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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 



 

 073 

9 

 باللغة العزبًة: ملخص
 فزاس دلًد عبداهلل أ.م.د. 

ق( فيما عدا العبادات، كىي آراء في ّْٓتضمف ىذا البحث آراء أبي الحسف الرستغفني الفقيية )ت
اجح الفقو الحنفي؛ ألنو مف المتقدميف في المذىب، كدراستيا مع بقية األقكاؿ في المذاىب األخرل، كبياف الر 

ذىب إلى عدـ جكاز مناكحة أىؿ االعتزاؿ؛ لكفرىـ، كبعد تتبع أقكاؿ الفقياء تبيف أف القكؿ بجكاز . ُ منيا.
. ِ نكاحيـ كما ذىب إليو أغمب الفقياء كمنيـ الشافعي ىك الراجح؛ ألنيـ ليسكا بأسكأ  حاال مف اىؿ الكتاب.

كبمعيا؛ ألف الحكـ في ذلؾ لمشفاه كالحمؽ،  ذىب الى القكؿ بعدـ حنث مف حمؼ أف ال يأكؿ كفي فمو تمرة
ليس البمع، كتبيف أف القكؿ بحنثو بالبمع ىك الراجح؛ ألف ىك المعتبر في اإلفطار لمصائـ، كأف مف أدخؿ في 

خراجيا ليس آًكالن.  ذىب إلى عدـ استجابة دعاء الكفار في الدنيا كاآلخرة؛ ألف دعائيـ باطؿ . ّفمو تمرة كا 
، كحمؿ قسـ مف المفسريف (ُْالرعد: )ىه مه جه ين ىن منقكلو تعالى: ليس لو اعتبار؛ ل

كالفقياء مراد ىذه اآلية يـك القيامة، أما في الدنيا فإنو يقع ليـ ما يقع لجميع الناس مف أرزاؽ كذرية كعمـ 
ألف  ذىب إلى اعتبار الدابة ميذكاة ببقاء المبة في جسدىا مما يمي الصدر عند الذبح؛. ْكنصرتو ممف ظممو. 

مذىبو يقكؿ العبرة بأكثر األكداج، كتبيف أف ما ذىب إليو ىك الراجح؛ ألف المقصد مف التذكية ازىاؽ الركح، 
 كتطييب المحـ؛ بخركج الدـ، كىذا متحصؿ.

 آراء ، أبو الحسن الرستغفني ، فقهالكممات المفتاحية: 

THE FIQH OPINIONS OF ABU AL-HASAN AL-RASTAGHAFANI 
(DEAD 345 AH) EXCEPTION OF WORSHIP 

Ass. Prof. Dr. Firas M. Abdullah  

Summary 
This research included the Fiqh opinions of Abu Al-Hasan Al-Rastaghafani (Dead 

345 AH) with the exception of acts of worship, which are opinions on Hanafi 

jurisprudence. Because it is one of the advanced in the doctrine, and study it with 

the rest of the sayings in other schools, and explain the most correct of them. 1. Al-

Rastaghafni went to the inadmissibility of marrying Mu'tazila women because of 

their infidelity. After tracking the opinions of the jurists, it became clear that it is 

permissible to marry a Mu'tazila, this is the opinion of most of the jurists - 

including Al-Shafi’i- and it is the more correct opinion, because they are not worse 

off than the People of the Book. 2. The opinion of Al-Rostaghafni was that he who 

swore not to eat and had a date in his mouth and swallowed it, he would not break 

his oath. It turns out that saying that he has broken his oath after swallowing is 

more correct. 3. Al-Rastaghafni said that the prayers of the infidels in this world 

and the hereafter are not answered, because their supplication is invalid and has 

no regard. 4. Al-Rastaghafni said that the sheep was slaughtered while the place of 

slaughter remains on its body, which follows the chest at the time of slaughter. It 

turns out that his opinion is the most correct, because the purpose of slaughter is to 

bring out the soul and perfume the flesh by coming out of blood. 

Keywords: opinions, Al-Rastaghafni, Fiqh 
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 مقدمة

اليادم إلى سبيؿ الرشاد، المكفؽ بكرمو لطريؽ السداد،  أحمده أبمغ ، الحمد هلل
كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لىو، لىو الممؾ كلو الحمد، كأشيد أف سيدنا ، حمد

محمدا عبده كرسكلو، كحبيبو كخميمو، المفضؿ عمى األكليف كاآلخريف مف بريتو، صمى 
 :أما بعد. .اهلل عميو كسمـ.

 -فإف لدراسة عمـك الشريعة اإلسالمية  أىمٌية كبيرة في حياة الفرد، في الدنيا
، يقكؿ النبي كفي االخرة؛ ليناؿ رضا كثكاب اهلل  -حتى يككف متبصرا بأحكاـ اهلل 

: )كلدراسة الفقو مزية عمى غيره مف فركع (ُ))مف يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الديف ،
 مية ؛ لحاجة المسمـ لحأحكاـ الفقيية في جميع شؤكنو اليكمية.الشريعة اإلسال

فكقع نظرم عمى الفقيو )أبي الحسف الرستغفني الحنفي( مف فقياء الحنفية 
ماـ المتكمميف الماتيريدم، كلـ تتناكلو يد  المتقدميف، صاحب كتتممذ عمى عمدة كا 

( فيما عدا ّْٓلحنفي )ت:الباحثيف، فكاف عنكاف البحث ) آراء أبي الحسف الرستغفني ا
 العبادات(، كقد اقتضى عممي في البحث أف قسمتو عمى مبحثيف: 
 المبحث األول: دراسة عن الرستغفني، وفيو ثالثة مطالب: 
 المطمب األكؿ: اسمو، لقبو، كنيتو، نسبتو، مكلده، نشأتو.

 المطمب الثاني: شيكخو، تالمذتو. 
 و، كفاتو.المطمب الثالث: مكانتو العممية، مصنفات

 ه الفقهية فيما عدا العبادات. وفيو أربعة مطالب.ؤ راآالمبحث الثاني: 
 المطمب األكؿ : مناكحة أىؿ االعتزاؿ. 

                                                           

ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ ال يضرىـ مف : »صحيح مسمـ: كتاب االمارة، باب قكلو  (ُ)
 (.َُّٕبرقـ )ُِْٓ/ّ، «خالفيـ
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 المطمب الثاني: الحنث في يميف األكؿ.
 المطمب الثالث: استجابة دعاء الكفار.
 المطمب الرابع: ما يجزئ بو الذكاة.

ة لـ أجد لو سكل أربعة آراء فيما عدا بعد البحث كالتفتيش في المؤلفات الفقيي
الدعاء، الذبائح(، كاقتضى عممي بذكر ، األيماف، العبادات مف أبكاب الفقو، في )النكاح

كبياف الراجح مف األقكاؿ في كؿ ، أقكاؿ الفقياء بكؿ مسألة كادلتيـ، كمناقشة تمؾ األدلة
لدراستيا ببحث آخر؛  كبقية آراء الرستغفني في مسائؿ العبادات جارم العمؿ مسألة.

 لعدـ استيعابيا في بحث كاحد.
 كمف اهلل التكفيؽ كالسداد
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 :املبحث األول
 دراسة عو الزستغفين

 :املطلب األول
 امسه، لقبه، كهًته، نشبته، مىلده، نصأته

كىذا االسـ قد أجمع عميو كؿ مف ترجـ ، ىك عمي بف سعيد الرستغفني اسمو:
 .(ُ)لو

 .(ِ)سعيد بػ)الرستغفني( لقُّب عمي بف لقبو:
ينسب الفقيو الى )ريٍستيغىفف( بضـ الراء الميممة، كضـ التاًء المثناة  نسبتو:

الفكقٌية، بينيما سيف ميممة ساكنة، كسككف الغيف المعجمة، كفتح الفاء، قرية مف قرل 
 .(ّ)سمرقند

 .(ْ)يكنى بػ )ابا الحسف( كنيتو:
 غفني لـ يعيف لو مكلد.  مف ترجـ لمفقيو أبي الحسف الرست مولده:
 .(ٓ)نشأ الرستغفني في سمرقند كأخذ العمـ عف عممائيا نشأتو:

                                                           

، تاج ٓٔ/ُ :، الفكائد البييةِٓ/ِ :اب، المباب في تيذيب األنسُُٕ/ٔ :لمسمعاني ،ينظر: األنساب (ُ)
 .ٗٗ/ٕ :، معجـ المؤلفيفُِٗ/ْ :، األعالـَِٓ/ُ: التراجـ

 .ُِٗ/ْ، األعالـ ِّٔ/ُينظر: الجكاىر المضية  (ِ)
، األعالـ َِٓ/ُ، تاج التراجـِٓ/ِ، المباب في تيذيب األنساب ُُٕ/ٔينظر: األنساب لمسمعاني  (ّ)

التاريخية، كتقع مدينة في القارة اآلسيكٌية، كتحديدان في آسيا  النير كراء ما . كىي عاصمةُِٗ/ْ
الكسطى، كىي مدينة مف مدف بالد أكزباكستاف، كتعتبر ىذه المدينة ىي ثاني أكبر مدف البالد كذلؾ 

فٌ  أغمب الشعب في ىذه المدينة  حسب عدد سٌكانيا؛ إذ يبمغ عددىـ أكثر مف أربعة مالييف نسمة، كا 
إٌف معنى كممة سمرقند ىك قمعة األرض، فرستغفف مف مدنيا، ، يسٌمكف طاجيكيكف كلغتيـ ىي الطاجيكٌية

 كعند البحث لـ اجد اسميا الحالي. 
 .ٗٗ/ٕ :، معجـ المؤلفيفُِٗ/ْ :، األعالـَِٓ/ُ: ، تاج التراجـِّٔ/ُ :الجكاىر المضية (ْ)
 .ُِٗ/ْ :، األعالـٓٔ/ُ :بييةينظر: الفكائد ال (ٓ)

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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 :املطلب الثانٌ
 تالمذتهوشًىخه 

 شيوخو. 
 كجدت لمرستغفني شيخيف تتممذ عمييما.

ىك اإلماـ أبك منصكر، محمد بف محمد بف محمكد بف محمد،  الَمْاتُرِْيدي: -ُ
ٍاتيًرٍيد"الماتريدم السمرقندم الحنفي، نسب ة إلى "مى

، المتكمـ الممقب بإماـ اليدل كعمـ (ُ)
قدكة أىؿ السنة، كرافع أعالـ السنة كالجماعة، اخذ العمـ عف ، اليدل، إماـ المتكمميف

(، كأبك نصر ِٖٔ(، كنصير بف يحيى البمخي)ت: ِْٖمحمد بف مقاتؿ الرازم )ت:
ياـ نصر بف أحمد بف العياضي السمرقندم الذم قتؿ صبرا في بالد الترؾ، في أ

إسماعيؿ بف أسد بف ساماف، مف آثاره،  كتاب التكحيد، ككتاب المقاالت، ككتاب رد 
أىؿ األدلة، ككتاب بياف أكىاـ المعتزلة، ككتاب تأكيالت القرآف، كىك كتاب ال يكازيو 
فيو كتاب، بؿ ال يدانيو شيء مف تصانيؼ مف سبقو في ذلؾ الفف، كلو كتب شتى، 

 .(ِ)د سنة ثالث كثالثيف كثالث مائةتكفي بسمرقن
أماـ المتكمميف كمصحح  محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي -ِ

عقائد المسمميف تفقو عمى أبي بكر أحمد الجكزجاني عف أبي سميماف الجكزجاني عف 
محمد كصنؼ التصانيؼ الجميمة كرد أكاذيب أقكاؿ أصحاب العقائد الباطمة لو كتاب 

ككتاب المقاالت ككتاب أكىاـ المعتزلة كرد األصكؿ الخمسة ألبي محمد الباىمي التكحيد 
كالرد عمى القرامطة كمآخذ الشرائع في الفقو كالجدؿ في أصكؿ الفقو كغير ذلؾ تكفي 

 .(ّ)سنة ثالث كثالثيف كثالثمائة
                                                           

بفتح الميـ كسككف األلؼ كضـ التاء الفكقانية المثناة، ككسر الراء الميممة، كسككف الياء آخر الحركؼ،  (ُ)
ٍاتيًرٍيت" بدؿ الداؿ الميممة تاء فكقيا نقطتاف، كاألكؿ أشير كىي محمة مف مدينة  كداؿ ميممة، أك "مى

 .ِْٗص ، تاج التراجـ:َُّ/ِسمرقند. ينظر: الجكاىر المضية: 
 .ُٗ/ٕ، األعالـ: ِْٗص ، تاج التراجـ:َُّ/ِينظر: الجكاىر المضية:  (ِ)
 .ُٓٗ/ُ :الفكائد البيية (ّ)
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مف ترجـ لو لـ يذكر تالمذة تمقكا العمـ عنو، كىناؾ نصا في تاريخ  تالمذتو:
يشير إلى أف محمدان بف محمد السمرقندم تمميذ لو، كلكنو كىـ مف المؤلؼ فيك اربؿ 

 .(ُ)ينقمو عف الفكائد كما فييا يشير الى انو شيخ لو كقد أثبتو
 :املطلب الثالث

 مكانته العلنًة، مصهفاته، وفاته
 أوال: مكانتو العلمية.

مرقند، كمف كاف )الرستغفني( ذا مكانة عممية عالية، كىك مف كبار مشايخ س
أصحاب الماتريدم الكبار، أحد فقياء الحنفية كعممائيـ المشيكريف، كممف تبحر في 
العمـ، كتحرل في نقؿ األحكاـ، كحرر المسائؿ، كلو ذكر في الفقو كاألصكؿ، في كتب 

 .(ِ)األصحاب كالخالؼ
 ثانيا: مصنفاتو وآثاره العلمية. 
فيما إذا كانت مخطكطة، أك كلـ يتضح لي أمرىا ، لمشيخ الرستغفني مصنفات

 مفقكدة، كلـ تصؿ يدم الى مطبكع منيا،  كفيما يأتي ذكرىا: 
 .(ّ)الميتدم في الفركع إرشاد .ُ
 .(ْ)اإلرشاد في أصكؿ الديف .ِ
 .(ٓ)الزكائد كالفكائد في أنكاع العمـك .ّ

                                                           

)محمد بف محمد بف محمكد السمرقندم الماتريدم، مف عمماء الحنفية  ُِٔ/ِتاريخ اربؿ : ينظر (ُ)
ىػ. تفقو عمى اسحاؽ بف محمد ّّّة كتكفي سن ىػ،ِّٖكلد حكالي سنة «. التكحيد»كصاحب كتاب 

 السمرقندم كعمى الرستغفني كعبد الكريـ بف مكسى البزدكم(.

 .ّٕ/ُ ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الكقاية:ِّٔ/ُينظر: الجكاىر المضية:  (ِ)
 . ُ/ُ :ينظر: كشؼ الظنكف (ّ)
 المصدر نفسو. (ْ)

 .ُِِْ/ِ :ينظر: كشؼ الظنكف (ٓ)
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 .(ُ)كتاب في الخالؼ .ْ
 .(ِ)الفتاكل .ٓ
 .(ّ)مسائؿ في فتاكل الرستغفني .ٔ

 رابعا: وفاتو.
ىػ(، كىذا ّْٓغفني رحمو اهلل سنة خمس كأربعيف كثالث مائة )تكفي الرست

كلـ يذكر صاحب معجـ المؤلفيف كفاتو، كذكر أنو كاف ، التاريخ ذكره أغمب مف ترجـ لو
 .(ْ)ىػ(، كدفف بسمرقندّّّحيا قبؿ )

  

                                                           

 .ٓٔ/ُ :يةينظر: الفكائد البي (ُ)

 .ُِِّ/ِ :ينظر: كشؼ الظنكف (ِ)
(، ينظر: ِِٖ-ِِِليبيا ضمف مجمكع ؽ ) -بنغازم–تكجد منيا نسخة خطية في مكتبة قاريكنس  (ّ)

 .ُِّ/ّ :مصادر الدراسات االسالمية

 .ٗٗ/ٕ :، معجـ المؤلفيفُِٗ/ْ :، األعالـَِٓ/ُ: ، تاج التراجـِّٔ/ُ :ينظر: الجكاىر المضية (ْ)
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 :املبحث الثانٌ
 آراءه الفقهًة فًنا عدا العبادات

 :األولاملطلب 
 مهاكحة أهل االعتزال

تبع لتمؾ المسألة يجد أف الخالؼ فييا انبنى عمى مخالفة أىؿ االعتزاؿ المت
لبعض اعتقادات أىؿ السنة كالجماعة، فاتخذكا معافو لحأصكؿ الخمسة التي يدكر عمييا 

العدؿ، التكحيد، المنزلة بيف المنزلتيف، الكعد كالكعيد، األمر بالمعركؼ  -مذىبيـ 
آف، كاستحالة الرؤية، فأدل ىذا الى تكفيرىـ مف كقكليـ بخمؽ القر  -كالنيي عف المنكر

 .(ُ)بعض عمماء المسمميف
كأدل ذلؾ القكؿ فييـ إلى اختالؼ الفقياء في بعض مسائؿ الفركع، منيا حكـ 

 الزكاج منيـ، كتزكيجيـ.
 اختمؼ الفقياء في مناكحة أىؿ االعتزاؿ عمى قكليف:

 القول األول: ال يجوز مناكحة أىل االعتزال.
، كأبي يكسؼ، كمحمد، كالماتريدم، كالزاىد (ِ)ؿ أبي الحسف الرستغفنيكىك قك 

كمالؾ، كبعض أصحاب مذىبو )ابف رشد، السنكسي، ابف ، (ّ)الصفار مف الحنفية
 ، كأبي منصكر البغدادم، كالبمقيني مف الشافعية، (ٓ)، كقكؿ ألحمد(ْ)عربي(

 
  

                                                           

 .ّٕ :صكؿ الديفأ، التبصير في ْٔ/ُ :: الممؿ كالنحؿينظر (ُ)
 .ُِٗ/ّ :ينظر: المحيط البرىاني (ِ)
عقيدة االسالـ  ،ُّٓ/ِ :تحاؼ السادة المتقيفإ ،ُّٔص :ينظر: أصكؿ الديف عند االماـ ابي حنيفة (ّ)

 .ِٓٔصكاالماـ الماتريدم: 
 .ُْٔ/ّ :، مكاىب الجميؿٕٕ/ُ :ينظر: المدكنة (ْ)
 .َُٗ/ُ :مسائؿ االماـ احمدينظر:  (ٓ)
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 .(ّ)، كالثكرم(ِ)، كأبي بكر بف عياش(ُ)كيزيد بف ىاركف
 :أدلة القول األول

القكؿ بكفر أىؿ االعتزاؿ، كردتيـ؛ بما خالفكه في االعتقاد، كيؤيد  ول:الدليل األ
 زث رثذلؾ جكاب مالؾ عندما سئؿ عف الزكاج مف القىدرم، أجاب: بقكلو تعالى: 

 .(ٓ)فإف جكابو ىذا قد بيف فيو انيـ كفار ال تجكز مناكحتيـ ،(ْ)ىث نث مث
 رد عمى ىذا الدليؿ:

إٌف ذلؾ الكفر ليس المراد بو الخركج عف الممة، إنما المراد بو كفراف النعمة، . ُ
 .(ٔ)فتجرم أحكاـ اإلسالـ عمييـ

. إٌف اعتقادىـ الذم انبنى عميو القكؿ بكفرىـ، ىك اعتقاد مبني عمى التأكيؿ، ِ
نيـ ليسكا بأدنى حاؿ  فكاف قكليـ لشبية الدليؿ الشرعي، فكاف الحكـ عمييـ بشبية، كا 

كأنيـ مقركف بأشرؼ  -الذيف ذىب الفقياء عمى جكاز مناكحة نسائيـ -مف أىؿ الكتاب
 .(ٕ)الكتب، فالحؽ عدـ تكفير أىؿ القبمة

                                                           

ىػ(. الطبقات َِٔىك: يزيد بف ىاركف مكلى بني سيميـ الكاسطي، قدـ بغداد، ككاف فقييان عابدان )ت (ُ)
 .ّٓصالكبرل: 

 ىك: شعبة اإلماـ الحافظ المقرئ: أبك بكر بف عياش بف سالـ، األسدم الككفي، أحد ركايي عاصـ. تكفي (ِ)
 .ُْٖ/ّ :سالـديكاف اإلينظر: ىػ(. ُّٗ)سنة 

 .ِّْص :صكؿ الديف لمبغدادمأ، ُٔٓص :ينظر: الفرؽ بيف الفرؽ (ّ)
 .ُِِية اآل ،سكرة البقرة (ْ)
 ،ّّٔ/ِ :حكاـ القرآف البف عربيأ، ّٗٗ/ِ :، تفسير ابف ابي حاتـُْٔ/ّ :ينظر: مكاىب الجميؿ (ٓ)

 .ُِٗ/ّ :، المحيط البرىانيِٓٔص :عقيدة االسالـ كاالماـ الماتريدم
 .ِّٗ/ْ :ينظر: المجمكع (ٔ)
 .ْٓ/ّ :، در المختارِّص :ينظر: الكفار الممحديف (ٕ)
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. مف قاؿ بكفرىـ فإف قكليـ ىذا محمكؿ عمى سبيؿ التغميظ لمبدع التي ّ
 .(ُ)ابتدعكىا، كخالفكا فييا جميكر المسمميف، كال يخرجيـ ىذا مف الممة

ر احد مف اىؿ القبمة إال بإنكار متكاتر مف الشريعة، فإنو حينئذو يككف . ال ييكىفٌ ْ
مكذبان لمشرع، كليس مخالفة القكاطع مأخذان لمتكفير، فعند االختالؼ في كيفر المسمـ أك 

 .(ِ)بقاؤه عمى اإلسالـ، ال يكفر حتى تقـك الحجة القاطعة عمى كفره
ليس بمسمـ، كافترؽ أىؿ االعتزاؿ إٌف مف يعتقد غير مذىبيـ فيك  الدليل الثاني:

 .(ّ)عمى عشريف فرقة كؿ فرقة تكفر سائرىا
جكاز مناكحة أىؿ االعتزاؿ كىك قكؿ أبي حنيفة، كالصحيح عند  القول الثاني:

 .(ْ)المالكية، كالشافعي كأكثر أصحابو، كقكؿ ألحمد كالصحيح في المذىب، كالظاىرية
 أدلة القول الثاني:

 .(ٓ): )تفترؽ أمتي عمى بضع كسبعيف فرقة...(: قكلو الدليل األول
  

                                                           

 . ِِٖ/ِ :ينظر: الفكاكو الدكاني (ُ)
، شركح كحكاشي العقائد النسفية ألىؿ السنة ّٗص :، الفرؽ بيف الفرؽُِٗ/ّ :ينظر: المحيط البرىاني (ِ)

 .ِّٓ/ٓكالجماعة االشاعرة كالماتريدية: تصنيؼ أئمة أعالـ، 
 .َِْص :، احكاـ االحكاـُٖٔص :، التبصير في الديفُِٗ/ّ :ينظر: المحيط البرىاني (ّ)
الكسيط في المذىب  ،ِِٖ/ِ :، الفكاكو الدكانيِْٓ/ْ :، المجمكعُِّ/ّ :ينظر: شرح فتح القدير (ْ)

 .ُْ/ْ :، الفصؿ في الممؿَُٗ/ُ :ماـ احمد، مسائؿ اإلّٕٓ/ٕ
 ُِِّ/ِ :(، سنف ابف ماجة: كتاب الفتف، باب افتراؽ االمـّٖٔٗ)برقـ  ُِْ/ُْمسند االماـ احمد:  (ٓ)

(، سنف الترمذم: ابكاب االيماف، باب ما جاء فيمف يمكت كىك يشيد اف ال الو ِّٗٗبرقـ ) ُِِّ/ِ
قاؿ الترمذم: حديث ابي ىريرة حسفه صحيح، قاؿ الحاكـ ىذا الحديث  ،(َِْٔبرقـ ) ِِّ/ْالى اهلل، 

 .َِٔ/ُ :ـ يخرجاه كلو شكاىد مستدرؾ عمى الصحيحصحيح عمى شرط مسمـ كل
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 وجو الداللة: 
، ىي دليؿ عمى مف أخطأ في أٌف نسبة الفرؽ الى األمة مف حديث النبي 

 .(ُ)تأكيمو ال يخرج مف الممة، فثبت عدـ كفرىـ
.. ال، كلكف .قاؿ: ) ؟في البغاة عندما سئؿ أكفار قكؿ عمي  الدليل الثاني:

 .(ِ)(إخكاننا بغكا عمينا
لـ يصؼ البغاة المذيف قاتمكه أنيـ كفار، بؿ كصفيـ  أف عميا  وجو الداللة:

بأنيـ إخكاننا، أم: بأنيـ مف ممة اإلسالـ، فمـ تيسترؽ نسائيـ، كلـ يضرب عمييـ الرؽ، 
 .(ّ)إنما قتاليـ ىك دفعان لشرىـ

 ما يقال بنكاح المعتزلة:
تقده الجميكر، بمرتكب الكبيرة، مف المعمـك أٌف المعتزلة ىـ فرقة خالفت ما يع

كغيرىا كما في األصكؿ الخمسة المشيكرة عنيـ، فكجدت ، ، كخمؽ القرآفكبرؤية اهلل 
عتقدكه، كالجميكر عمى عدـ اأٌف الفقياء منيـ مف ذىب إلى القكؿ بكفرىـ عمى ما 

 كفرىـ، كالحكـ في مناكحة المعتزلة ىي مبنية عمى القكؿ بكفرىـ أك عدمو، فمف قاؿ
 بكفرىـ منع مناكحتيـ، كمف لـ يقؿ بكفرىـ لـ يمنع.

كبعد عرض أدلة مف قاؿ بكفرىـ، كمناقشتيا بأدلة قكؿ الجميكر، يتبيف لنا أٌنو 
مف أىؿ  أال يكجد دليؿ يبيف تكفير مف حاليـ كحاؿ أىؿ االعتزاؿ، فيـ ليسكا بأسك 

عف الممة، فأجازكا الكتاب، كيؤكؿ القكؿ بكفرىـ بأنو كفر النعمة ال )كفر( الخركج 
جراء سائر أحكاـ اإلسالـ عمييـ؛ ألف الكفر ا  الصالة خمفيـ، كمناكحتيـ، كمكارثتيـ، ك 

                                                           

 .ِّّ/ٕ، تحفة األحكذم: ْٕٗ/ِ، حاشية االسنكم: ِٓٗ/ْينظر: معالـ السنف:  (ُ)
السنف الكبرل: كتاب قتاؿ اىؿ البغي، باب الدليؿ عمى اٌف الفئة الباغية منيما ال تخرج بالبغي عف  (ِ)

 (.ُّٖٖٗبرقـ ) ِٓٓ/ُٓشيبة: كتاب الجمؿ  (، مصنؼ ابئُُّٕبرقـ ) ََّ/ٖتسمية االسالـ 
 .ُّٔ/ٔ :تفسير النيسابكرم ،ٕٔ/ٗ :ركح البياف ،ّّْ/ُٔ :الجامع ألحكاـ القرآف (ّ)
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شيء عظيـ فال يجعؿ المؤمف كافران متى كجدت ركاية أنو ال يكٌفر، قاؿ صاحب رد 
المحتار نقالن عف الخالصة: إذا كاف في المسألة كجكه كتكجب التكفير ككجو كاحد 

 .(ُ)المفتي أف يميؿ إلى الكجو الذم يمنع التكفير تحسينان لمظف بالمسمـيمنعو، فعمى 
 :املطلب الثانٌ

 احلهث يف ميني األكل
مف حمؼ أف ال يأكؿ تمران، ككاف في فمو تمرة، كبمعيا، ىؿ يعد حانثان  صورتها:

 أـ ال ؟
الخالؼ الذم حصؿ بيف الفقياء ىك في معنى: )األكؿ( ىؿ يراد بو ادخاؿ 

لى فمو دكف مضغو كبمعو، أـ يراد بو ادخالو في فمو كمضغو كبمعو، أـ يراد بو األكؿ إ
كىذا الخالؼ ظير بسبب أييما يقدـ في األيماف العرؼ، أـ  -دخكلو الجكؼ –البمع 

 المغة، أـ االصطالح الشرعي.
 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى أربعة أقكاؿ.

اعتبار عمؿ الشفاه كالحمؽ. كىك  إفَّ المراد باألكؿ في اليميف، ىك ول:القول األ
دخكؿ الطعاـ الى الفـ كتحرؾ الشفاه بو، فمفَّ كاف في فمو شيء، كحمؼ أف ال يأكؿ 

مف  (ِ)كبمع ذلؾ الشيء لـ يحنث، كىك قكؿ أبي الحسف الرستغفني، كالزندكيستي
 .(ّ)الحنفية

  

                                                           

 َْٖ/ْ :حاشية رد المحتار (ُ)
ىك عمي بف يحيى بف محمد، أبك الحسف الزندكيستي البخارم، فقيو حنفي، لو "ركضة العمماء كنزىة  (ِ)

 .ُّ/ٓ :ق(. ينظر: األعالـِّٖ)سنة تكفي  ،الفضالء"

 .َْْ/ٓ :، الذخيرةُُٕ/ٓ :، شرح فتح القديرِٖٗ/ْ :ينظر: المحيط البرىاني (ّ)
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 أدلة القول األول:
، فإذا (ُ)شفاه كالحمؽاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ أف األكؿ عبارة عف عمؿ ال

ذا لـ تعمؿ بو الشفتيف ، كالن آكالحمؽ فإنو يعد  الشفتيفتحركت بو  كيحنث بيمينو، كا 
 ًكالن عمى تفسيرىـ.آًكالن، فمف كاف في فمو لقمة، أك تمرة كبمعيا ال يعد آكالحمؽ لـ يعد 

 كيرد عمى ىذا الدليؿ:
 .(ِ)تيو فيحنثعمؿ الشفاه إنما يراد حركتيا، كعند البمع تتحرؾ شف أف .ُ
، أم: ايصالو الى الجكؼ كىنا تـ (ّ)األكؿ: حقيقة يراد بو بمع الطعاـ أف .ِ

 األكؿ بعد اليميف.
 إفالصائـ يمسؾ عف الطعاـ، فإذا كاف في فمو طعاـ كطمع الفجر ف أف .ّ

كلىك عيدَّ بمع الطعاـ  (ْ)الكاجب عميو لىفظوي، فإذا بىمعوي كجب عميًو القضاء
ر أكؿ لىما أيًمرى بمفظوً الذم في فـ الصائـ غي

(ٓ). 
الحالؼ بعدـ األكؿ يككف حانثان بدخكؿ األكؿ إلى الجكؼ، مضغو  القول الثاني:

 .(ٔ)أك لـ يمضغو، كىك القكؿ المشيكر عف الحنفية، كقكؿ لمشافعية، كقكؿ ألحمد
ال يحنث إال إذا أدخؿ الطعاـ في ، إف مف حمؼ أف ال يأكؿ شيئان  القول الثالث:

في حمقو كبمعو. كىك قكؿ أبي يكسؼ مف الحنفية، كالمالكية، كقكؿ  فمو كمضغو
 .(ٕ)الشافعية في الصحيح، كركاية عف أحمد، كقكؿ لمظاىرية

                                                           

 .ُُٕ/ٓ :، شرح فتح القديرَْْ/ٓ :الذخيرة البرىانية: ينظر (ُ)
 .ُُٕ/ٓ :فتح القدير :ينظر (ِ)
 .ِْٕ/ُ :ة، معجـ المصطمحات الفقييَُٓ/ُ :، دستكر العمماءُُٔص :كتاب الكميات (ّ)
 .ََٓ/ّ :، البيافِّّ/ٔ :ينظر: المجمكع (ْ)
 .َُٓ/ِ :ينظر: األـ لمشافعي (ٓ)
: حمدأ، الكافي في فقو ّْ/ُُ :، ركضة الطالبيفُٕٓ/ٖ :، المبسكطِٖٕ/ّ :صؿينظر: األ (ٔ)

ْ/َِٖ. 
، ّّٗ/ُٓ :، الحاكم الكبيرَُٔ/ُ :، المدكنةٕٓٔ/ّ :، الدر المختارّْْ/ْ :البحر الرائؽينظر:  (ٕ)

 .ِّٔ/ٔ :، المحمىٖ/ُُ :كلي النيىأ ة، معكنّٓٓ/َُ :البياف
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 أدلة القولين الثاني والثالث:
ف اختمفت  إٌف ىذيف القكليف يكجياف الحنث باليميف بما يدخؿ الجكؼ، كا 

ما بيمعى كدخؿ الجكؼ، كعند غيرىـ العبارات بما إذا مضغ، أك لـ يمضغ، فعندىـ يحنث ب
أف مف أدخؿ الطعاـ في جكفو بقمع بإرادتو، كلـ يكف عمؿ لمشفاه كالحمؽ يككف 

. فما سبؽ مف ردكد عمى دليؿ القكؿ األكؿ تعتبر أدلة ليذه األقكاؿ كيضاؼ ليا (ُ)حانثان 
 ما يأتي:
يعتبر مبنى األيماف عمى العرؼ، فمف أدخؿ األكؿ إلى جكفو الشؾ أنو  إفَّ  .ُ

 .(ِ)آكال، فيحنث بيمينو بالبمع
لـ يعد اكالن، إنما يعتبر ، مف أدخؿ الطعاـ في فمو كمجو، أك أخرجو إفَّ  .ِ

ذائقان، فيحنث بالذكؽ، كال يحنث باألكؿ، ألف األفعاؿ  أنكاع كاألعياف، 
 .(ّ)يبقى عمى صكمو ئافالصائـ الذم يتذكؽ الطعاـ كلـ يبتمع منو شي

أك ، سكاء أكمو، يككف حانثان باألكؿ بمجرد ذكؽ ذلؾ األكؿالحالؼ  القول الرابع:
 .(ْ)شربو، أك ذاقو، كىك قكؿ الخرقي مف الحنابمة، كقكؿ لمظاىرية

إفَّ مف حمؼ بعدـ أكؿ شيء معيف فإنو أراد بيذه اليميف  دليل القول الرابع:
 .(ٓ)  زب رب يئاجتناب ذلؾ الشيء؛ لقكلو تعالى: 

                                                           

 .ُْٖ/ُٓ :ينظر: الحاكم الكبير (ُ)
 .ُّٕ/ُُكلي النيى: أينظر: معكنة  (ِ)
 :، ركضة الطالبيفِٖٕ/ّ :صؿاأل، ُْٕ/ُٓ :، الحاكم الكبيرُُّٕ/َِ :ينظر: تحفة الفقياء (ّ)

 .َُٔ/ُ :، المدكنةُْٖ/ُٓ :، المجمكعّْ/ُُ
 .ُّٔ/ٔ :، المحمىَِٖ/ْ :ينظر: الكافي في فقو احمد (ْ)
 .ِية اآل ،سكرة النساء (ٓ)
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نما يراد بو ليس المراد ح وجو الداللة: قيقة األكؿ ؛ ألف األمكاؿ ال تؤكؿ، كا 
. فمراد العرؼ ىنا قائـ باجتناب ذلؾ الشيء، كأال لما حمؼ عميو، (ُ)اجتناب األمكاؿ

 يؤيد ذلؾ. (ِ))إنما األعماؿ بالنيات( :كقكلو 
 :الترجيح

بعد عرض األقكاؿ كاألدلة في تمؾ المسألة تبيف أفَّ القاعدة في األعياف متعمؽ 
 .(ّ)لعرؼ فإذا اضطرب العرؼ انتقؿ إلى المغةبا

 .(ْ)ىك عممية انتقاؿ الطعاـ أك الشراب مف الفـ إلى البمعـك ثـ المرمء واألكل:
ف قيؿ بأف النبي   قد رخص  فمف بمع أك أدخؿ الطعاـ الى جكفو يعد آكالن، كا 

قد أذف كلـ ، فالحديث محمكؿه عمى أف المؤذف (ٓ)لمصائـ بالشرب ماداـ اإلناء عمى فمو
يتبيف طمكع الفجر لمصائـ بعد، كقد جعؿ اهلل تعالى نياية كقت األكؿ بتبيف طمكع 
الفجر، كقد يراد بو رخصة لمصائـ ليس لغيره حتى يقضي شيكتو مف الشرب الذم في 
فمو، فما ذىب إليو الجميكر في القكليف الثاني كالثالث بجعؿ الحنث في يميف األكؿ 

 ؼ ىك األرجح مف تمؾ األقكاؿ.ببمع الطعاـ إلى الجك 
 

                                                           

 .ٕٓ/ُٖ :المجمكع ،َِٖ/ْ :ىؿ المدينةأينظر: الكافي في فقو  (ُ)
 (. ُبرقـ ) ِ/ُ: كتاب بدء الكحي ،صحيح البخارم (ِ)
 .ْٗصيضاح القكاعد الفقيية إينظر:  (ّ)
 .ِْٕ/ُ :المصطمحات الفقيية، معجـ ٖ/ِٖ :ينظر: تاج العركس (ْ)
قاؿ: )إذا سمع أحدكـ النداء كاإلناء عمى يده، فال يضعو  عف النبي  بي ىريرة أكرد الحديث عف  (ٓ)

، باب في الرجؿ يسمع النداء كاإلناء عمى يده ،حتى يقضي حاجتو منو(  :سنف أبي داكد: كتاب الصـك
(، المستدرؾ عمى الصحيحيف: كتاب َُّٕٔبرقـ ) َُٓ/ِ :(، مسند احمدَِّٓبرقـ ) َّْ/ِ

( قاؿ الحاكـ: صحيح عمى شرط مسمـ ِٕٗبرقـ ) َِّ/ُ :الطيارة، باب فضؿ الصمكات الخمس
. ينظر: جامع االحاديثيككافقو الذىب  .ّٗٔ/ْ :، المحمىِْٓ/ّ :، كاحتج بو ابف حـز
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 :املطلب الثالث
 استجابة دعاء الكفار

قد بيف اف دعكة الكفار عمى اإلسالـ غير مستجابة،  مف المعمـك أٌف النبي 
، كلكف حصؿ خالؼ بيف الفقياء في (ُ)بقكلو: )يستجاب لنا فييـ، كال يستجاب ليـ فينا(

 دعاء الكفار ألنفسيـ عمى قكليف.
إف الكفار ال يستجاب ليـ دعاء. كىك قكؿ أبي الحسف الرستغفني  القول األول:

 .(ّ)، كالزمخشرم، كالشككاني مف الزيدية(ِ)مف الحنفية، كبعض الشافعية كالركياني
 أدلة القول األول:

 .(ْ)ىه مه جه ين ىن منقكلو تعالى:  .ُ
فَّ ىذا وجو الداللة : أف دعاء الكافر ال يقع في شيء، كىك ضائع كباطؿ، كا 

، كأيان كاف ىك مقتضى ، اخباران لنبيو اب ىك مف كالـ المالئكة، كقيؿ مف اهلل الجك 
، فيككف دعائيـ غير متقبؿ  .(ٓ)عمـك الدعاء؛ الف المصدر المضاؼ مف صيغ العمـك

 .(ٔ)أف دعاء الكافر في اآلية ىك ما يككف يـك القيامة يرد عليو:

                                                           

( (، ككرد بمفظ )يستجاب ًلي فً ُٖٓٔبرقـ: ) ٖٔٗ/ّمسند إسحاؽ بف راىكيو:  (ُ) ـٍ ًفيَّ ، كال يستجاب لىيي ـٍ يًي
برقـ  ٖٓ/ٖ :يستجاب لنا فييـ كال يستجاب ليـ فينا في صحيح البخارم: كتاب الدعكات، باب قكلو 

(َُْٔ.) 
أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ بف أحمد بف محمد الفقيو الشافعي الركياني قاؿ يحيى بف مندة  ىك (ِ)

ث عف أبي غالب حمزة بف محمد الجعفي كأبي محمد عبد اهلل بف لو مصنفات في الفقو كالخالؼ حد
 .ْٖٕ/ِ :. ينظر: إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ق(َِٓ)سنة جعفر الخبازم تكفي 

، َِ/ٓ :، تفسير القاسميٓٗ/ٓ :، فتح العزيزَٕ/ِ: ، الغرر البييةُّٗ/ٓ :ينظر: الفتاكم اليندية (ّ)
 .ٖٖ/ّ :، فتح القديرُٕٔ/ِْ :، التحرير كالتنكيرّٖٔ/ٔ :البحر المحيط

 .ُْاآلية  ،سكرة الرعد (ْ)
 .ُٔٔ/ِْ :ينظر: التحرير كالتنكير (ٓ)
 .ِٔٓ/ْ :ينظر: تفسير ابف عطية (ٔ)
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رة ال عبرة لو ؛ ألف عمـك أف المقصكد بو دعاؤه في الدنيا كاآلخ يجاب عليو:
 .(ُ)الذات يستمـز عمـك األزمنة كاألمكنة

أنو يقع منو في الدنيا ما يدعك بو كيطمبو مف اهلل تعالى كسائر  يرد عليو:
 .(ِ)الناس، كأٌف ذلؾ الدعاء المذمـك ىك في دعاء الكافر لما يعبده مف دكف اهلل )العبادة(

ِ. مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث 

 .(ّ)يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
، ككقع لو ما أراد، ليس ذلؾ استجابة مف أف الكافر إذا دعا اهلل  وجو الداللة:

استبعد إجابة دعاء  اهلل، إنما ىك مكافقة لدعائو إجابة لغيره مف المؤمنيف؛ ألف النبي 
: قىاؿى  ٍيرىةى، قىاؿى ثيَـّ ذىكىرى  : )...رىسيكؿي اهلًل المؤمف الذم يأكؿ كيمبس الحراـ، فعىٍف أىًبي ىيرى

رىاـه، مىٍطعىميوي حى ، كى ، يىا رىبِّ اًء، يىا رىبِّ ، يىميدُّ يىدىٍيًو ًإلىى السَّمى  الرَّجيؿى ييًطيؿي السَّفىرى أىٍشعىثى أىٍغبىرى
ابي ًلذىًلؾى  ، فىأىنَّى ييٍستىجى رىاـً رىاـه، كىغيًذمى ًباٍلحى ٍمبىسيوي حى مى رىاـه، كى بيوي حى مىٍشرى  .(ْ)؟(كى

فأجاب اهلل بقكلو: )ينجيكـ( كلـ يقؿ استجاب ليـ، فإنو قدر نجاتيـ قبؿ 
 .(ٓ)الدعاء

ّ. ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف(ٔ). 
أم: أف أعماليـ غير متقبمة، سكاء كانت دعاء أـ غيره، فال  وجو الداللة:

 .(ٕ)يستجيب ليـ، كال تصيبيـ الرحمات كالبركات النازلة مف السماء لكفرىـ
                                                           

 .ُِْ/ّ :ينظر: ركح البياف (ُ)
 .ِّٗ/ُِ :ينظر: ركح المعاني (ِ)
 .ْٔ-ّٔف ااآليت ،نعاـسكرة األ (ّ)
تىٍرًبيىًتيىا صحيح مسمـ: كتاب الكسكؼ، بىابي قىبيكؿً  (ْ) دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الطَّيًِّب كى  .(َُُٓ)رقـ ب َّٕ/ِ :الصَّ
 .ُٕٔ/ِْ :ينظر: التحرير كالتنكير (ٓ)
 .َْاآلية  ،عراؼسكرة األ (ٔ)
 .ِِْ/ّ :ينظر: العذب النمير (ٕ)
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أف مراد اهلل عز كجؿ بيذه اآلية ىك ال تفتح السماء ألركاحيـ عند  عليو:يرد 
 .(ُ)المكت

استجابة الدعاء ىك إكراـ مف اهلل سبحانو كتعالى لمداعي، فيقاؿ ىذا  إف .ْ
أم: أف لو فضؿ مف اهلل سبحانو كتعالى، كالكفار  ،شخص مستجاب الدعكة

مى سبيؿ الخضكع هلل ، كلـ يكف سؤاليـ عكفليس أىالن لذلؾ؛ ألنيـ ممعكن

(ِ). 

أف إجابة الدعاء ىي استدراج كضاللة لمكافر، كال تككف تعظيما لو  يرد عليو:
نما ىك ألمكر الدنيا، فإف الكافر يقع  ف أيريد بو الرحمة الخاصة فذلؾ ممنكع، كا  ابدان، كا 

كما  كسائر الناس فيما يتعمؽ بأمكر الدنيا لو، فيككف تفضالن مف اهلل منو سؤالو هلل 
 .(ّ)تفضؿ عميو بأف رزقو اهلل في الدنيا

ف أقر بو، فإنو كصفو بما ال يميؽ  إفَّ  .ٓ الكافر ال يعرؼ اهلل سبحانو كتعالى، كا 
فال يستجاب لو دعائو؛ ألف اإليماف ال يتحقؽ إال ، بو، كنقض ذلؾ اإلقرار

 .(ْ)بالقكؿ كالمعرفة، كالكافر ال يككف منو ذلؾ فيتحكـ عميو بعدـ المعرفة
أفَّ اإليماف ىك التصديؽ بالقمب، كأكجب ترؾ العناد بالشرع، فعمى ىذا  رد عليو:ي

امكانية معرفة الكافر هلل سبحانو كتعالى، كالكفر الذم حؿَّ بو ىك كفر بالعناد، ال لتركو 
 األىـ مف اإليماف، فإنيـ كفركا عنادان كبغيان كحسدان. 

                                                           

 .ّْٗص :ينظر: الكجيز لمكاحدم (ُ)
 .َِ/ٓ :محاسف التأكيؿ (ِ)
 .ّٕٕ/ِ :، تفسير القرآف العظيـِّٗ/ُِ :ركح المعاني، ُْٖ/ُ :ينظر: درر الحكاـ (ّ)
 .ُّٓ/ْ :، حاشية الشيابُٖٓ/ِ :، حاشية ابف عابديفُّٖ/ِ :يماف الكبيرينظر: اإل (ْ)
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عنادان منيـ كحسدان لممؤمنيف لـ فالييكد كالمشركيف كغيرىـ يعرفكف اهلل، كلكف 
: )كـ تعبد؟( قاؿ: ، كما ركم بحؽ حصيف حيف سألو النبي يؤمنكا بدعكة النبي 

 ، خير دليؿ عمى ذلؾ.(ُ)ككاحد في السماء، سبعة آلية، ستة في األرض
: إف الكفار يستجاب دعائيـ، كىك قكؿ الجميكر )الكلكالجي، القول الثاني

الحاكـ، كالصدر الشييد، كابف اليماـ، كالكاكي مف الحنفية(، كالدبكسي، كأبى القاسـ 
كالمفتى بو في المذىب، كالمالكية، كالمشيكر عند الشافعية، كالحنابمة، كالظاىرية، 

 .(ِ)كالصنعاني مف الزيدية، كابف تيمية، كابف القيـ
 أدلة القول الثاني:

 .(ّ)مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ :قكلو تعالى .ُ
لشر خمقو إبميس، عميو لعنة اهلل ظاىرة في ىذه  إجابة اهلل  وجو الداللة:

 .(ْ)اآلية
: أف ىذا ليس استجابة، ألف إبميس طمب مف اهلل األنظار إلى البعث، يرد عليو

، فمـ يجيبو عمى ما أراد  .(ٓ)كأنظره إلى الكقت المعمـك
 

                                                           

 برقـ، ُْٕ/ُٖ :(، المعجـ الكبير لمطبرانيّّْٖ، برقـ )ّٕٗ/ٓ :ابكاب الدعكات ،سنف الترمذم (ُ)
، ينظَُُٔٓ) سىفه غريبه  .َِٔ/ُْ :ر: المسند الجامع(، قاؿ الترمذم: حى

 :، تحفة المحتاجّّٓ/ِ :، فكاكو الدكانيُْٖ/ُ :، درر الحكاـُٖٓ/ِ :ينظر: حاشية ابف عابديف (ِ)
، ُُّ-َُّ/ّ :، المحمىُِْ/ٓ :، الشرح الممتع عمى زاد المستقنعّْٔ/ّ :، اتحاؼ السادةٕٓ/ّ

 .ُِٓ/ُ :إغاثة الميفاف مف مصائد ،ُٖٔ/ِ :اقتضاء الصراط المستقيـ
 .ُٓ-ُْ تافاآلي ،سكرة االعراؼ (ّ)
 .ُّّ/ُِ :، تفسير الطبرمِٖ/ّ :ينظر: أيسر التفاسير (ْ)
 .َٔٔ/ُ :، مغني المحتاجُِْ/ّ: ينظر: ركح البياف (ٓ)
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، كىذا يدخمو  أف اهلل يجاب عليو:  في عداد قد أنظره إلى يـك الكقت المعمـك
ف كانت إجابتيـ لالستدراج كاإلغكاء، فيي إجابة  .(ُ)المنظريف، فتككف إجابة مف اهلل، كا 

ف كاف كافران( :قكلو  .ِ  .(ِ))اتقكا دعكة المظمـك كا 
ف كاف المظمـك وجو الداللة:  تجنبكا ظمـ الناس خكفان مف دعاء المظمـك عميكـ، كا 
 .(ّ)كافران فإنيا مستجابة
 .(ْ)كفر المراد فيو ىنا ىك كفراف النعمة ال كفراف الديفأفَّ الويرد عليو: 

)إفَّ  :أف دعاء الكافر قد يستجاب لو، ككفره عمى نفسو؛ لقكلو ويجاب عليو: 
ـى بيا طيٍعمىةن ًمفى الدٍُّنيا( سىنىةن أيٍطًع الكاًفرى إذا عىًمؿى حى
، كىك في لحظة دعاؤه يدعك اهلل؛ (ٓ)

 .(ٔ)ألنو يرجكه
دعائيـ، دعكتيـ في أمكر الدنيا، فيقع ليـ ما يقع لمناس  المراد باستجابة .ّ

جميعان، ففضؿ اهلل كاسع، كقد تككف اإلجابة استدراجان ليـ كالرزؽ كالمطر، 
ف حصؿ خالؼ في  كأفَّ أغمب الفقياء لـ يمنعكا خركجيـ إلى االستسقاء، كا 
ف قـك عاد قد طمبكا السقيا مف  خركجيـ مع المسمميف، أك في كقت آخر، كا 

 .(ٕ)اهلل فأرسؿ عمييـ الريح الصرصر فأىمكتيـ

                                                           

 .ْٕٗ/ِ :تحفة الحبيبينظر:  ،ُّّ/ُِ :ينظر: تفسير الطبرم (ُ)
المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ (، المستخرج مف األحاديث ُِٕٕٓبرقـ ) ُّٓ/ّ :مسند أحمد (ِ)

(، كسنده حسف في الشكاىد. ينظر: الجامع الصحيح لمسنف ِْٖٕ) برقـ ِّٗ/ٕ :في صحيحييما
 .ِْٗ/ْ :كالمسانيد

 .ُُٕ/ُ :ينظر: مصابيح التنكير (ّ)
 .ِّّ/ْ: ينظر: تفسير اآللكسي (ْ)
لمؤمف بحسناتو في الدنيا كاآلخرة كتعجيؿ صحيح مسمـ: كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، باب جزاء ا (ٓ)

 (.َِٖٖ) برقـ ُِِٔ/ْ :حسنات الكافر في الدنيا
 .ُِْ/ُ :ينظر: فتح القدير (ٔ)
 .ّّٓ/ِ :، الفكاكو الدكانئّْ/ّ :ينظر: اتحاؼ السادة (ٕ)
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 :الترجيح
منو ما ىك متعمؽ بأمكر اآلخرة كىذا لـ ، إف ما يدعكف بو الكفار لحؽ أنفسيـ

يقؿ أحد بإجابتو، كما يتعمؽ بأمكر الدنيا، فإف اهلل سبحانو كتعالى يعامميـ كما يعامؿ 
يسير ألمكرىـ، كرفع الظمـ الناس جميعا في شؤكف حياتيـ الدنيكية مف رزؽ كمطر كت

عنيـ؛ ألف فضؿ اهلل كاسع عمى جميع الناس، كخير دليؿ عمى ذلؾ ما ركم عف أنس 
إف الكافر إذا عمؿ حسنة أطعـ بيا طعمة مف » :بف مالؾ، أنو حدث عف رسكؿ اهلل 

الدنيا، كأما المؤمف، فإف اهلل يدخر لو حسناتو في اآلخرة كيعقبو رزقا في الدنيا عمى 
، "أجمع العمماء أف الكافر الذم مات عمى كفره ال ثكاب لو في اآلخرة، كفي (ُ)«وطاعت

ىذا الحديث تنبيو ظاىر أف اهلل سبحانو كتعالى يطعـ الكافر في الدنيا بما عممو مف 
الحسنات، أم: بما فعمو متقربا بو إلى اهلل تعالى مما ال كجكد لصحة النية ليا كصمة 

، فاف اهلل يقبؿ منو (ِ)كالضيافة، كتسييؿ الخيرات، كغيرىا"الرحـ، كالصدقة، كالعتؽ، 
ذلؾ كيكافئو بيا في الدنيا ال في اآلخرة ؛ ألنو ليس مف اىميا، فال يمنع مف استجابة 

كذرية، كعمـ، كدفع الظمـ عنو، كغيرىا ، اهلل لدعائو كيعطيو ذلؾ في الدنيا، مف أرزاؽ
 مما تصيب الناس مسمميـ ككافرىـ.

 
  

                                                           

 سبؽ تخريجو. (ُ)
 .َُٓ/ُٕ :شرح النككم عمى مسمـ (ِ)
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 :ب الزابعاملطل
 ما ُيجزئ به الذكاة

 ، ال خالؼ بيف الفقياء في أفَّ كماؿ الذكاة قطع العركؽ األربعة )الحمقـك
، فإذا لـ يحصؿ قطع ليذه العركؽ مجتمعة فقد حصؿ خالؼ فيما (ُ)كالمرمء، كالكدجيف

 يجزئ.
إلى نصفيف نصؼ في جانب  (ِ)الكاجب عند الذكاة فصؿ المبةصورة المسألة: 

ؼ في البدف، فإذا ذكيت كبقت المبة في البدف مما يمي الصدر ىؿ تحؿ أـ الرأس كنص
 ال ؟ اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى أربعة أقكاؿ.

إذا بقيت المبة كميا مما يمي الرأس أك البدف فإف الذبيحة تؤكؿ كىك ول: القول األ
الحنفية، قكؿ أبي الحسف الرستغفني، كالماتريدم، كمال خسرك، كالعينية، كالحصكفي مف 

مف المالكية،  (ّ)كابف كىب، كأبي القاسـ بف الربيع، كمكسى بف معاكية، كركاية لمالؾ
 .(ْ)كبعض الحنابمة، كسفياف الثكرم، كأكثر الظاىرية

  

                                                           

: ىك الحمؽ، كميممو زائدة، تجك  (ُ) يؼ بعد الفـ فيو تنتيي فتحة الفـ كفتحة االنؼ، كمنو يبدأ تتفرع الحمقـك
 .ُْٔص ، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:ُٖٓينظر: معجـ لغة الفقياء: ص .مءقصبة اليكاء، كالمر 

ـى أك البمعكـى مءكالمر  : مجرل الطَّعاـ كالشَّراب مف الحمقـك إلى المعدة، كىك أنبكبة عضمٌية تصؿ الف
الكدجاف: العرقاف الغميظاف في العنؽ بينيما  .َِِٖ/ّ : معجـ المغة العربية المعاصرة:بالمعدة. ينظر
 .َُٓعمى جانبي الرقبة ينقالف الدـ الى الدماغ. ينظر: معجـ لغة الفقياء: ص مءالحمقـك كالمر 

 .ّٕٕالمبة ىي: تجكيؼ الحمقـك المكضع الناتئ في الحمؽ. ينظر: منتخب مف صحاح الجكىرم: ص (ِ)
ق(. ينظر: َِِ)سنة ىك: أبك جعفر مكسى بف معاكية الصمادحي كاف عالما بالحديث كالفقو تكفي  (ّ)

 .ّٗ/ْ :ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ
، ّّٗ/َُ :االنصاؼ، َّٖ/ّ :البياف كالتحصيؿ، ِٓٗ/ٔ :الدر المختار، ِْٗ/ٗ :ينظر: العناية (ْ)

 .ُِِ/ٔ :المحمى، ُِّ :القكانيف الفقيية
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 أدلة القول األول:
 .(ُ)(كالمحييف المبة بيف ما الذكاة: ) قكلو .ُ

ما بيف الفؾ السفمي أف الذكاة محميا مف المبة إلى المحييف، أم :  وجو الداللة:
كمف ذكى كبقت المبة في البدف فقد اصاب المحؿ، الف المعتبر في المذىب ، إلى المبة

 .(ِ)أكثر االكداج، فمحأكثر حكـ الكؿ
، فإنو يفيد التقييد كيرد عمى ىذا الدليؿ: أنو لـ تصح ىكذا ركاية عف النبي 

ي الحمؽ كالمبة( فمك ذكى فكؽ بيذا المكضع، كما في ركاية الدارقطني )إال أف الذكاة ف
 .(ّ)الحمقـك أك أسفؿ منو ال يجكز؛ ألنو ذكاة في غير المحؿ

كيجاب عميو: أف الذبح إذا كقع قبؿ العقدة فإنو يقتضي الحؿ، ألف فيو قطع 
 .(ْ)كداجأكثر األ

أف كاف الذبح قبؿ العقدة، فإنو لـ يحصؿ بو قطع الحمقـك كالمرمء ويرد عليو: 
 .(ٓ)عتبار األكثر فال تأكؿاالذكاة  بالتي يتـ بيما 

                                                           

اقؼ عمى ىكذا لفظ في كتب المتكف فربما ركم ىذا الحديث بالمعنى الف الركاية التي كجدتيا عف  لـ (ُ)
)اف الذكاة في الحمؽ كالمبة( سنف الدار قطني، كتاب  ابي ىريرة رضي اهلل عنة قاؿ النبي محمد 

فاف عبداهلل ( اسناده ضعيؼ جدان ْٓبرقـ ) ِّٖ/ْ :االشربة باب الصيد كالذبائح كاالطعمة كغير ذلؾ
بف بديؿ ضعفو ابك بكر النيسابكرم، كالدار قطني ككثقو ابف حباف، كسعيد بف سالـ اجمع األئمة عمى 

، نصب َْٔ/ْ :ترؾ االحتجاج بو ككذبو ابف نمير كقاؿ البخارم يضع الحديث ينظر: تنقيح التحقيؽ
 . ِْٕ/ِ :، التمخيص الحبيرْْٖ/ِ :الراية

 .َِِ/ٗ :ح مشكاة المصابيحينظر: مرعاة المفاتيح شر  (ِ)
 .ِٕٔ/َُ :ينظر: درر االحكاـ (ّ)
 .ُّٗ/ٖ :ينظر: بحر الرائؽ (ْ)
 .ِْٗ/ٔ :ينظر: الدر المختار (ٓ)
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أنو لـ يشترط قطع الحمقـك كالمرمء بعينيما ال في آية، كال في ويجاب عليو: 
 .(ُ)حديث، إنما يشترط قطع أكثر االكداج، كقد حصؿ، كىك كاؼ في ازىاؽ الركح

...( :قكلو  .ِ  .(ِ))ما انير الدـ، كذكر اسـ اهلل، فكؿُّ
كرد فيما يذكى بو، كلكنو فيو دليؿه عمى أف الذبيحة  أف ىذا الحديثوجو الداللة: 

ف كانت  اذا خرج أك ساؿ الدـ منيا بكثرة، كىك يشبو جرم الماء في النير فإنيا تؤكؿ، كا 
 .(ّ)العقدة في البدف أك الرأس

كانت جارية ألبي مسعكد ترعى غنمان فعطبت شاة فكسرت حجرا مف المركة  .ّ
فقاؿ ليا رسكؿ اهلل  ،إلى رسكؿ اهلل  فذبحتيا فقاؿ ليا أبك مسعكد اذىبي

: أفريت األ( كداج؟... قالت نعـ، قاؿكؿُّ ما فرل األ :)كداج(ْ). 
( مف األكؿأٌف قكلو وجو الداللة:  أم: أٌف ىذه الشاة التي خرج دميا ، : )كؿُّ

 .(ٓ)أنيا أصابت المحؿ أـ ال تؤكؿ، كلـ يبيف ليا النبي 
، كالمرمء،  :دج، كىي العركؽ األربعةأٌف االكداج جمع ك يرد عليو:  )الحمقـك

كالكدجاف(، فإف االكداج ليس المراد بيما فقط العرقاف عمى جانبي الرأس، إنما جميع 
العركؽ الكاجب قطعيا؛ ألنو ال يتـ بيما ازىاؽ الركح، فقد يسيالف كتعيش البييمة، فال 

( باألكؿ ىك خطأ فإف معنا ف تأكيؿ )كؿُّ ه أف كؿ شيء افرل االكداج يفكتاف الحياة، كا 
 .(ٔ)لمكمية مف عكد أك حجر فيك مذكى: أم:

                                                           

 .ُّٕ/ْ :ينظر: الذخيرة (ُ)
(، صحيح مسمـ: كتاب ِْٖٖبرقـ ) ُُٖ/ّ :الصحيح البخارم كتاب بدء الكحي باب قسمة الغنـ (ِ)

 .(ُٖٔٗ) برقـ ُٖٓٓ/ّ :انير الدـ االضاحي باب جكاز الذبح لكؿ ما
يرد عميو اف انيار الدـ يككف يقطع  ،َّٖ/ّ :البياف في فقو احمد بف حنبؿ ،ّّٗ/َُ :االنصاؼ (ّ)

 .ُٕٗ/ُٓ :الحمقـك كالمرمء؟ فتعمؽ بو االجزاء الحاكم الكبير
 :مجمع الزكائد(، فيو عمي بف يزيد كىك ضعيؼ كقد كثؽ، ينظر: ُٖٕٓ) برقـ َِٓ/ٖ :المعجـ الكبير (ْ)

ْ/ِْ. 
 .ََّ/ٖ د:كالمساني فينظر: الجامع الصحيح لمسن (ٓ)
 .ُٓٗ/ُٓ :، كالحاكم الكبيرُّٗ/ٖ :ينظر: البحر الرائؽ (ٔ)
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أف الكدجيف ىما العرقاف عمى جانبي الرقبة، كالحمقـك كالمرمء في ويجاب عليو: 
 .(ُ)سفؿ منيماأمقدـ الرقبة 

 أف الكدجيف ىما مخرجا الدـ فكاف قطعيا ىك المراد بالذكاة.يرد عليو: 
.أف القطع ىنا فويجاب عليو:   كؽ المبة، فأصبحت التذكية فكؽ الحمقـك
ال تصح التذكية إال بقطع األكثر مف العركؽ كىك ما ذىب إليو القول الثاني: 

أبك حنيفة كركاية عف أبي يكسؼ بقكليـ المعتبر قطع ثالثة مف العركؽ، فمك قطع 
المرمء كالكدجيف صحت التذكية، كذىب محمد بف الحسف، كركاية عف أبي يكسؼ إلى 

 .(ِ)المعتبر في التذكية قطع األكثر مف كؿ عرؽ مف ىذه العركؽ األربعة أف
 .(ّ)أف لحأكثر حكـ الكؿدليلهم: 

إف الذكاة ال تصح إال في محميا بقطع الحمقـك كالمرمء كىك قكؿ القول الثالث: 
 .(ْ)الشافعية كالحنابمة

 أدلة القول الثالث:
 .(ٓ)(كالحمؽ لمبةا في النحر إفَّ : ) الخطاب بف عمر عف ركم ما .ُ

أفَّ الذكاة اختصت بالمكضع؛ ألنو مجمع العركؽ فيككف الدـ وجو الداللة: 
ف قطع الرأس (ٔ)بذبحيا مسفكحان، كتزىؽ الركح فيككف أخؼ لمحيكاف كأطيب لمحـ ، كا 

بإلصاؽ السكيف بالمحييف فيك لـ يذكى، فال تحؿ؛ ألنو جاء بقطع الرأس ال بالذكاة، كما 
 .(ٕ)حمقـك كالمرمءيتعبد بو قطع ال

                                                           

 .ُٓٗ/ُٓ :ينظر: الحاكم الكبير (ُ)
 .ُّٗ/ٖ :ينظر: البحر الرائؽ (ِ)
 .ُْٗ/ٖ :ينظر: البحر الرائؽ (ّ)
 .ّْ/ُُ :، المغنيُٓٓ/ُينظر: كفاية االخيار  (ْ)
 (.ُِّٖٗ، برقـ )ِٓٓ/ْمصنؼ ابف أبي شيبة:  (ٓ)

 .ّْ/ُُ :ينظر: المغني (ٔ)
 .َُٖ/ُٖ: ، نياية المطمبّٖٓ/ُ :ينظر: اسنى المطالب (ٕ)
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أٌف المعتبر في الذكاة قطع أكثر االكداج، كبو يحصؿ انقطاع النفس، يرد عليو: 
 .(ُ)كخركج الدـ، كىك كاؼو في ازىاؽ الركح

)عف شريطة  قاؿ: نيى رسكؿ اهلل  بما ركم عف أبي ىريرة ويجاب عليو: 
الحجاـ فتجعؿ  ؛ ألف الشريطة تقطع الجمد كال تفرم االكداج، كشرطة(ِ)الشيطاف(

 .(ّ)الذبيحة كأنيا جرحت كأنيكيا خركج الدـ، فماتت
أنو قاؿ: )إف اهلل كتب اإلحساف عمى كؿ شيء فإذا  ما ركم عف النبي  .ِ

 .(ْ)ذبيحتو( قتمتـ فأحسنكا القتمة، كليحد أحدكـ شفرتو، كليرح
أف المقصكد مف الذكاة تفكيت النفس بألـو خفيؼ، كيتحصؿ ذلؾ وجو الداللة: 

 .(ٓ)طع الحمقـك كالمرمء؛ ألنو ليس بعد قطعيما حياةبق
 بما رد عمى الدليؿ األكؿ.يرد عليو: 

إذا بقت عند التذكية المبة مما يمي الجسد فال تؤكؿ، كأف بقت مما القول الرابع: 
 .(ٔ)يمي الرأس تؤكؿ، كىك المشيكر عند المالكية

                                                           

 .ُّٕ/ْ :ينظر: الذخيرة (ُ)
(، السنف الكبرل لمبييقي: ِِٖٔ) َُّ/ّسنف أبي داكد: كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح،  (ِ)

(، في إسناده: عمرك بف عبد اهلل ُِٖٔبرقـ ) ّٕٔ/ْ(، مسند أحمد: ََُٔٗبرقـ ) ِٖٕ/ٗ
 .ٕٔ/ِ :الصنعاني. كىك الذم يقاؿ لو: عمرك بدؽ كقد تكمـ فيو غير كاحد. ينظر: جمع الفكائد

 .ُٗٗ/ُٓ: ، الحاكم الكبيرَّْ/ُّ :ينظر: المغني (ّ)
 (،  تعميؽ شعيب األرنؤكط:ِْْٓبرقـ ) ِّٔ/ٕ(، سنف النسائي: ُُٕٕٓبرقـ ) ُِّ/ْمسند أحمد:  (ْ)

 إسناده صحيح عمى شرط مسمـ. األرنؤكط:
 .ُٕٗ/ُٓ :ينظر: الحاكم الكبير (ٓ)
 .ِْٗ/ُ :ينظر: المقدمات (ٔ)
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مف الحمؽ فصحت فيو إذا انحازت المبة إلى الرأس فيك ذبحه : دليل المالكية
ذا انحازت المبة إلى الجسـ ال يككف ذبحان في الحمقـك الذم ىك محؿ الذكاة،  الذكاة، كا 

 .(ُ)إنما كاف ذبحان في الرأس
 :الترجيح

بعد تتبع أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ كما تـ عرضو في مناقشة األدلة تبيف أنو لـ يرد 
كصان تشير إلى ما يتـ الذكاة بو، نصان صريحان صحيحان في محؿ الذبح إنما كردت نص

ف محؿ التذكية كردت فيو أخبار كلكنيا غير صريحة بمحمو، كفعؿ الناس كرد في  كا 
( كعند الرجكع إلى أىؿ الخبرة كالصنعة تبيف أفَّ الذبح  ذلؾ المحؿ، كىك عند )الحمقـك

، (ِ)(...)إذا ذبحتـ فاحسنكا الذبح في ذلؾ المحؿ ييرح الذبيحة، فيتحصؿ مراد النبي 
نو أسيؿ لمذابح عند فصؿ الرأس عف الجسد، فإف ذلؾ المكضع مفصؿ الرأس عف  كا 
ف المقصد مف التذكية ىك  العنؽ، كىذا مما ال خالؼ فيو بيف الفقياء أنو كماؿ الذكاة، كا 

)ما  :)أفريت االكداج(، كقكلو :ازىاؽ الركح، كتطييب المحـ بإخراج الدـ منيا، لقكلو 
عنى خرج دميا، كمف المعمـك أف الفقياء اشترطكا بقاء الركح كالحركة في بم ،أنير الدـ(

نو بالتذكية التي  الشاة المريضة عند ذبحيا؛ لتخرج ركحيا كتنفض دميا بحركتيا، كا 
تبقى العقدة مما يمي الجسد يتأتى المقصد مف التذكية في ازىاؽ الركح، كانيار الدـ، 

 ما إذا  حصؿ ذلؾ فال تحـر الذبيحة.ككما بينا ليس ىذا كماؿ التذكية، إن
  

                                                           

 .ِِْ/ِ :، بداية المجتيدَُٖ/ّ أ:ينظر: المنتقي شرح المكط (ُ)
الذبح كالقتؿ، كتحديد  صحيح مسمـ: كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب األمر بإحساف (ِ)

 :(، سنف ابف ماجو: كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتـ، فأحسنكا الذبحُٓٓٗبرقـ ) ُْٖٓ/ّ :الشفرة
  (.ْٖٖٓبرقـ ) ََِ/ُّ :(، صحيح ابف حباف: كتاب الذبائحَُّٕبرقـ ) َُٖٓ/ِ
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 اخلامتة
بعد أف انتييت مف عرض أقكاؿ الفقياء كدراستيا كبياف الراجح منيا في ىذه 

 كاف لزامان أف أبيف ىنا أىـ ما تكصمت إليو .، المسائؿ
الفقيو الرستغفني كاف مف المتكمميف؛  لتتممذه عمى أبي منصكر الماتريدم   إف -

 يمة، فيك مف بمدتو سمرقند.كمصاحبتو لفترة  طك 
اآلراء التي نقمت عنو ىي مخالفة لما عميو غير الماتريدية، فإف آراءه  أغمب -

 الفقيية متأثرة بما يعتقده.
ذىب إلى عدـ جكاز مناكحة أىؿ االعتزاؿ؛ لكفرىـ، كبعد تتبع أقكاؿ الفقياء  -

افعي ىك تبيف أف القكؿ بجكاز نكاحيـ كما ذىب إليو أغمب الفقياء كمنيـ الش
 حاؿ مف أىؿ الكتاب.  ءالراجح؛ ألنيـ ليسكا بأسك 

ذىب إلى القكؿ بعدـ حنث مف حمؼ أف ال يأكؿ كفي فمو تمرة كبمعيا؛ ألف  -
كتبيف أف القكؿ بحنثو بالبمع ىك ، الحكـ في ذلؾ لمشفاه كالحمؽ، ليس البمع

 كالراجح؛ ألف ىك المعتبر في اإلفطار لمصائـ، كأف مف أدخؿ في فمو تمرة 
 ًكالن. آخرجيا ليس أ

ذىب إلى عدـ استجابة دعاء الكفار في الدنيا كاآلخرة ؛ ألف دعائيـ باطؿ  -
كحمؿ قسـ ، (ُ)ىه مه جه ين ىن منليس لو اعتبار لقكلو تعالى: 

مف المفسريف كالفقياء مراد ىذه اآلية يـك القيامة، أما في الدنيا فإنو يقع ليـ 
 مـ كنصرتو ممف ظممو. ما يقع لجميع الناس مف أرزاؽ كذرية كع

ذىب إلى اعتبار الدابة ميذكاة ببقاء المبة في جسدىا مما يمي الصدر عند  -
الذبح؛ ألف مذىبو يقكؿ العبرة بأكثر األكداج، كتبيف أف ما ذىب اليو ىك 
الراجح؛ ألف المقصد مف التذكية ازىاؽ الركح، كتطييب المحـ؛ بخركج الدـ، 

 كىذا متحصؿ.     

                                                           

 .ُْاآلية  ،سكرة الرعد (ُ)
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 اجعاملصادر واملز
اتحاؼ السادة المتقيف: محمد بف محمد بف الحسيني الزبيدم الشيير  .ُ

 بمرتضى، مؤسسة التاريخ العربي، بيركت
إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ: ابف دقيؽ العيد، مطبعة السنة  .ِ

 ت. -المحمدية، د 
ىػ(،راجع أصكلو كخرج ّْٓأحكاـ القرآف: أبك بكر بف العربي المالكي )ت:  .ّ

 –ؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت أحاديثو كعمَّ 
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف، ط: الثالثة، 

أسنى المطالب في شرح ركض الطالب: زكريا بف محمد األنصارم، )ت:  .ْ
 ط. -ت  -ىػ(،دار الكتاب اإلسالمي، دِٔٗ

: ىػ(،المحقؽُٖٗاألصؿ المعركؼ بالمبسكط: أبك عبد اهلل الشيباني )ت:  .ٓ
 ت. -كراتشي، د –أبك الكفا األفغاني،إدارة القرآف كالعمـك اإلسالمية 

أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة : محمد بف عبد الرحمف الخميس،  دار  .ٔ
 ت.-د، الصميعي، السعكدية

ىػ(،حققو :أحمد ِْٗالديف: أبك منصكرعبد القادر البغدادم )ت: أصكؿ .ٕ
  شمس الديف،دار الكتب العممية، بيركت. 

األعالـ : خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي الزركمي )ت:  .ٖ
 ـ. ََِِ، ٓىػ(،دار العمـ لممالييف، طُّٔٗ

إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف: محمد بف أبي بكر ابف القيـ، تحقيؽ:  .ٗ
 .ُٕٓٗ – ُّٓٗ، ِط، بيركت –محمد حامد الفقي، دار المعرفة 
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الصراط المستقيـ لمخالفة  اقتضاء الصراط المستقيـ الكتاب: اقتضاء .َُ
ىػ(، المحقؽ: ِٖٕأصحاب الجحيـ: تقي الديف أبك العباس ابف تيمية )ت: 

 ىػ .ُُْٗ، ٕناصر عبد الكريـ العقؿ، دار عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ط
إكماؿ اإلكماؿ: محمد بف عبد الغني ابف نقطة الحنبمي البغدادم )ت:  .ُُ

النبي، جامعة أـ القرل، مكة ىػ(، تحقيؽ: د. عبد القيـك عبد ريب ِٗٔ
 ق.      َُُْ، ُالمكرمة، ط

ىػ(، ِٔٓاألنساب : عبد الكريـ بف محمد السمعاني المركزم، )ت:  .ُِ
المحقؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره، مجمس دائرة 

 ـ. ُِٔٗ -ىػ  ُِّٖ، ُالمعارؼ العثمانية، حيدر آباد، ط
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: أبك الحسف عمي بف سميماف  .ُّ

 ت.  -، دِىػ(، دار إحياء التراث العربي، طٖٖٓالمرداكم الحنبمي )ت: 
أيسر التفاسير  أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير : جابر بف مكسى بف  .ُْ

عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة 
 ـ.ََِّىػ/ُِْْ، ٓالمنكرة، ط

إيضاح القكاعد الفقيية : عبد اهلل بف سعيد بف محمد عبادم الٌمحجي  .ُٓ
 ىػ. َُُْ، ّالحضرمٌي الشحارم، ط

اإليماف الكبير: البف تيمية، دراسة كتحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني،  .ُٔ
 ىػ.ُُْٔ، ٓط، المكتب اإلسالمي، عماف

يف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: ز   .ُٕ
كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف،  ىػ(َٕٗبابف نجيـ المصرم )ت: 
 ت. –، د ِدار الكتاب اإلسالمي، ط
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البحر المحيط في التفسير: محمد بف يكسؼ بف حياف األندلسي )ت:  .ُٖ
 ىػ. َُِْبيركت،  –ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر ْٕٓ

ة المجتيد كنياية المقتصد: أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد بداي .ُٗ
 ىػ.ُِْٓالقاىرة، –ىػ(، دار الحديث ٓٗٓالقرطبي)ت: 

البياف في مذىب اإلماـ الشافعي: أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير اليمني  .َِ
جدة،  –ىػ(،المحقؽ: قاسـ محمد النكرم، دار المنياج ٖٓٓالشافعي )ت: 

 .ـ َََِ -ىػ  ُُِْ، ُط
البياف كالتحصيؿ : أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )ت:  .ُِ

 –ىػ(، حققو: د محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت َِٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ِلبناف، ط

تاج التراجـ : أبك الفداء زيف الديف بف قيطميكبغا السكدكني الحنفي )ت:  .ِِ
، ُدمشؽ، ط –، دار القمـ ىػ(، المحقؽ: محمد خير رمضاف يكسؼٕٖٗ

 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُّْ
تاج العركس مف جكاىر القامكس : محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ  .ِّ

ىػ(، المحقؽ: َُِٓالحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم )ت: 
 ت. –ط  –مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، د 

بابف المستكفي )ت:  تاريخ إربؿ: المبارؾ بف أحمد اإًلربمي، المعركؼ .ِْ
ىػ(، المحقؽ: سامي بف سيد خماس الصقار، دار الرشيد لمنشر، ّٕٔ
 ـ. َُٖٗ -العراؽ

التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف: طاىر بف  .ِٓ
بيركت،  –عالـ الكتب ، محمد اإلسفراييني، تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت

 .ُّٖٗ، ُط
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الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر  التحرير كالتنكير : محمد .ِٔ
 ىػ. ُْٖٗتكنس :  –ىػ(، الدار التكنسية لمنشر ُّّٗالتكنسي )المتكفى : 

تحفة األحكذم: أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل  .ِٕ
 بيركت. –ىػ(، دار الكتب العممية ُّّٓ)ت: 

الشافعي، دار الكتب  تحفة الحبيب: سميماف بف محمد بف عمر البجيرمي .ِٖ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػ ُُْٕ - ُبيركت/ ط -العممية 

ىػ(، دار َْٓتحفة الفقياء: أبك بكر عالء الديف السمرقندم )ت: نحك  .ِٗ
 ـ. ُْٗٗ-ىػ  ُُْْ، ِالكتب العممية، بيركت، ط

تحفة المحتاج في شرح المنياج : أحمد بف محمد بف عمي بف حجر  .َّ
عرفة لجنة مف العمماء، الييتمي، ركجعت كصححت: عمى عدة نسخ بم

 ُّٕٓط :  –المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمد، د 
 ـ. ُّٖٗ -ىػ 

ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ: أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى  .ُّ
  .                                                      ُالمغرب، ط -مطبعة فضالة ، ىػ(ْْٓاليحصبي )ت: 

تفسير ابف ابي حاتـ تفسير القرآف العظيـ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد  .ِّ
ىػ(، المحقؽ: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار ِّٕالتميمي، الرازم )ت: 

 ىػ. ُُْٗ - ّالمممكة العربية السعكدية، ط -مصطفى الباز 
تفسير القاسمي محاسف التأكيؿ: محمد جماؿ الديف القاسمي )ت:   .ّّ

 –لمحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية ىػ(، اُِّّ
 ىػ. ُُْٖ - ُبيركت، ط

تفسير القرآف العظيـ لإلماـ الطبراني: سميماف بف أحمد المخمي الشامي، أبك  .ّْ
 ىػ(. َّٔالقاسـ الطبراني )ت:
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تفسير النيسابكرم = غرائب القرآف كرغائب الفرقاف : نظاـ الديف الحسف بف  .ّٓ
ىػ(، المحقؽ: الشيخ زكريا َٖٓالنيسابكرم )ت:  محمد بف حسيف القمي

 ىػ. ُُْٔ - ُبيركت، ط –عميرات، دار الكتب العممية 
التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبك الفضؿ أحمد بف  .ّٔ

،  ُىػ(، دار الكتب العممية، طِٖٓعمي بف حجر العسقالني )ت: 
 ـ.ُٖٗٗىػ. ُُْٗ

تعميؽ: شمس الديف محمد بف أحمد الحنبمي تنقيح التحقيؽ في أحاديث ال .ّٕ
ىػ(، تحقيؽ : سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز بف ناصر ْْٕ)ت: 

 ـ. ََِٕ -ىػ ُِْٖ، ُالرياض، ط –الخباني، أضكاء السمؼ 
التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ  .ّٖ

-عبد الخالؽ ثركت ّٖ ىػ(، عالـ الكتبَُُّالحدادم المناكم )ت: 
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُالقاىرة، ط

جامع األحاديث: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت:  .ّٗ
ىػ(، ضبط نصكصو كخرج أحاديثو: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ د عمى ُُٗ

 جمعة )مفتي الديار المصرية(، طبع عمى نفقة: د حسف عباس زكى.
: محمد بف جرير أبك جعفر الطبرم )ت: جامع البياف في تأكيؿ القرآف  .َْ

 -ىػ  َُِْ، ُىػ(، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طَُّ
 ـ. َََِ

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم  .ُْ
 النيسابكرم، دار الجيؿ بيركت.

 الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد: صييب عبد الجبار. .ِْ
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ىػ(  ُٕٔـ القرآف: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي )ت: الجامع ألحكا .ّْ
ىػ/  ُِّْ،المحقؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض : 

 ـ. ََِّ
كاًئد : محمد بف محمد بف  .ْْ جمع الفكائد مف جامع األصكؿ كمجمع الزَّ

ىػ(، تحقيؽ كتخريج: أبك عمي سميماف َُْٗسميماف المغربي المالكي )ت: 
، بيركت، ط -دريع، مكتبة ابف كثير، الككيت بف   ُُْٖ، ُدار ابف حـز
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ 

الجكاىر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر بف محمد الحنفي )ت:  .ْٓ
 كراتشي. –ىػ(، مير محمد كتب خانو ٕٕٓ

الجكاىر المضية: محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي )ت:  .ْٔ
 ىػ.ُُِْ، ّاض، طىػ(، دار العاصمة، الرئَُِ

اًكم: أحمد بف محمد المصرم الحنفي  .ْٕ مىى تٍفسيًر البىيضى اًشيةي الشِّيىاًب عى حى
 بيركت. –ىػ(، دار صادر َُٗٔ)ت: 

، حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار: ابف عابديف .ْٖ
 ىػ . ُُِْبيركت،  -دار الفكر

ر بالماكردم )ت: الحاكم الكبير: أبك الحسف عمي بف محمد الشيي .ْٗ
الشيخ عادؿ أحمد عبد  -ىػ(،المحقؽ: الشيخ عمي محمد معكض َْٓ

 ـ. ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُالمكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط
درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ: عمي حيدر خكاجو أميف أفندم )ت:  .َٓ

 -ىػ ُُُْ، ُىػ(، تعريب: فيمي الحسيني، دار الجيؿ، طُّّٓ
 ـ.ُُٗٗ
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ىػ(، عرب ُِر العمماء: القاضي عبد النبي األحمد نكرم )ت: ؽ دستك  .ُٓ
، ُط، لبناف -عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العممية 

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ
ديكاف اإلسالـ: شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف الغزم )ت:  .ِٓ

 –ىػ(، المحقؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب العممية، بيركت ُُٕٔ
 ـ. َُٗٗ -ىػ  ُُُْ، ُف، طلبنا

المعالي محمكد بف أحمد بف مازة،  دار الكتب العممية  كالذخيرة البرىانية: أب .ّٓ
 .َُِٗ، بيركت -

الذخيرة: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي الشيير بالقرافي  .ْٓ
 ـ. ُْٗٗ، ُبيركت، ط -ىػ(، دار الغرب اإلسالمئْٖ)ت: 

ختار: ابف عابديف، محمد أميف بف عمر الدمشقي رد المحتار عمى الدر الم .ٓٓ
 بيركت، -ىػ(،دار الفكرُِِٓالحنفي )ت: 

ركح البياف : إسماعيؿ حقي بف مصطفى الحنفي المكلى أبك الفداء )ت:  .ٔٓ
 بيركت. –ىػ(، دار الفكر ُُِٕ

ركح المعاني: شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي )ت:  .ٕٓ
بيركت،  –د البارم عطية، دار الكتب العممية ىػ(، المحقؽ: عمي عبَُِٕ

 ىػ. ُُْٓ، ُط
ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف : أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  .ٖٓ

، ىػ(، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركتٕٔٔالنككم )ت: 
 ـ.ُُٗٗىػ / ُُِْ، ّط

ىػ(، تحقيؽ: ِّٕسنف ابف ماجة: أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )ت:  .ٗٓ
 بيركت. –محمد فؤاد، دار الفكر 
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سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني، دار الكتاب  .َٔ
 العربي ػ بيركت.

(،حققو عبد الكىاب ِٕٗعيسى الترمذم )ت :  كسنف الترمذم: الحافظ أب .ُٔ
 عبد المطيؼ، دار الفكر.

ىػ(،حققو ّٖٓ: سنف الدار قطني: عمي بف عمر البغدادم الدارقطني )ت .ِٔ
كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد 

، مؤسسة الرسالة، بيركت  ، ُلبناف، ط –المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـك
 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْْ

السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي: أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي،  .ّٔ
شيير بابف التركماني، مجمس دائرة مؤلؼ الجكىر النقي: عمي بف عثماف ال

 . ىػُّْْػ  ُالمعارؼ النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد،ط
ىػ(، َّّسنف النسائي: أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )ت:  .ْٔ

، ِحمب، ط –تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسالمية 
َُْٔ – ُٖٗٔ. 

ؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت شرح فتح القدير: كما  .ٓٔ
 بيركت. -ىػ(، دار الفكرُٖٔ:

شركح كحكاشي العقائد النسفية ألىؿ السنة كالجماعة االشاعرة كالماتريدية:  .ٔٔ
 -تصنيؼ أئمة أعالـ، تحقيؽ : أحمد فريد المزيدم، دار الكتب العممية 

 بيركت.
(، دار الشعب ىػِٔٓصحيح البخارم: محمد بف إسماعيؿ البخارم، )ت:  .ٕٔ

 ىػ. َُْٕ، ُالقاىرة، ط –
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الطبقات الكبرل: أبك عبد اهلل محمد بف سعد البغدادم المعركؼ بابف سعد  .ٖٔ
 –تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ، ىػ(َِّ)ت: 

 ىػ . َُُْ، ُبيركت، ط
اًلًس الشٍَّنًقيًطيِّ ًفي التٍَّفًسيًر: مح .ٗٔ مد األميف بف محمد العىٍذبي النًَّميري ًمٍف مىجى

إشراؼ: بكر ، ىػ(، تحقيؽ: خالد بف عثمافُّّٗالجكني الشنقيطي )ت: 
 ىػ. ُِْٔ، ِمكة المكرمة، ط، دار عالـ الفكائد، بف عبد اهلل

عمدة الرعاية بتحشية شرح الكقاية: اإلماـ محمد عبد الحي المكنكم  .َٕ
مماء ىػ(،المحقؽ : الدكتكر صالح محمد أبك الحاج، مركز العَُّْ)ت:

 .ُالعالمي لمدراسات كتقنية المعمكمات، ط
العناية شرح اليداية: محمد بف محمد بف محمكد، الركمي البابرتي )ت:  .ُٕ

 ط. -ت -ىػ(، دار الفكر، دٖٕٔ
الغرر البيية في شرح البيجة الكردية: زكريا بف محمد األنصارم، زيف  .ِٕ

 ط. -ت -د، ىػ(، المطبعة الميمنيةِٔٗالديف أبك يحيى السنيكي )ت: 
، ِالفتاكل اليندية: لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، دار الفكر، ط .ّٕ

 ىػ َُُّ
فتح العزيز بشرح الكجيز: عبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني )ت:  .ْٕ

 ىػ(، دار الفكر.ِّٔ
فتح القدير: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني )ت:   .ٕٓ

 ىػ. ُُْْ - ُىػ(،دار ابف كثير، طَُِٓ
ىػ(، دار اآلفاؽ ِْٗالفرؽ بيف الفرؽ: عبد القاىر بف طاىر البغدادم )ت:  .ٕٔ

 ُٕٕٗ، .ِبيركت، ط –الجديدة 
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ىػ(، دار ُُِٔالفكاكو الدكاني: أحمد بف غانـ األزىرم المالكي )ت:  .ٕٕ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓالفكر، بيركت،  

مكنكم الحسىنات محمد عبد الحي ال كالفكائد البيية في تراجـ الحنفية:  أب .ٖٕ
اليندم، عنى بتصحيحو كالتعميؽ عميو: محمد بدر الديف، دار الكتاب 

 اإلسالمي.
القكانيف الفقيية: أبك القاسـ، محمد بف أحمد ابف جزم الكمبي الغرناطي  .ٕٗ

 ىػ(.ُْٕ)ت: 
الكافي في فقو اإلماـ أحمد: مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد الشيير بابف  .َٖ

 -ىػ  ُُْْ، ُكتب العممية، طىػ(، دار الَِٔقدامة المقدسي )ت: 
 ـ. ُْٗٗ

الكافي في فقو أىؿ المدينة: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي  .ُٖ
ىػ(، المحقؽ: محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، مكتبة ّْٔ)ت: 

 ـ.َُٖٗىػ/ََُْ،  ِالرياض الحديثة، الرياض، ط
اهلل المشيكر  كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف : مصطفى بف عبد .ِٖ

 ىػ(َُٕٔباسـ حاجي خميفة )ت: 
كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار: أبك بكر بف محمد تقي الديف  .ّٖ

ىػ(، المحقؽ: عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد كىبي ِٖٗالشافعي )ت: 
 .ُْٗٗ، ُدمشؽ، ط –سميماف، دار الخير 

الحسيني الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية : أيكب بف مكسى  .ْٖ
محمد  -ىػ(،المحقؽ: عدناف دركيش َُْٗأبك البقاء الحنفي )ت: 
 بيركت. –المصرم، مؤسسة الرسالة 
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المباب في تيذيب األنساب : أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد  .ٖٓ
 –ىػ(، دار صادر َّٔبف عبد الكريـ الجزرم، عز الديف ابف األثير )ت: 

 بيركت.
بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت: المبسكط: محمد بف أحمد  .ٖٔ

 ـ.ُّٗٗ-ىػ  ُُْْبيركت -ىػ(، دار المعرفة ّْٖ
مجمع الزكائد مجمع الزكائد كمنبع الفكائد: لمحافظ عمي بف أبي بكر الييثمي  .ٕٖ

 ىػ.  ُُِْىػ( دار الفكر، بيركت، َٕٖ)ت: 
المجمكع شرح الميذب: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .ٖٖ

 ط. -ت -ىػ(، دار الفكر، دٕٔٔ )المتكفى:
محاسف التأكيؿ: محمد جماؿ الديف بف قاسـ الحالؽ القاسمي )ت:  .ٖٗ

بيركت،  –ىػ(،المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العمميو ُِّّ
 ىػ. ُُْٖ - ُط

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب  .َٗ
(، المحقؽ: عبد السالـ عبد الشافي محمد، ىػِْٓبف عطية األندلسي )ت: 

 ىػ. ُِِْ - ُبيركت، ط –دار الكتب العممية 
المحمى باآلثار: أبك محمد عمي بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )ت:   .ُٗ

 بيركت. –ىػ(، دار الفكر ْٔٓ
ىػ(، ُٔٔالمحيط البرىاني: محمكد بف أحمد بف مىازىةى البخارم الحنفي )ت:  .ِٗ

لبناف،  –كريـ سامي الجندم، دار الكتب العممية، بيركت المحقؽ: عبد ال
 ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ، ُط

ىػ(، دار الكتب العممية، ُٕٗالمدكنة: مالؾ بف أنس بف مالؾ المدني )ت:  .ّٗ
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُط
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مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد  .ْٗ
إدارة البحكث العممية كالدعكة  ىػ(،ُُْْالرحماني المباركفكرم )ت: 

 ـ. ُْٖٗىػ،  َُْْ - ّاليند، ط -الجامعة السمفية  -كاإلفتاء 
مسائؿ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو عبد اهلل: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف  .ٓٗ

بيركت،  –ىػ(، المحقؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي ُِْحنبؿ )ت: 
 ـ.ُُٖٗىػ َُُْ، ُط

يحيف: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل المستدرؾ عمى الصح .ٔٗ
ىػ( تحقيؽ: مصطفى عبد القادر َْٓالنيسابكرم المعركؼ بابف البيع )ت: 

 .َُٗٗ – ُُُْ، ُبيركت، ط –عطا، دار الكتب العممية 
مسند أحمد بف حنبؿ: أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني، تعميؽ: شعيب  .ٕٗ

 القاىرة. –األرنؤكط، مؤسسة قرطبة 
مسند إسحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف راىكيو الحنظمي،   .ٖٗ

المدينة  -مكتبة اإليماف ، تحقيؽ : د. عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي
 .ُُِْ، ُالمنكرة، ط

 َُُْالمسند الجامع الكتاب: أبي الفضؿ السيد أبك المعاطي النكرم )ت .ٗٗ
 ىػ(.

غير= مختصر فيض القدير شرح مصابيح التنكير عمى صحيح الجامع الص .ََُ
الجامع الصغير لإلماـً عبد الرؤكؼ المناكم(: محمد بف ناصر الديف 

 األلباني.
كفركعا(: إعداد : أصكال مصادر الدراسات االسالمية )الفقو االسالمي  .َُُ

 بيركت. –يكسؼ عبدالرحمف المرعشمي، دار الكتب العممية 
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حافظ عبد اهلل بف محمد بف مصنؼ ابف أبي شيبة في األحاديث كاآلثار : لم .َُِ
(، ضبطو كعمؽ عميو االستاذ سعيد  ى ِّٓأبي شيبة الككفي العبسي )ت 

 دار الفكر. -مكتب الدراسات كالبحكث ، المحاـ
ىػ(،المطبعة ّٖٖمعالـ السنف: حمد بف محمد المعركؼ بالخطابي )ت:  .َُّ

 ىػ . ُُّٓ، ُحمب، ط –العممية 
ىػ(،  َّٔأحمد الطبراني )ت:  المعجـ الكبير: أبك القاسـ سميماف بف .َُْ

، ِالمحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، دار إحياء التراث العربي، ط
 ـ. ُّٖٗ

ىػ(،عالـ الكتب، ُِْْمعجـ المغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار )ت:  .َُٓ
 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗ، ُط

معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية: د محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ،  .َُٔ
 الفضيمة. دار

ىػ(، مكتبة َُْٖمعجـ المؤلفيف: عمر بف رضا بف محمد الدمشقي )ت:  .َُٕ
 بيركت. –المثنى 

حامد صادؽ قنيبي، دار النفائس  -معجـ لغة الفقياء: محمد ركاس قمعجي  .َُٖ
 ىػ . َُْٖ، ِلمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط

 معكنة أكلى النيى شرح المنتيى: محمد بف أحمد بف عبد العزيز الفتكحى  .َُٗ
ىػ(، دراسة كتحقيؽ : أ. د عبد  ِٕٗالحنبمى الشيير: بابف النجار )ت 

 الممؾ بف عبد اهلل دىيش.
مغني المحتاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: محمد بف  .َُُ

، ُىػ(، دار الكتب العممية، طٕٕٗأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ
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اهلل بف أحمد الشيير بابف قدامة المقدسي )ت:  المغني: مكفؽ الديف عبد .ُُُ
 ىػ.َُْٓ، ُبيركت،ط –ىػ( ،دار الفكر َِٔ

المقدمات المميدات: أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )ت:  .ُُِ
بغداد،  –ىػ، مكتبة المثنى  َُْٖ، ُىػ(، دار الغرب اإلسالمي، طَِٓ

 ـ.ُُْٗ
بف أبى بكر أحمد الشيرستاني  الممؿ كالنحؿ: أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ .ُُّ

 ىػ(، مؤسسة الحمبي.ْٖٓ)ت: 
منتخب مف صحاح الجكىرم : أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  .ُُْ

 ىػ(.ّّٗالفارابي )ت: 
المنتقى شرح المكطإ: أبك الكليد سميماف بف خمؼ القرطبي الباجي األندلسي  .ُُٓ

 ػ.ى ُِّّ، ُبجكار محافظة مصر، ط -ىػ( ،مطبعة السعادة ْْٕ)ت: 
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف   .ُُٔ

، ِبيركت، ط –ىػ(، دار إحياء التراث العربي ٕٔٔشرؼ النككم )ت: 
ُِّٗ. 

مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ: شمس الديف المغربي، المالكي  .ُُٕ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ، ّىػ(،دار الفكر، طْٓٗ)ت:

جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف  نصب الراية ألحاديث اليداية: .ُُٖ
ىػ(، صححو ككضع الحاشية: عبد العزيز ِٕٔمحمد الزيمعي )ت: 

، ُبيركت، ط –المحقؽ: محمد عكامة، مؤسسة الرياف ، الديكبندم
 ـ .ُٕٗٗىػ/ُُْٖ

نياية السكؿ في شرح منياج األصكؿ: جماؿ الديف األسنكم الشافعي  .ُُٗ
 ىػ(.ُّْٓ)  قاىرة  ال -(، المطبعة السمفيةِٕٕ)ت:
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نياية المطمب في دراية المذىب: عبد الممؾ بف عبد اهلل الممقب بإماـ  .َُِ
ىػ(، حققو كصنع فيارسو: أ. د/ عبد العظيـ محمكد ْٖٕالحرميف )ت: 

 ـ.ََِٕ-ىػ ُِْٖ، ُالٌديب، دار المنياج، ط
الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: عمي بف أحمد الكاحدم، النيسابكرم،  .ُُِ

بيركت، ، ىػ(، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، دار القمـْٖٔ)ت:  الشافعي
 ىػ. ُُْٓ، ُط
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