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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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 



 

 535 

13 

 باللغة العربية: ملخص
 د. عبد احلنيد إمساعيل حمندم.

مف  ليعقكب باشا، دراسة كتحقيؽ ،ُخص ىذا البحث " حاشية عمى شرح الكقاية 
ميما في المذىب الحنفي، كقد اشتمؿ عمى  شرحاألمكر أىميا ككنو  ٓ٘-ٙٗالمكحة: 

ض كحسف األسمكب مما يشجع عمى نشره كثير مف المسائؿ الميمة، كتميز بدقة العر 
كقد تتبع الباحث فيو المنيج الكصفي التكثيقي، كتـ االعتماد عمى سبع  كاإلفادة منو.

تحقيقان  المكحات محققةكييدؼ البحث الى إخراج ، نسخ في التحقيؽ، عدا نسخة األـ
 عمميان.

 الكممات المفتاحية : شرح الوقاية: يعقوب باشا ، صيام واعتكاف
A FOOTNOTE TO EXPLAIN OF AL-WIQAIA BY JACOB PASHA 
STUDY AND INVESTIGATION FROM PLATE 46-50 ISSUES IN 

FASTING AND I'TIKAAF 

Dr. Abdul-Hameed I. Muhammad 

Summary 

the Chosen One, and his noble family and companions. After this 

research was devoted to a footnote to explaining the prevention / 

by Yaqoub Pasha, a study and investigation from the panel: 46-50, 

for matters the most important of which is that it is an important 

reference in the Hanafi school of thought, and it included many Of 

the important issues, and distinguish the accuracy of the 

presentation and good style, which encourages its dissemination 

and benefit from it. The researcher followed the descriptive 

documentary approach, and seven copies were relied upon in the 

investigation, except for the mother’s copy. The research aims to 

produce the book by an investigative scientific investigation. 
Key words: Explanation of Al-Weqaia, Yacoub Pasha, fasting and i'tikaaf 
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 املقدمة

كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو ، الحمد هلل رب العالميف
 أما بعد:... كصحبو أجمعيف

متو أف ينشر بعض ما طكاه الزمف مف تراث مف خير ما يقدـ المرء ال فإف
عممي كاف فيما مضى ركنان مف أركاف نيضتيا، كمظيران مف مظاىر عزتيا كحضارتيا 

 مف ثمار حياتيا كثقافتيا.كثمرة يانعة 
الحديث عف التراث حديث عف مجد األمة العريؽ، كحديث عف  فّ كا  

حضارتيا التي أنتجتيا عقكؿ أبنائيا عبر كثير مف االجتيادات الصائبة، 
كعميو فإنو مف الكاجب عمينا نحف أبناء األمة اإلسالمية  العقمية الحكيـ كالمناقشات

يا كدراستيا، كفؽ أسس عممية كخطكات مدركسة خدمة ىذه العمـك بتحقيقيا كشرح
كاعية، حفظان ليا مف الضياع فضالن عف اإلفادة منيا بما يجعمنا متكاصميف مع الماضي 

 الزاىر لجعؿ الحاضر كالمستقبؿ أكثر ازدىاران كرقيان.
 أسباب وأهمية اختيار البحث:

شرح حاشية عمى كمف أسباب اختيارم لتحقيؽ ىذا المخطكط المكسـك بػ)
( لمشيخ العالمة الفقيو األصكلي يعقكب باشا بف المكلى خضر بؾ بف جالؿ الوقاية

ىك رغبتي في التعرؼ عمى أقكاؿ الفقياء المتقدميف، كمعرفة استنباطاتيـ ، الديف الركمي
في )مسائؿ  ال سيما ىذه المكحات التي حممت أىـ مكضكعات عمـ الفقو كاستدالالتيـ،

يساعد عمى تنمية قدرات المحقؽ  بالتحقيؽاالشتغاؿ  كذلؾك  ،عتكاؼ(اـ، كااليالص
العممية كحصيمتو الفقيية، كتعكيده عمى ضبط عبارات العمماء، كفيميا، كيربطو بكثير 

.  مف العمـك
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في الفقو عمى كثير مف المسائؿ الميمة،  مخطكطاشتمؿ ال فقد أهميته:وأما 
  .الحنفي

 : ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث
أبرزىا الظرؼ الصعب الذم يمر بو بمدم العزيز كما لو مف دكر سمبي عمى طالب 

 . العمـ، كصعكبة التنقؿ بيف المحافظات، بسبب جائحة ككركنا عافانا اهلل منيا
ىك المنيج الكصفي ك ىك المنيج المتبع في التحقيؽ  منهجي في البحث:و 

 في فقد قمت بتحقيؽ ) مسائؿ، لى ذلؾاالستقرائي عند الحاجة إالتكثيقي، ككذلؾ المنيج 
ككاف منيجي في التحقيؽ مرتكزان ، كاعتمدت سبع نسخ خطية، ( كاالعتكاؼالصياـ 

 : عمى الخطكات اآلتية
نسخت الجزء المطمكب تحقيقو معتمدان النسخة ) أ (؛ لتميزىا بالقدـ  -1

كالكضكح. كقد استعنت بالنسخ الخطية األخرل في إكماؿ كتقكيـ ما سقط 
 كان مف الناسخ، مع إثبات الفركؽ في اليامش.سي

 . كتبت النص المحقؽ بالرسـ الحديث حسب القكاعد اإلمالئية -2
 . كتبت عالمات الترقيـ في النص -3
، المحافظة عمى النص األصمي ما عدا حاالت معينة خارج نسخة األـ -4

 .كأشرت إلى ذلؾ في اليامش] [  قكسيف معقكفيف ىكذا كجعمت ذلؾ بيف
يات القرآنية؛ كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كأثبتيا بالرسـ عزكت اآل -5

 . العثماني
 .خرَّجت األحاديث النبكية عمى حسب المفظ الذم يكرده المصنؼ -6
 . المعتمدة مصادرىاكالركايات الى المسائؿ الفقيية  عزكت -7

 : أما خطتي في البحث: فقد كانت مف ىذه المقدمة، كمبحثيف
 



 

 541 

13 

 : يو مطمبافكف المبحث األول:
 . دراسة في حياة المكلِّؼ المطلب األول:
 . ممخطكطالخطية ل صكربعض الكفيو : دراسة في المؤلِّؼ: المطلب الثاني

 النص المحقؽ.المبحث الثاني: 
كبعد أف انتييت مف القسـ المحقؽ أكجزت البحث بأىـ النتائج التي تكصمت 

 .قائمة المصادر كالمراجعـّ عقبُت ذلؾ بإلييا، ث
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 : املبحث األول
 حياة املؤلف وصور املخطوط

 :املطلب األول
 دراسة يف حياة املؤلِّف

 ووفاته.، ومؤلفاته، وصفاته ،ونشأته، اسمه
العالـ المحقؽ الركمي يعقكب باشا بف المكلى خضر بؾ بف جالؿ الديف : اسمه

 .(ٔ)الحنفي، فقيو، اصكلي
 : نشأته وصفاته

اسرة ذات عمـ كشرؼ فكالده خضر بف جالؿ في  نشأ رحمو اهلل في بركسو
الديف بف أحمد، المكلى الركمي الحنفي: أكؿ مف كلي قضاء القنسطنطينية بعد فتحيا، 

، كأعطاه بركسوحينما عمت شيرتو فاستدعاه السمطاف محمد )الفاتح( ابف مراد الى 
عمى آداب مدرسة جده فييا. كلما دخؿ القسطنطينية كاله قضاءىا. ككاف غزير االطالع 

 . (ٕ)العربية كالتركية كالفارسية
بيو فكاف رحمو اهلل تعالى إماما، عالما، صالحا، محققا، كالكلد عمى صنك ا

 بإحدلثـ صار مدرسا  وككاف مدرسا بسمطانية بركس خالؽ الحميدة،صاحب األ متدينا،
 (ٖ) رس الثماف ثـ استقضي بمدينة بركسوالمدا

 مؤلفاته:
حاشية عمى شرح الكقاية :  مؤلفات كحكاش  كثيرة منياليعقكب باشا رحمو اهلل

لصدرا لشريعة اكرد فييا دقائؽ كأسئمة مع االيجاز في التحرير كىي مقبكلة عند العمماء، 

                                                           

 .ٙٗ٘/ٕ :ىدية العارفيفك ، ٖٔ٘/ٚ :ابف العماد ،شذرات الذىب (ٔ)
 ،األعالـك ، ٖٖٗ/ٚ :ابف العماد ،شذرات الذىبك ، ٛٚٔ/ٖ :ينظر: الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع (ٕ)

 .ٖٙٓ/ٕ :لمزركمي
 .ٜٚٔ/ٛ :األعالـ لمزركميك ، ٜٓٔص :مانية، العقد المنظـكالشقائؽ النع (ٖ)
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كنسخة مف شرح المكاقؼ لمسيد الشريؼ كتب في حكاشيو كممات كثيرة كاسئمة لطيفة 
منتيى السؤؿ كاالمؿ في  كأكثر حكاشي المكلى حسف جبمي مأخكذة منيا، كحاشية عمى

 .(ٔ) عممي االصكؿ كالجدؿ، ك " تعميقات " عمى المكاقؼ
 : وفاته

 .(ٕ)ـ( ٙٛٗٔىػ/ٜٔٛحينما كاف قاضيا عمييا سنة )  تكفى بقضاء بركسو

  

                                                           

 .ٕٛٗ/ٖٔ: معجـ المؤلفيفك ، ٜٖٛ/ٗ :ديكاف اإلسالـ ،ٜٓٔص :الشقائؽ النعمانية، العقد المنظـك (ٔ)
األعالـ ك  ،ٕٛٗ/ٖٔ :معجـ المؤلفيفك  ،ٙٗ٘/ٕ :ىدية العارفيفك ، ٖٔ٘/ٚ :ابف العماد ،شذرات الذىب (ٕ)

 .ٜٚٔ/ٛ :لمزركمي
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 : املطلب الثاني
 .لنخطوطاخلطية لصور بعض ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من نسخة األمالصورة األولى واألخيرة من الجزء المقرر للبحث 
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 الصورة األولى واألخيرة من نسخة ب
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 الصورة األول واألخيرة من نسخة: ت
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 الصورة األول واألخيرة من نسخة: خ
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 ج: الصورة األولى واألخيرة من نسخة
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 ث: الصورة األولى واألخيرة من نسخة
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 ح: الصورة األولى واألخيرة من نسخة
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 د: الصورة األولى واألخيرة من نسخة
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 : املبحث الثاني
 الهص احملقق

ـ . كفيو كال(ٖ)في العناية(ٕ)عف الجكاب الثاني، ]كذا[ (ٔ)[ المكجب ىذا يعنيٙٗ]
 (٘)صحيح، كىك كجو صريح في ككف المعذكر (ٗ)]كالـ[ كىك: أف الجكاب المذككر

ف قكلو تعالى: إف ،، لكف ال يدفع النظر المذككر المكركد عمى ىذا التكجيو(ٙ)كاجبا
﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

ـ خص منو البعض ٚ() ، كما ال يخفى ٛ()عا
 فتدبر.

أقكؿ: المنذكر اذا  رحمو اهلل (ٜ)كيظير مف الجكاب المذككر: أف قكؿ الشافعي
 ليس بتماـ كما ال يخفى.  (ٔٔ)العبادة المقصكدة، كالصالة الخ (ٓٔ)كاف ]في[

                                                           

 . يغني: ك ج ك ح ك خ ك د ي ثف (ٔ)
 . ك ح ك خ كدت ك ج : ب ك: أثبتيا مف (ٕ)
لمحمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف ، العناية شرح اليداية( ٖ)

 .ٖٔٓ/ٕدار الفكر: ، ىػ(ٙٛٚتالشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي )
 د.ث ك ج ك ح ك خ ك  ( أثبتيا مف:ٗ)
 .كىك الصحيح في األصؿ: المعتذر كما أثبتو مف ب، ك ت ك ث ك ج كح ك د ك خ: (٘)
ينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي: عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف  (ٙ)

ؿ بف الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعي ىػ(، ٖٗٚتالزيمعي الحنفي )
ْمِبيُّ )  .ٖٖٔ/ٔ ىػ:ٖٖٔٔ، ٔط، بكالؽ، القاىرة ،المطبعة الكبرل األميرية، ىػ(ٕٔٓٔتيكنس الشِّ

  .ٜٕالحج:  ،﮳ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ : تماـ اآلية (ٚ)
( كالمخصكص منو ىك: النذر بالمعصية، كالطيارة، كعيادة المريض، كصالة الجنازة، فال يككف قطعيا، ٛ)

أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف : اية شرح اليدايةالبن: ينظر، فيككف كاجبا
-ىػٕٓٗٔ، ٔط، بيركت، لبناف ،ىػ(: دار الكتب العممية٘٘ٛتالغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )

 .ٖٕٗ/ٕ، كالعناية شرح اليداية: ٘/ٗـ: ٕٓٓٓ
 الشارح.: ( في ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك دٜ)
 مف.: ج ك ح ك خ ك د ث ك في: ( أثبتيا مفٓٔ)
( كالصـك كالحج كنحك ذلؾ فمزكمو ثابت باإلجماع فيككف قطعي الثبكت. درر الحكاـ شرح غرر ٔٔ)

دار إحياء الكتب العربية: ، ىػ(٘ٛٛتمحمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمال خسرك ): األحكاـ
ٔ/ٜٔٚ. 
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ف المراد عبادة لمريض عبادة مقصكدة إال أف يقاؿ أأف عيادة ا (ٔ)كأيضا فيو
 كاجبو عينا فميتأمؿ. 

الخ فيو كالـ كىك: أف إرادة الفرض  (ٖ)[(ٕ)قكلو: يمكف أنو أراد ]بالكاجب الفرض
كما ال  (ٗ)البعدالكاجب المذككر في مقابمتو كما في ما نحف فيو في غاية  الفرض مف

 الثابتيخفى. كالقياس عمى قكلو في االفتتاح مع أف الصحيح أف مراده مف الكاجب فيو 
الفارؽ  (ٙ)سكاء كاف عمى سبيؿ الفرض، أك الكاجب، قياس مع أف، مجازا (٘)عمينا، ]كلك[

 . (ٚ)الفارؽ كما ال يخفى ]فميتأمؿ[
فييا اعتراضا كتكجييا مع جرياف  كتكمـ (ٜ)نما نقؿ عبارة اليدايةكا   (ٛ)كلو[]ق

كلك قاؿ : في شرحو (ٓٔ)يضا؛ لككنيا أصميو بيذا كقكؿ ابف الممؾأصميا في المتف أ

                                                           

 ج : سقطت مف: ( فيؤ)
 .ٖ/ٗ: ( البناية شرح اليدايةٕ)
 . ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: مف ( أثبتياٖ)
إف المنذكر كاجب : ( أما إذا كقع الكاجب في مقابمة النفؿ فيمكف حممو عمى الفرض كما قاؿ المرغينانيٗ)

اليداية في شرح بداية المبتدم ،لعمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ : ينظر. الصـك ضرباف: كاجب، كنفؿ
دار احياء التراث ، تحقيؽ: طالؿ يكسؼ، ىػ(ٖٜ٘تيف )الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الد

 .ٙٔٔ/ٔلبناف:  ،بيركت ،العربي
 ج.: ( أثبتيا مف٘)
 ح ك خ ك د.: ( سقطت مفٙ)
 . ب، ك ت ك خ ك د: ( أثبتيا مفٚ)
 ب.: ( أثبتيا مفٛ)
 .ٜ٘/ٔ: ( مف حمؿ الكاجب عمى الفرض. اليداية في شرح بداية المبتدمٜ)
بد المطيؼ بف عبد العزيز بف أميف الديف بف ِفِرْشتو الحنفي الركمي الكرماني ( محمد بف عز الديف عٓٔ)

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: لمصطفى بف عبد : الممؾ كقد ُعرؼ بو. ينظر: كمعنى فرشتو
 ،مكتبة المثنى، ىػ(ٚٙٓٔتاهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة )

: دار إحياء التراث العربي، بيركت، كحالة عمر بف رضا، ، معجـ المؤلفيفٕٕٓٓ/ٕ: ـٜٔٗٔ ،بغداد
ٔٓ/ٜٕٔ. 
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ال  ألنولكاف أكلى ليس بتماـ؛  (ٕ)كصـك كفارة كاجب (ٔ)كصـك رمضاف كالنذر]فرض[
 كاجبية أك الفرضية كما ال يخفى فميتأمؿ.فرؽ بيف صـك النذر، كصـك الكفارة في ال

، كترجيح ما (ٗ)القدكرم (ٖ)في األصح اشارة الى نفي ما كقع في مختصر: قكلو 
كتفسير بف الممؾ في شرحو بقكلو: يعني قكؿ المصنؼ أصح  (٘)ما في الجامع الصغير،

 كما ال يخفى فميتأمؿ.. أصح مف قكؿ غيره ليس بشيء
 في جميع  (ٙ)بارة عمى التركيبة التكاضعكبنية مطمقة كقعت بيذه الع: قكلو

  ،(ٛ)"كيتأدل بمطمؽ النية": (ٚ)النسخ المصححة، كيؤيده عبارة اليداية ]حيث قاؿ[

                                                           

 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٔ)
، أف الفرض: ما ثبت بدليؿ قطعي كالصمكات الخمس كالزكاة: الحنفية( الفرؽ بيف االفرض كالكاجب عند ٕ)

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ألبي عبد اهلل بدر : تر كاألضحية. ينظركالكاجب ما ثبت بدليؿ ظني كالك 
: ـٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ، ٔط، دار الكتبي، ىػ(ٜٗٚالديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )ت

ألبي عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل ، ، تشنيؼ المسامع بجمع الجكامع لتاج الديف السبكيٕٓٗ/ٔ
مكتبة ، عبد اهلل ربيع .د ،سيد عبد العزيز .دراسة كتحقيؽ: د، ىػ(ٜٗٚلشافعي )تبف بيادر الزركشي ا

حياء التراث  .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٔ ـ:ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔط، تكزيع المكتبة المكية ،قرطبة لمبحث العممي كا 
 .ٕٗفإف لـ ينك حتى اصبح أجزأتو النية ما بينو كبيف الزكاؿ. مختصر القدكرم: ص: ( كعبارتوٖ)
مد بف محمد بف أحمد البغدادم القدكرم، أبك الحسيف، كالقدكرم بضـ القاؼ كالداؿ الميممة بعد ( كىك أحٗ)

الكاك، قيؿ: نسبة إلى قرية مف قرل بغداد، يقاؿ: ليا قدكرة، كقيؿ: نسبة إلى بيع القدكر، قاؿ السمعاني: 
شرح مختصر »، ك«المختصر»ىػ(. مف مؤلفاتو: ٕٛٗت) انتيت إليو رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراؽ

ينظر: النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة: ليكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم  ،«الكرخي
 ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر، ىػ(ٗٚٛتالحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف )

 .ٚٗ/ٖ، كمرآة الجناف: ٕٗ/٘
 .ٖٚٔص: الجامع الصحيح: نظربنية قبؿ نصؼ النيار. ي: ( كعبارتو٘)
 التكصيفي.: ( في ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك دٙ)
 . ت ك ث ك ج ك خ ك د: ( أثبتيا مفٚ)
 .ٙٔٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدمٛ)
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صـك مخصكص كاأللؼ كالالـ في عبارة  (ٔ)فالمراد بدليؿ المقاـ نية مطمقة عف معيف
 كىك الصـك فال كجو لقكؿ بعض الشارحيف:، عكض عف المضاؼ اليو (ٕ)اليداية

ى إلنية الى مطمقة كارجاع الضمير المجركر  بإضافةالصكاب أنو تركيب اضافي 
فتدبر. كما ال يخفى . بمطمؽ النية مف حيث أنيا نية (ٖ)ف الصـك ال يتأدل؛ ألالصـك 

ال يككف : أم (٘) لمشافعي رحمو اهلل، كىك يقكؿ: أنو عابث (ٗ)كنيو نفؿ]خالفا[: قكلو
ى أصؿ النية إلأف الفرض متعيف فيو فيصاب  (ٚ:)دليمنا. ك (ٙ)صائما ال فرضا كال نفال

 . في الدار يصاب باسـ جنسو (ٛ)،كالمتكحد
ذا نكل النفؿ أك كاجبا آخر فقد نكل أصؿ الصـك كزيادة جية، كقد (ٜ)]قكلو[ كا 

كذا قالكا. كفيو كالـ كىك: أف األصؿ  ،(ٔٔ)كاؼ الجية فبقي األصؿ، كىك (ٓٔ)لغت

                                                           

 .ييفتع: ( في دٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدمٕ)
فؿ كبنية كاجب آخر كىذا مذىب اإلماـ أبي ( كاألصح: أف صـك رمضاف يتأدل بمطمؽ النية كبنية النٖ)

حنيفة كأصحابو رحميـ اهلل ينظر: الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة: لعمر بف 
، مؤسسة الكتب الثقافية، ىػ(ٖٚٚتإسحؽ بف أحمد اليندم الغزنكم، سراج الديف، أبك حفص الحنفي )

 .ٙٔٔ/ٔ: داية المبتدم، اليداية في شرح بٖٙص ـ:ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ، ٔط
 .ٚٔٔ/ٔ: اليداية في شرح بداية المبتدم: ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د. ينظر: ( أثبتيا مفٗ)
 .: عارغايب كفي د: ( في خ٘)
 .ٕٔ/ٗ: البناية شرح اليداية ،ٖٛٓ/ٕ: ( ينظر: العناية شرح اليدايةٙ)
اليداية في : ينظر: كىك الصحيح. د كما أثبتو مف ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك، كدليمو،  أ: ( فيٚ)

 .ٚٔٔ/ٔ: شرح بداية المبتدم
 كىك الصحيح.. ح ك خ ك د: كالمتكجو كما أثبتو مف: ( في األصؿٛ)
 ب.: ( أثبتيا مفٜ)
 .نفيت: ( في ثٓٔ)
 .ٚٔٔ/ٔ: اليداية في شرح بداية المبتدم: كنية نفؿ الى ىنا نقمو الشارح مف: ( مف قكلؤٔ)
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 (ٕ)االشارة مف األمكر الشرعية فأصمو كحالو سكاء ]فيمزميما[أف ما ال يقبؿ  (ٔ)عندىما
ال كما قاؿ بو الشافعي رحمو اهلل ،(ٖ)في نيتو النفؿ القكؿ بعدـ ككف الناكم صائما ، كا 

 . فميتأمؿ (ٗ)فال يككناف ]سكاء[ ،خرنفكاؾ أحدىما عف اآلايمـز 
[ أف ٚٗ] (ٙ)لكركاية أخر  (٘)في مرض ىذا ما اختاره صاحب اليداية، قكلو: إال

. لعجزه ؛(ٚ)أف المريض اذا صاـ تعيف أنو ليس بعاجز، ككانت الرخصة لو تحقؽ
فال : كأما عندىما. فالتحقيؽ بالصحيح كىذا االستثناء عمى قكؿ أبي حنيفة رحمو اهلل

يمـز المعذكر  (ٜ)المقيـ، كالصحيح كالسقيـ؛ الف الرخصة كيال(ٛ)فرؽ بيف ]المسافر ك[
ككجو قكؿ أبي حنيفة رحمو اهلل أنيما شغال . لتحقيؽ بغير المعذكرمشقة، فاذا تحمميا ا

ياـ كيجزييما في صـك رمضاف إلى أدراؾ العدة مف األ الكقت باألىـ لتحققو لمحاؿ،
 .(ٓٔ)اآلخر

  

                                                           

 . كالشافعي رحميما اهللأبي حنيفة : ( في دٔ)
 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك د: ( أثبتو مفٕ)
 .ٖٙص: ( ينظر: الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفةٖ)
 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٗ)
 .ٚٔٔ/ٔ: اليداية في شرح بداية المبتدم: ( ينظر٘)
 .ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د كىك الصحيح السكرم كما أثبتو مف ب ك: ( في األصؿٙ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( سقطت مفٚ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٛ)
 .لئال: ( في دٜ)
 .ٚٔٔ/ٔ: ( ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدمٓٔ)
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مجركر معطكؼ عمى الضمير المجركر المقدر  (ٕ)المعيف (ٔ)قكلو: كالنذر ك
 . فيمزمو ترؾ اعادة الجار قكلو: (ٖ)]بعد[

بيف نية المريض  (ٗ)داء رمضاف اه ىذا التفسير عمى ركاية ]الفرؽ[أم لو: أقك 
كبيف نيتيما لكاجب اخر، كفي ركاية أخرل ال فرؽ بينيما كما ذكر  (٘)كالمسافر ]لمنفؿ[

يحتمؿ الحمؿ عمييا أيضا، لكف الظاىر ما ذكره الشارح  (ٚ)كعبارة ]المتف[ (ٙ)في اليداية
 . (ٛ)الشارح كما ال يخفى فتدبر

أيضا لكف األكلى أف يقاؿ: قبؿ  (ٓٔ)كالكافي (ٜ)لو: قبؿ الزكاؿ كذا في اليدايةقك 
حتى يككف عمى األصح الكاقع في الجامع  ؛(ٔٔ)نصؼ النيار يعني الضحكة الكبرل

مف الزكاؿ بدؿ  كذكر بعض شركح المجمع أف ما كقع في بعض الكتب: .(ٕٔ)الصغير
                                                           

 . ج ك ح ك خ ك د: ( الكاك سقطت مفٔ)
نفؿ بنية مف الميؿ إلى ما قبؿ نصؼ النيار، ألف النية إنما كصح صـك رمضاف كالنذر المعيف كال: ( أمٕ)

 .ٗ/ٗ: البناية شرح اليداية: تصح إذا كقعت في الميؿ أك في أكثر النيار. ينظر
 . ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٖ)
 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٗ)
 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مف٘)
 .ٚٔٔ/ٔ: اليداية في شرح بداية المبتدم( ٙ)
 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٚ)
 فميتأمؿ.: ( في ب ك ت ك ح ك دٛ)
 .ٙٔٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدمٜ)
 .ٖٗ لكحة: مخطكط. لمحمد بف محمد بف أحمد الحاكـ المركزم: ( الكافي في الفركعٓٔ)
ؼ النيار الشرعي، كالنيار الشرعي مف استطارة الضكء في أفؽ المشرؽ ( الضحكة الكبرل: كىي منتصٔٔ)

إلى غركب الشمس ال مف طمكع الشمس إلى الغركب. ينظر: رد المحتار عمى الدر المختار: البف 
، دار الفكر، ىػ(ٕٕ٘ٔتعابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )

 .٘ٛ/ٕ :ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ، ٕط، بيركت
 .ٖٚٔص: ( الجامع الصغيرٕٔ)
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ف النية باألكثر، كاذا جازت الى الزكاؿ اقترا (ٔ)قبؿ الزكاؿ ليس بصحيح ]إذ ال بد مف[
كفيو كالـ كىك أف الزكاؿ كالضحكة الكبرل الكاقعة في عبارة . بالنصؼ ال األكثر (ٕ)يفي

كال يجكز النية فيو؛ لعدـ االقتراف باألكثر  ،(ٖ)المتف فيما سبؽ ليس بداخؿ، كىك النصؼ
 باألكثر فميتأمؿ.

. النية باألكثر (٘)الشتراط قراف (ٗ)قكلو: ال بعده. أم لك نكل بعد الزكاؿ ال يجكز
كىك أف النية في كقت الزكاؿ ال يجكز : كغيرىا كفيو كالـ (ٙ)كذا في النياية. باألكثر

كارجاع . أيضا لمدليؿ المذككر، فال كجو لتخصيص البعد بالذكر كما ال يخفى
 في عبارة المتف بعيد عف االستعماؿ فميتأمؿ. (ٛ)لى النفؿإ (ٚ)الضمير

 باب موجب االفساد
، (ٓٔ)في أحد السبيميف في كجكب الكفارة بالجماع في المكضع المكركه (ٜ)كلو[]ق

عف أبي حنيفة رحمو اهلل ركايتاف: في ركاية الحسف ال كفارة عميو اعتبارا بالحد عنده، 
بالشبيات، كىذه  ئفانو لـ يجعؿ ىذا الفعؿ جناية كاممة في ايجاب العقكبة التي تندر 

                                                           

 ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د.: ( أثبتيا مفٔ)
 . تقترف كفي ج ك ح ك خ ك د يقترف: ( في ثٕ)
ِبيِدّم اليمني الحنفي ): ( ينظرٖ) ، ىػ(ٓٓٛتالجكىرة النيرة: ألبي بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزَّ

، درر الحكاـ شرح ٗ/ٗ: لبناية شرح اليداية، اٖٙٔ/ٔ ىػ:ٕٕٖٔ، ٔط، المطبعة الخيرية، ىػ(ٓٓٛت)
 .ٜٚٔ/ٔ: غرر األحكاـ

: اليداية في شرح بداية المبتدم، ٘ٛ/ٕ: الكتاب العربي .ط ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ( ينظرٗ)
ٔ/ٔٔٚ. 

 .( في ج ك ح ك خ ك د اقتراف٘)
 اليداية.: ( في ب ك ت ك ث ك ح ك خ ك دٙ)
 . بعده: لو( يقصد بيا: الياء في قك ٚ)
 . القبؿ: ( في ث ك ج ك ح ك دٛ)
 . ب ك خ: ( أثبتيا مفٜ)
 .ٗ٘/ٗ: البناية شرح اليداية: ينظر. الدبر: ( يقصد بوٓٔ)
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أف عمييا الكفارة، كىك  كفي ركاية أبي يكسؼ رحمو اهلل بالشبيات كالحد، ئعقكبة تندر 
نما يدعي أبك حنيفة رحمو اهلل النقصاف كا   األصح؛ ألنيا جناية متكاممة لقضاء الشيكة،

في ايجاب  (ٔ)في معنى الزنا مف حيث أنو ال يحصؿ بو افساد الفراش، كال يعتبر ]بو[
 .(ٕ)نتفاء ما فيو معنى العقكبةالكفارة، كال يمـز مف انتفاء ما بو عقكبة كاممة ا

 ف عجز فصـك شيريف متتابعيف،كا   مثؿ كفارة الظيار كىي عتؽ رقبة،: قكلو
 . (ٖ)ستيف مسكينا فإطعاـف عجز كا  

لك أقطر الماء ال  ألنوما فسرنا بو؛ كان (ٗ)قكلو: أك أقطر في اذنو أم الدكاء،
 . (٘)يفطر

 (ٚ)ط، كال كفارة عميو باإلجماع.أم عمدا قضى فق (ٙ)]فيو[ قكلو: أك استقاء مالء
كأما إذا عمـ أف الصـك ال يفسد باألكؿ ناسيا، ثـ أكؿ عمدا ال يجب الكفارة  (ٚ)باإلجماع.

 . أيضا عند أبي حنيفة رحمو اهلل، كقاال عميو الكفارة (ٛ)الكفارة ]عميو[

                                                           

 .: ج ك ح ك خ ك د( أثبتيا مفٔ)
، ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٕ: العناية شرح اليداية: بالجماع في المكضع المكركه الى ىنا نقمو المؤلؼ مف: ( مف قكلوٕ)

 .ٗ٘/ٗشرح اليداية  البناية: كينظر
 .ٕٕٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدمٖ)
إف كاف شيئان يتعمؽ بو صالح البدف، نحك الدىف كالدكاء يفسد : ( كالضابط في االفطار كعدمو. قكلوٗ)

ف كاف شيئان ال يتعمؽ بو صالح البدف كالماء فال يفسد صكمو. ينظر المحيط : صكمو مف غير كفارة، كا 
: ألبي المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة البرىاني في 

دار ، المحقؽ: عبد الكريـ سامي الجندم، ىػ(ٙٔٙتعبد العزيز بف عمر بف َماَزَة البخارم الحنفي )
 .ٖٖٛ/ٕ: ـٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔ، ٔط، لبناف ،الكتب العممية، بيركت

  .ٕٕٔ/ٔ :م( اليداية في شرح بداية المبتد٘)
 . فمو: ب ك ت ك ح ك خ كفي ث كج ك د: ( أثبتيا مفٙ)
 .ٕٔٔ/ٔ، اليداية في شرح بداية المبتدم: ٕٜ/ٕ: ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٚ)
 .ج: ( أثبتيا مفٛ)
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ناسيا الخ، كالشافعي رحمو اهلل يعتبر اإلكراه  (ٔ)قكلو: كلك أكؿ أك شرب أك جامع
كلنا أف عذر النسياف غالب الكجكد، كأنو مف قبيؿ مف لو الحؽ، فال كالخطأ بالنسياف، 

[ كىك مما ال يغمب كجكده، كالى مكركه كىك مف جية ٛٗ](ٕ)يصح التعدية الى الخطأ
 (ٖ)غير صاحب الحؽ، اال يرم أف المقيد إذا صمى قاعدا لمقيد يقضي ما صمى ]قاعدا[

 (ٗ)كذا في اليداية. عند البرءعند رفع القيد، كالمريض ال يقضي ما صمى قاعدا 
الحؽ فينبغي أف ال  (ٙ)كىك أف النـك كالجنكف مف قبؿ ]مف لو[: كفي كالـ (٘)كالكافي

]كما أف المفطر لـ يعتبر  (ٚ)يعتبر المفطر في حقيما، كاف كاف المفطر مف قبؿ العبد
ف كاف المفطر مف قبؿ العبد[ الناسي  كغاية األمر: أف المفطر في (ٛ)في حؽ الناسي، كا 

الناسي مف جية الناسي، كفييما مف جية غيرىما مع عمـ ذلؾ الغير بأنيما صائماف، 
كال نسمـ أف ىذا القدر مف الفرؽ يكجب االفتراؽ في الحكـ؛ الف عدـ شعكر الصائـ 

 كال اعتبار بشعكر غيره فميتأمؿ. كاؼ في العذر،
عند بعض  أك نظر فأنزؿ، كاذا عالج ذكره بيده حتى أمنى لـ يفطر (ٜ)]قكلو[

 .(ٔٔ)كىك المختار (ٓٔ)المشايخ، كعند بعضيـ يفسد صكمو،
  

                                                           

 .: ج( جامع سقطت مفٔ)
 .ٖ٘/ٗ: ( ينظر: البناية شرح اليدايةٕ)
 .( أثبتيا مف جٖ)
 .ٕٔٔ/ٔالمبتدم:  ( اليداية في شرح بدايةٗ)
 .ٕٖ لكحة: مخطكط: ( الكافي في الفركع٘)
 . ج: ( أثبتيا مفٙ)
 .ٜٕٖ/ٕ: ( ينظر: العناية شرح اليدايةٚ)
 . ت ك ث ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٛ)
 . ب ك د: ( أثبتيا مفٜ)
 .ٖ٘ٛ/ٕ: ، المحيط البرىاني في الفقو النعمانيٜٗ/ٕ: ( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٓٔ)
: ، البناية شرح اليدايةٖٖٓ/ٕىك المختار؛ ألنو كجد الجماع معنى. ينظر: العناية شرح اليداية: : ( قكلؤٔ)

ٗ/ٖٜ. 
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التحرز عنيما بخالؼ الغبار كالدخاف  إلمكافيفسد في األصح؛  (ٔ)]قكلو[
ؿ بعض المشايخ إذا كطئ بييمة قا (ٖ)أك ]كطئ[: قكلو .(ٕ)كالذباب كلذلؾ لـ يفسد فييما

 .(ٗ)نزؿ ال يفسد صكموكطئ البييمة فأ
لقيء فالمعتبر ذكر الزيمعي: أف ىذا اذا قاء طعاما، أك ماء، ذا عاد اأم إ: قكلو

مفسد لصكمو عند أبي حنيفة كمحمد رحميما اهلل كعند  (٘)ف قاء بمغما فغيرفإ، أك مّرة
ذا قاء مالء الفـ، بناء عمى الخالؼ في انتقاض مفسد إ (ٙ)أبي يكسؼ رحمو اهلل ىك

ـ يعتبر بانتقاض الطيارة كعدمو في كىك أف محمد رحمو اهلل ل: كفيو كالـ (ٚ)الطيارة
، بؿ يعمؿ  ))مف : الحديث كىك قكلو عميو الصالة كالسالـ بإطالؽالقي في باب الصـك

 .(ٛ)قاء فال قضاء عميو، كمف استقاء عمدا فعميو القضاء((

                                                           

 .ب ك د: ( أثبتيا مفٔ)
 .ٖٗٛ/ٕ :، كالمحيط البرىاني في الفقو النعمانئٕٔ/ٔ :( ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدمٕ)
 .ج: ( أثبتيا مفٖ)
عبارة فيما قرأت، كالمكجكد ىك ال كفارة عميو، أك ال حد عميو، أك ال يفسد الصـك إف لـ ينزؿ. كأعتقد لـ أجد ىذه ال( ٗ)

كأعتقد أنيا كىـ مف الناسخ. ينظر: النتؼ في الفتاكل: ألبي الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السُّْغدم، حنفي 
، األردف ،عماف ،سسة الرسالةمؤ ، دار الفرقاف، المحقؽ: المحامي الدكتكر صالح الديف الناىي، ىػ(ٔٙٗت)

، كالمبسكط: لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة ٗ٘ٔ/ٔ: ـٜٗٛٔ–ىػٗٓٗٔ، ٕط، لبناف ،بيركت
 :كبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ٜٚ/ٖـ: ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ، بيركت ،دار المعرفة ،ىػ(ٖٛٗتالسرخسي )

 .ٕٕٔ/ٔ: ، كاليداية في شرح بداية المبتدمٜٗ/ٕ
 كىك الصحيح.. كما أثبتو مف ب ك ت كث ك ج ك ح ك خ ك د، فيك: صؿ( في األ٘)
 . ج: ( ىك سقطت مفٙ)
 .ٕٖٙ/ٔ :( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبيٚ)
أخرجو االماـ أحمد، كابف ماجو. كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ. مسند االماـ أحمد بف ( ٛ)

 ،المحقؽ: شعيب األرنؤكط، ىػ(ٕٔٗأحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )ت حنبؿ: ألبي عبد اهلل
ـ: ٕٔٓٓ-ىػٕٔٗٔ، ٔط، مؤسسة الرسالة، عبد اهلل بف عبد المحسف التركي .إشراؼ: د، عادؿ مرشد كآخركف

حقؽ: شعيب الم، ىػ(ٖٕٚكسنف ابف ماجو: ألبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )ت (.ٗٙٗٓٔبرقـ ) ٕٗٛ/ٙٔ
-ىػٖٓٗٔ، ٔط، دار الرسالة العالمية، َعبد الّمطيؼ حرز اهلل ،محمَّد كامؿ قره بممي ،عادؿ مرشد ،األرنؤكط
 ( أخرجاه بمفظ "َمْف َذَرَعُو اْلَقْيُء َفاَل َقَضاَء َعَمْيِو، َكَمْف اْسَتَقاَء َفَعَمْيِو اْلَقَضاُء".ٙٚٙٔبرقـ ) ٔٛ٘/ٕ :ـٜٕٓٓ
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الصـك بما دكف مالء الفـ، فمف أيف يفرؽ بيف البمغـ كغيره  (ٔ)كليذا يحكـ ناقضا
 فميتأمؿ.

خافت عمى : النسخ (ٗ)أك كلدىما كقع في أكثر ،(ٖ)خافتا عمى نفسييما (ٕ)]قكلو[
 . (٘)عمى نفسيا أك كلدىا فيككف المعنى حينئذ خافت كؿ كاحدة منيا

قاؿ بعض الشارحيف  ،(ٜ)[(ٛ)]بمرضعة االفطار مختص (ٚ)]حّؿ[ كقيؿ (ٙ)]قكلو[
ف الشارحيف في قكؿ المصنؼ: أك كلدىا اشارة الى دفع ىذا القيؿ، كفيو كالـ كىك أ

 . (ٓٔ)الكلد يعـ الكلد مف الرضاع، فال اشارة كما ال يخفى ]فميتأمؿ[
يصاء شرط كجكب االطعاـ عنو عمى الكلي أف اإل كشرط ليا أم لمفدية. يعني:

يصاء، حتى لك تبرع الكلي بذلؾ في غير إ ،(ٔٔ)ال أنو شرط صحة اطعاـ الكلي عنو
 . ذكركا أنو يصح، كىك الصحيح

                                                           

 بأفساد.: ج ك ح ك خ( في ب ك ت ك ث ك ٔ)
 . ب ك ح: ( أثبتيا مفٕ)
 .أنفسيما: ( في خٖ)
 . بعض: ب ك ت ك خ ك د كفي ث ك ج ك ح: ( سقطت مفٗ)
 :كال كفارة عمييما "ألنو إفطار بعذر ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدم، ( أفطرتا كقضتا؛ دفعا لمحرج٘) 

محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك لعبد اهلل بف : ، كاالختيار لتعميؿ المختارٕٗٔ/ٔ
-ىػٖٙ٘ٔبيركت،  ،كصكرتيا دار الكتب العممية، القاىرة ،مطبعة الحمبي، ىػ(ٖٛٙتالفضؿ الحنفي )

 .ٖ٘ٔ/ٔ: ـٖٜٚٔ
 ب.: ( أثبتيا مفٙ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٚ)
كدرر ، ٖٗٔ/ٔ: الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم ( كال يحؿ لمكالدة إذ ال يجب عمييا إرضاع. ينظر:ٛ)

 .ٕٛٓ/ٔ :الحكاـ شرح غرر األحكاـ
 ث.: ( أثبتيا مفٜ)
 . ب ك خ ك د: ( أثبتيا مفٓٔ)
 . ج: ( عنو سقطت مفٔٔ)
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 .(ٕ)[(ٔ)]أك لـ يكص يجب أكصى كعند الشافعي رحمو اهلل
مف الثمث حتى لك زاد الفدية عمى ثمث الماؿ ال يمـز الكرثة  (ٖ)قكلو: كيصح

 . (٘)مف الجميع (ٗ)لمشافعي رحمو اهلل فانو يعتبر ذلؾ، خالفا
ف كاف ال  قكلو: كيباح بعذر ضيافة ىذا اذا كاف يتأذل الضيؼ أك المضيؼ، كا 

نما ،(ٙ)فطريتأذل بؿ يرضى بمجرد حضكره ال ي ذا كثؽ مف نفسو جاز االفطار إ كا 
 . ف لـ يثؽ ال يفطركا   القضاء،

سالـ آه فاف قمت: ما الفرؽ بينو كبيف اإل (ٚ)ف كاف البمكغ في داركا   قكلو:
ف أدرؾ الجزء األالصالة حيث  الفرؽ أف : خير مف الكقت؟ قمتيقضياف الصالة كا 

دت األىمية عنده كفي الصـك الجزء فكج ،(ٛ)السبب لمصالة ىك الجزء المتصؿ باألداء
ينتقض ما ذكرت بالمجنكف : ف قمتفإ ،(ٓٔ)عنده (ٜ)األكؿ ىك السبب، كاألىمية منعدمة

ف لـ كيجب عميو قضاؤه إ ذا أفاؽ في بعض النيار يجب عميو أف يصـك ذلؾ،فإنو إ
يصـ، كيجزيو عف الكاجب إف نكاه في كقتو. قمت: غير المستكعب مف الجنكف 

 . ليذا يجب عميو قضاء ما مضىيض ك كالمر 
                                                           

 .ٖٓٔ/ٕ: ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٜٛ/ٖ: ( المبسكط لمسرخسئ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٕ)
 . ب ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: سقطت مف (ٖ)
 .فأف عنده يعتبر كفي ج فاف عنده مف الجميع: ( في ث ك ح ك خٗ)
 .٘ٛ/ٗ( البناية شرح اليداية ٘)
 .ٕٓٔ/ٔ، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ٜٓ/ٗ :البناية شرح اليداية: ( ينظرٙ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( سقطت مفٚ)
 ء.باألجزا: ( في ب ك خٛ)
 ت ك ث ك ج ك ح كىك الصحيح.. ( في األصؿ متقدمة كما أثبتو مفٜ)
 :، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبيٕ٘ٔ/ٔ :( ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدمٓٔ)

ٔ/ٖٖٜ. 
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زاؿ الكفر كالصبا قبؿ الزكاؿ فعميو إذا أ كعف أبي يكسؼ رحمو اهلل:" (ٔ)]قكلو[
كأىمية الكجكب منعدمة  أدرؾ كقت النية قمنا: أف الصـك ال يتجزء كجكبا، ألنوالقضاء؛ 

 .(ٕ)ف ينكم التطكع في ىذه الصكرة دكف الكافر"في أكلو إال أف لمصبي أ
أعمـ أف عدـ العمـ ال يكفي، بؿ  (ٖ)ذا لـ يتذكر أنو نكل أـ الكؿ: ىذا إقكلو: أق

كاف  (٘)ذافي حقو ظاىرا حتى إ (ٗ)]النية[ يجب أف يككف المغمى عميو ممف يككف
]الف  كلى كاف عميو قضاء اليـك األكؿ؛عمـ كجكد النية منو في الميمة األلـ ي (ٙ)ك، مسافرا

ذا كاف متيتكا يعتاد ككذلؾ إ افر ليس بظاىر،]الف نية صـك الغد في الميالي مف المس
حاؿ مثمو ال يدؿ عمى عزيمة  (ٚ)الفطر في رمضاف كاف عميو قضاء اليـك األكؿ ألف[

 . فميتأمؿ (ٛ)صـك الغد. كصرح بيذا في المحيط
بشرط التتابع،  (ٓٔ)غير المعينة (ٜ)قكلو: أك بصـك السنة يعني: السنة المعينة، أك

نماالتتابع،  شتراط التتابع لـ غير معينة بدكف ا (ٔٔ)لك نذر بصـك سنة نوألقيدنا بذلؾ؛  كا 
 .(ٖٔ)كغيرىا (ٕٔ)[ في اليدايةٜٗ] ياـ، كما صرح بويجز صـك ىذه األ

                                                           

 ب.: ( أثبتيا مفٔ)
 .ٕٜ/ٗ :، البناية شرح اليدايةٖٗٙ/ٕ :( العناية شرح اليدايةٕ)
 .: جنو نكل أـ ال سقطت مفيتذكر أ: ( قكلوٖ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٗ)
 لك.: ( في ب كت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د٘)
 . ( في ج ك د أكٙ)
 . ب، ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٚ)
 .ٜٖٛ/ٕ :( المحيط البرىاني في الفقو النعمانيٛ)
 . ألف في: ال كفي ج: ( في بٜ)
 . خ: سقط مف: ر المعينة( قكلو أك غيٓٔ)
 . سقطت مف ج: ( سنةٔٔ)
 .ٕٛٔ/ٔ :( اليداية في شرح بداية المبتدمٕٔ)
، الجكىرة النيرة عمى مختصر ٖٙٗ/ٔ :( ينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبئٖ)

 .ٖٗٔ/ٔ :القدكرم
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فعمى ىذا ينبغي أف ال يجب : ال يقاؿ (ٔ)قكلو: فال يمـز بالشركع؛ ألنو معصية
يجاب في األكقات المنيية؛ ألف المنيي عنو أداء الصالة،  (ٕ)الصالة ]بالشركع[ كا 

الشركع ليس بمباشرة لو حتى ال يحنث بو الحالؼ؛ ألنو ال يصمي ما لـ يسجد. عمى أنو 
ركل عف أبي حنيفة رحمو اهلل: أنو ال يجب عميو القضاء إذا دخؿ في الصالة عند 

 .(ٗ)عميو (ٖ)، ثـ أفسده؛ ألنو ممنكع عف الدخكؿ، كما بعده بناءاالستكاء
فيما لـ ينك  (ٚ)]في نّيتو ككنو[ ينبغي أف يتأمؿ (ٙ)ثـ أف لـ ينك شيئا (٘)]قكلو[

 ديانة فميتأمؿ. (ٛ)شيئا؛ ألف النية معتبرة في األمكر
 : كىك أف ىينا أقساـ ثالثة أخر عقمية: عمـ أف األقساـ ستة، فيو كالـاك  (ٜ)]قكلو[

 : عقمية
 . معا (ٓٔ)أف ينكم بعينيا: األكؿ

 مع نفي اليميف.  (ٔٔ)كالثاني: عدـ نية ]النذر[ 

                                                           

. ٖٗٗ/ٔ: ؽ كحاشية الشمبي( لكركد النيي عف الصـك في ىذه األياـ. تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائٔ)
كبيانو أف الشرع عيف ىذا الزماف لألكؿ كتعينو ألحد الضديف ينفي الضد اآلخر فيو، ينظر: المبسكط 

 .ٜٙ/ٖ :لمسرخسي
 . ج: ( أثبتيا مفٕ)
 ( في ث: مبني.ٖ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٔ: ( ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدمٗ)
 ب.: ( أثبتيا مف٘)
 .ٗٔٔ/ٗ: صـك يـك النحر كلـ ينك ال نذران كال يمينان. البناية شرح اليداية( يعني: قاؿ هلل عمي ٙ)
 . ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٚ)
 .ٖٜ/٘ :، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٜ٘/ٖ :المبسكط لمسرخسي: ( ينظرٛ)
 . خ: ( أثبتيا مفٜ)
 . ييماينك : نفييما كفي خ: كفي ح ك د، ب كفي ج: بيما: ( سقطت مفٓٔ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٔٔ)
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فال كجو لحصر األقساـ بالستة إال  ،(ٔ)عدـ نية اليميف مع نفي النذر :لثالثكا
ذكره  (ٕ)]عدـ[ أف األقساـ المذككرة في المتف ستة لكف: أف يمنع الحصر، كيقاؿ مراده

]كما ال ، في التكضيح في تقسيـ المسألة في األقساـ الثالثة المذككرة يؤيد الحصر
 . ـ األقساـ المذككرة ماذا فميتأمؿ فيو. كبقي كالـ في أف أحكا(ٖ)يخفى[

، فداللة المفظ عمى الزمو ال يككف مجازا كما  (ٗ)]قكلو[ فالمراد بو المكجب الالـز
يدؿ عمى الشجاعة التي ىي الـز األسد  (٘)أف لفظ األسد اذا أريد بو الييكؿ المحسكس

نما المجاز مؿ فيراد بو الـز ىك المفظ الذم استع: بطريؽ االلتزاـ، كال يككف مجازا كا 
كقاؿ صاحب التمكيح فيو  (ٙ)كذا في التكضيح المكضكع لو مف غير ارادة المكضكع لو.

نظر؛ ألف معنى الجمع بيف الحقيقة كالمجاز ىك ارادة المعنى الحقيقي كالمجازم معا ال 
ككف المفظ حقيقة كمجازا، ككيؼ يتصكر ذلؾ كالمجاز مشركط بعدـ ارادة المكضكع 

اراد أف الجمع المتنازع فيو قد تحقؽ في ىذه الصكرة،  (ٛ)كالـ: كىك أنو ]إف[ كفيو ،(ٚ)لو
بأف : الصكرة، كال يدفعو عدـ ككف المفظ مجازا، فالنظر غير كارد؛ ألنو صرح نفسو فيو

فيـ المعنى المجازم ليس مف حيث أنو مراد، بؿ مف حيث أنو جزء أك الـز لممراد، 
                                                           

 :، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبيٕٛٔ/ٔ: ( ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدمٔ)
ٔ/ٖٗ٘. 

 . ب ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٕ)
 . ب ك ت ك ث ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٖ)
 ب.: ( أثبتيا مفٗ)
 .المخصكص: د( في ت ك ٘)
التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو: عبيد اهلل بف مسعكد المحبكبي البخارم الحنفي : ( ينظرٙ)

 .ٕٕٔ/ٔـ: ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ، دار الكتب العممية، تحقيؽ: زكريا عميرات(، ىػٜٔٚ)ت
، ػ(ىٖٜٚتلسعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني الشافعي ): شرح التمكيح عمى التكضيح: ( ينظرٚ)

 .ٔٙٔ/ٔ: ـٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ، ٔط، لبناف ،بيركت ،دار الكتب العممية، زكريا عميرات: المحقؽ
 . ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٛ)
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 (ٕ)]المفظ[ الحقيقي، كال يمـز مف نيتو أف يككف (ٔ)[]الجمعػكالمتنازع فيو ككنو مرادا أيضا ك
 مستعمال فيو كما استعمؿ في المعنى الحقيقي. كتحقيقو: أنو ال نسمـ ككنو (ٕ)]المفظ[

معنى مجازيا كما يدؿ عميو قكلو في ىذا الشرح ليس اليميف معنى مجازيا، كأنو أراد أف 
مر سيؿ؛ لظيكر كىك ليس بمتنازع فيو فاأل، المصنؼ تعرض لنفي ككف المفظ مجازا

المقصكد بحمؿ قكؿ المصنؼ ال يككف مجازا عمى معنى ال يككف استعماال في المعنى 
 .(ٖ)]فميتأمؿ[ المجازم، كيؤيده قكلو: ليس اليميف معنى مجازيا كما ال يخفى

كفيو كالـ: كىك  .ق.ا (ٙ)كانت مكجبة (٘)كيخطر ببالي أف اليميف اذا (ٗ)]قكلو[
في قكة نفي  فإطالقوالعرؼ في معنى النذر فقط،  (ٚ)أف ىذا الكالـ قد غمب عمى

نعـ يمكف أف يناقش في صكرة النفي بأف  باالتفاؽاليميف، كفي نفييا ال يككف يمينا 
كنفى أف يككف اعتاقا كما ال  ،(ٛ)المكجب ال ينتفي بالنفي كما في صكرة شراء القريب

                                                           

 . ث ك ح: ( أثبتيا مفٔ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٕ)
 . ب ك خ: ( أثبتيا مفٖ)
 ب.: ( أثبتيا مفٗ)
 .لك: ( في د٘)
 . ج: ميف اذا كانت مكجبة سقطت مفأف الي: ( قكلوٙ)
 . في: ( في ث ك ج ك ح ك خ ك دٚ)
( يعني إذا اشترل رجؿ قريبو ممف يككف ذا رحـ محـر منو كاألب كاالبف يعتؽ عميو، فيذا اشتراء ٛ)

بالصيغة، كيمزمو إعتاقو، كال يمـز الجمع بيف الحقيقة كالمجاز؛ لعدـ إرادتو اإلعتاؽ، كبالجممة ثبكت 
 يتكقؼ عمى اإلرادة. عمدة الرعاية بتحشية شرح الكقاية: لمإماـ محمد عبد الحي المكنكم الالـز ال

مركز العمماء العالمي لمدراسات كتقنية ، الدكتكر صالح محمد أبك الحاج: المحقؽ، ىػ(ٖٗٓٔ)ت
 .ٖٚٓ/ٖ: ٔط، المعمكمات
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حرمة مع االقداـ عمى التمميؾ يخفى. كاالقرب أف النية مما ال يطمع عميو، كالقرابة الم
 الحكـ عميو فميتأمؿ. (ٕ)دليؿ نية تخميصو عف قيد رؽ الغير فادير (ٔ)]فيو[

فالجكاب عف الجمع بيف الحقيقة كالمجاز: أف الجمع بينيما الخ قاؿ (ٖ)]قكلو[
ذا نكاىما جميعا أما إ ذا نكل اليميف فقط،إنما يصح فيما إ"ىذه الجكاب  صاحب التمكيح:

فاف قمت: . ىذا كال معنى لمجمع إال كالمجازم معا، (ٗ)]الحقيقي[ قؽ ارادة المعنىفقد تح
ثابت بنفس الصيغة مف غير تأثير لمإرادة فكأنو لـ يرد اال  ألنودة النذر؛ ار إال عبرة ب

ألف المعنى الحقيقي ؛ قمت: فال يمتنع الجمع في شيء مف الصكر . المعنى المجازم
فميتأمؿ في ىذا المقاـ فانو محؿ كالـ  (ٙ)، كال تأثير ليا"بإرادتو (٘)يثبت بالمفظ، فال عبره

 . (ٚ)كالـ ]كاهلل المكفؽ لممراـ[
 االعتكافباب 
]ينقسـ  كقيؿ: كالحؽ أنو (ٛ)سنة مؤكدة، كقاؿ بعض الفقياء انو مستحب: قكلو

كاجب كىك المنذكر، كسنة كىك في العشر األخير مف رمضاف، : ثالثة أقساـ (ٜ)الى[
 .(ٓٔ)ىك في غيره مف األزمنةكمستحب ك 

  
                                                           

 . ج: ( أثبتيا مفٔ)
 .د فأريد: ( فيٕ)
 ب.: ( أثبتيا مفٖ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ف( أثبتيا مٗ)
 . ( في ج: مف غير بدال مف فال عبرة٘)
 .ٜٙٔ/ٔ: العممية .ط ،( شرح التمكيح عمى التكضيحٙ)
 ث. : ( أثبتيا مفٚ)
 .ٖٚٔ/ٔ: ، االختيار لتعميؿ المختارٜٕٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدمٛ)
 . ب، كت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٜ)
 ، ٖٛٗ/ٔ: ظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي( ينٓٔ)
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أعـ مف أف يصمي فيو الصمكات الخمس أك  (ٕ)في مسجد جماعة (ٔ)]قكلو[
أنو ال يصح إال في مسجد يصمي فيو الصمكات : بعضيا، كعف أبي حنيفة رحمو اهلل

قيؿ أراد أبك حنيفة  .(ٗ)يؤدل فيو (ٖ)عبادة انتظار الصالة فيختص لمكاف ألنوالخمس؛ 
الجامع، فاف ىناؾ يجكز االعتكاؼ كاف لـ يصمكا فيو الصمكات حنيفة رحمو اهلل غير 

أف االعتكاؼ ]الكاجب ال يجكز في غير : كميا، كعف أبي يكسؼ رحمو اهلل (٘)]الخمس[
كذا في  (ٚ)في الجامع أفضؿ (ٙ)[كاالعتكاؼ[ ٓ٘مسجد جماعة، كغير الكاجب يجكز ]

لغة: االحتباس؛ ألنو مف  أف تفسير االعتكاؼ": (ٜ). كقاؿ صاحب العناية(ٛ)الكافي
العككؼ، كىك الحبس. كأما تفسيره شريعة: ىك المبث في مسجد مع الصـك كنية 

                                                           

 ب.: ( أثبتيا مفٔ)
 . خ ك د: سقط مف: في مسجد جماعة: ( قكلوٕ)
 .بمكاف: خ كفي د: سقطت مف: ( لمكافٖ)
 .ٜٕٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدمٗ)
 . ج: ( أثبتيا مف٘)
 ب.: ( ما بيف القكسيف سقط مفٙ)
 :، كتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي٘ٓٗ/ٕ: يط البرىاني في الفقو النعماني( ينظر: المحٚ)

ٔ/ٖ٘ٓ. 
 .ٖٗ: لكحة: مخطكط: ( الكافي في الفركعٛ)
محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف : ( كىكٜ)

نسبتو إلى بابرتي )قرية مف أعماؿ دجيؿ  لحنفية، عارؼ باألدب.الديف الركمي البابرتي: عالمة بفقو ا
رحؿ إلى حمب ثـ إلى القاىرة كعرض عميو  بتركيا. -أرضرـك-ببغداد( أك )بابرت( التابعة الرزف الرـك 

ألبي الفداء زيف الديف أبك العدؿ : تاج التراجـ: ىػ. ينظرٙٛٚسنة القضاء مرارا فامتنع. كتكفي بمصر 
دار ، المحقؽ: محمد خير رمضاف يكسؼ، ىػ(ٜٚٛتُمكبغا السكدكني الجمالي الحنفي )قاسـ بف ُقط

األعالـ: لخير الديف بف  (،ٕٛ٘الترجمة ) ٕٚٚ-ٕٙٚص: ـٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ، ٔط، دمشؽ، القمـ
 ،٘ٔط ، دار العمـ لممالييف، ىػ(ٜٖٙٔتمحمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )

 .ٕٗ/ٚ: ـ ٕٕٓٓ



 

 571 

13 

 (ٔ)االعتكاؼ، كىك مركب مف ركنو، كىك المبث؛ ألنو ينبئ عنو كما ذكرناه، ك]عف[
 (ٖ)كىك أف الشرط ال يتركب فيو: كفيو كالـ (ٕ)بعض شرائطو كىك الصـك كالنية"

تركب الشيء مف بعض شرائطو دكف بعض تحكـ كما ال يخفى  المشركط، كعمى أنو
 فميتأمؿ.

عبادة كىك أصؿ بنفسو فال  ألنوكعند الشافعي رحمو اهلل: الصـك ليس بشرط؛ 
((إلغيره. كلنا قكؿ عميو الصالة كالسالـ ))ال اعتكاؼ  (ٗ)يككف شرطا  ،(٘)ال بالصـك

كىك : كفيو كالـ ،(ٛ)ا في اليدايةكذ (ٚ)المنقكؿ غير مقبكؿ (ٙ)كالقياس في مقابمة النص

                                                           

 . ح: تيا مف( أثبٔ)
 .ٜٖٓ/ٕ: ( العناية شرح اليدايةٕ)
 . منو: ( في ث ك ج ك ح كدٖ)
 . ( في ج تبعاٗ)
أخرجو الدارقطني: سنف الدارقطني: ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف ( ٘)

كط، حسف عبد المنعـ حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب األرناؤ ، ىػ(ٖ٘ٛتدينار البغدادم الدارقطني )
 ٗٛٔ/ٖـ: ٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔ، ٔلبناف، ط ،مؤسسة الرسالة، بيركت، شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـك

حمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسَرْكِجردم الخراساني، أبك : ألكالبييقي في السنف الصغير ،(ٖٕٙ٘برقـ )
، ٔط، باكستاف ،جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، قمعجيىػ(المحقؽ: عبد المعطي أميف ٛ٘ٗتبكر البييقي )

( بسند ضعيؼ. كقاؿ الحاكـ: تفرد بو سكيد عف سفياف بف الحسيف كلـ ٙٗٗٔبرقـ ) ٕٛٔ/ٕـ: ٜٜٛٔ-ىػٓٔٗٔ
ألبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف : يحتج الشيخاف بسفياف. المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ

تحقيؽ: مصطفى عبد ، ىػ(٘ٓٗتُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )حمدكيو بف 
 (.٘ٓٙٔبرقـ ) ٙٓٙ/ٔ ـ:ٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔ، ٔط، بيركت ،دار الكتب العممية، القادر عطا

 .د: ( النص سقطت مفٙ)
 معقكؿ.: ( في ب ك خٚ)
ك خ ك د كىك الصحيح. ينظر: اليداية في ( في األصؿ النياية: كما أثبتو مف ب ك ت كث ك ج ك ح ٛ)

 .ٜٕٔ/ٔ :شرح بداية المبتدم
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((إكىك أنو يحتمؿ أف يككف قكلو عميو الصالة كالسالـ: ))ال اعتكاؼ  مف ، ال بالصـك
 فميتأمؿ. (ٔ)ال بفاتحة الكتاب((إقبيؿ قكلو عميو الصالة كالسالـ: ))ال صالة 

ق. اعمـ أف ككف اليـك أقؿ االعتكاؼ مطمقا عمى ركاية .كأقمو يـك ا (ٕ)]قكلو[
 (ٖ)]كىي أف الصـك شرط لصحة الكاجب منو كالتطكع، كأما عمى ركاية األصؿ[ الحسف:
التطكع، كىك قكؿ أبي  (ٗ)كىك أف الصـك شرط لصحة الكاجب منو دكف (ٖ)األصؿ[

، كأف ذكر محمد رحمو اهلل فقط (٘)يكسؼ ك محمد رحميما اهلل كما صرح بو في الكافي
 .(ٛ)في التطكع (ٚ)كالساعة، جب منوفأقمو اليـك في الكا (ٙ)كفي ىذه الشركح. كفي اليداية:

 .(ٛ)التطكع

                                                           

ـْ َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة الِكَتابِ »: ( أخرجو البخارم كمسمـ بمفظٔ) الجامع المسند الصحيح المختصر  ،«اَل َصاَلَة ِلَمْف َل
المحقؽ: محمد ، يلمحمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعف: كسننو كأيامو مف أمكر رسكؿ اهلل 

، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، زىير بف ناصر الناصر
(، كالمسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل ٙ٘ٚبرقـ ) ٔ٘ٔ/ٔىػ: ٕٕٗٔ، ٔط
( ٕٔٙت: لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم)دار ، حقؽ: محمد فؤاد عبد الباقيالم، ىػ

 (.ٜٖٗ، برقـ )ٜٕ٘/ٔبيركت:  ،إحياء التراث العربي
 ب.: ( أثبتيا مفٕ)
 . ت ك ث ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٖ)
 . خ: سقطت مف: ( دكفٗ)
 .ٖٖ لكحة: مخطكط: ( الكافي في الفركع٘)
 .ٖٚٔ/ٔ: لمختار، كاالختيار لتعميؿ أٜٕ/ٔ :( ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدمٙ)
 . السايمة: خ: ( فيٚ)
 .ٖٓ٘/ٔ: ( ينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبيٛ)
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أف خالؼ  كىينا كالـ: مف كجييف األكؿ:. رحمو اهلل (ٔ)]قكلو[ خالفا لمحمد
محمد رحمو اهلل ليس عمى االطالؽ، بؿ في التطكع فقط كما ىك المذككر في الكتب 

 كنقمناه آنفا.
أف خالؼ محمد رحمو اهلل فيما اذا شرع الى مطمؽ االعتكاؼ  (ٕ)]الثاني[

 كصرح بيذا في الكتب. طكعا،ت
، كما ىك  (ٖ)ى االعتكاؼ ]يكما[كأما إذا شرع إل فنكاه ثـ قطع قبؿ تماـ اليـك

 منو؛ لكجكبو بالنية، كالشركع كساير النكافيؿ ال يقاؿ (ٗ)مسألة المتف يقضي بال خالؼ
بع ركعات مف النفؿ كافسدىا في الشفع األكؿ يقضي الشفع األكؿ ال رع في أر ش (٘)]لك[

فيحتمؿ أف  ،(ٚ)عند أبي حنيفة كمحمد رحميا اهلل خالفا ألبي يكسؼ رحمو اهلل (ٙ)الثاني
مبني عمى أف كؿ شفع مف النفؿ  ألنوأف يككف االعتكاؼ كذلؾ عند محمد رحمو اهلل؛ 

صالة عمى حده، كاالعتكاؼ ليس كذلؾ، كيدؿ عميو قكلو: فاف أقمو ساعة عنده كما ال 
أف األحكط في الصكرة المذككرة قضاء أربع ركعات  (ٛ)ةعمى أنو ذكر في اليداي. يخفى

 عندىما أيضا فميتأمؿ.

                                                           

( فإف أقمو ساعة. الساعة في عرؼ الفقياء كىي جزء مف الزماف، كليس ليا حد معيف حتى لك دخؿ ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ: كاـالمسجد كنكل االعتكاؼ إلى أف يخرج منو صح. ينظر: درر الحكاـ شرح غرر األح

 . ت ك ث ك ج ك ح ك د: ( أثبتو مفٕ)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ كد: ( أثبتيا مفٖ)
 :اليداية في شرح بداية المبتدم: ( األصح أنو يقضي عند الحسف رحمو اهلل فقط دكف غيره. ينظرٗ)

 .ٙٗٔ/ٔ: ، الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرمٜٕٔ/ٔ
 . ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مف٘)
 . ج: سقط مف: الشفع األكؿ ال الثاني: ( قكلوٙ)
 .ٜٜٖ/ٕ :عمدة الرعاية بتحشية شرح الكقاية: ( ينظر: شرح الكقاية فيٚ)
 .ٜٕٔ/ٔ :( اليداية في شرح بداية المبتدمٛ)
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الظاىر مف ىذا االطالؽ جكاز البيع كالشراء  (ٕ)كيبيع كيشترم فيو (ٔ)]قكلو[
أف المراد بو ما ال بد منو مف الطعاـ كنحكه، كاما اذا : لكف ذكر في الذخيرة مطمقا،

 .(ٖ)ارادكا أف يتخذكا ذلؾ متجرر فيكره
الصحيح ىذا كفي بعض الشركح أف في قكؿ صاحب  :(ٗ)كقاؿ الزيمعي

داللة عمى ىذا،  (ٙ)ف ال يجد]مف يقـك بحكائجو[ألنو قد يحتاج إلى ذلؾ بأ؛ (٘)اليداية
 كما ال يخفى فميتأمؿ. (ٚ)كفيو منع الداللة
كالقبمة كالممس عمى تقدير عدـ في غير الفرج  ءف حـر أم الكطكأ (ٛ)]قكلو[

ـك فما السر يضا. فاف قمت: كما أف الجماع يحـر في االعتكاؼ يحـر في الصؿ أاإلنزا
؟في أف الحرمة تتعدم إ ف إ قمت: (ٜ)لى دكاعيو في االعتكاؼ كال تتعدل في الصـك

في باب االعتكاؼ محظكر بالنيي عنو، كمحظكر الشي يكجد بعد تماـ ماىية  ءالكط
ؼ ىك المبث المخصكص، ثـ بعد كجكده ف حقيقة االعتكاأل ذلؾ الشيء، كىينا كذلؾ؛

ف الشبيات في أل دكاعيو؛ لصريح النيي فتعدت الحرمة إلى صار الجماع حراما؛
ف الكؼ عف الجماع ركف الصـك ال بخالؼ الصـك فإ الحرمات ممحقات بالحقيقة،

كصار الجماع حراما ال بصريح النيي، بؿ  (ٔ)الذم كجد بعد تماـ ]الركف[ (ٓٔ)محظكره
                                                           

 ب.: ( أثبتيا مفٔ)
 عتكاؼ.( أم في االٕ)
 .ٚٗٔ/ٔ: قدكرم، كالجكىرة النيرة عمى مختصر الٖٓٔ/ٗ :( ينظر: البناية شرح اليدايةٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ: ( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبيٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ: ( اليداية في شرح بداية المبتدم٘)
 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك د: ( أثبتيا مفٙ)
 . خ: مف يقـك بحكائجو... الى ىنا سقط مف: ( مف قكلوٚ)
 ب.: ( أثبتيا مفٛ)
 .ٖٓٔ/ٔ: دماليداية في شرح بداية المبت: ( ينظرٜ)
 .ٙٗٔ/ٔ: ( ينظر: الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرمٓٔ)
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. كالثابت بالضركرة يتقدر بقدر الضركرة فمـ يتعد بضركرة أ ف ال يفكت ركف الصـك
 . (ٕ)الحرمة الى الدكاعي، كلك أمنى بالتفكر كالنظر الى كجو المرأة ال يفسد اعتكافو

  

                                                                                                                                                                 

 . ب ك ت ك ث ك ج ك ح ك خ ك د: ( أثبتيا مفٔ)
، المحيط ٙٔٔ/ٕ: ( كالسبب؛ ىك انعداـ الجماع صكرة كمعنى. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٕ)

 .ٖٖٔ/ٗ: ، البناية شرح اليدايةٙٓٗ/ٕ: البرىاني في الفقو النعماني
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ذا قرف إ (ٖ)مف أف اليـك: ال يقاؿ ىذا مخالؼ لما قالكا ،(ٕ)يمـز بميالييا (ٔ)]قكلو[
ما نشأ مف ذكر ألف سقكط بياض النيار إن خاصة؛ (ٗ)ربفعؿ ممتد يراد بو بياض النيا

زائيا مف الميالي ال مف أف يككف اليـك بمعنى إ[ بٔ٘األياـ بمفظ الجمع، فتناكلت ما ]
 .(٘)الكقت

  

                                                           

 ب.: ( أثبتيا مفٔ)
مف نذر اعتكاؼ أياـ لزمو بميالييا. ينظر: كتاب عمدة الرعاية بتحشية شرح : ( تماـ العبارة في شرح الكقايةٕ)

 .ٖٗٔ/ٖ :الكقاية
 . النـك: ( في جٖ)
 .ٔٓٗ/ٕ: ، العناية شرح اليدايةٕٕ٘/ٖ :( ينظر: المحيط البرىاني في الفقو النعمانيٗ)
 :كتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي ،ٖٓٔ/ٔ: في شرح بداية المبتدم ( ينظر: اليداية٘)

ٔ/ٖٖ٘. 
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 اخلامتة
حاشية عمى شرح مف ) الجكلة مف تحقيؽ الجزء المخصص لمبحث بعد ىذه

جز أىـ النتائج التي تكصمت إلييا، ( لمشيخ العالمة يعقكب باشا رحمو اهلل أك الوقاية
 كىي كاآلتي:

 كىي كبيرة، أىميتو اليك مكسكعة عممية في الفقو الحنفي،  حاشيةال تعد -ٔ
 بالظيكر لقرائو بحمة جديدة. ةجدير 

 في حاشيتو مصادر قيمة كمشيكرة في المذىب.  رحمو اهللجمع المؤلؼ  -ٕ
ب الحنفي كآراءىـ قاـ المؤلؼ في مسائؿ كثيرة بذكر اختالفات عمماء المذى -ٖ

 في المسألة الكاحدة، مع بياف الراجح منيا.
  بيف األقكاؿ. حيث ظيرت في الترجيح كالتصحيح رحمو اهلل بركز شخصيتو -ٗ
مع الدقة في  ،اتبع المؤلؼ األسمكب السمس البسيط الخالي مف التعقيد -٘

 ترتيب المسائؿ.
كال سيما في الميمة  المسائؿ الفقيية حاشيتوفي  رحمو اهللجمع اإلماـ  -ٙ

 . المغكية كبيانيا المصطمحاتبعض  اكضّمني، مسائؿ الصياـ، االعتكاؼ
ىذا جيدم كارجكا مف اهلل تعالى أف أككف قد كفقت في تقديمو، كآخر دعكانا أف 
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد كعمى آلو 

  كصحبو أجمعيف.
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 جعاملصادر واملرا
 :القرآف الكريـ 
لعبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي : االختيار لتعميؿ المختار -ٔ

 ،مطبعة الحمبي ،ىػ(ٖٛٙتالبمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي )
 ـ.ٖٜٚٔ-ىػٖٙ٘ٔبيركت،  ،كصكرتيا دار الكتب العممية، القاىرة

 األعالـ: لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي -ٕ
 . ـٕٕٓٓ ،٘ٔط  ،دار العمـ لممالييف ،ىػ(ٜٖٙٔتالدمشقي )

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ألبي عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد  -ٖ
-ىػٗٔٗٔ، ٔط ،دار الكتبي ،ىػ(ٜٗٚتاهلل بف بيادر الزركشي )

 ـ. ٜٜٗٔ
أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف : البناية شرح اليداية -ٗ

دار الكتب  ،ىػ(٘٘ٛت) يبدر الديف العين يالحنف يحسيف الغيتاب
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٔط ،بيركت، لبناف ،العممية

ألبي الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف ُقطُمكبغا : تاج التراجـ -٘
المحقؽ: محمد خير رمضاف  ،ىػ(ٜٚٛتالجمالي الحنفي ) السكدكني

 . ـٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ، ٔط، دمشؽ ،دار القمـ، يكسؼ
حقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي: عثماف بف عمي بف تبييف ال -ٙ

الحاشية:  ىػ(،ٖٗٚتمحجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )
شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس 

ْمِبيُّ ) ، ٔط ،بكالؽ، القاىرة ،المطبعة الكبرل األميرية ،ىػ( ٕٔٓٔتالشِّ
 . ىػٖٖٔٔ
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محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر عالء الديف  تحفة الفقياء -ٚ
، ٕط لبناف، ،دار الكتب العممية، بيركت، ىػ(ٓٗ٘نحك  تالسمرقندم )

 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ
ألبي عبد اهلل بدر  ،تشنيؼ المسامع بجمع الجكامع لتاج الديف السبكي -ٛ

دراسة  ،ىػ(ٜٗٚتالديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي الشافعي )
عبد اهلل ربيع، مكتبة قرطبة لمبحث  .د ،سيد عبد العزيز .كتحقيؽ: د

حياء التراث  ـ.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔط، تكزيع المكتبة المكية ،العممي كا 
التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو: عبيد اهلل بف مسعكد المحبكبي  -ٜ

 ،يةدار الكتب العمم ،تحقيؽ: زكريا عميرات (،ىػٜٔٚ)ت البخارم الحنفي
 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ

: كسننو كأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  -ٓٔ
المحقؽ: محمد زىير  ،لمحمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي

دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ، بف ناصر الناصر
 ىػ. ٕٕٗٔ، ٔط ،ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(

ية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بف محمد بف نصر اهلل الجكاىر المض -ٔٔ
مير محمد كتب  ،ىػ(٘ٚٚتالقرشي، أبك محمد، محيي الديف الحنفي )

 كراتشي. ،خانو
ِبيِدّم  -ٕٔ الجكىرة النيرة: ألبي بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزَّ

 ىػ.ٕٕٖٔ، ٔط ،المطبعة الخيرية ،ىػ(ٓٓٛتاليمني الحنفي )
محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمال : اـ شرح غرر األحكاـدرر الحك -ٖٔ

 دار إحياء الكتب العربية. ،ىػ(٘ٛٛتخسرك )
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رد المحتار عمى الدر المختار: البف عابديف، محمد أميف بف عمر بف  -ٗٔ
 ،بيركت، دار الفكر ،ىػ(ٕٕ٘ٔتعبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ، ٕط
الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف سنف الدارقطني: ألبي  -٘ٔ

حققو ، ىػ(ٖ٘ٛتمسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )
كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، 

-ىػٕٗٗٔ، ٔلبناف، ط ،مؤسسة الرسالة، بيركت ،اهللعبد المطيؼ حرز 
 . ـٕٗٓٓ

ي بف مكسى الُخْسَرْكِجردم حمد بف الحسيف بف عم: ألالسنف الصغير -ٙٔ
المحقؽ: عبد المعطي أميف ، ىػ(ٛ٘ٗتالخراساني، أبك بكر البييقي )

-ىػٓٔٗٔ، ٔط، باكستاف ،جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ،قمعجي
 ـ. ٜٜٛٔ

لسعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني : شرح التمكيح عمى التكضيح -ٚٔ
دار الكتب العممية  ،زكريا عميرات: المحقؽ، ىػ(ٖٜٚتالشافعي )

 .ـٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ، ٔط، لبناف ،بيركت
عمدة الرعاية بتحشية شرح الكقاية: لمإماـ محمد عبد الحي المكنكم  -ٛٔ

مركز العمماء  ،الدكتكر صالح محمد أبك الحاج: المحقؽ، ىػ(ٖٗٓٔ)ت
 .ٔط، العالمي لمدراسات كتقنية المعمكمات

أكمؿ الديف أبك عبد  لمحمد بف محمد بف محمكد،، العناية شرح اليداية -ٜٔ
اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي 

 دار الفكر. ،ىػ(ٙٛٚت)
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الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة: لعمر بف إسحؽ  -ٕٓ
، ىػ(ٖٚٚتبف أحمد اليندم الغزنكم، سراج الديف، أبك حفص الحنفي )

 . ـٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ، ٔط، مؤسسة الكتب الثقافية
 مخطكط. ،لمحمد بف محمد بف أحمد الحاكـ المركزم: الكافي في الفركع -ٕٔ
كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: لمصطفى بف عبد اهلل كاتب  -ٕٕ

جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 
 . ـٜٔٗٔ ،بغداد ،مكتبة المثنى ،ىػ(ٚٙٓٔت)

أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي لمحمد بف أحمد بف : المبسكط -ٖٕ
 . ـٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ ،بيركت ،دار المعرفة ،ىػ(ٖٛٗت)

متف بداية المبتدم في فقو اإلماـ أبي حنيفة: لعمي بف أبي بكر بف عبد  -ٕٗ
مكتبة  ،ىػ(ٖٜ٘تالجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف )

 . القاىرة ،كمطبعة محمد عمي صبح
: ألبي فقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة المحيط البرىاني في ال -ٕ٘

المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف َماَزَة 
دار  ،المحقؽ: عبد الكريـ سامي الجندم، ىػ(ٙٔٙتالبخارم الحنفي )

 . ـٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔ، ٔط، لبناف ،الكتب العممية، بيركت
اهلل الحاكـ محمد بف عبد ألبي عبد : المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ -ٕٙ

اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني 
تحقيؽ: مصطفى عبد ، ىػ(٘ٓٗتالنيسابكرم المعركؼ بابف البيع )

 . ـٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔ، ٔط ،بيركت ،دار الكتب العممية ،القادر عطا
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: المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  -ٕٚ
المحقؽ: ، ىػ(ٕٔٙتمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )لمس

 بيركت. ،دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي
دار إحياء التراث ، بيركت، كحالة عمر بف رضا، معجـ المؤلفيف -ٕٛ

 العربي. 
النتؼ في الفتاكل: ألبي الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السُّْغدم،  -ٜٕ

دار  ،المحقؽ: الدكتكر صالح الديف الناىي ،(ىػٔٙٗتحنفي )ال
 .لبناف ،بيركت ،األردف ،عماف ،مؤسسة الرسالة ،الفرقاف

بف  المغرب في ترتيب المعرب: ألبي الفتح ناصر الديف بف عبد السيد -ٖٓ
مكتبة  ،عبدالحميد مختار ،محمكد فاخكرم: تحقيؽ ،عمي بف المطرز

 .ـٜٜٚٔ، ٔحمب، ط ،أسامة بف زيد
ىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة: ليكسؼ بف تغرم بردم بف عبد النجـك الزا -ٖٔ

كزارة  ،ىػ(ٗٚٛتاهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف )
 .الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر

اليداية في شرح بداية المبتدم ،لعمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ  -ٕٖ
تحقيؽ:  ،ىػ(ٖٜ٘ت) الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف

 لبناف. ،بيركت ،دار احياء التراث العربي ،طالؿ يكسؼ
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