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 المقدمة
َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعوُذ ِبِه ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا، َوَسيِ َئاِت أَْعَماِلَنا ، َمْن َيْهِد اّلِلهُ  َأِن اْلَحْمَد ّلِلِه َنْسَتِعيُنهُ 

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه  َفََل ُمِضله َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَله اّلِلهُ، َوَأْشَهُد َأنه ُمَحمهد  
. 

 .(1)}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاِتهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{

كَثِريًا ا رِجَالاا }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ

 .(2)وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتسَاءَلُونَ بِهِ وَاْلأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{

 . (3)}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاا َسدِيدًا{

 أما بعد :
قدرا  وأجلها وأكثرها فائدة ، فانه عماد الحق ، فالفقه اإلسَلمي من أعظم العلوم الشرعية  

ونظام الخلق ، ووسيلة السعادة األبدية ، ولبُّ الرسالة المحمدية ، من تحلى بلباسه فقد ساد ، 
 ومن بلغ في ضبط معالمه فقد شاد ، فغايته تسمو فوق كل تشريع من نتاج البشر وعملهم .

ا تأملنا ما جمع بين دفتي المصحف من ويتضح هذا اتضاحا  َل غموض فيه وَل لبس إذ 
 آيات عامة وأحكام شاملة . 

وتوجهت جهود الفقهاء وعنايتهم إلى هذا الجانب المهم من الشريعة ، الذين لم يألوا جهدا  
في بيان أحكامه ، وتقريب معانيه ، فتركوا لنا ثروة فقهية رائعة هي محل فخر واعتزاز ، ومن 

فقهاء الشافعية الذين عملوا ـ كما عمل فقهاء المذاهب األخرى ـ على هذه الجهود الميمونة جهود 
 بذل الجهود الكبيرة . 

وبرز من هؤَلء األعَلم اإلمام محمد بن سليمان الكردي المدني ـ رحمه هللا تعالى ـ  
الذي اتصف بقدرة كبيرة على التقصي والتحقيق والتتبع ، وله مصنفات عديدة الكثير منها مازال 

طا بين رفوف المكاتب ينتظر من يحققه ، ولإلمام العَلمة دور كبير في الفقه الشافعي إذ مخطو 
الرملي صاحب النهاية وابن حجر صاحب التحفة ألنه  نهو المعتمد من بعد الشيخين الكبيري

 رحمهم هللا جميعا . ينخياستطاع الترجيح والتوفيق من خَلل مصنفاته إلى ما اختلف فيه الش
 

                                                 

  101آل عمران: (1)
  1النساء:  (1)
  00األحزاب:  (3)
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ولقد كانت لدراسة وتحقيق كتب الفقه مع مشتقاتها، متعة َل تدانيها متعة، وفوائد َل يمكن 
إجمالها أو حصرها، وثمرة عظيمة، يجنيها الباحثون وطالبوا العلم ، وفيها من إثراء المكتبة 
 والعقول ما فيها، وَلسيما إذا كانت هذه الدراسة والتحقيق في مخطوطات تعنى بالعلوم الشرعية
اإلسَلمية ، وانتشالها من غبار الخزانات إلى نور المكتبات وعيون الباحثين والدارسين، جيَل بعد 
جيل، لتستفيد من النتاج الفكري الشامخ الذي خلفه لنا أسَلفنا األوائل، الذين طوروا الفكر 

خرى ، فعن اإلنساني وشيدوا حضارة رائدة َل يمكن أن تصل إليها أو تدانيها أي حضارة إنسانية أ
طريقها تحرر اإلنسان من رق العبودية للمخلوق والهوى والشهوات، إلى العبودية للخالق، وهي 
الحضارة التي َيتشُرُف بها كل إنسان سوي على ظهر البسيطة، وما كان ذلك إَل بالعناية بكتاب 

يضاحها للناس، لتكون لهم منهجا وسلوكا، يصلون بها إلى طهللا وسنة رسوله  ريق البر ، وا 
 والرشاد والهدى والصواب. 

وحري بكل طالب أن يطلع على هذا الكم الهائل من المخطوطات، ليرى قدر الجهد 
المبذول فيها، وما تحتويه من فكر عظيم، فيدرك بأهمية إبرازه إلى حيز الوجود، بعد أن كان 

كون نتيجة إهمال تلك حبيس األدراج التي يعلوها الغبار، مع تهديد التآكل والتلف لها، وقد ت
 المخطوطات تلفها وضياعها، وحرمان األمة من علم ينتفع به . 

وهللا سبحانه وتعالى عظيم رحيم بعباده رحمان ، امرنا بعبادته وأرسل لذلك رسَل  وأنبياء 
مبشرين ومنذرين لئَل يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل ، ولو شاء لتركنا نهتدي لذلك 

 سلمت له اهتدى وأَل ضل وغوى . بفطرتنا ، فمن
بل أن هللا تعالى يكرم العبد فيجعل من الواجبات ما ُيقضى بعد وقته ، ومنها ما تصح 
الوكالة فيه ، ومنها ما له بدل يقوم مقامه ، وبعضها يسقط بالعجز ، كل ذلك من رحمته تبارك 

ه كل من عايشه علما  أو وتعالى على خلقه ، وفي الحج ومناسكه من هذا الشيء الكثير ، يلمس
 ممارسة .

لقد قام اإلمام العَلمة محمد بن سليمان الكردي المدني بوضع مصنفات عديدة في شتى 
العلوم ومنها الفقهية ، وكونه مفتي الشافعية في المدينة المنورة  فانه يفتي لما يحتاجه الناس 

ج لكثرة سؤال الناس عنها في ويغمض على الكثير منهم ومن هذه األمور مسألة النيابة في الح
زمن اإلمام والى يومنا هذا فوضع رحمه هللا تعالى مصنفين في هذا األمر األول منها مصنف 
كبير في مجلدين واسماه ) فتح الفتاح بالخير على من يريد معرفة شروط الحج عن الغير  ( 

صرا  له اسماه  فتح أن يختصره لما وجد به من طوَل  فوضع مخت –رحمه هللا تعالى  –وأراد 
القدير باختصار متعلقات نسك األجير  في بضع ورقات موضوع بحثنا هذا  ، ولحبي الشديد 
لهذا العَلمة الكبير فاني نذرت نفسي لخدمته ولتحقيق مصنفاته مثلما شمر غيري من طَلب 
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ر فهارس العلم عن سواعدهم لتحقيق مصنفات هذا العالم الكبير ، وبعد التفتيش والتطَلب وعب
تمكنت من الحصول على  أربعة نسخ خطية    -اَلنترنيت  -المخطوطات ووسائل اَلتصال 

ولصغر حجم المختصر  المخطوط  فانه يقع اما في جزء لوحده أويقع ضمن مجاميع من 
المخطوطات ، وكان ثَلث من تلك النسخ الفريدة استطعت الحصول عليها من مكتبة 

في السعودية ، ومخطوطات جامعة  –رحمه هللا تعالى  –مخطوطات جامعة الملك سعود 
الرياض جزاهم هللا عنا وعن المسلمين خير الجزاء ، واستطعت وبعد جهد وعناء كبيرين من 
الحصول على نسخة فريدة من مخطوطات مكتبة أوقاف بغداد ضمن مجاميع أيضا لتعم الفائدة 

 بع .ويتضح النص المحقق بوضوح من خَلل هذه النسخ األر 
 

 وقد قسمنا بحثنا هذا على قسمين : 
 القسم األول  : القسم الدراسي  ، ويشتمل  على مبحثين : 

 المبحث األول   : دراسة عن حياة اإلمام محمد بن سليمان الكردي
 : ترجمة اإلمام محمد بن سليمان الكردي  وفيه عدة مطالب 

 المطلب األول : اسم اإلمام ولقبه وكنيته ونسبته -
 طلب الثاني : وَلدته ومراحل نشأته الم -
 المطلب الثالث : شيوخه وتَلميذه  -
 المطلب الرابع : أثاره ومصنفاته  -
 المطلب الخامس : وفاته   -

 المبحث الثاني :  دراسة عن كتاب  فتح القدير باختصار متعلقات نسك األجير  
 المطلب األول  :  اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه  -
 سبب تأليفه  المطلب الثاني :  -
 المطلب الثالث :  منهج المؤلف  -
 المطلب الرابع  :  موضوع الكتاب  -
 المطلب الخامس  :  وصف وصور النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق  -
 المطلب السادس  :  وصف النسخ الخطية األخرى لمخطوط   فتح القدير   -
 المطلب السابع : منهجي في التحقيق   -

 المحقق لإلمام  :  وأشتمل على :القسم الثاني  : النص 
 مقدمتين   -
 والباب األول في : شروط اإلجارة العينية .  -
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 و الباب الثاني في : شروط اإلجارة الذمية . -
جارة -  و الباب الثالث في : شروط عامة تنطبق على كل من إجارة العين وا 

 . الذمة
 والباب الرابع : في الجعالة للنسك . -
لم فيه المؤلف عن اإلجارة والجعالة على زيارة قبر وأما الباب الخامس : فتك -

 الرسول  صلى هللا عليه وسلم  
 والتتمات الست والخاتمة    .  -

 ومن ثم وضعنا ثبتا  لكل من :
 ثبت األحاديث واآلثار الواردة في النص المحقق -
 ثبت األلفاظ والمصطلحات  -
 ثبت األعَلم حسب حروف الهجاء  -
 نص المحقق ثبت الكتب التي وردت في ال -
 ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق والدراسة . -

وفي الختام نسأل هللا تعالى أن يقبل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم وخدمة لدينه الحنيف ، انه  
 أكرم مسئول وخير مأمول ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

 
 

 القسم االول
 القسم الدراسي

 االول  : دراسة عن حياة االمام محمد بن سليمان الكرديالمبحث 
 : ترجمة االمام محمد بن سليمان الكردي  وفيه عدة مطالب 

 ونسبتهالمطلب اَلول : اسم اَلمام ولقبه وكنيته  -
 المطلب الثاني : وَلدته ومراحل نشأته  -
 المطلب الثالث : شيوخه وتَلميذه  -
 المطلب الرابع : اثاره ومصنفاته  -
 طلب الخامس : وفاته  الم -

 المبحث الثاني  /  دراسة عن كتاب  فتح القدير باختصار متعلقات نسك االجير  
 المطلب اَلول  :  اسم الكتاب ونسبته الى مؤلفه  -
 المطلب الثاني :  سبب تاليفه  -
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 المطلب الثالث :  منهج المؤلف  -
 المطلب الرابع  :  موضوع الكتاب  -
ر النسخ الخطية المعتمدة في المطلب الخامس  :  وصف وصو  -

 التحقيق 
المطلب السادس  :  وصف النسخ الخطية اَلخرى لمخطوط   فتح  -

 القدير  
 المطلب السابع : منهجي في التحقيق   -

 المبحث االول :  دراسة عن حياة االمام محمد بن سليمان الكردي
 :ترجمة االمام محمد بن سليمان الكردي  وفيه عدة مطالب 

 ونسبتهالمطلب اَلول : اسم اَلمام ولقبه وكنيته  -
 المطلب الثاني : وَلدته ومراحل نشأته  -
 المطلب الثالث : شيوخه وتَلميذه  -
 المطلب الرابع : اثاره ومصنفاته  -
 المطلب الخامس : وفاته -
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 المدنيترجمة لالمام محمد بن سليمان الكردي 
 ونسبتهالمطلب االول  : اسم االمام ولقبه وكنيته 

 (1)محمد بن سليمان   اواًل : اسم االمام  :
 لقبه   :ثانيًا  

 (1)(شمس الدين  )يلقب بـ  
 (3)(شيخ الشافعية  )بـ   ايضا   يلقبو 
 

                                                 

 فقط  اَل ما دونته لم  اجد في كتب التراجم او اَلنساب اسما  كامَل  لَلمام محمد بن سليمان الكردي المدني(1)
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  لمحمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو ينظر :  

م  :  1811 -هـ  1001هـ  دار البشائر اإلسَلمية، دار ابن حزم الطبعة: الثالثة، 1101الفضل المتوفى: 
والمسلسَلت لمحمد َعْبد الَحي  بن عبد  فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات،  111/ 0

هـ  دار الغرب اإلسَلمي 1311الكبير ابن محمد الحسني اإلدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني المتوفى: 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ،   013/ 1 تحقيق : إحسان عباس : 1811، 1بيروت  ، الطبعة:  -

 م :  1811 -هـ  1301هـ  مطبعة سركيس بمصر 1331متوفى: ، ليوسف بن إليان بن موسى سركيس ال
الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسَلمي لمحمد بن الحسن بن العربي  بن محمد الحجوي ،   1133/  1

ومطبعة البلدية  -هـ   1300طبع ادارة المعارف الرباط  هـ   1301الثعالبي الجعفري الفاسي المتوفى: 
األعَلم ، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ،    111/  0  :1303بفاس عام 

 م .  1001أيار / مايو  -هـ الناشر: دار العلم للمَليين الطبعة: الخامسة عشر 1381الدمشقي المتوفى: 
د ، ثبت ابن عابدين المسمى عقود الآلليء في اسانيد العوالي وهو تخريج َلسانيد شيخه محم  13/  0: 

م  تحقيق : محمد ابراهيم  1010شاكر العقاد ، تاليف محمد امين ابن عابدين دار البشائر اَلسَلمية  
النفس اليماني  في اجازة القضاة بني الشوكاني لعبد الرحمن اَلهدل اليماني دار ،   010الحسين   ص / 

تعريب : د . عبد الحليم النجار تاريخ اآلدب العربي ، كارول بروكلمان ، ،   111  د ت :  1العودة ط / 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إلسماعيل بن محمد أمين ،     311/  1:  ، دار المعارف 

هـ  طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 1388بن مير سليم الباباني البغدادي المتوفى: 
/  3  -  301/  1:  لبنان –ت: دار إحياء التراث العربي بيروت أعادت طبعه باألوفس 1831استانبول 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ،   110
هـعنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس 1388البغدادي المتوفى: 

  118/  3لبنان :  –فعت بيلكه الكليسى الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت أمور الدين، والمعلم ر 
التذكرة التيمورية ، معجم الفوائد ونوادر المسائل ، َلحمد تيمور باشا ،مطابع دار الكتاب ،   303/  0 -

 .   131/  3  العربي بمصر  د ت  :
  101/  1ينظر : فهرس الفهارس    (1)
  013/  1رس الفهارس ينظر : فه  (3)
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 كنيته  :   :ثالثُا  
 (1)عبد هللا   يابيكنى ب
 نسبته  :    :رابعًا  

َلنه عاش وتررعرع  (1)ينسب اَلمام محمد بن سليمان الى المدينة المنورة فيقال المدني  
ائها وتولى فيها افتاء السادة الشافعية وينسب اَلمام الى هفيها حتى اصبح من كبار علمائها وفق

 (3)اَلكراد فيقال الكردي  
 ومنه قول الشاعر : 

 (4)وال تحسب األكراد أبناء فارس       ولكنهم أبناء عمرو ابن عامر 
 

 المطلب الثاني  : والدته ومراحل نشأته
 اواًل : والدته  : 

 :  ثَلثة أقوالاختلف في مولد اَلمام المحقق المدقق محمد بن سليمان الكردي المدني على  
  : بان  (1)عما انفرد الفَلني  (3)وهو ما نقله الكتاني في فهرس الفهارس القول االول

 هـ   . 1113وَلدة اَلمام محمد بن سليمان كانت سنة  
  : هـ    1110وهو ما اتفق عليه من ترجم لَلمام بان وَلدته كانت عام   القول الثاني 

 .  (0).م   في دمشق  1013
 : الدين  وهو ما نقله صاحب ترجمة اَلمام الكردي المدني عن ولده جمال القول الثالث

 . (1)هـ   1118عبد هللا سنة  
 

                                                 

  013/  1ينظر : فهرس الفهارس   (1)
 ينظر : ترجمة اَلمام السابقة   (1)
 المصادر السابقة نفسها   (3)
أبجد العلوم ، ألبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري ينظر :    (0)

  103/  1   م 1001 -هـ 1013هـ الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة األولى 1300المتوفى:  الِقنهوجي
  013/  1ينظر : فهرس الفهارس   (3)
 ستاتي ترجمته الفَلني    801/  1راجع فهرس الفهارس  (1)
 ينظر : ترجمة اَلمام السابقة  (0)
مخطوط بتحقيقنا نقَل  عن نسخة خطية عن جامعة   -ينظر : ترجمة اَلمام العَلمة محمد بن سليمان   (1)

  - 1هـ . لوحه   1013/  1/  3  - 3/  1101و    3131/ ت   811السعودية برقم   -الملك سعود  
 أ   
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 ثانيًا : مراحل نشأته   
ولد اَلمام العَلمة المحدث محمد بن سليمان في مدينة دمشق في سوريا وحمل الى 

اخذ العلوم فيها عن افاضلها وبرع في الفقه  –المدينة المنورة وهو ابن سنة واحدة ونشأ بها 
 . (1)وسائر العلوم حتى اصبح مفتي السادة الشافعية في المدينة المنورة 

 فردا  من افراد العلم لما له من سعة اَلطَلع واستحضار للفقه  وبرع اَلمام في العلوم حتى صار
والتجأت اليه انظار علماء الشافعية من بعد الشيخين ابن حجر والرملي واستطاع التوفيق 
في اختَلف الفتوى بين الشيخين الجليلين في اكثر من كتاب فقهي منها  الفوائد المدنية فيمن 

   يفتى بقوله من متأخري الشافعية
وعالج اَلمام  رحمه هللا تعالى  مشاكل العصر وبرع في ايجاد الفتوى المناسبة لها ومنها  
فتاويه في احكام المعامَلت المالية المحرمة كالربا  والعقود الفاسدة والباطلة ، وفتاويه في تحريم 

داخل الغرب الدخان والسكائر وسائر المفترات العقلية اَلخرى التي استجدت واستحدثت نتيجة لت
وتوسيع التجارة بين الدول ، وكذلك فتاويه في  ما اشكل على الناس من امور النيابة في الحج 
وهو موضوع بحثنا هذا ، وسيأتي بيان ذلك في وصف اثار اَلمام ومصنفاته وغيرها من اَلمور 

  –رحمه هللا تعالى  -والفتاوى الفقهية  
 المطلب الثالث : شيوخه وتالميذه

 اواًل : شيوخه 
اخذ اَلمام العَلمة محمد بن سليمان الكردي الصالحي من كبار عصره واعَلم الفقه 

 والحديث والتفسير واَلدب وغيرها من العلوم وقد ذكرت المراجع طائفة منهم .
م : محمد بن إبراهيم بن حسن، أبو  1033 - 1100هـ =  1103 - 1011 الُكوراني -1

الطاهر الكوراني المدني الشافعي  : فقيه . مولده ووفاته بالمدينة. ولي فيها إفتاء الشافعية 
 . (1)مدة. له " اختصار شرح شواهد الرضي  " للبغدادي 

ى بن كمال الدين م : مصطف 1008 - 1111هـ =  1111 - 1088 ُمْصَطفى الَبْكري -1
بن علي البكري الصديقي، الخلوتي طريقة، الحنفي مذهبا، أبو المواهب: متصوف، من 

                                                 

  1333/  1معجم المطبوعات    (1)
  300/  3، األعَلم للزركلي   013/  1. فهرس الفهارس 10: 0سلك الدرر  (1)
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العلماء، كثير التصانيف والرحَلت والنظم. ولد في دمشق، ورحل إلى القدس سنة 
 (1)هـ وزار حلب وبغداد ومصر والقسطنطينية والحجاز، ومات بمصر  1011

م : أحمد بن الحسن بن عبد الكريم  1011 - 1113 هـ = 1111 - 1081 اْلَجْوَهري -3
الخالدي  الجوهري: فاضل مصري أزهري. كان أبوه يبيع الجوهر، فنسب إليه.
(1) 

 (3)العلوي حامد بن عمر -0
م : محمد سعيد بن محمد سنبل المجَلئي:  1011 - 000هـ =  1103 - 000 ُسْنُبل -3

، من أهل مكة. تولى اإلفتاء والتدريس  في المسجد الحرام، وتوفي فقيه شافعي 
 (0)بالطائف.  

 . (5)الشمس محمد الدمياطي -1
م : أحمد بن محمد بن أحمد النخلي:  1010 - 1130هـ =  1130 - 1000 النَّْخلي -0

فاضل متصوف، من أهل مكة، مولدا ووفاة. له بغية الطالبين لبيان األشياخ المحققين 
 . (1)المدققين    

م : عبد هللا بن سالم بن محمد بن  1011 - 1131هـ =  1130 - 1001 الَبْصري -1
، من العلماء بالحديث. مولده  سالم بن عيسى البصري منشأ المكي  مولدا: فقيه شافعي 

 .  (0)ووفاته بمكة. ومنشأه بالبصرة. له " اَلمداد بمعرفة علو  اإلسناد  
 

                                                 

عمر ، معجم المؤلفين : تأليف :    311ومعجم المطبوعات  30: 3والتيمورية  138: 1فهرس الفهارس  (1)
، الناشر : مكتبة المثنى ،  هـ 1001بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق المتوفى: 

 .  138/  0. األعَلم للزركلي  300بيروت . 
 الناشر: هـ1130عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ المتوفى: ل خبارتاريخ عجائب اآلثار في التراجم واأل(1)

، ابجد   111/  1،  األعَلم للزركلي    111/  1وفهرس الفهارس   308/  1 :  دار الجيل بيروت
 .  1333/  1، ومعجم المطبوعات   103/  1العلوم 

   013/  1لم اجد له ترجمة ، فهرس الفهارس   (3)
  103/  1، ابجد العلوم  100/  1، األعَلم للزركلي    11/  1ارس فهرس الفه (0)
 .  1333/  1لم اجد له ترجمة  ، ينظر : معجم الطبوعات العربية      (3)
في أوائله،  قال الزركلي في اَلعَلم  : النخلي، بكسر النون كما ذكر القونجي  111: 1فهرس الفهارس  (1)

والجاري على األلسنة شرقا وغربا فتحها قلت: النخلي، نسبة إلى نخلة بقرب مكة، بفتح النون، كما في 
  101/  1اللباب ومعجم البلدان والقاموس والتاج. ينظر :  األعَلم للزركلي  

. األعَلم   103/ 1، ابجد العلوم  010: 1وهدية العارفين    131: 1وفهرس الفهارس   10: 1الجبرتي  (0)
 .   11/  0للزركلي  
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 ثانيًا : تالميذه 
نظرا لعلو منزلة اَلمام العلمية الرفعية ولكثرة اَلخذين عنه العلوم ولنشره كتاب هللا وسنة 
نبيه الهادي محمد صلى هللا عليه وسلم ولكثرة حلقات العلم له فقد كان له عدد كبير من طَلب 

 -العلم يأخذون العلم الغزير عنه ومن هؤَلء التَلميذ :
 . (1)ان الكردي الصالحي عبد هللا بن محمد بن سليم ولده : -1
الشيخ أحمد بن عبيد هللا بن عسكر بن أحمد الحمصي األصل الدمشقي المولد العطار : -1

الشافعي الشهير بالعطار اإلمام الصالح العابد، والهمام الجهبذ الزاهد، بقية السلف، 
ونخبة الخلف، بركة أهل الشام، وعمدة العلماء األعَلم، محدث العصر وفقيهه، وفطن 
الدهر ونبيهه، الذي شاع صيته في القرى واألمصار، واشتهر قدره كالشمس في رابعة 
النهار، إمام الشافعية في جامع بني أمية. ولد بدمشق سنة ألف ومائة وثمان وثَلثين، 
حسان، على مقري الديار الشامية الشريف السيد ديب  وقرأ القرآن، قراءة إتقان، وتجويد وا 

بي المواهب الحنبلي. وقرأه أيضا  وتلقاه باألوجه السبعة إلى أثناء بن خليل تلميذ سيدي أ
سورة األحزاب على الشيخ العَلمة علي بن أحمد الكزبري، وتفقه عليه وعلى اإلمام السند 
الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، والعَلمة الشيخ عبد الرحمن الصناديقي، والمولى 

حمد الديري، والعَلمة أحمد البعلي الحنبلي، والشيخ اإلمام المَل عباس الكردي، والشيخ م
عواد الكردي، والشيخ محمد التدمري، والشيخ محمد سعيد الجعفري، والشيخ محمد بن 
سليمان الكردي، توفي في اليوم التاسع من ربيع اآلخر سنة ثماني عشرة ومائتين وألف 

 .  (1)وعاش ثمانين سنة ودفن في مرج الدحداح رحمه هللا تعالى 
المدني أبو عبد الرحمن بن السيد باحسن جمل الليل :  الشيخ زين العابدينبن جمل الليل -3

المحدث الفقيه، والمتفنن النبيه، صاحب الشهرة العالية، والسيرة الحسنة النامية، والمآثر 
اللطيفة، والمحامد الشريفة، فخر العَلء، وصدر الفضَلء، ولد في المدينة المنورة ونشأ 

وأخذ عن والده وتكمل على يديه، وألقت رئاسة العلوم في المدينة مفاتحها إليه، وقرأ بها، 

                                                 

 013/  1لم اجد له ترجمة  ينظر : فهرس الفهارس  (1)
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ، لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (1)

حققه ونسقه وعلق  م 1883 -هـ  1013هـ الناشر: دار صادر، بيروت الطبعة: الثانية، 1333المتوفى: 
/  1، وفهرس الفهارس   138/  1:  من أعضاء مجمع اللغة العربية -عليه حفيده: محمد بهجة البيطار 

110  . 
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توفي سنة ألف ومائتين  على غير والده من األفاضل، من جملتهم محمد بن سليمان،
حدى عشرة في المدينة المنورة ودفن في مدفن أ   (1)سَلفه رضي هللا عنه وعنهم أجمعينوا 

ابن عبد الكريم المدني الشافعي الشهير بالسمان الشيخ الصالح  محمد السمان : -0
الصوفي األوحد البارع الكامل العالم المرشد المسلك المربي أبو عبد هللا قطب الدين ولد 
بالمدينة المنورة سنة ثَلثين ومائة وألف ونشأ بها وقرأ وأخذ عن الشيخ محمد بن سليمان 

ه األقطار الحجازية وأخذ الطريقة الخلوتية عن السيد الكردي نزيل المدينة المنورة وفقي
مصطفى بن كمال الدين البكري وقام على وظائف الوراد واألذكار واَلرشاد والتسليك في 
داره التي كان يسكنها وهي دار سيدنا أبي بكر الصديق رضي هللا عنه وتعرف بالمدرسة 

زل فيها الغرباء والواردون على السنجارية وهي مشتملة على حجر كثيرة كان في وقته ين
المدينة من اآلفاق ولصاحب الترجمة نظم ونثر فمن نظمه قصيدة في التوسل من بحر 
الرجز تقرأ خلف الرواتب وكان عابدا  ناسكا  صالحا  اشتهر بذلك في اآلفاق وأخذ عنه 

ومائة  الجم الغفير من أهل المدينة وغيرها وكانت وفاته في ذي الحجة سنة تسع وثمانين
 . (1)وألف ودفن بالبقيع رحمه هللا تعالى  

ابن السيد حسين العلوي المدني الشافعي الشهير بالجفري الشريف ابن محمد الجفري :   -3
الشريف الشهم الفاضل الغطريف ذو الفهم الوقاد والذكاء النقاد ولد بالمدينة المنورة في 

لقرآن وطلب العلم وشمر عن ساق حدود سنة تسع وأربعين ومائة وألف ونشأ بها وحفظ ا
اَلجتهاد فقرأ على الشيخ جمعة السندي والشيخ صالح البغدادي والعَلمة محمد بن 
سليمان الكردي وغيرهم ونبل قدره واشتهر بالفضل أمره ودرس بالمسجد النبوي وانتفعت 

ربعة به الطلبة وألف مولدا  للنبي صلى هللا عليه وسلم وكتابا  في مناقب الخلفاء األ
والسيدة فاطمة والسيد عائشة رضي هللا تعالى عنهم وكان يؤلف خطبا  بليغة جدا  تقرأ 
عند عقود األنكحة وله في المراسَلت والمحاورات الرسائل األنيقة والتراتيب الرشيقة وكان 
من أفراد العالم فضَل  وذكاء ونباهة وكانت وفاته بالمدينة المنورة في حادي عشر ذي 

ست وثمانين ومائة وألف ودفن بالبقيع رحمه هللا تعالى ورحم من مات من  الحجة سنة
 .(3)المسلمين أجمعين  

 

                                                 

  138/  1حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر   (1)
 10/  0سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  (1)
 33/  0سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  (3)
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إبراهيم الكوراني  المَلابن إبراهيم بن محمد أبي الطاهر بن  محمد سعيد الكوراني : -1
المدني الشافعي حفيد المتقدم ذكره آنفا  الشيخ الفاضل الصالح النبيل البارع ولد بالمدينة 
في ثاني عشري شعبان سنة أربع وثَلثين ومائة وألف ونشأ بها وحفظ القرآن وطلب العلم 
 وأخذ عن أبيه والشيخ عبد الرحمن الجامي والشيخ محمود الجامي والفقيه محمد بن
سليمان الكردي وكان رجَل  متكلما  درس بالروضة المطهرة بعد أبيه وتوفي في تاسع 

 . (1)عشر شعبان سنة ست وتسعين ومائة وألف 
علي بن عبد الرحمن بن السيد علي المدني الشافعي الشهير علي السمهودي :  -0

كامل البارع بالسمهودي مفتي السادة الشافعية بالمدينة النبوية الشيخ الفاضل الواحد ال
المفنن األديب ولد بالمدينة المنورة سنة ثَلث وأربعين ومائة وألف ونشأ بها وقرأ على 
شيخنا الشيخ محمد بن سليمان الكردي والشيخ أحمد الغَلم وتفقه بهما وغزر فضله 
وظهر نبله وكان فاضَل  أديبا  ذا جاه ووجاهة متقنا  ألحوال الرياسة َل يدانيه أحد في 

سهل الحجاب َل يقصده أحد إَل ويجد منه غاية اَلكرام حتى في اليوم الذي  معرفتها
توفي فيه وتولى افتاء الشافعية مرتين وكان أحد الخطباء األئمة بالمسجد النبوي وتوفي 
بالمدينة المنورة في سادس محرم سنة ست وتسعين ومائة وألف ودفن بالبقيع رحمه هللا 

 .(1)تعالى  
إلمام المحدث الحافظ المسند األصولي األثري فخر المالكية صالح بن هو ا الفالني   : -1

محمد بن نوح بن عبد هللا بن عمر العمري نسبة إلى عمر ابن الخطاب، يصعد نسبة 
إليه من طريق الحافظ عليم األندلسي الشاطبي، وهو مترجم في تكملة ابن األبار  ، 

قبيلة بالسودان، وَلدة ومنشأ،  -فاء المسوفي الشهير بالفَلني نسبة إلى فَلن بضم ال
المدني هجرة ومدفنا، المالكي األثري،وله من التصانيف: الثبت الكبير " الثمار اليانع " 
والصغير " قطف الثمر "، وكتابه العجيب إيقاظ الهمم، هو مطبوع في الهند في مجلد، 

الدين الياس يعني  وله كتاب في األحاديث القدسية، وتحفة األكياس بأجوبة اإلمام خير
وهي نظم أسئلة السيوطي في ألف باء.كما أجازه  -به تاج الدين الياس المفتي المدني 

البصري وأجازه بالمنح البادية عن والده عن مؤلفها، ومنهم محمد بن سليمان الكردي 
 (3)أجازه عامة عن مشايخه 

 
                                                 

 10/  0سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  (1)
 110/  3سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  (1)
 801/  1فهرس الفهارس  (3)
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شهير بالعقاد الشيخ محمد شاكر بن علي بن سعد مقدم سعد العمري ال العمري : -8
ولد  عقود الآللي في األسانيد العوالي المتصلة بشيوخ الشيوخالدمشقي الحنفي، صاحب 

، يروي عن الشمس الكزبري والوجيه 1111ومات سنة  1130العقاد المذكور  سنة 
علي التكماني الدمشقي والشهاب أحمد بن عبد هللا البعلي الحنبلي  والمَلالكزبري الكبير 
ومن مجيزيه عامة من الواردين اني والمعمر علي السليمي ومصطفى وعلي الداغست

 .   (1)محمد بن سليمان الكردي المدني ومحمد التافَلتي المقدسي  
م : عبد الرحمن بن  1133 - 1011هـ =  1130 - 1108 ابن اأَلْهَدل -10

سليمان بن يحيى ابن عمر مقبول األهدل، الحسيني الطالبي: مؤرخ، من علماء الشافعية 
في اليمن. من أهل زبيد، مولده ووفاته فيها. له كتب منها الن فس اليماني والروح الريحاني 

 .  (1)في إجازة القضاة بني الشوكاني في التراجم، 
م : محمد بن عبد الرحمن  1101 - 1010هـ =  1111 - 1100 الُكْزَبري -11

، محد ث، من أهل دمشق. أصله من صفد، ونسبته إلى  بن محمد الكزبري: فقيه شافعي 
خال والده الشيخ على كزبر انفرد باَلشتغال بالحديث، ودرس تحت قبة النسر في 

 . (3)دمشق، ووضع ثبتا في أسماء شيوخه  
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان تناقلت بعض كتب المعاصرين ان الشيخ   -11

كان احد طَلب الشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني ، وان الشيخ (0)التميمي النجدي 
الكردي المدني لم يرتض َلفعاله وتصرفاته وقال فيه اقوَل  تزجره عن افعاله وتصرفاته 

 منها : 

                                                 

 118/  1فهرس الفهارس  (1)
يضاح المكنون    113أبجد العلوم  (1)  300/  3. األعَلم للزركلي 300: 1وا 
  181/  1واألعَلم للزركلي   013/  1فهرس الفهارس  110 / 1التذكرة التيمورية  (3)
 ( م 1081 - 1003هـ =  1101 - 1113) ابن َعْبد الَوههاب(0)

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية اإلصَلحية الحديثة في جزيرة العرب. 
بنجد ورحل مرتين إلى الحجاز، فمكث في المدينة مدة قرأ بها على بعض أعَلمها.  ولد ونشأ في العيينة

وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فيها. وعاد إلى نجد، فسكن حريمَلء وكان أبوه قاضيها بعد العيينة. ثم 
ما علق  انتقل إلى العيينة، ناهجا منهج السلف الصالح، داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم

وفيه:   133/  1وحلية البشر 181: 0والفكر السامي 101أبجد العلوم . ينظر :   باإلسَلم من أوهام
 130/  1األعَلم للزركلي   311/  1، تاريخ اَلدب العربي   هـ 1111مولده سنة 
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ما  تفرد به أحمد زيني دحَلن في كتابه  : الدرر السنية في الرد على الوهابية، بذكر  -
 (1)الشيخ محمد بن سليمان الكردي شيخا لإلمام محمد بن عبد الوهاب في المدينة  

وما اوردته موسوعة مفاهيم اسَلمية لمجموعة من المؤلفين في مصر ما قولهم : "  -
المدينة المنورة قال أستاذه الشيخ محمد بن سليمان وعندما وصلت أنباء دعوته إلى 

الكردى"أنه شاذ عن السواد األعظم". وكان أسلوبه في الدعوة يقوم على أخذ العهود 
 (1)والمواثيق علي الناس إلقامة الدين  " 

 وقد رد هذا القول عدد كبير من المؤلفين في كتبهم منهم : 
ب احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه في كتا مرفت بنت كامل بن عبد هللا أسرة -

هللا بالقول : " وقد تفرد أحمد زيني دحَلن في كتابه  : الدرر السنية في الرد على 
الوهابية، بذكر الشيخ محمد بن سليمان الكردي شيخا لإلمام محمد بن عبد الوهاب في 

حمه هللا  ،   كما المدينة، ولقد نفى ثبوت هذا الخبر الشاذ محمد السهسواني الهندي ر 
تصدى مسعود الندوي رحمه هللا لنفيه تاريخيا وعقليا فقال مشيرا إلى كتاب الدرر السنية 
في الرد على الوهاية لدحَلن إنه: " مليء باألخطاء، بل اَلفتراءات حتى إن القلب َل 
ن يرضى أن يقبل هذه الرواية التي َل تغير شيئا، ثم إن السنين تشهد بخَلفه، فمحمد ب

هـ عن سبع وستين سنة، وهكذا تكون وَلدته في سنة 1118سليمان الكردي توفي سنة 
 .  (3)هـ، تقريبا، ويكون صغير السن أيام طلب الشيخ وتتلمذه عليه بعيدا اهـ  "  1110

بقوله  محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ومنهم مسعود الندوي في كتابه  -
: " وكذلك ورد في بعض الكتب ذكر استفادته من المحدث الكبير محمد بن سليمان 

هـ إَل أن السنين واألحوال تشهد بعكس هذا باإلضافة إلى  1180الكردي المدني م 
سكوت التواريخ المعتمدة المعاصرة  .لم يذكر ابن غنام وَل ابن بشر تتلمذه على الشيخ 

وكذلك -كره أحمد زيني دحَلن فقط. وبكل قوة. ولكن كتابه هذا سليمان الكردي، وتفرد بذ
مليء باألخطاء، بل اَلفتراءات حتى أن  -كتابه خَلصة الكَلم في أمراء البلد الحرام

القلب َل يرضى أن يقبل هذه الرواية التي َل تضر شيئا، ثم إن السنين تشهد بخَلفه. 
عمر سبع وستين سنة   وهكذا هـ عن  1180فمحمد بن سليمان الكردي توفي سنة 

                                                 

 ".03الدرر السنية في الرد على الوهابية  ص   (1)
المكتبة  -  310/  1مفاهيم إسَلمية  لمجموعة من المؤلفين المصدر: موقع وزارة األوقاف المصرية :      (1)

 الشاملة .
/  1دار الوطن   -احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا لمرفت بنت كامل بن عبد هللا أسرة    (3)

101 
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هـ تقريبا، ويكون صغير السن أيام طلب الشيخ وتتلمذه  1110تكون وَلدته في سنة 
 . (1)عليه بعيد "  

 ومصنفاته أثارهالمطلب الرابع : 
بعد احاطة اَلمام العَلمة محمد بن سليمان الكردي المدني بالعلوم والمعارف المختلفة 

وحفظ عجيب في المذهب الشافعي استطاع ان يعطي الكثير من ولكونه يمتاز بقوة استحضار 
الفكري والفقهي للناس والتي كانت محط أعجاب وقبول العلماء ، وقد تنوعت تصانيفه في  نتاجال

 اغلب الفنون منها الفقه والحديث ومن أهم هذه التصانيف :  
 (1)اَلنتباه في فضل الصَلة  -1
 (3)الثغر البسام عن معاني الصور التي يزوح فيها الحكام  -1
بمعاونة يورغاني ابيض وفيه الفه  –الثمار الشهية في جغرافية المملكة العثمانية  -3

 (0)خرائط
 (3)الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية  -0
 (1)الدرة البهية في جواب األسئلة الجاوية  -3
 (0)زهرة الربا في بيان احكام الربا  -1
 (1)شرح فرائض التحفة َلبن حجر  -0
 .(8)شرح منظومة الناسخ والمنسوخ  -1

 

                                                 

إدارة الثقافة والنشر بالجامعة اإلمام  -مسعود الندوي محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ل  (1)
  33/  1م .   1810هـ/ 1000محمد بن سعود اإلسَلمية، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: 

، اكتفاء  131/  1واَلعَلم للزركلي   110/  3، وهدية العارفين     1333/  1معجم المطبوعات     (1)
،  133/  1م.1181القنوع بما هو مطبوع : تأليف : أدورد فنديك ، دار النشر : دار صادر ، بيروت ، 

 ،  118/  3،  إيضاح المكنون   111/  0والفكر السامي   101/  1وابجد العلوم 
 303/  3المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (3)
 المصادر السابقة  (0)
 013/  3المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (3)
وفي الفكر السامي عنوان : الدرة البهية في جواب األسئلة  031/  3المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (1)

 الجارية 
 المصادر السابقة  (0)
 المصادر السابقة  (1)
 المصادر السابقة  (8)
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 (1)عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة ابن حجر  -8
 (1)فتاوى الكردي  -10
 (3)فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج عن الغير  -11
 (0)فتح القدير باختصار متعلقات نسك اَلجير  -11
 (3)الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية   -13
 (1)كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل الميقات بَل إحرام  -10
  - (0)كشف المروط عن مخدرات ما للوضوء من الشروط  -13
المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية على شرح ابن حجر في مجلدين  -11

 (1)ل والصغرى سماها الحواشي المدنيةالقول الفصوهي الحاشية الكبرى والوسطى سماها 
 -رحمه هللا تعالى  –المطلب الخامس : وفاته 

بعد ان قضى اَلمام العَلمة محمد بن سليمان حياته في العلم والتعليم واَلفتاء والتدريس 
 و التصنيف   وبعد ان ترك لَلمة اَلسَلمية جَلئل اَلثار ومفاخر اَلعمال وكنوز المعرفة .

في  الشيخ محمد بن سليمان  في المدينة المنورة  ، رابع عشر  ربيع اَلول من سنة  تو 
اربع وتسعون ومائة والف هجرية عن سبع وستين سنة  ، ودفن بجاور قبة العباس في البقيع 

 .  (8)بالقرب من قبة آل البيت النبوي  
 المسلمين .فرحم هللا إمامنا الجليل الكردي المدني ورضي عنه ، وعن سائر 

 
 

                                                 

 113/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (1)
 130/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (1)
 111/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (3)
 ، وموضوع بحثنا هذا .  1333/  1معجم المطبوعات  (0)
 100/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (3)
 130/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (1)
 310/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (0)
 303/  0المصادر السابقة و إيضاح المكنون  (1)
،  وابجد  131/  1واَلعَلم للزركلي   110/  3، وهدية العارفين     1333/  1معجم المطبوعات   (8)

،  118/  3، إيضاح المكنون    111/  0، سلك الدرر    111/  0والفكر السامي   101/  1العلوم 
 .  101/  1هـ  1381عشائر العراق   لعباس محمد العزاوي المتوفى: 
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 وصف وصور النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 
توجد نسخ خطية عديدة لمخطوط  فتح القدير باختصار متعلقات نسك اَلجير  للعَلمة 
محمد بن سليمان الكردي في مكتبات مختلفة من العالم ، وقد اعتمدت في تحقيق نصه على 

 اربع نسخ هي : 
   مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية ( نسخة أ  )اواًل : النسخة

 .م   1/  293 -/ م    12612  برقم 
  مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية )ب( نسخة : النسخة   ثانيًا

 .  2516/ ف . ش  ،  126،  1 برقم 
  3239رقم التصنيف / العراق  –ثالثًا : النسخة ) ج ( نسخة مكتبة اوقاف بغداد  

 2529م التسلسل / رق
   : مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية )د( نسخة النسخة  رابعًا

 هـ    2425/  4/  23 – 4/  2651،    5644/ ف ش  ،   126،  1 برقم 
  برقم مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية النسخة ) أ ( نسخة  اواًل : وصف

 .م   1/  293 -/ م    12612
مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية  وهي في وهي النسخة الموجودة  .1

لوحة  تبتدي بمخطوط  ارشاد اَلنام  00ضمن مجموع يحتوي على مخطوطتين في  
  3هـ  من لوحة   1101ليوسف بن محمد البطاح  ت  –َلم عالى شرح فيض الملك ال

فتح القدير باختصار متعلقات  )مختصر   13بعدها في لوحة   وياتي  10الى لوحة  
لوحات  وعليها   0للعَلمة محمد بن سليمان الكردي المدني ويقع في    (نسك اَلجير
 (احمد بن الطاهر صائم الدهر   )اسماء مثل 

 هـ   1130ناسخ مختصر  فتح القدير  في هذا المجموع هو  عمر بن الطيب رافع ت  .1
 اوصافها :  

 لوحات  0تقع في  -
 سطر  13عدد اَلسطر  -
 سم  13، 3×   11قياس الورقة   -
 نوع النسخة : نسخة حسنه ضمن مجموع  -
 نوع الخط  : نسخ معتاد  -
 مايكرو فلم     pdfوهي نسخه مصوره على ملف     -
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/  11111محفوظة في مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود ضمن رقم    -
 م   1/  183 -م   

لوضوحها ولقلة عدد  –أ  –وهي نسخة جديدة فيها القليل من السقطات اتخذتها النسخة  .3
سقطاتها ولقدمها على غيرها من النسخ اذ يعود تاريخ نسخها في القرن الثاني عشر 

 الهجري وهي قريبة عهد لزمن المؤلف رحمه هللا تعالى . 
 –أ  –ثانيًا : صور النسخة 

 –أ  –الواجهة نسخة 
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 –أ  –البيانات  نسخة 

 
 

 –أ  –بداية المجموع نسخة 
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 –أ  –بداية الكتاب نسخة 
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 –أ  –نهاية الكتاب نسخة 

 
 
 

مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية ( نسخة ب  )ثالثًا  : وصف النسخة  
 .  2516/ ف . ش  ،  126،  1 برقم 

 
وهي النسخة الموجودة في مكتبة مخطوطات جامعة الرياض وهي نفسها الموجودة ايضا   .1

في مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود وهما نسختان لتصوير واحد . وقد اعتمدت 
 على نسخة جامعة الملك سعود 

 8هذه النسخة عبارة عن كتاب مختصر منفرد لوحده وليس ضمن مجموع ويقع في   .1
تح القدير باختصار متعلقات نسك اَلجير  تأليف الكردي ، محمد بن لوحات  باسم  ف

 هـ  . 1180سليمان ت 
حتوي المخطوط على اختام مكتبة جامعة الرياض وتفاصيل الكتاب وعليها اختام اخرى ي .3

 الرياض .  –تملكات باسم المكتبة العمرية لصاحبها محمد الحمد العمري واوَلده 
سم ناسخ في البطاقة او على اغلفة المخطوط فقط كتب َل تحتوي هذه النسخة على ا .0

 .عليها في البطاقة  خط القرن الثالث عشر الهجري تقديرا   
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 اوصافها :  
 لوحات  8تقع في  -
 سطر  11عدد اَلسطر  -
 سم  11،  3×  11قياس الورقة  -
 نوع النسخة : نسخه جيدة  -
 نوع الخط : نسخ واضح . -
 مايكرو فلم    pdfوهي نسخة مصورة على ملف   -
محفوظة في مكتبة مخطوطات جامعة الرياض وجامعة الملك سعود بنفس التفاصيل  -

   1311/ ف . ش  ،  111،  1ضمن رقم  
فها وفيها بعض السقطات واتخذتها اوهي نسخة جيدة اصابها بعض البلل من اطر  -

 لث عشر هجري  َلنها منسوخة في القرن الثا –ب  –نسخة 
 نسخة  ب رابعًا  :  صور ال

 
 الواجهة  نسخة  ب 

 
 
 
 

 نسخة جامعة الملك سعود نسخة  ب  –البيانات  نسخة جامعة الرياض 
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 بداية  نسخة  ب 
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 نهاية  نسخة  ب 
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  3239رقم التصنيف / العراق  –نسخة مكتبة اوقاف بغداد خامسًا  : وصف النسخة  ج  

 2529رقم التسلسل / 
وهي ضمن مجموع يحتوي على عدة  –الموجودة في مكتبة اوقاف بغداد وهي النسخة  .1

كتب ولم استطع الحصول على نهاية المخطوط َل تعرف على عدد لوحاته واسماء 
النساخين فيه لصعوبة اَلجراءات الخاصة باستنساخ المخطوطات في هذه المكتبة ، 

ى هذه النسخة وبعد جهد وعناء كبيرين في أقسى الظروف استطعت ان احصل عل
مستنسخة على اوراق عادية غير ملونة وَل يمكن اعطاء اي قرص مصور للمخطوط 
لطالب العلم في هذه المكتبة  مما زاد من صعوبة قراءة المخطوط ومعرفة مواصفاته 

 الدقيقة .
 يبدأ هذا المجموع بكتاب لم يكتب له اسم او عنوان وهو بدون بيانات وَل اعلم اين يبتدي .1

  .ية عليه مما زاد من صعوبة اَلمرهذا المجموع واين ينتهي بسبب عدم وجود ارقام جانب
قمت بترقيم لوحات مختصر  فتح القدير  لمحمد بن سليمان من حيث ابتدء اذ يقع في   .3

 لوحات   3
ياتي من بعد مختصر  فتح القدير  مخطوط للسيوطي بعنوان تحفة اَلنجاب لمسئلة  .0

 السنجاب .
 لنسخة :اوصاف ا

 لوحات  3تقع في  -
 سطر  10عدد اَلسطر  -
 سم  11×  13قياس المخطوط  -
 نوع النسخة : نسخه حسنه  -
 نوع الخط : نسخ  -
 وهي نسخة مصورة على اوراق فقط غير ملونة  -
 بيانات المخطوط  : -
قسم  –دائرة التعليم اَلسَلمي  –ديوان الوقف السني  –جمهورية العراق  -

  1318رقم التسلسل /   3138رقم التصنيف /  –المكتبات 
 هـ  1101تاريخ النسخ / اخر ذي الحجة سنة  -
 اسم المصور / مؤيد عباس عَلوي  -
 1011/  0/  0تاريخ التصوير /  -
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 –ج  –سادسًا : صور النسخة 

 

 
 –ج  –نسخة البيانات 

 
 
 

 
 ج –الواجهة نسخة 
 –ج  –بداية الكتاب نسخة 
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 –ج  –نسخة  اول لوحة من مخطوط  فتح القدير 

 
 

 
 –ج  –نهاية الكتاب نسخة 
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 برقم مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود في السعودية نسخة سابعًا  : وصف النسخة  د  
 هـ    2425/  4/  23 – 4/  2651،    5644/ ف ش  ،   126،  1

 السعودية . –وهي النسخة الموجودة في مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود  .1
لوحات كتب  8هذه النسخة عبارة عن كتاب منفرد لوحده وليس ضمن مجموع ويقع في  .1

هذه الرسالة المسماة بفتح القدير باختصار متعلقات نسك اَلجير للشيخ  )عليه عنوان 
العالم العَلمة البحر الفهامه فريد دهره ووحيد عصره محمد بن سليمان الكردي الشافعي 

 .  (نفعنا هللا به  امين 
تحتوي النسخة على اختام مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات وعليها ارقام  .3

 وجد عليها تملكات َلحد وتفاصيل َل ي
َل تحتوي النسخة على اسم ناسخ في البطاقة او على اغلفة المخطوط فقط كتب عليها  .0

 هـ   1181في البطاقة  كتبت سنه 
 اوصافها  :  

 لوحات  8تقع في  -
 سطر  11عدد اَلسطر  -
 سم  10×  13قياس الورقة  -
 نوع النسخة : نسخة حسنة  -
 نوع الخط : نسخ معتاد  -
 مايكرو فلم    pdfمصورة على ملف وهي نسخة  -
المملكة العربية السعودية  –محفوظة في مكتبة مخطوطات جامعة الملك سعود  -

 13 – 0/  1130،    3100/ ف ش  ،   111،  1تحمل ارقاما  عديدة   –
 هـ    1013/  0/ 

ا لم استطع الوصول الى شارحها  وهي نسخة جيدة عليها شروحات على جانبه -
. 
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 ثامنًا : صور النسخة  د 
 

 الواجهة نسخة  د 

 
 
 

 
 البيانات نسخة  د 

 
 بداية  نسخة  د 
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 نهاية  نسخة  د 

 
 

 (2)لمخطوط  فتح القدير   األخرىوصف النسخ الخطية 
 

  امبابي  1810م   ، اَلزهرية / القاهرة ]   1131هـ /  1103نسخة كتبت سنه  .1
 .   311/  1و   ،   ف . الكتب الموجودة بالمكتبة اَلزهرية    100  -[   01308

رضا رامبور   ]  -م   1110 -هـ  1101نسخة كتبها حسين ابن موسى في مكة سنه   .1
2723  945  d     ]1   011/  3و  ق . م . ع  . رضا برامبور  . 

   -[  dr  14 154ولندا ]  ه –م . جامعة ليدن  1113 -هـ  1108نسخة كتبت سنه  .3
 .   101و    ف . م . ع .  جامعة ليدن  ديتكام   10

 8[    m 88727  2722م  ، رضا رامبور ]   18هـ  /  13نسخة كتبت في القرن  .0
 .  011/  3و  ف . م . ع .  رضا برامبور  

   318/ 1مجاميع [ ف . دار الكتب   113دار الكتب / القاهرة ]  .3

                                                 

 -وهي حسب بيانات الفهرس الشامل للمخطوطات ، الفهرس الشامل للتراث العربي اَلسَلمي المخطوط  (1)
م ملف 1888-هـ1010عمان اَلردن  -اَلسَلميه قسم الفقه واصوله ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة 

pdf   .0  /118     301رقم  . 
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أ  ملحق   ف .  101 –أ  81[   و d xxx111  e  492/ جاكرتا  ]   متحف باتافيا .1
 .   118م . ع . في متحف جمعية باتافيا  

 
 منهجي في التحقيق 

،  قابلتالنسخالتيتمكنتمنالحصولعليها .1
،  وعندحدوثخللفيالجمألوالكلماتاخترتاللفظةالصحيحةوالمناسبةالتييقتضيهاسياقالجملة

وميزت السقط والزيادة  وكذلكأشرتإلىمواضعالسقطوالزيادةفيالنسخ،  وأشرتإلىالمخالففيالهامش
 [[ .  -----[  وللسقط الكبير وضعت قوسين مكررين  ]]  ---بقوسين ]

،  وأشرتإلىمواضعهابذكراسمالسورةورقماآلية،  قمتبضبطاآلياتالتياستشهدبهاالمؤلف .1
 {.  ----}  ينبهذاالشكلوقدميزتاآلياتفكتبتهابخطالنسخوبلونغامقوجعلتهابينقوسينمزهر 

تاألحاديثالنبويةالشريفة .3 ،  وآثارالصحابةالواردةمنكتبالحديثالمعتمدة،  خرج 
،  وقلتأقواَللعلماءفيدرجةصحتهاوضعفها

 .      ((  -----))   وميزتهذهاألحاديثواآلثاربخطغامقوجعلتهابينأقواسصغيرةبهذاالشكل
لبيان انتهاء لوحة  -تين  / /   عند نهاية كل لوحة في المخطوط اضع عَلمتين شارح .0

 وبداية اخرى .
 قمتبتوثيقاألقوالوالمسائَللفقهيةمنمصادرهاالمطبوعةوالمخطوطة .3
 .  قمتبتوثيقالقوالوالمسائَللمنسوبةَلئمةالمذاهبالمتبوعةمنالكتبالفقهيةالمعتمدةلتلكالمذاهب .1
ةوالعباراتالمناسبةمنالتفاسيروالكتبالفقهيةالتييقتضمذكرتفيالهامشمارايتهضروريَامنالتعليقاتالمتم .0

 .  يهاتفسروتوضيحبعضالمسائل
قمت بترجمة األعَلم الواردة في النص من غير المشهورين ، وذكرت مصادر الترجمة ،  .1

والخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب األربعة   ولم أترجم لألعَلم المشهورين كالنبي محمد 
 المشهورة والمتبوعة  لعدم الحاجة إلى ذلك . 

 . ترجمتللكتبالتيوردتفيالنصالمحققوأشرتإلىمصادرالترجمة .8
شرحتبعضالعباراتوالمصطلحاتالفقهيةالتيتحتاجإلىالشرحمستعينا بكتبالمعاجماللغويةوا .10

 .  لفقهية
،  ولهامكانخاصبها،  اجإلىتعريفتردبعضالكلماتفيمكانمنالمخطوطتحت .11

 .  تركتتعريفهاإلىالمكانالخاصبها
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 القسم الثاني
 النص المحقق

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1)والتوفيق  [[  اإلعانة]] وبه 

الحمــــد هلل رب العــــالمين والصــــَلة والســــَلم علــــى خيــــر خلقــــه محمــــد وعلــــى الــــه وصــــحبه 
 .  أجمعين

 اما بعد :
، لمـا مــنه هللا علـيه بجمــع  (1)] الكـردي الشــافعي [  محمــد بـن ســليمانفيقـول  أقــل الخليقـة 

رسالة في بيان متعلقات النسك والزيارة  عـن الغيـر وهـي المسـماة بــ  فـتح الفتـاح بـالخير علـى مـن 
فرأيــت فــي حجمهــا طــوَل   فخشــيت ان يفضــي ذلــك ]  تأملتهــايريــد معرفــة شــروط الحــج عــن الغيــر  

ن أمثـــالي الـــى الوقـــوع فـــي الملـــل  فأحببـــت اَلن اختصـــارها فـــي ثمـــن القاصـــرين مـــ  (3)بـــبعض [ 
 أبــوابحجمهــا تقريبــا فــي هــذه الوريقــات مــع ذكــر غالــب مقاصــدها ورتبتهــا علــى مقــدمتين وخمســة 

 وست تتمات وخاتمه وسميتها :
 وقد آن لي ان اشرع في المقصود  .فأقول :   األجير(0)فتح القدير باختصار متعلقات ] نسك [  
 

 (5)األولى [ المقدمة ] 
الشافعية على التراخي ان لم يخش العضب  (0)عند ] أئمة [  (1)اعلم ان وجوب ] النسك[ 

 .او الموت او تلف ماله واَل تضيق عليه   (1)العضب 

                                                 

 سقط من  ج  و  د    (1)
 زيادة من  د  (1)
 أ  من   ج    -1نهاية  ل /   -ببعض : وفي  ج    البعض     (3)
 نسك  : وفي   ج   :  مناسك  .   (0)
 سقط من  د  .    (3)
 وفي  ج  : النسك بشرطه  .  (1)
 ائمة  : وفي  ج  : ائمتنا  .  (0)
 الشلل والخبل والعرج .العضب :  العضب :من معاني (1)

والمعضوب : الضعيف َل يستمسك على راحلته ، وهو معضوب اللسان أي : مقطوع عيي فدم ، والزمن الذي َل 
شرح الهداية : ،   البناية في  300/  1ينظر :  تهذيب اللغة   حراك به . فالمعضوب أعم من الزمن  . 
م ، ط 1810هـ ـ 1000هـ ، دار النشر : دار الفكر ، بيروت ، 133تأليف : محمود بن أحمد العيني ، ت:

  380/  1، وكشاف القناع  103/  3، ونهاية المحتاج  18/  0،  وتحفة المحتاج     031/   3،    1
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الــى ان عضــب او مــات تبــين فســقه مــن وقــت خــروج  اَلســتطاعةاخــره مــع  (1)[  متــى] ف 
ــده فــي  وتبــين بطــَلن ســائر مــا فعلــه ممــا تتوقــف صــحته علــى  اإلمكــان(1)] ســني [  أخــرقافلــة بل

والجمــال (3()0)هكـذا اطلــق الفسـق ابــن حجـر، وانكــاح موليتـه وغيــر ذلـك    (3)العدالـة ] كالشـهادة [ 
 .  (0()1)الرملي 

 

                                                 

 فمتى : وفي  أ  و  ب  : فمن .    (1)
 سني : وفي  ج  : سن .  (1)
 كالشهادة : سقط من  ب   .   (3)
هـ  : هو أحمد بن حجر الهيتمي  وعند البعض الهيثمي بالثاء المثلثة   803 - 808ابن حجر الهيتمي    (0)

السعدي ، األنصاري ، شهاب الدين أبو العباس . ولد في محلة أبي الهيثم بمصر ، ونشأ وتعلم بها . فقيه 
شارك في أنواع من العلوم . تلقى العلم باألزهر ، وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه وبها توفي . شافعي . م

برع في العلوم خصوصا فقه الشافعي  ، من تصانيفه :   تحفة المحتاج شرح المنهاج   ؛ و   اإليعاب 
د على أهل شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية واألصحاب   ؛ و   الصواعق المحرقة في الر 

   البدع والزندقة   ؛ و   إتحاف أهل اإلسَلم بخصوصيات الصيام   .
بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: العَلمة محمد بن علي الشوكاني، دار ال ينظر :  

   113/  1؛ واألعَلم للزركلي    131/  1؛ ومعجم المؤلفين    108/  1بيروت  -النشر: دار المعرفة 
    18/  0ينظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي لَلمام   ابن حجر الهيتمي   (3)
هـ  : هو محمد بن أحمد بن حمزة ، شمس الدين ، فقيه الديار المصرية مرجعها  1000 - 818الرملي    (1)

في الفتوى . يقال له : الشافعي الصغير . وقيل : هو مجدد القرن العاشر . جمع فتاوى أبيه ، وصنف 
غاية البيان شرح زبد    شروحا ، وحواشي كثيرة . من مصنفاته :   نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   ؛ و

  133/  1بن رسَلن   ؛ و   شرح البهجة الوردية   ينظر :  األعَلم  
 ويوجد هناك من لقب بالرملي ايضأ  وهم : 

هـ  وهو والد اَلمام شمس الدين  : أحمد بن حمزة الرملي ، شهاب الدين .  830الرملي  الكبير   ت  -
العطار بمصر ، توفي بالقاهرة . من مصنفاته :   فتح الجواد فقيه شافعي من رملة المنوفية قرب منية 

بشرح منظومة ابن العماد   في المعفوات ؛ و   الفتاوى   جمعها ابنه شمس الدين الرملي و   حاشية على 
 .  110/  1شرح الروض   ينظر :  األعَلم  

العباس، شهاب هـ  أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسَلن، أبو  100 - 003الرملي  -
الدين،الرملي: فقيه شافعي.ولد بالرملة بفلسطين وانتقل في كبره إلى القدس، فتوفي بها.وكان زاهدا متهجدا. 

ط منظومة في الفقه، ويقال لها صفوة الزبد و شرح سنن أبي داود و منظومة في علم القراآت و  -له الزبد 
و طبقات الشافعية تراجم، و تصحيح الحاوي فقه، شرح البخاري ثَلث مجلدات، وصل فيه إلى باب الحج، 

 . 110/   1و إعراب اَللفية نحو، وغير ذلك . ينظر :  األعَلم للزركلي   
   133/  3ينظر : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لَلمام الرملي    (0)
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 ،  بالعالم  بانه يعصي بالتاخير (3) في  فتاويه(1)وقيده ابن زياد اليمني  (1)[ وغيرهما ] 
  .بفسقه " (1)ان َل يحكم //  (3)فالمتجه كما في التوسط (0)[  بالحال ] كان جاهَل  قال : "  اما اذا 

 .  (8)] انتهى [  (1):  " وهو واضح اذ من شروط العصيان العلم " (0)] قال [ 
 .(10)ابة [ نواذا حكم بفسقه وجب على المعضوب  ] اَلست

                                                 

 سقط من  د .  (1)
ن عبد الكريم بن إبراهيم، ابن زياد الغيثي عبد الرحمن ب:  م 1311 - 1080هـ =  803 - 800ابن ِزَياد   (1)

، من أهل زبيد، مولدا  -نسبة إلى المقاصرة من بطون عك بن عدنان  -المقصري  أبو الضياء: فقيه شافعي 
هـ فاستمر على عادته في التدريس واإلفتاء والتصنيف.  810ووفاة. تفقه وأفتى واشتهر. وكف بصره سنة 

مخطوطة في تحقيق بعض األبحاث الفقهية، من معامَلت وعبادات    له الفتاوي ونحو ثَلثين رسالة
.مؤلفاته الكثيرة: الجواب المحرر َلحكام المنشط والمخدر، اثبات سنة رفع اليدين عند اَلحرام والركوع 
واَلعتدال والقيام من الركعتين، فتح المبين في احكام تبرع المدين، النخبة في اَلخوة والصحبة، واَلدلة 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: َلبن ينظر : اضحة في الجهر بالبسملة وانها من الفاتحة.الو 
العماد اإلمام شهاب الدين أبي الفَلح عبد الحي بن احمد بن محمد الحنبلي الدمشقي،تحقيق:محمود 

،    النور 301، 300 / 1 م  1811 –هـ 1001األرنؤوط،دار ابن كثير،دمشق،وبيروت،الطبعة األولى:  
هـ  1031السافر عن أخبار القرن العاشر لمحي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا الَعْيَدُروس المتوفى: 

، 303 / 1، هدية العارفين 313 - 303هـ  .    1003بيروت الطبعة: األولى،  -دار الكتب العلمية 
 101/  3، معجم المؤلفين 11، 13 /  1، ايضاح المكنون 1801، 831، 101،  كشف الظنون 301

 101/  3كتاب فتاوي ابن زياد  ينظر : معجم المؤلفين   (3)
 سقط من  د .  (0)
شهاب الدين احمد بن حمدان اَلذرعي في –: التوسط والفتح بين الروضة والشرح كتاب التوسط لَلذرعي  (3)

السنية   من مشاهير الكتب الفقهيه َلئمتنا  والخزائن.   101/  1عشرين مجلدا . ينظر : الدرر الكامنة 
مؤسسة الرسالة  –اعتنى به عبد العزيز بن السايب  –جمعها عبد القادر المنديلي اَلندنوسي  الشافعيه
 ناشرون 

 أ   من نسخة ب  . -1نهاية  ل /   (1)
 قال : وفي ب : والسبب .  (0)
ينظر : غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد للسيد عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن عمر با علوي   (1)

م  مطبوع مع عدة كتب منها بغية المسترشدين واثمد  1000  1بيروت ط /  –، دار الكتب العلمية 
   011العينين  ص 

 وفي ج :  أ . هـ    (8)
 بة اَلستنابة: وفي  ج  :  اَلستتا  (10)

أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى  ينظر : 
  030/  1  هـ الناشر: دار الكتاب اإلسَلمي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 811السنيكي المتوفى: 

     133/  3ونهاية المحتاج    18/  0وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج  
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أثـم إلخَللـه   (1)ابة [ نوكذا على وصـي الميـت فوارثـه فـالحكم فـورا  فمتـى اخـر مـن ذكـر  ] اَلسـت 
 بالمبادرة بهذا الواجب الفوري  .

تعـــين علـــى الوصـــي اســـتئذان  (3)جارها [ ئفـــي حياتـــه عينـــا  ] َلســـت (1)//  وحيـــث لـــم يعـــين الميـــت
 الحاكم  (0)و غائبا  تولى ذلك  // الوارث اذ له قضاؤه من ماله فان كان الوارث غير موجود ا

ومحــل مــا ذكــر ان خلــف تركــة فاضــلة عمــا تعلــق بعــين التركــة وعــن مــؤن التجهيــز بمــا 
فاقل فان لم يخلفها لـم يجـب علـى احـد الحـج عنـه لكـن للـوارث (3)يرضي به اَلجير من اجرة المثل

لـم  (1)[وانالفـرض ]  واَلجنبي وان لم يأذن له الوارث ولم يوصـي بـه الميـت الحـج عنـه ويسـقط بـه
 يستطع .

 .(1)صى به واَل فَل يصح الحج ] عنه[فيحسب من ثلث المال ان او  (0)[  التطوع] واما 
 
 
 

                                                 

 اَلستنابة: وفي  ج  :  اَلستتابة   (1)
 أ   من نسخة  د  . – 1نهاية  ل /   (1)
 َلستيجارها : وفي  أ  : لَلستنجار بها   (3)
 أ  من نسخة أ  . -1نهاية  : ل  /   (0)
أجرة المثل : ألجرة المثل تطبيقات كثيرة وَل سيما في أبواب اإلجارة والشركة والمساقاة ، والمضاربة ،   (3)

والجعالة إذا أصبحت فاسدة وكان األجير أو العامل قد قام بعمل ، وكذلك في باب الحج َل يطالب أن 
الغاصب المنافع  عند  يعطى األجير أكثر من أجرة المثل ، وكذلك في باب الغصب إذا فاتت في يد

الجمهور  وكذلك الناظر على الوقف إذا لم يحدد له الواقف شيئا فإنه يستحق أجرة المثل ، وكذلك العامل 
حاشية ابن ينظر :  على الزكاة ، والقسام ، والقاضي ، والدَلل ونحوهم إذا لم يحدد لهم أجر معين .

َلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن  لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، اأْلَْشَباُه َوالنهَظاِئُر عَ  ، و 38/  3عابدين 
هـوضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات  دار 800المعروف بابن نجيم المصري المتوفى: 

، وبداية المجتهد  313 - 311صم  1888 -هـ  1018لبنان الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
، والقوانين الفقهية المسمى قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : تأليف : محمد بن  130/  1

، واألشباه والنظائر :  101هـ ، ط: دار العلم للمَليين ، بيروت ـ لبنانص001أحمد الغرناطي المالكي ت:
 1هـ ، ط1003لمية ، بيروت ، هـ ، دار الكتب الع811تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ت:

 .  310 - 331ص
 وفي  ج   : أو(1)
 : المتطوع .   دوفي :   (0)
 وفي  ج  :  عنه اذن         (1)
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وعنـد ابـن حجـر يصـح ان اذن ، َل يتطـوع عنـه   (1)واما المعضوب فعند الجمال الرملـي 
؛ وحجــة اَلســَلم تقــدم علــى ديــون اَلدميــين المرســلة فــي الذمــة حتــى لــو مــات وخلــف مائــة  (1)فيــه

 صندوق من المال َل يجوز
مر توَل وارث حتى يستأجر من يحج عنه ويع (3)ان يدفع من ذلك شيء لدائن وَل موصي ] له [  

 اَلجير في الحج التحللين   (0)ويتحلل
 كلها . (1)العمرة أركانويتم 

                                                 

   131/  3ينظر : نهاية المحتاج   (1)
   30/  0ينظر : تحفة المحتاج   (1)
 سقط من   ب   .  (3)
التحلل ثَلثية من حل . وأصل معنى  حل  في اللغة : فتح الشيء وفك العقدة ، ويكون بفعل اإلنسان ما   (0)

يخرج به من الحرمة ، ويختلف باختَلف موضعه ، فإن كان من إحرام فهو الخروج منه بالطريق الموضوع 
ن كان ن كان من يمين فيخرج منها بالبر أو الكفارة بشرطها ، وا  التحلل من الصَلة فيكون  له شرعا ، وا 

 1  لسان العربينظر :  بالسَلم ، وتفصيله في باب الصَلة .وَل يخرج استعماله شرعا عن ذلك  .
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تأليف إسماعيل بن حماد  ، و 110/  1، والمصباح المنير  133/

، بدائع  101م  1803هـ ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمَليين بيروت  383الجوهري ت 
  110/  1، والمغني َلبن قدامة  011/  1، وحاشية الدسوقي  100/  1الصنائع 

المراد به : الخروج من اإلحرام . وحل ما كان محظورا على المحرم الحكم اإلجمالي:  التحلل من اإلحرام  و 
 التحلل األصغر ، ويسمى أيضا : التحلل األول : -قسمان :أ 

ويكون عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين من ثَلثة : رمي جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق أو التقصير . 
ا النساء  باإلجماع  والطيب عند البعض ، والصيد عند ويباح بهذا التحلل لبس الثياب وكل شيء ما عد

روضة الطالبين وعمدة المفتين ،  ، و 188/  3، ونهاية المحتاج  03/  1الدسوقي ينظر :  المالكية . 
ه  ، دار النشر: المكتب 101لنووي  ت: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي ا

، مطالب أولي  013/  3، والمغني  100،  103/  3لطبعة: الثانية  ، ا1003 -بيروت  -اإلسَلمي 
هـ ، دار النشر : المكتب اإلسَلمي ، 1103النهى للرحيباني تاليف : مصطفى السيوطي الرحيباني، ت:

 . 010/  1 :  م 1811دمشق ، 
لك حل له كل شيء أما الحنفية فيحصل التحلل األصغر عندهم برمي الجمرة والحلق والتقصير ، فإذا فعل ذ

  181،  111/  1،  ، وابن عابدين  133/  1اَلختيار ينظر :  إَل النساء .
ويسمى أيضا التحلل الثاني : هذا التحلل هو الذي يباح به جميع محظورات اإلحرام  -التحلل األكبر  -ب 

لكية من طلوع فجر يوم دون استثناء ، ويبدأ الوقت الذي تصح أفعال التحلل األكبر فيه عند الحنفية والما
هنا باتفاقهما ، فلو أفاض ولم  -بشرط الحلق أو التقصير  -النحر ، ويحصل عندهما بطواف اإلفاضة 

، ورد المحتار   113/  1شرح فتح القدير ينظر :  يحلق لم يتحلل حتى يحلق عند الحنفية والمالكية .
ك : تأليف : محمد بن عبد الباقي بن يوسف ، وشرح الزرقاني على موطأ مال 111/  1على الدر المختار 

  111،  110/  1 :  1هـ، ط1011هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1111الزرقاني ، ت:
 ،   00،  01/  1، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
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وقـد جـاء ، عمن لم يحج تبرعا   افضل من حجة عن نفسه تطوعـا   اإلنسانحج  واعلم ان
،  فـان  (3()1)من حج عن ابيه او عـن امـه فقـد قضـى عنـه حجتـه وكـان ] لـه فضـل عشـر حجـج [

وكذا يستحب له في الصـدقة  ، انه يكتب للحاج سبع حجات ءوامه فجا (0)كان من غير ابيه  // 
فانــه تعــالى يثيبهمــا وَل يــنقص مــن اجــره شــيئا  نعــم يســتحب ان يحــج  (3)[  أبويــهالنيــة ] عــن نحــو 

                                                                                                                                            

والطواف والسعي ، وهو  أركان العمرة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثَلثة هي : اإلحرام  (1)
 مذهب المالكية والحنابلة  ، وقال بركنيتها الشافعية ، وزادوا ركنا رابعا هو : الحلق   .

 1ومذهب الحنفية أن اإلحرام شرط للعمرة ، وركنها واحد هو : الطواف   .ينظر : الشرح الكبير والدسوقي 
،  380/  1، ونهاية المحتاج للرملي  81/  1وعميرة  وشرح المنهاج للمحلي بهامش القليوبي 11 - 11/ 

والكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: عبد هللا بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: 
 . 313/  1. مغني المحتاج  311/  1. وكشاف القناع  330/  1: بيروت  –المكتب اَلسَلمي 

 ج  . وفي ب :  افضل من عشر حج  (1)
 الحديث : (3)

ُد ْبُن اْلَعََلِء ، في سنن الدارقطني :  تمام الحديث : ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َزَكِريها اْلُمَحاِرِبيُّ ، نا َأُبو ُكَرْيٍب ُمَحمه َحدهثََنا ُمَحمه
ِد ْبِن َعْمٍرو اْلَبْصِريِ  ، َعْن َعَطاٍء ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّلِلهِ  نا  ، َقاَل: َقاَل ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرهْحَمِن ، َعْن ُمَحمه

َتهُ »َرُسوُل اّلِلهِ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم:  ِه َفَقْد َقَضى َعْنُه َحجه  «َوَكاَن َلُه َفْضُل َعْشِر ُحَججٍ  َمْن َحجه َعْن َأِبيِه َوُأمِ 
 تخريج الحديث : 

ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  -اخرجه الدارقطني في سننه ؛ سنن الدارقطني  
، هـحققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب اَلرنؤوط313بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني المتوفى: 

لبنان ، الطبعة:  –حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم مؤسسة الرسالة، بيروت 
، والطبراني في معجمه الكبير      300/  3    1110م .رقم الحديث   1000 -هـ  1010األولى، 

هـ  310براني المتوفى: المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، أبو القاسم الط
  100/  3   3013المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي .   -القاهرة الطبعة: الثانية  -مكتبة ابن تيمية 

وينظر : أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ،  أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن  .
المحقق: د. عبد  1010بيروت الطبعة: الثانية،  -هـ  دار خضر 101العباس المكي الفاكهي المتوفى: 

. والترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك َلبن شاهين ألبي حفص  310/  1الملك عبد هللا دهيش . 
عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين المتوفى: 

م تحقيق: محمد حسن  1000 -هـ  1010لبنان الطبعة: األولى،  - هـ دار الكتب العلمية، بيروت313
  81/  1محمد حسن إسماعيل . 

 ب  من نسخة  ب  .  – 1نهاية  ل /   (0)
 عن نحو ابويه : وفي  أ   و  ب  : عن نحو ابيه      (3)
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ثانيـــة قبـــل ان يحـــج لغيـــره ليكـــون  قـــدم نفســـه فـــي الفـــرض  (1)لنفســـه بعـــد حجـــة اَلســـَلم ] حجـــة [ 
 .والتطوع 

الــى آخــره "   وبــاجرة  باألبــأولىالبــداءة  أبوأمفاألوجــه: " وان كــان لــه  (1)قــال : ابــن عــَلن
ويحصـل  (3)المكاسب فانه يحصل لغيره هـذه العبـادة ] العظيمـة [  أطيبلكنه من  األفضلخَلف 

ومحل كونه خَلف اَلفضل اذا قصد  (0)//  له حضور تلك المشاهد الشريفة فيسأل هللا من فضله
//  َلحتياجـه لَلجـرة ليصـرفها فـي واجـب او منـدوب (1)اما اذا قصد ] اَلخرة [  (3)[  الدنيا ] بذلك

ــــه والتوســــ ــــى ككفايــــة اهل ــــيهم او عل ــــواب الكامــــل  أهــــلعه عل ــــه الث ــــهالحــــرم فل ــــاضــــم ]  ألن [  أخروي
ذااستأجر(0)     .عند الجمهور (1)المعضوب من يحج عنه وقع الحج عن المعضوب  //  إلىأخرويوا 

: " انــه يقــع للحــاج وللمحجــوج عنــه ثــواب  (8)وفــي روايــة َلبــي حنيفــة  ] رضــي هللا عنــه [ 
 .(10)"  قال في فيض ] اَلنهر [   النفقه

 
 
 
 

                                                 

 حجة : سقط من  ج  . (1)
: هو محمد بن علي بن محمد بن عَلن، البكري، الصديقي، العلوي،  هـ 1030 - 881ابن عَلن    (1)

الشافعي . مفسر . عالم بالحديث، مشارك في عدة علوم، وباشر اإلفتاء وله من السن أربع وعشرون سنة، 
تقانا وضبطا  وجمع بين الرواية والدراية والعلم والعمل، وكان إماما ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظا وا 

ديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ولد بمكة، ونشأ وتوفي بها . من تصانيفه : " الفتوحات الربانية لح
على األذكار النووية " و " مثير شوق األنام إلى حج بيت هللا الحرام " و " ضياء السبيل " و " دليل الفالحين 

لحادي عشر، محمد أمين بن خَلصة األثر في أعيان القرن اينظر :  لطرق رياض الصالحين " .
/  0بيروت :   –ه ، دار النشر: دار صادر 1111 -فضل هللا بن محب هللا ابن محمد المحبي  ت

 .  110/  0، واألعَلم 30/  11، ومعجم المؤلفين 110
 العظيمة : وفي أ  و  ب   العظمة  .  (3)
 ب   من نسخة  د  . – 1نهاية  ل /  (0)
 سقط من  د  .  (3)
 ب   من نسخة  ج   .  – 1اَلخرة : وفي  ب   اَلجرة   وهو الصحيح  ، نهاية  ل /  (1)
 أخرويا : وفي  أ  و  ب  : أخروي    (0)
 ب  من نسخة  أ   – 1نهاية  ل /   (1)
 سقط من  ب  و  ج   و د   (8)
 وفي  ب  : اَلنهار  .   (10)
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ونقل  (1)اآلمرولكن يسقط اصل الحج عن  المتأخرينمن كتب الحنفية واليه ذهب عامة  
غيــر واحـــد عــن مالـــك  :    " ان حـــج الغيــر عـــن الميـــت َل يســقط فرضـــه بـــل لــه اجـــر النفقـــه ان 

 حج للمباشر " . اوصى به وان تطوع به عنه غيره فله اجر الدعاء وفضله وظاهره وقوع ال
 

 وللبحث بقية ...............
 
 
 

 

 

                                                 

م (  1000 -هـ  1113الفتاح التميمي الحنفي )  شرح لمصطفى بن عبد –فيض اَلنهر على ملتقى اَلبحر (1)
نابلس  –َلبراهيم بن محمد الحلبي . والكتاب منشور كمخطوط في مكتبة جامعة النجاح  –وملتقى اَلبحر 

مجمع اَلنهر في شرح . و   1100برقم    111/  0فلسطين .  ينظر : الفهرس الشامل للمخطوطات 
    301/  1ه   دسليمان المدعو شيخ زا لعبد الرحمن بن محمد -ملتقى اَلبحر  


