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 د. ُمحي حاتم سرىيد المجمعي
 جامعة تكريت/ كمية العموم اإلسالمية

 

Abstract 

    by Sheikh (Aalem Mohammed bin Hamza Alaaydeny) whom died 

after the year 1121 AH, He was one of the Ottoman scholars, and lived in 

centuries atheist and twelfth centuries AH, He have spoken in this letter 

about the (Al-Waqf  Message In), and the  is a sale an item with a price in 

future, then purchased in cash less priceless, and this sale is forbiden by 

Hanbali, Maliki, and hated by Hanafi, Shafi'i, and permissible by Abu 

Yusuf. 

(Aalem Muhammad) decided that this sale is hated forbidden. 

    We have adopted to achieve this letter written on three copies, and 

we've interviewed copies and prove the differences between them to 

increase or decrease, then the graduation of the verses and the chatter of 

its habitat and document texts from their sources. 

 المقدمة
ر، كشرَّع فقدَّر، خمق الذؼ هلل الحمد       ال كحده هللا، اال إلو ال أفْ  كأشيد فأعاف، ككمف فيسَّ
 الناس أعرؼ كرسكلو، عبده دمحما   كنبيينا سيدنا أفَّ  كأشيد بعباده، لطيف بخمقو، رحيـ لو، شريؾ
 .أجمعيف كصحبو آلو كعمى دمحم نبيينا عمى كسمـ صلِّ  الميـ هلل، كأتقاىـ كأخشاىـ بربو،
 ..بعد أما
، أشرؼ مف الفقو عمـ فإفَّ       مترابطة فركعيا بشتى كالعمكـ كمنتياىا، غايتيا ىك بل العمـك

 شتى في العباد أفعاؿ تنظيـ ىك كاحد، ىدؼ نحك يتجو متراصا   بناء   بمجمكعيا تككف  متكاممة،
 بو، كااللماـ الفقو أساس عمى تقكـ كميا المسمـ فحياة كمعبكدىـ، بخالقيـ كربطيـ حياتيـ، مرافق

 كاالستمرار الديمكمة يقتضي كىذا يرسميا، التي الخطكط عمى كالسير تفاصيمو، عمى كاالطالع
 عمماء اىتـ كقد الخالدة، الشريعة ىذه خصكصية كىي كاالنساف، كالمكاف الزماف بقي ما كالبقاء

 المجتيديف الفقياء عمل كذلؾ كاالىتماـ، العناية مف الكثير كأكلكه بالغا ، اىتماما بالفقو المسمميف
يـ الذيف  الصعبة، الذيف الميمة ىذه عاتقيـ عمى ككضع العباد، سائر بيف مف تعالى هللا خصَّ

 )لعالم دمحم بن حمزة رسالة في الوقف

 ىـ(2211اآليديني المتوفى بعد سنة 

 راسة وتحقيق
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 المجتيدكف  كاالئمة ،الصحابة فقياء ىـ الشرعية بادلتيا االحكاـ الستنباط كاالسس القكاعد كضعكا
 اجمعيف. عنيـ هللا رضي التابعيف كاتباع التابعيف، مف
 تككف  قد كمقتنيات، كآثار، قديمة، كحضارة عريق، تاريخ مف تمتمكو ما ىك أمة أؼ تراث إفَّ     
 ليذا المضيئة الجكانب مف ميما جانبا المخطكط كيمثل منقكش، اك مخطكط، اك كتاب صكرة في

 لمتمف حساسية اكثر ىك نفسو الكقت كفي أقدـ، كتريخ ،كاسع انتشار مف لو بما القيـ؛ التراث
 ألمتنا فإف ظاللو، كتتفيؤ بو، تفتخر تراث األمـ مف أمة لكل كاف كاذا الزمف، ببصمات كالتأثر

 في بو يستنار الذؼ التراث صاحبة ،األمـ بيف المبرزة ىي اذ الفخر، ذلؾ عظيـ اإلسالمية
 .الظالـ كدركب األياـ، حالكات

زالة لنشره، جاىدة كتسعى تراثيا، تراقب أف اإلسالمية باألمة حرؼ       لحق كفاء   عنو؛ الركاـ كا 
 كتبكه ما اندثار بسبب بعد؛ أعينيـ تقر لـ لكف كىدػ، كعمما   نكرا   مألكا الذيف االجالء عممائيا
ر كقد ليا، كخمفكه  مما ككاف العمـ ىذا لنشر انتسبكا مف ضمف أككف  أف لي كتعالى سبحانو هللا قدَّ
 الفقو. عمـ النافعة، عمكميا مف بو تعمقت
كمنيا مختصرة، كمنيا  ،لقد ُصنف في الفقو الحنفي مصنفات عديدة منيا مبسكطة     

متكسطة، كأما المتأخركف مف عمماء الحنفية فقامكا بنقل آراء األكائل اك شرحيا اك الترجيح بينيا، 
ي الفقو الحنفي تجاكزت كمف ىؤالء العمماء عالـ دمحم بف حمزة اآليديني الذؼ كتب رسائل عديدة ف

المئة رسالة، ككاف نيجو فييا أنو ينقل آراء المتقدميف مف عمماء الحنفية كالمرغيناني كالحاكـ 
كالزيمعي كغيرىـ، كيذكر االداللة كيناقشيا ثـ بعد ذلؾ يرجح، كمف المكاضيع الميمة التي تناكليا 

 .)الوقف( الة التي ىي بعنكاف عالـ دمحم ىك ما يتعمق باحكاـ الكقف، كقد اخترت ىذه الرس
 حياة المؤلف: المطمب األول

 أوال: اسمو ومولده ونسبتو وكنيتو
اسمو: ىك االماـ الجميل عالـ دمحم بف حمزة اآليديني المشيكر بػ )الككزؿ حصارؼ( ينسب الى  -

 .(ٔ)كىك مفسر كفقيو حنفي -كىي في الكقت الحالي مدينة ازمر -مدينة آيديف التركية 
لـ تذكر كتب التراجـ مكلد االماـ عالـ دمحم لكف نستطيع القكؿ انو كلد بيف عاـ:  :مكلده -
 ـ( ألنو في إحدػ رسائمو قاؿ: ))كانا في معترؾ المنايا بيف الستيف كالسبعيف(( ٓٚٓٔ-ـ ٓٙٓٔ)

                                                           

 البغدادؼ الباباني سميـ مير بف أميف دمحم بف إسماعيل: المصنفيف كآثار المؤلفيف أسماء العارفيف ىدية( ينظر: ٔ)
 طبعو ، أعادتٜٔ٘ٔ استانبكؿ البيية مطبعتيا في الجميمة المعارؼ ككالة بعناية طبع (ىػٜٜٖٔ: المتكفى)

 .ٕٔٚ/ٜ: لبناف - بيركت العربي التراث إحياء دار: باألكفست
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 ىػ.ٕٕٔٔثـ أرَّخ  الرسالة في سنة 
 ثانيًا: شيوخو وتالميذه:

 ا أحدا  مف شيكخو، لكف كجدت لو تمميذيف:لـ تذكر كتب التراجـ كغيرى     
األكؿ: إبراىيـ البيرؼ: فقد كرد في حاشية إحدػ رسائمو، ذكره الشيخ االعز في رد الفصكص  

المفر الى سعد الديف كقاؿ كتبو إبراىيـ البيرؼ مف تمميذ عالـ دمحم، كلـ اقف عمى ترجمتو في 
 كتب التراجـ.

ىػ( في كتابو ٛٙٔٔبجي، ذكره حسيف بف احمد المعركؼ بزيني زاده ) الثاني: دمحم بف دمحم الصكه
الفكائد الشافية عمى اعراب الكافية في اعراب قكلو )كما كادكا يفعمكف( قاؿ: ))أخرجو شيخنا دمحم 

فيظير مف ىذا النقل أف دمحم أفندؼ  (ٔ) أفندؼ نقال  عف شيخو عالـ دمحم افندؼ الككزؿ حصارؼ((
 أحد تالميذ الشيخ عالـ دمحم  . ىػ(ٔٙٔٔني)ت الصكه بجي االيدي
 ثالثًا: مؤلفاتو:

كاف لإلماـ دمحم بف حمزة االيديني رسائل كثيرة، جميمة القدر، عظيمة النفع، كالمتتبع لحقل      
المخطكطات في المكتبات العربية كالعالمية يجد أف رسائمو كثيرة لكف ال تزاؿ حبيسة االدراج، لـ 

رسائل التي كجدتيا منسكبة لو في فيارس المخطكطات تزيد عمى تسعيف رسالة تبصر النكر، كال
 منيا:

 إتياف المامكر بو عمى الكجو: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٔ
 مكتبة رئيس الكتاب باسطنبكؿ. في نسخة منيا نسخ، عدة أحاديث السبعة: ليا -ٕ
ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد  :اذا صدر مني كفر فقد تبت :قكؿ القائل -ٖ

 االمريكية. 
 االستنجاء: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٗ
 االسقاط في الديكف: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في المكتبة الظاىرية بدمشق. -٘
 ليا نسخة كاحدة في المكتبة الظاىرية بدمشق.   :أسماء هللا -ٙ
 اضحية الفقير: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٛ
 االعتكاؼ: ليا نسخة كاحدة  في مكتبة الممؾ عبد العزيز بالسعكدية. -ٜ

 ية. افتراش الحرير: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريك -ٓٔ

                                                           

 مف النص المحقق. ٔٗ( الفكائد الشافية لزيني زاده: رسالة ماجستير غير منشكرة، ص ٔ)
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 االماـ يأتي بالتحميد: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في المكتبة الظاىرية بدمشق.  -ٔٔ
 آية الكرسي: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة الحـر المكي. -ٕٔ
 أئمة التراكيح: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في المكتبة الظاىرية بدمشق.  -ٖٔ
 مكتبة الظاىرية بدمشق. بمد الكفر: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في ال -ٗٔ
 بياف االعتقاد كاألخالؽ: ليا نسخة كاحدة في مكتبة الحـر المكي . -٘ٔ
 ليا عدة نسخ، منيا نسخة في المكتبة الظاىرية بدمشق.  :بيع الدخاف -ٙٔ
 بيع العينة: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٚٔ
 ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة رئيس الكتاب باسطنبكؿ.البيع في السكؽ لمظممة:  -ٛٔ
 بيع ما عدا الدراىـ نسيئة: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في المكتبة الظاىرية بدمشق.  -ٜٔ
تجديد الكضكء لكل صالة: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة الممؾ عبد العزيز  -ٕٓ

 بالسعكدية.
 يا نسخة في مكتبة سميمانية باسطنبكؿ.تجديد االيماف: ليا عدة نسخ، من -ٕٔ
 التراكيح: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٕٕ
 ترجمة ابف سماكنة: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في المكتبة الظاىرية بدمشق.  -ٖٕ
  تصرفات اىل المغة: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة رئيس الكتاب باسطنبكؿ.  -ٕٗ
 تعدد المجتيد: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٕ٘
 تعريف الطالؽ: ليا عدة نسخ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية.  -ٕٙ
 عدـ كقكع طالؽ المكره: ليا نسخة كاحدة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية. -ٕٚ
 ، منيا نسخة في مكتبة جامعة ىارفرد االمريكية. كنايات الطالؽ: ليا عدة نسخ -ٕٛ
 التقاط ما كضع عمى القبكر: ليا نسخة كاحدة في المكتبة الظاىرية بدمشق.   -ٜٕ

 رابعًا: وفاتو:
ال تعرؼ سنة كفاة عالـ دمحم عمى كجو التحديد، كقد ذكر الباباني كعمر كحالة كفاتو سنة     

كسماه  ،(ٕ)ىػٕٗٓٔذكر أف كفاتو كانت في سنة في مكضع آخر ي ، كذكر الباباني(ٔ)قٓٔٓٔ
 -ٜ٘ٓٔبأمير زاده، ككال التاريخيف غير دقيق إذ أفَّ مف يتتبع رسائمو يجد أنيا ما بيف 

                                                           

( ىػٛٓٗٔ: المتكفى) الدمشق كحالة الغني عبد بف راغب دمحم بف رضا بف عمر :المؤلفيفينظر: معجـ  (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕ، كىدية العارفيف: ٕٔٚ/ٜ: بيركت العربي التراث إحياء دار بيركت، - المثنى مكتبة

 .ٖٙٗ/ٕينظر: ىدية العارفيف:  (ٕ)
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فمعمو تكفي  ٓٚ-ٓٙىػ أفَّ عمره كاف بيف ٕٕٔٔىػ، كقد ذكر في الرسالة التي ألفيا سنة ٕٕٔٔ
 في ىذه السنة اك بعدىا بقميل.

 ًا: الحالة السياسية في عصرهخامس
 -ٓ٘ٔتكالى عمى حكـ الدكلة العثمانية منذ كالدة الشيخ اآليدني رحمو هللا حتى كفاتو )     

 ىػ( خمسة سالطيف:ٕٓٔٔ
 ىػ( ككاف عمره سبع سنكات حتى تكلى الحكـ.ٜٜٓٔ -ٛ٘ٓٔالسمطاف دمحم الرابع ) -ٔ
 ىػ(.ٕٓٔٔ-ٜٜٓٔالسمطاف سميماف الثاني ) -ٕ
 ىػ(.ٙٓٔٔ -ٕٓٔٔالسمطاف احمد الثاني ) -ٖ
 ىػ(.٘ٔٔٔ-ٙٓٔٔالسمطاف مصطفى الثاني ) -ٗ
 ىػ(.ٖٗٔٔ-٘ٔٔٔالسمطاف احمد الثالث ) -٘

فقد كاجيت الدكلة العثمانية خالؿ حكـ ىؤالء السالطيف كما تالىـ تحديات كمخاطر     
عفيا كانحسار نفكذىا كتيديدات ناجمة عف صراعات داخمية كخارجية خطيرة أدت بالنتيجة الى ض

كاستنزاؼ قكتيا كثركتيا التي كانت تجبييا مف األمـ التي كانت ترضخ تحت حكميا الجائر، ثـ 
 الى تحجيميا ضمف حدكدىا الجغرافية المعركفة اآلف.

 كيمكف أف نعزكا أسباب ىذا الضعف الى ما يمي:
يف كانكا يخططكف المؤامرات ضعف ىؤالء السالطيف كانقيادىـ الى رجاؿ الحاشية كالبالط الذ -ٔ

كيدبركف الدسائس، فيما كاف السالطيف منغمسيف في الميك كالممذات، مما خمق جكا  تسكده 
 الفكضى كاالرباؾ في صنع القرار.

تداعيات معركة ) ليبانتك( البحرية التي دارت بيف االسطكؿ العثماني اليد الضاربة لمدكلة  -ٕ
كالتي انتصر فييا االكربيكف كألحقكا بالعثمانييف  ،ألكربيكاالسطكؿ ا ،العثمانية في أكركبا

ىزيمة نكراء، ألقت بظالليا عمى الكضع العسكرؼ لمعثمانييف فيما تال ذلؾ مف سنكات، 
كدارت ىذه المعركة في مرفأ )ليبانتك( الكاقع عمى ساحل البحر االدربانكي، كأدت ىذه 

ة العثمانية، كالى رفع الركح المعنكية لمشعكب المعركة الى استقكاء الدكؿ االكربية عمى الدكل
االكربية المسيحية، كلقد لعب البابا )بيكس الخامس( دكرا  رئيسيا  في انتصار االكربييف في 
ىذه المعركة مف خالؿ العمل عمى اقناع الدكؿ االكربية الى خكض ىذه المعركة بحجة أف 

ركبا أخذ ينتشر بيف شعكب أكركبا الديف اإلسالمي كما يشكِّمو مف خطر عمى مستقبل أك 
لغاء المعاىدات المبرمة بيف دكؿ  الشرقية، كالبد مف استئصالو الى جانب العمل عمى نقض كا 
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أكركبا كالدكلة العثمانية، كزعزعة الثقة بينيما، كلقد كاف ليذه المعركة كما نتج عنيا مف 
 .(ٔ)ة التي تمتياخسائر عسكرية جسيمة بالجانب العثماني انعكاس كبير عمى الفتر 

الدكلة الصفكية كما كانت تشكمو مف خطر عمى الدكلة العثمانية، فالصفكيكف كعمى رأسيـ  -ٖ
الشاه عباس الكبير خاضكا معارؾ كصراعات مع العثمانييف أسفرت عف سيطرة الصفكييف 
ط لمعراؽ كقتميـ أبناء السند، كاجبار الكثيريف عمى عمى التحكؿ الى المذىب الشيعي، كبس

نفكذىا عمى أراضي عراقية خالصة ال تعكد لمدكلة العثمانية كال لمدكلة الصفكية، أدػ ىذا 
 (ٕ)كاضعاؼ دكرىا، كاستنزاؼ قكتيا ،الصراع الى انياؾ الدكلة العثمانية

أطماع الدكؿ األكركبية كخاصة فرنسا بشماؿ افريقيا كمحاكلة احتالليا، كسرقة خيراتيا،  -ٗ
كحشد القكات، لمكاجية ىذه االطماع، مما  ،مانييف الى تجيش الجيكشاالمر الذؼ دفع بالعث

  (ٖ)كفتح جبية أخرػ ليس بمقدكر الدكلة العثمانية التييؤ ليا بشكل كامل ،حممَّيا عبئا  جديدا  
كتشتيت قكاىا،  ،الحركات االنفصالية التي كانت تيدؼ الى تقكيض كياف الدكلة العثمانية -٘

لصفكييف مف خالؿ التحالف معيـ، كمف ىذه الحركات: حركة )جاف بدفع مف االكربييف كا
 .(ٗ)بكالند( الكردؼ، كحركة كالي انقرة )قمندر أكغمي( كحركة فخر الديف الدرزؼ في لبناف

بركز ركسيا كقكة ىددت كتيدد الدكلة العثمانية عمى حدكدىا الشمالية حيث قدمت الدكلة  -ٙ
ع األذػ الركسي عنيا عف طريق ابراـ اتفاقيات كمعاىدات العثمانية الكثير مف التنازالت لدف

كانت ركسيا المستفيد مف بنكدىا مقابل أف تتجو الى الخطر الذؼ يتيددىا مف ناحية ايراف 
 الصفكية كأكركبا المسيحية.

الخطر الكبير الذؼ كاف يمثمو الجيش االنكشارؼ محل الدكلة العثمانية، كمركز السمطة فييا،  -ٚ
فمقد أخذ االنكشاريكف يتدخمكف الشؤكف الدكلة كارحكا ينغمسكف في الممذات كالمحرمات، 

كأصبحت اليزائـ تأتي مف قبميـ بسبب تركيـ لمشريعة كالعقيدة  ،كمالكا الى النيب كالسمب

                                                           

 الكتب دار (ىػٕٕٗٔ: المتكفى) الكتاني باهلل المنتصر دمحم بف عمي :ينظر: انبعاث اإلسالـ في االندلس (ٔ)
  .ٖٙٔ: ص ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ األكلى،: لبناف، الطبعة – بيركت - العممية

قكط كأسباب النُيكض َعَكامل - الُعثمانية الدكلةينظر:  (ٕ) الَّبي، دار دمحم دمحم َعمي: السُّ  كالنشر التكزيع الصَّ
 .ٖٜٕ: ص ـ ٕٔٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ األكلى،: مصر، الطبعة اإلسالمية،

 .ٖٜٕالدكلة العثمانية: صينظر:  (ٖ)
 المحامي ،( باشا) فريد أحمد ابف( بؾ) فريد دمحم :ينظر: المصدر نفسو، كتاريخ الدكلة العمية العثمانية (ٗ)

 – ٔٓٗٔ األكلى،: لبناف، الطبعة – بيركت النفائس، دار حقي إحساف: المحقق (ىػٖٖٛٔ: المتكفى)
 .ٕٕٚ: ص بيركت - النفائس ، دارٜٔٛٔ
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دغ، كقامكا بقتل كخمع السالطيف مف أمثاؿ عثماف الثاني الى درجة أجبر السمطاف كالمبا
لغاء االنكشاريةٕٔٗٔمحمكد الثاني عاـ   .  (ٔ)ىػ عمى التخمص منيـ كا 
 :وصف النسخ المعتمدة في التحقيق وصورها :المطمب الثاني

 أواًل: وصف النسخ:
 نسختيف:اعتمدت في انجاز بحثي، عمى      

 مريكيا ضمف مجمكع في مكتبة جامعة ىارفرد.أاألكلى مف  
  .كالثانية مف السعكدية ضمف مجمكع محفكظ في مكتبة الممؾ عبد العزيز في الرياض

 رمزت ليا بالرمز )أ( كقد اعتمدتيا أصال : :أما النسخة األولى
 المكقع: أمريكيا، مكتبة جامعة ىارفد. -
 ( .ٕٕٜٕرقـ العاـ )  -
 ( سطرا  كفي كل سطر حكالي خمس عشرة كممة.ٕٔ( لكحة، كمسطرتيا )ٛحتيا )عدد لكا - 
 غير مذككر. :اسـ الناسخ 

 تاريخ النسخ: غير مذككر.
 رمزت ليا بالرمز )ب( . النسخة الثالثة:

 الرياض، مكتبة الممؾ عبد العزيز. –المكقع: السعكدية  -
 (. ٖٙٓٔالرقـ )   -
 ( في كل سطر حكالي ثالث عشرة كممة.ٚٔ( لكحة كمسطرتيا )٘عدد لكحتيا: ) - 
 اسـ الناسخ: غير مذككر. -  
 تاريخ النسخ: غير مذككر. - 

أما سبب اختيار النسخ األصل فقد تظافرت أسباب عديدة دعتني العتماد النسخة )أ( أصال  
 منيا: 
كقميمة االخطاء  ،كاضح، كىي قميمة السقط كخطيا ،أنيا تمتاز بأنيا خالية مف البياض     

كخالية مف الشطب كالخرـك التي تعرقل  ،االمالئية، كاكثر دقة مف غيرىا مف النسخ األخرػ 
 خطكات العمل.
 

                                                           

 .ٖٜٕينظر: الدكلة العثمانية لمصالبي: ص  (ٔ)
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 ثانيا: صور المخطوط
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 اللوحة األولى من النسخة )أ(
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 اللوحة األخيرة من النسخة )أ(
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 االولى من النسخة )ب(الموحة 

 
 الموحة االخيرة من النسخة )ب(
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 منيجي في التحقيق والرموز المستخدمة فيو: المطمب الثالث
 أواًل: منيجي في التحقيق

 يتمخص المنيج الذؼ سمكتو في التحقيق في الخطكات االتية:
مف اختالؼ بيف النسخ  اعتمدت النسخة )أ( أصال كقابمتيا مع النسخ )ب( كأثبت ماكجدت -ٔ

 مف زيادة كسقط.
 ترجمت لألعالـ الذيف ذكرىـ المؤلف. -ٕ
 عرَّفت بالمصطمحات كااللفاظ الغريبة التي كردت في النص المحقق. -٘
 كضعت معقكفتيف لمزيادة التي كجدتيا في النسخة )ب( . -ٙ
سبا  كأشرت اليو في اذا كاف ىناؾ اختالؼ بيف النسخ في بعض الكممات اثبتت ما رأيتو منا -ٚ

 اليامش.
كثقت اقكاؿ العمماء كآرائيـ مف مصادرىا التي أشار الييا المؤلف، كالذؼ لـ اجده أشرت اليو  -ٛ

 بعبارة )لـ اعثر عميو(.
 في تكثيقي لممصادر التي اعتمدتيا ذكرت الكتاب كبطاقتو كاممة في اليامش. -ٜ

 ثانيًا: الرموز المستخدمة في التحقيق
 لفع )النسخة األصل( عمى النسخة )أ( مف المخطكط، كعمى النسخة االخرػ )ب( .اطمقت  -ٔ
 األخرػ.مف النسخة استخدمت المعقكفتيف ]  [ لمزيادة  -ٗ
 استخدمت القكسيف الكبيريف المزدكجيف )) (( لمكالـ الذؼ نقمتو نصا مف مصدره.  -٘

 النص المحقق: القسم الثاني
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ما (ٔ)إما عمى معيف (ٔ)الكقف اعمـ أفَّ ، هلل كسالـ عمى عباده الذيف اصطفىالحمد  عمى  ،كا 
ما عمى غير محصكريف ،(ٖ)(ٕ) محصكريف ما مطمق(٘)(ٗ)كا  يصح  (ٚ) كؿففي الكجو األ ،(ٙ)، كا 

                                                           

أقفيا بالتخفيف، كمعناه: منعت أف تباع أك تكىب أك « كقفت الدار لممساكيف»الكقف: لغة: الحبس، يقاؿ:  (ٔ)
 بف فارس بف أحمد مقاييس المغة تكرث، ككقف الرجل: إذا قاـ كمنع نفسو مف المضي كالذىاب. ينظر: 

 الفكر، دار ىاركف، دمحم السالـ عبد: المحقق (ىػٜٖ٘: المتكفى) الحسيف أبك الرازؼ، القزكيني زكرياء
 ، مادة كقف.ٖ٘ٔ/ٙ: .ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ

: ىك حبس العيف عمى حكـ ممؾ الكاقف كالتصدؽ بالمنفعة كلك في أبك حنيفة كالكقف اصطالحا عرفو     
ينظر:  .حبس العيف عمى حكـ ممؾ هللا تعالى كصرؼ منفعتيا عمى مف أحب :عند الصاحبيف بأنوك الجممة .

 الحنفي الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف دمحم عابديف، ابف: المختار الدر عمى المحتار رد
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فيحل ليـ سكاء  (ٓٔ) ككذا في الكجو الثاني  (ٜ)فيحل لممكقكؼ عميو كلك غنيا (ٛ)بطريق التمميؾ
  (ٕٔ) (ٔٔ)كانكا فقراء

                                                                                                                                                                      

 اليداية، ك ٖٛ٘ - ٖٚ٘ /ٖـٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔ الثانية،: بيركت، الطبعة-الفكر دار( ىػٕٕ٘ٔ: المتكفى)
 الديف برىاف الحسف أبك المرغيناني، الفرغاني الجميل عبد بف بكر أبي بف عمي: المبتدؼ بداية شرح في
 .ٗٔ – ٖٔ /ٖ لبناف: – بيركت - العربي التراث احياء يكسف، دار طالؿ: المحقق (ىػٖٜ٘: المتكفى)

. ىذه ارضي كقف لفالف :كأف يقكؿ الكاقف( الكقف عمى المعيف: أف يككف المكقكؼ عمى شخص بعينو ٔ)
 الحنفي الزيمعي الديف فخر البارعي، محجف بف عمي بف عثماف: الدقائق كنز شرح الحقائق تبييفينظر: 

 .ٕٖٚ/ٖىػ:  ٖٖٔٔ األكلى،: القاىرة، الطبعة بكالؽ، - األميرية الكبرػ  المطبعة( ىػ ٖٗٚ: المتكفى)
 ( في النسخة ب )محصكرتيف(.ٕ)
ىك الكقف عمى جماعة محددة إما باالسـ كخالد كدمحم كزيد، كا باإلشارة الييـ، اك الكقف عمى محصكريف:  (ٖ)

 دمحم الديف بدر هللا عبد أبك: الفقيية القكاعد في بكصف كطالب العمـ مف أبناء فالف، كغيره. ينظر: المنثكر
 - ىػ٘ٓٗٔ الثانية،: الطبعة الككيتية، األكقاؼ كزارة( ىػٜٗٚ: المتكفى) الزركشي بيادر بف هللا عبد بف

 .ٕٕٚ/ٖ: ـٜ٘ٛٔ
 ( في النسخة ب )محصكرتيف(.ٗ)
الكقف عمى غير محصكريف: ىك أف يكقف متكلي الكقف اك الناظر الماؿ المكقكؼ عمى جية عامة كأف ( ٘)

 .ٕٕٚ/ٖيقكؿ لممساجد كالمساكيف. ينظر: المنثكر في القكاعد الفقيية: 
مصرفو. ينظر: التمييد في تخريج الفركع عمى  الكاقف جية يذكر لـ الكقف الذؼ كىك المطمق: الكقف (ٙ)

 (ىػٕٚٚ: المتكفى) الديف جماؿ دمحم، أبك الشافعّي، اإلسنكؼ  عمي بف الحسف بف الرحيـ عبد: األصكؿ
 .ٚٓٔ: ص ٓٓٗٔ األكلى،: بيركت، الطبعة – الرسالة ىيتك، مؤسسة حسف دمحم. د: المحقق

 ( المراد بو الكقف عمى معيف.ٚ)
 عميـ دمحم :( التمميؾ: ىك ىك جعل الرجل مالكا  بكجو مف كجكه الممؾ المشركعة. ينظر: التعريفات الفقييةٛ)

 - ىػٚٓٗٔ باكستاف في القديمة لمطبعة صف إعادة) العممية الكتب دار البركتي، المجددؼ اإلحساف
 .ٕٙ/ٔ: ـٖٕٓٓ - ىػٕٗٗٔ األكلى،: الطبعة (ـٜٙٛٔ

الغني: لغة: ضد الفقير، يقاؿ: غنى الرجل يغني، فيك غني إذا صار مكسعا مستغنيا لكثرة قنياتو مف  (ٜ)
األمكاؿ بحسب ضركب الناس. كالغني: مف لو مائتا درىـ أك لو عرض يساكػ مائتي درىـ سكػ مسكنو 

الرحمف عبد كخادمو كممبسو كأثاث البيت. ينظر: معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية: د محمكد عبد 
 .ٖٕ/ٖجامعة األزىر: دار الفضيمة: -المنعـ، مدرس أصكؿ الفقو بكمية الشريعة كالقانكف 

 ( المراد بو الكقف عمى محصكريف.ٓٔ)
 ( في النسخة ب )فقيرا (.ٔٔ)
ـٍ ُمستغَرٌؽ في الحاجة. ينظر: التعريف  (ٕٔ) الَفقير: المحتاج ىك مف لو دكف النصاب، أك َقْدُر نصاب غيُر نا

 .ٚٙٔالفقيية: 
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بطريق   (ٖ)األخيريفالكجييف ليـ كميـ كفي  (ٕ)يف كيجب تعميـ الغمةطاك مختم ،(ٔ)اك اغنياء
ف عمـال ف ،لمتمميؾ لعدـ جكازه لغير معيف ال مساغ اذ (ٗ)التصدؽ  لعدـ حل  يحل لمغني كا 

 .بعضيـالصدقة كال يجب تعميـ الغمة ليـ بل يجكز االقتصار عمى 
مف التصريح بفقر المكقكؼ عمييـ اك ذكر لفع  (ٙ)الكقف في الكجو الثالث (٘)كالبد في صحة  

كىـ غير محصكريف  ينبئ عف فقرىـ كاليتامى حتى لك كقف عمى المسمميف اك عمى اىل بغداد
 الكفية فال عمي بذكره كبسطو  يـ هللا سبحانو بألطافوذلؾ كمو كالـ ساداتنا الحنفية حفَّ بطل، شيد ب

 
 

                                                           

 ( في النسخة ب )غنيا (.ٔ)
 أبي بف دمحم هللا عبد أبك الديف ينظر: مختار الصحاح: زيف لغة: ما يتناكلو اإلنساف مف دخل أرضو.الغمة:  (ٕ)

 - العصرية دمحم، المكتبة الشيخ يكسف: المحقق (ىػٙٙٙ: المتكفى) الرازؼ  الحنفي القادر عبد بف بكر أبي
 ، مادة غمل.ٜٕٕ/ٔـ:ٜٜٜٔ /ىػٕٓٗٔ الخامسة،: صيدا، الطبعة – بيركت النمكذجية، الدار

كيطمق جميكر الفقياء مصطمح الغّمة: عمى مطمق الدخل الذؼ يحصل مف ريع األرض أك أجرتيا أك أجرة      
عمى الّدراىـ  أيضا   يطمق مصطمح الغمة الدار أك السيارة أك أية عيف استعمالية ينتفع بيا مع بقاء عينيا.

 .ترّكج في السكؽ في الحكائج الغالبة كيقبميا التجار كيأخذكنيا غير أف بيت الماؿ يردىا لعيب فيياالتي 
 .ٕٕ/ٖمعجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية: 

 ( الكجياف االخيراف ىما: الكقف عمى غير محصكريف، كالكقف المطمق.ٖ)
 العرب كالـ كدكاء العمـك شمسالمراد بو عمى كجو الصدقة ال عمى كجو الممؾ. ينظر:  :( بطريق التصدؽٗ)

 - العمرؼ  هللا عبد بف حسيف د: المحقق (ىػٖٚ٘: المتكفى) اليمني الحميرػ  سعيد بف نشكاف: الكمـك مف
 دمشق) الفكر دار ،(لبناف - بيركت) المعاصر الفكر هللا، دار عبد دمحم يكسف د - اإلرياني عمي بف مطير

 .  ٖٚٓٚ/ٙ: ـ ٜٜٜٔ - ىػ ٕٓٗٔ األكلى،: ، الطبعة(سكرية -
مادة  ،ٖٚٔص  الصحة في المغة: بمعنى السالمة، فالصحيح: ضد المريض. ينظر: مختار الصحاح، (٘)

كفي الشرع: يستعمل فيما استجمع أركانو كشرائطو بحيث يككف معتبرا شرعا في حق الحكـ نقال  )صحح(.
 حمد :حسكس إلى المشركع لمشابية بينيما في اعتداؿ األجزاء كاألركاف. ينظر: أصكؿ الفقولالسـ مف الم

: المتكفى) الحنبمي الصالحي ثـ الرامينى المقدسي الديف شمس هللا، عبد أبك مفرج، بف دمحم بف مفمح بف
َدَحاف، مكتبة دمحم بف فيد الدكتكر: لو كقدـ عميو كعمق حققو (ىػٖٙٚ  ٕٓٗٔ األكلى،: الطبعة العبيكاف، السَّ

 بف هللا عبد بف دمحم الديف بدر هللا عبد أبك: الفقو أصكؿ في المحيط البحر ، كٕٕ٘/ٔ: ـ ٜٜٜٔ - ىػ
: ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ: بيركت، الطبعة/ لبناف العممية، الكتب دار (ىػٜٗٚ: المتكفى) الزركشي بيادر

ٕ/ٔٗ. 
 محصكريف.( المراد بالكجو الثالث، ىك الكقف عمى غير ٙ)
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ٕٛٔ 
 

 . (ٔ)سطومكجيا الى كل لق
در باف يقكؿ ىذا الق (ٗ): الكصية المطمقة (ٖ)في الغرر كالدرر (ٕ)قاؿ الفاضل مكالنا خسرك     

ألنيا صدقة،  ؛اك أكصيت ىذا القدر مف مالي ال يحل لمغني ،(٘)اك ثمث مالي كصية ،مف مالي
ف عممت بأف ألف أكل  ؛ (ٙ) المكصي يأكل منيا الفقير كالغني :يقكؿ كىي عمى الغني حراـ، كا 

 ،كالغني ال يعيف ،فكالتمميؾ ال يصح اال لممعي ،الغني مف الكصية ال يصح اال بطريق التمميؾ
ذا خك ، (ٚ)كال يحصى أك  ،كىك غني ،مف مالي أكصيو لزيدمثل ىذا القدر  :صت بغني بأف يقكؿا 

                                                           

( اإلقساط العدؿ في القسمة كالحكـ، يقاؿ: أقسطت بينيـ كأقسطت إلييـ، كقد أخذ كل كاحد منيـ قسطو أؼ: ٔ)
حصتو، كقد تقسطكا الشيء بينيـ أؼ اقتسمكه عمى السكاء كالعدؿ، ككل مقدار فيك قسط. تيذيب المغة: 

 ، مادة )قسط(.ٜٜٕ/ٛ
خسرك: عالـ بفقو الحنفية كاألصكؿ، تبحر  -أك منال أك المكلى  - دمحم بف فراُمرز بف عمي، المعركؼ بمال (ٕ)

 في عمـك المعقكؿ كالمنقكؿ، كتكلى التدريس في زماف السمطاف دمحم بف مراد، بمدينة بركسة. ككلي قضاء
ك مرقاة الكصكؿ  ،درر الحكاـ في شرح غرر األحكاـ :القسطنطينية، كتكفي بيا، كنقل إلى بركسة، مف كتبو

 ابف دمحم بف أحمد بف الحي عبد: ذىب مف أخبار في الذىب شذراتمرآة األصكؿ. ينظر: ، ـ األصكؿفي عم
 – دمشق كثير، ابف األرناؤكط، دار محمكد: حققو (ىػٜٛٓٔ: المتكفى) الفالح أبك الحنبمي، الَعكرؼ  العماد

 .ٕٖٗ /ٚ ـ ٜٙٛٔ - ىػ ٙٓٗٔ األكلى،: بيركت، الطبعة
ىك كتاب جميل القدر عظيـ النفع في الفقو الحنفي كالمتف كالشرح لممؤلف ، القاضي دمحم بف فرامكز الشيير  (ٖ)

بُمْنال ُخْسرك صنف المتف في الفقو بقصد االختصار، كقاؿ: ىك متف حاك لمفكائد، كخاك عف الزكائد. مراعى 
تاب عميو حكاش كثيرة منيا حاشية حسف فيو ترتيب كتب الفقو عمى النمط األحرػ كالكجو األحسف، كىذا الك

 هللا عبد بف مصطفى: كالفنكف  الكتب أسامي عف الظنكف  كشفىػ( . ينظر:  ٜٙٓٔبف عمار الشرنباللي )
 - المثنى مكتبة (ىػٚٙٓٔ: المتكفى) خميفة الحاج أك خميفة حاجي باسـ المشيكر القسطنطيني جمبي كاتب
 .ٕٔٔ/ٕ، كىدية العارفيف: ٜٜٔٔ/ٕ: ـٜٔٗٔ، بغداد

الكصية المطمقة: ىي التي لـ يذكر غني كال فقير فييا، كالعامة ما ذكرا فييا. الدر المختار كحاشية ابف  (ٗ)
 .ٜٛٙ/ٙعابديف:

الكصية في المغة مأخكذة مف كصيت الشيء أصيو: إذا كصمتو، تطمق عمى فعل المكصى، كعمى ما يكصى  (٘)
بمعنى: المصدر، كىك اإلمضاء عند بعض الفقياء، يكصى بو مف ماؿ أك غيره مف عيده كنحكه، فتككف 

، مادة ٚٛٔ/ٕٔكتككف بمعنى: المفعكؿ، كىك االسـ. كاالسـ: الكصية، كالكصاة. ينظر: تيذيب المغة: 
 كصي.

 .ٕٙٗ/٘، كحاشية ابف عابديف: ٜ٘ٗ/ٛكاصطالحا: تمميؾ مضاؼ لما بعد المكت. ينظر: البحر الرائق:     
 سخة ب.( )كالغني( ساقط مف النٙ)
 ( في النسخة ب )يخص( بدؿ )يحصى(.ٚ)
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٕٛ 
 

يعني أف  ،لتعينيـ، كذا الحاؿ في الكقف ؛لصحة التمميؾ ليـ ؛حمت ليـ ،بقكـ أغنياء محصكريف
فْ  ،ال يحل لمغني ،الكقف المطمق مختص بالفقراء أك قـك  ،كاذا خص بغني معيف عمّـَ  كا 

 ،حتى اذا ماتكا تقرر عينو في ممؾ الكاقف ،ال عينو كيممككف منافعو ،اغنياء حل ليـ، محصكر
 .(ٔ)نتيىا ،اك كارثو، كاذا ماتكا تككف لمفقراء

أف  ،كلـ يزد ،قاؿ: ثمث مالي كقف (٘)كمجمع الفتاكػ  (ٗ)كالبزازية (ٖ)كالخالصة (ٕ)كفي الخاقانية
ف ضياعا صار كقف عمى الفقراء انتيى ،فقكؿ باطل ،مالو دراىـ اك دنانير كقاؿ ابف ، (ٙ)كا 

 . (ٚ)الشحنة

                                                           

 خسرك - المكلى أك منال أك - بمال الشيير عمي بف فرامرز بف دمحم: األحكاـ غرر شرح الحكاـ درر (ٔ)
 .ٙٗٗ/ٕ: العربية الكتب إحياء دار (ىػ٘ٛٛ: المتكفى)

 لـ اقف عمييا.( ٕ)
ىػ ، كىك ٕٗ٘المتكفى: سنة ، الرشيد، البخارؼ خالصة الفتاكؼ لمشيخ، اإلماـ: طاىر بف أحمد بف عبد  (ٖ)

كتاب، مشيكر، معتمد، ذكر في أكلو: أنو كتب في ىذا الفف خزانة الكاقعات، ككتاب النصاب، فسأؿ بعض 
إخكانو تمخيص نسخة قصيرة، يمكف ضبطيا، فكتاب الخالصة جامعة لمركاية، خالية عف الزكائد مع بياف 

ؿ، كاألجناس عمى رأس كل كتاب؛ ليككف عكنا لمف ابتمي بالفتكػ، مكاضع المسائل، ككتب فيرست الفصك 
 .ٛٔٚ/ٔكلمزيمعي المحدث تخريج أحاديثو. ينظر: كشف الظنكف: 

( ىك كتاب في الفقو الحنفي كاسمو "البزازية في الفتاكػ" لمشيخ، اإلماـ، حافع الديف: دمحم بف دمحم بف شياب، ٗ)
، المتكفى: سنة سبع كعشريف كثمانمائة، كىك: كتاب جامع، لخص المعركؼ: بابف البزاز الكردرؼ، الحنفي

فيو: زبدة مسائل الفتاكػ، كالكاقعات، مف الكتب المختمفة، كرجح ما ساعده الدليل، كذكر األئمة: أف عميو 
التعكيل، كسماه: )الجامع الكجيز( فرغ مف جمعو كتأليفو: كما ذكره في أكاسط كتابو: عاـ اثنتي عشرة 

 .ٕٕٗ/ٔة، كلـ اعثر عمى ىذا الكتاب ينظر: كشف الظنكف: كثمانمائ
كسماه: )خزانة الفتاكػ(، جمع فيو  مجمع الفتاكػ ىك كتاب  ألحمد بف دمحم بف أبي بكر الحنفي، ثـ اختصره. (٘)

 .ٖٓٙٔ/ٖفيو مف: )المجمع( غرائب المسائل، خاليا مف التطكيل كلـ اعثر عميو. ينظر: كشف الظنكف: 
ْحَنة ابف الديف لساف الكليد، أبك دمحم، بف دمحم بف أحمد: األحكاـ معرفة في لحكاـا لساف( ينظر: ٙ)  الثقفي الشِّ

، ٚٔٗ/ٔ: ٖٜٚٔ - ٖٜٖٔ الثانية،: القاىرة، الطبعة –الحمبي البابي (ىػٕٛٛ: المتكفى) الحمبي الحمبي
 المعركؼ دمحم، بف إبراىيـ بف الديف زيف: الدقائق كنز شرح الرائق البحر، ك ٕ.ٖٗ/ٚكحاشية ابف عابديف: 

 .ٛٗ/ٚ: الثانية: اإلسالمي، الطبعة الكتاب دار( ىػٜٓٚ: المتكفى) المصرؼ  نجيـ بابف
أحمد بف دمحم بف دمحم، أبك الكليد، لساف الديف ابف الشحنة الثقفي الحمبي: قاض، مكلده  نة: ىكح( ابف الشٚ)

ككفاتو بحمب، ككلي قضاء الحنفية ببمده، كمات بالطاعكف، لو مصنفات كثيرة منيا: لساف الحكاـ في معرفة 
 العصر ىكحت اإلسالـ صدر مف» المفسريف معجـىػػ. ٕٛٛاألحكاـ ألفو حيف كلي القضاء تكفي سنة 
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٖٛ 
 

ذلؾ كل  عّـَ  ،اك فقراء الجيراف ،لك كقف عمى فقراء جيرانو)): (ٔ)في المحيط في شرح الكىبانية
كمثمو في خزانة  ،(ٕ)((حتى لك صرؼ الغمة لبعضيـ ضمف حصة الباقيف ،فقراء جيرانو

 .(ٖ)االكمل
يـ، ال يعـ اذا كانكا ال يحصكف، كأما اذا كانكا يحصكف عمَّ  ،كلك كقف عمى فقراء بني عامر     

 .(ٗ)فإنيـ يحصكف  ،مثل فقراء جيرانو ،، كفقراء اىل بيتويضا  ، ال يعميـ أكلك اطمق الفقراء
المصنف أف الكقف عمييـ كالمكصى ليـ التعميـ عمى ما في شرح  (٘)كالضابط في جكاز      

كاف لـ يمكف احصاؤىـ كحصرىـ فال يجب  ،اف كانكا يحصكف كيحصركف فال بد مف التعميـ
لك اكصى لممسمميف اك  حتى ،لكف البد مف ذكر الفقراء ،كيجكز االقتصار عمى البعض ،التعميـ

اك يككف االسـ ينبئ عف الحاجة، كالفقراء  ،كتجكز اذا لـ تذكر الفقراء ،بني تميـ كىـ اليصحكف 
 ،الكصية صحيحة فإفَّ  ،كىـ ال يحصكف  ،اك لألرامل مف بني فالف ،كما لك اكصى لميتامى
كاف كاف  ،تصحيحا ليا ؛كىك هللا سبحانو كتعالى ،ألنيا تككف كاقعة لمعمكـ؛كتصرؼ الى فقرائيـ 

كاشترؾ فييا الغني كالفقير، كاف  ،اف كانكا يحصكف  ،(ٙ)السـ ال ينبئ عف الفقراء كالحاجة صحت
                                                                                                                                                                      

ْيخ المبنانية الجميكرية ُمفتي: لو نكييض، قدـ عادؿ :«الحاضر  الثقافية نكييض خالد، مؤسسة حسف الشَّ
 .ٜٔٙ/ٕ: ـ ٜٛٛٔ - ىػٜٓٗٔ الثالثة،: الطبعة لبناف – بيركت كالنشر، كالترجمة لمتأليف

الديف: محمكد بف تاج الديف: ىك مف الكتب المعتمدة في المذىب الحنفي لمشيخ، اإلماـ، العالمة، برىاف  (ٔ)
أحمد بف الصدر، الشييد، برىاف األئمة: عبد العزيز بف عمر بف مازه البخارؼ الحنفي. ينظر كشف 

 .ٜٔٙٔ/ٕالظنكف: 
 بف محمكد الديف برىاف المعالي أبك: عنو هللا رضي حنيفة أبي اإلماـ فقو النعماني الفقو في البرىاني المحيط (ٕ)

 سامي الكريـ عبد: المحقق (ىػٙٔٙ: المتكفى) الحنفي البخارؼ  َماَزةَ  بف عمر بف العزيز عبد بف أحمد
 .ٕٚٔ/ٙ: ـ ٕٗٓٓ - ىػٕٗٗٔ األكلى،: لبناف، الطبعة – بيركت العممية، الكتب الجندؼ، دار

ذكر فيو أف ىذا الكتاب  خزانة األكمل في الفركع  ألبي يعقكب: يكسف بف عمي بف دمحم الجرجاني، الحنفي. (ٖ)
محيط بجل مصنفات األصحاب، بدأ بكافي الحاكـ، ثـ بالجامعيف، ثـ بالزيادات، ثـ بمجرد ابف زياد، 

 .ٕٓٚ/ٔكالمنتقى، كالكرخي، كشرح الطحاكؼ، كعيكف المسائل، كغير ذلؾ. ينظر: كشف الظنكف: 
 .ٜ٘ٔ/ٙ( ينظر: المحيط البرىاني: ٗ)
 الشرح غريب في المنير المصباح، كمنو أجزت العقد: جعمتو جائزا نافذا. ينظر: في المغة: الصحة كالنفاذ (٘)

 - العممية المكتبة (ىػٓٚٚ نحك: المتكفى) العباس أبك الحمكؼ، ثـ الفيكمي عمي بف دمحم بف أحمد: الكبير
، فيقكلكف: الككالة  مادة جكز.، ٗٔٔ/ٔبيركت:  كالشركة كالجكاز عند الفقياء يطمق عمى ما ليس بالـز

. ينظر: المنثكر في ؤ كالقراض عقكد جائزة، كيعنكف بالجائز ما لمعاقد فسخو بكل حاؿ إال أف ي كؿ إلى المزـك
 .ٚ /ٕ الفقيية:القكاعد 

 ( سبق تعريف الصحة.ٙ)
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ٕٛٗ 
 

أف عدـ االحصاء في  :ما حاصمو (ٕ): قاؿ: قمت: قاؿ الخصاؼ(ٔ)كانكا ال يحصكف فيي باطمة
 ،بني فالف (ٖ)كأبكار ،بني فالف مىالحكـ في أياكذا  كالكقف ك ،صكرة بني فالف يبطل الكصية

ف كانكا  ،كانكا يحصكف فيك لمفقراء كاالغنياء  (ٗ)كذكر في اليتامى أنيـ اذا ،كالبنات منيـ ال كا 
إف كانكا  :اصحابنا (ٙ)قاؿ :كفي االرامل قاؿ ،فيك لمفقراء منيـ (٘)فالثمث جائز ليـ[] يحصكف 

بمنزلة قكلو:   (ٚ)كىك لمفقراء دكف االغنياء، كجعمكه ،فالثمث جائز ليـ ،يحصكف أك ال يحصكف 
 .(ٜ)انتيى ،ككذلؾ الكقف ،االرامل (ٛ)لفقراء
كالحاجة فالكقف  ،الحاصل أنو متى ذكر مصرفا فيو نص عمى الفقراء))لبزازية: قاؿ في اك      

أف يحصكف صح بطريق  ،يستكؼ فيو الغني كالفقير ،فاكمتى ذكر مصر  ،يحصكف اك ال ،صحيح
فحينئذ  ،كاليتامى ،اال أف يككف في لفع ما يدؿ عمى الحاجة ،كاف ال يحصكف فيك باطل ،التمميؾ

ف ال يحصكف فالكقف صحيح ،إف كانكا يحصكف فاالغنياء كالفقراء سكاء  ،يصرؼ الى فقرائيـ ،كا 

                                                           

 ( سبق تعرؼ الباطل.ٔ)
بالخصاؼ. فقيو ىك أحمد بف عمرك، )كقيل عمر( بف ميير )كقيل ميراف( الشيباني، أبك بكر المعركؼ  (ٕ)

حنفي إماـ. مف أىل بغداد ركػ الحديث. كاف فارضا حاسبا عارفا بمذىب أصحابو. ككاف مقدما عند 
الميتدؼ باهلل كصنف لمميتدؼ كتابا في الخراج. كاف زاىدا يأكل مف عمل يده. قاؿ شمس األئمة الحمكاني: 

 المضية ط. الجكاىرالشرك ك  كالحيل اؼاألكق: مف مصنفاتو الخصاؼ رجل كبير في العمـ يصح االقتداء بو.
: المتكفى) الحنفي الديف محيي دمحم، أبك القرشي، هللا نصر بف دمحم بف القادر عبد: الحنفية طبقات في

 بف قاسـ العدؿ أبك الديف زيف الفداء أبك :؛ كتاج التراجـٛٛ؛ ٚٛ /ٔ كراتشي - خانو كتب دمحم مير (ىػ٘ٚٚ
: المحقق (ىػٜٚٛ: المتكفى) الحنفي الجمالي( الشيخكني سكدكف  أبيو معتق إلى نسبة) السكدكني ُقطُمكبغا

 .ٚص  ـ:ٕٜٜٔ- ىػ ٖٔٗٔ األكلى،: دمشق، الطبعة – القمـ يكسف، دار رمضاف خير دمحم
( ابكار: جمع بكر، كالبكر مف النساء: التي لـ تمس مف بعد. كالبكر: أكؿ كلد الرجل غالما كاف أك جارية. ٖ)

: المحقق (ىػٓٚٔ: المتكفى) البصرؼ  الفراىيدؼ تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميل الرحمف عبد أبك :العيف
 ، مادة بكر.ٖٗٙ/٘، اليالؿ كمكتبة السامرائي، دار إبراىيـ د المخزكمي، ميدؼ د

 ( في النسخة ب )إف( بدؿ )اذا(.ٗ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.٘)
 ( )قاؿ( ساقطة مف النسخة ب.ٙ)
 ( في النسخة ب )كجعمكا لو( بدؿ )كجعمكه(.ٚ)
 ( في النسخة ب )الفقراء(.ٛ)
 .ٖٔ٘/ٛ( ينظر: البحر الرائق: ٜ)
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ٕٛ٘ 
 

عمى  (ٗ)]ككذا لك كقف[  ،فيك عمى فقرائيـ  (ٖ) (ٕ)الزمنىعمى  (ٔ)ككذا لك كقف ،ال الى اغنيائيـ
 .(ٙ)((يجكز كيصرؼ الى فقرائيـ ،(٘)عمى ابناء السبيل

ح، يالمشايخ: الكقف عمى معمـ المسجد الذؼ يعمـ الصبياف غير صحقاؿ )) :يضا  كفييا أ     
كقف عمى طمبة عمـ  ذا: فعمى ىذا إ(ٛ)، قاؿ شمس االئمةغالب فييـ (ٚ) يصح؛ ألف الفقر :كقيل

 .(ٜ)((عف الحاجة ؛ ألف الفقر غالب فيو فكاف االسـ منبئا  عمـ بمدة كذا يجكز
ماـكقف أ)) :كفييا أيضا        لـ  (ٔٔ)]ك[ د بعينو ػػجػػي مسػػػيـؤ ف (ٓٔ) رضو عمى كل مؤذف كا 
 

                                                           

 ( في النسخة ب )ككذا الكقف( بدؿ )ككذا لك كقف(.ٔ)
 ( في النسخة أ )الذمي( كما اثبتو في المتف مف النسخة ب.ٕ)
( الزمنى: جمع َزِمٍف، كالزمف مف الزماف، يقاؿ: زمف يزمف زمنا كزمانة، كالقـك زمنى، كالزمف ىك الذؼ طاؿ ٖ)

 .ٜ٘ٔ/ٖٔعميو الزماف بمرض اك غيره. ينظر: تيذيب المغة: مادة زمف، 
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٗ)
لمسافر: ابف السبيل لمالزمتو إياىا كمالزمة الطفل أمو، ابف السبيل: ىك المسافر، كالسبيل: الطريق، كسّمى ا (٘)

 أمو، ككما يقاؿ لمعالـ باألمكر: ابف بجدتيا، كأبناء الدنيا: لممترفيف كالمشغكليف بيا، كفالف ابف الجكد كابف
: إذا كاف جكادا كريما، كما يقاؿ: ىك أخك الجكد كرضيعة، كل ذلؾ لمكاظبتو عمى فعمو كاجتياده فيو.  الكـر

 الركيفعى األنصارؼ  منظكر ابف الديف جماؿ الفضل، أبك عمى، بف مكـر بف دمحم :لساف العربينظر: 
مادة  ،ٕٖٓ، ٔٔ: ىػ ٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة بيركت – صادر دار: الناشر (ىػٔٔٚ: المتكفى) اإلفريقى

ف كاف غنيا في كطنو؛  مادة سبل. ،ٔٙٔ/ٜٕسبل، كتاج العركس: كاصطالحا: الغريب المنقطع عف مالو كا 
 .ٙٗ/ٕفي الحاؿ . ينظر: بدائع الصنائع: ألنو فقير 

 .ٕ٘ٔ/٘، كالبحر الرائق: ٖٓٓ/ٔلساف الحكاـ:  :( لـ اعثر عمى البزازية كالكالـ المكجكد بنصو فيٙ)
 ( في النسخة ب )الفقراء(.ٚ)
عبد العزيز بف أحمد بف نصر بف صالح الحمكاني الممقب شمس األئمة مف أىل بخارػ إماـ أصحاب أبي  (ٛ)

حنيفة بيا فى كقتو. نسبتو إلى عمل الحمكاء، كربما قيل لو " الحمكائي " كاف إماـ أىل الرأؼ في كقتو 
ػ تكفي في كش كدفف في " النكادر " في الفركع، ك " الفتاك مف كتبو " المبسكط " في الفقو، كببخارػ، 

 شمس: َكاألعالـ المشاىير َكَكفيات اإلسالـ تاريخ ، كٖٛٔ/ٔىػ. ينظر: الجكاىر المضية: ٛٗٗبخارػ سنة 
 بشار الدكتكر: المحقق (ىػٛٗٚ: المتكفى) الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف دمحم هللا عبد أبك الديف

 .ٜٓٚ/ٜـ:  ٖٕٓٓاألكلى، عّكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: 
 .ٕ٘ٔ/٘،  كالبحر الرائق: ٖٓٓ/ٔ( لـ اعثر عمى البزازية كالكالـ مكجكد بنصو في: لساف الحكاـ:  ٜ)
 ( في النسخة ب )امامو(.ٓٔ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٔٔ)
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ٕٛٙ 
 

، إذ االماـ كالمؤذف قد يككف ألنيا قربة كقعت لغير المحل ؛(ٕ)(ٔ)يجكزه االماـ اسماعيل الزاىد
ف كاف فقيرا ،اينغ ]ىذا  أف يقكؿ كقفتو عمى كل مؤذف فقير يككف في ،(ٖ)كالحيمة يضا  ال يحل أ ،كا 

 ،فيجكز ػفالغمة الى الفقراء ،عف أىمو (٘)مىفإذا خرب المسجد كخ ،ىذه المحمة (ٗ)]ىذا المسجد ك[
 .(ٙ)انتيى ،((ألنو مجيكؿ ؛ال يجكز: كقفت عمى كل مؤذف فقير فأما لك قاؿ ،فيجكز
  ،فالكقف باطل ،أك عمى الفقياء ،القرآف (ٛ) كالبزازية: لك كقف عمى قراء (ٚ)الخالصةكفي      
فيجب  نص عمى الفقراء كال انباء عنو  فعكليس في الم ،نيـ غير محصكريفألكذلؾ ؛ (ٜ)انتيى

في شرح  أك عمى فقراء الفقياء، ليصح، كقاؿ ابف الشحنة ،القرآف (ٓٔ)عمى فقراء قراء :أف يقكؿ
  (ٔٔ)الكىبانية

                                                           

 ( في النسخة ب )الزاىدؼ(.ٔ)
ىاركف، أبك دمحم، الفقيو الزاىد، البخارؼ، إماـ كقتو في ىك إسماعيل بف الحسيف بف عمي بف الحسيف بف  (ٕ)

الفقو، قاؿ الخطيب: كرد بغداد حاجا مرارا عدة، كحدث بيا عف دمحم بف أحمد بف أحمد بف حبيب البخارؼ 
 ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك :تاريخ بغداد ىػ .ينظر:ٕٓٗكبكر بف دمحم بف حمداف المركزؼ تكفي سنة 

 الغرب دار معركؼ، عكاد بشار الدكتكر: المحقق (ىػٖٙٗ: المتكفى) البغدادؼ الخطيب ميدؼ بف أحمد بف
 .ٖٗٔ/ٚ: ـٕٕٓٓ -ىػٕٕٗٔ األكلى،: بيركت، الطبعة – اإلسالمي

الحذؽ كجكدة النظر كالقدرة عمى التصرؼ في تدبير األمكر.  ( الحيمة في المغة: ىي اسـ مف االحتياؿ كىكٖ)
كفي االصطالح كقد ذكر ابف القيـ أنو غمب في العرؼ عمى  .مادة حيل ،ٙٛص ينظر: مختار الصحاح: 

الحيمة استعماليا في سمكؾ الطرؽ الخفية التي يتكصل بيا الرجل إلى حصكؿ غرضو، بحيث ال يتفطف لو 
 سعد بف أيكب بف بكر أبي بف دمحم: العالميف رب عف المكقعيف إعالـإال بنكع مف الذكاء كالفطنة. ينظر: 

 – العممية الكتب إبراىيـ دار السالـ عبد دمحم: تحقيق (ىػٔ٘ٚ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس
 ٛٛٔ/ٖ: ـٜٜٔٔ - ىػٔٔٗٔ األكلى،: يركت، الطبعةب

 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٗ)
 ( في النسخة أ )خكػ( كما اثبتو في المتف مف النسخة ب.٘)
 .ٕ٘ٔ/٘كالكالـ مكجكد بنصو في البحر الرائق:  ( لـ اعثر عمى البزازيةٙ)
 ( سبق التعريف بو.ٚ)
 ( في النسخة ب )قرأة(.ٛ)
، كالبحر الرائق: ٘ٔٔ/ٙ( لـ اعثر عمى الخالصة كالبزازية كالكالـ مكجكد بنصو في: المحيط البرىاني: ٜ)

٘/ٕٔ٘. 
 ( في النسخة ب )قرأة(.ٓٔ)
ف كىباف عبد الكىاب بف أحمد بف كىباف الدمشقي، المتكفى: ( ىك كتاب البف الشحنة شرح فيو منظكمة ابٔٔ)

، كىي: قصيدة رائية، مف: بحر الطكيل، ضمنيا: غرائب المسائل كىي: نظـ جيد متمكف، في ٛٙٚسنة 
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ٕٛٚ 
 

انو  (ٕ)كفي البزازية كما ال يحصكف عف دمحم ،: كحد ما يحصى مائة كدكنيا(ٔ)في عمدة المفتي
كالفتكػ عمى أنو  ،كقيل ثمانكف  أربعكف،عشرة كعف الثاني مائة، كىي المأخكذ عند البعض، كقيل 

 .(ٗ)(ٖ)مفكض الى راؼ الحاكـ
خادـ كثياب  إال مسكف كليس لو  (ٙ)ىك مف (٘): كالفقير في حق الكقف قاؿ ىالؿكقاؿ أيضا     

 كفاؼ كمتاع بيت الغنى بو عنو أما لك فضل مف حاجتو ما يبمغ قيمتو مائتي درىـ ال يككف فقيرا 
 ،(ٚ)انتيى

                                                                                                                                                                      

أربعمائة بيت سماىا: )قيد الشرائد، كنظـ الفرائد( أخذىا مف: ستة كثالثيف كتابا، كرتبيا عمى ترتيب: 
سماه: )عقد القالئد، في حل قيد الشرائد( ليا شركح عديدة منيا شرح ابف الشحنة  الذؼ )اليداية( ثـ شرحيا ك 

الشرنباللي شرح ابف الشحنة كاسماه )مختصر  أسماه: )تفصيل عقد الفكائد، بتكميل قيد الشرائد(  كاختصر
 .ٜٖٙ/ٔ، كىدية العارفيف: ٘ٙٛٔ/ٕشرح ابف الشحنة( . ينظر: كشف الظنكف: 

لمصدر الشييد عمر بف عبد العزيز ابف عمر بف مازه البخارؼ الحنفي  -دة المفتى كالمستفتى ىك كتاب عم (ٔ)
 .ٖٛٚ/ٔ، كىدية العارفيف: ٕٗٛٔ/ٕست كثالثيف كخمسمائة. ينظر: كشف الظنكف:  ٖٙ٘المتكفى سنة 

، منيا قدـ أبكه ( ىك دمحم بف الحسف بف فرقد. نسبتو إلى بني شيباف بالكالء. أصمو مف )خرستا( مف قرػ دمشقٕ)
العراؽ، فكلد لو دمحم بكاسط، كنشأ بالككفةىك إماـ في الفقو كاألصكؿ، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي 
يكسف، مف المجتيديف المنتسبيف، كىك الذؼ نشر عمـ أبي حنيفة بتصانيفو الكثيرة. كلي القضاء لمرشيد 

تصانيفو: ))الجامع فمات دمحم بالرؼ، مف  بالرقة، ثـ عزلو كاستصحبو الرشيد في مخرجو إلى خراساف،
ك ))الزيادات(( . كىذه كميا التي تسمى عند الحنفية كتب  ؛))المبسكط((؛ ك))الجامع الصغير((الكبير((  ك

 شمس :،سير اعالـ النبالءٔٙ٘/ٕ))األصل(( . ينظر: تاريخ بغداد: ؛ كظاىر الركاية. كلو ))كتاب اآلثار((
 مف مجمكعة :المحقق (ىػٛٗٚ :المتكفى) الذىبي َقاْيماز بف عثماف بف أحمد بف دمحم هللا عبد أبك الديف

: ـٜ٘ٛٔ /ىػ ٘ٓٗٔ ، الثالثة :الرسالة، الطبعة األرناؤكط، مؤسسة شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف
ٜ/ٖٔٗ. 

 ( في النسخة ب )برأؼ(.ٖ)
، كتبييف الحقائق: ٗٗٔ/ٛ، كالبحر الرائق: ٕٙٙ/ٚالمحيط البرىاني:  :( لـ اعثر عمى البزازية، ينظرٗ)

٘/ٕٗٓ. 
 ككثرة عممو لسعة بالرأؼ، لقب. البصرة أىل مف. الحنفية أعياف مف فقيو: البصرؼ  مسمـ بف يحيى بف ىالؿ (٘)

 .ٕٔٚ/٘ىػ. ينظر: تاريخ اإلسالـ: ٕٗ٘تكفي سنة  " الشركط"  في كتاب لو. بالقياس أخذه
 ساقط مف النسخة ب. ( )مف(ٙ)
(ٚ :  المنعـ، عبد الرحمف عبد محمكد د، كمعجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية ٕٖٕ٘/ٛ( ينظر: شمس العمـك

 .ٓ٘/ٖ: الفضيمة دار: األزىر جامعة - كالقانكف  الشريعة بكمية الفقو أصكؿ مدرس
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ٕٛٛ 
 

باإلنفاؽ  ينفق عميو؛ ألنوعميو نفقتو ك  كفي البزازية: كيشترط أيضا أف ال يككف احد يجب     
عميو فالظاىر ترؾ االدرار  (ٔ)لك لـ يكف كاجبا عميو يعد غنيا  في باب الكقف كانما يشترط لزكمو

 .(ٕ)عميو، فيككف فقيرا انتيى
المقرر كالضابط المحرر مف أف ما كقف عمى غير ما ذكر مف األصل، ثـ إنو قد خص م     

مختص بالفقراء أمكر تحتاج الييا االغنياء احتياج  (ٖ)]ك[ محصكريف كصح بطريق التصدؽ
 (ٗ)في االغمب كجعمت مشتركة بيف االغنياء كالفقراءكال يدفع غناىـ احتياجيـ الييا  الفقراء

قاؿ االماـ نجـ  ،(ٜ)(ٛ) كالقناطر  (ٚ) كالسقاياتكالمقابر كالمساجد  (ٙ) الخاناتك  (٘) كالرباطات
: الكقف عمى ثالثة أكجو  (ٕ) (ٔ)]رحمو هللا[ عف كقف ىالؿفي الغنية نقال  (ٓٔ)نجـ الديف الزاىدؼ

                                                           

مف الكاجب كىك في المغة: مف كجب يجب كجكبا ، كيطمق عمى الشيء الالـز كالثابت كالساقط. ينظر:   (ٔ)
كفي الشرع: ىك ما امر بو  ،مادة )كجب(، ٜٔٚ/ٔمختار الصحاح لمرازؼ: مادة )كجب(، كلساف العرب: 

الشرع عمى كجو الحتـ كااللزاـ بحيث يثاب فاعمو كيعاقب تاركو، أما الحنفية فقد فرقكا بينو كبيف الفرض مف 
ف كاف ظني فيك الفرض. ينظر: البحر  جية كركد الدليل فإف كاف الدليل قطعي الكركد فيك الكاجب، كا 

 الشافعي المحمي إبراىيـ بف دمحم بف أحمد بف دمحم الديف جالؿ :، كشرح الكرقاتٖٖٕ/ٔالمحيط لمزركشي: 
ـ (ىػٗٙٛ: المتكفى)  القدس، عفانة، جامعة مكسى بف الديف حساـ الدكتكر: عميو كعمَّق كحققو لو قدَّ

 بف دمحم البقاء أبك الديف تقي :، كمختصر التحريرٔٚ/ٔ: ـ ٜٜٜٔ - ىػ ٕٓٗٔ األكلى،: فمسطيف، الطبعة
 دمحم: المحقق (ىػٕٜٚ: المتكفى) الحنبمي النجار بابف المعركؼ الفتكحي عمي بف العزيز عبد بف أحمد

 .ٖ٘ٗ/ٔ: مػٜٜٚٔ - ىػٛٔٗٔ الثانية العبيكاف، الطبعة حماد، مكتبة كنزيو الزحيمي
 ( )انتيى( ساقط مف النسخة ب.ٕ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٖ)
 األغنياء(.( في النسخة ب )الفقراء عمى ٗ)
كىي ما يبنى لممسافريف كالغرباء  -الرباطات: ىي أماكف مبنية في الطرؽ كعمى أطراؼ بالد المسمميف  (٘)

 مادة ربط. ،ٕٖٓ/ٚمف المنافع المشتركة. ينظر: لساف العرب: -كالفقراء 
 .ٛ/ٕ( الخانات، جمع خاف، كىك مكاف المسافريف. ينظر: معجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية: ٙ)
(ٚ :  .ٕٕٖٔ/٘( السقايات: ىي جمع سقاية، كىي مكضع يتخذ لسقي الناس. ينظر: شمس العمـك
 ( في النسخة ب )القناطير(.ٛ)
(ٜ : ( القناطر، جمع قنطرة: كىي الجسكر التي تكضع عمى األنيار الصغيرة كغيرىا. ينظر: شمس العمـك

ٛ/ٖ٘ٙٗ. 
ىك مختار بف دمحم بف دمحم، أبك الرجا، نجـ الديف الزاىدؼ العزميني نسبة إلى عزميف قصبة مف قصبات  (ٓٔ)

، فقيو حنفي، أصكلي، فرضي تفقو عمى عالء الديف سديد بف دمحم الخياطي كدمحم بف عبد الكريـ  خكارـز
"، ك " المجتبى " شرح بو التركستاني كناصر الديف المطرزؼ كغيرىـ. مف تصانيفو: " الحاكؼ في الفتاكػ 
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٜٛ 
 

ككجو يستكؼ فيو الفقراء  ،غنياء ثـ الفقراءلألككجو يككف  ،: كجو يختص بو الفقراءأكجو
ألف الغني يحتاج  (ٗ)كالمقابر كالمساجد كالسقايات كالقناطر (ٖ)]كالخانات[ كاالغنياء، كالرباطات

كقاؿ: ال يجكز صرؼ االدكية المكقكفة  (ٙ) ثـ رمز الى نجـ االئمة ،(٘)كالفقير الى ىذه االشياء
الحاجة اغمب قيل: لو حاجة المريض  ألف الى االغنياء بخالؼ ماء السقاية ؛ (ٚ) في البيمارخانة

الدكاء اشد، قاؿ لك ترؾ العطشاف شرب الماء يأثـ، كلك ترؾ المريض التداكؼ ال يأثـ، كال  الى
قيل: لك كقفيا عمى االغنياء كالفقراء  ،ذكر الفقراء (ٜ)اال اذا (ٛ)يصح كقف االدكية في البيمارخانة

غنياء االحد القكليف كلك كقف عمى الفقراء ك ىل يصح؟ كالسقاية فإنو اذا اطمق ال يجكز عمى ا
ال  (ٔٔ) ثـ: (ٓٔ)، كقاؿ الشيخ فخر الديف الزيمعيانتيى يجكز كيدخل االغنياء تبعا لمفقراء فتكقف

فرؽ في االنتفاع في ىذه االشياء أؼ السقاية كالخاف كالرباط كالمقبرة المكقكفة بيف الغني كالفقير 
مقبرة بخالؼ الغمة حتى جاز لمكل النزكؿ في الخاف كالرباط كالشرب مف السقاية كالدفف في ال

                                                                                                                                                                      

مختصر القدكرؼ في الفقو، ك " زاد األئمة "، ك " قنية المنية لتتميـ الغنية "، ك " الجامع في الحيض " ك " 
 .ٙٙٔ /ٕكتاب الفرائض ". الجكاىر المضيئة 

 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٔ)
 .ٔ/ٔو. ينظر: كشف الظنكف: ( لو كتاب في الكقف اسمو احكاـ الكقف كلـ اعثر عميٕ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٖ)
 ( في النسخة ب )القناطير(.ٗ)
 .ٖٛٔ/ٕ( ينظر: درر الحكاـ: ٘)
ككاف إماما فاضال كذكر السمعاني البارع بفتح الباء ككسر الراء كفى آخرىا  نجـ األئمة الممقب البارعي (ٙ)

العيف الميممة قاؿ ىذا لقب لمف برع فى نكع مف العمـ تكفي بجرجانية خكارـز ليمة األحد السادس عشر مف 
ة: شعباف سنة خمس كأربعيف كست مائة كاف إماما فقييا كاعظا رحمو هللا تعالى. ينظر: الجكاىر المضي

ٕ/ٕٛ٘. 
 ( في النسخة ب )التيمارخانة(.ٚ)
 ( في النسخة ب )التيمارخانة(.ٛ)
 ( )إذا( ساقط مف النسخة ب.ٜ)
ىػ( فأفتى ٘ٓٚالزيمعي: ىك عثماف بف عمي بف محجف فخر الديف الزيمعي، فقيو حنفي قدـ القاىرة سنة ) (ٓٔ)

 في المحاضرة حسفز الدقائق. ينظر: ىػ( كمف كتبو تبييف الحقائق في شرح كنٖٗٚكدرس فييا، تكفي سنة )
 أبك دمحم :المحقق (ىػٜٔٔ :المتكفى) السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: كالقاىرة مصر تاريخ

 ٖٚٛٔ األكلى :مصر، الطبعة – كشركاه الحمبي البابي عيسى - العربية الكتب إحياء إبراىيـ، دار الفضل
 .ٓٚٗ/ٔ: ـ ٜٚٙٔ - ىػ

 مف النسخة ب. ( )ثـ( ساقطٔٔ)
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٜٓ 
 

حتى ال يجكز اال لمفقراء ألف الغني مستغف عف الصدقة كال يستغني عما ذكرانو عادة كىي 
الفارقة ألنو ال يمكف أف يستصحب ىذه االشياء عادة فكاف محتاج اليو عادة كالفقير كال حاجة 

لتصرؼ غمتيا الى الحاج  ضا  لو كعمى ىذا الكقف حتى لك كقف أر الى الغمة الستغنائو عنيا بما
سكنا تصرؼ الى الغني منيـ ذكره في المحيط كعمى ىذا لك جعل داره ال اك الغزاة اك طمبة العمـ 
 .  (ٖ) انتيى ذكرناه مف الفرؽ  (ٕ)لفقير كالغني لماكاف يستكؼ فيو ا (ٔ)البناء السبيل في أؼ بمد

سكنى الخاف كالرباط  أؼ الغمة مفما سكاىا فيك  :(٘)في المجتبى (ٗ)]رحمو هللا[  قاؿ الزاىدؼ     
يريد بالغمة  (ٙ)قفا؛ ألف الك كغيرىا يستكؼ فيو الفقير كالغني كالرباط كاالستقاء مف البئر كالسقاية

 .(ٚ) الفقراء كبغيرىا التسكية بينيـ ألف الحاجة تشمل الغني كالفقير في الشرب كالنزكؿ انتيى
في السقاية لتعميل استكاء الفقير كالغني  (ٜ)هنامما ذكر  (ٛ)مراد صاحب اليدايةكبما ذكرنا ظاىر 
اال أف في الغمة أؼ في غمة ارضو التي جعميا لمغزاة في سبيل هللا يحل لمفقراء  :كنحكىا حيث قاؿ

دكف االغنياء كفيما سكاه مف سكنى الخاف كاالستقاء مف البئر كالسقاية كغير ذلؾ يستكؼ فيو 
لفقراء كفي اىل العرؼ يريد بذلؾ في الغمة ا الفقير كالغني كالفارؽ ىك العرؼ بيف الفصيميف فإف

لتسكية بينيـ كبيف االغنياء كألف الحاجة تشمل الغني كالفقير في الشرب كالنزكؿ غيرىا ا
 .(ٔٔ)ال يحتاج الى صرؼ ىذه الغمة لغناه انتيى (ٓٔ)كالغني

                                                           

 ( في النسخة ب )بمدة(.ٔ)
 ( في النسخة ب )كما(.ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تبييف الحقائق: ٖ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٗ)
( ىك كتاب في أصكؿ الفقو لمزاىدؼ، كاسمو الكامل )المجتبى في أصكؿ الفقو(. ينظر: كشف الظنكف: ٘)

ٕ/ٜٕٔ٘ . 
 اثبتو في المتف مف النسخة ب.( في النسخة أ الكقف كما ٙ)
 .ٕٕ/ٖ( لـ اعثر عمى المجتبى كالكالـ مكجكد بنصو في: اليداية: ٚ)
ىك أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل المرغيناني، العالمة، عالـ ما كراء النير، برىاف الديف، أبك  (ٛ)

)البداية( في ابي )اليداية(، كالحنفي، صاحب كتأبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل المرغيناني، 
/ ٕٔ: كتاريخ اإلسالـ لمذىبي: ٕٖٕ/ٕٔىػ(. ينظر: سير اعالـ النبالء لمذىبيٖٜ٘المذىب الحنفي )ت 

 .ٕٙٓ/ٔ، كتاج التراجـ البف قطمكبغا: ٕٓٓٔ
 ( في النسخة أ ذكره كما اثبتو في المتف مف النسخة ب.ٜ)
 ( )كالغني( ساقط مف النسخة ب.ٓٔ)
 .ٕٕ/ٖاليداية:  (ٔٔ)
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٜٔ 
 

قبل الحكـ باعتبار المعنى عمى قكلو   (ٔ)]أ ىػ[ كذلؾ أف قكلو ألف الحاجة الى المعطكؼ     
 .ػكالفارؽ ىك العرؼ اى

اىل العرؼ التسكية بييـ كبيف االغنياء في غيرىا كشمكؿ االحتياج في  كأنو قاؿ الرادة     
الشرب كالنزكؿ لمغني كالفقير فكال المعطكفيف عمة كاحدة اذ مجرد تعميـ ما كقف عمى غير 
محصكريف ال يجدؼ في االشتراؾ بيف الغني كالفقير عمى ما تحققت فالبد مف االحتياج غالبا 

ما تبينت كمف التعميـ ايضا عمى أحد القكليف عمى ما سبق نقمو  كعادة حتى يككف كالفقير عمى
عمى التعميل باالحتياج عادة كجعل الفارؽ اختياره  (ٕ)عف القنية لكف الظاىر مف اقتصار الزيمعي

اف المراد بالسقاية المشتركة بيف الفقراء كاالغنياء انما ىك فيما  (ٖ)أيضالمقكؿ االخر فتدبر كظير 
ف ما كقف لتصرؼ غمتو الى الماء المثمج في اياـ  فيما كاف في الطرقات النائية عف العمرانات كا 

الصيف يكضع في المساجد كالعمراف كحكاؼ القرػ كالبمداف مختص بالفقراء ال يزاحميـ فيو 
االغنياء اذ ىك إما مطمق كاما عمى غير محصكريف كال حاجة اليو اصال بل يشرب لمتنعـ كالتمذذ 

ياء كلك سمـ فال يساكؼ احتياجيـ عة كلك سمـ فميس بمنطقة احتياج االغنكلك سمـ فالغمة ممنك 
كقد عرفت حاليا كما ذكره صاحب القنية  (٘)احتياجيـ الى االدكية المكقكفة في البيمارخانة (ٗ)اليو

يضيع مكقكؼ عمى اىل مسجد معيف اذا بقي منو شيء  (ٙ)القنية مف الكقف حيث قاؿ: جمد
أف يأخذكه الى  ةلتضييع جاز ألىل المحماباستمتاع الناس ال  كيذكب كغرض الكاقف التقرب

فالمراد باىل  (ٛ)اف كاف عمى غير محصكريف كما يشعر بو التقييد بالمعيف ،(ٚ) بيكتيـ انتيى
عندؼ كالعمـ  (ٜ) المحمة اىل المحمة كميـ كاال فقراءىـ عمى ما تقرر مف االصل المذككر ىذا ما

 .يحكـ بيف عباده فيما كانكا فيو يختمفكف  (ٓٔ)عند هللا اليادؼ كىك سبحانو كتعالى
                                                           

 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٔ)
 ( سبق تعريف الزيمعي.ٕ)
 ( )أيضا( ساقط مف النسخة ب.ٖ)
 ( )احتياجيـ اليو( ساقط مف النسخة ب.ٗ)
 ( في النسخة ب )التيمارخانة(.٘)
 ( في النسخة ب )جمل(.ٙ)
 الكتاب دار (ىػٖٓٓٔ: المتكفى) الحنفي البغدادؼ دمحم بف غانـ دمحم أبك :( مجمع الضماناتٚ)

 .ٖٖٓ/ٔاإلسالمي:
 ( في النسخة ب )التعيف(.ٛ)
 ( )ما( ساقط مف النسخة ب.ٜ)
 ( )كتعالى( ساقط مف النسخة ب.ٓٔ)
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٜٕ 
 

بيف الفريقيف تكثيرا  اخرػ خصت مف االصل المذككر كجعمت مشتركة مكرا  أ (ٔ)كلنذكر     
يباح تناكؿ  (ٗ) جعمت كقفا عمى المارة (ٖ)فازة: شجرة عمى الم(ٕ)ميما لمفائدة كفي الخانيةلمفائدة كتت

 (٘)تناكؿ ثمرىا كيستكؼ فييا الغني كالفقير ككذا الماء المكضكع في المفازات كسرير الجنازات
 .(ٙ) كثيابيا كالمصحف الكقف يستكؼ الفقير كالغني في ىذه االشياء انتيى

كفي الخالصة: لك شرط الكاقف في الكقف الصرؼ الى اماـ المسجد كبيف قدره يصرؼ 
 كاف غنيا ال يحل لو انتيى.اليو اف كاف فقيرا كاف 

عمى المؤذنيف كالفقراء كفي القنية كقد رمز   (ٚ)كىكذا في البزازية كفييا ايضا ككذا الكقف
غمة اكقاؼ االمامة اذا كاف غنيا شرعا اال اذا  لإلماـالى عيف االئمة الكرابيسي رحمو هللا ال يحل 

فرغ نفسو لالمامة اف يحل لو كالمفتي كاف الكقف عميو بعينو كاستحسف في الغني الذؼ ال يتجر ك 
 (ٓٔ)أيضا (ٜ)]رحمو هللا[ (ٛ)القاضي كما يشبيو مف المتعمميف ثـ رمز الى عيف االئمة الكرابيسيك 

ير كاف لـ يفرغ فانو كالفق (ٔٔ)اذا فرغكا انفسيـ لمتفقوء تجكز لالغنياء كقاؿ االكقاؼ عمى الفقيا
 . (ٕٔ) الى ابي الفضل الكرمانيجاز كاال فال ثـ رمز  نفسو فاف كاف معينا  

                                                           

 ( في النسخة ب )كنذكر(.ٔ)
( ىي فتاكػ قاضي خاف المشيرة في الفقو الحنفي، كقاضي خاف فخر الديف أبك المحاسف الحسف بف منصكر ٕ)

ىػ. ينظر: كشف ٕٜ٘بي القاسـ محمكد بف عبد العزيز االكزجندؼ الفرغاني الحنفي المتكفى سنة منصكر أ
 .ٕٜٙ/ٕالظنكف: 

 ، مادة أفز.ٔٛٔ/ٖٔالمفازة: ىي األرض الفالة التي ال ماء فييا. ينظر: تيذيب المغة.  (ٖ)
 ( في النسخة ب )المفازة(.ٗ)
 ( في النسخة ب )الجنازة(.٘)
 .ٕٕٔ/٘الرائق: ( ينظر: البحر ٙ)
 ( في النسخة ب )الكاقف(.ٚ)
 الكرابيسي بفتح الكاؼ كالراء، نسبة إلى بيع الكرابيس كىى الثياب ىك عيف األئمة عمر كنسبة سعد بف دمحم (ٛ)

 .ٖٓٗ/ٕبف الحسيف أبك المظفر جماؿ اإلسالـ النيسابكرؼ. ينظر: الجكاىر المضية: 
 ب .( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ٜ)
 ( )أيضا( ساقط مف النسخة ب.ٓٔ)
 ( في النسخة ب )المتفقو(.ٔٔ)
( الكرماني: ىك عبد الرحمف بف دمحم بف أميركيو، أبك الفضل الكرماني: انتيت إليو رياسة المذىب الحنفي ٕٔ)

ىػ. ٖٗ٘تكفي سنة  ،بخراساف. كلد بكرماف ككفاتو بمرك. مف كتبو التجريد ك اإليضاح في شرح التجريد 
 .ٖٗٓ/ٔينظر: الجكاىر المضية: 
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 دراسة وتحقيق
 

ٕٜٖ 
 

مختمفة الى ىذه المدرسة ال باس لمغني عمى الحنفية ال (ٕ)كقاؿ الكقف (ٔ)كالى العالء التاجرؼ 
 :كقاؿ (ٙ)كالى ابي حامد (٘)رحمو هللا (ٗ) ثـ رمز الى شرح بكر خكاىر زاده  (ٖ) خذهمنيـ اف يأ

كقاؿ إماـ  (ٛ)]رحمو هللا[  الكرابيسيعيف االئمة  (ٚ)]إلى[ يستكؼ فيو الغني كالفقير ثـ رمز  :كقاؿ
اف ال يحل كقد استيمكو فتكميفو اف يدفعيا الى  (ٜ) يف ثـ افتي لوإماـ غني اخذ غمة اإلمامة سن

الى ما يستصكبو الى المسمميف ثـ رمز الى  (ٓٔ)]ىذا المسجد[ قيـ ىذا المسجد ثـ يصرؼ القيـ
كيعيف االماـ  (ٕٔ)االماـ أماـ المساجد[ ]كيسكف اماـ المسجد (ٔٔ)سكنىلابي حامد كقاؿ كقف دار 

 (ٖٔ) مة امامتوغفمالماـ الغني اف يسكنيا ثـ رمز الى عالء التاجرؼ كقاؿ لالماـ الغني اخذ 
 انتيى. 

                                                           

( التاجرؼ: ىك محمكد بف أحمد بف عبد السيد بف عثماف، العالمة جماؿ الديف أبك المحامد البخارؼ الحصيرؼ ٔ)
حدث، كدرس، كأفتى،  ىػ[ شيخ الحنفية، كتفقو ببخارؼ عمى جماعة، ٖٙٙالحصيرؼ التاجرؼ. ]المتكفى: 
ككاف مع براعتو في المذىب دينا، صالحا، متكاضعا، جامعا لمعمـ كالعمل،  كناظر، كتفقو بو طائفة كبيرة.

لى أف مات. ينظر:  كبير القدر، كافر الحرمة. كلي تدريس المدرسة النكرية سنة إحدػ عشرة كستمائة كا 
 .ٖٕٙ/ٗٔتاريخ اإلسالـ: 

 ( في النسخة ب )الكاقف(.ٕ)
 ( في النسخة ب )يأخذ(.ٖ)
دمحم بف الحسيف بف دمحم، أبك بكر البخارؼ، المعركؼ ببكر خكاىر زاده، أك خكاىر زاده: بكر خكاىر زاده: ىك  (ٗ)

زاده: فقيو كاف شيخ األحناؼ فيما كراء النير مكلده ككفاتو في بخارػ. لو )المبسكط( ك )المختصر( ك 
 س،فار  بف عمي بف دمحم بف محمكد بف الديف خير :. ينظر: االعالـٖٛٗ)التجنيس( في الفقو تكفي سنة 

ـ:  ٕٕٓٓأيار/ مايك  -ىػ( دار العمـ لممالييف، الطبعة: الخامسة عشر ٜٖٙٔالدمشقي )المتكفى:  الزركمي
ٙ/ٔٓٓ. 

 ( )رحمو هللا( ساقط مف النسخة ب.٘)
 ( في النسخة ب )ارحامو( بدؿ ) أبي حامد(.ٙ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٚ)
 النسخة ب.( ما بيف المعككفتيف زيادة مف ٛ)
 ( )لو( ساقط مف النسخة ب.ٜ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٓٔ)
 ( في النسخة أ )سكنى( كما اثبتو في المتف مف النسخة ب.ٔٔ)
 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٕٔ)
 ( )امامتو( ساقط مف النسخة ب.ٖٔ)
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ٕٜٗ 
 

ممف جكز تناكؿ غمة الكقف لالغنياء مف الحنفية المختمفيف  (ٔ)كينبغي أف يككف مراد مف ذكرنا
ـ كاالمامة كعدـ التجارة ليككنكا كالفقراء كاال عمانفسيـ لمتالى ىذه المدرسة كاالماـ التقييد لتفريغ 

لغاءمف االصميف  هكاف اىماال لما اسمفنا عمى  (ٖ)ميف كألنو يحمل المطمقالفصلمفارؽ بيف  (ٕ)كا 
 . (ٗ)المقيد
االصل في الركايات التكافق كعدـ  (ٚ)ففي مكضعو كأل (ٙ)عمى ما تقرر (٘)في الركايات     

 التخالف كىك أنما يحصل فيما ذكر بما ذكر كهللا كلي التكفيق .
كالبزازية أف غمة ما كقف عمى طمبة العمـ كالفقياء ال تصرؼ الى  عف الزيمعي هكأما ما اسمفنا    

بأف الغني حقيقة كحكما  فجكاب  (ٜ) كأما ما أؤكؿ  (ٛ)الغني منيـ فأما عمى ظاىره فجكاب القياس
 .(ٓٔ) فجكاب االستحساف

                                                           

 ( في النسخة ب )ذكر(.ٔ)
 ( في النسخة ب )فال لغاء(.ٕ)
( المطمق اسـ مفعكؿ مف اإلطالؽ، يقاؿ: أطمقت األسير: إذا حممت إساره كخميت عنو، كما يقاؿ أطمقت ٖ)

كفي  ، مادة طمق.ٕٕٙ/ٓٔ. ينظر: لساف العرب: القكؿ: أرسمتو مف غير قيد كال شرط، كىك ضد المقيد
االصطالح المطمق: ما دؿ عمى الماىية مف غير أف يككف لو داللة عمى شيء مف قيكدىا. ينظر: البحر 

 .5/5المحيط للزركشي: 

المقيد اسـ مفعكؿ مف قيده يقيده تقييدا ، اذا أكثقو، كىك ضد المطمق، ما دؿ عمى الحقيقة بقيد، ينظر: لساف  (ٗ)
، مادة )قيد(، ينظر: شرح ٗٛ/ٜ، كتاج العركس لمجكىرؼ: ، مادة )قيد(ٖٖٚ/ٖلساف العرب البف منظكر: 

 .٘/٘، كالبحر المحيط: ٘ٔٔ/ٔالتمكيح لمتفتازاني: 
 ( في النسخة ب )لمركايات(.٘)
 في النسخة ب )تقره(. (ٙ)
 في النسخة ب )ألف(. (ٚ)
، مادة قيس، ٛٛٔ/٘مف قاس الشيء يقيسو أؼ بالشيء قدره عمى مثالو. ينظر: العيف:  القياس في المغة: (ٛ)

، مادة قيس. كفي االصطالح: رد فرع الى اصل بعمة جامعة بينيما. ينظر: ٖٕٙ/ٔكمختار الصحاح: 
ىػ( ٛ٘ٗالقاضي أبك يعمى ، دمحم بف الحسيف بف دمحم بف خمف ابف الفراء )المتكفى:  :العدة في أصكؿ الفقو

األستاذ المشارؾ في كمية الشريعة حققو كعمق عميو كخرج نصو: د أحمد بف عمي بف سير المباركي، 
 .ٗٚٔ/ٔـ:  ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔجامعة الممؾ دمحم بف سعكد اإلسالمية، الطبعة: الثانية  -بالرياض 

 ( )كأما ما أؤكؿ( ساقط مف النسخة ب.ٜ)
، مادة  ٖٕٗ/ ٖٗاالستحساف في المغة: ىك عد الشيء حسنا، كضده االستقباح.. ينظر: تاج العركس:  (ٓٔ)

االصكؿ ُعرؼ بأنو: اسـ لدليل يقابل القياس الجمي يككف بالنص أك اإلجماع أك الضركرة أك  حسف. كفي
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ٕٜ٘ 
 

الحكؿ كال قكة اال باهلل العمي  اعمـ بما في الجناف كبو الثقة كعميو التكالف ك (ٔ)]كهللا تعالى[ 
آلو كأصحابو   (ٕ)]عمى[  سيدنا دمحم ك العظيـ كالحمد هلل رب العالميف كصمى هللا تعالى عمى

 أجمعيف.
 والمراجعصادر الم
أصكؿ الفقو: حمد بف مفمح بف دمحم بف مفرج، أبك عبد هللا، شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي  .ٔ

َدَحاف، مكتبة العبيكاف، الطبعة: ٖٙٚالحنبمي )المتكفى:  ىػ( حققو كعمق عميو كقدـ لو: الدكتكر فيد بف دمحم السَّ
 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔاألكلى، 

ىػ( دار العمـ ٜٖٙٔخير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى:  :االعالـ  .ٕ
 ـ. ٕٕٓٓأيار / مايك  -لممالييف، الطبعة: الخامسة عشر 

إعالـ المكقعيف عف رب العالميف: دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  .ٖ
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔييركت، الطبعة: األكلى،  –عبد السالـ إبراىيـ دار الكتب العممية  ىػ( تحقيق: دمحمٔ٘ٚ

 -ىػ( دار الكتب العممية ٕٕٗٔعمي بف دمحم المنتصر باهلل الكتاني )المتكفى:  انبعاث اإلسالـ في االندلس:  .ٗ
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔلبناف، الطبعة: األكلى،  –بيركت 

: زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم، المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ )المتكفى: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٘
 ىػ( دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.ٜٓٚ

ىػ( ٜٗٚالبحر المحيط في أصكؿ الفقو: أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي )المتكفى:   .ٙ
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔدار الكتب العممية، لبناف/ بيركت، الطبعة: 

أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف ُقطُمكبغا السكدكني )نسبة إلى معتق أبيو سكدكف  :تاج التراجـ .ٚ
دمشق،  –ىػ( المحقق: دمحم خير رمضاف يكسف، دار القمـ ٜٚٛالشيخكني( الجمالي الحنفي )المتكفى: 

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػ  ٖٔٗٔالطبعة: األكلى، 
ت المشاىير َكاألعالـ: شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز تاريخ اإلسالـ َكَكفيا  .ٛ

ىػ( المحقق: الدكتكر بشار عّكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األكلى، ٛٗٚالذىبي )المتكفى: 
 ـ. ٖٕٓٓ

ىػ( ٖٙٗلمتكفى: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ الخطيب البغدادؼ )ا :تاريخ بغداد .ٜ
 ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔبيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقق: الدكتكر بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي 

 ـ.

                                                                                                                                                                      

ىػ( ٖٜٚالقياس الخفي. ينظر: شرح التمكيح عمى التكضيح: سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )المتكفى: 
 .ٕٙٔ/ٕمكتبة صبيح بمصر: 

 ( ما بيف المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.ٔ)
 المعككفتيف زيادة مف النسخة ب.( ما بيف ٕ)
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ٕٜٙ 
 

ىػ( المحقق: ٖٖٛٔالمحامي )المتكفى:  ،دمحم فريد )بؾ( ابف أحمد فريد )باشا( :تاريخ الدكلة العمية العثمانية .ٓٔ
 بيركت. –، دار النفائس ٜٔٛٔ – ٔٓٗٔلبناف، الطبعة: األكلى،  –إحساف حقي دار النفائس، بيركت 

تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق: عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )المتكفى:  .ٔٔ
 ىػ. ٖٖٔٔؽ، القاىرة، الطبعة: األكلى، بكال -ىػ( المطبعة الكبرػ األميرية  ٖٗٚ

دمحم عميـ اإلحساف المجددؼ البركتي، دار الكتب العممية )إعادة صف لمطبعة القديمة  :التعريفات الفقيية  .ٕٔ
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔـ( الطبعة: األكلى، ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔفي باكستاف 

مي اإلسنكؼ الشافعّي، أبك دمحم، جماؿ التمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ: عبد الرحيـ بف الحسف بف ع  .ٖٔ
 .ٓٓٗٔبيركت، الطبعة: األكلى،  –ىػ( المحقق: د. دمحم حسف ىيتك، مؤسسة الرسالة ٕٚٚالديف )المتكفى: 

الجكاىر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بف دمحم بف نصر هللا القرشي، أبك دمحم، محيي الديف الحنفي   .ٗٔ
 كراتشي . -كتب خانو  ىػ( مير دمحم٘ٚٚ)المتكفى: 

 :حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )المتكفى  .٘ٔ
 –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -دمحم أبك الفضل إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية  :ىػ( المحققٜٔٔ

 ـ. ٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔاألكلى  :مصر، الطبعة
خسرك  -أك منال أك المكلى  -غرر األحكاـ: دمحم بف فرامرز بف عمي الشيير بمال درر الحكاـ شرح  .ٙٔ

 ىػ( دار إحياء الكتب العربية.٘ٛٛ)المتكفى: 
الَّبي، دار التكزيع كالنشر اإلسالمية،  -الدكلة الُعثمانية  .ٚٔ قكط: َعمي دمحم دمحم الصَّ َعَكامل النُيكض كأسباب السُّ

 ـ. ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔمصر، الطبعة: األكلى، 
رد المحتار عمى الدر المختار: ابف عابديف، دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي   .ٛٔ

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔبيركت، الطبعة: الثانية، -ىػ( دار الفكرٕٕ٘ٔ)المتكفى: 
ىػ( ٛٗٚ :)المتكفىشمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي  :سير اعالـ النبالء .ٜٔ

 ٘ٓٗٔ ،الثالثة :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة :المحقق
 ـ. ٜ٘ٛٔىػ / 

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: عبد الحي بف أحمد بف دمحم ابف العماد الَعكرؼ الحنبمي، أبك الفالح  .ٕٓ
ىػ  ٙٓٗٔبيركت، الطبعة: األكلى،  –دار ابف كثير، دمشق  ىػ( حققو: محمكد األرناؤكط،ٜٛٓٔ)المتكفى: 

 ـ . ٜٙٛٔ -
ىػ( مكتبة صبيح بمصر: ٖٜٚشرح التمكيح عمى التكضيح: سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )المتكفى:  .ٕٔ

ٕ/ٕٔٙ. 
ـ لو ٗٙٛجالؿ الديف دمحم بف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ المحمي الشافعي )المتكفى:  :شرح الكرقات .ٕٕ ىػ( قدَّ

 ٕٓٗٔكحققو كعمَّق عميو: الدكتكر حساـ الديف بف مكسى عفانة، جامعة القدس، فمسطيف، الطبعة: األكلى، 
 ـ ٜٜٜٔ -ىػ 
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ٕٜٚ 
 

: نشكاف بف سعيد الحميرػ ال  .ٖٕ ىػ( المحقق: د ٖٚ٘يمني )المتكفى: شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
د يكسف دمحم عبد هللا، دار الفكر المعاصر )بيركت  -مطير بف عمي اإلرياني  -حسيف بف عبد هللا العمرؼ 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔسكرية(، الطبعة: األكلى،  -لبناف(، دار الفكر )دمشق  -
ىػ( ٛ٘ٗ : بف خمف ابف الفراء )المتكفىدمحم بف الحسيف بف دمحم ،القاضي أبك يعمى :العدة في أصكؿ الفقو  .ٕٗ

د أحمد بف عمي بف سير المباركي، األستاذ المشارؾ في كمية الشريعة  :حققو كعمق عميو كخرج نصو
 ـ. ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔالثانية  :جامعة الممؾ دمحم بف سعكد اإلسالمية، الطبعة -بالرياض 

ىػ( المحقق: د ٓٚٔتميـ الفراىيدؼ البصرؼ )المتكفى: العيف: أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف  .ٕ٘
 ميدؼ المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ .

 الفكائد الشافية لزيني زاده: رسالة ماجستير غير منشكرة، . .ٕٙ
كشف الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: مصطفى بف عبد هللا كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ   .ٕٚ

 ـ.ٜٔٗٔ،بغداد -ىػ( مكتبة المثنى ٚٙٓٔيفة أك الحاج خميفة )المتكفى: حاجي خم
ْحَنة الثقفي الحمبي   .ٕٛ لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ: أحمد بف دمحم بف دمحم، أبك الكليد، لساف الديف ابف الشِّ

 . ٖٜٚٔ – ٖٜٖٔالقاىرة، الطبعة: الثانية،  –ىػ( البابي الحمبي ٕٛٛالحمبي )المتكفى: 
دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى اإلفريقى  :العربلساف   .ٜٕ

 ىػ. ٗٔٗٔ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –ىػ(دار صادر ٔٔٚ)المتكفى: 
 ىػ( دار الكتاب اإلسالمي.ٖٓٓٔأبك دمحم غانـ بف دمحم البغدادؼ الحنفي )المتكفى:  :مجمع الضمانات  .ٖٓ
في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي هللا عنو: أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف  المحيط البرىاني .ٖٔ

ىػ( المحقق: عبد الكريـ سامي ٙٔٙأحمد بف عبد العزيز بف عمر بف َماَزَة البخارؼ الحنفي )المتكفى: 
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلبناف، الطبعة: األكلى،  –الجندؼ، دار الكتب العممية، بيركت 

ىػ( ٙٙٙمختار الصحاح: زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ )المتكفى:   .ٕٖ
صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النمكذجية، بيركت  -المحقق: يكسف الشيخ دمحم، المكتبة العصرية 

 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ
ف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار مختصر التحرير: تقي الديف أبك البقاء دمحم بف أحمد ب .ٖٖ

 -ىػ ٛٔٗٔىػ( المحقق: دمحم الزحيمي كنزيو حماد، مكتبة العبيكاف، الطبعة الثانية ٕٜٚالحنبمي )المتكفى: 
 مػ. ٜٜٚٔ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ، أبك العباس )المتكفى:   .ٖٗ
 بيركت. –ىػ( المكتبة العممية ٓٚٚ نحك

معجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية د محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ، مدرس أصكؿ الفقو بكمية الشريعة  .ٖ٘
 جامعة األزىر: دار الفضيمة. -كالقانكف 

عة معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية: د محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ، مدرس أصكؿ الفقو بكمية الشري  .ٖٙ
 جامعة األزىر: دار الفضيمة. -كالقانكف 



 298  
 

 د. ُمحي حاتم سرىيد المجمعي           مجمة العموم اإلسالمية       )لعالم دمحم بن حمزة رسالة في الوقف
 (8( السنة )63) عددال   ىـ(2211اآليديني المتوفى بعد سنة  

 دراسة وتحقيق
 

ٕٜٛ 
 

عادؿ نكييض، قدـ لو: ُمفتي الجميكرية «:مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر»معجـ المفسريف   .ٖٚ
ْيخ حسف خالد، مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليف كالترجمة كالنشر، بيركت  لبناف، الطبعة:  –المبنانية الشَّ

 ـ. ٜٛٛٔ -ىػ  ٜٓٗٔالثالثة، 
ىػ( مكتبة ٛٓٗٔالمؤلفيف: عمر بف رضا بف دمحم راغب بف عبد الغني كحالة الدمشق )المتكفى:  معجـ .ٖٛ

 بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت. -المثنى 
ىػ( المحقق: عبد ٜٖ٘مقاييس المغة  أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف )المتكفى:   .ٜٖ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ، السالـ دمحم ىاركف،  دار الفكر
ىػ( ٜٗٚالمنثكر في القكاعد الفقيية: أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي )المتكفى:   .ٓٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔكزارة األكقاؼ الككيتية، الطبعة: الثانية، 
، أبك الحسف برىاف اليداية في شرح بداية المبتدؼ: عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني المرغيناني .ٔٗ

 لبناف. –بيركت  -ىػ( المحقق: طالؿ يكسف، دار احياء التراث العربي ٖٜ٘الديف )المتكفى: 
ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: إسماعيل بف دمحم أميف بف مير سميـ الباباني البغدادؼ  .ٕٗ

، أعادت طبعو ٜٔ٘ٔيا البيية استانبكؿ ىػ( طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتٜٜٖٔ)المتكفى: 
 لبناف. –باألكفست: دار إحياء التراث العربي بيركت 


