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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 

 
   

 حث األولـــــــــــــالمب
 حيــــاتو الشــــخصية والعممية

 : المطمب األول
 

 اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:
 .(3)بن الفراء البغوي (2)بن محمد (1)هو أبو محمد الحسين بن مسعود

ويمقببب بببببب )الفببراء( و)ابببن الفببراء( نسبببف إلببب عمببك الفببراء وبيع بب  كمبب  يقببوك ابببن 
 (4)خمك ن
 ي: نسبف إلب )بغ( و )بغشور(.والبغو 

                                                           
، وفي ت األعي ن البن 1/468ذكرت اسمه ونسبه وألق به مص در كثيرة من أهم  : معجم البمدان  (1)

، ومرآة 3/37، والعبر في خبر من غبر لمذهبي  19/439، وسير أعالم النبالء لمذهبي 2/136خمك ن 
، 2/206وطبق ت الش فعيف لألسنوي ، 7/75، وطبق ت الش فعيف الكبرى لمسبكي 3/213الجن ن لمي فعي

، 4/48، وشذرات الذهب البن العم د الحنبمي224، 5/223والنجوم الزاهرة البن تغري بردي االت بكي 
، وطبق ت المفسرين 12، وطبق ت المفسرين لمسيوطي ص13/206والوافي ب لوفي ت لمصفدي

 . 2/102، ومفت ح السع دة لط ش كبرى زادة 1/161لمداوودي
، فقببد ذكببر عببن السببيوطي فببي 2/284م يختمببم مببن تببرجم لببه فببي اسببمه غيببر الزركمببي فببي االعببالم لبب  (2)

طبقبب ت الحفبب ظ انببه  سببمب البغببوي: الحسببين بببن محمببد بببن مسببعود، ولببيس األمببر كمبب  ذكببر، فقببد وردت 
التسبببميف فبببي كتببب بي طبقببب ت الحفببب ظ وطبقببب ت المفسبببرين لمسبببيوطي بمببب  تتفببب  مببب  البببذي ذكرتبببه المصببب در 

 ألنفف الذكر.األخرى ا

ذكببر ابببن هدايببف ي الحسببيني وابببن العمبب د الحنبمببي عببن البغببوي: برنببه يببذكر تبب رة ببب لفراء وأخببرى ببب بن   (3)
الفراء، واألمر كذلك وان ك ن الراجح انه عرم ب بن الفراء إلثبب ت المصب در هبذل الصبنعف ألبيبه . ينظبر: 

 .4/48، وشذرات الذهب 1/65أسم ء الرج ك الن قمين عن الش فعي والمنسوبين إليه 
 .2/136وفي ت األعي ن   (4)

ترجيحات االمام البغوي في االحكام المتعلقة بالمال في عقود 
 التبرعات
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 :  (1)يقوك السمع ني 
البغوي هذل النسبف إلب بمدة من بالد خراس ن ومبرو وهبراةي يقب ك ل ب :)بغ( و)بغشبور( 

 دخمت   غير مرة، ونزلت ب   وك ن ب   جم عف من األئمف والعمم ء قديمً  وحديثً .
بين)هببببراة( و)مببببرو بغشببببور وأهم بببب : )بغشببببور بميببببدة  -وقبببب ك يبببب قوت الحمببببوي واصببببف ً   

البببروذ(ي شبببرب م مبببن آبببب ر عذببببف وزروع بببم ومبببب طخ م أعبببذاءييوهي فبببي بريبببف لبببيس 
، والخببراب في بب  616عنببدهم إال شببجرة واحببدة، ويقبب ك ل بب )بغ( أيفبب  رأيت بب  فببي سببنف 
، ويقبببببوك النسببببببف (2)ظببببب هر، وقبببببد نسبببببب إلي ببببب  خمببببب  كثيبببببر مبببببن العممببببب ء واألعيببببب ن(

 .(3)هم إلي  )بغوي( عمب غير قي س عمب إحدا 
أمببب  لقببببه فقبببد لقبببب برلقببب ب كثيبببرة مسبببتمدة مبببن ج بببودل العمميبببف، وتفوقبببه فبببي العمبببوم   

الشببرعيف ع مببف وعمببوم الفقببه والحببديث خ صببف، وأكثببر هببذل األلقبب ب ذكببرًا وشببيوعً  هببو 
 ، وهذا المقب هو الذي أشت ر به اإلم م البغوي.(4)لقبه بببب )محيي السنف(

 : (5)يقوك: ط ش كبري زادل  
 

                                                           
 .2/254األنس ب  (1)
هراة: مدينف عظيمف مش ورة من أم  ت مدن خراس ن، في   بس تين كثيرة ومي ل غزيرة اال ان التت ر خربوه   -ي
ر: مرو الروذ: مدينف قريبف من مرو الش هج ن بين م  خمسف أي م وهي عمب ن ر عظيم نسبت إليه ينظ –

( وهي صغيرة ب لنسبف الب مرو االخرى، خرج من   خم  من اهك الففك 3/1263،1405)مراصد االطالع 
 (.5/112ينسبون مرور ذي ومروذي)معجم البمدان 

المب طخ: جم  مبطخف بوزن التربف وفم الط ء لغف في  ، موف  البطيخ، واعذاء من العذي ب لكسر  -يي
 ه اال م ء المطر. والمعنب أن م يعتمدون عمب الغيث في الزراعف .   وسكون الذاك: الزرع الذي ال يسقي

 .1/467معجم البمدان   (2)
 .1/468المصدر نفسه   (3)
، ومببرآة 3/37، والعبببر فببي خبببر مببن غبببر 3/1257، وتببذكرة الحفبب ظ 19/439ينظببر: سببير اعببالم النبببالء ( (4

، والنجببببوم الزاهببببرة 2/206شبببب فعيف ليسببببنوي ، وطبقبببب ت ال7/75، وطبقبببب ت الشبببب فعيف لمسبببببكي 3/213الجنبببب ن 
5/223_224 . 

  . 2/102مفت ح السع دة   (5)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

رأيببت فببي بعببض المجبب م  أنببه لقببب بببببب )محيببي السببنف( وسبببب ذلببك أنببه لمبب  صببنم )و 
( وقبب ك لببه: أحييببت سببنتي بشببرح أحبب ديثي، فمقببب مببن )شببرح السببنف( رأى رسببوك ي)

ذاك اليبببوم ببببببب )محيبببي السبببنف(. كمببب  يمقبببب ببببب)ركن البببدين(، وببببب )ظ بببر البببدين(، وقببب م  
  (1)البدعف

 
 المطمب الثاني

 التو وسماعاتومولده ونشأتو ورح
 

لإلم م البغوي سنف والدته سوى م  أوردل  –لم تحدد لن  المص در التي ترجمت  
هبب(. وب ذا يكون قد 433أنه ق ك: )ومولدل في جم دي األولب سنف  (2)ي قوت الحموي

 .(3)ع ش ثالثً  وثم نين سنف. ويرى البعض أنه ع ش  بفعً  وسبعين سنف
، والسبب يعود في ذلك هو عدم (4)التسعين كم  يرى آخرون أنه أشرم عمب  

. وهذا (5)تحديدهم سنف والدته، غير أن الراجح من هذل األقواك هو أنه ج وز الثم نين
وهذا يعني إنم  ذكرل ي قوت الحموي عن سنف والدته أقرب إلب الصواب، الن اإلم م 

 :(6)السبكي ذكر وق ك
 

                                                           
 . 1/3، ومشك ة المص بيح 2/136ينظر: وفي ت األعي ن  (1)
 .1/468معجم البمدان   (2)
 .19/442سير أعالم النبالء   (3)
 .7/76طبق ت الش فعيف لمسبكي   (4)
 .7/77فعيف الكبرى لمسبكي ، طبق ت الش 4/1258تذكرة الحف ظ   (5)
 .4/215طبق ت الش فعيف الكبرى   (6)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

عً  وعشبرين ع مبً ، وهبي السببن وسبم ع ته بعبد السبتين وأربعم ئبف، حيبث كب ن عمبرل سبب 
التببي تؤهببك طببالب العمببم لمرحمببف والسببم ع بعببد حصببول م عمببب جببزء كبب في مببن عمببوم 

 المغف العربيف، وحفظ م لمقران الكريم.
أم  عن نشرة اإلم م البغوي وحي ته المبكرة فال نعبرم الكثيبر، كمب  نج بك مب  يتصبك   

ترجمبت لبه ال تفصبح عبن ذلبك، برسرته وعدد أفرادهب ، وذلبك كمبه ألن المصب در التبي 
التببي ذكببرت ثالثببف مببن أفببراد أسببرته هببم أبببول، وأخببول، وزوجتببه . ( 1)إال بعبض المصبب در

 :(2)أم  أبول: فق ك عنه الذهبي
 وك ن أبول يعمك ب لفراء ويبيع  . 
وأمبب  أخببول: فقبب ك عنببه يبب قوت الحمببوي: وأخببول الحسببن، وكبب ن أيفبب  مببن أهببك العمببم   

 _(3)ذكرل في التحبير
 وق ك ك ن )رحمه ي( رقي  القمب أنشد لرجك: -أي السمع ني 
 

 ويـــــوم تولت األظعـــــــــان عنا         وقوض حاضر وأرن حـــــــــادي
 مددت إلى الوداع يدي وأخرى        حبست بيا الحياة عمى فؤداي

 .(4)529فتواجد الحسن الفراء، وخم  ثي به التي عميه سنف 
 .(5) ك ابن خمك ن: م تت زوجته فمم يرخذ من ميراث   شيئ ً وأم  زوجته فق

 

                                                           
، طبق ت 1/207، طبق ت الش فعيف لالسنوي 19/442، سير اعالم النبالء1/488ينظر: معجم البمدان (1)

 .7/68الش فعيف الكبرى لمسبكي 
 .19/441سير أعالم النبالء   (2)
 قد نقك الحموي قوك السمع ني هذا.و  214-2/213ينظر: التحبير في المعجم الكبير   (3)
 .1/467معجم البمدان  (4)
 .2/137وفي ت األعي ن  (5)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

وك نت نشرته)رحمه ي( نشرة الزاهد الورع، فقد ك ن يميك في نفسه إلب الزهد   
والقن عف والتقشم والتقمك من ترم الحي ة الدني  وزينت  ، حتب انه ك ن يركك الخبز 

 .(1)وحدل، فعذك في ذلك فص ر يركمه م  الزيت
: وك ن ال يمقي الدرس إال عمب ط  رة، وك ن مقتصدًا في لب سه له (2)ك الذهبييقو   

 ثوب خ م وعم مف صغيرة.
 .(3)ويقوك أيف : وك ن من العمم ء الرب نيين، ك ن ذا تعبد ونسك وقن عف ب ليسير

 فرم  رحالته فتفرد بذكره  ابن تغري بردي من بين المص در التي ترجمت لمبغوي   
 .(4)ك إلب البالد، وسم  الكثيرحيث يقوك: رح

 
ولم يذكر هذل البالد، والذي ترجمه أنه رحك من بمدة)بغشور( إلب مرو الروذ   

و)بنج دل( وهم  البمدان الوحيدان المذان نصت عمي م  س ئر  المص در، وان أكثر 
سم عه لمعمم ك ن في )مرو الروذ( ف ي تستح  أن تكون وطنه الث ني، ولقد م ت 

 .(5)ن بجوار شيخه الحسين المروزيب  ، ودف
، والذي يؤكد أن رحمته وتنقمه (6)ويجعك ي قوت الحموي إق مته في مرو الروذ وبنج دل

وتنقمه ك ن محدودًا ومحصورًا في بالد خراس ن م  ش ر إليه السبكي في عدم سفرل 
إلب بغداد ع صمف الدولف العب سيف آنذاك إذ يقوك عنه: )ولم يدخك بغداد ولو دخم   

 .(7)تسعت ترجمته(ال

                                                           
 .2/137، وفي ت األعي ن 1/10المقدمف  -مشك ة المص بيح  (1)
 . 19/441سير اعالم النبالء   (2)
 .4/1258تذكرة الحف ظ   (3)
 .5/223النجوم الزاهرة   (4)
 .سوم نورد ترجمته عند ذكر شيوخه  (5)
 .1/468معجم البمدان   (6)
 .7/75طبق ت الش فعيف الكبرى   (7)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ويبدو أن البغوي لم تسنح له الفرصف كذلك ألداء فريفف الحج، حيث ذكر عنه   
 ، (1)الذهبي بقوله: ولم يحج وأظنه ج وز الثم نين

 ولعمه إن تيسر له ذلك التس  ذكرل وعرم المزيد من أخب رل.
  (2)أربعم ئفأم  ت ريخ تركه ومغ درته لبغشور وسم عه لمعمم فقد ك ن بعد الستين و   

حيث ك ن عمرل سبعً  وعشرين ع مً ، فرق م ب  ، وتمقب العمم عمب شيوخ   واتخذه  
 وطنً  ث نيً  له، ولم يغ دره  حتب توفي ب  .

 
 المطمب الثالث

 مذىبو العقدي والفقيي
 
يعد البغوي إم مً  من أئمف أهك السنف والجم عف ورجاًل من رج الت الح  وال دى   

 م يؤمن وعمب مذهب م يسير.فبعقيدة السم
ق ك عنه الذهبي: )بورك في تص نيفه ورز  في   القبوك الت م، لحسن قصدل   

وصد  نيته، وتن فس العمم ء في تحصيم  ، وك ن ال يمقي الدرس إال عمب ط  رة، 
وك ن مقتصدًا في لب سه، له ثوب خ م، وعم مف صغيرة عمب من  ج السمم ح اًل 

 .(3)وعقدًا(
 . (4)ط ش كبرى زادل: وك ن متورعً ، ثبتً ، حجف، صحيح العقيدة في الدينويقوك   
 

                                                           
 .7/75، طبق ت الش فعيف الكبرى 19/441سير أعالم النبالء   (1)
 .1/161ينظر: طبق ت المفسرين لمداودي   (2)
 19/441سير أعالم النبالء   (3)

 .2/127مفت ح السع دة   (4)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ق ك السبكي في تكممف شرح الم ذب: قك أن رأين ل يخت ر شيئً  إال واذا بحث عنه 
وجدل أقوى من غيرل هذا م  اختص ر كالمه وهو يدك عمب نبك كبير، وهو حري 

 .(1)بذلك، فإنه ج م  لعموم القرآن والسنف والفقه
. ويؤكد سالمف عقيدته من الفر  (2)وق ك عنه ابن كثير: انه ك ن ع بدًا ص لح ً   

الف لف واالتج ه ت المنحرفف، وأن   ص فيف نقيف، ش  دة اإلم م السبكي له إذ يقرر 
 .(3)أنه ك ن: )س لكً  سبيك السمم(

 ويتفح من هذل األقواك أن اإلم م البغوي ك ن عمب االستق مف والسالمف في  
 العقيدة من االنحرام، وأن عقيدته هي عقيدة أهك السنف والجم عف.

أم  عن مذهبه الفق ي، فقد تفقه البغوي عمب مذهب الش فعي حتب ص ر من   
 ، (4)أئمته، وله فيه كت ب )الت ذيب(

الذي يعد من الكتب المعتمدة عند الش فعيف، وقد بمغ البغوي درجف االجت  د، كم  
، (7)، والسبكي(6)، والذهبي(5)ترجم له، وتكمم عنه، ك بن خمك ن يصفه بذلك ع مف من

(8)، والحموي(7)والسبكي
،
  (10)، وابن العم د الحنبمي(9)والسيوطي 

 
 
 

                                                           
 .4/49شذرات الذهب ، وينظر: 7/75طبق ت الش فعيف الكبرى   (1)
 .2/193ينظر: البدايف والن  يف   (2)
 .7/75طبق ت الش فعيف الكبرى   (3)
 سوم يرتي الحديث عنه عند التحدث عن آث رل ومؤلف ته.  (4)

 .2/136ينظر: وفي ت األعي ن   (5)
 .19/441ينظر: سير أعالم النبالء   (6)
 .7/75ينظر: طبق ت الش فعيف الكبرى   (7)
 .1/468ظر: معجم البمدان ين  (8)
 .12ينظر: طبق ت المفسرين ص  (9)

 .4/49ينظر: شذرات الذهب   (10)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 وغيرهم.
ويعد البغوي من المحققين المدققين في المذهب الش فعي خ صف وقد ألم في الفقه   

عد من الكتب عمب المذهب الش فعي كتبً  كثيرة، من أهم   كت ب)الت ذيب( الذي ي
القميمف المتقنف المحررة... يقوك فيه اإلم م السبكي: )وقدرل ع ك في الدين...وفي 

 .(1)الفقه متس  الدائرة نقاًل وتحقيقً (
وينقك اإلم م السبكي ش  دة عمميف كبيرة عن أبيه الشيخ اإلم م تقي الدين تكشم   

ترجيحه يقوك السبكي:  عن تحقي  اإلم م البغوي وتحريرل لممس ئك الفق يف، وحسن
ك ن الشيخ اإلم م )رحمه ي( يجك مقدارل جدًا، ويصفه ب لتحقي  م  كثرة النقك وق ك 
في ب ب الرهن من )تكممف شرح الم ذب( أعمم أن ص حب )الت ذيب( قك أن رأين ل 

 .(2)يخت ر شيئً  إال إذا بحث عنه وجد أقوى من غيرل، هذا م  اختص ر كالمه
 

 المطمب الرابع
 ثقافتو ومكانتو العممية وثناء العمماء عميو

 
جم  البغوي اختص ص ت متعددة في فروع العمم والمعرفف ك لتفسير والقراءات   

 والحديث والفقه.
. (3)يقوك عنه ت ج الدين السبكي: )ف نه ج م  لعموم القرآن والسنف والفقه رحمه ي(  
ب رعً  عديم النظر في عمم  . وذكرل االصب  ني بقوله: )ك ن هذا الشيخ إم م ً (3)ي(

 .)(4)التفسير وأح ديث رسوك ي

                                                           
 .7/75طبق ت الش فعيف الكبرى   (1)
 .4/49، وينظر: شذرات الذهب 7/75طبق ت الش فعيف الكبرى  (2)
 .7/75طبق ت الش فعيف الكبرى   (3)
 .3/187روف ت الجن ن   (4)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 .(1)وق ك عنه ابن خمك ن: )الفقيه الش فعي المحدث المفسر، ك ن بحرًا في العموم(  

وش د الي فعي بمعرفته بعمم القراءات ق ئاًل فيه:)المحدث المقرئ ص حب 
 .(2)التص نيم(

دكي في اإلم م البغوي: )هو ص حب وينقك ابن العم د الحنبمي رأي ابن األه  
 .(3)الفنون الج معف والمصنف ت الن فعف م  الزهد والورع والقن عف(

 .(4)ووصفه مال عمي الق ري، ق ئاًل: )ك ن م هرًا في عمم القراءات(  
وهذل الش  دات تدك عمب ثق فته الواسعف في مختمم العموم الشرعيف، فقد ن ك من  

مم ء يش دون له ب لففك والعمم والتقدم والتفو  في ميدان العمم الشرعي م  جعك الع
العموم الشرعيف ع مف، خ صف وهو يتميز بتنوع الجوانب واختالم من حي 

التخصص، ففيه يقوك السبكي: )ك ن إم مً  جمياًل ورعً  زاهدًا...ج معً  بين العمم 
 حب ويقوك فيه ي قوت الحموي: )الفقيه الع لم المش ور ص( 5)والعمك..(
 .(6)التص نيم(

 
 
 
 

                                                           
 .2/136وفي ت األعي ن   (1)
 .3/213مرآة الجن ن   (2)

هو أبو بكر بن أبي الق سم بن احمد بن محمد ببن أببي بكبر ببن محمبد ببن سبميم ن اليمنبي الت ب مي الحسبيني  -ي
هببب ، وتبوفي بقريبف المحبيط فبي جمب دي األولبب، مبن  984الحنفي المعروم ب بن األهبدك، عب لم وأديبب، ولبد عب م 

هدليببببف، والبيبببب ن واألعببببالم بم مبببب ت أركبببب ن اإلسببببالم. ينظببببر: هديببببف تصبببب نيفه: االحسبببب ب العميببببف فببببي األنسبببب ب اال
يف ح المكنون 1/239الع رفين  .1/32، وا 

 .4/49شذرات الذهب   (3)
 .1/10مرق ة المف تيح شرح مشك ة المص بيح   (4)
 .7/75طبق ت الش فعيف الكبرى   (5)
 .1/468معجم البمدان   (6)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

وتك د تجم  أغمب المص در التي ترجمت له عمب إم مته ورسوخ قدمه وعمو كعبه   
في التفسير والحديث والفقه، ومن أجك ذلك اشت ر وذاع لقبه بببب )محيي السنف( و 

)ركن الدين(، ولعك م  ذكرل اإلم م الذهبي في شخصيف البغوي وثق فته وسعف عممه 
تفصيك، إذ يقوك فيه: )الشيخ اإلم م العالمف القدوة الح فظ شيخ م  يغني عن ال

اإلسالم محيي السنف ... ك ن سيدًا إم مً  ع لمً  عالمف... له القدم الراسخ في 
، ويقوك فيه أيف : )الش فعي المحدث المفسر (1)التفسير والب ع المديد في الفقه(

اإلم م السيوطي: )ك ن إم مً  ، ويقوك عنه (2)ص حب التص نيم وع لم أهك خراس ن(
 .(3)في التفسير، إم مً  في الحديث، إم مً  في الفقه(

 المطمب الخامس
 بــدء طمبو لمعمم ورحالتو

لم تسعفن  كتب التراجم والسير، خصوصً  تمك التي كتبت وترجمت لإلم م البغوي   
مؤرخون بم  يشفي العميك عن رحالته العمميف وبدايف طمبه لمعمم، ولم يذكر ال

والمترجمون إال ب لنزر اليسير، ومن ذلك م  نقمه اإلم م الذهبي عنه بقوله: )وع مف 
 .(4)سم عه في حدود الستين وأربعم ئف(

ويقوك السبكي: وسم ع ته بعد الستين وأربعم ئف، ويقوك: ولم يدخك بغداد، ولو   
م يحج دخم   التسعت ترجمته... ويقوك في موف  آخر ق ك شيخن  الذهبي: ول

. وذكر الداودي عن سم ع ته مثك قوك السبكي فق ك: (5)وأظنه ج وز الثم نين
 .(6)وسم ع ته بعد الستين وأربعم ئف

                                                           
 .19/441سير اعالم النبالء   (1)
 .2/48، وينظر: شذرات الذهب 4/37العبر في خبر من غبر   (2)
 .1/158، وينظر: طبق ت المفسرين لمداودي 12طبق ت المفسرين ص  (3)
  . 19/440سير أعالم النبالء  (4)
 . 7/75طبق ت الش فعيف الكبرى  (5)
 . 1/161ينظر: طبق ت المفسرين  (6)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

أم  رحالته فتفرد بذكره  ابن تغري بردي من بين المص در التي ترجمت لمبغوي   
أنه . ولم يذكر هذل البالد، والذي ترجمه (1)حيث يقوك: رحك إلب البالد وسم  الكثير

رحك من بمدة)بغشور( إلب مرو الروذ و)بنج دل(، وهم  البمدان الوحيدان المذان 
 2)نصت عمي م  س ئر المص در

وان أكثر سم عه لمعمم ك ن في )مرو الروذ( ليمقب إم مه وشيخه الق في حسين بن 
 محمد المروزي الذي تتممذ عميه ون ك من عممه ودرس المذهب الش فعي عميه...

 ر من أقواك العمم ء الذين ترجموا لحي ته أن رحالته ك نت محصورة في والذي يظ  
بالد خراس ن، وهذا م  أكدل ي قوت الحموي عن رحالته ق ئاًل: وقد انتقك من موطن 
رأسه )بغ ( إلب )مرو الروذ( بعد الستين وأربعم ئف حيث ك ن عمرل سبعً  وعشرين 

اتخذه  وطنً  ث نيً  له، ولم يغ دره  حتب ع مً ، فرق م ب  ، وتمقب العمم عمب شيوخ   و 
 .(3)توفي ب  

والذي يؤكد أن إط ر رحمته وتنقمه ك ن محدودًا م  أش ر إليه السبكي في عدم سفرل   
إلب بغداد ع صمف الدولف العب سيف إذ يقوك عنه: )ولم يدخك بغداد، ولو دخم   

 .(4)التسعت ترجمته(
حصورة في بالد خراس ن، إال أن تمك الن حيف وم  أن رحالته )رحمه ي( ك نت م  

ك نت ثريف برعالم العمم ء،  -موطن اإلم م البغوي -نيس بور -من البالد اإلسالميف
فقد حظيت بحظ وافر من الذكر بين أهك العمم واألثر، بك نقك عن ابن قتيبف في 

 مدحه ألهك خراس ن قوله: )خراس ن أهك الدعوة وأنص ر الدولف، لم  أتب ي
ب إلسالم ك نوا فيه أحسن األمم رغبف وأشدهم إليه مس رعف من ، من ي عمي م أسمموا 

 .(5)طوعً  ودخموا فيه أفواج (
                                                           

 . 5/223ينظر: النجوم الزاهرة  (1)
 . 1/468مدان معجم الب( (2
 . 1/468المصدر نفسه  (3)
 . 7/75طبق ت الش فعيف الكبرى  (4)
 . 1/229أحسن التق سيم  (5)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

وهكذا نرى أن اإلم م البغوي )رحمه ي( م  قمف رحالته في طمبه لمعمم، فقد جم    
والفقه،  اختص ص ت متعددة في فروع العمم والمعرفف، ك لتفسير والقراءات والحديث

 .(1)حتب وصفه اإلم م الذهبي بقوله: )ع لم أهك خراس ن(
 المطمب السادس
 شيــوخو وتالميــذه

 أواًل: شيوخو.
بعد اإلطالع عمب ج نب من حي ة اإلم م البغوي العمميف، تبين لن  أنه ابتدأ بطمب   

د العمم بعد الستين وأربعم ئف، وان رحالته في طمبه لمعمم ك نت محصورة في بال
خراس ن، وخ صف بمدة)مرو الروذ( التي انتقك إلي   من موطنه األصمي )بغ ( بعد 
الستين وأربعم ئف حيث ك ن عمرل سبعً  وعشرين ع م ، فرق م ب  ، وتمقب العمم عمب 

شيوخ   واتخذه  وطنً  ث نيً  له، ولم يغ دره  حتب توفي ب  ، ومن أبرز المش يخ الذين 
 تتممذ البغوي عمي م هم:

أبو الق سم عبد الرحمن الفوراني: هو عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن  -1
ك ن إم مً   -من أهك مرو -فوران الفوراني، اإلم م الكبير أبو الق سم المروزي

ح فظً  لممذهب، من كب ر تالمذة القف ك، وأبو بكر المسعودي، سم  الحديث 
البغوي )رحمه ي(، من عمي الطيسفوني، وأست ذل القف ك، وروى عنه اإلم م 

وك ن شيخ أهك مرو، كثير النقك من أعالم المذهب الش فعي، وقد حمك عنه 
هبب 461العمم أئمف ثق ت، توفي )رحمه ي( بمرو في ش ر رمف ن، سنف 

(2). 

 
                                                           

 . 2/48، وشذرات الذهب 4/37ينظر: العبر في خبر من غبر  (1)
، 3/247، والعببببر 12/98، وينظبببر ترجمتبببه فبببي: البدايبببف والن  يبببف 110-5/109طبقببب ت الشببب فعيف لمسببببكي   (2)

 .18/264لنبالء سير اعالم ا
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

اإلم م أبو عمي الحسين بن محمد الق في: فقيه ش فعي مروزي، ص حب  -2
بغوي )رحمه ي( األوك والذي أخذ عنه أكثر التعميقف في الفقه، وهو شيخ اإلم م ال

من غيرل، ك ن إم مً  كبيرًا، صنم في األصوك والفروع، ومن تص نيفه: تمخيص 
الت ذيب، وشرح فروع ابن الحداد في الفقه، وأسرار الفقه، والتعمي  الكبير، والفت وى،   

 .(1)هبب462توفي )رحمه ي( سنف 
عي: ابن حس ن بن محمد بن احمد بن عبد ي أبو عمي حس ن بن سعيد المني -3

بن محمد بن مني  بن خ لد بن عبد الرحمن بن خ لد بن الوليد الخزومي المنيعي 
الح جي، من أهك مرو الروذ، سم  اإلم م البغوي منه الحديث، ك ن أوك أمرل  ت جرًا 

عند إلب أن نم  م له وتزايدت النعم عميه، وعمت منزلته، وص ر مش رًا إليه 
السالطين، كم  ك ن عمب قدم ع ك من االجت  د والتواف  والبر وكثرة الصدق ت 

والصالة. ق ك عنه ابن كثير : )وك ن يكسوا كك سنف قريبً  من ألم فقير ثي ب ، وك ن 
يج ز البن ت واأليت م والفقراء، واسقط شيئً  كثيرًا من المكوس والوظ ئم السمط نيف 

 .(2)هبب463ه ي( سنف في بالد نيس بور، م ت)رحم
أبو عمر المميحي: هو عبد الواحد بن احمد بن أبي الق سم ال روي المحدث،  -4

راوي الصحيح عن النعيمي، سم  بنيس بور المخمدي وأب  الحسين الخف م وجم عف، 
هبب 463ك ن ثقًف ص لحً ، أكثر عنه محيي السنف اإلم م البغوي )رحمه ي( م ت سنف 

 .(3)ون سنفوله ست وست -
 
 

                                                           
، 3/249، والعبر 2/183، وينظر ترجمته في: وفي ت األعي ن 358 -4/356طبق ت الش فعيف لمسبكي   (1)

 .18/265وسير أعالم النبالء 
، شبببذرات البببذهب 12/103، البدايبببف والن  يبببف 8/270، والمنبببتظم  301 -4/299طبقببب ت الشببب فعي لمسببببكي   (2)
3/313. 

 .316، وبغيف الوع ة لمسيوطي ص18/255عالم النبالء ، وسير أ 3/254العبر   (3)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

أبو الحسن عمي بن يوسم الجويني، بن عبد ي بن يوسم: عم إم م الحرمين،  -5
رحك في طمب العمم، وسم  الكثير، وعقد له مجمس إمالء في خراس ن. ق ك عنه 
ابن السمع ني: المعروم بشيخ الحج ز، صوفي ف فك، مشتغك ب لعمم والحديث، 

تبً  مبوبً  سم ل )السموة(، سم  أب  نعيم عبد صنم كت ب  حسنً  في عمم الصوفيف، مر 
الممك بن الحسن االسفراييني، وأب  محمد عبد الرحمن بن عمر بن النح س، وأب  

عمي بن ش ذان، وأب  عبد ي محمد بن الففك بن نظيم الفراء، وط ئفف بنيس بور 
ط هر  ومكف ومصر. روى عنه اإلم م محمد بن الففك الفراوي، وزاهر ووجيه أبن ء

 .(1)هبب463م ت سنف  -الشح مي وغيرهم
أبو الق سم عبد الكريم بن هوزان القشيري: بن عبد الممك بن طمحف بن محمد  -6

النيس بوري، الممقب زين اإلسالم، اإلم م وص حب الرس لف التي س رت مغربً  
وز ومشرقً ، وص حب البس لف التي أصبح ب   نجم سع دته مشرقً ، واألص لف التي تج 

أحد أئمف المسممين عممً  وعماًل، سم  الحديث من أبي  -ب   فو  الفرقد ورقب
الحسين الخف م، وأبي نعيم االسفرايني وابن ب كويف الشيرازي وغيرهم، أخذ الفقه عن 

أبي بكر الطوسي، وعمم الكالم عن االست ذ أبي بكر بن فودك، ك ن فقي ً  ب رعً  
فسرًا، متفننً ، نحويً  لغويً ، وأديب  ك تبً  ش عرًا، أجم  أصولي ، سنيً  محدثً  ح فظً ، م

أهك زم نه وعصرل عمب انه سيد زم نه، وقدوة وقته، وبركف المسممين في ذلك 
العصر، ولم  مرض لم تفته وال ركعف ق ئمً ، بك ك ن يصمي ق ئمً  إلب أن توفي سنف 

 .(2)هبب465
 

                                                           
، طبق ت الش فعيف 1/257، المب ب لمجزري 2/166، معجم البمدان 5/298طبق ت الش فعيف لمسبكي   (1)

 .1/409لالسنوي 
، مفتببب ح 18/227، والسبببير لمبببذهبي 12/107، البدايبببف والن  يبببف 2/375، وفيببب ت األعيببب ن 8/280المنبببتظم   (2)

 .1/439السع دة 
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

بن المظفر بن محمد بن داود بن أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي:  -7
احمد بن مع ذ بن س ك بن الحكم بن شيرزاد البوسنجي، من أهك بوسنج، تفقه عمب 

أبي بكر القف ك، وأبي الطيب الصعموكي، وأبي ط هر الزي دي، وأبي ح مد 
االسفرايني، وأبي الحسن الطبسي، روى عنه أبو الوقت، ومس فر بن محمد، وأبو 

 د الم ليني وغيرهم. ك ن فقي ً  إم مً  ص لح  زاهدًا ورعً ، ش عرًا المح سن أسعد بن زي
أديبً  صوفيً ، وقد سم  من مش يخ عدة، وك ن يصنم ويفتي ويعظ ويكتب الرس ئك 

 .(1)هبب ببوشنج467الحسنف، وقد أخذ عنه فق  ء بوشنج، توفي )رحمه ي( سنف 
لنيس بوري، المفسر، تمميذ أبو الحسن الواحدي: هو عمي بن احمد بن الحسن ا -8

أبي إسح   الثعمبي، واحد من برع في العمم، روى في كتبه عن ابن محمش، وأبي 
 .(2)هبب468بكر الحيري وط ئفف، وك ن رأسً  في المغف العربيف ، توفي سنف 

أبو الق سم يحيب بن عمي الكشم يني: بن محمد الحمدوني بن أبي الحسن، من  -9
ى قراه ، ك ن فقي ً  مدرسً ، ورعً  متقنً ، تفقه عمب الشيخ أهك مرو، وكشم ين إحد

أبي محمد الجويني، وسم  الحديث، وأممب عدة مج لس بمرو، وخرج إلب الحج ز، 
وسم  من القف ك المروزي، وأبي الحسن عمي بن محمد الحفصوي، وأبي ال يثم 

بمرو، محمد بن مكي الكشمي ن، وأبي سعد أحمد بن محمد الم ليني، وجم عف 
وأصب  ن، وآمك وبغداد وطبرست ن، والكوفف، ونيس بور، وجرج ن، وحموان ومكف، 

 .(3)هبب469توفي )رحمه ي( سنف 

                                                           
، سير أعالم 3/264، العبر 12/112، البدايف والن  يف 8/496، المنتظم 5/117طبق ت الش فعيف لمسبكي  (1)

 . 3/327، شذرات الذهب 18/222النبالء 
 .3/267العبر في خبر من غبر   (2)
 .358-5/357طبق ت الش فعيف لمسبكي   (3)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

أبو ص لح احمد بن عبد ي المؤذن: بن عمي بن احمد النيس بوري الح فظ،  -10
ق ك عنه ابن كثير: كتب عن ألم شيخ، وك ن يعظ ويؤذن لمن س، م ت وقد ج وز 

 .(1)هبب . وقد سم  منه اإلم م البغوي )رحمه ي(470ين سنف الثم ن
أبو عبدي الف رسي ال روي: هو محمد بن مسعود بن عبد العزيز بن محمد،  -11

أبو عبد ي الف رسي ثم ال روي، روى عن أبي محمد السريحي، توفي سنف 
 .(2)هبب472
هبب، 395لد ببغداد سنف أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي: و  -12

هبب، روى عنه 474وسم  من أبي الق سم إسم عيك بن الحسن الصرصري، توفي سنف
 .(3)اإلم م البغوي )رحمه ي(

أبو عمر محمد بن عبد الرحمن النسوي: بن أحمد بن عمي، أبو عمر النسوي  -13
الق في  أخذ الفقه ببمدل عن -يعرم ب لق في الرئيس ق في القف ة بخوارزم، ونس 

الحسن الداودي النسوي، ثم رحك إلب العرا  ومصر، وحصك العمم، والل أمير 
صنم كتبً  في  -المؤمنين الق ئم برمر ي القف ء في النواحي، ولقبه برقفب القف ة

التفسير حسن السيرة في القف ء، ك ن من أك بر أهك عصرل ففاًل وحشمف، بنب 
م أب  إسح   االسفراييني والجرج ني، وأب  سم  بنيس بور اإلم  -مدرسف بخوارزم

معمر االسم عيمي، وبمصر أب  عبدي محمد بن الففك بن نصيم الفراء، 
وبدمش ، أب  الحسن بن عمي بن موسب السمس ر، وبمكف أب  ذر ال روي، وبنس : أب  

 –بكر محمد بن زهير بن أخطك النس ئي، وأممب المجمس، وتكمم عمب األح ديث 
 (4)هبب478أبو عبد ي الفراوي، وعبد المنعم القشيري، وغيرهم توفي سنف  روى عنه:

. 
                                                           

 2/155، طبقببب ت الشببب فعيف لألسبببنوي 5/106جبببوم الزاهبببرة ، الن8/314، المنبببتظم 12/118البدايبببف والن  يبببف   (1)
 .3/335، شذرات الذهب 18/419وسير أعالم النبالء 

 . 3/324، شذرات الذهب 3/278العبر   (2)
 .8/322المنتظم   (3)
 .36، طبق ت المفسرين لمسيوطي ص3/225، المب ب لمجزري 176 -4/175طبق ت الش فعيف لمسبكي   (4)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
أبو الحسين، المب رك بن محمد بن عبيد ي الواسطي: نزيك نيس بور، من  -14

أرك ن الفق  ء الح فظين لممذهب والخالم، تفقه بواسط، وببغداد عمب الق في أبي 
رس المشطبيف، ك نت له يد قويف في الطيب، ثم خرج إلب نيس بور، ودرس ب لمدا

النظر ويحفر المج لس، وين طح الخصوم، سم  الحديث بواسط، والبصرة، وبغداد، 
ومصر، ومن شيوخه: أبو عمي بن ش ذان، وأبو عبد ي محمد بن الففك بن 

نصيم الفراء وغيرهم . روى عنه إسم عيك بن محمد الح فظ وغيرل، وافر في اخر 
 (1)هبب492ي( سنف  عمرل. توفي )رحمه

أبو تراب عبد الب قي بن يوسم المراغي: ابن ص لح بن عبد الممك بن  -15
ه رون، نزيك نيس بور، ك ن إم مً  ف فاًل، حسن السيرة، قوي النفس، تفقه ببغداد 

سم  أب  عمي بن ش ذان، وأب  الق سم  -عمب الق في أبي الطيب، وبه تخرج واشت ر
عنه زاهر الشح مي، وابنه عبد الخ ل  بن زاهر، وآخرون،  بن بشران، وغيرهم  روى

 .(2)هببب(، وله إحدى وتسعون سنف492ك ن ورعً  ت ركً  لمدني ، توفي سنف )
أبو الق سم عبد ي بن عمي الطوسي: بن إسح   اخو نظ م الممك، من أهك  -16

حين  طوس، دخك نيس بور، لطمب العمم، وحفور مج لس الحديث، واستوطن   إلب
وف ته. ك ن عفيفً  مواظبً  عمب قراءة القرآن، غير مداخك ألخيه في شيء من أمور 
السمط ن، سم  أب  عثم ن الص بوني بن مسرور، ون صر العمري، وعبد الغ فر بن 

 .(3)هبب499محمد الف رسي، واألست ذ أب  الق سم القشيري وغيرهم، توفي سنف 
 
 
 

                                                           
 .  312-5/311عيف لمسبكي طبق ت الش ف  (1)
 .3/398، شذرات الذهب 3/333، العبر 5/96طبق ت الش فعيف لمسبكي   (2)
 .3/409، شذرات الذهب 3/353، العبر 5/70طبق ت الش فعيف لمسبكي   (3)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 ثانيًا: تالميذه...
البغوي تمميذًا يتمقب عن أس تذته م  تجود عميه به أفك رهم من عمم بعد أن ك ن   

ومعرفف وفي شتب فنون العمم حتب وع ل واستوعبه، وب در إلب تدوين الكثير منه، 
 أصبح البغوي شيخً  ب رزًا، يعطي العمم الذي اكتسبه بذات ال مف التي تمقب ب  .

بك تج وز ذلك إلب التعميم، فقد فمم تقتصر ج ودل العمميف عمب الترليم والتصنيم 
حفر مج لسه كثير من طالب العمم الذين تمقوا عميه العموم الشرعيف، وخ صف في 
مرو الروذ، وذلك لم  اكتسب من ش رة ومك نف عمميف مرموقف، وحفظت لن  كتب 

 التراجم والطبق ت بعفً  من م وهم:
بن مسعود البغوي  الحسن بن مسعود البغوي، أبو عمي: أخو اإلم م الحسين -1

تفقه عمب أخيه حتب حفظ المذهب، ك ن ف فاًل، ظريفً ، لطيفً ، رقي  القمب، حسن 
 .(1)هبب529هبب وتوفي سنف 458المع شرة، ولد سنف 

محمد بن داود بن احمد بن رفوان، أبو عبد ي االيالقي ، قدم إلب مرو وأق م  -2
ً  ص لحً ، حسن السيرة ، توفي سنف بمدرسف السمع ني، وتفقه عمب البغوي، ك ن فق ي

 .(2)هبب(539)
محمد بن عبد الرحمن بن عبد ي، أبو جعفر السجست ني، سكن مرو الروذ  -3

حتب توفي في  ، تفقه عمب اإلم م البغوي، ك ن فقي ً  ف فاًل، ص لحً ، حريصً  عمب 
 .(3)ه(540طمب العمم، راغبً  في ذلك، توفي سنف )

ن بن أبي بصر بن يوسم الص ئغ، أبو محمد المروذي، من الحسين بن الحسي -4
أهك مرو. وأصمه من مرو الروذ، تفقه وسم  الحديث من اإلم م البغوي، ك ن شيخً  

 .(4)هب(541هبب( وتوفي سنف )470راغبً  في الخير وأهمه، ولد سنف )
                                                           

، التحبير 1/468، معجم البمدان 7/68، طبق ت الش فعيف لمسبكي 2/187طبق ت الش فعيف لألسنوي   (1)
 . 214-2/213لمسمع ني 

 .2/128، التحبير 1/468، ومعجم البمدان 7/68طبق ت الش فعيف لمسبكي   (2)
 .4/15، شذرات الذهب 3/191، مرآة الجن ن 5/305، النجوم الزاهرة 4/133، العبر 2/150التحبير  (3)
 .229-1/228التحبير   (4)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

عبد الرحمن بن عمي بن أبي العب س بن عمي بن الحسين بن الموف  النعيمي  -5
الموفقي، ك ن فقي ً ، ف فاًل ع رفً  ب لمذاهب، من ظرًا ورعً  كثير التالوة والصالة... 

 .(1)هبب(542تفقه عمب اإلم م البغوي، توفي سنف )
مث ور بن فزكول: أبو مق تك الدليمي اليزدي يمقب عم د الدين، ك ن فقي ً ، أديبً   -6

 م البغوي ويعد من كب ر ش عرًا، من أزهد أهك عصرل وأعمم م، تفقه عمب اإلم
 .(2)هببب546تالمذته توفي سنف 

أسعد بن احمد بن يوسم بن احمد بن يوسم، أبو الغن ئم الب منجي الخطيب،  -7
 .(3)ه(548هبب( وتوفي سنف )477تفقه عمب اإلم م البغوي، ولد سنف )

عبد الرحمن بن عبدي بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن الحسين بن  -8
ق مته ووف ته بمرو عم ر بن حفص بن زيد الميثي: الشيخ أبو محمد النب ي، والدته وا 

الروذ وهو من تالمذة اإلم م البغوي، تفقه عميه وسم  منه الحديث...أم م ف فك، 
مفت ورع دين ح فظ لمذهب الش فعي، راغب في الحديث ونشرل، حسن األخال  

 .(4)هبب548، توفي سنف كثير الصالة والعب دة، جم  بين العمم والعمك
مسعود بن احمد بن يوسم بن احمد بن يوسم بن احمد بن يوسم، أبو الفتح  -9

الخطيب الب منجي: تفقه بمرو الروذ عمب اإلم م البغوي، ك ن فقي ً  ف فاًل، ج معً  
هبب وتوفي سنف نيم وأربعين 448بين العموم، والفقه واألدب، والوعظ، ولد سنف 

 .(5)وخمسم ئف

                                                           
 .1/87، المب ب 2/31، األنس ب 153-7/152طبق ت الش فعيف لمسبكي   (1)
 .7/277طبق ت الش فعيف لمسبكي   (2)
 .7/41المصدر نفسه   (3)
 .4/148، شذرات الذهب 3/253، المب ب 149 -7/148طبق ت الش فعيف لمسبكي   (4)
 .7/296، طبق ت الش فعيف لمسبكي 2/297التحبير لمسمع ني   (5)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

محمد بن عمر بن محمد بن محمد، أبو عبد ي الش شي: من الفق  ء العب د،  -10
تفقه بمرو عمب اإلم م البغوي، وحدث عنه ب ألربعين الصغرى له، ورواه  عنه عبد 

 .(1)هبب(556الرحيم بن السمع ني، توفي سنف )
محمد بن عمر بن محمد بن موسب، أبو عبد ي الش شي: تفقه عمب اإلم م  -11

 .(2)ه(566هبب( وتوفي سنف )488البغوي، ك ن فقي ً  ص لحً ، ولد سنف )
أبو محمد الموف  بن عمي بن محمد بن ث بت بن أحمد الفقيه الخرقي: تفقه  -12

عمب اإلم م البغوي وسم  منه الحديث، ك ن فقي ً  ف فاًل ورعً ، زاهدًا ، توفي سنف 
 .(3)هبب(557)

الحسين بن عمي بن يعقوب، أبو عمي  محمد بن الحسين بن محمد بن -13
المروزي الزاغولي: ك ن ص لحً  ف فاًل، سديد السيرة، ق نعً  ب ليسير، ع رفً  ب لحديث، 

ونظر في األدب وكتبه، س فر إلب هراة ونيس بور، سم  بمرو الروذ من اإلم م 
 .(4)البغوي
م م البغوي، عبد الرحمن بن عمر األصفر، أبو نعيم الب منجي: تفقه عمب اإل -14

 .(5) يقوك: لم  فرغت من التفقه عمب اإلم م الحسين بن مسعود الفراء...
عبد ي بن محمد بن المظفر بن عمي، أبو محمد بن أبي بكر المتولي  -15

 .(6)ال  مري البغوي، تفقه عمب اإلم م البغوي
 
 

                                                           
 .6/165طبق ت الش فعيف لمسبكي   (1)
 .6/165لش فعيف لمسبكي ، طبق ت ا175 -2/174التحبير   (2)
 .7/313، طبق ت الش فعيف لمسبكي 424-2/423التحبير   (3)
، البببببوافي ب لوفيببببب ت 4/187، شبببببذرات البببببذهب 6/232، األنسببببب ب 100 -6/99طبقببببب ت الشببببب فعيف لمسببببببكي   (4)
2/37. 

 .7/179طبق ت الش فعيف لمسبكي   (5)
 . 7/131المصدر نفسه   (6)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المطمب السابع 
 نتاجو العممي )تصانيفو (

 
متنوعف في التفسير، والقراءات، والحديث والفقه، وقد القت  ترك اإلم م البغوي كتب ً   

كتبه قبوك العمم ء، وذاع صيت   وانتشرت، وفي ذلك يقوك الح فظ الذهبي: )بورك له 
في تص نيفه ورز  في   القبوك الت م لحسن قصدل، وصد  نيته، وتن فس العمم ء في 

 . (1)تحصيم  (
ته الش رة وذاع ذكره ، أال أن البعض اآلخر واإلم م البغوي وأن قدر لبعض مؤلف   

من   لم يتواتر ذكره  لدى مؤرخي عصرل ممن ترجم لحي ته، وم  تواتر ذكرل من 
مؤلف ته وم  لم يتواتر ال يمثك آث رل وتآليفه كم   ألن المص در تشير إلب وجود 
ه من   مؤلف ت أخرى له وأن أغفك المؤرخون ذكر أسم ئ  ، والمؤلف ت التي نسبت إلي

 المفقود ومن   المخطوط ومن   المطبوع .
وتن وله لمعموم تن وك الن قد البصير الفقيه ببواطن األمور، ق ك السيوطي: )ك ن   

 . ومن تص نيفه:(2)إم مً  في التفسير إم مً  في الحديث في الفقه(
: الظ هر من أسم هذا الكت ب أنه يجم  (3)أربعون حديثً  نص عميه الذهبي -1
بعين حديثً  انتخب   من كتب الحديث الصحيحف، حيث لم يردن  في الكتب التي أر 

ترجمت لإلم م البغوي وصفً  ل ذا الكت ب، وم  هي الموفوع ت التي تدور حول   
 هذل األح ديث .

 : (4)األنوار في شم ئك النبي المخت ر أو)آث ر األنوار في شم ئك النبي المخت ر( -2
 

                                                           
 . 19/441سير أعالم النبالء   (1)
 .38طبق ت المفسرين ص   (2)
 .19/439سير أعالم النبالء   (3)
 .1/195ورد ذكرل في كشم الظنون   (4)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
الكت ب انه من كتب السيرة النبويف، ويبدو أن اإلم م البغوي الظ هر من اسم هذا 

( وصف ته، وقد سمك البغوي في ترليفه ل ذا الكت ب جم  فيه أخب ر الرسوك)
من جه المعروم الذي يعتمد عمب إيراد األح ديث، ولم يردن  في الكتب التي ترجمت 

كت به:)الرس لف لإلم م البغوي وصفً  ل ذا الكت ب سوى م  ذكرل الكت ني في 
 .(1)( ب ب عمب طريقف المحدثين ب ألس نيد101المستطرفف( إذ ق ك: أنه رتبه عمب)

: وهو ب لمغف الف رسيف في الفقه الش فعي، وهذا (2)ترجمف األحك م في الفروع -3
الكت ب أنفرد بذكرل ح جي خميفف، وهو من مؤلف ت اإلم م البغوي ب لمغف الف رسيف، 

 في الفقه . –يدك عميه اسمه ويدخك موفوعه كم  
: وهو كت ب جميك في فقه الش فعي، محرر م ذب مجرد (3)الت ذيب في الفقه -4

عن األدلف غ لبً ، لخصه اإلم م البغوي من تعمي  شيخه الق في حسين وزاد فيه 
ونقص، ويعد هذا الكت ب من الكتب المعتمدة في الفقه الش فعي، وله مختصران 

خر لش  ب االسكندري، يق  في أرب  مجمدات فخ م، يوجد أحدهم  لممروزي واآل
( فقه ش فعي، يرج  ت ريخ نسخه إلب 292منه المجمد الراب  في الظ هريف تحت رقم)

 . (4) هبب(، ونسخف أخرى في دار الكتب المصريف599سنف )
 : (5)الجم  بين الصحيحين -5
 
 

                                                           
 . 105الرس لف المستطرفف ص   (1)
 .1/397كشم الظنون   (2)
، تببذكرة 2/136، وفيبب ت األعيبب ن 1/397، هديببف العبب رفين 467/ 1، معجببم البمببدان 1/517كشببم الظنببون   (3)

 .4/1257الحف ظ 
 . 3/212ف رس الكتب خ نف المصريف   (4)
، البدايبببببف والن  يبببببف 2/240، المختصبببببر فبببببي أخبببببب ر البشبببببر3/213، مبببببرآة الجنببببب ن 2/136وفيببببب ت األعيببببب ن   (5)
12/193 . 



 29  
 

     

   
 

  
 
 
 

 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ح ديث التي اتف  عمي   يظ ر من أسم هذا الكت ب أن اإلم م البغوي جم  فيه األ
الشيخ ن البخ ري ومسمم، فقد أراد البغوي أن يجم  في كت به هذا أصح األح ديث 

(، ويعد هذا الكت ب من الكتب المفقودة إذ نج ك م  يتصك وأثبت   نسبف لمرسوك)
 به، ولم يردن  وصم له في كتب التراجم التي نسبت هذا الكت ب لمبغوي .

 .(1)مذيشرح )الج م ( لمتر  -6
 :(2)شرح السنف -7
 3: 675: وتوجد منه نسخف مخطوطف في المكتبف السميم نيف رقم(3)فت وي البغوي -8

ويتفمن هذا الكت ب مس ئك فق يف سئك عن   اإلم م البغوي فرج ب عمي   وأفتب 
في  ، يقوك في   السبكي: )وهي فت وى مش ورة لنفسه غير فت وى الق في حسين التي 

، وهذل الفت وى غير فت وى شيخه وان ك ن قد جمع   هو عنه (4)ه(عمق   هو عن
أيفً ، فقد ورد عن السبكي انه ق ك: )وقد رأيت المسرلف في )فت وى الق في( وقد 

 .(5)ق ك ج مع   البغوي عقب  ...(
 :(6)فت وى المرو الروذي -9
ف وهي فت وي شيخ الق في حسين ... وتوجد من   نسخف في المكتبف الظ هري 

 فقه ش فعي(. 374)2311بدمش  رقم 
 : (7)الكف يف في الفروع -10
 

                                                           
 .245/ 6ت ريخ األدب العربي )الترجمف العربيف (   (1)
 1041 -3/1040شم الظنون ، ك4/1257، تذكرة الحف ظ 2/136، وفي ت األعي ن 1/467معجم البمدان  (2)

 .6/243، ت ريخ األدب العربي )الترجمف العربيف( 2/102، مفت ح السع دة 
 .6/246، ت ريخ األدب العربي)الترجمف العربيف( 7/75طبق ت الش فعيف الكبرى لمسبكي   (3)
 .7/75طبق ت الش فعيف   (4)
 .4/214المصدر نفسه   (5)
 .49 -48/ 1شرح السنف   (6)
 .2/1499م الظنون كش  (7)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

وهو من المختصرات في الفقه الش فعي ب ألعجميف، كذا وصفه ح جي خميفف الذي 
 إنفرد بذكرل، وهو من مؤلف ت اإلم م البغوي ب لمغف الف رسيف.

بعمم  : يظ ر من اسم هذا الكت ب أن موفوع ته تتصك( 1)الكف يف في القراءة -11
 القراءات وهو من كتبه المفقودة .

 .(2)المدخك إلب مص بيح السنف -12
 .(3)مص بيح السنف -13
: وهو تفسير لمقرآن الكريم متوسط الحجم، ج م  ألق ويك (4)مع لم التنزيك -14

السمم في تفسير اآلي، محمب ب ألح ديث النبويف الشريفف، وهو مطبوع ومتداوك بين 
مختصرات، وقد ق م أحد طمبف العمم بدراسف من جه في التفسير أهك العمم وله عدة 
 .(5)في رس لف عمميف

معجم الشيوخ: وهو من قبيك الف رسف والمشيخف، وهي كتب دأب العمم ء عمب  -15
 .(6)ترليف  ، يدونون في   أسم ء شيوخ م، ومروي ت م من الكتب واألجزاء عن م

 
 
 

                                                           
 .2/1499كشم الظنون   (1)
، ويوجبببد منبببه نسبببخف مخطوطبببف فبببي مكتببببف )قولبببف( ب لقببب هرة 6/235تببب ريخ األدب العرببببي )الترجمبببف العربيبببف(   (2)
1/94. 

، هديببف 2/1698، كشببم الظنببون 4/214، طبقبب ت الشبب فعيف الكبببرى لمسبببكي 19/440سببير أعببالم النبببالء   (3)
م( فببي مجمببدين، ثببم 1876 -هبببب 1294  هببذا الكتبب ب بمطبعببف بببوال ، ب لقبب هرة عبب م )، وقببد طببب1/312العبب رفين 

 م(.1900 -هبب 1318الق هرة ع م )-طب  مرة أخرى ب لمطبعف الخيريف

 .2/1726، كشم الظنون 7/75، طبق ت الش فعيف لمسبكي 2/136، وفي ت األعي ن 1/467معجم البمدان   (4)

2/1726. 
تفسير، رس لف م جستير من قبك: عف م عبد الغفور حميد، دار الفرق ن لمنشر ينظر: البغوي ومن جه في ال  (5)

 م.1982 -هبب 1402الطبعف األولب  -األردن -والتوزي ، عم ن
 .1/312هديف الع رفين   (6)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المطمـــب الثــــامن
 وفـاتو :

إم من  البغوي إلب الرفي  األعمب بعد أن خمم وراءل تراثً  فكريً  فخمً ،  رحك  
ونت جً  عمميً  ب رعً ، عمب أنه من حممف العمم العدوك، ودفن عند شيخه الق في 

 وقبرل مش ور هن لك. حسين، بمقبرة الط لق ن 
وف ته وأم  ت ريخ وف ته، فمم تتف  المص در التي ترجمت لحي ته عمب تحديد سنف   

. وهو القوك الراجح الختي رل عند (1)هبب516إال أن أغمب   حدده  في ش ر شواك سنف 
 أكثر المص در وأقدم   .

هبب( 510: ان وف ته)رحمه ي( في شواك سنف عشر وخمسم ئف)(2)وذكر ابن خمك ن  
)بمرو الروذ(، ثم ق ك بعد ذلك: )ورأيت في كت ب:)الفوائد السفريف( التي جمع   

هبب( ومن 516: أنه توفي سنف)(3)شيخ الح فظ: زكي الدين عبد العظيم المنذريال
. وكذلك فعك ابن كثير، فبعد أن ذكر وف ة البغوي في (4)خطه نقمت هذا وي اعمم

 .(6)، وت بعه الزركمي(5)ه(516ه( ق ك: )وقيك في سنف 510حوادث سنف )
 
 
 
 

                                                           
، وطبقبب ت الشبب فعيف 4/1258، وتببذكرة الحفبب ظ 19/442، وسببير اعببالم النبببالء 1/467ينظبر: معجببم البمببدان  (1)

 . 1/159، وطبق ت المفسرين 5/224، والنجوم الزاهرة 7/77كي الكبرى لمسب
 . 2/136وفي ت األعي ن  (2)
ه( 580هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدي بن سالمف بن سعيد الح فظ، أبو محمد المنذري، ولد سبنف ) (3)

 . 5/277، وشذرات الذهب1/610ه( . ينظر: وفي ت االعي ن656وتوفي سنف )
 . 1/402وفي ت األعي ن  ينظر: (4)
 . 2/240المختصر في أخب ر البشر  (5)
 . 2/284ينظر: االعالم  (6)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

ثم ق ك: )وقد تقدم  -هبب( 515لكن ابن تغري بردي ذكر: ان وف ته ك نت سنف )  
ذكر وف ته في السنف الم فيف، والصحيح أنه م ت في هذل السنف أي سنف 

وهو ( 2)هبب(516. وذكر المنذري أن وف ته سنف ست عشرة وخمسم ئف )(1)هب(516
 الراجح وي اعمم.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 5/223النجوم الزاهرة  (1)
 . 2/136ينظر: وفي ت األعي ن  (2)



 33  
 

     

   
 

  
 
 
 

 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 
 المبحث الثاني

 ن مطمباناإلحكام المتعمقة بالمال في عقود التبرعات, ويتضم
 (1)المطمب األول: حكم الرقبى

 اختمم أهك العمم في جواز الرقبب عمب قولين:
، وروي ذلك (3)وىو الذي رجحو اإلمام البغوي، (2): أن   ج ئزة ك لعمرىالقول األول

، عن عمي بن أبي ط لب، وابن عب س، وعبد ي بن عمر، وج بر بن عبد ي 
ليه ذهب مج هد، وقت دة، وط وو  س، وأبي يوسم من الحنفيف، وهو الصحيح عند وا 
 .(4)الش فعيف وأحمد والزيديف وابن حزم

 واستدل أصحاب ىذا القول بما يأتي:
)العمرى ج ئزة ألهم  ، والرقبب ج ئزة  . عن ج بر ق ك: ق ك رسوك ي1

 .(5)ألهم  (

                                                           
الرقبببب مببن المراقبببف، ألن كببك واحببد يرقببب مببوت صبب حبه . القبب موس المحببيط: مبب دة )رقببب( والببنظم المسببتعذب  (1)

، وصببورة الرقبببب: أن يقببوك أرقبتببك هببذل الببدار، أو هببي لببك حي تببك عمببب أنببك إن مببت 1/448ب بب مش الم ببذب 
قبمي ع دت إلي، وان مت قبمك ف ي لك ولعقبك، وسميت ببذلك الن كبك من مب  يرقبب مبوت صب حبه . المغنبي 

 . 2/435، شرح منت ب اإلرادات 5/401
. ينظبببر: القببب موس المحبببيط: مببب دة  العمبببرى: مبببرخوذة مبببن العمبببر، وهبببي مببب  يجعبببك لبببك طبببوك عمبببرك أو عمبببرل ((2

، وصبببورة العمبببرى: أن يقبببوك الرجبببك، أعمرتبببك داري 1/448)عمبببر(، والبببنظم المسبببتعذب ب ببب مش الم بببذب 
هذل، أو هي لبك عمبرك، أو مب  عشبت، أو مبدة حي تبك، أو مب  حييبت، أو نحبو هبذا، سبميت ببذلك لتقييبده  

، وأسب ك 2/462، وبدايبف المجت بد 3/76 ر ب لعمر، وهبي جب ئزة شبرع ي فبي قبوك أكثبر أهبك العمبم . االختيب
 .  5/686، والمغني 1/448، والم ذب 3/96المدارك 

 . 4/423شرح السنف  ((3
، أسنب المط لب 12/89، المبسوط لمسرخسي  4/510، مصنم ابن أبي شيبف 9/195مصنم عبد الرزا   (4)

 . 9/164ب ، المحم5/145، البحر الزخ ر 5/401، المغني 2/480شرح روفف الط لب 
 ، وق ك: هذا حديث حسن .3/633سنن الترمذي  ((5
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

بب لمن ق ك: )العمرى لمن أعمره  والرق . عن ج بر بن عبد ي عن رسوك ي 2
 . (1)ارقب  (

 .(2)دك الحديث ن عمب أن العمرى والرقبب سواء في الحكم :وجه الداللف
  ريف ال تورث، روي ذلك عن الحسن : أن الرقبب غير ج ئزة، وأن   عالقول الثاني

ليه ذهب اإلم م أبي حنيفف، وم لك وأصح به، والقوك القديم لمش فعيومحمد  .(3)، وا 
 القول بما يأتي:واستدل أصحاب ىذا  
 .(4): )أج ز العمرى، ورد الرقبب(. م  روي أن النبي 1

 .(5)دك الحديث عمب جواز العمرى وبطالن الرقبب:وجه الداللف
ق ك: )ال تعمروا وال ترقبوا، فمن أعمر  . عن ج بر بن عبد ي أن رسوك ي 2

 .(6)شيئ ي، أو أرقبه، ف و سبيك الميراث(
 .(7)حديث عمب عدم جواز الرقبب لمن ي عن  دك ال :وجه الداللف
إن الن ي في الحديث إنم  ورد عمب سبيك اإلرش د وأن ال تطمعوا برن : ورد عمي م

 يعود إليكم شيُء من اإلرق ب واإلعم ر، ألن سبيمه الميراث لمن أعمرت أو أرقبت 
 . (8)له
 

                                                           
 . 248، المنتقب البن الج رود ص 11/430صحيح ابن حب ن  (1)
 . 9/342ينظر: عون المعبود  (2)
 . 5/370، روفف الط لبين 6/61، الت ج واإلكميك 7/297، البحر الرائ  5/104ينظر: تبين الحق ئ   (3)

 ، هذا حديث غريب .4/128، ق ك في نصب الرايف 2/265، وأبو داود 9/194( مصنم عبد الرزا  (4
 . 6/117ينظر: بدائ  الصن ئ   (5)
، فببي العمببرى: 6/273(، والنسبب ئي 3556، فببي البيببوع: ببب ب مببن قبب ك فيببه ولعقبببه )3/295أخرجببه أبببو داود  (6)

(، والحبديث أخرجبه 587عمبرى )، في ال بف وال2/168ب ب ذكر اختالم ألف ظ الن قمين، والش فعي في المسند 
، وقب ك اببن دقيب  العيبد: هبو عمبب شبرط الشبيخين 6/175، والبي قي فبي السبنن4/93الطح وي في شرح االث ر

 . 3/71وصححه أبو الفتح القشيري وق ك عمب شرط م . تمخيص الحبير
 . 4/62ينظر: شرح الزرق ني  (7)
 . 1/373الوه ب ، فتح 2/480ينظر:أسنب المط لب شرح روفف الط لب  (8)
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 . (1)ب لخطر. ق لوا: إنه تمميك معم  بخطر وال يجوز تعمي  التمميك 3
بعببد عبرض أقببواك الفببريقين وأدلبت م، يبببدو لبي أن مبب  ذهبب إليببه اإلمبب م  القـول الــراج :

البغوي ومبن وافق بم القب ئمين: ببرن الرقببب مشبروعف هبو البراجح، لألح ديبث البواردة فبي 
ذلبببك، هبببذا وقبببد رجبببح اإلمببب م الشبببوك ني أن العمبببرى والرقببببب تكبببون لممعمبببر والمرقبببب 

 (2)يدة بمدة العمر أو مطمقف أو مؤبدةولعقبه، سواء ك نت مق
 المطمب الثاني

 (3)الرجوع في ال بف

 لموالد في م  وهبه البنه 
 اختمم الفق  ء في جواز رجوع األب في هبته البنه عمب قولين:

: أن الوالد إذا وهب لولدل شيئ ي، وسمم إليه ج ز لبه الرجبوع فيبه، غيبر أن القول األول
ج  إال عن غرض ومقصود مثك أن يريبد التسبويف ببين األوالد، أو إبدالبه األولب أال ير 

 ، (4)وىو الذي رجحو اإلمام البغويبم  هو أنف  لمولد، 
 
 

                                                           
 . 5/401المغني  (1)

 . 7/139( نيك األوط ر (2
( ال بببف لغببف: أصبببم   وهببب، وال بببف: العطيبببف الخ ليببف عببن األعبببراض واألغببراض . لسبب ن العبببرب البببن منظبببور (3

1/803  . 
، 2/396، مغنبببي المحتببب ج 8/3، مواهبببب الجميبببك 7/796واصبببطالح ي: تمميبببك ببببال عبببوض. البن يبببف لمعينبببي     

. وقببد فببر  الفق بب ء بببين ال بببف والصببدقف وال ديببف، ف ل بببف: تمميببك بببال عببوض لببم يببتمحض  5/649 المغنببي
لثبواب اآلخببرة، والصببدقف: تمميببك ببال عببوض تمحببض لثببواب اآلخبرة، وال ديببف: مبب  نقببك مبن ال بببف إلببب مكبب ن 

 الموهوب . ينظر: المص در نفس   .
 . 4/427( شرح السنف (4
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

سببح  ، وأبببي ثببور، وأحمببد فببي  ليببه ذهببب األوزاعببي، والحنفيببف، وم لببك، والشبب فعي، وا  وا 
مب  وهبب ، غيبر أن بم قب لوا: أن لبألب الرجبوع في(1)ظ هر المذهب، وابن حبزم الظب هري

 . (2)لولدل، سواء قصد برجوعه التسويف بين األوالد أو لم يرد
 واستدل أصحاب ىذا القول بما يأتي:

م  روال محمد بن النعم ن بن بشير)رفي ي عن م ( أنه ق ك: إن أب ل أتب به رسوك  .1
: )أكك ولدك ، فق ك: إني نحمت ابني هذا غالم ي ك ن لي، فق ك رسوك ي ي 
 ، (3): )ف رجعه(ه مثك هذا( فق ك: ال، فق ك رسوك ي نحمت

وفي روايف أخرى ق ك: )فرش د عمب هذا غيري( ثم ق ك: أيسرك أن يكونوا إليك في  .2
الداللف من هذا الحديث: هو . وجه (4)البر سواء؟ ق ك: بمب، ق ك: )فال إذاي(

استحب ب التسويف بين األوالد في النحك وفي غيره  من أنواع البر حتب في القبك، 
 .(5)ذكوراي ك نوا أو إن ث ي حتب ال يعرض في قمب المففوك م  يمنعه من برل

ق ك: )ال يحك لمرجك أن . م  روي عن ابن عمر)رفي ي عن م ( أن النبي 2
 .(6)هبف فيرج  في   إال الوالد فيم  يعطي ولدل( يعطي عطيف أو ي ب

ق ك: )ال يحك ألحد أن  . م  روي عن ابن عب س)رفي ي عن م ( أن النبي 3
 . (7)يعطي عطيف فيرج  في   إال الوالد فيم  يعطي ولدل(

                                                           
، وح شببببيف الجببببالك المحمببببي عمببببب 9/39، ونتبببب ئج األفكبببب ر 3/89ك المببببدارك ، وأسبببب 2/428( بدايببببف المجت ببببد (1

، 154، ومغنبببي ذوي األف ببب م ص6/309، وتحفبببف المحتببب ج 2/401، ومغنبببي المحتببب ج 3/113المن ببب ج 
 . 10/86، والمحمب 5/668والمغني 

 ( ينظر: المص در نفس   .(2
، في ال ب ت: ب ب 1242_3/1241(، ومسمم 2586، في ال بف: ب ب ال بف لمولد )5/211( أخرجه البخ ري (3

 ( .9/1623كراهف تففيك بعض األوالد )
 ( .17/1623، في ال ب ت: ب ب كراهف تففيك بعض األوالد )1244_3/1243( مسمم (4
 . 4/426( شرح السنف (5
ك: ، وقبب 6/305(، والترمببذي 2377حببديث رقببم ) 3/795، والمفببظ لببه، وابببن م جببه 2/621( أخرجببه أبببو داود (6

 هذا حديث حسن صحيح .
 (، وق ك: هذا حديث حسن صحيح .1298، حديث رقم )4/300( أخرجه الترمذي (7
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

وجه الداللف من هذين الحديثين: أن ال بف ال يحصك ب   الممك إال بعد التسميم،   
ذا سمم،   .(1)فال يحك له الرجوع إال فيم  ي ب لولدل لتخصيص السنفوا 

: أنه ليس لألب الرجوع فيم  وهبه لولدل، وهو قوك سفي ن الثوري القول الثاني
ليه ذهب الش فعيف في هبف الدين لمولد  .(2)والعنبري، واإلم م أحمد في روايف، وا 

 واستدل أصحاب ىذا القول بما يأتي:
ق ك: )الع ئد في هبته  في ي عن م (، عن النبي . م  روال ابن عب س)ر 1

 .(3)ك لع ئد في قيئه(
 وجه الداللف: أن هذا ع م في كك ع ئد في هبته، فيشمك الوالد وغيرل .

وأجيب عنه: برن هذا الحديث خصصته عموم األح ديث التي استدك ب   أصح ب   
 القوك األوك.

لب فمم يجز الرجوع في   كصدقف . وألن   هبف يحصك ب   األجر من ي تع 2
 .(4)التطوع

وأجيب عنه: برن قي س م ال بف عمب الصدقف فمنقوض ب بف األجنبي فإن في   أجراي 
 .(5)ندب إلي   وثواب ي، فإن النبي

 
                                                           

 . 4/425( شرح السنف (1
2) . 4/311، وكش م القن ع 5/668، والمغني 2/58( ح شيف البيجوري عمب شرح الغزي   
) (، وفي ال بف: بب ب هببف الرجبك 2621، في ال بف: ب ب ال يحك ألحد أن يرج  في هبته)5/234( أخرجه البخ ري 7

( .7/1622، في ال ب ت: ب ب تحريم الرجوع في الصدقف )3/1240(، ومسمم 2589المرأته)  
 
4) . 3/94( أس ك المدارك   
( بقوله)(5 : إسن دل حسبن . ف ل ببف مبن 3/180، ق ك في التمخيص 6/169(: )ت  دوا تح بوا(، ينظر: سنن البي قي 

بب التودد بين اإلخوان، وجبنس ال ببف منبدوب إليبه، لشبموله معنبب التوسبعف عمبب الغيبر ونفبي ب ب اإلحس ن واكتس ب س
الشح، والففك في   يثبت بإزاء م  قصد به وجه ي تع لب ك ل بف لمصمح ء ونحو ذلك، وال خيبر فيمب  قصبد ببه ريب ء أو 

، 4/299، وكشببب م القنببب ع 5/649سبببمعف، وال تسبببتحب إن قصبببد ب  مب هببب ة وريببب ء أو سبببمعف فتكبببرل . ينظبببر: المغنبببي 
. 7/101والخرشي   
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

بعد عرض قولي الفريقين وأدلت م، يبدو لي رجح ن م  ذهب إليه  القول الراج :
الرجوع فيم  وهب لولدهمكن األولب أن ال  أصح ب القوك األوك الق ئمين برن: لألب

يرج  إال عن غرض ومقصود كرن يعدك بين أوالدل جميع ي، لورود المن قشف عمب 
 ، (1): )اتقوا ي واعدلوا في أوالدكم(أدلف الم نعين لمرجوع، ولقوله

: فيجوز لموالد أن يرج  في هبته لولدل، حتب يتمكن من التسويف بين أوالدل، لقوله 
 ، (2)إني ال أش د عمب جور()

والجور مردود، ألنه ميك عن بعف م إلب بعض، وعدوك عن الطري  األحسن، 
والفعك األففك بدليك أنه ق ك: )فررجعه( ولو لم يكن ن فذاي لم  احت ج إلب الرجوع، 

ويدك عمب هذا م  روين  أنه ق ك: )فرش د عمب هذا غيري( ولو ك نت ب طمف لم  ج ز 
 . (3)ر عمي  إش  د الغي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، فبببي 1243_3/1242(، ومسبببمم 2587، فبببي ال ببببف: بببب ب االشببب  د فبببي ال ببببف )5/211( أخرجبببه البخببب ري (1

 ( .13/1623ال ب ت: ب ب كراهف تففيك بعض األوالد )
ال بب ت: بب ب  ، فبي3/1243(، ومسمم 2560، في ال بف: ب ب ال يش د عمب ش  دة جور )5/258( البخ ري (2

 ( .16/1623كراهف تففيك بعض األوالد )
 . 4/426( شرح السنف (3
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 اتمةــــــــــــــــــــــــــــالخ
 ه .516ه، وتوفي سنف 433ولد اإلم م البغوي سنف  .1
اإلم م البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن بن محمد الفراء، ويمقب  .2

ب لبغوي نسبف إلب بمدة من بالد خراس ن ومرو وهراة يق ك ل  : )بغ( و 
والفراء نسبف إلب عمك الفراء وبيع   التي ك ن أبول يعمك ب   )بغشور(، 
 ويبيع   .

بدأ اإلم م البغوي حي ته العمميف وطمبه لمعمم في حدود الستين وأربعم ئف، لكن  .3
رحالته ك نت محصورة في بالد خراس ن، وخ صف في مرو الروذ التي استقر 

 في   أطوك مدة حتب وف ته .
ث ي أكثر منه فقي  ي، ولذلك لقب بمحيي السنف، لكن اشت ر اإلم م البغوي محد .4

اهتم مه وعن يته ب لحديث لم يقمك من شرنه في الفقه، فقد ك ن له عدد من 
المؤلف ت في الفقه، من أهم   كت ب )الت ذيب( الذي يعد من الكتب القميمف 

 المتقنف المحررة في الفقه الش فعي .
عمم في مختمم فنونه، نتيجف لسعف ك ن لإلم م البغوي دور كبير في نشر ال .5

اطالعه وثق فته، ولم  وهبه ي من ممكف فكريف، فقد ع صر ن فف عمميف 
جب رة ك ن له في   وافر النصيب، ف قترن اسمه ب   لمش ركته اإليج بيف وأثرل 

 الب لغ في   معمم ي ومتعمم ي، لحسن قصدل، وصد  نيته .
يث الواردة في ذلك عن النبي )صمب الرقبب ج ئزة ومشروعف، لثبوت األح د  .6

 ي عميه وسمم( في ذلك .
يح  لموالد الرجوع فيم  وهبه البنه من م ك وكذلك األم، ول م  الح  في  .7

استرداد م  وهب  له، سواء قصدا بذلك العدك بين األوالد في العط ي ، أم لم 
صمب يكن قصدهم غير ذلك، ألنه يعد من التصرف ت الج ئزة بدليك قوله: )

 ي عميه وسمم(: أنت وم لك ألبيك . 
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

 المصادر والمراجع
ه(، تحقي : غ زي طميم ت، 390أحسن التق سيم، محمد بن أحمد المقدسي )ت -1

 م . 1980وزارة الثق فف، دمش ، 
ه(، 926أسنب المط لب في شرح روض الط لب، ترليم: زكري  األنص ري )ت -2

هب 1422ب العمميف، بيروت، الطبعف األولب،تحقي : د. محمد محمد ت مر، دار الكت
. 
أس ك المدارك شرح إرش د الس لك في فقه إم م األئمف م لك، ترليم: أبي بكر  -3

هب  1424بيروت، الطبعف األولب،  –بن حسن الكشن وي، المكتبف العصريف، صيدا 
 م . 2003 -
الزركمي  األعالم، ترليم: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن ف رس -4

 م. 1980ه(، دار العمم لمماليين، بيروت، لبن ن، الطبعف الخ مسف، 1356)ت
األنس ب، ترليم: اإلم م أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  -5

ه(، تحقي : عبد ي عمر الب رودي، دار الفكر، بيروت، الطبعف 562السمع ني )ت
 م . 1998األولب، 

الذيك عمب كشم الظنون عن أس مي الكتب والفنون،  إيف ح المكنون في -6
ترليم: الع لم الف فك إسم عيك بن ب ش  بن محمد أمين الب ب ني، عني بتصحيحه 

 بغداد . -وفبطه: رفعت بيمف، مكتبف المثنب 
ترليم: زين الدين ابن نجيم الحنفي , البحر الرائ  شرح كنز الدق ئ  -7

 لطبعف الث نيف  .هب(، دار المعرفف، بيروت، ا970)ت
البحر الزخ ر، ترليم: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخ ل  البزار  -8

ه(، تحقي : د. محفوظ الرحمن زين ي، مؤسسف عموم القرآن، مكتبف العموم 292)ت
 هب . 1409والحكم، بيروت، المدينف المنورة، الطبعف األولب 

الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  بدايف المجت د ون  يف المقتصد، ترليم: أبي -9
 ه(، دار الفكر، بيروت .595رشد القرطبي )ت
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

البدايف والن  يف، ترليم: الح فظ أبي الفداء إسم عيك بن كثير الدمشقي  -10
 م . 1977ه(، مكتبف المع رم، بيروت، الطبعف الث نيف، 774)ت
ه(، 587)ت  س نيبدائ  الصن ئ  في ترتيب الشرائ ، ترليم: عالء الدين الك -11

 م . 1982دار الكت ب العربي، بيروت، الطبعف الث نيف، 
بغيف الوع ة في طبق ت المغويين والنح ة، ترليم: الح فظ جالك الدين السيوطي  -12
هب(، تحقي : محمد أبو الففك إبراهيم، الطبعف األولب، مطبعف عيسب 911)ت

 الحمبي وأوالدل بمصر .
ه(، دار 855ف، ترليم: محمود بن أحمد العيني )تالبن يف في شرح ال داي -13

 م .  1980 -هب 1400الفكر، بيروت، الطبعف األولب 
الت ج واإلكميك لمختصر خميك، ترليم: أبي عبدي محمد بن يوسم بن أبي  -14

 هب . 1398ه(، دار الفكر، بيروت، الطبعف الث نيف، 897الق سم العبدري )ت
ليم: ك رك بروكمم ن )النص اإلنكميزي(، ونقمه إلب ت ريخ األدب العربي، تر -15

المنظمف العربيف لمتراث  –ج معف الدوك العربيف  –العربيف الدكتور عبد الحميم نج ر 
 والثق فف لمعموم .

تبيين الحق ئ  شرح كنز الدق ئ ، ترليم: فخر الدين عثم ن بن عمي الزيمعي  -16
 هب . 1313ق هرة ، ه(، دار الكت ب اإلسالمي، ال743الحنفي )ت

التحبير في المعجم الكبير، ترليم: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمع ني  -17
 م  1975-هب1395اإلرش د، بغداد،  ه(، تحقي : منيرة ن جي س لم، مطبعف562)ت
تحفف المحت ج إلب أدلف المن  ج، ترليم: عمر بن عمي بن أحمد الواد ي شي  -18

مكف المكرمف، الطبعف  –ي بن سع م المحي ني، دار حراء األندلسي، تحقي : عبد 
 ه .1406األولب 

ه(، 748تذكرة الحف ظ، ترليم: محمد بن أحمد بن عثم ن الذهبي )ت -19
مطبوع ت دائرة المع رم العثم نيف، دار إحي ء التراث العربي، بيروت، لبن ن، الطبعف 

 الرابعف.
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 ترجيحات االمام البغوي في                    
  الحكام المتعلقة بالمال في عقود التبرعاتا                     

 
 أ.د هاشم فارس عبدون 

 م.د أحمد عواد اسماعيل  

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

لكبير، ترليم: أبي الففك أحمد بن عمي تمخيص الحبير في أح ديت الرافعي ا -20
ه(، تحقي : السيد عبد ي ه شم اليم ني المدني، 852بن حجر العسقالني )ت

 م . 1964 -هب  1384المدينف المنورة، 
ح شيف الب جوري عمب شرح العالمف ابن ق سم الغزي عمب متن الشيخ أبي  -21

 م . 1994 -هب  1415لبن ن،  –شج ع، دار الفكر، بيروت 
ح شيف الشيخ سميم ن الجمك عمب شرح المن ج، ترليم: الشيخ سميم ن الجمك  -22
 ه(، دار الفكر، بيروت .1204)ت
الخرشي عمب مختصر خميك، ترليم: محمد بن عبد ي الخرشي  -23
 ه(، دار الفكر لمطب عف، بيروت .1101)ت
م: السيد الشريم الرس لف المستطرفف لبي ن مش ور كتب السنف المشرفف، ترلي -24

 م .1964-هب 1383محمد بن جعفر الكت ني، دار الفكر، دمش ، الطبعف الث لثف 
روف ت الجن ت في أصوك العمم ء والس دات، ترليم: الميرزا محمد ب قر  -25

الموسوي الخوانس ري األصب  ني، تحقي : أسد ي اسم عيمي ن، دار المعرفف، 
 ه .1391بيروت، 

ن وعمدة المفتين، ترليم: محيي الدين أبي زكري  يحيب بن روفف الط لبي -26
 هب . 1405ه(، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعف الث نيف، 676شرم النووي )ت

ه(، 273سنن ابن م جف، ترليم أبي عبد ي محمد بن يزيد القزويني )ت -27
 تحقي : محمد فؤاد عبد الب قي، دار الفكر، بيروت .

ترليم: أبي داود سميم ن بن األشعث السجست ني األزدي  سنن أبي داود، -28
 لبن ن. –ه(، تحقي : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت 275)ت
سنن الترمذي )الج م  الصحيح(، ترليم: أبو عيسب محمد بن عيسب  -29

هب(، تحقي : أحمد محمد ش كر وآخرون، دار إحي ء التراث 279الترمذي السممي)ت
 بيروت،) د. ت ( . –عربي ال
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 ( 7( السنـة )    العـدد )

ه(، 303السنن الكبرى، ترليم: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النس ئي )ت -30
تحقي : د. عبد الغف ر سميم ن البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العمميف، 

 م . 1991 -هب  1411بيروت، الطبعف األولب، 
ن موسب البي قي السنن الكبرى، ترليم: أحمد بن الحسين بن عمي ب -31
ه(، تحقي : محمد عبد الق در عط ، مكتبف دار الب ز، مكف المكرمف، 458)ت

 م. 1994 -هب 1414
سير أعالم النبالء، ترليم: أبي عبد ي محمد بن أحمد بن عثم ن بن ق يم ز  -32

ه(، تحقي : شعيب األرن ؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسف 748الذهبي )ت
 هب . 1413لبن ن، الطبعف الت سعف،  الرس لف، بيروت،

شذرات الذهب في أخب ر من ذهب، ترليم: عبد الحي بن أحمد بن محمد  -33
 –هب(، المكتب التج ري لمطب عف والنشر والتوزي ، بيروت 1089العكري الحنبمي )ت 

 لبن ن .
شرح الزرق ني عمب موطر اإلم م م لك، ترليم: محمد بن عبد الب قي بن  -34

هب(، دار الكتب العمميف، بيروت، الطبعف األولب، 1122لزرق ني )ت يوسم ا
 هب .1411

هب(، 516شرح السنف، ترليم: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت -35
تحقي : الشيخ عمي محمد معوض، والشيخ ع دك أحمد عبد الموجود، دار الكتب 

 م . 2003 -هب  1424لبن ن، الطبعف الث نيف،  –العمميف، بيروت 
شرح مع ني اآلث ر، ترليم: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمف بن عبد  -36

ه(، تحقي : محمد زهري النج ر، دار الكتب 321الممك بن سممف الطح وي )ت
 هب . 1399العمميف، بيروت، الطبعف األولب، 

شرح منت ب اإلرادات المسمب دق ئ  أولي الن ب لشرح المنت ب، ترليم:  -37
ه(، ع لم الكتب، بيروت، الطبعف 1051يونس بن إدريس الب وتي )تمنصور بن 

 م.1996الث نيف، 
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 ( 7( السنـة )    العـدد )

صحيح ابن حب ن بترتيب ابن بمب ن، ترليم: محمد بن حب ن بن أحمد أبو  -38
هب(، تحقي : شعيب األرن ؤوط، مؤسسف الرس لف، بيروت، 354ح تم، البستي )ت
 م . 1993 -هب 1414الطبعف الث نيف، 

خ ري، ترليم: أبو عبد ي محمد إسم عيك البخ ري الجعفي صحيح الب -39
هب(، تحقي : د. مصطفب ديب البغ ، دار ابن كثير، اليم مف، بيروت، 256)ت

 م . 1987 -هب 1407الطبعف الث لثف، 
صحيح مسمم، ترليم: أبي الحسين مسمم بن الحج ج القشيري النيس بوري  -40
 – قي، دار إحي ء التراث العربي، بيروت هب(، تحقي : محمد فؤاد عبد الب261)ت

 لبن ن.
طبق ت الش فعيف الكبرى، ترليم: ت ج الدين بن عمي بن عبد الك في السبكي  -41
هب(، تحقي : د. محمود محمد الطن جي، ود. عبد الفت ح محمد الحمو، هجر 771)ت

 هب .1413لمطب عف والنشر والتوزي ، الطبعف الث نيف، 
، ترليم: جم ك الدين عبد الرحيم بن الحسن األسنوي طبق ت الش فعيف -42
بغداد، الطبعف األولب،  –هب(، تحقي : د. عبد ي الجبوري، مطبعف اإلرش د 772)ت

 م . 1971 -ه1391
طبق ت المفسرين، ترليم: شمس الدين محمد بن عمي بن أحمد الداودي  -43
الطبعف األولب، هب(، تحقي : عمي محمد عمر، مكتبف وهبه، ع بدين، 945)ت

 م . 1972 -هب 1392
ه(، 911طبق ت المفسرين، ترليم: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت -44

 م. 1960 –ط ران 
العبر في خبر من غبر، ترليم: أبي عبد ي محمد بن أحمد بن عثم ن بن  -45

هب(، تحقي : د. صالح الدين المنجد، مطبعف حكومف 748ق يم ز الذهبي )ت
 م . 1984، الطبعف الث نيف الكويت
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )    العـدد )

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ترليم: محمد شمس الح  العظيم آب دي  -46
 م . 1995هب(، دار الكتب العمميف، بيروت، الطبعف الث نيف، 1310)ت
فتح الوه ب بشرح من ج الطالب، ترليم: أبي يحيب زكري  بن محمد بن أحمد  -47

ار الكتب العمميف، بيروت، الطبعف األولب، هب(، د926بن زكري  األنص ري )ت
 هب .1418

الق موس المحيط، ترليم: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أب دي  -48
 م. 1952ه(، المؤسسف العربيف لمطب عف والنشر، الطبعف الث نيف، بيروت، 718)ت
 كش م القن ع عن متن اإلقن ع، ترليم: منصور بن يونس بن إدريس الب وتي، -49

-ه 1402لبن ن،  –تحقي : هالك مصيمحي مصطفب هالك، دار الفكر، بيروت 
 م .1981

كشم الظنون عن أس مي الكتب والفنون، ترليم: مصطفب بن عبد ي  -50
ه(، دار الكتب 1067القسطنطيني الرومي الحنفي الش ير بح جي خميفف )ت

 م . 1992 -هب  1413العمميف، بيروت، 
األنس ب، ترليم: اإلم م عز الدين أبي الحسن عمي بن المب ب في ت ذيب  -51

 م . 1980ه(، دار ص در، بيروت، 630محمد بن حمد بن األثير الجزري )ت
 711لس ن العرب، ترليم: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت -52

 ه(، دار ص در، بيروت، الطبعف األولب .
س ك شمس الدين السرخسي  المبسوط، ترليم: أبو بكر محمد بن أبي -53
 هب(، دار المعرفف، بيروت .483)ت
المحمب، ترليم: أبي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظ هري  -54
 ه(، تحقي : لجنف إحي ء التراث العربي، دار اآلف   الجديدة ، بيروت .456)ت
 المختصر في أخب ر البشر، ترليم: أبي الفداء إسم عيك بن عمي بن كثير -55
 هب . 1325 –ه(، طبعف الق هرة 732)ت
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 ( 7( السنـة )    العـدد )

مرآة الجن ن وعبرة اليقظ ن في معرفف م  يعبر من حوادث الزم ن، ترليم:  -56
ه(، مؤسسف األعممي، بيروت، 768اإلم م أبو محمد عبد ي بن أسعد الي فعي )ت

 م . 1970 -هب  1390لبن ن، الطبعف الث نيف، 
البق ع، ترليم: صفي الدين عبد المؤمن مراصد االطالع في أسم ء األمكنف و  -57

هب(، دار إحي ء الكتب العربيف، طبعف يحيب الب بي 729بن عبد الح  البغدادي )ت
 الحمبي وشرك ئه .

مرق ة المف تيح شرح مشك ة المص بيح، ترليم: مال عمي بن سمط ن بن محمد  -58
 هب . 1014الق ري، بومبي، ال ند، سنف 

ه(، 204: محمد بن إدريس أبو عبد ي الش فعي )تمسند الش فعي، ترليم -59
 دار الكتب العمميف، بيروت .

مشك ة المص بيح، ترليم: ولي الدين محمد بن عبد ي الخطيب التبريزي،  -60
هب  1380تحقي : محمد ن صر الدين األلب ني، المكتب اإلسالمي، الطبعف األولب، 

 م . 1961 -
أبي بكر عبد الرزا  بن هم م الصنع ني مصنم عبد الرزا ، ترليم:  -61
ه(، تحقي : حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعف 211)ت

 هب .1403الث نيف،
المصنم في األح ديث واآلث ر، ترليم: أبي بكر عبد ي بن محمد بن أبي  -62

 هب . 1409ه(، مكتبف الرشد، الري ض، 235شيبف الكوفي )ت
ه(، 626مدان، ترليم: أبي عبد ي ي قوت بن عبد ي الحموي )تمعجم الب -63

 دار الفكر، بيروت، لبن ن .
مغني المحت ج إلب معرفف مع ني ألف ظ المن  ج، ترليم: محمد الخطيب  -64

 ه(، دار الفكر، بيروت . 977الشربيني )ت
ين يوسم مغني ذوي اإلف  م عن الكتب الكثيرة في األحك م، ترليم: حم ك الد -65

 م، الق هرة.1971ه(، مطبعف السنف المحمديف، 909بن عبد ال  دي الحنبمي )ت
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 ( 7( السنـة )    العـدد )

المغني في فقه اإلم م أحمد بن حنبك الشيب ني، ترليم: أبي محمد عبد ي بن  -66
هب  1405ه(، دار الفكر، بيروت، الطبعف األولب620أحمد بن قدامف المقدسي )ت

. 
ة في موفوع ت العموم، ترليم: اإلم م أحمد مفت ح السع دة ومصب ح السي د -67

ه(، مراجعف وتحقي : ك مك بكري، 968بن مصطفب الش ير بط ش كبري زادة )ت
 م . 1968وعبد الوه ب أبو النور، دار الكتب الحديثف، الق هرة، 

المنتظم في ت ريخ المموك واألمم، ترليم: عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن  -68
 هب .1358بيروت، الطبعف األولب،  –الجوزي، دار ص در

المنتقب، ترليم: عبد ي بن عمي بن الج رود، أبو محمد النيس بوري  -69
ه(، تحقي : عبد ي عمر الب رودي، مؤسسف الكت ب الثق فيف، بيروت، 307)ت

 م . 1988 -هب  1408الطبعف األولب، 
محمد بن عبد مواهب الجميك لشرح مختصر خميك، ترليم: أبي عبد ي  -70

 هب . 1398الرحمن المغربي، دار الفكر، بيروت، الطبعف الث نيف، 
نت ئج األفك ر في كشم الرموز واألسرار، ترليم: أحمد بن قودر المعروم  -71

 م.1970-هب 1389بق في زادل، مطبعف الب بي الحمبي، مصر، الطبعف األولب، 
: جم ك الدين أبي المح سن النجوم الزاهرة في مموك مصر والق هرة، ترليم -72

ه(، المؤسسف المصريف لمترليم والطب عف 874يوسم بن تغري بردي االت بكي )ت
 والنشر، مط ب  كونت  توم س وشرك ؤل، الق هرة .

نصب الرايف ألح ديث ال دايف، ترليم: عبد ي بن يوسم أبي محمد الحنفي  -73
هب  1357ر الحديث، مصر،ه(، تحقي : محمد يوسم البنوري، دا762الزيمعي )ت

. 
النظم المستعذب ب  مش الم ذب، ترليم: محمد بن أحمد بن بط ك الركبي،  -74

 مطبعف عيسب الب بي الحمبي، الق هرة .
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نيك األوط ر من أح ديث سيد األخي ر شرح منتقب األخب ر، ترليم: محمد بن  -75
 م . 1973ه(، دار الجيك، بيروت، 1225عمي بن محمد الشوك ني )ت 

هديف الع رفين في أسم ء المؤلفين وآث ر المصنفين، ترليم: إسم عيك ب ش  بن  -76
ه(، دار إحي ء التراث، بيروت، 1920محمد أمين بن مير سميم البغدادي )ت

 م . 1951الطبعف األولب، 
الوافي ب لوفي ت، ترليم: اإلم م صالح الدين خميك بن أيبك الصفدي، تحقي :  -77

 هب . 1420ط، وتركي مصطفب، دار إحي ء التراث، بيروت، أحمد األرن ؤو 
وفي ت األعي ن وأنب ء أبن ء الزم ن، ترليم: أبي العب س شمس الدين أحمد بن  -78

ه(، تحقي : محمد محي الدين عبد الحميد، 681محمد بن أبي بكر بن خمك ن )ت
 -هب  1367مكتبف الن فف المصريف، الق هرة، مطبعف السع دة، الطبعف األولب، 

 م . 1948
 
 

 
 


