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للشيخ العالمة أحمد بن  ) العصبات ( من خالل كتاب متن الفرائض مع شرحه 
 (   ھ968)ت:  مصطفى بن خليل المعروف بطاش ُكْبري َزاَده
 دراسة وتحقيق وتعليق 

 محمود جاسم محمود                   أحمد حميد سعيد النعيمي

 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  

   (12/2021/ 16قبل للنشر في   8/11/2021  )قدم للنشر في

 

 :خلص ستمال
(الذي جاء فيه النوع الثاني ھ968هذا البحث يتناول )متن الفرائض مع شرحه ( للشيخ )طاش كبرى زاده, ت: 

مع غيره, من الفرائض وهو العصبات,  وتعريف العصبة وبيان العصبة النسبية أما بنفسه وإما بغيره, وأما 
وقد توصلُت إلى النتائج األتية: فضل علماء هذه األمة على مر العصور، فقد خدموا  الشريعة  والسببية, 

تنوع أراء  فمن حقهم علينا الدعاء لهم والترحم عليهم وذكرهم بالجميل ، و اإلسالمية المطهرة، ببيانهم ألحكامها، 
   علماء الفقه في العصبات من حيث درجة القرب والبعد ألنه قد يحجب القريب األبعد درجة وهكذا.

 
 

(Asabat) through the book Matn Al-Farid with its 
explanation by Sheikh Ahmed bin Mustafa bin Khalil, 

known as Tash Kubri Zadeh 
 (T.: 968ھ) 
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Research Summary: 
This research deals with (Matn al-Farid with its explanation) by Sheikh Tash Kubra 

Zadeh, A.H 968) ,)in which the second type of ordinance came, which is the 
associations, in which came the definition of the league and the detail of the relative 
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league either with himself or with others, and with others, causation as well as 
loyalty, at the time it was reached To the following results: The scholars of this 

nation have been preferred throughout the ages, they have served the pure Islamic 
Sharia, by explaining its provisions, it is their right that we should pray for them and 
have mercy on them and remind them of the beautiful, the diversity of the opinions 

 
 
 
 

 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين, نبينا محمد الطاهر األمين  

 وعلى آلِه وأصحابِه والتابعين له بإحساٍن إلى يوم الدين  
  أما بعد:

فإن علم الفرائض :هو فقه المواريث , وعلم الحساب الذي يوصل لمعرفة مايخص كل ذي حٍق 
 , إذ ن الفرائض من هللا تعالىأعلم  ا و   حقُه وهو فصل من الفقِه ُأفرد بالتأليف لطول الكالم فيه ,

التركة عليهم جل   بقسمة  يعلم طبيعة االنسان و أعظيمة هي    لحكمةٍ   وعال  تفرد  تعالى  قأنه  د نه 
ال  البعض  ويعطي  الورثة  بعض  فيحرم  الجامحة  العاطفة  به  وتستبد  عليه  يؤثر  أخر  يغلب  و 

َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُُّهْم    , قال تعالى:يغار الصدورإيؤدي بطبيعة الحال إلى    مماو ,  بزيادة
ِ ِإن  َّللا َ كَ  اَن َعِليًما َحِكيًما َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن َّللا 

وقد شاع بين العلماِء بأن علم الفرائض  (1) 
اْلَفَراِئَض، َوَعلِ ُموُها  َتَعل ُموا    » ( أنه قال:هو أول علٍم يفقد في األرض لما ورد عن رسول هللا)  

َمْقُبوٌض ,  الن اَس  اْمُرٌؤ  هذا  َفِإنِ ي  وإن  َسُيْقَبُض ,  ِفي   ,اْلِفَتنُ َوَتْظَهُر    اْلِعْلَم  الر ُجالِن  َيْخَتِلَف  َحت ى 
َبْيَنُهَمامن    َيِجَدانِ فال    اْلَفِريَضةِ  أ(2) «  َيْفِصُل  الوراثة  .  علم  إذا  نصيبه أ ما  الشارع    من  من  مقدر 

 ألنُه من هللا الذي ال,بنفٍس راضيةٍ وقلٍب ُمطمئن  الحكيم وال دخل ألحد في تحديده فيتقبل الوارث 
ليكون مكماًل لهذا الشرع الحنيف  ,  هو مكمل في سلسلة باقي العلوم  :وعلم الفرائض ,  حداً أيظلم  

بي      عالقة بكل  لهُ و   ,جماعواإل  والسنةِ   بالكتابِ   جاءَ   نه من هللا سبحانه وتعالى الذي  أَ نا  الذي كما 
مُه له  لُّ عَ والن تَ   ,نهارتجري من تحتها األ   طاعه في هذِه الحدود جناتٍ أ فرد في المجتمع ووعد من  

األُ  الناس  بحياة  شديدة  الماليةتوعالقَ   ,سريةعالقة  العالمين   ,هم  رب  كالِم  من  ذكرُه  سبق  وِلما 
العلمو ورس هذا  شأن  في  الكريم  موقعًا    ,لِه  مني  وقع  سيما  إذ  هذا ولم    ,كبيراً وال  موضوع  كان  ا 

ألنُه يقوم    )العصبة( في الواحد,البحث هو العصبات, وأقسامها وأنواعها, فقد أستعمل الفقهاء لفظ  
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مقام الجماعة في إحراز جميع المال . هذا وقد تناول البحث الحياة الشخصية والعلمية للشيخ: 
( فضال عما سبق ذكرُه من  ھ968أحمد بن مصطفى بن خليل المعروف بطاش كبري زاده)ت:

د جعلُت المتن في أعلى  في ثنايا البحث. هذا وق  ورد ذكره أيضًا في قسم التحقيق  بيان للعصبة
  الصفحة في قسم التحقيق باللون الغامق, وبعده كان الشرح , ثم ختم بالتحقيق بعده.  

 
 

 
 
 
 الدراسة. قسم القسم األول:

 المبحث األول:حياتُه الشخصية والعلمية. 
  نسبُه،   ، طاشكبري زاده ذكراسم المؤلف   يتضمن هذا المبحث التعرف على

وتالميذُه, من حيث مكانته   -رحمُه هللا  -, وشيوخ المؤلف وفاتهُ   نشأتُه،   لقبُه،مولدُه، 
مطالب, على    أربعةالعلمية وثناء العلماء عليه, وأهم آثاره العلمية ومصنفاتِه, في 

 وفق التي: 
 المطلب االول :اسمُه, ونسبُه, ووالدتُه   

 أواًل:اسمُه. 
  بن قاسم بن حاجي صفا بن أحمد بن محمود   حمد بن مصطفى بن خليل أ  

 . ( 3) بين الناس بطاشكبري زاده    شهير ال 
 ثانيًا: نسبُه. 

   (  5) الحنفي. (  4) تتصل سلسلة نسبُه باإلمام أحمد بن محمود الرومي   
 
 

 ثالثا: والدتُه. 
 (6) (ھ901) ولد في الليلة الرابعة عشرة، من شهر ربيع األول، سنة 
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 .(7) : شيوخُه وتالميذهُ  الثانيالمطلب 
 في هذا المطلب سنتناول شيوخ المؤلف وتالميذُه كما جاء ذكرهم في )الشقائق النعمانية(. 

 ( 8) أواًل : شيوخهُ 
 . ( 9) ( ھ 919  -  ھ 877ت: عمُه قوام الدين قاسم بن خليل,)  -1

جاء عمي قووام الودين قاسوم الوى مدينوة بروسوه وصوار مدرسوا  ت  لما بلغنا مباحث المرفوعا 
 )رحمُه هللا(  وهناك قرأنا عليه من مباحث ( 10) ( موالنا خسرو ) بمدرسة  

خوي مرضوا مزمنوا والوتمس منوي ان  أ المرفوعات الى مباحث المجرورات وعند ذلك مرض    
اتوقووف الووى ان يبوورأ فتوقفووت ألجلووه فقوورأت فووي تلووك الموودة علووى عمووي كتوواب الهارونيووة موون  

ربوع عشورة  أ الصرف وألفية ابون مالوك مون النحوو ولموا اتمموت حفظهوا تووفي أخوي فوي سونة  
مون أولووه    هُ توقوراءة ضوووء المصوباح علوي عموي فقرأ   وتسوعمائة رحموه هللا تعوالى فشورعت فوي 
  عليوه مون المنطوق   ته غاية التصحيح واالتقان ثم قورأ الى آخره وكتبت ذلك الكتاب وصحح 

موون شوورح الشمسووية    بعضوواً   يضوواً أ مختصوور ايسوواغوجي لحسووام الوودين الكوواتي وقوورأت عليووه  
ول الكتوواب  أ ن  علووى خووالي حواشووي شوورح التجريوود للسوويد الشووريف موو  ثووم قوورأ   للعالمووة الوورازي  

 ( 11) . واتقان   مكان قراءة تحقيق الى مباحث الوجوب واإلِ 
  -ھ 920العااااااالم العاماااااال عااااااالا الاااااادين علااااااي االياااااادي الملقااااااب باااااااليتيم,)ت: -  -2

مسووومى بالمقصوووود ومختصووور عوووز الووودين  ًا  عليوووه مووون الصووورف مختصووور   أ قووور .   ( 12) ( م 1514
ومختصوور مووراح االرواح وقووورات عليووه ايضووا موون النحوووو مختصوور المائووة للشووويخ    الزنجوواني 

االموووام عبووود القووواهر الجرجووواني وكتووواب المصوووباح لالموووام المطووورزي وكتووواب الكافيوووة للشووويخ  
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العالمة ابن الحاجب وحفظت كول ذلوك بمشواركة أخوي المزبوور ثوم شورعنا فوي قوراءة كتواب  
   . الوافية في شرح الكافية 

الروماااي    ل الماااولى محااايين الااادين سااايدي محماااد بااان محماااد القوجاااوي العاااالم الفا ااا  -3
 .  ( 13) ( ھ 931,)ت: الحنفي 

شرح المفتاح للسيد الشريف مون أول مباحوث المسوند الوى آخور مباحوث الفصول  عليه     قرأ   
شوورح المواقووف للسوويد الشووريف موون أول االلهيووات الووى مباحووث النبوووات  ثووم قوورأت    والوصوول  

عالموووًا  وكوووان    , عليوووه ايضوووا تفسوووير سوووورة النبوووأ مووون الكشووواف قوووراءة تحقيوووق واتقوووان وقووورأت  
بالتفسووير واألصووول وسووائر العلوووم الشووريية والعقليووة، وأخووذ العلووم عوون والووده موون مشوواهير  

موودة كبيوورة وقوورأ المووولى المووذكور    ( 14) ( مرزيغووون ) العلموواء فووي عصووره وكووان مدرسووا بمدرسووة  
المودرس    )رحموه هللا( على والده ثم على المولى الفاضل بهاء الودين ثوم علوى الموولى عبدي 

ثووم صووار مدرسووا    )رحمووه هللا( بأماسوويه ثووم علووى المووولى حسوون جلبووي ابوون محموود شوواه الفناري 
   (15)ة()القسوووطنطيني بمدينوووة    ( إبووورا يم باشوووا   ) ثوووم صوووار مدرسوووا بمدرسوووة   ( ميغلغووورة ) بمدرسوووة  

 . وهو اول مدرس بها 

الروماااي    ه العاااالم الفا ااال الماااولى محااايي الااادين محماااود بااان محماااد بااان قا اااي زاد   -4
 . ( 16) ( ھ 931الشهير بميرم جلبي,)ت: 

خليل  -5 بن  محمود  مصطفى  بن  أحمد  بن  صفا  حاجي  بن  قاسم  الناس   شهير ال  بن  بين 
 .(17)  (ھ935ت: -  ھ857و:,)بطاشكبري زاده

 تالمذتُه:   ثالثًا : 
عمل   إذ  عديدة  مدارس  في  درس  أنُه  سيما  ال  منهم  الطلبه  من  كثير  يديه  على  تخرج 
أنواع   لكافة  مدرسًا   , العثمانية  السلطنة  مدارس  في  يتنقل  فأخذ  مدارس  عدة  في  مدرسًا 
العلوم , لذا تعدد تالميذُه بتعدد المدارس, وكان نظام التنقل سائدًا في العصر العثماني  

طا  وترك  عنه  ,  يروون  ومريدين  تالميذ   , فيها  عمل  ومدينة  قرية  كل  في  زاده  كبرى  ش 
 ( ,له  النعمانية(  )الشقائق  كتابه  في  منهم  للعديد  وترجم  العلوم,  وسائر  (  522الحديث 

ترجمة من علماء العصر العثماني , إذ بعضهم شيوخه, وجانب كبير هم تالميذه , الذين  
 (.  18نهم ) نقلوا علومه عندما كف بصرُه  ونذكرم 

 ( 19) (. ھ 969ت: -  ھ 897مصلح الدين بن شعبان المعروف بالسروري,)    -1

,عالم فاضل تركي, فأخذ عن المولى    ھو: مصطفى بن شعبان الحنفي الرومي، مصلح الدين، المعروف بسروري

( بقصبة  ولد  والفارسية.  والتركية  بالعربية  مؤلفات  ,وله  زاده، وغيرھما  كبري  وأخذ القادري، وطاش  كليبولي( 

الكبرى    -عن طاشكبري زاده وغيره. وتوفي ودفن بقصبة )قاسم باشا( باستانبول , من كتبه العربية )الحواشي 
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خ( و )الحواشي الصغرى( كالھما على تفسير البيضاوي، و )حاشية على التلويح( و )شرح البخاري( بلغ قريبا 

خ( و )حاشية على    -خ( و )شرح األمثلة المختلفة    -خ( و )شرح كلستان    -من نصفه، و )تفسير سورة يوسف  

خ( في النحو. وله بالتركية عدة كتب، منها )بحر المعارف( و )ترجمة عجائب  -أوائل الهداية( و )شرح المصباح  

 .المخلوقات( و )ترجمة روض الرياحين في حكايات الصالحين(

 . ( 20) ( ھ 970شمس الدين أحمد بن أبي السعود,)ت:      -2

السُّعُودھو:   ابي  اْبن  ابيه   اْحَمد  الدَّْرس  معيد  َصار  ثمَّ  َزاده  طاشكبري  اْلمولى  على  ايضا  واشتغل  الدّين  شمس 

,وصار معيد دَرِسِه، واشتغل أيضا على طاش كبري زاده، وبرع في   ,َوحصل المعارف الجليلة فِي االزمنة القليلة

 . ، وتنقّل في المدارسعديدة فنون

 ( 21) (. ھ 978الفوري,)ت:   أحمد بن عبدللا    -3
ومي،     كان من بالد أرنؤد، أخرجه الغزاة وصار مملوًكا لبوالد كتخدا إذ  أحمد بن عبد هللا، المعروف بفَْوري الرُّ

إلى أخيه جعفر كتخدا انتقل  فأعتقه    )أي: وكيل( فرھاد باشا فتربى في حجره ولما  الوزير لطفي باشا  إلى  أھداه 

ًسا في سنة    ,تصل بخدمة ابن طاشكبرىابمديح له، ثم   ، ثم (  ھ954)وعبد الباقي بن عرب، ثم صار مالزًما ومدّرِ

عام,   ثم أعطي له فتوى الشام وذھب ومات بها  , انتسب للسلطان سليم خان وسافر إلى نخجوان وبقي في التدريس

   . الدرر   "حاشية علىلهُ و ،ھ(978)

 . ومصنفاتهن  العلمية آثاره : الثالث المطلب
 مكتوبة وهي ،  بالرسالة بعضها سم ى   مؤلفاً  خمسين من أكثر  زاده    كبري  طاش  الشيخ الجليل ألف

 االهتمام أن إال به, وبعلمه العلماء  إشادة  من  الرغم , وعلى القليل إال منها لم يحقق لكن العربية باللغة

 ذكرتها التي مؤلفاته عنوانات  يأتي المطلوب، وفيما المستوى  دون   زال ما تركهُ  الذي العلمي بالتراث 

 المصادر :
ط  البحث  آداب أو الخير أبي آداب • النبهان,  حايف  دار   ,1والمناظرة,)شعر(,تحقيق:  نشر: 

 م(. 2012, ھ1433الظاهرية للنشر والتوزيع,الكويت,)الجهراء,
 . )22)الواجب)مخطوط( وجوب  معرفة في المواهب  أجل•
نشور: منشوورات  ,1توح: محمود زاهود كامول جوول,ط,  طاش كبورى زاده:  والقدر القضاء في رسالة •

 م(2008- ھ1429الجمل,)

)د.ط(, الوذي  توح :د.علوي محمود زينوو, النافعوة: طواش كبورى زاده, العلوم لوصف الجامعة الرسالة •
 (م2017 - ھ1438وتحقيق التراث)إسطنبول, نشر:  عن دار اللباب للدراسات 

 .الحقائق )مخطوط( حضرات  في الدقائق روض  •
 ھ1427,طواش كبورى زاده, تح:الشويخ. محمود حسون آل ياسوين,)د.ط(,)د.ن( ) البحث  آداب  شرح •
 (23)م(.2006-



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

7 
 

 زاده,(,طاش كبرى  ھ  833 )ت:  الجزري  محمد بن محمد  : التجويد  علم في الجزرية المقدمة شرح •

تح,محمد سيدي محمد محمد االمين,)د.ط(, الذي نشر: عن     وزارة الشؤون اإلسالمية  
 (.  ھ1421 -م  2001واألوقاف والدعوة واإلرشاد)المدينة المنورة , 

: طاش كبرى زاده ,)د.ط(, الذي نشر:عن دار   العثمانية الدولة علماء  في النعمانية الشقائق •
 م(. 1975-  ھ1395ان, لبن –الكتاب العربي, )بيروت 

,نشر: 1, طاش كبرى زاده,تح: محمد زاهد كامل جول,ط الذهني الوجود في العيني الشهود  •
 م( 2009 -  ھ1430منشورات الجمل,)

زاده السيادة ومصباح السعادة مفتاح  • كبرى  نشر,  :طاش  العلمية   عن:  الذي  الكتب  دار 
 م(. 1985- ھ  1405, 1لبنان, ط  –,)بيروت 

زاده,,  (24)محقق الروم أفاضل ذكر  في المنظوم العقد   • كبرى  الكتاب   طاش  دار  ,)د.ط(, 
   م(.1975- ھ1395لبنان, –العربي, )بيروت 

 

 

 : وفاتُه: الرابع   المطلب 

سنة  المنية  الشيخ  أدركت    ثمان   سنة   توفي   وبه   الباسور   بمرض   ابتلى إذ    (   ھ 968) لقد 
  المولى   وفيها   . باختصار   « الشقائق   ذيل »   صاحب   ذكره   ما   انتهى .  وتسعمائة   وستين 
ين   عصام  ين،   مصلح   بن   أحمد   الخير   أبو   الد    صاحب   زاده   كبري   بطاش   المشتهر   الد 

  ذكر   في   المنظوم   ب)العقد   المسمى   المذكورة   الشقائق(   )ذيل   في   قال   « النعمانية   الشقائق » 
وم(   أفاضل  مدرساً   وهو   توفي   األييان،   العلماء   من   كان :    الر    المدارس   بإحدى   يعمل 
االثنين،ف   وكانت   بحلب،   قاضيا   كان   ما   بعد   الثمان  ليلة  في  سلخ  قسطنطينية  ال   ي وفاته  

   , ( 25) رجب الفرد، سنة ثمان وستين وتسعمائة، تغمده هللا تعالى برحمته ورضوانه 
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األولى  فيما يأتي عرض الصور ونماذج المخطوط بنسخهن الثالث ويقتصر على ذكر الصفحة 
 واألخيرة من النسخ كلها.
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 (26)]العصبات[

حق ألَ او بالذكر فأج (    3العصبات والنسبيية منهم أما بنفسه وهم الذكور المدلون بالذات) و /  
ثُ ن سَ إجزؤه و  ثُ إصله و أ  مَ فل  ه و ن سفل  إبيه و أزا  م جُ ن عال  الترجيح  إثم جزا جدي ثم  ن سفل 

بغيرهن  وأما  القرابة  بقوة  ثم  الدرجة  فر ُ   ن  وهُ   بقرب  َيصرنَ النن   هن  الالتي  والثلثان  عصبة    صف 
 و بمن يقوم مقامهم .أبأخوتهن 

 
الثانی اللغة:  العصبات   :  النوع  فی  و أ ك  :العصبة  لم  إنها جمع عاصب  به من عصب ين  سمع 
 .(28) طون بهيحينهم  عصبات أل  هِ يبأل  . وسموا بنی الرجل وقرابتهُ (27) حاطوا به أالقوم بفالن 

 . (30) نثی أُ ت يلی المإفی نسبته  (29) دخلتكل ذكر ال  يه ة:عيوفی الشر  
العصبة  ، فهو  رهِ ي لی غإ  حتاج فی عصوبتهِ ين ال  أ ما  إة  ية. والنسب يو سبب أة  ي ما نسبإوالعصبة   

ة مولی ي ره والسببي ال فعصبة مع غإره، و يها، فعصبة بغ ير فيذلك الغ  ن شاركهُ إ حتاج فيو  أ.  بنفسهِ 
ة  يالعصوبة كما مر ذكره. فقال والنسب  ي ة لقوتها ف ي ربعة وقدم النسبأ قسام  . فاأل(31) وعصبته  ةالعتاق
ن  أل   ,و بالذكرأت بالذات  يأ ( الم   44لی ) ظ /  إما عصبة بنفسه وهم الذكور المدلون  أمنهم  

و أم  والد األأما من ذوات الفروض كإنثی  والمدلی باألُ .  (32) رهي و مع غأره  يما عصبة بغ إنثی  األ
األ ذوی  األأرحام كمن  اإلإم و ب  االقتصار علی  والمراد عدم  البنت  باألُ بن  شكل  ينثی. فال  دالء 

ب  خ ألعلی األ  حهِ يعتبر لترج يد  يب( وصف زا47دالء باالم هناك )و/ن اإلو ألأم  أب و خ ألباأل 
 . للعصوبة ال
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صله أ  مَ فل ث  ن سَ إحق جزؤه و ألَ او بالذكر فأ  ج (  3) و /  ما بنفسه وهم الذكور المدلون بالذاتأَ 
ه و إبيه و أزا م جُ ن عال ثُ إو   . ثم الترجيح بقرب الدرجة ثم بقوة القرابةن سفل  إن سفل ثم جزا جدي
 

بنفسه  إ ثم   العصبة  نفسه  أف  ,وفرعاً أَ   صالً أكون  ين  أ ما  إن  فرع  غأما  فرع  فرع  أقرب  األ   رهِ ي و  و 
اصناف  أل ا  رهِ ي غ(33) فهذه  فاألأبعد.  بالعصوبة جز ربعة  االيالم  جزء  أي  ؤهُ حق  وهو  بن  إو   ,بنت 

ن سفل، أخ و بن األ اخ و ألاه وهو  يب أن عال، ثم جزء  إب والجد و صله وهو األأن سفل ثم  إبن و اإل
  تعالی :ول علی الثانی لقولهنما قدم الصنف األإ. و (34) ن سفلابن العم و اوهو العم و  ثم جزء جدهِ 

 ُدُس َوأِلََبَوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
سباب أقوی  أمن    يب فی العصوبة وهبن علی األ. قدم اال(35) 

وقد عرفت  اإل االأرث  لفظ  اإل اتناول  ي بن  ن  بإن  ؛ وأل ضاً أيبن  بن  الفرع  ظهر من  أصله  أ تصال 
الفرع  أ  ى ر ي  أالعكسه،   الثانی  ي.  وتقد (36) ر عكسٍ ين غ مِ   بذكرهِ   ر مذكوراً يص يصله و أتبع  ين  م 

مقاسمة الجد وهو   يكما عرفت ف  ,(37) هيدون صاحب   ةفي حن  يبأنما هو علی مذهب  إ  ,علی الثالث 
للفتوی  التقد   ,(38) المختار  م أم  يووجه  مشروطين  االخوة  /    )راث  مَ   :بالكاللة   (أ   45و  ن  وهی 

قرب من أعنی الجد  أ ب( ومن فی معناه،    46ظ/األب)  ن المدلی به وهو أ. و (39) د لَ وال وَ   والد لهُ ال َ 
خ عند لأل  راث فی الكاللهيجعل الم  ن هللا تعالیم الثالث علی الرابع؛ أل يخ. وتقد المدلی وهو األ

ن  ي ح بيم ثم الترجيحق بالتقد أقرب  عمام بالجد والمدلی باألب واألدلون باألي  خوةاأل  نألو عدم الولد  
بن سواء البن اا بن ثم  راث اإل ي والهم بالمأ. ف(40) ن بقرب الدرجةيمر أحد  أل   ندرج فی كل صنفيمن  

خ سواء  بن األ اخ و ب ثم الجد ثم وثم ، وكذا األ وكذا األخر وهكذا  آبن  او  أبن  كان من هذا اال 
ب ولی من عم األأت  يخر. وكذا الحال فی العم وابنائه فان عم الم آ من    و أخ  كان من هذا األ 

ن  أ مامر من    ذلك  ي. والوجه ف  (41) بن العمابن  اولی من  أبن العم  اولی من عم الجد وكذا  أوهو  
لألاأل حاجب  عند  قرب  ُثم  إتحاد بعد  القرابة،    السبب  التساو   أيبقوة  الدرجة    ي بعد  عتبر  يفی 

. (42) ب خ ألقدم علی األين  ي بو خ أل ن عصبة بنفسه كاألي ح بقوة القرابة سواء كان ذو القرابتيالترج
ب  خ ألنها تقدم علی األإ ن في بو خت ألره كاأليو عصبة بغ أ ب  قدم علی العم ألين  يبو وكذا العم أل

صارت إ البنت ب(    84و/)  ذا  مع  وكما  (43) عصبة  الترجي.  هذا  االولی ي عتبر  الدرجة  فی  ح 
نه  إن في بو بن العم ألاب. وكخ ألبن األاقدم علی  ي نه  إن في بو خ ألبن األ إما بعدها كيف  (44) عتبرت
 . (45) ب بن العم ألا (أ  45ظ /  ) ولی منأ
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   .و بمن يقوم مقامهمأعصبة بأخوتهن  صف والثلثان َيصرنَ النُ  هن  الالتي فر ُ  ن  وهُ  وأما بغيرهن 

بغأو  عصبة  تصأُ كل    يوه   :رهِ ي ما  العصبة ينثی  بانضمام  عصبة  كل  يف  (46) هايال  بنفسه   ر  كون 
والثلثان النصف  الالتی فرضهن  وهن  األ  ,  منهما عصبة  واألوهن  االبن  وبنت  البنت  خت ربع؛ 

 ( 47) خوتهن كما تقدم فی حاالتهنأصرن عصبة بيب، كما عرفت فی حاالتهن  خت ألن واأل ي بو أل
ص ي علی  األيدل  قولهييولرورة  عصبة  حظ      تعالی  :ن  مثل  للذكر  أوالدكم  في  هللا  يوصيكم 

األنثيين  
ص].  (48)  األيوعلی  قولهييخر رورة  عصبة  َوِنَساًء      تعالى:ن  ِرَجااًل  ِإْخَوًة  َكاُنوا  َوِإْن 

اأْلُْنَثَيْينِ  َحظِ   ِمْثُل  بمن  أ    (49) (50)  َفِللذ َكِر  مقامهم  يو  األ   أيقوم  فمقام  اال ا بن  ان  إخوة  بن  بن 
فأُ عصب  ي وعمتها.  االابن  اختها  من  قوم  ي  بنبن  ويعلم  كما عرفت  فيعصبها  لعمتها  األخ  مقام 

بغيرِه   العصبة  ذكر  ي فحصر  األإما  من  لها  فن من ال فرض  كذو األ  يناث  ال  األ  ي صل  رحام 
المانع كالمحجوبات ال تص  ب يبسبب  ذ أر عصبة  لها  الم   (51)يخ  راث كالعم والعمة.بل يحظ من 

و  للعم  كله  )ظ/االمال  وبنتهِ   47بن  العم  لما سبق من    ب(  الوارد أوذلك  النص  ب يتعص   يف  ن 
بهن؛   (53)العمة فی معناهن حتی تلحق   (52) ست يخوات ولنما ورد فی البنات واألإنثی بالذكر  األ

قوی  أا  معصبهيقوی من العمة ولهذا تستحقان الفرض دونها وكذا من  أخت  ن البنت واألوذلك أل
 ه.ي قدمان عليمن العم فی العصوبة ولهذا 

 . خت مع البنتاألُ  هيو  ى خر أُ نثى تصير عصبة مع أكل  هيو  وأما مع غيرهن 

كون العصبة  ي. فى خر أنثی  أرعصبة مع  يثی تصأن كل    يره، وهي مع غ  (أ     46و /    )ما عصبةأو 
ما  أكثر مع البنت  أو  أب واحدة  ألو  أن  ي بو ألما  أخت  األ  ي هی المجموع ال كل واحد منهما وه

 (لقوله:) (54) كثرأو أبن واحدة و بنت االأة يالصلب
َخَواِت  اْجَعُلوا  »   ْْ فوالال  ,  (55) َعَصَبًة«اْلَبَناِت  َمَع  اأَل ف يم  للجنس  الواحد  يهما  منهما  كل  شمل 

 .(56) والمتعدد 
 (57)يهر  طرااختيارية و اوالسببيية منهم مولى العتاقة 

عتوواص صوودر إر عصووبة بيصويوهووو الووذی  العتاقوة، ی مون العصووبات مووولیأة موونهم يوالعصوبة السووبب
عتواص اإل ية كموا فويار يختإ ة، سواء كانت تلك العتاق(58)ةيعتاص صدر عن عصبته النسبإو بأعنه  
ب( محورم منوه    48ن مون ملوك ذا رحوم )و/ب؛ وذلوك أليوة كموا فوی شوری القر يواضوطرار أ  حايصر 

ر محرم يما ذو رحم غإن القرابة أل ,محرم: نما قالإ. و ()عن النبی  ي . وهو المرو (59)هيعتق عل
خوووووات مهووووات واألذی رحوووم كاأل ريووووموووا محوووورم غإخوووووال والخوووواالت. و عمووووام والعموووات واألوالد األأكووو

ن كانوت قورابتهم إما ذو رحم محورم فوأبن. و لة اإليب وحلة وموطوئة األيوالعمات والخاالت الرضاي
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علووی موون  رهووا ففووی عتقووهِ يذلووك كوواالخوة وغ ريوون كانووت غإو , تفوواصعتووق باإليقرابووة الوووالد فموون ملووك 
د فووی يووعتقووان علووی موون ملووك اتفاقووا ولووذلك قيوالن فووال مووا القسوومان األأ. و (60)يالف الشووافعخووِ  ملكووهُ 
»الوالء (62)() :لقوله اً ثوار  (/ أ  46ة )ظ / ينما كانت العصبه السببإ. و (61)نيد يث بكال القيالحد 

اء الولود. كوذلك يوحب إلالنسوب نسوبة تحصولت مون تسوبب األن وذلوك أل,  (63)لحمة كلحمة النسوب«
نووافی ين الوورص موووت حكمووی إبنوواء علووی  ,اء المعتووقيووحالوووالء نسووبة تحصوولت موون تسووبب المعتووق إل

نموا إمتاز بها عن الجمادات. و يوانات والقدرة التی ينسان علی سائر الحل اإلضة التی بها فيالمالك
 دع وارثواً يون مات ولوم إو  عتق عبدهُ أ لمن  »() :لقوله  ق العصوبةية بطر يرث العصبة السببإكان  
  (64).«نت عصبتهُ أت كنب(  48)ظ /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

16 
 

 
باى أعناد  ب وكاذا الدادبن عند وجود األثم عصبُته الذكور على الترتيب المذكور والوالا كله لإل

 .ب خاصةبى يوسف له الباقي من سدس األأومحمد وعند  (65)حنيفة
 

م عصوووبتُه  م جوووزء يب الموووذكور وهووو تقووود يووة لموووولی العتاقووة علوووی الترتيالعصوووبة النسووب أيالووذكور. ثووُ
ة يد العصوبة النسوبيونموا قإ. و (66)لهيثوم جوزء جوده علوی موا سوبق تفاصو ؛هِ يبأصله ثم جزء أت ثم  يالم

المعتووق نوواث موون ورثووة ذ الشوویء لإإره يووو مووع غأره يوونوواث سووواء كوون عصووبة بغبالووذكورالخراج اإل
 كواتبن مون كاتوب  او كواتبن او اعتقن من واعتق اعتقن ما اال  ءالس للنساء من الو يل  »  ()  :لقوله
 مووون مووور موووا يخالفوووه وال ,(67)«معوووتقهن معتوووق او معوووتقهن والء جووور او دبووورن  مووون دبووور او دبووورن  او

إذ ال يلوووزم تسووواوي طرفوووي التشوووبيه فوووي جميوووع  (68)المتنووواول بالوووذكور واإلنووواث  بالنسوووب  ءالالوووو  تشوووبيه
لالسوووتحقاص،  سوووبب  االطوووالص بحسوووب  االعتوواص أن يظهووور (69)الحوووديث  وبهوووذا. واالوصووواف األحكووام

 وأالكتابوووووة و ر يق التووووودبيوووووبطر ( أ  47و /  )عتووووواص طان. واإليللشوووووأو تنووووواول االعتووووواص لوجوووووه هللا يف
ندفع يله ونحو ذلك ف (72)والء  (71)ن الأو علی  أنه سائبة  أر جعل. واالعتاص علی  ياو بغ  (70)جعلب

و علی أطان يعتقه لوجه الشأ ذا إب( ال والء له   49/ )و  نهُ أمن   (73)() به ما ذكره االمام مالك
ذا إ (74)ضوواأيو  وهووو الوووالءُ  ةٌ يشووري صوولةٌ  مووا هوووَ  هِ بووِ  سووتحقُ ية فووال يول معصوون األن ال والء لووه ألأ

لكنوه قود  وذْ ذُ شوُ  هِ يوفِ  انَ ن كوَ إِ و  ثْ يهوذا الحود  ن  أعلوم، ا ها و قُ حِ سوتَ يال فوَ  الصولةِ  ردَ   دْ قَ فَ   الوالءِ   بنفیِ   صرحَ 
 ارَ صوَ فَ  كَ لوِ ذَ  ثولَ نهوم قوالوا مِ أ (75)( )تاكد بما روی عن كبوار الصوحابة كعمور وعلوی وابون مسوعود 

 هِ يوعل فَ طوَ ا عَ موَ  موعَ  ن  قْ تَ عوْ أَ ا موَ  ِإال (77)() هِ ولوِ قَ  النْ ی فُ نَ عْ ما مَ أ حهِ يوِض تَ . وَ (76)ورِ هُ شْ المَ   مْ كُ حُ   يفِ 
ا ءِ الو  إال  ءِ الالوو نْ موِ  یءٍ شوَ   اءِ سوَ لنِ لِ   َس يلوَ   هُ ير دِ قوْ ر تَ دَ قوَ مُ   نْ نی مِ ثْ تَ سْ مُ  ا الُمضواِف، ِبَتقوِديرِ  أَعوَتْقن   موَ  َوموَ

وَلةٌ  ميرِ  َموصووُ َلةِ  َوضووَ ُذوف الصووِ ا َوالَتقووديِر إال َمحووْ هُ  مووَ ذا (78)أعَتقنووَ ا َوكووَ فَ  ِفيمووَ ا َعِليووهِ  َعطووَ ْت  َوَلمووَ  َكانووَ
ةُ  ا َكِلمووَ ذُكوَرة مووَ تعلووق بووه االعتوواص او الكتابووة او يوفووات يبووارة عوون مرقوووص المعط فووی المقوودرة او المووَ
 :. كموا فوی قولوه(79)لوه تملوك بوه مموا العقوليال لوه منزلوة سوائر موا ير عبر عنوه بكلموة موا تنوز يالتدب

َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم      (80)عالىت
. ولما كانت كلمة من فی المواضع الثلثة يبارة عن الحر  (81)

 مون بود  فال المقدر   ءالی الو علب( 49)ظ/ عطف اما جر او  وقوله.  قالءالمالك عبر عنه بلفظ الع
و عطووووف علووووی أ (أ   47ظ /  )(82)معووووتقهن والء جوووور إن أو معووووتقهن, إال والء والتقوووودير تقووووديران
و مووا جووره معووتقهن أر يوالتقوود  ,ر المضووافيه لكوون بووال تقوود يوور الموصووول فيلووی تقوود إحتوواج يالصوولة ف
 الظهوار الضومير موضوع ءالالوو  وضوع ءاللوی الموصوول. ولموا كوان يبوارة عون الوو إر عائد  يوالضم

 ،(83)الوخ معوتقهن معتوق أو معوتقهن ءالال و إس للنسواء مون الووالء  شویء يث لويالمراد. فمعنوی الحود 
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 المعتق في فظاهر الحديث  تصوير وأما. (84)معتقهن معتق أو معتقهن مجرور هو الذی الوالء  أو
 عبوودها دبوورت  موورأة  أن فهووی موودبرهن صووورة وأمووا. (85)المكاتووب  ومكاتووب  والمكاتووب  المعتووق، ومعتووق
اذ بوواف فلحقووت بوودار الحوورب فحكووم القاضووی بلحاقهووا وعتووق عبوودها، ثووم عووادت مسوولمة والعيوو فارتوودت 

 مووودبر وصوووورة. المووودبرة لعصوووبة فالموووال العبووود  فموووات  فماتوووت  دبووورت  او (86)لهوووا ءهُ الفموووات العبووود فوووو 
 الموووالة جوواءت  ثووم العبوود  وعتووق فمووات  لووهُ  عبووداً  دبوور إذا عتقووه حكووم الووذی المرتوودة عبوود  ان وموودبرهن
 فمووات  عبوودا فوودبر العبوود  وعتووق فماتووت  عبووداً  الموورأة  دبوورت  أو. لهووا ؤهُ الر فووو موودب  ال موودب ر فمووات  مسولمة
 ؛وصووورةالمرأة  (87)لعصووبةب(  50)و/ والؤهُ  يكووون  مووات  فلووو. الموودب ر موودبر فعتووق عصووبة لووه ولوويس
 دام مووا الغيوور لووذلك ولوود لهمووا مووا ءالفووو  الغيوور، معتقووة عبووده موون زوجووت  موورأة  أن المعتووق ءالو  جوور
وصوورة جور والء معتوق المعتوق ان معتقهوا زوج ؛لوی موالتوه. إده  ولو  ءالو   جور  أعتقتهُ   أنها  فلو.  عبدا

 المعتووق أن فلووو عبوودا، مووادام الغيوور لووذلك لهمووا ولوود  مووا ءالر فووو يوومعتقووة الغ (أ   48و /  )موون عبووده
 نفسه المالعن أكذب  إذا وكذا. مواله موالة إلی ثم مواله الی مواليها من ولدها ءالو  جر  عبده  أعتق
كولوود الزنووا. قووال بعووض  (89)م للضوورورةلووی األإالنسووبة  (88)إذا نفسووه إلووی أمووه موون االبوون ءالو  بجوور

ضووووا علووووی مووووا أيطلووووق يو الكتابووووة، و أر يقابوووول التوووودبيطلووووق علووووی مووووا يعتوووواص قوووود اإل (90)االفاضوووول
 يوويهووا علووی معنيمقطعووه الثووانی تنب ول، وفوویث األيفووی مطلووع الحوود  (92)()راد بووه أ. فوو(91)عمهموواي

 ,ومحمود وهوو ةفويبوی حنأوكوذا عنود وجوود الجود عنود  ,ب عتاص. والوالء كلوه لالبون عنود وجوود األاأل
لوی إتصوالهما إن أوسوف لهموا ي يبوول ألومذهب الشوافعی. والقوول األ  (93)ب يد بن المسيار سعيختأ

 50)ظ/ فيوه نحون فيموا فواإلرث  ميراثهموا, قدر علی ءالشتراكهما فی الو إقتضی  يت بال واسطة  يالم
حودی ار وهوو يوخولوه األق فی يوسف أبی وعند . (94)الوالء فی فكذا فيها مقدم  واالبن  بالعصوبة  ب(
ريحبوون مسووعود وبووه قووال اعوون  نيتيالووروا موون سوودس  يبوون البوواقاال أيلووه  (96)والنخعووي و (95)شووُ
 موون وهووذه. (97)أيضووا عنووده لالبوون كلووه ءالكووون الووو يبوون مووع الجوود جتموواع االاذ عنوود إب خاصووة؛ األ

 األخيووران قولووه وجووه يوسووف أبووی عنوود  لكوون. (98)كوواألب  فيهووا الجوود  يجعوول لووم التووی األربووع المسووائل
لوزم ينوه ال أوالجوواب ( أ   48قتوه )ظ / يلحوق بحقيثر الملوك فأنه  ملكه؛ أليورث كسائر ما  يء  الوال

ب يال لكان للنساء نصوإرث بالفرض، و ه اإليجری فيحكم المال فال   ثر  للملك كونه فیأمن كونه  
بعود مون أبون. ولموا كوان الجود قورب وهوو ههنوا االم األيورث بوه بتقود يومنه بل هوو سوبب كالعصووبة ف

 حد. أه يعل مهِ يتقد  يختلف فيبن لم اال
 ؛(99)خاصوة للجود  حنيفوه أبوی وعنود  عنودهما نصوفان بينهموا ءالخ مع الجد فوالو جتماع األأما عند  أو 

 كبووار عوون ءالالووو  كتوواب  فووي ُمحموود  َوذكوور. عنوودهُ  العصوووبة فووي األخ موون الميووت  إلووی األقوورب  ألنووهُ 
 كعووووووب  (101)بوووووون وُأبووووووي ثابووووووت  بوووووونب( 51)و/(100)وزيوووووود  مسووووووعود  وإبوووووون وعلووووووي كعموووووور الصووووووحابة
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 قائم  بأنهُ  وعللوه لالسن ءالن الو أعلی  ، فذهب بعضهم بظاهرهِ (103)«للكبر ءالالو  أن  »(102)وغيرهم
 الهدايووة فوی قوال. القوورب  بوالكبر الموراد  أن عنودنا المووذهب  لكون. العشويرة عون الووذب  فوي الميوت  مقوام

 .قالوا ما علی (104)القرب  ومعناه
 

 الخاتمة ونتائج البحث 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على ما َمّن علّي به ِمن توفيقه، حيث مدّ في    

 عمري، حتى أنجزت ھذا البحث، فله الحمد والشكر والثناء، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. 

 وبعد: 

 فقد تبين لي من خالل البحث والدراسة لهذا الموضوع النتائح اآلتية: 

فضل علماء ھذه األمة على مر العصور، فقد خدموا ھذه الشريعة المطهرة، ببيانهم ألحكامها،  -1

 فمن حقهم علينا الدعاء لهم والترحم عليهم وذكرھم بالجميل.

 بيان حياة عالم من علماء األمة. -2

( مؤلفه, مما  100طاش كبرى زاده وتنوعها تشهد بذلك التي بلغت اكثر من ) كثرت مؤلفات  -3

 يدل على سعة أطالعِه وغزير علمه وتعدد مهاراتِه ومواھبِه المعرفية.  

يعد اإلمام أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده من أبرز علماء عصرِه, وأسهَم أساھماً فعاالً   -4

 في خدمة علم الفقه وتراثِه. 

االمام )طاش كبرى زاده( من الفقهاء المجتهدين في المذھب الحنفي, القادرين على  يُعُّد  -5 

 معرفة األصح والصحيح والقوي والضعيف  من أقوال الفقهاء وآرأئهم. 

بها, أو ما أبقاهُ أصحاب الفرائض,  العصبة في علم المواريث : كل من يحوز التركة إذا إنفرد  -6

وإذا لم يبقى عنده شيء فال يرُث شيئاً,فهم في المرتبة الثانية بعد أصحاب الفرائض.والعصبة في  

 عرف الفرضيين: من لم يكن لهُ نصيب مقدر.
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 الهوامش ثبت 
 

 (11) :( سورة النساء من اآلية(1

  , (6271ح)  ِكتَاُب اْلفََرائِِض: اأْلَْمُر بَتَْعِليِم اْلفََرائِِض:(13()( دعبد هللا بن مسعوأخرجه النسائي من حديث  (  (2

   : )صحيح(.4/333ف التلخيص:   .6/97
اسااتمدت ھااذا  اللقااب ماان  إذ ,ماان العلماااء االتاارا   أساارةھااذه التساامية علااى تطلاا   طاااش كباارى زاده: (3)

 وھااي قريااة قريبااة ماان قسااطموني فااي االناضااول, إقامتهااا فااي )طاشااكبرى ( وزاده تعنااي )اباان( بالفارسااية,

أصاابح اللقااب مصااطلحاً يعني)حجاار الجساار(, لعلااو لااذا و وكبااري يعنااي جساار, أمااا طاااش فيعنااي حجاار,

 ينظر:الشااقائ  النعمانيااة, ساارتهُ إُ منزلااة صاااحبهُ العلميااة وھوإساام القريااة التااي ولااد بهااا ومنهااا أصاابح إساام 

المقدمةةةةج الة: أةةةةجن مصمةةةةد خةةةةع ممةةةةين  خةةةةع اشأةةةة   مةةةة   الةةةةدأع ال  أ )ي  ةةةة خ    ؛ 326ص
و:ا ة ال ةةة وع امحةةةامأج وا و ةةة    (, تةةةدن دح مصمةةةد حةةةأدم مصمةةةد مصمةةةد ا مةةةأع,ھ968:اده(,)تن

 ممةةةين  لفحااول:؛ ساالم الوصااول إلاااى طبقااات ا13ص, (ھ1421والةةد وة وام  ةة د, المدألةةج الملةةةو ة,)
تةةةدن مصمةةةود خةةةع  خةةةد  (,ھ1067 ن )ت اشأنةةةج(,ي خةةةع  خةةةد ط القحةةةيليألي المعمةةة لي الممةةة و  )صةةة ة

 . 1/252,   (2010ت  أ , ) -لق د , ا  ل  وي , )دحي(,  م تخج م حأ   , إحت لخو  
ھة(,  562الم و:م، مخو حمد, )ت   خد ال  أ  خع مصمد خع ملمو  التمأمي الحمم لي  ينظر: األنساب:      (  (4

  1382, مةشس دائ ة المم    المعم لأج ، صأد  آخ د, )1تدن  خد ال صمع خع أصأ  الممشمي الأم لي وغأ ه , ي
 . 97/ 3؛  معجم البلدان:   536/ 13  , ( 1962 -ھة 
يس ھذا المذھْب إلى  يعود تأس إذ  ( الحنفي:  نسبة إلى المذھب الحنفي , وھو أحد المذاھب اإلسالمية السنية,   (5

وفأ ت ا  أ ع وملخ ء مخل ء ال:م عن  ينظر:    ھ( رحمهُ هللا تعالى.150اإلمام أَبي حنيفة النعمان الكوفي الفارسي )
ھة(, )دحي(,  تدن إصح ع  خ س,  681مصمد خع مصمد خع إخ اھأ  خع مخي خ   إخع اش  ع الخ م ي ام خشي, )تن  

 . 405/ 5,(1900دا  م د , خأ وت, )
تقي الدين بن عبد القادر التميمي    الطبقات السنية في تراجم الحنفية:؛ 326الشقائ  النعمانية: ص  ينظر: 6

 . 153,صھا(1010الداري الغزي )ت 
 ح 326( ألظ ن ال ق ئق اللمم لأجنص (7

 .1/121:  البدر الطالع  ؛ 182,198,231,233,235,203ص  ينظر: الشقائ  النعمانية:   (8)

الرومي الحنفي   خليل بن قاسم بن حاجي صفا بن أحمد بن محمود الشهير بطاشكيري زاده  بن  قاسم  :  ( ھو   (9

( سنة  توفى  الشقاي   صاحب  زاده  طاشكبرى  الشقائ  919َعّم   ينظر:  الذھنى,   الوجود  في  رسالة  له   ,) ھ  

 . 832/ 1؛  ينظر: ھدية العارفين : 233ص النعمانية,

المم و  خما  مصمد خع  ( (10 المول     -ف اُم : خع  شي،  الصلنأج وا مو ح    -مو ملا مو  اح ون   ل  خنقه 

والملقو الممقو   في  شو   فتخص   محشم ،  ھو  ول أ  مخوهح  محش   ا م ح  :م ع    ،     ومي  في  التد أس  وتول  
القحيليألأج إل  خ وحجح      الحشي ع مصمد خع م اد، خمدألج خ وحجح وولي  ض ء  المم دن م      ، ولق   اخع 

)د   الص    في   ح غ     م لن ته  منتأ  خ لتات الحشي لي، و ظ  مم ه، و م   دة مح ةد خقحيليألأجح مع
النوائد   ألظ ن     (،  1480  -ھة     885وتوفي خ  )ت    ,ي(  -ي(، و )م   ة الومو  في  ش  ا مو     -ا ص     

 ت الش لوم ال لدم, تدنمصمد خد  الدأع مخو ف اس اللمح لي,  الخ أج في ت اة  الصلنأجن مصمد  خد الصي مخو الصحل
 ح 328/ 6, ( ھ1324, دا  الحم دة , مم , )1ي
 ح 326( ألظ ن ال ق ئق اللمم لأج ن ص  (11

بذلك أل  (12 لقب  اقرابائه (  الوباء جميع  ذلك  في  السلطان مرادخان وباء عظيم ومات  في زمن سلطنة  نه وقع 

اال عمه ورباه الى ان بلغ سن البلوغ, وبذل نفسه القراء العلم, وكانت له مشاركة في  وبقي ھو يتيما وما بقي له  

وبذل نفسه هلل تعالى وابتغاء لمرضاته وال يأخذ اجرة من احد وال يقبل اال الهدية فلم يقبل وظيفة اصال   كلها  العلوم

 . 203ص  ولم يكن له اال العلم والعبادة, ينظر: الشقائ  النعمانية: 

 . 21/ 1 الكواكب السائرة :   .183(  ينظر : الشقائ  النعمانية : ص( 13



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

20 
 

 
مو م   الةغ افي الممأ:  ,تقع مدألج "مأ :أنوع" في و أج "مم حأ " الق أخج مع الخص  ا حود  م   ت  أ (  (14

ب و  ش  منت ق الي ق الم دأج إل  ح ص  الخص  ا حود ومليقج وحي ا ل ضو  ةمش   مويل  ل عأ  مع ال مو
 ح 168ح ألظ ن ال ق ئق اللمم لأجن صالصض  ات

( ھي   ممج ا مخ ايو أج ال وم لأج و  ممج الدولج الخأ:ليأج إل  صأع فتصت  ش  أد المعم لأأع خمد   (15

 ( , فدا  مصمد الن تد القحيليألأج , وميشق  شأ   )احامخو  (مو  1422 ( و)1410مص و ت  دة في     )
آ    الم ة ع في ذ   المدائع الم  و ة في   لمدألج    ممج الحشيلج المعم لأج حألظ ن)ا حت لج( ,وممخصت ا

ممة  ؛ 116(, ص ھة 1408)  خأ وت، -   ل  ال تب,  1, ي)ھة4   م  عن إحص ق خع الصحأع الملة  )ت ق 

 ح 347/ 4ن الخشداع 
القاضى بعسكر آناطولى المعروف بميرم (ھو: محمود بن شمس الدين محمد بن قاضى زاده الرومي الحنفي  (16

احكام  چلبى, الكتب  من  والطالع    )ولهُ  الجدل,,  تصحيح  في  العمل  الزرقالة,  دستور  الربع   ورسالة  في  ورسالة 

,  الجامعة, الكازى  ربع  في  القبلة  ورسالة  سمت  في  )(,  ورسالة  سنة  العارفين:   .ھ(931توفى  ھدية     ينظر: 

2/412 . 

 . 326ص   الشقائ  النعمانية : ينظر:  (17)

 .61ص: ( ينظر: الفكر التربوي  (18

,عالم فاضل تركي, فأخذ عن     ھو: مصطفى بن شعبان الحنفي الرومي، مصلح الدين، المعروف بسروري   (19)

المولى القادري، وطاش كبري زاده، وغيرھما ,وله مؤلفات بالعربية والتركية والفارسية. ولد بقصبة )كليبولي( 

)الحواشي وأ العربية  كتبه  من   , باستانبول  باشا(  )قاسم  بقصبة  ودفن  وتوفي  وغيره.  زاده  طاشكبري  عن  خذ 

خ( و )الحواشي الصغرى( كالھما على تفسير البيضاوي، و )حاشية على التلويح( و )شرح البخاري(   -الكبرى  

يوسف   سورة  )تفسير  و  نصفه،  من  قريبا  كلستان    -بلغ  )شرح  و  )شرح  -خ(  و  المختلفة    خ(  و    -األمثلة  خ( 

خ( في النحو. وله بالتركية عدة كتب، منها )بحر المعارف( و   -)حاشية على أوائل الهداية( و )شرح المصباح  

النعمانية:  ينظر:الشقائ   الصالحين(,   حكايات  في  الرياحين  روض  )ترجمة  و  المخلوقات(  عجائب    )ترجمة 

 .235/ 7 عالم: اال. 10/519شذرات الذھب:ابن العماد, .343ص

 .10/522 ؛شذرات الذھب: 355-354 ؛ ينظر:الشقائ  النعمانية:(20)

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم:أحمد بن مصطفى   ؛5/193:  سلم الوصول إلى طبقات الفحول ينظر:  (21)

زاده,)ت: كبرى  بطاش  لبنانھ986المشهور  العربي,  الكتاب  دار  )د.ط(,   ,)-  (  , م(1975-  ھ1395بيروت, 

 . 402ص

 ح 1/1(     الظلوع ن   (22

(, تح:د.حسين علي محفوظ,عبد الكريم ھ1272)ت: السيد حسن الصدر, تكملة أمل األمل: ينظر:  (23)

 . 35/ 1،(.  ھ1354الدباغ,عدنان الدباغ, )د.ط(, دار: المؤرخ العربي,  بيروت, ) 

  .336, صينظر:العقد المنظوم  (24)

ألظ ن  (25 ص الملظو المقد  (  الي لع؛  336ن  الحلأج؛  1/121ن  الخد   صاليخق ت  الومو ن  154ن  حش   ؛ 

 ح 1/252
 ( :أ دة مع المصققح( 26

 في)ب( )به( سقط.  (27)

الرويفعي  (28) االنصاري  منظور  إبن  الدين  الفضل,جمال  أبو  علي,  بن  مكرم  بن  العرب:محمد  لسان  ينظر: 

اللغويين  ,(ھ711)ت:,  االفريقي من  وجماعة  لليازجي  طالحواشي:  صادر  ,  3,  (,  ھا  1414  ,)بيروت,  دار 

العباس ؛  11/460 الفيومي ثم الحموي، أبو  الكبير : أحمد بن محمد بن علي  المنير في غريب الشرح  المصباح 

 . 2/412,ھا(,)د.ط(, المكتبة العلمية , بيروت, )د.ت(770)ت: 

   .رد في شرح السراجية :)فكل ذكر ال تدخل في نسبته الى الميت إنثىمصحفة, وكذلك و)ىدخل (  )أ(    في  (29)

السراجية الفرائض  شرح  الفناري,)ينظر:  الرومي  حمزة  بن  جامعة  ھ834:محمد  اإلسالمية,  العلوم  (,كلية 

 .  167, صم,اطروحة دكتوراه2012 - ھ1433بغداد,عمر إبراھيم محمود,إشراف .د.مجيد علي محمد, )

الدين    تبيين   ينظر: (30) البارعي ,فخر  الشلبي:عثمان بن علي بن محجن  الدقائ  وحاشية   الحقائ  شرح كنز 

 . 6/232 ھ(,1313 )بوالق, القاھرة ,  -المطبعة الكبرى االميرية  ,1ط (,ھ1021)ت: الزيعلي الحنفي,

 السرخسي,   ؛ المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس االئمة167شرح الفرائض السراجية: ص  :ينظر (31)

 , 29/257(,م 1993- ھ1414)بيروت,  ,دار المعرفة )د.ط(,  (,ھ483)ت:

البلد (32) حي، مجد الدين أبو الفضل   ينظر: االختيار لتعليل المختار: عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي 

 . 93/ 5(, م1937 -ھا  1356)بيروت،  ,, دار الكتب العلمية  , )د.ط(ھا(683)ت:  ,الحنفي
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 في )ب( )فأما,..........,فرع( سقط .     (33)

 . 29/174 ينظر : المبسوط, (34)

 .(11)سورة النساء من اآلية : (35)

  ,)د.ط(, النووي    المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا ؛  4/220المبسوط:    ينظر:  (36)

 . 2/415, )د.ت( دار الفكر, ھا(,676)ت: 

 أي أبي يوسف ومحمد )رحمهم هللا(.               (37) 

 . 146ص: ينظر: شرح الفرائض السراجية (38)

 . 2/753ينظر: مجمع األنهر:  (39)

الدقائ :  :ينظر  (40) الرائ  شرح كنز  المعروف    البحر  إبراھيم بن محمد،  الدين بن  المصريزين       ,بابن نجيم 

 1138)ت بعد  ,ھا (, وفي آخره: تكملة البحر الرائ  لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري970)ت 

 . 8/585 )د.ت(, دار الكتاب اإلسالمي, ,2, طھا(,وبالحاشية: منحة الخال  البن عابدين

 . 127/ 3ينظر: البحر الرائ :  (41)

القناع عن    (42) البهوتى  ينظر : كشاف  ابن حسن بن إدريس  الدين  متن اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح 

 . 426/ 4 (,م 2008  -ھا    1429 )دار الكتب العلمية,   ,1ط ھا(,1051)ت  ,الحنبلى

 41ص ينظر: شرح السراجية, (43)

 في)أ( ) يعتبر(.    (44)

  (, ھا676  روضة الطالبين وعمدة المفتي: : محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا النووي, )ت: ينظر:     (45)

 .6/19, م(1991 -ھا 1412عمان، ) -دمش   -, المكتب اإلسالمي، بيروت3تح: زھير الشاويش ,ط

 . 175ص   ؛ شرح الفرائض السراجية : 29/257ينظر : المبسوط :   (46)

 .  175راجية: صينظر: شرح الفرائض الس     (47)

 .(11)سورة النساء من اآلية :    (48)

 .(176)سورة النساء من اآلية:    (49)

 .سقط  في)ب() وعلى,........,األنثيين(   (50)

 في)ب() ذو(.   (51)

 في)ب()ليس(.      (52)

 في)ب()يلح (.     (53)

 .29/138  ينظر:المبسوط:   (54)
 . 152/ 8(, 6742ح) , باب: ميراث األخوات مع البنات عصبةصحيح البخاري:    (55) 

 .764ص ينظر: الدر المختار:    (56)

قول في السراجية مولى العتاقة ليشمل االختيارية بأن عت  عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره،     (57)

واالضطرارية   منه،  محرم  رحم  ذي  بشراء  مولى  وأو  جنس  والمراد  عليه  فعت   منه،  محرم  رحم  ذا  ورث  أن 

ينظر   كمعت  المعت  على ما في الشرح,  العتاقة، فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر واألنثى المعت  بواسطة

 . 763/ 6: حاشية إبن عابدين,

 .  179ص ينظر: شرح الفرائض السراجية:    (58)

 . 185ينظر : شرح الفرائض السراجية : ص  (59)

حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سالمة  ؛اجتمعت الملكية والبعضية في ملك شخص واحد ولم يعت  عليه    (60)

وذلك بحديث رسول هللا  (؛ م1995-ھا1415 )بيروت،  -دار الفكر  ,)د.ط(, وأحمد البرلسي عميرةالقليوبي 

( ,» ٍم فَُهَو ُحرٌّ ( ِكتاب الِعت   28:)  أخرجه أبو داود من حديث سمرة بن جندب(,»َمْن َملََك ذَا َرِحٍم ُمَحرَّ

ملك ذا رِحِم  االحكام : باب ما جاء فيمن   ( أبواب13والترمذي : ) .(3949, ح)26/ 4:فيمن ملك ذا رِحِم محرم :

, وقال :)ھذا حديث النعرفه مسنداًإال من حديث َحماِد بِن سلمة , وقد روى بعضهم   638/  3(, 1365:ح) محرم

 ھذا الحديث عن قتادة, عن الحسن, عن عمر شيئاً من ھذا ( .

  . 186ينظر: شرح الفرائض السراجية : ص  (61)

 في)ب()ع م(.      (62)

تِي ِمْن أَْجِلَها نُِهَي َعْن بَْيعِ اْلَواَلِء  أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر )    (63)
( ِكتَاُب اْلبُيُوعِ: ِذْكُر اْلِعلَِّة الَّ

 .325/ 11(,  4950َوَعْن ِھبَتِِه: ح)
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, تاب الْفَرائِض باٌب في ِميَراِث ذَِوي اأْلَْرَحامِ ك   (:18ِ) باسابن ع ثأبو داود من حديأخرجهُ  (64)

،    4/424(, 2106: ح)أبَْواُب الْفَرائِض باٌَب فيِ ِميَراِث الَمْولَى األَسفَِل  (27:)والترمذي ؛  124/   3 (2905ح)

 . 4/246: ؛ البحر الرائ 181- 180ص    ينظر:شرح الفرائض السراجية :   (َحَسنٌ  ثَھذَا َحِدي: )وقال 

 في)ج()حنيفه( مصحفة.       (65)

 . 29/174ينظر: المبسوط :   (66)

( فِيما يِرث النِّساء  97ِكتَاُب اْلفََرائِِض: )  ,(  29 ():(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث إبراھيم     (67)

   .11/388 ,(32158ح ) ِمن الوالِء ما ھو ؟:

ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد    ؛(من تعم الذكر واألنثى)  (68)

 . 4/165(, م1986 - ھ 1406  ) دار الكتب العلمية,,2ط (,ھ557)ت:, الكاساني الحنفي

الدين  ينظر:   (69) المعالي برھان  أبي حنيفة رضي هللا عنه: أبو  فقه اإلمام  النعماني  الفقه  البرھاني في  المحيط 

)ت   الحنفي  البخاري  َماَزةَ  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  سامي ,  ھا(616محمود  الكريم  عبد  تح 

 . 177/ 4(, م 2004 -ھا  1424، )لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت   , 1,طالجندي

 )يجعل(.  في)ب( (70)

 في )ب( )ال( سقط  .  (71)

 (. الوالء )  (ب)في  (72)

 في)ب( )رض( سقط .  (73)

 .  في )ب( )أيضا( (74)

 في)ب( ) ر ض(.   (75)

العلماء   (76) :    ينظر: دستور  الفنون  العلوم في اصطالحات  القاضي األحمد جامع  الرسول  النبي بن عبد  عبد 

 . 3/131م(.2000ھا , 1421بيروت، )  -لبنان  -, دار الكتب العلمية 1ھا(, ط12نكري )ت ق 

 في )ب()عليه السالم( سقط  .  (77) 

العلوم  (78)   الدين جامع  الحسن نور  أبو  الحسين بن علي،  للزجاج : علي بن  القرآن المنسوب  ينظر: إعراب 

, دارالكتاب المصري , القاھرة  ,ودارالكتب اللبنانية 4ھا(,تح: إبراھيم اإلبياري ,ط543  :األَْصفهاني الباقولي )ت

 .1/176 ,(ھا  1420), بيروت ,  

 . 132-3/131ينظر: دستور العلماء:  (79)

 في )ب( )تعالى(.   (80)

 .(3)سورة النساء من اآلية : (81)

 .69ص: ينظر: شرح السراجية (82)

الكنكوھي )ت  ؛  (  أ  )في  (الح)  (83) أحمد  : رشيد  الترمذي  الدري على جامع  الكوكب  تح:    ,)ھا  1323ينظر: 

  . 108/ 3 ,(ھا  1395)مطبعة ندوة العلماء الهند,  )د.ط(,  محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندھلوي,

 . 182: ينظر: شرح الفرائض السراجية (84)

األلمعي في تخريج الزيعلي : عبد هللا بن يوسف بن  نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية  ينظر:   (85)

الزيعلي, )ت:   أبو محمد  الدين  (,تح: محمد عوامة, ط762محمد جمال  ,  1ھا  للطباعة والنشر  الريان  , مؤسسة 

 . 155-4/154 ,م (  199ھا,1418جدة , السعودية ،)  -لبنان , بيروت, دارالقبلة للثقافة اإلسالمية

 .   (سقطفي )ب() فوالءهُ لها   (86)

 .   في)ب()لعصبات( (87)

 إذا(. في)أ( ) (88)

 . 71- 70ص ينظر: شرح السراجية: (89)

 . 183-182ص في)أ( ورد تعلي  ) المولى الفناري( ينظر: شرح الفرائض السراجية:  (90)

 في )ب()يعمها(.   (91)

  في)ب( )ع م( عملت على توحيدھا. (92)

حمأد خع المحأب خع م:ع خع مخي وھب مخو مصمد الما:ومي، ولد لحلتأع مضت  مع اافج  م ، وم ت  (  (93

المخ دلج(ھة  94)حلج   لم  م ت  محش ن  خع  أ:أد  خع  ال صمع  ألظ ن  ،      خد  في مم فج مذاھب  ح   المشم ء  صشأج 
القن   ال   ي  مصمد  خع  مصمد  خ    مخو  الدأع  حأ   تدنالنق  ءن  ا  ,  إخ اھأ   و شق  شأهن  مصمد  أ حأع  لد تو  

المح  د في  شأج ال  أمج   الصدأعج    ,1,ي  الة ممج ا  دلأج  -د اد ه، ا حت ذ  ال ح لج  الممش ج ا  دلأج   -م تخج 
 ح   (1988 ) ال   مأج،  م ع،

             .71ص : شرح السراجية:رينظ (94) 
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خع ال ائش اخع الص  ث خع مم وأج خع عو  خع   أد خع الص  ث خع  أس خع الة   خع مم وأج خع   م   (  (95

  أد مخو ممأج ال لدم، وعو  خع م تع ھو  لدة، وفي لحخه ااتا   عأ ، وھذه الي أق ممص  ؛ الق ضي  م تع  
  ع مع  خ   الت خمأع، ومد ك الة ھشأج، واحتقض ه  م  خع الاي ب  ضي ط  له  ش  ال وفج، فأ      ضأ ً  

ج ل  أتمي  فأ   إ  عاث حلأع امتلع فأ   مع القض ء في فتلج اخع ال:خأ ، واحتمن  الصة ج خع  امح ً وحخمأع حل
م ت صت   اعلتأع  خأع  ول  أقض  فأ ن ه،  القض ء  مع  ال وفج)  أوح   ,    (,ھة  78في  ا  أ ع  ؛ 460/ 2وفأ ت    ح 

 ح 161/ 3؛  ا  ا  ن 6/182اليخق ت ال خ   , ألظ ن
 .6/453؛ الفتاوي الهندية:6/771؛ حاشية إبن عابدين : 5/101ينظر: اإلختيار لتعليل المختار:   (96)

 .770/ 6؛ رد المحتار: 184ينظر: شرح الفرائض السراجية: ص (97)

  . 4/508ينظر: مجمع األنهر : (98)

)قوله خمس في الفرائض( األولى أن أمه ال ترث معه، وترث مع الجد. الثانية أن الميت إذا تر  األبوين    (99)

وأحد الزوجين فألمه ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد الزوجين، ولو كان مكان األب جد فلألم ثلث جميع الماإل ال عند  

والعالت كلهم يسقطون مع األب إجماعا ويسقطون   أبي يوسف فإن لها ثلث الباقي أيضا. الثالثة: أن بني األعيان

ال عندھما، الرابعة: أن أبا المعت  مع ابنه يأخذ سدس الوالء عند أبي   -رحمه هللا تعالى    -مع الجد عند أبي حنيفة  

  يوسف وليس للجد ذلك، بل الوالء كله لالبن وال يأخذ الجد شيئا من الوالء عند سائر األئمة. الخامسة: لو تر  جد

  770/ 6 معتقه وأخاه، قال أبو حنيفة: يختص الجد بالوالء وقاال الوالء. ؛ ينظر: حاشية إبن عابدين :

 .  في)أ( )وزيد( (100) 

 سقط.  )إبن( في )ب( (101)

البناية شرح الهداية:  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر ينظر:   (102)

 .11/28, م( 2000 -ھا  1420بيروت، لبنان،)  -, دار الكتب العلمية 1ھا(, ط855الدين العينى )ت 

 .10/510ينظر: السنن الكبرى:  (103)

المرغيناني,الحسن    ينظر:(104)  الفرغاني  الجليل  عبد  بن  بكر  أبي  بن  علي  المبتدي:  بداية  شرح  في  الهداية 

 . 3/270, لبنان, )د.ت( -التراث العربي, بيروت  (, تح: طالل يوسف, )د.ط(, دار ھ593برھان الدين, )ت: 
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 ثبت المصادر والمراجع 

 

 بعد القران الكريم.

 

البحر الرائ  شرح كنز الدقائ :زين الدين بن إبراھيم بن محمد، المعروف بابن نجيم    -1

ھا (, وفي آخره: تكملة البحر الرائ  لمحمد بن حسين بن علي الطوري  970)ت  ,المصري

دار الكتاب  ,2, طھا(,وبالحاشية: منحة الخال  البن عابدين  1138)ت بعد  ,الحنفي القادري

 )د.ت(.  اإلسالمي,

الدين أبو حي، مجد  االختيار لتعليل المختار: عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلد  -2

 .  (م  1937  -ھا  1356)بيروت،  ,, دار الكتب العلمية  , )د.ط(ھا(683)ت:   ,الفضل الحنفي

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر   -6

 ،نلبنا  -دار الكتب العلمية، بيروت  ,3,ط ح: محمد عبد القادر عطا, ت ھا(458 :)ت  ,البيهقي

 . (م  2003 -ھا  1424)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو   -3

 )د.ت(.  ,ھا(,)د.ط(, المكتبة العلمية , بيروت 770 :العباس )ت 

دار  )د.ط(,  (,ھ483)ت: السرخسي, المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس االئمة -4

 . ( م 1993- ھ1414)بيروت, ,المعرفة 

السنن الصغرى للنسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت  -5

 - ھ1406حلب،)  -مكتب المطبوعات اإلسالمية , 2,طتح: عبد الفتاح أبو غدة, ھا(303

 م(. 1986

ي المعروف محمد بن علي بن محمد الحصن  الدر المختار شرح تنوير االبصار وجامع البحار: -7

دار:الكتب ,1ط  تح: عبد المنعم خليل إبراھيم,  (,ھ1088)ت:  محمد عالء الدين الحصفكي الحنفي,

 .(م 2002- ھ1423)العلمية, 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ،    اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: -8

ھا   1408 )مؤسسة الرسالة، بيروت، , 1, ط ھا(354:  ت التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )ا

 (.  م 1988 -
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,  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي -9

 .  (م1986 - ھ1406  ) العلمية, دار الكتب ,2ط (,ھ557)ت:

المحيط البرھاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه: أبو المعالي برھان   -10

تح عبد , ھا( 616الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي )ت  

 (.م  2004 -ھا   1424لبنان، ) -دار الكتب العلمية، بيروت  , 1,طالكريم سامي الجندي

البناية شرح الهداية:  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى   -11

 -ھا   1420بيروت، لبنان،)   -, دار الكتب العلمية 1ھا(, ط 855الحنفى بدر الدين العينى )ت 

 . م( 2000

ي، أبو الحسن نور الدين جامع  إعراب القرآن المنسوب للزجاج : علي بن الحسين بن عل -12

 , دارالكتاب المصري,4ط  تح: إبراھيم اإلبياري, ھا(,543)ت نحو   ,العلوم األَْصفهاني الباقولي

 . (ھا  1420)بيروت,  -القاھرة  ودارالكتب اللبنانية, 

الهداية في شرح بداية المبتدي:  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو   -13

بيروت   -دار احياء التراث العربي  ,)د.ط(, طالل يوسف ,تح:ھا(593لحسن برھان الدين )ت ا

 لبنان,)د.ت(. –

تح: محمد  ھا(, 1323 :)ت  ,الكوكب الدري على جامع الترمذي: رشيد أحمد الكنكوھي -14

 .( ھا  1395)الهند,  -زكريا بن محمد يحيى الكاندھلوي , )د.ط(,  مطبعة ندوة العلماء

تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية  الشلبي:عثمان بن علي بن محجن البارعي ,فخر   -15

 )بوالق, القاھرة , -المطبعة الكبرى االميرية  ,1ط (,ھ 1021)ت: الدين الزيعلي الحنفي,

 .  ھ(1313

إبراھيم تح:عمر  (,ھ834)ت:, الفناري شرح الفرائض السراجية:محمد بن حمزة الرومي -16

 . م(2012, ھ1433إطروحة دكتوراه,) محمود الجحيشي,

  لقاضيا جامع العلوم في اصطالحات الفنون : عبد النبي بن عبد الرسول  العلماءدستور  -17

 .(م2000ھا , 1421) بيروت، -لبنان  -, دار الكتب العلمية 1, ط(ھا12األحمد نكري )ت ق 

 :)ت  , الدين يحيى بن شرف أبو زكريا النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين : محيي -18

 -ھا 1412)عمان،  -دمش  -, المكتب اإلسالمي، بيروت 3ھا(,تح: زھير الشاويش ,ط676

 . (م1991

رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين   -19

 (. م 1966  -ھا  1386بيروت، ) -دار الفكر  , 2,طھا(  1252الدمشقي الحنفي )ت 

ح: شعيب , ت ھا( 275ت:سنن أبي داود: سليمان بن األشعث األزدي أبو داود السجستاني ) -20

 (. م  2009 -ھا  1430)دار الرسالة العالمية، ,1, طمحمد كامل قره بللي -األرنؤوط 

سليمان المدعو بشيخي   مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: عبد الرحمن بن محمد بن -21

 , )د.ط(, دار إحياء التراث العربي,)د.ت(.(ھا1078زاده, يعرف بداماد أفندي )ت 

كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  -22

 ( . م 2008 -ھا     1429 )دار الكتب العلمية,  ,1ط ھا(,1051)ت  ,البهوتى الحنبلى

العرب:محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضل,جمال الدين إبن منظور االنصاري   لسان -23

,  دار صادر , 3, ط الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين ,(ھ711)ت:, الرويفعي االفريقي

 . ( ھا 1414 ,)بيروت 

لي : عبد هللا بن  عنصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزي  -24

, مؤسسة  1تح: محمد عوامة, ط  ھا (,762 :)ت  ,ليعف بن محمد جمال الدين أبو محمد الزييوس
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 )،جدة , السعودية   -القبلة للثقافة اإلسالميةدار بيروت, , الريان للطباعة والنشر , لبنان 

 . (م  199ھا,1418

مد بن إبراھيم  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن مح -25 

 -مكتبة الرشد  ,1,طھا(, تح: كمال يوسف الحوت 235بن عثمان بن خواستي العبسي )ت 

 (. ھ1409الرياض،) 

, حلية العلماء في معرفة مذاھب الفقهاء: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال -26

 -وعل  عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراھيم درادكه، األستاذ المساعد في كلية الشريعة  تح:

 .  م(1988  ) المملكة األردنية الهاشمية، عمان، -مكتبة الرسالة الحديثة  ,1,ط  الجامعة األردنية

)ت:  ,)د.ط(,النووي  المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا -27

 . )د.ت( ار الفكر,د  ھا(,676

 


