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 المبحث األول
 احلياة السياسية لعصر القونوي 

 
ضربربمن  –الربربذي عربرباه فيربربه اسمربرباي مشربربس الربربدين القونربربوي  –تربربا القربربرن ال ربربامن ا  ربربري يع
الرب  حمربم في ربا سربالملني املماليربة راعربة واسربعة مربن العربا, اسسربالمت   فقربد امتربد  الفرتة الزمنية

 هرب  329 – 846حمم م حنو ثالثة ارون إال ربع ارن من 
 ويقسم املؤرخون هذه الفرتة إىل دولتني : 

الرب   (1)ليربة البحريربة : رب وتيربا بالبحريربة ساامربة هاليم ربا يف جزيربرة الروضربة يف مصربردولربة املما
 هرب  464 - 846حمما بني 

دولة املمالية الاجية رب وتيا بالاجيربة نسرببة إىل لربوان مربن اكنربد كربان مقيمربا يف القلعربة منربذ  ن 
 هرب 329 - 464ال  حمما من  (9)رب  و الشراكسة (2)جنده االوون

ة البحرية هم ملائفة من األراان من  صول خمتلفة   اشرتاهم وجلب م إىل مصر الصاحل واملمالي
  (4)جنم الدين  يوب   ودرهبم على فنون القتال حىت صار  ك ر عسمره من م

 مربربا املماليربربة الاجيربربة فقربربد اشربربرتاهم السربربلاان اربربالوون   الربربذي كربربان يامربرب  يف إاربربرار السربربيادة يف 
 (5)إذ حمم هو و والده و حفاده  ك ر من مائة سنة ذريته   واد مت له ما  راد  

                                                 

   1344ربربربربرب ممتبربربربربة الن ةربربربربة املصربربربربرية 153( مصربربربر يف العصربربربربور الوسربربربرباى د ي علربربربربى إبربربربربراهيم حسربربربن   1)
 1986رب الدار املصرية للتأليف والرتمجة  148القاهرة تارخي ا وآثارها د ي عبد الرمحن زكت   

 ( املصدر السابق نفس الصفحة 2)
( تربوا بالشراكسربربة نسرببة إىل مربربوملن م األصربربلت الربذي  تربربوا منربه وهربربو جورجيربربا وبربالد الشربربركس     املصربربدر 9)

 السابق نفس الصفحة 
ي   1368ممتبربربة الن ةربربة املصربربرية ب/السربربابعة  5/228مت د ي  محربربد شربربل  ( موسربربوعة التربرباريس اسسربربال4)

 954مصر يف العصور الوساى   
 ( املصدر السابق نفس الصفحة 5)
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ومتيَّز هذا القرن بم رة اخلالفات السياسية   والنزاع على السلاة بتنافس األمران علي ربا 
   وكان ذلة يؤدي إىل خلع السلاان    و اتله يف بعض األحيان ي 

تصربربربحب ا حربربربروب داخليربربربة    -يف بعربربربض األحيربربربان –وبسربربرببب النربربربزاع علربربربى السربربربلاة كانربربربا تقربربربع 
حركة اضا اد   وسفة للدمان من جانب املنتصر   كما فعرب  الارباهر براربوا بالربذين  ملرباحوا 

 ي(1)بعرشه بعد  ن اسرتده من م
ومت   الفرتة ال  حمم في ا الناصر حممد بن اربالوون  عاربم عصربور الترباريس املصربري يف 

ن املغربربربرب اربربربرباذ   حربربربىت العصربربربر اململربربربوكت   و ك رهربربربا ازدهربربرباراذ ورايربربرباذ   وذلربربربة ألن نفربربربوذه امتربربربد مربربرب
الشاي واحل از شرااذ   ومن بالد النوبة جنوباذ حىت آسيا الصغرى مشاالذ واربد اسربتمر حممربه يف 
سربربلانته ال ال ربربة إحربربدى وثالثربربني سربربنة   وهربربت مربربدة ملويلربربة , يدانيربربه في ربربا سربربلاان مربربن سربربالملني 

 ي  (2)املمالية
الصربربليبيني واملغربربول الربرب  إن سربربالملني املماليربربة اربربد اربرباموا بربربدور كبربربغ جربربداذ يف رد اربربارات 

شربربربنوها علربربربى بربربربالد اسسربربربالي   هربربربا  عاربربربى لربربربدولت م صربربربفة ا يبربربربة واالحربربربرتاي يف ناربربربر املسربربربلمني   
هربربربربرب  وبعربربربربد ملربربربربردهم 856والسربربربيما بعربربربربد انتصربربربربارهم علربربربربى املغربربربربول يف مواعربربربربة عربربربربني جربربربربالوت سربربربربنة 

 ي(9)هرب 402الصليبيني من بالد الشاي ومصر   وإخراج م بقاياهم من جزيرة  رواد سنة 
ما إمامنا القونوي فقد جاهد ورابط يف سبي  اهلل ضد الفربرن  الصربليبيني   وكربان  مَّرباراذ  

 باملعروف   ناهياذ عن املنمر للحماي ولغغهم ي 
يعربرباا الفروسربربية وآالت القتربربال   ويربربب مربربن يعربرباا  –القونربربوي  –: ] كربربان ( 4)اربربال ابربربن ح ربربت

باشربربر القتربربال يف نوبربربة بربربغوت   وبربرب  ذلربربة   وتربربردد إىل صربربيدا وبربربغوت للربربرباب اربربغ مربربرة   واربربد 
 برجاذ على الساح  [ ي 

                                                 

 995( مصر يف العصور الوساى   1)
 –دار الن ةربربربة العربيربربربة  – 214( مصربربربر والشربربرباي يف عصربربربر األيربربربوبيني واملماليربربربة د ي سربربربعيد عاشربربربور   2)

 ي 1342بغوت / 
 –ب / ثانيربربربة  –بربربربغوت  –املمتربربربب اسسربربربالمت  – 13 -16/  4التربربرباريس اسسربربربالمت امربربربود شربربرباكر ( 9)

1405 – 1365 
   203 – 9/206( تاريس ابن ااضت ش بة 4)
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: ] وكانا له وجاهة وُحرمة عند السالملني والنواب والقةرباة واربغهم   ( 1)واال  يةاذ 
ويقصربربربدونه ويعامونربربربه وهربربربو اليلتفربربربا إلربربربي م بربربرب  يربربربول م وي يربربربن م بربربربالقول والفعربربرب    واليسربربربمت 

اعات وخيربربرباملب م بأسربربربو  خاربربرباب   يمتربربربب  حربربربداذ إال باتربربربه   ويمتربربربب إلربربربي م األوراا يف الشربربربف
لربه  نللنائب تارة : إىل فالن املمَّاس  و الاا,  و حنو هذه العبربارات   وهربم ثت لونربه وال خيربالفو 

  مراذ   ويمتب إىل السلاان فيسميه باته [ ي 
وسربربيأت تفصربربي  ذلربربة يف املبحربربث اخلربربامس   عنربربد المربربالي عربربن ج ربرباده   و مربربره بربرباملعروف و يربربه 

 ي  عن املنمر

                                                 

   203 – 9/206( تاريس ابن ااضت ش بة 1)
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 المبحث الثاني
 احلياة االجتماعية لعصر القونوي 

 
اتسربربربما احليربربرباة االجتماعيربربربة يف عصربربربر املماليربربربة بالنشربربرباب واحلركربربربة الدائبربربربة  فقربربربد عربربرباه 
املمالية حياة ثران وترف ونعيم   واحربتف  ك ربغ مربن الت ربار والعلمربان ألنفسرب م ممانربة مرمواربة 

الحربربربون والعربربربواي حيربربرباة  اربربربرب إىل الفقربربربر يف اجملتمربربربع   ومسربربربتوى الئربربربق مربربربن املعيشربربربة   وعربربرباه الف
 ي  (1)واحلاجة

وكانا املدن الماى كالقاهرة ودمشق واغمها تع ُّ بالنشاب   واد اعترب  السربالملني بتنايف ربا 
 ي (2)وجتميل ا   وامتألت  سواا ا بأصناف البةائع والسلع   ال  كانا ختةع لراابة ااتسب

جتماعيربربربربة املتنوعربربربربة كاخلانربربربربات واألسربربربرببلة واحلمامربربربربات كمربربربربا اهربربربربتم املماليربربربربة ب اامربربربربة املنشربربربرب ت اال
  كما كانوا يرسلون يف ك غ من األحيان  مواالذ وحبوباذ إىل البالد ال  يصيب ا  (9)واملستشفيات

القحط والغالن   السيما إىل احلرمني الشريفني لتربَفرَّا هناك   واد عمَّروا عربدة منشرب ت في مربا 
 ي 

لقرن ال امن ؛ االحتفاالت ال  تقاي ابت اجاذ جبلربوس السربلاان  و ومن املااهر االجتماعية يف ا
 ي(4)شفائه  و سفره  و زواجه

                                                 

   240 -283( مصر والشاي يف عصر األيوبيني واملمالية   1)
ْحَتِسب : بةم امليم وكسر الس2)

ُ
ني   اسم فاع  من احتسب احتساباذ : إذا مللربب بعملربه ثربواب اهلل ( امل

يوي احلساب   ومن يقوي بعم  احِلْسَبة وهو : من والَّه السلاان ليربْنِمَر املنمربر إذا ه ربر فعلربه   ويربأمَر 
 باملعروف إذا ه ر ترُكه ي 

 ي 403  مع م لغة الفق ان    1/914لسان العرب 
   240بيني واملمالية   ( مصر والشاي يف عصر األيو 9)
القرباهرة ب  –امود رزا سربليم  928 - 924/  4( عصر سالملني املمالية ونتاجه العلمت واألديب 4)

 ي  1351 -هرب  1983 –/ ثانية 
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كما امتازت احلياة االجتماعية بم رة األعياد واملناسبات الدينية   واملبالغة يف إحيائ ا 
   وكان الناس يتبادلون الت نئة   ويقيمربون الربوالئم   ويتصربداون علربى الفقربران   وكربان يصرباحب

 ي (1)بعض األعياد املواكب   وتزيني الشوارع واحلوانيا واألسواا
وكربربربربان يعمربربربربر صربربربربفو احليربربربرباة االجتماعيربربربربة ه ربربربربور بعربربربربض اخلمربربربربارات   و مربربربرباكن الفسربربربرباد يف بعربربربربض 
األحيربربان  فمربربا يمربربون مواربربف السربربلاان  و نائبربربه مربربن ذلربربة إال امع ربربا بربربال هربربوادة   وتعزيربربر مربربن 

 ي(2)هرب 444و424حد ث يف سن /  يفع  ذلة   فيخف املنمر وخيتفت الفساد   كما
وكربربان الشربربعب يالاربربت  حيانربرباذ بعربربض األذى عنربربد مجربربع الةربربرائب كالسربربراة والةربربرب    و يصربربادر 
السلاان بعض  موال هاليمه و رباب دولته إذا ما اةب علي م   كما كربان بعربض السربالملني 

ن اربالوون كمربا فعرب  السربلاان الناصربر برب  –يتدخ  يف بعض األواات فيلغت شيئاذ من الةربرائب 
 422وسربربربربنة  415 و خيفربربربف من ربربربا   امتصاصربربرباذ لنقمربربربة الشربربربربعب   كمربربربا حربربربدث يف سربربربنة /  –
 ي(9)هرب

ومربربع كربرب  هربربذه األحربربداث كربربان العالمربربة القونربربوي رمحربربه اهلل ك ربربَغ األمربربر بربرباملعروف والن ربربت 
 عن املنمر   ال تأخذه يف اهلل لومة الئم ي 

ت اهلل ال ي ربرباب ملمربربرباذ وال  مربربغاذ شربربربديد : ] وكربربربان شربرب ماذ مقربربربداماذ اويربرباذ يف ذا (4)اربربال يف الربربدرر 
يربربأمر عامربربان الدولربربة بربرباملعروف   وين ربرباهم عربربن املنمربربر   ويصربربدع بربربالنمغ  لالبربربأس م ابربرباذ  ال يربربزا

   ب  ََيْبربُ ُ م ما ال ُيَْتَم  م ُله من اغه [  ةٍ علي م بغغ احتشاٍي  م وال مراعا
 خير  من بيته   ولذلة , يره ك غ مربن مع  نه كان من معاذ عن الناس   ال يقصد  حداذ   وال

الناس   وإمنا كان يراه من َيتمع به    و من يصادفه يف الاريق على ندور   و, يِ  وهيفةذ و, 

                                                 

 241( املصدر السابق   ومصر والشاي يف عصر األيوبيني واملمالية   1)
س مصربربربربربربربر والقربربربربربربرباهرة للسربربربربربربربيوملت           حسربربربربربربربن اااضربربربربربربربرة يف تربربربربربربرباري 438( مصربربربربربربربر يف العصربربربربربربربور الوسربربربربربربرباى   2)

القربربربربربربربرباهرة       –دار إحيربربربربربربربربان المتربربربربربربربربب العربيربربربربربربربربة  –تربربربربربربربرب  حممربربربربربربربربد  بربربربربربربربربو الفةربربربربربربربرب  إبربربربربربربربربراهيم  – 2/901-902
 ب /  وىل 1384 –هرب 1964

 901 -900/  2  حسن اااضرة  912/  4( عصر سالملني املمالية 9)
   9/223  املن   الصايف  8/44( فيما وجد يف هامش نسخة للدرر المامنة 4)
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ربربن  والده مربربن ذلربربة   وين ربربى  صربربحابه عربربن توليربربة الوهربربائف والربربدخول في ربربا   كمربربا اربربال ابربربن  ثمِّ
 المالي على زهده وورعه ي   وكما بينته مفصالذ يف املبحث اخلامس عند (1)ح ت 

                                                 

   9/206( فيما نقله عنه ابن ااضت ش بة 1)
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 المبحث الثالث
 احلياة العلمية لعصر القونوي 

 
شربرب دت مصربربر وبربربالد الشربرباي يف العصربربر اململربربوكت عامربربةذ ويف القربربرن ال ربربامن خاصربربةذ حركربربةذ 

 علميةذ دائبةذ   يف مللب العلم وتلقيه   ويف تبليغه وتدريسه والتأليف فيه ي
املدارس واملسرباجد الرب  تقرباي هبربا دروس العلربم  وال وتنافس سالملني املمالية و مراؤهم يف بنان 

زالربربربا مربربربدن مصربربربر والشربربرباي إىل يومنربربربا هربربربذا متتلربربربمل بربربرباكوامع اكميلربربربة   واملربربربدارس   واألبنيربربربة الربربرب  
تنسربربربب إىل ذلربربربة العصربربربر   والمربربربا جنربربربد سربربربلاانا , يؤسربربربس مسربربرب داذ  و  ك ربربربر   بربربرب  إن الناصربربربر 

وكانربا هربذه املسرباجد تسربتخدي يف  (1)حممد بن االوون و مرانه شيدوا وحدهم ثالثني مسرب دا
 التدريس جبانب العبادة ي

وازدادت  مهية مصر والشاي يف هذا العصر و صبحا القاهرة ودمشق من  هم املراكز 
هرب إذ  858ال قافية يف العا, اسسالمت   ال سيما بعد سقوب بغداد على يد التتار عاي / 

 هاجر العلمان من ا إىل ذينة البلدين 
إىل ازدهربربار احليربرباة ال قافيربربة تشربرب يع املماليربربة للعلمربربان ؛ فقربربد بربربرز مربربن م سربربالملني كربربان وهربربا  دى 

 ربربم اهتمربرباي يف العلربربوي وولربربع يف بنربربان املؤسسربربات التعليميربربة   وإن بعةربرب م م ربرب ) الاربرباهر براربربوا( 
 تصدر لإلاران والتدريس ي

 مالية : سبب روا  العلم مصر يف هذا العصر فقال يف امل (2)وذكر ابن خلدون يف مقدمته
] فاسربربتم روا يف بنربربان املربربدارس والزوايربربربا والربربرُبط ووافربربوا علي ربربربا األواربرباف املغلربربة يييييييي فم ربربربرت 
األواربرباف لربربذلة وعامربربا الغربربالت والفوائربربد وك ربربر العلربربم ومعلمربربه بم ربربرة جربربرايت م   وار ربرب  إلي ربربا 

 الناس يف مللب العلم من العراا واملغرب ونفقا هبا  سواا العلوي وزخرت حبارها [ ي

                                                 

 2/294( حسن اااضرة 1)
 1369  دار وممتبة ا الل للاباعة والنشر بغوت /  248( مقدمة ابن خلدون   2)
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 ضف إىل ذلة  ن احتمار املمالية للسلاة السياسية كان له  بعد األثر يف توجيه الم غ إىل 
 التعلم والتعليم وإىل إحيان كتب الرتاث وتنقيح ا وشرح ا  و التعليق علي ا ي

واربربربد امتربربرباز عصربربربر املماليربربربة بأنربربربه عصربربربر انتعشربربربا فيربربربه حركربربربة التربربربأليف   وه ربربربرت فيربربربه المتربربربب 
رة التصربربنيف يف خمتلربربف فربربروع املعرفربربة   دليربرب  علربربى خصربربب احليربرباة املوسربربوعية   وال شربربة  ن ك ربرب

ال قافيربربة   كمربربا  ن ك ربربرة املربربدارس   واالهتمربرباي ب نشربربائ ا   والعنايربربة باملدرسربربني والعلمربربان والالبربربة  
 ي (1)وإنشان املمتبات   يا ر لنا مدى النشاب العلمت الذي ش ده ذلة العصر

 
 مااهر النشاب العلمت يف عصر القونوي 

 
 المدارس ودور العلم اًل :أو 
 

اتسما املدارس يف هذا العصر باالنتساب إىل  حد فروع العلم   فربَرْيُع  وااف بعربض املربدارس 
يعربود لألحنربرباف مرب ال   وبعةربرب ا للشربافعية   وبعةربرب ا خمصربث ألهربرب  احلربديث    و القربربرانات   

علربربربربى تربربربربدريس   و التفسربربربربغ وهمربربربربذا   و, تمربربربربن املربربربربدارس املواوفربربربربة علربربربربى األحنربربربرباف مربربربرب الذ تقتصربربربربر
 املذهب احلنفت   ب  كان يدرَّس في ا دروس  خرى شرعية ولغوية ي

عشربرات املربدارس يف  (2)واد انتشرت املدارس ك غاذ يف ذلة العصر   فربذكر املقريربزي يف خااربه
حنربو مائربة وسرببع و سربني مدرسربة بدمشربق  (9)القاهرة وما يَُدرَُّس في ا مربن علربوي   وَعربدَّ النعيمربت

اهب الفق يربربربربة األربعربربربربة واربربربربغهم   هربربربربذا سربربربربوى الربربربربدروس الربربربرب  كانربربربربا تلقربربربربى يف موزعربربربربة علربربربربى املربربربربذ

                                                 

تربأليف الربدكتور صرباحل يوسربف معتربوا ب  94( ج ود املر ة يف رواية احلديث القربرن ال ربامن ا  ربري   1)
 سالمية بغوت يدار البشائر اس 1334/  وىل 

مؤسسربة احللرب    وشربربركاه  -ومربا بعربدها   للمقريربزي  2/982( املربواع  واالعتبربار بربذكر اخلاربط وا ثربار 2)
 القاهرة ي -

 ( انار اكز ين األول وال اا من الدارس يف تاريس املدارس لعبد القادر حممد النعيمت الدمشقت 9)
 1366القاهرة /  -ال قافة الدينية الناشر ممتبة  -ت  جعفر احلسين  -هرب ( 324) ت/
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املساجد واغها   وكان يلحق باملمتبة خزائن كتربب  ربوي النفربيس مربن  املصربنفات   فاملدرسربة 
 (1)الااهريربربة كربربربان هبربربا خربربربزائن كتربربب   وكربربربذلة مدرسربربة القبربربربة املنصربربورية    مربربربا املدرسربربة ااموديربربربة

وال بالشاي م ل ا   بااية إىل اليربوي   ال خيربر  من ربا كترباب إال  ففي ا خزانة كتب ال يعرف مصر
 ن يمربون باملدرسربربة   وفي ربربا كتربب اسسربربالي مربربن كربرب  فربن   وهربربت مربربن  حسربن مربربدارس مصربربر كمربربا 

  (2)وصف ا املقريزي
وكربربربان اكربربربامع األزهربربربر مقربربربراذ للربربربدروس الشربربربرعية والعربيربربربة   فمربربربا يربربربزال اكربربربامع عربربربامراذ بربربربتالوة القربربربرآن 

 ي( 9)  واالشتغال بأنواع العلوي الشرعية واللغة العربيةالمرمي ودراسته 
هربرب بةربع و ربعربون حلقربة ساربران العلربم  ال  443وكان يف جامع عمربرو بربن العربا  بالقرباهرة سربنة 

 ي( 4)تماد تاح منه
وكربربان اكربربامع األمربربوي بدمشربربق يةربربم ثالثربربة وسربرببعني متصربربدراذ ساربربران القربربرآن المربربرمي   وعربربدداذ مربربن 

 ي (5)قه واحلديث   كما كان فيه عدد من املدارساحللقات يف علوي الف
وإىل جانربربربب املربربربدارس الشربربربرعية والعربيربربربة   كانربربربا هنربربرباك مربربربدارس لتربربربدريس الاربربربب   واربربربد ذكربربربر 

ثربربربربربالث مربربربربربدارس تعلربربربربربم الاربربربربربب بدمشربربربربربق   هربربربربربت : املدرسربربربربربة الدخواريربربربربربة   واملدرسربربربربربة  (8)النعيمربربربربربت
 الدنيسرية   واملدرسة الن مية ي

 ي (4)تدرس الاب إىل جانب العلوي األخرى درسة املنصورية0ويف مصر كانا ا,

                                                 

هربرب  433( اامودية نسبة امود بن علت السودوا   مجال الدين اسستادار    حد  مران املماليربة ت 1)
  نشأ عدداذ من املدارس واملمتبات ي
   البن ح ر العسقالا   مصورة دار اكي  بغوت 4/923الدرر المامنة يف  عيان املائة ال امنة 

 2/935ملواع  واالعتبار ( ا2)
 ي 2/248( املصدر السابق 9)
 ي 2/258( املصدر السابق 4)
 412   411   2/410( الدارس يف تاريس املدارس 5)
 ي 195   199   2/124( الدارس يف تاريس املدارس 8)
 ي 2/284  حسن اااضرة  2/943( املواع  واالعتبار 4)
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 أبرز العلماء والمصنفات : ثانياً :
 

 علم التاريس :  -  
نة  علم التاريس يف هذا العصر نةرب اذ يانعرباذ   إذ  لفربا كتربب يف الترباريس العرباي   ويف تربواريس 

 البلدان   ويف الرتاجم والابقات والسغة واغ ذلة ي
: كتاب املختصر يف  خبار البشر مللة محرباة املؤيربد  يب الفربدان فمن املصنفات يف التاريس العاي 

الربربذي كربربان عاملربرباذ فقي ربرباذ مؤرخربرباذ جغرافيربرباذ فلميربرباذ   آوى إليربربه عربربدداذ مربربن العلمربربان    (1)هربربرب 492ت/
 ورتب  م ما يمفي م ويف ع ده  صبحا محاة مدينة علم و دب ي

 ي وملبقات املشاهغ واألعالي هرب تاريس اسسال 446ولإلماي املؤرخ مشس الدين الذه  ت / 
 هرب البداية والن اية وهو من  حسن كتب التاريس املمحصة واملنقحة  444والبن ك غ ت / 

 
 علوي اللغة العربية وآداهبا :   -ب 

ك ربربر يف القربربرن ال ربربامن اشربربتغال الالبربربة والعلمربربان باللغربربة العربيربربة وعلوم ربربا   وه ربربر يف هربربذا القربربرن 
هربرب لربه كترباب لسربان العربرب  411م : ابربن مناربور اسفريقربت ت/عدد من األعربالي واملؤلفربات مربن 

الذي يعد  هم املوسوعات اللغوية   وللصالح الصفدي عدة مؤلفات يف علم البالاة العربية  
 هرب املصباح املنغ   وهو مع م لغوي متداول  440وألمحد بن علت الفيومت ت/

النحربربويني   ومربربن  عاربربم حنربربويت ذلربربة  ويف علربربم النحربربو نالربربا  لفيربربة ابربربن مالربربة اهتمامربرباذ كبربربغاذ مربربن
هربربرب  483هربربرب وااضربربت القةربرباة ابربربن عقيربرب  ت/  481القربربرن : ابربربن هشربرباي األنصربرباري املصربربري ت/

 شارح  لفية ابن مالة ي
 

  وابربربربربن نباتربربربربة املصربربربربري   (1)هربربربربرب 484ومربربربربن  بربربربربرز علمربربربربان األدب : صربربربربالح الربربربربدين الصربربربربفدي ت/
 هرب 448هرب   وابن  يب ح لة ت/ 486ت/

                                                 

 دار العلم للماليني 1340بغوت الابعة ال انية    امد كرد علت   4/45( خاط الشاي 1)
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 العلوي الدينية :   -  
 

 الفقه و صوله :  والذ 
 

الب على فق ان القرن ال امن االنتمان إىل مذهب من مذاهب األئمة األربعة املتبوعربة 
  والربربب علربربى املصربربنفات الفق يربربة ملربربابع الشربربرح  و االختصربربار    و شربربرح هربربذه املختصربربرات  و 

 التحشية والتعليق علي ا 
 غ بربربربربابن الرتكمربربربرباا    فمربربربربن  هربربربربم فق ربربربربان األحنربربربرباف : ع مربربربربان بربربربربن إبربربربربراهيم املربربربربارديين الشربربربرب

هرب الذي شرح كتاب اكامع المبغ امد بن احلسن الشيباا  و لقاه دروساذ باملدرسة 491ت/
 (2)املنصورية بالقاهرة

  (9)هرب صاحب كتاب تبيني احلقائق شرح كنربز الداائق 449وفخر الدين الزيلعت ت / 
ب شربرح ا دايربة ولربه  يةرباذ هربرب صرباح 449وسرا  الدين عمر بن إسحاا الغزنربوي ا نربدي ت /

  (4)شرح املغين   والشام  يف الفروع
هربربرب وسربربتأت ترمجتربربه  466ومربربن م مؤلربربف هربربذا المتربرباب الشربربيس حممربربد بربربن يوسربربف القونربربوي ت / 

 مفردة ي 
ومن  برز فق ان املالمية : شيس اسسالي تقت الدين حممد بن علت بربن وهربب املعربروف 

ُاربربرِّزي يف هربرب الربذي شربربرح خمت 402بربابن دايربق العيربد ت / 
صربر ابربن احلاجربب   وشربرح مقدمربة امل

                                                                                                                                            

ي  1384/  1تربرب  عبربد الفترباح احللربربو وحممربود الانربرباحت ب 10/5( ملبقربات الشربافعية المربرباى للسرببمت 1)
 عيسى البايب احلل 

  -دمشربربربق  -تربربرب  حممربربربد خربربربغ رمةربربربان يوسربربربف   دار القلربربربم  209( تربربربا  الربربربرتاجم لقاسربربربم االربربربو بغربربربا   2)
دار العلربربوي  -تربرب  عبربربد الفتربرباح احللربربو  2/521ةربربية يف ملبقربربات احلنفيربربة ي   اكربربواهر امل 1332/  1ب

 ي 1346الرياض / 
 امد عبد احلت اللمنوي الابعة الباكستانية 115  الفوائد الب ية    2/513( اكواهر املةية 9)
 146  الفوائد الب ية    229( تا  الرتاجم   4)
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 صربربربربول الفقربربربربربه   ولربربربربه اسملربربربربرباي يف  حاديربربربربث األحمربربربربرباي   وكربربربربان إمامربربربربرباذ عارفربربربرباذ باملربربربربربذهبني املربربربربربالمت 
  (1)والشافعت   وتنازعه  صحاب املذهب   وترجم له السبمت يف ملبقات الشافعية

نربة   ولربه الربرد علربى هربرب شربارح خمتصربر ابربن احلاجربب واملدو  449وعيسى بن مسعود الربزواوي ت/
  (2)ابن تيمية يف مسألة الاالا

هربرب الربذي  433وااضت املدينة برهان الدين إبراهيم بن علت بن حممربد بربن فرحربون اليعمربري ت/
شربربربرح خمتصربربربر ابربربربن احلاجربربربب يف ,انيربربربة  سربربربفار   ولربربربه  يةربربربا تبصربربربرة احلمربربرباي يف  صربربربول األاةربربربية  

  (9)وإرشاد السالة إىل  فعال املناسة
هربربرب شربربارح  440املربربذهب الشربربافعت : الشربربيس يربربد الربربدين الزنملربربوا ت/ ومربربن  بربربرز فق ربربان

هربربربربرب الفقيربربربربه  448التنبيربربربربه واملن ربربربربا    واسمربربربرباي تقربربربربت الربربربربدين علربربربربت بربربربربن عبربربربربد المربربربربايف السربربربرببمت ت/
األصويل ااضربت القةرباة    لربف عشربرات المتربب والرسربائ  يف الفقربه الشربافعت و صربوله   ذكرهربا 

ن مائربربربة   من ربربربا : اسهبربربربا  يف شربربربرح املن ربربربا  يف ولربربربده وعربربربدَّدها يف ترمجتربربربه   واربربربد بلغربربربا  ك ربربربر مربربرب
  والتحقيق يف رسالة التعليق -و, يتمه - صول الفقه   وتمملة اجملموع شرح امل ذب للنووي 
  (4)  وهو الرد على ابن تيمية يف مسألة الاالا واغها

و هرب  خذ عن التقربت السرببمت  442واسماي مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اسسنوي ت /
الزنملربربربربربوا و القونربربربربربوي ذو التصربربربربربانيف املشربربربربرب ورة املفيربربربربربدة ومن ربربربربربا : شربربربربربرح املن ربربربربربا  للبيةربربربربرباوي   

  (5)وامل مات   والتم يد   والتنقي  على التصحي    واألشباه والناائر
ومن فق ان املذهب احلنبلت : الشيس تقت الدين  محد بن عبد احلليم بن تيميربة احلربراا 

ومناسربربربة احلربربرب    و قيربربربق الفراربربربان بربربربني الاربربربالا واسثربربربان    هربربربرب لربربربه الفتربربرباوى املصربربربرية  426ت/
  (8)والنية يف العبادات   واغها

                                                 

 4/31منة   الدرر الما 3/204( ملبقات الشافعية للسبمت 1)
 ي 1/453( حسن احلاضرة 2)
 ي 1/86  مع م املؤلفني  1/221  إيةاح املمنون  993( كشف الانون 9)
 ي 996 – 10/193( ملبقات الشافعية 4)
 ي 1/423( حسن اااضرة 5)
 ي 9/196( عصر سالملني املمالية 8)

 



 

ب درر البحار في الفقه على المذاهب األربعةمقدمة دراسة وتحقيق كتا  

 

-11- 

هربربرب كربربان آيربربة يف نقربرب  املربربذهب   لربربه شربربرح املقنربربع يف  489ومشربربس الربربدين ابربربن مفلربرب  املقدسربربت ت/
حنربربو ثالثربربربني يلربربداذ   وشربربربرح املنتقربربربى يف يلربربدين   ولربربربه ا داب الشربربرعية   وكتربربرباب يف الفربربربروع يف 

  (1)دات ربعة يل
هربربرب الزاهربربد القربربدوة صربرباحب املصربربنفات  435واحلربرباف  الفقيربربه زيربربن الربربدين ابربربن رجربربب احلنبلربربت ت/

 ي (2)املفيدة يف الفقه واغه   من ا : القواعد الفق ية   الذي يدل على معرفة تامة باملذهب
 

 القرآن المرمي وعلومه : ثانياذ 
 

ت التفسربربغ والقربربرانات   ومربربن العلمربربان بربربرزت العنايربربة بربربالقرآن المربربرمي مربربن خربربالل التربربأليف يف علمربرب
 من فسر القرآن كامال   ومن م من فسر جزناذ  و سورة ي

هربربربرب    بربربربو حيربربربان  426ومربربربن  بربربربرز املربربربؤلفني يف التفسربربربغ وعلربربربوي القربربربرآن : ابربربربن تيميربربربة احلربربربراا ت/
هربربربرب   بربربربدر الربربربدين  444هربربربرب ابربربربن ك ربربربغ ت/ 458هربربربرب   ابربربربن عبربربربد الربربربدامي ت/ 445األندلسربربربت ت/

 هرب ي 834ت/ (9)الزركشت
هربربربربرب الربربربربذي كربربربربان  490ومربربربربن  بربربربربرز املقربربربربرئني يف املسربربربرباجد واملربربربربدارس : ضربربربربيان الربربربربدين الربربربربزرزاري ت/

هربربرب املقربربرجل باكربربامع  444  ومشربربس الربربدين بربربن السربربرا  ت/ (4)يتصربربدر اساربربران باكربربامع الاربرباهري
 ي (8)هرب الذي تصدر اساران يف عدة  ماكن 461  وتقت الدين الواسات ت/ (5)األزهر

                                                 

 6/940( شذرات الذهب 1)
 460 – 6/446( شذرات الذهب 2)
  933 -934 -904 -254 –6/251  شربربربربذرات الربربربربذهب  9/298ماليربربربربة ( عصربربربربر سربربربربالملني امل9)

 9/934الدرر المامنة 
 1/506( حسن اااضرة 4)
   1/506( حسن اااضرة 5)
 1/938( املصدر السابق 8)
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 الفصل الثاني

 ترمجة العالمة مشس الدين حممد بن يوسف القونوي
 وفيه ثمانية مباحث :

 :  مالبانوفيه ي وكنيته ولقبه اسم القونوي ونسبته  :  المبحث األول  
 ونسبته اسم القونوي  : المطلب األول   
 ولقبه القونوي  كنية : المطلب الثاني   

 لبان : ته مامولد القونوي ونشأته ي و  :   المبحث الثاني
 مولد القونوي  : المطلب األول 
 نشأة القونوي  : المطلب الثاني 

  ته مالبان : مللب القونوي للعلم ورحالته ي و   :  المبحث الثالث
 مللب القونوي للعلم  :  المطلب األول
 رحالت القونوي  :  المطلب الثاني

  ته مالبان : شيوخ القونوي وتالميذه ي و  :   المبحث الرابع
 شيوخ القونوي  : لمطلب األول ا

 تالميذ القونوي  : المطلب الثاني 
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 وفيه ثالثة ماالب . أخالق القونوي وصفاته   : المبحث الخامس
 زهد القونوي وورعه : المطلب األول   
 ج اد القونوي وربامله يف سبي  اهلل:  المطلب الثاني   
 ن املنمر مر القونوي باملعروف و يه ع : المطلب الثالث   

 مؤلفات القونوي   : المبحث السادس
 ممانة القونوي العلمية وثنان العلمان عليه  :  المبحث السابع
 وفاة اسماي القونوي  :  المبحث الثامن
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 المبحث األول
 اسم القونوي ونسبه وكنيته ولقبه 

 :  مالبانوفيه 
 ونسبه  المطلب األول : اسم القونوي

بقيربربة السربربلف   مشربربس  ابربربد الصربرباحل الربربورع العال مربربةاي العربربا, الزاهربربد العالشربربيس القربربدوة اسمربرب ] هربربو
نزيربرب  املرِبربزَّة   شربربيس  [ الربربدين  بربربو عبربربد اهلل حممربربد بربربن يوسربربف بربربن إليربرباس الرومربربت القونربربوي احلنفربربت

 (1)احلنفية يف واته   وزاهد العصر 

                                                 

)             ( انار : تاريس ابن ااضت ش بة أليب بمر بن  محد بن ااضت شرب بة األسربدي الدمشربقت 1)
دنان درويربربربربش   ب / املع ربربربربد العلمربربربربت الفرنسربربربربت للدراسربربربربات العربيربربربربة   تربربربرب / عربربربرب 9/206هربربربربرب (651ت/

   1344بدمشق / 
   1/244هربربرب ( 652إنبربربان الغمربربر بأبنربربان العمربربر : يف التربرباريس ألمحربربد بربربن علربربت بربربن ح ربربر العسربربقالا ) ت/

بربربربغوت   مربربربن مابوعربربربات دائربربربرة  –صربربربورت عن ربربربا دار المتربربربب العلميربربربة  –ملبربربربع وزارة املعربربربارف ا نديربربربة 
 ية املعارف الع مان

دائربربربرة  2  ب /  8/48هربربربرب ( 652الربربربدرر المامنربربربة يف  عيربربربان املائربربربة ال امنربربربة : البربربربن ح ربربربر العسربربربقالا ) ت/
 ي  1348ا ند / –حيدر  باد الدكن  –املعارف الع مانية 

وهو خماربوب يف ممتبربة عربارف  22 3/ وراة  9هرب (   644املن   الصايف ليوسف بن تغري بردي ) ت/
 ىل ممتبة امللة عبد العزيز يف املدينة املنورة حمما سابقاذ وال  نقلا إ

  ترب / ف ربيم حممربد شربلتوت  2/414هربرب ( 644الدلي  الشايف على املن   الصايف البربن تغربري بربردي ) ت/
 مربربن مابوعربربات مركربربز البحربربث العلمربربت وإحيربربان الربربرتاث اسسربربالمت يف كليربربة الشربربريعة جبامعربربة  ي القربربرى يف 

 ممة املمرمة 
  ترب / حممربد خربغ رمةربان يوسربف  269هربرب (   643االوبغربا السربودوا ) ت/ تا  الرتاجم : لقاسم بن

 دار القلم دمشق  – 1332  ب  وىل / 
هربربربربربربرب (       311بغيربربربربربربة الوعربربربربربرباة يف ملبقربربربربربربات اللغربربربربربربويني والنحربربربربربرباة : كربربربربربربالل الربربربربربربدين عبربربربربربربد الربربربربربربرمحن السربربربربربربيوملت ) ت/

 عيسى البايب احلل   –  ت / حممد  بو الفة  إبراهيم   ب  وىل  1/264
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         1/962هربربربربربرب ( 390ئع الزهربربربربربور يف واربربربربربائع الربربربربربدهور : امربربربربربد بربربربربربن  محربربربربربد بربربربربربن إيربربربربرباس احلنفربربربربربت ) ت/بربربربربربدا= 
 القاهرة  –ا يئة املصرية العامة للمتاب  – 1369حممد مصافى  ب ثانية /  ت /

ََعربربزَّة فيمربربا ايربرب  يف املربربزة امربربد بربربن علربربت بربربن ملولربربون ) ت/
  هربربرب (      359تربرباريس املرِبربزَّة وآثارهربربا : وفيربربه : امل

   ت / حممد عمر محادة 48
ذيرب  وفيربربات األعيربربان املسربربمى ) درة احل ربربال يف  تربربان الرجربال ( : ألمحربربد بربربن حممربربد املمناسربربت الشربرب غ بربربابن 

  ت/ دي حممربربربربربربربربربربربربد األمحربربربربربربربربربربربربدي  بربربربربربربربربربربربربو النربربربربربربربربربربربربور                492راربربربربربربربربربربربربم  2/251هربربربربربربربربربربربربرب ( 1025القاضربربربربربربربربربربربربت ) ت/
 دار الرتاث القاهرة  –تونس  –  املمتبة العقيقية  1/1341ب
رات الربربربذهب يف  خبربربربار مربربربن ذهربربربب : البربربربن العمربربرباد عبربربربد احلربربربت بربربربن  محربربربد بربربربن حممربربربد العمربربربري احلنبلربربربت شربربربذ

دار  – 1332/  1عبربربد القربربادر وحممربربود األرنربرباؤوب   ب  تربرب /  6/529هربربرب ( 1063الدمشربقت ) ت/
 بغوت  –ابن ك غ دمشق 

  اربدثت كتربب  202هربرب (     1904الفوائد الب ية يف تراجم احلنفيربة : امربد عبربد احلربت اللمنربوي ) ت/
 كراتشت ي  –خانة 

  ب/  2/142هربرب ( 1993هدية العارفني  تان املؤلفني وآثار املصنفني : ستاعيرب  باشربا البغربدادي ) ت/
 بغوت  –دار الفمر  1362

 -       2/545هربربربرب ( 1956منتخبربربربات التربربربواريس لدمشربربربق : امربربربد  ديربربربب آل تقربربربت الربربربدين احلصربربربين ) ت/
   1326املابعة احلدي ة دمشق /

 -دار العلربربربربربم للماليربربربربربني – 1334/ 12ب  – 4/159هربربربربربرب ( 1938األعربربربربربالي خلربربربربربغ الربربربربربدين الزركلربربربربربت ) ت/
 بغوت 

 بغوت ي  –دار إحيان الرتاث العريب  – 12/122هرب ( 1406مع م املؤلفني لعمر رضا كحالة ) ت/
ممتبربربة  –ي  1351ب / - 4/118عصربربر سربربالملني املماليربربة ونتاجربربه العلمربربت واألديب : امربربد رزا سربربليم 

   القاهرة –ا داب 
واتفقا مجيربع املصربادر الرب  بربني  يربدينا علربى تسربمية القونربوي بربرب ) حممربد بربن يوسربف بربن إليرباس القونربوي (   

 - 8/919وخربربالف يف ذلربربة بروكلمربربان   إذ تربرباه ) يوسربربف بربربن إليربرباس ( يف كتابربربه "تربرباريس األدب العربربريب" 
ي  ألن كربرب  مربربن ذكربربر القونربربوي صربرباحب "درر ي   وهربربذا اربربغ صربربح 1335ا يئربربة املصربربرية العامربربة للمتربرباب /

البحار" وترجم له ذكر اتربه الصربحي  وهربو ) حممربد بربن يوسربف بربن إليرباس القونربوي(   والع ربب  ن كحالربة 
وهربربربربو =   لمنربربربربه ذكربربربربره يف موضربربربربع آخربربربربر  19/244اربربربربد تبعربربربربه يف هربربربربذا اخلاربربربربأ يف كتابربربربربه " مع ربربربربم املربربربربؤلفني " 

 ع  ن تاريس الوفاة واحد يف املوضعني يباته الصحي  وكأنه يرتجم لشخصني منفردين م 12/122

 



 

ب درر البحار في الفقه على المذاهب األربعةمقدمة دراسة وتحقيق كتا  

 

-19- 

 
 

 (1)نسبة القونوي  ما
 

 ( احلنفت  (9)) السَّفري الدمشقت (2)حممد بن يوسف بن إلياس الرومت القونويف و 
 
 

 ولقبه  : كنية القونوي نيالمطلب الثا
 

 ف و : مشس الدين ي لقبه  و ما   بو عبد اهللف ت :  كنية القونوي ما 
 

                                                 

 ( انار املصادر السابقة 1)
( القونوي : نسبة إىل ُاونَِية : بالةم مث السمون   ونون ممسورة   ويربان م نرباةم مربن  ربا خفيفربة   مربن 2)

 وهت يف تركيا حالياذ  عام مدن اسسالي بالروي   وهبا وبأْاَصرى ُسْم  ملوك ا ي 
 بغوت –دار صادر  – 415/  4احلموي  مع م البلدان ليااوت

 919/  8( انفرد هبذه النسبة بروكلمان يف تارخيه  9)
 وَسَفر بالتحرية : بوزن السفر ضد اساامة : موضع بعينه   عن  يب احلسن اخلوارزمت ي 

 224/  9مع م البلدان 
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 المبحث الثاني  
 مولد القونوي ونشأته 

 وفيه مالبان : 
 املالب األول : مولد القونوي

 
شربربرة وسربرببعمائة  و يف الربرب  بعربربدها [ حممربربد بربربن يوسربربف بربربن إليربرباس القونربربوي سربربنة ] ربربس ع ولددد

 ي  (1)وهذا إمجاع من ك  من ترجم له
 

 ف و يف ] اونية [ وهت من بالد الروي  ي تركيا حالياذ ي:  أما مكان والدته
 : ] ادي من بالد الروي إىل دمشق [  (2)اال الشيس تقت الدين املقريزي

 علم يف اونية [: ] تركت األص  مستعرب   ولد وت( 9)ولذلة اال الزركلت 
 : ] واشتغ  بالعلم يف بالده   مث ادي دمشق [ي (4)واال ابن ح ر

                                                 

  شربربربذرات  48هربربربا     تربربرباريس املربربربزة وآثار  1/244  إنبربربربان الغمربربربر  9/206( تربربرباريس ابربربربن ااضربربربت شربربرب بة 1)
   4/118  عصر سالملني املمالية  6/529الذهب 

   9/223( فيما نقله عنه صاحب املن   الصايف 2)
 4/159( األعالي 9)
 8/44( الدرر المامنة 4)
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 املالب ال اا : نشأة القونوي

 
نشأ العال مة القونوي يف بلده ] اونية [ من بالد الروي   وتعلم في ربا   مث رحرب  وهربو شرباب إىل 

 دمشق ي 
ان حينئٍذ  حد  عيربان الفةربالن : ] ادي دمشق بعد األربعني وسبعمائة   وك (1)اال ابن ح ت

 العلمان [ 
 :] واشتغ  بالعلم يف بالده   مث ادي دمشق [  (2)واال ابن ح ر
 :] وادي دمشق شاباذ   و خذ عن التايزي واغه [  (9)واال ابن العماد

: ] وادي دمشربق شرباباذ   ومللربب العلربم وداوي علربى مللبربه حربىت   بربرع  (4)واال حممود رزا سليم
 [ي

املصادر ال  بني  يدينا شيئاذ مفصالذ عن مرحلة صباه وشبابه   ال   مةرباها يف بلربده  و, تذكر
 ي  

                                                 

   9/206( تاريس ابن ااضت ش بة 1)
    8/44( الدرر المامنة 2)
   6/529( شذرات الذهب 9)
   4/118( عصر سالملني املمالية 4)
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 المبحث الثالث
 طلب القونوي للعلم ورحالته 

 و ته مالبان :
 

 املالب األول : مللب القونوي للعلم
 

 ذكرنا  ن الشيس القونوي ولد ونشأ يف بلده ] اونية [   وتعلم هبا كذلة ي 
: ] واشتغ  بالعلم يف بالده   مث ادي دمشق فأااي هبا ُيَشغِّ  الناس ويشتغ   (1) راال ابن ح

 بالعلم والعبادة واالنقااع [ي
 :  (2)وُوِجد يف حاشية نسخة خماوملة من الدرر المامنة

بأحربد إال  ع] وكان ادي من الروي إىل دمشق فأااي باملزة منعزالذ عن الناس بأهله وولربده ال َيتمرب
 ا [ ييوي السب

 ي (9)و مجع ك  من ترجم له  نه ادي دمشق شاباذ 
لذلة اال ابربن ِح  ربت
 ي كربان عمربره اريبرباذ مربن  –: ] اربدي دمشربق بعربد األربعربني وسرببعمائة  (4)

وكان حينئربٍذ  حربد  عيربان الفةربالن العلمربان   فبحربث ونرباهر   وكربان إمامرباذ  -اخلامسة والعشرين
يان   و اب  يف آخر  مره على علم  احلديث   فلم يف علوي ك غة   السيما يف علم املعاا والب

 يشتغ  بغغه   وكان له اختيارات خيالف في ا املذهب ألج  احلديث [ ي

                                                 

   44/  8الدرر المامنة   (1)
 ( املصدر السابق نفس الصفحة  2)
  منتخبربربربربات التربربربربواريس 529/ 6  شربربربربذرات الربربربربذهب  48  تربربربرباريس املربربربربزة     245/  1( إنبربربربربان الغمربربربربر  9)

 –املابعربربربربة احلدي ربربربربة  – 545/ 2هربربربربرب (  1956لدمشربربربربق امربربربربد  ديربربربربب آل تقربربربربت الربربربربدين احلصربربربربين ) ت 
   4/118  عصر سالملني املمالية  1326دمشق /

   206/  9( فيما نقله عنه ابن ااضت ش بة  4)
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 املالب ال اا : رحالت القونوي 

 
 :  ول رحلة ااي هبا القونوي من بالده ] اونية [ إىل دمشق ي  الرحلة األولى
ا يشربربربربغُِّ  النربربربرباس   ويشربربربربتغ  بربربربربالعلم والعبربربربربادة :] مث اربربربربدي دمشربربربربق   فأاربربربرباي هبربربربرب( 1)اربربربربال ابربربربربن ح ربربربربر

واالنقارباع   و, يتربولَّ هبربا وهيفربةذ   وال تدريسرباذ   إىل  ن فرباا  هرب  زمانربه يف العبربادة والزهربربادة   
وارتفع صيته   واُبلا شفاعته   وخةع له المبار   وصنف التصانيف   املفيربدة   واشربُت ر   

 هرب [  466نة / وكان يبالغ يف إنمار املنمر إىل  ن مات س
: ثاا رحلة ااي هبا القونوي   من دمشق إىل بغوت وصيدا   ياهداذ ومرابااذ  الرحلة الثانية

 يف سبي  اهلل تعاىل ي 
:] وتربربردد إىل صربربيدا وبربربغوت للربربرباب اربربغ مربربرة   واربربد باشربربر القتربربال يف نوبربربة ( 2)اربربال ابربربن ح ربربت 

 بغوت   وب  برجاذ على الساح  [ 
 ثالث رحلة ااي هبا القونوي   من دمشق إىل القاهرة ي  : الرحلة الثالثة
: رابع رحلة ااي هبا القونوي   من دمشق إىل القدس   مث رجوعربه إىل دمشربق  الرحلة الرابعة

 ي 
:] واربربد اربربدي القربرباهرة   و اربرباي هبربربا مربربدةذ   و اربرباي بالقربربدس مربربدةذ   مث رجربربع إىل ( 9)اربربال ابربربن ح ربربر 

  انقاع بزاويته باملزة رمحه اهلل [ دمشق   وانقاع بزاويته بالربوة   مث
 :] وادي القاهرة مرتني [ ( 4)ويف هامش نسخة للدرر المامنة 

 
                                                 

   8/44( الدرر المامنة 1)
   48  وتربربرباريس املربربربزة وآثارهربربربا    1/245  و إنبربربربان الغمربربر  9/203( اناربربر تربربرباريس ابربربربن ااضربربت شربربرب بة 2)

   4/118  وعصر سالملني املمالية  2/548ومنتخبات التواريس لدمشق 
   6/524  شذرات الذهب  48ها     تاريس املزة وآثار  1/248( إنبان الغمر 9)
   8/43( الدرر المامنة 4)
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:] وادي القاهرة اغ مرة   وتصدى لإلاران والتصنيف سنني عديدة   ( 1)واال ابن تغري بردي
 وانتفع الناس به [ 

 دمشربربق   وانقاربربع بزاويتربربه :] و اربرباي بالقربرباهرة والقربربدس   مث رجربربع إىل( 2)واربربال عمربربر رضربربا كحالربربة 
 بالرَّبربَوة   مث بزاويته باملزة بااهر دمشق [ 

:] ووفربد علربى القرباهرة مربدةذ   مث نربزح إىل القربدس   فدمشربق   فرباملِزة ( 9)واال حممود رزا سليم 
 ] 

                                                 

هربربربربربربرب(         644( الن ربربربربربربوي الزاهربربربربربربرة يف ملربربربربربربوك مصربربربربربربر والقربربربربربرباهرة ليوسربربربربربربف بربربربربربربن تغربربربربربربري بربربربربربربردي األتربربربربربربابمت )ت/1)
املؤسسربربربربة  –وزارة ال قافربربربربة واسرشربربربرباد القربربربربومت  –ملبعربربربربة مصربربربربورة عربربربربن ملبعربربربربة دار المتربربربربب  – 11/903

 املصرية العامة للاباعة والنشر 
   12/129 م املؤلفني ( مع2)
   4/118( عصر سالملني املمالية 9)
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 المبحث الرابع
 شيوخ القونوي وتالميذه 

 وفيه مالبان : 
 

 املالب األول : شيوخ القونوي 
 

لقونوي   وذكر شيوخه اال :  خذ عن التايزي واغه   و, يربذكروا  حربداذ اربغه ك  من ترجم ل
ذكر  نه  خذ عن تا  الدين إتاعي  بن خلي    و,  ع ر  (1)  لمن اللمنوي يف الفوائد الب ية

 على اغمها من شيوخه ي 
يربز فلربربم فلربم توضرب  املصربادر شخصربيته   واربربد رجعربا إىل كرب  مربن ُنِسربب إىل تا  (2) مربا التايربزي

 ر  حربداذ ثمربربن  ن يمربربون هربربو املقصربود إال ) تربربا  الربربدين (   وهربربو مربربا جربزي بربربه حمقربربق كتربرباب تربربا  
 ي  269الرتاجم   

وهربربو علربربت بربربن عبربربد اهلل بربربن  يب احلسربربن بربربن  يب بمربربر األردبيلربربت تربربا  الربربدين  بربربو احلسربربن التايربربزي 
  وختربربربر  بربربربه  هربربربرب   وكربربان مربربرباهراذ يف علربربربوي شربربىت   وعربربربين باحلربربديث 884الشربربافعت   ولربربربد سربربنة / 

 هرب ي 448رمةان سنة /  14مجاعة   تويف يف القاهرة يف / 

                                                 

 202( الفوائد الب ية يف تراجم احلنفية امد عبد احلت اللمنوي   1)
 194/ 10  ملبقات الشافعية الماى  258/ 6  شذرات الذهب  65/ 4( الدرر المامنة 2)
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ف ربو : إتاعيرب  بربن خليرب  تربا  الربدين الفرضربت النحربوي   كربان فقي رباذ فرضربياذ  (1)و ما تربا  الربدين
 صربربولياذ صربرباحلاذ عفيفربرباذ   مربربن حماسربربن الزمربربان   مم ربربراذ مربربن النوافربرب    وكربربان صربربادا الرؤيربربا   خيربربا 

نامربربه فت ربربتن كفلربربق الصربربب    تفقربربه عليربربه مجاعربربة   وتفقربربه علربربى القاضربربت بأشربربيان يسربربندها  إىل م
َلات   ومشس الدين حممربود بربن  محربد  

َ
فخر الدين ع مان بن مصافى املارديين  وجنم الدين امل

و خذ الفرائض عن الالرندي   له مقدمربة يف  صربول الفقربه   ولربه عمرب  يف الفربرائض   مربات يف 
 هرب ي  493مجادى ا خرة /  6

                                                 

د القربربربربربربادر التميمربربربربربربت الربربربربربربداري           الابقربربربربربربات السربربربربربربنية يف تربربربربربربراجم احلنفيربربربربربربة لعبربربربربربرب 409/ 1( اكربربربربربربواهر املةربربربربربربية 1)
الريرباض   الفوائربد  الب يربة  –ي دار الرفرباعت  1369ت / دي عبد الفتاح احللربو / ب  وىل / – 2/168

 195  تا  الرتاجم    1/495  الدرر المامنة  48  
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 لب ال اا : تالميذ القونوي املا

 
 حيث اال " وهن  خذ عنه : (1),  ع ر إال على تلميذ واحد ذكره ابن ح ر

   وهو الذي  ذن له بالفتوى   وهو : (2)الشيس مشس الدين الديري القدست احلنفت
ااضربربربربت القةربربربرباة سربربربربعد الربربربربدين بربربربربن مشربربربربس الربربربربدين الربربربربديري املعربربربربروف ] بربربربربابن الربربربربديري [   ولربربربربد يف 

  ببيربربا املقربربدس   ونشربربأ بربربه   فحفربرب  القربربرآن وكتبربرباذ   من ربربا : المنربربز   وبعربربض هربربرب 486رجربربب/
املناومربربربة   ومجيربربربع خمتصربربربر ابربربربن احلاجربربربب األصربربربلت   واملشربربربارا لعيربربرباض   وحفربربرب   ك ربربربره يف اثربربربين 
عشر يوماذ   وكان سريع احلف    مفرب الذكان   فعربين بربه  بربوه و عانربه هربو بنفسربه فأكربب علربى 

ه   وانت ربربربا إليربربربه رياسربربربة احلنفيربربربة يف زمانربربربه   وويل مشربربربيخة االشربربربتغال   و خربربربذ عربربربن والربربربده واربربربغ 
الشربربيخونية مصربربر   واةربربان احلنفيربربة   وكربربذا اجتمربربع بالشربربمس القونربربوي صربرباحب "درر البحربربار" 
و جربرباز لربربه   ولربربه "تمملربربة شربربرح ا دايربربة" للسربربروجت   و "المواكربربب النربربغات يف وصربربول  عمربربال 

 األحيان إىل األموات" واغ ذلة ي 
واجتمربربع بالشربربمس القونربربوي صربرباحب درر البحربربار   وحبربرباف  الربربدين  اربربال اللمنربربوي : ]

 هرب مصر [ ي 684ربيع ا خر /  3البز ازي صاحب الفتاوى   مات يف 
ولقربربربد ع ربربربرت علربربربى تلميربربربذ آخربربربر وهربربربو حممربربربد بربربربن حممربربربد بربربربن حممربربربد بربربربن علربربربت بربربربن يوسربربربف 

غ مشربربربس الربربربدين  بربربربو اخلربربرب (9)العمربربربري الدمشربربربقت مث الشربربربغازي الشربربربافعت ويعربربربرف بربربربرب ]ابربربربن اكربربربزري[
مقرجل   يِّود  حمدث   حاف    مؤرخ   مفسر   حنوي   بياا   مشارك يف بعض   العلوي   

                                                 

   8/43( الدرر المامنة يف  عيان املائة ال امنة 1)
  هديربربربربربة العربربربربربارفني       249مجربربربربربة األفاضربربربربرب  لللمنربربربربربوي     ملربربربربربرب األماثربربربربرب  برت  46( الفوائربربربربربد الب يربربربربربة   2)

   250 – 9/243  الةون الالمع  1/965
منشربورات 3/255هربرب ( 302(الةون الالمع أله  القرن التاسع امد بن عبربد الربرمحن السربخاوي ) ت/9)

 لل ربزري 2/244  ااية الن ايربة يف ملبقربات القربران  2/164دار ممتبة احلياة بغوت   هدية العارفني 
   11/231ي   مع م املؤلفني  1392 -هرب  1951هرب ( ممتبة اخلاجنت مصر / 699) ت 
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هرب   وتفقه هبا   ومللب احلديث والقرانات   وعمَّر  451رمةان سنة /  25ولد بدمشق يف 
سربافر  للقران مدرسةذ ت اها داَر القرآن   و اربر  النرباس   واربدي القرباهرة مربراراذ   و ارباي هبربا مربدةذ   مث
/ربيربربربربع 5عربربربربن ملريربربربربق الشربربربرباي   مث عربربربربن ملريربربربربق البصربربربربرة   إىل  ن وصربربربرب  شربربربربغاز   وتربربربربويف هبربربربربا يف /

 هرب   ودفن مدرسته ال  بناها هبا ي 699األول/
مربربن تصربربانيفه الم ربربغة : "النشربربر يف القربربرانات العشربربر"   "التم يربربد يف الت ويربربد"   "اايربربة 

 احلديث" يالن اية يف ملبقات القران"   " تذكرة العلمان يف  صول 
 

 والدليل على أن ابن الجزري من تالميذ القونوي : 
 

 :  (1)هرب 359اول حممد بن علت بن حممد املعروف برب ] ابن ملولون [ ت / 
] ومربربن مشربرباخيت العالمربربة  بربربو الفربربت  املربربزي الربربراوي لنربربا عربربن : شربربيس القربربران الشربربمس بربربن اكربربزري   

ا خذ عن صرباحب "درر البحربار"   وعن فقيه املذهب القاضت سعد الدين بن الديري احلنفت
 ع باذ يف حف  املذهب والتفسغ واملتون [ ي -الشيس  -وكان  ي 

 : (2)هرب  1250واول حممد بن علت بن حممد الشوكاا ت / 
] مؤلفربربات حممربربد بربربن يوسربربف القونربربوي الرومربربت [  روي ربربا عربربن يوسربربف بربربن حممربربد بربربن عربربالن الربربدين 

ن المربربوراا عربربن  محربربد بربربن حممربربد املربربدا عربربن املزجربرباجت عربربن  بيربربه عربربن جربربده عربربن إبربربراهيم بربربن حسربرب
 محربربد بربربن علربربت الشربربناوي عربربن عبربربد الربربرمحن بربربن عبربربد القربربادر بربربن ف ربربد عربربن عمربربه جربربار اهلل بربربن عبربربد 
العزيز بن ف د عن عمر بن عبد الرحيم القاهري عربن حممربد بربن عبربد اهلل الزرنربدي عربن يرب  بربن 

 املؤلف  حممد بن إبراهيم األاصرائت عن حممد بن حممد بن حممد اكزري عن

                                                 

ت / حممد خربغ رمةربان يوسربف             ب  41( الفلة املشحون يف  حوال حممد بن ملولون    1)
 بغوت –دار ابن حزي  – 1/1338

بربغوت    -دار ابربن حربزي  –ترب / خليرب  بربن ع مربان السرببيعت  290( إ اف األكابر ب سربناد الربدفاتر   2)
 ي 1333 -هرب 1420/  1ب
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وَيدر بنربا  ن نربذكر هنربا الربذين  خربذو فق ربه   لربيس مباشربرة ولمربن عربن ملريربق تالميربذه  
 فمن م : 

: سرا  الربدين القيصربري الرومربت مث املقدسربت احلنفربت   اربر   (1)سرا  بن مسافر بن زكريا ي1
شرح اجملمع البن ملة على مؤلفه   وكذا  خذ عربن الشربيس حممربد  حربد  صربحاب صرباحب 

 هرب  658شتغ   يةاذ بالفرائض وااها   تويف سنة /"درر البحار"   وا
الشربربمس  بربربو عبربربد اهلل الغربربزي احلنفربربت ويعربربرف  (2) حممربربد بربربن حممربربد بربربن عمربربر بربربن إسربربرائي ي2

هربربربرب بغربربربزة   تفقربربربه بالشربربربمس ابربربربن الربربربديري والزمربربربه وكربربربان اارئربربرباذ  601بربربربابن عمربربربر ولربربربد سربربربنة / 
ي وهربربربربا تعربربربربه عليربربربربه بالفخريربربربربة وتربربربربع عليربربربربه وعلربربربربى اربربربربارجل ا دايربربربربة والربربربربويل العرااربربربربت وابربربربربن اكربربربربزر 

الشاملبية واكزن الذي خرجه لنفسه وار  عليه  شيان و جاز لربه وروى لربه "درر البحربار" عربن 
مؤلفربربه الشربربمس القونربربوي وَشربربْرَحه عربربن مؤلفربربه الشربرب اب  محربربد بربربن حممربربد بربربن خةربربر احلنفربربت   

 هرب  641وبرع يف الفقه   تويف سنة / 
ااضربت القةرباة  بربو الفةرب  نربور الشربيس العالمربة  (9)حممد بن حممد بربن يوسربف بربن َمنربَعربة ي9

هربربربرب 698الربربربدين اخلزرجربربربت الدمشربربربقت الصربربرباحلت   ولربربربد بصربربرباحلية دمشربربربق رابربربربع شربربربعبان سربربربنة / 
وحفربربربرب  القربربربربرآن العاربربربربيم   وحفربربربرب  "درر البحربربربربار للقونربربربربوي" مث املنربربربربار للنسربربربربفت وتربربربربع بعربربربربض 
مسربربربانيد  يب حنيفربربربة علربربربى ااضربربربت القةربربرباة محيربربربد الربربربدين   وتصربربربحي  القربربربدوري علربربربى الشربربربيس 

 هرب  304غا   تويف ماعوناذ سنة / ااسم ابن االوب

                                                 

   242  ملرب األمائ  برتاجم األفاض     9/249( الةون الالمع أله  القرن التاسع 1)
 140 - 3/183( الةون الالمع 2)
 1/13هرب ( 1081العاشرة : لن م الدين الغزي ) ت/ ة(المواكب السائرة بأعيان املائ9)

 بغوت  –اشر حممد  مني دم  وشركاه الن -ت / جاائي  سليمان جبور 
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 المبحث الخامس
 

  خالا القونوي وصفاته
 

 وفيه ثالثة ماالب : 
 

 املالب األول : زهد القونوي وورعه
 
 

: ] وتربربربويف الشربربربديد يف اهلل الربربربورع مشربربربس الربربربدين حممربربربد بربربربن يوسربربربف بربربربن  (1)اربربربال املقريربربربزي
ة اغ مرة   و اسم باهلل  نه إلياس القونوي احلنفت بدمشق عن نيف وسبعني سنة   ادي القاهر 

 إذا ر ى منمراذ يمُّ [
اذ دي نربربرباذ زاهربربربداذ ال يقبربربرب (2)اربربربال ابربربربن ح ربربربت  تألحربربربد شربربربيئاذ   وال يلربربرب  : ] وكربربربان رجربربربالذ جيربربربداذ خربربربغ 

 وهيفة  وال ثم ن  والده من ذلة   وين ى  صحابه عن تولية الوهائف والدخول  في ا [
  إال نربربادراذ مربربن بيتربربه    حربربداذ   وال خيربربر  دال يقصربرب: ] وكربربان من معربرباذ عربربن النربرباس  (9)واربربال  يةربرباذ 

ولربربذلة , يربربره ك ربربغ مربربن النربرباس   وإمنربربا كربربان يربربراه مربربن َيتمربربع بربربه  و مربربن يصربربادفه يف الاريربربق علربربى 
 ندور [ي 

 

                                                 

 554القسربربم ال ربرباا /  – 9هربربرب (  645(السربربلوك ملعرفربربة دول امللربربوك : ألمحربربد بربربن علربربت املقريربربزي ) ت/1)
وزارة  -اكم وريربة العربيربة املتحربدة  – 1340مابعة دار المتب  -ت / دي سعيد عبد الفتاح عاشور 

 ال قافة مركز  قيق الرتاث  
   9/206ش بة  ( تاريس ابن ااضت2)
   9/203( املرجع السابق 9)
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  اسم باهلل  نه إذا ر ى منمراذ ال يسرتي  [  –القونوي  –:] إنه ( 1)واال  يةاذ 
 بَّاد واألتقيان [ي : ] ادوة الزُهَّاد والعُ  (2)واال ابن حبيب
: ] وتنربربربَزَه عربربن مباشربربرة الوهربربائف حربربىت املربربدارس   وكربربان لربربه حربرب  مربربن عبربربادة  (9)واربربال ابربربن ح ربربر
 وعلم وزهد اهرب [ي

: ] فأااي يف دمشق يشتغ  بالعلم والعبادة واالنقارباع   و, يربتربربَولَّ هبربا وهيفربةذ وال  (4)واال  يةا
 زهادة اهرب [يتدريساذ إىل  ن فاا  ه  زمانه يف العبادة وال

: ] وكان ادي من الر وي إىل دمشق  (5)وُوِجد يف هامش نسخة  خرى لط دايق صعب القرانة
فأاربرباي بربرباملِزَّة منعربربزالذ عربربن النربرباس بأهلربربه وولربربده   ال َيتمربربع بأحربربد إال يربربوي السربرببا   ومربربا عربربدا يربربوي  

ربَر وال (8)كذا  اَبرب  بربرَّ  حربٍد  برب  كربان ف نه يعتمف على ما  اامه اهلل فيه   و, َيِ  وهيفةذ وال اجتَّ
يعمربرب  بنفسربربه و والده يف البسربربتان الربربذي فيربربه سربربمنه مربربا يقربربيم بربربه رمقربربه ورمربربق عيالربربه علربربى سربرببي  

 االاتصاد لشدة ورعه ولم رة  ر يه اهرب [ي 
بأحربربربد إال مربربربن يربربربوي السربربرببا إىل يربربربوي السربربرببا    ع: ] وكربربربان ال َيتمربربرب (4) واربربربال ابربربربن تغربربربري بربربربردي

ا  اامربربه اهلل فيربربه مربربن العبربربادة   و, يتلربربوث بشربربتن مربربن الربربدنيا ال وبربرباات األيربرباي يف خلوتربربه   علربربى مربرب
بواليربربة وهيفربربٍة وال مْتَ ربربٍر  وال يقبربرب  مربربن  حربربٍد بربربراذ   بربرب  كربربان يعمربرب  بنفسربربه و والده يف البسربربتان 
الربربذي هربربو بربربه   ويقربربيم منربربه رمقربربه ورمربربق عيالربربه علربربى سربرببي  االاتصربرباد   وذلربربة لشربربدة ورعربربه وك ربربرة 

  ريه اهرب [ ي 
 : واال العيين : ] وكان إماماذ عاملاذ فاضالذ زاهداذ بارعاذ [ ي (6)واال  يةا

                                                 

   9/203( تاريس ابن ااضت ش بة 1)
 ( املرجع السابق نفس الصفحة 2)
 1/245( إنبان الغمر بأبنان العمر 9)
 8/44( الدرر المامنة 4)
 ( املرجع السابق نفس الصفحة 5)
 ليوي ي (  ي : ماعدا يوي السبا واهلل  علم   ألنه ال َيتمع بأحد إال يف هذا ا8)
   وهذا النث اريب من النث السابق ي  223/ 9( املن   الصايف 4)
 9/290( املرجع السابق 6)
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: ] اسماي العا, العال مة الزاهد األوحد المبربغ بقيربة السربلف   وكربان صرباحلاذ  (1) واال السيوملت
 دي ناذ زاهداذ   ال يقب  شيئاذ وال وهيفةذ   وال ُثَمِّن  والده من ذلة اهرب [ ي 

 هرب : 443ن درَّس يف املدرسة املسرورية سنة /عند ذكر م (2)واال النعيمت
 ] مث درَّس هبا الشيس تا  الدين املراكشت بعد وفاة الشيس تقت الدين ابن الزملماا ي 
 اال األسدي فيما  هن : مث إنه  عرض عن ا واال : وجدت يف شرب وااف املسرورية 

ا اربربال يل والربربدي : والربربذي و نربربا ال  عرفربربه   اربربال األسربربدي : اربربال شربربيخن (9)" ن يعربربرف اخلربربالف"
 َزهََّده يف التدريس باملسرورية ] الشيس مشس الدين القونوي احلنفت [ وكان صاحبه اهربي[ 

الربربا : وهربربربذا يربربربدل علربربربى ورع الشربربيس القونربربربوي   وعلمربربربه   وحرصربربربه علربربى  كربربرب  املربربربال احلربربربالل   
علمربربان   وبُعربربِده عربربن احلربربراي   لربربيس لنفسربربه فقربربط   بربرب  ألهلربربه وإخوانربربه و صربربحابه   وخصوصربرباذ ال

فالشربربيس املراكشربربت صربرباحبه   وكربربان يربربدرِّس باملدرسربربة املسربربرورية   فربربذكََّره القونربربوي بشربربرب وااربربف 
املدرسة   وهو  ن يمون الذي يتوىل التربدريس في ربا علربى معرفربٍة ودرايربٍة بعلربم اخلربالف  والشربيس 

اذ لربذلة تربرك التربدريس في ا زهربداذ وورعرباذ   وحرصرب –كما صرح هو بربذلة   –املراكشت ال يعرفه 
 على  ك  احلالل ي واهلل  علم 

                                                 

 266 - 1/264( بغية الوعاة 1)
   1/454( الدارس يف تاريس املدارس للنعيمت 2)
( علم اخلالف : هو علم باحث عن وجربوه االسربتنباملات املختلفربة مربن األدلربة اسمجاليربة    و التفصربيلية 9)

  الربربذاهب إىل كربرب  من ربربا ملائفربربة مربربن العلمربربربان  ييييييي مث البحربربث عن ربربا حبسربربب اسبربربراي والربربربنقض ألي 
 وضع  ريد يف تلة الوجوه ي 

 وعرفه ابن خلدون : بأنه بيان مأخذ هؤالن األئمة   وم ارات اختالف م   وموااع اجت ادهم 
حنيفربربة والشربربافعت و م ا مربربا  ويرُبربراد  فعلربربم اخلربربالف إذاذ : هربربو اكربربدل الوااربربع بربربني املربربذاهب الفرعيربربة   كربربأيب

 من هذا اكدل حفُ   حماي املذهب   بردِّ الشَُّبه الواردة عليه من ِاَب  املذاهب األخرى ي
 – 269/  1مفتربرباح السربربعادة ومصربربباح السربربيادة  ألمحربربد بربربن مصربربافى الشربرب غ بربربرب ) ملربرباه كربرباي زاده ( 

م اخلربالف الفق ربت اناربرة إىل   قيربق ي   معرفربة علرب 1365/ 1ب /  –بغوت  –دار المتب العلمية 
   –دار اسثربربربربربان  –مؤسسربربربربربة الرسربربربربربالة  –د ي زكريربربربربربا عبربربربربربد الربربربربربرزاا املصربربربربربري  14الوفربربربربرباا اسسربربربربربالمت   

 ي 1/1330ب
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 املالب ال اا : ج اد القونوي وربامله يف سبي  اهلل

 
يعربرباا الفروسربربية وآالت القتربربال ويربربب مربربن  -القونربربوي  –: ] كربربان  (1)اربربال ابربربن ح ربربت

يعربرباا ذلربربة   وتربربردد إىل صربربيدا وبربربغوت للربربرباب اربربغ مربربرة   واربربد باشربربر القتربربال يف نوبربربة بربربغوت   
 اح  [وب  برجاذ على الس

هربربرب نربربازل الفربربرن  بربربغوت يف  465: ] ويف مجربربادى ا خربربرة مربربن سربربنة/ (2)واربربال ابربربن ح ربربر
عشرين مركباذ   فراسلوا نائب الشاي فتقاعد عن م واعترب  باحتياجربه إىل مرسربوي السربلاان  فقرباي 
)  ينال اليوسفت ( فنادى الغزاة يف سبي  اهلل   فنربَفَر معه مجاعة فحال بني الفرن  وبربني البحربر 

تربرب  بعةربرب م   ونربربزل إليربربه بقيربربة الفربربرن  فمسربربرهم واربرببض مربربن مربربراكب م سربربتة عشربربر مركبربرباذ  َفُسربربرَّ وا
املسربربلمون بربربذلة سربربروراذ عايمربرباذ   وملربربا بلربربغ السربربلااَن ابربرب  ذلربربة  ربربرُّك الفربربرن  ج ربربز عربربدة  مربربران 
حلف  ال غور من الفرن  كرشيد ودمياب واغمها   فلما توج وا إىل بغوت وُكِسروا هبربا حصربلا 

نربة مربن م   وهربن توجربه مربن املاوعربة القاضربت املربالمت ومعربه املغاربربة والشربيس مشربس الربدين الامأني
القونوي ومعه خالئق من املاوعة   مث مجع القاضت الشافعت مجعاذ من الفق ان وتوجه   وكربان 
الفربربربرن  اربربربد دخلربربربوا صربربربيدا فوجربربربدوا املسربربربلمني اربربربد نربربربذروا هبربربربم   فربربربأحرزوا  مربربربوا م و والدهربربربم بقريربربربة 

فوجربربد الفربربرن  بعربربض  متعربربت م فن بوهربربا و خربربذوا مربربا وجربربدوا مربربن زيربربا وصربربابون   خلربربف اكبربرب    
و حراوا السوا   واصدوا بربغوت فتربدارك م املسربلمون  مث وصرب  النائربب وانمسربر الفربرن  حبمربد 
اهلل تعاىل   مث عاد الفرن  إىل مباهلة بغوت فاراوها يف شعبان   فتيق   م  هل م فحاربوهم 

الفربرن  فوجربدوا بالسرباح   سربة عشربر نفسرباذ فقتلربوهم   مث اترب  مربن  وراموهم   ونزل ملائفة مربن
الفرن  مجاعة   فوص  النائب مربن دمشربق بعربد انقةربان الواعربة ورجربوع الفربرن  بغربيا م , ينربالوا 

 خغاذ [ ي

                                                 

 203 - 9/206( تاريس ابن ااضت ش بة 1)
 ي 9/106  تاريس ابن ااضت ش بة  2/124( إنبان الغمر 2)
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 املالب ال الث :  مر القونوي باملعروف و يه عن املنمر

 
 يف الورع والصدع يف احلق [ ي منقاع القرين -القونوي  –: ] وكان  (1)اال املقريزي

وجاهة وُحرمة عند السالملني والنربواب  -للقونوي  –: ] وكانا  (2)و اال ابن ح ت
والقةربربرباة واربربربغهم   ويقصربربربدونه ويعامونربربربه وهربربربو اليلتفربربربا إلربربربي م بربربرب  يربربربول م وي يربربربن م بربربربالقول 

بأسربربو  والفعربرب    واليسربربمت  حربربداذ إال باتربربه   ويمتربربب إلربربي م األوراا يف الشربربفاعات وخيربرباملب م 
ربربرباس  و الاربربربا,  و حنربربربو هربربربذه العبربربربارات   وهربربربم  خاربربرباب   يمتربربربب للنائربربربب تربربربارة : إىل فربربربالن املمَّ

لربربه  مربربراذ   ويمتربربب إىل السربربلاان فيسربربميه باتربربه   وكربربان ك ربربغ مربربن النربرباس ال  نثت لونربربه وال خيربربالفو 
   وآخرون يرتامون عليه ويتحملون كالمه ملا ينتفعون به [ي  لقسوة كالمهبه  عَيتم

 :  (9) يف هامش نسخة للدرر المامنة وُوِجد
ش ماذ مقداماذ اوياذ يف ذات اهلل ال ي اب ملماذ وال  مغاذ   شربديد البربأس  -القونوي  –] وكان 

يربأمر عامربان الدولربة برباملعروف   وين رباهم عربن املنمربر   ويصربدع بربالنمغ علربي م  لم اباذ  ال يزا
ا ال ُيَْتَمرب  م لربه مربن اربغه   حبيربث  نربه كربان يقربول   برب  ََيْرببربُ ُ م مرب ةٍ بغغ احتشاٍي  م وال مراعا

يف املربربأل لقاضربربت القةربرباة ويل الربربدين عبربربد اهلل بربربن ااضربربت القةربرباة هبربربان الربربدين  يب البقربربان السربرببمت 
عبربد اهلل   ويمربرر ذلربة مواج تربه مربراراذ  االشافعت ااضت الشاي :  نا عبد الشربياان   مربا  نرب

عبربربربد اهلل مصربربربنفاذ   ومربربربع ذلربربربة المربربربا ينقاربربربع عربربربن إذا  تربربرباه   وصربربربنف يف  نربربربه عبربربربد الشربربربياان ال 
 زيارته[ ي

 وكان ُيماِتب ) بيدمر ( نائب الشاي فيما يعرض ملن يقصده من الناس يف احلوائ  : 
 من عند القونوي إىل بيدمر املمَّاس ي 

 حمى يل الشيس تقت الدين املقريزي اال : 
                                                 

 ي 161القسم األول/ 9( السلوك للمقريزي  1)
 ي 203 – 206/  9( تاريس ابن ااضت ش بة 2)
 ي 223/  9  املن   الصايف   44/  8( الدرر المامنة  9)

 



 

ب درر البحار في الفقه على المذاهب األربعةمقدمة دراسة وتحقيق كتا  

 

-11- 

 الاهان اال : حمى يل العبد الصاحل الداعت إىل اهلل  بو هاشم  محد بن 
الا للشيس مشس الدين القونربوي : لربو نزلربَا فصربليَا اكمعربة باكربامع األمربوي ملربا كربان بربذلة 

 ي ( 1)بأس ؟ فقال يل : واهلل يا  محد إذا ر يُا املنمر ُ َحمُّ 
وعليربربربه ابربربربان باربربربرز  –وهربربربو إذ ذاك  تابربربربة العسربربرباكر بدمشربربربق  -وزاره مربربربرة )  ينربربربال اليوسربربربفت ( 

الشيس خلعه خوفاذ منه ودخ  بُملفتاه بال ابان   وذلة عندهم هربا  ذهب   فلما دخ  دهليز
 ال ثمن فعله حبيث لو فعله  حد  ُدِّب ي 

 وكان ال يزال  بداذ حوله سالح   وك  من دخ  عليه من جلي  وحقغ يقول له : 
 ] بايعين على القياي باألمر باملعروف والن ت عن املنمر [ ي 

مربربوسوالت ربربأ إليربربه مربربرة رجربرب  كربربان 
ُ
  فع ربربز  هربرب  الدولربربة يف استخالصربربه منربربه  (9)تائبربرباذ  (2)يباشربربر امل

وهو يقول : إن هذا است ار بنا واد  جرناه   إىل  نه اجتمربع مربن اواربان العامربة حربول بسربتانه 
مجربع كبربغ   فأشربرف مربن  عرباله ومعربه  والده فأخربذ يربردُّهم ويعربرِّف م مربا َييربز مربن حرمربة اكربربار   

فربربرجم بربربه فربربأدمى وجربربه بعربربض  والده فقربربال : ا ن  ُذن لنربربا يف  فتنربرباول واحربربد مربربن العامربربة ح ربربراذ 

                                                 

 ي 554القسم ال اا/ 9( السلوك ملعرفة دول امللوك  1)
( َمَمربربربَس يف البيربربربع َمْمسربربرباذ مربربربن بربربرباب ضربربربرب : نقربربربض الربربرب من   واملمربربربس : اكبايربربربة   وهومصربربربدر وفاعلربربربه 2)

 ملمس فيما يأخذه  عوان السلاان هلماذ عند البيع والشران ي ممَّاس   واد الب استعمال ا
   2/241  املغرب يف ترتيب املعرب  220املصباح املنغ   

( يهربربذا الرجربرب  كربربان مربربن  عربربوان السربربلاان   هاملربرباذ يأخربربذ املربربال مربربن النربرباس عنربربد البيربربع والشربربران   مث تربرباب 9)
ف الشربربربيس القونربربربوي بعلمربربربه   وفق ربربربه   والت ربربربأ إىل الشربربربيس القونربربربوي   واسربربربت ار بربربربه فأجربربرباره   واربربربد عربربربر 

وزهربربده   وورعربربه   وج ربرباده   و مربربره بربرباملعروف و يربربه عربربن املنمربربر   وجر تربربه يف اهلل   و, يُعربربرف عنربربه اربربغ 
ذلة   لذا كان موئالذ لمرب  النرباس   مسربموَع الملمربة عنربد احلمرباي واامربومني   وملربا َعلربَم صربدا توبربة 

 جله   ألن له حربق اكربوار   لربالف مربا حصرب  يف شربعبان هذا الرج   جاره   ودافع عنه   واات  من 
ربرب  بربربه   ف ربربرب إىل  469سربربنة / هربربرب عنربربدما عربربزل ) ابربربن بلبربربان ( مربربن واليربربة الربربا   و راد السربربلاان  ن ينمِّ

زاوية الشيس القونوي واست ار به   فأجرباره ابربن الشربيس   فغةربب الشربيس  ربذا الفعرب    و, يربرض هبربذا 
معرتفربربرباذ بذنبربربربه   وخصوصربربرباذ كربربربان الشربربربيس يربربربتملم يف حقربربربه ك ربربربغاذ   ومربربربن مَثَّ اكربربربوار   ألنربربربه , يربربربأت تائبربربرباذ 

 عواب هذا الوايل ومعه ابن الشيس   و ُخلَت سبي  الشيس معززاذ ممرماذ ي واهلل  علم ي 
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القتال   ولبس سالحه ورماهم بالس اي فرموه  يةاذ   وَعاَُم اخلاب وصار النرباس   فربريقني : 
فريربربربق معربربربه وفريربربربق عليربربربه   حربربربىت صربربربارت فتنربربربة ااتةربربربا مماتبربربربة السربربربلاان يف  مربربربره ملربربربا عاربربربم مربربربن 

 اخلاب بسببه ي
بربربربن األشربربربرف شربربربعبان ( وهربربربو صربربربغغ   والقربربربائم بربربربأمر وكربربربان السربربربلاان إذ ذاك )حربربرباجت 

الدولة األمغ )براوا (   فورد جواب السلاان بالب القونوي إىل يلس الشربرع   و ن ُثةربت 
حمربربَم الشربربرع فيربربه نائربربُب الشربرباي والقةربرباة األربعربربة ومربربن انةربربم إلربربي م جبربربامع بربربين  ميربربة   مث بع ربربوا 

فربة القائمربة عليربه  ن يقتحمربوا بسربتانه حاجب احل اب ليحةربر القونربوي فربامتنع   و ُمربرت الاائ
وخُيرجوه ُكرهرباذ   فربدافعت م الاائفربة األخربرى فمربادت احلربرب تقربع   فركربب فربت  الربدين  بربو بمربر 

فربربدخ   –وكربربان عايمربرباذ يف الدولربربة وهربربن يربربرتدد دائمربرباذ لزيربربارة الشربربيس  -بربربن الشربرب يد كاتربربب السربربر
بنربربربزوله إىل اكربربامع وإال ُسربربفما  عليربربه وتلاَّربربف بربربه وعرَّفربربه  ن الفتنربربة عاُمربربا و نربربه إن , خُيمربربدها

في ا دمان ك غة وال ي دى مفتاها   فما وسعه إال  ن ركب معه إىل اكامع   فعند إاباله ااموا 
 إليه  مجع م و جلسوه إىل جانب النائب   وارىن كتاب السلاان وفيه :

لربربم الَقْفصربربربت  نربربه يُالربربب إىل يلربربربس احلمربربم حبةربربربور النائربربب والقةربرباة واملشربربربايس   ويتربربوىل فيربربربه العَ 
  فلمربربربا انت ربربربا ارانتربربربه اربربربال القونربربربوي : مربربربن يمربربربم يف دمربربربت ؟ فأشربربربار اكماعربربربة إىل  (1)املربربربالمت

القفصربربت   فالتفربربا إليربربه واربربال لربربه :  نربربا القفصربربت ؟ اربربال : نعربربم   اربربال :  نربربا وليربربَا القةربربان 
باملربربربال حربربربىت  (2)بالربربربب  هربربرب  بلربربربدك    و والَّك السربربربلاان لعلمربربربه بأهليتربربربة    و ألجربربرب  برمليلربربربة

  مث اال : وهذا   (9)؟ فلم َييبوا بشتن ) ب  جعلوا يقولون : سبحان اهلل   ويمررو ا (وليا 
                                                 

( هو حممد بربن حممربد بربن حممربد الدمشربقت املربالمت   علربم الربدين بربن ناصربر الربدين القفصربت   ويَل اةربان 1)
  يف مربربدة  ربربس وعشربربرين سربربنة   واربربد ويل اةربربان حلربربب ومحربرباة مربربراراذ   وكربربان دمشربق إحربربدى عشربربرة مربربرة 

هربربرب و, يممربرب  السربربتني   وهربربو ااضربربت  605عفيفربرباذ   لربربه عنايربربة بربربالعلم   مربربات بدمشربربق يف ااربربري سربربنة / 
 دمشق ي 

   19/  10  الةون الالمع  122/  5إنبان الغمر بأبنان العمر 
 وبرَبْرمَل  فالنا رشاه   فربَتبربْرمل  : فارتشى   ( الِاملي  بالمسر : الرشوة مجع براملي   2)

 1/50  املع م الوسيط  1246= القاموس اايط   
 : ) ف ع  يقول سبحان اهلل ويمررها ( 9/290( يف املن   الصايف 9)
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 ةكتاب َمن ؟ االوا : كتاب السلاان امللة الصاحل حاجت   اال : سبحان اهلل ! من ال ثلرب
التصربربرف يف درهربربم كيربربف ثلربربة التصربربرف يف دي القونربربوي ؟ فقربرباي اكميربربع عنربربد تربرباع ذلربربة منربربه 

 تعرض له بعدها ي وانَفة وا و, يُ 
 وملا تسلان براوا كتب إليه : من حممد القونوي إىل شحنة مصر  ما بعد : 

ف ن براوا اسم ه ني ال يليق بامللربة   واربد اسربتخرت اهلل تعرباىل وتَّْيتربَة ) محربد (   ولقَّْبتربَة 
ه ) ناربرباَي امللربربة (   فَأِشربربْع ذلربربة يف عملربربة   وكربربان براربربوا اربربد اجتمربربع بربربه بدمشربربق يف بربربدن  مربربر 
و خذ عليه البيعة يف القياي باألمر باملعروف والن ت عن املنمربر   ولربه فيربه اعتقرباد و خبرباره ك ربغة 

 ي 
وكربربان ابربربن الشربربيس يمربربت عربربن  بيربربه :  ن مجاعربربة مربربن األمربربران والنربربواب وكبربربغهم ) بيربربدمر 
اخلوارزمت ( نائب دمشق اصدوا اخلرو  علربى السربلاان   فرباجتمعوا وكلمربوا الشربيس يف ذلربة   

ه بعةرب م : ترانربا ننتصربر علربى السربلاان ؟ اربال : ال   كيربف تنتصربرون وفربيمم هربذا وهربو واال لرب
  فسق الفاسقني ؟ و شار إىل بيدمر   فقَّب  اكماعة يده وانصرفوا   فمان كما اال ي

هربربربرب اربربرباي مجاعربربربة علربربربى الشربربربيس مشربربربس 460: ] ويف ربيربربربع ا خربربربر سربربربنة/ (1)اربربربال ابربربربن ح ربربربر
رفعوا إىل السلاان  نه يقع يف العلمان حىت يف  الصحابة   الدين احلنفت القونوي املقيم باملزة و 

فرسم  ن يُعقربد لربه يلربس بدمشربق فالبربه النائربب وادعربى عليربه فلربم ي بربا عليربه  شربتن   فربُأمللق 
 وعاُم ادره بعد ذلة [ ي

هرب كائنة الشربيس مشربس الربدين    القونربوي   469: ] ويف شعبان سنة /  (2)واال  يةاذ 
ملزة   وللنربربرباس فيربربربه اعتقربربرباد   وكربربربان شربربربديَد اسنمربربربار علربربربى  هربربرب  الالربربربم   وكربربربان مقيمربربرباذ بزاويتربربربه بربربربا

ورسائله إىل احلماي ال تربَرد    فاتفق  ن احلاجب ) يلو ( نائب الغيبة بدمشق عزل ) ابن بلبان 
( مربربن واليربربة الربربا وكتربربب فيربربه إىل مصربربر مربربا يعتمربربده حمةربربراذ   ف ربربان اكربربواب بالتنميربرب  بربربه   فبلغربربه 

مشربس الربدين القونربوي   فاسربت ار بربه   فأجرباره ابربن  الشربيس   فغةربب  ف رب إىل زاويربة الشربيس
فبلربربغ احلاجربربربب فغةربربب و رسربرب  إليربربربه  -وكربربان الشربربربيس يشربربا  يف حقربربه وحربربربق اربربغه  -الشربربيس   

                                                 

 1/286( إنبان الغمر بأبنان العمر 1)
 104 – 9/82  تاريس ابن ااضت ش بة  2/53( إنبان الغمر 2)
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اكمربربادرة ليحةربربروا الشربربيس وابنربربه والربربوايل فمنعربربوا  نفسربرب م   وواربربع بيربربن م مقاتلربربة فشربرب  الشربربيس يف 
ر القةربرباة وعرضربربوا علربربي م  مربربرهم   و حةربربروا ر سربربه   مث البربربوا فأحةربربروا إىل احلاجربربب   فأحةربرب

السربربربالح الربربربذي اربربرباتلوا بربربربه   و مربربربر بمتربربربب حمةربربربر بصربربربورة احلربربربال فربربربأنمر الشربربربيس  ن يمربربربون عربربربرف 
حبةربربور ) ابربربن بلبربربان ( وإمنربربا ابنربربه فعربرب  ذلربربة فانفصربرب  احلربربال علربربى  ن ضربربرب الربربوايل وابربربن الشربربيس 

ك غ   و ارباي يف زاويتربه   وس نا بالقلعة  وتوجه الشيس إىل منربزله   وحص  للشيس من ذلة ام  
بربربرباملزة   و اصربربربر هربربربا كربربربان فيربربربه مربربربن اسنمربربربار ومراسربربربلة األمربربربران   وكربربربان للنربربرباس فيربربربه اعتقربربرباد كبربربربغ  

 ورسائله إىل احلماي ال ترد ي
هربربربرب وصربربرب  املرسربربربوي السربربربلااا إىل الشربربربيس بربربربالتعايم  465فلمربربربا كربربربان يف مجربربربادى األوىل سربربربنة / 

تعزيرهم   ووصرب  إليربه كترباب بربالتعايم والتب يرب   واسكراي وبالب الذين ااموا عليه ومتمينه من
واسكربربراي وبالربربب الربربدعان منربربه   فَأحةربربَر النائربربب إليربربه  ربعربربةذ فربربربَط واحربربداذ مربربن م يف شربرب رة و ََمربربَر 

 بس ن آخر   وزال ما عنده من االنمسار ورجع إىل حالته األوىل [ ي
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 المبحث السادس
 

 مؤلفات القونوي
 

 علمه   وجلي  عرفانه   ودايق ف مه وهت : للقونوي مصنفات تدل على ازارة
  (1)ذكربربره ابربربن حبيربربب يف ذيلربربه –وهربربو المتربرباب الربربذي  اربربوي بتحقيقربربه  -"درر البحددار" :  ي1

  وابربن  (8)  وحاجت خليفة (5)  وابن ملولون (4)  وابن تغري بردي (9)  والعيين (2)وابن ح ر
   (12)  وبروكلمربربربربربان (11)ركلربربربربربت  والز (10)  واحلصربربربربربين (3)  والبغربربربربربدادي (6)  واللمنربربربربربوي (4)العمربربربربرباد
 ي (14)  وحممود رزا سليم (19)وكحالة

                                                 

   269  وااسم بن االوبغا يف تا  الرتاجم    9/203بن ااضت ش بة يف تارخيه ( فيما نقله ا1)
   8/44  نسخة ) ب ( حباشية الدرر المامنة  1/248( إنبان الغمر بأبنان العمر 2)
   9/990( فيما نقله عنه ابن تغري بردي يف املن   الصايف 9)
   910-11/903( الن وي الزاهرة 4)
   ونق  فيه كالي ابن ح ر يف اسنبان ي 44ملزة   ( املعزة فيما اي  يف ا5)
   1/448( كشف الانون 8)
   6/524( شذرات الذهب 4)
   ونق  كالي ابن حبيب ي 202( الفوائد الب ية   6)
   2/142( هدية العارفني 3)
   2/548( منتخبات التواريس لدمشق 10)
   4/159( األعالي 11)
   8/919( تاريس األدب العريب 12)
   19/244 – 12/129املؤلفني  ( مع م19)
   154 – 4/118( عصر سالملني املمالية ونتاجه العلمت 14)
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   (1)ذكربره ابربن تغربري بربردي"شرح تلخيص المفتاح للقزويني فدي المعداني والبيدان" :  ي2
وتربرباه )التلخربربيث (   (5)  و البغربربدادي (4)  واللمنربربوي (9)  وحربرباجت خليفربربة (2)وااسربربم االوبغربربا

 ي(4)  وكحالة( 8)والزركلت

  وااسربربربربربم ( 3)  و ابربربربربربن تغربربربربربري بربربربربربردي(6)ذكربربربربربره ابربربربربربن ح ربربربربربر" : "شدددددرح مجمددددد  البحدددددرين ي9
وتربربرباه  (14)  البغربربربدادي (19)  و اللمنربربربوي (12)  و ابربربربن العمربربرباد (11)  وابربربربن ملولربربربون (10)االوبغربربربا

 ي(14)  و حممود رزا سليم(18)  و كحالة(15))املغين يف شرح يمع البحرين(  و الزركلت

 ي (13)ااسم االوبغا  و ( 16)ذكره ابن تغري بردي"ملخص شرح مجم  البحرين" :  ي4

                                                 

   11/903  الن وي الزاهرة  9/990( املن   الصايف 1)
   ونق  كالي ابن حبيب  269( تا  الرتاجم   2)
   1/444( كشف الانون 9)
   ونق  كالي ابن حبيب ي 209( الفوائد الب ية   4)
   2/142ني ( هدية العارف5)
   4/159( األعالي 8)
   12/129( مع م املؤلفني 4)
   1/248( إنبان الغمر بأبنان العمر 6)
   11/903  الن وي الزاهرة  9/990( املن   الصايف 3)
   ونق  كالي ابن حبيب  269( تا  الرتاجم   10)
   ونق  كالي ابن ح ر يف اسنبان ي 44( املعزة فيما اي  يف املزة   11)
   6/524ذرات الذهب ( ش12)
   209( الفوائد الب ية   19)
   2/142( هدية العارفني 14)
   4/159( األعالي 15)
   12/129( مع م املؤلفني 18)
   154 – 4/118( عصر سالملني املمالية ونتاجه العلمت 14)
   11/903  الن وي الزاهرة  9/990( املن   الصايف 16)
 ي   ونق  كالي ابن حبيب 269( تا  الرتاجم   13)
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نقربالذ عربن ابربن  - (1)ذكربره ابربن االوبغربا"مختصدر المفصدل للزمخشدري فدي النحدو " :  ي5
 ي( 4)  و كحالة( 9)  و اللمنوي( 2)  وحاجت خليفة -حبيب 

  واربربربال : وتعقربربربب عليربربربه يف  (5)ذكربربربره ابربربربن ح ربربربر" مختصدددر شدددرح مسدددلم للندددووي" :  ي8
) وشربربرح مسربربلم ( والصربربحي   نربربربه  مواضربربع   ويف هربربامش نسربربخة ) ب ( للربربدرر المامنربربربة اربربال :

 (6)  و ابربربن ملولربربون (4)عربربن ابربربن حبيربربب   والسربربخاوي (8)خمتصربربر لشربربرح مسربربلم   و ابربربن االوبغربربا
 ي  (11)  و حممود رزا سليم (10)  و كحالة (3)عن ابن ح ر يف اسنبان   و ابن العماد

   (12)ذكربربره ااسربربم بربربن االوبغربربا "شددرح عمدددع العقالددد للنسددفي فددي أ ددول الدددين" :  ي4
 ي (15)  و كحالة (14)  و الزركلت -وكالمها نق  عن ابن حبيب  - (19)منويوالل

 

 
                                                 

   269( تا  الرتاجم   1)
   2/1448( كشف الانون 2)
   نقالذ عن ابن االوبغا عن ابن حبيب ي 209( الفوائد الب ية   9)
   12/129( مع م املؤلفني 4)
   8/44  الدرر المامنة  1/248( إنبان الغمر 5)
   269( تا  الرتاجم   8)
  ترب / دي  63هربرب (   302للسربخاوي ) ت/ (املن   العذب الروي يف ترمجة ااربب األوليربان النربووي :4)

 ممتبة دار الرتاث املدينة املنورة  1363/  1حممد عيد اخلاراوي ب
   44( املعزة فيما اي  يف املزة   6)
   6/524( شذرات الذهب 3)
   12/129( مع م املؤلفني 10)
   154 – 4/118( عصر سالملني املمالية ونتاجه العلمت 11)
   269( تا  الرتاجم   12)
   209( الفوائد الب ية   19)
   4/159( األعالي 14)
   12/129( مع م املؤلفني 15)
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 ي (2)  و الزركلت (1)ذكرها العيين   ونقل ا ابن تغري بردي"رسالة في الحديث" :  ي6

هرب ذكره حاجت  456ت/"مختصر الجام  المصنف في شعب اإليمان للبيهقي" :  ي3
 ونسبه إىل مشس الدين القونوي ي (9)خليفة

 ي (4)البغداديو   ذكره حاجت خليفة البحار في الفروع" : "ملتقى  ي10

 ي (5)نق  منه السبمت "فيح السلوك في نصح الملوك" :  ي11

"مصنف في أن قاضي القضاع ولي الدين عبد اهلل بن قاضدي القضداع بهداء الددين  ي12
 ي (8)أبي البقاء السبكي الشافعي عبد الشيطان ال عبد اهلل"

)                 546واربربال : القربرباهرة   فقربربه حنفربربت  (4)ذكربربره بروكلمربربان"اإلقطدداع" :  ي19
 ي 94/159ب(   دمشق عمومية  2/4شاخا 

 ويف م من هذا  ن له نسختني يف القاهرة ودمشق ي
بقولربربه : مربربن آثربرباره : درر البحربربار   واسااربرباع   وكالمهربربا يف  (6)وذكربربره عمربربر رضربربا كحالربربة

 فروع الفقه احلنفت ي

                                                 

   11/903  الن وي الزاهرة  9/990( املن   الصايف 1)
   4/159( األعالي 2)
   1/544( كشف الانون 9)
   2/142  هدية العارفني  1618/  1( كشف الانون 4)
 هرب  458لدين السبمت ت/  يف ترمجة تقت ا 10/134( ملبقات الشافعية الماى 5)
   8/44  هامش نسخة ) ب ( حباشية الدرر المامنة  9/223( املن   الصايف 8)
   8/919( تاريس األدب العريب 4)
   19/244( مع م املؤلفني 6)
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 المبحث السابع
 

 العلمية وثنان العلمان عليه ممانة القونوي 
 

: ] الشربربيس القربربدوة اسمربرباي العربربا, الزاهربربد العابربربد الصربرباحل الربربورع  (1)اربربال ابربربن ااضربربت شربرب بة
العالمة األوحد المبغ بقية السلف   مشس الدين  بو عبد اهلل الرومت القونوي احلنفت   شربيس 

 احلنفية يف واته وزاهد العصر [ ي
دمشربربربق بعربربد األربعربربربني وسربربرببعمائة   وكربربربان  -نربربربوي القو  –: ] اربربدي  (2)واربربال ابربربربن ح ربربربت

حينئٍذ  حد  عيان الفةالن العلمان   فبحث وناهر   وكربان إمامرباذ يف علربوي ك ربغة   السربيما يف 
علربربربم املعربربرباا والبيربربربان   و ابربربرب  يف آخربربربر  مربربربره علربربربى علربربربم احلربربربديث فلربربربم يشربربربتغ  بغربربربغه   وكربربربان لربربربه 

اذ ديِّناذ زاهداذ [ ي اختيارات خيالف في ا املذهب ألج  احلديث   وكان رجالذ    جيداذ خغِّ
وكان ااضت القةاة تقت الدين السبمت يبالغ يف تعايمه    خاا بعض  صحابنا  نه 

يف الربربربدين والعلربربربم [   و خربربرباا القاضربربربت  - ي القونربربربوي –تعربربربه يقربربربول : ] ال  علربربربم اليربربربوي م لربربربه 
 ش اب الدين الزهري عن السبمت  نه كان يقول عنه : 

 اال :  علم من  يب حنيفة [] إنه  فقه  و 
 وبلغين عنه  نه كان يعاِّم نفسه يف العلم تعايماذ زائداذ و نه كان يقول : 

 ]  نا  علم من النووي وهو  زهُد مين [ ي 

                                                 

   206/  9( تاريس ابن ااضت ش به 1)
ملعربزة فيمربا ايرب    ا1/266  بغيربة الوعرباة  245/  1  إنبان الغمربر  206/  9( تاريس ابن ااضت ش به 2)

  مع ربربربربم        املربربربربؤلفني 202  الفوائربربربربد الب يربربربربة   529/ 6  شربربربربذرات الربربربربذهب  48يف املربربربربزة    
12/122 
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: ] إمربربرباي واتربربربه علمربربرباذ  (1)وذكربربربر لربربربه ملربربرباهر بربربربن حبيربربربب يف ) ذيلربربربه ( ترمجربربربة حسربربربنة واربربربال
عالمربربربربة العلمربربربربان   واربربربربدوة الزُّهربربربرباد والعبَّربربربرباد وعمربربربربالذ   وخربربربربغ  هربربربرب  زمانربربربربه ي ربربربربدي م ملراربربربرباذ وسربربربرببالذ   

واألتقيربربان   عربربني األعيربربان   إنسربربان عربربني الزمربربان   جربربامع  شربربتات الفنربربون   رافربربع  عربربالي العلربربوي    
 كاشف سرِّها املمنون   له مصنفات تدل على ازارة علمه وجلي  عرفانه ودايق ف مه [ ي

ده   مث اربربدي دمشربربق فأاربرباي بربربالعلم يف بربربال -القونربربوي  –: ] اشربربتغ   (2)واربربال ابربربن ح ربربر
هبربربا ُيَشربربغِّ  النربرباس ويشربربتغ  بربربالعلم والعبربربادة واالنقاربرباع   و, يتربربول هبربربا وهيفربربة وال تدريسربرباذ إىل  ن 
فربرباا  هربرب  زمانربربه يف العبربربادة والزهربربادة   وارتفربربع صربربيته   وابلربربا شربربفاعته   وخةربربع لربربه  المبربربار   

 وصنف التصانيف املفيدة واشت ر [ ي
هربرب عنربد التقربت  454ين العراات  نربه كربان بدمشربق سربنة / عن احلاف  زين الد (9)وحمت

السبمت فدخ  القونوي عليه   فأسربرع التقربت ملالااتربه حافيرباذ   اربال : فسربألته بعربد انصربرافه َمربِن 
 الرج  ؟ 

 فقال : ] الشيس مشس الدين القونوي احلنفت   من الدين والعلم ممان عايم [ي 
 اضالذ زاهداذ بارعاذ صاحب تصانيف [: ] وكان إماماذ عاملاذ ف (4)واال العيين

: ] وكان إماماذ عاملرباذ زاهربداذ شربديداذ يف اهلل   واربدي القرباهرة اربغ  مربرة    (5)واال ابن تغري بردي
 وتصدى لإلاران والتصنيف سنني عديدة   وانتفع الناس به [ ي

حربربد المبربربغ بقيربربة : ] اسمربرباي العربربا, العالمربربة الزاهربربد األو  (8)واربربال ابربربن المرمربرباا يف ذيربرب  املسربربالة
السلف   كان إمامرباذ يف علربوي   ال سربيما علربم املعرباا والبيربان   شربيس احلنفيربة يف عصربره    ابرب  
آخر عمربره علربى احلربديث و, يشربتغ  بغربغه   ولربه اختيربارات ختربالف املربذهب ألجرب     احلربديث 

 [ي
                                                 

   269  تا  الرتاجم    203/  9( تاريس ابن ااضت ش به 1)
   44/  8( الدرر المامنة  2)
 43/  8( انار هامش نسخة ) ب ( للدرر المامنة 9)
 290/  9( املن   الصايف  4)
   903/  11( الن وي الزاهرة  5)
   264/  1( فيما نقله عنه السيوملت يف بغية الوعاة  8)
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هربربربرب اربربربدي الشربربربيس مشربربربس  441: ] ويف  ول شربربرب ر ربيربربربع األول سربربربنة /  (1)واربربربال املقريربربربزي
دين حممد بن يوسربف بربن إليرباس القونربوي احلنفربت فخربر  األمربغ منملربت بغربا الشربمس األتابربة ال

إىل لقائربربه و نزلربربه يف بيربربا باملارسربربتان فأتربرباه النربرباس مربربن كربرب  ج ربربة   وكربربان منقاربربع القربربرين يف الربربورع 
 والصدع باحلق [ ي
: ] ويف رابربربع ذي القعربربدة اربربدي الشربربيس مشربربس الربربدين حممربربد القونربربوي مربربن  (2)واربربال  يةربرباذ 

 ق فنربزل باملدرسة الصاحلية بني القصرين من القاهرة   و تاه الناس يلتمسون بركة زيارته [يدمش
 :  (9)واال حمقق ملبقات الشافعية الماى

] جان حباشية ) ت ( وكأنه لط املصنف }  ي تا  الدين عبد الوهاب بن تقت الدين علربت 
دين حممربد بربن يوسربف القونربوي السبمت { : ونقلُا من خط الشيس العالمربة ويل اهلل مشربس الرب

 يف رسالته ال  تاها "في  السلوك يف نص  امللوك" ما نصه : ولو اال اائ  : 
  وهربربربو عنربربربدي إن , يمربربربن هربربربن يفربربربوا  دإنربربربه , يرُبربربر مربربربن  ربعمائربربربة سربربربنة م ربربرب  السربربرببمت مربربربا  بعربربرب

الشربربافعت فلربربيس بدونربربه   ولقربربد ر يتربربه يف نربربومت مربربن مقربربدار ثربربالث سربربنني وهربربو ااعربربد علربربى كرسربربت 
ي, يربربربربَر الربربراؤون م لربربربه   و ققربربا  نربربربه كرسربربربت امللربربة   والنربربرباس يُقبِّلربربون األرض بربربربني يربربربدي عاربربيم 

المرسربربت   وتقربربدَّمُا  نربربا وولربربده اسمربرباي عبربربد الوهربرباب فتحاكمنربربا إليربربه يف مسربربألة فحمربربم يل عليربربه 
 اهرب وال خيفى علم القونوي ودينه وورعه وجودة ف مه [ي

                                                 

 161القسم األول / 9( السلوك ملعرفة دول امللوك  1)
 1481( السلوك ملعرفة دول امللوك   2)
 134/  10( ملبقات الشافعية الماى للسبمت 9)
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 المبحث الثامن
 

 (1)وفاة اسماي القونوي
 

ي القاهرة و ااي هبا مدة   و ارباي بالقربدس مربدة   مث رجربع إىل دمشربق   وانقاربع بزاويتربه بربالرَّبربَوة اد
  مث انقاربربع بزاويتربربه بربربرباملِزَّة هربرباهر دمشربربق   إىل  ن تربربربويف شربرب يداذ بالاربرباعون يربربربوي ال الثربربان خربربربامس 

قرباة سنة ,ان و,انني وسبعمائة   واد نيف على السبعني سربنة   ودفربن م (2)مجادى] ا خرة [
 املِزَّة رمحه اهلل تعاىل ي 

:) وتربربربويف الغيربربربث ا مربربرباي   واألسربربربد الةربربربرااي   الربربربذي  فعالربربربه كل ربربربا ( 9)اربربربال اخلايربربربب اكربربربوهري 
خالصربربة هلل القربربوي الشربربديد   ذو الربربر ي السربربديد يف اهلل   الربربورع الزاهربربد المامربرب  ااقربربق   مشربربس 

 نيف وسبعني سنة ( الدين حممد بن يوسف بن إلياس القونوي احلنفت   بالشاي   عن 

                                                 

  إنبربربربربان  9/203  تربربرباريس ابربربربربن ااضربربربربت شربربربرب به  554القسربربربربم ال ربربربرباا / 9( السربربربلوك ملعرفربربربربة دول امللربربربربوك  1)
   1/266  بغيربربربربربربربة الوعربربربربربربرباة  269  تربربربربربربربا  الربربربربربربربرتاجم    9/290  املن ربربربربربربرب  الصربربربربربربربايف  1/248الغمربربربربربربربر 

   129/  12  مع ربربربربم املربربربربربؤلفني  44  املعربربربربربزة فيمربربربربا ايربربربرب  يف املربربربربربزة    524/  6شربربربربذرات الربربربربذهب 
 248/  2منتخبات التواريس لدمشق  

 وىل [( يف املن   الصايف ] مجادى األ2)
ترب  د  – 1/146( نزهة النفوس واألبدان يف تواريس الزمربان للخايربب اكربوهري علربت بربن داود الصربغيف 9)

مركربز  –وزارة  ال قافربة  –اكم وريربة العربيربة املتحربدة  –ي  1340ب/ دار المتربب/ –ي حسن حبشربت 
 –مصربافى ترب  حممربد – 1/962 قيق المتربب   بربدائع الزهربور يف واربائع الربدهور البربن إيرباس احلنفربت 

 القاهرة  –ا يئة املصرية العامة للمتاب  –ي  1369/ 2ب 
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 الباب الثاني
 دراسة كتاب درر البحار يف الفقه على املذاهب األربعة

 وفيه فصالن :
  فيه أربعة مباحث :و .  : عنوان الكتاب الفصل األول 

 عنوان المتاب ونسبته إىل مؤلفه  :  المبحث األول  
  و ته مالبان :

 عنوان المتاب  : المطلب األول 
 نسبة المتاب إىل مؤلفه  : المطلب الثاني 

 موضوع المتاب  : المبحث الثاني  

 وصف المتاب :  المبحث الثالث
  صول المتاب  :  المبحث الرابع

 فيه خمسة مباحث . و  : منهج القونوي  الفصل الثاني

 من   " القونوي " وملريقته يف المتاب :  المبحث األول  
 عليهالعلمان  تاب وثنانالمايمة :  المبحث الثاني  
 شروح كتاب " درر البحار " : المبحث الثالث  

 املالحاات على المتاب : المبحث الرابع  
  ثر كتاب " درر البحار " فيمن بعده : المبحث الخامس  
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 : عنوان الكتاب  الفصل األول
 وفيه  ربعة مباحث :

 : عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه    المبحث األول
 

 وتحته مطلبان : 
 

 ألول : عنوان الكتاب المطلب ا
 يف الفقه على املذاهب األربعة ي (1)ف و : "درر البحار" أما عنوانه :

 
 المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه

 
 فم  من ترجم للمؤلف ذكر  ن من تصانيفه "درر البحار" : وأما نسبته إلى مؤلفه

 حصربرب  علي ربربا علربربى عنوانربربه  واتفقربربا كربربذلة مجيربربع النسربربس اخلايربربة الربرب  ع ربربرت علي ربربا   والربرب  ,
 هذا   ونسبته إىل مؤلفه القونوي

: ] ومربربربن تصربربربانيفه : "درر البحربربربار" خمتصربربربر يف الفقربربربه نفربربربيس علربربربى  (2)اربربربال ابربربربن حبيربربربب
 مذهب  يب حنيفة [ ي 

                                                 

  الن ربوي الزاهربرة  9/990  املن رب  الصربايف  1/248  إنبربان الغمربر  203/ 9( تاريس ابن ااضت ش به 1)
   202 الفوائد الب ية    1/448  كشف الانون  269  تا  الرتاجم    11/903

   203/ 9( تاريس ابن ااضت ش به 2)
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: ] وله كترباب : "درر البحربار" مجربع فيربه "اجملمربع"   وزاد عليربه  (1)واال يف موضع آخر
عة م بعةاذ وخالف م   يف حنربو  ربس كربراريس صربغار مذهب  محد   مع بيان وفاا األئمة لب

 [ ي 
واربال ابربن ح ربر : ] وصربربنف كتابرباذ ترباه "الربربدرر" فيربه فقربه ك ربغ   ناربربم فيربه فقربه األربعربربة 

 ي (2)على  سلوب اريب [   واد نق  كالمه كامالذ ابن ملولون يف املعزَّة  
  جاب متأخر [ : ] و  (9)واال الممال بن ا ماي عند ذكر ااتسال املر ة من احليض

 اال يف ا امش : ] اول الفت : و جاب متأخر [ هو القونوي صاحب "درر البحار"
: ] وكربربان إمامربرباذ عاملربرباذ فاضربربالذ زاهربربداذ بارعربرباذ صربرباحب تصربربانيف  (4)واربربال ابربربن تغربربري بربربردي

 من ا : كتاب "درر البحار" نام فيه فقه األربعة [ ي
وع   للشيس مشس الربدين  يب عبربد اهلل : ] "درر البحار" يف الفر ( 5)واال حاجت خليفة

هرب وهو مرب  مشرب ور  466حممد ابن يوسف بن إلياس القونوي الدمشقت احلنفت املتوىف سنة /
 خمتصر   ذكر فيه  نه مجع بني يمع البحرين وبني مذهب ابن حنب  والشافعت ومالة [ ي

الربربدرر" وهربربربو  : ] واربربد صربربنف كتابربربرباذ يف فقربربه األئمربربة األربعربربة تربرباه " (8)واربربال ابربربن ح ربربت
 كتاب كبغ على  سلوب اريب [ ي

 واد نق  عنه احلصين يف منتخبات التواريس ي 
: ] اولربربه : كمربربا يف اربربرر األذكربربار هربربو ( 1)واربربال حممربربد  مربربني الشربرب غ بربربرب ) ابربربن عابربربدين (

شرح "درر البحار" املؤلف يف مذاهب األئمربة األربعربة المبربار ومربذاهب الصرباحبني علربى ملريقربة 
 ااية اسَياز واالختصار  للعالمة القونوي احلنفت [ ي  يمع البحرين   مع

                                                 

   269تا  الرتاجم     (1)
  تربربربربربرباريس املربربربربربربزة وآثارهربربربربربربا       44/ 8  هربربربربربربامش نسربربربربربربخة  خربربربربربربرى للربربربربربربدرر المامنربربربربربربة  248/ 1( إنبربربربربربربان الغمربربربربربربر 2)

 44 
   52/ 1( فت  القدير للممال بن ا ماي  9)
   903/ 11  الن وي الزاهرة  290/ 9( املن   الصايف  4)
   448/ 1( كشف الانون عن  سامت المتب والفنون 5)
   548/ 2  منتخبات التواريس لدمشق  524/ 6رات الذهب ( شذ8)
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 :  (2)واد نق  اللمنوي كالي ابن حبيب الذي  ورده ابن االوبغا يف ترامجه واال
 ] وله كتاب "درر البحار" مجع فيه اجملمع وزاد مذهب  محد [ ي

 وع [ ي : ] صنف من المتب يييييييي "درر البحار" يف الفر  (9)واال إتاعي  البغدادي
 : ] وصنف كتباذ مفيدة من ا : "درر البحار" فقه [ ي (4)واال خغ الدين الزركلت

 
 : ] آثاره : "درر البحار" وهو كتاب جامع للفقه احلنفت [ ي  (5)واال بروكلمان

 : ] من آثاره : "درر البحار" يف فروع الفقه احلنفت [ ي (8)واال عمر رضا كحالة
 من مصنفاته "الدرر" وهو كتاب كبغ يف فقه األئمة األربعة [ ي: ] و  (4)واال حممود رزا

واربربربربد ذكربربربربر العالمربربربربة مشربربربربس الربربربربدين حممربربربربد بربربربربن يوسربربربربف القونربربربربوي يف مقدمربربربربة كتابربربربربه هربربربربذا               
 "درر البحار" حيث اال : 

 ي (6)] وال علينا  ن نسميه "درر البحار" ملا ااتبسناه بالغو  من حبار املذاهب [

                                                                                                                                            

   903/ 1( حاشية رد ااتار على الدر املختار البن عابدين 1)
   209( الفوائد الب ية للمنوي    2)
   142/ 2( هدية العارفني 9)
   159/ 4( األعالي للزركلت 4)
   919القسم السادس /  –( تاريس األدب العريب 5)
   244/  19ني  ( مع م املؤلف8)
   118/ 4( عصر سالملني املمالية 4)
 129( مقدمة درر البحار   6)
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 المبحث الثاني
 

 موضوع المتاب
 

و مربربا موضربربوع المتربرباب : ف ربربو الفقربربه املقربربارن   فقربربد ضربربم مجيربربع  بربربواب الفقربربه   مربربن  ول 
كتربربربب احلنفيربربربة بعربربربض  بربربرباب الا ربربربارة   إىل آخربربربر بربربرباب الفربربربرائض   وهربربربت مرتبربربربة حسربربربب ترتيربربربب 

 : كتاب القدوري وشروحه   واالختيار لتعلي  املختار ي  م    للموضوعات
 واد اسما المتاب إىل اسمني : 

 
 القسم األول : العبادات 

 
 القسم الثاني : من أول المعامالت إلى آخر الكتاب . 

 
 واد اما بتحقيق القسم األول ] العبادات [ وهو يتةمن المتب ا تية : 

 كتاب الا ارة   وكتاب الصالة   وكتاب الزكاة   وكتاب الصوي   وكتاب احل  
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 المبحث الثالث
 

 وصف المتاب
 

حار" م  مش ور خمتصر جداذ   وضربع فيربه املؤلربف عبربارات اامةربة ال كتاب "درر الب
ثمن  ن تف م بدون شرح   لذلة اما بالتعليق عليه بشم  مبسط مستعيناذ بشرح المتاب  
"اربربرر األفمربربار شربربرح درر البحربربار"   و "بشربربرح يمربربع البحربربرين"   وهربربو  ي "الربربدرر" كتربرباب مجربربع 

 آنفاذ ي فيه الفقه على املذاهب األربعة   كما مر 
هربربربربرب سربربربربا  448و مربربربربا تربربربرباريس تأليفربربربربه : فقربربربربد فربربربربرأل منربربربربه يف  واخربربربربر مجربربربربادى األوىل سربربربربنة / 

 ي (1)و ربعني وسبعمائة   وكان مدة تأليفه يف ش ر ونصف تقريباذ 

                                                 

( هربربرب وال  دري  هربربو خاربربأ مابعربربت  ي اربربول آخربربر 443  ووضربربع بربربني اوسربربني ) 1/448( كشربربف الانربربون 1)
 يف  ديد سنة تأليفه ي

شربربرب ر  ن القونربربربوي ذكربربربر يف آخربربربر كتابربربربه  نربربربه  لفربربربه يف حنربربربو  1/903واربربربد نقلربربربه ابربربربن عابربربربدين يف حاشربربربيته 
 هرب   ها َيع  التاريس ال اا يف كشف الانون خاأ ي 448ونصف سنة /
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 المبحث الرابع
 

  صول المتاب
 

 صربرب  المتربرباب هربربو "يمربربع البحربربرين وملتقربربى النربربربغين" ملافربربر الربربدين  محربربد بربربن علربربت بربربربن 
هربرب الربذي مجربع فيربه "خمتصربر القربدوري" وهربو 834ن السرباعات البغربدادي ت /ثعلب املعربروف برباب

مربربربن املتربربربون املعتربربرباة يف الفقربربربه احلنفربربربت و "مناومربربربة النسربربربفت يف اخلربربربالف" بربربربني األئمربربربة  يب حنيفربربربة 
 و صحابه ومالة والشافعت  و, يذكر مذهب اسماي  محد بن حنب  ي

مؤلربربف هربربذا المتربرباب  هربربرب466مث جربربان بعربربده حممربربد بربربن يوسربربف بربربن إليربرباس القونربربوي ت /
فأضاف إىل كتاب يمربع البحربرين مربذهب اسمرباي  محربد بربن حنبرب  فأصربب  المترباب يةربم الفقربه 

 على املذاهب األربعة ي وتاه : "درر البحار"ي
لمربربن القونربربربوي رمحربربربه اهلل خربربربالف ابربربن السربربرباعات يف عبربربربارة المتربربرباب فقربربد صربربربااه صربربربيااة جديربربربدة 

نبواربربه ومتمنربربه وتةربربلعه يف اللغربربة العربيربربة    خمتصربربرة زادت مربربن اموضربربه وتعقيربربده   هربربا يربربدل علربربى
 : ) وكان إماماذ يف علوي   ال سيما علم املعاا  والبيان ( (1)ولذلة وصفه من ترجم له بقوله

ولقد وردت بعض عبارات للمؤلف مشاهبة ملن سبقه من الفق ان وكأنه ينق  من  
 كتب م م ال ذلة :

 ْنٍق [: ] وسن وا االستن ان ييييمُ  168اال يف صفحة  ي1

 اال صاحب كنربز الداائق : ] وُسنَّ االستن ان بنحو ح ر ُمْنٍق [

                                                 

  ذيربربرب  وفيربربربات  1/264( ذكربربربره ابربربربن المرمربربرباا يف ذيربربرب  املسربربربالة ونقلربربربه عنربربربه السربربربيوملت يف بغيربربربة الوعربربرباة 1)
األعيان املسمى ) درة احل ربال يف  تربان الرجربال ( : ألمحربد بربن حممربد املمناسربت الشرب غ بربابن القاضربت 

   1341/  1  ت/ دي حممربربربربربد األمحربربربربربدي  بربربربربربو النربربربربربور   ب  492بربربربربربرام  2/251( هربربربربربرب 1025) ت/
 القاهرة -دار الرتاث  –تونس  –املمتبة العقيقية 
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  1/252  البحر الرائق  1/48تبيني احلقائق 

 109واال عند المالي على وا  العصر والعشان : ] كتع ي  ما ِبَعنْيٍ لَِغنْي [    ي2

 فقد نق  هذه العبارة حرفياذ من كنربز الداائق   اال صاحب المنربز : 
 تع ي  ه ر الشتان واملغرب وما في ا عني يوي اني [] و 

اربربال يف البحربربر الرائربربق : اولربربه : ] ومربربا في ربربا عربربني يربربوي اربربني [  ي : ونربربدب تع يربرب  صربربالة يف 
  وم لربربه يف تبيربربني احلقربربائق  1/281 و ربربا عربربني يربربوي الغربربني   وهربربت صربربالة العصربربر والعشربربان اهربربرب 

 ي1/65

انربربرباذ يربربربأت بعربربربدة روايربربربات يف املربربربذهب اربربربغ يربربربورد املصربربربنف رمحربربربه اهلل اربربربول اسمربربرباي مالربربربة   و حي ي9
مشربربرب ورة   فالروايربربربات اربربربغ املشربربرب ورة الربربرب  يربربربأت هبربربربا ,  جربربربدها إال يف كتربربرباب الربربربذخغة للقربربربرايف 

 :  101هرب   كما ذكر آخر واا العشان حيث اال يف صفحة  864ت/

 ] وال جعلوه إىل ثلٍث  ول  و نصٍف ووافقاه يف االختيار [

الليربرب  األول   والروايربربة األخربربرى عربربن ابربربن حبيربربب إىل منتصربربف  فاملشربرب ور عنربربد مالربربة إىل ثلربربث
 ي 2/16اللي    ,  جدها إال يف الذخغة 

ينق  املصنف صاحب " درر البحار "  حماي املذهب احلنبلت من املقنربع   كقولربه         ي4
 : ] وخيالف يف اكمعة  ي يصح  يف الم  حُبرمة [ي 108

 لتحرمي ي: وعنه تص  مع ا 9/238اال يف املقنع 
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 : منهج القونوي الفصل الثاني 

 
 وفيه  سة مباحث : 

 
 المبحث األول :

 
 من   القونوي وملريقته يف المتاب

 
 أما منهجه وطريقته في هذا الكتاب 

 فقد اتبع ملريقة ابن الساعات يف اجملمع : 
 فَدلَّ على اول  يب حنيفة خالفا لصاحبيه : باكملة االتية مالقا م   :  -
 الوضون فُرض فيه اس  الوجه ( )
 ودلَّ على اول  يب يوسف إذا خالفه  بو حنيفة وحممد : باكملة الفعلية إذا كان فعل ا      -

 مةارعاذ وفاعله مسترتاذ كناية عنه   م   : ) وخُير  العارَض منه (
اذ والفاعرب  ودلَّ على اربول حممربد إذا خالفربه الشربيخان : باكملربة الفعليربة إذا كربان الفعرب  ماضربي -

 مسترتاذ   م   : ) وملََرَد يف فحش املباشرة ( 
ودلَّ علربربى اربربول  يب حنيفربربة إذا خالفربربه  بربربو يوسربربف وحربربده : بربرب يراد اكملربربة االتيربربة   وإرداِف ربربا  -

 بالفعلية املةارعة ليدل بذلة على اختصا  اخلالف هبما   م  : ) وهو َيُسدُّ   وخُيالف( 
برب يراد اكملربة االتيربة  -وال اربول أليب يوسربف  -خالفربه حممربد ودلَّ على اول  يب حنيفة إذا  -

 وإرداف ا باكملة املاضية   ليدل بذلة على اختصا  اخلالف هبما   م   : 
 ) واللُّصوُا ملغى   وَشَرملَُه ( 
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بربربذكر اكملربربة الفعليربربة  -وال اربربول لإلمربرباي هنربربا  -ودلَّ علربى اربربول  يب يوسربربف إذا خالفربربه حممربربد  -
ِف ا بالفعلية املاضية   و ن اخلالف خمتث هبما   م   : ) وُيصحُِّ  َنْذَرها بال املةارعة   وإردا

ملُْ ر   و ْهَدَرمُها (   وزاد هنا وضعاذ آخر وهو: إرداف املةارعة بنفت اول حممد على حسربب 
 ما يقتةيه التأليف   م   : ) وََيمع ُمتربَفرَِّاه ال اد املوضِع   ال السبِب ( 

اربربربوال األئمربربربة ال الثربربربة املربربربذكورين بأوضربربرباع م : مربربربن االتيربربربة واملةربربربارع واملاضربربربت   وَدلَّ علربربربى   -
 الدالة على اول ك  واحد من م على الرتتيب  م   : 

     ومَجََع (   و يربتربَيمَّمُ  ) الوضوُن بالنبيذ

  و ب يراد اكملة االتية   وإرداِف ا باملةارعة   وتعقيب املةارعة بنفربت اربول حممربد        م رب 
 : ) وَدْلُة َعْييِنٍّ َجفَّ يف ُخفِّ وحنوه ُمَاِ رم   ويرُبَعمُِّم التا َغ ال العدَي (

 و بذكر  حماٍي ثالثٍة مرتبة ترتيب م    و ا لإلماي   وثاني ا أليب يوسف   وثال  ا امربد  م رب  
 : ) وهو ُمَغلَّ م   وخُمَفَّفم   وملاهرم (

ةارعة ُمَصربدَّرة بنربون اكماعربة نفيرباذ  و إثباترباذ    ي إْن  ودلَّ على خالف الشافعت : بفعلية م -
 كان اول الشافعت مْ ِبتاذ  تينا هبا نافية   والعمس صحي    وكذلة اول زُفر ي 

 (  فم ال النفت : ) وال جُنيُز الُعبوَر بال تيمم
 ( ونربْرفربُع ما بغالٍب على  ملاهر ) وم ال اسثبات :

 ة ُ حلق هبا نون اكماعة كذلة ي ودلَّ على خالف زفر : ماضي -
 فم ال النفت : ) وما َشَرمْلنا عَدي مل ارة مستعِمِلِه (   وم ال اسثبات : ) وشرملنا السيالن( 

ودلَّ على خربالف مالربة : بفعليربٍة ُ حلربق هبربا واو اكمربع ي فم ربال اسثبربات : )ونقةربوه لربار   -
 وا مسَ   سفلِه ( يالسبيلني ولو , يُعتد (  وم ال النفت: ) و, َيُسنُّ 

مث  ردَف اربربربوَل كربربربٍ  مربربربن الشربربربافعت وزفربربربر ومالربربربة   لقربربربول  يب حنيفربربربة وصربربرباحبيه إن , يقتسربربربم  -
القربربربوالن النفربربربَت واسثبربربربات   م ربربربَ  مربربربا مربربربرَّ مربربربن إرداف اربربربول حممربربربد لقربربربول  يب حنيفربربربة  و اربربربول  يب 

رُه بربربربأربعنَي   ال سربربربتنَي ( وم ربربرب : )وحممنربربربا باسعربربرب ادة لنربربربربزع يوسربربربف حبربربربرف ال   م ربربرب  : ) فنقربربربدِّ
  حدمها   ال مسَ  ما  ته ( وم  : ) وجعلوا األك ر عشرةذ   ال  سَة عشر ( 
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ودلَّ علربربى مربربربذهب  محربربربد : بربربرباألمر والن ربربربت : بربربأمر املخاملربربربب املعلربربربوي الواحربربربد الربربربدال مناواربربربه  -
علربربى مربربذهب احلنفيربربة   ومف ومربربه علربربى مذهبربربه ي حنربربو : ) وَجربربوِّْز بفةربرب  َوضربربون املربربر ة للرجربرب  ( 

خاملب املعلوي الواحد الدال مناواه على مذهب احلنفيربة   ومف ومربه علربى    مذهبربه وبن ت امل
   حنو : ) وال تربْلزِِي املر َة نقَض شعرها (

هذا إذا ااتسم املذهبان النفت واسثبات   وإال فال بد إما من إرداف األمر بالن ت عمربا ذهربب 
 والتسميَة  والذ  ال تربْفِرْض ا ( إليه  محد   حنو : ) وَسنِِّن املةمةَة واالستنشاَا 

 ومن إرداف الن ت مذهب احلنفية   حنو : 
 ) وال تربَر إحدى وعشرين صالةذ   فخمسَة عشَر يوماذ ( ي

وزاد اسعربالَي موافقربة كرب  مربن الشربافعت و محربربد   وخمالفت مربا ملالربة يف املسربائ  الرب  خربالف في ربربا 
 افعُت و محُد احلنفيَة يمالة احلنفية   وااتصر على اوله إذا وافق الش

 ودلَّ على وفاا الشافعت و محد ملالة فيما خيالف احلنفية : حنو :  -
 ) و, ينَ واْ عن ا ه َر البيا   ووافقاه ( 

 ودلَّ على خالف ما له يف رواية   ال يف مجيع الروايات : حنو :  -
 ) و, ينقةوه بقت  مسلٍم ووبن مسلمة   واي  خالفاه ( ي

اللَّربربْبس الربربذي ثمربربن  ن يقربربع مربربع  اربربوال األئمربربة  يب حنيفربربة و يب يوسربربف وحممربربد   وذلربربة  و َِمربربن -
بةربربمغ الت نيربربة املبربربنيِّ لوفاا مربربا ملالربربة بعربربد خربربالف مالربربة املف ربربوي مربربن املاضربربت الغائربربب ي حنربربو :    

 ) ونقةوه بق ق ة بالغ يف صالة كاملة   ووافقاه (   وحنو : ) و, يفرضوا نيَّةذ   ووافقاه ( 
 وتركربوا يف الف ربر ووافقربه ) دلَّ على خالف الشافعت ووفااه ملالربة : ماضربت املوافقربة  حنربو :و  -

    و ماضت املخالفة ي حنو : )و, يربَرْوا جزناذ من اللي  ووافقاه  و خالفه(ي (

ودلَّ علربى خربربالف  محربد  و وفااربربه ملالربة : مةربربارع املخالفربة االبربرباذ حنربو : ) و جربربازوا  داَن كربربم   -
يربربرب  خيالفربربربه (    و مةربربربارع املوافقربربربربة   حنربربربو : ) وتركربربربوا يف الف ربربربر   ويوافقربربربه للنازلربربربربة ( شربربربان   وا

ا واملخرباَلف علي مربا :  ي علربى كربون املاضربت ه نربا لوفرباا الشربافعت  و خالفربه  ََ لداللة املواَف
ملالة   واملةارع ه نا لوفاا  محد  و خالفربه لربه   فربال يلترببس املاضربت مرباٍض موضربوع امربد   

 ارع مةارٍع موضوع أليب يوسفي وال هذا املة
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وكمربربا  نربربه يربربؤتى بعربربد الصربربيغة الدالربربة علربربربى مربربذهب مالربربة مةربربارع مسربربترت الفاعربرب  للداللربربة علربربربى 
مذهب  محد وفاااذ  و خالفاذ له   كذلة يؤتى بعربد الصربيغة الدالربة علربى مربذهب الشربافعت هبربذا 

حلنفية           حنو املةارع للداللة على وفاا  محد  و خالفه له   وحينئٍذ يمون مالة مع ا
: ) ونةربربربمُنه ويوافقربربربه (   ) ومننربربربع متربربربنفالذ ملفربربربرتض   ويوافقربربربه يف روايربربربة (   ) وجُنيربربربُز تربربربويل ملربربربريف 

 نماٍح   واي  خيالفه ( ي 
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 المبحث الثاني  
 

 ايمة كتاب " درر البحار " وثنان العلمان عليه
 

 أما قيمته العلمية وكالم العلماء عليه : 
: ] ومربن تصربانيفه "درر البحربار" خمتصربربر يف الفقربه نفربيس علربربى  (1)فقربد اربال ابربن حبيربربب

 مذهب  يب حنيفة [ ي
 الا : هو خمتصر يف الفقه نفيس لمن على املذاهب األربعة ي

: ] وله كتاب "درر البحار" مجع فيه "اجملمع" وزاد عليه مذهب  محد  (2)واال يف موضع آخر
 [ ي  مع بيان وفاا األئمة لبعة م بعةاذ وخالف م 

: ] وصنف كتاباذ تاه "الدرر" فيه فقه ك غ   نام فيه فقربه األربعربة  (9)واال ابن ح ر
 على  سلوب اريب [ ي

 : ] له كتاب "درر البحار" نام فيه فقه األربعة [ (4)وكذلة اال ابن تغري بردي
الربربا : هربربو ن ربربر ولربربيس بربربنام   حربربىت إن مناومربربة النسربربفت الربرب  هربربت اكانربربب ال ربرباا مربربن المتربرباب 

 اا ا بعبارته يرمحه اهلل يص
: ] "درر البحربربار" يف الفربربروع للشربربيس مشربربس الربربدين  يب عبربربد اهلل  (1)واربربال حربرباجت خليفربربة

هرب   وهو م  مش ور 466حممد بن يوسف بن إلياس القونوي الدمشقت احلنفت املتوىف سنة /
 [ يخمتصر   ذكر فيه  نه مجع بني يمع البحرين وبني مذهب ابن حنب  والشافعت ومالة 

                                                 

   9/203( تاريس ابن ااضت ش ية 1)
   269( فيما نقله ااسم بن االوبغا يف تا  الرتاجم   2)
   44     تاريس املزة وآثارها 8/44  الدرر المامنة 1/248( إنبان الغمر 9)
   11/903  الن وي الزاهرة  9/290( املن   الصايف 4)
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: ] واربربد صربربنف كتابربربرباذ يف فقربربه األئمربربة األربعربربة تربرباه "الربربدرر" وهربربربو   (2)واربربال ابربربن ح ربربت
 كتاب كبغ على  سلوب اريب [ ي

: ] القونربربربوي : حممربربربد بربربربن يوسربربربف بربربربن إليربربرباس احلربربربا الفقيربربربه الشربربربيس  (9)واربربربال ابربربربن الغربربربزي
 مشس الدين احلنفت له مصنفات من ا : شرح صحي  مسلم   "درر البحار" يف الفقه [ ي

: ] هربربو شربربرح      (4)واربال العالمربربة ابربربن عابربدين يف حاشربربيته عنربربد ذكربر "اربربرر األذكربربار" اربال
"درر البحربربار" املؤلربربف يف مربربذاهب األئمربربة األربعربربة المبربربار   ومربربذاهب الصربرباحبني   علربربى ملريقربربة 

 "يمع البحرين"   مع ااية اسَياز واالختصار   للعالمة القونوي احلنفت [ ي
 تاب "درر البحار" مجع فيه اجملمع وزاد مذهب  محد [: ] وله ك (5)واال اللمنوي

 فقد ذكر بأنه صنف من المتب " درر البحار " يف الفروع ي  (8) ما البغدادي
 فقال : ] وصنف كتباذ مفيدةذ من ا "درر البحار" فقه [ ي  (4)و ما الزركلت
 قه احلنفت [ ي فقال : ] من آثاره : "درر البحار" وهو كتاب جامع للف (6)و ما بروكلمان

 : ] من آثاره : "درر البحار" يف فروع الفقه احلنفت [ ي (3)و ما كحالة فقال
ومربربربن مصربربربنفاته "الربربربدرر" وهربربربو كتربربرباب كبربربربغ يف فقربربربه األئمربربربة  : ] (1)واربربربال حممربربربود رزا سربربربليم

 [األربعة 

                                                                                                                                            

   1/448( كشف الانون عن  سامت المتب والفنون 1)
   2/548  منتخبات التواريس لدمشق  6/524( فيما نقله عنه ابن العماد يف شذرات الذهب 2)
يد كسربربربروي   تربربرب / سربربرب 4/90هربربربرب ( 1184( ديربربربوان اسسربربربالي امربربربد بربربربن عبربربربد الربربربرمحن ابربربربن الغربربربزي ) ت/9)

 بغوت  -دار المتب العلمية  - 1330/ 1حسن   ب
  منحربربربربة اخلربربربربالق علربربربربى البحربربربربر الرائربربربربق         1/903( حاشربربربربية رد ااتربربربربار علربربربربى الربربربربدر املختربربربربار البربربربربن عابربربربربدين 4)

2/250 
   209( الفوائد الب ية   5)
   2/142( هدية العارفني 8)
   4/159( األعالي 4)
   8/919( تاريس األدب العريب 6)
   244/ 19مع م املؤلفني  (3)
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 نالح  ها سبق بربأن العلمربان الربذين ترمجربوا للقونربوي اتفقربوا علربى تسربمية المترباب          بربرب -
 "درر البحار"  و برب "الدرر" فقط ي 

ونالحربرب  بربربأن بعةربرب م ذكربربر : بأنربربه خمتصربربر يف الفقربربه نفربربيس علربربى مربربذهب  يب حنيفربربة   كمربربا  -
 اال ابن حبيب وتبعه بروكلمان وكحاله   فقد ااتصروا فيه على املذهب احلنفت ي 

ع ونالحربربربرب  بربربربربأن بعةربربربرب م وصربربربربف المتربربربرباب وصربربربربفاذ دايقربربربرباذ بأنربربربربه "درر البحربربربربار" مجربربربربع فيربربربربه"يم -
 البحرين" وزاد عليه مذهب  محد   مع بيان وفاا األئمة لبعة م بعةاذ وخالف م   
 كما فع  ابن حبيب يف ممان آخر   وحاجت خليفة   وابن عابدين   واللمنوي ي 

ونالحربرب  بربربأن بعةربرب م اربربال : كتربرباب " الربربدرر " فيربربه فقربربه ك ربربغ   ناربربم فيربربه فقربربه األربعربربة علربربى  -
   وابن تغري بردي ي سلوب اريب   كما اال ابن ح ر 

ونالحربرب  بربربأن بعةربرب م اربربال : واربربد صربربنف كتابربربرباذ يف فقربربه األئمربربة األربعربربة تربرباه "الربربدرر" وهربربربو   -
كتربربرباب كبربربربغ علربربربى  سربربربلوب اريربربربب   كمربربربا فعربربرب  ابربربربن ح ربربربت   وااتصربربربر حممربربربد رزا سربربربليم علربربربى 

 وصفه بأنه كتاب كبغ يف فقه األئمة األربعة ي
الفربربروع   وااتصربربر الزركلربربت علربربى كونربربه يف  وااتصربربر البغربربدادي عنربربد ذكربربر المتربرباب علربربى تصربربنيفه يف

 الفقه ي
ونالحربربرب   يةربربرباذ بربربربأن الشربربربيس القونربربربوي رمحربربربه اهلل ُعربربربِرَف بمتابربربربه "درر البحربربربار" حربربربىت ثيربربربز عربربربن  -

 )اونوي ( اغه ي
اال عند ذكر / سرا  بن مسربافر زكريربا : وكربذا  خربذ  (2)فن د م الذ السخاوي يف الةون الالمع
 ب صاحب "درر البحار" يعن الشيس حممد بن  بيه  حد  صحا

: وتفقربه بالشربمس ابربن الربديري  (9)واال عند ذكربر / حممربد بربن حممربد بربن إسربرائي  الغربزي احلنفربت
والزمه ييييي وار  عليه  شيان و جاز له   وروى لربه "درر البحربار" عربن مؤلفربه الشربمس القونربوي 

 ي

                                                                                                                                            

   4/118( عصر سالملني املمالية 1)
   9/249( الةون الالمع 2)
   140 – 3/183(ياملرجع السابق 9)
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 :  (1)واال عند ذكر سعد بن حممد بن عبد اهلل املعروف بابن الديري
 ذا اجتمع بالشمس القونوي صاحب "درر البحار" و جاز له [ ي] وك

                                                 

   250 – 9/243( املرجع السابق 1)
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 المبحث الثالث  
 

 شروح كتاب " درر البحار " 
 

 : وله شروح من ا: (1): فقد ذكرها حاجت خليفة حيث اال أما شروحه
    المتدوفى سدنة (2)شرح عبد الوهاب بن أحمد الشهير بابن وهبان  داحب المنوومدة -1

 ي  حال يف عدة  ماكن من عقود القالئد يف شرح املناومة على شرحه هذا ي  هد867
  وهربو   هدد 877المتدوفى سدنة   (3)وشرح شدهاب الددين أحمدد بدن محمدد بدن خضدر -2

كبغ يف يلدات  لفه يف حياة املؤلف وترباه "الغربو  الاتبرباس نفربائس األسربرار املودعربة يف درر 
 البحار"

 هدد 778المتدوفى سدنة    (4)مد بن محمود البخداريوشرح الشيخ شمس الدين مح -9
 تاه "ارر األفمار" ي

  وله : احلمد هلل الذي زين وشاح دين اسسالي بدرر الفروع وارر األحماي اخل

                                                 

   1/448( كشف الانون 1)
   136  تا  الرتاجم    9/290  الدرر المامنة  1/893( هدية العارفني 2)
بربن مسربلم    بربو العبرباس   شرب اب الربدين العمربري املعربروف بربابن خةربر    ( هو  محد بن حممد بن عمر9)

هربربرب   لربربه   450ويسربربمى ) اربربول  محربربد (   فقيربربه حنفربربت   دمشربربقت صربرباحلت   ويَل إفتربربان دار العربربدل سربربنة /
كتربربب من ربربا : حاشربربية علربربى شربربرح العقائربربد النسربربفية   وشربربرح درر البحربربار للقونربربوي   يلربربدات يف فربربروع 

 هرب  465نة /احلنفية   تويف بالصاحلية س
  املسربربربربربتدرك علربربربربربى مع ربربربربربم  1/225  األعربربربربربالي  1/115 هديربربربربربة العربربربربربارفني  1/204كشربربربربربف الانربربربربربون 

   30املؤلفني   
   1/280  ديوان اسسالي  10/20  الةون الالمع  2/138( هدية العارفني 4)
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 ي  هد788الحنفي المتوفى سنة    (1)ومنها شرح زين الدين قاسم بن قطلوبغا -4
المتدوفى  (2)كدر العيندي الحنفديوشرح زيدن الددين أبدي محمدد عبدد الدرحمن بدن أبدي ب -5

    حسن فيه و جاد ي  هد783       سنة
وشدددرح " درر البحدددار " للخطيدددب المصدددري شدددمس الددددين أبدددي اللطدددف محمدددد بدددن  -8

 ي (3)هد  818محمد بن أحمد الحنفي نزيل دمشق ت 
 ي (4)ونوم المتن ألبي المحاسن حسام الدين الرهاوي سماه ) البحار الزاخرع ( -4

                                                 

 (  895رام )  8/164  الةون الالمع  1/690  هدية العارفني  9/921( ديوان اسسالي 1)
   1/599  هدية العارفني  9/921ان اسسالي ( ديو 2)
   2/216(يديوان اسسالي البن الغزي 9)
  يةاذ  1/220( وذكر النام يف كشف الانون 4)
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 ث الرابع  المبح
 

 املالحاات على كتاب " درر البحار " 
 

 فمن ا :    أما المآخذ والمالحوات على الكتاب :
 /196اوله :) وُنسِقُط فرَض ما  ا الشعر وإْن َخفَّ (   / ي1

 ف نه اعتا سقوب اس  بشرة اللحية اخلفيفة   لالف الشافعت ف نه  وجب ذلة ي
 حيث حققا املسألة يف مما ا ي وهذا المالي ,  جده يف مذهب احلنفية

) األمربربرد ( يف نربربوااض الوضربربون يف  الربربب كتربربب احلنفيربربة   إال عنربرب ي2 صربرباحب  دعربربدي ذكربربر َمربربسِّ
 الدر املختار حيث اال :

 )ال( ينقةه ) مس الذَّكر ( لمن يغس  يده ندباذ ) وامر ة ( و مرد اهرب 
  246/ 1حاشية ابن عابدين 

 /141امل   (   /اوله : ) ونرُبْلزِي الشراَن واجدَ ,ن  ي9
 اتفق مج ور الفق ان على لزوي شران املان ب من امل     لالف الشافعية ي

لمن شارح الربدرر اربال : واحلربق  نربه ال خربالف بربني األئمربة يف لربزوي الشربران يف ,ربن امل رب  مث ذكربر 
 مث اربربال : والصربربواب يف املربرب  ) ويُلربربَزُي ( باليربربان مربربن   اللربربزوي   ---- اربربوال الشربربافعية يف ذلربربة 

 / 99ورفُع ) الشران ( اهرب   ارر األفمار شرح درر البحار   /
 / 144اال املؤلف : ) وَحَسبوا من واا احلدث   ال اللُّبس   واي  يوافقه (   / ي4

 ي  ن اكم ربربور حَسربرببوا ابتربربدان مربربدة املسربرب  مربربن احلربربدث بعربربد اللربرببس   إال روايربربة عربربن  محربربد ف نربربه 
 ش ورة  نه يوافق اكم ور ييسب ا من املس  بعد احلدث   والرواية امل

 –وهذا هو املش ور عنده – ما مالة ف و ال يرى املدة يف املس  فقد  مللق ا 
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لمن املؤلف اربال :) وايرب  يوافقربه (  ي  ن  محربد يوافربق مالمربا يف ابتربدان املربدة مربن واربا املسرب  
ا عنربربربه يف بعربربد احلربربربدث ي وهربربذا , يقلربربربه مالربربة ألنربربربه ال يربربرى للمربربربدة اعتبربرباراذ   والروايربربربة الربرب  نقلربربرب

  ديد املدة ضعيفة , يُعم  هبا ي
 / 146اال املؤلف : ) و جازوا على املغصوب   ولسفر معصية ووافقاه (   / ي5

 جاز احلنفية املس  على اخلف املغصوب واملسروا   ولسفر معصية   و, َيزه مالربة يف هربذه 
 الصورة   ووافقه الشافعت و محد يف الصحي  من املذهب ي

نربربربد الشربربربافعية جربربربواز املسربربرب  علربربربى اخلربربربف املغصربربربوب واملسربربربروا )  ي ااربربربرَّي (   لمربربربن األه ربربربر ع
 لالف ما ذكره املؤلف من عدي اكواز ي كما بينته يف موضعه ي

 / 162اال املؤلف :) فنأمر بغسل ما ال الوضونِ   واي  يوافقه   وعنه املوافقه (  / ي8
ان  خغاذ بربالقول ال رباا بقولربه: ) حيث جع  القول األول عند الشافعت الوضون المام    مث ج

وعنربربه  ي الشربربافعت املوافقربربة ( للحنفيربربة   والربربذي ر يتربربه يف كتربربب الشربربافعية العمربربَس متامربرباذ   فقربربد 
 جعلوا القول األاوى واألص  اس  الرجلني فقط   واي  : يتوضأ وضوناذ كامالذ 

  926/ 1  فت  العالي  264/ 1  العزيز  86/ 1مغين ااتا  
 / 200: ) و, يروا عددا ووافقاه (   /اال املؤلف  ي4

اعتا املصربنف رمحربه اهلل بربأن مالمربا يوجربب العربدد يف االسربتن ان   ووافقربه علربى ذلربة الشربافعت 
وهذا  -و محد ي وبعد البحث يف كتب املالمية وجدهتم يقولون : بوجوب اسنقان بدون عدد 

قى بأارب  مربن ثربالث يسربتحب وهناك ر ي يقول بوجوب اسنقان والعدد   ف ن  ن -هو املش ور
 الت ليث ي

 / 295اال املؤلف : ) و, يقولوا ولة (   / ي6

 تبع املؤلف رمحه اهلل اسماي الماساا يف اوله : ) ربنا لة احلمد ( حيث اال 
 : وهو األش ر   لمن األفة   ن يقول :  1/210 - ي الماساا -
 ) الل م ربنا ولة احلمد ( -

 62/ 1  ويف اللباب شرح المتاب  995/ 1كما اال يف البحر الرائق 
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 / 298اال املؤلف رمحه اهلل : ي ) ونسُّنه ال نشرب مل ارة ممانه ويوافقه (   / ي3

  ي  ن احلنفية ال يشرتملون مل ارة موضع اليدين والرجلني يف الس ود ب  هو سنة ي
 لمن املفىت به عمس ذلة وهذه رواية شاذة كما بينا ذلة يف موضعه 

 / 293) و, يتَورَّكوا كاملر ة   ونرتكه يف ا ِخر   ويوافقه (   /اال املؤلف :  ي10

 ي  ن اسمربرباي  محربربد يوافربربق الشربربافعت يف االفربربرتاه يف القعربربود األول   والتربربورك يف القعربربود األخربربغ 
لمن كتب املذهب احلنبلت تذكر  ن االفرتاه هو األفة    وهو الربذي  خربذ بربه اسمرباي   محربد 

 فة  تركه ي  وَيوز التورك   لمن األ
  481/ 1  املبدع  592/ 9كما يف اسنصاف 

 / 244اوله : ) ومتا لتعمده و منافي ا (   / ي11

ربربَد احلربربدث بعربربد التشربرب د    و تملَّربربم  و عمربرب  عمربربالذ ينربربايف الصربربالة   كالق ق ربربة متَّربربْا   ي إْن تعمَّ
ين   وبينته صالته   لمن ا صالة نااصة لرتك واجب السالي   فُتعاُد وجوباذ كما اال ابن عابد

 يف موضعه ي

اولربربه : ) وتقربربُف النسربرباُن بعربربَد اخلنربرباثى  فالصربرببياُن   فربربالبلوأُل   وواحربربدم ثربربنَي اسمربرباي   و ْزيرَبربُد  ي12
 / 255خلفه   وال توجب ذلة (   /

الربربربا : مربربربا يف ربربربم مربربربن كربربربالي املصربربربنف وجربربربوب هربربربذا الرتتيربربربب عنربربربد احلنابلربربربة   وهربربربذا ,  جربربربده يف  
  مث الصربربربربرببيان   مث اخلنربربربربرباثت   مث النسربربربربربان ي علربربربربربى سربربربربرببي  كتربربربربربب م   فالسربربربربربنة  ن يرُبَقربربربربربدَّي الرجربربربربربال 

 االستحباب ي وهو املذهب ي

 / 249اال املؤلف : ) ال َتْسَتِحبَّ ا وال جتعَل ا ركعتني (   / ي19

 شربربار املصربربنف رمحربربه اهلل إىل اربربول اسمربرباي  محربربد باسربربتحباب صربربالة ركعتربربني ابربرب  الا ربربر   والربربذي 
ده  ن يصربربربربربلت ركعتربربربربربني ابربربربربرب  الا ربربربربربر وبعربربربربربده   ر يتربربربربربه يف كتربربربربربب املربربربربربذهب احلنبلربربربربربت  ن السربربربربربنة عنربربربربرب
 واملستحب  ن يصلت  ربعاذ ابل ا و ربعاذ بعدها ي

  143-4/193  املقنع والشرح المبغ واسنصاف  123-2/125املغين 
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 / 910 - 903اال املؤلف : ) و, يسنوا االنفراد للمستخفت   ووافقه (   / ي14

 وي  يف البيا  فة  ي  ي  ن الشافعت وافق مالماذ يف  ن صالة الرتا
لمن الصحي  من مربذهب الشربافعت :  ن صربالهتا يف اكماعربة  فةرب    سمجرباع الصربحابة علربى 

 ذلةي
  246-2/244  البيان  228/ 1مغين ااتا  

 / 918اوله : ) فاكتفوا بغس  املخر  ووافقاه (   / ي15
إن خرجربربربا مربربربن  فربربرباملالح  بربربربأن اربربربول املالميربربربة موافربربربق للحنفيربربربة بعربربربدي إعربربربادة الغسربربرب   و الوضربربربون

   مربربربربا  -وهربربربربو إعربربربربادة الوضربربربربون  -امليربربربربا جناسربربربربة بعربربربربد الغسربربربرب    إال اربربربربوالذ ألشربربربرب ب مربربربربن املالميربربربربة
واحلنابلربة فقربد اتفقربوا علربى إعربادة الغسرب    لمربن الصربحي  عنربد الشربافعية  –يف اربول –الشافعية 

وجربربوب اسربرب  املوضربربع ال اربربغ ي فعبربربارة املصربربنف ) ووافقربرباه (  ي موافقربربة الشربربافعت و محربربد ملالربربة 
 دايقة كما مر يف موضعه ي اغ
 / 920اوله : ) فقدَّموا القاضت   ف ماَي احلت على الويل ووافقاه (   / ي18

اال مالة :  وىل الناس بالصربالة الوصربت   مث وايل املصربر   وصرباحب الشُّربَرِب   والقاضربت وإن  
 كان يلي ا ي

الربويل علربى وليس كما ذكر املؤلربف صرباحب الربدرر والشربارح صرباحب الغربرر : بربأن مالمربا يقربدي 
 القاضت ومن يليه ي كما بينته يف موضعه ي

 / 922اوله : ) ومنعوها يف املس د وعلى عةٍو واائٍب ووافقاه (   / ي14
املالحربرب  بربربأن اربربول املالميربربة موافربربق لقربربول احلنفيربربة يف عربربدي صربربالة اكنربربازة يف املسربرب د   وعربربدم ا 

ؤلربف مربن خمربالفت م على عةو من  عةان امليا   وعربدم ا علربى الغائربب ي ولربيس كمربا ذكربر امل
  م ي

 / 924اوله : ) و, يرُبَربِّعوا   فَسنَّموا   ووافقاه (   / ي16
فرباملالح  بربربأن اربربول اسمربرباي  محربد موافربربق لقربربول احلنفيربربة يف تسربنيم القربربا وعربربدي تسربربايحه   ولربربيس  
كمربربا ذكربربر املؤلربربف بربربأن اولربربه كقربربول مالربربة يف روايربربة والشربربافعت   وذلربربة بقولربربه : ) ووافقربرباه ( ي 

 قه ( واهلل  علم يوالصحي  ) وواف
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 / 995اوله : ) ويوافقه يف الفقغ َمديُنه (   / ي13

ذكر املصنف اول  محد يف املدين الفقغ و نه موافق لر ي مالة ي وهذا ,  جده عند  محد ب  
 عنده روايتان :

 األوىل : هو كالدين على امللتن ي  ي : زكَّاه إذا ابةه ملا مةى ي
 وال انية : ال زكاة فيه ي

علربى الربدين املقبربوض بعربربد  –مربرة واحربدة  –توجربد  يربة روايربة توافربق مالمربا يف وجربربوب الزكرباة  فربال
 سنني   وهذا ما بينته يف موضعه فلغاجع ي

 
اولربربربربربربربربه : ) و وجبربربربربربربربربوا يف َمْعربربربربربربربربِدن اربربربربربربربربغ حربربربربربربربربرٍب ُ َُسربربربربربربربربُه   ال  َسربربربربربربربربَة نصربربربربربربربرباٍب   ووافقربربربربربربربرباه (        ي20

/ 984 / 
قربا مالمربا يف هربذه املسربألة   لمربن املالحرب  ووافقاه (  ي  ن الشافعت و محد واف (اال املصنف 

بربربربأن اسمربربرباي  محربربربد , يوافربربربق مالمربربربا   فقربربربد  وجربربربب الزكربربرباة بمربربرب  مربربربا خيربربربر  مربربربن األرض   لربربربالف 
 اسماي مالة حيث  وجب ا يف النقدين فقط ي

 
 / 934اوله : ) و, يرُبَعدِّدوا (   / ي21

 فقد اال  ك ر احلنفية بأن المفارات تتداخ  مع بعة ا ي
وايربربة : تتعربربدد   واختربربار بعةربرب م للفتربربوى : إن كربربان الفاربربر بغربربغ اكمربرباع تربربداخلا ويف هربرباهر الر 
 وإال ال ي

 ي : وإن كان الفار املتمرر يف يومني جبماع ال تتداخ  المفارة   وإن , ُيَمفِّر لألول لعاربم 
 اكناية ي
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 / 934(   /---------واوله : ) و وجبوا على املفعول 
ااِوعربة لل مرباع  فاملالح  بأن اول مالة م  

ُ
اول  يب حنيفة يف وجوب المفربارة علربى املربر ة امل

  وهذا لالف مربا اصربال  عليربه املصربنف مربن ذكربر مربذهب مالربة خمالفرباذ ملربذهب  يب حنيفربة   
وذلربربربة بقولربربربه : ) و وجبربربربوا (  ي  ن احلنفيربربربة  وجبربربربوا المفربربربارة علربربربى املفعربربربول املاربربرباوِع باكمربربرباع   

 وخالف م مالة ف نه , يوجب ا ي
   كما بينته يف موضعه فلغاجع ي ال  امللعا علي ا ,  جده يف كتب املالمية  وهذا
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 المبحث الخامس  
 

  ثر القونوي وكتابه ) درر البحار ( فيمن بعده
 

 فقد نق  عنه مجاعة من فق ان احلنفية من م :    أما أثره فيمن بعده :
  والشربربربرنباليل   واحلصربربربمفت  هربربربرب 1090الممربربربال ابربربربن ا مربربرباي   وابربربربن جنربربربيم   والبغربربربدادي ت / 

 هرب 1039 وابن عابدين   وامليداا   والبغدادي ت / 
عنربد المربالي علربى اسرب   1/52فقربد اربال فربت  القربدير  هدد761أمدا الكمدال ابدن الهمدام ت  ي1

 املر ة من احليض  و اكنابة ونقة ا شعرها اال : و جاب متأخر ييييييي

هربربو القونربربوي صربرباحب درر البحربربار   كربربذا  اربربال يف ا ربربامش : ) اربربول الفربربت  :و جربرباب متربربأخر (
هبامش اهرب مصححه   واد نق  هربذا المربالي الشربيس عبربد الفترباح  بربو اربدة يف تعليقربه علربى فربت  

 ي 1/63باب العناية 

 : 1/910فقد اال يف "البحر الرائق شرح كنز الداائق"  هد888وأما ابن نجيم ت  ي2

غربربا مبلربربغ التربربواتر علربربى  ن القعربربدة اربربال الشربربيس ااسربربم يف شربربرح الربربدرر : اربربد وردت  دلربربة ك ربربغة بل
 األخغة فرض ي

اال ابن عابدين يف "حاشربية منحربة اخلربالق علربى البحربر الرائربق" : ) اولربه يف شربرح الربدرر ( يعربين 
 "درر البحار" للقونوي ي

: ويسربربربت   مربربربن العمربربربوي مربربربا إذا اربربربال احلربربربريب  2/250واربربربال ابربربربن جنربربربيم  يةربربرباذ يف "البحربربربر الرائربربربق" 
عاشربر آخربر   ف نربه ال يؤخربذ منربه ثانيرباذ ألنربه يربؤدي إىل االستئصربال    ديا إىل عاشر آخر و,ة 

 جزي به منال شيس يف شرح الدرر ي 
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اربال يف "منحربربة اخلربربالق علربربى البحربربر الرائربق" : ) اولربربه جربربزي بربربه مربربنال شربيس ( هربربو اسمربرباي حممربربد بربربن 
 حممربربد بربربربن حممربربربود البخربربرباري   يف كتابربربربه املسربربمى "بغربربربرر األفمربربربار يف شربربربرح درر البحربربربار" للعالمربربربة

 حممد بن يوسف بن إلياس القونوي ي
عربن  (1)فقد نق  يف كتابه "يمع الةربمانات" هد1838وأما غانم بن محمد البغدادي ت  ي9

"درر البحربربار" يف تسربربعة عشربربر موضربربعاذ   سربربأكتفت بنقربرب  موضربربعني فقربربط والبربرباات  حيربرب  فيربربه إىل 
  رااي الصفحات 

 : 4اال يف باب مسائ  الزكاة    (1
ع ا إىل فقربغ فأيسربر ابرب  مترباي احلربول    و مربات    و ارتربد   جرباز إذا ع   الساعت الزكرباة فربدف

  296و, يةمن الساعت عندنا خالفاذ ملالة والشافعت كما يف "درر البحار" انار  
 : 6واال يف باب مسائ  احل     (2

ولربربو حلربربق رجربرب  ر س حمربربري بغربربغ إذنربربه   بربربأن كربربان نائمربرباذ  و ممرهربرباذ   فعلربربى االربربوا ديم وال يرجربربع 
   254الق عندنا   وعند زفر يةمن احلالق للمحلوا الدي   من "درر البحار"    على احل

الفصربرب  األول فيمربربا يصربرب  رهنربربه ومربربا ال يصربرب  وحمربربم  –واناربربر كربربذلة يف بربرباب مسربربائ  الربربرهن 
  بربرباب  948  بربرباب يف النمربرباح والاربربالا            101 – 100الصربربحي  والفاسربربد   

  بربربربرباب يف اا ربربربربورين واملربربربربأذونني    939  بربربربرباب يف السربربربربغ    962 – 985اساربربربربرار   
بيربربربربان الغصربربربربب و حمربربربرباي الغاصربربربربب    –الفصربربربرب  األول  –  بربربربرباب الغصربربربربب  499 – 424
الفصرب  السربادس فيمربا لربيس  – 190الفص  اخلربامس يف زوائربد الغصربب ومنافعربه    – 116

 –  بربربربرباب يف إتربربربربالف مربربربربال الغربربربربغ وإفسربربربرباده مباشربربربربرة وتسربربربرببباذ  191متقربربربربوي    سمربربربربال ومربربربربا لربربربربي
    202  ضمان جناية الزنا    144ول يف املباشرة والتسبب بنفسه ويده   الفص  األ

يف البيع  -  الباب ال امن عشر  212مسائ  يف اللقيط واللقاة    -الباب السادس عشر 
  234الفص  ال اا يف شركة العقود    –  باب يف مسائ  الشركة  218  

                                                 

الناشربر دار المترباب  –هرب باملابعة اخلغيربة باكماليربة بالقرباهرة  1906( ملبعة مصورة عن الابعة األوىل /1)
 القاهرةي -اسسالمت 
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فقربربربد اربربربال يف كتابربربربه "انيربربربة ذوي  هدددد1868وأمدددا الشددديخ حسدددن بدددن عمدددار الشدددرنباللي ت  ي4
 : (1)األحماي يف بغية درر احلماي"

 : 2/922 ركان الشركة وشرومل ا  –كتاب الشركة 

اولربربه : ) وإن ملربربة  حربربد املفاوَضربربنْي ( اربربال يف شربربرح القربربدوري ودرر البحربربار ومواهربربب الربربرمحن: 
 وإذا ملة ما تص  به الشركة صارت عناناذ ي

 :  2/936الصل  شرب  –واال  يةاذ يف كتاب الصل  
اوله : ) ال عن دعواها النماح ( اال يف االختيار : ) وهو األص  واختاره يف الوااية وصح  

 الصحة يف درر البحار (   كذا لط العالمة املقدست رمحه اهلل تعايل ي
فقربد نقرب  يف   هدد1877وأما محمد بن علي بن محمد الحصني الشهير بالحصدكفي ت  ي5

 ختار شرح تنوير األبصار" عن "درر البحار" يف  سة مواضع : كتابه املش ور "الدر امل

عنربربد اربربول صربرباحب التنربربوير : ) وُسربربنَّ  1/903سربربنن الغسربرب   –اربربال يف كتربرباب الا ربربارة  (1
 لصالة مجعة وعيد ( : هو الصحي  كما يف "ارر األذكار" واغه ي
مربربربربربربا يف       : اولربربربربربربه ك 1/903اربربربربربربال ابربربربربربربن عابربربربربربربدين يف حاشربربربربربربيته "در ااتربربربربربربار علربربربربربربى الربربربربربربدر املختربربربربربربار" 

"اربربرر األذكربربار" هربربربو شربربرح "درر البحربربربار" املؤلربربف يف مربربربذاهب األئمربربة األربعربربربة المبربربار ومربربربذاهب 
 الصاحبني على ملريقة يمع البحرين مع ااية اسَياز واالختصار للعالمة القونوي احلنفت ي

فربروع اربر  بالفارسربية  –واال يف كتاب الصالة فص  يف بيان تأليف الصربالة إىل انت ائ ربا  (2
: برب  يف مرب  "درر البحربار" وشربرحه            "اربرر األفمربار"  2/214التوراة  و اسجنيرب   و 

 املفىت به عندنا  نه يشغ باسااذ  صابعه كل ا ي 

اال ابن عابدين : لمن الصواب إسقاب اوله ) باسااذ  صابعه كل ا ( ف نه خمالف ملا ر يته يف 
 : "درر البحار" وشروحه ونث عبارة "درر البحار"

                                                 

ي يف مابعربربة   محربربد 1311 -هربربرب 1990حلمربرباي شربربرح اربربرر األحمربرباي   ملبربربع سربربنة/( حاشربربية هبربربامش درر ا1)
 كام  المائنة يف دار اخلالفة العلية ي
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)وال تعقربربربد ثالثربربرباذ و سربربربني   وال نشربربربغ   والفتربربربوى خالفربربربه    ي املفربربربىت بربربربه عنربربربدنا خالفربربربه :  ي 
خالف عدي اسشارة   ويف اايط   ا سنة يرفع ا عنربد النفربت   ويةربع ا عنربد اسثبربات   وهربو 

 اول  يب حنيفة وحممد   وك رت به ا ثار واألخبار   فالعم  به  وىل اهرب ( ي
 193  درر البحار    2/214رد ااتار 

واربربربال يف نفربربربس المتربربرباب والبربربرباب عنربربربد ذكربربربر الصربربربالة علربربربى النربربرب  صربربربلى اهلل عليربربربه وسربربربلم       (9
 : ب  خصه يف درر البحار بغغ الذاكر حلديث ) من ذُكرت عنده ( 2/291

 :  2/288فص  يف القرانة  –واال يف كتاب الصالة  (4

البحربربار" عربربن مبسربربوب خربربواهر زاده   ربربا  ) فربرب ن اربربر  ُكربربره  رثربرباذ ( وتصربرب  يف األصربرب    ويف "درر
 تفسد ويمون فاسقاذ 

 154الا : ,  جد هربذا المربالي يف "درر البحربار" الربذي اربال : ) ومننربُع املربأموَي القربرانَة (  
حيربربربربث اربربربربال بعربربربربد عبربربربربارة  62وإمنربربربربا هربربربربو يف "اربربربربرر األفمربربربربار شربربربربرح درر البحربربربربار" املخاربربربربوب   

ه إن ار  خلف اسماي ويمون فاسربقاذ إال القونوي : ويف "مبسوب خواهر زاده"  نه تفسد صالت
  ن األص  كراهته مع اكواز اهرب ي

عنربربد اربربول صربرباحب "الربربدر املختربربار" :   2/920بربرباب اسمامربربة  –واربربال يف كتربرباب الصربربالة  (5
 ) وحماذاة األمرد الصبي  ال يفسدها على املذهب ( 

 اال : تةعيف ملا جان يف "جامع اابويب" و"درر البحار" من الفساد اهرب 
 154انار درر البحار   

فقد نق  نقوالذ ك ربغةذ يف كتبربه :  هد 1272وأما محمد أمين الشهير بد )ابن عابدين( ت    ي8
"رد ااتار على الدر املختار" و "منحة اخلربالق علربى البحربر الرائربق" و "العقربود الدريربة يف تنقربي  

 الفتاوى احلامدية" : 

سربربربنن الغسربربرب         -يف كتربربرباب الا ربربربارة  "رد المحتدددار علدددى الددددر المختدددار"اربربربال يف كتابربربربه  (1
1/903 : 

اولربربربه : كمربربربا يف "اربربربرر األذكربربربار" هربربربو شربربربرح "درر البحربربربار" املؤلربربربف يف مربربربذاهب األئمربربربة األربعربربربة 
المبربربار ومربربذاهب الصربرباحبني علربربى ملريقربربة يمربربع البحربربرين مربربع اايربربة اسَيربرباز واالختصربربار للعالمربربة 
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هربرب وعنربدي شربرح 448صربف سربنة القونوي احلنفت  واد ذكر يف آخره  نه  لفه يف حنربو شرب ر ون
عليربربه للعالمربربة حممربربد الشربرب غ بالشربربيس البخربرباري تربرباه "اربربرر األفمربربار" وعليربربه شربربرح العالمربربة ااسربربم 

 االوبغا تلميذ ابن ا ماي ولعله الذي نق  عنه الشارح ي
عنربربربربربربربد كالمربربربربربربربه علربربربربربربربى عبربربربربربربربور اكنربربربربربربربب للمسربربربربربربرب د :          1/919واربربربربربربربال يف كتربربربربربربرباب الا ربربربربربربربارة  (2

 البحار" من اوله : وال جنيز العبور يف املس د بال تيمم وُيم  عليه  يةاذ ما يف "درر 

 :  1/423باب التيمم  -واال  يةاذ يف كتاب الا ارة  (9

واربربد اختلفربربوا يف حربربد الم ربربرة : فمربربن م مربربن اعتاهربربا يف نفربربس العةربربو   حربربىت لربربو كربربان  ك ربربر كربرب  
 عةو من األعةان الواجب اسربل ا جريرباذ تربيمم   وإن كربان صربحيحاذ يغسرب    وايرب  يف عربدد
األعةان حىت لربو كربان ر سربه ووجربه ويربداه يروحربة دون رجليربه مرب الذ تربيمم   ويف العمربس ال اهربرب 

 "درر البحار"

 :  1/440باب املس  على اخلفني  -واال  يةاذ يف كتاب الا ارة  (4

 اال يف "درر البحار" : وعند  محد إذا كان اخلف واسعاذ حبيث يُرى المعب ال َيوز املس  

 لشيس ينق  باملع  وليس حرفياذ والذي يف "درر البحار" هو :     الا : املالح   ن ا
 ) وال مننع جبزن ما ( ي 

الا : فاخلرا اليسغ اغ مانع للمس  عند احلنفية واملالميربة   ومربانع عنربد الشربافعية واحلنابلربة 
 43إن ه ر القدي من حم  الفرض ي انار درر البحار   

 :  2/8واال  يةاذ يف كتاب الصالة  (5

اأَلْوىل  ن يقربربربال : اسمربربرباي متبربربربوع اربربربغ تربربربابع واملربربربؤمت تربربربابع سمامربربربه ملتربربربزي ألحمامربربربه   ومربربربا ايربربربد بربربربه 
 الشارح مأخوذ من النام ا ت تبعاذ "للم مع" و "درر البحار" اهرب

 :  2/14واال  يةاذ يف كتاب الصالة عند ذكر واا املغرب  (8

 صالح و "درر البحار"واد  يده يف الن ر تبعاذ للنقاية والوااية و الدرر واس

 :  2/26واال  يةاذ يف كتاب الصالة عند تع ي  العصر والعشان يف يوي ايم  (4

وروى احلسربربربن عربربربن  يب حنيفربربربة  نربربربه ينربربربدب التربربربأخغ يف كربربرب  األواربربربات   ويف شربربربرح اجملمربربربع "ودرر 
 البحار" والةيان  نه األحوب   كواز األدان بعد الواا ال ابله اهرب
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 :  9/50باب العيدين  - واال  يةاذ يف كتاب الصالة (6

فأفربرباد  ن اخلربربالف بربربني اسمربرباي وصربرباحبيه يف اك ربربر واسخفربربان ال يف  صربرب  التمبربربغ   واربربد حمربربت 
 اخلالف كذلة يف البدائع والسرا  واجملمع "درر البحار" وامللتقى يييييي

 :  9/219باب زكاة الغنم  -واال يف كتاب الزكاة  (3

 و "درر البحار" واغمهااوله : ) فالقيد اتفاات ( كذا يف البحر 

 :  9/254باب الركاز  -واال يف كتاب الزكاة  (10

 ويدل عليه  نه يف م  ) درر البحار ( عاَّ معدن اغ احلرب   فُعِلَم  ن املراد معدن  رضناي

 :  9/256واال يف نفس المتاب والباب  (11

سصربربربالح   و, يربربربذكره يف اولربربربه : )وباايربربربة ملالم ربربربا( كربربربذا يف امللتقربربربى والواايربربربة والنقايربربربة والربربربدرر وا
 ا داية وشروح ا   وال يف المنز وشروحه   وال يف "درر البحار" واملواهب ي 

 :  9/533باب اكنايات  -واال يف كتاب احل   (12

واال يف املعرا  عن املبسوب على ملريقة القياس : يمفت الواحد للتقومي كما يف حقوا العباد 
والن ربر تصربحيحه  رمومة امل رب  بربالنث   وعربزا يف البحرب  وإن كان امل    حوب   لمن تعتا ح

 إىل شرح الدرر   واملراد بالدرر : ملنال خسرو وم له يف "درر البحار" للقونويي

ك ربغاذ مربا يُتسرباَه  يف إملربالا املسربتحب علربى السربنة    -مالربب  -واال يف كتاب النمرباح  (19
 ا يف "درر البحار" ي  فة  من االشتغال بتعلم وتعليم كم - ي النماح  -: وهو  4/85

 :  4/283باب امل ر  -واال يف كتاب النماح  (14

ويف الفت  : التصري  بربأن اربول ا دايربة يف هرباهر الروايربة   احربرتازاذ عمربا روي عربن  يب حنيفربة  ن 
 رالربربربزو  َيربربربا علربربربى دفربربربع عربربربني الوسربربربط   وهربربربو اربربربول زفربربربر   وعربربربن اربربربول  يب يوسربربربف  نربربربه : لربربربو ذكربربرب

الاول والعربربرض والرِّاَّربربة   تعربربنيَّ ال ربربوب   وذكربربر م لربربه عربربن األجربرب  مربربع املبالغربربة يف وصربربف ال ربربوب بربرب
املبسربربوب مث رجربرب  روايربربة زفربربر   وصربربرح يف اجملمربربع بأ ربربا األصربرب  وكربربذا يف "درر البحربربار" و اربربره يف 

 ارر األذكار وابن ملة 

 :  4/266باب امل ر  -و اال يف باب النماح  (15
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حنربربن لالفربربه ي مث اربربال يف الفربربت : اربربال يف الفربربت  : واملربربذكور يف املناومربربة  ن هربربذا اربربول مالربربة   و 
 وهذا هو املعوَّل عليه ي 

 وم   ما يف املناومة واجملمع و"درر البحار" وشروح ما  -ابن عابدين  -الا :  ي 
 :  4/436باب الصري   -واال يف كتاب الاالا  (18

اولربربه : )واربربال الشربربافعت( كربربان املناسربربب ذكربربره بعربربد اولربربه ) واحربربدة بائنربربة ( وذكربربره هنربربا ألنربربه حمربرب  
اخلربربالف دون األلفربربايت الربرب  بعربربده كمربربا يفيربربد كربربالي ا دايربربة   لمربربن كربربالي "درر البحربربار" وشربربرحه 

 يفيد  ن اخلالف يف الم  ي 
: 4/410مالربربربب يف اسربربربتقراض الربربربدراهم عربربربدداذ  -بربربرباب الربربربربا  -واربربربال يف كتربربرباب البيربربربوع  (14

بعشربرين واد واع يف بعض العبارات ذكر العدِّ بدل الربوزن   حيربث عرباَّ يف زكرباة "درر البحربار" 
 ي 244ذهباذ   ويف المنربز : بعشرين ديناراذ بدل عشرين م قاالذ انار درر البحار       

مالربربب يف بيربربان مربربا يمربربون مبيعربرباذ ومربربا يمربربون       -بربرباب الصربربرف  -واربربال يف كتربرباب البيربربوع  (16
 :  4/540,ناذ 

دين  كبعتة اوله ) ف ن اتص  هبا البان ف من ( هذا إذا كانا اغ متعينة و, تقاب  بأحد النق
هذا العبد بُمر  حناة    ما لو كانا متعينة واوبلا بنقد ف ت مبيعة   كما يف "درر البحار" 

  ول البيوع اهرب
 :  6/250باب الوكالة بالبيع والشران  -واال يف كتاب الوكالة  (13

 واوله : ) وابن ملة (  ي احلدادي نقالذ عن املستصفى   ومشى عليه يف "درر البحار"
 :  6/261باب عزل الوكي   –كتاب الوكالة   واال يف (20

اولربه : ) بلحواربه مرتربربداذ ( يف إيةرباح اسصربربالح   املربراد باللحربرباا : ثبوتربه حبمربربم احلرباكم   لمربربن 
عبربربربارة "درر البحربربربار" )وحلااربربربه حبربربربرب( فباربربرب  بغربربربغ حمربربربم بربربربه اربربربال شربربربارحه : ألن  هربربرب  احلربربربرب 

  موات يف  حماي اسسالي وبلحااه صار من م اهرب

 :  6/424فص  يف دعوى الدَّْين  –ب الصل  واال يف كتا (21

 اوله : ) علي ما ( واملقبوض بين ما   وكذا ما بقت من املسَلم فيه "درر البحار" ي

 : 6/424فص  يف التخار   –واال يف كتاب الصل   (22

 



 

ب درر البحار في الفقه على المذاهب األربعةمقدمة دراسة وتحقيق كتا  

 

-11- 

خامتة : الت ايؤ :  ي تناوب الشريمني يف دابتني الةذ  و ركوباذ خمتث جوازه بالصربل  عنربد  يب 
 اكا   وجائز يف دابٍة الةذ  و ركوبرباذ بالصربل    فاسربد يف الرب  عبربدين عنربده لربو جربااذ حنيفة ال

 "درر البحار" ي
 :  6/460واال يف كتاب العارية  (29

وعبربربارة اجملمربربع : و لزمنربرباه الةربربربمان فقيربرب  : مربربا نقصربرب ما القلربربربع   وايربرب  : ايمت مربربا وثلم مربربربا   
وضربمان القيمربة   وم لربه يف  ث بني ضمان مربا نقربواي  : إن ضر  خيغَّ املالة : يعين املعغ خيغَّ 

 "درر البحار" ي

 :  3/48باب اسجارة الفاسدة  -واال يف كتاب اسجارة  (24

واد ااتصر على است نان ) تعليم القرآن (  يةاذ يف م  المنربربز ومرب  مواهربب الربرمحن وك ربغ مربن 
وزاد يف مربربربرب  اجملمربربربربع )  المتربربربربب   وزاد يف خمتصربربربربر الواايربربربربة ومربربربرب  اسصربربربربالح ) تعلربربربربيَم الفقربربربربه (  

 اسمامَة (   وم له يف م  امللتقى و"درر البحار" ي 

 :  3/926باب مللب الشفعة  -واال يف كتاب الشفعة  (25

 اوله : ) وإن امتد اجمللس ( ما, يشتغ  ما يدل على اسعراض "درر البحار" ي

 اوله :  3/994واال يف نفس المتاب والباب  (28

: كقربربول إحربربدامها : هربربو دنربربانغ وا خربربر دراهربربم    و اربربْدرِه : كقربربول ) يف الربرب من (  ي يف جنسربربه 
   و صربفته : كاشربرتيته برب من مع رب  واربال الشربفيع برب  مؤجرب     ةوالشربفيع مائرب املشرتي مائتني
 "درر البحار" ي

 :  3/948باب ما ت با هت فيه  و ال ت با  -واال يف كتاب الشفعة  (24

 ر البحار" ياوله : )  و صل  عن دي عمد ( كما يف "در 

 :  3/282 اباب ما يبال  –واال يف كتاب الشفعة  (26

اولربربه : ) لمربربربن يف شربربربرح اجملمربربربع مربربربا خيالفربربربه ( حيربربربث اربربربال : وايربربربد بربربرباألب ألن الوصربربربت ال ثلربربربة 
 خذها لنفسه اتفاااذ   ألن ذلة منزلة الشران   وال َيوز للوصت  ن يشرتي مال اليتربيم لنفسربه 

 " يم   القيمة   وم له يف "درر البحار

 :  3/512واال يف كتاب احلار واسباحة  (23
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 اال يف تنوير األبصار والدر املختار : وي  تربَوسُُّد احلرير وافرتاُشه والنوُي عليه ي
 كما يف املواهب ي  -وهو الصحي   -وااال والشافعت ومالة : حراي 

 ربربر املشربربايس  اربربال ابربربن عابربربدين : وم لربربه يف مربرب  "درر البحربربار"   اربربال الق سربربتاا : وبربربه  خربربذ  ك
 كما يف المرماا ي

 :  3/592واال يف كتاب احلار واسباحة  (90

ويف "درر البحار" وشرحه ال يرب  املربسُّ للقاضربت والشرباهد واخلاملربب   وإن  منربوا الشرب وة لغربغ 
 احلاجة ي

 :  10/11واال يف كتاب إحيان املوات  (91

 اوله : ) وفيه معزياذ للتتمة ( ييييي وم له يف "درر البحار" ي

 :  10/69ال يف كتاب الرهن وا (92

اولربربربه ) مربربربن مربربربرهتن  و راهربربربن ( األول مصربربربرح بربربربه يف عامربربربة املتربربربون   وال ربربرباا مصربربربرح بربربربه يف "درر 
 البحار" ي

 :  10/291واال يف كتاب الديات  (99

ويف اجملمربع : تربربتغل  ديربربة شربرببه العمربربد يف اسبربرب    اربربال شربارحه : حربربىت لربربو اةربربى بالديربربة مربربن اربربغ 
 البحار" وشرحه ي اسب  , تغل    وكذا يف "درر

 اوله :  10/924واال يف كتاب املعاا   (94

) فربرب ن خرجربربا العاايربربا ( ذكربربر يف اجملمربربع و "درر البحربربار"   ربربا تؤخربربذ يف ثربربالث سربربنني   سربربوان 
 خرجا يف  ا   و  ك ر ي

 اوله :  10/522فص  يف العصبات  –واال يف كتاب الفرائض  (95

 ) بأخي ن (  ي املساوي  ن ارابة "درر البحار" ي
 

 البن عابدين : "منحة الخالق على البحر الرالق"و ما كتاب 
 :  1/268باب شروب الصالة  –فقد اال يف كتاب الصالة  (1
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ويف شرح الشيس إتاعي  : فتحرر  ن املعتا ربربع  د  عةربو انمشربف بعةربه ألد  عةربو مربن 
اربربر "درر  عةربائ ا   ولربربو , يمشربربف منربربه شربربتن   كمربربا تومهربربه عبربربارة "درر البحربربار" فليتربربدبر ي ان

 118البحار"   

 :  1/995فص  إذا  راد الدخول يف الصالة  –واال يف كتاب الصالة  (2

واألص  رجوعه إىل او ما بعدي جواز االاتصربار يف السرب ود علربى األنربف بربال عربذر يف اكب ربة  
 ي 195كما يف الاهان اهرب ييييييي ويف "درر البحار" والفتوى رجوعه ي درر البحار   

 :  1/942لمتاب والباب واال يف نفس ا (9

و مربربربا مربربربا نقلربربربه يف الربربربدر املختربربربار عربربربن "درر البحربربربار" وشربربربرحه   موافقربربرباذ ملربربربا نقلربربربه الشربربربرنباليل عربربربن 
الاهربربان فغربربغ صربربحي    فربرب ا راجعربربا "درر البحربربار" وشربربرحه املسربربمى "اربربرر األفمربربار" فر يربربا 

  140 – 193في ما :  ن الفتوى على اسشارة مع  العقد ي انار درر البحار   

 :  1/944ال يف نفس المتاب والباب وا (4

واربربد َيربرباب عربربن اللربربزوي بربربأن الوجربربوب خمصربربث بغربربغ الربربذاكر   حلربربديث : ) مربربن ذكربربرت عنربربده (  
  142كما يف "درر البحار" ي انار "درر البحار"   

 :  2/240باب صالة العيدين  –واال يف كتاب الصالة  (5

ج ربربراذ يف اربربول  يب حنيفربربة    يمربرباِّ  اولربربه ) وهربربو مربربردود ( ففربربت البربربدائع : و مربربا يف عيربربد الفاربربر فربربال
وعنربربد  يب يوسربربف وحممربربد َي ربربر اهربربرب   وكربربذا يف السربربرا  الوهربربا  والتتارخانيربربة ومواهربربب الربربرمحن و 

  133"درر البحار" اهرب ي   انار درر البحار   
 
 

 :  2/298فص  يف الغنم  –واال يف كتاب الزكاة  (8

"درر البحربربار" وشربربرحه          "اربربرر  اولربربه : ) ويف املعربربرا  : ولربربو بربرباع السربربوائم ( اربربال يف مربرب 
األذكار" : )وال َيمَره(  ي َُيَوِّز  بو يوسف بال كراهة )حيلَة دفع ا(  ي َمْنَع وجربوب الزكرباة   
بربربربأن يسربربربتبدل نصربربرباب السربربربائمة آخربربربر احلربربربول    و خيرج ربربربا عربربربن ملمربربربه يف آخربربربره مث يربربربدخل اي ي 

 وحممد )خاَلَفه( وَكرَِه حيلة دفع ا   ومعه الشافعت 
  295ُري حيلُة دفع وجوب الزكاة عند األك رين من الفق ان ي انار "درر البحار"   و َْ 
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 :  2/250الباب العاشر  -واال يف كتاب الزكاة  (4

اوله : ) جزي به منال شيس ( هو اسماي حممد بن حممربد بربن حممربود البخرباري يف كتابربه املسربمى 
 وسف بن إلياس القونوي ي"بغرر األفمار يف شرح درر البحار" للعالمة حممد بن ي

 :  2/286باب مصرف الزكاة  –واال يف كتاب الزكاة  (6

 مث ر يا يف حاشية "نوح  فندي على الدرر" ذكر ما يف الن ر مث اال : 

درهربربم بربربدون المراهربربة   وهربربذا عنربربد  يب حنيفربربة وحممربربد   واربربال  بربربو يوسربربف : جربرباز إعاربرباؤه مربربائ 
ا غية عن اكوهرة   واد راجعا املناومربة و"درر وفوا املائتني مع المراهة   مث ذكر ما يف ال

 البحار" فلم  جد هذا اخلالف ي
 :  9/35واال يف كتاب النماح  (3

اوله : ) وهو مبين على  ن صيغة األمر توكي  ( حاصله  نا إن بنينا على  ن األمر توكي  كما 
إن النربربا  نربربه هربو مقتةربربى كربالي الا غيربربة يمربون اربربو م باشربرتاب حةربربورمها لربيس علربربى إملالاربه   و 

إَياب ف و على إملالاه   والااهر  ن اوله : )وهو مبين( يعود إىل مربا يف الا غيربة  ويف "درر 
 البحار" ذكر االتفاا على عدي االشرتاب اهرب ي

مفاراربربربة الوكيربربرب  يف الصربربربرف  –بربربرباب الوكالربربربة يف البيربربربع والشربربربران  –واربربربال يف كتربربرباب الوكالربربربة  (10
 :  4/154والسلم 

ة مربن تقييربده ( م رب  مربا يف الن ايربة يف العيربين وابربن ملربة و "درر البحربار" اوله : ) وما يف الن اي
 واكوهرة عن املستصفى ي

 البن عابدين  (1)العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةو ما كتاب 
 :2/189فقد اال يف كتاب احل ر واملأذون 

  عشربربرة سربربنة   ومربربن املشربرب ور يف كتربربب املربربذهب صربربحة اساربربرار بربربالبلوأل مربربن الغربربالي إذا بلربربغ اثنربرب
اكارية تسع سنني   واول شيس اسسالي إن هربذا االستفسربار مربن برباب االحتيرباب يفيربد  نربه لربو 
فعله القاضت ف و األوىل   لمن نقرب  احلمربوي عربن "درر البحربار"  نربه يشربرتب لقبربول او مربا  ن 

 يرُببربيِّنا كيفية املراهقة حني السؤال عن ا ي

                                                 

 ي  1632( ملبعة املابعة امليمنية يف مصر 1)

 



 

ب درر البحار في الفقه على المذاهب األربعةمقدمة دراسة وتحقيق كتا  

 

-91- 

 
  هد 1287ميداني المتوفى سنة وأما الشيخ عبد الغني الغنيمي ال ي4

: عنربربد المربربالي علربربى آخربربر واربربا املغربربرب    1/49فقربربد ذكربربر يف كتابربربه اللبربرباب يف شربربرح المتربرباب 
 وذكر من المتب املعتمدة كتاب "درر البحار" ي

هرب فقد ذكر يف كتابه خزانة األدب عنربد 1039ت /  (1)وأما عبد القادر بن عمر البغدادي ي6
  ذكر  رجوزة  يب الن م الع لت :

 ) َمْن َ ْن ر ْت ر ست كر س األصلع ( واوله : ) وَمْن  ْن ر ت ( َمْن تعليلية ي 
 وزعم القونوي يف شرح تلخيث املفتاح :   ا بيانية 

واولربربربه : )  بائربربربت  و  سربربربرعت ( حربربربال مربربربن الليربربربايل   وايربربرب  : صربربربفة الليربربربايل   وَيربربربوز  ن يمربربربون 
 منقاعاذ ي

 اذ يواال القونوي :واد َيوز  ن يمون استئناف

                                                 

هربربربربربربربربرب             1039( خزانربربربربربربربة األدب ولربربربربربربربب لبربربربربربربرباب لسربربربربربربربربان العربربربربربربربرب لعبربربربربربربربد القربربربربربربربادر بربربربربربربربربن عمربربربربربربربر البغربربربربربربربدادي ت/1)
 4/1334القاهرة   ب -ون   الناشر ممتبة اخلاجنت   ت /عبد السالي هار  985 – 1/984
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 القسم الثاني

 قسم التحقيق
 

 : بابنيوينقسم إىل 
 

 وصف النسس املعتمدة يف نسس املخاوب:  األول    الباب
 

 من   التحقيق : الثاني  الباب
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 األول  الباب
 

 وصف النسس املعتمدة يف نسس المتاب
 

بعد البحث الاوي  يف ف ارس املمتبات ع رت على  س نسس خايربة لمترباب "درر 
يف الفقربربه علربربى املربربذاهب األربعربربة للشربربيس حممربربد بربربن يوسربربف بربربن إليربرباس القونربربوي احلنفربربت  البحربربار"
 هرب كما يأت : 466ت/
ف ربربربربرس خماوملربربربربات دار المتربربربربب الااهريربربربربة بدمشربربربربق الفقربربربربه احلنفربربربربت وضربربربربع حممربربربربد مايربربربربع  ي1

راربم الفربيلم يف مركربز مجعربة املاجربد  – 159/ فقه حنفت 2536رام / 1/911احلاف  
/2095/ 

 9/46ية بالقاهرة ف رس المتبخانة اخلديو  ي2

 /4809رام / 4/141نسخة ثال ة يف ممتبة برلني  ي9

نسربربخة رابعربربة يف جامعربربة  ي القربربربرى يف ممربربة املمرمربربة مصربربورة عربربربن نسربربخة ممتبربربة عربربربارف  ي4
 /34 – 203حمما يف املدينة املنورة رام /

/ فقه حنفت  ) 2844رام / 1/514ف رس خماوملات دار المتب الااهرية بدمشق  ي5
( بعنربربربوان اربربربرر األفمربربربار شربربربرح درر  2045مجعربربربة املاجربربربد )  ( راربربربم الفربربربيلم مركربربربز 941
 البحار 

 واد استاعا احلصول على ثالث نسس من ا وهت : 
/ املصربربربربربورة يف مركربربربربربز مجعربربربربربة 2536راربربربربربم / 1/911نسربربربربربخة الااهريربربربربربة بدمشربربربربربق  -  

 ( وهت األص  ورمزت  ا حبرف } { 2095املاجد فيلم رام ) 
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ة املمرمة وهت مصورة عن نسخة مركز البحث العلمت جبامعة  ي القرى يف مم - ب
نسربربخة ممتبربربة عربربارف حممربربا يف املدينربربة املنربربورة والربرب  نقلربربا إىل ممتبربربة امللربربة 

 / ورمزت  ا حبرف }ب{34 – 203عبد العزيز رام /

( وهربربت  2045/ فربربيلم راربم ) 2844راربم / 1/514نسربخة الااهريربة بدمشربربق  - ت
 شرح للمتاب ورمزت  ا حبرف }ه{

 
 وصف هذه النسس :

 
/ والربربربرب  يوجربربربربد من ربربربربا 2536راربربربربم / 1/911دار المتربربربربب الااهريربربربربة بدمشربربربربق نسربربربربخة  :  أواًل

/ وهربربت األصربرب  2095صربربورة ميمربربروفيلم يف مركربربز مجعربربة املاجربربد لل قافربربة والربربرتاث يف ديب بربربرام /
 وال  رمزت  ا حبرف } {

( وراربة وكرب  وراربة تتربألف مربن صربفحتني   وعربدد  68تقع هذه النسخة يف )  : عدد األوراق
 ( ساراذ ي 14) األسار يف ك  صفحة 

 اخلط نسس جيد مشمول   بعض كلماته كتبا باحلمرة ي : نوع الخط
 علت بن حممد بن  يب بمر اولع احلنفت ي : الناسخ 

 هرب ي691يوي اخلميس يف ش ر ذي القعدة احلراي عاي  : تاريخ النسخ
نسخة جيدة مقابلة منقولة عن نسخة لط حممد ولد املؤلف           سربنة : مالحوات

 هرب442
 سبب تقديم هذه النسخة على بقية النسخ وجعلها األ ل :

 امتازت هذه النسخة على اغها من النسس ميزات هت :
   ا األادي تارخيياذ واألارب إىل املؤلف ي (1

كتبا ونقلا من نسربخة الشربيس حممربد ولربد املؤلربف الشربيس القونربوي كمربا هربو ممتربوب  (2
 يف  اية النسخة ي
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نسربربربربخة ولربربربربد املؤلربربربربف الشربربربربيس حممربربربربد الربربربرب  كتب ربربربربا لاربربربربه       اوبلربربربربا مقابلربربربربة صربربربربحيحة علربربربربى (9
 هرب ي442سنة 

 الة  خاائ ا نسبياذ بالنسبة إىل بقية النسس (4

انفردت هذه النسخة عن اغها بأن وضع  ا الناسس حروفرباذ تربدل علربى  اربوال الفق ربان  (5
 املذكورين في ا :

حممد     حبربرف ) فاسماي  بو حنيفة رمز له حبرف ) ح (   و بو يوسف حبرف ) س (  و 
ي (   وزفر حبرف ) ز (   ومالة حبرف ) ك (   والشافعت حبرف ) ع (   و محد حبربرف 
)   ( ورمز إىل موافقة الشافعت و محد برب ) عا (   وإىل موافقربة  يب يوسربف وحممربد بربرب ) سربم 

) 
 
 

نسربربربخة مركربربربز البحربربربث العلمربربربت جبامعربربربة  ي القربربربرى يف ممربربربة املمرمربربربة وهربربربت مصربربربورة عربربربن  ً : ثانيا
نسخة ممتبة عارف حمما باملدينة املنورة   والرب  نقلربا إىل ممتبربة امللربة عبربد العزيربز حاليرباذ 

 / ورمزت  ا حبرف )ب(34 – 203برام /
( وراربربربربة   وكربربربرب  وراربربربربة تتربربربربألف مربربربربن صربربربربفحتني   196تقربربربع هربربربربذه النسربربربربخة يف ) : عدد األوراق 

 ( سار ي11وعدد األسار يف ك  صفحة )
 وكأن الذي كتب ا خااب يخا ا واض  جداذ    : نوع الخط 

 , يذكر اسم الناسس ي : الناسخ 
وافق الفراأل من كتابت ا يف يالس   آخرها يوي االثنربني سربابع حمربري سربنة  ربربع  : تاريخ النسخ 

 هرب ممة املشرفة ي644وسبعني و,امنائة /
ك ربغة خصوصرباذ يف كترباب احلرب    تنسخة خا ا واض  جداذ   علي ربا تعليقربا : مالحوات 

 بعده   لمن ا ك غة األخاان يوما 
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(  941/ فقربه حنفربت ) 2844راربم / 1/514نسربخة دار المتربب الااهريربة بدمشربق  ثالثًا :
والربربرب  يوجربربربد من ربربربا صربربربورة علربربربى امليمربربربروفيلم يف مركربربربز مجعربربربة املاجربربربد لل قافربربربة والربربربرتاث بربربربديب بربربربرام   

مربربد بربربن / وهربربت ضربربمن الشربربرح املسربربمى "اربربرر األفمربربار شربربرح درر البحربربار" امربربد بربربن حم2045/
 هرب   ورمزت  ا حبرف )ه( ي650حممود البخاري احلنفت املتوىف اريباذ من سنة /

( وراربربربربة   وكربربربرب  وراربربربربة تتربربربربألف مربربربربن صربربربربفحتني  918تقربربربربع هربربربربذه النسربربربربخة يف )  : عدد األوراق 
 ( سار ي 91وعدد األسار يف ك  صفحة ) 

 اخلط نسس جيد   امل  ممتوب باحلمرة ي : نوع الخط 
 مر الغزي احلنفت يحممد بن ع : الناسخ 

 هرب ي660يوي األربعان الرابع عشر من شعبان سنة ,انني و,امنائة / : تاريخ النسخ 
 نسخة جيدة وايمة ومصححة ي : مالحوات 

 



 

ب درر البحار في الفقه على المذاهب األربعةمقدمة دراسة وتحقيق كتا  

 

-91- 

 

 الثاني  الباب
 

 املن   يف التحقيق
 

كربان من  ربربت اائمربرباذ علربربى مربربا يوضربرب  الربربنث وَيليربربه   ويربربدفع عنربربه اللربرببس والغمربربوض مربربع 
 لنار إىل سالمته وداة عزوه   ولقد اما باخلاوات ا تية : رير النث من حيث ا

نسربربربس املخاربربربوب مربربربربن النسربربربخة املعتمربربربربدة وهربربربت األصربربرب  )   ( وذلربربربربة بالرسربربربم اسمالئربربربربت  (1
 املتعارف عليه اليوي   مث مقابلت ا بنسختني  خريني ) ب   ه ( ي

 حاولا  ن  ادي النث كما وضعه مؤلفه ي (2

في ربربا امربربوض وإلغربرباز   وهربربت وإن   (0)ملريقربربةلقربربد اتبربربع املؤلربربف يف تربربأليف هربربذا المتربرباب  (9
ونبواه وصاه وَجَلَدُه على املةت هبا والتزام ا يف سائر كتابربه   إال  هكانا تعمس عبقريت

  ا اد تبدو يف عصرنا هذا اغ مراوبة   لسيارة السربرعة علربى القربران وعربدي صرباهم علربى 
 فة هذه الرموز   واد استدعا هذه الاريقة مين ما يلت :

اي بشربربربرح ملريقتربربربه شربربربرحاذ مسربربرب باذ مربربربع التم يربربرب  لمربربرب  فقربربربرة مربربربن فقربربربرات خاتربربربه   القيربربرب -  
ألوفربربر علربربى القربربارجل واملراجربربع يف هربربذا المتربرباب عنربربان الناربربر يف هربربذه املصربربالحات   

وال يستشربمله   ألن املؤلربف   ولتمون حاضرة يف ذهنه فال يشق عليه ف م مربا يقربر 
 جرى على ضغط العبارات حىت يف مقدمته ي

ا املربرب  شربربرحاذ علميربرباذ يأخربربذ باالعتبربربار عربربدداذ مربربن النربرباهرين يف هربربذا القيربرباي بشربربرح هربربذ - ب
 المتاب   وهذا الشرح يقوي على ما يلت :

                                                 

( صربربحي    ربربا , تمربربن ملريقتربربه   بربرب   خربربذها عربربن ابربربن السربرباعات صربرباحب يمربربع البحربربرين   لمنربربه صربرباأل 1)
 نربه  -واهلل  علربم  -المتاب بعبارة جديربدة خمتصربرة جربداذ   و ضرباف إليربه مربذهب اسمرباي  محربد   لربذلة  رى 

 ا اهلل تعاىل يفاا هبذا المتاب ابن الساعات رمح م
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 رير النقول والتأكد من صحت ا وذلة بالرجوع إىل المتب املعتمدة لمرب   ي1
مربربربذهب كمربربربا يتالبربربربه املربربربن   العلمربربربت الربربربذي يقةربربربت بأخربربربذ األاربربربوال مربربربن كتربربربب 

  صحاهبا :

قرهبربربربربربربا مربربربربربربن القربربربربربربارجل وذلربربربربربربة بنسربربربربربرببة األاربربربربربربوال إىل  صربربربربربربيااة املسربربربربربربألة صربربربربربربيااة ت ي2
 صحاهبا   فأبد   والذ بقول احلنفية   مث بقول املالمية   مث بقول الشافعية   مث 
بقربربول احلنابلربربة حسربربب مربربا اصربربال  عليربربه املؤلربربف يف مقدمربربة المتربرباب   وهربربذا إن  

 كان اخلالف بني احلنفية وبقية املذاهب   

 ( م اله : ) و, يفرضوا نيةذ ووافقاه

واملقصربود هبربم  بربو حنيفربة و بربو يوسربف  -وضعا عبارة ) مج ربور احلنفيربة (  ي9
 يف مقاب  اول زفر إذا كان اخلالف مع زفر   -وحممد 

 م   : ) و َْدَخْلنا املِْرفقني والمعبني (

اربربدر اسممربربان  –إذا كانربربا العبربربارة تشربربغ إىل  يب يوسربربف وضربربعا اولربربه  والذ  ي4
 ) وخُيرُِ  العارَض منه (مث اول  يب حنيفة وحممد   م   :  -

مث اربربول  -اربربدر اسممربربان  –وإذا كانربربا تشربربغ إىل حممربربد وضربربعا اولربربه  والذ  ي5
 الشيخني   م   : ) وملََرَد يف ُفْحش املباشرة (

إذا كانربربربربا العبربربربربارة تشربربربربغ إىل اخلربربربربالف بربربربربني احلنفيربربربربة والشربربربربافعية ذكربربربربرت اربربربربول  ي8
 احلنفية  والذ مث اول الشافعية ثانياذ   

 ما بغالٍب على ملاهر (م   : ) ونربْرفربْع ُ 

إذا كانربربا العبربربارة تشربربغ إىل اخلربربالف مربربع  محربربد ذكربربرت اربربول احلنفيربربة و حيانربرباذ  ي4
 مع م مج ور الفق ان   مث  ذكر اول اسماي  محد  

م ربربرب  : ) وَجربربربوِّْز بفةربربرب  َوضربربربون املربربربر ة للرجربربرب  وإْن َخلربربربْا بربربربه   ومغصربربربوٍب (   
 يمون اد مر سابقاذ يو حياناذ  ذكر اول اسماي  محد فقط ألن اول احلنفية 

إذا خلا املسألة من اخلالف  ذكرها فقط بدون ذكر  اربوال   وهربذا يمربون  ي6
 اول احلنفية فقط
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 حيانربرباذ  عربربا عربربن )  يب حنيفربربة و يب يوسربربف ( بربربرب اربربال الشربربيخان وعربربن )  يب  ي3
 ي  يوسف وحممد ( بقويل : الصاحبان    و ااال

مربة الرب   راهربا صربحيحة إثبات مجيع الفروا يف احلاشية   إذ  نربين  ذكربر المل ي10
 يف امل  و شغ إىل باات النسس يف احلاشية ي

 عزو ا يات الواردة يف النث إىل سورها ورام آياهتا ي ي11

 التزما ختري  األحاديث حي ما وردت ي ي12

ضبط النث ليس   على القارجل ارانته وف مه   وذلة بالرجوع إىل شربرحه  ي19
 وهو "ارر األفمار شرح درر البحار" ي

  ات الغامةة يف النثشرح الملم ي14

 ذكر نبذة خمتصرة عن األعالي املذكورين يف النث ي ي15

 اختيار املصالحات التالية على ما يلت : ي18

  وبرباحلرف  )   ( للصفحة اليم  من ك  وراربة  رمزت باحلرف
 ) ب ( للصفحة اليسرى من ك  وراة ي

 : استخدما األاواس التالية 

   ة يللداللة على ا يات القرآنية المرث 
   للداللة على األحاديث الشريفة ي 
 [ للداللة على النصو  الواردة و صحاب التصانيف ي  ]
 " للداللة على  تان المتب الواردة يف الدراسة ي  "
 { للداللة على األاوال املميزة ي  }
للداللربربربة علربربربى الفربربربروا بربربربني النسربربربس اخلايربربربة   وللداللربربربة علربربربى  )  (

يف املبحربربث األول والرابربربع واخلربربامس مربربن الفصربرب  ال ربرباا األم لربربة واألاربربوال الربربواردة 
 من الباب ال اا يف دراسة المتاب ي 
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امربربربربربربربا بعمربربربربربربربرب  ف ربربربربربربربربارس شربربربربربربربرباملة للرسربربربربربربربربالة   فوضربربربربربربربربعا ف رسربربربربربربربرباذ ل يربربربربربربربربات   ي14
ولألحاديربربربربث   ولألعربربربربالي   ولألمربربربرباكن   وللمصربربربربادر واملراجربربربربع   وموضربربربربوعات 

 المتاب ي

 تليربق بربه   ومؤلفربه   و, آلُ  و خغاذ اما ببذل ما يف وسعت يف إخربرا  المترباب بصربورة
ج ربربداذ يف ذلربربة إن شربربان اهلل تعربرباىل   } فربرب ن كربربان صربربواباذ فبتوفيربربق اهلل وعونربربه   وإن كربربان خاربربأذ 

 (1)فاخلَغ  ردت واد اجت دت   ) ومبلُغ نفٍس عذَرها م   من   ( {

َذر   ر ال با رَبربربربَمربربربربر وال َّ هَ } واملؤلفربربربربات تتفاضربربربرب  بفخامربربربربة األسربربربربرار ال بةربربربربخامة األسربربربربفار   وبربربربربالزَ 
دَّ َوَجربربَد   ومربربن افتقربربد زلربرب  وُمَؤلَّربربُف اسنسربربان علربربى فةربربله ونقصربربه عنربربوان   ومربربن مللربربب عيبربرباذ وَجربرب

 خيربربه بعربربني الرضربربا فقربربد فربَقربربَد   والممربرباُل حمربربال لغربربغ ذي اكربربالل   وعلربربى اهلل االتمربربال يف املبربربد  
 (2)وامل ل {

 :  (9)ورحم اهلل اسماي الشافعت القائ 
 

ك ليلدددددددددددددة  وعدددددددددددددين الرضدددددددددددددا عدددددددددددددن كدددددددددددددل عيدددددددددددددب    
 

 ولكدددددددددددددنت عدددددددددددددي ن السدددددددددددددخط ت بددددددددددددددي المسددددددددددددداويا
 

 
 

                                                 

هربرب   ترب / د حربامت صرباحل 455( من كتاب إعراب القربرآن أليب ملرباهر إتاعيرب  بربن خلربف األندلسربت ت/1)
   206الةامن   

هربربربربرب      1413مجربربربربادى ال انيربربربربة / 29 – 22السربربربربنة السادسربربربربة العربربربربددان  –يلربربربربة آفربربربرباا ال قافربربربربة والربربربربرتاث 
 ي  1366تشرين األول /

امللتقربربربى امربربربد بربربربن علربربربت بربربربن حممربربربد عربربربالن الربربربدين احلصربربربمفت    ( مربربربن مقدمربربربة كتربربرباب بربربربدر املتقربربربى يف شربربربرح 2)
   1/4هرب  1066ت/

دار المتربربربرباب  –مجربربربربع و قيربربربربق وشربربربرح د ي إميربربربرب  بربربربربديع يعقربربربربوب  – 185ديربربربوان اسمربربربرباي الشربربربربافعت   ( 9)
 ي  1338 -هرب  1418/  9ب  –العريب 
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 : (1)وكما اال الشاعر

 يددددددددددددددددددا نددددددددددددددددددا راً فيمددددددددددددددددددا عمدددددددددددددددددددت  لجمعدددددددددددددددددده
 

 اعددددددددددددددددددذر فدددددددددددددددددد ن أخددددددددددددددددددا البصدددددددددددددددددديرع يعددددددددددددددددددذر
 

 :  (2)وكما اال ا خر 
 ومددا أبرىء نفسددي إنددني بشددددر 

 أسهدددو وأخطددىء مدا لم يحمددني قدر     
 ل  ددذي زلددذراً أولى بدددوال تددرى ع

 مددن أن يقدددول مقددراً إنددني بشدر     
 
  ربنربا تقبربرب  منربربا إنربة  نربربا السربربميع العلربيم

(9)     وتربربب علينربربا إنربة  نربربا التربربواب الربربرحيم
(4)  

الل م اجع  هذا العم  خالصاذ لوج ة المربرمي   واجعلربه يف ميربزان حسربنات   ووالربديَّ   و صربو م 
من  تى اهلل بقلب سليم  يوي ال ينفع مال وال بنون * إال وفروع م   

 ي (5)
رب اافربربربر يل ولوالربربربدي رب ارمح مربربربا كمربربربربا ربيربربرباا صربربربغغاذ   وصربربربلى اهلل وسربربربربلم وبربربربارك علربربربى سربربربربيدنا 

 م   واحلمد هلل رب العاملني يوحبيبنا وشفيعنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّ 

                                                 

   1/2( البيا للشيس سليمان السويفت الشافعت   حاشية الب غمت على اخلايب 1)
وراربة  –من رسالة ) األسئلة الستة و جوبت ا ( للسيد  محد بن السيد الشربريف حممربد احلمربوي احلنفربت  (2)

 وهت خماوملة  38/ 
   124( البقرة / 9)
   126( البقرة / 4)
   66/63( الشعران 5)

 


