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محمد
Abstract

Imam Abu Bakar Al-Hadad was born in Zabid city of Yemen in 720 Hijri. He
was a very pious person, deeply observant of religion and author of many
books, of which Kitab ul Johratul Niyara, (Commentary on Al-Qudoori of
Hanafi Fiqh) is notable.
Al Johratul, Al-Niyara is considered to be a most authentic and reliable
source book on Hanafi Law. Imam Abu Bakar died in 800 Hijri and was
buried in Zabid.

مقدمة:
الحمــد هلل رب العــامل&ن ,الحمــد هلل الــذي خلــق اإلنســان وعلمــه البيــان ,ثــم هــداﻩ بمــا أنــزل مــن
القـ ـرآن ,والص ــالة والس ــالم ع 5ــى س ــيدنا محم ــد ال ــذي كرم ــه ﷲ ع5ـ ــى س ــائر خلق ــه ,ومنح ــه الحج ــة
ً
الواضحة ,القائل :من يرد ﷲ به خ&Gا يفقهـه Cـي الـدين ) (2وع5ـى آلـه وأصـحابه الـذين سـاروا ع5ـى
هديه هداة مرشدين ,وع5ى من نهج نهجهم ،وسار ع5ى طريقهم إNى يوم الدين.

أما بعد:
فقــد يجــد الباحــث اليــوم خزانــات املكتبــات العامــة ممتلئــة بــال[Gاث النفــيس ,مــن كتــب خلفهــا
العلماء العاملون الصادقون املخلصون ,وإن الواجب ع5ى املسـلم&ن االهتمـام بـال[Gاث وال[ـGاجم الdـc
خلفهــا الســلف وال ن[Gكهــا مدفونــة بــالحجر املظلمــة ,بعيــدة عــن النــور ,بعــد أن ذهبــت بعيــون مؤلفjkــا
ومدونjkا ,وأال ت[Gك مطوية Cي غيابة النسيان.

) ( 1أستاذ مركز الشيخ زايد اإلسالمي ,جامعة كراتcxy
) (2صحيح البخاري :باب )من يرد ﷲ به خ&Gا يفقهه Cي الدين( ،رقم) :25/1 ،(71أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل بن
إبراهيم بن املغ&Gة البخاري ،املتوCى)256هـ( ،املحقق :محمد زه& Gبن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة الطبعة :األوNى
1422هـ ،برواية معاوية بن أبي سفيان ر cxﷲ تعاNى عjما.
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ً
وتـراث األمــة جــزء أصــيل مــن كياjــا ووجودهــا ,وبإحيائــه ونشــرﻩ مــع خدمتــه تتســامى صــعدا Cــي
مراي املجد والحضارة ,فكان ال بد من إخراج ال[Gاث إNى النور ,وإيقاظه من سباته ,وإظهارﻩ إNى عالم
الوجود ,بتدقيق موضوعاته ,وتحقيق محتوياته ,وإبراز فضله للعالم.
و Cــي ه ــذا املجــال وم ــن خــالل دراس ــ cdع ــGت ع 5ــى كتــاب مطب ــوع معتم ــد  Cــي الفقــه الحنف ــي ل ــم
ً
ً
ي[ ــGجم _ كم ــا  Cــي علم ــ _ cع ــن مؤلف ــه وكتاب ــه تحقيق ــا علمي ــا ,فاس ــتخرت ﷲ أن أت ــرجم ع ــن مؤلف ــه
وكتاب ــه ,وهم ــا :اإلم ــام الفقي ــه العالم ــة أب ــو بك ــر ب ــن ع 5ــي الح ــدادى العب ــادي اليم ــ cالحنف ــي ،وكتاب ــه
:الجوهرة الن&Gة شرح مختصر القدوري.

ً
أوال :اسمه

ﱠ
بالحدادي
املبحث األول التعريف
املطلب األول شخصية ﱠ
الحدادي

ونسبه )(3

أب ــو العتي ــق ر ــ cxال ــدين أب ــو بك ــر ب ــن ع 5ــي الح ــداد أو الح ــدادي ،الزبي ــد)(4ال ــيمن) (5م ــن أه ــل
العبادية ،من قرى حازة) (6وادي زبيد Cي j£امة)(7و استقر Cي زبيد وإلjkا ينسب.

ً
ثانيا :مولدﻩ ونشأته ووفاته:

ً
ً ً
ً
ً
ُو ِلد أبو بكر Cي شهر رجب سنة عشـرين وسـبعمئة للهجـرة ،وكـان فقjkـا كب&ـGا عاملـا عـامال ناسـكا
ً
ً
ًّ
ً
ً
ـوفيا زاهـدا متواضــعا قانعــا مــن الــدنيا بالكفــاف ،صــابرا ع5ــى خشــن املطعــوم وامللبــوس ،وكــان Cــي
صـ
ّ
ﱠ
بداية حياته يسكن قرية العبادية.

)(3
) (4

)(5

) (6
) (7

انظر :كشف الظنون ،1631/2 :و معجم املؤلف&ن ،67/3 :و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :113/1 ،محمد
بن ع5ى الشوكاني ،املتوCى  ،1250دار الكتب العلمية ،ب&Gوت ـ لبنان.
ّ
ُ
زبيد :ـ بفتح أوله ،وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ـ اسم واد به مدينة يقال لهاالحصيب ثم غلب علjkا اسم الوادي فال
تعرف إال به ،و°ى مدينة مشهورة باليمن أحدثت Cي أيام املأمون وبإزا¯jا ساحل غالفقة وساحل املندب ،وهو علم
مرتجل لهذا املوضع ،ينسب إلjkا جمع كث& Gمن العلماء .انظر :معجم البلدان.132/3:
اليمن :ـ بالتحريك ـ قال الشري :إنما سميت اليمن لتيامjم إلjkا ،قال األصم±ي اليمن :وما اشتمل عليه حدودها ب&ن
عمان إNى نجران ثم يلتوي ع5ى بحر العرب إNى عدن إNى الشحر ح ³dيجتاز عمان فينقطع من بينونة وبينونة ب&ن عمان
والبحرين وليست بينونة من اليمن ،النسبة إلjkم يم cويمان مخففة واأللف عوض من ياء النسبة فال تجتمعان
وقال سيبويه :وبعضهم يقول يماني بتشديد الياء .انظر :معجم البلدان.447/5 :
ّ
لحازة :بتشديد الزاي ،حازة ب cشهاب مخالف باليمن ،وحازة ب cموفق بلد دون زبيد قرب حرض Cي أهائل أرض اليمن.
انظر :معجم البلدان.205/2:
ً
ً
املندب جنوبا ب&ن جبال السراة
باب
مضيق
إNى
شماال
العقبة
خليج
من
هامة :اسم الساحل املمتد
ِ
ً
ً
شرقا والبحر األحمر غربا ،وي[Gاوح عرض سهل j£امة ما ب&ن )3-60كم( ،و°ي منطقة حصباوية ذات مساحة واسعة من
الكثبان Cي وسطها ،ويجري Cي سهولها عدد كب& Gمن األودية باتجاﻩ الغرب ،وأهم أودي¸jا تقع Cي املنطقة املسماة )j£امة
ﱡ
اليمن( ،وتكC Gي جنوب j£امة اللقى األثرية ال cdيعود تاريخها إNى ما قبل اإلسالم Cي أماكن عديدة؛ كوادي زبيد .انظر:
معجم البلدان.64/1:
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ّ
ً
ُ ّ
ـدرس Cــي األصــول والفــروع
وكــان مشــتغال فjkــا بالعبــادة والنســاخة ،وحــ&ن انتقــل إNــى زبيــد صــار يـ ِ
والنحـو واللغـة والحـديث والتفسـ& Gوالفـرائض وغ&ـ Gذلـك مـن فنـون العلـم ،ولـه مؤلفـات كث&ـGة سـارت
¼jا ﱡ
الركبان ،وانتشرت Cي أيدي الطلبة Cي كل مكان ،وكان كث& Gالعبادة ،قليل املخالطـة للنـاس ،كث&ـG
َ ً
َ ُ ّ ً
الــتالوة للق ـرآن ،كث& ــ Gال ــوعظ ملــن جالس ــه ،مش ـ ِـمرا  Cــي أم ــر دينــه ودنيــاﻩ ،وك ــان و ِرع ــا ال يأك ــل إال م ــن
ُ َ
حكى عـن ورعـه :أنـه َو َ
ص َـله بع ُ
ـض األمـراء بكـيس فيـه ألـف دينـار صـدقة مـن امللـك
كسب يدﻩ ،ومما ي
ُ
ـرفه  Cــي مصــالح املس ــلم&ن ،فقــال حام ــلُ
األفــض) (8فقــال :م ــا Nــي ب ــه حاجــةِ ،ا ِرجــع بــه الس ــلطان يصـ
ّ
فاعمل به مـا ش َ
الكيس :يا سيدي ،ال يمكن أن ﱠ
وإال َ
ـئت ،ثـم
نردﻩ ع5ى السلطان ،فقال :فخذﻩ أنت،
َ
َ
وأغلق الباب دونه..
َدخ َل بيته
وكـان الحــدادي عاملـ ًـا فاضـ ًـال عارف ًـا باملــذهبُ ،ي ﱠ
كــ ³بــأبي حنيفــة عصـرﻩ ،قــال الضــمد ) (9لــه Cــي
ً
مــذهب أبــي حنيف ــة مص ــنفات جليلــة ،ل ــم ُيص ـ ِّـنف أحـ ٌـد مــن العلم ــاء الحنفي ــة بــاليمن ك ــGة وإفــادة،
ً
َ َ
وبلغت مصنفاته نحو عشرين مجلدا).(10
توCي الحدادي Cي َزبيد يوم السـادس مـن شـهر جمـادى األوNـى سـنة ثمانمئـة للهجـرة ،وع5ـى قÃـGﻩ
ً
ُبــ cمشـ ٌ
ـهد عظــيم بنــاﻩ بعـ ُ
ـض أربــاب الدولــة ،وبقــي هــذا املشــهد قائمــا حdــ ³ســنة ) 913هــ( ،ثــم ُب َنيــت
ِ
ُ
صر Cي حجرة قGÃﻩُ ،وأسر َ
وفر َشت ُ
الح ُ
ّ
جت فjkا املصابيح كل ليل) (. 11
ِ
مكانه قبة عظيمةِ ،
وكان يومئذ أك GÃأصـحاب أبـي حنيفـة رحمـه ﷲ تعـاNى ،ولـه مصـنفات حسـنة وبـه تفقـه طائفـة
ً
ً
مــن أهــل زبيــد وانتفــع بــه الطلبــة نفعــا عظيمــا .قـرأ ع5ــى والــدﻩ وع5ــى ع5ــى بــن نــوح وع5ــى ع5ــى بــن عمــر
العلوي وبرع Cي أنواع من العلم واش¸jر ذكرﻩ وطار صيته) (12

ً
ثالثا :شيوخه وتالميذﻩ:

شيوخه):(13
إبراهيم العلوي)(14
ً
املحــدث أبــو إســحاق إب ـراهيم ب ــن عمــر ب ــن ع5ــي العل ــوي ،املت ــوCى)752ه ــ( ،الفقي ــه ،ك ــان فق jkــا
ً
ً
ً
نبjkــا ،حنفــي املــذهب ،عارفــا ،محققــا ،وإليــه ان¸jــت الرياســة Cــي علــم الحــديث باليمن،وأخــذ عــن كبــار
العلمــاء .وعنــه أخــذ فقهــاء العصــر ،وإليــه كانــت الرحلــة مــن اآلفــاق ،وحضــر مجلســه جلــة العلمــاء،
َ
ﱠ
داود،امللقب بامللك األفضلُ .ينظر :العقود اللؤلؤية.127/2:
) (8امللك األفضل :ملك اليمن العباس بن ع5ي بن
ﱠ
) (9الضمدي :عبد ﷲ بن ع5ي ،ابن النعمان القش&Gي الضمدي ،املتوCى)1068هـ( ،مؤرخ يمانيُ ،يلقب بشيخ اإلسالم ،من
أهل ضمد Cي اليمن ،من كتبه :العقيق اليماني ﱠأرخ به حوادث اليمن .انظر :األعالم ،109/5:معجم املؤلف&ن.93/6 :
) (10األعالم ).( 67/2
)(11
)(12
)(13
)(14

البدر الطالع للشوكاني ،166/1 :هدية العارف&ن ،235/ :األعالم ،67/2 :معجم املؤلف&ن.67/3 :
البدر الطالع :صـ .113
ً
ذكرت أسما¯jم ترتيبا أبجديا .
انظر :الطبقات السنية.66/1 :
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ً
ً
وكــان جامع ـا بــ&ن فضــيل cdالعلــم والعمــل ،وكــان متواضــعا ،ســهل األخــالق ،كث&ــ Gالبشاشــة ،مســموع
القول ،له قبول عظيم عند الخاص والعام ،درس Cي مدرسة أم السلطان ملجاهد بزبيد.
أبو بكر الهام5ي)(15
سراج الدين أبو بكـر بـن ع5ـي بـن موËـ،³xالهام5ي ،املتـوCى )769هــ( :فقيـه حنفـي يمـاني ،تـوCي Cـي
زبيــد ،لــه منظومــة ســماها در املهتــدي وذخــر املقتــدي تعــرف بمنظومــة الهــام5يC ،ــي فــروع الحنفيــة ،و
شرح مختصر القدوري.
أحمد بن م5ي):(16
ً
الفاضـل شـهاب الــدين أحمـد بــن ملـيح ،املتــوCى)749هــ( ،النحــوي ،وكـان فقjkــا ،ظريفـا ،نحويــا،
ً
لغويا ،وكان نادرة الزمـان لطافـة ،وظرافـة لـ&ن الجانـب ،دمـث األخـالق ،حسـن املعاشـرة ،وامـتحن Cـي
آخر عمرﻩ بالعم ،³وكان وفاته Cي النصف األخ& Gمن ذي القعدة من السنة املذكورة.
ع5ى بن نوح)(17
ُ
أبو الحسن ع5ـي بـن نـوح ،املتـوCى)751هــ( ،األ َب ِـوي ـ بضـم الهمـزة وفـتح البـاء وكسـر الواو ـ نسـبة
ً
ً
ً
ً
ً
إNى أبي بن كعب األنصاري الصحابي ،وكـان فقjkـا فاضـال بارعـا حنفـي املـذهب نقـاال للحـديث حافظـا
ملعانيــه وكــان ينقــل الهدايــة عــن ظهــر الغيــب وأصــل بــالدﻩ بــالد الســودان ممــا وراء البحــر ،وكــان أول
ً
ً
وقوفــه Cــي قريــة الســالمة عنــد الفقيــه أبــي بكــر الزيل±ــي املــذكور أوال ثــم دخــل زبيــد فاســتمر مدرســا Cــي
َ
ً
املنصورية الحنفية Cي زبيد ،فأخذ عليه جمع كث& Gوكان مشهورا بالفقه والصالح.
تالمذته (18) :
أحمد الشرÎي):(19
أحم ــد ب ــن عب ــد اللطي ــف ب ــن أب ــي بك ــر ب ــن أحم ــد ب ــن عم ــر الش ــهاب ب ــن الس ـراج الش ــرÎي ث ــم
ً
الزبيـ ــدي الحنفـ ــي ،قـ ــال شـ ــيخنا Cـ ــي أنبائـ ــه اشـ ــتغل كث&ـ ـGا ومهـ ــر Cـ ــي العربيـ ــة وكـ ــذا كـ ــان أبـ ــوﻩ ودرس
ً
بالصالحية بزبيد ،اجتمعت به وسمع ع5ي شيئا من الحديث وسمعت من فوائدﻩ ،مات و أخـذ عـن
ً
أبيــه وغ&ــGﻩ وتفــÐن Cــي الفقــه والنحــو واآلداب ودأب وحصــل كث& ـGا وكــان حســن الخــط جيــد الضــبط
ً
ً
ً ً
ً ً
والنقل عارفا ذكيا ناسكا تقيا حافظا مرضيا ساد Cي زمن الشباب.
أحمد بن أبي بكر):(20

)(15
)(16
)(17
)(18
)(19
)(20

انظر :معجم املؤلف&ن ،71 /5 :الزر ك5ي.67/2 :
انظر :العقود اللؤلؤية.83/2 :
انظر :العقود اللؤلؤية85 /2:
ً
أذكر أسما¯jم مرتبا أبجديا .
انظر :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :354 /1 :شمس الدين محمد بن عد الرحمن السخاوي ،منشورات دار مكتب
الحياة ،ب&Gوت ـ لبنان ،معجم املؤلف&ن.150/1 :
انظر :الضوء الالمع ،262/1 :والطبقات السنية.84/1 :
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أحم ـ ــد بـ ـ ــن أب ـ ــي بك ـ ــر بـ ـ ـن محم ـ ــد العب ـ ــادي  -نس ـ ــبة ملنيـ ـ ــة عبـ ـ ــاد ،قري ـ ــة بالغربي ـ ــة  -املت ـ ــوCى
)801هــ(،تفقه ع5ــى السـراج الهنــدي ،وفضــل ،ودرس ،وشــغل ،ونــاب Cــي الحكــم ،ووقــع ع5ــى القضــاة،
ً
ودرس بمدرســة الناصــر حســن ،وكــان يجمــع الطلبــة ،ويحس ــن إل ــjkم ،وحص ــلت ل ــه محن ــة ،ك ــان إم ــا
ً
ً
ً
عالمة ،بارعا ،فقjkا ،نحويا ،من أعيان فقهاء الحنفية ،ودرس ،وأف ،³dعدة سن&نC ،ي علوم كث&Gة.
إسماعيل بن إبراهيم)(21
إســماعيل بــن إب ـراهيم الشــرف الزبيــدي الحنفــي ،املتــوCى)837ه ــ( ،أحــد مشــايخ النحــو بزبيــد،
الزم السـراج عبــد اللطيــف الشــرÎي حdــ ³مهــر فيــه وCــي الصــرف وCــي اللغــة ،والتقــدم Cــي فنــه هــذا مــع
ً
اشـ ــتغال Cـ ــي الفقـ ــه أيضـ ــا ،مـ ــات Cـ ــي سـ ــنة سـ ــبع وثالثـ ــ&ن ،أفـ ــادﻩ Nـ ــي بعـ ــض فضـ ــالء الـ ــيمن ،ودرس
بالصالحية ،والرحمانية بزبيد Cي النحو ،وانتفع به جماعة بل أخذ عنه خلق.

املطلب الثاني حياته العلمية
مؤلفاته وآثارﻩ العلمية):(22
وكان يومئذ أك GÃأصحاب أبي حنيفة رحمه ﷲ تعاNى ،وله مصنفات حسنة ،مjا:
الج ـ ــوهرة الن& ـ ــGة ،وه ـ ــو مختص ـ ــر ع ـ ــن كت ـ ــاب الس ـ ـراج الوه ـ ــاج  Cـ ــي ش ـ ــرح مختص ـ ــر
-1
ُ
القدوري)(. 23
الرحيق املختوم شرح قيد األوابد)C (24ي الفقه ّ
للرب±ي).(25
-2
سراج الظالم وبدر التمام Cي شرح منظومة أستاذﻩ الهام5ي أبي بكر بن ع5ي بن
-3
مو.³xË
ُ
ﱠ
السراج الوهاج املوضح لكل طالب محتاج شرح مختصر القدوري).(26
-4
ّ
شرح قيد األوابد للرب±ي ،وهو Cي اللغة.
-5
كشـ ــف التÒÐي ـ ــل  Cـ ــي تحقي ـ ــق املباح ـ ــث والتأويـ ــل  Cـ ــي تفسـ ــ& Gالق ـ ـرآن) ،(27ق ـ ــال عن ـ ــه
-6
)(21
)(22
)(23
)(24

)(25

)(26
)(27

انظر :الضوء الالمع ،289 /2 :و الطبقات السنية.178/2 :
معجم املؤلف&ن ،67/3 :و الزر ك5ي.67 /2 :
وهو مخطوط ،ومنه نسخة مطبوعة طبعة قديمة Cي مطبعة م& Gمحمد  -باكستان.
َ
يكون
عن قتل حيوان
وابد :جمع ِآب َدة ،و°ي من الحيوان املتوحشة ال cdنفرت من اإلنسُ ،سميت كذلك ألن موj£ا ال
األ ِ
ُ َ
طلق ع5ى الكلمة الغريبة والفعلة الغريبةُ ،يقال :جاء ٌ
فالن بآب َدة ،أي :بداهية يبقى ُ
ذكرها
لها بل عن آفة ،ثم صارت ت
ِ
ِ
إNى األبد.انظر :لسان العرب ،مادة )أب د(.69/3 ،
إسماعيل بن إبراهيم الرب±ي الحنفي ،املتوCى ) 480هـ( ،نحوي لغوي شاعر من أهل صنعاء ،له أشعار ورسائل ،من
مصنفاته :قيد األوابد ،و°ي قصيدة مشهورة رتjÕا ع5ى أواخر الكلمات ك[Gتيب الع&ن للفراهيدي .انظر :كشف الظنون
 ،1368/2 :وهدية العارف&ن .،210/1 :
منه نسخة مخطوطة Cي مكتبة األسد بدمشق ،و عندي برقم .7213
منه نسخة مخطوطة Cي مكتبة األسد بدمشق ،برقم .74231
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الشوكاني) :(28تفس& Gحسن مشهور اآلن عند الناس ّ
يسمونه:
النور املستن&C Gي شرح منظومة النسفي Cي الخالف وغ& Gذلك.
-7

تفس& Gالحداد).(29

املطلب الثالث عصر ﱠ
الحدادي

ً
ً
إن العص ـ ــر ال ـ ــذي يح Öـ ــ ³فيـ ــه ع ـ ــالم م ـ ــن العلم ـ ــاء ال ش ـ ــك ّأن ل ـ ــه ت ـ ــأث&Gا فع ـ ــاال علي ـ ــه ،إال إن
التأث&Gيختلف من شخص ألخر.
ثــم ّإن معرفــة أخبــار أهــل العلــم واإلطــالع ع5ــى أحــوال نشــأj£م وظــروف بيئــ¸jم ،اعتÃــGﻩ كث&ــ Gمــن
العلماء من األمور املستحبة ،ملا فيه من املعاني املستخرجة من األحداث ال cdتمر ¼jم.
ً
أوال :الحالة السياسية):(30
عــاش أب ــو بك ــر الحــدادي  Cــي ف[ــGة حك ــم دولــة الرســوNي) C (31ــي الــيمن ،ودولــة املماليــك Cــي مصــر
والشام ،والدولة العباسية Cي بغداد.
أما دولة الرسولية:
ً
ً
تبدأ من ) 626هـ( إNـى ) 858هــ( ،واتخـذت مـن تعـز عاصـمة لهـا مـن أطـول الـدول عمـرا Cـي تـاريخ
ً
َ
الــيمن الوســيط؛ إذ اســتمرت قرنــان وثلــث القــرن ،وحكمهــا خمســة عشـ َـر ملكــا ،آخــرهم املســعود)،(32
ويجعل بعض املؤرخ&ن املؤيد وهو منافس املسعود Cي الحكم آخر امللوك ،لكن كلjkما انت ³Ùأمرﻩ Cي
العام ) 858هـ1454م(.

)(28

)(29
)(30
)(31

)(32

محمد بن ع5ي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني ،املتوCى )1250هـ( ،فقيه ،مج¸jد من كبار علماء اليمن ،من أهل
َ َ
صنعاءُ ،ولد بهجرة شوكان من بالد خوالن باليمن ،ونشأ بصنعاء ،ووNي قضاءها ،وكان يرى تحريم التقليد Cي الفقه،
ُ ﱠ ً ْ
صنفا .انظر :البدر الطالع  ،214/2 :واألعالم .98/6 :
وله ) (114م
البدر الطالع.166/1 ،
انظر :والبداية والjاية ،347 - 113/14 ،و النجوم الزاهرة Cي ملوك مصر والقاهرة ،78 /7 ،و العقود اللؤلؤية،6 ،2/2 :
 :316 ،157 ،127 ،123الشيخ حسن الخزرÎي ،مركز البحوث والدراسات اليمنية ،دار الكتب العلمية ،ب&Gوت ـ لبنان.
َ
الدولة الرسوليةَ :ح َكمت Cي اليمنُ ،وي َ
نسب سالطيjا إNى رسول محمد بن هارون بن أبي الفتح،وهو من ذرية َج َبلة بن
األjÛم ،وكان تاريخ إعالن استقالل دولة ب cرسول سنة ) 626هـ( ع5ى يد املنصور نور الدين عمر بن ع5ي الرسوNي،
ُ
ُ َ
وف َد من ِق َبل الخليفة
وسبب تسمي¸jم بالرسولية أن جدهم الذي ينسبون إليه ،وهو محمد بن هارون كان قد أ ِ
ََ ً
ً
ُ
ّ
َ
العبا cxËعدة مرات Cي بعض املهام إNى سورية ومصر ،فس ِم cرسوال  ،فاش¸jر بذلك اللقب ،وصار ذلك علما ع5ى
أسرته .انظر :العقود اللؤلؤية Cي أخبار الدولة الرسولية .16 /1 :
املسعود :أبو القاسم املسعود ابن إسماعيل األشرف ابن أحمد ،املتوCى )بعد 899هـ(،من ب cرسول ،من ملوك الدولة
الرسولية Cي عهد انحاللها باليمن ،وNي سنة ) 846هـ( Cي زبيد ،وهو ابن  13سنة ،ودخل عدن ،ثم قصد تعز .ونشبت
بينه وب&ن امللك املظفر،معارك ان¸jت بإقصاء املسعود عن تعز سنة  ،852فعاد إNى عدن ،والحرب سجال بينه وب&ن
ب cطاهر ،إNى أن خلع نفسه سنة  ،858وخرج من عدن ،وهو آخر من كان له cxÜء من الحكم من الرسولي&ن .الزر
ك5ي.173/5 :
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أعلــن الرســوNي اســتقاللهم عــن الدولــة األيوبيــة)C (33ــي مصــر Cــي العــام ) 630هــ1232 ،م( تمكــن
الرس ــوليون بقي ــادة مؤس ــس ملكه ــم املل ــك املنص ــور م ــن توحي ــد ال ــيمن كل ــه تح ــت حكمه ــم ،م ــن
حض ــرموت)(34نوب ــا وح dــ ³مك ــة ش ــماال ،وبس ــطوا س ــيادj£م الفعلي ــة ع 5ــى ك ــل جه ــات ال ــيمن ودخل ــوا
مناطق وحصون لم يستطعها قبلهم األيوبيون.
ويخلــف املؤيــد ولــدﻩ املجاهــد) (35الــذي يبقــى Cــي الحكــم ثالثــا وأربعــ&ن ســنة يجابــه فjkــا أعنــف
وأع dــ ³التم ــردات ض ــد ملك ــه م ــن مختل ــف األط ـراف ،م ــن داخ ــل بيت ــه وأعوان ــه ،م ــن جيش ــه وم ــن
الطــامح&ن Cــي االســتقالل ،تضــطرﻩ لالســتعانة بقــوة مملوكيــة مــن مصــر ،لتنقلــب هــذﻩ القــوة عبئــا
ً
ً
جدي ــدا علي ــه فيعي ــدﻩ إ Nــى مص ــر ،وق ــد أظه ــر املجاه ــد ص ــمودا وعن ــادا وبطول ــة وحنك ــة  Cــي مجا¼ jــة
املستجدات ،ح ³dخلف املجاهد ابنه األفضل).(36
ج ــاء بع ــدﻩ املل ــك األش ــرف الث ــاني)(37اس ــتمر حكم ــه إ Nــى)803هـ ــ( ،ث ــم تول ــت املل ــوك إ Nــي أن ت ــم
تنصيب امللك املسعود آخر ملوك ب cرسول.
وأما دولة املماليك:

) (33الدولة األيوبية :وينتسب األيوبيون إNى أيوب بن شادي ،ويعتGÃهم ابن األث& Gأشرف األكراد ألjم لم يجر ع5ى أحد مjم
رق أبدا ،،غ& Gأن بعض األيوبي&ن حاول أن ينكر أصلهم الكردي وااللتصاق بالدم العربي عامة ،وبنسل ب cأمية
خاصة ،ومهما كان أصل البيت األيوبي ،فإن ظهورهم ع5ى مسرح األحداث Cي املشرق اإلسالمي وضع منذ القرن
السادس الهجري/الثاني عشر امليالدي ح&ن توNى شادي ،جدهم األك ،GÃبعض الوظائف اإلدارية Cي قلعة تكريت .انظر:
السلطان األيوبي ،صـ ،305 1ع5ي الصالبي :دار مؤسسة الرسالة ،دمشق .
) (34حضر موت :حضرموت ـ بالفتح ثم السكون وفتح الراء وامليم ـ اسمان مركبان طولها إحدى وسبعون درجة وعرضها
اثنتا عشرة درجة°،ي ناحية واسعة Cي شري عدن بقرب البحر وحولها رمال كث&Gة تعرف باألحقاف و¼jا ق GÃهود عليه
السالم وبقر¼jا ب Gßبرهوت ،ولها مدينتان يقال إلحداهما تريم ولألخرى شبام وعندها قالع وقرى .انظر :معجم البلدان:
.269/2
) (35املجاهد :امللك املُجاهد ع5ي بن داود بن يوسف،املتوCى)742هـ( ،توNى السلطة بعد أبيه سنة ) 721هـ( ،ﱠ
وحج سنة )742
ِ
ً
ماال كث& ًGا ،ثم َحج سنة ) 751هـ(ُ ،فأسر ُ
هـ(َ ،وك َسا الكعبة ،ﱠ
وح ِمل إNى القاهرة ،فأكرمه السلطان الناصر،
وفرق هناك
ِ
ً
وحل َ
ﱠ
قيدﻩ ،ﱠ
وجهزﻩ إNى بالدﻩ ،واستمر ملكا Cي اليمن ح ³dوفاته .انظر :الدرر الكامنة Cي أعيان املائة الثامنة:58/4 ،
الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن ع5ي بن محمد العسقالني ،املتوCى )852هـ( ،تحقيق مراقبة  /محمد عبد
املعيد ضان ،مجلس دائرة املعارف العثمانية ،الهند ،الطبعة 1392هـ والبدر الطالع.444/1 ،
ّ
) (36األفضل :امللك األفضل العباس بن ع5ي بن داود بن يوسفَ ،وNي سنة ) 764هـ( ،وأزال املتغلب&ن من ب cمنكال إNى أن
ّ
ً
َ
ّ
استبد باململكة ،وكان يحب الفضل والفضالء ،وألف كتابا سماﻩ :نزهة العيون ،وله مدرسة بتعز ،وأخرى بمكة.
انظر :النجوم الزاهرة ،66/12 ،وشذرات الذهب :257 /8 ،شهاب الدين عبد الàي بن أحمد العكري ،املتوCى
)1089هـ( ،دار ابن كث& ،Gدمشق.
ً
ّ
) (37الشرف :امللك األشرف إسماعيل بن العباس بن ع5ي بن داود ،ممهد الدين،املتوCى)803هـ( ،أقام Cي السلطة خمسا
ً
ُ
ﱠ َ َ
كرم الغرباء
وعشرين سنة ،وكان Cي ابتداء أمرﻩ طائشا ،ثم توقر وأقبل ع5ى العلم والعلماء ،وأحب جمع الكتب ،وكان ي ِ
ويبالغ Cي اإلحسان إلjkمُ ،
ود ِفن بمدرسته ال cdأنشأها .انظر :شذرات الذهب.26/4 ،
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تبــدأ مــن )648ه ـ( إNــى )923هــ( ،حيــث تمكــن ســالطيjا مــن حمايــة مصــر مــن غــزو التتــار الــذين
احتــاجوا العــالم اإلســالمي Cــي القــرن الســابع الهجــري ،ومــن الســالط&ن الــذين حكمــوا Cــي القــرن الــذي
عاش الحدادي:
(
38
)
الناصر محمد بن قالوون الذي توNى الحكم أول مرة)693هــ( ،وأخـرج مـن السـلطنة مـرت&ن،
وأعيد إلjkا ،وكان مجموع السنوات ال cdحكم فjkا Cي املرات الثالث نحو 43سنة ،وثمانية أشهر.
الظـاهر سـيف الـدين يرقـوق العثمـاني) (39الـذي تسـلطن Cـي سـنة 748ه ـ إNـى سـنة 790هــ ،وعــاد
فحكم من سنة 792هـ إNى سنة 808هـ.
ً
كانت القاهرة قد اكتسبت كث&Gا من املم&Òات ع5ى إثر هذا االنتصـار وظلـت تتمـع ¼jـذﻩ املم&ـÒات
طيلــة عصــر املمالي ــك ،وبحكــم الحال ــة السياســية ،فق ــد أصــبحت مص ــر والش ــام دول ــة واح ــدة قوي ــة
تعقد علjkا آمال املسلم&ن Cي الشرق والغرب حيث لم يكـن للمسـلم&ن Cـي الشـرق والغـرب دولـة ذات
شــوكة غ&Gهــا وع5ــى هــذا قــد تم&ــ Òهــذا العصــر بصــفة عامــة بالعصــبيات بــ&ن طوائــف املماليــك ال[ــGك
وطائفــة املماليــك الجراكســة ومــا لقيــه مــن اضــطهاد Cــي أيــام حكــم أبنــاء قــالوون ،ولــذلك فــإن الفــ[ن
السياس ــية الداخليــة ل ــم تنقطــع خ ــالل ه ــذﻩ املرحل ــة ،فلق ــد طبــع هــذا العص ــر بــبعض االض ــطرابات
الخارجي ــة ال dــ cتع ــود س ــالط&ن املمالي ــك مواج¸ jــا ،و °ــي خ ــروج أم ـراء الش ــام ع 5ــى ط ــاع¸jم ،وك ــذلك
تعرض البالد لغزوات املغول ،ولغارات األعراب املتكررة.
أما حال خالفة العباسية:
فتم& Òهذا العصر بالضعف ،وتدخل أفراد بيت الخليفة خاصة األمهات و الزوجات ،واتصف
معظــم خلفــاء هــذا العصــر بعــدم القــدرة ع5ــى الســيطرة ع5ــى مقاليــد األمــور ،أضــف إNــي ذلــك ســيطرة
الجنـود ع5ـى الخالفـة وشـئون الدولـة بدايـة مـن البـو&jÛن ان¸jـاء بالسـالجقة ،كـل ذلـك أدى إNـى ضــعف
ســلطة الخليفــة Cــي بغــداد Cــي أغلــب األحيــان ،بــل وصــل األمــر إNــى عزلــه عــن الحكــم أو ســمل عينيــه أو
قتلــه ،ويبــدأ هــذا العصــر بالخليفــة املتوكــل أبــي الفضــل جعفــر بــن املعتصــم ،وينتÙــ cبمقتــل الخليفــة
املستعصم أبي أحمد عبد ﷲ بن املستنصر باهلل ع5ى يد التتار ،وبعـدها بـثالث سـنوات عـادت تلـك
الخالفــة ،إال أنــه لــم يكــن للعباســي&ن Cــي مصــر مــن الشــأن مــا كــان لهــم Cــي العـراق ،بــل كانــت خالفــ¸jم
) (38الناصر :امللك املنصور سيف الدين أبو املعاNي وأبو الفتح قالوون ال[Gكي الصالàي النجم ،cمن أكابر األمراء زمن
الظاهر ،تملك ) 678هـ( ،وكسر التتار ع5ى حمص ،وغزا الفرنج غ& Gمرة ،وفتح طرابلس وما جاورها ،وفتح حصن
ً
َ َ
املرقب ،وCي ) 688هـ( بC ³ي القاهرة مدرسة كب&Gة ومارستانا للمر ،³xتوCي بالقاهرة وكان قد َع َزم ع5ى الغزو )689
هـ( .انظر :البداية والjاية ،316/13 ،وشذرات الذهب.409/3 ،
ً
) (39الظاهر :امللك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد ﷲ الجرك cxãالعثماني ،املتوCى) 808هـ( ،كان مملوكا ،جلس ع5ى تخت
ً
ً
ً
ً ً
ُ
ُّ
امللك سنة ) 784هـ( ،ول ِقب )امللك الظاهر( ،واستمر Cي امللك ح ³dوفاته وكان شهما ذكيا شجاعا خب&Gا باألمور عارفا
ُ ً
ً
بالفروسية ،يحب الفقراء ويتواضع لهم ،ويتصدق كث&Gا ،وكان محبا لجمع املال ،وكان أعظم ملوك الجراكسة ،وهو
أول من تسلطن مjم ،ومن آثارﻩ :املدرسة القائمة ب&ن القصرين بالقاهرة لم ّ
يتقدم ُ
بناء مثلها .انظر :تاريخ الخلفاء،
صـ  :412عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،مطبعة السعادة – مصر ،الطبعة األوNى1371 ،هـ ،وشذرات الذهب.6/4 :
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ً
ً
منصبا دينيا يتولونه ،وال يتولون السلطان املدني ،ولم يكن لخلفا¯jـا مـن امللـك إال اسـمه ،ولـم يكـن
َ
ٌ ُ َ
لهــم هيب ــة تــذكر ،ب ــل كــانوا ُمجـ ّـرد رمــز للخالف ــة اإلســالمية ،ح dــ ³إن الخليفــة م ــjم إن َسـ ِـخط علي ــه
بع ـ ُ
ـض م ــن حول ــه م ــن األم ـراء أو غ& ــGهم تم ــالؤوا ع 5ــى قتل ــه أو خلع ــه أو نفي ــه ،واس ــتمرت ح ــال ه ــذﻩ
الخالفة و°ي ع5ى هذﻩ الشاكلة طوال عصر املُ ّ
صنف ،وامتدت إNى ) 922هـ(.
ِ

ً
ثانيا :الحالة االجتماعية واالقتصاديات ):(40

حك ــم ب ــ cرس ــول الطوي ــل األم ــد  -بغ ــض النظ ــر ع ــن الت ــاريخ السيا Ëــ cxالحرب ــي  -بكث& ــ Gم ــن
اإلنجــازات املهمــة Cــي ميــدان العلــم ،والتجــارة ،والزراعــة ،والطــب ،فقــد بنــوا املــدار الكث&ــGة ،وأجزلــوا
العطاء للعلماء ،وكان كث&ـ Gمـن ملـوك بـ cرسـول علمـاء وشـعراء وأصـحاب رأي ومؤلفـو كتـب Cـي أفـرع
املعرفــة املختلفــة ،وال ت ـزال مدينــة تعــز إNــى يومنــا هــذا ت[ــÒين بمنج ـزاj£م العمرانيــة كجــامع املظفــر،
وجامع األشرفية ،وحصن تعز املسم ³اآلن قاهرة تعز ،باإلضافة إNى أثار املدارس الفقهية.
وCي زماjم برز العلماء والشعراء Cي كل فن ،وهو سر اإلعجاب امل[Òايد بالدولة الرسولية ،الcd
ً
أخــذت Cــي اآلون ــة األخ&ــGة تلقــى م ــن املــؤرخ&ن والدارس ــ&ن عمومــا اهتمام ــا نرج ــو أن يكلــل بدراســات
مستفيضة تليق ومآثر الرسوليون Cي تاريخ اليمن الوسيط.
ولعل أبرز مـا يشـ& GإNـى سـطوع نجـم الدولـة الرسـولية وتبو¯jـا مكانـا الئقـا بـ&ن أمـم عصـرها تلـك
الرسالة ال cdوجهها مسلمو الص&ن)(41إNى امللك املظفر يشتكون من تعسف ملـك الصـ&ن ومـنعهم مـن
ختان أوالدهم كما يطلب مـjم الـدين اإلسـالمي ،فمجـرد توجيـه هـذﻩ الرسـالة إNـى امللـك املظفـر تفيـد
أن مســلم cالعــالم كــانوا يــرون Cــي امللــك الرســوNي خليفــة للمســلم&ن يتوجهــون إليــه بالشــكوى ،وقــد
تصـرف امللـك املظفـر بمـا يتفـق ومكانتــه Cـي نفـوس مسـلم cالصـ&ن ،إذ بعـث إNـى ملـك الصـ&ن برســالة
يطلــب فjkــا منــه الســماح ملســلم cالصــ&ن بممارســة واجــب الختــان ألبنــا¯jم وبعــث إليــه ¼jديــة تليــق
بمقامه ،فرفع ملك الص&ن الحضر ع5ى ختان املسلم&ن ألبنا¯jم ،وهو ما يش& GإNى تقدير ملك الص&ن
ملكانــة الدولــة الرســولية خاصــة وان ملــوك الصــ&ن املعاصـرين للدولــة الرســولية قــد عــدوا أنفســهم
سادة ع5ى العامل&ن وأن غ&Gهم من ملك أو سواﻩ إنما هو عبد لهم كما تبـ&ن روايـة ¼jـذا املعـ ³تصـف
مقابلة وفد بالد الص&ن للملك الناصر الرسوNي.
أما Cي بغداد:
بعـد غــزو التتــار ومــا حصــل فيــه مــن خـراب وتــدم&G؛ فــإن املســلم&ن قــد عاشــوا آثــار ونتــائج ذلــك
ّ
الغــزو ع 5ــى م ــدى س ــنوات طويل ــة ،فق ــد تفش ــت األم ـراض بش ــكل كب& ــ Gنتيج ــة الفق ــر ّأدت إ Nــى حص ــد
عشـ ـرات اآلالف م ــن الن ــاس ،وم ــن أه ـ ّـم م ــا ُس ـ ّـجل ع ــن ذل ــك م ـ ُ
ـرض الط ــاعون) (42ال ــذي ع ـ ﱠـم ال ــبالد
ِ
) (40انظر :العقود اللؤلؤية ،284/1 ،296/2 :و البداية والjاية.260،131،135/14 ،
) (41الص&ن :الص&ن ـ بالسكر وآخرﻩ نون ـ بالد Cي بحر املشرق مائلة إNى الجنوب وشمالjkا ال[Gك ،قال أبو القاسم الزجاÎي:
سميت بذلك ألن ص&ن بن بغ GÃبن كماد أول من حلها وسكjا .انظر معجم البلدان.440/3 :
) (42الطاعونٌ :
داء َو َبائي سببه ميكروب ُيصيب الفGßان ،وتنقله الGÃاغيث إNى فGßان أخرى وإNى اإلنسان .انظر :املعجم
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ً
َ
وخصوصا بالد الشام ،وكانت بدايته ) 749هـ( ،ومـات بـه النـاس والطيـور والوحـوش ،وف َـ cبـه خلـق
َ
كث&ــ ،Gحdــ ³صــار ُيــدفن العشــرة والعشــرون Cــي القÃــ Gالواحــد ،ولــم ينحســر هــذا الــداء إال بعــد ســنوات
َ
مديــدة ،أض ــف إNــى ذل ــك حصــو َل املجاع ــات الش ــديدة ب ــ&ن الحــ&ن واآلخ ــر ،وال dــ cأس ــفرت عــن م ــوت
الكث&ــGين ،والطوفــان الكب&ــ Gالــذي حصــل لjــر دجلــة  725هــ ،والــذي أغــرق مــا حــول بغــداد ،وانحصــر
َ
الناس فjkا ،وبدت بغداد فيه كالسفينة Cي وسط البحر ،وغ ِرق بذلك الكث& Gمن الفالح&ن وغ&Gهم.
ّ
وبدراســة األخــالق العامــة الdــ cاتســم ¼jــا كث&ـ ٌـ Gمــن الخلفــاء والســالط&ن والــوالة واألم ـراء  -إال مــا
ً
َ
ن َـدر  -يتبـ&ن أن صـفة الجشــع وحـب الـدنيا وامللــك كانـت الصـفة ذات األولويـة ألكــGهم مقارنـة مـع مــا
تمتع به أسالفهم من مراعاة جانب ﷲ Cي أمورهم ،فمن ذلك :ما َو َرد أن الوزير عبد ﷲ بـن أحمـد
وص ـ َ ت أمالكــه ،فكان ــت م ــن ﱠ
ب ــن زنب ــور)ُ (43قــب َ
النق ــد م ــا يزي ــد عــن أل ــف أل ــف
ض علي ــه ) 753ه ــ( ُ ،ـودر
ِ
ً
ً
َ
(
44
)
إردبــي وخمســا وعشــرين
دينــار ،ومــن أوانــي الــذهب والفضــة نحــو ســت&ن قنطــارا ،ومــن اللؤلــؤ نحــو ِ
َ ُ ﱠ
ـف وأربعمئــة س ــاقية ،وم ــن الخيــل والبغــال ألــف ،وم ــن الج ــواري
معصــرة س ــكر ،ومئdــ cبس ــتان ،وأل ـ ٍ
سبعمئة ،ومن العبيد مئة ،إNى غ& Gذلك)(45
كـ ّـل هــذا وذاك ممــا أصــاب الــبالد اإلســالمية مــن مصــائب سياســية واجتماعيــة وتــردي الناحيــة
ً
األخالقي ــة عن ــد أو Nــي األم ــر أغ ــرى باكتس ــاح ال ــبالد اإلس ــالمية ،مرتكب ــا الفظ ــائع م ــن القت ــل واإلفس ــاد
ً
موصال ّ
الروع إNى كل قلق).(46
والتعذيب والتخريب
ً
ثالثا :الحالة العلمية )(: 47
ً
ً
كانت الحركة العلمية Cي هذا العصر كأمواج البحر تصعد حينا وj£بط حينا آخر ،ففي بداية
النصف الثاني للقرن السابع الهجري والتتار يشنون هجومهم ع5ى العالم اإلسالمي أصيبت الحركـة
العلميـة بإصـابات قاتلـة مـات ¼jـا نشـاطها ،ودمــرت حرك¸jـا ،حيـث أتلفـت الكتـب ،وهـدمت املكتبــات،
وأحرقت املساجد ،وقتل العلماء ،وهددوا بش ³dأنواع التعذيب ،واستمرت.
ثــم jضــت مــن ســنة )712هــ( فقــد عــادت فjkــا الحركــة العلميــة إNــى نشــاطها أكــ Gمــن أي وقــت
مèــC ³xــي هــذا العصــر ،فكــGت عمــارة املكتبــات واملســاجد وعــاد املســجد إNــى مــا كــان عليــه مــن املكانــة

)(43

)(44

)(45
)(46
)(47

الوج& ،Òمادة :طعن ،ص .391
عبد ﷲ بن أحمد بن زنبور ،اختارﻩ امللك الناصر محمد بن قالوون ليكون كاتب اإلسطبل ،ﱠ
وترفع بعدها ح ³dوصل إNى
الوزارةَ ،
وع ُظم Cي الدولة ،وقويت مهابتهَ ،ق َ
بض عليه صرغتمش ،ثم نفاﻩ إNى قوص ،ومات ¼jا.انظر :الدرر الكامنة،
 ،8/3والنجوم الزاهرة.281/10 ،
ً
اإلردب :هو مكيال ضخم ،ألهل مصر ،وهو أربعة وعشرون صاعا بصاع الن ،_  _ cêمقدار اإلردب يساوي حواNي
ِ
ً
) 198لي[Gا( ،أي :ما يعادل 156.42) :كغ( .انظر :املكايل واملوازين الشرعية صـ ،27الدكتور ع5ى جمعة ،دار الرسالة،
القاهرة.
انظر :شذرات الذهب.173/3 :
انظر :شذرات الذهب.363 - 332/3 :
انظر :البداية والjاية ،281 ،218 ،200/13 :و العقود اللؤلؤية ،422/1 ،و157/2وشذرات الذهب ،55/6 ،والبدر
الطالع 247/1 ،واألعالم.36/4 :
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املرفوعة إللقاء الدروس ،واجتماع العلماء ،واألدباء ع5ى مائدة العلم واألدب.
أما Cي اليمن:
ق ــد ك ــان عص ــر الدول ــة الرس ــولية عص ــر الjض ــة العلمي ــة؛ حي ــث انصـ ــرف الن ــاس إNـ ــى العل ــم
والتعلم ،ح ³dملوك الدولة الرسولية لم تكن تشغلهم السياسة عن العلم والكتابة والتـأليف ،فمـا
ﱠ
َ
ُ
مjم من واحد إال وله أك Gمن مؤلف ،فقد ب ³امللك املجاهد الذي َحكـم مـا بـ&ن )721هـ  764 -هــ(
مدرس ــة  Cــي مك ــة املكرم ــة مالص ــقة للح ــرم ،وب ــ ³م ــدارس أخ ــرى  Cــي ال ــيمن ،وم ــن مؤلفات ــه :األق ــوال
الكافية والفصول الشافية Cي علم البيطرة ،وله كتاب Cي الخيل وصفاj£ا وأنواعها وبيطرj£ا.
ّ ً
َ َ
مؤرخــا ،ولــه مؤلفــات كث&ــGة مjــا:
وامللــك األفضــل الــذي حكــم مــا بــ&ن ) 764ه ـ  778 -ه ــ( كــان ِ
بغي ــة ذوي الهمـ ــم  Cــي أنس ــاب العـ ــرب والعج ــم ،و نزه ــة العي ــون  Cــي ت ــاريخ طوائ ــف الق ــرون ،ونزه ــة
الظرفاء وتحفة الخلفاء ،و°ي رسالة Cي سياسة الدولة.
وكذلك امللك األشرف الذي َح َكم ما ب&ن ) 803 -778هـ( فقد كان محب ًـا للعلـم والعلمـاءَ ،وأ َمـرَ
باالجتمــاع لق ـراءة صــحيح البخــاري وغ&ــGﻩ مــن كتــب الحــديث ،وكــان ُيكـ ِـرم العلمــاء والغربــاء ُويحســن
إل ــjkم ،وب ــ ³ع ــدة م ــدارس  Cــي ال ــيمن قارب ــت العش ــرين مدرس ــة ،وم ــن مؤلفات ــه :العس ــجد الس ــبوك
والجــوهر املحبــوك Cــي أخبــار امللــوك ،وهــو كتــاب يقــع Cــي جـزأين يتحــدث فيــه عــن تــاريخ الــيمن والــبالد
َ
طن Cي أخبار من َم َلك اليمن.
والف
اإلسالمية عامة ،وفاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب ِ
وأما مصر والشام:
وقامت مصر والشام فحملتا لواء الزعامة اإلسالمية Cي عصر املماليك ،وأخذتا بزمـام الحركـة
العلميــة ،واألدبيــة ،وأصــبحتا امللجــأ الوحيــد ألبنــاء هــذا اللســان Cــي مملكــة واحــدة حاضــرj£ا القــاهرة
ولغ¸ jــا العربيـ ـة،و غاي¸ jــا حماي ــة ال ــدين واملل ــة ،فوج ــدوا ف jkــا الح ــرم اآلم ــن والظ ــل ال ــوارف ،وامل ــورد
العذب.

املبحث الثاني
التعريف بكتاب ) الجوهرة الن&Gة(
املطلب األول
تسمية الكتاب ونسبته إNى مؤلفه)(48
حينما بدأت Cي هذا املبحث أخذت أتتبع كتب ال[Gاجم والطبقات الj£ cdتم بمؤلفات العلماء،
والتعري ــف ¼ jــم ،فوص ــلت إ Nــى أن اتفق ــوا ع 5ــى أن ه ــذا الش ــرح للعالم ــة أب ــي بك ــر ب ــن ع 5ــي املع ــروف
بالحدادي العبادي رحمه ﷲ ،ولكـن Cـي تسـمية الكتـاب ـ الجـوهرة الن&ـGة ـ اخـتالف بسـيط؛ فـذكر Cـي
) (48انظر :البدر الطالع للشوكاني ،166/1 :و كشف الظنون ،621/2 :وهدية العارف&ن ،235/1 :والزرك5ي.67/2:
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الجوهر املن&(49).G

هدية العارف&ن اسمه
ُ
ُ
و  Cــي كش ــف الظن ــون الج ــوهرة املن& ـ َـGةُ ،وي ــروىّ :
الن& ـ َـGة  Cــي ش ــرح مختص ــر الق ــدوري) ،(50وأم ــا  Cــي
ِ
ِ
كتب أخرى الجوهرة الن&Gة.
أهمية الكتاب العلمية ومن اهتم به
الجوهرة الن&Gة لخصه املؤلف من كتابه السراج الوهـاج وقـد قـال Cـي كشـف الظنـون :السـراج
الوهاج عدﻩ املوNي املعروف بGÃك5ي)(51جملة الكتـب املتداولـة الضـعيفة غ&ـ GاملعتÃـGة ،ثـم اختصـر هـذا
الشرح وسماﻩ الجوهرة الن&Gة). (52
ٌ
ٌ
مشهور متداول يوجد بأيدي صغار الطلب).(53
عابدين:كتاب
وCي حاشية ابن
(
54
)
ويقول الشيخ أحمد رضا خان الجوهرة الن&Gة و°ي من الكتب املعتGÃة كما نص عليه Cـي رد
املحتار).(55
إذا قيل كيف من الكتب املعتGÃة وأصلها من الكتب الضعيفة ؟
جوابه نظ&Gﻩ أن مجت ³êالنسائي املختصر من سننه الكGÃى ،من الصحاح دون الكGÃى ).(56
نواح عدة:
هذا وتأتي أهمية هذا الكتاب من ٍ
• إنه شرح القدوري ،والقدوري من كتب املعتGÃة.
• استدالل املتأخرين ،وأخذهم من تفريعاته الخاصة.
• منفرد Cي بعض تفريعاته ال يش[Gك معه اآلخر.
ُ
ُ
• كون الكتاب من الكتب املتوسطة الحجم ،البعيدة عن االختصار امل ِخل ،والتطويل امل ِمل.
• املم& ـÒات ال dــ cتمت ــع ¼ jــا الكت ــاب م ــن حس ــن الع ــرض ،وسالس ــة األس ــلوب ،وس ــهولة األلف ــاظ
ووضوحها ،وحسن التنظيم.
• دقة Cي ذكر األقوال والعزو إNى قائلها.
)(49
)(50
)(51

)(52
)(53
)(54

)(55
)(56

انظر :هدية العارف&ن235/1 :
انظر :كشف الظنون621/2 :
ً
الGÃك5ي :مح cÖالدين محمد بن ب& Gع5ي بن إسكندر ،املتوCى)981هـ( ،املعروف بGÃك5ي الرومي ،عالم بالعربية نحوا
ُ ّ ً
ً
ُ
درسا Cي قصبة بركي ،فن ِسب إلjkا .انظر:
وصرفا ،له اشتغال بالفرائض ،ومعرفة بالتجويد ،تركي األصل واملنشأ ،كان م ِ
كشف الظنون ،1017/2 :واألعالم.61/6 :
انظر :كشف الظنون.1631 :
انظر :رداملحتار.30/1 :
أحمد رضا:هو اإلمام الشيخ أحمد رضا خان القادري ،املتوCى )1340هـ( ،صاحب التصانيف كث&Gة ،مjا الفتاوى
الرضوية  30مجلد ،والدولة املكية وغ&Gها .انظر :حياة اإلمام أحمد رضا خان :محمد أسلم رضا ،دارالتحقيقات
اإلمام أحمد رضا خان ،كرات cxyـ باكستان.
العطايا النبوية Cي الفتاوى الرضوية.470/2 :
انظر :الفتاوى الرضوية.470 /2 :
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من اهتم ¼jذا الكتاب:
لــم أهتـ ِـد إNــى أحـ ٍـد قــام بشــرحه أو اختصــارﻩ ولكــن وجــدت بعــض تعليقــات عليــه للشــيخ أحمــد
رضا خان.

املطلب الثاني
ّ
املؤلف فيه
التعريف بالكتاب من حيث منهج ِ

ّ
املؤلف فيه.
التعريف بالكتاب من حيث منهج ِ
ً
أوال :سبب التأليف:
أصــدر بيــان مــنهج املؤلــف بمقدمــة اإلمــام أبــو بكــر الحــدادي لتعــرف ســبب تأليفــه ،و طبيعتــه،
وأهميته ،فقد قال رحمه ﷲ:
ُ
ُ
ٌ
ـاظ مختصـرة ،وعبـارات ظـاهرة ،تشـتمل ع5ـى كث&ـG
» هذا شرح ملختصر القـدوري ،جمعتـه بألف ٍ
ُ
والهم ــم املتقاص ــرة ،وس ــميته :الج ــوهرة
م ــن املع ــاني وامل ــذاكرة ،أوض ــحته ل ــذوي األفه ــام القاص ــرةِ ،
الن&Gة«....
ثانيا:أسلوب املؤلف:
ح ــرص أب ــو بك ــر الح ــدادي أن يك ــون كتاب ــه الج ــوهرة الن& ــGة مس ــتكمل الجوان ــب املختلف ــة ال dــc
تتصل بشرحه كتاب املختصر.
 -1طريقة ترتيب الكتاب وعرض املسائل:
مyــ ³xاملصـ ّـنف ع5ــى طريقــة الحنفيــة Cــي ترتيــب الكتــب ،فكــان قسـ ْ
ـم cمــن الكتــاب يحتــوي ع5ــى
الكتــاب&ن :األول :كتــاب الطهــارة وقســمه إ Nـى أربعــة مــن األبــواب ،والثــاني :كتــاب الصــالة ،وقســمه إNــى
ً
تسعة عشر بابا ،وكان Cي تحقيقي إNى األذان ،وكان تقسيمهما ع5ى الشكل التاNي:
كتاب الطهارة:
س ــÐن الطه ــارة ،موجب ــات الغس ــل ،األغس ــال املس ــنونة ،ب ــاب الت ــيمم :الت ــيمم الض ــربتان ،ب ــاب
املســح ع5ــى الخفــ&ن :املســح ع5ــى الجــورب&ن ،املســح ع5ــى الجبــائر ،بــاب الحــيض :دم االستحاضــة ،دم
النفاس ،باب األنجاس:حكم االستنجاء.
كتاب الصالة:
باب األذان.
ﱡ
ً
ُ
ّ ُ
ّ
 -2اتبــع املصـ ِـنف غالبــا Cــي طريقــة شــرحه للمــ[ن الطـ ُـرق املتعـ َـارف علjkــا Cــي الشــروح عنــد الفقهــاء،
ً
و °ــي :التعري ــف لك ــل كت ــاب بتعري ــف موض ــوعه لغ ــة واص ــطالحا ،ث ـم ذك ـ ِـر ال ــدليل ع 5ــى مش ــروعيته م ــن
ً
َ َ
الكتــاب ﱡ
ـرد املســائل ،ويبتــدئ أول مســألة Cــي هــذا الكتــاب
والســنة) ،(57ومــن املعقــول أحيانــا ،ثــم يبــدأ بسـ ِ
القدوري صاحب املختصر ،ثـم َيسـرد عبـارة مختصـر ُ
بقوله) :قال رحمه ﷲ ،(...:ويقصد به ُ
القـدوري،
) (57انظر :ابتداء كتاب الطهارة.
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وCي املسائل ال cdتتلوها َيبدأ عبارة مختصر ُ
القدوري بلفظ) :قوله.(...:
ﱠ
ـوح  Cــي األلف ــاظ،
وامت ــاز أس ــلوب الح ــدادي بالس ــهولة والسالس ــة وع ــدم التعقي ــد ،م ــع وض ـ ٍ
وترتيب Cي األفكار.
ّ
ً
املؤلف:
ثالثا :مصطلحات ِ
)عندﻩ( تدل ع5ى قول أبي حنيفة.
)لنا ،عندنا( أي :جمهور الحنفية.
)قلنا( يريد ¼jا أي :ﱠ
الحدادي.
ُ
َ
دركهم.
)املشايخ ،مشايخنا ،عامة املشايخ( يع :cمن أتى بعد اإلمام وصاحبيه ولم ي ِ
ً
يستخدم اصطالحات األصولية أحيانا مثال )عام،إجماع ،القياس ،حرج(.
) الشيخ( يقصد به القدوري.
يقدم قول الراجح ،ولو كان لغ& Gاإلمام.
إذا قـال )خالفـا لـه( معنــاﻩ غ&ـGﻩ راجـح؛ مـثال قــال » الشـاة إذا خرجـت حيـة ولــم تكـن هاربـة مــن
السبع فاملاء طاهر وإن كانت هاربة يÒÐح كل املاء عندهما خالفا ملحمد «
)ملا روينا( يش& GإNى الحديث.
)قال بعضهم ،وعند بعضهم( يش& GإNى املرجوح إال إذا أتى ترجيح الصريح.
)املتأخرين( تع :cبعد أربعمئة للهجرة.
)الكتاب ( يقصد به املختصر.
َ
َ َ
َ
َ
َ
)لهم ــا ،عن ــدهما ،ق ــاال( إذا أطل ــق ت ــدل ع 5ــى ق ــول الص ــاحب&ن ،وإذا أف ــرد رأي أح ــد الص ــاحب&ن
َ
تكون هذﻩ الكلمات للتعب& Gعن رأي الصاحب اآلخر مع اإلمام )قوله (...:يم& Òبه امل[ن عن شرحه.
ُ
ً
رابعا :منهجه Kي تعليل املسائل وط ُرق الAجيح:
• إذا كــان Cــي املســألة اخــتالف َيبــدأ عنــد عرضــه للمســألة ببيــان رأي اإلمــام ومــن وافقــه مــن
ُ
الص ـ َ
ـاحب&ن  -إن ُو ِج ــد  ،-ث ــم َيع ـ ِـرض رأي الص ــاحب املخ ـ ِـالف ،وي ــأتي بدليل ــه ،ث ــم ي ــأتي ب ــدليل اإلم ــام
ً
ستخدما كلمات مثل) :لنا ،له ،عندﻩ ،لهما ،قال ،قاال( بحسب املقام.
ُم
ِ
ً
َ
وصاحبيه ،وأحيانا َيذكر رأي زفر أو الحسن ،وهذا
بذكر قول اإلمام
• Cي أك Gاملسائل يكتفي
ِ
ً
حــ&ن مخالف¸jمــا ،وأحيانــا يــأتي بــآراء مــن أتــى بعــدهم مــن أصــحاب املتــون واملج¸jــدين Cــي املســائل Cــي
أق ـ ــوالهم املخالف ـ ــة؛ كالطح ـ ــاوي والكر ñـ ــي ،أو ب ـ ــآراء أه ـ ــل التخ ـ ــريج وال[ ـ ــGجيح؛ كص ـ ــاحب الهداي ـ ــة،
واإلسبيجابي ،وغ&Gهما.
ً
ً
ٌ
• ق َ
صــر التعليــل للمســائل مزيــة فيــه ،وأحيانــا ال َيــذكر التعليــل أبــدا ،والتعليــل العق5ــي غالـ ٌـب
ِ
ُ ُ
ع5ى منهجه االستدالNي ،مع ذكر الحكمة من الحكم Cي بعض األحيان.
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• ق ــد َي ــذكر تخ ــريج املس ــألة ع 5ــى رأي اإلم ــام ،وتخريجه ــا ع 5ــى رأي الص ـ َ
ـاحب&ن دون أن َي ــذكر
ً
اختالفا فjkا.
ً
ً
• تع ـ ﱠـرض أحيان ــا لبيـ ــان رأي اإلم ــام الش ــاف±ي ،ون ــادرا لبي ــان رأي اإلم ــام مال ــك ،و لبي ــان رأي
الحنابلة .
• أثناء تعليله للمسائل قد َيذكر قواعد أو ضوابط فقهية ،أو أصولية ،أو لغوية.
ّ
يعرف بعض األماكن والبلدان واأللفاظ الغريبة وبعض املصطلحات.
• ِ
ً
• َيستشهد أحيانا بأبيات شعرية دون أن يب&ن موضع الشاهد فjkا.
ً
خامسا :الخصائص الحديثية:
ً
 -1يذكر الحديث ،وغالبا ما يكتفي بموضع الشاهد.
ً
ً
 -2يذكر راوي الحديث من الصحابة أو غ&Gهم أحيانا ،وال يذكر شيئا عن تخريج الحديث ،وال
الروايات األخرى للحديث.
ً
ً
ً
 -3قليال ما تأتي روايته مطابقة تماما إلحدى روايات كتب التخريج ،ف&Gويه أحيانا باملع ،³أو
تختلف فjkا كلمة أو أك ،Gولكن ذلك Cي الغالب ال يؤثر ع5ى مع ³الحديث.
 -4غال ــب األحادي ــث ال dــ cيستش ــهد ¼ jــا جي ــدة اإلس ــناد متدرج ــة  Cــي ص ــح¸jا م ــن أع 5ــى مرات ــب
ً
الصحيح إNى الضعيف ،وحوى أيضا من األحاديث ما لم أجدﻩ Cي حديث الن. cê
ً
سادسا :الكتب والفقهاء الذين اعتمد علjkم Cي توثيق املسائل:
ً
 -1كتب ظاهر الرواية لإلمام محمد ،ويسمjkا أحيانا باسمها ،مثال الجامع الصغ&.G
َ
 -2أخــذ عــن أصــحاب املتــون دون ذكــر كتــjÕم؛ كالطحــاوي ،والكرñــي ،أو عــن املتــأخرين ،مــjم
مثل :أبي جعفر ،و السرخ ،cxãالÒÃدوي ،والتمرتا ،cxÜواالسبيجابي،و محمد بن الفضل ،وغ&Gهم .
ه ــذا وإن أغل ــب أس ــماء الفقه ــاء والكت ــب ق ــد اهت ــديت ملعرف¸ jــا ،وترجم¸ jــا موج ــودة  Cــي أم ــاكن
ً
ً
وروده ــا  Cــي قس ــم التحقي ــق ،إال ش ــيئا يس ــ&Gا ل ــم أهت ـ ِـد إل ــjkم؛ لع ــدم توض ــيح املص ــنف له ــا ،أو لك ــون
الكتب غ& Gمطبوعة أو غ& Gمتوفرة ،أو لتكرار االسم ع5ى عدد من الكتب أو األعالم ،وبعضـها جعلـت
ً
االستقراء من الكتب الوافرة عندي ،إذا يطلق Cي كتب الحنفية فما يقصد ¼jا مثال:
• أبو جعفر :إذا أطلق Cي كتـب الحنفيـة أبـو جعفـر أو الفقيـه أبـو جعفـر ،يقصـد بـه أبـو جعفـر
الهندواني.
• اإلســبيجابي :إذا أطلــق اإلســبيجابي فــاملراد بــه القاــ cxأي :أبــو نصــر أحمــد بــن منصــور ،وإذا
ذكر شيخ اإلسالم اإلسبيجابي ،أو عالء الدين اإلسبيجابي فاملراد به أبو الحس&ن ع5ي بن محمد.
• الخجنــديC:ــي بدايــة االكتابــة مــا اســتطعت أن أعــرف مــن هــو الخجنــدي بــاليق&ن ،ثــم بــدأت أن
أفــتح الكتــب فــإذا هــو ¼jــاء الــدين الخجنــدي هــو صــاحب الحــاوي شــرح مختصــر الطحــاوي j¼ :ــاء الــدين
محمد بن أحمد الخجندي ،املتوCي )535هـ( ،املعروف باإلسبيحابي ،صاحب التصانيف ،مjا  :الحاوي
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شرح مختصر الطحاوي ،وزاد الفقهاء شرح القدوري .
َ
َ
• شــرحه :وذك ـ َـرﻩ املص ــنف بلفــظ) :ق ــال  Cــي ش ــرحه( ،ولــم يتب ــ&ن  Nــي إال أن ــه م ــن ش ــروح مختص ــر
ً
ُ
ُ
أهتد إNى توثيق مسائله مما ُو ِج َـد مjـا ،واملص ِّـنف
القدوري ،وشروح مختصر القدوري كث&Gة جدا ،ولم ِ
ّ
ـدد م ــن ش ــروح مختص ــر
م ــع ك ــGة رجوع ــه إ Nــى ه ــذا الش ــرح ل ــم يبين ــه أو يب ــ&ن ص ــاحبه ،وق ــد م ـ ﱠـر س ــرد ع ـ ٍ
ُ
القدوري ،ولكن مع هذا كله أقول :لعل يقصد به شرح مختصر الكرñي للقدوري .
• الفوائد :هو إما الفوائد املشتملة ع5ى املختصـر والتكملـة للموصـ5ي ،أو الفوائـد البدريـة ع5ـى
القدوري لحميد الدين ع5ي بن ع5ي الضرير ،أو غ&Gهما كتاب آخر.
• الوج& :Òوهو إما الوج&C Òـي الفتـاوى) (58أو الـوج& Òالجـامع ملسـائل الجـامع) (59وأغلـب الظـن أنـه
األول؛ ألنه ُمرتب ع5ى ترتيب الهداية.
• الفتــاويC :ــي بدايــة الكتايــة مــا عرفتــه هــل هــو قســيم للمتــون ،والشــروح ،أو كتــاب خــاص لكــن
عن ــد قرأت ــي الن ÃـGاس ش ــرح ش ــرح العقائ ــد النس ــفية ،وج ــدت في ــه إذا أطل ــق الفت ــاوى  Cــي كت ــب الحنفي ــة
يقصد به الفتاوى من علماء ماوراء الjر.
ً
• الواقعـ ــات :أيضـ ــا مـ ــا عرفتـ ــه أن ـ ــه م ـ ـرادف الفتـ ــاوى ،أو كت ـ ــاب خـ ــاص ،لعلـ ــه قسـ ــيم املتـ ــون,
والشــروح ،و °ــي مســائل اســتنبطها املج¸ jــدون املتــأخرون مل ــا ســئلوا عjــا ،ولــم يجــدوا ف jkــا رواي ــة ،وهــم
ً
أصحاب أبي يوسف ،ومحمد ،وأصحاب أصحا¼jما وهلم جرا).(60
• الص&CGي :ما استطعت أن أعرف من هو ،ولكن كان قبل )800هـ(.

) (58للعالمة برهان الدين محمود بن أحمد صاحب املحيط الGÃهاني ،وقيل :هو لصاحب املحيط ّ
الرضوي ،وهو ُم ﱠرتب ع5ى
ترتيب الهداية .انظر :كشف الظنون.2001/2 ،
) (59للقا cxصدر الدين سليمان بن أبي العز الحنفي املتوCى سنة ) 677هـ( .انظر :كشف الظنون.2001/2 ،
) (60انظر :رد املحتار.169 /1 :
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فهرس املصادر واملراجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21

األثمار الجنية Cي أسماء الحنفية  :ع5ي بن سلطان محمد القاري ،املتوCى )1014هـ( ،خدا بخش اورينتل ببلك
الئGÃيري ،بتنه ـ الهند .
أصول الفقه  :الشيخ عبد الوهاب خالف ،الطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة  1416هـ،
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب و املستعرب&ن واملستشرق&ن  :خ& Gالدين بن محمود بن
محمد الزرك5ي ،املتوCى )1396هـ( ،دار العلم للمالي&ن الطبعة الخامسة العشر.
اإلمام زفر بن الهذيل أصوله وفقهه  :اإلمام زفر بن الهذيل أصوله وفقهه  :عبد الستار حامد ،وزارة األوقاف
بغداد 1402هـ .
األنساب  :اإلمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميم ،cالسمعاني ،املتوCى ) 562هـ( ،تقديم
وتعليق عبد ﷲ عمر البارودي ،دار الجنان الطبعة األوNى  1408هـ
البداية والjاية  :الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كث& Gالدمشقي ،املتوCى ) 774هـ( ،علق حواشيه ع5ي ش&Gي،
دار إحياء ال[Gاث العربي الطبعة األوNى  1408هـ .
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  :محمد بن ع5ى الشوكاني ،املتوCى  ،1250دار الكتب العلمية،
ب&Gوت ـ لبنان .
تاريخ اإلسالم السيا cxËوالدي cو الثقاCي واالجتماõي : ،حسن إبراهيم حسن ،مديرية جامعة أسبوط.
تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن ع5ي الخطيب البغدادي ،املتوCى) 463هـ( ،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ب&Gوت – لبنان.
تذكرة الحفاظ  :أبو عبد ﷲ شمس الدين الذه ،cêاملتوCى)  748هـ(  ،دار احياء ال[Gاث العربي ،لبنان .
الجواهر املضيئة Cي الطبقات الحنفية  :أبو محمد عبد القادر بن محمد القر ،cxÜاملتوCى )775هـ( ،تحقيق
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،دار هجر .
الرياض النضرة Cي مناقب العشرة  :اإلمام أبو جعفر الطGÃي ،مطبعة أم&ن الخانöي ،األستانة .
السعاية Cي كشف ما Cي شرح الوقاية  :الشيخ محمد عبد الàي الكنوي ،املتوCى )1304هـ( ،الناشر سهيل
إكيدمي _ باكستان .
السلطان األيوبي  :ع5ي الصالبي ،دار مؤسسة الرسالة ،دمشق .
َ
س& Gأعالم النبالء  :أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذه) ،cêاملتوCى748 :هـ( ،مؤسسة
الرسالة ،ب&Gوت ،الطبعة التاسعة  1413هـ .
شذرات الذهب  :شهاب الدين عبد الàي بن أحمد العكري ،املتوCى )1089هـ( ،دار ابن كث& ،Gدمشق .
شرح عقود رسم املف : cdالعالمة محمد أم&ن بن عمر بن عبد العزيز ،املتوCى )1252هـ( ،دار الرشيد ،كرات. cxy
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  :شمس الدين محمد بن عد الرحمن السخاوي ،منشورات دار مكتب الحياة
 ،ب&Gوت ـ لبنان .
طبقات الحنابلة  :أبو الحس&ن ابن أبي يع5ى محمد بن محمد) ،املتوCى 526 :هـ( ،محمد حامد الفقي ،دار املعرفة
– ب&Gوت .
طبقات الشافعية الكGÃى  :تاج الدين عبد الوهاب بن ع5ي السبكي ،املتوCى )771هـ( ،تحقيق محمود محمد
الطناÎي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة .
طلبة الطلبة Cي اصطالحات الفقهاء  :نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي ،املتوCى )  537هـ ( ،تحقيق
خالد عبد الرحمن العك ،دار النفائس _ عمان ،الطبعة ) 1416هـ (
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 -22العطايا النبوية Cي الفتاوى الرضوية  :الشيخ أحمد رضا خان ،املتوCى )1921هـ( رضا فأونديشن  ،باكستان .
 -23العقود اللؤلؤية  :الشيخ حسن الخزرÎي ،مركز البحوث والدراسات اليمنية ،دار الكتب العلمية ،ب&Gوت ـ لبنان
 -24غمز عيون البصائر شرح األشباﻩ والنظائر :أبو العباس الحموي،املتوCى) 1098هـ( ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوNى 1405هـ .
 -25فقه اللغة وأسرار العربية  :اإلمام أبو منصور عبد امللك بن محمد بن إسماعيل الثعال ،cêاملتوCى ) 430هـ(،
ضبطه و علق عليه الدكتور ياس&ن األيوبي ،املكتبة العصرية ،ب&Gوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية ) 1420هـ2000م (
.
 -26الفوائد الjÕية Cي تراجم الحنفية  :أبو الحسنات محمد عبد الàي اللكنوي ،املتوCى )1304هـ( ،قديم cكتب خانه
كرات cxyـ باكستان .
 -27الفواكه الدواني ع5ى رسالة ابن أبي زيد الق&Gواني :أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ،املتوCى 1126 ):هـ(،
ملحقق رضا فرحات ،مكتبة الثقافة الدينية .
 -28القاموس املحيط  :أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الش&Gازي الف&Gوز آبادي،
املتوCى )817هـ( ،املؤسسة العربية ،ب&Gوت ـ لبنان .
 -29الكامل Cي التاريخ  :أبو الحسن ع5ي بن أبي الكرم محمد بن محمد املعروف بابن األث& ،GاملتوCى )630هـ( تحقيق:
عبد ﷲ القا ،cxدار الكتب العلمية  -ب&Gوت 1415 -هـ ،الطبعة الثانية .
 -30كشاف القناع  :الشيخ منصور بن يونس الjÕوتي الحنب5ي ،املتوCى ) 1051هـ ( ،حققه أبو عبد ﷲ محمد حسن
الشاف±ي  ،دار الكتب العلمية ب&Gوت – لبنان ،الطبعة االوNى  1418هـ .
 -31لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،املتوCى )630-711هـ(حقق وعلق عليه ع5ي ش&Gي،
دار إحياء ال[Gاث العربي ،ب&Gوت لبنان ،الطبعة األوNى ) 1408هـ1988م( .
 -32مختار الصحاح  :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،املتوCى)660هـ( ،حققه محمود خاطر ،مكتبة لبنان
ناشرون ،ب&Gوت ،الطبعة )1415ـ1995م(.
 -33املدخل إNى دراسة املذاهب الفقهية  :الشيخ ع5ى جمعة ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة الثانية
 -34املصباح املن& : Gأحمد بن محمد بن ع5ي الفيومي املقري ،املتوCى ) ،( 770دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة
)1424هـ ـ . (2003
 -35معجم البلدان  :ياقوت بن عبد ﷲ الحموي أبو عبد ﷲ ،دار الفكر – ب&Gوت .
 -36معجم املؤلف&ن تراجم مصنفي الكتب العربية  :عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة،
 -37ناظورة الحق  :هارون بن ¼jاء الدين املرجاني ،املتوCى)1306هـ( ،الكتبخانه بمصر .
 -38النافع الكب& Gشرح جامع الصغ& : Gالشيخ عبد الàي الكنوي ،املتوCى ) 1304هـ( ،املطبع املصطفائي _ هند .
 -39النجوم الزاهرة Cي ملوك مصر والقاهرة  :جمال الدين أبو املحاسن يوسف بن النفري ،املتوCى )874هـ( ،علق
محمد حس&ن شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،ب&Gوت ـ لبنان .
 -40هدية العارف&ن أسماء املؤلف&ن وأثار املصنف&ن  :إسماعيل باشا البغدادي ،املتوCى )1339هـ( ،دار إحياء ال[Gاث
العربي ،ب&Gوت ـ لبنان .
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