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ABSTRACT
The manuscripts did not receive noticeable attention
among researchers and scholars, there for, they have been
abandoned. If the curtain had been revealed about them, we would
have been astonished by their precious treasures and precious
sciences. Praise be to Allah - (A letter on urgent women’s expense,
by Muhammad bin Mustafa Musleh Al-Din Al-Qujuwi, famous for
Sheikh Zada, who died in the year 951 AH), has been completed
and what distinguishes this letter: Sheikh Zadeh wrote it in the
recognized academic way: a presentation of the issue, then a
statement of the sayings of scholars.
The letter has collected the most prominent evidences, and is
unique in some of them and in directing them, so that whoever
investigates the issue in all its aspects must be fascinated by its
doctrinal perfection.
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رسالة في نفقة المرأة المعجمة ،لمحمد بن مصطفى مصمح الدين القوجوي الشيير بشيخ

زادة(،ت159 :ه) ،دراسة وتحقيق.
عمي محمود عرب

ا.م.د .زينب ابراىيم حسين

قسم االديان المقارنة ،كمية العموم اإلسالمية  ،جامعة تكريت ،صالح الدين ،العراق.

الخالصة:

لـ تمؽ المخطكطات اىتمامان ممحكظان لدل الباحثيف كالدارسيف ،فعزؼ الكثير عنيا ،كلك كشؼ الستار

لدىشنا مف كنكزىا الثمينة كعمكميا النفيسة ،كبعد أف أكممت –كهلل الحمد( -رسالة في نفقة المرأة المعجمة ،
عنيا ي
لمحمد بف مصطفى مصمح الديف القكجكم الشيير بشيخ زادة ،المتكفى سنة ُٓٗىػ) ،كما يمي يِّز ىذه الرسالة :أف

شيخ زادة كتبيا بالطريقة األكاديمية المتعارؼ عمييا :عرض لصكرة المسألة ،ثـ بياف اقكاؿ العمماء.

لقد ىجمعت الرسالة أبرز األدلة ،كانفردت في بعضيا كفي تكجيييا ،حتى أف مف استقصى المسألة مف جميع
جكانبيا البد لو مف االنبيار بكماليا الفقيي.

الكممات الدالة :حكـ الفقياء في المسألة ،محمد القكجكم ،مكانتو العممية ،نفقة ،المرأة المعجمة .
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المقدمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى مف بعثو
ي
الخالؽ رافعي
و
محمد خير الكرل ،كأفضؿ مف اختار ربنا كاجتبى ،كجعمو أكمؿ قدكة تيقتدل ،كعمى آلو
السمكات،
كأصحابو كالتابعيف ،كبعد:

النفقة في الفقو اإلسالمي تجب عمى الزكجة كمف كانت بحكـ الزكجة ﭧ ﭨ ﱡ ﱪ ﱫ
ﱲ ﱠ
ﱳ
ﱮ ﱰ ﱱ
ﱯ
ﱬ ﱭ

(ُ)

كقد كفقني اهلل تعالى لمحصكؿ عمى مخطكط

لمحمد بف مصطفى مصمح الديف القكجكم الشيير بشيخ زادة ،المتكفى سنة(ُٓٗىػ) ،شارح
الكقاية لصدر الشريعة ،كىي بعنكاف( :رسالة في نفقة المرأة المعجمة) ،كعنكانيا يقتضي نفقة

المرأة المعجمة ،فيؿ لممذاىب أقكاؿ أخرل؟.
مذاىب الفقياء في المسألة:

قول االول :قال أبو حنيفة وأبي يوسف :استحسانا ال ترد النفقة المعجمة سكاء كانت قائمة أك

مستيمكة.

قول الثاني :قال محمد :قياسا يسترد بقدر ما بقي مف المدة سكاء كانت قائمة أك مستيمكة(ِ).

قول الثالث :قال الشافعي وأحمد :إذا دفع إلى زكجتو نفقة شير مستقبؿ فمات أحدىما ،أك بانت
منو أثناء الشير استرجع منيا نفقة ما بعد اليكـ الذم مات فيو أحدىما أك بانت فيو(ّ).

أسباب اختياري لمموضوع:

ُ -الكشؼ عف اإلرث الفقيي لممذىب الحنفي بكجو خاص ،كذلؾ مف خالؿ إكماؿ بعض
الرسائؿ التي حصمت عمييا لشيخ زادة (رحمو اهلل).

ِ -الرغبة الكبيرة التي رافقتني طكيمة المدة في الدراسات العميا كىي تحقيؽ مخطكط في الفقو.

ّ -يتمكف الباحث مف خالؿ التحقيؽ تعرؼ عمى أنكاع العمـ المختمفة :عمكـ القرآف ،كالتفسير،
كالحديث ،كالفقو ،كالتاريخ كالتراجـ ،كعمكـ المغة ،كمعرفة الكثير مف المصادر كالمراجع ،ككيؼ

التكثيؽ منيا.

(ُ) سكرة اإلسراء :جزء مف اآلية(ُّ).

(ِ) ينظر :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ِّ
الش ٍمبً ِّي ،عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف

الزيمعي الحنفي (ت ّْٕ :ىػ) ،شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس ِّ
الش ٍمبً ُّي
(ت َُُِ :ىػ) ،المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ ،القاىرة،طُ ُُّّ ،ىػ.)ٓٔ/ّ(،
(ّ ) ينظر :المعاني البديعة في معرفة اختالؼ أىؿ الشريعة ،محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر الحثيثي الصردفي
الريمي ،جماؿ الديف (تِٕٗ :ىػ)،تحقيؽ :سيد محمد مينى ،دار الكتب العممية  -بيركت،طُ ُُْٗ( ،ىػ -

ُٗٗٗ ـ).)ّّٗ/ِ( ،
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ترجمة مؤلف الرسالة

القسم األول :الدراسة

أوالً :اسمو وكنيتو ولقبو ونسبتو:

الركمي ،الممقب بشيخ زادة(ُ).
كجكم ُّ
ىك محي الديف محمد بف مصطفى مصمح الديف القي ى
سف،
الم ٌ
كجكم :مأخكذة مف (القي ى
كالقي ى
كجو) كىي كممة تركية تعني الشيء الكبير ،كالشيخ الكبير ي
ً
أيضا(ِ).
كالعالـ الكبير ن
كالركمي :نسبة إلى البالد الركمية؛ ألنو كاف أحد المكالي المشاىير فييا(ّ).

كشيخ زادة :كممة تركية مركبة تعني :ابف السمطاف ،أك األمير(ْ).

ثانيا :مولده ونشأتو:
ً
يمؽ
إف شيخ زاده -رحمو اهلل تعالى -شأنو شأف كؿ العمماء المتأخريف ،غير العرب خاصة ،لـ ى
ً
كر لتاريخ مكلده ،كال إشارة إلى عمرًه ككـ عمر ،كال
العناية التي يستحقيا في كتب التراجـ ،فال ذ ى
إلى األشياء الخاصة في حياتو العممية.
ثالثا :شيوخو:

الركميِّيف العمكـ الشرعية كالعقمية(ٓ) ،ككاف مف أبرزىـ:
أخذ شيخ زاده عف
عمماء عصره ُّ
ى
كجكم(ٔ) ،كلـ أقؼ عمى ترجمة لو.
ُ .كالدهي :مصمح الديف مصطفى القي ى

ِ  .المكلى حميد الديف بف أفضؿ الديف الحسيني ،ككاف مف العمماء العامميف ،كلو جانب عظيـ

در نسا في مدرسة السُّمطاف مراد خاف بمدينة بكرسو(ٕ) ،ثيـ
مف الفضؿ كالكرع كالعبادة ،ككاف يم ِّ

)ُ( الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية ،عصاـ الديف أحمد بف مصطفى بف خميؿ طا ٍش يك ٍبرم ىز ىاد ٍه (ت:
ٖٔٗىػ) ،دار الكتاب العربي -بيركت ،بدكف تاريخ ،)ِْٓ( ،كالككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة ،نجـ الديف
محمد بف محمد الغزم (تَُُٔ :ىػ) ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُُُْٖ ،ىػ(،

ِ ،)ٖٓ/كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،عبد الحي بف أحمد بف العماد الحنبمي (تَُٖٗ :ىػ) ،تحقيؽ:
محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير -بيركت ،طَُُْٔ ،ىػ.)َْٗ/َُ( ،
)ِ( قامكس تركي عربي ،د .عزمي يككسؿ ،انقرةُّٗٗ ،ـ.)ِٖ( ،
)ّ( شذرات الذىب.)َْٗ/َُ( ،
)ْ( قامكس تركي عربي.)ُٔ( ،

)ٓ( الشقائؽ النعمانية  ،)ِْٓ(،كالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد
اهلل الشككاني (تَُِٓ :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،بدكف تاريخ.)ِٔٗ/ِ(،
)ٔ( الشقائؽ النعمانية ،)ِْٓ( ،كشذرات الذىب.)َْٗ/َُ( ،
)ٕ) بكرسو :ىي مدينة تقع في غربي تركيا اآلسيكية ،افتتحيا السمطاف أكرخاف الغازم ابف السمطاف عثماف

كس ٌميت حديثان
الفاتح ،كجعميا مق انر لسمطنتو ،كاتخذىا العثمانيكف آنذاؾ عاصمةن ليـ حتى فتح القسطنطينية ،ي
(بكرصا أك بكرصة) ،كىي حاليان مركز محافظة بكرصة ،كرابع مدف تركيا سكانان .ينظر :سمط النجكـ العكالي=
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كمفتيا بالقسطنطينية(ُ)ككاف شيخ زاده بخدمتو طكاؿ فترة كجكده في المدرسة ،تكفي سنة
قاضيا
ن
ن
(ِ)
(َٖٗىػ) .
عالما بالتفسير كاألصكؿ كسائر
ّ .محي الديف محمد بف محمد القكجكم الركمي الحنفي ،كاف ن
قاضيا بكالية أناطكلي ،كقد تزكج شيخ زاده ابنتو(ّ) ،تكفي
العمكـ الشرعية كالعقمية ،ككاف
ن
بالقسطنطينية سنة (ُّٗىػ)(ْ).

رابعا :تالميذه:

ِّرا ،مف فقياء الحنفية ،كدرس في مدارس إستانبكؿ ،كلـ تنقؿ المصادر
إماما يمفس ن
كاف شيخ زاده ن
الكثير مف أسماء تالميذه ،كلـ أعثر إال عمى اثنيف منيـ كىـ:
مناظر في
نا
عالما
ُ .عصاـ الديف أحمد بف مصطفى بف خميؿ ،الشيير بطا ٍش يك ٍبرم ىز ىاد ٍه ،ككاف ن
العمكـ العقمية كالعربية ،تكلى كظيفة القضاء بالقسطنطينية بكصية مف شيخو شيخ زاده ،تكفي

سنة (ٖٔٗىػ)(ٓ).

مدر نسا بمدارس كثيرة ،ثيِّـ يقمِّ ىد قضاء
ِ .المكلى أحمد بف محمد المشتير بنشانجي زاده ،اشتغؿ ِّ
مكة المكرمة ،ثـ قضاء المدينة المنكرة ،تكفي قرب دمشؽ سنة (ٖٔٗىػ)(ٔ).
خامسا :مؤلفاتو العممية:

كقفت عميو في كتب التراجـ:
سرد ألىـ مؤلفاتو حسبما
امتاز شيخ زادة بكثرة التصانيؼ كىذا ه
ي
حاشية عمى أنكار التنزيؿ ،كىي حاشية عمى تفسير "أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ" لناصر الديف
عبد اهلل بف عمر البيضاكم (تٖٔٓ :ىػ) ،كىذه الحاشية جامعة لما تفرؽ مف الفكائد في كتب

= في أنباء األكائؿ كالتكالي ،عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ العصامي المكي (تُُُُ :ىػ) ،تحقيؽ :عادؿ
أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُُُْٗ ،ىػ.)ِٕ/ْ( ،
القسطنطينية :كىي المدينة التي بناىا ممؾ الركـ قسطنطيف األكؿ بف قسنطنة ،المعركؼ بالعظيـ ،في سنة
)ُ)
ٌ
(َّّـ) كالتي سميت باسمو ،كالمعركفة تاريخيان باسـ بيزنطة ،كالقيسطى ٍن ًط ٍينًية ،ك ً
األستانة ،كاسالمبكؿ ،كاستانبكؿ،
ٍ
ٌ
كالتي كانت تيعد في مقاـ ركما بالشرؽ ،كقد فتحيا السمطاف محمد الفاتح سنة (ٕٖٓق) كاتخذىا عاصمةن لمدكلة
العثمانية .ينظر :معجـ البمداف ،ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم (تِٔٔ :ىػ) ،دار صادر -بيركت ،طِ،

ُٓٗٗـ)ّْٕ/ْ(،؛ نزىة األنظار في عجائب التكاريخ كاألخبار ،محمكد مقديش ،تحقيؽ :عمي الزكارم ،دار
الغرب االسالمي -بيركت ،طُُٖٖٗ ،ـ.)ُٗ/ِ(،
)ِ( الشقائؽ النعمانية  ،)َُٔ(،كالككاكب السائرة.)ُٖٗ/ُ( ،
)ّ( الشقائؽ النعمانية ،)ِْٓ( ،كالبدر الطالع.)ِٔٗ/ِ( ،
)ْ( الككاكب السائرة.)ُِ/ُ( ،

)ٓ( الشقائؽ النعمانية.)َّّ( ،
)ٔ( الشقائؽ النعمانية.)ُْٗ( ،
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التفاسير بعبارات سيمة قريبة كاضحة لينتفع بو المبتدئ(ُ) ،كاعتبرىا العمماء مف أعظـ الحكاشي
(ِ)

فائدة كأكثرىا نفعا كأسيميا عبارة،

الركاية في مسائؿ اليداية ،في فركع الفقو
شرح كقاية ِّ

الحنفي(ّ) ،شرح الفرائض السراجيو ،في عمـ الفرائض ،كىك شرح لكتاب "الفرائض السراجيو"
لسراج الديف محمد بف عبد الرشيد السجاكندم الحنفي (تََٔ:ىػ) ،كىك مخطكط(ْ) ،شرح

المفتاح ،في عمكـ البالغة ،كىك شرح لكتاب "مفتاح العمكـ" ليكسؼ بف أبي بكر السكاكي (ت:
ِٔٔىػ) ،كىك مخطكط(ٓ) ،حاشية مشارؽ األنكار النبكية ،في عمـ الحديث ،كىك حاشية لكتاب

"مشارؽ األنكار النبكية مف صحاح األخبار المصطفكية" لرضي الديف حسف بف محمد الصغاني

(تَٔٓ :ىػ) ،كىك مخطكط(ٔ) ،راح األركاح ،كىك شرح لقصيدة "الككاكب الدرية في مدح خير

البرية" المعركفة بالبردة ،لإلماـ شرؼ الديف محمد بف سعيد البكصيرم (تٔٗٔ :ىػ) ،كىك

مخطكط(ٕ) ،شرح كتاب قكاعد اإلعراب ،في عمـ النحك ،كىك شرح كتاب "قكاعد اإلعراب" لجماؿ
الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف ىشاـ النحكم (تُٕٔ :ىػ) ،كىك مطبكع(ٖ) ،االخالصية ًفي تى ٍف ًسير
كرة االخالص ،في عمـ التفسير ،كىك مخطكط(ٗ) ،تعميؽ عمى شرح ابف مكتكـ لميداية ،في
يس ى
فركع المذىب الحنفي ،كىك شرح كتاب "اليداية شرح كتاب المبتدم" لعمي بف أبي بكر المرغياني

(تّٓٗ :ىػ) ،كشرحو تاج الديف أحمد بف عبدالقادر بف مكتكـ القيسي (تْٕٗ :ىػ) ،كىك
مخطكط(َُ) ،شرح الشاطبية ،في عمـ القراءات ،كىك شرح لمنظكمة "حرز األماني ككجو التياني"
القرءات السبعة ،لمقاسـ بف فيرة الشاطبي (تَٓٗ :ىػ)(ُُ) ،دفع
المعركفة بالشاطبية في ا

)ُ( الشقائؽ النعمانية ،)ِْٓ( ،كالككاكب السائرة ،)ٖٓ/ِ( ،كشذرات الذىب.)َْٗ/َُ( ،
)ِ( ينظر :كشؼ الظنكف،)ُٖٖ/ُ( ،ك البدر الطالع.)ِٔٗ/ِ( ،
)ّ( الشقائؽ النعمانية ،)ِْٓ( ،ككشؼ الظنكف ،)ََِِ/ِ( ،كالككاكب السائرة،)ٖٓ/ِ( ،ك األعالـ.)ٗٗ/ٕ( ،
)ْ( الشقائؽ النعمانية،)ِْٓ( ،ك شذرات الذىب،)َْٗ/َُ( ،ك ىدية العارفيف،)ِّٖ/ِ( ،ك معجـ المؤلفيف،
(ُِ.)ِّ/

)ٓ( الشقائؽ النعمانية،)ِْٓ( ،ك شذرات الذىب،)َْٗ/َُ( ،ك البدر الطالع،)ِٔٗ/ِ( ،ك معجـ المؤلفيف،
(ُِ.)ِّ/
)ٔ( كشؼ الظنكف،)ُٖٔٗ/ِ( ،ك األعالـ،)ٗٗ/ٕ( ،ك ىدية العارفيف.)ِّٖ/ِ( ،
)ٕ( الشقائؽ

النعمانية،)ِْٓ(،

الككاكب

السائرة،

(ِ،)ٖٓ/ك

شذرات

الذىب،

(َُ،)َْٗ/ككشؼ

الظنكف،)ُُّّ/ِ(،ك معجـ المؤلفيف.)ِّ/ُِ( ،
)ٖ( طبع مرة كاحدة في مطبعة دار الفكر -بيركت ،سنة ُُْٔىػ ،بتحقيؽ :إسماعيؿ مركة.
)ٗ( كشؼ الظنكف ،)ْْٗ/ُ( ،كىدية العارفيف.)ِّٖ/ِ( ،
)َُ( كشؼ الظنكف ،)َِِِ/ِ(،كىدية العارفيف.)ِّٖ/ِ( ،

)ُُ( فيرس مخطكطات مركز الممؾ فيصؿ ،قاـ باصداره مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية،
ُِْْق.)ِٕٔ/ْٗ(،
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اعتراضات العصاـ عمى البيضاكم في سكره النبأ ،في عمـ التفسير(ُ) ،تعميقات عمى الحاشية
البردعية عمى شرح الحساـ الكاتي ،في عمـ المنطؽ ،كىك حاشية عمى كتاب "شرح الكاتي عمى

ايساغكجي" لحساـ الديف حسف الكاتي (تَٕٔ :ىػ) ،كالحاشية ىي "الحاشية البردعية" لمحيي
الديف محمد بف محمد بف محمد البردعي التبريزم (تِٕٗ :ىػ)(ِ) ،شرح ايساغكجي ،في عمـ

المنطؽ ،كىك شرح لكتاب "إيساغكجي" ألثير الديف مفضؿ بف عمر األبيرم (تََٕ :ىػ)(ّ)،

كتاب في الفرائض كالمكاريث(ْ).

سادسا :مكانتو العممية وثناء العمماء عميو:

ً
عمماء
حظي اإلماـ العالمة شيخ زادة -رحمو اهلل تعالى -بمكانة عالية ،كاحتراـ فائؽ مف قبؿ

ً
ِّ
متبح انر في الكالـ،
عصره ،ككاف فقييا حنفيًّا بارعان في شتى العمكـ ،عالمان فذان ال ييجارل،
أىؿ

كالتفسير ،كالحديث ،كالفقو ،كالمنطؽ ،كغيرىا مف عمكـ ذلؾ العصر ،كيبدك ذلؾ جميًّا مف خالؿ

مؤلفاتو ،كمف ثناء العمماء عميو ،كمنيـ:
(ٓ)

ُ .قاؿ الغزم

كابف العماد(ٔ) " :محمد بف مصطفى ،المكلى العالمة ،أحد المكالي الركمية،

ككاف متكاضعان يحب أىؿ الصالح ،كانتفع بو كثيركف"(ٕ).

ِ .قاؿ حاجي خميفة(ٖ) " :العالـ الفاضؿ ،محيي الديف محمد بف الشيخ مصمح الديف مصطفى
القكجكم ،لو حاشية عمى البيضاكم ،كىي أعظـ الحكاشي فائدة ،كأسيميا عبارة ،كأعزىا كأكثرىا

نفعا كقيمة كاعتبا انر،
)ُ( فيرس مخطكطات مركز الممؾ فيصؿ.)ٓٔٓ/ٓ( ،
)ِ( فيرس مخطكطات مركز الممؾ فيصؿ.)ِِٓ/ٕ( ،
)ّ( فيرس مخطكطات مركز الممؾ فيصؿ.)ِّٓ/َٕ( ،
)ْ( فيرس مخطكطات مركز الممؾ فيصؿ.)ِٗٓ/ِٕ( ،

الدمشقي ،أبك المكارـ ،نجـ الديف ،مؤرخ كأديب ،كلد
الغِّزم القرشي
)ٓ( الغزم :ىك محمد بف محمد بف محمد ى
ٌ
بدمشؽ سنة (ٕٕٗق) كتكفي فييا سنة (َُُٔق) ،مف مؤلفاتو :حسف التنبو ،كالنجكـ الزكاىر .ينظر :خالصة
األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف المحبي الحمكم (تُُُُ :ىػ)،
دار صادر – بيركت ،طُُُْٖ ،ق ،)ُٖٗ/ْ( ،كاألعالـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد الزركمي (ت:

ُّٔٗىػ) ،دار العمـ لممالييف -بيركت ،طُُِِْٓ ،ىػ.)ّٔ/ٕ( ،

)ٔ( ابف العماد :ىك عبد الحي بف أحمد بف محمد الحنبمي ،الشيير بابف العماد ،أبك الفالح ،فقيو مؤرخ ،كلد في
في دمشؽ سنة (َُِّق) ،كأقاـ في القاىرة مدة طكيمة ،مف مؤلفاتو :شرح متف المنتيى ،كمات بمكة حاجا سنة
(َُٖٗق) .ينظر :خالصة األثر( ِ،)َّْ/ك األعالـ.)َِٗ/ّ( ،
)ٕ( الككاكب السائرة (ِ)ٖٓ/؛ شذرات الذىب(َُ.)َْٗ/

)ٖ( حاجي خميفة :ىك مصطفى بف عبداهلل كاتب جمبي القسطنطيني الحنفي ،الشيير بحاجي خميفة ،أك الحاج
خميفة ،المؤرخ كالكاتب المشيكر ،العارؼ بالكتب كمؤلفييا ،مف تصانيفو :كشؼ الظنكف ،ككتاب سمـ الكصكؿ=
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كذلؾ لبركة زىده كصالحو"(ُ).

(ِ)
ِّر مف فقياء الحنفية"(ّ).
ّ .قاؿ الزركمي  " :محمد بف مصطفى القكجكم ،يمفسه
سابعا :وفاتو:

بعد حياة حافمة بالعمـ كالتعميـ ،رحؿ المكلى شيخ زادة مف ىذه الدنيا ،كقد سجؿ اسمو في ديكاف

العمماء الخالديف ،كاستحؽ الشكر كالثناء ،رحمو اهلل تعالى رحمة كاسعة آميف .كاختمفت المصادر
في سنة كفاتو عمى رأييف:

األكؿ :أنو تكفي في سنة (َٓٗىػ) ،كىك ما ذىب إليو طاشكبرم زاده ،كالغزم ،كابف العماد،

كغيرىـ(ْ).

الثاني :أنو تكفي في سنة (ُٓٗىػ) ،كىك ما ذىب إليو الشككاني ،كحاجي خميفة ،كالزركمي
كغيرىـ(ٓ).

التعريفة بـ(رسالة في نفقة المرأة المعجمة)

 .9اسم الرسالة:

(شرح الكقاية لشيخ زادة القكجكم) ،كىي كافية بًإذف اهلل إلخراج نص سميـ قكيـ فاعتمدت

عمييا ،كقد جاء العنكاف مدكنان فييما :بػ(رسالة في نفقة المرأة المعجمة).

 .2توثيق نسبتيا لممؤلف:

ذكر الشارح شيخ زادة (رحمو اهلل) في مقدمة شرحو اسـ كتابو فقاؿ(فيذه عجالة مسكدة لحؿ

تراكيب الكقاية(ٔ).

=في التراجـ ،تكفي بالقسطنطينية سنة (َُٕٔ ىػ) .ينظر :األعالـ (ٕ،)ِّٔ/ك معجـ المؤلفيف ،عمر بف رضا

بف محمد راغب كحالة الدمشقي (ت َُْٖ :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،بدكف تاريخ.)ِِٔ /ُِ(،

)ُ( كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني ،المشيكر بحاجي
خميفة (تَُٕٔ :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي -بيركتُُْٗ ،ـ.)ُٖٖ/ُ( ،
)ِ( الزركمي :ىك خير الديف بف محمكد بف محمد الزركمي الدمشقي ،مؤرخ شاعر ،كلد في بيركت سنة
(َُُّق) ،كنشأ بدمشؽ كأكلع بكتب األدب ،مف مؤلفاتو :عاماف في يعماف ،كاألعالـ ،تكفي سنة (ُّٔٗىػ).
ينظر :تتمة األعالـ ،محمد خير رمضاف ،دار ابف حزـ -بيركت ،طُِِِْ ،ق.)ُٔٔ/ُ(،
)ّ( األعالـ.)ٗٗ/ٕ( ،
)ْ( الشقائؽ النعمانية،)ِْٓ( ،ك الككاكب السائرة،)ٖٓ/ِ( ،ك شذرات الذىب،)َْٗ/َُ ( ،ك معجـ المؤلفيف،
( ُِ.)ِّ/

)ٓ( البدر الطالع ،)ِٔٗ/ِ (،ككشؼ الظنكف ،)ُٖٖ/ُ( ،كاألعالـ ،)ٗٗ/ٕ( ،كىدية العارفيف .)ِّٖ/ِ( ،
(ٔ) ينظر :مقدمة الشارح.
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كقاؿ في نياية المجمد االكؿ ىذا اخر ما تيسر مف كتاب الصالة مف كقاية الركاية في مسائؿ

اليداية

)ُ(

قاؿ صاحب كشؼ الظنكف ،كقد غمب عمى ىذا الشرح بشرح الكقاية المكلى :محمد بف مصطفى

مصمح الديف القكجكم ،المعركؼ :بشيخ زاده.

المتكفى :سنة ُٓٗق ،إحدل كخمسيف كتسعمائة .كىك :شرح كبير ،ممزكج.

أكلو( :الحمد هلل رب العالميف ) .

ذكر في اخره أنو كتب قبؿ تقرير كؿ درس ،ما يتعمؽ بو ،حتى فرغ منو :في صفر ،سنة ّٗٗ،
تسع كثالثيف كتسعمائة)ِ(.

(ّ)

كفي جميع الفيارس كرد اسمو شرح الكقاية لشيخ زادة القكجكم

 .3الغرض من تأليف الرسالة:

مكضكع الرسالة :ىك بياف نفقة المرأة المعجمة كمف المعمكـ اف المسألة مختمؼ فييا ،كأف ال

يسترد مف تركتيا شيء سكاء كانت المعجمة قائمة اك مستيمكة عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ(رحميـ

اهلل) كقاؿ الشافعي كمحمد(رحميـ اهلل) يسترد منيا بقدر ما بقى مف المدة بعد المكت.
منيج العالمة شيخ زادة في شرح الوقاية:

ابتعد المؤلؼ -رحمو اهلل -في شرحو لمكتاب عف األلفاظ المعقدة ،كحشك الكالـ ،كاعتمد عمى
سيكلة األسمكب كجزالة العبارة ،ككتب شرحو بعبارة سيمة ميسرة ،امتاز كتاب شرح الكقاية بكثرة

مسائمو فكانت طريقة المؤلؼ -رحمو اهلل -بعد ذكره لممسألة بمفظ المختصر :إف كاف فييا خالؼ

يريد بيانو ،ذكره مباشرة بقكلو :خالفنا ألبي حنيفة ،أك ألبي يكسؼ ،أك لمشافعي ...كىكذا ،كيكرد
األدلة في المسألة مف القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية.

 .4الدراسات السابقة:

تكجد دراستاف في ىذا الكتاب المبارؾ:

الدراسة األكلى :بعنكاف( :شرح كقاية الركاية في مسائؿ اليداية ،لمحمد بف مصطفى مصمح
الديف القكجكم الشيير بشيخ زادة (ت ُٗٓ :ق ) مف ( بداية المخطكط ) إلى قكلو:

( كاإلغتساالت المسنكنة أحد عشر غسالن ) دراسة كتحقيؽ كىي عبارة عف رسالة ماجستير مقدمة

مف ق بؿ الطالب  :حامد محمكد حمداف بإشراؼ األستاذ المساعد الدكتكر :حميد عبد المطيؼ

(ُ) ينظر :شرح الكقاية ،شيخ زادة( ،ؿِّٕ/ك).

(ِ) ينظر :كشؼ الظنكف عف اسماء الكتب كالمتكف.)ََِِ/ِ( ،
(ّ) ينظر :فيرس الخزانة بمكتبة فيض اهلل افندم.)ْٓ( ،
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جاسـ ،رسالة مقدمة سنة ُُْْ :ق  ۰۲َِ -ـ ،إلى قسـ الشريعة /كمية العمكـ اإلسالمية/

جامعة سامراء.

الدراسة الثانية :بعنكاف( :شرح كقاية الركاية في مسائؿ اليداية ،لمحمد بف مصطفى مصمح

الديف القكجكم الشيير بشيخ زادة (ت ُٗٓ :ق ) مف ( باب المسح عمى الخفيف ) إلى ( نياية
باب االنجاس ) دراسة كتحقيؽ كىي عبارة عف رسالة ماجستير مقدمة مف قبؿ الطالب  :مركاف

دنكف محمد بإشراؼ األستاذ الدكتكر :حاتـ أحمد عباس ،رسالة مقدمة سنة ُُْْ :ق ۰۲َِ -

ـ ،إلى قسـ الشريعة /كمية العمكـ اإلسالمية /جامعة سامراء.

عممي في التحقيق

 .9منيج التحقيق:
ُ-

نسخ المخطكط مف نسخة األصؿ التي اعتمدتيا كىي نسخة ككبريمي كالمخزكنة تحت

الرقـ( ُٓٔ) ،كىي مف مخطكطات القرف العاشر اليجرم كىي األقدـ كىي بخط الشارح كالبالغ
عدد لكحاتيا ( ِّٕ) لكحة  ،كقد رمزت ليا بالرمز (أ) .

ِ-

النسخة الثانية نسخة مكتبة الحرـ المكي في المممكة العربية السعكدية كالمخزكنة تحت

ّ-

النسخة الثالثة كىي نسخة مكتبة نكر عثمانية في تركيا كالمخزكنة تحت

الرقـ(ُْٔٗكُْٕٗ) كالبالغ عدد لكحاتيا(ُّٕ)لكحة  ،كالمنسكخة في ُٕٗىػ.
الرقـ(ََُٗكَُُٗ) كالبالغ عدد لكحاتيا(ّّٔ)لكحة ..

ْ-

تاريخ.

ٓ-

النسخة الرابعة نسخة مكتبة قمج عمي باشا في تركيا كالبالغ عدد لكحاتيا(ُّٖ) بدكف
مقابمة النسخة المخطكطة (أ) مع النسخ األخرل كالتي حصمت عمييا كرمزت ليا بالرمز

(ب – ج – د )  ،كعند حصكؿ االختالؼ في الجمؿ أك الكممات أختار المفظ األصح  ،كأثبِّتيوي
في متف الرسالة  ،ثـ أيشير لممخالؼ منيا في اليامش ذاك انر رمز النسخة ككؿ ذلؾ حسب قكاعد
البحث العممي في تحقيؽ كتب التراث.

ٔ-

تصحيح ألفاظ النص الذم كرد مخالفان لقكاعد الرسـ  ،ككتبتيا عمى قكاعد الرسـ

ٕ-

عزك اآليات القرآنية الى سكرىا ،ك ذكر أرقاـ اآليات ،كضبطيا بالشكؿ المكافؽ لرسـ

المعاصر المتعارؼ عمييا اليكـ .

المصحؼ.

ٖ-

عمييا.

ٗ-

تخريج األحاديث النبكية الشريفة مف كتب الحديث المعتمدة  ،مع بياف درجتيا كالحكـ

الترجمة مف كتب التراجـ القديمة كالحديثة ،باختصار مكجز لألعالـ مف غير

المشيكريف.
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َُ -اتبع التسمسؿ التاريخي ،في ذكر المصادر كالمراجع ،في اليكامش ،بدءان باألقدـ كفاةن.
ُُ -استعمؿ عالمات الترقيـ في مكاضعيا الصحيحة.
ِ .وصف النسخ الخطية لشرح الوقاية:

لقد تييأ لدم -بفضؿ اهلل تعالى -اربع نسخ خطية مف (شرح الكقاية لشيخ زادة القكجكم)  ،كىي

كافية بًإذف اهلل إلخراج نص سميـ قكيـ فاعتمدت عمييا ،عممان أف ىناؾ نسخان أخرل ليذا الكتاب
في مكتبة الغازم خسرك سراييفك لـ أستطع الحصكؿ عمييا لتعذر ذلؾ .

حيث اعتمدت في تحقيؽ ىذا المخطكط عمى اربع نسخ خطية ثـ اخترت أكمميا اصالن كىي

النسخة (أ) ،كذلؾ لػألمكر االتية:

أكالن :ككف النسخة بخط المؤلؼ .

ثانيان :جعمتيا أصالن في التحقيؽ ،ألنيا االـ ،كرمزت ليا بحرؼ (أ) ،كلمثانية بحرؼ (ب)،
كلمثالثة بحرؼ (ج) ،كلمرابعة بالحرؼ( د) فقمت بمقابمة النسخ بعضيا عمى بعض ،لبياف

الفركقات بينيما .

كسنبيف إف شاء اهلل تعالى كصؼ ىذه النسخ المعتمدة ،كىي :
ٌ
النسخة األكلى (االـ) ،كرمزىا(أ) :كىك جزء مف المجمد الثاني ،برقـ الصفحة(ِِٔ) كىي
ُ-
نسخة كاضحة فجعمتيا األصؿ.

ِ-

النسخة الثانية ،كرمزىا( ب ) :كىك جزء مف المجمد الثاني ،برقـ الصفحة(ّّٔ).

ْ-

النسخة الرابعة ،كرمزىا (د ) :كىك جزء مف المجمد الثاني ،برقـ الصفحة (ّْٓ).

ّ-

النسخة الثالثة ،كرمزىا ( ج ) :كىك جزء مف المجمد الثاني ،برقـ الصفحة (َّْ).
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 .3نماذج من صور المخطوط:

المكحة االكلى مف المخطكط (أ)
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)المكحة االكلى مف المخطكط(ب
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)المكحة االكلى مف المخطكط(ج
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)المكحة االكلى مف المخطكط(د
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رسالة في نفقة المرأة المعجمة

القسم الثاني :النص المحقق

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

(ُ)

يمدة

زكجيا نفقة
(وال تسترد معجمة مدة مات احدىما قبميا ) يعني اف المرأة إذا عجؿ ليا ي
كسنة مثال ثـ ماتت المرأة أك الزكج قبؿ المدة كما إذا كقع المكت عند مضي شيريف مثال ال

المعجمة قائمة أك مستيمكة عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ
سترد مف تركتيا شيء سكاء كانت
يي ٌ
ٌ
(ِ)
(رحميما اهلل) ألنيا صمة اتصؿ بيا القبض فبالمكت سقط الرجكع كما في اليبة
 ،كقاؿ محمد كالشافعي (رحميما اهلل) يسترد منيا بقدر ما بقى مف المدة بعد مكت احدىما ،ففي

الصكرة المذككرة تجب لمزكجة نفقة ما مضى كىك شيراف كتسترد نفقة عشرة أشير ؛الف نفقة انما

تجب عميو في مقابمة احتباسيا عنده،

(ُ) النفقة لغة :ما أنفقت ،كاستنفقت عمى العياؿ كعمى نفسؾ .ينظر :لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمى،
أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم اإلفريقى (تُُٕ :ىػ) ،دار صادر  -بيركت ،طُُّْْ ،

ق.)ّٖٓ/َُ(،

ً
سرؼ" .المختصر الفقيي البف عرؼ ،محمد بف محمد ابف
النفقة اصطالحا" :ما بو قكاـ معتاد حاؿ اآلدمي دكف
عرفة الكرغمي التكنسي المالكي ابك عبد اهلل(تَّٖ:ق)تحقيؽ :د  .حافظ عبد الرحمف محمد خير ،مؤسسة
خمؼ احمد الخبتكر لألعماؿ الخيرية ،طُُّْٓ ،ق َُِْ-ـ،)ٓ/ٓ(،ك حاشية الصاكم عمى شرح الصغير،
بمغة السالؾ القرب المسالؾ ابك العباس احمد بف محمد الخمكتي ،الشيير بالصاكم المالكي (تُُِْ :ق) ،دار

المعارؼ.)ِٕٗ/ِ(،
(ِ) اليبة لغة  :العطية الخالية عف األعكاض كاألغراض ،فإذا كثرت سمي صاحبيا كىابا .ينظر :لساف العرب،
(ُ.)َّٖ/
اليبة اصطالحا" :تمميؾ العيف بال عكض" .كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني

(تُٖٔ :ىػ)،تحقيؽ :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت –
لبناف،طُ َُّْىػ ُّٖٗ-ـ.)ِٓٔ(،
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(ُ)

كقد زاؿ االحتباس بالمكت فبطؿ مف النفقة بحساب ما بقى مف الكقت

خاتمة التحقيق والدراسة:

أما النتائج فكانت كاآلتي:
ُ .مؤلؼ (رسالة في نفقة المرأة المعجمة) ىك محمد بف مصطفى مصمح الديف القكجكم الشيير
بشيخ زادة(،تُٗٓ :ق).

ِ .إف التكاضع سمت العمماء كقد تحمى شيخ زادة –رحمو اهلل تعالى -بو.

ّ .كأف مسألة الرسالة الفقيية كىي مسألة نفقة المرأة المعجمة ،مسألة خالفية ،كالفقو اإلسالمي

مبني عمى االجتياد في غير مكرد النص.

ْ .اىتماـ العمماء بكتب الفقو اىتماما كبي ار عمى مر العصكر.
أما التوصيات:
و َّ

فربما يفتقد الكثير مف الباحثيف لعناكيف بحكث في الفقو اإلسالمي ،لكف تراثنا -الذم يي ىع ُّد خزانةن
لمخبرات كالعبر -حاف هؿ بيا ،فأكصي إخكاني الباحثيف بالكشؼ عف المخطكطات التي لـ تيحقؽ
بعد ،كاضافتيا إلى مصادر البحث كالدراسة ،كلعؿ معمكمة نشرتيا كانت سببان في فيـ جديد كرأم

سديد.

( )9ينظر :المعاني البديعة في معرفة اختالؼ أىؿ الشريعة ،محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر الحثيثي الصردفي

الريمي ،جماؿ الديف (تِٕٗ :ىػ)تحقيؽ :سيد محمد مينى ،دار الكتب العممية – بيركت ،طُ ُُْٗ( ،ىػ -

ُٗٗٗ ـ) ،كالعناية شرح اليداية ،محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف

ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (تٕٖٔ :ىػ) دار الفكر ،)ّٗٓ/ْ( ،كالبناية شرح اليداية ،أبك محمد
محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى (تٖٓٓ :ىػ) دار الكتب

العممية  -بيركت ،لبناف،طُ َُِْ ،ىػ  َََِ -ـ ،)ٕٔٔ/ٓ( ،كدرر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،محمد بف
فرامرز بف عمي الشيير بمال  -أك منال أك المكلى  -خسرك (تٖٖٓ :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية،
(ُ.)ُْٓ/
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القرآن الكريم
ُ-

المصادر والمراجع

العناية شرح اليداية ،محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف

الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (تٕٖٔ :ىػ)الناشر :دار الفكر.)ّٗٓ/ْ( ،

ِ-

البناية شرح اليداية ،أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف

العينى (تٖٓٓ :ىػ)الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف،طُ َُِْ ،ىػ  َََِ -ـ.)ٕٔٔ/ٓ( ،
ّ-

المعاني البديعة في معرفة اختالؼ أىؿ الشريعة ،محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر الحثيثي الصردفي

الريمي ،جماؿ الديف (تِٕٗ :ىػ) تحقيؽ :سيد محمد مينى ،دار الكتب العممية – بيركت ،طُ ُُْٗ( ،ىػ -
ُٗٗٗ ـ).

ْ-
ٓ-

فيرس الخزانة بمكتبة فيض اهلل افندم.)ْٓ( ،
درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمال  -أك منال أك المكلى  -خسرك

(تٖٖٓ :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية.)ُْٓ/ُ( ،
ٔ-

خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد

ٕ-

ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم

المحبي الحمكم األصؿ ،الدمشقي (المتكفىُُُُ :ىػ)،الناشر :دار صادر – بيركت.)َّْ/ِ ( ،

(تُّٗٗ :ىػ)الناشر :طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ ُُٓٗ ،دار إحياء التراث
العربي بيركت  -لبناف .)ِّٖ/ِ( ،
ٖ-
ٗ-

تتمة األعالـ ،محمد خير رمضاف ،دار ابف حزـ -بيركت ،طُِِِْ ،ق.)ُٔٔ/ُ(،

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني (ت:

َُِٓىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،بدكف تاريخ.)ِٔٗ/ِ(،
َُ -الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية ،عصاـ الديف أحمد بف مصطفى بف خميؿ طا ٍش يك ٍبرم ىز ىاد ٍه
(تٖٗٔ :ىػ) ،دار الكتاب العربي -بيركت ،بدكف تاريخ.)ِْٓ( ،
ُُ-

الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة ،نجـ الديف محمد بف محمد الغزم (تَُُٔ :ىػ) ،تحقيؽ :خميؿ

المنصكر ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُُُْٖ ،ىػ.)ٖٓ/ِ( ،
ُِ -شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،عبد الحي بف أحمد بف العماد الحنبمي (تَُٖٗ :ىػ) ،تحقيؽ:
محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير -بيركت ،طَُُْٔ ،ىػ.)َْٗ/َُ( ،

ُّ -األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف المحبي الحمكم (ت:
ُُُُىػ) ،دار صادر – بيركت ،طُُُْٖ ،ق.)ُٖٗ/ْ( ،
ُْ-

األعالـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد الزركمي (تُّٗٔ :ىػ) ،دار العمـ لممالييف -بيركت ،طُٓ،

ُِِْىػ.)ّٔ/ٕ( ،
ُٓ -معجـ المؤلفيف ،عمر بف رضا بف محمد راغب كحالة الدمشقي (ت َُْٖ :ىػ) ،دار إحياء التراث
العربي -بيركت ،بدكف تاريخ.)ِِٔ /ُِ(،

ُٔ -شرح الكقاية ،محمد بف مصطفى مصمح الديف القكجكم الشيير بشيخ زادة( ،ؿّْٕ/ك).
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ُٕ -فيرس مخطكطات مركز الممؾ فيصؿ ،قاـ باصداره مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية،
ُِْْق.)ِٕٔ/ْٗ(،
ُٖ -قامكس تركي عربي ،د .عزمي يككسؿ ،انقرةُّٗٗ ،ـ.)ِٖ( ،

المؤلفيف ،محمد خير رمضاف ،دار ابف حزـ -بيركت ،طُُُْٖ ،ىػ.)ّٕٗ( ،
ُٗ -تىكممىة يمعجـ ي
َِ -كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني ،المشيكر
بحاجي خميفة (تَُٕٔ :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي -بيركتُُْٗ ،ـ.)ُٖٖ/ُ( ،
ُِ -لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم اإلفريقى (ت:
ُُٕىػ) ،دار صادر  -بيركت ،طّ ُُْْ ،ق.)ّٖٓ/َُ(،

ِِ-

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ِّ
الش ٍمبً ِّي ،عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف الزيمعي

الحنفي (ت ّْٕ :ىػ) ،شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس ِّ
الش ٍمبً ُّي (ت:
َُُِ ىػ) ،المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ ،القاىرة،طُ ُُّّ ،ىػ.)ٓٔ/ّ(،

ِّ -معجـ البمداف ،ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم (تِٔٔ :ىػ) ،دار صادر -بيركت ،طِ،
ُٓٗٗـ.)ّْٕ/ْ(،
ِْ-

نزىة األنظار في عجائب التكاريخ كاألخبار ،محمكد مقديش ،تحقيؽ :عمي الزكارم ،دار الغرب

االسالمي -بيركت ،طُُٖٖٗ ،ـ.)ُٗ/ِ(،
ِٓ -سمط النجكـ العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي ،عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ العصامي المكي (ت:
ُُُُىػ) ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُُُْٗ ،ىػ.)ِٕ/ْ( ،

ِٔ -المختصر الفقيي البف عرؼ ،محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي ابك عبد
اهلل(تَّٖ:ق)تحقيؽ :د .حافظ عبد الرحمف محمد خير ،مؤسسة خمؼ احمد الخبتكر لألعماؿ الخيرية ،طُ،
ُّْٓق َُِْ-ـ.)ٓ/ٓ(،

ِٕ -حاشية الصاكم عمى شرح الصغير ،بمغة السالؾ القرب المسالؾ ابك العباس احمد بف محمد الخمكتي،
الشيير بالصاكم المالكي (تُُِْ :ق) ،دار المعارؼ.)ِٕٗ/ِ(،
ِٖ -كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (تُٖٔ :ىػ)،تحقيؽ :ضبطو كصححو
جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت –لبناف،طُ َُّْىػ ُّٖٗ-ـ.)ِٓٔ(،
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