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 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 ملخص
: ت]   ييتناول هذا البحث رسالة قصيرة في التراث العقدي تتناول مسألة من المسائل العقدية  المتعلقة باإليمان ، وهي لإلمام محمد فقهي العين

مقدمًا قول أبي حنيفة رحمه هللا تطرق المؤلف فيها إلى تعريف اإليمان في اللغة واالصطالح  "  اإليمان    تجديد"  وتحمل الرسالة اسم  [  ه1147
، كما أثبت باألدلة أن  اإليمان باق   في أن االيمان تصديق بالقلب واقرار باللسان كما هو مشهور عند أصحابه وعند المحققين من األشاعرة

مع مناقشة لآلراء المختلفة بأسلوب سهٍل ستثناء في االيمان فذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك  ثم بين مسألة االمع النوم واإلغماء والغفلة ،  
 .  هذا وغيره هو ما بحثه محمد فقهي  في هذه الرسالة   ثم رجح في األخير ما رآه مناسبا في هذا المقام ، ممتع للقارئ والباحث

Summary 

This research deals with a short treatise on the doctrinal heritage that deals with one of the doctrinal issues 

related to faith. By Imam Muhammad Faqi Al-Ayni [T: 1147 AH] and the letter bears the name "Renewal of 

Faith". In it, the author touched upon the definition of faith in language and convention, in advance of Abu 

Hanifa, may God have mercy on him. Faith is a belief in the heart and an acknowledgment of the tongue as 

it is well known among its companions and among the investigators of the Ash'ari, as it is proven with 

evidence that faith persists with sleep, fainting and negligence, then he explained the issue of exception in 

faith and mentioned the sayings of the scholars and their doctrines in this with a discussion of the different 

opinions in an easy and enjoyable way for the reader and researcher, then he weighed in The latter is what 

he saw as appropriate in this regard, and this and others is what Muhammad Faqhi discussed in this letter . 

 مقدمة 
كرية التي شغلت الساحة العلمية ، على اعتبار أن اإليمان هو الركن األول واألعظم من  إن مسألة اإليمان تعتبر من أهم المسائل العقدية والف

. ثم إن  وشرف العلم من شرف معلومه، وليس هناك أشرف من اإليمان وعلومه، التي يتحقق بتحققها كل خير ويصرف كل شرأركان الدين ،  
تائج  هذا الموضوع جلية في كونها تعتبر من أهم األسباب التي كانت وراء قضية اإليمان قضية مصيرية بالنسبة لإلنسان المسلم ، وتظهر ن

حول   افتراق األمة ، كما أنها األمر الرئيسي في تكوين ونشأة أبرز الفرق الكالمية اإلسالمية ، فقد قام معظم فكر هذه الفرق بسبب االختالف
مة على مر العصور اهتمامًا بالغًا لهذا الموضوع ، فكانت لهم مقاالت متميزة  تحديد مفهوم اإليمان .ولهذا كان من الطبيعي أن يولي علماء األ

في تقريب مفهوم اإليمان ، تحافظ على مضمونه الشرعي من جهة ، ثم تحافظ على حياة المسلم وكرامته باعتباره  مخاطبًا بتمثل  حقيقة  
أجمل الفنون وأمتعها ؛ لما فيه من الفائدة الكبيرة التي تجتنى منه في  اإليمان في جميع أحواله من جهة أخرى .وكذلك فإن فن التحقيق من  

ض شتى العلوم ، ولما فيه من إخراج التراث إلى الحياة ، فهناك الكثير من المخطوطات الموجودة على رفوف المكتبات العالمية تنتظر من ينف
موجودة بشتى الفنون كعلم الكالم والحديث والتفسير والفقه بمذاهبه. وقد    عنها غبار الماضي ليخرجها إلى الحياة لينتفع طالب العلم فيها وهي

، واحدة من    - رحمه هللا تعالى-  محمد فقهي العينيرسالة صغيرة الحجم، جليلة القدر، للعالم المشهور  اخترت رسالة" تجديد اإليمان "  كونها
وقد  .لى عناية كبيرة لهذا الموضوع بصفة عامة، ومسألة  اإليمان بصفة خاصةأهم الرسائل التي تستحق الدراسة من الناحية العقدية ،فقد أو 

وكان عملي على  .  عملت على اخراج هذه الرسالة على أكمل وجه ، وبذلت الجهد في ضبط ألفاظها وتوثيقها ، وخدمتها حسب الجهد والطاقة  
المطلب األول : ويشتمل على ثالثة مطالب: قسم الدراسة :   المبحث األول  :قسمت بحثي هذا إلى مبحثين بعد هذه المقدمة : النحو اآلتي 

: قسم التحقيق  :  المبحث الثاني  .التعريف بالمخطوط  :   المطلب الثالث  .السيرة العلمية للمؤلف  :  المطلب الثاني  .السيرة الذاتية للمؤلف  :  
فإن كنت قد وفقت هللف الحمد والمنة ، وإن كانت األخرى فحسبي أني اجتهدت وحاولت  .قائمة المصادر والمراجع  .لمحققويشتمل على النص ا

 .. والحمد هلل أوال وآخرا . ، وإني أخطئ وأصيب 

 املبحث األول : قسم الدراسة
 املطلب األول : السرية الذاتية للمؤلف .

 .ذا اإلمام غير اسمه والقرن الذي عاش ومات فيه وألقابه العلمية وبعض من مؤلفاته لم تسعفنا كتب التراجم بترجمة وافية عن ه 
، كما سّمى نفسه    (3)  العثماني  اإلستانبولي  ثم  اآليديني  ،  (2) الشهير بالفقهي العيني   (1)هو محمد بن عبد هللا الرومي  . أسمه ولقبه وكنيته:  أوال  

 . (5)  ، ويكنى أبو الفيض (4) في كثير من مؤلفاته
 



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

فسرعان ما التحق بمجالس .    (6)  في سن شبابه  «القسطنطينية»وانتقل إلى     «عينتاب    »ولد محمد فقهي في مدينة    .والدته ونشأته  :  ثانيا  
بالقسطنطينية إلى أن انعزل منها في الرابع من المحرم    «كشفي عثمان أفندي»بعد ذلك فقد تم تعيينه مدّرسًا لمدرسة  .  العلم بعد مجيئه إليها  

وقد أصبح في المشيخة رئيس المسّودين   .  (8) (  1719/ه1131)سنة    –أي المشيخة    –ثم انتسب إلى الفتواخانه  .     (7)   (م1715/ه1127)سنة  
ى محمد سليم أفندي في عهد شيخ اإلسالم عبد هللا في المشيخة بعد وفاة أمين الفتو   (10)   ثم توّلى أمانة الفتوى   (9)   ( م1723/ه1136)سنة  

بعدها رجع إلى التدريس في بعض المدارس بالقسطنطينية ، ولكن لم يلبث حتى تم تعيينه .     (11)   ( م1725/ه1138)أفندي اليكيشهري سنة  
ثم  .  ، المساوية للوالية القضائية في المحكمة العالية أو محكمة المنطقة في عصرنا الحاضر    (12)  ( م1731/ه 1143)سنة     «إْزمير»لمولوية  

، كما َبّين َواِمق ُشكري    (13)   (م1732/ه1144)انتقل من جديد إلى أمانة الفتوى في عهد شيخ اإلسالم داماد زاده أبي الخير أحمد أفندي سنة  
ولكن الدكتورة  .  ، غير أّننا لم نعثر على أي تاريخ لبداية هذه الوظيفة  (14)    «َغَلطة»وّلي مولوّية  وباإلضافة إلى هذه الوظائف ، فقد  .  أفندي  

ذلك بالنسبة للوظائف المعتادة .  أمينة آرسالن  تّدعي أّنه كان يقوم بهذه الوظيفة ، إلى جانب وظيفته األصلّية  في المشيخة كأمين الفتوى  
 .  (15)  في المشيخةبين أمناء الفتوى أثناء وظائفهم 

 .وفاته : ثالثا 
، وكما صّرح محمد ُثرّيا   (16)   ، كما صّرح به إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين(  م1735/ه1147) توّفي محمد فقهي العيني سنة  

وأما َواِمق ُشكري أفندي فقد قّيد بأّنه توّفي في أواسط القرن  .  (17)  أفندي بأّنه توّفي بعد بضع سنين من األلف والسبعمائة والثالثين بعد الميالد
 .، فكلها يعضد بعضها بعضًا  (18) الثاني عشر الهجري 

 .السيرة العلمية للمؤلف : المطلب الثاني 
 . مكانته العلمية :  أوال

وليس هناك أدل على مكانته العلمية من إطالق الكثير  . يعد اإلمام محمد فقهي العيني أحد كبار فحول عصره وعلماء زمانه في الفقه والفتوى 
؛  عليه  األلقاب  فهو    من   ، فنه  من  وتمكنه   ، قدمه  رسوخ  على  تدل  األلقاب  تلك  كانت  الشيخ   (19)  العالمة :   إذ  الفقيه  (20)   ،   ،(21)    ،

وأنا أقطع بهذه   وهو اللقب الذي غلب عليه ،.    « فقهي    » غير أن أشهر تلك األلقاب هو لقب  .  (24)أمين الفتوى     ،   (23)،الفاضل(22)المحقق
 :  الغلبة ، ويدفعني إليه أمران 

فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه الغني  : "أن هذا اللقب اطلقه  المؤلف على نفسه وزين به مقدمة  رسالته ، إذ جاء في المقدمة هكذا  : األول  
 .(26) واثبته من ترجم له  (25) " محمد الفقهي العيني

وهذا اللقب قد حازه محمد فقهي .ّم أحد من العلماء العثمانيين فيما قبله وال بعده ، كما رأينا في نتيجة دراستنا  أنه لقٌب وحيد لم يس:  الثاني  
 (27) العيني النشغاله بالفقه كثيرًا ، كما صّرح به َواِمق ُشكري أفندي

 مذهبه الفقهي والعقدي : ثانيا 
ائد والمنتشُر   حنفي المذهب بال شك ،  -رحمه هللا-المؤلف   بل من أعيان وأئمة المذهب الحنفي المتأخرين ؛ نظرًا لكون المذهب الحنفيِّ هو السَّ

، ثم إن تراجم العلماء ذكرت    (29)   في المشيخة ، ويؤكد ذلك مؤلفاته في المذهب الحنفي  (28)  في الدولة الُعثمانيَّة والتي كان فيها أمين الفتوى 
من أتباع المذهب   – رحمه هللا  –أما مذهبه العقدي  فقد كان المؤلف  .أبرز علماء المذهب الحنفي في عصره   ،بل من  .(30)أنه حنفي المذهب

حيث أن رسالته هذه يدل داللة واضحة على تعاطفه وتأييده المذهب  .  الماتريدي  في العقيدة ورسالته التي بين يديك خير دليل على ذلك  
الماتريدي ، بخالف غيره من المذاهب التي عرض آراءها ، فقد سعى إلى تقرير أن المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وأنه هو مآل  

 . إن شاء هللا تعالى  -كما سيأتي بيانه –رضوان هللا عليهم –مذهب السلف 

 .مؤلفاته  :ثالثا 
مؤلفات كثيرة متنوعة في شتى ميادين العلوم والفنون ، تدل على سعة اطالعه وعلمه رحمه هللا ، وهذه قائمة     - رحمه هللا تعالى  –ترك المؤلف  

 : بأسماء مؤلفاته
 . (31)  األجوبة القانعة عن األسئلة الواقعة .1
 . (32)  بهجة الفتاوى  .2
 .(33)  أدب المفتي  .3



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 ..(34)  هذا تحرير في حادثة  .4
 .(35)  جواب سؤال في ما إذا قال الرجل : عليَّ الطالقُ  .5
 .(36) مناط النجا في أحكام االستنجاء .6
 .  (37)  رسالة في حكم التتن والقهوة  .7
 في الفقه الحنفي.  (38)  إظهار العناية في أحكام السقاية .8
 .(39)فيض الحّي في أحكام الكيّ  .9

 . (40) ام كّي الحمصةالفوائد الممّحصة في أحك .10
 .(41)  تجديد اإليمان في العقائد  .11
 . وهي التي في صدد تحقيقها   (42)تبيان الحّق في أَجل الخلق ، في العقائد .12
 .(43) فيض الغفار في أحوال الجّنة والنار .13
 .(44) رسالة تعديل المدارج في بيان تصوف الحاّقة  .14

 
 بيان محتواها -توثيق نسبتها إلى المؤلف  -عنوانها  :التعريف بالر ِّسالة: المطلب الثالث

 . عنوانها ونسبتها إلى المؤلف : أوال 
 يمكن التأكد من عنوان الرسالة وصحة نسبتها إلى المؤلف من خالل ثالثة أدلة أساسية وهي : 

طوط ما يلي :" رسالة في تجديد كعنوان للمخ  مكتبة تشستربيتيبما أنني اعتمدت في تحقيقي على نسختين فلقد جاء في بداية نسخة   .1
 " . اإليمان" . أما في نسخة مكتبة السليمانية فإن الرسالة كانت ضمن مجموع ؛ وجاء في بدايته كعنوان للرسالة ما يلي " رسالة تجديد إيمان

  ةهذه نبذ،    قسطنطيّنه  زيلُ نَ   ،العيني  د فقهيّ بو الفيض محمّ أ  ،يّ ه الغنِ ربّ   ةلى رحمإفيقول الفقير    جاء في نص مقدمة الرسالة مايلي : " .2
 ".في تجديد اإليمان يعتادونه فيما  ة المؤمنينء على تضليل عامّ اوضعتها إلبطال قول من اجتر  ةيسير 

وألشك أن هذا الدليل الثاني هو أقوى األدلة حيث جاء فيه صحة االسم واسم الرسالة ، وهذا ال يترك مجااًل  للشك في صحة العنوان وصحة  
 سبته للمؤلف .ن

   .(45) أكدت فهارس الكتب المعتمدة صحة العنوان ونسبته إلى المؤلف ،ومن المراجع مثال معجم التاريخ  .3
 ثانيا : مضمونها ومنهج المؤلف .

 في تجديد اإليمان  يعتادونه  فيما   ة المؤمنينء على تضليل عامّ اإبطال قول من اجتر جاء في مقدم الرسالة تبيين ألسباب كتابة هذا المؤلف وهو  
كما    ، ثم بسط المؤلف ذلك بالبيان والشرح .ذكر تعريف اإليمان في اللغة والشرع الحنيف مقدمًا قول أبي حنيفة رحمه هللا في تعريفه لإليمان

تعريف اإليمان أكد على أن    هو مشهور عند أصحابه وعند المحققين من األشاعرة ، مع ذكره للتعريف المختار عند أئمة الحنفية .بعدما ذكر
ذاكرا   –رحمه هللا  –من أمن بقلبه وأقر بلسانه فإن ايمانه  ثبات ومستمر وباق مع الغفلة والنوم واإلغماء والموت  واستعان بقول أبي حنيفة  

(.ثم بين حكم الشك في  بعض القواعد الفقهية، كل هذا ضمن سياق أصولي رائع فيه قاعدة أصولية ملخصة لرسالته )اليقين ال يزول بالشك
ثناء اإليمان هل يوجب الكفر أم ال ؟ فذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك، ورد على من أدعى أن الشك في اإليمان كفر . ثم بين مسألة االست

ر باإلشارة إلى الرسالة  في االيمان فذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك ثم رجح في األخير ما رآه مناسبا في هذا المقام .وختم في األخي
 ، ليستفاد منها في هذا المجال .   المسألةكي في هذه بْ مام السَ اإلالمستقلة التي ألفها 

 : تأتي أهمية هذه الرسالة وقيمتها العلمية من خالل ثالثة أمور .قيمتها العلمية:  ثالثا
 . من كونها تتناول موضوعًا يتعلق بمسألة تجديد اإليمان ، وهو من الموضوعات العقدية المتعلقة بعقيدة االيمان باهلل تعالى  .1
، من أشهر علماء عصره  الذين خدموا الدين وألفوا في سبيل الدفاع عنه    -رحمه هللا  –  كون مصنفها هو اإلمام محمد فقهي العيني .2

 .صانة هذه المؤلفات من وقعت عينه فيها وطالعها مؤلفات عديدة ، وشهد بر 
 . أن مؤلفه سلك فيه طريق االختصار حتى يسهل تناوله للناس كافة  .3
 لم يتطرق لها أحد من الباحثين ولم تحقق إلى هذا الوقت بحسب علمي   –رحمه هللا  –  أن هذه الرسالة التي ألفها اإلمام محمد فقهي العيني .4



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 . المعتمدة في التحقيق  وصف النسخ الخطية : رابعا
ونسخة مكتبة السليمانية في تركيا ، ولقد اعتمدت على نسخة    مكتبة تشستربيتينسخة  :  اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على نسختين هما  

، كما ثبت ذلك في آخر الرسالة ، وهذه تفاصيل   كأصل يعتمد عليه في التحقيق وذلك ألنها نسخة نفيسة بخط المؤلف كاملة  مكتبة تشستربيتي
 :النسختين 
 دبلن ـ إيرلندا   (ك.م  4400)  الصنف  رقم.  مكتبة تشستربيتينسخة : النسخة أ
من أرشدنا إلى   ويحكم بمقتضى علمه وإن جهل الّناس، والّصالة والّسالم علىالحمد هلل الّذي يعلم حّقائق االمور من غير التباس،  أولها  :

 الّذين هم قاعده األنام ومصابيح الّظالم ،وعلى آله واصحابه  اإلسالم واإليمان، ووقانا من الكفر والّطغيان
 ومسلماً   هلل ومصلياً   حامداً   ةالمحمي  ةقسطنطيني  ة العلي  ة على يدي مؤلفها العبد الفقير محمد فقهي العيني نزيل دار السلطن  ةنجزت الرسال   :آخرها  

 . م جمعين مأ له آعلى سيدنا محمد خير الخالئق و 
 .نسخ معتاد:نوع الخط 

 . المؤلف : الناسخ 
 . من مكتوبات القرن الثاني عشر الهجري تقديرا :تاريخ النسخ 

 .(كلمات 10الى  8من )عدد الكلمات في السطر الواحد(  23) ، عدد األسطر في الورقة (89- 87)عدد أوراقها ثالثة :  الحجم 
 . جيدة : حالته 

 :في تركيا ( تكه لي/قسم انطليا)نسخة مكتبة السليمانية : النسخة ب
 ضمن مجموع   (4/ 821:)  رقم 

سيدنا ومولينا داعي    إن جهل الّناس، والّصالة والّسالم علىالحمد هلل الّذي يعلم حّقائق االمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى علمه و :  أولها  
 .الخلق إلى دين اإلسالم، وعلى آله وأصحابه الّسائقين إلى دار الّسالم

سنة تّمت الّرسالة بعون هللا الملك المعين كتبها الفقير إلى هللا تعالى السيد محمد بن محمد بن محمد غفر هللا ذنوبهم وستر هللا عيوبهم    :آخرها  
 ه1191

 .نسخ معتاد: نوع الخط 
 السيد محمد بن محمد بن محمد: الناسخ 

 ه 1191:تاريخ النسخ 
 . تقريبا( 8-7)عدد الكلمات في السطر الواحد( 17)، عدد األسطر في الورقة( 247-245)عدد أوراقها ثالثة :  الحجم 
 .  حسنة ، عليها بعض التعليقات على جوانب صفحاتها: حالته 

 . نماذج من نسخ المخطوط : خامسا 



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 
 بداية النسخة / أ 

 

 
 اللوحة الثانية من النسخة أ 



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 
 

 اللوحة األخيرة  من النسخة أ

 
 اللوحة األولى من النسخة ب  



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 
 اللوحة األخيرة  من النسخة ب 

 . منهجي في التحقيق :  سادسا
 :  طريقة العمل في تحقيق هذا المخطوط والتعليق عليه ألخصها في الخطوات اآلتية 

 .  ضبط عبارة النَّص وشكلها بحسب الوسع والطاقة ، بعد نسخها ومقابلتها ، مع مراعاة عالمات اإلمالء والترقيم الحديث قدر اإلمكان  .1
 . بخط المصحف عزو اآليات القرآنية من مواضعها في كتاب هللا تعالى ، ورسمها .2
 . وخرجت األحاديث الواردة في نص الرسالة من مصادرها وذكرت حكم العلماء عليها  .3

 . ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في نص الرسالة عند ذكر العلم أول مرة  .4
 .وثقت النقوالت واالقتباسات إلى مواردها األصلية، فإن تعذرت اإلحالة إليها ، وثَّقت من غيرها .5
ر ما أراه صوابًا من النسختين، وما ترّجح لدّي من خالل قرائن السياق، وأثبت في الهامش ما يخالفه، وإذا تبّين لي أّن في  عمدت إلى اختيا .6

ظنَّه النسختين خطأ ظاهرًا، فإنَّني أجعل ما أراه صوابًا في المتن وأضعه بين معقوفتين، وأذكر في الهامش ما هو موجود فيهما، وإن كان ما أ
 .  عن أحد المصادر، فإني أستعين بهذا المصدر في التصويب، فأجعل الصواب في المتن، وأذكر في الهامش ما يخالفهخطأ منقوالً 

إن تعددت –اعتمدت على طريقة التوثيق المختصر للمراجع  في الحاشية، بذكر عنوان المرجع واسم مصنفه عند العزو إليه ، فرقم الجزء   .7
وضعها بين قوسين هاللين ، أما تفاصيل بيانات النشر فجعلته في فهرس المراجع حتى ال تثقل الحاشية بها    ويليه رقم الصحيفة، وتم  -االجزاء

 . 
توثيق المسائل العقدية واألصولية الواردة ،مع اإلشارة إلى المرجع التي تفصل الكالم فيها ، بحيث يسهل الرجوع إليها على كل من يرغب   .8

 .من مزيد  االستفادة  والبحث
(  ظ-ق)ولظهرها ( و-ق)حافظت على بداية المخطوط ونهايته ووضعت خطًا مائاًل لنهاية كل صفحة من صفحاته ، ورمزت لوجه الورقة  .9

 [ -/ظ-ق]أو[ -/ و-ق]ووضعتها بعد نهاية السطر الذي يقع نهاية الصفحة هكذا 
 .ونبهنا عن مكان السقط في الهامش[  ]إذا سقطت كلمة أو جملة من أحد النسخ، وضعناها بين معقوفتين هكذا  .10

 



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

يم ْحَمن الرَّحِّ  بِّسم هللا الرَّ
م  من أرشدنا إلى اإلسال   الحمد هلل الّذي يعلم حّقائق االمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى علمه وإن جهل الّناس، والّصالة والّسالم على 

ه ربّ   ةلى رحمإفيقول الفقير    :وبعد  .(47)  الّذين هم قاعده األنام ومصابيح الّظالم ،وعلى آله واصحابه(46)  واإليمان، ووقانا من الكفر والّطغيان
 فيما   ة المؤمنينء على تضليل عامّ اوضعتها إلبطال قول من اجتر   ةيسير   ة هذه نبذ  (48) قسطنطيّنه  زيلُ نَ   ،العيني  د فقهيّ بو الفيض محمّ أ  ،يّ الغنِ 

اإليمان  (49) يعتادونه تجديد  المستعان  ،في  الثكالن  ،وهللا  التوفيق  ،  وعليه  وباهلل  اإل  نّ إاعلم  : فنقول  عدم  اللّ واإل  ،يمانالكفر  في    ة: غيمان 
  جماالً إفيما يالحظ    جماالً إسان  بالقلب فيما جاء به من عند هللا واإلقرار باللّ الم  والسّ   ةالي عليه الّص تصديق النبّ   : رعوفي الشّ  .(50)التصديق
 . (52)قين من األشاعرة وعن بعض المحقّ   ،بي حنيفة والمشهور عن أصحابهأهذا هو المنقول عن  ،(51) فيما يالحظ تفصيالً  وتفصيالً 

  إلجراءشرط    قرارنما اإلوإ  :قالوا  ،ليه ذهب جمهور المحققينإبالقلب و   التصديق  :يمان هواإل  نّ إفالمختار    (53) ]وأما عند جمهور األشاعرة[
 ، (58)ى بالمقصدوكتابه المسمّ   ،(57)المشارق    في شرح  (56)كملالشيخ األ،و [  1و/-]ق(55)ةصاحب العمد  ةالحنفي ختاره مناو   ،(54)حكام في الدنيااأل

يمانه ثابت إو   ،بلسانه فهو مؤمن  هقرّ أ بالقلب فيما جاء به من عند هللا و     (61) عليه السالمبي  ق المرء النّ ذا صدّ إف  (60)ماماإل  ةشرح وصيّ (59)]وفي[ 
ن يقصد  أ لى  إ  املشرع حكم ببقاء حكمه لولكن    ،التصديق والمعرفة  (62)يّضادمنهما    ن كان كلّ إ و   ،غماء والموتواإل  والغفلةمع النوم    ر باقٍ مستمّ 

. (65)للكمال ابن الهمام ةالمساير  كما في (64) "ذلك الحكم (63)  ]فيرتفع[ ساب ما حكم الشرع بمنافاتهلى ابطالهما باكتإ ةق والمعرفصديصاحب الت
يحكم   بأّنه رّدةن  ما تيقّ   ثمّ   ،دخله فيهأجحود ما  إال  يمان  جل من اإله ال يخرج الرّ نّ : "أ  (68) صحابهأو   (67) ةبي حنيفأعن    (66) حاوي ولهذا روى الطّ 

نت أو .(71)وجامع الفصولين(70)كما في الملتقط  (69) " سالم يعلواإل  نّ أك مع  الشّ بيزول    سالم الثابت الاإل   ذإ  ،ال يحكم بها به  رّدةه  نّ أ  وما شكّ   ،بها به
َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َمْرُفوًعا    (74)َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ   (73)َوَدِليُلَها َما َرَواُه ُمْسِلمٌ ،    (72) "ال يزول بالشك  اليقين"  :وهي  ةمقرر   ةٍ على قاعد  هذا مبنيّ   نّ أخبير ب

  ةوهي قاعد ،(75)َيْسَمَع َصْوًتا، َأْو َيِجَد ِريًحا« ِجِد َحتَّىإَذا َوَجَد َأَحُدُكْم ِفي َبْطِنِه َشْيًئا َفَأْشَكَل َعَلْيِه َأَخَرَج ِمْنُه َشْيٌء َأْم اَل َفاَل َيْخُرَجنَّ ِمْن اْلَمسْ  »
 ( 78)"  َثَبَت ِبَيِقيٍن اَل َيْرَتِفُع إالَّ ِبَيِقينٍ ما    نَّ ة: " أَ وقاعد  ،(77)"لْ عَ فْ يَ   مْ لَ   هُ نَّ أَ  َفاألْصلُ  ؟ ال  مْ أ  ئاً يْ شَ   لَ عَ ه هل فَ نّ أ  كَّ من شَ   ة:"قاعد (76)تدخل فيها  ةدجيّ 

ق  المؤمن المصدّ   نَّ إ   :ذا عرفت هذا فنقول، إع  المتتبّ   ى غير خاف عل  القاعدةعلى هذه    ةصحابنا في كتب الفروع مسائل كثير أوقد بنى  .وغيرهما
[  1ظ/-]قر  ُض فال يَ   ،ه لم يصدر عنه شيء يوجبهنّ أ  فاألصل  ؟.  م الأو فعل يوجب الكفر  أهل صدر عنه شيء من قول    هُ نَّ أَ   و ظنّ أ  كَّ ذا شَ إ

يمان من القول  اس في تجديد اإلالنّ   هُ ادَ تَ فما اعْ   ،هيرتفع بالشك في وقوع ضدّ ن تصديقه ثابت فال  أل  ؛صالً أ    (79)  هذا الشك بالتصديق المتقدم
توبة  (82) اولديسه  صادر   ن كفرِ دَ نبَ   ركَ اَ :"   (81) المشهورة  التركيةفي رسالته    (80)محمد البركوي   الحنفّية  ةادمام السّ إو   النبويةة  نّ ودعه محيي السّ أالذي  
،  (87)   ًا"يتزوجها احتياط  ةمن اشترى جاري  نَّ أ   :ونظيره ما قالوا  ،في ذلك  (86)ضيراحتياط فال    (85)   إلى آخر ما قال  (84)" (83)  دمترجوع ايايتدم  

في وقوع   بل للشكّ   ،يمانفي اإل  ذ ليس وضع هذا القول للشكّ إ ،يمان وهذا باطلفي اإل  شكّ   ؛ ألنهالقول المذكور كفر  نَّ أ اس من زعم  ومن النّ 
الثابت كما علمتإفي وقوع ذلك ال يرتفع    بالشكّ و   ،الكفره وهو  ضدّ  ما ذكره في    هتيمان وكيفيّ ك في اإلالشّ   ةاعم لم يعرف كيفيوالزّ   ،يمانه 

 ( 89) "و كفرأيمان  إن هذا التصديق  ألكن يشك    قاً ن يكون مصدّ أيمانه فهو كافر وهو  إفي    ن من شكّ أ جمعوا على  أو   : "من قوله  (88) التاتارخانية
  : ما قالوا  (93)]إلى[  ال ترى أال ما ذكر  إ   يمانفي اإل  الشكّ   ةو ليس كيفيّ ،  (92)في البحر الرائق في باب المرتدّ   (91)ميْ جَ ابن نُ   (90) اختارهو انتهى  

من يعمل "  :(97)البزازية  (96)ةوفي كراهيّ   ،(95)كما في سير منية المفتي  (94) "  ه ليس بمؤمن ال يكفر ما لم يعتقد كفراً نّ أ ان من وقع في قلبه "
ه نّ ه ليس بمؤمن ألن وقع في قلبه أنّ إ فهو مؤمن صالح و   ه عصى كثيراً نّ عماله ألأ ال ينفعه  و مؤمن  به ليس  نّ أه وقع في باله  عمال الصلحاء لكنّ أ 

انتهى حيث لم يجعلوا      (99) "ؤمننكار ذلك في نفسه فهو مإن نفاه عن قلبه ووجد  إو   ،عليه فهو كافر  (98)  [قلبه]ر  ن استقّ إلم يعرف هللا تعالى  
ن شاء هللا على وجه  إنا مؤمن أمن قال   نّ إ  :صحابنا قالواإّن أ هذا ثمّ  ،مطلقاً  كفراً شكًا و  [ مؤمناً 2و/-ما وقع في بال المؤمن من عدم كونه]ق

المسايرة ليه ذهب الكمال في إكما في الملتقط و  (100) "رفَ كْ ل ال يُ وّ أ نْ اِ يمانه وَ إ في  ال مسلم يشكّ  ألنه فقد كفر تأويل يمان من غير الشك في اإل
  العقائد التفتازاني في شرح    العالمةح  وبذلك صرّ   ،(103) وافلوالنّ   ائق في باب الوتره صاحب البحر الرّ يومشي عل ،  (102)فتح القديروفي    ،  (101)

منطو   ،(104)ةالنسفي جعل  أ    ائفة  اإل  المستثنىصحابنا  مطلقاً في  كافرا  اإل   ،يمان  غاي  (105)يتقانفمنهم  صاحب    (106) البيان  ة في  ومنهم 
كثر أهو قول    (110) ]في اإليمان[القول بدخول االستثناء  "ذا  إ  لكن الحق عدم التكفير مطلقاً   .  (109)ةوالبزازي   ،(108) والخالصة  ،  (107) المحيط

 (112) وهو قول سفيان الثوري   ،شعري ومن المتكلمين األوالحنابلة،    والمالكية ،  الشافعّية،ومن بعدهم من  ،  (111)ابعينوالتّ   الصحابة السلف من  
لما    هُ نَّ "إهذا ثم    ،(116)مستقلة  ة رسال  المسألة في هذه    (115)كيبْ مام السَ ف اإللّ أ وقد    ،وغيرها  الكالمّية  (114) [الكتب]ما هو مشحون في  ك  (113) "

كما    (117)"فكان تركه واجباً   ةبعد عن التهمأ كان تركه    ،االستثناء به  ة اقتران كلميمان به في الحال مع  خبار بقيام اإلكان ظاهر هذا التركيب اإل



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 ة قسطنطيني  ةالعلي  ةعلى يدي مؤلفها العبد الفقير محمد فقهي العيني نزيل دار السلطن  ةنجزت الرسال.علم  أ وهللا    .ذكره غير واحد من علمائنا
 [ 2/ظ-]ق  م م .(118)جمعينأله آخير الخالئق و على سيدنا محمد  ومسلماً  هلل ومصلياً  حامداً  ةالمحمي

 خامتة
 بعد إنجاز عملي هذا ، خرجت بنتائج ، هي :  

 . التعريف بأحد علماء االسالم المغمورين في القرن الثاني عشر الهجري ، وهو ) محمد فقهي العيني الحنفي (.1
 . التعريف بأحد موضوعات العقائد المتعلقة باإليمان من خالل رسالته :) تجديد اإليمان (. 2
. كان اإلمام محمد فقهي ذا معرفة في علم أصول الدين ، ظهر ذلك من خالل اطالعه على كتب من سبقه من علماء العقائد والفقه واإلفتاء  3

  خالصة الفتاوى  ، وشرح وصية اإلمام ،شرح العمدة ، والمقاصد في علم الكالم ،و لبحر الرائق ا، و شرح العقائد النسفية، ومنها :  المسايرة ، و 
 ، وغيرها . 

إظهار العناية في أحكام  . لم يكن المصنف مقتصرًا في تصانيفه على علم أصول الدين فقط ، وإنما على الفقه واإلفتاء ،والتصوف ، منها )4
 (. ارج في بيان تصوف الحاّقةتعديل المد ( ،)أدب المفتي()السقاية

وأكد أن اإليمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان ، ثم بين حكم االستثناء في اإليمان ،    اإليمان في اللغة واالصطالحمسألة  . تناول المؤلف  5
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .مقتفيًا أقوال من سبقه من أئمة األحناف وعلماء الكالم وآرائهم.

 ائمة المصادر والمراجع ق 
 بعد القرآن الكريم .

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى تحقيق: مؤسسة التاريخ العربي،  .1
 م. 1994هـ، 1414بيروت ،الطبعة: 

 م 2009أدب المفتي لمحمد فقهي العيني ، تحقيق : عثمان شاهين ، سامسون ، .2
هـ( وضع 970لمصري )ت:  اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة الن ْعَماِن : زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ا .3

 م  1999  -هـ  1419لبنان ، الطبعة: األولى،  –حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات : دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ( تحقيق: عادل أحمد  852اإلصابة في تمييز الصحابة:  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت:   .4

 هـ 1415 - بيروت، الطبعة: األولى  –عبد الموجود وعلى محمد معوض : دار الكتب العلمية 
الطبعة: ،    هـ( : دار العلم للماليين1396شقي )ت:  األعالم : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدم .5

 م   2002أيار / مايو   -الخامسة عشر 
أقاويل الثقات في تأويل األسماء والصفات واآليات المحكمات والمشتبهات : مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي  .6

 هـ 1406يروت، الطبعة: األولى، ب –هـ(تحقيق: شعيب األرناؤوط : مؤسسة الرسالة 1033الحنبلى )ت: 
هـ( وفي آخره: تكملة البحر 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت:   .7

الكتاب اإلسالمي، هـ( وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين ،: دار    1138الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  
 بدون تاريخ -الطبعة: الثانية 

)ت:  .8 الزَّبيدي  بمرتضى،  الملّقب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 
 هـ(تحقيق: مجموعة من المحققين ، دار الهداية 1205

هـ( تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف 463هدي الخطيب البغدادي )ت:  تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن م .9
 م   2002 -هـ  1422بيروت، الطبعة: األولى،   –: دار الغرب اإلسالمي 

تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن وبذيله التعليقات الحسان : مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، تحقيق:  .10
 2000 – 1421، 1آل سلمان، دار ابن حزم،ط مشهور بن حسن

لبنان  -هـ(: دار الكتب العلمية بيروت748تذكرة الحفاظ : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:   .11
 م 1998  -هـ1419الطبعة: األولى، 



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

هـ(تحقيق: محمد عوامة : دار الرشيد  852الني )ت:  تقريب التهذيب : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسق .12
 1986 – 1406سوريا الطبعة: األولى،   –

هـ(تحقيق: محمد عوض مرعب،  دار إحياء التراث العربي 370تهذيب اللغة : محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت:   .13
 م 2001بيروت،  الطبعة: األولى،  –

 ئيل الشهير بابن قاضي سماونه جامع الفصولين : محمود بن إسرا .14
، آالء عبدهللا   خالصة الفتاوى لإلمام طاهر بن أحمد البخاري الحنفي من بداية كتاب الغصب إلى نهاية المخطوطة دراسة و تحقيق، .15

 ه 1430- 2009جستير  رسالة ما–حمود السعدون, اشراف : عبدالمنعم خليل ابراهيم الهيتي، الجامعة اإلسالمية /بغداد  كلية الشريعة والقانون  
المحقق:   هـ(852الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت:   .16

 م 1972هـ/ 1392صيدر اباد/ الهند الطبعة: الثانية،  -مراقبة / محمد عبد المعيد ضان : مجلس دائرة المعارف العثمانية 
  1977  -هـ    1397،  4حمود محمد خطاب الّسبكي، تحقيق: أمين محمود خطاب : المكتبة المحمودية السبكية،  طالدين الخالص: م .17

 م
 م 1989ذيل الشقائق النعمانية لشيخ محمد افندي ، استانبول ، .18
دراسات الشريعة  رسالة في حكم التتن والقهوة: لمحمد فقهي العيني الحنفي أمين الفتوى دراسة وتحقيق : أ.د عثمان شاهين، مجلة   .19

 م 2018 13االسالمية /كلية االلهيات / جامعة اون دوكوز مايس /تركيا العدد.
 بيروت –هـ(: دار الفكر 1127روح البيان : إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )ت:  .20
هـ(تحقيق: 845لعباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )ت:  السلوك لمعرفة دول الملوك : أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو ا  .21

 م1997 -هـ  1418لبنان/ بيروت، الطبعة: األولى،  -محمد عبد القادر عطا  : دار الكتب العلمية 
هـ( تحقيق : مجموعة من  748سير أعالم النبالء  : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت :   .22

 م  1985هـ /  1405المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،  : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  
هـ( تحقيق: د / أحمد حجازى السقا،   793بد هللا التفتازاني الشافعي )ت:  شرح العقائد النسفية : سعد الدين مسعود بن عمر بن ع .23

 م   1987 - الطبعة: األولى  -القاهرة  -مكتبة الكليات األزهرية 
شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى باإلعتماد في االعتقاد : أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي )ت:  .24

 م  2012  - 1432مكتبة األزهرية للتراث الطبعة: األولى  هـ(  : 710
هـ( تحقيق : دار المعارف النعمانية ، 791شرح المقاصد في علم الكالم : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني)ت:   .25

 م 1981 -هـ  1401باكستان: 
هـ  مخطوطات جامعة الملك 979،   ( تاريخ النسخ 3292شرح المقصد في أصول الدين محمد بن محمد البابرتي، تحت الرقم ) .26

 سعودا .
هـ( تحقيق : علي 1014شرح كتاب الفقه األكبر لإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي : اإلمام المال علي القاري )ت: .27

 م  2016علمية ، بيروت ، لبنان . محمد دندل ، دار الكتب ال
ومي  الحنفي   .28 ين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الَباِبْرتي  الر  تحقيق: محمد  ،    شرح وصية اإلمام أبي حنيفة : أكمُل الدِّ

 م  2009هـ ،   1430العايدي وحمزة البكري  دار الفتح للدراسات والنشر ، الطبعة االولى ، 
هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي : دار إحياء التراث 261: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:    صحيح مسلم .29

 بيروت  –العربي 
هـ( 1069ِعَنايُة الَقاِضى وِكَفايُة الرَّاِضى َعَلى تْفسيِر الَبيَضاوي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت:   .30

 بيروت –شر: دار صادر دار الن
غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر : أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )ت:  .31

 م 1985 -هـ  1405هـ(: دار الكتب العلمية الطبعة: األولى، 1098



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

هـ( تحقيق : سالم 827ي البريقيني الشهير بالبزازي )ت:، الشيخ العالمة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكرد  الفتاوى البزازية .32
 م 2009مصطفى البدري ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان  الطبعة االولى ، 

هـ(    974الفتاوى الحديثية : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )ت:   .33
 دار الفكر .

 هـ(: دار المعارف، القاهرة . 756ى السبكي: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )ت: فتاو  .34
فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، اإلمام فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور  المعروف بقاضيخان   .35

 م  2009لبدوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان  الطبعة االولى ،هـ(، تحقيق : سالم مصطفى ا592األوزجندي الفرغاني)ت:
هـ(: دار الفكر ، الطبعة: بدون طبعة وبدون  861فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ت:  .36

 تاريخ.
النمساوية، .37 العلمية، جدة  محمد عايش : م  فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية  ، 1السعودية، ط  -ؤسسة سقيفة الصفا 

 . م 2008 - هـ  1429
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة  .38

 م 1941بغداد ،  -هـ( مكتبة المثنى 1067)ت: 
هـ( دار صادر 711الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت:  لسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو .39

 هـ  1414 - بيروت، الطبعة: الثالثة  –
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية : شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد  .40

 م  1982 -هـ   1402 - دمشق، الطبعة: الثانية  –هـ(: مؤسسة الخافقين ومكتبتها 1188)ت:  بن سالم السفاريني الحنبلي
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه : أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز  .41

  1424لبنان الطبعة: األولى،    – الكريم سامي الجندي : دار الكتب العلمية، بيروت    هـ(تحقيق: عبد616بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي )ت:  
 م  2004 -هـ 

هـ( المسايرة في علم الكالم: للكمال    906المسامرة في شرح المسايرة في علم الكالم: أبو المعالي كمال الدين بن أبي شريف المقدسي ) .42
يخ زين الدين قاسم الحنفي وضعناها في صلب الصحيفة عقب المسامرة مفصوال بينهما هـ وعلى المسايرة أيضا حاشية للش  861بن الهمام  

 هجريه  1317سنة -المطبعة الكبرى االميرية ببوالق مصر الحمية- بجدول وجعلنا التعقيبة للكتاب األول  ، الطبعة: األولى 
  1411  - بيروت، الطبعة: األولى    - دمشق  - القلم، الدار الشامية  المعالم األثيرة في السنة والسيرة: محمد بن محمد حسن ُشرَّاب، دار   .43

 هـ
هـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 626معجم البلدان : شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )ت:   .44

 م  1995
 م  2001 -هـ   1422، 1تركيا، ط –عقبة، قيصري أحمد طوران قره بلوط : دار ال -معجم التاريخ ، إعداد: علي الرضا قره بلوط  .45
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت  -معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة : مكتبة المثنى  .46
هـ(تحقيق: عبد السالم محمد هارون ، دار 395معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:   .47

 م. 1979  -ـ ه1399الفكر ،  
ار، 556الملتقط في الفتاوى الحنفية،اإلمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي  )ت: .48 ه( ،تحقيق :محمود نصَّ

 السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان
 هـ(: مؤسسة الحلبي548الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )ت:  .49
هـ(: طبع بعناية  1399هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت:  .50

 لبنان –أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت  1951وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

ح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، ألبي الفضل عبد هللا الحسني اإلدريسي، تحقيق : الشيخ علي الطهطاوي، دار واض  .51
 الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

اإلربلي    وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي .52
 م  1900،  1بيروت ط –هـ(  المحقق: إحسان عباس، : دار صادر 681)ت: 

 ثانيا: المخطوطات. 
مناط النجا في احكام االستنجاء  .2(  176) األجوبة القانعة عن األسئلة الواقعة لمحمد فقهي ،مكتبة دار اإلفتاء في اإلستانبول ، الرقم  .  1

 ( 2178)لمحمد فقهي العيني ، مكتبة السليمانية ، فاتح ،الرقم 
 ( 1/1058/ 1)مخطوطات دار الكتب القطرية ، برقم للبركوي ، وصية البركوي ،   .3

 هوامش البحث
 

إسماعيل البغدادي ، دار إحياء   هدية العارفين(  214/  10: عمر رضا كحالة : دار إحياء التراث العربي، بيروت )معجم المؤلفين(ينظر:  1)
 ( 322/ 2لبنان ) -التراث العربي بيروت 

 ( 322/  2( المصدر نفسه ) 131/  11(ينظر: المصدر نفسه )2)
م    2001 - هـ    1422،  1تركيا، ط  –أحمد طوران قره بلوط : دار العقبة، قيصري    - ، إعداد: علي الرضا قره بلوط    معجم التاريخ(ينظر:  3)
(5 /3503 ) 
 ( 33م )ص2009لمحمد فقهي العيني ، تحقيق : عثمان شاهين ، سامسون ،  أدب المفتينظر مثال : ( ي4)
 ( 3503/ 5) معجم التاريخ(ينظر: 5)
/  11)  معجم المؤلفين[  1و/ -( ]ق2178لمحمد فقهي العيني ، مكتبة السليمانية ، فاتح ،الرقم )   مناط النجا في احكام االستنجاء( ينظر:  6)

131 ) 
 ( 3/655م ) 1989لشيخ محمد افندي ، استانبول ،  ذيل الشقائق النعمانية( ينظر: 7)
  45و/-هامش[ ]ق  33و/-( ]ق176رقم )لمحمد فقهي ،مكتبة دار اإلفتاء في اإلستانبول ، ال  األجوبة القانعة عن األسئلة الواقعة(ينظر  8)

 هامش [
 [ 19و/-[ ]ق68و/-ق– 67ظ/-( ]ق176لمحمد فقهي، الرقم )األجوبة القانعة عن األسئلة الواقعة ( ينظر: 9)
 ( 322/  2) هدية العارفين( 214/  10) معجم المؤلفين(ينظر: 10)
 (614/ 3لشيخ محمد افندي ، ) ذيل الشقائق النعمانية( ينظر : 11)
 ( 727/ 3لشيخ محمد افندي ، ) ذيل الشقائق النعمانية: (ينظر12)
: لمحمد فقهي العيني الحنفي أمين الفتوى دراسة وتحقيق : أ.د عثمان شاهين، مجلة دراسات الشريعة رسالة في حكم التتن والقهوة(ينظر:  13)

 ( 699م )ص 2018 13االسالمية /كلية االلهيات / جامعة اون دوكوز مايس /تركيا العدد.
 المصدر نفسه .ينظر: (14)
 المصدر نفسه .(ينظر: 15)
 ( 322/ 2) هدية العارفين(ينظر: 16)
 ( 699لمحمد فقهي العيني الحنفي)ص رسالة في حكم التتن والقهوة(ينظر: 17)
 المصدر نفسه .(ينظر: 18)
  - هـ    1397،  4المحمودية السبكية،  ط : محمود محمد خطاب الّسبكي، تحقيق: أمين محمود خطاب : المكتبة  الدين الخالص(ينظر:  19)

 من هامش المحقق( 258/  3م )  1977
 من هامش المحقق(  258/ 3) المصدر نفسه(ينظر: 20)
 ( 3503/ 5) معجم التاريخ(، 322/  2) هدية العارفين(، 131/  11) معجم المؤلفين (ينظر:21)



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 

ضل عبد هللا الحسني اإلدريسي، تحقيق : الشيخ علي الطهطاوي، ، ألبي الفواضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن(ينظر:  22)
وبذيله التعليقات الحسان : مرعي بن   وتحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن( 35دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان )ص 

 ( 107)ص 2000 -  1421، 1يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن حزم،ط
 ( 107)ص تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن(ينظر: 23)
 ( 322/ 2) هدية العارفين(ينظر: 24)
 (كما سيأتي بيان ذلك  في قسم التحقيق 25)
 ( 131/  11) معجم المؤلفين(ينظر: 26)
 ( 699)صرسالة في حكم التتن والقهوة لمحمد فقهي العيني الحنفي(ينظر: 27)
 ( 322/ 2) هدية العارفين(ينظر: 28)
 ( كما سيأتي بيان ذلك في مؤلفاته .29)
 واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن(قال الشيخ أحمد عبد العال الطهطاوي  :" وهو من فقهاء الحنفية "  ينظر:  30)

 من الهامش للمحقق( 258/ 3(والدين الخالص ) 35)ص
 وحيدة نسخة  فلها  .الفتوى  أمانة فيها ب وظائفه مختلف أثناء في الواقعة  األسئلة  عن فتاويه من فقهي محمد صنفه الفتاوى  في كتاب (هو31)

 ( 699لمحمد فقهي العيني الحنفي)ص والقهوةرسالة في حكم التتن ينظر:  . 176 :الرقم بإستانبول، اإلفتاء دار مكتبة في مسوّدة
 فقهي محمد رّتبه بخطه ثمّ  فتاويه من اليكيشهري  أفندي هللا عبد الفضل أبو  اإلسالم شيخ أواًل  جمعها الفتاوى  كتاب - األصل في - (هو32)

رسالة في حكم التتن ينظر:    .العامرة الطباعةدار   في  ه1266سنة  المحرم في  الكتاب هذا طبع لقد  .والفصول األبواب من يناسب فيما كتابا
 ( 699لمحمد فقهي العيني الحنفي)ص والقهوة

 ( 699لمحمد فقهي العيني الحنفي)صرسالة في حكم التتن والقهوة ينظر:  .شاهين عثمان بتحقيق م2009 سنة سامسون، في (طبع33)
رسالة في حكم التتن ينظر:    و( 26-ظ25) ورقي    3  /3924 الرقم سرز، قسم السليمانية، مكتبة في –عليها عثرنا– واحدة نسخة ( لها34)

 ( 699لمحمد فقهي العيني الحنفي)ص والقهوة
فيها موجزة رسالة (هي35) ينظر:   في الطالق وقوع  من  الراجح هو ما  بّين  والقهوةالحلف  التتن  حكم  في  العيني   رسالة  فقهي  لمحمد 

 ( 699الحنفي)ص
رسالة في حكم ينظر:  .)و 14 - ظ 12 ورقي بين( ، 178 :الرقم فاتح، السليمانية، مكتبة فقهي، لمحمد االستنجاء أحكام في النجا (مناط36)

 ( 700لمحمد فقهي العيني الحنفي)ص التتن والقهوة
 ( 3503/ 5(ينظر: معجم التاريخ )37)
 ( 3503/ 5) معجم التاريخ(ينظر: 38)
محمد عايش   ،فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية(322/  2)  هدية العارفين(،  214/  10)  معجم المؤلفين(ينظر:  39)

 (  3504/ 5) معجم التاريخ( 360)ص:  .م 2008 -هـ  1429،  1السعودية، ط -: مؤسسة سقيفة الصفا العلمية، جدة 
 ( 360)ص: فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية(131/ 11)المؤلفينمعجم (ينظر: 40)
 ( 3503/ 5) معجم التاريخ(ينظر: 41)
 .المصدر نفسه(ينظر:  42)
 ( 700الحنفي)صرسالة في حكم التتن و( ينظر: 143- ظ128)بين ورقي  11 7905 :الرقم بايزيد، الدولة، (مكتبة43)
 ( 700الحنفي)صرسالة في حكم التتن ( ينظر: 141-54بين ورقي ( ،604الرقم  باشا، َبرَتوْ  قسم السليمانية، (مكتبة44)
 ( 3503/ 5) معجم التاريخ(ينظر: 45)
 ( في )ب( ]على سيدنا ومولينا داعي الخلق إلى دين اإلسالم[. 46)
 ( في )ب( ]وعلى آله وأصحابه الّسائقين إلى دار الّسالم[. 47)
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ه ،وصارت (ُقْسَطْنِطيِنّيُة: ويقال قسطنطينة، بإسقاط ياء النسبة، كان اسمها بزنطية، فنزلها قسطنطين األكبر ، وبنى عليها سورًا وسماها باسم48)
 ([226)ص:  المعالم األثيرة(،  347/ 4) معجم البلداندار ملك الروم، وهي مشهورة بالعظمة والحسن ،واسمها اآلن : إسالمبول ] 

 )ب( ]اعتادوه[.  ( في49)
 ([ 186/ 34) تاج العروس (،294/ 12) لسان العرب (135/ 1) مقاييس اللغة (،313/ 12) تهذيب اللغة(ينظر: ]50)
وبكل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة أي   -صلى هللا عليه وسلم    -(قال جمهور األشاعرة والماتريدية: اإليمان هو التصديق بالنبي  51)

النفس لذلك؛ إجماال فيما علم إجماال كاإليمان بالمالئكة والكتب والرسل وتفصيال فيما علم اإلذعان، والقبو  ل مع الرضا، والتسليم وطمأنينة 
المسامرة في  (  1/81) شرح العقائد النسفية (2/247شرح المقاصد )تفصيال كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى  والتوراة واالنجيل .. ينظر: ]

 ([ 420/  1)لوامع األنوار البهية ( 69)ص:  أقاويل الثقات (139)ص:  الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي  (1/279) شرح المسايرة
وقيل: هو التصديق بالقلب واللسان،    ([ بقوله :"211/  1)  عنايه القاضي وكفاية الراضي(ذكر ذلك الشهاب في حاشيته على البيضاوي]52)

( [بقوله : " أن اإليمان يكون اسما  2/248)شرح المقاصدأصحابه ومحققي األشاعرة" والتفتازاني في ]وهو منقول عن أبي حنيفة، ومشهور عن  
المسامرة  لفعل القلب واللسان فهو اسم للتصديق المذكور مع اإلقرار وعليه كثير من المحققين وهو المحكي عن أبي حنيفة"  وابن الهمام في ]

إليمان تصديق بالقلب واللسان ويعبر عنه بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان )وهو منقول عن أبي  ([ بقوله " أن ا281/ 1)  في شرح المسايرة
حنيفة( رحمه هللا )ومشهور عن أصحابه و( عن )بعض المحققين األشاعرة( قالوا:  لما كان اإليمان لغة : )هو التصديق والتصديق كما يكون 

)يكون باللسان( بأن يقر بالوحدانية وحقية الرسالة وإذا كان مفهوم اإليمان مركبا من التصديقين   بالقلب( بمعني إذ عانه وقبوله لما انكشف له
العجز(    )فيكون كل منهما( أي من التصديق القلبي والتصديق اللساني )ركنا في الباب( أي في مفهوم اإليمان )فال يثبت اإليمان إال بهما إال عند

ت بتصديق القلب فقط في حقه فالتصديق ركن ال يحتمل السقوط أصال واإلقرار قد يحتمله وذلك في حق عن النقط باللسان فإن اإليمان يثب
 العاجز عن النطق والمكره" . 

 ( ما بين المعقوفتين سقطت من األصل وأثبتت من )ب(.53)
هـ.[ بقوله : "أن  1375مصر سنة    ، ط مطبعة الحلبي،87-86، صشرح الفقه األكبر لعلي القاري (نقل ذلك أيضا اإلمام علي القاري ]54)

مرًا باطنًا،  جمهورًا من المحققين ذهبوا إلى أن اإليمان هو التصديق بالقلب، وإنما اإلقرار شرط إلجراء األحكام في الدنيا، لما كان تصديق القلب أ
ؤمنًا في أحكام الدنيا، ومن أقرَّ بلسانه، ولم  ال بد له من عالمة، فمن صدق بقلبه، ولم ُيقّر بلسانه فهو مؤمن عند هللا تعالى، وإن لم يكن م 

([ بقوله : " ذهب جمهور المحققين الى ان االيمان التصديق 93/  9)  روح البيانيصدق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس" ونقل ذلك صاحب تفسير ]
ان تصديق القلب امر باطن ال يطلع عليه أحد ال  القلب وانما اإلقرار شرط ال جزؤه الجراء االحكام فى الدنيا كالصالة عليه في وقت موته لما 

 رطه "بد له من عالمة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند هللا لوجود التصديق القلبي وان لم يكن مؤمنا في احكام الدنيا النتفاء ش
ه، له  710في الحنفي ، حافظ الدين، توفي سنة  (وهو العالمة  أبو البركات النسفي : عبد هللا بن أحمد بن محمود ، أبو البركات النس55)

" كشف مصنفات جليلة، منها " مدارك التنزيل " ثالثة مجلدات، في تفسير القرآن، و " كنز الدقائق " في الفقه، و " المنار " في أصول الفقه و 
 ([67/  4)  كلياألعالم للزر األسرار " شرح المنار، و " الوافي " في الفروع ، وعمدة العقائد"  ينظر: ] 

" التصديق بالقلب هو اإليمان الواجب على العبد حتما هلل تعالى، وهو أن  ([:  1/370)   :شرح العمدة  قال أبو البركات النسفي في كتابه ] 
كتبه، يصدق الرسول عليه السالم فيما جاء به من عند هللا تعالى، إذ فيه تصديق بجميع ما يجب التصديق به، ففيه  اإليمان باهلل، ومالئكته، و 

، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند هللا تعالى، فهو مؤمن فيما بينه وبين ورسله، واليوم اآلخر، وبجميع ما يجب اإليمان به على التفصيل
أصح  هللا تعالى، واإلقرار شرط إجراء أحكام اإلسالم. وهو المروي عن أبي حنيفة رضي هللا عنه، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهو  

 الروايتين عن األشعري" أ.ه. 
مل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الرومي المصري الحنفي ، نسبة إلى َباَبْرتى وهي ناحية من نواحي  (هو اإلمام المحقق الشيخ أك56)

كبر  بغداد ، وأخذ عن أبي حيان الغرناطي األندلسي، واألصفهاني، وابن عبد الهادي المقدسي وغيرهم، من تواليفه : )االرشاد في شرح الفقه األ
الدرر   (،172/  5]السلوك لمعرفة دول الملوك )ه. ينظر:  786رار في مشارق األنوار للصغاني ( توفي سنة  ألبي حنيفة ( و) تحفة األب

 ([ 42/  7) ( األعالم للزركلي1/ 6الكامنة )
 (الكتاب مخطوط ولم أقف عليه محققا . 57)
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 ([ 1806/  2) كشف الظنون ( ينظر : ]58)
([: " َوِعنَد المتكلِّمين: هو تصديُق الرسول محمد عليه السالم  81- 80ظ،و/-)قشرح المقصد في أصول الدينقال الشيخ األكمل في كتابه ]  

  من فهو بالقلب فيما علم مجيئه به من عند رّبه. وهو فرض دائم ال يحتمل الّسقوط أبدًا ال بعذر كاإلكراه وال بغيره، فمن صّدقه في ذلك فهو مؤ 
الماتريدي، مؤمٌن بينه وبين هللا تعالى ، واإلقراُر شرُط إجراِء أحكام اإلسالم ، هذا هو المروي  عن أبي حنيفة ، وإليه ذهب الشيُخ أبو منصور  

 وأبو الحسن األشعري والقاضي أبو بكر الباقالني وأبو إسحاق اإلسفرائيني والمحققون من أصحاب الشافعي".أ.هـ  
 فتين في األصل ]في[ والصواب  ما أثبتناه من )ب(.( ما بين المعقو 59)
([ :اإليمان عند المتكلِّمين: هو تصديُق محمٍد صلى هللا عليه وسلم فيما جاء به  1/60)   شرح وصية اإلمام(قال الشيخ األكمل في كتابه ] 60)

وُرُسله واليوم اآلخر وغير ذلك ممَّا يجب اإليماُن به على  من عند هللا. فإنَّ فيه تصديَق ما يجب التصديُق به، كاإليمان باهلل ومالئكته وُكُتبه  
، هذا هو  التفصيل، فَمن صدَّق الرسوَل فيما جاء به من عند هللا فهو مؤمٌن بينه وبين هللا تعالى ، واإلقراُر شرُط إجراِء أحكام اإلسالم عليه

 ريدي، وأبو الحسن األشعري" المروي  عن أبي حنيفة رحمه هللا ، وإليه ذهب الشيُخ أبو منصور المات
 ( في )ب( ]صلى هللا عليه وسلم[.61)
 ( في )ب( ]ينافي[. 62)
 (ما بين المعقوفتين زيادة أثبتت من مصدرها األصلي ليستقيم بها الكالم . 63)
 ([ 1/326) المسامرة في شرح المسايرة(ينظر: ]64)
الدين: محمد بن همام الدين: عبد الواحد، الشهير: بابن الهمام. المتوفَّى: (المسايرة، في العقائد المنجية في اآلخرة للشيخ، اإلمام، كمال  65)

. شرع أوال: في اختصار )الرسالة القدسية( . لإلمام الغزالي. ثم عرض لخاطره الشريف: استحسان زيادات على ما فيها. فلم يزل 861سنة  
أنه سايره في تراجمه. وزاد عليها: خاتمة بعدها، ومقدمة في صدر الركن  يزيد، حتى خرج التأليف عن القصد األول. فصار تأليفا مستقال. غير  

 األول.وعليه شروح ، منها: شرح الشيخ، كمال الدين: محمد بن محمد، المعروف: بابن  أبي شريف القدسي، الشافعي. وسمَّاه: )المسامرة، في 
 ([ 1667-1666/  2)كشف الظنون هـ .ينظر: ]905شرح المسايرة( . وتوفي: سنة 

( هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي الحنفي، محدث الديار المصرية ومفتيها، برز في علوم كثيرة، وله مؤلفات نافعة منها 66)
 ( 27/ 15ط الرسالة )  سير أعالم النبالء  (،71/  1) وفيات األعيان هـ ينظر:] 321شرح العقيدة الطحاوية، توفي سنة 

حنيفة النعمان بن ثابت التيمي موالهم، الكوفي، فقيه العراق، وأحد أئمة اإلسالم، والسادة األعالم، وأحد األئمة األربعة أصحاب (اإلمام أبو  67)
ل  المذاهب المتنوعة، أدرك عصر الصحابة ورأى أنس وغيره، وروى عن جماعة من التابعين. قال الثوري وابن المبارك: "كان أبو حنيفة أفقه أه

سير أعالم   (، 445/  15ت بشار )  تاريخ بغدادهـ( على القول الصحيح ينظر: ]  150هـ( ، وتوفي سنة )   80زمانه". ولد سنة ) األرض في  
 ([ 390/  6ط الرسالة ) النبالء

ة  (ومن أصحابه محمد بن الحسن ، وأبو يوسف يعقوب بن محمد القاضي ، وزفر بن هذيل ، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وابن سماعة ،وعافي68)
 ([ 12/ 2) الملل والنحلالقاضي ، وأبو مطيع البلخي ،وبشر المريسي. ]

 ([ 2/163) جامع الفصولين( ، 1/243)الملتقط في الفتاوى الحنفية(ينظر: ]69)
مآل  هـ، وهو:556(الملتقط، في الفتاوى الحنفية: لإلمام، ناصر الدين، أبي القاسم: محمد بن يوسف الحسيني، السمرقندي. المتوفى: سنة 70)

 ([ 1813/ 2)كشف الظنون هـ. ينظر: ]549الفتاوى. ثم جمعه في: أواخر شعبان، سنة 
ه وهو كتاب،  823(جامع الفصولين في الفروع: لشيخ بدر الدين: محمود بن إسرائيل، الشهير: بابن قاضي سماونه، الحنفي. المتوفى: سنة  71)

امالت خاصة. جمع فيه بين فصول العمادي، وفصول األسروشني، وأحاط، وأجاد.  مشهور؛ متداول في أيدي الحكام، والمفتين، لكونه في المع
 ([566/ 1)كشف الظنون ينظر: ]

 [ (193/ 1غمز عيون البصائر ) (،47األشباه والنظائر البن نجيم )ص: (ينظر: ]72)
الصحيح المشهور، توفي بنيسابور سنة  (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسين النيسابوري، حافظ، من أئمة المحدثين، صاحب73)
 ([ 194/ 5) وفيات األعيان (125/ 2) تذكرة الحفاظهـ( . ]261)
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(وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه كثيرًا، أسلم عام خيبر وشهدها، الزم  74)
اإلصابة في تمييز ه( وهو ابن ثمان وسبعين سنة ]59أصحاب رسول هللا، توفي بالمدينة )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان من أحفظ  

 ([ 267/ 4) الصحابة
الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم    ، كتاب الحيض ، باب  أخرجه مسلم في صحيحه(75)
(362( )1 /276 ) 
 ( في )ب( ] فيه [ . 76)
 [(204/ 1غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر ) (،50األشباه والنظائر البن نجيم )ص: (ينظر: ]77)
 [(204/ 1المصدر نفسه ) (،51المصدر نفسه )ص: (ينظر: ]78)
 ( في )ب( )المقّدم ( . 79)
هـ. من مؤلفاته 981هـ وتوفي  926لد سنة  (محمد البركوي: هو محمد بن پير علي البركوي تقي الدين الرومي الفقيه الحنفي الصوفي، و 80)

 َ([ 252/ 2) هدية العارفين الطريقة المحمدية، والسيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم، وغيرهما. ينظر:]
 ([ 252/ 2) هدية العارفين( واسمها : وصيت نامه تركي ِفي كراريس.  ينظر: ]81)
 ( في )ب(] اولدي ايسه[. 82)
 تدم دين اسالمه كردم[. ( )ب( ]توبة ا83)
 ([ 111ظ/-، ق 111و/-،مخطوط )ق وصية البركوي (]84)
 (]إلى آخر ما قال [ سقطت من )ب(85)
 ( )ب( ]فال يضر[. 86)
فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام   (كل من اشترى جارية كان االحتياط في أن يتزوجها حتى تحل له ، إما بالنكاح أو بملك اليمين. ينظر:]87)

 ([ 104/ 2)أبي حنيفة النعماناألعظم 
م. و "التاتارخانية" كتاب عظيم في مجلدات 899هـ =286( التاتارخانية في الفتاوى" لإلمام الفقيه عالم بن عالء الدين الحنفي المتوفى سنة  88)

 ([ 947/ 2)كشف الظنون وقيل: أن مؤلفها سماها زاد المسافر في الفروع أيضا ينظر: ]
 ([ 4/277) تارخانية في الفقه الحنفيالفتاوى التا] ينظر:(89)
 ( )ب( ]اختاره[.90)
ُنَجْيم )ت:  (91) هـ (: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصري. له تصانيف، منها   970ابن 

جزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، و )الرسائل  )األشباه والنظائر( في أصول الفقه و )البحر الرائق في شرح كنز الدقائق( فقه، ثمانية أ
 ([. 64/ 3) األعالم للزركليالزينية(  في مسائل فقهية، و )الفتاوى الزينية( ينظر:] 

 ([ 134/ 5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق] جاء ذلك في باب أحكام المرتدين ينظر: (92)
 وأثبتت من )ب( .( ما بين المعقوفتين سقطت من األصل  93)
 لم أقف عليه.  (94)
ه(. لخص فيه: نواد الواقعات، عرية  638منية المفتي في فروع الحنفية: للشيخ، اإلمام: يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني )ت: بعد (95)

 ([ 1887/ 2)كشف الظنون عن الدالئل. ينظر:] 
 ([ 2/475، ) البزازية الفتاوى ] أي من كتاب الكراهية في الفتاوى البزازية  ينظر: (96)
 البزازية، في الفتاوى للشيخ، اإلمام، حافظ الدين: محمد بن محمد بن شهاب، المعروف: بابن البزاز الكردري، الحنفي. (97)

 ه( وهو: كتاب جامع. لخص فيه: زبدة مسائل الفتاوى، والواقعات، من الكتب المختلفة، ورجح ما ساعده الدليل. 827)ت:
كشف الظنون ه(ينظر: ]812ه التعويل. وسماه: )الجامع الوجيز( .فرغ من جمعه وتأليفه: كما ذكره في أواسط كتابه: عام)وذكر األئمة: أن علي

(1 /242 ]) 
 ( ما بين المعقوفتين سقط من األصل وأثبت من )ب( . 98)



   

         

 وحتقيقه[ دراسة 1147جتديد اإلميان تأليف اإلمام حممد فقهي العيين ]ت:  

  

  

 

 ([ 475/ 2) الفتاوى البزازية،] ينظر: (99)
 ([ 1/245) الملتقط في الفتاوى الحنفية،(ينظر: ]100)
 ([ 1/326)]المسامرة في شرح المسايرة  ينظر:(101)
 ([ 231/  3)]فتح القدير للكمال ابن الهمام  ينظر:(102)
 ([ 49/ 2)]البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ينظر:(103)
 ([ 84/ 1)]شرح العقائد النسفية  ينظر:(104)
الفارابّي اإلتقاني العميدي، أبو حنيفة، قوام الدين: فقيه حنفي. ولد في إتقان هـ (:أمير كاتب بن أمير عمر    758  -  685اإلتقاني :)(  105)

ة  )بفاراب( وورد مصر وبغداد، وسكن دمشق ودّرس بها، ثم عاد إلى القاهرة فاستوطنها إلى أن مات. من كتبه شرح على الهداية في فقه الحنفي
 ( 14/ 2)ي : ]األعالم للزركلسماه )غاية البيان( ست مجلدات منه ينظر

 ( لم أقف عليه . 106)
.ه  سماه 616للشيخ، اإلمام، العالمة، برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي. المتوفى: سنة    (107)

 ([  1619/ 2)كشف الظنون )المحيط البرهاني، في الفقه النعماني( في مجلدات. ثم اختصره. وسماه: )الذخيرة( . ]
 ([171/  3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني" أن من قال: أنا مؤمن إن شاء هللا إنه يكفر في الحال" ]  ال اإلمام برهان الدين : ق 
ه( ولد ببخارى وتوفي بسرخس 542-ه 482( الخالصة : " خالصة الفتاوى " للشيخ اإلمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري ) 108)

 ([ 33/ 5) معجم المؤلفين(و  718/ 1)كشف الظنون معتمد . ] وكتابه هذا مشهور و 
 ([ 1/344) خالصة الفتاوى ] قال صاحب الخالصة :" وفي الفتاوى رجل قال أنا مؤمن إن شاء هللا يكفر إن قال من غير تأويل" ينظر:

 ([ 439/ 2)الفتاوى البزازية ينظر :] ( 109)
 وأثبتت من )ب(ما بين المعقوفتين سقطت من األصل  ( 110)
([ : " كذا ذكره التقى السبكي في رسالة له في هذه المسألة ورأيت بخط المذكور في اخر تلك 2/262)  إتحاف المتقين( قال الزبيدي في]  111)

انت قالت  الخطاب فى بعض روايته وعائشة  م  الرسالة ما نصه وممن قال باالستثناء عبد هللا بن مسعود واختلف فى رجوعه عنه وعمر بن 
  المؤمنون ان شاء هللا تعالى ومن بعدهم الحسن وابن سيرين وطاوس وابراهيم النخعى وابو وائل ومنصور ومغيرة وابن مقسم واالعمش وليث بن
ة  ابى اسلم وعطاء بن السائب وعمارة بن القعقاع والعالء ابن المسيب واسمعيل بن ابى خالد وابن شبرمة وسفيان الثورى وحمزة الزيات وعلقم

اسحق بن راهوية وابن عيينة وحماد بن زيد والنضر بن شميل ويزيد بن زريع والشافعى واحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وابو يحيى و 
صاحب الحسن واالجرى وابو البحترى سعيد بن فيروز والضحاك ويزيد بن ابى زياد ومحل بن خليفة ومعمر وجرير بن عبد الحميد وابن المبارك  

وزاعى وسعيد ابن عبد العزيز وابن مهدى وابو ثور وابو سعيد بن االعرابى رحمهم هللا تعالى هكذا رأيت بخطه اال انى رتبتهم كما  ومالك واال
ترى على ترتيب الطبقات فى الغالب وقد وجدت جماعة من اضراب هؤالء فى كتاب ألسنة الاللكائى فمن الصحابة على بن ابى طالب ومن 

 ابى مليكة وسليمان بن بريدة وعطاء ابن يسار وعبد الرحمن والد العالء وبكير الطائى وميسرة وغيرهم" المخالفين لهم ابن  
 ([244)ص:  تقريب التهذيب]  (112)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق(53/ 1) فتاوى السبكي](113)  ( [. 326)صالمسامرة (،  50/ 2) ََ
 والصواب ما أثبت من )ب(في األصل )كتب( ( ما بين المعقوفتين 114)
ْبكي )(115) ين الس  هـ (:علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي األنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقّي الدين:    756  -  683َتِقّي الدِّ

 ([302 / 4) األعالم للزركليشيخ اإلسالم في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات.] 
 لم أقف عليها ..وقد أشار إليها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين كما سبق .( 116)
 ( [.326)ص  المسامرة(،  49/  2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (117)
سالة  (118) هللا ذنوبهم وستر هللا  بعون هللا الملك المعين كتبها الفقير إلى هللا تعالى السيد محمد بن محمد بن محمد غفر  في )ب( ]تم ت الر 

 ه[ 1191عيوبهم سنة 
 


