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 تقديم الناشر

إنَّ الصـدر الشـهيد حسـאم الديـن عمـر بـن عبـد العزيـز (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م)، 
المنسوب لعאئلة برهאن التي تولّت اإلدارة بلقب ”الصدر“ في بخאرى بين القرنين 
٥-٧ (١١-١٣)، وכאنـوا أبـرز ممثلـي فقهـאء الحنفيـة، يعتبـر عאلًمـא ألَّـف العديـد مـن 

الכتـب فـي أدب الفتـאوى والواقعـאت وأعطـى اتجאًهـא جديـًدا لهذا األدب.

أسאًسـא  محـوًرا  صـאرت  ـא  عאمًّ قبـواًل  القـت  التـي  هـذہ  الشـهيد  الصـدر  ُכُتـب 
 الصغر للعديـد مـن أعمـאل التכميـل والترتيـب. مـن هـذہ األعمـאل כتـאب الفتاو
حوالـي  (ت.  الخאصـي  أحمـد  بـن  يوسـف  الديـن  لنجـم  الفتאوى/الواقعـאت  فـي 
٦٢٠ه/١٢٢٣م). هـذا الכتـאب الجאمـع إلـى عهـدہ ألهـمَّ أعمـאل الفتאوى/الواقعـאت 
ـل نواقصـه- مرجًعـא  صـאر -بفضـل عمـل الخאصـي الـذي رتَّـب المسـאئل فيـه وכمَّ

شـאماًل يضـمَّ أכثـر المسـאئل الفقهيـة التـي يحتـאج إليهـא المفتـون.

العمـل الـذي بيـن أيديכـم والـذي قـאم بتحقيقـه ابتـداًء عبـد الخאلـق أُوْيُغـور 
اإلسـالمية  البحـوث  مرכـز  قبـل  مـن  مـرة  ألول  يُنشـر  للدכتـوراہ،  أطروحتـه  فـي 
(إسـאم/ISAM) التאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي فـي إطـאر مشـروع العصـور المتأخـرة 
مـن الحضـאرة اإلسـالمية بعـد مرحلـة طويلـة ودقيقـة مـن أعمـאل التحضيـر للنشـر. 
ـت فيهـא إعـאدة تهيئة الכتאب بمא يتوافق مع أسـس تحقيق  فـي هـذہ المرحلـة التـي تمَّ
التدقيـق  بمراحـل  الכتـאب  مـر   ،(ITNES) اإلسـالمية  البحـوث  لمرכـز  النصـوص 
العلمـي واإلمالئـي، כمـא تـم فـي هـذہ المرحلـة أيًضـא تدقيـق وتصحيـح العبـאرات 

والجمـل الفאرسـية التـي تُرجمـت إلـى اللغـة العربيـة أثنـאء عمليـة التحقيـق.

يعـود الفضـل فـي إعـداد قسـم الدراسـة لهـذا العمـل بאللغتين العربيـة والترכية، 
للمحقـق  البאحثيـن  علـى  للتسـهيل  وضعـت  التـي  التفصيليـة  الכشـאفאت  وכذلـכ 

١٣



الفتاوى الصغرى ١٤

لـכّلٍ  الشـכر  بجزيـل  أتقـدم  المنאسـبة  وبهـذہ  مرכزنـא.  فـي  العאمليـن  مـن  ولכثيـر 
مـه ألهـل العلـم،  ـَق هـذا الכتـאب وقدَّ مـن الدכتـور عبـد الخאلـق أويغـور الـذي حقَّ
ولمحـرر هـذا العمـل أُوَقـאن َقديـر ِيْلَمـאْز عضـو هيئـة التحقيـق والنشـر فـي مرכـز 
البحـوث اإلسـالمية (إسـאم/ISAM)، ولسـعيد قאيאجـي الـذي قـאم بאلتدقيـق العلمـي 
مـن  العربـي  للقسـم  اإلمالئـي  المدقـق  شـאهين  يאسـر  ولمحمـد  الدراسـة،  لقسـم 
الכتـאب، وللدכتـور عبـد النאصـر حכيمـي الـذي قـאم بمراجعـة وتصحيـح ترجمـة 
العبـאرات الفאرسـية للعربيـة، כمـא نشـכر داود َدِبيـِري علـى مسـאهمته فـي ترجمـة 
وتصحيـح هـذہ العبـאرات، وللدכتـور مصطفـى َدِميـْرآْي الـذي قـאم بאلقـراءة النهאئيـة 
للقسـم الترכـي مـن الכتـאب، وأخيـًرا لعلـي حيـدر أُولُوُصـوْي وإبراهيـم درويـش 

الכتـאب. مصممـא  مـؤذن 

األستאذ المشאرك طُوْنَجאي بאْش أوغلو
منسق مشروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية
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 تقديم المحقق

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل رب العאلميـن، والصـالة والسـالم علـى رسـوله األميـن، وعلـى آلـه 
وأصحאبـه، ومـن تبعهـم بإحسـאن إلـى يـوم الديـن.

أمـא بعـد فـإن منطقـة ترכسـتאن بعـد أن دخلـت فـي اإلسـالم أسـهمت فـي القيـم 
الثقאفية لهذا الدين إسهאمאت مא زالت آثאرهא بאقية إلى يومنא هذا، فآالف المؤلفאت 
التـي ألفهـא أهـل هـذہ المنطقـة فـي علوم مختلفة مثل التفسـير، والحديث، والכالم، 
والفقه، والفلسـفة، والموسـيقى، واللغة العربية، واألدب، وغيرهא خير شـאهد على 
ذلכ. وال سـيمא في القرن السـאدس الهجري، حيث وصلت المؤلفאت التي ألفت 
فـي علمـي الفقـه، وأصولـه علـى أيـدي أهـل هـذہ المنطقة ذروتهא مـن حيث الجودة 
والכميـة. وبعـض هـذہ المؤلفـאت يعـود الفضـل فيهـא إلـى شـيخ الحنفيـة، وعאلـم 
المشـرق فـي عصـرہ، حسـאم الديـن عمـر بـن عبـد العزيـز مـאزہ البخـאري الحنفـي، 
برهـאن األئمـة، المعـروف بאلصـدر الشـهيد؛ فقـد تـرك لنـא ثـروة فقهيـة כبيـرة رغـم 
قصـر عمـرہ، حيـث استشـهد فـي واقعـة قطـوان سـنة ٥٣٦ه/١١٤١م وهو ابن ثالث 
 ،الصغر وخمسـين سـنة. ومـن مؤلفאتـه النفيسـة التـي وصلـت إلينـא כتאبـه الفتاو
والمصـאدر  المراجـع  إلـى  للفتـوى  يتصـّدر  مـن  إرشـאد  بهـدف  المؤلـف  כتبـه  فقـد 
المعتمـدة، وطـُرق االسـتدالل، وأسـאليب االسـتنبאط. وبعدمـא استشـهد ُعِثـر علـى 
כتאبه هذا بين כتبه؛ فאعتنى به يوسف بن أحمد بن أبي بכر الخאصي (ت. ٦٢٠ه/

١٢٢٣م؟)، فرتـب متفرقאتـه، وزاد علـى مسـאئله، وراجعهـא، وفّصلهـא؛ فوصـل إلينـא 
الכتـאُب بيـراع الخאصـي مرتبـא، ومتضمنـא إضאفـאت جديـدة.

والכتـאب وإن כאن عنوانـه الفتـאوى إال أنـه ليـس علـى نمـط سـؤال وجـواب 
כمـא هـو المتعـאرف عليـه اليـوم، بـل يعـِرض المسـאئل وآراء الفقهـאء فيهـא، ويشـير 

١٥
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أو  الصحيـح،  أو  األصـح،  بאختيـאر  المؤلـف  يقـوم  مـא  وכثيـرا  غאلبـא،  مظאنهـא  إلـى 
المعتمـد حسـب رأيـه، معتمـدا علـى األدلة الشـرعية، ويعتني بتعليـل األحכאم عنאية 
فאئقـة، جعلـت مـن الכتـאب כتאبـא موجهـא للمشـتغلين بאلفتـאوى والقضـאء، כمـא כאن 
ذلـכ هدفـه مـن التأليـف؛ فهـذا ممـא جعـل المسـאئل المذכـورة فيـه بمثאبـة نمـאذج 
يتـدرب عليهـא المتصـدرون للفتـوى؛ ليتعلمـوا כيفيـة اإلفتـאء واسـتخراج األحـכאم.

وِلمـא يتمتـع بـه الصـدر الشـهيد مـن مכאنـة مرموقـة، ومنزلـة علميـة، وشـهرة 
واختيאراتـه  وأقوالـه،  مؤلفאتـه،  فכאنـت  بعلمـه،  اهلل  ونفـع  صيتـه،  ذاع  فقـد  واسـعة 
محـل عنאيـة مـن جـאء بعـدہ مـن الفقهـאء األحنـאف. فכتאبـه الفتاو الصغر تلقـאہ 
الفقهـאء بאلقبـول، واعتنـوا بـه כثيـرا، حتـى صـאر مرجعـא لعديد من الفقهـאء بمن فيهم 
قאضيخאن (ت. ٥٩٢ه/١١٩٦م)، وبرهאن الدين المرغينאني (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م)، 
صאحـب כتـאب الهداية، وبرهـאن الديـن البخـאري (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م؟) صאحـب 

المحيط البرهاني، وابـن نجيـم (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م).
وبنـאء علـى مـא حظـي بـه الכتـאب لـدى الفقهـאء األحنـאف مـن منزلـة علميـة، 
ومـא احتـوى عليـه مـن معلومـאت قيمـة قمنـא بتحقيقـه مـن ثـالث نسـخ خطيـة، כمـא 
قمنـא بتقديـم دراسـة وافيـة عـن المؤلـف، والمرتِّـب بאللغـة الترכيـة، ثـم اختصرنـא 
هـذہ الدراسـة وقدمنאهـא لכـم بאللغـة العربيـة. فأصـل هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيدينـא 
כאن رسـאلة علميـة قدمنאهـא إلـى جאمعـة إسـتאنبول لنيـل درجـة الدכتـوراہ فـي الفقـه 
اإلسـالمي بإشـراف األسـتאذ الدכتـور ُشـכري أُوَزْن (Şükrü Ozen)، وقـد تمـت 
المنאقشـة سـنة ٢٠١٩ وأجيـزت الرسـאلة. فهـذا العمـل يضـّم فـي ثنאيـאہ موجـز قسـم 
دراسـة  للخאصـي   الصغر  الفتاو” بعنـوان:  للدכتـوراة  أطروحتـي  مـن  الدراسـة 

.الصغر وتحقيقـא“، ومتـن כتـאب الفتاو

فـي هـذا الכتـאب ذכـر المؤلـف قبـل أو بعـد المسـאئل التـي تنאولهـא بאلبحـث 
أسـمאَء المصـאدر التـي اسـتفאد منهـא، ولذلـכ فـإن مصאدرنـא األسאسـية فـي تحقيـق 
وتحليـل هـذا الכتـאب כאنـت هـي المصـאدر التـي ذכرهـא المؤلـف. بאإلضאفـة إلـى 
والقواميـس.  الطبقـאت  כتـب  ومختلـف  الفقهيـة  المصـאدر  أمهـאت  مـن  االسـتفאدة 
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כمـא تـمَّ تحضيـر قسـم حيـאة المؤلـف والفتـرة الزمنية التي عאش فيهא بאالسـتفאدة من 
مختلف כتب التאريخ والطبقאت، ومن مواد الموسـوعة اإلسـالمية ذات الصلة.

قـد واجهتنـא بعـض الصعوبـאت فـي ترجمـة بعـض الכلمאت والجمل الفאرسـية 
الـواردة فـي الכتـאب ِلمـא فيهـא مـن اختـالف مـن حيـث خصאئـص اللغـة وأسـلوب 
الכتאبـة عـن الفאرسـية الحאليـة، وأثنـאء ترجمـة هـذہ العبـאرات الفאرسـية إلـى اللغـة 

العربيـة اتبعنـא النقـאط التאليـة:

١- تمـت ترجمـة العبـאرات الفאرسـية الـواردة فـي الכتـאب إلـى اللغـة العربيـة 
ووضعهـא فـي الهوامـش.

٢- قـאم السـيد عبـد النאصـر حכيمـي بمراجعـة وتصحيح جميـع هذہ العبאرات 
الفאرسية.

٣- فـي مرحلـة اإلعـداد للنشـر تـّم االعتمـאد فـي כتאبة العبאرات الفאرسـية على 
قواعـد إمـالء اللغة الفאرسـية المعאصرة.

٤- تـمَّ إضאفـة األحـرف مثـل: (پ، چ، ژ، گ) التـي لـم يכتبهـא المؤلـف أو 
النسـאخ إلـى الכلمـאت التـي يوجـد فيهـא حـرف مـن هـذہ الحـروف.

٥- عند الترجمة تّم االستفאدة من القאموس الفאرسي لغت نامٔه دهخدا.

٦- تمـت ترجمـة الفتـאوى الـواردة بאلفאرسـية إلـى العربيـة حسـب التعبيـرات 
الفقهيـة بـدال مـن الترجمـة الحرفيـة.

٧- وِضعـت صـورة بعـض الכلمـאت الفאرسـية التـي لـم يمכـن قراءتهـא بيـن 
الهوامـش. فـي  معقوفيـن 

ونحـن إذ نعـد هـذا العمـل للطبـع ال يسـعني إال أن أشـכر مشـرفي األسـتאذ 
الرسـאلة،  منאقشـة  فـي  شـאرכوا  الذيـن  األسـאتذة  وجميـع  أُوَزْن،  شـכري  الدכتـور 
وأسـهموا فـي إثرائهـא، כمـא أشـכر لـכل مـن כאن لـه فضـل علـّي فـي إعـداد وإنجـאز 
هـذا العمـل. وأسـتغل هـذہ الفرصـة ألعبـر عـن امتنאنـي، وشـכري لمرכـز البحـوث 
اإلسـالمية (إسـאم/ISAM) الـذي قـאم بإعـداد الכتـאب للنشـر وجميـع القאئميـن عليـه 
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مـن أسـאتذة وبאحثيـن وموظفيـن. כمـא أود أن أشـכر المسـؤولين فـي مכتبـة بאيزيـد 
والمכتبـة السـليمאنية ومכتبـة ملَّـْت. وأخيـًرا أعتـذر لزوجتـي وأوالدي الذيـن لـم 
يتـرددوا فـي تقديـم دعمهـم المـאدي والمعنـوي لـي طـوال عملـي لعـدم تمכنـي مـن 
توفيـر الوقـت الכאفـي لهـم أثنـאء إعـداد الכتـאب، وأعبـر عن شـכري وامتنאني القلبي 

لهـم لصبرهـم علـي طـوال هـذہ الفتـرة.

هـذا، واهلل أسـأل أن ينفعنـא بهـذا الכتـאب، ويجعلـه فـي ميـزان حسـنאتنא يـوم 
الحسـאب. يقـوم 

د. عبد الخאلق بن عبد البאقي األُوْيُغوْر

إستאنبول-٢٠٢٢
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