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ملخص: 
�سغل »اأبو ال�سعود اأفندي« من�سب مفتي االآ�ستانة ثالثني عامًا وهي اأطول فرتة ملن�سب 
على  واأ�رصف  القانوين  �سليمان  ال�سلطان  فيها  عاي�ص  العثمانية.  الدولة  يف  االإ�سالم  �سيخ 
القوانني التي �سنها القانوين، وهذا ما مينح الدرا�سة اأهمية خا�سة. وقد هدفت الدرا�سة اإىل 
ا�ستعرا�ص �سرية اأبو ال�سعود اأفندي، وبيان اأهمية فتاويه يف اتخاذ قرارات خطرية يف الدولة 

العثمانية. 
لتحقيق هدف  املختلفة  التاريخ  املتناثرة يف م�سادر  املقتطفات  الباحث  تتبرّع  وقد 

البحث معتمداً منهج البحث التاريخي، واملنهج الو�سفي، مع التحليل كلما كان منا�سبًا. 
وجاء البحث يف:  متهيد، وجملة عناوين جانبية تناولت:  ا�سمه، مولده، ن�ساأته، وظائفه، 
م�سيخته، اأهليته للفتوى، �سفاته، بع�ص فتاويه، م�سنفاته، تف�سريه، وفاته، وبع�ص اأ�سعاره 

بالعربية. 
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Abstract:  
Abu So’od Afandi filled the post of Mufti of Elasatana thirty years, the 

longest period for the post of Sheikh al- Islam in the Ottoman Empire, 
he live through Sultan Suleiman Elqanoni And oversaw the laws enacted 
by Elqanoni. This gives the study particular importance, the study aimed to 
review the biography of Abu So’od Afandi and the statement of the importance 
of his fatwas to take serious decisions in the Ottoman Empire. The researcher 
followed scattered excerpts in different sources of history to achieve the 
objective of research based on approach to historical research, and the 
descriptive approach, with the analysis as appropriate. 

The search includes:  Introduction, side addresses covered: 
name, birth, upbringing, Jobs, eligibility for an advisory opinion, 

character, some of his fatwas, his works, explanation, death, and some of his 
poems in Arabic language. 
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مقدمة: 
تعاقب على م�سيخة االإ�سالم ومفتي االآ�ستانة )ا�سطنبول( يف بدايات الدولة العثمانية 
�ستة ع�رص �سيخًا، كان اآخرهم واأطولهم خدمة »اأبو ال�سعود اأفندي«، فقد �سغل من�سب مفتي 
االآ�ستانة ثالثني عامًا –اأي حتى وفاته- وهي فرتة مل ي�سبقه اإليها اأحد ومل يخلفه مبثلها 
اأحد. وهي فرتة لي�ست عادية –كما قد يظن بع�سهم- ذلك اأنه عاي�ص فيها ال�سلطان �سليمان 
القانوين، وهو من اأعظم �سالطني الدولة العثمانية واأكرثهم ت�رصيعًا حتى �سمي بالقانوين، 
فقد  ولذا  وفتاويهم،  االآ�ستانة  ومفتى  االإ�سالم  �سيوخ  اآراء  عن  ال�سالطني  ي�ستغني  يكن  ومل 

اكت�سب اأبو ال�سعود اأهمية اأخرى، وهي اإ�رصافه على القوانني التي �سنها القانوين. 
غري  اآخر  جانب  على  ال�سوء  تلقي  كونها  االأهمية،  من  نوعًا  الدرا�سة  هذه  وتكت�سب 
من  العثمانية  الدولة  يف  العلماء  اأبرز  اأحد  عن  احلديث  وهو  والع�سكري،  ال�سيا�سي  اجلانب 
نواحي �سريته املختلفة، وممن اأ�سهم –من وراء ال�ستار- يف اتخاذ قرارات �سيا�سية وقانونية 

وع�سكرية، وهو ما هدفت اإليه يف هذه الدرا�سة. 
وقد واجهتني م�سكلة يف جمع املادة، ذلك اأن كثريا من امل�سادر التي تناولت ترجمته 
التي ف�سلت عنه قلياًل  اأهم امل�سادر  اأن من  مل تفه حقه فكان حديثها عنه مقت�سبًا، غري 
زادة،  طا�سكربي  وهو  للعلماء  واأرخ  القانوين،  عاي�ص  وموؤرخ  لعامل  م�سدرا  وا�ستخدمتها، 
 R. C. Repp وكان للمرجع االإجنليزي الذي ا�ستخدمته اأهمية متميزة ب�سبب اطالع موؤلفه
على م�سادر اأخرى غري التي ا�ستخدمتها، وقد جمع يف كتابه اآراء ومعلومات مل يرد كثري 
منها يف امل�سادر التي ا�ستخدمتها، فكان له الف�سل يف ذلك، ف�ساًل عن اإفا�سته يف احلديث 

عن مفتييرّ االآ�ستانة )ا�سطنبول( ال�ستة ع�رص يف كتابه ال�سامل. 
التحليل كلما كان  الو�سفي، مع  التاريخي، واملنهج  البحث  البحث منهج  اعتمد  وقد 

منا�سبًا. 
ال�سعود على: متهيد، وا�سمه، ومولده، ون�ساأته، ووظائفه،  ا�ستملت ترجمتي الأبي  وقد 
ووفاته،  وتف�سريه،  وم�سنفاته،  فتاويه،  وبع�ص  و�سفاته،  للفتوى،  واأهليته  وم�سيخته، 

وبع�ص اأ�سعاره بالعربية. 

متهيد: 
اأوج  اأرطغرل، وبلغت  بن  يد عثمان  العثمانية منذ عام 1300م على  الدولة  تاأ�س�ست 
قوتها يف عهد ال�سلطان �سليمان امل�سمى بالقانوين )1520 - 1566م( ، ويف فرتة عظمة 
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الدولة العثمانية تقلرّد اأبو ال�سعود اأفندي من�سبه العايل. وقد كان لعلماء الدين مكانة بارزة 
يف الدولة العثمانية، حيث ُت�سنَّف الدولة العثمانية على اأنها »دولة دينية« )1( ، وبخا�سة 
ب�سورة  االإ�سالمية  ال�رصيعة  حدود  يتجاوز  اأن  ال�سلطان  با�ستطاعة  يكن  فلم  بداياتها،  يف 
علنية، ولذلك كان عليه قبل تنفيذ اأي اإجراء �سيا�سي مهم اأن يح�سل على فتوى باجلواز من 
�سيخ االإ�سالم، الذي كان مبقدوره �رصف ال�سلطان عن اأي خطوة ال يجيزها له ال�رصع، مع 
قدرة ال�سلطان على عزل املفتي. وتكون النتائج �سلبية عندما يكون ال�سلطان قويًا وحمبوبًا  
 . اأداة �سلبية يف يده )2(  اأن يجعل املفتي  القانوين- حيث من �ساأنه  �سليمان  –كال�سلطان 
ويعتلي �سدة الهيئة االإ�سالمية احلاكمة من�سب:  �سيخ االإ�سالم، الذي يحظى مبرتبة عالية عند 
ال�سلطان تفوق ال�سدر االأعظم، ثم يليه يف الهيئة االإ�سالمية:  الق�ساة، ثم املفتون، ثم اأ�ساتذة 

ال�رصيعة، ثم هيئة التدري�ص يف املدار�ص االإ�سالمية، فاالإداريون يف القطاع الديني)3(. 
ُعِرف  الذي  الثاين،  �سليم  ال�سلطان  وريثه  كان  القانوين،  �سليمان  قوة  خالف  وعلى 
ري، والذي ترك ت�رصيف اأمور الدولة بدرجة كبرية بيد ال�سدر االأعظم حممد ال�سوقللي  بال�سكِّ
اأبو ال�سعود اأفندي طيلة  الذي عوَّ�ص �سعف ال�سلطان بحزمه )4( . وقد زامنه �سيخ االإ�سالم 

فرتة حكمه )1566 - 1574م( . 

امسه: 
وقد  اأفندي.  ال�سعود  باأبي  ال�سهري  العماد،  بن م�سطفى  الدين حممد  بن حميي  حممد 
بع�ص  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  مت�سابهة،  كثرية  تعريفات  جملة  من  التعريف  هذا  ا�سطفيت 
االأول واكتفت  ا�سمه  الطرف عن  ت بع�ص امل�سادر  التعريف:  فقد غ�سَّ التعليقات على هذا 
بكنيته )اأبو ال�سعود( )5( ، ثم يعود حاجي خليفة يف كتابه ك�سف الظنون، فيذكر ا�سمه حممد، 
لكنه ي�سيف )ثم حتقق اأن ا�سمه اأحمد(  )6( ، وقد انفرد هو باال�سم اأحمد بينما ذكرت م�سادر 

اأخرى )7( اأن ا�سمه حممد وهو ما ا�سطفيناه. 
الرتكيب بع�ص  ال�ساكلة من  الدين حممد« فقد ذكرته على هذه  اأبيه »حميي  ا�سم  اأما 
( �سفة  امل�سادر )8( ، واكتفت �سائر امل�سادر بذكر ا�سمه »حممد«، ولعل »حميي الدين« )
لوالده، كما كان يت�سف بها كثري من العلماء، ولذلك اأهملتها كثري من امل�سادر يف �سياق 

اال�سم. 
وقد انفرد العيدرو�سي بت�سمية جده »م�سطفى بن عماد« )9( ، بينما يذكره طا�سكربي 
زادة »م�سطفى العماد« )10( ، واالآخرون ي�سمونه »العمادي«، ولعله ن�سبة اإىل العماد، وقد 
يكون هو والد جده م�سطفى اأو يكون ا�سم جده مزدوجًا كا�سم اأبيه لي�سبح »م�سطفى العماد«. 
اأما �سفة االأفندي، فهي كلمة تركية عثمانية تطلق على املثقفني املتعلمني وتطلق على من 
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يتمون تعليمهم من اأغاوات ال�سباط، وتطلق على قا�سي الق�سطنطينية )ا�سطنبول اأفندي�سي(، 
وهي كلمة تعني ال�سيد، و�ساعت يف البالد التي خ�سعت للنفوذ العثماين )11( . 

مولده: 
هناك روايات عدة عن تاريخ والدته، فهناك من يقول اأنه ولد يف 19 �سفر 896هـ)12(، 
وهو يوافق االأول من كانون ثاين 1491م. لكن راأيًا اآخر يورده )Repp( اأنه ولد يف 17 �سفر 
896هـ، 30 كانون اأول 1490م )13( ، بينما يورد تاريخًا اآخر يف 19 �سفر 897هـ، 22 
كانون اأول 1491م، ويكتفي اآخرون بذكر �سنة امليالد وهي 896هـ، )1490 - 1491م(  
)14( ، وهو يوافق بني 17، 19 �سفر ل�سنة 896هـ حيث يكون االأول �سنة 1490م والثاين 

اأنه  هو  عندي  والراجح   ،  )15( ولد يف 900هـ  ال�سعود  اأبا  اأن  يذكر  وبع�سهم  يف 1491م. 
اعتمدته  وقد   ،  )16( زادة  طا�سكربي  اأورده  الذي  التاريخ  وهو  1493م،  898هـ،  �سنة  ولد 
ولد يف 17  اأنه  فيه  وزاد  التاريخ  هذا  اتخذ   )Repp( اأن  كما  ال�سعود،  اأبي  فرتة  ملعاي�سته 
�سفر 898هـ)17( ، معتمداً على تاأريخ »عطائي« الذي يعتمد على اأحد م�سنفات تالمذة اأبو 

ال�سعود، وهو ما يتفق مع طا�سكربي زادة. 
وكان مولده يف قرية قرب الق�سطنطينية، وعلى االأرجح هي اإ�سكليب، وهي ق�سبة من 
معظم  لكن   .  )18( بلدته  اإىل  ن�سبًة  »االإ�سكليبي«  بـ  يدعى  فهو  لذا  الروم،  بالد  من  اأما�سية 
امل�سادر التي نقبتها، تذكر اأنه ولد بقرية قرب الق�سطنطينية دون حتديد ا�سمها، بينما ت�سذ 
دائرة املعارف االإ�سالمية عن اجلميع بو�سفها اأبي ال�سعود بـ »االآمدي« وتقول اأن ذلك ن�سبة 

اإىل »اآمد« املعروفة االآن بديار بكر، واأنه من اأ�سل كردي )19( . 
لكن ن�ساأته يف ا�سطنبول ودرا�سته على اأيدي �سيوخها ومعلميها –كما �سريد الحقًا- 
ُف  وتدري�سه يف مدار�سها ومدار�ص تركيا، وِذْكُر ابن القا�سي اأنه من اأهل ا�سطنبول )20( ، وو�سْ
حاجي خليفة له يف كتابه ك�سف الظنون باأنه »اأبو ال�سعود الرومي« )21( ، وقْوُل طا�سكربي 
اآمد  الق�سطنطينية )22( ، وهي بالتاأكيد لي�ست  زادة املعا�رص له باأنه ولد بقرية قريبة من 
لبعدها عن الق�سطنطينية، كل ذلك يوؤيد ما ذهبُت اإليه من اأنه من اإ�سكليب وهي اإحدى قرى 

 . )23( )Repp( الق�سطنطينية، وهو اأي�سًا ترجيح

نشأته: 
ن�ساأ اأبو ال�سعود يف بيِت علٍم و�سالح، فقد كان اأبوه حميي الدين حممد من علماء ع�رصه، 
 . الق�سطنطينية)24(  الثاين له يف  ال�سلطان بايزيد  التي بناها  الزاوية  اأوقاف  ومن خوا�ص 
وكانت اأمه بنت اأخ العالمة عالء الدين علي القو�سجي )25( ، وقد قيل عن هذا العالمة اإنه 



267

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

عم اأبي ال�سعود، ولكن الراجح اأنه عم اأمه )26( ، وتلقى اأبو ال�سعود تعليمه على يد والده، ومن 
جملة ما قراأه عليه:  حا�سية التجريد لل�رصيف اجلرجاين بتمامها، و�رصح املفتاح لل�رصيف 
اأي�سًا، قراأه عليه مرتني، و�رصح املواقف له اأي�سًا، وقد قال عن نف�سه وهو يتكلم اإىل ال�سيخ 
التجريد  حا�سية  الدين  حميي  ال�سيخ  والدي  على  »قراأت  زاده:  ب�سيخ  امل�ستهر  الرحمن  عبد 
اآخره مع جميع احلوا�سي املنقولة عنه، وقد قراأت  اإىل  الكتاب  اأول  لل�رصيف اجلرجاين من 
والكمال«  بالتمام  اأي�سًا  له  املواقف  و�رصح  مرتني،  امل�سفور  للعالمة  املفتاح  �رصح  عليه 
)27(، ومن جملة من اأخذ عنهم العلم: موؤيد زادة تلميذ اجلالل الدواين تلميذ ال�سيد ال�رصيف 

الذي دَر�ص له اأبو ال�سعود حا�سية التجريد و�رصح املفتاح )28( ، والعالمة قادري جلبي )29( ، 
�سه املوىل ح�سن جلبي املح�سي �رصح املواقف)30( . وبحفظه  واملوىل �سيدي قرماين الذي درَّ
(  على يد والده حميي الدين »امتاز يف �سغره بف�ساحة العرب  لكتاب »املفتاح« لل�سكاكي )

العرباء، وا�ستغل بفنون االآداب، ودخل اإىل الف�سائل من كل باب« )31( . 
 ،  )32( �سعدي جلبي  املوىل  اأ�سبح مالزمًا من  ال�سعود  اأبا  اأن  ال�سذرات  وقال �ساحب 
يده  تلقى على  الذي  القوجاوي(  الدين حممد بن حممد  �سيدي جلبي )حميي  يق�سد  ولعله 
العلم، فقد ا�سطحبه اأبوه اإىل ال�سلطان بايزيد الثاين حيث نال اأبو ال�سعود اهتمام ال�سلطان 
( و�سمح له بتقبيل يده ]اأي يد ال�سلطان[، واأ�سبح مالزمًا ل�سيدي  الذي �رصف له 30 اآقجة )
جلبي، وقد اأ�سبح اأبو ال�سعود ابنًا له يف مهنة العلم، ومات اأبوه حميي الدين �سنة 920هـ/ 

1514م )33( . 
وظائفه: 

اأبيه  زاوية  رئا�سة  �سنة 920هـ/ 1514م. عر�ست عليه  الدين  اأبوه حميي  ملا تويف 
التي كان قد بناها له بايزيد، لكنه رف�سها )34( . وملا كان قد اأُعطي املالزمة للموىل �سيدي 
مدر�سة  يف  ُعنيِّ  عندما  فاإنه  اآقجة،   30 عليها  الثاين  بايزيد  ال�سلطان  له  و�رصف  جلبي، 
�سنقري ]كنقري[ بـ25 اآقجة يف 922هـ/ 1516م، اأي اأقل من راتبه ال�سابق بـ 5 اآقجة، وهو 
املبلغ الذي �سمح به خازندار االأنا�سول اجلديد، فاإنه رف�ص هذا التعيني بهذا املبلغ، وف�سل 

اال�ستمرار بـ 30 اآقجة )35( . 
�سم�ص  مدر�سها  توفى  عندما  كول«  »اينة  ببلدة  با�سا  ا�سحق  مدر�سة  يف  ُعني  ثم 
اأثناء تردده يف العر�ص  �سلبي البور�ساوي، بـ30 اآقجة يف اليوم، وكان ذلك �سنة 1516م 
ال�سابق)36( . وملا انف�سل عنها ُقلِّد بعد ع�رصة �سهور التدري�ص يف مدر�سة داوود با�سا يف �سنة 
927هـ/1521م يف ا�سطنبول بـ40 اآقجة )37( . ثم عني يف مدر�سة علي با�سا بالق�سطنطينية 
�سنة 928هـ/1521م بـ50 اآقجة )38( ، وقد رجح )Repp( اأنها مدر�سة حممد با�سا ولي�ست 

مدر�سة علي با�سا )39( . 
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راتب  فهو  يوميًا،  اآقجة   50 راتب  اإىل  بارتقائه  رفيعة  منزلة  ال�سعود  اأبو  بلغ  وقد 
( ومبدار�ص الداخل واخلارج، وهي مرتبة يت�سدر فيها املدر�ص على  املدر�سني بال�سحن )
كل االأغاوات، وي�سبح اأهاًل لالرتقاء اإىل رتبة الق�ساء )40( ، لكن على كل حال فقد اأُهمل ذكر 
اأبو ال�سعود يف وظائفه باملدار�ص الالحقة، ولعل ذلك يعني ثباته على الراتب نف�سه  راتب 

وهو 50 اآقجة. 
ثم ُعني يف نهاية �سبتمرب واأول اأكتوبر 1525م/931هـ مدر�سًا اأول يف املدر�سة التي 
بناها الوزير الثاين م�سطفى با�سا )ت 935هـ/ 1529م( يف مدينة غييزة )ككيويزة( )41(. 
ثم يف �سنة 932هـ/ 1525- 1526م ُعني يف مدر�سة ال�سلطان حممد يف بور�سة مكان 
املوىل اأحمد بن �سم�ص الدين املعروف بقري�سي زادة الذي توفى �سنة 936هـ/ 1529م )42(، 
ثم نقل اإىل اإحدى املدار�ص الثمان )43( ، التي ي�سميها )Repp( مدر�سة املفتي الواقعة يف 
�سنة 939هـ/ 1532م،  الذي تويف  اللطيف  ال�سحن مكان املوىل عبد  ال�رصقية من  اجلهة 
وكان هذا التعيني يف �سنة 934هـ/ 1527- 1528م، وبقي فيها 5 �سنوات )44( حتى ُقبل 
زادة ح�سن  ال�سيخ  اإبريل- مايو 1533م مكان  �سوال 939هـ/  الق�ساء يف بور�سة يف  يف 
، وكان ذلك بعد �ستة  الق�سطنطينية )46(  اإىل ق�ساء  . ثم نقل من ق�ساء بور�سة  �سلبي )45( 
اأ�سهر من ا�ستغاله يف ق�ساء بور�سة، وكان ذلك يف ربيع ثاين 940هـ/ اأكتوبر 1533م، وقد 
خلف يف ق�ساء الق�سطنطينية، �سعدي �سلبي )47( . ثم نقل اإىل ق�ساء الع�سكر يف والية روم 
اإيلي �سنة 944هـ، ودام عليها ثماين �سنني )48( ، وقد ذكر ِرب )Repp( اأن اأبا ال�سعود انتقل 
اإىل ق�ساء الع�سكر مكان فناري زادة حميي الدين �سلبي، وذلك يف 15 ربيع ثاين 944هـ/  

21 �سبتمرب 1537م )49( . 
وقد ن�ص القانون العثماين -وفقًا لقانون نامة حممد الفاحت- اأن من ي�سغل من�سب 
مدر�ص يف اإحدى مدار�ص ال�سحن يرتقي بعد ذلك اإىل الق�ساء براتب خم�سمائة اآقجة، ثم يرقى 
اأحد عنا�رص الديوان الذي يح�رصونه  اإىل مقام قا�سي الع�سكر، وق�ساة الع�سكر هم  بعدها 
اأربعة اأيام يف االأ�سبوع )50( ، ويكون مقام قا�سي دار ال�سلطنة »الق�سطنطينية« مبنزلة مقام 

اأمري االأمراء »البكلربكية« )51( والذي راتبه ال�سنوي اأربعمائة األف اآقجة )52( . 
وملا تويف املفتي املوىل �سعد اهلل بن عي�سى بن اأمري خان الذي �سغل من�سب االإفتاء 
للفرتة 940 - 945هـ/1534 - 1539م، ا�سطرب اأمر الفتوى وانتقل من يد اإىل يد )53( . 
ويذكر �ساحب كتاب الفقيه وال�سلطان اأ�سماء املفتني الذين تداولوا مركز الإفتاء بعد 

املفتي �سعد اهلل وهم: 
م.  املوىل حميي الدين �سيخ بن حممد بن اإليا�ص 945- 949هـ/1539 - 1542 ♦
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م.  املوىل عبد القادر 949هـ/ 1542 ♦
 -  ♦ 949 الفناوي(  )املوىل  بايل  يو�سف  بن  على  بن  حممد  الدين  حميي  املوىل 

952هـ/ 1543 - 1545م. 
ثم املوىل اأبو ال�سعود بن حممد بن م�سطفى العماد )اأبو ال�سعود اأفندي( 952 ♦ - 

982هـ/ 1545 - 1574م )54( 
وهكذا اأ�سبح اأبو ال�سعود مفتيًا للق�سطنطينية و�سيخًا لالإ�سالم يف 22 �سعبان 952هـ/ 
29 اأكتوبر )ت�رصين اأول( 1545م، وا�ستمر يف املن�سب ثالثني �سنة هجرية )55( ، ومل ي�سذ 
عن تاريخ تعيينه يف الفتوى �سوى العيدرو�سي )56( ، حيث ذكر اأنه توىل االإفتاء �سنة 951هـ، 

وال اأظن ال�سواب يخالف تاأريخ طا�سكربي زادة يف العقد املنظوم فهو الراجح عندي. 
ويذكر ال�سوكاين اأن ال�سلطان �سليمان َعنيَّ له يف وظيفته كمفتي للعا�سمة راتبًا يوميًا 
ِذْكر  الرغم من  اآقجة، وعلى  يعادل خم�سمائة  ما  )57( وهو  قدره مائتني وخم�سني درهمًا 
�ص يف ال�سحن فاإنه يتوىل الق�ساء بخم�سمائة اآقجة )58( ، اإال اأنه ورد  قانونامة اأن الذي دررّ
فيه اأي�سًا اأن هناك من الق�ساة من يتقا�سى ثالثمائة اآقجة ويكون مبنزلة املولوية، وهناك 
من يتقا�سى مائة وخم�سني اآقجة، ويت�سدر مقام االأالي بك والكتخدائية دفرت، ثم يرتقي يف 
من�سبه وراتبه حتى يتقا�سى ثالثمائة اآقجة يوميًا، وعندها يحق له تقلد من�سب الدفرتدار 
اأن يتقا�سى فوراً  اأنه لي�ص لكل من يتوىل مهمة ق�ساء  ، ووا�سح من ذلك  الق�ساء )59(  اأو 
�ص يف ال�سحن قبل ذلك، ولكنه يتدرج يف الرتبة  اآقجة يوميًا حيث يكون قد درَّ خم�سمائة 
فحينها  العا�سمة  مقره  ويكون  امل�سلمني«  ق�ساة  »اأق�سى  مرتبة  اإىل  ي�سل  حتى  والراتب 

يتقا�سى خم�سمائة اآقجة يوميًا، كما يف قانونامة )60(.  

مشيخة اإلسالم: 
وقد  اخلالفية،  امل�سائل  يف  يف�سلون  الذين  الُفْتيا  اأ�سحاب  على  اللقب  هذا  يطلق 
من�سبه  اكت�سب  الق�سطنطينية، حيث  مفتي  على  يطلق  اأ�سبح  اأن  بعد  اأوج جمده  اللقب  بلغ 
االأول،  �سليم  اأيام  العا�سمة يظهر  بداأ نفوذ مفتي  لها. وقد  �سيا�سية ودينية ال نظري  اأهمية 
ل مفتي  َيْف�سُ ، ومل  اأفندي )1501 - 1525م(  امل�سهور زمبللي علي جمايل  ومنذ املفتي 
اإال يف عهد �سليمان القانوين. ولكن لقب �سيخ االإ�سالم مل ينفرد به  العا�سمة �سائر العلماء 
مفتي العا�سمة فح�سب، واإمنا ظل اأي�سا يطلق على �سائر املفتني اأو معظمهم. وكان لل�سلطان 
العثماين اأن ي�رصف �سيخ االإ�سالم عن من�سب الفتوى يف العا�سمة دون اأن يرفع عنه لقب 
اأفندي كان اآخر مفتي ا�ستطاع اأن يحتفظ مبن�سبه �سنني  اأبا ال�سعود  »�سيخ االإ�سالم«، لكن 
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طويلة متعاقبة )1545 - 1574م( . ومن الطبيعي اأن يكون �سيخ االإ�سالم -وبا�ستمرار- 
من االأ�رص امل�سلمة، ولي�ص من الدو�رصمة اأوالد الن�سارى كما هو احلال يف كبار عمال الدولة 
وكبار �سباط اجلي�ص. ويح�سل املفتي على م�سيخة االإ�سالم وعلى من�سب مفتي العا�سمة 
بعد اأن يتقلب يف منا�سب الق�ساء العليا، ويف االأغلب ق�ساء الع�سكر، وعلى الرغم من عدم 
وجود ِزيٍّ معني ملن يتوىل اإفتاء العا�سمة اإال اأنه كان يتميز دائمًا بالب�ساطة حيث يرتدي 
ًى بالفراء، وعمامة مزينة ب�رصيط من الق�سب، ولي�ص هذا ال�سكل اإلزاميًا  قفطانًا اأبي�سًا مو�سرّ

وال دائمًا )61( . 
وقد �ساوى قانونامة بني �سيخ االإ�سالم والدفرت دار وال�سدر االأعظم من حيث الرتبة، 
واأكد على اأن املفتي »�سيخ االإ�سالم« هو اأرفع رتبة من باقي الوزراء بدرجات، وله ال�سدارة 

عليهم يف كل االأوقات )62( . 
)معلم  اأفندي  واخلواجة   ، االإ�سالم(  )�سيخ  العا�سمة  ملفتي  األقابًا  القانون  واأعطى 
ال�سلطان( ، وق�ساة الع�سكر )وهو من�سب اأبو ال�سعود قبل توليه االإفتاء وم�سيخة االإ�سالم( ، 
وهذه االألقاب:  »اأعلم العلماء املتبحرين، اأف�سل الف�سالء املتورعني، ينبوع الف�سل واليقني، 
اليقينية،  املتعلقات  اح  و�سحرّ الدينية،  امل�سكالت  ك�ساف  واملر�سلني،  االأنبياء  علوم  وارث 
االأنام  مفتي  وامل�سلمني،  االإ�سالم  �سيخ  احلقائق،  م�سكالت  حالل  الدقائق،  رموز  ك�ساف 
اهلل  اأدام  حممد  موالنا  )خواجتنا(  مربينا  والتبيني،  التو�سيف  عن  امل�ستغني  واملوؤمنني، 

ف�سائله...« )63( . 
ويت�سح من االألقاب ال�سابقة ذلك الطابع ال�سويف للدولة العثمانية من خالل كلمات:  

الك�ساف، والرموز، .. وغريها. 
اأبو  اأفتى  فقد  ال�سلطاين،  الت�رصيع  يف  بفتاويه  عام  ب�سكل  االإ�سالم  �سيخ  �ساهم  وقد 
ال�سعود اأفندي كثرياً من الفتاوى ال�سيا�سية والت�رصيعية التي �سنتعر�ص لذكرها حتت عنوان 
القانوين.  �سليمان  اأ�سدره  الذي  قانونامة  على  ت�سديقه  اأهمها:   من  والتي  فتاويه«،  »من 
وكان اأبو ال�سعود- ك�سائر مفتي العا�سمة الذين �سبقوه اأو تبعوه- »اأقل رجعية« كما ت�سفه 
اأقل رجعية من  اأنه  الع�رصي »متنور ومنفتح«، وقد و�سفته  دائرة املعارف وهو باملعنى 
معظم رجال الدين، وذلك اأنه »عار�ص حمل جميع الن�سارى على الدخول يف االإ�سالم قهراً 

وغ�سبًا« )64( . 
اأن  النادر  ومن  ال�سلطان،  لدى  الق�ساة  ير�سح  اأن  االإ�سالم(  )�سيخ  للمفتي  كان  وكما 
مكتب  يف  لديه  للموظفني  رواتب  حدد  قد  ال�سعود  اأبا  فاإن   ،)65( الق�ساء  نف�سه  هو  يتوىل 
االإفتاء، وحدد مراتبهم وحم�سالتهم )رواتبهم(، وكان ياأخذ ت�سديق ال�سلطان على تعيينهم 
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اأبي  مرحلة  عن  وال�سلطان«  »الفقيه  كتابه  يف  كوثراين  حتدث  وقد   ، رواتبهم)66(  وعلى 
هذه  فمنذ  العثمانية،  الدولة  يف  االإفتاء  من�سب  تاريخ  يف  »انعطافًا  واعتربها  ال�سعود، 
املرحلة -وهي مرحلة التاأ�سي�ص الت�رصيعي والقانوين الدائم للدولة الذي ا�ستمر حتى مرحلة 
التنظيمات اجلديدة يف اأوا�سط القرن التا�سع ع�رص- يدخل من�سب االإفتاء يف اإطار املوؤ�س�سة 
ومرا�سم  واإدارة  مكاتب  خالل  ومن  االإ�سالم«،  »م�سيخة  عنوان  حتت  والقانونية  االإدارية 

وموظفني«)67(. 
وقد حتدث طا�سكربي زادة يف كتاب العقد املنظوم عن �سيء قريب مما ذكره كوثراين 
قائاًل:  »واأُلقيت مقاليده لديه –اأي اأمر االإفتاء- فنظم م�ساحله نظم الالآل ]الالآلئ[، وا�ستغل 
بت�سييد مبانيه اأح�سن اال�ستغال و�سيقت اإليه الركائب من كل قطر وجانب ، وازدحم على بابه 

الوفود من اأ�سحاب املجد واجلدود« )68( . 
االإ�سالم  م�سيخة  اإىل هيئة  العبارة  ي�رص ب�رصيح  زادة مل  اأن طا�سكربي  الوا�سح  ومن 
لكن كالمه يحمل على هذا املعنى، حيث كان هناك اإدارة وموظفون ومكاتب، وهو ما يقوله 
اإداريًا  تنظيمًا  االإفتاء  موؤ�س�سة  اكت�سبت  فقد  �سليمان،  ال�سلطان  تنظيمات  »ومع  كوثراين: 
ُدعي  االإ�سالم  �سيخ  فمكتب  الدولة،  يف  ال�سيا�سية  القوى  مراكز  من  مركزاً  واأ�سحت  وا�سعًا 
)باب م�سيخت( ، واأحُلق به مكتب اآخر )باب فتوى( اأو )فتوى خانه( ، وا�ستحدث نوعًا من 
اأمانة ال�رص ُدعي املوظف فيها )التلخي�سجي( ، ونظمت العالقة بني �سيخ االإ�سالم وال�سدر 
كما  اجلميع،  على  االإ�سالم  �سيخ  فيها  يتقدم  حمددة  لربوتوكوالت  وفقًا  والوزراء  االأعظم 
مفتي  من  املوؤلفة  احلاكمة  االإ�سالمية  الهيئة  واعترب  العلماء،  هيئة  االإ�سالم  �سيخ  تراأ�ص 
واأئمة امل�ساجد واخلطباء  �سني  الرئي�سية، وق�ساة املناطق واملدررّ الواليات واملدن  عوا�سم 
اظ واملوؤذنني، وكان ُي�رصف على هذه الهيئة وموؤ�س�ساتها من م�ساجد وزوايا وتكايا  والوعرّ
وم�ست�سفيات ومدار�ص، واأعمال برٍّ من اإيرادات االأوقاف اخلريية التي تخ�س�سها الدولة لهذا 

القطاع االجتماعي الديني« )69( . 
وقد اأكد )Repp( من م�سادره مثل تلك املعلومات، حيث ح�سل مكتب االإفتاء يف عهد 
اأبي ال�سعود على القوة والهيبة، واأ�سبح اأبو ال�سعود ُيعرف بالناطق با�سم العلماء، ولكن يف 
ج طبقي يف الوظيفة، واأ�سبح هناك ت�سل�سل يف الرواتب  نهاية عهده اأ�سبح املكتب ذو تدرُّ
ح�سب الدرجة، وتغريرّ الو�سع بعد وفاته، واأ�سبحت هناك تغريات على املكتب، مع بقاء كثري 

من اأعماله كما تركها اأبو ال�سعود )70( . 
اأفندي كان  ال�سعود  اأبو  به  الذي قام  املهم  الدور  اأن  ات�سح  اأمر، فقد  ومهما يكن من 
االإفتاء  هيئة  بت�سكيله  وذلك  الق�سطنطينية،  ومفتي  االإ�سالم  �سيوخ  من  �سبقه  عمن  متميزاً 
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اأو هيئة م�سيخة االإ�سالم وتنظيمها وترتيب درجات املوظفني فيها وتعيني مرتباتهم، ومل 
يقت�رص هذا التنظيم على العا�سمة بل �سمل مفتي الواليات واملدن الرئي�سية وتر�سيح الق�ساة. 
اأبو ال�سعود قد مار�ص دوراً رياديًا يف املوؤ�س�سة احلاكمة من خالل تنظيماته  وبذلك يكون 
االإدارية والت�رصيعية وفتاويه ال�سيا�سية والعامة وت�سديقه على قانونامة �سليمان القانوين، 

وهو دور مل ي�سبقه اإليه اأحد ومل يدركه بعده اأحد من �سيوخ االإ�سالم يف الدولة العثمانية. 

أهليته للفتوى: 
كانت الفتوى هي املهمة االأ�سا�سية ملن�سب �سيخ االإ�سالم، وهي مهمة لي�ست بالهينة 
وح�سن  البديهة،  وح�سور  الل�سان،  وف�ساحة  املالحظة،  ودقة  علم،  �سعة  من  تتطلبه  ملا 
ال�سرية. وقد و�سف املوؤرخون اأبا ال�سعود ب�سفات ح�سنة كثرية؛ فبع�سهم قال:  »كان �سلوكه 
ال عوج فيه وال اأمتى« )71( ، وبع�سهم يقول: »كان اأبو ال�سعود عاملًا عاماًل واإمامًا كاماًل 
�سديد التحري يف فتاويه ح�سن الكتابة عليها، وقدراً مهيبًا، ح�سن املجاورة، وافر االإن�ساف، 
اً، �ساملًا مما ابُتلي به كثري من موايل الروم من اأكل املكيفات، �سامل الفطنة، ح�سن  نًا َخريِّ َديِّ

القريحة، لطيف العبارة، حلو النادرة« )72( . 
وي�سفه �ساحب ال�سذرات بقوله: »�سارت اأجوبته يف جميع العلوم وجميع االآفاق م�سري 
النجوم، وُجعلت ر�سحات اأقالمه متيمة َنْحٍر لكونها يتيمة بحر يا له من بحر، وكان من الذين 
قعدوا من الف�سائل واملعارف على �سنامها وغاربها، و�رصبت له نوبة االمتياز يف م�سارق 
االأر�ص ومغاربها، تفرد يف ميدان ف�سله فلم يجاره اأحد، وانقطع عن القرين واملماثل يف 
كل بلد، وح�سل له من املجد واالإقبال وال�رصف واالإف�سال ماال ميكن �رصحه باملقال« )73(. 
واأ�ساف �ساحب العقد املنظوم اإىل ذلك قوله: »كتب اجلواب مراراً يف يوم واحد على 
األف رقعة مع ح�سن املقاطع واملقا�سد... وكان يكتب اجلواب على منوال ما يكتب ال�سائل 
من اخلطاب، واقعًا على ل�سان العرب والعجم والروم من املنثور واملنظوم، وقد اأثبت منها 

ما ي�ستعذبه الناظر وي�ستح�سنه اأرباب الب�سائر« )74( . 
وقد نقل العيدرو�سي عن اأبي ال�سعود قوله عن نف�سه:  »جل�ست يومًا بعد �سالة ال�سبح 
واثني ع�رصة  واأربعمائة  األف  الع�رص على  اإىل �سالة  املجتمعة، فكتبت  االأ�سئلة  اأكتب على 

فتيا« )75( . 
وقد حتدثنا �سابقًا عن ن�ساأته والعلماء الذين تربى على اأيديهم، وذكرنا اأنه حفظ كتاب 
املفتاح لل�سكاكي، وهو كتاب م�سهور يف البالغة و علوم اللغة العربية، جعله يتقن العربية 
�سك  ، وال   )76( امل�ستعربني«  الرتك  �ساعر من علماء  باأنه »مف�رص  اأطلق عليه بع�سهم  حتى 
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اأن اإملام اأبي ال�سعود باللغات العربية والرتكية والفار�سية مكنه من االطالع على ثقافات 
ع مداركه وزاد يف علمه وجعله اأقدر على خماطبة اأهل تلك اللغات بلغاتهم  متعددة مما و�سَّ

ومن خالل ثقافاتهم. 
وقد كان اأبو ال�سعود من علماء احلنفية وجاءت له ترجمة يف كتاب »الفوائد البهية يف 
تراجم احلنفية« )77( ، وذكرت امل�سادر اأنه فقيه حنفي، ومن الطبيعي اأن يتوىل عامل مثله 
وال�سالطني هو  العثمانية  الدولة  االإ�سالم حيث كان مذهب  العا�سمة و�سيخ  من�سب مفتي 

املذهب احلنفي. 
وقد �ساعدته نباهته و�سعة علمه و�سال�سة منطقه وكتابته يف �رصعة االإفتاء وكرثته 
فاإن كان  ال�سوؤال،  اأ�سلوبه يف  نحو  ال�سائل على  ال�سابقة. وكان يجيب  امل�سادر  بينت  كما 
واإن كان فار�سيًا  ف�سعراً،  واإن �سعراً  واإن كان نرثاً جاوبه نرثاً،  بالعربية جاوبه بالعربية، 

ففار�سيًا.. وهكذا )78( . 

صفاته: 
اأبو ال�سعود »طويل القد خفيف العار�سني غري متكلف يف الطعام واللبا�ص، غري  كان 
اأن فيه نوع مداهنة واكرتاث مبداراة النا�ص، وفيه امليل الزائد والنعومة اإىل اأرباب الريا�سة 
واحلكومة، وكان ذا مهابة عظيمة وتوؤدة ج�سيمة، قلما يقع يف جمال�سته للعظام املبادرة 
باخلطاب والكالم، وكان وا�سع التقرير �سائغ التحرير، يلتقط الدرر من كلمه ويتناثر اجلوهر 

من حكمه..« )79( . وقد ذكرنا يف اأهليته للفتوى بع�ص �سفاته احل�سنة )80( . 
. وهو   )81( امللك  واال�ستظالل بظل  املال واجلاه  اأفرط يف حمبة  اأنه  ذكر من عيوبه 
الريا�سة  اأرباب  اإىل  والنعومة  الزائد  امليل  »فيه  بقوله:   زادة  طا�سكربي  ذكره  اأن  �سبق  ما 
واحلكومة«، ومثال ذلك حت�سيله االإنعامات واملرتبات على تف�سريه الذي اأر�سله اإىل ال�سلطان 
�سليمان وملا »ويل ال�سلطان �سليم الثاين العر�ص �رصفه بو�سعه يده على عمامته واحت�سنه 
 . اأول �سعبان 974هـ/11 فرباير 1567م« )82(  اآقجة يف  اإىل 700  ب�سغف، ورفع مرتبته 
ولوال قربه من ال�سالطني وقلوبهم ملا ح�سل على تلك املكانة، فقد كان يف ع�رصه من هو 
احلنفي  »الفقيه  ومنهم:   ال�سالطني،  فاعتزلهم  ال�سالطني  اعتزلوا  لكنهم  منه  اأعلم  اأو  مثله 
ال�سويف حممد اأفندي الربقاوي )ت 981هـ/1573م( الذي كان نداً مناوئًا ل�سيخ االإ�سالم 
اأبي ال�سعود اأفندي، وكان الربقاوي ممن اعتزلوا ال�سيا�سة وان�رصفوا اإىل التدري�ص والتاأليف، 
وحافظ على ا�ستقالليته حيال اأعلى مراتب ال�سلطات يف الدولة« )83( ، وهو االأمر الذي اأف�سح 

املجال اأمام اأبي ال�سعود ليت�سدرّر الفتوى ويروق اختياره لل�سالطني. 
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ولعل �سعة علمه وح�سن مناظرته جعلت ال�سلطان �سليمان يقربه وُينعم عليه مبن�سب 
مفتي الق�سطنطينية، وقد تاأكد ذلك لل�سلطان يف مناظرٍة عقدها بني اأبي ال�سعود، وبني ثالثة 
من علماء ع�رصه، رجح فيها اأبو ال�سعود وتبنيَّ ف�سله )84( ، فلم يكن قربه من ال�سلطان عن 

مداهنة وتزلف بل اإن ال�سلطان راأى فيه ما ي�سغل املن�سب على خري وجه. 
وُذكر من عيوبه اأنه »اأول من جعل تقدمي االأطفال �ُسنَّة فبقيت تلك ال�سرية كما �َسنَّها، 
اأي  اأطالله ور�سومه ودرو�سه« )85(.  العلم ودرو�سه وتعطيل  ف�سارت �سببًا النطفاء نربا�ص 
مما  الكبار  تقريب  بدل  اإليه  وقربهم  الكبار  تعليم  على  االأطفال  تعليم  ل  ف�سرّ من  اأول  اأنه 
كتبه  وروائع  باآثاره  »افتتانه  اأي�سًا  عيوبه  ومن  للعلم.  م�سيعة  يعتربه  اخلفاجي  جعل 

واأ�سعاره«)86(، على اأن هذه ال�سفة لي�ست من �سيم العلماء، فلي�ص عاملًا من اغرت بعلمه. 
من فتاويه: 

كان اأبو ال�سعود اأفندي يفتي يف م�سائل عوام النا�ص وخوا�سهم، كما يفتي لل�سالطني 
فيما يخ�ص حكمهم وت�رصيعهم، كما اأنه كان يفتي يف العلوم الفنية )87( ويف اإعالن احلرب 
واملال العام وغريها. لذا فقد اكت�سب �سهرة متميزة عن غريه يف هذه اجلوانب ال�سيما مع 
ت�سديقه على قانونامة ال�سلطان �سليمان القانوين الذي َيخُرج كثرياً عن ال�رصيعة االإ�سالمية، 

ومن اأبرز فتاويه مما له عالقة بال�سيا�سة العامة: 
الذي مترد  ال�سيخ م�سطفى زادة  ابنه  القانوين بجواز قتل  لل�سلطان �سليمان  اأفتى  1 .

على اأبيه وطالب بال�سلطنة، ومت قتله واإعدامه يف �سوال 960هـ/ نوفمرب 1553م )88( . 
اأفتى لل�سلطان �سليم الثاين بجواز قتل اأخيه بايزيد �ساه زادة على اأ�سا�ص اأنه متمرد،  2 .

وفعاًل فقد قاتل �سليم، بايزيد وهزمه يف �سعبان 966هـ/ مايو 1559م. 
واإخ�ساعهم،  البنادقة  الع�سكرية على قرب�ص، وتخلي�سها من  اأفتى بجواز احلملة  3 .

وذلك يف ذي احلجة 977هـ/ مايو 1570م )89( . 
اأفتى بجواز احلملة على البندقية �سنة 1570م )90(. 4 . 

االإفتاء  مبثابة  وهو   ،  5 .)91( االأول  �سليمان  اأ�سدره  الذي  قانونامة  على  �سادق 
التي �رصعها اهلل  ب�رصعية ما جاء فيه وجوازه، وقد وردت فيه جتاوزات �رصيحة للحدود 
�سبحانه وتعاىل يف �رصيح القراآن الكرمي، كحد ال�رصقة وحد الزنا، فقد ا�ستبدلهما بالغرامة 

املالية )92( . 
النقود  وقف  بجواز  اأفتى  عليها-  احلملة  يف  ا�سرتك  وقد  6 .– بلغراد  فتح  وبعد 
البالد  يف  املنقول  اأم  له  وريث  ال  الذي  االإرث  يخ�ص  ما  �سواء  املال  من  واملنقول)93( 

املفتوحة. 
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عار�ص حمل جميع الن�سارى على الدخول يف االإ�سالم قهراً وغ�سبًا )94(. 7 . 
كانت تلك اأهم فتاويه يف ال�سيا�سة العامة للدولة، وباملقابل فقد كانت لأبي 

ال�سعود اأفندي فتاوى عامة لعامة النا�س، ومن هذا القبيل: 
على  الف�سقة  اجتماع  له  تبني  ما  بعد  ا�ستهارها  َيكُمل  اأن  قبل  القهوة  عن  �سئل  ♦ 
اأن يجتنبه من يخ�سى  الفجور على تعاطيه فينبغي  اأهل  اأكب  �رصبها، فاأجاب بقوله:  »ما 
اهلل ويتقيه. وهذا لي�ص فيه ت�رصيح بتحرميها، بل يقت�سي اأن االأوىل تركها حذراً من الت�سبه 

بالفجار«)95( . 
و�سئل عن قوٍم اتخذوا قول ال اإله اإال اهلل مو�سوعًا لتحريف النغمات ورعاية ل�سناعة  ♦ 
االأ�سوات، فَطْوراً يزيدون وَطْوراً ينق�سون على ح�سب ما يالئم ال�سناعات الباطالت واالآراء 
الفا�سدات، ال يرجون من ذلك هلل تعاىل وقاراً بل اتخذوا ذلك لبدعتهم �سعاراً، فاأجاب:  ما 
ُذكر اأمٌر خمرَتع مكروه ومكٌر مبتدٌع بئ�سما مَكروه، واعترب اأن جعل تالوة القراآن كرتنيمات 
اأن  وبنيَّ  ال�سديد،  العذاب  من  وحذرهم  موا�سعه،  عن  الكلم  يحرفون  كالذين  اأنه  االأغاين 

املندوب اإليه هو تزيني االأ�سوات بالقراآن اجلليل من غري تغيري فيه وال تبديل )96( . 
قد  َملكة  وهي  القيا�ص،  َملكة  ال�سعود  اأبي  عند  تظهر  ال�سابقني  املثالني  هذين  ويف 
اأفا�ص يف ا�ستعمالها واعُترب جمتهداً ال�سيما يف فتاويه ال�سيا�سية اآنفة الذكر، ول�ست اأ�سع 
تقييمًا ل�سحة هذه الفتاوي بل اأعار�سه يف اأهمها؛ وهو تعطيل حدود اهلل، وال مينع ذلك من 
اأن نت�سور كيف قام بهذا العمل اخلطري، فمن ال�سذاجة اأن نعتقد اأنه اأفتى بذلك ملجرد رغبة 
ال�سلطان، بل مما ال �سك فيه اأنه اتخذ اأدلة -مهما �سعفت اأو قويت- فاإنها تبقى اأدلته التي 

احتج بها واأفتى يف �سوئها، ولي�ص املجال للخو�ص فيها وح�رصها. 

مصنفاته: 
على الرغم من طول الفرتة التي عا�سها اأبو ال�سعود )898 – 982هـ( فاإن م�سنفاته 
اأنه  لي�ست بالكثرية، فقد عاقه الدر�ص والفتوى واال�ستغال بهما عن التفرغ للت�سنيف غري 

اختل�ص فر�سًا �رصفها اإىل التف�سري والفقه وغريها )97( ، ومن م�سنفاته: 
من  عدة  ت�سعها  الهداية،  من  البيع«  »كتاب  اأول  من  »العناية«  على  حا�سية  له  1 .

الكراري�ص واالأوراق )98( . 
 . وكتب �سوراً تتعلق باأوقاف امللوك والوزراء، زاد فيه على من قبله )99( . 2

ب�ساعة القا�سي يف ال�سكوك )100(. 3 . 
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ثواقب االأقطار يف اأوائل منار االأنوار يف االأ�سول )101(. 4 . 
ح�سم اخلالف يف امل�سح على اخلفاف.  5 .

 . ) غلطات العوام ). 6
غمرات املليح يف اأول مباحث ق�سد العام من التلويح.  7 .

الفتاوى.  8 .
قانون املعامالت.  9 .

معاقد الطراز.  10 .
موقف العقول يف وقف املنقول.  11 .

ميمية )ق�سيدته امل�سهورة( .  12 .
   . نهاية االأجماد على كتاب اجلهاد على الهداية للمرغنياتي )102(. 13

تهافت االأجماد يف فروع الفقه احلنفي.  14 .
حتفة الطالب يف املناظرة )103(. 15 . 

ت�سجيل االأوقاف.  16 .
ق�سة هاروت وماروت.  17 .

ر�سالة يف م�سائل الوقوف )104(. 18 . 
 . �رصح على األفية ابن مالك، وبع�ص احلوا�سي على تف�سري الك�ساف )105( . 19

وله التف�سري امل�سهور عند النا�ص بتف�سري اأبي ال�سعود يف جملدين �سخمني �سماه:   20 .
)اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي(. و�سنخ�سه بتف�سيل )106( . 

وقد اأ�سارت امل�سادر التي ذكرت هذه امل�سنفات الأبي ال�سعود اإىل اأن معظمها خمطوط 
وغري مطبوع، بخالف تف�سريه امل�سهور واملطبوع. 

تفسري أبي السعود: 
وا�سمه: »اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي« )107( . ملا بلغ ت�سويده اإىل �سورة 
ه يف �سعبان 973هـ )108( واأر�سله اإىل ال�سلطان �سليمان القانوين  »�ص« وطال العهد، فبيَّ�سَ
مع ابن املعلول )109( ، فقابله ال�سلطان بح�سن القبول، واأنعم عليه وزاد يف وظيفته –اأي 
ه اإىل متامه بعد �سنة )111( ،  مرتبه اليومي- من 300 اأقجة اإىل 500 اأقجة )110( ، ثم بيَّ�سَ
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واأر�سله اإىل ال�سلطان ثانية بعد اإمتامه، فقابله ال�سلطان مبزيد لطفه واإنعامه وزاد يف وظيفته 
مائة اأخرى )112( ، فاأ�سبح راتبه 600 اآقجة يوميًا. 

تف�سري  من  ح�سنة  زيادات  فيه  وزاد  البي�ساوي،  تف�سري  يف  ما  تف�سريه  يف  جمع  وقد 
القرطبي والثعلبي والواحدي والبغوي وغريها )113( ، ف�ساًل عن تف�سري الك�ساف. وقد و�سف 
طا�سكربي زادة تف�سريه بقوله:  »وقد اأتى فيه مبا مل ت�سمح به االأذهان ومل تقرع به االآذان، 

ف�سدرّق املثل ال�سائر كم ترك االأول لالآخر« )114( . 
لي�ص  ح�سن  تف�سري  وهو  به  وانتفعت  تف�سريه  طالعت  »وقد  بقوله:   اللكنوي  وو�سفه 
فوائد  على  وم�ستمل  ونكات  لطائف  على  مت�سمن  املخل،  بالق�سري  وال  اململ  بالطويل 

واإ�سارات« )115( . 
غري  للبي�ساوي،  التنزيل  واأنوار  الك�ساف  تف�سري  »على  تف�سريه  مقدمة  يف  ويثني 
بني  املنا�سبات  وجوه  باإبداء  يهتم  ومل  االعتزاالت،  من  الك�ساف  يف  جاء  مبا  يغرت  مل  اأنه 
االآيات، كما يعر�ص اأحيانًا لذكر القراءات بقدر ما يو�سح به املعنى، كما اأنه ُمقلٌّ يف �رصد 
االإ�رصائيليات، ولكن يلحظ عليه اأنه يروي بع�ص الق�س�ص عمن ا�ستهر بالكذب، كما ُيِقلُّ من 
ذكر امل�سائل الفقهية، وهو مرجع يعتمد عليه كثري ممن جاء بعده من املف�رصين، ولهذا طبع 

مراراً«)116(. 
اهتم  التي  القراآن  ببالغة  ومولع  و�سوغها،  العبارة  ب�سبك  ال�سعود  اأبي  تف�سري  ويهتم 

بالك�سف عنها حتى يكاد يكون اأول املف�رصين املربزين يف هذه الناحية )117( . 
ح واحداً  ويعر�ص اأحيانًا للناحية النحوية، وُينزل االآية على اختالف االأعاريب ويرجِّ
منها ويدلل على رجحانه... وهو غري م�رصف فيما ي�سطر اإليه من التكلم عن بع�ص النواحي 

العلمية )118( . 
ويقع الكتاب يف جملدين �سخمني، وُطبع يف بوالق الطبعة االأوىل �سنة 1275هـ، ثم 
اأ�سدرته املطبعة امل�رصية �سنة 1347هـ، اأما الُن�سخ املخطوطة فهي 12 ن�سخة موزعة على 

اأماكن خمتلفة )119( . 

أشعاره: 
العربية واآدابها حتى ُدعي م�ستعربًا، و�ساغ كثرياً  اللغة  اأفندي  ال�سعود  اأبو  اأتقن  لقد 
من فتاويه بلغة اأدبية رائعة، منها النرث، وال�سعر، وفقًا لهيئة ال�سوؤال، كما اأنه اأتقن الفار�سية 
منها  واحلنني،  ال�سوق  �سعر يف  له  وكان  اأي�سًا،  اللغتني  ال�سعر يف  و�ساغ  الرتكية  بجانب 
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قوله: 
تفتازيـــا بائناً وحملـــه بفوؤادي واأينمـــا  البعـــاد  كيف 
بدولة للرحيل  ركابك  ت  اهلل جـــارك حينمـــا جتتـــاززمَّ
وال�سوق منه حقيقة وجماز )120( وجدي واأ�سواقي اإليك حقيقة

اأهله«،  اأهل جلدته، فالرائد ال يكذب  اأ�سعر  اأنه  اأنه لو قيل  وقال عنه اخلفاجي: »على 
ومطلع   .  )121( ميميته  يف  املعررّي  على  اإتقانًا  تتطاول  امليمية  ق�سيدته  اأن  اعترب  والذي 

ميميته: 
وغـــراماأبعـــد �ســـليمي مطلـــب ومرام لوعـــة  هواهـــا  وغـــري 
ومثابة ملجـــاأ  ومقـــاموفوق حماهـــا  موقـــف  ذراهـــا  ودون 
عنان املطايا اأو ي�سد حزام )122( وهيهات اأن يثني اإىل غري بابها

وله �سعر ي�سري اإىل تعلق النف�ص الب�رصية بالعلم اجل�سماين )123( ، ومطلعها: 
مثوى الكروب قرارة الأ�ســـجانطـــال الـــرثاء بـــدارة الهجران
الأحزانمعمورة الـــالأواء معرتك الردى غيابة  اخلطوب  ماأوى 
العمرانياحـــرية لغريب األقـــاه النوى نـــاء عـــن  يف مهمه 

وله يف الزهد ويف حتية الكرام وحبِّهم ويف الن�سيحة ويف ال�رصاعة وغريها )124( . 

وفاته: 
جمادي   5 االأحد  ليلة  من  االأخري  الثلث  يف  االإفتاء،  على  وهو  ال�سعود  اأبو  تويف 
االأوىل)125( 982هـ/ 23 اأغ�سط�ص 1574م )126( ، وح�رص جنازته العلماء والوزراء و�سائر 
اأرباب الديوان، وخلق ال ُيح�سون كرثًة، و�سهدوا له بالرحمة والر�سوان و�سلى عليه املوىل 
�سنان حم�سي، يف جامع ال�سلطان حممد خان، وُدفن مبقربته التي اأن�ساأها بالقرب من قرب 

اأبي اأيوب االأن�ساري )127( . 
�سنة  وفيات  من  وجعله  وفاته،  تاريخ  حتديد  يف  ال�سافر  النور  يف  العيدرو�سي  و�سذ 
952هـ وقال اإنه تويف يف جماد االآخر �سنة 952هـ، و�سبق اأن �سذ يف تاريخ والدته حني 
اأبي  ، لكن قرب طا�سكربي زادة والغزي من بالد  اأنه ولد يف 19 �سفر 896هـ )128(  قال 
ال�سعود ومن تاريخ حياته، يجعلني اأف�سل روايتهم ف�ساًل اأن اللكنوي يذكر رداً وجيهًا مفاده 
اأن اأبا ال�سعود عا�ص اإىل ما بعد وفاة ال�سلطان �سليمان القانوين واأن ابنه ال�سلطان �سليم خان 
اأكرمه اإكرامًا عظيمًا )129( ، وقد توىل �سليم خان ابن �سليمان القانوين احلكم يف ربيع االأول 

�سنة 974هـ. 
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عليه  لي  و�سُ زمزم،  اأعلى  من  عليه  بال�سالة  نودي  املكي  احلرم  اإىل  نعيه  اأتى  وملا 
�سالة الغائب، ورثاه جماعة من اأهل مكة منهم االإمام ر�سي الدين حممد بن اأحمد القازاين 

ال�سافعي )130( . 
وقال النت�ساري يف تاريخ وفاته �سعراً )131( : 

مفتي الإ�ســـالم بل �سمي ال�سماأم�ســـى بجوار ربـــه ذي احللم

قد مات اأبو ال�سعود موىل العلموالعلم بكى مذ قيل يف تاريخه

ورثاه من اأ�سحابه ال�سيد م�سطفى بن ال�سيد ح�سن، جاء فيه )132( : 
وقـــد انتهـــى يف احل�ســـن والإعراباأيـــن الـــذي ي�ســـبي النهـــى بكالمه
الأقطـــاب�ســـم�س البالد و�ســـدرها ورئي�ســـها وواحـــد  الأنـــام  مفتـــي 
الفا�ســـال ال�ســـعود  اأبا  بـــذاك  والألبـــاباأعني  العلـــم  اأهـــل  ورئي�ـــس 
واإيـــاباأم�ســـى رهيناً يف القبـــور اإىل القيام عـــودة  مـــن  ومالـــه 
عجـــابقـــد كنـــت بحـــراً لل�رسيعـــة مل تزل الـــكالم  در  لنـــا  تلقـــي 
وعلـــوم غـــريك يف الفـــال ك�ـــرسابمـــا العلـــم اإل مـــا حويـــت حقيقة
ب�ســـعادة روحـــه  رّوح  رب  وثـــوابيـــا  جنـــة  يف  وكرامـــة 

وقد اأطلق ا�سمه على اأحد �سوارع الق�سطنطينية املهمة )133( . 

اخلامتة:
برزت اأهمية �سخ�سية اأبي ال�سعود اأفندي من نواحي متعددة: 

فهو من علماء احلنفية.  ♦ 

ترقى يف �سلم التدري�ص حتى بلغ الق�ساء، ثم ترقى يف الق�ساء حتى اأ�سبح قا�سي  ♦ 

الع�سكر ويح�رص الديوان، ثم اأ�سبح مفتيًا للعا�سمة و�سيخًا لالإ�سالم. 
كان اأول من �سكل هيئة للمفتني ت�رصف على نواحي الوعظ واخلطابة واالإفتاء، وما  ♦ 

�سابه يف العا�سمة والواليات واملدن الرئي�سه، وتربع هو على راأ�سها. 
اأحد من  الق�سطنطينية وهي مدة مل يبلغها  اأم�سى ثالثني عامًا يف من�سب مفتي  ♦ 

مفتييرّ الق�سطنطينية ال من قبله وال من بعده. 
�ساهم ب�سكل مبا�رص وغري مبا�رص يف جملة الت�رصيعات القانونية التي �سنرّها ال�سلطان  ♦ 

�سليمان القانوين، واأهمها قانونامة الذي �سادق على ما جاء فيه رغم انحرافه عن ال�رصيعة 
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يف ق�سايا احلدود ال�رصيحة يف القراآن الكرمي. 
ف�رصَّ القراآن الكرمي باأ�سلوب بالغي ر�سني حتى دعي: خطيب املف�رصين.  ♦ 

بالرتكية  �سعر  وله  كاملعررّي،  االأقحاح  العرب  �سعراء  فيه  ناف�ص  �سعراً  قال  ♦ 

والفار�سية. 
له فتاوى هي من اخلطورة مبكان كفتواه للقانوين بقتل ابنه املتمرد، وكذلك فتواه  ♦ 

ل�سليم الثاين بقتل اأخيه بايزيد. 
ال�سعود كمفتي للعا�سمة يف عهد �سليمان القانوين، فاأ�سبح مفتيًا الأحد  اأبو  عنيرّ  ♦ 

اأهم �سالطني الدولة العثمانية الذي عاي�ص مرحلتي القوة وال�سعف معًا. 
وعلى عظم واأهمية دور املفتني و�سيوخ االإ�سالم يف الدولة العثمانية فاإن الدرا�سات 
العربية مل توِلهم اهتمامًا خا�سًا، بينما قام Repp بهذا الدور، وتناول �ستة ع�رص مفتيًا يف 

�سدر الدولة العثمانية. 
قوة  انعك�ست  وقد  ال�سالطني،  �سهرة  واكبت  املفتني  �سهرة  باأن  الدرا�سة  اأظهرت  وقد 
اأو �سعفهم على قوة املفتني و�سعفهم بعالقة عك�سية. وعلى الرغم من �سلبيات  ال�سالطني 
�سرية اأبي ال�سعود وخا�سة يف ق�سية فتاويه بالقتل وت�سديقه على قانونامة؛ اإال اأنه اأعُترب 
جمتهداً له راأيه الذي ا�ستند اإليه مهما بلغ هذا الراأي من ال�سعف والرجحان، فل�سنا نناق�ص 
فتاويه من ناحية �رصعية، ولكن ميكن القول اإن اأبا ال�سعود كما اأ�سهم يف �سياغة ت�رصيعات 
اإدارية وقانونية مهمة للدولة العثمانية بقيت تعمل بها الأكرث من مائتي عام، فاإنه اأ�سهم 
قتل  اإجازته  احلاكمة من خالل  الهيئة  والفتنة يف �سفوف  الدمار  بذور  بذر  باملقابل يف 
العثمانية عن  الدولة  واأي�سًا �رصف  ابنه،  اأو  اأخاه  لو كان  يتمرد عليه حتى  ال�سلطان ملن 
ت�رصيعاته  خالل  من  وذلك  ال�سبغة،  هذه  على  املوجود  الغب�ص  رغم  االإ�سالمية  �سبغتها 

اجلديدة يف قانونامة �سليمان القانوين. 
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نامة اآل عثمان )ترجمة( ، جملة درا�سات اجلامعة االأردنية، )عمان:  عمادة البحث العلمي 

باجلامعة االأردنية، املجلد 13، العدد 4، ني�سان 1986م( �ص 108
 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص239. 9

، واعتمد عليه وجيه كوثراين يف كتابه:  الفقيه  طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 10
وال�سلطان، �ص 79. 

 . دائرة املعارف االإ�سالمية، ج2، طهران:  بوذجمريي، �ص453- 454. 11
 . العيدرو�سي، تاريخ النور ال�سافر، �ص239. 12

، وهذا لي�ص راأيه الذي تبناه.  13 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 273

 . حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 453/6، دائرة املعارف االإ�سالمية، 348/1. 14
 . ال�سوكاين، البدر الطالع، 261/1. 15

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 16
 . 17 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 273

 . اخلفاجي، ريحانة االألبا، 275/2؛ حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 253/6. 18
 . دائرة املعارف االإ�سالمية، ج2، انت�سارات جهان، 348/1. 19
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 . ابن القا�سي، درة اجلمال، 305/3. 20
 . حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 253/6. 21

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 22
 . 23 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 274

 24 .Repp, The Mufti of Istanbul,p. 272 طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440؛
 25 .Repp, The Mufti of Istanbul,p. 273 طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440؛

 . 26 .Loc. Cit

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 27
 . اللكنوي، الفوائد البهية، �ص49. 28

 . الغزي، الكواكب ال�سائرة، 35/3. 29
 . 30 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 275

( هو يو�سف بن بكر ال�سكاكي عامل متبحر يف النحو وال�رصف وعلم املعاين والبيان  (
والعرو�ص وال�سعر، تويف �سنة 626هـ، اأنظر:  طا�سكربي زادة، طبقات الفقهاء،  )املو�سل، 

ن�رصة احلاج اأحمد نيلة، مطبعة الزهراء احلديثة 1961( ، �ص108. 
 . العيدرو�سي، تاريخ النور ال�سافر، �ص239. 31

 . ابن العماد، �سذرات الذهب، 398/8. 32
( عملة نقدية ف�سية كانت متداولة يف الدولة العثمانية يف القرن 16 وتعادل ن�سف  (

درهم. 
 . 33 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 274- 5

 . 34 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 275

 . Loc. Cit.؛ طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 35

 . Loc. Cit.؛ طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 36

 . Loc. Cit.؛ طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 37

 . Repp, The Mufti of Istanbul, p. 276.؛ طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 38
 .Repp وقد ذكر التواريخ

 . 39 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 270

اها ال�سحن.  ( ال�سحن:  هو املدار�ص العالية التي بناها ال�سلطان حممد الفاحت و�سمرّ (
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اأنظر:  اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص118. 
 . اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص118. 40

 . 41 .Repp, The Mufti of Istanbul,p. 276 املنظوم، �ص440؛  العقد  زادة،  طا�سكربي 
و�سواء يف هذه املدر�سة اأو املدار�ص الالحقة فقد انفرد Repp يف ذكر تاريخ تعيني اأبو 

ال�سعود يف كٍل منها. 
 42 .Repp, The Mufti of Istanbul,p. 276 طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440؛

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص440. 43
 . 44 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 276

 . Loc. Cit.؛ طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص441. 45

؛  46 .398/8 الذهب،  �سذرات  العماد،  ابن  �ص441؛  املنظوم،  العقد  زادة،  طا�سكربي 
العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص240. 

 . 47 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 277

 . Loc. Cit؛ العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص240. 48
 . 49 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 277

 . اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص120. 50
 . امل�سدر نف�سه، �ص118. 51
 . امل�سدر نف�سه، �ص114. 52

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص441. 53
 . كوثراين، الفقيه وال�سلطان، �ص 78- 79. 54

 . 55 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 278

 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص240. 56
 . ال�سوكاين، البدر الطالع، 261/1. 57

 . اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص118. 58
امل�سدر نف�سه وال�سفحة.  59 .
 . امل�سدر نف�سه، �ص 126. 60

 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 472/13- 476. 61
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 . اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص112. 62
 . اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص121. 63

 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 477/13. 64
 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 477/13. 65

 . 66 .Repp, The Mufti of Istanbul, pp. 273- 274

 . كوثراين، الفقيه وال�سلطان، �ص 83. 67
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص441. 68

 . كوثراين، الفقيه وال�سلطان، �ص 86. 69
 . 70 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 295

 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص240. 71
 . الغزي، الكواكب ال�سائرة، 35/3. 72

 . ابن العماد، �سذرات الذهب، 399/8. 73
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص441. 74

 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص240. 75
العرب  من  والن�ساء  الرجال  الأ�سهر  تراجم  قامو�ص  االأعالم-  الزركلي،  الدين  خري  76 .

وامل�ستعربني وامل�ست�رصقني، ج7، بريوت، دار العلم للماليني، ط9، 1990، �ص 59. 
 . اللكنوي، الفوائد البهية، �ص �ص 49- 50. 77

، �ص  حممد ح�سني الذهبي، التف�سري واملف�رصون، ج1، القاهرة، دار الكتب احلديثة، 1961. 78
�ص 245- 246. 

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص445. 79
 . الغزي، الكواكب ال�سائرة، 25/3. 80

 . اخلفاجي، ريحانة االألبا، 276/2. 81
 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 348/1. 82

 . كوثراين، الفقيه وال�سلطان، �ص 90- 91. 83
 84 .Repp. Op. Cit, pp :العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص 239؛ وانظر اأي�سًا عن املناظرة

 .287- 8
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 . اخلفاجي، ريحانة االألبا، 276/2. 85
 . اخلفاجي، ريحانة االألبا، 276/2. 86

 . 87 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 279

 . 88 .Repp, The Mufti of Istanbul, p. 284

 . 89 .Loc. Cit

 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 476/13. 90
امل�سدر نف�سه وال�سفحة.  91 .

اأنظر:  اأوغلو، »قانونامة اآل عثمان«، �ص 111- 193، وبالتحديد �ص 128- 135. 92 عن 
العقوبات. 

93 .Repp. Op. Cit, p 282 طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 444- 445؛
 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 477/13. 94

 . الغزي، الكواكب ال�سائرة، 35/3- 36؛ وانظر:  دائرة املعارف االإ�سالمية، 476/13. 95
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 442. 96

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 443؛ ابن العماد، �سذرات الذهب، 399/8. 97
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 445؛ ابن العماد، �سذرات الذهب، 399/8. 98

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 445. 99
 . حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 256/6؛ كحالة، معجم املوؤلفني، 693/3. 100

 . حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 254/6. 101
( هناك كتاب اآخر ا�سمه )غلطات العوام( للوزير �رصي با�سا الكريدي �ساحب اأح�سن  (

الق�س�ص، ذكره:  حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 147/4. 
؛ واأوردها جميعها:   امل�سنفات من 5- 13 اأورد بع�سها:  الزركلي، االأعالم، 59/7. 102

حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 254/6. 
 . امل�سنفات 14 و15 اأوردها:  كحالة، معجم املوؤلفني، 693/3. 103

 . امل�سنفات 16- 18 اأوردها:  الزركلي، االأعالم، 59/7. 104
 . ابن القا�سي، درة اجلمال، 305/3- 306. 105
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اأبي ال�سعود، ومنها:  حاجي خليفة، ك�سف  اأوردت معظم امل�سادر تعريفًا بتف�سري  106 .
الظنون، 257/6؛ كحالة، معجم املوؤلفني، 693/3؛ دار الكتب امل�رصية، فهر�ص اخلزانة 

التيمورية، 8/1
، وم�سادر البحث االأخرى.  دار الكتب امل�رصية، فهر�ص اخلزانة التيمورية، 8/1. 107

 . حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 65/1. 108
هو تلميذه وختنه ال�سيد حممد النقيب بن ال�سيد حممد بن عبد القادر امل�ستهر بابن  109 .
املنظوم، �ص  العقد  زادة،  البهية، �ص 50؛ طا�سكربي  الفوائد  اللكنوي،  انظر:  املعلول، 

 .444
 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 348/1. 110

 . حاجي خليفة، ك�سف الظنون، 65/1. 111
طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 444؛ دائرة املعارف االإ�سالمية، 348/1. 112

 . الغزي، الكواكب ال�سائرة، 35/3. 113
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 444. 114

 . اللكنوي، الفوائد البهية، �ص 50. 115
الرفاعي  دار  )الريا�ص:   ، 116 .2 ج  الكرمي،  القراآن  م�سنفات  معجم  �سواخ،  ا�سحق  علي 

للن�رص، 1984( �ص 107- 108. 
 . الذهبي، التف�سري واملف�رصون، 349/1- 350. 117

 . املرجع نف�سه، 352/1. 118
؛ دار الكتب امل�رصية، فهر�ص اخلزانة  �سواخ، معجم م�سنفات القراآن الكرمي، 10/2. 119

التيمورية، 8/1. 
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 445. 120

 . اخلفاجي، ريحانة االألبا، 276/2. 121
اخلفاجي، ريحانة االألبا، 319/2- 324. 122 كاملة؛ طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، 

�ص 445- 447، وجتدها بامللحق. 
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 448- 9. 123

 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 449- 454. 124
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؛ كحالة، معجم املوؤلفني،  ذكر هذا التاريخ كل من:  الغزي، الكواكب ال�سائرة، 36/3. 125
 .Repp, The Mufti of Istanbul. 278  3/ 693؛

 126 .. Repp. Op. Cit,p. 284

 127 .Repp. Op. Cit, p. 278- 9 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص 241؛
 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص 239. 128

 . اللكنوي، الفوائد البهية، �ص 81. 129
 130 .Repp. Op. Cit,p. 278- 9 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص 241؛

 . العيدرو�سي، النور ال�سافر، �ص 239. 131
 . طا�سكربي زادة، العقد املنظوم، �ص 453- 454. 132

 . دائرة املعارف االإ�سالمية، 1/ 348. 133
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املصادر واملراجع:

أوالً- املصادر واملراجع العربية: 
البحث  عمادة  عمان،  درا�سات،  جملة  عثمان«،  اآل  »قانونامة  �ساحلي:  خليل  اأوغلو،  1 .

العلمي باجلامعة االأردنية، املجلد 13، العدد 4، ني�سان 1986م. 
م( .  بي�سون، جميل، واآخرون:  تاريخ العرب احلديث، )اإربد:  دار االأمل، 1992. 2

هـ( :  ك�سف  حاجي خليفة، م�سطفى عبد اهلل، ال�سهري باملال كاتب جلبي، )1017- 1067. 3
الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون، االأجزاء 1+6، بريوت، دار الفكر العربي، 1981، مع 

مكة، املكتبة الفي�سلية، 1981. 
هـ( :  ريحانة االألبا وزهرة احلياة  اخلفاجي، اأحمد بن حممد بن عمر:  )977- 1069. 4
احللبي  البابي  عي�سى  مطبعة  القاهرة،  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  حتقيق  ج2،  الدنيا، 

و�رصكاه، 1967. 
، انت�سارات جهان، طهران:  بوذ جمربي، د. ت.  دائرة املعارف االإ�سالمية: ج2. 5

، القاهرة، مطبعة دار الكتب امل�رصية،  دار الكتب امل�رصية:  فهر�ص اخلزانة التيمورية، ج1. 6
 .1948

العرب  من  والن�ساء  الرجال  الأ�سهر  تراجم  قامو�ص  االأعالم-  الدين:  خري  الزركلي،  7 .
وامل�ستعربني وامل�ست�رصقني، ج7، بريوت، دار العلم للماليني، ط9، 1990. 

هـ( : البدر الطالع مبحا�سن َمن بعد القرن ال�سابع،  ال�سوكاين، حممد بن علي )ت 1250. 8
ج1، بريوت، دار املعرفة، د. ت. 

طا�سكربي زادة:  ال�سقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ويليه العقد املنظوم يف  9 .
ذكر اأفا�سل الروم، بريوت، دار الكتاب العربي، 1975. 

 .  : طبقات الفقهاء، املو�سل، ن�رصة احلاج اأحمد نيلة، 1961. 10
للن�رص،  الرفاعي  دار  الريا�ص،   ، الكرمي، ج2. 11 القراآن  ا�سحق، معجم م�سنفات  �سواخ  علي 

 .1984
 ، ابن العماد، عبد احلي، اأبو الفالح )ت 1089هـ( :  �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، ج8. 12
حتقيق جلنة اأحياء الرتاث العربي يف دار االآفاق اجلديدة، بريوت، دار االآفاق اجلديدة، 

د. ت. 
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العيدرو�سي، عبد القادر بن �سيخ بن عبد اهلل:  تاريخ النور ال�سافر عن اأخبار القرن العا�رص،  13 .
�سححه و�سبطه اأ. حممد ر�سيد اأفندي ال�سفار، بغداد، املكتبة العربية ل�ساحبها نعمان 

االأعظمي، 1934. 
الغزي، جنم الدين حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد:  الكواكب ال�سائرة باأعيان املائة  14 .

العا�رصة، ج3، حققه و�سبط ن�سه جربائيل �سليمان جبور، بريوت، دار الفكر، د. ت. 
، ترجمة حممد  الفندي، حممد ثابت واآخرون: دائرة املعارف االإ�سالمية، االأجزاء 13+1. 15

ثابت الفندي ،واآخرون، )د. م:  د. ن، 1933( . 
: ذيل وفيات  هـ(  اأبو العبا�ص )960- 1025. 16 اأحمد بن حممد املكنا�سي،  ابن القا�سي، 
اأبو  االأحمدي  د. حممد  الرجال، ج3، حتقيق  اأ�سماء  درة احلجال يف  امل�سمى:  االأعيان، 

النور، القاهرة، دار الرتاث، 1970. 
 . كحالة، عمر ر�سا: معجم املوؤلفني، ج3، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1993. 17

 . كوثراين، وجيه: الفقيه وال�سلطان، بريوت، دار الر�سد، 1989. 18
بنار�ص،  الهند،  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد  هـ(:  19 .1304 )ت  احلي،  عبد  اللكنوي، 

مكتبة ندوة املعارف، 1967. 
 . حممد ح�سني الذهبي: التف�سري واملف�رصون، ج1، القاهرة، دار الكتب احلديثة، 1961. 20

 ، 21 .3 ط  ال�رصوق،  دار  )القاهرة:  العثماين،  التاريخ  اأ�سول  الرحيم:  عبد  اأحمد  م�سطفى، 
1998م( . 

، حتقيق علي الزواري  مقدي�ص، حممود: نزهة االأنظار يف عجائب التواريخ واالأخبار، ج2. 22
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