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أقر أنا معد الرسالة بأنيا أعدت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 

ف ىذه الرسالة، أك أم جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألم أباستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، ك 

 جامعة أك معيد أخر.
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 :وتقدير شكر
عمى نعمو التي ال تعد كال تحصى،كأسألو تعالى أف أشكر اهلل الكريـ رب العرش العظيـ 

يتقبؿ مني ما بذلتو مف جيد ككقت في سبيؿ إخراج ىذا البحث ، كأف يجعؿ النية خالصة 
 .لكجيو كطمبان لرضاه كعفكه 

 الكبير لمدكتكر حساـ الديف عفانة إلرشادم إلى مكضكع الرسالة .  أتقدـ باإلمتناف
  .الشكر الجزيؿ إلى الدكتكر عركة صبرم عمى إشرافو عمى ىذه الرسالةك 

  .كالشكر إلى أخي الدكتكر إبراىيـ الذم أمدني بما لديو مف كتب يخص المكضكع
  .مد عساؼ حفظو اهللجميع األساتذة في الجامعة كخاصة الدكتكر محكال أغفؿ عف شكر 

كأخير أزجي أجمؿ شكر كتقدير لعممائنا األبرار الذيف أغنكا مكتبتنا اإلسبلمية كالعربية 
 بالمصنفات كالمجمدات. 

 . عني خير الجزاء فجزل اهلل الجميع
 كالحمد هلل رب العالميف. 
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The History of the Hanafi school in Palestine 

Prepared by: Su’ad Irmayes. 

Supervisor: Dr. Orwa Sabrie.  

 

 Abstract : 

 

I found that the Hanafi School in the Islamic jurisprudence, which is 

attributed to the Imam Annu’man Ibn Thabet Attaymi Alkoufi peace be upon 

him (150 Hijri), was prominent among the other jurisprudence schools in this 

area. It was relied on for a long time in the Fatwa and the judiciary. In 

addition, the schools and circles of teaching in the Alaqsa Mosque and other 

mosques were full of Hanafi scholars and students. Thus, it was necessary to 

shed light on the history if this school in this country. 

The aim of the study is to define the history of the Hanafi School in Palestine 

by introducing the places where it was spread over and the scholars who 

appeared among its several stages as well as the schools which taught its 

principles. Moreover, this study aims at showing the effect of the Hanafi 

School on Palestine through its adoption by the Fatwa and judiciary as a 

reference in Palestine besides the appointment of the scholars of this school in 

public positions such as Fatwa and judiciary, Imama and Khataba in Alaqsa 

Mosque. This research also sheds light on the most famous books composed 

by the Hanafi scholars in Palestine which were important elements in the 

jurisprudential movement at the time.   

In this study, I followed the induction method of research, as I induced all the 

books specialized in clarifying the bibliography of scholars in order to extract 

the names of the Hanafi scholars in Palestine, elaborating about them and cite 

all the information from the bibliography books. Besides induction I used the 

descriptive method of research which is based on the analysis of results as 



 و

well as the historic method of research which collects information and revises 

it.   

The results of this research showed that the Hanafi School entered Palestine 

through the students who studied in Iraq and Egypt and it was disseminated in 

several cities such as Jafa, Acre and Safad, however it was spread much more 

in Jerusalem, the home of Al Aqsa Mosque, as well as Gaza city. It is noted 

that the Hanafi scholars were organized according to houses specialized in 

this school principles such as Al Annaqib houses, Al Attmrtashi and Al Aderi. 

It is noted as well that the books of bibliography of Islamic scholars 

mentioned only one scholar in the sixth century and another one in the 

seventh century (Hijri). Since then, the number of scholars started to increase 

gradually reaching the peak on the ninth century Hijri as I counted sixty one 

scholars in this century alone among a total of one hundred and fifty scholars, 

however, the number started to decrease between the tenth century and the 

fourteenth century (Hijri). 

The study recommends dedicating more studies to analyze the efforts of the 

Hanafi scholars from Palestine during each century alone. Moreover, the 

study calls for guiding the efforts of the students to investigate some of the 

manuscripts composed by the Hanafi Scholars in Palestine.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة  
مف ييده  ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ،إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره 

كأشيد أف  ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،ىادم لو فبل كمف يضمؿ ،اهلل فبل مضؿ لو
 .عميو كآلو كسمـ صمى اهلل ،محمدان عبده كرسكلو

فإف األرض المباركة فمسطيف ىي أرض العمـ كالعمماء ، كأف ىذا األمر ليمحظو الدارس لتاريخ ىذه 
، بؿ إف الشكاىد المادية عمى ذلؾ ما زالت قائمة مف خبلؿ المدارس التاريخية التي ما الببلد المباركة 

 العمـك فييا كخاصة عمـ الفقو اإلسبلمي . زالت تزيف طرقاتيا ، فكاف حريان بطمبة العمـ دراسة تاريخ
كاف مف أبرز ما ظير مف المذاىب الفقيية في  –رحمو اهلل  –كقد كجدت أف فقو اإلماـ أبي حنيفة 

ىذه الببلد حيث أنو كاف المعتمد في الفتكل كالقضاء لفترة طكيمة كما أف المدارس العممية كحمقات 
مف المساجد كانت عامرة بعمماء الحنفية طبلبان كمدرسيف العمـ في المسجد األقصى المبارؾ كغيره 

 فكاف ال بد مف إلقاء الضكء عمى تاريخ ىذا المذىب في ىذه الببلد .
 

 :أىداف الدراسة
 
بتاريخ المذىب الحنفي في فمسطيف مف خبلؿ بياف مكاطف انتشاره كالعمماء الذيف ظيركا التعريؼ  -1

 .درس فييا ىذا المذىب عبر مراحمو المتعددة كالمدارس التي 
 
بياف أثر ىذا المذىب في فمسطيف مف خبلؿ تبني الفتكل كالقضاء لو مرجعان في فمسطيف كتكلي  -2

 عمماء ىذا المذىب لممناصب العامة كالفتكل كالقضاء كاإمامة كالخطابة في المسجد األقصى المبارؾ .
 
ة في فمسطيف كالتي كانت مظيران مف عمماء الحنفيإلقاء الضكء عمى أشير الكتب التي ألفيا  -3

 مظاىر الحركة العممية الفقيية .
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 منيج البحث 
 

الستخراج التراجـ كتب طبقات فيك استقراء جميع  ،االستقرائي ،المنيج الذم اتبعتو في ىذه الدراسة
عمكمات مف كتكثيؽ الم ،اء الذيف كجدتيـكالترجمة لكؿ العمم ،أسماء عمماء الحنفي مف بمدنا فمسطيف

الذم  ،خييككذلؾ المنيج التار تائج، الذم يقكـ عمى تحميؿ الن ،يضان المنيج الكصفيأك ، كتب التراجـ
 .يقكـ عمى جمع المعمكمات كتنقيحيا

 
 الدراسات السابقة 

ال يكجد دراسات مباشرة عف عمماء الحنفية في فمسطيف ، كلكف تكجد دراسات مشابية حكؿ ىذا 
 : المكضكع ، مثؿ 

 ريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف تصنيؼ يكسؼ األكزبكي المقدسيتا. 
 تاريخ المذىب الشافعي في فمسطيف تصنيؼ محمد إبراىيـ سعيد صبرم.  

 
 خطة البحث  

  .كالدراسات السابقة  ،كالمنيج في كتابتو ،كفييا بياف أىداؼ البحث :المقدمة
 

 الحنفي. والمذىب باإلمام تعريف: األول الفصل
 .حنيفة أبي باإلماـ تعريؼ: األكؿ المبحث

 كمكلده. كنسبو اسمو: األكؿ المطمب
 لمعمـ. كطمبو نشأتو: الثاني المطمب
 حنيفة. أبي صفات: الثالث المطمب
 .كتبلميذه  شيكخو: الرابع المطمب

 
  .الحنفي بالمذىب تعريؼ: الثاني المبحث

 الحنفي. المذىب مصادر: األكؿ المطمب
 الحنفية. تطبقا: الثاني المطمب
 الحنفي. المذىب انتشار: الثالث المطمب

 المطمب الرابع: تاريخ دخكؿ المذىب الحنفي إلى فمسطيف.                
 فمسطيف. في التي ينتسب إلييا عمماء الحنفية العائبلت: الثالث المبحث



 ط

 النقيب. عائمة: األكؿ المطمب
 الديرم. عائمة: الثاني المطمب
 التمرتاشي. ئمةعا: الثالث المطمب
 العجمي. عائمة:  الرابع المطمب
 الرصاص. ابف عائمة: الخامس المطمب
 الرممي. الديف خير عائمة: السادس المطمب
 العممي. عائمة: السابع المطمب

 
 الحنفية. عمماء بيا درس التي الفمسطينية المدارس: رابعال المبحث

 الصبلحية. المدرسة: األكؿ المطمب
 النحكية. المدرسة: الثاني المطمب
 المعظمية. المدرسة: الثالث المطمب
 األمجدية. المدرسة:  الرابع المطمب
 التنكزية. المدرسة:  الخامس المطمب
 األرغكنية. المدرسة:  السادس المطمب
 المنجكية. المدرسة:  السابع المطمب
 الجياركسية. المدرسة:  الثامف المطمب
 الصبيبية. المدرسة:  التاسع المطمب
 الغادرية. المدرسة:  العاشر المطمب
 العثمانية. المدرسة:  عشر الحادم المطمب
 الجكىرية. المدرسة:  عشر الثاني المطمب
 الفنرية. المدرسة:  عشر الثالث المطمب
 الفخرية. المدرس:  عشر الرابع المطمب

 
 الحنفية. عمماء تكالىا التي المناصب: خامسال المبحث

 الحنفية. عمماء مف اإلفتاء ىتكل مف: األكؿ المطمب
 الحنفية. عمماء مف القضاء تكلى مف: الثاني المطمب
 األقصى. المسجد في كالخطابة كاإلمامة التدريس تكلكا الذيف العمماء: الثالث المطمب

 الحنفية. عمماء إلييا انتسب أك سكنيا التي الفمسطينية المدف:  السادس المبحث
 ينة القدس كمف سكنيا أك انتسب إلييا .المطمب األكؿ : مد          



 ي

 المطمب الثاني : مدينة جنيف كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب الثالث : مدينة الخميؿ كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب الرابع : مدينة الرممة كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 : مدينة صفد كمف سكنيا أك انتسب إلييا . المطمب الخامس          
 المطمب السادس : مدينة عكا كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب السابع  : مدينة غزة كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 المطمب الثامف  : مدينة نابمس كمف سكنيا أك انتسب إلييا .          
 : مدينة يافا كمف سكنيا أك انتسب إلييا . المطمب التاسع          

 
 فمسطيف في الحنفية عمماء ألفيا التي الفقيية المؤلفات: السابع المبحث

 (.ىػ 827 ت) الشحنة بف الديف محب مؤلفات  : األكؿ المطمب
  ( .ىػ 852 ت) األياسي اهلل عبد أبك الديف ناصر مؤلفات:  الثاني المطمب
 كيعرؼ السعادات، أبك مصمح بف بكر أبي بف الديف عدس مؤلفات: الثالث المطمب

 (.ىػ867ت) الديرم بابف
  .(ىػ873ت) عمراف بف محمد الديف شمس مؤلفات :  الرابع المطمب
 كلي. بف إبراىيـ مؤلفات : الخامس المطمب
 .(ىػ1001 ت) حبيب بف الديف شرؼ مؤلفات:  السادس المطمب
 .(ىػ1004)تمرتاشيال الديف شمس مؤلفات:  السابع المطمب
 .(ىػ1055 ت) التمرتاشي محمد بف صالح مؤلفات الثامف: المطمب
 .(ىػ1071 ت) الرممي الديف محيي مؤلفات:   التاسع المطمب
 .(ق1081 ت) الرممي الديف خير مؤلفات:   العاشر المطمب
 .(ىػ1104 ت) المطؼ أبك الرحيـ عبد مؤلفات:   عشر الحادم المطمب
 .(ىػ1113 ت) الرممي النجـ مؤلفات:  شرع الثاني المطمب
 .(ىػ1147) أحمد بطحيش مؤلفات:  عشر الثالث المطمب
 .(ىػ1180 ت) القدسي الديف بدر مؤلفات:   عشر الرابع المطمب
 .(ىػ1196 ت) البكرم الديف كماؿ مؤلفات : عشر الخامس المطمب
 .(ىػ1197 ت) الصالحاني إبراىيـ مؤلفات : عشر السادس المطمب
 التميمي. مؤلفات:  عشر السابع المطمب
 .(ىػ1291 ت) الكساب يكسؼ مؤلفات:  عشر الثامف المطمب



 ك

 .(ىػ1295 ت) الدجاني سميـ مؤلفات:  عشر التاسع المطمب
  (.ىػ1334ت) زعيتر حمداف بف محمد مؤلفات:   العشركف المطمب
 .(ىػ1343 ت) ىاشـ منيب مؤلفات:  العشركف  الحادم المطمب
 .(ىػ1346) مراد عطااهلل محمد مؤلفات:  كالعشركف الثاني المطمب
 .(ىػ1360ت) الخالدم خميؿ مؤلفات:  العشركف الثالث المطمب

 
 -مباحث: ثمان وفيو فمسطين.  في الحنفيةالمذىب  عمماء: الثاني الفصل

 .اليجرم كالسابع السادس يفالقرن عمماء: األكؿ المبحث
 .ىػ(540 -000، الحسيف بف الحسف ) المطمب األكؿ : المقرم         
 ىػ(.  698 -611المطمب الثاني : ابف النقيب ، جماؿ الديف )          
  

 (.ىػ799 – 700)اليجرم الثامف القرف عمماء: الثاني المبحث
 كفيو أسماء ستة مف العمماء. 

 
  (.ىػ899 -800) اليجرم التاسع القرف عمماء: الثالث المبحث

 .(ىػ801 -000) الديف خير: لعجميا: األكؿ المطمب
 .ىػ(817 -751الصفدم : أحمد بف عمي ) :الثاني المطمب
 ىػ( .827 -740: شمس الديف ) : الديرم الثالث المطمب
 ىػ(.832 -769: ابف النقيب ، كماؿ الديف ) الرابع المطمب
 ىػ (.849 -770: الديرم ، شمس الديف ) الخامس المطمب
 ىػ(. 852 -758ي ، ناصر الديف ) : األياسالسادس المطمب
 ىػ(. 857 -000: اليثمامي، شياب الديف )  السابع المطمب
 ىػ(. 864 -792: الكتبي ، برىاف الديف ) الثامف المطمب
 ىػ(.867 -768) : الديرم ، سعد الديف التاسع المطمب
 ىػ(.867 -810: الغزم ، ابف العبلء ) العاشر المطمب
 .(ىػ 870 -801) عمر ابف: غزمال:  عشر الحادم المطمب
 هـ(.873-794عشر :ابف عمراف ، شمس الديف)  الثاني المطمب
 .(ىػ874 – 811) بريطع ابف الغزم،: الثالث عشر المطمب
 .(ىػ 876 - 810) إبراىيـ: الديرم: الرابع عشر المطمب
 .(ىػ878 -805) اهلل عبد الديرم،: خامس عشرال المطمب


