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جامعــة  ــة الحقــوق  ل ج   ــش عــام ١٩٥١. أنــ الدراســة  معهــد إســتانبول اإلســال العــا عــام ١٩٧٤، وتخــ أودم ولــد  إزم
عنــوان:  انــت  جامعــة أتاتــورك والــ  ة  ــة العلــوم اإلســالم ل مــل أطروحــة الدكتــوراة عــام ١٩٨١ مــن  إســتانبول عــام ١٩٧٦. أ

ــة عــ مفهــوم المصــادر بــ فقهــاء المســلم  القــرن الثامــن“.  ، والفروقــات المنهج ”مفهــوم المصــادر  الفقــه اإلســال

ــات  ــة اإلله ل عــد ل مــا  مــل عملــه  هــذە المؤسســة الــ تحولــت ف ســب عــام ١٩٧٧ إ معهــد إســتانبول اإلســال العــا وأ ان
بــ عــا  ــة  ل ال ــة  نفــس  ل ال تــو مهمــة عمــادة  ــل للتقاعــد عــام ٢٠١٠.  ة حــ أح – جامعــة مرمــرة كعضــو هيئــة تدرســ

 .١٩٩٤-١٩٩٧

رادتــه عندمــا تــرك  ــة ب طــة الجامعــات. تخــ عــن هــذە العض  عــن جامعــة مرمــرة كعضــو  مجلــس را
ً
 عــام ١٩٩٦ اختــ ممثــ

ــد القــادر،  لٍّ مــن جامعــة الجزائــر، وجامعــة األمــ ع ة   منصــب العمــادة. عمــل بــ عــا ١٩٨٣-١٩٨٦ عضــوا للهيئــة التدرســ
ا   عن ترك

ً
ا. شارك ممث ة  مال ة العالم أستاذ زائر  الجامعة اإلسالم . وعمل ب عا ١٩٩٧-١٩٩٨  ة البو وجامعة عنا

 . عــة لمنظمــة التعــاون اإلســال ــة للفقــه اإلســال التا ــة العالم م اد كعضــو مختــص  اجتماعــات األ

مــا تــو مهــام رئاســة  ــة،  دا انــة الــ منــذ ال عــة لوقــف الد ة التا ــة للفقــه  الموســوعة اإلســالم أحــد أعضــاء اللجنــة العلم عمــل 
ــس مؤســس حــ عــام ٢٠١٨.  لــة. تــو مهــام رئاســة جامعــة إســتانبول ٢٩ مايــو الــ افتتحــت عــام ٢٠١٠ كرئ ة ط هــذە اللجنــة لفــ

.(İSAM) ة حــوث اإلســالم ضــا عضــو مجلــس اإلدارة  مركــز ال ة  نفــس الجامعــة، وهــو أ ــا كعضــو هيئــة تدرســ عمــل حال
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 مقدمــة ال محرر
يتألــف هــذا الكتــاب ال موجــود بي ــن أيدينــا مــن ال مقــاالت العربيــة ألســتاذ إبراهيــم 
وال معــروف  طويلــة،  لســنوات  ال جامعــة  يف  الفقــه  وأصــول  الفقــه  أســتاذ  دون مــز  كايف 
عــداده للعديــد من الكتب  نــة الت ركــي و ســهاماته يف ال موســوعة اإلســالمية لوقــف الد

ال مهمــة يف م جالــه.

ينــا نشــر أعمالــه ممــا هــو يف غي ــر شــكل الكتــاب إىل ثالثــة  بعــد مشــورة األســتاذ ار
ري خه. وقد ُنشــرا ســابًقا  نيها يتعلق بفروع الفقه و صول الفقه، و كتب. أول ها يتعلق 

للغــة الت ركيــة ت حــت عنوان: 

1. Fıkıh Usulü İncelemeleri

(دراســات أصــول الفقــه - إســتانبول ٢٠١٤ - أنقــرة ٢٠١٨)

2. Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri 

ريــخ الفقــه - إســتانبول ٢٠١٥ - أنقــرة ٢٠١٨) (دراســات الفقــه و

للغــة  وأب حــاث  مقــاالت  ويتضمــن  أيدينــا  بــني  الــذي  الكتــاب  فهــو  لثهــا  أمــا 
ن هــذا ال جمــع ل مقــاالت وأب حــاث األســتاذ سيســهل  مــة  العربيــة. ون حــن علــى قناعــة 
كثي ــًرا علــى الطــالب والباحثــني الراغبــني يف الوصــول إىل أب حــاث األســتاذ الــيت كتبهــا 
مــل أنَّ هــذه األب حــاث ســتوفر فرصــة للباحثي ــن العــرب للتعرف عن  للغــة العربيــة. كمــا 

. كثــب علــى األعمــال الفقهية ألســتاذ

كان أســتاذ إبراهيــم كايف دومنــز أحــد أعضــاء هيئــة التحريــر والتصحيــح العلميــة 
نــة الت ركــي، ويف نفــس الوقــت عمل لوقت طويل رئيًســا  للموســوعة اإلســالمية لوقــف الد
ل هيئة علم الفقه يف ال موســوعة، وبذلك فقد ســاهم بشــكل كبي ر يف كتابة وتنقيح العديد 
ره اليت ساهم يف إخراجها ككاتب أو م حرر أو مت رجم  من مواد هذه ال موسوعة. أما آ
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فهــي كالتايل:

 ،(İslâm Hukuk İlminin Esasları) ١- زكي الدين شعبان، أصول الفقه اإلسالمي
نــة الت ركــي، ١٩٩٠. وطبــع بعــد ذلك عدة مرات. أنقــرة: وقــف الد

قــام األســتاذ بت رج مــة هــذا الكتــاب مــع إضافــة مالحظــات توضيحيــة قيمــة، يُدرَّس 
هــذا الكتــاب كمقــرر جامعــي يف كليــات اإلل هيــات منــذ ســنوات طويلة.

٢- موســوعة العقيــدة والعبــادات وال حيــاة اليوميــة يف اإلســالم 

(İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi)، ت حرير إبراهيم 

ت چاغ، ١٩٩٤، جامعة مرمرة = وقف كلية اإلل هيات،  كايف دون مز، إستانبول: نشر
١٩٩٧، ٤ أجــزاء. 

قام األســتاذ ب مراجعة ال موســوعة كاملة من حيث ال مضمون واألســلوب، كما قام 
لفقــه بنفســه. بكتابــة العديــد مــن مــواد ال موســوعة ال متعلقــة 

 ، Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli الت ركيــة،  للغــة  القــرآن  ٣- ترج مــة 
إعــداد: علــي أوَزك، خي ــر الديــن قارامــان، علــي طورغــوت، مصطفــى جاغرجــي، إبراهيم 
كايف دون مــز، صــدر الديــن غومــوش، إســتانبول: جامعــة مرمــرة = وقــف كلية اإلل هيات، 
١٩٨٢، ال مدينــة: م جمــع ال ملــك فهــد لطباعــة ال مصحــف الشــريف، ١٩٨٧/١٤٠٧، 

نــة الت ركي ١٩٩٣. أنقــرة: وقــف الد

٤- طريــق القــرآن، Kur’an Yolu ، ترج مــة وتفســري للقــرآن، إعــداد: خي ــر الديــن 
ســة  قارامان، مصطفى چاغرجي، إبراهيم كايف دون مز، صدر الدين غوموش، أنقرة: ر

الشــؤون الدينيــة، ٢٠٠٣، ٥ أجــزاء.

ال مســلم)،  للفــرد  اليوميــة  للحيــاة  والواجبــات  العبــادات  (فقــه  ال حــال  علــم   -٥
نة الت ركي إسام، ١٩٩٨- İlmihal ، إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية - وقف الد

١٩٩٩ م جلــدان، كان األســتاذ أحــد أعضــاء ال هيئــة التحضي ريــة ل هــذا الكتــاب.

هــذا الكتــاب الــذي بــني أيدينــا ي حتــوي علــى تســع مقــاالت، قّدمــت ثالثــة منهــا 
لدورات م جمع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ل منظمة ال مؤت مر اإلسالمي (منظمة التعاون 
اإلســالمي حاليًا)، كما ت م تقدي م ســتة منها يف اجتماعات علمية متنوعة خارج البالد. 
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راجــع هــذه األب حــاث أثنــاء إعدادهــا األســتاذ م حمــد بوينوقالــني، كمــا قمنــا ب مراجعتهــا. 
وت ــم التدقيــق النحــوي واإلمالئــي مــن قبــل عبــد القــادر م حمــد علــي. وقــام علــي حيــدر 
عتنــاء كبــري. وبعــده قــام األســتاذ دون مــز الحقًــا ب مراجعــة كامــل  أولوصــوي بتصميمــه 
األب حــاث وتصحيحهــا. ت مــت اإلشــارة يف الصفحــة األوىل مــن كل ب حــث إىل ال مــكان 
الــذي ألقيــت فيــه، كمــا ذكــرت ال مراجــع يف قســم ال مراجــع يف ن هايــة البحث. وقام حممد 

شــاهني ب مراجعــة الكتــاب لغــة وأســلوً حــال ت حضي ــره للطبع.

مــل أن  خــر بســبب كثــرة ال مشــاغل؛ فإننــا  علــى الرغــم مــن أن نشــر الكتــاب 
تكــون هــذه األب حــاث مــادًة خصبــة للباحثي ــن، وإضافــة للحبــث العلمي.

شْ ُأوْغُلو  َ د. طُونْ َجــاْي 
حمــرم ١٤٤١ / أيلــول ٢٠١٩



 شكر
بدايــة أح مــد هللا ســبحانه وتعــاىل علــى منحــه اإلنســان نعمــة العقــل وحثــه علــى 
التفّكر والتدبّر وإنتاج ال معرفة، وأصلي وأســلم على نبينا حممد ال مصطفى الذي أرشــد 

علــى مبــادئ ومناهــج تعصمنــا مــن األخطــاء الفادحــة أثنــاء م جهوداتنــا الفكرية.

لشــكر لــكل مــن قضــى ن حبــه ســعًيا وراء عقيــدة التوحيد وال خلق ال حســن  وأتوجــه 
ال هــدف  هــذا  لتحقيــق  تســهيًال  والعرفــان  لعلــم  اإلنســانية  وخــدم  وفقهمــا،  والعيــش 

ال مبــارك، وأســأل هللا عــز وجــل ال مغفــرة ل مــن انتقــل منهــم إىل دار البقاء.

وأقــدم شــكري لــكل مــن ســاهم يف نشــر هــذا الكتــاب الــذي يشــتمل علــى ثالثــة 
ل منظمــة  التابــع  الــدويل  اإلســالمي  الفقــه  م جمــع  دورات  يف  بتقدي مهــا  قمــت  أب حــاث 
إلضافــة إىل بعــض األب حــاث  ال مؤت مــر اإلســالمي (منظمــة التعــاون اإلســالمي حاليًــا)، 
لذكــر إدارة مركــز  لعربيــة يف بعــض ال ملتقيــات العلميــة الدوليــة. وأخــص  الــيت قدمتهــا 
لشــكر  البحــوث اإلســالمية (إســام - İSAM) والعاملــني فيــه بــكل إتقــان، كما أتقدم 
ئب رئيس مركز البحوث اإلسالمية  ش أوغلو  واالمتنان ال خاص ألخي د. طون جاي 
الــذي ت حّمــل العــبء األكب ــر لنشــر هــذا الكتــاب وأســأل هللا أن يدي ــم خدماتــه ال مباركــة 
يف ســبيل العلــم وال معرفــة. كمــا أشــكر األخويــن د. أرطوغــرل بوينوقالــني و د. م حمــد 
بوينوقالــني جزيــل الشــكر ل مشــاركتهما القيمــة يف ترج مــة غالــب أب حــاث هــذا الكتــاب 

إىل اللغــة العربيــة.

وي جب علّي أن أقدم شكري وامتناين أيًضا إلدارة مكتبة مركز البحوث اإلسالمية 
نــة الت ركــي ال مؤســس ل هــذا ال مركــز ول هــذه ال مكتبــة القيمــة  والعاملــني فيهــا ولوقــف الد
حيــث اســتفدت منهــا شــخصيًّا أثنــاء القيــام بدراســايت، وهــي مكتبــة اشــتهرت بتقدي ــم 
خدمــات جليلــة بــكل إخــالص وإتقــان للباحثــني مــن ج ميع أن حاء العال م، ول ها دور هام 

يف تطــور وإثــراء ال حيــاة العلميــة والفكريــة يف تركيــا يف العصــر ال حديــث.



 
شكر ٢٢

ومــع مــا اشــتمل عليــه هــذا الكتــاب مــن النقــص والقصــور فســوف يكــون ســبًبا 
بذلــك  راجـــًيا  للمهتمــني؛  العلميــة  الفوائــد  بعــض  تقدي ــم  يف  ســاهم  إذا  مؤلفــه  لســعادة 

لتوفيــق والســداد. وهللا ويل التوفيــق. الدعــوات 

أ. د. إبراهيــم كايف ُدونْ َمــْز


