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 المقـدمـة

الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسد الددس ىدداهلل الم ىددلال الالددس الدد  الوددح   المددل ا  دد  

 ههللا  إلس االد الهللال أمن  لهلل:

))مدل  فإل الد الفق  أم ه خطا ، الشأن  جلادل، المكنن   انلادد  ايامد ، حادق اقددالل الن د  
، فهال م  اإلخسص مف نح اآلخ ال الالهللنان الىلنهلل همن، فلدالهه لمدن (1)ا هلل هللا    خا ًا افق  ف  الهللال((

ودددحل الل دددنهللال الالطنادددنل، ال مدددل الملدددنمسل الال جدددن ال، اله  قددد ا الل دددنهلل الال هدددنهلل، أال  لنمدددل 
أفندددالا فاددد  أاللدددن هد، ال جدددن  الالددد  اب، الال ناددد  الالودددننب، اللدددهلل  دددالل فاددد  الللمدددن  ا جدددس  أامدددن هد، ال 

، المددل (2)ال ددالاك الا ال نددني الا ال ددهللااللالا ال حددنال الا، ح ددس اقددهللماله لنددن ىددهًس م ىددطًن ىددن  ًن هنا ددًن م ا ددنً 
ُ ْنِ سل  الم الفس ىن   هد، الالي جن ل  ىن ل  مكملد  لمدن  دهللأه 1601هؤه  الللمن  اإلمند حىل الشُّ

ن ل ال دد  اح ددني الاهددن المىددلد فدد  حان دد  الللمددن  ا فددالاال مددل  ددألاا الك ددا ال دد   لنددس  ددأهد المىدد
ىددلنهللال المنجددهلل  لمددن ال الاالمادد ، مددل هنددن جددن ل أهمادد  هدداله ال ىددن ل، الاخ دد ل منهددن  ىددنل  الهدد  )

المىددنجهلل ال ة دد  طنلددا الللددالد االا ةددنا اددل هلل ىدد  مددل اخدداله المللددالد( اىددنن  ال اكددالل ىدد  ن فدد  
 اخ اجهن احهلل الس حهلل الم .  اخ اي هاله ال ىنل  الس النال  اله ىامن أن  لد اى قِل الس 

 اللهلل ال ضل خط  ال حق أل  كالل مال ا  الس لىمال:

 ا ننالل ال ل اا  نلمؤلا الفا  ثسث  مطنلا :القسم األول

 اىم  النى  ، نشأ  ، مكنن  ،  سمااله، الفن  . المطلب األول:

  ونناف . المطلب الثاني:

اىددد ال ىددنل  النىدد  هن الددس مؤلفهددن، مددنها المؤلددا فدد  ال ىددنل ، الاملدد  فدد   المطلببب الثالبب :

 ال حقاق، الالوا النىخ الخطا .

 ا ننالل النص المحقق. القسم الثاني:

                                                 

هلل. مودددطفس  :هدددد (،  حقاددق250ل -111ال خددن ي) ال  إىدددمناالا ددهلل هللا محمدددهلل  ددل  أ دددالوددحاا ال خددن ي،  (1)
 دددنا مددل ادد هلل هللا  دد  خاددد ا  1/31 الامنمدد  -د،  اددد الل، هللا  ا ددل كثادد 1191 -هددد1161، 3ال  ددن، ط أهللاددا

 .11افقه  ف  الهللال  لد 
اني : مقهللم  ف ا  نا اللننا   ش ح ك نا النقناد ، ندال  الدهللال الد   دل ىدلطنل محمدهلل الهد الي المكد  الحنفد  ( 2)

د ، هللا  ال شددن   د 2665هددد د 1120، 2هددد(،  حقاددق: ا ددهلل الف ددنح أ ددال ةددهللال، ط1611الملدد الا  نلقددن ي )ل
  ا الل.
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هددالا الاندد  لددهلل  دداللل مددن  الىددل  إلخدد اي هددالا الددنص الددس الالجدد  الددالي   كدد  الادد  مؤلفدد ، فددإل 

شدداطنل فأىد  ف  هللا مددل اللدي الا ا دد  كدنل وددن  ن فمدل هللا الال كددنل ةاد  اللددي فمدل نفىدد  المدل ال

 لوهللي ف  اخ اي هالا المخطالط مل  كند ال  ن  الس النال  لان ف  من  طل   الللد.

 الآخ  هللاالانن أل الحمهلل ر  ا اللنلمال الولس هللا الس ىاهللنن محمهلل الالس آل  الوح   الىلد

 .  الال ن لال لهد  إحىنل إلس االد الهللال

ل نناهدددن فدد  أالددس الاددال  فضددس مندد  ال  ةا دددن  (1)نجهلل لودد االحمددهلل ر الددالي جلددل   نددن  المىدد
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     چ للمحىدددنال فقدددنل فددد  محكدددد ك ن ددد  الم دددال:

 .(2)چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

الالوددسال الالىددسد الددس ىدداهللنن محمددهلل الموددطفس الم لددالق  حمدد  لللددنلمال الالددس الدد  الوددح   
 الال ن لال. ال لهلل: الال ا   الح  هد

فهددداله ىدددلنهللال المنجدددهلل  لمدددن ال المىدددنجهلل، ال ة ددد  طنلدددا الللدددالد إالا ةدددنا ادددل هلل ىددد  فددد  أخددداله  
د(3)المللالد، جملهن الفقا  إلس لطا هللا الخف ، أ ال اإلخسص حىدل الحنفد ، حدال ال هلل  سل  ِ نْ  ُ الشُّ

ىدؤال فد  اللدا الدس  الىؤال ال هاله الحنهللث ؛  ة   فد  النلمد  ا  هللاد  ل مد  الالا ثد ، الودال  هن:
مهلل ى  اال مىجهلل  خ ا اللد ُاْ َي ادالهلُل اللدي كمدن كدنل، إمدن للدهللد امكنند ، الامدن لالجد  اخد  مدل الجداله 
ال لددال ال، فهددل اجددال  لومددند اال نن  دد  نقددل اللددي الاللددا هلدد ا المىددنجهلل الادد ، الودد ف  فدد  الجدداله 

ن كد هللا الجندد  الخادد  فدد  اللددي المىددجهللع الاالا فلددل اللددي، هددل اثددنا الددس اللدديع االضددحالا الجددالاَا اثدد
  من  الك م  الجالاا:

الحمددهلل ر مددننا الوددالاا، ه اجددال  نقددل أاللددنا المهلل ىدد  اله  اادد  مددن شدد ط  الالفهن،الكدداللي  
اضنح  اللي الهلللال   من لنل  اللسم  الشاخ  ال  .(1)المىجهلل الس المف س    مل المالها،ان هس الا 

                                                 

 ف  نىخ  )ا( لوال ا.( 1)
 .19ىال ال ال ال   آا  ( 2)
 ،ي( إضنف  الالفني.ف  نىخ  )ا( 3)

  ددل محمددهلل الشددها   ددن ل نجدداد الحنفدد  اإلمددند اللسمدد  اللددهلل فدد  ىددن ا( الشدداخ  اددل الددهللال  ددل إ دد اهاد ا ددل محمددهلل 1)
الشدداخ ال ُشددقا  الم   دد ،  ، المددل أ دد    سماددالهأخددال اددل اللسمدد  لنىددد  ددل لطلال  ددن الال  هددنل الك كدد  هددد120

وددالل الفقدد ، ال حدد  ال ا ددق فدد  شدد ح أنالا  فدد  منددن ا : شدد ح أ دد   موددنفن   مل،ال م ددالا الم   دد ، الةادد هد
، الةا هن، مدنل ىدن  المو ا ،الالف نالى ال انا ا  اض   الالنين  ، ال حف  الم ضا  ف  ا ش نه الكن  الهلللن ق،

ل  -1632 ي الهللمشددق )ال ددحمددهلل اللكأمددل الهددا، ا ددهلل الحدد   ددل  أخ ددن شددال ال الددالها فدد   هددد انيدد :116
،  قدد  الددهللال  ددل ا ددهلل الط قددنل الىددنا  فدد   دد اجد الحنفادد ، 9/359الللمادد   هددد(،  ادد الل، هللا  الك ددا1691

 -د، المجدن  اهالدس للشدؤالل اهىدسما 1116 -هد1316القنهلل  ال مم  ال  ي،  حقاق: ا هلل الف نح الحلال، 
 .3/01ا اسد لل  كل  ، 1/291القنه ال 
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 حمدد  هللا إالا خدد ا المىددجهلل اللددا  لدد  مددن المدد   دد ، اللددهلل  (2))لددنل محمددهلل (1)فدد  ال حدد  ال ا ددق
اى  نس النن  ان  ل نن  مىجهلل آخ  أال لخ اا الق ا ، اال لد اخ ا لكدل خ  دل الق اد   نقدل أهلهدن 

هدال مىدجهلل أ دهللا الدس لادند  (3)الاى  نالا ان ، فنن  الالهلل إلدس ملدي الالالدا أال ال ث د ، اللدنل ا دال االىدا
ال  نقل  النقل منل  إلس مىجهلل آخد  ىدالا  كدننالا اودلالل فاد  اال ه، الىنا ، اله الالهلل ما اثن، اله اج

 (.(1)الهال الف الى كالا ف  الحنالي القهللى 
 
 

                                                 

 هددد(،  اد الل، هللا المل فدد 116ل-120 كد )ال دل محمددهلل  دل  إ دد اهاد( ال حد  ال ا دق شدد ح كند  الددهلللن ق،  ادل  دل 1)
5/211. 

أ ال ا هلل هللا محمهلل  ل الحىل  ل ف لهلل الشا نن  الكالف ، اللسم  فقاد  اللد اق الودنحا أ د  حنافد  الهدال الدالي ( 2)
نش  الم ، اللهلل  الاىط النشأ  نلكالف ، أخال ال أ   حناف  الال منلي الةا هد، الأخدال اند  الشدنفل  الأ دال ا ادهلل 

ن قل إلس   هللاهلل فالهه ال شاهلل القضن   نل ل  ثد ا ل ، ان هل إلا    نى  الفق  ف  الل اق  لهلل القنىد  ل ىسد، ا
، الفالا دددهلل ال هاددد  فددد   ددد اجد 1/110هدددد  دددنل ي انيددد : ط قدددنل الحنفاددد  للحندددن   191أ ددد  االىدددا، مدددنل ىدددن  

الندد س ،  أاددسدىددا   ،133الهنددهلل  -د، مك  دد  ندهللالال الملددن ا1101هددد(، 1361الحنفاد ، ا ددهلل الحدد  اللكنددالي) 
شددلاا ا  نددنؤالط، المحمددهلل  :هددد(،  حقاددق119ل -013حمددهلل  ددل اثمددنل الدداله  )ال أا ددهلل هللا محمددهلل  ددل  أ ددال

 .1/131  ا الل ،، مؤىى  ال ىنل ده1113، 1نلاد الل لىالى ، ط
 نلكالفد  القالا  ل إ  اهاد  ل ح اا ا نون ي الكالف  ونحا اإلمدند أ د  حنافد  ال لماداله الأالل مدل نشد  ماله د ، اللدهلل ( 3)

هددد الاللدد  القضددن     ددهللاهلل، كددنل أالل مددل هللادد  لنضدد  القضددنال، لدد  ك ددنا الخدد اي الاآلثددن  الةادد ه، 113 نلكالفدد  ىددن  
 دددن اخ   ددهللاهلل، ا دددال  كددد  احمدددهلل  دددل الددد  الخطادددا ال  دددهللاهللي)ال ، 0/530هدددد، انيددد : ههللاددد  اللدددن فال 192مددنل ىدددن  

ل المشدددنها  الا ادددسد، شدددم   دددن اخ اإلىدددسد الالفادددن ،1/212 هدددد (،  اددد الل، هللا  الك دددا الللماددد 103ل  -313
هللا  ، 1طد، 1191 -هدددد1161،يالدددهللال محمدددهلل  دددل أحمدددهلل  دددل اثمدددنل الددداله  ،  حقادددق: هلل. امددد  ا دددهلل الىدددسد  دددهللم  

 1هددد(، ط119الداله  ، )ل أ ددال ا دهلل هللا شدم  الددهللال محمدهلل،  دالك ال الحفدني، 2/110  ادد الل ،ل ندنل ،الك دنا الل  د 
 .212/ 1نهلل الهللكل د، هللا  ال الملن ا اللثمننا   حاهلل  آ 1116ىن  

هدد(، ودنف  513)ل للقنض  جمنل الدهللال احمدهلل  دل محمدهلل  دل ندالح القن ىد  ال  ندالي الحنفد الحنالي القهللى ، ( 1)
الجلل  الس ثسث  ألىند لىد ف  أوالل الهللال اللىد ف  أوالل الفق  اللىد ف  الف الب الأكث  فاهن ف  القهلل ، 

لينالل، موطفس  ل ا هلل هللا القىطنطان  ال الم  ، اني : كشا امل الك  الف الب المهم  ف  ك ا ا  اىا ال
، الالك نا ه ا ال مخطالطدًن، 1/021 ا الل  -د، هللا  الك ا الللما 1112-1113ه(، 1601الحنف ) ل 

نىددخ  مخطالطدد  مال ادد  فدد  المك  ددنل اللنلمادد ، انيدد : الفهدد   الشددنمل لل دد اق الل  دد  32االجددهلل مددل نىددخ 
 .136د3/129اهىسم  المخطالط 
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لددالل ا ددد   (2)الاكثددد  المشددناخ الدددس لددالل ا ددد  االىددا ال جددا فددد  فدد ا القدددهللا  (1)الفدد  المج  ددس
ىدمس ان هس، الكالا لنل الشاخ اللسم  ام   ل نجداد فد  شد ح  للكند  الم (1)ه الج  (3)االىا  نن 

ان هددس للددل: لكددل ال دد جاا لقددالل ا دد  االىددا الكدد ه فدد  فدد ا القددهللا  انددهلل لاللدد : إل الاللددا  (5) ددنلنه 
الا جلدل الالالدا ةلد  الاللدا اال الالهاد  لنفىد   ال د  مج هلل القالل انهلل أ   االىا الكد ه الاندهلل لاللد  الا 

هلل ان هس، اللنل ف  النه : المن الكد ه ادل محمد(0)جن  انهلل ا   االىا ه ف  خوالص هاله المىأل 
اهللد جالا   ال  ان هس الالقالل  جالا   (1)مل جالا   ال   الاا  هشند ان  الالمالكال  ف  الىا  الك ا 

 :(9)ال ا   ف ب اهللد وح  اللفا   الهال ضلاا الالوحاا الجالا  لنل ف  خ ان  المف ال
))لال اللا ا ض  الس مىجهلل لالم   نااننهد اللدد اجلدل اخد ه الدس المىدنكال الدس لدالل الكدل 

:  جدل اللدا أ ضدن لد  الدس مىدجهلل اللدد اجلدل (1)المخ دن ((، ثدد لدنل فد  الف دنالى الك د ىاوا هال 

                                                 

هد(، الهال ش ح لمخ ود  القدهللال ي، مخطدالط،  الجدهلل 059س، أ المخ ن   ل محمالهلل  ل محمهلل ال اههللي )لالمج  ( 1)
نىددخ  مخطالطدد  مال ادد  فدد  المك  ددنل اللنلمادد ، لددند   حقاقدد  كددنمًس مجمالادد  مددل طل دد   15مندد  أكثدد  مددل 

  امدنكل الجدالهلل الهلل اىنل الللان  ىن ل جنملا  لهللمل الناللشل ال د ل اللهن ف  كلاد  اإلمدند ا ايد/  دهللاهلل، انيد
 .01د1/01هاله النىخ المخطالط  ف  الفه   الشنمل لل  اق الل    اهىسم  المخطالط 

ه(، هللا  الفكد ،  دهللالل 901ف ا القهللا ، كمنل الهللال محمهلل  دل ا دهلل الالاحدهلل الىاالاىد  الملد الا ا دل الهمدند ) ( 2)
 .0/210 ن اخ،  هللالل ط ل  

 ف  نىخ )ي(  ن . ( 3)
-211الثنناددد /:  ا الل،الط لددد  - هللا المل فددد : ال حددد  ال ا دددق ش حكن الهلللن ق، اننلهللانن ننجامنلحنف ،هللا النشددد  ( 1)

212. 
هدد(، حققد  1665النه  الفن ق ش ح كن  الدهلللن ق، ل مدند ىد اي الدهللال امد   دل ا د اهاد ا دل نجداد الحنفد ) ل ( 5)

 3/336ا الللما ،  ا الل د ل ننل، د، هللا  الك 2662هد د1122 1الالق الا  احمهلل ا ال اننا ، ط
 .0/210اني  ف ا القهللا  ( 0)

د،  ددهللالل 1111ه(، 193، محمدهلل  ددل أحمددهلل  دل ا دد  ىددهال شدم  ا  مدد  الى خىدد  ) ل ( شد ح الىددا  الك ادد 1)
 .5/191ط ل  

نىددخ   02هددد( اددهللهلل النىددخ فدد  اللددنلد 110خ اندد  المف ددال، ل مددند حىددال  ددل محمددهلل  ددل حىددال الىددملنن )ل ( 9)
د، مؤىى  1111 -هد1126الط اللد احقق. اني  الفه   الشنمل لل  اق الل    اهىسم  المخطالط، مخط

 .3/1660امنل  -آل ال ال
ىدن   مند الودهلل  الك اد  الشدهاهلل حىدند الدهللال امد   دل ا دهلل الل اد  الحنفد  الم دالفس شدهاهللاً لو ،( الف نالى الك  ى1)

-1113ه(، 1601نطان  ال المد  الحنفدد ) ل هدد اني :كشدا الينددالل، مودطفس  دل ا ددهلل هللا القىدط530
، الالك ددنا ه ادد ال مخطالطددًن،  الجددهلل مددل نىددخ  المخطالطدد  2/1229  ادد الل -د، هللا  الك ددا الللمادد 1112

نىخ  مخطالط  مال ا  ف  المك  نل اللنلما ، اني  امنكل الجالهلل هاله النىخ ف  الفه   الشنمل لل  اق  11
 .110د1/115الل    اهىسم  المخطالط 
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آخ ه للمىنكال المخ ن  ان  اجال  ف  لاللهد جمالن الاالا خ ا المىدجهلل الاىد  نس اند  أهلهدن الودن  
 حاددق ه اوددلس فادد  اددنهلل ملكددن لالالفدد  اال لال ث دد  ح ددس جددن  لهددد ال ا الدداله اال ا ندداله هللا ا اللاددل هددال 

الهال ا وا فلال  نس اهل المحل  مىجهللا آخ  فنج ملالا الس  ا  اهالل لاو فالا ثمند   مىجهلل ا هللا،
الس الثنن  فنل ا ا الالفهن الالا ث  لد اج  لهد اللي، الال لد ال ا فن وا، ان  لا  لهد اللي ثدد 
نقل ال الف نالى الك  ى ))مىجهلل ا اق ه ال ا  ننا  خ ا فن خالمىجهللا آخ  لا   هل المىجهلل 

))ىد ل  (1)الاى لانالا  ثمن  ف  مىجهلل آخ ؛  ند  مىدجهلل ا دهللا، ان هدس(( الفد  ا امد  الدهلله  أل ا الاله
ال   ل احمهلل ال مىجهلل خ ا المنل أهل  المحل  اخ ى فاهن مىدجهلل هدل ههلهدن ال اود فالا الجد  

، (2)المىجهلل الخ اا الس هالا المىجهللع لنل: ه ان هس(( الاالا المل هالا فمن الكد ه فد  الدهلل   الال د  
ضدد  خددنل مددل جددالا  نقددل المىددجهلل االا خدد ا خددسا مددن الادد  الف ددالى، الهددال المددالكال  فدد  الف ددنالى لن

 ، ال اللي  للد ف الى  لض مشناخ (3)الحنالي القهللى  الخسا الوحاا المالكال  ف  خ ان  المف ال
 .الةا هن  ل المل كنل ل لهد (1)او نن  من اخنلا اللي ممن الك ه ف  القنا 

 

                                                 

هددد( اددهللهلل 015 امدد  الددهلله  فدد  ف ددنالى اهددل اللودد ، لومددند ا ددهلل الدد حاد  ددل امدد  الخددالا  م  ال  جمددنن  )ل ا( 1)
نىدددخ ، الهدددال مخطدددالط لدددد احقدددق. انيددد  الفهددد   الشدددنمل لل ددد اق الل  ددد  اهىدددسم   21النىدددخ فددد  اللدددنلد 

 .11/016امنل  -د، مؤىى  آل ال ال1111 -هد1126المخطالط، 
هددد(، 995 حكددند، لومددند محمددهلل  ددل ف امددال   ددل الدد  المشددهال   مددس خىدد ال )لهلل   الحكددند فدد  شدد ح ةدد   ا( 2)

الةدد   ا حكددند مدد ل ملدد الا فدد  فدد الب الحنفادد  الهددال للمؤلددا نفىدد ، اللددهلل لددند كثادد  مددل الللمددن   شدد ح هلل   
الحكند الالض  حالاش  الا ، المدل اشده  شد الح : اإلحكدند فد  شد ح هلل   الحكدند، لومدند اىدمناال  دل ا دهلل 

هال ف  اثنس اشد  مجلدهللا  داض منهدن هد(، اللهلل الوف  ونحا خسو  اهث  قالل : 1602  )لال ن  النن لى
، الهددالا الشدد ح ه اددد ال أ  لدد  الددس ك ددنا النكددنح الهددال ك ددنا جلاددل المقددهللا  مشدد مل الددس جددل فدد الب المددالها

مخطالطددًن،  الجددهلل مددل نىددخ  المخطالطدد  خمدد  نىددخ مخطالطدد  مال ادد  فدد  المك  ددنل اللنلمادد ، انيدد  امددنكل 
 .265د1/261ه النىخ ف  الفه   الشنمل لل  اق الل    اهىسم  المخطالط الجالهلل هال

د، مؤىىد  آل 1111 -هدد1126خ ان  المف ال: انيد  الفهد   الشدنمل لل د اق الل  د  اهىدسم  المخطدالط، ( 3)
 .3/1660امنل  -ال ال

هد(، الهال اخ ون  لك نا منا  059لنا  المنا  ل  ماد ال نا ، أ ال ال جن مخ ن   ل محمالهلل  ل محمهلل ال اههللي )( 1)
الفقهن  لشاخ  فخ  الهللال  هللا   ل أ   منوال  الل ال  الحنف ، ف  ف الب الفق  الحنف ، الالقنا  مشدهال ال اندهلل 

د، 1936هدد د 1215مهلل الد  الفشدنال ي، الللمن   ضلا ال الاا ، ط   ف  المط ل  المهنننهللا ،   وحاا مح
نىخ  مخطالط  مال ا  ف  المك  دنل اللنلماد ، انيد  امدنكل الجدالهلل هداله النىدخ فد   121 الجهلل من  أكث  مل 

، كشدددا اليندددالل، مودددطفس  دددل ا دددهلل هللا 92دددد9/11الفهددد   الشدددنمل لل ددد اق الل  ددد  اهىدددسم  المخطدددالط 
 . 2/1351 ا الل  -ا  الك ا الللما د، هلل1112-1113ه(، 1601القىطنطان  ال الم  الحنف ) ل 
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، الالشاخ (3) اإلمند احمهلل  ل االن  الشل (2)امال الهللال محمهلل  ل ا هلل اللنل الالشاخ (1)كنلشاخ
، فمددنهد مددل اف ددس  نقددل  نددن  المىددجهلل، المددنهد مددل اف ددس (5)، الالشدداخ محمددهلل الالفددن  (1) اددل  ددل نجدداد

  نقل  النقل منل  الس ةا ه مل المىنجهلل، 

                                                 

 ف  نىخ  )ا(  انهللال كلم  )اهمند(.( 1)
( محمددهلل  ددل ا ددهلل اللددنل الشدداخ اإلمددند اللسمدد ، ا الحددهلل المحقددق الفهنمدد ، ال اهددهلل فدد  الددهللنان ال اةددا فدد  اآلخدد ال، 2)

نادد  كننددل أمدد  الشدداخ أمددال الددهللال ا ددل الشدداخ الننىددي  اددل الددهللال ا ددهلل اللددنل الحنفدد . الم قددهللد فدد  الط قدد  الثن
ح شددا  النشددأ فدد  الددد الخادد ، الفضددل ل ددل مددالل أ ادد ، الأخددال الللددالد اددل جمنادد  مددنهد الشدداخ   هددنل الددهللال 
الط ا لىدد  الأجددن اله  نإلف ددن ، الال ددهلل ا ، فددهلل  ، الأف ددس فدد  حاددن هد  ددإالنهد، الاللددا النددن  انددهلل لاللدد  الأجملددالا 

  مشدد الل الفكدد   ددنر. ال ددأحالال اددالد الددس ال ادد ، ال هددهلله، الحفددي جالا حدد  مددل المخنلفددنل، الكددنل مددؤث ًا للل لدد
القانم  ال ا اللي مل أحالال  ل  لهللد  اىخ  ف  فهد كسد القالد ه ىامن كسد الشاخ محا  الهللال  ل الل   ، 
الا ضل الاد  ادهللال اليدن ا مدل  دهلل ا  الةاد ه فدأ س، الكدنل ه ال ند   شد   مدل المس د ، اله مدل الم اكدا 

اللسمد  شدم  الدهللال محمدهلل الللمد  القهللىد  ن ادل هللمشدق فحدهللثن  ا كا الحمن ، الكنل ممل أخال ان  الشاخ 
  لض أالونف ، الأخ  ن  أن  منل ف  ىن  ثمنل الى ال ال ى  من  ، ال أال  خط  لض المو اال أند  مدنل 

الكالاكا الىن  ال  أاانل المن   اللنش ال، نجد الدهللال ال د ي، ف  ىن  إحهللى الى لال ال ىلمن    حم  هللا  لنلس.
 .1/390 ا الل  -د، هللا  اآلفنق الجهللاهللال1111، 2ا ال ىلامنل ج ال ، ط حقاق: هلل. ج   

( أحمددهلل  ددل اددالن   ددل محمددهلل، أ دددال الل ددن  شددهنا الددهللال الملدد الا  دددن ل الشددل  : فقادد  حنفدد  مودد ي، الفن ددد  3)
( فددد  اه ه اددد ، جملهدددن حفادددهلله الددد   دددل محمدددهلل ى نلقنه ال.لددد  )حنشدددا  الدددس شددد ح ال اللددد  للكنددد ( ال )الف دددنال 

ال   هن الس أ الاا الكند ، ال )الهلل  الف ا دهلل( فد  اه ه اد ، حنشدا  الدس شد ح اهج الماد ،  1616الم الف  ىن  
 .1/210اني  اهاسد لل  كل   .1611ج هللهن اللهلله محمهلل ىن  

(  اددل  ددل نجدداد الشدداخ اللسمدد ، المحقددق المددهلللق الفهنمدد ،  اددل اللن ددهللال الحنفدد  أخددال الللددالد اددل جمنادد  منهددن 1)
لقاندد ، الالشدداخ شددهنا الددهللال  ددل الشددل  ، الالشدداخ أمددال الددهللال  ددل ا ددهلل اللددنل، الأ دد  الشدداخ شدد ا الددهللال ال 

الفدداض الىددلم  الأجددن اله  نإلف ددن ، الال ددهلل ا ، فددأف س، الهلل   فدد  حاددنال أشددانخ ، الان فدد   دد  خس ددق، اللدد  اددهللال 
، فد  مونفنل منهن ش ح الكن  ال ا ش نه الالنين   ىلي فاهدن مىدلي الشداخ  دني الدهللال  دل الىد ك ، الشدنفل 

ك ن   ا ش نه الالنين  ، الون  ك ن   امهللال الحنفا ، الم جلهد، الأخدال الط ادق ادل الشداخ اللدن ا  دنر  لدنلس 
ىددلامنل الخضددا ي، الكددنل لدد  الالق فدد  حددل مشددكسل القددالد لددنل الشددل االي: وددح    اشدد  ىددنال، فمددن  أاددل 

خلددق ايدداد مدد  جا اندد ،  الادد  شددا ًن اشددان ، الحججددل ملدد  فدد  ىددن  ثددسق الخمىددال ال ىددلمن  ، ف أا دد  الددس
ان دًن مدد  أل الىدف  اىدف  اددل أخدسق ال جدنل، أخددال اند  جمناد  مددنهد الشداخ محمدهلل الللمدد   الةلمنند  الهن دًن، الا 
ىدد ط ا ددل أ دد  شدد اا المقهللىدد  ا وددل، ثددد الشددنم ، اله مدد   مودد ، الكننددل الفن دد  ىددن   ىدد    قددهللاد ال ددن  

الكالاكدددا الىدددن  ال  محمدددهلل الللدد   حمددد  هللا  لددنلس. المثنددنال الىددد ال ال ىددلمن   كمدددن أخ  ندد   ددداللي  لماددداله الشدداخ
 1/136 ناانل الم   اللنش ال 

الشاخنهمنمن الالل محمهلل نشهن نحمهلل ننحمهلل نمحمهللا ننللجمانلالفن انلقنه اخن م المىنهللان مو ىملللىنلشمىدددددددنل ن لانل(5)
المشددد ف كمن أا اللك خطال مىلىل نهاللا الثسثان نل خن االجمل مننلوحاحالالجنملنلو ا الةا اللكالاللك لهللاالهللهمنمك 

الهللهنلشهن فانونجن  هلننهلل الاللو محمهلل نىلامنننلم   احهللثلنهنللسم محمهلل ننحمهلل نحجن انللشمنالاالالشددداخنحمهلل 
 .1/135 ل الحىننلخنلهللاالا الالل نىنلملالاالا الالانلمنطنالاالاللهللهنلملم ا الالل احمهلل. اجن  نآلثن 
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القالل المف س    مل اهللد نقل  الس (1)اللهلل مشس الشاخ اهمند محمهلل  ل ى اي الهللال الحننال  
 نن  المىجهلل فقنل فامن جم  مل ف الاه: ه نف    جالا   ا  المىجهلل هل لدالل ا د  االىدا  حمد  هللا 
 لنلس هال مىجهلل ا هللا، اللدد االافدق االل دي المدالكال ال ل لد  لمدن لدهللمننه لدي مدل  ادنل مف دس  د  الف دالاهد 

، اللددال خدد ا مددن حددالل (2)مددنل  ددل الهمددندمخنلفدد  لدد  المخنلفدد  لمددن فدد  الههللاادد ، النوددهن كمددن لددنل الك
المىدجهلل، الاىد  نس اند  اي اىد  نس اددل الودسال فاد  اهدل  لدي المحلدد  اال الق اد  ال كدنل فد  ل ادد  

                                                 

لحدننال   المود ي الفقاد  الحنفد  كدنل  أ  المدالها فد  ( محمهلل  ل ام  الملقا شم  الهللال  ل ىد اي الدهللال ا1)
او ه  نلقنه ال ا ج  إلا  أمد  الف دالى الال انىد   لدهلل شداخ المدالها الد   دل ةدنند المقهللىد  الكدنل فقاهدًن الاىد  
المحفددالي لدد  الف ددنالى المشددهال ال الهدد  فدد  مجلددهلل ك ادد  م ةال دد  ال مددهللهن الفقهددن  فدد   منننددن اللالالددهلله أخدد ى ننفلدد  

الهلله الالس لنضد  القضدنال ندال  الدهللال الط ا لىد  ثدد المود ي الالشدهنا أحمدهلل  دل ادالن   دل ىن  ال  فق  الس ال 
الشل   ونحا الف دنالى الأخدال ادل اإلمدند  قد  الدهللال الف دالح  اللنضد  القضدنال شدم  الدهللال الشدنم  المدنلك  

  الحىدل الاإلمند الننو ال حىل اللقنن  المنلك  الالشهنا أحمهلل ال مل  الالشهنا ا ل ا هلل الحق الا ىد نال أ د
ال كدد ي الالشددم  محمددهلل الددهللجل  شددن ح الشددفن الالشددم  محمددهلل الشددنم  الوددنلح  ثددد المودد ي وددنحا الىددا ال 

جددس  مددنهد الشدداخ اإلمددند خادد  الالشدداخ محمددهلل الددهللاالهللي  لماددال الىدداالط  الالميفدد ي الأخددال اندد  جمنادد  مددل ا 
ال ىدلمن   ال دالف   نلقدنه ال فد  الهللال ال مل  الكننل الههلل   لال  الجمل   نى  اشد  ودف  ىدن  ثمدنل الاشد ال 

 .2/111خسو  اهث  ف  ااانل الق ل الحنهللي اش  ىن  اش ال  لهلل ا لا.

اللدهلل   الحنفد ي( حمهلل  ل ا هلل الالاحهلل  ل ا هلل الحماهلل  ل مىدلالهلل الكمدنل ا دل الهمدند الىاالاىدس ا ودل ثدد القدنه  2)
ا ضهن الس شاالخ اود ه ثدد  ىلال الى لمن   اللهللد القنه ال و ا ا الحفي اهللال مل المخ و ال ال  116ىن  

شدد ب فدد  الطلددا فقدد أ الددس  لددض أهددل  لددهلله  لددهلل أل اددنهلل الاهددن ثددد  جدد  الددس القددنه ال فقدد أ الددس اللدد  ا ددل ا ددهلل 
الاللدد  ا دل جمناد  الىدنف  إلدس القدهلل  اللد أ الددس   الالداللس الل الد يالالجدسل الهندهلل  الالشدمن  الىدسد الال ىدنط

د اكثدد  مدل الددد ال الااد  ال  حدد  فد  ةادد ه مدل الللددالد  ددل حجد  الةادد ه اللداالمن د  الىددم  مدل جمنادد  كنلحدنفي 
الفنق ا ل ال الأشا  إلا   نلفضل ال ند ح س لنل  لضهد ف  حق  لال طل ل حجا الهللال من كنل ف   لهللنن مدل 
اقالد  هن ةا ه الكنل هلللاق الالهل اماق الفك  اهلللق الم نحق ح س احا  شاالخ  فضس ال مل اهللاهد  حادق 

ح النحاله ح س ه اهلل الل مدن اقاللدالل اللدنل احادس  دل اللطدن  لدد ا لاضد ا  د  كنل اشكي الاهد ف  اهوطس
المثددل فدد  الجمددنل المفدد ط مدد  الوددانن  الفدد  حىددل النلمدد  مدد  الهللانندد  الفدد  الفوددنح  الاىدد قنم  ال حددق مدد  

  اودد ه  للالمدد  الطددن  وددا   الاشدد ه  الكدد ه الأالاددل لدد  ا كددن   اددل اهوددنة  فددا هللا ال نلجملدد  فقددهلل  فدد هلل 
مل شاالخ  الس أنفىهد اللدهلل هلل    مدهللا   اللد  ه اهشد ا   ىد نى فد  مهلل ىد   الأل ىد  الخللد  الفضل  كثا  

ىدنن  ال مدس  د  ال لدك اللدي لاللمن اال ض ف  اللي لنل  لهلل  لض هلل الى  فاهن ان  لهلل ا ل نفى  منهن الخلد  طا
منكد  الىطنل فشق الا  الاى لطف  فلد اجا الانق ض الانجم  ال النن  م  ا م   دنلمل الا الالنهدس ادل ال

الاهةدسي الددس الملدالي فمددل هللالنهددد الودنا ال وددنناا الننفلد  كشدد ح الههللاادد  فد  الفقدد  الال ح اد  فدد  أوددالل 
الفقدد  الالمىددنا ال فدد  أوددالل الددهللال الجدد   فدد  حددهللاق كلم ددنل خفاف ددنل ي اللىددنل اللددهلل  خدد ي  دد  جمنادد  وددن الا 

نل  ل هشند الكنل امنمن فد  الالجم يالال ال لنىد الىاا الهللال الا ل حض  الالمننال    ؤىن  ف  حانن  كنلشمن
ا ودالل الال فىددا  الالفقدد  الالفدد ا ض الالحىددنا الال وددالا الالنحدال الالودد ا الالملددننس الال اددنل الال ددهللا  الالمنطددق 

ف  حق  ان  انلد أهل ا  ض المحقق أاللدس اللود  المدنل فد   يا الالمالىاقن ح س لنل الىخنال هللالالجهللل الا 
ل من د   مود  الحضد  الىدلطنل فمدل هللالند  ال أىدا إحهللى الى ال الثمدن 901االد الجمل  ىن    مضنل ىن  

ال هلل  الطنل   محنىل مل  لهلل القد ل الىدن  ، اللسمد  محمدهلل  دل الد   .النن  الس فقهلله اللد اخلا  لهلله مثل 
 . 2/111ه، القنه ال 1319ه(، ىن  1256الشالكنن  ) 
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، (1)فخ  دددل الحاللدددل مددد ا ب    قددددس مىدددجهللا الدددس حنلدددد  اندددهلل ا ددد  االىدددا، الهددددال لدددالل ا ددد  حنافدددد 
فد  محلد  المدنل اهلهدن كلهدد ، ثد لنل: اللال جلل خ ن ال المدسال الم  ىدس اللفدن (3)، الالشنفل (2)المنلي

ه ادد هلل الددس الال ثدد   ددل احمددل الددس مكددنل آخدد  فددإل وددا هددالا اددل محمددهلل فهددال  الاادد  فدد  الحضدد  
فد  المىدجهلل الالحدالض  (1)الال الا ي انهن ه  لالهلل الس الالا ق، الهكالا نقل ال الشداخ اهمدند الحلدالان 

خدد  الحددالض آخدد ، االا خدد ا، اله اح ددني الادد  ل فدد ق النددن  اندد  اندد   ودد ا االلنفدد  الددس مىددجهلل آ
فهددالا المىددنق الموددهلَل   وددا    نقددل اددل الشدداخ اهمددند مفاددهلل اددهللد اللمددل  مددن نقددل اندد   (5)ان هددس

لمخنلفدد  نددص اإلمددند اهايددد، اللدد الد  قددن  المىددجهلل الالاللددا الددس حنلدد  الالمددل م نددس الخددسا فدد  
د جددالا  النقددل الاهللمدد ، الالمددل الوددحاا، الالمف ددس  دد  مددل ةادد ه فددس الددهللل اددل لددالل اهمددند اهايدد

الالي هال كقالل أ   االىا المالوالا  نن  الف الى الس منهال هللالن ، اللدنل: )) فد  ال دهللا   لدال جلدل 
هللا ه مىجهللا فخ ا جالا  المىجهلل الاى  نس ان  ه الالهلل الس ملك  الاكدالل مىدجهللا اندهلل ا د  االىدا 
 حم  هللا الانهلل محمهلل الالهلل الس ملك  الج  لالل محمدهلل اند  ا ال ملكد   الجد  مخودالص هدال ال قد ا 

  لنلس  مكنل  اول  فا  النن  فنالا اى  نس ان  فقهلل فنل ة ض  فالالهلل الس ملك  كمن لال الس هللا
كفل ما ن ثد اكلد  الىد   ال قدس الكفدل الدالهلل الدس ملدي المكفدل كدالا هدالا الجد  لدالل ا د  االىدا  حمد  
هللا: ان   لمن جلل  مىجهللا فقهلل ح  ه الجلل  ر  لنلس خنلون الس اهطسق الوا اللي فس اح مل 

الهلل الددس ملكدد  كنها ددنق  خددسا  كفددال الماددل هندد  مددن حدد   الكفددل الانمددن هللفدد  حنجدد  الماددل  دد  اللدد
الهال ى   اال    اللهلل اى  نس ان  فالالهلل ملكن ل  اللالل : أ ال ملك   الجد  اللد  اهىد  نن  اند  للندن: 
ممنالب فنل المج دن ال اودلالل فاد  الكدالا اح مدنل ادالهلل اللمدن ال لدن د، الجهد  الق اد  لدهلل ودحل  اقدال 

                                                 

، هللا  الفكد  ،  اد الل 2ط هدد(،091اني  ش ح ف ا القهللا ، لكمنل الهللال محمهلل  دل ا دهلل الالاحدهلل الىاالاىد )ل ( 1)
0/230. 

 .1/311اني  حنشا  الهللىالل ، لمحمهلل ا ف  الهللىالل ،  حقاق محمهلل الاا، هللا  الفك ،  ا الل ( 2)
 .3/235اني  الف نالى الك  ى ، ه ل حج  الها م ، هللا  الفك  ( 3)

إ  اهام نللا نإ  اهامنلحلالانا ف حنلحن الالسمكننأولهمننلشنمالىكنمو فون ا كلمللىنلننىالكننحىننلودددال منه افافنه  (1)
ا جنلىاللاللهللحجم ا االجنال الام حنلنهللالى اجنلهنهللا ى  كسموهلل منهفاحقأ احناف ثمنن و لهنلقنضددددا  هنننلهللانن نجمن

الكنمن فاأاانننلمن  الثنمن ،أحمهلل نللا نمحمهلل،اللىقسن ، . الهلل   111 ا الانهللإلىحنلهفلما إللىأنمن فا نىلوف ىن 
/ حاددددددددهلل آ نهلل - م ال  محمهللا هللالملاهللضنل،مجلىددددددددهللا  الالملن فنللثمننا : الحنفيشهن نلهللال،أ انلفضددددددددل،  حقاددددددددق

 .1/10 د2،1112الهنهلل،ط
المك   اإلىددددددددسما  : الههللاا ش ح هللاا الم  هللي،أ انلحىنللا نأ ا ك  نل هللالجلاسل شهللانانلم ةانن ،هللا النشدددددددد انيدددددددد  ( 5)

3/26. 
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((، الهد   دهللف  لدالل الىدن ل فد  (1)س   طدل  نح مدنل ادهللد حودالل المقودالهلل، ان هدس ا دن ال ال دهللا  ف
الىؤال اللد ُاْ َي االهلل اللي كمن كنل ال هالا ال الجا  اللد الف ق  انمدن الكد ه فد  ال   خنناد  الةا هدن مدل 
جددالا  نقددل حددالض، ال  دد ، ال  ددنط، الهللا دد ، الىدداا  ث دد ، اللنددهللال، ال ىددنط، الحوددا   مىددجهلل ل ادد  

ل  ال ال اهللد جالا  نقل مىجهلل الاللف  الس ةا ه اللنل ف  ال ح  الف الى ))الس لالل محمدهلل  حمد  مح
هللا ف  اآلل المىجهلل اي ان  االا اى  نس انهن هدالا المىدجهلل  حدالل لمىدجهلل آخد  الالف دالى الدس لدالل 

((، الاالا المددل الحكددد  فدد  المىددجهلل الاللفدد  الالم دد  الالجدد  (2)ا دد  االىددا فدد   ن اددهلل المىددجهلل، ان هددس
حاددن  لدد   ودد فهن ل ادد  اللددي اددهللد نق لهددن فددس  نقددل االلددنا الددس مهلل ىدد  جللددل  قالادد  ههددل الللددد الا 

 ط اق ا اللس اللد ا  احهللا مل أ م نن لنل  جدالا  ا طدنل اللدا الدس مدهلل   الطل  د  الجللد  مود فن 
ل ا  اللي الالج  فمل  الهد ال حكدد الاللدا الدس مدهلل   كدنلحكد الدس المىدجهلل الاجد ى جدالا  النقدل 

فل  ايام   من االهد الىن ل ف  اللي الىؤال اللدنل اللسمد  المحقدق شداخ اهىدسد فاهمن فقهلل ةفل ة
  حمهمن هللا  لنلس ف  ش ح  لمنيالم   ل اله نل  حم  هللا المن نو .  (3)ا هلل ال    ل الشحن 

 َفَلْل هلَلْ ِىِ  لال ةنا للللِد ُاْلاَل ُ   الَلْاَ   أجٍ  َلطٌّ مللالُد طنلا

                                                 

: ،الط لددد 1192 -  اددد الل - هللا الك ن دددنلل   :  هللا لنلونن لفا   ا نلش ا  ،اس الهللاننلكنىنن ،هللا النشددد انيددد  ( 1)
 .0/221 الثننا 

لفقدد  الحنفد ، لللسمد  الشداخ ادنلد  ددل اللدس  اهندهلل ا   الدهللهلالي الهنددهللي ) ل انيد  الف دنالى ال ن ن خنناد  فد  ا( 2)
،  ادد الل  1هددد(، اا نددس  دد  الالضدد  حالاشددا  ا ددهلل اللطاددا حىددل ا ددهلل الدد حمل، هللا  الك ددا الللمادد ، ط110
 .1/100ل ننل 

الدهللال، ا دل  ( ا هلل ال    ل محمهلل  ل الشحن : ا هلل ال    ل محمهلل  ل محمهلل لنض  القضنال، أ ال ال  كدنل، ىد ي3)
لنضدد  القضددنال أ دد  الفضددل محددا الددهللال ا ددل لنضدد  القضددنال أ دد  الاللاددهلل محددا الددهللال أاضددًن ا ددل الشددحن ، 
الحنف . اللهلل  حلا ىن  إحهللى الخمىال الثمننمن  ، ثد  حل إلس القدنه ال، فنشد  ل فد  الدالد شد س الدس شداالخ 

جدهلله، الهلل   الأف دس، ال داللس لضددن  م لدهللهللال، الكد هد الىدخنالي فد    جم دد  فد    الضدال  السمد    مدنهد الالددهلله، ال 
حلا، ثد لضن  القنه ال، الون  جلا  الىدلطنل ال دال ل  الىدما ه. لدنل الحمود : الكدنل انلمدًن م فنندًن للللدالد 

 دل ىدلطنل مف د  هللمشدق االش اا  الاللقلا .اللهلل كنل ل  ف  اللي اللو  حشدم  الفضدل، الكدنل  لماداله القطدا 
 حمدد  هللا  -كدنل انقددل اند  أند  أف دس   حدد اد لهدالال الد ل، اللد  اثند  الاد  خاد ًا، الاحد ا  كسمدد  فد  مؤلفن د ، ال 

 ل اله نل، ف  فق  أ   حناف  النلمنل، المنهن ش ح الاله نناد ، فد  امؤلفنل كثا ال منهن ش ح منيالم   - لنلس 
فقدد  الحنفادد ، الشدد ح منيالمدد  جددهلله أ دد  الاللاددهلل  ددل الشددحن  ال دد  نيمهددن فدد  اشدد ال الددالد، الك ددنا لطاددا فدد  

أال ب. هددل اجددال  فادد  الالضددال  أال ه. الهددل اوددا  مىدد لمًس  نل الضددؤ فادد  أالهع المنهددن   حددالض هللالل ثددسق 
الكننل الفن   االد الخما  خنم  شل نل ىن  إحهللى ،الالخن   ا ش فا ، ف  ال ن  الحنفا   ، الل  شل  لطاا

 -الاشد ال ال ىدلمن  ، الودل  الادد  ةن  د   جدنم   ندد  أماد   هللمشدق المحماد  خددنم  اشد  شدل نل المددالكال  
 .1/131اني  الكالاكا الىن  ال  أاانل الم   اللنش ال   حم  هللا  لنلس  حم  الاىل  آمال.
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، (1)الج   الثنن  مل ال للاق  فد  المىدن ل الهلللاقد  ه دل الودن كثد لنل: ان  نقل من نيم  مل 
ه ودهللل  هل ال ند   (2)الهال  خط  لنل المن اأخاله الفقهن  ف  المهللا   ه اج ال للهللد ش ط اهجدنهللال

انخالهن  ل اانن  لهد الس ح   انفىهد لسش  نل ح س لد احض  المهلل ى   ى ا اش  نل ال للاق 
ال هن لك نا لكل فامن  قدهللد ادل لنضد  خدنل مدن اشدههلل لد  حادق الدل  اللد (3)جن  اخالهد الجنمكا 

  نل الك ن   مل جمل  ال للاد الهللا االد، ان هس كسم .
 مددل  حمددهلل هللا  لددنلس  ألافددن فدد  أالاخدد  جمددنهللى الثددنن  ىددن  خمىددال الالددا الوددلس هللا الددس 

فهدن اللمشدناخ  اللمىدالهلله أمدال )ةفد  هللا لمؤل (1)ىاهللنن محمدهلل الالدس آلد  الودح   الىدلد  ىدلامن كثاد اً 
مددددل  لددددهلله الالالهللادددد  الالمىددددلمال آمددددال الوددددلس هللا الددددس ىدددداهللنن محمددددهلل الالددددس آلدددد  الوددددح   الىددددلد 

 .(0()5)آمال(
                                                 

( محمهلل  ل أحمهلل  ل ا هلل الخنلق  ل ال   ل ىدنلد  دل مكد  المود ي الشداخ  قد  الدهللال ا دل الودن ك اللدهلل ىدن  1)
 هددنل الةادد ه ل اندد  المددل ال ضدد  ا ددل ال أالىددم  مددل ال شدداهلل اللطددن  الةادد ه مددل أوددحنا ال الوددا ي ال هددد، 030

ل  اال س الس الكمنل الض ا  الىدم  مند  الشدنط ا  الالدس الكمدنل  دل فدن   الال قد  الننشد ي المهد  فد  القد ا
الوددنا خط ددن الاشدد ه   فددل اإللدد ا  الأخددال اندد  ا  مدد  لددنل الدداله   كددنل شددنههللا انلددهللا خادد ا وددنلحن م الاضددلن 

الجالهللهدن الكدنل كاىدن طالادل  ونحا فنالل وحا ال ضس الشنط   مهللال ال ضل  مل الل د  اللد  خطدا أنشدأهن
نا ك ا  القهلل  ال س الا  جمد  ه احودالل الشدههلل الاد  أ دال حادنل فد  إجدن ال فقدنل اشدههللن  نال الح مالطأ ا ك

شدداخنن اإلمددند اللددنلد اللسمدد  شدداخ المقدد  ال ال  ددا  الم وددهلل ال حنمددل  اادد  ال الاادد  الاإلىددننهلل ملحددق ا حفددنهلل 
أاضدن فد  حقد  الشداخ اإلمدند اللدنلد اللسمد  شداخ الشداالخ  قاد  الك ا  111 ن جهللاهلل  ق  الهللال  كالا ف  ىن  

الىددلا جددنم  فضددال   ال الاادد  الالهلل اادد  المن هددس فاهمددن إلددس ال نادد  الحددن   لوددا الىدد ق الم حددالل إلادد  مددل 
ال  ا الالش ق  قا  المه ال المىنهللال  ق  الهللال الاللي ف  ىن  كالا الك ا ال ق  المالكال  ف  آخ  اللي اإلجن ال 

لحانل اللهلل الشاخ أثا  الهللال الكننل الق ا ال الالىمنب  محض  مل الالدهلله اللدهلل أجد ل لهمدن الأالندل لهمدن المالكال ال 
الك ددا ال قدد  الىدد ك  فدد  هدداله اإلجددن ال اشددههللن   21أل اقدد  ا  دداللي الاق  ددن  دد  حاددق حددس الكددنل اللددي فدد  ىددن  

ا نددند ملحددق الودد ن   شدداخنن اإلمددند اللسمدد  شدداخ مشدداخ  اإلىددسد لددهللالال الللمددن  شدداخ الفقهددن  الالنحددنال   كدد 
اللدنل اهىدنالي كدنل شداخ القد ا   21 نلك ن  الاى م  ف  ال  جم  م نل ن إلس أل لنل الاللي ف  الي القلهللال ىن  

فقاهن مشن كن ف  اهللال فنالل الكننل لد  ال حلد  مدل ا لطدن  للقد ا ال لللدال اإلىدننهلل الالهلل ااد  اللدنل ا دل  افد  المدل 
 125ودف  ىدن   19قد  الودن ك  لدهلل اللدي  قلادل فد  لالد  خط  نقلل هال شاخ الم وهلل ال  مود  المدنل ال 

 2/311الهلل   الكنمن  ف  أاانل الم   الثنمن   الهللفل  نلق اف .
 ف  نىخ  )ا( اإلجن ال.( 2)
، لفي فن ى  مل ا  ملنس  الا ا اودحنا الاليدن ا فد  ا اللدنا. انيد  ملجدد ل د  الفقهدن ، لمحمدهلل لللجد ( 3)

 .116ال1/159ا الل   -د، هللا  النفن  1199 -هد1169، 7ط

 ف  نىخ  )ي( إلس االد الهللال.( 1)

 ف  نىخ  )ا( من  ال القالىال ه االجهلل.( 5)

خالاندد  الالمىددلمال آمددال الكددنل الفدد ا  مددل ك ن دد  هدداله النىددخ  ( 0) فدد  نىددخ  )ي( ةفدد  لمؤلفهددن اللمشددناخ  الالالهللادد  الا 
  اشدد   لددهلل الثسثمن دد  الم ن كدد  فدد  اددالد الخمددا  الم ددن ي انشدد  شدده   جددا الحدد اد احددهلل شددهال  اددند الىددنهلل

 ا لا مل هج ال ىاهلل الم ىلال ولس هللا  لنلس الا  الالس آل  الوح   الىلد. 
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 القسم األول
 التعريف باإلمام الشُّرْنِباللي

 المطلب األول
 اسمه ونسبه:

ددد سل  الفقاددد  الحنفددد   ِ نْ  ُ هدددال الشددداخ حىدددل  دددل امدددن   دددل الددد  أ دددال اإلخدددسص الموددد ي الشُّ
هد الالش ن سل نى   إلس شد  ا  لاللد   لدهللال  جدنه مندالا الللادن  دإللاد )المنالفاد ( 111، اللهلل ىن ألالفن  

 .(2) ىالاهلل مو 
 نشأته: 

ثددد لدد أ الددس  (7)جددن   دد  الالددهلله إلددس القددنه ال الامدد ه اقدد ا مددل ىددل ىددنالال فحفددي القدد ال الكدد اد
هللا النح اددد ي المحمدددهلل  الشددداخ محمدددهلل الحمدددالي الالشددداخ ا دددهلل الددد حمل المىدددا ي ال فقددد  الدددس ادددهلل ا دددهلل

 . (2)ألمح   الال   ل ةنند المقهللى  الهلل    ن  ه  ال لال  نلقنه ال ال قهللد انهلل أ  نا الهللالل 
 مكانته:

ددد اإلمدددند  أ مددد ا  ه المحققدددال فددد  المدددالها الحنفددد  الاحدددهلل ك دددن   اإلادددسدسل  هدددال احدددهلل  ِ نْ  ُ الشُّ
الاج مد   د  الالدهللي الم حدالد  لدهلل لدنل المح د  :    ه  دالش اا الالي اشههلل ل   نلفضل الالمحنىدل ال

و ف  إلس مو  الالك ه ف   حل   فقنل ف  حق : الالشاخ اللمهللال الحىل الشد ن سل  مود نح نف  م
ا  هدد ، الكالك دد  المنادد  الم سلدد . لددال  آه وددنحا الىدد اي الالهددني هل دد   مددل نددال ه، أال وددنحا 

  الاد ، أال أ دال االىدا  جلد  اللدد اأىدا اليها ال هخ فس انهلل يهال ه، أال ا ل الحىل  حىل الثنن
الدس ةاد ه، اللدد ال فددل إلاد  امدهللال أ  ددنا الخدسا، الادهللال أوددحنا اهخد سا، ودنحا ال ح ادد ال 

الفضن ل،  إاضنح  ق ا ه المحا  الالي اإلفهند  دهلل   ةد    يالال ىن ل ال   فنلل أنف  الالىن ل م هلل
ونحا خلق حىل، الفودنح  اللىدل،  ح ا ه نقنل المىن ل الهللانا ، المالضا الملضسل الاقانا ، 

الكنل أحىل فقهن   منن ، الونا ك  ن كثا ال ف  المالها الأجلهن حنشا   الس ك نا الهلل   الال    
 .(9) لمس خى ال الاش ه ل ف  حان   الان ف  النن   هن اله  أك   هلللال الس ملك   ال اىخ  ال  ح ه

 
 

                                                 

( اني : خسو  ا ث  ف  أاانل الق ل الحنهللي اش ، لمحمهلل امال  ل فضل هللا  ل محا هللا  ل محا الهللال 2)
، اهاددسد، خادد  2/39 ادد الل  –هددد (، هللا  النشدد : هللا  وددنهلل  1111محمددهلل الحمددالي الهللمشددق  الحنفدد  )ل 

 .2/269 ا الل -، هللا  الللد للمساال 5، ط1116( 1310الهللال، ال  كل ،)ل 

 .2/269، اهاسد  31-2/39اني :خسو  ا ث  ف  أاانل الق ل الحنهللي اش  (7)
، ملجد المؤلفال، للمد   ضدن كحنلد ، اا ندس 31-2/39اني : خسو  ا ث  ف  أاانل الق ل الحنهللي اش   (2)

 .3/205هد 1111د 1الجمل  الخ ي أحنهللاث  مك     حقاق ال  اق ف  مؤىى  ال ىنل ، ط   

 .2/31( اني : خسو  ا ث  9)
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 تالميذه:

، (2)اللقالدددددددددددد محمددددددددددددهلل  ددددددددددددل حىددددددددددددال المددددددددددددس  ددددددددددددل ننودددددددددددد   ددددددددددددل حىددددددددددددل  ددددددددددددل محمددددددددددددهلل 
، الشددددددنهال  ددددددل منوددددددال   ددددددل اددددددنم   ددددددل حىددددددل (7)الا هللال نلا نل هللال حمنن نللا نمحمددددددهلل المقهللىدددددد 

 .(2)الالىاهلل الىنهلل أحمهلل الحمالي، (9)، الونلحن نللانلوفهللانلحنف (2)ا  مننالي
 
 
 

                                                 

محمهلل نحىاننلمس نننو  نحىن نمحمهلل نننو  ننلشاخنلقط نل  ننىشهن نلهللال،اهشق ،اللقالىنلمشددهال المل الفق  ه مهللان(2)
الحمنه،الحمالي،الحنف ،كننلهودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح فهمالالكن  

الفاللالمم لهللهللالالطا محنال الالوهللللهج اللهلل حمنالال هننشأاله مالالهللهفانلللالمنللقلا الالنقلا ، حولىموددد ال المشن ك جاهلل
أخال هنانشاالخهنكنللسم انم الش  االىالالشاخىلطنننلم احىالالشمىنل ن لس،اله مفىنلفقهحىننلشدد ن سلىالام الهللف ىالة

، ال ددددددددددددددددددددالف   مودددددددددددددددددددد  1621ا همنمنفقهن الحنفادددددددددددددددددددد الأجن اله،الك   خطهك  نكثا ال،كننل الههلل دددددددددددددددددددد  ىددددددددددددددددددددن 
 (.106-3/151هد.)خسو  ا ث  ف  أاانل الق ل الحنهللي اش  1611ىن 

ا هللال نلا نل هللال حمن نللا نمحمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل نللاا ج  نىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   إلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس ىلهلل نل نهللالىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهللالخ  ي، (7)
المقهللىان ول،المو اإمنمن ش فا  موددددددددددددددددد ، هدددددددددددددددددال مدددددددددددددددددل مشنها ا فنضل،لهننهمنكللى حوددددددددددددددددداسلللالد، 

لىنلكن فانلفقهىمنهنل م الالىاالفنلودددقنلفا ل  منانك ك امن ن اللان  لهللاهن قنلالله الك الفااللهمؤلفن كثا المنأجلهنش حهل
هدد. )خسود  ا ثد  فد  أاادنل القد ل الحدنهللي 1619أ  لمجلهللا اللهللىمنهن الض اآلهللاا،  الف  ف  مود  ادند 

 (.291-2/295اش  

أفقهنلحنفا فالو ه نلقنه الاش ه وددددددددا  ، الىددددددددن  ف نالاهفانل سهلل، شنهان نمنوددددددددال  نلنم ، ا  منددددددددنالي، الحنفدددددددد ، (2)
أجن هجلشاالخهال وهلّل لول ا فان  ه فافنالنلهللاهللالكنلفقهالالف ا ضالالحىن الالنحالالةا هنالانهأخالجملمنأااننن فنضدددددل

هدددددد ) خسوددددد  ا ثددددد  فددددد  أاادددددنل القددددد ل الحدددددنهللي اشددددد  1166هدددددد،ال الفا مو فاىن 1636الكنن الههلل هفاىدددددن 
2/221.) 

لح نلل ،الودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفهللي،الحنف ، ون (9)
مف انلحنفا  وفهللكننفقاهًنفنضًسحىننل ح ا ، حلفام هللأأم هإلىنلقهللىالأخال هناننلشدددددداخنللن ف نلله لنلىمحمهللالللماثم  
حولىنلقنه الال فقه هنالىنلحىننلش ن سلاالالشهن نلشال  ي،ال جلإلىالطنهفهلل ىالأفنهللالألفاللهمننلمؤلفن نلشددددها الك ن ه  ا ا

 ثمىكنلكنالكنناف ا هنإلىأنمن ن نلمهأ الالههللىفاىن خمىالخمىانالألفالكننمف انلحنفا  وددددفهللفالجهلم  هللىفانخ ون م ننلكن
هدددد. )خسوددد  ا ثددد  فددد  أاادددنل القددد ل الحدددنهللي 1619 نلف الى هنإلاهالان قولاهنالىكنهناللما لمف اًن هنإلىأنمن فاىدددن 

 (.2/239اش  
نحا ال دللاا اللهللادهللال الال ودنناا المفادهللال المدل الىاهلل أحمهلل الحمالي الحنف  إمند المحققدال الامدهللال المدهلللقال ود (2)

اجن دددا اآلثددددن  فددد  ال دددد اجد ي. )انيدددد :  ودددنناف  شددد ح الكندددد  الحنشدددا  الددددهلل   الال ددد   الال ىددددن ل الةاددد  اللددد
 (.5/112 ا الل  -، ا هلل ال حمل  ل حىل الج    ، هللا  الجالالا خ ن 
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الانلد القهلل  ا هللال حاد  ل أ   اللطا الحىان  ،(2)الاللسم  إىمناال النن لى   ل ا هللال ن 
 . (7)الحنف 

 وفاته: 

الكننل الفن   االد الجمل   لهلل اللو  ف  الحنهللي اشد  مدل شده   مضدنل ىدن   ىد  الىد ال 
 . (2)الألا ال نحال خم  الى لال الهللفل ف       المجنال ال
 المطلب الثاني

 تصانيفه:

ضنح الش ح منيالم  ا دل االفسح ش ح نال  اه  الم ال،ل   ونناا كثا ال منهن  نال  اإلاضنح
الحنشددا  ،الةنا  الالي ا حكند،الم الدد  الىددلنهللالهلل، الاللقددهلل الف ادد،ال حفدد  ا كمل ،اله ددنل فدد  مجلددهللال

، (9)الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس هلل   الحكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددند لمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس خىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال
الال حقاقن نلقهللىا الالنفحن نل حمننا الحىنا فاماله نلىنهللالالحنفا ا ن الانى ان ىدددنل ، الفامناأ اأىدددمن هاله 

 ال ىن ل:
                                                 

لد ال:إىمناال نل هللال نانلنن لىانلهللمشقانلحنفاونح ن حكنمش حنلهلل  فانلفقهنآل االك هالالك هفا حل هنل األفهنفقنلفاالوف (2)
نلماله الط ا هنلماله ق أ للاه حضال  لضدأفجااننإلمنمن ايمالونح اهمننن ه  انى الحنفا  نلقنه الالمل ا إلاهى ا

الهنإجن  ه خطهمض الط انهللا ض طهالالك هنلشدددلافالقهللالجالاه  منلهمن الاا الهلل اا  اضسلطس منأالا سلههللاا الأجن نا
ها  هللهللإلىأحهللالكننمجلسانهللالننىمق الهلكلم مل قهللاللوددالفا  الكننمشهال ا نلوسحالال  ك الال نل للاهنلل ل:الالددهلل  لنل

. )خسودد  اهثدد  فدد  أااددنل القدد ل الحددنهللي اشدد  كنن الفن هفاىن ى الىدد انالألاال  الالولحن اللهك امن المكنشددفنل
1/111-115 .) 

الىاهلل ا هلل ال حاد  ل أ د  اللطدا  دل إىدحق  دل محمدهلل  دل أ د  اللطدا الحنفد  القهللىد  مف د  الحنفاد   نلقدهلل  (2)
ال  ا  المن هن اللسم  اللنلد الفنضل الشها  كنل هنشم  الط   حىل ا خسق م ض  الهم  انلمًن مفى ًا 

الللدالد اللقلاد  الالنقلاد  اللدهلل فد  ىدن  ىد   الثسثدال  نالمىد الفا ىفقاهًن نحالاًن مس د اهفدنهللال الال دهلل ا  امنمدًن مق دهلل
الألا النشأ  نلجهلل الاهج هنهلل الأخال الللالد الس مل ال هلل مل ا فنضل إلدس القدهلل  ثدد ا  حدل إلدس مود  الجدنال  
 هن مهللال ثد  ج  ينف ًا  م اهلل الفضال  حن  ًا للللالد الجلال  الاش ه   نل سهلل الان ف     الل نهلل ثد الها إلس الهللان  

الاىدد قند  هددن مددهللال مهللاددهللال الاكددا ا فنضددل  هددن الادد  اللدد أ فدد  جددنم  الىددلامننا  كثادد ًا مددل الللددالد مددهلللقًن ال المادد  
منطاللهن الالمفهالمالكنل الي  نلجنم  الجهللاهلل  نلونلحا  اللالاي   دأثا  فد  القلدالا الكدنل اخطدا  جدنم  ل اد  

ال الددالها اخ وددن ًا  دد  ال الاددؤد فدد  جددنم  اللفاددا  نلوددنلحا  الاخ ودد   ددن اخ شدداخ  اللكدد ي المىددمس شددال  
حىنًن الل  ةا  اللي مدل اآلثدن  الالفالا دهلل ال نلجملد  فقدهلل كدنل مدل آثدن  الىدلا الودنلحال الأهدل الفضدل الالهللانند  
اللدد  شددل  للاددل اللفددل الددس شدد   مندد  الكننددل الفن دد  نهددن  الجملدد  ثددنمل وددف  ىددن  ىدد ال المن دد  الألددا اددل 

 (319-1/311 ىلي الهلل   ف  أاانل الق ل الثنن  اش. ) ىلال ىن   ق ا نً 
. ههللادددد  اللددددن فال فدددد  أىددددمن  المددددؤلفال الآثددددن  الموددددنفال، إىددددمناال  نشددددن 2/269( انيدددد : ا اددددسد لل  كلدددد  2)

 المن لهللهن.1/155 ا الل  -د، هللا  الفك 1116 -هد1116ال  هللاهللي، 
 .2/ 2، ا اسد  2/205( اني : ملجد المؤلفال 1)
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إ حددددددددددددددددددددنا .   اىدددددددددددددددددددد نن  الخطااإ حنفن  ا  جالا.  اه  ىنم أحكنمنإلفحنمالنشقنىامنلشددددددددددددددددددددند
 أحىنن لالاللل خلوددددددددمنمحيال الفلنل.  ا ث المحمالهلللقه الالاددددددددنللهالهللالجحالهلل.  الالانإل قنن حكمنل هددددددددنل

.  إ شددددددددددددددددددددددنهللا اسمل    الجهللالالالالان  حنمفا  الاجن ا ند. ا حكنمنلملخو فاحكممن الحمودددددددددددددددددددددد .
. ون  ال  ضددددددن همفانلل قنلم هدإ.  إىددددددلنهللآللثمنننلمك م  نن  ا نللهنلمح د. اهى فنهللالمنك ن نلشددددددهنهللال

.  إك امأاللان ل ن  شددددددددددددددددددددددددددددددددددددد افنلخطنا.  اإللننافانل هنالالم  هنإالااخ لفنفانل هللاللماالك الضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددانب
. إنفنالا الام اإللها اللىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنك اللثمننا 

. إاقنيالالانلهلل اا لالوفمنكلفنلىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلنا .إاضنحنلخفان لنهلل لن ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ان النفاالاإلث نل
 ال الههللىلمناى اىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مننلههللى هلل.  ال هللال المهم الم للق  نقضنلقىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

.  جهللهللالمى ا  نلقىددددددددددددددم اننل الجنل.   لالةن   لددددددددددددددالالانلق ا.  ىددددددددددددددطنلمقنل فا حقاق أجالال للاقنلكفنل .
.   حف أاانننلفنن ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح الجمل الاللاهللانفانلفنن
ىلنفنلننهلل ال ناالالفقا  نل خاا الىنلوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحاحالال ح ا  .  حف ال ح ا الا 

.   حف ا كملالالهنمنلموهلل فا اننجالا ل ىددددددددددددددددددددددن حم .   حقاقن اسمنلالالفانللىمفنهللا ن ا ددددددددددددددددددددددنلالالفال
.   الك الال ل ن النين  الجالهلل هللحجددددددددددددددددددددد الالهالالنين .   حقاقنلىؤهللهلل نش  اطنل  لأالالىدددددددددددددددددددددكنىفانلاللفللاللهلل

.   اىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا الللامنلجالا نل حكاد.   نقاحن حكنمنإل  ا الاإلل ا الخنوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالاللند
.  حىنمنلحكنمنلمحقانلوهللال  نالالمل هللانلنأاللنفنلمىددددددلمال.  لجن ادددددد ل   ا نلفالا   كسح منلجهللاالهل هه

.  الحكمنلمىددددددددددددددددددددددددددددددددنهلل   جاح ان الالانلاهلل.  حفين ودددددددددددددددددددددددددددددددد  انلننا قنهللمن امأننلح امسا لهللىلالم ال
.  الهلل الالثمان فاحمسلىدددددددددددددددددددددددددددددددفان .  هلل الكنال لمنلمل هن نلىدددددددددددددددددددددددددددددددلنهللالافال .  الدددددددددددددددددددددددددددددددهلل الثمانفانلامال

.  الهلل الالا ام فانل نامددددددددددددددد .  انن اسمل حقاقحكمما اثمنللقطسلهن منل سلمال  شددددددددددددددده الأاندالهلل الالف اهللال 
.  ال ه النضا الىنلحالضنلمىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هللا .   لمنل اننفاهللا المفوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلالال ننل

.  ىلنهللالالمنجهلل لمن الالمىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنجهلل.  ىلنهللالأهسإلىسم نلمونفح اق نلوسالالالىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسد
.  ةنادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المطل فانل هنإالاأالها . اللقهللالف اهللل انننل اجحمننلخسففاجالا ال قلاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل

 الفال  نلمنل نلالودا ممنجملمننلمنل. ف ح ن ان لطنف جهللاللط قن مى حقان اللنفنلمالافقلنوهسلالالخونا
.  كشفنلقننانل فاللنمىأل ال   ا مناى حقنل ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا . له المل الكف ا  ن هللل المحمهللادددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 

 اهللالالحىدددددددنىلهللفليل الخلال نلىدددددددكن مف.  المىن سل ها ال كا الىنهثنىلشددددددد ا .  كشفنلملضدددددددلفامنلقل
 ن اج المفنالض ل اننش الطنلملنالض .ن ه أاانننلح   نلني لمىن سلشدددد ا.  منددد الجلالفاق اللقالهلالكال.
 ني الحناللنلنح ا فافكنكنل هنالال جالاللىنلمىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لا .  النودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلمق اللل هللاإلف ن المللالل. 
. ل نلمق اللفا هللاإلف ن  هللاددددددددددددددددددددد المق اللالن.  الني المى طن ل اننحكمنلق ا الفاودددددددددددددددددددددسالالجنن ال أمنلك نا.
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. نفاىنلم ج  شدددد ا الهلل  . النفح القهللىا فاأحكنمق ا الالق آنالك ن  ه نلفن ىددددا . النلمنلمجهللهللال كفاسلالالدددهللال
 . (2)نهنا م اهللالف لانفانش  اطنلملكآلخ الش طال.  الاضحنلمحج لللهللالللنخلسلحج 

لمطلب الثالثا  
 اسم المخطوطة ونسبتها إلى المؤلف: 

)ال حقاقنل القهللىدا  الالنفحدنل ال حمنناد  الحىدنا   سل  ِ نْ  ُ الشُّ الحىل    ونناا اإلمند أ مل 
مىددن ل فدد  الفقدد  الحنفدد  اهلل ىددهن فاهددن  نددنالل فدد  مددالها الىددنهللال الحنفادد ( الهدد  ا ددن ال اددل  ىددن ل اُ 

 ىدلنهللال المنجدهلل  لمدن ال)الس المالها الللاس من اخ ي إلس المدالاها ا خد ى المدل  دال هداله ال ىدن ل 
( الهدددد  ال ىددددنل  الثنمندددد  المىددددنجهلل ال ة دددد  طنلددددا الللددددالد إالا ةددددنا اددددل هلل ىدددد  مددددل أخدددداله المللددددالد

، اللهلل ث  ل نى   هاله ال ىنل  إلس مؤلفهن اللد اشكي ف  اللي احدهلل ممدل  د جد لد ، كمدن (7)الاللش الل
 ال هالا هال المث ل الس لالح  اللنالال مل نىخ المخطالط الالمث ل ف  فهن   المك  نل.

 في الرسالة: منهجية المؤلف

إمند المالها الحنف  ف   منن  الالملالل الا  فد  الف دالى الدس مدن جدن   سل  ِ نْ  ُ الشُّ اإلمند     
 ف    جم  . 

كشدا اللدي  ال جل اللي كنل الم ج  ف  القضنان الفقها  ال    ح ني إلس ال حقاق ف   منند  ال 
ش نن إلاهن ل ل للال المنهن هاله ال ىنل  ال    ال أاهللانن الال   الك  فاهدن جماد  ا لدالال أ ىن ل  ال   

الالا هللال فد  المىدنل  مل مدهللا الدس ا لدالال ال اجحد  فد  المدالها اللكند  انقدل ا لدالال  دنلملنس أال اند  
ند  ، إه الهلل النقل الال مهلل الس الك ا المل مهللال ف  المالها الاللدل القدالل الاللدق الاد  ا و ا    

 .للال اهى هللهل  نلنوالص الق آنا  الا حنهللاق الن الا  
 وصف النسخ الخطية:

النىخ  ا اللس: الىما هن النىخ  )أ( الاللي لالضالح خطهن اللل  ا خطن  الدالا هللال فاهدن، الكداللي 
 للهللد الجالهلل الحي الالشطا فاهن.

الالددددس ، 321156مودددهلل  المخطالطددد : م كدددد  مخطالطدددنل ا  هدددد  الشددد اا، ال حددددل  لدددد: 
ىدد ط  أطدد ال فدد  ا ىددفل مك ددالا الاهددن )الك  خنندد  ا  ه ادد (. الفدد  ا الددس طدد ال أخدد ى لددد  الالجهدد 

(. الفد  أىدفل 20152(. الفاهدن  لدد )1113فكهن للهللد الضالحهن. الكاللي مك الا فد  الالىدط )ىدن 
   ط ال مك الا الا )الك  خنن  ا  ه ا (.  افآخ  وح
 .أال اق5اهللهلل ا ال اق:     

                                                 

، الااضنح المكنالل ف  الدالال الدس كشدا اليندالل 1/155المونفالاني :ههللا  اللن فال أىمن  المؤلفال الاثن  (2)
3/221. 

، إاضدنح المكندالل فد  الدالال الدس كشدا 1/155( اني : ههللا  اللدن فال فد  أىدمن  المدؤلفال الآثدن  المودنفال 7)
 .3/221الينالل 
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 .اىط   23هللال:   الالاحافاهللهلل ا ىط  ف  الوح
 كلمنل. 1ملهللل اهللهلل الكلمنل ف  الىط :     

 الننىخ: مجهالل.
 نالب الخط: النىخ    
 الحنل هن جاهللال الىلام  الكنمل .    

 وال ال مل الاجه  النىخ  )أ(
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 ) أ (  ا اللس مل النىخ  افوال ال مل الوح
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 وال ال مل الوفح  ا خا ال مل النىخ  ) أ (.
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الثنناددد : الىدددما هن النىدددخ )ا(، مك دددالا  حدددل اللندددالال )فددد  حدددال  محمدددهلل ودددنلا  دددل  النىدددخ 
 ا ن  ما هللاهلل(.

اله  نىخ  مالجالهللال ضمل مخطالطنل جنملد  الملدي ىدلالهلل فد  المملكد  موهلل  المخطالط : 
 .111الل  ا  الىلالهللا    لد 

 ق.اال  أ3ف  أمن اهللهلل أال الهن:    
 .اىط   25 : افاهللهلل ا ىط  ف  كل وح    
 .    ق ا نكلم 15الكلمنل ف  كل ىط : اهللهلل     

 الننىخ: مجهالل.
 نالب الخط: النىخ.    
 اله   حنل  جاهللال الىلام  الكنمل .     

 وال ال مل الاجه  النىخ  ) ا (.
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 وال ال مل الوحاف  اهاللس مل النىخ  ) ا (.
 

 
 وال ال مل الوفح  اهخا ال مل النىخ  ) ا (.
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، الاللدددي لىدددال  ال ودددالا  المدددناك الفلم  الللدددهللد الجدددالهلل الىدددما هن النىدددخ  )ي( النسبببخة الثالثبببة:
 الالاجه .

الهدد  النىددخ  المالجددالهللال ضددمل مخطالطددنل هللا  الك ددا القالمادد   مودد   مصبب ر المخطوطببة:
 .1159  لد 

 أال اق. 1اهللهلل ا ال اق:     
 .اىط   21  الالاحهللال: افاهللهلل ا ىط  ف  الوح    
 كلمنل. 1احهلل: ملهللل اهللهلل الكلمنل ف  الىط  الال     
 الننىخ: مجهالل.     
 نالب الخط: النىخ    

 هد1310ىن  النىخ: 
 جاهللال. نىخ اله      
 النىخ  ) ي (. الوحاف  ا اللس ملوال ال مل     
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 النىخ  ) ي (. الوحاف  ا خا ال ملوال ال مل 
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 املصادر

  ا الل.-، هللا  الللد للمساال5، ط1116( 1310ال  كل ،)ل اهاسد، خا  الهللال،  .1
 ااضنح المكنالل ف  الالال الس كشا الينالل،  ىمناال ال  هللاهللي. .2
هددد(، 116ل-120 ددل محمددهلل  ددل  كدد )ال إ دد اهادال حدد  ال ا ددق شدد ح كندد  الددهلللن ق،  اددل  ددل  .3

  ا الل، هللا المل ف 
 -  ادددددددددددد الل - هللا الك ن ددددددددددددنلل   :  هللا لنلونن لفا   ا نلش ا  ،اس الهللاننلكنىنن ،هللا النشدددددددددددد  .1

 الثننا : ،الط ل 1192
ال ددددهلل  الطدددددنل   محنىددددل مدددددل  لددددهلل القددددد ل الىددددن  ، اللسمددددد  محمددددهلل  دددددل الدددد  الشدددددالكنن  )  .5

 هد، القنه ال.1319هد(، ىن  1256
 ن اخ اإلىسد الالفانل المشنها  الا اسد، شم  الهللال محمهلل  ل أحمهلل  ل اثمنل الاله  ،  .0

 ،ل ندنل ،هللا  الك نا الل  د ، 1طد، 1191 -هد1161،ي هللم   حقاق: هلل. ام  ا هلل الىسد 
 . ا الل

هددد (،  ادد الل، 103ل  -313 دن اخ   ددهللاهلل، ا ددال  كد  احمددهلل  ددل الدد  الخطادا ال  ددهللاهللي)ال  .1
 .هللا  الك ا الللما 

د، 1116ىددن   1هددد(، ط119الدداله  ، )ل أ ددال ا ددهلل هللا شددم  الددهللال محمددهلل ددالك ال الحفددني،  .9
 هللا  ال الملن ا اللثمننا   حاهلل  آ نهلل الهللكل.

 .1/311حنشا  الهللىالل ، لمحمهلل ا ف  الهللىالل ،  حقاق محمهلل الاا، هللا  الفك ،  ا الل  .1
خسو  ا ث  ف  أاانل الق ل الحنهللي اشد ، لمحمدهلل امدال  دل فضدل هللا  دل محدا هللا  دل  .16

هدددد (، هللا  النشددد : هللا  ودددنهلل ، 1111الهللمشدددق  الحنفددد  )ل محدددا الدددهللال محمدددهلل الحمدددالي 
  ا الل.

الهلل  الكنمن فاأاانننلمن  الثنمن ،أحمهلل نللا نمحمهلل،اللىدددددددقسن ، الحنفيشهن نلهللال،أ انلفضدددددددل،  .11
/ حادددددددددددددددددددددددددددددهلل آ نهلل - م ال  محمهللا هللالملاهللخنل،مجلىددددددددددددددددددددددددددددهللا  الالملن فنللثمننا :  حقاددددددددددددددددددددددددددددق

 د.2،1112الهنهلل،ط
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هدد(، 119ل -013حمدهلل  دل اثمدنل الداله  )ال أ محمدهلل  دل ا دهلل هللا أ دالالن س ،  أاسدىا   .12
 ،، مؤىىددد  ال ىدددنل دهددد1113، 1شدددلاا ا  ندددنؤالط، المحمدددهلل نلددداد الل لىالىددد ، ط : حقادددق
 . ا الل

ل  -1632 ي الهللمشدق )ال دحمدهلل اللكأمدل الهدا، ا دهلل الحد   دل  أخ دن شال ال الالها فد   .13
 .هد(،  ا الل، هللا  الك ا الللما 1691

هدد(، 193ل أحمدهلل  دل ا د  ىدهال شدم  ا  مد  الى خىد ) ل ، محمدهلل  دش ح الىا  الك اد  .11
 د،  هللالل ط ل .1111

، هللا  2هدددد(، ط091شددد ح فددد ا القدددهللا ، لكمدددنل الدددهللال محمدددهلل  دددل ا دددهلل الالاحدددهلل الىاالاىددد )ل  .15
 الفك ،  ا الل.

 :هد (،  حقاق250ل -111ال خن ي) ال  إىمناالا هلل هللا محمهلل  ل  أ الوحاا ال خن ي،  .10
 .الامنم  ،د،  ا الل، هللا  ا ل كثا 1191 -هد1161، 3ال  ن، ط أهللااهلل. موطفس 

،  قد  الدهللال  دل ا دهلل القدنهلل  ال ممد  ال د ي،  حقادق: ا دهلل الط قنل الىنا  ف   د اجد الحنفاد  .11
 القنه ال. -د، المجن  اهالس للشؤالل اهىسما 1116 -هد1316الف نح الحلال، 

  ا الل. -، هللا  الجال، ا هلل ال حمل  ل حىل الج    اجن ا اآلثن  ف  ال  اجد الا خ ن  .19

الف ددنالى ال ن ن خننادد  فدد  الفقدد  الحنفدد ، لللسمدد  الشدداخ اددنلد  ددل اللددس  اهنددهلل ا   الددهللهلالي  .11
هدددد(، اا ندددس  ددد  الالضددد  حالاشدددا  ا دددهلل اللطادددا حىدددل ا دددهلل الددد حمل، هللا  110الهندددهللي )ل 

 ل ننل.-،  ا الل1الك ا الللما ، ط
 الف نالى الك  ى ، ه ل حج  الها م ، هللا  الفك . .26
 ددنا اللننادد   شدد ح ك ددنا النقنادد ، نددال  الددهللال الدد   ددل ىددلطنل محمددهلل الهدد الي المكدد   فدد ا .21

هددد د 1120، 2هددد(،  حقاددق: ا ددهلل الف ددنح أ ددال ةددهللال، ط1611الحنفدد  الملدد الا  نلقددن ي )ل
 د ، هللا  ال شن   د  ا الل.2665

د، مؤىىدددد  آل 1111 -هددددد1126الفهدددد   الشددددنمل لل دددد اق الل  دددد  اهىددددسم  المخطددددالط،  .22
 ل.امن -ال ال

د، مك  ددد  ندددهللالال 1101هدددد(، 1361الفالا دددهلل ال هاددد  فددد   ددد اجد الحنفاددد ، ا دددهلل الحددد  اللكندددالي) .23
 الهنهلل. -الملن ا
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ه(، 1601كشدددددا اليندددددالل، مودددددطفس  دددددل ا دددددهلل هللا القىدددددطنطان  ال المددددد  الحنفددددد ) ل  .21
  ا الل.  -د، هللا  الك ا الللما 1113-1112

 حقادددق: هلل. ج  ا ادددل ىدددلامنل الكالاكدددا الىدددن  ال  ناادددنل الم ددد  اللنشددد ال، نجدددد الدددهللال ال ددد ي،  .25
  ا الل. -د، هللا  اآلفنق الجهللاهللال1111، 2ج ال ، ط

ملجدد المدؤلفال، للمدد   ضدن كحنلد ، اا نددس  د  الجملدد  الخد ي أحنهللاثد  مك  دد   حقادق ال دد اق  .20
 هد.1111د 1ف  مؤىى  ال ىنل ، ط

  ا الل. -د، هللا  النفن  1199 -هد1169، 2ملجد ل   الفقهن ، لمحمهلل لللج ، ط .21
ن ق شدد ح كندد  الددهلللن ق، لومددند ىدد اي الددهللال امدد   ددل ا دد اهاد  ددل نجدداد الحنفدد )ل النهدد  الفدد .29

د، هللا  الك دددا 2662هدددد د1122 1هدددد(، حققددد  الالدددق الاددد : احمدددهلل اددد ال انناددد ، ط1665
 ل ننل.-الللما ،  ا الل

: الحىنللا نأ ا ك  نل هللالجلاسل شهللانانلم ةانن ،هللا النشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال الههللاا ش ح هللاا الم  هللي،أ  .21
 ما المك   اإلىس

 -هددد1116ههللادد  اللددن فال فدد  أىددمن  المددؤلفال الآثددن  الموددنفال، إىددمناال  نشددن ال  ددهللاهللي،  .36
  ا الل. -د، هللا  الفك 1116

 


