طبقهبندی منابع فقهی مذهب حنفی
بر اساس مرجعیت و اعتماد در مذهب
ظاهر الرواية

نوادر

متون
(کتابهايی که نکات مورد
اتفاق را از «ظاهر الرواية» و
«النوادر» جمعآوری و تألیف
کرده اند)

شروح اولیه
(شروح بر ظاهر الرواية
و شروح بر متون)

واقعات و فتاوی

«املبسوط» یا «األصل»

«اجلامع الصغری»

«اجلامع الکبری»

«السری الصغری»

«السری الکبری»

حممد شیباین

حممد شیباین

حممد شیباین

حممد شیباین

حممد شیباین

(متوفای  189ه)

(متوفای  189ه)

(متوفای  189ه)

(متوفای  189ه)

(متوفای  189ه)

«عیون املسائل»

«العالم واملتعلم»

«اخلراج»

ابو اللیث سمرقندی

ابومقاتل سمرقندی

ابو یوسف

(متوفای  375ه)

(متوفای  208ه)

(متوفای  182ه)

درباره کتابهای «نوادر» به یادداشتهای  1ایل  3در
صفحه بعدی مراجعه کنید.

«خمترص الطحاوی»

«الاکيف»

«خمترص الکريخ»

«خمترص القدوري»

«املنظومة يف اخلالفیات»

«حتفة الفقهاء»

ابوجعفر طحاوی

«حاکم شهید» مروزی بلیخ

ابو احلسنی کریخ

امحد قدوری بغدادی

ابو حفص عمر نسیف

عالء ادلین سمرقندی

(متوفای  321ه)

(متوفای  334ه)

(متوفای  340ه)

(متوفای  428ه)

(متوفای  537ه)

(متوفای  539ه)

«املنهاج يف الفقه»

«بدایة املبتدئ»

«کزن ادلقائق»

ابوحفص عمر عقییل خباری

برهان ادلین مرغیناین

ابو الرباکت نسیف

(متوفای  576ه)

(متوفای  593ه)

(متوفای  710ه)

«رشح خمترص الطحاوی»

«رشح خمترص الکریخ»

ابوبکر رازی جصاص

امحد قدوری بغدادی

(متوفای  370ه)

(متوفای  428ه)

«ملتيق األحبر»

«انلقایة»
(خمترص الوقایة الروایة يف مسائل اهلدایة)

ابراهیم حلیب

عبیداهلل حمبویب خباری (متوفای  747ه)

«رشح املبسوط للشيباين»
(نسخۀ خطی)
شمساألئمه حلواین ( 456ه)

(متوفای  956ه)

«رشح اجلامع الصغری»

«املبسوط»

َ
فخراإلسالم بَزدوی

(رشح الاکيف حاکم شهید)
شمساألئمه رسخیس ( 483ه)

(متوفاي  482ه)

«حرص املسائل وقرص ادلالئل»

«خمتلف الروایة»

«بدائع الصنائع يف ترتیب الرشائع»

«اهلدایة»

«الوايف»

(رشح منظومة اخلالفیات)

(رشح منطومة اخلالفیات)

(رشح حتفة الفقهاء)

(رشح بدایة املبتدئ)

(رشح کزن ادلقائق)

ابوحفص عمر نسیف ( 537ه)

العالء اسمندی سمرقندی ( 552ه)

عالءادلین اکساین (متوفای  587ه)

برهان ادلین مرغیناین ( 593ه)

ابو الرباکت نسیف ( 710ه)

«فتاوی شیخ األسالم عطاء

«احلاوي يف الفتاوی»

«الفتاوی الرساجیة»

بن محزة سغدی»

(نسخۀ خطی)

تأیلف ابوحفص عمر نسیف ( 537ه)

حصریی خباری (حوایل  550ه)

ُ
رساج ادلین یلع اویش فراغین

«فصول العمادي»

«فتاوی انلوازل»

«األجناس»

ابو اللیث سمرقندی

ابو العباس ناطیق طربی

(متوفای  375ه)

(متوفای  446ه)

«املحیط الرضوي»

«فتاوی قايضخان»

«املحیط الربهاين»

ریض ادلین حممد رسخیس

حسن اوزجندی فراغین

حممود بن امحد بن مازة آل برهان

(متوفای  571ه)

(متوفای  592ه)

(متوفای  616ه)

«تبینی احلقائق رشح کزن ادلقائق»

«الکفایة يف رشح اهلدایة»

«العنایة رشح اهلدایة»

عثمان بن یلع زیلیع مرصی

جالل ادلین کرالین خوارزیم

اکمل ادلین بابریت رویم

(متوفای  743ه)

(متوفای  767ه)

(متوفای  786ه)

(متوفای  569ه)

(نسخۀ خطی)
ابو الفتح مرغیناین (حوایل  670ه)

«فتح القدیر للعاجز الفقری»

«درر احلاکم رشح غرر األحاکم»

(رشح اهلدایة)

مال خرسو رویم

الکمال ابن اهلمام (متوفای  861ه)

(متوفای  885ه)

شروح ثانوی و حواشی

«ابلحر الرائق رشح کزن ادلقائق»

«فتح باب العنایة» (رشح انلقایة)

«مرايق الفالح رشح نور اإلیضاح»

«جممع األنهر رشح ملتيق األحبر»

«فتاوای اعملگریی»

(شرح بر متن ،شرح بر شرح ،و

ابن جنیم مرصی

مال یلع قاری هروی

حسن رشنبالیل مرصی

عبدالرمحن شییخزاده افندی

حاشیه بر شرح)

(متوفای  970ه)

مال نظام برهانپوری و دیگران

(متوفای  1014ه)

(متوفای  1069ه)

(متوفای  1078ه)

(تأیلف در سال  1082ه)

 1401هـ ش

 1443هـ ق،

عالءادلین حصکیف دمشیق ( 1088ه)

ابن اعبدین دمشیق (متوفای  1252ه)

عبد الغین میداین (متوفای  1298ه)

(متوفای  1353ه)

Bayyinat.org

(رشح بر «تنویر األبصار» تمرتايش)

(حاشیه بر «ادلر املختار» حصکیف)

(رشح خمترص قدوری)

یلع حیدر افندی

د .محمد عمر جويا

«ادلر املختار»

«رد املختار»

«اللباب يف رشح الکتاب»

«درر احلاکم رشح جملة األحاکم»

يادداشت
)1

کتابهای ديگر امام محمد شیبانی (چون الز يادات ،الجرجانیات ،الکیسانیات ،الهارونیات ،و الرقیات) از زمرۀ «نوادر» محسوب میشوند .همۀ اين
کتابها امروز بدسترس نیستند .با آنکه بعضیها کتاب «الز يادات» را شامل ظاهر الرواية میدانند ،اما چونکه نسخۀ کامل «الز يادات» موجود نیست،
آنرا در جدول باال در میان ظاهر الرواية نگنجانیده ايم .همچنان ،هیچ نسخهای از کتاب «األمالی» امام ابويوسف و کتاب «المجرد» امام حسن بن زياد
لؤلؤ يی ( 204هـ) امروز وجود ندارد.

 )2جز اينکه اگر آرای امام زفر و امام حسن بن زياد در کتابهای ظاهر الرواية درج گشته باشند ،متباقی کتابهای «نوادر» بخاطر اينکه روايات شان به
درجه تواتر نمیرسند در درجه پائینتر از ظاهر الروايه طبقهبندی میگردند .کتابهای ظاهر الروايه توسط شاگردان متعدد امام شیبانی نقل و روايت شده
اند ،و چنین تواتر هرگز شکی را در روايت و گزارشدهی سخنان امام شیبانی باقی نمیگذارد ،اما کتابهای نوادر اين معیار تواتر را برآورده نمیسازند .به
همین خاطر ،نوادری که در «عیون المسائل» امام سمرقندی درج اند ،نسبت به ظاهر الرواية کمتر ُمعتبر دانسته میشوند.
 )3ديگر شاگردان امام ابوحنیفه (چون امام زفر ،حسن بن زياد ،حماد بن ابوحنیفه ،ابومقاتل سمرقندی و ابومطیع الحکم بلخی) و شاگردان ابو يوسف و
ُ
شیبانی (چون محمد بن سماعة ،ابوحفص کبیر بخاری ،نصیر بن يحیی بلخی ،محمد بن مقاتل ،ابوسلیمان جوزجانی ،و ديگران)  -با آنکه بعضی از
ايشان کتابهای منسجم و تألیفشده نداشتند  -آراء و نظريات شان در کتابهايی بنام «النوادر» نقل شده اند .امروز تعداد زيادی ازين نوادر ،مانند
نوادر ابن سماعة (متوفای  233هـ) ،نوادر هشام رازی (متوفای  201هـ) ،نوادر ابن رستم مروزی (متوفای  211هـ) ،نوادر ابن شجاع ثلجی بغدادی
(متوفای  266هـ) وغیره بدسترس نیستند .اما بخشهايی ازين نوادر در کتابهای ديگری بنام «واقعات» نقل و محفوظ مانده اند .به ويژه ،امام ابو
اللیث سمرقندی بخشهايی ازين نوادر را در کتاب «عیون المسائل» خويش جمعآوری کرده است .به استثنای عیون المسائل ،سائر کتابهای واقعات
برعالوۀ محتويات نوادر گذشته ،فتاوای جديد خويش را يا فتاوای مجتهدين بعدی را نیز شامل آن ساخته اند .ازين رو ،اين کتابهای واقعات را در جملۀ
نوادر نه ،بلکه همسويۀ کتب فتاوی طبقهبندی میکنند.
 )4در جدول باال ،تنها آن آثاری درج گرديده اند که امروز قابل دسترس میباشند .کتابهايی که هیچ نسخۀ خطی از آنها بدسترس نمیباشد (يا اطالع از
ا
ا
موجوديت نسخههای خطی شان فعال فراهم نیست) ،در جدول گنجانیده نشده اند :مثال فتاوای ابوعلی نسفی ،فتاوای شیخ اإلسالم خواهرزاده ،فتاوای
شمس األئمه حلوانی ،و دهها کتابهای نوادر و واقعات و فتاوايی که در گذشتهها از آنها يادآوری شده اما امروز بدسترس نیستند.
ا
 )5از میان کتابهايی که تا فعال به چاپ رسیده اند يا نسخههای خطی آنها قابل دسترس میباشند ،تنها آنعدهای که توجه و اعتماد ديگر فقهاء را جلب
کرده و به حد شهرت رسیده ،در جدول باال درج ساخته شده اند .بدين ترتیب ،به دهها شروح «الهداية» و «کنز الدقائق» ،با آنکه هم نسخههای خطی
شان و هم نسخههای چاپی شان امروز قابل دسترس اند ،ولی چون به حد شهرت نرسیده اند (مانند «غاية البیان» در شرح الهداية از امیر اتقانی فارابی،
ا
صريحا ُ
غیرمعتمد خوانده شده اند (مانند «رمز الحقائق في شرح کنز الدقائق» از بدرالدين عینی) ،از جدول بازمانده اند.
متوفای  758هـ) ،يا چون
 )6آنعده از کتب فتاوايی که کمتر به ايشان رجوع شده يا يادآوری شده ،يا آنعده از فتاوايی که تنها و تنها دربرگیرندۀ فتاوای شخص نويسنده بوده حال آنکه
ا
نويسنده بحیث «مجتهد» شناخته نشده (مانند «فتاوی الولوالجیة» و «فتاوی الظهیرية») ،يا آنعده از فتاوايی که عمدتا کتابهای فتاوی گذشته را باهم
يکجا نموده بازنويسی کرده و از خود چندان معلومات تازهای نیفزوده اند (مانند «فتاوی التاتارخانیة») ،در جدول گنجانیده نشده اند.
 )7کتاب «مختلف الرواية» را عبدالرحمن مبارک الفرج در سال  1422هـ به نام امام ابو اللیث سمرقندی به نشر رسانیده ،و عالءالدين عبدالحمید اسمندی
سمرقندی را راوی و جمعآوری کنندۀ اين کتاب خوانده است .درحالیکه پیش از وی ،دکتر عیسی ذکی عیسی در تحقیق دکتورای خويش ( 1405هـ
دانشگاه اسالمی مدينه منوره) نشان داده بود که مؤلف اين کتاب عالءالدين اسمندی است .در اکثريت نسخههای خطی ،کاتبان به صراحت اين اثر را
«شرح منظومة الخالف» عنوان کرده اند .در بعضی از نسخهها ،در آغاز هر باب يا مسئله ،اول بیت منظومة و سپس متن يا شرح آن نگاشته شده است.
دکتور محمد عمر جويا
ثور  1401هـ ش ،می  2022م.
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