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 احلمُد هللاِ ربِّ العاملَني، والصالُة والسالُم عَىل خِري اخللِق 
أمجعَني، ســيدنا حممٍد، وعىل آله وصـــحبه والتابعَني، وتابعيِهم 

بإحساٍن     إىل يوم الدين، وبعد..
 فقد قال اإلمام الشـافعي: (الناُس عياٌل عَىل أِيب حنيفَة يف 
الفقِه)، وقال ابن املبارك : (لوال أنَّ اهللا أدركني بأيب حنيفة وسفيان 
)، فال غـــرابَة إذن أن يكون مذهُب اإلمام أيب حنيفَة  لكنُت بدعيًا
النعامن: هو املذهَب الرســميَّ يف اخلالفة اإلســالمية العباســية 
والعثامنية، اللتني حكمتا أكثر بالد اإلسالم؛ ليصـبح بذلك أوسَع 
ل أتباُعه ثالثَة أرباع املســــلمني،  املذاهِب انتشــــارًا، حيث ُيمثِّ
وينتشـــرون بشــكٍل بارٍز يف اهلند، وباكســتان، وأفغانســتان، 
ومجهورّيات االحتاد الســـــوفييتي سابقًا (بخارى، وسمرقند)، 
ا  وتركيا، ومصـر، والعراق، وسوريا، بل ال تكاد جتد قطرًا إسالمي 

. إالَّ وفيه الكثري ِمن أتباِع املذهِب احلنفيِّ
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 وقد تــــرَك لنا احلنفّية تـــــراثًا عظيًام من الفقه النافع،             
يف جمموعٍة ضــــخمٍة من الكتب واملؤلفاِت، حيتاجها كل طالب 
ٍس له، ولذلك ال بد لـنا للـتعامل  ، وباحٍث فيه، ومدرِّ علٍم رشعيٍّ
مع مؤلفاهتم، وفهم فقههم، واملــــراد من قوهلم؛ من معـــــرفة 
مصــطلحاِت املذهب التي وضعها علامؤهم، وضوابِط الرتجيح 
ها يف هذا الــبحث  يف األقوال املخـتلفة عــندهم، وقد مجعُت أمهَّ
املوجز، مبتدئًا بذكر األدواِر التـي تطــور فيهـا املذهـب، وأهـمِّ 
كـتِب املذهـب، وختمُت بذكر أهمِّ مصــــــطلحاته، وضوابِط 

الرتجيح بني األقوال، وذلك يف املطلبني التاليني: 
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يمكُن القول: إن املذهَب احلنفي قد مر بثالثِة أدواٍر هي:

١. دور النشوء والتكوين: ويشمل عصـر اإلمام أيب حنيفة النعامن 
(١٥٠هـ)، وتالميذه: أيب يوسف (١٨٢هـ)، وحممد بن احلسن 
الشـيباين (١٨٩هـ)، وزفر بن اهلذيل (١٥٨هـ)، وينتهي بوفاة 

تلميذه احلسن بن زياد اللؤلؤي (٢٠٤هـ).
٢. دور التوسع والنمو واالنتشــــار: ويمتد من وفاة احلســــن               

بن زياد اللؤلؤي (٢٠٤هـ) إىل وفاة اإلمام النســـــــفي خامتة 
جمتهدي املذهب (٧١٠هـ).

٣. دور االسـتقـرار: مـن وفــاة اإلمــام النســــفي (٧١٠هـ)،            
ويمتد إىل اليوم.


 نشأ املذهب احلنفي يف الكوفة، التي صارت مركزًا علميًا 
، وعىل  قضـخًام، وحمطَّ الرحاِل للعديد من صـحابة الرســول 
، الذي أخذ عنه  ترأسهم الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود 
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الفقَه التابعيُّ علقمُة بُن قيس، وأخذ عن علقمة تلميُذُه إبـــراهيُم 
، وأخذ عن إبراهيَم تلميُذُه محاُد بُن سـليامن، وأخذ العلم  النخعيُّ
عن محادٍ اإلماُم أبو حنيفة، فقد الزمه ثامين عشــرة سنًة حتى توفاه 
اهللا، ثم جلس للفتيا والتدريس مكان شـيخه، فأبو حنيفَة : وارٌث 

. تلعلِم الصحايب عبد اهللا بن مسعودٍ
 وقد اّختذ اإلمام أبو حنيفة يف حلقة العلم طريقة التشــاور 

والتحاور والنقاش مع تالمذته، فربام علت أصـــــــواهتم أحيانًا           
يف املسجد؛ لكنها طريقٌة ُمثىل لتثبيت العلم يف قلوهبم، وبثِّ الثقة يف 
ْيَمري احلنفي (٣٥١هـ) يف كتابه (أخبار  نفوســهم؛ فقد روى الصَّ
أيب حنيفة) بسنده عن حممد بن احلسـن، قال: (كان أبو حنيفة يناظر 
أصحابه يف املقاييس، فينتصـــــفون منه فيعارضونه؛ حتى إذا قال 
أستحسـن مل يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد يف االستحســان من 

املسائل، فيََدُعوَن مجيعاً، وُيَسلِّمون له).
 ويف (مناقب أيب حنيفة) للذهبي (٧٤٨هـ) أنَّ ســـفيان   
بن عيينة قال: (مـررت بأيب حنيفـة يف املســــجد وإذا أصحـاُبـُه 
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حـوَلـه قد ارتفعت أصــــــواُهتم، فقلُت: أال تنهاهم عن رفــع 
الصوت يف املسجد؟! قال: دعهم فإهنم ال يتفقهون إال هبذا).

ف طالبًا نشـــروا علمه يف               وملا تويف أبو حنيفَة (١٥٠هـ) خلَّ
اآلفاق، وأبرزهم أربعة: الصاحبان: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، 

وحممد بن احلسن، ثم زفر بن اهلذيل، واحلسن بن زياد اللؤلؤي.
 وقد توىلَّ أبو يوسـَف التدريَس واإلفتاَء بعد شــيخه أيب 
حنيفَة، وتوىل القضــــــاَء لثالثٍة من اخللفاء العباسيني: املهدي، 
واهلادي، والرشــيد، الذي أصــبح أبو يوســف يف عهده قاَيض 
؛ مما أدى  القضاة، وكان ال يويل منصب القضـاء إال من كان حنفياً
َف أبو يوسف  إىل انتشــار املذهب يف أنحاء الدولة اإلسالمية. وألَّ

كًال من (األمايل) و(اآلثار) و(النوادر) و(اخلراج).
 أما حممد بن احلســن الشـــيباين، فقد أخذ احلديث عن 
اإلمام مالك، وروى عنه (املوطأ)، ثم لزم أبا حنيفة وأبا يوســـف 
من بعده، وقام برواية فقِهِهام، وأضاف إليه فروعاً كثريًة، ثم دوهنا 

يف مؤلفاته الستة التي ُأطلق عليها كتب (ظاهر الرواية)، وهي: 
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١. (املبسـوط): ومجع فيه بني ما روى عن أيب حنيفة وأيب يوسف، 
وهو أول ما كتب؛ ولذا سمي (األصل).

٢. (اجلامع الصـــغري): وقد ألفه بعد (املبســـوط)، وقد مجع فيه        
ما رواه أبو يوسف عن أيب حنيفة.

٣. (اجلامع الكبـري): وهو ثالث ما كـتب ومجع فـيع ما رواه حممد      
عن أيب حنيفة بغري واسطة.

٤. (الزيادات): وألَّفه بعد (اجلامع الكبري)؛ اســـــتدراًكا ملا فاته         
فيه من املسائل.

٥. (الســــري الصــــغري): وهو جمتزأ من كتابه (املبســــوط)؛                   
ولذا عد البعض كتب ظاهر الرواية مخسًا.

٦. (الســــــري الكـبـري): وهـو من آخـر ما كتب، ويتحدث فيه            
عن أحكام اجلهاد التي رواها عن أيب حنيفة، وسـبب تأليفه عىل 
ما ذكر الرسخسـي: أّن (الِسَري الصغري) وقع بَِيد األَْوَزاعّي عاملِ 
أهل الشام، فقال: لِـَمْن هذا الكتاب؟ فقيل: لِـُمحمد الِعَراقي. 
فقال: ما ِألَْهل العراق والتصنيِف يف هذا الباب، فإنَّه ال علَم هلم 
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فَبَلغ ذلك حممًدا َفَغاَظه ذلك،  َري، َوَمَغاِزي رسـوِل اهللا  ق بالسِّ
ف هذا الكتاب. غ نفَسه حتى َصنَّ وفرَّ

 وهذه الكتب الســتة هي عمدة املذهب احلنفي، وكانت 
من أهم عوامل انتشــــــار املذهب احلنفي، وهي كتٌب مطبوعٌة 

متداولٌة، وأكثُرها حمقٌق.
َف حممد بن احلسِن كتباً أخرى مثَل (اجلرجانيات):   كام ألَّ
وهي مســـــــائل مجعها اإلمام حممد بن احلســـــــن بجرجان، 
و(الكيسـانيات): وهي املسـائل التي رواها عنه شعيب بن سليامن 

الكيســــاين، و(اهلارونيات): وهي املســـــائل التي مجعها حممد            
َيات): وهي املسـائل التي  قِّ ابن احلسـن لرجٍل اسمه هارون، و(الرِّ
فرعها حينام كان قاضــياً بالرقة، وكتاب (احلجة عىل أهل املدينة)، 
وهو كتاٌب مطبوٌع متداوٌل، و(األمايل) وهو كتاٌب صـــغٌري أماله 

عىل أصحابه يف بعض األبواب.
 وتعرف هذه الكتب بكتب غري (ظاهر الرواية).

 وقد قيل: إن العلم زرعه ابن مســـعود، وسقاه علقمة، 
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وحصـــــــده إبراهيم، وداسه محاد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه          
أبو يوسف، وخبزه حممد بن احلسن، فكلُّ الناس يأكل من خبزه.

 أما زفر بن اهلذيل: فكان من أصحاب احلديث، ثم غلب 
عليه الرأي، ومهر يف القياس، حتى صـار أْقَيَس تالمذة أيب حنيفة 

وأصحابه، وتويف يف الثامنة واألربعني من عمره.
 وأما احلســــــن بن زياد اللؤلؤي: فقد تتلمذ أوالً أليب 
حنيفة، ثم للصــاحبني: أيب يوسف وحممد بن احلســن، واشتهر 
برواية احلديث، وبرواية آراء أيب حنيفة النعامن، لكنَّ مرتبَة روايته 

دون مرتبِة رواية كتب (ظاهر الرواية) لإلمام حممد بن احلســـن،    
ومل يبلغ يف الفقه درجة اإلمام أيب حنيفة وصــــــاحبيه، وقد ألف 

احلسن بن زياد اللؤلؤي كتاب (املجرد).
 واملسـائل املروية عن أصحاب املذهب يف غري (كتب ظاهر 
)، بل يف كتٍب أخرى ملحمد بن احلسن؛ (كاجلرجانيات  الرواية الستة
والكيسـانيات)، أو يف غري كتب حممد بن احلســن؛ (كاألمايل) أليب 

يوسف، أو (املجرد) للحسن بن زيادٍ اللؤلؤي تعرف بـ (النوادر) .
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              ويمتد من وفاة احلسن بن زياٍد (٢٠٤هـ) إىل وفاة اإلمام أيب 
الربكات النســفي (٧١٠هـ) خامتة جمتهدي املذهب، حيث عكف 

علامء هذا العرص عىل التأليف، فجاءت تآليفهم عىل ثالثة أنواٍع:
النوع األول: املخترصات التي اهتمت بتوضيح الراجح:

 وأهم هذه املخترصات ثامنيٌة، هي:
 (خمتصــــر الطحاوي)، و(الكايف للحاكم الشــــهيد)،     

و(حتفة الفقهاء للســـــمرقندي)، و(الكتاب للقدوري)، و(بداية 
املبتدي للمريغناين)، و(املختار البن مودود املوصــــــيل)، و(كنز 

الدقائق للنسفي)، و(وقاية الرواية لتاج الرشيعة).
النوع الثاين: الرشوح التي متحورت حول املخترصات تشـرحها، 

وتستدل عىل مسائلها:
 ومن أهم تلك الرشوح:

١. املبســـوط: لإلمام الســــرخســــي، رشح فيه خمتصـــــر                   
(الكايف للشهيد).
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٢. بدائع الصـنائع: لعالء الدين الكاساين، رشح فيه (حتفة الفقهاء 
للسمرقندي).

٣. اهلداية للمرغيناين: وهي رشح لكتابه (بداية املبتدي).
٤. االختيار لتعليل املختار: للموصيل، رشح فيه كتابه (املختار).

النوع الثالث: كتب الفتاوى والواقعات.
 حيث تصدى علامء هذا الدور باالجتهاد للحوادث التي 
ْت، ومل ُتوَجْد يف كتِب األئمة، فظهرت كتٌب اختصــــت  استَجدَّ
بالواقعات والنوازل اجلديدة، ومن أمهها: (فتاوى شـمس األئمة 
احللواين)، و(الفتاوى الكربى للصـــدر الشـــهيد)، و(الفتاوى 

النسفية)، و(فتاوى قاضيخان).
 وقد أصـــــبحت هذه الكتب يف األنواع الثالثة معتمدة       

يف املذهب، فاملخترصات أعالها اعتامدًا، ثم الرشوح، ثم الفتاوى.


 اســــتقرَّ املذهب احلنفي مع مطلع القرن الثامن اهلجري 
واستمر عىل ذلك إىل اليوم، وأصـبح جهد العلامء دائرًا حول كتب 
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العصـــور الســــابقة ورشحهــا؛ كـ (رشوح اهلـدايـة)، و(كنز 
الدقائق)، و(تنوير األبصار)، واحلوايش؛ كـ(حاشية ابن عابدين). 
: رشوح اهلداية: وهي كثرية جدًا، أشـهرها (البناية للعيني)،  أوالً

و(العناية للبابريت)، و(فتح القدير البن اهلامم).
 ويعد (فتح القدير) أعظم رشوح (اهلداية)، وقد وصـل 

صــــــاحبه  إىل كتاب الوكالة، وتويف قبل إكامله، وأمته من بعده      
(ابن قودر) املعروف بـ (قايض زاده)، وأســــامه: (نتائج األفكار      

يف كشف الرموز واألرسار)، وهو مطبوع يف جملدين.
: رشوح كنــز الدقائق: وأمهها (تبيني احلقائق للــزيلعــي)،   ثانياً

)، وهو من عمد         (البحـــــر الــــــرائق البن نجيم زين الدين و
املذهب، و(النهــــــــــر الفائق ألخيه ابن نجيم رساج الدين)،        

و(رمز احلقائق للعيني).
ثالثًا: رشح تنوير األبصــار: (الدر املختار للحصــكفي)، وعليه 

حاشية ابن عابدين املسامة (رد املحتار).
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جدول بأهم املتون يف مذهب احلنفية ورشوحها
مرتبة حسب األقدمية

الرشح ومؤلفهاملتن ومؤلفه م

وقاية الرواية يف مسائل
اهلداية لتاج الرشيعة اجلد
حممود املحبويب (٦٧٣هـ)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

- الســـراج الوهاج لكل طالٍب حمتاٍج، الذي
اختصـــره مؤلفه يف اجلوهرة النرية، للحدادي

للزبيدي (٨٠٠هـ).
- اللـــباب يف رشح الكــــتاب للمــــيداين 

(١٢٩٨هـ)

بداية املبتدي
للمرغيناين (٥٩٣هـ)

-العناية رشح اهلداية للبابـــــــريت (٧٨٦هـ) مع
حاشية سعدي جلبي(٩٤٥هـ).

- البناية رشح اهلداية لبدر الدين العيني (٨٥٥هـ).
- فتح القدير للكامل ابن اهلامم (٨٦١هـ)

اهلداية للمرغيناين
(٥٩٣هـ)

خمترص الطحاوي
(٣٢١هـ)

الكايف للحاكم الشهيد
(٣٣٤هـ)

الكتاب للقدوري
(٤٢٨هـ)

حتفة الفقهاء
للسمرقندي (٥٣٩هـ)

رشح خمترص الطحاوي أليب بكر الرازي
اجلصاص (٣٧٠هـ)

املبسوط الرسخيس (٤٨٣هـ)

بدائع الصنائع للكاساين (٥٨٧هـ)

ـ) اهلداية رشح البداية للمرغيناين (٥٩٣ه

حل املواضع املغلقة من وقاية الرواية لصدر
الرشيعة احلفيد املحبويب (٧٤٧هـ)، وعليه

حاشية ذخرية العقبى يف رشح صدر الرشيعة
العظمى ليوسف أخي جلبي (٩٠٢هـ).



١٣

االختيار لتعليل املختار ابن مودود
املوصيل (٦٨٣ هـ)

٩

١٢

١٠

١١

١٣

١٤

١٥

رشح ابن ملك الكرماين (٨٠١هـ)
املستجمع يف رشح املجمع للعيني (٨٥٥هـ)
- تبيني احلقائق لفخر الدين الـزيلعـي (٧٤٣هـ)،

ْلبّي (١٠٢١هـ). وعليه حاشية الشِّ
- رمز احلقائق لبدر الدين العيني (٨٥٥هـ).

رائق لـزين الدين ابن نجيم (٩٧٠هـ)،  - البحر اـل
وعليه حاشــية منحة اخلالق عىل البحر الرائق البن 

عابدين(١٢٥٢هـ).
- لنهر الفائق لرساج الدين ابن نجيم (١٠٠٥هـ)

املختار البن مودود
املوصيل (٦٨٣هـ)

جممع البحرين
البن الساعايت (٦٩٤هـ)

كنز الدقائق للنسفي
(٧١٠هـ)

٨

- جامع الرموز رشح النقاية للقهستاين (٩٦٢هـ)
- فتح باب العناية للمال عيل القاري (١٠١٤هـ)

النَُّقاية (خمترص الوقاية)
لصدر الرشيعة عبيد اهللا

املحبويب (٧٤٧هـ)
ملتقى األبحر

للحلبي (٩٥٦هـ)
جممع األهنر رشح ملتقى األبحر لشيخي

زادة (١٠٧٨هـ)
تنوير األبصار وجامع
البحار للتمرتايش

الغزي (١٠٠٤هـ)
الدر املختار للحصكفي (١٠٨٨هـ)، وعليه
حاشية رد املحتار البن عابدين (١٢٥٢هـ)

نور اإليضاح
ْنبُاليل (١٠٦٩هـ) ُ للرشُّ

مراقي الفالح برشح نور اإليضاح للرشنباليل
(١٠٦٩هـ) وعليه حاشية الطحطاوي (١٢٣١هـ)
- درر احلكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر

- رشح املجلة لسليم رستم باز
- رشح املجلة لألتايس

جملة األحكام
جمموعة من علامء

احلنفية (١٢٨٦هـ)



١٤


١. يعدُّ (خمتصــــر الطحاوي) من أهم املتون املعتمدة يف املذهب 
وأقدمها، وقد مجع فيه خالصة ُكُتب ظاهر الرواية الســــــتة، 
ورشحه أبو بكر الرازي (اجلصـــــاص)، وهو رشٌح مهٌم طبع 

أخريًا يف ثامنية جملدات، نيل يف حتقيقها أربع رسائل دكتوراه.
٢. (الكايف للحاكم الشهيد) اختصـر فيه كتب ظاهر الرواية الستة، 
ورشحه الرسخيس يف (املبسوط). واحلاكم الشهيد هو عاملُ  َمْرو، 
وإماُم احلنفية يف عصــره، َوِىلَ قضــاَء ُبخاَرى، ثم واله صاحب 

خراسان وزارته، وُقتل شهيدًا يف الري سنة (٣٣٤هـ).
٣. من الكتب التي اعتمدت عىل خمتصــــر القدوري (الكتاب): 
(حتفة الفقهاء) للســمرقندي، وكذا (بداية املبتدي) الذي مجع 
فيه بني (الكتاب) للقدوري، و(اجلامع الصــغري) للشـــيباين، 
وأيضاً (جممع البحرين) الذي مجع فيه بني (الكتاب) للقدوري، 
و(منظومة اخلالفيات) للنســـــفي (٥٣٧هـ)، وبلغت أبياهتا 

(٢٦٦٩ بيٍت).
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٤. (بدائع الصنائع للكاساين) كان مهرًا البنة شيخه السمرقندي، 
ذلك أن ابنته فاطمة خطـبها من أبـيها الكـثـري، من امللوك إال أن 
ها بدالً عنهم تلميذه النجيب عالء الدين الكاساين؛  والدها زوجَّ
بعد أن رشح التلميذ كتاب شيخه (حتفة الفقهاء) يف كتابه (بدائع 
)، فزوجه إياها، وكان مهُرها هو هذا  الصنائع يف ترتيب الرشائع

َجُه ابنَتُه. الكتاب، حتى قال الفقهاء: َرشَح حتفَتُه، وزوَّ
٥. ُيعدُّ كتاُب (اهلداية) أصــــالً يف فقه احلنفية، وعليه اعتامُد أكثِر    

َمْن جاَء  بعده، وتوافرت عليه جهوُد أئمٍة كبار، فقهاء وحمدثني، 
منهم الشـارح  له، ومنهم املختصــر، ومنهم املخرج ألحاديثه، 
وزادت رشوحه عىل الســتني عىل ما ذكر يف كشـــف الظنون، 
وخرج أحاديثه مخسة من كبار العلامء كابن الرتكامين يف (الكفاية 
)، واملحدث الــزيلعــي مجال الدين  يف معـرفة أحاديث اهلداية

(٧٦٢هـ) يف (نصب الراية)، وابن حجر العسقالين (٨٥٢هـ)      
يف (الدراية)، وهو ملخص كتاب (نصـب الراية)، وابن الوفاء 

القــريش (٧٧٥هـ) يف (العنـايـة)، وابن قطلوبغــا (٨٧٩هـ)            
يف (منية األملعي  فيام فات من ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي).  



١٦

ولذا قالوا فـيه: مل ُخيدْم كـتاٌب يف الفقِه من املذاهب األربعة مــثُل 
)، وربام زادت الكـتب  املـتعلقة باهلداية عىل املائة،  كـتاب (اهلداية

وهذا دليٌل عىل أمهيته بني  كتب املذهب. 
٦. (كنز الدقائق للنســـــفي) (٧١٠هـ) خمتٌرص لكتابه (الوايف)  
الذي مجع فيه بني كتب الشيباين (اجلامع الصغري واجلامع الكبري 
والزيادات وأجزاء من املبسوط)، و(خمترص القدوري ومنظومة 
اخلالفيات للنســفي) (٥٣٧هـ)، باإلضافة لعددٍ من املســائل 

. والواقعات، ورشوحه قريٌب من ثالثني رشحاً
٧. اخترص حممود املحبويب تاج الرشيعة كتاب (اهلداية) يف خمترص 

(الوقاية) حلفيده صدر الشــــريعة املحبويب ليحفظه يف صغره،      
ثم اخترص صدر الرشيعة احلفيد (الوقاية) يف متن (النقاية).

٨. ُتْعتَرب (حاشـــية ابن عـابديـن) خامتة التحقيقات والرتجيحات        
يف املذهب احلنفي، ولعـلـه أهـم مؤلف يف عصـــر االســتقرار،         

وقد وضع فيها ضوابط معرفة الرأي املعتمد يف املذهب، وقد تويف 
قبل إمتامها، فأكملها ولده حممد عالء الدين يف كتابه (قـــرة عيون 

األخيار لتكملة رد املحتار) فخرجت يف جزءين يف جملد واحد.
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٩. هناك كتب مجعت بني عدة متون منها: 
أ. (خمزن الفقه لألمايس ٩٣٨هـ)، مجع فيه بني عشـرة متون: وأشار   
باســــم الكتاب إىل هذه املتـون: فامليم: (للَمْجَمع)، واخلــاء: 
(للمختار)، والـــزاي: (للكنــــز)، والنون (للنقاية)، واأللف 
والـالم: (للـدرر ولطـائف اإلشـــارات)، والفــاء:(للكايف)، 
والقاف: (للوقاية)، واهلاء: (للهداية)، وهو خمطوط من (٢١٩) 

ورقة، وعدد مسائله: تسعة آالف ومائتان وثامن وستون مسألة.
ب. (خمتصـر ملتقـى األبحـر) للحلبي( ٩٥٦هـ) مجـع فيـه متـون   
(الكتاب والوقاية واملختار والكنز، ومسائل ُيفتقر إليها من جممع 

البحرين واهلداية)، وأجزاؤه أربعة، ورشحه (شـــــيخي زاده)     
من تركيا (١٠٧٨هـ)، يف (جممع األهنر رشح ملتقى األبحر).


 للمذهب احلنفي مصـــــــــطلحاٌت خاصٌة بالكتب، 
ومصـــطلحاٌت خاصـٌة باألئمـة واألعـالم، ومصــــطلحاٌت 

خـاصـٌة بعالمـات الفتوى والرتجيح.



١٨


َل  َواَيـِة أو (األصــــول): َوِهَي حتـوي املََْسـائِ ١. كتُب َظـاِهِر الرِّ
َياَداُت  ُسوُط َوالزِّ ِة َوِهَي (املَْبْ تَّ ٍد السِّ َماِم ُحمَمَّ املَْْذُكوَرَة  ِيف ُكتُِب اْإلِ
َريُ  ــــاِمُع الَْكبُِري َوالسِّ ِغُري َواْجلَ َريُ الصَّ ِغُري َوالسِّ ـــاِمُع الصَّ َواْجلَ
ٍد  َـــا ُرِوَيْت َعْن ُحمَمَّ َواَيِة؛ ِألَهنَّ يَْت بَِظــاِهِر الرِّ َام ُسمِّ َكبُِري) َوإِنَّ الْ

ُه َوُمَتَواتَِرٌة َأْو َمْشُهوَرٌة َعنُْه. بِرَواَياِت الثَِّقاِت َفِهَي َثابَِتٌة َعنْ
٢. األصل: ويراد به (املبسوط) لإلمام حممد بن احلسن الشـيباين؛ 

وسمي بذلك ألنه أول مؤلفاته.
٣. الكتاب: ويراد به خمتصـر القدوري؛ وسمي بذلك ألنه أصبح 

عمدة املذهب؛ كـ (كتاب) سيبويه يف النحو.
ِة اْملَْذُكوَرةِ،  تَّ ُل التـي َملْ ُتْذَكْر ِيف اْلُكتُِب السِّ ٤. النوادر: وهـي املََسائِ
ا ِيف الُْكتُِب املَْنُْسوَبِة لِْإلَِماِم  َوِهَي َمْذُكوَرٌة ِيف اْلُكُتِب اْألُْخَرى؛ إمَّ
ياِت)،  قِّ اُرونِيَّاِت والكيسانيات واجلرجانيات والرِّ ٍد؛ (كاْهلَ ُحمَمَّ
ا: َغْريُ َظاِهِر  ا َمْذُكـــوَرٌة ِيف كَِتاِب اَحلَسِن ْبِن ِزَياٍد، َوُيَقاُل َهلَ َوإِمَّ

ٍد بِِرَواَياٍت َظاِهَرٍة َثابِتٍَة َصِحيَحٍة. َا َملْ ُتْرَو َعْن ُحمَمَّ َواَيِة؛ ِألَهنَّ الرِّ



١٩

ِل          ٥.الواقعات: ويراد هبا الكتب التي اشــــــــتملت عىل املََْسائِ
ُروَن، َوِهَي َأْجِوَبٌة َعَىل َأْسئَِلٍة  ْجَتِهُدوَن املَُْتأَخِّ َبطََها املُْ الَّتِــي اْستَنْ
(كالنوازل للسـمرقندي،  ْم، وتسمى كتب الفتاوى؛  َوَقَعْت َهلُ

وفتاوى قاضيخان).
٦. املتون األربعة: ويراد هبا (املختار للموصـيل)، و(وقاية الرواية 

للمحبويب)، و(كنز الدقائق للنســــــفي)، و(جممع البحرين     
البن الساعايت).

٧. املتون الثالثة: ويـراد هبــا (خمتصـــر القــدوري)، و(الوقاية 
للمحبويب)، و(الكنز للنسفي).


١. اإلمام األعظم: ويقصد به اإلمام أبو حنيفة النعامن رمحه اهللا.

٢. الشيخان: ويقصـد هبام اإلمام أبو حنيفة، وصاحبه أبو يوسف 
رمحهام اهللا تعاىل.

٣. الطرفان: ويقصــــد هبـام اإلمـام أبو حنيفـة، وصاحبه حممـد           
بن احلسن رمحهام اهللا تعاىل.



٢٠

٤. الصاحبان: ويقصد هبام أبو يوسف، وحممد بن احلسن رمحهام اهللا.
٥. شيخ اٍإلسالم: ويطلق عىل عدد من العلامء الذين تصــــدروا 

لإلفتاء، وإذا أطلق يراد به (ُخَواِهـر زاده) البخاري (٤٨٣هـ)       
وله كتاب (املبسوط) يف مخسة عرش جملدًا.

٦. العامة: ويقصد به عامة مشايخ املذهب احلنفي.
َبْذموين (٣٤٠ هـ)، له كتاب  ٧. األستاذ: ويقصـــد به عبداهللا السُّ

كشف األثار يف مناقب أيب حنيفة.
٨. فخر اإلسالم: ويقصـــد به عيل بن حممد البزدوي (٤٨٢هـ)، 

ويقال له: أبو العرس؛ لعرس فهم تصانيفه عىل أكثر الناس.
٩. شمس األئمــة: يطـلـق عىل عـدد من األئمــة، ويقصـــــد             

خيس صاحب املبسوط. ْ به عند اإلطالق الرسَّ
١٠. مفتي الثقلني: نجم الدين عمر بن حممد النسـفي ( ٥٣٧هـ)، 
صاحب منظومة اخلالفيات يف الفقه، سمي بذلك؛ لسعة علمه.

١١. الصــــدر الكـبـري: برهــان الدين الكبري وبرهــان األئمة            
عبد العزيز بن عمر بن مازة.



٢١

١٢. الصـدر الشـهيد: ويقصـد به حسـام الدين عمر بن الصـدر 
الكبري عبد العزيز بن مازه.

١٣. الصـــدر الســـعيد: أمحد بن الصــــدر الكبري عبد العزيز                   
بن مازة أخو الصدر الشهيد.

١٤. برهان الدين صاحب املحيط الربهاين: حممود بن الصدر السعيد.
١٥. صدر اإلسالم: ويقصـــــد به طاهر بن برهان الدين حممود      

بن الصدر السعيد بن مازة.
١٦. تاج الرشيعة: ويقصد به حممود املحبويب.

١٧. صدر الرشيعة: ويقصد به عبيد اهللا بن مسعود املحبويب حفيد 
تاج الرشيعة حممود املحبويب.

١٨. إمام احلرمني: ويقصد به القايض يوسف اجلرجاين.
١٩. الســــلف: ويقصــــد به أئمة املذهب من اإلمام أيب حنيفة          

إىل حممد بن احلسن الشيباين.
٢٠. اخللف: ويقصــــد به أئمة املذهب من حممد بن احلســــن             

إىل احللواين املتوىف قرابة (٤٥٦هـ).
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٢١. لفظ (له): أي: لإلمام أيب حنيفة النعامن رمحه اهللا.
٢٢. لفظ الــتــثــنــية مــثل: (قاال)، أو (هلام)، أو (عــندمها)،                       

أو (مذهبهام): أبو يوسف وحممد بن احلسن.
٢٣. لفظ: (أصحابنا): أبو حنيفة وصاحباه.

٢٤. لفظ: (املشايخ): من مل يدرك اإلمام.


 مجع يف (درر احلكام) عددًا من مصـــــطلحات الفتوى 
والرتجيح؛ وضوابط الراحج من األقوال، وخالصتها فيام ييل:




 ِهَي َكَقْوِهلِم: (َوَعَليِْه اْلَفْتَوى)، َأْو (بِِه ُيْفَتـى) َأْو (بِِه َنْأُخُذ)،                
ــاِس     َأْو (َوَعَليِْه اِالْعتَِامُد)، أَْو (َوَعَليِْه َعَمُل اْلَيْوِم) (َأْي َعَليِْه َعَمُل النـَّ

ِحيُح)،  ِة)، أَْو (َوُهَو الصَّ )، أَْو (َوَعَليِْه َعَمُل اْألُمَّ اِرضِ َمِن اْحلَ ِيف َهَذا الزَّ
)، (َأْي اْألَْشبَُه  ) أَْو (َوُهَو اْألَْشبَُه )، َأْو (ُهَو اْألَْظَهُر َأْو (َوُهَو اْألََصحُّ
)، َأْو َوُهَو  َوى َفتْ اِجُح دَِراَيًة، َفيَُكــوُن َعَليِْه الْ بِاملَْنُْصــوِص ِرَواَيًة َوالرَّ
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(اْألَْوَجُه)، أَْو َوُهَو (املُْْختَاُر)، (َوبِِه َجَرى الُْعْرُف)، (َوُهَو املُْتََعاَرُف)، 
(َوبِِه َأَخَذ ُعَلَامُؤَنا)، َوَما َأْشبََه َذلَِك ِمْن اْألَْلَفاِظ.   

 َوَمَع َذلَِك َفإِنَّ َبْعَض َهِذِه اْألَْلَفـــاِظ آَكُد ِمْن اْألَْلَفــــاِظ 
)، َولَْفُظ  (اْألََصحِّ َواْألَْشَبِه اْألُْخَرى؛ َفإِنَّ لَْفَظ اْلَفتَْوى آَكُد ِمْن لَْفِظ 
) آَكُد  (َوبِِه ُيْفتَى) آَكُد ِمْن لَْفِظ (اْلَفْتَوى َعَليِْه)، َكَام َأنَّ (لَْفَظ اْألََصحِّ

.( ِحيِح)، َوَلْفُظ (َأْحَوُط) آَكُد ِمْن َلْفِظ (اْحتَِياطِيٍّ ِمْن لَْفِظ (الصَّ


َخاَفتَِة      َهُر َواملُْ ْهِر فِــيَام ُجيْ ١. قال يف الــبدائع: (َوَكَذا َواَظَب عىل اْجلَ
ِة). ُوُجوِب َوَعَىل هذا َعَمُل اْألُمَّ َك َدلِيُل الْ فِيَام ُخيَاَفُت َوَذلِ

ا املَْْوِضُع الذي ُيْقَطُع من اْلَيِد اْلُيْمنَى  ٢. وقال يف باب الرسقة: (َوَأمَّ
          . . ُهْم ُعَلَامِء ريض اهللاَُّ َعنْ ِة الْ َد َعــــــامَّ ْنِد ِعنْ َفُهــَو َمْفِصــُل الزَّ

ُة من َلُدْن رسول اهللاَِّ إَىل َيْوِمنَا هذا). َوَعَلْيِه َعَمُل اْألُمَّ
٣. قال يف البحـر الرائـق عن الرتتيب يف الوضــوء: (وهو ســـُنٌَّة 

كِـِه،                ِحـــيِح، َوَيُكـوُن ُمِســــيًئا بِـَرتْ َدَنـا عىل الصَّ ـَدٌة ِعنْ ُمَؤكَّ
افِِعيِّ َفْرٌض). َد الشَّ َوِعنْ
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(واملؤتم ال يقــــرأ مطلقًا)، وال الفاحتة        “٤.وقال يف الدر املختار: 
... (فإن قرأ كره حتريًام) وتصــح يف األصح،        يف الســرية اتفاقاً

ويف درر البحار عن مبســــوط ُخَواهر َزاَدْه أنه تفُسُد، ويكون 
فاسقاً، وهو مروى عن عدد من الصـــــــحابة؛ فاملنع أحوط        

 . ”(بل يستمع) إذا جهر، (وينصت) إذا أرس
مالحظة: درر البحار للقونوي (٧٨٨هـ)، حنفـي مقارن، يعتمد 

عليه ابن عابدين يف حاشيته.
٥. قال بـــرهــان الدين ابن مـازة يف املحيط الربهـاين: (وإذا قال 
الســلطان لرجل: جعلتك قاضيًا، ومل يعني بلدًة، وللســلطان 

بالٌد كثرية؛ ال شك أنه ال يصــــــــري قاضياً عىل البالد كلِّها،          
وهل يصري قاضياً عىل البلدة التي هو فيها؟ فقد قيل: ال يصري، 

وقيل يصري، وهو األظهر واألشبه).
٦. قال يف الفتاوى اهلـندية: َوَلْو قال ِالْمَرَأتِِه: (َأْنِت َطالٌِق َال َقلِـيٌل 
ُه  َوَال َكثٌِري َتَقُع الثََّالُث، وهو املُْْختَاُر، وقال اْلَفِقيُه أبو َجْعَفٍر َرِمحَ

َتاِن وهو اْألَْشَبه). اهللاَُّ َتَعاَىل: َيَقُع ثِنْ
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٧. قال يف الدر املختار: (وال ُيمنع العامُة من التكبِري يف األسواق يف 
األيام العشــــــر، وبه نأخذ.. (وقاال بوجوبه فوَر كلِّ فرض 
)، ولو منفردًا أو مســـــافرًا أو امرأًة؛ ألنه َتَبٌع للمكتوبة  مطلقاً
(إىل) عرص اليوم اخلامِس (آخِر أيام التشـريق، وعليه االعتامُد) 

والعمُل والفتوى يف عامة األمصار وكافة األعصار).
(واملُخَرُج) بعٍرص  “٨. قال يف الدر املختار عن اخلارج من القـرحة: 

(واخلارُج) بنفِسِه (ســــــــياٌن) يف حكم النقض عىل املختار؛          
كام يف الفتاوى البزازية، قال: ألن يف اإلخراج خروجاً، فصـــار 
كالفصِد، ويف الفتح عن الكايف أنه األصح، واعتمده القهستاين، 
ويف الُقنية وجامع الفتاوي: إنه األشـــبه، ومعناه أنه األشــــبه 

. ”باملنصوص رواية، والراجح دراية، فيكون الفتوى عليه
مالحظة: كتاب (ُقنية املُنية لتتميم الُغنية) لإلمام الزاهدي (٦٥٨هـ)، 

وأما كتاب (جامع الفتاوى) فهو للحسيني السمرقندي (٦٥٦هـ).
٩. قال يف البحـر الــرائق: (واْعَلْم َأنَّ يف َغْسِل اْلَيَدْيِن اْبتَِداًء َثَالَثَة 
َقِديِر  ُه َفْرٌض َوَتْقِديُمُه ُسنٌَّة، َواْختَاَرُه يف َفتِْح الْ َأْقَواٍل: قِـــيَل: إنَّ
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ٍد يف اْألَْصِل َبْعَد َغْسِل  ِه ُيِشُري َقْوُل ُحمَمَّ ِة، َوإِلَيْ بَّـاِزيَّ َواْملِْعَراِج َواْخلَ
ِه، ومل َيُقْل َيَدْيِه؛ َفَال َجيُِب َغْسُلُهَام َثانِيًـا،  َوْجِه: ُثمَّ َيْغِسُل ِذَراَعيْ الْ
َا َواِجَبٌة َتنُوُب  ِة َفإِهنَّ ُه ُسنٌَّة َتنُوُب عن اْلَفْرِض؛ َكاْلَفاِحتَ َوقِـيَل: إنَّ

ُه ُسنٌَّة        : إنَّ ْخِيسُّ َ عن اْلَفْرِض، َواْختَـاَرُه يف اْلَكــاِيف، وقــال الرسَّ
ا َوَباطِنَُهَام؛         َفْرِض، َفُيِعـــــــيُد َغْسَلُهَام َظاِهَرُمهَ َال َينُوُب عن الْ

قال وهو اْألََصحُّ ِعنِْدي).
مالحظة : (املعـــراج) هو (معــــراج الدراية إىل رشح اهلداية 
للســكاكي)، و(اخلبازية) :يراد هبا (رشح اهلداية جلالل الدين 

عمر بن حممد اخلبازي).
اُه؟  ١٠. ويف درر احلكام: (َولَْو َقـاَل َبْعَد َمـا َبَلَغُه َخَربُ اْلَبيِْع: َمْن اْشَرتَ
ْوَهَرُة) َوَهَذا الَْقْوُل  َوبَِكْم بِـيَعْت؟ ُثمَّ َطَلبََها َفُهَو َعَىل ُشْفَعتِِه، (اْجلَ
ِة َمَشـايِِخ ُبَخــاَرى َوَبْعُض  ُه َقْوُل َعـامَّ َواَيُة اْألَْصلِيَُّة،َكَام َأنَّ ُهَو الرِّ
َمِع اْألَْهنُِر إنَُّه َعَليِْه الَْفتَْوى). َكَام َأنَّ  َمَشايِِخ إلَْخ . َولَِذلَِك قِيَل ِيف َجمْ
ُمْفتِي الثِّْقَلْنيِ (نجم الدين أبو حفص النسفي (٥٣٧هـ) (َقْد أَْفتَى 

ْفَعِة َقْبَل الَْبيِْع َغْريُ ُممْكِنٍَة). بِِه، َوَأَجاَب َعَىل ُسَؤاٍل بَِأنَّ َدْعَوى الشُّ
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 جــاء  يف درر احلـكام رشح جمـلة األحكام جممــــوعة     
من هذه الضوابط، خالصتها فيام ييل:

َماِم  ُروَن َقْوًال؛ بَِأْن َقالُوا: إنَّ اْلَفْتَوى َعَىل َقْوِل اْإلِ َح املَُْتَأخِّ ١. إَذا َرجَّ
ِجــــــيِح  ْ َماِم حممد، أو بَأْلَفاُظ الرتَّ َأِيب ُيوُسَف، َأْو َعَىل َقْوِل اْإلِ
ْم: علـيه عمل األمة، أو َوَعَلْيِه اْلَفْتَوى.. إلخ، فإنه ُيْعَمُل  َكَقْوِهلِ

بَِذلَِك اْلَقْوِل.
َمــــاِم            َح َأَحُد املََْشــــايِِخ بَِأنَّ َقْوَل َغْريِ اْإلِ ِه إَذا َرصَّ  َفَعَليْ

َقْوِل،  َك الْ َقاِيض َأْو املُْْفتِـي َأْن َيْأُخَذ بَِذلِ ُهَو اْلَقْوُل املُْْفَتـى بِِه َفَعَىل الْ
ا آَكَد      ، َوَملْ َيُكْن َتْصِحــــيُح َأَحِدِمهَ َحْنيِ ا إَذا َكاَن اْلَقْوَالِن ُمَصحَّ َأمَّ

َِام  َِام، َكَام َأنَّ لِْلُمْفتِــي َأْن ُيْفتَِي بَِأهيِّ ُكَم بَِأهيِّ ِمْن اْآلَخِر َفلِْلَقاِيض َأْن َحيْ
ْخَتاُر َوَردِّ املُْْحتَاِر). رِّ املُْ (حسب ما ذكر يف الدُّ

ُه إَذا  رِّ املُْْختَـاِر بِأَنَّ  َوَقْد َذَكَر ِيف كِتَاِب الَْوْقِف ِمْن كَِتـاِب الدُّ
َماِم َأِيب ُيـوُسَف؛  َوْقُف َجائٌِز ِعنَْد اْإلِ َف املَُْشاُع اْلَقابُِل لِْلِقْسَمِة َفالْ ُوقِ
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َماِم  ا ِعنَْد اْإلِ ُط التَّْسلِــــيَم ِيف الَْوْقِف، َأمَّ َماَم املَْْذُكوَر َال َيْشَرتِ ِألَنَّ اْإلِ
ُط التَّْسلِيَم ِيف الَْوْقِف َوبَِام َأنَّ كَِال  ُه َيْشَرتِ ٍد َفاْلَوْقُف َغْريُ َجائٍِز؛ ِألَنَّ ُحمَمَّ
ٌ   إْن  ) ُخمَريَّ نَِفيُّ ُد (الَْقاِيض اْحلَ َح بَِلْفِظ اْلَفتَْوى، َفاملَُْقلِّ اْلَقْولَْنيِ َقْد ُصحِّ
تِِه، َوإِْن َشـــاَء َحَكَم بِبُْطَالنِِه، َوإَِذا َحَكَم بِأََحِد  َشـــاَء َحَكَم بِِصحَّ
َثِة  ادِ ُكَم ِيف تِْلَك اْحلَ ًحا َذلَِك اْلَقْوَل َفَال َجيُـــوُز َلُه َأْن َحيْ اْلَقْولَْنيِ ُمَرجِّ

َثٍة ُأْخَرى. ُكَم بِاْلَقْوِل اْآلَخِر ِيف َحادِ بِاْلَقْوِل اْآلَخِر إالَّ َأنَّ َلُه َأْن َحيْ
َهاَدةِ بَِرْأِي  َقِة بُِأُموِر اْلَقَضاِء َوالشَّ ِل املَُْتَعلِّ ٢. ُيْفَتـى َوُيْعَمُل ِيف املََْسائِ
َقَضـاِء فِْعًال،  َغَل بِالْ ُه َقْد اْشتَ َمـاِم َأِيب ُيــوُسَف رمحـه اهللا؛ ِألَنَّ اْإلِ

ـَربُ َكاْلِعَياِن (حســب         َس اْخلَ ِرَبٍة فِيِه إْذ لَيْ َوَحَصـَل َعَىل ِزَيـاَدةِ َجتْ
ُح َرْسِم اْملُْفتِي) .  َمِويُّ َوَرشْ ما ذكر اْحلَ

 ، َماَمْنيِ َماِن َفيُْعَمُل بَِقْوِل اْإلِ ِ الزَّ ٣. إَذا َكاَن َسبَُب اِالْختَِالِف َناِشئًا َعْن َتَغريُّ
َح املَْادَّةِ (١٧١٦) من املجلة. ْكِم بِظَاِهِر الَْعَدالَِة. ُاْنظُْر َرشْ َكاْحلُ

ُروَن       َع فِيَها املَُْتأَخِّ َماَمْنيِ ِيف اْملََسائِِل الَّتِــــــي َأْمجَ ٤. ُيْعَمُل بَِقْوِل اْإلِ
َكِة  ِ ُه َقْد َذَكَر ِيف كَِتاِب الرشَّ َام؛ َكاْملَُزاَرَعِة َواملَُْساَقاةِ، َكَام َأنَّ َعَىل َقْوِهلِ

 . َماَمْنيِ ْلطَاِينُّ بِاْلَعَمِل بَِقْوِل اْإلِ ُه َقْد َصَدَر اْألَْمُر السُّ َأْيًضا بَِأنَّ
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َماِم اْألَْعظَِم ِيف َمْسَأَلٍة ُيْعَمُل بَِقْوِل  ٥. إَذا َملْ ُيـــــوَجْد ِرَواَيٌة َعْن اْإلِ
َماِم َأِيب ُيوُسَف. اْإلِ

َماِم َأِيب ُيــــوُسَف             َماِم اْألَْعَظِم َواْإلِ ٦. إَذا َملْ ُيـــوَجْد ِرَواَيٌة َعْن اْإلِ
ٍد، فإن مل يـوجد له قـول فيُْعَمُل  َماِم ُحمَمَّ ِيف َمْسأَلٍَة ُيْعَمُل بَِقْوِل اْإلِ

َسِن ْبِن ِزَياٍد رمحهام اهللا. َماِم اْحلَ َماِم ُزَفَر َواْإلِ بَِقْوِل اْإلِ
تِيَب َما َملْ َيُكْن  ْ َس لِْلَقاِيض َأْو املُْْفتِـــــــي َأْن ُخيَالَِف َهَذا الرتَّ ٧. لَيْ
لِــــيِل َكاملََْشايِِخ  ةِ الدَّ ا َأْن َيطَّلَِع َعَىل ُقوَّ َصاِحَب َمَلَكٍة ُيْمكُِن ِهبَ
ِجـــــــيِح؛ إْذ َلْيَس َعَىل َهُؤَالِء َأْن  ْ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َأْصَحاِب الرتَّ
ْم َأْن َينُْظُروا  ْطَالِق؛ َبْل َهلُ َمــاِم اْألَْعَظِم َعَىل اْإلِ ُخُذوا بَِقْوِل اْإلِ َيأْ
ُه َراِجٌح َحَسَب  ُحوا اْلَقْوَل الَِّذي َيَرْوَنُه َأنَّ لِــيِل، َوَأْن ُيَرجِّ إَىل الدَّ

اْجتَِهادِِهم (حسب ما ذكر يف َردِّ املُْْحَتاِر).
َماِم  ُحوا ِحينًا َأْقَواَل اْإلِ ِجيِح َقْد َرجَّ ْ َك َفإِنَّ َأْصَحاَب الرتَّ            َولَِذلِ
ُحــوا  ُْم َقْد َرجَّ َماِم اْألَْعَظِم، َكَام َأهنَّ ٍد َعَىل َقْوِل اْإلِ َأِيب ُيـوُسَف َوُحمَمَّ
َة َمْسأََلًة، َفَوَجَب  َماِم ُزَفَر َعَىل اْألَْقَواِل اْألُْخَرى ِيف َسْبَع َعْرشَ َقْوَل اْإلِ

لِيِل ِمْن اْألَْقَواِل. ُْم َأْهُل النَّظَِر ِيف الدَّ ُمَتاَبَعُة َتْرِجيِح َهُؤَالِء؛ ِألَهنَّ
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وِح؛ ِألَنَّ َمَسائَِل املُْتُـــوِن َقْد  ُ ُح َعَىل َمَسائِِل الرشُّ ٨. َمَسائُِل املُْتُـــوِن ُتَرجَّ
َمٌة َعَىل َمَسائِِل الَْفتَاَوى. وِح ُمَقدَّ ُ أَْصبََحْت ُمتََواتَِرًة، َكَام أَنَّ َمَسائَِل الرشُّ

َا َصِحيَحٌة،  ا َلْو َذَكَر ِيف املَْْتِن َمَثًال َمْسأََلًة، َوَملْ َيْذُكْر َعنَْها بَِأهنَّ            َأمَّ
ُم املَْْسأََلُة  َا َصِحــــيَحٌة، َفُتَقدَّ ِح َأهنَّ ْ َوَذَكَر َعْن املَْْسأََلِة اْلَواِرَدِة ِيف الرشَّ
ا  ، َمَّ ِح؛ ِألَنَّ ِذْكَر املَْْسَألَِة ِيف املَْتِْن ُهَو َتْصِحـيٌح اْلتَِزاِميٌّ ْ اْلَواِرَدُة ِيف الرشَّ
يٌح، َوالتَّْصِحــيُح  ِح َفُهَو َتْصِحـيٌح َرصِ ْ التَّْصِحـيُح اْلَواِرُد َعْن الرشَّ

يِح اِالْلتَِزاِميِّ (ذكره يف َرْسِم املُْْفتِي).  ْرصِ ٌم َعَىل التَّ يُح ُمَقدَّ ِ الرصَّ
ا بِِذْكِر َدلِيلِِه،  ِعيَِّة َقْوَالِن، َوُأْثبَِت َأَحُدُمهَ ْ ٩. إَذا ُذكَِر ِيف اْلُكُتِب الرشَّ

ِل. ٌح؛ ِألَنَّ التَّْعلِيَل ُيِفيُد َتْرِجيَح املَُْعلَّ َفُهَو ُمَرجَّ
ُح    جَّ ا َواْآلَخُر اْستِْحَسـاًنــا َفُريَ ١٠. إَذا َكـاَن َأَحُد اْلَقْوَلْنيِ قَِيـاِسيـ 
َك َمَسائُِل َعِديَدٌة،  ُه ُمْسَتْثنًـــى ِمْن َذلِ ، إالَّ َأنَّ َقْوُل اِالْستِْحَساِينُّ الْ
َوَهِذِه املََْسائُِل ِهَي َمْذُكــــوَرٌة ِيف َأْجنَاِس النَّاطِِق، َوِهَي إْحَدى 
يِن النََّسِفّي إَىل اْثنَــــــتْنيِ  َة َمْسَأَلًة، َوَقْد َأْوَصَلَها َنْجُم الدِّ َعْرشَ
ِح املَْنَــاِر  يَن َمْسَأَلًة، َوَقْد َذَكَرَهـا اْبُن ُنَجْيٍم ِيف كَِتــابِِه َرشْ َوِعْرشِ

(حسب ما ذكر يف َرْسِم اْملُْفتِي). 
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ِل اْلَوْقِفيَِّة، َفَيْحُكُم  ١١. إَذا وِجَد اْختَِالٌف َبْنيَ اْلُعَلَامِء ِيف املََْســـــائِ
َقــاِيض بِــاْلَقْوِل اْألَْنَفِع لِْلَوْقِف. إْذ إِنَّ اْلَوْقَف َغْريُ َالِزٍم ِعنَْد  الْ
َماَمْنيِ َفاْلَقاِيض-َنْفًعـا لِْلَوْقِف-  َد اْإلِ َماِم اْألَْعَظِم، َوَالِزٌم ِعنْ اْإلِ

ُكُم بِاْلَوْقِف َوبَِتْسِجيلِِه.  ، َوَحيْ َماَمْنيِ ُكُم بُِموَجِب َقْوِل اْإلِ َحيْ
َواَياِت َوالتَّْصِحـــــيِح َجيُِب اْلَعَمُل بِظَاِهِر  ١٢. إَذا ُاْخُتلَِف ِيف الرِّ

َواَيِة (حسب ما ذكر يف َردِّ املُْْحَتاِر). الرِّ
 ويف اخلتام؛ هذه أهم مصــطلحات احلنفية يف مؤلفاهتم، 

وليســــــت كلَّ ما اصطلحوا عليه، فأرجو من اهللا الكريم املنان            
أن ينفعنا مجيعاً بمعرفتها، وأن يزيدنا علًام.

ْم. وصىلَّ اهللاُ عىل سيِِّدنا حممٍد، وعىل آله وصحبه وسلَّ
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ملحق (١)
شكل يوضح أصل كتاب الهداية وأهم شروحه ومختصراته
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ملحق (٢)
شكل يوضح أصل كنز الدقائق وأهم شروحه
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بدائع الصنائع للكاساين. .١ 
البحر الرائق البن نجيم. .٢ 

تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية البن قطلوبغا. .٣ 
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية البن الوفاء القريش. .٤ 

درر احلكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر. .٥ 
الدر املختار وحاشية ابن عابدين . .٦ 

الفتاوي اهلندية ملجموعة من علامء اهلند. .٧ 
املحيط الربهاين، لربهان الدين حممود بن مازه. .٨ 

وقاية الرواية لتاج الرشيعة. .٩ 


١. كشف الظنون حلاجي خليفة.

٢. املدخل إىل مذهب أيب حنيفة النعامن، ألمحد سعيد حوى(رسالة ماجستري).


املذهب احلنفي األكثر انتشارًا. موقع بوابة احلركات اإلسالمية. .١ 
اهلداية مؤلفًا وكتاباً ورشوحًا. للؤي اخللييل مرشف منتدى األصلني. .٢ 

املذهب احلنفي: خصائصه ومصطلحاته، ملريض بن مشوح العنزي. .٣ 


موقع بوابة احلركات اإلسالمية. .١ 

موقع الدرر السنية. .٢ 
موقع امللتقى الفقهي. .٣ 

موقع منتدى األصلني (أصول الدين وأصول الفقه). .٤ 
موقع وزارة األوقاف املرصية ، موسوعة األعالم. .٥ 
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