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 المؤلف مةكل

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 هموالسالـ على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ومن تبع ةالحمد هلل رب العالمين والصال 
 بإحساف إلى يـو الدين .

 نة"سالهدايةس "يتدر  يوفوض ال سنوات في معهد الرشيدالعربيعشر كنت مشتغال بتدريس الفقو منذ 
 يةقبل بدا مةس المقديبتدر  بالدنا يف يةجار  نيسر المد ةوعاد،يةبو نال ةرلهجمن ا نيوأربع وثالث ائةألف وأربع م

 كتاب  كل من يقرألها ليتناو  ةمن الكتب المعتبر  ةهمالم األمور أسجلفأحببت أف  "الهداية"الکتاب 
المقدمات الکتب و  المعلومات من ولما بدأت أجمعالشروع، يف لةکامةريبص يعل الطالب کوفيل.الهداية

 يةالمنطق قاتحطلصالم يعل لةجاز المخل وقدتکوف مشتمياإل ضهابع يل وفمالمطناب اإل ضهابع يفوجدت ف
 همف نومکيث يحالغوامض  ىذه ىحتاج اليال الهدايةقارئ  ييرأ يفو  عهاخاؼ الطالب من سماي يالذ ضةالغام

 ىذبلخص وأأفأردت أف  يةالعربالمعهد قسم  يف سةالدرا لغةو  يةباألردمهاأف معظ ي،علنهاالکتاب بدو 
  اهللفجاءبحمد  ىمضر ي مامنها نفع الطالب ومسقطايمايهالا فايمضجاز يإطناب و إمن دوف ةهممالمعلومات ال

 . يأ تيما صوخلوم کميديأن يابذىو فها د،يزمفيکتاب وج

 ص الکتاب:خمل

 . الکتاب مةومقد قوبعض متعلقات الفالعلم، مةمقد :أمور ثةثالتکّوف من يالکتاب هذا

 العلم: مةمقد

  .ہواستمداد لووفض ضووغر  عووموضو  قوالف فيتعر العلم تکّلمت عن  مةمقد يف

 :قهمتعلقات الف

، لةالمسئ،طبقات المسائل ،أجزاءفقهاءال،طبقات  قوالف صةأمور:خال تةس العنواف ىذاتناولت تحت 
 .قووقواعد الف قون أصوؿ الفيفرؽ بالمتقدموف والمتأخروف وال

 الکتاب: مةمقد

 الهداية يف لةالکتاب والمصطلحات المستعمف بيالمؤلف والتعر  مةترجاف يلب العنوافىذاخّصصت 
 .يالحواشو والشروح  ومسامحات الکتابح يوأقساـ التصح

الجهد المبذوؿ أقر أنو ما كاف لعمل بشري أف يبلغ الكماؿ وإف طمع المرء لبلوغو,وما عاد  ىذامع 
أفضل .  بةبلوغ العمل مرت يةإال وجد فيو مايمكن إضافتو أو حذفو أو تعديلو بغ ةمؤلُف كتاٍب إلى ما كتبو مر 
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تزويدي  هممنبين يدي القراء ألرجو من اهلل أف يتقبلو مني وأف ينفع بو المسلمين آمال  ىذافي وإني إذ أضع مؤل
 إف شاء اهلل. مةفي الطبعات القاد امنهلعلي أتدارؾ ما وقع ،سلبياتمن الحوؿ ما فيو  همبمالحظات

اـ وأتوجو إلى اهلل من اهلل تعالي ألبي وألساتذتي الكر  ةوفي الختاـ ال يسعني إال أف أتقدـ بطلب المغفر 
جهو الكريم ف يجعلو خالصا لو الكتاب وأهذاف ينفع بعني وعن جميع المسلمين و أ همأَلو أف يثيببالدعاء فَأس

 جدير.  بةى ما يشاء قديروباإلجابفضلو وكرمو إنَّو عل

 العبد:سيدحكيم شاه غفراهلل لو  

         كراتشي   بمعهدالرشيدالعربياالستاذ

 ھ ۱۱/۱۱۲۱ /۳۲       
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 العلم مةمقد

 .ہواستمداد لووفض ضووغر  عووموضو  قوالفف يعن تعر  هاتکّلمت في

أف يتصػػوره بحػػده أو رسػػمو ويعػػرؼ موضػػوعو  قػػاؿ ابػػن السػػاعاتي فػػي البػػديع:حا علػػى مػػن حػػاوؿ علمػػاً 
  . )البحرالرئا(ةوغايتو واستمداده ليكوف الطالب لو على بصير 

 :التعرٌف بالفقه

 هػػامػػن أدلت بةالمكتسػػ يػػةالعمل يةالعلػػم باألحكػػاـ الشػػرع ىػػو، وفػػي االصػػطالح: هم:الفاللغػػةالفقػػو فػػي 
 )التعريفات والبحر( . يةالتفصيل

 :موضوعه

 وحرمة ووجوب وندب )البحر( .فعل المكلف من حيث إنو مكلف ألنو يُبحث فيو عما يعرض لفعلو من حل 

 :غاٌته

  )البحر( . الدارين ةالفوز بسعاد

 :فضٌلته

 (يةإنو أفضل العلـو سوى الكالـ والتفسير والحديث وأصوؿ الفقو.)الشام

 قيل في فضيلتو :

 ألنو يكوف إلى كل العلـو توسال       وخير  علـو  علم  فقو            

 واحدا متورعا      على ألف ذي زىد تفضل واعتلىهافإف فقي

 ا مأخوذاف مما قيل لإلماـ محمد الفقيو :ىمو  

 إلى البر والتقوى وأعدؿ  قاصد    تفقو فإف الفقو أفضل  قائد 

 من الفقو واسبح في بحور الفوائد       ةوكن مستفيداكل يـو زياد

 واحدا  متورعا      أشد على الشيطاف من ألف عابد  هافإف  فقي     

 ومن كالـ علي رضي اهلل عنو : 

 على الهدى لمن استهدى أدالء همإن       ما لفضل  إال   ألىل   العلم  

 أعداء والجاىلوف  ألىل   العلم         وزف كل امرئ ماكاف يحسنو      و     
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 الناس  موتى  و أىل  العلم  أحياء          بعلم  و ال تجهل  بو  أبدا     ففز     

 (ية)الدرالمختارشرح تنويراألبصارمع الشام                                 

وقيل: من تعلم القرآف عظمػت قيمتػو ومػن نظػر فػي الفقػو نبػل قػدره ومػن كتػب الحػديث قويػت حجتػو 
 .رؽ طبعو ومن نظر في الحساب جزؿ رأيو ومن لم يصن نفسو لم ينفعو علمو )فقو الشافعي( اللغةومن نظر في 

 :استمداده

من قبلنا  عةوأما شري ةواإلجماع والقياس والمستنبط من ىذه الثالث نةالكتاب والس عةمن األصوؿ األرب 
، وأما تعامل الناس فتابع لإلجمػاع وأمػا التحػري واستصػحاب  نةللس عةفتاب بةللكتاب ، وأما أقواؿ الصحا عةفتاب

  الحاؿ فتابعاف للقياس.)البحر(
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 قهمتعلقات الف

،أجزاء  المسائل طبقات ، فقهاءال طبقات ، قوالف صةخال أمور: تةس العنواف ىذاتحت  تناولت
 .قووقواعد الف قون أصوؿ الفين والفرؽ بين والمتأخر يالمتقدم ،لةالمسئ

 :قهالفخص لم

خلوامػػااف يفػػاف کػػاف األوؿ فال يةاومػػن الضػػمن يةن األساسػػياننػػالتخلوامػػا اف تکػػوف مػػن الع قػػوالف أبػػواب
 ةأنػواع الصػلو سػةمخفهو العقوبػات فػاف کػاف األوؿ ومػن قسػم أمػن قسػم المعػامالت کوف من قسم العبادات أو ي

فػػػػالمجموع  سػػػػةخملهاتقابأنػػػػواع  مةضاخسػػػػيأهو ف يالثػػػػاندواف کػػػػاف جهػػػػاوال ةـو والحػػػػل والزکػػػػووالصػػػػ ةوالزکػػػػو
لزامػات کحکػم ف،اإلىو لر کات  الضػمانالها،األمانات کػالودائع تقابهبػةکال  الترعاتلهاتقاب عيالمعاوضات کالب،ةعشر
 مةد بالساليالتق يجراء الحد من القاضإطالقات کن ،اإلياالسقاطات کاالبراء عن الدلهاء تقابيبثبوت ش يالقاض

واف کاف من .راثيالترکات کالملهاتقاب يات کالدعاو ،المخاصم مةد بالساليمق تورالزوج زوجيدات کتعز ييتق لهاتقاب
 يالصػػػغر  قةؼ والسػػػر القػػػذوشػػػرب الخمرو الزناک سػػػةالحػػػدود الخماألوؿ نػػػواع : أ مةخسػػػ فهػػػيقسػػػم العقوبػػػات 

ن يالخػػامس حػػد االرتػػداد،اف کػػاف مػػن العنػػاو  يػػةوالثالػػث القصػػاص والرابػػع الدرات يػػالتعز  ي،والثػػانيالکبر  قةوالسػػر 
 جػػػػػومػػػػػن و  لػػػػػةومعام جػػػػػومػػػػػن و  ةعبػػػػػاد ياأقسػػػػػاـ:المرکب مػػػػػن العبػػػػػادات والمعػػػػػامالت أ ثػػػػػةثال هػػػػػوف يةالضػػػػػمن

،والمرکػػػب مػػػن  ةلکفػػػارکا جػػػومػػػن و  بػػػةوعقو  جػػػومػػػن و  ةعبػػػاد ي،المرکػػػب مػػػن العبػػػادات والمزاجػػػرات أکالنکاح
 .يةالمعامالت والعقوبات کالد

 :الفقهاءطبقات 

طبقػػػػات  يعلػػػػ يػػػػةالحنف فقهػػػػاءأف  "يشػػػػرح عقودرسػػػػم المفتػػػػ" يفػػػػ يتعػػػػال اهلل مػػػػون رحيذکػػػػرابن عابػػػػد
 سبع طبقات: يابن کماؿ باشاف مةالعالىاقدحصر 

 : ًاألول قةبالط

 مػن عػةاألرب لػةمػن األد يةاستنباط األحکاـ الشػرع يقدروف علين يالذ ىمو الشرع، يف المجتهدين قةطب
 .رحمو اهلل تعالى حنيفة يکأب  األصوؿ يالفروع والف ي،الفد ألحديتقلر يغ

 :ٌةالثان قةبالط

 عػةاألرب لػةمػن األد يةاسػتنباط األحکػاـ الشػرع يقػدروف علػين يالذ ىمو  ،المذىب يف المجتهدين قةطب
قواعػد  يقلّػدوف فػي همنلکػ يػةبعض األحکاـ الفرع يف ہف خالفوإو  همنإف ىمستاذأ ىاقّرر  يعد التاحسب قو  يعل

 .رحمو اهلل تعالى حنيفة يوسف وسائرأصحاب أبي ي،کمحمد وأباألصوؿ
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 :لثةالثا قةبالط

 عن صاحبيهاف يةالروا ياستنباط المسائل الت یقدروف علين يالذ ىمو المسائل،  يف المجتهدين قةطب
 مػػػػةوشػػػمس األئ يوانلػػػالح مػػػةوشػػػمس األئ يالحسػػػػن الکرخػػػ يوأبػػػ يجعفرالطحػػػاو  يکالخصػػػاؼ وأبػػػ  المػػػذىب
  .خاف ين قاضيوفخرالد يو وفخراالسالـ البزد يالسرخس

 :عةالراب قةبالط

 یقػػدروف علػػياصػػالولکن  االجتهػػاد یقػػدروف علػيالن يالػػذ ىػػمو ن، يل مػػن المقلػديأصػػحاب التخػػر  قػةطب
بو أوعػن أحػػدمن أصػػحا المػػذىب ن منقػػوؿ مػن أصػػحابي، وحکػػم محتمػل ألمػػر  جهػػينو  يل قػػوؿ مجمػل ذيتفصػ

 .يماـ الکرخواإل يبکرالراز  يماـ أبکاإل  مهيأبر  المجتهدين

 : سةخامال قةبالط

 يقػػدروف علػػيصػػالولکن أ االجتهػػاد يقػػدروف علػػين اليالػػذ ىػػمو ن، يح مػػن المقلػػديأصػػحاب التػػرج قػػةطب
 يالحسػػػػن القػػػػدور  ياکأبىمو "ونحيػػػػةأصػػػح رواىذا"و"يأول ىػػػػذا" همبقػػػػول بعضالػػػػ يات علػػػيػػػػل بعػػػػض الروايتفضػػػ

 .الهداية وصاحب 

بعػػض  وحػػيح لترجيمن أصػػحاب التػػرجشػػتهر ا نػػواالأ يػػةالثان قػػةمػػن الطب الهدايػػةوقػػاؿ الػػبعض أف صػػاحب 
 .بوکتا  يالبعض ف يات عليالروا

 :سةالساد قةبالط

 یقػػدروف علػػيصػػالولکن أ االجتهػػاد يقػػدروف علػػين اليالػػذ ىػػمو ن، يز مػػن المقلػػدييػػأصػػحاب التم قػػةطب  
،کصػاحب الکنػز وصػاحب  ة،کأصػحاب المتػوف المعتبػرةالنػادر يػةوالروا يػةالراىر ف وظايوالضع ين القو يزبييالتم

 . فةيات الضعيوالروا ةاألقواؿ المردود بهمکت  ينقلوا فياف ال نهموصاحب المجمع ،وشايةالمختاروصاحب الوقا

  :عةالساب قةبالط

 زوف الشماؿ من يمي،والن ين الغّث والسميفرقوف بيماذکر،وال يقدروف علين اليالذ ىمو ن المحض،يالمقلد قةطب   

 .(۶۹.۲۲:ص بو) أصوؿ االفتاء وادا.ليکل الو   ىمل لمن قلد يل ،فالو يجدوف کحاطب الليجمعوف ماين بل يميال

  :المؤلف قةطب

 المجتهػدينمػن  ىػومػن أصػحاب التخػريل وقيػل :  همه ابن كماؿ باشا من أصحاب التػرجيح وبعضػعدّ 
  ."يةتعليقاتو على " الفوائد البهنوي في هوماؿ إليو الفاضل اللك المذىب في
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 طبقات المسائل:

 يختػار المفتػيدرجػات ل يالمسػائل الػ طبقػات ،کػذلق قسػموا يال فقهاءالکماقسموا   يةاف الحنف اعلم
 مػػػػةشػػػػرح مقد يفػػػػ يتعػػػػال اهلل مػػػػون رحيمرجوح،قػػػػاؿ ابػػػػن عابػػػػد ىومػػػػا يػػػػورجح علياواليػػػػالعل جػػػػةمػػػػن الدر  ىومػػػػا

  قات:بثالث ط ي"الدرالمختار"أف مسائل أصحابناعل

  :األولى مسائل األصول

 لمحمد تةفي الكتب الس ، المذىب عن أصحاب يةأيضا ، وىي مسائل مرو  يةوتسمى ظاىر الروا
ا ممن أخذ عن اإلماـ ، لكن ىمحسن بن زياد وغير زفر و  هموأبو يوسف ومحمد ، ويلحا ب حنيفةأبو  ىمو 

المبسوط  ة، كتب محمد الست يةوكتب ظاىر الروا ةأف يكوف قوؿ الثالث يةظاىر الروا الغالب الشائع في
 .والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير 

  .عنو ةر هو أو مش ةعنو إما متواتر  تةفهي ثابرويت عن محمد بروايات الثقات، ها؛ ألن يةوإنما سميت بظاىر الروا
 :مسائل النوادر ٌةالثان

لمحمد   ی، بل إما في كتب أخر  ةعن أصحابنا المذكورين لكن ال في الكتب المذكور  يةوىي المرو   
حسن بن زياد وكتب كتب محمد كالمحرر لغير رونيات والجرجانيات والرقيات ، وإما في لهاكالكيسانيات وا

ا في مسائل ىموالمعلى بن منصور وغير  عةابن سما يةكروا  ةمفرد يةعن أبي يوسف .وإما بروا يةاألمالي المرو 
 .كالكتب األولى  ةصحيح تةثاب ةلم ترو عن محمد بروايات ظاىر  ها؛ ألن يةغير ظاىر الروا لهاوإنما قيل  .نةمعي

 :الواقعات و یالفتاو ةالثالث

أصحاب  ىمو ،  يةروا هاولم يجدوا في هاالمجتهدوف المتأخروف لما سئلوا عن هاوىي مسائل استنبط  
امثل عصاـ بن يوسف وابن همفمن أصحابكثيروف،  ىمو ا،وىلم جرا،همأبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحاب

 مةمثل محمد بن سل ىموأبي سليماف الجرجاني وأبي حفص البخاري ، ومن بعد عةرستم ومحمد بن سما
 ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وأبي النصر القاسم بن سالـ .

، وأوؿ كتاب جمع في  هملدالئل وأسباب ظهرت ل المذىب أف يخالفوا أصحاب هموقد يتفا ل
كمجموع   ىخ بعده كتبا أخر يالليث السمرقندي ، ثم جمع المشا فيما بلغنا كتاب النوازؿ للفقيو أبي ىمفتوا

  ةغير متميز  ةالنوازؿ والواقعات للناطفي والواقعات للصدر الشهيد ، ثم ذكر المتأخروف ىذه المسائل مختلط
كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي ،   هما ، وميز بعضىموغير  ةكما في فتاوى قاضي خاف والخالص

 فإنو ذكر أوال مسائل األصوؿ ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل .
 كتاب معتمد في نقل  ىوواعلم أف من كتب مسائل األصوؿ كتاب الكافي للحاكم الشهيد ، و 

 .ر بمبسوط السرخسيهو المش ىوالسرخسي و  مةاإلماـ شمس األئ هممنمن المشايخ ،  عةشرحو جما ،المذىب
 :لةأجزاء المسئ

 أجزاء : ثةثال يتشتمل عل لوکل مسئ
 لةالمسئ لةأد           لةحکم المسئ    لةنفس المسئ

ل  يق بعػض تفصػيػلإو .الشػروح مفصػالً  يمجماًلوفػ يالحواشػ يالمتػوف والثالػث فػ يف يذکراألوؿ والثاني
 :هامنکل واحد 
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 : لةنفس المسئ

کوف اثناف يقوؿ واحد وقدفيهاکوف ي،ثم قد عةواألرب ثةصورتاف والثالقدتکوف ، ةصور لةسئمقدتکوف لل
المباحث  يات أوفيلکتاب فتکوف من المبادا مةمقد يف ةمااف تکوف مذکورإ ىىثم .9أقواؿ  يةثمان يال جرا ىلمو 

فتکػػػوف مػػػن  مػػػةالخات يبػػػع أوفػػػازوائػػػد الکتػػػاب فتکػػػوف مػػػن التو  يللکتػػػاب فتکػػػوف مػػػن المقاصػػػد أو فػػػ يةاألصػػػل
 .العوارض

 :لةل المسئٌدل

راألنػػػػواع يکث  يجمػػػػاع ،والعقلػػػػواإل نةالکتػػػػاب والسػػػػ 9أنػػػػواع ثػػػػةفثال يا،أمػػػػاالنقلياوعقليکػػػػوف نقليل يالػػػػدل
 .ىبعشقوف مذايمايلناس فلو  يرأئ يضرفيىو و تهاالطائل تح يد والباقيفيىو و  يةکفابها ألف ،ضهاالبعإ هامنوالنذکر 

 ياعتمػػػاداعل يحػػػذؼ الثػػػانيو  جػػػةيذکر الجػػػزء األوؿ والنتيػػػ نػػػوأ الهدايػػػةصػػػاحب  ةاس ،ومػػػن عػػػاديػػػالق
الجزء  فهاىنا۳۲/۳ موعل يتوقف عليفال بوصاح جهةالفسخ من  يمسلط عل نوأ لول المثاؿ "يسب يالسامع،عل

 .محذوؼ يانالث

طاف اوللصػنم عتػا لوجػود رکػن ياوللشػ یتعػال اهلل جػولو  عتػا عبػداأومن  لو،کقو  يةوالمحل ىليةوجود األ
 .۲/۵۴۴لومح يف أىلوعتاؽ من اإل

 يف السػبب قػد تحقػا والمػولالکػافرأل ہعػن عبػد ةالمسلم الفطػر يؤدي لو، کقو  يةوالسبب ىليةاألوجود 
 .۲۰۲/۱ىلومن أ

 :لةالمسئ حکم
 ضػػػايالشػػػرع المأّوؿ،وأ لػػػوقاؿ يکوف مسػػػتنبطافيبالشػػػرع المنػػػزؿ وقػػػد يسػػػميف کومنصوصػػػايالحکػػػم قد

 نةأنػػواع : الفػػرض والواجػػب والسػػ عػػةأرب يجػػابين فاإليکػػوف مسػػلوب الطػػرفيا،وقد يکوف سػػلبياوقػػديجابيإکوف يقػػد
 ىػػوو ن يبن،ومسػػلوب الجػػا يهػػيز التن ہوالمکػػرو يمػػيالتحر  ہالحػػراـ والمکػػرو :قسػػاـأ ثػػةثال يوالسػػلب، والمنػػدوب 

  .يةاألحکاـ الشرع ہىذق شرح يلإو  ،المباح

 :ٌةالتعرٌف باألحكام التكلٌف

 . هاعلى ترك بةمن الشارع وترتيب العقو  هابحسب ثبوت طلب يةتختلف األحكاـ التكليف

 :ٌةأقسام األحكام التكلٌف

 الفرض :

التػي ال  ةواألحاديػث المتػواتر  يػةكاآليػات القرآن  لػةما كاف قطعػي الثبػوت والدال وشرعاً  : التقدير ةلغىو و 
يوجػب العلػم )االعتقػاد( والعمػل وُيكفَّػر جاحػده . ومثالػو : غسػل  ىػوتحتمل التأويل,يثبػت بػو الفػرض والحػراـ و 

 الوجو للوضوء ومقتضى تركو التحريم.
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فػػرض   الػػبعض .مػػا يلػػـز بفعلػػو كػػل إنسػػاف وال يسػػقط بفعػػل  ىػػوفػػرض عػػين : و  والفػػرض علػػي نػػوعين: 
فرض على المجتمع المسلم يجب على البعض أف يقـو بو فإف قصر أثم الجميع وإذا قاـ بو البعض  ىوو  :يةكفا

 . سقط عن الباقين

 الواجب :

 .لةالدال يالثبوت قطع يوظنأ لةالدال يالثبوت ظن يكقطع  يةظن ةيثبت بأدلما  ىوو 

ا فيسػػقط اإلثػػم هو فػػي الوقػػت . أمػػا تركػػو سػػ ةالتحػػريم مػػع العمػػد وتجػػب اإلعػػاد ةومقتضػػى تركػػو كراىػػ 
 .ةإف كاف في الصال هوجب سجود السوي

 : نةالس

. ةالمسلوك قةوشرعا : الطري،قة: الطري ةوىي لغ  في الدين من غير لزـو .وىي ما كاف طلبو غير جاـز

 وهً نوعان :

أو مػرتين  ةواحػد ة: وىي ما واظب عليو رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو و سػلم مػع تركػو مػر  ةمؤكد نةس -ا 
 التنزيو. ةعمدا كراى هاويفيد ترك لهاعمدا ويؤجر فاع هاويالـ تارك

  هػاوتركػو أخػرى . وال يلػـز بترك ة: وىي مػا فعلػو النبػي صػلى اهلل عليػو و سػلم مػر  ةغير مؤكد نةس -ب 
 . هاوعدـ اللـو على ترك لها: الثواب على فع هابل خالؼ األولى . وحكم ةكراى

 والمستحب :أالمندوب 

 على تركو. مايثاب على فعلو واليالـ

 المباح :

 مايكوف فعلو وعدمو سواء.

 التحرٌم :

 ما يحـر فعلو ويعاقب عليو ويطلب تركو لزوما ويثاب على تركو. ىو

 المكروه :

 نوعان : هوو

 إلى الحراـ أقرب. ىوبلفظ النهي . و  ةالوارد نةالواجب أو الس ةمخالف ىومكروه تحريما : و  -ا

 . يةغير الناى نة: إذا كاف الدليل يفيد النهي غير الجاـز أو ما كاف خالؼ الس هامكروه تنزي -ب 
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 المتقدمون والمتأخرون

 ىػ(1001اإلماـ محمد عبد الحي اللكنوي )تقاؿ 
ومن لم يدركهم (ةالثالث ة)أحد األئمالمراد بالمتقدمين من فقهائنا ىم الذين أدركوا األئمة الثالثة، 

عمدة الرعاية بتحشية  )فهو من المتأخرين، ىذا ىو الظاىر من إطالقاتهم في كثير من المواضع،
 (۱/۲۲)شرح الوقاية

في مفتح كتابو ))ميزاف االعتداؿ في نقد أسماء الرجاؿ((: إف الحد الفاصل بين  وذكر الذىبي
 . واهلل أعلم( 1/1المتقدمين والمتأخرين ىو رأس ثالثمئة)
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 ٌةوالقواعد األصول ٌةالقواعد الفقهبٌن ق الفر

الذي جعل  ىوالقدر من التشابو  ىذاا قدر من التشابو، و همبين يةوالقواعد األصول يةالقواعد الفقه
عدد  هاعن قواعد يندرج تحت ةا عبار هممنا: أف كال هما، ووجو التشابو بينهمبعض الناس ال يستطيع أف يميز بين

للفقو، سواٌء كانت  مةخاد يةاألصول ةوالقاعد يةالفقه ةإلى أف كال من القاعد ةمن الفروع والجزئيات ، إضاف
بطريا استنباط األحكاـ وىي  يةاألحكاـ الفقه ةإلى معرف لة، أو موص يةوىي القواعد الفقه ةللفقو مباشر  مةخاد

 .يةالقواعد األصول
، ومن  يةوالقواعد األصول يةن العلماء على الفرؽ بين القواعد الفقها؛ فقد نبو عدد مهمأما الفرؽ بين

 :يةأبرز ما قيل في ذلك نلخصو في النقاط اآلت

من نسخ وترجيح  لهاوما يعرض  يةعن األلفاظ العرب ةناشئ -هافي غالب -يةأف القواعد األصول- ۱ 
على أفعاؿ  عةتنشأ من استقراء األحكاـ ، وذلك بتتبع األحكاـ الواق هافإن يةوعمـو وخصوص أما القواعد الفقه

تجلب  قة: )المشة، مثل: قاعدةواحد ةتحت قاعد هاالمكلفين في الفقو ، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباى
 .): )التابع تابع ةالتيسير(، وقاعد

عن  ةفهي متأخر  يةأما القواعد الفقه يةللجزئيات والفروع الفقه قةساب يةأف القواعد األصول -۲ 
من القواعد والضوابط التي تجمع األحكاـ  عةعن مجمو  ةفي الغالب عبار  ها؛ ألن يةالجزئيات والفروع الفقه

 . ية، وما كاف كذلك فإنو يكوف متأخراً من الفروع الفقه ةالمتشابه
تركز على جانب االستنباط ،  هاأسرار الشرع وِحَكِمِو ؛ ألن امنه همال يف يةأف القواعد األصول- ۳ 

شيء من أسرار الشرع ومقاصده ،  امنه همال يف هاوتالحظ جوانب التعارض والترجيح ، وىذه القواعد وما شابه
 "ال ضرر وال ةب الدين القرافي، فمثاًل قاعدهاذلك، كما نبو إلى ذلك ش امنه هم، فإنو يف يةأما القواعد الفقه

 . ، وىكذا عةأف دفع الضرر ورفعو من مقاصد الشري امنه همضرار" يف
في  هاا اللذاف يستعمالنىم، ولذلك فإف المجتهد والفقيو  لةتتعلا باألد يةأف القواعد األصول  4 -

تتعلا بأفعاؿ المكلفين ،  هافإن ية، أما القواعد الفقهنةالكتاب والس لةمن أد يةاستنباط األحكاـ الشرع يةعمل
  .عمـو الناس لها؛ بل يستعمالمجتهدينو  فقهاءليس مقتصراً على  لهاولذلك فإف استعما

)النهي يقتضي التحريم( ال تفيد  ة؛ فمثاًل : قاعدةتدؿ على الحكم بواسط يةأف القواعد األصول -۵ 
[. أما القواعد 23إلى الدليل كقولو تعالى: "وال تقربوا الزنا" ]اإلسراء: هاتحريم الزنا بمفرده، بل ال بد من إضافت

اليقين ال يزوؿ بالشك( تفيد طرح أي أمٍر مشكوؾ فيو  ة، فمثاًل: )قاعدةتدؿ على الحكم مباشر  هافإن يةالفقه
 .إلى أمر آخر هامن غير إضافت

بين  ةؾ عددًا من القواعد تكوف مشتركإال أف ىنا يةوالقواعد الفقه يةفروؽ بين القواعد األصولىذه  
النوع من  ىذا لة، ومن أمث يةوصفات القواعد الفقه يةصفات القواعد األصول هاالفقو وأصولو ، حيث تصدؽ علي

تعلا بأصولو، ولذلك فإف  لهاتعلا بالفقو، و  لها ة(، فهذه القاعدة: )األصل في األشياء اإلباحةالقواعد: قاعد
 .يةفقه يةأصول ةقاعد ةىذه القاعد
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 الکتاب مةمقد
 

 أمور: سةالعنواف خم ىذاسنتناوؿ تحت 

 .الهدايةحات ممساو  حيأقساـ التصح ،الهدايةصاحب  حاتلمصط،ف الکتاب يتعر  ، المؤلف مةترج

 المؤلف: مةترج

 ،توسدراو  تويشخص، ہالديالکامل ،م موأمور:اس نو ستةع فالبد اف نعرؼمؤلف  يأ مةترج أردنا ذاإ       
. تومؤلفاو ، تو،وفا توتالمذ ،خوو يش  

 الکامل : مهاس

  .يالرشتان ينانيالمرغ يبکر الفرغان يل بن أبيل بن خليبکربن عبد الجل يبن أب ين أبو الحسن عليالد ىافبر 

 ،بخارا،سمرقند ہومن بالد،نهرم ماوراء اليقالأم من يالفرغاف اسم اقل، مواس يعل ،تويأبوالحسن کن ،بون لقيف الدىابر 
 .المؤلف يوف قرية ولدوالرشداف اسم أقليم المذکور،الرشتاف فاراب ،شاس،مرغيناف اسم بلدمن اإل،يةدبوس ،مرغيناف

 الده :ٌم

.األصح ىوو  ھ 411 :يوالثان  ھ 425 :وؿاأل :قوالف ىناؾ   

 :ٌةوالشخص سةالدرا

 يالقاض لوحجرخا يوترعرع ف يطفل فترب ىوو  هثم مات أبو  هبلد يف لووأصو  قوالف يوبأ یعل قرأ              
 يةالعرب اللغةالکالـ و  نوتعلم م يالسرخس مةشمس األئ ةمن تالمذىو و ناف يابمرغيب وکاف قاضيماـ عمربن حباإل

ن يمحمد بن محمد بن الحس عةيج الشر ا منهثم استفاد من  تواينسأطوؿ حيللتبرک ولم  ثايحد يوعل قرأ ،واألدب
 .کتساب العلمال ذلق الزماف  يالعلماء ف ةکعاد  يسالمالعالم اإل يتجو ؿ فثم  ومازاؿ طفال

في " الفوائد البهية في تراجم السادة   : يوف يهنو اللک يعبد الحخ يالش يةناقوؿ فضليکفيف تويوأماشخص                 
ضال "كاف إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلـو ضابطا للفنوف متقنا محققا نظارا مدققا زاىدا ورعا فا "الحنفية

.اىػالمذىب العيوف مثلو في العلم واألدب  ولو اليد الباسطة في الخالؼ والباع الممتد فيتر  ماىرا أصوليا أديبا شاعرا لم

وصاحب المحيط  -قاضي خاف  -عصره كاإلماـ فخر الدينتقدـ أىل وأقر لو بالفضل وال            
  .ىم" وغير  ية. والشيخ زين الدين العتابي . وظهير الدين البخاري صاحب " الفتاوى الظهير  ةوصاحب الذخير 

 :شٌوخه

عصره كمفتي الثقلين نجم الدين " أبي حفص عمر النسفي " . وابنو أبي الليث "  مةتفقو على أئ            
أحمد النسفي " . والصدر الشهيد " حساـ الدين عمر " . والصدر السعيد " تاج الدين أحمد " . " وأبي عمرو 

   .ىم" السرخسي "  وغير  مةعثماف البيكندي " تلميذ شمس األئ

:تهتالمذ  
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جالؿ الدين الفرغاني  ، محمد أبو الفتح ين الفرغاني،عمر نظاـ الد ين الفرغانيأبوبکرعمادالد تومن تالم        
.أبوالفتح زيدالدين عبد الرحيم بن أبوبکرحفيد المؤلف صاحب الفصوؿ العمادية  

 وفاته:

.بسمرقند 485ل يوق ىػ  482  ةثالث وتسعين وخمسمائ نةتوفي رحمو اهلل س            

:همؤلفات  

المذىب" نشر  ، ى "هتمنال ية" كفا ، " الهداية "  "   ، "التجنيس والمزيد"،" المنتقى "من مؤلفاتو               
وكتاب في " الفرائض " . "مختارات النوازؿ"،مناسك الحل ""   

 :المبتدي ٌةفً شرح بدا "الهداٌة "التعرٌف بالكتاب  

بن الحسن رحمو اهلل  أشهر كتب المؤلف ، جمع فيو المؤلف بين الجامع الصغير لالماـ محمد  ىوو             
ليو ، ورتبو ترتيب الجامع الصغير ، كما صرح إ ةالضرور  ا إال فيما دعت ىمومختصر القدوري ، ولم يتجاوز 

اختاره محمد بن  األحسن فاقتفيتو ، تبركا بما  ىو، حيث قاؿ : رأيت ترتيب الجامع الصغير    مةبذلك في المقد
 .(  ة، بل المخطوط   عةالمطبو  ةفي النسخ ةغير موجود مةرحمو اهلل ) وىذه المقد الحسن

 يةشرحو بكتابو : كفا المبتدي ، وكاف قد  يةشرح لكتاب المؤلف نفسو : بدا ىو الهدايةوكتاب             
، ولما تبين للمؤلف  ةنوي عن مفتاح السعادهنقلو اللك كتاب عزيز يقع في ثمانين مجلدا كما   ىوالمنتهى ، و 

بصدده ، وافتتح بتأليفو  الذي نحن  لهدايةابوسماه  ولخصووخشي أف يهجر ، شرح المتن ثانيا  اإلطناب فيو ، 
 .  ىػ 465 نةس ةظهر يـو األربعاء من ذي القعد

: روي أف صاحب   " ية" العنا الهدايةشرحو على  ةالدين البابرتي رحمو اهلل في فاتحويقوؿ أكمل             
ف ال يفطر أصال ، وكاف يجتهد أ ةوكاف صائما في تلك المد ،  نةس ةبقي في تصنيف الكتاب ثالث عشر  الهداية

أو  بةأحد الطل يطعمو فإذا راح كاف تى خادمو بطعاـ يقوؿ : خلو ورح ،صومو أحد ، فإذا أ ال يطلع على 
 [11/ 1 الهداية شرح العناية ]. العلماء بين مقبوال ،مباركا كتابو وورعو زىده ببركة فكاف،ىمغير 

، وتوافرت عليو جهود بعده  الهداية أصيل في فقو السادة الحنفية ، وعليو اعتماد جل من جاء  وكتاب          
والمتتبع للكتب مختصر ، ومنهم المخرج ألحاديثو ،ومنهم اللو ،  محدثين ، منهم الشارح الفقهاء و الأئمة كبار 

   .المذىب كتب يرى أنها نافت على المائة ، وىذا دليل على أىميتو بين    بالهداية المتعلقة 
 : الهداٌةبعض ماقٌل فً كتاب 

 قاؿ صاحب "کشف الظنوف"

  في الشرع من كتب  لهاكالقرآف قد نسخت *** ما ألفوا قب  الهدايةاف 

  ** يسلم مقالك من زيغ ومن كذب  هاواسلك مسالك ىافاحفظ قواعد

  : هافي حق الهدايةماـ عماد الدين ابن شيخ اإلسالـ صاحب وأنشد اإل

  يهدي الهدى ** إلى حافظيو ويجلو العمى  الهدايةكتاب 

 فالزمو واحفظو ياذا الحجى ** فمن نالو ناؿ أقصى المنى
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كتاب   عةالديوبندي : ليس في أسفار المذاىب األرب ہشا الكشميريماـ المحدث محمد أنور قاؿ اإل
نفس ، بكلمات   ات في تفقو همفي تلخيص كالـ القـو ، وحسن تعبيره الرائا ، والجمع للم الهدايةكتاب   بةبمثا 

  درر وغرر . لهاك

 الهدايةل أف أکتب حسب طراز يولوق ريأف أکتب حسب طراز کتاب فتح القد يمکننيقوؿ يوکاف 
 .أسطر ةأف أ کتب عد يمکننيال

 الهداية، ي،البخار  اهلل: کتاب  عةاألرب ىطراز کل کتاب ماعد ىع أف اکتب عليقوؿ أنا أستطيوکاف 
 . يتعال اهلل مورح يللروم يوالمثنو 

، ولم يتفا على  الهدايةمثل كتاب  عةلماء : لم يخدـ كتاب في الفقو من المذاىب األربقاؿ بعض الع
وقيل في  الهدايةوالمحدثين والحفاظ المتقنين ، مثل ما اتفقوا على كتاب  فقهاءالشرح كتاب في الفقو من  

  مفتاح السعادة : كتاب فاخر لم تكتحل عين الزماف بثانيو .

     :مصطلحات الكتاب

عقليا )ولما تلونا( إذا كاف ثابتا في الكتاب أف يقوؿ: )لما بيننا( إذا كاف الدليل  إف من اصطالحاتو            
بقوؿ  , وإذا قاؿ: )وإنما كاف كذا لألثر( فمراده الحكم الثابت نة)ولما روينا( فيما إذا كاف ثابتا بالس  العزيز 

  ا: لما روينا, ولما ذكرنا. همالصحابي, وقد ال يفرؽ بين األثر والخبر ويقوؿ في

على  الحديث لم يحملوه  مة( يريد بو أف أئ-ؿهو المج ةبصيغ-فالف على كذا إذا قاؿ: )يحمل ما رواه  :امنهو
الشافعي رحمو اهلل تعالى  المعنى المذكور، كما قاؿ في نواقض الوضوء، وإذا تعارضت األخبار يحمل ما رواه 

  قاء فلم يتوضأ.  أف النبي صلى اهلل عليو وسلم:  ىوعلى القليل؛ فإنو أراد الحديث و 

بمن تقدـ من   إقتداءً  ئیأفى ر  لكنو ر المعنى, هو أنو ال يذكر الفاء في جواب أما, قالوا: اعتمادا على ظ :امنهو
 كذلك.   همبعض المشايخ من السلف, فإنو وقع في بعض عبارات

  و كذا( ويقيم الدليل العقلي. يالعقلي بالفقو فيقوؿ: )والفقو ف أنو يعبر عن الدليل :امنهو

  مذىب ذلك الفالف.  أنو إذا قاؿ عن فالف, يريد بو أنو روى عنو ذلك، وإذا قاؿ: )عند فالف( يريد بو  :امنهو

, فإنو يريد بو بةالتصرفات واألجو  أنو متى وجد بعد قاؿ: )رحمو اهلل أو العبد الضعيف( أو مثل ذلك في بعض  :امنهو
أف يعمي  لةقاؿ رضي اهلل تعالى عنو: معنى ىذه المسأ المتكلم تواضعًا كقولو: في باب المهر,  ةنفسو, ولم يذكره بصيغ

برضي  ةعلى حمار أو فرس..إلخ، غير أف بعض تالمذتو بعد وفاتو صار يُػَعبػُِّر تار  هايتزوج جنس الحيواف دوف الوصف بأف 
  . اؿ: العبد الضعيف ال غيرق ىوبرحمو اهلل تعالى, والذي حرره  ةاهلل عنو كما ىنا, وتار  

باسم الكتاب  أنو يذكر أوال مسائل القدوري ثم مسائل الجامع الصغير في أواخر األبواب, وال يصرح  :امنهو
 .ةإال إذا كاف ىناؾ مخالف
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 لةمواضع قلي قوؿ: فإف قيل كذا, إال في يلسؤاؿ المقدر بال تصريح بو, وال أنو يأتي بالجواب عن ا :امنهو  
 يالذ ىنباب الر  يوف يةضحکتاب األ  نهاية يکتاب الحل وف  يةابد يقرار،وفباب االستثناء من کتاب اإل يکماف

 .رذلقيد العدؿ وغي يوضع علي

في  لةبالمستعم  لةفي البعيد, وإلى المسأ لةالمستعم ةأشار إليو بأسماء اإلشار  لةفي مسأ ريم النظيإذا أراد تقد :امنهو
  القريب.

 .خياختالؼ المشا يال ةاشار "کذاقالوا" :هامنو

 ارنا"يد يقاؿ "ف ذاإ ،وکذانهربالد ماوراء ال خمشائ بوخنا"المراد ي"قاؿ مشا:هاومن

 .يةليوالذ يةالضمن لةالمسئ يال ةشارإ"ثم" :هاومن

 . بهاـإ شکاؿ وإاو الجواب عن  قةالمطل ةد العباريي"لتقہ:"معناهاومن

 .األصل يعلع ي"للتفر ىذاذاثبت إ": هاومن

 .الفرع ياألصل أوعل يع علي"للتفر ىذا" يعل:هاومن

 .جوع من و يلتفر ا یال وأل يالتعل يال ةاشار"ىذاألجل  أو ذاله":هاومن

 .السفر والحضر يف قوفار يوسف اليکاف أبو   ي"المبسوط" لالـ محمد بن حسن الذ بود ير ي"األصل ": هاومن

 .النص لةدال ىال ةبکذا"اشار قو"ألح :هاومن

فالف كذا, إال إذا  األخير, كما إذا قاؿ عند فالف كذا, وعند فالف كذا, وعند  المذىب اعتماده على :امنهو
  صرح بالمفتى بو قبل ذلك. 

 :مهح وأقساٌالتصح

 :طرؽ ةا عدهممن، ولکل واحد يو االلتزام يحين :الصر ينوع يح عليالتصح

 أقسام: عةأرب ًعل  ًحٌالصر

 . يفتيبو و  يالفتو  يوالکالـ نحو  عل يمع الحصرف يکوف بلفظ الفتو يما.۱

 . يوعل يفتيالکالـ نحو  يبدوف الحصرف يکوف بلفظ الفتو يما.۲

 .کد من األوؿآ ياألصح والثان ىوح ،يالصح ىو لوکقو   حةکوف بمشتقات الصيما.۳

 . ہريمن غ يولأ يول فياالعتماد،واسم التفص ي،علجواألو  ىو ر،هاألظ ىو لوالکلمات کقو  يةقبکوف بيما.۴

 طرق: له ًوااللتزام



16 

 

 .األبحر يخاف وملقيقاض يدأب فتاو ىو م القوؿ الراجح و يتقد.۱

 .الجواب بدوف  كهاوتر أ حةالمرجو  ىبلجواب عن المذاوا لوير القوؿ الراجح وذکردليتاخ.۲

 .خنايمشا يوعل لوکقو   لوقائ يال حالقوؿ الراج بةنس.۳

 .يةالراو ىر ظا نوکو  المتوف أو يالراجح فؿ دراج القو إ.۵

رالجواب يصيل هأخر  لةاألد يؿ الراجح وفالقو  يث قدـ فيح ين األوؿ والثانيجمع ب الهدايةوصاحب 
 .ضايأ حةالمرجو  اىبعن المذ

 .الرابع ىلإجرا ىلممن الثالث و  ينثم الثا  يمن الثان ياألوؿ أقو  يوثم ف  يمن االلتزام يأقو  يحيالصر 

 :مسامحات صاحب الکتاب

" أو"ابن يناوصاحب لأح "ي"والصحكةيمل ياب يالسالـ البن يوعل لو"لقو مةذاف واالقاباب األ يقاؿ ف
 رث وابن عمرالخيث قاؿ "لمالق بن حو يح سةکتاب الصرؼ بنف  يف بو" أو"ابن عمر"کماصرح يعم ل

 .بدوف الواو ح ارکعوايوالصح"وارکعوا واسجدو"ةالصلو صفةباب  يقاؿ ف

ح ي"والصح نةدجا ن وضع أبايوسلم ح يعل اهلل يصل لوالجنائز "کذاقا يعل ةالصلو باب يقاؿ ف
 . اهللبعبد يالنب ہريثم غ يالعز  عبد موواس نيذوالبجاد

خالفا للشافعي رحمو اهلل  لهاونف هافرض ةجائز  بةفي الكع ةالصال :بةالکع يف ةباب الصلو يقاؿ ف
الخالؼ أحد من ىذاذکر يولم  يةکتب الشافع  يکماف  بةداخل الکع ہتجوز عند ةح أف الصلويا والصحهمفي

 .أصحابنا

ث يناولحديلمارو ر ظهاال ةمثل کفار ة"والکفار  ةوجب القضاء والکفاريکتاب الصـو باب ما  يقاؿ ف
ح يوالصحر"يخي لوقو  يف يالشافع يعل جةحىو ث ( و ي)الحد ىلكت وأ ىلكت اهللارسوؿ يقاؿ  نوفا ياالعراب

 ىوناکماين مسکيطعاـ ستإن و ي شهراـ ي،ص بةعتاؽ رقإ ثةن الثاليربيخيوال نالب حسب قو يوجب الترتي نوأ
 .زيوالوج صةالخال يمصرح ف

 ىلإث ابن عباس الخ المتبادر يحد يف يرو  يحت فةالصبح بمزدل ةن ذکرصلويحراـ حباب اإل يقاؿ ف
 بن عباس بن مرداس نةکنا ىناىا بو ح اف المراديلکن الصحو  شهورابن عباس الم اهللعبد بواف المراد  فهمال

  . بوح يالتصر  ىولفاأل

 . بهمکت  يمصرح فىو کما  ہس برکن عنديح ليرکن والصح نوأ ينفس الباب بعدسطرواحدقاؿ الشافع يقاؿ ف

عن  يواعتمر  يحج يوالسالـ قاؿ ف يوعل نوفا يةث الخثعمير"لحديباب الحل عن الغ يقاؿ ف
 .أصحاب السنن ہن کماروايرز  ث أبويحد يف نوإ تةالصحاح الس يذکرفيلم  يق"مع أف لفظ اعتمر ياب
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کتب   يمصرح فىو عند مالق کما توح حرمي"الصحباطل وقاؿ مالق جائز عةباب النکاح "نکاح المت يقاؿ ف
 . يوعمل عليال أوما ىبوس مذيمال بوکتا  يذکرفيال نومع أ ہمؤطأ يف عةالمت مةث حر يماـ حدوقد ذکراإل يةالمالک

بن صخرأوسلماف  مةح سليبن صخرالخ والصح سهلث أوس بن صامت و ير"لحدهافصل الظ يقاؿ ف
 .الکتب سلماف  يمنقوؿ فىو کماىر بن صخرألف اسم المتظا

  .افيالب يةغا يعباداف کماف یح من العلث اليعباداف"والصح یال يةباب العشروالخراج" من الثعلب يقاؿ ف

أصاب  واذا أجرواحدلو  اخطأ ذاإ تهدوالمج ،صاحب الکتاب ايهف حتسام تيضع الان المو م ةذنب ىذه
 .ن ير ين األخيللمجلد توولم أتناوؿ تسامحا ، جرافأ لوف

 :ًالشروح والحواش

    ، وحواشي ومختصرات: ية، وحديث يةبعض ما يتعلا بالكتاب من شروح فقه ياالت يأذکر ف

  744المصري ت:  : بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى أبو محمد العيني  الهدايةفي شرح  يةالبنا 
وقد ناىز التسعين من عمره .وقد أثنى عليو  وأتم تحريره ، يةعند تدريسو للهدا بةىػ ، بدأ تأليفو من كتاب المضار 

لحقائا في ا ورمز. . الهدايةشرح  يةشرح صحيح البخاري ، والبنا الباري  ةاللكنوي وقاؿ ) قد طالعت عمد
في  نظر  عة، وس هال األحاديث ، وكشف معانييجدا ، ولو بسط في تخر  ةمفيد لها.وك. .  شرح كنز الدقائا 

 . ي لكاف أجود وأجود (المذىب التعصب ةولو لم يكن فيو رائح  ،لهاالفنوف ك

   : 3/372حاشيتو :  ىػ ) قاؿ ابن عابدين في  662التوشيح : سراج الدين عمر بن اسحاؽ الغزنوي ت 
 .  ر التوشيح (هو الترشيح ، والمش هاوفي بعض النسخ التشريح ، وبعض

  ال م ىوىػ و   843بن مبارؾ شاه ت :  : معين الدين الهروي بن عبداهلل محمد الهدايةشرح  يةالدرا
 .مسكين شارح الكنز

   1/153حاشيتو  مةفي مقد تمل كما ذكر ابن عابدين ک: أحمد بن سليماف بن كماؿ باشا ، ولكنو لم ي الهدايةشرح   

   رسم المفتي   لةشمس الدين الحريري ، ذكره ابن عابدين في رسا ة: قاضي القضا الهدايةشرح   

  الهدايةأفضل شروح  من  ىوىػ و  675: للمحقا أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ت :  يةالعنا  ،
نوي هوقد وصفو اللك(، يةجليل معتبر في البالد الروم شرح  ىو) وقد أحسن فيو وأجاد و  ةقاؿ عنو حاجي خليف

  حافظ ضابط لم تر األعين في وقتو مثلو ( متبحر  اماـ محقا مدقابأنو 

  ىػ اعتنى فيو  647األقراف : أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي االتقاني ت :  ةالبياف ونادر  يةغا 
حافل ، كما نعتو القرشي بأنو شرح  مع االستدالؿ والترجيح ، وقد وصفو ابن حجر بأنو شرح  المذىب بتحرير

 .  نفيس يتسم بالطوؿ واالتقاف 

  ىذاىػ و  615  السروجي : أحمد بن ابراىيم بن عبد الغني ت :  ية: الشهير بغا الهدايةشرح  يةالغا 
   إلى باب اإليماف . المؤلف صل فيوو يتم بل لم الشرح 
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  ألفو عند   ىػ  751اـ ت : همفتح القدير : كماؿ الدين بن عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابن ال ،
سراج الدين عمر بن علي  الهداية على وجو االتقاف والتحقيا على قارىء  ىا، وكاف قد قرأ يةتدريسو للهدا

، وأتمو  لة( وصل فيو إلى كتاب الوكا ةمر  ةالبابرتي ست عشر  على  الهدايةأنو قرأ  هذاالكناني ، )وسبب تلقيبو ب
  .هامن أمتن الشروح وأبرع ىوتكملتو نتائل األفكار .و  من بعده قاضي زاده في 

  ىػ 555:  علي بن محمد بن علي حميد الدين الرامشي الضرير ت  مة: للعال يةالحميد الفوائد  

  جالؿ الدين الخوارزمي الكرالني ، من علماء القرف الثامن  الهدايةشرح  يةالكفا :   

  ىػ ، ولو  638الكاكي ت :  : قواـ الدين محمد بن محمد بن أحمد البخاري  الهدايةالى شرح  يةمعراج الدرا
  .عيوف المذاىب 

   ىوىػ ، و  615  : الحسين بن علي بن حجاج بن علي حساـ الدين السغناقي ت :  الهدايةشرح  يةهاالن 
 .، ولو شرح التمهيد في قواعد التوحيد ، والكافي  يةأوؿ شرح للهدا

  يةالمسمى بالوقا الهداية: محمود بن عبيد اهلل المحبوبي ، ولو مختصر  يةالكفا يةهان.  

   معا .  الهدايةو  شرح للوافي  ىوالكافي في شرح الوافي : عبداهلل بن أحمد حافظ الدين النسفي ، و
 ىػ 615 ت :

   السيد الشريف الجرجاني  الهدايةشرح :   

   ىػ 633: ابراىيم بن علي بن عبد الحا الواسطي ت :  الهدايةشرح  

  المغني في أصوؿ الفقو ىػ ولو  651: جالؿ الدين عمر بن محمد الخبازي الخجندي ت :  الهدايةعلى  يةحاش  

  نوي ه: أبو الحسنات اللك الهدايةعلى  يةحاش  . 

  ىػ  785  ت :  نة: أبو الفضل محمد بن محمد الثقفي الحلبي المعروؼ بابن الشح يةهاالن يةهان   

  الهدايةجمع فيو رجاؿ  ىػ ،  1253نوي الهندي ت : ه: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللك الهداية مةمقد  ،
 يةالدرا لةوجعل لو ذيال سماه مذي

      ىػ 627: أحمد بن الحسن ، ابن الزركشي ت :  الهدايةمختصر شرح السغناقي على  

   اسم المؤلف كامال  ، ولم أقف على  ةر هو : عصاـ الدين ، ذكره ابن عابدين في حاشيتو المش الهدايةشرح   

   البزدوي ، وشرح  : عبد العزيز بن أحمد البخاري ، شرحو الى النكاح ومات ، ولو شرح  الهدايةشرح
  األخسيكثي

  ىػ 645يكملو ، ت :  لم  الهداية: علي بن عثماف ، ابن التركماني ، ولو شرح على  الهدايةمختصر  يةالكفا  

  التفريد في مختصر  للسغناقي ، لو  الهداية: محمود بن أحمد القونوي ، اختصر فيو شرح  يةهاالن ةخالص
  .عجاز، اإل يةالتجريد ، البغ

 .يةاألرد يف وىوبندو يد ستاذبدارالعلـواأل يڑل أحمد السکرويلجم الهدايةأشرؼ 

  :  الهدايةمخرجو أحاديث 
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  في  يةتخريجو : الكفا ؼ بابن التركماني ، واسم و عالء الدين علي بن عثماف المارديني المعر  مةماـ العالاإل
   . الهداية ليو تخريل أحاديث إأوؿ من نسب  ىو، و  الهدايةأحاديث  ةمعرف

  الهدايةألحاديث  يةالرا ىػ وكتابو : نصب  653ماـ الحافظ جماؿ الدين عبداهلل بن يوسف الزيلعي ت : اإل    

  ثم سماه  يةأوال الكفا ىػ وسمى كتابو  664ماـ الحافظ محيي الدين عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ت : اإل ،
    يةلو شيخو المارديني العنا

  في منتخب  يةكتابو : الدرا ىػ واسم  743ب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ت : هاماـ الحافظ شاإل
    يةمختصر لنصب الرا ىو، و  الهدايةتخريل أحاديث 

  فيما فات من تخريل أحاديث  األلمعي  يةواسم كتابو : منىػ، 768ماـ الحافظ قاسم بن قطلوبغا الجمالي ت : اإل
   للزيلعي . الهداية

  ،ابراىيم بن علي الدمشقي ، والقاضي  يةالسروجي صاحب الغاضمن شرحو الفقهي مثل: هاوىناؾ صنف خرج
لح الدين مص مةوالعالاـ صاحب فتح القدير،همبن ال والكماؿ ،ية، والعيني صاحب البنا يةوالبابرتي صاحب العنا

التنبيو على أحاديث  هاذكر في الهدايةعلى  نةعلى شرح ابن الشح يةحاش لو  ، مصطفى بن شعباف السروري
  وحديثا . هافق الهدايةاىتماـ لعلماء الهند وباكستاف ب ،وىناؾ  الهداية

ولوال ضيا  الجهد المتواضع الذي أسأؿ اهلل بو القبوؿ واألجر ،  هذاتمامو بإماعزمت على  ىذاوأخيرا 
 المشاغل لكاف أحسن وأجود ، ولكن كما قيل :  ةالوقت وكثر 

 تماـ المقاصدإأف يسعى ولي ** س عليو  وعلى المرء

الباطل من  يوتأي ال ہوحد هللفالکماؿ لکتاب ا بووقار أالکماؿ  يقد وصل إل ىذا يبحث ف أ ظّن أوما
 :ينبهاصاأل العماد من قوؿ رايخىذا يجد فأوال فووالمن خل يودين يب

لکاف  کذا ديحسن ولوز ألکاف  ىذا ريلوغ ہغد يقاؿ ف ـو إالي يکتب إنساف کتابافي نوت ايأر  يإن"
الء يإست يل عليدل ىذاو  عظم العبرأمن ىذاجمل و ألکاف  ىذافضل ولوترک ألکاف  ىذاستحسن ولوقدـ ي

 ."البشر لةجم يالنقص عل

 ف :يالعبد الضع                      

  نوع يعف ہم شايدحکيس          

 يد العربيالرش عهدمباألستاذ       

 ھ ۱۱/۱۱۲۱ /۳۲                     
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 الفهرس

 

  (۱..........................). كلمة المؤلف..........................................

 (۱....................).مخلص الکتاب: ............................................. 

 (۱....... ............). ...................مقدمة العلم.............................. 

 (۳ ..............................).........  التعريف بالفقو........................ ....

 (۳ ..............................)موضوعو.............................................

 (۳ غايتو......................................... .....................................)

 (۳فضيلتو..............................................................................)

 (۴ ....).................................... ..................................استمداده

 (۵ )......................... . ....................... ............ ......متعلقات الفقو

 (۵ ...................)......... .. ...................................... مخلص الفقو:

 (۵ ................................... ................................) فقهاء:الطبقات 

 (۵............... ).............. ........ ...................طبقة المجتهدين في الشرع

 (۶.................. )................... ....... ..........المذىب طبقة المجتهدين في
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 (۶............... ........ .......... ............. )طبقة أصحاب التخريل من المقلدين

 (۶ ........... ..........)................... .......طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين

 (۶ .......................)...................... ...طبقة أصحاب التمييز من المقلدين 

 (۶.........................).....................................طبقةالمقلدين المحض، 

 (۲)..........................  ................................ ........... :طبقة المؤلف

 (۲...................... ) ...................................... ...... طبقات المسائل:

 (۲................... ) . ............................ ..................مسائل األصوؿ: 
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 (۲......... )........ ....................... ............................ مسائل النوادر:

 (۲.............. ). ................ ................................ و الواقعات: الفتاوی

 (۸............ ) ....................... .................. .............. أجزاء المسئلة:

 (۸........... ) ......................................... .. ............. نفس المسئلة :

 (۸..................................... ......... ...................... ) دليل المسئلة:

 (۸........ ). ................................................ ...الدليل يکوف نقلياوعقليا

 (۸........ )................... ........... . ............................ حکم المسئلة:

 (۲...... ). ........................... ........... . .........التعريف باألحكاـ التكليفية

 (۲............. ). ........ ......................................... .............الفرض

 (۲.. ............. ). ............................................. ........... الواجب :

 (۲................. ). ... ...................................... ........مهاالسنة وأقسا

 (۲) ............................................. . ............ والمستحب :المندوب أ

 (۱۰) ....... ........................................................ . ....... المباح :

 (۱۰................................... . ........ .......................... ) التحريم :

 (۱۰. . . . ...... ......................... )...........................المكروه وأقسامو

 (۱۰......... ........ ).... . . . ..... ..... الفربين القواعد الفقهية والقواعد األصولية:

 (۱۲. )............ ..... ..... . ......................................... مقدمة الکتاب

 (۱۲.......... )..... ... . ..... ......................................... ترجمة المؤلف:

 (۱۲.......................... . . ..... ........ . .... ................. ) اسمو الکامل :

 (۱۲... ) .................................... ..... ..... .... ..... ............ : ہميالد

 (۱۲). ........................ ..... ..... .. . .......... ..........  الدراسة والشخصية:

 (1۳)...... .......................... . ......................................... شيوخو:
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 ( 1۳) . . ............................................................َ..........: توتالميذ

 (1۳... ....................َ.................. )... وفاتو: ............................. .

 (1۳..................َ................... )... : .................................و مؤلفات
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 (1۴.............. )......... ..... .....................َ...بعض ماقيل في كتاب الهداية : 

 (1۴.........)...................................... قوؿ صاحب "کشف الظنوف"في الهداية

 (1۴) .............. .. ماـ عماد الدين ابن شيخ اإلسالـ صاحب الهداية في الهداية.أشعاراإل

 (1۴..).......... ........ أنور الكشميري الديوبندي في الهداية.ماـ المحدث محمد قوؿ اإل

 (1۴..... ) ... ................. .......................لماء في الهداية......َ قوؿ بعض الع

 (1۴.).......................................................   مصطلحات الکتاب "الهداية" 

 (۶۶.. ) ... ...........................وأقسامو.................................التصحيح 

 (۶۶................. )........ ....... طريا صاحب الهداية في ترجيع األقواؿ............

 (۶۶.......... )............ .. مسامحات صاحب الهداية.................................

  (۱۲.......... )..... ... .... ذکرالشروح والحواشي: ...................................َ..

 (۲۰....... ).............للمؤلف..................................َ...... ةالکلمات األخير
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