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الً؛ إِْذ إِنَّه  لتتضح أمهية كتاب املنهاج؛ باعتناء مصنِّفه به أوَّ الَّذي أدرك مقدار اختصاره،  األوَّ
ى ل ب: وقيمة حمتواه؛ فصنَّف عليه كتابه املسمَّ قائق، مبتدئًا أوَّ ره اكورة االهتامم به، وقاطفًا لثامالدَّ

فهذا كتاٌب فيه رشح دقائق املنهاج، والفرق بني ألفاظه وألفاظ : (، قائالً يف مستهلِّ افتتاحهةالنَّاضج
افعي ر للرَّ  .)١()رمحه اهللا تعاىل املحرَّ

ه بحاجة  لالهتامم؛ ألنه ويبدو أنَّ اإلمام النَّووي كان مبيتًا نيَّته عىل خدمة املنهاج مذ بدأه، وأنَّ
مة كتابه  ح هبذا يف مقدِّ جاء خمترصًا من وراء خمترصات؛ إضافة ملا بينه وبينها من سنني متباعدات؛ رصَّ

 .)٢()وقد رشعت يف مجع جزء لطيف عىل صورة الرشح لدقائق هذا املخترص: (املنهاج فقال

ا من عارصه، وأدرك علوَّ هظهذا صنيع مؤلِّفه، وهذه ح امته، وشموخ قامته، وته عنده، فأمَّ
الطائي  ين أبو عبداهللا حممدمجال الدِّ  ورسوخ علميَّته، وبروز أهليَّته، فشْأٌن آخر؛ فهذا شيخه،

؛ كان من أوائل غةو واللُّ حْ م يف النَّ األستاذ املقدَّ ؛ وهو صانيف السائرةالتَّ  ، الَّذي له)٣()هـ٦٧٢- ٦٠٠(ايناجليَّ 
ني بإنتاجه العلمي؛ فكان ممَّن امتدح كتابه ياإلمام النَّوواملتابعني ملؤلَّفات  كام َأنَّ يف مدحه املنهاج، ، واملهتمِّ

                                                        

 ).١/٢٥(ج دقائق املنها  )١(

 ).٦٦(ص منهاج الطالبني  )٢(

 .)٢٨٦- ٣/٢٣٧،٢٨٥(، )١/١٦٥(الوايف بالوفيات  ،)٦٨- ٨/٦٧(طبقات الشافعية الكربى  :ُينظر  )٣(
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ج به  - وهو شيخه-للمنهاج  واهللا لو : (فقال بعد أن وقف عليه؛ إِْذ متنَّى َأْن لو حفظه، وذلك النَّوويثناء يتوَّ
، وهذه شهادُة )٤()فاظهوعذوبة أل ،حلفظته، وأثنى عىل حسن اختصاره ؛استقبلت من أمري ما استدبرت

م يف زماننا  َحكَّ ا تندرج حتت لواء وثيقة االنتاج العلمي املُ فخٍر، هلا مدلوهلا املتني، وعمقها الغوير؛ كام أهنَّ
 !.اليوم

ة، يف زمانه، وبعد مماته، حتَّى مضت  ة، والفقهاء خاصَّ وتوالت بعد هذا عناية العلامء عامَّ
نني؛ فأصبح املنهاج حمورًا  تدور حوله اجلهود، وعينًا تنبع منها الفوائد، ومؤدبة تفوق بفريدها السِّ

 .وحتيفها كلَّ املوائد

ميل مهَّة لرشح  ين حممد بن أمحد الرَّ ْمُت وغريه، فقد حدت بالعالَّمة اإلمام شمس الدِّ وملا َقدَّ
مته بمدح  ح مقدِّ  ،قد مأل علمه اآلفاق( :وثنائه عىل كتابه املنهاج فقال اإلمام النَّووي،املنهاج، فوشَّ

 ،وتسكب عىل حتصيله العربات ،له يف املخترصات ٍف مصنَّ  وأجلُّ  ،وأذعن له أهل اخلالف والوفاق
 ،هبر به األلباب ،سج عىل منواله املطامحومل تطمح إىل النَّ  ،من مل تسمح بمثله القرائح ،كتاب املنهاج

 ،أليفأبدع فيه التَّ  ،الوجوه كريمة األحسابآت املسائل بيض وأبرز خمبَّ  ،وأتى فيه بالعجب العجاب
ب املقاصد البعيدة وقرَّ  ،وأودعه املعاين الغزيرة باأللفاظ الوجيزة ،صيفصيع والرتَّ نه بحسن الرتَّ وزيَّ 

                                                        

 .)١٨(حتفة الطالبني ص  )٤(
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ويطلع  ،ويباهل املخترصات بغزارة علمه ،الت عىل صغر حجمهفهو يساجل املطوَّ  ؛ديدةباألقوال السَّ 
 :ولقد أجاد فيه القائل حيث قال ،وضياءً  مس هبجةً ويرشق كالش ،كالقمر سناءً 

وا َفَلـمْ    َقْد َصنََّف الُْعَلَامُء َواْخَتَرصُ
ِحيَح َمـَع  َع الصَّ   اْلَفِصـيِح َوَفـا َمجَ

ــوَ  ــَع النَّ ــِه َم ــياوِملَ َال َوفِي افِِع   ي الرَّ
  ِمـنْ  َوَذاكَ  َمـاَت   َمْن َقاَسُه بِِسـَواهُ 

- 

ــوُه َكا َيــْأُتوا   ملِْنْهــاِج بِــَام اْخَتَرصُ
 ْ   اْألَْمـواِج   ِجيِح ِعنَْد َتَالُطمِ َق بِالرتَّ

ــَراِن َكاْلَعجــاِج  ــْل َبْح اِن َب ــْربَ   َح
ــزاِج  ــبٍْن َوُســْوِء ِم ــْن َغ   َخْســٍف  َوِم

- 

 

 

ومل تزل األئمة  ؛وسعيه مشكوراً  وجعل عمله متقبالً  ،موفوراً  جزاه اهللا تعاىل عن صنيعه جزاءً 
 .)٥()بإقرائه ورشحه ومشتغٌل  ،لفضله منهم مذعنٌ  كلٌّ  وحديثاً  األعالم قديامً 

م العلم مرتقى عليًَّا؛ إِْذ كان واسطة    فبلغ هذا الكتاب من األمهية مبلغًا عظيًام، وارتقى يف سلَّ
الت واملخترصات؛  ناء فقت عىل الثَّ واتَّ  ،ةافعيَّ ة الشَّ لت عليه أئمَّ وهو الكتاب الذي عوَّ (العقد بني املطوَّ

 ،وتدليل دعاويه ،وحتقيق مسائله ،قيهم لكشف غوامضهقِّ هت أنظار ُحم وتوجَّ  ،ةيَّ ِض ْر م املَ عليه كلامهت
 .)٦()وتبيني مراميه ،عىل معرتضيه دِّ والرَّ  ،وتصويب اعتامداته

                                                        

 ).١١- ١/١٠(هناية املحتاج   )٥(

 ).١/٢(الرساج الوهاج    )٦(
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وقد سمع اإلمام النَّووي ثناء العلامء عىل املنهاج يف حياته، بجميل صنعته، وحسن جودته،   
ى ((و ))املُْؤِمنِ تِْلَك َعاِجُل ُبْرشَ

 ، يفشيخ األدب ،ين الفارقيمة رشيد الدِّ العالَّ   أبياتوقف عىل؛ إِْذ )٧(
 :)٨(مدحه للمنهاج، بقوله

ــتَ اعْ َو  ــالفَ ى بِ نَ ــَحيْ  لِ ْض ــَي   ىنَ تَ اغْ ى َف
ــــــَو    هُ لُ ْضــــــفَ  اهُ َقــــــتُ  بِ ىلَّ َحتَ
ـــنَ  ـــأَ  اً بَ اِص ـــعِ  مَ الَ ْع ـــازِ َج  مٍ ْل   اً َم
ـــ نَّ أَ َكـــفَ  ـــ  نَ اْب   اِرضٌ َحـــ ِح الَ الصَّ

- 

ــــ ــــ طٍ يْ ِســــبَ  نْ َع ــــ زٍ يْ جِ وَ بِ   عِ افِ َن
ـــــ ـــــطِ لَ  بِ ىلَّ َج تَ َف ـــــ ٍف ْي   عِ امِ َج

ـــــمَ بِ  ـــــافِ رَ  الٍ َق ـــــافِ رَّ لْ لِ  اً َع   يِع
ـــَو  ـــأَ َك ـــْن َم ـــ  اَب ا َغ   يعِ افِ الشَّ

- 
 

بكيُّ    :)٩(ومن مجلة الثناء العاطر، ما قاله اإلمام السُّ

ـــ ـــَم ـــالعُ  َف نَّ ا َص ِ كَ  ءُ َام َل ـــنْ امل   اِج َه
ـــاْج فَ  ـــ ْد َه ـــقِّ يَ تَ مُ  هِ لِ يْ ِصـــ َحتْ َىل َع   اً نَ

- 
ـــعَ ِرشْ  ِيفْ  ـــ هِ تِ ـــنْ مِ  الَ وَ  ٌف لَ َس   اِج َه

ــــفَ الكِ  نَّ إِ  ــــفِ   ةَ اَي ــــْح مُ لْ لِ  هِ ْي   اِج َت
- 

                                                        

َلِة َواآلَداِب، )٤/٢٠٣٤(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِيفْ َصِحيِْحِه ِدْيٍث ُجْزٌء ِمْن ًح   )٧( اُب الِربِّ َوالصِّ ِ  الصَّ َىل عَ  َي نِ ثْ ا أُ ذَ إِ  :اٌب بَ ، ِكتَ  َي هِ فَ  ِح ال
ُه ،  َأِيبْ َذرٍّ َعْن ، )٢٦٤٢(، حهُ ُرضُّ تَ  الَ ى وَ ْرشَ بُ  ُج (: اهللاِ  قِيَل لَِرُسولِ َوَسبَبُُه أَنَّ َمُدُه النَّاُس َأَرَأْيَت الرَّ ْريِ َوَحيْ َل َيْعَمُل الَْعَمَل ِمَن اْخلَ

 .، َفَذَكَر اَحلِدْيَث )َعَليِْه؟

 ).١/١٧( حتقيق احلداد- منهاج الطالبني :ُينظر  )٨(

 ).١/١٧( املنهاج السوي : ُينظر  )٩(
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 :)١٠(بقوله -َأْيَضأً - ين األسنويالشيخ مجال الدِّ كام أثنى عليه 

ــ ــاهِ ا نَ َي ــنْ مِ  اً َج ــ اَج َه ــ نَ ْري َغ   ِك اِس
ــادِ  ُِ  رْ ب ــْح مل ــدِّ  يْ يِ ــ نِ يْ ال ــمْ  رُ َام يْ فِ   هُ َت

- 
ــدَ    قــهْ ائِ قَ َح وَ  هِ رِ ْكــفِ  ُق ائِ َقــدَ  ْت قَّ

ـــ ـــا َح َي ـــهَ نْ ا مِ َذ بَّ ـــهْ ائِ قَ دَ وَ   هُ اُج   ق
-  

 

ين الّسيوطي...هذا الشيخ تاج  نَّ أَ  ،ومن جاللة هذا الكتاب: (، وقد قال احلافظ جالل الدِّ
 حِرض ا جاء إىل دمشق أُ فإنه ملَّ  ؛ينوهو يف مرتبة شيوخ حميي الدِّ  ،ين بن الفركاح كتب عليه تصحيحاً الدِّ 

ذينل أوَّ بل هو من : ، قلت)١١()فبعث به إىل الرواحية ؛إليه ليقرأ عليه حني  مقرأ عليه شيوخه الَّ
ة، وقد كان الزمهبل إنَّه  ،مقدمه دمشق  .)١٢()ممَّن بلغ رتبة االجتهاد(مدَّ

  

                                                        

 ).١/١٧( املنهاج السوي : ُينظر  )١٠(

 ).١/١٨( املنهاج السوي : ُينظر  )١١(

 .)٥/٤١٤(ب شذرات الذه  )١٢(
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ِء حني ُتدرك حقائقه، وُيعلم مكنونه ودق ائقه؛ ولذا فال ُبدَّ أن نطَّلع عىل رسِّ تتبنيَّ منزلة اليشَّ
ابقة والالَّحقة، فهذا أوان معرفتها،  مكانة املنهاج، وأسباب انتشاره، وسبقه عىل سائر املخترصات السَّ

 .والقيام بتجليتها

ين الّسيوطي ودقائقه نحو ثالث  ،جملد لطيف ،رحرَّ املنهاج خمترص املُ : (قال احلافظ جالل الدِّ
ن وهو اآل ؛]وستِّمئة[ نيشهر رمضان سنة تسع وستِّ  ،ه أنه فرغه تاسع عرشبخطِّ  ورأيت ،كراريس

 .)١٣()واملفتني ،سنيواملدرِّ  ،البنيعمدة الطَّ 

 -رمحهم اهللا- وقد أكثر أصحابنا : (وحيكي مصنِّفه اإلمام النَّووي بداية التفاته إىل تأليفه فيقول
- )١٤(افعيِّ لإلمام أيب القاسم الرَّ  ؛رُ حرَّ املُ  :خمتٍرص  وأتقُن  ،صنيف من املبسوطات واملخترصاتمن التَّ 

للمفتي وغريه من  معتمدٌ  ؛يف حتقيق املذهب عمدةٌ  ؛وهو كثري الفوائد ،حقيقاتذي التَّ  - رمحه اهللا تعاىل
 ،أكثر أهل العرص فظعن ح ؛لكن يف حجمه كربٌ  ،املطلوبات أو أهمُّ  وهو من أهمِّ ، ... غباتأوىل الرَّ 

 .)١٥()ليسهل حفظه ؛فرأيت اختصاره يف نحو نصف حجمه ،أهل العناياتبعض  الَّ إِ 

                                                        

 ).١/١٧( املنهاج السوي   )١٣(

 ).٣٢٧(وترمجته يف ص  )١٤(

 ).٦٤(صمنهاج الطالبني   )١٥(
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ًا  مته املخترصِة جدَّ ر، نطالع يف مقدِّ ر؛ وبالنظر إىل املحرَّ فتبنيَّ بام سبق َأنَّ املنهاج خمتٌرص من املحرَّ
افعيِّ  طويل، ناصٌّ عىل ما رجَّ : (قول الرَّ ٌر عن احلشو والتَّ حه املعظم من نظٌم خمتٌرص يف األحكام، ُحمرَّ
أصيلالوجوه واأل ٌع يف قالٍب مهّذب اجلملة والتفصيل، خمّمر التَّفريع والتَّ  .)١٦()قاويل، مفرَّ

هن سؤاٌل مفاده ره؟، وجوابه َأنَّ : وحينها يتبادر إىل الذِّ افعيُّ ُحمرَّ  ر خمتٌرص املحرَّ : (ممَّ اخترص الرَّ
 .)١٧()هاية إلمام احلرمنياملخترص من النِّ  ،املخترص من البسيط ؛املخترص من الوسيط ؛من الوجيز

هن ما ُكلُّ هذه االختصارات ك ستدرك أصل املخترص مع ما قد سبق، !؟فإن تبادر للذِّ ؛ فألنَّ
املخترص من هناية إمام  ،املخترص من البسيط ،املخترص من الوسيط ،املحرر املخترص من الوجيز: (بأنَّ 

 .)١٨()الوجيز والوسيط والبسيط للغزايل :من وكلٌّ  ؛املأخوذ من األمِّ  ؛احلرمني

ا عن كتاب ، إلمام احلرمني عبدامللك اجلويني، فقد مجعه بمكة هناية املطلب يف دراية املذهب: أمَّ
، مجعه من دًا؛ ثم خلَّصها ومل يتمَّ ًا؛ قد اشتمل عىل أربعني جملَّ األم، : وأمتَّه بنيسابور، وهو ضخٌم جدَّ

                                                        

 ).٧(ص املحرر  )١٦(

 ).٥/١٣(حاشية اجلمل عىل رشح املنهج   )١٧(

 ).٨/٣٨٤(حاشية العبادي عىل حتفة املنهاج   )١٨(
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افعي، مع واإلمالء، واملسند، َزين ـر املُ ـ، وخمتص)١٩()هـ٢٣١:ت( يطِ يْ وَ البُ خمترص  ثالثتها لإلمام الشَّ
 .)٢٠(هناية املطلب، جلمعه بني أصول إمام املذهب: ، وبه ُيدرك علّو شأن كتاب)هـ٢٤٦:ت(

مُت احلديث عن هناية املطلب؛ لنقف عىل أصله ووصفه، ثم جييء احلديث اآلن عن كتب  وهلذا قدَّ
، رآه مبسوطاً أيضاً، وفيه البسيط: إنَّه حني رشع يف اختصار هناية املطلب يف كتابه: الثَّالثة؛ فأقول الغزايلّ 

طوٌل يعيق عن مطالعته، فضًال عن مدارسته؛ فلم يشأ أن يرتكه عىل هذا البسط، فجاءت فكرة اختصاره يف 
يف جملَّداٍت، فعزم عىل اختصاره يف جملٍَّد، فكان  ؛ وتمَّ له ذلك؛ إالَّ أنَّه مع هذا االختصار، يظلُّ الوسيط: كتابه

 .)٢١(الوجيز: له ذلك يف كتابه

لسلة، ندرك مدى قيمة املنهاج للنَّووي  ، )هـ٦٧٦:ت(وهبذه السِّ ، الَّذي وصل تسلسله الفقهيِّ
افعي اهلامم  ، ليس إىل الرَّ ، بل )هـ٥٠٥:ت(، أو حتَّى إىل الغزايلِّ اإلمام )هـ٦٢٣:ت(وامتداده جلذره املذهبيِّ

                                                        

قال ، )هـ١٧٠(، وأخص تالميذه به، ولد عام الشافعي اإلمام صاحب ،أبو يعقوب ،يوسف بن حييى املرصي البويطي: هو  )١٩(
أبا  إن :وقال النووي يف مقدمة رشح املهذب ،وليس أحد من أصحايب أعلم منه ،ليس أحد أحق بمجليس من أيب يعقوب :الشافعي

: ُينظر[). هـ٢٣١(سنة ومات يف السجن والقيد ببغداد  ،نةامتحن عىل السُّ  ،يعقوب البويطي أجل من املزين والربيع املرادي
 )].٧٣- ١/٧٠(البن قايض شهبة طبقات الشافعية ، )٧/٦١(وفيات األعيان ، )٢/٤٠١(الكاشف 

 ).٦٣٤- ٦٣٠(املحتاج ص ، سلم املتعلم)٣٥(الفوائد املكية ص: نظريُ   )٢٠(

 ).٦٣٤- ٦٣٠(سلم املتعلم املحتاج ص: ُينظر  )٢١(
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فحسـب، بل إنه قـد أدرك التَّامم، بمجاوزته العصــور واأليام، ليمسك ) هـ٤٧٨:ت(وال إلمام احلرمني 
مام، ويلتقي بمؤسس املذهب افعيُّ اإلمام : بأصل الزِّ  .)٢٢()!!هـ٢٠٤:ت(إنَّه الشَّ

نَّووي عىل منقبتني رئيستني وبام سبق يظهر متيُّز املنهاج عىل غريه من املخترصات، وقد نبَّه اإلمام ال
 :)٢٣(مها) املنهاج: (يف خمترصه

ر؛ اختصاره يف نحو نصف حجم :املنقبة األوىل  .، ولتألف النفس مطالعتهليسهل حفظه املحرَّ

مع  ،األصلاملحذوفة من  نبيه عىل قيود يف بعض املسائلالتَّ ، وما ضم إليه من النفائس :املنقبة األخرى
 .أو مومهاً  ه غريباً إبدال ما كان من ألفاظ

أن  ]وقد تمَّ وهللا احلمد: قلت[، هذا املخترص وأرجو إن تمَّ : (ثم خيتم النَّووي مقدمة املنهاج بقوله  
ولو كان  ؛وال من اخلالف ،من األحكام أصالً  فإين ال أحذف منه شيئاً  ؛رح للمحرَّ يكون يف معنى الرشَّ 

 .)٢٤()مع ما أرشت إليه من النفائس ،واهياً 

، حتَّى أصبح من وهب   افعيِّ ذا مع غريه، تبوأ اإلمام النَّووي منزلة رفيعة يف حترير مذهب اإلمام الشَّ
افعيَّة بعده ْيخان: مصطلحات الشَّ ، وأكرم هبا من مكانة سامية، بل إنَّ : ، ويراد هبامالشَّ افعيُّ والنَّوويُّ الرَّ

                                                        

 ).٦٣٤- ٦٣٠(سلم املتعلم املحتاج ص: ُينظر  )٢٢(

 ).٦٤(صمنهاج الطالبني : ُينظر  )٢٣(

 ).٦٦(صمنهاج الطالبني   )٢٤(
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املتأخرون عىل َأنَّه سهٌو منهام، فإن اختلفا فاملعتمد ما ما اتَّفقا عليه صار هو املعتمد يف املذهب، ما مل جيمع 
افعيِّ هو املعتمد افعيِّ ترجيٌح دون النَّووي؛ فقول الرَّ ، فإن وجد للرَّ  .)٢٥(قاله النَّوويُّ

  

                                                        

، املذهب عند )اوما بعده ٣٦٦(ص إىل مذهب اإلمام الشافعياملدخل ، )٦٥٣، ٦٥١(سلم املتعلم املحتاج ص: ُينظر  )٢٥(
 ).١٧٥، ١٢(ص الشافعي
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مة كتابه،  ~جه ، فقد نبَّه عىل منهمنهاج الطالبني: كتابه ووي يفمنهج اإلمام النَّ أّما  يف مقدِّ
وأودعها بإجياٍز واضٍح، ومل يدع لنا جماالً للبحث أو التَّنقيب عنه، ويكمن يف أموٍر أوجزها عىل النَّحو 

 :)٢٦(اآليت

الً  حرصه عىل االختصار ليكون عىل النِّصف من حجمه قدر اإلمكان، مع عدم اإلخالل  :أوَّ
 .باألصل املقصود منه االختصار

 .ؤه لدالالت األلفاظ الوافية بالغرض، دونام حشوٍ انتقا :ثانياً 

ةإبدال: ثالثاً  ر، وبخاصَّ حرَّ افعيِّ يف املُ خالف  أو مومهاً  ما كان من ألفاظه غريباً  ه لبعض ألفاظ الرَّ
، وبعبارة أخرص وأمتنالصواب  .؛ فقام بإبداهلا باللَّفظ الواضح البنيِّ

افعيُّ مطلقةً  تنبيهه عىل قيوٍد يف املسائل الَّتي: رابعاً   .تركها الرَّ

اجح؛ وذلك بإثبات القول : خامساً  افعيِّ يف بعض املسائل الَّتي خالف فيها الرَّ خمالفته للرَّ
 .جيحاتيف تصحيح بعض الرتَّ ه عليه واستدراكاملختار، 

                                                        

، االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج )٦٥٢- ٦٣٥(، سلم املتعلم املحتاج ص)٦٥- ٦٤(صمنهاج الطالبني : ُينظر  )٢٦(
 ).وما بعدها ٤٦(، الفوائد املكية ص)١٨٦- ١٧٩(، اخلزائن السنية ص)٦٦٥،٦٧١(ص
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افعيُّ إليها، بل وال حتَّى غريه، وذلك بتحديد مصطلحاٍت  :سادساً  ، اختطَّ له طريقًة مل يسبقه الرَّ
، ومراتب اخلالف صِّ ريقني، والنَّ الوجهني، والطَّ والقولني يف املذهب،  ذات تعبرياٍت دقيقة، من ذكر

 .يف مجيع احلاالت

ر،  :سابعاً  حرَّ افعيُّ يف املُ من  هوتقييد بعض ما أطلقتوضيحه للمبهامت يف الَّتي ذكرها الرَّ
  .املسائل

ريف  افعيُّ الرَّ تي مل يذكرها بعض األحكام الَّ  تهإضاف: ثامناً  حرَّ   .املُ

ا من املسائل املعتمدة يف الفتوى، : تاسعاً  ر، مع أهنَّ حرَّ افعيُّ يف املُ إدخاله مسائل ممَّا مل يذكرها الرَّ
 .الكتاب منها ىلينبغي أن ال ُخي فقام بتحريرها، وأودعها فيه ألمهيتها عنده؛ ممَّا 

ذ طريقًة للتَّ : عارشاً  هلا: نبيه عليها، وهيحني إضافته للمسائل، اختَّ  :، وخيتمها بقوله)قلت(: قوله يف أوَّ
 .)واهللا أعلم(

ر  :حادي عرش حرَّ من  هوغريحتقيقه لألذكار من كتب احلديث املعتمدة، وإثباهتا بدالً ممَّا خالفها يف املُ
د بكتب الفقه أقوال رسول ، وهذه سابقٌة مل يسبق إليها يف املخترصات، و حسنٌة ضافية ملخترصه؛ بالتَّعبُّ

 .اهللا 
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ألمٍر بدى  أو اختصار رأها، ملناسبة املواطن بعض يف مسائل الفصلبعض ه ميقدت :ثاين عرش
 .للمناسبة فصالً   مام قدَّ ربَّ له، بل 

فإنَّه التزم  لو كان واهياً  ، بل حتَّىوال من اخلالف، األحكامعدم حذف يشٍء من  :ثالث عرش
 .ذكره

الجتهاد يف جتويده، ال ليكون خمترصًا فحسب، بل ليطمح يف ضبط االختصار، وا :رابع عرش
ر ىأن يكون يف معن ح للُمحرَّ  .الرشَّ

قيقة؛ فقد أبان عنها بقوله ا عن بيان اصطالحاته الدَّ مراتب اخلالف يف مجيع ... بيان ( :أمَّ
 :قلتاخلالف  يفإن قو ،فمن القولني أو األقوال ،فحيث أقول يف األظهر أو املشهور ،احلاالت

 يفإن قو ،فمن الوجهني أو األوجه ،حيحأو الصَّ  وحيث أقول األصّح  ،األظهر وإال فاملشهور
وحيث أقول  ،رقريقني أو الطُّ وحيث أقول املذهب فمن الطَّ  ،حيحوإال فالصَّ  األصّح  :اخلالف قلت

ديد فالقديم وحيث أقول اجل ،جخمرَّ  أو قوٌل  ضعيٌف  ويكون هناك وجهٌ  ~الشافعي  فهو نصُّ  صُّ النَّ 
 ،ضعيٌف  وحيث أقول وقيل كذا فهو وجهٌ  ،أو القديم أو يف قول قديم فاجلديد خالفه ،خالفه
 .)٢٧()اجح خالفهوحيث أقول ويف قول كذا فالرَّ  ،خالفه حيح أو األصّح والصَّ 

                                                        

 ).٦٥-٦٤(صطالبني منهاج ال  )٢٧(
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ة ما أزيده عىل هذا؛ فإينِّ قد بيَّنت ُكّل  ح، فجعلته يف مصطلٍح هذا، وليس ثمَّ  حيث مرَّ يف الرشَّ
حت املراد، ممَّا ستطالعه يف ثنايا التَّحقيق؛ فال طائل من إعادته هاهنا، واهللا املوفِّق  .اهلامش ووضَّ

وإن كان من يشٍء حتسن إضافته، فهو ما ذكره القليويب يف حاشيته عند ذكره ملصطلحات النَّووي 
 :~من خالل اإلعادة؛ حيث قال  يف املنهاج، فكالمه فيه نفاسٌة آثرت أالَّ أدعه؛ لتعمَّ اإلفادة، وحتصل

ا أَ  :بيان القولني  ،منهام ٌب أو مركَّ  ،ألصحابه أو أوجهٌ  ،لإلمام يعلم منها أن اخلالف أقواٌل  عباراٌت هنَّ
 ويف قولٍ  ،ويف قولٍ  ،واجلديدُ  ،والقديمُ  ،واملشهورُ  ،األظهرُ  :وهي ،صيغة ةعرش ىحدإوحاصل ما ذكره 

ادسة لألقوال وإن مل توجد السَّ  :ُل وَ األُ  ةُ تَّ السِّ ف ،واملذهُب  ،صُّ والنَّ  ،َل وقي ،حيُح والصَّ  ،واألصحُّ  ،قديمٍ 
 .)٢٨(للثالثة حمتملةٌ  :واألخرية ،ب منهام يقيناً للمركَّ  :والعارشة ،لألوجه :الثة بعدهاوالثَّ  ،منها يف كالمه

  

                                                        

 .)١/١٣(حاشية قليويب : ُينظر  )٢٨(



  كانة منهاج الطالبنيمبالتبيني 
  يف مذهب الشافعي املتني    
  الكراينعبداحلميد بن صاحل : تأليف     

16  
 الفقهية والدراسات العلمية ،مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب

  
  

ا برز هذا الكتاب، وظهر شأنه، وت الَّب عىل دراسته ملّ لقته األئمة بالقبول احلسن؛ تسابق الطُّ
ى املنهاجي؛ نسبًة إليه، ورفعة باالنتامء إليه، وقد ذكر ذلك : وحفظه، حتَّى صار من حيفظه يسمَّ

: ومن وفور جاللته وجاللة مؤلِّفه انتساب مجاعة ممَّن حفظوه إليه، فيقال له: (السخاوي فقال
 .)٢٩()ية ال أعلمها اآلن لغريه من الكتبوهذه خصوص: املنهاجي، قال

ومل يزل طلبة العلم قديًام هيتمون بحفظ املنهاج كلِّه أو أغلبه إىل عرص قريب، كام يف بالد اليمن 
س فيها عىل نمطه القديم يف املساجد، ومنازل العلامء  .)٣٠(الَّتي ما زال العلم يدرَّ

ا كان رى يف خدمته العلامء، وتسابق يف عنايته جهابٌذ هذه رتبة كتاب منهاج الطَّالبني، تبا توملّ
وتدقيقًا، تعاقبوا عليه يف حياة  اً فضالء، رشحًا وهتميشًا، وتعليقًا وحتقيقًا، وتنكيتًا وتصحيحًا، وحترير

اً   .اإلمام النَّووي، وخلفوه فيه بخري بعد مماته سنني عددًا، إىل وقٍت قريٍب جدَّ
ً وكيفًا، اخرتت تقسيمهم، وذكرهم عىل النَّحو اآليتوملَّا تباينت خدمة العلامء للمنه  :اج كامَّ

الً *  ارحون ملنهاج الطَّالبني للنَّووي: أوَّ  .همنألجزاء أو  الشَّ
جوا أحاديثه، أو كتبوا عليه تصحيحاً، أو  :ثانياً *  توا عىل منهاج الطَّالبني للنَّووي، أو خرَّ ذين نكَّ الَّ

 .توجيهاً 
ذين نظم: ثالثاً *   .وا عىل منهاج الطَّالبني للنَّوويالَّ

                                                        

 ).١٣(املنهل العذب ص  )٢٩(

وممَّن اشتهر هبذه النسبة، العالمة حممد بن أمحد بن عيل بن عبداخلالق األسيوطي ثم القاهري الشافعي، املنهاجي،   )٣٠(
يخوممَّن حفظه من املتأخِّ ، )٧/١٢٣(الضوء الالمع : ُينظر ترمجته يف ،)ـه٨٨٠:ت( أمحد ميقري شميله األهدل : رين، الشَّ
يخ، )٦٢٤(سلم املتعلم املحتاج ص: ُينظر ،)هـ١٣٩٠:ت( ين : ومن آخر من ُعلم عنه حفظ املنهاج، الشَّ إسامعيل بن عثامن الزَّ

ّي   ).١٣(، ُينظر منهاج الطَّالبني حتقيق احلداد ص)هـ١٤١٤:ت(اليمني املكِّ
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ذين اخترصوا منهاج الطَّالبني للنَّووي: رابعاً *   .الَّ
ذين كتبوا عن منهاج الطَّالبني للنَّووي بأبحاث ومواضيع تدعوا احلاجة إليها: خامساً *   .الَّ

دم منهم ، بادئًا ذكرهم باألقهذا إمجاهلم، وهذا أوان البدأ يف تفصيل ذكرهم، ويشٍء من أحواهلم
 :وفاًة؛ عىل النَّحو اآليت

الً *  ارحون ملنهاج الطَّالبني للنَّووي أو : أوَّ  .هألجزاء منالشَّ
ام األسواين ثم اإلسكندري .١ ، برشح )هـ٧٢٠:ت(، البهاء أبو العبَّاس أمحد بن أيب بكر بن عرَّ

اج يف إيضاح املنهاج«: أسامه  .)٣١(»الّرساج الوهَّ

محن بن إبراهيم بن الفركاح ع الربهان إبراهيم بن التاج .٢  .)٣٢()هـ٧٢٩:ت(بدالرَّ

نكلوين .٣ ينأبو بكر بن إسامعيل الزَّ ه مل يكمل، بل وصل إىل )٣٣( )هـ٧٤٠:ت(، جمد الدِّ ، ولكنّ
 .)٣٤(الطَّالق، ويقع يف ثامنية أجزاء، ورشع ولده أبو حامد أمحد يف إكامله فامت أيضًا قبل أن يتم

، وصل فيه إىل أثناء البيوع يف ستة جملدات، )هـ٧٤٩:ت(ين ، نور الدِّ بييلدفرج بن حممد األر .٤
 .)٣٥()قيماله نظري يف التَّحق: (وقد امتدحه احلافظ ابن حجٍر فقال

                                                        

 ).١/١١١(والدرر الكامنة  ،)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٣١(

 .)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٣٢(

، االبتهاج يف بيان اصطالح )٢/٨٧٣(، كشف الظنون )٦/١٢٥(، شذرات الذهب )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٣٣(
 ).٦٧٥-٦٧٣(املنهاج ص

 .)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٣٤(

 ).٨/٥٨( ، معجم املؤلفني)٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )٣٥(



  كانة منهاج الطالبنيمبالتبيني 
  يف مذهب الشافعي املتني    
  الكراينعبداحلميد بن صاحل : تأليف     

18  
 الفقهية والدراسات العلمية ،مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب

 .)٣٦()هـ٧٥٠:ت( حممد بن عيل العليايت .٥

بكّي  .٦  »االبتهاج يف رشح املنهاج«: يف كتابنا هذا) هـ٧٥٦:ت(، تقيُّ الدين عيل بن عبدالكايف السُّ
ين )٣٧(وصل إىل الطَّالقومل يكمله، بل  أن يكمله فعمل ) هـ٧٧٣:ت(، فحاول ابنه أمحد هباء الدِّ

 .قطعة ومل يكمله أيضاً 

ق ؛ أن كان من أوائل )االبتهاج يف رشح املنهاج: (وهذه منزلٌة جليلٌة، ومنقبٌة رفيعٌة، لكتابنا املُحقَّ
ذين أتوا من بعده؛ حتَّى إِ  ارحني للمنهاج، فاستفاد منه الَّ نَّ من أفضل رشوح املتأخرين رشح الشَّ

ى مريي املسمَّ اج«: اإلمام الدَّ بكيِّ هذا »النَّجم الوهَّ صه من رشح إمامنا السُّ االبتهاج يف : (؛ فقد خلَّ
 .)٣٨(سيأيت كام )رشح املنهاج

ين حممد بن أمحد الرشييش .٧ افعي)هـ٧٦٩:ت(، مجال الدِّ  .)٣٩(، اعتمد فيه عىل الرشح الصغري للرَّ

ين أبو العبَّاس لنَّقيبأمحد بن ا .٨ خاوي)هـ٧٦٩:ت(، شهاب الدِّ مل يكمل وال : (، قال عنه السَّ
 .)٤٠()اشتهر

بكّي  .٩ ين أبو نرص السُّ التَّوشيح «: ، كتب عليه مضمومًا مع غريه يف كتابه)هت٧٧١:ت(، تاج الدِّ
 .)٤٢(»واملنهاج )٤١(عىل التَّنبيه والتَّصحيح

                                                        

 ).٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص: ُينظر  )٣٦(

 ).٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص، )١٥- ١١(املنهل العذب ص ،)٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )٣٧(

 ).٧/٧٩(، البدر الطالع )٢/١٧٨(، هداية العارفني )٢/١٨٧٥(كشف الظنون : ُينظر  )٣٨(

 ).٨/٣١٦(املؤلفني  معجم: ُينظر  )٣٩(

 ).١١(ص املنهل العذب  )٤٠(

 .تصحيح احلاوي البن امللقَّن  )٤١(
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ين  بن عيل اإلسنوي، مجال عبدالرحيم بن حسن .١٠ ، بلغ فيه »الفروق«، يف كتابه )هـ٧٧٢:ت(الدِّ
 .)٤٣(إىل املساقاة

،  )٤٤(لألسنوي؛ الَّذي بلغ فيه إىل املساقاة »الفروق«، أكمل كتاب)هـ٧٩٤ت ( البدر الزركيش .١١
يباج يف رشح املنهاج«: وأسامه )٤٥(ثم استأنفه من جديٍد؛ فصار رشحه مستقالً  ، قال )٤٦(»الدَّ

 .)٤٧()أكثر تداوالً لكن التكملة : (السخاوي

ين إسامعيل بن خليفة احلسباين .١٢ ورشحه يقع يف عرشين جملدًا؛ ولكن مل ) هـ٧٧٨:ت(، عامد الدِّ
 .)٤٨(يشتهر

                                                                                                                                                                                                     

 ).٨/٢٢(، إنباء الغمر )٦/٢٢١(، شذرات الذهب )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٤٢(

 ).١/٥٦١(، هداية العارفني )٢/١٨٧٤(، كشف الظنون )٣/١٤٨(الدرر الكامنة : ُينظر  )٤٣(

 ).١/٥٦١(، هداية العارفني )٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )٤٤(

 .)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٤٥(

 ).١٠/٢٠٥(، معجم املؤلفني )٦/٣٣٥(، شذرات الذهب )٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )٤٦(

 ).١١(ص املنهل العذب  )٤٧(

قول واملباحث، ثم إّن ولده مل يمكن أحدًا منه حتى   )٤٨( ُينظر إنباء الغمر  احرتق،ألنه كان ضنيناً به لكثرة ما فيه من النُّ
 ).٦/٢٥٦(، شذرات الذهب )١/٢٠٣(
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تني يف كتابني منفصلني، )هـ٧٨٣:ت( أمحد بن محدان بن عبدالواحد األذرعي .١٣ ، رشحه مرَّ
، )٤٩(»غنية املحتاج«: جملدات، واآلخر اسامه ة، ويقع يف عرش»قوت املحتاج«: أحدمها اسامه

وحجمه قريب من األول، ويف كل منهام ما ليس يف االخر، إالّ أنه كان يف األصل وضع أحدمها 
 .)٥٠(حلل ألفاظه فقط؛ فام انضبط له ذلك بل انترش جداً 

ي .١٤ ين عيسى بن عثامن الغزِّ ل: ، رشحه يف ثالثة كتٍب )هـ٧٩٩:ت(، رشف الدِّ كبري يقع يف : األوَّ
ط، والثَّالث: ثَّاينجملدات، وال ةعرش ، خلَّصه من كالم )٥١(صغٌري ويقع يف جملدين: متوسِّ

 .)٥٢(األذرعي، مع فوائد كثرية من األنوار

ين عمر بن عيل بن امللقن .١٥   »عمدة املحتاج«: ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٨٠٤:ت(، رساج الدِّ
 .)٥٣(جملَّدات ةيقع يف ثالث

ل منهام )هـ٨٠٨:ت(د ، املشهور بابن العامأمحد بن عامد األقفهيس .١٦ ، رشحه يف كتابني اثنني، األوَّ
اج يف رشح املنهاج«:أسامه جملدات،  ةوصل فيه إىل صالة اجلمعة، ويقع يف ثالث »البحر العجَّ

                                                        

، )١/٢١١(، معجم املؤلفني )١/٣٥(، البدر الطالع )١/١١٥(، هداية العارفني )٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )٤٩(
 ).٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٠(

، معجم )٦٧٥-٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص، )١/٥١٥(، البدر الطالع )٢/٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )٥١(
 ).٨/١٢٨(املؤلفني 

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٢(

 .)٦٧٥-٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص، )٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )٥٣(
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 .)٥٤(، ويقع يف جملدين»التَّوضيح«: أسامه: والثَّاين

مريي .١٧ ين حممد بن موسى الدَّ اجا«: ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٨٠٨:ت(، كامل الدِّ ، »لنَّجم الوهَّ
زه  ةويقع يف أربع ْبكِّي واإلسنوي وغيهام، وهو عظيم النَّفع؛ ملا طرَّ جملدات؛ خلَّصه من رشح السُّ

من التَّتامت واخلامتات، والنكت البديعة، وابتدأه من املساقاة بناء عىل قطعة شيخه اإلسنوّي؛ 
 .)٥٥(ستأنف رشحه ثانياً ؛ ثم ا)هـ٧٨٦(الَّتي سبقت، فانتهى منه يف ربيع اآلخر سنة 

ين  حممد بن حممد بن اخلرض .١٨ بيدي العيزري، شمس الدَّ : رشحه يف كتابني) هـ٨٠٨:ت(الزَّ
اج يف حلِّ «: ، واآلخر أسامه»كنز املحتاج إىل إيضاح املنهاج«: أحدمها أسامه اج الوهَّ الرسِّ

 .)٥٦(»املنهاج

ين عبداهللا بن حممد َطْيَامن الطيمتني .١٩ ف ) هـ٨١٥:ت(، مجال الدِّ ورشحه خمتٌرص من رشح الرشَّ
ي ة اختصاره)٥٧(الغزِّ  .)٥٨(قاله السخاوي. ، لكنَّه مل يشتهر لغالقة لفظه، وشدَّ

ين حممد بن أيب بكر بن مجاعة .٢٠ اج يف «: ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٨١٩:ت(، عزُّ الدِّ النَّهج الوهَّ
اج يف حوايش املنهاج«: ، كام أنَّ له عليه حوايش أسامها)٥٩(»رشح املنهاج  .)٦٠(»القصد الوهَّ

                                                        

املنهل ، )٢/٢٦(، معجم املؤلفني )١/٩٣(، البدر الطالع )١/١١٨(، هداية العارفني )١/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )٥٤(
 ).١٥- ١١(العذب ص

 ).٧/٧٩(، البدر الطالع )٢/١٧٨(، وهداية العارفني )٢/١٨٧٥(كشف الظنون   )٥٥(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٦(

 ).٦/١٢٤(، معجم املؤلفني )٧/١١١(، شذرات الذهب )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٧(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٨(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٥٩(
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ين أبو إسحاق  إبراهيم بن حممد بن عيسى .٢١ ، )٦١()هـ٨٢٥:ت(بن خطيب عذراء، برهان الدِّ
مشقي   .)٦٢()هـ٨٧١:ت(رشحه ولكنَّه مل يتم، وأكمله من ورائه حممد بن عبدالرمحن بن عمر الدِّ

ين أبو زرعة العراقي .٢٢  .)٦٣()هـ٨٢٦:ت(نبيه واحلاوي ، كتب عليه مضمومًا مع التَّ ويلُّ الدِّ

 ة، رشحه يف كتاٍب يقع يف مخس)هـ٨٢٩:ت(بن حممد بن عبداملؤمن احلصني  أبو بكر .٢٣
 .)٦٤(جملدات

، )٦٥()هـ٨٥١:ت(، املعروف بابن قايض شهبة أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي .٢٤
 .رشحه يف كتاٍب مل يكتب له إمتامه، وإنَّام وصل فيه إىل اخللع

املرشع «: ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٨٥٩:ت(، أبو الفتح أيب بكر املراغي املدينحممد بن  .٢٥
وّي يف رشح منهاج النَّووّي   .)٦٦(جملدات أو أربع ة، يقع يف ثالث»الرَّ

                                                                                                                                                                                                     

 ).١/١٠٣(، معجم املؤلفني )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٦٠(

 ).١/١٤٦(معجم املؤلفني : ُينظر  )٦١(

 ).١/١٤٦(معجم املؤلفني : ُينظر  )٦٢(

 ).٨/٢٢(، إنباء الغمر )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٦٣(

 ).٣/٧٤(، معجم املؤلفني )١/١٦٦(، البدر الطالع )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٦٤(

، كشف الظنون )٧/٢٦٩(، شذرات الذهب )١/١٦٤(،  والبدر الطالع )١٥-١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٦٥(
)٢/١٨٧٦.( 

 ).١٥- ١١(ذب صاملنهل الع، )٩/١٠٨(، معجم املؤلفني ٢/١٤٦٩(، البدر الطالع )٣/١٨٧٦(كشف الظنون : ُينظر  )٦٦(
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ين حممد بن أمحد املحيل .٢٦ اغبني رشح «: رشحه يف كتاٍب أسامه) هـ٨٦٤:ت(، جالل الدِّ كنز الرَّ
 .)٦٨(، كام قاله السخاوي)ترص يف جملدين يف غاية التَّحريرخم(، ورشحه )٦٧(»منهاج الطَّالبني 

ين األبَّار املارديني .٢٧ : ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٨٧١:ت( حممد بن عثامن بن عيل بن فخر الدِّ
اج«  .)٦٩(، ورشحه يقع يف أربعة عرش جملداً »البحر املوَّ

ين أبو الابن شهبة حممد بن أيب بكر، املعروف ب .٢٨ ، رشحه يف )هـ٨٧٤:ت(فضل األسدي، بدر الدَّ
 .)٧٠(»بداية املحتاج يف رشح املنهاج«: كتاٍب أسامه

رشحه يف كتابني اثنني، أحدمها ) هـ٨٧٦:ت(، أبو الفضل حممد بن عبداهللا بن قايض عجلون .٢٩
اغبني يف رشح منهاج الطَّالبني« :أسامه اغبني «: ، ووقع عند بعضهم أّن اسمه»مغني الرَّ هادي الرَّ

ا اآلخر فأسامه)٧١(»البنيإىل منهاج الط  .)٧٢(، ويقع يف أربعمئة كراسة»التَّحرير« :، وأمَّ

                                                        

، املستدرك عىل معجم املؤلفني )٧/٣٠٣(، شذرات الذهب )٢/١١٥(، البدر الطالع )٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )٦٧(
 ).٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص، )٥٩٥(ص

 ).١٣(املنهل العذب ص  )٦٨(

 ).١٠/٢٧٤(، معجم املؤلفني ٢/١٨٧٥٩(كشف الظنون : ُينظر  )٦٩(

 ).٨/٢٣٢(،معجم املؤلفني ٢/١٨٧٥٩(كشف الظنون : ُينظر  )٧٠(

 ).٢/١٩٧(، البدر الطالع ٢/١٨٧٥٩(، كشف الظنون )٢/٢٠٧(هداية العارفني : ُينظر  )٧١(

 ).١٠/٢٢٢٣(، معجم املؤلفني )٢/٢٠٧(هداية العارفني : ُينظر  )٧٢(
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ين بكر بن حممد احلصني أبو .٣٠  .)٧٣()هـ٨٨٩:ت(، تقي الدِّ

ين حممد بن عمر النصيبي .٣١ : ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٩١٦)أو(هـ٩٢١:ت(، جالل الدِّ
 .)٧٤(جملدات ة، ويقع يف أربع»اإلهباج، أو االبتهاج رشح املنهاج«

منهج « :، رشحه يف كتاٍب أسامه)٧٥()هـ٩٢٦:ت(، زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري .٣٢
الَّب  .»الطُّ

حتفة «: ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ٩٧٤:ت(، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر اهليتمي املكِّي .٣٣
 .جملدات ةويقع يف أربع )٧٦(»املحتاج يف رشح املنهاج

ين ، شمس الحممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني .٣٤ مغني «: رشحه يف كتاٍب أسامه) هـ٩٧٧:ت(دِّ
 .)٧٧(جملدات ة، ويقع يف أربع»املحتاج  إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

ين حممد بن أمحد بن محزة الرميل .٣٥ : ، رشحه يف كتاٍب أسامه)هـ١٠٠٤:ت(، العالمة شمس الدِّ
 .جملدات ضخمة ة، ويقع  يف أربع)٧٨(»هناية املحتاج إىل رشح املنهاج«

                                                        

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص ،)٣/٧٤(، معجم املؤلفني )١/١٦٦(، البدر الطالع )٢/١٨٧٥(كشف الظنون : ُينظر  )٧٣(

 ).١١/٩٢(، ومعجم املؤلفني )٨/٧٥(، شذرات الذهب ٢/١٨٧٤٩(كشف الظنون : ُينظر  )٧٤(

 ).٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص: ُينظر  )٧٥(

 ).٨/٣٧٠(، شذرات الذهب )٢/١٨٧٦(كشف الظنون : ُينظر  )٧٦(

االبتهاج يف بيان اصطالح ، )٨/٢٦٩(، ومعجم املؤلفني )٨/٣٨٤(، شذرات الذهب )٢/١٨٧٦(كشف الظنون : ُينظر  )٧٧(
 ).٦٧٥-٦٧٣(املنهاج ص

 ).٦/٧(، واألعالم )٨/٢٥٦(، ومعجم املؤلفني )٢/١٨٧٦(كشف الظنون : ُينظر  )٧٨(
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ل عند متأخري و الف ذكره، عليها  املُعوَّ هذه الرشوح الثالثة األخرية، مع رشح املحيل السَّ
ميل  .)٧٩(الشافعية؛ إلهنا من أحسن الرشوح املذكورة؛ وال سيام التَّحفة البن حجر، والنِّهاية للرَّ

م؟*  ام ُيقدَّ ميل أهيُّ  .غري أنَّه اختلف يف رشح ابن حجر والرَّ
ميل يف كتبه خصوصًا كتابهفذهب علامء مرص إىل ؛ ألهنا قرئت »هناية املحتاج«:  اعتامد ما قاله الرَّ

حوهاعليه إىل  ةآخرها يف أربعمئٍة من العلامء، فنقدوها وصحَّ حَّ قَّة والصِّ  .؛ فبلغت الغاية يف الدِّ
قاله وذهب علامء حرضموت والشام واألكراد وداغستان وأكثر اليمن واحلجاز إىل َأنَّ املعتمد ما 

ة كتابه ؛ ملا فيها من إحاطة بنصوص اإلمام، مع مزيد تشبُّع »حتفة املحتاج«: ابن حجر يف كتبه؛ وبخاصَّ
قني هلا عليه حقِّ  .)٨٠(املؤلِّف فيها؛ ولقراءة املُ

، وال يعلم بالتَّحديد وقت وفاته؛ إِالَّ أنه كان عىل قيد احلياة يف املأموين املكِّي إبراهيم بن حممد .٣٦
 .)٨١()هـ١٠٣٩(سنة 

اري األكمل حممد بن أمحد بن عبدالباري األهدل .٣٧ يِّد البدر السَّ ، رشحه يف )هـ١٢٩٨ت (، السَّ
، وصل فيه إىل الطالق، واخرتمته املنيَّة قبل إمتامه، »إعانة املحتاج إىل رشح املنهاج«:كتاٍب أسامه

 .)٨٢(وتوجد منه نسٌخ خمطوطة عند بعض علامء اليمن

                                                        

، اخلزائن السنية )٦٢٨- ٦٢٧(، سلم املعلم املحتاج ص)٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص: ُينظر  )٧٩(
 ).١٦٧١٧٨(ص

، اخلزائن السنية )٦٢٨- ٦٢٧(، سلم املعلم املحتاج ص)٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص: ُينظر  )٨٠(
 ).١٦٧،١٧٨(ص

 ).١/١٠٥(، معجم املؤلفني )٢/١٨٧٥(، كشف الظنون )٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص: ُينظر  )٨١(

 ).٢٧٥(، مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص)٦٢٨- ٦٢٧(سلم املتعلم املحتاج ص: ُينظر  )٨٢(
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ين، ورشحه يقع يف ثالثة أسفارر بن مفرح احلدويأمحد بن عبداهللا بن بد .٣٨  .)٨٣(، شهاب الدِّ

 .)٨٤(يراد الدمشقي هباء الدين بن قايض .٣٩

، كام »ابتهاج املحتاج«:أبو الربكات، رشحه يف كتاٍب أسامه حممد بن حممد بن ريض الدين الغزي .٤٠
 .)٨٥(يذكر له رشح آخر عليه

 .)٨٦(فوائد، رشحه رشحًا لطيفًا، مجع فيه حيي بن أمحد املرصي .٤١

، ويقع يف أربعة »زاد املحتاج«: العالمة الكوهجي، وهو آخر من رشحه يف كتاٍب أسامه .٤٢
كر؛ فجاء خمترصًا مفيدًا، وهو مطبوع الفة الذِّ وح السَّ مه من الرشُّ  .جملدات، مجعه ممَّا تقدَّ

متفرقة  ، رشح قطعاً )هـ٧٢٧:ت(، الكامل أبو املعايل حممد بن عيل بن عبد الواحد بن الزملكاين .٤٣
 .)٨٧(منه

ف املناوي .٤٤  .)٨٨(رشح قطعة منه) هـ٧٥٧:ت( الرشَّ

ين إبراهيم بن عبد الرحيم بن البدر بن مجاعة .٤٥ ، رشح قطعة منه، وتقع )هـ٧٩٠:ت(، برهان الدَّ

                                                        

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٨٣(

 ).٢/١٨٧٦(كشف الظنون : ُينظر  )٨٤(

 .)٦٧٥-٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص، )٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )٨٥(

 ).٢/١٨٧٥(كشف الظنون : ُينظر  )٨٦(

 ).١١/٢٥(ؤلفني ، معجم امل)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٨٧(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٨٨(
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 .)٨٩(يف جملد

، كتب عىل ربع اخلراج منه كتابًة أطال فهيا )هـ٨٠٥:ت(، أبو حفص عمر بن رسالن البلقيني .٤٦
 .)٩٠(مخس جملداتالنَّفس، وتقع يف 

ين  يوسف بن احلسن بن حممد احلموي .٤٧ : ، رشح منه)هـ٨٠٩:ت(خطيب املنصورية، مجال الدِّ
 .)٩١(كتاب الفرائض، وتقع يف جملد

ين أبو العبَّاس أمحد بن حممد بن عامد، املعروف بابن اهلائم  .٤٨ ) هـ٨١٥:ت(الفريض، شهاب الدِّ
 .)٩٢(رشح خطبة املنهاج رشحًا مطوالً 

ين بكر بن مجاعةحممد بن أيب  .٤٩ : كتاب الفرائض، وأسامها: ، رشح منه)هـ٨١٩:ت(، عزُّ الدِّ
 .)٩٣(»وسائل االبتهاج يف رشح فرائض املنهاج«

له ووصل فيه إىل التيمم)هـ٨٥٠:ت( حممد بن عيل بن يعقوب القايايت .٥٠  .)٩٤(، رشحه من أوَّ

كتاب : ح منه، رش)هـ٨٥٢:ت(، شيخ اإلسالم أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين .٥١

                                                        

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٨٩(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٩٠(

 ).١٣/٢٩٢(، معجم املؤلفني )٢/٣٥٢(، البدر الطالع )٧/٨٧(، شذرات الذهب )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٩١(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٩٢(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: نظريُ   )٩٣(

 ).١١/٦١(، معجم املؤلفني )٧/٢٦٨(، شذرات الذهب )٦/١٩٦(، هداية العارفني )٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )٩٤(
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 .)٩٥(املناسك، مع مواضع فيه

ين أبو النرص عبد الوهاب بن حممد احلسيني .٥٢ كتاب : ، رشح منه)هـ٨٧٥:ت(، تاج الدِّ
 .)٩٦(الفرائض

مشقي .٥٣ ين أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحن الكفرسويس الدِّ : رشح منه) هـ٩٣٢:ت(، شمس الدِّ
 .)٩٧(»إغاثة اللَّهاج«: كتاب الفرائض، وأسامها

: رشح خطبة املنهاج، وأسامها) هـ١٢٩٨:ت( حممد بن أمحد بن عبدالباري األهدليِّد السَّ  .٥٤
اغبني رشح خطبة منهاج الطالبني«  .)٩٨(»إرشاد الرَّ

جوا أحاديثه، أو كتبوا عليه تصحيحاً، أو : ثانياً *  توا عىل منهاج الطَّالبني للنَّووي، أو خرَّ ذين نكَّ الَّ
 :توجيهاً 

ين بد الرمحن بن إبراهيم بن الفركاحإبراهيم بن التَّاج ع .٥٥ : ، وأسامها)هـ٧٢٩:ت(، برهان الدِّ
 .)٩٩(، وحجمها صغري»بعض غرض املحتاج«

ين أمحد بن لؤلؤ بن عبداهللا بن النَّقيب املرصي .٥٦  ة، وتقع يف ثالث)هـ٧٦٩:ت(، شهاب الدِّ
 .)١٠٠(وهي كثرية الفائدة: جملدات، ووصفها ابن العامد بقوله

                                                        

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٩٥(

 ).١/٦٣٩(، هداية العارفني )٢/١٨٧٥(كشف الظنون : ُينظر  )٩٦(

 ).١٠/١٤٩(، معجم املؤلفني )٨/١٨٨(الذهب  ، شذرات)٢/١٨٧٥(كشف الظنون : ُينظر  )٩٧(

 ).٢٧٥(مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص: ُينظر  )٩٨(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )٩٩(

 ).٢/٥٥(، معجم املؤلفني )٢/١٨٧٣(، كشف الظنون )٦/٢١٣(، شذرات الذهب )١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٠٠(
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ين البل .٥٧ ا مل تكمل، ووصل فيها إىل )هـ٨٠٥:ت( قينيجالل الدِّ ، كتب عليه نكتًا،إِالَّ أهنَّ
 .)١٠١(اخلراج

ين حممد بن حممد بن اخلرض العيزري .٥٨ االرجتاج عىل «: ، وأسامها)هـ٨٠٨:ت(، شمس الدِّ
 .)١٠٢(»املنهاج

ين حممد بن أيب بكر بن مجاعة .٥٩  .)١٠٣()هـ٨١٩:ت(، عزُّ الدِّ

ركيشحممد بن عبداهللا بن هبادر الاإلمام  .٦٠ ج أحاديثه يف كتاب أسامه)هـ٧٩٤:ت( زَّ : ، خرَّ
 .)١٠٤(»املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج«

ن .٦١ ين عمر بن عيل بن امللقِّ ج أحاديثه يف كتاب أسامه)هـ٨٠٤:ت(، رساج الدِّ حتفة «: ، خرَّ
قه الباحث)١٠٥(»املحتاج إىل أدلة املنهاج عبداهللا بن سعاف بن  : ، ويقع يف جملدين، وقد حقَّ

 .)١٠٦(داهللا اللِّحياين، ونال به درجة علمية من جامعة أم القرىعب

ن .٦٢ ين عمر بن عيل بن امللقِّ هناية املحتاج «: كتاب أسامه: -أيضاً - ، له )هـ٨٠٤:ت(، رساج الدِّ

                                                        

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٠١(

 ).١١/٢٧٦(معجم املؤلفني : ُينظر  )١٠٢(

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٠٣(

 ).١٠/٢٠٥(معجم املؤلفني : ُينظر  )١٠٤(

 ).٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )١٠٥(

، جامعة أم القرى، طبعة عام )١٥١- ١٥٠(دليل أعضاء هيئة التدريس السعوديني ونتاجهم العلمي ص: ُينظر  )١٠٦(
 ).م١٩٩٦- هـ١٤١٦(
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 .)١٠٧(»لتوجيه املنهاج

ن .٦٣ ين عمر بن عيل بن امللقِّ ، ويقع »العجالة«: هكتاب أسام: -أيضاً - ، له )هـ٨٠٤:ت(، رساج الدِّ
 .)١٠٨(جملد يف

ين  .٦٤ ن، رساج الدِّ اإلشارات إىل «: كتاب أسامه: - أيضاً -، له )هـ٨٠٤:ت(عمر بن عيل بن امللقِّ
 .)١٠٩(»ما وقع يف املنهاج من األسامء واملعاين واللُّغات

ن .٦٥ ين عمر بن عيل بن امللقِّ تصحيح «: كتاب أسامه: - أيضاً -، له )هـ٨٠٤:ت(، رساج الدِّ
 .)١١٠(، يقع يف جملد»املنهاج

: احللبي املشهور بعبيد الرضير، وكتابه هذا مؤلٌَّف يف أدلته، وأسامه دامللك بن املنِّي الباريعب .٦٦
يِّد )١١١(»دالئل املنهاج من كتاب ربِّ العاملني وسنَّة سيِّد املرسلني« ، وقام بتحقيه الشيخ السَّ

 .)١١٢(قاسم بن حممد بن قاسم األهدال

، كتب عليه تصحيحًا، فأكمل )هـ٨٠٥:ت(ص ، رساج الدين أبو حفعمر بن رسالن البلقيني .٦٧

                                                        

 ).١٥- ١١(املنهل العذب ص: رُينظ  )١٠٧(

 ).١٨٧(، اإلمام النووي للحداد ص)٢٠٠(ذيل طبقات احلفاظ البن فهد ص: ُينظر  )١٠٨(

 ).٦٧٥- ٦٧٣(االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج ص، )١٥- ١١(املنهل العذب ص، )٢/١٨٧٣(كشف الظنون : ُينظر  )١٠٩(

 ).٢/١٨٧٣(شف الظنون : ُينظر  )١١٠(

 .)٤/١٦١(األعالم : ُينظر  )١١١(

 ).١٨٧(اإلمام النووي للحداد ص: ُينظر  )١١٢(
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 .)١١٣(منه الربع األخري، ووصل إىل ربع النكاح ومل يكمل

، كتب عليه كتابًا )هـ٨٧٤:ت(األسدي، البدر أبو الفضل  حممد بن أيب بكر بن قايض شهبة .٦٨
 .)١١٤(»كفاية املحتاج إىل توجيه املنهاج«: هأسام

ٌل »تصحيح املنهاج«: ، له)هـ٨٧٦:ت(، أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن قايض عجلون .٦٩ ، مطوَّ
ٌط وخمترص   .)١١٥(ومتوسِّ

                                                        

 ).١/٧٩٢(،وهداية العارفني )٢/١٨٧٤(، وكشف الظنون )٧/٥١(شذرات الذهب : ُينظر  )١١٣(

 ).٨/١٣٢(معجم املؤلفني : ُينظر  )١١٤(

 ).٢/١٩٧(البدر الطالع : ُينظر  )١١٥(
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ذين نظموا عىل منهاج الطَّالبني للنَّووي: ثالثاً *   :الَّ
 

 .)١١٦()هـ٧٧٤:ت( حممد بن حممد بن عبدالكريم املوصيل .٧٠

 .)١١٧()هـ٨٩٣:ت(، شهاب الدين أمحد بن حممد الطوخي .٧١

ين الّسيوطي .٧٢  .)١١٨(غري أنه مل يتم »تهاجاالب«: ، وأسامه)هـ٩١١:ت( جالل الدِّ

ين : ، املعروفحممد بن حممد بن يوسف املنزيل .٧٣ نظم ) هـ٨٥٢:ت(بابن سويدان، نارص الدِّ
 .)١١٩(»وجهة املحتاج ونزهة املنهاج«: كتاب الفرائض منه، وأسامه

ين  أمحد بن نارص الباغوين .٧٤  .)١٢٠()٨١٦:ت(قايض دمشق، شهاب الدِّ

ين يوسف ولد قايض دمشق .٧٥  .)١٢١()هـ٨٨٠:ت(، مجال الدِّ

                                                        

 ).١/٧١(، الدارس )١١/٢٣٥(، معجم املؤلفني )٢٢٨(، بغية الوعاة ص)٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )١١٦(

 ).٢/١٨٧٥(كشف الظنون : ُينظر  )١١٧(

 ).٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )١١٨(

 .)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١١٩(

 .)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٢٠(

 .)١٥- ١١(املنهل العذب ص: ُينظر  )١٢١(



  كانة منهاج الطالبنيمبالتبيني 
  يف مذهب الشافعي املتني    
  الكراينعبداحلميد بن صاحل : تأليف     

33  
 الفقهية والدراسات العلمية ،مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب

ذين اخترصوا منهاج الطَّالبني للنَّووي: رابعاً *      :الَّ

ين حممد بن يوسف أبو حيان األندليس .٧٦ : اخترصه يف كتابه الَّذي أسامه) هـ٧٤٥:ت(، أثري الدِّ
اغبني)١٢٢(»الوهاج يف اختصار املنهاج«  .؛ لكي يتيرسَّ حفظه للرَّ

ذين كتبوا عن منهاج الطَّا: خامساً *      :لبني للنَّووي بأبحاث ومواضيع تدعوا احلاجة إليهاالَّ
ين الّسيوطي .٧٧ درُّ التَّاج يف إعراب مشكل «: ، كتب يف مشكل إعرابه كتابًا أسامهجالل الدِّ

 .)١٢٣(»املنهاج

رسالة لطيفة يف بيان ) هـ١٣١٥:مات بعد( أمحد بن أيب بكر بن سميط العلوي احلرضمي .٧٨
ها  .»اج يف بيان اصطالح املنهاجاالبته«: اصطالحات املنهاج، سامَّ

ها)هـ١٣٩٠:ت( أمحد املَيَْقري شميلة األهدل .٧٩ م «: ، كتب رسالة لطيفة يف بيان رموزه سامَّ سلَّ
م املحتاج إىل معرفة رموز املنهاج  .»املتعلِّ

 .)١٢٤(، نظم قيالته املعتمدة)هـ١٤١٠:ت( عبداهللا بن سعيد اللَّْحِجي العالَّمة اليمني .٨٠

نها يف )معارص(، ايبعبدالعزيز بن السَّ  .٨١ ، كتب ملحقًا بمصطلحات اإلمام النَّووي يف املنهاج، ضمَّ
يخ ى)هـ١٣٨٥:ت(عبدالقادر بن عبداملطَّلب املندييل األندونييس : آخر كتاب الشَّ اخلزائن «: ، املسمَّ

افعيَّة تنا الفقهاء الشَّ نية من مشاهري الكتب الفقهيَّة ألئمَّ  .)١٢٥(»السَّ

  
                                                        

 .)١٥- ١١(ص املنهل العذب، )٦/١٤٥( شذرات الذهب، )٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )١٢٢(

 ).٢/١٨٧٤(كشف الظنون : ُينظر  )١٢٣(

 ).١/٢٨(، منهاج الطالبني حتقيق احلداد )١٨٩(اإلمام النووي للحداد ص: ُينظر  )١٢٤(

 ).١٨٦- ١٧٩(التحفة السنية ص: ُينظر  )١٢٥(


