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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

وريض اهلل عن صحابته احلمد هلل حقَّ محده، وصالًة وسالًما دائمني ىلع خري خلقه، 
ين، أما بعد. ة املتَّبعة هلم بإحساٍن إىل يوم ادلر فوة اخلرير  أمجعني، وعن الصَّ

  1   

اح نَّة احلديث  كتب جرت اعدة رشَّ  أقوال املذاهب األربعةبذكر ودواوين السُّ
ة املعهودة:  -أحيانًاوغريها – عند ذكر املسائل الفقهيَّة املتعلرقة باحلديث، وقد جرى ىلع هذه اجلادَّ

ين القسطالين هري يف رشحه  ، وذلكه( 923 )ت الشافيع شهاب ادلر اري إرشاد السَّ »الشَّ
بذكر  ُعينالفقهيَّة، ومن ذلك: أن  واكن هل نَفٌس خاصٌّ يف إيراد املسائل ،«لرشح صحيح ابلخاري

ة ممَّ كره، املذهب حني ذ   من )املعتمد(نقل يف  جمتهًدامذهب احلنابلة،  ا وتعدُّ هذه اخلصيصة املهمَّ
ح اجلليل عن سواه من رشوح ابلخارير   حيث، -(1)اليت اعتمدها القسطالين-امتاز به هذا الَّشَّ

العه ىلع مصادرأتاح هل تأخُّ  مه م  ن لم تكن ألرفت يف زمن مَ  ر زمنه اطَّ اح تقدَّ حيح»ن رشَّ ، «الصَّ
 
ُ
دور استقرار » ر األخري من أطوار املذهب احلنبلر و  الطَّ بناء أسًسا علميَّة يف لرفت صارت وحني أ
ر من خالهلا  ،مصادر أصيلة، وكتبًا متينة القسطالين اعتمدف، «وتدوين املعتمد املذهب يقرر

مة أيب كتب  :أبرز هذه املصادرمن مذهب احلنابلة، واكن  يخ العالَّ حه الشَّ ح املذهب ومنقر مصحر
ين يلع بن سليمان املرداوير  نقيح الَّ »السيما  رمحًة واسعًة، ه( 885)ت  (2)احلسن عالء ادلر

وهما ما قد عرفَت ، «يف معرفة الرَّاجح من اخلالف اإلنصاف»و ،«يف حترير أحاكم املقنع ،املشبع
 نذ تأيلفها وحىت يوم انلَّاس هذا.احلنابلة مجاللًة واعتماًدا عند فقهاء 

                                                           

، فإنَّه ال نظري « فتح ابلاري»للعيين، وهذا القيد احرتاٌز عن « عمدة القاري»البن حجر، و« فتح ابلاري»( مثل: 1) البن رجب احلنبلر
م زمنه–هل يف هذا ابلاب، إالَّ أنَّه  وح اليت 1/43« )اإلرشاد»لم يكمل، مع أنَّ القسطالين قد ذكره يف مقدمة  -مع تقدُّ ( ضمن الَّشُّ

، «رشح األربعني»ا، لكن لم ينقل منه إال يف موضٍع أو اثنني، وبقيَّة نقوهل عن ابن رجب إنَّما يه من كتبه األخرى، كـوقف عليه
 ، وغريهما.«لطائف املعارف»و
د مذهب أمحد يف األصول جمدر  :فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه ،وباجلملة( : »436)ص« املدخل»( قال ابن بدران يف 2)

 «.والفروع
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اجم طرفًا من حظوة نلا ت حفظَ لنئ و اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من » كتابكتب الرتَّ
خاوي واصًفا ذلك: احلافظ ، حيث يقول دلى العلماء إبَّان حياة مصنفه   «اخلالف السَّ

 ،وأكرمه ،عوىيف سماع ادلَّ  الكناينُّ  ن هل قاضيها العزُّ وأذ   ،ة القاهرةَ رَ بأخَ [ ]أي: املرداويُّ م د  قَ »
، (3)«وغريه من تصانيفه "اإلنصاف"هم ىلع حتصيل بل وحضَّ  ،وأخذ عنه فضالء أصحابه بإشارته

خاوي قايض القاهرة، وشيخ احلنابلة فيها، وحني ترجم هل السَّ  حينهاه( اكن 876والعزُّ الكناينُّ )ت
 .(4)مليحةٍ حافلٍة  رتمجةٍ به أطنب يف ذكر

اجم–إالَّ أنَّها  ن ما حظي به كتاب  -أعين: كتب الرتَّ من املاكنة  «تنقيح املقنع»لم تدور
هاب القسطالين إذ ذاك واالعتماد هادةاثلَّغرة ويديل  ليسدَّ  ، يلأيت الشر بعد أن عرف ، بالشَّ

ة،  شهادةً يضيف القسطالين حيث ماكنة هذين الكتابني، ورتبة مؤلرفهما،  بتنصيصه تارخييَّة مهمَّ
ة مواضع ىلع أنَّ « صحيح ابلخاري»أثناء رشحه لـ ىلع  يف زمانهمدار الفتوى عند احلنابلة  يف عدَّ
اكة إذا  يف( 3/57فمن ذلك قوهل ) ،«تنقيح املقنع»كتابه ىلع و ،قول املرداوير  يف  أخرجتإجزاء الزَّ

 : ، «وىلع قوهل الفتوى عند احلنابلة ،ته يف العتق واحلجر بصحَّ  لكن جزم املرداويُّ »العتق واحلجر
: 3/211قوهل )و وعليه الفتوى -[ 191]ص "تنقيح املقنع"واذلي رأيته يف »( يف قطع اتلَّلبية يف احلجر

يف ركوب اهلدي: ( 3/213)وقوهل ، «"ل حصاة منهامع ريم أوَّ  لبيةَ ويقطع اتلَّ "ه: ما نصُّ  -عند احلنابلة
وهل ركوبها : " -وعليه الفتوى عندـهم-من كتب احلنابلة [ 195]ص "تنقيح املقنع"واذلي رأيته يف »

 .«"ويضمن نقصها ،بال رضرٍ  ،عند احلاجة فقط

هاب تويف رمحًة واسعًة، و ه( 885)اعم  أدركته املنيَّة وأبو احلسن املرداويُّ  الشر
، والقسطالين فرغ من رشح أبواب اعًما( 38فبني وفاتيهما )، ه( 923)اعم القسطالين 

                                                           

 (.5/226« )الضوء الالمع( »3)
 (.12)ص« ذيل رفع اإلرص»( يف 4)
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وهذا فقط، ( اعًما 22، أي: بعد وفاة املرداوي بـ)ه(907سنة )« صحيح ابلخاري»العبادات من 
حىت طار يف انلَّاس لكَّ  ،«تنقيحه»من حني فراغه جيف حربه ومداده لم يكد يشعر أن املردوايَّ 

ذوه، واعتمده احلنابلة، ومطارٍ   .بهفىت ويُ  ،رجع إيلهأصاًل يُ  "قنعوا" به، واَّتَّ
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اغية اإلدراك، وعلم ما قام به ما بني كتب املذهب من اتلَّفاوت وحني أدرك القسطالين 
مة املرداويُّ من  م –املرداوي  اباكت وتشييد استقراره، اعتمدذهب، إرساء قواعد املالعالَّ املتقدر

ق املعتمد، ويناقش من ا املذهب، ويوثر منقل منهيأويلًّا مصدًرا  -ا: اتلنقيح، واإلنصافمذكره
اح اذلين نقلوا روايات أخر  مه من الَّشُّ ، يلضيف بذلك مذهب احلنابلةيف  -سوى املعتمد–تقدَّ

مه من الَّشَّ  إىل  -سوى ابن رجٍب –هم أقرب بذلك اح، ويلكونإضافًة نفيسًة معتربًة ىلع من تقدَّ
ادة احلنابلة  .معتمد مذهب السَّ

دٍة،  مذهَب  نقل القسطالينُّ وقد  ا، وذلك ىلع أوجه متعدر فذكر احلنابلة يف مسائل كثريٍة جدًّ
ونقل أقوال ( مسألة فقهيَّة، 100يف ) وال قائلٍ  غري معزوٍّ إىل كتاٍب  مذهب احلنابلة ذ كًرا جمرًًّدا

( موضًعا، منها 51يف حني أنَّه نقل عن املرداوير يف )( مسألة، 15أو رواياٍت عنه يف ) "اإلمام أمحد"
( موضًعا ينقلها عن 13، و)«اإلنصاف»( موضًعا من 11، و)«نقيح املشبعالَّ »( موضًعا من 27)
َ - "املرداوير " بعد  فيما وقفت عليه– ( مسألة فقهيَّة166، وجمموع ذلك )-كتابهمن غري أن يسِّمر

 أخرى غري كتب املرداوير  ما نقل مذهب احلنابلة من كتٍب القسطالين ربَّ ، ىلع أنَّ -حبٍث وتتبُّعٍ 

اًل يت بيانه كما سيأ–  .-بإذن اهللمفصَّ

، بل ربَّما راجع يف مسألٍة فقهيٍَّة واحدٍة أكرث من عند هذاالقسطالين  ف عنايةتتوقَّ وال 
ىن: ترك املبيت ب حكم( عن 3/246كقوهل )، يوازن بينها ويقارن، من كتب املرداوير كتاٍب  قال »م 
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]أي:  "رشح املقنع"دم، وقال يف  : ويف ترك مبيت يللةٍ [ 191]ص "تنقيحه"ن احلنابلة يف ماملرداوي 
ها ألنَّ  ؛واياتوهو إحدى الرر : قال ،-(5)من طعامٍ  وهو مدٌّ - : فيه ما يف حلق شعرةٍ [ 9/248اإلنصاف 

ه ال واية أنَّ ال َّتتلف الرر  :وقال ،قاهل القايض وغريه ،خبالف املبيت بمزدلفة ، بمفردهاليست نساًك 
ا املردواي فقد أثبت يف فنايف اخلالف هنا هو القايض أبو يعىل  ،«جيب دم « اإلنصاف»، أمَّ

م ىلع من ترك مبيت يللٍة:  ، وجزم بها «وعنه: عليه دم...»روايًة ثانيًة عن اإلمام أمحد يف وجوب ادلَّ
 فذكر(، 2/167« )املنتىه»، ويه معتمد املذهب كما يف -كما نقله القسطالين آنًفا-« اتلَّنقيح»يف 

واية اثلانيةيلبنير « اإلنصاف»ما يف القسطالين  ة الرر  . قوَّ

مراجعات القسطالين لكتب املذهب ومصادره، مع املوازنة وانلَّظر، حيث ينقل وتمتدُّ 
ثم يبنير أنَّها خالف الصحيح من املذهب، كقوهل أو قواًل قال به صاحٌب، روايًة يف املذهب، 

فبان  ،قضاء ىلع من جامع يعتقده يلاًل ه ال أنَّ  :من كتب احلنابلة (6)"اعيةالرر "حىك يف ( : »3/394)
ر ، وقد تكرَّ «ارةه جيب القضاء والكفَّ أنَّ  :-وجزم به األكرث- حيح من مذهبهمالصَّ  لكنَّ  ،انهارً 

نيع من القسطالين  حيح 16يف ) حنو هذا الصَّ من مذهب  أو األصحَّ ( مسألة، ينقل فيها الصَّ
 .احلنابلة

 

 

 

 

 
                                                           

ة 5)  من تفسري القسطالين لالكم املرداوي.« وهو مدٌّ من طعامٍ »( واجلملة املفِّسر
اين )ت« الرراعية»( كتاب 6) ا يف«الرراعية الصغرى»ه(، وهو املسَّمَّ أحيانًا 695أليب عبد اهلل ابن محدان احلرَّ ين، ، مطبوع تامًّ  جمََّّ

اب اللكوذاين )ت« اهلداية»ألفه اختصاًرا لكتاب  الرَّاعية »ه(، مع زيادات وإفادات، ولعلَّ انلصَّ املنقول هنا من 510أليب اخلطَّ
 (.7/439« )اإلنصاف»، ونقله املرداوي يف «الكربى
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نَّة" يقع فيها من نسبة األقوال  ر طريقًة ومنهاًجا أنَّ "رشوح دواوين السُّ وإذا اكن من املتقرر
بة غري صائبةٍ إىل املذاهب  ( يف 10/242) «اإلنصاف»فمن ذلك قول املرداوير يف ، أحيانًا نسبًة متعقَّ

ولم  ،عن أمحد "رشح مسلم" يف يُّ وحاكه انلوو ،خ من أصل الغنيمةض  وقيل: الرَّ »باب قسمة الغنائم: 
أن، ، فقد (7)«كتب األصحاب كذلك نره يف ى شارًحا من ير فما إنتنبَّه القسطالين هلذا الشَّ

اح  بهالَّشُّ ىلع كتب يف ذلك معتمًدا  ،ينسب إىل احلنابلة قواًل غري املعتمد، إالَّ وينقل ذلك ويتعقَّ
د العالمة املرداوي ة  اكنت حارضًة جبالءٍ  -معتمد املذهب– هذه القضية بذلك أنَّ ، يلؤكر يف خطَّ

فمن أثٌر يف منقوالته الكثرية، شخصيَّته انلَّاقدة لوأنَّ ح احلفيل، القسطالين أثناء تأيلفه هلذا الَّشَّ 
 ذلك:

  َّمذي»من ( مذهب املالكيَّة واحلنابلة 2/186) ه نقلأن للحافظ « رشح الرتر
نقل احلافظ العرايق يف : »فقالبني اخلطبتني، جلوس اخلطيب حكم يف مسألة: العرايقر 

: يشرتط -من املالكية- ريازَ وقال المَ ، اشرتاطها عن مشهور مذهب أمحد :رشح الرتمذي
ب«واجللوس بينهما ،القيام هلما  :يخ خليلاذلي شهره الشَّ  لكنَّ »بقوهل: القسطالين  ه، ثم تعقَّ

 [«.118]ص "تنقيح املقنع"ادلين املرداوي يف  ءنية، وكذا مشهر مذهب احلنابلة عالالسُّ 

  نقل : »فقال، لبيةَ مذهب اإلمام أمحد يف قطع احلاجر اتلَّ ( 3/211)ونقل
 ،ال يقطعها حىت يرميها :مذهب اإلمام أمحد  أنَّ  :(9)واحلافظ ابن حجر (8)ماويالرب  

ب نقلهما عن اإلمام بقوهل: «ا هلفيكون احلديث مستندً  تنقيح "واذلي رأيته يف »، ثم تعقَّ

                                                           

حيح»نقل يف  ( ومما يتَّصل بهذا من الفوائد: أن اإلمام ابلخاري 7) مسألة  ( عن اإلمام أمحد 377ح 1/85« )الصَّ
هذا خالف مذهبه املعروف »(، وقال: 2/453« )فتح ابلاري»فقهيَّة واحدةً يف حكم علور اإلمام ىلع املأموم، واستغربه ابن رجب يف 

 «.عنه، اذلي نقله عنه أصحابه يف كتبهم
حيح»( يف 8) بيح بَّشح اجلامع الصَّ  (.6/155« )الالمع الصَّ
 (.3/533« )بلاريفتح ا»( يف 9)
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لبية مع ريم أول ويقطع اتلَّ "ه: ما نصُّ  -وعليه الفتوى عند احلنابلة-[ 191]ص "املقنع
كما نقله  ،، وهو كذلك«اهل أيًض  قوٌل  "الفتح"ماوي وصاحب ، فلعل ما نقله الرب  "حصاة منها
 (.9/197« )اإلنصاف»املرداوي يف 

 ( عن انلووير يف 3/213ونقل )« مذهب اإلمام أمحد  ( أنَّ 9/74« )مسلمرشح
  به «هل ركوبها من غري حاجة حبيث ال يرضها»حكم ركوب اهلدي: يف ، ثم تعقَّ
وعليه الفتوى -من كتب احلنابلة [ 195]ص "تنقيح املقنع"واذلي رأيته يف »بقوهل: 
 .«"ويضمن نقصها ،بال رضر ،وهل ركوبها عند احلاجة فقط: " -عندـهم

  ن أن  ،(9/202) «رشح مسلم»( نقاًل عن انلووير يف 4/437)ونقل يف تضمَّ
ط مطلًقا، حيث قال:  مذهب اإلمام أمحد  قال أمحد: جيب »وجوب الوفاء بالَّشَّ

به "«رشح مسلم"ووي يف قاهل انلَّ  "،...أحق الَّشوط" :حلديث ؛اط مطلقً الوفاء بالَّشَّ  ، ثم تعقَّ
إن شاء اهلل -يأيت  ، يف ذلكمن احلنابلة تفصياًل  املرداوير  "تنقيح"لكن رأيت يف »بقوهل: 

، وهذا «ة ما يف احلديث من املباحثمع بقيَّ  ،من كتابه "حوط يف انلاكر باب الَّشُّ "يف  -تعاىل
 «.اإلرشاد»( من 8/19اذلي أحال عليه يف )املوضع 

 الق، « اإلغالق»يف تفسري ( 8/143)ما نقله منها و فقال: اذلي يمنع وقوع الطَّ
 بأنَّ  :ري احلنابلة القائلنيفسري بعض متأخر ك بهذا اتلَّ وتمسَّ ، العمل يف الغضب :وقيل»

، وهذا نصُّ احلافظ ابن «ميهممن متقد   ولم يوجد عن أحد   ،الق يف الغضب ال يقعالطَّ 
( أيًضا، ومعتمد املذهب أن اإلغالق يف احلديث هو اإلكراه، كما 9/389)« الفتح»حجر يف 

إاغثة اللهفان »وينظر: (، 5/235« )كشاف القناع»(، و3/75« )رشح منتىه اإلرادات»يف 
 (.6البن القيرم )ص« يف حكم طالق الغضبان

 ( ة يلايل مىن، فقال: 3/246ونقل قاية وغريهم بمكَّ ( حكم مبيت أصحاب السر
[ : واملعروف عن أمحد اختصاص العبَّاس بذلك، وعليه اقترص 3/579قال يف "الفتح" ]»
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به القسطالين بقوهل: «"املغين"صاحب  [ : وإن دفع 190]ص "الَّنقيح"لكن قال يف »، فتعقَّ
ا–من مزدلفة غري سقاٍة وراعٍة قبل نصف الليل: فعليه دٌم إن لم يُعد  يلها يلاًل، ولو ، إ-نصًّ

ًها ومؤيرًدا: «. ا.هبعد نصفه  «.ومقتضاه العموم»، ثمَّ قال ىلع إثره مبارشة موجر

ه:  (5/325« )املغين»وما نقله ابن حجر عن املوفَّق يف  اس وَّتصيص العبَّ »نصُّ
صل املسألة، يف سياق تقريره ألهذا اكن و، (10)«ه ال رخصة لغريهىلع أنَّ  ديلٌل  خصة لعذره  بالرُّ 

ة، ولكن هذا العموم املبيت بمىن ال بوأنَّ الواجب هو   يعين أنَّ حكم العبَّاس ال يعمُّ  مكَّ
أخر،  ث املوفَّق حكم مبيت أهل األعذار بمىن يف مواضعغريه من أهل األعذار، إذ حبَ 

 اس،ولم خيصَّ بالعبَّ  ىن وال مزدلفة ىلع سقاٍة وراعٍة،وذلا فمعتمد املذهب: أنَّه ال مبيت بم  
ر يف   (.1/393« )اإلقناع»( و1/590« )املنتىه»كما هو مقرَّ

ب  ه نقل حكم املبيت يف غري مطابٍق تمام املطابقة؛ ألنَّ به  القسطالينُّ  هوما تعقَّ
املبيت حكم يف  مع ابن حجر إنَّما هو وابلحثمزدلفة، واخلروج منها قبل نصف الليل، 

وذلا قال ادهما يف احلكم، ؛ الحتر -يف اجلملة-صحيح  لكن ما نقله القسطالينبمىن، 
 واهلل أعلم.، «ومقتضاه العموم: »ىلع إثره القسطالين

 

 

 

 

 

 

                                                           

 « !وهو مجودٌ  ،احلكم بالعباس   خيتصُّ  :فقيل»( وهذا القول وصفه ابن حجر باجلمود، قال: 10)
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لم يلزتم هذه اجلادَّة احلميدة يف لكر مسألٍة ينقل فيها  ىلع أنَّ أبا العبَّاس القسطالين 
 بل خالفها من جهتني:مذهب احلنابلة، 

فنقل كن مدار معرفة املعتمد عند احلنابلة، لم ت حنبليَّةٍ املذهب من كتٍب نقله  أوالـهما:
( مواضع 5)البن قدامة، و« املغين»من  موضًعا( 15)منها غري كتب املعتمد، كتٍب  من( موضًعا 19)

ر فيهإىل املذهب خالف فنتج عن ذلك أن نسب  ،(11)وغريهماالبن محدان، « الرراعية»من  ، أو ما تقرَّ
 ذلك:أمثلة من يقولون به، ف إىل تفسري ظاهر الكم احلنابلة بما ال اضطرَّ 

 انلَّيب  أمريف رشح  (1/247)وهل ق« : َّاالستنثار ، يف حكم «أ فليستنرثمن توض
بوجوب االستنشاق  :فيلزم من قال ،وظاهر األمر فيه للوجوب: »بعد االستنشاق يف الوضوء

وظاهر الكم صاحب  ،أن يقول به يف االستنثار -كأمحد وإسحاق وغريهما- لورود األمر به
مَّشوعية االستنشاق ال حتصل إال  من احلنابلة أنهم يقولون بذلك، وأنَّ  "املغين"

يف هذا للحافظ  وهو متابعٌ ، «املغين»فجعل املذهب هو "ظاهر" الكم املوفَّق يف  ،«باالستنثار
( : 1/327« )اإلنصاف»يف قال مع أنَّ املرداوي ، (1/262« )فتح ابلاري»ابن حجر يف 

ويكون  ،ألصحابوايتني، وعليه اوالرر  ،حيح من املذهبىلع الصَّ  االنتثار يستحبُّ »
 (.1/31« )اإلقناع»كما يف  "،االستحبابومعتمد املذهب: "، «جيب :وعنه ،بيساره

 ( يف حكم اتلَّربيك 5/360وقوهل )–الة اإلبراهيمية الة: يف الصَّ  -الوارد يف الصَّ
وصفة "ه قال: فإنَّ  ،من احلنابلة وجوبها يف الصالة[ 2/230] "املغين"وظاهر الكم صاحب »

                                                           

 (.3/420« )املبهج»(، و3/245« )احلاويني»( كنقله من 11)
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ما ذكر ما اشتمل عليه حديث واخلريق إنَّ  "،يقرَ كما ذكرها اخل   (12)[]ىلع انلَّيب الة الصَّ 
 .(13)«"وإىل هنا انتىه الوجوب"ثم قال:  ،كعب

 » :قال بعد هذا مبارشةً  مع أنَّ املوفَّق 
أ
 الة ىلع انليب بالصَّ  أن يأيتَ  وىلوال

 قال القايض أبو يعىل: ظاهر الكم أمحد أنَّ »، ثم قال أيًضا: «فة اليت ذكر اخلريقىلع الصر 
ر يف معتمد املذهب أنَّ ، «حسب يب ىلع انلَّ  الة واجبةٌ الصَّ   امهلل»الرَّكن منه:  واملتقرر

 ذلك فهو سنٌَّة. وما زاد ىلعفحسب، ، «صلر ىلع حممدٍ 

نقاًل جمرًَّدا، من غري اتلَّنصيص ىلع املعتمد واألصحر يف املذهب، ه املذهب نقلُ  وثانيهما:
م قريبًاكما –( مسألة 100وذلك يف ) إىل كتاٍب وال صاحٍب،عزٍو غري ومن  ، مع أنَّ كتب -تقدَّ

 .، ويف متناول يده اكنت ىلع مرأى منه« املعتمد»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ياق عنده عنه.«املغين»( ما بني املعكوفني من 12)  ، وحذفه القسطالين اختصاًرا؛ إلغناء السر
الة ىلع انلَّيب 11/152« )فتح ابلاري» ( ذكر ابن حجر يف13) ، فهذا «املغين»، ليس منها قول صاحب ( عَّشة أقواٍل يف حكم الصَّ

 من زيادات القسطالين عليه.
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   اري»جدوٌل إمجايلٌّ إلحصائيَّاٍت حنبليَّة من  « إرشاد السَّ

 

املذهب غري معزوٍّ                                 نقل القسطالين عن كتب احلنابلة نقل القسطالين عن علماء احلنابلة
 إىل كتاب وال قائل

فقه    
اإلمام  

 أمحد

عن 
علماء 
 احلنابلة

بعض 
احلنابلة       

 -تعينيبال -

 عن املرداوير 
 -ولم يعنير –

نقيح اتلَّ 
 املشبع

اإلنصاف 
يف معرفة 

الراجح من 
 اخلالف

كتب 
حنبلية 
مع  متفرقة

 اتلَّصحيح
نقل 
 جمرد

15 19 11 13 27 11  

9 
16 100 

45 51 116 

 موضًعا 221

 

  :تنبيهان 

  فأثبته يف قائمة الكتب فقط. -«قدامة يف املغينذكره ابن »مثال: -إذا ذكر القسطالين الكتاب ومؤلفه 

  قال يف : »كقوهلوعلماء احلنابلة،  ، ويف أثناء انلقل نقول عن كتب  إذا نقل القسطالين نقاًل عن كتاٍب
 .اقل الكتاب انلَّ إالَّ  أعدُّ ، فال ...«اإلنصاف: ... وقدمه يف الراعيتني واحلاوي وذكر يف الفروع 
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ح حظوة اعيلة رفيعةوقد  ري احلنابلة  اكن هلذا الَّشَّ كما نال احلظوة -عند كثرٍي من متأخر
وح الكبار، حىتَّ قال الشيخ عبد اهلل -الالئقة به عند غريهم ، واعتربوه يف مصافر الَّشُّ

ابه( 1242)ت ا نستعني ىلع فهم كتاب إنَّ  ثمَّ : » ه(1206)ت بن الشيخ حممد بن عبد الوهَّ
زين: اكلعسقالين، وىلع فهم احلديث بَّشوح األئمة املربَّ ...، فاسري املتداولة املعتربةاتلَّ اهلل ب

عوة انلَّجدية من  علماءل نقَ ، و(14)"«ابلخاري"والقسطالين، ىلع  ةٍ  يف مواضع« اإلرشاد»ادلَّ .(15)عدَّ

حاهتماًما كبرًيا بهذا  لرتاث احلنابلة يلحظ من خالهلواملطالع  : أوالـهمامن جهتني،  الَّشَّ
، واقتناء نسخهوتدريسه : رواية الكتاب، وإقراؤهوثانيهماقة بقوهل، قل منه، واالعتماد عليه، واثلر انلَّ 

من هذه  «اثلَّاين اجلزء»ما سنبسط ذكره يف قييد، وهذا مع إنارة حواشيها باتلَّعليق واتلَّ اخلطيَّة، 
بر العاملني محًدا واحلمد هلل روعىس أن يكون قريبًا، ، -بإذن اهلل وحسن توفيقه وتيسريه– املقالة

 وعظيم سلطانه. وجهه يليق جبالل

 .(1/228« )رر السنيةادلُّ »كما يف ( 14)
رر السنية»( منها يف 15) (.15/312(، )15/309(، )10/316(، )6/263« )ادلُّ
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