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 أنظار يف

 كتاب بذائع الصهائع يف ترتًب الشرائع لإلمام اللاشانٌ احلهفٌ 

 

 غنوان امكذاب
 : )بدائع امطنائع يف حرثُب امرشائع(.غنوان امكذاب حتتىذا خاء 

 مؤمفو:
 ه(587احلنفي )املخوىف:  الإمام ػالء ادلٍن اماكساين

 موضوع امكذاب وىدفو
بسط أ راء ب  مؼنٌ  كخابٌ فيو  (بدائع امطنائع يف حرثُب امرشائع)أ ما غن موضوع كخاب 

املذىب احلنفي يف امكذب وال بواب امفليَة، ػىل هنج املخلدمني من أ حصاب املذىب احلنفي 

ٍراد أ راء املذاىب امفليَة ال خرى ػىل حنٍو ملارٍن ٌسري  .واإ

 ىدف امكذاب 
 :أ ىداف امكذاب؛ يف ما ًًلمكن ح

 ـ جسعري امغرض من امخطنَف ػامًة.1

 ـ وضع امرشوط واملواػد املؤدًة اإىل حتلِق امغرض من امخطنَف.2

 ـ ثلس مي املسائل امفليَة وخطّ فطوميا، مث خترجييا ػىل كواػدىا وأ ضوميا.3

 من احلنفِة. ـ مجع اجلُمل امفليَة وال دةل احلمُكَة مبا ًخفق مع أ حصاب امطنؼة امفليَة4

ة ُمزته5  املؼىن واملبىن. ةـ الاس خئناس ببؼظ امنُكت املًو

 ـ اس خدػاء أ راء املذاىب امفليَة ال خرى يف كثرٍي من املسائل.6

 ممزيات امكذاب، واملآ خذ ػوَو
 ممزيات امكذاب:  -أ وًل:

 دكّو امنلل.ـ 1

اجسم كخاب "بدائع امطنائع" بدكة هلوهل يف ال مّع ال غوب، حِر كام ضاحبو بنلل أ راء 

حملمد بن حسن امشُباين،  (ال ضل)غند املخلدمني ككذاب  ةاملذىب احلنفي من امكذب املؼمتد

ض اإىل أ راء حِر اس خلى منو أ راء أ يب حنَفة، وأ يب ًوسف، وزفر، ومحمد، وغندما ثؼر  

 هةاملدو  )ىب ال خرى اكن يف غامب ال حِان دكِلًا يف هلهل من كخب املامكِة حِر هلل من املذا

َّة فنلل غن  كذا امكربى(  كةل املطنف ضور ادل، وكد فؼ  (احلاوي)و  (ال م)من كخب امشافؼ

ػىل مدار كخابة يف هلول ال راء وكذا ال دةل وال كوال، وكد أ معوت امللارهة يف أ كرث من موضعٍ 

 مبخخوف ضورىا.  ةخدت امسمو امغامبة ػىل ىذا امكذاب يه ادلكفو 
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 ـ بسط ال راء امفليَة غند احلنفِة.2

ىو أ فضل كخب مذلديم املخآ خٍرن من احلنفِة حِر كام  (بدائع امطنائع)ًُؼدُّ كخاب 

ُمَطنِّفُو ببسط أ راء املذىب احلنفي جبمَع دكائلو يف لك مسآ ةٍل كد ثؼّرض ميا، مُس ىذا 

فراد ثكل ال راء منسوبة ملؤسس املذىب وأ حصابو، فِفرد كول أ يب  حفسب، بل كام املُطنِّف بإ

 ِّ ُدن روىا ع  ل ػىل أ راهئم جبمَع ال دةل اميت سحنَفة وكذا كول أ يب ًوسف، وزفر، ومحمد، ًو

 واغمتدوا ػوهيا.

 

 ـ اغامتده ػىل مؼمتدات املذاىب امفليَة.3

أ راء املذىب احلنفي فلط، بل كام بدسعري بؼظ  بفرد ىذا امكذاب أ هو مل ًُؼىن ًُمزيما 

ب ػوَو هلول أ هو ًغوُ  ال خرى يف كثرٍي من مسائهل ومما ىو خدٌٍر بذلكر ةأ راء املذاىب امفليَ

 مؼمتدات املذاىب ال خرى.

 

 .ةـ ثلٍرر املذاىب امفليَة املؼخرب 4

ا أ هو اغمتد املذاىب من مجَل ما كام بو الإمام اماكساين ـ رمحو هللا ـ يف كخابو ىذ 

ض كثرًيا اإىل املذاىب احلدًثِة مما ًدل ػىل غلوَو امفلِو غنده، امفليَة اخلامطة، املؼخربة ومل ًخؼر  

 خامص. يييفل  رمكطد (بدائع امطنائع)وىو أ ًًضا مما ًُثلل كخاب 

 

 ـ موارد اماكساين يف مطنفو.5

ن من أ مه ما ميخاز بو أ ي كخاب ىو كرثة موارده وكذا كو  هتا، وملد مجع اماكساين ـ رمحو اإ

ح بذكل يف ملدمذو كٌل ص   ةخني، حِر اغمتد يف كخابو ػىل موارد كثري هللا ـ يف ىذا بني املًز  

ًضا ثكل املوارد كوهتا املآ خوذوغر   من املخلدمني، ومؼل كُرب غيد  ةج ػوهيا، ومما متخاز بو أً 

بؼيود املخلدمني ىو اذلي أ ىهُل نولِام هبذا ال مر، فآ خذ ًؼمتد ػىل املطادر ال وىل دلى  اماكساين

 احلنفِة، وغندما ًخؼّرض اإىل املذاىب ال خرى أ ًًضا مل ًغفل غن اغامتد مطادرمه ال وىل.

 

 .ةـ ثلٍرره مل راء املنفرد6

ـ رمحو هللا ـ يف " امبدائع" اإىل الاس خئناس بل راء اميت ثفّرد هبا  معد الإمام اماكساين 

مَو  اماكساين كٌل بؼظ امرواة، وامفلياء اذلٍن مل ثندرش أ كواهلم ومذاىهبم وىذا كثرٌي ما ثؼّرض اإ
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يف كوهل: "روى غن غعاء أ هو كال: اكن ابن غباس خيامف امخاين يف املسح ػىل اخلفني فمل 

...
(1)

" 

امدساؤلت اميت ُأملِت لف اماكساين غند ىذا احلد حفسب بل سّعر بؼظ ىذا، ومل ً

اذلي ًٍزد من كمية امكذاب امؼومَة، وثكل ت امفليَة، ال مر الاػىل بؼظ َمن ُغرفوا بمسؤ

أ هو  وغن امفلِو اجلوَل أ يب أ محد امؼَايض كوهل: "أ مثوهتا، كٌل يف   امدساؤلت وكفت ػىل بؼظ

براىمي  ِئل معن هوى ملام اإ فلال: اإن اكن ىذا امرخل مل ًآ ت مكة أ حزأ ه؛ ل ن  -ػوَو امسالم  -س ُ

ن اكن كد أ ىت مكة  ...ل جيوزغنده أ ن امبُت وامللام واحد، واإ
(2)

" 

 

 املآ خذ ػىل امكذاب
ال مر اذلي من فرد أ راء املذاىب ال خرى، كٌل ىو احلال مع مذىب امسادة ال حناف،  ـ ػدم الاكثار1

ٌُشري اإىل املطنف بآ ضابع امنلد؛ ل هو ّصح يف ملدمذو نوكذاب بآ هو س َفرد املسائل امفليَة ػىل املذاىب 

 ال ربؼة.

ٍراد املؼمتد من املذاىبـ كهل 2 امفليَة يف لك املسائل اميت ذكرىا بل هلل أ حِاًًن مؼمتدات املذاىب  اإ

 كٌل يف ...وخفق أ حِاًًن أ خر، 

يف مسآ ةٍل ما  اتكنلهل مكثرٍي من الإحٌلػ ؛مسائٍل ػدًدة غري منضبعة لإحٌلػات اكهت يفهُلوهل ـ 3

ٍرادىا يف كخاٍب ما وبمرحوع اإىل ما س بق جند خالف   ذكل. واإ

ـ ذكُرُه أ راء فليَة ػىل سبِل اجلياةل كلوهل: " واخذوف املشاخي...3
(3)

وكذكل كوهل: " وكال بؼظ  "،

امناس...
(4)

...حٌلػة وكال وكوهل: "  "،
5
...من امفلياءوكوهل: "امبؼظ  "

6
." 

ُلرص أ و أُ ـ اظاةل امنفس يف مواظن وامخجاىل يف 4 خر؛ حِر ًُعَل املطنف امنفس يف مسائل بؼَهنا ًو

ًخجاىل مسائل ػدًدة، ال مر اذلي ًضع ضنؼة اماكثب حتت دائرة امنلد امفلييي؛ حِر مل ًلف ىذا 

 .بل يف اخلالف املذىيب مما خُيّل بطنؼة امكذاب كعًؼا  ال مر غند حد اخلالف امفلييي حفسب

 

                                 
 (.39|5(، )173|4(، )121|4(، )42|4(، )88|3(، )3|2(، )93|1(، )8|1( بدائع امطنائع )1)

 (. 395|7(، )225|6(، )129|1( املطدر امسابق )2)

 (.63|5(، )174|4(، )151|4(، )99|3(، )9|2ًنظر: ) (،5|1( بدائع امطنائع )3)

 (. 111|6(، )124|5(، )6|4(، )96|3(، )95|2(، ًنظر: )45|1( املطدر امسابق )4)

 (.55|1( املطدر امسابق )5)

 (. 253|2( املطدر امسابق )6)
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بو  حرثُب امكذاب وثبًو
، ومل ةرثب الإمام اماكساين كخابو ػىل امنسق املُخؼارف ػوَو غند أ ىل امطنؼة امفليَ

 ، ومن أ مثةل ذكل ...خيرج غن دائرهتم؛ حِر رثب ثلس اميت امفلو ػىل امنحو امخآ ضًَل نوفلو

 بدأ  بكذاب امعيارة وفّطهل ػىل امنحو امخايل:

فطل بَان أ هواع امعيارة ـ فطل املسح ػىل اخلفني ـ فطل رشائط أ راكن اموضوء ـ فطل سنن 

اموضوء ـ فطل أ داب اموضوء ـ فطل بَان ما ًنلظ اموضوء ـ فطل امغسل ـ فطل احلَظ 

ائط ركن امخميم ـ فطل يف بَان ما وأ حاكمو ـ فطل يف امخميم ـ فطل يف كَفِة امخميم ـ فطل يف رش 

 ...اخلًُدميم بو ـ فطل يف بَان ما ًُدميم منو

 مث كخاب امطالة وفّطهل ػىل امنحو امخايل:

فطل ػدد فروض امطالة ـ فطل ػدد ركؼات ىذة امطووات ـ فطل يف ضالة املسافر ـ فطل 

ـ فطل أ راكن امطالة ـ فطل بَان ما ًطري بو امللمي مسافرا ـ فطل بَان ما ًطري بو املسافر ملامي

رشائط أ راكن امطالة ـ فطل واحبات امطالة ـ فطل بَان كَفِة ال ذان ـ فطل بَان من جتب ػوَو 

 ...اخلادلاػة ـ فطل بَان من ثنؼلد بو ادلاػة ـ

 مث كخاب امزاكة وفّطهل ػىل امنحو امخايل:

رشائط فرضَة امزاكة ـ فطل ال مثان فطل كَفِة فرضَة امزاكة ـ فطل سبب فرضَة امزاكة ـ فطل 

املعولة ويه اذلىب وامفضة ـ فطل أ موال امخجارة ـ زاكة امسوامئ ـفطل ركن امزاكة ـ فطل رشائط 

 حواز امنطاب ـ فطل زاكة امزروع وامامثر ـ فطل امزاكة امواحبة.

 مث كخاب امطوم وفّطهل ػىل امنحو امخايل:

ذا فطل أ هواع امطَام ـ فطل أ راكن امطَام  ـ فطل حمك فساد امطوم ـ فطل حمك امطوم املؤكت اإ

 فات غن وكذو ـ فطل بَان ما ٌُسن وما ٌس خحب نوطامئ وما ٍُكره هل أ ن ًفؼهل.

 مث كخاب الاغخاكف وفّطهل ػىل امنحو امخايل:

فطل يف ضفة الاغخاكف ـ فطل يف رشائط حصة الاغخاكف ـ فطل ركن الاغخاكف ـ فطل بَان 

ذا   فسد.حمك الاغخاكف اإ

 مث كخاب احلج وفّطهل ػىل امنحو امخايل:

فطل يف بَان فرضَة احلج ـ فطل كَفِة فرض احلج ـ فطل رشائط فرضَة احلج ـ فطل ركن احلج 

ـ فطل ظواف امزايرة ـ فطل واحبات احلج ـ فطل بَان سنن احلج وبَان امرتثُب يف أ فؼاهل ـ 

ـ فطل بَان ما حيرم بو احملرمون ـ فطل  فطل رشائط أ راكن احلج ـ فطل بَان ما ًطري بو حمرما

 ...اخلبَان ماكن الإحرام ـ فطل بَان ما جيب ػىل املمتخع واملارن بسبب اهمتخع واملران ـ

 مث كخاب امناكح وفّطهل ػىل امنحو امخايل:
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فطل ركن امناكح ـ فطل رشائط امركن أ هواع مهنا رشط الاهؼلاد ـ فطل بَان رشائط اجلواز وامنفاذ 

اذلي ٍرحع اإىل املوىل ػوَو يف ولًة امناكح ـ فطل اذلي ٍرحع اإىل هفس امخرصف يف ولًة  ـ فطل

امناكح ـ فطل ولًة امندب والاس خحباب يف امناكح ـ فطل رشط امخلدم امولًة يف امناكح ـ 

 ...اخلفطل ولًة امولء يف امناكح ـ فطل ولًة الإمامة يف امناكح ـ فطل امشيادة يف امناكح ـ

  كخاب ال ميان وفّطهل ػىل امنحو امخايل:مث

فطل يف ركن اهميني بهلل ثؼاىل ـ فطل يف رشائط ركن اهميني بهلل ثؼاىل ـ فطل يف حمك اهميني بهلل 

ثؼاىل ـ فطل يف بَان أ ن اهميني بهلل ـ غز وخل ـ ػىل هَة احلامف أ و املس خحوف ـ فطل يف اهميني 

 ...اخلبغري هللا غز وخل ـ

 امعالق وفّطهل ػىل امنحو امخايل: مث كخاب

فطل يف بَان ال مفاظ اميت ًلع هبا ظالق امس نة ـ فطل يف ظالق امبدػة ـ فطل يف ال مفاظ اميت 

ًلع هبا ظالق امبدػة ـ فطل يف حمك ظالق امبدػة ـ  فطل يف بَان كدر امعالق وػدده ـ فطل 

 .. اخليف بَان ركن امعالق

 نحو امخايل:مث كخاب امظيار وفّطهل ػىل ام 

فطل يف رشائط ركن امظيار وبؼضيا ٍرحع اإىل املظاىرـ فطل يف بَان امرشائط اميت حرحع اإىل 

املظاىر منو ـ فطل يف بَان امرشائط اميت حرحع اإىل املظاىر بو ـ فطل يف حمك امظيار ـ فطل يف 

 ما ًنهتيي بو حمك امظيار أ و ًبعل ـ فطل يف بَان كفارة امظيار.

 وفّطهل ػىل امنحو امخايل: مث كخاب انوؼان

فطل يف ضفة انوؼان ـ فطل يف بَان سبب وحوب انوؼان ـ فطل يف رشائط وحوب انوؼان 

وحوازه ـ فطل يف بَان ما ًظير بو سبب وحوب انوؼان ـ فطل يف بَان ما ٌسلط انوؼان بؼد 

 وحوبو ـ فطل يف حمك انوؼان ـ فطل يف بَان ما ًبعل بو حمك انوؼان.

 ضاع وفّطهل ػىل امنحو امخايل:مث كخاب امر 

 فطل يف احملرمات بمرضاع ـ  فطل يف ضفة امرضاع احملرم ـ فطل يف بَان ما ًثبت بو امرضاع.
 

 كتبه

 الذكتىر معتس أمحذ رفاعٌ زارع

 أشتار مصاعذ يف التاريخ واحلضارة اإلشالمًة مصاق الصرية وعلىمها

 ف الفقهٌباحث دكتىراه يف الذراشات اإلشالمًة مصاق  اخلال

dmoataaze@gmail.com 
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