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 ملخص البحث 
ــ ة ا ة  746قمت بتحقيق فصل المسح على الخفين من مخطوط خزانة المفتين لالمام الحسين بن محمد بن حسين السمنقاني الحنفي ت:  هـــ

( لوحات, وكان لالمام الحسـين بن محمد بن حسـين السـمنقاني الحنفي مةانة علم ة 3وتحقيق, وكان عدة لوحات فصـل المسـح على الخفين  
حـافاـا هاهـدا فقيمـا مت حيا في الفقـن الحنفي, وقـد الك لنـا كتـابين في الفقـة الحنفي وهمـا   تـاف خزانـة المفتين وهو في   عـال ـة, فقـد كـان عـالمـا

 )مسح , خف , خزانة , دراسة , تحقيق(الكلمات االفتتاحيةمجلدين(,  وكتاف الشافي في شيح الوافي( .
Research Summary 

The survey was surveyed on the Khufaf (3), and the Revised Revised Revised Revised Majlis, the vision, the 

region, the region, the region, the region, and the scholarly region was high. It is in two volumes), (and Kitab 

Al-Shafi in Sharh Al-Wafi).Opening words(Survey , sandal , closet , study , investigation) 

 املقدمة
الحمد هلل  ف العالمين، عل ن أتوكل، وبن أ ـــتعين، والصـــالال والســـالم على  ـــيد اسني اأ والمي ـــلين أبي القا ـــت محمد، وعلى    بيتن      

ا كامال  شـامال  للح اال كلما, ال اسطما ، وأصـحاهن اسخ ا ، ومن ات عمت هححسـان ىلى يوم الدين, أما هعد: فقد لعل ع عز ولل اال ـالم ةين  
يقتصــي على عالقة االنســان بيبن, بل ن االت عالقتن ه خ ن اننســان و لع في معامالتن, وأحوالن الشــخصــ ة  حتى تســيي الح اال منامة هعيدال 

حد   اةات المسـلمين, ومع لال العلوم الشـي  ة وأشـيفما, فعن طيتقن تصـب امالتمت, وهو أقيف العلوم  عن الفوضـى واالضـطياف.و ن الفقن من أل 
ا بمت, فال لنى لمسـلت عن ت علدت االحةام الفقم ة في  ـادي   اةاتن, ومعامالتن, و ني أحمد ع ع ز ولل  الشـي  ة لح اال ال شـي, وأ هيها مسـا ـ 

خدي ع  ــ حانن وتعالى للعلوم الشــي  ة في كل عصــي من العصــو ,   من يحفاما، وتعمل على  أن شــيالفني بد ا ــة هلا العلت الشــيعي.وقد  ــ 
ــمت لخدمة ان ـــالم ــالمي نجد أن هناا اليهيي اليهيي من اليلا  اللين وهيوا أنفسـ ــفحنا كتا التيام اال ـ  نشـــيها وتيل  ما وتعل مما, و  ا تصـ

وفي ىخياج تلع   وعلومن الشـــــــيتفة, وعةفوا على التصـــــــن ر والت ل ر, فتيكوا لنا تياث ا عا م ا يتمهل في  الئ اليتا والي ـــــــادل  المخطوطة,
من   اليتا محقالقة, ال شـعال أنن خدمة لليلة لس ـالم وأهلن، وال  ـ ما طل ة العلت منمت, و لع أن التحقيق  يخيج  ما في المةت ات المخطوطة

ــنفاتمت.  ــطيا علماأ اسمة في مصــ ــلت ف ن ه مح الحالة ىلى اليلوى ىلى ما  ــ و غ ة مني  العلوم والفنون، في همان كهيت ف ن الفتن، والمســ
( من المسححح ىلا اليني هالمشـــا كة في ىخياج ما تزخي هن مةت ات العالت من كنوه ى ـــالم ة ةفينة فقد ا ت يت أن اعمد الى تناو  فصـــل  

( وفصــل المســح على الخفين عمدت ه746الحسححي     محمب    حسححي  السححماقانف الحانف ت( للعالمة الحنفي  خزانة المنتي  تاف  
بلتن هعد ان حصــــــلت على ثالثة نســــــت من هلا اليتاف, ثت عمدت الى خدمة النم تح, ق ا علم  ا, ثت كللت العمل بوضــــــ  الى نســــــخن ومقا

ة ا ــة متواضــعة ت ــمنت تيلمة لمكلك اليتاف, ولمصــطلحاتن ف ن, ثت عملت في تح, قن, ووصــك النســت الخط ة المعتمدال, وهلا الد ا ــة  
خطى السـاهقين, ممن نملوا من كتا السـلك, وتمعنوا في مخطوطاتمت, التي وصـلت الينا. اقت ـت المتواضـعة التي اقدمما اليوم ت تي على  

خطة ال حث ان تيون مقســــمة على قســــمين:القســــت اسو : القســــت الد ا ــــي, وت ــــمن م حهين:الم حث اسو : ا ــــمن ومكلفاتن وعصــــيا وف ن 
الحالة الس ا  ة, العلم ة, االقتصاةية(.الم حث الهاني: منمج ة االمام المطلا الهاني: عصي المكلك    مطليين:المطلا اسو : ا ت المكلك

ــمنقاني في كتاهن ــمنقاني   حمن ع( في كتاهن, ومنمجي في التحقيق وف ن ثالثة مطالا:المطلا اسو : منمج ة االمام الســــــــــ المطلا  الســــــــــ
  المطلا الهالث: وصك النست الخط ة الهاني: منمجي في التحقيق

 ني: النص احملققالقسم الثا
ولعا ت  ـلطانع, ال احصـي ثناأ  عل ع أنت كما اثنيت على نفسـع, وصـلى ع و ـلت على   ـولن   اللمت لع الحمد كما ين  ي لجال  ولمع,

 النيي المصطفى الماةي اسمين وعلى  لن الطييين الطاهيتن, وصحابتن ال ي الم امين, والتاهعين لمت هاحسان الى يوم الدين.
 املبحث االول: امسه ومؤلفاته, وعصره

 املؤلفاسم  املطلب االول:

.على اليلت من علت هلا العالت الجليل وتال فن )1(حسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الن سابو ي الف, ن الحنفي المعيوئ هالسمنقاني     
ت  ليتابين هامين في الملها الحنفي   تاف خزانة المفتين وهو في مجلدين(, و الشــــــــافي في شــــــــيح الوافي(, ىالد أن  المصــــــــاة  التا تخ ة ل 

  تلكي لنا أي شـيأ عن نسـ ن وح اتن ونشـاتن العلم ة حالن حا  ه, ة هعل العلماأ تامي لنا مكلفاتمت ولين ال نجد ما يوثق لنا طليمت للعلت
عند مشايخمت وال تالميلهت اللين نملوا منمت العلت, وعندما تصفحت متون الملها الحنفي على ش ةة التواصل االلتماعي  االنتينت( وفي  
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ج المو ــــــــوعة الشــــــــاملة ولدت ان عامة متون الفقن الحنفي قد نملت من   تاف خزانة المفتين( مهل كتاف:  ال حي اليادق شــــــــيح كنز بينام
( ولييها من اليتا 2/135(  ة   الحةام شـــيح لي  االحةام:  4/221(  تييين الحقادق شـــيح كنز الدقادق:  1/339الدقادق  قت صـــفحة:  

 اليتاف في عصيا في تلع الفتيال.االخيى مما يفيد اهم ة هلا 
 مؤلناته.    
 _  تاف خزانة المفتين وهو في مجلدين(. 1
ــافي في شــــــــــــــيح الوافي( 2 .  يعـد كـتاف خزاـنة المفتين من اليـتا المممـة و ـلع سن هـلا اليـتاف فـ ن مـا يحـتاج ـلن المفتي (2   _  ـتاف الشــــــــــــ

 المكلك كل ما هو ممت من متون الملها الحنفي.والسادل في ح اتمت من حيث الماةال العلم ة ولم  ف ن 
 عصر املؤلف )احلالة السياسية, العلمية, االقتصادية( املطلب الثاني:

وفاتن   كيت لنا المصــاة  التي تيلمت لمكلفنا  ا ــمن ومكلفاتن و ــنة وفاتن, ولت تلكي لنا نشــاتة وال شــيوخن وال  تالميلا, وقد اتاح لنا تا تت  
ن ة التي عاش فيما وهي القين الســاه , لللع  ثيت ان  اتناو  القين الســاه   للحديث عن عصــي االمام الســمنقاني  حمن تحديد الح, ة الزم

ــيا عةوفمت على طلا العلت وتعل مة حيث  ــاةي في تلع الح, ة من الزمن  و لع هسـ ــي او اقتصـ ــ ا ـ ع م  العلت انن لت يةن لن أي ةو   ـ
 بلد الى  خي طل ا للعلت وتل, ة وحفاة وتال فة. انمت ق وا ح اتمت في التنقل من 

من الشــيو وق ــت على الخالفة في ه داة. وكللع ضــعفت الدولة االيوب ة امام  )3(ففي  لع الوقت تســلج ل ا الم و  الحالة السحياسحية 
ــليي ة من لمة ال يف  هعد وفاال قاددها صــــــــــالح الدين االيوبي ه( كانت ليوش التتا  ه, اةال  622 . وفي حوالي  ــــــــــنة )4 (الحمالت الصــــــــ

ــ ة, وكان من بين اللين فيوا من امام الزحك التتيي مجموعة من التيا كانت تســـةن   )5 (لنييز خان تتقدم الى ال يف هاتجاا الدولة الع ا ـ
ــنة    )6(منطقة خوا هم ــاللقة اليوم  ـــ ــ يى هالقيف من ةولة  ـــ ــ ا الصـــ ــلوا   ـــ ــل قاددهت    ه( تقيت ا,650فتحيكوا ليبا حتى وصـــ هناا اتصـــ

ومنحمت منطقة حو  انقيال ل ســـــتقيوا فيما  )9(ه  ت ةولة  ـــــاللقة اليوم فوافق عالأ الدين على ولوةهت  )8(هالســـــلطان عالأ الدين )7(ا ط ي 
ــاللقة وقك ا ط ي  الى لانا عالأ الدين حيث تمةن  على الحدوة بين ةولتن وةولة الييزنطيين فلت وصـــــلت ليوش الم و  الى ةولة الســـ

ه( تت تعيين ابنن عهمان خلفا لن وكانت لن مةانة عا مة عند عالأ الدين مما عاة  ـــــــــل ا 688من هزم الم و . هعد وفاال ا ط ي   ـــــــــنة  
عل ن هســـســـا الحســـد من المقيبيين لدى عالأ الدين. لما توفي عالأ الدين ضـــعفت الدولة هســـيا المكاميات فالتنت عهمان الفيصـــة وا ـــح  

ه(. في تلع الفتيال اصــــ ح الطيتق مفتوح امام هلا  700زاأ من ةولة لســــاللقة الى ةولتن و ــــلطانن وكان  لع في  ــــنة  ةولتن واضــــائ ال
. فا ـت ل عهمان هلا االحدام )10(الدولة الفت ة. والجديي هاللكي  ان االميياطو تة الييزنط ة خيلت هعد الحيوف الصـليي ة في ا ـوأ حاالتما

هلا الفتوحات حتى اخ ــــــــ    ــــــــ ا الصــــــــ يى كما تمةن من عيو  الد ةنيل   )11( ة  وقد واصــــــــل ابنن او خانوفتح ا اضــــــــي الدولة الييزنط
والوصــو  الى مقدون ا ليي انن لت يتقدم نحو او وبا, وفد على عهمان بن ا ط ي  كهيي من علماأ الدولة الســلجوا ة التي كانت في طيتقما 

دخلوا تحت حمايتة. وقد كهيت الفتوحات في عمد الســــــــلطان او خان واللي يعتيي او  اميي الى االضــــــــمحال , واقيل عل ن اميانا وا  انما ف
ــطنيو ,  ــيوتة من مدينة ا ـ ــفة ا  ـ ــةوةا  وهي ال ـ ــتولى على ا ـ ــلت حدوة ةولتن الي ال حي هعد لن ا ـ ــلطان( وقد وصـ عهماني يلقا  هالسـ

ة, وفي عمد الســــــــلطان او خان تت تنا ت شــــــــكون الدولة من مال ة وفي الجانا الشــــــــيقي من اليالة مدينة انقيال قد ةخلت ضــــــــمن حدوة ةولت
 )12(.واةا تة وانش  الناام الخاص هحقطاى اال اضي االمييتة وك ر يتت تقس ممما على العسا ي المشا كين في الحيوف

ــاه  تعيضــــت ه داة الشــــيل  الحالة العلمية  ــاةل والســ ــامال للعياو وكان  في القين الســ احتال  وهو االحتال  الم ولي اللي خلك ةما ا شــ
ه(, ومن ثت انتقلوا الى بالة الشــام لتدمييها, كانت اليالة العيب ة ضــع فة امام ال زاال مما 656الم و  قاةمين من الشــيو وحدم  لع  ــنة  

تاللن التتا  والفينج والييج واليوم ميات عديدال, حتى كانت لعلما لقمة  ــــملة امام المحتلين من الشــــيو وال يف والشــــما , وتحالك على اح
نماية الم و  في معيكة عين لالوت, ان كهيال الحيوف قد اةت الى تدميي اليهيي من الخزتن العلمي والح ـــــــــــــا ي لدى اليالة, وبعد نماية 

ا اليهيي من اليتا الفقم ة واالةب ة والل وتة وفنون االحتال  اة ا العلماأ والمك خون المسـلمون اهم ة الحفا  على التيام اال ـالمي فصـنفو 
اخيى للحفا  على هلا اال م العا ت من ال  اى وهةلا بدأ عصي لديد من المو وعات والمتون العلم ة والشيوح, وان النتاج الفييي كان 

 كالأ العلماأ:واضح في القين الساه  المجيي حيث كان لالمام السمنقاني نصيا من هلا التال ر, ومن لملة ه
_ ابن هشــام: وهو عيد ع بن يو ــك بن احمد, ولد في مصــي, ومن مصــنفاتن: م ني اللييا عن كتا االعا تا. واوضــح المســالع الى  1

 )13(.ه(761الف ة ابن مالع, وشلو  اللها الى معيفة كالم العيف ولييها.  ت:
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 )14(.ه(769الياللة ولن شيح لف ة ابن مالع وبن اشتمي ت:_ابن عقيل: عيد ع بن عيد اليحمن, كان اماما في النحو و 2
_ابن كهيي: ا ــــــماعيل بن عمي بن كهيي بن ضــــــو بن ة ى القيشــــــي ال صــــــيوي ثت الدمشــــــقي عماة الدين ابو الفداأ حاف  مك   ف, ة من 3

 )15( .ه774مصنفاتن: تا تخن اليداية والنماية, وتفسيي القي ن الييتت ت:
ــي واموا  الزكاال االخيى م  ال نادت, وان هلا  االقتصحححححاد ة الحالة   ــو ال من الجزتة والخياج والعشـــــ ــالم ة كانت محصـــــ ان موا ة الدولة اال ـــــ

 االموا  وفيت للدولة العهمان ة اال تقيا  واالهةها . من الممةن القو  ان ابيه السمات االقتصاةية للقين الساه  المجيي هي:
 ة هالز اعة واليعي, لما تتمت  هن اال اضي من الخصوبة ووفيال الم اا فيما مما اةى  لع الى اهتمام الدولن فيما لما _اهتمت الدولة العهمان1 

 )16(.لما من مةانة عند ا تهما ها وتعوة على الدولة هاالموا 
على الســــةة  ال الن اال ع محمد   ــــو   _ اليتاهة على الســــةة  العملة النقدية(, واليناأ واالعما , وان الســــلطان او خان بن عهمان كتا  2

ــاأ واعملما ثت ملع عدال من اليالة اال ـــــالم ة وفتح ممالع متعدةال وبنى  ــلطنتن بيو ـــ ع(, وهو او  من  تا ط قات العســـــةي وكان او   ـــ
ولة العهمان ة االهةها  في  . هلا العوامل حققت للد)17(الجوام  والمســالد والمدا ل وعمي الطيقات والمفاوه  ــيال وخانات وقصــو ا ولســو ا

 شتى الم اةين.         
 املبحث الثاني: منهجية االمام السمنقاني يف كتابه, منهجي يف التحقيق, وصف النسخ اخلطية وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب االول: منهجية االمام السمنقاني  

لا اليتاف من مةانة  اا ة عند علماأ هلا الملها خاصــــــــة وان عامة  يعد كتاف خزانة المفتين من اليتا المممة في الفقة الحنفي لما لم   
 متون الملها قد نملت منن, وان المكلك قد لعلن مميزا من حيث الماةال العلم ة التي حواها خاصة وانن قد لم  ف ن ما يحتاج لن المفتي.

الماةال العلم ة على كتا بلغ عدةها  ا بعة عشـــــــي( كتاه ا  ما انن لت  يةهي في النقل في تال ر هلا اليتاف بل اقتصـــــــي في تال فة في لم  
من اهت متون الملها الحنفي كما بيناها  ــــاهق ا.   لت يةهي من اال ــــتشــــماة ها يات القي ن ة, واقتصــــي المكلك في نقلن على متون الملها 

نـقل منمـا ييمز لمـلا المتون بيموه  كيهـا في  ومن الـناة  ان يشــــــــــــــيي الى المـلاهـا االخيى.ونيى ان المكلك عـندمـا يحـيل الى المتون التي 
 مقدمة اليتاف وعمد المكلك الى ا تعما  هعل المصطلحات في فصل المسح على الخفين والمصطلحات هي:  

 _ اصحابنا المتقدمين: هت من اة ا االدمة الهالثة. 1
 من لت يد كوا االدمة الهالثة. _ اصحابنا المتاخيتن:2
 أبو حن فة، وأبو يو ك، ومحمد بن الحسن.  -_ اصحابنا: المشمو  عند ىطالقما أنمت:3

 وقد يطلقون "أصحابنا" وتيتدون بللع: أها يو ك ومحمد، وقد يطلقونما وتيتدون: علماأ الملها الحنفي عموم ا.
 _ اتفاقمت: اتفاو اهل الملها.4
 ._ قولمما: أي قو  االمام محمد, واالمام أبي يو ك5
 _ صاحي ن: اها يو ك ومحمد.6
 _ اخت ا : هو اللي ا تن طن المختا  عن اسةلة اسصول ة هااللتماة.7
 فيتعين العمل هالصح ح, وتيا االقوا  ال اا ة.   _ هو الصح ح: هلا اللف  يشعي ه ن ه, ة االقوا  ضع فة سن مقابل الصح ح هو الفا د,8
 _ هو المختا : يطلق على ما اختا ا هعل اسدمة لدليل  لدحن هن، وقد يةون  لع المختا  خالئ المشمو .9

 _ االصح: يقصد هن أصح اليوايتين.10
 ._ عامة المشايت: يقصدون عامة مشايخمت، وقيل: ىنمت يقصدون بمت فقماأ العياو واليوفة11
اَلب 12 م نب  لب   حب م امب أبو ه يدي  محمد بن الدف  ـــــــد ال ى _ مشـــــــايت هخا ى: وهت العلماأ  أبي عاصـــــــت النييل، ومســـــــدة " والقعنيي " والشـــــــال دتب اندب  ت ع 

ــفي، وأبي هةي محمد بن عيد ع ب ــو  النسـ ــن بن منصـ ــ ت اسلل بيهان الدين وأبي هةي محمد بن الحسـ ــي لال  الدين والشـ ن فاعل  والقاضـ
 . (18 السيخةتي، وأبي هةي محمد الحلواني(

 _ مشايت العياو: وتقصد بمت االمام الييخي واالمام الجصاص ومن وافقمت.13
 _ على االصح: فحنن يد  على ولوة  وايتين أصحمما ما أشا  ىل ن.14
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ــخة  ج( فيانت خال ة من اليموه, وهي  موه ليتا في    -15 ــخة  ف( اما نســـــــ ــخة  أ( ونســـــــ و ةت  موه في كتاف خزانة المفتين في نســـــــ
 الملها الحنفي, وقد  كي المكلك في مقدمة اليتاف انن لم  هلا اليتاف من هلا اليتا.

 ه ----------- ------- -- -------المداية        
 م------------------ -------شيح مجم  الملتقج  

 نن ----------------- ------النماية في شيح المداية 
 و---------------- ---الواقعات للناطفي لت اقك عل ن 

 ئ ------------ ---الفتاوى لالمام فخي الدين قاضي خان 
 فم-------------------------الفصو  للعماةي     

   -----يد اليشيد ال خا ي  الخالصة لالمام طاهيبن احمدبن ع
 شني-------------- ----------الفصو  اال تيوشني  

  ---------------------الفتاوى لالمام ظميي الدين  
 حمن----------------- ------الفتاوى الحميدي       

 طح------------ ---------------الشيح الطحاوي 
 ص------------ ----شيح لام  الص يي للصد  الشميد 

 ا----------------------------الفتاوى اليييى  
 و ---------------------------فوادد المتفيقة    

 منهجي يف التحقيق: املطلب الثاني:

ي ع تعالى لي أن أحصل على ثالم نست خط ة من هلا اليتاف:       يسد
 لتي هي  أ, ف,ج(.اعتمدت في نست النم على ثالم نست من المخطوط وا .1
 وثقت اسقوا  والنصوص التي نقلما االمام السمنقاني من مصاة ها. .2
 أوضحت ال يتا من اسلفا  والمصطلحات التي و ةت في النم المحقق. .3
 تيلمت لألعالم اللين  كيوا في النم المحقق من اليتاف. .4

 تيلمت لليتا التي أو ة  كيها ف ن. .5
  مزت للنسخة االم  أ(, وللنسخن الهان ة  ف(, وللنسخة الهالهة  ج( .  .6
 نسخت المخطوط هاالمالأ الحديث مستعمال االشا ات والفواصل حسا الناام التيا مي الحديث. .7
 .ا ا كان السقج من نسخن  أ( اضعن بين معقوفتين ] [, اما ا ا كان من ف(,  ج( فقج اشيي في الماما الى الشئ الساقج  .8
 أ / لي ان نماية اللوحة في النسخة المخطوطة والحيئ ةاخلن يشيي ىلى  مز النسخة اللي بيناا في المطلا ا تي. 1وا تعملت / .9

 . عزوت ا يات الى  و ها م   كي  قت ا ية.10
 . خيلت االحاةيث من م انما م   كي ة لة الحديث والحةت على الحديث .11

 طيةاملطلب الثالث: وصف النسخ اخل

 اعتمدت في ىخياج هلا ال حث على ثالم نست خط ة:     
ــخة   األولا     ــمنقاني الحنفي, عدة  14372وقد  مزت لما هالحيئ  أ(,  قت النســــــ ــين الســــــ ــين بن محمد بن الحســــــ (, تال ر: االمام الحســــــ

هالمداة االحمي, فيما تلك في هعل المواض  لت تكثي  , كتيت العناوتن 25, عدة اال طي:  38+12(, الفن: الفقة, ال, ال:  633اللوحات  
 على النم في  خي المخطوط.

االمام الحســـــين بن محمد بن الحســـــين الســـــمنقاني الحنفي, تا تت  (, تال ر:14371وقد  مزت لما هالحيئ  ف(,  قت النســـــخة    الثانية    
 . 178ه, عدة اللوحات:1215/صفي/13ه, تا تت النست: الخم ح 738/  ي القعدال/ 23تال ر: السيت 
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ــخن كاملة ولين ال يولد فيما احالة الى   الثالثة  ــخة مةت ة الملع بن عيد العزتز, اليتام, وقد  مزنا لما هالحيئ  ج( وهلا النســــــ وهي نســــــ
(  326لوحات  ( تال ر االمام الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي, عدة ال2177المتون التي نقل منما المكلك ,  قت النسخة  

(  14372ه, وقد اعتمدت النســـــــخن االولى والميقمة  1129/محيم/21(, تا تت النســـــــت:30, الفن فقن, عدة اال ـــــــطي في اللوحة الواحدا  
ــت عليما وأثيت الفيوقات بينمما في الماما، وأح انا اثيت ما في  ه, ة  ــال  النما مةونن من لزدين، ف ثيت وقابلت النســــــــ لتيون أمدا أو أصــــــــ

عمد المكلك في لمعن لملا اليتاف من هعل اليتا و مز لملا اليتا بيموه وهي كما ســـــــــت  واشـــــــــيي ىلى الفيو المولوة في الماما, الن
 ميين في اةناا:

 أ  .....وتقصد هن كتاف االخت ا  في تعليل المختا . 
 ئ.... وتقصد هن فتاوى قاضي خان.  

 و...........الواقعات للناطفي.
  ..........وتقصد هن خالصة الفتاوى.

 طح........وتقصد بما الطحاوي. 
 ط......... وتقصد هن أحمد بن ا ماعيل الطمطاوي. 

  .........وتقصد هن الفتاوى لالمام ظميي الدين
 ا..........وتقصد هن الفتاوى اليييى.

 فم........وتقصد هن الفصو  للعماةي.
يطلق لمصـطلحات في هلا الفصـل: عامة العلماأ: يقصـد بما عامة مشـايت الملها الحنفي.وهو المختا : عمد المكلك الى ا ـتخدام هعل ا

فحنن يد  على ولوة  وايتين أصـحمما على االصـح:     على ما اختا ا هعل اسدمة لدليل  لدحن هن، وقد يةون  لع المختا  خالئ المشـمو .
هاالتفاو: أنن أ اة هاالتفاو أهل الملها ةون لييهت من علماأ في الواق  ة اية و واية.  هو ما كان هو الصــــــح حوعل ن الفتوى:  ما أشــــــا  ىل ن.

 الملاها.وقاال: وتقصد بمما أبو يو ك ومحمد. ح: وتقصد بما  حمن ع
 في اخياج فصل  المسح على الخفين( من كتاف  خزانة المفتين( على ثالثة نست خط ة اعتمدتالاسخ اليطية المعتمبة 

 

 

 اللوحة االولى من مخطوط )خزانة المفتين( من نسخة )أ( 
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 اللوحة االولى من فصل )المسح على الخفين( من النسخة )أ( 

 

 

 اللوحة االخيرة من فصل)المسح على الخفين( من النسخة )أ( 
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 اللوحة االخيرة من مخطوط )خزانة المفتين( من نسخة )أ( 

 

 اللوحة االولى من مخطوط )خزانة المفتين( من نسخة )ب( 
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 اللوحة االولى من فصل )المسح على الخفين( من النسخة )ب( 

 

 اللوحة االخيرة من فصل )المسح على الخفين( من النسخة )ب( 
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 )خزانة المفتين( من النسخة )ب( اللوحة االخيرة من مخطوط 

 

 

 اللوحة االولى من مخطوط )خزانة المفتين( من النسخة )ج( 
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 اللوحة االولى من فصل )المسح على الخفين( من النسخة )ج( 

 

 اللوحة االخيرة من فصل )المسح على الخفين( من النسخة )ج( 
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 النسخة )ج( اللوحة االخيرة من مخطوط )خزانة المفتين( من 

 القسم الثاني: النص احملقق
 فصل في المسح على الخفين 

عن النيي واالصـــــــل في لواها الســـــــنة وهي ما  وي عن علي بن ابي  طالا 
 يمســـــــح المســـــــافي ثالثة ايام ول اليما والم, ت يوما  (19 

ــ عون  لال من اصـــحاف  (  23 : حدثني (22 الحســـن ال صـــيي  (21 ف/ وقا 33,/(20 وليلة( انمت  أوا يمســـح على الخفين وقا  ابو  النيي ـ
االخ ا  ما يشـــــــ ن التواتي. وقا  ابو يو ـــــــك يجوه  (24 حن فة  حمن ع من انيي المســـــــح على الخفين يخائ عل ن اليفي فانن و ة ف ن من

عن انح بن  (27 لتواتي ] وي[قيت ة من ا  (26 . والمســــــــــح على الخفين لادز عند عامة العلماأ سثا  مشــــــــــمو ال(25 نســــــــــت القي ن همهلن ا  
(28 مالع

 على الخفين, وعن ابي حن فة   (30 الشــ خين وال يطعن الختنين وتمســح  (29 انن  ــ ل عن الســنة والجماعة فقا : الســنة ان يحا
  انن قا : من السـنة ان تف ـل الشـ خين وتحا الختنين وتيى المسـح على الخفين ولت تنح ع طيفة عين وكل من انيي من الصـحاهة

اليعيين وما ( 31  ل  عنن قيل موتن, والخك اللي يجوه عل ن المســــــــح ما يةون صــــــــالحا لقط  المســــــــافة والمشــــــــي المتتاه  عاةال وتســــــــتي
. وتمســـــــــــــح الم, ت يوما وليلة والمســـــــــــــافي ثالثة ايام ول اليما يعتيي المدال من وقت الحدم ال من وقت الل ح وال من وقت (33 ئ  (32 تحتما

المسـح وتفسـيي  لع ان الم, ت ا ا احدم هعد طلوى الفجي فتوضـ  وةام على وضـكا الى ال ـحوال ول ح خف ة ثت احدم هعد  لع الزوا  ولت 
  فانن يمســـــح الى ما هعد الزوا  من ال د وا ا انق ـــــت المدال وهو على وضـــــكا فانن ينزى خف ة يتوضـــــ  حتى ةخل وقت العصـــــي ثت توضـــــ

. وصـو ال المسـح ان ي ـ  اصـاه  (36 وتسـتقيل الوضـوأ ئ( 35 فانن ينزى خف ة (34 وت سـل  لل ة فقج , وان انق ـت مدال المسـح وهو يحدم
مقدم خفة االيسـي وتمدهما الى السـاو فوو اليعيين وتفيج بين اصـاهعن   يدا ال منى على مقدم خفة االيمن وت ـ  اصـاه  يدا ال سـيى على

. ولو وضــ  اليك ومدها او وضــ  االصــاه  (37 فان بدأ من اصــل الســاو ومد الى االصــاه  لاه لينن تيا الســنة وال يســن ف ن التييا  و
وعة ليي ممدوةال لاه فيضــن مقدا  ثالم م  اليك ومدها كالهما حســن واالحســن ان يمســح هجم   اليد ولو مســح بهالم اصــاه  موضــ

مفتوحتين    (40 . ولو مســـح هاالبمام والســـ اهة ان كانتا(39 . ولو مســـح هاصـــ   او هاصـــ عين ال يجوه  (38 اصـــاه  من اليد هو االصـــح ا  
واحد ثت بلما ومسـح الخك ثان ا وثالها ان مسـح كل ميال ليي الموضـ  اللي مسـحن  لاه الن ما بينمما مقدا  اصـ   اخي وان مسـح هاصـ  

. وموضــ  المســح ظمي القدم (42  . واظما  الخطوط في المســح ل ح هشــيط في ظاهي اليواية طح(41 لاه وكادنن مســح بهالم اصــاه  ئ
 يمســح عل ن ولو ل ح الخك على المقطوعة ان فلو وقعت قطعت احدى  لل ة وبقى منما شــئ يســيي فل ح الخك على الصــح حة فانن ال

وان كان ثالم اصـــاه  من العقا ال من موضـــ  المســـح كللع وان كان من ظمي   (43  ان ال اقي اقل من ثالم اصـــاه  ]ال يمســـح اي ـــا[
ة لاه ولو توضـــ  . ولو امي انســـانا ان يمســـح على خف (45 .  لل ل ح لن اال  لل واحدال يجوه لن المســـح على الخك ط(44 القدم لاه  

ــا ونســــي مســــح خف ة ثت خام الماأ فاصــــاف ظاهي خف ة وباطنمما  ومســــح على الخك ونوى هن التعل ت ةون الطما ال يصــــح . ولو توضــ
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انن لو قا :  لو كان   . ولو مسح هاطن الخفين او مسح من العقا او من لوانيمما ال يجوه لما  وي عن علي(46 يجزدن عن المسح  
على ظاهي  يان المسـح على هاطن الخفين احا الي من المسـح على ظاهيهما, وليني  ايت خطوط اصـاه    ـو  ع  الدين هال, ال ل

المســــــح على الخك ان يةون الهح الخك (  48 طح. وظمي القدم من  نل االصــــــاه  الى معقد شــــــياا النعل  . وشــــــيط لواه( 47 الخك(
او لســل  (49 توضــ  ولســل  لل ن او لســل ] لل ن اوال ثت ل ح خف ة قيل الحدم[على طما ال كاملة قيل الحدم  ــواأ ل ح الخك هعد ان  

ثت ا مل الطما ال قيل الحدم ط. والخك اللي ال  ــــــاو   (50 احدى  لل ن ول ح الخك عليمما ثت لســــــل  للن االخيى ول ح الخك عليمما
ا تف  القدم الى العقا وا ا وض  القدم عاة الى موضعن   لن كالخك اللي لن  او في لواه المسح وا ا كان خفن وا عا فيان ا ا  ف  القدم

من قدمن خا ج السـاو في الخك مقدا  ثالم اصـاه   ـوى اصـاه   (52  لل لن خك وا ـ  السـاو ]ان هقي[ (51 فال هال هالمسـح عل ن ئ
أ/ هع ــما من القدم وبع ــما من االصــاه  ال يجوه المســح عل ن حتى 31/ (53 ف/ مقدا  ]ثالم اصــاه [34اليلل لاه مســحن وان هقي/

ــاه  كلما من القدم ال اعت ا  ــاه  ط  (54 يةون مقدا  ثالم اصـــ ــ   او   . ا ا ل ح مةع ا ال ييى من(55 لالصـــ كعي ن او قدم ن اال مقدا  اصـــ
. ولو احدم فتوضـــــ  ومســـــح على الخك ثت ابتل القدم في (56 ج/ ئ14اصـــــ عين لاه المســـــح عل ن وهو همنزلة الخك اللي ال  ـــــاو لن/

ما في . الميأال في المســـــح على الخفين كاليلل ال ـــــتوادم(58 المســـــح ولو ابتل ا هي القدم االصـــــح انن ينقل المســـــح ئ  (57 الخك انتقل
ال يجزئ  (60 مقدا  ثالم اصــاه  او اقل ال ي طل مســحن الن هلا المقدا (59 الحالة,  ما ــح الخك ا ا ةخل الماأ خفة وابتل من   للن(

الماأ اليعا هطل المســــــــح . المحدم ا ا ت مت عند عدم  (62 ي طل هن حةت المســــــــح وان ابتل لم   القدم وخل  (61 عن لســــــــل اليلل قا 
  ( 64  . وتجوه(63 الماأ ول ح الخك ثت ولد ماأ فانن ينزى خف ة وت ســل  لل ن الن الت مت عند ولوة الماأ يصــيي محدثا هالحدم الســابق و

ــح على الخفين ا ا لت يةن فيمما خيو كهيي فان كان ــح واليهي (66 قليال (65 المسـ ــاه  من[ال يمن  المسـ ــاه  اليد  (67 ي مقد ] بهالم اصـ اصـ
شــق يدخل ف ن ثالم اصــاه  ا ا اةخلت  (70 خيها او اصــاهن  (69 . ولو ل ح خفا الفتق(68 وقيل من اصــ ي اصــاه  اليلل وهو المختا   

ما يجا لسـلن ولت ينيشـك وكلا لو ظمي اصـ   او اصـ عان وكلا (  71 من قدم ن لاه عل ن المسـح الن المان  انيشـائ اال انن ال ييى شـئ
اصــــاه  لاه المســــح عل ن وان كان انفتاحن ثالم اصــــاه  يامي منن اطيائ  (73 اقل من (72 لو كان طو  الخيو ا هي من ثالم وانفتاحن

الن الهلث ا هي القدم فا ا ظمي  لع يجا لسـلن ف جا لسـل ال اقي هلا ا ا كان الخيو  ثالم اصـاه  من اصـ ي اصـاه  اليلل ال يجوه
نصــك العقا لاه عل ن المســح وان ( 74 في مقدم الخك او على القدم او ا ــفلن فان كان الخيو في موضــ  العقا ان كان يخيج منن اقل

اصـ   منما شـئ ال يجوه المسـح ولو ظمي من الخيو االبمام   ان ا هي ال يجوه ولو ظمي من الخك الخنصـي والو ـطى واالبمام من كل
. وتجم  خيوو (75 وهي مقدا  ثالم اصــاه  من لييا لاه عليما المســح يعتيي في هلا نفح االصــاه  وتســتوي ف ن الصــ يي واليييي  ئ

وفي االخيى قد  اصـ عين لاه . فلو كان في احدى الخيقين خيو قد  اصـ    (76  ل خك على حدثة وال يجم  خيوو الخفين        ا 
كان  (78  لع وفي لان ن مهل  لع ]وكل  لع[ (77 المسـح عليمما ولو كان في خك واحد خيو في مقدم الخك قد  اصـ   وفي مكخيا قد 

الخيو في اال ـفل على السـاو ال يجوه المسـح سنن ا ا لم  يصـيي قد  ثالم اصـاه  وان تفيو  لع في الخفين ال يمن  المسـح وال يعتيي 
. وكما يجوه المسـح على الخك يجوه المسـح على الج ادي ا ا كان ي ـيا (79 في السـاو الن عدم السـاو ال يمن  المسـح فالخيو اولى ش

المسـح على الجياحة فان كان ال ي ـيا المسـح على الجياحة ال يجوه المسـح على الج ادي والمسـح على الجيييال كال سـل لما تحتما وكللع 
ــد قالوا   ــ  لو حل اليباط امةننالمفصـــ ــد والجياحة في موضـــ ــح على   (80 هلا ا ا كان الفصـــ ــن وان كان ال يمةنن لاه لن المســـ ــدها بنفســـ يشـــ

: لو مسح (82 ي يا المسح على الجياحة مسح على الجيييال واال ت عاف شيط على االصح. وفي الخالصة (81 الجيييال واليباط وان كان ال
. فلو كـان على يـدا او  للـن لياحـة او قيحـة فجعـل عليمـا الج ـادي وهي تزتـد موضــــــــــــــ  الجياحـة (83 على اال هي يجوه وعل ـن الفتوى ئ

. ا ا مســح على العصــاهة ثت  ــقطت العصــاهة فيدلما (85 المفصــد ا (84 ع فيوالقيحة لاه لن ان يمســح عل ن ت عا لموضــ  الجياحة وكلل
ــا  كما لو  هاسخيى فألولى ان يعيد المســـح على الهان ة وان لت يعد الزأا سن المســـح على االو  همنزلن ال ســـل ولملا ال يتوقدت بوقت فصـ

ثت احدم فانن ال يمسـح  (86 الصـح حة فل ح ]الخك عليما[مسـح  ا ـن ثت حلق.  لل احدى  لل ن قيحة فجعل عليما الجيييال ولسـل  للن  
 (88 الجيييال والمسـح على الجيييال كال سـل لما تحتما ف صـيي لامعا بين ال سـل والمسـح ولو (87 على الخك سنن لو مسـح على الخك يمسـح

ــل ئ ــح سنن ل ح الخك عليمما هعد ال ســــ ــد الج ادي ع(89 ل ح الخك عليما كان لن ان يمســــ ــح على . وا ا شــــ لى ليي طما ال يجوه المســــ
عن بيأ ي ســــل  لع   (92 وان  ــــقج (91 في الصــــالال ان كان  ــــقوطما من ليي بيأ م ــــى على صــــالتن  (90 الج ادي . ولو  ــــقطت الجيييال

ف/ ولســــل  لل ن ول ح الخفين ثت احدم يتوضــــ  35. ولو توضــــ  و بج الجيييال ومســــح عليما/(93 الموضــــ  خاصــــة وتســــت نك الصــــالال  



   

         

 لالمام احلسني بن حممد فصل )املسح على اخلفني(من خمطوط خـزانـة املــفــتــني  

  

  

أ/ على 32ومسـح على الج ادي والخفين فان بيأت الجياحات هعد  لع فان بيأت قيل ان ينقل الطما ال فانن ي سـل  لع الموضـ  وتمسـح /
الماأ الى   (97 . وايصـــا (96 لع الموضـــ  وتتوضـــ  وت ســـل القدمين     (95 ت ســـل (94 الخفين وان بيأت هعد ما انتق ـــت تلع الطما ال فعل ن

 (99 في اناأ ييتد المســح عليما لت يجز وافســد  (98 الموضــ  اللي لت تســتيا العصــاهة بين العصــاهة فيم.  لل على   اعن ل ادي ف مســما
. والمســح على الجيييال على فصفي اناأ ييتد بللع المســح عليما الزأا وال يفســد الماأ   (100 الماأ ولو كان على اصــاه  يدا او كفن ل ادي

وان ضـيال  (103 لسـل هالماأ الجا   (102 وكلا ا ا اضـيا الماأ ال ا ة ولت ي ـيا الماأ الحا   (101 مياتا ان لت ي ـي ما لسـل ما تحتن ي سـل
المســح على الجياحة همســح الجيييال فم.   (105 ي ــيا  (104 مســح على الجياحة هالماأ وال يجوه المســح على الج ادي وان لتال ســل اصــال  

والمسح على الجو بين على ثالثة اولن في ولن يجوه هاالتفاو وهو ان يةون ثخينين منعلين وفي ولن ال يجوه هاالتفاو وهو ان ال يةونا  
تلفوا فـ ن وهو ان يةوـنا ثخينين ليي منعلين. ـقا  ابو حن ـفة ال يجوه وـقاال يجوه و وي ان اـها حن ـفة  ل  ثخينين وال منعلين وفي ولـن اخ

. والهخين ان يقوم على الســاو من ليي شــد وال يســقج وال ينشــك وتجوه المســح على (106 عن قولمت في  خي عميا طح. وعل ن الفتوى ا 
نعال سنن يمةن قط  المســافة هن وكلا على الخك اللي يقا  لن هالفا  ــ ة  ها ن ن( وهو الخك اللي يةون من الليد التيكي وان لت يةن م

ــح عل ن ــتي القدم لاه المسـ ــقوقا وكلا على الخك اللي يقا  لن لا وو ان كان يسـ ــدوةا مشـ ــح  (108 واال فال وتجوه (107 ان يةون مشـ المسـ
فان كان من الييبال ال يجوه المســح عل ن وان ل ســمما على   (110 او الصــيم (109 على الجيموقين اي ــا هلا ا ا كان الجيموو من االةيت

الخفين ال يخلو ان ل سـمما هعد ما ل ح الخفين واحدم ومسـح على الخفين او ل سـمما هعد ما احدم قيل ان يمسـح على الخفين. ال يجوه 
ــح على الجيموقين هانلماى وان ــح ل  (111 المســــــ ــح على الجيموقين وان ل ح الخفين فوو ل ح الجيموقين قيل ان يحدم وتمســــــ اه المســــــ

ــا, ولو ل ح الخفين ول ح احدى الجيموقين لاه لن ــيل اي ـــ ــح على الخك اللي ال ليموو  (112 الجيموقين فمو على هلا التفصـــ ان يمســـ
انن يعيد المســــــــــح ينزى الجيموقين ف (115 على الجيموقين لت  (114 ول ح الخفين ول ح عليمما ليموقين وتمســــــــــح  (113 عل ن وعلى الجيموو 

. فالحاصــــــــل ان ما ال يجوه المســــــــح (116 على الخفين وان نزى احدى الجيموقين يمســــــــح على الخك ال اةي وعلى الجيموو ال اقي   ئ
عل ن هحا   ـــ عة العمامة والقلنســـوال والييق  والقفاهان والخما  والنعالن والجو بان وتنق ـــن ما ينقل الوضـــوأ ونزى الخك وكللع نزى احد 

وم ــي المدال وا ا م ــت نزعمما ولســل  لل ة وخيوج القدم الى الســاو نزى ولو خيج هع ــن ان خيج ا هي ع, ة الى الســاو يطلا خف ة 
مســــحن, مســــح مســــافي ثت اقام هعد يوم وليلة نزى ولو مســــح م, ت ثت  ــــافي قيل يوم وليلة اتت مدال المســــافي وال يجوه المســــح على العمامة 

 ج/.14/(117 واللفافة ا . والخك ال ييف  الحدم السابق بل يمن  الحدوم الالحق والقلنسوال والييق  والقفاهتن
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هـــــــــــ(, مط عة ةاديال المعا ئ الناام ة، المند, 852تمليا التمليا, أبو الف ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجي العسقالني ت:  .9
 ج.12ه, 1326, 1ط

 م.1983-ه1403, 1عمان, ط -لوانا م ي ة في تا تت العهمانيين االتياا, هتد ابو لن مة, ةا  الفيقان, اال ةن .10
هـ(, تحقيق: مياا ة  852الد   اليامنة في أ  ان المادة الهامنة, أبو الف ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجي العسقالني ت:  .11

 ج.6م,  1972- ه1392, 2صيد  اهاة/ المند, ط - ئ العهمان ة محمد عيد المعيد ضان, مجلح ةاديال المعا
هـــــ(, تحقيق: عاة  أحمد 1111 مج النجوم العوالي في أن اأ اسوادل والتوالي, عيد الملع بن حسين بن عيد الملع العصامي المةي  ت:  .12

 ج.4م, 1998-ه1419, 1بييوت, ط –علي محمد معوم, ةا  اليتا العلم ة  -عيد المولوة
تاني ت:   ـنن أ .13 سـد جب هـــــــــــــــ(, تحقيق: محمد 275بي ةاوة, أبو ةاوة  ـل مان بن اسشـعث بن ى ـحاو بن هشـيي بن شـداة بن عميو اسهةي السـدب

 ج.4بييوت,  -محيي الدين عيد الحميد, المةت ة العصيتة، صيدا
هــــــــ(, حققن 385اةي الدا قطني ت:   نن الدا  قطني, أبو الحسن علي بن عمي بن أحمد بن ممدي بن مسعوة بن النعمان بن ةينا  ال  د .14

 ج.5م, 2004-ه1424, 1وض ج نصن وعلق عل ن: شعيا اال نكوط و خيون, مك سة الي الة، بييوت, ط
هـــــــ(, حققن: محموة 1089شل ات اللها في أخ ا  من  ها, عيد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماة الع ييي الحنيلي، أبو الفالح  ت:   .15

 ج.11م, 1986-ه1406, 1بييوت, ط –عيد القاة  اس نانوط, ةا  ابن كهيي، ةمشق  اس نانوط, خيج أحاةيهن:
ــ(, تحقيق: أبو هالي محمد 748العيي في خيي من ليي, شمح الدين أبو عيد ع محمد بن أحمد بن عهمان بن ق ايدماه اللهيي  ت:  .16 هــــــــــــ

 ج.4بييوت,  –السعيد بن هسيوني هللو , ةا  اليتا العلم ة 
ه( تحقيق: القاضـــــي  ـــــجاة حســـــين، ط   على نفقة وها ال 786خان: انمام عالت بن العالأ اسنصـــــا ي الدهلوي المندي ت  فتاوى قاضـــــي .17

 .1المعا ئ المندية، ط 
 شك الانون عن أ امي اليتا والفنون: االمام مصطفى بن عيد ع كاتا لليي القسطنطيني المشمو  ها ت حالي خل فة أو الحاج  .18

 . 6م, ج1941ه داة,  –, مةت ة المهنى هـ(1067خل فة  ت: 
ــي ت .19 ــمل الســـيخسـ ــمح الدين أبو هةي محمد بن أبي  ـ ــوط: االمام شـ ــة وتحقيق: خليل محي الدين الم ح، ةا  الفيي 571الم سـ ه(، ة ا ـ

 م.2000،  1بييوت، ط -للط اعة والنشي والتوهت 
 م. 1995بييوت، ط عة لديدال،      –مختا  الصحاح: محمد بن أبي هةي بن عيدالقاة  الياهي، تحقيق: محموة خاطي, مةت ة لينان ناشيون  .20
مي ال الجنان وعييال ال قاان في معيفة ما يعتيي من حواةم الزمان, أبو محمد عف ر الدين عيد ع بن أ ـــــعد بن علي بن  ـــــل مان ال افعي  .21

 م.1997-ه1417, 1حواش ن: خليل المنصو , ةا  اليتا العلم ة، بييوت, ط هـ(, وض 768 ت: 
ــا بن محمد  الا بن عيد ال ني كحالة الدمشـــق ت: .22 بييوت، ةا  ىح اأ  -هـــــــــــــــــ(, مةت ة المهنى1408معجت المكلفين: االمام عمي بن  ضـ

 .13التيام العيبي بييوت, ج
هبىد  ت: الم يف في تيتيا المعيف, ناصي بن عيد السيد أبى المة .23 ــ(, ةا   610ا م ابن على، أبو الفتح، بيهان الدين الخوا همي المبط يدب هــــــــ

 ج.1اليتاف العيبي, 
الالبي, اسندلح الجديدال، مصي, ط .24 لي محمد محمد الصال  . 1, ج 2009 -هـ   1430، 1الم و  ]التتا [ بين االنتشا  واالنيسا , ع 
أحمد معمو   (,  م97  -96ه/1417 تا تت ما قيل ان ــــالم( ىلى عصــــينا الحاضــــي  مولز التا تت ان ــــالمي منل عمد  ةم عل ن الســــالم   .25

 ج.1م, 1996-ه1417, 1, طاليتام( -العسييي, ليي معيوئ  فمي ة مةت ة الملع فمد الوطن ة 
ــ(،  ةا   1399هدية العا فين أ ـــماأ المكلفين و ثا  المصـــنفين: االمام ى ـــماعيل بن محمد أمين بن ميي  ـــل ت ال اهاني ال  داةي  ت   .26 هـــــــــــــــ

 ىح اأ التيام العيبي بييوت.
 هوامش البحث



   

         

 لالمام احلسني بن حممد فصل )املسح على اخلفني(من خمطوط خـزانـة املــفــتــني  

  

  

 
 .4/52  معجت المكلفين: 2/256  االعالم للز كلي: 1/314  هدية العا فين: 1/703يناي: كشك الانون:  )1(
 . 256-2/255  االعالم للز كلي: 1/703يناي: كشك الانون:  ((2
ــةلون مجموعات كيييال من ال, ادل توحدوا تحت )3( ــين, وتشـــــــــ ــ ا وموطنمت من ول ا هاطيائ الصـــــــــ ــج   ـــــــــ  اية لنييز    الم و : ا ادل من اوا ـــــــــ

 . 216ه(. يناي: مولز التا تت اال المي منل عمد  ةم الى عصين الحاضي: ص642-603خان 
هو الملع النصي, ابو المافي يو ك بن ايوف بن شا ي, صالح الدين االيوبي ولد في مدينة تييتت ونش  في ةمشق, كان اعات انتصا   ((4

 .  8/220, االعالم: 3/99(. يناي: العيي في خيي من ليي: 589لن على االفينج في معيكة حطين  ت:
 ة والتي اعتييت أضـخت ىميياطو تة في التا تت كةتلة واحدال هعد وفاتن، تو ـعت هعد أن لنييز خان: مك ـح و ميياطو  انميياطو تة الم ول ((5

قتل الماليين من  ـــــةان اليالة التي يحتلما، وقد ا تيا مجاه  كيييال هحق المســـــلمين. وبيه هعد توحيدا عدال ا ادل  حل لشـــــما  شـــــيو   ـــــ ا. 
ــميتن "هجنييز خان" بدأ ــادن ىميياطو تة الم و  وتســـــــ هحمالتن العســـــــــةيتة   فمالت خانات قياخ طان والقوقاه والدولة الخوا هم ة وهتا   ف عد ىنشـــــــ

كان ال يب ة و ميياطو تة لين. وفي نماية ح اتن كانت ىميياطو تتن قد احتلت لزأا ضـخما من أوا ـج   ـ ا والصـين. كان  لال   ـفا  ا للدماأ، و 
ا عســـــةيتيا شـــــديد ال  ل، وكانت لن القد ال على   تجم   النال حولن، وبدأ في التو ـــــ  تد تج يا في المناطق المح طة هن، و ـــــيعان ما  للع قادد 

اتســعت ممليتن حتى بل ت حدوةها من كو تا شــيق ا ىلى حدوة الدولة الخوا هم ة ان ــالم ة ليب ا، ومن  ــمو   ــيييتا شــماال  ىلى هحي الصــين 
من ول ا وفيتنام وكو تا وتايالند وألزاأ من  ـــــــــــييييتا، ىلى لانا مملية الول لنوب ا، أي أنما كانت ت ـــــــــــت من ةو  العالت حال  ا:  الصـــــــــــين و 

ــت ىميياطو تتن ىلى خانات بين أبنادن  ــى أن يةون خل فتن هو أوقطاي خان وقســـــــــــ وم انما  وني ا  وبوتان(, وقيل أن يتوفى لنييز خان أوصـــــــــــ
 وما هعدها. 5االنتشا  واالنيسا  ص:  م( هعد أن هزم التانجوت. يناي: الم و   التتا ( بين1227وأحفاةا ت: 

ــان ميحلة. يناي:   ام الميلان في  كي المدادن  ((6 ــان بينما وبين خيا ـ هي ناح ة مشـــمو ال  ات مدن وقيى كهييال وا ـــعة وهي من مدن خيا ـ
 .1/89المشمو ال في كل مةان: 

ه(, يناي:  ـمج 680 ا ال يب ة الى بالة   ـ ا الصـ يى  ت:هو ا ط ي  بن  ـل مان شـاا قادد احدى ال, ادل التيا الناهحين من  ـمو    ـ ((7
 .   4/71النجوم العوالي في ان اأ االوادل والتوالي: 

هو  ــــلطان قون ة احدى اما ات الســــاللقة التي تا ــــســــت عقا انحال  ةولة     ــــلجوو. يناي: مي ال الجنان وعييال ال قاان في معيفة ما  ((8
 .4/68يعتيي من حواةم الزمان: 

 .10: صتا تت الدولة العهمان ة من النشوأ الى االنحدا يناي:   ((9
 .19يناي: لوانا م ي ة في تا تت العهمانيين االتياا: ص ((10
 .  8/326ه(, وفتح اهنيق وبيو ا ولييهما. يناي: شل ات اللها: 687هو ابن السلطان عهمان بن ا ط ي  ولد  ((11
 . 1/327مولز التا تت اال المي:   يناي: ((12
 .3/5يناي: ا  ان العصي واعون النصي: (  (13
 .  . 3/42يناي: الد   اليامنن في ا  ان المادة والهامنن:  ((14
 .1/320يناي: االعالم:  ((15
 .16تا تت الدولة العهمان ة من النشوأ الى االنحدا : ص  يناي: ((16
 .4/72يناي:  مج النجوم العوالي في ان اأ االوادل والتوالي:  ((17
 .5/649اليناية شيح المداية : ((18

  قا ( هاددا في نسخن  ج(. )19(
 .1/357(:747يناي:  نن الدا  قطني: كتاف الطما ال, هاف اليخصن في المسح على الخفين. حديث  قت  )20(

  ابو( هاددا في نسخن  ج(. ((21
هو الحســـــن بن يســـــا  ال صـــــيي، تاهعي، ولد هالمدينة وكانت أمن تيضـــــ  سم  ـــــلمة.  أى هعل الصـــــحاهة، و ـــــم  من قليل منمت. كان  ((22

 حا، عالما، شـمد لن أنح بن مالع ولييا. وكان ىمام أهل ال صـيال. كان أوال كات ا لليب   بن  ـل مان والي خيا ـان، شـجاعا، لميال، نا ـةا، فصـ
 .2/242  واسعالم للز كلي: 271-2/242ولي الق اأ هال صيال أيام عمي بن عيد العزتز. ثت ا تعفى. يناي: تمليا التمليا: 
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  احدثني( في نسخن  ف(. )23(

  من(  قج من نسخن  ف( ((24
 .1/23يناي: االخت ا  لتعليل المختا : )25(
  المشمو ال( في نسخن  ج(. (26 
 ما بين المعقوفين طمح من نسخن  أ( , وفي نسخن  ف( و  ج( مةتوف   وي( والصواف ما اثيتن في المتن. (27 
وخاةمن، خدمن ىلى أن ا ل. ثت  حل ىلى ةمشـق، ومنما  أنح بن مالع بن الن ـي، النجا ي الخز لي اسنصـا ي، صـاحا   ـو  ع   (28 

 .1/275ه(. يناي: االصاهة في تمييز الصحاهة: 93ىلى ال صيال، فمات بما  خي من مات بما من الصحاهة. ت:
  تحا( في نسخن  ج(. (29 
  وتمسح( في نسخن  ج(. (30 
  يستي( في نسخن  ج(. (31 
  تحتمما( في نسخن  ف( (32 
 .1/21قاضي خان: يناي: فتاوى  (33 
  محدم( في نسخن  ج(. (34 
  خف ة(  قج من نسخن  ج(. (35 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان: (36 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان: (37 
 .1/24يناي: االخت ا  لتعليل المختا : (38 
 (.18يناي: خالصة الفتاوى لوحة  قت   (39 
   انت( في نسخن  ج(. (40 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان:  (41 
, اختلفت أقوا  علماأ الملها في تحديد كتا ظاهي اليواية  1/48, تييين الحقادق شيح كنز الدقادق:1/100يناي: الم سوط للسيخسي:  (42 

ــال يي" و"الجأنها سحححتة  ت علي النحو التالي:   يي الصــــ يي" و"الجام  الصــ ــبد ام  اليييي"و"الزتاةات" : وهي: "اسصــــل، وتقا  لن الم ســــوط" و"الســ
يي اليييي". وهو قو : ابن نج ت، وابن عابدين، واللينوي.   ــبد ــيي أنها أربعة  ت و"الســــــ ــوط" و"الزتاةات". فلت يعد الســــــ : وهي "الجامعين" و"الم ســــــ

ا طاشةيي  ــلديي نقال  عن انتقاني، ونقلن أي   ـــــــــ ــي، وقاضي هاةا، والشبد : وهي: أنها خمسة  ت ي هاةا.  هقسم ن منما وهو قو  انتقاني، وال ابيتـــــــــ
يي الصـ يي منما  سنالن لزأ منأل ألاسصـل ال كتاف مسـتقل. وهو ق يي اليييي". ولت يعد السـبد و : ابن "اسصـل"، و"الجامعان"، و"الزتاةات"، و"السـبد

 .  2/1283 ما  هاشا، وطاشةييي هاةا، وابن الحنادي، وتقي الدين التم مي، وحالي خل فة. يناي: كشك الانون: 
 ما بين المعقوفين  قج من نسخن  ف(. (43 
 (.19يناي: خالصة الفتاوى لوحة  قت   (44 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان: (45 
 (.19يناي: خالصة الفتاوى لوحة  قت   (46 
 .1/42(:164يناي:  نن ابي ةاوة, تاف الطما ال, هاف ك ف ة المسح على الخفين,حديث  قت  (47 
  ج(.  لجواه( في نسخن (48 
 ما بين المعقوفين  قج من نسخن  ج(. (49 
  عليمما(  قج من نسخن  ج(. (50 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان: (51 
 ما بين المعقوفين مةتوف بدلن في نسخن  ج(  ا تف (. (52 
 ما بين المعقوفين  قج من نسخن  ج(. (53 
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  واالعت ا ( في نسخن  ج(. (54 
 .1/23يناي: فتاوى قاضي خان:  (55 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان:  (56 
  ينتقل( في نسخن  ج(. (57 
 .24-1/23يناي: فتاوى قاضي خان:  (58 
 في نسخن  أ( ليي واضحن, وفي نسخن  ف( و  ج( مةتوف   للن( الصواف ما اثيتن في المتن. (59 
  القد ( في نسخن  ج(. (60 
  فال( في نسخن  ف( (61 
  وبلغ( في نسخن  ج(. (62 
 .1/23يناي: فتاوى قاضي خان:  (63 
  يجوه( في نسخن  ج(. (64 
   ان(  قج من نسخن  ج(. (65 
  قليل( في نسخن  ج( (66 
 ما بين المعقوفين  قج من نسخن  ج(. (67 
 (.18يناي: مخطوط خالصة الفتاوى لوحة  قت   (68 
  انفتق( في نسخن  ف(. (69 
  اصاهن(  قج من نسخن  ج(. (70 
  انيشك( في نسخن  ف(. (71 
  والعدالة( في نسخن  ف( (72 
  ثالم( هاددا في نسخن  ج(. (73 
  من( هاددا في نسخن  ج(. (74 
 .1/22يناي: فتاوى قاضي خان:   (75 
 .1/24يناي: االخت ا  لتعليل المختا : (76 
  مةتوف بدلما  مهل( في نسخن  ج(. (77 
 ما بين المعقوفين  اقج من نسخن  ج(. (78 
 .1/24يناي: فتاوى قاضي خان:  (79 
  ان( هاددا في نسخن  ج(. (80 
  ال(  قج من نسخن  ج(. (81 
 (.18يناي: خالصة الفتاوى لوحة  قت   (82 
 .1/23يناي: فتاوى قاضي خان:  (83 
  حق( هاددا في نسخن  ج(. (84 
 .1/24يناي: فتاوى قاضي خان:  (85 
 ما بين المعقوفين مقلوبن في نسخن  ج(. (86 
  على( هاددا في نسخن  ج(. (87 
  واللي( في نسخن  ج(. (88 
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