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 الملخص:
 (، صو الّتمهيد في تخريج الفروع على األ: )لكتاب وتحقيقايتضّمن هذا البحث درااة 

، وقد أراد الباحث هـ(779جما  الّدين عبد الّرحيم بن حان بن علي اإلانوي الّشافعي )
ن كان قد طبع  الكتاب ؛ ألنّ ، وتحقيقه تحقيقا علميا فاِحصا وجاّداالمخطوط هذا نشر وا 

. وقد اشتمل البحث على بتحقيق علمي الئق بقيمته العلمّية لم يحظ من قبُل، إال أنه
مقّدمة، ومبحثين، وخاتمة، المبحث األو  فيه التعريف بالمؤلِّف، والمبحث الثاني فيه 

 ، كما خرج البحث بجملة من الّنتائج المفيدة والتوصيات المهّمة المتعّلقةدرااة المخطوط
 بموضوع البحث. 
الّتمهيد في تخريج الفروع على األصو ، جما  الّدين عبد الّرحيم بن  :الكلمات المفتاحية

 حان بن علي اإلانوي الّشافعي، مخطوط، تحقيق، الفقه الشافعي، أصو  الفقه.
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 fouadatallah1982@gmail.com، اإليميل: ؤاد بن أحمد عطاء هللاد. فالمؤلف المرسل: 
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Abstract:  

This research includes the study and investigation of the book: 

(alttmhyd fi takhrij alfurue ealaa alaswl), by Imam Jamal al-Din 

Abdul Rahim bin Hassan bin Ali Esnavi Shafi'i (772h), the 

researcher wanted to publish this manuscript, and achieved it; 

because this book did not achieve well. The research included an 

introduction, two chapters, and a conclusion, the first topic where 

the definition of the author, and the second section in which the 

study of the manuscript, and the search came out a series of useful 

results and important recommendations related to the subject of 

research. 

Keywords: alttmhyd fi takhrij alfurue ealaa alaswl, Imam Jamal al-

Din Abdul Rahim bin Hassan bin Ali Esnavi Shafi'i, manuscript,  

investigation. 

 مقدمة: . 1
خوانه  الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّاالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه وا 

 أجمعين، أّما بعد:
جما  الّدين عبد الّرحيم بن حان بن علي أّلفه  ا كتاب جليل القدر، عظيم الّنفع،فهذ

(، الّتمهيد في تخريج الفروع على األصو امه بعنوان: )وو  ،هـ(779اإلانوي الّشافعي )
وهو كتاب في علم أصو  الفقه، بل في فنٍّ رفيع وتخّصص دقيق في علم أصو  الفقه، 

  وهو علُم تخريج الفروع على األصو .
 ،ًعا للمالمين، وخدمة لتراث علمائهمنف والعناية به هذا المصّنف األصولي رأيُت نشروقد 

تاب رغم قيمته العلمّية الّاامقة إال أنه لم يحقق تحقيقا علميا الئقا بموضوعه ألّن هذا الك
 .ومادته ومؤّلفه

واحدا  الكتابالمخطوط بعلم تخريج الفروع على األصو ، ويعتبر هذا ويتعّلق موضوع 
من أجود كتب أصو  الفقه التي تّم تأليفها وفق طريقة تخريج الفروع على األصو ، وهي 

 ُتعّد على أصابع اليد الواحدة.كتب قليلة 
على القواعد األصولّية  الشافعّيةتخريج الفروع الفقهّية عند  -رحمه هللا-المؤّلف  وقد قصد 

فجاء كتابه مشتمال على أهّم الماائل ، المعتمدة في ااتنباط األحكام داخل المذهب
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ف في تنويع الماائل والقواعد األصولّية، مرّتبا بطريقة علمّية بديعة، كما تفّنن المؤلّ 
 . والفروع الفقهّية محّل الّدرااة والّتخريج

 أهّمية البحث.
 يكتاي موضوع البحث أهّمّية كبيرة، يمكن تجليتها في الّنقاط اآلتية:

  يتعّلق موضوع المخطوطة بعلم أصو  الفقه، وهو علم من العلوم الّشرعّية
 الّشريفة.

  على األصو ، وهو تخّصص دقيق بعلم تخريج الفروع يتعّلق موضوع البحث
 .داخل علم أصو  الفقه، تكاُد تندِرُس العناية به في وقتنا الحاضر

 أصولّية مقارنة  فقهّية القيمة العلمّية للمخطوط، حيث ضّمنها المؤلِّف درااة
 .للماائل محّل التخريج

  في الّتأليف في علم أصو  الفقه خصوصا،  الشافعّيةإبراز إاهامات متأّخري
 ي العلوم الّشرعّية ُعُموما. وف
  الكتاب الحافل والنافعإثراء المكتبة اإلاالمّية بهذا. 
 المخطوطات ونشرها من أجّل األعما   الكتب ال شّك أّن خدمة الّتراث وتحقيق

التي ينبغي أن يعتني بها الباحثون في الّدرااات اإلاالمية، فإّنه ال تزا  اآلالف من 
ور، مغّيبة في خزائن المخطوطات، معّرضة للتلف المخطوطات محجوبة عن النّ 

والّضياع، وهذا البحث ما هو إال جهد المقّل المكدود في خدمة تراث علماء األّمة 
 اإلاالمّية وحماية علومهم ومؤّلفاتهم.

 إشكالّية البحث.
علم تخريج الفروع على األصو  تخّصص دقيق ضمن علم أصو  الفقه، وهو مثل علم 

عة اإلاالمّية، وعلم تخريج األصو  على األصو ، ونحوهما، غير أّن هذا مقاصد الشري
من  أواواء من الجانب الّتطبيقي يرة من المتقّدمين والمتأّخرين، العلم لم يحَظ بعناية كب

 الجانب الّنظري.
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 أّما الجانب الّنظري فلم يكتب فيه المتقّدمون إال َعَرًضا ال َغَرًضا، وأّما الجانب التطبيقي
من الحنفّية،  هـ(1110هـ( والّتمرتاشي )031) فقد كتبوا فيه على ااتحياء، مثل الّدبواي

 من الحنابلة. هـ(313) ، وابن الّلّحامهـ( من المالكّية771) والّتلمااني
وقد ظّلت كتُب هذا العلم إلى عقود قريبة مهملة من جهة الّتحقيق والّدرااة والّطباعة 

الذي بين أيدينا، فرغم قيمته العلمية،  الكتابهذا على ذلك   الجاّدة، ولعّل أبرز مثا
ا، وأعني بذلك التحقيق  ومنزلة مؤّلفه األصولّية والفقهّية إال أنه لم يحّقق تحقيقا علميًّا جادًّ

 األكاديمي الفاحص والمدّقق.
وع الّتمهيد في تخريج الفر ولذلك قمُت بتوفيق هللا تعالى بجمع الّناخ الخطّية لمخطوط 

بشكل علمي أكاديمي  ، وعزمُت على تحقيقه ونشرههـ(779لإلانوي ) على األصو 
 .فاحص

 الّدراسات الّسابقة.
حين أاِند إلّي تدريس علم تخريج الفروع على األصو  جمعُت جميع الكتب المصّنفة في 

ق، فرأيت أّن بعضها لم ُيحقّ  ودّققُت الّنظر في جميع طبعاتها وتحقيقاتها، هذا العلم،
وبعضها طبع طبعة تجارّية دون تحقيق علمي، والقليل منها حظي بتحقيق علمي 

 أكاديمي.
بتحقيقه  قاممثال هـ( 779لإلانوي ) الّتمهيد في تخريج الفروع على األصو فكتاب 

ُيذكُر فيشكُر؛ ألّنه  جهده المبذو  والحقيقة أنّ ، -جزاه هللا خير-الدكتور محّمد حان هيتو 
ن كان قد طبع قبل تحقيقة صاحب الّابق ف ي تحقيق الكتاب، وانتفاع المالمين منه، وا 

إال أّن  هـ، ومع ذلك1333في طبعة قديمة في المطبعة الماجدّية في مّكة المكّرمة عام 
 الكتاب لم يخرج بالصورة العلمية التي ياتحّقها. 

ا إلى الّتفكير وُيمكن أن يالحظ على التحقيق المذكور جملة من الملحوظات التي تدفُعن
 في إعادة تحقيق الكتاب، منها:

م في 1231هـ الموافق: 1011أوال: التحقيق المذكور قديم جّدا، فقد طبعت طبعته األولى 
مؤااة الراالة في بيروت، وال شّك اّننا بعد مرور أربعين انة عن تحقيق الدكتور محمد 
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ننا من إخراج الكتاب بشكل أجود حان هيتو نمتلك من اآلليات والواائل والّتقنيات ما يمكّ 
 وأفضل.   

أن الدكتور محمد حان هيتو قام بتحقيق كتاب الّتمهيد لإلانوي بمقابلة طبعة ثانيا: 
يعني أّنه  ي المكتبة الظاهرية في دمشق، وهذاالماجدية على ناخة مخطوطة محفوظة ف

ناخًة خطّية. وأّما هذا حّقق الكتاب على ناختين تجّوزا، باعتبار طبعة الماجدية القديمة 
التحقيق الذي أاعى إلخراجه فقد قابلت فيه بين عشِر ُناخٍّ خطّية، فقد وّفقني هللا تعالى 

 لجمع هذه الّناخ من جهات مختلفة في العالم.
ثالثا: اكتفى الدكتور محمد حان هيتو في تحقيقه بإخراج النّص، وأخلى الكتاب من عزو 

إلى مصادرها، ويمكن أن أعزو هذا إلى ان أكثر مصادر كتاب األقوا  الفقهّية واألصولّية 
التمهيد لم تكن مطبوعة آنذاك حينما ُحقِّق الكتاب، وأما اليوم فقد فعلت الجامعات ومراكز 
البحث فعلها في التراث اإلاالمي، وصارت كثير من الكتب مطبوعة ومتاحة بعد أن 

 كانت في عداد المخطوطات والمفقودات.
الّنافعة فقد عزمُت على  الّشرعّيةجة طالب العلوم الّشرعّية لمثل هذه المصّنفات ونظرا لحا
 تحقيقا علميا أكاديميا فاحصا وجاّدا. الكتابتحقيق 

 خّطة البحث.
، لدرااة المخطوط ، ومبحثللتعريف بالمؤلِّفيشتمل البحث على مقّدمة، ومبحث 

 وخاتمة.
 وبيان أهمّيته، وخّطته، والّدرااات أّما المقّدمة فتشتمل على التعريف بالبحث ،

 الّاابقة.
  جما  الّدين عبد وهو اإلمام يشتمل على التعريف بالمؤلِّف، األّو  ف مبحثالوأّما

، فعرضت اامه -رحمه هللا تعالى-هـ(779الّرحيم بن حان بن علي اإلانوي الّشافعي )
ه وتالميذه، ومكانته ونابه، ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، وأعماله ووظائفه، وشيوخ

 العلمّية، ووفاته، ومؤلَّفاته.
 المخطوط، وموضوعه، وصحة نابته، درااة يشتمل على فالّثاني  وأما المبحث

 ووصف ناخته الخطّية ونحو ذلك.
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  ّوصيات المقترحة.وأّما الخاتمة ففيها أهّم نتائج البحث، والت 
 منهج البحث.

 ناهج العلمّية، منها:في إعداد هذا البحث جملة من الم ااتخدمتُ 
 .المنهج الّتاريخي، وااتخدمته في ضبط ترجمة تاريخّية للمؤلِّف 
  المنهج الوصفي، وااتخدمته في وصف الّناخة الخطّية للكتاب وموضوعاته

 ومحتوياته.
  منهج تحقيق الّنصوص، وااتخدمته في إخراج الّنّص المحقّق للكتاب كما أراده

 أقرب صورة له. ، أو على-رحمه هللا-المؤلِّف 
 وقد قمت بجملة من الخطوات اإلجرائّية منها:

 .ناخت الّنّص المحّقق، وكتبته وفق قواعد اإلمالء الحديثة 
 .قابلت بين الّناخة الخطّية وبين موارد المخطوط، وأثبّت الفروق في الهامش 
  .عزوُت اآليات القرآنّية 
 يحين أو أحدهما، إذا كان خّرجُت االحاديث الّنبوّية، وذلك باالكتفاء بالّصح

الحديُث فيهما أو في أحدهما، أّما إذا لم يكن كذلك فإّنني أخرجه في كتب الاّنة األخرى، 
مع بيان درجة الحديث صّحة أو ضعفا ما أمكن ذلك، وأذاكر عند الّتخريج اام الكتاب، 

 واام الباب، ورقم الحديث، ما أمكن ذلك.
  إلى مصادرها. والفقهّيةعزوت األقوا  األصولّية 
 .شرحت الكلمات واأللفاظ الغريبة 
  المخطوطترجمت لألعالم المغمورين، الذين ورد ذكرهم في. 
  وضعُت العناويون الّتوضيحية التي أدرجتها من عندي في النّص بين معقوفَتين

 ]...[، وأّما ما كان بين قواين )...(، فهو من كاّلم المؤلِّف.
نفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصّلى هللا وأخيرا أاأ  هللا تعالى أن ي

 واّلم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه والم تاليما كثيرا.
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 المبحث األّول: الّتعريف بالمؤّلف. 7
جما  الّدين عبد الّرحيم بن اإلمام خّصصت هذا المبحث للّتعريف بمؤلِّف المخطوط 

؛ من جهة اامه ونابه؛ -رحمه هللا تعالى-هـ(779حان بن علي اإلانوي الّشافعي )
 ومولده؛ ونشأته العلمّية؛ وشيوخه وتالميذه؛ ومكانته العلمّية ومؤّلفاته.

 أوال: اسمه ونسبه.
ْيخ جما   ،َمِوي ألا ،حان بن َعلّي بن عمر بن َعلّي بن ِإْبَراِهيمبن ال عبد الرَِّحيمهو  الشَّ
ْاَنوِ  ،َأُبو ُمَحمَّد ،الّدين اِفِعي ،يّ اإْلِ  .1الشَّ

 ثانيا: مولده.
في العشر األواخر من شهر ذي الِحّجة، وقيل: في شهر  إاناولد المؤلِّف رحمه هللا في 

 .2هـ710عام رجب في 
 ثالثا: نشأته وطلبه للعلم.  

هـ، وفيها اشتغل بطلب العلم، ومالزمة أهله، فامع الحديث، 791قِدم المؤلُِّف القاهرة انة 
 .3والّنحو، والعلوم العقلّية، وااتمّر على هذه الحا  حّتى نبغ، وبرز وأخذ الفقه،

 رابعا: شيوخه وتالميذه.
  تتلمذ المؤّلف على يد عدد من علماء عصره، منهم:

ين ال ،بكيوالاّ  ،نباطيوالاّ  ،نكلونيالزّ  ، أبي َحيَّانو  ،والوجيزي  ،قْزِويِنيوجال  الدَّ
 .4 -م هللا جميعارحمه– رهماتري َوَغيوالتّ  ،القونوي و 

 وانتفع به خلٌق كثيرون، منهم:
اراج الّدين ابن الملّقن، والجما  بن َظِهيرة، وأبو الفضل العراقي، وأكثر طالب العلم في 

 .5 القاهرة من تالمذته
 خامسا: أعماله ووظائفه.

 ،المالكيةالمدراة  دّرس بف ،واإلفتاء والّتأليفللّتدريس  -رحمه هللا-تصّدر المؤّلف 
ووكالة َبيت  ،التَّْفِاير بالجامع الطولوني، َوولي اْلِحْاَبة ، دّرسوالفاضلية ،واألقبغاوية

 .6ز  َنفاه من اْلوَكاَلةثمَّ ع هـ،769انة ِحْاَبة ه من الالَما ، ثمَّ عز  َنفاَ 
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 سادسا: مكانته العلمّية. 
ابن قاضي  مكانة علمّية علّية عند علماء عصره؛ قا  عنه -رحمه هللا–تبّوأ المؤّلف  

  .7"اإِلَمام اْلَعالَمة منقح اأْلَْلَفاظ ُمَحّقق اْلمَعاِني ُذو التصانيف اْلَمْشُهوَرة المفيدة ُشهبة: "
اِفِعي األصولي النَّْحِوّي اْلَعُروِضيال وقا  عنه الّايوطي: "  .8"َفِقيه الشَّ

 .9"فقيه أصولي، من علماء العربية: "خيُر الّدين الّزركليوقا  عنه األاتاذ 
 سابعا: وفاته.
انة ليلة األحد الّثامن عشر من جمادى األولى في  في -رحمه هللا تعالى–توفِّي المؤلِّف 

 .10بالقاهرة، وُدِفن في مقاِبِر باب الّنصر، وكانت جنازُتُه مشهودةً ، هـ779
 فاته.ثامنا: مؤلَّ 

 عددا من الكتب والمؤّلفات منها: -رحمه هللا–ترك المؤلِّف 
، وهو الكتاب الذي أصبو إلى تحقيقه (التمهيد في تخريج الفروع على األصو ) .1

 في هذا البحث.
 (.األشباه والّنظائر) .9
 .(الكوكب الدّري في تخريج الفروع  الفقهّية على القواعد الّنحوّية) .3
 .، في الفرائض(شرح المقّدمة الّرحبّية) .0
 (.طبقات الفقهاء الّشافعّية) .3

 .11وغيرها من الكتب والمصّنفات
 : الّتعريف بالمخطوط الّثانيالمبحث .3

 اأعّرف في هذا المبحث بالمخطوط:
 أوال: عنوان المخطوط.

(؛ وهي العبارة نفُاها الّتهيد في تخريج الفروع على األصو ف المخطوط بعنوان: )رِ عُ 
وهو العنوان الذي اشتهر به الكتاُب في كتب ااخ في صفحة العنوان؛ التي أثبتها النّ 

 الّتراجم.
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 .ثانيا: موضوع المخطوط
م تخريج الفروع على علم أصو  الفقه عموما، وفي عل المخطوط عبارة عن كتاب في

 .األصو  خصوصا
عرض وقد جعله المؤّلف على طريقة كتب الّتخريج التي ال تلتزم بالوحدة الموضوعّية في 

ّنما ُترّتُب الفروع على أبواب علم أصو  الفقه، ماائل الفقه، وهي الطريقة األجود في  وا 
 هذا الّصدد.

لذلك رّتب المؤّلف كتابه على أبواب أصو  الفقه المعروفة، وهي باب األحكام الّشرعّية، 
 وباب أدلة األحكام، وباب دالالت األلفاظ، وباب االجتهاد والّتقليد والفتوى.

حت كّل ماألة من ماائل علم أصو  الفقه يورُد المؤّلف طائفة من الماائل الفقهّية وت
 الفرعّية التي تتخّرج على قاعدة الباب.

 .ثالثا: تحقيق نسبة المخطوط إلى المؤّلف
صحيحة ال غبار عليها؛ ويدّ  على ذلك أدّلة،  -رحمه هللا–نابة المخطوط إلى المؤلِّف 

 منها:
 .المخطوطف ذكر اامه في مقدمة : أّن المؤلّ األول
 : ناب الّنااخ الكتاب إلى المؤّلف.الثاني
 .12الكتاب إلى المؤّلفنابة  أجمعت كتب الّتراجم على: الّثالث

 رابعا: مصادر المخطوط.
األصولّية تنّوعت مصادر المؤلِّف في المخطوط؛ وقد ااتفاد من عدد من المؤلفات 

 :مثل؛ ةوالفقهيّ 
 الّشافعي.الّراالة لإلمام  .1
 األّم لإلمام الّشافعي. .9
 مختصر المزني. .3
 فتاوى الّنووي. .0
 شرح المحصو  للقرافي. .3
 شرح الانة للبغوي. .6
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 خامسا: القيمة العلمية للمخطوط
 أهمّية كبيرة، يمكن بيانها في النقاط اآلتية: المخطوطيكتاي العمل على درااة وتحقيق هذا 

 الفقهّية المبثوثة فيه.و  األصولّية ألقوا وتنّوع ا للمخطوط العالية القيمة العلمّية -1
 رحمه هللا. اإلمام اإلانويّ الماتوى العلمي الذي تتصف به مؤلفات  -9
 األصولّية والفقهّية المنهج المتمّيز الذي يالكه المؤّلف في تقايم الماائل  -3

 وتنويعها.
 الفقهّية التي ياتقي منها المؤّلف.األصولّية و تنّوع وثراء المصادر  -0
علمّية  بتحقيق ودرااةرغم قيمته العلمّية  -لألاف الّشديد  –ا  هذا الكتاب ال يز  -3

 .فاحصة
 الّنفيس. الكتابفكّل هذه االعتبارات تشّكل مجتمعة األهّمية الفقهية والعلمية لهذا 

 سادسا: وصف النسخة الخطّية للمخطوط.
 :اخةوفيما يأتي وصف لكل ن ناخ خطّية، عشراعتمدت في تحقيق الكتاب على 

 الّنسخة األولى:
 93عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 70: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة اإلاالمّية ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا
 .039/1 رقم الحفظ:، في المملكة العربية الّاعودية في المدينة الّنبوية

 

 
 األولى من الناخة األولىورقة الصورة 
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 :الّثانيةالّنسخة 
عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 113: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا 96
 .039/9 رقم الحفظ:، في المملكة العربية الّاعودية اإلاالمّية في المدينة الّنبوية

 
 

 
 الناخة الثانيةمن  األولىصورة الورقة 

 :الثالثةالّنسخة 
 31عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 33: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة اإلاالمّية ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا
 .9610 رقم الحفظ:، يةفي المملكة العربية الّاعود في المدينة الّنبوية

 
 الناخة الثالثةمن  األولىصورة الورقة 
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 :الرابعةالّنسخة 
عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 990: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا 16
 .9776 رقم الحفظ:، العربية الّاعودية في المملكة اإلاالمّية في المدينة الّنبوية

 
 صورة الغالف من الناخة الرابعة

 :الخامسةالّنسخة 
عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 111: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا 93
 .9777 رقم الحفظ:، ي المملكة العربية الّاعوديةف اإلاالمّية في المدينة الّنبوية

 
 الناخة الخاماةمن  األولىصورة الورقة 
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 :السادسةالّنسخة 
عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 119: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا 93
 .9279 رقم الحفظ:، في المملكة العربية الّاعودية لمدينة الّنبويةاإلاالمّية في ا

 
 الااداةالناخة من  األولىصورة الورقة 

 :السابعةالّنسخة 
 92عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 21: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

اإلاالمّية في الجامعة ، محفوظة في مكتبة المخطوطات ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا
 .6193 رقم الحفظ:، في المملكة العربية الّاعودية في المدينة الّنبوية

 
 الناخة الاابعةمن  األولىصورة الورقة 
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 :الثامنةالّنسخة 
 92عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 21: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة اإلاالمّية طات ، محفوظة في مكتبة المخطو ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا
 .6193 رقم الحفظ:، في المملكة العربية الّاعودية في المدينة الّنبوية

 
 الناخة الثامنةمن  األولىصورة الورقة 

 :التاسعةالّنسخة 
 97عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 73: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

في الجامعة اإلاالمّية في مكتبة المخطوطات ، محفوظة ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا
 .3333 رقم الحفظ:، في المملكة العربية الّاعودية في المدينة الّنبوية

 
 التااعةالناخة من  األولىصورة الورقة 
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 :العاشرةالّنسخة 
 91عدد األاطر في كّل وجه: ، خّطها ناخ حان، لوحة 22: هاأوراقعدد ناخة حانة، 

غير  رقم الحفظ:في إيران، ، محفوظة في مكتبة كتابخانة ام17.3×93ماطرتها: ، اطرا
 مذكور.

 
 الناخة العاشرةمن  األولىصورة الورقة 

 :خاتمة .4
( التمهيد في تخريج الفروع على األصو ااتعرضت في البحث درااة تعريفية بمخطوط: )

 .هـ(779جما  الّدين عبد الّرحيم بن حان بن علي اإلانوي الّشافعي )لإلمام 
 وتوّصلُت في هذا البحث إلى جملة من الّنتائج العلمّية المهّمة:

  واألصولّيةرغم قيمته العلمّية  يليق به،بتحقيق علمّي لم يحظ هذا المخطوط. 
  في بيئة علمّية أاهمت في تكوين شخصّيته  -رحمه هللا- اإلمام اإلانوي نشأ

 الفقهّية.و  األصولّية العلمّية؛ وملكته
  ِّفقهّية انّية؛ بين أصولّية و مكانة علمّية علّية؛ ومنزلة  -رحمه هللا-ف تبّوأ المؤل

 فقهاء عصره، وحظي بثناء العلماء عليه.
  لّنافعةوالمؤّلفات الفقهّية ا الكتبترك المؤّلف ثروة من. 
 .نابة المخطوط للمؤّلف صحيحة؛ ال غبار عليها 
  علم أصو  الفقه في  كتابا في تخريج الفروع على األصو تضّمن المخطوط

 اإلاالمي.
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 :التوصيات
  إّن خدمة الّتراث وتحقيق المخطوطات ونشرها من أجّل األعما  التي ينبغي أن

يعتني بها الباحثون في الّدرااات اإلاالمية والّتاريخّية واإلناانّية؛ فإّنه ال تزا  اآلالف من 
ضة للتلف المخطوطات محجوبة عن الّنور، مغّيبة في خزائن المخطوطات، معرّ 

 والّضياع. 
  ينبغي توجيه عناية طلبة الّدرااات العليا في الجامعات المتخّصصة في العلوم

اإلناانّية بخدمة الّتراث وتحقيق المخطوطات؛ وذلك من أجل المحافظة على تراث علماء 
 األّمة وحماية علومهم ومؤّلفاتهم.

 محمد وعلى آله وصحبه والم. والحمد هلل رّب العالمين؛ وصلى هللا واّلم على نبّينا
 قائمة المصادر والمراجع:

  ماي -،  دار العلم للماليين، بيروت، أّيار13الّزركلي، ط: خير الّدين ،األعالم
 م.9119

 محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، البدر الطالع بمحاان من بعد القرن الاابع
 ، بيروت: دار المعرفة، دت، دط.هـ(1931اليمني )

 الدين جال  بكر، أبي بن الرحمن عبدوالنحاة،  اللغويين طبقات في عاةالو  بغية 
 ،لبنان – العصرية المكتبة، إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق، (هـ211: ت) الايوطي

 ، دت.صيدا
 أبو الدين رضي، البارعين الشافعية من المتأخرين تراجم إلى الناظرين بهجة 

 أبو: ، تحقيق(هـ 360: ت) الشافعي العامري  لغزي ا هللا عبد بن أحمد بن محمد البركات
 ،1: ، طلبنان – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار، الكندري  هللا عبد يحيى

 م.9111 - هـ 1091
 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

مجلس دائرة المعارف معيد ضان، الهند: ، تحقيق: محمد عبد الهـ(339حجر العاقالني )
 م(. 1279 -هـ1339) 9، ط: العثمانية
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 أبو بكر بن أحمد بن محمد األادي الشهبي الدمشقي، تقي ، طبقات الشافعية
، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، بيروت: عالم الكتب، هـ(331الدين ابن قاضي شهبة )

 هـ(.1017) 1ط: 
 هللا عبد بن بردي تغري  بن يواف، الوافي دبع والماتوفى الصافي المنهل 

 محمد دكتور: ، تحقيق(هـ370: المتوفى) الدين جما  المحاان، أبو الحنفي، الظاهري 
 ، دت.للكتاب العامة المصرية الهيئةأمين،  محمد

 (هـ770: المتوفى) الاالمي رافع بن هجرس بن محمد الدين الوفيات، تقي ،
: بيروت، ط – الراالة معروف، مؤااة عواد شارب. د،  عباس مهدي صالح: المحقق

 هـ.1019 ، 1
 .قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدرااات اإلاالمية 
 .قاعدة بيانات مركز جمعة الماجد للّثقافة والّتراث بدبّي 

                                                           

(، وبهجة الّناظرين، للغّزي، 9/371انظر ترجمته في: الوفّيات، البن رافع، )  1
(، والّدرر الكامنة، البن 7/909(، والمنهل الصافي، البن تغري بردي، )911)ص:

، (، وبغية الُوعاة3/23(، وطبقات الّشافعّية، البن قاضي شهبة، )3/107حجر، )
 (. 1/339(، والبدر الّطالع، للشوكاني، )9/29للّايوطي )

 المراجع الّاابقة نفاها.  2
 المراجع الّاابقة نفاها.  3
 المراجع الّاابقة نفاها.  4
 المراجع الّاابقة نفاها.  5
 المراجع الّاابقة نفاها.  6
 (3/23طبقات الّشافعّية، البن قاضي شهبة، )  7
 (.9/29طي، )بغية الوعاة، للايو    8
 (،3/300األعالم، للزركلي، )  9
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(، 911(، وبهجة الّناظرين، للغّزي، )ص:9/371انظر: الوفّيات، البن رافع، )  10
(، والّدرر الكامنة، البن حجر، 7/909والمنهل الصافي، البن تغري بردي، )

طي (، وبغية الُوعاة، للّايو 3/23(، وطبقات الّشافعّية، البن قاضي شهبة، )3/107)
 (.1/339(، والبدر الّطالع، للشوكاني، )9/29)

 المراجع الّاابقة نفاها.  11
 المراجع الّاابقة نفاها.  12


