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 العالمة برهان الدين المرغينا 

  :بالمؤلف التعريف
 يوم  ولد.المرغيناني الفرغاني الصديقي الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن أبو الدين برهان اإلمام هو

 للفنون ضابطا للعلوم جامعا مفسرا محدثا حافظا فقيها إماما كان .هـ 511سنة ، رجب من الثامن ، االثنين
 العلم في مثله العيون تر لم شاعرا أديبا أصوليا ماهرا فاضال ورعا زاهدا مدققا نظارا محققا متقنا

  ، المذهب في المجتهدين األئمة من المرغيناني اإلمام ويعدّ .واألدب
  .الهداية'، 'لكتاب تصنيفه بعد سيما وال ، كلهم له وأذعنوا ، وأقرانه شيوخه فاق. عصره أئمة على تفقه

   :مؤلفاته
  الهداية في شرحه الذي المتن وهو  :المبتدي بداية .1 
  .والمزيد التجنيس .2 
  الحسن بن محمد لإلمام الكبير الجامع شرح .3 
  المناسك عدة في الناسك عدة. 4 
  العثماني فرائض. 5 
  المبتدي بداية شرح في المنتهى كفاية. 6 
 النوازل مجمع مختارات .7 
  الشيوخ معجم. 8 
 المرفوع منتقى. 9 
  المذهب نشر .10 
 . البداية لشرح الهداية. 11 
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  المبتدي بداية شرح في الهداية : بالكتاب التعريف.  
 ومختصر هللا رحمه الحسن بن محمد لالمام الصغير الجامع بين المؤلف فيه جمع ، المؤلف كتب أشهر وهو

 .الصغير الجامع ترتيب ورتبه على  ، اليه الضرورة دعت فيما إال يتجاوزهما ولم ، القدوري

 وهو ، المنتهى' كفاية ' :بكتابه شرحه قد وكان ، المبتدي' بداية  :'نفسه المؤلف لكتاب شرح هو الهداية وكتاب
 ثانيا المتن شرح يهجر، أن وخشي  ،فيه اإلطناب للمؤلف تبين ولما .مجلدا ثمانين في يقع عزيز كتاب

 .الهداية' 'بكتاب ومختصرا

 أئمة جهود عليه وتوافرت بعده، جاء من جلّ  اعتماد وعليه ، الحنفية السادة فقه في أصيل الهداية' 'وكتاب
 أهميته على دليل وهذا ألحاديثه. المخرج ومنهم ، المختص ومنهم ، له الشارح منهم ، ومحدثين فقهاء كبار،

 .المذهب كتب بين

ة:    وح الهدا
  المصري العيني محمد أبو موسى بن أحمد بن محمود الدين بدر : الهداية شرح في البناية  
  الغزنوي اسحاق بن عمر الدين سراج : التوشيح. 
  شاه مبارك بن محمد عبدهللا بن الهروي الدين معين : الهداية شرح الدراية. 
  باشا كمال بن سليمان بن أحمد : الهداية شرح. 
  الحريري الدين شمس القضاة قاضي : الهداية شرح. 
  شروح أفضل من وهو هـ  786 :ت البابرتي أحمد بن محمود بن محمد الدين أكمل للمحقق : العناية 

 .الهداية
  االتقاني غازي أمير بن عمر أمير بن كاتب أمير : األقران ونادرة البيان غاية. 
  الغني عبد بن ابراهيم بن أحمد  :السروجي بغاية الشهير : الهداية شرح الغاية. 
  وأبرعها الشروح أمتن من وهو.الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن الدين كمال : القدير فتح 
  الضرير الرامشي الدين حميد علي بن محمد بن علي للعالمة : الحميدية الفوائد. 
  الكرالني الخوارزمي الدين جالل : الهداية شرح الكفاية. 
  البخاري أحمد بن محمد بن محمد الدين قوام : الهداية شرح الى الدراية معراج. 
  للهداية شرح أول وهو .السغناقي الدين حسام علي بن حجاج بن علي بن الحسين : الهداية شرح النهاية. 
   
ة  سمرقند سنة وفاة صاحب الهدا ة ودفن    ه.  593:  تو صحاب الهدا
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 ما معىن الشفعة لغة واصطالحا ؟ .1

             شفع         شفعة               
        

    -           ,                
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           ,                               
                                       
                             

 -مفصال تحدث فيه تجب وما الشفعة فيه تحت ما .2

 )             (   )     ,        
                                
                                       
                   (   )        ,       
                                         
                                       
                  

                                      
                  

 ربـع أو عقار شيء كل في الشفعة     -                 

 )                                ,          
                                         
                                         
                                        
                                         
                                           
      (   )                                , 
                                      
                               

            (   )       ,                 
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(   ),               ,                    
                                     

 )                                     
            ,                               
                           (   )        
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 )                                      
                                  ,        
                                  

                            هبة ( 

                                    شفعة ( 
    - 

     .حائـط أو ربـع في إال شفعة ال

                  (   )       ,             
                    

 )                                       
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