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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

دنا حممد وعىل آله وصحبة احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سي

 أمجعني. 

 وبعد: 

َحْظَوًة َوَمَكاَنًة َساِميًة ِعنَْد َطَلَبِة الِعْلِم َوأْهلِِه ، َفِهَي ِِمَّا ال َيسَتْغنِي الَفِقْيُه َعنَْها إْذ  اْلِفْقِهيَّةِ إنَّ للقواِعِد ف

ى الَفِقيُه َفِقْيَهًا إال باْستِْيَعاِِبا َوَهْضِمَها  . ال ُيَسمَّ

ال خيفى عىل كل متناول لعلمي الفروع، والقواعد ما حظي به هذان العلامن من اهتامم عىل و

، إذ َمرَّ علم القواعد الفقهية منذ زيادة ملسة جديدة عليهامصعيدي التقعيد والتفريع ِما أعيا الباحثني عن 

ج، والتقنني وكل منها اخذ نشأته إىل وقتنا احلارض بمراحل أربعة وهي: مرحلة النشأة، والتدوين، والنضو

األمة حقبة زمنية كام هو معروف عند أهل هذا الشأن، ويف مرحلة التقنني بزغ نجم عامل من علامء 

هـ( فكان له 1250او1242ال وهو عثامن بن سند البرصي رمحه اهلل)ت:اإلسالمية دانت له بالفضل أ

شعر الرجز ليقرِبا إىل ذهن الطلبة بعبارة قصب السبق يف هذه املرحلة فنظم القواعد الفقهية عىل هيئة 

سلسة مبتدأ بالقواعد الكلية اخلمسة التي هي حمل اتفاق بني العلامء ثم اتبعها بالقواعد الفرعية األربعني 

األعم ليسهل حفظها واستيعاِبا عىل طلبة العلم فجاء نظمه شامال عاما من غري تقييد بمذهب معني يف 

 األغلب .

عىل هذه املخطوطة الفريدة التي خطها ناظمها بيده قمت بنسخها والتعليق  وعندما وقع برصي

ذاكرا أصل القاعدة باهلامش  التي الفت من اجلها، يتناسب وحجمها لكي ال تضيع مقاصدها عليها بام

ومن ذكرها ِمن ألف يف هذا العلم والتفريع عليها من بطون كتب الفقه للمذاهب األربعة لعيل أدرج مع 

 هذا العلم الذي غدا حمط أنظار العلامء واملفتني الذين تبؤوا هذا املكان الرشيف.خدام 

َمُة َزَمانِِه ُعْثاَمُن فهذه  بُن َسنَِد يِف َهَذا الِعْلِم الَثرِّ ؛ لَِتَضَع اِرَسالٌة َلطِْيَفٌة َجاَءْت َتْعلِيَقًا َعىل َما َنَظَمُه َعالَّ

َب تَ اِن الَّذي ملََْسًة َجِديدًة يِف َهَذا املَْيدَ   َوَصُعَب َعىل َطالِبيِه. َشعَّ

الكريم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب  هواهلل أسال أن جيعل عميل خالصا لوجه  

 م.يسل

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.
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 املؤلفب التعريف

 : دتهه ولقبه وعشريته ونسبته وطريقته ومذهبه وعقياسم

 النجـدي الـواليل بـن راشـد بـن عبـد اهلل بـن راشـد الشيخ بدر الدين أبو النور عثامن بن سـندهو 

 .  (1االشعري) البرصي النقشبندي املالكي

 والدته ونشأته ورحالته: 

م(، واختلف يف مكـان والدتـه عـىل 1766 - هـ1180اتفقت كتب الرتاجم عىل ان والدته سنة: )

والثـا:: يف قريـة عنيـزة، والثالـ : يف  ،جزيـرة فيلكـا بالكويـت يف قريـة الدشـت ثالثة أقوال: األول: يف

 (.2حريمال، ويف البرصة نشأته، وشبابه وتلقيه علومه األوىل عىل مشاخيها وعلاملها)

وبدأت رحلته إىل البرصة، ثم إىل بغداد وحلب ودمشق ومكة املكرمة واملدينة املنورة، واخذ علومه 

ها، وكان له الصلة الوثيقة ِبم، وهذا ما يدلنا عليـه شـعره وكتاباتـه، ثـم اسـتقر ببغـداد من علاملها ومشاخي

 (.3ربه جل جالله) وفيها القى

 شيوخه وتالميذه:

 أوالً: شيوخه

الطالب عىل األخذ منه وال عجب يف ذلك مـع كثـرة  إقبالكان للمكانة التي تبوأها ابن سند أثر يف 

 فقد اخذ منهم الكثري وأثمر ذلك يف علومه وكتاباته، ومن ابرز شيوخه:رحالته وتعدد معارفه وعلومه، 

                                                 

، روضـة (3/90إيضـا  املكنـون يف الـذيل عـىل كشـف الظنـون: )، و(4/206األعالم للـزركيل: )(ينظر: 1)

: 5، وعلامء نجد خالل ثامنية قرون: )(1/189) :حلية البرش يف تاريخ القرن الثال  عرش(، و2/73النارضين: )

(، ومقدمة حتقيق كتاب ديوان الصارم القرضاب يف نحر من سب أكارم األصـحاب،للدكتور عبـد احلميـد 155

 (.17هنداوي،: )ص: 

(، ومقدمة حتقيق كتـاب ديـوان 5/155(، وعلامء نجد خالل ثامنية قرون: )2/73(ينظر: روضة النارضين: )2)

 (.17)ص: الصارم القرضاب: 

(، واملسـك 46(، وأصفى املوارد من سلسـال أحـوال اإلمـام خالـد: )ص 2/73(ينظر: روضة النارضين: )3)

للـدكتور عبـد السـالم  األسـعدامحـد نجـل رزق  أخبـار يف(، ومقدمة كتاب سبالك العسجد 142االذفر: )ص 

 (.26-22: )ص: (، ومقدمة حتقيق كتاب ديوان الصارم القرضاب58رؤوف، وسهيلة القييس: )ص: 
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 (.1الشيخ خالد النقشبندي العالمة املتصوف املعروف) .1

 (.2الشيخ عبد اهلل الكردي البيتويش عامل اللغة واألدب وصاحب املؤلفات الكثرية) .2

 (.3حمدث العراق الشهري الشيخ عيل السويدي البغدادي) .3

 (.4احليدري مفتي احلنفية والشافعية)الشيخ حممد أسعد  .4

 (. 5الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن فريوز العامل النجدي الشهري وقايض الكويت األول) .5

 (.6الشيخ حممد احليا: قايض بغداد يف وقته) .6

 (.7الشيخ موسى بن سميكة احلنبيل البغدادي) .7

 تالميذه: :ثانياً 

 وا بعلمه وشخصه، وكان من أبرزهم:تتلمذ عىل يد الشيخ كثري من التالميذ، وتأثر

الشيخ أمني بن حسن احللوا: املد: املدرس باحلرم الرشيف والذي اخترص كتابه: )مطالع  .1

 (.8السعود بطيب أخبار الوايل داود( )

والشيخ راشد بن عبد اللطيف بن عيسى بن أمحد الـذي نسـخ وطوطـه الـنظم العشـامويه  .2

 (.9قبل مغادرته وهجرته ملدينة البرصة ))الدرة الثمينه( التي ألفها الشيخ 

 ثناء العلامء عليه: 

 تعددت عبارات العلامء يف الثناء عىل هذا العامل اجلليل ومنها:

                                                 

 (.10-7(ينظر مقدمة ِبجت األثري لكتاب وترص السعود البن سند) 1)

 (.168(، وكتاب أعيان القرن الثال  عرش: )ص 10-7(ينظر: مقدمة ِبجت االثري) 2)

 (.74: 2(ينظر روضة الناظرين: )3)

 (ينظر املصدر نفسه.4)

 (.168لثال  عرش: )ص (، وكتاب أعيان القرن ا8(ينظر: مقدمة ِبجت االثري: )ص5)

 (.74: 2(ينظر: روضة الناظرين: )6)

 (.168(، وكتاب أعيان القرن الثال  عرش: )ص 8(ينظر: : مقدمة ِبجت االثري: )ص7)

 (.17(مقدمة حتقيق كتاب ديوان الصارم القرضاب: )ص: 8)

 ( املصدر نفسه.9)
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قال عنه عالمة العراق حممود شكري األلويس: إنَّ هـذا الفاضـل ِمـن شـاَع ذكــُره، ومـَ   .1

والفنـون األدبيـة، نظـم غالـب األسامَع مدُحه وشكـُره، له اليُد الطوىل يف العلـوم العربيـة 

املتون من سالر الفنون، وقد اشتهرت يف هذه الديار، وظَهـَرت ُظهـوَر الشـمِ  يف رابعــة 

 (.1النهــار)

(: هو السيد السـند خـاتم حلية البرش يف تاريخ القرن الثال  عرشقال عنه صاحب كتاب ) .2

الراسـخ، وال غـرو فهـو طـود  البلغاء ونادرة النبغاء،من له يف العلوم عىل اختالفها القـدم

 (.2أعالمها الشامخ)

قال عنه صاحب كتاب: )حديقة األفرا  إلزالة األترا (: هو طرفة الراغب وبغية املستفيد  .3

الطالب، وجامع سور البيان، ومفرس آياهتا بألف تبيان، أفضل من عرب عـن فنـون لسـان 

 (.3ام هذا العرص)العرب، وهو إذا نثر أعجب، وإذا نظم أطرب، فوالعرص إنه إلم

قال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام: )مـن النوابـيف يف ةعـة احلفـو وجـودة الفهـم  .4

ة صـريت يف حتصيله، وهذه العوامل اهلامَّ   وبطء النسيان،والرغبة العظيمة يف العلم، واجِلـد  

والعلـوم  منه آيًة كربى يف املحصول العلمي، وبكونه موسـوعًة كـربى يف العلـوم الرشـعيَّة

 (.4العربيَّة والتارخييَّة وغريها()

 :  ُكـتـبُه ومؤلفاته

ِما يـدل عـىل سـعة علمـه  بلغت كتبه املؤلفة زهاء مخسني كتابا بني وطوط ومطبوع يف العلوم كافة،

فهمه، رمحه اهلل رمحة واسعة من عنده ومن أشهر مؤلفاته يف احلدي ، والعقالـد، والفقـه وأصـوله،  وغزارة

حسـب الرتتيـب أذكرهـا والرصف، والبالغة والعروض، واألدب، والردود، والتاريخ والرتاجم والنحو 

 أعاله:

                                                 

 (.17مقدمة حتقيق كتاب ديوان الصارم القرضاب: )ص: (1)

 (.1/407حلية البرش: )(ينظر: 2)

 (.17(مقدمة حتقيق كتاب ديوان الصارم القرضاب: )ص: 3)

 (5/145(ينظر: علامء نجد خالل ثامنية قرون: )4)
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ـ ِبجة النظر يف نظم )نخبة الِفكر يف اصطال  أهل األثر(، منه نسخة بخط عامل العـراق أ  الثنـاء 1

 حممود األلويس.

 مزيد(.ـ رش  نخـبة الفكر، قال الشيخ حممود شكري األلوسـي: )ما عـليه  2

نها )جوهرة التوحـيد( إلبراهيم ابن اللقا: املالكي. 3  ـ هادي السعـيد، منظومة يف العقالد ضمَّ

 هـ.1315أوضح املسالك يف فقه اإلمام مالك، نظم فيه وترص العمرويس، طبع يف بومبي سنة -4

 )الشذرات الفاِخـرة يف نظم الورقات الناِضـرة( للجويني، يف أصول الفقه.-5

 منظومة يف القواعد الفقهية: وهي التي نحن بصدد حتقيقها.  -6

ة يف النحـو، نظم فيه رش  الشيخ خالد األزهري لقواعد اإلعـراب البـن هشـام، 7 ـ نظم األزهـريَّ

 : )يزري باملقـامات احلـريريَّـة(. وصفه مؤرخ البرصة الشيخ عبد اهلل باش أعيان بأنَّه

اريب، ينوف عـىل خــمسة آالف بيت،قـال حممـود شـكري: ـ نظم مغني اللبيب عن كتب األعـ8

 )أتى فيه بالعجـب(.

ـ اجلـوهـر الفريد عىل اجلـيد،رش  للمنظومة جيد العروض، منه نسـخة بخـط املؤلـف بمكتبـة  9

 األوقاف ببغداد.

ه به.10  ـ نيـل السـعــود، نرش منه كـاظم الدجييل يف جمـــلَّة )ُلغــة العرب( ونوَّ

القرضـاب يف نحر من سبَّ األصحاب، يزيد عـدد أبياهتا عـىل ألفـي بيـت، ردَّ فيهـا ـ الصارم 11

قصيدة لدعـبل اخلزاعي الشاعر الشيعي، هجـا فيها قبحـه اهلل صحابة أكرم اخللق عليه الصالة والســالم، 

حلميـد ، بتحقيـق الـدكتور عبـد ا2007وهي ضمن جمموع يف املكتبة العباسية.وطبع بمر بدار االفاق سنة 

 هنداوي.

ـ مطالع السـعود بطيب أخبار الوايل داود، قال الشيخ حممد ِبجة األثري: )به خُلد ذكـره وذاع 12

صـيته.وقد ُطبع بتحـقيق الدكتور عامد عبد السالم رؤوف، وسهيلة القيسـي، وقـد طبـع وترصـ )مطـالع 

ـر، ثم طبعته املكتبة الســلفية بالقـاهرة هـ بعناية املختِص  1304السعود( للشيخ أمني احللوا: يف اهلند عام 

 هـ، بتحقيق الشيخ حمب الدين اخلطيب.1371عام 

ـ سبالك العـسـجـد يف أخـبار أمحد نجل رزق األسعـد، ترجم ألحـد األعـيان وهو أمحـد بـن 13

سـتطرد ، وارزق الوجـيه املرموق واملحسن املعروف، واستطرد فيه برتمجـة أربعـني عاملـًا وأديبـًا ووجــيهاً 
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هــ يف بمبـي 1315هــ ثـم َّ سـنة 1306كذلك بذكر بعض األحداث والوقالع التارخيـية، وقد طبـع عـام 

 باهلند.

 ـ كتاب منظوم يف مد  اإلمام أمحد.14

ـ أصـفى املوارد يف سـلسال أحـوال اإلمام خالد، يف سرية الشـيخ خالـد النقشـبندي مؤسـ  15

هــ يف  1313ة عام الُقضـاة والفقهاء واألدباء، وقد طبع يف القاهرالطريقة، ترجم فيه لنحـٍو من ثالثني من 

ـة، وهو كتاٌب نفيٌ  حيـتوي عـىل َفـوالــَِد تاريـخــيَّة وفرالــَد أدبـيــَّة، قـال بعـض يفحمالٍة وعرشين ص

 .مرتمجيه: )من اطَّـَلَع عليه َعلَِم ما للمرتَجِم لُه من اليِد الطوىل يف فنون األدب نظاًم ونثرًا(

َقــت يف َعــَدٍد  قات والرسالل يف احِلكمة والرتبية والتعليم واألخـالق، تَفـرَّ ـرِّ وُهـناك بعض املَُتـف 

ة إىل اليـوم لـتحــقيِق َبـعـــِضها أو طبعـه.  ِمَن املَكتباِت داخــَِل الِعـراق وخارِجِه، مل َيـنـَْهـْد أَحـٌد بِجـِِديَّ

ا سـتنال إعجـاب قال الشيخ البسام: )ليت بعض الشباب اجل م فيه شهادًة، فإََّّ ــاد حـاول مجع تراثِـه، وقدَّ

 الكثريين( وقال: وبكتا  )املطالع( و)السبالك( حـفو لنا ابن َسـند كثريًا من أحداث منطقة اخلليج العر 

ا كانت قد ختفى علينا لوال كتاباه املذكورووقالعها  ان، فكــان حقــًا ، وأسند لنا كثريًا من تاريخ املنطقة، ِِمَـّ

 (.1لقــبًا ووصفـًا) "ابن سندٍ "جـديرًا باسم 

                                                 

(، 3/90: )إيضـا  املكنـون يف الـذيل عـىل كشـف الظنـون(ينظر: الكتب املطبوعة واملخطوطة للمؤلـف يف 1)

معجـم ، و(193-1/189): القـرن الثالـ  عرشـ حلية البرش يف تاريخ(، و4/498(، و)4/145(، و)4/2و)

روضــة النــارضين:  (.2/1306): معجــم املطبوعــاتو (،661: 1: )هديــة العــارفنيو، (6/255: )املــؤلفني

(.وعلـامء 17(، ومقدمة حتقيق كتاب ديوان الصارم القرضاب يف نحر من سب أكارم األصحاب: )ص: 2/73)

األسـعد: امحـد نجـل رزق  أخبـار يفب سـبالك العسـجد (، ومقدمـة كتـا5/155نجد خـالل ثامنيـة قـرون: )

 (.5/145(، وعلامء نجد خالل ثامنية قرون: )58)ص/
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 وفاته: 

(، واختلف يف سنة 1)ودفن بجوار الشيخ معروف الكرخياختاره اهلل إىل جواره الكريم يف بغداد، 

( أو ســنة: 4م()1832-1248( أو سـنة: )3م()1826-1242( أشـهرها : )2وفاتـه عـىل سـتة أقـوال)

 (5م()1834-هـ1250)

          

                                                 

وقـال: قـرون ، وعلـامء نجـد خـالل ثامنيـة (1/349): هدية العـارفنيو ،(6/256): معجم املؤلفني(ينظر: 1)

 (.5/155)وُامجع عىل ذلك(: )

 (ينظر: مقدمة ِبجة االثري.2)

، (3/142)، و(4/206) :األعـالم للـزركيل(، و4/2: )كنون يف الذيل عىل كشف الظنـونإيضا  امل :(ينظر3)

 (.155: 5وعلامء نجد: )

 (.4/498(،)3/90: )إيضا  املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون(ينظر: 4)

 (.2/1306): معجم املطبوعات، و(1/191) :حلية البرش يف تاريخ القرن الثال  عرش(ينظر: 5)
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 التعريف باملخطوط

 نسبه املخطوط للمؤلف، ومكان وجودها:اسم املخطوط، 

 :ولكن الكتـب التـي ذكـرت هـذه املخطوطـة سـمتها ،باسم معني تهم القصيدة منظوماظمل يسم ن

املخطوطـة كتبهـا مؤلفهـا  هذهوهو ما يتناسب مع موضوع املخطوط، و (،1)(منظومة يف القواعد الفقهية)

اهلل كام هو مثبت عىل أصل املخطوط وفيها قوله: )وكتبه عـثامن سـند املـالكي البرصـي غفـر اهلل  بيده رمحه

 ،2018رقـم الكتـاب: ، وطوطات وزارة األوقاف الكويتيـةذنوبه وسرت عيوبه أمني(. واملخطوطة ضمن 

 .وهو ما ثبت عىل املخطوط (2)214خبرقم: 

 مالك املخطوط، وسنة وقفها، وعىل من وقفها:

فقـال: )وقفـه مالكـه اجلـالز  ؛وسـنة وقفـه ،وعىل من أوقفه ،عىل أصل املخطوط اسم مالكه كتب

عبد اهلل بن خلف عىل ابن أخته الولد خليفة بـن مخـي  بـن جـربان ثـم عـىل طلبـة العلـم ال سـيام  ترصفه

عىل سـيدنا حممـد  رجو لنفسه االنتفاع به والنظر مدة حياته وفقه اهلل ملا فيه كامل نجاته وصىل اهللياألقارب و

وقـف هلل تعـاىل ال يبـاع وال وهـي ، وكتب عىل الورقة الثانية منهـا: )( 1323شوال سنة  12وآله وصحبه 

 .يوهب(

 وصف املخطوط وموضوعها:

لـي  فيهـا  وأربعـني بيتـاً  ةبثالث ،من أربع صفحات واضحة اخلط ،املخطوط نسخته وحيدة فريدة

( وعـىل بحـر: املخطوط بخط: )النسخكام هو مثبت عىل أصل خطها املؤلف بيده حك وال خرم وال نقص 

القواعد الفقهية وذكر فيها القواعد الكلية اخلمسة، واتبعها بالقواعد الفرعيـة  :وموضوعها ()الرجز الثنالي

 األربعني. 

 .الـا وأصَّ نَ لَ  ينَ الد   عَ رَ ـوَش      الوَّ طَ الذي تَ  هللِ احلمدُ             ها بقوله:مبدؤ

 .امتِ ُخ  كتاٍب  نْ مِ  نظمٍ  دُ رْ ما بَ      امسلِّ يا مُ لِّ َص مُ  الً دِ مْ حُمَ          :بقوله اهوختم

يذكر القواعد التي هـي   يقترص عىل مذهب معني يف منظومته بل كانواملالحو ان الناظم رمحه اهلل مل

ا ذكـره مـن هـذه ما ندر منها وان كان مـالكي املـذهب ومجيـع مـ إالحمل اتفاق بني عموم املذاهب الفقهية 

                                                 

 (. 181ص:)طبقات احلنابلة: (ينظر وترص1)
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فكان نظمه  والسيوطي وابن نجيم ،والزركيش ،قواعد كالسبكيالقبله يف كتب ألف  نالقواعد قد ذكرها ِم

العبـارة وحلـو ودقـة  اللفـو مع سهولة املعنـى ووجـازةوهذا يدل عىل سعة افقه وتبحر علمه عاما شامال 

مفتتحـا الـنظم باحلمـد وخا ـا  .األربعـنية قدم القواعد الكلية اخلمسة ثم اتبعها بالقواعد الفرعيوالرجز 

 .بالصالة عىل رسول اهلل 

 :عميل يف التحقيق

وبيـان القواعـد الكليـة مـن القواعـد  ،وفق قواعد اخلط وترقيمهـاعىل  املنظومة أبياتقمت بنسخ 

ِمن ألف  هاالقاعدة الفقهية يف اهلامش ومن ذكر ذاكراً  [  وما كان من قويل جعلته بني معكوفتني: ] ،الفرعية

 األربعـةاملـذاهب  مـن كتـبإن أمكـن وبيان تطبيقاهتا الفقهية يف الفروع  ،حسب القدم يف القواعد الفقهية

 ،مع ترمجـة مـوجزة عـن املؤلـف ،امشواهل إثقالبالكتب يف قالمة املصادر خشية  ت، وعرفحسب الرتتيب

 .ووصف املخطوط
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 :صور المخطوط
 الورقة الثانية من المخطوط                               من المخطوط الورقة األولى                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 من المخطوط (األخيرة)الورقة الرابعة                             الورقة الثالثة من المخطوط                
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 (1)سم اهلل الرحمن الرحيمب    
 ]مقدمة[ 

 ال و  ط ددددددددددددددددددددددددددددددددددالدددددددددددددددددددددددددددددددددد       لله  احلمدددددددددددددددددددددددددددددددددد   -1
 

ددددددددددددددددددددددددد   الا وأص ددددددددددددددددددددددددددن ددددددددددددددددددددددددددل   ين  الدددددددددددددددددددددددددد    ع  ر  وش 
 

ددددددددددددددددددددددددددددر  أ   والسددددددددددددددددددددددددددددال    الة  مث الص دددددددددددددددددددددددددددد-2  السه
 

 الب  الس ددددددددددددددددددد أبدددددددددددددددددددا       ق ددددددددددددددددددد علددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد ي  
 

 واألصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا ه  واآلله  حممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   -3
 

ددددددددددددد األحكدددددددددددددا    ط  مدددددددددددددا اسددددددددددددد  نبه    ن ك دددددددددددددا ه مه
 

 ةي  نه س دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد واعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ق-4
 

 شددددددددددددددددددددددددددددرعية ل  بدددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددددددوا ه     
 

 (2)]القواعد الكلية الخمس[
 (2)ا لنددددددددددددددددددددا يسدددددددددددددددددددد ر  جتلدددددددددددددددددددد    مشددددددددددددددددددددقة    (1)نددددددددددددداق  يد  مدددددددددددددا  د   بالشددددددددددددد    ل  زه فدددددددددددددال   ددددددددددددد-5

                                                 

االسـاتذة انه تم نسخ هذه املنظومة عىل الشبكة العنكبوتيـة )النيـت( مـن قبـل أربعـة مـن إىل  (ينبغي اإلشارة1)

، واألستاذ أبو حاتم يوسف بن عبد اهلل محيتـو، واألسـتاذ أبـو العصيمي اهلل عبد بن صالح الشيخاألفاضل وهم: 

محد العسايف، وكلها خالية من التأصيل والتفريع والتشكيل والتعريف باملؤلف مالك العويض ،واألستاذ حممد بن 

م، ونرشـته قبلهـا يف جملـة كليـة االمـام 2012وتم طبعه بتحقيقنا يف مطبعة أنوار دجلـة/ العـراق/ واملخطوط، 

 م.2011االعظم/ سنة 

: و "اليقني ال يزال بالشـك"وىل: مجيع مذهب الشافعي إىل أربع قواعد: األ القايض حسني رد( قال السيوطي: 2)

: ]إن الشيطان ليأيت أحدكم و هو يف صالته فيقول له: أحدثت فال ينرصف حتى يسمع صـوتا أصل ذلك  قوله 

: وقـال  ،{وما جعـل علـيكم يف الـدين مـن حـرج}: قال تعاىل: "املشقة جتلب التيسري"والثانية :  أو جيد رحيا[

العـادة "الرابعـة: . و: ]ال رضر و ال رضار[قولـه: وأصـلها "الرضر يزال"ة: الثالثو ]بعثت باحلنيفية السمحة[

قال بعض املتأخرين: يف كون هذه األربـع دعـالم . ]ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن[ :لقوله ؛"حمكمة

امسـة وهـي: الفقه كله نظر فإن غالبه ال يرجع إليها إال بواسطة و تكلف وضم بعض الفضالء إىل هـذه قاعـدة خ

قـال  ،والفقـه عـىل مخـ .: ]بني اإلسالم عىل مخ [: ]إنام األعامل بالنيات[ وقاللقوله  ؛األمور بمقاصدها

وقـال الشـيخ تـاج الـدين ؛ فقد قال اإلمام الشافعي: يدخل يف هذا احلدي  ثل  العلم العاللي: وهو حسن جداً 

فاخلامسـة داخلـة يف  .بتعسـف و تكلـف وقـول مجـيل السبكي: التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إىل مخ 

بل قد رجع الكل إىل  ؛ودرء املفاسد ،بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السالم الفقه كله إىل اعتبار املصالح ؛األوىل

 ،واألشبه أَّا الثالثة ،ويقال عىل هذا: واحدة من هؤالء اخلم  كافية ،فإن درء املفاسد من مجلتها ،اعتبار املصالح

 .(1/9): األشباه والنظالرينظر  .بل عىل املئني ؛فإَّا تربو عىل اخلمسني ..وإن أريد الرجوع بوضو 
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 (3)ره بضددددددددددددددددددددددددددددر   ر  ر  ض ددددددددددددددددددددددددددددله  ل  زه وال   دددددددددددددددددددددددددددد-6
 

دددددددددددددددددددددددددددددوح     (4)ره ر  بدددددددددددددددددددددددددددددال ق   العدددددددددددددددددددددددددددددا ة   مه ك 
 

                                                                                                                                                                  

كِّ ()1) إنَّ } :َوَأْصـل َذلِـَك َقْولـه ، قال السـيوطي: (1/22): لسبكىلاألشباه والنظالر  (.اْلَيِقني اَل ُيَزال بِالشَّ

ْيَطاَن َلَيْأيِت َأَحَدُكْم َوُهَو يِف َص  ْف، َحتَّى َيْسَمَع َصـْوًتا َأْو جَيِـَد ِرحًيـاالشَّ األشـباه {اَلته، َفَيُقوُل َلُه: َأْحَدْثَت َفاَل َينرَْصِ

ـــالر ـــدة يف (1/9) :والنظ ـــذه القاع ـــات ه ـــر تطبيق ـــدير. وينظ ـــتح الق ـــوع، و(2/374) :رش  ف : املجم

 .(7/537): املغني،و(1/211)

ُلـُب التَّْيِسـريَ ()2) ُة جَتْ األشـباه والنظـالر ، و(1/123): املنثـورو ،(1/59): لسـبكىلباه والنظـالر األشـ (.املََْشقَّ

ِفيَفاتِـِه.َواْعَلْم .قال ابن نجيم: (1/10)للسيوطي:  ـِع َوخَتْ ْ ُج َعىَل َهِذِه اْلَقاِعَدِة مَجِيُع ُرَخِص الرشَّ َقاَل اْلُعَلاَمُء: َيَتَخرَّ

ــاَداِت َوغَ  ــِف يِف اْلِعَب ــَباَب التَّْخِفي ــُع: َأنَّ َأْس ابِ ْكَراُه.الرَّ ــُ : اإْلِ
ــَرُض ؛الثَّالِ ــَفُر،الثَّاِ:: املَْ ُل السَّ ــْبَعٌة: اأْلَوَّ ــا َس َه رْيِ

اِدُس: اْلُعرْسُ َوُعُموُم اْلَبْلَوى، اجْلَْهُل  النِّْسَياُن.اخْلَاِمُ : ابُِع: النَّْقُص ، السَّ ع التـي و. وقد ذكر رمحه اهلل كـل الفـرالسَّ

 .(1/81) :األشباه والنظالرظر .ينرييتحقق فيها التيس

رِ ()3) َ ُر اَل َيَزاُل بِالرضَّ َ  األشـباه والنظـالر، و(2/321): املنثـور، و(1/51): لسـبكىلاألشباه والنظـالر  (.الرضَّ

ُر ُيَزاُل ،قال ابن نجيم: )(1/162)للسيوطي:  َ ْم: الرضَّ رٍ ؛ َوِهَي ُمَقيَِّدٌة لَِقْوهِلِ َوِمْن ُفُروِعَها َعَدُم ُوُجوِب ، َأْي اَل برَِضَ

 ِقيَمِة اْلبِنَا
ِ
اَم ُيَقاُل ملُِِريِدَها َأْنِفْق َواْحبِْ  اْلَعنْيَ إىَل اْستِيَفاء يِك، َوإِنَّ ِ ُل إْن َكاَن بَِغرْيِ اْلِعاَمَرِة َعىَل الرشَّ  َأْو َما َأْنَفْقَتُه، َفاأْلَوَّ

ِ
ء

ـيَك ، إِْذنِِه َوُهَو املُْْعَتَمدُ إْذِن اْلَقايِض،َوالثَّاِ: إْن َكاَن بِ  ِ : َأنَّ الرشَّ
ِ
ِ  اْلَكنِْز يِف َمَساِلَل َشتَّى يِف كَِتاِب اْلَقَضاء َوَكَتْبنَا يِف رَشْ

ًرا، َواَل  يُِّد َعىَل َتْزِويِج َعْبِدِه َأْو َأَمتِِه َترَض  رَبُ َعَلْيَها يِف َثاَلِث َمَساِلَل، َواَل جُيْرَبُ السَّ ُل املُْْضَطر  َطَعاَم ُمْضـَطر  آَخـَر َيْأكُ جُيْ

 .(1/87) :األشباه والنظالر (ِمْن َبَدنِهِ  َواَل َشْيئاً 

َمةٌ ()4) َواْعَلـْم َأنَّ اْعتَِبـاَر اْلَعـاَدِة َواْلُعـْرِف ، قال ابن نجـيم: )(1/10)للسيوطي:  األشباه والنظالر(. اْلَعاَدُة حُمَكَّ

ُك  ؛ َمَساِلَل َكثرَِيةٍ ُيْرَجُع إَلْيِه يِف اْلِفْقِه يِف  ُك بِِه احْلَِقيَقـُة: ُتـرْتَ َحتَّى َجَعُلوا َذلَِك َأْصاًل، َفَقاُلوا يِف اأْلُُصوِل يِف َباِب َما ُترْتَ

اِدَفاِن، َوِقيَل: املَُْراُد ِمْن اْخُتلَِف يِف َعْطِف اْلَعاَدِة َعىَل ااِلْستِْعاَمِل َفِقيَل: ُهَ وَ ...احْلَِقيَقُة بَِداَلَلِة ااِلْستِْعاَمِل َواْلَعاَدةِ  ا ُمرَتَ

ًعا، َوَغَلَبُة اْسـتِْعاَملِهِ   فِيـِه، َوِمـْن اْلَعـاَدِة َنْقُلـُه إىَل ااِلْستِْعاَمِل َنْقُل اللَّْفِو َعْن َمْوُضوِعِه اأْلَْصيِلِّ إىَل َمْعنَاُه املََْجاِزيِّ رَشْ

لِيَمةِ  :اْلَعاَدةُ ...وَمْعنَاُه املََْجاِزيِّ ُعْرًفا َباِع السَّ َرِة املَْْقُبوَلِة ِعنَْد الطِّ َوِهَي ، ِعَباَرٌة َعامَّ َيْسَتِقر  يِف الن ُفوِس ِمْن اأْلُُموِر املَُْتَكرِّ

ةُ  ـُة: َكاْصـطاَِلِ  ُكـلِّ َطاِلَفـةٍ ؛َأْنَواٌع َثاَلَثٌة:اْلُعْرفِيَُّة اْلَعامَّ ْفِع لِلن َحـاِة،  َكَوْضِع اْلَقَدِم ،َواْلُعْرفِيَُّة اخْلَاصَّ َوُْصوَصـٍة،َكالرَّ

، ُتِرَكـ َكاِة َواحْلَـجِّ اَلِة َوالزَّ ِعيَُّة: َكالصَّ ْ ـُة بَِمَعانِيَهـا َواْلَفْرِق َواجْلَْمِع َوالنَّْقِض لِلن ظَّاِر.َواْلُعْرفِيَُّة الرشَّ َغِويَّ ْت َمَعانِيَهـا الل 

ِعيَّةِ  ْ َع َعىَل َهِذِه اْلقَ ، الرشَّ  اجْلَاِريَفاَم ُفرِّ
ِ
 .(1/93): .األشباه والنظالر(اِعَدِة:َحد  املَْاء
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 (1)باملقاصددددددددددددددددددددددد ه  ن  ه ددددددددددددددددددددددد األمدددددددددددددددددددددددور   إ   -7
 

دددددددددددددددددددددددد بعدددددددددددددددددددددددد   ألر      وخ دددددددددددددددددددددددد    واعهدددددددددددددددددددددددددن ق  مه
 

ددددددددددددددددددددددددددل  -8  ة  لي ددددددددددددددددددددددددددك    ندددددددددددددددددددددددددد هم  عه  ا أ دددددددددددددددددددددددددد   م 
 

 ة  ئيددددددددددددددددددددددددددز  ا ج  ورر يهددددددددددددددددددددددددددا ص ددددددددددددددددددددددددددل  ا ع  و  ند ددددددددددددددددددددددددددبد   
 

 ]القواعد الفرعية األربعون[
 (2)ض  ق   د  ا ا د دددددددددددددم ددددددددددددد باج هدددددددددددددا    االج هدددددددددددددا   -9

 

 (3)ض  ر  ع ددددددد ل  احلهددددددد ع  م ددددددد ا إ   رامردددددددح      ل دددددددغ   
 

    ر  الق دددددددددددددددددد له فهع دددددددددددددددددديف  يثددددددددددددددددددار  اإل كددددددددددددددددددر   وي  -10
 

دددددددددددوإ  ي    دددددددددددهدددددددددددا يف غ ه  ن  ك   (4)   و ي  دددددددددددفه 
 

دددددددددددددفد   ابع  ى ال  دددددددددددددر  ومدددددددددددددا  د ددددددددددددد-11  ع  منددددددددددددددددددددددددا واقهددددددددددددددددددددددددد اإلمدددددددددددددددددددددددددا ه  ف   صددددددددددددددددددددددددر    (5)ع   دددددددددددددابه  و  ه 
 

                                                 

إنـام " :وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أويت جوامع الكلـم (. قال السبكي: )اأْلُُموُر بَِمَقاِصِدَها()1)

والنظالر البن األشباه ، و(1/11)للسيوطي: األشباه والنظالر ، و(1/65): األشباه والنظالر (."األعامل بالنيات

 .(1/27) :نجيم

مْجَـاعُ .قال ابن نجـيم: )(1/187)للسيوطي:  األشباه والنظالر(.ااِلْجتَِهاُد اَل ُينَْقُض بِااِلْجتَِهادِ ()2) ، َوَدلِيُلَهـا اإْلِ

ُتـُه بَِأنَّـُه َلـْيَ   َوَقْد َحَكَم َأُبو َبْكٍر َريِضَ اهللَُّ َعنُْه يِف َمَساِلَل، َوَخاَلَفُه ُعَمُر َريِضَ اهللَُّ َعنْهُ  فِيَها، َومَلْ ُيـنَْقْض ُحْكُمـُه َوِعلَّ

لِ   :البحـر الرالـقوينظر تطبيقات هذه القاعدة يف  ،(1/105) :األشباه والنظالر (.ااِلْجتَِهاُد الثَّاِ: بَِأْقَوى ِمْن اأْلَوَّ

 .(1/160) :الروض املربعو ،(1/45): املجموعو ،(7/10)

 والنظـالر األشـباهو ،(1/484): لسـبكىلاألشـباه والنظـالر  (.احْلَـَرامُ  َغَلـَب  َواحْلَـَرامُ  اَلُل احْلَـ اْجَتَمعَ  إَذا()3)

مُ ) َوبَِمْعنَاَها :قال ابن نجيم (1/194)للسيوطي:  ٌم َوُمبِيٌح إالَّ َغَلَب املَُْحرِّ األشباه والنظالر البن و (.َما اْجَتَمَع حُمَرِّ

: االختيــار لتعليـل املختــار، و(8/255) :البحـر الرالـقه القاعــدة يف ،وينظـر تطبيقــات هـذ(1/109) :نجـيم

 .(2/455): الفروعو ،(4/305): مغني املحتاجو ،(4/163)

يَثاُر يِف اْلُقَرِب َمْكُروهٌ ()4) َها حَمُْبوٌب ، اإْلِ ال تعـاىل: ، قـال السـيوطي: قـ(1/212)للزركيشـ:  املنثـور (،َويِف َغرْيِ

.قال الشيخ عز الدين: ال إيثار يف القربات، فال إيثار بامء الطهـارة، {ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصةٌ َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأنْ }

ألن الغرض بالعبادات: التعظيم، واإلجالل.فمن آثر به، فقـد تـرك إجـالل  ;وال بسرت العورة وال بالصف األول

. وينظر تطبيقـات هـذه (1/119): والنظالر البن نجيماألشباه ، و(1/211) :األشباه والنظالر .(اإلله وتعظيمه

 .(2/1034)ي: لاموردلالكبري  ياحلاو، و(5/65): بدالع الصنالع القاعدة يف

ن من أحيا شيئا له حريم ملـك أ :من فروعه( وقال: )التابع ال يفرد(.وعرب عنها الزركيش بقوله: )التَّابُِع َتابِعٌ ()5)

مل يصـح قالـه : ك عرصة الدار ببنـاء الـدار فلـو بـاع حـريم ملكـه دون امللـكاحلريم عىل األصح تبعا كام يمل

 :نعم لـو أعتقـه ،ولو باع احلمل مل يصح ،ومنه يدخل احلمل يف بيع األم ،كام لو باع رشب املاء وحده ؛العبادي
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دددددددددددددبه   ة  عي دددددددددددددعلددددددددددددد  ر  -12 دددددددددددددد ضه     (1)ة     ل  املص 
 

 (2)[1]ة  د  حددددددددددددددددددددزحزه  ا م     حله دددددددددددددددددددد هة  ب  وش دددددددددددددددددددد 
 

دددددددددددددل  مه  ل   خ  ال ي ددددددددددددد ر  واحل ددددددددددددد-13  (3) ه ا يف ي دددددددددددددكر
 

  ه    ع دددددددددددددددددددا ا  يردددددددددددددددددددره ح   مدددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددا    ل  وك ددددددددددددددددددد 
 

ددددددددددددره مددددددددددددا كددددددددددددا  لدددددددددددد  ح   مه كدددددددددددديف ح  -14  (4)اي 
 

 مددددددددددددددددددددددددددداي  قه ىت أ  م ددددددددددددددددددددددددددد نه ي  أمدددددددددددددددددددددددددددر   وكدددددددددددددددددددددددددددل   
 

دددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددددا ا ددددددددددددددددددددددا   بينه  -15     قهددددددددددددددددددددددوف   نس  جه
 

    ره ي ددددددددددددددددددد مقصددددددددددددددددددو    بينهمددددددددددددددددددا اخددددددددددددددددددد الف   
 

                                                                                                                                                                  

ز أكلـه معـه ومنه الدود املتولد يف الطعام جيو ،ألَّا ال تتبعه بخالف العك  ؛صح ومل تعتق األم عىل الصحيح

أنـه لـو نقـض السـوقة العهـد ومل يعلـم  :الرافعي يف باب اهلدنة عن ابن كج ىوحك ،يف األصح اً تبعا ال منفرد

: املنثـور(. كام ال اعتبار بعهدهم ،أحدها املنع :ففي انتقاض العهد يف حق السوقة وجهان :الرلي  واألرشاف

وينظـر  .(1/120) :شـباه والنظـالر البـن نجـيماأل، و(1/212) للسيوطي: األشباه والنظالرو ،(1/234)

 .(4/348): روضة الطالبني، و(1/520) :الدر املختار تطبيقات هذه  القاعدة يف

ِعيَِّة َمنُوٌط بِاملَْْصَلَحةِ ()1) َماِم َعىَل الرَّ ُف اإْلِ هـذه القاعـدة ) ، وقـال السـيوطي:(1/309)للزركيش:  املنثور (َترَص 

، (1/217): . األشـباه والنظـالر("زلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من اليتيمـمن": نص عليها الشافعي وقال

ُحوا بِِه يِف َمَواِضعَ ابن نجيم: ) قال َمـاِم َعـْن الظ لَّـِة املَْْبنِيَّـِة يِف : َوَقْد ََصَّ ْلِح يِف َمْسَأَلِة ُصْلِح اإْلِ َتاِب الص 
ِمنَْها يِف كِ

ةِ  ، (4/375): الـدر املختـار (، وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف1/123): اه والنظالراألشب(. َطِريِق اْلَعامَّ

 .(2/369) :مغني املحتاجو

ــُبَهاِت ()2) ــْدَرُأ بِالش  ــُدوُد ُت : األشــباه والنظــالر البــن نجــيم، و(1/236)للســيوطي:  األشــباه والنظــالر(. احْلُ

: بـدالع الصـنالع، و(131/  12): خترص خليلالتاج واإلكليل مليف  .وينظر تطبيقات هذه القاعدة(1/127)

 .(10/151): املغني، و(133/  4): مغني املحتاجو ،(7/76)

َت اْلَيـدِ ()ا3) ، قـال السـيوطي: (2/43): املنثـورو ،(1/372) :لسـبكىل األشـباه والنظـالر(. حْلُر  اَل َيْدُخُل حَتْ

ا َومَلْ َيْمنَعُه الطَّعَ ) َوَلـْو َكـاَن ، مَلْ َيْضـَمنْهُ  ..اَم َحتَّى َماَت َحْتَف َأْنِفِه، َأْو بِاََِّْداِم َحاِلٍط َوَنْحِوهِ َوهِلََذا: َلْو َحَبَ  ُحرًّ

: األشـباه والنظـالرو .(َوَيْضَمُن َمنَـافَِع اْلَعْبـدِ  ،َضِمنَُه، َواَل َيْضَمُن َمنَافَِعُه َما َداَم يِف َحْبِسِه إَذا مَلْ َيْسَتْوفَِها كَعْبًدا

َت اْلَيِد َفاَل ُيْضـَمُن بِاْلَغْصـِب، َوَلـْو َصـبِيًّا،قال ابن نجيم: )(1/222)  :األشـباه والنظـالر(. احْلُر  اَل َيْدُخُل ً حَتْ

رش  ، و(4/104) :وضـة الطـالبني،ور(3/50): اهلداية رش  البداية.ينظر: تطبيقات القاعدة يف (1/131)

 .(3/293): منتهى اإلرادات

كـام  ؛إن من أحيا شيئا له حريم ملك احلريم عـىل األصـح تبعـا: من فروعهل الزركيش: )وقا (التابع ال يفرد()4)

كام لـو بـاع رشب املـاء  ؛قاله العبادي .مل يصح :فلو باع حريم ملكه دون امللك ،يملك عرصة الدار ببناء الدار

 ،(7/283): يـلالتـاج واإلكليـل ملخترصـ خل، وينظر تطبيقات هـذه القاعـدة يف (1/234): املنثور( وحده

 .(11/341): املجموع، و(7/190): البحر الرالقو
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ددددددددددددددددددددددددددددد لن   خه فددددددددددددددددددددددددددددد   -16 ددددددددددددددددددددددددددددد ر واحه  ره ا يف اآلخ 
 

 (1)يف الندددددددددددددددددا ره        هددددددددددددددددد ا ع ددددددددددددددددد وغددددددددددددددددد    
 

دددددددددددددددددددددددددددددوع  -17  عمددددددددددددددددددددددددددددداله باإل الكدددددددددددددددددددددددددددددال    له امه
 

ددددددددددددددددددددددددددددو  فإ دددددددددددددددددددددددددددد  أ     (2)مهدددددددددددددددددددددددددددداله اإل ن  ىل مه
 

 (3)   ي هددددددددددددددددددددد بالضدددددددددددددددددددددما ه  اج  ر  ال ددددددددددددددددددددد إ   -18
 

دددددددددددددد  دددددددددددددد ن  ومه  (4)   ندددددددددددددد   ي   وج  ر  ال دددددددددددددد الف  خه
 

                                                 

ا( )1) َتلِْف َمْقُصوُدُهَ ا يِف اْْلِخِر َغالًِبـا :إَذا اْجَتَمَع َأْمَراِن ِمْن ِجنٍْ  َواِحٍد ،َومَلْ خَيْ  األشـباه والنظـالر (،َدَخَل َأَحُدُهَ

اْجَتَمَع َحَدٌث َوَجنَاَبـٌة، َأْو  ال ابن نجيم: إذاق ،(1/224)للسيوطي:  األشباه والنظالر، و(1/109) :لسبكىل

رش  وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف  . (1/132): األشباه والنظالر .َكَفى اْلُغْسُل اْلَواِحدُ ..َجنَاَبٌة َوَحْيٌض 

 .(1/71) :الكايف يف فقه ابن حنبل، و(1/450): املجموع، و(1/66): فتح القدير

الِِه َمَتى َأْمَكَن،َفإِْن مَلْ ُيْمكِْن ُأْهَِل  إْعاَمُل اْلَكاَلمِ ()2)  :يقـول الشـافعي ريض اهلل عنـه (. قال السبكي: )َأْوىَل ِمْن إْهَ

: األشـباه والنظـالر(. فيمن أوىص بطبل وله طبل حرب وطبل هلو: حيمل عـىل طبـل احلـرب لتصـح الوصـية

َفـَق . وقـال ابـن نجـيم: )(1/228) للسيوطي: األشباه والنظالرو ،(1/183) :املنثورو ،(1/189) َولِـَذا اتَّ

ُه ُيَصاُر إىَل املََْجازِ  َرًة َفإِنَّ َفَلْو َحَلَف اَل َيْأُكُل ِمْن َهِذِه النَّْخَلـِة  ،َأْصَحاُبنَا يِف اأْلُُصوِل َعىَل َأنَّ احْلَِقيَقَة إَذا َكاَنْت ُمَتَعذِّ

ِقيِق  ِل بِأَ  :َأْو َهَذا الدَّ ى بِِه َمْأُكواًل، َويِف الثَّاِ: باَِم َيتَِّخُذ ِمنُْه َحنَِ  يِف اأْلَوَّ ُرُج ِمنَْها َوبَِثَمنَِها إْن َباَعَها،َواْشرَتَ ْكِل َما خَيْ

ِقيِق  ـَجَرِة َوالـدَّ ـِحيِح  :َكاخْلُْبِز، َوَلْو َأَكَل َعـنْيَ الشَّ نَـْ  َعـىَل الصَّ . وينظـر (1/135): األشـباه والنظـالر (.مَلْ حَيْ

 .(2/129): اإلِباجذه القاعدة يف تطبيقات ه

اَمنِ ()3)  حممد رسـول اهلل  ،وأعلم اخللق أمجعني ،قد علل سيد األولني واْلخرينقال السبكي: )، (اخْلََراُج بِالضَّ

األشباه و ،(2/41): األشباه والنظالر (.ويف ذلك داللة عىل أنه ال يعلل ِبام حينئذ، بأنسب العلتني عند ازدحامهام

ُجـُل . قال ابن نجيم: )(1/241)للسيوطي:  والنظالر يِه الرَّ
ُة اْلَعْبِد؛ َيْشرَتِ َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد: اخْلََراُج يِف َهَذا احْلَِديِ  َغلَّ

هُ  د  َسُه اْلَباِلُع َفرَيُ ُه َكاَن يِف َضـاَمنِِه، َوَيْأُخُذ مَجِيَع الثََّمِن َويَ  ؛َفَيْسَتْعِمُلُه َزَماًنا ُثمَّ َيْعُثُر ِمنُْه َعىَل َعْيٍب َدلَّ تِِه ُكلَِّها؛ أِلَنَّ ُفوُز بَِغلَّ

ـَدةِ ..َوَلْو َهَلَك َهَلَك ِمْن َمالِِه . َياَدَة املُْنَْفِصـَلَة َغـرْيَ املَُْتَولِّ  ِمـْن َوَقاَل َأْصَحاُبنَا َرمِحَُهُم اهللَُّ يِف َباِب ِخَياِر اْلَعْيِب: إنَّ الزِّ

ْ اأْلَْصِل اَل َ ْنَُع الرَّ  َا مَل ي َواَل َيرُض  ُحُصوهُلَا َلُه جَمَّاًنا؛ أِلَََّّ ِة، َوُتَسلَُّم لِْلُمْشرَتِ َتُكْن ُجْزًءا ِمـْن  دَّ بِاْلَعْيِب، َكاْلَكْسِب َواْلَغلَّ

ْبُح  يُب الرِّ
اَمِن َوبِِمْثلِِه َيطِ اَم َمَلَكَها بِالضَّ  .(1/151) :األشباه والنظالر(.املَْبِيِع َفَلْم َيْملِْكَها بِالثََّمِن، َوإِنَّ

اَلِف ُمْسَتَحب  ()4)
ْلِك (. قال السيوطي: )اخْلُُروُج ِمْن اخْلِ ا اَل َتَكاُد حُتََْص: َفِمنَْها: اْستِْحَباُب الـدَّ ُفُروُعَها َكثرَِيٌة ِجدًّ

ْأس بِاملَْْسِح  ن العلامء متفقـون عـىل إفالنووي: ) ، قال(1/242) :األشباه والنظالر ...(.يِف الطََّهاَرة، َواْستِيَعاُب الرَّ

 :رش  النووي عـىل مسـلم(. خالف آخر أو وقوع يف ،بسنة إخاللمل يلزم منه  إذا ؛احل  عىل اخلروج من اخلالف

، (1/325): رد املحتـار، و(1/208): التاج واإلكليل ملخترص خليل. وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (2/23)

 .(223/  11): ملغنيا ، و(2/257): إعانة الطالبنيو
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دددددددددددد أوىل عندددددددددددد هم   ع  ف     والدددددددددددد-19  (1)عه ف ددددددددددددن ر  مه
 

 بالشددددددددددددددددددددددددددددرعه  ط  نه وباملعاصدددددددددددددددددددددددددددد  ال   دددددددددددددددددددددددددددد 
 

 ال بالشددددددددددددددد    خصدددددددددددددددة  ر  ،و (2)هم   خص دددددددددددددددر  -20
 

 الف عهددددددددددددددد ضددددددددددددددد  بشددددددددددددددد    والر  ،(3)ندددددددددددددددا     
 

ددددددددددددددددددد  ر ضردددددددددددددددددددره -21  (5)ا   ده عدددددددددددددددددددددأ   يف اجلدددددددددددددددددددددوا ه  ؤاله لس دددددددددددددددددددددول  (4) اول ددددددددددددددددددد    اإذ ا منددددددددددددددددددد   به
                                                 

ْفعِ ()1) ْفُع َأْوىَل ِمْن الرَّ ْفُع أ( وعرب عنها السبكي بقوله: )الدَّ ْفعِ  سهلالدَّ الل التي سومن فروعها: امل( وقال: )ِمْن الرَّ

 :راألشباه والنظـال (يغتفر فيها يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء؛ فإنا ندفعه ابتداء، وال نرفعه دواما، لصعوبة الرفع

ْفُع أَ .وعرب عنها الزركيش بقوله: )(1/143) ْفعِ  قوىالدَّ وهلذا املستعمل إذا بليف قلتني هـل يعـود (. وقال: )ِمْن الرَّ

مل يرص مستعمال بال خالف والفرق أن املاء إذا استعمل وهو قلتـان  ابتداءطهورا فيه وجهان ولو استعمل القلتني 

 األشـباه والنظـالر، و(2/155): املنثـور (والـدفع أقـوى مـن الرفـعوإذا مجع كـان رافعـا  لالستعاملكان دافعا 

رد و ،(3/283): جممـع األَّـر يف رش  ملتقـى األبحـر. وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/245)للسيوطي: 

 .(42/  1): إعانة الطالبنيو ،(2/227): اإلِباج، و(3/370) :املحتار

َخُص اَل ُتنَاُط بِاملََْعاِص ()2) ، قـال (1/152): لسـبكىلاألشـباه والنظـالر ، و(2/167)للزركيش: املنثور  (.الر 

 :ن فعل الرخصة متى توقف عىل وجود يشء نظر يف ذلك اليشء، فإن كـان تعاطيـه يف نفسـه حرامـاالسيوطي: )إ

والناشـزة،  فالعبد اْلبق،، فال، وِبذا يظهر الفرق بني املعصية بالسفر واملعصية فيه :امتنع معه فعل الرخصة، وإال

والرخصة منوطة به مع دوامـه، ومعلقـة ومرتتبـة  ،فالسفر نفسه معصية ،واملسافر للمك ، ونحوه عاص بالسفر

حتفـة ، وينظر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف (1/247) :األشباه والنظالر (.عليه ترتب املسبب عىل السبب فال يبا 

 .(44/  1): مغني املحتاج

َخُص اَل ُتنَاُط ب()3)  يـدخلهام ملألنـه  ;إذا غسل إحـدى رجليـه وأدخلهـا، ال يسـتبيح(. قال السبكي: )الشِك الر 

ووجـوب اإل ـام ملـن شـك يف جـواز القرصـ، ، وجوب الغسل ملن شك يف جواز املسح ومن فروعها:، طاهرتني

 .(1/249)للسيوطي:  والنظالراألشباه  ،(1/477): األشباه والنظالر( وذلك يف صور متعددة

ُد ِمنْهُ لرِّ ()ا4)  ِرًضا باَِم َيَتَولَّ
ِ
ء ْ سالل منها: رضا أحد الزوجني بعيب صاحبه؛ فازداد (.قال الزركيش: )فيه مَضا بِاليشَّ

 :لسبكىل األشباه والنظالر، و(2/176): . املنثور(ألن رضاه به رضا بام يتولد منه ؛العيب فال خيار عىل الصحيح

 .(16/272): املجموع، و(8/14): بحر الرالقال.وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/169)

َؤاُل ُمَعاٌد يِف اجْلََواِب ()5)  :َفَلْو ِقيَل َلُه َعىَل َوْجِه ااِلْستِْخَباِر: َأَطلَّْقت َزْوَجَتـَك  َفَقـاَل: َنَعـمْ (.قال السيوطي: )الس 

، َفاْقَترَصَ َعىَل َقْولِِه: َنَعمْ ، َوَلْو َكاَن َكاِذًبا َكاَن إْقَراًرا بِِه، ُيَؤاَخُذ بِِه يِف الظَّاِهرِ 
ِ
ْنَشاء  :َوَلْو ِقيَل َذلَِك َعىَل َوْجِه اْلتاَِمِس اإْلِ

يٌح؛ أِلَنَّ الس   نَاَيٌة اَل َيَقُع إالَّ بِالنِّيَِّة .َوالثَّاِ: َوُهَو اأْلََصح  ََصِ
ُه كِ ا: َأنَّ ُه َقاَل: َؤاَل ُمَعاٌد يِف اجْلََواِب، َفَكأَ َفَقْواَلِن: َأَحُدُهَ نَّ
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 (1) دددددددددددددددداب  ثد   قددددددددددددددددول   ولدددددددددددددددديس للسدددددددددددددددداك ه -22
 

  ال قددددددددددددد  أ  دددددددددددددع دددددددددددددفه  رى أكثدددددددددددددر  ومدددددددددددددا   ددددددددددددد 
 

دددددددددددددددددددف   فإ ددددددددددددددددددد  أكثدددددددددددددددددددر  -23  ىر  و د ددددددددددددددددددد،(2)الر ض 
 

 (3)راص ددددددددددددددددددددا ق  مه دددددددددددددددددددد أفضددددددددددددددددددددل    ع يددددددددددددددددددددةر  
 

                                                                                                                                                                  

ْقتَها ـاِ   ،َطلَّ َ ـيح يِف الطَّـاَلِق، َواْلِفـَراِق، َوالرسَّ ِ ََ الرصَّ ِهْم َأْلَفـا حًيا يِف َحرْصِ األشـباه (. َوِحينَِئٍذ: اَل َيْقَدُ  َكْوُنُه ََصِ

: التمهيـد. وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف (1/153): األشباه والنظالر البن نجـيمو ،(1/250): والنظالر

 .(3/329): مغني املحتاج، و(4/164): والدر املختار، (1/475)

 ."ال ينسـب لسـاكت قـول" :قال اإلمام الشافعي ريض اهلل عنـه(. قال السبكي: )َقْوٌل  َساكٍِت  إىَل  ُينَْسُب  اَل ()1)

بِيًّـا َيبِيـُع َفَلـْو َرَأى َأْجنَ .قال ابن نجـيم: )(2/208): املنثور، و(2/169): األشباه والنظالر(. وهذا هو الصواب

ي فَ  :َماَلُه َفَسَكَت َومَلْ َينَْههُ  ا َيبِيُع َوَيْشرَتِ بِيَّ َأْو املَْْعُتوَه َأْو َعْبَدُهَ  :َسـَكَت مَلْ َيُكْن َوكِياًل بُِسُكوتِِه، َوَلْو َرَأى اْلَقايِض الصَّ

اِهنَ  ْهَن َفَسَكَت  اَل َيُكوُن إْذًنا يِف التَِّجاَرِة، َوَلْو َرَأى املُْْرهَتُِن الرَّ ْهُن َواَل َيُكـوُن ِرًضـا يِف ِرَواَيـٍة،  :َيبِيُع الرَّ اَل َيْبُطُل الرَّ

ُه ُيْتلُِف َماَلُه َفَسَكَت  اَل َيُكوُن إْذًنا بِإِْتاَلفِِه، َوَلْو َرَأى َعْبَدُه َيبِيُع َعْينًا ِمْن َأْعَياِن املَْالِِك َفَسـَكَت مَلْ َيُكـْن  :َوَلْو َرَأى َغرْيَ

ْيَلِعي  يِف املَْْأُذونِ  َوَلكِـْن َخـَرَج َعـْن َهـِذِه اْلَقاِعـَدِة . قال العلـامء: (1/154) :األشباه والنظالر(.إْذًنا، َكَذا َذَكَرُه الزَّ

ُكوُت فِيَها إِْذًنا، َوِمْن َذلَِك ُسُكوُت اْلبِْكِر ِعنَْد َولِيَِّها، َفإِنَّ  تِي ُيْعَترَبُ الس  َوِر الَّ ُسُكوهَتَا ُيْعَتـرَبُ إِْذًنـا، َوَذلِـَك  َبْعُض الص 

 َسـَواٌء بُِمْقَتََض احْلَِديِ : اْسَتْأِمُروا النَِّساَء يِف َأْبَضاِعِهنَّ َفإِنَّ اْلبِْكَر َتْسَتِحي َفَتْسُكُت َفُهَو إِْذََُّا وَ 
ِ
َفـاِق اْلُفَقَهـاء َهَذا بِاتِّ

االختيـار ، وينظر تطبيقات هذه القاعـدة يف (2/243): فتاوى ابن عليش .ينظراَأَكاَن ااِلْستِْئَذاُن ُمْسَتَحبًّا َأْم َواِجبً 

 .(7/384): املغني، و(178/  1) :األم، و(3/108): لتعليل املختار

َرَواُه {َنَصـبِِك  َأْجُرِك َعـىَل َقـْدرِ } :لَِعاِلَشةَ  َأْصُلُه َقْوُلهُ ( قال السيوطي: )َما َكاَن َأْكَثَر فِْعاًل، َكاَن َأْكَثَر َفْضاًل ()2)

اَلِم.وَ  َصـاَلُة النَّْفـِل َقاِعـًدا َعـىَل ُمْسلٌِم .َوِمْن َثمَّ َكاَن َفْصُل اْلِوْتِر َأْفَضَل ِمْن َوْصلِِه؛ لِِزَيـاَدِة النِّيَّـِة، َوالتَّْكبِـرِي، َوالسَّ

: البحـر الرالـق القاعـدة يف ، وينظـر تطبيقـات هـذه(1/251): األشـباه والنظـالر (.النِّْصِف ِمْن َصـاَلِة اْلَقـاِلم

 .(810/  1): املغنيو، (3/276): املجموع، و(2/67)

ي َأْفَضُل ِمْن اْلَقاَِصِ ()3) ومن ثم قال األسـتاذ أبـو إسـحاق و إمـام ، قال السيوطي: )(1/339): املنثور (املَُْتَعدِّ

وقـال الشـافعي: طلـب العلـم  ،مةرج عن األاحلرمني وأبوه: للقالم بفرض الكفاية مزية عىل العني ألنه أسقط احل

 :املـدخل البـن احلـاج . وينظر تطبيقات هـذه القاعـدة يف(1/253): األشباه والنظالر(.أفضل من صالة النافلة

 .(320/  1): مغني املحتاجو ،(4/354) :البحر الرالقو ،(1/89)
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دددددددددددددددددددددددددددذا ف      علن دددددددددددددددددددددددددددفاج   ض  ر  والف ددددددددددددددددددددددددددد-24  له ض 
 

دددددددددددد      ددددددددددددل  ع  علدددددددددددد  الدددددددددددد   فد    دددددددددددد د   ن  مه  (1)له ف 
 

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا ه     ق ددددددددددددددددددددددددددددددددددد عل   فضددددددددددددددددددددددددددددددددددديلة  -25
 

 [2]ا  ددددددددددددددددددددددايمه دددددددددددددددددددددد أفضددددددددددددددددددددددل   عبددددددددددددددددددددددا ة   
 

دددددددددددددددددددددددددبه  -26  (2)واملكدددددددددددددددددددددددددا ه  مدددددددددددددددددددددددددا ه الز    ه س 
 

ددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددد     وكدددددددددددددددددددددل      يدددددددددددددددددددددا ه اإل    واجه
 

 ومددددددددددددددددددددددا،(3)واجدددددددددددددددددددددد   له كددددددددددددددددددددددوا إال ت  مل ي  -27
 

ددددددددددددددأو    دددددددددددددد    ج   مدددددددددددددداعظ  أا أمددددددددددددددرر  أمددددددددددددددرينه  ن  مه
 

   دددددددددددددددددددددددددددداو     أله   ال الصددددددددددددددددددددددددددددو ه  جبهددددددددددددددددددددددددددددةه -28
 

ددددددددددددددددددمددددددددددددددددددو  م  الع   جبهددددددددددددددددددةه    (4)لنددددددددددددددددددا    وجه
 

                                                 

 ، (1/255)للسيوطي:  األشباه والنظالرو ،(1/203): لسبكىلاألشباه والنظالر  (اْلَفْرُض َأْفَضُل ِمْن النَّْفلِ ()1)

اَلِم ُسـنَّةٌ :إالَّ يِف َمَساِلَل  ابن نجيم: قال  اأْلُوىَل: إْبَراُء املُْْعرِسِ َمنُْدوٌب َأْفَضُل ِمْن إْنَظاِرِه اْلَواِجِب.الثَّانَِيُة: ااِلْبتَِداُء بِالسَّ

ِه اْلَواِجِب .الثَّالَِثُة: اْلُوُضوءُ   َبْعـَد اْلَوْقـِت َوُهـَو اْلَفـْرُض  َأْفَضُل ِمْن َردِّ
ِ
 (َقْبَل اْلَوْقِت َمنُْدوٌب َأْفَضـُل ِمـْن اْلُوُضـوء

: إعانـة الطـالبني، و(1/135): الـدر املختـار. وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف (1/157) :األشباه والنظالر

(1/270). 

َقُة بِنَْفِ  اْلِعَباَدة َأْوىَل (2) ومـن ثـم اجلامعـة خـارج الكعبـة (. قال الزركيش: ) ِمْن املَُْتَعلَِّقة بَِمَكاََِّا) اْلَفِضيَلُة املَُْتَعلِّ

والنفـل يف البيـت أفضـل منـه يف  ،أفضل من االنفراد داخلها، واجلامعة يف البيت أفضل مـن االنفـراد يف املسـجد

. (1/258) للسـيوطي: ظالراألشباه والن ،(3/53): املنثور( ألن السالمة من الرياء راجع لنف  العبادة ،املسجد

 .(3/6) :حاشية الروض املربع البن قاسم، و(1/230): مغني املحتاجوينظر تطبيقات هذه القاعدة يف 

ُك إالَّ لَِواِجٍب ()3) يتوعرب عنها قـوم ، وقال السيوطي: )و(1/212): لسبكىل . األشباه والنظالر(اْلَواِجُب اَل ُيرْتَ

جـواز مـا لـو مل "وقوم بقوهلم"ما ال بد منه ال يرتك إال ملا ال بد منه"وم بقوهلموق"الواجب ال يرتك لسنة"بقوهلم: 

، وقوم بقوهلم: ما كـان ِمنوعـا إذا جـاز وجب.وفيهـا فروع:منهـا: قطـع اليـد يف "يرشع مل جيز. دليل عىل وجوبه

، وينظـر (1/259): .األشـباه والنظـالر(لكان حراما.ومنها: إقامة احلدود عىل ذوي اجلـرالم :الرسقة، لو مل جيب

 . (2/100) :املغني، و(486/  1): املجموع تطبيقات هذه القاعدة يف

، (1/108): لسـبكىل األشـباه والنظـالر( َما َأْوَجَب َأْعَظَم اأْلَْمَرْيِن بُِخُصوِصِه اَل ُيوِجُب َأْهـَوََّاَُم بُِعُموِمـهِ ()4)

افِعِ ، قال السيوطي: )(3/131): املنثورو اِ: التَّْعِزيـُر بِاملاَُْلَمَسـِة َذَكَرَها الرَّ ي  َوفِيَها ُفُروٌع: ِمنَْها: اَل جَيِـُب َعـىَل الـزَّ

 . (1/278) :. األشباه والنظالر(َوِمنَْها: ِزَنا املُْْحَصنِ  ،َفإِنَّ َأْعَظم اأْلَْمَرْيِن َوُهَو احْلَد  َقْد َوَجَب  ،َواملَُْفاَخَذةِ 
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 ما   ق ددددددددددددددددددددددددددددددددفليد   رعه بالشدددددددددددددددددددددددددددددددد وثابدددددددددددددددددددددددددددددددد   -29
 

 (1)مددددددار  قدددددد  ح  مددددددا  علدددددد  الدددددد   بالشددددددر ه  
 

ددددددددددددددددددددددددددال فبه م  ع  سدددددددددددددددددددددددددد د  م  -30 دددددددددددددددددددددددددد اذ  ات   (2) ر  ي 
 

 مددددددددددددددددددوار  لدددددددددددددددددد  ف    األخدددددددددددددددددد       مددددددددددددددددددا حددددددددددددددددددر   
 

 (5)ح ظ ل ددددددددددددددددددوا      ق دددددددددددددددددد كبدددددددددددددددددد    ر  بد ددددددددددددددددددك  م    (4)ل  غ  ش  دليس ي   املشغول  ،(3)   طا   ع  -31
 

                                                 

ِع ُمقَ ()1) ْ طِ َما َثَبَت بِالرشَّ ْ ٌم َعىَل َما َثَبَت بِالرشَّ : . األشـباه والنظـالر(َوهِلََذا اَل َيِصح  َنْذُر اْلَواِجـِب ( قال السبكي: )دَّ

ْجَعةَ )ولو قال : ، قال الزركيَش (1/166) ْقُتِك بَِأْلٍف َعىَل َأنَّ يِل الرَّ شار الرافعي هلـذه القاعـدة يف وأ.يقع رجعياً  َطلَّ

ألن املالك ثبـت  ؛ويقع رجعيا (بألف)سقط قوله  :قال طلقتك بألف عىل أن يل الرجعةوهلذا لو ، فروع التعليقات

ألن عتقها باملوت ثابت بالرشع فال حيتاج معـه إىل  ؛ونحوه تدبري املستولدة ال يصح ،بالرشط والرجعة فكان أقوى

أسـنى هـذه القاعـدة يف . وينظر تطبيقـات (1/260): للسيوطي: األشباه والنظالرو ،(3/134): املنثور (.تدبري

 .(4/468): املطالب يف رش  روض الطالب

َاُذهُ ()2) َم اختِّ َم اْستِْعاَمُلُه ُحرِّ ومـن ثـم حـرم اختـاذ آالت املالهـي ، وقال السـيوطي: )(3/139): املنثور(. َما ُحرِّ

 األشـباه والنظـالر(.للرجـل زير والفواسق واخلمر واحلريـر واحلـيلـوالكلب ملن ال يصيد و اخلن ،وأوا: النقدين

ــدة يف (1/280) للســيوطي: ــذه القاع ــات ه ــر تطبيق ــاج: ، و(1/534): اجلــامع الصــغري، وينظ ــي املحت مغن

   .(1/57): الرش  الكبري البن قدامةو ،(4/246)

َبـا( قال ابن نجـيم: )َما َحُرَم َأْخُذُه َحُرَم إْعَطاُؤهُ ()3) ْشـَوةِ  ،اِهنِ َوُحْلـَواِن اْلَكـ ،َوَمْهـِر اْلَبِغـيِّ  ،َكالرِّ َوُأْجـَرِة  ،َوالرِّ

اِمرِ  ،النَّاِلَحةِ  ، وينظـر (1/261) للسـيوطي: األشـباه والنظـالرو .(1/158): األشباه والنظالر البن نجيم (َوالزَّ

 .(3/361) :املغني، و(7/293) :املجموعو ،(2/368) :حاشية رد املحتارتطبيقات هذه القاعدة يف 

 ملهلذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنـه بـرخر: ، قال السيوطي: (3/174)للزركيش:  املنثور. (املَْْشُغوُل اَل ُيْشَغُل ()4)

الشـتغاله بـالرمي واملبيت.ومنهـا: ال جيـوز  ؛جيز يف اجلديد.ومن نظالره: ال جيوز اإلحرام بالعمرة للعاكف بمنـى

كشـاف يف  يقات هذه القاعـدة، وينظر تطب(1/262): األشباه والنظالر ينظرإيراد عقدين عىل عني يف حمل واحد.

 .(1/132): بدالع الصنالع، و(3/358): القناع

(5(.) ُ ُ اَل ُيَكربَّ ـُع التَّْثلِيـُ  يِف َغَسـاَلِت اْلَكْلـِب ) . قال السـيوطي:(3/197): املنثور (.املَُْكربَّ  (.َوِمـْن َثـمَّ اَل ُيرْشَ

 .(1/86): ي املحتاجمغن، وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/264األشباه والنظالر )
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 آ ه  قبدددددددددددددددددددددددددددل   لشددددددددددددددددددددددددددد  ه ل ل  جه ع  سددددددددددددددددددددددددددد د  م  -32
 

 

 (1)رمددددددددددددددددددددددا ه احله و   ه و  بددددددددددددددددددددددالف      عاق ددددددددددددددددددددددم   
 

ددددددددددد النفدددددددددددل  -33 دددددددددددو  أ را     ددددددددددد ن فدددددددددددرض  مه  (2)عاس 
 

 عددددددددددددددددداق  مدددددددددددددددددىت مدددددددددددددددددا  د      ص دددددددددددددددددخ   واليدددددددددددددددددة   
 

دددددددددددددددد ىل  و  أ  -34  (4)م  د  قددددددددددددي   طددددددددددددار خ   بددددددددددددالظن إ    به  ع  ددددددددددددال      (3)م  ع ددددددددددددددددالواليددددددددددددددددة الدددددددددددددددد   د   ن  مه

                                                 

َء َقْبَل َأَوانِهِ ()1) ْ مل تطهـر، ولـو قتـل :وهلذا لو خلـل اخلمـر(.قال الزركيش: )ُعوِقَب بِِحْرَمانِهِ  :َمْن اْسَتْعَجَل اليشَّ

 :َوِمـْن ُفُروِعَهـا، قال ابن نجـيم: )(1/264) للسيوطي: األشباه والنظالر، و(3/205): املنثور (.مل يرثه :مورثه

ْرِث .َوِمنَْها َما َذَكَرُه الطََّحاِوي  يِف ُمْشكِِل اْْلَثارِ ِحْرَماُن  َثُه ِمْن اإْلِ   :اْلَقاتِِل ُمَورِّ
ِ
َأنَّ املَُْكاَتَب إَذا َكاَن َلُه ُقْدَرٌة َعىَل اأْلََداء

َرُه لَِيُدوَم َلُه النََّظُر إىَل َسيَِّدتِهِ  ْز َلُه َذلَِك  :َفَأخَّ ُه َمنَـعَ  ؛مَلْ جَيُ اهُ  ؛َواِجًبـا َعَلْيـهِ  أِلَنَّ األشـباه  (.لَِيْبَقـى َمـا حَيْـُرُم َعَلْيـِه إَذا َأدَّ

 ، (1/91): إعانـة الطـالبني، و(1/3) :فتاوى ابن علـيش. وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/159) :والنظالر

 .(239/  8): املغنيو

َوهِلَـَذا اَل جَيِـُب وقال:  "ِمْن اْلَفْرضبابًا النََّفُل َأْوَسُع ")  ( وعرب عنها الزركيش بقوله:النََّفُل َأْوَسُع ِمْن اْلَفْرض()2)

َفِر واليلزم بالرشوع وكذا لو صىل إىل جهـة باالجتهـاد ثـم دخـل وقـت صـالة  ،فِيِه اْلِقَياُم، َواَل ااِلْستِْقَباُل يِف السَّ

 .(1/267): األشباه والنظالر(. فلةلزمه أن جيتهد ثانيا وال يلزمه ذلك للنا :أخرى أو أراد قضاء فالتة أخرى

ةِ ()ا3) ُة َأْقَوى ِمْن اْلِواَلَيِة اْلَعامَّ هلذا ال يترصف القايض مع حضور الـويل اخلـاص قال الزركيش: ) (،ْلِواَلَيُة اخْلَاصَّ

لـه كـان  :لو كان اإلمام فاسقا وقلنـا ال يـيل التـزويج :نعم ،وينعزل اخلاص بالفسق دون اإلمام األعظم ،وأهليته

وهـذا بنـاء عـىل أنـه يسـتحق  ،كام يظهر من كـالم املتـويل وغـريه ،تزويج بناته بالوالية العامة ال بالوالية اخلاصة

 األشـباه والنظــالر، و(3/345): املنثـور(.عملـت األخـرى :فـإذا تعـذرت أحــداها ؛التـزويج عليهـا بجهتـني

ُج اْلَيتِيَم َواْلَيتِيَمَة إالَّ ِعنْـَد َعـَدِم َويِل  هَلُـاَم يِف َوهِلََذا َقاُلوا: إنَّ ا. قال ابن نجيم: )(1/267)للسيوطي:  ْلَقايِضَ اَل ُيَزوِّ

ـْلِح  ا َأْو ُمْعَتًقا.َولِْلَويِلِّ اخْلَاصِّ اْستِيَفاُء اْلِقَصـاِص َوالص  َمـاُم اَل النَِّكاِ ، َوَلْو َذا َرِحٍم حَمَْرٍم َأْو ُأمًّ َواْلَعْفـِو جَمَّاًنـا، َواإْلِ

 .(17/285): رد املحتار. وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/160) :األشباه والنظالر(. ْملُِك اْلَعْفوَ يَ 

ِ َخَطُؤهُ ()4) َة بِالظَّنِّ اْلَبنيِّ َ  ِِبَـا َأْصـَحاُبنَا ، قال ابـن نجـيم: )(1/271)للسيوطي:  األشباه والنظالر( اَل ِعرْبَ ََصَّ

َ أَ  َرمِحَُهُم اهللَُّ يِف َمَواِضعَ   اْلَفَواِلِت َقاُلوا: َلْو َظنَّ َأنَّ َوْقَت اْلَفْجِر َضاَق َفَصىلَّ اْلَفْجَر ُثمَّ َتَبنيَّ
ِ
ُه َكاَن :ِمنَْها يِف َباِب َقَضاء نَّ

ُثمَّ ُيِعيُد اْلَفْجـَر، َفـإِْن مَلْ َيُكـْن ُيَصيلِّ اْلِعَشاَء  :َفإِْن َكاَن يِف اْلَوْقِت َسَعةٌ : ينظر :َبَطَل اْلَفْجُر؛ َفإَِذا َبَطَل  :يِف اْلَوْقِت َسَعةٌ 

مواهب اجلليل يف رش  ، وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/161) :األشباه والنظالر (ُيِعيُد اْلَفْجَر َفَقطْ  :فِيِه َسَعةٌ 
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ددددددددددددددددددددددددددددبه  االشدددددددددددددددددددددددددددد غال  -35  وى املقصددددددددددددددددددددددددددددو ه سه
 

 (1)املقصدددددددددددددددددو ه  نه ا ع ددددددددددددددددإعراضردددددددددددددددد    ع دددددددددددددددديد   
 

ددددددددددددددال ي  -36  ف  لهدددددددددددددداخ     ه ق دددددددددددددد  بددددددددددددددالدددددددددددددد    ر  نك 
 

ددددددددددددم   إ كددددددددددددار     (2)ف  لهددددددددددددعليدددددددددددد  قدددددددددددد  أ   ع  م 
 

ددددددددددددددددددد   ا   م علددددددددددددددددددد  ضدددددددددددددددددددعيف  ه  يد  وه ق ددددددددددددددددددد-37  الخه
 

دددددددددد ل   خ  ال ي دددددددددد والعكددددددددددس     (3)ح ظهددددددددددال و  فه 
 

 رواف دددددددددددددددددددددددداغ د   اجلميددددددددددددددددددددددددع   ويف الوسددددددددددددددددددددددددائله -38
 

 [3](4)ر  غ ف دددددددددددي   مقاصددددددددددد    يفا لددددددددددديس دمددددددددددد 

                                                                                                                                                                  

/  1): املغنـي و ،(1/257): مغني املحتـاج، و(2/11): اشية رد املحتار، وح(331/  8): وترص الشيخ خليل

718). 

، قـال السـيوطي: (1/168): لسـبكىل األشـباه والنظـالر (.ااِلْشتَِغاُل بَِغرْيِ املَْْقُصوِد إْعَراٌض َعْن املَْْقُصـودِ ()1)

َد َسـاَعًة: َحنِـَ ، َوإِْن اْشـَتَغَل بِجَ ) دَّ اَر، َواَل ُيِقيُم فِيَها، َفـرَتَ اِعـِه َوالتََّهي ـؤ ْمـِع َمتَ َوهِلََذا َلْو َحَلَف: اَل َيْسُكُن َهِذِه الدَّ

حاشـية الدسـوقي عـىل  ، وينظر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف(1/272): األشباه والنظالر ال(.فَ  ..أِلَْسَباِب النَّْقَلةِ 

ــري ــ  الكب ــق، و(7/17) :الرش ــر الرال ــالبني، و(3/298): البح ــة الط ــريو ،(8/28) :روض ــ  الكب : الرش

(11/271). 

اَم ُينَْكُر املُْْجَمُع َعَلْيهِ اَل ُينَْكُر املُْْخَتَلُف فِي()2) َوُيْسَتْثنَى ُصـَوٌر، ُينَْكـُر فِيَهـا املُْْخَتَلـُف فِيـِه: (. قال السيوطي: )ِه، َوإِنَّ

ْطِئـِه املَْْرُهوَنـَة َومَلْ َوِمْن َثمَّ َوَجَب احْلَد  َعـىَل املُْـْرهَتِِن بِوَ ؛ إْحَداَها : َأْن َيُكوَن َذلَِك املَْْذَهُب َبِعيَد املَْْأَخِذ بَِحْيُ  ُينَْقُص 

اَفَع فِيِه احْلَاكُِم، َفَيْحُكُم بَِعِقيَدتِـِه َوهِلَـَذا حُيَـد  احْلَنَِفـي   .الثَّانَِيُة: َأْن َيرَتَ
ٍ
اَلِف َعَطاء ـِب النَّبِيـِذ؛ إْذ اَل جَيُـوُز ينظر خِلِ  برُِشْ

ِب النَّبِيـِذ، إَذا  لِْلَحاكِِم َأْن حَيُْكَم بِِخاَلِف ُمْعَتَقِدِه.الثَّالَِثُة: ْوِج َيْمنَـُع َزْوَجَتـُه ِمـْن رُشْ ، َكالزَّ ِر فِيِه َحق 
َأْن َيُكوَن لِْلُمنْكِ

ِحيِح  يَُّة َعىَل الصَّ مِّ  .(1/272)للسيوطي:  األشباه والنظالر (.َكاَنْت َتْعَتِقُد إَباَحَتُه، َوَكَذلَِك الذِّ

ِعيِف، َواَل ()3) ويف  ،العمـرة قطعـاعـىل وهلذا جيوز إدخال احلـج (. قال الزركيش: ) َعْكَ  َيْدُخُل اْلَقِوي  َعىَل الضَّ

: املنثـور(.ألن العمرة أضعف فلم جيز أن تـزاحم مـا هـو أقـوى منهـا يف الوجـوب ،العك  قوالن أصحهام املنع

. األشـباه (ْكُسـُه َعـىَل اأْلَْظَهـرِ َوهِلََذا جَيُوُز إْدَخـاُل احْلَـجِّ َعـىَل اْلُعْمـَرِة َقْطًعـا، اَل عَ ،وقال السيوطي: )(3/369)

 ،(7/162): املجمـوع، و(1/163): اجلـامع الصـغري . وينظر تطبيقـات هـذه القاعـدة يف(1/272): والنظالر

 .(3/512): املغنيو

ـاَمِن، َوَجـَرى يِف  َوِمْن َثمَّ ُجِزَم بَِمنْـعِ (. قال السيوطي: )ُيْغَتَفُر يِف اْلَوَساِلِل َما اَل ُيْغَتَفُر يِف املََْقاِصدِ ()4) َتْوِقيـِت الضَّ

اَمَن اْلتَِزاُم املَْْقُصوِد َوُهَو املَْاُل، َواْلَكَفاَلُة اْلتَِزام لِْلَوِسيَلةِ  َوُيْغَتَفُر يِف اْلَوَساِلِل َما اَل ُيْغَتَفـُر يِف  ؛اْلَكَفاَلِة ِخاَلٌف؛ أِلَنَّ الضَّ
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دددددددددددددر  ومدددددددددددددا  د ددددددددددددد-39  وره س دددددددددددددي  م  مدددددددددددددا  ن كدددددددددددددل  ى مه
 

  فلدددددددددددددددددددددديس بالسدددددددددددددددددددددداقطه  
 
 (1)وره س ددددددددددددددددددددددع  بامل

 

 ل  بهدددددددددددددددددق    بعددددددددددددددددديض  مدددددددددددددددددا لددددددددددددددددديس له كددددددددددددددددل  و -40
 

 ل  عهددددددددددددكالكددددددددددددل ج    الدددددددددددبعضه  فيددددددددددد  اخ يددددددددددددار   
 

ددددددددددددددد سدددددددددددددددقا   إ-41  (2)به اع  ددددددددددددددد  ه ل ددددددددددددددد  كك  بعضه
 

ددددددددددددددددددددددددم   ار م     وق دددددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددددددا مددددددددددددددددددددددددىت ي  رر باشه  ر  صه
 

 (3)األسددددددددددددددددبا ه  ع  وم دددددددددددددددد وره ر  الغ دددددددددددددددد مددددددددددددددددع  -42
 

 ك ددددددددددددددددددددددددددددددا ه لالددددددددددددددددددددددددددددددنظم ل وذا خ ددددددددددددددددددددددددددددددا    
 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددحم   -43  ماسددددددددددددددددددددددددددددددددددل  يا م  ل  ص ددددددددددددددددددددددددددددددددددم   الر  ه م 
 

دددددددددددد م  ظ دددددددددددد       ر  مددددددددددددا بد دددددددددددد   مددددددددددددا  ه خ   ك ددددددددددددا     ن  مه
 

                                                                                                                                                                  

َتلِْف اأْلُ   املََْقاِصِد، َوَكَذلَِك مَلْ خَتْ
ِ
اَلِة، َواْخَتَلُفـوا يِف اْلُوُضـوء ُة يِف إجَياِب النِّيَِّة لِلصَّ . (1/293) :األشـباه والنظـالر (مَّ

 .(33/  2): الفروع ،و(278/  1): مغني املحتاجوينظر تطبيقات هذه القاعدة يف 

إذا أمرتكم بأمر فـأتوا ": ة من قولهومن أشهر القواعد املستنبطقال السبكي:  (.املَْْيُسوُر اَل َيْسُقُط بِاملَْْعُسورِ ()1)

جيب غسل الباقي جزما.ومنها: إذا قدر عـىل بعـض  :: إذا كان مقطوع بعض األطرافوفروعها."منه ما استطعتم

: لسـبكىلاألشـباه والنظـالر ينظر: أتـى ِبـا. :فعليه سرت القدر املمكن.ومنها: إذا قدر عىل بعض الفاحتـة :السرتة

األشـباه و ،(3/198):املنثور(. ن أتى بمعصية ال حد فيها وال كفارة فعليه التعزيرم، قال الزركيش: )(1/172)

: مواهب اجلليل يف رش  وترصـ الشـيخ خليـل، وينظر تطبيقات هذه القاعدة يف (1/273للسيوطي: )والنظالر 

 .(138/  1): املغني، و(1/52): مغني املحتاج، و(1/26): االختيار لتعليل املختار، و(2/108)

: لسـبكىل األشباه والنظـالر (.َما اَل َيْقَبُل التَّْبِعيَض، َفاْختَِياُر َبْعِضِه َكاْختَِياِر ُكلِِّه، َوإِْسَقاُط َبْعِضِه َكإِْسَقاِط ُكلِّهِ ()2)

ُلَقْت َطْلَقًة.َوِمنَْها: طَ  :َوِمْن ُفُروِعَها: إَذا َقاَل: َأْنِت َطالٌِق نِْصَف َطْلَقٍة َأْو َبْعُضِك َطالٌِق . قال السيوطي: )(1/121)

نَي، َسـَقَط ُكل ـهُ  للسـيوطي:  األشـباه والنظـالر (.إَذا َعَفا ُمْسَتِحق  اْلِقَصاِص َعـْن َبْعِضـِه، َأْو َعَفـا َبْعـُض املُْْسـَتِحقِّ

: رش  فـتح القـدير، و(6/76): التـاج واإلكليـل ملخترصـ خليـل ، وينظر تطبيقات هذه القاعـدة يف(1/274)

 .(8/418): املغنيو ،(3/298): مغني املحتاجو، (4/18)

ةُ ()3) َبُب َأْو اْلُغُروُر َواملَُْبارَشَ ةُ  :إَذا اْجَتَمَع السَّ َمْت املَُْبارَشَ ِمـْن ) ، قال السيوطي:(1/133)للزركيش:  املنثور(. ُقدِّ

َمـُه اْلَغاِصـُب ، َضاَمَن َعىَل اْلَغاِصِب يِف اأْلَْظَهرِ َفاَل  :ُفُروِعَها: َلْو َأَكَل املَْالُِك َطَعاَمُه املَْْغُصوَب َجاِهاًل بِهِ  َوَكَذا َلـْو َقدَّ

أُ  :لِْلاَملِِك َعىَل َأنَُّه ِضَياَفٌة َفَأَكَلهُ  اُه فِيَها آَخُر َأْو َأْمَسَكُه َفَقَتَلـُه آَخـُر، َأْو َأْلَقـاُه ِمـْن ، َفإِنَّ اْلَغاِصَب َيرْبَ َوَلْو َحَفَر بِْئًرا َفَردَّ

هُ َشا اُه آَخُر َفَقدَّ . وينظـر (1/276): األشـباه والنظـالر(.َفاْلِقَصاُص َعـىَل املُْـْرِدي َواْلَقاتِـِل َواْلَقـادِّ َفَقـطْ  :ِهٍق َفَتَلقَّ

 :املنهـاج للنـووي، و(2/67): مغنـي املحتـاجو ،(4/788)ي: لاموردلالكبري  ياحلاو تطبيقات هذه القاعدة يف

(1/150). 
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 .(1) [4]أمني غفر اهلل ذنوبه وسرت عيوبه البرصي يوكتبه عثامن سند املالك

                                                 

هــ 1432خ املخطوطة والتعليق عليها يف يوم اخلمي  السابع عرش من حمـرم احلـرام سـنة (تم االنتهاء من نس1)

  ام العفو والعافية.م، نسأل اهلل القبول و23/12/2010املوافق 

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 املصادر واملراجع

تاج الدين عبـد الوهـاب  :للبيضاوي األصول علم إىل الوصول منهاج عىل املنهاج رش  يف اإلِباج .1

، بـريوت – العلمية الكتب دار، علامءال من مجاعة: حتقيق هـ(771،)ت:السبكي الكايف عبد بن عيل

 هـ. 1404 األوىل، الطبعة

 -دار املعرفـة -هــ(683االختيار لتعليل املختار: عبد اهلل بن حممد بن مودود املوصيل احلنفـي)ت  .2

 لبنان. -بريوت

 األنصـاريبن حممد بن زكريا  زكريا القايض اإلسالم شيخ: الطالب روض رش  يف املطالب أسنى .3

 - ـهـ1422،بـريوت ،األوىل: الطبعـة،العلمية الكتب دار ،تامر حممد حممد د:  قحتقيهـ(926)ت

 م. 2000

ـْيخ: الـن ْعاَمنِ  َحنِْيَفـةَ  َأِ ْ  َمـْذَهِب  َعىَل  َوالنََّظاِلر اأْلَْشَباه .4   ُنَجـْيمٍ  ْبـنِ  إِْبـَراِهْيمِ  ْبـنِ  اْلَعابِـِدْينَ  َزْيـنُ  الشَّ

 .  م1980-هـ1400،العلمية،بريوت،لبنان الكتب دار، (هـ970ت)

 911)تالسـيوطي الـرمحن عبـد الـدين جـالل: الشـافعية فقـه وفروع قواعد يف والنظالر األشباه .5

 لبنان - بريوت العلمية الكتب دار(،هـ

 الكتـب دارهـ( 771)ت:السبكي الكايف عبد ابن عيل بن الوهاب عبد الدين تاج :والنظالر ألشباها .6

 .م1991 - ـه1411 األوىل الطبعة،العلمية

 هـ.1313أصفى املوارد من سلسال أحوال اإلمام خالد: عثامن بن سند، الطبعة: األوىل، القاهرة  .7

 -إعانة الطالبني عىل حل ألفاَ فتح املعني: أبو بكر السيد البكري بن السيد حممـد شـطا الـدمياطي .8

 م.1997/  هـ1418 األوىل،: الطبعةهـ( دار الفكر بريوت.1302تويف بعد سنة) 

 لبنان. -بريوت -م(  الطبعة الثالثة1976خري الدين الزركيل )ت  اإلعالم: .9

أعيان القرن الثال  عرش: خليل مـردم بـك، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة، بـريوت،  .10

 م.1977

 هـ.1393،بريوت، املعرفة دارهـ(، 204) الشافعي إدري  بن اهلل حممد عبد أبو: األم .11

ن عن أسامي الكتب والفنون: إسامعيل باشا بـن إيضا  املكنون يف الذيل عىل كشف الظنو .12

 م. 1982-هـ1402لبنان -دار الفكر، بريوت م(1920)ت حممد أمني بن مري سليم البابا:،

 



 26 

، احلنفـي نجـيم بـن ابـن إبـراهيم بـن حممـد الـدين زيـن: الـدقالق كنز رش  الرالق البحر .13

 .بريوت، املعرفة دار(، هـ970)ت

احلنفـي)  الكاسـا: أبـو بكـر بـن مسـعود الـدين عـالء: عالرشال ترتيب يف الصنالع بدالع .14

 .1982،بريوت، العر  الكتاب دارهـ(، 587

التاج واإلكليل رش  وترص خليل: أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بـن أ  القاسـم العبـدري  .15

 .1978لبنان، -بريوت -هـ(، دار الفكر، الطبعة: الثانية897)ت

هــ(، 189)ت الشـيبا: احلسن بن حممد اهلل عبد أبو: الكبري النافع ورشحه الصغري اجلامع .16

 هـ.1406،بريوت، الكتب عامل

 حممـد حممـد. د: حتقيـق ،البيطـار الـرزاق عبـد: عرشـ الثالـ  القرن تاريخ يف البرش حلية .17

 م. 2000 – ـه1422،بريوت األوىل:  الطبعة ،العلمية الكتب دار،تامر

 ألصحاب: عثامن بن سند ،حتقيق الدكتور ديوان الصارم القرضاب يف نحر من سب أكارم ا .18

 م.2007عبد احلميد هنداوي، القاهرة، دار األفاق العربية،ط: األوىل، 

 الـنعامن حنيفـة أ  اإلمـام مـذهب فقـه يف األبصار تنوير رش  املختار الدر عىلرد املحتار   .19

 تكملـة ويليههـ(،1253،)تعابدين بابن الشهري أمني حممد املحققني خلا ة)حاشية ابن عابدين(: 

 .والتوزيع والنرش للطباعة الفكر دار، والدراسات البحوث مكتب، املؤلف لنجل عابدين ابن

ــروضا .20 ــع ل ــن منصــور: املســتقنع زاد رش  املرب ــون  ب ــن ي ــ  ب ــويت إدري ــبيل  البه احلن

 هـ.1390، الرياض ،احلديثة الرياض مكتبةهـ(، 1051)

 عد:عثامن بــن ســند، حتقيــق الــدكتورســبالك العســجد يف أخبــار امحــد نجــل رزق األســ .21

 هـ.1306عبد السالم رؤوف، وسهيلة القييس، بمبي باهلند، الطبعة األوىل، 

ثم السكندري املعروف بـابن  السيوايس الواحد عبد بن حممد الدين كامل: القدير فتح رش  .22

 .بريوت، الفكر دار النارش(، هـ861هام احلنفي )ت

 بـن يـون  بـن منصـور: املنتهـى لرشـ  النهـى أويل قدقال املسمى اإلرادات منتهى رش  .23

 م. 1996، بريوت ،الكتب عاملهـ(، 1051، )تالبهويت إدري 
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علامء نجد خالل ثامنية قرون: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، الطبعة : الثانية، الريـاض،دار  .24

 هـ.1419العاصمة، 

 حممـد(: علـيش ابـن فتاوى: )،املسمىمالك اإلمام مذهب عىل الفتوى يف املالك العيل فتح .25

 .الشحود نايف بن عيل: وفهرسها ونسقها مجعها(، هـ1299، )تعليش حممد بنا أمحد بن

 أبـو حتقيقهــ(،762)ت املقـديس مفلـح بـن حممد اهلل عبد أبو: الفروع وتصحيح الفروع .26

 هـ.1418،بريوت، العلمية الكتب دار، القايض حازم الزهراء

 املقــديس قدامــة بــن اهلل حممــد عبــد أبــو: حنبــل بــن أمحــد لاملبجــ اإلمــام فقــه يف الكــايف .27

 .بريوتاإلسالمي،  املكتب النارشهـ(، 620،)ت

أبو احلسن عيل بن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب البرصـي البغـدادي  :الكبري ياحلاو كتاب .28

 .بريوت ـ الفكر دارالشهري باملاوردي، 

 ملعـروفا الكليبـويل سـليامن بـن حممد بن الرمحن عبد: األبحر ملتقى رش  يف األَّر جممع .29

/ لبنـان ،العلمية الكتب دار،املنصور عمران خليل وأحاديثه آياته جخر(،هـ1078،)تزاده بشيخ

 .م1998 - هـ1419 بريوت

هـ(، حتقيـق: حممـود 676املجموع رش  املهذب: أبو زكريا حييى بن رشف الدين النووي ) .30

 لبنان. -بريوت -مطرحي دار الفكر

هــ(،دار 1379نابلة: حممد بن عمر البغـدادي املعـروف بـابن الشـطى)وترص طبقات احل .31

 هـ،دراسة فواز امحد زمريل.1406، 1الكتاب العر ،بريوت لبنان،ط:

، احلـاج بـابن الشـهري املالكي الفايس العبدري حممد بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو: ملدخلا .32

 .م1981 - هـ1401،الفكر دار(، هـ737)

نرش مزايا القرن الثا: عرش والثال  عرش: حممود شكري األلويس، حتقيـق املسك االذفر يف  .33

 هـ.1402عبد اجلبوري،دار العلوم، الرياض،

ــيم .34 ــاج غن ــة إىل املحت ــا: معرف ــاَ مع ــدين املنهاج ألف ــم  ال ــد:ش ــن حمم ــب ب  اخلطي

 .بريوت، الفكر دار هـ(977،)ت:الرشبيني
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 املقـديس قدامـة بـن أمحـد بن اهلل عبدو حممد : أبالشيبا: حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغني .35

 هـ.1405األوىل، :الطبعة، بريوت – الفكر دارهـ(، 620احلنبيل، )ت:

هـ(،حتقيق:د. 794،)ت:الزركيش اهلل عبد بن ِبادر بن حممد: ابو عبد اهلل القواعد يف املنثور .36

 هـ. 1405 ،الكويت – ميةاإلسال والشئون األوقاف وزارة، الثانية الطبعة تيسري فالق امحد حممود،

ــاج .37 ــحيح رش  املنه ــلم ص ــن مس ــاج ب ــو :احلج ــا أب ــى زكري ــن حيي ــن رشف ب ــري ب  م

 هـ.1392الثانية، الطبعة، بريوت – العر  الرتاث إحياء دارهـ( 876،)ت:النووي

مواهب اجلليل لرش  وترص سيدي خليـل: أبـو عبـد اهلل حممـد بـن عبـد الـرمحن املغـر   .38

 م.1978لبنان،-، دار الفكر،الطبعة: الثانية،بريوتهـ(954املعروف باحلطاب)ت

 الرشــدا: اجلليــل عبــد بــن بكــر أ  بــن عــيل احلســن وأبــ: املبتــدي بدايــة رش  اهلدايــة .39

 .اإلسالمية املكتبة(،هـ593،)تاملرغيا:

 طبع.البغدادي باشا إسامعيل: املصنفني وآثار املؤلفني أسامء يف العارفني هدية .40

 تيباالوفس طبعه هـ،أعادت1951،سنه استانبول البهية مطبعتها يف جلليلةا املعارف وكالة بعناية

 .لبنان – بريوت ،العر  الرتاث إحياء دار

 




