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  القواعد لإلمام المحقق ولي الدين محمد بن أحمد الملوي 
                                                    ّ ّ
ِّ  

  "وتحقيقدراسة ") هـ٧٧٤المتوفى سنة (

  أمحد بن سعيد العواجي

   السعودية-  كلية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية -  قسم أصول الفقه 

    aalawaji@gmail.com :الربيد االلكرتوين

 :الملخص 

ّ                                   ب القواعد لويل الدين امللوي، وتقدمي يهدف هذا البحث إىل حتقيق كتا ّ
ويعىن هذا الكتاب ببيان القواعد الفقهية اليت عليها مدار  .ِّ                    دراسة عنه وعن مؤلفه

مذهب اإلمام الشافعي والقواعد املندرجة حتتها، وقد بلغت القواعد الكربى عن 

وقد اتبعت يف القسم الدراسي من هذا البحث املنهج  .ّ               امللوي ست قواعد

ستقرائي التحليلي، كما التزمت بإخراج نص املخطوط وفق قواعد التحقيق اال

ّ                                             تقدمي دراسية وافية عن املؤلف، كما أن الدراسة : ومن أبرز نتائج البحث .املتبعة ِّ

ّ                                                                  قد أثبتت صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه وبينت الدراسة منهج امللوي فيه،  ّ
ِّ                         املصنف يف بيان وجوه أمثلة براعة : والقيمة العلمية للكتاب، وهي تتمثل يف

القواعد، وكثرة الفروع الفقهية، وجودة ترتيبها، وقد ظهر أثر هذه القيمة يف 

كما أن  .استفادة بعض العلماء من هذا الكتاب والنقل عنه يف مصنفا�م

ً                                                                       الباحث حاول إخراج نص املؤلف إخراجا علميا كما أراده مؤلفه أو قريبا من  ً ً
  .ذلك

 . دراسة، حتقيق-   املذهب الشافعي-  ّ        امللوي– القواعد: حيةالكلمات المفتا
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The rules for Imam investigator Wali al-Din Muhammad bin Ahmed 

al-Mallawi 

(Died in the year ٧٧٤ AH) "Study and investigation" 

Ahmed bin Saeed Al-Awaji 

Department of Fundamentals of Jurisprudence - College of Sharia at 

the Islamic University - Saudi Arabia 

e-mail: aalawaji@gmail.com   

Abstract 

This research aims to investigate the book titled "Al-Qawā‘id" 

by Waliyyuddeen Al-Mallawi, and to present a study on it and its 

author. This book is focuses on explaining the jurisprudential maxims 

that encapsulates the Imam Al-Shafi’i school of thought including the 

offshoot maxims contained therein.  The total primary maxims 

according to Al-Mallawi are six. In the study section of this research, I 

followed the analytical inductive approach, and committed to 

producing the text of the manuscript according to the established 

rules of investigation. Among the most prominent findings of the 

research: a thorough study of the author, as well as the study has 

proven the validity of ascribing the book to the author and the study 

showed the Mallawi's approach in it, and the scientific value of the 

book, which is represented in: The author's proficiency in explaining 

the various examples of the maxims, the large number of juristic 

rulings, and the quality of its arrangement. The effect of this value 

was apparent in the benefit of some scholars from this book and the 

reference to it in their works. The researcher also tried to produce the 

text of the author scientifically as desired by its author or close to 

that. 

Key words: maxims- Mallawi - Shafi’i school – study - investigation. 
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  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

فإن علم القواعد الفقهية من أشرف العلوم وأنفعها؛ ملا له من أمهية كبرية يف 

  .وع املسائل الفقهية وجزئيا�ااستنباط األحكام الشرعية، وحفظ فر

وهذه القواعد مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة :" يقول القرايف

  .١"�ا يعظم قدر الفقيه ويشرف

ً                                                                     وقد حظي هذا العلم بعناية الفقهاء تصنيفا وتدريسا، فظهرت املصنفات فيه  ً
  .من علماء املذاهب األربعة

 الذهيب للتأليف يف هذا العلم؛ إذ ألفت فيه عد القرن الثامن اهلجري العصرُ   وي

َّ                                                   ما بني مصنف متوسط أو خمتصر، ومن املصنفات املختصرة فيه كثري من املصنفات 

ّ                 لويل الدين امللوي" القواعد"كتاب  ّ.  

ّ                                                                 ونظرا للقيمة العلمية للكتاب ومكانة مؤلفه بني فقهاء عصره فقد وقع  ً
  .ِّ                              هية وتقدمي دراسة عنه وعن مؤلفهاختياري على حتقيق كتابه يف القواعد الفق

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 بالرغم من صغره، إذ امتاز عن غريه من املصنفات القيمة العلمية للكتاب-١

 يف ّ                                                                  يف القواعد برباعة تقسيم وجوه أمثلة القواعد، كما جتلت شخصية مصنفه فيه
دة األئمة الكبار من بعده من هذا ، وقد ظهر أثر هذه القيمة يف استفااختياراته وأمثلته

تلميذه : كثرية من قواعده يف بعض كتبهم، وممن نقل عنهً                   ، حيث نقلوا نصوصا الكتاب

                                                           

 .١/٣ق أنوار الربوق يف أنواء الفرو ١
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الزركشي يف تشنيف املسامع، وابن حجر يف فتح الباري، واألفقهسي يف الذريعة، 
  .ّ                        وإن مل يصرح بعضهم بذلكً،                                        واملرداوي يف التحبري، وغريهم ممن نقل عنه نصا

  اهلجري، يعد من أبرز فقهاء القرن الثامن حيثكانة العلمية ملؤلفه،امل-٢
 فيمن بعده من األئمة والعلماء،قد تعدى  أثره إنّ                                   ومن أعيان فقهاء الديار املصرية، بل 

فتح الباري البن حجر، ونظم الدرر :  يف مصنفا�م مثلً       كثريا علمه واختياراتهَ  دَّ   ردَ  تإذ 

لخطيب الشربيين، والتقرير والتحبري البن أمري احلاج، حىت للبقاعي، والسراج املنري ل
  .ُ                            وصف باإلمامة والعلم والتحقيق

 أمهية علم القواعد الفقهية ومكانته العظيمة بني العلوم، إذ يرتبط بعلم -٣
  .الفقه، فيشرف بشرفه

  . مل يسبق حتقيقه فيما أعلم- بالرغم من أمهيته–أن هذا الكتاب -٤

 :منهج البحث

  : يف اآليت البحثنهجيظهر م
إذا وجد خطأ يف عبارة أو كلمة يف املخطوط فإين أبقيها كما هي يف -١

ر ما يظهر ْ  ِك                                        املخطوط من التغيري، مع وضعها بني قوسني وذّ         على نصً           املنت؛ حفاظا

  .يل من صواب يف احلاشية
 مكانه يف املنت ترككتبه يف احلاشية وأأ إذا وجد سقط يف نص املؤلف -٢ 

  ]. [ بني معقوفني هكذا ً      فارغا

  .الفقهية واأللفاظ اليت أوردها املؤلفاملصطلحات الغامض من التعريف ب-٣
  . مع التوثيقالتعليق على املسائل اليت حتتاج إىل تعليق-٤

  .التعريف بالقواعد الفقهية الواردة يف نص املؤلف باختصار غري خمل-٥

ئية احلديثة، مع ضبط ما أشكل االلتزام بعالمات الرتقيم وفق القواعد اإلمال -٦
  .من العبارات وما حيتاج إىل ضبط بالشكل

  . عزو اآليات إىل سورها-٧

  . ختريج األحاديث من الكتب املعتمدة يف التخريج-٨
  . الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف املنت-٩

  .من مصادرهاالقسم الدراسي  توثيق املعلومات الواردة يف - ١٠
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  خطة البحث
  .املقدمة، والقسم الدراسي، والنص احملقق: علىويشتمل 

  :القسم الدراسي، وتحته ثالثة مباحث

  : وحتته ثالثة مطالب،في الكالم عن القواعد الفقهية: المبحث األول
  يف التعريف بالقاعدة الفقهية: املطلب األول

  أمهية القواعد الفقهية: املطلب الثاين

  لفقهية يف القرن الثامن اهلجرياملؤلفات يف القواعد ا: املطلب الثالث
  :وحتته ستة مطالبفي ترجمة المؤلف، : المبحث الثاني

  امسه ونسبه وكنيته: املطلب األول

  مولده ونشأته: املطلب الثاين
  شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث

  مصنفاته: املطلب الرابع

  مكانته العلمية: املطلب اخلامس
  وفاته: املطلب السادس

  دراسة الكتاب: المبحث الثالث

  عنوان الكتاب ونسبته ملؤلفه: املطلب األول
  منهج الكتاب: املطلب الثاين

                           أمهية الكتاب وقيمته العلمية  :             املطلب الثالث

  وصف نسخة املخطوط: املطلب الرابع
  النص المحقق

  ثبت المصادر والمراجع
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  في الكالم عن القواعد الفقهية: المبحث األول

  في التعريف بالقاعدة الفقهية: المطلب األول

  :لتعريف القاعدة الفقهية اعتباران

  :باعتبارها مركبا إضافيا، تتكون من مفردتين: االعتبار األول
  :القاعدة-١

ً                                                        من قـعد يقعد قعودا وهي أصل األس، والقواعد أساس الشيء : وهي يف اللغة َُ َ
ً                            سه، أو معنويا  كقواعد الدينً                                          وأصله، سواء كان حسيا  كقواعد البيت أي أسا

١.  
: اختلف العلماء يف تعريفها، وهذا االختالف راجع إىل:        واصطالحا

  ٢؟"حكم"أو " أمر"أو " قضية"اختالفهم يف القاعدة، هل هي 

  :وقد عرفت القاعدة بناء على ذلك بعدة تعريفات، منها
  .٣يت حتتهاصور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئيا�ا ال: القواعد- 

  .٤قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيا�ا: القاعدة- 

  ٥.األمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثرية يفهم أحكامها منه: القاعدة- 
ً                 أويت فالن فقها يف : وهو يف اللغة العلم بالشيء والفهم له، يقال: الفقه-٢ ٌ
ً         فهما فيه: الدين أي

٦.  

  .٧لعملية املكتسب من أدلتها التفصيليةالعلم باألحكام الشرعية ا: واصطالحا
  :تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبا على علم معين: االعتبار الثاني

                                                           

  ".قعد" مادة ٣/٣٦١، ولسان العرب١/٣١١القاموس احمليط:  انظر١

  .١٥، والوجيز، للبورنو ص٣٣القواعد الفقهية، للباحسني ص:  انظر٢

  .١/٤٤شرح الكوكب املنري : انظر ٣

  .١/٣١حاشية العطار على شرح احمللي:  انظر٤

 .١/١١األشباه والنظائر، البن السبكي:  انظر٥

 ".فقه" ، مادة ١٣/٥٢٣ العربلسان: انظر ٦

  .١/٣٤البحر احمليط، للزركشي:  انظر ٧
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وقد عرفت بالتعريفات السابقة للقاعدة يف االصطالح، إال أن بعض العلماء 
  .١حكم أكثري ال كلي:" قد عرف القاعدة الفقهية بأ�ا

فقهية مبين على اختالفهم فيها، هل وهذا االختالف يف تعريف القاعدة ال

ً                                                       ؟ بناء على وجود االستثناءات يف القاعدة الفقهية، فمن نظر "أغلبية"أو " كلية"هي 
القاعدة : أغلبية، ومن نظر إىل أثر االستثناءات قال: ّ                           إىل جمرد وجود االستثناءات قال

  .)٢ (كلية، وال تأثري لالستثناء يف كليتها

عدة كلية، وأما ختلف حكم مسألة عن القاعدة أن القا: والذي يرتجح يل
فهذا ال يلغي كليتها؛ ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي 

  .الثابت

ومن جهة أخرى ذكر العلماء أنه ما من جزئي خرج من قاعدة إال وهو 
  .٣مندرج حتت قاعدة أخرى

  أهمية القواعد الفقهية: المطلب الثاني

  :ة القواعد الفقهية وفائد�ا يف جوانب كثرية، أبرزهاتظهر أمهي
تيسري حفظ الفروع الفقهية وضبطها؛ فمن ضبط الفقه بقواعده أغناه -١

  .٤ذلك عن حفظ أكثر اجلزئيات، الندراجها يف القواعد الكلية

ّ                                                               حتمي الفقيه وطالب الفقه من التناقض فيه، فمن خرج الفروع الفقهية -٢
  .٥ القواعد الكلية وقع يف التناقض واضطرب فيهاً                   على الفروع غافال عن

ّ                                                             تعني املفتني والفقهاء على معرفة أحكام النوازل واحلوادث اليت ال نص -٣
  .٦فيها عند البحث عن حلول هلا

                                                           

  .١/٢٢غمز عيون البصائر، للحموي:  انظر١

، والقواعد الفقهية، ١٦، والوجيز، للبورنو ص٣٤القواعد الفقهية، للباحسني ص:  انظر)٢(

 .٤٢للندوي ص

 .٢/٨٤املوافقات، للشاطيب :  انظر٣

  .١/٣ الفروق ،للقرايف أنوار الربوق يف أنواء: انظر ٤

 .١/١٠، واألشباه والنظائر، البن السبكي ١/٣أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،للقرايف : انظر ٥

 .١/٦األشباه والنظائر، للسيوطي : انظر ٦
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، من خالل دراسة القواعد اليت هلا ١ على معرفة مقاصد الشريعةُ   عنيُ  ت-٤
إذ ترتبط "  املشقة جتلب التيسري:"قاعدة: ارتباط �ذه املقاصد، ومن األمثلة عليها

  .مبقصد رفع احلرج

  المؤلفات في القواعد الفقهية في القرن الثامن الهجري: المطلب الثالث
 القرن الثامن اهلجري العصر الذهيب للتأليف يف القواعد الفقهية، حيث ّ   عدُ  ي

  :ظهرت فيه كثري من املصنفات يف هذا العلم، ومن أبرزها

" ابن الوكيل" أليب عبد اهللا حممد بن عمر ، املعروف بـاألشباه والنظائر،-١
  .٢هـ٧١٦ت

القواعد الكربى والصغرى، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف -٢

  .٣هـ٧١٦ت
إدرار الشروق على أنواء الفروق، أليب القاسم القاسم بن عبد اهللا بن الشاط ت -٣

  ٤هـ٧٢٣

  .٥هـ٧٢٥ا�يد األرمنيت ت اجلمع والفرق، لسراج الدين يونس بن عبد -٤
  .٦هـ٧٢٨القواعد النورانية، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ت-٥

  .٧هـ٧٥٩القواعد، أليب عبد اهللا حممد بن حممد املقري ت-٦

ّ                                                        ا�موع املذهب يف قواعد املذهب، للحافظ صالح بن خليل العالئي ت -٧
  .٨هـ٧١٦

                                                           

  .١١٣عبد اهللا بن محيد ص.القسم الدراسي من كتاب القواعد للمقري، حتقيق د: انظر ١

 .هـ١٤١٣عادل الشويح، سنة . أمحد العنقري و د. د: منطبعته مكتبة الرشد بتحقيق كل  ٢

  .٢/١٣٥٩كشف الظنون : انظر ٣

 .مطبوع �امش الفروق للقرايف ٤

 .٧/٢٦٠معجم املؤلفني : انظر ٥

 .هـ١٤٢٢أمحد اخلليل سنة .د: طبعته دار ابن اجلوزي بتحقيق ٦

 .د بن محيدأمح. طبعة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى بتحقيق د ٧

 . حممد عبد الغفار الشريف.هـ بتحقيق د١٤١٤طبعته وارة األوقاف الكويتية سنة  ٨



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  .١هـ٧٧١بد الوهاب بن علي بن السبكي ت األشباه والنظائر، لتاج الدين ع-٨
  .٢هـ٧٧١ت " ابن قاضي اجلبل"القواعد، منسوب ألمحد بن احلسن املعروف بـ-٩

نزهة النواظر يف رياض النظائر، جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي - ١٠

  .٣هـ٧٧٢ت
ً                                              مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق، له أيضا- ١١

٤.  

ّ                             ويل الدين حممد بن أمحد امللوي تالقواعد، ل- ١٢ وهو الكتاب محل هـ، ٧٧٤ّ

  .التحقيق
  .٥هـ٧٧٧اجلمع والفرق، علي بن حيىي الوشلي، ت - ١٣

  .٦هـ٧٩٤املنثور يف القواعد، لبدر الدين حممد بن �ادر الزركشي ت - ١٤

  .٧هـ٧٩٥القواعد، أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، ت- ١٥
  .٨هـ٧٩٩شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي، تالقواعد، - ١٦

                                                           

 .عبد الفتاح أبو العينني لنيل درجة الدكتوراه.مطبوع، وقد حققه د ١

 .صفوت عبد اهلادي.هـ، بتحقيق د١٤٣٣طبعته دار النوادر، سنة  ٢

 .١/٥٦١هدية العارفني : انظر ٣

 .م١٩٧٢للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة األزهر عام نصر فريد .حققه د ٤

 .٧/٢٦٠معجم املؤلفني : انظر ٥

 .تيسري فائق حممود.هـ، بتحقيق د١٤٠٢طبعته وزارة األوقاف الكويتية سنة  ٦

 .مطبوع عدة مرات ٧

 .٢/١٣٥٩كشف الظنون : انظر ٨



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  في ترجمة المؤلف: المبحث الثاني
  اسمه ونسبه وكنيته: المطلب األول

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن :  فقد ذكرت أغلب املصادر أن امسه:أما اسمه

  .١يوسف بن شرف
، "يوسف"وليس " ٢عثمان: "وذكرت بعض املصادر أن اسم جد أبيه

  :، ملا يأيت"يوسف:" أبيهوالراجح أن جد 

  ".يوسف" أن معظم املصادر اليت ترمجت له قد ذكرت أن اسم جد أبيه -١
املذكور يف بعض الرتاجم، ليس جد أبيه املباشر، وإمنا " عثمان" أن -٢

، ولذا ينسب يف املصادر يقصد به رجوع نسبه إىل أمري املؤمنني عثمان بن عفان 

  ".لعثماينا:" ّ                       اليت ترمجت للملوي، فيقال
" ً              ويعرف أيضا بـ" ٤العثماين الديباجي:" فيطلق عليه تارة: ٣نسبهوأما 

ّ      امللوي: "مث أطلق عليه" ّ          خطيب ملوي"، كما أطلق عليه "٥املنفلوطي
وهو آخر ما " ٦

ِ                  عرف به فيما يظهر ُ.  
  .باتفاق من ترجم له" أبو عبد اهللا"  فهو :كنيتهوأما 

                                                           

وطبقات الشافعية، البن ، ٧/٩، وطبقات الشافعية الكربى ٢/١٢٠الوايف بالوفيات : انظر ١

، ٢/٤٤، ونيل األمل ٢/٦٣، وطبقات املفسرين ٥/٣٣، والدرر الكامنة ٣/١١٢شهبة 

 .٨/٢٠٤وشذرات الذهب 

 .٢/١٦٦، وهدية العارفني ١/٥٦٧طبقات األولياء : انظر ٢

، والدرر الكامنة ٣/١١٢، وطبقات الشافعية، البن شهبة ٢/١٢٠الوايف بالوفيات : انظر ٣

 .٨/٤٠٢، وشذرات الذهب٢/٦٣ات املفسرين ، وطبق٥/٣٣

: انظر. إن ذلك نسبة إىل الديباج حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان : قيل ٤

 .٥٧األنساب املتفقة يف اخلط، البن القيسراين ص

: انظر. ً                                                                      نسبة إىل منفلوط وهي تقع يف الصعيد غرب �ر النيل، وتتبع حاليا حمافظة أسيوط ٥

 .٨/٣١٨، وموسوعة البلدان املصرية ٥/٢١٤لدان معجم الب

 ملوى"نسبة إىل  ٦
      َ
: انظر. بفتح امليم مث تشديد الالم وفتح الواو، كانت تتبع حمافظة أسيوط" ََّ

  . ٤/٩القاموس اجلغرايف للبالد املصرية 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  مولده ونشأته: المطلب الثاني
، ومل أقف على من خالف ذلك ممن ترجم ١هـ٧١٣ فقد ولد سنة :ولدهمأما 

ّ                 لويل الدين امللوي ّ.  

فقد نشأ يف أسرة علمية كان هلا أثر كبري يف نشأته، فأبوه هو : نشأتهّ      وأما 
  .ّ                                              القاضي مجال الدين أمحد بن إبراهيم بن يوسف امللوي

أ على قدم وكانت بداية نشأته يف دمشق، حيث ترىب على يدي والده، فنش

صدق يف العبادة، وطلب العلم على علماء دمشق، وأخذ عن أدب الشيوخ، وبرع يف 
ّ                                                                      فنون عدة كالتفسري واحلديث والفقه واألصلني واللغة، مث جترد إىل الروم وأخذ عن 
ً                                                                             بعض علمائها، مث رجع إىل دمشق، وقدم الديار املصرية مرارا أيام امللك الناصر حسن  َِ

ّ                            ر يف القاهرة ودرس يف مدارسها، مث استق)هـ٧٦٢ت( ّ
٢.  

  

  شيوخه وتالميذه: المطلب الثالث

  شيوخه: أوال
  :ّ                                                    تتلمذ ويل الدين امللوي على كثري من العلماء، ومن أبرزهم

والده مجال الدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن شرف -١

  .٣هـ٧٣٠ّ                                   العثماين الديباجي امللوي، املتوىف سنة 
و العباس أمحد بن أيب طالب بن أيب النعم احلجار، شهاب الدنيا أب-٢

  ـ٤ه٧٣٠املعروف بـ ابن الشحنة، تويف سنة

شرف الدين أبو حممد عبد اهللا بن احلسن بن عبد اهللا املقدسي احلنبلي، -٣
  .٥هـ٧٣٢تويف سنة 

                                                           

 .٨/٤٠٢، وشذرات الذهب ٢/٦٣، وطبقات املفسرين ٥/٣٣الدرر الكامنة : انظر ١

، وطبقات املفسرين ٥/٣٣، والدرر الكامنة ٣/١١٢لشافعية، البن قاضي شهبة طبقات ا: انظر ٢

  .٨/٤٠٢، وشذرات الذهب ٢/٦٣

  .١/١١٠، والدرر الكامنة ٧/٩طبقات الشافعية الكربى : انظر ٣

  /، وشجرة النور الزكية ١/٦٤غاية النهاية يف طبقات القراء : انظر ٤

 .١٧/٧١الوايف بالوفيات ، و١٩٧معجم الشيوخ، البن السبكي ص : انظر ٥



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

، "ابن صصرى"أم حممد أمساء بنت حممد بن سامل البعلبكي، املعروف بـ-٤
  .١هـ٧٣٣تويف سنة 

س الدين أبو احلسن علي بن حممد بن ممدود البندنيجي، تويف سنة مش-٥

  .٢هـ٧٣٦
ّ                                                               نور الدين أبو حممد فرج بن حممد بن أمحد بن أيب الفرج األردبيلي، تويف -٦

  .٣هـ٧٤٩سنة 

  ـ٤ه٧٥١فرج بن عبد اهللا املغريب الصفدي، تويف سنة -٧
  تالميذه: ثانيا

   وصف امللوي بتفرده حبسن التدريس، وقد ك
                                    ّ ّ ِ
ً                          ان أثر ذلك واضحا يف تتلمذ ُ

  :ّ                                                               عدد كبري من التالميذ عليه والتأدب بأدبه والتفقه عليه، ومن أبرزهم
  .٥هـ٧٨٦أبو الفضل حممد بن أمحد بن عبد العزيز النويري العقيلي، تويف -١

  .٦هـ٧٨٩صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح الياسويف املقدسي، تويف سنة -٢

، ٧هـ٧٩٤ حممد بن عبد اهللا بن �ادر الزركشي، تويف سنة بدر الدين أبو عبد اهللا-٣
قال بعض : " وقد نقل عن ويل الدين بعض أقواله، ومل يصرح بامسه، وإمنا قال

  .٨"مشاخينا احملققني

                                                           

 .١/٤٦، وإنباء الغمر ١/٤٢٩الدرر الكامنة : انظر ١

 .٢٢/٨٩، والوايف بالوفيات ٣٠٣معجم الشيوخ ص: انظر ٢

 .١/٤٧، وإنباء الغمر ١/٢٦٩الدرر الكامنة : انظر ٣

  .٤/٢٦٨الدرر الكامنة : انظر ٤

، والتنبيه واإليقاظ، ٣/١٦٣ ، وطبقات الشافعية، البن قاضي شهبة١/٢٩٦إنباء الغمر : انظر ٥

 .١٥٣للطهطاوي ص

 .٣/١٥٢، وطبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ٢/٣١١الدرر الكامنة : انظر ٦

 .٢/١٦٢، وطبقات املفسرين ٤/١٧، والدرر الكامنة ١/٤٤٦إنباء الغمر : انظر ٧

بامسه، ولكن ما نقله عنه يف الربهان يف بيان املناسبات بني السور من غري تصريح : ومن ذلك ٨

اإلتقان، للسيوطي : انظر. البقاعي والسيوطي صرحا بأن القائل هو ويل الدين امللوي

٣/٣٧٠.  



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  .١هـ٧٩٨عماد الدين إمساعيل بن أمحد الباريين احلليب، تويف سنة -٤
  .٢هـ٨٠٢بناسي، تويف سنة برهان الدين أبو حممد إبراهيم بن موسى بن أيوب األ-٥

شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن احلسن البوصريي، وهو ممن الزم امللوي، تويف -٦
  .٣هـ٨٠٥سنة 

  .٤هـ٨١٢مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القليويب، تويف سنة -٧

  .٥هـ٨١٣علي بن أمحد بن أيب بكر األدمي املصري، تويف سنة -٨
  .٦هـ٨١٩سعود اهلواري املصري، تويف سنة مساعد بن ساري بن م-٩

، تويف سنة "ابن القطان"مشس الدين حممد بن حممد املشهدي املعروف بـ- ١٠

  .٧هـ٨١٩
عز الدين أبو البقاء حممد بن خليل بن هالل بن حسن العز احلاضري احلليب - ١١

  .٨هـ٨٢٤احلنفي، تويف سنة 

ّ                        قد تفقه على يد امللوي، عمر بن عبد الرمحن بن يوسف السراج البسطامي، و- ١٢ ّ
  .٩هـ٨٢٩تويف سنة 

  

  
  

                                                           

 .١/٥١٥، وإنباء الغمر ٧/٤٣٤الدرر الكامنة : انظر ١

 .١/١٢٩، واجلواهر والدرر ١/١٧٢الضوء الالمع : انظر ٢

 .٩/١٤٦، وشذرات الذهب ٢/٢٣٩إنباء الغمر : انظر ٣

  .٨/٨٣، والضوء الالمع ٤/٥٣ الشافعية، البن قاضي شهبة طبقات: انظر ٤

 .١/١٢٩، واجلواهر والدرر ٥/١٦٤الضوء الالمع : انظر ٥

 .٩/٢٠٩، وشذرات الذهب ٣/١٢١إنباء الغمر : انظر ٦

 .٩/٢٠٧، وشذرات الذهب ٨/٢١٧الضوء الالمع : انظر ٧

 .٣/٢٦٣، وإنباء الغمر٤/٦٧طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة : انظر ٨

  .٦/١١٦الضوء الالمع : انظر ٩



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  مصنفاته: المطلب الرابع
ً                                                                    ترك امللوي تراثا كبريا من املؤلفات يف الفنون املختلفة، وقد أثىن عدد من  ً ّ

أ�ا : األول: العلماء على مصنفاته، حيث وصفت مؤلفاته يف كتب الرتاجم بوصفني

  .٢أ�ا بديعة الرتتيب: ، والثاين١تواليف صغار
ومعظم هذه املصنفات إما مطبوع، أو خمطوط حيتاج إىل حتقيق وطبع، أو 

  .مفقود مل يعثر عليه

ومصادر معرفة أمساء مصنفاته متنوعة، فمنها ما نصت عليه كتب الرتاجم، 
ومنها ما ذكره امللوي يف بعض كتبه، ومنها ما نص عليه العلماء يف مصنفا�م املختلفة 

 ومنها ما عثر عليه من خمطوطات نفيسة تواطأت من خالل ما نقلوه عنه فيها،

  .الدالئل على أ�ا من مصنفاته
وقد قسمت ما وقفت عليه من مصنفات حسب العلوم والفنون، وهي على 

  :النحو اآليت

  :مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن: أوال
  . يف تفسري سورة األعلى٣" أ�ج مناهج املعاين وأ�اها-١

  .٤"شرف القرآن اجلليلالبيان اجلميل ل"-٢

  .٥"تبيني معادن املعاين ملن إىل تبيينها دعاين"-٣
  .٦"تفسري سيدة آي القرآن" -٤

                                                           

 .١/٤٦إنباء الغمر : انظر ١

 .٣/١١٣طبقات الشافعية،البن قاضي شهبة : انظر ٢

ّ                                                                                  توجد منه نسخة يف خزانة املخطوطات احلبسية بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة  ٣
 أسطر يف ٩مبتوسط  لوحة، ٣٧، وعدد لوحاته ٤٠٢، ورقمها الرتتييب ٢١٤املغربية برقم 

 .اللوحة

 .١٦٣ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٤

ّ                                                                          نسبه البقاعي لويل الدين امللوي يف كتابه مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور  ٥ ّ١/٣٧٨ ،

ّ                                                                                    و توجد منه نسخة يف خزانة املخطوطات احلبسية بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة 
 أسطر يف ٩ لوحة، مبتوسط ٢٦، وعدد لوحاته ٤٠٣، ورقمها الرتتييب ٢١٤رقم املغربية ب

  .اللوحة
 .١١٣ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٦



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

 يف تفسري سورة اإلخالص والوقوف على أسرارها ١"حدائق احلقائق"-٥
  .ودقائقها

  .٢"ّ                           مر النسيم على الروض البسيم"-٦

  .٣"ليلةالوجوه اجلميلة يف بيان أن الفاحتة حاوية ملعانيه اجل "-٧
  :مصنفاته في الحديث وعلومه: ً      ثانيا

  .٤"شرح األربعني النووية"-٨

  .٥يف مصطلح احلديث" شرح قصيدة ابن فرح اإلشبيلي"-٩
  :مصنفاته في العقيدة: ً      ثالثا

ُ                                     إعالم اللبيبة احلسىن مبعاين أمساء اهللا احلسىن"- ١٠ َ"٦.  

  .٧"إفهام األفهام معاين عقيدة اإلسالم"- ١١
  .٨"األمايل"- ١٢

  .٩"بيان أمهات املهمات"- ١٣

                                                           

 .٨١ص " إفهام األفهام:" نص عليه يف كتابه ١

  .٩٦ص " إفهام األفهام:" نص عليه يف كتابه ٢

ّ                              نسخة يف خزانة املخطوطات احلبسية ، وتوجد منه ٩٢ص " إفهام األفهام:" نص عليه يف كتابه ٣
، وعدد ٤٠٠، ورقمها الرتتييب ٢١٤بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة املغربية برقم 

 . سطرا يف اللوحة١٥ لوحة، مبتوسط ٢٦لوحاته 

  .٩٠ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٤

  .٥١قم توجد منه نسخة يف مكتبة خمطوطات مكة املكرمة بر ٥

، وهو مطبوع بذيل كتاب إفهام األفهام، بتحقيق ١٥٨ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٦

  .الدكتور أمحد رجب أبو سامل

 .م٢٠٢٠-١٤٤١أمحد رجب أبو سامل، طبعته دار الكتب العلمية سنة . مطبوع بتحقيق د ٧

  .١٥٦و١٣٤ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٨

ّ                                                                         نسخة يف خزانة املخطوطات احلبسية بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة توجد منه  ٩
سطرا يف ١٥ لوحة، مبتوسط ٢٤، وعدد لوحاته ٤٠١، ورقمها الرتتييب ٢١٤املغربية برقم 

 .اللوحة



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  .١"بيان السنة املنصورة فيما سئل عنه من اإلتيان والصورة"- ١٤
  .٢"تبليغ األماين"- ١٥

  .٣"حصن النفوس يف سؤال القرب"- ١٦

  .٤"رسائل الوسائل"- ١٧
  .٥"رموز الكنوز"- ١٨

َ                                        شفاء الصدور من زخرف اجلرب والقدر الغرور"- ١٩ َ َ"٦.  

  .٧"لطائف علوم آية اخلالئق"- ٢٠
  .٨"مراشد القاصد إىل أسىن املقاصد"- ٢١

معىن كلمة الشهادة والفكر فيما يثمر ملن شرح اهللا به صدره من النور  "- ٢٢

  .٩"والعبادة
  .١٠"مفتاح الفرج"- ٢٣

  

  
  

                                                           

ّ                                                                                  توجد منه نسخة يف خزانة املخطوطات احلبسية بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة  ١
سطرا يف ١٣ لوحات، مبتوسط ٧، وعدد لوحاته ٤٠٦، ورقمها الرتتييب ٢١٤ملغربية برقم ا

 .اللوحة

 .١٦٠ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٢

 .٤/٤٥٢ذكره البقاعي يف نظم الدرر يف تناسب السور  ٣

 .١٤٦ و٨١ص" إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٤

 .٩٣ص " فهامإفهام األ:" ّ                نص عليه يف كتابه ٥

 .١٧٥ و٧٩ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٦

  .١٥٤ص " إفهام األفهام:" نص عليه يف كتابه ٧

 .٧١ص " إفهام األفهام:" نص عليه يف كتابه ٨

  .٢/١٦٦ذكره إمساعيل البغدادي يف هدية العارفني  ٩

 .١٦٠ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ١٠



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  :مصنفاته في الفضائل واآلداب والرقائق: ً      رابعا
  .١"إرشاد الطائف إىل علم اللطائف"- ٢٤

  حل اخلبا الرتفاع الوبا "- ٢٥
                     ِ ِ
  .٢"ءّ

َ                             رعة البارع عن بلتعة البازع"- ٢٦ َ ، وهي رسالة يف األمر باملعروف والنهي عن "ِ
  ٣.املنكر

َّ             شفاء الشقاء"- ٢٧ ِ"٤.  

  .٥"فوائد ذكر فوائد األعمال"- ٢٨
  .٦"َّْ                           ما يف الليل من عظيم النـيل" - ٢٩

  .٧"املهمات اجلامعة للتنبيهات النافعة"- ٣٠

                                                           

، ٢/١٦٦، وإمساعيل البغدادي يف هدية العارفني١/٦٤يف كشف الظنون ذكره حاجي خليفة  ١

ّ                                          ، وتوجد منه نسخة يف خزانة املخطوطات احلبسية ٨/٢٢٧وعمر كحاله يف معجم املؤلفني 
 لوحة، ١٣، وعدد لوحاته ٢١٤بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة املغربية برقم 

وبعد، فإرشاد الطائف إىل علم اللطائف من :"  جاء فيهً                     سطرا يف اللوحة، ومما١٣مبتوسط 

َ                                                                             النفس والقلب والروح وحنو ذلك يقتضي ذكر مقدمة مهمة، وخامتة متمة، ومقاصد التمس  ّ
  مين بيا�ا أولو اهلمة

                   ّ ّ
ِ." 

، وقد نشر ٢/١٦٦، ويف هدية العارفني ٣/٤١٦ذكره إمساعيل البغدادي يف إيضاح املكنون  ٢

 ً.        هر حمققاً                مؤخرا يف جملة األز

 ٧ األحناف، يف ٦٦٤٤٧ آداب وفضائل و ٢٢٣١توجد له نسخة يف املكتبة األزهرية برقم ٣

املرهجون؛ رسائل عن األمر "ً                                   سطرا، وقد طبعت الرسالة ضمن كتاب ٢٢لوحات، مبتوسط 

 .م٢٠٠٩للدكتور سعود السدحان يف بريوت سنة " باملعروف والنهي عن املنكر

ّ                                                              ة املخطوطات احلبسية بالزاوية احلمزاوية يف إقليم الرشيدية باململكة توجد منه نسخة يف خزان ٤
ً          سطرا يف ١١ لوحات، مبتوسط ٥، وعدد لوحاته ٤٠٨، ورقمها الرتتييب ٢١٤املغربية برقم 

 .اللوحة

 .١٦٧ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٥

 .٢/١٦٦العارفني ، ويف هدية ٤/٤٢٠ذكره إمساعيل البغدادي يف إيضاح املكنون  ٦

 .٩٢ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ٧



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  :مصنفاته في الفقه وقواعده: ً      خامسا
  .١"تفقيه البشر يف ملح البصر"- ٣١

  .وهو الكتاب محل التحقيقيف القواعد الفقهية، " القواعد"- ٣٢

  :مصنفاته في النحو: ً      سادسا
  .٢"عصمة اإلنسان من حلن اللسان"- ٣٣

  .٣"إعراب أم الكتاب"- ٣٤

  
  مكانته العلمية: المطلب الخامس

  :ّ                                                    تتجلى املكانة العلمية لويل الدين امللوي يف النقاط اآلتية

  ّ                      تصدره للتدريس واإلفتاء: ً    أوال
ّ                                         فقد كان يفيت، كما وصف بتفرده حبسن التدريس ُ

، حيث توىل التدريس يف ٤

عدة مدارس بالقاهرة كان هلا أثر كبري يف خترج عدد من العلماء والتالميذ على يديه، 

  :ومن هذه املدارس
  .ّ                                       املدرسة املنصورية، فدرس فيها التفسري وغريه-١

  .ّ                                               نية أو مدرسة السلطان حسن، فدرس فيها الفقه وغريهاملدرسة احلس-٢

ّ                                                     ولتوليه التدريس يف هذه املدرسة قصة ذكرها احلافظ ابن حجر
كان :"  بقوله٥

ابن عقيل قد ويل درس مدرسة حسن قبل موت السلطان، فلما قتل أراد يلبغا هدم 

                                                           

 .٨٠ و ٧٣ص " إفهام األفهام:" ّ                نص عليه يف كتابه ١

، وإمساعيل البغدادي يف هدية العارفني ٢/١١٤١ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  ٢

 لوحات، ٨، وعدد لوحاته ٨٣٨٦، وتوجد منه نسخة يف املكتبة األزهرية برقم ٢/١٦٦

  .ً                سطرا يف اللوحة١٥مبتوسط 

  .٣٢١٦توجد منه نسخة يف دار الكتب الظاهرية برقم  ٣

  .٣/١١٢طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة : انظر ٤

هو شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، احلافظ املشهور، وهو من  ٥

، والتلخيص احلبري، والدرر فتح الباري شرح صحيح البخاري: فقهاء الشافعية، من مصنفاته

 .٧/٢٧٠، وشذرات الذهب ١٠٢اجلواهر والدرر ص: انظر. هـ٨٥٢الكامنة، تويف سنة 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

رتضى يلبغا ابن ّ                                                             املدرسة، ومنع ابن عقيل من تدريسها، فوالها الشيخ ويل الدين، مث اس
  .١"ّ                                    عقيل باخلشابية، واستمر الرتاضي بينهما

  

  ثناء العلماء عليه: ً      ثانيا
  :أثىن عليه عدد من األئمة والعلماء، ومن ذلك

  .٣"اإلمام، العامل، العالمة، الورع، الزاهد، العابد:" ٢قال عنه العالئي-١

و أبو وه:" - ّ                           عند ترمجته جلمال الدين امللوي– ٤قال عنه ابن السبكي-١
  .٥"ّ                                    صاحبنا الشيخ ويل الدين حممد نفع اهللا به

ّ                     قال ويل الدين العراقي-٢
اشتغل بالعلوم، وبرع يف التفسري والفقه :" ٦

ً                                                                              واألصول والتصوف، وكان متمكنا من هذه العلوم، قادرا على التصرف فيها، فصيحا  ًّ ً ّ ّ
ّ                                                           حلو العبارة، حسن العبارة، كثري العبادة والتأله، مجع وألف، و شغل وأفىت، ووعظ ّ

                                                           

  .١/٤٦إنباء الغمر، البن حجر  ١

هو صالح الدين أبو سعيد خليل بن سيف الدين كيكلدي العالئي الدمشقي، برع يف عدة  ٢

إحكام العنوان ألحكام : صنفاتهفنون كالتفسري واحلديث واألصلني والفقه واألدب، من م

تنقيح الفهوم يف صيغ العموم، تويف سنة "و " ا�موع املذهب يف قواعد املذهب"القرآن، و

 .٦/١٩٠، وشذرات الذهب ١٠/٣٥طبقات الشافعية الكربى : انظر. هـ ببيت املقدس٧٦١

 .٢/١٢٠الوايف بالوفيات، للعالئي  ٣

بن علي بن عبد الكايف السبكي حممد بن �ادر بن هو أبو نصر عبد الوهاب هو تاج الدين  ٤

مجع اجلوامع، ورفع : عبد اهللا الزركشي، برع يف الفقه واألصول واحلديث واألدب، من مصنفاته

: انظر. هـ يف مصر٧٧١احلاجب يف األصول، واألشباه والنظائر يف القواعد الفقهية، تويف سنة 

  .١٢٥/ ٦، وشذرات الذهب ٢٤٥/ ٢الدرر الكامنة 

  .٩/٧طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي  ٥

هو أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي األصل املصري املنشأ، احلافظ املعروف  ٦

حترير الفتاوى، والغيث اهلامع : وقاضي القضاة، وهو ابن احلافظ أيب زين العراقي، من مصنفاته

طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة : انظر. رةهـ بالقاه٨٢٦شرح مجع اجلوامع، تويف سنة 

 .١٨٤، وحلظ األحلاظ، البن فهد ص ٤/٨٠



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  .١"ّ                                           وذكر، وانتفع الناس به، ومل خيلف يف معناه مثله
ّ                               تفرد حبسن التدريس، وكان يتصوف، :"  ٢ وقال شهاب الدين بن حاجي-٣

  ٣"ً                                                              وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكال وهيئة، وله تواليف بديعة الرتتيب

ً                                  كان فاضال، متواضعا جدا، قليل الت:"  وقال احلافظ ابن حجر-٤ ً كلف، إذا ً
ً                                                                      مل جيد ما يركب مشى، كثري اإلنصاف ولو على نفسه، خبريا بدينه ودنياه، عارفا  ً

  .٤"بالتفسري والفقه واألصلني والتصوف

  
  منزلته بين علماء عصره: ً      ثالثا

ّ                                                                    من يقرأ سرية ويل الدين امللوي يرى أنه كان من الفقهاء والعلماء املقدمني ّ  يف ّ

  .٥"ّ                             من أعيان فقهاء الديار املصرية:" هأنالتدريس واإلفتاء، حىت وصف ب
  َ                                     استفادة العلماء بعده منه، ونقلهم عنه: رابعا

ّ                                                                 تظهر مكانة امللوي العلمية يف استفادة العلماء واألئمة بعده من علمه، 
  :ونقلهم عنه من كتبه، وقد اختذت استفادة العلماء من كتبه مظاهر عدة، أبرزها

ما جاء يف الضوء الالمع :  أمثلة ذلكحتصيل كتبه والتأليف عليها، ومن-١

ت (يف ترمجة مشس الدين أيب الفيض حممد بن عبد الرمحن بن عيسى الغزي 

   .٧"له تأليف وحمبة يف تصانيف الويل امللوي، واهتمام بتحصيلها: " ٦)هـ٨٥٣
  :إظهار فتاواه وتعقيباته، ومن أمثلة ذلك-٢

                                                           

 .٢/٣٥١الذيل على العرب، للعراقي  ١

هو أبو العباس أمحد بن حجي بن موسى السعدي احلسباين، احلافظ املؤرخ، وهو خطيب  ٢

، ١/٣٠٤نيد ذيل التفييد يف رواة السنن واألسا: انظر. هـ٨١٦دمشق يف زمنه، تويف سنة 

 . ١٦٣وحلظ األحلاظ، البن فهد ص 

 .٣/١١٣طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة  ٣

 .١/٤٦إنباء الغمر ٤

 .١١/١٢٥النجوم الزاهرة، البن تغري بردي  ٥

 .٣/١٣٦، وديوان اإلسالم، البن السراج ٧/٢٩٩الضوء الالمع : انظر ترمجته يف ٦

  .٧/٢٩٩الضوء الالمع  ٧



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

وكأنه أشار إىل خطأ من :" ما ذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري بقوله- أ
ّ                                                                  احتج به على وجوب صالة الليل؛ محال للمطلق على املقيد مث وجدت معىن هذا  ً ّ
َُ                                                                        االحتمال للشيخ ويل الدين امللوي، وقواه مبا ذكرته من حديث مسرة، فحمدت اهللا  ّ ّ ّ

  ١"على التوفيق، لذلك
ر من  يف آداب األكل قوله مبنع األخب٢نقل عنه ابن العماد األفقهسي- ب

ً                                                    حضور اجلماعة يف املسجد؛ قياسا على من أكل ثوما أو بصال ً ً
٣   .  

، "العلم" جاء يف التقرير والتحبري تعقيب امللوي على بعض تعريفات - ج
ّ                                                                  وقد تعقب احملقق الشيخ ويل الدين امللوي هذا التعريف بأنه تفسري القوة :"ّ      ونصه  ّ ّ

ّ                                            العلمية، وإال فهم متفقون على أن العلم إما ت ّ                                صور وإما تصديق ضروري ومطلوب، ّ ّ ّ
  .٤"ّ                            وليس ذلك نفس الصفة بل أثرها

ً                                                          النقل عنه من كتبه نصا، واألمثلة على هذا كثرية، وممن نقل عنه-٣ ّ:  

ّ            وإن مل يسمه–تلميذه بدر الدين الزركشي - أ قال بعض :"  حيث قال- ُ

 قد وهم من قال: مشاخينا احملققني
              ِ
ْ                            ال يطلب لآلي الكرمية مناسبة؛ : َ أل�ا على حسب ُ

  .٥"اخل.....الوقائع املتفرقة

َِ                 نقل عنه البقاعي- ب
مصاعد "و" نظم الدرر: " يف مواضع كثرية من كتابيه٦

  :، ومن ذلك"النظر

                                                           

 .٣/٢٤حجر فتح الباري، البن  ١

: هو أبو العباس أمحد بن عماد بن يوسف األفقهسي القاهري، فقيه شافعي، من مصنفاته ٢

توقيف احلكام عن غوامض األحكام، وتسهيل املقاصد لزوار املساجد، وآداب األكل، 

طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة : انظر. هـ٨٠٨والتعقبات على املهمات، تويف سنة 

 .٤/٧٣ب ، وشذرات الذه٤/١٦

 .٥٤آداب األكل ص : انظر ٣

  .١/٤٥التقرير والتحبري، البن أمري حاج  ٤

 .١/٣٧الربهان يف علوم القرآن  ٥

: هو برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، املفسر املعروف، من تصانيفه ٦

= راجم الشيوخ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ومصاعد النظر، وعنوان الزمان يف ت



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ّ                                                      قال اإلمام العارف ويل الدين امللوي يف كتابه حصن النفوس يف :" قوله- 
  .١..."اةواليهودي أصله من آمن مبوسى، والتزم أحكام التور: السؤال يف القرب

ّ                           وقال الشيخ ويل الدين امللوي:" قوله-  ّ                                 ولعل منه اقتباس األئمة يف املناظرة : ّ
  .٢"مطالبة اليهود والنصارى وحنوهم بإثبات نبوة أنبيائهم

، "السراج املنري:"  يف مواضع عدة من كتابه٣نقل عنه اخلطيب الشربيين- ج

  :ومن ذلك

تابه حصن النفوس يف سؤال ّ                              قال األستاذ ويل الدين امللوي يف ك:" قوله- 
ٌ                                                        باألمحدية واحملمدية علما وصفه برهان على ختمه، إذ احلمد ملسو هيلع هللا ىلصواختصاصه : القرب ُ ُ ً

  .٤"ٌ                    مقرون بانقضاء األمور

¯ ° ± µ ´ ³ ² (: وقال يف تفسري قوله تعاىل- 
¼ » º ¹ ¸ ¶  (]عذبوا يف الدنيا بالغرق : ّ          قال امللوي": ]٢٥:نوح                        ّ ُ

  .٥"ويف اآلخرة باحلرق

                                                                                                                                          

، واألعالم، ١/٤٠٤اجلواهر والدرر، للسخاوي : انظر. هـ بدمشق٨٨٥واألقران، تويف سنة =

 .١/٥٦للزركلي 

 .٤/٤٥٢نظم الدرر  ١

 .١١/٥٢٦نظم الدرر  ٢

: هو مشس الدين حممد بن أمحد بن اخلطيب الشربيين، فقيه شافعي مفسر، من مصنفاته ٣

السراج املنري، تويف بالقاهرة سنة " و" غين احملتاجم" و" اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع"

 .٣/١٦١، وديوان اإلسالم ٣/٧٢الكواكب السائرة، للغزي : انظر. هـ٩٧٧

  .٣/٢٥٤السراج املنري  ٤

 .٤/٣٩٥السراج املنري  ٥



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  وفاته: لب السادسالمط
تويف يوم اخلميس الرابع والعشرين من شهر ربيع األول سنة : زمان الوفاة

  .١هـ٧٧٤

تويف ليلة اجلمعة اخلامس والعشرين من شهر ربيع األول من العام : وقيل
  .٢نفسه

تويف يف القاهرة، ودفن �ا يف تربة األمري ناصر الدين بن آبقا : مكان الوفاة

ً                                          شهودة، حيث حرز اجلمع الذي شهدها بثالثني ألفاآص، وكانت جنازته م
٣.  

  

                                                           

، والسلوك ملعرفة دول امللوك ١١/١٢٥، والنجوم الزاهرة ٢/٤٠٠الوفيات، البن رافع : انظر ١

٤/٣٥٥. 

 .٥/٣٤الدرر الكامنة : انظر ٢

، وشذرات الذهب ٢/٦٣، وطبقات املفسرين ٣/١١٣طبقات الشافعية، البن شهبة : انظر ٣

٨/٢٠٤.  



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  دراسة الكتاب: المبحث الثالث
  عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه: المطلب األول

  عنوان الكتاب: أوال

  .جرت عادة املصنفني بذكر عناوين مؤلفا�م يف مقدمة كتبهم
ِ                                                            أما ويل الدين امللوي فلم يذكر اسم كتابه يف مقدمته، بل اكتفى  ّ بذكر ّ

 أن عنوان الكتاب هو -واهللا أعلم–موضوع الكتاب دون امسه، إال أن الذي يظهر يل 

  :، ملا يأيت"القواعد" 
  ".القواعد" ورد اسم الكتاب على غالف املخطوط، هكذا -١

ّ                                                             ذكر ويل الدين امللوي موضوع الكتاب يف أوله وهو القواعد، حيث قال-٢ ّ :

، وهذا يشري إىل موافقة .."و أربعة منها أقواعدمدار مذهب الشافعي على ست " 
  .ّ                                                      املوضوع الذي نص عليه املؤلف للعنوان املذكور يف غالف املخطوط

" القواعد" ً                                                        أن تسمية بعض املصنفات يف علم القواعد الفقهية اختصارا بـ-٣

ً                                                        ،  وال يبعد أن تكون قواعد امللوي قد مسيت بذلك جريا على ١أمر مشتهر بني العلماء ُّ ّ
  .لعادةهذه ا

  .ّ                                عدم وجود ما يضاد العنوان املذكور-٤

  :نسبة الكتاب لمؤلفه: ً      ثانيا
ّ                                                               ال يتطرق الشك يف صحة نسبة هذا الكتاب لويل الدين امللوي، ويدل على  ّ

  :ذلك أمور

، ٢األفقهسي: تصريح بعض الفقهاء صراحة بنسبة الكتاب إليه، ومنهم-١
القاضي حسني ومن –قول األئمة : يّ                              قال الشيخ اإلمام ويل الدين امللو: " حيث قال

  .١...." مدار مذهب الشافعي رضي اهللا عنه على ست قواعد- بعده رمحة اهللا عليهم

                                                           

ت (ّ                            أليب عبد اهللا حممد بن حممد املقري " القواعد للقاضي عياض، والقواعد: من أمثلة ذلك ١

أليب " لقواعدا"، وكتاب )هـ٧٧١ت سنة (البن قاضي اجلبل" القواعد"، وكتاب )هـ٧٥٨سنة 

 ).هـ٨٢٨ت سنة (بكر بن حممد احلصين 

هو أبو الفتوح مشس الدين حممد بن أمحد بن عماد الدين األفقهسي، من فقهاء الشافعية يف  ٢

= الذريعة إىل : ، من مصنفاته"ابن العماد األفقهسي"القرن التاسع اهلجري، ويعرف كأبيه بـ



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

 جاء يف أول صفحة من املخطوط التصريح بنسبة الكتاب إليه، إذ جاء -٢
  ...".قال الشيخ اإلمام ويل الدين امللوي:" ّ            فيها ما نصه

وإمنا ترك القاضي حسني : حملققنيقال بعض مشاخينا ا:"  قال الزركشي-٣

   هذه القاعدة لعلة االستغناء عنها بأن العادة حتكم
                                              ّ َُ
 وهذا النص الذي نقله عن بعض ٢"ِ

  .ّ                          مشاخيه موجود يف قواعد امللوي

وبالرغم من أن الزركشي مل يصرح باسم شيخه هنا، إال أنه قد جرى من 

ّ                         يخه ويل الدين امللوي دون على ش" بعض مشاخينا احملققني:" عادته أنه يطلق عبارة ّ
  .غريه كما تقدم

  

  منهج الكتاب: المطلب الثاني
ّ                                                                مل يصرح ويل الدين امللوي مبنهجه يف مقدمة كتابه، سوى إشارات يسرية عن  ّ

  .موضوع الكتاب

  :وميكن بيان منهج املؤلف يف كتابه من خالل النقاط اآلتية
لقواعد اليت يدور أفصح املؤلف عن موضوع كتابه وهو الكالم عن ا: أوال

عليها الفقه الشافعي مما ذكره القاضي حسني وغريه من أئمة الشافعية، وجعل الكالم 

  .عنها من أهم مهمات التفقه يف الدين
بدأ الكالم عن القواعد ببيت شعري اختصر فيه القواعد اليت سيتكلم : ً      ثانيا

َ                   أزل ضررا، يسر م:  وهي المجموعة في قولنا": عنها، فقال َِّ ِّ                      شقا، وعادة فحكم، ً َ ٌ ً ّ
ً                       ونيات، وأصال وميسورا ً ٌ َّ."  

                                                                                                                                          

وسنان باآليات الواردة يف ذم اإلنسان، تويف يف األعداد الواردة يف الشريعة، وإيقاظ ال معرفة=

، واألعالم، ٧/٢٥الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي : انظر. هـ٨٦٧القاهرة سنة 

 .٥/٣٣٤للزركلي 

 .٩٣الذريعة إىل معرفة األعداد الواردة يف الشريعة، لألفقهسي ص  ١

 .٣/٤٧٤تشنيف املسامع، للزركشي  ٢



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  : منهجه يف الرتتيب، على النحو اآليتً:      ثالثا
بدأ الكالم عن القواعد بالقواعد اليت أوردها القاضي حسني، مث أعقبها -١

األمور " قاعدة: ّ                                                   بذكر قاعدتني أوردمها امللوي ومل يذكرمها القاضي حسني، ومها

  ".مليسور ال يسقط باملعسورا:" وقاعدة" مبقاصدها
ً                                                                رتب الفروع الفقهية حسب ورودها يف أبواب الفقه، بدءا بالعبادات مث -٢ ّ

  .املعامالت واألنكحة واجلنايات

 اهتم بتصنيف املسائل الفقهية املندرجة حتت كل قاعدة وفق التقسيم ً:      رابعا
  .-مبشيئة اهللا–املناسب لكل قاعدة، وسيأيت بيان ذلك عند الكالم عن أمهية الكتاب 

ّ                                                                  مل يهتم يف دراسة القاعدة ببيان معناها وأدلتها، وإمنا شرع مباشرة يف ً:      خامسا
  .الكالم عن أمثلة القاعدة ووجوه هذه األمثلة

ّ                                 يصدر ويل الدين امللوي القاعدة ً:      سادسا ّ وأما :"  بقوله- ً      غالبا–ُ

  .راد لفظ القاعدةمث يشرع يف إي.." ّ                            وهي اليت عرب عنها األئمة بقوهلم...القاعدة

 حرص رمحه اهللا على ربط القواعد الفقهية بالضروريات اخلمسة، ً:      سابعا
  ".املشقة جتلب التيسري" و" الضرر يزال: " ّ                        وخاصة عند كالمه عن قاعديت

ّ                                                            أكثر ويل الدين امللوي من ذكر الفروع الفقهية، إال أنه سلك يف : ً      ثامنا ّ ُّ َ
يث يكاد يلحق اختصاره يف بعض املواضع إيرادها مسلك االختصار واإلجياز، حب

  . باإللغاز

ّ                                                            سلك امللوي يف كتابه منهج االختصار وعدم التطويل يف بيان القواعد : ً      تاسعا
وأمثلتها، ورمبا فاته شيء من األمور املهمة يف بيان القاعدة وشرحها وتوضيح الغامض 

  .من أمثلتها، وقد يكون هذا من املآخذ على الكتاب

  

  أهمية الكتاب وقيمته العلمية: لثالمطلب الثا
تظهر أمهية الكتاب وقيمته العلمية من املكانة العلمية ملؤلفه، وقد سبق بيا�ا، 

  :ّ                                                                  باإلضافة ملا يتميز به الكتاب حمل التحقيق من مميزات جتلت يف اجلوانب اآلتية

ِ                                                              إبراز ويل الدين امللوي مقاصد الشريعة وحكم الشارع عند كالمه عن : أوال ّ ّ
لقواعد الفقهية، وال عجب يف ذلك؛ إذ تلتقي القواعد الفقهية واملقاصد يف الغاية ا



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ُ                                                                       منهما، وهي التوصل إىل حكم الشارع يف النوازل والقضايا املستجدة على ضوء ما 
  .قصده الشارع سبحانه من حتقيق مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة

عة من الفروع  مبجمو- بالرغم من صغر حجمه–يزخر الكتاب : ً      ثانيا

ّ                                                                              واملسائل الفقهية يف املذهب الشافعي، إذ استطاع ويل الدين امللوي أن يربط بينها وبني  ّ
  .القواعد الفقهية من خالل تقسيمات القواعد ووجوه األمثلة

ّ                                                              ميتاز الكتاب برباعة التقسيم، إذ أوىل امللوي تصنيف املسائل الفقهية : ثالثا
 عنايته، وبيان ذلك على النحو -قسيم املناسبوفق الت- املندرجة حتت كل قاعدة 

  :اآليت

  : إىل" الضرر يزال:" ّ                    قسم أمثلة قاعدة-١

  .لضروريات اخلمساما يتعلق حبدود اجلنايات؛ لدفع الضرر عن - أ
  . ما يتعلق بفصل اخلصومات- ب

حسب وجودها يف العبادات " املشقة جتلب التيسري:" ّ                قسم أمثلة قاعدة-٢

  .كحة واجلناياتواملعامالت واألن
ّ            العادة حتكم: "ّ                قسم أمثلة قاعدة-٣ إىل ثالثة وجوه أو جماالت إلعمال " ُ

  :العرف، وهي

  .الرجوع إىل العرف يف معرفة أسباب األحكام من الصفات اإلضافية- أ
  .الرجوع إىل العرف يف معرفة فعل غري منضبط رتبت عليه األحكام- ب

  .ُ                          ل أو مقدار حيمل اللفظ عليهالرجوع إىل العادة يف ختصيص عني أو فع- ج

  :إىل ثالثة أوجه" األعمال مبقاصدها:" ّ                قسم أمثلة قاعدة-٤
  .أن العبادات ال مييزها عن بعضها، وال مييزها عن العادات إال النية- أ

  .ّ                                أن كنايات العقود تفتقر إىل النية- ب

  .أن املباحات كلها ال تتميز عن املعاصي إال بنية- ج
  :إىل ثالثة أقسام" اليقني ال يزول بالشك" :ّ                قسم أمثلة قاعدة-٥

انتفاء األحكام عن املكلف يقني، فال يزال بالشك بل بدليل مثبت له أو - أ

  .لسببه
  .انتفاء األفعال وعدم وقوعها من اإلنسان يقني، فال يزال بالشك- ب

  .ثبوت األحكام عند متام سببها يقني شرعي، فال يزال بالشك- ج



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  :إىل ثالثة وجوه" امليسور ال يسقط باملعسور:" ّ                قسم أمثلة قاعدة-٦
  .َ                                                      من عسر عليه اعتماد اليقني ال يسقط عنه ميسور الظن الظاهر- أ

  .َ                                         من عجز عن حتصيل املصاحل كلها فعل املمكن منها- ب

  .من عسر عليه اجتناب املفاسد كلها اجتنب املتيسر منها- ج
لقواعد الفقهية وهو ُّ                                           أن الكتاب قد صنف يف العصر الذهيب لتدوين اً:      رابعا

ّ                                                                           القرن الثامن اهلجري، حيث تفوقت فيه جهود فقهاء املذهب الشافعي إلبراز هذا الفن 
  .١على غريهم من فقهاء املذاهب األخرى

استفاد بعض أئمة املسلمني وعلمائهم من هذا الكتب يف  ً:      خامسا

  :، وبيان ذلك فيما يأيتمصنفا�م

ّ                                م ما أورده شيخه امللوي يف قواعده نقل الزركشي يف تشنيف املسامع معظ-١
ً                                                                 نصا عند كالمه عما يبىن عليه الفقه من قواعد، بدون أن يعزو ذلك إليه ّ

، والنقل ٢

ّ                                                                           بدون عزو عرف مشتهر بني العلماء املتقدمني، وهو أمر مقبول عندهم وال يعد ذلك  ُ ٌ ُْ
هم نشر ؛ إذ كان مقصود-حاشاهم–ً                                          سرقة علمية مبقاييس البحوث العلمية يف عصرنا 

  .العلم واإلفادة منه، فرمحهم هللا رمحة واسعة ونفع بعلومهم

  :، وهي٣ وجوه إلعمال العرف ةذكر احلافظ ابن حجر يف الفتح أربع-٢

  .الرجوع إىل العرف يف معرفة أسباب األحكام من الصفات اإلضافية- أ
  .الرجوع إليه يف فعل غري منضبط ترتتب عليه األحكام- ب

  .مر خمصص كألفاظ األميان ويف الوقفالرجوع إليه يف أ- ج

  .الرجوع إليه يف مقادير األشياء، كمقادير احليض واملكاييل واملوازين-د
ّ                                                                     والناظر يف الوجوه الثالثة األوىل جيدها متطابقة مع ما أورده امللوي من وجوه 

ّ            العادة حتكم"إعمال العرف عند كالمه عن قاعدة  ، بل إن كثريا من النصوص اليت "ُ

ّ                                                                     ها ابن حجر يف هذا جيدها متطابقة مع ما ذكره امللوي يف قواعده مع عدم وقويف أورد
ّ                                                                       على هذه الوجوه عند من سبق امللوي بالنص الذي ذكره احلافظ ابن حجر، مما يدل 

                                                           

  .٦٥، والوجيز يف إيضاح القواعد الكلية، للبورنو ص١٣٨هية، للندوي ص القواعد الفق: انظر ١

 . وما بعدها٣/٤٦٠تشنيف املسامع : انظر ٢

 .٤/٤٠٦فتح الباري، البن حجر : انظر ٣



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

امللوي، وإن مل ينص على من  -فيما يظهر يل–أخذها على أن احلافظ ابن حجر قد 
  .ذلك

ْ                             نـقل األفقهسي كتاب القواعد ل-٣ الذريعة إىل "ّ                        ويل الدين امللوي يف كتابه َ

  .١"معرفة األعداد يف الشريعة
ّ                                                             وهناك غريهم ممن استفاد من كتاب القواعد للملوي مما ال يتسع املقام 
ً                                                                         لذكرهم، إذ القصد إيضاح أمثلة الستفادة كثري من املصنفات من هذا الكتاب نصا  ّ َ

  .ّ                      وإن مل يصرح بعضهم بذلك
:" ّ                                   الدين امللوي يف عدة مواضع من كتابهجتلت شخصية ويل: سادسا

، سواء يف اختياره للقواعد اليت عليها مدار مذهب الشافعية وعدم تقليده "القواعد

للقاضي حسني فيها، أو يف ربطه بعض الفروع الفقهية بالقواعد، كقوله يف بيان أمثلة 
ْ        الشفعة: -  عندي - ومن ذلك : " املشقة جتلب التيسري: قاعدة ، أو يف "مة والقسُّ

امليسور ال " و" األمور مبقاصدها:" بيانه سبب عدم ذكر القاضي حسني لقاعديت

  ".يسقط باملعسور
  وصف نسخة المخطوط: المطلب الرابع

) تشسرتبيت(توفر يل من نسخ الكتاب نسخة واحدة، حمفوظة يف مكتبة 

 الكتاب ّ                                            ، ضمن جمموع يشتمل على أربع رسائل، يستقل فيها٤٤١٦بإيرلندا ورقمها 
 لوحات للكتاب، ٦ بواقع ٢٠- ١٥املخطوط يف الرسالة الثالثة ابتداء من الورقة 

  ً.       سطرا١٧وبعدد 

وهي نسخة مصححة، وقد كتبت خبط نسخ مقروء، وناسخها حممد بن علي 
  .العراقي، وتاريخ النسخ يف القرن العاشر اهلجري

                                                           

 . وما بعدها٩٣الذريعة إىل معرفة األعداد الواردة يف الشريعة، لألفقهسي ص : انظر ١

 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  

  

  اللوحة األوىل من خمطوط القواعد للملوي



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  

                                     ّ  األخرية من خطوط القواعد لويل الدين املل وي   اللوحة 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
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١٠٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
   

ّ                                         قال الشيخ اإلمام ولي الدين الملوي رحمه اهللا
١ :  

  

مدار : - رمحة اهللا عليهم-، ومن بعده ٣القاضي حسني:  األئمة وهم٢فقول
، وهي ٥ أو أربع منها٤ على ست قواعد- رضي اهللا عنه- مذهب اإلمام الشافعي 

ً                                                                أزل ضررا، يسر مشقا، وعادة فحكم، ونيات، وأصال وميسورا: ة يف قولناا�موع ًً َّّ ٌِّ َ َ ًَ َ ِّ.  

َّ                                     نوضحه أن مقصود األحكام الفقهية مهمان   .جلب املنافع ودفع املضار: ّ

                                                           

ّ                            هذه مهمات تـفقه يف الدين" :"  عليهمرمحة اهللا" جاء يف هامش املخطوط بعد ١ َ َُّ ّ     أما : ّ

  ...".األول

  ".قول:"  هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب٢

ِ                                                                               هو أبو علي حسني بن حممد بن أمحد املروذي، شيخ الشافعية خبراسان، ومن أصحاب الوجوه ٣ ُّ

مانه، من ّ                                                                 يف املذهب الشافعي، وكان من أوعية العلم يف املذهب، حىت لقب حبرب األمة يف ز

سري أعالم : انظر. هـ٤٦٢ّْ                       ، تويف مبرو الروذ، سنة "الفتاوى" ، و"التعليقة الكربى: "مصنفاته

 .٣/٣١٠، وشذرات الذهب ٤/٣٥٦، وطبقات الشافعية الكربى ١٨/٢٦٢النبالء، للذهيب 

 ّ                                                                                 مل أقف على من ذكر أن عدد القواعد الفقهية يف املذهب الشافعي ست قواعد قبل امللوي رمحه٤

، واألشباه ١/٢٥٣ّ                     ا�موع املذهب، للعالئي : انظر. اهللا، بل إ�م ذكروا مخس قواعد

، واألشباه والنظائر، ٣/٤٦١، وتشنيف املسامع، للزركشي ١/١٢والنظائر، البن السبكي 

 .٧للسيوطي ص

امليسور ال :" وقاعدة" األمور مبقاصدها:"  وهي اليت ذكرها القاضي حسني، من غري ذكر قاعدة٥

  .املصادر السابقة: انظر". سقط باملعسوري



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

إذ يشتمل الثاين على : ١ فالقسم الثاين كله وبعض األول مثال القاعدة األوىل
د لدفع الضرر عن الضروريات اخلمس ، فاحلدو٢حدود اجلنايات وفصل اخلصومات

& ' ) ( * + (: َّ                                          املرعية يف كل ملة، وهي ا�موعة يف قول اهللا تعاىل

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
? > = < ; :(  ٣  

ّ                                                                     فالشرك مضرة يف الدين يزال بقتال املشركني واحملاربني واملرتدين حىت ال تكون  ً َ ِّ
  .إال مسلم، أو مسامل �دنة أو جزيةفتنة ويكون الدين كله هللا، فال يبقى 

 بتقرير مباين اإلسالم املزيلة االنقياد الالزم لإلميان احلقيقي: ن حفظ الدينِ   وم

ْ                                                        ضرر الغفلة والقسوة والشهوات احلسية والرعونات النفسية ُّ ِّ َِ.  

                                                           

أن األذى الذي يقع على : ، وهي إحدى القواعد الكربى، ومعناها"الضرر يزال: "  وهي١

ِ                                                                                 اإلنسان يف نفسه أو غريه، ويتسبب يف اإلضرار بالدين أو النفس أو العقل أو العرض أو املال 

  .بغري حق على وجه اإلفساد، فإن الواجب رفعه وإذهاب أثره

)  ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ (:قوله تعاىل-١:       ومن أدلة القاعدة

  .]٢٣٣:البقرة[

، والبيهقي يف سننه ٢٣٤٠أخرجه ابن ماجة يف سننه برقم " ال ضرر وال ضرار:" ملسو هيلع هللا ىلص قوله -٢   

 وصحح إسناده، وصححه األلباين يف السلسلة ٢/٥٧٧، واحلاكم يف مستدركه ٦/٦٩

  .٢٥٠الصحيحة رقم 

  . العلماء على حترمي الضرر، وضمان املتسبب يف الضرر ما أتلفه ومعاقبتهإمجاع-٣   

ّ                  ، وا�موع املذهب يف ٢/٣٤٩أنوار الربوق يف أنواء الفروق، للقرايف :  القاعدة يفعن انظر الكالم 
، والتحبري للمرداوي ١/٤١، واألشباه والنظائر، البن السبكي١/٣٧٥قواعد املذهب، للعالئي

 .٧٢، واألشباه والنظائر البن جنيم ص٨٦باه والنظائر للسيوطي ص، واألش٨/٣٨٤٦

، وجامع ١/٤١، واألشباه والنظائر، البن السبكي١/٣٧٧ا�موع املذهب، للعالئي : انظر ٢

 .٨٦، واألشباه والنظائر، للسيوطي ص٤/٤٤٤، وشرح الكوكب املنري ٢/١٨٥العلوم واحلكم 

 .١٢سورة املمتحنة آية  ٣



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ُ        الدثورإجياب تبليغ الرواة املزيل ضرر :  ومنه ُّ
 ، ودراية الدين املزيل ضرر ١

                          َ
ِ

  .ُّ                    لشكوك، واحلمد هللا وحدهالشبهة وا

والسرقة مضرة يف املال، ومثلها احملاربة واإلتالف والغصب والتفويت، فيزال 

ْ                  بأنواعها، وباحلجر] ب/١[بقطع السارق واحملارب، وبضمان املتلفات والغصوب  َ
على  

  .٢الصيب وا�نون والسفيه واملفلس والراهن والعبد واملريض، فيما زاد على الثلث

  :٣عريوقول امل

     يد خبمس مئني عسجد وديت          ما باهلا قطعت يف ربع دينار
  

 
                                                         ِ ْ ُْ ِ

ُ ْ
ٍ
َ َ ٌ

٤.  

  :٥ قول القاضي عبد الوهاب:جوابه

  .٦وقاية النفس أغالها، وأرخصها        وقاية املال، فافهم حكمة الباري

  

                                                           

ُ                      الذهاب والدروس، يقال: ندثارالدثور واال ١ لسان : انظر. درس وذهبت أعالمه: منزل داثر، أي: ُّ

 ).دثر( مادة ٦/١٤٧، وتاج العروس ٤/٢٧٦العرب 

 .٥/١٢٥، وحتفة احملتاج ٥/٣٨١حبر املذهب، للروياين : انظر ٢

َ        فعمي ّ                                                                       هو أبو العالء أمحد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخي املعري، أصيب باجلدري يف صغره ٣
ُّ                                                                             بصره، وقد عرف بنبوغه يف اللغة، وهو من الشعراء املعروفني، ا�م يف عقيدته بسبب بعض 

رسالة "، و"لزوم ما ال يلزم"، و "سقط الزند: "ديوان: آرائه اليت متيل إىل اإلحلاد، ومن مصنفاته

م النبالء ، وسري أعال١/٢٩٥معجم األدباء : انظر. ّ               ه مبعرة النعمان٤٤٩، تويف سنة "الغفران

 .٣/٢٨٠، وشذرات الذهب ١٨/٢٣

 .٨٣، ونكث اهلميان، للعالئي ص١/٢٩٩معجم األدباء لياقوت احلموي : انظر ٤

هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي، كان شيخ املالكية يف عصره  ٥

 عامل املدينة، املعرفة يف شرح الرسالة، واملعونة يف مذهب: وفقيههم يف زمانه، من مصنفاته

الديباج : انظر. هـ يف مصر٤٢٢واألدلة يف مسائل اخلالف، والنصرة ملذهب مالك، تويف سنة 

 .٢/٤١٩، وفوات الوفيات ٣/٢٢٣، وشذرات الذهب ١٥٩املذهب ص

 .١٢/١٨٥الذخرية، للقرايف : انظر ٦



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ُ                                 قبل تبني احلال، واإلحلاق البهتاين، ١والزنا مضرة يف النسل، ومثله االستفراش
 ال�ام، فيزال حبد الزاين رمجا وجلدا؛ إذ متوقع ذلك ينزجر أو يقل فساده، وبالعدد وا

                                                                              ِ
ّ َّ ُ ً ً

ُ                                                                 ، وباللعان، وحترمي خفي البهتان، وبدعوى النسب واإلقرار به، والقافة٢واالسترباء ِّ ِّ٣ ،

  .والقتل، وقد يفضي إليه قطع األطراف

ِّ                                                   وحنوه مضرة يف النفس تزال بالقصاص أو الدية، وحبل ِِ ُ ُ                 امليتة للمضطر، َ
ً                                وإتالف املكره ماال، وتلفظه بالكفر َ.  

 والبهتان إن ضر يف النسل فقد تقدم، أو يف العرض، فيزال ضرره بالتعزيز أو 
 

                                                                         ْ
ِ

ْ َّ ََّ ْ
  لعله املتناول من الغري كأهل اإلفك" بني األيدي"  ِّ         حبد  القذف، و

 
                               ُ ّ

ُ
َ

" بني األرجل"، و٤

ّ        لعله ا  ملــنشأَ
 

      َ
ُ

  .٥ِ               من قبل النفس

                                                           

أسىن املطالب، لزكريا : انظر. ً                                               اختاذ الرجل املرأة فراشا إما مبلك اليمني أو النكاح: االستفراش ١

  .٦٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ٧/١٤١، و�اية احملتاج ٣/٣٩٨األنصاري 

ٍّ                                                                 تربص األمة مدة بسبب حدوث ملك اليمني أو زواله أو حدوث حل كاملكاتبة : االسترباء ٢ ِ

 .٢/٤٧٤اإلقناع، للشربيين : انظر. ِ                            واملرتدة؛ لمعرفة براءة الرحم

فتح : انظر. ّ                                               عند االشتباه مبا خصه اهللا تعاىل القائف من علم ذلكإحلاق النسب بالغري: القيافة ٣

 .٤/٣٩٤الوهاب، لزكريا األنصاري 

                                  ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1  (  :                        املشار إليهم يف قولـه تعـاىل  ٤

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2                                 (   ] ١١ :     النور  [  

املقصود بالبهتان بني األيدي : اأقوال أخرى، منه" بني األيدي واألرجل:" وقيل يف معىن ٥

ّ                                                واألرجل أي الكذب يف مولود يوجد بني أيديهن وأرجلهن ّ.  

ِ                                                                              املقصود املنشأ من قبل النفس، واليد والرجل كنايتان عن الذات؛ ألن معظم األفعال تقع : وقيل

  .�ما، جيء �ما ملزيد التقرير وتصوير بشاعة البهتان

لقاء أنفسهن، وبني األرجل ما اكتسبنه من غريهن، فيكون هذا ما بني األيدي املنشأ من ت:   وقيل

  .ّ                           التفسري عكس الذي ذكره امللوي

  = تفسري الطربي: انظر. ُ                                                      بني أيديهن القبلة، وبني أرجلهن الزنا، وغري ذلك من األقوال:   وقيل



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ِّ                               العقل مضرة يف ذلك كله، فيزال وزوال  َّ   .ّ  دَ             املسكر وباحل١)بتحرميها(َ

َِّ         والصيال
ُ                                                         على الدين أو املال أو البضع أو األنفس واألطراف أو غري ذلك ٢

  .٣مضرة تزال بدفع الصائل، وإن أتى على نفسه

ط ِ                                                           وأما فصل اخلصومات املضرة يف ذلك كله فتزال بأن يفصلها إمام مقس
  .دعاوى والبينات واألقاريريعتمد احلق يف ال

هذه القاعدة ترجع إىل حتصيل املصاحل وتقريرها بدفع : ٤قال بعض الشيوخ

  ].أ/٢[املفاسد أو ختفيفها، واحلمد هللا وحده 

 هو القسم األول من ٥  ); > = < ?( :قوله تعاىل: تنبيه

  : جلب املنافع، وقوله

�ي عن موجباته من ٦ )4 5 6 7 8 9 :(
  . وغري ذلك، فتأمل إعجازه، واحلمد هللا رب العاملنيحرص وهوى وحقد

  

                                                                                                                                          

، ٨/٦٤٠، وفتح الباري، البن حجر ١٠/١٦١، والبحر احمليط، أليب حيان ٢٣/٣٤٠ =

   .                                ١/١٦٠، للعيين وعمدة القاري

  ".بتحرمي: "هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ١

، وتاج العروس ١١/٣٨٧لسان العرب : انظر. صال عليه أي سطا: السطو، يقال: ِّ       الصيال ٢

٢٩/٣٣٤.  

السالح الذي وقيد الشافعية ذلك مبا إذا مل ميكن دفعه إال بالقتل، أو مل جيد أداة لدفعه إال  ٣

  .٢/٥٤٥، واإلقناع، للشربيين ١٣/١٥٢حبر املذهب، للروياين : انظر. يقتل كالسيف

ّ                                                                             لعله يقصد بذلك العز بن عبد السالم، حيث أرجع قواعد الفقه إىل حتقيق املصاحل ودرء ٤

 .١/١٢األشباه والنظائر، البن السبكي : انظر. املفاسد

 .١٢ سورة املمتحنة من آية٥

 .١٢تحنة من آية سورة املم٦



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

المشقة تجلب ((:  وهي اليت عرب عنها األئمة بقوهلمالقاعدة الثانيةَّ      وأما 
  .٢ فمثاهلا موجود يف العبادات واملعامالت واألنكحة واجلنايات))١التيسير

ْ                                                              أما العبادات ففرض اهللا العظيم الصلوات مخسا فقط، وكون جمموعها سب ً َ   ع َّ

ً                                  ، وتفريقها على أوقات الفراغ موسعا٣)أو أقل(عشرة ركعة 
، وإباحة اجلمع والقصر ٤

                                                           

ّ                                                                                   هذه إحدى القواعد الكربى اليت يبىن عليها ما ال يعد من الفروع الفقهية، وعليها تتخرج مجيع  ١
  .رخص الشرع وختفيفاته

أن العناء الذي جيده املكلف يف تنفيذ بعض األحكام الشرعية قد جعله الشارع احلكيم :   ومعناها

  .ً                  م؛ دفعا هلذه املشاقً                                      سببا للرتخص بالرخص الشرعية وختفيف األحكا

  واملراد باملشقة اليت جتلب التيسري اليت ال تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما املشاق اليت 

  . ّ                                                                 تصاحب التكاليف عادة وال تنفك عنها، فال أثر هلا يف التخفيف وطلب الرتخص

  :  وأما أدلة القاعدة، فمنها

  .  )¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯( :قوله تعاىل-١ 

   ]  ٧٨ :    الحج [     )               z } | { ~ � ¡ ¢ (  :        ھ تعالى   قول- ٢  

   .   ٢٢٠                           أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   " ّ                                 ّإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين  "  : ملسو هيلع هللا ىلص       قولھ - ٣      

                                    بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن  ملسو هيلع هللا ىلصّ              ّما خري رسول اهللا     : "                      قول عائشة رضي اهللا عنها- ٤    

   .    ٦٧٨٦                           أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   " ً   ً إمثا

، واألشباه والنظائر، البن السبكي ١/٣٤٦ا�موع املذهب :     انظر الكالم عن القاعدة يف  

، واملوافقات، ٨/٣٨٤٧، والتحبري، للمرداوي٣/١٦٩، واملنثور، للزركشي١/٤٩

 .١/٨٩، واألشباه والنظائر، البن جنيم ٢/٢٦٨للشاطيب

ّ                    �موع املذهب، للعالئي ، وا١/٧٨، واملستصفى، للغزايل ١/١١٧أصول السرخسي : انظر ٢
١/٣٤٣.  

هكذا يف املخطوط، ولعلها حتمل على أ�ا أقل يف حق املسافر؛ ألن الصلوات اخلمس يف حق  ٣

األوسط يف السنن واإلمجاع : انظر. املقيم ال تقل عن سبع عشرة ركعة وال تزيد باالتفاق

 .٢/٣١٨واالختالف، البن املنذر 

، ٣/٤٩ا�موع، للنووي : وسع يف الصلوات اخلمس املفروضة يفانظر قول الشافعية بالواجب امل ٤

 .٣/٤١وفتح العزيز، للرافعي 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ُ                                         ، واشرتاط الطهارة فيها عن جناسة تفحش ال غري١فيها، وإسقاطها باألعذار ُ
٢ ،

َ                                     ، أو إخراج شعر املأكول ولبنه وإنفحته٤أو بقاء أثر ٣واالكتفاء يف التطهري منها برش َ
٥ ،

َْ              واملسك وفأرته
  . و ذلك منها، وحن٦

واشرتاط الوضوء يف األعضاء األربعة دون مجيع البدن، وعند احلدث ال عند 
ّ                                                     كل صالة، وحصر األحداث فيما يقل وجوده مع أنه أربعة فقط ْ

، واجلنابة فيما يندر، ٧

َ                                                                       وإقامة الرتاب بدل املاء يف مواضعه، ومسح اخلف والرأس مقام الغسل، وأحكام  ِّ ُ ْ
    عل املطهر املاء العام املوجود املتيسر احلصول، وعدم َ                   احليض واالستحاضة، وج

                                                 ِّ َ َّ َ
ِ ِّ  تنجيسهْ

َّ                                                                        ببعض النجاسات، وعدم إفساده ببعض املغسوالت واملغريات، وإعادة الطهورية إليه  ِّ
ِ                                                                        بعد سلبها باستعمال أو تنجس أو غري ذلك، واالكتفاء يف القبلة مبجتهد البلد،  ِ ُّ

ْ                        املسلمني، وبصوب وجه ا٨وحماريب َ ّ             ومسافر يتنفل] ب/٢[خلائف والعاجز ِ
، ويف ٩

                                                           

  .٣/٤٦٦تشنيف املسامع، للزركشي : انظر. كاحليض واجلنون ١

احلاوي : انظر. صحة الصالة مع النجاسة اليسرية كيسري الدم هو أصح الوجهني عند الشافعية ٢

 .٣/١٣٥، وا�موع ١/٢٧٥الكبري

 .٣/٤٦٧تشنيف املسامع : انظر.  يف بول الصيب:أي ٣

 .لعل املقصود عند تعذر إزالة النجاسة ٤

ْ                                                    وهو لني يف جوف السخلة، يؤخذ منها قبل أن تأكل غري اللنب: اإلنفحة ٥ الوسيط، : انظر. َّ

 .١٢، واحلاوي الصغري، للقزويين ص١/١٦٤للغزايل 

ّ                                خراج أو غدة جبانب سرة الظبي: فأرة املسك ٦ ُّ ّ ُ ّ                                             ة، جيتمع فيها دمها، فتتورم، فإذا صيدت الظبية ُ
  وذحبت قورت سر�ا مث تدفن يف الشعر حىت يستحيل ذلك الدم مسكا

                                                        ً ْ
ِ َّ فتح الباري، : انظر. ّ

  .٩/٦٦٠البن حجر 

ّ                                                               اخلارج من السبيلني أو أحدمها، وزوال العقل، ومس الفرج بباطن الكف، : وهي عند الشافعية ٧
، وروضة الطالبني، للنووي ١/٣٣٠ التعليقة، للقاضي حسني :انظر. وملس املرأة بشهوة

١/١٨٢. 

معجم لغة : انظر. هو املكان الذي يوضع يف مقدمة املسجد؛ لتحديد اجتاه القبلة: احملراب ٨

 .٥٣الفقهاء ص 

فتح العزيز، : انظر. املقصود عدم اشرتاط استقبال القبلة للخائف والعاجز والنفل للمسافر ٩

 .٣/١٩، وكفاية النبيه، البن الرفعة ١/٤٢٩للرافعي 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ْ                                                                        عورة غري احلرة مبا بني السرة والركبة، وبنحو الطني، والعفو عن بعض األفعال،  ِ ِ ِ

واالكتفاء مبا يستطاع يف أركان الصالة وشروطها يف اخلوف واألمن، وإسقاط األعذار 

الستسقاء، َ                                                          للجمعة واجلماعة، وعدم خماطبة الناقص �ما، وندبية العيدين، وا

ْ                                                                          والكسوفني، دون إجيا�ا، وجعل اجلنازة على الكفاية، وحنو ذلك تيسري جلبته مشقة  َ ٌ ْ
  .ما سوى ذلك

ْ                                                  وتقديره تعاىل نصب الزكاة مع اشرتاط احلول والسوم َّ َ َ ُ ُ
ُ                         وتقليل الواجب، ورعاية ١

ُّ                                       العشر ونصفه، واعتبار التمكن لألداء  ِ ِ ْ ْ                                 الضمان، وما يعفى عنه من خيل وروُ ُ قيق ّ
وغري ذلك، وتعيني األصناف املستحقني، وجتويز التعجيل والتوكيل، واستحباب ٢وعقار

   صدقة التطوع الشاق تركها على سخي أو متقرب إىل ربه تعاىل أو رقيق القلب؛ رمحة 
 
                                                                          ً ٍ ٍّ

ِ
َ ِّ

   من غري تقييد جبنس وال قدر وال مصرف وال زمان وال مكان، تيسري جلبته مشقة ما 
                                                                        ْ َ ٌ
ٍ ِ ْ َ ْ

  .سوى ذلك

ُ                                                                    قديره تعاىل الصيام بشهر، وإىل الليل فقط، والعفو عما نسي، وإباحة وت ُ ْ ّ َ ُ
ُ                                                             الفطر بالعذر، واستحباب صيام التطوع، وإباحة اخلروج منه ملن شاء ُ

ُ          ، وتوسيع ٣
ُ                                          ، وأشباه ذلك، تيسري جلبته مشقة ما سواه٤)ْ       حنو اهلم(ٌ               القضاء، وفدية  ََْ ٌ.  

َ                                     وتقييده تعاىل وجوب احلج باالستطاعة، وا َ                              ملواقيت بأماكنها املقاربة للحُ ِ م، َ  رَ

                                                           

َ                                                                     املقصود بالسوم رعي �يمة األنعام يف الكأل املباح من غري حاجة إىل أن تعلف ١ ُ ْ ْ بدائع : انظر. َّ

 .٢/٢٣٣، حاشية اجلمل ٣/١٩٠، واحلاوي الكبري٢/٣٠الصنائع 

  .٦/٤٧ ، وا�موع٣/٤١حبر املذهب : انظر. إال إذا أعدت للتجارة، فتجب فيها الزكاة ٢

  .٦/٤٠٦، وكفاية النبيه ٦/٣٩٤ا�موع، للنووي: انظر ٣

، ويدل على هذا ما جاء يف كتاب تشنيف "حلواملهم:" ّ                           هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ٤

  ".وفدية حلواملهم:"  بلفظ٣/٤٦٨املسامع 

، ويف والقول بوجوب الفدية على احلامل إذا أفطرت يف �ار رمضان هو أصح األوجه عند الشافعية

، ومغين احملتاج ٦/٦٣١، وكفاية النبيه ٤/٤٦٠فتح العزيز : انظر. ال جتب عليها الفدية: وجه

٢/١٤٧.  



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

، ٢)العذر حملظوراته(، وإباحة ١وتقليل األعمال، وتوسيع وجوبه، وجتويز النيابة فيه
ٌ                            والفوات، وأشباه ذلك تيسري ] أ/٣ [٣)باإلحصان(وتقدير كفارا�ا، وجتويز التحلل  َ َ

ّ                      جلبته مشقة ما سواه ْ َ َ.  

، وجتويز ٤لسنة كلها مرة واحدةوإجيابه تعاىل اجلهاد على الكفاية، ويف ا
ُّ                                                                                  التحرف لقتال والتحيز إىل فئة، والفرار ألكثر من الضعف، وإحالل الغنائم، ومتلك  ِ ُّ َ ََّ ٍَّ ِ ُّ

     النساء والصبيان، وقبول اجلزية، وأشباه ذلك تيسري جلبته مشقة ما سواه
                                                                  ّ ْ َ َ ٌ
ِ ِ.  

لتخيري  احلنث بقدر يسري، وا٥)عند(وعفوه تعاىل عن لغو اليمني وتكفريها 
ً                         بينها وبني املنذور جلاجا َ ََ

 والكتابة من غري وجوب ٧، واستحبابه تعاىل العتق والتدبري٦

  .ٌ                                وال حترمي، تيسري جلبته مشقة ما سواه

                                                           

 .٤/٢٠٤، واحلاوي الكبري، للماوردي ١/١٩٨املهذب، للشريازي : انظر ١

 ".وإباحة حمظوراته بالعذر:" هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ٢

 ".حصاراإل: "هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ٣

، وروضة الطالبني ٨/٣٠١ا�موع، للنووي :   وانظر قول الشافعية جبواز التحلل باإلحصار يف

٣/١٨١.  

، وحتفة احملتاج ١١/٣٥١فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي : انظر. وهو حممول على أقله ٤

٩/٢١٣. 

  " .قبل: "هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ٥

. ُ                                                      بل احلنث هو قول مجهور الشافعية؛ إذ جعلوها من رخص التقدمي  والقول جبواز أداء الكفارة ق

  .٥/٥٣١، وفتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي١١/١٧روضة الطالبني : انظر

هو ما حيصل بسبب التمادي يف اخلصومة والغضب، فيمنع املرء نفسه أو غريها من : َّ       اللجاج٦

ً                                              شيء أو حيث عليه، أو حيقق خربا غضبا بالتزام قربة ّ          هللا علي إن : ً                            بالفعل أو الرتك، فيقول مثالً
 .كلمته فعلي كذا

  وما ذكره امللوي من التخيري بني االلتزام باملنذور وبني الكفارة يف نذر اللجاج هو أصح األوجه 

، وحتفة ٨/٤٥٩، وا�موع، للنووي ١٢/٢٥٣فتح العزيز، للرافعي : انظر. عند الشافعية

  .١٠/٦٩احملتاج 

ُّ                                                                عليق العتق من مالك مبوته، ومسي تدبريا من الدبر؛ ألن املوت دبر احلياةت: التدبري ٧ ً .  

 .٤/٤٢٣حاشية البجريمي على شرح املنهج :   انظر



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

َ                                                       وإباحته تعاىل الطيبات، والشبع منها، والتداوي حىت بالنجس ُّ              ، وحل امليتة ١َّ ِ

ً                        للمضطر، وإتالف املكره ماال
، واحلرير ٣ري النقدين، وتلفظه بالكفر، وآالت غ٢

 الصرف، وأنواع الصيد، وإباحة الذبائح من كل مناكح، وأشباه ذلك تيسري جلبته 
 

                                                                         ٌ
ِ

ُ ِّ
  .مشقة ما سواه، واحلمد هللا وحده

  .ٌ                   هذا تيسري حلفظ الدين

فإحالل اهللا تعاىل البيع من غري إجياب له، وإطالقه يف األماكن : وأما األموال

َ                             واألزمان والرشداء، وإثبات ا َ ُ                                                  خليار فيه، مث جعله الزما، وإباحة الرد بالعيب، وخلف ُ ً
 الشرط، وجتويز اإلقالة، والتحالف، وتأجيل الثمن يف أي جنس وبأي قدر، والنهي عن 

                                                                             ُ
ٍ ِّ ٍِّ

َ                   والقرض والسلم٥، وإباحة العرايا٤[  ]العقود املؤدية  َّ ْ َ
َ          واحلوالة٦

ُّ         والصلح٧
َّ         والرهن٨

٩ 

                                                           

شرح مشكل الوسيط، البن : انظر. جواز التداوي بالنجاسات هو الصحيح من مذهب الشافعية١

  .٨/٢٦٢فعة ، وكفاية النبيه، البن الر٢/٥٥٢، وروضة الطالبني ٤/٦١الصالح

َ                                                                          اتفق الشافعية على جواز إتالف املكره مال غريه، ويف وجوب الضمان عليه وجهان عند  ٢
 .٧/٦٦التهذيب يف فقه الشافعية، للبغوي : انظر. الشافعية

أجاز الشافعية للرجل لبس خامت النحاس واحلديد وحلية السيف، وغريها مما يتخذ حلية للرجال  ٣

  .١/٢٣٢تعليقة، للقاضي حسني ال: انظر. من غري النقدين

  ".املؤدية إىل الربا:" ً                                     هكذا يف املخطوط، ولعل هناك سقطا، وهو٤

ً                                                                         بيع الرطب على رؤوس النخل أو العنب يف الشجر خرصا بتمر أو زبيب يف األرض كيال :  العرايا٥ ً

، ٢/٣٤، واملهذب للشريازي ٢٣٧اللباب، للمحاملي ص: انظر. فيما دون مخسة أوسق

  .٣/٥٢حلبيب شرح اخلطيب وحتفة ا

َ         السلم٦ فتح العزيز شرح : انظر. ً                                     عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجال: َّ

 .٤/٣٩١الوجيز

 .�٤/٤٢١اية احملتاج، للرملي : انظر. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إىل ذمة أخرى:  احلوالة٧

  .٢٦٠للحصين ص كفاية األخيار، : انظر. عقد تنقطع به خصومة املتخاصمني:  الصلح٨

ُ                                                       جعل عني مالية وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه:  الرهن٩ ٍ ً ّ ٍ اإلقناع، للشربيين : انظر. ْ

٢/٢٩٧. 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ّ        والضمان
  . سواهٌ                     ، تيسري جلبته مشقة ما١

َ                           وإحالله تعاىل اإلجارة واجلعالة
َ             والمساقاة٢ ُ

ذلك، وجتويز ] ب/٣[ وأشباه ٣

  عقود اإلرفاق، وجعلها غري الزمة كالوكالة
                                       ََ
ٍ ُ ْ

َْ            ، والشركة٥ِ          والقراض٤ ِّ
ّ           ، والعارية٦

، والوديعة، ٧

   وشرعية األوقاف، واهلبات، واهلدايا، واملواريث، والوصايا، وإحياء املوات، واللقط
                                                                            َ َُّ
ِ ِ َّ   .ةْ

ْ        الشفعة: - عندي -  ومن ذلك  ُّ
ّ                               ، وما يوهم ضررا فهو مشقة، ٩ِ          والقسمة٨ َ ً َ ُ

                                                           

ٍ                                                                   عقد يقتضي التزام دين ثابت يف ذمة الغري أو إحضار عني مضمونة أو بدن من : الضمان ١

 .٦٨منهج الطالب، لألنصاري ص : انظر. يستحق حضوره

 ام عوض معلوم على عمل معني معلوم أو جمهولالتز: َ       اجلعالة ٢
                                       ّ
أسىن املطالب، لزكريا : انظر. ِ

 .٢/٤٣٩األنصاري 

أن يدفع الرجل إىل آخر شجره ليقوم بسقيه وعمل سائر ما حيتاج إليه جبزء معلوم له :  املساقاة٣

 .١٤/٤٠٠ا�موع: انظر. من مثره

اإلقناع، : انظر. ىل غريه ليفعله يف حياتهتفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إ: الوكالة ٤

 .٢/٣١٩للشربيين 

لغة أهل احلجاز، ويقصد به عقد مشتمل على توكيل املالك اآلخر، وعلى أن يدفع : ِ         القراض٥

ٍ                                                                                    إليه ماال ليتجر فيه، والربح مشرتك بينهما، فخرج ليدفع مقارضته على دين عليه أو على غريه ً .

 .٦/٨٢حتفة احملتاج : انظر

ْ       لشركةا ٦ ، ١٤/٦٢ا�موع : انظر. ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع: ِّ

 .٢/٣١٦واإلقناع، للشربيين 

أسىن ملطالب، لزكريا : انظر. ّ                                                     إباحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع به بال مقابل مع بقاء عينه: العارية ٧

  .٢/٣٢٤األنصاري 

 قدمي على احلادث فيما ملك بعوضٍ                           حق متلك قهري يثبت للشريك ال: ُّ         الشفعة٨
                            َ
كفاية : انظر. ِ

 .٢/٣٦٣، وأسىن املطالب، لألنصاري ٢٨٤األخيار ص

، وغاية البيان، للرملي ٦/٣٢٦مغين احملتاج : انظر. متييز بعض األنصباء من بعض: القسمة ٩

 .٣٢٧ص



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ْ                                                                              فأصل الشركة غري ممنوع، وكل ذلك وأشباهه تيسري جلبته مشقة ما سواه، واحلمد هللا  َ َ ٌ ُّ َْ ِّ
  .وحده

  .هذا تيسري حفظ املال

ُ                                               فإباحته من غري إجياب، وإطالقه يف غري احملارم، وجتويزه:  وأما النكاح  مثىن ُ
ُ                                                                          وثالث ورباع، ومن غري معاينة، وإطالق االستمتاع به، وتفويضه لألولياء، وتقرير  ُ ُ ٍ

ْ                                                                         أنكحة املشركني، وجتويز فسخه بأسباب الفسخ، وإطالق الصداق يف اجلنس والقدر،  َُ ِ َّ ُ
ِ                                                                          وتشطريه أو إسقاطه باملفارقة، وإجياب القسم وحسن املعاشرة، وإباحة اخللع ُ ُ َْ ُْ ُ ُ ُ

ِ          والطالق ١

 الرجعة، ومطالبة الويل بالفيئة أو الطالق، وحترمي اإليالءو
                                                       ِ
ْ َْ ُِّ َّ

ِّ                ، وإعادة احلل ٣ِّ          والظهار٢ ِ ُ
ُ                                                                                      للمظاهر بالكفارة، وإجياب النفقات، وجعلها على املوسع قدره وعلى املقرت قدره،  ُُ َُ َِ ْ ْ َ ُ َّ َ ِ ِ

ُ                                               وأشباه ذلك تيسري جلبته مشقة ما سواه، واحلمد هللا َ َ ٌ.  
  .سلهذا تيسري حلفظ الن

ُ                                                         فالعصمة يف غري العمد احملض، ورعاية املماثلة، وحترمي المثلة، : وأما اجلنايات ْ ُ ُ
ِّ                                                                               وجتويز العفو والكفارات، وقتال البغاة، واإلعالم بأنه تعاىل مل جيعل فيما حرم دواء ُ ُُ ُ ْ

٤ ،
ٌ                          إمنا اخلمر داء وليست بدواء "و ْ                ، وجعل اإلمامة ٦، وأن التعريض ليس بقذف٥"َّ َ

                                                           

ٍ                                                           فرقة بني الزوجني ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع جلهة الزوج: اخللع ١ ٍ حتفة احلبيب، : رانظ. ٍ

  .٣/٤٨١للبجريمي 

ً                                                              حلف زوج على االمتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر: اإليالء ٢ فتح : انظر. ْ

  .٣٩٤/الوهاب

 أنت علي كظهر أمي، : أن يشبه الرجل زوجته مبن حترم عليه بالتأبيد، كأن يقول: الظهار ٣
                   ّ
ِ

، واإلقناع، للشربيين ١٠/٤٢٨احلاوي الكبري . ُّ                                        وخصوا الظهر بالذكر؛ ألنه موضع ركوب الزوج

٢/٤٥٥. 

، من ٧/١١٠ً                                                                 أخرجه البخاري يف صحيحه معلقا، كتاب الطب باب شراب احللواء والعسل ٤

  ".إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم:" قول عبد اهللا بن مسعود 

 من حديث ١٩٨٤م أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اخلمر، باب حترمي التداوي باخلمر برق ٥

  .طارق اجلعفي 

احلاوي الكبري، : انظر. واستثىن الشافعية من ذلك داللة قرينة الغضب على ذلك، فإنه كالصريح ٦

، والتهذيب، ٢٠/٧٢، وا�موع شرح املهذب ٦/٧٢، والوسيط، للغزايل ١١/١٣١للماوردي 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ُ                                                               على الكفاية، واعتماد الظاهر ولو باالجتهاد، وإثابة من أخطأ دون ] أ/٤[والقضاء  ُ
ٌ                                                                            تأثيمه، ورد شهادة املتهم، وقبول غريها، واليمني مع الشاهد، ورجل مع امرأتني،  ُ ُ َ ُّ

      والنسوة اخللص يف مواطنه، وأشباه ذلك تيسري جلبته مشقة ما سواه
                                                             ُ ْ َ َ ٌَ
ِِ َُّ.  

َّ           ِّ                      ومن جعل الد ية من هذا فلعل َ ِ َ َ َ ْ  ه واهم؛ أل�ا زاجرة عن ضرر ا�ين عليه، َ
                                     َّ
ٌ ُ

ِ                                                           وجابرة ما فات عليه، والعفو عليها دافع مضرة القتل عن اجلاين ُ ٌ.  

  .، واحلمد هللا"َ                                              وقد تقوم احلاجة مقام املشقة يف نظر عورة أو امرأة: " قال األئمة

  .ٌ                                   هذا تيسري حلفظ النفوس والعقل واألعراض

َّ               العادة تحكم": َّ                        اليت عرب عنها األئمة بقوهلموهي : القاعدة الثالثةَّ      وأما  َ ُ ُ"١ 

  :فمثاهلا من وجوه
                                                                                                                                          

 .٦/٢٢٢للبغوي 
ل كثرية تستند إىل حتكيم العرف للكشف عن هذه من القواعد الكربى اليت يرجع إليها يف مسائ ١

 .احلكم الشرعي يف املسألة

ّ                                                                         أن الناس إذا اختلفوا يف حكم أمر ال نص عليه قاطع، فإن للعادة يف نظر الشارع : ومعىن القاعدة ٍ

حاكمية ختضع هلا أحكام التصرفات، فتثبت تلك األحكام على وفق ما تقضي به العادة أو 

  .ٌّ                         نص شرعي خمالف لتلك العادةالعرف إذا مل يكن هناك 

  :ومن أدلة القاعدة

  .]١٩٩:األعراف[)  L K J I H G F E(: قوله تعاىل-١

  ".املراد ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم: "قال ابن السمعاين

  ]١٩:النساء[)  µ ´ ³ ² (: قوله تعاىل-٢

  "املراد ما يتعارفه الناس من مثل ذلك األمر: " قال املرداوي

  .أي مبا يقتضيه العرف" خذي ما يكفيك وولدك باملعروف:"  هلند بنت عتبةقوله -٣

  .١٧١٤، ومسلم يف صحيحه برقم ٣٨٢٥ أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 

، واألشباه والنظائر، البن الوكيل ٢/٣٩٩ّ                     ا�موع املذهب، للعالئي : انظر الكالم عن القاعدة يف

، ١/٨٩، واألشباه والنظائر، للسيوطي ٨/٣٨٥١التحبري ، و٢/٩٥، واملنثور، للزركشي ٤١ص

  .٢٧٠، والوجيز، للبورنو ص ١/٢٩٥، وغمز عيون البصائر ٤/٤٤٨وشرح الكوكب املنري 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

 من الصفات ١الرجوع إىل العرف والعادة يف معرفة أسباب األحكام: أحدها
َّ                     اإلضافية؛ كصغر ضبة َ ّ                                                        وكربها، وإطالق ماء وتقييده، وكثرة تغريه وقلته، وغالب ٢ِ ُِّ ٍ

   وبعده، وطول فصل يف السهو وقصرهِ                                 ، ونادر العذر ودائمه، وقرب منزله٣الكثافة
 

                                ِ َ
ِ

ْ َّ
٤ ،

 ، ومشقة احرتاز من جناسة مثال وسهولته، وتأيت ترتيب وضوء ٥َِّ                        وكثرة فعل أو كالم وقلته
                                                         ِ
ُ َ ِّ ً ٍ ُ

َ         منـغمس ُْ
ٍّ                                                           ، وزوال تغري ماء كوز مغموس، وبلوغ صيب، وحيض امرأة وطهرها٦ ْ َ ْ ُ

ْ        ، وقدر ٧
ُّ                                          ذلك ويأسها، وقوة خف وضعفه، وتكلب اجلوا َ َ ٍّ   ، وما يعد ساترا وطيبا٨رحُ

                        ً ْ
ِ ً ُ

ً          ، وخبيثا ٩
ً        وطيبا،         ومقابال بعوض، ومعلوما، وعينا، وتربح سوق، ومثن مثل، ومتغابنا به، وكفء  ّ

 
 

                                                                        ُ ً ً ًَ ْ ِ ِ
َ

ٍ
َ ّ ٍ ِ ً

                                                           

 .١/٢٧٦، وأنوار الربوق يف أنواء الفروق ٢/١٨٦قواعد األحكام: انظر ١

مسكه، مث توسع َّّ                                                              أصل الضبة أن ينكسر اإلناء، فيوضع على موضع الكسر حناس أو فضة لي ٢

الفقهاء وأطلقوه على كل ما يلصق به، وإن مل ينكسر، واملرجع يف صغرها وكربها العرف 

، والسراج الوهاج ١/١٢٤، وحاشية الشرواين ١/٣٠٩العزيز شرح الوجيز : انظر. والعادة

  .١١للغمراوي ص

  .١/٢٦٦التعليقة، للقاضي حسني : انظر. أي يف اللحية، فإنه يرجع فيه إىل العرف ٣

، و�اية احملتاج ٤٦منهاج الطالبني، للنووي ص: انظر. وهو أصح األوجه عند الشافعية ٤

٢/٢٧٧. 

 .يقصد يف الصالة ٥

ُ                                                                    أن املنغمس حتت املاء إذا نوى الوضوء أجزأه ذلك عند الشافعية، وحيكم حبصول : املقصود هنا ٦

مغين احملتاج : انظر. ريٌ                                                    الرتتيب؛ ألن املاء قد اتصل جبميع اجلسد، والرتتيب أمر تقدي

١/١٨١.  

الوسيط، للغزايل : انظر. وأصح األوجه عند الشافعية أن عادة املرأة يف ذلك تثبت مبرة واحدة ٧

 .٢/٤٠١، وا�موع، للنووي ١/٥٠٢

ُ                                                                                  مل خيتلف الشافعية يف أنه ال يكتفى باملرة الواحدة يف األمور املشرتطة يف التعلم يف كلب الصيد،  ٨
، ٩/٩٧ا�موع، للنووي : انظر. لك من العادة املتكررة حىت حيصل التعلمبل البد يف ذ

 .٥/١٥٣، والغرر البهية٤٤واألشباه والنظائر، البن الوكيل ص

 .أي للمحرم ٩



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ٍ                               ومؤنة، وكسوة وسكىن مثل، ] ب/٤ [١ِ                                      نكاح، وزمان �يؤ زفاف، وحفظ ماشية وزرع ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ
 ومردود ظرف هدية

                ّ
   ، وفرس غاز، ونيل خطر ٢ِ

                       ٍَ َ
ٍ ً                               وقابال له، وما يليق حبال شخص من ٍ

ِ                                                       حتمل بنوة، وصدقه يف دعواه أو حتمل كثري دية أو منعه،  َْ ُّ ْ ُُّ                ترد الشهادة ويف عداوةِ
ُ                      واحلكم، وأكثر مدة احلمل

  ، وما هو تأخري وبطء حركة وقراءة وحنو ذلك٣
                                        ٍ ٍ
ُ ٌ.  

ُ                                                       الرجوع إىل العادة يف معرفة فعل غري منضبط رتبت عليه األحكام: وثانيها
٤ 

ٍ                                                                      كالقبض واإلحياء واحلرز، وإعراض عن معدن ومتحجر ومال ومعاقدة وحنو ذلك،  ٍ ِّ ِ

   وكاإلذن يف الضيافات، وإباحة حنو أكل وشرب دابة، ودخول بيت ومحام، والتبسط 
   

                                                                          ُّ ََّ
ٍ َّ

ٍ ِ ِ ِ ِ ِ

  .مع األصدقاء، وأشباه ذلك

ً                                                                    وما يعد بيعا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا وتفرقا ورفاقا ً ً ً ًِ ُّ ْ َ ًَّ ً ّ                         يـبعد فيه التدليس، ُ ُ َْ
  ومعروف املعاشرة، وتصرف املالك، وانتفاع عارية، وحفظ وديعة

 
                                                      ٍ ّ

ُ
ُّ

ٍ                 ، وجتارة، وقراض ٥ ِ

    وعمل مساقاة، وصيغة إجارة، وصغار ذمي، وناقض عهد، وموجب لوث
                                                             َْ ٍّ ّ
ِ ِ َ َ

ِّ              وردة، وحنو ٦

  .ذلك

                                                           

. نعم: يف األخذ بالعادة يف حفظ الزروع وإمساك املواشي وجهان عند الشافعية، أصحهما ١

  .١٠/١٩٦روضة الطالبني : انظر

ً                                                                   أنه إذا بعث اهلدية يف ظرف مل جتر العادة برده فإنه يكون هدية أيضا عند : ذلكاملقصود ب ٢ ّ
ّ                                       الشافعية، وإن جرت العادة برده وجب رده ّ                ، وا�موع املذهب ٥/٣٦٨روضة الطالبني : انظر. ّ

٢/٤٠٩. 

. ً                                                                                يرى الشافعية أن أكثر مدة احلمل أربع سنوات؛ استنادا إىل العرف املتكرر من بعض النساء ٣

  .١١/٣٩٤حبر املذهب : نظرا

، واملنثور، ١/١٩٨، واألشباه والنظائر، البن السبكي ٧/٤٠جمموع الفتاوى، البن تيمية : انظر ٤

 ٢/٩٦للزركشي

  . فتحمل األلفاظ يف الودائع على حرز املثل الذي جرت به العادة ٥

اعة فيوجد بينهم أن يوجد القتيل يف حملة أعدائه وال خيالطهم غريهم، أو يزدحم مج: ْ      اللوث ٦

، ومغين ٢٦٦التنبيه، للشريازي ص: انظر. ّ                                            قتيل، أو يتفرق مجاعة عن قتيل يف دار أو حنو ذلك

 .٥/٣٨٢احملتاج 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

 الرجوع إىل العادة، يف ختصيص عني أو فعل أو مقدار حيمل اللفظ: وثالثها
 كألفاظ األميان واألوقاف والوصايا والتفويضات والدينار والدرهم والصاع ١عليه

ُّ          والقلة٢والوسق
َ           واألوقية٣ ْ

  .  وحنو ذلك٤

ُ        األعمال ": بقوهلم] أ/٥[َّ                       وهي اليت عرب عنها األئمة : القاعدة الرابعة
ِ           لمقاصدها ِ   : فمثاهلا من وجوه"٥ِ

                                                           

، ٣/١٤، وأنوار الربوق يف أنواء الفروق ٢/١٠٧قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم : انظر ١

 .٢/٤١١ا�موع املذهب، للعالئي 

: انظر. ً      لرتا١٦٥ّ                                            حكي اإلمجاع على ذلك، وقدره بعض املعاصرين بـ ً               ستون صاعا، وقد: الوسق ٢

  .١٢٨، واإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان ص ٣/٢١٢احلاوي الكبري 

ّ                                                                                ذكر بعض الشافعية أن القلة تسع قربتني أو قربتني وشيئا، وقدرها بعض املعاصرين حبوايل  ٣ ً ِ١٥٤ 

، واإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل ١/٣٠ الشافعي البيان يف مذهب: انظر. ً    لرتا

 .١٠٧واألوزان ص 

ّ                                        أربعون درمها، وقدرها بعض املعاصرين بـ -بضم اهلمزة وتشديد الياء- : األوقية ٤ . ً        غراما٩٣.٣١٢ً

، واإليضاحات العصرية ٩/٣٧٣، وبيان املذهب، للعمراين ٩/٣٧٩حبر املذهب : انظر

 .١٥٥وزان ص للمقاييس واملكاييل واأل

هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكربى اليت يدور عليها الفقه، وملا كانت مرتبطة بالنية استفتح  ٥

�ا معظم من تكلم عن القواعد الفقهية، ولذا عد اإلمام الشافعي احلديث املثبت للقاعدة 

سب العبد يقع ثلث العلم، ووجهه بعضهم بأن املقصود أن ك" إمنا األعمال بالنيات" وهو 

  .بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد األقسام الثالثة

أن التصرفات الصادرة من املكلف سواء كانت قولية أو فعلية ختتلف نتائجها : ومعىن القاعدة

  .وآثارها الشرعية املرتتبة عليها باختالف قصد املكلف وغايته من تلك التصرفات

  :من أدلة القاعدة

   . ] ٥ :      البینة [   )               i h   o n m l k j   ( :         قوله تعاىل- ١

     = . ]  ٢٩ :      األعراف [   )         Ä Ã Â Á   ( :         قوله تعاىل- ٢



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ِّ                              أن العبادات كلها ال مييزها عن: أحدها ُ  العادات، وال مييز رتب العبادات َّ
َ                                            حيرز جزيل ثوا�ا إال النية اخلالصة من كل شائبة بعضها من بعض إال النية، وال ُ

١.  

 أن كنايات العقود وكل أداء ملتبس وحنو ذلك مفتقر إىل النية : وثانيها
                                                            ٌ
َِ ُ َّ َّ

ِّ       املميزة
َّ                                        ، وأما كو�ا مقربة إىل اهللا تعاىل من حيث إ�٣ ولو من كافر٢ ا موصلة إىل عبادته َّ

  .وحنو ذلك فمختص باملسلم

َّ                                                            أن املباحات كلها ال تتميز عن املعاصي وحنوها إال بنية، ورمبا صارت : وثالثها

ّ                                                                         قربة بنية قبول رخصة اهللا العظيم، واالستعانة �ا على ذكره وشكره وحسن عبادته، 
  .وحنو ذلك

    وترك القاضي حسني هذه؛ لعلة االستغناء عنها بأن
                                             َّ ِّ ِ
ُ                  العادة حتكم، َ ّ  ٤)بغري(َُ

ً                                         مثال ال تسمى يف العادة وضوء وال قربة وال ٦)وكناية (٥)ومباح(ْ              املنوي من غسل  ً ً

                                                                                                                                          

          مــن حــديث  ١                           أخرجــه البخــاري يف صــحيحه بــرقم   "                   إمنــا األعمــال بالنيــات   :"  ملسو هيلع هللا ىلص     قولــه - ٣  = 

   .              عمر رضي اهللا عنه

                               ، واألشـــباه والنظـــائر، البـــن الـــسبكي    ٢٥٥ / ١            ا�مـــوع املـــذهب   :                        انظـــر الكـــالم عـــن القاعـــدة يف

                   ، وشرح الكوكب املنـري  ٨ / ١                            ، واألشباه والنظائر، للسيوطي    ٤٧٤ / ٣                ، وتشنيف املسامع   ٥٤ / ١

ــــصائر   ٤٧                             ، واألشــــباه والنظــــائر، البــــن جنــــيم ص   ٤٥٤ / ٤            ، والــــوجيز،   ٩٧ / ١                    ، وغمــــز عيــــون الب

   .   ١٦٤         للبورنو ص

، ١/٣٦٥، وقواعد األحكام، للعز بن عبد السالم ٣/٦٢كفاية النبيه، البن الرفعة : انظر ١

  .١٤١رايف ص واألمنية يف إدراك النية، للق

  ٨٣/ ١، واألشباه والنظائر، البن السبكي ١/٢٩٠ا�موع املذهب : انظر ٢

 .٣/٢٧٠، وأسىن املطالب ١٠/٣٥٧، وحبر املذهب ٩/٣٠٢احلاوي الكبري : انظر ٣

 "فغري:" هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ٤

 ٣/٤٧٤ املسامع هكذا يف املخطوط، وسياق الكالم ال يقتضيه، وما ذكره الزركشي يف تشنيف ٥

 .لعله أقرب للصواب" وصالة: "وهو لفظ

 ".وكتابة:" هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب ٦



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ِّ                                     عقدا، ولذلك قـرنا بينهما يف الشعر ََّ ً.  

ُ               اليقين ال يزال ((: َّ                            وهي اليت عرب عنها األئمة بقوهلم: القاعدة الخامسةوأما 
  : فلها أمثلة))١بالشك

 األحكام عن املكلف يقني، فال يزال بالشك بل بدليل مثبت انتفاء: أحدها
ُ                                                له، أو لسببه؛ إذ ال حكم إال بشرع كما قرر يف موضعه ٍ

ُ                          ، والدليل املثبت له منطوق ٢
َ                                     لسببه البينات وعيان حنو الزوال وآالت ] ب/٥[ٍ                                 وحي أو مفهومه أو معقوله، واملثبت  ّ

  .املواقيت

                                                           

ً                                                                                   هذه القاعدة من أكثر القواعد الكربى تطبيفا، إذ تدخل يف مجيع أبواب الفقه، وذكر السيوطي  ١

 .أن املسائل الفقهية املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه

ً                                                                   إذا ثبت أمر من األمور يقينا أو رجحانا مث طرأ على املكلف شك أو وهم يف أنه : ومعىن القاعدة ً

زوال ذلك اليقني، فال يلتفت إليه، فيستصحب األصل املتيقن، وحيكم ببقاء األمر على ما 

  .ثبت عليه، وال يزيله شك طارئ عليه، واالستصحاب حجة

  :أدلة القاعدة

   )             8 9 : ; >                         + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 (  :           قول���ھ تع���الى- ١

   ]  ٢٨ :     النجم [

ّ                                  الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف ُ             شكي إىل النيب : عن عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه قال-٢ ُ

ً                                ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا:" الصالة، فقال ً."  

  "واحلديث أصل يف إعمال األصل، وطرح الشك:" يقول ابن دقيق العيد

ّ                                                    كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم خيتلفون يف :" العيداإلمجاع، قال ابن دقيق -٣

  ".كيفية استعماهلا

ّ                ، وا�موع املذهب ١/٦٥إحكام األحكام، البن دقيق العيد : انظر الكالم عن القاعدة يف
، ١/٥٠، واألشباه والنظائر، للسيوطي ١/١٣٨، واألشباه والنظائر، البن السبكي ١/٣٠٣

  .٧٩، البن جنيم ص واألشباه والنظائر

، ورفع النقاب، للشوشاوي ٣/١٨١، واإل�اج، البن السبكي ١/٣٠٥ّ             ا�موع املذهب : انظر ٢

١/١١١. 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

ٌ                                ها من اإلنسان يقني، فال يزال بالشكانتفاء األفعال، وعدم وقوع :وثانيها
١.  

ٌ                                           ثبوت األحكام عند متام سببها املقتضى يقني شرعي: وثالثها ٌ
، فال يزال ٢

 بالشك، بل مبانع يزيل تيقنه أصل عدمه، ومن أجل هذا ال يصرف اللفظ عن حقيقته 
                                                                          ِ
َ ُُّ

ٍّ                                                                 من مشول عام، ووجوب مأمور، وحرمة منهي، وغري ذلك إال ملعارض أرجح، وال  يزول ٍّ
ً                                                                       حكم فعل الوضوء مثال إال لناسخ فعل آخر كحدث، والتسليم من الصالة مثال سبب  ًَ
ٍ                                                                        للحكم برباءة املكلف منها؛ ألنه ظاهر يف أن املكلف مل خيل بركن، فال يزال بشك  ّ ُ َّ َّ

ُّ                                 فيه بل بيقني وتذكر، وباهللا التوفيق ٍ.  
ال يسقط ": َّ                            وهي اليت عرب عنها األئمة بقوهلم: القاعدة السادسةوأما 

  .٤"ُ                            إذا مل تدركه كله فال ترتكه كله: "ة بقوهلمّ         ، والعام"٣الميسور بالمعسور

                                                           

، ورفع النقاب ١/١٥٧، واألشباه والنظائر، البن السبكي ٣/١٤٨شرح خمتصر الروضة : انظر ١

١/١١١. 

 .١/٣٠٦، وا�موع املذهب ٣/١٤٨شرح خمتصر الروضة : انظر ٢

ّ                                                                                   هذه القاعدة من أشهر القواعد املستنبطة، وقد عدها كثري من العلماء من القواعد الكلية  تعد٣
ّ                                                                          غري الكربى، ويالحظ أن املصنف قد أوردها ضمن القواعد الكربى، ومل أقف على من عدها 

 .من القواعد الكربى يف املذهب، وغالب من أوردها ذكرها ضمن القواعد الكلية غري الكربى

ّ                                                                     أن األمر الذي يستطيع املكلف فعله وهو يسري عليه ال يسقط مبا شق فعله عليه : عدةومعىن القا ٌ
من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز :" أو عسر، يقول العز بن عبد السالم

  ".عن بعضه، فإنه يأيت مبا قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه

  :ومن أدلة القاعدة

   ]   ٢٨٦ :      البقرة [   )   ®            § ¨ © ª » ¬  (   :         قوله تعاىل- ١

أخرجه " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا �يتكم عن شيء فاجتنبوه:" ملسو هيلع هللا ىلصقوله -٢

  .١٣٣٧، ومسلم يف صحيحه برقم ٧٢٨٨البخاري يف صحيحه برقم 

، وقواعد األحكام، للعز بن عبد السالم ٤٦٨الغياثي، للجويين ص: انظر الكالم عن القاعدة يف

، واملنثور، ١/١٥٥، واألشباه والنظائر، البن السبكي ١/١١٨بن السبكي ، واإل�اج، ال٢/٥

، ١/١٥٩، واألشباه والنظائر، للسيوطي ٢/٤٨، والقواعد، للحصين ١/٢٣٠للزركشي 

  .٣٩٦والوجيز، للبورنو ص 

= ً                                                                                اشتهرت هذه القاعدة على ألسنة العلماء أيضا، حيث جاءت بألفاظ خمتلفة، منها ما ذكره  ٤



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  :فمثاهلا من وجوه

ُ                                                       من عسر عليه اعتماد اليقني ال يسقط عنه ميسور الظن الظاهر: أحدها َ
؛ ١

بلة والوقت، واحلاكم واملفيت جيتهد، وكالطالب ِ                                 كاملصلي جيتهد يف األواين والثياب والق

ّ                                                                   أو مال بتسبب، وكالغازي حيضر الصف، واهللا املستعان وعليه التكالن، وال ٍ      لعلم  ُ ٍ ُّ ٍ

ِ                                                   يسقط ميسور ظن حيج ذلك مبعسور اليقني، واحلمد هللا وحده ُّ َُ ٍّ.  

 من عجز عن حتصيل املصاحل : وثانيها
                      ِ
كلها فعل املمكن منها، فمن ] أ/٦[َ

ة من ال يسقط عسر عليه شرط كطهارة حدث أو خبث، أو استقبال، أو سرت عور
عنه ميسور األركان والسنن، ومن عسر عليه بعض األركان ال يسقط عنه ميسور 

  .الباقي، فنحو التالوة والصدقة وقيام الليل والصيام أوىل

 على الكثري، ْ           إذا مل تقدر: " يسري، فقالٍ       ق بشيءّ                      عوتب بعضهم، وقد تصد
العاصي يأمر باملعروف : ألئمة، حىت قال ا٢"َّ                                   ومل تتصدق بالقليل تعطلنا عن اخلري كله

   .٣وينهى عن املنكر، وال يسقط ميسوره مبعسور العمل

ُ                                                           من عسر عليه اجتناب املفاسد كلها اجتنب املتيسر، وال يسقط عنه : وثالثها َ
  .ميسور االجتناب مبعسوره

ودخول هذه القاعدة يف كل أمر ديين أو دنيوي علمي أو عملي اجتاليب أو 
                                                                                                                                          

". ما ال يدرك جله ال يرتك كله:" ، ومنها"ّ                        ما ال يدرك كله ال يرتك جله: " نهاّ          امللوي، وم=

، وشرح مشكل الوسيط، البن الصالح ١/٣٢املسالك شرح موطأ مالك، للمعافري : انظر

 .١/١٠٥، والنبوات، البن تيمية ٣/٢٦

ِ                      ، والقواعد، للمقري ١/١٢٩تبصرة احلكام، البن فرحون : انظر ١ ّ َ١/٢٨٩.  

ف على هذا الكالم بنصه، وإمنا جاء حنوه من شعر محاد عجرد من الشعراء العباسيني، مل أق ٢

 :حيث قال

  ٍ                                                               إذا تكرمت عن بذل القليل ومل          تقدر على سعة مل يظهر اجلود

  .٢/٢١٣وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان :  انظر

غذاء : انظر. ي عن املنكر هو قول مجهور العلماءعدم اشرتاط العدالة يف األمر باملعروف والنه ٣

 .١/١٦٧األلباب، البن العريب 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

    إمنا أسقط ذكرها القاضي حسني وغريه؛ لتوهم اعتناء بقوهلماجتنايب ال خيفى، و
                                                    ٍ ِ ُّ َ
ِ َّ :

ّ                                           ، واالكتفاء به عنها، وليس كافيا عند التأمل"املشقة جتلب التيسري" ً
، واحلمد هللا ١

  .وحده

  .انتهى كالمه رحمه اهللا

  

ً                                                                  والحمد هللا أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا، وسرا وعالنية، حمدا كثيرا ً ً ً ًً ً ً.  

                                                           

بأن قاعدة " امليسور ال يسقط باملعسور" و" املشقة جتلب التيسري: " ّ                   فرق بعضهم بني قاعديت ١

املشقة جتلب التيسري تشمل إسقاط التكليف واالنتقال إىل بدله أو التخفيف منه، أما قاعدة 

: انظر. سقط باملعسور ليس فيها إسقاط التكليف وإمنا اإلتيان مبا يقدر عليه منهامليسور ال ي

 .٢٩٦امليسور ال يسقط باملعسور، للدكتور مصطفى اجلهاين ص : القاعدة الفقهية



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

  والمراجعثبت المصادر

تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف :  املؤلفاإلبهاج شرح المنهاج، )١

  .هـ١٤١٦بريوت، - دار الكتب العلمية :السبكي وابنه تاج الدين، الناشر
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن،  )٢

 .م١٩٩٤:اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: الناشر

عبد الغفار . د: أمحد بن عماد الدين األفقهسي، حتقيقداب األكل، آ )٣
 .هـ١٤٠٧الثانية : بريوت، ط- دار الكتب العلمية: البنداري، الناشر

حممد :  زكريا حممد األنصاري، حتقيقأسنى المطالب شرح روضة الطالب، )٤

 .دار الكتاب، بدون رقم طبعة أو تاريخ: األزهري الغمراوي، الناشر
دار : تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشروالنظائر، األشباه  )٥

 هـ١٤١١األوىل : بريوت، ط-الكتب العلمية

دار :  جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، الناشراألشباه والنظائر، )٦
 هـ١٤١١األوىل : بريوت، ط-الكتب العلمية

: ، حتقيق"ابن جنيم احلنفي"وف بـ زين الدين بن إبراهيم املعراألشباه والنظائر، )٧

 .هـ١٤١٩األوىل : دار الكتب العلمية، بريوت، ط: زكريا عمريات، الناشر
: ، الناشر"ابن الوكيل"صدر الدين حممد بن مكي املعروف بـاألشباه والنظائر،  )٨

 .هـ١٤٢٣األوىل : دار الكتب العلمية، ط

، ١٥: م للماليني، طخري الدين حممود بن حممد الزركلي، دار العلاألعالم،  )٩
 .م٢٠٠٢تاريخ 

ّ          ويل الدين إفهام األفهام بمعاني عقيدة شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم،  )١٠
بريوت، -دار الكتب العلمية: أمحد رجب أبو سامل، الناشر.د: امللوي، حتقيق

 .هـ١٤٤١الوىل : ط

مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  )١١

بريوت، بدون رقم - دار الفكر: مكتب البحوث بدار الفكر، الناشر: يقحتق
 .طبعة أو تاريخ

مساعد : شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيقاألمنية في إدراك النية،  )١٢

 .هـ١٤٠٨األوىل : مكتبة احلرمني، ط: الصاحل، الناشر



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

حسن .د: يقأمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقإنباء الغمر بأبناء العمر،  )١٣
 .م١٩٦٩الرابعة : مصر، ط-حبشي، ا�لس األعلى للشؤون اإلسالمية

أبو الفضل حممد األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط،  )١٤

 .م١٨٦٥بريل، - ليدن: بن القيسراين، ط
حممد السراج : ، شهاب الدين أمحد القرايف، حتقيقأنوار البروق في أنواء الفروق )١٥

 .هـ١٤٢١األوىل :  القاهرة، ط-  دار السالمو علي مجعة،

صبحي حالق، .داإليضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل واألوزان،  )١٦
 .هـ١٤٢٨األوىل : مكتبة اجليل اجلديد، ط: الناشر

دار –لبدر الدين حممد بن �ادر الزركشي  –البحر المحيط في أصول الفقه )١٧

 .هـ١٤١٤األوىل :  ط–الكتيب 
: ّ                                   أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي، حتقيقلتفسير، البحر المحيط في ا )١٨

 هـ١٤٢٠دار الفكر : صدقي مجيل، الناشر

طارق .د:  أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروياين، حتقيقبحر المذهب، )١٩
 .م٢٠٠٩األوىل : دار الكتب العلمية، بريوت، ط: السيد، الناشر

بو بكر بن مسعود الكاساين، عالء الدين أبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  )٢٠

 .هـ١٤٠٦الثانية : دار الكتب العلمية، بريوت، ط: الناشر
حممد أبو : بدر الدين حممد بن �ادر الزركشي، حتقيقالبرهان في علوم القرآن،  )٢١

 .م١٩٥٧األوىل : الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط

قاسم النوري، : اين، حتقيقأبو احلسني حيىي بن أيب اخلري العمربيان المذهب،  )٢٢
 .هـ١٤٢١األوىل : دار املنهاج جدة، ط: الناشر

 - للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي- تاج العروس من جواهر القاموس )٢٣

 .دار اهلداية: جامع الرتاث، الناشر: حتقيق
، إبراهيم بن علي بن تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام )٢٤

 .هـ١٤٠٦األوىل : مكتبة الكليات األزهرية، ط: فرحون، الناشر

 – أليب احلسن عالء الدين علي بن سليمان املرداوي –التحبير شرح التحرير  )٢٥
 مكتبة –أمحد السراح . عبد الرمحن اجلربين ود.عوض القرين و د. د: حتقيق

 .هـ١٤٢٤األوىل :  ط–الرشد 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

دار :  أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، الناشر المنهاج،تحفة المحتاج شرح )٢٦
 .إحياء الرتاث العريب، بدون رقم طبعة أو تاريخ

 بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، )٢٧

مكتبة قرطبة، : عبد اهللا الربيع، الناشر.سيد عبد العزيز، د.د: الزركشي، حتقيق
 .هـ١٤١٨األوىل : ط

ّ                                    القاضي أبو علي احلسني بن حممد املروذي، لتعليقة على مختصر المزني، ا )٢٨
مكة، بدون -مكتبة نزار الباز: علي معوض وعادل عبد املوجود، الناشر: حتقيق

 .رقم طبعة أو تاريخ

:  حممد بن أمري احلاج، دار الكتب العلمية، طالتقرير والتحبير شرح التحرير، )٢٩

 هـ١٤٠٣الثانية، 
عامل : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، الناشرفقه الشافعي، التنبيه في ال )٣٠

 .الكتب

أمحد رافع الطهطاوي، مطبعة التنبيه واإليقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ،  )٣١
 .هـ١٣٤٨دمشق، - الرتقي

علي : أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيقالتهذيب في فقه الشافعية،  )٣٢

األوىل : بريوت، ط- دار الكتب العلمية: رمعوض وعادل عبد املوجود، الناش
 .هـ١٤١٨

، حممد بن جرير الطربي، "تفسري القرآن"جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٣٣

 .دار هجر: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر.د: حتقيق
: زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب، حتقيقجامع العلوم والحكم،  )٣٤

 .هـ١٤٢٩األوىل : دمشق، ط- دار ابن كثري: رماهر الفحل، الناش.د

مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر،  )٣٥
األوىل : بريوت، ط-إبراهيم عبد ا�يد، دار ابن حزم: السخاوي، حتقيق

 .هـ١٤١٩

 .هـ١٤١٥دار الفكر، : سليمان بن حممد البجريمي، الناشرحاشية البجيرمي،  )٣٦
 دار الكتب – للشيخ حسن العطار – على جمع الجوامعحاشية العطار  )٣٧

 .هـ١٤٢٠ –األوىل :  ط– بريوت –العلمية 



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

دار ابن اجلوزي، : ، عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين، الناشرالحاوي الصغير )٣٨
 .هـ١٤٣٠األوىل : ط

أبو احلسن علي بن ممد املاوردي، الحاوي الكبير شرح مختصر المزني،  )٣٩

بريوت - دار الكتب العلمية: و عادل عبد املوجود، الناشرعلي معوض : حتقيق
 .هـ١٤١٩

أبو الفضل أمحد بن حجر العسقالين، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة،  )٤٠

الثانية : حيدر أباد، ط- عبد املعيد خان، جملس دائرة املعارف العثمانية.د: حتقيق
 .م١٩٧٢

هيم بن عي بن فرحون، إبراالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب،  )٤١

 القاهرة، بدون رقم طبعة -دار الرتاث: حممد األمحري أبو النور، الناشر.د: حتقيق
 .أو تاريخ

دار الغرب : حممد حجي، الناشر: شهاب الدين أمحد القرايف، حتقيقالذخيرة،  )٤٢

 .اإلسالمي، بريوت، بدون رقم طبعة أو تاريخ
حممد بن أمحد األفقهسي، ريعة، الذريعة إلى معرفة األعداد الواردة في الش )٤٣

: بريوت، ط- عادل عبد املوجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية: حتقيق

 .م١٩٩٢األوىل 
 املكتب – أليب زكريا حيىي بن شرف النووي – روضة الطالبين وعمدة المفتين )٤٤

 .هـ١٤٠٥الثانية :  بريوت،  ط–اإلسالمي 

 -بن علي الشوشاويأبو علي احلسن  –رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  )٤٥
مكتبة الرشد، :  الناشر- عبد الرمحن اجلربين. أمحد السراح و د. د: حتقيق

 .هـ١٤٢٥:  ط- الرياض

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالمنا الحكيم الخبير،  )٤٦
 .القاهرة- مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، مطبعة بوالق

مكتبة : حممد ناصر الدين األلباين، الناشرسلسلة األحاديث الصحيحة،  )٤٧

 .هـ١٤١٥املعارف 
حممد عبد القادر : أمحد بن علي املقريزي، حتقيقالسلوك لمعرفة دول الملوك،  )٤٨

 .هـ١٤١٨األوىل : عطا، دار الكتب العلمية، ط



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

حممد فؤاد عبد :  حتقيق– أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين – سنن ابن ماجة )٤٩
 . بريوت–الفكر  دار –الباقي 

حممد : أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، حتقيق: ، املؤلفسنن البيهقي الكبرى )٥٠

  .هـ١٤٢٤- بريوت، الطبعة الثانية- عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
شعيب :  حتقيق–أليب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب  –سير أعالم النبالء  )٥١

التاسعة :  ط– بريوت – الرسالة  مؤسسة–األرناؤوط وحممد نعيم العرقسوسي 

 .هـ١٤١٣
: بريوت، ط- حممد بن حممد خملوف، دار الكتب العلميةشجرة النور الزكية،  )٥٢

 .هـ١٤٢٤األوىل 

عبد احلي أمحد ابن العماد :  املؤلفشذرات الذهب في أخبار من ذهب، )٥٣
األوىل :  دمشق، ط- دار ابن كثري: حممود األرناؤوط، الناشر: احلنبلي، حتقيق

 .هـ١٤٠٦

 للعالمة حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف بـ – شرح الكوكب المنير )٥٤
 – مكتبة العبيكان–ّ          نزيه محاد . َ                حممد الزحيلي و د. د:   حتقيق–" ابن النجار"

 . ه١٤١٨

  :       حتقيــق–                                   جنــم الــدين ســليمان بــن عبــد القــوي الطــويف –                  شــرح مختــصر الروضــة  )  ٥٥
        الرابعـــة   :    ط-        الريـــاض–            ســـسة الرســـالة     مؤ–                         عبـــد اهللا بـــن عبـــد احملـــسن الرتكـــي   .  د

  .  هـ    ١٤٢٤

، "ابن الصالح"أبو عمرو عثمان الشهرزوري املعروف بـشرح مشكل الوسيط،  )٥٦
األوىل : الرياض، ط- دار كنوز إشبيليا: عبد املنعم بالل، الناشر.د: حتقيق

 .هـ١٤٢١

حممد بن إمساعيل البخاري، ، "الجامع المسند الصحيح"صحيح البخاري  )٥٧
  .هـ١٤٢٢األوىل سنة: د زهري الناصر، دار طوق النجاة، طحمم: حتقيق

 مسلم بن احلجاج القشريي، ،"المسند الصحيح المختصر"صحيح مسلم  )٥٨

  .حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: حتقيق
مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  )٥٩

 .بريوت- اةالسخاوي، دار مكتبة احلي



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

نور الدين شريبة، : ّ                                     سراج الدين عمر بن علي بن امللقن، حتقيقطبقات األولياء،  )٦٠
 .هـ١٤١٥الثانية : القاهرة، ط- مكتبة اخلاجني: الناشر

  :       حتقيـق–                                  أليب نصر عبد الوهاب بن علي السبكي –                       طبقات الشافعية الكبرى  )  ٦١

  :    ط–      مـــصر –              هجـــر للطباعـــة –             حممـــود الطنـــاحي   .      و د-               عبـــد الفتـــاح احللـــو  .  د
  . م    ١٩٩٢        الثانية 

      احلــافظ   :       حتقيــق-                                  أبــو بكــر بــن أمحــد املــشهور بقاضــي شــهبة-              طبقــات الــشافعية  )  ٦٢

  .  هـ    ١٤٠٣     األوىل   :                   عامل الكتب، بريوت، ط  :                       عبد العليم خان، الناشر
  .    بريوت-                 دار الكتب العلمية-                  حممد بن علي الداودي                طبقات المفسرين،   )  ٦٣

  :                       د بـن أمحـد العيـين، الناشـر             بـدر الـدين حممـو                             عمدة القاري شرح صحيح الباري،   )  ٦٤

  .    بريوت-                     دار إحياء الرتاث العريب
                                   مشــس الــدين حممــد بــن أيب العبــاس الرملــي،                                غايــة البيــان شــرح زيــد بــن أرســالن،   )  ٦٥

  .                دار املعرفة، بريوت  :       الناشر

مشس الدين حممد بن أمحد السفاريين، غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب،  )٦٦
 .هـ١٤١٤الثانية : مؤسسة قرطبة، ط: الناشر

 .زكريا األنصاري، مطبعة امليمنة، بدون تاريخالغرر البهية شرح البهجة الوردية،  )٦٧

دار الكتب :  شهاب الدين أمحد بن حممد احلموي، الناشرغمز عيون البصائر، )٦٨
 .هـ١٤٠٥األوىل : بريوت، ط-العلمية

أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا ، "َُّ                           غياث األمم في الثياث الظلم"الغياثي  )٦٩

الثانية : مكتبة إمام احلرمني، ط: عبد العظيم الديب، الناشر: اجلويين، حتقيق
 .هـ١٤٠٦

زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  )٧٠

 .هـ١٤١٧األوىل : دار ابن اجلوزي، ط: طارق عوض اهللا حممد، الناشر: حتقيق
علي : الكرمي بن حممد الرافعي، حتقيقأبو القاسم عبد فتح العزيز شرح الوجيز،  )٧١

األوىل : بريوت، ط- دار الكتب العلمية: معوض وعادل عبد املوجود، الناشر

 .هـ١٤١٧
زكريا حممد األنصاري، مطبوع مع حاشية فتح الوهاب شرح منهج الطالب،  )٧٢

 .دار الفكر بريوت، بدون رقم طبعة وال تاريخ: اجلمل، الناشر



    

 
 

 

 
  

 
 

١٠٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

إحسان عباس، دار : د بن شاكر بن أمحد، حتقيقحمم:  املؤلففوات الوفيات، )٧٣
 .م١٩٧٣بريوت، الطبعة األوىل - صادر

حممد رمزي، اهليئة املصرية العامة .دالقاموس الجغرافي للبالد المصرية،  )٧٤

 .للكتاب
  .           طبعة قدمية–                          حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي   –                القاموس المحيط  )  ٧٥

:  عبد اهللا بن محيد، الناشرأمحد بن:  حتقيق، حممد بن حممد املقريالقواعد،  )٧٦

 .مركز إحياء الرتاث جبامعة أم القرى
عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم قواعد األحكام في مصالح األنام،  )٧٧

:  دمشق، ط- دار القلم: نزيه كمال محاد وعثمان مجعة، الناشر: السلمي، حتقيق

 .هـ١٤٢١األوىل 
الثالثة : الرياض، ط- دار القلم: علي بن أمحد الندوي، الناشرالقواعد الفقهية،  )٧٨

 .هـ١٤١٤

األوىل : الرياض، ط- يعقوب الباحسني، مكتبة الرشدالقواعد الفقهية،  )٧٩
 .هـ١٤١٨

حاجي "مصطفى عبد اهللا كاتب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  )٨٠

 .م١٩٤١بغداد - مكتبة املثىن: ، الناشر"خليفة
: بن حممد احلصين، حتقيقأبو بكر كفاية األخيار في حل غاية االختصار،  )٨١

 .م١٩٩٤األوىل : دار اخلري دمشق، ط: علي عبد احلميد بلطجي، الناشر

. د: جنم الدين أمحد بن حممد بن الرفعة، حتقيقكفاية النبيه شرح التنبيه،  )٨٢
 .م٢٠٠٩األوىل : بريوت، ط-دار الكتب العلمية: جمدي باسلوم، الناشر

جنم الدين حممد بن حممد الغزي،  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، )٨٣

األوىل : بريوت، ط- دار الكتب العلمية: خليل املنصور، الناشر: حتقيق
 .هـ١٤١٨

حممد بن حممد بن فهد اهلامشي، دار لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ،  )٨٤

 .هـ١٤١٩الوىل : بريوت، ط-الكتب العلمية
 دار صادر بريوت، :، حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، الناشرلسان العرب )٨٥

 .هـ١٤٢٣سنة 



    

 
 

 

 
  

 
 

١١٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

عبد .د: أبو احلسن أمحد بن حممد احملاملي، حتقيقاللباب في فقه الشافعية،  )٨٦
 .هـ١٤١٦األوىل : دار البخاري، ط: الكرمي صنيتان العمري، الناشر

أبو زكريا حيىي بن المجموع شرح المهذب ومعه تكملة السبكي والمطيعي،  )٨٧

 .دار الفكر: شرف النووي، الناشر
: ، خليل بن كيكلدي العالئي، حتقيقالمجموع المذهب في قواعد المذهب )٨٨

 .هـ١٤٢٥دار عمار : حممد العبيدي و أمحد عباس، الناشر

حممد : القاضي حممد بن عبد اهللا املعافري، حتقيقالمسالك شرح موطأ مالك،  )٨٩
 .هـ١٤٢٨األوىل : دار الغرب اإلسالمي، ط: السليماين، الناشر

: ، حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيقحيحينالمستدرك على الص )٩٠

األوىل، : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة
  .هـ١٤١١

شعيب األرناؤوط وآخرين، : ، حتقيقمسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني )٩١

 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، : الناشر
: إحسان عباس، الناشر: حتقيقشهاب الدين ياقوت احلموي، معجم األدباء،  )٩٢

 .هـ١٤١٤األوىل : بريوت، ط-دار الغرب اإلسالمي

الثانية : بريوت، ط- ياقوت بن عبد اهللا احلموي، دار صادرمعجم البلدان،  )٩٣
 .م١٩٩٥

حممد احلبيب : مشس الدين بن أمحد الذهيب، حتقيقمعجم الشيوخ الكبير،  )٩٤

 .هـ١٤٠٨األوىل :الطائف، ط- مكتبة الصديق: اهليلة، الناشر
دار : حامد قتييب، الناشر.حممد رواس قلعجي و د.دمعجم لغة الفقهاء،  )٩٥

 .هـ١٤٠٨الثانية : النفائس للطباعة، ط

 .بغداد- عمر رضا كحالة، مكتبة املثىنمعجم المؤلفين،  )٩٦
مشس الدين حممد بن أمحد مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  )٩٧

 .هـ١٤١٥األوىل : كتب العلمية، طدار ال: اخلطيب الشربيين، الناشر

: الرياض، ط- مسلم بن حممد الدوسري، دار زدينالممتع في القواعد الفقهية،  )٩٨
 .هـ١٤٢٨األوىل 

: بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، الناشرالمنثور في القواعد الفقهية،  )٩٩



    

 
 

 

 
  

 
 

١١٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

 .هـ١٤٠٥الثانية : وزارة األوقاف الكويتية، ط
دار الكتب : يب إسحاق الشريازي، الناشرألالمهذب في فقه الشافعية،  )١٠٠

 .بريوت-العلمية

: ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيقالموافقات في الشريعة )١٠١
 .هـ١٤٣٧األوىل :  اخلرب، ط- مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان

القاهرة - مجال مشعل، ا�لس األعلى للثقافةموسوعة البلدان المصرية،  )١٠٢

 .م٢٠٠٠
دار البحوث : مصطفى اجلهاين، الناشر.د يسقط بالمعسور، الميسور ال )١٠٣

 .ديب- وإحياء الرتاث

: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيقالنبوات،  )١٠٤
 .هـ١٤٢٠األوىل : الرياض، ط- أضواء السلف: عبد العزيز الطويان، الناشر.د

الدمريي، ، كمال الدين حممد بن موسى النجم الوهاج شرح المنهاج )١٠٥

 .هـ١٤٢٥األوىل :  جدة، ط-دار املنهاج: الناشر
إبراهيم بن عمر البقاعي، دار نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،  )١٠٦

 .القاهرة- الكتاب اإلسالمي

: صالح الدين خليل العالئي، حتقيقنكث الهميان في نكت العميان،  )١٠٧
 .هـ١٤٢٨ األوىل: بريوت، ط- مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي، نهاية المحتاج شرح المنهاج،  )١٠٨

 .هـ١٤٠٤بريوت، -دار الفكر: الناشر
عبد  :زين الدين عبد الباسط امللطي، حتقيقنيل األمل في ذيل الدول،  )١٠٩

 .هـ١٤٢٢األوىل : بريوت، ط- السالم تدمري، املكتبة العصرية

إمساعيل بن حممد البغدادي، دار إحياء هدية العارفين وأسماء المؤلفين،  )١١٠
 .بريوت-الرتاث العريب

أمحد األرناؤوط، دار : صالح الدين خليل العالئي، حتقيقالوافي بالوفيات،  )١١١

 .هـ١٤٢٠بريوت - إحياء الرتاث
مؤسسة : حممد صدقي البورنو، الناشرالوجيز في إيضاح القواعد الكلية،  )١١٢

 .هـ١٤١٦الرابعة : الرسالة، ط



    

 
 

 

 
  

 
 

١١٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ّ                                                القواعد لإلمام املحقق ويل الدين حممد بن أمحد امللوي   ّ  "وحتقيقدراسة ") هـ٧٧٤املتوىف سنة (  ِّ
 

أمحد حممود : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيقالمذهب، الوسيط في  )١١٣
 .هـ١٤١٧األوىل : القاهرة، ط- دار السالم: إبراهيم وحممد ثامر، الناشر

مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  )١١٤

 .م١٩٩٤األوىل : بريوت، ط-دار صادر
 

 


