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ونعـوذ بــاهللا مــن رشور أنفســنا ، إن احلمـد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره
وأشـهد أن ، ومن يضلل فال هـادي لـه، من هيده اهللا فال مضل له، وسيئات أعاملنا

ا عبده ورسوله ، ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ً  .^وأشهد أن حممد
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 :أما بعد

ضـمن بقـاء طائفـة مـن هـذه األمـة ، فإن اهللا برمحته وطوله وقوته وحولـه
ال يرضهم من خذهلم حتـى يـأيت أمـر ، ناهجني منهج الصدق، ظاهرين عىل احلق

، واقتــداءهم بــأئمتهم وبفقهــائهم، وجعــل الســبب يف بقــائهم بقــاء علامئهــم، اهللا
فمنهم الشيخ اإلمام حميي الدين ، مأئمة يقتدي هب وأظهر يف كل طائفة من فقهائها

ذلـك ، صاحب كتاب املنهـاج، الذي مأل علمه اآلفاق، تغمده اهللا برمحته، النووي
تغمـده ، هذا وقد أردفه الشيخ اإلمام بدر الدين ابـن قـايض شـهبة، السفر العظيم

عـىل » نهـاجبداية املحتاج يف رشح امل«برشح أسامه ، اهللا برمحته وأسكنه فسيح جنته
فجاء رشحه خال عن . تغمده اهللا برمحته، مذهب اإلمام حممد بن إدريس الشافعي
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يـه مـا لوضـم إ، ذكر فيه بعـض القواعـد، وعن االختصار املخل، اإلسهاب اململ
اقترص فيه عىل املعمـول ، يف ضمن تراكيب رائقة وأساليب فائقة، ظهر من الفوائد
 .به يف املذهب

نرشـ هـذا الكتـاب العظـيم خدمـة للعلـم وأهلـه  ركة يفاملشا ورغبة مني يف 
اب النكـاح إىل هنايـة كتـاب كتـه لنيـل درجـة املاجسـتري مـن أول قسـ  منـ اخرتت
ب املـا ل كتـ، البن ق يض ش هبة، من خمطوط بداية املحتاج يف رشح املنهاج، اخللع

 .واستمد من اهللا العون والتوفيق، من أمهية بالغة
 :أسباب اختيار الكتاب

 ً ــا منــه امل: أوال ً وبــة واألجــر واإلخــالص ثالتقــرب إىل اهللا تعــاىل هبــذا العمــل راجي
 .والقبول

ًا  .مكانة املؤلف العلمية وثناء العلامء عليه: ثاني
وأمهيتـه ، قيمة الكتاب العلمية والفقهية وأصالة مصادره التي اعتمـد عليهـا: اً لثثا

ويتضح ذلك مـن خـالل ، اىليف جمال تصحيح مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا تع
 :ماييل

والـذي يعـد ، لإلمام النووي)) منهاج الطالبني (( الكتاب شـرح لكتاب ــ 
ً يف املـذهب الشـافعي مـن حيـث بيـان املفتـى بـه ؛  من أكثر الكتب الفقهيـة اعـتامدا

 ٌ ضـعت عليهـا كثـري ُ حتـى غـدا ، مـن احلـوايش  لذلك توالت عليه الرشوح التـي و
 .هتامم ودراسة فقهاء الشافعية بعد عرص اإلمام النوويكتاب املنهاج حمور ا



 

 

٦

حشده لعدد ال بأس به من األدلة من الكتاب والسنة  يف املسائل الفرعيـة ــ 
ً ذلك بأقوال علامء املـذهب، مع دقة يف استدالالته  ً يف بعضـها ، و معضدا ومقارنـا

 .بآراء املذاهب األخرى 
من أقوال عـن الشـافعية أخطـأ يف  تصويب اختيارات ابن امللقن وما عزاهــ 

 )).عجالة املحتاج إىل توجيه املنهاج (( عزوها يف كتابه 
املحتـاج إىل  تصــويب مســائل ابـن امللقـن واسـتدالالته يف كتابـه عجالـةــ 

 .توجيه املنهاج
مع بيان االضطراب    الذي وقع ، ــ تصويب ما بدله ابن امللقن من الفروع 

 . سائل  الكتاب البن امللقن يف بعض م
 .ملا هو متعلق بالكتاب عىل منطوقه ومفهومه الزائدةذكره للفوائد ــ 
 .عزوه لغالب ما كتبه ابن امللقن من بحث أو اختيارات بعض الشافعيةــ 

ًا  .ــ  ختريج األدلة من الكتاب والسنة الواردة يف النص غالب
اــ حترير حمل النزاع يف أكثر مسائل الكتاب مع بيان ال ً  .راجح من األقوال غالب

ا ً إخـراج هـذا الكتـاب إىل حيـز الوجـود ليسـتفيد منـه طـالب العلـم :  رابع
 .الرشعي عامة وطالب الفقه واألصول خاصة 

ً خامس ً علمياً : ا إذ أكثر ، قلة كتب الفقه الشافعي التي خرجت حمققة حتقيقا
ــزال خمطوطــاً  ــراث الشــافعية ال ي ــويطي ت ــل خمترصــ الب أليب ع ـيل واإلفصــاح ، مث

ــب املطبــوع منــه خــرج بصــفة تفتقــد مبــادىء حتقيــق ، أو مطبوعــاً ، الطــربي وأغل
لذلك أحببت أن أسـهم يف هـذا املجـال بخدمـة هـذا الكتـاب ، النصوص ونرشها
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وإلقـاء ، وذلـك بتحقيـق عبارتـه ، الذي احتوى اخلرائد الفريدة يف الفقه الشافعي 
 .نهجه يف الكتاب وم، وآثاره العلمية ، الضوء عىل حياة مؤلفه 

إذ مـن خـالل التحقيـق ، رغبتي الشديدة يف التعمـق يف علـم الفقـه: ساً ساد
فضالً عـن إحاطتـه بـام ، يقف الباحث عىل خفايا العلم ودقائقه، لكتب هذا العلم

وينمـي ملكتـه ، مما يزيد يف التحصيل العلمي للباحـث، حوته من أحكام ومسائل
 .بارات الفقهاء ومصطلحاهتممع التعود عىل فهم وضبط ع، الفقهية

هـذا الكتـاب مشـتملة عـىل مقدمـة وبـابني وخامتـة  وقد كانت خطة حتقيـق
 .وفهارس 

 :املقدمةأما 
 .تشمل أسباب اختيار الكتاب وأمهيته ف

 :وفيه ثالثة فصول) قسم الدراسة ( القسم األول 
 :وفيه تسعة مباحث ، دراسة عن املؤلف : الفصل األول 
 .سمه ونسبه ومولده ا: املبحث األول 
 .أرسته: املبحث الثاين 

 .وطلبه للعلم، نشأته: املبحث الثالث 
 .ذهيشيوخه وتالم: املبحث الرابع 

 .  وثناء العلامء عليه، مكانته العلمية: املبحث اخلامس 
 .ه تديعق: املبحث السادس 

 . مذهبه الفقهي: املبحث السابع 
 .آثاره : املبحث الثامن 




