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  ]مقدمة المحقق[

 ومن  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا,إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره
 وأشهد أن ال .عمالنا, من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي لهسيئات أ

U T  ﴿. ًإال اهللا وحده ال شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسولهإله 
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W  
فإن خير الحديث كتاب اهللا, وخير الهدي هدي محمد, وشر األمور 

 .)١(محدثاهتا, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار
الماجستير يف الفقه ًكان جزءا من متطلبات نيل درجة هذا العمل أصل ف
 ., وقد وفق اهللا الباحث, وحقق له مرادهوأصوله

فيه , يجد ءةال, سهل القرْمِيكون خفيف الحل ;يف هذا الكتاب اختصرثم 
 . المبتدئ مبتغاه

                                              
 .)٨٦٧(برقم ) ٢/٥٩٢( أخرجه مسلم يف كتاب الجمعة, باب تخفيف الصالة والجمعة, )١(

 .)١٥٧٨(برقم ) ٣/١٨٨(كتاب صالة العيدين, باب كيف الخطبة, يف والنسائي يف الصغرى 



 

 

 

٤ 

 تحقيق الكلمات                      

 .آمين... أسأل اهللا أن ينفع به 
 .قسم دراسي, واآلخر النص المحقق: مت البحث إلى فصلينَّقسو

אאאW 
אאWא،W 
אאWيته, ولقبهاسمه, ونسبه, وكن. 
אאWمولده, ونشأته. 
אאWشيوخه, وتالميذهطلبه للعلم, و. 
אאאWوثناء العلماء عليهحياته ,. 

אאWمذهبه, وعقيدته. 
אאWمصنفاته, ووفاته. 

אאWא،W 
אאWوتوثيق نسبته للمؤلفسم الكتابا ,. 
אאWمنهج الشارح يف كتابه. 

אאWوصف النسخ. 
אאאאW 

الكتاب على طريقة النص المختار, فلم أخرت نسخة لتكون هي حققت −١
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 .ة تمتاز هبا إحدى هذه النسخ على غيرهاين لم أجد ميزة خاصأل ;األصل
, وبعد هذه المقابلة )ب(, ثم قابلت نسخة )أ(نسخت الكتاب من النسخة ف

  .الطويلة أثبت ما غلب على ظني أنه الصواب يف نص الكتاب
 وذلك يف , ومواضع الزيادة,ر يف المعنىأشرت للفروق التي لها تأثي  −٢
 .الهامش
٣− بين رج يف الشرح بلون غامقجعلت متن مختصر الورقات المد 

  ., والشرح بلون فاتح( )قوسين هالليين هكذا 
٤− وعالمات الرتقيم  الكتاب على قواعد اللغة العربية واإلمالءنسخت 

 .المتعارف عليها اآلن
٥−  وذلك يف )ب(و ) أ(وجه من أوجه النسختين إلى هناية كل أشرت ,
 .البحث
 بين قوسين مزهرين هكذاوضعت اآليات الكريمة الواردة يف النص   −٦

 ورقم اآلية, وجعلتها يف البحث بين قوسين ذكر اسم السورةبا ثم عزوهت ,﴾ ﴿
 .معكوفين; لإلشارة أهنا من زيادة من المحقق وليست من أصل الكتاب

وضعت ألفاظ النبوة يف النصوص الحديثية بين عالمتي تنصيص   −٧
َّثم خرجت األحاديث يف . ( ), واآلثار بين قوسين هالليين » «مثلثتين هكذا 

:الهامش, واتبعت الطريقة التالية يف التخريج 
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 .إن كان يف الصحيحين, أو يف أحدهما, اكتفيت بذلك  −  أ
َّ أو أحدهما, خرجته من السنن ًوإن كان خارجا عن الصحيحين  −  ب

فإن لم . َّوإن لم يكن فيها خرجته من بقية التسعة واقتصرت عليها. األربع فقط
. َّ خرجته من باقي كتب السنة, وأكتفي بثالثة مصادر يف الغالبًيكن فيها أيضا

كالرتمذي, من أقوال المحدثين; ًمختصرا وأذكر الحكم على الحديث 
 .والحاكم, والنووي, وغيرهم

 الجزء أذكر اسم الكتاب, والباب الذي ورد فيه الحديث, ثم  −  ت
 . فقطوالصفحة, ورقم الحديث

 − بغض النظر عن الشهرة− ;لكل علم ورد اسمه يف النصترجمت  −٨
 .حاشيةوذلك يف ال, ترجمة موجزة

 .قت على بعض المسائل التي تحتاج إلى شيء من اإليضاحّعل −٩
, وجعلتها بين قوسين معكوفين وبخط بارز جانبيةأضفت عناوين  − ١٠

 .ابّمفرغ; لإلشارة أهنا زيادة من المحقق وليست من أصل الكت
والمراجع; ذكرت معلومات كل مصدر يف فهرس المصادر  − ١١

 .واستغنيت بذلك عن ذكرها يف أول موضع
مع اإلحالة قمت بتعريف موجز لكل لفظ غريب ورد يف البحث;  − ١٢

 . إلى مصادره يف الهامش من الكتب المعتمدة حسب المصطلح
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ُوضعت صورا ألوراق مختارة من نسخ المخطوطة − ١٣ ً. 
 :وضعت فهرسين فقط للكتاب, وهما − ١٤
 .فهرس المصادر والمراجع   −  أ

 .لمحتوياتفهرس ا  −  ب
 أحمد اهللا تعالى على ما أسبغ علينا من وافر نعمه الجزيلة, :ويف الختام

 .وآالئه الجليلة, وتسديده وتوفيقه; فما االعتماد إال عليه, وال االستمداد إال منه
ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى مركز البحث العلمي وإحياء الثراث 

 الحرام والمسجد النبوي, ممثًال اإلسالمي, بالرئاسة العامة لشؤون المسجد
عبداهللا بن / ه الشيخمساعدوليد بن صالح باصمد, و/لدكتوربمديره الشيخ ا
لما بذلوه لتفضلهم بطباعة الكتاب, وإخراجه بصورة حسنة, وحمد الصولي; 

من جهد, وتقديم نصح مع طول نفس, ورحابة صدر, وما يقدمونه للباحثين من 
أجزل اهللا لهما . م بالتحقيق والتأليف, وغير ذلكإتاحة الفرصة يف خدمة العل

 . المثوبة, ونفع هبما, ورفع درجتهما يف الدارين
ّوالشكر موصول لكل من أسدى إلي معلومة, أو نصيحة, أو شاركني 

َّوأخص بالشكر منهم والدي . َّبدعوة, أو مد لي يد المساعدة يف هذا البحث َ
 .أدعو اهللا أن يجزيهم عني خير الجزاءو. الكريمين, وإخويت, وزوجتي, وأبنائي

 فإين بذلت الجهد واجتهدت حسب الوسع والطاقة يف خدمة هذا :ًوأخيرا
ّالكتاب, وإخراجه هبذه الصورة, فإن وفقت إلى ذلك وأصبت فهو من عند اهللا 
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ّوله المنة, وإن كان غير ذلك فأستغفر اهللا, وعذري أين استفرغت يف البحث 
 . وسعي

عالى القبول, إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير, وهو حسبي وأسال اهللا ت
 .     وصحبه أجمعين, وعلى آله,ونعم الوكيل, وصلى اهللا على نبينا محمد
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  المبحث األول

  :التعريف بالمصنِّف، وفيه سبعة مطالب

  W)١(אW،،،אא

جالل الدين محمد بن محمد أبو الحسن ء الدين  عالالمتفننالعالمة هو 
 .)٣( آل الحسن)٢(طــْبِس, البكري الصديقي, جالل الدين عبدالرحمنبن ا

אאW،W 
بالقاهرة, عاصمة العلم  )هـ٨٩٩(سنة  ¬  البكري العالمةولد

 .والعلماء, والتي كانت تعج بمظاهره

                                              
يف ترجمة ابنه علي, ) ٢/١٩٢(الكواكب السائرة , )٢٣٤ص(النور السافر  : يف ترجمتهنظرا )١(

, سلم الوصول إلى طبقات الفحول )١٠/٤١٩(, شذرات الذهب )١/٢٧٠(شف الظنون ك
نزهة , )٦٦١ص(, أبجد العلوم )٨٩ص(, بيت الصديق )٣٧٤ص(, السناء الباهر )٣/١٧١(

, هدية العارفين )٧/٥٧(األعالم , )١/٤٣٠(, شجرة النور الزكية )٤/٣٨٧(الخواطر 
, )٢/٦٢٤( معجم المفسرين ,)١١/٢٢٩(, معجم المؤلفين )٢/٢٣٩, ١/٧٤٤(

 .)٥/٣٠٧٥(, معجم التاريخ )٣/٢٤١٦(الموسوعة الميسرة يف تراجم أئمة التفسير 
ْ أكثر ما يستعمل السبط يف ولد البنت, ومنه)٢( . ملسو هيلع هللا ىلص سبطا رسول اهللا ƒقيل للحسن والحسين : ِ

 ).٢/٢٠٤(, مشارق األنوار )٢٨٣ص( الفروق اللغوية :انظر
سيد أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي,  ,بطه وسملسو هيلع هللا ىلصهو ريحانة رسول  )٣(

ُ, جمع بين مكارم الخلق والخلقملسو هيلع هللا ىلصشباب أهل الجنة, كان يشبه جده رسول اهللا  ُْ تويف سنة . َ
 ).٢/٦٠(, اإلصابة يف تمييز الصحابة )٣/٢٤٥( سير أعالم النبالء :انظر). هـ٤٩(
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يف النصف األول من : , أي)هـ٩٥٢(َ و )هـ٨٩٩(فعاش هبا ما بين سنتي 
 .القرن العاشر الهجري

ًعد الحركة العلمية يف القرن العاشر وما تاله امتدادا للحركة العلمية ُتكانت 
 .يف القرون السابقة

الجمع والرتتيب والتسهيل والتلخيص لكتب العاشر قرن قرن ال َّدُعو
 .المتقدمين

אאW،،W 
أكابر ذلك  وأخذها من أعيان القومفل العلوم, يبتحص ¬اشتغل 

ر يف علوم الشريعة; من فقه, َّمتون وتفنن يف العلوم, وتبحالحفظ فالزمان, 
  .وتفسير, وحديث, وغير ذلك

ففي تلك البالد العربية وقلب العالم اإلسالمي النابض برز علماء أكابر, 
 :هممنومنهم العلم,  الذين هنل حسن البكريكانوا من أهم مشايخ أبي ال

المتوىف سنة  , الشهير بالربهان القدسيإبراهيم بن أبي شريف − ١
 ).هـ٩٢٣(

ْ الدشطوطيزين الدين عبدالقادر بن محمد −٢  ).هـ٩٢٤( المتوىف سنة ,َّ
ِّري السنيكي األنصاأبو يحيى زكريا بن محمدشيخ اإلسالم  −٣ َ المتوىف  ,ُ

 ).هـ٩٢٦(سنة 



 
 

 

٢١

 تحقيق الكلمات                      

ِّن الغزي ِّي الديَرض − ٤ المتوىف سنة  ,محمد بن محمد العامري أبو الفضلَ
 ).هـ٩٣٥(

  رهم من مشايخ عصره, وعلماء دهرهوغي
أخذ العلم عن البكري جمع غزير من طالب العلم, حتى أصبحوا و

 : منارات للعلم بعده, منهم
 ).هـ٩٩٣( المتوىف سنة ,ن محمد تاج العارفيولده أبو المكارم −١
المتوىف سنة  , المكي الهيتميباس أحمد بن حجرأبو العشهاب الدين  −٢

 .)هـ٩٧٤(
ُ الرملي المنويف محمد بن أحمد بن حمزةشمس الدين  −٣ ْ  األنصاريَِّ

 ).هـ١٠٠٤(المتوىف سنة  ,الشهير بالشافعي الصغير
ْ المعروف بالخطيب الشربينيشمس الدين محمد بن أحمد −٤  المتوىف ,ِّ

 ).هـ٩٧٧(سنة 
َّلصباغ العباديشهاب الدين أحمد بن قاسم ا −٥ َّ  ).هـ٩٩٤(المتوىف سنة  ,َّ
المعروف  الشيرازي ن علي بن عبدالعزيز بن عبدالسالمعبدالعزيز ب − ٦
َبالزمزمي  ).هـ٩٧٦( المتوىف سنة ,َّْ
المتوىف سنة  ,عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراين أبو المواهب −٧

  ).هـ٩٧٣(
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ِالغيطيالشهير بنجم الدين أبو المواهب محمد بن أحمد بن علي  −٨ ْ َ, 
 ). هـ٩٨٤(المتوىف سنة 

 .¸َّوغير هؤالء من سائر أقطار األرض ممن عم هبم النفع بفضل اهللا 
אאאWא،W 
 ً فما رأيت عليه شيئارته من حين كان بال لحيةوقد عاش «:قال الشعراين

ولم . لى أهل الدنيا وعزة نفس عيشينه يف دينه, بل ربي يف نزاهة وعفة وطاعة
 بل كانت تأتيه الدنيا وهي راغمة, وذلك  يف أمر تحصيل معاشه كغيرهّيهتم قط

ًوحججت معه مرة فما رأيت أوسع خلقا منه, وال . دليل على كمال زهده فيها ُ ُ
   .»أكثر صدقة يف السر والعالنية

الناس , ثم تبعه )١(ةّفَِحوهو أول من حج من علماء مصر يف م«: ِّوقال الشلي
ًا سخيا ًوكان كريم ... وكان شديد الذكاء, قوي الحافظة واالستحضار...  يف ذلك
ًبرا تقيا ً« . 

ِر ثناء العلماء العطر عليهُولمكانة البكري المرموقة كث َ: 
 وعارف  مجتهد زمانه,الشيخ اإلمام والحرب الهمام«: قال العيدروس

 .  »الشيخ أبو الحسن البكري: أوانه
                                              

َّ المحفة)١( َ , )١/٣٠٥( الصحاح :انظر .هودج, إال أهنا ال تقببمركب من مراكب النساء كال: ِ
 ).٢/٢٥٣(, النظم المستعذب )٢/٥٣٩(المحكم 
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ِّوقال المحب  محمد البكري: ينِّعّالمة اإلسالم شمس الملة والد«: يُ
ِّالصديقي ِّ«. 
مام الفقيه  الشافعي الشيخ اإلِّمحمد البكري الصديقي«: قال ابن العمادو

     .» وأعجوبة الدهر, الصويف األستاذالمحدث, نادرة الزمان
ُّوقال القنوجي  من آل أبي بكر  الشافعي المصريأبو الحسن البكري« :ِ

 لعمل, وهو ممن اتفقوا على واليته وجاللتهً, كان جامعا بين العلم وا¢الصديق 
 . »ً وينظر فيه دائماالجتهاد, ال يفارق الكتاب من يدهوبلوغه رتبة ا

אאW،W 
ًفقيها شافعيا وأحد أعالم عصره ¬أبو الحسن البكري كان  َّألف يف , ً

 . َّالفقه الشافعي ودرس
 علومه )١(جلس للتدريس يف الجامع األزهر, فأنار سنا«: ِّقال الشلي

َّ ال سيما مذهب إمام األئمة محمد بن إدريس, وأزهر, وأقرأ كل علم نفيس
 .»فحضره من طلبة ذلك العصر أقوام يزيدون على العد والحصر

ّويعد  . عصرهأخذ التصوف عن مشايخفقد  ,من المتصوفة ¬ ُ

                                              
: ويف التنزيل. ضوؤها: فسنا العلوم. مقصور, حد منتهى ضوء البدر والنار والربق:  السنا)١(

﴿ì   ë   ê   é   è﴾ ]الصحاح )١٣/٥٤( هتذيب اللغة :انظر ].٤٣:النور ,
 .)٨/٦١٣(, المحكم )٦/٢٣٨٣(
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ويف موقع الدرر . تعددة بشأن الصوفية والمتصوفةوألهل السنة مواقف م
ّالسنية كالم مختصر مفيد حول مفهوم التصوف عند الصوفيين, وحقيقة التصوف 

  .عند اإلسالميين, وعالقة التصوف باإلسالم, وتأثرهم باألفكار المخالفة لإلسالم
, ويظهر ذلك يف تناوله لبعض )١(اً أشعريكان ¬ وبجانب تصوفه

  :ن ذلكالمسائل, فم

 ÃÂ﴿ :قوله يف باب الظاهر والتأويل عند تفسير قوله تعالى −١
Ä﴾ ]ظاهره جمع يد, والجارحة محال يف حقه تعالى, «: ]٤٧: الذاريات

 .)٢(»فانصرفت لمعنى القوة بالربهان العقلي
¬ ® ¯ ° ± ï :﴿ ´ ³ ²قال يف تفسير قول اهللا  −٢

µ﴾ ]٣(»درةواليد صفة من صفات اهللا تعالى تؤول بالق«: ]٧٥:ص(. 
אאW، : 

  .لتصانيف الكثيرة المحررة الشهيرةف اّصن
                                              

 ).٣/٢٨٠( إيضاح المكنون :انظر )١(
 ¬ وهي فرقة كالمية إسالمية, تنسب ألبي الحسن األشعري: واألشعري نسبة إلى األشاعرة  

الذي خرج على المعتزلة, وقد اتخذت األشاعرة الرباهين والدالئل العقلية والكالمية وسيلة يف 
ت حقائق الدين والعقيدة اإلسالمية محاججة خصومها من المعتزلة والفالسفة وغيرهم; إلثبا

 ).١/٨٣( الموسوعة الميسرة يف األديان :انظر. على طريقة ابن كالب
 .٨٦ص :انظر )٢(
 ).٣/١٣٠( تفسير البكري )٣(
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وانتشرت تصانيفه يف سائر األقطار, وانتفع به الكبار «: ِّقال الشلي
 .  »والصغار, وأخذ عنه خالئق ال يحصون

 :ومن تصانيفه
ِّهادي المدقق لعبارة المحقق« − ١  شرح منهاج َّكنز الراغبين يف« حاشية على »ِّ
 محمد العثماين كتبها) مخطوطة(ومنه نسخة . ِّحليلمحمد بن أحمد الم» الطالبين

 .)١()٢٠٣(محفوظة يف الظاهرية بدمشق, عدد صفحاهتا . هـ١٠٣٨الحوراين سنة 
. »تفسير البكري« :, ويسمى بـ»تسهيل السبيل يف فهم معاين التنزيل« −٢

أحمد فريد المزيدي, / الشيخطبعته دار الكتب العلمية يف بيروت, بتحقيق
 :وسماه صاحب كشف الظنون بـ. م, يف ثالثة أجزاء٢٠١٠الطبعة األولى, عام 

 .)٢(ُوقد نسب إلى غيره; وهو خطأ. »الواضح الوجيز يف تفسير القرآن العزيز«
 .»األربعون يف شرف الفقراء« أو »شرف الفقراء وبيان أنهم األمراء« − ٣

وتوجد نسخة . إلخ.. . القناعة والفضل والصربًوهو أربعون حديثا يف الزهد و
محفوظة يف مكتبة الحرم المكي الشريف, نسخها عبدالستار ) مخطوطة(

أوراق, وهي ضمن مجموعة, ونسخة يف مكتبة الملك فيصل ) ٩(الدهلوي, يف 
 .)٣(بالرياض

                                              
 ).٤٨/٩٨(, مخطوطات المكتبة الوطنية )١٠/٦٧١( الفهرس الشامل :انظر )١(
 ).٢/٦٢٤(, معجم المفسرين )٥/٥٧( األعالم :انظر )٢(
 ).٦٦/٦٦٣(, خزانة الرتاث )٣/٣٩٢(, فهرس مكتبة الحرم المكي )٢/٢٣٩( هدية العارفين :نظرا )٣(
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فضل الزائرين لبيت رب « أو  »إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين« − ٤
) مخطوطة(توجد نسخة . ًأربعون حديثا يف فضل الزائرينوهو . »العالمين

بالواليات المتحدة األمريكية, ) مجموعة بريل(محفوظة يف مكتبة برنستون 
مكتوبة  ,)٢٤(ًوأيضا يف مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدنية النبوية, عدد أوراقها 

 .)١(هـ٩٢٨ِّبخط المؤلف, يف يوم االثنين, السابع عشر من شهر شوال, عام 
 . وغير ذلك مما كمل, ومما لم يكمل

لجواهر, ويقصر عنه كل أديب  فيه عقود ا)٢(َّوله نظم نضد«: ِّقال الشلي
 .» توحيدية لم ينسج على منوالها أحد من الربية)٣(موشحاتوله  ... شاعر

ِّقال نجم الدين الغزي قرأت بخط الشيخ المحدث العالمة نجم الدين « :َ
أبا الحسن البكري تويف يف سنة اثنتين وخمسين وتسع مئة, أن الشيخ .. . الغيطي

    .»وكانت جنازته مشهورة, ودفن بجوار اإلمام الشافعي
 

                                              
, فهرس )٣٨/٣٨٧(, خزانة الرتاث )١١/٢٢٩(, معجم المؤلفين )٧/٥٧( األعالم :انظر )١(

 ).٢/٩٧(, فهرس مخطوطات جامعة برنستون )٨٥/٢٠(المخطوطات الوطنية 
ً نضد متاعه ينضده بالكسر نضد)٢( ِّويقال للنظم إذا نضد فيه . وضع بعضه على بعض: ا, أيَّ ُ

ًعكف تعكيفا: الجوهر ِّ  . )٢/٥٤٤(, الصحاح )١٢/٥(, هتذيب اللغة )١/٢٠٦( العين :انظر. ُ
كالم منظوم على وزن مخصوص, يتألف يف األكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات, : َّ الموشح)٣(

فالتام ما ابتدئ . األقرع: , وخمسة أبيات, ويقال لهالتام, ويف األقل من خمسة أقفال: ويقال له
 ).٣٢ص( دار الطراز :انظر. فيه باألقفال, واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات
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  المبحث الثاني

  :التعريف بالمصنَّف، وفيه ثالثة مطالب

אאWאא،W 
الكلمات يف األصول تحقيق «: ًأطلق عليه مؤلفه يف مقدمة شرحه لقبا, هو

تحقيق : فهذه نبذة تلقب«: قالحيث , )ب(و ) أ(كما يف النسختين » الفقهيات
الكلمات يف األصول الفقهيات, وضعتها على كتابي المذكور; تبصرة للطالب, 

 .»وهداية للراغب
 :إليه بعدة أمورته وقد ثبتت نسب

 .يهعلى نسبة الكتاب إل) ب(و ) أ(اتفاق النسختين المخطوطتين  −١
بته إليه كما يف مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف, وخزانة ْنس −٢

الرتاث وفهرس المخطوطات; الذي أصدره مركز الملك فيصل, والفهرس 
 .الشامل للرتاث العربي الشامل

األقوال « يف كتابه )١(الحنان الحق بن عبد إشارة الشيخ عبد − ٣

                                              
 عبدالحق بن عبدالحنان الجاوي الشافعي المعروف بسبط الشيخ نووي, تويف بعد هو الشيخ )١(

, موقع علماء )١٧ص (, الرشفات الهنية)١٢٥ص( فهرس مكة المكرمة :انظر). هـ١٣١٩(
 .إندونيسيا على الشبكة العنكبوتية
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يقول العويجز الفاين «: حالة عليه, حيث قال, واإلكثار من اإل)١(»الملحقات
 لما كان مختصر الورقات المنسوب :− بلغه األماين− عبدالحق بن عبدالحنان 

, يجري من كتب − )٢(قدس اهللا روحه− للعالم العالمة سيدي أبي الحسن البكري 
فنونه مجرى العين من اإلنسان, واإلنسان من العين, قد أجاد مؤلفه يف وضعه 

 حرفته يد هاد, وكان شرحه المفيد مع إيجازهاالجتوأفاد, واجتهد يف تنقيحه كل 
 الفحول الكبار, وقد كان المقصود به بالذات, ّإالاألغيار, فال يهتدي إلى فوائده 

 إلى لهمة مع قصورها عن مدارك األفكاروبأصله المبتدئين الصغار, فانتدبت ا
ق تعليق يكون لقارئه كالصاحب الرفيق, وللشرح يكون بمنزلة األخ الشقي

ا فيه على حل بعض ً مقتصر,متعاضدين متعاونين, وللمتن ثاين شرحين اثنين
ً وتبيين ما أشكل من مراد مراده, ملتقطا من درر الشرح المذكور, وموشحا ألفاظه ْ ً

ِّمن كتب الفن كما سرتاه مسطور, جمعته حال قرآيت لشرح المحلي على أصله ْ«. 
                                              

لوحة, وعدد ) ١٦( محفوظة يف مكتبة مكة, وتتكون من ,لشرح مختصر الورقاتخطية نسخة  )١(
ًكلمة تقريبا, ) ١٤(ًسطرا, وعدد الكلمات يف كل سطر ) ٢١(األسطر يف الصحيفة الواحدة 

 .ون األحمر, والشرح باللون األسودُوقد كتبت بخط نسخي جميل, حيث كتب المتن بالل
وكان «: وكتب يف آخرها. كما تقدم...) يقول العويجز الفاين «: وجاء يف بداية المخطوطة

الفراغ من تسويده, ثم تبييضه ليلة الثلوث بعد العشاء, يف أربع وعشرين خلت من شهر ربيع 
العز والشرف سيدنا  من هجرة من له ,اآلخر من شهر ثالث مئة وثمانية عشر بعد األلف

 .», وآله وأصحابه وسلمملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
ًقدس يقدس تقديسا, أي )٢( ِّ ًيطهر تطيهرا: َّ , )٢/٦٤٦(, جمهرة اللغة )٥/٧٣(العين  :انظر. ِّ

 معجم المناهي :انظر. وال بأس به. ِّدعاء بأن يطهر اهللا روحه: وهو). ٣/٩٦٠(الصحاح 
 ).٤٢٥ص(اللفظية 



 
 

 

٢٩

 تحقيق الكلمات                      

אאWאW 
لم يبين ِّوالمصنف مة منهج موحد يسير عليه الباحثون, ًم يكن قديما ثل
 .  ذلك من خالل مطالعة الكتاب الذي سار عليه, بل اتضحمنهجه

ًمقسما  ه منهجوإليكم  :إلى أربعة محاورّ
 :منهجه يف تقسيم الكتاب: ًأوال
وعنوان البسملة, والحمدلة, :  بمقدمة اشتملت على¬بدأ  −١

 . ليفهبب تأوبيان سالكتاب, 
,  بالبسملة, والحمدلةًئامبتدشرح مقدمة مختصر الورقات, وبعدها أخذ يف 

, وبيان الشهادتين, والدعاء للصحب واآلل, ثم تعريف باألصول الفقهياتثم 
  . سأل اهللا فيه القبوللطيفاسم الكتاب المختصر, ومنهجه يف االختصار, ودعاء 

 ,ر األحكام الشرعيةْذكوالمختصر, مفردات شرع بالتعليق على ثم 
ًأبواب أصول الفقه بابا باباًبعض التعريفات األصولية المنطقية, مرروا بو ً, معرفً ا ّ

ًومبينا وموضح ّّ   .ًا ومحرراً
لمذهب أهل  وفقه بأن, بالثناء على اهللا سبحانه وتعالى ¬ثم ختم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبي ً هللا تعالى, ومصليا على الهًمكررا حمد,  يف األصول االعتقاديةالسنة
 :منهجه يف شرح المختصر: ًثانيا
, وقواعد ًمستدال بالوحيين, »مختصر الورقات« حل ألفاظ إلىعمد   − ١

 .ً, ومستخدما أسلوب الجدلًاللغة العربية أحيانا
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بتعريف المفردات وشرحها, وتفسير غوامضها, ومناقشة  اعتنى  −٢
 .ًالمسائل بإيجاز بليغ, وتخريج األحاديث والحكم عليها نادرا

 مواضع الزيادة التي ًمبيناّوضح علل اختياراته ومخالفته للورقات,  −٣
 .تزادها على الورقا

 :منهجه يف استخدام المصادر: ًثالثا
  :تبينبعد مطالعة الكتاب, واستقراء مسائله, 

القرآن الكريم, والسنة : استخدم ثالثة أنواع من المصادر, وهيأنه  −١
 . واللغوية,المنطق, والمعاجم الفقهيةها; كالنبوية, والكتب األصولية, وغير

 : العلماء السابقين, كـكتب من  مسائل الكتابكان ينقلأنه  و −٢
 . البن إمام الكاملية»شرح الورقات وتيسير الوصول إلى منهاج الوصول«   −  أ

 . لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري»غاية الوصول شرح لب األصول«  −  ب
 .لمحلي لجالل الدين ا»شرح الورقات وجمع الجوامع«  −  ت
 . لتقي الدين السبكي»اإلهباج يف شرح المنهاج«  −  ث
 .  لتاج الدين بن الفركاح»شرح الورقات«− ج

 :تحرير المسائل الخالفية, واختياراتهمنهجه يف : ًرابعا
يف وضع المختصر وشرحه للمبتدئين; لذا نراه لم يبسط القول  ¬ِّالمصنف 

 .غيرهالذي يختاره وإن خالف بالقول يف األغلب يكتفي كان لمسائل الخالفية, بل ا
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אאWאאW 
 :خطيتين مصورتينحصلت لتحقيق هذا الكتاب على نسختين 

محفوظة يف مكتبة صنعاء اليمن, ضمن مجموع برقم : النسخة األولى
) ٢٥(لوحة, وعدد األسطر يف الصحيفة الواحدة ) ١٢(, وتتكون من )١٠٣(

ُكلمة تقريبا, وقد كتبت بخط رديء, ) ١٤( كل سطر ًسطرا, وعدد الكلمات يف ً
 . حيث كتب المتن باللون األحمر, والشرح باللون األسود

 من ١٥وكان الفراغ من نسخه بعد صالة الجمعة يوم «: وكتب يف آخرها
 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة ٩٥٧شهر ربيع األول من سنة 

 .» الطاقة واالجتهاد, والحمد هللا رب العالمينوالسالم, بلغ مقابله على حسب
 .»أ«ورمزت لهذه النسخة بحرف 

محفوظة يف مكتبة الحرم المكي الشريف, بمكة المكرمة, : والثانية
ًسطرا, ) ٢٥(لوحة, وعدد األسطر يف الصحيفة الواحدة ) ١٢(وتتكون من 

 حيث ًكلمة تقريبا, وقد كتبت بخط نسخي,) ١٤(وعدد الكلمات يف كل سطر 
 . كتب المتن باللون األحمر, والشرح باللون األسود

وكان الفراغ من كتابته ليلة الثلوث ثالث شهر جماد «: وكتب يف آخرها
 .»ملسو هيلع هللا ىلصاألول, سنة تسعة وسبعين بعد األلف من هجرته 

 . »ب«سخة بحرف ورمزت لهذه الن
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]مقدمة المؤلف[
אאא 

 .)١(وبه اإلعانة                                             
  .)٢(رب يسر, وأعن, وتمم يا كريم                             

أحمده, وأشكره, . الحمد هللا الذي أحكم أصول األحكام أتم إحكام
ك له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري. وأتوب إليه, وأستغفره على الدوام

ً محمدا عبده ورسوله, صلى اهللا عليه, )٣(وأشهد أن سيدنا. ذو الجالل, واإلكرام
 .  بأشرف السالمًةَعَبْتُوعلى آله, وصحبه صالة م

W 
zאאWx 

 وضعتها على .»قيق الكلمات يف األصول الفقهياتتح«: ُبَّقَلُفهذه نبذة ت
وأسال اهللا قبولها, وعموم  .)٤( للراغبللطالب, وهدايةكتابي المذكور; تبصرة 

 .  آمين ...النفع هبا
                                              

  .وبه اإلعانة: أيف ليس  )١(
 . رب يسر وأعن وتمم يا كريم: يف بليس  )٢(
 .سيدنا: ليس يف أ) ٣(
 :وفيه تنبيهان )٤(

ليست من العنوان, وال اسم لكتاب مختصر » تبصرة الطالب وهداية الراغب«جملة  −١
 . , بل بيان سبب تأليف الكتاب كما يظهرالورقات

تبصرة للطالب  «:, وتصويبها)الراغب(و) الطالب (:ًويف الجملة أيضا خطأ يف كلمتي −٢
 .يف النسختين إضافة إلى نسخة الشيخ عبد الحق, كما »وهداية للراغب
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zאWx 
 .  أفتتح):بسم اهللا الرحمن الرحيم(
 من ما تضمنتب الثناء على اهللا: المراد هبا .غ الحمد صيغة من صي):الحمد هللا(
 .  المعبود بحق)١(اتّاسم للذ: واهللا.  واستحقاقه للحمدملكه

 جمع ,ما سوى اهللا تعالى: مَوالعال. هم, ومصلحهم مالك):رب العالمين(
اسم جمع; إذ مفرده دال على ما دل : وقيل. ًبالواو والنون; تغليبا للعقالء على غيرهم

 . عليه جمعه
.  أي ال معبود بحق يف الوجود إال هو):أن ال إله إال اهللا. (أعلم: )وأشهد(

 . طرق الخير الظاهر بآثاره, والدال على ):الملك الحق المبين(
 .  أي أفضلهم):)٢(ًوأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله, سيد المرسلين(

 . ذكر أوحي إليه باألول فقط: والنبي. ذكر أوحي إليه بالعمل والتبليغ: والرسول
رحمه رحمة مقرونة بتعظيم, وأدام له السالمة : , أي)صلى اهللا وسلم عليه(
, وبني )٣(بني هاشم: م مؤمنو وه,)على آله(صلى وسلم ) و(. والربكة

                                              
 .ّللذات: ليس يف ب) ١(
 .سيد المرسلين: ليس يف أ) ٢(
, وعشيرته ملسو هيلع هللا ىلصفصيلة رسول اهللا .  بنو هاشم بن عبد مناف, بطن من قريش من العدنانية)٣(

ً عمرو, وسمي هاشما لهشمه الثريد واسم هاشم. األقربون, وآله الذين تحرم عليهم الصدقة
لقومه يف شدة المحل, وذلك أنه كان إليه الرفادة والسقاية بمكة, وانتهت إليه سيادة قريش, 

ذا قدم الحجيج يف الموسم جمع لهم من ماله, ومال قريش ما يكفيهم, ويهشم لهم إفكان 
.  وصيفي, وأبو صيفيالمطلب, وحنظلة, وأسد, عبد: وكان له خمسة أوالد الثريد ويطعمهم,

 ).٤٣٥ص(, هناية األرب )١/٢٧ (ملسو هيلع هللا ىلص الجوهرة يف نسب النبي :انظر
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 ملسو هيلع هللا ىلص كل مؤمن لقي النبي : وهو. اسم جمع لصاحب):وصحبه(. )١(المطلب
 لتحقيق الشمول ;)أجمعين: (وأكدت ذلك بقولي. , ومات على ذلك)٢(ًمؤمنا

 . واإلحاطة
ِعديت الصالة بعلى; ألهنا تنزو َّ َّل رحمات عظيمة على المصلى عليهَ ُ)٣( .

ًلو المصلى عليه أيضاففيها العلو الدال على ع َّ ُ . 
 zאx: 

 جملة خربية, يأيت هبا المتكلم إذا أراد االنتقال من أسلوب إلى ):هذه كلمات(
يف األصول . (جمع كلمة, وهو جمع قلة; ألنه من جموع السالمة: والكلمات. آخر

 :كـ :)مالتالفقه المج( دالئل:  أي)طرق(األصول المذكورة :  أي)وهي الفقهيات,
  .مطلق األمر  •

                                              
كان بنو المطلب بن عبد مناف مع .  بنو المطلب بن عبد مناف, بطن من قريش من العدنانية)١(

 ً قسما بين بني هاشم وبني المطلب,ملسو هيلع هللا ىلصًبني هاشم يدا على جميع الناس, قسم رسول اهللا 
: وكان للمطلب خمسة أوالد, هم.  يف بني هاشم وبني المطلبوجعل سهم ذي القربى

 هناية :انظر. ًوكان المطلب متألفا بأخيه هاشم. الحارث, وخزيمة, وعباد, وهاشم, وعبد يزيد
 ).٩/٣٨٧(, جمل من أنساب األشراف )٧٣ص(األرب 

 .ًمؤمنا: ليس يف ب) ٢(
, وعلى آله بزيادة كلمة ملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي ون ّيصلأهنم  من أهل السنة والجماعة عادة المصنفين )٣(

, ملسو هيلع هللا ىلصً, وينقلون يف ذلك حديثا عن النبي )على(بدون كلمة ّ الذين يصلون لشيعةعلى اً; ردا )على(
قال , »»فقد جفاين«: , ويف رواية»من فصل بينى وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي«: حيث قالوا
 كشاف اصطالحات الفنون :انظر  .»هذا من موضوعات الشيعة قبحهم اهللا «:العجلوين

 .)٢/٢٦٨(كشف الخفاء , )٢/١٧٩(
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  .والنهي  •
  .ملسو هيلع هللا ىلصوفعله   •
  .والقياس  •
  .واإلجماع  •
  .)١(واالستصحاب  •

 . )٢(من حيث إفادة األول الوجوب, والثاين التحريم, والباقي الحجية به
 : كـأما طرقه على سبيل التفصيل

•  ﴿l k﴾ ]٤٣:البقرة[)٣(، ﴿| { z﴾ ]٣٢:اإلسراء[. 
 .)أ/واإلجماع/أ/١٤٥( خرجه الشيخان كما أ)٤( يف الكعبةملسو هيلع هللا ىلص وصالته  •
  .بنت الصلب السدس حيث ال عاصب لهاواإلجماع على أن لبنت االبن مع   •
ِّبر يف ثبوت الربا; ألنه مطعوموقياس التفاح على ال  • ُ.  
  .ستصحاب الطهارة لمن شك يف بقائهاوا  •

 . فليست من أصول الفقه, وإن ذكرت يف كتبه للتمثيل
                                              

 ).والباقي الحجية: (جاء بعد جملة) واالستصحاب(لفظ :  يف ب)١(
 .به: ليس يف ب) ٢(
 .ًوردت هذه اآلية يف غير البقرة أيضا.  يف جميع النسخ بدون واو)٣(
. )٥٠٤(برقم ) ١/١٠٧(جماعة,  غير كتاب الصالة, باب الصالة بين السواري يفيف  أخرجه البخاري )٤(

 .)١٣٢٩(برقم  )٢/٩٦٧(كتاب الحج, باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره, يف ومسلم 
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فصيلها عند ; من حيث ت)من الكيفيات. (بطرقه: , أي)بها وما لالستدالل(
ُّر لصفات ُجَ وكيفية ذلك ت.تقديم الخاص ونحوه من تعارضها; لكوهنا ظنية

 . المستفيد لها, وهو المجتهد
zאאאx: 
 المنسوبة إلمام الحرمين, عبدالملك أبي )اختصرت فيها الورقات(

 : تعالى ¬ )١(محمد, الجويني
  . هتذيب لأللفاظ:, أي)مع تنقيح(  •
لما هو الصحيح مما صحح يف الورقات خالفه, أو أهبم ) وتصحيح(  •
  .األمر فيه
 ).  للضعيف, وما ال حاجة إليه يف هذا التصنيفٍوحذف(  •

 . ن يف محاله كما يأيتّوكل ذلك مبي
ستجب, ا:  اسم فعل, بمعنى:)أسأل اهللا قبولها, وعموم النفع بها, آمين(

 .على األشهر
  

                                              
المعروف أبو المعالي, عبدالملك بن عبداهللا بن يوسف بن حيوية الجويني,  يالفقيه الشافعهو اإلمام  )١(

ً, ألف كتبا كثير ومن لى اإلطالقبإمام الحرمين, أعلم المتأخرين من أصحاب اإلمام الشافعي ع ّ
ودفن يف داره, ثم نقل إلى مقربة الحسين ودفن بجوار ) هـ٤٧٨(, تويف »الربهان«: أعظم تصانيفه

  .)٥/١٦٥(طبقات الشافعية الكربى  ,)١٨/٤٦٨(سير أعالم النبالء  :انظر. والده



 

 

 

٤٠ 

 تحقيق الكلمات                      

  ]التعريف بأصل الفقه[ 

zאx: 
  :)جزأين, مفردين: أصل الفقه مؤلف من( 
  .األصل: أحدهما  •
 . الفقه: واآلخر  •

 . ُوالتأليف أخص من الرتكيب; لزيادته عليه بوقوع األلفة بين جزأيه
نه أوضح; إذ إطالق أل;  بـأصول الفقه ألصل الفقه:ر األصلوعدلت عن تعبي

 . المفرد على ما يقابل المركب فيه خفاء, بالنسبة إلطالقه على ما يقابل المثنى والجمع
  .ٍ إلى أن التأليف يحصل ال مع إفراداً مشير):مفردين(وقولي 

  :هذا
zאx: 

 :  ومسائل موضوعٍولكل علم
 . حوال العارضة له عن األهو ما يبحث يف ذلك العلم: موضوعهف

 . هي تلك األحوال: ومسائله
السمعية; لما أنه يبحث عن أحواله من جهة موضوعه األدلة : فأصول الفقه
  .إثبات األحكام هبا
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لهذا كانت أجزاؤه مباحث و; بعد الرتجيح عند التعارض )١(باالجتهاد عندنا
 .  والرتجيحاالجتهاد واألدلة

 . الشيء, والتصور منشؤه التعريفثم الخوض يف شيء يسبقه تصور ذلك
َّفمن ثم قدمنا تعريف أصول الفقه على الكالم يف مباحثه َ . 

  :هذا
zאx: 
وهو الدليل −  نقل عن معناه األصلي, إضايف)مركب: وأصل الفقه(

 .  بال نظر لألجزاءًعلما على الفن الخاص: ًلقبا, أي وجعل − المنسوب للفقه
 .  من حيث يصح تركيبهاب متوقفة على معرفة مفرداتهّومعرفة المرك

َّفمن ثم عرفت األصل اللغوي بقولي َّ َ : 
zאx: 
; إذ أصل الجدار أساسه, وأصل الشجر ما ثبت )أصل فما بني عليه غيره(

 .عليها أعالها
 : الـــًالحا يقـــل اصطـــواألص

  .لـــللدلي  •
  .انـــوللرجح  •

                                              
 . عندنا:  ليس يف أ)١(
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  .المستمرةدة ـــقاعوال  •
  .والصورة المقيس عليها  •
 . وللمستصحب  •

 :)أ/ب/١٤٥( وفيها مناسبة للمعنى اللغوي
  .لدليلإذ المدلول مبني على ا  •
والمرجوح مبني على الراجح من حيث سبق الراجح عليه وتقدمه   •

  .وكأنه أصل له
  .والفروع مبنية على القاعدة  •
 .عتبار مساواته له يف علة حكمه باوالمقيس ناشئ عن المقيس عليه  •
 . وكذا الطارئ بالنسبة للمستصحب   •
zאx: 
; كفروع الفقه ألصوله, وفروع الشجرة )وما بني على غيره فرع(
 . ألصولها

 . التنبيه على بناء الفقه على األصل: ومرادنا بذلك
zאx: 
 . الفهم:  لغة)والفقه(
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  ).الشرعية, التي طريقها االجتهادعلم باألحكام : (ًواصطالحا
 . ِحكم الذهن الجازم المطابق; لموجب: فالعلم كالجنس, وهو

ًإيجابا أو سلبا;  )ب/إيجابا/٢(  جمع حكم, وهو نسبة أمر آلخر)األحكام(و ً
َفأخرج العلم َ  . واألفعال , والصفات , بالذوات  )١(َ

  . األحكام بعض الكالم الذي هو صفة:يقال ال
  . بل بقيد التعليقليس الحكم الكالم وحده: ولنا نقأل

 . وهذا ليس صفة حقيقية
فخرج الحكم . ملسو هيلع هللا ىلص المبعوث به الرسول  المستفادة من الشرع)الشرعية(و

 . الكل أعظم من الجزء, وغيره من األحكام: العقلي, كقولنا
: ج للحكم الشرعي الذي طريقه القطعمخر: )التي طريقها االجتهاد( :وقولنا

 . ًإذ هو ال يسمى فقها; وبوجوب الصلوات الخمس ,م بأن اهللا واحدكالعل
اص وال يضر فيه عدم اختص, ال يتناول إال علم المجتهد :والفقه هبذا التعريف

َّألن المرجع ثم العرف, وهذا اصطالح خاص; الوقف على الفقهاء بالمجتهدين َ . 
   : يف األحكام"أل"و
ظن المجتهد هو الوسيلة إلى العلم,  وال يدخل المقلد; إذ :للجنسإما   •

 . الجزم بما دلت األمارة عليه: أي
                                              

 . العلم:  ليس يف أ)١(
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 وال يخرج من لم يحط بالكل; إذ المراد بالعلم بالكل :أو لالستغراق  •
ُّالتهيؤ, وهو  .  أن يحصل عنده كفاية يف استعالم الكل, فيرجع إليه:َّ

 له أوضح )١( ألن العلم المراد:وعدلت عن تعبير األصل بالمعرفة
ًأخصر, وإن كان المراد هبما واحدا يف حقنا, بل ويف حق اهللا; لورود السنة و

 . بذلك
 

 

   

  

  

  

  

  

  

                                              
  .المرادف: يف ب) ١ (
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  ]األحكام الشرعية[
zאx: 
 من حيث َّكالمه المتعلق بفعل المكلف: أي , خطاب اهللا تعالى)والحكم(

  .فة, ال طلب ذلكْلُإلزامه بما فيه ك: تكليفه, أي
َّوهو باعتبار متعلقه ُ : 

zאאx: 
إن أثيب على فعله, وترتب العقاب على : ( ويرادفه الفرض,)واجب( − ١
  .)تركه

 . المندوب: وبالثاين. الحرام, والمكروه, والمباح: فخرج باألول
 . وتعبيري بالرتتيب أولى; إذ ال يلزم منه الوقوع

  .قوطالس: والوجوب لغة
 . ًم الذي ال خالص منه واجبا سمي الالزولما كان الساقط يلزم مكانه

َّوالمرغب , والمستحب, والتطوع, والنافلة, السنة :ويرادفه−  )ومندوب(  •
 . , كسنة الظهر مثًال)إن أثيب فاعله, ولم يعاقب تاركه( − والمرشد إليه, فيه

خرج : وبالثاين .)أ/وبالثاين/أ/١٤٦( خرج الحرام, والمكروه, والمباح: وباألول
 . الواجب



 

 

 

٤٦ 

 تحقيق الكلمات                      

: وأصله. سمي الفعل بذلك لدعاء الشارع له. ما دعي إليه:  لغةوالمندوب
َّف حرف الجر, فاستكن الضميرالمندوب إليه, فتوسع بحذ َ َ ْ. 

 ).شيء( والعقاب من الثواب:  أي)إن لم يتعلق به منهما :ومباح( −٢
ًويسمى جائزا, وحالال, وطلقا ْ ِ ً ً)١( . 

 . ع فيهَّالموس: وهو لغة
  .)ًعله عقاب, وعلى تركه امتثاال ثوابإن ترتب على ف: ومحظور(  − ٣

 . المندوب, والمباح: وبالثاين. المكروه: فخرج باألول
 . )٢(َّوتعبيري بالرتتيب أولى; لما مر

 . وزدت االمتثال; إذ التارك له لغير االمتثال ال ثواب له يف تركه
 . الممنوع: والمحظور لغة

  .)اعلهًإن أثيب تاركه امتثاال, ولم يعاقب ف: ومكروه( −٤
 .الحرام: وبالثاين .دوب, والمباحالواجب, والمن: فخرج باألول

َّوزدت امثتاال لما مر ً)٣(. 
                                              

, يطلق عليه الطلق بكسر الطاء وسكون الالم, )ًطلقا(ويسمى المباح «:  قال الفتوحي)١(
 ).٢٣/١٢ (الكوكب المنير شرح :انظر. »الحالل: الطلق: قال يف القاموس). ًوحالال(

 .٤٥ص :انظر .إذ ال يلزم منه الوقوع )٢( 
 .المحظورّلما مر يف  )٣( 
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 .خالف األولىلاصطالح القدماء يف شمول المكروه وهذا على 
فما كان كذلك بنهي :  األصل)ب/األصل/أ/٣( وأما على اصطالح صاحب

ك المندوبات أو بغيره بأن استفيد من عموم تر .مخصوص فهو المكروه
 . المستفاد من األمر هبا; فخالف األولى

zאאx: 
كان  ً الستجماعه شرطه الشرعي, عقدا;)ما اعتد به: والصحيح منها(  −١
 . أو عبادة
  .ما لم يعتد به:  وهو)وباطل خالفه(  −٢

 .مقابل الصحيح والفاسد فهو
 . ال توصف به; ألن العبادة )ما يتعلق به النفوذ(: وأسقطت قول األصل

ُوال يرد. وقد يتعلق بالفاسد آثار; كالحج والكتابة عند فسادهما ِ ; ألنه )١(َ
 .  به يف الجملةّقد اعتد

ِّأن األحكام خمسة, ال كما يف األصل من عدها سبعة: وهبذا علم َ ْ   :; إذِ
 إما واجب, أو غيره,: الصحيح  •

                                              
َّوال يرد أن أن يعتد بالفاس:  أي)١( وال يرد أن الخلع والكتابة «: َدين, جاء يف األقول الملحقاتُ

 .»الفاسدين يعتد هبما; لحصول البينونة والعتق باألداء
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 . إما حرام, أو غيره: والباطل  •
  :وأنه فيما ذكر

  .يمةالعز  − ٣
مع قيام السبب   لعذر;تغير الحكم الشرعي لسهولة أنك: والرخصة  − ٤

  : إذ هو; ال يخرج عن ذلك; عنه للعذر)١(فّلخللحكم األصلي, المت
  . كأكل الميتة للمضطرواجب •
  . الصوم)٢( كفطر المسافر الذي ال يجهدهوبومند  •
 . كإجزاء الحرير يف االستنجاء: ًوقد يكون حراما  •
َونوزع   −  ِْ : بأن جميعيته لما اعتربنا لم يشمله تعريف الرخصة, أيُ
 . )٣(ًشموال

 .  العلم بجزئيات األحكام المذكورة: إذا علمته علمت أن الفقه − 
 

 
                                              

  .المختلف: يف ب )١( 
 شرح المحلي على جمع الجوامع مع :انظر.  ال يشق عليه مشقة قوية: أي,بفتح الياء وضمها )٢( 

 ).١٦٢ص(حاشية العطار 
 تشنيف :انظر .شمولية تعريف الرخصة لألحكام الخمسة المذكورةحصل نزاع يف :  أي)٣(

 ).١/١٩(, غاية الوصول )١/١٩٧(المسامع 
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  ]العلم والجهل[

zאאאx: 
 لصدق الثاين بنحو اللغة, فالفقه ;)أخص من العلم( بالمعنى الشرعي )والفقه(
 . ًالم, وليس كل عالم فقيها, كما أن كل فقه علم, وال ينعكسفكل فقيه ع. نوع منه
zאx: 
ًحكما جازما ِتبأن يحكم به أنه يثب−  )معرفة المعلوم: والعلم( على  (− )١(ً
ْإدراك ما من شأنه أن يعلم: أي ,ِ لمطابقته لموجب; يف الواقع)ما هو به  , بالعقل :ُ

  .ًولو معدوما )٢(ِّالحسبأو 
zאאx: 

للمعنى بتمامه, وذلك كإدراك اإلنسان أنه حيوان  وصول النفس: واإلدراك
 .)٣(ناطق

                                              
ًبأن يحكم به أنه يثبت حكما جازما:  ليس يف أ)١( ً. 
  .أو الحسن: يف ب) ٢(
الحيوان الناطق «: ناطق? فأجابالحيوان ال عن وصف اإلنسان ب¬العالمة ابن عثيمين  سئل )٣(

 اإلنسان كما ذكره أهل المنطق, وليس فيه عندهم عيب; ألنه تعريف بحقيقة اإلنسان, يطلق على
ا فإن العامي سيعتقد أن ًا يف اإلنسان, ولهذا إذا خاطب اإلنسان به عاميًلكنه يف العرف قول يعترب قدح

رام,  يسيء إلى المسلم فهو حيءا فيه, وحينئذ ال يجوز أن يخاطب هبا العامي; ألن كل شًهذا قدح
أما إذا خوطب به من يفهم األمر على حسب اصطالح المناطقة, فإن هذا ال حرج فيه; ألن اإلنسان 
ال شك أنه حيوان باعتبار أنه فيه حياة, وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو 

 وغيره, فصل, والجنس يعم المعرف) ناطق(جنس, وكلمة ) حيوان(إن كلمة : ولهذا قالوا. النطق
 .)٥٧ص(المناهي اللفظية  :انظر. »والفصل يميز المعرف عن غيره
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zאx: 
  ):ما حصل بال نظر: ( أي العلم)ُّوضروريه( −١
 .  كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء,كالعلم الحاصل ببديهة العقل  •
السمع, : والعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة; وهي  •

والبصر, واللمس, والشم, والذوق; إذ يحصل بمجرد اإلحساس هبا; إذ حصول 
 لرؤية ما تمكن إبصاره, )١(ةَقَدَألذن يكفي يف اإلدراك; كفتح الحالصوت يف ا

 ما يشم, ومالقاة )٢(رائحةوس, وتنشق الهواء المطروح بومالقاة البشرة للممس
 . المذوق للعصبة المحيطة بسطح اللسان

 .  بحيث ال يدفع عن النفس; ألنه يضطر إليهًسمي ضروريا − 
ْوال يمنع كون المدرك هبا من العلم وجدان الفرق بين علم الخرب   − ٢ ِ
 . والمعاينة
  على النظر, كالعلم : , أي)ما توقف عليه(العلم :  أي)ُومكتسبه( −٣

  ; إذ يتوقف على النظر يف )٣( حادث− وهو ما سوى اهللا تعالى−  َبأن العالم
 . فينتقل من تغيره لحدوثهتغير العالم, 

                                              
َوالحدقة) ١( َ َحدق وأحداق وحداق: والجمع. السواد المستدير وسط العين: َ َِ ْ  العين :انظر. ََ

 ).١/١٦١(, المعجم الوسيط )١٠/٣٩(, لسان العرب )٣/٤١(
 .بمالقاة: يف أ) ٢(
. ًوالحق أن كل ما سوى اهللا حادث, وهو مفتقر إليه دائما«: ¬ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )٣(

وهو يبقيه ويعدمه كما ينشئه, ويحدثه كما يحدث الحوادث من الرتاب وغيره, ثم يفنيها 
 ).١٦/٢٧٧(مجموع الفتاوى . »ويحيلها إلى الرتاب وغيره
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 : ووجه انقسام العلم لما ذكر − 
   .ًن ضروريا كله لما احتيج لتحصيلهأنه لو كا •
 .ًولو كان مكتسبا كله لدار, وتسلسل  •
 .)١(وعلم اهللا تعالى ليس بضروري, وال مكتسب − 
  :ًوالعلم أيضا −٤
  .تصور إن تعلق بمفرد  •
 . بةِْسوتصديق إن تعلق بن  •

 ألن ;)ب/ب/٣( واالستدالل كما فعله األصلولم نجمع بين النظر 
 : مؤداهما واحد, كما يفهم من تعريفهما, حيث قلت

zאx: 
 ن ملمطلوبل يليؤد, )الفكر يف حال المنظور فيه: (ً ولو فاسدا)والنظر(
 . أو ظن علم

                                              
 ﴾    TS   R   Q ﴿ ال يقال يف علم الرب ما يقال يف علم الخلق; ألنه جل وعال )١(

   ].١١:الشورى[
ـــال نظـــر  ـــه ال يق ـــم اإلل   وال ضــــروري وال تــــصوري  يعل
   يمنــع يف حــق الكــريم المــنعم  ولـــيس كـــسيبا فكـــل مـــوهم 
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zאWא،א،אx: 
 .ُّحركتها يف المحسوسات تخيل إذ; حركة النفس يف المعقوالت: والفكر

 . ً نظرا: ال يسمى−)١(كأكثر حديثها إلى النفس− َّوانتقال النفس لغير طلب ما مر
zאx: 
 . ; ليوصل للمطلوب)طلب الدليل: ( استفعال, وهو)واالستدالل(

  :هذا
 باعتبار أنه قد يكون يف تصور الحقيقة مطروح وجعل النظر أعم  − 

  .صطالح االةخالفلم
zאx: 
; ألنه عالمة عليه, وإرشاده )المرشد للمطلوب: (الدليل لغة: أي) وهو(

  : إماله
  .باعتبار نصبه −١
 . أو ذكره له −٢

 . ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه, لمطلوب خربي ولو ظنيا: ًواصطالحا
 . والعلم عقيبه مكتسب; ألن حصوله عن نظره المكتسب له  − 

                                              
 .إلى النفس:  ليس يف أ)١(
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zאאx: 
ب فيه, كعدم علمنا لما تحت ي; ألنه ال ترك)وعدم العلم جهل بسيط(  − ١
  .البحر

 . وال يشرتط أن يكون من شأنه أن يعلم
 ;)مركب( بهء على خالف ما هو يتصور الشي بأن :)١()ًوادعاؤه باطال( − ٢
  :ب من جزأينألنه مرك

  .لعلمعدم ا: أحدهما
 .اعتقاد غير مطابق: واآلخر

 .  على الثاين يف تعريف مطلق الجهلواقتصر يف األصل
zאאx: 
  : بفتح الواو)زينَّوأحد المجو(
 ).ظن: ( له ويقال− بكسر الواو )أ/بكسر/أ/١٤٧( زِّوَجُعند الم−  منهما )القوي(  •
  ).وهم: ( يقال له منهما)والضعيف(  •
 ). فشك( )٢(عنده) فإن تساويا(

                                              
 .ًجهال: يف أ )١(
 .عنده: ليس يف ب) ٢(
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 لكنه ,ن عرب به يف األصلالظن التجويز كما استفيد مما ذكر وإوليس 
 . الزمه

ْوال يدخل يف مورد القسم االعتقاد; إذ هو  −  حكم الذهن الجازم القابل : ِ
 . للتغيير

  .ما ال يخفىل ; أولى مما عرب به)القوي والضعيف(: وقولي
 كما ذكره األصل; ألنه مستفاد من ً أبواب أصول الفقه أوالَّعدولم نذكر 
 . ذكرها مفصلة
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  ]الكالم[

zאx: 
  :)وأقل ما يتركب الكالم من(
 .  كزيد قائم,)اسمين( •
 .  كقام زيد,)أو اسم وفعل( •

  :; ألن)أو فعل وحرف, أو اسم وحرف(: وأسقطت قول األصل
 . لم يقم زيد: هل قام زيد? معناه: لم يقم, يف جواب: نحو  •
 . ًأدعو, أو أنادي زيدا: يا زيد, تقديره: ونحو  •

 .  من اسم وفعل على ما علمتٌركب مٌفكل
zאx: 
 :  الكالم)وينقسم(
 .ما يحتمل الصدق, والكذب ولو جملة فعلية: , وهو)لخبر(  −١
  :ما ال يكون كذلك:  وهو,)وإنشاء( −٢
 . إظهار محبة الشيء ولو استحال وقوعه: من التمني, وهو  •
 .  كراهتهإظهار إرادة الممكن, أو: , وهويوالرتج  •



 

 

 

٥٦ 

 تحقيق الكلمات                      

ْوالعرض, نحو  •  . َأال تنزل عندنا: َ
 . هّال تنزل عندنا: والتحضيض, نحو  •
َوالقسم, نحو  •  . واهللا: َ
 أجاء زيد?: واالستخبار, نحو  •

 .وهذا أجمع من عبارة األصل, وأخصر كما هو واضح
zאאx: 
 :  ينقسم من وجه آخر إلى)و(
  ).حقيقة( −١
 ).ومجاز( −٢
zאx: 
 فعيلة مأخوذة من الحق, بمعنى الثابت, أو المثبت, والتاء ):فالحقيقة(

 . لنقل اللفظ من الوصفية لالسمية
ُما اصطلح: (وهي  وإن لم يبق على موضوعه, ,)ِعليه من المخاطبة ْ

 . كالصالة يف العبادة المخصوصة; إذ لم يبق على موضوعه األصلي من الدعاء
zאאא،א،x: 

 .ًلى المعنى, كتسمية الولد محمداجعل اللفظ دليًال ع: والوضع
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 .إطالق اللفظ, وإرادة المعنى: الواالستعم
 موضوع للمعنى الخارج, والتعبير عنه تابع إلدراك الذهن له :واللفظ
 . حسبما أدركه

 .وليس لكل معنى لفظ, واللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ
zאאx: 
  :)وتكون(
ــــة( − ١ ــــي)لغوي ــــوان : , وه ــــة, كاألســــد للحي ــــي وضــــعها واضــــع اللغ   الت
 .  المفرتس
 وضعها الشارع, كالصالة )ب/وضعها/أ/٤( التي:  وهي,)وشرعية( −٢

 .  للعبادة المخصوصة
التي نقلت من معناها اللغوي إلى غيره, بحيث هجر :  وهي,)وعرفية ( −٣
 :وهي إما. األول
 . التي ال تكون لقوم مخصوصين: عرفية عامة, وهي−  أ

 . قومبوهي التي اختصت : أو خاصة  − ب
والمتبادر من إطالق العرفية العامة; كالدابة نقلت لذوات األربع, بعد أن 

 . كانت لكل ما يدب على وجه األرض
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ْالقلب والنقض للفقهاء: ومثال الخاصة ََ , )٢( للمتكلمين)١(, والجوهر)أ/ب/١٤٧( ْ
 .حو ذلكوالرفع للنحويين, ون

zאx: 
ِ ما استعمل يف غير ما اصطلح عليه من المخاطبة:, فهو)والمجاز بخالفها( ُ ْ ُ ْ . 

, )أهنا ما بقي على موضوعه(: ــ بوحذفت تعريف األصل للحقيقة
ِّأنه ما تجوز به عن موضوعه(: ـبز والمجا ُ  وكان ,; ألن ما اقتصرت عليه أشهر)ُ

 .   إلتيانه بما يناسبهاألصل اختار ما اقتصرت عليه;
zאאx: 
 :  أي المجاز)وهو(
; )٣(موجود:  أي,]١١:الشورى[ )﴾S R Q ﴿: بزيادة, نحو( − ١

                                              
. ن اهللا تعالىمن المصطلحات التي يستخدمها المتكلمون, حيث يعتمدون فيما ينفى ع:  الجوهر)١(

 أنه ال يصح االعتماد يف ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه, ¬َّوقد بين العالمة ابن عثيمين 
ًوأنه طريق فاسد, وأن الجوهر من األلفاظ المجملة المشتبهة التي ال تحق حقا وال تبطل باطال ً .

 ).٤/١٩٨(, مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )٢/٢٣٨( مقاالت اإلسالميين :انظر
ما أحدثه المتكلمون يف أصول الدين من : وهو. المنتسبون إلى علم الكالم:  المتكلمون هم)٢(

وقد تنوعت . إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها, وأعرضوا هبا عما جاء الكتاب والسنة به
حتى قال . عبارات السلف يف التحذير عن الكالم وأهله; لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك

 ).٤/٧٥( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين :انظر. »اًال يفلح صاحب كالم أبد«: اإلمام أحمد
وقد أطبق العقالء على أن لفظ ...  ًوالشيء يساوي الموجود لغة وعرفا«:  قال ابن حجر)٣(

فتح الباري . » يقتضي نفي موجود)ال شيء( يقتضي إثبات موجود وعلى أن لفظ )شيء(
)١٣/٤٠٢.( 
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مثل, فيكون له تعالى مثل; : إذ الشيء مرادف له, فالكاف زائدة, وإال فهو بمعنى
 . وهو محال

  . نفيه:والقصد هبذا الكالم
 . د المثل أنه أطلق مثل المثل وأرا:وجهة التجوز
 . )١(أن الكاف غير زائدة, وال يلزم محظور: والتحقيق
وحينئذ ! من كان على صفة المثل, وشبهه منتف, فكيف بالمثل :فالمعنى

 .  مسبوق لنفي الشبيه, والشريك بال تناقض)٢(فالكالم على صفة المثل
  :)٣(أهلها:  أي,]٨٢: يوسف[ )﴾k j﴿: ونقص, نحو( −٢
 . هلهافأطلق ذلك وأراد سؤال أ −  أ

 على الحال; فال ِّإطالق المحل من ويحتمل أن المراد هبا أهلها   − ب
 .نقص

                                              
نفي, وهو من الصفات  ﴾SRQ﴿ : أن قوله تعالى¬الشيخ ابن عثيمين  ذكر )١(

إثبات كماله, وأنه ال يماثله شيء من مخلوقاته, وفيه رد على أهل : والمقصود به. السلبية
ثم رجح زيادة . وأن عبارات النحويين اختلفت يف تخريج هذه اآلية على أقوال. التمثيل

ًلكالم بدوهنا, ولكنها مفيدة معنى ازداد هبا الكالم الكاف, بمعنى أهنا لو حذفت الستقام ا
الواسطية العقيدة  شرح :انظر. ليس مثله شيء: وأن تقدير الكالم هو. بالغة وهو التوكيد

 ).٦/٢(, فتاوى نور على الدرب للعثيمين )١/٢٠٦(
 .على صفة المثل: ليس يف ب) ٢(
 ).١٦/٢١٢( تفسير الطربي :انظر )٣(
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 إذ حقيقته المكان المطمئن من األرض, ;)أو نقل, كالغائط للخارج(  −٣
 . فنقل للفضلة التي يقع يف ذلك المحل عادة, بحيث ال يتبادر يف العرف غيرها

: نحو(: وضع لهما كانت عالقته تشبيه معناه بما : وهي) أو استعارة(  −٤
﴿k j i﴾( ]يسقط: أي. ]٧٧: الكهف)١( . 

فاإلرادة الحقيقية ليست مرادة; إذ ال إرادة للجماد; النتفاء شعوره, 
 . )٢(فوجب الصرف للمجاز

ه إشرافه على السقوط, بإرادة سقوطه المختصة َّوهو هنا استعارة; ألنه شب
 . بالحي

 

                                              
 ).١٨/٧٨(طربي  تفسير ال:انظر )١(
e   d   c   b   ﴿ :¸اهللا ; لقول القول بمنع اإلرادة للجدار ¬ منع العالمة ابن عثيمين )٢(

   ts   r   q   p   o   n   m   l   k   j   ih   g   f﴾  ]فهذه ]٤٤:اإلسراء ,
 حديث من, ويف الصحيحين  لم يكن يف هذا ثناء على اهللاّالمخلوقات تسبح بإرادة بال شك, وإال

 ,»هذا جبل يحبنا ونحبه«: − وهو جبل حصى−  ثبت عنه أنه قال يف أحد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن ¢أنس 
وإرادة كل شيء بحسبه, فميل الجدار , فأثبت المحبة لهذا الجبل, والمحبة أخص من اإلرادة

 تفسير :انظر. ًأنه يريد أن يسقط كميل اإلنسان, فنعرف أنه يريد أن يركع مثال, وال مانع: يعني
 ).١٠١ص(لعثيمين, سورة الزخرف ا
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  ]األمر[

zאx:  
 . )افعل: ـء الفعل, باستدعا: واألمر(

 . النهي; إذ هو طلب الرتك: )الفعل(فخرج بـ 
 . ًطلب اإلشارة, ونحوها, فليس أمرا حقيقة: )افعل(وبـ 

 : وحذفت قول األصل
, وال استعالء; ٌّ; إذ الصحيح أنه ال يشرتط يف األمر علو)ممن هو دونه(  •

 علو لهم عليه, وال. ]٣٥: الشعراء[ ﴾Ã  Ä  ﴿: لقوله تعالى حكاية عن فرعون
 . ٌنَِّيوال استعالء كما هو ب

ً يسمى الطلب من المساوي التماسا, ومن األعلى :وعلى طريقة األصل − 
 . دعاء

: وهو−  ; إذ الطلب غير الجازم)بيل الوجوبعلى س(: وكذا قوله  •
 . ً يسمى أمرا−المجوز للرتك

ًومن ثم كان المندوب مأمورا به حقيقة; ألنه طاعة  −  َّ , والطاعة )١(ً إجماعاَ
 . فعل المأمور به

                                              
 .ًإجماعا: ليس يف ب )١(
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zא،x: 
صيغة افعل :  أي)وهي(واعلم أن مسمى األمر لفظ, وهو صيغة افعل, 

ْ فلفظ أمر معناه).للوجوب(  )أ/سبيل/أ/١٤٨( القول الطالب, سواء كان على: َ

 .  أم ال)١(سبيل الحتم
عن إن أطلقت, وتجردت (ِّصل, يدل على الوجوب; : وصيغته نحو

 .  الصارفة له)القرينة
zאאWאx: 
 : صيغة افعل:  أي)وترد( 
والعالقة . ]٣٣: النور[ ﴾j i h g f﴿: , نحو)للندب( −١

 . اإلذن, والثواب, وهي مشاهبة معنوية
 . والعالقة اإلذن. ]٥١: المؤمنون[ ﴾  u t s ﴿:  نحو,)واإلباحة( − ٢
فإنه فهم . ]٤٠: فصلت[ ﴾q p o ﴿: , نحو)ب/ب/٤( )والتهديد( −٣

 .  يف معرض التهديدمن القرينة أهنا صيغة مذكورة فيه
   ﴾ N M L K J I﴿:  بين الشيئين, نحو)والتسوية( − ٤

 .  والرتك مضاد لوجوب الفعل,المضادة والتسوية بين الفعلوعالقته  ]. ١٦: الطور[
                                              

 .الحكم:  يف ب)١(
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قة والعال. ]١١٧: البقرة[ ﴾± ²﴿: وهو اإليجاد, نحو: )والتكوين( − ٥
 . فيه المشاهبة المعنوية يف تحتم وقوعه

اد, ــر, واإلرشــوالتسخي ان,ــرام, واالمتنــكاإلك: هــد عليــ مزي)وغيرها(
والتفويض, والتعجب,  ر,ــــوالخب ار,ــي, واالحتقــاء, والتمنــوالدع

 .واالعتبار والتكذيب, والمشورة,
zאx: 
 : المطلقة المجردةصيغة افعل :  أي)وال تقتضي( −  أ
ات; ّة والمرّ من غير إشعار بالمر بل طلب الفعل المأمور به,)ًتكرارا(  •
 . ة الواحدة ضرورية لالمتثالّلكن المر
  .)ًوال فورا(  •
  ).)٢(; فيعمل)١(امإال بدليل فيه(ًوال تراخيا   •

 . كالواجب الحق: والثاين. كالصلوات الخمس, وصوم رمضان: فاألول
عهدة اآلمر, وصار :  أي,)ُيخرج عن العهدة(لمأمور به ا:  أي)وفعله(  − ب

 . ًمسقطا للطلب: , أياًمجزئذلك الفعل 
                                              

 .فيها: يف ب) ١(
 .فيعمل: بيف ليس  )٢(
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  :  وبما ال يتم ذلك الفعل إال به,)واألمر بالفعل أمر به(  − ت
  :ًسببا  •
 . ًشرعيا, كالصيغة للعتق  − 
 . ًقليا, كالنظر للعلموع  − 
 . الرقبة للقتل ِّزحًوعاديا, ك  − 
  :ًوشرطا  •
 . مر بالصالة أمر بالطهارة المؤدية إليهاًشرعيا, كاأل  − 
 . ًأو عاديا, كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه  − 
البالغ, :  وهو,)مكلف( الوارد من الشارع )وإنما يدخل يف الخطاب(  − ث

 .ًالعاقل, ولو كافرا
  فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة; ألجل ترتب العقاب يف اآلخرة,   −  ج

 . ح بتعذيبهم برتك الواجبّفصر. ]٤٣: المدثر[ ﴾ ñ ð ï î ﴿: لقوله تعالى
يف نفسه, بأن يسلم, ويصلي, ويفعل ما  وامتثال الكافر حال كفره ممكن  •
 . أمر به

ًوليس مأمورا بالفعل حال كفره; لعدم صحتها منه; لتوقفه على   •
 . ًوال يؤاخذون هبا بعد اإلسالم; ترغيبا فيه .اإلسالم
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 : وعلم بما تقرر
 لصحة ;الشرعي كليف بالفعل حصول الشرطأنه ال يشرتط يف الت   −  ح
 . ً بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا,الفعل

 :  وال يرد على الحصر:هذا  − خ
; ألن ذلك )أ/ب/١٤٨( الساهي بعد ذهاب سهوه, حيث أمر بجرب الخلل  •

 .بأمر جديد
وال أمر الولي بإخراج الزكاة من مال الصبي, وبدل متلفه يف بعض    •
  :; ألن ذلك منأحواله

 . خطاب الوضع  − 
ًوأيضا فالمخاطب الولي كما المخاطب صاحب البهيمة; بضمان   − 

 . متلفها يف بعض األحوال
 ألن ذلك ليعتادها بعد وال صحة عبادة الصبي, وثوابه على ذلك;  •

 . مأمور هبا )١(نه أالبلوغ; ال
 صلً خالفا لأل)ًوليس مطلق األمر بالشيء نهيا عن ضده, وال عكسه(   −  د

                                              
ًألن ذلك, ولعل المثبت هو الصحيح; ألن الصبي ليس مأمورا هبا كما يف : ألنه, ويف ب: يف أ) ١(

 ).١١٩ص(بن إمام الكاملية  شرح الورقات ال:انظر. البالغ, بل ليعتادها فال يرتكها بعد بلوغه
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 . ً, حيث جعل  مطلق األمر هنيا كعكسه)١(فيهما
ًن إذا أمر به يكون ذلك األمر هنيا عن ّ المعي)٢(الجزئيأن : والصواب

 .المضاد له نّالشيء المعي
zאאx: 

  :قم, فهو أمر يدل: فإذا قال
  . والمنع من ترك القيام بالمطابقةعلى طلب القيام,  •
  .وعلى كل منهما بالتضمن  •
 . وعلى األضداد الوجودية للقيام; كالقعود, واالضطجاع بااللتزام  •

 . لذلك; لتغايرهما, وال يف الصيغة;أن الكالم ليس يف المفهومين :وعلم
 

 
 

                                              
 .فيهما: ليس يف ب) ١(
 . الخربي: يف ب )٢(



 
 

 

٦٧

 تحقيق الكلمات                      

  ]النهي[

zאx: 
  ).اترك: بنحواستدعاء الترك, : والنهي(

 : فعلم
 . )علو, وال استعالء(أنه ال يشرتط فيه   •
 .)على سبيل الوجوب(زيادة وأنه ال حاجة ل  •

  . واألصل اعترب كل ذلك على وزان ما قاله يف تعريف األمر
 .  يأيت هنا ما يناسبه)١(َّوما مر هناك

zאx:  
على فساد المنهي عنه, (ًالنهي المطلق شرعا  )ب/النهي/أ/٥( )وقد يدل( 

 ). وقد ال يدل
 كصوم يوم العيد; , لهالزملاأو  , كصوم الحائض,لعينه :فإن هني عنه−  أ

لإلعراض عن ضيافة اهللا تعالى الناس, وكالصالة يف األوقات التي كرهت 
; دل على الفساد; إذ الشيء ال يكون − وإن قلنا النهي للتنزيه−  الصالة فيها

ّمطلوبا منهيا, وإال ً  .  فالً
                                              

 .٦١ص :انظر )١(
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,  لنفس العقد كبيع الحصاة: فإن رجع,والنهي يف المعامالت كذلك   −  ب
دل على ; أو ألمر الزم كالربا , كالنهي عن بيع المالقيح, يف العقدأو ألمر داخل

 . الفساد
  :وإنما رجع

  .ات; النتفاء الصيغةّيف األول للذ  •
  . الثاين للداخل; ألن المبيع ركنويف  •
 .  بالشرط)١(; الشتماله على الزيادة الالزمةٍمزويف الثالث لال  •
وكالبيع وقت نداء , غصوبكالوضوء بم:  غير الزم)٢(لخارجافإن كان   − 
لم يقتض ; وكبيع الحاضر لباد,  أو مغصوب,وكالصالة يف محل مكروه, الجمعة
 . الفساد

 . )٣(ونفي اإلجزاء يدل على الفساد
  : إن رجع لخارج)٤(ونفي القبول

  .)٥(ًماّلم يفد, كعدم قبول صالة من أتى منج  •
                                              

  .ال الالزمة: يف ب) ١(
 .الخارج: يف أ) ٢(
 . ونفي اإلجزاء يدل على الفساد : ليس يف ب)٣(
  .القول: يف ب )٤(
 .)٢٢٣٠(برقم  )٤/١٧٥١(ان, ّ مسلم يف كتاب السالم, باب تحريم الكهانة, وإتيان الكههأخرج )٥(
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 . )١(ًوإال أفاد, كعدم قبول صالة من صلى محدثا  •
 . ; إشارة إلى ما قد علمت)ال(: , وزدت)قد(رت بـ َّوعب

  
  

  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

                                              
 .)٦٩٥٤(برقم ) ٩/٢٣( أخرجه البخاري يف كتاب الحيل, باب يف الصالة, )١(
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  ]العام[
zאx: 
 :  مأخوذ من قولك.)َّما عم أكثر من واحد, بال حصر: ُّوالعام(
ًعممت زيدا, وعمرا بالعطاء, أي  •  . شملتهما: ً
 . شملتهم:  الناس باإلكرام, أي)أ/الناس/أ/١٤٩( وعممت  •

 .داد كعشرة; ألهنا تدل لحصر أسماء األع:فخرج
َّوما عبرت به أولى مما عبر به األصل; إذ قوله , يشمل االنتهاء )ًفصاعدا(: َّ

 .لغاية, وغيره
 يخرج تناول )بال حصر(: ; ألن قولنا)بجهة واحدة(وال حاجة لزيادة 

جاء : العدد بطريق العطف; ألنه ينتهي لغاية يف العادات المطردة, بخالف لفظ
قام زيد, وعمرو, وبكر, : إذ ليس هو يف شموله لما دخل تحته, كقولهالفقهاء; 

 . وخالد; ألن هذا تناولها ال على جهة العموم الذي قررناه, بل على جهة الحصر
zאx: 

 : كـوللعموم صيغة تخصه, وذلك
  ).االسم ( −١
 ﴾CDEF﴿ :, نحو)َّواسم الجمع المعرفين بالالم ( −٢

 . وسواء جمع السالمة والتكسير. ]١: مؤمنونال[ ﴾C B A﴿. ]٢: العصر[
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, فْرُللع ;واحدةث غير ِنَ وأطلق, فح,ولم نوقع عليه إذا حلف بالطالق  •
قطع عصمة النكاح, وليس له أفراد حتى : أو ألن الطالق حقيقة واحدة, وهي

  .درج يف العموم; لكن مراتبه تختلفين
 . راتب لتحقيقهًفإذا لم يذكر عددا, وال نواه; حمل على أقل الم  − 
  ):والمبهم(  −٣
  ).ِملعال( الشرطية, أو االستفهامية, أو الموصولة, )كمن (−  أ

من دخل داري فهو آمن, من جاءك? ما جاءين : , نحو)لغيره: وما(  − ب
  .منك رضيت به

 عبيدي جاءك فهو حر, ُّأي:  من العالم, وغيره, نحو)ٍيف كل: ٌّوأي(   − ت
 . فيه عليكلت يف إزالة ضري ّ شيء أصابني عوُّوأي

 :  لتقييد أمور;)ًغالبا: (وزدت قولي
 بمن )٢(مررت:  قولك)ب/ب/٥( , كما يف)١(قد تكون عامة» من«أن : األول
 . قام, ونحوه
  :إذا كانت» ما«أن : الثاين
  .مررت بما معجب لك: ة موصوفة, نحونكر  •

                                              
 .عالمة: يف ب )١(
 .مررت:  ليس يف ب)٢(
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 . ًما أحسن زيدا; ال يعم: أو تعجبية, نحو  •
 . يتعارضانقد » من«و » ما«أن : الثالث
g  ﴿: لعالم; ليشمل البارئ سبحانه, يف نحو قوله تعالى: رت بقوليَّوعب

j i h﴾ ]ًعاما(: فهو أحسن من قوله. ]٢٠: الحجر( . 
  :»أي «)١(إخراج: الرابع

  . رجلِّمررت برجل أي: الموصوف هبا, من نحو  •
 .ها الرجل; فإهنا ال تفيد العموميا أي: والمنادى هبا, نحو  •

  :فعلم
 .  يف إفادهتا العموم; من كوهنا شرطية, أو استفهامية, أو موصولةَّأنه ال بد

 . أين تجلس أجلس:  نحو,)يف مكان: وأين(   −  ث
 . متى شئت جئتك: , نحو)يف زمان: ومتى( − ج
 ):وما( − ح
 ما تطلب? : , نحو)يف استفهام ( •
 . ما تعمل تجز به:  نحو,)وجزاء(  •

                                              
 .إخراج:  ليس يف أ)١(
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ما أحد : ي عامة يف النفي, نحوما جاءين من أحد, فه:  نحو,)وغيرهما(  •
 . ما قام أحد: قائم, أم باشرت عاملها, نحو

ما كل عدد : الحكم عن العموم; لم يفد العموم, كقولنا ولو سلبت − 
ًليس حكما به :  عموم السلب, أي)١( من باب)أ/ب/١٤٩( ًزوجا, فإن هذا ليس
ال قول من  لم يكن فيه زوج, وذلك باطل; بل المقصود إبطّعلى كل فرد, وإال

 .  كل عدد زوج, وذلك سلب الحكم عن العموم:قال
: النافية, واالستفهامية حرف, والخربية اسم موصول, نحو» ما«و  − 

 . صنعت ما صنعت
 .ال رجل يف الدار:  المعنوية, نحو)يف النكرات: وال( − خ

zאx: 
 فال يجوز دعوى العموم يف ,)من صفات النطق(العموم : أي) وهو( −١

 . غيره من الفعل, وما يجري مجرى الفعل
 يجمع بين الصالتين يف ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي : ()٢(حديث البخاري: مثال الفعل

                                              
 .باب: ليس يف ب) ١(
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبداهللا ,هو اإلمام الفقيه جبل الحفظ )٢(

كان من خيار الناس; ممن جمع وصنف ورحل وحفظ أمير المؤمنين يف الحديث, موالهم, 
 ).٩/١١٣(, الثقات البن حبان )٩/٤٧( هتذيب التهذيب :نظرا). ـه٢٥٦(وذاكر, تويف سنة 
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 . ; ألنه إنما يقع يف واحد منهما)٢(, فال يعم كل سفر طويل, وقصير)١()السفر
, فإنه ال يعم كل )٣() بالشفعة للجارملسو هيلع هللا ىلصقضاؤه : (ومثال الجاري مجراه
 .  ذلك الجارجار; الحتمال خصوصه يف

ً أخذا من ; للتكرار كما هو العرف;قد يستعمل مع المضارع» كان«و  −٢
 ,]٥٥: مريم[ ﴾^ _ ` b a﴿: )٤(قوله تعالى يف إسماعيل

 .  يكرم ضيفه)٥(كان حاتم: وقولهم
 . وتدخل الصورة النادرة, وغير المقصودة تحت العام  −٣
 . اًجاءين األسود الرماة إال زيد: ًوقد يكون مجازا, نحو  −٤

                                              
 أخرجه البخاري يف أبواب تقصير الصالة, باب الجمع يف السفر بين المغرب والعشاء, )١(

 .)١١٠٨(برقم  )٢/٤٦(
 . طويل وقصير:  أ ليس يف)٢(
 والنسائي يف .)٣٥١٧(برقم ) ٣/٢٨٦(يف الشفعة, أبو داود يف أبواب اإلجارة, باب أخرجه  )٣(

الرتمذي يف أبواب األحكام, باب ما و .)١١٧١٣(برقم ) ١٠/٣٦٤(كتاب الشروط  يف الكربى
 .»حسن صحيح«: وقال ,)١٣٦٨(برقم ) ٣/٤٣(جاء يف الشفعة, 

 .عليه السالم )٤(
.  والد الصحابي عدي بن حاتم,اهللا بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي اتم بن عبد ح)٥(

ًكان جوادا ممدحا يف الجاهلية, يضرب به المثل يف الجود والكرم, وكذلك كان ابنه يف اإلسالم ً. 
ار كانت له مآثر, وأمور عجيبة, وأخبار مستغربة يف كرمه; ولكن لم يكن يقصد هبا وجه اهللا, والد

 :انظر. ملسو هيلع هللا ىلصتويف يف السنة الثامنة من مولد النبي . اآلخرة, وإنما كان قصده السمعة, والذكر
 ).١/٢٥٥(, تاريخ الخميس )١/١٠٧(السيرة النبوية البن كثير 
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: ويقال. معنى عام:  ال المعاين, فال يقالوهو من عوارض األلفاظ  −٥
 . للمعنى أعم وأخص, وللفظ عام وخاص; تفرقة بين الدال, والمدلول

 .وداللته على أصل المعنى قطعية, وعلى كل فرد بخصوصه ظنية  −٦
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  ]الخاص[

zאx:  
 ال يتناول شيئين ما: ل فيه فيقا,مقابل العام:  أي)والخاص مقابله(

 . , رجلين, ثالثة رجال)ب/رجلين/أ/٦( رجل: غير حصر, نحوًفصاعدا, من 
zאx: 
 المعاهدين )١(, كإخراج)التخصيص: وتمييز بعض الجملة باإلخراج هو(

 .]٥: سورة التوبة[ ﴾| { ﴿: من قوله تعالى
 . أخرج الكل; إذ هو نسخ: )بعض(: وقولنا

 : )الجملة(ودخل يف 
  .االستثناء من العدد  •
 . ًأكرم الناس قريشا, يف البدل: ونحو  •

 . وأخرج االستثناء المنقطع
zאאx: 
 :) كـمتصل: إما: ( المخصص الذي دل عليه لفظ التخصيص: أي)وهو( 
 ما لواله لدخل −ّبنحو إال−  ُإخراج: (االستثناء:  أي)وهو, االستثناء(  −١

                                              
 ). بعض(زيادة : يف أ )١(
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ً القوم إال زيدا, فلوال إخراج زيد من )٢(جاء: )١( المستثنى منه, نحو)الكالم يف ّ
 . مجيء القوم; لدخل فيهم

 . األصل خرج بقية المخصصات الواردة علىأ: )٣(مزيد )ّبنحو إال(: وقولنا
ألنه ال يتصور يف حقيقته وال يرد علينا اعتبار كونه من متكلم واحد;   •
 . اثنين كونه من
 .)٥(ز, فال يردِّ فال يمي)٤(طع يف الجملةوال دخل للمنق  •
 .ًجاء القوم إال حمارا:  كقولك,)من غير الجنس( االستثناء )وجاز(  •
ما :  نحو,)على المستثنى منه(كما جاز تقديم المستثنى :  أي)كتقديمه(  •

 .ًقام إال زيدا أحد
ٍ وال يضر سكوته لنفس ,)وصح إن اتصل بما قبله(   • ٍّوعيَ وأبقى (, )٦(ِ

 .  كعشرة إال تسعة)اًشيئ
                                              

 .نحو: ليس يف ب) ١(
 . قام: يف أ) ٢(
 .ًزيدا: يف أ )٣(
 .يف الجملة: ليس يف ب) ٤(
ًيميز المنقطع بعض الجملة; إذ لم يدخل فيها أصال, ألنه مجازفال : أي) ٥( وال يرد على . ّ

 ).١٣٥ص( شرح الورقات البن إمام الكاملية :انظر. التعريف فإنه لالستثناء الحقيقي
ّالعي) ٦( , )٦/٢٤٤٣( الصحاح :انظر. خالف البيان  َّالعجز عن التعبير عن الكالم عما يريد, وهو : ِ

 ).٢/٦٤٢(المعجم الوسيط 
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ًفإن لم يتصل أو لم يبق شيئا, ولو بنحو عشرة إال عشرة إال أربعة; فهو   − 
 . باطل; لعدم ارتباط الكالم يف األول, ولتناقضه يف الثاين

قبل فراغ المستثنى منه, وإال لم يصح من حيث  َّوال بد من نية المستثنى  •
 .ارتباط الحكم, ال من حيث اللفظ

 . ًأكرم زيدا إن جاءك: وكالشرط, نحو: لجر, أي با)والشرط ( −٢
 . إن جاءك زيد فأكرمه:  نحو,)وجاز تقديمه على المشروط(  •
: مها, نحوييف أهنا من المخصصات المتصلة الجائز تقد) كالصفة(  −٣

 . وهذا من زياديت.  العلماء, وأكرم العلماء بني تيمم)١(أكرم بني تميم
 : ومن المخصصات المتصلة

َلتي تقدمها عموم يشملها لو لم يأت, نحالغاية ا  −٤ َ أكرم بني تميم إلى : وَ
 .أن يعصوا

                                              
 بنو تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر, وهم رهط طلحة, أحد العشرة المقطوع )١(

قالئد الجمان  :انظر .¢بنو أبي بكر الصديق : وهم. البكريون: لهم بالجنة, ومن تميم
 ).١٤٢ص(
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  ]المطلق والمقيد[

ّولما كان المطلق عاما عموما بدليا, والمقي ً ً أخص منه, كان تعارضهما  دً
 . من باب تعارض العام والخاص

َّفمن ثم ذكرهتما كاألصل هنا, فقلت َ : 
كالرقبة يف (ً قياسا, )يه المطلقيحمل عل (بالصفة:  أي)د بهاّوالمقي(
, )٢(, وقيدت يف كفارة القتل باإليمان)١( فإهنا أطلقت يف كفارة الظهار,)ايهّمحل

 . ا وهو الظهار والقتلمفحملنا المطلق على المقيد, بجامع حرمة سببه
 . فلو قيدت بقيدين متنافيين تساقطا, وبقي اإلطالق

  :وقد يعترب القيد من جهة القياس, كتقييد
  .بعض الروايات للرتتيب يف غسالت الكالب باألولى  •
 . )٣(وبعضها باألخرى  •

 zאאאx: 
  : والمطلق والمقيد:هذا

                                              
 ]. ٣: المجادلة[ ﴾ï :﴿utsrqp yxwv وهو قول اهللا )١(
 ].٩٢: نساءال[ ﴾ï :﴿PONMLKJ وهو قوله )٢(
التقييد –فاألول مسلم يف كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب,  الحديثان أخرجهما )٣(

 ).٢٨٠(برقم ) ١/٢٣٥( − التقييد باألخرى–, والثاين )٢٧٩(برقم ) ١/٢٣٤( − باألولى
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وقت  إن اتحدا حكمهما وسببهما, وكانا مثبتين, وتأخر المقيد عن −١
 . العمل بالمطلق; فهو ناسخ

 zאאאx: 
 عنه, ال عن وقت العمل; حمل المطلق )١(وإن تقدم عليه, أو تأخر −  أ

ّعليه, جمعا بين الدليلين, فالمقيد بي  .ن أنه المراد من المطلقً
ًوإن اتحدا حكما وسببا ونفيا   − ب ً ًعتق مكاتبا تًعتق مكاتبا, وال تال : , نحوً
ُكافرا, فق  .  بالكافر)٢(لنهياد ِّيً
ًوإن اتحدا حكما وسببا, وكان أحدهما أمرا, واآلخر هن   − ت : , كأن قالًياًً

ًعتق رقبة, وال تملك رقبة كافرة, فقيد العتق أيضا بالمؤمنة; لتوقف اإلعتاق أ
 وليس ,وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر, وهو اإليمان. على الملك

 . من حمل المطلق على المقيد
 . )٣(وإن اختلف السبب, واتحد الحكم; فهي مسألتنا كاألصل  −٢
, )٤(اتحد السبب; كآية الوضوء يف غسل اليدوإن اختلف الحكم, و  −٣

 .  حيث قيد يف األولى بالمرفقين, فهي كالتي قبلها,)٥(وآية التيمم
                                              

 . وتأخر: يف ب )١(
 . للنهي: يف ب) ٢(
 . مثل ما ورد يف كفارة الظهار والقتل)٣(
 ].٦: المائدة[ ﴾L   K   J   I   H   ﴿:  تعالى وهي قول اهللا)٤(
 ].٤٣: النساء[  ﴾ º   ¹   «   ¼   ½   ¾ ﴿:  وهي قول اهللا تعالى)٥(
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zאאx: 
 : من التخصيص المنفصل:  أي)أو منفصل منه(
: بالكتاب, لقوله تعالى: )أ/ب/١٥٠(  أي,)تخصيص الكتاب به( −١

﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ ]م قوله تعالىخصص عمو. ]٤:الطالق :
﴿ l k ﴾ ]فعدة الحامل بوضعه. ]٢٢٨: البقرة. 

| ﴿:  كتخصيص قوله تعالى,)باإلجماع( تخصيص الكتاب )و(  −٢
f e d c b a ` _ ~ }﴾ ]على باإلجماع. ]٤:النور 

 . تنصيف حد القذف على العبد
 . وهذا من زياديت

  .)واآلحاد المتواترة بالسنة(تخصيص الكتاب ) و( −  أ
فإنه . ]١١:النساء[ ﴾f e d c﴿:  قوله تعالى:فمثال األول

 . ً, وقد كان متواترا)١(»القاتل ال يرث«: ملسو هيلع هللا ىلصخصص بقوله 
 .هذا الحديث مع اآلية بالنسبة إلينا: ومثال الثاين

ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا «:  كتخصيص,وتخصيص السنة به   − ب
  .التيمم, بآية »أحدث حتى يتوضأ

                                              
 ).٢١٠٩(برقم ) ٣/٤٩٦(أخرجه الرتمذي يف أبواب الفرائض, باب إبطال ميراث القاتل,  )١(

وابن ). ٦٣٣٥(م برق) ٦/١٢١( كتاب الفرائض, باب توريث القاتل,  يفوالنسائي يف الكربى
والحديث فيه مقال . )٢٦٤٥(برقم ) ٢/٨٨٣(ماجه يف كتاب الديات, باب القاتل ال يرث, 

 .)٧/٢٢٨(البدر المنير , )٤/٣٢٨(نصب الراية  :انظر :انظر. ّإال أن له شواهد تقويه
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د السنة كالتيمم; ألنه بعد نزول اآلية  ورو هذا المثاليف ناّوال يضر
 . المخصصة
:  كتخصيص حديث الشيخين,)ببعضها(وتخصيص السنة : أي) وهي(   − ت

ليس فيما دون خمسة أوسق «: , بحديثهما)١(»فيما سقت السماء العشر«
 . )٢(»صدقة

 ملسو هيلع هللا ىلصقول اهللا تعالى, ورسوله  تخصيص: (من التخصيص المنفصل) و(   −  ث
 , العام]١٠٣:التوبة[ ﴾n m l k j﴿:  كقوله تعالى,)بالقياس
 . ًفخص المديون منه, عند من يقول له قياسا على الفقراء .  وغيرهللمديون
  :خص المنطوقيو   − ج
 بمفهوم الموافقة; كمن دخل داري فاضربه, وإن دخل زيد فال  •

 .  تقل له أف)ب/تقل/أ/٧(
لغ الماء إذا ب: ال ينجس الماء إال ما غيره, وقولنا: وبالمخالفة, كقولنا  •

 . )٣(قلتين لم ينجس
                                              

لم ير عمر أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة, باب العشر فيما يسقى من ماء السماء, وبالماء الجاري و )١(
 ومسلم يف كتاب الزكاة, باب ما فيه .)١٤٨٣(برقم ) ٢/١٢٦(, )ًيف العسل شيئا: (العزيز بن عبدا

 ).٩٨١(برقم ) ٢/٦٧٥(العشر أو نصف العشر, 
ومسلم يف  .)١٤٤٧(برقم ) ٢/١١٦ (, باب زكاة الورق,أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة )٢(

 ).٩٧٩(برقم ) ٢/٦٧٣(كتاب الزكاة, 
 .١٠٤صيأيت تخريجهما عند االستدالل هبما كأحاديث نبوية  س)٣(
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عام على الخاص, أو  بين تقديم الاز تخصيص العام بالخاصوال فرق يف جو
 .      عكسه

  :هذا
zאאאא،אאאx: 

 .  ًال حكماًهو الذي أريد شموله لفظا, : والعام المخصوص
ًوله مرادا ال لفظا, وال هو الذي ليس شم: والعام المراد به الخصوص ً

ًحكما; بل هو كلي استعمل يف جزئي, ومن ثم كان مجازا َّ ًَ.             
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 ]المجمل والمبين[

zאx: 
ْ من الجمل, كالضرب, وهو االختالط)والمجمل( َ . 
 ﴾l k ﴿: دليل منفصل, نحو وأ من قرينة حال, ;)ما افتقر إلى البيان(

  .]٢٢٨:البقرة[
  :)١(حتملء يالقرإذ 
 .الحيض  •
 . والطهر  •

 . وال يتصور إال يف معنيين فأكثر
 .والمشرتك, والمتواطئ, القول, والفعل: ويتناول

 zאx: 
  ). إخراج المشكل; لإليضاح: (البيان:  أي)وهو(
 

 

                                              
 .حتمليال :  يف ب)١(
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 ]الظاهرالنص و[ 

zאx: 
َّ مأخوذ من منصة العروس; الرتفاعه على غي):والنص( َ ره يف فهم معناه ِ

 .بال توقف
Ý Ü Û Ú Ù Ø  à ß Þ ﴿:  كقوله تعالى,)ما لم يحتمل معنيين(

ã â á﴾ ]هذا ما زاد على العشرة)أ/هذا/أ/١٥١( فال يحتمل. ]١٩٦: البقرة  . 
 . فأخرج المجمل, والظاهر, والمؤول

الذي ال  )١(الدليل: , أي)ما تأويله تنزيله: وقيل(: وأسقطت قول األصل
تنزيله على تأويل; ألن االقتصار على ما ذكرته أولى; ألن التأويل تفعيل يتوقف 

 ., وفيه تكلف, وال يحتاج إلى ما فيه اإلخفاء)٢(لآمن 
 إلى آخره; ألنه ال حاجة له يف مثل هذا )وهو مشتق(: وأسقطت قوله

        . الكتاب
zאx: 

  :وقد يطلق النص
  .على الظاهر  −١

                                              
 .الدليل: ليس يف ب) ١(
  .ْأول: يف ب) ٢(
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  .ى معنى كيف كانوعلى ما دل عل  −٢
 .وعلى داللة الكتاب والسنة −٣
zאx: 
 من اآلخر, )أحدهما أظهر( − فخرج النص− )ما احتمل أمرين: والظاهر(

  .أخرج المجمل
 : ًرأيت أسدا, فإنه يحتمل: األسد يف قولك: مثاله
  .الحيوان المفرتس  •
  .والرجل الشجاع  •

 . لكن هو ظاهر يف األول
zאx: 
  يحمل على المعنى المرجوح بسببه, كقوله :  أي,)ويؤول بالدليل(
 , والجارحة)١(, ظاهره جمع يد]٤٧: الذاريات[ ﴾Ã Â Ä﴿ :تعالى

                                              
 ﴾Ä﴿ : ألن قوله; من آيات الصفاتستلي أن اآلية المذكورة ¬َّنبه العالمة األمين الشنقيطي ) ١(

من ظن أهنا جمع يد يف ولعرب بمعنى القوة, األيد واآلد يف لغة اأن  و. وإنما األيد القوة,ليس جمع يد
 ). ٧/٤٤٢( أضواء البيان :انظر. اًا فاحشًهذه اآلية فقد غلط غلط

وليس المراد باأليد صفة اهللا, ولهذا ما أضافها اهللا إلى نفسه, ما «: ¬ وقال العالمة ابن عثيمين          
 ).١/٣٠٣(دة الواسطية  شرح العقي:انظر .»بقوة: ي, أبأيد: بل قال! بأيدينا: قال

 ا ليدً, وليس جمعَيِوَ وهو مصدر آد يئيد إذا ق, بقوة: أي﴾Ä ﴿: قوله تعالى: قلت«:           وقال الرازي
ا من أئمة اللغة أو ًوال أعرف أحد.  على هذه اآلية يف األيد بمعنى المصدري األزهرّوقد نص... 

 ).   ٣٤٨ص( مختار الصحاح .»ع يدالتفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من أهنا جم
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 . معنى القوة بالربهان العقليب, فانصرفت )١(محال يف حقه تعالى
 . بالدليل:  أي,)ًوسمي ظاهرا به(

   .  يالزمهًفتسميته ظاهرا مجاز, من باب تسمية الشيء باسم ما
         

                                              
, ملسو هيلع هللا ىلص, وما أثبته نبيه ï ما أثبته لنفسه ¸ وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة, فهم يثبتون هللا )١(

 .ï على ما يليق به ¸إثبات اليد هللا : , وفيه]٦٤:المائدة[   ﴾Á Â  Ã﴿: قال تعالى
أن هللا : فالمفهوم من هذا الكالم«: ألدلة بعد سرد جملة من ا¬قال شيخ اإلسالم ابن تييمة          

تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجالله; وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون المالئكة 
مجموع الفتاوى . »وإبليس وأنه سبحانه يقبض األرض ويطوي السموات بيده اليمنى

)٦/٣٦٣.( 
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  ]فعل صاحب الشريعة[

 . ملسو هيلع هللا ىلص محمد )١(, وهو سيدنا)فعل صاحب الشريعة( هذه ترجمة )األفعال(
zאאملسو هيلع هللا ىلصWx 
  .)٢( كنكاحه أكثر من أربع,)تخصيص به بالدليل( −١
فليس بخصوصيته; لقوله  بالدليلبه وإن لم يختص :  أي,)وإال فال( −٢
خصلة حسنة من  حقها : , أي]٦: لممتحنةا[ ﴾F E D C B A ﴿: تعالى

 .  يف نفسه قدوة يحصل التأسي بهملسو هيلع هللا ىلصأن يؤتسى هبا; إذ هو 
   . , ويف حقنا باألمر باتباعهملسو هيلع هللا ىلص يف حقه )فيحمل على الوجوب(  •

                                              
 .سيدنا: ليس يف ب) ١(
: حكاية عن والده اإلمام تقي الدين السبكي» ترشيح التوشيح«بكي يف قال الشيخ تاج الدين الس )٢(

 أن اهللا أراد نقل بواطن الشريعة ملسو هيلع هللا ىلصأن السر يف إباحة نكاح أكثر من أربع نسوة لرسول اهللا 
 أشد الناس حياء, فجعل اهللا له نسوة ينقلن من ملسو هيلع هللا ىلصوظواهرها وما يتحسى, وكان رسول اهللا 

معن من أقواله التي قد يستحي من اإلفصاح هبا بحضرة الرجال, الشرع ما يرينه من أفعاله, ويس
وكثر عدد النساء لتكثير الناقلين لهذا النوع, ومنهن عرف غالب مسائل . فيكمل نقل الشريعة

 يف النكاح وال كان يحب ملسو هيلع هللا ىلصولم يكن ذلك منه لشهوة منه . الغسل والحيض والعدة ونحوها
حبب إليه النساء لتظهر عنه ما يستحي هو من اإلمعان يف  بل إنما − معاذ اهللا− الوطء للذة البشر 

ًوأيضا فقد نقلن ما . التلفظ به, فأحبهن لما فيهن من اإلعانة على نقل الشريعة يف هذه األبواب
لم يكن ينقله غيرهن مما رأينه يف منامه وحالة خلوته من اآليات البينات على نبوته, ومن جده 

ر يشهد كل ذي لب أهنا ال تكون إال لنبي, وما كان يشاهده واجتهاده يف العبادة, ومن أمو
 ).٢/٤٠٨ ( على الجمعِّ حاشية العطار على المحلي:انظر. غيرهن, فحصل بذلك خير عظيم
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 كونه )ب/ب/٧( خالف:  أي,)إن لم يعلم خالفه(واألمر للوجوب 
 : وصدق ذلك. للوجوب مسبب

 . لما علم أنه للوجوب يف حقنا  •
 . وما لم يعلم هل هو للوجوب أو ال, مع أنه للوجوب يف حقه  •
   ?وما لم يعلم هل هو للوجوب يف حقه, أو حقنا  •
 . فإن علم صرفه عن الوجوب; انصرف  •

 : ويعلم ذلك
َّبأن يكون فعله من األفعال الجبلية; كالقيام, والقعود, فيحمل على   • ِّ ِ ِ
 . اإلباحة
 .وحكمه حكم ذلك المجملًوبأن يكون بيانا لمجمل لم يجب,   •

 .والرتجيح يف هذه المسألة من زياديت
ِّ لوضوح أن الجبلي ; وإن ذكر األصل القربة)١(ولم أحتج إلى ذكر وجه ِ ِ

 . ليس بواجب
 

                                              
 .قصد) أ( يف نسخة )١(
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  ]اإلقرار[

zאملسو هيلع هللا ىلصWx 
من فعل, أو قول ولم ينكره; كفعله, ( صاحب الشريعة )وما علم به( 
 .  ال يقر على خطأملسو هيلع هللا ىلص ألنه ;)وقوله

ِّ على أكل الضب بين )١(إقراره خالد بن الوليد: األول )أ/ب/١٥١( مثال
 . )٢(أخرجه الشيخان. يديه

ب َلَس م وجهه يف قوله بإعطاءّ, وكر¢ )٣(إقراره الصديق: ومثال الثاين
 . )٤(القتيل للقاتل, متفق عليه

                                              
 خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداهللا بن عمرو بن مخزوم القرشي هو الصحابي الجليل أبو سليمان )١(

 سيف اهللا, كان أحد أشراف قريش يف الجاهلية, وكان إليه أعنة الخيل ملسو هيلع هللا ىلص سماه النبي المخزومي,
يف الجاهلية, وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية, ثم أسلم يف سنة سبع بعد خيرب, 

  ).١/٣٦٦(, سير أعالم النبالء )٢/٢١٥( اإلصابة :انظر. بحمص) هـ٢١(سنة وقيل قبلها, تويف 
 ال يأكل حتى يسمى له, فيعلم ما ملسو هيلع هللا ىلصه البخاري يف كتاب األطعمة, باب ما كان النبي أخرج )٢(

ومسلم يف كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان, باب . )٥٣٩١(برقم ) ٧/٧١(هو, 
 ).١٩٤٦(برقم ) ٣/١٥٤٣(إباحة الضب, 

 ملسو هيلع هللا ىلصماه رسول اهللا وخليفته, أبو بكر الصديق, عبد اهللا بن أبي قحافة, س ملسو هيلع هللا ىلصهو صاحب رسول  )٣(
ًعتيقا, وهو أول المسلمين إسالما, وأول الخلفاء الراشدين, وأعلم قريش بأنساهبا, تويف سنة  ً

 ).٧/الراشدون(, سير األعالم )٣/١٢٥( الطبقات الكربى :انظر). هـ١٣(
ًأخرجه البخاري يف كتاب فرض الخمس, باب من لم يخمس األسالب, ومن قتل قتيال فله سلبه من  )٤(

ومسلم يف كتاب الجهاد والسير, باب . )٣١٤٢(برقم ) ٤/٩٢(ير أن يخمس, وحكم اإلمام فيه, غ
 ).١٧٥١(برقم ) ٣/١٣٧٠(استحقاق القاتل سلب القتيل, 
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zאאملسو هيلع هللا ىلص אWx 
أو قبله , ملسو هيلع هللا ىلصأو بعده عند علمه , إما حالة الفعل :ه اإلنكارفلو علم من
 .لم تدل صورة التقرير على اإلباحة; والفاعل معاند

  :ل, ثم قرر آخر عليه; فهو نسخولو سبق تحريم ذلك الفع  •
  .إن خص ذلك الشخصخاص   •
 .وعام إن لم يخصه  •
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  ]النسخ[

zאx: 
 . نسخت الشمس الظل, إذا أزالته, ورفعته: ل يقا,اإلزالة: لغة) والنسخ(

نقلته, كذا يف :  الكتاب, أي)١(نسخت ما يف هذا: معناه النقل, من قولهم: وقيل
 . األصل

ًأمرا كان, أو هنيا− ) بخطابٍ ثابتٍمرفع حك: (ًواصطالحا : , أي)بآخر(  − ً
مع (الحكم األول, ) لم يبطل(لوال الخطاب اآلخر; :  أي)لواله (,بخطاب آخر

 .  األول)٢(عن الخطاب:  أي,)عنه(الخطاب الثاين : , أي)تراخيه
شامل لكل دليل من اللفظ, والفحوى, والمفهوم; إذ : )خطاب(فقولنا بـ 

 . يجوز النسخ بكل ذلك
ا, فإنه ًزينج, متعلق بمكلف ت)٣(خطاببما يثبت :  هنا)حكم(والمراد بالـ 

 . ًليس قديما, فيجوز رفعه, وتأخره عن غيره
عدم  الثابت بالرباءة األصلية, وهي: )ثابت بخطاب(وخرج بقولنا 

 . , فإن رفعه بدليل ليس بنسخرعالتكليف بش
                                              

 .هذا: ليس يف أ) ١(
 .الخطاب: ليس يف ب) ٢(
 .بكل بخطاب: يف ب) ٣(



 
 

 

٩٣

 تحقيق الكلمات                      

 .  الموت: بنحو,الرفع: )آخر(ـ وخرج ب
  بيان لحقيقة النسخ التي هي الرفع; ألنه :  إلى آخره)لواله(وقولنا 

الثاين; لم ًإنما يكون رافعا حيث يكون الحكم األول, لوال ورود الخطاب 
 . يرتفع

َّ ما لو غياه بغاية, أو علله بمعنى:وخرج به َّ . 
ًى األول, فال يسمى نسخا; إذ الحكم األول ّح الخطاب الثاين بمؤدّوصر

  :ثابت; لبلوغ غايته, أو زوال علتهغير 
  .كزوال تحريم الصيد بزوال اإلحرام  •
ان, بين يدي  يف اآلذ)ب/اآلذان/أ/٨( وزوال تحريم البيع بعد الشروع  •

 . الخطيب يوم الجمعة بانقضاء الصالة
 .  الشرط, والصفة:مخرج لنحو: )مع تراخيه(وقولنا 

 .)١(وهذا حد النسخ
الخطاب الدال على (:  يف قولهالذي أتى به األصل) وعرف منه الناسخ(

 . إلى آخره )...رفع الحكم الثابت 
 . وما صنعناه أنسب بذكر النسخ

                                              
 .للنسخ: يف ب) ١(
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zאx: 
َّ جائز عقًال; الرتباطه بالمصلحة إن عللنا الفعل هبا, وإال فله والنسخ

 .  كما سيأيت)١(تعالى أن يفعل ما يشاء, وواقع
zאאx: 
  ).وجاز نسخ رسم, ال حكمه(  −١
 .نسخ حكم, ال رسم:  أي,)وعكسه ( −٢
كان  فهذا ,)٢(لبتةاشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما ال: مثال األول−  أ
 . ا, فنسخ رسمه, وبقي حكمهًقرآن

 .)٣(نةُّالس )أ/ومثال/أ/١٤٨( هْنتَّاإلحصان, كما بي :والمراد بالشيخوخة

                                              
 . جزء مطموس). عق*و: (يف ب )١(
برقم ) ٣٥/١٣٤( أحمد يف مسند األنصار, من حديث زر بن حبيش,  أخرجه اإلمام)٢(

) ٣/١٤٩٧(وسنن الدارمي يف كتاب الحدود, باب يف حد المحصنين بالزنا, ). ٢١٢٠٧(
 ).٢/٤٥٠(وصحح إسناده الحاكم يف المستدرك ). ٢٣٦٨(برقم 

جد فيه مسحة القرآن َمن قرأه لم يأن : اآلية, ومختصره) لفظ(         ولبعض أهل العلم كالم حول 
 أن يكون لفظ ّال بد فأن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت اآلنوالكريم وكالم رب العالمين, 

ًاآلية مطابقا تماما للحكم الثابت اآلن  ).        ١٤/٢٢٩(الشرح الممتع  :انظر .ً
 برقم )٨/١٦٨( أخرجه البخاري يف كتاب الحدود, باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت, )٣(

 .)١٦٩١(, برقم )٣/١٣١٧(مسلم يف كتاب الحدود, باب رجم الثيب يف الزنا, و). ٨٦٣٠(
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s r q  ﴿:  قوله تعالى)١(نسخ وجوب: ومثال الثاين   − ب
t﴾ ]نسخ حكمه من جواز إعطاء الفدية, مع طاقة الصوم, ]١٨٤: البقرة ,

 . وبقي رسمه وتالوته
 . الرسم والحكم:  أي)٢()اًونسخهما مع ( −٣

 . وهذا من زياديت
كان فيما أنزل اهللا : ( قالت~ )٤(, عن عائشة)٣( حديث مسلم:ومثاله

 . )٥()عشر رضعات معلومات يحرمن, فنسخن بخمس معلومات
zאאx: 
  ).والنسخ لبدل( −١
  ).ولغيره ( −٢

                                              
 .نسخ وجوب: ليس يف ب) ١ (
 .يف الشرح ال يف المختصر) ًمعا(لفظ :  يف أ)٢(
كان  .أبو الحسن, مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ,هو اإلمام الحافظ الثبت )٣(

تويف سنة  , صاحب الصحيح,الحفاظ له معرفة بالحديثثقات ن م ومن أوعية العلم
  .)١٠/١٢٦(هتذيب التهذيب , )١٢/٥٥٧ (أعالم النبالء سير :انظر). ـه٢٦١(

رضي اهللا عنها   عائشة بنت أبي بكر الصديق أم عبد اهللا,أم المؤمنينو ملسو هيلع هللا ىلصحبيبة رسول اهللا  هي )٤(
فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر  و,وعن أبيها, كانت أعلم الناس بالحديث والشعر

  النبالءسير أعالم, )٨٥ص( فضائل الصحابة للنسائي :انظر. بالمدينة) ـه٧٥(سنة  , توفيتالطعام
)٢/١٣٥(. 

 .)١٤٥٢(برقم ) ٢/١٠٧٥ (,باب التحريم بخمس رضعات, أخرجه مسلم يف كتاب الرضاع )٥(
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  , )٢(بالسنة الفعلية الثابت )١(نسخ استقبال بيت المقدس: مثال األول−  أ
 . ]١٤٤: البقرة[ ﴾z y x w } ﴿:  بقوله تعالى
 . ٌ; فإنه نسخ ال لبدل)٣(نسخ وجوب صدقة النجوى: ومثال الثاين   − ب
يير بين الصوم , من نسخ التخ)٤( كما مر)ألغلط( جاز النسخ) و ( −٣

 . إلى لزوم الصوم)٥(الفديةو
 .)٦(ة اثنين كنسخ مصابرة العشرة من الكفار إلى مصابر)وألخف ( −٤
zאאאx: 
 ). ونسخ كل من الكتاب, والسنة به, وباآلخر( −١

                                              
 بناها داود , ومهبط الوحيالمسلمينياء وقبلة المدينة المشهورة التي كانت محل األنب وهي )١(

قبة  و, المسجد األقصى الذي شرفه اهللا تعالى وعظمه:هبا, وفرغ منها سليمان عليهما السالم
 ).١٥٥ص(, المعالم األثيرة )١٥٩ص(آثار البالد  :انظر. الصخرة

نة الخطأ بعد االجتهاد, أخرجه البيهقي يف السنن الكربى, جماع أبواب استقبال القبلة, باب استبا )٢(
والضياء المقدسي يف األحاديث المختارة, أحاديث يزيد عن عكرمة, ). ٢٢٤٥(برقم ) ٢/١٩(
والحاكم يف المستدرك, كتاب التفسير, بسم اهللا الرحمن الرحيم من سورة . )٣٤٤(برقم ) ١٢/٣١٣(

 .» يخرجاهحديث صحيح على شرط الشيخين, ولم«: وقال, )٣٠٦٠(برقم ) ٢/٢٩٤(البقرة, 
برقم ) ٥/٢٥٩(أخرجه الرتمذي يف أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة المجادلة,  )٣(

 ). ٢/٥٢٤(, وصححه الحاكم يف المستدرك »حديث حسن غريب«: , وقال)٣٣٠٠(
 .٩٥ص :انظر )٤(
 .والفدية: ليس يف أ) ٥(
 z   y   x   w   v    b   a   }   |{   ~   _   `  ﴿:  وذلك يف قوله تعالى)٦(

   c﴾  ]نسخ ذلك بقوله تعالى]٦٥:األنفال , :﴿   u   ts   r   q   p   o   n   m   l 
   |{   z   y   x   w   v﴾ ]٦٦: األنفال.[ 
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I H G F  ﴿: مثاله يف نسخ الكتاب بالكتاب قوله تعالى−  أ
J﴾ ][ ^ ﴿: , فإنه نسخ قوله تعالى]٢٣٤:البقرة \ [

d c b a ` _﴾ ]٢٤٠:البقرة[ . 
² ³ ° ±  ﴿: ومثاله يف نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى  − ب

º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾ ]فإنه نسخ بحديث ,]١٨٠:البقرة 
  . )٣(»ال وصية لوارث«: )٢( وغيره)١(الرتمذي

 . )٤(وهذا من زياديت
كنت نهيتكم عن زيارة «: حديث مسلم: ومثاله يف نسخ السنة بالسنة  − ت

 . )٥(»القبور فزوروها
                                              

 كان ,الرتمذي  محمد بن عيسى بن سورة السلميأبو عيسى , هو اإلمام صاحب الجامع الكبير)١(
) ـه٢٧٩ (, تويف وكان يضرب به المثل يف الحفظمن األئمة الذين يقتدى هبم يف علم الحديث,

 ).٩/٣٨٧(, هتذيب التهذيب )١٣/٢٧٠( سير أعالم النبالء :انظر. برتمذ
والنسائي يف ). ٣٥٦٥(برقم ) ٣/٢٩٦(داود يف أبواب اإلجارة, باب يف تضمين العور,  كأبي )٢(

وابن ماجه ). ٦٤٣٥(برقم ) ٦/١٥٨( كتاب الوصايا, باب إبطال الوصية للوارث,  يفالكربى
 .)٢٧١٣(, برقم )٢/٩٠٥(يف كتاب الوصايا, باب ال وصية لوارث, 

. )٢١٢٠(برقم ) ٣/٥٠٤(أخرجه الرتمذي يف أبواب الوصايا, باب ما جاء ال وصية لوارث,  )٣(
 .»حديث حسن صحيح«: قالو

تاب والسنة ومثاله يف نسخ الك: , وهي)وهذا من زياديت: (وقعت جملة زائدة بعد قوله: يف أ) ٤(
 .بأمر يف استقبال بيت المقدس

برقم ) ٢/٦٧٢( يف زيارة قرب أمه, ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه مسلم يف كتاب الجنائز, باب استئذان النبي )٥(
)٩٧٧(. 
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ً خالفا ,)١( )ونسخ كل من متواتر, وآحاد بمثله, وكذا متواتر بآحاد(  −٢
 . بأنه دونه يف القوة: حيث منعه, وعللهة, ألصل يف األخيرل
 : لنا
  .ُأن محل النسخ الحكم  •
  .ةٌ ظني:والداللة عليه بالمتواتر  •
 . )ب/ب/٨( وال يجوز نسخ الخرب باعتبار مدلوله; إليهامه الكذب  − 

  

                                              
نسخ : باعتبار تقسيم السنة إلى متواترة وآحاد فإن نسخ السنة بالسنة يندرج تحته أربع صور) ١(

باآلحاد, ونسخ اآلحاد بالمتواتر, ونسخ المتواتر السنة المتواترة المتواترة, ونسخ اآلحاد 
: فال يكاد يوجد; ألن كلها آحادوأمثال نسخ متواتر السنة بمتواترها «: قال الفتوحي. باآلحاد

إما يف أولها, وإما يف آخرها, وإما من أول إسنادها إلى آخره, مع أن حكم نسخ بعضها ببعض 
...  عن بريدة ن السنة بمثلها فكما يف صحيح مسلمأما نسخ اآلحاد مو ... اً وشرعًجائز عقال

ا نسخ ً ال شرعًعقال ويجوز .فجائز, ولكن لم يقع: وأما نسخ اآلحاد من السنة بالمتواتر منها
  ).٣/٥٦٠( شرح الكوكب المنير .»اًعند الجمهور وحكاه بعضهم إجماع سنة متواترة بآحاد
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  ] بين األدلةالتعارض[ 

 .يف التعارض: )فصل( 
zאx: 
ًوتساويا قوة, وعموما, وخصوصا بأن )طقان ن)١(إن تعارض( −١  صدق ً

  :ٌكل على ما يصدق عليه اآلخر
  ).وأمكن جمع; فعل(−  أ
 يالشهود, الذي يأتأال أخبركم بخير «: حديث مسلم: مثاله يف العامين  •

ثم يكون قوم يشهدون قبل أن «: , مع حديث الشيخين)٢(»شهادته قبل أن يسألها
  .)٣(»يستشهدوا

                                              
ن الناس أن هذه األحاديث معارضة بأحاديث أخر وقد ظن طائفة م«: ¬ قال العالمة ابن القيم )١(

فإذا وقع التعارض, فإما . ال تعارض بحمد اهللا بين أحاديثه الصحيحة: ونحن نقول ... تبطلها وتناقضها
ا, فالثقة يغلط, أو ً وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتملسو هيلع هللا ىلصأن يكون أحد الحديثين ليس من كالمه 

لآلخر, إذا كان مما يقبل النسخ, أو يكون التعارض يف فهم السامع, ال يف ا ًيكون أحد الحديثين ناسخ
وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان  . من وجه من هذه الوجوه الثالثةَّ, فال بدملسو هيلع هللا ىلصنفس كالمه 

, ومعاذ اهللا أن يوجد يف كالم الصادق ًا لآلخر, فهذا ال يوجد أصالًمن كل وجه, ليس أحدهما ناسخ
ي ال يخرج من بين شفتيه إال الحق, واآلفة من التقصير يف معرفة المنقول والتمييز بين المصدوق الذ

ا, ًوحمل كالمه على غير ما عناه به, أو منهما مع ,ملسو هيلع هللا ىلصصحيحه ومعلوله, أو من القصور يف فهم مراده 
 ). ٤/١٣٧( زاد المعاد .»ومن هاهنا وقع من االختالف والفساد ما وقع, وباهللا التوفيق

 .)١٧١٩(, برقم )٣/١٣٤٤(خرجه مسلم يف كتاب األقضية, باب بيان خير الشهود,  أ)٢(
برقم ) ٥/٢(, ملسو هيلع هللا ىلص, باب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري يف كتاب أصحاب النبي  )٣(

, باب فضل الصحابة الذين يلوهنم ثم ٪ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة . )٣٦٥٠(
 .)٢٥٣٣(برقم ) ٤/١٩٦٢(الذين يلوهنم, 
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  :فحمل  •
على ما إذا : ًله الشهادة عالما هبا, والثاين )١(كن منت على ما إذا لم األول  − 

 . ًكان عالما هبا
  .حق اهللا تعالى, والثاين على حقنااألول على  )٢(وأ  − 

  .لكن األول أولى; ألن حقنا فيه التفصيل
 كان إذا ملسو هيلع هللا ىلصأنه : (ما علم من السنة من: )أ/ب/١٥٢( ومثاله يف الخاصين  •
أنه توضأ, ورش الماء : ()٥( وغيره)٤(, مع رواية البيهقي)٣() غسل رجليهتوضأ

 بما يف بعض ل الثاين على حالة التجديد, فحم)٦() وهما يف النعلينعلى قدميه

                                              
 .من: ليس يف ب) ١(
 .واألول, بواو العطف: يف ب) ٢(
 .)٢٢٦(, برقم )١/٢٠٥(أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة, باب صفة الوضوء وكماله,  )٣(
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي  َّالحافظ الدين الورع,هو اإلمام الفقيه  )٤(

رد أقرانه يف اإلتقان والضبط, من كبار  واحد زمانه يف الحفظ وف,الخسروجردي الخراساين
) هـ٤٥٨(تويف  ,»شعب اإليمان«: بأنواع من العلوم, من مصنفاتهيه أصحاب الحاكم ويزيد عل

, التقييد لرواة السنن )١٨/١٦٣(  سير أعالم النبالء:انظر. بنيسابور وحمل تابوته إلى بيهق
 ).١٣٧ص(والمسانيد 

 , باب فرض الرجلين يف وضوء الصالة,كتاب الطهارة يف شرح معاين اآلثار, يالطحاوك )٥(
 .)١٥٨(برقم ) ١/٣٥(

 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى, جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه, باب قراءة من قرأ )٦(
  ).١/٢٤٧(وصححه الحاكم يف المستدرك . )٣٤٢(برقم  )١/١١٨(ً نصبا, }وأرجلكم{
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 .  )١()وأن هذا وضوء من لم يحدث: (الطرق
فالتوقف واجب; إن لم يعلم (وإن لم يمكن جمع; :  أي)وإال(   − ب
 . )٢()تاريخ

  : , مع قوله تعالى]٣:النساء[ ﴾ j il k ﴿: مثاله قوله تعالى  •
  .]٢٣:النساء[ ﴾| { ~ � ﴿

 .ناثتناولت كل مملوك من اإل: فاألولى   − 
 . تناولت الملك, والنكاح: والثانية   − 

َّفمن ثم قال عثمان , فتوقف; )٤()أحلتهما آية, وحرمتهما آية: (¢ )٣(َ
   . , وهو دليل منفصل)٥(لكن رجح التحريم باالحتياط لألبضاع

                                              
) ٢/٢٣ (,¢ مسند علي بن أبي طالب ,الراشدينأحمد يف مسند الخلفاء اإلمام أخرجه  )١(

برقم ) ١/٢٨(, ملسو هيلع هللا ىلصوأبو داود يف كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبي . , واللفظ له)٥٨٣(برقم 
برقم ) ١/١٠٢( كيف كان, ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي يف كتاب أبواب الطهارة, باب يف وضوء النبي و .)١١٦(
 .»هذا حديث صحيح«: قالو ,)٤٨(

 .تاريخ:  ليس يف ب)٢(
 عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية أبو عبداهللا ,ملسو هيلع هللا ىلص هو ذو النورين صاحب رسول اهللا )٣(

القرشي األموي, كان من السابقين إلى اإلسالم, وأول من هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية, 
اإلصابة : ينظر). ـه٣٥(قتل سنة . وأحد العشرة المبشرين بالجنة, ومن علماء الصحابة

 ).٣/٣٩( األعالم , سير)٤/٣٧٧(
  أخرجه مالك يف الموطأ, كتاب النكاح, باب ما جاء يف كراهية إصابة األختين يف ملك اليمين,  )٤(

 . )٣٤(برقم ) ٢/٥٣٨(والمرأة وابنتها, 
 هتذيب :انظر. هو عقد النكاح: هو الجماع, وقيل: يلهو الفرج, وق: يل اختلف يف البضع, فق)٥(

 ).٢٠/٣٣١(, تاج العروس )٨/١٤(, لسان العرب )١/٣٠٩(اللغة 
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 لما سئل عن ما يحل من ملسو هيلع هللا ىلصأنه : )١(ما رواه أبو داود: مثاله يف الخاصينو  •
اصنعوا كل شيء إال «: , مع حديث مسلم)٢(»ما فوق اإلزار«: الحائض, فقال

 . الوطء:  أي,)٣(»النكاح
  :ن السرة والركبة بال وطءبيفتعارضا يف المباشرة فيما 

  .الحل على األصل يف المنكوحة فرجح قوم  •
 . ً خالفه احتياطاوغيرهم  •
. للمتقدم, بشرط الناسخ السابق) فالمتأخر ناسخ( تاريخ )فإن علم(  − ت

َّوعلم تمثيله من ثم َ)٤(.  
  :هذا

إذا كان قابًال للنسخ, وما لم يكن قابًال كصفاته تعالى, يقال فيه 
 .  لدليل آخر)٥(بتساقطهما, والرجوع

                                              
أبو داود, سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير السجستاين, صاحب هو اإلمام الحافظ  )١(

ا, جمع وصنف وذب عن السنن, ًا وإتقانًا وورعًا ونسكًا وعلمًالسنن, كان أحد أئمة الدنيا فقه
) ـه٢٧٥(تويف سنة  ,ا من الحديث والفقهًمن أصحاب اإلمام أحمد, وممن رووا عنه كثير

 ).٢/١٢٧(, تذكرة الحفاظ )١٩ص( سؤاالت أبي عبيدة :انظر. بالبصرة
النووي يف ّوحسنه . )٢١٢(, برقم )١/٥٥ (, باب يف المذي,أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة )٢(

 .)١/٢٢٨(خالصة األحكام 
 .)٣٠٢(, برقم )١/٢٤٦(,  باب اصنعوا كل شيء إال النكاح, أخرجه مسلم يف كتاب الحيض)٣(
 .٩٤ص تقدم تمثيله يف نسخ الحكم مع بقاء الرسم يف أقسام الناسخ باعتبار المنسوخ )٤(
 .والمرجوح: يف أ) ٥(
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 : التاريخوإن جهل   − ث
 :ولم يعلم عين المتأخر •
 . ً; إذ كل يحتمل النسخ احتماال على السواء)١(ن كانا معلومينتساقطا إ − 
 . )٢(وإن كانا مظنونين فالرتجيح لألقوى  − 
 . فإن تساويا يخير المجتهد  − 
  :وإن علم تقارهنما  •
 .  التخيير بينهما; قلنا به)٣(وهما معلومان, وأمكن  − 
 . وإن ظنا رجح األقوى  − 
 . وإن تساويا يخير  − 
ًا عاما, واآلخر خاصا فإنه كان أحدهم)٤( إن)و(  − ٢  )يخص العام بالخاص: (ً

 . )٥(, كحديث الزكاة فيما مر)ب/كحديث/أ/٩(
                                              

 ّوعز ,وجه كل من تعارضا دليالن شريعتنا ىف ليس أنه الحق«: يقول الدكتور محمد الحفناوي )١(
 القول من هنا الجمهور قاله ماف بالسقوط, عليهما وحكم التاريخ ومعرفة ,والرتجيح ,الجمع

 حاشية .»أعلم تعالى واهللا ,الفعلى الوقوع دون ,العقلى للجواز بيان هو إنما بالسقوط
 ).٢٦٨ص(الدراسات األصولية يف القرآن الكريم 

 .أقوى: يف أ) ٢(
 .وليكن: يف ب) ٣(
 . يف المختصر ال يف الشرح) إن(لفظ :  يف أ)٤(
 .٨٢ص :انظر )٥(
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آخر, فيخص ( وجه )ًعاما من وجه, خاصا من( منهما )وإن كان كل(  −٣
  ).إن أمكن ذلك: ( بقيد زدته بقولي,)١()بخصوص اآلخر (منهما) عموم كل
ا بلغ الماء قلتين فإنه ال إذ«: , وغيره)٢(حديث أبي داود: مثال الممكن •
ء; إال ما غلب يالماء ال ينجسه ش«: , وغيره)٤(, مع حديث ابن ماجه)٣(»ينجس

 . )٥(»على ريحه, وطعمه, ولونه
 . خاص بالقلتين, عام يف المتغير, وغيره: فاألول − 
  .وهنما وما د خاص يف المتغير, عام يف القلتين:والثاين  − 

                                              
عموم كل منهما بخصوص (فيخص , ا من وجه آخرً خاص,ا من وجهً كان كل منهما عام)نوإ: (يف أ )١(

يخص عموم كل منهما (ـــ ف, ا من آخرً خاص,ا من وجهًإن كان كل منهما عام) و: (ويف ب). اآلخر
  ).بخصوص اآلخر

 .١٠٢صتقدمت ترجمته  )٢(
 والرتمذي يف أبواب .)٦٥(برقم ) ١/١٧(أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة, باب ما ينجس الماء,  )٣(

  يف والنسائي يف الصغرى.)٦٧(برقم ) ١/١٢٣(الطهارة, باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شيء, 
 وابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها, .)٥٢(برقم ) ١/٤٦(كتاب الطهارة, باب التوقيت يف الماء, 

النووي يف خالصة وصححه  .)٥١٧(, برقم )١/١٧٢(باب مقدار الماء الذي ال ينجس, 
  .)١/٦٦(األحكام 

 القزويني, مصنف كتاب ءأبو عبد اهللا, محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالوالهو الحافظ المشهور  )٤(
 إلى مدن كثيرة;ا يف الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به, ارتحل ًالسنن يف الحديث, كان إمام

 ).٤/٢٧٩(وفيات األعيان , )١٣/٢٧٧(سير األعالم  :انظر). ـه٢٧٣(تويف سنة  , الحديثةبالكت
ونقل . )٥٢١(برقم ) ١/١٧٤(أخرجه ابن ماجه يف أبواب الطهارة وسننها, باب الحياض,  )٥(

 .)١/٤٠١(البدر المنير  :انظر. النووي اتفاق المحدثين على تضعيفهعن 
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; فحكم بنجاسة القلتين بالتغير, )١(بعده فخص عموم السابق بخصوص ما
 .)٢(وخص عموم الثاين بخصوص السابق; فحكم بنجاسة ما دوهنما بال تغير

من بدل «: )أ/من/أ/١٥٣( حديث البخاري: ومثال ما لم يكن فيه ذلك •
 . )٤() عن قتل النساءملسو هيلع هللا ىلصهنيه : ( مع حديث الشيخين يف,)٣(»دينه فاقتلوه

 . أهل الردةعام للرجال والنساء, خاص ب: فاألول − 
  .يف الحربيات, والمرتداتخاص بالنساء, عام : والثاين  − 

 فيما تعارضا قتل أم ال? فيطلب الرتجيح بينهماهل ت: فتعارضا يف المرتدة
 . فيه, بدليل منفصل

        . وقد رجح أصحابنا قتلها لدليل مبسوط يف الفروع

 

                                              
  .بخصوص السابق: يف ب )١( 
وخص عموم الثاين بخصوص : وبدون جملة. ال تغيرفحكم بنحاسة ما دوهنما ب: يف ب )٢( 

 .السابق; فحكم بنجاسة ما دوهنما بال تغير
 .)٣٠١٧(برقم ) ٤/٦١ (, باب ال يعذب بعذاب اهللا,أخرجه يف كتاب الجهاد والسير )٣(
برقم ) ٤/٦١(أخرجه البخاري يف كتاب الجهاد والسير, باب قتل النساء يف الحرب,  )٤(

تاب الجهاد والسير, باب قتل النساء والصبيان يف الحرب, ومسلم يف ك. )٣٠١٥(
 ).١٧٤٤(برقم ) ٣/١٣٦٤(



 

 

 

١٠٦ 

 تحقيق الكلمات                      

 ]اإلجماع[ 
zאx:  
 :  لغة)واإلجماع(
  .عزمال  •
 . واالتفاق  •

 ,)شرعي (− يمثبت, أو منف− )اتفاق المجتهدين على حكم: (ًواصطالحا
 . يف أي عصر كان

 : ُفعلم
 . أن اتفاق بعضهم ال يكون حجة  •
 .  بهّوأن غير المجتهد ال يعتد  •
 . عين عدد التواتر, وال العدالةِجمُوأنه ال يشرتط يف الم  •
 . يعترب إجماعه معهموأن التابعي المجتهد يف عصر الصحابة   •
 . وأنه ال إجماع إذا لم يكن إال مجتهد واحد  •
 . وأن علماء غير الشرع ال عربة هبم  •
 . ملسو هيلع هللا ىلصومعلوم أن هذا يف غير زمنه   •
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وسواء , ملسو هيلع هللا ىلص عليه )١(وإال فالمدار, ّفإن علم به فقد مر: أما اتفاقهم يف زمنه
 . أكان االتفاق باعتقاد أم بغيره

zאx: 
 . ًإجماعا) اع هذه األمة حجةوإجم(

 . , انتهى)٢(»ال تجتمع أمتي على ضاللة«: ملسو هيلع هللا ىلصواستدل يف األصل بقوله 
; لكن له شواهد )٤(, وغيره)٣(وهذا مطعون يف سنده, وإن رواه أبو نعيم

ُكثيرة تفيد حسنه َ ْ ُ. 
 : وعلم مما قلناه

 . ح به يف األصلّأن األمة معصومة من اإلجماع على خطأ, كما صر
                                              

 .فالمرد: يف ب) ١(
 وأبو .)٢١٦٧(برقم ) ٤/٣٦ (, باب ما جاء يف لزوم الجماع,أخرجه الرتمذي يف كتاب أبواب الفتن )٢(

 وابن ماجه يف .)٤٢٥٣(برقم ) ٤/٩٨(داود يف كتاب الفتن والمالحم, باب ذكر الفتن ودالئلها, 
   .)٣٩٥٠(برقم ) ٢/١٣٠٣(كتاب الفتن, باب السواد األعظم, 

 .)٣/٣٧( فقد أخرجه يف حلية األولياء, )٣(
اهللا بن أحمد بن إسحاق بن  أحمد بن عبداإلمام الحافظ الصويف األحول, : وأبو نعيم هو        

 جمع اهللا له يف الرواية ومنتاج المحدثين وأحد أعالم الدين, , موسى بن مهران األصفهاين
, تويف سنة »حلية األولياء«:  له,والحفظ والفهم والدراية, درس عليه إمام الحرمين وأجازه

, تاريخ )١٨/٤٧٠(سير أعالم النبالء , )٢١/٣٥( تاريخ بغداد :انظر. بمردنان) هـ٤٣٠(
 ).٥/١٧١(, طبقات الشافعية الكربى )٣٢/٢٣٠(اإلسالم 

 مجمع الزوائد :انظر.  وابن منده, والاللكائي, وعبد بن حميد, والحاكم كأحمد, والطرباين,)٤(
 ). ٢/٤٣٠(, وكشف الخفاء )٧/٢٢١(
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 . هبذه األمة عن غيرها, فليس إجماعهم حجةنارتزواح
zאx:  
  : ثبت;فإذا كان إجماع هذه األمة حجة−  أ
  ).يف القول, والفعل(  •
بال ( القول, والفعل )فعل البعض, أو قوله مع انتشار ذلك(يف ) و ( •
 ). معارض
  :وإنما يتم ذلك   − ب
  .إذا عرفوه  •
  .بوكان قبل استقرار المذاه  •
  .ضى زمن يمكن النظر فيه عادةوم  •
 .  الواقعة يف محل االجتهاد)ب/ب/٩( وكانت  •

 . وهذا اإلجماع السكويت, فعلم أنه حجة
 لهم )انقراض العصر, فال يجوز (:يف حجية اإلجماع) وال يشترط(   − ت

  :بعد إجماعهم ولو لحظة
  .)الرجوع(  •
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عصره, وال لغيرهم مخالفتهم; إذ دليل السمع عام, يتناول من قرض   •
 . وما ال

 : ُوعلم من عدم اشرتاط انقراض العصر
لد يف عصرهم, وتأهل ُأنه ال يشرتط بعد إجماع األولين موافقة من و

 .لالجتهاد
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 ]قول الصحابي[
zאx: 
  :)وقول الصحابي(
 . )١(ً إن كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا,)ليس بحجة يف الجديد  •
       .ويف القديم هو حجة  •
 . إن وافق القياس: وقيل  •
 حكم  كان له: فيه مجال)٢( إن كان ما قاله ليس للرأي)أ/ب/١٥٣( لكن  − 
 .  فهو حجة من هذه الحيثية, ال من جهة أنه قول صحابي.عالمرفو

 . ال لتقليد بدليل أدى لذلك; يف الفرائض)٤(ً زيدا¢ )٣(وموافقة الشافعي

 
                                              

والصحابي من أهل . ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ألن اهللا تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إال قول رسول اهللا )١(
 ).٢٠٤ص(قات للفوزان  شرح الور:انظر. االجتهاد, والمجتهد غير معصوم, فيجوز عليه الخطأ والسهو

 .للراوي: يف أ )٢(
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي أبو عبداهللا,  هو اإلمام احلجة )٣(

 وعلى خط رسالته يف علم , نزيل مصر, مؤسس المذهب الشافعي وإمامه,المطلبي القرشي
 طبقات الشافعية :نظرا .بمصر) هـ٢٠٤ (سنةتويف أصول الفقه كان البدء يف التصنيف فيه, 

 ).١٠/٥(األعالم , سير )٧٤− ٢/٧١(الكربى 
 ,أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري النجاري: أبو سعيد, وقيلهو الصحابي الفرضي  )٤(

ًشهد أحدا, وشهد الخندق وما : قيلا لصغره, وً للمدينة, لم يشهد بدرملسو هيلع هللا ىلصأسلم قبل مقدم النبي 
, وكتب له المراسالت إلى الناس, ثم كتب ملسو هيلع هللا ىلصب الوحي لرسول اهللا  كت,ملسو هيلع هللا ىلصبعدها مع رسول اهللا 

 :بالمدينة, وقيل) هـ٥٤(, تويف سنة ألبي بكر وعمر يف خالفتهما, وهو أحد الذين جمعوا المصحف
 ).٢/٤٩٠(, اإلصابة )٢/٣٤٦(, أسد الغابة )٢/١١١( االستيعاب :انظر. غير ذلك
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 ]األخبار[

zאx: 
 :  ليدخل;)أصالة: (, بقيد زدته بقولي)ما احتمل الصدق, والكذب: والخبر(
  :المقطوع بكذبه; ألنه خارج  •
  .كالسماء تحتنا: حسي − 
 . كالبعض أكثر من الكل: أو عقلي  − 
 . ملسو هيلع هللا ىلصوالمقطوع بصدق; كخرب اهللا تعالى, وخرب رسوله   •

 . والصدق مطابقة الحكم الواقع, والكذب عدمها
 .  معرفة الخرب, فال دور يف التعريفومعرفة ذلك ال يتوقف على

z،אאx: 
  .)متواتر: (الخرب:  أي)وهو(

يفيد العلم, إن نقله جمع, يؤمن من تواطئهم على الكذب : (ومن شأنه أنه
  ).المخبر عنه( االنتهاء إلى )إلى( يف ذلك, ووجد ذلك يف كل طبقة )عادة, عن مثلهم

 ). المحسوس( عنه من َّوال بد أن يكون المخرب
; كاألخبار )مشاهدة, أو سماع(: وهو أولى, وأخصر من قول األصل

 . بمكة, والمدينة, ونحو ذلك
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 . كرُ; لما ذ)عن اجتهاد(: ولم يحتج إلى قول األصل
 : وال يشرتط يف المخربين

  .إسالم  •
  .دالةوال ع  •
  .وال اتفاق دين, وبلد  •
  .وال وجود إمام معصوم  •

 سوى ما ذكرناه; لحصول العلم به من غير حاجة; النضمام وال غير ذلك
 .شيء آخر

zאx: 
 . مقابل الخرب المتواتر:  أي)مقابله: واآلحاد(

ِّوله أقسام كثيرة بينت يف كتب الحديث ُ. 
zאx: 
  .ال العلم: , أي)١()ويفيد العمل فقط(

  :وهو أن يكون, )بشرطه(: وإنما يفيد العمل بقيد زدته بقولي
  .ًصحيحا  •

                                              
 .صريف الشرح ال يف المخت) فقط(لفظ :  يف أ)١(
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  .ًأو حسنا  •
  .ًأو ضعيفا  •

 . )١(لكن يختص األخير بفضائل األعمال
  :تهوالدليل على حجي

  . اإلجماع •
 . ٪الفعل من الصحابة و  •

 ألنه قد يفيد العلم, إذا احتف بقرائن توجب ;)أصالة: (وزدت قولي
 . صدقه, كإخبار بموت عظيم, مع شهود متعلقات ذلك

zאאx: 
 ). مسند(حديث :  يقال له)وما صرح بكل رواته(

                                              
وال يجوز أن يعتمد يف الشريعة على األحاديث الضعيفة «: ¬قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(

التي ليست  صحيحة وال حسنة, لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى يف 
فضائل األعمال, ما لم يعلم أنه ثابت, إذا لم يعلم أنه كذب, وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع 

ًدليل شرعي, وروي يف فضله حديث ال يعلم أنه كذب, جاز أن يكون الثواب حقا, ولم يقل ب
ًأحد من األئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف, ومن قال هذا فقد  ً

فيجوز أن يروى يف الرتغيب والرتهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم ...  خالف اإلجماع
مجموع الفتاوى . » فيه, أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حالهأن اهللا رغب

)١/٢٥٠.(     
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zאאאx: 
 . الطريق الموصلة إلى المتن: والسند
ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه, وكذا : )ب/ما/أ/١٠( والمتن

 . شيخه عن شيخه
zאאx: 
  :وهو ).المرسل( الحديث ):منه(غير المسند :  أي)وغيره(
   وأً كذا, صحابيا كان ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قول الراوي: عند األصولي  •
 . غيره

 . ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قول التابعي فقط: وعند المحدث  •
 . هًسمي بذلك; لعدم تبيين سنده, وإرساله عريا عن سند

zאאx: 
لك طلق ذي; ألنه يحسن الظن به, ال )إال من صحابي( المرسل )وال يقبل(

 :  إما;ملسو هيلع هللا ىلصإال على ما ثبت عنده عن رسول اهللا 
  .)أ/أو/أ/١٥٤( سماعهب  •
 . أو رواية صحابي آخر له, ونحوه  •
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 : ُفعلم
ّ من التابعين كغيره, خالفا لما صر)١(أن مراسيل سعيد بن المسيب  . ح به األصلً

 على أن العمل هبا إلسنادها )فإهنا فتشت فوجدت مسانيد(: لكن قوله
 . ضفقط, فال يعرت

zאx: 
 : وقد يقبل المرسل

  .إذا تأكد بقول الصحابي •
  .أو فعله  •
  .ثر أهل العلمأو فتوى أك  •
  .أو بإسناد غير المرسل له  •
سئل عن المبهم  بأن يكون إذا ; إال عن ثقةيرسله ال يروأو بعلمنا أن م  •

  .يف روايته سمى ثقة
                                              

 عالم أهل ,أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي  الحجة,هو اإلمام الكبير )١(
, )سهل( اسمه إلى ملسو هيلع هللا ىلصر النبي ّله صحبة, وكان قد غي) حزن(المدينة وسيد التابعين يف زمانه, وجده 

, كان من جلة فقهاء التابعين »ًال أعلم يف التابعين أوسع علما من ابن المسيب«: قال ابن المديني
. غير ذلك: , وقيل)هـ٩٣(تويف سنة  ملسو هيلع هللا ىلصونساكهم وخيارهم, وأعلم من بقي منهم بقضاء رسول اهللا 

 .)٤/٢١٧(, سير أعالم النبالء )١/٢٣٧(, رجال صحيح مسلم )٥/٨٩( الطبقات الكربى :انظر
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  .أو انتشاره بال نكير  •
  .مل أهل العصرأو انضم إليه ع  •
 .أو اعتضد بقياس  •
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 ]صيغ أداء الحديث[

zאx: 
  . وهكذا,عن فالن:  قول الراويي وه)والعنعنة(
  .)١( فال تخرجه إلى اإلرسال)تدخل اإلسناد(
 .ثبوت لقاء الشيخ, والراوي عنه ولو مرة: قبل من غير المدلس, بشرطُوي

zאאx: 
  .) إن قرأ الشيخ, أو قرأت عليه;ني, وأخبرينحدث: ويجوز لك(

َّفإن كان ثم جمع أ  . ت بضميرهتيَ
حدث, أو أخرب, أو : لم يقصد إسماعك, فقلفإن وإن حدث غيرك, 

 . سمعته يقول
 . وسماع الشيخ أعلى الطرق

 . المعتمد خالفه)حدثني(: وما منعه األصل يف الثانية من قول
أخبرين  وأأجازين, : )٢(فلك أن تقول (;بال رواية:  أي)وإن أجازك فقط(
  . كما عليه جمهور العلماء,)إجازة

                                              
 .ّفال تخرج إال إلى اإلرسال: يف ب) ١(
 .يف الشرح ال يف المختصر) أن تقول(لفظ :  يف أ)٢(
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 إن وجد شرط القبول, ونحوه, )١(باإلجازةوب العمل بالمروي يجو
 . أذن لي, وما أشبه ذلك: كقوله

           . وهذا من زياديت

                                              
 .باإلجازة, بدون واو العطف: يف ب )١(
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 ]القياس[

zאx: 
 . المفارقة, وعلم المساواةت; لتقدير شيء بآخر:  لغة)والقياس(

 .  الشرعي, أو غيره), لعلة جامعة يف الحكمٍ ألصلٍرد فرع: (ويف االصطالح
zאx: 

 : َّأنه ال بد فيه من أركان أربعة: ُفعلم
  .األصل المقيس عليه −١
ٍأي فرع : والفرع المقيس −٢   .كانُّ
  .وحكم األصل −٣
  .وعلة حكم األصل −٤
zאx: 

  .وهو من األدلة الشرعية
  :عن رد الفرع لألصل:  إلى آخره)لعلة(واحرتزنا بقولنا 

  .نصب  •
 . أو إجماع  •

 . محل الحكم المطلوب إثباته فيه: )فرع(ومرادنا بالـ
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 . محل الحكم المعلوم ثبوته فيه: )األصل(وبـ
z؟אאx: 

  : فيه)١(َّ من الدور)ب/ب/١٠( فما قيل
 .  فرع تصور القياس; ممنوع)٢(تصورهما مع أن ,امن جهة أن تعريف القياس هبم

 على )٣(ًوأخذ العلة يف تعريف القياس ال دور فيه أيضا; إذ ال يتوقف فهمها
 . فهم القياس; ألهنا تكون يف القياس, وغيره

 : قولك: مثال القياس
وحكم  , والنبيذ فرع, والخمر أصل,النبيذ حرام كالخمر; لإلسكار

 . ة الجامعة اإلسكاراألصل التحريم, والعل
 .  ثبوت التحريم يف الفرع: وثمرة القياس المذكورة المقصودة منه

zאאx: 
  بأن اقتضته,)الحكم(يف الفرع : , أي)٤()فيه(العلة :  أي)فإن أوجب( −١

  .)أ/ب/١٥٤ ()فقياس علة(خلفها عقًال; تبحيث ال يحسن 
                                              

 ).أن(أن الدور, بزيادة : يف ب )١(
 .فرعهما: يف ب )٢(
 .فيهما: يف ب )٣(
 .من الشرح ال يف المختصر) فيه(لفظ :  يف أ)٤(
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  .أتى التخلفثير العلة, بحيث ال يتويسمى بذلك; لتأ: أي
  . كقياس الضرب على التأفيف للوالدين يف التحريم; لعلة اإليذاء

ألن العلة دالة :  أي)وإن دل أحد النظيرين على اآلخر بال إيجاب(  −٢
  .)١()فقياس داللة(على الحكم, ال موجبة له; 

ة, يسمى بذلك; لعدم االقتضاء السابق, من حيث إن العلة مستنبط: أي
 . ن الألحكم عليها, ويجوز أن يرتتب ا

 بجزء  بجامع دفع حاجة الفقير;زكاة واجبة يف مال الصبي كالبالغال: مثاله
 .  فكما جاز الثبوت جاز عدمه, كالحج.من المال النامي

  .)وإن ألحق فرع متردد بين أصلين, بأكثرهما شبها; فقياس شبه(  −٣
 : كإلحاق العبد المقتول

  .بالمال يف أن يف قتله القيمة  •
  .أو بالحر فيجب القصاص  •

ٍّ أخذه شبها من كل:وسبب تردده بينهما ً:  
  .لملكه •
  .ولزوم العبادات له  •

                                              
 .يف الشرح ال يف المختصر)  داللةفقياس(جملة :  يف أ)١(
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 . لكن شبهه باألول أكثر; ألنه يباع, ويورث, ويوقف, ونحو ذلك
َّفمن ثم رجح إلحاقه على غيره َ . 

zאx: 
وت  فيما يجمع به بينهما, بال تفا)مناسبته لألصل: ومن شرط الفرع( −١

 : بينه وبين أصله, إما
 . لمماثلته علته لعلة األصل يف عينها, كقياس النبيذ على الخمر المسكر  •
أو يف جنسها, كقياس وجوب القصاص يف الطرف, على النفس بجامع   •
 . الجناية
 :  أي,)ثبوته: ومن شرط األصل(  − ٢
 . ً إن لم يكن خصما; ليكون حجة عنده,)١()بدليل القائس(ثبوت حكمه   •
 ليكون ;)بين الخصمين( من األدلة )بمتفق عليه( ثبوت حكمه )أو(  •

 . حجة على الخصم
  .)٢(تخالفتا) من علتين( أن يكون االتفاق وجد )يكفي وال( − 

                                              
إثبات حكم األصل بدليل يقول به : والمعنى. من يقيس الفرع على األصل: القائس هو )١(

 ).٢٠٦(شرح المحلي على الورقات  :انظر .القائس
 .يف المختصر ال يف الشرح) تخالفتا(لفظ :  يف أ)٢(
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   يف عــــدم وجــــوب ةّ الــــصبيِّ البالغــــة علــــى حلــــيِّكمــــا يف قيــــاس حلــــي
  .الزكاة

ا ً كونه حلي والعلة عندنا.صل متفق عليه بيننا وبين الحنفيةفإن عدمه يف األ
 .  كونه مال صبية ا, وعندهمًمباح

 على علتين )٢(بنائه: ; لرتكيب الحكم فيه, أي)١()ويسمى مركب األصل(
  .بالنظر للخصمين

 العلة يف )٣( الخصم وجود)ب/الخصم/أ/١١( يقبل هذا القياس; لمنعلم وإنما 
  .الفرع

 .  ومركب األصل من زياديت,وذكر دليل القياس
  . يف معلوالهتا)االطراد: لةومن شرط الع( −٣
 . ح به األصلّال يف اللفظ, وال يف المعنى, كما صر:  أي,)٤()فال نقض لها(

 : فإن انتقضت
ّلفظا; لصدق األوصاف المعب  • ر هبا عنها يف صورة, بدون الحكم, ً

                                              
 .تصريف الشرح ال يف المخ) ويسمى مركب األصل(جملة :  يف أ)١(
 .ثباته: ب يف )٢(
 .وجه:  يف ب)٣(
 .يف الشرح ال يف المختصر) لها(لفظ :  يف أ)٤(
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, بجامع العمدية مع )٣(دَّ كهو بمحد)٢(دَوَ يوجب الق)١(لَّالقتل بمثق: كقولنا
 . العدوان
ِّمن لم يبيت ال صيام له; لعري أول صيامه عن النية, : و معنى, كقولناأ  • ُ ِِّ ِ

ًكعري أول صالته عنها; لم يكن القياس مقبوال; لنقضها ِّ ُِ َ:  
  .يف األول بقتل الوالد ولده − 
 .  بنية قبل الزوال)أ/بنية/أ/١٥٥( ويف الثاين بصوم التطوع  − 
ًنفيا, أو إثباتا(يها يساو:  أي,)أن يماثل العلة: ومن شرط الحكم(  −٤ ً(, 

 . يف الوجود والعدم, فإن وجدت, وإال فال: أي
zאx: 
 الوصف المناسب لرتتب )٤(لحكم; ألهنال:  أي,)هي الجالبة له: والعلة(

 . الحكم عليه
مرتب : من أن الحكم مجلوب لها, أي ح به األصلّوعلم بذلك ما صر

        . أمارة يستدل هبا على وجود الحكمعليها; ألهنا المؤثر بذاته; إذ العلة 
                                              

ِّكرض الرأس بحجر كبير ,ء ثقيلي كل ش:ّقلَوالمث )١(  ).٧٩٠ص(ِّ دليل المحتاج للمشوح :انظر. َ
ًوسمي قود.  القصاص:دَوَالق و)٢( وسوعة م :انظر .ّ المقتول ليقتص منهيّا; ألن القاتل يقاد إلى ولّ

 ).١٢/١٣١(القواعد الفقهية 
 ).٣/٢٤٣( روضة الطالبين :انظر. آلة جارحة بحدها; كالسيف, والسكين, والخشب المحدد: والمحدد )٣(
 .يف المختصر ال يف الشرح) حكم ألهنالل(جملة :  يف أ)٤(
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 ]الحظر واإلباحة[

zאאx: 
ال ضرر وال «: )١( لحديث ابن ماجه;)وأصل المضار التحريم( −١
 .)٢(»ضرار

 الكالم يف األصل قبل ال يجوز ذلك يف ديننا, وال يستثنى األموال; إذ: أي
 . ألحدةَّثبوت ملكي
¾ ¿ Ã Â Á À ﴿: وله تعالى لق;) المنافع الحل)٣(وأصل( −٢

Å Ä﴾] ٢٣:البقرة .[ 
 . والرتجيح من زياديت

 : ويف األصل إطالق مذهبين
  .ًالحل مطلقا  •
 . ومقابله  •

                                              
 .١٠٤صتقدمت ترجمته ) ١(
د تقبله جماهير أهل العلم وصحح إسناده الحاكم يف المستدرك, وق. )٢٣٤١( أخرجه برقم )٢(

          ).٢/٢١١(, جامع العلوم والحكم )٢/٦٦( المستدرك على الصحيحين :انظر. واحتجوا به
 .يف الشرح ال يف المختصر) أصل(لفظ :  يف أ)٣(
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 :  بمعنى,)١()وال حكم قبل الشرع( −٣
َّأنا ال ندري, هل ثم حكم أم ال  • َ! ? 
 ? !وإن كان; فال ندري ما هو  •

 . فال يتعلق بأحد حكم قبل البعثة
           .ن تعليل األصل يف المسألة قبلهاوهذا مستفاد م

 

                                              
ًإن هذا بحث ال طائل تحته إطالقا; ألن المسألة قد مضت وانتهت, «: ¬  قال ابن عثيمين)١(

أزمان بعيدة, لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون ليشغلوا الناس عما فالرسل قد بعثوا من 
يا رسول اهللا, ما هو : ًولهذا ال نعلم أن صحابيا قال. هو أهم, سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوه

االصل يف األشياء قبل أن تبعث الرسل, فما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يخلق آدم, فنحن 
 w   v   u   t   s   r   q   ﴿: مون قبل إرسال الرسل; لقوله تعالىنعلم أن الناس ال ياث

   yx﴾ ] األصل فيما خلق اهللا لنا ...  أن الناس ال يأثمون: وهذا هو المهم]. ١٦٥:النساء
وال ...  ً, فلكرمه ال يقدم لعباده شيئا إال وهو حالل لهم¸ولم يمنعنا منه الحل; ألنه كريم 

 ).١٩٥(شرح نظم الورقات . » بعدهاحكم قبل بعثة الرسل بل
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 ]ستصحاباال[

zאאx: 
عند عدم وجود : أي, )ويستصحب األصل عند عدم الدليل الشرعي( −١

 . قدر طاقتهبالمجتهد له, بعد البحث عنه 
  .العدم األصلي: أي, )استصحاب الحال(االستصحاب المذكور :  أي)وهو(
ال يجب, : , فنقول صوم رجب)٢(على وجوبلم يجد دليًال  )١(نفإ

 . ً وهذا حجة جزما,باستصحاب الحال
  ثبوت:)٥( األصولي)٤( المنصرف إليه إطالق)٣(واالستصحاب المشهور

  . الزمن الثاين; لثبوته يف األول يفٍأمر
  .وهو حجة عندنا دون الحنفية

 . باالستصحاب , رواج الكاملة)٦(ًفال زكاة عندنا يف عشرين دينارا ناقصة تروج
                                              

 .كإن: يف ب )١(
 .وجوب: ليس يف أ )٢(
 .المشهور: ليس يف أ )٣(
 .قول: يف ب )٤(
 ).وهو(زيادة : يف ب )٥(
ً راج األمر يروج روجا ورواجا)٦( راجت الدراهم, : التعامل, فيقال: وله عدة معاين, والمراد به هنا. ً

, تاج العروس )٢/٢٨٥(, لسان العرب )١/٤٦٨(اللغة  جمهرة :انظر. تعامل الناس هبا: أي
)٥/٦٠٠.( 
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 يف األول; لثبوته يف ٍرثبوت أم :واالستصحاب المقلوب عكس هذا, وهو
  .الثاين

 ملسو هيلع هللا ىلص كان يف عهده :وجود اآلن المكيال الم)ب/ب/١١( كأن يقال يف
 . باستصحاب الحال يف الماضي

 :  بقولنا)٢(ر عن االستدالل بهّ يعب)١(وقد
اسطة بين إذ ال و; ابت أمس لكان غير ثا أمسًلو لم يكن الثابت اليوم ثابت

  .الثبوت وعدم الثبوت
 ,, فإنه اآلن غير ثابت)٣(فيه استصحاب أمس الخالي عن الثبوت يفيقض

 . ًوليس كذلك; ألنه مفروض الثبوت اآلن, فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا
 : ًومن االستصحاب المحتج به أيضا

  .ماستصحاب مقتضى العمو  −٢
  :منالنص إلى ورود مغير  وأ  −٣
  .تخصيص − 
 . أو ناسخ  − 

                                              
 .وما: يف ب )١(
 .به: ليس يف أ )٢(
 .فيه: يف ب )٣(
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وكذا استصحاب ما دل الشرع على ثبوته; لوجود سببه, كثبوت   −٤
 . الملك بالشراء

 . الخالف)أ/ب/١٥٥( وال يستصحب حال اإلجماع يف محل −٥
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 ]الترجيح[

zאאx: 
  :)ويقدم من األدلة(
 .  كتقدم الظاهر على المؤول,)الجلي على الخفي( −١
م المتواتر على اآلحاد, إال ي كتقد,) الظني العلم على مقتضيومقتض( −٢

 . )١(ًأن يكون عاما فيخص بالثاين كما مر
ً ولو جليا, إال أن يكون )على القياس( من كتاب, أو سنة )والنطق( −٣

 . )٢(ًالنطق عاما فيخص بالقياس كما مر
كقياس العلة :  وذلك,)يعلى الخف(من القياس : أي)  منهيوالجل( −٤

 . قياس الشبه, وتقديم قياس األولى والمساوي على األدونعلى 
ر األصل, وإال ِّفإن وجد يف النطق ما يغي(: واستغنينا عن قول األصل

     . ما مرم هملعل ; )فيستصحب الحال
 

                                              
 .١٨٨ص :انظر )١(
 .١٥٤ص :انظر )٢(
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 ]المفتي[

zאx: 
 : العالم, الفقيه, المجتهد:  وهو)ومن شرط المفتي(
ًقه أصال, وفرعا, خالفا, ومذهباعلم الف( −١ ًً أن يعلم مسائله, :  أي,)ً

وقواعده, وفروعه بما فيها من الخالف يف المذاهب المستقرة; ليذهب إلى قول 
 . منه, وال يخالف اإلجماع

 لم يخالف اإلجماع )١(وال يشرتط حفظها, بل يكفي علمه بما أفتى به, بأن
 . ة بزمنهلعلمه موافقة عالم, أو ظنه حدوث المواقع

معرفة أصول الفقه, فدخل فيه كل أبوابه, : ومرادنا باألصل كاألصل
 . القياس: ومنها

 :  االجتهاد)٣(آلة:  أي,)٢()مع كمال اآللة( −٢
ًفرادا, أو تركيبا; ليفهم من ذلك إ) نحو, ولغة: كمعرفة محتاج إليه من(−  أ ً

 . مدلوالت خطاب الشارع

                                              
 .فإن لم: يف ب )١(
 .األدلة: يف أ )٢(
 .أدلة:  يف أ)٣(
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 : محتاج إليه معرفة) و(  − ب
  ;)اة األخبار رو)١(من رجال( − 
ويكفي  ., وغيرهما; ليعرف الصحيح, وغيرهمن جهة القوة, والجرحو − 

 . الرجوع ألئمة ذلكزمننايف 
 إذ ال يمكنه ;)يف األحكام( من كتاب, وسنة )تفسير وارد(معرفة ) و(  − ت

 . )ب/وال/أ/١٢( االستنباط, إال بمعرفة ذلك
 . ئق القرآنوال حصر آليات األحكام; الختالف المستنبطين يف فهم دقا

  :وال يشرتط  −٣
  .قرآنحفظ ال •
  .وال الحديث  •

 . بل يكفي العلم بمواضع; ذلك ليرجع إليه يف وقت الحاجة
 . ويكفي أصل مصحح, كسنن أبي داود

 : وال يشرتط معه  −٤
 . معرفة الكالم, بل يكفي االعتقاد الجازم  •
  .وال الحرية  •

                                              
 .يف الشرح ال يف المختصر) من رجال(جملة :  يف أ)١(
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 . وال الذكورة  •
 . وال العدالة  •
  :ويشرتط  −٥
  .البلوغ  •
 . والعقل  •

 . وما ذكر شروط للمجتهد المطلق
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 ]التقليد واالجتهاد[

zאx: 
 وإن ضاق الوقت; ألنه كلف بالرجوع لظنه, ال لظن )ًوال يقلد مجتهدا(
 . غيره

 : قوله تعالىالمجتهد يف فتواه, ودليل ذلك: أيفالمستفتي مقلد المفتي, 
﴿P O N M L K J﴾ ]٤٣:حلسورة الن[ .          

zאx: 
 .  يذكرها المقلد, هذا هو األشهر)قبول قول الغير, بال حجة: والتقليد(

القائل, وأنت ال تدري من أين  )١(قولهو قبول : − كما يف األصل−وقيل 
 .)أ/وكان/أ/١٥٦( قاله

zא؟ ملسو هيلع هللا ىلصWx 
  ): االجتهادملسو هيلع هللا ىلصوإن كان له (
عن االجتهاد يف نفس األمر, وإن لم تعلم : الناشئ عنه, أي) فقبول قوله(

  :عن وحيهل هو عنه أو : أنه نشأ عن االجتهاد, بأن ال نعلم حاله

                                              
 .قول: ليس يف ب )١(
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  .)١(إن قلنا بالتعريف الذي ذكرناه )تقليد(  •
 . ًوإن قلنا بمقابله فال يسمى قبول قوله تقليدا  •
zאx: 
 المقصود من )يف بلوغ الغرض(ة الطاق: , أي)بذل الوسع :واالجتهاد(
 .حصل لهيالعلم ل
zאx: 
  :)والمصيب من المجتهدين له أجران(
  .أجر اجتهاده  •
 . وأجر إصابته  •
  ).إذ المصيب واحد, ال بعينه(باجتهاده; ) وللمخطئ أجر(

َّفمن ثم كان لكل مجتهد أجر َ . 
 .  أن المصيب كذلكله أجران معين عند اهللا ال نعلمه, كما )٢(ّتمومن 

                                              
 واجب القبول, وحكمه واجب ملسو هيلع هللا ىلص له شأن آخر, فقوله ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي «: ¬ ابن عثيمينالعالمة  قال )١(

ًالقبول, فإذا قال قوال, أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك ال يسمى تقليدا, بل يسمى اتباعا; لقوله  ً ً
́  ﴿: تعالى ̂    _  ̀    b   a   ﴿: وقوله تعالى]. ١٥٨:األعراف [﴾ ²   ³  

  e   d   c   l   k   j   ih   g   f ﴾] ًوال ينبغي أن يسمى تقليدا; ]. ٣١:آل عمران
  ).٢١٢(شرح نظم الورقات . »ً تابع لغيره, وليس مبتوعاملسو هيلع هللا ىلصألنه يوهم أن الرسول 

 .تم: ليس يف ب )٢(
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   مصيب, كما حكاه يف )١(كل مجتهد يف الفروع: ومنهم من قال
 . األصل

من اجتهد فأصاب فله أجران, ومن «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله : ودليل األول بما فيه
  ., حديث متفق عليه)٢(»اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران, وإذا حكم «: ولفظ البخاري
 . » فله أجرفأخطأ

به َّ خطأ المجتهد تارة, وصوملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الدليل(: قال يف األصل
 . )أخرى

z؟אאאx: 
 ألن القول بتصويب الكل ;))٣(والمصيب يف األصول االعتقادية واحد معين(

                                              
  تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة, كما حقق ذلك شيخ اإلسالم «:  قال ابن عثيمين)١(

ويدلك على أن هذا . إن هذا التقيسم حدث يف القرن الثالث, فهو بدعة: , وقال¬ابن تيمية 
 ملسو هيلع هللا ىلصقول ليس بصحيح أهنم جعلوا من الفروع الصالة, والزكاة, والصيام, والحج, مع أن النبي 

أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع ال صحة له, وليس : ولهذا نقول .جعلها أركان اإلسالم
ًن تنزال مع الذين يرون ذلك ــلك. نـــة والتابعيـــوال بأقوال الصحابًمعروفا بالكتاب, وال بالسنة,  ُّ

ًإن اإلنسان يكون مخطئا أو مصيبا يف الفروع واألصول على حد سواء: نقول شرح نظم . »ً
 ).٢١٧ص(الورقات 

 باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو , أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة)٢(
, ومسلم يف كتاب األقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد )٧٣٥٢(, برقم )٩/١٠٨ (,أخطأ

 .)١٧١٦(, برقم )٣/١٣٤٢(فأصاب أو أخطأ, 
 .يف الشرح ال يف المختصر) معين(لفظ :  يف أ)٣(



 
 

 

١٣٧

 :)١( ال يجوز أن يقال; ألنه يؤدي إلى تصويب أهل الملل− كما يف األصل− 
 . )٣(يف قولهم بالتثليث: أي )٢(كالنصارى   •
 . النور والظلمة: للعالم يف قولهم باألصلين: أي )٤(والمجوس  •

                                              
والصحيح أن كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين فإنه «: ¬ قال العالمة ابن عثيمين )١(

وال يكون يف هذا تصويب ألرباب البدع; ألن أرباب البدع لم إما مصيب, أو مخطئ, 
ًيجتهدوا, لو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق, لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على 
ًعقائدهم, فهم يعتقدون أوال, ثم يستدلون ثانيا, وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإهنم  ً

 ).٢١٨ص(شرح نظم الورقات . »ًلينا كسروهيلوون عنقه إلى مذهبهم, فإذا لم يلتو 
, فلما رفع إلى السماء اختلف ’أمة المسيح عيسى بن مريم رسول اهللا وكلمته :  النصارى)٢(

 ).٢/٢٥( الملل والنحل :انظر.  أقانيم ثالثةïالحواريون وغيرهم فيه, فأثبتوا هللا 
: ثم يقولون. , واالبن, وروح القدساألب: أن اهللا ثالثة, ويسموهنا ثالثة أقانيم, وهي:  قولهم)٣(

 ). ١/٣١٧( موسوعة الملل واألديان :انظر. إن الثالثة واحد
إن النصارى مجتهدون يف التثليث, : ال يمكن ألحد أن يقول«: ¬قال العالمة ابن عثيمين  

 s   r   q   p   o   n   m   l   ﴿:  يقول اهللا له يوم القيامة۷فهذا عيسى ابن مريم 
  u   t   j   i   h   gf   e   d   c   b   a    ̀  _   ~   }   |   {z   y   x   w   v 

|   {   z   y   x   wv   u   t   s   r   q   p   o   n   ml   k     ¤   £   ¢   ¡   �   ~   
  ª©   ¨   §   ¦   ¥﴾  ]الذي ۷فهذا نص من عيسى ابن مريم ]. ١١٧−١١٦:المائدة ,

إهنم إذا : فكيف يقال ﴾© ¨ § ¦ ¥ ﴿: أنه ما قال لهم إال كلمة اإلخالصهو رسولهم 
 ).٢١٩ص(شرح نظم الورقات . »إن اهللا ثالث ثالثة, إهنم مجتهدون: قالوا

هم عبدة النيران, الذين أثبتوا أصلين اثنين, مدبرين قديمين; يقتسمان الخير :  المجوس)٤(
 :انظر. النور, واآلخر الظلمة: مون أحدهماوالشر, والنفع والضر, والصالح والفساد, يس

 ).١٢/٢٣(, تفسير القرطبي )٢/٣٧(الملل والنحل 
وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني «: ¬        قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 =  إن العالم له صانعان متماثالن يف الصفات: آدم, ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال
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  :يف نفيهم: والكفار, أي  •
  .)١(التوحيد  − 
  .)٢(الرسل وبعثه  − 
  .)٣(اآلخرة والمعاد يف  − 

                                              
َّواألفعال, فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين باألصلين   = النور والظلمة, وأن العالم : َ

صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة; وهو اإلله المحمود عندهم, وأن الظلمة 
َّهل هي قديمة أو محدثة? فلم يثبتوا ربين : شريرة مذمومة, وهم متنازعون يف الظلمة

 ).١١٦ص(شرح العقيدة األصفهانية . »لينمتماث
: ً ال يتحقق إال بنفي وإثبات, نفي الحكم عما سوى الموحد, وإثباته له, فمثال نقولالتوحيدو )١(

 , ويثبتها هللا¸إنه ال يتم التوحيد حتى يشهد أن ال إله إال اهللا, فينفي األلوهية عما سوى اهللا 
اإلثبات المحض ال يمنع مشاركة الغير يف وذلك أن النفي المحض تعطيل محض, و. وحده
 ).٣ص( فتاوى مهمة لعموم األمة :انظر. الحكم

حكمته البالغة, ورحمته الواسعة, وكلتاهما تقتضي إرسال المرسلين إلى : ¸ من صفات كماله )٢(
   C   B   A ﴿:  قال تعالى.عموم الناس; ليقوموا بواجب البالغ, ويضطلعوا بأمانة البيان واإلرشاد

   ON   M   L   K   J   I   H   G   F   E   D﴾] وما : يقول تعالى«: ¬ ابن كثير قال]. ٩١:األنعام
 :¬ رجب وقال ابن ).٣/٢٦٩(تفسير ابن كثير . »عظموا اهللا حق تعظيمه, إذ كذبوا رسله إليهم

حكمته, وإلى ِولهذا نسب تعالى منكري إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى القدح يف كماله وعظمته و«
 ).٢/٥٥٧(مجموع رسائل ابن رجب . »الجهل به وبأسمائه وصفاته, وأهنم ما قدروه حق قدره

 .فإرسال الرسل من رحمة اهللا بعباده, وهو برهان عظمة اهللا وتمام حكمته
ومعلوم أن البعث والنشور قد أخرب به جميع األنبياء, ودل عليه «: ¬ابن باز العالمة  قال )٣(

 =   .يف مواضع كثيرة, وأجمع عليه المسلمون وغيرهم ممن آمن بالرسل الماضينكتاب اهللا 
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  .)ب/ب/١٢()١(والملحدين  − 
  :ىحيث نفوا صفاته تعال: أي
  .)٢(كالكالم  •
  .)٣(ال العبادوخلق أفع  •

                                              
فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاهتم بأعمالهم هو القادر سبحانه على إماتة األحياء, ثم    =

 دليل على − وفاة النوم, ووفاة الموت−فكل واحدة من الوفاتين . بعثهم من باب أولى
 سبحانه يف سورة البقرة إحياءه الموتى يف الدنيا قبل اآلخرة يف خمسة األخرى, وقد بين اهللا,

مواضع; ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور, وليوضح لهم سبحانه أنه القادر على 
 ).٣٠ص(حكم اإلسالم . »إحياء الموتى يف الدنيا واآلخرة

, ïار وجود اهللا الخالق مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية, أساسها إنك:  اإللحاد هو)١(
 وأن المادة أزلية أبدية, وهي الخالق والمخلوق ,فيدعي الملحدون بأن الكون وجد بال خالق

 ).٢/٨٠٣( الموسوعة الميسرة :انظر. يف نفس الوقت
 يف الواسطية بآيات دالة على كالم اهللا تعالى, وأن القرآن من ¬ استدل شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(

  ﴾WVUTS﴿, ]٨٧:النساء[  ﴾ S   R   Q   P   O   ﴿:   وهيكالمه تعالى,
: ¬ قال العالمة ابن عثيمين]. ١١٦:المائدة [﴾ q   p   o   n   m   l   ﴿, ]١٢٢:النساء[
  بحرف, بما شاء, وهذه اآليات تدل بمجموعها على أن اهللا يتكلم بكالم حقيقي, متى شاء«

وهذه هي العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة . وصوت مسموع, ال يماثل أصوات المخلوقين
 ).١/٤٢٣(شرح الواسطية . »والجماعة

 .  وخلق األفعال للعباد: يف أ )٣(
أفعال العباد هبا صاروا مطيعين : وقال أهل الحق«: ¬ ابن أبي العز الحنفياإلمام قال         

خالق لها سواه,  منفرد بخلق المخلوقات, ال ïوعصاة, وهي مخلوقة هللا تعالى, والحق 
...  والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع اهللا تعالى...  فالجربية غلوا يف إثبات القدر

وهدى اهللا المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه, واهللا يهدي من يشاء إلى صراط 
 ).٤٣٧ص(شرح العقيدة الطحاوية . »مستقيم
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 . , وغير ذلك)١(ا يف اآلخرةيئوكونه مر  •
 .)٢(الميل عن االستقامة: واإللحاد

 : وأشرنا إلى الواحد المعين لإلصابة يف األصول االعتقادية بقولنا
 

 
 
 
 
 

                                              
والرؤية حق ألهل الجنة, بغير إحاطة وال كيفية, كما نطق به «: ¬ قال اإلمام الطحاوي )١(

وتفسيره على ما أراد اهللا ]. ٢٣ − ٢٢: القيامة [ ﴾  I   J     K L   M    N    O﴿: كتاب ربنا
 فهو كما قال, ملسو هيلع هللا ىلصتعالى وعلمه, وكل ما جاء يف ذلك من الحديث الصحيح عن رسول اهللا 

ك متأولين بآرائنا وال متوهمين بأهوائنا, فإنه ما سلم يف ومعناه على ما أراد, ال ندخل يف ذل
شرح العقيدة . » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمهملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله ¸دينه إال من سلم هللا 

 ).١٨٩ص(الطحاوية 
 ).٩/١٣٥(, تاج العروس )٣/٣٨٩(, لسان العرب )٤/٢٤٤( هتذيب اللغة :انظر )٢(
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 ]الخاتمة[ 

يف المذكور من األصول : , أي) اعتقاد أهل السنة فيه)١(والحمد هللا على إلهام(
 . االعتقادية

 ما قصدناه, والحمد هللا وحده, والصالة )٢(انتهى ما أوردناه, ورصف
  .)٤()ب/أ/١٣( ,)٣()أ/ب/١٥٦( والسالم على من ال نبي بعده

  

                                              
أمرا يبعثه على الفعل أو الرتك, وهو نوع من الوحي, يخص اهللا به أن يلقي اهللا يف النفس :  اإللهام)١(

, التعريفات )١٢/٥٥٥(, لسان العرب )٥/٢١٧( معجم المقاييس :انظر. من يشاء من عباده
 ).٣٤ص(

, لسان )٢/٣٩٩( معجم المقاييس :انظر. ضم الشيء بعضه إلى بعض, ونظمه:  والرصف لغة)٢(
 ).٢٣/٣٤٢(, تاج العروس )٩/١١٩(العرب 

 من شهر ربيع األول من سنة ١٥وكان الفراغ من نسخه بعد صالة الجمعة يوم : ويف آخره )٣(
 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم, بال مقابلة على حسب الطاقة ٩٥٧

 .واالجتهاد, والحمد هللا رب العالمين
ه, وكان الفراغ من كتابته ليلة الثلوث تم الكتاب بحمد اهللا وعونه, فله الحمد كل: ويف آخره )٤(

 .ملسو هيلع هللا ىلصثالث شهر جماد األول سنة تسعة وسبعين بعد األلف من هجرته 
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 .القرآن الكريم .١
ألبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن  ,أبجد العلوم .٢

َّلطف اهللا الحسيني البخاري القنوجي,   ابن حزم, دار: , الناشر)هـ١٣٠٧:ت(ِ
 .١: م, عدد األجزاء٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٣األولى : الطبعة
, لزكريا بن محمد بن محمود القزويني, آثار البالد وأخبار العباد .٣

 .١: دار صادر, بيروت, عدد األجزاء: , الناشر)هـ٦٨٢:ت(
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم  .٤

, ألبي عبداهللا ضياء الدين محمد بن همايخرجه البخاري ومسلم يف صحيحي
معالي األستاذ الدكتور : , دراسة وتحقيق)هـ٦٤٣:ت(عبدالواحد المقدسي, 

 –دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت : عبدالملك بن دهيش, الناشر
 .١٣: م, عدد األجزاء٢٠٠٠ − هـ ١٤٢٠الثالثة, : لبنان, الطبعة

يوسف بن عبداهللا بن محمد بن , لاالستيعاب يف معرفة األصحاب .٥
: الناشر ,  عادل عبد الموجود− علي معوض : المحقق, )هـ٤٦٣: ت(, عبدالرب

 .٤: عدد األجزاء هـ, ١٤١٥األولى , : الطبعة , دار الكتب العلمية
ن أبي , ألبي الحسن عز الدين علي بأسد الغابة يف معرفة الصحابة .٦

: , المحقق)هـ٦٣٠:ت(ثير,  الشهير بابن األالكرم محمد بن محمد الجزري
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دار الكتب العلمية, : عادل أحمد عبدالموجود, الناشر, علي محمد معوض
 .٨: م, عدد األجزاء١٩٩٤ −  هـ ١٤١٥األولى, : الطبعة
, ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر اإلصابة يف تمييز الصحابة .٧

عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد : , تحقيق)هـ٨٥٢:ت(العسقالين, 
هـ, عدد ١٤١٥األولى, :  بيروت, الطبعة–دار الكتب العلمية : معوض, الناشر

 .٨: األجزاء
, لمحمد األمين بن محمد المختار أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .٨

دار الفكر للطباعة والنشر : , الناشر)هـ١٣٩٣:ت(بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي, 
 .٩: , عدد األجزاءم١٩٩٥ −  هـ ١٤١٥:  لبنان, عام النشر–والتوزيع بيروت 

نزهة الخواطر (اإلعالم بمن يف تاريخ الهند من األعالم المسمى بـ  .٩
 لعبدالحي بن فخر الدين بن عبدالعلي الحسني ,)وبهجة المسامع والنواظر

:  بيروت, لبنان, الطبعة− دار ابن حزم : , دار النشر)هـ١٣٤١:ت(الطالبي, 
 .٨: د األجزاءم, عد١٩٩٩هـ, ١٤٢٠األولى, 
ي الدمشقي, ِلْكَرِّ, لخير الدين بن محمود بن محمد الزاألعالم .١٠

م, ٢٠٠٢الخامسة عشرة, : دار العلم للماليين, الطبعة: , الناشر)هـ١٣٩٦:ت(
 .٨: عدد األجزاء
, إلسماعيل بن محمد إيضاح المكنون يف الذيل على كشف الظنون .١١

صحيحه وطبعه على نسخة , عنى بت)هـ١٣٩٩:ت(أمين الباباين البغدادي, 
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محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين, والمعلم رفعت بيلكه : المؤلف
 .٤:  لبنان, عدد األجزاء–دار إحياء الرتاث العربي, بيروت : الكليسى, الناشر

, البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبير .١٢
 بن أحمد الشافعي,  عمر بن عليالبن الملقن أبي حفص سراج الدين

مصطفى أبو الغيط, وعبداهللا بن سليمان, وياسر بن : قيحقت, )هـ٨٠٤:ت(
:  الرياض, الطبعة−دار الهجرة للنشر والتوزيع, السعودية : كمال, الناشر

 .٩: م, عدد األجزاء٢٠٠٤−هـ١٤٢٥االولى, 
, لمحمد توفيق البكري الصديقي العمري الهامشي بيت الصديق .١٣

هـ, عدد ١٣٢٣:  مصر, سنة النشر− مطبعة المؤيد :  آل الحسن, الناشرسبط
 .١: األجزاء

, ألبي الفيض محمد بن محمد بن تاج العروس من جواهر القاموس .١٤
: تحقيق, )هـ١٢٠٥:ت(عبدالرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي, 

 .٤٠: دار الهداية, عدد األجزاء: مجموعة من المحققين, الناشر
, لحسين بن محمد بن خميس يف أحوال أنفس النفيستاريخ ال .١٥

 بيروت, عدد –دار صادر : , الناشر)هـ٩٦٦:ت(ِّالحسن الديار بكري, 
 .٢:األجزاء

, )تفسير البكري: (تسهيل السبيل يف فهم معاين التنزيل, ويسمى بـ .١٦
أحمد فريد : , تحقيق)هـ٩٥٢:ت(لمحمد بن محمد بن عبدالرحمن البكري, 
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م, عدد ٢٠١٠األولى, : , الطبعة−بيروت− دار الكتب العلمية : المزيدي, الناشر
 .٣:األجزاء

, ألبي عبداهللا تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي .١٧
, دراسة )هـ٧٩٤: ت(ي, بدر الدين محمد بن عبداهللا ابن هبادر الزركشي الشافع

عبداهللا ربيع, المدرسان بكلية الدراسات .  د–سيد عبدالعزيز . د: وتحقيق
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء : اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر, الناشر

م, عدد ١٩٩٨ −هـ ١٤١٨األولى, :  توزيع المكتبة المكية, الطبعة− الرتاث 
 .٤: األجزاء

ي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين, , لعلالتعريفات .١٨
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر, : , المحقق)هـ٨١٦:ت(

م, ١٩٨٣− هـ ١٤٠٣األولى, : لبنان, الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت : الناشر
 .١: عدد األجزاء
 ألبي الفداء ,)ابن كثير تفسير: (, المسمى بـتفسير القرآن العظيم .١٩
, )هـ٧٧٤: ت(يل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي, إسماع
دار الكتب العلمية, منشورات : محمد حسين شمس الدين, الناشر: المحقق

 .٩:هـ, عدد األجزاء١٤١٩ −األولى :  بيروت, الطبعة–محمد علي بيضون 
 لمحمد بن صالح العثيمين, ,»سورة الزخرف«تفسير القرآن الكريم  .٢٠

 الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, المملكة العربية مؤسسة: الناشر
 .١: هـ, عدد األجزاء١٤٣٦األولى, : السعودية, الطبعة
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, ألبي بكر معين الدين محمد التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .٢١
كمال : , المحقق)هـ٦٢٩:ت(الغني المعروف بابن نقطة الحنبلي, بن عبدا

 −هـ ١٤٠٨األولى, : كتب العلمية, الطبعةدار ال: يوسف الحوت, الناشر
 .١: م, عدد األجزاء١٩٨٨

 ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ,تهذيب التهذيب .٢٢
 , مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند,)هـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقالين ا

 .١٢: , عدد األجزاءهـ١٣٢٦, الطبعة األولى
مد بن األزهري الهروي, , ألبي منصور محمد بن أحتهذيب اللغة .٢٣

دار إحياء الرتاث العربي : محمد عوض مرعب, الناشر: , المحقق)هـ٣٧٠:ت(
 .٨: م, عدد األجزاء٢٠٠١األولى, :  بيروت, الطبعة–

طبع ) هـ٣٥٤:ت( ألبي حاتم محمد بن حبان البستي, ,الثقات .٢٤
محمد الدكتور :  تحت مراقبة,وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية: بإعانة

 دائرة المعارف العثمانية بحيدر ,عبدالمعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية
 .٩: م, عدد األجزاء١٩٧٣,  ه١٣٩٣األولى, :  الطبعة,آباد الدكن الهند

 ألبي جعفر ,)تفسير الطبري: (, المسمى بـجامع البيان يف تأويل القرآن .٢٥
: حمد شاكر, الناشرأحمد م: , المحقق)هـ٣١٠:ت(محمد بن جرير الطربي, 

 .٢٤: م, عدد األجزاء٢٠٠٠ − هـ ١٤٢٠األولى, : مؤسسة الرسالة, الطبعة
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, ا من جوامع الكلمًجامع العلوم والحكم يف شرح خمسين حديث .٢٦
, )هـ٧٩٥: ت(زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي ل

 –لرسالة مؤسسة ا: الناشر, إبراهيم باجس −شعيب األرناؤوط : المحقق
 .٢: عدد األجزاء, م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢السابعة, : الطبعة, بيروت

, ألبي عبداهللا )تفسير القرطبي (:المسمى بـ ,الجامع ألحكام القرآن .٢٧
شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي القرطبي, 

الكتب دار : أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش, الناشر: , تحقيق)هـ٦٧١: ت(
 .٢٠:م, عدد األجزاء١٩٦٤ − هـ ١٣٨٤الثانية, :  القاهرة, الطبعة–المصرية 
, ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود جمل من أنساب األشراف .٢٨

دار : سهيل زكار ورياض الزركلي, الناشر: , تحقيق)هـ٢٧٩:ت(البالذري, 
 .١٣: م, عدد األجزاء١٩٩٦ −هـ ١٤١٧األولى, :  بيروت, الطبعة–الفكر 

, ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي, مهرة اللغةج .٢٩
 –دار العلم للماليين : رمزي منير بعلبكي, الناشر: , تحقيق)هـ٣٢١:ت(

 .٣:م, عدد األجزاء١٩٨٧األولى, : بيروت, الطبعة
, لمحمد بن أبي بكر الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة .٣٠

د محمد :  نقحها وعلق عليها,)هـ٦٤٥بعد : ت(التلمساين المعروف بالربي, 
دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع : التونجي, األستاذ بجامعة حلب, الناشر

 .٢: م, عدد األجزاء١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣األولى, :  الرياض, الطبعة–



 
 

 

١٤٩
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, حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع .٣١
دار : , الناشر)ـه١٢٥٠: ت(لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي, 

 .٢: الكتب العلمية, عدد األجزاء
, لعبدالعزيز بن عبداهللا حكم اإلسالم فيمن زعم أن القرآن متناقض .٣٢

: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة, الطبعة: , الناشر)هـ١٤٢٠: ت(بن باز, ا
 .١: م, عدد األجزاء١٩٧٤− هـ ١٣٩٤السابعة, العدد األول, رجب 

, ألبي نعيم أحمد بن عبداهللا قات األصفياءحلية األولياء وطب .٣٣
 − هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر, −السعادة : , الناشر)هـ٤٣٠:ت(األصبهاين, 

 دار −  ٢ بيروت, – دار الكتاب العربي −  ١م, ثم صورهتا عدة دور منها, ١٩٧٤
 بيروت طبعة −  دار الكتب العلمية− ٣الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 

 .١٠: هـ, عدد األجزاء١٤٠٩عام 
, قام باصداره مركز الملك )فهرس مخطوطات(خزانة التراث  .٣٤

 .١٢٥: المكبتة الشاملة, عدد األجزاء: فيصل, المصدر
, ألبي زكريا خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم .٣٥

: , حققه وخرج أحاديثه)هـ٦٧٦:ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي, 
:  بيروت, الطبعة– لبنان −مؤسسة الرسالة : ل, الناشرحسين إسماعيل الجم

 .٢:م, عدد األجزاء١٩٩٧ − هـ ١٤١٨االولى, 



 

 

 

١٥٠ 

 تحقيق الكلمات                      

 ألبي القاسم هبة اهللا بن جعفر بن دار الطراز يف عمل الموشحات, .٣٦
: األولى: دار الفكر, الطبعة: , الناشر)هـ٦٠٨:ت(سناء الملك الكاتب, 

: م, الطبعة الثالثة١٩٧٧ − هـ ١٣٩٧: م, الطبعة الثانية١٩٤٩ − هـ ١٣٦٨
 .١: م, عدد األجزاء١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠

, محمد إبراهيم الحفناوي, لدراسات أصولية يف القرآن الكريم .٣٧
 − هـ ١٤٢٢: عام النشر,  القاهرة–مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية : الناشر
 .١: عدد األجزاء, م٢٠٠٢

 متن حاشية على, دليل المحتاج إلى شرح المنهاج يف الفقه الشافعي .٣٨
الشاملة : المصدر, ِّرجب محمد نوري مشوح, ل لإلمام النووي,المنهاج
 .١: , عدد األجزاءالذهبية

, ألبي بكر أحمد بن علي بن منجويه, رجال صحيح مسلم .٣٩
:  بيروت, الطبعة–دار المعرفة : عبداهللا الليثي, الناشر: , تحقيق)هـ٤٢٨:ت(

 .٢: هـ, عدد األجزاء١٤٠٧األولى, 
شرح مبسط  ية شرح الفصول البهية يف نظم األصول الفقهيةالرشفات الهن .٤٠

  بيروت– دار الكتب العلمية: حمد بن عمر األهدل, الناشرأل, على منظومة الورقات
 .١:  عدد األجزاء,م١٩٧١لبنان,  − 

 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف يب, ألروضة الطالبين وعمدة المفتين .٤١
 المكتب اإلسالمي, بيروت: الناشر, ويشزهير الشا: تحقيق, )هـ٦٧٦:ت(النووي 

 .١٢: عدد األجزاء, م١٩٩١ − هـ ١٤١٢الثالثة, : الطبعة,  عمان−   دمشق–
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد , لزاد المعاد يف هدي خير العباد .٤٢
مؤسسة الرسالة, : الناشر, )هـ٧٥١:ت (,ابن قيم الجوزيةالشهير بشمس الدين 

 ,السابعة والعشرون: الطبعة, سالمية, الكويت مكتبة المنار اإل− بيروت 
 .٥: عدد األجزاء, م١٩٩٤/هـ ١٤١٥

 لمصطفى بن عبداهللا القسطنطيني ,سلم الوصول إلى طبقات الفحول .٤٣
: تحقيق) هـ١٠٦٧:ت(, »حاجي خليفة«وبـ » كاتب جلبي«العثماين المعروف بـ 

 , أوغليأكمل الدين إحسان:  وتقديم إشراف,محمود عبدالقادر األرناؤوط
 مكتبة ,صالح الدين أويغور: عداد الفهارس إ,صالح سعداوي صالح: تدقيق

 .٥: م, عدد األجزاء٢٠١٠ , تركيا–إرسيكا, إستانبول 
 للسيد ,السناء الباهر بتكميل النور السافر يف أخبار القرن العاشر .٤٤

مكتبة : إبراهيم بن أحمد المقحفي, الناشر: محمد الشلي اليمني, تحقيق
 .١م, عدد األجزاء ٢٠٠٤ − هـ ١٤٢٥األولى, : د, الطبعةاإلرشا

, ألبي عبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني, سنن ابن ماجه .٤٥
دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: , تحقيق)هـ٢٧٣:ت(

 .٢:  فيصل عيسى البابي الحلبي, عدد األجزاء− 
 األشعث األزدي السجستاين,  ألبي داود سليمان بن,سنن أبي داود .٤٦

 المكتبة العصرية, صيدا ,محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق) هـ٢٧٥:ت(
 .٤: عدد األجزاء.  بيروت− 
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 أبي عيسى محمد بن عيسى بن ,)الجامع الكبير(سنن الترمذي  .٤٧
دار الغرب : بشار عواد معروف, الناشر: , المحقق)هـ٢٧٩:ت(سورة الرتمذي, 

 .٦: م, عدد األجزاء١٩٩٨,  بيروت–اإلسالمي 
 ألبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي, السنن الكبرى للنسائي, .٤٨

شعيب : حسن عبد المنعم شلبي, أشرف عليه: , حققه وخرج أحاديثه)هـ٣٠٣:ت(
 –مؤسسة الرسالة : عبداهللا ابن عبد المحسن الرتكي, الناشر: األرناؤوط, قدم له

 .١٠:م, عدد األجزاء٢٠٠١ − هـ ١٤٢١األولى, : بيروت, الطبعة
, ألبي بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي السنن الكبرى .٤٩

دار : محمد عبد القادر عطا, الناشر: تحقيق, )هـ٤٥٨:ت(الخراساين البيهقي, 
, عدد م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤الثالثة, : الطبعة لبنات, –الكتب العلمية, بيروت 

 .١٠: األجزاء
 ألبي عبدالرحمن أحمد ,)بىالمجت= السنن الصغرى (سنن النسائي  .٥٠

عبدالفتاح أبو : , تحقيق)هـ٣٠٣:ت(بن شعيب بن علي الخراساين النسائي, ا
هـ ١٤٠٦الثانية, :  حلب, الطبعة–مكتب المطبوعات اإلسالمية : غدة, الناشر

 .٩: م, عدد األجزاء١٩٨٦ –
, ألبي عبداهللا شمس الدين محمد بن أحمد سير أعالم النبالء .٥١
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : تحقيق, )ـه٧٤٨:ت(الذهبي, 

م, عدد ١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥الثالثة, : مؤسسة الرسالة, الطبعة: األرناؤوط, الناشر
 .٢٥: األجزاء
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 ألبي الفداء إسماعيل بن ,)من البداية والنهاية البن كثير(السيرة النبوية  .٥٢
دار : , الناشرمصطفى عبدالواحد: , تحقيق)هـ٧٧٤:ت(عمر بن كثير القرشي, 

, عدد م١٩٧٦ − هـ ١٣٩٥بنان,  ل–المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
 .٤: األجزاء

, لمحمد بن محمد بن عمر شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية .٥٣
عبدالمجيد خيالي, : , علق عليه)هـ١٣٦٠:ت(بن علي بن سالم مخلوف ا

م, عدد ٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤ولى, األ: دار الكتب العلمية, لبنان, الطبعة: الناشر
 .٢: األجزاء

, ألبي الفالح عبدالحي بن أحمد شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .٥٤
محمود األرناؤوط, خرج : , حققه)هـ١٠٨٩:ت(بن العماد العكري الحنبلي, ا

:  بيروت, الطبعة–دار ابن كثير, دمشق : عبد القادر األرناؤوط, الناشر: أحاديثه
 .١١: م, عدد األجزاء١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦األولى, 
, ألبي العباس تقي الدين أحمد بن شرح العقيدة األصفهانية .٥٥

عبدالحليم بن عبدالسالم بن عبداهللا بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراين 
: محمد بن رياض األحمد, الناشر: تحقيق, )هـ٧٢٨: ت(الحنبلي الدمشقي, 

 .١: هـ, عدد األجزاء١٤٢٥ ,األولى:  بيروت, الطبعة–المكتبة العصرية 
ّ, لصدر الدين محمد بن عالء الدين علي بن شرح العقيدة الطحاوية .٥٦

: , تحقيق)هـ٧٩٢:ت(محمد بن أبي العز الحنفي األذرعي الصالحي الدمشقي, 
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دار السالم للطباعة : ناصر الدين األلباين, الناشر: جماعة من العلماء, تخريج
المصرية : , الطبعة) المكتب اإلسالميعن مطبوعة(والنشر التوزيع والرتجمة 

 .١: م, عدد األجزاء٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٦األولى, 
: ت(, لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين, شرح العقيدة الواسطية .٥٧
دار ابن : سعد بن فواز الصميل, الناشر: , خرج أحاديثه واعتنى به) هـ١٤٢١

السادسة, : ةالسعودية, الطبعالجوزي للنشر والتوزيع, المملكة العربية 
 .٢: هـ, عدد األجزاء١٤٢١

, ألبي البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بن شرح الكوكب المنير .٥٨
, )هـ٩٧٢: ت(عبدالعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي, 

 ,الثانية: مكتبة العبيكان, الطبعة: محمد الزحيلي ونزيه حماد, الناشر: المحقق
 .٤: جزاءم, عدد األ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨

محمد بن صالح بن محمد , لالشرح الممتع على زاد المستقنع .٥٩
 − هـ١٤٢٢األولى, : الطبعة, دار ابن الجوزي: الناشر, )هـ١٤٢١: ت(العثيمين 
 .١٥: عدد األجزاء, هـ١٤٢٨

جالل الدين محمد بن أحمد بن , لشرح الورقات يف أصول الفقه .٦٠
َّقدم له وحققه وعلق عليه, )هـ٨٦٤: ت(محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي  َّ :

,  فلسطين−  جامعة القدس: الناشر, الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
 .١: عدد األجزاء, م١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠األولى, : الطبعة



 
 

 

١٥٥
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: , لعبداهللا بن صالح الفوزان, تقديمشرح الورقات يف أصول الفقه .٦١
 −هـ ١٤٢٤ادسة, الس: دار المسلم, الطبعة: أحمد بن عبداهللا بن حميد, الناشر

 .١: م, عدد األجزاء٢٠٠٣
, لمحمد بن محمد بن شرح الورقات إلمام الحرمين يف أصول الفقه .٦٢

عبدالرحمن بن علي القاهري الشافعي المشهور بابن إمام الكاملية 
دار عمار, الطبعة : عمر غني سعود العاين, الناشر: , تحقيق)هـ٨٧٤:ت(

 .١:م, عدد األجزاء٢٠٠١ − هـ ١٤٢٢األولى, 
, ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص شرح مختصر الطحاوي .٦٣
سائد . د.  أ− عصمت اهللا عنايت اهللا محمد . د: , المحقق)هـ٣٧٠:ت(الحنفي, 
 د زينب محمد حسن فالتة, أعد الكتاب − د محمد عبيد اهللا خان −بكداش 

 −مية دار البشائر اإلسال: سائد بكداش, الناشر. د. أ: للطباعة وراجعه وصححه
 .٨: , عدد األجزاءم٢٠١٠ − هـ ١٤٣١األولى : , الطبعةودار السراج
لعالمة محمد بن صالح العثيمين, ل, شرح نظم الورقات يف أصول الفقه .٦٤

دار الغد : صالح الدين محمود, الناشر: , اعتنى به وأخرج أحايثه)هـ١٤٢١:ت(
  .١: اءم, عدد األجز٢٠٠٢هـ, ١٤٢٣الجديد, المنصورة, الطبعة األولى, 

, ألبي نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٦٥
دار : أحمد عبد الغفور عطار, الناشر: , تحقيق)هـ٣٩٣:ت(الجوهري الفارابي, 

 .٦:م, عدد األجزاء١٩٨٧ −   هـ١٤٠٧الرابعة, :  بيروت, الطبعة–العلم للماليين 
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ور الجامع المسند الصحيح المختصر من أم(صحيح البخاري  .٦٦
 ألبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري ,) وسننه وأيامهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: الجعفي, المحقق
: , الطبعة)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 .٩: هـ, عدد األجزاء١٤٢٢األولى, 
يح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى المسند الصح(صحيح مسلم  .٦٧
, ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

 − دار إحياء الرتاث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: تحقيق, )هـ٢٦١:ت(
 .٥: بيروت, عدد األجزاء

, لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي, طبقات الشافعية الكبرى .٦٨
عبد الفتاح محمد الحلو, . محمود محمد الطناحي د. د: , المحقق)هـ٧٧١:ت(

 .١٠: هـ, عدد األجزاء١٤١٣الثانية, : هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الناشر
, ألبي عبداهللا محمد بن سعد المعروف بابن سعد, الطبقات الكبرى .٦٩

 –الكتب العلمية دار : محمد عبد القادر عطا, الناشر: , تحقيق)هـ٢٣٠:ت(
 .٨: م, عدد األجزاء١٩٩٠ −هـ ١٤١٠األولى, : بيروت, الطبعة

, )هـ١٧٠:ت(, ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, العين .٧٠
دار ومكتبة الهالل, : إبراهيم السامرائي, الناشر. مهدي المخزومي, د. د: المحقق

 .٨: عدد األجزاء
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يحيى زين الدين زكريا بن , ألبي غاية الوصول يف شرح لب األصول .٧١
دار الكتب : , الناشر)هـ٩٢٦:ت(محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري السنيكي, 

 .١: , عدد األجزاء)مصطفى البابي الحلبي وأخويه: أصحاهبا(العربية الكربى, مصر 
محمد بن صالح , عبدالعزيز بن باز, لفتاوى مهمة لعموم األمة .٧٢
: الطبعة,  الرياض−دار العاصمة : الناشر ,إبراهيم الفارس: تحقيق, العثيمين
 .١: عدد األجزاء, هـ١٤١٣األولى, 
: ت(, لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين, فتاوى نور على الدرب .٧٣
 .٢٤: عدد األجزاء , الذهبيةالشاملة: الناشر, )هـ١٤٢١

, ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري .٧٤
محمد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه : ه وأبوابه وأحاديثهالعسقالين, رقم كتب
عبد العزيز بن عبد : محب الدين الخطيب, عليه تعليقات العالمة: وأشرف على طبعه

 .١٣: هـ, عدد األجزاء١٣٧٩ بيروت, − دار المعرفة : الناشر اهللا بن باز,
 نحو :ت(, ألبي هالل الحسن بن عبداهللا العسكري, الفروق اللغوية .٧٥

دار العلم والثقافة : محمد إبراهيم سليم, الناشر: , حققه وعلق عليه)هـ٣٩٥
 .١:  مصر, عدد األجزاء− للنشر والتوزيع, القاهرة 

 عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بيأل, فضائل الصحابة .٧٦
: الطبعة بيروت, − دار الكتب العلمية : , الناشر)هـ٣٠٣:ت(الخراساين النسائي 

 .١: , عدد األجزاءـه١٤٠٥ األولى,
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, فهارس المخطوطات اإلسالمية بمكتبة جامعة برنستون األمريكية .٧٧
 .١: الشاملة الذهبية, عدد األجزاء: الناشرلعبدالرحمن كيالين, 

مؤسسة آل البيت للفكر : , الناشرالفهرس الشامل للتراث العربي .٧٨
م, ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ المملكة األردنية الهاشمية, −ّ عمان −) مآب(اإلسالمي 

 .١٢: عدد المجلدات
المكتبة : , الناشر مكتبة األسدفهرس مخطوطات المكتبة الوطنية .٧٩

 .٨٨: الذهبية, عدد األجزاء
, المملكة هـ١٤٣٨يف فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشر .٨٠

العربية السعودية, الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, 
ْمؤسسة علم : المكتبة الشاملة, أعدها: ف, المصدرمكتبة الحرم المكي الشري ِ

 .٧٨: إلحياء الرتاث, عدد األجزاء
 إعدد ومراجعة مجموعة من فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة, .٨١

عبدالمالك بن عبدالقادر طرابلسي, : الدكاترة, تحت إشراف فضيلة الشيخ
 −هـ ١٤١٨, )٣٢(مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض, السلسلة الثالثة : الناشر
 .١: , عدد األجزاءم١٩٩٧

بن ا, ألبي العباس أحمد قالئد الجمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان .٨٢
دار الكتاب : إبراهيم اإلبياري, الناشر: تحقيق, )هـ٨٢١:ت(علي القلقشندي, 

 .١: م, عدد األجزاء١٩٨٢ − هـ ١٤٠٢الثانية, : المصري, دار الكتاب اللبناين, الطبعة
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, ألبي الفداء إسماعيل بن محمد بن خفاء ومزيل اإللباسكشف ال .٨٣
المكتبة العصرية, : , الناشر)هـ١١٦٢:ت(عبدالهادي الجراحي العجلوين, 

هـ ١٤٢٠األولى, : عبدالحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي, الطبعة: تحقيق
 .٢: م, عدد األجزاء٢٠٠٠ − 

اهللا مصطفى بن عبدل, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .٨٤
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة, 

وصورهتا عدة دور لبنانية, بنفس ( بغداد − مكتبة المثنى : , الناشر)هـ١٠٦٧:ت(
دار إحياء الرتاث العربي, ودار العلوم الحديثة, ودار : ترقيم صفحاهتا, مثل

 .٦: م, عدد األجزاء١٩٤١, )الكتب العلمية
, لنجم الدين محمد بن محمد السائرة بأعيان المئة العاشرةالكواكب  .٨٥

دار الكتب العلمية, : خليل المنصور, الناشر: , المحقق)هـ١٠٦١:ت(الغزي, 
 .٣:م, عدد األجزاء١٩٩٧ −هـ ١٤١٨األولى, :  لبنان, الطبعة–بيروت 

, ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن لسان العرب .٨٦
هـ, ١٤١٤الثالثة, :  بيروت, الطبعة–دار صادر : , الناشر)هـ٧١١:ت(منظور, 

 .١٥: عدد األجزاء
, ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٨٧

: حسام الدين القدسي, الناشر: , المحقق)هـ٨٠٧:ت(بكر بن سليمان الهيثمي, 
 .١٠: م, عدد األجزاء١٩٩٤هـ, ١٤١٤مكتبة القدسي, القاهرة, 



 

 

 

١٦٠ 
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, ألبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن جموع الفتاوىم .٨٨
: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: , المحقق)هـ٧٢٨:ت(تيمية الحراين, 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية, المملكة العربية 
 .٣٥: م, عدد األجزاء١٩٩٥ −هـ ١٤١٦السعودية, 
, لزين الدين عبدالرحمن بن ظ ابن رجب الحنبليمجموع رسائل الحاف .٨٩

, )هـ٧٩٥: ت(أحمد بن رجب بن الحسن السالمي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي, 
الفاروق الحديثة للطباعة : أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواين, الناشر: المحقق

 هـ ١٤٢٤األولى, / ٣ م, جـ ٢٠٠٣ −  هـ ١٤٢٤الثانية, / ٢, ١جـ : (والنشر, الطبعة
 .٤: , عدد األجزاء)٢٠٠٤ −  هـ ١٤٢٥األولى, / ٤ م, جـ ٢٠٠٣ − 

, لمحمد بن صالح بن محمد مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .٩٠
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, : , جمع وترتيب)هـ١٤٢١: ت(العثيمين, 

 .٢٦: هـ, عدد األجزاء١٤١٣ − األخيرة :  دار الثريا, الطبعة−دار الوطن : الناشر
, ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده لمحكم والمحيط األعظما .٩١
دار الكتب العلمية : عبدالحميد هنداوي, الناشر: تحقيق, )هـ٤٥٨:ت(المرسي, 

 .١١:م, عدد األجزاء٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١األولى, :  بيروت, الطبعة–
 عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن يزين الدين أب, لمختار الصحاح .٩٢

, يوسف الشيخ محمد: المحقق, )هـ٦٦٦: ت( الرازي عبدالقادر الحنفي
الخامسة, : الطبعة,  صيدا−  الدار النموذجية, بيروت − المكتبة العصرية : الناشر
 .١: عدد األجزاء, م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠



 
 

 

١٦١
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, ألبي عبداهللا الحاكم محمد بن عبداهللا بن المستدرك على الصحيحين .٩٣
ماين النيسابوري المعروف بابن ُمحمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطه

 − دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا, الناشر: , تحقيق)هـ٤٠٥: ت(البيع, 
 .٤: م, عدد األجزاء١٩٩٠ −  هـ ١٤١١األولى, : بيروت, الطبعة

 محمد عبداهللا بن بي أل,)سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  .٩٤
: ت(الصمد الدارمي التميمي السمرقندي َعبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد

دار المغني للنشر والتوزيع, : الناشر, حسين سليم أسد الداراين: تحقيق, )هـ٢٥٥
 .٤: عدد األجزاء, م٢٠٠٠ − هـ ١٤١٢األولى, : الطبعة, المملكة العربية السعودية

, ألبي عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين, المسند .٩٥
. د:  عادل مرشد, وآخرون, إشراف− يب األرنؤوط شع: تحقيق, )هـ٢٤١:ت(

األولى, :  الطبعةمؤسسة الرسالة,: عبداهللا بن عبدالمحسن الرتكي, الناشر
 .٤٥: , عدد األجزاءم٢٠٠١ −هـ ١٤٢١

, ألبي الفضل عياض بن موسى مشارق األنوار على صحاح اآلثار .٩٦
عتيقة ودار المكتبة ال: , دار النشر)هـ٥٤٤:ت(بن عياض اليحصبي السبتي, ا

 .٢: الرتاث, عدد األجزاء
, لمحمد بن محمد حسن شراب, المعالم األثيرة يف السنة والسيرة .٩٧

هـ, ١٤١١ − األولى :  بيروت, الطبعة− دمشق− دار القلم, الدار الشامية : الناشر
 .١: عدد األجزاء
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المخطوطات (التراث اإلسالمي يف مكتبات العالم «معجم التاريخ  .٩٨
دار :  أحمد طوران قره بلوط, الناشر− علي الرضا قره بلوط : داد, إع»)والمطبوعات

 .٦: م, عدد األجزاء٢٠٠١ − هـ ١٤٢٢األولى, :  تركيا, الطبعة–العقبة, قيصري 
 لعادل ,»من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر«معجم المفسرين  .٩٩

مؤسسة : مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد, الناشر: نويهض, قدم له
الثالثة, :  لبنان, الطبعة−نويهض الثقافية للتأليف والرتجمة والنشر, بيروت 

 .٢: م, عدد األجزاء١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩
 − مكتبة المثنى : , لعمر رضا كحالة, الناشرمعجم المؤلفين .١٠٠

 .١٥: بيروت, دار إحياء الرتاث العربي بيروت, عدد األجزاء
/ إبراهيم مصطفى (, , لمجمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيط .١٠١

دار الدعوة, عدد : , الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات 
 .٢:األجزاء

, ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة .١٠٢
: عبدالسالم محمد هارون, الناشر: , المحقق)هـ٣٩٥:ت(القزويني الرازي, 
 .٦: , عدد األجزاءم١٩٧٩ − هـ ١٣٩٩: دار الفكر, عام النشر

 الحسن علي بن بي, ألمقاالت اإلسالميين واختالف المصلين .١٠٣
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن 

المكتبة : الناشر, نعيم زرزور: تحقيق, )هـ٣٢٤: ت(أبي موسى األشعري 
 .٢: اءعدد األجز, م٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٦األولى, : الطبعة, العصرية



 
 

 

١٦٣
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, ألبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الملل والنحل .١٠٤
 .٣: مؤسسة الحلبي, عدد األجزاء: , الناشر)هـ٥٤٨:ت(الشهرستاين, 
: ت(, لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين, المناهي اللفظية .١٠٥

دار الثريا : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر: , جمع وإعداد)هـ١٤٢١
 .١:  هـ, عدد األجزاء١٤١٥األولى, : شر والتوزيع,الطبعةللن

  , نظم وشرح العالمة محمد بن منظومة أصول الفقه وشرحها .١٠٦
, طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح )هـ١٤٢١:ت(صالح العثيمين, 

هـ, عدد ١٤٣٠دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية, : العثيمين الخيرية, الناشر
 .١:األجزاء

, ألبي الحارث محمد صدقي بن أحمد القواعد الفقهيةموسوعة  .١٠٧
:  لبنان, الطبعة− مؤسسة الرسالة, بيروت : بن محمد آل بورنو الغزي, الناشرا

 .١٢: م, عدد األجزاء٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤األولى, 
, لمجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ موسوعة الملل واألديان .١٠٨

: الناشردرر السنية على اإلنرتنت, موقع ال: علوي بن عبدالقادر السقاف, الناشر
 .٢: المكبتة الشاملة, عدد األجزاء

 الموسوعة الميسرة يف األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة, .١٠٩
مانع بن . د: للندوة العالمية للشباب اإلسالمي, إشراف وتخطيط ومراجعة
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: طبعةدار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع, ال: حماد الجهني, الناشر
 .٢: هـ, عدد األجزاء١٤٢٠الرابعة, 

من «الموسوعة الميسرة يف تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة  .١١٠
:  جمع وإعداد,»القرن األول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم

وليد بن أحمد الحسين الزبيري, إياد بن عبد اللطيف القيسي, مصطفى بن قحطان 
مجلة الحكمة, : , بشير بن جواد القيسي, عماد بن محمد البغدادي, الناشرالحبيب

 .٣: م, عدد األجزاء٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٤األولى, :  بريطانيا, الطبعة–مانشسرت 
, لمحمد بن علي موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .١١١

. د: , تقديم وإشراف ومراجعة)هـ١١٥٨بعد : ت(الفاروقي الحنفي التهانوي, 
عبد . د: علي دحروج, نقل النص الفارسي إلى العربية. د: ق العجم, تحقيقرفي

 –مكتبة لبنان ناشرون : جورج زيناين, الناشر. د: اهللا الخالدي, الرتجمة األجنبية
 .٢: م, عدد األجزاء١٩٩٦األولى, : بيروت, الطبعة
: ت(, لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدين الموطأ .١١٢

محمد فؤاد عبد الباقي, : حه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه, صح)هـ١٧٩
 −هـ ١٤٠٦:  لبنان, عام النشر–دار إحياء الرتاث العربي, بيروت : الناشر
 .١:م, عدد األجزاء١٩٨٥

 . على الشبكة العنبكوتيةموقع علماء إندونيسيا .١١٣
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نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي يف تخريج  .١١٤
 ألبي محمد جمال الدين عبداهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي, ,الزيلعي

: محمد يوسف البنوري, صححه ووضع الحاشية: , قدم للكتاب)هـ٧٦٢:ت(
عبدالعزيز الديوبندي الفنجاين, إلى كتاب الحج, ثم أكملها محمد يوسف 

 −مؤسسة الريان للطباعة والنشر : محمد عوامة, الناشر: الكاملفوري, المحقق
 − دار القبلة للثقافة اإلسالمية, المملكة العربية السعودية −  لبنان – بيروت

 .٤: م, عدد األجزاء١٩٩٧ −هـ ١٤١٨األولى, : جدة, الطبعة
, ألبي عبداهللا النظم المستعذب يف تفسير غريب ألفاظ المهذب .١١٥

, دراسة وتحقيق )هـ٦٣٣:ت(محمد بن أحمد بن محمد المعروف ببطال 
المكتبة التجارية, مكة المكرمة, : الحفيظ سالم, الناشرمصطفى عبد. د: وتعليق

 .٢: , عدد األجزاء)٢: جزء= م ١٩٩١(, )١:جزء= م ١٩٨٨: (عام النشر
, لمحي الدين عبدالقادر بن النور السافر عن أخبار القرن العاشر .١١٦

 −دار الكتب العلمية : , الناشر)هـ١٠٣٨:ت(شيخ بن عبداهللا العيدروس, 
 .١: هـ, عدد األجزاء١٤٠٥ولى, األ: بيروت, الطبعة
, إلسماعيل بن هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .١١٧

وكالة : , الناشر)هـ١٣٩٩:ت(محمد أمين بن مير سليم الباباين البغدادي, 
دار : م, أعادت طبعه باألوفست١٩٥١المعارف الجليلة يف مطبعتها يف استانبول 

 .٢: ان, عدد األجزاء لبن−إحياء الرتاث العربي بيروت 
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, ألبي العباس شمس الدين وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .١١٨
إحسان : , المحقق)هـ٦٨١:ت(أحمد بن محمد بن خلكان الربمكي اإلربلي, 

 ٢: الجزء م,١٩٠٠ عام ١: الجزء: (الطبعة بيروت, –دار صادر : عباس, الناشر
 عام ٥: م, الجزء١٩٧١ عام ٤:  الجزءم,١٩٠٠ عام ٣: الجزء م,١٩٠٠ عام

 .٧: , عدد األجزاء)م١٩٩٤ عام ٧: م, الجزء١٩٠٠ عام ٦: م, الجزء١٩٩٤
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u 
א א

 ...........................................مقدمة المحقق
 

٣ 
 ..............................................خطة البحث

 

٤ 
 ................................المنهج يف تحقيق البحث

 

٤ 
 ..........................................الشكر والعرفان

 

٧ 
 .............ملحق بنماذج مصورة من نسخ المخطوطات

 

٩ 
 .........:القسم الدراسي, وفيه ستة مباحث: الفصل األول

 

١٧ 
  . ..:, وفيه ستة مطالبِّبالمصنف التعريف :المبحث األول

 

١٩ 
 ..............اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه: المطلب األول

 

١٩ 
 ......... ...................أتهمولده, ونش: ثاينالمطلب ال

 

١٩ 
 .........شيوخه, وتالميذهطلبه للعلم, و: المطلب الثالث

 

٢٠ 
 .... ثنــــاء العلمــــاء عليــــهو, حياتــــه: المطلــــب الرابــــع

 

٢٢ 
 .......................مذهبه, وعقيدته: المطلب الخامس

 

٢٣ 
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א א
 .......................مصنفاته, ووفاته: المطلب السادس

 

٢٤ 
 . .: مطالبثالثة, وفيه َّبالمصنفالتعريف : المبحث الثاين

 

٢٧ 
, وتوثيــــــق نــــــسبته عنــــــوان الكتــــــاب: المطلــــــب األول

 ..................................................للمؤلف
 

 
٢٧ 

 ................... يف كتابهِّالمصنفمنهج : الثاينالمطلب 
 

٢٩ 
 .................: المعتمدةخوصف النس: الثالثالمطلب 

 

٣١ 
 ............................ :النص المحقق: الفصل الثاين

 

٣٣ 
 ..................................................المقدمــة

 

٣٥ 
 ............................................عنوان الكتاب

 

٣٥ 
 .............................................خطبة الكتاب

 

٣٦ 
 ٣٧ ..................................مقدمة مختصر الورقات

 ......................منهج المصنف يف اختصار الورقـات
 

٣٩ 
  ....................................:التعريف بأصل الفقـه

 

٤٠ 
 ........................ مفرديهتعريف أصل الفقه باعتبار

 

٤٠ 



 
 

 

١٦٩

 تحقيق الكلمات                      

א א
 .......................................ومسائله موضوعه

 

٤٠ 
 ..........................ً مركباهتعريف أصل الفقه باعتبار

 

٤١ 
 ............................................تعريف األصل

 

٤١ 
 .............................................تعريف الفرع

 

٤٢ 
 ..............................................ف الفقهتعري

 

٤٢ 
  ........................................:األحكام الشرعية

 

٤٥ 
 ............................................تعريف الحكم

 

٤٥ 
 ٤٥ .........................................األحكام التكليفية

 .........................................وضعيةاألحكام ال
 

٤٧ 
  ..........................................:العلم والجهل

 

٤٩ 
 ....................................الفرق بين الفقه والعلم

 

٤٩ 
 .............................................تعريف العلم

 

٤٩ 
 ...........................................تعريف اإلدراك

 

٤٩ 
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א א
 ...............................................أقسام العلم

 

٥٠ 
 ٥١ .............................................تعريف النظر

 ٥٢ ...............الفرق بين الفكر, والتخيل, وحديث النفس
 ........................................تعريف االستدالل

 

٥٢ 
 ............................................تعريف الدليل

 

٥٢ 
 ........................................... الجهـــلأنـــواع

 

٥٣ 
ــــم ــــب العل  ..........................................مرات

 

٥٣ 
 ٥٥ ................ ..................................:الكالم

 ......................................صور تركيب الكالم
 

٥٥ 
 ٥٥ .............................. باعتبار مدلوله أقسام الكالم

 ٥٦  ............................أقسام الكالم باعتبار استعماله
 ...........................................تعريف الحقيقة

 

٥٦ 
 ٥٦ ..................رق بين الوضع, واالستعمال, واللفظالف

 ............................................أنواع الحقيقة
 

٥٧ 



 
 

 

١٧١

 تحقيق الكلمات                      

א א
 ...........................................تعريف المجاز

 

٥٨ 
 ............................................أنوا ع المجاز

 

٥٨ 
 ...............................: ....................األمر

 

٦١ 
 ..............................................تعريف األمر

 

٦١ 
 .....................................صيغة األمر ومدلولها

 

٦٢ 
 ..........................افعل: المعاين التي ترد لها صيغة

 

٦٢ 
 .........................................ائل يف األمرمس

 

٦٣ 
 ٦٦ .............................................أنواع الداللة 

 ............................................. ......:النهي
 

٦٧ 
 ٦٧  ............................................تعريف النهي

 ..............................................نهــيداللــة ال
 

٦٧ 
 .................................................... :العام

 

٧٠ 
 ..............................................تعريف العام

 

٧٠ 
 .............................................صيغ العموم

 

٧٠ 
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א א
 ......................................موميف العمسائل 

 

٧٣ 
 .........................................: ........الخاص

 

٧٦ 
 ٧٦ ..........................................تعريف الخاص 

 .......................................تعريف التخصيص
 

٧٦ 
 ...............................أقسام التخصيص المتصل

 

٧٦ 
 ......................................... :المطلق والمقيد

 

٧٩ 
 ..................................أحوال المطلق والمقيد

 

٧٩ 
 ............................. التخصيص المنفصلأقسام

 

٨١ 
 ٨٣ .الفرق بين العام المخصوص, والعام المراد به الخصوص

 ................ ........................:المجمل والمبين
 

٨٤ 
 ..........................................تعريف المجمل

 

٨٤ 
 ............................................نمبيتعريف ال

 

٨٤ 
 ٨٥ .. ........................................:النص والظاهر

 ............................................ نصتعريف ال
 

٨٥ 
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א א
 ...........................................إطالقات النص

 

٨٥ 
 ............................................تعريف الظاهر

 

٨٦ 
 ...........................................تعريف المؤول

 

٨٦ 
 ................................... :فعل صاحب الشريعة 

 

٨٨ 
 ................................ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي أحوال 

 

٨٨ 
 .............. ....................................:اإلقرار

 

٩٠ 
 ٩٠ ................................... .......ملسو هيلع هللا ىلص هصور إقرار

 ٩١ ..ًسكت قادرا على إنكارهبفعل وإن لم يره ف ملسو هيلع هللا ىلصإذا علم النبي 
 ............... ....................................:النسخ

 

٩٢ 
 ............................................تعريف النسخ

 

٩٢ 
 ..............................................حكم النسخ

 

٩٤ 
 ..........................أقسام الناسخ باعتبار المنسوخ

 

٩٤ 
 ..................الت أقسام النسخ باعتبار المنسوخحا

 

٩٥ 
 ٩٦ .......................... الناسخ باعتبار المنسوخأقسام
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א א
 

 ..................................... : بين األدلةالتعارض
 

٩٩ 
 ٩٩ .......................................التعارضدفع طرق 

 ................................................: اإلجماع
 

١٠٦ 
 ..........................................تعريف اإلجماع

 

١٠٦ 
 ........................................ األمة إجماعحكم 

 

١٠٧ 
 ......................................: مسائل يف اإلجماع

 

١٠٨ 
 ........................................... : الصحابيقول

 

١١٠ 
 .....................................حجية قول الصحابي

 

١١٠ 
 ................................................. :األخبار

 

١١١ 
 .............................................تعريف الخرب

 

١١١ 
 ................................ججيته متواتر, والتعريف 

 

١١١ 
 ١١٢ ............................................تعريف اآلحاد
 .............................................حجية اآلحاد

 

١١٢ 
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א א
 .........................................الحديث المسند 

 

١١٣ 
 ١١٤  .................................. والمتنالفرق بين السند

 ١١٤ .........................................الحديث المرسل 
 ............................................حكم المرسـل

 

١١٤ 
 ١١٥ .....................................شروط قبول المرسل 
 ............................. .........:صيغ أداء الحديث

 

١١٧ 
 ............................................تعريف العنعنة

 

١١٧ 
 ١١٧ ........................................أداء الحديثصيغ 
 ....................... ...........................:القياس

 

١١٩ 
 ١١٩ ...........................................تعريف القياس
 .............................................أركان القياس

 

١١٩ 
 ١١٩ .............................................حكم القياس 

 ...............................  القياس الدور?يستلزمهل 
 

١٢٠ 
 ......................................... الطرداع قياسأنو

 

١٢٠ 
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א א
 ..........................................: شروط القياس

 

١٢٢ 
 ..............................................تعريف العلة

 

١٢٤ 
 ...................... ...................:الحظر واإلباحة

 

١٢٥ 
 ١٢٥ .................. .....................:األصل يف األشياء

 ١٢٤ ....................: .......................االستصحاب
 ١٢٧ .......................................أنواع االستصحاب

 ................................................ :الترجيح
 

١٣٠ 
 ..................................كيفية الرتجيح بين األدلة

 

١٣٠ 
 .................................................. :المفتي

 

١٣١ 
 ...................... وما ال يشرتط المفتييشرتظ يفما 

 

١٣١ 
 : .......................................التقليد واالجتهاد

 

١٣٤ 
 ١٣٤ .................................حكم تقليد المجتهد مثله

 ............................................تعريف التقليد
 

١٣٤ 
 ........................  تقليد?ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول  قبولهل 

 

١٣٤ 
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א א
 ..........................................تعريف االجتهاد

 

١٣٥ 
 ..........................................المجتهدين أجر 

 

١٣٥ 
 .............. هل يتعدد المصيب يف األصـول االعتقاديـة?

 

١٣٦ 
 ١٤١  .................................................:الخاتمة

 ...............................فهرس المصادر والمراجع
 

١٤٣ 
 ......................................فهرس الموضوعات

 

١٦٧ 
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