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 جملة العلوم الشرعية 
 ( الثاين)اجلزء   هـ1443 رجب الستونو  لرابعا العدد

 

 

 
 

 قواعد النشر

 

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )العلووم الرويةيةد دية وة ةلميوة مح موة   

 تصدة ةن ةمادة البحث العلمي بالجامعة. يتُعنى بنري البحوث العلمية يفق الضوابط اآلتية :  

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::   أولاً

 لجدة العلمية يالمنهجية  يسالمة االتجاه .أن  تسم باألصالة ياالبت اة  يا -1

 أن  لتزم بالمناهج ياألديات يالوسائل العلمية المعتبية في مجاله . -2

 أن   ون البحث دقيقاً في التوثيق يالتخي ج . -3

 أن  تسم بالسالمة اللغو ة . -4

 أال   ون قد سبق نريه . -5

احوث نسسوه  أي كتاب  سواء أكان ذلك للب  أال   ون مستالً من بحث أي ةسالة أي -6

 لغييه . 

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

مرووسوةاً بسووييته الةاتية)مختصوويةد يًقووياةاً   أن  قوودم الباحووث ًلبوواً بنروويه -1

 تضمن امتالك الباحث لحقوق المل ية الس ي وة للبحوث كوامالً  يالتزامواً بعودم 

 نري البحث  ًال بعد موافقة خطية من هيئة التحي ي .

 د .A4د صسحة مقاس )60ات البحث ةن )أال تز د صسح  -2

د 13  يالهووام  بونط )Traditional Arabicد 17أن   وون بونط الموتن )  -3

 يأن   ون تباةد المسافات بين األسطي ) مسيدد .

 قدم الباحوث ثوالث نسوط مطبوةوة مون البحوث   موب ملخوي بواللغتين العيبيوة   -4

 احدة .. ياإلنجليز ة  ال تز د كلماته ةن مائتي كلمة أي صسحة ي 
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ا:ًالتوثيقً: ًثالثا

 توضب هوام  كل صسحة أسسلها ةلى حدة .  -1

 تثبت المصادة يالمياجب في فهيس  لحق بآخي البحث .  -2

 توضب نماذج من صوة ال تاب المخطوً المحقق في م انها المناسب .  - 3

 تيفق جميب الصوة ياليسومات المتعلقة بالبحث  ةلى أن ت ون ياضحة جلية .  - 4

اً : ةند يةيد أسماء األةالم في موتن البحوث أي الدةاسوة توةكي سونة الوفواة بالتواة ط   رابعا

 الهجيي ًذا كان العَلَم متوفى .

اً : ةند يةيد األةوالم األجنبيوة فوي موتن البحوث أي الدةاسوة فكنهوا ت توب بحويي    خامسا

ةيبية يتوضب بين قوسين بحيي  التينية  مب االكتسواء بوةكي االسوم كوامالً 

 ةند يةيده أليل مية .

اً  تُح َّم البحوث المقدمة للنري في المجلة من قبل اثنين من المح مين ةلى األقل.  :  سادسا

 أي تيسل ةلى البي د اإلل تييني للمجلة .   CD: تُعاد البحوث معدلة  ةلى أسطوانة مدمجة    سابعااً

اً  : ال تعاد البحوث ًلى أصحابها  ةند ةدم قبولها للنري . ثامنا

 من المجلة  يةري مستالت من بحثه . نسختين:  ُعطى الباحث ًااسعات

ًعنوانًالمجلةً:

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع املراسالت باسم 

 5701ص ب   -11432الرياض   

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 جملة العلوم الشرعية 
 ( الثاين)اجلزء  هــ1443 رجبالستون و  الرابعالعدد 
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تحقيق   -رحمه للا- مسائل من سورة النور، للشيخ محمد بن عبدالوهاب 

 وتعليق 

 د. فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني

 أصول الدين   كلية – القرآن وعلومهقسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 هـ  1441/  8/ 12تاريخ قبول البحث:     هـ 27/4/1441تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
يهدف البحث: إىل إخراج خمطوط الشيخ حممد بن عبد الوهاب، بتحقيق علمي مع التعليق على املسائل  

 املذكورة وفق قواعد وأصول أهل الفن، والقيام بنشره حىت يعم نفعه عموم املختصني وعامة الناس. 
املخطوطات، واعتمدت على خمطوط مكتمل  وقد سلكت فيه املنهج العلمي األكادميي يف حتقيق  

سم.عدد  17x12املسائل والصفحات عدد املسائل: مثانية وسبعون مسألة. ومقاس املخطوط:  
سطر. ونوع اخلط: نسخي جيد. حالة املخطوط: نسخة مكتملة ليس هبا نقص،    12األسطر:  

تها بنسختني )ب( و)ج(  ومسائله واضحة. وهذه النسخة أمستها)أ(، واعتمدهتا يف التحقيق، مث طابق 
 واخرتت الصحيح وأثبته يف املنت وأشرت يف اهلامش إىل ما يف النسختني. 

ومييز هذا املخطوط عن املخطوطات األخرى اليت نشرت أنه كامل ليس به نقص؛ فقد اشتمل  
  على كل مسائل سورة النور اليت أوردها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل، فهذا املخطوط 

، وهذا يضفي األمهية  54مسألة، إىل اآلية:    54مسألة، بينما املخطوطات األخرى مشلت    78مشل  
 واجلدة يف إخراج هذا املخطوط وخدمته. 

 وقسمت البحث إىل مقدمه وقسمني كما يلي: 
 املقدمة وفيها: أمهية البحث وأهدافه وسبب اختياره والدراسات السابقة. 

 ة وفيها مبحثان: القسم االول: الدراسة النظري    
 املبحث االول: نبذة موجزة عن املؤلف.    
 املبحث الثاين: وصف املخطوطة وسبب اختياره.   

 القسم الثاين: قسم التحقيق والتعليق: وفيه حتقيق أصل املخطوطة، وضبط النص، والتعليق على املسائل. 
 مسائل سورة النور   – تفسري سورة النور    – نسخ    – خمطوطة    – خمطوط  الكلمات املفتاحية:  

 



 

 

 

Matters from Surat Al-Nur by Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab 

Inquiry and comment 

 

Dr. Fahad Faraj Ahmed Al-Rifai Al-Juhani  

Department of the Qur’an and its sciences - College of Fundamentals of Religion 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

Abstract:  

The research aims to produce the manuscript of Sheikh Muhammad ibn 

Abdul-Wahhab, with a scientific investigation, with commentary on the 

aforementioned issues under the rules and principles of the people of art, and to 

publish it to benefit the general practitioners and the general public . 

She followed the academic and academic method in achieving manuscripts 

and relied on a complete manuscript of issues and pages Number of issues: 

seventy-eight issues . 

Manuscript size: 17 x 12 cm. Line count: 12 lines. Font type: fine transcript. 

The case of the manuscript: a complete copy without deficiency, and its issues 

are clear  . 

This copy called it (A), adopted it in the investigation, then matched it with 

two copies (B) and (C), chose the correct one, fixed it in the text and indicated in 

the margin what is in the two copies. 

This manuscript is distinguished from other manuscripts that were published 

as complete without deficiency. It included all the issues of Surat al-Nur 

mentioned by Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, may God Almighty have 

mercy on him. This manuscript included 78 issues, while the other manuscripts 

included 54 issues, to verse 54.This gives importance and novelty in producing 

and serving this manuscript . 

The research was divided into an introduction and two sections as follows: 

The introduction includes the importance of research, its objectives, the 

reason for its selection, and previous studies. 

The first section: theoretical study and has two topics: 

The first topic: a brief summary about the author . 

The second topic: description of the manuscript and the reason for choosing it . 

The second section: The investigation and comment section: It includes 

investigating the original manuscript, adjusting the text, and commenting on 

issues. 

key words: manuscript - manuscript - transcription - interpretation of Surat Al-

Nur - Surat Al-Nur issues 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 ةــــقدمـــامل
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  
ُ َفََل ُمِضله َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل هادي له، وأشهد   سيئات أعمالنا، من يهده اَّلله

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.  أن اَل إَِلَه ِإاله اَّلله
]آل   ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ

 .[102عمران: 
 ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ژ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ

 .[1]النساء: 
 ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ

 . [٧١  -  ٧٠]األحزاب:    ژ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ   ڭ ۓ
 ما بعد ...أ

علم تفسري القرآن    ابالتفاق أرفعها قدراً  و   أفضلها وأكرمها فإن أشرف العلوم  
من  -اخلامت األمني فأانر به قلوابً    الذي أنزله املوىل جل جَلله على نبيه  ؛الكرمي

وآذاانً    ،قد غرقت  -من جلج املعاصي    –أجساماً  و   ،قد أسودت  -ظلمة الكفر 
 قد صمت.  -من مساع اهلوى   -

هم؛  على استخراج كنوز معانيه وفه ل من عباده املوفقني  ، ودَ م به من علهموعله 
نَسَٰنَ ٱَعلََّم  ﴿ ،  فسبحانه احلكيم األكرم ِ

لَمإ   ۡلإ شك عند    وال  [5]العلق:    ﴾َما لَمإ َيعإ
فلذلك كان علم التفسري    ،: أن شرف كل شيء بشرف متعلقهكل لبيب أريب
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

العلوم   ا  رأس ألنه    ابالهتمام؛ أوىل  وألصقها  ربنا جل يف  العلوم  بكَلم  رتباطاً 
 عَله.

، أفنوا  ائس علمية تركها لنا علماء أجَلءواملتصفح لكتب الرتاث جيد نف
اإلمام  حياهتم يف حتصيل العلم وتعليمه ونشره ومن أبرزهم شيخ اإلسَلم اجملدد 

؛ واستنباطاً هتم بعلم التفسري قراءًة وفهماً  فقد ا  --بن عبد الوهاب  حممد
يقاً علمياً فيه إعَلء  لذا فإن احلرص على اخراج هذا الرتاث النفيس حمققاً حتق

ليستفيد منه    - -، ونشر هلذا العلم وتقديراً جلهود اإلمام اجملدد  لدين هللا
 واخلاصة. العامة 

من سورة   مسائل)  :بعنوان  كامل   وقد وفقين هللا إىل العثور على خمطوط
فأحببت حتقيقه لنفاسته ومكانة   --للشيخ حممد بن عبد الوهاب    (النور
  .مؤلفه
 .ةسأل هللا العظيم التوفيق والعون إلخراجه يف أهبى ُحل أ
 اختياره:سباب البحث وأ ةمهيأأواًل: 

 . وشرف العلم بشرف معلومه ارتباطه بكتاب هللا تعاىل  -1
،  هل االختصاصأمل خيرج كامَل بتحقيق علمي خيدم  ن هذا املخطوط  أ  -2

 وقد وضحت ذلك يف وصف املخطوط.
اختيارات تفيد  تقريرات و   ممؤلف الكتاب من العلماء الرابنيني الذين هل   نأ  -3

 .ابالهتمامذا كان جديرا لو  الباحثني 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 : اثنيًا: هدف البحث
هل  أصول  أوفق قواعد و   مع التعليق عليها   تحقيق علميبخراج الكتاب  إ 
 . الناس ة عامره حىت يعم نفعه عموم املختصني و القيام بنشو  ،الفن

 اثلثًا: الدراسات السابقة:
اإلسَلمية للدكتور حممد  مام حممد بن سعود  اإليف جامعه    املخطوطة حتقيق    -1

 انقصة.البلتاجي وهي 
 . قاسم  بن حممد   بن الرمحن  للشيخ عبدة يف الدرر السني املخطوطة حتقيق    -2

  مسائله.وبدون تعليق على  سقط كثري  وفيهما  نان انقصتاواملخطوطت 
   البحث:خامسًا: خطه 

ثبت املصادر  خامتة و تتكون خطه البحث من مقدمه وقسمني دراسيني و 
 العلمية، فهرس للموضوعات على النحو التايل: 

 السابقة.   وسبب اختياره والدراسات  هدافهأو لبحث  ا  ةمهيأ  :وفيها  املقدمة 
 وفيها أربعة مباحث:   النظرية الدراسة  : القسم االول  
   .عن املؤلف ةموجز  ة نبذ :املبحث االول 
 املخطوطة وسبب اختيارها. وصف : املبحث الثاين 

املخطوطة، وضبط  صل  أوفيه حتقيق    :قسم التحقيق والتعليق  :القسم الثاين 
 النص. 
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 منهج البحث: رابعًا: 
يف حتقيق    األكادميية   العلمية وساط  سلكت فيه وفق املنهج املعروف يف األ

 :يليكما  املخطوطات 
ختيار وا   )ج(و  )ب(  مث مطابقتها بنسختني   )أ(  النسخة نسخ املخطوط من    -1

 . ما يف النسختني   ىلإيف اهلامش  اإلشارةثباته يف املنت و إالصحيح و 
مع استخدام عَلمات    احلديثة  اإلمَلئيةحترير النص وكتابته حسب القواعد    -2

 . الرتقيم حسب ما تقتضيه احلاجة
العثماين    القرآنية  اآلايت   ةكتاب   -3 رقامها  أ  وذكر   ىل سورهاإوعزوها  ابلرسم 

 . يف املنت  ةبعدها مباشر 
ثبت الصواب يف املنت مث  أين  إصل فو سقط يف األأ تصحيف    ود عند وج  -4

 . ىل ذلكإ احلاشية شري يف أ
 . وبيان درجتها األصلية اثر من املصادر اآل و  النبوية حاديث  ختريج األ  -5
 احلاشية.يف   اإلشارةدون يف املنت   النحويةو   اإلمَلئية خطاء تصحيح األ   -6
 .يضاحإلاما يستدعيه املقام من البيان و التعليق على   -7
 .ذكرهم الواردة  لألعَلم  الرتمجة   -8

  



 

 

 

21 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 صور من املخطوطات 
 النسخة )أ( صورة الصفحة األوىل من املخطوطة 

( )وقف  13ضمن خمطوطات مكتبة املسجد النبوي الرسائل النجدية رقم )
 احلصني(
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 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 النسخة )أ( صورة الصفحة األخرية من املخطوطة 
)وقف  (  13ضمن خمطوطات مكتبة املسجد النبوي الرسائل النجدية رقم )

 احلصني(
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 ( بالنسخة ) صورة من املخطوطة
 (  86/516ضمن خمطوطات املكتبة السعودية دار اإلفتاء جمموعة رقم )
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

  (جالنسخة ) صورة من املخطوطة
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 القســـم األول : الدراسة النظرية
 املبحث األول: نبذة موجزة عن املؤلف: 

 أواًل : نسبــــه : 
  اجملتهد   ، البدعة  قامع  ،السنة  حميي  األمه  العامل احلرب، مفيت  العامل  مام اإل  هو
  امللة و   اإلسَلمية،  الدعوة  اجلليل، جمدد   احملدث  ،األصويل  ، ، الثقةاحلافظ  الفقيه
  حممد   الشيخ   ،قدوة األانمو   ،سَلماإل   شيخ   العلوم   بدر  ، الرابين  ، العامل  احلنفية

  حممد   بن  علي   بن  سليمان  جند  مفيت   العامل  الشيخ  بن   الوهاب  عبد  الشيخ   بن
  بن   معضاد،  بن  عمر،  بن  مشرف،  بن  حممد،  بن  بريد،  بن  راشد،  بن  محد،أ  بن

  بن   موسى،  بن  قاسم،  بن   وهيب،  بن  علوي،  بن  حممد،  بن  زاخر،  بن  ريس،
  بن   شهاب،  بن  زهري،  بن   سنيع، بن هنشل، بن شداد  بن   عقبة،  بن   مسعود،
 متيم.  بن  مناه، زيد بن مالك،  بنة، حنظل  مالك، بنبن  سود، يبأ بن ربيعه،

 ىلإ  نسبه  يف()املشر    ويقال  ينسب  الوهاب  عبد  بن   حممد  ماماإل  والشيخ
 )وهيب(  على األ  جده  ىلإ  نسبه  )الوهييب(  ويقال  وينسب  (1) ف()مشر    جده
   (.)متيم الشهرية القبيلة  ىل( نسبة إ)التميمي :ويقال  وينسب ،(2) الوهبةجد 

 

حسب الرواايت التارخيية، وهلذا ينسب    ب مشرف هو اجلد التاسع للشيخ حممد بن عبد الوها  (1)
، والشيخ  127-126/ 1: علماء جند خَلل مثانية قرون للبسام  ينظرالشيخ إىل أسرة آل مشر ف.  

 .23الصاحل العثيمني ص  حممد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور عبد هللا
 .  126/ 1علماء جند خَلل مثانية قرون للبسام ينظر:  .ة يف بين متيم هم بطن كبري من حنظل  (2)
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

  العربية، وتنحدر   القبائل  أشهر  من   متيم  بنو  وتعترب  متيم  قبيلهإىل    يرجع  فنسبه
  احلديث   يف   قبيلة متيم  ذكر  جاء  وقد  -   (2) ، والصمان(1) الدهناء   ىلمساكنها إ
    ة هرير   يبأمن حديث    صحيحيهما  يف  ومسلم  البخاري  رواه   فقد  الشريف

  :فيهم  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  رسول   ثَلث، مسعت من   منذ  متيم   بين  حب أ   : ما زلت   قال
  هللا  رسول  فقال :  صدقاهتم  ( قال: وجاءت(  الدجال  على  ميتأ  شدأ  هم  ))

 اعتقيها ): )  فقال عند عائشة  سبية منهم   وكانت   ((قومنا  صدقات   هذه))  ملسو هيلع هللا ىلص
  يف   قتاالً   الناس   شد أ   )هم ) :    قال   مسلم   رواية   ويف  ،( 3) ((  امساعيل  ولد   من   فإهنا

 الدجال.   يذكر   مل و     ، ( 4) ( (   املَلحم 

 

كم من جنوب شرق  1200حنو    اليت متتد الدهناء عبارة عن صحراء رملية متخذة شكل القوس    (1)
  (. احلدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرايضويقع يف نطاقها )  النفوذ إىل مشال الربع اخلايل، 

السعودية  ينظر: العربية  وأرقام    -  اململكة  اجليولوجية  98،  59ص  - حقائق  املساحة  هيئة   .
 السعودية. 

الشهضبة    (2) إىل    الشمال   من   متتد   الدهناء،  نفود  عنها   يفصلها   اليت  جند؛   هضبة   من   رق تقع إىل 
الشرق،    من   العريب   للخليج  الساحلي   هل اجلنوب، وتنحصر بني نفود الدهناء من الغرب، والس

الشمال،  من    الباطن   وادي   جمرى   إىل   اجلنوب،   من   هباءي السواد  جمرى   جنوب  يربين  حماذاة   نوم
 . 54ص-حقائق وأرقام   -اململكة العربية السعودية  ينظر:مستوية.  به وهي هضبة واسعة ش

 . (2543) العتق، رقم: يف كتاب البخاري أخرجه (3)
 . (2525) رقم: فضائل متيم  يف كتاب مسلم  أخرجه (4)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 نشأته : و مولده ًا: يناث
بن  اإلولد   االسَلم حممد  الوهابمام شيخ  بلد    ـه1115سنة    عبد  يف 

  نشأة  فنشأ حتت رعاية والده   ،العارض من بلدان جند  ةيف منطق   (1) (ةنيْ يـه العُ )
  ى تلقو   ،االت اليت كانت يف عصرهاجله  محاه من آفةيف بيت كرمي    ،ةطيب  ةصاحل

بلده    ه العلم يف صغر  والدآالقر   أ قر و   (ةنيْ يـه العُ )يف  تقنه أو   ،وحفظه كله  ه ن على 
حاد    ذكياً   اً كان جنيبو   ه،من عمر   العاشرةبلوغه سن    قبل  غيباً مث    وجوده نظراً 

 .(2) فطناً   ،الفهم وقاد الذهن سريع احلفظ فصيحاً 

 طلبه العلم: : اثلثاً 
  العَلمة ن الشيخ  ب ول ما طلب العلم على والده الشيخ الفقيه عبد الوهاب  أ

وكان    الشرعية،وغريها من العلوم    العربيةعليه يف الفقه و   أ سليمان بن علي فقر 
بن حنبل وقد الزم والده  امحد  أمام  على والده يف الفقه على مذهب اإل  قراءته

وكان   -ه العلماء املوجودين يف بلدعلى   أيًضا  أقر و  ،ةاتم  ةمَلزم  لعلم ليف طلبه 
لعلم  لول طلبه  أقراءهتما وقد كان يف  و   ،والتفسري  ،كتب احلديث   ة طالع مب  شغوفاً 
من    أ ما كان يقر   ةكثر ب لكن  و   ،الناس من الضَللبعض  له ما كان عليه    مل يتبني 

 

قرية    : -وإسكان الياء الثانية وفتح النون بعدها هاء    -بضم العني املهملة وفتح الياء املثناة التحتية    (1)
حلمد    املعجم اجلغرايف للبَلد العربي ة السعودي ة  . ينظر: ذات إمارة من إمارات الرايض، تتبعها قرى.

 . 2/1132اجلاسر 
 .53يخ االسَلم حممد بن عبد الوهاب ص/  تيسري العزيز الوهاب يف سرية ش (2)
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

حاديث  األو   ،احملكمات  اآلايت   من   تبني له معاين  ،التفسريو   ، كتب احلديث
   .(1) العقيدةيف  االحنرافالناس من  بعض ما كان عليه  الصحيحة 

ورحل وارحتل يف طلب العلم يف مكة واملدينة والعراق واألحساء، وهنل من  
 .(2) العلماء وكان ذا تقوى وورع وكرم وزهد

 ه :ــمؤلفاتـــــــــرابعاً : 
ه  مبقل اً جماهد  -رمحه هللا تعاىل -سَلم حممد بن عبد الوهاب كان شيخ اإل

يف    ،وسنانه،  ولسانه وقته  هللاإ  الدعوة يقضي  ابلتدريساإل  ىل إو   ، ىل    ، سَلم 
  ،كتبهو   هوجل رسائل  ،املنحرفني و   ،الرد على شبهات الضالني و   ،فتاءاإلو   التأليف،و 
  ع،بد و   ،نياتوثو   ،كثر الناس من خرافاتأ ما وقع فيه  يف بيان التوحيد و   ه قوالأو 

العلوم  أوقد   التوحيد   فألف   الشرعية لف يف عدد من    ،والفقه  ،واحلديث  ،يف 
 ( 3) السرية.و  ،التفسريو 

  العبارة   ة سهول و   الشرعية   ابألدلة   ابلعناية   - - مام الشيخ  تتميز مؤلفات اإل و  
 االستنباط.   ة ودق 

او  علىإلرسائل  تدل  ومؤلفاته  الشيخ    ح وضو و وثقافته    ه،علمة  سع  مام 
 والتعقيد. ،والتكلف  ،التصنعوالبعد عن  ،سلوبهأ

  

 

 . 54املرجع السابق ص/(  1)
 . 45املرجع السابق ص/( 2)
 524ص/   تيسري العزيز الوهاب يف سرية شيخ االسَلم حممد بن عبد الوهاب(  3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 : شهرهاأمن  اً مؤلف اربعاً وستنيبلغت   ةله مؤلفات كثي  
 .(1) كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد .1
 .(2) كشف الشبهات .2
 .(3) فضل اإلسَلم  .3
جمموعة رسائل يف التوحيد واإلميان: )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد   .4

 رسائل:  عدة، وفيها (4) بن عبد الوهاب(
 .(5) الرسالة األوىل: مسائل اجلاهلية

 الرسالة الثانية: شرح ستة مواضيع من السرية. 

 

( ألفه يف سن مبكر يف حياته، وشرح شروحات عدة أبرزها: فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد، لإلمام  1)
الرمحن بن حسن آل الشيخ، وترجم إىل لغات شىت، وعم نفعه يف أحناء من البَلد، قال املؤرخ  عبد  

فإنه أحسن فيه    ؛(:" ما وضع املصنفون فـي فنه أحسن منه1/185ابن بشر يف عنوان اجملد )
 . "وأجاد، وبلغ الغاية واملراد

طبعات  2) عدة  وطبع  التوحيد،  لدعوة  املخالفني  شبهات  على  رد  وفيه  الشؤون  (  وزارة  طبعة  منها 
 اململكة العربية السعودية، وترجم إىل عدة لغات.  - اإلسَلمية واألوقاف 

األول، ويعترب من الرسائل املهمة اليت    ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء3)
لة التوحيد،  ، ومساها فضل اإلسَلم؛ ألنه أول ابب هلذه الرسالة، رسا-   -كتبها اإلمام اجملدد  
 .لغة  20وترجم إىل أكثر من 

( مطبوعة يف جزء واحد، نشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرايض، اململكة العربية السعودية،  4)
  إمساعيل بن حممد األنصار.  حتقيق:

ا منها، وهي رسالة صغرية  فيها أهل اجلاهلية، حمذرً   مسألة خالف الرسول    131( وفيه ذكر  5)
 ة الفائدة. احلجم كبري 
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 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 تفسري كلمة التوحيد. :الرسالة الثالثة
 الرسالة الرابعة: تلقني أصول العقيدة للعامة.

 ثَلث مسائل )يف التوحيد(. :الرسالة اخلامسة
 .هالطاغوت ورؤوس أنواعالرسالة السادسة: معىن 

 األصل اجلامع لعبادة هللا وحده.  :الرسالة السابعة
 بعض فوائد سورة الفاحتة. :الرسالة الثامنة
 نواقض اإلسَلم. :الرسالة التاسعة
نَّ  ﴿مسائل مستنبطة من قوله تعاىل:    :الرسالة العاشرة

َ
إَمَسَِٰجدَ ٱ َوأ ِ فَََل    ل ّلِِلَّ

ُعواْ َمَع  ِ ٱتَدإ َحٗدا ّلِلَّ
َ
 .[18]اجلن:   ﴾ أ

الرسالة احلادية عشر: مثاين حاالت استنبطها حممد بن عبد الوهاب من  
َها  ﴿قوله تعاىل:   يُّ

َ
َٰٓأ ُبُد    نلَّاُس ٱقُلإ يَ عإ

َ
ِن دِيِِن فَََلٓ أ ِينَ ٱ إِن ُكنُتمإ ِِف َشك ّٖ م  ُبُدوَن    َّلَّ َتعإ

ُدوِن   ِ ٱِمن  ُبُد    ّلِلَّ عإ
َ
أ َ ٱَوَلَِٰكنإ  ِيٱ   ّلِلَّ ِمَن    َّلَّ ُكوَن 

َ
أ نإ 

َ
أ ِمرإُت 

ُ
َوأ  ۡۖ َيَتَوفَّىَُٰكمإ

ِمنِيَ ٱ إُمؤإ  . [104]يونس:  ﴾ ل
 الرسالة الثانية عشر: ستة أصول عظيمة مفيدة.
 الرسالة الثالثة عشر: رسالة يف توحيد العبادة. 

 .(1) خمتصر اإلميان الكبري  .5

 

( أصله لشيخ اإلسَلم ابن تيمية، اختصره الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهو مطبوع بتحقيق أيب  1)
 بريوت. – أمحد الشرباوي، دار املنهاج 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(1) خمتصر اإلميان األوسط  .6
 .(2) رسالة يف إبطال وقف اجلنف واإلمث  .7
 .(3) رسالته ألهل القصيم  .8
 .(4) رسالة ما يتميز به املسلم عن املشرك  .9

 . (5) نصيحة املسلمني أبحاديث خامت املرسلني  .10
 .(6) وهديه خمتصر زاد املعاد يف سرية الرسول   .11
 .(7) بعض فوائد صلح احلديبية .12

 

( أصله لشيخ اإلسَلم ابن تيمية، اختصره الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهو مطبوع بتحقيق أيب  1)
 ة دار الكيان يف الرايض. األشبال أمحد بن سامل، ويوجد يف مكتب

(  وهي رسالة رد فيها الشيخ على الشبهة اليت احتج هبا من أجاز وقف اجلنف واإلمث، طبع عدة  2)
 ه. 1393ه، وطبعة دار اليمامة 1372طبعات منها: دار املعارف: 

( مطبوع يف القسم اخلامس من مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، مطبوعات جامعة اإلمام،  3)
 ها شرح الشيخ ألهل القصيم دعوته إىل التوحيد. وفي

 ( مطبوع عدة طبعات، منها: طبعة الدرر السنية، وطبعة الرويشد. 4)
( وفيه مجع الشيخ أحاديث سهل هبا على طالب العلم الوصول إليها. وهو مطبوع، جمموعة احلديث،  5)

 . (189. انظر: آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص: 348-245ط السلفية، ص 
طبعات منها: طبعة: املكتب  عدة  (  أصله البن القيم اختصره اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وطبع  6)

 ه. 1391بريوت:  -اإلسَلمي 
بلغت  7) الثاين عشر، رسالة قصرية،  الوهاب، اجلزء  الشيخ حممد بن عبد  ( مطبوع ضمن مؤلفات 

 . 541فائدة. انظر: تيسري العزيز الوهاب ص 139
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

        .(1) أصول اإلميان .13
أمحد   .14 السنة  إمام  فقه  يف  الكبري  والشرح  اإلنصاف  حنبل  ا خمتصر  بن 

 . ( 2) الشيباين 
 . (3) أحاديث يف الفنت واحلوادث  .15
 .(4) أحكام متين املوت  .16
 .  (5) آداب املشي إىل الصَلة .17
مع   .18 النصوص  اتباع  يف  نبذة  ويليها  عليها  األحكام  تدور  قواعد  أربع 

 .  ( 6) العلماء احرتام

 

مطبوع حققه: اجلوابرة، قام بتصحيحه ومبقابلته على خمطوطتني، إمساعيل األنصاري، وعبد العزيز  ( 1)
.  277-229الفريح، وحممد عيد، مؤلفات، القسم األول، قسم العقيدة واآلداب اإلسَلمية ص  

)ص:  وأوضح فيه الشيخ رمحه هللا معرفة هللا، واإلميان به. انظر: آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب  
31..) 

( طبع على نفقة عبد الرمحن بن حممد بن عبد اللطيف وشركائه، القاهرة، مط السلفية ومكتبتها،  2)
  (.134صفحة. انظر: آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص:   512بَل اتريخ.  

  200الوهاب، اجلزء احلادي عشر، واشتمل على    ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد3)
  .533يف التحذير من الفنت. انظر: تيسري العزيز الوهاب ص  حديث نبوي

  ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثالث.4)
( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثالث، وهو كتاب شامل ألحكام  5)

 الصَلة ومن أنفع ما ألف يف اببه.  
 ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثالث.  6)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(1) املضية اجلواهر  .19
 .(2) اخلطب املنربية  .20
 .(3) رسالة املغريب .21
 . (4) الطهارة  .22
 . (5) الكبائر حملمد بن عبد الوهاب .23
 .  (6)تفسري آايت من القرآن الكرمي .24

 

مطبوع  1) سن   ،طبعاتعدة  (  السعودية،  العربية  اململكة  الرايض،  العاصمة،  دار  طبعة  ة:  منها: 
التوحيد    له؛ هـ، وفيه بيان عقيدته وما دعا إليه، وبضع رسائل  1349   وكلمته،يف بيان حقيقة 

 والنفاق االعتقادي والعملي.   واخلفي،والشرك اجللي  
( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثاين عشر، قابله وصححه: صاحل  2)

 وحممد الدويش.   ،األطرم
الشيخ  3) أرسلها  رسالة خمتصرة،   )    العبادات أنواع  فيها  أوضح  املغاربة  شيخ  إىل  احلج  أايم  يف 

 . 550الفاسدة. انظر: تيسري العزيز الوهاب ص
الطهارة،    ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثالث، وضمنه الشيخ  4)

  الوضوء ونواقضه.وإزالة النجاسة، واآلنية واالستنجاء، و  واملياه
، وذكر فيه  ة( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء األول، وحققه: اجلوابر 5)

  الكبائر، وحذر منها ال سيما ما ميس منها العقيدة والتوحيد. الشيخ 
السور  6) بعض  فسر  فيه  اخلامس،  اجلزء  الوهاب،  عبد  بن  حممد  الشيخ  مؤلفات  ضمن  مطبوع   )

أخرى كسوريت   بكاملها، آايت من سور  بعض  الناس، وفسر  الفلق،  اجلن،  الفاحتة،  مثل سور 
  يوسف ويونس.
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .  (1) ثَلثة األصول .25
 . (2) رسالة يف الرد على الرافضة .26
 .  (3)شروط الصَلة وأركاهنا وواجباهتا .27
 .  (4) فتاوى ومسائل .28
 . (5) القرآنفضائل   .29
 .(6) مبحث االجتهاد واخلَلف  .30
 . (7) خمتصر تفسري سورة األنفال  .31
مسائل خلصها الشيخ حممد بن عبد الوهاب من كَلم بن تيمية )مطبوع   .32

 .ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثاين عشر(

 

  ، اجلزء األول.بعبد الوها( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن 1)
( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثاين عشر، وحققه انصر الرشيد،  2)

  الرافضة ورد عليها ابلرباهني.ذكر فيه أقوال 
( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثالث، رسالة قصرية عدد صفحاهتا  3)

  صفحة.  12
  ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الرابع. 4)
خ عن فضائل تَلوة  ( صححه وخرج أحاديثه: عبد العزيز الروحي، وصاحل احلسن. وفيه حتدث الشي5)

 (. 181القرآن، وتعلمه وتعليمه، وتدبره. انظر: آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص: 
  ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثالث.6)
  ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثاين عشر. 7)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 . (1) جمموعة احلديث على أبواب الفقه .33
 .  (2) التوحيدمفيد املستفيد يف كفر اترك  .34
 . (3)  خمتصر سرية الرسول  .35
 .(4) خمتصر تفسري ابن كثري .36
 .(5) تفسري سورة الفاحتة  .37
 .(6) كتاب السرية املطولة، )مفقود( .38
 وهي حمل الدراسة يف حبثي هذا.  مسائل يف سورة النور  .39

 

ن عبد الوهاب، اجلزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر، ومجع  ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد ب1)
  فيه أحاديث األحكام.

حممد  2) بن  إمساعيل  حققه  األول،  اجلزء  الوهاب،  عبد  بن  حممد  الشيخ  مؤلفات  مطبوع ضمن   )
األنصاري، مؤلفات القسم األول، قسم العقيدة واآلداب اإلسَلمية، وكان رسالة إىل أهل عيينة  

  (. 63شيخ عقيدة التوحيد، ونواقضه. انظر: آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص:  شرح فيها ال
( مطبوع، صححه وقابله على أصوله، عبد الرمحن الرباك وعبد العزيز الراجحي وحممد الرباك، وهو  3)

(، وتيسري العزيز  192هشام، انظر: آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص:  ابن  خمتصر لسرية  
 (. 435الوهاب ص 

خمطوط وهو موجود عند بعض اإلخوة من أعضاء القسم نسأل هللا أن ييسر ويتم إخراجه يف أقرب  (  4)
   وقت.

   الرومي، مكتبة احلرمني الرايض. نمطبوع بتحقيق وتعليق أ.د فهد بن عبد الرمح( 5)
 (.539انظر تيسري العزيز الوهاب )ص ( 6)
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .(1) هذا ابإلضافة إىل كتب ال زالت خمطوطة 
 ــــاتـــه :وفـــــخامساً : 

عن عمر    ـ ه1206عام    القعدةخر شهر ذي  آمن    ثنني اإليف يوم  تويف   
ا  و وصل  ،اآلن  قربه معروفو (2) الدرعية يف    ه يوَ رِ قِ   ةودفن يف مقرب   ة سن  92يناهز  
حصل يف موته اخلطب العظيم  و   ، الصغري و ه وخرج الناس يف جنازته الكبري  علي
 . ( 3) رمحه هللا وغفر هللا له ورضي عنه - احلزن الشديد  و 
 

 * * * 
  

 

تيمية اختصره اإلمام  1) العقل والنقل، أصله البن  الباري. خمطوط، وخمتصر    – ( منها: خمتصر فتح 
الصواعق   خمتصر  خمطوط،  البخاري.  صحيح  وخمتصر  املنهاج    -خمطوط،  خمتصر    - خمطوط، 

 .  547، 546، 543خمطوط. انظر: تيسري العزيز الوهاب ص
املعجم اجلغرايف للبَلد  ينظر:  عها عدد من القرى..  يتبو مدينة من مدن إمارة الرايض، فيها إمارة    (2)

 . 1/573 العربي ة السعودي ة 
 . 556)تيسري العزيز الوهاب يف سرية شيخ االسَلم حممد بن عبد الوهاب( ص/ ( 3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 :وسبب اختيارها  املبحث الثاين : وصف املخطوطة
 ر. مسائل من سورة النو  عنوان املخطوط:
 مثانية وسبعون مسألة.  عدد املسائل:

املسألة األوىل: يف ذكر حد الزاين والفرق بني احملصن  "  بداية املخطوط: 
. الثالثة: كونه يشهد عذاهبما طائفة من  الرأفة هبماوغريه. الثانية: النهي عن  

 ."املؤمنني 
املخطوط: هلم"  هناية  ابالستغفار  أمره  والسبعون:  الثامنة السابعة   .  

 ."هنيه أال جيعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضاً  والسبعون:
 م.س17x12 مقاس املخطوط:
 سطر.   12عدد األسطر: 

 نسخي جيد.: نوع اخلط
 ، ومسائله واضحة.  نسخة مكتملة ليس هبا نقصاملخطوط:  حالة

أمس النسخة  التحقيق،  يوهذه  يف  واعتمدهتا  بنسختني   طابقتهامث  تها)أ(، 
املنت و أثبته  الصحيح و خرتت  وا   )ج(و  )ب( اهلامش    أشرت يف  ما يف    ىل إيف 

 . النسختني 
 .الشروع يف املقصود وابهلل التوفيق وهذا آوان

 سبب اختيار املخطوط: 
نشرت أنه كامل ليس به  اليت  ى  مييز هذا املخطوط عن املخطوطات األخر 

نقص؛ فقد اشتمل على كل مسائل سورة النور اليت أوردها الشيخ حممد بن  
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

،  63إىل اآلية:    مسألة،  78فهذا املخطوط مشل عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل، 
تعاىل:حيث ك بقوله  املتعلقة  املسألة  آخره       ڇ ڇ چ چ ژ ان 

 . [6٣النور: ] ژ ڍڌ ڍ               ڇ ڇ
ان  حيث ك  ،54، إىل اآلية:  مسألة  54بينما املخطوطات األخرى مشلت   

تعاىل: بقوله  املتعلقة  املسألة  ،  [٥٤النور:  ]  ژ ٿٿ ٿ ٺ ژ  آخرها: 
 هذا املخطوط وخدمته. إخراج  يفوهذا يضفي األمهية واجلدة  

املخطوطات    تنبيه: املخطوط عن  املسائل يف هذا  ترتيب بعض  اختلف 
األخرى، حيث دجمت بعض املخطوطات أكثر من مسألة يف مسألة واحدة،  
والذي يظهر يل أن هذا من النساخ، وقد اعتمدت يف ترتيب املسائل ترتيبها  

 كما يف املخطوط: )أ( حمل الدراسة. 
 

* * * 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 لتعليق: التحقيق واقسم   :القسم الثاين
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 : هذه مسائل من سورة النور
 .(3)وغريه(2) ، والفرق بني احملصن(1)الزاين  ذكر حد   األوىل:

 

انَِيةُ ٱ﴿(   1) اِن ٱ وَ   لزَّ ْ ٱ فَ   لزَّ وا ِِلُ ةّٖ    جإ َ ِنإُهَما ِماْئََة َجِلإ والزاين يف الشرع:  ،  [2]النور:    ﴾ُُكَّ َوَِٰحدّٖ م 
  على   الزركشي   ، وشرح (54/  9)  قدامة   البن   أو ُدبُر  . انظر: املغين   قـُُبل    من أتى الفاحشة من 

 ( 284/ 6) اخلرقي  خمتصر
امرأته يف قبلها يف نكاح صحيح ومها ابلغان عاقَلن حران. انظر:    وطىء  واحملصن يف الشرع: من(  2)

  املختصرات   وأخصر   ( بتحقيق الرتكي، 243/ 26رداوي ) قدامة املقدسي واإلنصاف للم املقنع البن  
 البن بلبان احلنبلي.   ( 250:  ص ) 

  - 4البلوغ لكل منهما ،-3النكاح الصحيح ،   -2اجلماع ،   -1واإلحصان يف حد الزان شروطه مخسة:  
املستقنع -5العقل،   زاد  على  املمتع  شرح  انظر:  إحصان.  فَل  منها  شرط  اختل  فإن  احلرية. 

املوت .   حىت ابحلجارة الرجم فحكمه حمصن،  زىن وهو  من  أن  على العلماء  (. وأمجع 14/233)
 . (129: ص) اإلمجاع  انظر: مراتب

 ج( حد  الزانية.   – يف النسخة )ب (  3)
  مائة   اجللد   زىن   إذا  فحده   . احملصن  الزاين   يف   السابقة  الشروط   فيه  تتوافر   مل   من   وهو   :احملصن  غري   والزاين

انَِيةُ ٱ﴿:  تعاىل  لقوله  معها؛  حمرم  وجود   املرأة  تغريب  يف  يشرتط  أنه  إال  عام،  وتغريب  جلدة،   لزَّ
اِن ٱ وَ  ْ ٱ فَ   لزَّ وا ِِلُ ةّٖ   جإ َ ِماْئََة َجِلإ ِنإُهَما  م  َوَِٰحدّٖ    الصامت   بن  عبادة  وحلديث   [2]النور:    ﴾ُُكَّ 
  البكر  سبيَلً،  هلن  هللا  جعل  فقد  عين،  خذوا  عين،  )خذوا: )-ملسو هيلع هللا ىلص  -  هللا  رسول  قال:  قال 

رقم  (عام  ونفي   مائة   جلد  ابلبكر حديث  الزىن  حد  ابب:  احلدود  يف كتاب:  مسلم  أخرجه   )
(1690.) 



 

 

 

40 
 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 . (1)النهي عن الرأفة هبما الثانية:
 . (2) من املؤمنني  كونه يشهد عذاهبما طائفة    الثالثة:

 

   َواَل   َدةَجل    ِماْئَةَ   ُهَمامِ نـ    ِحدوَ    ُكله   ِلُدواْ ج  ٱفَ   لزهاين ٱوَ   لزهانَِيةُ ٱ  ﴿(   1)
 
   هِبَِما  ُكم ُخذ  َت

 
﴾ ]النور:    َّللهِ ٱ  ِدينِ   يِف   فَةرَأ

   َواَل  ﴿ اختلف املفسرون يف معىن  [2
 
  هِبَِما ُكم ُخذ  َت

 
 على قولني :  ﴾ َّللهِ ٱ ِدينِ  يِف  فَة رَأ

تخذهم هبما رأفة يف دين هللا. ورجحه    فلم   احلد  عليهما   أقيم   إذا  فأما   عليهما،  هللا  حد  إقامة   ترك -1
 ( 17/143و) (140/ 17)  البيان الطربي يف تفسريه انظر: جامع

   َوَل   ):ذلك  معىن  بل:  آخرون  وقال -2
إ
   بِِهَما   ُكم ُخذإ تَأ

إ
  ولكن   عنهما؛  الضرب  فتخففوا  (فَة  َرأ

 ضراًب.  أوجعومها
 وكَل القولني مروي عن السلف.  ( 142/ 17)  الطربي انظر: تفسري

(: "وهو عندي حممول عليهما مجيًعا؛ فَل جيوز أن حتمل  334/  3قال ابن العريب يف أحكام القرآن )
أبن يسقط احلد أو خيففه عنه". هذا كله إذا رفع األمر إىل السلطان فَل شفعة  أحًدا رأفة على زان  

 حينئذ، ولإلنسان أن يتوب فيما بينه وبني ربه إذا مل يصل أمره للقضاء. وهللا أعلم. 
َهد  َعَذاهَبَُما طَآئَِفة  (   2) َيش  ِمِننيَ ٱ  مِ نَ ﴿َول  ُمؤ    الطائفة   عدد   مبلغ   [. اختلف أهل التفسري يف 2﴾ ]النور:  ل 

 اْلِبْكَرْيِن: الزهانَِينْيِ  بشهود عذاب  هللا أمر الذي
 واحد.   أقله: بعضهم  فقال -1
 رجَلن. املوضع هذا يف  أقله: آخرون وقال -2
 فصاعًدا. ثَلثة ذلك  أقل: آخرون وقال -3
 أربعة.  ذلك أقل بل : آخرون وقال -4

َهدإ َعَذاَبُهَما َطآئَِفة     }:  بقوله  عم  هللا   أن  ورجح الطربي القول األول: وذلك    قد :  والطائفة{َولإيَشإ
 .  فصاعدا الواحد  على العرب  عند تقع

ِمنِيَ ٱ ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن  ﴿:قال  األلف  إىل  الواحد  الرجل:  الطائفة: "  قال  جماهد،  وفيما رواه عن  إُمؤإ   ل
ْ ٱ َتَتلُوا لُِحواْ بَيإَنُهَما  قإ صإ

َ
 "  رجلني كاان   إمنا [9]احلجرات:   ﴾فَأ

  ذلك   حيضر  من  بعدد  يقصر  ال  أن  أستحب وصفت،  ما  على  األمر  كان  وإن  أين  وقال ابن جرير: "غري
  خَلف فَل كذلك  كان  إذا ذلك  الزان؛ ألن على شهادته تقبل من عدد أنفس،  أربعة عن املوضع
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(1) حترمي نكاح الزاين الرابعة: 
 .(2) حترمي نكاح الزانية اخلامسة:

 

  خمتلفون". انظر: جامع   ذلك  دون   فيما  وهم   ذلك،  يف  عليه  ما  احلد  املقيم   أدى  قد  أنه  اجلمع  بني
 .(72/ 4النكت والعيون ) بتصرف يسري. وانظر:  (149-145/ 17) البيان

 ج(.  –سقطت هذه املسألة من النسخة )ب (  1)
  َعَلى   ِلكَ ذَ    َوُحر ِمَ   رِكُمش    أَو    زَان    ِإاله   يَنِكُحَهآ   اَل   لزهانَِيةُ ٱوَ   رَِكةُمش    أَو    زَانَِيةً   ِإاله   يَنِكحُ   اَل   لزهاين ٱ  ﴿ (   2)

 . [3 ﴾ ]النور:ِمِننيَ ُمؤ  ل  ٱ
 على قولني :  ابلنكاح املراد اختلف العلماء يف 

 الزىن.  نفس  هو الذي األول: الوطء   -1
 الوطء.   ال النكاح، وهو التزويج  عقد  والثاين: -2

  على   فيها  النكاح  محل   ألن  حتقيًقا؛   اآلايت   أصعب   من   الكرمية  اآلية  : "هذه  قال الشنقيطي رمحه هللا
  الواردة   األحاديث  يَلئم   ال  الوطء   على  فيها   النكاح   ومحل   واملشرك، املشركة  ذكر يَلئم   ال   التزويج،
  اإلشكال  من   واضًحا  خمرًجا   أعلم  وال  التزويج،:  اآلية   يف  ابلنكاح  املراد  أن   تعني  فإهنا   ابآلية،   املتعلقة

  العباس  أبو   حرره  كما  األصوليني  عند   األقوال  أصح   أن   وهو  تعسف،  بعض  مع   إال  اآلية  هذه  يف
  املشرتك  محل  جواز  هو  األربعة  املذاهب  علماء  ألجَلء  وعزاه  القرآن،   علوم  يف  رسالته  يف  تيمية  ابن
  أهنم بذلك وتعين  زيد، عني على  البارحة اللصوص عدا: تقول أن  فيجوز  معانيه، أو  معنييه، على
 .فضته  أو  ذهبه هي اليت عينه وسرقوا  اجلارية، عينه وغوروا  الباصرة عينه عوروا

  أحدمها،   يف   حقيقة  أنه   زعم   ملن   خَلفا  والتزويج،   الوطء  بني  مشرتك  النكاح   أن  فاعلم   ذلك،  علمت  وإذا
  اآلية   يف  النكاح   فيحمل  معنييه،  على  املشرتك   محل   جاز  وإذا  سابقا،  له  أشران  كما  اآلخر  يف   جماز
  دون   ابلوطء   النكاح  تفسري   على   واملشرك  املشركة  ذكر   ويكون  معا،  التزويج   وعلى   الوطء،   على

  إيضاح   يف   البيان  أضواء  .تعاىل "  هللا   عند  والعلم  له،   أشران  الذي  التعسف   نوع   هو  وهذا   العقد،
 . (425/ 5) ابلقرآن القرآن

ًما به  وخَلصة القول أن انكح الزانية إما أن يكون معتقًدا لتحرميها ملتز   قال ابن عثيمني رمحه هللا : 
فحينئذ يكون زانًيا، وإما أن يكون غري معتقد للتحرمي وال ملتزما به بل هو منكر للتحرمي وحينئذ  
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

  .(2) ما مل أيتوا ابلبينة ،(1) ما ذكر هللا يف رمي احملصنات  السادسة:

 .(3) شهادهتم رد   السابعة:

 

(  : قال هللا عز وجل  ،وهلذا  ما حرم هللا  ، ألنه أحل  ٓ   َل يكون مشركا  وإ   َزان    إِلَّ   يَنِكُحَها
َ
  أ

 ِ ( فهو زان إن كان قد التزم ابلتحرمي واعتقده، أو مشرك إذا مل يعتقد التحرمي ومل يلتزم به ؛  ك   ُمشإ
وهكذا نقول أيًضا فيمن زوج ابنته رجًَل زانًيا .ولكن هذا احلكم يزول ابلتوبة فإذا اتب الزاين من  

   زانه ، واتبت الزانية من زانها ، فإنه يزول عنهما هذا الوصف ، أي وصف الزاين .
 (. 22انظر: تفسري سورة النور البن عثيمني )ص 

  سببها   كان  جبري:  بن   سعيد  فقال  القاذفني،   يف   نزلت   اآلية   : " هذهقال ابن عطية األندلسي  (   1)
  هللا   وذكر  النازلة،   تلك  يف   ال   عاما  القذفة  بسبب  نزلت   وقيل  ،   املؤمنني  أم  عائشة  يف  قيل   ما

  وقذف  للنفوس،   وأنكى  أبشع   ابلفاحشة   ورميهن   هواهم،   حيث  من   النساء   قذف   اآلية   يف   تعاىل
انظر:   على  األمة   وإمجاع  ابملعىن،   اآلية  حكم  يف  داخل  الرجال   تفسري   يف  الوجيز  احملرر  ذلك". 
 . (164/ 4)  العزيز الكتاب

/  8حامت )  أيب  ابن  انظر: تفسريقذف احلرائر من نساء املسلمني ابلزان.  :  واملراد برمي احملصنات
2528) .  

ِينَ ٱوَ ﴿(   2) ُموَن    َّلَّ َصَنَٰتِ ٱ يَرإ إُمحإ َبَعةِ ُشَهَدآءَ   ل رإ
َ
بِأ تُواْ 

إ
لَمإ يَأ والبينة تكون    [4]النور:    ﴾  ُثمَّ 

 أبمرين األول: إقرار املقذوف على نفسه ابلزان والثاين : بشهادة أربعة شهود على فعله الزان. 
  زانه   على  الشهود  من  أربعة  القاذف  أقام  أو  ابلزان  نفسه  على  املقذوف  أقر  قال البغوي رمحه هللا " فإن

  صدقه " انظر: تفسري   ثبت  وقد  الفرية  حد  عليه  وجب  الذي  احلد  ألن  القاذف  على  احلد  سقط
 . (382/ 3) البغوي

َٰٓئَِك ُهُم   ﴿(  ٣) ْولَ
ُ
بَٗدا  َوأ

َ
َبلُواْ لَُهمإ َشَهََٰدةً أ  . [4]النور:   ﴾لإَفَِٰسُقونَ ٱَوَل َتقإ
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(2) التوبة واإلصَلح (1) هللا سبحانه استثىن أن الثامنة:

 

ِينَ ٱ إِلَّ ﴿(  1) لَُحواْ فَإِنَّ    َّلَّ صإ
َ
َٰلَِك َوأ ِد َذ َ ٱتَابُواْ ِمۢن َبعإ قال ابن   [5]النور:  ﴾َغُفور  رَِّحيم    ّلِلَّ

  الفسق  التوبة   فرتفع   فقط  األخرية  اجلملة   إىل   يعود   هل :  االستثناء  هذا   يف   العلماء   كثري " اختلف 
  فقد   اجللد  وأما  والثالثة؟  الثانية   اجلملتني  إىل يعود  أو اتب،  وإن   دائما  الشهادة   مردود   ويبقى   فقط،
 -  خَلف بَل  ذلك بعد  له حكم وال أصر، أو  اتب  سواء وانقضى، ذهب

  حكم  عنه  وارتفع  شهادته،  قبلت   اتب  إذا   أنه  إىل   حنبل  ابن  وأمحد  والشافعي  مالك  اإلمام  فذهب
 . أيًضا  السلف من ومجاعة - التابعني سيد-  املسيب  بن سعيد عليه  ونص . الفسق

  ويبقى   ابلتوبة،   الفسق   فريتفع  فقط،   األخرية   اجلملة  إىل   االستثناء   يعود   "إمنا :  حنيفة  أبو   اإلمام   وقال 
  وسعيد   النخعي،   وإبراهيم   شريح،   -  القاضي   السلف  من  إليه  ذهب  وممن .  أبدا"  الشهادة   مردود
  شهادته  تقبل  ال:  والضحاك  الشعيب  أسلم. وقال  بن  زيد  بن   الرمحن   وعبد   ومكحول،  جبري،  بن
أعلم ".    وهللا  شهادته،  تقبل  فحينئذ  البهتان،  قال  قد  أبنه  نفسه  على  يعرتف  أن  إال  اتب،  وإن

 . (13/ 6) كثري  ابن تفسري
ِينَ ٱ إِلَّ  ﴿(  2) فَإِنَّ    َّلَّ لَُحواْ  صإ

َ
َوأ َٰلَِك  َذ ِد  َبعإ ِمۢن  َ ٱ تَابُواْ  رَِّحيم    ّلِلَّ قال   [5]النور:    ﴾ َغُفور  

  وهو  قال،   فيما  كاذب  أنه  ويقر  نفسه،   القاذف  يكذب  أن  املوضع،  هذا  يف  السعدي " فالتوبة
  القاذف   اتب  فإذا  شهداء،  أبربعة  أيت  مل  حيث  وقوعه،  تيقن  ولو  نفسه  يكذب  أن  عليه،  واجب
  فإن   الصحيح،  على  شهادته   تقبل  وكذلك  الفسق،  عنه  زال  إحساان،  إساءته  وبدل  عمله   وأصلح

 . (562: ص) السعدي وأانب " . انظر: تفسري   اتب ملن مجيعا،   الذنوب يغفر رحيم غفور هللا
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

  ن أهنا إ   : ، وفيها من األحكام ( 1) ما ذكر هللا يف رمي اإلنسان زوجته   التاسعة: 
 . ( 2) مل تَلعن تُرجم 

 

للزوج الذي يرمي زوجته حكًما خاًصا مستثًنا من رمي احملصنات، ومن احلد الواجب فيه،    ( جعل1)
ولو بقيت كما هي لوجب جلد الزوج ، وذلك ألن رمي الزوج لزوجته ابلزان بعيد جدا ، وال ميكن  

يها إال وهو متأكد من ذلك، فرميه ابلزان عار عليه و يوجب التشكيك يف أوالده عند  أن يرم
  عدي   بن   عاصم  أتى  عوميرًا ،  أن   سعد،   بن  الناس . فأنزل هللا آية اللعان . ففي حديث سهل 

  أم   فتقتلونه،  أيقتله  رجًَل،  امرأته  مع  وجد  رجل  يف  تقولون  كيف :  فقال  عجَلن،  بين  سيد  وكان
  فكره  هللا  رسول  اي:  فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  عاصم   فأتى  ذلك،  عنملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  يل  سل  يصنع؟  كيف
  وعاهبا،   املسائل  كره  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إن:  فقال  عومير،  فسأله  املسائل،ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول
  عومير،   فجاء   ذلك،   عن   وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا   رسول   أسأل   حىت   أنتهي   ال   وهللا:  عومير  قال
  هللا  رسول   فقال  يصنع؟  كيف   أم  فتقتلونه  أيقتله  رجَل  امرأته  مع   وجد  رجل  هللا  رسول  اي:  فقال

  ابملَلعنة  وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فأمرمها  ، «صاحبتك  ويف فيك  القرآن  هللا  أنزل  قد ملسو هيلع هللا ىلص: »
  فكانت   فطلقها،   ظلمتها  فقد  حبستها   إن  هللا،  رسول  اي:  قال   مث  فَلعنها،   كتابه  يف  هللا   مسى  مبا

  أدعج   أسحم،   به   جاءت  فإن   انظروا ملسو هيلع هللا ىلص: »  هللا  رسول   قال  مث   املتَلعنني،   يف   بعدمها   كان  ملن  سنة
  به   جاءت   وإن   عليها،  صدق   قد   إال   عوميرًا   أحسب   فَل   الساقني،  خدل   األليتني،   عظيم  العينني،
  نعت  الذي   النعت   على  به   فجاءت   ،« عليها  كذب  قد  إال  عوميرًا   أحسب   فَل  وحرة،  كأنه  أحيمر

 أمه.   إىل  ينسب  بعد فكان عومير،  تصديق  من ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول به
 (. 1492( ومسلم حديث رقم )4745رواه البخاري حديث رقم )

َها  (  2) َعنـ  َرُؤاْ  َعَذابَ ٱ﴿َويَد  تِِۢ بِ   ل  دَ  بََع َشهَ  َهَد أَر  ِذِبنيَ ٱَلِمَن    ۥإِنههُ   َّللهِ ٱأَن َتش  كَ  الزان  ، حد  [8﴾ ]النور:  ل 
 على من رمى زوجته، ال يقام إال يف حاالت ثَلث: 

وإما أن تنكر وهنا يطلب منها اللعان فإن أبت    -  3أو اإلقرار على نفسها ابلزان      - 2البينة     -1
 رمجت. 

  اآلية   يف   املبينة   اخلمس   شهاداته  وشهد   زوجته   رمى   إذا   الزوج   أن   على  تدل   اآلية   قال الشنقيطي " وهذه  
  عنها  تدفعه  الزوج  بشهادات  إليها  املتوجه  احلد  ذلك  وأن  بشهاداته،   احلد  عليها  يتوجه  املرأة  أن

 . اآلية  يف املوضحة  هي شهاداهتا
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 

  شهادات   مع  نكوهلا  بسبب  احلد   لزمها  شهاداهتا،  عن   نكلت  لو   أهنا  على  يدل   اآلية  خمالفة  ومفهوم
  حد  هو   عنه   تدرأ   القاذف  الزوج   فشهادات   عنه،   العدول   ينبغي  ال  الذي  الظاهر   هو   وهذا   الزوج،

  قذف   لو   أنه  أيًضا   القرآن  وظاهر   . شهاداهتا  عنها  وتدفعه  الزىن،   حد  هي  إليها  وتوجه  القذف،
  اخلمس  الشهادات  من  الزوجني  من  امتنع  من  فكل  القذف،  حد  حيد  أنه  اللعان  من  وامتنع  زوجته،
  قوله   عموم  يف  داخل  القاذف   الزوج  ألن؛  القرآنيةاآلايت    من  الظاهر  هو  وهذا  احلد،  عليه  وجب
  ٤النور:    ژڑ ڑ ک    ک  ک ک گ    گ  گ   گ ڳ ژ :  تعاىل
  ومل  أزواجهم  يرمون   )والذين:  قال  حيث   بشهاداته،   العموم  هذا   من   الزوج  خروج   بني   هللا   ولكن
  أن  واخلامسة  الصادقني  ملن  إنه   ابهلل  شهادات  أربع   أحدهم   فشهادة   أنفسهم   إال   شهداء  هلم   يكن
  الشهادة،  قبول وعدم  مثانني، جلد  من خمرًجا له جيعل فلم  ،  ( الكاذبني  من كان   إن عليه هللا لعنة

  شهاداته   عن  نكل  فإن  احلد،  من  له   املربئة  البينة  مقام   له  قامت  اليت  بشهاداته  إال  ابلفسق  واحلكم 
  تنوب  شهادات  وال  بصدقه،  يشهدون  عدول  أربعة  عنه  تدرأ  مل  ألنه؛    عليه  احلد  وجوب  فالظاهر

  إذا   الزوجة   وكذلك  القذف،  حد   عنه   يدفع   مبا   أيت   ومل   قاذف،  ألنه   حيد   أنه   فتعني   الشهود،   عن
  قوله   يف  شهاداهتا  هو  احلد  عنها  يدرأ  الذي  أن  على  نص  هللا  ألن؛    احلد  فعليها  أمياهنا  عن  نكلت
  األئمة  الشهادات  عن نكل  إن  احلد  يلزمه  الزوج  إن  قال  وممن اآلية،  العذاب(  عنها  )ويدرأ :  تعاىل

  حد  عليه   فيقام  نفسه،  يكذب   أو  يَلعن،   حىت  حيبس  أبنه  القائل  حنيفة   أليب  خَلفا   الثَلثة،
  والشافعي،  مالك، :  ونكوهلا  بشهاداته   حتد   أهنا   هي   ونكلت هو،   شهد  إن   أبهنا   قال   ومن   القذف،
  أصوب   القول  وهذا .  « املغين»  صاحب   عنهم   نقله   ،كما   ثور  وأبو  عبيد،   وأبو   ومكحول،   والشعيب، 

َرُؤاْ َعنإَها  ﴿:  قوله  ظاهر  ألنه؛    عندان ِ   لإَعَذاَب ٱَوَيدإ َبَع َشَهََٰدَٰتِۢ ب رإ
َ
َهَد أ ن تَشإ

َ
ِ ٱأ  اآلية،    ﴾  ّلِلَّ

  أبو   وقال   سنة،   أو   كتاب  من  إليه   الرجوع   جيب   لدليل   إال  القرآن   ظاهر   عن   العدول   ينبغي   وال
  عليها   فيقام   تقر   أو  تَلعن  حىت  أيًضا   وحتبس  الشهادات،  عن  بنكوهلا  عليها  حد  ال:  وأمحد  حنيفة،
  احلارث   عن   ذلك   وروي  الرأي،   وأصحاب  واألوزاعي،   احلسن،  قال   وهبذا :    « املغين»  يف   قال   .احلد

  حدها   من   املانع  أن  إىل   مجيعها   يرجع  حبجج   القول   هذا  أهل  واحتج   اخلراساين،   وعطاء  العكلي،
  هبما   وال  منهما،  بواحد  يتحقق  ال  هي  ونكوهلا   الزوج  شهادات  ألن؛  ثبوته  يتحقق  مل  زانها  أن

 . عليها الزىن  ثبوت جمتمعني
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قوله:    العاشرة: لَُّكمإ     ﴿ٱيف  َخۡيإ   ُهَو  بَلإ  لَُّكم   ا  َش ٗ ََتإَسُبوُه  ]النور:    ﴾َل 
 .(3) (2) له  خري   و شيء وهأبشر بتلى نسان قد يُ أن اإل :(1) [11

 له  بنيه أن هذه املسألة قد ُتْشكل على أعلم الناس حىت يُ   احلادية عشر:
   .(4) كما أشكلت على أيب بكر  ؛ذلك

 

  ال   مستقل   أصل  اللعان   مسألة  ألن   عندان؛   أظهر   املسألة   هذه  يف  وافقهما   ومن  ومالك   الشافعي   وقول 
  والعلم  أخرى،  مسألة  على  القياس   إىل  النص  ظاهر  عن  فيه  يعدل   فَل   غريه،  على   القياس   يدخله
 تعاىل ".   هللا عند
 . (464/ 5) ابلقرآن  القرآن  إيضاح   يف البيان  أضواء

تضمن ذلك تربئة أم املؤمنني ونزاهتها، والتنويه بذكرها، حىت تناول عموم املدح    السعدي: "ملا( قال  1)
، وملا تضمن من بيان اآلايت املضطر إليها العباد، اليت ما زال العمل هبا  سائر زوجات النيب  

إىل يوم القيامة، فكل هذا خري عظيم، لوال مقالة أهل اإلفك مل حيصل ذلك، وإذا أراد هللا أمرا  
له سببا، ولذلك جعل اخلطاب عاما مع املؤمنني كلهم، وأخرب أن قدح بعضهم ببعض كقدح    جعل
 (. 563تيسري الكرمي الرمحن )ص:  أنفسهم.يف 

 يف النسخة: )ب(: "قد يكون له خرياً له"، ويف النسخة:)ج( :"قد يكون له خريًا". (  2)
  كله   أمره  إن   املؤمن،   ألمر  عجًبا ملسو هيلع هللا ىلص: »  هللا   رسول   قال :  قال  ويدل عليه حديث صهيب  (   3)

  ضراء،   أصابته  وإن  له،  خريا  فكان  شكر،  سراء  أصابته  إن  للمؤمن،  إال  ألحد  ذاك  وليس  خري،
 (. 2295/ 4أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق ) « له خريا فكان  صرب

/  3)  مقاتل  تفسري  األذى. انظر:  من  لكم   قيل   قد  ما   على   تؤجرون  وقال مقاتل بن سليمان:" ألنكم 
189). 

يشري الشيخ إىل ما يقع من خطورة احلديث يف األعراض حىت يصعب البت فيها، وتشكل على  (  4)
ما ورد يف حديث األفك    :"األفاضل، ويقصد الشيخ رمحه هللا بقوله:" أشكلت على أيب بكر  

  كنت   فإن  وكذا،  كذا  عنك  بلغين   قد  فإنه   عائشة،   اي   بعد..  أما »:  أن النيب    الطويل: وفيه:"
  بذنبه  اعرتف  إذا العبد فإن إليه،  وتويب  هللا فاستغفري بذنب أملمت كنت  وإن هللا، فسيربئك  بريئة
  أحس   ما  حىت  دمعي   قلص   مقالته ملسو هيلع هللا ىلص    هللا   رسول   قضى  فلما:  قالت  «عليه  هللا   اتب   هللا  إىل   اتب   مث
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ِينَ ٱإِنَّ  ﴿ :قوله  الثانية عشر: ِ   َّلَّ فإكِ ٱَجآُءو ب ِ
ا   ۡلإ ِنُكمإ  َل ََتإَسُبوُه َش ٗ َبة  م  ُعصإ

لَُّكمإ   ُهَو َخۡيإ   اإلنسان  (1) اآلية   آخر   إىل  َّ[ 11]النور:    ﴾لَُّكم  بَلإ  أن  قد  ، 
  لإقَِتاُل ٱُكتَِب َعلَيإُكُم  ﴿  كما ذكر سبحانه يف قوله:  ،له  يفرح ابلشيء وهو شر  

َرُهواْ َشيإ  ن تَكإ
َ
ۖۡ وََعََسَٰٓ أ ه  لَُّكمإ ن َُتِبُّواْ   ٗ َوُهَو ُكرإ

َ
ۖۡ وََعََسَٰٓ أ ا َوُهَو َخۡيإ  لَُّكمإ

ُ ٱ ا َوُهَو َش   لَُّكمإ  وَ   ٗ َشيإ  نتُ   ّلِلَّ
َ
لَُم َوأ لَُمونَ َيعإ  اآلية.  [216]البقرة:   ﴾ ٢١٦مإ َل َتعإ

 . (2) إذا مسع فيه مثل هذا الكَلم  ،سن الظن ابملسلمحُ  الثالثة عشر:

 

  لرسول   أقول   ما   أدري  ما  وهللا :  قال   قال،  فيما ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول   أجب :  أليب  فقلت  قطرة،   منه
:  قالت  ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لرسول  أقول   ما  أدري  ما:  قالت  ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أجييب:  ألمي  فقلت  ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا

  هذا   مسعتم   لقد  علمت  لقد   وهللا  إين :  القرآن   من  كثريا  أقرأ  ال   السن  حديثة   جارية  وأان  فقلت
  ال   بريئة   أين   يعلم  وهللا  بريئة،   إين :  لكم   قلت  فلئن،  به  وصدقتم   أنفسكم  يف   استقر  حىت   احلديث،
  مثَل   لكم  أجد   ما  وهللا  لتصدقين،   بريئة   منه   أين   يعلم   وهللا  أبمر  لكم  اعرتفت   ولئن  بذلك،  تصدقوين 

ۖۡ وَ   ﴿:  قال  يوسف،  أيب  قول  إال ُ ٱفََصۡبإ  ََجِيل  َتَعانُ ٱ   ّلِلَّ إُمسإ َٰ َما تَِصُفونَ   ل ]يوسف:   ﴾ لََعَ
18]."  
ابب:  أخرجه القرآن  تفسري  َظنَّ  ﴿  البخاري: كتاب  ُتُموهُ  َسِمعإ إِذإ  َلٓ  َّوإ ِمُنونَ ٱ ل إُمؤإ ِمَنَُٰت ٱ وَ   ل إُمؤإ   ل

ا  ٗ نُفِسِهمإ َخۡيإ
َ
 )الكاذبون(.: قوله إىل﴾بِأ

: حسهان بن اثبت، ومسطح بن أاثثة ، ومحنة بنت  أربعة( والذين ذكروا منهم مسمهى يف اآلاثر  1)
وهو    نافق عبد هللا بن أيب، واملوهؤالء من املسلمني  جحش أخت عبد هللا بن جحش األسدي

 (.152/ 16التفسري البسيط )ينظر:   .الذي توىل كربه كما يف احلديث السابق
ُتُموهُ َظنَّ  ﴿(  2) َلٓ إِذإ َسِمعإ َّوإ ِمُنونَ ٱ ل إُمؤإ ِمَنَُٰت ٱ وَ   ل إُمؤإ بِي    ل ا َوقَالُواْ َهََٰذآ إِفإك  مُّ ٗ نُفِسِهمإ َخۡيإ

َ
  ﴾ بِأ

قال ابن    . بنفسه  يظن  ما   املسلم   أبخيه   فليظن   أبنفسهم،   يظنون   كانوا  كما  . أي:"[12]النور:  
  فضَلء  يقيس  أن  ينبغي  كان  أنه  واملعىن  عليهم،  واجبا  اإلنكار  كان  أي  للمؤمنني  عتاب  عطية "هذا
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 . (3) اإلنسان  (2)ىر و تمبني، ولو من    : هذا إفك  (1) أن يقول بقول   الرابعة عشر: 
د  ال بُ   نه أ   ، املسائل   من أجل ِ   وهي   ، ما ذكر هللا من الشرط   اخلامسة عشر: 

 . ( 4) من أربعة شهداء 

 

  صفوان  من   أبنه   يقضون   فكانوا   فيهم  يبعد   ذلك   كان   وإذا  أنفسهم  على   األمر   واملؤمنات   املؤمنني
 .(170/ 4) العزيز الكتاب تفسري  يف الوجيز احملرر  لفضلهما " . أبعد وعائشة

 يف النسخة:)ب(: " أن يقول السامع".  (  1)
 هكذا يف الثَلث املخطوطات. ( 2)
َظنَّ  ﴿(  3) ُتُموهُ  َسِمعإ إِذإ  َلٓ  َّوإ ِمُنونَ ٱ ل إُمؤإ ِمَنَُٰت ٱ وَ   ل إُمؤإ إِفإك     ل َهََٰذآ  َوقَالُواْ  ا  ٗ َخۡيإ نُفِسِهمإ 

َ
بِأ

بِي     أم   على   ظاهر   كذب:  :"أي  ( 27/  6)يف تفسريه  . قال ابن كثري  [12]النور:    ﴾١٢مُّ
  صفوان   راحلة  على  جهرة  راكبة  املؤمنني  أم   جميء  أن  وذلك  ريبة،  يكن  مل  وقع  الذي   فإن  املؤمنني،

  لو   أظهرهم،  بنيملسو هيلع هللا ىلص    هللا  ورسول  ذلك،  يشاهدون  بكماله  واجليش  الظهرية،  وقت  يف  املعطل  بن
  األشهاد،   رؤوس  على  ذلك   مثل   على  يقدمان  كاان  وال  جهرة،  هكذا  يكن  مل  ريبة  فيه   األمر  هذا  كان
  أم   به   رموا  مما  اإلفك  أهل  به   جاء  ما   أن  فتعني  مستورا،  خفية   -قدر  لو-  هذا  يكون  كان  بل

وهكذا   .اخلاسرة" والصفقة  الفاجرة الفاحشة  والرعونة الزور، والقول   البحت، الكذب  هو املؤمنني
احلال مع مجيع املسلمني واملسلمات فَلبد من أربعة شهود على هذا األمر اجللل، وإال يقال يف  

 حقه هذا إفك مبني. 
ُتواْ بِ (  4)

 
بـََعِة ُشَهَدآَءَۚ فَِإذ  ملَ  أَي ِه أِبَر 

اَل َجآُءو َعَلي  ِذبُونَ ٱُهُم    َّللهِ ٱفَأُْولَ ِٓئَك ِعنَد    لشَُّهَدآءِ ٱ﴿لهو  كَ  ]النور:    ﴾13ل 
  لعلوم  العباد . انظر: التسهيل على وسرتا املدعي على تغليظا أربعة الزان شهداء جعل . وإمنا[13

 .  (183/ 1) التنزيل
وألن الكَلم يف العرض أكثر انتشارا وأسرع إىل التصديق من غريه فَلبد من التشديد يف إثبات وقوعه  

 لكي حيول من انتشارها ومحاية لألعراض. 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

عشر: أيتوا  السادسة  مل  إن  هم   (1)أهنم  هللا  عند  أهنم  الشرط  هبذا 
 .(3)وإن رأى أحدهم بعينه  (2) الكاذبون،

عشر: هللا  السابعة  النوع  (4) تعظيم  التلق ِ   ،هذا  إال  فيه  يكن  مل  ي  ولو 
 .(5) ابأللسنة

 .  (7) مبا ليس هلم به علم  (6) النهي عن القول الثامنة عشر:

 

 ج( أن من مل أيت. –يف النسخة )ب  ( 1)
(2  )﴿ ِ ب تُواْ 

إ
َهَدآءِ ٱ فَإِذإ لَمإ يَأ َٰٓئَِك ِعنَد    لشُّ ْولَ

ُ
ِ ٱ فَأ َِٰذبُونَ ٱ ُهُم    ّلِلَّ . وقوله )عند  [13]النور:    ﴾لإَك

هللا( أي: يف حكمه وشرعه .أي: أن هللا حكم فيهم ابلكذب وإن كان الواقع قد يكون صادقا  
فحصر الكذب فيهم يدل على عظم هذا األمر وأنه ال أحد أكذب  ،  يف غري قضية عائشة  

"    يقل هللا  (.  ومل78-76ممن رمى حمصنا ابلزان . انظر: تفسري سورة النور للعثيمني بتصرف )ص
  على  اإلقدام  جيوز  ال  حبيث   املسلم،  عرض  حرمة  تعظيم   من  كله،   وهذا"    الكاذبون  هم   فأولئك
 .(563:  ص) الرمحن  الكرمي  تيسري  انظر: .ابلصدق الشهادة نصاب دون من رميه،

 بعينه(.  أحدهم  رأى ج( سقطت )وإن –يف النسخة )ب   (3)
 ج( بدون لفظ اجلَللة.  –يف النسخة )ب  ( 4)
نَهُ (  5)  تـََلقهو 

َس َلُكم بِهِ   ۥ﴿ِإذ  َواِهُكم مها لَي  ِسَنِتُكم  َوتـَُقوُلوَن أِبَفـ 
م   ۦأِبَل  َسُبونَهُۥ  ٞ  ِعل    َّللهِ ٱ  ِعندَ   َوُهوَ   ا َهيِ ن  َوحَت 

  وهو   حديثه،  وتستوشون  بعض،   إىل   بعضكم   ويلقيه   تلقفونه،:  . أي[15﴾ ]النور:  15ٞ  َعِظيم 
َواِهُكم مها  .  ابطل  قول َس َلُكم بِهِ ﴿ َوتـَُقوُلوَن أِبَفـ  م   ۦلَي    ابلباطل،   التكلم   حمظوران،  واألمران  ﴾  ِعل 

َسُبونَهُ   }  علم،   بَل   والقول   منه،   اتبوا  الذين  املؤمنني  من  أقدم  من  عليه  أقدم  فلذلك{    اَهيِ ن  ۥ َوحَت 
  على   الذنوب  بعض   تعاطي   عن  البليغ،   الزجر  فيه   وهذا {  َعِظيم    اَّللهِ   ِعْندَ   َوُهوَ }   ذلك،  بعد   وتطهروا

  يضاعف  بل  الذنب،  عقوبة  من  خيفف  وال  شيئا،  حسبانه  يفيده   ال  العبد  فإن  هبا،  التهاون  وجه
 .(564:  ص) الرمحن  الكرمي  تيسري  انظر: .أخرى  مرة مواقعته عليه ويسهل الذنب،

 ج( أنه من القول. – يف النسخة )ب (  6)
َس َلُكم بِ ( 7) َواِهُكم مها لَي  م ﴾ ]النور:  ۦ هِ ﴿ َوتـَُقولُوَن أِبَفـ   . [15ِعل 
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، وخيفى على أكثر  ان الذنب قد يكون عند هللا عظيمً أَ   التاسعة عشر:
 .(1) الناس

َتََكََّم بَِهََٰذا  ﴿   أن الواجب عليهم أن يقولوا:   ون: عشر ال  ن نَّ
َ
ا يَُكوُن نَلَآ أ ُتُموُه ُقلإُتم مَّ َلٓ إِذإ َسِمعإ َولَوإ

 . ( 2) [ 16 ]النور:   ﴾ 
، مع كونه خيفي  ( 4) ( 3) أن هللا َعظهَم هذه، وَشَرطَه يف اإلميان   والعشرون: احلادية  
   . السادة   على أولئك 

  ، د من أحب أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا أن هللا توعه   الثانية والعشرون: 
 . ( 5) يعمل وإن مل  

 

َسُبونَهُ ( 1)  . [15َعِظيم﴾ ]النور:  َّللهِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  ا َهيِ ن ۥ ﴿ َوحَت 
َتََكََّم بَِهََٰذاقوله: )(  2) ن نَّ

َ
ا يَُكوُن نَلَآ أ   أن  على  هبذا، للتنبيه  نتكلم   أن   لنا ليس:  يقول  أن  دون  (مَّ

  أشد   أفعل،   أن   يل   يكون  ما :  قولك  أن   وذلك .  ابالنتفاء  حقيق  فيه   اخلوض   وكينونة  هذا  يف   الكَلم
. وهذا  (180/  18)  والتنوير  انظر: التحرير  .أفعل  أن  يل  ليس :  قولك  من  عنك  الفعل  نفي  يف

 مسعته فيه.  وقت  أول يف  الكَلم من أصله إنكار  إىل  املبادرة الواجب يدل أن
 يف النسخة:)ب(:" وشرط فيها اإلميان".( 3)
ُ ٱيَعُِظُكُم  ﴿(  4) ن َتُعوُدواْ لِِمثإلِهِ   ّلِلَّ

َ
ِمنِيَ   ۦٓ أ ؤإ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
. قال الزخمشري  [17]النور:    ﴾أ

مقبح"    كل  عن  الصاد    ابإلميان   اتصافهم  وهو   العود،   ترك   يوجب  مبا   وتذكري  ليتعظوا،   هلم  هتييج   "فيه
ورسوله هو من يعظم الشرع    ابهلل  . فاملؤمن(3/221)  التنزيل  غوامض  حقائق   عن  . الكشاف

 ويتعظ بعظاته، ومن شرط اإلميان ترك قذف احملصنات املؤمنات . 
ِحَشةُ ٱحيُِبُّوَن أَن َتِشيَع    لهِذينَ ٱ﴿ِإنه  (  5) فَ  أَلِيم   لهِذينَ ٱيِف    ل  هَلُم  َعَذاب   َياٱ  يِف   ٞ  ءَاَمُنواْ  نـ  ِٓخرَةَِۚ ٱوَ   لدُّ   َّللهُ ٱوَ   أل 

َلُموَن﴾ ]النور:   تـَع  َوأَنُتم  اَل  َلُم  القامسي " [19يـَع  إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة أي    . قال 
الفرية والرمي ابلزىن وحنوه، كاللواط وما عظم فحشه يف   القبح، وهي  املفرطة يف  تنتشر اخلصلة 

اي الدنيوية واآلخرة أي  الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا أي من احلد وغريه، مما يتفق من البَل 



 

 

 

51 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(2) اآلخرة قبل    (1) أنه توعده بعذاب الدنيا الثالثة والعشرون: 
، فيدل على  (4) عن اتباع خطوات الشيطان  (3) يالنه  الرابعة والعشرون: 

 .(6) ن خطوات الشيطانمِ  ،الذي وقعوا فيه  ،(5) أن املذكور
مع الظامل إذا كان من   ال يعمل معروفاً   أن :(7) التأيلِ   اخلامسة والعشرون:

 أهل هذه اخلصال. 

 

من عذاب النار وهللا يعلم أي ما يف القلوب من األسرار والضمائر وأنتم ال تعلمون يعين أنه قد  
. هذا فيمن أحب  (340/ 7. حماسن التأويل )" علم حمبة من أحب اإلشاعة، وهو معاقبه عليها

 فكيف مبن عمل؟  
ا(  1) لرامي  الذي جعله هللا حدا  الدنيا احلد  اذا رموهم بذلك، وعذاب  عذاب  حملصنات واحملصنني 

 . 19/133األخرة عذاب جهنم إن مات مصرا على ذلك غري اتئب. انظر: جامع البيان 
َياٱ  يِف  ٞ  ﴿ هَلُم  َعَذاب  أَلِيم ( 2) نـ   .   [19﴾ ]النور:  لدُّ
 ج( أنه هنى.  – يف النسخة )ب (  3)
يعلم عداوته له، فحذره هللا من ذلك ومما ال    ألن العبد من املستبعد منه أن يتبع الشيطان وهو(   4)

ينتبه له وهو خطوات الشيطان، وألنه يتدرج مع العبد يف اإلغواء. " وكرر خطوات الشيطان مرتني  
( والسور  اآلايت  تناسب  الدرر يف  نظم  انظر:   ." التنفري  اآلية ومل يضمر زايدة  (  13/236يف 

 بتصرف. 
 ج( احملذور.  – يف النسخة )ب (  5)
َيُـَّها (  6) ِت  لهِذينَ ٱ﴿أيَٓ  طَ نَِۚ ٱءَاَمُنواْ اَل تـَتهِبُعواْ ُخطُوَ   . [21﴾ ]النور:  لشهي 
حيلف وهو يفتعل من األلية وهي    وال  أيج( أن ال يتأىل. واملراد ) وال أيتل (    –يف النسخة )ب  (   7)

أبو بكر رضي هللا عنه    "يتأل" بتقدمي التاء وتخري اهلمزة، وهو يتفعل من األلية. وكان و  القسم،  
  تكلم مع من تكلم  نهحلف ال ينفق على مسطح وكان ابن خالة أيب بكر وكان مهاجرا فقريا أل

/  6)  - تفسري البغوي  و ،    ( 255تذكرة األريب يف تفسري الغريب )ص:  انظر:    يف حديث اإلفك. 
26) 
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 .(2) (1) ابلعفو والصفح رَ مَ أَ أنه  السادسة والعشرون:
والعشرون: املوصوفات  السابعة  رمي  عن  الصفات   (3) النهي  ، (4) هبذه 

 .(5) من السبع املوبقات  ملسو هيلع هللا ىلصها رسول هللا  وعده 
والعشرون: َبِيَثَُٰت ٱ﴿ قوله:  الثامنة  وَ   ۡلإ َبِيُثونَ ٱ لِلإَخبِيثَِي    ﴾لِلإَخبِيَثَِٰت     ۡلإ

 .(6) اآلية  إىل آخر. [26]النور: 
 

 يف النسخة: )ب(: " األمر ابلعفو والصفح. ( 1)
 ﴾ ]النور:  ﴿ (  2)

ْۗ
َفُحٓوْا َيص  ُفواْ َول  يَـع   .[22َول 

 جاء يف: )س( من طبعة اجلامع والدرر السنية:)احملصنات( بدل )املوصوفات(.( 3)
ِينَ ٱإِنَّ  ﴿(   4) ُموَن    َّلَّ َصَنَٰتِ ٱ يَرإ إُمحإ ِمَنَٰتِ ٱ   لإَغَٰفَِلَٰتِ ٱ  ل إُمؤإ َيا ٱ لُعُِنواْ ِِف    ل نإ َولَُهمإ    ٓأۡلِخَرةِ ٱوَ   دلُّ

َعِظيم   :  [23]النور:    ﴾َعَذاٌب  هي  اآلية  يف  املذكورة  الصفات  وهذه  يعين  .  )احملصنات( 
انظر:    .  العفيفات )الغافَلت( عن الفواحش )املؤمنات( ابهلل ورسوله، وما جاء به من عند هللا

 . ( 138/ 19جامع البيان )
حديث   (  5) من  وردت  النيب    املوبقات  عن  عنه،  هللا  رضي  هريرة  السبع    ملسو هيلع هللا ىلصأيب  »اجتنبوا  قال: 

املوبقات«، قالوا: اي رسول هللا وما هن؟ قال: »الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا  
املؤمنات   احملصنات  وقذف  الزحف،  يوم  والتويل  اليتيم،  مال  وأكل  الراب،  وأكل  ابحلق،  إال 

(  8/175رمي احملصنات )    : ابب  ، احلدود  :خاري يف صحيحه كتاباحلديث رواه الب.  الغافَلت«  
 . (1/92، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلميان : ابب بيان الكبائر وأكربها )

َبِيَثَُٰت ٱ﴿  (  6) وَ   ۡلإ َبِيُثونَ ٱ لِلإَخبِيثَِي  وَ   ۡلإ ي َِبَُٰت ٱ لِلإَخبِيَثَِٰت   وَ   لطَّ ي ِبَِي  ي ُِبونَ ٱلِلطَّ   لطَّ
ق  َكرِيم   فَِرة  َورِزإ غإ ا َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مَّ َٰٓئَِك ُمَۡبَُّءوَن ِممَّ ْولَ

ُ
أ ي َِبَِٰتِۚ  أي:   .[26]النور:    ﴾لِلطَّ

كل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات واألفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقرتن به،  
اسب للطيب، وموافق له،  ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء، والكلمات واألفعال، من

ومقرتن به، ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر، ال خيرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أن  
، الذي هو أفضل الطيبني من  ملسو هيلع هللا ىلصخصوصا أويل العزم منهم، خصوصا سيدهم حممد  -األنبياء  
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كان    ،والطيبات ابلكَلم الطيب ابلكلمات  ،( 1) رت ابلكَلم اخلبيثس ِ إذا فُ  
 .(3) (2) هذا من أعظم اخلوف والرجاء

 . (5) بيت الغري إال هبذا الشرط  (4) النهي عن دخول التاسعة والعشرون:

 

مر قدح  هبذا األ  اخللق على اإلطَلق ال يناسبهم إال كل طيب من النساء، فالقدح يف عائشة  
، يعلم  ملسو هيلع هللا ىلص، وهو املقصود هبذا اإلفك، من قصد املنافقني، فمجرد كوهنا زوجة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلصيف النيب  

فكيف وهي هي؟ " صديقة النساء وأفضلهن    أهنا ال تكون إال طيبة طاهرة من هذا األمر القبيح.
حلاف زوجة من  وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العاملني، اليت مل ينزل الوحي عليه وهو يف  

ْوَلَٰٓئَِك    ﴿   فقال:    وال لشك وشبهة جمااًل زوجاته غريها، مث صرح بذلك، حبيث ال يبقى ملبطل مقااًل 
ُ
أ

ا َيُقولُوَنۖۡ  تيسري الكرمي  .  ا  وللمؤمنات احملصنات الغافَلت تبعً أصًَل  واإلشارة إىل عائشة  ﴾ ُمَۡبَُّءوَن ِممَّ
 . ( 565الرمحن )ص:  

 ج( إن ُفسِ رت اخلبيثات ابلكَلم.  – يف النسخة )ب (  1)
 ج( سقطت كلمة )والرجاء(.  – يف النسخة )ب (  2)
والنساء،    ال يـََتكلهم ابخلبيثات إال اخلبيُث من الرجال"  :.(37/  4معاين القرآن )يف    الزجاج ( قال  3)

يكون معىن هِذِه الَكِلَماِت اخلبيثات  وال يتكلهْم ابلطيَباِت إال الطيُب من الرجال والنساء، وجيوز أن  
الطَاِهرَاُت الطيبات فَل يلصق هِبَِن   النِ َساِء، فأما  إمنا تلصق ابخلَِبيثني من الرجال واخلبيثات ِمن 

 ".  شيء
َيُـَّها (  4) ِنُسواْ َوُتسَ  لهِذينَ ٱ﴿أيَٓ 

 
َتأ َ بـُُيوِتُكم  َحىته  َتس 

ُخُلواْ بـُُيواًت َغري 
ِلُكم  َخري  ءَاَمُنواْ اَل َتد  ِلَهاَۚ ذَ    ٞ  لِ ُمواْ َعَلىٓ  أَه 

 . [27﴾ ]النور: َتذَكهُرونَ  لََعلهُكم   لهُكم  
   أبهلها. ج( بزايدة لفظ )وهو اإلذن(. وهذا احلكم متعلق يف البيوت املسكونة   –( يف النسخة )ب  5)

اعلم أن هذه اآلية الكرمية دلت بظاهرها على أن دخول  "  :(493/  5أضواء البيان )  الشنقيطي يف قال  
ال   والسَلم  االستئذان  بدون  غريه  بيت  قوله:    جيوز؛ اإلنسان  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ ألن 

التحرمي على األصح، كما    ژېئ  يفيد  القرائن  املتجرد عن  اآلية، هني صريح، والنهي 
   . "تقرر يف األصول
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 .(2) البيت خاليا مل يدخل  (1) إذا كان الثالثون:
هو أزكى له؛ فَل جيوز له أن يغضب،  ف إذا قيل له ارجع فلريجع،    احلادية والثالثون: 

 . ( 3) ه منقصة يظنُّ و 
والثالثون: يفالرُ   الثانية  البيت  (4)خصة  متاع    ،دخول  فيه    إذا كان 

 . (5) للمسافر

 

 ابقي النسخ )إن( بدل )إذا(. ( 1)
ۖۡ ِإَون قِيَل لَُكُم  ﴿  (2) َذَن لَُكمإ َٰ يُؤإ ُخلُوَها َحَّتَّ َحٗدا فَََل تَدإ

َ
َّمإ ََتُِدواْ فِيَهآ أ ْ ٱ فَإِن ل   رإِجُعوا

ْۖۡ ٱ فَ  ََكَٰ لَُكمإ  وَ   رإِجُعوا زإ
َ
ُ ٱُهَو أ َملُوَن َعلِيم    ّلِلَّ وهذه لبيان حكم دخول    .[28﴾ ]النور:  بَِما َتعإ

فَل متتنعوا من الرجوع، وال  "  أحدا،  ها فإن مل جتدوا فيحتت أي ظرف    البيوت اخلالية من سكاهنا 
  تغضبوا منه، فإن صاحب املنزل، مل مينعكم حقا واجبا لكم، وإمنا هو متربع، فإن شاء أذن أو منع 

 .( 565تيسري الكرمي الرمحن )ص: " . 
ْ ٱ ِإَون قِيَل لَُكُم   ﴿ (٣) ْۖۡ ٱ فَ   رإِجُعوا ََكَٰ لَُكمإ  وَ   رإِجُعوا زإ

َ
ُ ٱ ُهَو أ َملُوَن َعلِيم    ّلِلَّ ﴾ ]النور: بَِما َتعإ

وكان بعض أهل العلم يتمىن إذا  ،  الرجوعإذا قال أهل املنزل للمستأذن: ارجع، وجب عليه    .[28
فضل الرجوع املذكور يف    استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع، لريجع، فيحصل له

ألن ما قال هللا إنه أزكى لنا ال شك أن لنا فيه خريا وأجرا، والعلم عند هللا    لكم؛ قوله: هو أزكى  
 . (502/ 5أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )انظر:   تعاىل.

 يف النسخة )ب( " يف رخصة دخول".( 4)
ن  ﴿  (5)

َ
ُكونَةّٖ فِيَها َمَتَٰع  لَُّكمإ  وَ لَّيإَس َعلَيإُكمإ ُجَناٌح أ َ َمسإ ُخلُواْ ُبُيوتًا َغۡيإ ُ ٱتَدإ لَُم    ّلِلَّ َيعإ

ُتُمونَ  َوَما تَكإ ُتبإُدوَن  الناس إمث وحرج أن  واملراد:       .[29﴾ ]النور:  َما  أيها  ليس عليكم 
 استئذان، ) فيها متاع لكم ( يعين منفعة لكم  تدخلوا بيوات ال ساكن هبا بغري 
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 .(1) البصر  األمر بغض ِ  الثالثة والثالثون:
 .(2) األمر حبفظ الفرج  الرابعة والثالثون: 

 .(3) النساء بغض  البصر  رَ أمَ  والثالثون:اخلامسة 

 

هبا اخلاانت والبيوت املبنية ابلطرق اليت ليس    مث اختلفوا يف ذلك أي البيوت عىن، فقال بعضهم: عين 
أمتعتهم.هبا سكان معروفون، وإمنا بنيت ملارة الطريق والسابلة، ليأوو  إليها  إليها، ويؤوا  جامع    ا 

 . (151/ 19البيان )
بإَصَٰرِهِمإ  ﴿(  ١)

َ
واْ ِمنإ أ ِمنَِي َيُغضُّ صلة ومعناه:  أبصارهم (  من  .  وقوله )[30﴾ ]النور:  قُل ل ِلإُمؤإ

من ها هنا للتبعيض، وإمنا ذكر من َها ُهَنا ؛ ألن غض البصر إمنا جيب  وقال بعضهم:  .   يغضوا أبصارهم 
  . ( 519/ 3تفسري السمعاين )   رام، وال جيب عن احلَلل. عن احل 

ََكَٰ لَُهمإ  إِنَّ    ﴿  (2) زإ
َ
َٰلَِك أ َفُظواْ فُُروَجُهمإ  َذ َ ٱ َوَيحإ َنُعونَ   ّلِلَّ   . [30﴾ ]النور:  ٣٠َخبُِۡيۢ بَِما يَصإ

َفُظواْ فُُروَجُهمإ  : )قال مدارك    .   رخصة فيه بوجه  ألن الزان ال( ومل يقل:)من فروجهم(؛  َوَيحإ
. وألن البصر أوسع حمَل وقد يقع كثريا منه بدون قصد فجاء  (499/ 2التنزيل وحقائق التأويل )
 بقوله: )من أبصارهم(. 

َن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيبإِديَن زِينََتُهنَّ  ﴿   (3) َفظإ بإَصَٰرِهِنَّ َوَيحإ
َ
َن ِمنإ أ ُضضإ ِمَنَِٰت َيغإ َوقُل ل ِلإُمؤإ

ۖۡ َوَل ُيبإِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِِلُُعوََلِهِ  َٰ ُجُيوبِِهنَّ ِبإَن ِِبُُمرِهِنَّ لََعَ َۡضإ ۖۡ َوۡلإ نَّ  إِلَّ َما َظَهَر ِمنإَها
وإ َءابَآئِِهنَّ 

َ
ِ أ َٰن َو وإ بَِِنٓ إِخإ

َ
َٰنِِهنَّ أ َو وإ إِخإ

َ
َنآءِ ُبُعوََلِِهنَّ أ بإ

َ
وإ أ

َ
َنآئِِهنَّ أ بإ

َ
وإ أ

َ
وإ َءابَآءِ ُبُعوََلِِهنَّ أ

َ
ِهنَّ   أ

وِ  
َ
يإَمَُٰنُهنَّ أ

َ
وإ َما َملََكتإ أ

َ
وإ نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َٰتِِهنَّ أ َخَو

َ
وإ بَِِنٓ أ

َ
ْوِِل    َلََّٰبِعِيَ ٱ أ

ُ
ِ أ َبةِ ٱ َغۡيإ رإ ِ

ِمَن    ۡلإ
وِ    لر َِجالِ ٱ 

َ
لِ ٱ أ فإ ِ ِينَ ٱ   لط  َرَِٰت    َّلَّ َٰ َعوإ َهُرواْ لََعَ لََم    لن َِسآءِ  ٱ لَمإ َيظإ رإُجلِِهنَّ ِۡلُعإ

َ
ِبإَن بِأ َوَل يَۡضإ

ِ ٱ َما ُُيإفَِي ِمن زِينَتِِهنَّ  َوتُوُبوٓاْ إََِل   يَُّه    ّلِلَّ
َ
ِمُنونَ ٱ ََجِيًعا أ إُمؤإ لُِحونَ   ل ﴾ ]النور: لََعلَُّكمإ ُتفإ

قل  و   .[31 قوله:"  فإن  التأكيد،  طريق  على  ابخلطاب  هنا  اإلانث  وتعاىل  سبحانه  هللا  خص 
/  12تفسري القرطيب ):  انظر.    للمؤمنني" يكفي، ألنه قول عام يتناول الذكر واألنثى من املؤمنني

226). 
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .(1) أمرهن حبفظ الفرج  السادسة والثالثون:
 . (3() 2) النهي عن إبداء الزينة السابعة والثالثون: 
 .(5() 4) الرخصة فيما ظهر منها   الثامنة والثالثون:
 .(7() 6) األمر بسرت الصدر قبل األمر بسرت الوجه  التاسعة والثالثون:

 .(8) النهي عن إبداء الزينة إال لألصناف املذكورة األربعون: 
 

َن ُفُروَجُهنَّ ﴿     ( 1)  َفظإ أي يسرتهنا حىت ال يراها أحد. الكشف والبيان    : وقيل   ، عّما ال حيلّ .  [ 31﴾ ]النور:  َوَيحإ
 . ( 87/  7عن تفسري القرآن ) 

 ج( بزايدة:" إال األصناف املذكورة". – يف النسخة )ب (  2)
يف النهي عن إبداء    مبالغةالنهي عن إبداء الزينة:    .[31﴾ ]النور:  َوَل ُيبإِديَن زِينََتُهنَّ  ﴿   (٣)

 ( 424/ 1وحقائق التأويل )مدارك التنزيل  .  مواقعها
 ج( سقطت هذه املسألة. – يف النسخة )ب (  4)
ال يظهرن شيئا من الزينة لألجانب، إال ما ال ميكن  أي:  .[31﴾ ]النور: إِلَّ َما َظَهَر ِمنإَها﴿(  5)

وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. وما يبدو من أسافل الثياب فَل حرج عليها فيه؛ ألن    إخفاؤه.
 . (6/45تفسري ابن كثري ) هذا ال ميكن إخفاؤه. 

 ج( سقطت هذه املسألة. – يف النسخة )ب (  6)
(٧)   ﴿ ۡۖ َٰ ُجُيوبِِهنَّ ِبإَن ِِبُُمرِهِنَّ لََعَ َۡضإ   يعىن النحر والصدر وال يرى منه شيء   .[31﴾ ]النور:  َوۡلإ

املفسرين،   عامة  عند  يف    وجوههن  الصحابيات  تسرت   وقدوهذا  ألمر هللا  امتثاال    قوله: هبا 
( ۡۖ ُجُيوبِِهنَّ  َٰ لََعَ ِِبُُمرِهِنَّ  ِبإَن  َۡضإ أن    (َوۡلإ املنصف  يتحقق  وهبذا  وجوههن،  سرت  املقتضي 

احتجاب املرأة عن الرجال وسرتها وجهها عنهم اثبت يف السنة الصحيحة املفسرة لكتاب هللا  
 . (250/ 6آن )أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقر انظر  . تعاىل

(1  )﴿ 
َ
َنآئِِهنَّ أ بإ

َ
وإ أ

َ
وإ َءابَآءِ ُبُعوََلِِهنَّ أ

َ
وإ َءابَآئِِهنَّ أ

َ
َنآءِ  َوَل ُيبإِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِِلُُعوََلِِهنَّ أ بإ

َ
وإ أ

َما  وإ 
َ
أ نَِسآئِِهنَّ  وإ 

َ
أ َٰتِِهنَّ  َخَو

َ
أ بَِِنٓ  وإ 

َ
أ َٰنِِهنَّ  َو إِخإ بَِِنٓ  وإ 

َ
أ َٰنِِهنَّ  َو إِخإ وإ 

َ
أ َملََكتإ    ُبُعوََلِِهنَّ 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

واألربعون: ابلرجل   احلادية  الضرب  عن  صوت  ليُ   ،(1) النهي  سمع 
 .(2) اخللخال

املوضع    الثانية واألربعون:  األمر ابلتوبة وإن كانت عامة، فهي يف هذا 
 .(3) خاصة 

 

وِ  
َ
أ يإَمَُٰنُهنَّ 

َ
ْوِِل    َلََّٰبِعِيَ ٱ أ

ُ
أ  ِ َبةِ ٱ َغۡيإ رإ ِ

وِ    لر َِجالِ ٱ ِمَن    ۡلإ
َ
لِ ٱ أ فإ ِ ِينَ ٱ   لط  َٰ    َّلَّ لََعَ َهُرواْ  َيظإ لَمإ 

َرَِٰت   وإ  أزواجهن، واملراد بقوله: )  (إِلَّ ِِلُُعوََلِِهنَّ . واملراد بقوله )[31]النور:    ﴾لن َِسآءِ  ٱ َعوإ
َ
أ

  جيوز ملسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة.   فَل وجهان: أحدمها: أهنن املسلمات  (  نَِسآئِِهنَّ 
وإ َما َملََكتإ  واملراد بقوله: )  والثاين: أنه عام يف مجيع النساء.

َ
يإَمَُٰنُهنَّ أ

َ
العبيد.  اإِلماء دون    ( علىأ

، وهذا على الراجح، فَل جيوز للمسلمة إبداء الزينة أمام العبيد  (94/  4تفسري النكت والعيون )
بقوله:   واملراد  األجانب،  وِ  ﴿وهم كالرجال 

َ
ْوِِل    َلََّٰبِعِيَ ٱ أ

ُ
أ  ِ َبةِ ٱ َغۡيإ رإ ِ

قال   ﴾لر َِجالِ ٱ ِمَن    ۡلإ
" . فاآلية  ى النِ َساءِ ُهَو الهِذي اَل يـَُهمُُّه ِإاله َبْطُنُه، َواَل خُيَاُف َعلَ : " (492)ص:  هفسري جماهد كما يف ت
النساء من الرجال،    حاجة ال  شرطت من   وغريهم.    لعلة كاألبله، واألمحق والشيخ الكبريله يف 
تفسري    مل يطلعوا ومل يشتهوا اجلماع.  ﴾ لنَِّسٓاءِ  ٱ ََلۡ َيۡظَهُروْا َعَلٰى َعۡورَِٰت   لَِّذينَ ٱ  لطِّۡفلِ ٱ َأِو ﴿ واملراد بقوله:  
 . ( 509/  2حبر العلوم ) 

 ج( ابجلمع )األرجل(. – يف النسخة )ب (  1)
زِينَتِِهنَّ  ﴿(  3) ِمن  ُُيإفَِي  َما  لََم  ِۡلُعإ رإُجلِِهنَّ 

َ
بِأ ِبإَن  يَۡضإ ]النور:  َوَل  رمبا    [31﴾  املرأة  كانت 

َخْلَخال  اخَلََلِخُل فإذا َضَربْت ِبرِْجِلها ُعِلَم أهنا ذاُت  اجتازت ويف رجلها اخْللخال، ورمبا كان فيها 
  لشْهَوِة فُنِهَي عنه، كما أُِمْرَن أال يـُْبِديَن، ألن استماَع َصْوته مبنزلة إْبَدائِه. ا  وزينة ، وهذا حيرك من 

 ، فالغرض دفع الفتنة، وصوت احللي يثري امليل هلن.  (40/ 4معاين القرآن وإعرابه للزجاج )
والنواهي اليت ذكر من أول السورة إىل  من مجيع ما وقع التقصري من األوامر  قال السمرقندي:  (   3)

 . (510/ 2تفسري حبر العلوم ) هاهنا، أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن، يعين: أيها املصدقون ابهلل ورسوله. 
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .(1) إنكاح األايمى الثالثة واألربعون: 
 .(3) واإلماء  ،(2) والعبيد  ،األمر إبنكاح الصاحلني  الرابعة واألربعون: 

 . (5) إىل أن يقدر (4) ،ةاألمر ابلعفه  اخلامسة واألربعون:
واألربعون: الكتابة  السادسة  العبيد  من  طلب  من  عُ (6) موافقة  إذا  فيه ؛  لم 

 .(7) خرياً 

 

نِكُحواْ  ﴿  (  ١)
َ
َيََٰمَٰ ٱ َوأ

َ بكرا    ، ذكرا كان أو أنثى، ال زوج له  من واألمي    . [32﴾ ]النور:  ِمنُكمإ    ۡلإ
فتح القدير للشوكاين  انظر:    . أرجحواخلطاب يف اآلية: لألولياء، وقيل: لألزواج، واألول    . أو ثيبا

(4 /33) . 
 ج( بزايدة لفظة "ِمن" ِمن العبيد واإلماء.  – يف النسخة )ب (  2)
لِِحيَ ٱ وَ ﴿  (  3) َٰ نِِهُم    لصَّ ُ ٱِمنإ ِعَبادُِكمإ ِإَوَمآئُِكمإ  إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيغإ لِهِ   ّلِلَّ   ۦ  ِمن فَضإ

ُ ٱ وَ  [ فأمر األولياء أبن يزوجوا النساء، وأمر املوايل أبن يزوجوا العبيد  32﴾ ]النور:  َوَِٰسٌع َعلِيم    ّلِلَّ
لألولياء:   إىل ذلك، فقال  إذا احتاجوا  ِمْنُكْم، يعين: من قومكم ومن  واإلماء  اأْلَايمى  َوأَْنِكُحوا 

عشريتكم. مث قال للموايل: َوالصهاحِلِنَي ِمْن ِعبادُِكْم، يعين: من عبيدكم زوجوهم امرأة، وهذا أمر  
 .( 510/  2حبر العلوم )  استحباب وليس حبتم، َوِإماِئُكْم يعين: زوجوا إماءكم لكيَل يقعن يف الزىن. 

فِِف  َولإيَسإ ﴿(   4) ِينَ ٱ َتعإ نَِيُهُم    َّلَّ ُيغإ  َٰ نَِكاًحا َحَّتَّ ََيُِدوَن  ُ ٱ َل  لِهِ   ّلِلَّ فَضإ ]النور: ۦ   ِمن   ﴾
هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره هللا أن يستعفف، أن يكف عن احملرم، ويفعل األسباب    .[33

تيسري الكرمي الرمحن )ص:    . اليت تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه ابألفكار اليت ختطر إبيقاعه فيه
567). 

 ج( سقطت هذه املسألة. – يف النسخة )ب (  5)
 العبيد ابملكاتبة". يف النسخة )ب( "األمر مبوافقة (  6)
ِينَ ٱوَ ﴿(  4) اۖۡ  لإِكَتََٰب ٱيَبإَتُغوَن  َّلَّ ٗ ُتمإ فِيِهمإ َخۡيإ يإَمَُٰنُكمإ فَََكتُِبوُهمإ إِنإ َعلِمإ

َ
ا َملََكتإ أ ﴾  ِممَّ

فقال  خيًا.  رجل عبده، الذي قد علم فيه  المكاتبة  واختلف أهل العلم يف وجه    .[33]النور:  
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(1) األمر مبعاونتهم ببعض املال السابعة واألربعون:
 .(2) النهي عن إكراه الفتيات على البغاء الثامنة واألربعون:

 

وقال    عبده الذي قد علم فيه خريا، إذا سأله العبد ذلك.بعضهم: فرض على الرجل أن يكاتب  
آخرون: ذلك غري واجب على السيد، وإمنا قوله: )فكاتبوهم( ندب من هللا سادة العبيد إىل كتابة  

داوود الظاهري  وأوىل القولني يف ذلك عندي ابلصواب، قول    من علم فيه منهم خري، ال إجياب. 
العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خريا، وسأله العبد الكتابة،  : واجب على سيد  وعطاء بن أيب رابح

وذلك أن ظاهر قوله: )فكاتبوهم( ظاهر أمر، وأمر هللا فرض االنتهاء إليه، ما مل يكن دليل من  
عوضا  مالية  يف الكتابة حتصيل مصلحة احلرية، ومصلحة  ويتحقق    .كتاب أو سنة، على أنه ندب

 . (99/ 4النكت والعيون )، و (178 -167/ 19) جامع البيان انظر:  عن هذا العتق.
اِل  ﴿(   ١) ِن مَّ ِ ٱ َوَءاتُوُهم م  ِيٓ ٱ  ّلِلَّ َٰ   َّلَّ أمر سبحانه املوايل ابإلحسان إىل    .[33﴾ ]النور:  ُكمإ  َءاتَى

املكاتبني، فقال: وآتوهم من مال هللا الذي آاتكم ففي هذه اآلية األمر للمالكني إبعانة املكاتبني  
على مال الكتابة، إما أبن يعطوهم شيئا من املال، أو أبن حيطوا عنهم مما كوتبوا عليه، وظاهر  

املوايل هبذا األمر هو كون الكَلم فيهم، وسياق    اآلية عدم تقدير ذلك مبقدار، ولعل وجه ختصيص
الكَلم معهم فإهنم املأمورون ابلكتابة. وقال احلسن والنخعي وبريدة: إن اخلطاب بقول: وآتوهم  

إن اخلطاب للوالة أبن يعطوا املكاتبني من مال الصدقة حظهم    جلميع الناس. وقال زيد بن أسلم: 
 . (35/ 4فتح القدير للشوكاين ). (  ويف الرقاب ) كما يف قوله سبحانه: 

َفَتَيَٰتُِكمإ لََعَ  ﴿  (  2) رُِهواْ  َِغآءِ ٱ َوَل تُكإ ٗنا  ِلإ َن ََتَصُّ َردإ
َ
. ورد يف سبب  [33﴾ ]النور:  إِنإ أ

مهر البغي من حديث جابر رضي هللا    نزوهلا ما أخرجه مسلم يف كتاب النكاح، ابب : ما قيل يف 
قال: " كان عبد هللا بن أيب ابن سلول يقول جلارية له: اذهيب فابغينا شيئا، فأنزل هللا عز    عنه  

رُِهواْ َفَتَيَٰتُِكمإ لََعَ  ﴿وجل:  َِغآءِ ٱ َوَل تُكإ ٗنا  ِلإ َن ََتَصُّ َردإ
َ
. ويف لفظ آخر له  اآلية﴾  إِنإ أ

يقال هلا: مسيكة، وأخرى يقال هلا: أميمة، فكان يكرههما    ابن سلولأن جارية لعبد هللا بن أيب    :
رُِهواْ َفَتَيَٰتُِكمإ لََعَ  ﴿، فأنزل هللا:  ملسو هيلع هللا ىلصعلى الزان، فشكتا ذلك إىل النيب   َِغآءِ ٱ َوَل تُكإ إِنإ    ِلإ

ٗنا َن ََتَصُّ َردإ
َ
 .3029 ، رقم:(2320/ 4) يف كتاب التفسري مسلم  أخرجه. ﴾أ
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .(2) (1) كرهت أخرب أنه غفور رحيم ملن أُ  التاسعة واألربعون:
 .(4) يف قلوب العبيد هبذا املثل العظيم (3)الذي أنزلهل لنوره مثه  اخلمسون:

 

 ج(.   – يف النسخة )ب (  1)
قيل: غفور هلن، وقيل: غفور هلم، وقيل:    [33﴾ ]النور:  َغُفور  رَِّحيم  ﴿  ِمن بعد إكراههن، (  2)

وأظهرها أن املعىن غفور هلن ألن املكره ال يؤاخذ مبا أكره عليه، بل يغفره هللا له    غفور هلن وهلم.
تعاىل:    ابإلكراه؛لعذره   قوله  يوضحه    ژڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ژ كما 

فإن هللا من بعد  )  ، ويؤيده قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبد هللا، وابن جبري،   ١٠6النحل:  
 . (532/ 5أضواء البيان )(. انظر:   إكراههن هلن غفور رحيم

 يف النسخة )ب( " النور الذي أنزله هللا". ( 3)
ُ ٱ﴿     (٤) َمََٰوَٰتِ ٱ نُوُر    ّلِلَّ ۡرِضِۚ ٱ وَ   لسَّ

َ ِ   ۡلإ نُورِه ۖۡ    ۦ َمَثُل  َباٌح ةّٖ فِيَها ِمصإ َكوَٰ َباحُ ٱ َكِمشإ إِمصإ ِِف    ل
قِيَّةّٖ َوَل    لزَُّجاَجةُ ٱ زَُجاَجة     َبََٰرَكةّٖ َزيإُتونَةّٖ لَّ َشإ ِي   يُوقَُد ِمن َشَجَرةّٖ مُّ َكب  ُدر  َها َكوإ نَّ

َ
َكأ
بِيَّةّٖ يََكاُد َزيإُتهَ  ُه نَار      ا َغرإ َسسإ ُء َولَوإ لَمإ َتمإ ِدي  يُِِضٓ ِۚ َيهإ َٰ نُورّٖ ُ ٱ نُّوٌر لََعَ ِ   ّلِلَّ َمن    ۦ نِلُورِه

ُِب   ُ ٱيََشآُء  َوَيۡضإ َثََٰل ٱ   ّلِلَّ مإ
َ ُ ٱلِلنَّاِسِۗ وَ   ۡلإ ء  َعلِيم    ّلِلَّ ِ ََشإ

فقوله:    . [35-34﴾ ]النور:  بُِكل 
ُ ٱ   }  َمََٰوَٰتِ ٱ نُوُر    ّلِلَّ ۡرِضِۚ ٱ وَ   لسَّ

َ - وحجابه  احلسي واملعنوي، وذلك أنه تعاىل بذاته نور،    {   ۡلإ
نور، وبه استنار العرش،    -الذي لوال لطفه، ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

النور املعنوي يرجع إىل هللا،   والكرسي، والشمس، والقمر، والنور، وبه استنارت اجلنة. وكذلك 
لوال نوره تعاىل،  فكتابه نور، وشرعه نور، واإلميان واملعرفة يف قلوب رسله وعباده املؤمنني نور. ف

ِ   لرتاكمت الظلمات، وهلذا: كل حمل، يفقد نوره فثم الظلمة واحلصر، } { الذي   ۦ َمَثُل نُورِه
املؤمنني، } قلوب  والقرآن يف  اإلميان  نور  وهو  إليه،  ةّٖ    يهدي  َكوَٰ أي: كوة }َكِمشإ فِيَها    { 

 ۡۖ َباٌح إِمصإ ٱ   { ألن الكوة جتمع نور املصباح حبيث ال يتفرق ذلك } ِمصإ { من ِِف زَُجاَجة      َباحُ ل
ِي      صفائها وهبائها } َكب  ُدر  َها َكوإ نَّ

َ
تيسري الكرمي الرمحن )ص:    { أي: مضيء إضاءة الدر. َكأ

568). 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

ذَِن ﴿ ه:قول احلادية واخلمسون:
َ
ُ ٱِِف ُبُيوت  أ َكَر فِيَها  ّلِلَّ ن تُرإَفَع َويُذإ

َ
ُمهُ ٱأ   ۥ سإ

ِ   ۥيَُسب ُِح َلُ  ِ ٱفِيَها ب  .(2) (1) م عظه تُ  أي  [36]النور:   ﴾ٓأۡلَصالِ ٱ وَ  لإُغُدو 
واخلمسون:  فِيَها    ﴿ٱ:قوله  الثانية  َكَر  ُمهُ ٱَويُذإ َلُ   ۥسإ ِ   ۥيَُسب ُِح  ب ِ ٱفِيَها    لإُغُدو 

 .(4)(3)[36]النور:  ﴾ٓأۡلَصالِ ٱ وَ 

 

َفَع ﴾  َّللهُ ٱ﴿يِف بـُُيوت  أَِذَن :يف النسخة )ب("( 1)  تعظيًما".   أَن تـُر 

ذَِن  يف قوله: )(   2)
َ
ُ ٱأ ن تُرإَفعَ   ّلِلَّ

َ
تبىن، وقال احلسن: تعظم. يعين: أنه ال  "أقوال: قال جماهد:    ( أ

واختار الطربي أبن الرفع هو البناء واختار الشيخ    م: تطهر. يذكر فيها اخلنا من القول، وعن بعضه 
   . ( 190/  19جامع البيان ) .  حممد بن عبدالوهاب التعظيم " 

بناؤها، وكنسها، وتنظيفها من النجاسة واألذى،  يف رفعها،  : "و ( 569)ص:  قال السعدي يف تفسريه  
وصوهنا من اجملانني والصبيان الذين ال يتحرزون عن النجاسة، وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو  

 . ."فيها، ورفع األصوات بغري ذكر هللا
 .  ژمب ىب يب ژ  يف النسخة )ب( مل يذكر من اآلية إال قوله تعاىل: ( 3)
الصَلة كلها، فرضها، ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل، وغريه من  يدخل يف ذلك  "(   ٤)

أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، واملذاكرة فيها، واالعتكاف، وغري ذلك من العبادات اليت تفعل  
يف املساجد، وهلذا كانت عمارة املساجد على قسمني: عمارة بنيان، وصيانة هلا، وعمارة بذكر  

، من الصَلة وغريها، وهذا أشرف القسمني، وهلذا شرعت الصلوات اخلمس واجلمعة يف  اسم هللا
 .(569تيسري الكرمي الرمحن )ص:  . "املساجد
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

رِ  ﴿ه:  قول  الثالثة واخلمسون:
ِ ٱ رَِجال  لَّ تُلإِهيِهمإ تَِجََٰرة  َوَل َبيإٌع َعن ذِكإ   ّلِلَّ

ةِ ٱِإَوقَاِم   لَوَٰ ةِ ٱِإَويَتآءِ    لصَّ َكوَٰ َتَتَقلَُّب فِيهِ    لزَّ يَوإٗما  بإَصَٰرُ ٱ وَ   لإُقلُوُب ٱَُيَافُوَن 
َ ]النور:    ﴾ۡلإ

 .(2) موه هللا قده  يبيعون ويشرتون، لكن إذا جاء أمرُ أهنم   (1)[37
واخلمسون:  الكافرينمثه   الرابعة  أعمال  حيسبه   ( 3) ل  الذي  ابلسراب 

 .(4) الظمآن ماء 
 

 . ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پژ  يف النسخة )ب( مل يذكر من اآلية إال قوله تعاىل:(  1)
تعاىل املسبحني أبهنم ملراقبتهم أمر هللا تعاىل وطلبهم لرضاه ال يشغلهم عن الصَلة  هللا  وصف  "   (2)

وذكر هللا شيء من أمور الدنيا، وقال كثري من الصحابة نزلت هذه اآلية يف أهل األسواق الذين  
/  4)  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  إليها".إذا مسعوا النداء ابلصَلة تركوا كل شغل وابدروا  

186) 
 يف النسخة )ب(:"متثيل أعمال الكافر". ( 3)
ِينَ ٱوَ ﴿(   ٤) ابِۢ بِقِيَعةّٖ ََيإَسُبُه  َّلَّ َمَٰلُُهمإ َكََسَ عإ

َ
مإ ٱ َكَفُرٓواْ أ َٰٓ إَِذا َجآَءهُ  انُ   َ لظَّ لَمإ   ۥ َمآًء َحَّتَّ

هُ َشيإ  َ ٱ ا َووََجَد    ٗ ََيِدإ َُٰه ِحَسابَهُ   ۥ ِعنَدهُ   ّلِلَّ ُ ٱ وَ   ۥ  فََوفَّى َِساِب ٱ ََسِيُع    ّلِلَّ )   [39﴾ ]النور:  ۡلإ
وهو الشعاع الذي تراه نصف النهار يف الرباري عند شد ة احلر  كأن ه ماء فإذا قرب منه  ( َكَسراب  

وهو مجع القاع ،   (  بِِقيَعة  )  اإلنسان انفش  فلم ير شيئا، ومس ي سرااب ألن ه ينسرب أي جيري كاملاء.
مث وجه التشبيه أن الذي أييت به الكافر    والقاع: املنبسط الواسع من األرض وفيه يكون السراب. 

إن كان من أفعال الرب فهو ال يستحق عليه ثوااب، مع أنه يعتقد أن له ثوااب عليه، وإن كان من  
ااب، فكيف كان فهو يعتقد  أفعال اإلمث فهو يستحق عليه عقااب مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثو 

أن له ثوااب عند هللا تعاىل، فإذا واىف عرصات القيامة، ومل جيد الثواب بل وجد العقاب العظيم  
عظمت حسرته وتناهى غمه، فيشبه حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إىل املاء فإذا شاهد  

مما كان يرجوه فيعظم ذلك  السراب تعلق قلبه به ويرجو به النجاة ويقوى طمعه فإذا جاءه وأيس  
  . شيءوأهنم ال يتحصلون منها على    آلية يف ذكر أعماهلم . فا   عليه وهذا املثال يف غاية احلسن 

 . (399/ 24مفاتيح الغيب )، و  (110/ 7تفسري الكشف والبيان عن تفسري القرآن )
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

ِ ّٖ  ﴿ذكر املثل الثاين وهو قوله:  اخلامسة واخلمسون: وإ َكُظلَُمَٰتّٖ ِِف ََبإرّٖ لُّج 
َ
أ

ِن فَوإقِهِ  ج  م  َُٰه َموإ َشى ِن فَوإقِهِ  ۦَيغإ ج  م   .(1) اآلية  [40]النور:  ﴾ َسَحاب     ۦَموإ
ِ ﴿قوهلم:  السادسة واخلمسون: ب َءاَمنَّا  ِ ٱ َويَُقولُوَن  ِ   ّلِلَّ َنا   لرَُّسولِ ٱَوب َطعإ

َ
ُثمَّ    َوأ

 ِ َٰٓئَِك ب ْولَ
ُ
َٰلَِك  َوَمآ أ ِد َذ ِۢن َبعإ ِنإُهم م  َٰ فَرِيق  م  ِمنِيَ ٱَيَتَوِلَّ إُمؤإ ، ومل أيتوا  [47]النور:    ﴾ ٤٧ل

 .(2)بشروطه
إذا ُدُعوا إىل هللا ورسوله أعرضوا، وإن يكن هلم    ( 3) أهنم   السابعة واخلمسون: 

 . ( 5) مذعنني  ( 4) احلق أتوا 

 

ذكر    هذه آلية  ا  (١) قال:  عقائدهم  يف  الظلمات كما  تشبه  ِنَ ﴿فإهنا  م  لَُمَٰتِ ٱ   ُُيإرُِجُهم  إََِل    لظُّ
َّمإ ََيإَعِل  ﴿  :[ أي من الكفر إىل اإلميان يدل عليه قوله تعاىل 257]البقرة:    ﴾ۖۡنلُّورِ ٱ  َوَمن ل
ُ ٱ اللجة اليت هي  40]النور:      ﴾ِمن نُّور    ۥ نُوٗرا َفَما َلُ   ۥ َلُ   ّلِلَّ البحر اللجي فهو ذو  [ وأما 

 .(400/  24). معظم املاء الغمر البعيد القعر
  خيرب تعاىل عن صفات املنافقني، الذين يظهرون خَلف ما يبطنون، يقولون قوال أبلسنتهم: }   (2)

 ِ ِ ٱَءاَمنَّا ب ِ   ّلِلَّ َٰلَِك     لرَُّسولِ ٱ َوب ِد َذ ِۢن َبعإ ِنإُهم م  َٰ فَرِيق  م  َنا ُثمَّ َيَتَوِلَّ َطعإ
َ
{ أي: خيالفون أقواهلم  َوأ

ِ   : }أبعماهلم، فيقولون ما ال يفعلون؛ وهلذا قال تعاىل َٰٓئَِك ب ْولَ
ُ
ِمنِيَ ٱ َوَمآ أ إُمؤإ تفسري ابن    { .  ل

 .  فنفى عنهم اإلميان ألنه جمرد قول ال يصدقه االعتقاد. ( 74/ 6كثري )
 يف النسخة )ب( " ذكره أبهنم..". ( 3)
 يف النسخة )ب( " أيتوا إليه مذعنني".( 4)
نَـُهم  ِإَذا َفرِيق  ۦَوَرُسولِهِ   َّللهِ ٱ﴿َوِإَذا ُدُعٓواْ ِإىَل  (  5) ُكَم بـَيـ 

ُهم   لَِيح  ِرُضوَن)   مِ نـ  ُمُ  َيُكن  َوِإن  ( 48مُّع  َقُّ ٱ  هله
تـُٓواْ   حل 

 
أَي

ِعِننَي﴾ ]النور:   ِه ُمذ  العبد حقيقة، من يتبع احلق فيما حيب ويكره، وفيما  و   . [49-48إِلَي  ألن 
الفته، ويقدم اهلوى على الشرع،  هواه، وينبذه عند خم   يسره وحيزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة 

 . ( 572تيسري الكرمي الرمحن )ص:    احلقيقة. فليس بعبد على  
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

َل  ﴿:وهو قوله  ،ذكره الشرط  الثامنة واخلمسون: ِمنِيَ ٱإِنََّما ََكَن قَوإ إُمؤإ إَِذا    ل
ِ ٱ ُدُعٓواْ إََِل  َنا  ۦَورَُسوِلِ  ّلِلَّ ن َيُقولُواْ َسِمعإ

َ
ُكَم بَيإَنُهمإ أ َنا  ِۡلَحإ َطعإ

َ
 . (1) [51]النور:  ﴾َوأ

واخلمسون: بقوله:    التاسعة  القسم  عن  َطاَعة   ﴿النهي   ْۡۖ ِسُموا ُتقإ لَّ  قُل 
ُروفٌَة  إِنَّ  عإ َ ٱ مَّ َملُونَ  ّلِلَّ  . (3) (2) [ 53]النور:  ﴾َخبُِۡيۢ بَِما َتعإ

ل  رسول ما مُح ِ ال ورسوله، ومن توىل فإمنا على    ( 4) أنه أمر بطاعة هللا   الستون: 
 . ( 5) لتم وعليكم ما مُح ِ 

 

(  ملا تعاىل حكى قول املنافقني وما قالوه وما فعلوه أتبعه بذكر ما كان جيب أن يفعلوه وما جيب أن  1)
 .(411/ 24مفاتيح الغيب ) املؤمنني. يسلكه املؤمنون فقال تعاىل: إمنا كان قول 

 . ژ  جث مث يتمت  ىتژ يف النسخة )ب( قوله تعاىل: ( 2)
ِ ﴿(  قوله عز وجل: }٣) قإَسُمواْ ب

َ
ِ ٱ َوأ يإَمَٰنِِهمإ   ّلِلَّ

َ
َد أ جهد اليمني أن حيلف ابهلل، وال حلف    ﴾َجهإ

َمرإ   لَئِنإ   احللف ابهلل، }  فوق
َ
ۖۡ َۡلَخإ   َتُهمإ أ :  ملسو هيلع هللا ىلص{ وذلك أن املنافقني كانوا يقولون لرسول هللا    رُُجنَّ

ابجلهاد جاهدان، فقال  أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن أقمت أقمنا، وإن أمرتنا 
ْۖۡ   تعاىل: }قل{ هلم } ِسُموا ُروفٌَة    { ال حتلفوا، وقد مت الكَلم، مث قال: }   لَّ ُتقإ عإ {    َطاَعة  مَّ

أي: هذه طاعة ابلقول وابللسان دون االعتقاد، وهي معروفة أي: أمر عرف منكم أنكم تكذبون  
. وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل  وتقولون ما ال تفعلون، هذا معىن قول جماهد 

  وأمثل من ميني ابللسان ال يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: لتكن منكم طاعة معروفة. }
َ ٱإِنَّ   َملُونَ   ّلِلَّ  . (56/ 6تفسري البغوي ) { َخبُِۡيۢ بَِما َتعإ

 يف النسخة )ب( األمر بطاعته، ويف النسخة )ج( أنه أمر بطاعته. (  4)
ِطيُعواْ  ﴿  (  5)

َ
َ ٱ قُلإ أ ِطيُعواْ    ّلِلَّ

َ
ۖۡ ٱ َوأ ۖۡ    لرَُّسوَل ِلإُتمإ ا ُح  َما َعلَيإهِ َما ُح َِل وََعلَيإُكم مَّ اْ فَإِنَّ َّوإ فَإِن تََول

ْ  َوَما لََعَ   َتُدوا ََلَٰغُ ٱ إِلَّ    لرَُّسولِ ٱ ِإَون تُِطيُعوهُ َتهإ إُمبِيُ ٱ   ِلإ وإن أطعتموه    .[54﴾ ]النور:  ٥٤ل
  .   النفع عائدان إليكمفيما أيمركم وينهاكم فقد أحرزمت نصيبكم من اهلدى فالضرر يف توليكم و 

 .(515/ 2مدارك التنزيل وحقائق التأويل )
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 . (1)تعاىل أن االهتداء يف طاعته احلادية والستون:
 .(3() 2) إمنا عليه البَلغ املبني  الثانية والستون: 
 .(5() 4) كر الوعد الذي هو من أعظم آايت النبوةذِ  الثالثة والستون: 

ظهوره  والستون:الرابعة   بعد  ذلك  عن  أعرض  من  أن   فذنبه  ،ذكر 
 .(6) أكرب 

والستون: ه  اخلامسة  وإيتاء  )العبادتني:    اتني خصوصية  الصَلة  إقام 

 

(١  )  ﴿  ْ َتُدوا /  12تفسري القرطيب )  جعل االهتداء مقروان بطاعته.  .[54﴾ ]النور:  ِإَون تُِطيُعوهُ َتهإ
296). 

، وذكر أن الهدى في طاعته إلى  ژٺ ٿ ٿژ  في النسخة )ب(" قوله: (   2) 

 ". ژ ڤ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹژ  قوله: 

ْ  َوَما لََعَ  ﴿  (2) َتُدوا ََلَٰغُ ٱ إِلَّ    لرَُّسولِ ٱ ِإَون تُِطيُعوهُ َتهإ إُمبِيُ ٱ   ِلإ أي: تبليغكم    .[54﴾ ]النور:  ل
، بلغ البَلغ املبني، وإمنا الذي حياسبكم  ملسو هيلع هللا ىلص البني الذي ال يبقي ألحد شكا وال شبهة، وقد فعل  

تيسري الكرمي الرمحن    وقد قام بوظيفته. وجيازيكم هو هللا تعاىل، فالرسول ليس له من األمر شيء،  
 . (573)ص: 

 ج( من هذه املسألة وما تَلها مجيعها ساقط.  – يف النسخة )ب (  4)
ُ ٱ وََعَد  ﴿    (5) ِينَ ٱ  ّلِلَّ لَِحَٰتِ ٱ َءاَمُنواْ ِمنُكمإ وََعِملُواْ    َّلَّ َٰ لَِفنَُّهمإ ِِف    لصَّ َتخإ ۡرِض ٱ لَيَسإ

َ َكَما    ۡلإ
لََف ٱ َتخإ ِينَ ٱ   سإ ََِنَّ لَُهمإ دِيَنُهُم    َّلَّ ِي ٱِمن َقبإلِِهمإ َوَۡلَُمك  تََِضَٰ ٱ   َّلَّ ِۢن    رإ نَلَُّهم م  ِ لَُهمإ َوَۡلَُبد 

ُِكوَن ِِب َشيإ  ُبُدونَِِن َل يُشإ ٗنا  َيعإ مإ
َ
ِد َخوإفِِهمإ أ فينا  ":قال     عن الرباء  .[55﴾ ]النور:  ا     ٗ َبعإ

فقد فعل هللا هبم ذلك، ومن كان بعدهم  "  :مقاتل بن حيان وقال    نزلت وحنن يف خوف شديد.
 .(2629-2628/ 8تفسري ابن أيب حامت ) . "من هذه األمة فمكن هلم يف األرض

ِلَك فَأُْولَ ِٓئَك ُهُم (  6) َد ذَ  ِسُقونَ ٱ﴿َوَمن َكَفَر بـَع  فَ   . [55﴾ ]النور: 55ل 
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 . (1) (الزكاة
والستون:  شيء    السادسة  يف كل  الرسول  طاعة  أن  ذكر  سبب    أنه 

 .(2) للرمحة
والستون:  ثَلث  كْ ذِ   السابعة  يف  والعبيد  الصغار  استئذان  حكم  ر 

 .(3) العورات 

 

قِيُمواْ  ﴿ ( 1)
َ
لَوَٰةَ ٱ َوأ ةَ ٱ وََءاتُواْ    لصَّ َكوَٰ ِطيُعواْ    لزَّ

َ
.  [56﴾ ]النور: ٦لََعلَُّكمإ تُرإَحُونَ   لرَُّسوَل ٱ َوأ

خص الصَلة والزكاة ابلذكر، من بني أنواع الطاعات، لفضلها على غريمها، فإن األوىل تدل على  
تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب  .    . والثانية على الشفقة على اخللق تعظيم أمر هللا تعاىل

 . (430/ 18القرآن )علوم 
ِطيُعواْ  ﴿(   2)

َ
وأطيعوا الرسول أي يف كل ما أيمركم  "  .[٥6]النور:    ﴾لََعلَُّكمإ تُرإَحُونَ   لرَُّسوَل ٱ َوأ

رمحته    حصول الرمحة هلم، أي يف الدنيا بتحقيق الوعد الذي من ورتب على ذلك رجاء    وينهاكم. 
 . ( 289/ 18التحرير والتنوير )   ". العلى األمن ويف اآلخرة ابلدرجات  

َها  ﴿  (  ٣) يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ َت   َّلَّ ِينَ ٱ ِذنُكُم    إ َءاَمُنواْ لِيَسإ يإَمَُٰنُكمإ وَ   َّلَّ

َ
ِينَ ٱ َملََكتإ أ ُلُمَ ٱلَمإ َيبإلُُغواْ    َّلَّ   ۡلإ

ةِ   ِن َقبإِل َصلَوَٰ ِۚ م  ََٰث َمرََّٰتّٖ رِ ٱ ِمنُكمإ ثََل َِن    لإَفجإ ِهَۡيةِ ٱ وَِحَي تََضُعوَن ثَِيابَُكم م  َوِمۢن    لظَّ
ِد َصلَوَٰةِ   َرَٰتّٖ لَُّكمإ   لإ ٱ َبعإ َُٰث َعوإ ِۚ ثََل [ أي من العبيد واجلواري والذين مل  58﴾ ]النور:  عَِشآءِ

ثَلث مرات من قبل صَلة الفجر وحني تضعون  (  األحرار    )أي من صبيانكميبلغوا احللم منكم  
ثيابكم من الظهرية ومن بعد صَلة العشاء ثَلث عورات لكم أي هي ثَلث عورات لكم. إشارة  
  إىل علة وجوب االستئذان أبهنن أوقات خيتل فيها التسرت عادة، ويكون النوم فيها مع األهل غالبا. 

 . (404/ 7حماسن التأويل )
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(1) أنه ال جناح عليهم يف غري هذه الثَلث الثامنة والستون:
البالغني  ذِ   التاسعة والستون:  بلغوا حكم    ،الصغارِمن  كر أن حكم  إذا 

 . (2)غريهم
وشرط يف النهي غري    ،الرخصة للنساء الذين ال جيدون نكاحاً   السبعون:
 .(3) متربجات بزينة

 

(١)  ﴿  ِۚ َٰ َبعإضّٖ ُضُكمإ لََعَ فُوَن َعلَيإُكم َبعإ َدُهنَّ  َطوََّٰ لَيإَس َعلَيإُكمإ َوَل َعلَيإِهمإ ُجَناُحۢ َبعإ
  ُ ِ ُ ٱ َكَذَٰلَِك ُيَبي  ُ ٱ وَ   ٓأۡلَيَِٰتِۗ ٱ لَُكُم    ّلِلَّ أي: ليسوا كغريهم،    .[ 58﴾ ]النور:  َعلِيٌم َحِكيم    ّلِلَّ

 . (574تيسري الكرمي الرمحن )ص:    .   فإهنم حيتاج إليهم دائما، فيشق االستئذان منهم يف كل وقت 
بَلََغ  ﴿(   2) َفَُٰل ٱ ِإَوَذا  طإ

َ ُلُمَ ٱ ِمنُكُم    ۡلإ َت   ۡلإ َكَما    إ فَلإيَسإ َت ٱ ِذنُواْ  ِينَ ٱ   َذنَ   إ سإ َقبإلِِهمإ     َّلَّ ِمن 
 ُ ِ ُ ٱَكَذَٰلَِك ُيَبي  ُ ٱ وَ  ۦ  لَُكمإ َءاَيَٰتِهِ  ّلِلَّ   ِمن قـَْبِلِهمْ )    قوله    .[٥9]النور:    ﴾َعلِيٌم َحِكيم    ّلِلَّ

وئ ۇئ  ژ   :أي الذين بلغوا احللم من قبلهم وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم ىف قوله (

  2٧النور:  ژ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ
اآلية واملعىن أن األطفال مأذون هلم يف الدخول بغري إذن إال يف العورات الثَلث فإذا اعتاد األطفال  

وا عن تلك العادة وحتملوا على أن يستأذنوا يف  ذلك مث بلغوا ابالحتَلم أو ابلسن وجب أن يفطم 
  مجيع األوقات كالرجال الكبار الذين مل يعتادوا الدخول عليكم إال إبذن والناس عن هذا غافلون

 .(518/  2مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) .
َِٰعدُ ٱوَ ﴿(   ٣) ََِّٰت ٱ  لن َِسآءِ ٱ ِمَن    لإَقَو َن    لَّ ن يََضعإ

َ
َل يَرإُجوَن نَِكاٗحا فَلَيإَس َعلَيإِهنَّ ُجَناٌح أ

[ القواعد أي العجائز الَليت ال يرجون نكاحا، أي: ال يطمعن يف النكاح  60﴾ ]النور:  ثَِياَبُهنَّ  
ثياهبن، بشرط   اجلناح عنهن يف وضع  برفع  إليهن يرخص هلن  الرجال  السن وعدم حاجة  لكرب 

َن ثَِياَبُهنَّ  )وأظهر األقوال يف قوله:    .  زينة كوهنن غري متربجات ب ن يََضعإ
َ
، أنه وضع ما يكون  (أ

أضواء البيان يف إيضاح    فوق اخلمار والقميص من اجلَلبيب، اليت تكون فوق اخلمار والثياب. 
 . (248/ 6القرآن ابلقرآن )
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .(1) ذكر أن ترك ذلك أفضل  احلادية والسبعون: 
 . (2) ذكر الرخصة لألعمى ومن معه  الثانية والسبعون:
خبَلف ما عليه   ،أو أشتااتً   الرخصة يف األكل مجيعاً   الثالثة والسبعون:

 .(3) أهل اجلاهلية

 

ن  ﴿  (  ١)
َ
َِجَٰتِۢ بِزِيَنةّٖ  َوأ َ ُمَتَۡب  َُّهنَّ  وَ َغۡيإ َن َخۡيإ  ل فِفإ َتعإ ُ ٱ يَسإ   . [60﴾ ]النور:  َسِميٌع َعلِيم    ّلِلَّ

واستعفافهن عن وضع ثياهبن مع كرب سنهن وانقطاع طمعهن يف التزويج، وكوهنن غري متربجات  
هلن.  الكرمية:    بزينة خري  اآلية  هذه  وعَل يف  ژ   ڃ ڃ چ چژ فقوله جل 

املرأة اليت فيها مجال وهلا طمع يف النكاح، ال يرخص هلا يف  ، دليل واضح على أن   6٠النور:  
أضواء البيان يف إيضاح    وضع شيء من ثياهبا وال اإلخَلل بشيء من التسرت حبضرة األجانب.

 . (248/ 6القرآن ابلقرآن )
َمَٰ ٱ لَّيإَس لََعَ (  ﴿2) عإ

َ َرجِ ٱ َحَرج  َوَل لََعَ  ۡلإ عإ
َ إَمرِيِض ٱ َحَرج  َوَل لََعَ  ۡلإ َٰٓ   ل َحَرج  َوَل لََعَ

وإ ُبُيوِت  
َ
َهَٰتُِكمإ أ مَّ

ُ
وإ ُبُيوِت أ

َ
وإ ُبُيوِت َءابَآئُِكمإ أ

َ
ُكلُواْ ِمۢن ُبُيوتُِكمإ أ

إ
ن تَأ

َ
نُفِسُكمإ أ

َ
أ

 َٰ َخَو
َ
أ ُبُيوِت  وإ 

َ
أ َٰنُِكمإ  َو تِكُ   تُِكمإ إِخإ َعمََّٰ ُبُيوِت  وإ 

َ
أ َمَِٰمُكمإ  عإ

َ
أ ُبُيوِت  وإ 

َ
ُبُيوِت  أ وإ 

َ
أ مإ 

َفاَِتَهُ  ُتم مَّ وإ َما َملَكإ
َ
وإ ُبُيوِت َخََٰلَٰتُِكمإ أ

َ
َٰلُِكمإ أ َو خإ

َ
وإ َصِديقُِكمإ     ٓۥ أ

َ
  .[6١]النور:    ﴾أ

مناسبة هذه اآلية ملا قبلها: أن هللا سبحانه، ملا ذكر أن للمماليك والصبيان الدخول يف البيوت  
من أهل البيت .. ذكر هنا أنه ال حرج على أهل  يف غري العورات الثَلث بَل استئذان، وال إذن  

،  - ملسو هيلع هللا ىلص -هذه األعذار الثَلثة، يف تركهم للجهاد وما يشبهه، وذلك يستلزم عدم االستئذان منه 
فلهم القعود من غري استئذان، وال إذن كما ال حرج عمن ذكروا بعدهم يف األكل، من البيوت  

 .(419/  19والرحيان يف روايب علوم القرآن )تفسري حدائق الروح  املذكورة يف اآلية.
َتاٗتا   ﴿   (٣) شإ

َ
وإ أ

َ
أ ََجِيًعا  ُكلُواْ 

إ
ن تَأ

َ
 :") عن قتادة  .[61﴾ ]النور:  لَيإَس َعلَيإُكمإ ُجَناٌح أ

َتاٗتا   شإ
َ
وإ أ

َ
ُكلُواْ ََجِيًعا أ

إ
ن تَأ

َ
كان احلي من بين كنانة بن خزمية يرى  (  لَيإَس َعلَيإُكمإ ُجَناٌح أ

زاة عليه أن أيكل وحده يف اجلاهلية، حىت إن كان الرجل ليسوق الذود احلفل وهو  أحدهم أن خم



 

 

 

69 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 .(1)ذكر السَلم إذا دخل اإلنسان بيته  الرابعة والسبعون:
سوله وفعلوا ما  ر الذين آمنوا ابهلل و   ني ذكر أن املؤمن  اخلامسة والسبعون:

 .(2) ذكر 

 

جائع حىت جيد من يؤاكله ويشاربه وكان الرجل يتخذ اخليال إىل جنبه إذا مل جيد من يؤاكله ويشاربه  
َتاٗتا  )  فأنزل هللا شإ

َ
وإ أ

َ
ُكلُواْ ََجِيًعا أ

إ
ن تَأ

َ
ذلك جائز، أكل  فكل  (  لَيإَس َعلَيإُكمإ ُجَناٌح أ

أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج، ال نفي للفضيلة وإال    أهل البيت الواحد مجيعا،
 (2649/ 8حمققا ) - فاألفضل االجتماع على الطعام. تفسري ابن أيب حامت 

 . (575تيسري الكرمي الرمحن )ص:  
ِنإ ِعنِد    وٗتا فَإَِذا َدَخلإُتم ُبُي ﴿  (  ١) نُفِسُكمإ ََتِيَّٗة م 

َ
َٰٓ أ ِ ٱ فََسل ُِمواْ لََعَ َِبٗة  َكَذَٰلَِك    ّلِلَّ ُمَبََٰرَكٗة َطي 

  ُ ِ ُ ٱ ُيَبي  قِلُونَ   ٓأۡلَيَٰتِ ٱ لَُكُم    ّلِلَّ   أحدها: فيها ثَلثة أقوال:    .[61﴾ ]النور:  ٦١لََعلَُّكمإ َتعإ
  فيها.هنا املساجد، فسلِ موا على َمْن  أ  والثاين:  أهنا بيوت أنفسكم، فسلِ موا على أهاليكم وعيالكم.

ابلعموم يف البيوت    . والقولعليهم بيوت الغري، فاملعىن: ِإذا دخلتم بيوت غريكم فسلِ موا    والثالث:
، وال دليل على التخصيص، وأطلق القول ليدخل حتت هذا العموم كل بيت كان  هو الصحيح
م بيوات( ومل خيصص من ذلك بيتا دون بيت،  ألن هللا جل ثناؤه قال: )فإذا دخلت. للغري أو لنفسه

نُفِسُكمإ    ﴿وقال:  
َ
َٰٓ أ ﴾ يعين: بعضكم على بعض، فكان معلوما إذ مل خيصص  فََسل ُِمواْ لََعَ

أنه معين به مجيعها، مساجدها وغري مساجدها. ومعىن   البيوت دون بعض،  ذلك على بعض 
نُفِسُكمإ    ﴿قوله:  

َ
َٰٓ أ .  29النساء:  ژ   ڃ چ چژ ﴾  نظري قوله:  فََسل ُِمواْ لََعَ

( التفسري  علم  يف  املسري  و (309/  3زاد   ،( القرطيب  )و ،  ( 12/318تفسري  البيان  /  19جامع 
 . والشيخ ذكر أحد معانيها الداخلة يف اآلية ألمهيته وتنويها عليه .(227

َما  (  ﴿2) ِمُنونَ ٱ إِنَّ إُمؤإ ِينَ ٱ   ل ِ   َّلَّ ب ِ ٱ َءاَمُنواْ  َمَعهُ   ۦ َورَُسوِلِ   ّلِلَّ ََكنُواْ  َّمإ    ۥ ِإَوَذا  ل َجاِمعّٖ  رّٖ  مإ
َ
أ  َٰٓ لََعَ

َت  َٰ يَسإ َهُبواْ َحَّتَّ ِينَ ٱ ِذنُوهُ  إِنَّ   إ يَذإ َت  َّلَّ َٰٓئَِك   إ يَسإ ْولَ
ُ
ِينَ ٱ ِذنُونََك أ ِ  َّلَّ ِمُنوَن ب ِ ٱيُؤإ   ۦ  َورَُسوِلِ  ّلِلَّ

أمر ذي ابل جيتمع  هذا تعليم أدب من آداب اإلسَلم، واألمر اجلامع كل ما    .[62﴾ ]النور:  
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 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 .(1) أمره إذا استأذنوه أن أيذن ملن شاء منهم   السادسة والسبعون:
 .(2) أمره ابالستغفار هلم السابعة والسبعون:
ال جيعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم  ن  هنيه أ  الثامنة والسبعون: 

 .(3) بعضاً 

 * * *  
 

العيدان، ويقال: كل طاعة جيتمع عليها  و ، وقد قيل: إنه اجلهاد، ويقال: هو اجلمعة  ونعليه املسلم
 . (3/553تفسري السمعاين ) مع اإلمام.  املسلمون

َت ٱ   إَِذا فَ ﴿(   ١) ِمنإُهمإ    َذنُوكَ   إ سإ ل َِمن ِشئإَت  َذن 
إ
فَأ نِِهمإ 

إ
َشأ ِض  ]النور:  ِِلَعإ فأذن ملن    .[62﴾ 

تفسري لباب التأويل  .   إن شئت فَل تذنوشئت منهم أي يف االنصراف واملعىن إن شئت فأذن  
 . (307/ 3يف معاين التنزيل )

فِرإ ٱوَ ﴿(   2) َتغإ َ  ٱ لَُهُم    سإ َ ٱ إِنَّ    ّلِلَّ واستغفر هلم هللا أي إن رأيت    .[62﴾ ]النور:  َغُفور  رَِّحيم    ّلِلَّ
/  3تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل ).  إن هللا غفور رحيم اجلماعة،  هلم عذرا يف اخلروج عن  

307). 
ُدََعَٓء  ﴿(   ٣) ََتإَعلُواْ  لَُم    لرَُّسولِ ٱ لَّ  َيعإ قَدإ  ٗضا   َبعإ ِضُكم  َبعإ َكُدََعٓءِ  ُ ٱبَيإَنُكمإ  ِينَ ٱ   ّلِلَّ   َّلَّ

َذرِ   فَلإَيحإ لَِواٗذا   ِمنُكمإ  ِينَ ٱ يَتََسلَّلُوَن  ِ   َّلَّ رِه مإ
َ
أ َعنإ  وإ    ۦٓ ُُيَالُِفوَن 

َ
أ فِتإَنٌة  تُِصيَبُهمإ  ن 

َ
أ

ِۡلمٌ 
َ
أنه هني من هللا عن    أحدها: :  والاآلية. فيه ثَلثة أق   .[63﴾ ]النور:  ٦٣يُِصيَبُهمإ َعَذاٌب أ

  الثاين: ألن دعاءه يوجب العقوبة وليس كدعاء غريه .    ؛إبسخاطه  ملسو هيلع هللا ىلصالتعرض لدعاء رسول هللا  
اي نيب   هللا،أنه هني من هللا عن دعاء رسول هللا ابلغلظة واجلفاء َوْلَيدُْع ابخلضوع والتذلل: اي رسول  

 هللا. وهو أشهرها. 
كما   إِلبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه هلم إىل اجلهاد وال يتأخرون أنه هني من هللا عن ا الثالث: 

وكلها داخلة يف معىن اآلية. وهللا    (128/  4النكت والعيون )  .يتأخر بعضهم عن إجابة بعض
   أعلم.



 

 

 

71 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 اخلامتة 
تكمل   وكرمه  جوده  وبفضل  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

به عليه من إمتام هذا البحث، وإخراجه   احلسنات، أمحده سبحانه على ما منه 
 وإبرازه. 

 ويف هناية هذا البحث أذكر أهم نتائج البحث اليت توصلت إليها:
املخطوط  .1 هذه  "النسخة كاملة    ة هي أن  النورملؤلف:    " مسائل من سورة 

، وهذه ما مييزه عن املخطوطات اليت  للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
 بينته تفصيًَل يف وصف املخطوط.مت نشرها من قبل، وقد 

أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ضليع الفهم يف التفسري، متوقد الذهن يف   .2
 استنباط األحكام، واستخراج اللطائف.

يما ذكره من  أن فقه الشيخ حممد بن عبد الوهاب، واختياراته التفسريية، ظهرت ف  .3
 املسائل املختصرة. 

 االختصار؛ ألنه يرى يف ذلك النفع للعامة. أن الشيخ رمحه هللا كان يتعمد   .4
سورة النور؛ ملا رأى فيها من    اختار  اهتمام الشيخ ابلدعوة إىل هللا حيث .5

صَلح جمتمعي، وإحياء ملصاحل الفرد واجملتمع، وصون األعراض، وحفظ  
 النسل، وغري ذلك. 

 أن املوضوع العام لسورة النور حفظ العرض. .6
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

 التوصيات: 
أكرب   بعناية  الباحثني  ملؤلفاتأوصي  املخطوطات  اجملدد    بتحقيق  اإلمام 

اليت مل خترج بعد مثل:" خمتصر تفسري ابن كثري"، وغريها، حممد بن عبد الوهاب  
ابالهتمام ابملخطوطات املطبوعة واملقارنة بني ما يوجد منها؛ كما أصي أيًضا  

 الحتمال نقص بعضها.
 

 * * * 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 واملراجع املصادر 
هـ(، احملقق:  911اإلتقان يف علوم القرآن املؤلف: جَلل الدين السيوطي )املتوىف:   -1

 م. 1974  -هـ1394حممد أبو الفضل إبراهيم الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  
آاثر الشيخ حممد بن عبد الوهاب املؤلف: أمحد حممد الضبيب، الناشر: دار املريخ  -2

 . م1982  - هـ 1402الرايض ، الطبعة: 
القرآن   -3 املعافري   أحكام  العريب  بن  بكر  أبو  هللا  عبد  بن  حممد  القاضي  املؤلف: 

أصوله وخرج أحاديثه وعلهق عليه: حممد  هراجع، هـ(543االشبيلي املالكي )املتوىف: 
القادر عطا العلمية، بريوت  ،    عبد  الكتب  الثالثة،  ،  لبنان  –الناشر: دار  الطبعة: 

 . م2003 - هـ  1424
)املتوىف:  -4 احلنفي  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أمحد  املؤلف:  القرآن  أحكام 

العريب  370 الرتاث  إحياء  دار  الناشر:  القمحاوي،  صادق  حممد  احملقق:   –هـ(، 
 هـ. 1405بريوت، 

احملقق: ،  بن بدر الدين البلباين الدمشقي اخلزرجي احلنبلي  املختصرات: حممدأخصر   -5
الناشر: دار الركائز  ،  العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى  د. عبد العزيز بن عدانن

اململكة العربية    -الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرايض    -للنشر والتوزيع  
   .م2017 - هـ 1438الطبعة: األوىل، ، السعودية

إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي املؤلف: أبو السعود حممد بن حممد بن  -6
 د.ط. بريوت.  –هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 982فى )املتوىف: مصط

)املتوىف:   -7 العثيمني  املؤلف: حممد بن صاحل  التفسري  الناشر:  1421أصول يف  هـ(، 
 م. 2001 - هـ  1422املكتبة اإلسَلمية، الطبعة: األوىل، 

د املختار اجلكين أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن املؤلف : حممد األمني بن حمم -8
  : )املتوىف  التوزيع 1393الشنقيطي  و  النشر  و  للطباعة  الفكر  دار   : الناشر  هـ(، 

 م. 1995  -هـ  1415لبنان -بريوت 
ملؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،  ا،  التفسري البسيط  -9

( رسالة دكتوراة  15احملقق: أصل حتقيقه يف ) ،  هـ(468النيسابوري، الشافعي )املتوىف:  
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

،  جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه
الطبعة:  ،    جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسَلمية   - الناشر: عمادة البحث العلمي  

 ه  1430األوىل، 
أبو احلسن علي بن    اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلَلف املؤلف: عَلء الدين -10

ْرداوي )املتوىف:  
َ
حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن ،  هـ(  885سليمان بن أمحد امل

الفتاح حممد احللو  -الرتكي   والنشر والتوزيع ،  الدكتور عبد  للطباعة  الناشر: هجر 
 م  1995 - هـ  1415الطبعة: األوىل، ، مجهورية مصر العربية - واإلعَلن، القاهرة 

املؤلفاحبر   -11 السمرقندي لعلوم  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  بن  نصر  الليث  أبو   :
 . هـ(373)املتوىف: 

التحرير والتنوير )حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد(  -12
هـ(، الناشر :  1393  املتوىف:حممد الطاهر بن حممد بن عاشور التونسي )  املؤلف:

 هـ. 1984تونس،   – شر الدار التونسية للن
: مجال الدين أبو الكرمي( املؤلفتذكرة األريب يف تفسري الغريب )غريب القرآن   -13

حتقيق: طارق فتحي  ، هـ(597الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: 
  - هـ  1425الطبعة: األوىل،  ،  لبنان   –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  ،  السيد

 . م2004
املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا،   التسهيل لعلوم التنزيل -14

)املتوىف:   الغرانطي  الكليب  اخلالدي ،  هـ( 741ابن جزي  عبد هللا  الدكتور  ،  احملقق: 
 . هـ1416 -الطبعة: األوىل  ، بريوت –الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم  

أبو   -15 املؤلف:  العظيم  القرآن  الدمشقي  تفسري  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء 
هـ(، احملقق: سامي بن حممد سَلمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،  774)املتوىف:  

 م. 1999 -هـ  1420الطبعة: الثانية 
ملؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن  ا   تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت   -16

احملقق:  ، هـ(327، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف:  إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي



 

 

 

75 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

،  اململكة العربية السعودية  - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ،  أسعد حممد الطيب
 .ه1419 - الطبعة: الثالثة 

املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن للسمعاين     تفسري القرآن -17
احملقق: ايسر  ، هـ(489نفي مث الشافعي )املتوىف: السمعاين التميمي احل ي أمحد املروز 

غنيم بن  عباس  بن  وغنيم  إبراهيم  الرايض  ،  بن  الوطن،  دار  ،  السعودية  – الناشر: 
 . م1997 - هـ1418الطبعة: األوىل، 

املؤلف: الشيخ العَلمة حممد     فسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآنت -18
إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم  ، وي اهلرري الشافعياألمني بن عبد هللا األرمي العل
الطبعة:  ،  لبنان  –الناشر: دار طوق النجاة، بريوت  ،  حممد علي بن حسني مهدي 

 . م2001 -هـ  1421األوىل، 
النور   -19 العثيمنيا  تفسري سورة  بن صاحل  مؤلفات فضيلة  ،    ملؤلف: حممد  سلسلة 

بن  132الشيخ   الشيخ  مؤسسة  إصدارات  من  األوىل  ،  الطبعة  اخلريية،  عثيمني 
 ه. 1436

املؤلف: أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي     تفسري مقاتل بن سليمان -20
الناشر: دار إحياء الرتاث ،  احملقق: عبد هللا حممود شحاته ،  هـ(150)املتوىف:    يالبلخ
 .ه1423  -الطبعة: األوىل ، بريوت –
 االسَلم حممد بن عبد الوهاب املؤلف:تيسري العزيز الوهاب يف سرية شيخ   -21

 .عبد احملسن بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل الشيخ
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان املؤلف: عبد الرمحن بن انصر بن عبد   -22

)املتوىف:   السعدي  مؤسسة  1376هللا  الناشر:  اللوحيق،  الرمحن  عبد  احملقق:  هـ(، 
 م. 2000-هـ 1420الرسالة، الطبعة: األوىل 

هـ( حتقيق:  310: حممد بن جرير الطربي )ت:  القرآن املؤلفجامع البيان يف تويل   -23
 م. 2000 - هـ  1420أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

: حممد بن إمساعيل البخاري، احملقق: البخاري( املؤلفاجلامع الصحيح )صحيح   -24
 هـ. 1422طوق النجاة، الطبعة: األوىل، حممد زهري الناصر، الناشر: دار  
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أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  -25 القرآن املؤلف  اجلامع ألحكام 
)املتوىف: دار  671القرطيب   : الناشر  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  هـ(، 
 م.1964  -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية ،  –الكتب املصرية 

علم التفسري ملؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي زاد املسري يف   -26
بريوت،    –هـ( احملقق: عبد الرزاق املهدي، الناشر: دار الكتاب العريب  597)املتوىف:  

 هـ. 1422  -الطبعة: األوىل 
املؤلف: مشس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي    ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  -27

  1413الطبعة: األوىل،  ،  الناشر: دار العبيكان،  هـ(772)املتوىف:    املصري احلنبلي
 م  1993  -هـ 

املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: ،  شرح املمتع على زاد املستقنعال -28
 . هـ1428 -  1422الطبعة: األوىل، ، دار النشر: دار ابن اجلوزي ، هـ( 1421

عبدهللا الصاحل العثيمني،    املؤلف: لدكتورالشيخ حممد بن عبدالوهاب حياته وفكره،   -29
 م. 1993الرايض،  -دار العلوم ، اململكة العربية السعودية

املؤلف عبدهللا بن عبدالرمحن آل بسام، دار العاصمة    علماء جند خَلل مثانية قرون. -30
 ه. 1419ية الرايض، الطبعة الثان -، اململكة العربية السعودية

هـ(، الناشر: دار ابن  1250فتح القدير املؤلف: حممد بن علي الشوكاين )املتوىف:  -31
 هـ. 1414 - دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  - كثري، دار الكلم الطيب 

: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو القرآن املؤلفالكشف والبيان عن تفسري   -32
مراجعة وتدقيق:  ،  مام أيب حممد بن عاشور حتقيق: اإل،  هـ(427إسحاق )املتوىف:  

الطبعة:  ، لبنان  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ، األستاذ نظري الساعدي 
 . م2002 - ، هـ 1422األوىل 

: عَلء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن  التنزيل املؤلفلباب التأويل يف معاين   -33
احملقق: تصحيح حممد  ،  هـ( 741ملتوىف:  عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف ابخلازن )ا

 . هـ1415 - الطبعة: األوىل ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، علي شاهني
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

هـ(،  1332حماسن التأويل املؤلف: حممد مجال الدين بن حممد القامسي )املتوىف:   -34
العلمية   الكتب  الناشر: دار  الطبعة:  بريوت،    –احملقق: حممد ابسل عيون السود، 

 هـ. 1418 -األوىل 
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املؤلف: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن   -35

ه(، حتقيق: عبد السَلم عبد الشايف حممد، 542عطية األندلسي احملاريب )املتوىف:  
 هـ.1422 - بريوت، الطبعة: األوىل  –  الناشر: دار الكتب العلمية

املؤلف: أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود      لتأويلمدارك التنزيل وحقائق ا -36
،  حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ،  هـ(710حافظ الدين النسفي )املتوىف:  

الطبعة:  ،  الناشر: دار الكلم الطيب، بريوت،  راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مستو
 . م1998 -هـ  1419األوىل، 

املؤلف : أبو  ،  العبادات واملعامَلت واالعتقادات  مراتب اإلمجاع يف   مراتب اإلمجاع -37
،  هـ(456حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف :  

     ت.بريو  –الناشر : دار الكتب العلمية 
املسند الصحيح )صحيح مسلم( املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  -38

حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب هـ(، احملقق:  261)املتوىف:  
 بريوت. د.ط.  –
املؤلف : حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود     معامل التنزيل يف تفسري القرآن   -39

احملقق: حققه وخرج أحاديثه  ،  هـ(510بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف :  
الناشر: دار  ،  سليمان مسلم احلرش  - ة ضمريية  عثمان مجع  -حممد عبد هللا النمر  
 . م 1997  -هـ 1417الطبعة: الرابعة، ، طيبة للنشر والتوزيع

القرآن   -40 املؤلفمعاين  )املتوىف:   :وإعرابه  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  بن  إبراهيم 
 م. 1988  -هـ 1408بريوت، الطبعة األوىل  – هـ( عامل الكتب 311
منشورات دار    ، محد اجلاسر  تليف:   السعودي ة،املعجم اجلغرايف للبَلد العربي ة   -41

 .الرايض -اململكة العربية السعودية  . اليمامة للبحث والرتمجة والنشر
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 حتقيق وتعليق   -رمحه هللا- مسائل من سورة النور، للشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 د. فهد فرج أمحد الرفاعي اجلهن 

: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي  املغين املؤلف -42
القاهرة،  620 :ت)  احلنبلي مكتبة  الناشر:  النشر:  هـ(،  اتريخ  بدون،  الطبعة: 
 م. 1968  -هـ 1388

مفاتيح الغيب )التفسري الكبري( املؤلف: فخر الدين حممد بن عمر الرازي )املتوىف:  -43
 هـ. 1420  -بريوت الطبعة: الثالثة  -هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 606

املؤلف: موفق الدين ،  تعاىل بن حنبل الشيباين رمحه هللا  ااملقنع يف فقه اإلمام أمحد   -44
قدم له  ،  هـ(   620أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي )املتوىف:  

القادر األرانؤوط حققه وعلق عليه: حممود األرانؤوط، ايسني  ،  وترجم ملؤلفه: عبد 
، اململكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ، حممود اخلطيب

 . م2000  -هـ 1421لطبعة: األوىل، ا
السعودية   -45 العربية  وأرقام    -اململكة  اجليولوجية  املؤلف:    – حقائق  املساحة  هيئة 

 م 2012-ه1433األوىل   الطبعة:، جدة -اململكة العربية السعودية ،السعودية
املؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط     نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور -46

الناشر: دار الكتاب اإلسَلمي،  ،  هـ(885يب بكر البقاعي )املتوىف:  بن علي بن أ
 .القاهرة

املاوردي )املتوىف:  والعيون املؤلفالنكت   -47 أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب   :
  - هـ(، احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية  450
 لبنان. د.ط.  -بريوت 

 * * * 
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 : دراسة نقدية اإلشكال الوارد في أحاديث ذم البنيان

يد.    ُمَحّمد بن عبدهللا بن َراشد آل ُمعَّدِّ

 أصول الدين  كلية – السنة وعلومهاقسم 
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   هـ  1442 / 6 / 18: تاريخ قبول البحث   هـ  1442  /2  /19: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
يف   ن      بلن      دعض بل    يف ه    لب بلدر    ا شكبل    ي بد     عاد بل    ل                  ن       تتناول    

بألحاش   ا بل  ه   ي    مُّي  ا يان بلدنُّ  اابل وعل  صا وهد   ن  م    احدال وعابص    ا  ن    ا ب    ن  يف  ن  ا  
ت د  نم  ش و ُّي  عحاش اُ  هله بألحاش ا   ا لو بخل؛  ٍُّت وحنوه ال  ُثاب  نُّال  ل     ُؤ 

يف ه    لب  بل   وبكش  بألحاش    ا تم كل       مم؛ ي   ا  ؤو      ش     و ُّي بلدنُّ   ااب؛  بلدن   ا ل وعابص بلن   ي
 يل    شكبلي   بد عاد بل اه  مُّيا تب وضوعل وشكبل
 . نُّني بلن    نم ب نيج باللت  بئي بلتر تب تم  منهج البحث: 

الب لتائج    ل  ن عمهيا:    ت خنص:ثحنتائج  بألحاش ا  علا  ح  ن  يف هلب بلدرا إىل 
(  7و)  ل -  نيما ح  ا خدابل وعلس كضي للا -ح  ثااب  بله   د ظاه ها  نم يا بلدنُّااب

ج ب  غري    ضعُّف  -ح  ا ب ن   عوش -عحاش ا ضعُّ ي ضع ا   نجربب ل وح  ا وبح 
لإلجنداك  م  ا ل  بل   تدنغ ؛  يا  عحاش ا10)كولي    ب  ُّاابدنعحاش ا  ع ا  (  بل بلي  ل  بألحاش ا 

بلدنُّااب )م   نم  ش و ُّي  وبح 5دنغت  ح  ا   عحاش ال  ح  نيا  ب ن  م -(    -ح  ا 
للبتا لع -وآخ  ح ن   لغ-ح  ا  واثلا ح ُن  ضعُّ ااب  -ح  ا انم -ريهل  ل وح  ثااب 

بلدنُّااب يف    بكش يف تدّين ثدوت بللا بلو ل وما  -ح  ا حدي ولوب ل وح  ا  عاي-ضع ا   نجربب  
بلندو ي إلُّال    اوعلص ل  بل ني  بلدنا ل وتطاود ال حاجي  مُّا خُّال  وتداهي يف  حممود  نم  اوااب 

عابص بألحاش ا بل بلي  نم إمث بلداينل عو ح  الا  تدّي   ل وللكوهلب  ا جا  يف ح  ا علس 
مُّما  دين وبخلُن   مُّا  دالغي   ن بألج   بلن  ي؛ حممولي  نم  ا وااب  ا  اوااب  ع ص   ل  وخُّالف يف 

عابص بلتول  يف بلدنُّااب وتع ش   بم ال وورب   احتا  ل و  ثاب     ك بحلاجي عو حنوها ميو  أجوك  
م    ُع ن لوع  ن بلدنُّااب يف حاد  خص   خص آلخ ل  ضا طا بحلاجيل وهلب خيتنف  ن  

و نيا    لونيا   يف بأل وك  عابص خري بهل   ه   بلني و إل بما ل ويف حاد آخ   داحا  ولائغا ل  
 عُّ   ن  ن   عن   عنا إال ومق حاجتال وحاجي عهل  ُّتال    ح نا وطُّدال ميو  بلدنا ل م

 . بلتعنفل وبلتداهي
 

 . ب  عنل بلن  يل  ُّتا  ل  ن ق ل  دينل  وهدل  نا    ل مم  : الكلمات املفتاحية 



 

 

 The problem Contained in Prophetic Tradition that Disparaged building 

 - a critical study – 

 

Dr. Mohammed bin Abdullah bin Rashed Almoddi 

department of Sunnah and its Sciences - College of Theology 

Al Imam Mohammad Ibin Saud Islamic university 
 
Abstract:  

The researcher studied the confusion that may occur among 
some when looking at the tradition in which building houses is 
disparaged. It is something bad for its owner. These traditions say 
that what a Muslim spends on building a house and the like is not 
rewarded for it, rather it may be charged. These Traditions are 
matched by other traditions that indicate the legitimacy of the 
building because the Prophet (PBUH) built it. It confirms the 
legitimacy of the building. The researcher studied the Traditions on 
this topic and studied the apparent confusion in them critically.  
Research Methodology: The researcher relied on the inductive critical 
analytical approach. 
Results: This research reached many results. The most important of which are: 
there is only two authentic traditions in which building houses is disparaged, the 
first one is narrated by Khabbab, the second by Anas may Allah be pleased with 
them. And (7) weak Traditions could be treated and only one Tradition narrated 
by Ibn Masaud which is strongly weak could not be treated. 
The studied Traditions disparaging building houses reached (10) Traditions, 
while the Traditions indicating the legitimacy of building reached (5) Traditions, 
of which one Tradition – the Tradition of Ibn Omar – and one other fair by itself 
– the Tradition of Saad – and third one fair by external considerations, (2) weak 
Traditions could be treated – Happa and Sawa’ Tradition, moaz Tradition – also 
the disparaging mentioned in the prophetic Traditions is have authenticated, but 
it is only when the building is in order to show off, not needed extent, that is 
what mentioned in Anas Tradition. Also, The research shows that the tradition 
which disparaged building, depriving the builder of the reward is only when the 
building is to show off, but when the building is as needed 
It is rewardedSo, extending in the building is according to the need, which is 
different from one man to another. That means a kind of building in the case of 
one person may be considered extravagant, and in another case it is permissible. 
The best of guidance is the guidance of the Prophet (PBUH) in all matters, 
building is one of them. His build was only according to his needs, and the needs 
of his household, along with his goodness. So, he is far from being arrogant and 
proud. 
 
key words: Building, built, waste, build, house, housing, problem, 
Expense. 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 املقدمة
بأللدُّا  وب  لنّيل   بلعا ّيل وبلصال  وبل الا  نم ع  ف  بحلم  هلل كب 

ل و ن لاك  نم هنجا وب ت م عث ه إىل  لدُّنا حممٍ ل و نم آلا و ردا عمجعّي 
   : . ع ا  ع  وا بل  ن

  ل وبل ماع  نيا ن لني ب صط م   بللبن   بلعن ايت طالب  و مإابن  ن عول
بل ماع و وكه  علوبع  يلك   لمبختنف  يا       و ن  مُّيا؛  توجُّا  ا     ُشعل 

ل خصو ا  يف هله بألز ني بله   ع   ميمال عو  ت ا    ن بلع ود ب  بش  نا
بلطعواب  مبختنف  عحاش ثيا  يف  وبلطعن  بلندو يل  بل ني  يف  بل  ح  مُّيا    وث  

 وبد عاالت.
  كشن  ت جيوش بلعنما    ميا  وح  ثا  يف بل ماع  ن بل ني بلندو يل و و   تنون 

بألحاش ال   ت ش  نم  عض  بله     يف    م ي ت بد عاالت  ب صن ات 
 نل   ك بدلالال و رب   ولا ب توبلُّيل إىل  ص ان   شعل بحل  ا وخمتن ال  

؛ إ ا  نم  ابلتألُّف مُّو   ت بحلاجي  الي لنعتا ي يف هلب بلدابلل و ازبلبحلايل
 .عخ ىل عو ضمن  صن ات وبلتخصُّص لدُّل بدم بش

مي   م ب  ن       وال  ش   ُ   عحاش انم  ع ا يا  مُّتو ف  ميميال  عل  نُّا 
و  ع ف  عناهال   ل  م مبا  يف  وبال تداه  ا    يف  و ل  باللتداس  هلب  و وع  ثل 

  إابص   )ب عنمي:   اد  بال تال  وبالختداكل  ل  ن ع  زهاظاه  لا ِحَع     ب  ن  نب  
 ها مل  بلتشعاد بلنص ال  عين  طاللال ووجوش بلنصوص بله  ُ تشعل ظاه

نو للا تعاىل  ا     ا؛ لُّد    ا هو ع     صوش  و بل وإّنص        يف بلعتاب وبل ني  َ 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

  معي  للا    ؛  لنعنما  ع وبه   ن بجلياشرن  ا يف بلص وكلو ُّ ن يف بلن وسلوميتَ 
 ( 1) ت(هبا شكجا

  نك هلب بلداب  ن    وااب لزب ا   نم عهل بلعن ل و ن عويت ح ا   نا عابو 
ل و  م   ا        يف    بل لود دّين  ا ع عل  ن ح  ا    بجلياشل وعاب

تُ  بله     بألحاش ا  جبم   ويلك  وبح ل  ش  بألمياال  يف  وض   و ُّااب عل 
مُّيا     م  شَ مث    دوهلا  ن   شوشهال   بل و   خالد   نبد عاد  ايت  بمج  

و و  بألخ ىل  خالد  بألحاش ا  يلك  ن  وهبلب  ُ م    ُّااب  بلعن ل  عهل  ع وبد 
 اد بد اا عمح :)بحل  ا إيب مل جتم   ل  ل وُتصااب بل ني وُُت ظو ُزبد  بد عاد

   (2) ا  عضا (   عضُ ط  ا مل ت يمال بحل  ا    نِ 
بل ُّ  و  ب ن  ولال ا :)  اد  للا    ص نق وال ا  عضا  عضا ل  نم  ن  ُ   مصنوبت 

هو يف بألمياال ال مُّما    ا ا لدعض ماالختالف وبد عاد وبال تداه إّنص و شي   عضُ 
ّي   تُّا  ن بلعالال وبلوبجب  نم ول  ؤ ن عاب َ ِعَل  ا ع عل  نُّا  خ ج  ن   

   ( 3) (    نُّ موق ول ي   ن  ٍ   و عن  عابص   إىل ع  ق  ائلل 
بد عاد بلل              كبلي لي  يف هلب بجملاد  عُ   كع ت عاب     نم يلك  و نا   

حُّنما   بلناس؛  مُّيا   ن   عض  بله   ي   بألحاش ا  يف  بلدنا     يان ن   
وحنوه ال     ا  ن  ا ب  ن  يف  نا   ُّتٍ   وعابص   لا وهد   نم  احدااابل وعلص لدنُّبو 
بلدنا ل    ؛ ثاب  نُّال  ل     ُؤبخل ُ  وهلب   ا نا عحاش ا ت د  نم  ش و ُّي 

 

 (.223)ص لنمعنمي  ل( بأللوبك بلعا  ي1)
 (. 2/212) ل لنخطُّب بلدغ بش  ( بجلا   ألخالق بل بو  وآشبب بل ا  2)
 (.2/271)  ل ال ن بل ُّ  (   تاح شبك بل عاش 3)
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بلني عابص  للب    عو  بلدنُّااب؛  يا  ؤو   ش و ُّي  مج    مم؛   ز ت  نم 
مُّيال    بل اه  عاد  بد   وشكبليبألحاش ا بلوبكش  يف هلب ب وضوعل وشكبلتيا  

   :        بلدرا هلب و نولتُ 
 "-نقدية دراسة  -اإلشكال الوارد يف أحاديث ذّم البنيان "

 أمهيه البحث وأسباب اختياره فيما يلي:  وتظهر
بل ماع  ن بل ني بلندو ي  ن ش وى بالختالف وبلتعاكضل و ا  ب  امهي يف   -1

نميل حي ظ   ن خالد  نيج     ثاك   دب يلك  ن  ديات وإ عاالت
 بل ني  ن بل  ح عو بلن ص.

ل -2 ب الي  بألحاش ال  دُّااب  بحلاجي  ت ش  نم  عض  بله     بد عاالت 
بل اط ؛ وبلربهااب  بلصرُّحل  هل لُّل  جوبب       وشمعيا  شواب  ت ويا  ألاب 

 . وبلتنا ضبلشك   و    عض بلناس يف 
ل  ُّااب بل ود بلصرُّح يف شم  بد عاد بلوبكش يف عحاش ا يا بلدنُّاابعمهُّي  -3

  ن خالد ع وبد بألئمي بلن اشل و  نبح بحل  ا.
  بلناس يف ل  ات بلدنا ؛ يا  ظيوك بلت نن وب غاال  يف بلدنُّااب؛ وتولن  -4

 ما و  ا  ه. ب ه عل وجعنا  عُّ ب   ن غا تاعخ جا  ن 
 

 مشكلة البحث: 
  يا بلدنُّااب بل ني بلندو ي   د ظاه ها  نم  بألحاش ا يف    وجوش   ش  ن

و عنوا علصا  ل  آمث هبلب بل عل  اوعلص ل  بلداين  ن بألج   اابح  ل و  ن حُّا بلعموا
مجا ت ت اؤالت  ل  وال ميعن باللتغنا   نا  لبلدنُّااببلدنا  و  ن    عح      ن ك ال  

 تتعنق هبلب ب وضوع: 
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

  ا بألحاش ا بلوبكش  يف يا بلدنُّاابل و ا شكجتيا؟  -1
ألحاش ا؟ -2 هلله  بلصرُّح  ب  يوا  بلداين     ا  مُّما  ن  ا  يف  وهل  ؤج  

 بلدنُّااب؟
ت د  نم   -3 بله  وبألحاش ا  بلدنُّاابل  يا  عحاش ا  لومق  ّي  وُّف 

 بأل عاد بل اه  يف جمموع هله بألحاش ا؟  ول م  ش و ُّتال 
ب تص ت يف هلب بلدرا  نم مج  بألحاش ا بلوبكش  يف يا    حدود البحث:

  ل مث شكبلتيا وشم  ظاه  بلدنا  وبلدنُّاابل و ا وكش يف  ش و ُّتا   اللي   حيي  
  حيي    عو شالليٍ   لشواب  ا وكش مُّا يو  بلدنُّااب  ال ياٍ مُّيال    بل اه    بد عاد

  وبألحداسل   جا  يف  نا  بألو اف ا  ل عو  تال عو   ا  ش و ُّتا  ش و ُّ نم  
 . وحنوها

 :أهداف البحث
يف   -1 بلوبكش   بألحاش ا  وبلتمج   بلدنُّاابل  يف  و ل    نال  ريا  وكش   ا 

 .ومضنا ُّتا ش و 
 ُّيا.بألحاش ا بلوبكش  يف هلب ب وضوعل وبحلع   نلُّ  علاخت  ج وشكبلي  -2
بلدنُّاابل  بلوبكش    بد عادشكبلي   -3 يا  عحاش ا  لتت ق     و يف  توجُّييا 

 . عحاش ا  ش و ُّي بلدنُّااب
 الدراسات السابقة:

ع ف   وبلتتد -مل  بلدرا  جبم   - ع   تُعمم  ح  ثُّي   ت ني  شكبلي   نم 
وبألحاش ا   بلدنُّااب  يا  يف  بلوبكش   يف  ش و ُّتا  بألحاش ا  وبلتومُّق بلوبكش  

حبا  عنوباب:  و ا    ت يف بلدرا ومج   اشتا بلعنمُّيل و  ت  نم    لاُّني 
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حبا  ش.  د  بل مُّ  بأللُّسل    ل    بلوبكش  يف بلدنا  وبلعماك ل  بلندو ي  ألحاش اب
)بجملن   بلعو ت  جا عي  جمني  يف  بلع ش24 نشوك  ك ضااب  78ل  ل  تاك خ 

بلدنا  وبلعماك ل حىت وإاب وااب يو  بلدنا  غري     اوكش مُّا يو مج   (ل  ه1430
تدّي   ح  ثُّي    ختصاكل من    كليا شكبلي  ل وشكليا ه تعنق مبش و ُّتا عو ي ا

وبالختصاك بلعزو  مُّيا   نك  وب  شوشل  ل لنك  وهلب  غالدا    ب  دود  نيا  ل 
  ا مل جيب ل وما علص يف بلتخ  ج وشكبلي بأللالُّ خيتنف  ن ب نيج بلل  لنعتا 

إال إب اكبت   ري  ال تغين  ن    ل ن بد عاالت بلوبكش  يف هله بألحاش ا
يف ب وضوعل  بلدرا  شكبلي    هلب  وشكبلتا  و  ت  نم  ل  جنُّي  وإ  بزه  وللك 

ل تري    مجعا  وتصنُّ ا  وشكبلي"-" بألحاش ا بلوبكش  يف بلعم باب    حبا  عنوباب
يف ههل   ب اج تري  شكجي  اللتعماد  بد  وهو    ا  تناود  بجلا عي  كشلُّيل 

  لبلني  حج بت عزوبجو بألحاش ا بلوبكش  يف  ماك  ب  اج ل  بلداحا مُّا  
نشآت وب  بمق بلعا يل  وا   لبلعماك   علوبع عخ ى  ن و   لُّوت  عض بلصرا يو 

ل كبلي بد عاد بلوبكش يف    ل ومل  تط ق  وبش بلدنا  وعشوبت بلعمل  و ا وكش يف
بلدنُّااب بلدعحاش ا يا  را خيتنف  ن ب نيج بلل  لنعتا  ل وما عاب  نيج 

 يف هلب بلدرا.
 خطة البحث:

  داحال وخامتيل ومياكس.  وعك عيومتيُّ ل     يل   نمبلدرا  ب تمل
بختُّاكهل   وعلداب  ب وضوعل  عمهُّي  مُّيا  ن  متعنمت  ب    ي:  و شعني  ع ا 

وح وشهل بل ا  يل    بلدرا  وبل كبلات  بلدرال  بلدراوعه بف  ل  وخطي 
   . مُّا  ب تد  وب نيج 
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 صطنرات بلدرا: بد عادل وبلدنُّااب.مب  تع  ف   :مُّا و بلتميُّ : 
 ب درا بألود: بألحاش ا بلوبكش  يف يا بلدنُّااب.   داحا بل كبلي :

 بلدنُّااب.  ش و ُّي: بألحاش ا بلوبكش  يف بلثاينب درا  
 . شكبلي بد عاد بلوبكش يف عحاش ا يا بلدنُّااب: بلثالاب درا  
 . ي بد عاد ب تعنق هدمث وبألج   نم بلدنُّاابشكبل  : بل ب  ب درا  

ع  ز وتتضمن  بلدرا  بخلامتي:  وتو ُّات  بلعنمُّي  مث  ل  لتائج  بل ياكس 
 .بلالز ي

 املنهج املتبع يف البحث: 
بلن   ل   بلترنُّني  باللت  بئي  ب نيج  بلدرا  نم  هلب  يف  ب تم ت 

ل و ن  ويلك جبم  بألحاش ا بل بلي  نم  وضوع بلدرال وشكبلي علالُّ ها
بألحاش ا   خالد  وتوجُّا  ا      ي   نيا  ن  وشاللتيا  عل اظيا  ُتنُّل  مثص 

ووالا عهل بلعن  وبلتر ُّقل ول  ها ل  ب   نمُّا  ومق  نيج عهل بلعن   ل  بلوبكش 
 و   كب ُّت يف وتا ي بلدرا  ا ني: ل وبلن  

بأل نُّيخ ن  (1 بألحاش ا  ن  صاشكها  يف    مإاب    لجت  بحل  ا  وااب 
   .لنتول  يف بلتخ  جبحلاجي    مها ماوت ي هبما إال  نصرُّرّي عو عحلب

ب تص   نم  ُّااب خال ي حاد بل بو  بلل  بلت   بلعمل يف حالا  نم   (2
ت   ب بخلالف  بلتيل ب   اوكش يف  مإاب وااب  مإينن   بل بو  يف حاد  ل     واي  

بالختصاك   ك    حالا  ع ّين  بلن     ب ُّا   عئمي  ع وبد  ع  ز  يو   خالد   ن 
 . هل لُّل وبلتعنُّل ب  يلك بل بجح  عضنِ ل مث بد عااب

ويو ت  ا    ُّي (3 بل كبليل  بألحاش ا  ع   علالُّ    ن    احعمت  نم 



 

 
89 

 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

   تعُّنا   عالا بلعنما  وبلن اش.- تجِ وُ  إاب  - تا عات و وبه 
 .بحل  ثُّي  ُّننت غ  ب بحل  ا  ن خالد وتب بلغ  ب وبلش وح (4
شم   ا     شعل  ابل و بلدنا  وبلدنُّاعنما  يف  وضوع  بليو ت ع وبد وآكب    (5

مُّما وكش مُّيا  ن يال  ن خالد وتب بلش وح بحل  ثُّيل ووتب ب شعلل  
 . وغريها

وبلتو ُّات (6 بلنتائج  ع  ز  مُّيا  بلدرا خبامتي يو ت  بل ياكس  ختمت  ل مث 
 بل نُّي.

حصل    أدعلتعاىل  للا  و يل  ا  زللمُّا  عاب  غ    تعاىل  و ل   ن  علألا 
و نم للا  بلل   نعما تت  بلصاحلاتل  وبحلم  هلل   بدخالص يف بل ود وبلعمل

 .آلا و ردا عمجعّي و ولن   نم لدُّنا حمم  
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 التمهيد
 : بلدنُّااب( – بد عاد  )  ُّااب ب  بش   •
هد عاد:  -1 ه ا   ب  بش  وبلالا  ع    وبلعاف  "بلشّي  ماكس:  ب ن   اد 

ب ماثنيل ت ود: هلب  عل هلبل ع   ثنال و ن يلك   اد ع    ُ شِعلل  
تِدا...إ عاد بأل   وهو بلتدالا"وما   ا يف ل ااب بلع ب:  ل و (1) د ع   ُ ش 

   (2) ."ع عل بأل  : بلتدسل وع وك ع عاد:  نتد ي"
عوكش   وبلتشعل  نُّا:  بلتدسل  بأل  :  "بلتشعل  بلولُّط:  ب عج   ويف 

 (3) نُّا إ عاال ... بد عاد: بأل    وجب بلتدالا  يف بل ي ".
 إىل  عنُّّي: هله بلعنمي ت ج  وبخلال ي عابص 

 . ب ماثني وبلتشا ا-ب  .بالختالط وباللتداس-ع
ب  بش يف هلب بلدرا ب عمم بألودل وهو بالختالط وباللتداس    وال  ك عابص 
 و  ا بلوضوح.

 

بلشي     :) ين(  ع نابلدنُّااب:    -2 وهو  نا   وبح ل  ع ل  وبلُّا   وبلنواب  بلدا  
 (4)ت ود  نُّت بلدنا  ع نُّا. ل ض   عضا إىل  عض

َُّي و ِنا ي ل  دَ لوب ُ: ل ُّض بهل ال  مم بلدنصا  بلِدناَ   َ ن ُّا ل و ِنا   و مم ل و ُنُّاان  و ِن   ين 

 

  عل(.-3/204(  عج    ا ُّس بلنغيل ال ن ماكس ) 1)
(2( ال ن  ن وك  بلع بل  ل ااب  و -11/375(  بل ا ن عل(ل  عهش     :  لن ريوز  بحملُّطل   وس 

(1019.) 
  عل(. -1/302) د  بهُّ   صط م وز الؤه ( ب عج  بلولُّطل 3)
  ين(. -1/302(  عج    ا ُّس بلنغيل ال ن ماكس ) 4)
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 . وبلدنُّااب بحلائط لو مم مبعمم   و مم مالاب  ُّتا   نا  ل وب تمم شبكب  وب تناه و ناهل 
ب دين :وبلدنا :  وبلع  -وبلدنُّي  ل  ع نُّيل مجعا  وتعواب  ل  :  ا  نُّتا-هلض  

 بلش ف. بلدنا ي يف
 ( 1) .وع نُّتا: ع طُّتا  نا ل عو  ا  دين  ا شبكب  

   (2) وبلدنا  بل   ا  ُ د مم  نا  .
بلدرال هو  ا   ب  بش يف  ب عمم  بلنغي  ت ق     بلدنا  يف  وبخلال ي عاب  عمم 

 وحنوها.    دمم  ن بل وكل 
 

 *** 

 

 (. 1264( ) ين(ل وبل ا وس بحملُّطل لن ريوز عهش  )14/93( ل ااب بلع بل ال ن  ن وك )1)
 ين(. ( ) 62/ 1( ب   شبتل لن بغب بأل  ياين )2)



 

 
92 

 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 املبحث األول: األحاديث الواردة يف ذم البنيان.
 . بن األرّت  اب: حديث خبّ األولاحلديث 

نعوده وقد اكتوى    :دخلنا على خّباب    عن قيس بن أيب حازم قال-1
الدنيا،   تنقصهم  ومل  مضوا  سلفوا  الذين  أصحابنا  )إنَّ  فقال:  سبع كيات 

النيب   أنَّ  ولوال  الرتاب،  إال  موضعاً  له  جند  ال  ما  أصبنا  أن    وإَّنَّ  هناَّن 
و يبين حائطاً له، فقال  وهمث أتيناه مرة أخرى  ،  ندعو ابملوت لدعوت به(

ليحؤَجر املسلم  إال  :)إنَّ  ينفقه  شيء  هذا    يف كل  يف  جيعله  شيٍء  يف 
 الرتاب( 

 

 ختريج احلديث، وبيان االختالف الوارد فيه:  
ب  ضمل هب متين    بلشط   بلدخاك  يف وتاب  بألود  ن بحل  ا عخ جا 

هب  ل  (ل و  ن  يف وتاب بللو  وبل  ا 5672ح   156/ 7ب   ض ب وت )
( ب وت  متين  هب  2681ح 4/2046و بهي  بجلنائزل  يف وتاب  (لوبلن ائي 

 (.1823ح 4/4بل  ا  ه وت )  
بلثاين   بلشط   بلشاه   -ع ا  بلدخاك     –وهو  وض   بل  ش إبخ بجا  م   

شواب  ن ت  ال و   بُختنف مُّا  نم إمسا ُّل  ن عيب خال ل  ن  ُّس  ن عيب  
 حازال كمعا  وو  ا   نم وجيّي: 

ه األول: إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن خبَّاب  وجال
  : ًموقوفا 

 وكوبه  ن إمسا ُّل:  
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بلدخاك   -1 عخ جا  بحلجاج:  ت  ا- عدي  ن  وما  بلن ظ  ل  -هبلب 
( "بلعدري"  يف  يف  3635ح   4/61وبلطرببين  وبلدُّي ي  (ل 

 (10231ح  13/225")بلشعب(لويف "6658ح 3/377"بلعربى")
 ( 5/110اب: عخ جا عمح  )كو  ز    ن ها-2
 ( 5/109ووُّ   ن بجل بح: عخ جا عمح  )-3
 ( 7/112ل ُّااب بلثوك : عخ جا ع و لعُّ  يف "حنُّا بألولُّا " ) -4
( وبلطرببين يف  154ح  1/238ل ُّااب  ن  ُُّّني: عخ جا بحلمُّ   )-5

 (2999ح  265/ 7(ل وب ن حدااب )3633ح 4/61"بلعدري" )
 ( 3632ح  61/ 4 يف "بلعدري" )بينز    ن عيب عُلُّ ي: عخ جا بلطرب -6

 
*** 
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

الثاين: إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن خبَّاب   الوجه 
  :مرفوعًا 

 وكوبه  ن  ن إمسا ُّل: 
"بلزه ") -1 يف  بل     هنصاش  بلض   :عخ جا    (ل 374/ 2ع و  عاو ي 
 ( 3243ح   34/ 8(ل وب ن حدااب) 2125ح 64/ 6وبلدزبك) 

 ( 3641ح  64/ 4بلطرببين يف "بلعدري" )ا إمسا ُّل  ن  ُّاش: عخ ج -2
 ( 3645ح  64/ 4إمسا ُّل  ن جمال : عخ جا بلطرببين يف "بلعدري" )-3

 النظر يف االختالف: 
كووه   بلل ن  عابص  جن   بحل  ا:  يف  بلوبكش   بالختالف  عوجا  بلن   يف   ع  

بحلجاج  -هلو ف  هاكواب(1) وه :  عدي  ن  و ز    ن  وووُّ   ن  (2) ل  ل 
ول ُّ(3) بجل بح علُّ ي (1) ل ول ُّااب  ن  ُُّّني(4) بلثوك   ااب ل  عيب  وز    ن    -(2) ل 

 

ل و ن  : بجل ح وبلتع  لل ال ن  (266بلت   ب )ص   ن حج  يف   الا ب( وهو ث ي حامظ  ت نل  1)
 (.6/603(ل لري ع الا بلندال  )12/479(ل هتل ب بلعماد )4/369عيب حامت ) 

ث ي  ت ن  ا  ل  2) وهو  حج   (  ب ن  )ص   الا  بلعمادل  (606بلت   ب  و ن  :هتل ب  ل 
 ( 8/97لندال  لنلهي )(ل لري ع الا ب32/261لنمز )

و ن  : بجل ح وبلتع  لل ال ن عيب    (581)ص    بلت   ب الا ب ن حج  يف  امظ  ا  ل  ( وهو ث ي ح 3)
 (.9/140(ل لري ع الا بلندال  )30/462(ل هتل ب بلعماد ) 1/220حامت ) 

اتك خ  ل و ن  :  (244بلت   ب )ص   الا ب ن حج  يف  ( وهو ث ي حامظ م ُّا  ا   إ اا حجيل  4)
بلدغ بش  ) غ بش ل  بحل اظ  تلو  (ل  11/154ل ب بلعمادل لنمز  )هتل  (9/152ل لنخطُّب 

 .  ( 1/203لنلهي )
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

بل م    بلل ن كووب  -عوث    شب ل وعوثق حاال ل وعوث  ضدطا  وح  ا ل خبالف 
ع و  عاو ي بلض       -(5) ل وإمسا ُّل  ن جمال (4) ل وإمسا ُّل  ن  ُّاش(3) وه : 

  ن  كثُ مال بجح كبو ي بلو فل و   ات   حا ل  مي   ا  ّي ث ي  ي ل عو   وق
 ض نب:  َُّس  ن عيب حازا  نم كوب ي بلو فل عخ جيا بلرت ل  يف ع وبب   ي  

(ل وب ن  اجا يف وتاب بلزه ل هب يف بلدنا   2483ح 263/ 4بل ُّا ي وبل  ائق ) 
 (ل و اد بلرت ل :)ح ن  رُّح( 4163ح 1394/ 2وبخل بب) 

عولا إىل  ن  و اد بلدزبك: )وهلب بحل  ا ال لعن  عح ب  كمعا  ن إمسا ُّل  ن  ُّس   
آخ ه إال ع و  عاو يل و   كوى غري وبح    ك بحل  ال  ن إمسا ُّلل  ن  ُّسل  

هناان عاب ل  و ه وتل وع صا: إابص ب ؤ ن  ؤج  يف ول    عابص كلود للا     ن خداب 

 

( وهو ث ي حامظ م ُّا إ اا حجيل إال علا تغري ح  ا أبخ  ل ووااب كمبا شلس لعن  ن بلث اتل  1)
ب )  و ن  :   (245لت   ب )ص   الا يف  لنخطُّب  بلندال  9/174اتك خ  غ بشل  ع الا  ل  (ل لري 
 (. 8/400لنلهي )

ع2) لا  ث ي  وهو  يف  م بشل  (  حج   ب ن  و ن  :  (222بلت   ب)ص   الا  بلعمادل  ل  هتل ب 
 (.10/18لنمز )

بلت   ب   الا ب ن حج  يف  ( وهو ث ي عح ظ بلناس حل  ا بأل مشل و    ي  يف ح  ا غريهل  3)
وبلتع  لو ن  :    ( 475)ص   )بجل ح  حامت  عيب  ال ن  ي  لنله  بلعا فل  ( 7/1360ل 

(2/167) . 
  ( 266بلت   ب )ص   الا ب ن حج  يف   ن عهل  ن هل خمنط يف غريه ل    ( وهو   وق يف كبو تا4)

)و ن  : بل وك   ب ن  عّي   وب ي  )2/36اتك خ  لندخاك   بلعدري  بلتاك خ   بجل ح(ل  2/370(ل 

 (. 2/191ل ال ن عيب حامت )وبلتع  ل
و ن  : هتل ب بلعمادل لنمز     ل( 109بلت   ب )ص   الا ب ن حج  يف  ( وهو   وق خيطئل  5)

 (. 112(ل  ن تعن  مُّا وهو وثقل لنلهي )ص249/ 1(ل بلعا فل لنلهي )3/184)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

و   ت جُّح    ( 1)  ي  إال بلدنا  يف هلب بلرتببل مال لعن  عح ب  مجعيا إال ع و  عاو ي( 
؛ ممثنا ال  اد  ن  بل م  م لإال عابص كوب ي بلو ف هلا حع   بلب ي بلو ف  نم  و ك 

 ( 2) جيي بل ع 

 
*** 

 

 . (6/64(   ن  بلدزبك )1)
   .(6/330(  ن   والا بأللداين يف "بل ن ني بلصرُّري")2)



 

 
97 

 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 .بن مالك  : حديث أنسالثاين  احلديث
، فقال  ةً فَ رِّ ش  ة مح بَّ خرج فرأى قـح رسول هللا    أنَّ   عن أنس بن مالك  -2
هذه؟): لفالنٍ   (ما  هذه  أصحابه:  له  األنصار  ،قال  من  قال:  ،  (1)رجل 

م عليه  سلِّّ يح   هللا   ا رسولَ حىت إذا جاء صاحبهح نفسه،   فسكت ومحلها يف
فيه    الغضبَ   حىت عرف الرجلح   ،أعرض عنه، صنع ذلك مراراً   ،يف الناس

واإلعراض عنه، فشكا ذلك إىل أصحابه فقال: وهللا إين ألنكر رسول هللا  
،!   اها ته فهدمها حىت سوّ بّ فرجع الرجل إىل قـح   ،كتَ بـَّ قالوا :خرج فرأى قـح

فخرجابألر  هللا    ض،  فقال:  رسول  يرها،  فلم  يوم  فعلت  )ذات  ما 
  ) :فقال  ، فهدمها   ؛ ك عنه فأخربَّنهها إعراضَ قالوا: شكا إلينا صاحبح   (ة؟بَّ القح 
  دَّ ما ال بح   : يعين((2)ا الال ، إال مَ   ا على صاحبه، إال مَ   ل  وابَ   بناءٍ   كلَّ   ا إنَّ أمَ 

 . (3)منه
 غريب احلديث:  

رَفًة:   بخل  بلُ دنيقـحبَّة محش  بلع بل   ن  ُّاا:  ُّت  غري   ت   ل وهو  ن  ُّوت 
بلعايل  ش وب  ب  هنا:بلدنا   صاحبه  ( 4)  ا  على  بلث ل  :واَبل   بأل ل  يف  بلوهد 

 

 .  مل ع ف  نم  ن  ّين هلب بل جلل لوى  ا يو  علا  ن بأللصاك (1)
ب  (2) لوع  مُسنِ هلب  ن  إلد     عكبشه  ي هالوت ا ل وال   اد  ب خاطب  ا  تعمُّي؛ أللا     ن   مُّا  ابص 

(. :  194/ 3لأل ري بلصنعاينل  بلتنو     ح بجلا   بلصغريل ُن ) 
 (  14/101 ل لنع ُّ  عهش ل) واب ب عدوشيو   عض بلش بح عاب هلب بلت  ري  ن عح  بل وب .  (3)
 . (14/100)  ل لنع ُّ  عهش ل و واب ب عدوش(3/4ال ن بألثري ) ل بلنيا ي (4)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 (1) وب ع وهل و      ا يف بحل  ا: بلعلبب يف بآلخ  . 
يف بلدنا  )     اجا    عخ جا ع و شبوش يف وتاب بآلشببل هب  ختريج احلديث: 

 ن    ح ثنا عمح   ن  ولسل ح ثنا زهرياد:   ن ظلهبلب بل  (5237ح4/530
ل  ل ح ثنا  ثمااب  ن حعُّ ل  اد عخربىن إ  بهُّ   ن حمم   ن حاطب عاو ي

 .   مو ا    ن علس  ل ن عيب طنري بألل  
( بآلاثك"  "  ح  شعل  يف  يف    (ل956ح 2/415وبلطراو   وبلدُّي ي 

)بدميااب  " عب )(10221ح13/218"  ب   لي  وبلضُّا   ح    7/291ل 
)  (ل2747 بلعماد"  "هتل ب  يف  عمح   ن    (ل33/440وب ز   ط  ق   ن 
  ولس. 

  ن بل ضل  ن شوّي. (4347ح308/ 7وع و  عنم )
 .مبثنا  ا ل ن زهريوالمها )عمح ل وبل ضل( 

 ن عىب طنري  ل   ن  مري    د ب نك(  ن ط  ق  3/220وعخ جا عمح  )
 . ل  نروهبألل ى

يف  هب  بلزه ل  وتاب  يف  ب ن  اجا  وبخل بب  بلدنا  وعخ جا    
وبلضُّا   (ل  3081ح3/258وبلطرببين يف "بألولط" )(  4161ح 2/1393)

 ( طنري(  1537  ح   4/370ب   لي  عيب  إلراق  ن  ط  ق  ل  ن ظ   ن 
 (  محا للال   محا للا):  اكبل ويف آخ ه  ن  ب ن  اجا  ولا 

 

)  ل بلنيا ي  (1) بألثري  بلني  5/146ال ن  ب ن   نح:أباب هلب غري  تنجا؛ ألاب  وتع ندا  مل أي      (ل 
هنا: بلث لل و ؤتم مبثل هلب    هلوهدهب ا بل ديل وال طنب  احديا مأ  ه  للكل وكعى عابن ب  بش  

 .  ( 44ل ولُّأيت  ز   حبا يف ص3/410ش  ُّي بآلشبب بل: بلعالا لع بهي بل عل.) ن  
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 . نروهل  ن ط  ق بلشعي( 7473ح 14/42بلدزبك )عخ جا  و 
وبلضُّا  ب   لي   (469ح 2/154داك ع ديااب")يف "عخوعخ جا ع و لعُّ  

 .مبثل ل ظ ب ن  اجا ل  ن ط  ق ز    ن وهب (2137ح  6/140)
  ل  ن ط  ق عيب محز  ب ازين   ( 10223ح 220/ 13وعخ جا بلدُّي ي يف "بلشعب") 

  نرو ل ظ ب ن  اجا 
ز (  ن  و مح ل وبلشعيل وز  ل وع   ن عيب طنري   مخ تي  )ع و طنريل وإلراق 

 . ا  مو       علس 
 

 :دراسة إسناد أيب داود
ث ي  حامظ ل وثص ا وعثمم  :  بلتمُّمي بلرَي  ُو ين بلعويف   ن  ولسعمح   ن   -1

 .(1)  نُّا ب ن لع ل وبلعجنيل وع و حامتل وبلن ائيل وغريه 
ث ي حجيل وثص ا وعثمم  نُّا ب ن :   ن ُحَ   ج بحلامظ   ن  عاو ي  زهري -2

 ( 2) .غريه لع ل وبلعجنيل وبلن ائيل وب ن حداابل و 
حعُّ   -3 بأللصاك  ن  دن   ثمااب  ن  حنُّف  ب ن  ل  اش  ن  وثص ا  ث يل 

 ( 1). عّيل وبلعجنيل وع و شبوشل وع و حامتل وبلن ائيل وغريه 

 

  ل ال ن عيب حامت (ل بجل ح وبلتع  ل1/193نعجني )  ل  لث اتبل(ل  6/405طد ات ب ن لع  )   (1)
ل ال ن  (ل بلتيل ب1/198)  ل لنلهي(ل بلعا ف1/375)   ل لنمز (ل هتل ب بلعماد1/57)

 .   (81)ص ل لا(ل بلت   ب1/44) حج 
ب ن لع )  (2) )ل  لث اتبل(ل  6/376طد ات  (ل  6/337 ن حدااب )ال  لث اتبل(ل  1/372نعجني 

بلعماد لنمز هتل ب  بلعا ف9/420)  ل  لنلهي (ل  بلتيل ب1/408)  ل  ال ن  (ل  ل 
 .(218)صل لا(ل بلت   ب3/303)حج 



 

 
100 

 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

بلُ َ  ي-4 حاطب  حمم   ن  كوى  نا  عدي  ن    وقل  :  إ  بهُّ   ن 
 ( 2) .(  وق)بحلجاجل ويو ه ب ن حدااب يف بلث اتل و اد ب ن حج :

بأل-5 طنري  لا:  ل  ع و  يف وتا ُّيما  ت ج   عيب حامت  وب ن    لبلدخاك  
يو ه ب ن حدااب  و   عا  ين كوى  نال ومل  لو ب مُّا ج حا  وال تع  ال لمَج    بويو  

بلث اتل   حج :  يف  ب ن  حُّا    (  دود)و اد  تو   وما   تا  ع   و    ل 
 ( 3)لُّأيت.

  ب    ل ث ات  عهن   كجاد بدلناش  تدّين عحوبد   ع  بلن   يف   :احلكم على احلديث
إ  بهُّ   ن حمم   ن حاطبل وهو   وقل وع و طنري بألل  ل وهو  ن عولاط  

 . ضعُّف   بحل  ا   ل مإلناش وهو   دود بلتا عّيل  
حج :   ب ن  طنري  ) اد  ع و  وهو  علسل  بل بو   ن  إال  كوبتا  وث وابل 

بلطرببين وبثني  ن   ولا  اه   ن  مبع وفل  منُّس  ولُّأيت    (4)ل(بألل   
 .   وبثنيبلعالا  نم ح  ا 

 

بلث ات46/  4اتك خ ب ن  عّيل كوب ي بل وك )  (1) ال ن    ل(ل بجل ح وبلتع  ل127/  2لنعجني)  ل(ل 
حامت) هتل 6/146عيب  بلعماد (ل  لنل(لبلعا ف19/355)للنمز ب  ل  (لبلتيل ب6/  2)هيل 

 ( 383)ص  ل لا (لبلت   ب 7/111)ال ن حج 
(  1/153)ل ال ن حج ( بلتيل ب 170/  2)ل لنمز (لهتل ب بلعماد5/  6ال ن حدااب)ل(بلث ات2)

 ( 90)ص ل لابلت   ب
ال ن حدااب    لبلث ات(ل396/  9ال ن عيب حامت)ل(لبجل ح وبلتع  ل45/  9لندخاك )لبلتاك خ بلعدري  (3)

لنمز بلعمادهتل ب    (ل 574/  5) بلتيل ب439/  33)  ل  ال ن  (ل  ل 
 (651)ص ل لا(لبلت   ب12/138)حج 

 (11/93) ل ال ن حج  ( متح بلداك 4)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

ل ووااب  (1).(عخ جا ع و شبوش  ن ح  ا علس إبلناش جُّ )و اد بلع ب ي:  
شبوشبأللداين    ضعص  ت بج   ن يلك  لف ح  ا عيب  هلب كوبه  )و اد:    لمث 

 ل وما  اد بحلامظ بلع ب يل من نتا   مُّما  ع  علا جُّن ع و شبوش يف لننا...تدّين 
 .(2) (إىل بلصرُّري 
ات   طنرَي:  و    طنري     ن  قُ إلرا   عه  ب ن  اجال -عيب  وما  ن  

ث ي حجي   -وبلضُّا    لوبلطرببين عابص (3) وهو  إال  :  ُّ م  ب ن  اجايف إلناش    ل 
  .(4)  ن  د  بأل نم  ن عيب م و ل وهو جميود 

هلب إلناش مُّا   ادل  ُّ م  ن  د  بأل نم مل عك  ن  )و اد بلدو ري :
 (5) ( ال وه ي كجاد بدلناش ث اتج حا وال  ن وثص 

 ُّخ بلطرببين:  ع   ن  م ُّا  -بلضُّا كوبه  و ن ط   ا -إلناش بلطرببين ع ا 
بللهي:  لليل مُّا  بلن ائي) اد  ضعص ا  و ُّخا:  ي    ن   (6) ( تولط 

 

 ( 1592ص)  ل لنع ب ي ( ب غين  ن محل بألل اك1)
 (324/ 1) ل لا ل وبلضعُّ ي (2830ح794/ 6) ل لأللداين ( بل ن ني بلصرُّري2)
ب 3) بلت   ب)ص (  الا  يف  حج   ع ضا  (101ن  و ن    بلعماد)ل  هتل ب  بلتيل ب  2/444:  (ل 

(1/239 .) 
)ص4) بلت   ب  يف  حج   ب ن  بال ت بد)  (439(  الا  ع ضا :  ُّزباب  بلتيل ب  3/315و ن    (ل 

(8/218 .) 
 (4/226)  ل لندو ري (  صداح بلزجاجي5)
 (113/ 1) لهيل لن(ل ب غين يف بلضع ا 10/380) ل ال ن   او  ( اتك خ  شق 6)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

ل وبلولُّ   ن   ن ل وهو ث ي وثري بلت لُّسل (1) جع   بل  ني:  وق لا عوهاا
   .(2) ح هلتر  او     ن 

إبلن  )ب نلك : اد  و  بلطرببين  جوكوبه  خمتص بُّن اش  و اد  (3) (   ل 
 .(4)(..كجالا ث ات)بهلُّثمي:

بلشعي   بلدزبك-ع ا  تا عي  بل ضل بلع ب ُّ ي    ُّيام  :-بله  ن    ني  ن 
 .(5)  اد  نا ع و حامت:   وق: - ُّخ بلدزبك -

 .(6) ث ي حامظ  ل وهو  وباب  ن  عاو ي بل زبك   ن 
ي  شيوك  و ث  ن بلشعيل وه  (7) لث ي  ل وهوحمم   ن عيب  ع  بلث  ي  ن  

 .(8) م ُّا ماضل 

 

ب1) يف  حج   ب ن  )ص  (  الا  وبلتع  ل)  ( 548لت   ب  بجل ح  ع ضا :  (ل  ُّزباب  8/338و ن   
 (.4/194بال ت بد)

 . 22ل ولتأيت ت مجتا ص(584(  الا ب ن حج  يف بلت   ب )ص 2)
 (12/ 3)  ل لنمنلك ( بلرتغُّب وبلرتهُّب3)
 ( 4/82)ل لنيُّثمي( جمم  بلزوبئ 4)
 (6/201) ن عيب حامتل ال ( بجل ح وبلتع  ل5)
حج6) ب ن  )ص  (  الا  بلت   ب  يف  بلعجني)  (526   ث ات  ع ضا :  بلتيل ب  2/270و ن    (ل 

(10/95 .) 
)ص7) بلت   ب  يف  حج   ب ن  بلعجني)  (  470(  الا  ث ات  ع ضا :  هتل ب  2/233و ن    (ل 

 (. 24/537بلعماد)
)ص  8) بلت   ب  يف  حج   ب ن  بحل ا  (287(  الا  تلو    ع ضا :  بلتيل ب  1/63ظ)و ن    (ل 

(5/65 .) 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

بألل  :  طنري  عه  ات    وهب    وما  يف  -ز ُ   ن  وبلضُّا   لعُّ   عيب   ن  
 اد مُّا     طا   ن َجَدنيل   هله ب تا عي:   يف إلناش إال عاب  (1) هو ث ي جنُّلل و   -ب ختاك  

ع ا  تا عي عيب محز     ( 2) . ل وهو وما  اد ( لُّس هل و ل  عتب ح  ثا   ) ع و حامت: 
ببله    -ب ازين وهو  -لدُّي ي ن   بل  ُّ ل  ب ن    م ُّيا  ُّس  ن  وما  اد 

ث  نا  عدي وغريه  ن بلعداكل وهو   ا ي كوبايتا   ت ُّميل و   ح ن )   :
و  د يلك  نم علا  احب  ل  و ن ب ن  ُُّّني وغريمها  لث  ن  عدي   ح ن 
وع و محز  ب ازين: جاك  ل  (3)(لا ال أبس  اعوبل ود مُّا  ا  الا  عدي: و   لح  ا
 ( 4). تا  و   دود حُّا ل وه عدي 

  مبتا عتال وللا ع ن .  لغريه بحل  ا ال   ل  ن كتدي بحل ن   وبخلال ي عابص 
 

*** 
 

 

 

   (225ب ن حج  يف بلت   ب )ص (  الا 1)
 . (331/ 6) ل ال ن عيب حامت( بجل ح وبلتع  ل2)
 (. 6/46) ل ال ن    ( بلعا ل3)
)ص  4) بلت   ب  يف  حج   ب ن  حدااب)  (345(  الا  ب ن  ث ات  ع ضا :  بلتيل ب  7/89و ن    (ل 

(6/219 .) 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 .رضي هللا عنهما عبدهللا جابر بن الثالث: حديث   احلديث
ضَّر  خَ اً  شرَّ   إذا أراد هللا بعبدٍ ): ، قال : قال رسول هللاعن جابر  -3

 .(بين ني حىت يَ والطِّّ   بِّ له يف اللَّ 
 . (1) -وزان  و عمم  -ع  ح صن: خضَّر   ريب احلديث:غ

احلديث: "بلعدري")ختريج  يف  بلطرببين  (ويف  1755ح  2/185عخ جا 
و ن  ل  (1127ح  2/258(ل ويف "بلصغري" )9369ح   9/145  "بألولط")

 ( 11/381ط   ا عخ جا بخلطُّب يف "اتكخيا" )
ب ص    ع و يك هاكواب  ن لنُّمااب  بلطرببين: ح ثنا   ولف  ل ح ثنا   اد 
 . ن    ل ثنا بحملاكيبل  ن ل ُّاابل  ن عيب بلز ريل  ن جا  

 : دراسة إسناده
مل عج   ) اد بهلُّثمي: ال  ُع ف حالال :- ُّخ بلطرببين-هاكواب  ن لنُّمااب -1

ضعن ا بأللداين( ن  و اد  يو ه)  : ل  عج   ن  ميو    (مل  حالال  مال  ع ف 
   (2) ضعُّف.

بلعويف:  -2 حا  ا وثص ث يل   ولف  ن      ب ن  ع و  ويو ه  زك يل  وع و  متل 
 .(3) (ث ي)حدااب يف بلث اتل و اد ب ن حج : 

 

 (. 11/93)ل ال ن حج ح بلداك (ل مت2/42)ل ال ن بألثريبلنيا ي( 1)
لنيُّثميبلزوبئ   جمم (2) بلضعُّ ي 4/69)ل  بل ن ني  لأللداين(ل  وبل بين2/300)ل  بل ا ي  ل  (لإك اش 

 ( 666)ص لنمنصوك 
ل  (ل ت   ب بلتيل ب9/280(ل بلث ات ال ن حدااب )9/227)   ل ال ن عيب حامتبجل ح وبلتع  ل(  3)

 ( 611)ص  ال ن حج 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

لُّس  ا  ) ب ن  عّيل وبلن ائيل و اد بلن ائي ع ضا  : وثص ا    : بحملاكيب    د بل محن -3
  وق إيب ح نث  ن بلث اتل و  و   ن بجمليولّي  ) و اد ع و حامت:    ( أبس 

بجمل  ح  ثا   وب تا  ن  مُّ     بللهي: ل  ( يولّي عحاش ا  نع  ؛  ث يل    ) و اد 
بجملاهُّل  ب ناوري  ن  علص ( 1) ( لعنا   و   ماخلال ي  كوب تا  ن  ل  يف  إال  ث ي  ا 

 بجملاهُّل. 
   (2) . ث يل حامظل إ اال حجي :بلثوك  ل ُّااب-4
بلزن -3 ب عنِ ع و  تَ   لي ري  ِتنف يف حالا؛   :  ن س بأللَ كُ    حمم   ن   ن   ن  بُخ 

وثص ا ب ن لع ل وب ن ب   ين وب ن  ا  حُّ نال  وعوث  بألئمي بلنن اش  نم تع 
كوب ي - عّي   وغريه -يف  وبلن ائيل  وبلعجنيل  حامت  ل  ع و  مُّا  وتعنن   ل 

وتولن  وغريمهال  زك ي  وب ن  عّي  وع و  عخ واب وأمح ل  مُّا  ك -ط  ب ي  و يف 
و   -عخ ى ب ن    :وبل اجيل  ح نث  )اد  عاب   بلزن ري    ا   أبيب  و م 

ال  ن ث يل وال ع ن  عح ب   ن بلث ات    و  إ   نا  الك؛ مإابص  العا  ال
ختننف  ن عيب بلزن ري إال و   وتب  نال وهو يف ل  ا ث يل إال علنا   وى  

وال  عواب  ن  دنال  ل نا  عض بلضع ا ل مُّعواب يلك  ن جيي بلضعُّف
وع و بلز ري   وى عحاش ا  احليل ومل  تخننف  نا عح ل وهو   وق ث ي  

ُّسل وجعنا ب ن حج  يف ب  تدي بلثالثي  ن  هلت ل  ف ِ و   وُ   ل(الأبس  ا
ب  ل ّي  علا:  وق   ن ل    بتب  بختاك ماأل  ب يف حالا    ه لسل وهلب  ا 

 

كوب ي  (  1) ب ن  عّيل  وبلتع  ل268/  3بل وك )اتك خ  بجل ح  ال(ل  حامتل  عيب  (ل  ن  5/282)   ن 
 (349)صبلتيل بل ال ن حج   (ل ت   ب338) ل لنلهيتعن  مُّا وهو  وثق

 . 8ت   ت ت مجتا ص ( 2)
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

   (1) .ب ن حج 
  . ؛ لنجيالي حباد  ُّخ بلطرببين ضعُّف  إلناش بحل  ا  :ى احلديث احلكم عل

إلناشه   جوصش  بهلُّثمم:  (2) ب نلك وبحل  ا  و اد  بلصرُّحل  )ل  كجاد  كجالا 
ضعص   لبلطرببىن    ُّخخال عج   ن  يف  وضعص ا  ل  (3) ( اومل  ي  نبل ن "بأللداين 

و شي  هللب بحل  ا ح  ا علس  ل  لنجيالي حباد  ُّخ بلطرببين  (4) "بلضعُّ ي
  .ب ت  ا 

 
*** 

 

وبلتع  ل1/44ألمح )  لبلعنل(  1) بجل ح  ل  حامت(  عيب  ال ن  بلعا ل8/74)   ل  ال ن  (ل  ل 
بلتيل ب6/121)    حج   (ل  حج بلت   ب    (ل3/694)  ال ن  تع  ف  506)صال ن  (ل 
 .(108)ص ل ال ن حج بلت   س عهل

 (2880ح3/13)يف وتا ا: بلرتغُّب وبلرتهُّب ( 2)
 ( 4/69)  ل لنيثُّمي( جمم  بلزوبئ 3)
 ( 2294ح 5/318)( 4)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 . الرابع: حديث واثلة بن األسقع  احلديث
  وابل    يانٍ ن  كل بـح ):  قال: قال رسول هللا    عن واثلة بن األسقع  -4
صعل إى  هكذااحبه؛  ما كان  بكفه-ال  عِّ   -وأشار  على  وابل     مٍ ل  وكل 

 (إال من عمل به ،صاحبه يوم القيامة
  ن   ( ويف "131ح  22/55عخ جا بلطرببين يف "بلعدري")  ختريج احلديث:

ح ثنا  م و  ن عيب بلطاه   :  بلطرببين   اد ل  (3380ح  4/145")  بلشا ُّّي 
ينل ثنا   ُّي  ن بلولُّ ل  ن  بدلعن كب  ن ب توول   ن بل  ح ب ص  ل ثنا هاين

 .بألوزب يل ن  عرود  ن وبثني  ن بألل   
 دراسة إسناده: 

ب ص     -1 بل  ح  بلطاه   ن  عيب  بلطرببين - م و  ن  ب ن    : - ُّخ  وثص ا  ث يل 
 ( 1) .  ولسل وبللهي 

   اد اد ب ن بل طااب :)ال  ُع ف حالا(ل و   ن ب توول بدلعن كبين:  هاين  -2
حامت بل بز ع و  عمس   نا  لعشكوتا) :    حدااب:(ومل  ب ن  و اد  جيوز  )ل  ال 

 . علا ضعُّف :مخال ي حالا (2) ل(بالحتجاج  ا حباد
بلولُّ :  ُّن -3 بلن اشل    ي  ن  بألئمي  حالا  يف  مج   بختنف   ا  وضعص   موثٌّ ا 

وبلضع ا    بجمليولّي  كوب تا  ن  لعث    كبج   تضعُّ ا  ولدب  آخ وابل 
ي ث ي ح ن بحل  ا إيب    ُّن )دي :ع وب  ن  ُّوب رتووّيل وت لُّ ال  اد  

ح نث  ن ب ع ومّيل وحي نث  ن  وا  رتووي بحل  ال و ن بلضع ا ل  
وحيُّ   ن عمسائي  إىل وناه ل و ن وناه  إىل عمسائي ل وحي ث  من هو  

 

 (. 451)ص ل لنمنصوك  (ل إك اش بل ا ي وبل بين21/233)ل لنلهي( اتك خ بدلالا 1)
ال ن  (ل ل ااب ب ُّزباب  97/ 3)  ااب ل ال ن حد(ل بجمل وحّي9/102)   حامتل ال ن عيببجل ح وبلتع  ل(  2)

 ( 6/186)حج 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

ع ضا :  (ع غ   نا   ُّي   وق ث يل و ت ي ح  ثا  ن  شُّختا )ل و اد 
ا:   وق؛  مخال ي حالا علص   (اوري ج ب  بلل ن ال  ع موابل ولا عحاش ا  ن

 .(1) ح هلتر  اإيب كوى  ن بلث اتل و  ن 
لع ل    بألوزب ي: ن  م و     د بل محن-4 ب ن  وعثمم  نُّا  وثص ا  جنُّلل  ث ي 

حج : ب ن  و اد  وغريه ل  و ع وب  ن  ُّديل  وبلعجنيل  ث ي  )وعمح ل 
  .(2) (جنُّل

بلشا ي:رُ ع   َ -5 و ود  ب ن  عّيل  وثص ا  م ُّال  وبث ي  ل بك طينل  بلعجنيل 
 (3)وغريه ل وجعنا ب ن حج  يف ب  تدي بلثالثي  ن   بتب ب  ل ّي.

 احلكم على إسناده: 
ل و  ُّي  ن بلولُّ   ضعُّف:  بدلعن كبين  إلناشه ضعُّفل مُّا هاين   ن ب توول

كوبه بلطرببين يف بلعدري ع ضا ل  ) اد ب نلك  :  مل  ص نح هلتر  ا  ن  ُّخال
مُّا هاين  ...)و اد بهلُّثمي:ل  (4) (تعنن  مُّا ب ن حداابب توول    ومُّا هاىن  ب ن 

ب توول حدااب  ل ن  ب ن  حيلن   : اد  حباد  ال  بأللداين:    (5)(بدحتجاج  ا  و اد 
 .(6) ( ضعُّف  ج ب  )

 

ال ن    بلعا ل(1) اتك خ2/80)ل  لندغ بش  غ بش (ل  بلت   ب7/125)  ل  حج   (ل    ال ن 
(1/126) 

(2  )( لع   ب ن  بلعجني)ص7/488طد ات  ث ات  بلعماد296(ل  هتل ب  (  17/307)لنمز   (ل 
 ( 347)ص ال ن حج   بلت   ب

بلعجني)ص(3) عهل   (لتع  ف545)ص  لا  (لبلت   ب10/258) ال ن حج  (لبلتيل ب 439ث ات 
 ( 113)صلا بلت   س

 (75/ 1)  ل لنمنلك بلرتغُّب وبلرتهُّب( 4)
 ( 1/164)ل لنيثُّميجمم  بلزوبئ ( 5)
 ( 2608ح 6/115) ل لأللداينبل ن ني بلضعُّ ي( 6)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 . اخلامس: حديث ُممد بن بشري األنصاري  احلديث
  إذا أراد هللا )قال:  :أّن رسول هللا  األنصاري    عن ُممد بن بشري-5

 . (يانن  واَّنً أنفق ماله يف البـح هَ  بعبدٍ 
ح ثنا    با   اد: ل ( 8939ح 381/ 8بلطرببين يف"بألولط") عخ جا ختريج احلديث:

  ن شبوشل ثنا عل   ن  ولم 
 .عمح   ن  ُّ م ن ط  ق (ل 3/22بلصرا ي" )  عج  وب ن  ال  يف "

 . ز    ن  وهب ن ط  ق  (ل366/ 5وب ن حدااب يف "بلث ات" )
يف   لعُّ   بوع و  عمح   ن  (ل668ح  1/180لصرا ي")" ع مي  ط  ق   ن 

  ُّ مل وح  ني  ن حيي 
" يف  ب تعاد  (10236ح12/227شعب")بلوبلدُّي ي  ط  ق  د    ن 

 ل وح  ني  ن حيي بل نط  
ب تعاد( ن و د   وح  نيل  و ز  ل  وعمح ل  )عل ل   ن     د للا  مخ تي  

ي   ل  ن حيبأللصاك   (1) لنمي  ن    حوهبل عخربين خال   ن محُّ ل  ن  
 . بأللصاك ل  ن ع ُّا ري ن حمم   ن  ش

 : الطرباين دراسة إسناد
 .(1) وغريمها لوبل بك طين لب   با  ن شبوش : ضعُّفل ضعص ا بلن ائي -1

 

بلطرببين   امل  ن    حل ولعنا تصرُّف(  1) ت  ا  -؛ معل  ن خ نج بحل  اوكش ت مُّتا  ن   يا 
مسناه: لنمي  ن    حل وهو بلل  ت ج  لا ب ن عيب حامت وبللهي وغريهل ع ا    -يف بلتخ  ج  يو ه

 لامل  ن    ح من  ع ف  نم ت مجتا. 
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

وثص ا بلعجنيل وبلدزنبكل ويو ه ب ن حدااب يف بلث اتل  ث يل    عل   ن  ولم: -2
بلعنما  لتر  ثا أبحاش ا  نع  ل ولعن  وتعنص  غريهل  اد    بآلمي  ن   مُّا 

بآلمي  ن  )ب ن  ولس:   وعح ب  ث ي ل  ووااب  أبحاش ا  نع  ل  ح صث 
بللهي:و ل  (غريه بلتشي   ا  ) اد  بل ني..و    أبل   ب ن ب  بحلامظ 

 .(2) ( ا بلن ائيل وع و شبوشل و  ا  نمت  ا أبل ا   بلدخاك ل وبحتجن 
وهب:    د للا-3 ب ن     ن  وعثمم  نُّا  وثص ا  حامظ  ا  ل  وب ث ي  ن  لع ل 

   (3) عّيل وبلعجنيل وع و زك يل وبل اجيل وب ن    ل وغريه .
محُّ :  -4 أبس  ال  خال   ن  يف  ال  حدااب  ب ن  ويو ه  حامتل  عيب  ب ن   الا 

   (4) .بلث ات
يو    :بأللصاك    ن    ح  لنمي-5 علا   و   ن    جميودل  حامتل  عيب  ب ن 

 )اد:ل و بينكوى  نا خال   ن محُّ  بدلعن ك ل و حيي  ن حمم   ن  ش 
لنمي  ن    ح عيب   ود:  جميوالاب  لمسعت  حمم   وولب    (5) (وحيي  ن 

 

بلعدري(  1) لندخاك بلتاك خ  وبلتع  ل430/  7)  ل  حامت (لبجل ح  عيب  ال ن  يف  303/  8)  ل  ب غين  (ل 
 ( 84/ 6) ل ال ن حج  (ل ل ااب ب ُّزباب657/ 2)ل لنلهيبلضع ا 

(ل  1/364)ل لنلهي(ل  ُّزباب بال ت بد8/136(ل بلث ات ال ن حدااب )1/22بلث ات لنعجني )(  2)
 ( 1/228)لال ن حج بلتيل ب

لع )(  3) ب ن  لنعجني) 518/  7طد ات  بلث ات  وبلتع  ل2/65(ل  بجل ح  حامت(ل  عيب  ال ن    /5)ل 
 ( 65/ 1) ل ال ن حج بلتيل ب ( 5/336)ل ال ن      (ل بلعا ل189

بلث ات ال ن  3/326) ل ال ن عيب حامت(ل بجل ح وبلتع  ل144/  3)ل لندخاك ك خ بلعدريبلتا(  4) (ل 
 ( 187)ص ل ال ن حج (ل ت   ب بلتيل ب221/ 8حدااب )

 (4/164) ل ال ن عيب حامتبجل ح وبلتع  ل (5)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

   (2).هجلياليل ع ا ب ن حدااب ملو ه يف ث اتا (1) حع   نُّا بللهي
مل ع ف  نُّال ولعنا بلل   ص ه ع و    حيي  ن حمم   ن  شري بأللصاك :  -6

 (3) ا جميود.لن عويو    لحامت  ن  ُّوخ لنمي  ن    ح
بختنف يفش ن  َ حمم     -7 بأللصاك :  م ُّل حمم   ن  ش ل    ع ُّال  بل    ري 

وب ن    ل(5) ل وتدعا  نم يلك ب ن  د  بلرب (4) الا ب ن عيب حامت ل ال   ن ع ُّا
وب ن  ل  (9)وب ن  ال ل  (8)  ولس  وب ن(7)لالدخاك و  ومجُّ   ن يو ه  ل(6) بألثري 

 ل (12) بلدغ بش  وبخلطُّب  ل(11) وع ولعُّ  ل(10) وب ن  ن    اهّيل
َ شري   الوب  وغريه ل   نلدغو وبل وزاب   ُّ -:حمم   ن  بلل     - نم  وهو 

وب ن  وبختنف يف  ردتال ملو ه ب ن  د  بلربل ل  (13) ب ن حج    او اد إلُّ  ليو ه

 

 (190/ 2) ل لنلهي ُّزباب بال ت بد (1)
(2) (6/397 ) 
 (4/164) ل ال ن عيب حامتح وبلتع  لبجل   (3)
 ب  ج  بل ا ق.  (4)
 (3/1365) ل ال ن  د  بلرب باللتُّعاب (5)
 ( 306/ 4) ل ال ن بألثريعل  بلغا ي (6)
 ( 1/18) ل لندخاك بلتاك خ بلعدري (7)
 (437/ 1اتك خ ب ن  ولس ب ص ى ) (8)
 (33/ 3) ل ال ن  ال   عج  بلصرا ي (9)
 ( 6/5 ا ي )يو ه ب ن حج  يف بد (10)
 (180/ 1)لعُّ   ل أليب  ع مي بلصرا ي (11)
 (1/315)ل لنخطُّب بلدغ بش تنخُّص ب تشا ا (12)
 (4/164) ل ال ن عيب حامتبجل ح وبلتع  ل (13)
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

بألثريل    ل وب ن  ن ه  ال ل   وب ن  لعُّ ل  حج   وع و  بلصرا يل وب ن  و  نه    يف 
  : بلني بلدخاك  يف  وضٍ   ن بلصرا يل ويف  وض  آخ   اد  ن كوب تا  ن 

كوب تا  ن  دُّل  ( 3) ل بلدغ بش    وبخلطُّب ( 2) ل وب ن حدااب   وجعل   ل ( 1) )عكبه  ن ب  لل( 
ل ولعل لدب بخلالف يف   بلُّل يف ب    ( 6) وبلعالئي   ل ( 5) ويو ه ع و زك ي   ل ( 4) ب  لل 

 تدّي   وبخلال ي علا مل لا إال هلب بحل  ا؛  مال  ع ف  ردتا:علا   ل يف بل وب يل 
 ل وللا ع ن . ا  ف مُّ مأتو   ؛ يل بل بجح يف حالا 

مُّااحلكم على إسناده: بلطرببينل   إلناشه ضعُّفل  ومُّا    وهو ضعُّفل   ُّخ 
  ب ن حدااب: و  ى  ل  حيي  ن حمم   ن  شريل ومها جميوالاب ن    حل و   لنمي 

مب ن    اعلص  ولُّس  و (7)   للل  بهلُّثميل  ع  ما): اد  مل  وضعص ا  ل(8) (ومُّا  ن 
 (9) لنجيالي حباد كوبتا. ؛بأللداين

*** 

 

 (45-1/18)ل لندخاك بلتاك خ بلعدري (1)
 ( 366/  5) ل ال ن حدااب بلث ات (2)
 (1/315)ل لنخطُّب بلدغ بش تنخُّص ب تشا ا (3)
 ( 8/205ث ات ين مل     يف بلعتب بل تي )يلك ب ن ب ن  طنو غا يف وتا ا : بل  و اد إىل (4)
 ( 274)ص ل أليب زك ي ُت ي بلترصُّل يف يو  كوب  ب  بلُّل (5)
 (262)ص ل لنعالئيجا   بلترصُّل(6)
 ( 366/  5) ل ال ن حدااب بلث ات (7)
 ( 69/ 4)  ل لنيُّثميجمم  بلزوبئ  (8)
 (320/ 5) ل لأللداين بل ن ني بلضعُّ ي (9)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 . عطية بن قيسلسادس: حديث ا احلديث
حح -6 قال: كان  قيس  بن  عطية  النيب  جَ عن  أزواج  النخل،    ر  جبريد 

له، وكانت أم سلمة موسرة، فجعلت مكان    ( 1) يف مغزىً   فخرج النيب  
 أبصار  عينِّّ أكفَّ   قالت: أردت أن    !: ما هذا ؟، فقال النيباً نَ بِّ اجلريد لَ 

أمَّ ):فقال  ،الناس إنَّ   اي  املسلم  م  شرَّ   سلمة  املرء  مال  فيه  ذهب  ا 
 . (البنيان

احلديث: ب  بلُّل)عخ جا  ختريج  يف  شبوش  ح ثنا  ل اد:(494ح340ع و 
بل  نُّاابل  اال: ح ثنا     د للا بخلشابل و ني  ن ليل  عمح   ع و   ن حمم  

 . ن بلعال ل  ن  طُّي  ن  ُّس  د للابلولُّ ل  ن 
 دراسة إسناده: 

ع ل   ن حمم    د للا-1 بع و  بل طااب:    اب:خلشص مح   ب ن  ل  (حالا جميود) اد 
 (2) .ل وإال منّين بحل  ا تا  ل ع  حُّا (  دود )و اد ب ن حج :

بل  ني-2 ع و حامت:  : ني  ن ليل  بلن ائي:  (  وق  ) اد  و اد   ( ث ي)ل 
 .( 3) (  وق) ن حدااب يف بلث اتل و اد ب ن حج : بويو ه 

ل  وب  ن  ُّديل وغريه نيل و ع وثص ا ب ن لع ل وبلعج  بلولُّ   ن   ن :-3
بللهي:   بلت لُّس؛  )و اد  لعن كش    ث ي  حام ا ل  بلعن   عو ُّي  وااب  ن 

 

هو    (1) ل  اب غزى:  )بلغزو  بألثري  ال ن  بلنيا يل  بلع و.  إىل  تاد  بل ري  وهو  اتج  (ل  3/677ل 
 ( 158/ 39بلع وس )

 ( 322)ص ل ال ن حج (ل بلت   ب443/ 3)  ل ال ن بل طااب  ُّااب بلوه  وبد ياا( 2)
وبلتع  ل(  3) بلث ات189/  6)   ل ال ن عيب حامت بجل ح  ال ن    بلت   ب   ل(8/475)  ل ال ن حدااب (ل 

 ( 402)ص حج 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

عوثق  ن   ُّي ل  ا  يف  هو  حجيل  ميو  ح ثنا  ب ن  ل  (مإيب  اد:  و اد 
 ( 1) (ث يل لعنا وثري بلت لُّس وبلت و ي)حج : 

 ن  ويو ه ب  ل ل وبل كب طينوثص ا ب ن لع ل وبلعجنيث يل     ن بلعال :   د للا-4
 (2) .(ث ي)ل و اد ب ن حج : حدااب يف بلث ات

وااب  ع وما  ولا  )و اد:  ل  يو ه ب ن لع  يف بلطد ي بل ب عي  ي  ن  ُّس: طُّن -5
حامت:  (عحاش ا ع و  و اد  بلث اتل  يف  حدااب  ب ن  ويو ه   احل  )ل 
   (3).(ث ي)ل و اد ب ن حج :  (بحل  ا

 احلكم على إسناده: 
بلولُّ   ن مُّا  و   إلناشه ضعُّف؛  علص   ن ل  و    نعنل وما  ا  هو   لس 

 .  لل غري  تصل
 ( 4).ضعُّف بلرتغُّب وبلرتهُّب""وبحل  ا ضعص ا بأللداين يف وتا ا 

بلوب     وكوى لع   ن  بهلليل  اد:     د للاح ثنا  :  اد:ب ن   ن  ز   
عزوبج كلود للا   ع ري     د بلعز زحّي ه  يا  م   ن    كع ت  نازد  وهو 

ب  ج  والت  ُّوات  هلننب   د ب نك ن    بلولُّ    ب   ني يف خالمي  ل وزبشها يف 
 

لع )طد ات  (  1) بلعجني)7/470ب ن  ث ات  بل ري2/342(ل  لنلهي(ل    لت   ب ب(ل  9/211)ل 
 ( 584)ص  ال ن حج 

(ل  230(ل لؤبالت بحلاو  لن بك طين )ص2/47(ل ث ات بلعجني )7/324طد ات ب ن لع  )(  2)
( حدااب  ب ن  بل ري 7/27ث ات  لنلهي(  بلتيل ب9/211)  ل  حج   (ل  (ل  5/350)  ال ن 

 ( 317)ص  ل لابلت   ب
لع )طد  (3) ب ن  وبلتع  ل  (ل 7/460 ات  حامت  بجل ح  عيب  ال ن  حدااب   (ل6/384)ل  ب ن    ث ات 

 .(393)ص ل ال ن حج  بلت   ب (ل7/228)ل ال ن حج  بلتيل ب (5/260)
 (. 1180ح  1/293)( 4)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

ل   شت ت عي ع ُّات حبج هال وهي  ا  ّي  ُّت  (1)  ن ج     ط وك هلطّي 
بلني   بلل   ني هب  بلداب  إىل  عمسا   نت ح ن  ن     ائشي  إىل  نزد 

 ن  دُّ  للال وكع ت  ُّت عا لنمي وحج هتا  ن لنب م ألت ب ن ب نيا     د للا
 َ َنت عا لنمي حج هتا  ننب منما    (2) شو ي بجلن د   ا غزب كلود للا   ) اد:م

للا   كلود  عون     ا  شخل  نُّيا  بلننب  إىل  م اد:من    ل ائا  هلب  )د   ا 
بلناس  عكشت اي كلود للا عاب  )م الت:    (بلدنا ؟ عان )م اد:    (عوفص ع صاك    اي 

   .(3)(لنمي إابص   ص  ا يهب مُّا  اد ب  ن  بلدنُّااب
وهو  رتوكإلنو  بلوب     مُّا  ؛  ج ب   ضعُّف  عا  (4) اشه  ب ِن  ب ُن  ومُّا  ل 

 .   ن هومل  تدّيص لنميل  

 

طُ   وهُّئي ح ني   ن ج    َ ط ُ وك هلطّي:   اد لُّف  ط وك: ع   ص ودل وكجل َط    يو  (  1)
عل  وب  بش:  ج     ز ن   طّيومجادل  بلنغيا  هتل ب  لألزه  .  ن  :  ل ااب  11/219)  ل  ل   )

 (. 6/353) ل ال ن  ن وك بلع ب
ُشوَ ُي بجلَن َ د: ت   مشاد ب   نيل ُبختنف يف ضدط عوهلال وج ى ب ت   واب  نم ضدطيا هلض ل  (  2)

عَو  ُشو َ  بلدالش   ااَب  ن إمسا ُّل  ن إ  بهُّ   نُّيما  و الوب: إهنا  ن و ي إىل ُشوٍا  بل الال وكجصح 
ا هل تحل هل  بل صو ي  ن بلشج  ب ع وفل وعهنيا بلُّوا   ولواب: َشو َ ُي بجلَن َ دل هل تحل وهي   عهنن
حمام ي مبنط ي بجلوف حالُّا ل وغزو  شو ي بجلن د و عت يف ك ُّ  بألود لني مخس  ن بهلج  .  

بلدن  لنرمو   باب ن  :  عج   لع 2/554)ل  ب ن  وطد ات  ب عامل  62/ 2)  (ل  و عج   (ل 
 (  127)صل لندالش بجلغ بمُّي

 ( 10/160)  ل ال ن لع بلطد ات( 3)
 (498)ص  ل ال ن حج ت   ب بلتيل ب( 4)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 . احلديث السابع: حديث أنس بن مالك 
فقة كلها يف سبيل هللا، إال النَّ ):، قال:قال رسول هللا  عن أنس  -7
 (ناء فال خري فيهالبِّ 

 ي وبل  ائق وبلوكع  بل ُّاي     يف ع وبب   ي    عخ جا بلرت ل   ختريج احلديث:
 . (ل  ن حمم   ن محُّ 2482ح  4/323)
 يف ( وبلد      زبك230ح 148ب       ن عيب بل       لُّا يف " ص        بأل       ل" )صعخ ج      ا و 

 (ل وبلدُّي                                                                              ي يف7522ح14/65) "                                                                               ن ه"
)حمم   ل  والمه  ا     ن ط    ق بحل   ن    ن   م  يل(10230ح13/224")شعببل"

ل ب    ن  ش      ن    دُّ ل   ن    ولس زبم   ن لنُّماابل  ن إل   بئُّل ن   وبحل ن(
  ن علس

 دراسة إسناد الرتمذي: 
محُّ -1 بحلامظ  حمم   ن  وتعنن وثص :بل بز   مجا يل  و اد   ا  آخ وابل  مُّا    

ب ناوري) ع وب  ن  ُّدي:   بلدخاك :  (وثري  و اد  ل  ) ل  و اد  (مُّا  ل 
:ل  (لُّس  ث ي)بلن ائي: حدااب  ب ن  بلث ات   )و اد  ين  ن  ش  ن  وااب 

ب  نوهت ح ن   لُّما  الو   ؛هأل ُّا   ب ن  ل  (ث  ن  ُّوخ  ن هإيب  ووااب 
حامظ  ):ل و اد ب ن حج (ىل ت واو  بألَ )و اد بللهي:خزميي ال   و   نال  

 (1) .ل وهو وما  اد(ضعُّف
 

بلعدري (  1) لندخاك بلتاك خ  ) 69/  1)   ل  حدااب  ال ن  بجمل وحّي  بلعا ف2/303(ل  ل  (ل 
 (498 ل لا )صبلت   ب(ل 9/131)ل ال ن حج  بلتيل ب(ل 2/166)لنلهي
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

وب ن  عّيل وع و شبوشل    لموثص ا عمح  اشل  بختنف مُّا بلنن   بم   ن لنُّمااب:زَ -2
بل و )  مُّا وثريوابل م اد بلن ائي:  وتعنن  ل اجي:  و اد ب  ل(لُّس  لبك 

وثري بلغنط يف بألخداك وبل  بلوه  يف  )ل و اد ب ن حدااب :(وثري بلوه )
مُّا ب ن    :  (بآلاثك  نم   ق  و اد  بدلناش)ل    ل عحاش ثا   نو ي 

ل (و عتب ح  ثا    ضع ا  لو ا ي  ا   و ال ال  تا    نُّا  ل  نو ي ب ت 
أل  ب  ل وب(اا  وق وثري بألوه  )وكجنح بللهي ضع ال و اد ب ن حج :

عابص  بألئمي  وهو  اكجص   (1) لا   ع  ضَ   مُّا  يف حالا  عوث   بللهيل وهو  ود  را 
 . بلل ن تعنموب مُّا جب ح       اشبلنن 

إلراق    إل بئُّل  ن  ولس-3 عيب  وب ن  ث يل  :  بل صِدُّعي ن  ب ن لع ل  وثص ا 
حامتوعمح ل    ل   عّي  وع و  حج :  وبلعجنيل  ب ن  و اد  وغريه ل  ث يل  )ل 
 (2) .(ال حجي  مُّا   ُتعننِ 

ب ن  عّيل    ش :ُّب  ن  ِ دِ  َ -4 بلث اتل  وثن ا  يف  ب ن  اهّي    ويو ه ويو ه 
بلث اتل  ع ضا   يف  حدااب  مُّا   ل(خيطم  وثريب    ) اد:علا    إال  ب ن  و اد 

: بحل  ا)بلدخاك   ع و حامتل  ل  ( نع   وبللهي  ولُّننا  بجلوز   ب ن  ويو ه 
حج : ب ن  و اد  بلضع ا ل  خيطئ  )يف  و (  وق  علن   ب  بأل ل  حالا  ا  يف 

ى حالا  غالب  ن  ون   وهو  ود بألوث   ن عئمي بلن  ل وما عابن   ضعُّفل

 

)ب  (1) حدااب  ال ن  بلعا ل1/315جمل وحّي  ال ن     (ل  بلعا ف4/206)    ل  ل  (ل 
 ( 213)ص  ل ال ن حج بلت   ب (ل 3/304)ال ن حج بلتيل ب (ل 1/400)لنلهي

)  ( 6/374)  ل ال ن لع  بلطد ات(  2) شبوش  عيب  بلعجني)311لؤبالت  ث ات  (لبجل ح  1/222(ل 
 (. 104)ص ل ال ن حج (ل بلت   ب2/330)يب حامتل ال ن عوبلتع  ل
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

   (1) ع اك إىل  امُّا  ن ضعفل وللا ع ن .
 احلكم على إسناده: 

تو    ن  دل  مُّا  ضعُّفل    ه إلناش لعنا  ضعُّفل  وهو  محُّ ل  حمم   ن 
وغريه-بحل ن  ن   مي بلدزبك  إلنل  (2) وبحل ن   وق   -وما  ن     ه اش ويف 

 ضا  زبم   ن لنُّماابل و دُّب  ن  ش ل ومها ضعُّ ااب. ع 
وبحل  ا يو ه ب نلك   صُّغي بلتم  ض  ل  و اد بلرت ل : )ح  ا غ  ب(

لضع ال (3) م اد: ُكو ؛  (4) وضعن ا بأللداين يف بل ن ني بلضعُّ ا. إ اك   

 

بل وك )(  1) ب ن  عّيلكوب ي  بلعدري  (ل85/  4اتك خ  بلرت ل   أليب  ت تُّب  نل  ل 
وبلتع  ل(ل392)صطالب حامتبجل ح  عيب  ال ن  )357/  4) ل  حدااب  ال ن  /  4(لبلث ات 
بلث ات (ل359 عمسا   ال ن  اهّياتك خ  بجلوز )112)صل  ال ن  وب رتووّي    /2(بلضع ا  

 ( 263)ص  ال ن حج  ل بلت   ب(5)صل لنلهي(ب غين يف بلضع ا 38
  ل ال ن حج  بلتيل ب  (ل179/  8(لبلث ات ال ن حدااب )31/  3)ل ال ن عيب حامتبجل ح وبلتع  ل(2)

 ( 162)ص ل لا ل بلت   ب(2/293)
 (.14/  3)  ل لنمنلك بلرتغُّب وبلرتهُّب( 3)
 (. 1061ح3/173) ل لأللداين بل ن ني بلضعُّ ي (4)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 .  جابر احلديث الثامن: حديث
دقة، وما  ص  روفٍ مع  كل    ):  ، قال: قال رسول هللا    جابرعن  -8

عرضه    قى به الرجلح تبت له صدقة، وما وَ أنفق الرجل على نفسه وأهله كح 
 ، فها؛ إال ما كان ىف بنيانٍ لَ تبت له صدقة، وما أنفق من نفقة فعلى هللا خَ كح 

 . (أو معصية
احلديث:   محُّ   ختريج  ب نتخب  ن   ن ه-عخ جا  د   ن  يف    -وما 

 .هاكواب  ز    ن  ن -هبلب بلن ظ- (1083ح 327)ص
 (  ن ط  ق لو    ن لعُّ .5/322وب ن     يف " بلعا ل" ) 

و ُّ م  ن إ  بهُّ     للو    ن لعُّ    ن ط  ق( ل  101ح 3/28)   وبل بك طين
   .بلربوي
 .  ُّ م  ن إ  بهُّ  بلربوي  ن ط  ق ( ل 2311ح 57/ 2بحلاو  )و 
 . ن  عاكحمم     ن ط  ق( ل 242/ 10بلدُّي ي يف "بلعربى" )و 

"  ح   يف  بل  ُّ   1646ح 146/  6)  بل ني" وبلدغو   عيب  ط  ق  (  ن 
 لنُّمااب  ن شبوش.

 د  بحلمُّ   ن   ن    مخ تي  ) ز  ل ولو  ل و ُّ مل وحمم ل ولنُّمااب(
 مبثنا.  ل ن حمم   ن ب نع ك  ن جا    لبحل ن بهلالىل

)عخ جا  و  بلعا ل"    (ل2040ح4/36ع و  عنم   " يف  وب ن     
ط  ق(  6/431) ب   حممل  ن  بلصنت    وك  ن   ن   ن ظ   ا    ل نع كن 

 .  اكب
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 دراسة إسناد عبد بن محيد: 
ث ي   ت ن   ا   ل وثص ا وعثمم  نُّا ب ن ب   ينل وب ن  عّيل    ز    ن هاكواب: -1

 (1) وعمح ل وبلعجنيل وع و حامتل وغريه .
ب ن     اشل مضعص ا عوث  بلنن   ل ضعص اضعُّف    اليل: د  بحلمُّ   ن بحل ن بهلِ   -2

وع زك ب   ينل  حامت:  وبل اجيل   يل   و  ع و  و اد  وبل كب طينل  وبلع ُّنيل 
خيطم ل  ( ُّخ) ين  حدااب:)وااب  ب ن  ح ن   ؛و اد  خ ج  ن    حىت 

بل  ش(ل   إيب  بله  بالحتجاج  ا  بألحاش ا  ب ن      عض  لا  ولاق 
:    للت  ت  نُّابُ  جا      ) مث  اد  ب نع ك  ن  ب ن  بحلمُّ   ن  ولعد  

ال و عضيا  ب ن  ل  (ا    نُّات  ُ عحاش ا:  عضيا  شاهريل  و اد 
   (2) .(  وق خيطئ)حج :

ل وثص ا وعثمم  نُّا وب ن  عّيل و ع وب  ن  ماضل    ث ي    حمم   ن ب نع ك:  -3
   (3) . ُّديل وبلعجنيل وع و حامتل وب ن حداابل وغريه 

 

 

(ل ث ات بلعجني  9/259)   ل ال ن عيب حامت (لبجل ح وبلتع  ل368/  8)  ل لندخاك بلتاك خ بلعدري(  1)
 .(606)ص  ل ال ن حج (لبلت   ب11/366)ل ال ن حج (ل بلتيل ب2/368)

وبلتع  ل(  2) حامتبجل ح  عيب  ال ن  )6/11) ل  بلع ُّني  ضع ا   بجمل وحّي45/ 3(ل  حدااب  (ل  ال ن  ل 
ال ن   بلعا ل  (2/142) وب رتووواب5/322)   ل  بلضع ا   )صلن   ل(ل  (ل  27بك طين 

 ( 333)ص  ل لا( بلت   ب113/  6) ل ال ن حج  بلتيل ب
(3  )( بل وك   وبلتع  ل2/540اتك خ  بجل ح  حامت(ل  عيب  ال ن  حدااب  98/ 8)  ل  ب ن  ث ات  (ل 

 (  508)ص  ل لا(ل بلت   ب9/417)  ل ال ن حج  (ل بلتيل ب5/350)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 احلكم على إسناده: 
وك  ن     إلناشه ضعُّفل مُّا  د  بحلمُّ  بهلاليلل وهو ضعُّفل وات عا  ِ 

وب ن       ن -تن بلصص  ب ن  عّيل  ع ضا    ضعُّفوهو   -عيب  عنمل  ضعن ا  ل 
 .(1) وبلدخاك ل وع و حامتل وع و زك يل وبل بك طينل وغريه  

بللهي م اد:  (ومل خي جاهل  هلب ح  ا  رُّح  )و اد بحلاو :   )وتع دا 
 (2)  ا بأللداين يف بل ن ني بلضعُّ ي.ضعص بحل  ا و ل ( وه د بحلمُّ  ضعص 

بحل  ا   يف  :  دبألو ع ا  ط   اث ت  ميو   )... )ول  ع وف    ي 
  مو ا : عخ جا بلدخاك ل يف وتاب بألشبل     ن ح  ا جا      ل بلصرُّح

 ( بلرب  (5675ح 5/2241هب ول  ع وف    ي  ع وبب  يف  وبلرت ل   ل 
 . (1970ح 3/414)ل هب  اجا  يف طال ي بلوجا وح ن بلدش وبلصني

 
 *** 

 

بلعدري(  1) لندخاك بلتاك خ  وبلتع  ل(7/411)ل  بجل ح  ح ل  عيب  ال ن  ضع ا   8/298)امتل  (ل 
 ( 120/ 3(لبلضع ا  وب رتووواب ال ن بجلوز  )4/244بلع ُّني)

 ( 898ح2/301) (2)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 : حديث أيب العاليةالتاسع: احلديث 
،  (اهدمها ):بىن غرفًة، فقال النيب    العباس    أنَّ لعالية:  عن أيب ا  -9

 ثالاًث.  (اهدمها ):ق بثمنها؟، فقال فقال: أو أتصدّ 
 

فيه:   الوارد  االختالف  وبيان  احلديث،  مُّا  نم  تُ خ  بُ ختريج   ن  ش  ان محنف 
  نم وجيّي: للنمي

 

  الُّيل  ن اش ل ح ثنا  عُّب  ن بحلدرابل  ن عيب بلعمحن  ن  الوجه األول:  
 بلعداس  و وال . 

 ( بآلاثك"  "  ح  شعل  يف  بلطراو   و 955ح2/414عخ جا  يو ه  (ل 
   ن محاشل  ا   ن ط  ق عل   ن  ولملل  (5/97ب ن عيب حامت يف "بلعنل" ) 

 مبثنا.
بلعالُّي ن    :الثاينالوجه   عيب  بحلدرابل  ن  ح ثنا  عُّب  ن  ل  عاب  :محاش 
   لال .  .. بلعداس 

بلطُّال ي)  بدميااب"  و   ل ( 1020ح 278/ 2عخ جا  " عب  بلدُّي ي يف  ط   ا   ن 
 ( 10242ح   231/ 13) 

 .(  ن  ولم  ن إمسا ُّل495ح340شبوش يف "ب  بلُّل")ص  وع و
 .  ن   ن  (  ن   ااب5/97وع و حامت يف "بلعنل" )

  (  ن ط  ق عيب ك ُّعي 281ح181يف " ص  بأل ل" )صوب ن عيب بل لُّا  
 . مي   ن  وف

  و ك ُّعي(ل  ن محاشل  ا مبثنا.  اابل وععك عتي  )بلطُّال يل و ولمل و 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 النظر يف االختالف: 
-بلوجا بألود    ع  بلن   يف عوجا بالختالف بلوبكش  يف بحل  ا جن  عاب

إال عهن      ن بلن اشل   مج     وثص ا  ل و   عَل   ن  ولمبل  ش  ا  ل  -بلو لكوب ي  
:   ولسب ن   اد  وما   ن غريهل  بآلمي     تعواب  و   لث هباتعننموب يف  ناوري ح ص 

بآلمي  ن غريه) ث ي ل وعح ب    ل وب ن  ولس(ح صث أبحاش ا  نع  ل ووااب 
عابص ل   ن  ولمل معالمها  ص   ن  ن عل    ع ن  أبهل  ن ه    و عنوا  بل جل 

م ولا    صا   نم  ود غريه حج :    ل ن غريه ؛  ب ن    وق  غ بل  )و اد 
 ( 1) .(ومُّا لصب

هدكلادع ا   كووه  بلطُّال   -بلل ن  إمسا ُّلو  (  2)ليوه :    ( 3) لولم  ن 
عثداتل    (4) ل  صااب  ن   ن و  ث ات  متعنن وه   ك ُّعيل  ع و  مج   ن  ع ا  مُّا    

عهل   ح  ا  ال  شدا  ح  ثا  نع ب   يف  عك  ب ن    :)..ومل  و اد  بلن اشل 
بلل ن كووه ه  بألوث     ألابن   ل-ب  لل   -ل مال بجح هو بلوجا بلثاين(5) بلص ق(
)هلب    يف "بلعنل"ل و اد  ن بلوجا بألود:و حامت  كجنرا ع  ا  وهلب    وبألوثقل

 (6) خطأ(
 

 

(  1/228)ل ال ن حج ( بلتيل ب1/338)ل ال ن عيب حامت(بجل ح وبلتع  ل22بلث ات لنعجني)(1)
 ( 104)  ل لابلت   ب

 ( 250)صال ن حج  بلتيل ب ل    ب ت. وهو ث ي حامظ (2)
 (. 549)ص  بلتيل ب ل ال ن حج     ب ت .وهو ث ي ثدت  (3)
 (. 393)ص ل ال ن حج بلت   ب. وهو ث ي ثدت  (4)
 (. 3/210(ل بلعا ل ال ن     ) 3/463بلضع ا  لنع ُّني ) (5)
 (.97/ 5)  ل ال ن عيب حامت نل بحل  ا (6)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 دراسة إسناد الطيالسي:
وثص ا عوث  بلن اشل و اد بللهي:) وااب حب ب   ن حبوك  محاش  ن لنمي: ث يل  -1

للال   إاب  ا   حجيل  وهو   وق  كوىل  لعي  ا  يف  عوهاا  ولا  بلعن ل 
   (1) ولُّس هو يف بدت ااب ورماش  ن ز   (

وثص ا  راب د  بحلَ    عُّب  ن   -2 ث يل  و :  لع ل  وبلن ائيل  عمح ل  ب ن 
   (2)وغريه .

بلعالُّي:-3 بلعالُّي بل ايحي  ع و  بلتا عّيل جمم   كُمُّ   ن ِ ي  باب عيب    ل  ن وداك 
 (3) نم ث تا.

إسناده:  على  علص   احلكم  إال  ث اتل  ضعُّفل   ا   للل كجالا   اد    ميو 
جُّن ب نلك :) بدلناش  لل  بهلُّثمي  (4)(ل   )و اد  كجاد   :  وكجالا   للل 

 ( 6)ل و اد بلع ب ي:) ن ط (.(5) بلصرُّح(.
 

(ل  623/ 3)ل ال ن عيب حامتح وبلتع  ل(ل بجل  3/89)ل لندخاك    ن   يف ت مجتا: بلتاك خ بلعدري(1)
حدااب  ب ن  بلندال 6/216)  ث ات  ع الا  لري  لنلهي  (ل  بلتيل ب7/444)ل  ال ن  (ل  ل 

 (3/11)حج 
بلعنل(2) ت مجتا:  يف  ألمح  ن    وبلتع  ل416/ 1)ل  حامت  (لبجل ح  عيب  ب ن    (ل4/342)ال ن  ث ات 

 (267ص) ل لا بلت   ب  (ل4/306)ل ال ن حج بلتيل ب ( 4/355) حدااب
بلطد ات بلعرب (3) ل  (لبلتيل ب4/207)  ل لنلهي ريبل(ل  7/112)ل ال ن لع ى ن   يف ت مجتا: 

 (. 3/246)ال ن حج 
ل وولب  اد بهلُّتمي يف وتا ا: بلزوبج   ن ب رتبف بلعدائ   (13/ 3)  ل لنمنلك بلرتغُّب وبلرتهُّب  (4)

(1/428) . 
 (. 4/70)  ل لنيُّثميجمم  بلزوبئ ( 5)
 (. 1592ص)  ألل اكل لنع ب ي ب غين  ن محل ب( 6)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 

 : حديث ابن مسعود احلديث العاشر: 
ابن   -10 قال رسول هللا    مسعود    عن  مَ قال:  بَ :)  ما  ن  فوَق  ىن 

فيه كحلِّّف أن  حيمله يوم القيامة على عنقه(.   َيك 
:   اد  ل(10287ح10/151عخ جا بلطرببين يف "بلعدري" )ختريج احلديث:  

ب صُّصي بلدا ي  حيي  ن  د   ثنا    لح ثنا  ب عم    اال:  وبحل ن  ن  ني 
 ن لنمي  ن    بلثوك ل   ن ل ُّااب  لثنا  ولف  ن علداط  ل ب  ن وبضحب  ُّن 

 .ب ن   عوش  ن  ل ن عيب  دُّ   لويُّل
 (ل  ن عيب   و ي.388 /6وعخ جا ب ن     يف "بلعا ل" )

بألولُّا " ) لعُّ  يف "حنُّي  بل  ُّ  بحل ّي (246/  8وع و  ل  ن ط  ق عيب 
  ن بهلُّث . 

( بدميااب"  " عب  يف  حمم   10227ح 13/221وبلدُّي ي  ط  ق  (ل  ن 
 بلصُّاش.    د للا ن  ني بلصائغل وحمم   ن  ني ب عيل وعمح   ن 

(  ن ط  ق عمح   ن لص   114/  53وب ن   او  يف "اتك خ ش شق" )
 . ب   ئ

و  بل  ُّ ل  وع و  )ع و   و يل  وب عيلوبلصُّاشلوب   ئ(  ن  لئغبلصالتتي  
 ُّب  ال  ن ظ   اكب  ب 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 دراسة إسناد الطرباين: 
ب صِ -1 بلدا ي  ث ي  صيُّ  حيي  ن  د   وب ن  :  بلدغ بش ل  بخلطُّب  وثن ا  ل 

 ( 1) بجلوز ل وبللهيل وغريه .
ب عم  -2 و اد  بحل ن  ن  ني  حامظ(ل  )  وق  بحلاو :  :  اد 

بلعن ل   عو ُّي  وىف   لو بخلطُّب:)وااب  ن  هحل ظل  و و ف  هل ي ل 
بلصري يف   تدي  مر  ثا  هبا(ل  وع ُّا   ن  ش  غ بئب  إال  ا    لح  ثا 

 ( 2) غ ب  نُّال مُُّ تص م.بلتُ 
  ؛ ألحاش ا بُلتنع ت  نُّال اش ن بلنن     مُّا وثري  تعنن   :ب  ن وبضحب  ُّص -3

ويو ه  مإيب  ُّل لا مل   دل(ل    ل اد ع و حامت:)  وق وااب خيطم  وثريب  م
خيطم (ل    ب ن و اد:)ووااب  بلث اتل  يف  لا      حدااب  ب ن   ى  ولاق 

ت تنع  بحل  ا -عحاش ا  هلب  مُّا    -و نيا  خالف  و اد:)و ا ي  ا 
ال  تعمن  يو تا  هو  ا  الأبس  ا(بلناس  وهو  ل  هل  ل وااب  شدا  نُّال 

إبطالقٍ  عابص   وضعص ا  حالا  مالل    ي   ن  ح  ثا  بل بك طينل  يف    وه    
بُلتنع   نُّا؛الأبس  ا-ب ن    اد  وما -طألميوخو  مُّما  عو   لإال 

 (3) خالف 
 

ال ن    (ل ب نت  302/  64)  ل ال ن   او (ل اتك خ ش شق227/  14)  ل لنخطُّب  غ بش  اتك خ (  1)
 ( 45/ 14) ل لنلهي (ل لري ع الا بلندال 48/ 13) بجلوز 

بل يمي)ص (  2) محز   اتك خ  غ بش198لؤبالت  لنخطُّب(ل  بلندال   (ل  369/  7)  ل  ع الا  لري 
 ( 510/ 13) لنلهي

وبلتع  ل (  3) حامتبجل ح  عيب  ال ن  بلث ات8/294)   ل  حدااب(ل  ال ن  بلعا ل204/ 9)  ل  ال ن  (ل  ل 
    (6/389 .) 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

علداط-4 بألئمي  : ولف  ن  وبلص قل    ؛عثمم  نُّا  عض  هلزه ل  مو  وه 
تعنن ووثص  ولعن  ب ن  عّيل  شمن وتدا   ا  علا  يلك  ولدب  ح  ال  يف  موب 

مُّغنطل  معااب حي ن  ع و حامت:) وااب كجال   ا  ب   ث  ن ح  ا  وللب  اد 
 اد ب ن  حب  ثا(ل و   وثريب ل وهو كجل  احلل ال حيتجن   غنطشمن وتدال وهو  

ا  ا   ا وتدا وااب حيمل  نم  لص عال  إ   ل ن    ن عهل بلص قهو     :)  
بلعلبوال  تعمن   ل مُّغنط و شتدا  نُّا  ؛ح  ا (ل وهلب خال ي حالال    

 ( 1) وللا ع ن .
 (2) . ث يل حامظل إ اال حجي وهو:ل ُّااب بلثوك -5
ل وثص ا ب ن  عّيل وبلعجنيل وع و زك يل وع و حامتل ي  ث   :لنمي  ن ويُّل-6

   (3)وبلن ائيل وغريه .
موب يف مسا ا  ن ع ُّا  تعنن   : ن   عوش بهلليل   د للا ن     ا     دُّ    و ع -7

ب ت   ّيل و ع ُّا وثري  ن  مسا ا  ن  من م  و ل  حامتا ن  عّيل   ل عيب 
ن ع ُّا؛  ع مي هبال  اد   مجعا   ن بألئمي  دنوب عحاش ثا    إال عابن وب ن حداابل  

إّنا بلتجاز ع را نا عاب   خنوب ح  ا عيب  دُّ  ل  ) ع وب  ن  ُّدي:  
 ع مي عيب  دُّ   حب  ا    - عين يف بحل  ا ب تصل- ن ع ُّال يف ب  ن   

 

ب ن  عّي )ص(  1) بلعدري227اتك خ  بلتاك خ  لندخاك (ل  وبلتع  ل8/385)  ل  بجل ح  عيب  (ل  ال ن  ل 
)9/218)  حامت بلث ات  بلعا ل638/ 7(ل  ال ن    (ل  ب ُّزباب7/158)  ل  ل ااب  ال ن  (ل  ل 
 (. 548/ 8) حج

 .   8صت   ت ت مجتا ( 2)
ل ال ن عيب حامت  (ل بجل ح وبلتع  ل421(ل ث ات بلعجني)ص74/  4)ل لندخاك بلتاك خ بلعدري  (3)

 ( 248)ص ل لا (ل بلت   ب4/137)  ل ال ن حج (ل ل بلتيل ب4/170)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

ل و اد ب ن كجب: )ع و  (1) (ع ُّا و رتيال وعلنا مل أيت مُّيا حب  ٍا  نع ٍ 
كوبايتا   لعن  ع ُّال  مل   م   ن  ميي    دُّ    ع ُّا؛  عهل  عخلها  ن  نا 

 ( 2)  رُّري  ني (.
ب  ن وبضح: بُلتنع   إلناشه ضعُّف ج ب ل؛ مُّا ب  ُّص   احلكم على إسناده:

بحل  ا هلب  عحاش ال  نيا  علداط:  ُ (3)  نُّا  ومُّا  ولف  ن  يف  تعنص ل    
 . ح  ا وضدطالوما عابص عه دُّ   مل   م   ن ع ُّا

 اد ع و لعُّ : )غ  ب  و (4)بدلناش(ل بال ع ل لا هبل  ل اد ع و حامت:)هطل
ت  ن  بلثوك ل  ح  ا  ب  ُّبل  ن  ولف( ن  ب نلك (5) لش  ا  وبه  ك :)و اد 

بلطرببين يف "بلعدري"  ن كوب ي ب  ُّب  ن وبضحل وهلب بحل  ا يا علع   نُّا  
   (7)  اد بللهي:)هلب ح  ا  نع (و (6) ل(ويف لن ه بل طاع

و اد بهلُّثمي:)مُّا ب  ُّب  ن  (8) لاع(ط و اد بلع ب ي:) إلناش مُّا لّي وبل
وثص  وضعص وبضحل  بلن ائيل  مجا ي( ا  بأللداين:  (1)ل ا  (2).(ج ب  ضعُّف  )و اد 

 

 (1/544ال ن كجب) ل   ح  نل بلرت ل  (1)
 جا عي عا  له ب  ألي  ن  : كلالي ب اج تري يف(ل ولنتول  يف ه6/14متح بلداك ل ال ن كجب)   (2)

ب ن   عوش عيب  دُّ    ن  وشكبلي -بل  ىل  عنوباب:   وايت  وخت  ج  لنداحا:  د للا  -مج   ل 
 بلدخاك .

 (.6/389 الا ب ن     يف بلعا ل )( 3)
 (.107/ 5)  ل ال ن عيب حامت نل بحل  ا( 4)
 (.8/246) ل أليب لعُّ حنُّي بألولُّا ( 5)
 (.13/ 3)  ل لنمنلك غُّب وبلرتهُّببلرت ( 6)
 (.116/ 4) ل لنلهي ُّزباب بال ت بد( 7)
 (. 1593)ص ل لنع ب ي ب غين  ن محل بألل اك( 8)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 املبحث الثاين: األحاديث الواردة يف مشروعية البنيان. 
شاللي  و  ت د  عحاش ا  بلدنُّاابل   غري   حييٍ و   ل  حيي  كشت   نم  ش و ُّي 
  نيا:

 .ر احلديث األول: حديث ابن عم
بنيتح بيدّي    عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: )رأيتين مع النيب    -1

بيتاً يحكن ين من املطر، ويظّلين من الشمس، ما أعانين عليه أحد  من خلق  
 هللا(

 غريب احلديث:  
حج :(كَعَ   ُتيِن ) ب ن  لش    نما  وألص ):  اد  مصاك  ب لووك   بحلالي  بلترض   ا 

 .) (3)َ  ز ن بلنييَوَ  ا  هبا وألا   ى ل  ا   عل 
ب ش ش ل  ُّنيما واف  ع وك -) ُعننين(:   بألوىل  وبلنواب  بلترتُّيل   ن    - ض  

 (4) . ع    ُّينلَ عونن 
 

 ختريج احلديث:  
بلدنا    يف  هب  اجا   باللتئلبابل  وتاب  يف  بلدخاك   عخ جا 

بلدنا  وبخل بب)6302ح 8/82) /  2(ل وب ن  اجا يف ع وبب بلزه ل هب يف 
 . (10219ح  13/216لوبلدُّي ي يف " عب بدميااب")(4162ح 1393

 

 (. 4/70)  ل لنيُّثميجمم  بلزوبئ ( 1)
 (. 1/292) ل لأللداينضعُّف بلرتغُّب وبلرتهُّب( 2)
 (.  11/93) متح بلداك ل ال ن حج  ( 3)
 (.  9/172) ل لن  طالين ( إك اش بل اك 4)
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 

 . : حديث سعد بن أيب وقاص الثايناحلديث 
وقاص  -2 أيب  بن  سعد  هللا    عن  رسول  قال   : من  قال  )أربع   :

واملركب   الصاحل،  واجلار  الواسع،  واملسكن  الصاحلة،  املرأة  السعادة: 
سكن الضيق،  واملوء،  اهلينء، وأربع من الشقاوة: اجلار السوء، واملرأة الس

 . واملركب السوء (
 ختريج احلديث:  

(ل  اد: عخربان حمم   ن إلراق  4032ح  9/340عخ جا ب ن حدااب )
حمم   ن   ث ُّفل  اد:ح ثنا  إ  بهُّ   وىل  كز يل     د بلعز ز ن  عيب   ن 

بل ضل  ن  ولمل  ن   هن ل  ن    د للا اد:ح ثنا  عيب  لعُّ   ن   ن 
ملو ه هبلب    ن ع ُّال  ن ج ه    اصليب و إمسا ُّل  ن حمم   ن لع   ن ع

 بلن ظ.
ل  ن ط  ق  (1048ح24/  2بلضُّا  يف "بألحاش ا ب ختاك " )عخ جا  و 

 ب ن حدااب.
يف" ط  ق (13/581)"   اتك خ  غ بش وبخلطُّب  آشال  ن    ن    حمموش  ن 
 .ل ا مبثنابل ضل  ن  ولم
و 207ح1/171بلطُّال ي)  وعخ جا    (ل168/ 1عمح )(ل 

"حلوب ل  (1180ح 4/20وبلدزبك) يف  )او   (ل  2640ح157/  2ب  ت كك" 
(  ن ط  ق حمم   ن عيب  9110ح 12/102وبلدُّي ي يف " عب بدميااب" )

شواب يو       ال   ن )عك عي(ل  )ثالثي(:  محُّ ل  ن إمسا ُّل  ن حمم   ال ومُّا
 بجلاك بلصاحلل وبجلاك بل و . 
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

( "بلعدري"  يف  بلطرببين  "بألولط"  329ح 1/146وعخ جا  ويف  (ل 
 . (ل  ن ط  ق بلعداس  ن يك ح3610ح 4/61)

"و  يف  ط  ق    (2684ح175/  2)  "ب  ت ككبحلاو   عيب  ع   ن   ن 
 . ح ص

 والمها )بلعداسل وع و  ع (ل  ن حمم   ن لع ل  ا مبثل ل ظ عمح . 
 : بن حباندراسة إسناد ا

ث ُّف-1 إ  بهُّ   وىل  إلراق  ن  حم نث  حمم   ن  بل  بجل  بلعداس  ع و  ل 
حامت: )  وق ث ي(ل ويو ه ب ن حدااب يف  عيب ب ن خ لااب و  ن هال  اد 

 (1) .بلث اتل و اد: ) غ ب(ل ووثن ا بل بك طين
ث ي ل وثن ا بلن ائيل وبل بك طينل ويو ه     ي:ز   ن عيب كِ    د بلعز زحمم   ن  -2

 ( 2)ب ن حدااب يف بلث اتل و اد ع و حامت: )  وق(.
 ( 3)وغريه .ك ل لدخال وثص ا ووُّ ل وب ن  عّيل وب ث ي   بل ضل  ن  ولم:-3
لَ    د للا-4 هن  ن  عيب  وع و  وبلعجنيل  ب ن  عّيل  وثص ا    :بلَ َزبك ن   عُّ   ن 

و اد  و اد بلن ائي: )لُّس  ا أبس(ل    لل وغريه شبوشل و ع وب  ن ل ُّااب 
ويو ه ب ن حدااب يف بلث اتل  نع (ل  تحيي بل طااب:) وااب  احلا ؛ تع ف و 

 

(ل لؤبالت بل نمي  129/ 9)  ل ال ن حدااب (ل بلث ات7/196)   حامت   ل ال ن عيب بجل ح وبلتع  ل(  1)
 (. 285)ص

بلتيل ب ال ن    (ل ت   ب9/95)  ل ال ن حدااب(ل بلث ات8/8)   ل ال ن عيب حامتبجل ح وبلتع  ل(  2)
 (. 493)ص حج 

بلتاك خ بلعدري3) بلت   ب 7/68)  حامتل ال ن عيب بجل ح وبلتع  ل (ل  7/117)ل لندخاك   (  ل ال ن  (ل 
 (. 447)صحج 
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

ع و حامتل  وضعص و اد:)خيطئ(ل   ب ن  للهياك بوبخت ا   علا   وقل و اد 
وع ا تضعُّف عيب حامت  ا   وقل  حج : )  وق كمبا وه (ل وبألظي  علن 

 ( 1).)تعنص  مُّا ع و حامت  عنت( :م اد ب ن حج م   عجاب  نا 
ل وثص ا وعثمم  حجي    ث ي    : بلزه    إمسا ُّل  ن حمم   ن لع   ن عيب و اص   -5

  بلن ائيل وب ن خ بشل متل و  و حا ا بلعجنيل وع نُّا ب ن  عّيل وولب وثص 
 (2) . وغريه 

و اص-6 عيب  لع   ن  لع لوبلعجنيلحمم   ن  ب ن  وثص ا  ب ن  :ث يل  ويو ه 
 ( 3) حدااب يف "بلث ات"

 

 احلكم على إسناده: 
 ن لعُّ   ن عيب هن ل وبأل  ب     د للاكجالا ث اتل   ب  ؛  إلناشه ح ن

ضعُّف؛ ضعن ا ب ن    ا علن إال  وات عا حمم   ن عيب محُّ لا   وقل  يف حالا علن 
 ( 4) وغريه ل وب ن    ل  عّيل وع وزك يل وع وحامت

 

(1( ب ن  عّي  اتك خ  بلعدري2/310(  بلتاك خ  لندخاك  (ل  وبلتع  ل(ل  5/104)  ل  عيب  بجل ح  ال ن  ل 
بلث ات5/70)  حامت حدااب (ل  ال ن  بلعا ف7/12)  ل  لنلهي(ل  بل اك 2/82)ل  ه    ل  (ل 

 (. 306)ص  لا (ل بلت   نب 413)ص  ال ن حج 
بلتيل ب ال ن    ت   ب  ل( 2/194)  ل ال ن عيب حامت(ل بجل ح وبلتع  ل1/226بلث ات لنعجني)  (2)

 (.  109)ص حج 
لع )(3) ب ن  لنعجني)5/167طد ات  بلث ات  )  2/238(ل  حدااب  ال ن  بلث ات  (ل  5/354( 

 ( 480)ال ن حج  بلت   ب
  ل ال ن (ل ت   ب بلتيل ب7/233)  ل ال ن عيب حامت(ل بجل ح وبلتع  ل61/ 4بلضع ا  لنع ُّني)  (4)

 (. 475)ص حج 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

يف ب وض  بألود بلل   ن ط  ق حمم   ن    ل(1) بحلاو   راوبحل  ا  رص 
بللهيل و رص  ع ضا  عيب محُّ ل ووبم ا  بلثاينل  را  ب وضوع  و اد:)ت  نش  ا    يف 

مإاب   بحلض  يل  ميو  نم   طيما  حمم   ن  عري  ح  ا؛  دا  وتع ص   (2) (لوااب 
  : و اد  ع وب  ن  ُّدي  ل  وق  غنط  : اد ع و حامت  لحمم   بللهيل م اد:)

ب نلك :) كوبه عمح  إبلناشٍ ل  ث ي( وبحلاو     لوبلدزبك  ل رُّحل وبلطرببين  و اد 
بلعدريل  (3)را(لو رص  يف  وبلطرببين  وبلدزبكل  عمح ل  بهلُّثمي:)كوبه  و اد 

بلصرُّح( كجاد  عمح   وكجاد  "بل رص و (4) لوبألولطل  يف  بأللداين     ن نيرا 
   (5) ."بلصرُّري

 

 

 (. 2/157) ل لنراو  ب  ت كك (1)
 .  ج  بل ا قب  (2)
 (.28/ 3)  ل لنمنلك بلرتغُّب وبلرتهُّب (3)
(4)  ( لع   ب ن  لنعجني) 5/167طد ات  بلث ات  وبلتع  ل  2/238(ل  بجل ح  حامت (ل  عيب  ال ن    ل 

بلث ات ال ن حدااب )7/261) بلعا ف354/ 5(ل  لنلهي(ل  بلتيل ب  2/174)  ل  ل ال ن  (ل 
 (.480) ص  لا  ( ل بلت   ب161/ 9)  حج

 (. 282ح1/571) (5)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 .   َّنفع بن عبد احلارث: حديث الثالث احلديث 
من سعادة املرء  )قال:  عن النيب  ،  عن َّنفع بن عبد احلارث    -3

 . (واملركب اهلىنء ،واجلار الصاحل  ،املسكن الواسع :املسلم 
ح ثنا  (ل  اد  116ح 54عخ جا بلدخاك  يف "بألشب ب   ش")ص ختريج احلديث:  

ل  ُّ  م   ن وثريل  اد: عخربان ل ُّاابل  ن حدُّب  ن عىب اث تل  اد ح ثين مخُ حم 
 هبلب بلن ظ    ن انم     ل  د بل محن  ن  

)ص ب   ش"  "بألشب  يف  بلدخاك   يف  457ح 162وعخ جا  لعُّ   وع و  (ل 
  ن ط  ق  دُّصي.  (ل6400ح2672/ 5" ع مي بلصرا ي" )

)و  "(  407/ 3عمح   يف  عيب  ا    و وب ن    ب ثاين" بآلحاش 
بآلاثك((ل  2336ح4/311) يف   ح  شعل    7/207وبلطراو  

 .ووُّ   ن ط  ق(ل 2773ح
يف"  ن ه")صو  محُّ   "بألشب    (ل385ح 149 د   ن  يف  وبلدخاك  

)(ل  457ح   162ب   ش")ص "اتكخيا"  يف  خُّثمي  عيب    (21ح   1/43وب ن 
يف  و  بآلاثك"بلطراو   يف  (2772ح   7/207("  ح  شعل  لعُّ   وع و  ل 
"( بلصرا ي"  بدميااب"    (ل 6400ح 2672/ 5 ع مي  " عب  يف  وبلدُّي ي 
  ن ط  ق عيب لعُّ .  ل(9111ح 12/103)

( "ب  ت كك"  يف  ط  ق  ؤ ل  ن  7306ح4/184وبحلاو   (  ن 
 .إمسا ُّل

  (  ن ل ُّااب و ؤ لووُّ  ل وع و لعُّ ل  و   و دُّصيلحمم   ن وثريل  )مخ تي 
 بلثوك ل  ا مبثنا.



 

 
135 

 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 دراسة إسناه: 
حدااب يف    ثريحمم   ن و  -1 ب ن  عمح ل ويو ه  وثص ا  ث يل  بلدص  ل  بلعد   

 ( 1).بلث اتل و اد ب ن حج :)ث ي مل  صب  ن ضعص ا(
 (2) . ث يل حامظل إ اال حجيل ُّااب بلثوك : -2
اث تحَ -3 عىب  ب ن    م ُّا    ث ي    :بألل    دُّب  ن  وعثمم  نُّا  وثص ا  جنُّلل 

 ( 3) عّيل وبلعجنيل وع و حامتل وبلن ائيل وغريه .
يو ه ب ن حدااب يف بلث اتل و اد بللهي:)ال  ع ف    ل د بل محنمُخُّ ل  ن  -4

و اد  :  حالا(ل  بلضع ا "  يف  "ب غين  هوال  ُ )يف  و اد؟ كى  ن  ب ن    (ل 
 (4) .ل ع  حُّا  تا  ل وإال ميو لّي بحل  ا)  دود( حج :

 

  وهو   دود ل   د بل محنمُخُّ ل  ن  ه ضعُّفل مُّا  إلناش   احلكم على إسناده: 
حج  وما  اد  -ا  تا  حُّ ح  ا  رُّح   و ل  -ب ن  هلب  بحلاو :)  اد 

حدُّب  ن كوى  نا    ل ن بحلاكث بأللصاك    د للاُّل  وىل  مخُ   مإابن   ؛بدلناش

 

بلعا ف9/77بلث ات ال ن حدااب )(1) لنلهي(ل  بلتيل ب2/213)ل  ل  (9/418)ل ال ن حج (ل 
 ( 504)صلا  بلت   ب

 .  14صت  ا يو ه ( 2)
بلعدري(3) لندخاك بلتاك خ  وبلتع  ل 2/313)  ل  بجل ح  حامت (ل  عيب  ال ن  بلعا ف3/107)  ل  ل  (ل 

 (150)صل لالت   ب ل ب(2/156)ل ال ن حج (ل بلتيل ب1/307)لنلهي
ل ال ن  (ل بلث ات3/403)   ل ال ن عيب حامت(ل بجل ح وبلتع  ل3/226)  ل لندخاك بلتاك خ بلعدري(4)

بال ت بد4/214)  حدااب لنلهي(ل  ُّزباب  بلتيل ب1/669)  ل  حج (ل  ال ن  ل  (3/170)ل 
 ( 196)ص ل لابلت   ب
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

ح   غري  كوب     (1) لبللهي  وع  نهل  (ااث ت  )وكوبتا  ب نلك :  و اد 
بلصرُّح(ل  (2) بلصرُّح(ل كجاد  )كجالا  بهلُّثمي:  بلدو ري :  (3) و اد  و اد 

ث هل  ( 4) ات(.)كجالا  بو شي   و اص   حل  ا لب  عيب  لع   ن    ح  ا 
 .ل مُّت وى  ا ح  ا انم ل و  ت ي لنر ن لغريهب ت  ا

 

 ( . 4/184) ل لنراو  ب  ت كك( 1)
 ( . 246/ 3)  ل لنمنلك بلرتغُّب وبلرتهُّب( 2)
 ( .8/163)ل لنيُّثميجمم  بلزوبئ ( 3)
 ( . 43/ 3) ل لندو ري إُتاف بخلري  ب ي  ( 4)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 .كضي للا  نيما: حديث َحّبة وَسواء الرابعاحلديث 
  ، قاال : أتينا رسول هللا رضي هللا عنهماابين خالد  (1) عن َحبَّة وَسواء -4

اه عليه، فلما فرغ دعا لنا، وقال:)ال  ماًل، أو يبين بناًء فأعنَّ وهو يعمل ع
زت رؤوسكما، إنَّ اإلنسان تلده أمه أمحر ليس عليه  أت َيسا من اخلري ما هتزّ 

 رة ، مث يرزقه هللا عز وجل ويرزقه(. ش  قِّ 
 غريب احلديث:  
 ع  ُت نوت ونا ي   ن بحلُّا .  (: )هتزنزت كؤولعما

لضعف بجلن ل مث   ون   والنر  بلل  ال  ش   نُّا  :  )عمح  لُّس  نُّا  ش  (
للا تعاىل  ش هل ع : جن هل وحيتمل عابص ب  بش هل ش  بلثوبل ع : خي ج   ايان   

 ( 2) . ال ثوبل مث  عطُّا للا تعاىل بلثوب
احلديث: )ص   ختريج  يف"بلزه "  ووُّ   ح ثنا  :(ل  اد487ح238عخ جا 

حدي عيب   حدُّلل  ن  لالا  للا  ول  بأل مشل  ن  كضي  خال   ب ين  ل  وب  
 ( 469/ 3بد اا عمح  ) ل و نا  نيمال هبل بلن ظ

ط  ق  عخ جا  و ن  بلتوول    ووُّ   هب  بلزه ل  وتاب  يف  ب ن  اجا 
 (. 6612ح  138/ 7(ل وبلطرببين يف "بلعدري" )4165ح1394/ 2وبلُّ ّي)

 

ب يمني-حدصي  (  1) بحلا   بلدا   ل   تح  بلعا     لبألل   ن خال     -وتش     بخلُزَب يل    و ُّلل  و ُّل 
 ات ب ن  طدم ط.   ا هلب بحلهلما  ل هل بلعومي  بشمها يف عاابل  را ُّل ب   ن خال وَ لَ  ه عخو و 

بلربباللتُّعاب  (ل  6/33)  لع  حج   (689/  2)  ال ن  د   ال ن  بد ا ي  -2/13)ل 
3/180) 

 (. 2/541) حا ُّي بل ن    نم لنن ب ن  اجا( 2)
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

)بد اا  وعخ جا   )3/469عمح   "بلزه "  يف  بل     وهناش    2/407(ل 
عيب789ح وب ن  يف(ل  وب ثاين    ا    )"بآلحاش  (ل  1466ح   138/  3" 

( "بلعدري"  يف  بلصرا ي"  3480ح   4/ 8وبلطرببين  " عج   يف  وب ن  ال   (ل 
 (ل  ن ط  ق عيب  عاو ي.119/  2(ل وبلدُّي ي يف " عب بدميااب" )1/324)

(ل وبلدخاك  يف "بألشب ب   ش"  33/  6وب ن لع  يف "بلطد ات بلعربى")
 ن ط  ق ج       (ل3479ح4/ 7 يف "بلعدري" )وبلطرببين  (ل453ح 161)ص

  ن حازا . 
 (ل  ن ط  ق عيب خثُّمي. 3242ح  8/34وب ن حدااب )

عك عتي  )ووُّ ل وع و  عاو يل وج   ل ع وخُّثمي(ل  ن بأل مشل  ا  نروهل  
 و ن  بلدخاك  خمتص ب . 

 

 : وكيع بن اجلراحدراسة إسناد 
لنُّمااب  ن  ي بابل  -1 وكعلبأل مش  حامظ  وعثنوب  نُّال   وثص ا  ث ي  بلن اش 

صرف؛     ني 
ُ
ب ن  عّيل وبلعجنيل وبلن ائيل وغريه ل ووااب  ُ مصم ه 

 ( 1)لص  ا.
عيب   حدُّلل  -3 بأل مشلالا  غري  كبو  لا  يف  مل  لو   ب ن حدااب  ويو ه  ل 

 

بلعدري(1) لندخاك بلتاك خ  وبلتع  ل4/37)ل  بجل ح  حامت(ل  عيب  ال ن  بل ري4/146)ل  ل  (ل 
ت6/226)لنلهي بحل اظ(ل  لنلهيلو    حج ببلتيل  ل  ( 1/154)ل  ال ن  ل  (4/195)ل 

 ( 254)ص ل لابلت   ب
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

  (1) ث اتال و اد بللهي يف "بلعا ف": )وثِنق(ل و اد ب ن حج :)   دود(
ل وللا  بحل  ال وهو وما  اد ب ن حج ع  حُّا  تا  ل وإال ميو لّين  

 .ع ن 
 احلكم على إسناده: 

مُّا  إلناش ضعُّفل  عيب   حدُّلل  ه  ومل  لالا  حُّا  تا  ل  وهو   دود 
  تا    نُّا. 

"بد ا ي"وبحل  ا   يف  حج   ب ن  إلناشه  بلدو ري :)    (2) ح نن  و اد 
لُّس حلدي ولوب  ب ين خال   ن   اجي لوى هلب بحل  ال ولُّس هلما كوب ي  

وإل بخلم يل  بلعتب  ث ات(يف  ي   ن  كجالا  ل  (3)ناش ح  ثيما  رُّحل 
بلضعُّ ي" "بل ن ني  يف  بأللداين  يف  (4) وضعص ا  بلدو ري   لت اهل  وع اك  ل 

 تصرُّح هلب بحل  ا.

 

حدااب بلث ات   (1) ال ن  بلعا ف332/ 4)  ل  لنلهي (ل  بلتيل ب1/474)ل  ال ن  (ل  ل 
 (261)صل لا ل بلت   ب(4/285)حج 

(2 )(2/14  .) 
 (.  2/314)  ل لندو ري (  صداح بلزجاجي3)
 (.  4798ح10/339) (4)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 . : حديث معاذ بن أنس األنصارياخلامساحلديث 
أنه قال: " من بىن بحنياَّنً من    عن رسول هللا    عن معاذ بن أنس  -5

غرساً يف غري ظلٍم، وال اعتداٍء، كان له     ظلٍم، وال اعتداٍء، أو غرسغري
 أجر  جاٍر ما انتفع به من خلق هللا تبارك وتعاىل "  

 

احلديث:   )ختريج  عمح   ح ن  ن  ولمل  438/  3عخ جا  ح ثنا  (  اد: 
ابل  ن ليل  ن  عايل  ن ع ُّا  ل هبلب بلن ظ.  ح ثنا ب ن هلُّعيل ح ثنا َزهص

ب  "متوح  ص ")صوعخ جا  يف  بحلع   بأللوش  326ن  د   عيب  (  ن 
 بلنض   ن  د بجلداك.

( بلعدري"  "ب عج   يف  عل   ن  410ح187/  20وبلطرببين  ط  ق  (  ن 
  ولم.

 والمها )بلنض ل وعل (  ن ب ن هلُّعي  ال مبثنا.
)و  بآلاثك"  "  ح  شعل  يف  يف  957ح 416/  2بلطراو   وبلطرببين  (ل 

( بلعدري"  "411ح 187/  20"ب عج   يف  وبلدُّي ي  "  بلشعب(ل 
 (ل  ن ط  ق حيي  ن ع وب. 10288ح 13/250)

وما يف إُتاف بخلري  ب ي    زوبئ  ب  الُّ   -وع و  عنم يف   ن ه بلعدري"  
 (  ن ط  ق ك   ن. 3964ح 336/  4) -بلعش   

اب  ن ما    ال مبثنا.  والمها )حييل وك   ن(  ن زهص
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 دراسة إسناد اإلمام أمحد: 
بأل ُّب:  ح ن-1 وثص    ن  ولم  وعمح ل  ث ي ل  وب ن  عّيل  لع ل  ب ن   ا 

 . (1) وغريه ل ويو ه ب ن حدااب يف بلث ات
هلُّعي:   د للا-2 ممني   ن     ن  بختالما  ودريب ل  بلن    عئمي  حالا  بختنف يف 

عثمم  نُّا إبطالٍقل و ني   ن ح صن ح  ثال و ني   ن مصصل يف  دود  
وكشص  و ني   ن ضعص ال  تح  ثال  وهناك  ن  ح  ثا إبطالقل  مُّال   و ف 

وبأل  ب يف حالا علا ضعُّفل  اد بد اا بللهي: )ال ك ب عاب ب ن هلُّعي  
هلُّعي   ب ن  ولعن  وبلنُّا  عا ل...مث  اد:  هو  ب ص  يل  بل ايك  وااب  امل 
بالحتجاج  ا   كتدي  ماحنط  ن  وكوى  ناوري  هدت اابل  هتاواب 

 (2)   ئل وبل   ا  ميو عجوش(. ن ه ....و ا كوبه  نا ب ن وهبل وب 
بد اا  -3 و اد  ب ن  عّيل  ضعص ا  ل  ضعُّف  ب ص  :  مائ   اب  ن  َزهص

عمح :)عحاش ثا  ناوري(ل و اد ب ن حج :) ضعُّف بحل  ا     الحا  

 

  بلت   بل ال ن حج  (ل  170/  8ال ن حدااب )(ل بلث ات  98 عّي   وب ي بل بك ي )صاتك خ ب ن  (  1)
 . (164ص)

ن  (ل بجل ح وبلتع  ن182/ 5)ل لندخاك (ل بلتاك خ بلعدري4/481اتك خ ب ن  عّي   وب ي بل وك )(  2)
(ل  4/144)  ل ال ن    (ل بلعا ل10/  2)ل ال ن حدااب  (ل بجمل وحّي8/335)الب عيب حامت  

لنبل ري بلرت ل (ل  8/14)لهي  ل  ال ن  ح  نل  ال ن  بلتيل ب(ل  1/136)كجب  ل  ل 
 ( 319)صل ال ن حج ل بلت   ب(5/327)حج 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

 ( 1) و داشتا(.
اب  -4 بلن    نم تضعُّ ا؛ خصو ا  مُّما كوبه زهن ليل  ن  عاي: عوث  عئمي 

اب  ن  )ال  عترب ح  ثال  ا وااب  ن   ن مائ   نال  اد ب ن حدااب:   كوب ي َزهص
 (2)مائ   نا(.

 

 احلكم على إسناده: 
مائ ل وليل  ن  عايل ووني    اب  ن  ب ن هلُّعيل وزهص إلناشه ضعُّف؛ مُّا 

ب ن   نح ضعص ا  وبحل  ا  بحلندني(3) ضع ا ل  كجب  وب ن  و اد  (4) ل  ل 
ووثص :)بهلُّثمي وغريهل  عمح   ضعص ا  مائ ؛  اب  ن  َزهص حامت(لمُّا  ع و  و اد    (5)  ا 

اب  ن مائ (.بلدو  ؛ لضعف َزهص  ( 6)  ري : )هلب إلناش ضعُّف 

 

وبلتع  ل(1) حامت  بجل ح  عيب  ال ن  )3/616)ل  لنع ُّني  بلضع ا   بجمل وحّي96/ 2(ل  ال ن  (ل  ل 
بلعا ل1/350)حدااب ال ن    (ل  بلعا ف3/153)  ل  لنلهي(ل  ل  بلت   ب  (ل1/400) ل 

 . (213)صج ال ن ح
وبلتع  ل(2) ال ن  بجل ح  حامتل  )4/203)عيب  حدااب  ال ن  بلث ات  بجمل وحّي4/321(ل  ال ن  (ل  ل 

 .(258)ص ل ال ن حج بلت   ب (ل1/470) ل لنلهي  (ل بلعا ف1/385)حدااب
 (.3/425)  ل ال ن   نحبآلشبب بلش  ُّي(3)
 (.2/65) ل ال ن كجبجا   بلعنوا وبحلع  (4)
 (. 4/122) ل لنيُّثميجمم  بلزوبئ (5)
 (.336/ 4)ل لندو ري إُتاف بخلري  ب ي    (6)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 البنيان.  ذم أحاديثاإلشكال الوارد يف  دراسةاملبحث الثالث: 
علالُّ  شكبلي  وبلترل    نا  عحاش ا   ع   بلدنُّااب  وهي  ش    -يا 

بألود-عحاش ا  بحل  ا  عاب  لعنا    -خداب   ح  ا -تدّين   رُّح 
ح  ا  -وبحل  ا بلثاين  ل  -  ا وما ت-لا حع  بل م       ب عابص  و وفل وبأل 

بلث  إلناشه ح نل-علس الُّي ميي ضعُّ يل وضع يا  مع ا ه ي بألحاش ا 
بلعا  ؛ ميو ضعُّف ج ب    -حمتمل  يف  ل مأحاش ا بللا ت د  -  ب بحل  ا 

هلب بللا   ا نا عحاش ا     نم ثدوت بللا يف عحاش ا بلدنا  ؛ إال عابص ظاه ها  
  نم  ش و ُّتا.  شبلي

بألحاش ا   مع ا  بلدنا ل  مخ ي  بل بلي  نم  ش و ُّي  و  ت  نم     
بألود  رُّحل وبلثاين ح نل وبلثالا ح ن   وتدّين عابص  لتيامتص شكبل لعحاش ا

 ااب. ضعُّ   بخلا سلغريهل وبل ب   و 
بلدنا  ظاه    نم  ش و ُّي  ميي  شاللتيا  بألود ل  ع ا  ح  ا  -ماحل  ا 

و    مم    بلني    ز نيف  م  كضي للا  نيما علا وااب  خيرب ب ن    -ب ن  م 
ل وهلب  ع  يف ز ن بلني  "  ُّ  ا  ُّتا   عنا  ن ب ط ..ل م ولا :"   بلني 

بلني   ول   مل  عن  ش و ا   ا  ولو  بلدنا ل  إال    أتوُّ   نم  ش و ُّي 
بلثاين  (1)لبدلعاك  نُّا بحل  ا  و اص  -ع ا  عيب  لع   ن    -ح  ا 
بلث انم   -الا  وبحل  ا   نم  ش و ُّي    اللي بل    يا ُُّ ي   نم  -ح  ا 

  نم حاجتال ولا عاب  ولن  يف  ُّتا؛ مإابص    ُّتا  نا      دينلنم ن  عاب  عابص  ل و بلدنا 

 

 .  (11/92ل ومتح بلداك  ال ن حج )(9/75)  ن     ح  رُّح بلدخاك  ال ن  طاد( 1)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

بلني   ع  ها  بله  بل عاش   بلوبل   ن علداب  ل  اد  ل وعوص   نُّياب  عن 
ل وخيتنف لعتا  ب ناو :)"وب  عن بلوبل "ع : بلعثري ب  بمق هلن دي ل اونا

  (1)(بأل خاصل م ب وبل  ل جل ضُِّنٍق  نم آخ ل و ع احُّنئٍل هختالف  

ميو    ح بل اللي    -ح  ا حدي ولوب  كضي للا  نيما -بل ب  ع ا بحل  ا  
 . وااب  دا   بلدنا    نم عاب بلني  

بل اه   ن   تعاكض يف  ب عترب يف شكبلي  ا  ب نيَج  بلعنما   ولللك لنك 
ب بألحاش ا  ب  نك هله  ح  وب  نم  حُّا  هلب     ختن يل  شك   يف  بألود 

 اد  وإ ماهلا  نم عوجا خمتن يل  بلتعاكضل وهو بجلم   ّي بألحاش ا بلوبكش ل  
   (2) ب ن ك  :)وبجلم  عوىل  ن بلرتجُّح  ا ع عن بجلم (

  نم بلنرو بلتايل: عحاش ا يا بلدنا  موجصا عهل بلعن  
 نُّاابليف بلد  حلاجي إلُّا؛  ن بلتداهي نم  ا المتس ب  حممود    بللا  يلك   عابص  -1

حا   ا يف ح  ا علس  وهلب  ا جا   ص ن ل  إلُّا  بلل  ال حاجي وبلتطاود  
  (ل ع  إال  إال َما ال، إال َما الوَهد   نم  احدال  ولص  ناٍ   :) عَ ا إابص

ال     نال   يا   ا  ال  ُ ص  نا  إال  ا  ع   ال:  إال  ا  ب نلك :) ولا:   اد 
بحل يلك(  رته  ن  وبل داع وحنو  وبلربش  لاق     ا ب ن حج    اد  و   ( 3)ل  

هلب ونا حممود   نم  ا ال متسن بحلاجي إلُّا؛   ا وكش يف يا بلدنا : )   عض

 

بل    1) مُّض  لنمناو (  :  302/ 3)  ل  ع ضا   و ن    بلصرُّري(ل  لأللداين بل ن ني    ل 
 ( . 2831ح6/803)

 .  ( 1/43  ب ي بجملتي  )( 2)
 ( . 12/ 3)  ل لنمنلك لرتهُّببلرتغُّب وب( 3)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 (1)...(ن ل و ا   ي بحل ص وبلربشيا ال   ص  نا لنتوطن 
ب ت  ا:"بلن  ي ونيا    بل اك  يف تعنُّ ا  نم ح  ا علس   ني  و اد  

لالا لنعي ل ع : إال بلدنا  بلزبئ   لدنا .."  اد:)" إال بلدنا  "بيف لدُّل للا إال ب
حيب   ال  للا  وإاب  بدل بفل  لو وع   : مُّا"  خري  "مال  بحلاجي   نم    بك 

يف    (2) ب   مّي..( بلدنا   يا  يف  عوكشها  بله  لألحاش ا  ب نلك   و    نواب 
بحلاجي موق  بلدنا   بلرتهُّب  ن  وبلرتهُّب"   ولا:  بلرتغُّب  ت اخ ب     وتا ا" 

ب   (3) وتعاث ب ل يف  نا ٍ و اد  موق  مل  ُ   داكو وك :)وهلب  عو وااب   ص   ا    يل 
 ( 4) بحلاجي(

  و  ص  عض بلعنما  بلدنا  موق بحلاجي لنخُّال   ن بلعدائ ل  اد بهلُّتمي:) 
لعن    ن  عكه  مل  بلعدائ   عاب بآلاثك...و      ح  ايف  اهلب  ن   ندغي محنا  نم 

ع  بخلُّال   إاب  ص   ا  حنوهيلك  هلوهد    لو  بلتعدري  وبلش  ونا  وولب  وبهلوباب 
 ( 5).(والص  ح يف بل اللي  نم بلو ُّ  بلش        ح عو

-لدنا  بل ديل وإ  بضا  ن  احديا حىت ه  يا؛ لُّس    و بهُّي بلني   -2
وهُّئتال   -مُّما   ي  بلدنا   آخ   تعنق  شعل  وإّنا  عمم  بلدنا ل  للبت 

 غريهاهكز   نم    ل ميي ش مي  أبهنا  تُو   احديا  ناها  ديل    وهو عابص 

 

 (.11/92) ل ال ن حج  لداك متح ب( 1)
 (. 8/3244)   ا  ب  اتُّح ( 2)
(3) (3/11 .) 
 (. 7/155)ُت ي بألحوي  ( 4)
 (.1/429)بلزوبج   ن ب رتبف بلعدائ  ( 5)
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

؛ وللب  ل م ُّيا  عمم بلربوز وبل يوكل ومُّيا  عمم بلعنو وبالكت اع ن بلدنُّااب
بلني   بلدنا ل  اد    بلتثمم  يف  ال    نا  بحل  ا  ا  يف 

  ل ول بلدنا ..مبا يف هلب بحل  ا    م د يلك علا مل   ش  بلطراو :)..
عكبش  ا خا ا   ع..( نا  وإّنا  و اد  يلك  ن ضا :)..ل  عاب  عواب  ا  ماحتمل 

ل ص     ؛و بهُّي  نا بلناس؛  بله   تعنم  نيا  نم  نازد  بلغ ف  الختاي 
   نازهل ل وبحتمل عاب  عواب يلك لع بهي بلدنُّااب بلل  ال حيتاج إلُّا  نوب  

 ي وهي  وااب جينس يف َ ش  ُ   ل و    ُ تشعل عابن بلني (1) ( وااب عو ل ال  
   م : عاب   ن ح  ا ب ن  داس  بلدخاك  رُّح     مي بلعالُّيل م ي بلغُ 

بلني   اد:)...م بل ج      ما تزد     ي ُ ش  م خل  َ   صنُّت  ال   لال 
ا مل تعن  ش مي  نم  وكبت بلناس عو  ل وجياب  نم هلب أبهنص (2)مُّيا..(

  وهلب هو ب ع وف مُّما  وض  يف ب  اج ل وتعواب  غري    ت عي ب نازدل  
م   نلغ ف  ل  اد ب ن  طاد:)باخاكج  ال  ش مي  نم  يف شبخل ب  ج ل

وغريها  داحي عو   لبل طوح  عح   ح  ي  مل  طن   نيا  نم   وك    ا 
 ن  ن بد  بف  نم  إيب عُ   ؛وحع  ب ش مي بجلوبز اد ب ن حج :)و (3)(للا

  ل ؤ    ع ا بد  بف ل  ُ   ل هرب  نم ل ن ؤ ن مل جيُ مإاب مل  ُ   ل وكبت ب نازد

 

 ( . 2/214لنطراو  ) ل   ح  شعل بآلاثك( 1)
  وغريها   ُّي ب ش مي وغري ب ش مي  نم بل طوحعخ جا بلدخاك  يف وتاب ب  املل هب بلغ ميل وبلعن(  2)

 (  2468ح6/276)
 (. 6/595)   ح  رُّح بلدخاك ل ال ن  طاد ( 3)



 

 
147 

 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 (1).(و ن هو عل ل  نا عاب  تر ظ
هلدنا    -3 ب  بش  بلعن   عهل  وعابص  ّين  بل صوك    ب ل وال  هو  نا   ب  صوش  ا 

كلالاب   ب ن  هبال  اد  وب  اخ    حل  ا-بلع ُّميل    علس    يف   حا 
بل صوك  -ب ت  ا وهد  نم  احدا  نا   هو  بلل   هلدنا   وب  بش   (:

 تتخل  ب شُّ  ل وبحلصواب ب العيل وبلغ ف ب  ت عي موق بلع وش بحملعمي بله 
إ بألهو ا  بل لُّا  لنرتمال وو ود  بلتمعن يف  و  جواب  للك  بلنازد هبال  ىل 

بآلخ  ل   يو   و نتيي  للك  ن  بل لُّال  يف  بخلنوش  مبن  تمممص  وبلتشدنا 
يلك( بلعامُّي  ن  تعاىل  بَّللص  إل بف    (2) من أد  مُّا  بلل   بلدنا   ووللك 

و داها ل   و وزخ مي  بحلاجيل  موق  عاب  و اوااب  ختتنف  بحلاج ال  ك  ي 
وو بلداين  ني   زايش      ما نيي  ناث  ل  هختالف  بحلاجي  تنك   ازبش  ن 

بلني  (3) ظاه   مإابص  وإال  بأل ّيل    ل  ت رته  ن  بحلج بتل  لن  ا   مم 
لعريب  هل ؛ ألاب     ُّوات ل ومل  ؤث   نا   وتعنا  ن ب ط ل و مم ع را ا  

  نائي  مل  عن مُّا إل بف عو خُّال .
يف بلدنا  وبل عنل    لني  بخلري ول بخلري يف لنوك ه   بعابص   ن ب عنوا -4

عومل بهل  ل ووااب  ُّتا عطُّب وعزومل ولعن مل  عن    م   وااب ه  ا
ب  بمقل بلدنا ل   تع ش  وعزوبجال  تع شهل  إّنا هي حج بت   ايل   لتضما 

 

 (.5/116) ل ال ن حج  متح بلداك ( 1)
 ( . 19/604ال ن كلالاب ) ل  ح لنن عيب شبوش( 2)
(3  ( لإلمتا   بل بئمي  بلنجني  متاوى   : و 4/487(  ن    بلصرُّري(ل  لأللداين بل ن ني    ل 

 ( . 2831ح6/802)
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   اد ب ن   نح: )وب ن  عاب حاد كلود للا   ال زخ ميل وال إل بفل  
ابن بل لُّا شبك ل   ال شبك  ع  وط   ا خري بلط ق  ا َ ِن  عومل بألحوبدل 

بحل    بلعُّواب وت ي  ض    بحلاجيل ت رت  ن  بختل   اون حب ب  إ ا يل 
وبلربش وب ط  وبل ايحل وُت ظ  ا وض  مُّيا  ن شب ي وغريهال ومل  زخ ميا  
ومل  شُّ هال ومل تعن ث ُّني مُّخاف ل وطيال وال وبلعي كمُّعي متعشش  

بهلو  ب ؤي يمُّيا  لن ايح  وتصري  يدا   بألكض  بال  ُتت  هي   اون  وال  ل 
بهلوب ل   ل ني  ب ت   ّيل وكمبا أتيى لاونيا  للك  بجلدا     متشدا   اون 
عو بلشمسل عو    يمال عو هل نميل عو  دعض بهلوبال  ل هي   اون  

وكبئرتا   بل بئري  ع  ا  طُّدي  ح ني  بلتطُّب   تولطي  حيب  ووااب  ل 
 (1) و تصخله(

 

 

 ( . 3/410)ن   نح ل ال بآلشبب بلش  ُّي( 1)
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 (1) ابإلمث واألجر على البنيان.املتعلق دراسة اإلشكال املبحث الرابع: 
لُُّؤج  يف ول  "-اب  ظاه  شاللي ح  ا خدن     ُ ي   ن   إابص ب  ن  

 عض عهل    إال عابص   علنا أيمثل  -" ي   ن  ا إال يف  يٍ  جيعنا يف هلب بلرتبب
علص بلعن    إىل  بلع اد  ت د  نم  بألشلي  ظاه   أيمث  ل  ال  ولُّس  نم  ا   بهيل 

ما ل بحمل ا ال   اد  اش   وغالدا : ال عج  لال    ن   نح:) ..ألابص بلتر مي؛  اد ب 
و عا ب وأيمث  ل  تال  ل   اد:  عصي  ختنف  ب ختص    لوال  ب عمم  مُّلو  

وبلعن  هلو ل  ما  بش  هلب  و نم  بخل  ل عمنال  هلب  ربيف  مبثل  مُّؤتم  بلث لل   :
مل وهللب  بل علل  لع بهي  بلني    بلعالا  بل ديل    أي    تنك  طنب  هب ا  وال 

 ( 2)  احديا مأ  ه  للكل وهلب وبضح(
بل اللي  م ط  ال ؤج     الص إو     اد   هله  ولعن  بلدنُّاابل  يف  مُّما  ن  ا 

مإاب  وااب  ا  دنُّا لرت  ل  ل بأل    نم بلت صُّلل  ع ضا    لُّ ت  نم بدطالق 
ميو  ثاب يلكل  و نا    نم  ميلب  نز ال  و ن  عود  ب ن    لال   نُّال وحعم 

: )بت  وب عابن  نا   ا   ترت  ا ب    هو و ُّالا و الال   ادمال  حزا بالت اق  نُّ
عو   عن   رت  ا  ل  ل عو بوت اب  نزد ن بلعُّواب وبلربش وبحل  وب ط  م ض  

مجُّ    عشصى  إيب  حل  وب داين  ن  ب عالبل  يف  بالت اع  عابص  وبت  وب  يو انل 

 

ع وبد: (  1) ثالثي  بحلاجيل  نم  مبا  ز    ن  بلدنا   يف  بلتولن   حع   يف  بلعنما   بلتر ميل    بختنف 
وبلع بهي وبدهحيل و ُن   ت صُّل هله بأل وبد وعشلتيا يف وتاب بد الاب أبحعاا بلدنُّاابل ال ن  

يف بل  ا بدلال يل ش.    (ل ووتاب: بلدنا  وعحعا ا266ألط ا)صبل ب يل ُت ُّق ش. د  بل محن ب
 . (8/206ل و ن   ع ضا : ب ولو ي بل  يُّي )(1/52إ  بهُّ  بل ا ز )

 ( . 410/ 3) ل ال ن   نح بآلشبب بلش  ُّي( 2)
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ب  تعاىل  داحل مث  ب ن  (1) و ن غري واكه(  لختن وب ممن واكهح وق للا  ل و اد 
مُّجب ُتصُّنا لن  ا   ؛ بل عن ال   لإلل ااب  نا يف بجلمني   ن  عابص ب  ) :نح  

معنال و وتا  نا   و ن تنز ا ل  تال و ثل هلب  عا ب  نم ت وا و ثاب  نم 
ب خنن  لوكثتاود ُّي  الا  تعنُّ ا   نم  (2) ثاب  نُّا)  لف  نا  ع ضا   و اد  ل 

 ( 3) إمث لا  للك..(.ب ت  ا:) وظاه ه علا ال   خداب ح  ا  
يف    ول ل بلدُّي ي  وال  لإل اا عمح    ب كوب تا ح  ا  عاي  ن علس  

ب ت ب ل  اد بد اا عمح :)وهلب إاب     ثدوت عج   ن  مم  نُّاان   ن غري ظن  وال 
ن  ا   نن عِ  ح مُّرتمل عاب  عواب يف  نا  بل هطات و مُّما ال     نا  ن  نا   ُ 

 ( 4) للا ع ن ( ل و بلز ني م ط   بحل  و بلربش شواب  نا    بش  ا 
ولُّس وللكل  ل  :)ابص بلدنا  ونا بدمث !إ  :دا   ن  ادب ن حج   تع ن  اد  و 

يف  عض    . مإابن ..مُّا بلت صُّلل ولُّس ول  ا زبش  نا  نم بحلاجي   تنزا بدمث
ا حيصل  اين؛ مإلن بلدنا   ا حيصل  ا بألج ل  ثل بلل  حيصل  ا بلن   لغري بلد

 (5) (.ع ن   -لدرالا وتعاىل-ل وللا لنداين  ا بلثوبب
مُّأمث  احديال  بل احشي؛  بل اه    بلزايش   بلعن   ُ  نق  ّي  عهل  و عض 
وبلزايش  بلُّ ري   ن بحلاجي يف بلدنا ؛ مال أبس هبال  اد ب ن   نح:)وع ا بلزايش   

 

 ( . 155)ص ل ال ن حزا   بتب بدمجاع( 1)
 ( . 409/ 3) ل ال ن   نح بآلشبب بلش  ُّي( 2)
 ب  ج  بل ا ق. ( 3)
 ( . 13/250) ل لندُّي ي  عب بدميااب( 4)
 ( . 11/92) ل ال ن حج  متح بلداك ( 5)



 

 
151 
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 يف بلعاش  وبلع ف إل بما   مإاب  والت   ري  ال تُع ن   -ع   نم بحلاجي - نم يلك 
 ( 1)  ب   وجماوز   لنر ل مال أبس هبا وال تع ه..( وب ت 

خداب  بلتثنا  بلدنُّااب  ن بلن  ي وما يف ح  ا    و  ى  عض بلعنما  عابص 
-    (: وبلتثنا  بلدنُّااب  ن بلن  ي شلُّل  نم  شلُّل  نم بدهحيل  اد بلغز

ألابص  بأل ل؛  يف  يف   إهحتا  إّنا  عواب  مأ ص   بدل اق  مُّ اد:  بخلريل  بلش   يف  ا 
وغ  تخ  ب رتاب  نُّي    ...وهو ت  مإاب  بلنُّي؛  جت ش  ن  لو  حممود  نم  ا 

 .( 2) (وإ وب  بلعُّاد ولرته  م ُّا عج   ؛ احلي
هلب ..بلدنا  بلل  ال  ؤج   نُّا؟ل  اد:)   ن  و ا لئل بلشُّخ ب ن  ثُّمّي 

إلُّا: مإلا  ن ض وكايت  يف بلدنا  بلل  ال حيتاج إلُّال وع ا بلدنا  بلل  حيتاج  
ؤج   ل ااب إيب عل ق  نم ل  ا  ا هو  ن ض وكايت بحلُّا : مإلا  ُ بحلُّا ل وبد

 نم يلك إيب عل  ا  دتغي  ا وجا للا  ز وجل؛ لعن ب  اخ   وبلتطاود يف  
ع ا  ا  دنُّا  ب ادل  إضا ي  إال  مُّا  لُّس  مُّال  ل  خري  ال  بلل   هو  بلدنُّااب 

 .( 3)..(   نم يلك ل إيب ب تغم  ا وجا للابدل ااب حلاجتا : مإلا  ؤج
ولن   ؤج  مُّما  ناه إيب وااب حي ق ب  ا   بلش  ُّيل ب  ن   ُ  ماخلال ي عابص 

 ل وللا ع نم وع ن . ب نيي  نيا ن بحمللوكبت 

 

 ( . 409/ 3) ل ال ن   نح بآلشبب بلش  ُّي( 1)
 ( . 6/498) ل لنج  بل  ن بلغز ح ن بلتندُّا  اوكش يف بلتشدُّا( 2)
 ( . 6بل ؤبد -15) ل لنشُّخ ب ن  ثُّمّي بلن ا  بلشي  ( 3)
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 :اخلامتة
النتائج أهم  ببيان  البحث  هذا  إليها   أختم  توصلت  هللا  -اليت  حبمد 

 : -وتوفيقه
بألحاش  -1 بلدنُّاابل  متت   كبلي  يا  ظاه ها  نم  بله   د  و    نغت  ا 

كضي للا  ح  ا خدابل وعلس  -( عحاش ا؛ بلصرُّح  نيا: ح  ثااب10)

و)- نيما وبح 7ل  وح  ا  ضع ا   نجربب ل  ضعُّ ي  عحاش ا  ح  ا  -( 
 ضعُّف ج ب  غري  ا ل لإلجنداك. -ب ن   عوش

بألحاش ا   -2 شكبلي  )  بل بلي متت  و نغت  بلدنُّاابل  (  5 نم  ش و ُّي 
وبح  ح  ا   ب -عحاش ال  ح  نيا  ح ن     -ن  م ح  ا  وآخ  

لع  -للبتا لغريه -ح  ا  ح ُن  واثلا  انم -ل  وح  ثااب  -ح  ا  ل 
 . -ح  ا حدي ولوب ل وح  ا  عاي-ضعُّ ااب ضع ا   نجربب  

  ح  ا علس ثدوت بللا بلوبكش يف بلدنُّااب يف بل ني بلندو يل وما يف  تدّين   -3
نم ح  ااب بلداين  ن بألج  مُّما  بل بد       ح  ا خداب   ل وع ا وغريه 
بلدنُّااب  ن    يف  بل   ا  يف  حع     ل صرُّح ميو  لا  عابص  وبأل  ب  لعنا  و وفل 
 ل ممثنا ال   اد  ن جيي بل ع . بل م  

بلدنُّااب حممود  نم  بلوبكش  بللا    عابص تدّين   -4 تداهي يف   اوااب مُّا خُّال  و يف 
 .ل وتطاود ال حاجي إلُّال وهلب  ا جا  يف ح  ا علس بلدنا 

بلداين  ابص ع -5 إمث  بل بلي  نم  مُّما  دين بألحاش ا  بألج   ح  الا  ن  عو    ل 
بلن  ي يف  ع ا  اوااب  وبخلُن ف  مُّا  دالغي وخُّال ل  حممولي  نم  ا وااب  ؛ 

   ك بحلاجي عو حنوها ميو  أجوك  ثاب.  
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بلني   -6 شلُّل    و بهُّي  إزبلتيا  لصاحديا  نم  ع  ه  بل ديل      ا  لدنا  
بلربوز بلل   لدنا ل وإّنا أل   آخ ل وهو بلعنو و  نم   ا بلتر مي للبت ب 

 بحلاجي.  عولا زبئ ب      ؤش  لإل  بف  نم بلغريل عو ل
بحلاجيل وهلب   عابص  -7 وتع ش   بم ال وورب   احتا ضا طا  بلدنُّااب  بلتول  يف 

م     آلخ ل  حاد  خص     ُع ن خيتنف  ن  خص  يف  بلدنُّااب  لوع  ن 
ل وهلب خيتنف هختالف بأل خاص  إل بما ل ويف حاد آخ   داحا  ولائغا  

 حوبد. وبأل 
بلني   -8 ح  ا    حُّنما    ك  عوث   ن  علداب    عابص يف   ن 

  لن  ا يف  ُّتا حب ب  لنم ن  عاب  ولنِ   عابص   م ُّابل عاش :ب  عن بلوبل ل  
 .وحنو يلك وضُّومال و  ش عل تال حاجتال

بلني    عابص  -9 ه    بهل    من     خري  بلدنا ل  و نيا  بأل وك ونيال   عن  يف 
عهل  إال ومق حاجتال وحاجي  ميو  عُّ    ُّتا     عنا  ل    ح نا وطُّدال 

 . ن بلتعنفل وبلتداهي 
تت  بلصاحلاتل بلل   نعما  لدُّنا حمم   وبحلم  هلل  و نم للا ولن   نم 

 .و نم آلا و ردا
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 املصادر واملراجع فهرس
ل بل ايضل  1مح  ل ط إُتاف بخلري  ب ي    زوبئ  ب  الُّ  بلعش  ل بلدو ري ل  ياب بل  ن ع  .1

 . ه  1420شبك بلوطنل 
حداابلب ن  نداابل ال بل  نلت:بألكلؤوطل   .2 ب ن  ت   ب  رُّح  يف  بدح ااب 

 ه  1412ل ريوتل ؤل ي بل لاليل  1ط 
بلش  ُّي  .3 ط بآلشبب  بألكانؤوطل  حمم لُت ُّق:  بل  ن  ل ريوتل  ؤل ي  3لب ن   نحلمشس 

 ه  1419بل لاليل 
بجلُّلل  ل  ريوتل شبك  1ل ت: ني بلدجاو ل ط باللتُّعابل ب ن  د  بلربل  ولف  ن  د للا  .4

 ه  1412
عمح   ن  نيلت:بلدجاو لط  .5 بلع  الينل  بلصرا يل  متُُّّز  يف  شبك  1بد ا ي  ل  ريوتل 

 ه  1412بجلُّلل  
إ  بهُّ ل ت ش. د بل محن بألط ال اج تريل   .6 بل ب يل حمم   ن  بلدنُّاابلب ن  بد الاب أبحعاا 

 ه  1414جبا عي بد اال  
 ه . 1425 ل بل اه  ل شبك بحل  ال  ا ي ب  تص ل ب ن ك  ل حمم   ن عمح   ب ي بجملتي  وهن  .7
بد اال   .8 جبا عي  شوتوكبهل  كلالي  بل ا زل  إ  بهُّ   بدلال يلش.  بل  ا  يف  وعحعا ا  بلدنا  

 ه . 1406
 ه  1421ل  ريوتل شبك بلعتب بلعنمُّيل  1اتك خ ب ن  ولسل  د بل محن  ن عمح ل ط  .9
ع و  .10 بأل دياينل  ع دياابل  ط اتك خ  ُت ُّق:لُّ  و  و ل  عمح ل  شب 1لعُّ   بلعتب  ل  ك 

 ه  1410بلعنمُّيل 
ط  .11 ل  بهلُّثمي  عمح   ن  د للال  رتتُّب  بلعجنيل  بلث اتل  بلعنمُّي  1اتك خ  بلعتب  شبك  ل 

 ه  1405ل 
ب عُّ  خاابل حُّ ك آهشل   .12 بلدخاك ل حمم   ن إمسا ُّلل   ب دي: حمم   د   بلعدريل  بلتاك خ 

 شبئ   ب عاكف بلعثمالُّي 
بلدغ بش  اتك خ    .13 ُت ُّق غ بشل  عمح   ن  نيل  ط   ل  بلغ ب  1 شاك  وبشل  شبك  ل  ريوتل 

 ه  1422بدلال يل  
بل ع ل  ريوتل   .14 بلعم  ل شبك  ب ن   او ل  ني  ن بحل ّيل ُت ُّق  م   اتك خ ش شقل 

 ه  1415
بل وك   .15 كوب ي  بلعنمي ل ت:ش.عمح  لُّفل بلتاك خل ال ن  عّيل  بلدرا  ل  عي  1ل ط   وز 

 ه  1399ب ع  يل  
 ه  1419ل  ريوتل شبك بلعتب بلعنمُّيل  1ط   حمم   ن عمح ل   ل لو   بحل اظل بللهي ت  .16
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شبك  ل ريوتل 1ل ط إ  بهُّ  مشس بلرتغُّب وبلرتهُّبلب نلك ل  د بلع ُّ   ن  د بل و لُت ُّق:   .17
 ه  1417ل  بلعتب بلعنمُّي 

ل  1تع  ف عهل بلت   س مب بتب ب و ومّي هلت لُّسل ب ن حج ل عمح  ل ت: بل   ويتل ط  .18
 ه  1403ابل  عتدي ب ناكل   ما 

ل لوكايل شبك بل  ُّ ل  1ل بل ب ن حج ل عمح   ن  نيل ُت ُّق حمم   وب يل ط ت   ب بلتي  .19
 ه . 1406

ل  ص ل  ؤل ي  1ل عمح   ن  نيل ُت ُّق ح ن  طبل ط بلتنخُّص بحلدري ل ب ن حج   .20
 ه . 1416  طديل  

ط  .21 بلشيايبل  ت:لعُّني  عمح   ن  نيل  بلدغ بش ل  ب تشا ال  ش  1تنخُّص  شبك  ل  شقل 
 ه  1985طالسل  

ل  عتدي  1جلا   بلصغريلبلصنعاينلحمم   ن إمسا ُّللت:ع.ش.حمم  إلراقلط بلتنو     ح ب  .22
 ه  1432شبك بل الال  

ب ن حج   .23 بلتيل بل  بهلن ل  1ل عمح   ن  نيل ط هتل ب  بلن ا ُّيل  ب عاكف  شبك  ل  طدعي 
 ه  1326

ب ز ل  .24 بلعمادل  ل  ريوتل  ؤل ي  1 ولف  ن  د بل محنلت:ش. شاك  وبشل ط   هتل ب 
 ه  1418بل لاليل 

ل شبك بل ع ل  1ل حمم   ن حدااب بلتمُّميل ُت ُّق بل ُّ    ف بل  نل ط  اتل ب ن حدااب بلث  .25
 ه  1395

 ه  1407ل بل اه  ل شبك بلشعبل  1بجلا   بلصرُّحل بلدخاك ل حمم   ن إمسا ُّلل ط  .26
ط  .27 بلنا  ل  ُت ُّق  إمسا ُّلل  حمم   ن  بلدخاك ل  بلصرُّحل  ب  ن   شب 1بجلا    طوق  ل  ك 

 ه . 1422بلنجا ل  
ل  ريوتل شبك إحُّا  بلرتبث بلع يبل  1 د بل محن  ن حمم ل ط  لل ب ن عيب حامتل  بجل ح وبلتع   .28

 ه  1271
 ه . 1405يو  عخداك ع دياابل أليب لعُّ  بأل دياينل بل بك بلعنمُّيل بهلن ل   .29
 ه  1412ل  عتدي ب عاكفل  1لن ني بألحاش ا بلصرُّريل بأللداينل حمم  ان   بل  نل ط  .30
 ه 1412ل  عتدي ب عاكفل  1ينل حمم  ان   بل  نل ط لن ني بألحاش ا بلضعُّ يل بأللدا  .31
لنن عيب شبوشل لنُّمااب  ن بأل عال ُت ُّق حمم  حمُّي بل  ن  د  بحلمُّ ل ب عتدي بلعص  يل   .32

 .  ريوت 
  لنن ب ن  اجال ل ع و د  للا حمم   ن  ز   بل زو ينل ُت ُّق: حمم  مؤبش  د  بلدا يل  ريوتل  .33

 شبك بل ع . 
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 اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان: دراسة نقدية 

 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

ُّ مل ُت ُّق: عمح   او  وآخ وابل  ريوتل شبك إحُّا  بلرتبث  لنن بلرت ل ل حمم   ن    .34
 بلع يب. 

 ه . 1386لنن بل بك طينل  ني  ن  م ل ُت ُّق  د للا ها  ل شبك ب ع ميل  ريوتل   .35
ط  .36 بحل ّيل  بلدُّي يلعمح   ن  بلعربىل  شبئ    1بل نن  جمنس  بلنا  :  عهشل  حُّ   بهلن ل  ل 

 ه  1344بلن ا ُّيل    ب عاكف 
بل  .37 بلعربىل  بلدن بك ل ط بل نن  بلغ اك  شبك  1ن ائيل عمح   ن  عُّبلت:ش. د   ل ريوتل 

 ه  1411بلعتب بلعنمُّيل  
ل حنبل  عتدي ب طدو ات  2لنن بلن ائيل عمح   ن  عُّبل ت: د  بل تاح ع و غ  ل ط  .38

 ه . 1406بدلال ُّيل  
إب   .39 ح ق  عمح ل  حمم   ن  بللهيل  بلندال ل  ع الا  ط لري  بألكانؤوطل  ل  ؤل ي  3 بف 

 ه  1405بل لاليل  
ل  ؤل ي  1  ح  شعل بآلاثكل بلطراو ل عمح   ن حمم ل ُت ُّق  عُّب بألكانؤوطل ط  .40

   ه  1415بل لاليل  
ل  عتدي  1 عب بدمياابل بلدُّي يل عمح   ن بحل ّيل ُت ُّق: ش. د  بلعني  د  بحلمُّ لط  .41

 ه  1423بل   ل  
ُّا  بلرتبث  م  مؤبش  د  بلدا يل  ريوتل شبك إح  رُّح   ن ل   ن   ن بحلجاجل ُت ُّق حم  .42

 بلع يب 
ل ريوتلشبك ب عتدي بلعنمُّيل  1بلضع ا ل بلع ُّنيلحمم   ن  م ولت: د ش ب عطي  نعجيلط  .43

 ه  1404
بلداحثّيلط  .44 م  ق  ن  حمم لُت ُّق  حامتل  د بل محن  ن  عيب  بحل  الب ن  ل طا    1 نل 

 ه  1427بحلمُّضيل 
 ه . 1419ُّيل  ل شبك بلعتب بلعنم 1حمم  مشس بحلقل ط  واب ب عدوشل بلع ُّ  عهش ل   .45
بل و شل ط  .46 عمح   بل بئميل مج :  بلنجني  بلعنمُّي  1متاوى  بلدروث  إشبك   بل ايضل كائلي  ل 

 وبدمتا . 
 ه  1379متح بلداك ل ب ن حج ل عمح   ن  نيل  ريوتل شبك ب ع ميل   .47
ط  .48 وبخلطُّبل  هزل  ب ن  عمح   ن  نيل   بجعي  حج ل  ب ن  بلداك ل  بل ايابل  1متح  شبك  ل 

 ه  1407
وعخ  .49 بحلجري لط متوح  ص   بحلع ل د بل محن  ن  د للالت:حمم   ل  1داكهالب ن  د  

 ه  1416 ريوتل شبك بل ع ل 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

ل ص ل ب عتدي بلتجاك ي بلعربىل  1مُّض بل       ح بجلا   بلصغريل ب ناو ل د بل ؤوفلط  .50
 ه . 1356

ل ا بل لاليل  2بلرتبثل ط   ُت ُّق   بل ا وس بحملُّطل بل ريوزآهش ل حمم   ن  ع وبل  عتب  .51
 ه  1407

 ه  1413ل ج  ل شبك بل دنيل 1حمم   ن عمح ل ُت ُّق: حمم   وب يل ط   بلعا فل بللهيل  .52
ل  ريوتل  3بلعا ل يف ضع ا  بل جادل ب ن    ل  د للا  ن    ل ت: حيي غزبو ل ط  .53

 ه . 1409شبك بل ع ل  
 . بك  اشك ل  ريوتل ش 1ل ااب بلع بل ب ن  ن وكل حمم   ن  ع ال ط  .54
ل ريوتل ؤل ي  3كف بلن ا ُّيل ط: ا    ن  نيلُت ُّق:شبئ   ب ع ل ااب ب ُّزبابل ب ن حج لعمح  .55

 ه 1406بأل نمي لنمطدو اتل  
إ  بهُّ ل ط  .56 ب ن حداابل حمم   ن حداابل ُت ُّق حمموش  بلو يل  1بجمل وحّيل  شبك  ل حنبل 

 ه  1396
 . ه    1414  شبك بل ع ل   شل ُت ُّق  د للا بل كو    جمم  بلزوبئ ل بهلُّثميل  ني  ن عيب  ع ل  .57
ب  .58 بلوبح ل ُت ُّق ب ن شهُّشل ط ب ختاك ل  ل  ريوتل شبك  3لضُّا  ب   ليل حمم   ن  د  

 ه  1420خض ل 
   بتب بدمجاعل ب ن حزال  ني  ن عمح ل  ريوتل شبك بلعتب بلعنمُّي.  .59
لنطاابل   .60 بل اك ل  ني  ن  ب صا ُّحل  ب  اتُّح   ح  شعا   ط    ا   شبك  1لدناابل  ل 

 ه. 1422بل ع ل 
بحلاو لحم  .61 بلصرُّرّيل  ط ب  ت كك  نم  بل اشكل  ت  د   ل ريوتلشبك  1م   ن  د للال 

 ه  1411بلعتب بلعنمُّيل  
ل ش شقل شبك بلث امي بلع  ُّيل  1عمح   ن  نيل ُت ُّق ح ّي لنُّ  ل ط   ن  عيب  عنمل   .62

 ه  1412
ليل  ل  ؤل ي بل لا 1  ن  عمح   ن حندلل عمح   ن حمم ل ُت ُّق: بألكانؤوط وآخ وابل ط  .63

 ه . 1421
عمح  .64 حندلل  عمح   ن  ط   ن   ب عاطيل  ع و  بل ُّ   ل  ريوتل  امل  1   ن حمم ل ُت ُّق: 

 ه  1419بلعتبل  
ل ب   نيل  1  ن  إلراق  ن كبهو يل إلراق  ن إ  بهُّ ل ُت ُّق: د  بلغ وك بلدنو يل ط  .65

 ه  1412 عتدي بدمياابل  
ل ب   نيل  عتدي  1بل محنل ط   ل عمح   ن  م ول ُت ُّق حم ظ -بلدراك بلزخاك   -  ن  بلدزبك   .66

 ه  2009وبحلع     بلعنوا 
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 ُمحَّمد بن عبدهللا بن رَاشد آل محَعدِّيد. 

بل بك يل  د للا  ن  د بل محنل ُت ُّق ح ن لنُّ ل ط  .67 ل  1  ن   ب منعي  ب غينل  شبك  ل 
 ه . 1412

ط  .68 للال  طاكق  وض  ُت ُّق  عمح ل  لنُّمااب  ن  بلطرببينل  بألولطل  بل اه  ل  1ب عج   ل 
 ه . 1415

غ ه  بألث  يل  ل ب   نيل  عتدي بل 1 ُّق:ب ص بيتلط  عج  بلصرا يل ب ن  ال ل  د  بلدا يل ُت  .69
 ه    1418

ل بل اه  ل شبك  عتدي  2ب عج  بلعدريل بلطرببينل لنُّمااب  ن عمح ل ُت ُّق مح   بل ن يل ط  .70
 ه  1415ب ن تُّمُّيل  

 ه . 1402ل  1 عج  ب عامل بجلغ بمُّي يف بل ري  بلندو يل  اتق بلدالش ل شبك  عي لننش ل ط  .71
بلن  .72 ماكسل   عج    ا ُّس  عمح   ن  بل الا غيل  ط   ُت ُّق  د   بل ع  1هاكوابل  شبك  ل  ل 

 ه. 1399
 ه    1419ل شبك بلوطنل  1 ع مي بلصرا يل بأل دياينل ع و لعُّ ل ُت ُّق:  اشد بلعزبز  لط  .73
ب غين  ن محل بألل اك يف بألل اكل يف خت  ج  ا يف بدحُّا   ن بألخداك,  طدوع هبا ش   .74

وتل شبك ب ن  ل  ري 1بل ضل ز ن بل  ن  د  بل حُّ ل ط إحُّا   نوا بل  نل بلع ب يل ع و  
 . ه  1426حزال 

ل بحل ّي  ن حمم ل ُت ُّق:   وباب شبوش ل ش شقل شبك     شبت عل اظ بل  آابل بأل  ياين  .75
 بل ن . 

ل  ريوتل شبك إحُّا   3ب نياج  رُّح   ن   ن بحلجاجل بلنوو  ع و زو اي حمُّي بل  نل ط:  .76
 ه. 1392بلرتبث بلع يبل  

بد ا  .77 بلدا ي  وطأ  مؤبش  د   حمم   ُت ُّق  بلع يبل  ا  الكل  بلرتبث  إحُّا   شبك  ل  ريوتل 
 ه 1406

ل  ريوتل شبك ب ع ميل  1 ُّزباب بال ت بدل بللهيل حمم   ن عمح ل ُت ُّق:  ني بلدجاو ل ط  .78
1382     

بلنيا ي يف غ  ب بحل  ال ب ن بألثريل ب داكك  ن حمم ل ُت ُّق:بلزبو  وبلطناحيل  ريوتل   .79
 ه  1399عنمُّيل  ب عتدي بل 
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  "تغليق التعليق"  بن حجر في كتابه األحاديث التي َحسَّنها الحافظ ا

 نقدية( )دراسة استقرائية 

 د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

 التربية واآلداب  كلية – الدراسات اإلسالميةقسم 
  الحدود الشمالية جامعة 

   هـ 1442  /9  /6: تاريخ قبول البحث   هـ  1442  /6  /18: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
األ البحث:  حّسنهعنوان  اليت  التعليق"  حاديث  "تغليق  يف كتابه  حجر  ابن  احلافظ  ا 
 )دراسة استقرائية نقدية(. 

حّسنها   اليت  األحاديث  واستقراء  التعليق،  تغليق  لكتاب  العلمية  القيمة  بيان  أهدافه: 
يف   احلافظ  منهجية  معرفة  إىل  للوصول  نقدية؛  دراسة  ودراستها  فيه،  حجر  ابن  احلافظ 

يف أحكامه أو موافقتهم، وقد اعتمد البحث املنهج    ى خمالفته لألئمة تحسني، وتوضيح مدال
 االستقرائي مث التحليلي والنقدي، ورتب األحاديث اجملموعة وفق أبواب الكتاب. 

أهم نتائج البحث وتوصياته: اتضحت منزلة احلافظ ابن حجر، وقيمة كتابه العلمية، فقد  
هجه يف حتسني األحاديث يف هذا  ذه، كما تبنّي منيه مشاخيه وتالميأثىن عليه بنفسه، وأثىن عل 

( حديثًا، فمنها ما كان حسًنا لذاته، ومنها ما هو لغريه، ومنها  13الكتاب، اليت بلغ عددها )
 ( يثبت، وعددها  ال  ُمعلٌّ،  هو  والتحّري يف  5ما  التثبت  الدراسة أبمهية  وتوصي  أحاديث،   )

والتفر  األحاديث،  على  علىاحلكم  احلكم  بني  عل   يق  توصي  السند واحلكم  احلديث، كما  ى 
 بضرورة معرفة مناهج األئمة يف أحكامهم احلديثية، وألفاظهم النقدية. 

 
 ابن حجر، تغليق التعليق، األحاديث اليت حّسنها، نقدية. :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  

Research Title: The Refined Hadiths of Al-Hafiz Ibn Hajar in his Book 

“Taghliq Al-Taaliq”: (A critical inductive study) 

Objectives: To indicate the scholarly value of the book "Taghliq Al-Taaliq", 

and to read and critically study the hadiths that have been refined by Al-Hafiz 

Ibn Hajar to know what methodology had been used by Al-Hafiz in refining, and 

to clarify the extent of his agreement and disagreement with the imams in his 

teachings and judgments. 

The research adopted an inductive, analytical and critical methodology; and 

arranged the collected hadiths according to the chapters of the book . 

Main Findings and Recommendations of the Research: -The status of Al-

Hafiz Ibn Hajar and the scholarly value of his book has been revealed. He 

praised the book himself, so did his sheikhs and disciples. His method for 

refining the hadiths, which has totalled 13, in his book has been also shown. 

Some of the hadiths are good for themselves, some are good for others, and some 

are justifiable and not proven, totalled 6 . 

The study recommends the importance of checking and investigating before 

verifying the hadiths. The study recommends to differentiate between the 

judgment on the chain of transmission and the judgment on the hadith itself. It 

also recommends the need to know the imams’ approaches to their judgment on 

hadiths and their critical terms. 

  

key words: Ibn Hajar, Taghliq Al-Taaliq, hadiths refined, critical 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 : مقدمة
العاملني  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،    ،احلمد هلل رب 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: 
األوقات   فيه  تقضى  ما  وأعظم  الطاعات  وأزكى  القرابت  أجل  من  فإن 

الشرعي العلوم  النيب  االشتغال بدراسة  والسري على هنج  ،  ة، ال سيما سنة 
األو  عن  األئمة  الصحيح  متييز  يف  وساداته،  الشأن  هذا  وصيارفة  ائل، 

 الضعيف، وفهم مناهجهم وألفاظهم يف إطالقاهتم وأحكامهم.
النيب   أحاديث  مجعت  اليت  السنة  دواوين  زخرت  فكان  وقد  أجلها  ، 

أليب   الصحيح"  "اجلامع  بن  كتاب  حممد  هللا  البخاري،  عبد  الذي إمساعيل 
الباري"،    شرحه احلافظ ابن حجر يف كتابه به حفاظ زمانه  "فتح  أشاد  وقد 

كتاٍب آخر  على ابن حجر فوّفقه لتأليف  تعاىل  ومن أتى بعدهم، مث امنت هللا  
الصحيح،   اجلامع  على  لشرحه  صحيح  رافد  على  التعليق  "تغليق  أمساه: 

  علقة، وحكم على كثري منها صحة، درس فيه األحاديث واآلاثر املالبخاري"
 وحسًنا وضعفا.

 البحث:  ةمشكل
   ، منها:األسئلةمجلة من تناول البحث اإلجابة عن 

 ما القيمة العلمية لكتاب "تغليق التعليق"؟  .1
األحاديث  .2 حتسني  يف  حجر  ابن  احلافظ  منهج  يف كتاب    املرفوعة  ما 

 ؟ التغليق
 ؟  ابن حجراليت حّسنها احلافظ    املرفوعة كم عدد األحاديث  .3
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 م؟ وافقه األئمة يف أحكامه أم احلافظ هل خالف  .4
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

 يلي:من خالل ما اختياره  أسبابو ته أمهي تربز
النيب    -1 بسنة  اليت تعلقه  الكتب  أهم  من  التعليق"  "تغليق  فكتاب    ؛ 

   ابجلامع الصحيح لإلمام البخاري، وقد أثىن عليه األئمة. اعتنت
ه، ومن أبرز  لمية للحافظ ابن حجر العسقالين, فهو إمام عصر زلة العاملن  -2

 يف شىت الفروع. من خدم سنة النيب 
األ  -3 مناهج  معرفة  النقديةأمهية  وألفاظهم  أحكامهم  يف  مبعرفتها  ئمة  إذ  ؛ 

 يستبني الطريق، ويسهل فهم مرادهم وإطالقاهتم.
  حجر لألحاديث ن  اباحلافظ    حتسني مل أقف على دراسة علمية تناولت    -4

 هذا الكتاب. يف  املرفوعة 
فاجلوانب  الثمرات    -5 التطبيقية،  احلديثية  الدراسات  من  ُُتىن  اليت  العظيمة 

 .لتنمية امللكة النقديةالنظرية وحدها التكفي 
 أهداف البحث:

 ..القيمة العلمية لكتاب "تغليق التعليق" توضيح -1
 ظ ابن حجر. افحلاليت حّسنها ا املرفوعة األحاديثمجع ودراسة  -2
أو خمالفته ألحكام األئمة  ابن حجر  احلافظ    مدى موافقة الوقوف على   -3

   هذه األحاديث. يفوآرائهم 
األحاديث    تبيني  -4 حتسني  يف  حجر  ابن  احلافظ  هذا  منهج  يف  املرفوعة 

 .الكتاب
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 إحصاء عدد األحاديث اليت ثبتت، واليت مل تثبت بعد الدراسة.  -6
 حدود البحث: 

الدراسةقتصر ا األحاديث  على    ت  )املتصلة(  مجع  اليت حّسنها  )املرفوعة( 
والوقوف على  احلافظ ابن حجر يف كتابه )تغليق التعليق( وخترجيها ودراستها،  

ُوِجد إن  األئمة  )كالم  األحاديث  جمموع  بلغ  وقد  مرفوًعا  13،  حديثًا   )
 متصال. 

 عدم دخول اآلاثر املوقوفة، واملراسيل يف هذه الدراسة. يُعلم ومنه 
 الدراسات السابقة:

أقف على من والتفتيش مل  البحث  ووقفت  ،  كتب يف هذا املوضوع  بعد 
 ملوضوع دراسيت:  دراسات مشاهبةعلى 

الباري،  -1 للباحث:    احلديث احلسن عند احلافظ ابن حجر يف كتابه فتح 
يف كلية   )دكتوراه(،  علمية  رسالة  وهي  اجلوابرة،  فيصل  ابسم  فيصل 

 . ه1426، األردن، الشريعة، جامعة الريموك
ألسانيد )دراسة تطبيقية( من خالل  منهج احلافظ ابن حجر يف حتسني ا   -2

الباري، فتح  علمي    كتاب  حبث  دلول،  فتحي  سامح  للباحث: 
 . ه1429)ماجستري(، كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية، يف غزة، 

شرح صحيح نها احلافظ ابن حجر يف كتابه "فتح الباري باألحاديث اليت حس    -3
تطبيقية نظرية  دراسة  مصطفالبخاري"،  حملمد  شتا،  ،  الشريعة ى    جملة كلية 

 . جامعة األزهر  -  بطنطا والقانون
البحث   يفوهذا  أوسع    العلمية  الدراسة  داخل  ومها  والثانية،  منه  األوىل 
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

سأوضح وأمشل لذا  ودراسيت  ؛  العلميتني،  الرسالتني  بني  خالل  الفرق  من   ،
 اآليت:

  كتابلقة بمتع، بينما دراسيت  "فتح الباري"  كتابن ب ستان حمصوراتأواًل: الدرا
 "تغليق التعليق".

)اثنياً:   دراسيت  اجملموعة يف  األحاديث  الدراستان  ( حديثاً،  13عدد  ذكرت 
 منها مخسة أحاديث، على النحو اآليت: 

األوىل الدراسة  وهي:    أربعة    يف  وحديث  منها،  عامر،  بن  عقبة  حديث 
 .بن عباس ال   ني ، وحديثالعّداء بن خالد

  ، ففي حديث عقبة  وطريقة الدراسةا من حيث النتيجة  وأختلف معه
للفظ الثابت  ذكر اخمتصرة، ومل تتعرض لشواهد احلديث، ومل ت  الدراسة  كانت

ا اليت ذكرها احلافظ يف  ستوعب طرقه ال سيممل تحديث العّداء  يف  و ،  فيه
"خطب امرأة    ضي هللا عنهمايف حديث ابن عباس ر وأختلف معها  التغليق،  
إذ احلديث حيتاج إىل حترير أدق؛ ملا فيه من    ؛النتيجة  من حيث ،  من قومه"

   . التفرد واملخالفة
يف  و  أبصواتكم"،  كذلك  القرآن  "زينوا  اآلخر:  احلديثف  ضع  حديثه  ،  ت 
هو    وهذا بينما  والشواهد،  املتابعات  يف  صاحل  أنه  ففيه  ليس كذلكيُوِهم  ؛ 
 .غلط

: ذكرت حديث ابن عباس  و   جاءت خمتصرة،  انية فقدراسة الثوأما الد
: "َل ُّ  ، وحديث الش ريد  -الوارد يف الدراسة األوىل    -  "خطب امرأة .."

 . الواِجد .."
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

حجر  -4 ابن  احلافظ  عند  لذاته  احلسن  احلديث  السعيد  رجال  حلامت   ،
الشريعة جملة كلية  متوَل،  األشراف    والقانون  الدمرداش  جامعة    -بتفهنا 

 .(م2016، 18، جملد  3عدد  ، )األزهر
 . الدراسةأحاديث   ال يشتمل علىوهذا البحث 

 منهج البحث:
على   البحث  االستقراامليعتمد  والنقدي،    ئينهج  العمل  والتحليلي  وكان 

 : يتفيه على النحو اآل
 . اليت حس نها احلافظ ابن حجر يف كتابه تغليق التعليقاألحاديث  تمجع -1
 .عند من ذكر احلافظ ابن حجر أنه خّرجهث احلدينص  أُورد  -2
األحاد -3 تندرج  رتبت  اليت  لألبواب  معنوًًن  الكتاب،  يف  ورودها  وفق  يث 

 حتتها.
 أذكر نص احلافظ ابن حجر يف حتسني احلديث.  -4
 أدرس نص احلافظ من خالل: -5

 : ختريج احلديثأواًل:  
اكتفيأُ  - أحدمها  أو  الصحيحني  فإن كان يف  بذكر طرقه،  احلديث  ت  خ رِّج 

ة، مع دراسة إسناده  بذلك وإال خ ر جُته من كتب السنة ومصادرها األصيل 
اجتهدت   وإال  وجد،  إن  النقاد  أقوال  من  مستفيداً  عليه،  احلكم  وبيان 

 .حبسب قواعد أهل الفن
الستة مث على   - الكتب  مبتدائً أبصحاب  املصادر يف ختريج احلديث  أرتب 

 حسب وفّيات أصحاب كتب السنة األخرى. 
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

  فإن كانديث،  أثر يف احلكم على احل  بة النقدية للراوي الذي لهاملرتأذكر   -
يف   حجر  ابن  احلافظ  حبكم  اكتفيت  ضعفه،  أو  توثيقه  على  جممع 
وتعدياًل،   فيه جرحاً  النقاد  أقوال  ذكرت  فيه،  خمتلف  وإن كان  التقريب، 

 مع ذكر خالصة احلكم عليه.
اضع النقد وكالم األئمة،  أذكر نتيجة دراسة حكم احلافظ، مبيًنا مو اثنًيا:  

 ديث مع اإلشارة إىل شواهده إن ُوِجد.  احلكم على احل مث أذكر خالصة 
 البحث:خطة 

  اشتملت اخلطة على مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهرس للمصادر
 واملراجع. 

البحث  املقدمة وحدود  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  على  وتشتمل   :
 ه.، ومنهجه، وخطتتهومشكل
  :التمهيد

 تعريف موجز ابحلافظ ابن حجر، وكتابه.  -
 حلديث احلسن.اب موجز تعريف -

: الدراسة النقدية لألحاديث اليت حس نها احلافظ ابن حجر يف  املبحث األول
 كتابه تغليق التعليق. 

 : منهج احلافظ ابن حجر يف حتسني األحاديث.املبحث الثاين
 والتوصيات.  : واشتملت على أهم النتائجاخلامتة

 .فهرس املصادر واملراجع
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 : متهيد
 : وكتابه حلافظ ابن حجر،موجز اب تعريف -

 :  : ترمجته أوًلا
علي    بن  حممد بن حممد  علي بن  أمحد بنشهاب الدين أبو الفضل،  هو  

   .، الشافعيالين مث املصريق  س  اين الع  ن  ر الكِ ج  أمحد بن ح   حممود بن بن
 وهو لقب لبعض آابئه.  اشتهر بلقب: ابن حجر العسقالين،

أوصيائه، ونشأ  مصر،  يف  ،  ه773سنة    ُوِلد أحد  يف كنف  يتيًما  هبا 
وقرأ على  حفظ املتون، طلب العلم، ف ، مث د ر ج يففحفظ القرآن وهو ابن تسع

 .مجلة من العلماء يف شىت الفنون
اهليثمي،   احلسن  وأبو  العراقي،  الدين  زين  احلافظ  مشاخيه:  أشهر  ومن 

 ، وغريهم.وابن امللقنوالبلقيين، 
سنة   هللا  رمحه  م  ه852وتويف  فيها  صريف  و ودفن  علمية  ت،  آاثرًا  رك 

 من أشهرها:وتصانيف ًنفعة، 
الصالح،   ابن  مقدمة  على  والنكت  البخاري،  الباري شرح صحيح  فتح 
العالية،   واملطالب  امليزان،  ولسان  التهذيب،  وتقريب  التهذيب،  وهتذيب 

   .(1) وغريها كثري

 
فيها،    (1) والكتاابت  الدراسات  لكثرة  ترمجته  يف: اختصرت  ترمجته  ترمجة    انظر  والدرر يف  اجلواهر 

اإلسالم   للسخاوي )شيخ  الالمع،  الضوء  وذكره يف  السخاوي،  للحافظ  (،  2/36ابن حجر، 
   (، وغريها كثري.552وطبقات احلفاظ، للسيوطي )ص
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 العلمية لكتاب "تغليق التعليق":  القيمة اثنياا:
ثناء العلماء عليه، ال سيما ممن    العلمية   كتاباليوّضح قيمة    إن أدل  ما 

وتالميذه،   مشاخيه  من  املصنف،  حظي  عاصروا  ممن  التعليق  تغليق  وكتاب 
ته  دو على كثرة مصنفاته، مما يدل على ج بل قد خّصه املصنف ابلثناء  بذلك،  

  ،-يعين: فتح الباري    -  الشرح  : إن أحسن مؤلفايتقال: "وغزير فائدته؛ إذ  
وأما نصوص األئمة يف    .(1) "-يعين: لسان امليزان    -  وتغليق التعليق، واللسان

 ثنائهم عليه فعديدة، منها: 
كتابه تغليق  القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية: "..  العالمة  قال  

  .(2)"جليل نفيس ، وهو كتابالتعليق، وصل فيه تعليقات البخاري
مصّنفه تغليق التعليق مل  : "ين املقريزيتقي الدوقال مؤرخ الداير املصرية،  

 .(3)يُسبق إليه"
يف مصنفات احلافظ    عليق"تغليق الت"عند ذكره    -وقال احلافظ السخاوي  

 :  -ابن حجر  
بق إىل مجعه يف أتليف، وال يوجد التعرض    ؛وله به فخر كبري" لكونه مل يُس 

من التصنيفلشيء  من  الن ادر  إال يف  كما    -خيه  وقف عليه كبار مشا...    ه 
جد شاهد ذلك يف كالم  ، وشهدوا أبنه مل يُسبق إىل وضع مثله، ووُ -  سلفتهأ

 
   (.1/329للسخاوي )اجلواهر والدرر،  (1)
   (.1/302) املصدر نفسه (2)
   (.1/303) املصدر نفسه (3)
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النوع جدير  من  أيب عبد هللا بن ُرشيد وغريه   فإهنم صر حوا أبن هذا  األئمة، 
 .(1)   .." هأبن يُفرد ابلتصنيف، ويُتصدى إىل مجع طرقه، وتوصيل منقِطعِ 

 حلديث احلسن: موجز ابتعريف  -
العلم أقواهلماختلف  وتعددت  احلسن،  احلديث  يف  وُكتبت  فيه  اء   ،

وأحباث   ذلكاملقام  و ،  (2) ومقاالت دراسات  لسرد  يتسع  جيدر  ال  لكن   ،
ال سيما عند احلافظ ابن حجر؛ إذ على تعريفه مدار هذه  ،  هفهومتوضيح م
 الدراسة. 

  :اللغة يف  اجلممأخوذ    احلسن  والسني  ال،  من  "احلاء  فارس:  ابن  قال 
أصل   الُقبح  والنون  ضد  فاحلُسن  أو واحد,  حسناء  امرأة  يقال:  ة  ُحس ان   , 

".. (3) . 
 حسن  لذاته، وحسن  لغريه.   :ينقسم إىل قسمني : احلديث احلسن 

واملراد: مع    -..  فإن خف الضبط وقد عرفهما احلافظ ابن حجر، فقال:"
، ال لشيء خارج الشتهاره فهو احلسن لذاته  -حيح بقية الشروط يف حد الص

ا حُ وهو  يكون  قد  بسببنُ س  لذي  حديث  ه  حنو  إذا    املستور  االعتضاد، 
 .(4) "تعددت طرقه

 
   (.2/665اجلواهر والدرر، للسخاوي ) (1)
"، للمؤلف: أ.د. خالد  -دراسة استقرائية نقدية    -ديث احلسن لذاته ولغريه  من أوسعها: "احل  (2)

  الدريس.
 (.2/57معجم مقاييس اللغة، البن فارس )  (3)
 (. 1/65لنظر، البن حجر )نزهة ا (4)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

يكون   لذاته:  وعليه  عدل  احلسن  بنقل  سنده  اتصل  الذي  احلديث  هو 
 . ُمع الًّ  ال ومل يكن شاذًّا و  ،خف ضبطه

 تعددت طرقه، ري شديد إذا  ث الضعيف ضعًفا غهو احلدي  احلسن لغريه:و 
  .ثله أو أقوى منهمب
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

حسَّنها احلافظ ابن حجر  الدراسة النقدية لألحاديث اليت  :املبحث األول
   "تغليق التعليق "يف كتابه 

ي  الد     :ابب ] النيب    ، رس  ين  الد   ":وقول  احلنيفيةأحب  هللا  إىل    ين 
 "[ ةحَ م  السَّ 

عنها  عائشة عن    -1 هللا  قالت:رضي  هللا    ضعو   ،  على    رسول  ذقين 
 .شة حىت كنت اليت مللت فانصرفت عنهمب  ألنظر إىل رمي احل   ؛منكبيه

رسول هللا    قال  :إن عائشة قالت   : قال َل عروة  :قال عبد الرمحن عن أبيه
 لتعلم يهود أن يف ديننا فسحة، إين أرسلت حبنيفية مسحة": يومئذ." 

حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد    :قال اإلمام أمحد: "و قال احلافظ ابن حجر
  رضي هللا عنها عائشة  عن  عن هشام بن عروة عن أبيه  الرمحن بن أيب الزًند  

 .(1) هذا اإلسناد حسن" ...
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
 : رواة سبعة يرويه عن عائشة رضي هللا عنها 

 رواه عنه: و ، عروة بن الزبري  -1
 :الزهري 

 (، من طريق يونس بن يزيد. 892(، ومسلم )455اري )البخ  أخرجه

 
 (.2/43تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

( و)454والبخاري  بن كيسان،  صاحل  طريق  من  من  988،  987(   )
عقيل خالد  طريق  و)بن  و) 5190،  معمر،  طريق  من  طريق  5236(  من   )

 األوزاعي. 
 ( من طريق عمرو بن احلارث. 892ومسلم )

  ( عن الزهري روواألوزاعي، وعممجيعهم )يونس، وصاحل، وعقيل، ومعمر،  
 . به

 :حممد بن عبد الرمحن األسدي 
)أخر  البخاري  )950،  949جه  ومسلم  بن    (892(،  عمرو  طريق  من 
 . عن حممد بهاحلارث 
 :أبو األسود 

ن أيب  عمرو بن احلارث ع  من طريق  ( 2907،  2906البخاري )أخرجه  
 .األسود به

لتعلم يهود  ة: "وثالثتهم )الزهري، واألسدي، وأبو األسود( مل يذكروا زايد
 ..".أن يف ديننا 

 :هشام بن عروة 
  .هشام بهعن  ( من طريق جرير بن عبد احلميد892رجه مسلم ) أخ

 . .."لتعلم يهود أن يف ديننا زايدة: "  ومل يذكر
  :أبو الزًند 

(، عن سليمان بن داود عن ابن أيب  25962(، ) 24855أخرجه أمحد )
 الزًند عن أبيه به.
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 ..".لتعلم يهود أن يف ديننا : " ويف لفظه زايدة
   ُانوم  يزيد بن ر : 

والنسائي  (،  693ويف العلل الكبري )(،  3691)يف سننه  أخرجه الرتمذي  
من طريق زيد بن ُحب اب عن خارجة بن عبد هللا    (8908يف سننه الكربى )

 ..".لتعلم يهود أن يف ديننا ومل يذكر زايدة: "  .عن يزيد به
   الزبري:حيىي بن عروة بن 

 مد إسحاق عنه.( من طريق حم 4201أخرجه الطرباين يف األوسط )
 ..". لتعلم يهود أن يف ديننا زايدة: "  ومل يذكر

  ( ، وحيىي، وأبو الزًند، ويزيدهشاموأبو األسود،    وحممد،  )الزهري،  بعتهمس
 عن عروة به. مجيعهم

 : عبيد بن عمري  -2
لتعلم يهود  كر زايدة: "ريق عطاء عنه. ومل يذ ( من ط 892أخرجه مسلم )

 ..".أن يف ديننا 
 : عبد الرمحنحيىي بن   -3

( أمحد  الوليد  عن    (24533أخرجه  بن  عن عن  خلف  عباد  بن    عباد 
 . هحممد بن عمرو عن

 ..". لتعلم يهود أن يف ديننا ومل يذكر زايدة: " 
 : أبو سلمة بن عبد الرمحن -4

)شرح مشكل    (، والطحاوي يف8902أخرجه النسائي يف سننه الكربى )
 . حممد بن إبراهيممن طريق   (292اآلاثر( )
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 ( من طريق حممد بن عمرو.8906والنسائي يف سننه الكربى )
 به. عن أيب سلمة  كالمها )حممد بن إبراهيم، وحممد بن عمرو(

 ..". لتعلم يهود أن يف ديننا زايدة: "  اومل يذكر 
 أبو قالبة:  -5

الشريعة ) اآلجري يف  عبد    عن ابن أيب عمر  يق  من طر   (1887أخرجه 
 ه.الوهاب عن أيوب عن

 ". ..لتعلم يهود أن يف ديننا دة: "زاي ومل يذكر
 عكرمة موىل ابن عباس رضي هللا عنهما:   -6

الطرباين يف األوسط ) يونس عن  9303أخرجه  بن  إسرائيل  ( من طريق 
  ق  ر ظة عنه.

 ..". لتعلم يهود أن يف ديننا ومل يذكر زايدة: "
 يد التيمي: يعقوب بن ز  -7

( مسنده  يف  احلميدي  س256أخرجه  طريق  من  عي(،  بن  عنه، فيان  ينة 
" آخره:  يف  أ    العبوا  ..وزاد  بين  ديننا   ،ةد  ف  ر  اي  يف  أن  والنصارى  اليهود  تعلم 

 ..". فسحة
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 نتيجة الدراسة: اثنياا: 
أمحد   اإلمام  عند  احلديث  إسناد  على  حجر  ابن  احلافظ  من    -حكم 

لتعلم  ، وهي قوله: "شاذة ويف لفظ احلديث زايدة    أنه حسن،  -طريق عروة  
الطرق عن عائشة  كل  ف  "؛ت حبنيفية مسحةل  سِ ر  إين أُ   ،ةح  س  أن يف ديننا فُ يهود  

ويعقوب بن    عروة بن الزبري،يف رواية  إال    هذه الزايدة   رضي هللا عنها مل تذكر 
الرواة عن عر زيد،   الزايدة إال أابوكل  ابلزًند، تفا  وة مل يذكروا هذه  نه رد عنه 

ًند هذا احلديث عن هشام بن عروة  عبد الرمحن بن أيب الز   وروى عبد الرمحن،  
عن أبيه به، ومل يذكر هذه الزايدة، والراوي عنه يف كال املوضعني سليمان بن  

الزًند؛يظهر  ف،  (1) جليل  ، ثقةامشيداود اهل ابن أيب  العلة من  فهو متكلم    أن 
مهدي  فيه: وابن  القطان،  حيىي  عنه.  ،كان  حيداثن  علي  هقال  ال  بن    عمرو 

 .(2) الفالس
   .(3) "كان عند أصحابنا ضعيفابن املديين: "قال او 

 
   (.2552انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (1)
( ذكر ابن  5/252(. ويف اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )2/340لي )الضعفاء الكبري، للعقي  (2)

   مهدي وحده.
   (. 131سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين )ص (3)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

سعدوقد   ابن  و (1) ضعفه  معني ،  حنبل (2) ابن  بن  وأمحد  ، ( 4) والنسائي  ،(3) ، 
 .(5) والعقيلي

" أخرى ألمحد:  رواية  احلديث"ويف  معني:    .(6) مضطرب  رواية البن  ويف 
ليس ممن حيتج به ويف رواية أخرى: "  .(7)"ديثهتج حبال حي"  ،"دون الدراوردي"

 .(8) "اب احلديث، ليس بشيءأصح
وقّدم أبو زرعة غريه عليه    .(9)"يكتب حديثه وال حيتج بهوقال أبو حامت: "

قد روى عن أبيه أشياء مل يروها  بن حممد )ج ز رة(: "صاحل  وقال    .(10)يف أبيه
ابن حبان: "   .(11)"غريه ينفرد  وقال  وكان    ؛األثباتابملقلوابت عن  كان ممن 

 
   (.5/416الطبقات الكربى، البن سعد ) انظر: (1)
 (. 151نظر: اتريخ ابن معني )رواية الدارمي( )صا (2)
 (.2/340انظر: الضعفاء الكبري، للعقيلي )  (3)
 (. 68)ص ، للنسائي نظر: الضعفاء واملرتوكونا (4)
 (.  2/340انظر: الضعفاء الكبري، للعقيلي )  (5)
 (.5/225) ، البن أيب حامتاجلرح والتعديل (6)
 (. 3/257)(، 3/230)اتريخ ابن معني )رواية الدوري(  (7)
 .(1/73اتريخ ابن معني )رواية ابن حمرز( )  (8)
 (. 5/252) بن أيب حامت، النظر: اجلرح والتعديلا (9)
 املصدر نفسه.  (10)
 (. 11/494اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي )  (11)
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فأما    ، االحتجاج خبربه إذا انفرد  فال جيوز   ،خطئهوكثرة    ،ذلك من سوء حفظه
 .(1) "فيما وافق الثقات فهو صادق يف الرواايت حيتج به

" ع ِدي:  ابن  يكتب  وقال  ممن  وهو  عليه،  يتابع  ال  يرويه،  ما  وبعض 
وايته  بن أنس بسبب ر  وتكلم فيه مالك وقال اخلطيب البغدادي: " .(2)"حديثه

  .(3) "نا حنن من هذا؟!كتاب السبعة عن أبيه وقال: أين ك
تو و  الذهيب    ، (5) الرتمذي  وثقهكما    .(4) له  مالكاإلمام    يقثنقل 

ابن معني:    .(6) العجليو  الناس يف هشام بن عروةوقال  الرمحن    :"أثبت  عبد 
الزًند أيب  "  .(7) "بن  املديين:  ابن  حديث  وقال  ابملدينة  وما  حديثه  مقارب، 
روى عنه سليمان بن داود  لعراق فهو مضطرب، وقد نظرت فيما  حدث به اب

يف حديثه   ، ثقة صدوق  "   :وقال يعقوب بن شيبة  .(8) "اهلامشي فرأيتها مقاربة
لوه، وكان من احلفاظ املكثرين،  د  اه مجاعة وع  ش  م  وقال الذهيب: "  .(9) "ضعف

 
 (. 2/56اجملروحني، البن حبان ) (1)
 (. 5/453ضعفاء الرجال، البن عدي )الكامل يف  (2)
 (. 11/494اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي )  (3)
 (.2/575) ، للذهيب نظر: ميزان االعتدالا (4)
 (. 6/173هتذيب التهذيب، البن حجر )انظر:  (5)
 (.76/ 2انظر: معرفة الثقات، للعجلي ) (6)
 (. 11/494اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي )  (7)
 (. 11/494د، للخطيب البغدادي ) اتريخ بغدا (8)
 (.17/99هتذيب الكمال، للِمّزي ) (9)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

بن وهشام  أبيه،  عن  سيما  إ..    عروة  وال  شاءوهو  يف    ن  احلال  حسن  هللا 
حجر:    .(1) "الرواية ابن  و "وقال  بغداد،  قدم  ملا  حفظه  تغري  كان  صدوق 
 .(2) "فقيها

عليه احلكم  و   :وخالصة  تفّرده،  حيتمل  وال  ضعف،  فيه  ما  في   يُقبل صدوق 
 وافق فيه الثقات. 

وهنا يف هذه الزايدة قد تفّرد هبا عن أبيه، بل واضطرب يف احلديث، فمرة  
 دة، ومرة بدون زايدة موافقاً لغريه من الثقات. يرويه بزاي

ا احلفاظوهذا  رواه  قد  من    األثبات  حلديث  وغريه،  الثقات، كالزهري 
، حىت يتفّرد هبا من يف حديثه  تالميذ عروة بن الزبري، فأين هم عن هذه الزايدة

   .؟!، واضطراب ضعف
انقطاعوأما   ففيها  التيمي،  زيد  بن  يعقوب  و رواية    ادها إسن  رمبا كان، 

عنها،  يعقوب  ف؛  معضل عائشة رضي هللا  يدرك  التابعني، هو  و مل  من صغار 
 مل قال األلباين: "، و (3) ه 015  -141وقد تويف يف خالفة أيب جعفر بني سنة  

فإنه  حنيف،  بن  سهل  بن  أمامة  أيب  سوى  الصحابة،  عن  رواية  له    يذكروا 

 
 (.576/ 2ميزان االعتدال، للذهيب ) (1)
 (.3861) تقريب التهذيب، البن حجر (2)
 (.1016/ 3انظر: اتريخ اإلسالم، للذهيب ) (3)
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تيمي مسع  ال  أظن  ، فمامعدود يف الصحابة، وله رؤية، ومل يسمع من النيب  
 .(1)"منها

ي له،مل  ترجم  من  فكل  الصحابة.  وهو كذلك،  من  مساًعا  له  وهللا  ذكر 
   أعلم.

 
***   

 
 (. 4/444سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين ) (1)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 [ فيف الصَّ  ابلقدم   م  دَ والقَ  ب  ك  ن  ابملَ   ب  ك  ن  زاق املَ ل  إ   :ابب ]
بشري   -2 بن  النعمان  هللا    :يقول    عن  رسول  على    إن  بوجهه  أقبل 

قالالناس   صفوفكم؛  مث  أقيموا  لتختلفن    فوهللا:  أو  صفوفكم  لتقيمن 
وكعبه   ،جل منا يلزق منكبه مبنكب صاحبهرأيت الر   : فلقد قال  . قلوبكم
 بكعبه. 

: "رواه أبو داود وابن خرمية من حديث وكيع عن زكراي  ابن حجراحلافظ  قال  
حسن  ،به آخره  ،وإسناده  يف  الزايدة  دون  احلديث  حديث    ،وأصل  من 

 .(1) وهللا أعلم" ،هذا الوجهغري من  ،النعمان يف صحيح مسلم وغريه
 جردراسة حكم احلافظ ابن ح: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
 ثالثة رواة:  يرويه عن النعمان بن بشري  

 : حسني بن احلارث، أبو القاسم اجلََديل -1
( واللفظ له، ومن طريقه البيهقي يف سننه الكربى  662أخرجه أبو داود )

(5183( وأمحد   ،)18430( والبزار  الكىن  3285(،  يف  والدواليب   ،)
(1607( صحيحه  يف  خزمية  وابن  صحيحه 160(،  يف  حبان  وابن   ،)
 (، من طرق عن زكراي بن أيب زائدة.1093، والدارقطين يف سننه )(2176)

 
 (.2/023تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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يف الطرباين  )  وأخرجه  الكبري  ويف(1)   (187املعجم  الشاميني   ،  مسند 
 بن أرطأة.  (، كالمها عن احلجاج1332(، ومتام يف فوائده ) 2476)

  كالمها )زكراي، واحلجاج( عن أيب القاسم به.
 اك بن حرب: س َ  -2

 مِس اك به. أيب خيثمة عن قيمن طر  (436أخرجه مسلم ) 
  فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه مبنكب ..".: "وليس يف لفظه

 سامل بن أيب اجلعد:  -3
)أ البخاري  )717خرجه  ومسلم  عن كالمها  (  436(،  شعبة  طريق    من 

 عمرو بن ُمرّة عن سامل به.
 أيت الرجل ..".فلقد ر ا زايدة: "وليس يف لفظهم

 اثنياا: نتيجة الدراسة: 
حكم احلافظ ابن حجر على إسناد احلديث من طريق زكراي بن أيب زائدة  
أنه حسن، وشيخ زكراي هو أبو القاسم اجل د َل، وامسه حسني بن احلارث: قال  

املديين:   ، فقال: "من ثقات  صحيحه  يف  ابن حبان  هوثقو ،  (2) " معروف"ابن 

 
 (.147انظر: قطعة من اجمللد احلادي والعشرين )حتقيق فريق من الباحثني( )ص  (1)
 (.6/358هتذيب الكمال، للمزي ) (2)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

لدارقطين إسناد حديث من روايته، فقال: "هذا إسناد  وصحح ا   .(1) الكوفيني"
 .توثيق ضمينٌّ له وهو .(2) متصل صحيح"

مالك األشجعي، وزكراي بن أيب زائدة،    كأيبوقد روى عنه األئمة الثقات،  
  ال حيدث إال عن ثقة   املشهور عن شعبة أنهو وابنه حيىي، وشعبة بن احلجاج،  

يف تعّنته  من  ُعرف  ملا  النادر؛  يف  حجر:    وقال   .(3) الرجال   إال  ابن 
فجاء حكمه   ألجل ذلك حّسن إسناده،؛ وهو األظهر يف حاله؛  (4) "صدوق"

الراوي، متوازًًن مع حكمه على  احلديث   ،النووي يف حكمهوافق  وقد    على 
   .(5) قال: "رواه أبو داود وغريه أبسانيد حسنة"حيث  

" بزايدة:  احلارث  بن  تفّرد حسني  أن  الرجل  إال  رأيت  خمالًفا  فلقد   ،"..
مع   الزايدة  هذه  إخراج  عن  الشيخني  إعراض  وكذلك  الثقات،  من  لغريه 
خترجيهما للحديث نفسه قرينة على تعليلهما هلا، كما أن تعليق البخاري هلذه  

م صحتها  عدم  على  دليل  احلديث  صحايب  قول  من  ابجلزم  رفوعة،  الزايدة 
أنس   حديث  يف  الزايدة  هلذه  الشيخني  إخراج  إىل  مم  وكذلك  يشري  ا 

و  ثبوهتا  ضعفها،  النعمان  مرفوعة  عدم  حديث  فتحسني   .يف  وعليه، 
   احلافظ ابن حجر هلذا اإلسناد فيه نظر. وهللا أعلم.

 
 (. 5/549ان )صحيح ابن حب (1)
 (. 3/118سنن الدارقطين ) (2)
 (.45/ 2انظر: فتح املغيث، للسخاوي ) (3)
 (.1313تقريب التهذيب، البن حجر ) (4)
 (.1/114م، للنووي )خالصة األحكا (5)
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 [ر فَ ع يف السَّ وَّ طَ من تَ  :ابب ] 
طلعت الشمس    يف سفر فنام حىت  قال كنا مع النيب      عن بالل   -3

 وا الغداة. فأذن مث توضأ فصلوا ركعتني مث صل  ر بالالً فأم
و رواه ابن خزمية يف صحيحه ثنا أب  ،"حسن اإلسناد:  ابن حجراحلافظ  قال  

الرحيم   البزاز أخربين    [ زالبزا] حيىي حممد بن عبد  النعمان  الصمد بن  ثنا عبد 
 .(1) " اللن بب عبن املسيّ  أبو جعفر الرازي عن حيىي بن سعيد عن سعيد

 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 
 ديث: ختريج احل أوًلا:

( البزّار  ) (، و 1361أخرجه  والطرباين يف  (998ابن خزمية يف صحيحه   ،
حممد بن    (، كلهم عن1431(، والدارقطين يف سننه )1079معجمه الكبري )

 عبد الرحيم البزّاز.
 عباس الدوري.( عن 1809وابن األعرايب يف معجمه ) 

عن  مها كال وعباس(  بن    )حممد،  حيىي  عن  جعفر  أيب  عن  الصمد  عبد 
 . ب عن بالل بن املسيّ اعيد عن س

 اثنياا: نتيجة الدراسة: 
حكم احلافظ ابن حجر على إسناد احلديث أنه حسن، ويف ذلك نظر؛  

 ملا يلي:
النعمان، وشي  -1 بن  الصمد  إسناده عبد  وفيهما  يف  الرازي،  أبو جعفر  خه 

 
 (. 6091تقريب )ال(. يف املطبوع: البزار، والصواب: البزّاز. انظر: 2/425تغليق التعليق ) (1)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

الصمد  فعبد  معني   مقال،  ابن  والعجلي(1) وثقه  اجلوزي(2) ،  وابن   ، (3)،  
أبو  صدوق"وقال  احلديث،  "صاحل  "صدوق  (4) حامت:  الذهيب:  وقال   .
  .(5) مشهور"

معني  ابن  عنه  يكتب  قال: "حنن ال  (6) ومل  أمحد،  اإلمام  عنه  ُسِئل  وملا   ،
   .(7) ةين  كان يرى العِ   :قال   ؟،هه  رِ فلم ك    :قيل لعبد هللا عبد الصمد". نكتب عن

 فيه لني يسري. صدوق فهو  .(8) وقال النسائي، والدارقطين: "ليس ابلقوي"
ف الرازي،  جعفر  أبو  شيخه  معني وأما  ابن  قال:  ،  (9) وثقه  رواية  ويف 

خيلط".  (10) "صاحل" "ثقة كان  املديين:  ابن  "يكتب  (11) وقال  قال:  ومرة   .
 .  (12) حديثه، إال أنه خيطئ"

 
 (. 12/303، للخطيب البغدادي )انظر: اتريخ بغداد (1)
 (.95/ 2انظر: معرفة الثقات، للعجلي ) (2)
   (.278/ 10املنتظم، البن اجلوزي ) (3)
 (.2/56يب حامت )اجلرح والتعديل، البن أ (4)
   (.2/396املغين يف الضعفاء ) (5)
 (.434انظر: سؤاالت ابن اجلنيد )ص (6)
 (. 2/326النكت والفوائد السنية، ال بن مفلح ) (7)
   (.5/190لسان امليزان، البن حجر ) (8)
 (. 1/99انظر: اتريخ ابن معني، )رواية ابن حمرز( ) (9)
   (.6/281اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (10)
 (.320/ 3ميزان االعتدال، للذهيب ) (11)
 املصدر نفسه.  (12)



 
 

 
187 
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بقوي . وقال أمحد: "ليس (1) "صاحل احلديث وقال أبو حامت: "ثقة صدوق 
   .(3) "مضطرب احلديث" ويف موضع آخر: .(2) "يف احلديث

 .  (5) يهم كثرياً"شيخ . وقال أبو زرعة: "(4)وقال الفاّلس: "سيء احلفظ"
ابلقوي" "ليس  النسائي:  " .  (6)وقال  حبان:  ابن  ينفرد  وقال  ممن  كان 

وال    ،فيما وافق الثقاتال يعجبين االحتجاج خبربه إال    ، ابملناكري عن املشاهري
   .(7) "خيالف األثبات  جيوز االعتبار بروايته إال فيما مل

. وهو األظهر يف حاله، إال أنه  (8) وقال ابن حجر: "صدوق سيء احلفظ"
 يشتد ضعفه فيما يتفرد به.

فسعيد    -2 ابالنقطاع؛  ُمع لٌّ  بالل  أنه  من  يسمع  مل  املسّيب  قاله  بن   ،
وقد نص احلافظ    .(12) ، وابن امللقن(11) واهليثمي  ،(10) ُمغُل طايو ،  (9) النووي

 
 (.6/281اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (1)
 (. 3/133لإلمام أمحد )رواية ابنه عبد هللا( ) العلل ومعرفة الرجال، (2)
 (. 2/120اجملروحني، البن حبان ) (3)
 (.320/ 3ميزان االعتدال، للذهيب ) (4)
 (.2/443يب زرعة الرازي )الضعفاء، أل (5)
 (.320/ 3ميزان االعتدال، للذهيب ) (6)
 (. 2/120اجملروحني، البن حبان ) (7)
 (.8019تقريب التهذيب، البن حجر ) (8)
 (.1/287انظر: خالصة األحكام، للنووي )  (9)
 (.  1132انظر: شرح سنن ابن ماجه، مل ُغُل ط اي )ص (10)
 (.90/ 1انظر: جممع الزوائد، للهيثمي ) (11)
   (.358/ 3انظر: البدر املنري، البن امللقن ) (12)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

االنقطاع بني سعيد وبالل  ابن حجر يف   موضع آخر على علة 
 (1)  ،

مث قال: "إال أن سعيد بن املسّيب    ،ويف موضع آخر حّسن إسناد حديث
 ." (2)بالل  مل يسمع من

ه  وهذا احلديث قد رواأعله البزّار ابإلرسال، فقال بعد إخراجه احلديث: "  -3
ع الصمد،  عبد  املسيغري  بن  سعيد  عن  حيىي،  عن  جعفر،  أيب  ب  ن 

 ". مرسال
فاإلسناد   حديث  اليثبتوعليه  من  بنحوه  شاهد  للحديث  جاء  وقد   ،

  ، إبراهيم بن مرزوق  شيخ الطحاوي  فيه ؛  حسن، وإسناده  جبري بن مطعم  
 .(4) ، وبقية رجاله ثقات (3) صدوق 

ق أيب  حديث  يف  الصحيحني كما  يف  احلديث  تادة  وأصل 
وهللا  .  (5) 

   أعلم.

 
 (. 1/352انظر: التلخيص احلبري، البن حجر ) (1)
 (. 7/256حجر ) انظر: املطالب العالية، البن  (2)
   (. 1/225انظر: الكاشف ) (3)
(4)  ( اآلاثر  معاين  الطحاوي يف شرح  العقدي عن  2338أخرجه  عامر  أيب  ابن مرزوق عن  ( عن 

  مرفوعا.  سلمة عن عمرو بن دينار عن ًنفع بن جبري عن أبيه  محاد بن 
   (.681(، صحيح مسلم )595صحيح البخاري ) (5)
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 [ للصائم ب واليابسط  واك الرَّ الس   :ابب ]
قال  -4 هللا  عبد  بن  جابر  النيب    :عن  أميت  قال  على  أشق  أن  "لوال   :

 ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة".
"رواه ابن عدي يف كامله من هذا الوجه، ورواه بلفظ  :  ابن حجراحلافظ  قال  

شهب جعفر بن احلارث عن منصور  آخر من حديث جابر من طريق أيب األ
أن أشق على أميت جلعلت السواك عليهم عزمية.  لوال    :عن أيب عتيق عنه بلفظ

بن احلارث ضعيف األول حسن  ،وجعفر  أيب حامت يف    ،واإلسناد  ابن  وذكر 
 . (1)  "وهللا أعلم .احملفوظ مرسل :فقال ،أنه سأل أابه عنه (العلل)
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر:   

 ختريج احلديث:  :أوًلا 
 راواين: يرويه عن جابر 

 بن عقيل:حممد   عبد هللا بن -1
( )الكامل(  يف  عدي  ابن  طريق (،  5/500أخرجه  حيىي   من  بن    حممد 

 الذهلي.
( األعمال(  فضائل  )الرتغيب يف  ( من طريق علي  511وابن شاهني يف 

 بن أمحد اجل واريب.
عبد الرمحن بن    عن   الفرويبن حممد  إسحاق  كالمها )حممد، وعلي( عن  

  عبد هللا به. أيب املواَل عن

 
   (. 3/162تغليق التعليق ) (1)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 يق، عبد الرمحن بن جابر بن عبد هللا األنصاري:أبو عت -2
( )الكامل(  ابن عدي يف  أيب معشر عن  (،  2/369أخرجه  بن    احلسني 

الضحاك  عن بن  الوهاب  عن  ابن    عن  عبد  احلارث  بن  جعفر  عن  عياش 
 .به عن أيب عتيق منصور

 رضي هللا عنهما. عن جابر بن عبد هللا بو عتيق( كالمها )عبد هللا، وأ
 يجة الدراسة: اثنياا: نت

جبعفر    ريق أيب عتيقعلى كال اإلسنادين، فأعل ط  حكم احلافظ ابن حجر
ألنه احلارث؛  فضعيف،    بن  دونه،  ممن  الوهابوالعلة  الضحاك،    بن  عبد 

حامت  أبو  وقد كذبه  "(1) مرتوك،  داود:  أبو  وقال  احلديثكان  ،  قد يضع   ،  
 .  (2) "تهرأي

  .(3)"عامة حديثه كذبمنكر احلديث،  وقال صاحل بن حممد )ج ز رة(: "
"فاإلسناد   أبو حامت:  قال  بن عوف موضوع؛  أخذ    :قال حممد  إنه  قيل َل: 

فكان حيدث به عن إمساعيل بن عياش، وحدث أبحاديث    ،فوائد أيب اليمان
موضوعة إليه  ،كثرية  ختاف هللا  :فقلت  ،فخرجت  فضمن؟! أال  أن  ،  ال    َل 

 
 (. 4257انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (1)
 (.18/495هتذيب الكمال، للمزي ) (2)
 (. 18/496)املصدر نفسه  (3)
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إمساعيل    من روايته عنوهذا اإلسناد    .(1) "حيدث هبا، فحدث هبا بعد ذلك
 بن عياش.

فيه راواين  و بن عقيل إسناده حسن،  وقال عن طريق عبد هللا بن حممد  
 :مقال  فيهما

فروة   األول: أيب  ابن  حممد،  بن  داود جداً   :الفروي  إسحاق  أبو  ، (2) وّهاه 
 .  (3)وقال الساجي: "فيه لني"

بثقة"  الوق "ليس  آخر:  موضع  مجلة    يف  العقيليوذكره    .(4)النسائي يف 
 . (5) : "جاء عن مالك أبحاديث ال يتابع عليها"الضعفاء وقال

وقد روى عنه  ،  . ويف موضع آخر: "ضعيف(6) وقال الدارقطين: "ال يرتك"
  ، تكلموا فيه  ،ضعيف: "قال  آخرويف موضع    .( 7) "ويوخبونه يف هذا  ،البخاري
 .(9)   وضعفه الذهيب يف )ديوان الضعفاء( .(8) "كل قول  قالوا فيه

 
 (.6/74 حامت )اجلرح والتعديل، البن أيب  (1)
 (. 2/110انظر: إكمال هتذيب الكمال، ل ُمغُل ط اي ) (2)
 املصدر نفسه.  (3)
 (.18الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص  (4)
 (.1/106الضعفاء الكبري، للعقيلي ) (5)
 (.199/ 1ميزان االعتدال، للذهيب ) (6)
 (.172سؤاالت السهمي للدارقطين )ص  (7)
 (.185طين )صسؤاالت احلاكم للدارق (8)
 (. 28انظر: ديوان الضعفاء )ص (9)
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"وقال   لُقِّنولكنه  ،  اً صدوقكان  أبو حامت:  فرمبا  ،  احلديث  ذهب بصره، 
ابن حبان  .  (2) : "مضطرب"آخر  يف موضعقال  و   .(1)وكتبه صحيحة" وذكره 

 .  (3) يف )الثقات(، وقال: "يُ غ ِرب، ويتفرد"
. وقال ابن حجر:  (4) يث"وقال الذهيب: "صدوق يف اجلملة، صاحب حد

 . (5) "صدوق، ُكف  فساء حفظه"
 فيه ضعف؛ لسوء حفظه، وهو صاحل يف املتابعات. :  صة احلكم عليهوخال

وأما إخراج البخاري له، فقد أجاب عن ذلك احلافظ ابن حجر، فقال:  
كالمها    ،ويف فرض اخلمس آخر  ،روى عنه البخاري يف كتاب اجلهاد حديثاً "

مالك ل  ،عن  الصوأخرج  يف  حديثاً ه  مقروًنً   لح  مما    ،ابألويسي  آخر  وكأهنا 
 .(6) "عنه من كتابه قبل ذهاب بصره أخذه 

حىت اليُفهم من كالم احلافظ ابن حجر أن كل ما يف كتاب ابن  قلت: و 
فقد أنكر ابن معني حديثاً يف كتابه، قال ابن أيب خيثمة:  أيب فروة حمتج به،  

ح  " الفروي  احلديث  د  وكان  هبذا  خُ )حديث    -ث  عبد    عن   -(  ني  ش  وفد 
فأخرج إلينا كتابه فنظرت    ، عن أبيه عن ابن عمر  الرمحن بن عبد هللا بن دينار

 
 (.2/233اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (1)
 (.2/472هتذيب الكمال، للمزي ) (2)
 (. 8/115ات، البن حبان )الثق (3)
 (.199/ 1ميزان االعتدال، للذهيب ) (4)
 (.381تقريب التهذيب، البن حجر ) (5)
 (.1/389فتح الباري، البن حجر ) (6)
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فكتبناه على ما    فإذا يف أصل كتابه:  ،فيه ابن عمر،  دينار عن  عبد هللا بن 
إمنا هو عن ..    كان يف حديثه الرمحن بن    قال: حدثنا حيىي بن معني:  عبد 

 وهللا أعلم.   .(1)  .." أبيه عن جابر بن عبد هللاعبد هللا بن دينار عن  
: كان سفيان بن عيينة ال حيمد حفظه،  بد هللا بن حممد بن عقيلالثاين: ع

ألقه" املديين أن م(2)وقال: "يف حفظه شيء، فكرهت أن  ابن  الك،  . وذكر 
مسعت حيىي وعبد الرمحن  وقال عمرو بن علي: "وحيىي القطان ال يرواين عنه،  

ونقل    .(3)"والناس خيتلفون فيه  ،ن عن عبد هللا بن حممد بن عقيلداثحي  مجيعاً 
وعبد  كان حيىي  قال: "  فذكر أنه  خالف ذلك،  ابن حبان عن عمرو بن علي

ال حيتجون    .(4)  .."  حيداثن  الرمحن  ال  احلديث،  "منكر  سعد:  ابن  وقال 
وابن   ،)ويف رواية قال: هالك(  وضعفه ابن معني   .(5) حبديثه، وكان كثري العلم"

 . (7) ل: "منكر احلديث" وقال أمحد بن حنب ،(6) ، والداقطين املديين، والنسائي

 
 (. 2/371) -السفر الثالث  -اتريخ ابن أيب خيثمة  (1)
 (.5/154اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (2)
 .(2/298الضعفاء الكبري، للعقيلي ) (3)
 (. 2/3اجملروحني، البن حبان ) (4)
 (. ط. العلمية. 392/ 5الطبقات الكربى، البن سعد ) (5)
،  1/72(، اتريخ ابن معني )رواية ابن حمرز( )88انظر: سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين )ص  (6)

 (.  16/84(، هتذيب الكمال، للمزي ) 3/222(، علل الدارقطين )113
 (.16/82)هتذيب الكمال، للمزي  (7)
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األسانيد" يف  عنه  "خيتلف  زرعة:  أبو  "لني  (1) وقال  حامت:  أبو  وقال   .
ابلقوي ليس  حبديثه  احلديث،  حيتج  ممن  حديثه،  وال  ابن    .(2)"يكتب  وقال 

حفظه" لسوء  به؛  أحتج  "ال  "  .(3) خزمية:  حبان:  ابن  سادات  وقال  من 
ث  دِّ كان حيُ   ،كان رديء احلفظ  ائهم إال أنهر  املسلمني من فقهاء أهل البيت وق ُ 

فلما كثر ذلك يف أخباره وجب    ،فيجيء ابخلرب على غري سننه  ،مالتوهّ   لىع
 .(4) "جمانبتها واالحتجاج بضدها

 ،واحلميدي  ،رأيت أمحد بن حنبل, وإسحاق بن إبراهيموقال البخاري: "
حبديث مقارب  حيتجون  وهو  جائز    .(5) "احلديثه,  "ثقة،  العجلي:  وقال 

:  -بعد أن ذكر أقوال األئمة فيه جرحاً وتعديالً   -وقال الذهيب    .(6) "احلديث
احلسن" مرتبة  يف  أقواله    .(7) "حديثه  تعددت  فقد  حجر  ابن  احلافظ  وأما 

فقال: "صدوق يف حديثه لني، ويقال: تغرّي أبخرة". وقال: "صدوق    : (8)فيه

 
 (.5/154اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (1)
 املصدر نفسه.  (2)
 (.16/84هتذيب الكمال، للمزي ) (3)
 (. 2/3اجملروحني، البن حبان ) (4)
 (. 22العلل الكبري، للرتمذي )ص (5)
 (. 2/57معرفة الثقات، للعجلي ) (6)
 (.485/ 2ميزان االعتدال، للذهيب ) (7)
(، النكت على مقدمة ابن  1/495(، حتفة اللبيب، للوصايب )3592ذيب )انظر: تقريب الته  (8)

 (. 2/222(، التلخيص احلبري )1/438الصالح )
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؛ ، وضعفه بعضهم من قبل حفظه". وقال: "خمتلف يف االحتجاج بهعندهم
  لمتابعات، فأما إذا انفرد حديثه للسوء حفظه". وقال: "سيء احلفظ، يصلح  

وذكر أمثلة لبعض الضعفاء، وذكره من  ن، وأما إذا خالف فال يقبل".  فيحس
 ضمنهم. 

فيه القول  انفرد، وحوخالصة  إذا  به  فيه ضعف، الحيتج  أنه صدوق  ديثه  : 
 صاحل يف املتابعات. 

 اليثبت. هذا الطريق فعليه، و 
ابإلرسال،قد  و  احلديث  ُسِئل  ف  أُِعل  حامت  عنه  قد  فقال:    ،الرازيأبو 

: ليس مبحفوظ؛ حدثنا به حرملة  -وقال    -  حدثنا به أبو زرعة عن الفروي."
قال    -  .، مرسلعن ابن أيب املواَل عن ابن عقيل عن النيب    عن ابن وهب

واملر - أشبه:  شواهد  .(1) "سل  منهاوله  هريرة    :،  أيب  يف    حديث 
بلفظ: "الصحي أميت ألمرهتم ابلسواكحني،  أن أشق على  زاد مسلم:  ".  لوال 

  وهللا أعلم. .(2) "عند كل صالة"

 
 (.502/ 1مت )علل احلديث، البن أيب حا (1)
 (. 252(، صحيح مسلم )7240صحيح البخاري ) (2)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 [ا حَ صَ ما ونَ ت  ك  عان ومل يَ ي    البَـ نيَّ إذا بَ  :ابب ]
ى حممد  هذا ما اشرت   قال: "كتب َل النيب      اء بن خالدد  عن الع    -5

ة وال  ث  ب   سلم ال داء وال خِ اء بن خالد: بيع املسلم املد  من الع    ول هللا  رس
 غائلة.." 

 . (1) "احلديث حسن يف اجلملة": ابن حجراحلافظ قال 
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
 راواين:  يرويه عن العد اء 

 عبد اجمليد بن وهب:   -1
( الرتمذي  )1216أخرجه  ماجه  وابن  سننه  2251(،  يف  والنسائي   ،)

( )  (،11688الكربى  طبقاته  يف  سعد  يف  (،  7/52وابن  عاصم  أيب  وابن 
(، والطحاوي  1028)   (املنتقى)(، وابن اجلارود يف  1501)  (اآلحاد واملثاين)

اآلاثر)يف   مشكل  يف  1605)  (شرح  والعقيلي  الكبري)(،    (الضعفاء 
(، والدارقطين يف سننه 280/ 2)  (لصحابةمعجم ا)(، وابن قانع يف  3/143)
يف 3080) نعيم  وأبو  الصحابة)   (،  سننه  5577)  (معرفة  يف  والبيهقي   ،)

 (، من طرق عن عب اد بن ليث.10782الكربى )
 ( من طريق املنهال بن حبر. 3/219وابن حجر يف )تغليق التعليق( )

 .به كالمها )عب اد، واملنهال( عن عبد اجمليد بن وهب 

 
 (.3/219تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 .   ا أن املشرتي هو العّداء بن خالد، والبائع هو النيبم ذكرو ومجيعه
 : أبو رجاء الع طَاردي -2

(، ومن طريقه أبو نعيم يف )معرفة  15أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري )
(، كلهم من  3/1237(، وابن عبد الرب يف )االستيعاب( )5578الصحابة( )

 طريق زكراي بن حيىي امل ِن  ق ري. 
 ( من طريق قعنب بن حمرز.10783ى )سننه الكرب   والبيهقي يف

)زكراي أيب  كالمها  عن  الش ح ام  بن  عثمان  عن  األصمعي  عن  وقعنب(   ،
   .رجاء

 . ومجيعهم ذكروا أن املشرتي هو العّداء بن خالد، والبائع هو النيب  
 نتيجة الدراسة:  اثنياا:

لك؛  وهو كذ،  أنه حسن يف اجلملةاحلافظ ابن حجر على احلديث  حكم  
 قد جاء من طريقني:ف

ر   األول: وهب،  بن  اجمليد  عبد  ع  طريق  ليث ب  واه  بن  الرتمذي:  اد  قال   ،
وعّباد    ".اد بن ليثب  هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث ع  "

وقال العقيلي:  .  (1)قال أمحد بن حنبل، وابن معني: "ليس بشيء"متكلم فيه،  
إال"و  يعرف  وال  حديثه،  على  يتابع  "ليس    .(2) "به  ال  النسائي:  وقال 

 
أمحد  (1) لإلمام  الرجال،  ومعرفة  )  العلل  هللا(  عبد  ابنه  للعقيلي  3/20)رواية  الكبري،  الضعفاء   ،)

(3/143 .) 
 (.3/143الضعفاء الكبري، للعقيلي ) (2)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

به". ويف موضع آخر: "(1)ابلقوي" ابن حبان: "  .(2) ال أبس  كان ممن  وقال 
فال أرى االحتجاج مبا روى إال فيما    ،ينفرد مبا ال يتابع عليه على قلة روايته

الثقات وإن  ،وافق  األثبات  عن  تفرد  ما  فالتنكب    فأما  ابملعضالت  يكن  مل 
أوىل ب   ،عنها  العرب، وابن عدي،  قد  و   .(3) " ضدها أحرىواالعتبار  أبو  ذكره 

وقال    .(5) وقال ابن القطان: "مل تثبت عدالته"،  ( 4) مجلة الضعفاء  والساجي يف
 .(6) ابن حجر: "صدوق خيطئ"

صاحل يف  ، وحديثه  به إذا انفردفيه ضعف، وال حيتج  :  احلكم عليهوخالصة  
 ملتابعات.ا

كما    -قد اتبعه املنهال بن حبر  ف  .(7)قال ابن حجر: "ومل ينفرد به عباد"و 
إبسناده   واملنهال  -ذكر  أيضاً ،  فيه  حامتمتكلم  وأبو  داود،  أبو  وثقه   ، (8) ، 

 
 (.74ائي )ص الضعفاء واملرتوكون، للنس (1)
 (.14/155هتذيب الكمال، للمزي ) (2)
 (. 2/165اجملروحني، البن حبان ) (3)
 (. 7/218انظر: إكمال هتذيب الكمال، مل ُغُل ط اي ) (4)
 (. 3/523بيان الوهم واإليهام، البن القطان ) (5)
 (.3141تقريب التهذيب، البن حجر ) (6)
 (.3/219تغليق التعليق، البن حجر ) (7)
)صان  (8) داود  أاب  اآلجري  عبيد  أيب  سؤاالت  حامت  240ظر:  أيب  البن  والتعديل،  اجلرح   ،)

(8/357 .) 
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

نظر" حديثه  "يف  العقيلي:  تليينه،  (1) وقال  إىل  عدي  ابن  وأشار  قال: مث  . 
   حسن احلديث. أنهفأقل أحواله   .(2) "وليس للمنهال بن حبر كثري رواية"

وذكره ابن  ،  (4) ، وابن القطان (3) فوثّقه ابن معني   عبد اجمليد بن وهب  وأما
 .(6) صاحل احلديث"مقل، وقال الذهيب: "، (5)   )الثقات(حبان يف 

الُعط اردي،   أبو رجاء  الذهيب عن إسناده: "ما أرى هبذا  وقد اتبعه  وقال 
 .  (7)اإلسناد أبسا"

قد  و   مبجموع طرقه حسن.فاحلديث    .(8) وقال ابن حجر: "متابعة جّيدة"
اعلّ  الع  ق  الع    سياقهويف    ّداء،لبخاري حديث  البائع هو  اء، وأن املشرتي  دّ أن 

النيب   م،  هو  أنه  سياقه  ظاهر  خّرجت  قلويف  اليت  املصادر  فكل  وب، 
  قال ابن حجر:، والعّداء هو املشرتي،  احلديث ذكرت أن البائع هو النيب  

فاتف" إليها  عزوهتا  اليت  الكتب  من  احلديث  هذا  تتبعت طرق  قت كلها  وقد 
الع   أن  النيب  دّ على  وأن  املشرتي  البا  اء هو  علّ   ،ئعهو  ما  قه  وهو خبالف 

 
 (.4/238الضعفاء الكبري، للعقيلي ) (1)
 (. 43-8/42امل يف ضعفاء الرجال، البن عدي )الك (2)
 (. 6/64انظر: اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (3)
 (. 3/523ان )انظر: بيان الوهم واإليهام، البن القط (4)
(5) (5/130 .) 
 (. 1/662الكاشف، للذهيب ) (6)
 (. 4/2094املهذب يف اختصار السنن الكبري، للذهيب ) (7)
 (.3/219ن حجر )تغليق التعليق، الب (8)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

هذا  احلافظ  ذكر  و   .(1) "فليتأمل  ،املصنف عن  األجوبة  )الفتح(، بعض  يف 
وهو من الرواية    ،هو صواب  :وقيل  ،إن الذي وقع هنا مقلوب  :قيلقال: "ف

   دمي اسم رسول هللاولزم من ذلك تق ،ألن اشرتى وابع مبعىن واحد ؛ابملعىن
الع   اسم  العريب اوشرحه  ،  اءدّ على  الرتمذي  بن  يف  وقع  ما  فيه    :فقال  ،على 

 .(2) "البداءة ابسم املفضول يف الشروط إذا كان هو املشرتي
أقرب الثاين  املنت ابملعىنواجلواب  أنه روى  أي  تعليق؛  ،  البخاري   ويؤيده 

التمريض،   نقل  بصيغة  حجر وقد  احلافظ  ابن  شيخه  ،  قاعدة  العراقي   عن 
بأن  : "وهي التمريض  اإلسنادالبخاري ال خيص صيغة  إذا ذكر    ،ضعف  بل 

اختصره  ،املنت ابملعىن أيضً   ،أو  عُ   ؛اأتى هبا    .(3) "م من اخلالف يف ذلكلِ ملا 
 وهللا أعلم. 

    

 
 (. 3/220) املصدر نفسه (1)
 (.4/310فتح الباري، البن حجر ) (2)
 (. 1/111املصدر نفسه ) (3)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

يقول: "املسلم أخو    قال: مسعت رسول هللا      عن عقبة بن عامر  -6
 يعلم فيه عيباً إال بينه له".  من أخيه بيعاً  املسلم فال حيل ملسلم ابع

 ...   جرير   دار عن وهب بن ن  رواه ابن ماجه عن ب ُ ":  ابن حجر  احلافظ قال  
  وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب،

وابقي    ،ملتابعة حيىي بن أيوب البن هليعة عليه  ؛وهو على هذا حديث حسن
 .(1)  رجاله ثقات .."

 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 
 ختريج احلديث:  أوًلا:

 راواين: يرويه عن عقبة 
 :اسةعبد الرمحن بن ش   -1

(، واحملاملي يف  183والروايين يف مسنده )(،  2246ابن ماجه )أخرجه  
 ( مهدي(  ابن  )رواية  )327أماليه  الكبري  معجمه  يف  والطرباين   ،)877 ،)

( مستدركه  يف  الكربى  (  2152واحلاكم  سننه  يف  البيهقي  طريقه  ومن 
، كلهم من طريق وهب بن جرير عن أبيه (1939(، ويف الصغري )10734)

 عن حيىي بن أيوب. 
 ( عن حيىي بن إسحاق عن ابن هليعة.17451وأخرجه أمحد يف مسنده )

ي ُ ولفظه: " ما بسلعته يِّ غ  املسلم أخو املسلم، ال حيل المرئ مسلم أن  ب 
 تركها". ا م هبلِ ع   عن أخيه إن

 
 (.223-3/222تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

( احلكم 1414وأخرجه مسلم يف صحيحه  عبد  وابن  مصر    (،  فتوح  يف 
)ص )324واملغرب  والتاريخ  املعرفة  يف  سفيان  بن  ويعقوب   ،)2/500  ،)

والطحاوي  (،  4134يف مستخرجه )  (، وأبو عوانة 196)  والروايين يف مسنده 
( اآلاثر  معاين  شرح  )4226يف  الكربى  سننه  يف  والبيهقي   ،)10889  ،)

 (، كلهم من طريق عبد هللا بن وهب عن الليث بن سعد.14036و)
أخربين  "(: 10899) رقم ، وعند البيهقي"عن الليث وغريه"وعند مسلم: 

أخربين رجل والليث بن  "(:  14036)رقم  يف  ، و " ، والليث بن سعدابن هليعة
 لم يذكروا إال الليث.ف ، وأما البقية "سعد
أخيه، وال   ل للمؤمن أن يبتاع على بيعاملؤمن أخو املؤمن، فال حي: "هلفظو 

 ". واللفظ ملسلم، والبقية بنحوه.حىت يذر خيطب على خطبة أخيه
( مسنده  يف  أمحد  و)17327وأخرجه  والدارمي  17328(،   ،)

(2592( مسنده  يف  والروايين   ،)189( مسنده  يف  يعلى  وأبو   ،)1762  ،)
 كلهم من طريق ابن إسحاق.

 : "املؤمن أخو املؤمن".قولهولفظه بنحو لفظ مسلم دون 
واللي)حيىيمجيعهم   هليعة،  وابن  أيب  ،  بن  يزيد  عن  إسحاق(  وابن  ث، 
 اسة به.بن مِش احبيب عن 

  املصري: ري  ، أبو اخلَ ين  زَ د بن عبد هللا اليَـ ثَ ر  مَ  -2
( األوسط  معجمه  يف  الطرباين  عن  220أخرجه  رِ (  بن    عن ين  دِ ش  أمحد 

 به. يب عن أيب اخلرييزيد بن أيب حبابن هليعة عن  عن عبد الغفار بن داود 
 ". ا إن كان هبا م سلعة، فال يكتم عيبً إذا ابع أحدك ولفظه: "
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

البخاري يف صحيحه   اجلزم  -ًقا  )تعليوذكره  عقبة    ، ووقفه على(بصيغة 
" :وقال عقبة بن عامر: ال حيل المرئ يبيع سلعة يعلم أن هبا داء  ، فقال

 ". إال أخربه
 نتيجة الدراسة:  اثنياا:

أيوب    ملتابعة حيىي بن  حكم احلافظ ابن حجر على احلديث أنه حسن؛
 .البن هليعة
"حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيّرجاه"، ووافقه    احلاكم:وقال  

 . (2) ، وصححه األلباين-(1) كما ذكر ابن امللقن    -الذهيب، وأقرّه البيهقي  
نظر"و  إسناده  "يف  الطربي:  جرير  ابن  وهو كذلك(3) قال  حلديث  اف؛  . 

 يرويه يزيد بن أيب حبيب، واختلف عليه:
مِش    حيىيفرواه   ابن  عن  يزيد  عن  أيوب  النيب  بن  عن  عقبة  عن  ،  اسة 
ي ُ بلفظ: " ..".   ب ما بسلعتهيِّ غ  املسلم أخو املسلم، ال حيل المرئ مسلم أن 
 احلديث.

 ورواه ابن هليعة واختلف عليه:
ابن هليعة   اسة عن عقبة  ن ابن مِش عن يزيد عفرواه حيىي بن إسحاق عن 

 . مبثل لفظ حيىي بن أيوب .عن النيب  

 
 (.546/ 6انظر: البدر املنري، البن امللقن ) (1)
 (.5/165انظر: إرواء الغليل، لأللباين ) (2)
 (.546/ 6امللقن )انظر: البدر املنري، البن  (3)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

ورواه عبد الغفار بن داود عن ابن هليعة عن يزيد عن أيب اخلري عن عقبة  
 .عن النيب  

شيخ  هو  ؛ فالراوي عن عبد الغفار بن داود  رجحورواية حيىي بن إسحاق أ
بن  أمحد  بن    الطرباين:  احلجاج  بن  وهو    ين دِ ش  رِ حممد  سعد،  ضعيف،  بن 

 .(1) اهتمه ابلكذبوبعضهم 
النيب    اسة عن عقبة عنعن ابن مِش ه، عن يزيد  ورواه الليث بن سعد، وغري 

" :بلفظ أخيه "،  بيع  يبتاع على  للمؤمن أن   املؤمن أخو املؤمن، فال حيل 
 . احلديث. "..

 ؛ ملا يلي:أصحورواية الليث 
ثقة    -1 سعد  بن  فالليث  األحفظ،  رواية  مشهأهنا  إمام  وهو  (2) ور ثبت،   ،

ليث بن سعد أثبت يف "قال ابن معني: أثبت الرواة يف يزيد بن حبيب، 
 . (3) "يزيد بن أيب حبيب من حممد بن إسحاق

الرازي أبو حامت  بن شريح  وُسِئل  حيوة  أيوب   ،عن  أيب  بن   ،وسعيد 
أيوب  بن  القوم" فقال:    ،وحيىي  أعلى  ثقة  ،حيوة  إَل   ،وهو  أحب  وهو 

 لة.ومن املفضل بن فضا ،منهما

 
 (.1/594انظر: لسان امليزان، البن حجر )  (1)
 (. 5684) ، البن حجرانظر: تقريب التهذيب (2)
 (.4/466وري( )اتريخ ابن معني )رواية الد (3)



 
 

 
205 

 الشرعيةجملة العلوم  
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 ،حب إَل  أ  قال: الليث  ،: ومن الليث؟-يعين: ابن أيب حامت    -  قلت
 . (1) "فضل الرجلنيأوهو 

أهنا رواية األكثر؛ فقد اتبع ابُن إسحاق الليث  كما عند أمحد، والدارمي،   -2
 وغريمها، مصّرًحا ابلسماع من يزيد بن أيب حبيب.

 احتج هبا اإلمام مسلم يف صحيحه. -3
هل  -4 ابن  فرواية  ضعيفة؛  احلفظ،  يعة  سيء  هليعة  بهابن  وأما  (2) الحيتج   ،

  ، ففيها نظر؛ فهي من رواية جرير بن حازم عن ابعة حيىي بن أيوب لهمت
يونس  ابن  قال  وقد  أيوب،  بن  أيوب  املصري   حيىي  بن  حيىي  ترمجة  :  يف 

بن حازم عن حيىي بن أيوب، ليس عند املصريني منها  جرير  وأحاديث  "
وه عند  يحديث،  هليعة  يتشبه  ابن  حديث  من  تكون  فهي    .(3) "أن 

 عة.  راجعة إىل ابن هلي
فهي ال  أيوب،  بن  ثبوهتا عن حيىي  فرض  الليث،  وعلى  رواية  أمام  تقوم   

 حيىي متكلم فيه:و 
 .  (5) . وقال يف موضع آخر: "ثقة" (4) قال ابن معني: "ليس به أبس"

 
 (.3/307اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (1)
 (. 483-2/475انظر: ميزان االعتدال، للذهيب ) (2)
 (. 1/506ي، للص د يف )اتريخ ابن يونس املصر  (3)
 (. 235اتريخ ابن معني )رواية الدارمي( )ص (4)
   (.196املصدر نفسه )ص (5)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 .  (2) . وقال يف موضع آخر: "ثقة"( 1) وقال البخاري: "صدوق"
أوقا داودل  والذهيب(3)بو  سفيان(4) ،  بن  يعقوب  وقال  "صاحل".   :  :

. وقال أبو حامت: "حمله الصدق، يكتب حديثه وال  (5) "كان ثقة حافظاً"
به" أبس" (6) حيتج  به  "ليس  النسائي:  وقال  عدي:  (7) .  ابن  وقال   .

 . (9) . وقال ابن حجر: "صدوق رمبا أخطأ"(8) "صدوق، ال أبس به"
. وقال  (10)احلفظ"ل أمحد بن حنبل: "سيء  وجرحه بعض النقاد، فقا

وذكره العقيلي يف مجلة  .  (11) خر: "ليس بذاك القوي"النسائي يف موضع آ
أبو  وقال  .  (13)وقال الدارقطين: "يف بعض حديثه اضطراب"،  (12)الضعفاء

 
   (.117العلل الكبري، للرتمذي )ص (1)
   (.11/187هتذيب التهذيب، البن حجر ) (2)
   (.31/236هتذيب الكمال، للمزي ) (3)
   (. 2/362الكاشف، للذهيب ) (4)
 املصدر نفسه.  (5)
 (.9/128التعديل، البن أيب حامت )اجلرح و  (6)
 (.11/187هتذيب التهذيب، البن حجر ) (7)
 (. 9/59الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (8)
   (.7511ذيب، البن حجر )تقريب الته (9)
 (. 3/52العلل ومعرفة الرجال )رواية عبد هللا(، ألمحد بن حنبل ) (10)
   (.107الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص  (11)
 (.4/391انظر: الضعفاء الكبري، للعقيلي )  (12)
   (.362/ 4ميزان االعتدال، للذهيب ) (13)
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

"احلاكمأمحد   خيطىء:  حفظه  من  حدث  من كتاب   ،إذا  حدث  وما 
 . (2) تج به". وقال ابن القطان: "ال حي(1) "فليس به أبس 

  .من حفظه صدوق، يكثر خطؤه إذا حّدث : خالصة القول فيهو 
إسحإال  يثبت  ال  فاحلديث   وابن  الليث  رواية  أيب  من  بن  يزيد  عن  اق 

وليس فيه زايدة: "فال حيل ملسلم ابع    اس ة عن عقبة  حبيب عن ابن مِش 
 .من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إال بينه له"

الذي يشهد هلذه الزايدة، فقد أخرجه    سقع  وأما حديث واثلة بن األ
( ماجه  بن    (2247ابن  وسليمان  مكحول  عن  حيىي  بن  معاوية  طريق  من 

 موسى.
 ".مل يزل يف مقت هللا، ومل تزل املالئكة تلعنهامل يبينه، من ابع عيبً بلفظ: "

( الكبري  معجمه  يف  الشاميني (157)و(،  129والطرباين  مسند  ويف   ،
و)1511) من 3406(،  مكحول.  (،  عن  احلارث  بن  العالء  بنحو    طريق 

 لفظ ابن ماجه.
)و   مسنده  يف  الكبري  16013أمحد  معجمه  يف  والطرباين   ،)(217) ،

 ( مستدركه  يف  الكربى    (،2157واحلاكم  سننه  يف  البيهقي  طريقه  ومن 
الرازي عن  4912، ويف شعب اإلميان )(10735) (، من طريق أيب جعفر 

 .ب اعيزيد بن أيب مالك عن أيب سِ 

 
 (.11/187هتذيب التهذيب، البن حجر ) (1)
 (.362/ 4االعتدال، للذهيب )ميزان  (2)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

ال حيل ملن يعلم ذلك  ال يبني ما فيه، و إا  ال حيل ألحد يبيع شيئً بلفظ: "
 واللفظ ألمحد، والبقية بنحوه. ".ال يبينهإ

 . ثالثتهم )مكحول، وسليمان، وأبو ِسب اع( عن واثلة بن األسقع 
نظر" "وفيه  امللقن:  ابن  وقال  الذهيب،  ووافقه  احلاكم،  صححه   .(1) وقد 

 من ثالثة طرق:  وى عن واثلة وهو كذلك، فهو يُر 
م  -1 بن  وسليمان  مكحول  عبد طريق  فيه  جدًّا؛  ضعيف  وإسناده  وسى، 

حامت أبو  وكّذبه  مرتوك،  الضحاك،  بن  حامت    .(2)الوهاب  أبو  ُسِئل  وقد 
 .(3) الرازي عن هذا احلديث، فقال: "حديث منكر"

الوليد، وهو صدوق،  -2   طريق مكحول، وإسناده ضعيف؛ فيه عنعنة بقية 
 .(5) وشيخه معاوية بن حيىي ضعيف، (4) كثري التدليس عن الضعفاء 

 .(6) الذهيب قاله، جمهول   ِسب اع  فأبوطريق أيب ِسب اع، وإسناده ضعيف؛   -3
ال يثبت، وال يصلح أن يكون شاهًدا للزايدة    فحديث واثلة  وعليه،  

   حّسنه احلافظ ابن حجر. وهللا أعلم.  الذي  يف حديث عقبة 

 
 (.546/ 6انظر: البدر املنري، البن امللقن ) (1)
 (. 4257انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (2)
 (.663/ 3، البن أيب حامت )علل احلديث (3)
 (. 734انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (4)
 (. 6772) املصدر نفسه (5)
 (.4/527انظر: ميزان االعتدال، للذهيب ) (6)
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 ق مقال[ب احللصاح :ابب ]
  لُّ د حيُِ الواجِ   قال: »َل ُّ   هللا   يد، عن أبيه، عن رسولرِ عن عمرو بن الش    -7

 ه« ت  وب   قُ ه وعُ ض  ر  عِ 
حجراحلافظ  قال   ماج:  ابن  وابن  النسائي  وكيع  ه "رواه  وهو    ، من حديث 

 .(1) إسناد حسن" 
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
سنأخرجه   يف  )النسائي  الصغرى  )4690نه  الكربى  ويف   ،)6243 ،)

( ماجه  )  (،2427وابن  مصنفه  يف  شيبة  أيب  وأمحد  22402وابن   ،)
و)17946)  ،)19456( صحيحه  يف  حبان  وابن  من  5089(،  (، كلهم 

 طريق وكيع. 
البيهقي يف سننه الكربى )3628وأبو داود ) (،  11281(، ومن طريقه 

(، والبخاري يف 6242كربى )(، ويف ال4689والنسائي يف سننه الصغرى )
 ن طريق ابن املبارك.كلهم م(،  4/259اترخيه الكبري ) 

(، والطحاوي يف  4/259(، والبخاري يف اترخيه الكبري )19463وأمحد ) 
( املشكل  و)949شرح   ،)950( الكبري  معجمه  يف  والطرباين   ،)7249 ،)
عرفة  (، وأبو نعيم يف م7065(، واحلاكم يف مستدركه )2428ويف األوسط )

 
 (.3/319تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

( )3766الصحابة  الكربى  سننه  يف  والبيهقي  الصغري  (،  11280(،  ويف 
 (، كلهم من طريق الضحاك بن خملد. 2056)

( الكبري  معجمه  يف  الكربى  7250والطرباين  سننه  يف  والبيهقي   ،)
 (، كالمها من طريق سفيان الثوري.11279)

ل ة  أربعتهم )وكيع، وابن املبارك، والضحاك، وسفيان( عن و ب ر بن   ُدل ي   أيب 
 . أبيه عن حممد بن ميمون عن عمرو بن الش ريد عن 

التمريض(، )بصيغة  معلًقا  البخاري يف صحيحه  رقم    وذكره  قبل حديث 
  ".وِعر ض ه حيُِلُّ ُعُقوب  ت ه  : َل ُّ الواِجدِ فقال: "ويُذكر عن النيب   (،2401)

 نتيجة الدراسة:  اثنياا:
ديث من طريق وكيع أنه حسن، حكم احلافظ ابن حجر على إسناد احل

الذ ووافقه  احلاكم،  صححه  "إسناده  هيب،  وقد  كثري:  ابن  احلافظ  وقال 
   .(2) "هذا احلديث صحيح، وقال ابن امللقن: "(1) جّيد"

 .(3) وصحح إسناده احلافظ العراقي
يف    هدار ماحلديث  و  الطرباين  قال  ُدل ي  ل ة،  أيب  بن  و ب ر  : (األوسط)على 
الش ر "اليُ  اروى عن  إال هبذا  و ب ر".يد  به  تفّرد  ثقة  إلسناد،  وو ب ر، 

وشيخه  ،  (4) 
ابن  أثىن عليه و ب ر،  ،  الطائفي  حممد بن عبد هللا بن ميمون بن ُمس ي كة  وقال 

 
 (.311حتفة الطالب، البن كثري )ص (1)
 (.6/656البدر املنري، البن امللقن ) (2)
 (. 1045غين عن محل األسفار، للعراقي )صانظر: امل (3)
 (. 7396انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (4)
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البخاري وابن أيب حامت    ترجم لهو   .(1) "رب  مل يرو عنه غري و    ،جمهولاملديين: "
وقال ابن  ،  (3) (الثقات)  يف  وذكره ابن حبان  ،(2) ومل يذكرا فيه جرًحا أو تعدياًل 

" ي ُ القطان:  حالهر  ع  ال  من  اإلسناد  ف  هذا  يف  ما  و    ، إال  ثناء  عليه، ب  من  ر 
  ".ف من حاله بشيءعرِّ وذكره ابن أيب حامت، فلم يُ 

 .(5) ثقة ريدوعمرو بن الش  متابع. له  وليس . (4) وقال ابن حجر: "مقبول"
أن  األو  احلافظ  حسن  هإسناد ظهر  ذكر  هللا    محمد ف ؛  كما  عبد  بن بن 

ح األئمة  مّ من طبقة متقدمة يتس  ىن عليه، وهوقد روى عنه ثقة، وأث  ،ميمون
يف الصحيحني    قد جاءو قبول روايته السيما ومل أيِت مبنت منكر، أو شاذ،  يف  

  لُ ط  م  : "قال: قال رسول هللا  ،  حديث أيب هريرة    كما يف   ما يشهد له
 وهللا أعلم.  .(6) "مل  الغين ظُ 

 
 (.281/ 9هتذيب التهذيب، البن حجر ) (1)
 (. 8/80(، اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )1/129اريخ الكبري، للبخاري )انظر: الت (2)
(3) (7/370 .) 
 (.6051تقريب التهذيب، البن حجر ) (4)
 (. 5049) نفسه  املصدر (5)
 (. 1564( واللفظ له، ومسلم )2400أخرجه البخاري ) (6)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

 قصة أيجوج ومأجوج[   :ابب ]
ه أن ينظر إىل رجل  : »من سر  ... قال رسول هللا    عن أيب بكرة    -8

ار  أيجوج ومأجوج، أخرجه البز    مِ د  قصة ر   -فلينظر إىل هذا«   م  د  قد أتى الر  
 . -مطوالً 

حجراحلافظ  قال   بكرة  :  ابن  أيب  عن  احلنفي  مرمي  أيب  بن  يوسف  "ورواه 
ار يف مسنده من هذا الوجه إبسناد  ورواه البزّ   ،واًل فساقه مط   ،د  ورجل رأى الس  

 .(1) حسن"
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
( مسنده  يف  البزّار  بن  3668أخرجه  حممد  عن  مالك  بن  عمرو  عن   )

 محران عن عبد امللك بن أيب نعامة احلنفي عن يوسف بن أيب مرمي احلنفي. 
سعيد    اهر عن ( من طريق أيب اجلم2758 )والطرباين يف مسند الشاميني 

 عن رجلني. بن بشري عن قتادة 
 .ثالثتهم )يوسف، والرجالن( عن أيب بكرة الثقفي 

( من طريق مسلمة بن علي عن  1632وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت )
 سعيد بن بشري. 

يزيد بن هارون عن سعيد بن  8/113والطربي يف تفسريه ) ( من طريق 
 أيب عروبة.

 
 (.4/13تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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قتادة  الك أيب عروبة( عن  وابن  بن بشري،  قالمها )سعيد    اي   رجل  قال: 
 وعند الطربي: "عن قتادة قال: ذُِكر لنا أن رجاًل ...".  رسول هللا ...

التعليق   تغليق  يف  )كما  مسنده  يف  عمر  أيب  ابن  عن 4/12وأخرجه   )  
عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن رجل من أهل املدينة    بن عيينة  سفيان

 ...   نه قال للنيبأ
)بصيغ معلًقا  صحيحه  يف  البخاري  رقم  وذكره  حديث  قبل  اجلزم(،  ة 

الرُب    د  : رأيت الس  قال رجل للنيب  ، فقال: "(3346) ، قال:  رب  ح   ُ امل   دِ مثل 
 . "»رأيته«

 نتيجة الدراسة:  اثنياا:
البزّار   رواية  إسناد  على  ابن حجر  احلافظ  وفيه  حكم  حسن،   نظر؛أنه 

بن  الثقات،  مالك هو   فعمرو  "منكر احلديث عن  ابن عدي:  قال    الراسيب، 
ورماه بعضهم ابلكذب مع ضعفه، وتركه أبو زرعة وأبو    .(1) ويسرق احلديث"

  -وبقية رواته مل أقف على من بنّي حاهلم، وقد قال اهليثمي    .(2) حامت الرازاين
   .(3) "وفيه من مل أعرفه: "-عقب احلديث 

 
 (. 6/258بن عدي )الكامل يف ضعفاء الرجال، ال (1)
 (.6/225انظر: لسان امليزان، البن حجر )  (2)
 (.8/134جممع الزوائد، للهيثمي ) (3)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

األلباين  احلدي   وحكم  فعلى  جدًّاث،  "ضعيف  ضعف  قال:  فيه  ؛ 
 ما قال. وهو ك .(1) وجهالة"

عليه،   اختلف  فقد  قتادة  رواية  ذلك    -وأما  تقدم ذكر  ما  ،  -كما  مع 
فإسنادها صحيح إىل    بن عيينة  سفيانرواية    فيها من ضعف، وجهالة، عدا

صحيح،  قتادة حديث  فهو  الرجل  هذا  من  مسعه    جهالةألن    ؛فإن كان 
عند تضر  ال  عدول  ؛اجلمهور  الصحايب  لكن  (2) فكلهم  من،  بد  عرفته م   ال 

 وهللا أعلم.  .(3)لتدليسابمشهور ، ال سيما وهو ؟ع منه قتادة أم اللُيعلم أمس

 
 (.3/184السلسلة الضعيفة، لأللباين ) (1)
 (.4/12انظر: تغليق التعليق، البن حجر )  (2)
 (. 43انظر: تعريف أهل التقديس، البن حجر )ص (3)
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

آل  ) چھ ھ ہ ہ ہچ سبب نزول قول هللا تعاىل: غزوة أحد، و  :ابب ]

 [ (128عمران: 
يقول: »اللهم    قال: مسعت رسول هللا    رضي هللا عنهما  عن ابن عمر  -9

العن سهيللعن فالًنً ا اللهم  العن احلارث بن هشام،  اللهم  و،  بن عمر   ، 
 . اللهم العن صفوان بن أمية«

حجراحلافظ  قال   عن  :  ابن  سامل  عن  املذكورين  أمساء  بذكر  وصلها  "وقد 
أخرجه أمحد من طريقه    ،أخيه عمر بن محزة بن عبد هللا بن عمر  ابنُ   :أبيه

 .(1) وإسناده حسن، وهللا أعلم"
 كم احلافظ ابن حجرسة حدرا: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
)البخ  أخرجه  صحيحه  يف  الصغرى  4559اري  سننه  يف  والنسائي   ،)

(1078( الكربى  ويف   ،)669( مصنفه  يف  الرزاق  وعبد  ومن  457(،   ،)
( أمحد  )6349طريقه  يعلى  وأبو   ،)5547( خزمية  وابن   ،)622  ،)

 ع م ر عن الزهري.(، كلهم من طريق م  567والطحاوي يف شرح املشكل )
 .  وليس يف لفظه ذكر أمساء من لعنهم النيب 

)و  )  (5674أمحد  مسنده  والس ر اج يف  له،  من    (، كالمها1356واللفظ 
 طريق عبد هللا بن عقيل. 

 
 (.4/110تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

(، والطربي يف تفسريه  1355(، والس ر اج يف مسنده )3004والرتمذي )
السنن )7/200) والبيهقي يف معرفة  أمحد بن    ن طريقكلهم م(،  3941(، 

 ب ِشري.
 بلفظ فيه إبدال سهيل أبيب سفيان. 

 وأمحد بن ب ِشري( عن عمر بن محزة.كالمها )عبد هللا بن عقيل، 
 . عن سامل بن عبد هللاكالمها )الزهري، وعمر بن محزة( 

(، والطحاوي  623(، وابن خزمية )5812(، وأمحد )3005والرتمذي )
املشكل ) األعرايب568يف شرح  (، وابن حبان  1871 يف معجمه )(، وابن 

، كلهم من طريق ابن عجالن عن  (2409سط )(، والطرباين يف األو 1988)
 ًنفع.

 . وليس يف لفظه ذكر أمساء من لعنهم النيب 
 .كالمها )سامل، وًنفع( عن ابن عمر   

 نتيجة الدراسة:  اثنياا:
رواية   على  حجر  ابن  احلافظ  طريق  حكم  من  أن  أمحد  محزة  بن  عمر 

د هللا بن  رجال اإلسناد كلهم ثقات عدا عبف  ها حسن، ويف ذلك نظر؛دناإس
 عقيل وشيخه عمر بن محزة، فمتكلم فيهما: 

الثقفي، وثقه أمحد، وابن معني، فأما عبد هللا بن عقيل ، فهو أبو عقيل 
 .(1) وأبو داود، والنسائي، ومجاعة 

 
 (.2/462(، ميزان االعتدال، للذهيب ) 15/315انظر: هتذيب الكمال، للمزي ) (1)
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ف ابن معني،  الرواايت عن  روايةواختلفت  املفضل   في  بن  عن    األحوص 
احلديث"  أبيه "منكر  قال:  معني،  ابن  البغداديا وتعقبها    .(1) عن  ،  خلطيب 

روى عثمان بن سعيد الدارمي، وأمحد بن أيب خيثمة عن حيىي،  قلت:  : "فقال
  .(2) "أنه ثقة

"شيخ"وقال   حامت:  "صدوق"(3) أبو  حجر:  وابن  الذهيب،  وقال   . (4) . 
 وتوثيقه أظهر.

   .(7)، والنسائي(6) فه ابن معني ع  ض ،(5) فهو ضعيف  ،مر بن محزةوأما ع
 . (8) "حاديثه أحاديث مناكريأ"وقال أمحد بن حنبل: 

سوى ما ذكره    وقد تفّرد بذكر األمساء يف احلديث، ومل أقف له على متابع
 احلافظ ابن حجر يف "التغليق" من رواية حنظلة بن أيب سفيان، وهي مرسلة. 

 
 (.15/315هتذيب الكمال، للمزي ) (1)
 (. 11/192)  البغدادي طيب اتريخ بغداد، للخ (2)
 (.5/125اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (3)
 (. 3481(، تقريب التهذيب، البن حجر )1/575الكاشف، للذهيب ) (4)
 (.  4884انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (5)
 (. 142انظر: اتريخ ابن معني )رواية الدارمي( )ص (6)
".  ليس ابلقوي  ،عمر بن محزة بن عبد هللا بن عمرنصه: "(، و 83انظر: الضعفاء واملرتوكون )ص  (7)

 (. 3/192ونقل الذهيب تضعيفه له. انظر: ميزان االعتدال )
 (. 2/506رواية ابنه عبد هللا( )العلل ومعرفة الرجال ) (8)
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 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

وهو    كما عند البخاري، وغريه،  ،األمساء يف روايتهاإلمام الزهري    ومل يذكر
وإسحاق    ل،د هللا، بل قال اإلمامان أمحد بن حنبأثبت الرواة يف سامل بن عب

واتبع ًنفُع سامل     .(1)أصح األسانيد: الزهري عن سامل عن أبيههويه أن  ابن ر 
 )يف رواية الزهري عنه(، ومل يذكر األمساء أيًضا.

يستغرب    حسن غريب،هذا حديث  : "-عقب احلديث    -قال الرتمذي  
وكذا رواه الزهري، عن سامل،    .من حديث عمر بن محزة، عن سامل، عن أبيه

 . عن أبيه
 يعرفه حممد بن إمساعيل من حديث عمر بن محزة، وعرفه من حديث  مل

  ".الزهري
إسناد   ضعف  هو  يظهر  ونكارة  رواية  فالذي  لضعفه،  محزة؛  بن  عمر 

 حديثه. وهللا أعلم.

 
 (.  15انظر: مقدمة ابن الصالح )ص (1)
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 [ نساءه يف غري بيوهتن هجرة النيب   :ابب ]
اي رسول هللا نساؤًن    :قلت  :جدي قال  ز بن حكيم ثنا أيب عنعن هب     -10

نذر وما  منها  ال    :قال  ،ما أنيت  أن  أىن شئت غري  فأت حرثك  حرثك 
تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيت وأطعم إذا طعمت واكس  

 . إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم لبعض
القطان و "ور :  ابن حجر  احلافظقال   أبو داود والنسائي من حديث حيىي    اه 

 .(1) ا وإسناده حسن"ا جدًّ عن هبز بن حكيم فوقع لنا عاليً 
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
 : ثالثة رواه ، ويرويه عن حكيميرويه حكيم بن معاوية عن أبيه 

 ََب ز بن حكيم:  -1
داود   أبو  وأمحد(2143)أخرجه  أيب  (20045)  ،(20030)  ،  وابن   ،

(، 76(، وابن أيب عاصم يف الدايت )ص487ى العيال )الدنيا يف النفقة عل
(،  915(، )912(، والروايين يف مسنده )9115والنسائي يف سننه الكربى ) 

( الكبري  معجمه  يف  )999والطرباين   ،)1000( يف  1001(،  والبيهقي   ،)
 حيىي القطان عن هب  ز به. (، من طريق  15693سننه الكربى )

 : ري  أبو قـََزَعة س َوي د بن ح جَ  -2
داود أبو  وأمحد( 2142)  أخرجه  معجم(20022)  ،  يف  والطرباين    ه، 

 
 (.4/431تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

يف  (،  1034)   الكبري )واحلاكم  يف  2764مستدركه  البيهقي  طريقه  ومن   ،)
 (، من طريق محاد بن سلمة.2602)الصغري، ويف (14779) الكربى هسنن

ماجه  ابن  وأمحد(1850)  وأخرجه  يف  20013)  ،  الدنيا  أيب  وابن   ،)
، والنسائي  (76)ص  الدايت وابن أيب عاصم يف  ،  (486)  العيالالنفقة على  

واخلرائطي  (209)  اإلغراب (، ويف  11038، )(9126)  الكربى   هسننيف    ،
األخالقيف   حبان  691)مساوئ  وابن  م4175)(،  يف  والطرباين    هعجم(، 

  هسنن، والبيهقي يف  ( 6077)  معرفة الصحابة يف    ، وأبو نُ ع ي م(1039)   الكبري
 (، من طريق شعبة. 14726) الكربى

أمحد  يف  (20011)  وأخرجه  والنسائي  ،  (11367)  الكربى  هسنن، 
 (، من طريق ِشب ل بن ع ب اد.1038) الكبري   همعجموالطرباين يف 

  الكبري   همعجم، والطرباين يف  (9136)  الكربى  هسننوأخرجه النسائي يف  
 (، من طريق احلجاج الباِهِلي. 6402) (، ويف األوسط1037)

 .أيب ق  ز عة به محاد، وشعبة، وِشب ل، واحلجاج( عنكلهم )
 سعيد بن حكيم:  -3

داود أبو  يف  (2144)  أخرجه  والنسائي  ،  (9106)  الكربى  هسنن، 
يف   ويف  (14725)  الكربى  هسننوالبيهقي  النبوة،  من  5/378)  دالئل   ،)

 . بهسعيد  ن داود الور اق عطريق 
 نتيجة الدراسة:  اثنياا:

  لى إسناد رواية حيىي القطان عن هب  ز بن حكيم حكم احلافظ ابن حجر ع
قال    رجال اإلسناد كلهم ثقات عدا هب  ز خمتلف فيه،، وهو كذلك؛ ف أنه حسن
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

" هب   الرتمذي:  يف  شعبة  احلديثتكلم  أهل  عند  ثقة  وهو  حكيم،  بن    .(1) "ز 
 .(2)"ديثه وال حيتج بهيُكت ب حهو شيخ، "وقال أبو حامت: 

ئ كثرياً ... وتركه مجاعة من أئمتنا ... وهو  كان خيط "وقال ابن حّبان:  
ا، بل  ا تركه أبدً فما علمت أحدً ..  ":  وتعقبه الذهيب  .(3)"ممن أستخري هللا فيه

وقد وث قه ابن    .(4) "وحديثه قريب من الصحة...    قد يرتكون االحتجاج خبربه
ا (5)معني  وابن  داود(6) ملديين،  وأبو  والنسائي(7) ،  بن   .(8) ،  أمحد  به    واحتج 

ونقل ابن قّيم اجلوزية عن    .(9) حنبل، وإسحاق بن راهويه، كما قال ابن حّبان
قوهلم:   حنبل  بن  وأمحد  املديين،  جده  "ابن  عن  أبيه  عن  حكيم  بن  هب  ز 

  ز بن حكيم عن سئل حيىي بن معني عن هب   "وقال ابن عبد الرب:    .(10) "صحيح

 
 (. 4/309السنن ) (1)
 (.2/431رح والتعديل، البن أيب حامت )اجل (2)
 (. 1/194اجملروحني، البن حبان ) (3)
 (.3/824اتريخ اإلسالم، للذهيب ) (4)
 (. 4/124 )رواية الدوري( )انظر: اتريخ ابن معني  (5)
 (.89انظر: العلل، البن املديين )ص (6)
 (.1/354انظر: ميزان االعتدال، للذهيب ) (7)
 (.262/ 4، للمزي )انظر: هتذيب الكمال (8)
 (.194/ 1انظر: اجملروحني، البن حبان ) (9)
 (.1/467هتذيب السنن، البن القّيم ) (10)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

   .(1)"ز ثقة ، فقال: إسناد صحيح إذا كان دون هب   أبيه عن جده
ابن ع ِدي:   الناس"وقال  أنه ال أبس به يف    ، ...روى عنه ثقات  وأرجو 

أر    ،رواايته الثقاتلّ خت     أحداً   ومل  من  الرواية  يف  أر    ، ف  حديثاً   ومل    ،منكراً   له 
  .(2) "ث عنه ثقة فال أبس حبديثهدّ وأرجو أنه إذا ح  

حجر(3) الذهيبوقال   وابن  حسن  فأقل    ."صدوق"  :(4) ،  أنه  أحواله 
سعيد،  واتبعهديث،  احل ثقتانو   أخوه  ومها  ق  ز عة،  ،  حكيم  ووالده  .(5) أبو 

 .(6) صدوق 
.  (10) ، واأللباين(9) ، وابن امللقن(8) ، واحلاكم (7) واحلديث صححه الدارقطين

 . وهللا أعلم. (12) ده جّيد نس، وقال العراقي: (11) وحس نه النووي 

 
 (.3/1614االستيعاب، البن عبد الرب ) (1)
 (. 2/254الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (2)
 (. 55ذكر أمساء من ُتُكّلم فيه وهو موثق، للذهيب )ص (3)
 (.772حجر ) تقريب التهذيب، البن  (4)
 (، كالمها البن حجر. 2688(، تقريب التهذيب ) 4/19انظر: هتذيب التهذيب )  (5)
 (. 1478) ، البن حجرنظر: تقريب التهذيبا (6)
 (.1233( رقم )7/90) ، للدارقطين نظر: العلل الواردة يف األحاديث النبويةا (7)
 (. 2764( رقم )2/204) ، للحاكمنظر: املستدركا (8)
 (.290/ 8) ، البن امللقنالبدر املنرينظر: ا (9)
 . (2033( رقم )98-7/97) ، لأللبايننظر: إرواء الغليلا (10)
 ط. الرسالة.  (.277رقم )( 120)ص ، للنووي نظر: رايض الصاحلنيا (11)
 (.4( رقم )489)ص  ، للعراقينظر: املغين عن محل األسفار يف األسفارا (12)
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 الشرعيةجملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 [ ت يدهحفظ املرأة زوجها يف ذا :ابب ]
النيب    -11 أن  عباس  ابن  امرأة  عن  سودة    خطب  هلا  يقال  قومه  من 

هلا يبوكانت مص فقال  مات  هلا  بعل  أو ستة من  هلا مخسة صبية    ة كان 
: ما مينعك مين قالت: وهللا اي نيب هللا ما مينعين منك أن ال  رسول هللا  

يضغو تكون   أن  أكرمك  ولكين  إَل  الربية  عند   (1) أحب  الصبية    هؤالء 
رأسك بكرة وعشية قال فهل منعك مين شيء غري ذلك قالت ال وهللا اي  

يرمحك هللا إن خري النساء ركنب أعجاز    رسول هللا فقال هلا رسول هللا  
يف   بعل  على  وأرعاه  ولد يف صغره  على  أحناه  قريش  نساء  اإلبل صاحل 

 ذات يده.
يث  "هذا حديث حسن وقد قوى اإلمام أمحد حد:  ابن حجراحلافظ  ل  قا 
ن الرتمذي  ام عنه وحس  ر  ب إذا كان من رواية عبد احلميد بن هب   ش  و  ر بن ح  ه  ش  

 .(2) ر عن ابن عباس"ه  ا غري هذا تفرد به عبد احلميد عن ش  حديثً 
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  أوًلا:
)أ أمحد  )2923خرجه  ي(،  2924(،  )وأبو  مسنده  يف  (،  2686على 

م يف  )والطرباين  الكبري  احللية  13014عجمه  يف  نعيم  أبو  طريقه  ومن   ،)

 
احلديث،    .إذا صاح وضج  ، ءا وضغاضغا يضغو ضغوً   :يقال  ي ضغو:  (1) النهاية يف غريب  انظر: 

 (. 3/92البن األثري )
 (.4/483تغليق التعليق، البن حجر ) (2)
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 األحاديث اليت َحسَّنها احلافظ ابن حجر يف كتابه "تغليق التعليق" )دراسة استقرائية نقدية(
 بدر بن محود بن ربيع الرويلي  د.

(6/66( الصحابة  معرفة  ويف  بن  7696(،  احلميد  عبد  طريق  من  (، كلهم 
 هب  رام.

(، وابن بشران  9واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده كما يف بغية الباحث )
 كالمها من طريق سّيار أيب احلكم.(،  851يف أماليه )

 للمرأة.   النيب وليس يف لفظه قصة خطبة  
ر بن ح و شب.  كالمها )عبد احلميد، وسّيار( عن ش ه 

( الكربى  الطبقات  يف  سعد  بن    عن (  8/150وابن  حممد  بن  هشام 
 السائب عن أبيه عن أيب صاحل.

ر.ولفظ القصة مغاير متا  ًما ملا يف حديث ش ه 
الدالئل ك  وقاسم بن اثبت التغليق )يف  ابن حجر يف  (  4/483ما ذكر 

خري من ركب اإلبل  ولفظه خمتصر: "   احلكم بن أابن عن عكرمة.  طريق   نم
 للمرأة.  وليس فيه قصة خطبة النيب  .." نساء قريش

ر، وأبو صاحل، وعكرمة( عن ابن عباس رضي هللا عنهما.  ثالثتهم )ش ه 
 نتيجة الدراسة:  اثنياا:

أخذ هبا،    رائن  ق حلديث أنه حسن، وذكر  بن حجر على احكم احلافظ ا
ر إن كان من رواية عبد احلميد عنه، وحتسني   تقويةك اإلمام أمحد حلديث ش ه 

به   تفرد  آخر  حلديث  عباسالرتمذي  ابن  عن  ر  ش ه  عن  احلميد  وقد    ،عبد 
ر األئمة يف ش ه  ، لكن  -ه  يطول بسط  -اختالفًا كبريًا    بن ح وش ب   اختلف 

 :حني لهرِّ ر املعدلني، واجملبذكه، ُأمجل
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  : حديثوثّق  :املعد  لونأوًلا أحسن  "ما  وقال:  وأمحد،  معني،  ابن  وابن  هه   ،"
وقال أبو    .(1) ، وغريهمويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيانوالعجلي،  مُنري،  

 . (2)زرعة الرازي: "ال أبس به"
إمساعيل:  و  بن  حمم د  قال  الرتمذي:  احلديث"قال  حسن  ى  قو  و   ".شهر  
 . (3) أمره

وع صدق  عن  مدفوع  غري  "الرجل  الذهيب:  به وقال  واالحتجاج  لم، 
، كثري اإلرسال واألوهام"وقال ابن حجر: ". (4) مرتجح"   .(5)صدوق 

راً فلم أعتد به"  ن:ـم َجر  حو الاثنياا:   قال ابن  . و (6)قال شعبة: "وقد لقيت ش ه 
ن  ز كو  راً  ش ه  إن   ن  ز ُكوه،  راً  ش ه  "إن   فيه  .(7) ه" عون:  طعنوا  حيىي  أي:  وكان   .

 
(، ميزان  2/426(، املعرفة والتاريخ، للفسوي )4/383البن أيب حامت )انظر: اجلرح والتعديل،    (1)

 (.  2/284االعتدال، للذهيب )
 (.  4/383اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (2)
 (.  5/58سنن الرتمذي ) (3)
 (.4/378سري أعالم النبالء، للذهيب ) (4)
 (.2846تقريب التهذيب، البن حجر ) (5)
 (. 1/17مقدمة صحيح مسلم ) (6)
 (. 1/361اجملروحني، البن حبان ) (7)
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عنه   حُيدِّث  ال  حُيدِّث  القطان  مهدي كان  النسائي،    .(1) وابن  وضعفه 
   .(3). وقال أبو حامت الرازي: "الحيتج حبديثه"(2) والدارقطين

" حبان:  ابن  املعضالتوقال  الثقات  عن  يروي  ممن  األثبات    ،كان  وعن 
تج  ي يف احلديث، وهو ممن ال حيقال ابن ع ِدي: "ليس ابلقو و   .(4) "املقلوابت

 . (6) ويف موضع آخر، قال: "ضعيف  جدًّا" .(5)حبديثه، وال يُتدين به"
فيه القول  عنهحسن    صدوق  :خالصة  والراوي  بن    احلديث،  احلميد  عبد 

حبديثه،  هب  رام اختصاص  فله  بن سعيداعن  ،  قال حيىي  املديين  أراد  ":  بن  من 
ال أبس  وقال أمحد بن حنبل: "  .(7) "رامهب   ر، فعليه بعبد احلميد بن  ه  حديث ش  

 .(8) "بش  و  ر بن ح  ه  رام عن ش  يد بن هب   حبديث عبد احلم
ر، وأما متابعة سّيار له فليس فيها    وعبد احلميد تفّرد هبذا اللفظ عن ش ه 

النيب   قصة خطبة  مغايرة  ذكر  فيها  وقع  اليت  )وهي  يف    واختالف  للمرأة 
 األلفاظ(.

 
   (. 4/383انظر: اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (1)
 (.  11/27(، والعلل، للدارقطين )9/54انظر: السنن الكربى، للنسائي ) (2)
 (.4/383اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (3)
 (. 1/361اجملروحني، البن حبان ) (4)
 (.5/64، البن عدي ) الكامل يف الضعفاء (5)
 (.7/8) الكامل يف الضعفاء، البن عدي  (6)
 (.6/9اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (7)
 (.  5/58سنن الرتمذي ) (8)
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ه بعض األئمة، وتكلم بعضهم يف االحتجاج  ووثق   صدوق،وعبد احلميد،  
ر،  بروايته عن   ر بن  ه  هو يف ش  ":  قالعنه ف  سأل ابن أيب حامت والده  وقد ش ه 

الليث بن سعد يف سعيدش  و  ح     :ما تقول فيه؟ فقال  :قلت  ي،املقرب   ب مثل 
شب  و  ر بن ح  ه  علم روى عن ش  أال    ،ر صحاحه  حاديثه عن ش  أليس به أبس،  

منها،  أوال    ،منهان  حسأحاديث  أ الكوفةأكثر  سواد  يف  عليه    :قلت  ،ملى 
 .(1)"ولكن يكتب حديثه  ، شبو  ر بن ح  ه  وال حبديث ش    ،ال  :قال  ؟،حيتج به

فيه اضطراب يف األلفاظ، يُرجح   ر، ويقع  يتفّرد فيه عبد احلميد عن ش ه  فما 
روى "  ، فقال:نكارة ما تفّرد به، وقد ُسِئل أبو حامت الرازي عن هذا احلديث

ورواه سيار أبو  ،  ن عباسر، عن ابه  رام، فقال: عن ش  احلميد بن هب     عنه عبد
خديج بن  ورافع  عباس  ابن  عن  شهر،  عن  فقال:  عن  ،  احلكم  مؤمل  ورواه 

ونفس احلديث    ... وقال أبو حامت:  محاد عن عاصم عن شهر عن أيب هريرة
ي ُ ه  قد روي عن أيب هريرة من وجوه أخر، وش   فِ   ر هذاك  ن  ر ال  ه وسوء  لِ ع  من 

 .(2) "ر؛ ذا االضطرابه  حفظه، وهذا من ش  
ر فيه اضطراب ؛ فهي  هالتفيد  متابعة عكرمة له،، و فاحلديث من طريق ش ه 

ولفظه خمتصر جًدا، ليس فيه  ،  (3) احلكم بن أابن، صدوق له أوهام  من طريق 
الكليب،   السائب  بن  حممد  ففيها  صاحل  أيب  متابعة  وأما  متهم  القصة، 

 . وهللا أعلم.(4) ابلكذب

 
 (.6/9اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ) (1)
 (.1940علل احلديث، البن أيب حامت ) (2)
 (. 1438انظر: تقريب التهذيب، البن حجر ) (3)
 (. 5901) نفسهاملصدر   (4)
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 [ولق  ه من الثوم والبـ  رَ ك  ما ي   :ابب ]
النيب    -12 قوم جملس  جاء  قال  عمر  ابن  والبصل    عن  الثوم  أكلوا  وقد 

 فقال: "من أكل من هذا فال يقربن مسجدًن".  ، فكأنه أتذى بذلك
 .(1) "إسناده حسن": ابن حجراحلافظ قال 
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 يث: ختريج احلد أوًلا:
 بن عمر  (، من طريق عبيد هللا561(، ومسلم )853أخرجه البخاري ) 

ابن عمر رضي هللا عنهما  النيب    عن ًنفع  من  "قال يف غزوة خيرب:  ،  أن 
   ".فال يقربن مسجدًن  -يعين الثوم  -أكل من هذه الشجرة  

اللفظ الذي ذكره احلافظ ابن حجر، وحّسن إسناده، مل أقف على   وأما 
 (".491-4/490ساقه احلافظ إبسناده يف "تغليق التعليق )  من خّرجه، وقد

 : نتيجة الدراسة نياا:اث
إبسناده سا احلديث  حجر  ابن  احلافظ  اإلسناد    ق  حتسني  ويف  وحّسنه، 
، متكلم فيه،  -  الراوي عن ابن عمر    -بشر بن حرب األزدي    فيهفنظر؛  

أبو زرعة، وأبو  واجلمهور على تضعيفه، فقد ضّعفه ابن معني، وابن املديين، و 
 .(2) بقوي يف احلديثحامت، والنسائي، وغريهم، وقال أمحد: ليس 

 
 (.4/491تغليق التعليق، البن حجر ) (1)
 (.111/ 4انظر: هتذيب الكمال، للمزي ) (2)
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وعليه، فيقال أنه حسن بشواهده، واحلديث يف الصحيحني من غري هذا  
جاء   أنه  مبعناه، كما  وإن كان  اللفظ،  وهذا  يف  الطريق  عمر  ابن  غري  عن 

  .(2) ، بنحوه ، وجابر(1)الصحيحني أيًضا، كحديث أنس
 "[ زينوا القرآن أبصواتكم " : لنيب  ل اقو   :ابب ]

نوا القرآن  : "زيّ   قال: قال رسول هللا  ضي هللا عنهمار   ابن عباسعن    -13
 أبصواتكم".

الدارقطين يف:  ابن حجراحلافظ  قال   األفراد من حديث عبد هللا بن    "رواه 
ح  خ بن  ع  و  راش  عن  الع  مِّ شب  ح  و  ه  بن  عباس  و  ام  ابن  عن  جماهد  عن  شب 

 .(3)ن، وله طريق أخرى"وسنده حس
 دراسة حكم احلافظ ابن حجر: 

 ختريج احلديث:  :أوًلا 
 يروى عن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريقني:

 عبد هللا بن خراش عن العّوام بن حوشب عن جماهد عن ابن عباس:  -1
(، والطرباين يف  5/348أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )

( الكبري  الغرائب  11113معجمه  أطراف  يف  األفراد كما  يف  والدارقطين   ،)
 ولفظ الطرباين: "زينوا أصواتكم ابلقرآن". (.2784)
البّقال،    -2 سعد  امل  ر ُزاب  أبو  بن  مُ ح  الض    عن  نسعيد  بن  ابن  زاحِ اك  عن  م 

 
 (. 256(، صحيح مسلم )5451صحيح البخاري ) (1)
 (. 564(، صحيح مسلم )5452صحيح البخاري ) (2)
 (.5/377تغليق التعليق، البن حجر ) (3)
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 عباس:
(، والطرباين يف  8/202أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) 

  ابلقرآن". أحسنوا األصواتولفظ الطرباين: "  (.12643معجمه الكبري )
   نتيجة الدراسة: اثنياا:

إسناد  على  حجر  ابن  احلافظ  نظر؛   حكم  وفيه  أنه حسن،  خراش    ابن 
ضعفه، على  متفق  خراش  بن  هللا  ع  فعبد  ابن  عليه  املوصلي  وأطلق  مار 

 . (2) وقال البخاري: "منكر احلديث" ،(1) الكذب
كما ذكر ذلك يف  عنده،  ورمبا حّسنه احلافظ ألن ابن خراش خمتلف فيه  

أ(3) )الفتح( إال  ابن  ،  وتعّقب  بل  العبارة،  فيه  شّدد  األخرى  املواضع  يف  نه 
بن  أخطأ ابن حبان يف توثيق عبد هللا  ، وقال: "(4) حبان ملا ذكره يف )الثقات(

   .(5) "واهتمه بعضهم ،فقد اتفق األئمة على تضعيفه  ؛راشخ
نسعيد بن  يه  وأما الطريق األخرى فال تعضده، ف   اجلمهور و   ،البّقال  امل  ر ُزاب 

 .(1) : "منكر احلديث"البخاري، وقال (6) على تضعيفه

 
(1)  ( التهذيب  تقريب  ابألرب3293انظر:  االمتاع  )ص(،  السماع  املتباينة  البن  68عني  (، كالمها 

 حجر.  
 (. 5/80التاريخ الكبري، للبخاري ) (2)
 (.  9/631انظر: فتح الباري، البن حجر ) (3)
 (.  8/340انظر: الثقات، البن حبان ) (4)
 (.  68االمتاع ابألربعني املتباينة السماع، البن حجر )ص  (5)
 (. 55-11/54انظر: هتذيب الكمال، للمزي ) (6)
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م مل يسمع من ابن  زاحِ اك بن مُ ح  وفيه علة أخرى، وهي االنقطاع؛ فالض  
، وقد بنّي احلافظ ابن حجر خطأ أيب سعد البّقال  (2)  عنهماعباس رضي هللا

" فقال:  الرباء،  عن  والصواب  عباس،  ابن  مسند  يف  جعله  مل  ح  والض  إذ  اك 
عبد الرمحن    اك منح  وإمنا مسعه الض    ،الوغلط فيه البقّ   ،ن ابن عباسيسمع م

 ".جة عن الرباءس  و  بن ع  
ع  اليثبتفاحلديث   هللا  رضي  عباس  ابن  الطريقني   نهما عن  ،  من كال 

 .  واليعضد أحدمها اآلخر
، وجاء  (3) مبثل لفظه   ويشهد للحديث، ما جاء عن الرباء بن عازب  

ما أذن هللا لشيء  ما يشهد ملعناه، بلفظ: "    يف الصحيحني عن أيب هريرة 
   وهللا أعلم. .(4)"ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآن، جيهر به
     

  
  
  

 
 (. 4/432الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي ) (1)
 (. 199انظر: جامع التحصيل، للعالئي )ص (2)
(3)  ( داود  أبو  والنسائي )1468أخرجه   ،)1015( ماجه  وابن  وأمحد )1342(،   ،)18494  ،)

 إبسناد صحيح. 
 ( واللفظ له.  792(، ومسلم )7544أخرجه البخاري ) (4)
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 : الثايناملبحث 
 :منهج احلافظ ابن حجر يف حتسني األحاديث

سيما   ال  مصنفاته،  يف  احلافظ  منهج  توضيح  على  العلم  أهل  حرص 
واستنباط   منها،  لكتابمنهجه يف  احلديثية  األحاديث، وكان    أحكامه على 

الب األوفر فتح  والنصيب  األكرب،  احلظ  والد  اري  العناية  لكثرة  من  نظًرا  راسة؛ 
 حاديث اليت تكلم عليها صحة وضعفا.مسائله، ووفرة األ

ولسعة علم احلافظ ابن حجر وتبحره فهو ال يكرر املسائل واألحكام يف  
ف فعل  وإن  مصنف،  وم  هوكل  أبحكامه  قليل،  زخرت  اليت  مصنفاته  ن 

وترجيحاته كتاب تغليق التعليق، فقد حكم على أحاديث مل يوردها يف كتاب  
حدي عشر  ثالثة  منها  درست  وقد  أسانيدهاالفتح،  حّسن  استخلصت  ثًا   ،

 هذا الكتاب، وكان على النحو اآليت:  ا يفمنهجه يف التحسني من خالهل
إسناد    -1 على  حجر  ابن  احلافظ  حيكم  منت  قد  ويف  حسن،  أنه  حديث 

احلديث زايدة منكرة، فيكون مقصوده احلكم على اإلسناد ال على املنت،  
 كما يف حديث عائشة رضي هللا عنها.

  سبب ذلكويف رواته من هو مضّعف، فيكون  ّسن إسناد احلديث  أنه حيُ   -2
فيه ضعف رمبا  أو  الراوي صدوق  أن  إن  يسري  ترجيحه  ، وحيسن حديثه 

 . كما يف حديث جابر   كان له شواهد،
أنه حُيّسن إسناد احلديث، ويريد به احلسن لذاته؛ لكون رواته كلهم أو    -3

الصدوق، كما يف حديث هبز   منزلة  أبيه عن  أحدهم يف  بن حكيم عن 
 جده. 
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بني    -4 فيه  خمتلف  راٍو  عدا  ثقات  ورواته كلهم  احلديث،  إسناد  حيّسن  أنه 
أ اختياره  فيكون  والصدوق،  الثقة  حديث منزلة  يف  صدوق، كما    نه 

 . النعمان 
قد حيكم على إسناد احلديث أنه حسن، من خالل ظاهره، ويكون ُمعالًّ   -5

حنوه، أو  ابإلرسال  النقد  أئمة  احل  من  قصد  له  فرمبا  إن كان  لغريه  سن 
 . كحديث بالل   ،متابعات وشواهد

طرقه    -6 جمموع  خالل  من  حسن  أنه  اجلملة  يف  احلديث  على  حيكم  أنه 
عباس،وشوا وابن  العّداء،  حديث  يف  بعينه، كما  إسناد  على  ال    هده، 

 رضي هللا عنهما. 
م  -7 هو  من  رواته  ويف  حسن،  أنه  حديث  إسناد  على  قد حيكم  نكر  أنه 

فيكون    أو مقبول وليس له متابع أو جمهول،  احلديث، أو متهم ابلكذب،
   .رضي هللا عنهأيب بكرة  يف اجتهاده، كما يف حديث أو وهم  قد أخطأ
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 :اخلامتة
 فهذه أهم نتائج الدراسة: ذي بنعمته تتم الصاحلات، أما بعد،  احلمد هلل ال

ابن    برزت  -1 للحافظ  العلمية  شىت    ،حجراملنزلة  يف  وتبحره  علمه  وسعة 
وثناء    وُتويدها  الفنون السيما احلديث وعلومه، من خالل كثرة مصنفاته

عليه حالهالعلماء  هذه  ومن كانت  والدراسة،    ا،  ابلعناية  جدير  فهو 
 والوقوف على منهجه وأحكامه وأقواله.

ثناء احلافظ ابن حجر على مصنفات خاصة من بني مصنفاته، ومنها:   -2
وقد  "تغل وجودهتا،  وضبطها  العلمية  قيمتها  على  داللة  فيه  التعليق"،  يق 

 أابن ذلك ممن عاصره من األئمة واحلفاظ من مشاخيه وتالميذه. 
أمور،    يف، وقد تركز  حلافظ ابن حجر يف حتسني األحاديث منهج ا  اتضح  -3

 من أبرزها: 
 أنه قد يقصد يف التحسني اإلسناد ال املنت. •
 يد أنه حسن لذاته ال لغريه. أنه حيسن اإلسناد وير  •
حسن لغريه؛ لوروده من طرق تعضده، وهذا    أنه حيسن اإلسناد ويريد أنه  •

 انيدها.صنيعه يف أغلب األحاديث اليت حّسن أس
 أنه حيسن احلديث يف اجلملة ال إسناد بعينه؛ مبجموع طرقه وشواهده.  •
فيه  و  ق أريى أنه صدو ناد ويف رواته من هو خمتلف فيه، فأنه حيسن اإلس •

 ضعف يسري وحلديثه شواهد.
يكون قد  اته من هو منكر احلديث أو متهم، فأنه حيسن اإلسناد، ويف رو  •

 . عفا عنهرمحه هللا و  وهم وأخطأ يف اجتهاده 
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تغليق    -4 يف كتاب  حجر  ابن  احلافظ  حّسنها  اليت  األحاديث  عدد  بلغ 
هو لغريه،    منها ما كان حسًنا لذاته، ومنها ماالتعليق ثالثة عشر حديثًا،  

 أحاديث.  مخسة ال يثبت، وعددها   لٌّ ومنها ما هو ُمع
شر  أن العامل مهما بلغت مكانته العلمية، وعال شأنه يف هذا الفن، فهو ب  -5

بعد   الصواب إال  يعرتيه اخلطأ والوهم يف االجتهاد، وال يظهر اخلطأ من 
ال   معتدل  علمي  منهج  وفق  احلفاظ،  األئمة  أقوال  على  املسألة  عرض 

 عّصب فيه وال حتّيز. ت
 :  الدراسة وتوصي

السند    - على  احلكم  بني  والتفريق  األحاديث،  على  احلكم  التثبت يف  أمهية 
احلديث، كما   على  يف  واحلكم  األئمة  مناهج  معرفة  بضرورة  توصي 

 امهم احلديثية، وألفاظهم النقدية. أحك
سائر    - خالل  من  األحاديث  حتسني  يف  حجر  ابن  احلافظ  منهج  دراسة 

 ؤلفاته؛ للخروج بصورة مشولية عن منهجه. م
أسأل هللا جل شأنه أن يغفر زللي ويسد خللي، ويتقبله مين بقبول  ..    وختاماا 

به ومن قرأه، وأن جيعلنا ممن يفوز بعونه سبحانه ينفعين    حسن، كما أسأله أن
 وينعم برضوانه.  

  .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  
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 : فهرس املصادر واملراجع
واملثاين ▪ اجلوابرة، طاآلحاد  د. ابسم  احملقق:  عمرو،  بن  أمحد  عاصم،  أيب  ابن   ،1  ،

 ه. 1411الرايض، دار الراية، 
، حممد ًنصر الدين األلباين، املكتب  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ▪

 م. 1985ه  / 1405، 2بريوت، ط -اإلسالمي 
، ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا، احملقق: علي فة األصحاباًلستيعاب يف معر  ▪

 ه . 1412، بريوت، دار اجليل، 1البجاوي، ط
للدارقطين ▪ واألفراد  الغرائب  القيسراين(، ،  أطراف  )ابن  املقدسي  طاهر  بن  حممد 

 ه. 1419، بريوت، دار الكتب العلمية، 1احملقق: حممود حممد نصار وغريه، ط
الكمال ▪ هتذيب  اإكمال  حممد،  ،  بن  عادل  احملقق:  ِقِليج،  بن  ُمغُل طاي  لبكجري، 

 م.  2001، القاهرة، الفاروق احلديثة، 1وغريه، ط
ران، عبد امللك بن حممد، احملقق: عادل بن  ) اجلزء األول(  أمايل ابن بشران ▪ ، ابن بش 

 ه. 1418، الرايض، دار الوطن، 1يوسف العزازي، ط
احملاملي ▪ ابن    أمايل  احملمهدي )رواية  محدي (،  احملقق:  إمساعيل،  بن  احلسني  املي، 

 ه.1427، د.م، دار النوادر، 1السلفي، ط
املتباينة السماع،   ▪ حجر، احملقق: حممد حسن   أمحد بن علي ابناًلمتاع ابألربعني 

 ه. 1418، بريوت، دار الكتب العلمية، 1طالشافعي، 
، ابن امللقن، عمر البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ▪

ط وآخرون،  الغيط،  أبو  مصطفى  احملقق:  علي،  اهلجرة،  1بن  دار  الرايض،   ،
 ه . 1425

ابن أيب أسامة، احلارث بن حممد البغدادي،  ،  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ▪
ط الباكري،  أمحد  د.حسني  احملقق:  اهليثمي،  الدين  نور  احلسن  أبو  ،  1املنتقي: 

 ه.  1413السنة، املدينة، مركز خدمة 
األحكام ▪ يف كتاب  واإليهام  الوهم  القطان،  بيان  ابن  الفاسي،  حممد  بن  علي   ،

 ه . 1418، 1ض، طاحملقق: د. احلسني آيت سعيد، دار طيبة، الراي
، ابن معني، حيىي بن معني البغدادي، احملقق: حممد  اتريخ ابن معني )رواية ابن حمرز( ▪
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 ه . 1405لعربية، ، دمشق، جممع اللغة ا1كامل القصار، ط
الدوري( ▪ )رواية  ابن معني  البغدادي، احملقق: د. اتريخ  ابن معني، حيىي بن معني   ،

بحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، ، مكة، مركز ال1أمحد حممد نور سيف، ط
 م. 1979ه  /  1399

الدارمي( ▪ عثمان  )رواية  معني  ابن  البغدادي، اتريخ  معني  بن  حيىي  معني،  ابن   ,
 د. أمحد حممد نور سيف, د.ط، دمشق، دار املأمون للرتاث.احملقق: 

، بريوت، دار الكتب 1, الصديف، عبد الرمحن بن أمحد، طاتريخ ابن يونس املصري ▪
 ه . 1421لعلمية، ا
,  1ط  .احملقق: سيد كسروي ،  أمحد بن عبد هللا,  األصبهاينأبو نعيم  اتريخ أصبهان،   ▪

 . م1990/ه 1410, دار الكتب العلمية بريوت،
، حممد بن أمحد الذهيب، احملقق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اتريخ اإلسالم ▪

 م. 2003، 1اإلسالمي، ط
الكبري ▪ أيب  التاريخ  ابن  اتريخ  احملقق:   =  زهري,  بن  أمحد  خيثمة،  أيب  ابن  خيثمة, 

 ه.1427، القاهرة، الفاروق احلديثة، 1صالح بن فتحي هالل, ط
الكبري  ▪ حمم التاريخ  البخاري،  املعارف  ،  دائرة  آابد،  حيدر  د.ط،  إمساعيل،  بن  د 

 العثمانية.
بغداد ▪ طاتريخ  عواد،  بشار  د.  احملقق:  علي،  بن  أمحد  البغدادي،  اخلطيب   ،1  ،

 ه . 1422وت، دار الغرب اإلسالمي،  بري 
احلاجب،   ▪ ابن  خمتصر  أحاديث  مبعرفة  الطالب  ابن كثري،  حتفة  عمر  بن  إمساعيل 

 ه.1416، ابن حزم، 2ط
الل ▪ يف بيب  حتفة  الرواة  من  حجر  ابن  احلافظ  فيهم  تكلم  التقريب  مبن  ر  نو ،  غري 

 ه.1431مكتبة ابن عباس،  ، مصر،1الدين بن علي الوصايب، ط
يف ▪ األعمالالرتغيب  فضائل  شاهني،    أمحد,  ابن  بن  حسن  احملقق  ، عمر  حممد   :

 م. 2004, دار الكتب العلمية لبنان، ,1. طإمساعيل
ا ▪ مبراتب  التقديس  أهل  ابلتدليستعريف  عليملوصوفني  بن  أمحد  حجر  ,  , ابن 

 ه.1403، األردن، مكتبة املنار، 1احملقق: د. عاصم القريويت, ط
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سعيد , احملقق: د.  ابن حجر  أمحد بن علي  اري،تغليق التعليق على صحيح البخ ▪
 ه. 1405،  املكتب اإلسالمي، بريوت، 1, طالقزقي

، سوراي، دار  1حممد عوامة، ط، ابن حجر، أمحد بن علي، احملقق:  تقريب التهذيب ▪
 ه . 1406الرشيد، 

احلبري  ▪ بن قطب, التلخيص  عباس  بن  احملقق: حسن  علي،  بن  أمحد  ابن حجر،   ،
 ه . 1416طبة، ، مصر، مؤسسة قر 1ط

التهذيب ▪ النظامية، 1، ابن حجر، أمحد بن علي، طهتذيب  ، اهلند، دائرة املعارف 
 ه . 1326

السنن،   ▪ قيم  هتذيب  ابن  بكر  أيب  بن  غازي    :ققاحملاجلوزية،  حممد  بن  إمساعيل  د. 
 م. 2007 / ه  1428مكتبة املعارف،   ، الرايض،1طمرحبا، 

د. بشار    سف بن عبد الرمحن، احملقق:ي، يو ، املزّ هتذيب الكمال يف أساء الرجال ▪
 ه . 1400، بريوت، مؤسسة الرسالة،  1عواد ط

الُبسيت، طالثقات ▪ حبان  بن  ابن حبان، حممد  دائرة  1،  اهلند،  العثمانية، ،  املعارف 
 م. 1973 - ه 1393

الطربي(،   ▪ )تفسري  القرآن  أتويل  يف  البيان  احملقق: جامع  الطربي،  بن جرير  حممد 
 ه. 1420وت، مؤسسة الرسالة، ، بري 1أمحد شاكر، ط

، العالئي، خليل بن كيكلدي، احملقق: محدي عبد اجمليد السلفي،  جامع التحصيل ▪
 ه.1407، بريوت، عامل الكتب،  2ط

، حيدر أابد، دائرة  1، ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد الرازي، ط رح والتعديلاجل ▪
 ه.1371املعارف العثمانية، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 

حجر،   ▪ ابن  اإلسالم  شيخ  ترمجة  يف  والدرر  الرمحن اجلواهر  عبد  بن  حممد 
 ه.1419، بريوت، دار ابن حزم، 1السخاوي، احملقق: إبراهيم ابجس، ط

الباري"،   ▪ للباحث: فيصل  احلديث احلسن عند احلافظ ابن حجر يف كتابه "فتح 
يف كلية   )دكتوراه(،  علمية  رسالة  وهي  اجلوابرة،  فيصل  جامعة  ابسم  الشريعة، 

 ه. 1426الريموك، األردن،  
أ.د. خالد الدريس،  "،  -دراسة استقرائية نقدية    -احلديث احلسن لذاته ولغريه   ▪
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 ، أضواء السلف.1ط

األصفياءحل ▪ وطبقات  األولياء  نعيمية  أبو  د.ط،    ,  أمحد بن عبد هللا,  األصبهاين، 
 ه . 1394مصر، السعادة، 

األحكام   ▪ وقو خالصة  السنن  مهمات  اإلسالميف  النووي، اعد  شرف  بن  حيىي   ،
 ه . 1418مؤسسة الرسالة،   ، بريوت،1طاحملقق: حسني إمساعيل اجلمل،  

 ه. 1405، بريوت، الكتب العلمية، 1ني، ط، البيهقي، أمحد بن احلسدًلئل النبوة  ▪
الشيباينالدايت،   ▪ عاصم  أيب  بن  بكر  )د.م(، كراتشي،  أبو  والعلوم  ،  القرآن  إدارة 

 . ( ، )د.تاإلسالمية
,  2محاد بن حممد األنصاري. ط  احملقق: الذهيب, حممد بن أمحد،  ديوان الضعفاء،   ▪

 مكة، مكتبة النهضة، د.ت.
حممد بن أمحد الذهيب، احملقق: حممد شكور    ،ذكر أساء من تكلم فيه وهو موثق ▪

 ه . 1406، مكتبة املنار،  ، األردن1وغريه، ط احلاجي
الصاحلني،   ▪ احملرايض  النووي،  بن شرف  األرنؤوط،  حيىي  بريوت،  3طقق: شعيب   ،

 . ه  1419مؤسسة الرسالة، 
وفوائدها ▪ فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  الدينسلسلة  ًنصر  حممد   ،  

 . ه 1422 -ه  1415الرايض، مكتبة املعارف،   ، 1األلباين، ط
 حممد ًنصر الدين ،  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة  ▪

 . ه 1412الرايض، مكتبة املعارف،   ، 1األلباين، ط
ماجه ▪ ابن  القزويين،  سنن  يزيد  بن  احملقحممد  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  إحياء    ،ق: 

 (. ، )د.ط(، د.تالكتب العربية
داود ▪ أيب  الدينسنن  حميي  حممد  احملقق:  األشعث،  بن  سليمان  داود،  أبو  عبد    ، 

 احلميد، د.ط، بريوت، املكتبة العصرية، د.ت. 
، مصر، مكتبة  2, الرتمذي، حممد بن عيسى, احملقق: أمحد شاكر، طسنن الرتمذي  ▪

 . ه  1395مصطفى البايب،  
، بريوت،  1األرنؤوط، ط  ، احملقق: شعيبالدارقطين  ، علي بن عمرسنن الدارقطين ▪

 ه . 1424مؤسسة الرسالة، 
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الدارمي،   ▪ الدارميسنن  الرمحن  عبد  بن  هللا  احملققعبد  سليم،  ،  حسني  ،  1ط: 
 . ه  1412املغين،  دارالسعودية، 

الصغرى,  ▪ ط  السنن  غدة,  أبو  الفتاح  عبد  احملقق:  شعيب,  بن  أمحد  ،  2النسائي، 
 ه. 1406حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية، 

،  1ط: عبد املعطي أمني قلعجي،  أمحد بن احلسني البيهقي، احملققالصغري،  السنن   ▪
 . ه1410جامعة الدراسات اإلسالمية، ابكستان، 

، بريوت،  3د بن احلسني البيهقي، احملقق: حممد عبد القادر, ط, أمحالسنن الكربى  ▪
 ه. 1424الكتب العلمية، 

، بريوت,  1د املنعم, ط, النسائي، أمحد بن شعيب، احملقق: حسن عبالسنن الكربى ▪
 ه. 1421مؤسسة الرسالة 

، أبو زكراي حيىي بن معني، احملقق: أمحد  أليب زكراي حيىي بن معني  سؤاًلت ابن اجلنيد ▪
 ه . 1408مكتبة الدار، ، املدينة املنورة، 1طنور سيف،  حممد

السجستاين ▪ داود  أاب  اآلجري  عبيد  أيب  األشعث سؤاًلت  بن  سليمان  املؤلف:   ،
ت ِجس  ملدينة  اب  اجلامعة اإلسالمية، السعودية،  1طاين، احملقق: حممد علي قاسم،  السِّ
 ه . 1403املنورة، 

عبد هللا    احملقق: د. موفق بن،  رقطينعلي بن عمر الداسؤاًلت احلاكم للدارقطين،   ▪
 ه. 1404مكتبة املعارف، ، الرايض، 1، طبن عبد القادر

احملقق: د. موفق بن  ،  هميمحزة بن يوسف السسؤاًلت محزة السهمي للدارقطين،   ▪
 ه.1404مكتبة املعارف، ، الرايض، 1، طعبد هللا بن عبد القادر

بن عبد    ي, ابن املديين، علديينسؤاًلت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن امل ▪
 ، الرايض، مكتبة املعارف.1هللا, احملقق: موفق عبد هللا عبد القادر, ط

النبالء ▪ أعالم  بسري  الذهيب، حممد  أمحد،  ،  األرنؤوط،    التحقيقن  إبشراف: شعيب 
 ه . 1405، د.م، مؤسسة الرسالة، 3ط

احملقق:  ،  جري مغلطاي بن قليج البك(،  اإلعالم بسنته  )  شرح سنن ابن ماجه ▪
   . ه 1419مكتبة نزار الباز،   ، السعودية،1، طكامل عويضة
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اآلاثر ▪ مشكل  األرنؤوط, طشرح  شعيب  احملقق:  حممد،  بن  أمحد  الطحاوي،   ,1  ،
 ه. 1415مؤسسة الرسالة, 

الطحاوي، أمحد بن حممد، احملقق: حممد زهري، وآخر، طشرح معاين اآلاثر ▪  ,1  ،
 ه. 1414د.م، عامل الكتب,  

، 2طعبد هللا بن عمر الدميجي،  د.  حممد بن احلسني اآلُجّرِيُّ، احملقق:  ،  الشريعة ▪
 . ه1420دار الوطن، الرايض، 

،  1ني، احملقق: د.عبد العلي عبد احلميد, ط, البيهقي، أمحد بن احلسشعب اإلميان ▪
 ه .1423الرايض، مكتبة الرشد، 

حبان،   ▪ ابن  احملقق: شعصحيح  الُبسيت،  بن حبان  األرنؤوط،  ابن حبان، حممد  يب 
 ه .1414، بريوت، الرسالة، 2ط

خزمية  ▪ ابن  مصطفى  صحيح  د.حممد  احملقق:  إسحاق,  بن  حممد  خزمية،  ابن   ,
 ب اإلسالمي. األعظمي, د.ط، بريوت، املكت

البخاري, ▪ الناصر, ط  صحيح  احملقق: حممد زهري  إمساعيل,  بن  ،  1البخاري، حممد 
 ه . 1422د.م، دار طوق النجاة، 

مسلم،  ▪ الباقي,  الني  صحيح  عبد  فؤاد  حممد  احملقق:  احلجاج,  بن  مسلم  سابوري، 
 د.ط، بريوت، إحياء الرتاث العريب، د.ت. 

الكبري،   ▪ العقيلي،  الضعفاء  عمرو  بن  قلعجي،  حممد  املعطي  عبد  ،  1طاحملقق: 
 ه . 1404دار املكتبة العلمية، بريوت، 

واملرتوكون ▪ شعيب،  النسائي،  الضعفاء  بن  احملقق:  أمحد  إبر ،  ،  1ط،  اهيمحممود 
 ه. 1396حلب، دار الوعي، 

)د.ط(، السعودية،  سعدي بن مهدي اهلامشي،  احملقق:    أبو زرعة الرازي،  الضعفاء، ▪
 .ه1402ملدينة النبوية،  اب معة اإلسالميةعمادة البحث العلمي ابجلا

التاسع،   ▪ القرن  ألهل  الالمع  )د.م(،  الضوء  السخاوي،  الرمحن  عبد  بن  حممد 
 ت دار مكتبة احلياة، )د.ت(. )د.ط(، بريوت، منشورا

احلفاظ،   ▪ ططبقات  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  الكتب 1عبد  دار  بريوت،   ،
 ه. 1403العلمية، 
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، بريوت،  1، احملقق: إحسان عباس، طبن سعد بن منيع, حممد  الطبقات الكربى ▪
 م. 1968دار صادر، 

، بريوت،  1ط, حممد بن سعد بن منيع، احملقق: حممد عبد القادر,  الطبقات الكربى ▪
 ه . 1410الكتب العلمية، 

، ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد الرازي ، احملقق: جمموعة ابحثني  علل احلديث ▪
احلميّ  د.سعد  طإبشراف:  اجلريسي،  ود.خالد  احلميضي، 1د،  مطابع  د.م،   ،

 م. 2006ه  /  1427
الكبري ▪ احملقالعلل  القاضي،  طالب  أبو  ترتيب:  عيسى،  بن  حممد  الرتمذي،  ق:  ، 

ط  وغريه،  السامرائي,  العربية،  1صبحي  النهضة  مكتبة  الكتب,  عامل  بريوت،   ،
 ه . 1409

قطين، احملقق: حمفوظ الرمحن ، علي بن عمر الدار العلل الواردة يف األحاديث النبوية ▪
[:  15-12[، ومن]11-1ه ، ] جملد    1405، الرايض، دار طيبة،  1السلفي، ط

 ه . 1427اجلوزي، ، الدمام، دار ابن 1حممد الدابسي، ط
الرجال ▪ ومعرفة  عباس, طالعلل  احملقق: وصي هللا  بن حنبل,  بن حممد  أمحد   ,2  ،

 ه.1422الرايض، دار اخلاين, 
عبد،  العلل ▪ بن  األعظمي،    علي  احملقق: حممد مصطفى  املديين،  بريوت،2طهللا   ،  

 م. 1980املكتب اإلسالمي، 
املغيث ▪ احملقق: فتح  الرمحن,  عبد  بن  حممد  السخاوي،  ط  ,  علي,  ،  1علي حسني 

 ه. 1424مصر، مكتبة السنة،  
مكتبة التوحيد،    ، القاهرة،1طنعيم بن محاد املروزي، احملقق: مسري الزهريي،  الفنت،   ▪

 ه . 1412
, ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد هللا، د.ط، د.م، مكتبة  فتوح مصر واملغرب  ▪

 ه . 415الثقافة الدينية, 
بن حممالفوائد،   ▪ متام  السلفيد،  الرازي,  اجمليد  عبد    رايض،ال  , 1. طاحملقق: محدي 

 ه. 1412، مكتبة الرشد
عوامة، طالكاشف ▪ احملقق: حممد  أمحد،  بن  الذهيب، حممد  دار  1،  القبلة،  ، جدة، 
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 م.  1992ه  /  1413
عبد   ، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، احملقق: عادل أمحدالكامل يف ضعفاء الرجال ▪

 ه . 1418لكتب العلمية، ، بريوت، ا1املوجود، وآخرون، ط
، بريوت، دار  1, الدواليب، حممد بن أمحد, احملقق: نظر الفاراييب, طالكىن واألساء ▪

 ه. 1421ابن حزم، 
امليزان ▪ ابن حجر،،  لسان  علي  بن  غدة،    أمحد  أبو  الفتاح  عبد  دار  ،  1طاحملقق: 

 . م2002البشائر اإلسالمية، 
حممد بن حبان الُبسيت، احملقق: حممود  ،  من احملدثني والضعفاء واملرتوكني  اجملروحني ▪

 ه . 1396دار الوعي،  ، حلب،1طإبراهيم زايد، 
الزوائد ▪ بكرجممع  أيب  بن  ااهليثمي  ، علي  احملقق: حسام  القدسي،  ،  ،  (د.ط)لدين 

 ه .1414القاهرة، مكتبة القدسي،  
  : مصطفى الشليب،احملققحممد بن جعفر اخلرائطي،  مساوئ األخالق ومذمومها،   ▪

   .ه1413مكتبة السوادي،  ة،، جد1ط
عوانة،   ▪ أيب  اإلسفراييين،مستخرج  إسحاق  بن  عارف    احملقق:  يعقوب  بن  أمين 

 . ه1419دار املعرفة،  ، بريوت،1ط الدمشقي،
، بريوت،  1, احلاكم، حممد بن عبد هللا, احملقق: مصطفى عبد القادر, طاملستدرك ▪

 ه. 1411الكتب العلمية، 
يعلى ▪ أيب  املو مسند  يعلى  أبو  ط,  سليم  حسني  احملقق:  علي,  بن  أمحد  ، 1صلي، 

 ه.1404دمشق، دار املأمون للرتاث، 
، املدينة، 1ن، وغريه, ط، البزّار، أمحد بن عمرو, احملقق: د. حمفوظ الرمحمسند البزار ▪

 م. 2009مكتبة العلوم واحلكم 
الزبريمسند احلميدي،   ▪   ، دمشق، 1ط: حسن سليم،  احملققاحلميدي،    عبد هللا بن 

 . م1996لسقا، دار ا
، القاهرة، مؤسسة  1, الروايين، حممد بن هارون, احملقق: أمين علي, طمسند الروايين ▪

 ه.1416قرطبة، 
إرشاد احلق  سحاق النيسابوري، املعروف ابلس ر اج، احملقق:  حممد بن إمسند السَّرَّاج،   ▪
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 ه.1423، )د.ط(، ابكستان، إدارة العلوم األثرية، األثري 
  ، بريوت، 1، طليمان بن أمحد الطرباين، احملقق: محدي السلفيسمسند الشاميني،   ▪

 . ه  1405مؤسسة الرسالة، 
، بريوت، 1، وغريه, ط، أمحد بن حممد بن حنبل, احملقق: شعيب األرنؤوطاملسند ▪

 ه . 1421مؤسسة الرسالة, 
ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد, احملقق: كمال احلوت, طاملصنف ▪ الرايض،  1،   ،

 ه. 1409، مكتبة الرشد
األعظمي،  املصنف،   ▪ الرمحن  حبيب  احملقق:  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  ،  2طعبد 

   .ه1403املكتب اإلسالمي، بريوت، 
بن حجر، احملقق: جمموعة  ا، أمحد بن علي  ةنيائد املسانيد الثمابزو املطالب العالية   ▪

 . ه 1419دار العاصمة،  ،1ط من الباحثني،
األعرايب،   ▪ ابن  بمعجم  سعيد  البصري أبو  حممد  بن  أمحد  األعرايب  احملققن  عبد   : ، 

 . ه  1418دار ابن اجلوزي، ، السعودية، 1طاحملسن احلسيين، 
, احملقق: طارق عوض هللا وآخر, د.ط،  طرباينال  , سليمان بن أمحداملعجم األوسط ▪

 القاهرة، دار احلرمني، د.ت. 
الصحابة ▪ امعجم  صالح  احملقق:  قانع,  بن  الباقي  عبد  قانع،  ابن  ط,  ،  1ملصرايت، 

 ه.1418املدينة، مكتبة الغرابء، 
والعشرين(، ▪ احلادي  اجمللد  من  )قطعة  للطرباين،  الكبري  أمحد  املعجم  بن    سليمان 

خالد  احمل  ،الطرباين ود.  احلميد،  سعد  د.  إبشراف:  الباحثني،  من  فريق  قق: 
 ه.  1427، 1اجلريسي، ط

، القاهرة،  2دي السلفي, ط, الطرباين، سليمان بن أمحد, احملقق: محاملعجم الكبري ▪
 مكتبة ابن تيمية، د.ت.

املقرئ،   ▪ ًلبن  إبراهيماملعجم  بن  املقر   ،حممد  اببن  احملققاملشهور  بن  ئ،  عادل   :
   .ه1419مكتبة الرشد، الرايض، ، 1طسعد، 

الثقات ▪ هللامعرفة  عبد  بن  أمحد  طالعجلي  ،  البستوي،  العليم  عبد  احملقق:   ،1  ،
 ه . 1405املدينة، مكتبة الدار، 
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،  1طأمحد بن احلسني البيهقي، احملقق: عبد املعطي قلعجي،  معرفة السنن واآلاثر،   ▪
   .ه1412، وتبري  -دار قتيبة و جامعة الدراسات اإلسالمية، ابكستان، 

، 1، احملقق: عادل العزازي, طاألصبهاين  أمحد بن عبد هللا  , أبو نعيممعرفة الصحابة ▪
 ه . 1419 الرايض، دار الوطن،

، بريوت،  2، احملقق: أكرم العمري، طالفسوي   ، يعقوب بن سفيانالتاريخاملعرفة و  ▪
 ه . 1401مؤسسة الرسالة، 

األسفار ▪ األسفار يف  من األخبار،ختريج  يف    ،املغين عن محل  زين    ما يف اإلحياء 
   . ه 1426دار ابن حزم، ، بريوت، 1طالدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، 

 .نور الدين عرت أ.د.أمحد الذهيب، احملقق: حممد بن  املغين يف الضعفاء، ▪
، أمحد بن فارس بن زكراي، احملقق: عبدالسالم هارون، د.ط، بريوت، مقاييس اللغة ▪

 ه. 1420دار اجليل، 
، احملقق: نور الدين عرت،  ابن الصالح  ، عثمان بن عبد الرمحنمقدمة ابن الصالح ▪

 ه . 1406، سوراي، دار الفكر، (د.ط)
الداملنتظم،   ▪ اجلوزي مجال  علي  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  حممد،  ين  عبد    احملقق: 

 ه.1412، بريوت، دار الكتب العلمية،  1ط وغريه،  القادر عطا،
ااملنتقى   ▪ السنن  علي  ملسندةمن  بن  هللا  عبد  هللا  ا،  عبد  احملقق:  اجلارود،  بن 

 . ه 1408مؤسسة الكتاب الثقافية، ، بريوت، 1ط البارودي،
حجر   ▪ ابن  احلافظ  خالل كتاب منهج  من  تطبيقية(  )دراسة  األسانيد  حتسني  يف 

الباري"،   الدين، فتح  أصول  )ماجستري(، كلية  علمي  دلول، حبث  فتحي  سامح 
 م. 2008ه/ 1429، يف غزة، اجلامعة اإلسالمية

الكبري، ▪ السنن  اختصار  يف  الذهيب،    املهذب  اختصره:  البيهقي،  احلسني  بن  أمحد 
العلم للبحث  املشكاة  دار  إبراهيم،احملقق:  بن  ايسر  متيم  أيب  إبشراف:  ، 1ط  ي، 

 . ه 1422دار الوطن، الرايض، 
الرجال ▪ نقد  يف  اًلعتدال  أمحدميزان  بن  حممد  عليالذهيب  ،  احملقق:  البجاوي،    ، 

 ه . 1382، بريوت، دار املعرفة،  1ط
النظر ▪ األثر  نزهة  أهل  مصطلح  يف  الفكر  خنبة  توضيح  علي  يف  بن  أمحد  بن  ا، 
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 ه . 1422مطبعة سفري ابلرايض، ، الرايض، 1طهللا الرحيلي، حجر، احملقق: عبد 

عبد  جنم    .عبد هللا بن حممد املعروف اببن أيب الدنيا، احملقق: دالنفقة على العيال،   ▪
 . ه1410دار ابن القيم،  ، الدمام،1ط الرمحن خلف،

الصالح،   ▪ ابن  مقدمة  على  ربيع  النكت  د.  احملقق:  حجر،  ابن  علي  بن  أمحد 
 ه. 1404، السعودية، اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 1املدخلي، ط

ة  ، الرايض، مكتب2إبراهيم بن حممد ابن مفلح احلنبلي، ط النكت والفوائد السنية،   ▪
   ه.1404املعارف، 

 
 *** 
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▪ Absorption in the knowledge of friends, Ibn Abd al-Barr, Yusef ibn 

Abdullah, Investigator: Ali al-Bijawi, t round, Beirut, Dar al-Jeel, 141H. 

▪ Achievement  Collective, Al-Alai, Khalil Bin Kikeldi, Investigator Hamdi 

Abdul Majeed Al-Salafi, d Edition, Beirut, The World of Books 1407 AH. 

▪ Al Hakim’s Questions to by Al-Darqutni, Ali bin Omar al-Daraqutni, the 
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Knowledge Library, 1404 AH. 

▪ Al-Badr Al-Munir in the graduation of hadiths and monuments located in 
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Quran and Islamic Sciences. 

▪ Al-Du’afa’ Al-Kabeer, Muhammad Bin Amr Al-Aqili, Investigator: Abd Al-

Moati Qalaji, t Edition Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 1404 AH. 

▪ Al-Fitn (Temptations), Naim bin Hammad Al-Marwazi, Investigator: Samir 

Al-Zuhairi, t Edition, Cairo, Al-Tawheed Library, 1412 AH . 

▪ Al-Hafiz Ibn Hajar's approach to improving the chain of transmission 

(applied study) through the book of Fateh Al-Bari, Sameh Fathi Dalloul, a 

scientific research MA, Faculty of Fundamentals of Religion, the Islamic 

University in Gaza 1429 AH . 

▪ Al-Jawaher and Al-Durar in the translation of Sheikh Al-Islam Ibn Hajar, 

Muhammad Ibn Abdul-Rahman Al-Sakhawi, Investigator Ibrahim Bagus, t 

Edition Beirut, Dar Bin Hazm, 1419 AH. 

▪ Al-Kashef, Al-Thahabi, Muhammad bin Ahmed, Investigator: Muhammad 

Awama, t round, Jeddah, Dar Al-Qibla, 1413 AH / 199D. 

▪ Al-Misnad, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Investigator: Shoaib al-

Arnout, and others, t edition, Beirut, Al-Risala Foundation, 1421 AH.  

▪ Al-Mughni fi Al-Da'afa ', Muhammad bin Ahmad Al-Dhahabi, investigator: 

Prof. Dr. Nour Al-Din Ater . 

▪ Al-Mughni on Carrying the Books in the travels, in Posting the Living News 

of, Zain Al-Din Abd al-Rahim ibn Al-Hussein Al-Iraqi, t edition, Beirut Dar 

Ibn Hazm 1426   .  

▪ Al-Muhadhdhab in Abbreviation of Al-Sunan Al-Kabeer, Ahmad bin Al-

Hussein Al-Bayhaqi, abbreviated by Al-Dhahabi, the investigator, Dar Al-

Mishkah for Scientific Research, under the supervision of Abu Tamim 

Yasser bin Ibrahim, t Edition, Riyadh Dar Al-Watan 1422 AH. 

▪ Al-Muntaqa from Al-Sunan Al-Musnada, Abdullah Bin Ali Ibn Al-Jaroud, 

Investigator Abdullah Al-Baroudi, t Edition, Beirut Cultural Book 

Foundation, 1408 AH 
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▪ Al-Muntazim, Jamal al-Din Abu al-Faraj, Abd al-Rahman bin Ali al-Jawzi, 

Investigator: Muhammad Abd al-Qadir Atta, and others, t Edition, Beirut, 

Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1412 AH. 

▪ Al-Mustadrak, Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah, Detective: Mustafa 

Abdel-Qader, t edition, Beirut, Scientific Books, 1411 AH. 

▪ Al-Sunan Al-Kubra, Al-Bayhaqi, Ahmed bin Al-Hussein, Investigator: 

Muhammad Abdul Qadir Atta, d edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 

1424 AH. 

▪ Al-Sunan Al-Kubra, Al-Nasa’i, Ahmed bin Shuaib, Investigator: Hassan 

Abdel-Moneim Shalaby, t Round, Beirut, Al-Resala Foundation 1421 AH 

▪ Al-Sunan Al-Saghir, Ahmad bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, Investigator: 

Abdul-Moati Amin Qalaji, t Edition, Pakistan, University of Islamic Studies, 

1410 A.H . 

▪ Al-Thiqat, Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban Al-Busti, t round, India, 

Ottoman Encyclopedia, 1393 – 1973. 

▪ Al-Zawaad Complex, Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr, Investigator: Hussam 

Al-Din Al-Qudsi I, Cairo, Al-Qudsi Library, 1414 AH. 

▪ Amali Al-Mahamili (Ibn Al-Salt novel), Al-Mahamili, Al-Hussein Bin 

Ismail, Investigator: Hamdi Al-Salfi, t round, D.M., Dar Al-Nawader. 

▪ Amali Ibn Beshran (Part One), Ibn Beshran, Abdul Malik bin Muhammad, 

Investigator: Adel bin Youssef Al-Azazi, t round, Riyadh, Dar Al-Watan. 

▪ Amusing using the forty disparate audiences, Ahmed bin Ali bin Hajar, 

investigator Muhammad Hassan al-Shafi’i, t Edition, Beirut, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya, 1418 AH. 

▪ Benefits, Al-Razi, Tamam bin Muhammad, Investigator: Hamdi Abdul-

Majeed Al-Aslfi, t edition, Riyadh, Al-Rashed Library, 1412 AH. 

▪ Closing commentary on Sahih al-Bukhari, Ahmed bin Ali bin Hajar, 

investigator dr. Saeed Al-Qazqi, t Edition Beirut, Islamic Office, 1405. 

▪ Completion of the refinement of perfection, Al-Bukajri, Mghalatay bin 

Qaleej, Investigator: Adel bin Muhammad, and others, t edition, Cairo, Al-

Faruq Al-Haditha, 2001. 

▪ Demonstrating Sunan Ibn Majah (Informing his Sunnah, may God bless him 

and grant him peace), Maghalatai bin Qilij al-Bakri, the investigator: Kamil 

Owaida, t ed., Saudi Arabia, Nizar Al-Baz Library, 1419 AH. 

▪ Dictionary of Companions, Ibn Qana, Abdul Baqi bin Qana, Investigator: 

Salah Al-Misrati, t Round, Al-Madinah, Al-Ghurabaa Library, 1418 AH. 

▪ Encouragement to the Virtues of actions, Bin Shaheen, Omar Bin Ahmed, 

Detective Muhammad Hassan Ismail, First Edition, Lebanon, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya, 2004. 

▪ Evidence of Prophethood, Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Hussein, t round, 

Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 1405 AH. 

▪ Explanation of the antiquities problem, Al-Tahawi, Ahmed bin Muhammad, 

the investigator Shoaib Al-Arnaout, t edition, Al-Resala Foundation, 1415. 
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▪ Explanation of the meanings of archeology, Al-Tahawi, Ahmed bin 

Muhammad, the investigator: Muhammad Zahri, and another, i 1, d., The 

world of books, 1414 AH.  

▪ Extract of Abi Awanah, Yaqoub bin Ishaq Al-Asfrayini, investigator: 

Ayman bin Aref Al-Dimashqi, t Edition, Beirut, Dar Al Maarifa 1419 AH . 

▪ Fath al-Magith, al-Sakhawi, Muhammad ibn Abd al-Rahman, investigator: 

Ali Hussein Ali, t round, Egypt, Sunna Library, 1424 AH. 

▪ Good Hadith for itself and others, a critical extrapolation study, Professor 

Dr. Khaled Al-Drees, First Edition Adwaa Al-Salaf, 1426 AH 

▪ History of Baghdad, al-Khatib al-Baghdadi, Ahmed bin Ali, investigator: Dr. 

Bashar Awwad, t round, Beirut, Islamic Dar Al Gharb, 1422 . 

▪ History of Ibn Mu'in (Al-Douri's novel), Ibn Mu'in, Yahya bin Mu'in Al-

Baghdadi, Investigator: Dr. Ahmad Muhammad Nur Saif, t round, Mecca, 

Center for Scientific Research and Revival of Islamic Heritage,1399 AH  . 

▪ History of Ibn Mu'in (Ibn Muharz's novel), Ibn Mu`in, Yahya bin Mu'in al-

Baghdadi, Investigator: Muhammad Kamil al-Qassar, t round, Damascus, 

Arabic Language Academy, 1405 AH. 

▪ History of Ibn Mu'in (novel by Uthman al-Darimi), Ibn Mu`in, Yahya bin 

Mu`in al-Baghdadi, Investigator: Dr. Ahmed Muhammad Nur Saif, d. I, 

Damascus, Dar Al-Mamoun Heritage. 

▪ History of Ibn Yunus Al-Masry, Al-Sadafi, Abdulrahman bin Ahmed, First 

Edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyya, 1421 AH. 

▪ History of Islam, Muhammad bin Ahmed Al-Dhahabi, Investigator: Dr. 

Bashar Awad Maarouf, Dar Al-Gharb Al-Islami, t Fl. 2003. 

▪ Ibin Al-A’rabi Lexicon, Abu Saeed bin Al-Arabi, Ahmed bin Muhammad 

Al-Basri, Investigator: Abdul-Mohsen Al-Husseini, First Edition, Saudi 

Arabia, Dar Bin Al-Jawzi, 1418 AH 

▪ Ibn al-Junaid's questions by Abu Zakaria Yahya bin Mu’in, Abu Zakaria 

Yahya bin Mu’in, investigator: Ahmad Muhammad Nur Saif, t Edition, 

Medina, Aldar Library, 1408 AH. 

▪ Illnesses and knowledge of men, Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, the 

investigator: the guardian of God bin Muhammad Abbas, d edition , Riyadh, 

Dar Al-Hani, 1422. 

▪ In order to search for the appendages of Musnad Al-Harith, Ibn Abi Osama, 

Al-Harith bin Muhammad Al-Baghdadi, The Chooser: Abu Al-Hassan Nour 

Al-Din Al-Haythami, Investigator: Dr. Hussein Ahmad Al-Bakri, t round, 

Al-Madina, Sunna Service Center, 1413 AH. 

▪ Introduction Ibn al-Salah, Ibn al-Salah, Othman bin Abd al-Rahman, 

Detective: Nur al-Din Itar, Dr. I, Syria, Dar al-Fikr, 1406 AH. 

▪ Irwaa Al-Ghaleel in Collecting Hadiths of Manar Al-Sabil, Muhammad 

Nasir al-Din Al-Albani, The Islamic Office, Beirut, d Edition1405.H 

▪ Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur’an, Tafsir al-Tabari, Muhammad ibn Jarir al-

Tabari, investigator Ahmad Shaker, t Edition Beirut, The Resala Foundation, 

1420 AH . 
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▪ Jokes on the introduction of Ibn Al-Salah, Ahmed bin Ali Ibn Hajar, 

investigator: Dr. Rabih Al-Madkhali, t Edition, Saudi Arabia, the Islamic 

University of Madinah, 1404 AH. 

▪ Jurisprudence on children, Abdullah bin Muhammad, known as Ibn Abi Al-

Dunya, investigator Dr. Najm Abdul Rahman Khalaf, t Edition, Dammam 

Dar Ibn Al-Qayyim 1410 AH . 

▪ Knowledge and history, Al-Faswi, Yaqoub bin Sufyan, Investigator: Akram 

Al-Omari, d edition , Beirut, Al-Risala Foundation, 1401 AH. 

▪ Knowledge of Sunnahs and Heritage, Ahmad Ibn Al-Hussein Al-Bayhaqi, 

Investigator: Abdul-Moati Qalaji, t Edition, Pakistan University of Islamic 

Studies and Dar Qutayba, Beirut and others 1412 AH . 

▪ Knowledge of the Companions, Abu Naim Al-Asbhani, Ahmed bin 

Abdullah, Investigator: Adel Al-Azazi, t Round, Riyadh, Dar Al-Watan. 

▪ Knowledge of trustworthy, Al-Ajili, Ahmed bin Abdullah, Investigator: 

Abdel-Alim Al-Bastawi, t edition, Al-Madinah, Al-Dar Library, 1405 AH. 

▪ Language standards, Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria, Investigator: 

Abd al-Salam Haroun, d. I, Beirut, Dar al-Jeel, 1420. 

▪ Lesser Sunnah, AL Nasaie, Ahmad bin Shuaib, Investigator: Abd al-Fattah 

Abu Ghadah, d edition , Aleppo, Islamic Publications Office, 1406 AH. 

▪ Levels of Faith, Al-Bayhaqi, Ahmed bin Al-Hussein, Investigator: Dr. Abdul 

Ali Abdul Hamid, t Round, Riyadh, Al-Rushd Library, 1423 AH. 

▪ Lisan Al-Mizan, Ahmad Bin Ali Ibn Hajar, Investigator: Abd Al-Fattah Abu 

Ghadda, t Edition, Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah, 2002 AD . 

▪ Looking for an Elite of Thought in the Term "People of the Trail", Ahmed 

bin Ali Ibn Hajar, the investigator, Abdullah Al-Rahili, t edition, Riyadh, 

Safir Press, Riyadh, 1422 AH. 

▪ Mentioning the names of those who spoke about it while he was 

authenticated, Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi, the investigator: 

Muhammad Shakur al-Hajji and others, t Edition Jordan, Al-Manar Library, 

1406 AH. 

▪ Musnad Abi Dawood Al-Tialsi, Al-Tialsi, Suleiman Bin Dawood, 

Investigator: Dr. Muhammad Al-Turki, t round, Egypt, Dar Hajar, 1419 . 

▪ Musnad Abu Ya`la, Abu Ya`la al-Mawsali, Ahmad bin Ali, Investigator: 

Husayn Salim, t Round, Damascus, Dar Al-Mamoun Heritage,(1404) 

▪ Musnad Al-Bazar, Al-Bar, Ahmed bin Amr, Investigator: Dr. Mahfouz Al-

Rahman, and others, t round, Madinah, Science and Governance Library 

2009. 

▪ Musnad Al-Hamidi, Abdullah bin Al-Zubair Al-Hamidi, Investigator : 

Hassan Salim, t Edition, Dar Al-Saqa, 1996 AD . 

▪ Musnad al-Ruwayani, al-Ruwayani, Muhammad ibn Harun, investigator: 

Ayman Ali, t round, Cairo, Qurtoba Foundation, 1416 AH. 

▪ Musnad Al-Seraj, Muhammad bin Ishaq Al-Nisaburi, known as al-Seraj, 

investigator: Irshad al-Haq archaeological , Pakistan, Department of 

Archaeological Sciences 1423 AH. 
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▪ Musnad al-Shamiyyin, Suleiman bin Ahmed al-Tabarani, investigator: 

Hamdi al-Salafi, t Edition, Beirut, Al-Risala Foundation 1405 AH 

▪ Musnad of Ishaq bin Rahwayh, Ibn Rahweh, Isaac bin Ibrahim, Investigator: 

Dr. Abdul-Ghafour Al-Balushi, t round, Al-Madinah, Al-Iman Library, 1412 

AH. 

▪ Ones and Muthanna, Ibn Abi Asim, Ahmed bin Amr, Investigator: Dr. In the 

name of Al-Jawabrah, t round, Riyadh, Dar Al-Raya, 1411 A.H. 

▪ Questions of Abu Ubaid Al-Ajri Abi Dawood Al-Sijistani, Author: Sulaiman 

bin Al-Ash'ath Al-Sijistani, Investigator: Muhammad Ali Qasim, First 

Edition, Saudi Arabia, The Islamic University of Madinah, 1403 AH. 

▪ Questions of Hamzah Al-Sahmi to Al-Darqutni, Hamza bin Yusef Al-Sahmi, 

investigator: Dr. Muwaffaq bin Abdullah bin Abdul Qadir, t Edition, Riyadh, 

Knowledge Library, 1404 AH 

▪ Questions of Muhammad bin Othman bin Abi Shaybah, Ali bin al-Madini, 

son of al-Madini, Ali bin Abdullah, the investigator: Mowaffaq Abdullah 

Abdul Qadir, t round, Riyadh, Al-Maaref Library. 

▪ Refinement of perfection in the names of men, Al-Marri, Youssef bin Abdul 

Rahman, Investigator: Dr. Bashar Awwad, t round, Beirut, Al-Resala 

Foundation, 1400.  

▪ Refining discipline, Ibn Hajar, Ahmed bin Ali, t round, India, the regular 

knowledge circle, 1326 AH. 

▪ Riyadh Al-Salihin, Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi, Investigator: Shuaib Al-

Arna`out, d Edition, Beirut, Al-Risala Foundation, 1419 AH. 

▪ Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Investigator: 

Muhammad Zuhair Al-Nasser, t round, Dr., Tawk Al-Najat House, 1422. 

▪ Sahih Ibn Hibban, Ibn Hibban, Muhammad Ibn Hibban Al-Busti, 

Investigator: Shoaib Al-Arnaout, d edition , Beirut, Al-Risala, 1414 AH. 

▪ Sahih ibn Khuzaymah, Ibn Khuzaymah, Muhammad ibn Ishaq, Investigator: 

Dr. Muhammad Mustafa Al-Adhami, d. I, Beirut, Islamic Office 

▪ Sahih Muslim, al-Nisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, investigator: Muhammad 

Fouad Abd al-Baqi, d. I, Beirut, Revival of Arab Heritage, d. 

▪ Sahih Sunan Abi Dawood, Sahih Sunan Abi Dawood (masterpiece), 

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, First Edition, Kuwait, Gheras 

Foundation for Publishing and Distribution, 1423 AH. 

▪ Sharia)Islamic Law), Muhammad bin Al-Hussein Al-Ajuri, the investigator: 

Dr. Abdullah bin Omar Al-Damaiji, d edition, Riyadh, Darar Al-Watan, 

1420 AH. 

▪ Statement of delusion and delusion in the Book of Rulings, Ali bin 

Muhammad Al-Fassi, Abu Al-Hassan Ibn Al-Qattan, Investigator: Dr. Al-

Hussein Ait Saeed, Dar Taiba, Riyadh, t round, 1418 AH. 

▪ Summarizing Al-Habeer, Ibn Hajar, Ahmed bin Ali, Investigator: Hassan bin 

Abbas bin Qutb, t edition, Egypt, Qurtuba Foundation, 1416 AH. 

▪ Summary of judgments in the Missions of Sunnah and the Rules of Islam, 

Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi, the investigator, Hussein Ismail Al-Jamal, 

First Edition, Beirut, Al-Risala Foundation, 1418 AH 
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▪ Sunan Abi Dawood, Abu Dawood, Suleiman bin Al Ashath, Investigator: 

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, d. I, Beirut, Modern Library, No date. 

▪ Sunan Al-Darqutni, Al-Darqutni, Ali Bin Omar, Investigator: Shoaib Al-

Arnaout, and others, t edition, Beirut, Al-Risala Foundation, 1424 AH  

▪ Sunan Al-Drami, Abdullah bin Abdul-Rahman Al-Drami, Investigator: 

Hussein Salim, First Edition, Saudi Arabia, Dar Al-Mughni, 1412 AH. 

▪ Sunan al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa, investigator: Ahmed 

Muhammad Shaker, d edition , Egypt, Mustafa al-Babi Library, 1395. 

▪ Sunan Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, the investigator: 

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Revival of Arabic Books. 

▪ Sunni jokes and benefits, Ibrahim bin Muhammad Ibn Muflih al-Hanbali, d 

Edition, Riyadh Knowledge Library 1404 AH. 

▪ Tabaqat Al-Huffadh, Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, First Edition, 

Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1403 AH. 

▪ Tahdheeb Al-Sunan, Muhammad bin Abi Bakr bin Al-Qayyim Al-Jawzia, 

Investigator Dr. Ismail bin Ghazi Marhaba, t Edition, Riyadh, Knowledge 

Library, 1428 AH . 

▪ The ailments mentioned in the hadiths of the Prophet, Al-Darqutni, Ali bin 

Omar, the investigator: Mahfouz Al-Rahman Al-Salafi, t round, Riyadh, Dar 

Taibah, 1405 AH, (from volume 11-1), and from ]Muhammad -12]: 

Muhammad Al-Dabbasi, t round, Dammam, Ibn Al-Jawzi House, 1427. 

▪ The approximation of refinement, Ibn Hajar, Ahmed bin Ali, the 

investigator: Muhammad Awamah, t round, Syria, Dar Al-Rasheed, 1406. 

▪ The balance of moderation in the criticism of men, Al-Dhahabi, Muhammad 

bin Ahmed, the investigator: Ali al-Bajawi, t round, Beirut, Dar al-Maarefah 

1382 AH.  

▪ The big ills, al-Tirmidhi, Muhammad ibn Issa, arranged by: Abu Talib al-

Qadi, investigator: Subhi al-Samarrai, and others, t edition, Beirut, World of 

Books, Arab Renaissance Library, 1409 AH. 

▪ The Bright Light of the Ninth Century People, Muhammad bin Abdul 

Rahman Al-Sakhawi, Beirut, Publications of the Library of Life House, 

undated . 

▪ The Compiler, Abd Al-Razzaq bin Hammam Al-San'ani, investigator: Habib 

al-Rahman al-Azhami, d Edition, Beirut Islamic Office, 1403 AH. 

▪ The compiler, Ibn Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad, the investigator: 

Kamal al-Hout, t round, Riyadh, Al-Rushd Library, 1409 AH. 

▪ The complete in the weak men, Abu Ahmed bin Adi Al-Jarjani, the 

investigator: Adel Ahmed Abdel-Mawjoud, and others, i 1, Beirut, scientific 

books, 1418 AH. 

▪ The conduct of the flags of the nobles, the golden, Muhammad bin Ahmed, 

the investigation under the supervision of: Shoaib Al-Arnaout, d round, d., 

Al-Risala Foundation,140H. 

▪ The conquests of Egypt and Morocco, Ibn Abd al-Hakam, Abd al-Rahman 

Ibn Abd Allah, d. I, D., and the Religious Culture Library, 415 AH. 
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▪ The defects and blame of morals, Muhammad bin Jaafar al-Kharati, 

investigator: Mustafa al-Shalabi, t Edition Jeddah, Al-Sawadi Library, 1413 

AH. 

▪ The definition of the people of sanctification in the ranks of those described 

as fraud, Ibn Hajar, Ahmed bin Ali, the investigator: d. Asem Al-Qaryouti t 

round, Jordan, Al-Manar Library, 1403 A.H. 

▪ The dictionary by Ibn Al-Muqira, Muhammad bin Ibrahim, known as Ibn 

Al-Muqri, the investigator: Adel bin Saad, t floor, Riyadh, Al-Rashed 

Library, 1419 AH 

▪ The Diwan of the Weak, Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed, the 

Investigator, Hammad bin Muhammad Al-Ansari, d Edition, Makkah, Al-

Nahda Library. 

▪ The Good Hadith of Al-Hafiz Bin Hajar in his book Fath Al-Bari, by 

researcher Faisal Basem Faisal Al-Jawabrah, a PhD thesis in the Faculty of 

Sharia, Yarmouk University, Jordan 1426 AH. 

▪ The Grand History - History of Ibn Abi Khithimah - Second Travel, Ibn Abi 

Khithimah, Ahmed bin Zuhair, Investigator: Salah bin Fathi Hilal, t edition, 

Cairo, Modern Farouk, 1427 AH 

▪ The Grand History, al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, d. I, Haiderabad, 

Ottoman Encyclopedia. 

▪ The Grand Lexicon Al-Tabarani (a piece of the twenty-first volume), 

Suleiman bin Ahmed al-Tabarani, the investigator, a team of researchers 

under the supervision of Dr. Saeed Al-Hamid, and Dr. Khaled Al-Jeraisy, t 

Edition, 1427 AH . 

▪ The great lexicon, Tabarani, Suleiman bin Ahmed, the investigator: Hamdi 

al-Salafi, d edition , Cairo, Ibn Taymiyyah Library, d.  

▪ The Greater Classes, Ibn Saad, Muhammad bin Saad bin Muna`, 

investigator: Muhammad Abd al-Qadir Atta, t edition, Beirut, Scientific 

Books, 1410 AH. 

▪ The Hadiths, Ibn Abi Hatim, Abd al-Rahman bin Muhammad al-Razi, 

Investigator: a group of researchers under the supervision of: Dr. Saad Al-

Hamid, and d. Khaled Al-Jeraisy, t Fl., D., Al-Humaidhi Printing Press, 

1427 AH / 200D. 

▪ The High Claims of the eight Masanid Supplements, Ahmed bin Ali Ibn 

Hajar, the investigator, a group of researchers, t Edition, Dar Al-Asimah 

1419 AH . 

▪ The History of Isfahan, Abu Naim Al-Isfahani, Ahmed bin Abdullah, 

Detective Sayed Kesraoui, t Edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1410 

AH. 

▪ The Ills, Ali bin Abdullah Al-Madini, the investigator, Muhammad Mustafa 

Al-Azhami, d Edition, Beirut, The Islamic Office, 1980 AD . 

▪ The major classes, Muhammad bin Saad bin Munea, the investigator, Ihsan 

Abbas, t edition, Beirut, Dar Sadir, 1968 AD . 

▪ The Middle Dictionary, Al-Tabarani, Suleiman bin Ahmed, the investigator: 

Tariq Awadallah and another, Dr. I, Cairo, Dar Al-Haramain, Dr. 
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▪ The Ornament of the Awliya and the Classes of the Purified, Abu Naim Al-

Asbhani, Ahmed bin Abdullah, D, I, Egypt, Al-Saada, 1394 AH. 

▪ The parties of the oddities and individuals of al-Darqutni, Muhammad bin 

Taher al-Maqdisi (ibn al-Qaysarani), the investigator Mahmoud Muhammad 

Nassar and others, First Edition, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1419 . 

▪ The surnames and names, Al-Dulabi, Muhammad bin Ahmed, the 

investigator: Nazar Al-Faryabi, t round, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1921. 

▪ The Weak and the Abandoned, Al Nisa’e, Ahmad Bin Shuaib, the 

Investigator: Mahmoud Ibrahim, t Round, Aleppo, Dar Al Awaa, 1396.  

▪ The weak, Abu Zarah, investigator: Saadi bin Mahdi Al-Hashemi, Saudi 

Arabia, Deanship of Scientific Research at the Islamic University of 

Madinah, 1402 AH 

▪ The wounded, among the modern, weak and neglected, Muhammad bin 

Habban Al-Basti, investigator: Mahmoud Ibrahim Zayed, t Edition, Aleppo 

House of Consciousness, 1396 AH. 

▪ Tuhfat al-Labib, including al-Hafiz ibn Hajar from among the narrators 

speaking about other than al-Taqirb, Nur al-Din bin Ali al-Wasabi, t ed., 

Egypt, Bin Abbas Library 1431 AH. 

▪ Tuhfat al-Talib with knowledge of the hadiths of Mukhtasar bin al-Hajib, 

Ismail bin Omar bin Kathir, ed. 2 bin Hazm, 1416 AH. 

▪ Weak and False Series of Hadiths and Their Bad Impact on the Ummah, 

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, t Edition, Riyadh, Knowledge Library, 

1412 AH 

▪ Wound and Modification, Ibn Abi Hatim, Abd al-Rahman bin Muhammad 

al-Razi, t round, Haiderabad, Ottoman Encyclopedia, Beirut, House of Arab 

Heritage Revival, 1371 AH / 195D. 

 

 

*** 



 

 

 

 

 

 

 

 
َصال( لِّإلَمام أَبي   تَاب )األْقَسام والخِّ ن كِّ مة األصوليَّة مِّ المقد ِّ

ل من القَرن   بكٍر أحمَد ْبن ُعمر الخفَّاف المتوفَّى في الن ِّصف األوَّ

جري رحمهُ هللاُ تَعَالى دراَسة وتحقِّيق  ابع الهِّ  الرَّ
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   أم القرىجامعة 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

َصال( لِّإلَمام أَبي بكٍر أحمَد ْبن ُعمر  تَاب )األْقَسام والخِّ ن كِّ مة األصوليَّة مِّ المقد ِّ

جري رحمهُ هللاُ تَعَالى  الخفَّاف المتوفَّى في الن ِّصف   ابع الهِّ ل من القَرن الرَّ األوَّ

 دراَسة وتحقِّيق 
 

 د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

 الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية  –الشريعةقسم 

   أم القرىجامعة 

 

   هـ 1443  /3 /12: تاريخ قبول البحث هـ   1442  /12 /22: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

من كبار الفقهاء، ودواوين العلم، والذين أسهموا    -رمحه هللا- يُ َعدُّ اإلماُم أبو بكر اخلفَّاف  
 .  يف مسرية الفقه الشافعي ِّ

ومن املآثر اليت تَ رََكَها رمحه هللا: كتابه اجلليل )األقسام واخلصال(؛ والذي َوَضَعه على طريقٍة  
تُ ْعََن بتقاسيم املسائل الفقهيَّة، وما يندرج حتت كل مسألة  خاصَّة من التَّأليف يف )الفقه(، واليت  

َصال.   من شعٍب وخِّ
هذا الكتاب مبقد ِّمة أصوليَّة نفيسة، وُخالصة علميَّة    -رمحه هللا -وقد افتتح اإلماُم أبو بكر  

اإلمام   مذهب  على  وقرَّرها  الفقه(،  )أصول  أبواب  ومشهور  مجهور  على  فيها  أتى  دقيقة؛ 
 الشَّافعي.  

  - بعد البحث يف اتريخ هذا العلم، واستشارة أهل االختصاص- َوتُ َعدُّ هذه املقدمة األصولية  
من أقَدم النُّصوص األصوليَّة املكتمَلة اليت َوَصَلت إليَنا، بل يصحُّ أن يُ َقال فيها: إهنا أقدُم نصٍ   

 تكل ِّمني.    أصولٍ  مكتمٍل، وصل إلينا بعد اإلمام الشَّافعي رمحه هللا، يف مدرسة امل
نفاسٍة   فيها من  ما  املقدمة، مع  رأيُت عدَم وجود دراسٍة وحتقيٍق علميَّني على هذه  وملا 
وأقدميٍة: قصدتُّ   مستعيًنا ابهلل   إىل خدمتها ابلد ِّراسة والتَّحقيق؛ حىت تكوَن متًنا أصوليًّا،  

 ومرجًعا علميًّا للباحثني والدَّارسني. 
   

   مة   األصوليَّة   األقَسام   اخلَصال   أبو َبكر   اخلفَّاف.املقد ِّ : الكلمات املفتاحية 
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Abstract : 

AbuBaker Alkhaffaf considers one of the greatest fuqahaa and scantest who 

contribute to Alfeq AlShafeie . 
One of his achievements: is his great book AlAqsaam wa Alkhwsaal), in 

which he writes in his way in (Alfeqah) that takes interest in Almasaail 

ALfeqheyah and what comes under each Masalah. 
Imam AbuBaker begins his book with a masterpiece Moqademah Osoleiah, 

which contains most of Osol Alfeqah's categories, and he writes it in Mathhab 

AlImam Alshafeie. 
After some searching and consultation, I found that This Moqademah is 

considered one of the oldest and most completed Alnosoos AlOsoleiah that come 

to hand after AlImaam AlShfeie. 
When I did not find any study in this Moqadeimah, I decided to serve it by 

researching until it became a scientific source for students and researchers. 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

 املقد ِّمة
َنا ومِّن   هللِّ مِّْن ُشرورِّ أَْنفسِّ إِّنَّ احلْمَد هللِّ؛ حنمُدُه َوَنْستعيُنُه وَنستغفِّرُه، ونعوُذ ابِّ
لَّ َله، َوَمْن ُيْضلِّْل َفال َهادَِّي َله. وَأْشَهُد   َسي َِّئاتِّ أعَمالِّنا؛ َمْن يَ ْهدِّهِّ هللاُ َفال ُمضِّ

 ْبُده ورُسولُه.  َأْن اَل إِّلَه إِّالَّ هللا، َوأشهُد َأنَّ ُمَُمًَّدا عَ 
  أمَّا بعُد:

افعية، والذين أس        هموا يف َمس        رية هذا  ادة الش        َّ فإنَّ من كبار فقهاء الس        َّ
اف رمح  ه هللا؛ ف  إن  َّه من  ب اجلَلي  ل: اإلم  اَم أاََب َبكر أمح  د بن عمر اخلف  َّ امل  ذه  َ
املربزِّين يف هذا املذهب، ويقع يف طبقة متقد ِّمة من أص   حابه؛ يقول ابن امللق ِّن  

ري   804:)ت يخ أبو إس    حا  بعد طبقة ابن س    ُ ه                   ( رمحه هللا: إوذكره الش    َّ
، ويقوُل أيًضا: إورأيُت يف ( 1) ونظرائِّه، يف مجاعة أكثرهم أصَحاب أيب العبَّاسإ
ام( أليب بكر اخلفَّاف   ال واألقس     َ زايدًة   -من قدماء أص     حابنا-كتاب )اخلص     َ

 .( 2) على ذلكإ
كتابَه النَّفيس )األقس              ام واخلص              ال(؛   -رمحه هللا-املباركةِّ  وإنَّ من آاثرِّه 

ة من التَّأليف يف )الفقه(، واليت تُ ْعََن بتقاس   يم  َعه على طريقٍة خاص   َّ والذي َوض   َ
ال، وقد اش  ُتهر   ص  َ املس  ائل الفقهيَّة، وما يندرج حتت كل مس  ألة من ش  عٍب وخِّ

 اإلَمام أبُو َبكر رمحه هلل.  هذا النمط من التَّأليف يف هذه احلقبة اليت عاش فيها
افعي ابلنَّق  ل  ه تلقَّت  ه دواوين الفق  ه الش                َّ مث إنَّ ه  ذا العِّْلَق الفري  َد من نوع  ِّ

 
 (. 31( العقد املذهب )ص1)
 (. 2/160( األشباه والنظائر )2)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

َذت عن  ه، َوَعوَّل َ ت علي  ه:  والتَّوثيق، واإلف  ادةِّ واإلقرار؛ فمن املص               ادر اليت َأخ  َ
، ( 3) (، و)اهل داي ة إىل أوه ام الكف اي ة( 2) ، و)كف اي ة النَّبي ه(( 1) )الش              ر  الكبري(

، و)األش  باه والنظائر ( 5) ، و)النَّجم الوهاج(( 4) و)األش  باه والنظائر البن امللقن(
، ( 9) ، و)مغين احملتاج(( 8) ، و)الغرر البهية(( 7) ، و)أسَن املطالب(( 6) للسيوطي(

، و)حاش ية الش رباملس ي على هناية ( 10) و)حواش ي الش رواع على حتفة احملتاج(
 .( 12) مل على شر  املنه (، و)حاشية اجل( 11) احملتاج(

وقد افتتح اإلماُم أبو بكر   رمحه هللا   هذا الكتاب مبقد ِّمة أصوليَّة نفيسة،  
وُخالصة علميَّة دقيقة؛ أتى فيها على مجهور ومشهور أبواب )أصول الفقه(،  

يف )فاحتة هذا الكتاب(:    - رمحه هللا-وقرَّرها على مذهب اإلمام الشَّافعي؛ يقول  

 
 (. 459/ 11( انظر: )1)
 (. 4/485( انظر: )2)
 (. 182/ 20)( انظر: 3)
 (. 2/160( انظر: )4)
 (. 7/234(، و)5/292(، و)558/ 2(، و)1/475( انظر: )5)
 (. 444(، و)ص411(، و)ص9( انظر: )ص 6)
 (. 484/ 4(، و)1/290( انظر: )7)
 (. 2/69( انظر: )8)
 (. 3/325( انظر: )9)
 (. 10/7(، و)6/107( انظر: )10)
 (. 314/ 6(، و)5/246( انظر: )11)
 (. 5/463( انظر: )12)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

أحببَت    - أدام هللاُ عزَّك-على مسألتِّك املضافةِّ إىل رسالتك، وأنَّك    إوقد وقعتُ 
[ نضََّر هللاُ   ؛ على مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ أتليَف كتاٍب على حنوِّ ما َعمَِّل أهُل العرا ِّ
  ، ، وأن أقد َِّم يف ذلك طرفًا من اأُلُصولِّ َُزعِّ ِّ

وجَهه، على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ امل
ُمْعتَ  ًدا على هللاِّ ]...[، على ُحْسنِّ توفيقِّهإوأجبُتك إىل ذلك؛  ، ويقوُل  ( 1) مِّ

ه ( رمحه هللا: إَأمْحد بن عمر بن يُوُسف أَبُو  851اإلَمام ابُن قاضى شهبة )ت: 
أَوله نبذة من أُصول   ط، ذكر يفِّ  بكر اخْلفاف، َصاحب اخلَِّصال ُمَُلد متوس ِّ

 .( 2) اْلفِّْقهإ
دراسة   وجود  عدَم  رأيُت  نَ َفاستها  وملا  مع  املقدمة،  هذه  عن  علميَّة 

إىل خدمتها ابلد ِّراسة والتَّحقيق؛ حىت تربَز    - مستعيًنا ابهلل-وأَْقدميتها: قصدتُّ  
؛ يُفيد منه أهُل العلم واالختَصاص، ويُ تَ َوجَّه إليه   كمنٍت أصولٍ ، ومصدٍر علميٍ 

 ابلشَّر  والتَّعليق والتَّدريس.
 َسأَُبني ِّ األمور التَّالية:    - اليت بني يدي الد ِّراسة، والتَّحقيق-ويف هذه املقد ِّمة  

 األمر اأَلوَّل: أمهيَّة املوضوع.
 تتلخَّص أمهيَّة هذا املوُضوع فيَما يَلي:

: ص   ني    َأوًَّلا إخراُج مقد ِّمة أص   وليَّة قد ٍة ونفيس   ة، تكون مرجًعا مهمًّا للمتخص    ِّ
 يف هذا العلم.  

امني   نِّياا:ثَ  تقدمُي دراس     ة علميَّة عن هذه املقدمة، تكش     ُف عمَّا فيها من َمض     َ

 
 (.  3( )م1)
 (. 1/124( طبقات الشافعية )2)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 ومنهٍ  ومميزاٍت.     
 اإلسهام يف علم )أصول الفقه(، وإبراز تُراثه اأَلصيل.َثلِّثاا: 

: الد ِّراسات السَّابقة.   األمر الثَّاينِّ
ل   بع َد البح ثِّ عن حتقيٍق هل ذه املق د ِّم ة األص              ولي َّة:   أَقِّف على أي ِّ َعم َ

َخلِّيٌّ عن العناية   -أبكمله-عِّْلمي يتعلُق هبا دراس ًة أو حتقيًقا، بل إنَّ الكتاَب  
 العلميَّة؛ مع َما فيه من نفاسٍة وتقدُّم يف الطَّبقة.

ة، واليت   لكن ال يفوُت التنبي   ُه على أنَّ ُهن   اك ع   دًدا من األعم   ال العلمي   َّ
ة ابل  د ِّراس               ة والتحقيق؛ ومن ه  ذه أفردت ُمموع  ًة من املق  د ِّم  ات األص              ولي   

 األعَمال: 
مقدمٌة يف أص     ول الفقه، أليب احلس     ن علي بن عمر البغدادي، املعروف    أوًل:

ه           ( رمحه هللا، من إخَراج وَنشر: َدار 397اببن القصَّار املالكي، املتوىف سنة )
 املعلَمة.  

رية احلنبلي، املتوىفَّ املقدمة األص              ولية، أليب املظفَّر ب  بن ُممد بن هب  ثنياا:
 ه ( رمحه هللا، أفردها وحقَّقها: أ.د. عبد العزيز بن ُممد العويد.560سنة )
األص  ول اليت عليها مدار الفقه، أليب علي ُممد بن أمحد بن أيب موس  ى   ثلثاا:

ه        ( رمحه هللا، أفردها وحقَّقها: أ.د. عبد العزيز بن 428احلنبلي، املتوىفَّ سنة )
 .ُممد العويد

 األمر الثَّالِّث: خطُة الَبْحث.
 يف: مقد ِّمة، وقسمني، وخامتة.  -بعونِّ هللا-أتيت هذه اخلطة 

ففيها أهَداف البحث، والد ِّراس           ات الس           ابقة، وخطة الَبْحث،   أما املقدمة:
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

 ومنهجه، وإجراءاته.
 فهما كالتَّال:وأمَّا القسمان: 
 قسم الدراسة. القسم اأَلوَّل:

 الية:وفيه املباحث التَّ 
َْبَحث األول: التَّعريف ابإلمام أيب بكر اخلفَّاف. 

 امل
َْبَحث الثاع: التَّعريف بكتاب )األقَسام واخلَصال(. 

 امل
َْبَحث الثالث: التَّعريف ابملقد ِّمة األصوليَّة لكتاب )األقسام واخلصال(. 

 امل
:  قسم التَّحقيق. القسم الثَّاعِّ

 وفيه املباحث التَّالية:
 املبحث األوَّل: وصُف النُّسخة اخلطيَّة. 

 املبحث الثاع: منهُ  احملق ِّق.
 . املبحث الثالث: النَّص احملقَّق

 ففيها أهم النَّتائ ، والتَّوصيات. اخلامتة:وأمَّا 
 األمر الرَّابِّع: منهج البحث.

 أما منهجه اإلمجايل:
على منه  اجَلْمع والد ِّراسة فيما يتعلق    فهذا البحث مبينٌّ يف شقه الد ِّراسي:

ابلَقَضااي التارخيية عن هذا اإلَمام، كما أنَّه مبينٌّ فيما يتعلَّق ابلَقَضااي الوصفيَّة  
االستقراء  ل منه   على  األصوليَّة(  و)مقدمته  واخلصال(  )األقسام  كتاب 

 والتَّحليل.       
اث -فهو مبينٌّ عل املنه  املتبَّع  وأما شقُّه التَّحقيقي:   يف التَّحقيق    - عند أهل الُّتُّ
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 . (1) على نسخٍة واحدةٍ 
 وأما منهجه التَّفصيلي:

 األمور التَّالية: وفق -يف الشق ِّ الد ِّراسي-سيكوُن الَعَمل فيه 
ُصحف الشَّريف. أوًل:

امل  َعَزْوُت اآلايتِّ القرآنيَة الكر َة إىل مواضعِّها يف ِّ
ا: : إَذا ك   اَن احل   دي   ُث يف   ثنيــا الِّ َة َوْفَق املنه ِّ الت   َّ ُت األح   ادي   َث النبوي   َّ َخرَّج   ْ

م  ا أو يفِّ  حيحني أو يف أح  دِّمه  ا ف  إن  ه يُكتفى ب  ذل  ك، وإَذا ْ  يُكن فيهِّ الص              َّ
ادِّر  أح دِّمها فإنه خُيَرَُّج من الس    نن اأَلْربَ َعة، وإذا   يكن فيها فإنه خُيَرَُّج من َمص    َ

 السنة األخرى.
ْم لأَلعالم الَوادرة؛ حىت ال تَ ثْ ُقَل اهلوامش بغري الَقَضااَي األساسيَّة،    ثلثاا:   أُتَ ْرجِّ

 . لكين ِّ قرنُت اسم الَعَلم بتاريخ وفاته؛ حىت يكوَن أكثَر متييًزا
 اْلتَ َزْمُت التَّوثيق يف كل مسألٍة منقولٍة عن مصدٍر آخر.  رابعاا:

ا: : )انظر(، إال إذا   خامســــا ادِّر التَّوثيقِّ املذكورَة يف اهلَامِّش بقولِّ دَّْرُت َمص     َ ص     َ
 كان النَّقُل ابلنَّص فإع ِّ أذكُر املصدر ُُمرًَّدا عن هذه الكلمةِّ.

َصادِّر حسَب ات سادساا:
َ
 ريخِّ وفياتِّ مؤل ِّفيها.رَت َّْبُت امل

،  ســـــــابعاا: ختص         رِّ: بذكرِّ اس         مِّ الكتابِّ
ُ
اْعَتَمدتُّ يف اهلَامِّش طريقَة التوثيقِّ امل

فحةِّ؛   َد، مثَّ رقمِّ الص   َّ ؛ بذكرِّ رقمِّ اجلزءِّ إْن ُوجِّ أََلة يف ذلَك الكتابِّ َس   ْ
وموض   عِّ امل

ا، والطَّابعِّ هلا على أْن ُتذكَر سائُر البياانتِّ       من رقمِّ الطَّب َْعة، واترخيِّها، ومك اهنِّ
َصادِّر.

َ
   يف فهرسِّ امل

 
 ( انظر: املطلب األول يف املبحث الثاع من قسم التَّحقيق. 1)
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 َكتَ ْبُت الَبْحث على َوْفقِّ مشهور الَقَواعِّد اإلمالئية.  ثمناا:
كل اآلايتِّ القرآنيَّة، واألحاديَث النبويَّة، واألعالَم، وما   اتســـعاا: ض   بطتُّ ابلش   َّ

 احتاج إىل ضبٍط.
 َوَضْعُت عالماتِّ الُّتقيمِّ يف مواضعِّها الالئِّقةِّ هبا. عاشراا:

يمات وحنوها، وكان   حادي عشــــــر: ُهِّمَّ من النَّص كالعناوين والت َّْقس        ِّ
أَبْ َرْزُت امل
 خَلط ِّ أو التَّسويد أو وضع خط سفلي.هذا اإلبراز ابملباينة يف ا

فسيأيت الكالُم عن إجراءاته يف مطلٍب مستقل ٍ  وأمَّا شقُّ التحقيق:
(1) . 

َفاتِّه الُعَلى: أْن جيعَل هذا العمَل    هذا... وأسأُل هللَا   أبمسائِّه احلُْسََن، وصِّ
ولوالديَّ   يغفَر ل  وَأْن  النَّعيم،  جنَّاتِّ  لديهِّ يف  وزُْلفى  الكرمي،  لوجهِّه  خالًصا 

 وملشاخيِّي وللُمْؤمننَي واملْؤمَِّنات، إنَّه مسيٌع قريٌب ُُميُب الدَّعوات.
رسلني.واحلمُد هللِّ رب ِّ العاملني، والصالُة وال

ُ
 سالُم على أشرفِّ األنبياءِّ وامل

                                             
  

 
 ( انظر: املطلب األول يف املبحث الثاع من قسم التَّحقيق. 1)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 القسم األوَّل: قسم الد ِّراسة
 التَّعريف ابإلمام أيب بكر اخلفَّاف  املَْبَحث األول: 

 وفيه املطالب التَّالية:
 املَطلب اأَلوَّل: امسُه ونسُبه، وكنيُته ولقُبه. 

اجم والطَّبقات على أنَّه: أمحُد بُن ُعَمر  ونسُبه:أمَّا امسُه   ، ( 1) فقد اتَّفق أهُل الُّتَّ
واحلَاج   ( 3) ه       (851وابن قَاضي شهبة )ت:  ( 2) ه       (804وزاَد ابن امللق ِّن )ت:

 اسَم جد ِّه، وأنَّه: يوُسف. ( 4) ه (1067خليَفة )ت:
 .( 5) فقد اتَّفقوا على أنَّه: أبو َبْكر وأمَّا كنيُته:
 .( 7) ، الشَّافعي( 6) فهو اخلفَّاف وأمَّا لقُبه:

اف واجلََوارب   اخلِّف     َ لق     ٌب يطلُق على من  تهُن ص              ن     اع     ة  اف:  واخلف     َّ

 
(،  31(، والعقد املذهب )ص236(، وطبقات الشافعيني )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص1)

 (.2/1416(، وكشف الظنون )1/124قاضي شهبة )وطبقات الشافعية البن 
 (. 31( انظر: العقد املذهب )ص 2)
 (. 1/124( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3)
 (.   2/1416( انظر: كشف الظنون )4)
(،  31(، والعقد املذهب )ص236(، وطبقات الشافعيني )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص5)

امل البن  والنظائر  )واألشباه  )2/160لقن  شهبة  قاضي  البن  الشافعية  وطبقات   ،)1/124  ،)
 (.  2/1416وكشف الظنون )

 ( انظر: املصادر السَّابقة.  6)
 (.   2/1416( انظر: كشف الظنون )7)
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 .( 1) وحنوِّها
وقد لُق ِّب به كثرٌي من أهل العِّْلم؛ إال أنَّ أشهَرهم، وقد يَ ْلَتبُِّس مع َصاحب  

مج   ة: هو أب اف، وهو فقي   ٌه م   الكيٌّ من علم   اء  الُّتَّ و بكر ُمم   د بن ب  اخلف   َّ
َ سنة )  .   ( 2) ه (657النَّحو واللغة العربيَّة، تُ ُويف ِّ
 املطلب الثاين: وًلدتُه، ونشأتُه.

ر املص       ادُر إىل اَترخيها؛ لكنَّه ابلنَّظر إىل ما قِّيَل يف اَتريخ أمَّا وًلدته : فلم ُتش       ِّ
دُ  يَ أيت:   ِّ ر القرن الث َّال ث    -رمح ه هللا- أن َّه  وف ات ه، كم ا س              َ ع َاَش م ا َبنْي أواخِّ
 .  ( 3) وأوائِّل القرن الرَّابع اهلجري ِّ 

ه: ــأتـــُ ا نشـــــــــــ ة    وأمـــَّ ارة إال م    ا ج    اء عن    د احل    اج ِّ خليف   َ فلم أج    د من اإلش                 َ
 . ( 4) ه ( رمحه هللا: من أنَّه كان ببغَداد1067)ت:

 املطلب الثالث: مكانته.
 يف اجلوانب التَّالية: -هللارمحه -تظهر مكانُته 
افعي؛ يقول   اجلانب األوَّل: أنَّه يُ َعدُّ من متقد ِّمي األص     حاب يف املذهب الش     َّ
رمحه هللا: إوذكره الشَّيخ أبو إسحا  بعد طبقة ابن -ه (  804ابن امللق ِّن )ت:

 
 (.   60(، وتقومي اللسان )ص1/409( انظر: املخصص )1)
 (.   3/77(، ومعجم املؤلفني )1/473( انظر: بغية الوعاة )2)
(،  31(، والعقد املذهب )ص236(، وطبقات الشافعيني )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص3)

 (. 1/124وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.   2/1416( انظر: كشف الظنون )4)
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 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

ري  ونظرائِّه، يف مجاعة أكثرهم أص        َحاب أيب العبَّاسإ ا: ( 1) س        ُ ، ويقوُل أيض        ً
ام( أليب بكر اخلف  َّ  ال واألقس                َ من ق  دم  اء  -اف  إورأي  ُت يف كت  اب )اخلص                َ

 .( 2) زايدًة على ذلكإ -أصحابنا
اهتماُم املص          ادر الفقهيَّة ابلنَّقل عنه، وتدوين آرَائه واجتهاَداته    اجلانب الثَّاين:

 رمحه هللا.
ادر: )الش  ر  الكبري( َص  َ

، و)اهلداية إىل ( 4) ، و)كفاية النَّبيه(( 3) ومن هذه امل
، ( 7) ، و)النَّجم الوهاج(( 6) ن امللقن(، و)األش باه والنظائر الب( 5) أوهام الكفاية(

، و)الغرر ( 9) ، و)أس              َن املط    ال    ب(( 8) و)األش              ب    اه والنظ    ائر للس              يوطي(
احملت      اج(( 10) البهي      ة( و)مغين  حتف      ة  ( 11) ،  على  الش              رواع  و)حواش              ي   ،

 
 (. 31( العقد املذهب )ص1)
 (.  2/160( األشباه والنَّظائر )2)
 (. 459/ 11( انظر: )3)
 (. 4/485( انظر: )4)
 (. 182/ 20( انظر: )5)
 (. 2/160( انظر: )6)
 (. 7/234(، و)5/292(، و)558/ 2(، و)1/475( انظر: )7)
 (. 444(، و)ص411(، و)ص9( انظر: )ص 8)
 (. 484/ 4(، و)1/290( انظر: )9)
 (. 2/69( انظر: )10)
 (. 3/325( انظر: )11)
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، و)حاش    ية اجلمل ( 2) ، و)حاش    ية الش    رباملس    ي على هناية احملتاج(( 1) احملتاج(
 .( 3) على شر  املنه (

 املطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه. 
ر املصادُر إىل شيٍء من عقيدتِّهِّ رمحه هللا، كما أع ِّ    فأمَّا عقيدته:   لم ُتشِّ

أَقِّف يف حتقيق هذه املقد ِّمة على لفٍظ صريٍح يُ ْنَسُب من خالله إىل عقيدٍة ما؛  
فيها    - رمحه هللا-لكن أََتت بعُض اإلشارَات يف هذه املقدمة، واليت َجَرى مقالُه  

 على طريقة أهل السُّنة واجلماعة يف التَّقرير، فيَما َظَهَر ل؛ ومن هذه اإلشارات:  
قال يف فاحتة )مقد ِّمته(: إوعلى آلهِّ الطيبنَي، وأصحابهِّ   -رمحه هللا-أنَّه    أوًل:
؛ وهذا التَّعبرُي مما يستعمُله أهُل الرَّفض يف الطَّعن يف مجاعٍة من  ( 4) املنتَخبنَيإ

أبعد ما يكوُن عن    -رمحه هللا -الصَّحابة رضي هللا عنهم؛ لكنَّ أاب بكر اخلفَّاف  
ا عربَّ به   ألجل السَّجع؛ ومما يُ َقو ِّي ذلك: أنَّه قال عقيبه:    - موافقةً -ذلك، وإَّنَّ

  - من األحاديث-، كما أنَّه َرَوى يف هذا الكتاب  ( 5) إوأزواجهِّ أمهاتِّ املؤمننَيإ
عائَشة )ت:  ونقل    ( 6) ه (58عن  عنها،  اآلراء -رضي هللا  ُعثمان    - من  عن 

 
 (. 10/7(، و)6/107( انظر: )1)
 (. 314/ 6(، و)5/246( انظر: )2)
 (. 5/463( انظر: )3)
 (. 1( )م4)
 (. 1( )م5)
 (. 19( انظر: )م6)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

الصحابة  ( 1) ه (35)ت: مراسيلِّ  حبجية  قال  عنه، كما  هللا  ،  ( 2) رضي 
 . ( 3) وإمجاعِّهم 

ول؛    ثنياا: تعدَّد منه القوُل رمحه هللا، فيما يتعلَّق بعالقة العقل بقض          ااَي اأُلص          ُ
 ومن تلك املقاالت اليت رََبَطت العقل هبذه القضااي: 

( يقول رمحه هللا: إاعلم   -1 - ففي ابب )البيان عن معرفةِّ إدراكِّ احلاللِّ واحلرامِّ
ا: العقُل، واآلخُر:  أنَّ احلالَل واحلراَم يدرُك من جهتنْي: أحُدمه  -محَك هللاُ ر 

؛ وهذا القوُل منه  كُن توجيُه ثبوت احَلالل واحلَرام فيه ابلعقل،  ( 4) السمُعإ
دليُل االستصحاب؛ إذ هو دليل نفٍي، والعقُل    -رمحه هللا-إىل أنَّ مراده  

ه ( رمحه هللا: إَوانْتَِّفاُء اأْلَْحَكامِّ  505يُْدرُِّك هذا النَّفي؛ يقول الغزال )ت:
، َوحَنُْن َعَلى اْستِّْصَحابِّ َذلَِّك إىَل َأْن  َمْعُلو  ٌم بَِّدلِّيلِّ اْلَعْقلِّ قَ ْبَل ُوُرودِّ السَّْمعِّ

 .( 5) يَرَِّد السَّْمُعإ
  - رمحك هللاُ -ويف ابب )اإلابنة عن األمرِّ وأحكامِّه( يقول رمحه هللا: إ اعلم   -2

فمن ذلك:  أنَّه ال يكوُن أمٌر الزًما حقيقيًّا، حىتَّ جيتمَع فيه عشُر خصاٍل؛  
َتُكون اآلمُر حكيًما،  يكوَن  املوضوعةِّ    أن  ابللَّفظةِّ  ويكوَن  واجبًة،  طاعُته 

تقدَّمه   قد  يكوَن  وأن ال  التَّخيريِّ،  ]ُمتعر ِّاًي[ عن  يكوَن  وأن  لألْمرِّ،  املبينةِّ 
 

 (. 182( انظر: )م1)
 (.  23( انظر: )م2)
 (. 31( انظر: )م3)
 (. 5( انظر: )م4)
 (. 159( املستصفى )ص5)
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ه   ، وأن يكوَن َحسًنا يف نفسِّ َحْظٌر، وأن يكوَن غرَي خارٍج عمَّا يف الُعُقولِّ
وهذه اخلصال اليت رََبَطت داللة األمر بتحسني العقل    ؛( 1) غرَي مستقبٍحإ

ُماَل   فإنَّ  االعتزال؛  أهل  وتقبيح  تتجاىف عن حتسني  أهنا  أرى  وتقبيحه، 
ليس مستقال ابلتَّأسيس    - رمحه هللا-الَعقل يف هذه الداللة عند أيب بكٍر  

  واإلنَشاء كما يف مقالة أهل االعتزال، وإَّنا هو كاشٌف عمَّا يف األمر من 
يغةِّ من اآلمر احلكيم تعاىل، فإنَّه ال يتأتى أمٌر   ُحسٍن، وأنَّه بعد ثبوته ابلص ِّ

خصلة    -هنا-إال والعقُل يكشُف عن حسنه ويدفع قبحه؛ فخصلُة العقل  
سة  . وهللا أعلم.   ( 2) كاشفٌة ال مؤس ِّ

يف ابب )البي   ان عن العمومِّ    -رمح   ه هللا-وق   د ج   اء حنو ه   ذا التَّقرير من   ه  
مَّياٍت، وكان كالًما  وأحكامِّه( ؛ إذ يقوُل فيه: إالعموُم: ما اش          تمَل على ُمس          َ

ا، و  ُب ط اعتُ ه، وال يكوُن يف  اتم ًّا متعر ِّاًي من القرائنِّ، ويكوُن اآلمُر ب ه حكيم ً
 .( 3) العقلِّ مانٌع له، وال اتفَق أهُل العلمِّ على تركِّ الَعَملإ

(، يقول رمحه هللا: ويف ابب )اإلابنُة عن أحكامِّ األشياءِّ قبل ُميءِّ   -3 الشَّرْعِّ
إفأمَّا اإلقداُم على األشياءِّ اململوكاتِّ فغرُي جائٍز، إال عند وجودِّ خصلتنيِّ:  
إليها، مع ُحْسنِّ ذلك يف   الضَّرورُة  إحدامها: اإلذُن من مالكِّها، والثَّاع: 

إ للَعقل يف معرفة ُحكم اإلقدام    -رمحه هللا-؛ وهذا االعتباُر منه  ( 4) الَعْقلِّ
 

 (. 49( انظر: )م1)
 (. 237(، واملواقف )ص1/101( انظر: امللل والنحل )2)
 (. 51انظر: )م( 3)
 (. 111( انظر: )م4)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

: أنه قد خرج عن ُمل    من َعدمه على املمُلوكات قبل ُورود الشَّرع،  د أوالَّ
قبحني؛ فإنَّ مدار البحث معهم والتخطئة ملقالتهم،  

ُ
حسنني وامل

ُ
التَّنازع مع امل

أو   الفعل  وطلب  والعَقاب  الثَّواب  ابب  يف  للعقل  حتكيٍم  من  فيما كان 
، إَّنا كان ذلك بعد ورود السَّمع وقيام ا ، مث إنه اثنًيا:  ُد  (1) لشَّرعالكف ِّ

قد َخالف يف هذا اأَلصل الصحيَح من مذهب    -رمحه هللا-أنَّ أاب بكٍر  
قال   فقد  أكثرهم؛  عليه  والذي  هللا-املعتزلة  اجلُملة،    -رمحه  يف  ابحلظر 

يُّ )ت: ه (  430وذهبت مجاهري املعتزلة إىل اإلابحة؛ يقول أَبُو زَْيٍد الدَّبُوسِّ
قَ ْولُ  إإنَُّه  عِّْنَد    رمحه هللا:  يُح  الصَّحِّ إنَُّه  بَ ْرَهاٍن:  اْبُن  َوقَاَل  احْلََنفِّيَّةِّ،  ُعَلَماءِّ 

عن َأْصَحابِّ   -أيًضا -ه (  489، َوَحَكاُه اْبُن السَّْمَعاعِّ ِّ )ت:(2) اْلُمْعَتزَِّلةِّإ
 . (3)َأيبِّ َحنِّيَفَة َوَأْكَثرِّ اْلُمْعَتزَِّلةِّ 

 -رمحه هللا-وُخالص       ة القول يف هذه النَّص       وص، واليت ربط فيها أبو بكر  
ول: أنَّه ليس يف هذا الرَّبط ص  حيُح برهان وال قويُّه،  العقل ببعض قض  ااي اأُلص  ُ

 على تَنسيب شيٍء من عقيدة أهل االعتزال إليه رمحه هللا. 
أنَّ لدالالت  يظهُر من كالم أيب بكر رمحه هللا، يف أكثر من موضٍع:    ثلثاا:

قال رمحه هللا، يف ابب فقد  هلا؛  موضوعًة  األمرِّ    األلفاظ صيًغا  )اإلابنةِّ عن 
أنَّه ال يكوُن أمٌر الزًما حقيقيًّا، حىتَّ جيتمَع فيه    -رمحك هللاُ -وأحكامِّه(: إاعلم  

عشُر خصاٍل؛ فمن ذلك: أن يكوَن اآلمُر حكيًما، َتُكون طاعُته واجبًة، ويكوَن  
 

 (. 1/140(، والبحر احمليط )1/137( انظر: اإلهباج )1)
 (. 458( تقومي األدلة )ص2)
 (. 2/47( انظر: قواطع األدلة )3)
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، و ُد قريًبا من هذا القول يف داللة العموم؛  ( 1) ملوضوعةِّ املبينةِّ لألْمرِّإابللَّفظةِّ ا 
فقد قال رمحه هللا، يف ابب )البيان عن العمومِّ وأحكامِّه(: إالعموُم: ما اشتمَل  

 .( 2) على ُمَسمَّياٍت، وكان كالًما اتمًّا متعر ِّاًي من القرائنِّإ
ه هللا،  د أنه قد أبعد فيها عن وإذا أتمَّلنا هذه النُّص  وص من أيب بكر رمح

ا   طريقتني: طريقة املعتزلة؛ واليت َذَهَبت إىل أنَّ األمر ال يكون أمًرا لص  يغته، وإَّنَّ
، وطريقة األش             اعرة القائلني ابلكالم النَّفس             ي (3)يكون أمًرا إبرادة اآلمرِّ له

إَّنا  ينكرون أن يكوَن لألمر وغريه من الدَّالالت ص  يغٌة ذات حرٍف وص  وٍت، و 
األمر عندهم ما قام ابلنَّفس من معَن، والص    يا أماراٌت وإش    اراٌت عليه؛ يقول 

ه                      (: إوالكالم على أص       ول احملق ِّقني معَن يف 478أبُو املَعال اجلُويين )ت:
ا إالَّ  وزًا   النَّفس، وهو م  ا ت  دلُّ العب  ارات علي  ه، وال تس              مى العب  ارات كالم  ً

الكالم وليس   ت عني الكالم، وهي انزلٌة منزلة  وتوس   ًعا؛ فالعبارة إًذا داللة على  
الرُّموز واإلشارات...، فإذا أطلق األمر يف أبوابه فاعلم أننا نعين به املعَن القائم 

 . (4)ابلنفس دون األصوات وضروب العباراتإ
منه    رابعاا: العللِّ    -رمحه هللا-جاَءت  )الَبيان عن أحكامِّ  إشارٌة يف اَبب 

( إىل قضية   أصوليَّة، يظهُر ل أنَّه قد خالف فيها طريقة وُأُصول أهل  العقلياتِّ
حني حتدث عن العلَّة الشرعيَّة مايز بينها    - رمحه هللا-االعتزال واأَلشاعرة؛ فإنَّه  

 
 (. 49( انظر: )م1)
 (. 51( انظر: )م2)
 (. 1/50(، واملعتمد أليب احلسني البصري )17/107انظر: املغين للقاضي عبد اجلبار )  (3)
 (. 1/242التلخيص ) (4)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

وبني العلة العقلية من عدة جهات، فقال: إاعلم أن العلَة املستخرجَة تفارُ   
فارقة بني العلة العقلية والشرعية،  ، وهذه  ( 1) العلَة العقليَة من جهاٍتإ

ُ
مايزة وامل

ُ
امل

بكر   أيب  قوَل  ُُترج  أهنا  املعتزلة،    -رمحه هللا -أرى  َأصل  املسألة من  يف هذه 
معلوالهتا   لعينها  ومقتضية  لذاهتا  موجبٌة  الشرعية  العلل  أنَّ  إىل  والذاهب 

أنه جيب  ومدلوالهتا من األحكام الشرعيَّة؛ أخذاً من األصلِّ العقدي عندهم، و 
وأحكامِّهِّ    - تعاىل-ُمراعاة األصلح واألنفع؛ حفظًا ألفعالِّهِّ    - تعاىل-على الباري  

 . (2)من الَعبث والسَّفه
ختم هذا الباب يف الفر  بني هذين النوعني من العلل،    -رمحه هللا-مث إنه 

جيوُز  بقول  ه يف الفر  الرابع بينهم  ا: إأنَّ احلرك  َة عل  ٌة للمتحر ِّكِّ على الت  َّأبي  د، ال  
ة اخلمرِّ؛ ألهن   ا ُتتلُف الختالفِّ   أن يقوَم غريُه   ا مق   اَمه   ا، وليس ك   ذل   ك عل   َّ

إ ا ِّ َص    َ
رائعِّ وامل ا ،    -رمحه هللا-؛ وهذا اإلس    ناُد منه  ( 3) الش    َّ رائع واملص    َ إىل الش    َّ

وأنَّ العل ة الش              رعي ة ت دوُر معه ا وُتتلف ابختالفه ا؛ أرى أن َّه يلزم من ه مف ارق ة  
ا وص   ٌف س   اذٌج خيُلو عن تالزٍم معقوٍل ومؤث ِّر يف أص   ل اإلش   اعرة يف العلَّ  ة، وأهنَّ

ه                      ( رمحه هللا: إو تنع جعل العلَّة  644معلوهلا؛ يقول ابُن التلمس        اع )ت:
إىل خطاب    -عندان-الش     رعية مؤثرًة على أص     لنا؛ فإنَّ احلكم الش     رعي يرجُع  

-وكالم ُه  املتعل ِّق أبفع ال العب اد على وج ه صص              وص، وخط اب ُه   -تع اىل-هللا  
قدمي، والقدمي ال يُعلل، فض            اًل عن أن يُعلل بعلَّة حادثة؛    -س            بحانه وتعاىل

 
 (. 130( انظر: )م1)
 (.  11/92انظر: املغين للقاضي عبد اجلبار )  (2)
 (. 134( انظر: )م3)
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 .(1)وألنَّ العلَّة يف اخلمر اإلسكار، وهو متحق ِّق قبل التَّحرميإ
ُد عليه أكثر    أمَّا مذهُبه رمحه هللا:و  فهو ش   افعيُّ املذهب، وهذا ُملُّ يقنٍي؛ و ِّ

 من شاهٍد:
اهد األوَّل: افعية؛ وممَّن   -رمحه هللا-ُروُده  وُ   الشـــــَّ يف كتب طبقات وتراجم الش      َّ

ريازي )ت: ، واحل  افظ ابن كثري ( 2) ه                             (476أَْوَرَدُه: أبو إس              ح  ا  الش               ِّ
وابن قَاض        ي ش        هبة   ( 4) ه                      (804، وابن امللق ِّن )ت:( 3) ه                      (774)ت:
 ؛ رمحهم هللا مجيًعا.( 5) ه (851)ت:

اهد الثَّاين: على أنَّه َكتَ بَ َها    -اليت بني أيدينا-تص           رُبه يف هذه املقد ِّمة    الشـــــــــَّ
افعي )ت: زع  204على م ذه ب الش              َّ

ُ
ه                             ( وعلى ترتي ب أبواب كت اب امل

يف  -رمحهما هللا-، كما ص   رَّ  ابلنَّقل عن هذين اإلَمامني  ( 6) ه                 (264)ت:
 .( 7) أكثر من َموضع
اهد الثَّالث: اهري  الشــَّ افعي، ومش   َ ة النَّقل عنه يف مدوَّانت الفقه الش   َّ اس   تفاض   َ

 
 (. 3/1265شرح املعامل ) (1)
 (.114( انظر: طبقات الفقهاء )ص2)
 (.236شافعيني )ص( انظر: طبقات ال3)
 (. 31( انظر: العقد املذهب )ص 4)
 (. 1/124( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5)
 (. 3( انظر: )م6)
 (. 72( انظر: )م7)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 . ( 1) مَصادر هَذا املذَهب
 املطلب اخلامس: شيوخه، وتالميذه. 

َصادر إىل أحٍد من ُشُيوخه أو َتاَلمذته رمحه هللا.
َ
   تشر امل

ة:  لكنَّه بعد تصفُّح النُّسخة اخلط ِّية، ويف اجلزء املتعل ِّق منها ابألبواب الفقهيَّ 
َل   َد أن َّه نَ ق َ عن مج اع ة من املع اص              رين ل ه؛ وهم: ابن الق اص ِّ   -رمح ه هللا-ُوج ِّ
روزي )ت:335الطَّربي )ت:

َ
ه     (، وأبُو َبكر القفَّال  340ه     (، وأبو إسَحا  امل

طبقٌة يف   -يف غالبِّ الظن ِّ -ه   (؛ وهذه الطُّبقة من الُعلماء  365الشَّاشي )ت:
 كٍر رمحه هللا.ُحكم األقَران والنُّظراء أليب ب
 املطلب السادس: مصنفاته. 

َصادر إىل ُمَصن ََّفنْي اثْ َننْي أليب بكر اخلفَّاف رمحه هللا، ومها:
َ
 َأَشاَرت امل

 األقَسام واخلَصال. املصنَّف األوَّل: 
وقد اشتهرت نسبة هذا املصنَّف إىل أيب بكر رمحه هللا؛ حىت إنَّه لَيُ َعرَُّف به، 

َم له قيل:   .   ( 2) إَصاحب اخلَِّصالإوإذا تُ ْرجِّ
 

(1 ( الكبري  الشر   انظر:   )11/459( النَّبيه  وكفاية  الكفاية  4/485(،  أوهام  إىل  واهلداية   ،)
(  2/558( و)1/475(، والنَّجم الوهاج )2/160(، واألشباه والنظائر البن امللقن )20/182)
و)5/292و) )ص  7/234(  للسيوطي  والنظائر  واألشباه  و)ص 9(،  و)ص 411(   )444  ،)

( املطالب  و1/290وأسَن   )(4/484( البهية  والغرر   ،)2 /69( احملتاج  ومغين   ،)3/325  ،)
(، وحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج  10/7( و)6/107وحواشي الشرواع على حتفة احملتاج )

 (. 5/463(، وحاشية اجلمل على شر  املنه  )6/314( و)5/246)
شباه والنَّظائر للسُّبكي  (، واأل236(، وطبقات الشافعيني )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص2)

(، واألشباه والنظائر  31(، والعقد املذهب )ص20/182(، واهلداية إىل أوهام الكفاية )2/304)
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 الشُّروط.   املصنَّف الثَّاين:
)ت: خليفة  احلاجُّ  إليه  بنسبته  تفرد  يف كتابه  1067وقد  هللا،  رمحه  ه ( 

 .( 1) )كشف الظُّنون(
والشُّروط هو علٌم من الفِّْقه؛ يبحُث يف كيفية توثيق األحكام الثَّابتة عند  

جالت، على وجه   يصحُّ االحتجاُج به عند انقَضاء القاضي يف الُكتب والس ِّ
 .   ( 2) ُشُهود احلَال

 املطلب السابع: وفاته. 
َصادر -  يكن هناك  

َ
ما عنيَّ سنة وفاة اإلَمام أيب َبكر رمحه هللا،   -من امل

)ت: خليفة  احلاجُّ  به  تفرَّد  ما  )كشف    -رمحه هللا-ه (  1067إال  يف كتابه 
َ سنة )  ْن أنه تُ ُويف ِّ ؛ وهو رأٌي   أََر َمْن َسبَ َقه إليه، وكأنَّه ( 3) ه (261الظُّنون(: مِّ

 رأٌي شاذٌّ يف هذه املسألة؛ وذلك لالعتبارَات التَّالية:
، وابن قاضي شهبة  ( 4) ه (804أنَّ اإلماَم ابَن امللق ِّن )ت:  اًلعتبار األوَّل: 

 
(، وحواشي الشرواع على  1/124(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/160البن امللقن )
( احملتاج  )6/107حتفة  احملتاج  هناية  على  الشرباملسي  وحاشية  الظنون  (5/246(،  وكشف   ،

(2/1416 .) 
 (. 2/1416( انظر: )1)
 (. 424(، وأجبد العلوم )ص2/1046( انظر: كشف الظنون )2)
 (. 2/1416( انظر: )3)
 (. 31( انظر: العقد املذهب )ص 4)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

أييت بعد طََبقة ابن    -رمحه هللا-: قد نصَّا على أنَّ أاب بكٍر  ( 1) ه (851)ت:
العبَّاس؛ وهذا  306ري  )ت:سُ  أيب  أكثرهم أصَحاب  ه ( ونظرائِّه، يف مجاعة 

 ه (.306جيعل وفاته بعد َسَنةِّ )
َل يف ه ذا الكت  اب    -رمح ه هللا-أنَّ اإلم اَم أاب بكٍر    اًلعتبـار الثَـّاين: ق د نَ ق  َ

ه     (، واإلمام أيب 335)األقسام واخلصال( عن اإلَمام ابن القاص ِّ الطَّربي )ت:
 
َ
ه       ( كما 261؛ ويبعد على من تُ ُويف ِّ سنة )( 2) ه       (340روزي )ت:إسَحا  امل

 يزعُم احلاجُّ خليفة رمحه هللا، أن ينقَل عن هذين اإلَمامني.
ََصادر اليت تَ ْرمَجَْت أليب بكٍر هو تقريُب اتريخ وفاتِّهِّ،  

والذي عليه مجهوُر امل
 : من غري تَ ْعينٍي بسنٍة ما؛ وقد َذَهبت هذه املصادُر إىل رأيني 

أنَّه يف طبقة ابن احلدَّاد املصري، صاحب كتاب )الُفُروع(،    الرَّأي األوَّل:
َ سنة )   ه (.345والذي تُ ُويف ِّ

)ت: ريازي  الش ِّ إسحا   أبو  الشَّيخ  تبنَّاه  الرَّأي  َونَ َقَله  ( 3) ه (476وهذا  ؛ 
؛ رمحهم  ( 5) ه (851، وابن قَاضي شهبة )ت: ( 4) ه (804عنه: ابن امللق ِّن )ت:

 هللا. 
افعي، واليت هي من   الرَّأي الثَّاين: أنَّه يف الطَّبقة الثَّالثة من أص      حاب الش      َّ

 
 (.1/124( انظر: طبقات الشافعية )1)
 ( انظر: النُّسخة اخلطيَّة. 2)
 (.114( انظر: طبقات الفقهاء )ص3)
 (. 31العقد املذهب )ص ( انظر: 4)
 (. 1/124( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5)
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 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

 ه (.325ه ( إىل آخر سنة )301أول سنة )
 رمحه هللا. ( 1) ه (774وهذا الرَّأي تبنَّاه احلَافظ ابُن كثرٍي )ت:

ُد دلياًل قوايًّ   يرجَّح ب  ه أح  ُدمه  ا  وإذا م  ا نظران إىل ه  ذين الرَّأيني ف  إع ِّ ال َأج  ِّ
هِّ ه   ذا عن ابن الق   اص ِّ  َل يف كت   اب   ِّ على اآلَخر، إال م   ا ك   ان من قرين   ةِّ أن   َّه نَ ق   َ

روزي )ت:335الطَّربي )ت:
َ
وال  -؛ ويضعُف  ( 2) ه    (340ه    ( وأيب إسَحا  امل

إذا ما أخذان برأي احلَافظ ابن كثرٍي، وأنَّه تُويف كأقص        ى ما يكوُن  -يس        تحيلُ 
( 15: أن يكوَن قد نقل عن عاٍ  تُ ُويف ِّ بعده ب              )ه              (325من تقديره سنة )

 ( سنوات.10سنة، أو )
تُ ُويف ِّ يف الن ِّص       ف   -رمحه هللا-والذي أس       تطيُع قوَله يف هذه املس       أَلة: إنَّه 

 األوَّل من الَقْرن الرَّابع اهلِّجري. 

 
 

 
 (.236( انظر: طبقات الشافعيني )ص1)
 ( انظر: النُّسخة اخلطيَّة. 2)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 التَّعريف بكتاب )األقَسام واخلَصال( املَْبَحث الثاين: 
 املطالب التالية:وفيه 

 املطلب األول: عنوان الكتاب. 
أبو بكر   فق     ال يف   -رمح     ه هللا-َنصَّ اإلم     ام  ه     ذا،  على عنوان كت     اب     ه 

(إ امِّ واخلص          الِّ )مقد ِّمته(: إوقد ألَّفَنا كتااًب، ولقَّبناُه بكتابِّ )األقس          َ
، كما ( 1) 

فيها: إكتاب   جاء حنُو هذا العنوان يف أول صفحة من النُّسخة اخلط ِّية؛ إِّْذ رُقِّمَ 
ال( ]َعن[ ام واخلص       َ )األقس       َ
افعي    ( 2)  [ -رض       ي هللا عنه-اإلمام الش       َّ  ( 3) ]يفِّ

واه   د  ع   ُل ه   ذا الُعنوان يف ُم   لٍ  من الَقَطع ( 4) احَلالل واحلَرامإ ؛ وه   ذه الش              َّ
 واليقني.

إىل تس          مية    -رمحه هللا-غري أنَّه َذَهَبت أكثر املص          ادر املُّتمجة أليب بكر  
، وهذا ال تَ َعارض فيه مع ما ذُكَِّر آنًفا؛ إذ إن ِّه من ( 5) )اخلَصال(هذا الكَتاب ب     

ابب االختص     ار والتَّهذيب للعنوان، وهذه طريقٌة مس     تعملٌة عند أهل العِّْلم يف 
َصادر وعنونتها.

َ
 تسمية امل

 
 (. 3( )م1)
يهِّ. 2) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
َُحق ِّ 3)

يهِّ. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ  قِّ
 أ(. 1( النُّسخة اخلطيَّة )4)
(،  31(، والعقد املذهب )ص236(، وطبقات الشافعيني )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص5)

(،  6/107(، وحواشي الشرواع على حتفة احملتاج )1/124وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 
 (.2/1416(، وكشف الظنون )5/246لشرباملسي على هناية احملتاج )وحاشية ا
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 لكنَّ هناك عنوانني َوَرَد ذكرمها هلذا الكتاب، أرى أنَّ فيهما ومهًا:
 شر  اخلصال. الُعنوان األول:

يف )البحر    -رمحه هللا-ه                          (  794وقد عنون به اإلَماُم الزَّركش           ي )ت:
َبٌة   َلَنا َواجِّ َرائُِّع َمْن قَ ب ْ (: ش  َ الِّ رْ ِّ اخلِّص  َ احمليط(؛ إذ يُقول: إَوقَاَل اخْلَفَّاُف يفِّ )ش  َ

ًخا هلََ  ْرُعَنا اَنس     ِّ َلَتنْيِّ: إْحَدامُهَا: َأْن َيُكوَن ش     َ َنا إالَّ يفِّ َخص     ْ ا، أَْو: َيُكوَن يفِّ َعَلي ْ
ْم ُمَقدًَّما.  ْرعِّهِّ ْرعَِّنا، َوإِّْن َكاَن يفِّ ش    َ َنا ات َِّباُع َما َكاَن مِّْن ش    َ َرْعَنا ذِّْكٌر هَلَا؛ فَ َعَلي ْ ش    َ

 .( 1) انْ تَ َهىإ
؛ مم ا جيع ُل القوَل  ( 2) وه ذا النَّق ل حبروف ِّه م ذكوٌر يف الكت اب ال ذي بني أي دين ا

ا وهٌم وقع من الزركش             ي ِّ  أبنه كتاٌب آخر أليب بكٍر قواًل  رمحه - بعيًدا، وأنَّه إَّنَّ
 أو من النََّسَخةِّ لكتابه. -هللا

 اخلصال واألقسام. الُعنوان الثَّاين:
يف )األش    باه    -رمحه هللا-ه                   (  804وقد عنون به اإلَماُم ابُن امللق ِّن )ت:

 ؛ وهو وهٌم يسرٌي، وتسمٌُّح يف التَّقدمي والتَّأخري. ( 3)   والنظائر(
ومِّن لطيف ما َجاء يف عنوان هذا الكتاب، أنَّ اإلَمام ابَن قاض       ى ش       هبة  

يف )طََبقاته(: انتقد هذا الُعنوان الذي مسَّى به أبو   -رمحه هللا-ه         (  851)ت:
ْلبَ َيانِّ َلَكاَن  بكر كتابَه؛ حيث قال: إمَسَّاُه ب               )األقس ام واخلص ال(، َوَلو مَسَّاُه ابِّ

 
(1( )8/43 .) 
 (. 106( انظر: )م2)
 (. 2/160( انظر: )3)



 

 

282 

 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

ُه يُّتجم اْلب   َ  َن   َّ ال   ه غري  أوىل؛ ألِّ َذاإ، اَل أعلم من ح   َ ان َعن ك   َ اب بقول   ه: إاْلبَ ي   َ
 .( 1) َذلِّكإ

َدَ  ابن قَاض    ي ش    هبة من جهة أنَّ  وهو نقٌد ليس ابألمرِّ العظيم؛ فقد ص    َ
 -رمحه هللا-ُفُصول هذا الكتاب ُعْنوَِّن هلا ب         )البيان(، لكين ِّ أََرى أنَّ أليب بكر  

 وجهة نظٍر معتربة؛ وذلك من جهتني:
َ فيها    اجلهة األوىل: ول ومض       اميَنها قد ُعرب ِّ   -كثريًا -أنَّ تفاص       يَل هذه الُفص       ُ

ام( مبص طلح )األقس َ
؛ مما جيعل أل يب بكٍر وجًها يف الذَّهاب ( 3) و)اخلص َال(  ( 2) 
 إىل هذا الُعنوان.
ها أبو بكر رمحه  اجلهة الثانية: أنَّ هذا الُعَنوان قد اش      تهر يف احلقبة اليت َعاش      َ

ادر، وكان َّنطًا من التَّأليف مش          تهًرا، حبيُث  هللا، وَ  َص          َ
مُس َِّيْت به العديُد من امل

ائل العِّْلم؛ كما س          يأيت  يُ ْعَمُد إىل التَّقاس          يم والتَّفاريع لكل ِّ مس          ألٍة من َمس          َ
 . ( 4) بيانُه

ة وأن أاب َبْكر   أَرَاَد بَِّه معارض      َة كَتاب آخر؛ حيث قال    -رمحه هللا-خاص      َّ
؛ على يف )املق   د ِّم   ة(:   َل أه   ُل العرا ِّ إأحبب   ت أتليَف كت   اٍب على حنوِّ م   ا َعم   ِّ

[ نضََّر هللاُ وجَههإ مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ
-ه   (  804، وقد َعنيَّ ابُن امللق ِّن )ت:( 5) 
 

(1( )1/124 .) 
 (. 8( انظر: )م2)
 (. 18( انظر: )م3)
 ( انظر: املطلب الثَّالث من هذا املبحث.4)
 (. 3( )م5)
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ال(؛   -رمحه هللا ص     احَب هذا الكتاب؛ فَ َقال عن أيب بكر: إله كتاب )اخلص     َ
؛ وكأنَّ ابن ( 2) يفةإالقاض          ي، من أص          حاب أيب حن  ( 1) َعاَرَض به ابن َُمانني 

 ُمانني هَذا له كتاٌب يف الفقه، على طريقة األقَسام واخلَصال.
 املطلب الثاين: توثيق نسبته إىل مؤلفه. 

أنَّ ل   ه كت   ااًب بعنوان   -رمح   ه هللا-اتَّفق   ت كلم   ُة املُّتمجني ليبم   ام أيب بكر  
سواٌء يف املسائل -، وكذا كان احلاُل عند النَّقلة من هذا الكتاب  ( 3) )اخلَصال(
فقد ص   رَّحوا ابس   م هذا الكتاب منس   واًب إىل أيب   -( 5) ، أو الفقهيَّة( 4) األص   وليَّة

 بكر رمحه هللا.
ة اليت بني أي  دين  ا، وه  ل ه  ذه  لكن  َّه وقع الوهُم يف تعيني النُّس              خ  ة اخلطي  َّ

س    خة  يف نس    بة هذه النُّ   -من قولٍ -النُّس    خة أليب بكر أو لعاٍ  غريهَّ وممَّا َوَرَد  
 

 أَقِّْف على ترمجتِّه؛ وكأنَّ العبارَة َدَخَلَها تصحيٌف. ( بعد حبٍث طويل، وسؤال للمتخص ِّصني:   1)
 (. 31( العقد املذهب )ص2)
(،  31(، والعقد املذهب )ص236(، وطبقات الشافعيني )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص3)

 (. 1/124وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
(4( احمليط  البحر  انظر:  و)4/275(  و)4/369(  و)5/108(  و)6/38(  و)6/361(   )7/55  )

 (.  7/361(، والنجم الوهاج )8/106( و)8/43( و)7/172و)
(5 ( الكبري  الشر   انظر:   )11/459( النَّبيه  وكفاية  الكفاية  4/485(،  أوهام  إىل  واهلداية   ،)

(  2/558( و)1/475(، والنَّجم الوهاج )2/160(، واألشباه والنظائر البن امللقن )20/182)
و)5/292و) واألش7/234(  )ص  (،  للسيوطي  والنظائر  و)ص 9باه  و)ص 411(   )444  ،)

( املطالب  و)1/290وأسَن   )4/484( البهية  والغرر   ،)2 /69( احملتاج  ومغين   ،)3/325  ،)
(، وحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج  10/7( و)6/107وحواشي الشرواع على حتفة احملتاج )

 (. 5/463(، وحاشية اجلمل على شر  املنه  )6/314( و)5/246)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 اخلطيَّة: 
األول: البغ       دادي    القول  س              ري   بن  عمر  بن  أمح       د  اس  العب       َّ أليب  ا  أهن       َّ

مة  ( 1) ه         (1067ه         (؛ وقد َنَسبَ َها إليه: احلاجُّ خليفة )ت:306)ت: ، والعالَّ
مة فؤاد سزكني )ت:( 2) ه         (1396الزركليُّ )ت: ، وكذا ( 3) ه         (1439، والعالَّ

 .( 4) مفهرسو مكتبة شسُّتبييت
اش   ي )ت:  الثاين:القول  ه                 (؛ وقد نقل هذا 365أهنا أليب بكر القفَّال الش   َّ

ه                (، 561ه                ( عن اإلَمام اجلِّيلي )ت:772النس بَة: اإلماُم اإلس نوي )ت:
 .( 5) وعقب عليه بقولِّهِّ: إوتعبريه ب )القفَّال( حتريٌف، وصوابُه: )اخلفَّاف(إ

حيح يف أهنا أليب بكر اخلفَّاف رمحه هللا؛ وهذا   القول الثالث: هو القول الص       َّ
َواه إَّنا هو وهٌم ولبٌس؛ ويدلُّ على ذلك ما  نس  بة هذه النُّس  خة اخلطيَّة، وما س  ِّ

 يلي:
أنَّه جاء يف ص       فحة الُعنوان من هذه النُّس       خة، نس       بُة هذا   الدَّليل األول:

املخطوط إىل أيب بكر اخلف َّاف رمح ه هللا؛ إذ رُقَِّم فيه ا بنفس اخلط ِّ ال ذي ُكتِّبَ ت  
ال( ]َعن[به  ام واخلص     َ هذه النُّس     خة: إكتاب )األقس     َ

افعي    ( 6)  -اإلمام الش     َّ
 

 (.  1/705( انظر: كشف الظنون )1)
 (.  1/185( انظر: األعالم )2)
 (.  3/200( انظر: اتريخ الُّتاث العريب ِّ )3)
 ( انظر: النُّسخة اخلطيَّة.  4)
 (.  182/ 20( اهلداية إىل أوهام الكفاية )5)
َياُ  يَ قْ 6) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

يهِّ. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل  َتضِّ
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[  -رضي هللا عنه احَلالل واحلَرام، أتليف أيب بكر أمحد بن عمر اخلفَّاف   ( 1) ]يفِّ
َي عنهإ  .( 2) رمحه هللا َوَرضِّ
َص َادر وص ُف )خص ال أيب بكر اخلفَّاف( بعدد    الدَّليل الثاع:

أنَّه َوَرَد يف امل
 ُمور، ومجيُعها موجودٌة ومتحققٌة يف النُّسخة اليت معنا:من األُ 

، وتبعُه ابُن قاضى شهبة ( 3) ه   (772أما األوَّل: فقد وصفه اإلسنويُّ )ت:
 : أنَّه ذكر يفِّ أَوله نبذة من أُصول اْلفِّْقه.( 4) ه (804)ت:

ا-وأمَّا الثَّاع: فقد وص           فاُه   إاْلبَ َيان َعن أبنَّه يُّتجُم اْلَباب بقوله:   -أيض           ً
 .( 5) َكَذاإ

ط -أيًضا-وأمَّا الثَّالث: فقد وصفاُه   .( 6) أبنَّه يقع يف ُملَّد متوس ِّ
أنَّ عدًدا من املص         ادرنقلت عن )خص         ال أيب بكر( رمحه   الدَّليل الثَّالث:
 موجودٌة حبروفها يف النُّسخة اليت بني أيدينا.  هللا، وهذه النقولُ 

يف   -رمحه هللا-ه                    (  794ومن هذه النُّقول: نَ َقَل اإلَماُم الزَّركش      ي )ت:
لِّ   (: إاَل جَيُوُز قَ ُبوُل اْلُمْرس  َ الِّ )البحر احمليط( عن اخْلَفَّاف قوَله يفِّ كَِّتابِّ )اخلِّص  َ

ورََتنْيِّ: إْحَدامُهَا:   م ِّيهِّ، عِّْنَداَن إالَّ يفِّ ص   ُ ٍ  َواَل يُس   َ َحايبِّ ُّ َعْن ص   َ َحايبِّ َأْن يَ ْروَِّي الص   َّ
 

يهِّ. 1) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ
 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل

 أ(. 1( النُّسخة اخلطيَّة )2)
 (.  1/116( انظر: املهمَّات )3)
 (.  1/124( انظر: طبقات الشافعية )4)
 (. 1/124(، وطبقات ابن قاضي شهبة )1/116( انظر: املهمات )5)
 (. 1/124(، وطبقات ابن قاضي شهبة )1/116املهمات )( انظر: 6)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

َل َومَسَّى؛ فَإِّْن َكاَن َمْعُروفًا َأالَّ  : التَّابِّعِّيُّ إَذا أَْرس     َ َواٌء، َوالثَّاعِّ َنُد س     َ َفَذلَِّك َواْلُمس     ْ
   ٍ َحايبِّ ي ِّبِّ -يَ ْروَِّي إالَّ َعْن ص   َ عِّيدِّ ْبنِّ اْلُمس   َ الُُه    -مِّْثلِّ س   َ َناُدُه يفِّ َذلَِّك  فَإِّْرس   َ َوإِّس   ْ

 ، وهو موجوٌد حبروفه يف نسخة )شسُّتبييت(.( 1) َسَواٌءإ
 -رمحه هللا-ه    (  808ومنها أيًضا: َما نَ َقَله اإلَمام أبو البَ َقاء الدَّمِّريي )ت:

يف )النجم الوهاج(، وأنَّ أاب بكر اخلفَّاف قال يف )اخلَصال(: إ  يقل الشَّافعي  
َواض ع: تقرير الص َّدا  ابخللوة، وكتاب القاض ي إىل ابالس تحس ان إال يف س ت مَ 

القاض        ي، وأنَّ الش        فعة ثالثة أايم، والتَّحليف ابملص        حف، وأنَّ املتعة ثالثون 
ا-، وهو ( 2) درمهًا، واس     تحس     ان مراس     يل س     عيد بن املس     يَّبإ موجوٌد    -أيض     ً

 حبروفه يف نسخة )شسُّتبييت(.
 املطلب الثالث: موضوعه. 
على مذهب   -من مذاهبه-يف عِّْلم الفقه، وموضوٌع    هذا الكتاُب موضوعٌ 

يف )مقدمته(:  -رمحه هللا-الس َّادة الش َّافعية رمحهم هللا؛ يقول أبو بكر اخلفاف  
 -أدام هللاُ عزَّك-إوقد وقعُت على مس          ألتِّك املض          افةِّ إىل رس          التك، وأنَّك 

؛ على مذهبِّ   افعي ِّ[أحببَت أتليَف كتاٍب على حنوِّ ما َعمَِّل أهُل العرا ِّ ]الش   َّ
   

إ. َُزعِّ ِّ
 نضََّر هللاُ وجَهه، على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ امل
اَرَض هب  ذا الكت  اب م  ا   -رمح  ه هللا-ونلحُظ من ه  ذا النَّص أنَّ أاب بكر   ع  َ

ص احَب    -رمحه هللا-ه               (  804ص نعه أهُل العرا ، وقد َعنيَّ ابُن امللق ِّن )ت:

 
(1( )6/361 .) 
(2( )7/361 .) 
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ل ه؛ فَ ق َال عن أيب بكر: إل ه  ه ذا الكت اب ال ذي أراد اخلف َّاف مش              اكل َة كت اب ه
ال(؛ ع  َاَرَض ب  ه ابن ُم  َانني  الق  اض              ي، من أص              ح  اب أيب   كت  اب )اخلص               َ

ام ( 1) حنيف ةإ ؛ وك أنَّ ابن ُمَ انني ه َذا ل ه كت اٌب يف الفق ه، على طريق ة األقس               َ
 على حنوِّها.  -رمحه هللا-واخلَصال، واليت كتب أبو بكر 

 بتقاسيم املسائل الفقهيَّة، وما يندرج وهذه الطَّريقة من التَّأليف، واليت تُ ْعََن 
ال: كانت طريقًة وَّنطًا من التَّأليف يف علم  ص   َ حتت كل مس   ألة من ش   عٍب وخِّ
الفقه، وقد اش             تهرت يف احلقبة اليت عاش فيها اإلَمام أبُو َبكر رمحه هلل؛ ومن 
ال( أليب علي حس ن  تلك التآليف اليت َجاءت على هذا النَّحو: كتاب )اخلِّص َ

، وكتاب )اخلصال( أليب بكر ( 2) ه  (204اَيد اللْؤلُؤِّي الكوىف احْلََنفِّي )ت:بن زِّ 
ي  ف  ِّ ن  َ احل  َْ اف  ُروف ابخلص                     َّ ع  ْ م  َ ال  ْ َدادِّي  غ       ْ ب   َ ال  ْ م  ه  ري  ب  ن  ع  م  ر  ب  ن  د  أمح       َْ

، وكتاب )اخلَِّصال يفِّ اْلُفُروع( أليب العبَّاس أمْحَد بن عمر بن ( 3) ه    (261)ت:
افِّعِّي )ت َري  اْلبَ ْغَدادِّي الش      َّ ال يفِّ فروع  ( 4) ه                     (306:س      ُ ، وكتاب )اخلِّص      َ

امل       الكي  اْلَفقِّي       ه  القرط   زرب  بن  يقي  بن  د  ُمَُم       َّ بكر  أَليب  ة(  الِّكِّي       َّ اْلم       َ
، وكتاب )اخلص     ال يف فروع احلنفيَّة( أليب ذرٍ  عبد هللا بن ( 5) ه                   (381)ت:

 
 (. 31( العقد املذهب )ص1)
 (.  1/266( انظر: هدية العارفني )2)
 (.   1/49( انظر: هدية العارفني )3)
 (. 1/57(، وهدية العارفني )1/705( انظر: كشف الظنون )4)
 (.  2/52(، وهدية العارفني )4/292(، وإيضا  املكنون )7/135( انظر: األعالم )5)

ه (؛ وقد تبنيَّ من خالل هذا  1425وهذا الكتاب مطبوٌع بتحقيق األستاذ عبد احلميد العلمي، سنة )
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

الفرَّاء  ، وكتاب )اخلَِّصال واألقسام( أليب يعلى  ( 1) ه            (434أمحد اهلََروي )ت:
، وكتاب )اخلَِّصال واألقسام( للَحَسن ْبن َأمْحد بن ( 2) ه               (458احلنبلي )ت:

ْبن اْلبَ نَّا اْلبَ ْغَدادِّي احلنبلي )ت:  .( 3) ه (471عبد هللا اْلَمْعُروف ابِّ
وعات اليت تطرَّ  هلا اإلمام أبو بكر   يف كتابه   -رمحه هللا-ومن مجلة املوض     ُ
يف )ف احت ة   -رمح ه هللا-ه ذا: أن افتتح ه مبق د ِّم ة يف علم أص              ول الفق ه؛ يقول  

ًدا   ، وأجبتُ ك إىل ذل ك؛ ُمْعَتم ِّ ولِّ كت اب ه(: إوأن أق د َِّم يف ذل ك طرفً ا من اأُلص              ُ
هإ، توفيق       ِّ نِّ  ُحس              ْ على   ،]...[ هللاِّ  اإلس              نويُّ    على  اإلم       ام  نصَّ  وق       د 

-: على أنَّ أاب بكر ( 5) ه        (851، وابُن قاضى شهبة )ت:( 4) ه        (772)ت:
 ذكر يفِّ أَول كتابه هذا نبذًة من أُصول اْلفِّْقه. -محه هللار 

 املطلب الرابع: منهج املؤل ِّف. 
مبنهج ه يف )ف احت ة ه ذا الكت اب(؛ فق ال: إوق د وقعُت   -رمح ه هللا-ص              رَّ   
أحببَت أتليَف   -أدام هللاُ عزَّك-املض      افةِّ إىل رس      التك، وأنَّك    على مس      ألتِّك

َر هللاُ  [ نض              َّ افعي ِّ ؛ على مذهبِّ ]الش              َّ َل أهُل العرا ِّ كت اٍب على حنوِّ ما َعم ِّ

 
- َبكر  التَّحقيق أنَّ هذا الكتاب، وإن كان يف اَبب األقسام واخلصال، إالَّ أنَّه   يُتابع اإلمام أاب  

 يف َعْقد هذه املقدمة األصولية.     - رمحه هللا
 (. 3/429(، وإيضا  املكنون )1/705( انظر: كشف الظنون )1)
 (.   230(، وصلة اخللف )ص64( انظر: معجم الكتب )ص2)
 (. 1/276(، وهدية العارفني )4/639(، وإيضا  املكنون )68( انظر: معجم الكتب )ص3)
 (.  1/116( انظر: املهمات )4)
 (.  1/124( انظر: طبقات الشافعية )5)
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 ، ولِّ ، وأن أقد َِّم يف ذلك طرفًا من اأُلص     ُ َُزعِّ ِّ
وجَهه، على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ امل
ًدا على هللاِّ  ه، وق د ألَّفنَ ا وأجبتُ ك إىل ذل ك؛ ُمْعَتم ِّ نِّ توفيق ِّ  ]...[، على ُحس              ْ

َرْحَنا معانَيه مم ِّا علِّمنا، وتوخَّينا  (؛ َوش َ امِّ واخلص الِّ كتااًب، ولقَّبناُه بكتابِّ )األقس َ
يف إيض   ا ِّ القولِّ فيه اإلجياَز فيما ش   َرحناه منه؛ ليس   ُهَل فْهُمه، ويْقُرَب مأخُذه  

، وزايدًة يف على النَّاظِّر فيه، ورَجْوان أن يكوَن يف   َفاء للش       اك ِّ املراتبِّ ذلك ش       ِّ
إ  .( 1) نفسِّ املتيقنِّ للصَّوابِّ

 املطلب اخلامس: مصادر هذا الكتاب. 
 .( 2) فسيأيت بياُن املصادرِّ اليت اعَتَمَدت عليها أمَّا املقدمة األصوليَّة: 

الكتاب: أبواب  سائر  نقل    وأمَّا  هللا -فقد  الشَّافعي    -رمحه  اإلمام  عن 
ه (، واإلمام أيب إبراهيم  231إلمام أيب يعُقوب البُ َويطي )ت:ه (، وا204)ت:

)ت: َزع 
ُ
الطَّربي )ت:264امل القاص ِّ  ابن  واإلَمام  أيب  335ه (،  واإلمام  ه (، 

روزي )ت:
َ
 ؛ رمحهم هللا مجيًعا.( 3) ه (340إسَحا  امل

 املطلب السادس: املكانة العلمية هلذا الكتاب. 
 اجلوانب التَّالية:تربُز مكانُة هذا الكتاب يف 

ه       (  804أنه َوَرَد بعُض الثناءِّ عليه؛ يقول ابُن امللق ِّن )ت:  اجلانُب األول:
رمحه هللا: إله كتاب )اخلص  ال(؛ عارض به ابن َُمانني، القاض  ي من أص  حاب  

 
 (.  3( )م1)
 ( انظر: املطلب الثاع يف املبحث الثَّالث من قسم الد ِّراسة. 2)
 ( انظر: النُّسخة اخلطيَّة. 3)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 .( 1) أىب حنيفة؛ وهذا الكتاب رأيُته، وانتقيُت منه فوائدإ
دُّ من متق   د ِّمي   -رمح   ه هللا-  أنَّ مؤل ِّف ه   ذا الكت   اب  اجلــانــُب الثــَّاين: يُ ع   َ

ه    ( رمحه 306األصحاب، وهو يف طبقة أصحاب أيب العباس ابن ُسري  )ت:
ام( أليب  ال واألقس          َ هللا؛ يقول ابُن امللق ِّن رمحه هللا: إورأيُت يف كتاب )اخلص          َ

 .( 2) زايدًة على ذلكإ -من قدماء أصحابنا-بكر اخلفَّاف 
افعي ابلنَّقل عن هذا الكتاب، اهتماُم مص    اد اجلانُب الثَّالث: ر الفِّْقه الش    َّ

ادر: )الش          ر  الكبري( َص          َ
، ( 4) ، و)كفاية النَّبيه(( 3) واإلفاَدة منه؛ ومن هذه امل

، و)النَّجم ( 6) ، و)األشباه والنظائر البن امللقن(( 5) و)اهلداية إىل أوهام الكفاية(
، و)الغرر ( 9) و)أسَن املطالب(،  ( 8) ، و)األشباه والنظائر للسيوطي(( 7) الوهاج(
احملت      اج(( 10) البهي      ة( و)مغين  حتف      ة  ( 11) ،  على  الش              رواع  و)حواش              ي   ،

 
 (. 31( العقد املذهب )ص1)
 (. 2/160( األشباه والنظائر )2)
 (. 459/ 11( انظر: )3)
 (. 4/485( انظر: )4)
 (. 182/ 20( انظر: )5)
 (. 2/160( انظر: )6)
 (. 7/234(، و)5/292(، و)558/ 2(، و)1/475( انظر: )7)
 (. 444(، و)ص411(، و)ص9( انظر: )ص 8)
 (. 484/ 4(، و)1/290( انظر: )9)
 (. 2/69( انظر: )10)
 (. 3/325( انظر: )11)
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، و)حاش    ية اجلمل ( 2) ، و)حاش    ية الش    رباملس    ي على هناية احملتاج(( 1) احملتاج(
 .( 3) على شر  املنه (
أنَّه افتتح هذا الكتاب مبقد ِّمة نفيسة يف علم أصول الفقه،  اجلانُب الرابع:

ه                   ( رمحه هللا: إَأمْحد بن عمر بن 851يقوُل اإلَمام ابُن قاض    ى ش    هبة )ت:
ط، ذكر يفِّ أَوله نبذة  ال ُمَُلد متوس    ِّ احب اخلِّص   َ ف أَبُو بكر اخْلفاف، ص   َ يُوس   ُ

 .( 4) من أُصول اْلفِّْقهإ

 

 
 (. 10/7(، و)6/107( انظر: )1)
 (. 314/ 6(، و)5/246( انظر: )2)
 (. 5/463انظر: )( 3)
 (. 1/124( طبقات الشافعية )4)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

ف ابملقد ِّمة األصوليَّة لكتاب )األقسام واخلصال(التَّعرياملَْبَحث الثالث:   
 وفيه املطالب التَّالية:

 املطلب اأَلوَّل: مضامني املقد ِّمة األصوليَّة.
ملض               امني ه ذه املق دم ة أبوااًب وعن اويَن،  -رمح ه هللا-عق د اإلم َام أبُو بكر 

األبواُب ُمَوزََّعًة على وجعلها حتت ُمس    مَّى )البيان( أو )اإلاَبنة(؛ وجاءت هذه  
 عِّْلَمني:

َع    العِّْلم األول: ول الفقه(، وهو العِّْلم الذي ألجله َوض    َ  -رمحه هللا-علم )ُأص    ُ
هذه املقدمة؛ وقد َعَقَد حتت هذا العِّْلم األبواب التَّالية: البياُن عن معرفةِّ إدراكِّ 
، واإلابنُة عن املراس  يلِّ وأحكامِّها، والبياُن عمَّا يقُع به البياُن من  احلاللِّ واحلرامِّ

بياُن عن اإلمجاعِّ وأحكامِّه، واإلابنُة عن القياسِّ وأحكامِّه، ال                 ُمَتَخاطَِّبنْيِّ، وال
 ، ، وم  ا هوَّ وحقيق  ةِّ احلق ِّ ، وم  ا هوَّ وحقيق  ةِّ اجله  لِّ واإلابن  ُة عن حقيق  ةِّ العلمِّ
، وم  ا هوَّ وحقيق  ةِّ الفق  هِّ، وم  ا هوَّ وحقيق  ةِّ املتفق  هِّ  وم  ا هوَّ وحقيق  ةِّ الب  اط  لِّ

العمومِّ  ، واإلابن     ُة عن األمرِّ وأحك      ( 1) والفقي     هِّ، وم     ا هوَّ ه، والبي     اُن عن  ام     ِّ
 َ ال ]اليت ُبينِّ ص      ات[، والبيان عن اخلِّص      َ وأحكامِّه، والبياُن عن حالِّ ]املخص       ِّ

، والبياُن عن ( 3) ، والبياُن عما اْختُلِّف فيه يف أص  ولِّ الد ِّينِّ ( 2)   اإلس  الُم عليها[

 
م. 1)  ( وهو من األبوابِّ اليت يُ َقد ُِّم هبا اأُلُصوليون مؤلفاهتِّ
َصال، وهي أقرُب ما تكوُن لعِّْلم الفقه؛ و  أتبنيَّ السَّبب الذي ألجله أَْدَرَجَها اإلمام  2) ( وهي عشر خِّ

    يف هذه املقدمة  األصوليَّة.   -رمحه هللا-أبو بكر 
ُد أنَّ مصطلح   - رمحه هللا-( من خالل النَّظر يف اخلَصال اليت ضمَّنها أبو بكر 3) حتت هذا الباب،  ِّ

الد ِّين( َخرَج به أبو بكر   العقيدة(، إىل معَن    -رمحه هللا- )أصول  الدَّارج وهو )علم  عن املعَن 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

، واإلابن ُة عن أفع الِّ الن  ِّ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  ح الِّ البي انِّ وأحك ام ه، واإلابن ُة عن ح الِّ اوم لِّ
 عن  والبيانُ   وأحكامِّه،  التَّخصيصِّ   عن  واإلابنةُ   وأحكامِّه،  االجتهادِّ   عن  والبيانُ 
ه، الن َّْفيِّ  ح الِّ  أحك امِّ ش              رائعِّ من ك ان قَبَلن ا من األنبي اءِّ   عن والبي انُ   وأحك ام ِّ

، واإلابنُة عن  رْعِّ عليهم الس       الم، واإلابنُة عن أحكامِّ األش       ياءِّ قبل ُميءِّ الش       َّ
العللِّ وأحكامِّها، واإلابنُة عن وص          فِّ العلةِّ، والبيان عن علةِّ غلبةِّ االش          تَباه  

، والبياُن عن  النس        خِّ وأحكامِّه وأحكامِّها، والبياُن عن أحكامِّ العللِّ العقلياتِّ
ه،  واختالف الن  اسِّ يف ذل  ك، والبي  اُن عن أحوالِّ النس              خِّ واختالفِّ أحك  ام  ِّ

، والبياُن عن التقليدِّ وأحكامِّه.  والبياُن عمَّا قاله الشافعيُّ من االستحسانِّ
ول الفقه(؛ وقد    العِّْلم الثَّاين: عِّْلم )اجَلَدل(، وهو من الُعُلوم التَّابعة لعلم )ُأص          ُ
ه، والبي اُن عن َعق ََد حت ت  ه ذا العِّْلم األبواب الت َّالي ة: البي اُن عن اجل دلِّ وأحك ام ِّ

أوص      افِّ املناظرةِّ وما يس      تحبُّ له عند مناظرتِّه، والبياُن عما ال بدَّ للُمناظَِّرينِّ  
اللََّذْينِّ وص        فنا حاهَلما منه، والبياُن عن حالِّ الس        ؤالِّ وأحكامِّه، واإلابنُة عن 

ه، والبي اُن عن املن اقض               اتِّ وأحك امِّه ا، واإل ابن ُة عن أحوالِّ االنتق الِّ وأحك ام ِّ
 أحوالِّ االنقطاعِّ وأحكامِّه.

 املطلب الثاين: مصادر املقد ِّمة األصوليَّة.
ادر:  -رمحه هللا-َعمد   فقد نَ َقَل يف طبقة   يف هذه املقد ِّمة إىل عدٍد من املَصـَ

حابة: عن عثمان بن عفَّان )ت: طبقة رض    ي هللا عنه، ويف   ( 1) ه                   (35الص    َّ

 
   خاصٍ  به وهو )قواعُد الد ِّين(؛ أي: ُأُصول وكليَّات االستدالل فيه. 

 (.  182( انظر: )م1)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

س  يب )ت:
ُ
، ويف طبقة اتبعي التَّابعني: ( 1) ه                (93التَّابعني: عن س  عيدِّ بن امل

)ت: م ه       دِّي  ب ن  ال رمح ن  ع ب       د  امل       دي ينِّ ( 2) ه                              (198ع ن  ب ن  وع ل ي   ،
، ويف َطَرف أهل ( 4) ه             (238، وإسَحا  بن راهويه )ت:( 3) ه             (234)ت:

َذاهب والطََّوائف: نَ َقَل عن أهل العَِّرا 
َ
 .  ( 7) ، والنََّصارى( 6) اهر، وأهل الظَّ ( 5) امل

افعي: ــَّ َل   أمـَّا عل  مســـــــــــتوا املـذهـب الشـــــــــ عن اإلم ام    -رمح ه هللا-فق د نَ ق َ
-، ونقل  ( 8) ه     ( وصرَّ  ابلنَّقل من كَِّتابه )الر ِّسالة القد ة(204الشَّافعي )ت:

اأ زع )ت:  -يض   ً
ُ
؛ و  يكن منه نقٌل عمَّا س   وامها، ( 9) ه                  (264عن اإلَمام امل

 وليس هذا بغريٍب على هذه املرحلة من التَّأليف يف )عِّْلم ُأُصول الفِّْقه(.   
 املطلب الثالث: منهج املقد ِّمة األصوليَّة.

ابس           تقراء هذه املقد ِّمة، بَ َرَزت اجلوانُب التَّالية؛ كمنهٍ  أليب بكر اخلفَّاف  
 فيها: -رمحه هللا-

 
 (.  23( انظر: )م1)
 (.  19( انظر: )م2)
 (.  19( انظر: )م3)
 (.  19( انظر: )م4)
 (.  96( انظر: )م5)
 (.  37( انظر: )م6)
 (.  161( انظر: )م7)
 (.  183( انظر: )م8)
 (.  72( انظر: )م9)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

: هذه املقدمة على طريقة التَّقس   يم والتَّفريع، حبيث أييت   -رمحه هللا-كتب    أوًلا
 للقضيَّة األصوليَّة ويبني ِّ ما حتتها من ُشعب وخَصال.

ا: هل   ذه ملق   د ِّم   ة ع   دًدا من األبواب؛ واليت يُعنون هل   ا   -رمح   ه هللا-جع   ل    ثنيـــا
 .( 2) ، أو )اإلابنة عن كذا(( 1) ب )البيان عن كذا(

ا: ــا ُ    ثلثـ التَّق    اس              يم والتَّف    اريع أبكثر من مص              طلح؛    -رمح    ه هللا-يُ َعرب ِّ عن 
 .( 6) ، و)املعاع(( 5) ، و)اجلهات(( 4) ، و)اخلصال(( 3) ك )األقسام(

ورة؛ ومن هذه   -رمحه هللا-ما ذكره   رابعاا: من تَ َقاس              يم أيخذ أكثر من ص              ُ
 الصُّور: 

 أن تكون عبارًة عن أقساٍم للشَّيء. -1
 ملسو هيلع هللا ىلص: إاعلم أنَّ البي  اَن من الن  ِّ  -رمح  ه هللا-ذل  ك: قول  ه  ومن األمثل  ة على  

 .( 7) على ثالثةِّ أقساٍم: أحُدها: القوُل، والثَّاع: ]الفِّْعُل[، والثالث: ُهَو الُّتَُّْكإ
 أن تكون عبارًة عن ُشُروط للشَّيء. -2

: إال جيوُز عندان قبوُل ش  يٍء من -رمحه هللا-ومن األمثلة على ذلك: قوله  

 
 (.  24( انظر: )م1)
 (.  22( انظر: )م2)
 (.  26( انظر: )م3)
 (.  23( انظر: )م4)
 (.  130( انظر: )م5)
 (.  132( انظر: )م6)
 (.  81( )م7)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

املراس           يلِّ إال عند وجودِّ ]خص           لَتني[؛ فمن ذلك: أن يروَي الص           حايبُّ عن 
َيه، فذلك واملس    َنُد عندان س    واٌء، وكذلك التابعيُّ إذا أرس    َل  م ِّ ص    حايبٍ  وال يُس    َ

يَّبِّ -ص     حايبٍ  اخلرَب؛ فإن كان معروفًا أالَّ يروَي إال عن   ُس     َ
  -مِّْثل س     عيدِّ بنِّ امل

 .( 1) فإرسالُه وإسناُده يف ذلك سواٌءإ
 أن تكون عبارًة عن َمَوانع للشَّيء. -3

: إاعلم أنَّ ش       رائَع من كان قَبَلنا -رمحه هللا-ومن األمثلة على ذلك: قوله  
الم-من األنبياءِّ   واجبٌة علينا، إالَّ يف خص             لتنيِّ: أحُدمها: أن   -عليهم الس             َّ

يكوَن ش  رُعنا انس  ًخا هلا، أو: يكوَن يف ش  رعِّنا ذكٌر هلا؛ فعلينا اتباُع ما كان يف 
 .( 2) شرعِّنا، وإن كان يف شرعِّهم مقدًَّماإ

 أن تكون عبارًة عن فُ ُرو  بني الشَّيئني.  -4
: إاعلم أن العل  َة املس              تخرج َة  -رمح ه هللا-ومن األمثل  ة على ذل ك: قول ه  
: فمن ذلك: أنَّه ال جيوُز عليها النس ُخ والتبديُل تفارُ  العلَة العقليَة من جهاتٍ 

 .( 3)   وال التغيرُي...إ
ا: ــا ال، حديثُه هَذا  -رمحه هللا-عندما يتحدَّث   خامســــ عن التَ َقاس        يم واخلِّص        َ

 أيخذ أكثر من شكٍل؛ ومن هذه اأَلْشَكال: 
 أن يكوَن ُمرَّد ذكٍر للقسم، دون أي ِّ بياٍن آخر.    -1

: إالتخص           يُص على أقس           اٍم؛ -رمحه هللا-ومن األمثلة على ذلك: قوله   
 

 (.  23( )م1)
 (.  106( )م2)
 (.  130( )م3)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

نةِّ، وُتص   يُص   نةِّ ابلس   ُّ ، وُتص   يُص الس   ُّ فمن ذلك: ُتص   يُص الكتابِّ ابلكتابِّ
، وُتص         يُص اإلمجَاعِّ والقَياسِّ   الكتابِّ ابلس         نةِّ، وُتص         يُص الس         نةِّ ابلكتابِّ

 . ( 1) ابِّ والسنةِّإللكت
 أن يكوَن فيه بياٌن ملعَن الشَّيء.    -2

: إ اعلم أن العلَم هو: إثب  اُت -رمح  ه هللا-ومن األمثل  ة على ذل  ك: قول  ه   
الش  يءِّ على ما هو به، واجلَْهل: اعتقاُد الش  يءِّ على خالفِّ ما هو به، واحَلق 

 . ( 2)    له...إهو: ]َما[ اْطَمَأنَّ القلُب إليه عنَد الفِّْكرِّ فيه والتدبُّرِّ 
 أن يكوَن فيه بياٌن حلكم الشَّيء.    -3

يف االجتهادِّ: إواعلم أنَّه ينقسُم   -رمحه هللا-ومن األمثلة على ذلك: قوله   
على ثالثةِّ أقساٍم؛ فمن ذلك: اجتهاُد األنبياءِّ عليهم السَّالم، اَل يَ َقُع فيه غلٌط 

رَِّها، فأمَّا اجتهاُد  اجتهاُد ]األُ   وال س هٌو، فيُ ْقَطُع على حقيقتِّه، فكذلك س ْ مَّةِّ[ أبَِّ
 .( 3) بعضِّ أهلِّ العلمِّ فيجوُز فيه الَغَلُط والن ِّْسَياُنإ

م األقسام اليت يذكرها إىل أقسام أُخرى -رمحه هللا-أنَّه  سادساا:  .( 4) قد يُ َقس ِّ
ــابعاا: ، واترًة جيعُله غرَي ( 5) اترًة جيعُل التقس             يَم حاص             ًرا  -رمحه هللا-أنَّه  ســــــــ

 
 (.  99( )م1)
 (.  41( )م2)
 (.  96( )م3)
 (.  11( انظر: )م4)
 (.  15( انظر: )م5)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 . ( 1) كذلك
ا: ،  (2) يف بعض األحي  ان يُ َعرب ِّ عن رأي  ه بقول  ه: )عن  داَن(  -رمح  ه هللا-أن  َّه    ثمنــا

 .( 3) و)قلُت(
يف بعض األحيان قد يس  تغين عن ُحروف الَعطف بني   -رمحه هللا-أنَّه   اتسـعاا:
ا طريقٌة وأسلوٌب له ( 4) اجلَُمل ياغة. -رمحه هللا-، وكأهنَّ  يف الص ِّ

يف بعض األحيان يس      تعمُل طريقة اللف ِّ والنش      رِّ يف   -رمحه هللا-أنَّه  عاشـــــراا:
 .( 5) بيان األقَسام واخلَصال

أن بي َل على م ا تق دَّم ذكرُه من  -رمح ه هللا-أنَّ من طريقت ه   حـادي عشـــــــــــر:
 .( 6) تقريراتٍ 
 الرابع: مزااي املقد ِّمة األصوليَّة.املطلب 

 من ممي ِّزات هذه املقد ِّمة األصوليَّة:
: ا تعدُّ من أقَدم النُّص   وص األص   وليَّة املكتمَلة  أوًلا َلت إليَنا، بل   ( 7) أهنَّ اليت َوص   َ

يص       حُّ أن يُ َقال فيها: إهنا أقدُم نصٍ  أص       ولٍ  مكتمٍل، وص       ل إلينا بعد اإلمام  
 

 (.  99( انظر: )م1)
 (.  144( انظر: )م2)
 (.  100( انظر: )م3)
 (.  49( انظر: )م4)
 (.  87( انظر: )م5)
 (.  110( انظر: )م6)
 ( أي: املستوعِّبة ألكثر أبَواب ُأُصول الفقه. 7)
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 ه ( رمحه هللا، يف مدرسة املتكل ِّمني.  204الشَّافعي )ت:
ُنَ اظرة(، وه ذه أق دمي َّة   ثنيـاا:

أن َّه ض              مَّن ه ذه املق د ِّم ة أبوااًب يف عِّْلم )اجلَ َدل وامل
 يف التَّصنيف. -رمحه هللا-كر أُْخرى أليب ب

َهَمت يف وض     ع اللبَنات األُوىل يف   ثلثاا: أنَّ هذه املقدمَة من املص     ادر اليت َأس     ْ
 أتسيس عِّْلَمي )أصول الفقه( و)اجَلَدل(.

َلَك يف أتليف هذه املقدمة طريقة التَّقس     يم والتَّفريع،  -رمحه هللا-أنَّه  رابعاا: س     َ
ااي    -رمحه هللا- وهي طريقٌة أس       هم هبا أبو بكر عب القض       َ يف معرفة أفَراد وش       ُ

 واملَسائل األصوليَّة.
ا: ــا ُروط وأحَوال وَمَوانع   -رمحه هللا-أنَّه  خامســ َتَطرََّ  يف هذه التَّقاس     يمِّ إىل ش     ُ

 وفُ ُروقات للمسائل األصوليَّة، وكلها أضرٌب مهمٌة يف الَبْحث اأُلُصول.  
ا: ول ليبمام  بَن هذه ا  -رمحه هللا-أنَّه   ســـــــــادســـــــــا ملقد ِّمة على املذَهب اأُلص           ُ

حيح   افعي، و  أََر منه ش    ذوًذا يف حكاية هذا املذهب، بل قرَّره على الص    َّ الش    َّ
 .( 1) نسبًة إىل اإلمام الشافعي

حايب ، ومن حجية قياس ( 2) ومن ذلك: ما أش    ار إليه من حجيَّة قول الص    َّ
 . ( 4) ، وأنَّ االجتهاَد والقياَس مبعَن واحدٍ ( 3) الشَّبه

 
املطلب  1) التقليدِّ وأحكامِّه(، وسيأيت عرُضهما يف  )البيان عن  مسألتني يف ابب  ما كان من  إالَّ   )

 اخلامس من هذا املبحث.  
 (.  182( انظر: )م2)
 (.  128( انظر: )م3)
 (.  95( انظر: )م4)
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 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

أنه اتَّبع طريقًة حس نًة يف أتليف هذه املقد ِّمة، وتقريبها للدَّارس ني؛ ومن  سـابعاا:
، ( 1) ذلك: أنه كثريًا ما يقول يف ص  در التَّقاس  يم اليت يورُدها: )اعَلم رمحك هللا(

، كما أنَّه يُ ْعََن حبس            ن التَّمهيد ( 2) كما أنَّه يس            تعمُل طريقة اللف ِّ والنش            رِّ 
 .    ( 4) ، وربط مسائل هذه املقد ِّمة بعضها ببعضٍ ( 3) والتَّقدمي

 املطلب اخلامس: املُؤاخذات عل  املقدمة األصوليَّة.
 وهي مؤاخذاٌت يسريٌة، وممَّا ُوقَِّف عليه منَها:

 أنَّه جرت مسائل يسريٌة، كانت حباجٍة إىل شيٍء من التَّفصيل والتَّوضيح.  أوًل:
 وهذه املسائُل هي: 

يف ابب )البيان عن حال املخص      ص      ات(: إوالرَّابع:  -رمحه هللا-قال   -1
ب    هإ يُ ْعَرف  الَكاَلم على معًَن  ه يش              رُي إىل   -هن    ا-؛ وهو  ( 5) أن ُ ْرَِّي  لعل    َّ

ًصا إال إذا كان عرفًا قوليًّاالتَّخصيص ابلُعرف، والعرُف ال   .( 6) يكوُن صص ِّ
فيم ا يقب ُل من أخب ار اآلح ادِّ: إوأن يكوَن اخلرُب وم ا  -رمح ه هللا-وق ال   -2

إ اَدم مس             لماتِّ ( 7) جاء به غرَي خارٍج من املعقولِّ ؛ فإنَّ خرَب الَواحد إذا ص             َ
 

 (.  136( انظر: )م1)
 (.  87( انظر: )م2)
 (.  138( انظر: )م3)
 (.  110( انظر: )م4)
 (.  57( )م5)
 (. 4/522(، والبحر احمليط )247(، واملستصفى )ص 1/193( انظر: قواطع األدلة )6)
 (.  18( )م7)
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عِّه؛ وهذا فيما إذا كان معا ا الُعُقول، من غري أتويٍل: دلَّ ذلك على َوض          ْ رض          ً
ا م  ا ك  ان من ُم  ارات الُعُقول   ، أم  َّ ف  إن  ه جي  ُب   -ك  أخب  ار الَغي  ْب-حمل  ال عقليٍ 

 .( 1) التصديُق به مىت ما صحَّ اخلربُ 
  يكن تعداُده لألقس   ام واخلص   الِّ ص   ائًبا؛ فتارًة   -يف ثالثة مواض   ع-أنَّه   ثنياا:

 تزيُد هذه األقسام عمَّا ذكره من عدٍد، وتراة تنُقُص.
 هي: وهذه املواضع

فيما يقبُل من أخبار اآلحادِّ: إفإذا اجتمَع على اخلربِّ تسُع    - رمحه هللا-قال   -1
 مثان خصال، َوبَقَِّيْت واحدٌة.  -رمحه هللا-؛ وقد عدَّ منها ( 2) خصاٍلإ

يف ابب ) اإلابنة عن العللِّ وأحكامِّها(: إمث إهنا تنقسُم    - رمحه هللا-وقال   -2
أقساٍمإ أقسام، وابلتَّال    - محه هللار -؛ وقد عدَّها  ( 3) على ثالثةِّ  مثانية  يف 

ا تزيُد مخسة أقسام على ما ذََكَره.   فإهنَّ
يف ابب )البيان عن التقليدِّ وأحكامِّه(: إوجيوُز ذلك يف    - رمحه هللا-وقال   -3

 تسَع خصال، َوبَقَِّيْت واحدٌة.  -رمحه هللا -؛ وقد عدَّ منها  ( 4) عشرِّ خصاٍلإ
(:   ثلثـاا: أن َّه يف موض              ٍع واح ٍد، ويف )ابب البي ان عن أحك امِّ العل لِّ العقلي اتِّ

َر   الفرَ  بني العل   ة املس              تخرج   ة والعل   ة العقلي   ة يف أربع   -رمح   ه هللا-َحص              َ
 

)ص1) الكفاية  انظر:   )432( الراوي  وتدريب  الصال   1/327(،  ابن  مقدمة  على  والنكت   ،)
 (.2/845(، والنكت على كتاب ابن الصال  البن حجر )2/267للزركشي )

 (.  18( )م2)
 (.  16( )م3)
 (.  177( )م4)
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 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 .( 2) تزيُد على ذلك -عند اأُلُصوليني -، وهي ( 1) جهاتٍ 
أن َّه يف موض              ٍع واح ٍد، خ الف املش              هوَر من م ذه ب اجلمهور واإلم ام   رابـعا:

افعي؛ وذلك ملا َجَعَل من خص              ال التَّقليد اجلائز: تقليَد الن   ، ( 3) ملسو هيلع هللا ىلصالش              َّ
؛ وكلتا هاتني اخلص     لتني ( 4) وتقليَد الَعا ِّ الدليَل إذا نزَلت به انزلٌة ال علَم له هبا
ا مها من ابب االت ِّباع، وليسا من ابب التَّقليد  .( 5) إَّنَّ

ح  دمه  ا: ال يُ ْعَرُف ابللفظ ال  ذي أورَد ح  ديثني: أ  -رمح  ه هللا-أن  َّه    خـامســــــــــــا:
َوى ذلك من ( 7) ، واآلخر ض         عيٌف عند مُجهور احملد ِّثني ( 6) ذََكَره ؛ لكنَّ ما س         ِّ

ا هي أح ادي ُث ص              حيح ةٌ  ، ب ل أغلُبه ا من أح ادي ث ( 8) األح ادي ث اليت أورده َ
 .  ( 9) )الصَّحيحني(
اًب   أتبني يف ترتيبه ألبواب هذه املقد ِّمة: ذََكَر اب  -رمحه هللا-أنه   ســــــــــادســــــــــا:

 
 (.  130( انظر: )م1)
 (.  4/19(، واإلحكام )1/380( انظر: الواضح )2)
 (.  183( انظر: )م3)
 (.  185( انظر: )م4)
(، واألصل  2/239(، وإرشاد الفحول )3919/ 9(، ونفائس األصول )4/221( انظر: اإلحكام )5)

 (.  3/94اجلامع )
 (.  2( انظر: )م6)
 (.  19( انظر: )م7)
 (.  19( انظر: )م8)
 (.  19( انظر: )م9)
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َ اإلسالُم عليها[( عالقته ب               )أصول الفقه(، وهو ابب )اخلَِّصال ]اليت ُبينِّ
 (1 ) ،

؛ ولو أنَّه ( 2) كما أنَّه أَْوَرَد بعًضا من أبواب )األصول( بعد أبواب )علم اجَلَدل(
ول(، مث ذكر أبواب )علم اجَلَدل(: لكان أَْوىَل، كما أنَّه  أمتَّ هبا مس      ائل )اأُلص      ُ

؛ ومن خالل النَّظر ( 3) عنون لباٍب ب       )البيان عما اْختُلِّف فيه يف أصولِّ الد ِّينِّ(
ال اليت ض    مَّنها أبو بكر   ُد أنَّه َخرََج   -رمحه هللا-يف اخلص    َ حتت هذا الباب،  ِّ

مبص           طلح )أص           ول الد ِّين( عن املعَن الدَّارج له إىل معًَن خاصٍ  به رمحه هللا؛ 
ُم َوخيِّلُّ ابلَفْهم. -تقرَّ إذا اس-وصالفة االصطال    مما يُوهِّ

 ومما  كُن إيراُده من املؤاخذات، لكنه إيراٌد مردوٌد عليه؛ ما يلي:
: أنه   يتعرَّض لعناصر متعد ِّدة من املسألة األصوليَّة؛ كالتَّصوير، والتَّمثيل،   أوًلا

 وحترير ُمل الن ِّزاع، وبيان األقوال وأدلتها وُمناقشتها.
ا من التَّأليف،    -رمحه هللا-يعذُر به؛ ألنَّه  وهذا مأخٌذ   َد مس  لًكا خاص  ًّ َقص  َ

 وهو األقَسام واخلَصال.
ا: ك  ان  ت احل  دوُد اليت يورُده  ا غري ج  امع  ٍة وال م  انع  ٍة، وإَّن  ا هي آتي  ٌة على   ثنيــا

َدااَنةِّ 
ُ
 .( 4) سبيل التَّقريب وامل

ا؛ ألنَّ علم )أص      ول الفقه( يف هذه  املرحلة كان وهذا مأخٌذ يعذُر به أيض      ً
 يف طور التأسيس والبناء، وملَّا ينض  بعد وأيخذ شكَله األخري.

 
 (.  59( انظر: )م1)
 (.  173( انظر: )م2)
 (.  71( انظر: )م3)
 (.  51( انظر: )م4)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 املطلب السَّادس: املوازنة بني هذه املقد ِّمة وغريها من املقد ِّمات األصوليَّة.
على منه  ه  ذه املق  د ِّم  ة    -من خالل املط  ال  ب املتق  د ِّم  ة-بع  َد أْن تعرَّفن  ا  

وازنة بني هذه املقدمة    ومزاايها، فإنَّ من انفع َقَضااي البحث
ُ
العِّلمي هو عقد امل

ول املعُروف  ة واملطُبوع  ة؛ وق  د اخُتري هل  ذه املوازن َ ة   وغريه  ا من مق  د ِّم  ات اأُلص              ُ
 الكتااَبن التَّاليان:
ــاب األوَّل: ة يف مس                  ائ    ل اخلالف بني فقه    اء    الكتـ )مق    د ِّم    ة عيون األدل    َّ

ُس  ماة ب                 )املقد ِّمة يف األص  ول(، أليب احل
ن َعلي بن ُعمر بن األمص  ار(، امل س  َ

 ه ( رمحه هللا. 397القصَّار املالكي )ت:
وهذه املقد ِّمة من أش     هر املقدمات األص     ولية، وأكثرها مس     ائل ومباحث،  
وقد رتبها مؤلفها ترتيًبا حس            ًنا، وجعلها يف واحد ومخس            ني اباًب، تناول فيها 

هاد، وأدلة  أغلب املس     ائل األص     ولية؛ ومن أبرز تلك املس     ائل: التقليد، واالجت
، واألخبار، ملسو هيلع هللا ىلصالس     مع، واخلص     وص والعموم، واألوامر والنواهي، وأفعال الن   

وإمجاع أهل املدينة وعملهم، ودليل اخلطاب، وأتخري البيان، والنس     خ، وش     رع  
 . ( 1)من قبلنا، واحلظر واإلابحة، واستصحاب احلال، واإلمجاع، والعلة واملعلول

احلَسن منهٍ  أليب  ارتسم من  املقد ِّمة: وضو     - رمحه هللا-  وممَّا  يف هذه 
العبارة وبعدها عن الغموض، وعدم االعتناء بتعريف املسأَلة وتصويرها إال اندرًا،  

املسألة، مث اإلشارة إىل اخلالف، مث    -غالًبا -والبدءُ   ببيان مذهب مالك يف 
َمالك، مث يُورد عليها االعُّتاَضات، وتكون   نًة    -أحياانً -يعرض حجَّة  متضم ِّ

 
 (. 38انظر: املقدمات األصولية يف املصنفات غري األصولية )ص (1)
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ختار عنده، وإذا  
ُ
ألدلة القول اآلخر، مث يذكر اجلواب عنها، وال يلتزم بياَن امل

 .(1) خالف مذهب مالك   -أحياانً -اختار فقد خيتار 
يف    - رمحه هللا-ومن النُّصوص املتمث ِّل فيها أغلب عناصر هذا املنه ، قوله  

إذا   العموم  يف  مالك  إمذهب  بعُضه(:  خُيص  العموم  يف  القول  ُخص  )ابب 
بعضه، هل يكون ما بقِّي على عمومه أو يتوقَّف عنه حىت يقوم دليٌل يدل على  
خصوص أو عمومَّ ليس خيتلف أصحابُنا يف أنَّ ما بقِّي بعد قيام الدَّليل على  

الُعموم، والدَّليل على ذلك: أن هللا   خاطبَ َنا    -عز وجل -خصوصه أنه على 
لزمه طاعُتهم وامتثاُل أوامرهم:  بلغة العرب، ووجدانهم يقولون، إذا أمروا من ت

َر به، فإذا قال له بعد   اعط بين متيم كذا وكذا، أنَّه يلزم املأموَر أن يُعطيهم ما أُمِّ
ذلك: ال تُعط أشياخ بين متيم شيًئا، ال يكون يف ذلك منٌع إلعطاء من بقي  
لُّ  من الشُّبان؛ ألن عطيَّة الكل اثبتة ابألمر، فخُروج البعض من اجلُملة ال يد

على إبطال الكل؛ وذلك معقوٌل عندهم، ومشهوٌر يف لساهنم، فوجب أال خُيرج  
 .(2) عن ذلك؛ وابهلل التوفيقإ

)مقد ِّمة كتاب اإلرشاد إىل سبيل الرشاد(، للشَّريف ُممد بن    الكتاب الثَّاين:
 ه ( رمحه هللا. 428أمحد بن ُممد بن أيب ُموسى اهلَامشي احلنبلي )ت:

يف مقدمة كتابه )اإلرشاد(، بعنوان: )ابب فضل العلم والتفقُّه    فقد َعَقَد ابابً 
اخُلصوص، وما   به  واملراد  العموم  العام واخلاص، وما ظاهره  الدين، وذكر  يف 

 
 (. 80انظر: مقدمة يف أصول الفقه البن القصار )ص (1)
 (. 281مقدمة يف أصول الفقه البن القصار )ص (2)
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ظاهره اخلصوص واملراد به العموم، وذكر األصول اليت عليها مدار الفقه، وما  
فيها:   الواردة  اأُلصولية  املسائل  أبرز  ذلك(، ومن  والسنة،  يف معَن  الكتاب، 

واأَلمر   واومل،  واملقيد،  واملطلق  واخُلصوص،  والعموم  والقياس،  واإلمجاع، 
 .(1) والنهي، وأنواع األقيسة، والنَّسخ

يف هذه املقد ِّمة، إىل أن جيعلها    - رمحه هللا-وقد توجَّه اإلمام ابُن أيب موسى  
ائل اأُلصول، وجرَّدها  يف ُصورة املنت اأُلصول املختصر؛ فَ َعَقَد فيها ُأصول مس

احلدود    من كثرٍي من التَّفصيل والتَّطويل؛ فَأَتى من مطالب البحث األصول على
والتعريفات، ولكنها كانت على طريقة املتقد ِّمني، بعيدًة عن التكلُّف واإلغرا   
اللفظي، كما أََتى على مطلب التَّمثيل والتَّصوير، ومجع لذلك النصوص املتفر ِّقة  

اب والسُّنة، ولكون املقد ِّمة جاءت صتصرًة فإنَّ ابن أيب موسى قلياًل  من الكت
 .(2) ما يستدلُّ ملا يقر ِّره، واندرًا ما يعرُض للخالف يف مسائل هذه املقد ِّمة 

ومن النُّصوص املتمث ِّل فيها هذا املنه ، قولُه رمحه هللا: إوالقياس قياسان:  
فال تقل هلما ُأف  قال هللا تعاىل:  جلي، وخفي؛ فاجلَلي: ما ال  اُذب فيه؛  

ومن يعمل مثقال ذرة شرا   ،فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ،وال تنهرمها
هنًيا، يره أشدَّ  َُمسَّك 

امل فكان  للُمحرم  ابلوْرس  املصُبوغ  الثَّوب  عن  َوهَنَى   ،
رار  واخلفيُّ: ما تتجاذبُه األصول؛ كاجلناية على العبد، فالعبد يف َشَبٍه من األح 

عن   صاطٌب  وأنه  آدمي،  أنَّه  جهة  من  األحرار  فأشبه  احليوان؛  من  َوَشَبٍه 

 
 (. 39انظر: املقدمات األصولية يف املصنفات غري األصولية )ص (1)
 (. 42انظر: األصول اليت عليها مدار الفقه )ص (2)
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وأشبه   الكفَّارة،  قاتله  القصاص وجيب على  بينهم  فيما  وأنَّه جيري  العباَدات، 
   .   (1) احليوان من جهة أنَّه مالإ

َُقد ِّمات الثالث؛ وبيان ما تضمَّنته من مسائل أصوليَّة، 
  وبَ ْعد َعْرضِّ هذه امل

وما سارت عليه من مناه  َمْرعيَّة؛ فإنَّه ُ كن املوازنُة واملقارنُة بينها على النَّحو  
 التَّال:
َُقد ِّمات الثَّالث اتَّفقت على أْن تَنهَ  َمنهَ  االختصارِّ    أوًل:

 د أنَّ هذه امل
واإلجياز؛ فلم أتت على مجيع العناصر املعُهودة يف حبث املسألة األصوليَّة، وإَّنا  
أتت على بعضها، مث أتت من هذا البعض على قوٍل صتصٍر ومقتضٍب، واكتَفت  

 منه أبدىن البَ َيان.
العنايةِّ بتقرير الرَّأي  كما   الثَّالث، اتفَّقت يف  َُقد ِّمات 

أنَّنا نرى أنَّ هذه امل
األصول للمذاهب الفقهيَّة اليت تتُبعها؛ فُعنيت )مقد ِّمُة أيب بكر اخلفَّاف( ببيان  
ببيانه يف  القصَّار(  ابن  الشَّافعي، وُعنيت )مقد ِّمُة  الرَّأي األصول يف مذهب 

د ِّمُة ابن أيب ُموسى( ببيانه يف مذهب أمحد؛ رمحهم  مذهب مالك، وُعنيت )مق
 هللا مجيًعا.

َُقد ِّمات    ثنياا:
امل هذه  بني  الذي  واالختالف  التمايُز  يف  النَّظر  أردان  ما  وإذا 

الثالث؛ فإنَّنا  د أنَّ )مقد ِّمَة أيب بكر اخلفاف رمحه هللا( هَنََجْت منهَ  التأليفِّ  
وا واألقسام  الشَُّعبِّ  ََّنَط  املسائل  على  من  مسألٍة  من كل  فأتت  خلصال؛ 

األصوليَّة اليت تعرَّضت هلا، أََتَت منها على ما يتفرَُّع عن هذه املسألة من أقساٍم  

 
 (. 170انظر: األصول اليت عليها مدار الفقه )ص (1)
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وخصال؛ سواءٌ أكانت هذه األقسام يف صورة األركان أو الشروط أو األحوال  
 فقه. أو املستثنيات، أو غريها من الصَُّور املعهودة يف تقاسيم مسائل ُأُصول ال

احَلَسن   أاب  أنَّ  فإنَّنا  د  القصَّار رمحه هللا(  ابن  أتينا إىل )مقد ِّمةِّ  ما  وإَذا 
انْتهَ  فيها منهَ  أصول الفقه املقارن، لكن على وجٍه موجٍز؛ فبعد أن يُبني 
مذهب مالك رمحه هللا، فإنه كثريًا ما يعق ِّب هذا البَيان ببيان دليل املذهب،  

لة نرى أنَّه يُ َعر ُِّج على القول اآلخر يف املسألة، وعلى  ويف أحايني ليست ابلقلي
 دليلِّه واجلواب عنه ما أمكن. 

ا تَ َتميُز   وإذا أتينا اثلثًة إىل )مقد ِّمةِّ ابن أيب موسى رمحه هللا( فإنَّنا  د أهنَّ
إيضاحها   من  يزيُد  وجٍه  على  األصوليَّة،  املسألة  يف  وَتْكَراره  بل  املِّثال  إبيراد 

  - كثريًا- يف هذا املثال يَ ْعمُد    - رمحه هللا-عن املراد هبا، كما  د أنَّه    والَكْشفِّ 
الصَّحيح   املثال  النُّصوص  هذه  من  وَيْستقي  والسُّنة،  الكتاب  ُنصوص  إىل 

 والَواضح على املسألة األصوليَّة.
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 القسم الثَّاين: قسم التَّحقيق 
 وصُف النُّسخة اخلطيَّة  املبحث األوَّل: 
ذا الكتاب إال نُسخة واحدة، وسيكوُن احلديث عنها من خالل    أجد هل 

 املطالب التَّالية: 
 املطلب األول: مصدر هذه النُّْسَخة. 

؛ وهلا  ( 1) (5115هذه النُّْسَخة ُمفوظة يف مكتبة )شسُّتبييت(، حتت رقم ) 
 . ( 3) ، وجامعة الكويت( 2) مصورَّات جبامعة اإلمام ُممد بن سعود

 الثاين: انسخ هذه النُّْسَخة واترخيها. املطلب 
يد   على  النسخة  هذه  فراغ  إووافق  نصُّه:  ما  النُّسخة  هذه  آخر  َوَرَد يف 

؛ فنجُد أنَّه  ( 6) إ( 5) ، يف اثع عشر ذي القعدة احلرام سنة ستني ]...[ ( 4) ]...[
الذي حلَِّق  قد ُدو َِّن اتريخ الفراغ من هذه النُّسخة واسُم انسخها، إالَّ أنَّ البَ َلَل  

 ابلنُّسخة َمَنَع من الوقوف عليهما.    
 املطلب الثالث: عدد ألواح هذه النُّْسَخة وأسطرها وكلماهتا.

( لوًحا، وبلا َعَدد أسطر الوجه الواحد  43بَ َلَا عدد ألوا  هذه النُّْسَخة )

 
 (. 3/200(، واتريخ الُّتاث العريب ِّ )1/185(،  واألعالم )1/705الظنون ) ( انظر: كشف1)
 ( انظر: املوقع اإللكُّتوع.  2)
 ( انظر: املوقع اإللكُّتوع. 3)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 4)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 5)
 ب(.  43( )6)
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  - يف املتوسط -( سطًرا، وبلا َعَدد كلمات السطر الواحد  25)  -يف املتوسط -
 مة. ( كل 15)

 املطلب الرابع: صفحة العنوان واخلامتة. 
ال( ]َعن[ ام واخلص  َ ه: إكتاب )األقس  َ َوَرَد يف )ص  فحة الُعنوان( ما نص  ُّ
 (1 )  

افعي   [  -رض        ي هللا عنه-اإلمام الش        َّ احَلالل واحلَرام، أتليف: أيب بكر   ( 2) ]يفِّ
ومي، أمحد بن عمر اخلفَّاف رمحه هللا ورض          ي عنه، يف ملك الفقري: ُممد الفيُّ 

وابن س              لم ة و  يؤر ِّخ وف ات ه   ( 4) ه ذا الكت اب ]...[  ( 3) احلم د هلل ذكر ]...[
رض      ي هللا عنه، احلمد هلل ممَّا أنعم هللاُ به على عبده الفقري: مص      طفى بن فتح 

 .( 5) ه (إ1118مبكَّة املشرفة سنة ) -عفا هللاُ عنهما-هللا احَلَموي 
ه: إ]...[ ، ووافق فراغ ه ذه النس              خ ة على ي د ( 6) َوَوَرَد يف )اخل امت ة( م ا نص              ُّ

 .( 9) إ( 8) ، يف اثع عشر ذي القعدة احلرام سنة ستني ]...[( 7) ]...[

 
؛ إِّْذ يفِّ 1) َُحق ِّقِّ

يهِّ. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل َياُ  يَ ْقَتضِّ  النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ
يهِّ. 2) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 3)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 4)
 أ(. 1( )5)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 6)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 7)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 8)
 ب(.  43( )9)
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 املطلب اخلامس: حال هذه النُّْسَخة. 
ُكتَِّبْت هذه النُّسخة خبطٍ  نسخيٍ  واضٍح ومجيٍل، َكَما أنَّه لُو َِّنْت فيها الَعَناوين  

 ألواُحها كاملًة. ابللون األمَحر، وكانت 
، والَعَدد الَقليل؛ من  ( 1) وممَّا َوَقَع يف هذه النُّسخة: عدٌد مِّن َمَواضع الطَّمس

 .( 4) ، وتصحُّف الكلمات ( 3) ، والسَّقط ( 2) البَ َياض
ع يرُد سؤاٌل، اَل بدَّ مِّن تقريرِّ اجلوابِّ عنُه؛ وُهو أنَّه: إذا تعدَّد   َويفِّ هَذا املوضِّ

ط ِّية اليت بني أيدينا، و  يكن هناك نسخٌة أخرى ُتكم ُِّل  الطَّمس يف النسخة اخل
هذا الطَّمس؛ فكيف يُوَثق هبذه النُّسخة، وكيف خيرج الكتاُب على نسخٍة هبذا  

 الشَّكلَّ  
 وجُياب عن هذا السؤال من عد ِّة جهات:

ة،  يف مثل هذه النسخ اخَلطيَّ   -رمحهم هللا-أنَّ طريقَة كبار احملق ِّقني    اجلهة األوىل:
م يعمدون إىل حتقيقها، وال يتوقَّفون عن ذلك؛ خاصَّة إذا اعتربان أنَّ النسخة   أهنَّ

 اخَلطيَّة اليت بني أيدينا، هي نسخٌة لكتاٍب نفيٍس من نوعه. 
يا ، يقول الدكتور: بشَّار   ومن مُجلة ما جاء من كالم احملققني يف هذا الس ِّ

ه(: إنشر النَّص ُمرًدا من كل  عواد معروف يف كتابه )ضبُط النص والتعليق علي
مراجعٍة وتعليق، ال يصلح لتحقيق املخطوطات العربيَّة من عدة الوجوه؛ أبرزها: 

 
 (. 13( انظر: )م1)
 (. 2( انظر: )م2)
 (. 37( انظر: )م3)
 (. 49( انظر: )م4)
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ندرُة النُّسخة اخلط ِّية الصَّحيحةِّ املتقنةِّ السَّليمةِّ اخلاليةِّ من التَّصحيفِّ والتَّحريف،  
السَّقطِّ وحنو ذلك،  وأنَّ أغلَب املخطوطاتِّ العربيةِّ كثريُة التَّصحيفِّ والتَّحريفِّ و 

مما هو معروٌف عند أهل املعرفة به، والغالبيُة العظمى من املخطُوطات   تصل  
؛ فتعرََّض كثرٌي   إلينا خبطوط مؤل ِّفيها، بل خبطوط النُّساخ، وفيهم واجلاهل والعا ِّ

 . ( 1) منها إىل التَّغيريِّ والتَّبديلِّ والتَّحريفإ
قريرات أهل التَّحقيق، ومشهور أعرافهم: أنَّه إذا  أنَّ مِّن مستقر ِّ تاجلهة الثانية: 

اشتهر النَّقل عن الكتاب، فإن هذه املصادر الناقلة يف حكم النُّسخة اخلط ِّية  
 الثَّانية، واليت يُفاد منها يف التَّحقيق؛ يف إكمال نقص، أو تصويب وهٍم.   
ه من  هللا:  رمحه  اخلفَّاف  بكر  أليب  واخلصال(،  )األقسام  ذه  وإن كتاب 
 املدوَّانت، واليت تَ َناوب النَّقل عنها يف أكثر من مصدر؛كَما تقدَّم إيضاُحه. 

أنَّ الطَّمس الذي وقع يف هذه النَّسخةِّ اخلطيَّة اليت بني أيدينا،   اجلهة الثالثة: 
طمٌس يف حكم اليسري؛ فلم يتعلَّق أببواٍب، وال فصوٍل، وال مبقاطَع واسعة؛ وإَّنا  

  عن طمٍس يف كلمٍة أو كلمتني.كان يف مجيعِّه عبارةٌ 
مث إنَّ هذا الطَّمَس الَكلمِّي، الذي وقع يف هذه النسخة:   يؤث ِّر على فهم  

تبنيَّ املعَن احمليُط    املعََن، إالَّ يف موضٍع أو موضعني، وأنَّ غالب هذه الطُّموسات
 هبا، وأوحى السياُ  مبراد املؤل ِّف رمحه هللا.    

املقد ِّمة  اجلهة الرابعة:   فإن  أيدينا،  اليت بني  إذا نظران يف النسخة اخلطيَّةِّ  أننا 
ا: وقعت يف سبعة أوجه، وكلُّ وجه منها يقع يف مخسٍة   األصوليَّة اليت يف أوهل ِّ

ٍر يقُع فيما يُقارب من مثاع عشرة كلمة؛ وإذا  وعشرين سْطًرا تقريًبا، وكل سط
يف هذه النسخة  -مجعنا ذلك بعَضه إىل بعٍض: فإنَّنا  د أنَّ املقدمة األصولية  

 
 (.  7( )ص1)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

وقعت فيما يزيُد على ثالثةِّ آالٍف ومئٍة ومخسنَي كلمة،    - اخلطية اليت بني أيدينا
ز عشرين موضَعا، وأنَّ  بينما الطَّمس الذي وقع يف هذه املقد ِّمة األصوليَّة   جُياو 

 منها مواضَع متكَّن احملق ِّق فيها من معرفة املطُموس وإثباته يف املنت بني معكوفني.
وإذا ردداَن هذ الَعَدد من الطُّموسات إىل العدد الُكلي لَكلِّم هذه املقد ِّمة  

 مبلَا  األصوليَّة: فإنَّنا  د ذلك ال يعدو إال أْن َيكون نقًصا يسريًا جدًّا، وال يبلاُ 
 العارضِّ الذي يعط ِّل حتقيق هذا املخطوط.   

أنه وابلنَّظر إىل الكتاب الذي بني أيدينا، فإننا  د فيه متي ًُّزا  اجلهة اخلامسة:  
َد منه  ونفاسًة وقيمة علميَّة؛ َ عُل من احلرص على إخراجه، واالبتهال مبا ُوجِّ

الُّت  الذي على هذا  ولو كان أشتااًت: مقصًدا صحيًحا ومعتربا يف حتقيق  اث، 
 النَّحو.

هذا   إخراَج  أنَّ  لنا   ُ يتبنيَّ فإنه  اجلواب:  من  اخلمس  اجلهات  هذه  وبَ ْعَد 
الكتاب على مثل هذه النُّسخة اليت بني أيدينا: ال يضري الكتاَب بشيٍء، وال  
ينقُص من حجم الفائدةِّ الكامنةِّ فيه، كما أنَّه ال يَ َتعارُض مع َطريقةِّ ومنه   

 يف التَّعامل مع مثل هذه النُّسخ اخلطيَّة.  احملق ِّقني،
 املطلب السادس: القسم احملقَّق. 

اللو  رقم ) النُّسخة من  احملقَّق يف هذه  القسم  اللو  رقم  1يبدأُ  إىل  ب( 
أ(؛ ومن مثَّ فإنَّ املقد ِّمة األصوليَّة وقعت يف سبعة أوجه، وكلُّ وجه منها يقع  5)

تقريًبا، وكل سطٍر يقُع فيما يُقارب من مثاع عشرة  يف مخسٍة وعشرين سْطرًا  
 كلمة. 
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 املطلب السابع: مصوَّرات من النُّسخة اخلطية. 
 بداية النُّسخة:

 
 هناية النُّسخة: 

 
 



 

 

315 
 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

 منهُج احملق ِّقاملبحث الثاين: 
 وفيه مطلبان:

 املَْطَلب اأَلوَّل: منهج التَّحقيق.
 وفيهِّ ما يلي:

:  فَ رَّْغُت )املقدمة األصوليَّة( من نسخة مكتبة )شسُّتبييت( كاملًة.    َأوًَّلا
اليت حلَقَها    ثنياا: املواضع  النَّص بشكٍل دقيٍق، خاصَّة يف  قراءة  اجتهدتُّ يف 

 الطَّْمُس.      
تدخلُت يف النص ِّ مىت ما رأيُت سقطًا أو بياًضا أو تصحيًفا أو َطْمًسا،   َثلثاا:

 بني معكوفني.   وجعلُت هذا التدخُّل
عند تعذُّر قراءةِّ ما يف النُّسخة، والتدخُّلِّ فيه: فإع أُنبه على ذلك يف    رابعاا:

 اهلامش.
نَ ب َّْهُت يف اهلامش على ما حلق النُّسخة مِّْن َطْمس أو َسْقط أو بياض    خامساا:

 أو تصحيٍف أو َضْرٍب أو حلََق. 
ا: ة: فإع أض ع هذه العالمة / عند هناية كل وجٍه من أحد ألوا  النُّس خ  سـادسـا

 يف املنت، وأُنبه يف اهلامش على رقم هذا اللو  والَوْجه.
، وجعلُت الرَّقم يف أول املقطع    سابعاا: رقَّمُت مقاطع النَّص احملقَّق ترقيًما عشرايًّ

 بني معكوفني؛ وذلك لالستفادة منه يف اإلحالة على النَّص.
 املَْطَلب الثَّاين: منهج التَّعليق.

 وفيهِّ ما يلي:
: ؛ بذكرِّ: اْسمِّ    َأوًَّلا َعَزْوُت اآلايتِّ القرآنيَة الكر َة إىل مواضعِّها يف القرآنِّ الكرميِّ
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 السُّورةِّ، ورْقمِّ اآليةِّ.  
حيحني أو يف   ثنيـاا: خرَّج ُت األح ادي َث النبوي ََّة؛ ف إَذا ك اَن احل دي ُث يف الص              َّ

َخر ِّج ُه مْن أُم َّاتِّ ُكتُ بِّ الس              ن َّةِّ، أح دِّمه ا اكتفي ُت ب ذل ك، وإَذا ْ  يُكن: ف إع ِّ أُ 
 بدًءا ابلسننِّ األربعةِّ، وأُبني حكم األئمة فيه صحًة وضعًفا.

 خرجُت آاثر الصَّحابة والتَّابعني من مصادرها اخلاصَّة هبا. ثلثاا:
ا: ــا األنبي       اءَ   رابعـــ إال  احملقَّق؛  النَّص  يف  ذكرُهم  ورَد  ال       ذيَن  لألعالمِّ   ترمج       ُت 

 ، واألئمََّة األربعَة رمحهم هللا.ألربعَة ، واخللفاَء ا
ا: ــا ُص         طلحاتِّ العلميََّة غري املعهودة عند   خامســـــ

ش         رحُت األلفاَظ الغريبَة وامل
.  أوساط املتعلمني، من مراجعِّ اللغةِّ واالصطال ِّ

تتبعُت نصوص أيب بكر اخلفَّاف يف املصادر األصوليَّة وغريها؛ وذلك    سادساا:
 للمقارنة بينها وبني ما جاء يف هذه النسخة اخلطية.

 علَّقُت على املواضع اليت حتتاج إىل توجيٍه وإيضاٍ . سابعاا:
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 النَّص احملقَّق  املبحث الثالث: 
 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم  

؛ ج  لَّ ( 1) [ احلم  ُد هللِّ األولِّ بال غ  اي  ٍة، اآلخرِّ بال هن  اي  ٍة، ال  ذي ]...[1]م
ثناؤُه، وتقدس              ْت أمساؤُه، وأش              هُد أن ال إَله إال هللاُ وحدُه ال ش              ريَك له؛ 

اجلباُر، العزيُز القهاُر، ش   هادَة من ال يراتُب يف وحدانيتهِّ، وال يش   كُّ   ( 2) ]...[
هللا علي   ه؛ عب   ده الزَّكي، وأمين   ه   ( 4) ، وأش              ه   ُد أن ُمم   ًدا ]...[( 3)  ]...[يف

ي، اص  طفاُه للنُّبوةِّ، واجتباُه للرس  الةِّ، فأكمَل به الديَن، وختَم به الس  نَن،  املرض  ِّ
،   -عزَّ وجلَّ -وجعلُه إماَم املرس       لنَي؛ فعليهِّ من هللاِّ  أفض       ُل الص       الةِّ والتَّس       ليمِّ

 ، وأزواجهِّ أمهاتِّ املؤمننَي. ( 5) صحابهِّ املنتَخبنيَ وعلى آلهِّ الطيبنَي، وأ
أن أفض          َل ما اس          تعملُه املرُء لنفس          هِّ، وأعمَل فيه فكَرُه،    -رمحَك هللاُ -اعلْم  

، وعظم  ْت في  ه رغبت  ُه: م  ا ظهرْت ( 6) واجته  َد في  ه رأي َ ُه، وص              رَف إلي  ه ]...[
 

 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 1)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 2)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 3)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 4)
( هذا التَّعبرُي مما يستعمُله أهُل الرَّفض يف الطَّعن يف مجاعٍة من الصَّحابة رضي هللا عنهم؛ لكنَّ أاب  5)

ا عربَّ به موافقًة ألجل السَّجع؛ ومما يردُّ    -رمحه هللا-بكر اخلفَّاف   أبعد ما يكوُن عن ذلك، وإَّنَّ
  -من األحاديث-ه َرَوى يف هذا الكتاب  ذلك: أنَّه قال عقيبه: إوأزواجهِّ أمهاتِّ املؤمننَيإ، كما أنَّ 

عن ُعثمان رضي هللا عنه، كما قال حبجية مراسيلِّ    -من اآلراء-عن عائَشة رضي هللا عنها، ونقل  
 الصحابة، وإمجاعِّهم.            

 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 6)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

، وكان ( 1)  الغابرينَ منافعُه للمس لمنَي، وكثرْت فوائدُه للمتعلمنَي، وبقَي أجرُه يف
"مـا تصــــــــــــدََّ  أن  َّه ق  ال:    ملسو هيلع هللا ىلصعلي  ه نِّعم  ًة يف يومِّ ال  د ِّينِّ، مع م  ا ُروَِّي عن النَّ   

 .( 3) "( 2) ُمتصد ٌِّ  أبفَضل َما ]...[
  -أدام هللاُ عزَّك -وقد وقعُت على مس     ألتِّك املض     افةِّ إىل رس     التك، وأنَّك  

افعي ِّ[أحببَت أتليَف كتاٍب على حنوِّ ما َعمَِّل أهُل  ؛ على مذهبِّ ]الش   َّ العرا ِّ
  

َُزعِّ ِّ (  4) 
ه، على ترتي   بِّ أبوابِّ كت   ابِّ امل َر هللاُ وجه   َ ، وأن أق   د َِّم يف ( 6() 5) نض              َّ

 
نْتِّ. 1)

َ
ثْ َبتِّ يفِّ امل

ُ
 ( َما يفِّ النُّْسَخةِّ يُ َقارُِّب َرمْسُُه مِّن امل

ََذا اللَّْفظ. 2)  ( يفِّ النُّْسَخةِّ بَ َياٌض، َو  أَقِّف َعَلى َهَذا احلَدِّيث هبِّ
(3( الُبخاري يف صحيحه  وأخرَج  اللفظ؛  هبَذا  عليه  أقف     )9/126( رقم  ومسلم يف  7430(   )

  بَِّصَدقَةٍ   َأَحدٌ   َتَصدَّ َ   َما : إقال  ملسو هيلع هللا ىلصأن الن َّ    ( عن أيب هريرة  1014( رقم )2/702صحيحه )
َفَُّتْبُو يفِّ َكف ِّ    -َوإِّْن َكاَنْت مَتْرَةً -َيمِّينِّهِّ  بِّ   الرَّمْحَنُ   َأَخَذَها   إِّالَّ   - الطَّي ِّبَ   إِّالَّ   هللاُ   يَ ْقَبلُ   َواَل -  طَي ِّبٍ   مِّنْ 

يَلُهإ.  ، َكَما يُ َريب ِّ َأَحدُُكْم فَ ُلوَُّه أَْو َفصِّ  الرَّمْحَنِّ، َحىتَّ َتُكوَن أَْعَظَم مَِّن اجْلََبلِّ
يهِّ. ( مِّن 4) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ بَ َياٌض، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

 اْجتَِّهادِّ امل
َُغفَّليُّ اهلََرويُّ  5)

( ُهَو: أبو ُممد أمحد ْبنِّ َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللا بن ُممد بن عبد هللا املزعُّ امل
جْلَلِّيل ببخارى، َكاَن إَِّمام أهل اْلعلم َواْلُوُجوه وأولياء  امللقب ابلباز األبيض والذي يُ َقال َلُه الشَّْيخ ا

السُّْلطَان خبراسان يف عصره بِّاَل مدافعة، من شيوخه: علي بن ُممد اجلكاع وأمحد بن  دة بن  
 ه (.356العراين وإبراهيم بن أيب طالب، تويف يف َسابِّع عشر شهر َرَمَضان سنة )

 (. 3/17قات الشافعية الكربى )(، وطب8/93انظر: اتريخ اإلسالم )
َزع: هو املعروف ب )املختصر(، وهو أحد الكتب املشهورة يف املذهب الشَّافعي، بل هو  6)

ُ
( كتاب امل

أصُلها وأوهُلا؛ يقول أبو العبَّاس ابن ُسري : إخيرُج صتصُر املزع من الدنيا عذرَاء   تُفض، وهو  
 ضي هللا عنه، وعلى مثاله رتَّبوا ولكالمه فسَّروا وشرُحواإ. أصل الكتب املصنَّفة يف مذهب الشَّافعي ر 

 (.221/ 1(، والسلوك يف طبقات العلماء وامللوك )1/217انظر: وفيات األعيان ) 
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ًدا على هللاِّ ]...[ ، وأجبُتك إىل ذلك؛ ُمْعَتمِّ ولِّ ، على ( 1) ذلك طرفًا من اأُلص      ُ
نِّ توفيقِّه، وقد ألَّفَنا كتااًب، ولقَّبناُه بكتابِّ  َرْحَنا ُحس   ْ (؛ َوش   َ امِّ واخلص   الِّ )األقس   َ

مع انيَ ه مم ِّا علِّمن ا، وتوخَّين ا يف إيض              ا ِّ القولِّ في ه اإلجياَز فيم ا ش              َرحن اه من ه؛ 
ه، ويْقُرَب م أخ ُذه على الن  َّاظِّر في  ه، ورَجْوان أن يكوَن يف ذل ك  َل فْهم  ُ ليس              ه  ُ

. ، وزايدًة يف نفسِّ املتيقنِّ للصَّوابِّ َفاء للشاك ِّ املراتبِّ  شِّ
 ُن عن معرفةِّ إدراكِّ احلاللِّ واحلرامِّ البيا 

 أنَّ احلالَل واحلراَم يدرُك من جهتنْي: -رمحَك هللاُ -اعلم 
 العقُل. أحُدمها:
 السمُع. واآلخُر:

 واجٌب، وممتنٌع، وُموٌز. واألشياُء يف العقلِّ تنقسم عل  ثالثةِّ أقساٍم:
ُة الَعق ْلِّ غري مأخوذٍة عن أحٍد؛ ألنَّ فيه ا   إثب اَت ما جيُب ثبوتُه، قال: وحج َّ

.  ونفَي ما جيُب نفُيه، وذلك ليس مبأخوٍذ عن أحٍد من النَّاسِّ
ْمكُِّن. [ البياُن عن القسمِّ الثَّاين:10]م

ُ
 وهو السَّمعيُّ امل

وأما الس     معيُّ املمكُن فينقس     ُم على أربعةِّ أقس     اٍم: كَتاب، وس     نَّة، وإمجَاع  
 .( 2) األمةِّ، ودليٌل من كتاٍب أو سنٍة أو إمجاعٍ 

 فال يثبُت إال من طريَقنيِّ:  فأمَّا الكتاُب:

 
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 1)
إمجاٌع؛ كقول 2) أو  أو سنٌة  وَدلَّ على حجيتِّه كتاٌب  السمعيَّات،  من  َما كان  الرَّابع:  الدَّليل  لعلَّ   )  

 الصََّحايب، وشرع َمن قبلنا، وهكذا.  
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 .( 1) أحُدمها: ]...[
 والثاع: اإلعجاُز.
 األخباُر، وينقسم على مخسةِّ أقساٍم: والقسُم الثاع:

الم، فُيقَطع على ص           دقِّها ويقينِّها؛  من ذلك: أخباُر األنبياءِّ عليهم الس           َّ
، من ذلك: القطُع ( 2) تِّ ]...[ابلدَّاللةِّ اليت قد دلَّت على ص        دقِّهم، واملعجزا

 .( 3) على معانِّيه
اع[ ]الث      َّ اخلربِّ/( 4) والقس              م  اجتمَع يف  ف      إذا  التَّواتر،  أخب      اُر   ( 5) : وهو 

وَن به مجاعًة ال ُبص            ْوَن بعدٍد ]...[( 6) ]...[ ، وكذلك ( 7) ، أن يكوَن املخربِّ
؛ فَإِّن ( 8) وس            ائطُُهم، وأن يكونُوا بوص            ٍف ال جيوُز عليهم التَّواط  َواَل ]...[

 كانُوا َعَلى َما َوَصْفَنا فقد َوَجَب الَقْطُع على أخبارِّهم. 
والقس         ُم الثالُث: أخباُر اآلحادِّ؛ فإذا اجتمَع على اخلربِّ تس         ُع خص         اٍل: 

 
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 1)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 2)
  - عليهم السَّالم-( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ ولعلَّ مراَده رمحه هللا: أنَّه يُ ْقَطُع مبا تضمَّنته أخباُر األنبياءِّ  3)

 من معاٍن.  
؛ إِّذْ 4) َُحق ِّقِّ

 يفِّ النُّْسَخةِّ: )الثالث(، َوُهَو َخطَأٌ. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
َايَُة )5)  ب(. 1( هنِّ
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 6)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 7)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 8)
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 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

؛ فمن ذل ك: ( 1) أوج َب ذل ك العم َل، وال يوج ُب العِّْلَم، وال يُقَطُع على ُمعيَّن ِّه
َل ابلن  ِّ   ُ به عداًل عن عدٍل حىتَّ يتَّصِّ   يكونَ   وأن  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن يكوَن ال     ُمْخربِّ

ُ
ُ  امل ْخربِّ

ماعُ  ًعمَّن َرَوى عنُه، ويكوَن قد أدرَكه، وأن يقوَل يف خربِّه:   به قد يثبُت له الس  َّ
)ح دَّثن ا(، أو: )َقرأَ علين ا(، أو: )َقرْأان علي ه(، أو يقوَل: )قُرَل علي ه وأان أمسُع(، 

فالنٍ  عن  يقوَل:  من ( 2) وأن  خ      ارٍج  غرَي  ب      ه  ج      اء  وم      ا  اخلرُب  يكوَن  وأن   ،
وال معارٌِّض له؛ فإذا كان على ما ، وأن ال يكوَن مثَّ خرٌب انس        ٌخ له  ( 3) املعقولِّ 

 .  ذََكْراَن فقد أوجَب العمَل، دون العلمِّ
افعي ِّ أنَّه قاَل: ــالمِّ عل  أربعمائةِّ حديٍث"  وقد ُروَِّي عن الش    َّ ، ( 4) "مداُر اإلسـ

 
أخبار  ( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ ولعلَّ مراَده رمحه هللا: أنَّه ال بصل القطُع يف أخبار اآلحاد أبفرادِّها أو  1)

 معيَّنة، لكنَّه قد بصُل ابوموع وضم ِّ هذه األفراد واألعيان بعضها إىل بعٍض.
 أالَّ يكون اخلرُب عن ُمهوٍل.  -رمحه هللا-( كأنَّه يشرُي 2)
( فإنَّ خرَب الَواحد إذا َصاَدم مسلماتِّ الُعُقول، من غري أتويٍل: دلَّ ذلك على َوْضعِّه؛ وهذا فيما  3)

، أمَّا ما كان من ُمارات الُعُقول كان معارًضا حملا فإنه جيُب التصديُق   -كأخبار الَغْيب -ل عقليٍ 
 به مىت ما صحَّ اخلرُب.  

ونقله   الَباقالع،  بكر  أيب  للقاضي  تبًعا  )الكفاية(  أول كتابه  يف  هذا  البغداديُّ  اخلطيُب  َحَكى  وقد 
، وجعله مذ ابنِّ اجلوزي ِّ )التَّدريب( عن احلافظِّ  البدُر  السُّيوطي يف  واحلَدِّيث  اأُلُصول  هًبا ألهل 

 الزركشيُّ واحلافُظ ابُن حجر؛ رمحهم هللا مجيًعا. 
(، والنكت على مقدمة ابن الصال  للزركشي  1/327(، وتدريب الراوي )432انظر: الكفاية )ص

 (. 2/845(، والنكت على كتاب ابن الصال  البن حجر )2/267)
أنَّه قال يف حديث: إاألعماُل    -رمحه هللا-عن اإلمام الشَّافعي    (   أقف على هذا النَّقل، واملرويُّ 4)

إ: إيَْدُخُل َهَذا احْلَدِّيُث يفِّ َسْبعِّنَي اَباًب مِّْن اْلفِّْقهِّإ، َوقَاَل  إ. -أَْيًضا-ابلنياتِّ  : إُهَو ثُ ُلُث اْلعِّْلمِّ
 (.  1/56(، وإرشاد السَّاري )1/16انظر: اوموع )
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 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

وُحكَِّي عن علي ِّ بن امل    ديين ِّ 
 - رمحهم    ا هللاُ -  ( 2) وعب    دِّ الرمحن بن مه    دي ٍ   ( 1) 

ما قااَل:   ""مداُر اإلســالأهنَّ ، َو: ( 3) مِّ عل  أربعةِّ أحاديَث: "األعماُل ابلنياتِّ
 اإلســــالمُ  ُبينَ : "ملسو هيلع هللا ىلص، َوقوله  ( 4) "ًل حيلُّ دُم امرٍئ مســــلٍم إًل  حدا ثالٍ "

َوقولـــــه  ( 5) مخٍس"  عل  "ملسو هيلع هللا ىلص،  من ادَّ   منِّ   عل   البينـــــةُ :  عل   واليمنُي  َع ، 

 
ْيحِّ بنِّ َبْكرِّ بنِّ َسْعٍد، السَّْعدِّيُّ َمْواَلُهُم الَبْصرِّيُّ،    ( هو: أبو احلسنِّ، َعلِّيُّ 1) بُن َعْبدِّهللاِّ بنِّ َجْعَفرِّ بنِّ  ِّ

، مسَِّع: أابَ  ُْؤمِّنِّنْيَ يفِّ احلَدِّْيثِّ
َماُم، احُلجَُّة، أَمِّرْيُ امل (، الشَّْيُخ، اإلِّ ْيينِّ ِّ

دِّ
َ
ْعُرْوُف بِّ )اْبنِّ امل

َ
ُه َومَحَّاَد بَن زَْيٍد  امل
ُّ َوأَبُو َبْكٍر  وَ  َبٍل َوأَبُو َبَْ  َصاعَِّقُة َوالزَّْعَفرَاعِّ ُّ  َجْعَفر بَن ُسَلْيَماَن، وَحدََّث َعْنُه: َأمْحَُد بُن َحن ْ الصَّاَغاعِّ

ْيينِّ ِّ َعَلًما يفِّ النَّاسِّ يفِّ 
دِّ
َ
 َمْعرِّفَةِّ احلَدِّْيثِّ  َوأَبُو َعْبدِّهللاِّ الُبَخارِّيُّ، قَاَل أَبُو َحامتٍِّ الرَّازِّيُّ: إَكاَن اْبُن امل

إ، تويف سنة )  ه (. 234َوالعَِّللِّ
 (. 187(، وطبقات احلفاظ )ص60/284انظر: التاريخ الكبري )

ومالًكا  2) وشعبَة  الثوريَّ  مسع:  البصريُّ.  حسان،  بنِّ  مهدي  بُن  عبُدالرمحن  سعيٍد،  أبو  هو:   )
 ه (. 198ه (، وتويف سنة )135والدستوائي، ولد سنة )

 (. 6/250(، وهتذيب التهذيب )17/430انظر: هتذيب الكمال )
 .ابِّ  ( عن ُعَمَر ْبَن اخَلطَّ 1( رقم )6/ 1( َأْخَرَجُه: الُبخاري يف صحيحه )3)
(4 ( صحيحه  يف  الُبخاري  َأْخَرَجُه:   )9/5( رقم   )6878( صحيحه  يف  وُمسلم  رقم  3/1302(   )

 .( َعْن َعْبدِّ هللا بن مسعود  1676)
( َعْن  16( رقم )1/45( وُمسلم يف صحيحه )8( رقم )1/11( َأْخَرَجُه: الُبخاري يف صحيحه )5)

 . َعْبدِّ هللا بن عمر 
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 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

ثالـثةِّ أحـادـيَث: "مـداُر اإلســـــــــــالمِّ عل   :  ( 3) ، ق ال إس              ح ا ُ ( 2) "( 1) أْنكَر"
ــةَ  "، َوحديث عائشـ : "من أدخَل من أمرِّان ما ليس منه ( 4) "األعماُل ابلنياتِّ

 
( َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب َعْن أَبِّيهِّ َعْن َجد ِّهِّ؛  1341( رقم )19/ 3يف جامعه )( َأْخَرَجُه: الُّتمذي  1)

لِّ  وقال: إَهَذا َحدِّيٌث يفِّ إِّْسَنادِّهِّ َمَقاٌل؛ َوُُمَمَُّد ْبُن ُعبَ ْيدِّ هللاِّ الَعْرَزمِّيُّ ُيَضعَُّف يفِّ احلَدِّيثِّ مِّْن قِّبَ 
ْفظِّهِّ، َضعََّفُه اْبُن اْلُمَباَركِّ َوَغريُْ   (: إبل ُهَو ُمنكرإ. 2/326ُهإ، وقال الذَّه  يف تنقيح التحقيق )حِّ

ما قَاال يف حديث: إاألعماُل    - رمحهما هللا-(   أقف على هذا النَّقل، واملرويُّ عن هذين اإلَمامني  2) أهنَّ
إ: إإنَّه ثُلث العلمإ، ومنهم َمن قال: إإنَّه رُبعهإ، وُروي عن َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبن  َمْهدِّي أنَّه:    ابلنياتِّ

لن ِّيَّاتِّ يفِّ ُكل ِّ  ابِّ اأْلَْعَمالِّ  يفِّ  اخلَْطَّابِّ  ْبنِّ  ُعَمَر  َحدِّيَث  جَلََعْلُت   ، اأْلَبْ َوابِّ يفِّ  َصن َّْفُت كَِّتااًب    إَلْو 
ل : إاأْلَْعَماُل ابِّ َدِّيثِّ إإ. اَبٍبإ، َوَعْنُه أَنَُّه قَاَل: إَمْن أَرَاَد أَْن ُيَصن َِّف كَِّتااًب، فَ ْليَ ْبَدْأ حبِّ  ن ِّيَّاتِّ

 (. 1/32(، وفيض القدير ) 1/61انظر: جامع العلوم واحلكم )
ْيَم بنِّ َعْبدِّ هللاِّ بنِّ َمَطرِّ بنِّ ُعبَ ْيدِّ  3) ْيَم بنِّ َصَْلدِّ بنِّ إِّبْ رَاهِّ هللاِّ التَّمِّْيمِّيُّ  ( ُهَو: أَبُو يَ ْعُقْوَب إِّْسَحاُ  بُن إِّبْ رَاهِّ

َْرَوزِّيُّ النَ ْيَسابُ ْور 
رْيِّ رَْأسا  احلَْنظَلِّيُّ امل َْشرِّ ِّ َسي ُِّد احلُفَّاظِّ وكان إَِّماما يفِّ الت َّْفسِّ

َماُم الَكبِّرْيُ َشْيُخ امل ي، اإلِّ
َباَركِّ والُفَضْيُل بُن عَِّياٍض َوُمْعَتمُِّر بُن ُسَلْيَماَن،  

ُ
يفِّ الفِّْقهِّ مِّْن أَئِّمَّةِّ االْجتَِّهادِّ، من شيوخه: اْبُن امل

َلَة نِّْصفِّ َشْعَبا َ لَي ْ  ه (.238َن َسَنَة )تُ ُويف ِّ
( احلنابلة  طبقات  )1/109انظر:  الكمال  وهتذيب  للداوودي  2/373(،  املفسرين  وطبقات   ،)

(1/103 .) 
د ِّْيقِّ اأَلْكرَبِّ َأيبِّ َبْكٍر َعْبدِّ هللاِّ بنِّ َأيبِّ ُقَحافَةَ 4) َمامِّ الص ِّ نِّنْيَ َعائَِّشَة بِّْنُت اإلِّ ُْؤمِّ

ُعْثَماَن بنِّ    ( هَِّي: أُمُّ امل
َك ِّيَُّة، زَ َعامِّرِّ 

يَُّة الت َّْيمِّيَُّة امل وَجُة  بنِّ َعْمرِّو بنِّ َكْعبِّ بنِّ َسْعدِّ بنِّ تَ ْيمِّ بنِّ ُمرََّة بنِّ َكْعبِّ بنِّ ُلَؤيٍ  الُقَرشِّ
، وُمْسَنُدها  ، َ ْ يَ تَ َزوَّج بِّْكرا َغرْيََها، َوالَ َأَحبَّ اْمرَأًَة ُحب ََّها، وأَفْ َقُه نَِّساءِّ األُمَّةِّ َعَلى اإلِّْطالَ النَّ ِّ ِّ   ِّ 
ُلُا ) َلةِّ السَّابَِّعَة َعْشرََة مِّْن َشْهرِّ َرَمَضاَن َسَنَة )2210يَ ب ْ ه (، وُدفَِّنْت  57( حديثا، تُ ُوف َِّيْت يفِّ اللَّي ْ
 . لَبقِّْيعِّ  ابِّ

( االستيعاب  )4/1881انظر:  واملنتظم   ،)5/302 ( الكمال  وهتذيب  أعالم  35/227(،  وسري   ،)
 (. 2/135النبالء )
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ٌ، وأموٌر ( 2) ، َوحديث النُّعمانِّ بن بشريٍ ( 1) فهو ردٌّ" ٌ، وحراٌم بني ِّ : "حالٌل بني ِّ
 .( 4) "( 3) بنْيَ ذلك ُمشتبهاٌت"

، وينقسُم ذلك ع20]م لى أربعةِّ أقساٍم: [ والقسُم الرابُع: أخباُر الشهاداتِّ
، وفي ه م ا ال يُقب ُل في ه إال ( 5) فمن ه م ا ال يُقب ُل في ه إال أربع ٌة من الر ِّج الِّ العُ ُدولِّ 

، ومنه ما يُقبُل فيه أربعٌة من النس             اءِّ  اهُد ( 6) رجالنِّ ، ومنه ما يُقبُل فيه الش             َّ
خرٍب  الواح   ُد؛ وطريُق ذل   ك طريُق اخلربِّ؛ ألنَّ ك   ل ش              ه   ادٍة خرٌب، وليس ك   لُّ  

 شهادًة.

 
 (. 1718( رقم )3/1343َجُه: ُمسلم يف صحيحه )( َأْخرَ 1)
ُب َرُسْولِّ هللا ِّ 2) َصاحِّ  ُ الَعا ِّ ثَ ْعَلَبَة األَْنَصارِّيُّ، األَمِّرْيُ  رْيِّ بنِّ َسْعدِّ بنِّ  الن ُّْعَماُن بُن َبشِّ َواْبُن    ( هو: 

بِّهِّ اْبُن ُأْختِّ َعْبدِّ هللاِّ بنِّ َرَواَحَة، تويف سنة )  ه (. 65َصاحِّ
 (. 29/411(، وهتذيب الكمال )4/1496(، واالستيعاب )6/53كربى )انظر: الطبقات ال

(3 ( صحيحه  يف  الُبخاري  َأْخَرَجُه:   )1/20( رقم   )52( صحيحه  يف  وُمسلم  رقم  3/1219(   )
(1599.) 

َأَحادِّيَث هَِّي  أنَّه قَاَل: إأَْربَ َعُة    -رمحه هللا-(   أقف على هذا النَّقل، واملرويُّ عن اإلَمام إسَحا   4)
 ٌ َواحْلَرَاُم َبني ِّ  ٌ إ، َوَحدِّيُث: إاحلَْاَلُل َبني ِّ لن ِّيَّاتِّ اأْلَْعَماُل ابِّ َا  إإَِّّنَّ ُعَمَر:  الد ِّينِّ: َحدِّيُث  إ،  مِّْن ُأُصولِّ 

ْنُه فَ ُهَو  َوَحدِّيُث: إإِّنَّ َخْلَق َأَحدُِّكْم جُيَْمُع يفِّ َبْطنِّ أُم ِّهِّإ، َوَحدِّيُث: إَمْن َصَنَع يفِّ أَْمرِّاَن َشي ْ  ًئا لَْيَس مِّ
 َردٌّإإ.

 (. 1/62انظر: جامع العلوم واحلكم )
 ( كما يف شهود الز ِّان. 5)

 (.  270(، والتنبيه )ص169انظر: اإلقناع )ص
 ( وهو ما كان من أمور الن ِّساء؛ كالرَضاع، والواَلدة. 6)

 (. 14/124(، وحبر املذهب )411انظر: اللباب )ص
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والقس           ُم اخلامُس: أخباُر اإلذنِّ واهلدااَي وما أش           بَه ذلك، وجيوُز يف ذلك  
ُفه، واملخرَبُ صريٌَّ بنَي القبولِّ   ُفه ابلعدالةِّ ومن اَل َنص  ِّ ، ومن َنص  ِّ البالُا وغرُي البالاِّ

كِّ   .( 3() 2() 1) والُّتَّ
 اإلابنُة عن املراسيلِّ وأحكامِّها 

ال جيوُز عندان قبوُل ش           يٍء من املراس           يلِّ إال عند أنه   -رمَحك هللاُ -اعلم  
َيه، ( 4) وجودِّ ]خصلَتني[ ؛ فمن ذلك: أن يروَي الصحايبُّ عن صحايبٍ  وال يَُسم ِّ

فذلك واملس   َنُد عندان س   واٌء، وكذلك التابعيُّ إذا أرس   َل اخلرَب؛ فإن كان معروفًا 
يَّبِّ -أالَّ يروَي إال عن ص   حايبٍ   ُس   َ

فإرس   الُه وإس   ناُده يف   -( 5) مِّْثل س   عيدِّ بنِّ امل

 
(: إوإذا انضمَّ  5/464يف قُبول َقول الصَّ ، كما يف هناية املطلب )  - رمحه هللا-احلرمني  ( يقول إَمام  1)

- إىل قوله قرينٌة تتضمَّن تصديَقه؛ مثل أن يفتح الباَب وخيرب عن إذن صاحبها ابلدخول، أو خيرب  
لَفاسق، كما يف  يف الصَّ  وا  -رمحه هللا-عن حقيقتهاإ، ويقوُل النَّووي    -يف بعثه اهلدااَي والتُّحف

قِّ يفِّ اإْلِّْذنِّ يفِّ ُدُخولِّ الدَّارِّ َومَحْلِّ  1/177اوموع ) (: إقَاَل َأْصَحابُ َنا: يُ ْقَبُل قَ ْول اْلَكافِّرِّ َواْلَفاسِّ
اَلفًاإ.  يَّةِّ، َكَما يُ ْقَبُل قَ ْول الصَّ ِّ ِّ فِّيهَِّما؛ َواَل أَْعَلُم يفِّ َهَذا خِّ

 اهْلَدِّ
توسَّع يف مفهوم اخلرب، فأدخَل فيه من    -رمحه هللا-اخلامس: أنَّ املؤلف  ( ويُلحظ يف القسم الرابع و 2)

 ماكان من أخبار النَّاس، لكنَّها معتربٌة شرًعا يف نفٍي أو إثباٍت. 
ل  3) يف دليل اإلمجَاع والدَّليل الذي يكون من الكتاب أو السنَّة أو اإلمجاع، ومها    -رمحه هللا-(   يُ َفص ِّ

ُْمكن؛ وذلك ألنَّه سيفرُدمها ابلذ ِّكر فيما سيأيت. القسم الثَّالث والرَّ 
 ابع من السَّمعي امل

؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )َثالث خَصال(، َوُهَو َخطَأٌ؛ كما سيأيت يف النَّص الذي نَ َقَله  4) َُحق ِّقِّ
( مِّن اْجتَِّهادِّ امل

 من كتاب )اخلَصال(.  -رمحه هللا-اإلَماُم الزَّركشي 
سيَّب بن حزن بن أىب وهب املخزومي أبو ُممد القرشي، كان مولُده لسنتني  ( هو: سعيد بن امل5)

مضتا من خالفة عمر بن اخلطَّاب، وكان من سادات التَّابعني فقها وورعا وعبادة وفضال وزهادة  
 ه (. 93وعلما، تويف سنة )
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 .( 1) ذلك سواءٌ 
 البياُن عمَّا يقُع به البياُن من الـُمَتَخاطَِّبنْيِّ 

ا فعليه أن ( 2) قالَ   : وإذا كان البدَّ للعا ِّ من معرفةِّ لس     انِّ العربِّ وصاطباهتِّ
يعلَم من ذل  ك م  ا يقُع ب  ه البي  اُن، واعلم أنَّ الكالَم ال  ذي يقُع ب  ه البي  اُن بني 

طَِّبنْيِّ على أربعةِّ أقس           اٍم، وهو: إعالٌم، واس           تخباٌر وهو: االس           تفهاُم،  املتخا
 .( 4) وهو: الدُّعاُء، واألمُر والنَّهُي والطََّلُب واملسأََلةُ  ( 3) و]نداء[

ًما؛   ( 5) وقد َزَعَم/ َر قِّس    ْ أنَّ ذلك ينقس    ُم على س    تَة َعش    َ بَ ْعُض أَْهلِّ العِّْلم: ِّ

 
 . (2/375(، ووفيات األعيان )510/ 3(، والتاريخ الكبري )5/89انظر: الطبقات الكربى )

( حنَو هذا النَّص؛ فَ َقاَل: إَوقَاَل  6/361يف البحر احمليط )  -رمحه هللا- ( وقد نَ َقَل اإلَماُم الزَّركشي  1)
(: اَل جَيُوُز قَ ُبوُل اْلُمْرَسلِّ عِّْنَداَن إالَّ يفِّ ُصورََتنْيِّ: إْحَدامُهَا: أَْن يَ رْ  وَِّي  اخْلَفَّاَف يفِّ كَِّتابِّ )اخلَِّصالِّ

ُّ َعْن   : التَّابِّعِّيُّ إَذا أَْرَسَل َومَسَّى؛ فَإِّْن  الصََّحايبِّ ٍ  َواَل ُيَسم ِّيهِّ، َفَذلَِّك َواْلُمْسَنُد َسَواٌء، َوالثَّاعِّ َصَحايبِّ
   ٍ   فَإِّْرَسالُُه َوإِّْسَناُدُه يفِّ َذلَِّك َسَواٌء.   -مِّْثلِّ َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسي ِّبِّ -َكاَن َمْعُروفًا َأالَّ يَ ْروَِّي إالَّ َعْن َصَحايبِّ

 انْ تَ َهىإ.
ُح َخطَأً يف النُّْسَخةِّ اليت َمَعَنا؛ وأنَّ املرسَل ال يُقبل   غري أنَّ النَّص الذي نَ َقَله الزَّركشي رمحه هللا، ُيَصح ِّ

َصال.    إالَّ يف خصلَتني، وليَس ثالَث خِّ
 ( زايدٌة من النَّاسخ. 2)
؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )ابتَداء3) َُحق ِّقِّ

يٌف. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل  (، َوُهَو َتْصحِّ
األمَر والنهَي قسًما واحًدا، وهو ما يرجُع إىل الطََّلب؛ وهي طريقٌة ُمت َّبَ َعٌة يف    -رمحه هللا-( َجَعَل  4)

قسمة الَكاَلم، اختارها إَمام احلََرمني رمحه هللا؛ وطريقة الُقدماء، وهو مذهب اجلمهور: أنَّ أقسام  
 واخلرب، واالستخبار.   الكالم أربعٌة، وهي: األمر، والنهي،

 (. 1/79(، وميزان األصول )2/451(، والواضح ) 1/60انظر: الربهان ) 
َايَُة )5)  أ(. 7( هنِّ
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]وال  ن  َّه  ي....[ ُر،  اأَلم  ْ ذل       ك:  ل  َه  ُف،  ( 1) ف  م  ن  وال  ت   َّ واإلغ  الظ،  وُد،  واجل ُ ح  ُ  ،
بي      ه َوالتَّش              ْ ُم، ( 2) واالختي      اُر،  والَقس              َ ُب،  والتعج      ُّ اُء،  وال      دُّع      َ واو      ازاُة،   ،

.( 4() 3) َواالستثَناء  ؛ ومجيُع ذلك يرجُع إىل الَكاَلمِّ اأَلوَّلِّ
 البياُن عن اإلمجاعِّ وأحكامِّه 

 أقساٍم:أنَّ اإلمجاَع على ستةِّ  -رمَحَك هللاُ -اعلم  
، وأعدادِّ    فمن ذلك: لواتِّ ُة؛ كأعدادِّ الص        َّ إمجاٌع يس        توِّي فيه العامَُّة واخلاص        َّ

، وصيامِّ رمضاَن.  الرَّكعاتِّ
، ال مدخَل لغريِّهم فيه؛ مثاُل   [ والثَّاين:30]م ةِّ أهلِّ العلمِّ ما يقُع يف خاص              َّ

ُة اأَلَمةِّ على الن ِّْصفِّ من عدَّةِّ احلرَّةِّ.  ذلك: اإلمجاُع يف العِّدَّةِّ، وعِّدَّ
. والثالُث:  إمجاُع الصَّحابةِّ الذي يقُع من جهةِّ الَقْولِّ والفِّْعلِّ
. والرابُع:  إمجاُعهم من جهةِّ الرَّأيِّ

 اُع اأَلْعَصارِّ.إمج واخلامُس:
ادُس: َر ذلك عنه، وال    والســــَّ َيا، ويُ ْنش     َ أن يقوَل الص     حايبُّ قواًل على جهةِّ الُفت ْ

 .( 5) يُ ْعَلم له صالٌف؛ فيكوُن ذلك إمجاًعا
 

؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس.1) َُحق ِّقِّ
 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل

نْتِّ. 2)
َ
ثْ َبتِّ يفِّ امل

ُ
 ( َما يفِّ النُّْسَخةِّ يُ َقارُِّب َرمْسُُه مِّن امل

نْتِّ. ( َما يفِّ النُّْسخَ 3)
َ
ثْ َبتِّ يفِّ امل

ُ
 ةِّ يُ َقارُِّب َرمْسُُه مِّن امل

ازري، وابن اجلَواليقي. 4)
َ
 ( هذه القسمة هي طريقة املتأخرين؛ َنَسبَ َها إليهم: أبو عبد هللا امل

 (. 35(، وشر  أدب الكاتب )ص163انظر: إيضا  احملصول )ص
 ( أي: ُسُكوتيًّا. 5)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 اإلابنُة عن القياسِّ وأحكامِّه
ََك هللاُ -اعلم   أنَّ القياَس على ثالثةِّ أقساٍم: -َرمحِّ

،  قـياٌس مـنه: َقَط كالم ُه  ( 1) ]َوَمْن[ على َمْعََن النَّص ِّ اَلَفنَ ا في ه س              َ ؛ وهو ( 2) خ َ
ُل[ ي  ه أه  ُل الظ  َّاهرِّ: ال  دلي  َل ال  ذي اَل ]َبَْتم  ِّ إالَّ معًَن واح  ًدا،  ( 3) ال  ذي يس              م ِّ

 .( 4) ويسمُّونَه أيًضا: َفْحَوى الَقْولِّ 
وهو مقابلُة الش يءِّ ابلش يءِّ على حس بِّ االش ُّتاكِّ يف العلَّةِّ، وهو فِّْعُل    والثَّاين:

؛ وهو مصدٌر، تقوُل: )قِّْسُت قَِّياًسا(، و: )قَاَس فالٌن قَِّياًسا صحيًحا(،  القياسِّ
 وحقيقُة ذلك: اجلمُع بنْي الشَّيَئنيِّ يف احلد ِّ الذي اجَتَمَعا فيه.

 
؛ إِّْذ يفِّ 1) َُحق ِّقِّ

يهِّ. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل َياُ  يَ ْقَتضِّ  النُّْسَخةِّ َسْقٌط، َوالس ِّ
  - رمحه هللا-( إذ إنَّ إنكاَر هذا القسم من القَياس من شاذ ِّ األقوال عند اأُلُصوليني؛ يقول ابن عقيل  2)

(: إفهذا مما ال خالف فيه بني مجهورِّ أهلِّ العلم، إال ما شذَّ عن بعضِّ أهلِّ  3/258يف الواضح )
يف بداية اوتهد    - هللارمحه  - الظاهر؛ حكاه أبو القاسم اخلَزري عن داودإ، ويقول ابن رشد احلفيد  

َا الَّذِّي يُوهِّنُ 4/147) ، َوإَِّّنَّ ُه  (: إَوَهَذا ُهَو الَّذِّي يَ ْعرِّفُونَُه بِّقَِّياسِّ اْلَمْعََن، َوُهَو أَْرَفُع َمرَاتِّبِّ اْلقَِّياسِّ
 الشُُّذوُذإ. 

؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )اَل بِّيُل(، َوُهَو 3) َُحق ِّقِّ
يٌف. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل  َتْصحِّ

( وهو: أن يكوَن املسكوُت عنه أحرى من املنطُو  به يف تعلُّق احلكم به؛ َوُيَسمَّى: التَّنبيه، واأَلوىل؛  4)
وهل يُعلم من جهة اللَغة أو من جهة القِّياسَّ فيه قوالن: أحدمها: أنه من جهة اللغة، وهو قول  

َمن قال: هو من جهة   الظاهر، ومنهم  املتكلمني وأهل  القياس اجللي، وُبكى ذلك عن  أكثر 
 الشَّافعي وهو قول أكثر الشَّافعية.  

 (. 346(، واملسودة )ص258/ 3(، والواضح )44انظر: اللمع )ص
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 .( 2) وهو قياُس عِّل ِّيَّةِّ االشتباهِّ : ( 1) َو]الثَّالث[
، وما هو؟ وحقيقةِّ  [40]م ، وما هو؟  اإلابنُة عن حقيقةِّ العلمِّ اجلهلِّ

، وما هو؟ وحقيقةِّ الفقهِّ، وما هو؟   ، وما هو؟ وحقيقةِّ الباطلِّ وحقيقةِّ احلق ِّ
 وحقيقةِّ املتفقهِّ والفقيهِّ، وما هو؟ 

 اعلم أن العلَم هو: إثباُت الشيءِّ على ما هو به. 
 واجلَْهل: اعتقاُد الشيءِّ على خالفِّ ما هو به.

 اْطَمَأنَّ القلُب إليه عنَد الفِّْكرِّ فيه والتدبُّرِّ له. ( 3) واحَلق هو: ]َما[
 والَباطل: ما ينفُِّر القلُب منه عند الفكرِّ فيه والتدبُّرِّ له.

 والفِّْقُه: هو العلُم ابلشيءِّ والكشُف عن حقيقتِّه.
ْنبُِّ  للشيءِّ على ما هو به.

ُ
 والَفقِّيه: هو امل

. ُتَ َفق ِّه: جَيرِّي ُمَرى املتعل ِّمِّ
 وامل

 ابنُة عن األمرِّ وأحكامِّهاإل
أنَّه ال يكوُن أمٌر الزًما حقيقيًّا، حىتَّ جيتمَع فيه عش     ُر   -رمحك هللاُ -اعلم   

 
يٌف. 1) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )الَغالب(، َوُهَو َتْصحِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
الشَّ 2) اإلمام  مسَّاه  وقد  الشَّبه(،  ب )قياس  املعروُف  وهو  األشباه(،    - رمحه هللا-افعي  (  غلبة  ب )قياس 

ْثلِّهِّ(.  لشَّْيءِّ َعَلى مِّ ْستِّْداَلل ابِّ  َوُيَسم ِّيه بَ ْعُض اْلُفَقَهاءِّ ب )االِّ
َْواَل   َها. وهو: الَّذِّي َيُكوُن اْلَفرُْع فِّيهِّ َدائِّرًا َبنْيَ َأْصَلنْيِّ فََأْكثَ َر؛ لِّتَ َعاُرضِّ اأْلَْشباه فِّيهِّ، فَ يَ ْلَحُق أبِّ

 (. 293/ 7(، والبحر احمليط )5/202(، واحملصول )481(، واملنخول )ص100: اللمع )صانظر
يهِّ. 3) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َسْقٌط، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
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طاعُته واجبًة، ويكوَن   ( 1) خص  اٍل؛ فمن ذلك: أن يكوَن اآلمُر حكيًما، َتُكون
وأن ال  عن التَّخيريِّ،  ( 2) ابللَّفظ ةِّ املوض              وع ةِّ املبين ةِّ لألْمرِّ، وأن يكوَن ]ُمتعر ِّاًي[

، وأن يكوَن  ا يف الُعُقولِّ يكوَن ق   د تق   دَّم   ه َحْظٌر، وأن يكوَن غرَي خ   ارٍج عم   َّ
ه غرَي مس  تقبٍح، وأن يكوَن النس  ُخ والتخص  يُص غرَي وارٍد عليه،  َحس  ًنا يف نفس  ِّ

 وأن ال يكوَن أهُل العلمِّ اتَّفقوا على تركِّ الَعَمل.
 البياُن عن العمومِّ وأحكامِّه [50]م

مَّياٍت، وكان كالًما اتمًّا متعر ِّاًي من القرائنِّ،   العموُم: ما اش        تمَل على ُمس        َ
ويكوُن اآلمُر به حكيًما، و ُب طاعُته، وال يكوُن يف العقلِّ مانٌع له، وال اتفَق 

 أهُل العلمِّ على تركِّ الَعَمل.
 ( 5) /( 4() 3) البياُن عن حالِّ ]املخص ِّصات[

 
َمل،  االستغناَء عن ُحروف الَعطف بني اجلُ   -يف أكثَر من موضعٍ - ( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ وقد رأيُت  1)

وأسلوٌب   ا طريقٌة  َواضع، وكأهنَّ
َ
امل النَّص يف هذه  التَّدخل يف  َعَدْلُت عن  مبثله  خُيَطَُّ   وملَّا َكان ال 

 للمؤل ِّف رمحه هللا. 
يٌف. 2) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )ُمتَ َعد ِّاًي(، َوُهَو َتْصحِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
؛ إِّْذ يفِّ 3) َُحق ِّقِّ

يهِّ. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل َياُ  يَ ْقَتضِّ   النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ
 ( َوَقَع يف النُّسخة تقدمٌي وأتخرٌي: 4)

فمن قوله: إ]...[، أن يكون املخربون به مجاعٌةإ إىل قوله: إالبيان عن حال ]...[إ، أَتَخََّرْت َعْن  
عَِّها مِّن النُّْسَخةِّ إِّىَل َما بَ ْعَد )البَ َيان َعن أَْوقَات الطَّ   َهارَة(. َمْوضِّ

رًا بَ ْعَد َوْجَهنْي مِّن اَبب الطََّهارة،   وقوله: إ]...[: َفمِّْن َذلَِّك: أن يكوَن يف العقلِّ ُتصيُصهإ َوَقَع ُمَتَأخ ِّ
 تَ َقدََّما َخطَأً.

َايَُة )5)  ب(. 7( هنِّ
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]...[ (1 ): 
ْن َذلَِّك:    ن يكوَن يف العقلِّ ُتصيُصه.أ َفمِّ

 فِّيهِّ. ( 2) ]...[ والثَّاين:
 .( 3) خروُج الكالمِّ على معًَن معهوٍد متقد ِّمٍ  والثَّالث:
 . ( 4) أن ُ ْرَِّي الَكاَلم على معًَن يُ ْعَرف به والرَّابع:

 
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 1)
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 2)
الزَّركشي  3) اإلَمام  َنَسَب  البحر احمليط )  -ه هللارمح-( وقد  اإلَمام  4/275يف  َص إىل  َُخص ِّ

امل ( هذا 
ُب َقْصُر اجلََواب َعَلى َما ُأْخرَِّج َعَلْيهِّ السَُّؤاُل؛ يقول   رمحه  -اخلفَّاف، َوَخرََّج عليه قواًل له: أبَنَُّه جيِّ

(؛   -هللا ُر َكاَلمِّ اخْلَفَّافِّ يفِّ )اخلَِّصالِّ فَإِّنَُّه َجَعَل مِّْن اْلُمَخصََّصاتِّ    عقِّيب هذا املذهب: إَوُهَو ظَاهِّ
 ُخُروَج اْلَكاَلمِّ َعَلى َمْعُهوٍد ُمتَ َقد ٍِّمإ. 

يشرُي إىل التَّخصيص ابلُعرف، أي: الُعرف الَقول؛ وذلك ألنَّ التخصيَص ابلُعرف    -رمحه هللا-( لعلَّه  4)
 على نوعني:  -عند احملق ِّقني من أهل اأُلُصول -أييت 

َْن يَ ْعَتاَد النَّاُس ُشْرَب بَ ْعضِّ الد َِّماءِّ، فَ ُيَحر َِّم هللا  َأَحُدمُهَا: عرٌف يفِّ  ؛ وذلك أبِّ   - ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل - اْلفِّْعلِّ
يُص اْلُعُمومِّ هبا، َبْل جيُِّب حَتْرِّمُي َما َجَرْت بِّهِّ اْلَعاَدُة كغَ   رْيِّهِّ. الد َِّماَء بَِّكاَلٍم يَ ُعمَُّها؛ َفاَل جَيُوُز َُتْصِّ

ْستِّْعمَ َوأَمَّا ا : عرٌف يفِّ اْلقول؛ فَ َيُجوُز َأْن َيُكوَن اْلُعُموُم ُمْستَ ْغرِّقًا يفِّ اللَُّغةِّ، َويَ تَ َعاَرُف النَّاُس االِّ اَل يفِّ  لثَّاعِّ
َوَقْد تُ ُعورَِّف اْستِّعْ   ، َمالُُه يفِّ  بَ ْعضِّ تِّْلَك اأْلَْشَياءِّ فَ َقْط؛ َكاْسمِّ الدَّابَّةِّ، فَإِّنَُّه يفِّ اللَُّغةِّ لُِّكل ِّ َما َدبَّ

َنَُّه بِّهِّ َأَحقُّ.  ، ألِّ لدَّابَّةِّ لَِّشْيٍء محَِّل َعَلى اْلُعْرفِّ  اخْلَْيلِّ فَ َقْط؛ َفَمىَت أََمَراَن هللا ابِّ
وقد أطلَق املنَع من التَّخصيص به أبو املظفَّر السَّْمَعاع، وفصَّل فيه على حنو ما ذََكْراَن الَغزَال والزَّرْكشي؛  

 . رمحهم هللا مجيًعا
 (.4/522(، والبحر احمليط )247(، واملستصفى )ص1/193انظر: قواطع األدلة )
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 .( 1) أن يكوَن مبي ًَّنا يف اللفظ ما يُعلم املراُد به واخلَامس:
َ اإلسالم عليها[    ( 2) البيان عن اخلَِّصال ]اليت ُبينِّ

َ على عشرِّ خصاٍل:60]م  [ اإلسالم ُبينِّ
 ، وهي امللَُّة.ملسو هيلع هللا ىلصشهادُة أن ال إله إال هللاُ، وتصديُق الرسولِّ  فمن ذلك:

 الصَّالُة، وهي الفطرُة. والثَّاين:
 الزكاُة، وهي املطه ِّرُة. :والثَّالث
ياُم، وهي اجلُنَُّة. والرَّابع:  الص ِّ

 احل ُّ، وهي الشَّريعُة. واخلامس:
 اجلهاُد، وهي النُّصرُة. والسَّادس:
، وهو الوفاُء. والسَّابع:  األمُر ابملعروفِّ
 النهُي عن املنكرِّ، وهي احلجَُّة. والثَّامن:
 اجلماعُة، وهي األُْلَفُة. والتَّاسع:

 .( 3) الطَّاعُة، وهي العِّصمةُ  والعاشر: [70]م

 
؛ سواٌء أكان متصاًل، أم منفصاًل.  -رمحه هللا- ( لعلَّه 1)  يشرُي إىل التخصيصِّ ابلنص ِّ
يهِّ. 2) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
يستشكُل القارل أن تكون خَصال اإلسالم وأركانه من مسائل علم ُأصول الفقه، وال خيفى أنَّ  ( قد  3)

هذه املقدمة موضوعٌة يف زمن متقد ِّم من ُعمر التَّأليف يف العلوم الشرعية، وخاصَّة علم أصول  
امل  إطال   يف  توسًعا  هناك  وأن  بعُد،  تتميَّز  العلوم    وحدوَد  املفاهيَم  ولعلَّ  صطَلحات  الفقه؛ 

 واستعَماهلا. 
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 ( 1) البياُن عما اْخُتلِّف فيه يف أصولِّ الد ِّينِّ  
أنَّه قال: إمجيُع ما اختلَف    -رمحُة هللاِّ عليهما-عن الش       افعي ِّ    حكى املزعُّ 

 النَّاُس فيه سبُع خصاٍل: 
 اُلمناَزعُة يف تثبِّيتِّ الشيء ونفيِّه.

 انسُخه ومنسوُخه. والثَّاين:
 عموُمه وخصوُصه. والثَّالث:
 ُُممُله وُمفسرُه. والرَّابع:

 حتُمه وندبُه. واخلامس:
. ( 2) ]َشَبُه[ والسَّادس:  احلادثةِّ ابأُلُصولِّ
إ والسَّابع:  .( 3) االستحساُن واالجتهاُد وتثبيُت القياسِّ

 البياُن عن حالِّ البيانِّ وأحكامه [80]م
 على ثالثةِّ أقساٍم: ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أنَّ البياَن من الن  ِّ 

 القوُل. أحُدها:
 .( 4) ]الفِّْعُل[ والثَّاين:

 
ُد أنَّ مصطلح   - رمحه هللا-( من خالل النَّظر يف اخلَصال اليت ضمَّنها أبو بكر 1) حتت هذا الباب،  ِّ

الد ِّين( َخرَج به أبو بكر   العقيدة(، إىل معَن    -رمحه هللا- )أصول  الدَّارج وهو )علم  عن املعَن 
 ات االستدالل فيه.    خاصٍ  به وهو )قواعُد الد ِّين(؛ أي: ُأُصول وكليَّ 

يٌف. 2) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )ُسننه(، َولََعلَُّه َتْصحِّ َُحق ِّقِّ
 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل

 ( َ  أَقِّف َعَلى َهَذا الَعْزو يفِّ َمْصدر َما . 3)
يٌف. 4) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )الَعْقل(، َوُهَو َتْصحِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 ُهَو الُّتَُّْك. والثالث:
إال يف خص              ل  ٍة واح  دٍة، وهو: أتخرُي    ملسو هيلع هللا ىلصوال جيوُز أتخرُي البي  انِّ من النَّ   

] ْجَملِّ
ُ
 .( 2) إىل وقتِّ احلاجةِّ إليه ( 1) بيانِّ ]امل

 اجململِّ اإلابنُة عن حالِّ 
 قال: واخلطاُب ينقسُم على ثالثةِّ أقساٍم:

، وتكليُف ]االعتقاد[ ، وخطاُب اإلعالمِّ  .( 3) فمن ذلك: خطاُب اإللزامِّ
ا هو: شيٌء معر ٌِّف ما الشَّيء املكلَّف. : فإَّنَّ  فأمَّا تكليُف اإلعالمِّ

ه  90]م ُل الش              يءِّ بعين  ِّه، ومن ترك  َ : فهو: فِّع  ْ ا تكليُف اإللزامِّ ك  ان [ وأم  َّ
 عاصًيا.

ْمَنا ذكَره من اعتقادِّ اوملِّ   .( 5() 4) وأمَّا تكليُف االعتقادِّ: فهو: ما قدَّ
 

يٌف. ( مِّن 1) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )اجلمل(، َوُهَو َتْصحِّ َُحق ِّقِّ
 اْجتَِّهادِّ امل

( هذا الرَّْأَي إىل اإلَمام اخلفَّاف؛  5/108يف البحر احمليط )  -رمحه هللا- ( وقد َنَسَب اإلَماُم الزَّركشي  2)
حلَاجة إىل الفِّْعل:  فقال عند إيرَاد القائلني جبواز أتخري البَ َيان عن وقت ُوُرود اخلطَاب إىل وقت ا

(إ.   إَوَجَزَم بِّهِّ اخْلَفَّاَف يفِّ )اخلَِّصالِّ
يهِّ. 3) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َسْقٌط، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ

 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل
لعلَّه  4) هللا-(  وتكليُف    - رمحه   ، اإلعالمِّ وخطاُب   ، اإللزامِّ خطاُب  ذلك:  إفمن  قولَه:  به  يريُد 

 ]االعتقاد[إ.
( وقد أاََبن عن املرادِّ هبذه األقَسام َعْصريُّ أيب بكر اخلفَّاف، اإلَمام أبو بْكر الصَّرييف رمحه هللا، يف  5)

(؛ حيُث نقل الزركشيُّ  الدَّاَلئِّل َواأْلَْعاَلمِّ ( عن هذا  5/110يف البحر احمليط )  -رمحه هللا-كتابه )ِّ
ابِّ اْلُمْجَملِّ الَّذِّي اَل يُ ْعَقُل مِّْن ظَاهِّرِّهِّ ُمرَاُدُه؛ قَاَل أَبُو  الكَتاب قوَل الصَّرييف فيه: إاْلَقْوُل يفِّ اخلِّطَ 

طَاٌب اَل يُ ْعَقُل مِّْن نَ ْفسِّ اللَّْفظِّ بَ َيانُُه: فَ َغرْيُ اَلزٍِّم َحىتَّ يَ َقَع اْلبَ َياُن؛ َكَقْولِّهِّ: )َوأَقِّي ُموا الصَّالَة  َبْكٍر: خِّ
، َوَهَذا  َوآتُوا الزََّكاَة(، اَل َسبِّيَل إىَل مَ  يَنئٍِّذ فَ َوْقُت التَّْكلِّيفِّ َوْقُت اْلبَ َيانِّ ، َوحِّ ْسمِّ ْعرِّفَتَِّها مِّْن ظَاهِّرِّ االِّ
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلابنُة عن أفعالِّ النب ِّ 
غرُي واجبٍة علينا، إال عنَد وجودِّ خص   لتنيِّ؛ فمن ذلك:   ملسو هيلع هللا ىلصأفعاُل الرس   ولِّ  

 .( 1) أن يكوَن فعُله بيااًن، أو تُ َقارِّنَه داللةٌ 
 البياُن عن اًلجتهادِّ وأحكامِّه

اعلم أن القياَس واالجتهاَد يف معًَن واحٍد، وهو: طلُب النص ِّ أو َفْحواه أو 
: إنه َغَلبَ ( 2) َمْفهومه  .( 3) ة اليقنيِّ ، وليس كما قال أهُل العرا ِّ

 
ْعاَل  اإْلِّ فَائَِّدُة اخلِّطَابِّ  َوَيُكوَن   ، ْلزَامِّ اإْلِّ َوْقتِّ  إىَل  َوْقتِّ اخلِّطَابِّ  َعْن  بَ َيانُُه  يَ َتَأخََّر  أَْن  َنَُّه  جَيُوُز  َم أبِّ

الَّ  الصَّاَلَة  اَل  أَْوَجَب  ُْم  َهنَّ ؛ ألِّ اْلبَ َيانِّ ري  أَتْخِّ َهَذا  َولَْيَس  قَاَل:   ، اْلبَ َيانِّ عِّْنَد  ]و[يَ ْلَزُمُهْم  َسيُ بَ ي ِّنُ َها،  يتِّ 
ُْم اَل يَ ْقدُِّروَن   َهنَّ يَنئِّذٍ -يَ ْعرِّفُوَن َما يَ ْلَزُمُهْم، ألِّ اَلفِّ اْلُمرَادِّ، مُثَّ قَاَل: َوأَمَّا اخلِّطَاُب   -حِّ َعَلى اْعتَِّقادِّ خِّ

، َفاَل َبَْتاُج إىَل بَ َياٍن َأْكثَ َر مِّْن لَْفظِّهِّ، إالَّ أَنْ  ْسمِّ يَ ُقوَم َدلِّيٌل    الَّذِّي ُتْدَرُك َحقِّيَقُتُه َوَحدُُّه مِّْن ظَاهِّرِّ االِّ
َنَّ  هِّ أَْو فِّْعلِّهِّ يفِّ َحاٍل ُدوَن َحاٍل، فَ َهَذا اَل جَيُوُز أَْن يَ َتَأخََّر بَ َيانُُه؛ ألِّ ُه إْن َأخَّرَُه َكاَن  َعَلى إرَاَدةِّ بَ ْعضِّ

ُب اْعتَِّقاَدُه ُعُموًما أَْو اْقتَِّضاء أَْمرِّهِّ ُمَبادِّرًا، فَ َيُكوُن َقدْ  َا  اْلَكاَلُم ُمْطَلًقا َوُمرَاُدُه الشَّْرَط، فَ ُيوجِّ  أََمَر مبِّ
إ.  اَلَف ُمرَادِّهِّ، َوُهَو اَل جَيُوُز؛ لَِّما فِّيهِّ مِّْن اللَّْبسِّ ُب ظَاهِّرُُه خِّ  يُوجِّ

( حنَو هذا النَّص؛ فَ َقاَل: إَوقَاَل  6/38يف البحر احمليط )  -رمحه هللا-قد نَ َقَل اإلَماُم الزَّركشي  ( و 1)
ْعُل النَّ ِّ ِّ  

(: فِّ بٍ   َغرْيُ   -ملسو هيلع هللا ىلص- اخْلَفَّاُف يفِّ )اخلَِّصالِّ َنا  َواجِّ ااًن،  بَ يَ   فِّْعُلهُ   َيُكونَ   أَنْ :  َخْصَلَتنْيِّ   يفِّ   إالَّ   َعَلي ْ
 ٌةإ. أَْو يُ َقارِّنَُه َداَللَ 

ْجتِّهَ 2) اَد َغرْيُ  ( نصَّ عليه الشَّافعي، واختاره أَبُو َعلِّي ْبن َأيبِّ ُهَريْ رََة؛ َواَلَّذِّي َعَلْيهِّ مُجُْهوُر اْلُفَقَهاءِّ: أَنَّ االِّ
ْجتَِّهادِّ َوُهَو مِّْن ُمَقد َِّماتِّهِّ، وَ  َنَّ اْلقَِّياَس يَ ْفَتقُِّر إىَل االِّ ْنُه؛ ألِّ ، َوُهَو أََعمُّ مِّ ْجتَِّهاُد يَ ْفَتقُِّر  اْلقَِّياسِّ لَْيَس االِّ

لنََّظرِّ يفِّ اْلُعُموَماتِّ َوَسائِّرِّ طُُر ِّ اأْلَدِّلَّةِّ، َولَْيَس َذلِّكَ  ْجتَِّهاَد َيُكوُن ابِّ ؛ َوألَِّنَّ االِّ  بِّقَِّياٍس.  إىَل اْلقَِّياسِّ
 (. 7/13)(، والبحر احمليط 2/71(، وقواطع األدلة )3/150(، والتلخيص )1/477انظر: الرسالة )

ريازي  3) ( أي: إنَّ االجتهاَد ال بدَّ فيه من اليقني، والقياس يكفي فيه غلبة الظن؛ فيفُّتقان؛ يقول الش ِّ
(، مبيًنا مذهبهم يف القياس وأنَّه ظن: إوقال بعض الفقهاء من  106يف اللمع  )ص  -رمحه هللا-

ظن ِّ أنَّه مثلهإ، ويقول الزركشي  أهل العرا : يكفي يف القَياس تشبيه الفرع ابألصل مبا يغلب على ال
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

واعلم أنه ينقس           ُم على ثالثةِّ أقس           اٍم؛ فمن ذلك: اجتهاُد األنبياءِّ عليهم 
الم، اَل يَ َقُع فيه غلٌط وال س هٌو، فيُ ْقَطُع على حقيقتِّه، فكذلك اجتهاُد   ( 1) الس َّ

ةِّ[ ا  ( 2) ]األُم   َّ رِّه   َ س              ْ ا اجته   اُد بعضِّ أه   لِّ العلمِّ فيجوُز في   ه  ( 3) أبَِّ الَغَلُط ، ف   أم   َّ
 والن ِّْسَياُن.

 اإلابنُة عن التَّخصيصِّ وأحكامِّه
ه ببعٍض.  هو: ما جيوُز ُتصيُص بعضِّ

/ ، ( 4) التخص        يُص على أقس        اٍم؛ فمن ذلك: ُتص        يُص الكتابِّ ابلكتابِّ
نةِّ، وُتص       يُص الكتابِّ ابلس       نةِّ، وُتص       يُص الس       نةِّ   نةِّ ابلس       ُّ وُتص       يُص الس       ُّ

، وُتصيُص اإلمجَاعِّ والقَياسِّ ل  لكتابِّ والسنةِّ.ابلكتابِّ
هما على 100]م [ قلُت: فأمَّا اإلمجاُع والقياُس فال يص             حُّ ُتص             يص             ُ
]...[ (5 ) . 

  

 
ما يكفي  7/13يف البحر احمليط )  -رمحه هللا- (، مبيًنا مذهب اجلمهور يف االجتهاد والقياس، وأهنَّ

ْجتَِّهاُد عِّْنَد اْلُمَتَكل ِّمِّنَي: َما اقْ َتَضى َغَلَبَة الظَّن ِّ يفِّ اأْلَْحَكامِّ الَّيتِّ اَل يَ ت َ  ُ فيهما غالب الظن ِّ: إَواالِّ   َعنيَّ
يٌب، َواْلقَِّياُس َما ذََكْراَنُه؛ َواأْلَْمُر فِّيهِّ َقرِّي  ٌبإ. فِّيَها َخطَأُ اْلُمْجَتهِّدِّ َويُ َقاُل فِّيَها: ُكلُّ ُُمَْتهٍِّد ُمصِّ

 ( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ ومراُده: بيان القسم الثَّاع، وأنَّه قطعيٌّ كاألوَّل.   1)
؛ إِّْذ يفِّ 2) َُحق ِّقِّ

يٌف.  ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل  النُّْسَخةِّ: )األئمَّة(، َوُهَو َتْصحِّ
 ( وهو اإلمجَاع. 3)
َايَُة )4)  أ(. 13( هنِّ
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 5)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

 البياُن عن حالِّ النـَّْفيِّ وأحكامِّه
. ، ونفٌي ليببطالِّ  الن َّْفُي على قسمنيِّ: نفٌي للكمالِّ

 .( 1) فأمَّا نفُي الكمالِّ فال يكوُن إالَّ بدليلٍ 
 . ( 2) فبظاهرِّ القولِّ وأمَّا نفُي اإلبطالِّ 

 البياُن عن أحكامِّ شرائعِّ من كان قَبَلنا من األنبياءِّ عليهم السالم 
الم-اعلم أنَّ ش      رائَع من كان قَبَلنا من األنبياءِّ   واجبٌة علينا،    -عليهم الس      َّ

 إالَّ يف خصلتنيِّ:
 أن يكوَن شرُعنا انسًخا هلا. أحُدمها:

تباُع ما كان يف ش             رعِّنا، وإن كان يف يكوَن يف ش             رعِّنا ذكٌر هلا؛ فعلينا ا  أو:
 .( 3) شرعِّهم مقدًَّما

 اإلابنُة عن أحكامِّ األشياءِّ قبل جميءِّ الشَّرْعِّ 
َلَف، وأهنا تنقس    ُم 110]م [ قد ذكرُت قس    مَة األش    ياءِّ يف الُعُقولِّ فيما س    َ

 .( 4) على ثالثةِّ أقساٍم: َواجٍب َوممتنٍع وُُموزٍ 

 
 ( ألنَّه على خالف األصل. 1)
 ( ألنَّ ذلك هو األصُل يف النَّفي. 2)
ص؛ فَ َقاَل: إَوقَاَل  ( حنَو هذا النَّ 8/43يف البحر احمليط )  -رمحه هللا-( وقد نَ َقَل اإلَماُم الزَّركشي  3)

َنا إالَّ يفِّ َخْصَلَتنْيِّ: إْحَدامُهَا: أَْن يَ  َبٌة َعَلي ْ َلَنا َواجِّ (: َشرَائُِّع َمْن قَ ب ْ ُكوَن  اخْلَفَّاُف يفِّ )َشرْ ِّ اخلَِّصالِّ
َما َكاَن مِّ  ات َِّباُع  َنا  فَ َعَلي ْ هَلَا؛  َشَرْعَنا ذِّْكٌر  َيُكوَن يفِّ  أَْو:  هَلَا،  ًخا  َوإِّْن َكاَن يفِّ  َشْرُعَنا اَنسِّ ْن َشْرعَِّنا، 

ْم ُمَقدًَّما. انْ تَ َهىإ.   َشْرعِّهِّ
 ( حتدَّث عنُه يفِّ قولِّهِّ: إواألشياءُ يف العقلِّ تنقسم على ثالثةِّ أقساٍم: واجٌب، وممتنٌع، وُموٌزإ. 4)
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 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 األشياءِّ اململوكاتِّ فغرُي جائٍز، إال عند وجودِّ خصلتنيِّ:فأمَّا اإلقداُم على 
 اإلذُن من مالكِّها. إحدامها:
. والثَّاين:  الضَّرورُة إليها، مع ُحْسنِّ ذلك يف الَعْقلِّ

 اإلابنُة عن العللِّ وأحكامِّها 
  -تعاىل -اعلم أنَّ كلَّ ش     يٍء لعلٍَّة؛ فمنها ما علِّمناُه، ومنها ما اس     تأثَ َر هللاُ 

 بعلمِّه.
 مث إهنا تنقسُم على ثالثةِّ أقساٍم:

 العلُة العقليُة، اليت ال جيوُز عليها التبديُل والتغيرُي. فمن ذلك:
 العلُة املنصوُص عليها. والثَّاين:
 العلَُّة املستخرجُة. والثَّالث:

 علُة االبتداءِّ. والرَّابُع: [120]م
 الدواُم. واخلامُس:
 علُة غلبةِّ االشتَباه. والسَّادُس:
 العلُة املخصوصُة، على قولِّ بعضِّ أصحابِّنا. والسَّابُع:
 . ( 1) علُة النفيِّ  والثَّامُن:

 اإلابنُة عن وصفِّ العلةِّ 
اعلم أنَّه ال تكوُن علٌة ص      حيحٌة إال بوجودِّ مثان خص      اٍل؛ فمن ذلك: أن 

 
ا تزيُد مخسة أقسام على ما ذََكرَه املؤل ِّف  1) ا مثانية أقسام؛ وابلتَّال فإهنَّ من    -محه هللار -( هذه عدهتُّ

قسمٍة هلا؛ وال يبعُد أن يكون هناك وهٌم من النَّاسخ يف بيان عَدد هذه اخلَصال، حنَي قَال: إمث  
 إهنا تنقسُم على ثالثةِّ أقساٍمإ؛ فإنَّ َهذه املَباينة َما َبني الَعدد واملعُدود، مبَحل من الوهمِّ ظاهٌر. 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

، ( 1) عُلوهلا[تكوَن مس          تخرجًة من أص          ٍل ُمتفٍق عليه، وأن تكوَن جاريًة يف ]م
يوجُد احلكُم بوجودِّها، ال يدفُعها أص              ٌل، س              ليمٌة من النَّقضِّ واملعارض              ةِّ  

بهةِّ -، وال تكوُن مثَّ علٌة أََعم منها ( 2) والتَّخص           يصِّ  أكثر   -( 3) من جهةِّ الش           ُّ
 اشتباًها منها.

 البيان عن علةِّ غلبةِّ اًلشتَباه وأحكامِّها 
، واحلكُم هبا جائٌز إذا كانت على ( 4) ص     حيحةٌ اعلم أن علَة االش     تباهِّ علٌة 

 .( 7() 6) ، اَل جيوُز احلكُم هبا مع وجودِّ العلةِّ املستخَرجةِّ ( 5) ما وصفناُه غرَي مرَّة

 
؛ إِّْذ يفِّ النُّسْ 1) َُحق ِّقِّ

يٌف. ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل ا(، َوُهَو َتْصحِّ  َخةِّ: )علو أهنَّ
( إىل اإلَمام اخلفَّاف القوَل مبنع  7/172يف البحر احمليط )  -رمحه هللا-( وقد َنَسَب اإلَماُم الزَّركشي  2)

ع.   ُتصيص العلَّة املنُصوصة واملستنبطَة، ولعلَّه انتزَعُه من هذ املوضِّ
 هناك علَّة أكثر شبًها من العلَّة اليت بني يديه.  ( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ ومراُده: أال يكون3)
أنَّ قياَس الشَّبه حجَّة، وقد أشار إىل االحتجاج به يف َمَواضع    - رمحه هللا-( ظاهر مذهب الشَّافعى  4)

من ُكتُبه، َواَتبَ َعه أكثُر األصحاب على ذلك، غري أيب بكر الصَّرْييفِّ َوَأيب إِّْسَحا  اْلمروزِّي وأيب  
ريازي؛ رمحهم هللا. إْسَحا    الش ِّ

 (. 297/  7(، والبحر احمليط )3/67(، واإلهباج )2/164(، وقواطع األدلة )3/235انظر: التلخيص )
( حتدَّث عنُه يفِّ قولِّهِّ: إَو]الثَّالث[: وهو قياُس عِّل ِّيَّةِّ االشتباهِّإ، ويف قولِّهِّ: إوال تكوُن مثَّ علٌة أََعم  5)

 أكثر اشتباًها منهاإ.  - الشُّبهةِّ من جهةِّ -منها 
( حنَو هذا النَّص؛ فَ َقاَل: إَوقَاَل  7/55يف البحر احمليط )  -رمحه هللا-( وقد نَ َقَل اإلَماُم الزَّركشي  6)

َا َجائٌِّز إَذا َكاَنْت عِّلََّة مَ  يَحٌة، َواحْلُْكُم هبِّ (: عِّلَُّة َغَلَبةِّ اأْلَْشَباهِّ َصحِّ ا َوَصْفَنا،  اخْلَفَّاُف يفِّ )اخلَِّصالِّ
 َغرْيَ أَنَُّه اَل جَيُوُز احْلُْكُم فِّيَها َمَع ُوُجودِّ اْلعِّلَّةِّ اْلُمْسَتْخَرَجةِّإ. 

( أي: اَل ُيَصاُر إىَل قياس الشََّبه َمَع إْمَكانِّ قَِّياسِّ اْلعِّلَّةِّ، َوُهَو ُملُّ إمجَاع، وَقد َحَكاه: الَقاضي أبُو  7)
 سُّبكي، والَبْدر الزَّرْكشي؛ رمحهم هللا مجيًعا. َبكر، وإَمام احلََرمني، والتَّاج ال
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 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 البياُن عن أحكامِّ العللِّ العقلياتِّ 
 [ اعلم أن العلَة املستخرجَة تفارُ  العلَة العقليَة من جهاٍت:130]م

 .( 1) ها النسُخ والتبديُل وال التغيريُ أنَّه ال جيوُز علي فمن ذلك:
َا؛ ألنَّ األصوَل العقلياتِّ ]مِّن[  املعََن الثاين: علمِّ الضرورةِّ،   ( 2) اختالُف ُأُصوهلِّ

 َولَْيَس َكَذلَِّك الشَّْرعِّيَّات؛ ألن أصولَ ها السَّْمُع. 
،  الثالُث: أنه يس    تحيُل وجوُد الش    يءِّ على ما هو به مع عدمِّ علةِّ الش    رعياتِّ

وليس كذلك العقليَّات؛ وتفس    رُي ذلك: أن اخلمَر إذا ارتفَعت الش    دُة اليت هي 
و  يكن   ( 4) /( 3) عليها   تكن مخًرا وارتفَع االس            ُم عنها، وكذلك النواة ]...[

 
 (. 7/298(، والبحر احمليط )3/67(، واإلهباج )2/165(، وقواطع األدلة )3/238انظر: التلخيص )

(، ُمَعل ِّال ذلك: إفَإِّن  3/182يف التلخيص )  - رمحه هللا- ( أي: العلَّة العقليَّة؛ يقول اإلَمام اجلُويين  1)
َا إِّذا َكاَنت توجب احلكم من َشرط اْلعلَّة الْ  َعْقلِّيَّة أَن اَل تَ ن َْقطِّع َعن معلوهلا َواَل تقدر إِّالَّ ُموجَبة، فَإِّهنَّ

ْنسَهاإ.  ي إِّىَل قلب جِّ  لعينها مثَّ تصورت احلكم لعينها مثَّ تصورت عينَها غري ُموجَبة فَ َهَذا يُ ْفضِّ
على جواز نسخها، لكن بشرط أن يكون    فاجلُمهور  -منصوصة، أو مستخرجة-وأمَّا العلَّة الشرعيَّة  
زمنه   يف  والسَّالم-ذلك  الصَّالة  إذا كان    -عليه  فيما  الرازيُّ  الفخُر  واشُّتط  بعده،  الستحالته 

، و  يتشرط اآلمديُّ ذلك، َوَمَنَع القاضي   الناسُخ قياًسا أن يكون قياًسا َأْجَلى من القياسِّ املنسوخِّ
رياز  ي نسَخ القياس، واختار اآلمدي مذهًبا اثلثًا: وهو اجلواز فيما  عبد اجلبَّار وأبو إسحا  الش ِّ

 علَُّته منصوصة، واملنع يف املستنبطَة. 
 (. 3/163(، واإلحكام )358/ 3(، واحملصول )57انظر: اللمع )ص

يهِّ. 2) َياُ  يَ ْقَتضِّ ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ َسْقٌط، َوالس ِّ َُحق ِّقِّ
 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل

 النُّْسَخةِّ َطْمٌس. ( يفِّ 3)
َايَُة )4)  ب(. 3( هنِّ
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

؛ ألن ه جس              ٌم يف ك ل ِّ ، وليس ك ذل ك احلرك ُة إذا ارتفع َت من اجل( 1) ي ًدا س              مِّ
 احلالتنْيِّ ويف كل ِّ زماٍن. 

أن احلركَة علٌة للمتحر ِّكِّ على التَّأبيد، ال جيوُز أن يقوَم غريُها   والقســـــــُم الرابُع:
  ، ا ِّ َص      َ

رائعِّ وامل مقاَمها، وليس كذلك علَّة اخلمرِّ؛ ألهنا ُتتلُف الختالفِّ الش      َّ
 .( 2) وليس كذلك علَّة احلركةِّ واملتحرِّ كِّ 

 البياُن عن النسخِّ وأحكامِّه واختالف الناسِّ يف ذلك 
ن النس      َخ على أربعةِّ أقس      اٍم، فمن ذلك: رفُع التالوةِّ  أ  -رمحَك هللا-اعلم  

 ، ، والثاع: رفُع احلكمِّ وتبقيُة التالوةِّ، والثالث: رفُع التالوةِّ واحلكمِّ وتبقيُة احلكمِّ
. ( 3) والرابُع: النسُخ ابلُّتكِّ كُّتكِّه اجللدَ   مع الرجمِّ

  

 
ْ َمْعَناُه. 1)  ( )وكذلك النواة ]...[ و  يكن يًدا(: َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ َوَ ْ أَتَ َبنيَّ
( الفر  بني العلة العقليَّة والعلة الشرعيَّة ليس ُمصورًا يف هذه اجلهات األربع، بل يزيد عليها؛ فمن  2)

 ذلك:  
َة العقليََّة ال بُدَّ أن تكوَن منعكِّسًة؛ فاحلركُة عِّلَُّة كونِّ احملل ِّ الذي قامت به متحر ِّكا، فيجُب  أواًل: أن العِّلَّ 

 من ذلك: أن كلَّ َُمَلٍ    تَ ُقْم به احلركُة، فال يكوُن متحر ِّكا حباٍل. 
دَّ  ُة حراٌم، ال يَلزُم منه: أن  فأمَّا الشرعيَُّة فال ُيشُّتُط هلا العكُس؛ فإانَّ إذا قلنا: كُل شراب قامت به الش ِّ

دَُّة حالٌل.   كلَّ شراٍب   تَ ُقْم به الش ِّ
رٍة عنه، وليس   اثنًيا: أن عِّلَة احلكمِّ العقلي ِّ جيُب أن تكون أبداً مقارِّنًة له غري متقدَمٍة عليه وال متأخ ِّ

دةِّ اخلمر. ، كشِّ  كذلك سبيُل العلة الشرعيَّةِّ؛ ألهنا قد تُوَجُد قبل حصولِّ احلكمِّ
 (.  4/19(، واإلحكام )1/380انظر: الواضح )

 ( يفِّ النُّْسَخةِّ زِّاَيَدُة: َمَع؛ َوهَِّي َوْهٌم. 3)
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 البياُن عن أحوالِّ النسخِّ واختالفِّ أحكامِّه 
 األشياَء على أقساٍم: فواجٌب وممتنٌع وُُموٌز: أن -رمحَك هللا-اعلم 

: فغرُي جائٍز وروُد النَّسخِّ عليه.  فما كان واجًبا يف العقلِّ
 [ وما كان ممتنًعا: فغرُي جائٍز وروُد النسخِّ عليه.140]م

 . ( 2() 1) وما كان ُُموَّزًا: جاَز نسُخه بعد وجوبِّه
 وروُد النسخِّ يف األخبارِّ. -أيًضا-وغرُي جائٍز 

: فغرُي جائٍز حبالٍ ( 3) فأمَّا نسُخ القرآنِّ ابلسنةِّ   .( 4) ، والسنةِّ ابلقرآنِّ
 

 ( أي: بعد وقوعِّهِّ. 1)
َا َوْهٌم.  2) ه؛ َوَيْظَهُر لِّ أهنَّ  ( يفِّ النُّْسَخةِّ زِّاَيَدُة: بعَد نسخِّ
َاٍل،   ( َذَهَب الشَّافِّعِّيُّ يفِّ َعامَّةِّ ُكتُبِّهِّ؛ َكَما قَالَُه اْبنُ 3) لسُّنَّةِّ حبِّ : إىَل أَنَُّه اَل جَيُوُز َنْسُخ اْلُقْرآنِّ ابِّ السَّْمَعاعِّ ِّ

 َوإِّْن َكاَنْت ُمتَ َواتِّرًَة.
ُّ َواخْلَفَّاُف كما هو ظاهٌر يف هذا املوضع، َونَ َقَلُه َعْبُد اْلَوهَّابِّ عَ  ْن  َوَصرَّ  به ابُن ُسري ، وَجَزَم بِّهِّ الصَّرْييفِّ

إ.َأْكَثرِّ الشَّ  عِّي ِّ َعَلى اْلَمْنعِّ
 افِّعِّيَّةِّ، َوقَاَل اأْلُْسَتاُذ أَبُو َمْنُصوٍر: إَوَأمْجََع َأْصَحاُب الشَّافِّ

)ص التبصرة  )264انظر:  والتلخيص   ،)2/515 ( األدلة  وقواطع  احمليط  1/450(،  والبحر   ،)
(5/262 .) 

: إَنصَّ الشَّافِّعِّيُّ يفِّ 4) )الر َِّسالَةِّ اْلَقدِّ َةِّ( َو)اجْلَدِّيَدةِّ( َعَلى أَنَّ السُّنََّة اَل تَ ْنَسُخ    ( قَاَل أَبُو إِّْسَحاَ  اْلَمْرَوزِّي ِّ
: إذََكَر الشَّا فِّعِّيُّ يفِّ  إالَّ السُّنََّة، َوأَنَّ اْلكَِّتاَب اَل يَ ْنَسُخ السُّنََّة، َواَل اْلَعْكُسإ، َوقَاَل اْبُن السَّْمَعاعِّ ِّ

يَدةِّ( َما يَُدلُّ َعَلى أَنَّ َنْسَخ السُّنَّةِّ اَل جَيُوُز، َولََعلَُّه َصرََّ  بَِّذلَِّك، َوَلوََّ  يفِّ  )الر َِّسالَةِّ اْلَقدِّ َةِّ( َو)اجْلَدِّ 
َا يَُدلُّ َعَلى اجْلََوازِّ، َفَخرََّجُه َأْكثَ ُر َأْصَحابَِّنا َعَلى قَ ْوَلنْيِّ، َوأَْظَهُرمُهَا مِّْن َمْذهَ  ٍع آَخَر مبِّ بِّهِّ أَنَُّه اَل  َمْوضِّ

 إ.  جَيُوزُ 
دًّاإ، َوقَاَل يفِّ   ٌر جِّ يُهُه َعسِّ ْلَمْنعِّ َهاُهَنا، َوقَاَل: إتَ ْوجِّ يُّ اْلَقْوَل ابِّ )تَ ْعلِّيقِّهِّ(: إَقْد  َوَقْد اْستَ ْعَظَم إْلكَِّيا اهلِّرَّاسِّ
َوَعَلى   َجائٍِّز؛  َغرْيُ  َذلَِّك  إنَّ  )رَِّسالَتَ ْيهِّ( مجِّيًعا:  قَاَل يفِّ  أَنَُّه  عِّي ِّ 

الشَّافِّ َعْن  َهَفَواتِّهِّ،  َصحَّ  مِّْن  َذلَِّك 
َد َكثِّريًا َما  َوَهَفَواُت اْلكَِّبارِّ َعَلى أَْقَدارِّهِّْم، َوَمْن ُعدَّ َخَطُؤُه َعظَُم َقْدرُُهإ، َوَقْد َكاَن َعْبُد اجْلَبَّارِّ ْبُن َأمحَْ 
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؛ ألن نس         َخ ما قد فُعَِّل ال ( 1) فأمَّا نس         ُخ الش         يءِّ قبَل فعلِّه جائٌز عندان
.  يصحُّ، وإَّنا يقُع النسُخ إلمساكِّ املفعولِّ

 البياُن عن اجلدلِّ وأحكامِّه
ألح ٍد من الن َّاسِّ إال   -عزَّ وج لَّ -هللاِّ  اعلم أن ه ال تص              حُّ املن اظرُة يف دينِّ 

ه احلسُّ  بع  د معرف  ةِّ س              بعِّ خص               اٍل؛ فمن ذل  ك: أن يكوَن ع  ارف  ًا مب  ا طريق  ُ
واملش     اهدُة، وما طريُقه الكتاُب والس     نُة، وما طريُقه إمجاُع األمةِّ، ويعرَف َطَرفًا 

 .( 2) من اللغةِّ، ويعرَف ما طريُقه املقاييُس والعربةُ 
  املناظرةِّ وما يستحبُّ له عند مناظرتِّهالبياُن عن أوصافِّ 

، يس           تحبُّ عند  اعلم أنَّه إذا كان املناظُر على ما قدمناُه من األوص           افِّ
مناظرتِّه اثنا عش    رَة خص    لًة،؛فمن ذلك: إخالُص النيةِّ يف الس    ر ِّ والعالنيةِّ، وأن 

 
َهَذا   إىَل  َوَصَل  فَ َلمَّا   ، َواْلُفُروعِّ اأْلُُصولِّ  يفِّ  عِّي ِّ 

الشَّافِّ َمْذَهَب  الرَُّجُل  يَ ْنُصُر  إَهَذا  قَاَل:   ، عِّ اْلَمْوضِّ
ْنُهإ.   َكبِّرٌي، َلكِّنَّ احلَْقَّ َأْكرَبُ مِّ

 (. 5/273(، والبحر احمليط )1/456(، وقواطع األدلة )254/ 2(، والربهان )59انظر: اللمع )ص
يَ ْعلَ   -رمحه هللا-( كأنَّه يشرُي  1) أَْن  يُ ْنَسَخ الشَّيء بعد  أن  اْلُمَكلَُّف  إىل اخلالف مع احلنفيَّة، وهو  َم 

،  -بُِّوُجوبِّهِّ َعَلْيهِّ َلكِّْن َ ْ يَْدُخْل َوقْ ُتُه؛ حيث َذَهَب مجهور الشافعيَّة  ي أَبُو الطَّي ِّبِّ كما َنَسَبه اْلَقاضِّ
.  - َوُسَلْيٌم، واْبُن بَ ْرَهانٍ   إىل اجلواز، َوَذَهَب َأْكثَ ُر احْلََنفِّيَّةِّ إىَل املْنعِّ
 (.5/228(، والبحر احمليط )3/170سرار )(، وكشف األ90انظر: املستصفى )ص

على غريه واعتباُر حكمه به، وهو القَياس؛ يقوُل    ( أي: االعتَبار، واالعتبار يف اللغة: محُل الشىء2)
َادف: إوْزن  2/93يف قواطع األدلة يف األصول )  - رمحه هللا-اإلَمام السَّمعاع   (، ُمشريًا إىل هذا الُّتَّ

االعتبار افتعاٌل من العربة، والعربة أصُلها يف اللغة: املثال؛ ومنها يُقال: أخذ السُّلطان الُعْشر على  
َكاييل، إَّنا هو متثيُل بعضها ببعض  عربة الَعا

َ
َوازين وامل

َ
م املاضي؛ أي: على مثاله، ومن هذا تعبري امل

 وتسويُتها على مثال واحد... فَ ثَ َبَت مبا قلناه أنَّ االعتبار هو إجراء الشيء على مثَال غريهإ. 
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الَمه  يص   لَح من منطقِّه، وأن ال يناظَِّر إال بعد فهمِّ ما يس   أُل عنه، وأن يُظهَِّر ك
ه، وأن ال  للس    امعنَي، وأن ال يص    يَح فو  طاقتِّه، وأن  يَط الغض    َب عن نفس    ِّ
يستحقَر اخلصَم، وأن ال يعجَل يف ال          ُمَقاوَلة، وال  َلَّ من اوادَلةِّ، وأن يقصَد 

  ( 1) إىل النُّكت ةِّ أبلطفِّ م ا يق دُر علي ه من العب ارةِّ، وأن ال ين اظَر يف ُملٍس يُ َروَّعُ 
 ازَي السُّفهاَء على أقاويلِّهم مبثلِّها.فيه، وأن ال جي

 البياُن عما ًل بدَّ للُمناظَِّرينِّ اللََّذْينِّ وصفنا حاهَلما منه
أن الب دَّ هلم  ا من مق  دم ٍة يرجع  ان   -رمح ك هللا-: واعلم  ( 2) [ ق ال150]م

؛ أو معًَن من املعاع ال ُموطَّأةِّ بني اخلصمنْيِّ   ( 3) إليها، من َخرَبٍ أو َعْقٍل أو ُخرْبٍ 
، ف  إن ك  ان  ت ( 4) ف  إن   تكن هلم  ا ق  اع  دٌة م  ا يرجع  انِّ إليه  ا ك  اان يف ]َخْبٍط[

ْفن  َا-املق  دم  ُة   ، ف  إن   تكن بينهم  ا ه  ذه   -كم  ا َوص              َ ا إليه  ا عن  د التَّن  ازعِّ َرَجع  َ
.  املقدمُة   يكن ألحدمها على صاحبِّه حجٌة إال ابملصريِّ  إىل هذه  املقد ِّماتِّ
  

 
 الَفزَع. هو و ، الرَّْوع  ( مِّن 1)

 ة )روع(. (؛ مادَّ 347/ 2(، واحملكم )2/242انظر: العني )
(2 . خِّ  ( زِّاَيَدٌة مِّن النَّاسِّ
( أي: عِّْلم؛ فمادة )خرب(: ابلفتح مبعَن النَّقل، وابلضم ِّ مبعَن العِّْلم؛ َوفُ ر َِّ  بينهما بغري ذلك، وهذا  3)

 الَفْر  هو أجوُدها ملا حنُن بصددِّهِّ من سيا .
 (. 3/1694(، ومشس العلوم )150انظر: طلبة الطلبة )ص

يٌف. ( مِّن 4) ؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )َحْيط(، َوُهَو َتْصحِّ َُحق ِّقِّ
 اْجتَِّهادِّ امل
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 كامِّه البياُن عن حالِّ السؤالِّ وأح
 أقساٍم: ( 1) اعلم أن السؤاَل على أربعةِّ/

 االستفهاُم اورُد. فمن ذلك:
 املطالبُة. والثَّاين:

ؤاُل عن  ، مث االس  تخباُر عن اللغةِّ، مث الس  ُّ فاألوُل: االس  تخباُر عن املذهبِّ
.  الربهانِّ

 .( 2) مث املطالبُة بعودِّ الدليلِّ وجراينِّه؛ لُيعلَم صحُة املذهبِّ 
أنَّ منزل َة اجلوابِّ عن الس              ؤالِّ ه ذه املنزل ة أخب اٌر ُمردٌة، مث اعتالُل  واعلم  
 . ( 3) طردِّ الدليلِّ 

 .( 5) فالبدَّ من تقسيمِّه ( 4) فكل من سأَل سؤااًل ال بتمُل ]...[
م[ ، أو يُرِّيُد ( 6) وكلُّ من س    أَل س    ؤااًل مث أتبَعه مبا يفس    ُد به مذهَب ]اخَلص    ْ

 
َايَُة )1)  أ(. 4( هنِّ
 ( فُّتكب من ُمموع االستفهام واملطالبة أربعُة أقساٍم. 2)
يا -( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ َوفيها وهٌم َما، ويظهر  3) أنَّه يريُد احلديَث عن َمَسالك    -من خالل الس ِّ

 بعد أن حتدَّث عن أقسام السُّؤال.  اجلواب 
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 4)
( لعلَّ َما بَقي من النَّص ُيشري إىل أنَّ االستفساَر قد يَرُِّد على ما بتمل وعلى ما ال بتمل، وأنَّه إذا  5)

 َوَرَد على ما بتمُل فإنَّه جيُب اجلواُب ابلتَّقسيم والتَّفصيل. 
 (. 33(، وعلم اجلذل )ص42لفقهاء )ص انظر: اجلدل على طريقة ا

؛ إِّْذ يفِّ النُّْسَخةِّ: )احَلْجب(، َوُهَو َخطَأٌ. 6) َُحق ِّقِّ
 ( مِّن اْجتَِّهادِّ امل



 

 

346 

 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

خب  ارٍج عن طريقِّ النَّظرِّ وال عن الطريقِّ ال  ذي ابت  دأَ ب  ه، إبط  اَل عل  ٍة ل  ه: فليس  
 .( 1) فإن أتبَعه مبا خيرُج عن ابتدائِّه فهو منتقلٌ 

 اإلابنُة عن املناقضاتِّ وأحكامِّها  [160]م
حقيقُة املناقض    ةِّ: أن يوجَب ش    يًئا من أجلِّ ش    يٍء مثَّ يدفَعه مبثلِّ ما أوجَبه  

َته مبثلِّ ما يَنفيهِّ به، أو يكوَن أوُل كالمِّه  به، أو ينفَي ش  يًئا من أجلِّ ش  يٍء ويُثبِّ 
 .( 2) منفيًّا آبخرِّه؛ مثُل قولِّ النَّصارى: )اثلٌث أو اْبينِّ جوهٌر واحٌد(

 اإلابنُة عن أحوالِّ اًلنتقالِّ وأحكامِّه
االنتقاُل يكوُن أبربعةِّ أقس     اٍم؛ فمن ذلك: انتقاٌل من مذهٍب إىل مذهٍب، 

 إىل سؤاٍل، ومن دليٍل إىل دليٍل. ومن سؤاٍل إىل جواٍب، ومن جوابٍ 
 البياُن عن أحوالِّ اًلنقطاعِّ وأحكامِّه

 االنقطاُع على سبعةِّ أقساٍم:
ا، فيعَجَز عن ذلك. فمن ذلك:  أن يعل َِّل املعل ُِّل بعلٍَّة، فيطاَلَب جبرايهنِّ

، حىت يلزَمه على ذلك كلُّ ابطٍل. والثَّاين:  أن يؤدَي كالُمه إىل احملالِّ
 أن يُنَقَض بعُض كالمِّه ببعٍض. والثَّالث:

 
( هذا هو االنتقاُل عن السُّؤال، وحدُّه عند أول النَّظر: اخلروُج عما يُوجُبه أَوَُّل السُّؤال من مالزمةِّ  1)

: ما الدليُل على َحَدثِّ األجسامَّ فيقول اويُب: األعراُض،  السََّننِّ فيه؛ مثال ذلك: قوُل السائلِّ 
َحَدث   عن  السؤاُل  وهو   ، األولِّ السؤال  عن  انتقاٌل  فهذاَ   َّ األعراضِّ َحد  وما  السائُل:  فيقول 

 . ، إىل سؤاٍل اثٍن، وهو السؤاُل عن َحد األعراضِّ  األجسامِّ
 (. 2/170(، وإرشاد الفحول )1/316انظر: الواضح )

 قوهلم: أبنَّ هللاَ اثلُث ثالثٍة وأنَّ املسيَح ابُن هللا، يناقُض أنَّ الذاَت اإلهليَّة جوهٌر واحٌد.    ( أي: إنَّ 2)
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 أن يسكَت عجًزا. والرَّابع:
 أن جييَب بشيٍء، فإذا طولَب به ترَكه وانتقَل إىل غريِّه. واخلامُس: [170]م

ب، وال أييت   والســـــــــــــــادُس: يُ رَك       ِّ فال  ه؛  مبثل      ِّ يقوَل  أن  فيلَزَم  قواًل،  يقوَل  أن 
 .( 1) بفصلٍ 

 غريِّه.أن يُْسَأَل عن شيٍء، فيجيَب عن  والسابُع:
 ( 2) من اًلستحسانِّ   البياُن عمَّا قاله الشافعيُّ 

دا ِّ  ابخلَْلَوةِّ،   قَاَل ابالس   تحس   انِّ يف س   تةِّ مواض   َع؛ فمن ذلك: كتاُب الص   َّ
هاداتِّ إىل ، وكذلك يف كتابِّ الش      َّ َكْتبِّ   ( 3) فذلك ض      رٌب من االس      تحس      انِّ

ثالثَة أايٍم اس      تحس      اٌن،   قاٍض إىل قاٍض، فذلك االس      تحس      اُن، ويف الش      فعةِّ 
َتْحَلُف ابملص  حفِّ  اس  تحس  ااًن، واملتعُة ثالثُون درمهًا اس  تحس  ااًن، َوَما ذكرَه    ويُس  ْ

 
 ( أي: فال جيمع بينهما، أو يفر ِّ . 1)

 (. 554انظر: الكافية يف اجلدل )ص
ْستِّْحَسانِّ ابَ   -رمحه هللا-( اْشُتهَِّر عن اإلمام الشَّافعي  2) الِّ طٌِّلإ، وقال: إَمْن اْسَتْحَسَن  أنَّه قال: إاْلَقْوُل ابِّ

رمحه  -فَ َقْد َشرََّعإ، َوقَاَل يفِّ )آَخرِّ الر َِّسالَةِّ(: إاالستحساُن تَ َلذٌُّذإ، وهنا يذكر أبو بكر اخلفَّاف  
ََواضع؛ وقد أجاب عن هذا التَّعارض اإلمام املاروديُّ    -هللا

أنَّه يقول ابالستحَسان يف َعَدد من امل
(، حيث يقوُل: إَولَْيَس َما اْسَتْحَسَنُه الشَّافِّعِّيُّ مِّْن َقْدرِّ  9/477وي الكبري )يف احلا  -رمحه هللا-

َنَّ  ؛ ألِّ ْنُه الشَّافِّعِّيُّ ْستِّْحَسانِّ الَّذِّي َذَهَب إِّلَْيهِّ أَبُو َحنِّيَفَة َوَمَنَع مِّ الِّ ُه قَ َرنَُه بَِّدلِّيٍل،  َثاَلثِّنَي دِّْرمَهًا قَ ْواًل ابِّ
 تِّْحَساٍن بَِّغرْيِّ َدلِّيٍلإ. َوُهَو َ َْنُع مِّنِّ اسْ 
 (. 171(، واملستصفى )ص2/271(، وقواطع األدلة )3/310(، والتلخيص )492انظر: التبصرة )ص

 ( َهَكَذا يفِّ النُّْسَخةِّ؛ َأي: إَذا َكَتَب قَاض إِّىل قَاض. 3)



 

 

348 

 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  
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 .( 2() 1) من استحسانِّ مراسيلِّ سعيدِّ بنِّ املسيبِّ رمحُه هللا
 البياُن عن التقليدِّ وأحكامِّه

 بغريِّ حجٍة.  بوُل القولِّ التَّقليُد: ق
 وجيوُز ذلك يف عشرِّ خصاٍل:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتقليُد يف اإلخبارِّ عن الن  ِّ  فمن ذلك:
 .ملسو هيلع هللا ىلصوالتقليُد يف اإلخبارِّ عمَّن دوَن الن  ِّ 

 [ والتقليُد للَعا ِّ إذا سأَله املستفهُِّم.180]م
.  والتَّقليُد يف املقوَّماتِّ

، من تقليدِّ عثمانَ  واخلامُس:  .( 3) رضَي هللاُ عنه  ما قاله يف احليوانِّ

 
ص؛ فَ َقاَل: إَوقَاَل  ( حنَو هذا النَّ 8/106يف البحر احمليط )  -رمحه هللا- ( وقد نَ َقَل اإلَماُم الزَّركشي  1)

َع؛ َفذََكَر َهذِّهِّ الثَّاَلثََة، َوزَ  تَّةِّ َمَواضِّ ْستِّْحَسانِّ يفِّ سِّ الِّ (: قَاَل الشَّافِّعِّيُّ ابِّ اَد قَ ْولَُه:  اخْلَفَّاُف يفِّ )اخلَِّصالِّ
، يَ ْعينِّ  ْستِّْحَسانِّ خْلَْلَوةِّ َفَذاَك َضْرٌب مِّْن االِّ : َمْن أَْعطَاَها ابِّ : قَ ْولَُه اْلَقدِّمَي، وََكَذلَِّك  يفِّ اَببِّ الصََّدا ِّ

يُل َسعِّيٍد َحَسٌنإ. : َكْتُب قَاٍض إىَل قَاٍض َذلَِّك اْستِّْحَساٌن، َوَمرَاسِّ  يفِّ الشََّهاَداتِّ
(؛ فقال: إوقال أبو  7/361حنَوه يف النجم الوهاج )  -رمحه هللا-وََكَذا نَ َقَل اإلَمام أبو البَ َقاء الدَّمِّريي  

ال(:   يقل الشَّافعي ابالستحسان إال يف ست َمَواضع: تقرير الصَّدا   بكر اخلفَّاف يف )اخلصَ 
ابخللوة، وكتاب القاضي إىل القاضي، وأنَّ الشفعة ثالثة أايم، والتَّحليف ابملصحف، وأنَّ املتعة  

 ثالثون درمهًا، واستحسان مراسيل سعيد بن املسيَّبإ. 
نَ َقل استحسان اإلمام الشافعي  2) يف هذه املواضع: اإلمام املاورديُّ يف احلاوي    -رمحه هللا-( وممَّن 

 (. 9/459(، واإلمام الرُّوايع يف حبر املذهب )9/477الكبري )
ُْفَردِّهِّ إَذا اْشتَ َهَر    -رمحه هللا-( كأنَّه يشرُي  3) إىل أنَّ مذهب اإلَمام الشافعي ِّ أَنَّ قَ ْوَل الصََّحايبِّ ِّ ُحجٌَّة مبِّ

  - رضي هللا عنه-َقَضى بقول عثمان    -رمحه هللا- الٌِّف، وأنَّه ُيْشرَُع تقليُده؛ ولذا فإنَّه  َوَ ْ َيْظَهْر لَُه صَُ 
بَ ْيع احلَيَ َوان، يقول يف كتابه األم ) احْلَيَ َوانِّ  7/105يف  ًئا مِّْن  َشي ْ أَْو  اْلَعْبَد،  الرَُّجُل  (: إَوإَِّذا اَبَع 
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ــادُس: م ا ق ال ه يف الر ِّس               ال ةِّ الق د  ةِّ: إوال جيوز تقلي د أح د بع د الن    والســـــــــ
 .( 2() 1) إملسو هيلع هللا ىلص

 . ( 3) وتقليُد القائفِّ 

 
: فَاَلَّذِّي نَْذَهُب   ْلرَبَاَءةِّ مِّْن اْلُعُيوبِّ َي هللا  -َقَضاَء ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن    - َوَاهلل تَ َعاىَل أَْعَلمُ -إلَْيهِّ  ابِّ َرضِّ

َنا إىَل َهَذا تَ ْقلِّيًداإ.   -تَ َعاىَل َعْنهُ  َا َذَهب ْ  أَنَُّه بَرَِّل مِّْن ُكل ِّ َعْيٍب َ ْ يَ ْعَلْمُه... َوإَِّّنَّ
ٌة من الشَّافعية أنَّه مذهب الشَّافعي يف  يَ َرى مجاع  -رمحه هللا-وهذا الذي َأَشار إليه أبو بكر اخلفَّاف  

يف احلاوي    - رمحه هللا-القدمي، وأنَّ اجلديَد أنَّه ال يَ َرى حجيَّة قول الصَّحايب؛ يقول اإلَمام املاورديُّ  
: قَالَُه يفِّ اجْلَدِّيدِّ: إِّنَّ قَ ْوَل الصََّحايبِّ ِّ مِّْن َغرْيِّ انْتَِّشا1/31الكبري ) ُجٍَّة،  (: إَواْلَقْوُل الثَّاعِّ ٍر لَْيَس حبِّ

َنَّ اْلُمْجَتهَِّد اَل يَ ْلَزُمُه قَ ُبوُل قَ ْولِّ اْلُمْجَتهِّدِّ، َوألَِّنَّ اْلقَِّياَس ح اَلفُُه؛ ألِّ لتَّابِّعِّي ِّ خِّ
جة علينا وعلى  َوجَيُوُز لِّ

 الصَّحايب، وليس قوُل الواحد حجًة على مجيع الصحابةإ. 
العِّْلم أنَّ   يذهب إىل حجيَّة قول    -رمحه هللا -التَّحقيق يف ذلك: أنَّ الشَّافعي  ويرى مجاعٌة من أَْهل 

يف القواعد والفوائد األصولية    - رمحه هللا-الصَّحايب، وأنَّه مقدَّم على القياس؛ يقول ابن اللحَّام  
(: إإذا تقرَّر هذا... فالتَّتابع بني مجاعة من األصوليني على أنَّ مذهب الشافعي يف  379)ص

 قول الصَّحايب ليس حبجة فيه نظر ظاهٌر جدًّا؛ فإنَّه ال بفظ له يف اجلديد حرٌف واحٌد  اجلديد أنَّ 
أنَّ قول الصحايب ليس حبجَّة، وغاية ما تعلَّق به هؤالء أنَّ الشَّافعي بكى أقوااًل للصَّحابة يف  

ملعنيَّ ملا هو أقوى منه يف  اجلديد مث خيالفها، وهذا تعلُّق ضعيٌف جدًّا؛ فإنَّ صالفة اوتهد للدَّليل ا
 نظره ال يدلُّ على أنَّه ال يراه دليال من حيث اجلملة، بل خالف دلياًل لدليل أرجح عنده منهإ. 

 (. 8/79(، والبحر احمليط )3/482انظر أيًضا: إعالم املوقعني )
الزَّركشي  1) اإلَماُم  نَ َقَل  وقد  )  -رمحه هللا-(  احمليط  البحر  اإلمام  ( حنَو هذا  8/328يف  النَّص عن 

عِّي ِّ َوَغرْيِّهِّ: )اَل بِّلُّ تَ ْقلِّيُد َأَحٍد( ُمرَاُدُهْم َعَلى اْلُمْجَتهِّ 
 دِّإ. الشَّافعي رمحه هللا؛ فَ َقاَل: إَوقَ ْوُل الشَّافِّ

َصال التَّقليد اجلائز، وهي اخلصلة السَّادسة: تقليد الن  ِّ  2)  .ملسو هيلع هللا ىلص ( أي: ومن خِّ
 اتباٌع للحجَّة، وذلك يبايُن التَّقليد. ملسو هيلع هللا ىلصنَّ اتباَعه واعتبار ذلك تقليًدا فيه نظٌر؛ أل 

 (.  9/3919(، ونفائس األصول ) 4/221انظر: اإلحكام )
 ( أي: والسَّابع. 3)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

 .( 1) وتقليُد الَعا ِّ الدليَل إذا نزَلت به انزلٌة ال علَم له هبا
 .( 2) أخبارِّ اهلاللِّ يف رمضانَ وكذلك التقليُد يف 
على ذل  ك بكت  ابِّ الطه  ارةِّ    -على اس              مِّ هللاِّ، وعون  ِّه-ق  ال: وس              ن  أيت  

ها وس   ننِّها، مث نتبُع ذلك اباًب اباًب إن ش   اَء هللاُ، إِّن/ عزَّ - ( 4) ]...[  ( 3) وفرائض   ِّ
 يف ذلك وشاَء؛ وما توفيقِّي إال ابهللِّ، وهو حس ِّ ونعَم الوكيُل. -وجلَّ 

  

 
القولِّ بغريِّ  1) قبوُل  اتباٌع للحجَّة، والتَّقليُد:  الدَّليل  اتباَع  أيًضا؛ ألنَّ  نظٌر  تقليًدا  اعتبار ذلك  ( ويف 

 حجٍة.
 (. 3/94(، واألصل اجلامع )2/239(، وإرشاد الفحول )4/1531انظر: أصول الفقه )

ا تنقُص خصلًة واحدًة عمَّا ذََكرَه املؤل ِّف  2) ا تسع خصال؛ وابلتَّال فإهنَّ من    -رمحه هللا-( هذه عدهتُّ
 قسمٍة هلا. 

َايَُة )3)  ب(. 4( هنِّ
 ( يفِّ النُّْسَخةِّ َطْمٌس. 4)
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 اخلامتة 
 أهم ِّ النَّتائج اليت َخَلص إليها الباحث: من

اف    أوًل: ام أبُو َبكر اخلف   َّ دُّ اإلم   َ من كب   ار فقه   اء امل   ذه   ب   -رمح   ه هللا-يُ ع   َ
 الشَّافعي، ويقع يف طبقة متقد ِّمة من َأْصَحابه.

ا:ثن ــا ا    ي ه النَّفيس )األقس                ام   -رمح   ه هللا-من اآلاثر املب   ارك   ةِّ اليت تَ رََكه   َ كت   اب   َ
ة من التَّأليف يف )الفقه(، واليت  َعه على طريقٍة خاص      َّ واخلص      ال(؛ والذي َوض      َ
تُ ْعََن بتقاس           يم املس           ائل الفقهيَّة، وما يندرج حتت كل مس           ألة من ش           عٍب 

َصال.  وخِّ
الكتاب مبقد ِّمة أصوليَّة نفيسة،    ثلثاا: افتتح اإلماُم أبو بكر   رمحه هللا   هذا 

وُخالصة علميَّة دقيقة؛ أتى فيها على مجهور ومشهور أبواب )أصول الفقه(،  
 وقرَّرها على مذهب اإلمام الشَّافعي.

بعد البحث يف اتريخ هذا العلم، واستشارة  -تُ َعدُّ هذه املقدمة األصولية  رابعاا:
من أقَدم النُّصوص األصوليَّة املكتمَلة اليت َوَصَلت إليَنا، بل    -هل االختصاص أ

اإلمام   بعد  إلينا  أصولٍ  مكتمٍل، وصل  أقدُم نصٍ   إهنا  فيها:  يُ َقال  أن  يصحُّ 
 ه ( رمحه هللا، يف مدرسة املتكل ِّمني. 204الشَّافعي )ت:

َناظرة(، وهذه  َتَضمََّنْت هذه املقد ِّمة أبوااًب متعد ِّدة    خامساا:
ُ
يف علم )اجَلَدل وامل

 أقدميٌة أُْخرى ليبَمام أيب َبكر اخلفَّاف رمحه هللا.   
 أهم ِّ التَّوصيات اليت يقرتحها الباحث: ومن
استكمال حتقيق كتاب )األقَسام واخلَصال(، وذلك خبدمةِّ ما بَقَِّي من    أوًل:

 أبوابه الفقهيَّة ابلد ِّراسة والتَّحقيق. 
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

ار هذه املقد ِّمة األصوليَّة يف الد ِّراسات اليت تُ ْعََن بتاريخ ومناه  استثم  ثنياا:
 التَّدوين اأُلُصول، خاصَّة يف اأَلْطَوار األُوىل َله.  

ح َمَضامينها    ثلثاا: خدمُة هذه املقد ِّمة ابلشَّر  والتَّعليق، واليت من شأهنا أن تُوض ِّ
 العلميَّة.
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 فهرس املصادر
ه             (، وضع 1307السيد صديق بن حسن خان القنوجي البخاري، )ت:  أجبد العلوم:

حواش      يه وفهارس      ه: أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 
 ه . 1420

ه   ( َو ولده 751تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت:  اإلهباج يف شرح املنهاج:
 ه         (، حققه وقدم له: د.شعبان771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت:

 ه . 1425ُممد إمساعيل، املكتبة املكية: مكة املكرمة، الطبعة األوىل: 
ه         (، علق عليه: عبد 631: أبو احلسن علي بن أيب علي ُممد اآلمدي، )ت:اإلحكام

 الرزا  عفيفي، دار املكتب اإلسالمي.
ــاري ــاد السـ : أمحد بن ُممد بن أيب بكر بن عبد امللك ش    هاب الدين القس    طالع، إرشـ

 ه .1323(، املطبعة الكربى األمريية: مصر، الطبعة السابعة: ه 923)ت:
ُممد بن علي بن ُممد الش      وكاع    إرشـــــاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصـــــول:

 ه (، دار الكتب العلمية: بريوت.1255)ت:
ه (،  463يوسف بن عبدهللا بن ُممد بن عبدالرب )  اًلستيعاب يف معرفة األصحاب:

 ه .  1412لبجاوي، دار اجليل: بريوت، الطبعة األوىل:  حتقيق: علي ُممد ا
ه                        (، دار الكتاب 926: زكراي بن ُممد بن زكراي األنص          اري، )ت:أســـــــَن املطالب
 اإلسالمي.

ــباه والن:ائر: س     راج الدين ابن امللقن أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الش     افعي   األشــ
 ابن القيم. ه (، حتقيق: مصطفى ُممود األزهري، دار 804املصري، )ت: 
ه     (، دار 911عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، )ت:   األشباه والن:ائر:

 ه .1411الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 
حسن بن عمر بن عبد   األصل اجلامع إليضاح الدرر املن:ومة يف سلك مجع اجلوامع:

نس، الطبعة األوىل: ه (، مطبعة النهضة: تو 1347هللا السيناوع املالكي، )ت: بعد 
 م.1928

: أبو علي ُمم د بن أمح د بن أيب موس              ى البغ دادي  األصـــــــــــول اليت علـيه مـدار الفقـه
 ه .1441ه (، دار ركائز، الطبعة األوىل: 428)ت:
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ه                  (، حققه وعلق 763مشس الدين ُممد بن مفلح املقدس   ي احلنبلي ) أصــول الفقه:
لعبيكان: الرايض، الطبعة األوىل: عليه وقدم له: د.فهد بن ُممد السدحان، مكتبة ا

 ه .1420
ه                (، حتقيق: 751ُممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، )ت:    إعالم املوقعني:

 ه..1411ُممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 
الدمشقي    األعالم: الزركلي  فارس  بن  علي  بن  ُممد  بن  ُممود  بن  الدين  خري 
 م.  2002ه (، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عشر:  1396)ت:

أبو احلس          ن علي بن ُممد بن ُممد بن حبيب البص          ري   اإلقناع يف الفقه الشـــــــافعي:
 ه (، دار الفكر.450البغدادي الشهري ابملاوردي، )ت: 

أبو عبد هللا ُممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش          افع بن عبد املطلب بن  األم:
 ه .1410ة النشر: ه (، دار املعرفة: بريوت، سن204عبد مناف الشافعي، )ت: 

أبو عبدهللا ُممد بن علي بن عمر بن ُممد إيضـــــــاح احملصـــــــول من برهان األصـــــــول: 
ه                     (، دراس      ة وحتقيق: أ.د. عمار الطال ، دار الغرب 536التميمي املازري )ت:

 م.2001اإلسالمي: بريوت، الطبعة األوىل: 
ه                (، عين 1339:: إمساعيل بن ُممد أمني بن مري س ليم الباابع، )تإيضـاح املكنون

بتص  حيحه وطبعه على نس  خة املؤلف: ُممد ش  رف الدين ورفعت بيلكه الكليس  ي، 
 دار إحياء الُّتاث العريب: بريوت.

ه                     (، دار 794: بدر الدين ُممد بن عبد هللا بن هبادر الزركش      ي، )ت:البحر احمليط
 ه .1414الكت ، الطبعة األوىل: 

ه                 (، حتقيق:   502إمساعيل الروايع، )ت:  أبو احملاس  ن عبد الواحد بن   حبر املذهب:
 م. 2009طار  فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 

أبو الوليد ُممد بن أمحد بن ُممد بن أمحد بن رش  د القرط  الش  هري اببن بداية اجملتهد:  
 ه .1425ه (، دار احلديث: القاهرة، سنة النشر: 595رشد احلفيد، )ت:

إم  ام احلرمني عب  داملل  ك بن عب  دهللا بن يوس              ف اجلويين   ل الفقــه:الربهــان يف أصـــــــــــو 
ه                  (، حققه وقدمه ووض    ع فهارس    ه: د.عبد العظيم ُممود الديب، دار 478)ت:

 ه .1420الوفاء: املنصورة، الطبعة الثالثة:
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والنحاة: اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  السيوطي   بغية  عبدالرمحن  الدين  جالل 
 بو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية: صيدا. ه (، حتقيق: ُممد أ911)ت:

مشس الدين أبو عبدهللا ُممد بن أمحد بن  اتريخ اإلســـالم ووفيات املشـــاهري واألعالم:
ه                     (، حققه وض       بط نص       ه وعلق عليه: د.بش       ار عواد 748عثمان الذه  )ت:

 ه .1424معروف، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، الطبعة األوىل: 
فؤاد س  زكني، نقله إىل العربية: ُممود فهمي حجازي، إدارة الثقافة  العريب:اتريخ الرتا  

 ه .1402والنشر جبامعة اإلمام ُممد بن سعود اإلسالمية: الرايض، 
ه              (، طبع 256: ُممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، )ت:التاريخ الكبري

 العثمانية: حيدر آابد.حتت مراقبة: ُممد عبد املعيد خان، دائرة املعارف 
ه                (،  476أبو إس  حا  بن علي بن يوس  ف الش  ريازي )ت: التبصـرة يف أصـول الفقه:

حتقيق: ُممد حس            ن ُممد حس            ن إمساعيل، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة 
 ه .1424األوىل: 

ه                        (،  911عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين الس          يوطي، )ت:   تدريب الراوي:
 ة نظر ُممد الفاراييب، دار طيبة.حتقيق: أبو قتيب

،  ( ه                     430:ت) احلنفي  الدبوس     ي  عيس     ى بن عمر بن  هللا  عبد  زيد أبوتقومي األدلة:  
 العلمية الكتب دار، امليس الدين ُميي خليل: حتقيق

  597مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن ُممد اجلوزي، )ت:    تقومي اللسان:
 م. 2006طر، دار املعارف، الطبعة الثانية: ه (، حتقيق: د. عبد العزيز م
إمام احلرمني أبو املعال عبدامللك بن عبدهللا بن يوس           ف  التلخيص يف أصــــــــول الفقه:

ه               (، حتقيق: د.عبد هللا جو  النيبال َو شبري أمحد العمري، دار 478اجلويين )ت:
 ه . 1428البشائر اإلسالمية: بريوت، الطبعة الثانية: 

ــافعي:التنبيه يف ا أبو اس      حا  إبراهيم بن علي بن يوس      ف الش      ريازي، )ت:   لفقه الشـــ
 ه (، عا  الكتب.476

از  تنقيح التحقيق: ال  ذه ،   مشس ال  دين أبو عب  د هللا ُمم  د بن أمح  د بن عثم  ان بن ق َ ا   ْ
ه   (، حتقيق: مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب، دار الوطن: الرايض، 748)ت:

 ه .1421الطبعة األوىل: 
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ه (، حتقيق: د.بشار عواد 742يوسف بن الزكي عبدالرمحن املزي )ت: هتذيب الكمال:
 ه .  1400معروف، مؤسسة الرسالة: بريوت، الطبعة األوىل:  

ه (،  256ن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي )ت:ُممد ب  اجلامع الصحيح املختصر:
 ه .  1407حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: بريوت، الطبعة: الثالثة: 

المي  جامع العلوم واحلكم: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلس        ن الس        َ
األمحدي أبو ه    (، حتقيق: الدكتور ُممد 795البغدادي مث الدمشقي احلنبلي، )ت:  

 النور، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية.
أبو الوف  اء علي بن عقي  ل بن ُمم  د بن عقي  ل البغ  دادي    اجلــدل عل  طريقــة الفقهــاء:

 ه (، حتقيق: د. علي العمرييين، مكتبة التوبة.513الظفري، )ت: 
ــية اجلمل عل  شـــــــرح املنهج: س         ليمان بن عمر بن منص         ور العجيلي األزهري   حاشـــــ

 ه (، دار الفكر.1204املعروف ابجلمل )ت: 
ضياء نور الدين علي بن علي الشرباملسي أبو ال حاشـية الشـرباملسـي عل  ةاية احملتاج:

 ه .1404ه (، دار الفكر: بريوت، الطبعة األخرية:  1087القاهري، )ت: 
: أبو احلس              ن علي بن ُمم د بن ُمم د بن حبي ب البص              ري البغ دادي احلـاوي الكبري

ه                    (، حتقيق: علي ُممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، 450املاوردي، )ت:  
 ه .1414بريوت، الطبعة األوىل:  دار الكتب العلمية:

ه                  (، املكتبة التجارية   1301الش    رواع، )ت:    حواشـــي الشـــرواين عل  حتفة احملتاج:
 ه . 1357الكربى: مصر، سنة النشر: 

أبو عبد هللا ُممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش      افع بن عبد املطلب   الرســــالة:
محد شاكر، مكتبة احلل : مصر،  ه (، حتقيق: أ204بن عبد مناف الشافعي، )ت:  

 ه .1358الطبعة األوىل: 
ُممد بن يوس         ف بن يعقوب أبو عبد هللا، هباء   الســـــــلوك يف طبقات العلماء وامللوك:

ه                (، حتقيق: ُممد بن علي بن احلس ني األكوع  732الدين اجلُْندي اليمين، )ت: 
 م.1995احلوال، مكتبة اإلرشاد: صنعاء، الطبعة الثانية: 
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ْورة بن موس            ى بن الض            حاك الُّتمذي، لرتمذي:  ســـــــــنن ا ُممد بن عيس            ى بن س            َ
ه                (، حتقيق: بش  ار عواد معروف، دار الغرب اإلس  المي: بريوت، س  نة  279)ت:

 م.1998النشر:  
ه                        (،  748مشس الدين ُممد بن أمحد بن عثمان الذه  )ت:  ســــــــري أعالم النبالء:

س     س     ة الرس     الة: بريوت، حتقيق: ش     عيب األرانؤوط َو ُممد نعيم العرقس     وس     ي، مؤ 
 ه .1413الطبعة التاسعة: 

موهوب بن أمحد بن ُممد بن اخلض   ر بن احلس   ن أبو منص   ور ابن شــرح أدب الكاتب: 
ه           (، َقدََّم له: مصطفى صاد  الرافعي، دار الكتاب العريب: 540اجلواليقى، )ت:  

 بريوت.
 ، دار الفكر.ه (623عبد الكرمي بن ُممد القزويين الرافعي، )ت:  الشرح الكبري:

ــرح ــول يف  املعامل شــــ  الفهري  ُممد أبو الدين ش        رف علي ُممد بن هللا عبد  :الفقه أصــــ
 ُممد علي الشيخو  املوجود عبد أمحد عادل الشيخ:  حتقيق،  (ه        644:ت) املصري 
 .ه 1419 :األوىل الطبعة، بريوت :الكتب عا ، معوض
ه      (، حتقيق: د. حسني بن عبد هللا 573، )ت:: نشوان بن سعيد احلمريى مشس العلوم

العمري ومطهر بن علي اإلرايع ود. يوس        ف ُممد عبد هللا، دار الفكر: دمش        ق، 
 ه .1420الطبعة األوىل: 

ه                (،  261مس  لم بن احلجاج أبو احلس  ني القش  ريي النيس  ابوري )ت:    صـحيح مسـلم:
 وت. حتقيق: ُممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الُّتاث العريب: بري 

مشس الدين أبو عبد هللا ُممد بن ُممد بن س ليمان بن   صـلة اخللف ووصـول السـلف:
ه      (، حتقيق: ُممد 1094الفاسي بن طاهر الرُّوداع السوسي املكي املالكي، )ت:  
 ه .1408حجي، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، الطبعة األوىل: 

 د. بشار عواد معروف، دار الرسالة: بريوت. ضبط النص والتعليق عليه:
 .ه 1421 :األوىل الطبعة

ه                (. راجَع 911جالُل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر الس يوطي )ت:  طبقات احلفاظ:
النس    خَة وض    بَط أعالَمها: جلنٌة من العلماءِّ إبش    رافِّ الناس    خ، دار الكتب العلمية: 

 ه . 1403بريوت، الطبعة األوىل: 
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ه (،  526القاضي أبو احلسني ُممد بن أيب يعلى الفراء البغدادي )ت:  لة:طبقات احلناب
حققه وقدم له وعلق عليه: د.عبد الرمحن بن س              ليمان العثيمني، مكتبة العبيكان: 

 ه .1425الرايض، الطبعة االوىل: 
: اتج ال   دين عب   د الوه   اب بن تقي ال   دين الس              بكي، طبقـــات الشـــــــــــــافعيـــة الكربا

ُممود ُمم د الطن احي ود. عب د الفت ا  ُمم د احللو، ه                             (، حتقيق: د. 771)ت:
 ه .1413مؤسسة هجر، الطبعة الثانية: 

ــافعية : ابن قاض       ي ش       هبة أبو بكر بن أمحد بن ُممد بن عمر بن قاض       ي طبقات الشـــ
ه                         (، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، دار عا  الكتب: 851ش          هبة، )ت:

 ه .1407بريوت، الطبعة األوىل: 
ه      (، حتقيق: د. أمحد 774: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، )ت:فعينيطبقات الشا

عمر هاش             م ود. ُممد زينهم ُممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، س             نة النش             ر: 
 ه .1413

ه  (، حتقيق: إحسان 476: أبو اسحا  إبراهيم بن علي الشريازي، )ت:طبقات الفقهاء
 م.1970وىل: عباس، دار الرائد العريب: بريوت، الطبعة األ

ه               (، حتقيق: إحسان 230: ابن سعد ُممد بن سعد بن منيع، )ت:الطبقات الكربا
 م.1968عباس، دار صادر: بريوت، الطبعة األوىل: 

ه  (، راجع 945: ُممد بن علي بن أمحد مشس الدين الداوودي، )ت:طبقات املفسرين
كتب العلمية: النس     خة وض     بط أعالمها: جلنة من العلماء إبش     راف الناش     ر، دار ال

 بريوت.
ه                       (، املطبعة 537: عمر بن ُممد بن أمحد بن إمساعيل النس        في، )ت:طلبة الطلبة

 ه .1311العامرة: بغداد، سنة النشر: 
ه                           (، حتقيق: أ ن نص            ر 804: عمر بن علي بن أمحد امللقن، )ت:العقد املذهب

 األزهري، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة األوىل.
: س      ليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الص      رص      ري أبو اجلذل يف علم اجلدلعلم 

ه                   (، حتقيق: فولفهارت هاينريش     س، س     نة النش     ر: 716الربيع  م الدين، )ت: 
 ه .1408
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ه                        (، حتقيق: د. مهدي املخزومي ود. 175: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، )ت:العني
 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.

ه                          (، املطبعة 926: زكراي بن ُممد بن أمحد بن زكراي األنص           اري، )ت:غرر البهيةال
 امليمنية.
ه                             (، املكتب ة التج ارية الكربى: 1031: زين الدين ُمم د املن اوي، )ت:فيض الـقدير

 ه .1356مصر، الطبعة األوىل: 
عاع، : أبو املظفر منص      ور بن ُممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزي الس      مقواطع األدلة
ه                 (، حتقيق: ُممد حس  ن ُممد حس  ن إمساعيل الش  افعي، دار الكتب 489)ت:

 ه .1418العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 
أبو احلس   ن علي بن ُممد بن علي بن عباس البعلي احلنبلي املعروف ب                  )ابن   القواعد:

ه                     (، دراس      ة حتقيق: انص      ر بن عثمان بن عمري الغامدي َو 803اللحام( )ت:  
 ه .1423ن عبدهللا الشهراع، مكتبة الرشد: الرايض، الطبعة األوىل: عايض ب

عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن ُممد اجلويين، أبو املعال، ركن   الكافية يف اجلدل:
ه (، حتقيق: د. فوقية حسني ُممود، مطبعة 478الدين امللقب إبمام احلرمني، )ت:  

 احلل : مصر.
عالء الدين عبدالعزيز بن أمحد   اإلســــالم البزدوي:  كشــــف األســــرار عن أصــــول فخر

ه                   (، وض    ع حواش    يه: عبدهللا ُممود ُممد عمر، دار الكتب 730البخاري )ت:
 ه .1418العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 

: حاجي خليفة مص              طفى بن عبد هللا كاتب جل  القس              طنطيين، كشـــــــــــف ال:نون
 م.1941: ه (، مكتبة املثَن: بغداد، سنة النشر1067)ت:

ه                   (، دراس    ة 710أبو العباس  م الدين أمحد بن ُممد بن الرفعة، )ت:كفاية النبيه:  
وحتقيق وتعليق: أ.د. ُم دي ُمم د س              رور ابس              لوم، دار الكت ب العلمي ة: بريوت، 

 م.2009الطبعة األوىل: 
أبو بكر أمح د بن علي بن اثب ت بن أمح د بن   الكفـاـية يف معرفـة أصـــــــــــول علم الرواـية:
ه              (، حتقيق: أبو عبدهللا السورقي وإبراهيم   463مهدي اخلطيب البغدادي، )ت:  

 محدي املدع، املكتبة العلمية: املدينة املنورة.
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 املقد ِّمة األصوليَّة مِّن كَِّتاب )األْقَسام واخلَِّصال( لِّإلَمام َأيب بكٍر أمحَد ْبن ُعمر اخلفَّاف املتوَّفَّ يف الن ِّصف األوَّل
 تـََعاىل دراَسة وحتقِّيقمن الَقرن الرَّابع اهلِّجري رمحُه هللاُ  

 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

أمحد بن ُممد بن أمحد بن القاس    م الض      أبو احلس    ن ابن  اللباب يف الفقه الشـــافعي:
ه                  (، حتقيق: عبد الكرمي بن ص   نيتان العمري، دار 415احملاملي الش   افعي، )ت:  

 ه .1416البخاري: املدينة املنورة، الطبعة األوىل: 
ــول الفقه: أبو اس         حا  إبراهيم بن علي بن يوس         ف الش         ريازي، )ت:  اللمع يف أصـــــ

 م. 2003ه (، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 476
ه                         (، دار الفكر: 676ف النووي، )ت:: أبو زكراي ُميي الدين ب  بن ش          ر اجملموع

 بريوت.
ه  (،  606فخر الدين ُممد بن عمر بن احلسني الرازي ) احملصول يف علم أصول الفقه:

دراس      ة وحتقيق: د.جابر فياض العلواع، مؤس      س      ة الرس      الة: بريوت، الطبعة الثالثة: 
 ه .1418

ه (،  458سي )ت:أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املر   احملكم واحمليط األع:م:
 م.  2000حتقيق: عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 

ه  (، حتقيق: خليل 458: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، )ت:املخصص
 ه .1417إبراهيم جفال، دار إحياء الُّتاث العريب: بريوت، الطبعة األوىل: 

ه (،  505حامد ُممد بن ُممد بن ُممد الغزال )ت:    أبو  املستصف  يف علم األصول:
 دار العلوم احلديثة: بريوت.

ــول الفقه: ــودة يف أصــ ه                    ( َو أبو 652أبو الربكات عبدالس     الم بن تيمية )ت،   املســ
ه                     ( َو أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن 682احملاس      ن عبداحلليم بن تيمية )ت:

ط نص  ه وعلق عليه: د.أمحد بن ه                 (، حققه وض  ب728عبدالس  الم بن تيمية )ت:
 ه .1422إبراهيم بن عباس الذروي، دار الفضيلة: الرايض، الطبعة األوىل: 

ري   احلس              ني  أبو  الطي   ب  علي  بن  ُمم   د  يف أصـــــــــــول الفقــه:  املعتمــد  املعتزل  الَبص              ْ
 :األوىل الطبعة، بريوت: العلمية  الكتب دار، امليس  خليل، حتقيق:  (ه                 436:ت)

 ه .1403
يوس    ف بن حس    ن بن أمحد بن حس    ن ابن عبد اهلادي الص    احلي مجال   الكتب:معجم 

ه          (، حتقيق: يسرى عبد الغين البشري، مكتبة 909الدين ابن املربد احلنبلي، )ت:  
 ابن سينا للنشر والتوزيع: مصر.
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  رجب  الستونو   الرابع العدد  
 

ه             (،  1408: عمر بن رضا بن ُممد راغب بن عبد الغين كحالة، )ت:معجم املؤلفني
 .مكتبة املثَن: بريوت

ه     (، دار الكتب 977مشس الدين ُممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، )ت:مغين احملتاج:  
 ه .1415العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 
بن عبد  القاض            ي أبو احلس            ن عبد اجلبار بن أمحد املغين يف أبواب التَّوحيد والعدل:

قيق: د. خض              ر ُمم د، دار الكت ب (، حت415)ت:  األس               دآابدي  املعتزلاجلب ار 
 العلمية: بريوت.

: د. أمحد بن عبد الرمحن الرش يد، ُملة املقدمات األصـولية يف املصـنفات غري األصـولية
 ه .1440اجلمعية الفقهية السعودية: الرايض، العدد السادس واألربعون: 

ه               (، داراملعلمة 397: أبو احلسن علي بن عمر البغدادي )ت:مقدمة يف أصول الفقه
 ه .1420للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل: 

  الش              هرس              ت   اع  أمح   د  بكر  أىب  بن  الكرمي  عب   د  بن  ُمم   د  الفتح  أبو:  والنحـــل  امللـــل
   .احلل  مؤسسة، (ه 548:ت)

ه (،  597عبدالرمحن بن علي بن ُممد بن اجلوزي )ت:  املنت:م يف اتريخ امللوك واألمم:
 م.  1358دار صادر، الطبعة األوىل: 

ه             (، حققه وخرج نصه 505أبو حامد ُممد بن ُممد بن ُممد الغزَال )ت:  املنخول:
 وعلق عليه: ُممد حسن هيتو. 

 772مجال الدين عبد الرحيم اإلس      نوي، )ت:    املهمات يف شـــــرح الروضـــــة والرافعي:
 ه .1430اعتَن به: أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، سنة النشر: ه (، 
القاض         ي عض         د الدين أبو الفض         ل عبد الرمحن بن ركن الدين أمحد بن عبد   املواقف:

  ه (، عا  الكتب: بريوت. 756)ت: الغفار بن أمحد اإلجيي
مح  د عالء ال  دين مشس النظر أبو بكر ُمم  د بن أ  ميزان األصـــــــــــول يف نتــائج العقول:

ه         (، حتقيق: الدكتور ُممد زكي عبد الرب، مطابع الدوحة   539السمرقندي، )ت: 
 ه . 1404احلديثة: قطر، الطبعة األوىل: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
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 د. عدانن بن زايد بن حممد الفهمي 

أبو البقاء كمال الدين الش      افعي ُممد بن موس      ى بن   النجم الوهاج يف شــــرح املنهاج:
 ه                    (، دار املنهاج: جدة، الطبعة808عيس     ى بن علي الدَّمِّريي الش     افعي، )ت:  

 ه .1425األوىل: 
ش        هاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن  نفائس األصــــــول يف شــــــرح احملصــــــول:

ه                    (، حققه وعلق عليه: ُممد 684عبدالرمحن الص     نهاجي املص     ري القرايف )ت:
 ه .1421عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة األوىل: 

أبو الفض              ل أمحد بن علي بن ُممد بن أمحد بن  النكت عل  كتاب ابن الصــــــــــالح:
ه               (، حتقيق: ربيع بن هادي عمري املدخلي، عمادة 852  حجر العس قالع، )ت:

 ه .1404البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة، الطبعة األوىل: 
ــالح: أبو عبد هللا بدر الدين ُممد بن عبد هللا بن هبادر    النكت عل  مقدمة ابن الصــــــ

مد بال فري ، ه                (، حتقيق: د. زين العابدين بن ُم794الزركش  ي الش  افعي، )ت:  
 ه .1419أضواء السلف: الرايض، الطبعة األوىل: 

ه                     (،  478: عبد امللك بن عبد هللا بن يوس       ف بن ُممد اجلويين، )ت:ةاية املطلب
حققه وص    نع فهارس    ه: أ.د. عبد العظيم ُممود الديب، دار املنهاج، الطبعة األوىل: 

 ه .1428
ين اإلس         نوي عبد الرحيم بن احلس         ن بن أبو ُممد مجال الد  اهلداية إىل أوهام الكفاية:

ه               (، حتقيق: ُمدي ُممد س رور ابس لوم، دار 772علي اإلس نوي الش افعي، )ت: 
 م.2009الكتب العلمية، مطبوع خبامتة )كفاية النبيه( البن الرفعة، سنة النشر: 

ه                     (، دار 1339: إمساعيل بن ُممد أمني بن مري س      ليم الباابع، )ت:هدية العارفني
 لُّتاث العريب: بريوت.إحياء ا

أبو الوفاء علي بن عقيل بن ُممد بن عقيل البغدادي احلنبلي   الواضح يف أصول الفقه:
ه          (، حتقيق: د.عبد هللا بن عبداحملسن الُّتكي، مؤسسة الرسالة: بريوت، 513)ت:

 ه .1420الطبعة األوىل: 
أيب بكر بن   : أبو العب   اس مشس ال   دين أمح   د بن ُمم   د بن إبراهيم بنوفيــات األعيــان

 ه (، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر: بريوت.681خلكان، )ت:
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 المسألة الفرضيةالكليات الحسابية الستخراج أصل 

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجين السهلي

 العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  كلية –الدراسات اإلسالمية قسم 
 المجمعةجامعة 

  
   هـ 1442  /6 /18تاريخ قبول البحث:   هـ  1442 /5 /9تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

نصف العلم، وهو أول علم ينزع من هذه  علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها، وهو  
األمة كما وردت بذلك اآلاثر، ولشرف هذا العلم كان موضوع البحث بعنوان )الكليات  

 احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية(. 
وهدف البحث مجع الكليات احلسابية اليت يذكرها علماء الفقه، واليت مل يسبق أن مجعت  

الكليات مما يساعد الفرضي على ضبط أصول املسائل،   وشرحت يف دراسة واحدة، وهذه 
 وتقوم الدراسة على مجع الكليات املتعلقة ابألصول اليت تشتمل على فرضني وأكثر. 

 ومنهج البحث هو املنهج االستقرائي التحليلي. 
ونتج عن هذا البحث مجع إحدى عشررررررررة كلية حسرررررررابية فرضرررررررية، مع شررررررررحها، وضرررررررر   

 األمثلة عليها.
 

 املداخلة -املماثلة -املباينة -املوافقة -النسب األربع -الكليات احلسابية الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

ʿilm al-farāʾiḍ “the science of the ordained quotas” is one of the most 

reverend and significant branches of knowledge. It is half of science. It is 

according to narrations the first science to be removed from the nation. Due to 

the honorable status of this science, the topic of this research is titled "Arithmetic 

faculties to extract the origin of the inheritance issue." 

The research aims to collect arithmetic assets stated by jurisprudents that 

were never collected or explained in one study. Such assets would help the jurist 

distribute optimally the estate by being proficient in understanding the 

jurisprudence . 

The study seeks to gather all assets related to principles that include two or 

more quotas. The study adopts inductive and critical reasoning as a 

methodology . 

The research resulted in eleven arithmetic assets of ordained quotas along with 

their explanations and examples. 

  

key words: arithmetic assets - the four proportions – conformity – nonconformity 

– identification - intervention 
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 قدمةامل
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور  
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي  
عبده   أن حممداً  وأشهد  له،  إال هللا، وحده ال شريك  إله  أن ال  وأشهد  له، 

 - ريا.      وبعد:ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كث
فإن علم الفرائض من أشرف العلوم وأجلها، ويكفي يف ذلك أن هللا توىل  

العلم العلم هو نصف  الفرائض يف كتابه، وهذا  ، وهو أول علم ينساه  قسمة 
: ))تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو  ثرروي يف األكما  الناس،  

أميت(( ينزع من  أول علم  الفرائض  األثروروي يف  ،  (1) ينسى وهو  ))تعلموا   :
فإين امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حىت خيتلف الرجالن    ؛وعلموها الناس

 .(2)يف الفريضة ال جيدان من خيربمها((

 

(،  2719اب  احلث على تعليم الفرائض( برقم )- احلديث يف سنن ابن ماجه )كتا  الفرائض  (1)
اب  ما جاء  -قال األلباين: ضعيف، واحلديث له شواهد عند الرتمذي يف اجلامع )كتا  الفرائض

برقم ) الفرائض(  تعليم  فيه اضطرا ((، واحلاكم يف  2019يف  الرتمذي: ))هذا حديث  ( وقال 
(، والبيهقي يف السنن الكربى )كتا   7948الصحيحني )كتا  الفرائض( برقم )املستدرك على  

)-الفرائض برقم  الفرائض(  تعليم  على  وليس  12175احلث  عمر  بن  حفص  به  تفرد  وقال:   )
 ابلقوي. 

(، وجممع الزوائد )كتا   5028( رقم احلديث )8/441احلديث يف مسند أيب يعلى املوصلي )  (2)
( قال اهليثمي: ))رواه أبو يعلى والبزار، ويف إسناده  7133اب  يف علم الفرائض( برقم )-الفرائض

 من مل أعرفه((. 
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- من أجّل العلوم اليت ُعين هبا أصحا  رسول هللا  وكان علم الفرائض  
))تعلموا الفرائض  عمر بن اخلطا  رضي هللا عنه:  ال  رضي هللا عنهم، حىت ق 

 .(1) واللحن والسنن كما تعّلمون القرآن((
لذا فإين رغبت يف املشاركة يف الكتابة يف هذا العلم اجلليل، بعد أن وفقين  

فرتة يف  أن قضيت  دراسة هذا العلم على مجلة من املشايخ، وبعد  عز وجل بهللا  
اطلعت خالهلا على كليات حسابية تضبط للفرضي    قسمة الرتكات واملواريث،
ولذا رغبت يف مجع هذه الكليات اليت ذكرها العلماء    ؛حسا  املسألة الفرضية

)الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية(،   :بعنوانيف هذا البحث  
 . وأسأل هللا أن ينفعين وإخواين به

 مشكلة البحث: 
من أجل ضبط أصول املسائل، وهذه    الكليات احلسابية  يذكر علماء الفقه

أفردت    الكليات احلسابية مل يسبق أن مجعت يف مؤلف واحد، ومل يسبق أن
 سابية يف حبث واحد.خاصة جتمع هذه الكليات احلبدراسة  

 حدود البحث: 
يتعلق هذا البحث ببا  احلسا  من علم الفرائض، وقد جعلته مقتصراً  

)على   التالية  على  24- 12-8-6- 4األصول  تشتمل  األصول  هذه  ( ألن 
 . يف املسألة الواحدة خمرجني فأكثر

 

اب  يف تعليم    –ض  األثر موقوف على عمر رضي هللا عنه أخرجه الدارمي يف السنن )كتا  الفرائ  (1)
الفرائض  2892الفرائض( رقم ) البيهقي يف السنن الكربى )كتا   اب     – (، وأخرجه بطريقه 

 (.12176احلث على تعليم الفرائض( رقم )
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 مصطلحات البحث: 
وأتيت مبعىن  )الكليات(: لغة: الكليات مجع كلية، نسبة إىل كلمة )كل(،  

]سورة  چڄ          ڄ چ :  الشيء ابلشيء، واستغراقه له، كما يف قوله    إحاطة 
 .(1) [ 3الرعد:

االصطالح: عرف العلماء الكلية أبهنا: املسألة اليت ُُيكم فيها على مجيع  
 .(2)، مصّدرة بكلمة )كل(أفرادها

)احلسابية(: لغة: نسبة إىل احلسا ، مأخوذة من مادة )حسب(، وهذه  
تقول:   هنا،  املراد  وهو  واإلحصاء  العد  منها:  معان،  عدة  على  تدل  املادة 

 .(3) حسبت الشيء، إذا عددته وأحصيته
املسائل   أتصيل  هو:  الفرضيني  اصطالح  يف  احلسا   االصطالح: 

 .(4) وتصحيحها
ف على من تناول هذا املصطلح املركب ابلشرح  )الكليات احلسابية(: مل أق 

عند   الكلية  تعريف  من  تقدم  ما  على  االطالع  خالل  من  لكن  والتعريف، 
تعريفات   يف  التأمل  خالل  ومن  الفرضيني،  عند  احلسا   وتعريف  العلماء، 
العلماء للكليات الفقهية واألصولية، أجد أنه من املناسب أن يُقال يف تعريف  

 

(  2/538( مادة )كّل(؛ املصباح املنري، الفيومي، )2/416ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، )  (1)
 مادة )كلل(. 

 (.77(؛ القواعد الفقهية، الباحسني، )ص71يف علم املنطق، األخضري، )صينظر: السلم املرونق    (2)
 ( مادة )حسب(. 1/134(؛ املصباح املنري، الفيومي، ) 1/293ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، )   (3)
 (. 11(؛ الفرائض، الالحم، )ص158ينظر: التحقيقات املرضية، الفوزان، )ص (4)
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أبهنا ))قواعد فرضية تضبط أصول املسائل، مصّدرة بكلمة  الكليات احلسابية  
 )كل(، وتنطبق على فروع كثرية((. 

 هدف البحث:
 مجع الكليات احلسابية يف علم الفرائض، وشرحها، وضر  األمثلة عليها. 

 منهج البحث:
 اتبعت يف إعداد البحث املنهج االستقرائي التحليلي. 

 احلسابية يف هذا البحث وفق املنهج التايل:وقد سرت يف ذكر الكليات 
 . عند العلماءم بذكر ألفاظ الكلية احلسابية أقو  •
 أقوم بشرح الكلية احلسابية.  •
 أقوم بذكر األمثلة على جزئيات الكلية احلسابية.  •

 ، هي:  إحدى عشرة كليةوقد تضمن البحث 
 كل مسألة فيها ربع ونصف فأصلها من أربعة.  .1
 وثلث ما بقي فأصلها من أربعة.كل مسألة فيها ربع  .2
 ا من ستة.فأصله كل مسألة فيها سدس ونصف .3
 ثلث أو ثلثان فأصلها من ستة. كل مسألة فيها سدس و  .4
 كل مسألة فيها نصف وثلث أو ثلثان فأصلها من ستة.  .5
 كل مسألة فيها مثن ونصف فأصلها من مثانية.  .6
 كل مسألة فيها ربع وثلث أو ثلثان فأصلها من اثين عشر. .7
 مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثين عشر. كل .8
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كل مسألة فيها ثلث وربع وسدس، أو نصف وربع وسدس فأصلها من   .9
 اثين عشر.

كل مسألة فيها مثن وسدس، أو مثن وسدس ونصف فأصلها من أربعة   .10
 وعشرين.

أربعة   .11 من  فأصلها  وسدس  وثلثان  مثن  أو  وثلثان  مثن  فيها  مسألة  كل 
 وعشرين.

 خطة البحث:
ومتهيد   مقدمة  من  يتكون  النحو  مطالب  ومخسة البحث  على  وذلك   ،

 التايل:
على  امل وتشتمل  يف  قدمة،  املتبع  واملنهج  وحدوده،  البحث،  مشكلة 

 البحث، وخطة البحث، ومصطلحات البحث. 
 متهيد، ويشتمل على بيان النسب األربع. 

 .كليتاناألول: الكليات احلسابية املتعلقة أبصل أربعة، وحتته   املطلب
 : كل مسألة فيها ربع ونصف فأصلها من أربعة.الكلية األوىل
 : كل مسألة فيها ربع وثلث ما بقي فأصلها من أربعة. الكلية الثانية

 . كليات  ثالثالكليات احلسابية املتعلقة أبصل ستة، وحتته  :  الثاين  املطلب
 فأصلها من ستة.   كل مسألة فيها سدس ونصف  :الكلية األوىل
 ثلث أو ثلثان فأصلها من ستة. : كل مسألة فيها سدس و الكلية الثانية
 كل مسألة فيها نصف وثلث أو ثلثان فأصلها من ستة. :  الكلية الثالثة

 . كلية واحدةالثالث: الكليات احلسابية املتعلقة أبصل مثانية، وحتته    املطلب



 

 

372 
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 : كل مسألة فيها مثن ونصف فأصلها من مثانية. كلية
املتعلقة أصل اثين عشر، وحتته  :  الرابع  املطلب ثالث  الكليات احلسابية 

 .كليات
 كل مسألة فيها ربع وثلث أو ثلثان فأصلها من اثين عشر. :  الكلية األوىل

 كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثين عشر.:  ةالثاني  الكلية
كل مسألة فيها ثلث وربع وسدس، أو نصف وربع وسدس    :ةالثالث   الكلية 

 فأصلها من اثين عشر.
الكليات احلسابية املتعلقة أبصل أربعة وعشرين، وحتته :  اخلامس  املطلب

 .كليتان
كل مسألة فيها مثن وسدس، أو مثن وسدس ونصف فأصلها    :األوىلالكلية  

 من أربعة وعشرين. 
كل مسألة فيها مثن وثلثان أو مثن وثلثان وسدس فأصلها  :  ةالثاني  الكلية

 من أربعة وعشرين. 
 وخامتة، وفيها أبرز النتائج املستخلصة من البحث. 

 فهارس فنية، وتشمل فهرس املراجع واملصادر، وفهرس املوضوعات.
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 متهيد: 
مبنية على اإلملام ابلنسب األربع    لكليات احلسابية للمسائل الفرضيةمعرفة ا

الالزم اإلشارة إليها قبل البدء يف دراسة  فإن من  يف حسا  أصل املسألة، ولذا  
 هذه الكليات احلسابية.

 .(1) النسب األربع هي: املماثلة، واملباينة، واملداخلة، واملوافقةو 
 املماثلة.  .1

 (.2- 2( و )4- 4هي تساوي العددين يف املقدار، مثل )
خم  بني  النسبة  تكون  الفروضوعندما  أحدمها    (2) ارج  يُؤخذ  املماثلة  هي 

 وجُيعل أصاًل للمسألة. 
 املباينة. .2

(، وكل  4- 3هي أال يتفق العددان جبزء من األجزاء، بل خيتلفان، مثل )
 الواحد واالثنني.عددين متوالني فهما متباينان غري 

 

ا  (1) هناية  التالية:  املراجع  )ينظر  اجلويين،  شاس،  9/285ملطلب،  ابن  الثمينة،  اجلواهر  عقد  (؛ 
)ص3/463) اهلائم،  ابن  الفرائض،  يف  الفصول  الشربيين،  145-144(؛  احملتاج،  مغين  (؛ 
(؛  171(؛ التحقيقات املرضية، الفوزان، )ص1/211(؛ العذ  الفائض، ابن سيف، )3/43)

 (.17-13ثالن، )ص (؛ تسهيل حسا  الفرائض، اخل13-12الفرائض، الالحم )ص
مقام    (2) هو  واملخرج  الكسور،  خمارج  هي  الفروض  خمارج  الفروض كلها كسوراً، كانت  ملا كانت 

الكسر، ومقام الكسر هو مفرد عدد ما يف الواحد من أمثاله، وهو أقل عدد يصح عنه ذلك  
يص،  الكسر، فمخرج النصف اثنان، وخمرج الثلث ثالثة وهكذا يف بقية الفروض. ينظر: التلخ

 (. 1/184(؛ العذ  الفائض، ابن سيف، )1/99اخلربى، )
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وعندما تكون النسبة بني خمارج الفروض هي املباينة، ُيضر  أحد العددين  
( نضر  الثالثة يف األربعة  4-3يف اآلخر، ويكون هو أصل املسألة، مثل )

 ويكون الناتج وهو االثنا عشر أصاًل للمسألة. 
 املداخلة.  .3

- 4( و )6-3هي أن ينقسم أكرب العددين على أصغرمها بال كسر، مثل )
 (، فإن الستة تقبل القسمة على الثالثة بال كسر، وهكذا الثمانية.8

أبكرب   نكتفي  املداخلة،  هي  الفروض  خمارج  بني  النسبة  تكون  وعندما 
 ( تكون الستة هي أصل املسألة. 6- 3األعداد، ويكون هو أصل املسألة، مثل )

 املوافقة.  .4
، ويقبالن القسمة  هي أال ينقسم أكرب العددين على أصغرمها إال بكسر

 على عدد آخر بال كسر.
( فإن الستة ال تقبل القسمة على األربعة، لكن يقبالن القسمة  6-4مثل )

 على االثنني.
وعندما تكون النسبة بني خمارج الفروض هي املوافقة فيجب ضر  وفق  

-4بكامل اآلخر، ويكون حاصل الضر  هو أصل املسألة، مثل )  (1) العددين 
، فتكون  12= 6× 2ألربعة وهو اثنان، ونضربه يف كامل الستة ( أنخذ وفق ا6

 االثنا عشر هي أصل املسألة.

 

( هو وفق عدد ستة  2الوفق هو العدد الذي يقبل القسمة على العددين بال كسر، مثل العدد )  (1)
 (. 151وأربعة حيث يقبالن القسمة عليه بال كسر. ينظر: الفصول يف الفرائض، ابن اهلائم، )ص
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 املطلب األول: الكليات احلسابية املتعلقة أبصل أربعة، وحتته كليتان. 

 . (3)   فأصلها من أربعة (2) ونصف  (1) كل مسألة فيها ربعالكلية األوىل:  
 املراجع الفقهية. أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف 

 

مها:  (1) للربع شخصان  للزوجة،    الزوجالوارثون  الوارث  الفرع  الفرع    والزوجة عند وجود  عدم  عند 
( سيف،  ابن  الفائض،  العذ   ينظر:  للزوج.  الالحم،  1/69الوراث  املواريث،  فقه  تيسري  (؛ 

 (. 97-96)ص
عند عدم املعصب    والبنتعند عدم الفرع الوارث،    الزوج الوارثون للنصف مخسة أشخاص هم:  (2)

عند عدم الفرع الوارث األعلى منها، وعدم املعصب، وعدم املشارك،    وبنت االبن وعدم املشارك،  
الشقيقة املعصب    واألخت  الذكور، وعدم  من  الوارث  األصل  وعدم  الوارث،  الفرع  عند عدم 

بن سيف،  بعدم األشقاء والشقائق. ينظر: العذ  الفائض، ا  األخت ألبواملشارك، وتزيد عليها  
 (. 81-76(؛ تيسري فقه املواريث، الالحم، )ص1/67-68)

(3)  ( السرخسي،  املبسوط،  التالية:  املراجع  يف  الكلية  اجلويين،  29/201ينظر  املطلب،  هناية  (؛ 
(9/133( الغزايل،  الوسيط،  )4/375(؛  النووي،  الطالبني،  روضة  اجلواهر  59/ 5(؛  عقد  (؛ 

( شاس،  ابن  الذخرية3/462الثمينة،  )(؛  القرايف،  املارديين،  13/78،  سبط  الرحبية،  شرح  (؛ 
)ص121)ص الشنشوري،  الشنشورية،  الفوائد  البهويت،  116(؛  اإلرادات،  منتهى  شرح  (؛ 

البهويت،)ص4/571) (؛  1/221(؛ العذ  الفائض، ابن سيف، )110(؛ عمدة كل فارض، 
( الدردير،  الكبري،  الرب 6/562الشرح  القالئد  على  الذهبية  النقوش  ابن  (؛  هانية، 

 (. 194جربين،)ص
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

: ))وكل فريضة فيها ... ربع ونصف، أو ربع وثلث ما  (1) قال السرخسي
 .( 2)بقي، فهي خترج من أربعة((

: ))إذا كان يف الفريضة ربع وما بقي، أو ربع  (3) قال ابن املنمر الطرابلسي 
 .(4) ونصف وما بقي ... فهي من أربعة((

مسألة فيها ... ربع ونصف وما بقي ... : ))وكل  (5) قال سبط املارديين
 .(6) (فأصلها أربعة(

 .(8) والربع فقط ... أو معه نصف ... من أربعة((  : ))(7) قال الشنشوري

 

( هو حممد بن أمحد بن سهل السرخسي احلنفي، من كبار احلنفية، له مؤلفات، أشهرها: املبسوط  1)
ه.  483يف الفقه، وشرح اجلامع الكبري، وشرح خمتصر الطحاوي، وأصول السرخسي، تويف سنة  

 (. 5/315الزركلي، )(؛ األعالم، 2/28ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، القرشي، )
 (.29/201املبسوط، السرخسي، )(2)
( هو أبو احلسن علي بن حممد الطرابلسي، من أهل طرابلسي يف ليبيا، من فقهاء املالكية ومن  3)

أو   املنتصر  ابن  امسه  اختلف يف  الفرائض،  الكايف يف  له  الفرائض  علماء  السنة، ومن  أصحا  
(، األعالم، الزركلي،  1/164ور الزكية، ابن خملوف، )هر. ينظر: شجرة الن432املنمر، تويف سنة  

(4/327 .) 
 (. 148الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(4)
الفرائض  5) الغزال الدمشقي يعرف بسبط املارديين، وهو من علماء  ( هو حممد بن حممد بن أمحد 

صول ابن اهلائم  واحلسا ، كان مؤذان ابجلامع األزهر، له شرح الرحبية، وكشف الغوامض، وشرح ف
 (. 7/54ه. ينظر: األعالم، الزركلي، )912وغريها، تويف سنة 

 (.121شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص  (6)
( هو أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، يعرف ابلدردير، من كبار املالكية، له الشرح الكبري على  7)

 (.1/244لزركلي، ) خمتصر خليل، وله أقر  املسالك ملذهب اإلمام مالك. األعالم، ا
 (. 116الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (8)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 :  (1) صاحل البهويتقال 
أربعة     ..............................  فمن  وحده    والربع 

يف  الباق   ثليث  أو  نصٍف  مع  لغرّاوين   أو  فاعرف    (2) إحدى    ( 3) تُعزى 
: ))األربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ... ربع ونصف  (4) قال الدردير

 . (5)وما بقي((
  

 

( هو صاحل بن حسن بن أمحد البهويت، من فقهاء احلنابلة، ومن علماء الفرائض، وله األلفية يف  1)
ه. ينظر: السحب الوابلة، ابن محيد،  1121الفرائض، وله غريها يف الفقه والفرائض، تويف سنة  

(2/425 .) 
املسألتان الغراوين مها: زوج وأم وأ ، وزوجة وأم وأ ، ومسيت ابلغراوين تشبيهاً هلما ابلكوكب  (2)

األغر، وهو الكوكب املضيء يف السماء لشهرهتما بني مسائل الفرائض، كما تسمى ابلعمريتني  
ألن أمري املؤمنني عمر بن اخلطا  رضي هللا عنه هو أول من قضى فيهما لألم بثلث الباقي،  

وافقه مجهور الصحابة ومن بعدهم، ففي الغراوين أو العمريتني أتخذ األم ثلث الباقي وال أتخذ  و 
الثلث الذي هو فرضها، ووجه ذلك أن األصل إذا اجتمع ذكر أو أنثى من درجة واحدة، أن  
الزوج،   األ  يف مسألة  األم  لفضلت  األصل  تُركت على  ولو  لألنثى،  ما  للذكر ضعف  يكون 

(؛ شرح الرحبية، سبط املارديين  24- 9/23ألة الزوجة. ينظر: املغين، ابن قدامة )وساوته يف مس
 (. 1/74(؛ العذ  الفائض، ابن سيف، )59)ص

 (.110عمدة كل فارض، البهويت،)ص (3)
( هو صاحل بن حسن بن أمحد البهويت، من فقهاء احلنابلة، ومن علماء الفرائض، وله األلفية يف  4)

ه. ينظر: السحب الوابلة، ابن محيد،  1121الفقه والفرائض، تويف سنة    الفرائض، وله غريها يف
(2/425 .) 

 (. 6/562الشرح الكبري، الدردير، )(5)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 
ج الفروض وهي  فإن العالقة بني خمار   مسألةعندما جيتمع الربع والنصف يف  

 ( هي املداخلة، ألن األربعة تنقسم على األثنني بال كسر.2-4)
أبكرب   نكتفي  املداخلة،  هي  الفروض  خمارج  بني  العالقة  تكون  وعندما 
العددين ويكون هو أصل املسألة، وعليه إذا اجتمع الربع والنصف يف مسألة  

 فإن أصل املسألة من أربعة.
 ابية.اثلثًا: أمثلة على الكلية احلس

4 
 1 الربع  زوج
 2 النصف  بنت

 1 الباقي  أخ ش 
 

4 
 1 الربع  زوجة 

 2 النصف  أخت ش 
 1 الباقي  ابن أخ أل  
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 . (2)   أربعةفأصلها من  (1) الكلية الثانية: كل مسألة فيها ربع وثلث ما بقي 
 أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع الفقهية. 

فيها ... ربع وثلث ما بقي، فهي خترج من  قال السرخسي: ))وكل فريضة  
 . (3)أربعة((

ربع وثلث ما بقي، قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة...  
 .(4) فهي من أربعة((

 . (5) ... من أربعة((  ثلث الباقيقال الشنشوري: )) والربع فقط ... أو معه  
 :  صاحل البهويتقال 

أربعة     .............................  فمن  وحده    والربع 
يف  الباق   ثليث  أو  نصٍف  مع    (6) إحدى لغرّاوين تُعزى فاعرف     أو 

 

  يف املسألتني العمريتني ومها زوج وأ  وأم، وزوجة وأ  وأم، وهو فرض  األم ثلث الباقي هو فرض (1)
أحظ له من املقامسة أو سدس  إذا كان ثلث الباقي    -على القول بتوريث اإلخوة مع اجلد-  اجلد

 (. 100وص 59املال. ينظر: شرح الرحبية، سبط املارديين، )ص
(2)   ( السرخسي،  املبسوط،  التالية:  املراجع  يف  الكلية  اجلويين،  29/201ينظر  املطلب،  (؛هناية 

(؛ الفوائد  13/78(؛ الذخرية، القرايف، )3/462(؛ عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، )9/133)
(؛ العذ  الفائض، ابن  110(؛ عمدة كل فارض، البهويت،)ص116ية، الشنشوري،)صالشنشور 
 (. 6/562(؛ الشرح الكبري، الدردير، )1/221سيف، )

 (.29/201املبسوط، السرخسي، )(3)
 (. 148الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(4)
 (. 116الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (5)
 (.110عمدة كل فارض، البهويت،)ص (6)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

ربع    ... على  اشتملت  فريضة  لكل  أصل  ))األربعة  الدردير:  ما  وثلث  قال 
 .(1)بقي((

 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 
وهو خمرج الربع، والباقي بعده ينقسم    ،أربعةأصل املسألة يف هذه الكلية  

 ولذا جاز أن يكون أصل هذه املسألة من أربعة.    ، خمرج ثلث الباقي؛على ثالثة
( بنسبة املباينة،  4-3أن يُنظر بني خمارج الفروض )  -أيضاً -كما جيوز  

، فتكون االثنا 12= 4× 3وهنا جيب ضر  العددين ببعضهما، ويكون الناتج 
إحلاق هذه الكلية ابلكليات احلسابية املتعلقة    ولذا جيوزلة،  عشر أصل املسأ
 أبصل اثين عشر. 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
4 

 1 الربع  زوجة 
 2 الباقي  أ  
 1 ثلث الباقي  أم 

 
4 12 

 3 1 الربع  زوجة 
 3 1 ( 2) ثلث الباقي جد

 6/3 2 الباقي  ثالثة إخوة 
 

 

 (. 6/562الشرح الكبري، الدردير، )(1)
 ثلث الباقي أحظ للجد من املقامسة أو سدس املال. (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 . ثالث كليات: الكليات احلسابية املتعلقة أبصل ستة، وحتته  املطلب الثاين
 . (2) فأصلها من ستة  ونصف  (1) : كل مسألة فيها سدسالكلية األوىل

 يف املراجع الفقهية. احلسابية أواًل: ألفاظ الكلية 
سدس ونصف ... فهي خترج من  ...  قال السرخسي: ))وكل فريضة فيها  

 .(3)ستة((

 

للسدس سبعة أشخاص هم:  (1) اإلخوة،    األم الوارثون  اجلمع من  الوارث، ووجود  الفرع  عند عدم 
  واجلدة ارث عند عدم األ ،  كاأل  يف وجود الفرع الو   واجلدعند وجود الفرع الوارث،    واألب

عند عدم الفرع الوارث، وعدم األصل الوارث من    وولد األمعند عدم األم واجلدة األقر  منها،  
عند عدم الفرع الوارث األعلى منها أو املساوي، إذا كانت    وبنات االبن الذكور، إذا كان منفرداً،  

د عدم املعصب إذا كانت مع  عن  واألخوات ألب مع أنثى فرع أعلى منها ترث النصف فرضاً،  
( سيف،  ابن  الفائض،  العذ   ينظر:  فرضاً.  النصف  ترث  فقه  77-1/75شقيقة  تيسري  (؛ 

 (.147-143املواريث، الالحم، )ص
(؛هناية املطلب، اجلويين،  201-29/201ينظر الكلية يف املراجع التالية: املبسوط، السرخسي، ) (2)

(9/133( الغزايل،  الوسيط،  روض 375/ 4(؛  ) (؛  النووي،  الطالبني،  اجلواهر  5/59ة  (؛عقد 
( شاس،  ابن  ) 3/462الثمينة،  القرايف،  الذخرية،  مفلح،  80-13/79(؛  ابن  الفروع،  (؛ 

(؛ الفوائد  242(؛ زاد املستقنع، احلجاوي، )ص115(؛ شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص5/13)
الشنشوري،)ص البهويت،111-110الشنشورية،  اإلرادات،  منتهى  (؛ جممع  4/572)  (؛ شرح 

( الكليبويل،  احلصكفي،)ص4/536األهنر،  املختار،  الدر  فارض،  770(؛  عمدة كل  (؛ 
)111البهويت،)ص سيف،  ابن  الفائض،  العذ   الدردير،  1/222(؛  الكبري،  الشرح  (؛ 

(؛ النقوش الذهبية على القالئد  190(؛ شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص6/563)
 (. 194جربين،)صالربهانية، ابن 

 (.202-29/201املبسوط، السرخسي، ) (3)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة ... النصف والسدس  قال ابن املنمر  
 .(1) .... فهي من ستة((

قال سبط املارديين: ))كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة  
 .(2) ... وكذلك إذا كان مع السدس نصف((

مع الثلثني، أو الثلث، أو السدس، أو هو    : )) والنصف (3) قال احلجاوي
 .(4) وما بقي من ستة((

أصلها  النصف ...)فالسدس( وحده ... أو مع  ...  قال الشنشوري: ))
 .(5) من ستة((

 :  صاحل البهويتقال 
السدسان  أو  مفرداً  يقرتن   من   والسدس  إن  كذا  أسهم    ستة 

  ( 6)لباق من تراثأو نصف مع ثلث     نصف بسدس أو بسدسني أو ثالث

 

 (. 149الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(1)
 (.115شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص  (2)
( هو موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي املقدسي، نسبة إىل قرية َحجَّة من قرى انبلس، وهو من  3)

ه ينظر:  968اإلقناع، وله منظومة اآلدا  الشرعية وغريها، تويف سنة  كبار فقهاء احلنابلة، له  
 (.3/1134السحب الوابلة، ابن محيد، )

 (.242زاد املستقنع، احلجاوي، )ص(4)
 (. 111-110الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (5)
 (.111عمدة كل فارض، البهويت،)ص (6)



 

 

383 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

: )) )كذا( يكون األصل من ستة أسهم  (1) الفرضي  عبدهللاقال إبراهيم بن  
 .(2) )إن يقرتن. نصف بسدس( ... فأصلها من ستة ((

مسألة فيها سدس فقط    : )) فكل(3)العثيمني حممد بن صاحل  قال الشيخ 
فهي من ستة، أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة، والذي  

 .(4) يداخل السدس النصف والثلثان، والثلث((
وتكون املسألة من ستة إذا كان فيها  : ))(5) جربين الشيخ عبدهللا بن  قال  

 . (6)سدس ونصف(( ...

 

بن إبراهيم بن سيف الوائلي النجدي املدين، برع يف الفرائض واحلسا ،    ( هو إبراهيم بن عبدهللا1)
ه. ينظر: السحب الوابلة، ابن محيد،  1189وله العذ  الفائض شرح ألفية الفرائض، تويف سنة 

(1/40 .) 
 (. 1/222العذ  الفائض بشرح عمدة الفارض، ابن سيف، ) (2)
ضو هيئة كبار العلماء، وله العديد من املؤلفات  ( هو الشيخ حممد بن صاحل بن حممد آل عثيمني، ع 3)

ه. ينظر: املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ  1421والشروح على املتون العلمية املختلفة، تويف سنة  
 العالمة حممد بن صاحل العثيمني. 

 (. 190شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص (4)
جربين من بين زيد، عضو اإلفتاء ابلرائسة العامة للبحوث  ( هو عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا ابن  5)

ه، له العديد من املؤلفات والشروح على املتون  1418العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد حىت عام  
 ه، ينظر: املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين. 1430العلمية، تويف سنة 

 (. 194قالئد الربهانية، ابن جربين،)صالنقوش الذهبية على ال (6)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 

- 2)وهي    إن العالقة بني خمارج الفروضالسدس والنصف، فعندما جيتمع  
بال كسر،  6 االثنني  على  تنقسم  الستة  ألن  املداخلة،  هي  تكون  (  وعندما 

أصل   ويكون  العددين  أبكرب  نكتفي  املداخلة،  الفروض  خمارج  بني  العالقة 
 .املسألة، وعليه إذا اجتمع يف مسألة سدس ونصف فأصلها من ستة

إل أضيف  هي    اميه فإن  األسداس  بني  العالقة  فإن  واثلث،  سدس اثن 
 . ذ أحدمها، مث يكون النظر كما سبقاملماثلة، فيجب أخ

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 نصف مع السدس. الاجتماع  ▪

6 
 3 النصف   بنت

 1 السدس  بنت ابن 
 2 الباقي تعصيباً  ابن عم 

 
6 

 3 النصف   بنت
 1 السدس  أ 
 2 الباقي تعصيباً  ابن ابن 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

6 
 3 النصف   زوج

 1 السدس  أخ ألم 
 2 الباقي تعصيباً  ابن عم 

 
 نصف.مع ال ني سدسالاجتماع  ▪

6 
 3 النصف  زوج

 1 السدس  أم
 1 السدس  أخ ألم 

 1 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 
 

6 
 3 النصف  بنت
 1 السدس  جدة 
 1 السدس  جد 

 1 الباقي تعصيباً  ابن ابن 
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

6 
 3 النصف  شقيقة أخت 

 1 السدس  أخت أل  
 1 السدس  جدة 

 1 الباقي تعصيباً  ابن أخ شقيق 
 ثالثة أسداس.مع نصف الاجتماع  ▪

6 
 3 النصف  بنت

 1 السدس  بنت ابن 
 1 السدس  أم

 1 السدس  أ 
 

6 
 3 النصف  أخت شقيقة 
 1 السدس  أخت أل  
 1 السدس  أخت ألم 

 1 السدس  أم
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

، فأصلها من  (2) ، أو ثلثان(1) ثلث و : كل مسألة فيها سدس  الكلية الثانية
 . ( 3)ستة

 أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع الفقهية. 
و سدس وثلث  أ  ي: ))وكل فريضة فيها سدس وما بقي...قال السرخس

 .(4) ... فهي خترج من ستة((
 

عند عدم الفرع الوارث وعدم اجلمع الوارث، وأال تكون املسألة   األم الوارثون للثلث شخصان مها:  (1)
عند عدم الفرع الوارث مطلقاً، وعدم األصل الوارث من الذكور، إذا    وولد األمإحدى العمريتني،  

ابن الفائض،  العذ   ينظر:  فأكثر.  اثنني  )  كاان  املواريث،  73-1/72سيف،  فقه  تيسري  (؛ 
 (. 129-126الالحم، )ص

  وبنات االبن عند عدم املعصب إذا كن اثنتني فأكثر،  البنات الوارثون للثلثني أربعة أشخاص هم:  (2)
عند عدم الفرع الوارث،    واألخوات الشقائقكالبنات بشرط عدم الفرع الوارث األعلى منهن،  

كالشقائق    واألخوات ألبر، وعدم املعصب إذا كن اثنتني فأكثر،  وعدم األصل الوارث من الذكو 
(؛ تيسري فقه  72-70/ 1بشرط عدم األشقاء أو الشقائق. ينظر: العذ  الفائض، ابن سيف، )

 (.111-107املواريث، الالحم، )ص
  (؛هناية املطلب، اجلويين، 201-29/201ينظر الكلية يف املراجع التالية: املبسوط، السرخسي، ) (3)

(9/133( الغزايل،  الوسيط،  ) 375/ 4(؛  النووي،  الطالبني،  روضة  اجلواهر  5/59(؛  (؛عقد 
( شاس،  ابن  ) 3/462الثمينة،  القرايف،  الذخرية،  مفلح،  80-13/79(؛  ابن  الفروع،  (؛ 

(؛ الفوائد  242(؛ زاد املستقنع، احلجاوي، )ص115(؛ شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص5/13)
الشنشوري،) البهويت، )111-110صالشنشورية،  اإلرادات،  منتهى  (؛ جممع  4/572(؛ شرح 

( الكليبويل،  احلصكفي،)ص4/536األهنر،  املختار،  الدر  فارض،  770(؛  عمدة كل  (؛ 
)111البهويت،)ص سيف،  ابن  الفائض،  العذ   الدردير،  1/222(؛  الكبري،  الشرح  (؛ 

قوش الذهبية على القالئد  (؛ الن190(؛ شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص6/563)
 (. 194الربهانية، ابن جربين،)ص

 (.202-29/201املبسوط، السرخسي، ) (4)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 .(2) : ))والسدس، أو النصف، مع الثلث أو الثلني من ستة(((1) قال اخلربى 
قال سبط املارديين: ))كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة  

 .(3)... وكذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان((
قال احلجاوي: ))والنصف مع الثلثني، أو الثلث، أو السدس، أو هو وما  

 .(4)   بقي من ستة((
(( الشنشوري:  مع  ...  قال  أو   ... الثلث  مع  أو  )فالسدس( وحده... 

 .(5) ثلثني ... أصلها من ستة((
 :  صاحل البهويتقال 

السدسان  أو  مفرداً  يقرتن    ن م  والسدس  إن  كذا  أسهم    ستة 
  ( 6)أو نصف مع ثلث لباق من تراث   نصف بسدس أو بسدسني أو ثالث

: )))كذا( يكون األصل من ستة أسهم  الفرضي  عبدهللاقال إبراهيم بن  
 .(7)إن يقرتن الثلث ابلسدس((... 

 

هو عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا أبو حكيم اخلربى، نسبة إىل َخربر من نواحي شرياز، من علماء    (1)
متام، تويف سنة  الفرائض واحلسا  واألد ، له التلخيص يف علم الفرائض، وشرح احلماسة أليب  

 (. 18/558ه. ينظر: سري أعالم النبالء، الذهيب، )476
 (. 1/65التلخيص يف علم الفرائض، اخلربى، ) (2)
 (.115شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص  (3)
 (.242زاد املستقنع، احلجاوي، )ص(4)
 (. 111-110الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (5)
 (.111عمدة كل فارض، البهويت،)ص (6)
 (. 1/222العذ  الفائض بشرح عمدة الفارض، ابن سيف، ) (7)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

: ))فكل مسألة فيها سدس فقط فهي  حممد بن صاحل العثيمني قال الشيخ  
من ستة، أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة، والذي يداخل  

 .(1) السدس النصف والثلثان، والثلث((
فيها  بن    الشيخ عبدهللاقال   إذا كان  املسألة من ستة  جربين: ))وتكون 

 .(2) سدس، أو سدس وثلث((
 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 

- 3عندما جيتمع السدس والثلث فإن العالقة بني خمارج الفروض وهي )
وعندما تكون العالقة  ( هي املداخلة، ألن الستة تنقسم على الثالثة بال كسر،  6

بني خمارج الفروض املداخلة، نكتفي أبكرب العددين ويكون أصل املسألة، وعليه  
إذا اجتمع سدس  إذا اجتمع سدس وثلث يف مسألة فأصلها من ثالثة، وكذا  

 . ناوثلث
إل أضيف  هي  ا  ميه فإن  األسداس  بني  العالقة  فإن  واثلث،  سدس اثن 

 املماثلة، فيجب أخذ أحدمها، مث يكون النظر كما سبق. 
  

 

 (. 190شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص (1)
 (. 194النقوش الذهبية على القالئد الربهانية، ابن جربين،)ص (2)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 .اجتماع الثلث مع السدس ▪

6 
 2 الثلث  أم

 1 السدس  أخت ألم 
 3 الباقي تعصيباً  ابن عم 

 

6 
 1 السدس  جدة 

 2 الثلث  أخوان ألم  
 3 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 

 مع السدس. اجتماع الثلثني  ▪
6 

 4 الثلثان أختان شقيقتان
 1 السدس  جدة 

 1 الباقي تعصيباً  عم
 

6 
 4 الثلثان بنتان 
 1 السدس  أ 

 1 الباقي تعصيباً  ابن ابن 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 
6 

 4 الثلثان أل  أختان 
 1 السدس  أخ ألم 

 1 الباقي تعصيباً  عم ابن 
 
 .السدسني مع الثلثني اجتماع  ▪

6 
 4 الثلثان بنتان 
 1 السدس  أ 
 1 السدس  أم

 
6 

 4 الثلثان أختان شقيقتان
 1 السدس  أخت ألم 

 1 السدس  أم
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 . (1) : كل مسألة فيها نصف وثلث، أو ثلثان، فأصلها من ستة الكلية الثالثة
 املراجع الفقهية. أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف 

... أو نصف وثلث  قال السرخسي: )) وكل فريضة فيها سدس وما بقي  
 .(2)فهي خترج من ستة(( وما بقي،

النصف وثلث ما  قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة ...  
 .(3)بقي، أو النصف والثلثان، فهي من ستة((

 .(4) الثلثني، من ستة((قال اخلربى: ))النصف مع الثلث، أو  
قال سبط املارديين: )) كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة  

 .(5) وكذلك إذا كان فيها نصف وثلث(( ...
 .(6)   قال احلجاوي: )) والنصف مع الثلثني، أو الثلث، ... من ستة((

 

(؛هناية املطلب، اجلويين،  201-29/201ينظر الكلية يف املراجع التالية: املبسوط، السرخسي، ) (1)
النووي، )9/133) الطالبني،  ابن شاس، )5/59(؛ روضة  الثمينة،  اجلواهر  (؛  3/462(؛عقد 

( القرايف،  )80-13/79الذخرية،  مفلح،  ابن  الفروع،  سبط  5/13(؛  الرحبية،  شرح  (؛ 
)ص115املارديين،)ص احلجاوي،  املستقنع،  زاد  البهويت242(؛  اإلرادات،  منتهى  شرح  ،  (؛ 

(؛ العذ   111(؛ عمدة كل فارض، البهويت،)ص4/536(؛ جممع األهنر، الكليبويل، ) 4/572)
( سيف،  ابن  )1/222الفائض،  الدردير،  الكبري،  الشرح  القالئد  6/563(؛  منظومة  شرح  (؛ 
 (. 190الربهانية، العثيمني،)ص

 (.201-29/201املبسوط، السرخسي، ) (2)
 (. 149صالكايف يف الفرائض، ابن املنمر، ) (3)
 (. 1/65التلخيص يف علم الفرائض، اخلربى، )(4)
 (.115شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص  (5)
 (.242زاد املستقنع، احلجاوي، )ص(6)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 :  صاحل البهويتقال 
ثالث أو  بسدسني  أو  بسدس   نصف 

 

 لباق من تراثأو نصف مع ثلث  
الغرّاوين  إحدى  يف  ألم   وذا 

 

الثلثني   مع  نصف  يكن  إن   أو 
 

تضم  إن  لسدس  ثلث  مع  نصف   أو 
 

ألم  وأختني  أم  مع   (1) كزوج 
 

: )) )أو نصف مع ثلث لباق من تراث(  عبدهللا الفرضيقال إبراهيم بن  
 .(2)فأصلها من ستة أيضاً.((

فكل مسألة فيها سدس فقط  : ))  العثيمني حممد بن صاحل  قال الشيخ  
فهي من ستة، أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة، والذي  

 .(3) يداخل السدس النصف والثلثان، والثلث((
 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 

- 2) عندما جيتمع النصف والثلث، فإن العالقة بني خمارج الفروض وهي
املباينة،3 املباينة،  ( هي  الفروض  العالقة بني خمارج  جيب ضر     وإذا كانت 

ببعضهما،   )العددين  والثلث ستة  النصف  ، (6= 3×2وحاصل ضر  خمرج 
وعليه إذا اجتمع يف مسألة نصف وثلث فأصلها من ستة، وكذا إذا اجتمع يف  

 .نامسألة نصف وثلث
  

 

 (.111عمدة كل فارض، البهويت،)ص (1)
 (.222/ 1العذ  الفائض، ابن سيف، ) (2)
 (. 190شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص (3)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 .(1) الباقياجتماع النصف مع ثلث  ▪

6 
 3 النصف  زوج

 1 ثلث الباقي  أم
 2 الباقي  أ 

 . ثمع الثل نصف الاجتماع  ▪
6 

 3 النصف  زوج
 2 الثلث  أم

 1 الباقي تعصيباً  عم
 

6 
 3 النصف  زوج

 2 الثلث  أخوان ألم 
 1 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 

 
  

 

 هذا خاص إبحدى العمريتني كما يف املثال، أما الثانية وهي زوجة وأم وأ  وأصلها من أربعة.  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 . ني ثلثمع النصف اجتماع ال ▪
 7تعول املسألة إىل   6

 3 النصف  زوج
 4 الثلثان أختان شقيقتان

الباقي   عم
 تعصيباً 

مل يبق له شيء بعد أصحا  
 الفروض 

 
*** 
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 املطلب الثالث: الكليات احلسابية املتعلقة أبصل مثانية، وحتته كلية واحدة. 
 . (1) كلية: كل مسألة فيها مثن ونصف فأصلها من مثانية

 الفقهية. أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع 
قال السرخسي: ))وكل فريضة فيها مثن، أو مثن ونصف، فهي خترج من  

 . (2)مثانية((
قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة مثن، أو مثن ونصف فهي  

 .(3) من مثانية((
 ... بقي  وما  ونصف  مثن   ... فيها  مسألة  ))وكل  املارديين:  سبط  قال 

 .(4) فأصلها مثانية((
مثانية   فمن   ... نصف  معه   ... إن كان  والثمن   (( الشنشوري:  قال 

 .(5) أصلها((

 

(1)   ( السرخسي،  املبسوط،  التالية:  املراجع  يف  الكلية  اجلويين،    (؛هناية29/202ينظر  املطلب، 
(9/133( الغزايل،  الوسيط،  ) 375/ 4(؛  النووي،  الطالبني،  روضة  اجلواهر  5/59(؛  (؛عقد 

( شاس،  ابن  )462/ 3الثمينة،  القرايف،  الذخرية،  سبط  13/78(؛  الرحبية،  شرح  (؛ 
(؛ شرح منتهى اإلرادات، البهويت،  116(؛ الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص121املارديين،)ص

البهويت،)ص(4/571) (؛  1/221(؛ العذ  الفائض، ابن سيف، )110؛ عمدة كل فارض، 
( الدردير،  الكبري،  ابن  6/562الشرح  الربهانية،  القالئد  على  الذهبية  النقوش  (؛ 

 (. 195جربين،)ص
 (.29/201املبسوط، السرخسي، )(2)
 (. 151الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(3)
 (.121)ص شرح الرحبية، سبط املارديين، (4)
 (. 116الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (5)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 :  صاحل البهويتقال 
مثانيهر  فمن  وحده   والثمن 

 

عالنيهر   له  النصف  صحب   (1)أو 
 

 .(2)قال الدردير: ))مثانية أصل كل فريضة فيها مثن ونصف وما بقي((
بن جربين: ))تكون املسألة من مثانية إذا كان فيها مثن    قال الشيخ عبدهللا
 .(3) وابق، أو مثن ونصف((

 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 
عندما جيتمع الثمن والنصف يف املسألة فإن العالقة بني خمارج الفروض  

 ( هي املداخلة، ألن الثمانية تنقسم على األثنني بال كسر.8- 2وهي )
أبكرب   نكتفي  املداخلة،  هي  الفروض  خمارج  بني  العالقة  تكون  وعندما 

ة  العددين ويكون هو أصل املسألة، وعليه إذا اجتمع الثمن والنصف يف مسأل 
 فإن أصل املسألة من مثانية. 

 على الكلية احلسابية. أمثلةاثلثًا: 
8 

 1 الثمن  زوجة 
 4 النصف  بنت
 3 الباقي  أخ  

8 

 

 (.110عمدة كل فارض، البهويت،)ص (1)
 (. 6/562الشرح الكبري، الدردير، )(2)
 (. 195النقوش الذهبية على القالئد الربهانية، ابن جربين،)ص (3)
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 1 الثمن  زوجة 
 4 النصف  ابن  بنت
 3 الباقي  عم

 
*** 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

ثالث  : الكليات احلسابية املتعلقة أبصل اثين عشر، وحتته  املطلب الرابع
 . كليات

األوىل اثين  الكلية  من  فأصلها  ثلثان،  أو  وثلث،  ربع  فيها  مسألة  : كل 
 . (1) عشر

 أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع الفقهية. 
قال سبط املارديين: ))وكذلك إذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان ... فأصلها  

وهي  من   عشر،  اثين  من  والربع  والثلث  النسخ:  من  ويف كثري  عشر،  اثين 
 . (2)صحيحة((

قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة ... ربع وثلث، أو ربع  
 .(3) وثلثان، فهي من اثين عشر(( 

 

(؛ عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس،  9/133ينظر الكلية يف املراجع التالية: هناية املطلب، اجلويين، )(1)
القرايف، )3/462) الفروع، ابن مفلح، )83/ 13(؛ الذخرية،  (؛ شرح الرحبية، سبط  5/13(؛ 

)ص )ص116املارديين،  احلجاوي،  املستقنع،  زاد  الشنشوري،  242(؛  الشنشورية،  الفوائد  (؛ 
) 111)ص البهويت،  اإلرادات،  منتهى  شرح  الكليبويل،  4/574(؛  األهنر،  جممع  (؛ 

)ص4/536) احلصكفي،  املختار،  )ص770(؛الدر  البهويت،  فارض،  عمدة كل  (؛  113(؛ 
( سيف،  ابن  الفائض،  )1/229العذ   الدردير،  الكبري،  الشرح  منظومة  563/ 6(؛  شرح  (؛ 

)ص العثيمني،  الربهانية،  ا191القالئد  النقوش  جربين،  (؛  ابن  الربهانية،  القالئد  على  لذهبية 
 (. 196)ص

 (.116شرح الرحبية، سبط املارديين، )ص (2)
 (. 152الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(3)



 

 

400 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

أو ثلثان، فأصلها من اثين   الربع ... ثلث  قال اخلربى: ))وإذا كان مع 
 .(1)عشر((

 .(2)  قال احلجاوي: )) والربع مع الثلثني، أو الثلث ... من اثين عشر((
إذا   وكذا  اثين عشرا(...  )من   ... والربع(  )والثلث   (( الشنشوري:  قال 

 .(3)اجتمع الربع مع الثلثني((
 :صاحل البهويتقال 

 ( 4) أو مع سدس التفاق ظهرا  والربع مع ثلث من اثين عشرا 
بن   إبراهيم  الفرضيقال  اثين  عبدهللا  )من   ... ثلث(  مع  )والربع   ((  :

 .(5)عشرا(... وكذا إذا كان فيها ربع وثلثان ... فأصلها من اثين عشر((
: ))االثنا عشر ال ميكن أن تكون إال  حممد بن صاحل العثيمني الشيخ  قال 

 .( 6)يف فرضني متباينني كالربع مع الثلث، والربع مع الثلثني((
بن جربين: ))وتكون من اثين عشر إذا كان فيها ربع    الشيخ عبدهللاقال  

 .(7)أو ربع وثلثان(( ...وثلث
  

 

 (. 1/65التلخيص يف علم الفرائض، اخلربى، )(1)
 (.242زاد املستقنع، احلجاوي، )ص(2)
 (. 111الفوائد الشنشورية، الشنشوري، )ص(3)
 (.113عمدة كل فارض، البهويت، )ص(4)
 (.1/229العذ  الفائض، ابن سيف، )(5)
 (. 191شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني، )ص(6)
 (. 196النقوش الذهبية على القالئد الربهانية، ابن جربين، )ص(7)



 

 

401 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 
عندما جيتمع الربع والثلث أو الربع والثلثان، فإن العالقة بني خمارج الفروض  

وعندما تكون العالقة بني خمارج الفروض املباينة،  ( هي املباينة،  4- 3وهي )
عشر،    وحاصل ضر  خمرج الثلث والربع اثين فيجب ضر  العددين ببعضهما،  

ن فأصلها  اوثلث، أو ربع وثلثوعليه إذا اجتمع يف مسألة ربع ،  (12= 4× 3  )
 . اثين عشرمن 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 الثلث.مع اجتماع الربع  ▪

12 
 3 الربع  زوجة 

 4 الثلث  أخوان ألم 
 5 الباقي تعصيباً  عم

 الربع.مع  ني اجتماع الثلث ▪
12 

 3 الربع  زوج
 8 الثلثان بنتان 

 1 الباقي تعصيباً  ابن عم 
 

  



 

 

402 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

12 
 3 الربع  زوجة 

 8 انالثلث أختان شقيقتان
 1 الباقي تعصيباً  ابن أخ أل  

 . (1) : كل مسألة فيها ربع وسدس، فأصلها من اثين عشر الكلية الثانية
 أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع الفقهية. 

 ...   فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وسدسان   قال السرخسي: )) وكل 
 . (2)فهي خترج من اثين عشر((

قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة ربع وسدس ... فهي  
 .(3) من اثين عشر((

 

(1)   ( السرخسي،  املبسوط،  التالية:  املراجع  يف  الكلية  اجلويين،  29/202ينظر  املطلب،  (؛هناية 
(9/133( الغزايل،  الوسيط،  ) 375/ 4(؛  النووي،  الطالبني،  روضة  اجلواهر  5/59(؛  (؛عقد 

ابن شاس، ) القرايف، )3/462الثمينة،  الذخرية،  ابن مفلح، )13/83(؛  الفروع،  (؛  5/13(؛ 
سبط الرحبية،  )ص116املارديين،)ص   شرح  احلجاوي،  املستقنع،  زاد  الفوائد  242(؛  (؛ 

الشنشوري،)ص )111الشنشورية،  البهويت،  اإلرادات،  منتهى  شرح  األهنر،  572/ 4(؛  (؛جممع 
( احلصكفي،)ص4/536الكليبويل،  املختار،  الدر  فارض،  770(؛  كل  عمدة  (؛ 

)113البهويت،)ص سيف،  ابن  الفائض،  العذ   ال1/229(؛  الشرح  الدردير،  (؛  كبري، 
(؛ النقوش الذهبية على القالئد  191(؛ شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص6/563)

 (. 196الربهانية، ابن جربين،)ص
 (.29/202املبسوط، السرخسي، ) (2)
 (. 152الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(3)



 

 

403 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

)) كل  املارديين:  سبط  اثين    قال  من  فأصلها  وسدس  ربع  فيها  مسألة 
 .(1)عشر((

 .(2)قال اخلربى: ))إذا كان مع الربع سدس ... فأصلها من اثين عشر((
 . ( 3) ال احلجاوي: ))والربع مع الثلثني، أو الثلث، أو السدس من اثين عشر(( ق

(  (( الشنشوري:  عشرا(... قال  اثين  )من   ... والربع(  إذا  والثلث  وكذا 
 .(4)الربع مع السدس((... اجتمع 

  :الناظم صاحل البهويتقال 
 ( 5) أو مع سدس التفاق ظهرا  والربع مع ثلث من اثين عشرا 

)أو( الربع )مع سدس( ... فأصلها    : ))الفرضي  عبدهللاقال إبراهيم بن  
 .(6) من اثين عشر((

: )) االثنا عشر ال ميكن أن تكون إال  حممد بن صاحل العثيمني الشيخ  قال  
الثلثني، والربع مع السدس،   الثلث، والربع مع  يف فرضني متباينني كالربع مع 

 .(7) فهذه ثالث صور((
... : )) وتكون من اثين عشر إذا كان فيها الشيخ عبدهللا بن جربين قال 

 .(8) ربع وسدس((
 

 (.116شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص  (1)
 (. 1/65التلخيص يف علم الفرائض، اخلربى، )(2)
 (.242زاد املستقنع، احلجاوي، )ص(3)
 (. 111الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (4)
 (.113عمدة كل فارض، البهويت،)ص (5)
 (.229/ 1العذ  الفائض، ابن سيف، ) (6)
 (. 191شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص (7)
 (. 196النقوش الذهبية على القالئد الربهانية، ابن جربين،)ص (8)



 

 

404 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 احلسابية. اثنيًا: شرح الكلية 
(  6-4عندما جيتمع الربع والسدس، فإن العالقة بني خمارج الفروض وهي)

يجب أخذ وفق  وإذا كانت العالقة بني خمارج الفروض املوافقة، ف  هي املوافقة،
( للستة، وضربه يف كامل العدد اآلخر،  3و )أ( لألربعة  2أحد العددين وهو )

النتيجة هي:   ذا اجتمع يف مسألة  وعليه إ ،  12= 4× 3*    12= 6×2فتكون 
 ربع وسدس فأصلها من اثين عشر.

املسألة سدس اثن السدسني هي  وإذا كان يف  العالقة بني خمارج  فإن   ،
 املماثلة فُيكتفى أبحدمها ويبقى النظر يف الباقي على ما سبق بيانه. 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 الربع.مع اجتماع السدس  ▪

12 
 3 الربع  زوج

 2 السدس  أم
 7 الباقي تعصيباً  ابن

 
12 

 3 الربع  زوجة 
 2 السدس  أخت ألم 
 7 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 

 



 

 

405 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

12 
 3 الربع  زوجة 
 2 السدس  جدة 

 7 الباقي تعصيباً  ابن عم 
 

 ربع. مع ال ني سدسالاجتماع  ▪
12 

 3 الربع  زوج
 2 السدس  أم

 2 السدس  أ 
 5 الباقي تعصيباً  ابن

 
12 

 3 الربع  ة زوج 
 2 السدس  أم

 2 السدس  أخ ألم 
 5 الباقي تعصيباً  أخ أل  

 



 

 

406 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

: كل مسألة فيها ثلث وربع وسدس، أو نصف وربع وسدس،  الكلية الثالثة
 . ( 1) فأصلها من اثين عشر

 أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع الفقهية. 
ربع وثلثان ونصف، فهي خترج    ...قال السرخسي: )) وكل فريضة فيها  

 .(2) من اثين عشر((
 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 

ربع وثلث وسدس، فإن العالقة بني خمارج الفروض    يف مسألة  عندما جيتمع 
)6-4-3وهي) بني  العالقة  املداخلة6- 3( كالتايل:  هي  املداخلة  (  ويف   ،

 .األصغر يف األكرب، وتبقى الستة  نكتفي أبكرب العددين، وعليه يدخل
ويف املوافقة جيب  املوافقة، ( والعالقة بينها هي 6-4ينحصر النظر يف )مث 

ضر  وفق أحد العددين يف كامل العدد اآلخر واحلاصل من ضر  العددين  
ونضربه يف ستة   اثنان،  األربعة  ووفق  املسألة،  أصل  فتكون  12= 6× 2هو   ،

 االثنا عشر أصل املسألة.
ما جيتمع الربع والنصف والسدس، فإن العالقة بني خمارج الفروض  وعند

( بني )6- 4- 2وهي  العالقة  األكرب  4-2( كالتايل:  ويبقى  املداخلة،  ( هي 
 ( كما سبق بيانه.6-4وهو األربعة، وينحصر النظر بني )

  

 

(،  13/84(؛ الذخرية، القرايف، )202/ 29ينظر الكلية يف املراجع التالية: املبسوط، السرخسي، )  (1)
 (. 536/ 4جممع األهنر، الكليبويل، )

 (.29/202املبسوط، السرخسي، ) (2)



 

 

407 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 اجتماع نصف وربع وسدس. ▪

12 
 3 الربع  زوج

 2 السدس  أم
 6 النصف  بنت
 1 الباقي تعصيباً  عم

 
12 

 3 الربع  زوج
 2 السدس  أ 

 6 النصف  بنت ابن 
 1 الباقي تعصيباً  ابن ابن ابن 

 
12 

 3 الربع  ة زوج 
 6 النصف  أخت شقيقة 
 2 السدس  أخت أل  

 1 الباقي تعصيباً  ابن عم 
 



 

 

408 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اجتماع ثلث وربع وسدس.  ▪
12 

 3 الربع  زوجة 
 2 السدس  أم

 4 الثلث  إخوة ألم 
 3 الباقي تعصيباً  عم

 
12 

 3 الربع  زوجة 
 4 الثلث  أم

 2 السدس  أخ ألم 
 3 الباقي تعصيباً  ابن عم 

 
  



 

 

409 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

: الكليات احلسابية املتعلقة أبصل أربعة وعشرين، وحتته  املطلب اخلامس
 . كليتان

فأصلها  : كل مسألة فيها مثن وسدس، أو مثن وسدس ونصف،  الكلية األوىل 
 . ( 1) من أربعة وعشرين

 أواًل: ألفاظ الكلية يف املراجع الفقهية.
قال السرخسي: )) وكل فريضة فيها مثن وسدس، أو مثن وسدسان، أو  

 .(2) مثن ونصف وسدس... فهي خترج من أربعة وعشرين((
قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة مثن وسدس ... أو مثن  

 .(3) ونصف، فهي من أربعة وعشرين((وسدس  

 

املبسوط  (1) التالية:  املراجع  يف  الكلية  ) ينظر  السرخسي،  اجلويين،  29/202،  املطلب،  (؛هناية 
(9/133( الغزايل،  الوسيط،  ) 375/ 4(؛  النووي،  الطالبني،  روضة  اجلواهر  5/59(؛  (؛عقد 

ابن شاس، ) القرايف، )3/462الثمينة،  الذخرية،  ابن مفلح، )13/86(؛  الفروع،  (؛  5/14(؛ 
املارديين،)ص  سبط  الرحبية،  احلجاوي116شرح  املستقنع،  زاد  )ص(؛  الفوائد  243،  (؛ 

الشنشوري،)ص )112الشنشورية،  البهويت،  اإلرادات،  منتهى  شرح  األهنر،  575/ 4(؛  (؛جممع 
( احلصكفي،)ص4/537الكليبويل،  املختار،  الدر  فارض،  770(؛  كل  عمدة  (؛ 

)115البهويت،)ص سيف،  ابن  الفائض،  العذ   الدردير،  1/233(؛  الكبري،  الشرح  (؛ 
(؛ النقوش الذهبية على القالئد  192ئد الربهانية، العثيمني،)ص(؛ شرح منظومة القال6/563)

 (. 199الربهانية، ابن جربين،)ص
 (.29/202املبسوط، السرخسي، ) (2)
 (. 154الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(3)



 

 

410 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

أربعة   من  فأصلها   ... سدس  الثمن  مع  ))وإذا كان  اخلربى:  قال 
 .(1)وعشرين((

أربعة   املارديين: )) وكل مسألة فيها مثن وسدس فأصلها من  قال سبط 
 .(2)وعشرين((

 . (3)   قال احلجاوي: ))والثمن مع سدس ... من أربعة وعشرين((
والثمن إن ضم إليه السدس( ... أو النصف والسدس  قال الشنشوري: )) )

... )فأصله الصادق فيه احلدس( ... )أربعة يتبعها( يف النطق هبا )عشروان*  
 .(4) يعرفها( أي أربعة والعشرون املذكورة((

 صاحل البهويت:الناظم قال 
 (5) من أربع يتبعها عشروان  والسدس والثمن مها يقينا 

: )) وكل مسألة فيها مثن وسدسان وما  عبدهللا الفرضيإبراهيم بن    قال 
بقي ... أو مثن ونصف وسدس وما بقي ... أو مثن ونصف وسدسان وما  

 .(6)بقي ... فأصلها من أربعة وعشرين((

 

 (. 1/65التلخيص يف علم الفرائض، اخلربى، )(1)
 (.116شرح الرحبية، سبط املارديين،)ص  (2)
 (.243املستقنع، احلجاوي، )صزاد (3)
 (. 112الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (4)
 (.115عمدة كل فارض، البهويت،)ص (5)
 (.233/ 1العذ  الفائض، ابن سيف، ) (6)



 

 

411 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

: )) وقوله )أتى خمرج سدس مع مثن  الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قال  
 .(1) ربعة وعشرين((ايفىت( مىت وجدت مثناً مع سدس فمن أ

: )) وأما أصل أربعة وعشرين فالبد أن يكون  الشيخ عبدهللا بن جربينقال  
 . (2)((فيه مثن وسدس

 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 
الفروض وهي   العالقة بني خمارج  فإن  السدس،  مع  الثمن  عندما جيتمع 

جيب أخذ وفق أحد العددين وضربه يف كامل  ويف املوافقة  ( هي املوافقة،  6-8)
،  24= 8× 3العدد اآلخر، وخيرج بذلك أصل املسألة، وذلك على النحو التايل:  

 وعليه إذا اجتمع يف مسألة مثن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين.
فإن العالقة بني خمارج السدسني هي املماثلة  ،  سدس اثنإذا كان هناك  و 

وينحصر النظر بني الثمن والسدس، والعالقة بني خمارجهما  ،  فُيكتفى أبحدمها
 املوافقة كما سبق بيانه.

وعندما جيتمع الثمن والسدس والنصف، فإن العالقة بني خمارج الفروض  
( )( كالتايل:  8- 6-2وهي  بني  إثبات  6- 2العالقة  وجيب  املداخلة  هي   )

 ( والنظر فيها كما سبق بيانه. 8- 6األكرب وهو الستة، ولذا ينحصر النظر يف )
  

 

 (. 192شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص (1)
 (. 199النقوش الذهبية على القالئد الربهانية، ابن جربين،)ص (2)



 

 

412 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 السدس.مع اجتماع الثمن  ▪

24 
 3 الثمن  زوجة 

 4 السدس  أم
 17 الباقي تعصيباً  ابن

 
24 

 3 الثمن  زوجة 
 4 السدس  جد 
 17 الباقي تعصيباً  ابن  ابن

 
 سدسني. مع الثمن الاجتماع  ▪

24 
 3 الثمن  زوجة 

 4 السدس  أم
 4 السدس  أ 
 13 الباقي تعصيباً  ابن

 
  



 

 

413 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

24 
 3 الثمن  زوجة 
 4 السدس  جد 

 4 السدس  جدة 
 13 الباقي تعصيباً  ابن  ابن

 نصف.ال سدس و مع الثمن الاجتماع  ▪
24 

 3 الثمن  زوجة 
 12 النصف  بنت

 4 السدس  بنت االبن 
 5 الباقي تعصيباً  عم

 
24 

 3 الثمن  زوجة 
 12 النصف  بنت ابن 

 4 السدس  أم
 5 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 

 
  



 

 

414 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 . مع السدسني والنصفثمن الاجتماع  ▪
24 

 3 الثمن  زوجة 
 12 النصف  بنت

 4 السدس  أم
 السدس فرضاً  أ 

 الباقي تعصيباً 
 فرضاً  4

 تعصيباً  1
 

24 
 3 الثمن  زوجة 
 12 النصف  بنت

 4 السدس  بنت ابن 
 4 السدس  مأ

 1 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 
 



 

 

415 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

أو مثن وثلثان وسدس فأصلها   (1) : كل مسألة فيها مثن وثلثانالكلية الثانية
 . ( 2) من أربعة وعشرين

 أواًل: ألفاظ الكلية احلسابية يف املراجع الفقهية. 
 

زاد بعض احلنفية على هذه الكلية )أو مثن وثلث(، وهذه الزايدة ال تصح على مذهب اجلمهور،   (1)
الفرع   عند وجود  الزوجة  فرض  والثمن  الوارث،  الفرع  عدم  عند  وولدها  األم  فرض  الثلث  ألن 

حيث يرى    رث ميت واحد، إال على مذهب ابن مسعود  الوارث، وال ميكن حصول ذلك يف إ
أن من ال يرث لكفر أو رق ُيجب حجب نقصان ال حجب حرمان، فيحجب االبن احملروم  

 الزوجة واألم حجب نقصان وال ُيجب ولد األم حجب حرمان فريث الثلث، وصورة املسألة:
24 

 الزوجة حجبت حجب نقصان ابالبن الكافر 3 8/1 زوجة 
 األم حجبت حجب نقصان ابالبن الكافر 4 6/1 أم 

 األخ ألم مل ُيجب حجب حرمان 8 3/1 أخ ألم
  - ال يرث  ابن )كافر(

  9   ابن عم
( السرخسي،  املبسوط،  ) 202/ 29ينظر:  الكليبويل،  األهنر،  املختار،  4/537(؛جممع  الدر  (؛ 

 (. 770احلصكفي،)ص
(2)   ( السرخسي،  املبسوط،  التالية:  املراجع  يف  الكلية  اجلويين،  29/202ينظر  املطلب،  (؛هناية 

(9/133( الغزايل،  الوسيط،  ) 375/ 4(؛  النووي،  الطالبني،  روضة  اجلواهر  5/59(؛  (؛عقد 
( شاس،  ابن  ) 3/462الثمينة،  القرايف،  الذخرية،  مفلح،  87-13/86(؛  ابن  الفروع،  (؛ 

(؛ الفوائد  243(، زاد املستقنع، احلجاوي، )ص116سبط املارديين، )ص(؛ شرح الرحبية،  5/14)
الشنشوري،)ص )112الشنشورية،  البهويت،  اإلرادات،  منتهى  شرح  األهنر،  575/ 4(؛  (؛جممع 

( احلصكفي،)ص4/537الكليبويل،  املختار،  الدر  فارض،  770(؛  كل  عمدة   ،)
)115البهويت،)ص سيف،  ابن  الفائض،  العذ   الشر 1/233(؛  الدردير،  (؛  الكبري،  ح 

(؛ النقوش الذهبية على القالئد  192(؛ شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص6/563)
 (. 199الربهانية، ابن جربين،)ص



 

 

416 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

مثن وثلثان وسدسان، فهي خترج    ...قال السرخسي: )) وكل فريضة فيها  
 .(1) من أربعة وعشرين((

قال ابن املنمر الطرابلسي: ))إذا كان يف الفريضة ... مثن وثلثان ... فهي  
 .(2) من أربعة وعشرين((

 .(3)قال سبط املارديين: ))وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثان((
 .(4)  ))والثمن مع ... ثلثني من أربعة وعشرين((قال احلجاوي: 

قال الشنشوري: )) )والثمن إن ضم إليه السدس( ... أو الثلثان والسدس  
... )فأصله الصادق فيه احلدس( ... )أربعة يتبعها( يف النطق هبا )عشروان*  

 .(5) يعرفها( أي أربعة والعشرون املذكورة((
 صاحل البهويت:الناظم قال 

 (6) أو صحب الثلثني والسدسني   مجع الثمن مع الثلثني أو 
: )) )أو مجع الثمن مع الثلثني( ... فأصلها  عبدهللا الفرضيقال إبراهيم بن  
 .(7) من أربعة وعشرين((

 

 (.29/202املبسوط، السرخسي، ) (1)
 (. 154الكايف يف الفرائض، ابن املنمر، )ص(2)
 (.116شرح الرحبية، سبط املارديين، )ص  (3)
 (.243زاد املستقنع، احلجاوي، )ص(4)
 (. 112الفوائد الشنشورية، الشنشوري،)ص (5)
 (.115عمدة كل فارض، البهويت،)ص (6)
 (.233/ 1العذ  الفائض، ابن سيف، ) (7)



 

 

417 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

: )) وقوله )أتى خمرج سدس مع مثن  الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قال  
وعشرين، مثن مع ثلثني من أربعة  ايفىت( مىت وجدت مثناً مع سدس فمن أربعة 

 .(1)وعشرين.((
: )) وأما أصل أربعة وعشرين فالبد أن يكون  الشيخ عبدهللا بن جربينقال  

 .(2) مثن وثلثان(( ...فيه 
 اثنيًا: شرح الكلية احلسابية. 

- 3عندما جيتمع الثمن والثلثان، فإن العالقة بني خمارج الفروض وهي )
املباينة8 هي  ويف  (  أصل    املباينة ،  هو  واحلاصل  ببعضهما،  العددان  ُيضر  

( وعليه إذا اجتمع يف مسألة مثن وثلثان فأصلها من أربعة  24= 8× 3) املسألة،  
 .وعشرين

- 3سدس، فإن العالقة بني خمارج الفروض وهي )  معهما وعندما جيتمع  
العالقة بني )8- 6 إثبات األكرب وهو  6-3( كالتايل:  املداخلة وجيب  ( هي 

 ( والنظر فيها كما سبق بيانه. 8- 6الستة، ولذا ينحصر النظر يف )
  

 

 (. 192شرح منظومة القالئد الربهانية، العثيمني،)ص (1)
 (. 199النقوش الذهبية على القالئد الربهانية، ابن جربين،)ص (2)



 

 

418 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 اثلثًا: أمثلة على الكلية احلسابية.
 ثلثني.مع الثمن الاجتماع  ▪

24 
 3 الثمن  زوجة 
 16 الثلثان بنتان 

 5 الباقي تعصيباً  أخ شقيق 
 

 سدس.ال و مع الثلثني ثمن الاجتماع  ▪
24 

 3 الثمن  زوجة 
 16 الثلثان بنتان 
 السدس فرضاً  أ 

 الباقي تعصيباً 
 فرضاً  4

 تعصيباً  1
 

24 
 3 الثمن  زوجة 

 16 الثلثان بنتا ابن
 4 السدس   أم

 1 الباقي تعصيباً  أخ أل  
 



 

 

419 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

 اخلامتة 
احلمد هلل الذي يسر وأعان إمتام هذا البحث بعنوان )الكليات احلسابية  

منه بعدد من الكليات احلسابية  الستخراج أصل املسألة الفرضية( وقد خرجت  
 : اليت تعني الفرضي يف معرفة أصل املسألة الفرضية، وهي

 كل مسألة فيها ربع ونصف فأصلها من أربعة.  •
 فأصلها من أربعة.كل مسألة فيها ربع وثلث ما بقي  •
 كل مسألة فيها سدس ونصف فأصلها من ستة. •
 كل مسألة فيها سدس وثلث أو ثلثان فأصلها من ستة.  •
 كل مسألة فيها نصف وثلث أو ثلثان فأصلها من ستة.  •
 كل مسألة فيها مثن ونصف فأصلها من مثانية.  •
 كل مسألة فيها ربع وثلث أو ثلثان فأصلها من اثين عشر. •
 فيها ربع وسدس فأصلها من اثين عشر.كل مسألة   •
كل مسألة فيها ثلث وربع وسدس، أو نصف وربع وسدس فأصلها من   •

 اثين عشر.
فيها مثن وسدس، أو مثن وسدس ونصف فأصلها من أربعة   • كل مسألة 

 وعشرين.
أربعة   • من  فأصلها  وسدس  وثلثان  مثن  أو  وثلثان  مثن  فيها  مسألة  كل 

 وعشرين.
 وآخر دعواان أن احلمد هلل ر  العاملني.واحلمد هلل على التمام، 
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 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

 فهرس املراجع واملصادر 
ط .1 حممود،  بن  الدين  خري  الزركلي،  للماليني،  15األعالم.  العلم  دار  بريوت:   ،

 م. 2002
، الرايض:  3بن فوزان، ط التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية. الفوزان، د.صاحل .2

 ه. 1407مكتبة املعارف، 
، الرايض:دار التدمرية،  1تسهيل حسا  الفرائض. اخلثالن، أ.د. سعد بن تركي، ط .3

 ه. 1433
الفريدي،   .4 د.انصر  حتقيق:  اخلربى،  إبراهيم  بن  عبدهللا  الفرائض،  علم  التلخيص يف 

 ه. 1416املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم،  1ط.
مذي، الرتمذي، حممد بن سورة، مع أحكام اإلمام األلباين، حتقيق: فريق جامع الرت  .5

 بيت األفكار الدولية، د.ط، الناشر: بيت األفكار الدولية. 
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية. القرشي، عبدهللا بن حممد، دون حتقيق، د.ت،   .6

 كراتشي.
حممد بن علي، حتقيق:    الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار. احلصكفي،  .7

 ه.1423، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبداملعنم خليل إبراهيم، ط
ط .8 حجي،  د.حممد  حتقيق:  إدريس،  بن  أمحد  الدين  شها   القرايف،  ، 1الذخرية. 

 م. 1994بريوت:دار الغر  اإلسالمي، 
روضة الطالبني. النووي، ُيىي بن شرف، حتقيق: عادل عبداملوجودو علي معوض،   .9

 ه.1423د.ط، الرايض: دار عامل الكتب، 
، بريوت: دار ابن 1زاد املستقنع. احلجاوي، موسى بن أمحد، بدون حتقيق، ط. .10

 ه. 1422حزم، 
،  1السلم املرونق يف علم املنطق.األخضري، عبدالرمحن بن حممد، بدون حتقيق، ط .11

 ه. 1427بريوت:دار ابن حزم، 
األلباين،   .12 اإلمام  القزويين، مع أحكام  يزيد  ابن ماجه، حممد بن  ابن ماجه.  سنن 

 حتقيق:فريق بيت األفكار الدولية، د.ط ، الناشر: بيت األفكار الدولية.
الدارمي، عبدهللا بن عبدالرمحن، حتقيق: حسني   .13 الدارمي(.  )مسند  الدارمي  سنن 

 ه. 1421، الرايض: دار املغين، 1سليم الداراين، ط



 

 

421 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد الرابع والستون رجب  
 

السنن الكربى. البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا،  .14
 ه. 1424، بريوت:دار الكتب العلمية، 3ط

الدين حممد بن أمحد، حتقيق: د. بشار عواد  .15 الذهيب، مشس  النبالء.  أعالم  سري 
 ، بريوت: مؤسسة الرسالة. 3معروف، ط

 علم الفرائض. سبط املارديين، حممد بن حممد، حتقيق: د.مصطفى شرح الرحبية يف .16
 ه. 1418، دمشق:دار القلم، 7ديب البغا، ط

،  2الشرح الكبري. الدردير، أمحد بن حممد العدوي، حتقيق: حممد عبدهللا شاهني، ط .17
 ه.1424بريوت:دار الكتب العلمية، 

البهويت .18 اإلرادات.  منتهى  عبداحملسن شرح  د.عبدهللا  يونس، حتقيق:  بن  منصور   ،
 ه.1426، بريوت:مؤسسة الرسالة، 2الرتكي، ط

، الرايض:مدار  1شرح منظومة القالئد الربهانية. ابن عثيمني، حممد بن صاحل، ط  .19
 ه. 1429الوطن، 

إبراهيم بن عبدهللا بن سيف،  .20 الفارض. ابن سيف،  الفائض شرح عمدة  العذ  
 ه. 1420، بريوت:دار الكتب العلمية،  1ياطي، طحتقيق:حممود عمر الدم

الدين عبدهللا بن  .21 الدينة. ابن شاس، جالل  الثمينة يف مذهب عامل  عقد اجلواهر 
، بريوت: دار الغر  1جنم، حتقيق: د.حممد أبو األجفان وعبداحلفيظ منصور، ط

 ه. 1415اإلسالمي، 
بن   .22 البهويت، صاحل  والفرائض.  الوصااي  علم  فارض يف  حتقيق:  عمدة كل  حسن، 

 ه. 1429، عّمان: الدار األثرية، 1طارق بن سعيد احلميد، ط
ط .23 حممد،  بن  أ.د.عبدالكرمي  الالحم،  املعارف،  1الفرائض.  الرايض:مكتبة   ،

 ه. 1406
ط .24 القاضي،  حتقيق:حازم  مفلح،  بن  حممد  الدين  مشس  مفلح،  ،  1الفروع.ابن 

 ه.1418بريوت:دار الكتب العلمية، 
، 1د بن حممد بن اهلائم، حتقيق: د.عبداحملسن املنيف، ط.الفصول يف الفرائض، أمح .25

 ه. 1414
حممد،   .26 بن  عبدهللا  الشنشوري،  الرحبية.  املنظومة  شرح  يف  الشنشورية  الفوائد 

 ه. 1433، مكة املكرمة: املكتبة األسدية، 2حتقيق:حممد بن سليمان آل بسام، ط
الباحسني، ط .27 الباحسني، د.يعقو   الفقهية.  الراي4القواعد  الرشد،  ،  ض: مكتبة 

 ه.  1429



 

 

422 
 الكليات احلسابية الستخراج أصل املسألة الفرضية

 د. مشعل بن عبدهللا بن دجني السهلي 

أبوفارس،   .28 الطرابلسي، حتقيق: محزة  الفرائض، علي بن حممد بن املنمر  الكايف يف 
 ه.1435، الرايض، دار امليمان، 1ط.

بريوت:دار   .29 د.ت،  د.ط،  حتقيق،  بدون  أمحد،  بن  حممد  السرخسي،  املبسوط. 
 املعرفة.

احلنفي(، عبدالرمحن بن   جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر. الكليبويل )شيخي زاده .30
 ه. 1419، بريوت: دار الكتب العلمية، 1حممد، حتقيق: خليل منصور، ط.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد. اهليثمي، نور الدين علي بن أيب بكر، حتقيق: حسام    .31
 ه.1414الدين القدسي، د.ط ، القاهرة: مكتبة القدسي، 

حم .32 النيسابوري،  احلاكم  الصحيحني.  على  النيسابوري،  املستدرك  عبدهللا  بن  مد 
 ه.1411، بريوت:دار الكتب العلمية، 1حتقيق: مصطفى عطا، ط

أسد،   .33 بن علي، حتقيق: حسني سليم  أمحد  املوصلي،  املوصلي.  يعلى  أيب  مسند 
 ه.1410، دمشق: دار املأمون، 2ط

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري. الفيومي، أمحد بن حممد، بدون حتقيق، د.ط   .34
 م. 1987، بريوت:مكتبة لبنان، 

الدين حممد بن اخلطيب،  .35 الشربيين، مشس  ألفاظ املنهاج.  مغين احملتاج إىل معرفة 
 ه.1418، بريوت:دار املعرفة، 1حتقيق:حممد خليل عيتاين، ط

عبدهللا  .36 قدامة،  ابن  طاملغين.  الرتكي،  د.عبدهللا  حتقيق:  قدامة،  بن  أمحد  بن   3  ،
 ه.1417الرايض: دار عامل الكتب،  

مقاييس اللغة. ابن فارس، أمحد بن فارس القزويين، حتقيق: إبراهيم مشس الدين،  .37
 ه. 1420، بريوت:دار الكتب العلمية، 1ط

، 1الرمحن، طالنقوش الذهبية على القالئد الربهانية. ابن جربين، د.عبدهللا بن عبد .38
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 في نوازل األوبئة وتطبيقاته الفقهية  ضوابط االجتهاد المقاصدي
 

 د. دسوقي يوسف دسوقي نصر

 الشريعة كلية  –أصول الفقه قسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 

 

   هـ 1442  /9 /20تاريخ قبول البحث:   هـ  1442 /6 /5تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة:  

إن االجتهاد املعاصر يف ظل مراعاة مقاصد الشريعة صورة من صور جتديد أصول الفقه  
اإلسالمي؛ خاصة إذا ارتبط بفقه النوازل، وهو ما ميكن تسميته ابالجتهاد املقاصدي، وقد  

حاول الباحث إبراز تلك املكانة هلذا النوع من االجتهاد، مع نوازل األوبئة بوضع جمموعة من  
 جيب على اجملتهد والعامل مراعاهتا.  الضوابط الت 

ولذا رأى الباحث أن جيمع كالم األصوليني عن االجتهاد، واملقاصد، وضوابط االجتهاد  
املقاصدي يف نوازل األوبئة، يف حبث واحد، وأمساه: )ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل  

 األوبئة وتطبيقاته الفقهية(. 
وابط االجتهاد املقاصدي عند العلماء وخاصة يف  وانطلق الباحث ببيان أمهية حتديد ض

نوازل األوبئة يف العصر احلديث، مث حتدث عن ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة  
 وجماالته، كما بني أثر االجتهاد املقاصدي يف فقه الواقع، وعالقتها بنوازل األوبئة. 

ب  املقاصدي  االجتهاد  عالقة  تظهر  البحث  هذا  النوازل، حيث حتدث  ومن خالل  فقه 
الباحث عن أمهية االجتهاد املقاصدي  يف فقه نوازل األوبئة، كما بنين حكم االجتهاد املقاصدي  
فيها، وذكر الضوابط الت جيب على العامل أو اجملتهد مراعاهتا عند اجتهاده يف فقه نوازل األوبئة،  

وأوص فيها، وشروط  املقاصدي   االجتهاد  حتقيق  آلية  تعلق  وبنين  عند  األوبئة  نوازل  فقه  اف 
االجتهاد املقاصدي هبا، وربط بني اجلانب التأصيلي، واجلانب التطبيقي بذكره بعض القواعد  

 املقاصدية املتعلقة بنوازل األوبئة. 
 

 )اجتهاد، مقاصد، ضوابط، نوازل، األوبئة، قواعد، فروع، فقهية( الكلمات املفتاحية: 
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Abstract : 

Contemporary ijtihad in light of observing the purposes of Sharia is a form of 

renewal of the principles of Islamic jurisprudence. Especially if it is related to the 

jurisprudence of calamities, which can be called intentional diligence, and the 

researcher has tried to highlight that position for this type of diligence, with the 

calamities of epidemics by setting a set of controls that the diligent and the scientist 

must observe . 
Therefore, the researcher decided to collect the words of the fundamentalists 

about diligence, objectives, and the controls of intentional diligence in the 

calamities of epidemics, in one research, and he called it: (Controls of intentional 

diligence in the calamities of epidemics and its jurisprudential applications). 
The researcher started by explaining the importance of defining the controls 

of intentional diligence for scholars, especially in the calamities of epidemics in 

the modern era, and then talked about the controls of intentional diligence in the 

calamities of epidemics and its fields, as well as the impact of intentional diligence 

on the jurisprudence of reality, and its relationship to the calamities of epidemics . 
The relationship of intentional diligence with the jurisprudence of calamities 

appears through this research. The purposes in it, the conditions and descriptions 

of the jurisprudence of the calamities of epidemics when the intentional ijtihad is 

attached to them. The link is between the root side and the practical side by 

mentioning some of the intentional rules related to the calamities of epidemics. 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 مقدمة: 
الذي الذي  به،   احلمد هلل  ونستعني  فهدى، حنمده  وقدَّر  فسوى،   خلق 

من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده هللا    ونستغفره، ونعوذ ابهلل  
فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولًيا مرشًدا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده  

 ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.  وبعد:
يعرف  فإن   ما  وهو  الشريعة  مقاصد  مراعاة  ظل  يف  املعاصر  االجتهاد 

املقاصدي   التطورات  أله  ابالجتهاد  ظل  يف  املسلمني  حياة  يف  مهية كربى 
واألحداث املتسارعة بني حني وآخر يف هذا الزمان الذي نعيش فيه، وال تقل  

  عظيم، الشرعي  العلم  من اببعن االجتهاد املقاصدي، فهو  النوازل فقهأمهية  
  تُنظم   هلا  خضعوا  الت  االسالم  شريعة  أن  املسلمني   عموم   خالله  من  يُدرك  ودليل  

  وأتخذ  البالء،  نزول  عند، و الرخاءالشدة و   ويف  والضراء،  السراء  يف   حياهتم  هلم
  منتفعني،  مهتدين  الدنيا  يف   به  يكونون  والنجاة إبذن هللا،  الصالح  إىل  اطريقً   هبم
 .انجني  سعداء  االخرة ويف

الدين العظيم يف معاجلة   كما يدرك كذلك غري املسلمني مدى دقة هذا 
وقدرة التشريع اإلسالمي على استيعاب تلك النوازل الفقهية  ،  القضااي املستجدة

 يف كل زمان ومكان.
هلا  كانت  وكلما   حدوثها   وميدان  ،مجيعهم  الناس  أبفراد  ارتباطها  النازلة 

  الشرعي   التعلم   تيسري  ذلك  يتبع  مث  وأوجب،  ألزم  احلكم  وأمانه  النظر   فدقة  أوسع،
  اهلدى،  لينتشر  ،للقبول  أدعى  فهو  النشر  وسائل  أبلغ  وسلوك  ،وأتقن  أحكم  فهو

 املسلمني. عامة  ويستبصر
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

ابب االجتهاد املقاصدي من أهم األبواب املعاصرة سيما عند تعلقها    دويع
وأمهها على    ،بفقه النوازل، ومن أهم هذه النوازل الفقهية ما يتعلق بنوازل األوبئة

الزمان   هذا  الناس  ،  اجلديد -19-وابء كوروان كوفيد اإلطالق يف  حيث متس 
جتاراهتم   ويف  أعماهلم،  ويف  معايشهم،  ويف  حياهتم،  ويف  عباداهتم،  يف  اآلن 

 حتوز على أكثر الفتاوى الفقهية املعاصرة. واقتصاداهتم، مما جعلها 
جتهاد، واملقاصد، وضوابط االجتهاد  عن اال   كتب ولذا رأى الباحث أن ي

  االجتهاد  ضوابط ، يف حبث واحد، وأمساه: )يف ظل نوازل األوبئة  املقاصدي 
 (.الفقهية وتطبيقاته  األوبئة نوازل  يف املقاصدي

 أسباب اختيار الباحث هلذا املوضوع: 
االجتهاد  بيان   -1 املقاصد،  أمهية  ما  يف ظل  اإلسالمي، خاصة  التشريع  يف 

النواز  هذه  أولوايت  ومن  الفقهية،  ابلنوازل  األوبئة،  ل:يتعلق  فأراد    نوازل 
   .الباحث إبراز هذه األمهية

ا: فاملقاصد  بني االجتهاد واملقاصد، أتصيال وأتسيسً   الوطيدة   بيان العالقة -2
، وأداة لتوسيعه، ومتكينه ديدهوجت تطويره أداة ل  يف العصر احلديث  لالجتهاد 

   املستجدة. املعاصرة و   نوازل الفقهيةمن استيعاب ال
 .وضوابطه الفقهية النوازل منهج النظر يف بيان  -3
املتعلقة بنوازل    ، والفروع الفقهية املبنية عليهاالقواعد املقاصدية الربط بني   -4

 .  األوبئة
اجلوانب األصولية    أتصيل  يف  ومرونته  بيان دقة وعظمة التشريع اإلسالمي -5

 .نوازل األوبئةوالفقهية املتعلقة ب
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 أمهية املوضوع: 
 أسباب اختياره كما يلي: تدور أمهية املوضوع حول 

جتديد   -1 أبواب  من  احلديث كباب  العصر  يف  املقاصدي  االجتهاد  أمهية 
 االجتهاد.

،  نوازل الفقهية املعاصرة واملستجدةاستيعاب ال  ىقدرة الشريعة اإلسالمية عل -2
 وإجياد احللول الفقهية املناسبة هلا وفق ضوابط الشريعة الصحيحة.

النوازل  ضبط   -3 يف  النظر  املؤسسهيةالفقمنهج  إطار  ظل  يف  خاصة    ات ؛ 
الدينية املعتمدة يف الدول اإلسالمية دون إفراط أو تفريط، بل اعتماد على  

    الوسطية اإلسالمية املعتدلة.
 :دراسات سابقة يف موضوع البحث

احلديث عن االجتهاد    تأفرد  عاتجد الباحث من خالل البحث موضو و 
وضوابطه، أو عن النوازل، لكنه من خالل حبثه مل جيد موضوًعا مجع    املقاصدي

 لذا اختاره الباحث للحديث عنه. ؛بني االجتهاد املقاصدي، ونوازل األوبئة
 :ثالث مسارات خمتلفة هيومن مث فإن الدراسات السابقة تدور يف 

 : البحث، ومقارنتها مبوضوع أواًل: دراسات سابقة يف االجتهاد املقاصدي
ضوابطه -1 جماالته  مفهومه  املقاصدي:  آيت  د،  االجتهاد  السالم  عبد   :

دكتوراه  ،سعيد اخلامس  ،رسالة  حممد  املغربيةجامعة  اململكة  الرابط،   ، ،  
انتقل   مث  شرع من خالله يف عرض جماالت االجتهاد املقاصدي.  ، م2003

فأوضح أن القصد    ،مبوجبه إىل عرض وحتليل ضوابط االجتهاد املقاصدي
...إخل من وضع هذه الضوابط هو خدمة الشريعة اإلسالمية ومقاصدها،  
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

ما ذكره الباحث الكرمي وقد بذل جهًدا مشكورًا يف أطروحته للدكتوراه،  
ازل  وأما موضوع هذا البحث فريكز على ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نو 

الباحث الكرمي يف أطروحته   األوبئة، وهو ما يعترب جتديًدا عما تعرض له 
 للدكتوراه.

مها  باحثة  ال  .االجتهاد املقاصدي عند اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم -2
كلية الشريعة والقانون، اجلامعة  - سعد إمساعيل الصيفي، رسالة ماجستري

عن االجتهاد وشروطه حيث حتدثت    .م2010،ه1432- غزة-اإلسالمية
وجماالته، وعن مفهوم االجتهاد املقاصدي يف احلكم على الوقائع، كما بني  

املقاصدي   التعامل مع  البحث منهج االجتهاد  عند اخللفاء الراشدين يف 
النص، ومنهجهم يف االجتهاد املقاصدي، وال شك أن هذا املوضوع خيتلف  

 كما يظهر من عنوانه وخطة حبثه.عن طبيعة هذا البحث حمل الدراسة  
وقضاي  -3 الواقع  بفقه  وعالقته  آلياته  مفهومه،  املقاصدي:    االجتهاد 

منشور  و   .منشور ابملكتبة اإلسالمية على األنرتنت  . 66  /العدد2ج  .العصر
العدد األول تصدر عن مجعية البحث يف    ضمن سلسلة قضااي مقاصدية

  ناصر الدراسة ع  حتدثتو   .عبد الكرمي بناين  د.  .م2013-الفكر املقاصدي 
املقاصديعن     ،االستنباطو ،  االجتهاد  فاهيم محتديد  ، و مفهوم االجتهاد 

االجتهاد املقاصدي وفقه    ، وعنياملراد ابالجتهاد املقاصد، وعن  داملقاصو 
. وال شك أن هذا البحث  االجتهاد املقاصدي وقضااي العصروعن  ،  الواقع

أن إال  املقاصدي،  االجتهاد  القيمة حول  البحوث  هذا    همن  خيتلف عن 
 البحث الذي هو حمل الدراسةكما يتضح من خطة كل من البحثني.
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 :مقارنتها مبوضوع البحث، و نوازلالفقه اثلثًا: دراسات سابقة يف  
النوازل دراسة   -1 الصادرة    أتصيلية تطبيقيةفقه  القرارات  حيتوي على كافة 

املؤلف املعاصرة  النوازل  يف  الفقهية  اجملامع  حسني    .أ.د.عن  بن  حممد 
،  م  2006هـ   1426  ،دار النشر دار ابن اجلوزي،  طبعة الثانية، ال اجليزاين

ركز على فقه النوازل  -حفظه هللا- ومن املالحظ يف هذه الدراسة أن املؤلف
بصورة عامة، وذكر يف دراسته كل ما يتعلق ابلقررارات الصادرة عن اجملامع  

مة يف ابهبا، لكن البحث  الفقهية يف النوازل املعاصرة، وال ريب أهنا دراسة قين 
حمل هذه الدراسة ركز على ضوابط االجتهاد املقاصدي، وكذلك ضوابط  

 ئة. دراسة النوازل وخباصة نوازل األوب
أتصيلية   -2 دراسة  املعاصرة.  الفقهية  النوازل  أحكام  استنباط  منهج 

أ.تطبيقية القحطاين،    د.،  علي  بن  للبرتول  مسفر  فهد  امللك  جامعة 
اخلضراء األندلس  دار  ط.  حزم،- واملعادن،  ابن  العربية    دار  اململكة 

املؤلف  م2010-ه 1431  السعودية، ركز  هللا-،  منهج    -حفظه  على 
البحث حمل   أن هذا  املعاصرة، يف حني  الفقهية  النوازل  أحكام  استنباط 

 الدراسة ربط بني ضوابط االجتهاد املقاصدي ونوازل األوبئة.
خالد بن علي بن حممد بن محود بن علي  ، أ.د.  فقه النوازل يف العبادات -3

  للغة ا   يف  ازل لنو ا  بتعريف -حفظه هللا-، حيث قام املؤلف م2012؛  املشيقح
  ادث حلو وا  ازللنو ا  سة درا  مهية أمن    طرفًا  ذكر   لك ذ   بعد   مث  ح الصطالوا
ونوازل الصالة،    رةلطهاا  ازلذكر نو   يف  عشر   لكذ  بعد  مث  لفقها  يف  ةملستجدا

ونوازل الزكاة، ونوازل الصوم، ونوازل احلج. وهو جهد مبارك وموفق من  
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

، لكن الدراسة حمل هذا البحث حنت حول ضوابط  -حفظه هللا- املؤلف
االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة، وهو ما خيتلف عن طبيعة هذه  

 الدراسة السابقة.  
 ئة، ومقارنتها مبوضوع البحث:اثلثًا دراسات سابقة يف نوازل األوب

األوبئة -1 بالعو .  د ،  نوازل  علي  األوريب    ،م2020،  حممد  املركز  رئيس 
للتكوين الشرعي يف الدامنارك، والعميد األكادميي لكلية العلوم اإلنسانية  

مركز اجملدد للبحوث والدراسات،   يف بريطانيا، ومدير معهد القرآن الكرمي.
وإمنا يوجد نبذة خمتصرة عن  ومل يتسن للباحث االطالع على هذا الكتاب،  

الشبكة    الكتاب على  والدراسات  للبحوث  اجملدد  مركز  موقع  على 
 ، دون إمكانية االطالع عليه.العنكبوتية

إبراهيم بن  بدر بن  د.  ،  منهج النظر يف نوازل األوبئة "کوروان أمنوذجاً" -2
وهو  ، کلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة القصيم ،  سليمان املهوس

،  5، العدد  5، اجمللد  7املقالة  مصر،  -حبث حمكم يف جملة جامعة األزهر
  هنا يف هذا البحث  الباحث  مل يطلع، و 308- 215الصفحة    ،  م2020

كما هو  -  حبثهركز يف    - حفظه هللا-، كما أن مؤلفه-وهللا يعلم ذلك -عليه
حل مشکلة اخللل واالحنراف يف النظر  على  -موجود على موقع جملة األزهر 

کان على مستوى االجتاهات واملدارس الفکرية  أ يف النوازل املعاصرة سواء  
أو املستوى الفردي، کما رکز البحث على اجلانب التطبيقي يف انزلة کوروان  

ا صدر من إجراءات وقرارات تنظيمية يف اململکة العربية  مم  املستجد خاصة 
دراسة  السعودية يف  املذكور  البحث  عن  خيتلف  البحث  هذا  جيعل  مما   ،
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 ضوابط االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة.
مقصد حفظ النفس يف الشريعة اإلسالمية يف حال انتشار األوبئة وأثره   -3

واجلما  اجلمعة  عن  التخلف  يف  كوروان  الفقهي  فريوس  عة: 
COVID-19   ًالبحث  .ا أمنوذج جملة  أمحد،  بن  علي  بنت  د.ليلى 

، ومن خالل عنوان البحث  م2020،ه1441العلمي اإلسالمي، لبنان،  
يظهر االختالف عن البحث هنا، حيث ركزت الباحثة على مقصد حفظ  

الفقهي يف  النفس يف حال انتشار األوبئة، واقتصرت الباحثة على بيان أثره  
مت الرتكيز يف هذا البحث على    التخلف عن اجلمعة واجلماعات، يف حني 

ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة، مع ذكر مناذج تطبيقية على  
 قواعد مقاصدية فقهية مثانية. 

األوبئة. -4 نوازل  يف  الفقهي  االجتهاد  عبدضوابط  بنت  بدرية  هللا   د. 
الفقهي اجلمعية  جملة  عدد  السويد،  السعودية،  ،  ه1442صفر  ،  51ة 

أن  م2020 العام، يف حني  مبعناه  االجتهاد  الباحثة على  . حيث ركزت 
البحثني   املتأمل يف كال  أن  املقاصدي، كما  اهتم ابالجتهاد  الباحث هنا 

 جيد االختالف يف دراسة وعرض املوضوع.
النوازل   -5 على  األخف  ابلضرر  يزال  األشد  الضرر  قاعدة  تطبيقات 

لفايروس كوروانالفقهي جملة    .ة  الشربمي،  انصر  بن  رشيد  بن  سعد  د. 
السعودية، عدد   الفقهية  حيث  ،  م2020، ه1442، صفر  51اجلمعية 

تعرض الباحث الكرمي يف حبثه على قاعدة واحدة فقط، يف حني أن الباحث  
 قواعد.   هنا ذكر جانًبا أتصيلينا، وجانًبا تطبيقينا يف مثاين
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

وابء كوروان  النظر   -6 تكييفها؛  يف  االستقرار  قبل  النازلة  يف  االجتهادي 
عدد    .ا جً ذمنو  السعودية،  الفقهية  اجلمعية  صفر  51جملة   ،

لدراسة النازلة قبل استقرارها،   ، حيث تعرض الباحث م2020،ه1442
والنظر االجتهادي فيها، وختتلف طبيعة دراسة حبثه عن البحث هنا حيث  
مت الرتكيز على ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة، مع ذكر مناذج  

 تطبيقية على قواعد مقاصدية فقهية.
الشرعية؛ جائحة كوروان   -7 السياسة  وتطبيقاته يف  النفس  مقصد حفظ 

العتييبأمنوذجا. احلميدي  بن  السعودية،  ،  د. طارق  الفقهية  اجلمعية  جملة 
صفر  51عدد   يظهر  م2020، ه1442،  البحث  عنوان  خالل  ومن   ،

االختالف عن البحث هنا، حيث ركز الباحث على مقصد حفظ النفس  
حني  يف  الشرعية،  السياسة  يف  الرتكيز   وتطبيقاته  البحث  مت  هذا  على  يف 

ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة، مع ذكر مناذج تطبيقية على  
 قواعد مقاصدية فقهية مثانية. 

ومن املالحظ يف تلك الدراسات السابقة مقارنة ابلدراسة حمل هذا البحث 
 هي كما يلي:  -عما سبق ذكره -عدة أمور خمتلفة 

ا البحث وتتوسع  الدراسات السابقة ترتكز على جمال واحد من جماالت هذ -1
جتمع    حمل هذا البحث  يف دراسته توسًعا أفقينا، يف حني أن هذه الدراسة

وتصبها يف  -مسار االجتهاد املقاصدي ومسار فقه النوازل-  ينبني املسار 
 جمال جديد متعلق بنوازل األوبئة.

التطبيقي  التأصيلي واجلانب  أن هذه الدراسة حمل هذا البحث هتتم ابجلانب   -2
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، وهو  االجتهاد املقاصدي من خالل دراستهاضوابط  ذكر  و   ،ألوبئةنوازل ا ل
، وإن تناول  الت اطلع عليها الباحث  ما مل حيدث يف الدراسات السابقة

راسة هنا يف  فآلية وكيفية الد  هذا البحث بعض ما تناولته البحوث السابقة،
 . -وهللا أعلم-حباث املذكورة هذا البحث ختتلف عن األ 

وشروط النوازل  وكذلك ضوابط  املقاصدي أو أكثرها  جتهاد  مجع ضوابط اال  -3
األوبئة يف حبث واحد ميكن الرجوع إليها لالستفادة منها إن  يف ظل نوازل  

و   شاء هللا أواًل،  واملهتمني  للباحث  الشرعي  العلم  من طالب  لغريه  أخريًا 
 . األوبئة نوازل فقه يف  ابالجتهاد املقاصدي وضوابطه

هنا يف هذا البحث عما  أن آلية ذكر ضوابط االجتهاد املقاصدي ختتلف   -4
مت ذكره يف املصادر السابقة، حيث انطلق الباحثون السابقون من ضوابط  

العرف، ورأى الباحث أن جيعلها يف صورة  املصلحة املرسلة، ومن ضوابط  
 ضوابط رئيسة جتمع بينها، دون أن تكون فاصلة بينها.

أن هذه الدراسة ذكرت قواعد مقاصدية، وربطتها بفروعها الفقهية املبنية   -5
 عليها املتعلقة بنوازل األوبئة، فكان ذلك جتديًدا يف البحث.

 مشكلة الدراسة:
 :التساؤالت اآلتيةتدور الدراسة حول 

 وما أهم ضوابطه وجماالته الت يدخل فيها؟   ؟ما املراد ابالجتهاد املقاصدي  -1
األصولية   والفقهاء النوازل الفقهية من خالل القواعد هل تناول األصوليون  -2

 والفقهية يف كتبهم؟ 
 بنوازل األوبئة؟  ابلنوازل الفقهية؟ وما عالقة االجتهاد املقاصدي ما املراد  -3
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 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

هي خصائصه وجماالته الت    ؟ ومااملقاصدي   كيف نتعرف على االجتهاد  -4
 ينبغي االنطالق منها لتحديد ضوابطه؟ 

 يف ظل نوازل األوبئة؟  وشروط الناظرضوابط كيف حندد  -5
 ؟ املقاصديةالقواعدالفقهية و  القواعد  ما الفرق بني  -6
ابألوبئة  -7 املقصود  والطاعون؟  ما  الوابء  بني  فرق  يوجد  هذه     ؟وهل  كل 

 التساؤالت جييب عنها هذا البحث إن شاء هللا.
 :أهداف الدراسة

 . ضوابط االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة ىالوقوف عل -1
 . فقه نوازل األوبئةالضوابط العامة الت يراعيها الناظر يف  الوقوف على  -2
 الفقهية.  يف النوازلاملقاصدي أمهية االجتهاد بيان  -3
 ملقاصدية.لقواعد ا الفقهية وابني القواعد  التفريق  -4
بنية  والفروع الفقهية امل  األوبئةبنوازل  املقاصدية املتعلقة    الربط بني القواعد -5

 عليها.
عظمته   -6 وإبراز  اإلسالمي،  التشريع  دقة  املسلمني  بيان  وغري  للمسلمني 

  انتشار  ابهتمامه بكل كبرية وصغرية تتعلق بشأن اإلنسان حال عافيته وحال 
 .  األوبئة

  



 

 

437 
 الشرعيةجملة العلوم  
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 :املنهج املتبع يف البحث
؛  التحليلي  وجد الباحث أن أنسب منهج هلذا البحث هو املنهج االستقرائي

ابجلزئيات ليصل منها إىل قوانني عامة، وهو يعتمد على التحقق  حيث يبدأ  
املختلفة. املتغريات  والتحكم يف  للتجريب  املنظمة اخلاضعة  ، مع  (1) ابملالحظة 

االستعانة على ذلك  ابلتحليل واملالحظة يف كتب األصوليني والفقهاء وأهل  
دية يف ظل نوازل  املقاصد للربط بني هذه  االجتهاد املقاصدي والقواعد املقاص

األوبئة، وافرتاض الفروض الستنتاج أحكام عامة منها تسهم يف فهم موضوع  
الدراسة، ومن مث سيقوم الباحث بتتبع أهم ضوابط االجتهاد املقاصدي عند  
العلماء، وأثر ذلك على   األصوليني والفقهاء املتعلقة بنوازل األوبئة مع أقوال 

ا استخدم الباحث املنهج التحليلي يف الدراسة  الفروع الفقهية املبنية  عليه، كم
يف   واملصطلحات  التعريفات  بعض  بتحليل  قام  االستقرائي،حيث  املنهج  مع 

 البحث . 
 :  وقد سلك الباحث يف هذا البحث منهًجا أمجَل خالصته يف النقاط اآلتية

مجع الباحث املادة العلمية املتعلقة مبوضوع البحث، وهي مفهوم االجتهاد  :  أوالً 
واالجتهاد املقاصدي والقواعد املقاصدية املتعلقة بنوازل األوبئة من كتب  

قدميًا وحديثًا،   فيها مع مناقشة  والفقهاء  وبني آراء األصوليني  األصوليني 
  رتجيح الكل قول، مع  ، مث ذكر أدلة  هذا املوضوعهذه اآلراء األصولية حول  

 . إن أمكن ذلك

 

 . 199انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د نعمان جغيم، ص (1)
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 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

،  يف الفروع الفقهية املتعلقة بنوازل األوبئةهب العلماء  امذ ذكر الباحث  :  اثنًيا 
 والرتجيح. وأدلة كل مذهب، 

: وثق الباحث األقوال من مصادرها األصلية، مع نسبة املراجع يف اهلامش  اثلثًا 
 ن تكرار الطبعة. ألصحاهبا عند ورودها أول مرة، مث يذكر اسم املرجع دو 

 بعزو اآلايت إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية. ام الباحث : قرابًعا 
ذكر حكم األحاديث الت  بتخريج األحاديث النبوية، و   ام الباحث ق  :ا مسً ا خ

 من خالل ما ذكره أهل الشأن يف ذلك.  يف الصحيحني  تليس
من أشهر املعاجم    لكلمات الت حتتاج إىل بيانابتعريف    ام الباحثق  :سادًسا 

 وكذلك شرح املصطلحات الفقهية واألصولية من مصادرها املعتربة.   اللغوية، 
: وأما ابلنسبة للمنهج اخلاص املتبع يف دراسة القواعد املقاصدية املتعلقة  سابًعا 

 بنوازل األوبئة، فكانت كما يلي: 
أواًل القاعدة بوضع عنوان هلا.   الباحث  الباحث بذكر  مث اثنًيا يذكُر  يقوم 

ألفاظ القاعدة، مث اثلثًا يذكر الباحث معىن القاعدة اإلمجايل، مث يذكر الباحث  
يذكر الباحث بعد ذلك  مث    أقوال العلماء يف هذه القواعد، واختالفاهتم فيها.

األصويل. الرتجيح  ويذكر  مذهب،  ي  أدلة كل  ذلك  مث  بعد  الباحث  ذكر 
الفقهية للقاعدة على األمراض واألوبئة، وإن كانت املسألة حتتاج   التطبيقات 

 إىل ترجيح فقهي ذهب إىل ترجيح أحد األقوال يف املسألة.
أهم  اثمًنا  البحث، وكذلك  هلذا  النتائج  أهم  فيه  خامتًة ذكر  الباحث  : وضع 

 التوصيات واملقرتحات. 
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 خطة البحث:
 تقسيم البحث إىل: مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة. مت 

ــمـنت   كلمـة متهـيدـية عن موضــــــــــــــوع    :اآلتـية واـنباجلأمـا املقـدمـة فقـد تضــــــــــــ
- أمهية املوضــوع   -هلذا املوضــوعالباحث    أســباب اختيار - وأمهيته  لبحثا
  -أهداف الدراسة   -مشكلة الدراسة  -يف هذا املوضوع  سابقةلدراسات الا

 خطة البحث. - البحثاملنهج املتبع يف
وأما التمهيد، فيدور حول عنوان البحث: تعريف الضوابط واالجتهاد  

 املقاصدي، والنوازل، واألوبئة
 أواًل: تعريف الضوابط لغًة واصطالًحا. 

 أ( تعريف الضوابط لغًة.
 اصطالًحا، واملراد هبا يف هذا البحث. ب( تعريف الضوابط

 ج( الفرق بني القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية واملقاصدية.       
 اثنًيا: تعريف االجتهاد املقاصدي لغًة واصطالًحا 

 تعريف االجتهاد املقاصدي لغًة. (أ
 تعريف االجتهاد املقاصدي اصطالًخا. (ب

 : تعريف النوازل لغًة واصطالًحا: اثلثًا 
 تعريف النوازل لغًة.  (أ

 .تعريف النوازل اصطالًحا (ب
 : تعريف األوبئة لغًة واصطالًحا. رابًعا 
 تعريف األوبئة لغًة. (أ
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 تعريف األوبئة اصطالًحا.  (ب
 املبحث األول: ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة:

 مطالب: أربعة وفيه 
عند العلماء وخاصة    املطلب األول: أمهية حتديد ضوابط االجتهاد املقاصدي

 يف العصر احلديث. يف نوازل األوبئة 
 املطلب الثاين: ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة.

 نوازل األوبئة. دراسة : جماالت االجتهاد املقاصدي وعالقتها ب ثالثاملطلب ال
وعالقتها بنوازل   ،: أثر االجتهاد املقاصدي يف فقه الواقعلرابعاملطلب ا 

 . األوبئة
 األوبئة:  املبحث الثاين: عالقة االجتهاد املقاصدي بفقه نوازل 

 .األوبئة املطلب األول: أمهية االجتهاد املقاصدي يف فقه نوازل
 .األوبئة وازلن: حكم االجتهاد املقاصدي يف فقه ثايناملطلب ال
 . العامل أو اجملتهد مراعاهتا يف فقه نوازل األوبئة   ى الضوابط الت جيب عل :  لث املطلب الثا 

 .فقه نوازل األوبئة  يف االجتهاد املقاصدي  حتقيق  آلية املطلب الرابع:
اخل االجتهاد    :امساملطلب  حتقيق  عند  األوبئة  نوازل  فقه  وأوصاف  شروط 

 املقاصدي فيها 
 املتعلقة بنوازل األوبئة:  القواعد املقاصديةمن املبحث الثالث: 

 وفيه مثانية مطالب:  
إذا تعارض مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب    املطلب األول: قاعدة"

 وعالقتها بنوازل األوبئة.  أخفهما"،
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 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

الثاين: قاعدة:" " وعالقتها بنوازل  كلي  شرعي  مقصد   النفس   حفظ  املطلب 
 األوبئة. 

قاعدة:" الثالث:  أو املطلب  املفاسد  املصاحلدرء  جلب  من  وعالقتها  ىل   ،"
 بنوازل األوبئة.

"، وعالقتها بنوازل  الضرر األشد يُزال ابلضرر األخفاملطلب الرابع: قاعدة"
 األوبئة. 

  هو  ما   إليها   ينضم   الشريعة  مقاصد   من   مرتبة  كل  املطلب اخلامس: قاعدة"
 " وعالقتها بنوازل األوبئة. والتكملة كالتتمة

السادس:     سقط   ابلنقض  األصل  على  عاد  إذا  املكمل  قاعدة"املطلب 
 " وعالقتها بنوازل األوبئة.اعتباره

قاعدة" السابع:  لدفع ضرر عاماملطلب  الضرر اخلاص  "، وعالقتها  يتحمل 
 بنوازل األوبئة.
 "، وعالقتها بنوازل األوبئة. خيتار أهون الشرينقاعدة" :املطلب الثامن

وتشمل أهم النتائج والتوصيات الت توصل هلا البحث، مث فهارس    خامتةمث  
 املراجع واملصادر.   

أن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي،  املقل، وأسأل هللا  وأخريا، فهذا جهد  
وإن كانت األخرى    وكرمه وتوفيقه،إن كنت قد وفقت، فهذا من فضل هللا  ف

وما توفيقي إال ابهلل عليه  منه،  وأستغفُر هللا  فمن نفسي وضعفي وتقصريي،  
 توكلت، وإليه أنيب. 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 والنوازل، واألوبئة،  التمهيد: تعريف الضوابط واالجتهاد املقاصدي
 أواًل: تعريف الضوابط لغًة واصطالًحا. 

من َضَبَط مشتق  اسم فاعٍل    : الضوابط مفردها)ضابط(تعريف الضوابط لغةً  ( أ
أي حفظ الشيءابجلزم حفظًا بليًغا، وَضَبَط الشيَء:    َيْضِبط َضْبطاً فهو َضابط،

لُزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء، ورجل ضابط:    أحكمه وأتقنه، والَضْبط: 
أي أن    .(1)اشديد البطش والقوة واجلسم، واألضبط: الذي يعمل بيديه مجيعً 

اإلحكام واإلتقان، واحلرص، وإصالح اخللل، والدقة،    مادة َضَبَط تدور حول
 واحلزم واحلفظ، وكلها معاٍن متقاربة.

 : وابط اصطالًحا عريف الضت (ب
القواعد هو: )أمر ُكلِني  الضوابط مفردها ضابط، واملراد بـالضابط يف ابب 

به نظم صور متشاهبة( بباب واحد، ويُقصد  فإنه    (2) خيتص  املعىن  وعلى هذا 
ىن القاعدة؛ حيث إن الضابط خيتص بباب أو اببني على األكثر،  خيتلف عن مع

 .(3) بينما القاعدة ختتص أببواب كثرية

 

 (.11/339(، وهتذيب اللغة )3/387انظر مادة )ضبط( يف مقاييس اللغة ) (1)
(، وشرح خمتصر التحرير املشتهر بـ"شرح الكوكب املنري"  11/  1انظر: األشباه والنظائر للسبكي )   (2)

(1 /30 .) 
"  (، وشرح خمتصر التحرير املشتهر بـ"شرح الكوكب املنري11/  1انظر: األشباه والنظائر للسبكي )   (3)

 (. 137(، واألشباه والنظائر البن جنيم )ص: 30/ 1)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

وهبذا املعىن فإنه    (1) "األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته  "قيل الضابط هو:و 
 الف القاعدة فكالمها أمر كلي ينطبق على مجيع جزئياته.  خيال  

واملعىن األول للضابط الذي هو خمالف للقاعدة غري مراد هنا يف هذا البحث،  
وإمنا يراد هبا ما يكون مبعىن الشروط؛ حيث إن الضابط أو الشرط أمر كلي  

صلح  منطبق على مجيع جزئياته أو أغلبها الت تنظم ما حتته يف نظم واحد ي
 . لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء ، وهوللحكم عليها

جمموعة الشروط اخلاصة  فاملقصود هنا ابلضوابط يف االجتهاد املقاصدي هي"  
وافًقا لنصوص الكتاب  يف عملية االجتهاد املقاصدي حىت يكون صحيًحا وم 

عند القيام بعملية االجتهاد    لضابط هو املعيار الذي حنتكم إليهفا  (2) ."والسنة
 املقاصدي. 

  

 

ه، وشرحه جلالل الدين احمللي  771انظر: املصادر السابقة، ومجع اجلوامع لتاج الدين السبكي ت    (1)
 (.2/10هـ )771القاهرة، واألشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ت:-( ط. احلليب20-21/  1)

(، وشرح خمتصر  11/  1شرط يف: األشباه والنظائر للسبكي ) انظر يف العالقة بني الضابط وال  (2)
 (. 137(، واألشباه والنظائر البن جنيم )ص: 360/ 1التحرير املشتهر بـ"شرح الكوكب املنري" )
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 : (1) الفرق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية واملقاصديةج( 
واملقاصدية؛   الفقهية  والقواعد  األصولية  القواعد  بني  الفرق  هنا  الباحث  ذكر 

املتعلقة بنوازل األوبئة كجانب    لكونه ذكر يف املبحث الثالث القواعد املقاصدية 
 تطبيقي لالجتهاد املقاصدي، ومن أهم هذه الفروق ما يلي:

األصولية  -1 األدلة    القواعد  إثبات  عن  فيه  يبحث  الذي  العلم  عن  عبارة 
من   الشرعية  األحكام  استنباط  إىل كيفية  اجملتهد  يدل  والذي  لألحكام، 

والقياس وغريها. والسنَّة واإلمجاع  للوجوب.  الكتاب  األمر  والنهي    مثل: 
القاعدة األصولية ينظر إليها من  فا أدلة األحكام،  ، وموضوعها دائمً للتحرمي

الفقهية ينظر    واعدالقأما  ا دلياًل إمجالياً يستنبط منه حكم كلي، و حيث كوهن
املكلفني  أفعال  من  لفعل  جزئياً  من حيث كوهنا حكماً  فإليها  القواعد  ، 

املقاصدية  الفقهية أكثرية، جزئيتها بعض مسائل  أو  أو  : هي قضية كلية 
وموضوعها   املكلفغالًباالفقه،  فعل  هو  حيث  :  يف  ؛  يلزم  القواعد  ال 

ملقاصدية ذلك، فمثال من القواعد املقاصدية: عربية الكتاب والسنة، وأمية  ا
 . فعل املكلفب ةمتعلق هي غري الشريعة، و 

القواعد األصولية إذا اتفق على مضموهنا ال يستثىن منها شيء فهي   -2 إن 
فهي مع    ية هقواعد الفقالأما  ،  قواعد كلية مطردة كقواعد العربية بال خالف

االتفاق على مضمون كثري منها يستثىن من كل منها مسائل ختالف حكم  
 

،  71 –  67دمشق، ص: -انظر:"القواعد الفقهية " علي أمحد الندوي، مؤسسة دار القلم  (1)
حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث   والوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية، د.

م،   1996 -هـ   1416لبنان الطبعة: الرابعة،  -الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 
 . 21ص
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

القاعدة بسبب من األسباب كاالستثناء ابلنص أو اإلمجاع أو الضرورة أو  
ولذلك يطلق عليها كثريون أبهنا قواعد    ،غري ذلك من أسباب االستثناء

أكثرية ال كلية مطرد بني كوهنأغلبية  مما جيعلها حمل خالف  أو  ،  ا كلينة، 
 أغلبية أكثرية.  

،  الفقهية  القواعد الفقهية متأخرة يف وجودها الذهين والواقعي عن الفروع -3
فالفرض يقتضي وجودها قبل الفروع؛    أو القواعد األصولية  أما أصول الفقه

  .ألهنا القيود الت أخذ الفقيه نفسه هبا عند االستنباط
مة حكمة الشريعة ومقصدها،  ال ترجع إىل خد  القواعد األصوليةن معظم  إ -4

؛ فإهنا متهد الطريق للوصول إىل  أو املقاصدية  على عكس القواعد الفقهية 
 . أسرار األحكام وحكمها، وختدم املقاصد الشرعية العامة واخلاصة

التكاليف  -5 على  تركز  املقاصدية    حفظ   إىل   ترجع  الت   الشرعية   القاعدة 
  الشارع أرادها الت واحلكمة  الغاية بيان اخللق، كما أنه تظهر يف مقاصدها

  شرعي   حلكم  بيانبتقوم    الفقهية  القاعدة   بينما  احلكم؛  تشريع  من  احلكيم
 األحكام الفقهية.  من الكثري  عنه يتفرع كلي

 اثنًيا: تعريف االجتهاد املقاصدي لغة واصطالًحا: 
: يتكون مصطلح االجتهاد املقاصدي من  تعريف االجتهاد املقاصدي لغةً  (أ

يف   ومعىن  اللغة،  يف  معىن  منهما  ولكل  و)املقاصدي(،  كلمتني)االجتهاد( 
 االصطالح: 

اللغةأواًل   - يف  )االجتهاد  مادة:  من  مبعىن  جهد:  والتَجاُهد  واالجتهاد   )
واحد، وهو بذُل الوسِع واجملهود. واجلْهُد بفتح اجليم وضمِنها: الطاقة، وقُرَِئ  
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

واجلَْهُد بفتح اجليم: املَشقَّة،  ،  (1) ﴾ ﴿ال َيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهمْ ا قوله تعاىل: هب
يُقال َجهَد دابَـَّته وأجَهَدها إذا محل عليها يف السَّرْي فوق طاقِتها. وَجَهَد  
الرُجل يف كذا أي جدَّ فيه واَبلغ. وُجِهَد الرجل بضمِن اجليم وجرِن اهلاء على  

فاع يَُسمَّ  مل  جماهدة  ما  هللا  سبيل  يف  وجاَهَد  املشقة،  من  جَمُهود   فهو  له 
 فاالجتهاد لغة يدور حول بذل الوسع والطاقة. .(2) اوجهادً 

تعريف - لغةً   اثنًيا  مادة)قصد(،)املقاصدي(  من  والدال  ا  :  والصاد  لقاف 
أصول ثالثة، يدل أحدها على إتيان شيء وأمه، واآلخر على اكتناز يف  

: مجع مقِصد وهو اسم  واملقاصد  فاألصل: قصدته قصدا ومقصدا.،  الشيء
فهو قاصد، وذاك مقصود، والقصد له معان    ا املكان من قصد يقصد قصدً 

 عند اللغويني منها: 
﴿ أوالً  - تعاىل:  هللا  قال  الطريق.  استقامة  مبعىن  القصد  َقْصُد  :  اَّللَِّ  َوَعَلى 

ريق املستقيم، والدعاء إليه أي على هللا عز وجل الط   (،9)النحل:  ﴾السَِّبيلِ 
 ابحلجج والرباهني الواضحة. 

 . ا: القصد مبعىن العدلاثنيً  -
عتدال والتوسط: وهو ما بني اإلسراف والتقتري، والقصد يف  اثلثًا: اال -

قصد يف األمر: مل يتجاوز يف    :ويقال  يقرت،ال  و ال يسرف    أن  املعيشة:
 .احلد ورضي ابلتوسط

 القصد مبعىن االعتماد واألمر. اثلثًا:  -
 

 ( من سورة التوبة. 79آية ) (1)
 (. 3/135( ولسان العرب )2/460، والصحاح )63انظر مادة)جهد( يف خمتار الصحاح، ص  (2)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

الشيء.  رابًعا: - إتيان  مبعىن  له  :"تقول  القصد  وقصدت  قصدته 
قصدت قصده: أي  و   ،وقصد إليه: أمه أي طلب بعينهوقصدت إليه  

اإلسالمية إىل حتقيقها  . وهو الغاية الت ترمي الشريعة  (1) "حنوت حنوه  
 من جلب املصاحل ودفع املفاسد.

 تعريف االجتهاد املقاصدي اصطالًخا:  (ب
املسلمني كل   السلف من علماء  التعريف من كلمتني وقد عرنف  يتكون 

عن إال  مًعا  الكلمتني  من  مركبنا  املصطلح  يوجد  ومل  حده،  على    د كلمة 
 يف االصطالح: العلماء املعاصرين، ومن مث يظهر هنا ثالث تعريفات

أمَّا تعريُف االجتهاد عند علماء    :أواًل: تعريف االجتهاد مبفرده اصطالًحا  -
معرِنف له  :  االعتبار األولبني اعتبارين:  األصول: فقد اختلفت عباراهتم  

وهو    ابعتبار معناه الوصفي:وهو ما يعرف    إبدراِك قواعده والتصديق هبا،
، وهو ما  إذا وجد عليها املرء مُسِنَي جمتهًداتعريفه ابعتباره وصًفا أو حااًل  

لتعريف االجتهاد، بل واقتصروا عليه، وأعرض أكثرهم    ني األصولي  عليه أكثر
وهو تعريفه  ،  ابعتبار معناه االمسي  وهو تعريفه  ابالعتبار الثاينعن تعريفه  

بذاته، ابعتباره َمَلكة أو وصًفا منضبطًا يقوم فيمن يؤدي عملية االجتهاد  
 . رِنف له مبَلَكِة االستحضاِر احلاصلِة من مزاولتهُمع

 

(، ومعجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس بن زكرايء  3/353( يف لسان العرب )انظر مادة )قصد  (1)
هـ( احملقق: عبد السالم حممد هارون الناشر: دار الفكر  395القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  

النشر:   )1979  - هـ  1399عام  الكتب  5/95م.  دار  آابدي.  الفريوز  احمليط.  والقاموس   ،)
 م. 1979العلمية. بريوت. 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

وسيقتصر الباحث على تعريف االجتهاد ابالعتبار األول؛ ملا عليه مجهور  
وقد استفتح علَماُء األصول تعريفاهِتم أبلفاِظ )بذل الطاقة( وبذل  األصوليني،  

جُهود، وبذل الوسع، واستفراِغ الوسع واستفراغ الوسع أو اجملهود،  
َ
ال اإلمام  قامل

جَتِهِد وْسَعُه يف طلِب الِعْلِم أبْحكاِم الشَّرِيَعِة«الغزايل: "االجتهاد 
ُ
 (1) هو بذُل امل

الجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع يف طلب الظن  "ااآلمدي:وقال اإلمام  
املزيد   عن  العجز  النفس  من  حيس  وجه  على  الشرعية  األحكام  من  بشيء 

 .(2) "عليه
جتهاد هو استفراغ الوسع وبذل اجملهود يف طلب  الصنعاين:" االوقال األمري  

قطعين  نقليا  أو  عقليا كان  الشرعي  ظنين احلكم  أو  من  ا كان  على وجه حيس  ا 
 .(3)عليه" النفس العجز عن املزيد

أن االجتهاد هو:   الباحث  املعترب إلدراك حكم  ويرى  "استفراغ الوسع 
 .(4)"شرعي فرعي ابالستنباط

 

هـ( حتقيق: حممد عبد  505انظر: املستصفى، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:    (1)
 .342م، ص1993  -هـ  1413السالم عبد الشايف الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل،  

لشيخ  . علق عليه: ا1. ط.4/197انظر: اإلحكام يف أصول األحكام. علي بن حممد اآلمدي.  (2)
 م. 2003هـ/1424عبد الرزاق عفيفي. دار العصيمي. الرايض. 

انظر: إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد، حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين    (3)
 . 8الصنعاين ، ص

: كاجلنس يف التعريف، فيشمل استفراغ الفقيه أو غري الفقيه وسعه،  استفراغ الوسعشرح التعريف:    (4)
يشمل كل اجتهاد    املعترب:وهو خمرج لالجتهاد الناقص الذي مل يستفرغ فيه صاحبه متام وسعه.  

استوىف شرطه، كاجتهاد من اتصف بصفة االجتهاد يف غالب أحكام الشرع، أو اتصف بصفة  
الشرع، وهو خمرج لالجتهاد غري املعترب، كاجتهاد العامي    االجتهاد يف أحكام معينة من أحكام 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

  يتحقق هذا النظر واالستنباط من املالحظ يف التعريفات السابقة أنه ال  و 
،  ، إال ابستفراغ اجلهد والوسع، إىل أن يشعر اجملتهد من نفسه ابلعجزواالجتهاد

 .(1) وهو ما عرب عنه اإلمام الغزايل، واإلمام ابن قدامة ابالجتهاد التام
أبدلِتها  ؛  ة يف املسائل االجتهاديَّةعلى بَياِن األْحَكاِم الشرعيَّ   يقومالجتهاُد  فا

 التفصيلية. 
اصطالًحا: - مبفردها  املقاصد  تعريف  تشريع    اثنًيا:  من  املراد  )هي 

 .(2)األحكام(
ملقاصد الشريعة اإلسالمية الشيخ    اومن العلماء املتأخرين الذين ذكروا تعريفً 

عاشور   ابن  الطاهر  هي    -رمحه هللا– حممد  العامة  التشريع  مقاصد   " فقال: 

 

والصفات،  إلدراكواملقلد.   الذوات،  إلدراك  شامل  وهو  والظين،  القطعي  اإلدراك  يشمل   :
 واألفعال، واألحكام. 

: خمرج لألحكام العقلية، واحلسية،  شرعي: خمرج إلدراك غريه، كالذوات، والصفات، واألفعال. حكم
 خمرج ألحكام العقائد، وأصول الفقه، وغريها. : فرعيوالعرفية.  

: خمرج ألخذ األحكام من النصوص مباشرة، أو حبفظ املسائل أو استعالمها من املعىن، أو  الستنباطاب
استنباط   أو  األحكام،  من  القياسية  الفروع  شامل الستنباط  وهو  الكتب،  من  عنها  ابلكشف 

انظر عليها.  الدالة  األدلة  من  الشرعية  ص  األحكام  املستصفى  لآلمدي  342:  واإلحكام   ،
(، وشرح خمتصر الروضة لسليمان بن عبد  8/865(، والتحبري شرح التحرير للمرداوي )4/197)

 (. 3/576القوي بن الكرمي الطويف ) 
 (. 3/576(، وشرح خمتصر الروضة )2/333، وروضة الناظر )342انظر: املستصفى، ص (1)
الشريعة اإلسالمية    (2) الطاهر بن عاشور  انظر: مقاصد  الطاهر بن حممد بن حممد  املؤلف: حممد 

الناشر: وزارة األوقاف والشؤون  1393التونسي )املتوىف:   هـ( احملقق: حممد احلبيب ابن اخلوجة 
 (. 2/33م، ) 2004 -هـ   1425اإلسالمية، قطر عام النشر: 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها؛ حبيث ال  
 .(1) ختتص مالحظُتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة"

هي الغاايت واألهداف والنتائج    املقاصد أبهنا:"  رين ملعاصاأغلب  وعرَّف  
واملعاين الت أتت هبا الشريعة، وأثبتتها يف األحكام، وسعت إىل حتقيقها وإجيادها  

 .(2)"والوصول إليها يف كل زمان ومكان
أبهنا: "املعاين واحِلَكم وحنوها  ذكرها  املقاصد    ومن مث فإن أغلب من عرَّف 

من أجل حتقيق    ،عموماً وخصوصاً اإلسالمي  تشريع  الت راعاها الشارع يف ال
مل تكن متساوية  ن  وكلها معان متقاربة إ  ".، يف العاجل واآلجلمصاحل العباد

املعاين واألسرار واحلكم من وراء التشريع؛ ألجل حتقيق املصاحل لعموم   حول 
 املكلفني.

 معني: اثلثًا: تعريف " االجتهاد املقاصدي" ابعتبارها لقًبا على علم  -
املقاصد يفهم منهإ االرتباط الوثيق بني االجتهاد    ن إضافة االجتهاد إىل 

مراعاة على  قائم  االجتهاد  وأن  اإلسالمية    واملقاصد،  الشريعة  مقاصد  معاين 
وأسسها ومضامينها مبا يف ذلك كلياهتا وجزئياهتا، من حيث االطالع والفهم  

 ملستجدة.لكل القضااي والنوازل ا   االستيعابواالستنباط و 
در  الشاطيب حصر  اإلمام  إن  فهم  "بل  هو  جامع:  أمر  يف  االجتهاد  جة 

فألول    ؛مقاصد الشريعة على كماهلا، وإىل حد التمكن من االستنباط يف ضوئها
 

 (. 3/165انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ) (1)
صول الفقه اإلسالمي، د. حممد مصطفي الزحيلي، دار اخلري للطباعة والنشر  انظر: الوجيز يف أ   (2)

الثانية،    - والتوزيع، دمشق   الطبعة:  النوازل  102/ 1م، )  2006  -هـ    1427سوراي  (، وفقه 
 (.  2/771لألقليات املسلمة، د. حممد يسري إبراهيم، )
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

جند أن أول شرط لبلوغ درجة االجتهاد هو "فهم    -يف حدود ما يعلم -مرة  
ال خيرج أيضا    - خريواأل-وجند أن الشرط الثاين    ا"،مقاصد الشريعة على كماهل

أي يف  فيها".  فهمه  على  بناء  االستنباط  من  "التمكن  وهو:  املقاصد،  عن 
  .(1) "املقاصد

عرنف   أبنه  ين املعاصر   كثرأ وقد  املقاصدي  مبقاصد :"االجتهاد  العمل 
 . (2) "إليها واالعتداد هبا يف عملية االجتهاد الفقهي فاتلتالشريعة واال

مؤّسس على استحضار املقاصد واعتبارها يف كل ما يقدره أو  "هو:  أو
العلمية  اجملاالت  يف كل  بل  وحدها،  الشريعة  جمال  يف  ليس  يفسره، 

 . (3) "والعملية
هو:" إعمال اجملتهد أو العامل    االجتهاد املقاصدي  ولذا يرى الباحث أن

جهده يف طلب األحكام الشرعية واملستجدات والنوازل الفقهية وفق أسرار  
 وغايت الشريعة اإلسالمية". 

ل اجلهد يف تبيني  ذ وبالسليم،  إعمال العقل    قائم علىاالجتهاد املقاصدي  ف
النصوص واألحكام الشارع يف كل  الفقهية  مقاصد  النوازل  ومنها    ،الشرعية، 

، وحتقيًقا ملصاحل  رعاية ملقاصد الشريعة؛  والكشف عن غاية الشارع من تشريعاته
 اخللق.

  وهذا يتطلب من اجملتهد أو العامل أال يقف على حدود النص الشرعي فقط 
بل يتطلب فهم املراد من وراء النصوص، ومعرفة اتمة مبقاصد الشريعة؛ حىت يتم  

 

 (. 1/268) (، وفقه النوازل لألقليات املسلمة،45/ 2انظر: املوافقات ) (1)
 . 25انظر: االجتهاد املقاصدي: مفهومه جماالته ضوابطه، د. عبد السالم آيت سعيد ص (2)
 (ز. 1/9انظر: املصدر السابق، وطرق الكشف عن مصادر الشارع، د. نعمام جغيم ، ) (3)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

املتالحقة   واملستجدات  املتغريات  ظل  يف  الشريعة  النصوص  على  تنزيلها 
واملتسارعة يف الوقت احلاضر؛ مما جيعل الشريعة اإلسالمية مستوعبة لكل النوازل  

من إجياد    هلهيستلزمه من أدوات تؤ   بفقه الواقع، وما  همع إملام  ،والوقائع اجلديدة
 احللول والفتاوى الفقهية املنضبطة بضوابط الشرع احلكيم.

 لغًة واصطالًحا:  : تعريف النوازلرابًعا 
النوازل مجع "انزلة"، والنازلة اسم فاعل من "نزل ينزل"،    :لغةً وازل  معىن الن (أ

وتطلق على املصيبة الشديدة من    إذا حلَّ، ومن ذلك القنوت يف النوازل. 
الدهر  البصائر:"  .(1) مصائب  عيون  غمز  يف  احلموي  أن    قال  شك  ال 

الطاعون من أشد النوازل، قال يف املصباح: النازلة املصيبة الشديدة تنزل  
الشديدة )انتهى(  .ابلناس )انتهى( النازلة  القاموس:  ويف الصحاح:    .ويف 

 .(2) "نزل ابلناسالنازلة الشديدة من شدائد الدهر ت
املسألة الواقعة    "على عند العلماء  النازلة   تطلق صطالًحا: ا وازل معىن الن (ت

، قال ابن عبد الرب: "ابب اجتهاد الرأي  "اجلديدة اليت تتطلَّب اجتهاًدا
وقال النووي:    .(3) على األصول عند عدم النصوص يف حني نزول النازلة"

 .(4) النوازل، وردنها إىل األصول""وفيه اجتهاُد األئمة يف 

 

(، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس  829-5/828انظر مادة نزل يف معجم الصحاح للجوهري )  (1)
(5/417 .) 

 (. 4/133انظر: غمز عيون البصائر لشهاب الدين احلموي ) (2)
 (.2/844انظر: جامع بيان العلم وفضله، )  (3)
 (. 1/213انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ) (4)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

  - صلى هللا عليه وسلم    -وقال ابن القيم: "وقد كان أصحاب رسول هللا  
النوازل يف  النظري  و   جيتهدون  ويعتربون  بعض،  على  األحكام  بعض  يقيسون 

املشيقح:" احلادثة اجلديدة الت    بن علي   وعرنفها الدكتور خالد    .(1) "  ابلنظري.
 .(2) شرعي"حتتاج إىل حكم  

بقوله: "ما استدعى حكًما شرعينا من  أ. د. حممد حسني اجليزاين    وقد عرَّفها
 . (3) الوقائع املستجدَّة"، أو يقال:" هي الوقائع املستجدة امللحَّة"

 وخيلص الباحث مما سبق من أقوال العلماء، أن النازلة تشرتك يف:
الشارع أو اجتهاد من قبل  أهنا الوقائع اجلديدة الت مل يسبق فيها نصن من   -1

 العلماء السابقني.
الشرعية -2 له ابلشرع  أهنا ختتص ابألحكام  ، فاحلوادث اجلديدة مما ال صلة 

 من النوازل الفقهية.   ليست كاملسائل العلمية الت تتصل ابلطب أو اهلندسة  
الرأئ، واتفق على حكمها   -3 فيه  استقر  فما  أهنا حتتاج إىل حكم شرعي، 

 ال يسمى انزلة. يف املسائل الفقهية السابقة  الجتهاد  ا  مسواء من النص أ
يف كل عصر  الوقائع الفقهية املستجدة    ولذا يرى الباحث أن النازلة هي:"

 ".اليت حتتاج إىل حكم شرعي
  

 

 (. 2/354انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
 . 5انظر: فقه النوازل يف العبادات، أ.د. خالد بن علي املشيقح، ص  (2)
/  1م، )  2005 - هـ  1426، 1فقه النوازل، د. حممد بن حسني اجليزاين، دار ابن اجلوزي، ط   (3)

24.) 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 : تعريف األوبئة لغًة واصطالًحا. خامًسا 
الطَّاُعوُن أو    والوابء هو  الوأب، ميد ويقصر:  (وأب : من)تعريف األوبئة لغةً  ( أ

رض  . وقد وبئت األةُكلُّ َمَرٍض عامن ، ومجع املقصور أوابء ومجع املمدود أوبئ
توأب وأب فهى موبوءة، إذا كثر مرضها، وأوأبت: لغة يف ومأت وأومأت،  وابء  

 .(1) وأْوأَبَْت: إذا كثُر مرُضها  ،إذا أشرت إليه
اصطالًحا:   (ب األوبئة  والو تعريف  وابء،  مفردها   انتشار  هو:"  ابءاألوبئة 

  املنطقة   يف   املعتادة   معدالته  فوق  ما  جغرافية   رقعة  يف  ملرض   وسريع   مفاجئ
هو كل مرض    "يل: وق  :الطاعون   :"هووقال بعض العلماء الوابء    املعنية"

النفيسو  ".عام ابن  اهلواء ألسباب  قال  يعرض جلوهر  فساد  الوابء:   :
قاله احملققون  " الكثريةمساوية أو أرضية، كاملاء اآلسن واجليف     :والذي 

نه مرض الكثريين من الناس يف جهة من األرض دون سائر اجلهات  إ
الكثرة وغريها ويكون مرضهم نوعً ويكون خمالفً  للمعتاد من أمراض يف  ا  ا 

وكل طاعون  :  قالوا.  فإن أمراضهم فيها خمتلفة  ، ا خبالف سائر األوقاتواحدً 
 .( 2)وابء وليس كل وابء طاعوانً 

 

(1)  ( الصحاح  معجم  يف  )2/91انظرمادة)وأب(  احمليط  والقاموس  الصحاح  1/69(،  وخمتار   .)
 . 332ص

(، ومنحة الباري بشرح  4/136ن البصائر يف شرح األشباه والنظائر، للحموي)انظر: غمز عيو   (2)
األنصاري،   زكراي  بن  بن أمحد  بن حممد  للشيخ زكراي  الباري«  املسمى »حتفة  البخاري  صحيح 

الناشر: مكتبة الرشد    926املصري الشافعي )املتوىف:   العازمي،  هـ(، حتقيق: سليمان بن دريع 
الرايض  والتوزيع،  األوىل،    -   للنشر  الطبعة:  السعودية  العربية  م    2005  -هـ    1426اململكة 

 (. 478/ 1(، ومادة )وأب( يف اتج العروس للزبيدي )9/32،)



 

 

455 
 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 املبحث األول: ضوابط االجتهاد املقاصدي وأمهيته يف ظل نوازل األوبئة: 
يف هذا املبحث يهتم الباحث بذكر ضوابط االجتهاد املقاصدي، وأمهية حتديده  

 على عموم املكلنفني، كما سيتضح ذلك يف املطالب التالية:
نوازل   ظل  يف  املقاصدي  االجتهاد  ضوابط  حتديد  أمهية  األول:  املطلب 

 يف العصر احلديث:  األوبئة
أمهية كربى ال سيما    له   ال شك أن لتحديد ضوابط االجتهاد املقاصدية 

عند تعلقها مبا ميس حياة املسلمني مثل نوازل األوبئة، ومن أمهية حتديد ضوابط  
 وبئة ما يلي:االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األ

واعتبارها وتقديرها عند دراسة    - وهي املقاصد- إن العلم ابملصاحل واملفاسد   -1
أمر مهم عند أهل العلم،    ، واالجتهاد يف ضوئهااألحكام والفتاوى الشرعية

  الشرعية   والعمل أبحكامهما  النبوية،   بل إنه ال ميكن فهم الكتاب والسنة 
املقاصد النو إال بفهم  الفقهية يف كل عصر ومنها  ، وإنزال ذلك على  ازل 

املقاصد أثناء اجتهاده ال سيما    اعتبارعلى اجملتهد أو العامل  و   نوازل األوبئة.
  قال اإلمام   .يف عملية االجتهاد واالستنباط  ااستحضارهله  ينبغي  النوازل، و 

السبكي رمحه هللا تعاىل: "واعلم أن كمال رتبة االجتهاد تتوقف على ثالثة  
الشريعة ما    أشياء... ، املمارسة والتتبع ملقاصد  له من  أن يكون  الثالث 

ل اإِلَمام الشاطيب َرمَحه  قا.  و (1) يكسبه قوة يفهم هبا مراد الشرع من ذلك"
َا ُقصد هبَا أُُمور  تعاىل  هللا : "اأْلَْحَكام الشَّْرِعيَّة لَيست َمْقُصوَدة ألنفسها، َوِإمنَّ

 

 (.1/8انظر: اإلهباج شرح املنهاج )  (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 .(1) "مَصاحل الَِّت ُشرعت أَلجلَهاأُْخَرى ِهَي َمَعانِيَها َوِهي الْ 
فقد اهتم  حتديد آلية االجتهاد الصحيح وفق مقاصد الشريعة وعدم متيعها   -2

العلماء "ابلعمل على وضع "ضوابط االجتهاد املقاصدي" حىت ال يبقى  
هذا املنحى االجتهادي منفذ متييع لالجتهاد، وللفكر اإلسالمي عموًما،  

د الفعل السهل، وهو: إغالق ابب االجتهاد،  وحىت ال يكون هذا سبًبا لر 
الظواهر   بقلعة  التحصن  حنو  ابالجتهاد  اهلروب  األقل  على  أو 

 .(2) واالحتياطات"
  تتجلى أمهية حتديد ضوابط االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة يف  -3

  مستجداته ونوازله امللحة و إبراز عالقته بفقه الواقع من جهة، وقضااي العصر  
فإن االجتهاد يف فقه النوازل    أخرى.رضها حاجة الناس من جهة  الت تف 

يف ظل نوازل  ن احلاجة إىل االجتهاد  إ  يربز أمهية دراسة فقه الواقع؛ حبث 
الشدة،    األوبئة  للنوازل هي:  الالزمة  الصفات  أن  أشد وآكد، وال سيما 

 وهو ما يتقاطع مع فقه الواقع وقضااي العصر.  قوع،واإلحلاح، واجلدنة، والو 
– تصورات عملية متكنننا من توظيف عملية االجتهاد املقاصدي    ضع"و  -4

يف النصوص التشريعية القانونية مبنهج ينسجم    -كثمرة لعلم وفن املقاصد
االكتفاء   بدل  حبفظها  جاءت  الت  واملصاحل  وِحكمها  الشريعة  روح  مع 

وص لقوانني الوحي اإلهلي أو التصادم معها،  ابالدعاء مبخالفة هذه النص
يف الوقت الذي ميلك فيه علماؤان آليات لالجتهاد متكننهم من تطويع هذه  

 

 (. 385/ 2انظر: املوافقات ) (1)
 انظر: املصدر السابق  (2)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

الشريعة اإلسالمية العصر مبقاصد  عدم    شريطة  .(1)" القوانني وربط قضااي 
وأتويله الدين  املقاصد فإ  ،حتريف  مع    وتوظيفها   ن  ستتعارض  إذا كانت 

   فال يعمل هبا وليست مقاصد أصاًل.  ،نصوص الكتاب والسنة
املقاصدي-االجتهاد  أنن   -5 االجتهاد  األمهينة  - وخاصة  غاية  يف  وسيلة  

الشنرعية األدلنة  من  الشنرعية  األحكام  مقاصد    الستنباط  مراعاة  ظل  يف 
ظا"الشريعة بني  املوازنة  على  يقوم  األصيل  املقاصدي  النص  فالنظر  هر 

بني مبناه ومعناه، وفق ميزان الشرع، ومعيار االجتهاد الصحيح  و ومقصوده،  
وهذا النظر املقاصدي هو يف حقيقته يتمثل يف مبدأ الوسطية    ،وضوابطه

اإلسالمية الت تقررت أبدلة كثرية على أهنا خصيصة قطعية ومسة مؤكدة من  
بع يف ضوء نصوص الكتاب  والنظر املقاصدي ين  .(2) "  مسات شريعة هللا الغراء

 والسنة النبوية الصحيحة، وليس مبصادم هلا، أو مبنأى عنها.
من خالل االجتهاد املقاصدي يتمكن اجملتهد أو من يف منزلته من العلماء   -6

ستجدنة يف احلياة الينومية لإ
ُ
لمكلفني، مع االهتمام  جياُد احللول للمسائل امل

،  ستجدات الت هي حمل االجتهادابجلانب املقاصدي يف تلك النوازل أو امل
متس    أبحكاٍم خاصنٍة حبياهتم  عموم املكلنفني تعريف  مما يرتتب على ذلك  

 

منشور  -وعالقتـــــه بفقــــه الواقــع وقضااي العصــــــر  انظر: مقال االجتهاد املقاصدي: مفهومــه، آلياتــه    (1)
الدكتور  -ضمن سلسلة قضااي مقاصدية العدد األول تصدر عن مجعية البحث يف الفكر املقاصدي

 عبد الكرمي البناين على الشبكة العنكبوتية. 
إىل هللا د. عبد هللا  (، واألمة الوسط واملنهاج النبوي يف الدعوة  5/42انظر: املوافقات للشاطيب )  (2)

العربية    - وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    ابن عبد احملسن الرتكي، اململكة 
 . 32ه، ص1418السعودية الطبعة: األوىل، 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

أمورهم مما يسعهم ويسع غريهم، وينبع ذلك من اجتهاد صحيح قائم على  
االجتهاد هو الوسيلة الوحيدة للمسلمني إلجياد    إن"مراعاة مقاصد الشريعة.

واملستجدات   الواقعة،  والنوازل  الطارئة،  للمشكالت  واحللول  األحكام 
املتالحقة، بغية معرفة حكم هللا تعاىل فيها، وتسهيل حياة املسلمني، وتيسري  
ظروفهم وأحواهلم وشؤوهنم، وبيان مصاحلهم يف ضوء الشريعة الغراء، جبلب  

املنافع هلم، ودفع املضار واملفاسد، واهلالك والضرر عنهم، ومحايتهم  املصاحل و 
من السيطرة التشريعية األجنبية، أو االستعمار التشريعي، واسترياد األحكام  

 .(1)"من األعداء، وإبعاد اجلمود الفكري والعقلي والشرعي عن حياته
ويرشد -7 املصلحة  يراعي  العظيم  الدين  هذا  أن  السنلوك  إ  ملكلنفني ا   بيان  ىل 

؛ ملا فيه مصلحتهم يف  ، وذلك يف أمور دينهم ودنياهمالقومي والعمل السنليم
واآلخرة،   الكتاب  الدنيا  على  قائم  مقاصدي  اجتهاد  يف  ذلك  ويتجلى 

وإذا أتملت شرائع    يقول ابن القيم رمحه هللا:"  وصحيح السنة النبوية املطهرة.
ن حتصيل املصاحل اخلالصة  دينه الت وضعها بني عباده وجدهتا ال خترج ع

و  اإلمكان  الراجحة حبسب  و إأو  وأجلها  أمهها  قدم  تزامحت  فات  إن  ن 
أدانمها وتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحة حبسب اإلمكان وأن تزامحت  

ا ابحتمال أدانمها وعلى هذا وضع أحكم احلاكمني  عطل أعظمها فسادً 
علمه   بكمال  له  شاهدة  عليه  دالة  دينه  بعباده  شرائع  ولطفه  وحكمته 

 .(2) "وإحسانه إليهم

 

 . 301انظر: الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي، د. حممد مصطفى الزحيلي، ص (1)
 (. 2/22انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ) (2)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

، واألماكن؛  مواكبُة التنغريات الت تطرأ على حياة األفراد يف خمتلف األزمان -8
ومتجددة   مرنة  أهنا  ومطردة؛ كما  منضبطة  اإلسالمية  الشريعة  إن  حيث 

 ومستوعبة لكل حادثة. 
ضرورة  أمهية  تبني  الت  النقاط  أهم  هي  االجتهاد    هذه  ضوابط  حتديد 

املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة، والت جيب على اجملتهد والعامل النظر إليها بعني  
 االعتبار عند إجياد األحكام الفقهية يف كل انزالة وال سيما نوازل األوبئة. 

 
*** 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 : (1) املطلب الثاين: ضوابط االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة
ذكر الباحث فيما سبق أمهية االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة، وهنا  

 يقف على ضوابط االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة كما يلي: 
املقاصدي   -1 االجتهاد  منأن  والسنة  ينبع  الكتاب  الصحيحة   نصوص 

القرآن والسنة النبوية  نصوص  إن  ؛ حيث  متعارًضا معها   ليس و   واإلمجاع 
بيننواإلمجاع   العبادات  كثريً   تقد  يف  ومقاصدها،  األحكام  علل  من  ا 

واملعامالت وسائر أبواب التشريع اإلسالمي قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا  
تعليل  "تعاىل:   من  مملوآن  وسلم  عليه  وسنة رسول هللا صلى هللا  والقرآن 

األحكام ابحلكم واملصاحل، ولو كان هذا يف القرآن والسنة حنو مائة موضع  
ومن    .  (2)ة"أو مائتني لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوع

يف    اكون انبعً يمث فإن االجنهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة ال بد أن  
وليست متعارضة   واإلمجاع،  الصحيحة  ظل نصوص الكتاب والسنة النبوية

 معها.
املقاصدي -2 االجتهاد  ضوابط  أهم  املقاصد    ضرورة  من  بني  التوازن 

اجلزئية الشرعية  والنصوص  الكلية  و الشرعية  الكامل  ،  اخلضوع  عدم 
الشرعية،   النصوص  حساب  على  مقصد  وراء كل  اجلري  أو  للمتغريات 

ظل  "جيب  فـ يف  للواقع  الشريعة  إخضاع  حياول  أال  دائما  اجملتهد  على 
املتغريات، فالشريعة هي األصل، وجيب أال حناول تغيريها ألي سبب كان،  

 

 . 25انظر: االجتهاد  املقاصدي : مفهومه جماالته ضوابطه ، د.عبدالسالم آيت سعيد ص (1)
 (. 2/22انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ) (2)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

ا بني النظر إىل املقاصد  فالشريعة رحبة وواسعة ومرنة، وال بد أن نوازن دائمً 
صرنة والتجديد،  الكلية والنصوص اجلزئية، فال جنري وراء أدعياء احلداثة والع 

النصوص اجلزئية، ويتمسكون ابملقاصد الكلية فقط، فالنصوص    اممن يرتكو 
 (1) اجلزئية نصوص صرحية الثبوت والداللة فكيف هنملها؟

 ولذا يقول اإلمام الشاطيب يف املوازنة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية:" 

يعين الضرورايت واحلاجيات    -من الواجب اعتبار تلك اجلزئيات هبذه الكليات
عند إجراء األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس،    -والتحسينيات

إذ حمال أن تكون اجلزئيات مستغنية عن كلياهتا، فمن أخذ بنص مثال يف جزئي  
ا عن كلية فهو  ا عن كلية فقد أخطأ، وكما أن من أخذ اجلزئي معرضً معرضً 
 .(2) ة، فهو خمطئ"ا عن جزئيلي معرضً كذلك من أخذ ابلك   ،خمطئ

يف   -3 الشريعة  مقاصد  الفتاوى    عند   املقاصدي  االجتهادمراعاة  إَياد 
احللول الفقهية    وضمان استمرار  ،، ومنها نوازل األوبئةالفقهية لكل النوازل

فاعتبار املقاصد من أولوايت اجملتهد يف نوازل األوبئة،    ،يف األمة  لكل انزلة 
التعلق عدم  يتطلب  واحلكم    وهذا  املقاصد  إلغاء  حد  إىل  اجلزئي  ابلنص 

النص ذلك  تعرتض  الت  للتشريع  قالكلية  هللا  اإلمام  ال  ،  رمحه  الشاطيب 
من الكتاب    .فالنص  (3) "يكون إما ابلنص وإما ابالجتهاد:" احلكم  تعاىل

وهو كذلك  أحكام اثبتة،    ذا،  اإلسالميهو أصل التشريع    والسنة النبوية
 

ـه وعالقتـــــه بفقــــه الواقــع وقضااي العصــــــر، الدكتور  انظر: مقال االجتهاد املقاصدي: مفهومــه، آلياتـ  (1)
 عبد الكرمي البناين على الشبكة العنكبوتية. 

 (. 174/ 3انظر: املوافقات ) (2)
 (.1/109انظر: املوافقات للشاطيب ) (3)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

الفقهية  للمتغريات    ومتسع مبرونته  متضمن  والنوازل  بواسطة  واملستجدات 
االجتهاد هي استيعاب    اجملتهد من خالل   ووظيفة،  العلل واحلكم واملصاحل

هلا أبصو  إحلاقا  أحكامها،  عن  ابلكشف  املتغريات،  العلل  تلك  ذات  هلا 
حة الغالبة  املصل  القطعية أو الظنية القائمة على   القياسية، أو ذات الكليات

  لعموم املكلفني.
وعرف    من ضوابط االجتهاد املقاصدي أن يكون مراعًيا لفقه الواقع -4

عن تطلعات الناس    ، وال يكون مبنأئالناس غري املعارض للكتاب والسنة
إضافة  –جملتهد املقاصدي أن يعتين  "يلزم اوأمانيهم وفق ضوابط الشرع، ولذا

الشرعي النص  فهم  على  تعني  الت  األدوات  الناس    - إىل  أحوال  مبعرفة 
علوم   من  ذلك  وحنو  وما خيطنطون  له،  يعدنون  وما  واألعداء،  واملسلمني 

ا بواقع  ا، مرتبطً ملقاصدي سليمً كثرية، يلزمه االعتناء هبا حىت يكون التنزيل ا 
ا عن التسيب أو اإلفراط والتفريط الذين ال حتدمها حدود، ألن  الناس بعيدً 

فهم الواقع هو فهم يف احلقيقة للمصاحل، فاملصاحل إمنا حيدندها فقه الواقع،  
فال ميكن احلديث عن املصاحل يف غياب دراسة للواقع، فهو نتيجة الدراسة  

 .( 1) "هلذا الواقع -وتشمل االعتناء جبميع العلوم –املستفيضة 
  

 

الدكتور  -ضااي العصــــــر  انظر: مقال االجتهاد املقاصدي: مفهومــه، آلياتــه وعالقتـــــه بفقــــه الواقــع وق  (1)
 عبد الكرمي البناين على الشبكة العنكبوتية. 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

املقاصدي  -5 االجتهاد  ضوابط  األوبئة   من  نوازل  يف  ضرورة    يف  النظر 
االستنتاج من خالل  ،  قبل إصدار احلكم أو الفتوى  املآالت والعواقب 

، وعدم  بني اآلراء الفقهيةواالستدالل واالستقراء والتحليل والنقد واملوازنة  
بغري  ألي  القبول معترب  اجتهاد  واملفت حني  "ممدليل  اجملتهد  على  ا جيب 

جيتهد ويفت أن يقدر مآالت األفعال وعواقب األمور وما يؤول إليه األمر  
إعطاء احلكم الشرعي، بل مهمته   ال يعترب مهمته تنحصر يف  يف النهاية، وأن

 .  (1)"أن حيكم يف الفعل وهو انظر إىل آاثره ومآالته
حتقيق   -6 من  التأكد  األوبئة  نوازل  يف  املقاصدي  االجتهاد  ضوابط  من 

يف حتقيق مناطها، وابلتايل   ، فالبد من النظر اجليداملناط يف هذه النازلة
إدارجها وأدلته  يف  أصوهلا  يضمن    ا،ضمن  املناط  حتقيق  أن  ومعلوم 

 .، ومنها نوازل األوبئةاالستخدام اجليد لتسليط األدلة على وقائعها ونوازهلا
دم تفويتها ملصلحة  من ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة ع -7

منها    ، أو تقدمي مفسدة أكرب على مفسدة أقلأهم منها أو مساوية هلا 
حديد املصاحل  ما حيتاج إليه اجملتهد أو العامل لت  كثري  وهذا  ،  ة هلا أو مساوي

اجلمع   ذلك  مع  وتعذر  وتباينت  تعارضت  إذا  بينها  والرتجيح  الشرعية، 
يف عميلة االجتهاد القائم على مراعاة    إال أن أيخذ   مهوالتوفيق، فليس أما

  مه يس أماول،  أبهم املصلحتني إذا كانت األدىن مفوتة للت هي أهماملقاصد  
  اإلفتاء إال ارتكاب أخف الضررين لدرء أعظم املفسدتني. وليس له سوى  

 ...إخل.وتفويت املندوب ألداء الواجب ، بعاد احملظورإل  إال كروهابمل
 

 . 237انظر: رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة )صلى هللا عليه وسلم( ص (1)



 

 

464 
 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

لرخصة  يف الشريعة اإلسالمية جند أحكام ا  مراعاة هذا الضابطومن مظاهر 
،  ورفع احلرج والتيسري  بشروطها،  لضرورةاألخذ اب، و الواجبة واملندوبة واملباحة

على تقرير مبدأ الرتجيح بني املصاحل عند تعارضها وتعذر  ؤكد  وغري ذلك مما ي
 .اجلمع بينها

هذه هي أهم ضوابط االجتهاد املقاصدي الت ينبغي على املتصدر لنوازل  
ر  األوبئة سواء من املؤسسات الدينية املعتربة، أو من العلماء مراعاهتا أثناء النظ

فيها، وأخذها بعني االعتبار حىت خيرج احلكم الشرعي للنازلة وفق أسس علمية  
 مع أصول التشريع اإلسالمي. ومتزنة ومتوافقة  ،صحيحة

 
*** 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

ال املقاصدي ثالثاملطلب  االجتهاد  جماالت  و :  وازل  ندراسة  ب  عالقتها ، 
 :وبئةاأل

جماالت"االجتهاد املقاصدي، وحنا آخرون إىل التعبري  عرب كثري من املعاصرين بـ"
بـ"مسالك" االجتهاد املقاصدي، ويرى الباحث أنه ال مشاحة يف االصطالح،  
اللفظني، وأهم جماالت   فهو خالف لفظى، ال يرتتب عليه كبري خالف بني 

 تتمثل فيما يلي: (1) االجتهاد املقاصدي
مبقاصدها: -1 واألحكام  ع  النصوص  ما  هو  خالفًا  وهذا  اجلمهور،  ليه 

مبعىن أن اجلمهور يرون النظر إىل ما وراء النصوص الشرعية من    .(2) للظاهرية 
أسرار ومقاصد وغاايت، وإن تفاوت علماء املذاهب األربعة وغريهم يف  
ذلك حبسب األسس والقواعد الت اعتمد عليها إمام املذهب أو اجملتهد  

ما يظهر ذلك جلينا يف استنباطاهتم  املستقل من تقدمي دليل أو أتخري آخر، ك
 واختالفاهتم يف الفروع الفقهية.

عند  ) الوقوف  دون  مبقاصدها  تؤخذ  أن  ينبغي  واألحكام  النصوص  وكون 
ظواهرها وألفاظها وصيغها، يستند إىل ما تقرر يف مسألة التعليل، من كون  

ألجلها وضعت  ومقاصد  مبصاحل  معللة،  وأحكامها  الشريعة    ؛ نصوص 
عدم إمهال تلك املقاصد وال الغفلة عنها عند تقرير األحكام، وعند  فينبغي  

 

 . 2انظر: طرق الكشف عن مصادر الشارع، ص (1)
  616يل األبياري )املتوىف  انظر: التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه لعلي بن إمساع  (2)

(،  168/  3الكويت، )  –هـ(، حتقيق: د. علي بن عبد الرمحن بسام اجلزائري، الناشر: دار الضياء  
 (.2-2/1واملوافقات لإلمام الشاطيب )
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 .(1) (النظر يف النصوص
العلل واملعاين    االجتهاد يف  الجم  فإن  درء املفاسد وجلب املصاحل مطلًقا. -2

فيما فيه نص،    يف املصاحل واملفاسد، هو املتعلق ابالستنباط وإنشاء األحكام
، ألن إنشاء األحكام  "ال اجتهاد مع وجود النص"  :وفيما ال نص فيه؛ ألنه

النص ينعدم  حيث  اجملتهد  إىل  أسند  املنصوص  إمنا  غري  يلحق  أبن   ،
العلة." اشرتاكهما يف  على  بناء  دإابملنصوص؛  واملفاسد  ن  اْلمَصاحل  راسة 

حَماِسن   إِلْظَهار  ُملحنة  ُمهمن وضرورة  أمر   للنَّاس  وبياهنا  واعتبارها  ومعرفتها 
الشَّرِيَعة وأسرارها ولتجديد اْلِفْقه وتقوية دوره ونشاطه وحيويته وصفائه ومنعاً  

ودرء املفاسد وجلب املصاحل يكون وفق    .(2)"من مجوده ومخوده يف احْلََياة
ط وشروط أمهها أن تكون يف ضوء الكتاب والسنة، وأن تكون من  ضواب

عامل جمتهد توفرت فيه شروط االجتهاد، حىت ال يكون ذلك على حساب  
 الدين، أو حسب األهواء والبدع.

اجلمع بني الكليات العامة واألدلة اخلاصة. فإن من أكثر جماالت إعمال   -3
املقاصدي  املعاصرون-االجتهاد  يرى  الكليات    هو   -(3) كما  بني  التوافق 

واملقاصد العامة وبني األدلة اجلزئية اخلاصة من آية قرآنية أو حديث نبوي  
شريف قد يتعارض يف ظاهره مع هذا املقصد أو هذا الكلي، وعلى اجملتهد  
أن ينطلق من النص التشريعي أواًل؛ ليوفق بينه وبني املقاصد وأسرار الشريعة،  

 

 . 2(، وطرق الكشف عن مصادر الشارع، ص2/ 2انظر: املوافقات ) (1)
 . 197ة )صلى هللا عليه وسلم(، ص انظر: رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمح (2)
 انظر املصدر السابق.   (3)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

ال بد للمجتهد، وهو ينظر يف هذه اجلزئيات، ـ" وأنه ال مثة تعارض بينهما، ف
من استحضار كليات الشريعة ومقاصدها العامة، وقواعدها اجلامعة. ال بد  
من مراعاة هذه وتلك يف آن واحد، وال بد أن يكون احلكم مبنيا على هذه  
وتلك معا: األدلة الكلية، واألدلة اجلزئية. فهذا ضرب من ضروب االجتهاد  

 .(1)"ك من مسالكهاملقاصدي ومسل
املقاصدي؛ ألن   -4 األفعال: هذا من أهم جماالت االجتهاد  اعتبار مآالت 

اجملتهد عندما جيتهد يف ضوء احلرص على مقاصد الشريعة، ال بد أن ينظر  
املصلحة   حتقيق  من  يصبو  حىت  املتوقعة؛  ونتيجتها  األفعال  مآالت  إىل 

اجملتهد واملفت حني جيتهد  ا جيب على  واحلكمة املرجوة من التشريع، فإنه "مم
األمر يف   إليه  يؤول  وما  األمور  األفعال وعواقب  يقدر مآالت  أن  ويفت 

ال يعترب مهمته تنحصر يف إعطاء احلكم الشرعي، بل مهمته   النهاية، وأن 
. وقد حرص النيب الكرمي  (2)"أن حيكم يف الفعل وهو انظر إىل آاثره ومآالته

ن أحكام التشريع اإلسالمي على النظر إىل  صلى هللا عليه وسلم يف كثري م
األفعال؛ ك املنافقني مآالت  قتل  عن  وسلم  عليه  مع    (3) امتناعه صلى هللا 

 

 . 342انظر املصدر السابق ص  (1)
 . 237انظر: رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة )صلى هللا عليه وسلم( ص (2)
املدينة    (3) إىل  رجعنا  لئن  }يقولون  قوله:  القرآن ابب  تفسري  البخاري يف صحيحه،كتاب  أخرجه 

ليخرجن األعز منها األذل، وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون{ )املنافقون:  
( ومسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب نصر األخ ظاملا أو  4907(، حديث)8

( من  2584/63مظلوما،حديث  رجل  عندما ضرب  املصطلق  بين  غزوة  يف  وقع  واحلديث   ،)
 من األنصار، :" فقال عبد هللا بن أيب: أوقد فعلوا، وهللا لئن رجعنا إىل املدينة  املهاجرين رجالً 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

قدرته على ذلك خشية أن يظن الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا من الدخول  
عن إعادة بناء البيت احلرام  صلى هللا عليه وسلم  يف اإلسالم، وكامتناعه  

إبراهي بلبلة بني   ؛(1) م عليه السالمعلى قواعد  حديثي العهد    حىت ال يثري 
 .(2) ابإلسالم

املقاصدي -5 االجتهاد  جماالت  أهم  بتحقيق    من  األحكام  تنزيل  جمال  هو 
ا  مناطاهتا اخلاصنة والعامة، وهو عام يف كل حكم شرعي سواء أكان مستفادً 

 .(3) "ابلنص أم ابالجتهاد
إهنا   -6 الفقهية؛ حيث  النوازل  دراسة  املقاصدي  االجتهاد  أهم جماالت  من 

حكم جديد حيتاج إىل حكم شرعي، بل هذا هو أخصب جماالت االجتهاد  
املقاصدي؛ حلاجة الناس إىل حكم شرعي يف أمر جديد مل يعهدوه سابًقا، 

 

ليخرجن األعز منها األذل، فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: دعين اي رسول هللا أضرب عنق  
 ".دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابههذا املنافق، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »

( عن  1333/401خرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب نقض الكعبة وبنائها، حديث )أ  (1)
عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " اي عائشة، لوال أن قومك  
حديثو عهد بشرك، هلدمت الكعبة، فألزقتها ابألرض، وجعلت هلا اببني: اباب شرقيا، واباب غربيا،  

 ا ستة أذرع من احلجر، فإن قريشا اقتصرهتا حيث بنت الكعبة". وزدت فيه
هـ(  790انظر: املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف:    (2)

الطبعة األوىل   الطبعة:  ابن عفان  الناشر: دار  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  احملقق: 
، ورعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة )صلى هللا عليه  (3/76م ، )1997هـ/  1417

 . 237وسلم( ص
انظر: املصطلح األصويل عند الشاطيب. د. فريد األنصاري. معهد الدراسات املصطلحية واملعهد    (3)

 . 299م. ص2004هـ/1424. 1العلمي للفكر اإلسالمي. ط.



 

 

469 
 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

للمجتهد أن يراعي حتقيق مقاصد الشريعة من التيسري ورفع املشقة    د والب
احلرج والعنت عن املكلنفني مما حيقق هلم التوازن بني أمور دينهم ودنياهم،  و 

نوازل األوبئة؛ حيث تدخل العنت واملشقة    ومن أهم تلك النوازل الفقهية
السريع   التدخل  اجملتهد  أو  العامل  من  يتطلب  مما  املكلفني،  على  والضيق 

من االجتهاد  بتحقيق مقاصد الشريعة، واالجتهاد يف ضوئها، وهو املراد  
  الكفاايت  فروض  من يف فقه النوازل    املقاصدي  فإن االجتهاد   ،املقاصدي

احلاجة إىل االجتهاد فيها أشد وآكد، وال سيما    ألن ،    برتكها   األمة   أتمث  الت
وهو    وقوع،الشدة، واإلحلاح، والاجلدة و أن الصفات الالزمة للنوازل هي:  

 ما يتوفر يف نوازل األوبئة. 
اجملتهد  على  يتحتم  الت  لالجتهاد املقاصدي  األسس  و اجملاالت    هي أهم   هذه

قضااي العصر، ألن يف تنزيلها تنزيل  فقه الواقع و ا بمرتبطً   هباالفقيه أن يشتغل  أو  
الشريعة فقهية لروح  حادثة  أو  انزلة  لكل  استيعاهبا  وبيان  أغوارها،  وسرب   ،  

 . جديدة
 

*** 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 : العالقة بني االجتهاد املقاصدي وفقه الواقع: رابعاملطلب ال
من حيث التدبنر والنظر    يرتبط االجتهاد املقاصدي بفقه الواقع ارتباطًا وثيًقا،

 . الناس وطرق معايشهم وقائعو قائق  حوإعمال العقل يف  
القيم رمحه هللا ابن  ال:"  -يقول  املفت وال  يتمكن  من    اجملتهدعامل وال  وال 

الواقع والفقه فيه،  الفهم: أحدمها: فقه  الفتوى واحلكم ابحلق إال بنوعني من 
ًما،  واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به عل

وهو فهم حكم هللا الذي حكم به، يف    ، والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع
   .(1) "ذا الواقع، مث يطبق أحدمها على اآلخركتابه، أو على لسان رسوله يف ه

فيه يعيشون  الذي  الناس وواقعهم  مبنأى عن حياة  بعامل من كان  ، فليس 
صلى    فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع، والتفقه فيه، إىل معرفة حكم هللا ورسوله 

واإلمجاع،  قه ابلكتاب والسنَّة  ، فالعامل الرابين يبين فتواه على فهللا عليه وسلم
الن  علىو  ليب  ، وإال كانت فتواه ال توزماهنم، ومكاهنم  ،اس، وحاهلمفقه بواقع 

النبوية والسنة  الكتاب  نصوص  وفق  الناس  تطبيقها؛    ، حاجات  ميكن  ال  أو 
 . عامللبعدها عن الواقع الذي جيهله ذلك ال

)ال بد للحاكم من فقه يف أحكام احلوادث الكلية، وفقه يف نفس الواقع  و
ال الناس، مييز به بني الصادق والكاذب واحملق واملبطل، مث يطابق بني هذا وأحو 

للواقع خمالفا  الواجب  وال جيعل  الواجب،  من  الواقع حكمه  فيعطي  ،  وهذا، 
أهله،   وأحوال  الزمان  معرفة  من  له  بد  ال  ابلعرف  يفت  الذي  املفت  وكذلك 

 .ً (2) ري خمالف(ومعرفة أن هذا العرف عام أو خاص، وأنه خمالف للنص أو غ
 

 (. 165و 1/25م اجلوزية)انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قي  (1)
 (. 286انظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية، د.حممد صدقي آل بورنو،)ص (2)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

الباحث أن يرى  الواقع هو:"    ولذا  الواقع  افقه  املبين على دراسة  لفقه 
، دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب املوضوع،  ذي يعيش فيه املسلمونال

املعلومات وأدق ، مع عدم  ها من مصادرها الصحيحةمعتمدة على أصح 
والسنة   الكتاب  نصوص  من  الدين  هذا  ثوابت  فهما  إغفال  الصحيحة، 

 ". األصل لكل فقه وكل حكم 
والعامة« اخلاصة  واجلماعية،  الفردية  الوقائع  جمموع  إال  ليس   ، (1) والواقع 

 ، بكل جتلياهتا ومظاهرها.صور حياهتمفالواقع ما يشمل حياة الناس يف مجيع  
سليًما وصافًيا من اخلطأ والنقص؛ فإنه ال    فحىت يكون االجتهاد املقاصدي

الفقهية  النازلة  أو  الفتوى  خترج  وعندها  الناس؛  بواقع  ارتباطه  من  ويف    -بد 
خروجها الصحيح على أرض الواقع جمسدة تطلعات    - مقدمتها نوازل األوبئة

تناسب   حلوالً  هلم  جيد  الذي  العظيم  الدين  هلذا  وحبهم  وشغفهم  الناس، 
 ، جتد آذااًن صاغية وملبية لطاعة خالقها سبحانه وتعاىل.مصاحلهم ومعايشهم

الناس، ومعرفة مشكالهتم  " فالنزول إىل امليدان وإبصار الواقع الذي عليه 
ومعاانهتم واستطاعاهتم وما يعرض هلم، وما هي النصوص الت تتنزل عليهم يف  

منا هو  واقعهم، يف مرحلة معينة، وما يؤجل من التكاليف لتوفري االستطاعة، إ 
 .(2) "فقه الواقع، وفهم الواقع، إىل جانب فقه النص

من اإلنصاف النظر  فبعا لذلك،  ت  فقه الواقع مبين على دراسة الواقع املعيش"
يف القضااي املماثلة من زاوية فقه الواقع، وما يضيفه لألمنة من مصاحل أو جيره  

جتسند صالحية    من مفاسد، حىت ميكننا تدبري التنزيل املقاصدي برؤية شرعية
 

 2/66انظر: االجتهاد املقاصدي حجيته .. ضوابطه .. جماالته. ج (1)
 . 75ومابعدها. العدد   9انظر: فقه الواقع: أصوله وضوابطه، أمحد بوعود، ص  (2)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

إن    يرث هللا األرض ومن عليها.  هذه الشريعة وخلود الرسالة احملمدية إىل أن 
ا، وال سبيل إىل اخلروج منها إال   وتناقضات كبرية جدن واقعنا املعاصر يعرف علاًل 

مبدخل فهم فقه الواقع، وفقه املرحلة، وفقه معاجلة القضااي املماثلة وفق رؤية  
 .( 1)"مصلحية تنبين على أساس االجتهاد املقاصدي الرصني 

  فهم الواقع هو فهم يف احلقيقة للمصاحلإن بناء االجتهاد املقاصدي على  
يف ضوء فهم نصوص    صاحل إمنا حيدندها فقه الواقع ، فامل الشريعة الدينية والدنيوية

صحيًحا فهًما  الصحيحة  والسنة  املصاحل الكتاب  عن  احلديث  ميكن  فال   ،  
اإلسالمية  الشريعة  وأسرار  للواقع   واحلكم  دراسة  غياب  فيه    يف  يعيش  الذي 

، دون املساس بثوابت  هذا الواقع  وتلمس احتياجاهتم وتطلعاهتم يف،  املسلمون
 . ا الدين العظيمومقدرات هذ

وال يعين الباحث االهتمام بفقه الواقع من خالل االجتهاد املقاصدي يف  
فقه نوازل األوبئة االنغماس الشديد هلذا الواقع على حساب التفقه يف الدين  
وفق أسس االستنباط الصحيح على هدي الكتاب والسنة، بل املراد الوسطية  

ا حيقق خروج الفتوى يف النازلة خروًجا  ال إفراط وال تفريط، فنأخذ من الواقع م
 صحيًحا.

 
*** 

 
  

 

املقاصدي: مفهومــه، آلياتــه وعالقتـــــه بفقــــه الواقــع وقضااي العصــــــر، الدكتور  انظر: مقال االجتهاد    (1)
 عبد الكرمي البناين على الشبكة العنكبوتية. 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 األوبئة : عالقة االجتهاد املقاصدي بفقه نوازل ينثا املبحث ال
 األوبئة:  أمهية االجتهاد املقاصدي يف فقه نوازل املطلب األول:

املتعلنقة ابألفراد أو   النوازل  تعيني حكٍم شرعٍي على انزلة من  أن  الشكن 
هو   االجتهاداجلماعات  من  حمصورةاملقاصدي  املقصود  الننصوص  فإن   ،،  

 . املقاصدي والوقائع ليست كذلك، ولذلك كان ال بدن من فتح ابب االجتهاد
ة والعملية،  علمين ال  ات واالستكشافاتتطونر كثريًا من الاملعاصر    عاملناشهد  

من    مةات املسلمة وغري املسليف اجملتمع  ةهائلة و كبري   تحتونال  وأدنت إىل إحداث
،  أن حيدث نوازل جديدة غري مألوفة تستدعي االجتهاد فيها  ذلك كله  شأن

األوبئة  نوازل  النوازل  هذه  أولوايت  ل  ومن  قائمة  فاحلاجة  تلك  ،  مثل  دراسة 
يقول اإلمام الشاطيب": إن الوقائع يف الوجود ال تنحصر ، فال يصح    النوازل،

احتيج   ولذلك   ، املنحصرة  األدلة  من  دخوهلا حتت  االجتهاد  فتح ابب  إىل 
القياس وغريه ، فال بدن من حدوث وقائع ال تكون منصوصاً على حكمها، وال  
يوجد لألنولني فيها اجتهاد ؛ وعند ذلك فإمنا أن يرتك الناس فيها مع أهوائهم  
، وذلك كلنه   للهوى  اتنباع  أيضاً  ، وهو  اجتهاد شرعي  بغري  فيها  ينظر  أو   ،

 .(1) "فساد
  

 

 . 35(، وإرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد لألمري الصنعاين ص38/ 5انظر: املوافقات ) (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 يف اآليت:  األوبئة  نوازلفقه يف املقاصدي ية االجتهاد وتربز أمه
 : كلها  احلياة  شؤونيف  اإلسالمية حتكيم الشريعة -1

االجتهاد  آاثر  أبرز  من  لك   مع   املقاصدي   إنن  الشريعة  نصوص    لمشول 
بتطبيق قواعد شريعتها على ما  كتسبات الدينية احلفاظ على امل ،جوانب احلياة

نوازل،   من  هلا  ابلقوانني  حيدث  العمل  يريد  من  على  الطريق  قطع  وابلتنايل 
  ، للمستجدات والنوازل الفقهية  وهذا ما يؤكد عليه بعض املعاصرين  .الوضعية

بقوله: "كانت املسائل اجلديدة الت مل تبحث وليست هلا أحكاماً معلومة يف  
د والبحث  الشريعة من أهم ما يتذرنع به دعاة القوانني، فإذا قام العلماء ابالجتها 

النوازل والوقائع مل يكن هناك مسونغ لألخذ ابلقوانني   يف أحكام اجلديد من 
  وعبادة،   عقيدة  كلها،  احلياة  شئون  اإلسالمية  الشريعة  تناولت  وقد  .(1) املستوردة"
  أصول   الشرعية  النصوص  وحددت  وحكًما،  وسياسة،  واقتصاًدا،  واجتماًعا
هبذه    واملعامالت،  الشخصية،  األحوال   يف   األحكام  وشريعة  والعقوابت، 

 السمات قادرة على استيعاب كل النوازل مبا فيها نوازل األوبئة. 
اال  فقهً   جتهادإن  ينتج  حبيث  املقاصدي  احلياة كلها،  شؤون  يشمل  ا 
ال    كإطار مرجعي وضابط منهجي الكتاب والسنة  الوحي    نصوص   يستوعب

اجملتهد أو  العامل  عنه  ويحييد  وفهم    سليمال  العقل   عمل،  الوحي  لفهم  كوسيلة 
قادر على إصالح أحوال األمة وفق أولوايت معتربة    ، كما أنهاجملتمع والواقع

 .اشرعً 
  

 

 117منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، د. مسفر بن علي القحطاين، ص  (1)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

   :املصاحل جلبمقدم على  املفاسد درء -2
يف فقه النوازل أن درء املفاسد    من أبرز جوانب أمهية االجتهاد املقاصدي

املصاحل، جلب  على    ودرء   املنافع،  جللب  جاءت  الشريعة  أن  فـ"أصل  مقدم 
  الشرع  ألن  غالًبا؛  املفسدة  دفع  قدم   ومفسدة  مصلحة  تعارضت   فإذا   املفاسد،
، وهذا  (1) "ابملأمورات   اعتنائه  من  أشد   ابملنهيات   ويعتين   الفساد،  بدفع   حريص 

مالحظته يف فقه نوازل األوبئة بتعارض املفاسد مع املصاحل، وعندها  ما ميكن  
، يقول الشيخ عز الدين بن عبدالسالم  يقدم دفع املفسدة على جلب املصلحة

أدانمها،    موضًحا ذلك:" بقاء  ابلتزام  املرضني  أعظم  يدفعون  األطباء  وكذلك 
ويتوقفون عند    وجيلبون أعلى السالمتني والصحتني وال يبالون بفوات أدانمها،

احلرية يف التساوي والتفاوت؛ فإن الطب كالشرع وضع جللب مصاحل السالمة  
أمكن درؤه من ذلك،   ما  املعاطب واألسقام، ولدرء  والعافية، ولدرء مفاسد 
وجللب ما أمكن جلبه من ذلك. فإن تعذر درء اجلميع أو جلب اجلميع فإن  

عند عرفانه والتوقف عند    تساوت الرتب ختري، وإن تفاوتت استعمل الرتجيح
اجلهل به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما  

. ففي فقه النوازل وخاصة نوازل األوبئة  (2)"موضوع جللب مصاحل ودرء مفاسدهم
السالمتني،   أعلى  جتلب  وكذلك  أدانمها،  بقاء  ابلتزام  املرضني  أعظم  يدفع 

 درء أعلى املفاسد، وجلب أعلى املصاحل.   ، والطب كالشرع يفوأكثرمها فائدة
  

 

 (. 1/238القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د. حممد مصطفى الزحيلي، ) (1)
 (,1/6كام يف مصاحل األانم،) قواعد األح (2)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 املشقة جتلب التيسري:  -3
يف فقه نوازل األوبئة، إبن كل انزلة وخاصة    تظهر أمهية االجتهاد املقاصدي

وأدت إىل إدخال احلرج  -19-مثل وابء كوروان كوفيد -إذا كانت متعلقة بوابء 
واملشقة والعنت على املكلفني؛ فإن ذلك سبيل إىل مراعاة التيسري عند إصدار  

" اإلسالمية كلها؛  الشريعة  أحكام  يف  هبا  املتعلقة  مدفوع  الفتوى  احلرج  ألن 
ا  ا، فإذا صادمت نصن ، ولكن جلبها التيسري مشروط بعدم مصادمتها نصن ابلنص

فال تيسري مع ضياع احلقوق الدينية والشرعية، من إقامة الصلوات    ،روعي دوهنا
املراد  و وأداء الزكاة، وصوم رمضان،...إخل، وال تيسري مع ضياع احلدود الشرعية،  

ها التكليفات الشرعية. أما املشقة  ابملشقة اجلالبة للتيسري: املشقة الت تنفك عن
الت ال تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة اجلهاد وأمل احلدود ورجم الزانة  

 .(1) "وقتل البغاة واملفسدين واجلناة، فال أثر هلا يف جلب تيسري وال ختفيف
  يُرِيدُ   َواَل   اْلُيْسرَ   ِبُكمُ   اَّللَُّ   يُرِيدُ ﴿  :ومن األدلة الدالة على هذا األصل قوله تعاىل

وسلم:"    (185البقرة:)﴾  اْلُعْسرَ   ِبُكمُ  عليه  هللا  صلى  ابحلنفية  وقوله  بعثت 
 .(2)"السمحة

 رفع احلرج عن األمة:  -4
من أولوايت اجملتهد أو العامل يف اجتهاده بناء على املقصد أو املصلحة يف  

يراعي رفع احلرج عن عموم   أن  نوازل األوبئة  يقصد ابحلرج:  املكلَّفني، و ظل 

 

 . 17.القاعدة السادسة عشرة، املادة 157انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا، ص (1)
(، رقم  8/216(، والطرباىن )22345، رقم )266/(5حديث صحيح: أخرجه أمحد يف مسنده )  (2)

 (. 2924ث )( من حديث أيب أمامة الباهلي، سلسلة األحاديث الصحيحة، حدي7868))
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

يكون  و   "كلن ما أدنى إىل مشقنة زائدة يف البدن أو الننفس أو املال حااًل أو مآاًل"
 .(1) رفع احلرج: "إزالة ما يؤدني إىل هذه املشاق""

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف  ﴿الت دلنت على هذا األصل قوله تعاىل:  نصوصومن ال
يِن ِمْن َحَرج   قاعدة عامنة من أصول  و   ورفع احلرج أصل كلين (،  78)احلج:  ﴾الدِّ
 وال سيما نوازل األوبئة. يف انزلة،   اجتهدمن كل عليها   عتمدي أحكام الشريعة 

 :لكل زمان ومكانواستيعاهبا صالحية الشريعة اإلسالمية  -5
  ويف   العلوم   خمتلف  يف  والنوازل  الوقائع  وكثرة  العلوم،  وتنوع  العصر،  اتساع  مع
، وقدرهتا على إجياد الفتاوى  احلياة يظهر جلينا صالحية الشريعة اإلسالمية  شؤون

كل  واستيعاهبا لكل حادثة يف  لكل الوقائع اجلديدة، مما يدل على صالحيتها  
ف ومكان،  هذا  زمان  وأنن  والبقاء.  الثبات  هو  وأحكامه  أوامر هللا  يف  األصل 

جديدة يف حياة الناس تقتضي  هية  ونوازل فقالتطونر املستمر يقتضي ظهور وقائع  
حكماً شرعياً هلا، ما دام من املقطوع به أن الشريعة حميطة أبفعال املكلفني،  

، قال  قائم على املصلحة وهو االجتهاد املقاصدي  جتهادوال يكون ذلك إال اب
اإلمام الشافعي: "فليست تنزل أبحد من أهل دين هللا انزلة إال ويف كتاب هللا  

أبنه وعاء    املقاصدي  وميكن وصف االجتهاد،  (2)الدنليل على سبيل اهلدى فيها"
 .الكرمي الشرع ضوء  يف الصحيح وبه منينز حكمها  ،النوازل

  

 

 .355انظر: الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية، د. عابد السفياين، ص (1)
 . 20الرسالة، لإلمام الشافعي ص (2)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

   :وأصوله جتديد الفقه اإلسالمي -6
 وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم بعد    -  نهمهللا ع  يرض  –كان الصحابة  

لدراسة أي مانعي    حادثة   جيتمعون  قتال  نزلت هبم، كما حدث يف  أو انزلة 
موقعة   يف  القرآن  حفظة  من  استشهاد كثري  بعد  القرآن  مجع  وحادثة  الزكاة، 

أو سنة    ،جيدوا هلا يف كتاب هللا  فإذا مل ،  اليمامة يف قتل مسيلمة الكذاب وغريها
اجتهدوا   شيئاً،  بن  رسوله  عمر  عن  ذلك  واشتهر  هلا،  حكم  عن  ابلبحث 

وعث مجيًعااخلطاب  عنهم  وعلي رضي هللا  فكانوا مان  للفقه    ،  بذلك جمددين 
فسهنلاإلسالمي بعدهموا  ،  جاء  ملن  االجتهاد  التابعني   طريق  هللا  -من  رضي 

مث ظهر األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي  ألن يقتفوا أثرهم،    - عنهم
العلماء،    -مجيًعاهللا    محهمر   - وأمحد من  ،وغريهم  القواعد  ووضعوا    فقعندوا 

مث جاءوا تالميذهم من بعدهم  ،    وربطوها بفروعها الفقهية املرتبطة هبااألسس ،  
القينمةصننفوا  ، و اإلسالمي  الفقه  او فدنون الت تشهد   املؤلنفات    - وال زالت- ، 

اإلسالمي الفقه  ثروة  عظم  الفقه  على  ويتجدند  النوازل  اإلسالمي  ،  بتجدند 
 واحلوادث .
  لثروة  األكرب  الرافد   هو  النوازل   فقه  إن   سليمان األشقر:"الدكتور حممد  يقول  

 ( 1)منجًما" نزل القرآن أن ذلك ويوضح .  اإلسالمي الفقه
على    " والفقيه  اجملتهد  يلجئ  قد  النوازل  أحكام  االجتهاد يف حبث  فإنن 

التأليف والتصنيف يف قضااي ومسائل مل تكن مدوننة من قبل يف كتب الفقه  

 

جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، املؤلف: تصدر عن منظمة املؤمتر   (1)
 (. 11/633االسالمي جبدة، )
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

، واملسائل الطنبية املعاصرة  وقضااي التأمني   ،كمسائل املعامالت املصرفية  ،األوىل
الفقه اإلسالمي، ويزيدها منوناً وجتدنداً  وغريها، وال شكن أنن هذا األمر يثري حركة  
   .(1) حنو معاجلة أوسع حلاجات النناس واجملتمع"

اال فإن  للفقه اإلسالمي فحسب بل  ولذا  ليس جتديًدا  املقاصدي  جتهاد 
املقاصد، وإجياد احلكم   بفتح ابب االجتهاد يف ضوء  جتديًدا ألصوله كذلك 

 وبئة. الشرعي يف كل انزلة فقهية وأوالها نوازل األ
 

*** 
 

  

 

 . 94م النوازل الفقهية املعاصرة، ص منهج استنباط أحكا (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 : األوبئة وازلنفقه يف املقاصدي حكم االجتهاد املطلب الثاين: 
 اجملتهدعلى  صري فرض عني  االجتهاد يف النوازل من فروض الكفاايت، وي

قوًة على ذلك، وخاصة عند فقد من يستطيع النظر  ؛ إذا وجد  نفسهحق    يف
 فيها.

"قال  قال   اشتغل  الشهرستاينالزركشي:  لو  فرض كفاية حىت  االجتهاد   :
بتحصيله واحد سقط الفرض عن اجلميع، وإن قصر منه أهل عصر عصوا برتكه  
على   مرتتبة  إذا كانت  االجتهادية  األحكام  فإن  عظيم،  خطر  على  وأشرفوا 
األحكام   السبب كانت  يوجد  ومل  السبب،  على  املسبب  ترتيب  االجتهاد 

رمحه هللا تعاىل:  -قالو   .(1) بد إذا من جمتهد " عاطلة، واآلراء كلها متماثلة فال 
"ملا مل يكن بد من تعرف حكم هللا يف الوقائع، وتعرف ذلك ابلنظر غري واجب  
على التعيني، فال بد أن يكون وجود اجملتهد من فروض الكفاايت، وال بد أن  

فروض  يكون يف كل قطر ما تقوم به الكفاايت، ولذلك قالوا: إن االجتهاد من  
 .(2)الكفاايت"

وقال العاملي احلنفي: هو فرض عني على من أراد االجتهاد  وقال املرداوي: "
 .(3) "والفتوى والقضاء، فرض كفاية على غريهم، وهو أوىل إن شاء هللا تعاىل

 

 .31(، وإرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ص8/228انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي)  (1)
 (. 8/239انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي) (2)
 (.1/190انظر: التحبري شرح التحرير ) (3)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

مبا أن االجتهاد املقاصدي فرع عن االجتهاد الفقهي، فإنه أيخذ حكمه  و 
بعض العلماء للنوازل الفقهية    مث ابجتهاديف كونه فرض كفاية؛ حيث يسقط اإل

 ، ومبا ال يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة. يف ضوء مراعاة مقاصد الشريعة
ويف حالة عدم اجتهاد أحد من العلماء يف أي انزلة، فال شك أن اإلمث  

 .ةحيدث جلميع األمة، لعدم إجياد حكم هلذه النازل 
وحديثًا يف إسقاط األحكام التكليفية اخلمسة  وقد توسع بعض العلماء قدميًا  

على االجتهاد، وليس هنا مقام التوسع يف ذلك، وإمنا إعطاء احلكم العام على  
 االجتهاد، وأنه يف األعم األغلب من فروض الكفاايت.

 
*** 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

فقه  يف    مراعاهتا   عامل أو اجملتهدال  ب عليالضوابط اليت َي:  لثاملطلب الثا 
 :(1) األوبئة وازلن

والصدق يف كل ما يتوصل  واالستعانة به يف حبث النازلة  اإلخالص هلل تعاىل   -1
 البعد عن اهلوى.، و استشعار املسئولية يف ذلكإليه، مع 

، حىت يكون استنباطه  أن يستند اجملتهد يف النازلة إىل دليل شرعي معترب -2
األوبئة   نوازل  يف  الشرعي  احلكم  عن  البحث  يف  يف    اصحيحً الفقهي 

وابلسنة   ابلقرآن  ابالستدالل  وذلك  وابإلمجاع  الصحيحة  االستنباط، 
الصحايب أو  وابلقياس   أو قول  فيها من االستصحاب  املختلف  وابألدلة 

دلة الت من  االستحسان أو شرع من قبلنا أو سد الذرائع، وغريها من األ 
 فهًما صحيًحا. مراتب التعامل مع هذه النصوص وفهمها  خالهلا يدرك

الشريعةم -3 مقاصد  حكم    ،راعاة  انزلةفكل  األوبئة - يف  نوازل    - وخاصة 
مخس    وأهم هذه املقاصد ،  ا من مقاصد الشريعة يعترب ابطاًل يناقض مقصدً 

هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ  
يناقض إحدى هذه املقاصد    نوازل األوبئة  يفاملال، فأي حكم من األحكام  

 غري صحيح.اخلمسة فهو حكم 
فعلى اجملتهد من خالل املقاصد أن يتأكد  ،  التأكد من وقوع هذه النازلة -4

أال يشغل نفسه   ليهينبغي عو ،  -كما يف نوازل األوبئة - من وقوع هذه النازلة
، وحيدث ذلك مبا وقع من نوازل األوبئة، أو قريب الوقوع؛  إال مبا ينفع الناس

 

(، وفقه النوازل  13/13(، والفقه امليسر)24/  1اجليزاين، )انظر: فقه النوازل، د. حممد بن حسني    (1)
 (. 2/680لألقليات املسلمة، د. حممد يسري إبراهيم )
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 كي حيدد الفتيا الصحيحة هلا.
امتناع الصحابة رضي هللا عنهم عن   القيم )رمحه هللا( بعد ذكر  ابن  قال 

واحلق التفصيل ، فإذا كان يف املسألة نصاً من كتاب أو سنة  "الفتيا حىت تقع  
فإن    ،أو أثر عن الصحابة مل يكره الكالم فيها ، وإن مل يكن فيها نصاً أو أثراً 

له الكالم فيها، وإن كان  كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة ال تقع مل يستحب  
منها    ،وقوعها غري اندر ليكون  بعلمها  السائل اإلحاطة  وال مستبعد وغرض 

على بصرية إذا وقعت استحب له اجلواب مبا يعلم، والسيما إذا كان السائل  
يتفقه بذلك، ويعترب هبا نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة اجلواب  

 .(1) "راجحة كان هو األوىل
وذلك أبن تكون    :ن النازلة من املسائل اليت يسوغ النظر فيها أن تكو  -5

من    غري منصوص عليها بنص قاطع   عند انتشار الوابء   املسألة حمل النظر
املعلومة    وأال تكون من مسائل أصول العقيدة  ،أو جممع عليه  قرآن أو سنة،

ابلضرورة،  الدين  السنة  من  أو  القرآن  من  املتشابه  من  ال جيوز    أو  والت 
العلماء الشاطيب )رمحه هللا(  االجتهاد فيها عند مجهور  حقيقة  ، وقد بني 

هذه املسألة الت جيوز االجتهاد فيها فقال: )أبن تكون مرتددة بني طرفني  
والنفي   ألحدمها  اإلثبات  يف  الشارع  مقصد  منهما  يف كل  وضح 

يرجع    خيصه أو   من النوازل الفقهية   مل يرد فيه دليل شرعي  فكل ما .(2) لآلخر(
 ابلدليل واحلجة لكل منها.   فيه اخلالف ابإلابحة أو املنع أو الوقفف  ،  إليه

 

 (. 142/ 6إعالم املوقعني ) (1)
 (. 5/114املوافقات ) (2)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

وتصورها  -6 دقيقاً  فهماً  النازلة  بد    :صحيًحا تصورًا    فهم  حيصل  ال  أن 
الصحيح والفهم  التام  التصور  النازلة  النوازل  ألن  ؛للمجتهد يف  وال  - فقه 

كثرها تشابًكا؛ لدخول أكثر  من أدق مسالك الفقه وأ  -سيما نوازل األوبئة
ن الناظر فيه يطرق موضوعات مل تطرق من قبل ومل  إحيث  من جمال فيها؛ 

ا  يف النازلة أن يفهمها فهمً   عامل أو اجملتهدفعلى ال  ،يرد فيها عن السلف قوالً 
تصورً دقيقً  يتصورها  وأن  حبثها،  ا  صحيحً   ا ا  يف  البدء  بن    عمر   قال قبل 

رضي هللا عنه يف كتابه أليب موسى األشعري رضي هللا عليه يف   اخلطاب
)مث الفهم الفهم فيما أديل إليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن    :القضاء

فيما ترى إىل    مدوال سنة مث قايس األمور عن ذلك واعرف األمثال مث اع 
 .(1)(فاتبعه أحبها إىل هللا وأشبهها ابحلق 

فعلى الناظر يف النوازل أن    :استشارة أهل التخصص يف موضوع النازلة -7
يتثبت ويتحرى ويستشري أهل التخصص حسب موضوع النازلة فإن كانت  

أهل  فيستشري    يةالطب استشار أهل الفلك، وإن كانت من املسائل  الفلك  يف  
وبيان  هكذا،    الطب،  املسألة  تصوير  يف  هبم  املتعددة،  ويستعني  أطرافها 

، وهذا ما تفعله اجملامع الفقهية  واالقتصاد ...اخل  والسياسة   وهكذا يف اإلدارة
 

)صحيح  (1) الكربى  السنن  البيهقي يف  أخرجه  (، واإلمساعيل يف  20537( حديث )10/252: 
( قال إبراهيم ابن يسار الرمادي وحيىي ابن ربيع املكي عن 436/  2مسند عمر )مسند الفاروق  

سفيان بن عيينة حدثنا والد عبد هللا بن إدريس به. وإدريس والد عبد هللا هو ابن يزيد األودي،  
قبه: هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه  قال ابن كثري ع

غالم   بن  لزكراي  الفقه،  يف  الصحابة  آاثر  من  صح  ما  انظر:  اخلط.  حتقق  إذا  هبا  حيتج 
 (. 3/1163قادر)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

األوبئة،   نوازل  بذلك  وأوالها  فقهية،  أي انزلة  دراسة  اآلن عند  املعاصرة 
ابستشارة األطباء فما يتعلق ابملسائل الطبية، واستشارة أهل االقتصاد فيما  

 .كاحلل يف الصفقات الكربى الت تقدر ابملاليني   يتعلق ابملسائل االقتصادية
به  -8 ويرتبط  فيه،  يعيش  الذي  الواقع  البحث عالقة  :  معرفة  هذا  مر يف 

بضرورة   الباحث  هنا  يؤكده  ما  وهذا  الواقع،  بفقه  املقاصدي  االجتهاد 
 . االعتناء بفقه الواقع عند دراسة نوازل األوبئة

 
*** 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 :(1) آلية حتقيق االجتهاد املقاصدي يف فقه نوازل األوبئةاملطلب الرابع: 
ظهورًا   األوبئة وبني فقه نوازلاملقاصدي تظهر العالقة القوية بني االجتهاد 

ن ينزل احلكم  أ  العلماء إذ كيف حيق ألحد من    ؛قواًي، فالعالقة بينهما الزمة
النازلة   الشارع قبل إصدار  على  وميكن    احلكم فيها دون فهم مقاصد وأسرار 

وضع تصور هنا لبيان آلية حتقيق االجتهاد املقاصدي يف فقه نوازل األوبئة،  
 كما يلي: 

 ويكون ذلك ابخلطوات التالية:  ا،والتام هل التصور الصحيح - 1
-كما يف كوروان اجلديد - يف املسائل العالقة بنازلة األوبئة  حتديد موضع النزاع  -أ

 .. إخل. اقتصاداًي،  مكان فقهينا، أأ سواء  ، وموضع البحث فيها وطبيعته،
يعرف حقيقتها وأقسامها ونشأهتا  ف،  مجع املعلومات املتعلقة بنازلة األوبئة  -ب

كانت يف  أسواء    والظروف الت أحاطت هبا وأسباب ظهورها وغري ذلك. 
 علوم الشريعة أم يف غريها من العلوم، وحتديث املعلومات حول النازلة. 

الظروف احمليطة    وحتليلها، وبيان  واترخيها،نوازل األوبئة  البحث عن ظروف    -ج
 هبا. 

، قبل إصدار احلكم فيها، سواء  االختصاص فيها ومشاورهتم  االتصال أبهل  - د
 ، ...إخل.من أهل الطب، أو أهل االقتصاد، أو أهل السياسة

أصلها العلمي إن  ، وذلك بردِنها إىل  تكييًفا فقهيًّا   انزلة األوبئةتكييف    - 2
مع  كانت ترجع إىل أصل، أو ردِنها إىل مجلة أصول، أو مبا يغلب عليها،  

 

وما بعدها(،  13/13(، والفقه امليسر )24/  1انظر: فقه النوازل، د. حممد بن حسني اجليزاين، )  (1)
 (. 2/680وازل لألقليات املسلمة، د. حممد يسري إبراهيم )وفقه الن 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

النازلةخب   االهتمام السابقة - طوات دراسة  املسألة  له    -كما يف  الت ينبغي 
ا، وهذا التكييف يفيد يف حتديد  تكييف النازلة تكييفا فقهيً عند  اإلملام هبا  

املعينة يف معرفة احلكم؛ كما أنه يضيق دائرة  مسار البحث بتعيني مصادره  
 .(1) البحث يف املصادر واملراجع الواسعة 

،  على املصادر الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاعاألوبئة    عرض انزلة-3
فقهية،  قاعدة  أو  إمام متقدم،  فتوى  أو  متقدمة،  التخريج على انزلة    أو 

رارات  وق،  جتهادات أئمة املذاهب الفقهيةا و   م،قوال الصحابة واجتهاداهتوأ
، حىت خترج الفتوى منضبطة  اجملامع الفقهية والندوات الفقهية املتخصصة

 يف النازلة.
الشارع-4 ملقصد  حتقيًقا  عليها  احلكم  ودرًءا  تطبيق  للمصاحل،  وحتصياًل   ،

والقواعد    ،عدم مصادمة النصوص الشرعيةمع  للمفاسد، يف احلال واملآل،  
 .الكربى

، فال بد من مراعاة  نزيل هذا احلكم على النازلة حيتاج إىل نظر كلي عامت-5
النازلة حبيث ال يفضي حتصيل املصلحة   املصاحل عند تطبيق احلكم على 

 .(2) اجلزئية إىل تفويت مصلحة عظمى
  االجتهاد حتقيق  وكيفية    األوبئة  نوازلدراسة  تكشف عن أمهية    أمورهذه  
 .وبئةأن حيرص على تطبيقها عند دراسته لنوازل األالعامل  فيها، على    املقاصدي

 

 (. 14/ 13انظر: الفقه امليسر ) (1)
 (.2/721انظر: فقه النوازل لألقليات املسلمة، د. حممد يسري إبراهيم ) (2)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

االجتهاد   قيق عند حتاألوبئة  نوازل    فقه   وأوصاف  : شروط امس املطلب اخل
 ها: في املقاصدي 

للنازلة،   األوصاف  من  مجلة  يستنبط  أن  املعاصرون  وميكن  العلماء  ذكرها 
 منها: من املعىن اللغوي للنازلة  وهااستنبط

واقعةً ك -1 ذلكوهنا  ومعىن  يف  أن    :  شرعي  اجتهاد  إىل  حتتاج  الت  املسألة 
الغالب ال بد أن تكون قد وقعْت، وكانت من املسائل اجلديدة، وهذا يف  

، فنازلة وابء كوروان اجلديد  (1) وهذا ما يتوفر يف نوازل األوبئة  مجيع املسائل، 
 وقعت مبا يستلزم دراستها فقهينا.قد  19- كوفيد-

جديد -2 نوازل  ةً كوهنا  وكذلك  عمومها،  على  انزلة  يف كل  وهذا وصف   :
، فنازلة  (2) جديدة مل تقع من قبل واقعة  هنا  إ  حيثاألوبئة على خصوصها،  

وابء كوروان اجلديد منوذج  على ذلك من كوهنا انزلة جديدة، خاصة مع  
ويرتتب على ذلك أحكاًما فقهية  حتوره، وتبدله من حال إىل حال آخر،  

 تستلزم تكيفها مع هذه النازلة اجلدية. 
النازلة بكوهنا شديدًة، حبيث تلتفت هلا األمة يف    :ةً كوهنا شديد -3 ختتص 

اجتهاداين شرعينا موقًفا  وتستدعي  الدينية،    جمموعها،  املؤسسات  قبل  من 
الرابنيني  ضرر   والعلماء  فيها  االجتهاد  ترك  على  ويرتتب  على  كبري  ، 

، وانزلة كوروان اجلديد اآلن من أشدن املسائل الفقية الت تستلزم  (3) املسلمني 

 

 (. 2/721( وفقه النوازل )14/ 23انظر: الفقه امليسر ) (1)
 (. 2/721انظر: فقه النوازل ) (2)
 (. 2/721( وفقه النوازل )14/ 23مليسر )انظر: الفقه ا (3)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 جهًدا مجاعينا البراز اجلانب الديين والشرعي مما يتعلق هبا من مسائل فقهية. 
املعىن قريب من الوصف السابق، إال أن اإلحلاح هنا  وهذا    :ملحةً كوهنا   -4

وعدم   حال،  أسرع  على  وضعها  معاجلة  بضرورة  اهتمام  مزيد  هلا  يعطي 
، وكون  (1) التهاون يف تركها، وترك ما حييط هبا من أحكام ومسائل فقهية 

 . 19كوفيد - النازلة ملحة ينطبق متاًما على انزلة كوروان اجلديد
 

*** 
 

  

 

 (. 14/ 23انظر: الفقه امليسر ) (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 : (1) نوازل األوبئةاملتعلقة ب املقاصدية القواعد من :ثالثال املبحث
 مقدمة عن عالقة القواعد الفقهية واملقاصدية بفقه النوازل: 

  منهما حكم   القواعد املقاصدية يف ذاهتا قواعد فقهية يف أن كالن أغلب  تعترب  
  أحكامها  لتعرف  جزئياته  أكثر  أو  مجيع  على  ينطبقفقهي    أكثرين   أو  كلين 
  االنطباق   وهي  الصفة؛   هذه   يف   الفقهية   مع   مشرتكة   املقاصدية  ، والقاعدة (2)منه

املقاصدية تركز على    .حتتهما  املندرجة   الفقهية  اجلزئينات  على القاعدة  إال أن 
  بيان   اخللق، كما أنه تظهر  يف  مقاصدها  حفظ  إىل  ترجع  الت  الشرعية  التكاليف

  القاعدة  بينما  احلكم؛  تشريع  من  احلكيم  الشارع  أرادها  الت  واحلكمة  الغاية
 األحكام.   من  الكثري  عنه يتفرع كلي  شرعي حلكم  تقوم بيان الفقهية 

  َيَُْمرُ   اَّللََّ   ِإنَّ :﴿  قال  حتقيقها؛  على  وحثَّ   املقاصد  ابعتبار  الشرعُ   أمر  وقد
ْحَسانِ   اِبْلَعْدلِ  َهى  اْلُقْرَب   ِذي  َوِإيَتاءِ   َواإْلِ   َواْلبَـْغيِ   َواْلُمْنَكرِ   اْلَفْحَشاءِ   َعنِ   َويـَنـْ
  يُرِيدُ   َواَل   اْلُيْسرَ   ِبُكمُ   اَّللَُّ   يُرِيدُ :: ﴿  وقال    ،(3) ﴾  َتذَكَُّرونَ   َلَعلَُّكمْ   يَِعُظُكمْ 

روا وال تُنفِّروا"  :    وقال  ،(4) ﴾  اْلُعْسرَ   ِبُكمُ  روا وبشِّ روا وال تُعسِّ   وقد   ،(5) "َيسِّ
 .(6) املصاحل  املفاسد وَجْلب  َدرء على مبنيَّة  الشريعة أن  على األمة علماء أمجع

 

 مت ترتيب القواعد املقاصدية حبسب الرتتيب األجبدي للقاعدة.  (1)
 1/51انظر: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر  (2)
 ( من سورة النحل. 90من آية ) (3)
 ( من سورة البقرة. 185من آية ) (4)
يـََتَخوَّهُلُْم    (5) َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيِبُّ  َما َكاَن  اَبب  العلم،  البخاري يف صحيحه، كتاب  أخرجه 

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب  69اِبْلَمْوِعظَِة َواْلِعْلِم َكْي اَل يـَْنِفُروا، حديث )
 ( من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه. 1734لتيسري وترك التنفري، حديث )يف األمر اب

انظر: الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي )ت:    (6)
الطبعة: األوىل،  826 العلمية  الناشر: دار الكتب    - هـ  1425هـ( احملقق: حممد اتمر حجازي 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

  مهمتها ضبط املسائل الفقهية   القواعد املقاصدية و   إذا كانت القواعد الفقهية و 
وكذلك  اإلسالمي،  الفقه  العصور    يف  من  للوقوع يف عصر  واملرشحة  الواقعة 

النوازل ،  الالحقة نوازل  - املعاصرة  الفقهية  فإن  قواعد  لمرتبطة اب-األوبئةومنها 
ه  ذاإو   ،فقهيةال يف  ذكانت  القواعد  امتداد  أه  ابعتبارها  شرعية  حجة  غلبها 

أدلة شرعية يف الغالب أو  القول  ذن كل هإف،  لنصوص  ن على  إا حيتم علينا 
ه يراعي  أن  واجملتهد  النوازل  بفقه  الكلية خاصة  ذ املستغل  الفقهية  القواعد  ه 

 ليها إمجاع األمة اإلسالمية أثناء تنزيل احلكم.القواعد اخلمس الكربى الت ع
ابلنوازل املعاصرة عالقة تكامل إن    املقاصدية  ن عالقة القواعد الفقهيةإوعليه ف

،  ا ضابطً قانوانً   –  املقاصدية  القواعد الفقهية  –مل نقل عالقة تالزم ابعتبارها  
سيبدأ الباحث هنا ابحلديث عن القواعد املقاصدية يف ظل  ومن هذا املنطلق  

، مع مراعاة تطبيق ضوابط االجتهاد املقاصدي، وضوابط دراسة  نوازل األوبئة
 : النازلة

  

 

ص2004 وال832م،   ،( للمرداوي  التحرير  شرح  للشاطيب  5/239تحبري  واملوافقات   ،)
(6/436 .) 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

ضررًا   أعظمهما  ُروعي  مفسداتن  تعارض  إذا  قاعدة"  األول:  املطلب 
 ابرتكاب أخفهما"، وعالقتها بنوازل األوبئة. 

 : (1) اعدةاملسألة األوىل: ألفاظ الق
 إذا تعارضت مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما.  -
 وجوب ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدمها.  -
 يدفع أعظم الضررين أبهوهنما. -
 أعالمها. لدفع  املفسدتني  أدىن ترتكب -

 : (2) املسألة الثانية: معىن القاعدة
الشريعة؛ لذا فهي    ومقاصد   الفقه  بني   املشرتكة   القواعد  من   القاعدة   هذه

  ،الفقهاء  كتب   موجودة يف هي  و   قاعدة فقهية وكذلك هي قاعدة مقاصدية،
األصول،    علم  مباحث  من   املقاصد  علم  أن  ابعتبار  وكذلك كتب األصوليني 

 الفقه.   أبواب  عامة  يف  الفقهية أو املقاصدية، وهي جتري   القواعد  أوسع  وهي من
  أحد   الرتكاب اإلنسان واضطُرَّ  مفسدتني، بني  األمر  دار   إذا أنه :ومعناها 

  واملفسدة، وجب   الضرر  يف  اختالفهما  مع  عليه،  أحدمها  تعيني   دون  من   الفعلني 
  وأقلهما  ضرراً   أخفهما   خيتار  أن  أشدمها، ولزمه  لدرء  الضررين  أخف   ارتكاب
 .  فوقه هو  ما دفع سبيل يف  شراً  وأهوهنما مفسدة،

 

الفقه ص  (1) املذهب )56انظر قواعد  للسيوطي ص1/125، واجملموع  والنظائر  ،  87(، واألشباه 
 (. 356، 2/317(، واملوسوعة الفقهية الكويتية )1/286وغمز عيون البصائر للحموي )

للسيوطي    (2) والنظائر  األشباه  جنيم ص88-87صانظر:  البن  والنظائر  واألشباه  وترتيب  98،   ،
 (.1/230(، وموسوعة القواعد الفقهية، د. حممد صدقي آل بورنو ) 2/287الآليل )
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

  ( 1) "  ضرار  وال   ضرر  ال : "  الكربى  الفقهية   القاعدة  من   متفرعة   القاعدة  وهذه
  لكن   اإلمكان  بقدر  إزالته  جيب  الضرر  أن  أي   (2)"  يزال   الضرر"    الكلية   والقاعدة

:  األخرى القاعدة تقول كما  فوقه،  هو مبا أو له مساوٍ  بضرر يزال ال أن بشرط
  أخف   آخر ضرر ابرتكاب إال إزالته ميكن مل إذا  لكن".  مبثله  يزال ال الضرر" 

 ( 3)"  األشد. الضرر لرفع   األخف  الضرر يرتكب منه،
 : (4)املسألة الثالثة: أدلة القاعدة

  َأنْ   فََأَرْدتُ   اْلَبْحرِ   يف   يْعَمُلونَ   ِلَمَساِكنيَ   َفَكاَنتْ   السَِّفيَنةُ   َأمَّا ﴿  :  قوله   -1
  اْلُغاَلمُ   َوَأمَّا (  79)  َغْصًبا   َسِفيَنة    ُكلَّ   َيَُْخذُ   َمِلك    َورَاَءُهمْ   وََكانَ   َأِعيبَها 
  َأنْ   فََأَرْدانَ (  80)  وَُكْفًرا   طُْغَياانً   يْرِهَقُهَما   َأنْ   َفَخِشيَنا   ُمْؤِمَننْيِ   أَبَواهُ   َفَكانَ 

َُما  يْبِدهَلَُما     (5) .(﴾81)ُرْْحا  َوَأقَربَ   زََكاةً   ِمْنهُ  َخرْيًا َرهبه

 

، وشرح  99-94، واألشباه والنظائر البن جنيم ص 88-87انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص (1)
 . 178-165(، وشرح القواعد الفقهية ص4/443الكوكب املنري )

 انظر املصادر السابقة.  (2)
 (.4/443انظر: شرح الكوكب املنري ) (3)
(، وموسوعة  1/286، وغمز عيون البصائر للحموي )98انظر األشباه والنظائر البن جنيم ص  (4)

( واملمتع يف القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري  1/229القواعد الفقهية، د.حممد آل بورنو ) 
 . 242ص

( من سورة الكهف. وانظر إىل وجه الداللة يف: جامع البيان عن أتويل  81-80-79اآلايت )  (5)
آي القرآن املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  

 (.   15/353م، )2001 -هـ  1422هـ(، ط. دار هجر، الطبعة: األوىل، 310
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

، حيث خرق اخلضر    موسى  أنن اخلضر مع  (1) ووجه الداللة من اآليت
السفينة وقتل الغالم، وذلك ضرر ومفسدة، إال أنه قد قابل ذلك مفسدة وضرر  

ا من امللك الظامل، وإرهاق الغالم ألبويه أكرب وهو ذهاب السفينة كلها غصبً 
، وهذا طغيااًن وكفًرا، وإفساده لدينهما إن هو بقي؛ ألن هذا يف علم هللا  

فارتكب اخلضر املفسدة األقل والضرر  )  ومفسدة إال أنه أشد وأعظم، أيضا ضرر  
األخف، وهو خرقه للسفينة وقتله للغالم إلزالة املفسدة األكرب، والضرر األشد.  
وهذا قد ورد يف شرعنا أنه من شرع من قبلنا، ومل يصرح شرعنا بقبوله أو نفيه، 

 .(2) (وهو حجة على الراجح من قول اجلمهور
َأنَّ َمْن َجاَء    اْشرَتَطُوا َعَلى النَِّبِن   صلح احلديبية أن املشركني  ما جاء يف  -2

  :"الصحابة    فَقال   ،ِمْنُكْم ملَْ نُردَُّه َعَلْيُكْم َوَمْن َجاءَُكْم ِمنَّا َرَدْدمُتُوُه َعَليَنا
ُ  »  :اَي َرُسوَل اَّللَِّ أََنْكُتُب َهَذا قَالَ  نَعْم ِإنَُّه َمْن َذَهَب ِمنَّا ِإلَْيِهْم فَأَبَعَدُه اَّللَّ

َوخَمَْرًجا  فَرًجا  َلُه   ُ اَّللَّ َسَيْجَعُل  ِمنُهْم  َجاَءاَن  الداللة من  (3) "«.  َوَمْن  ووجه 

 

البيان عن أتويل آي ا  (1) لقرآن املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، أبو جعفر  انظر: جامع 
 (.   15/353م، )2001  -هـ    1422هـ(، ط. دار هجر، الطبعة: األوىل،  310الطربي )املتوىف:  

(، ومذكرة يف أصول الفقه املؤلف: حممد األمني  8/767انظر: التحبري شرح التحرير للمرداوي، ) (2)
ا القادر  عبد  بن  املختار  )املتوىف:  بن حممد  الشنقيطي  العلوم  1393جلكين  مكتبة  الناشر:  هـ( 

، والقواعد والضوابط الفقهية املتضمنة  192م، ص  2001واحلكم، املدينة املنورة الطبعة: اخلامسة،  
 . 243(، واملمتع يف القواعد الفقهية، ص1/93للتيسري، د. عبد الرمحن العبد اللطيف، )

اجل  (3) صحيحه، كتاب  يف  مسلم  حديث  أخرجه  احلديبية،  يف  احلديبية  صلح  ابب  والسري،  هاد 
 (. 13863( حديث )3/268(، وأمحد يف مسنده )1784)



 

 

495 
 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

إذا قورن    :أن هذا الشرط فيه إجحاف وضرر على املسلمني لكن(1) احلديث
وهو حصول القتل للمسلمني الذين مبكة تبني أن ما اختاره    ،مبا هو أشد
هو أقل املفسدتني وأخف الضررين، مما يدل على أنه إذا    رسول هللا  

    تعارضت مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما.  
 املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة: 

يكره التباعد اليسري بني املصلني إذا كان سبيال للوقاية من اإلصابة  أنه ال   -1
للسنةابلعدوى التباعد خمالف  النيب  ف  ،، مع أن  عن أنس بن مالك، عن 

قال وسلم  عليه  من  :"صلى هللا  الصفوف  تسوية  فإن  صفوفكم،  سووا 
ضرر أقل من إلغاء صالة اجلماعة كلها، فاملفسدة    ه، لكن(2)"إقامة الصالة

 األقل مقدمة على املفسدة األعظم. 
قائًما  رجل -2 القراءة  على  يقِدر  الفرض  ال  وابء    ملرض  يف صالة  انزلة  من 

  مفسداتن   تعارض  ؛ ألنه إذا ، ويستطيع القراءة قاعًدا فيقعدأو عجز  كوابء،
ن مها: املفسدة األقل  أخفهما، واملفسدات  ابرتكاب  ضررًا   أعظمهما   ُروعي

الصالة قعوًدا، واملفسدة األعظم ترك الصالة ابلكلية؛ لعجزه عن الصالة  
قَاَل  ، والدليل على ذلك حديث  قائًما َعْنُه   ُ َرِضَي اَّللَّ ْبِن ُحَصنْيٍ  ِعْمرَاَن 

 

دار طوق    - انظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، حممد األمني األَُرمي، الناشر: دار املنهاج    (1)
 . 242الفقهية، ص (، واملمتع يف القواعد 19/292م، )  2009 -هـ   1430، 1النجاة، ط:

(،  723أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان ابب: إقامة الصف من متام الصالة، حديث )  (2)
(، وأمحد يف  433ومسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب تسوية الصفوف وإقامتها، حديث )

 (.13863( حديث )3/268مسنده )
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ    :"    َعْن الصَّاَلِة فَقالَ   َكاَنْت يب بَواِسرُي َفَسأَْلُت النَّيبَّ  

 (1) "لَمْ تَسْتَطِعْ فقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. 
من خاف أن يصاب بفريوس كوروان خاصة إن كان من أصحاب األمراض   -3

فإنه يباح له التخلف عن  ،  املزمنة كمرض القلب والربو أو من كبار السن
، مع أنه مفسدة: لكنها أقل إذا قورنت مبفسدة فقد حياته، ماعةاجلمعة واجل 

 أو تدهور حالته الصحية. 
يلتزم األفراد والشركات يف عقود العمل املؤقتة يف مدة سراين العقد بدفع   -4

يف حال أراد    ؛ خمافة انتشار الوابءيف مدة احلظروالعمال  أجور املوظفني  
الشركة  العمل  صاحب   بعد  أو  من    احلظر انتهاء  استمرارهم على عملهم 

، مع أن يف ذلك  ، وأنه ال يصح إهناء عقود املوظفني أو قطع رواتبهمالوابء
قطع   مفسدة لصاحب العمل أو الشركة؛ لكنها أقل إذا ما قورنت مبفسدة

أعظم  رواتب مفسدة  فإهنا  والعمال،  املوظفني  تعذر صرف  ،  هؤالء  فإذا 
الت يتوقف عملها متاماً وقت اجلائحة، فال أبس  الرواتب عن جهات العمل  

 بذلك للضرر الشديد الواقع على صاحب العمل. 
  

 

قَاِعًدا َصلَّى َعَلى َجْنٍب،    أخرجه البخاري يف صحيحه، أبواب تقصري الصالة، اَبب ِإَذا مَلْ يُِطقْ   (1)
 (.19832( حديث )4/426(، وأمحد يف مسنده، )1117(، وانظر حديث )1066حديث )
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

كلي" وعالقتها بنوازل    شرعي مقصد  النفس  حفظ:" املطلب الثاين: قاعدة 
 األوبئة.

 : (1) املسألة األوىل: لفظ القاعدة
 حفظ النفس مقصد شرعي كلي. -
 بقصد الشارع إليه. حفظ النفوس مشروع، وهذا كلي مقطوع  -
 حفظ النفس من الضرورات اخلمس. -

 : (2) املسألة الثانية: معىن القاعدة
حفظ النفس،    -كما هو معروف عند العلماء - أن من الضرورات اخلمس

اإلسالمية   الشريعة  أتت  ومن مث فحفظها مقصد شرعي كلي وقطعي وعام، 
املقصد األول وهو   يلي  املقصد حيث  أمهية هذا  لبيان  النصوص؛  بكثري من 
الكون؛   عمارة  عليه  النفس  فحفظ  واملكانة،  األمهية  الدين يف  مقصد حفظ 

 .بادة هللا ألجل ع
قدم حفظ النفس على حفظ النسب والعقل واملال   يقول ابن أمري احلاج:"

الدينية املصاحل  إمنا حتصل ابلعبادات  ؛لتضمنه  وحصوهلا موقوف على    ،ألهنا 
إذ    ؛ألنه لبقاء نفس الولد  ؛مث يقدم حفظ النسب على الباقيني ،  بقاء النفس

ىل شخص واحد فيهتم برتبيته بتحرمي الزان ال حيصل اختالط النسب فينسب إ
 (3)".وحفظ نفسه وإال أمهل فتفوت نفسه لعدم قدرته على حفظها

 

 (. 2/139(، ومقاصد الشريعة ابن عاشور )2/98(، واملوافقات )174/ 1انظر: املستصفى ) (1)
 انظر املصادر السابقة.  (2)
 (. 1/236انظر: التقرير والتحبري على حترير الكمال ) (3)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

  يف   يقع  الذي  الفساد  أعظم  أن-رمحه هللا-تيمية  ابن   شيخ اإلسالمذكر    وقد
  يف   اإلنسان  حق  ضياعب  قتل النفوس بغري وجه حق،  هوبعد فساد الدين    الدنيا

  النفوس  قتل  الدنيا  فساد  فأعظم  الدنيا  يف  وإما   الدين  يف  إما   الفساد: "احلياة، قال
 (1)."  الكفر   هو   الذي  الدين   فساد   أعظم   بعد   الكبائر  أكرب  كان  وهلذا  احلق   بغري

 : (2)املسألة الثالثة: أدلة القاعدة
  ( 3) تـَتـَُّقوَن﴾﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياة  َي ُأوِل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم    :   قوله  -1

لبقية   مستقرة  آمنة  حياة  القصاص  تطبيق  أن يف  اآلية  من  الداللة  ووجه 
األنفس."فلو كانت عقوبة القاتل غري القتل، مل حيصل انكفاف الشر الذي  
حيصل ابلقتل، وهكذا سائر احلدود الشرعية، فيها من النكاية واالنزجار مما  

 .(4)يدل على حكمة احلكيم الغفار"
ُتمْ   َوِإنْ ﴿ :  قوله   -2  اْلَغاِئطِ   ِمنَ   ِمْنُكمْ   َأَحد    َجاءَ   َأوْ   َسَفر    َعَلى   َأوْ   َمْرَضى   ُكنـْ

 فَاْمَسُحوا  طَيًِّبا   َصِعيًدا  فـَتَـَيمَُّموا  َماءً   جتَُِدوا  فـََلمْ   النَِّساءَ   اَلَمْسُتمُ   َأوْ 
  يُرِيدُ   َوَلِكنْ   َحَرج    ِمنْ   مْ َعَلْيكُ   لَِيْجَعلَ   اَّللَُّ   يُرِيدُ   َما   ِمْنهُ   َوأَْيِديُكمْ   ِبُوُجوِهُكمْ 
رَُكمْ  من    (5) ﴾ َتْشُكُرونَ   َلَعلَُّكمْ   َعَلْيُكمْ   نِْعَمَتهُ   َولِيُِتمَّ   لُِيَطهِّ الداللة  ووجه 

 

انظر: اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد    (1)
هـ( احملقق: انصر عبد الكرمي العقل الناشر:  728احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف:  
 (.1/253م. ) 1999 - هـ 1419دار عامل الكتب، بريوت، لبنان الطبعة: السابعة، 

 (. 2/139(، ومقاصد الشريعة )161/ 4(، وشرح الكوكب املنري )174/ 1انظر: املستصفى ) (2)
 ( من سورة البقرة.179اآلية ) (3)
 . 76تفسري السعدي ص (4)
 ( من سورة املائدة. 6اآلية ) (5)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

  إحلاق   يف  سبًبا  يكون   مثل الوضوء ابملاء قد  العزائم   بعض  : أن أداء(1) اآلية
ألزما    إذا  املسافر   أو   املريض  يف   كما  املكلفني؛  بنفوس  الضرر   أو   احلرج

ابلوضوء، ومل جيدا ماًء، فرفًعا للحرج التيمم ابلصعيد الطاهر، مما يدل على 
 أن حفظ النفس مقصد شرعي كلي. 

  َواَل   َحَرج    اأْلَْعَرجِ   َعَلى  َواَل   َحَرج    اأْلَْعَمى  َعَلى  لَْيسَ ﴿  : قوله   -3
  حَتِْتَها   ِمنْ   جَتِْري  َجنَّات    يُْدِخْلهُ   َوَرُسوَلهُ   اَّللََّ   يُِطعِ   َوَمنْ   َحَرج    اْلَمرِيضِ   َعَلى

ْبهُ   يـَتَـَولَّ   َوَمنْ   اأْلَهْنَارُ  : رفع  (3) ووجه الداللة من اآلية  (2) ﴾أَلِيًما   َعَذاابً   يـَُعذِّ
 احلرج عن املكلفني من األعمى واألعرج واملريض؛ ألجل حفظ نفوسهم. 

ُ َعْنُه قَاَل َكاَنْت يب بـََواِسرُي َفَسأَْلُت النَّيبَّ    وعن -4 ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي اَّللَّ
   ََعْن الصَّاَلِة فـََقال    :"   ْصَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع

جَنْبٍ  احلديث(4) ".فَعَلَى  من  الداللة  النفس،   (5) ووجه  حفظ  يف  واضحة 

 

قق:  هـ( احمل370انظر: أحكام القرآن ألمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:    (1)
بريوت   العلمية  الكتب  دار  شاهني،  السالم   األوىل،  -عبد  م،  1994هـ/1415الطبعة: 

(2/461 .) 
 ( من سورة الفتح. 17اآلية ) (2)
 (.22/222انظر: تفسري الطربي ) (3)
أخرجه البخاري يف صحيحه، أبواب تقصري الصالة، اَبب ِإَذا مَلْ يُِطْق قَاِعًدا َصلَّى َعَلى َجْنٍب،    (4)

 (.19832( حديث )4/426(، وأمحد يف مسنده، )1117(، وانظر حديث )1066حديث )
طيف  انظر: القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري املؤلف: عبد الرمحن بن صاحل العبد الل  (5)

الناشر: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة:  
 (.1/123م، )2003هـ/1423األوىل، 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

والتخفيف عنها قدر االستطاعة؛ كي تستطيع القيام ابلتكاليف كاملة على  
 وجه ليس فيه إخالل. 

 املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة: 
النفس، وأنه مقصد  -1 املعاصرة على حتقيق مقصد حفظ  من أكثر األمثلة 

  فبمقتضى .  (1) منها  واخلروجِ   الطاعون  أرض   دخول  عن   النهي  حديث   كلي،
كمرض كوروان  - الوابئية  األمراض  من   االحرتاز  شرًعا  جيب  احلديث  هذا

  مكان  من  انتشارها  يف   واإلسهام   لنقلها   وجتنًبا  فيها   للوقوع   جتنًبا  ؛-اجلديد
  مما  هو  الوقائي؛  االحرتاز  هذا  مثل  أن  عاشور  ابن  اعترب  وقد  آخر،  إىل

  من   حفظًا   أبلغ  هذا  بل  ،(النفوس  حفظ)  الكلي  املقصد  حتقيق  يقتضيه
  جند   بل: "يقول.  النفوس   حلفظ  عادة  األصوليون  به  ميثل  الذي   القصاص 
  بل .  الفوات  بعضِ   تداركُ   ألنه  النفوس؛  حفظ  أنواع  أضعف   هو  القصاص 

.  السارية  األمراض مقاومة  مثل  وقوعه،  قبل  التلف  عن  حفظها  أمهه  احلفظ
  طاعون   ألجل  الشام   دخول  من  اجليش  اخلطاب   بن  عمر  منع  وقد

 (2) عمواس"
من صور حفظ النفس ما تقوم به الدول اإلسالمية من مقاومة األمراض   -2

اجلديد-املعدية  وأخذ    -كمرض كوروان  التلف،  من  األنفس  ومحاية 
املصابني،   وعزل  املرض،  تفشي  من  التجوال  االحرتازات  حظر  ووجوب 

 

 سبق خترجيه.  (1)
(، واألثر أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  2/139انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور )   (2)

 (. 12031( حديث )6/222)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

ووضع أصحاب  يف البلدان اإلسالمية،  ،  ومعاجلة املرضياجلزئي والكلي،  
األمر يف البدان    احلاالت احلرجة يف العناية املركزة، فهذا كله يؤجر عليه أولو

اإلسالمية؛ ألن ذلك من قبيل حفظ النفس الت يف حفظها مقصد كلي  
 للشريعة اإلسالمية.

 
*** 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل"، وعالقتها    " قاعدة  املطلب الثالث:
 بنوازل األوبئة. 

 : (1) املسألة األوىل: لفظ القاعدة
 درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل. -

 : (2) املسألة الثانية: معىن القاعدة
  تعاَرَضت   املصاحل، ومعىن ذلك أنه إذا   وَجْلب   املفاسد  على َدرء   مبنيَّة   الشريعة   أن

للمصلحة    يقدم   ومصلحة   مفسدة مقاربة  إذا كانت  أو  األرجح  املفسدة  رفع 
على جلب املصلحة، أما إذا كانت املصلحة راجحة، واملفسدة مرجوحة، فإن  

الراجحة     من   أشدَّ   ابملنهيَّات  احلكيم اهتم   الشرع  ألن  ؛ابتفاقتقدم  املصلحة 
واملصاحل قد أييت زمن  ابملأمورات؛ للوقاية من شر املنهيات إذا وقعت،    اهتمامه

 .(3) آخر تتحقق فيه
  

 

،  87(، واألشباه والنظائر للسيوطي ص 1/105انظر: األشباه والنظائر البن السبكي ) (1)
، والوجيز يف القواعد  205، وشرح القواعد الفقهية، ص78واألشباه والنظائر البن جنيم ص

 208الفقهيةص 
 (. 315/ 4)(، وموسوعة القواعد الفقهية 4/447انظر املصادر السابقة، وشرح الكوكب املنري ) (2)
،  832(، والغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، ص1/105انظر: األشباه والنظائر البن السبكي )  (3)

 (.3/300(، واملوافقات للشاطيب )239/ 5والتحبري شرح التحرير للمرداوي )
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 : (1)املسألة الثالثة: أدلة القاعدة
  َعْدًوا   اَّللََّ   فـََيُسبهوا  اَّللَِّ   ُدونِ   ِمنْ   َيْدُعونَ   الَِّذينَ   َتُسبهوا   َواَل : ﴿تعاىل   قال -1

النهي عن سب آهلة املشركني مع    (3) ووجه الداللة من اآلية ،  (2) ﴾ِعْلم    ِبَغرْيِ 
أن فيه مصلحة وهي نكاية العدو وإغاظتهم؛ إال أن يف ذلك مفسدة وضرر  

املوىل جل وعال يف عاله، وعدم سبن هللا سبحانه مقدم على سبن    بسبن 
 املشركني. ةآهل

َكِبري  َوَمَناِفُع  ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ۖ ُقْل ِفيِهَما ِإمْث     قوله تعاىل: -2
:" هللا  رمحه  السالم  عبد  بن  العز   يقول    (4) ِللنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكرَبُ ِمن نَـّْفِعِهَما﴾

  بفوات   نبايل  وال  املفسدة،  درأان:  املصلحة  من  أعظم  املفسدة  كانت  فإن
ِهَما ِإمْث   ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ۖ ُقْل ِفي:  تعاىل  هللا   قال املصلحة،

﴾ نَـّْفِعِهَما  ِمن  َأْكرَبُ  َوِإْْثُُهَما  ِللنَّاِس  َوَمَناِفُع    ألن   حرمهما  ،  (5) َكِبري  
 ( 6)" . منفعتهما من أكرب مفسدهتما

فَْأُتوا    ...فَِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْىء  " :    هللا  رسول  قال :  قال  هريرة  أيب  عن -3

 

 (. 1/290، وغمز عيون البصائر )87انظر: املصادر السابقة، واألشباه والنظائر للسيوطي ص  (1)
 ( من سورة األنعام. 108ة )من آي (2)
 (. 4/315(، وموسوعة القواعد الفقهية، د. حممد صدقي آل بورنو )75/ 3انظر: املوافقات ) (3)
 ( من سورة البقرة. 219من آية ) (4)
 ( من سورة البقرة. 219من آية ) (5)
 (. 1/98انظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (6)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

ُتُكْم َعْن َشْىء  َفَدُعوُه « ووجه الداللة من    (1) . ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم َوِإَذا هَنَيـْ
  وقيد   ابالستطاعة،  يقيدها  مل   حيث  ابملفسدة؛  اهتم  النيب    أن  (2) احلديث
 هبا، مما يدل على أن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة.  املصلحة

 : ةتطبيق القاعدة على نوازل األوبئاملسألة الرابعة: 
  ختفيف عدد احلجاج أو    والعمرة إبيقاف التصريح ملدة معينة،  احلجن   إلغاء  -1

  ستكون   ، حيثكوروان اجلديد-19كوفيد  كما يف وابء  -عند انتشار الوابء
  من  يرافقه  ما   وابلتايل  كوروان   فريوس   انتشار  استمرار   هو  والضَّرر   املفسدة 
  موسم   أثناء  19-كوفيد   بفريوس  املصابني   األشخاص  أعداد  يف   سريع  ارتفاع
وبعده، ونقله إىل بلداهنم بعد عودهتم مما يسبب خطًرا كبريًا على بلدان    احلجن 

 العامل اإلسالمي إضافة إىل اخلطر على اململكة العربية السعودية. 
  نية الدي  فريضتهم  يؤدُّون   الذين  األفراد،  للحجَّاج  اخلاصة   املنفعة  ذلك  ويقابل

  موسم  ألنَّ   وذلك   ؛أيًضا  العامة   املنفعة   وكذلك  احلجن،  فريضة  أدائهم   خالل   من
حيدث    وبذلك،  الدين  شعائر  على   احلفاظ  يف  عامة  مصاحل  أيًضا   خيدم  احلج

  من   احلياة  على  عدم احلفاظ:  املفسدة تتمثل ىف:  تعارض بني مفسدة ومصلحة 
  من   الدين  على  احلفاظ:  واملصلحة تتمثل يف  19- كوفيد  انتشار فريوس  خالل
املنفعة  أداء   خالل  وكذلك    يؤدُّون  الذين   األفراد،   للحجَّاج   اخلاصة   احلجن، 

  درء  تقدمي   يتم  أن   جيب  احلجن؛ ولذلك  فريضة   أدائهم  خالل  من  الدينية  فريضتهم
 

(، وأمحد  3321أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلج، ابب فـَْرِض احلَْجِن َمرًَّة ىِف اْلُعْمِر، حديث )  (1)
 (.10434( حديث ) 2/495يف مسنده )

انظر: املطلق واملقيد املؤلف: محد بن محدي الصاعدي الناشر: عمادة البحث العلمي ابجلامعة    (2)
 .256م، ص2003هـ/ 1423اإلسالمية ابملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

  التنبؤ   ميكن ال  والذي املذكور،  الضَّرر  درء أجل  من  احلجن   مصاحل  على  املفاسد
 .حبجمه

؛ حىت ال يصيب  مصاب بفريوس كوروان حضور اجلمعة واجلماعة لل   ال جيوز  -2
ثواب  اآلخرين، فدرء املفاسد عن اآلخرين مقدم على جلب املصاحل من  

يف هذه    مصلحة الثواب للفردن  أ  علًما  ،للفرد املصاب بوابء كوروان  اجلماعة
 ال تفوت، فهو إمنا ترك اجلمعة واجلماعة عماًل ابلدين والشرع.  احلالة

" فإنه قد    درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل  طبًقا للقاعدة الت معنا:" -3
إ الوابء  انتشار  حالة  يف  ومنجيب  املساجد  اجلمع    عغالق  من  الناس 

 اهلالك. ؛ للحفاظ على أنفسهم؛ وحفاظًا على اجملتمع من واجلماعات
أن تلزم املصارف    يف كل دولة  ممثلة ابلبنك املركزي  اإلسالمية  دولجيوز لل -4

بتأجيل املستحقات املالية الت هلا على العمالء إذا اقتضت املصلحة ذلك،  
؛ ألن درء املفاسد الت قد تقع على  وجيب على املصارف االلتزام بذلك

سداد   يف  تكفيهم  أموال  وجود  عدم  أو  عملهم،  عدم  من  العمالء 
تلك املصارف من    املستحقات املالية، مقدم على جلب املصاحل الت جتنيها

 .املعامالت اإلسالمية املباحة
 

*** 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

األخف" ابلضرر  يُزال  األشد  قاعدة"الضرر  الرابع:  وعالقتها  (1) املطلب   ،
 بنوازل األوبئة. 

 : (2) املسألة األوىل: لفظ القاعدة
 الضرر األشد يزال ابلضرر األخف.  -
 أخفهما.إذا تعارض مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب  -
 خيتار أهون الشنرين.  -

 : (3) املسألة الثانية: معىن القاعدة
  أعظم  هو   ملا  دافعة  كانت  مىت  وضررًا  شرنا   واألقل   األخف   الضرر  احتمال  جيب 
شرنين  بني   األمر  دار  فإذا  منها، أو   اإلنسان   واضطُرَّ   مفسدتني،  أو  ضررين 

  خيتار  أن   لزمه  واملفسدة،  الضرر  يف   اختالفهما   مع   الفعلني،  أحد   الرتكاب
 .فوقه  هو ما دفع   سبيل  يف شرنا أهوهنماو مفسدة، وأقلهما ضرراً، أخفهما

 : (4)املسألة الثالثة: أدلة القاعدة
إذا   تعترب أدلة القاعدة هي نفسها أدلة قاعدة سبقت معنا وهي قاعدة:" -

" "فال مثة فائدة  تعارض مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما 
 .(5) من إعادة تكرارها هنا

 

للسيوطي ص  (1) واعد  ، وشرح الق 75، واألشباه والنظائر البن جنيم ص89انظر: األشباه والنظائر 
ص )199الفقهية  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  والوجيز  الفقهية  1/260،  القواعد  وموسوعة   ،)

(6/253 .) 
 (. 1/41انظر املصادر السابقة، واألشباه والنظائر البن السبكي ) (2)
 (. 3846/ 8انظر املصادر السابقة، والتحبري شرح التحرير ) (3)
 انظر املصادر السابقة.  (4)
 ألوىل وأدلتها يف هذا البحث. انظر القاعدة ا (5)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة: 
  صالة   حضور  عليه  حيرم  -كمريض كوروان اجلديد- املعدي  ابملرض  املصاب  -1

   كأن   ابملصلني   الضرر  يلحق  مرضه  كان  إذا  املسجد   يف  واجلمعة  اجلماعة
والتنفس، مع أن تركه    اهلواء  طريق  عن  أو  واجملالسة  املخالطة  طريق  عن  ينتقل

فهو ضرر   العدوى لالخرين  بنقل  إذا قورن  أنه أخف  إال  للجماعة ضرر 
األخف  يرفع ابلضرر  األشد  والضرر  وأشدن،  املريض    أنه  ،كما  أكرب  مينع 

أو أن يؤذن إن كان مؤذاًن    ماً إما  كان  إن  ابلناس  يصلي  أن  من   مرضا معدايً 
مرضه، ويف ذلك ضرر لكنه أخف إذا قورن بنقل هذا اإلمام    من  يربأ  حىت

مقامه مثل وزير    يقوم   من  أو  األمر   ويل  أو املؤذن العدو إىل لآلخرين، ويلزم
سواء أكان إماًما    املسجد   دخوهلما   من   منعهما  الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 .  بيتهما حىت يربأ إبذن هللا أم مؤذاًن، ولزوم
ياملعتمر   أو  لحاجل  يستحب -2 ال  حىت  كمرض  - املعدي  ابملرض  صاب ؛ 

محاية له ولغريه  وذلك  ، بداًل من احللق؛  الرأس  شعر   بتقصري   -كوروان اجلديد 
الوابء انتشار  ؛ حيث إن األوجب عدم السماح ألصحاب األمراض  من 

ذلك جمااًل النتشار العدوى  املعدية مثل كوروان اجلديد ابحلج؛ حىت ال يكون  
  كأن  العدوى  نقل  لتجنب   الالزمة؛   االحتياطات  اختذ   إن   بل   - واملرض

فالضرر  ،  أفضل  فاحللق   واحدة،  ملرة  تستعمل  الت  احلالقة  آلة  يستخدم
األخف عدم تقصري الشعر؛ ألنه أفضل من احللق، والضرر األكرب ما قد  

  احلج   وزارة  املصاب،  وعلىيرتب على احللق من نقل العدوى أو إصابة  
  توعية   يف وجوب  الكربى   املسؤولية   والعمرة   احلج  إلزام شركات  الصحة  ووزارة
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 العدوى.  جتنب  على  يساعد ما كل   وتوفري  أفرادها
  إسراع   خشي  إن  املعدي مثل مرض كوروان اجلديد   ابملرض  املصاب   امليت -3

أما   فإنه  ابملرض   بدنه  أتثر   بسبب   إليه  البلى   بدنه   تزلع   خيف   إن  يغسل، 
  املعدي، أو نقل العدوى إىل من يغسله، فالراجح   املرض  بسبب  (1)وتقطعه

عليه، حيث ترك الغسل ضرر أخف، وإصابة املغسل، أو    ويصلى  ييمم  أنه
يزال   األشد  والضرر  وأشدن،  أكرب  بتغسيله ضرر  امليت  على  الضرر  زايدة 

األخف، عليه  امليت  بتغسيل  يقوم  من  أن  كما ابلضرر    اختاذ   جيب 
 اليشعر.  حيث   من إليه املعدي املرض  انتقال متنع  الت االحتياطات

بسبب    -عند بعض العلماء-  جواز إجهاض اجلنني املشوه تشويًها خطريًا -4
  بعد التأكد من الفحصوصات   وابء كوابء كوروان وغريه من األوبئة املعاصرة
سالمي يف  عدم ممانعة الشرع اإلالطبية اليقينية ثبوت هذه التشوه اخلطري، و 

أقل   لكنه  آخر  لضرر  ارتكاب  فيه  وإن كان  وإزالته،  الكبري  الضرر  دفع 
الشرعية للقاعدة  إعمااًل  املدفوع  من  وهي:   وأخف  معنا  الت    املقاصدية 
هاض  . وال خيفى أن يف إج""الضرر األشد يزال ابرتكاب الضرر األخف

أكرب    أ ضررً ا  ، لكن يف إبقائه لتمام احلمل وخروجه حين ااجلنني املشوه ضررً 
عليه وعلى والديه واجملتمع ملا يتبع ذلك من األمل واملعاانة والرعاية الفائقة  

القواعد  املقرر يف علم  الباهظة، ومن  الطبية  املشقة    الفقهية   والنفقات  أن 

 

اإلرادات)ت:  (1) منتهى  على  اخللويت  الصقري    (1088انظر: حاشية  عبد هللا  بن  بن حممد  سامي 
  - هـ    1432والدكتور حممد بن عبد هللا بن صاحل اللحيدان دار النوادر، سوراي الطبعة: األوىل،  

 (. 1/259م ) 2011
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

بعدم إجهاض اجلنني؛    (1) لإلفتاء  ، لكن أفتت اللجنة الدائمة جتلب التيسري
  وحترمي   اجلنني   احرتام  وجوب  واألصل  الظن،  األطباء  أخبار  على   الغالب   ألن

  املدة،  بقية   يف  اجلنني   حال   يصلح   قد   وتعاىل  سبحانه  هللا  وألن   إسقاطه؛
 .اسليمً  فيخرج

 
*** 

  

 

 (.251-21/250لمية واإلفتاء )انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الع (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

  هو  ما   إليها   ينضم   الشريعة  مقاصد   من   مرتبة  املطلب اخلامس: قاعدة" كل
 والتكملة"، وعالقتها بنوازل األوبئة.  كالتتمة

 : (1) املسألة األوىل: لفظ القاعدة
 .كل مرتبة من مقاصد الشريعة ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة -

 : (2) املسألة الثانية: معىن القاعدة
ضم  نملصاحل الت تقوم هبا أصول الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات، ي ا

األخرى   الفرعية  املصاحل  من  و إليها مجلة  هلا،  متممة  تكون  هذه  الت  تكمل 
 .تقاهنا على الوجه األكملحفظها وإأثرها يف الشريعة و املصاحل، مبا يزيد من قوة  

  واحلاجية   الضرورية  أي  -   األقسام  من  قسم  كل  أبذايل   ويتعلق : "  الغزايل  قال
 (3) ".هلا والتتمة  التكملة جمرى  منها  جيري  ما -  والتحسينية

 : (4)املسألة الثالثة: أدلة القاعدة
الشريعة  والتتبع    االستقراء  دليل   على  القاعدة   هذه  تستند لنصوص 
  يشرع   أنه  جيد   األحكام  تقرير   يف   الشارع   لسنن   املتأمل   أن  ذلك   ؛(5) اإلسالمية

  إليها  ويضم  والتحسينيات،  واحلاجيات  الضرورايت  أصول  هبا  تقوم  الت   املصاحل
األساسية،    الت  األخرى   املكملة  املصاحل  من  مجلة املقاصد  هلذه  القوة  حتقق 

 وتدعم دورها يف الدين.
 

 (. 2/24(، واملوافقات للشاطيب )1/174انظر: املستصفى ) (1)
 انظر املصادر السابقة.  (2)
 (. 6/264(، وتيسري الوصول إىل منهاج األصول البن إمام الكاملية )1/174انظر: املستصفى )  (3)
 انظر السابق.  (4)
 (. 3/487(، و)2/24انظر: املوافقات للشاطيب ) (5)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة: 
، كما  (1) للمرضى   التداوي  مشروعية  النفس  على  احلفاظ  مكمِنالت  من  إن -1

تقوم به الدول اإلسالمية يف هذه اآلونة األخرية يف معاجلة مرضى كوروان  
، اوانتشاره  األمراض   سراين  ملنع  الوقائية  التدابري  واختاذ   ،19-اجلديد كوفيد 

، حيث إن حفظ النفس مقصد ضروري، ومن مكمل  ومنها هذا املرض
 التداوي.الضروري له مشروعية 

مثل  شعائر   إظهار :  الدين  على  احلفاظ  مكمِنالت  من  تعدن  -2   رفع:  الدين 
كما هو يف غري  - كوابء كوروان اجلديد    -وقت األوبئة  (2) املساجد   يف  ذان األ

ذان واجب: ألنه  وقت األوبئة؛ فزواله حمرم يف اإلسالم، واحملافظة على األ 
أو بعضه احلفاظ على   من شعائر اإلسالم، ويف حالة ذهاب الوابء ابلكلية 

وصالة    وصالة  الفرائض،  يف  اجلماعة  صالة العيدين،  وصالة  اجلمعة، 
 الكسوف، وصالة االستسقاء وغريها من املندوابت.

 
  

 

 (. 4/164(، وشرح الكوكب املنري )2/24انظر: املوافقات للشاطيب ) (1)
 (.2/24انظر: املوافقات للشاطيب ) (2)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

املكمل قاعدة"  السادس:    سقط   ابلنقض  األصل  على  عاد  إذا  املطلب 
 ، وعالقتها بنوازل األوبئة.(1) اعتباره"

 : (2) القاعدةاملسألة األوىل: لفظ 
 املكمِنل إذا عاد على األصل ابلنقض سقط اعتباره. -
 .املكمِنل إذا عاد لألصل ابإلبطال مل يعترب -
 .املكمِنل مشروط أبن ال يؤدي إىل إبطال أصله -

 : (3) املسألة الثانية: معىن القاعدة
الثالث:  املقاصد  مراتب  أبذايل  تلحق  الت  املصلحة  ابملكمِنل:    املقصود 

ختل  لت  ؛والتحسينية  ، واحلاجية  ، الضرورية أن  دون  صورة  أحسن  يف  كملها 
 . (4) ابألصل

  ، من قبيل الضرورايت أو احلاجيات  هي  واملقصود ابألصل: املصلحة الت
 أو التحسينيات.  

لة    إذن الت تلحق بكل مرتبة من  أو املتممة  معىن القاعدة: أن املصاحل املكمِن
الثالث الشريعة  مقاصد  الضرورايتمراتب  ، والتحسينيات  ،واحلاجيات،  : 

من الضرورايت    أبن ال يؤدي اعتبارها إىل إبطال وتضييع أصلها املكمَّل  شرتطةم
والتحسينات الضروراي  ،واحلاجيات  مكمِنالت  اعتبار  يكون  أن  يصحُّ    ت فال 

 

 (. 2/122(، والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )2/29( و)1/288انظر: املوافقات للشاطيب )  (1)
 انظر املصادر السابقة.  (2)
 انظر املصادر السابقة.  (3)
 (. 2/29(، واملوافقات )1/174انظر: املستصفى ) (4)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

، فال بد  اتأو التحسيني  ات أو احلاجي  ،تالضروراين من  سبباً يف تضييع أصلها  
إبطال    حىت يتم اعتبار املكمٍنل له، فإذا أدنى اعتبار املكمِنل إىل  ؛بقاء األصلمن  

 .هو أوىلالذي ؛ حفاظًا على األصل  األصل الذي يعود إليه بطل املكمنل
 املسألة الثالثة: أدلة القاعدة: 

َحىتَّ    َكاَرى: ﴿َي أَيـهَها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الصَّاَلَة َوأَنـُْتْم سُ قوله تعاىل  -1
ُتْم   َوِإْن ُكنـْ تـَْغَتِسُلوا  َسِبيل  َحىتَّ  َعاِبِري  ُجنـًُبا ِإالَّ  تـَُقوُلوَن َواَل  َما  تـَْعَلُموا 
َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء  

طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِإنَّ  فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا  
: أن الوضوء مكمِنل  من اآلية الكرمية  وجه الداللة     (1) اَّللََّ َكاَن َعُفوًّا َغُفورًا﴾ 

وإمنا عفا من   ،فلما تعذر حتصيله مل يُسقط الشارع الصالة ،ومتمِنم للصالة
وهو التيمم. فإذا تعذر التيمم لعدم وجدان    يالً لهوجعل له بد  ،الوضوء فقط

؛ فإن املكلف  أو أسر من عدوٍن وحنوهأو للعجز عن استعماله ملرض    ،الرتاب
ألن    ؛أبي حال من األحوال  الصالة  وال يسقط  ،يصلي على حسب حاله

 .(2)أصله الذي يعود إليه املكمِنل مشروط أبن ال يؤدي إىل إبطال
فسألت النيب    ،قال: كانت يب بواسري  ،عنهعن عمران بن حصني رضي هللا   -2

فإن مل تستطع    ،صلِّ قائًما فقال: "    ،صلى هللا عليه وسلم عن الصالة
جنب  ،فقاعًدا فعلى  تستطع  مل  الداللة(3) "  فإن  وجه  احلديث    .  من 

 

 ( من سورة النساء.  43اآلية ) (1)
 (.  34/185(، وجملة البحوث اإلسالمية )29/ 2انظر: املوافقات ) (2)
 سبق خترجيه .   (3)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

،  فلما تعذر النهوض به وحتقيقه  ،: أن القيام يكمنل حكمة الصالةالشريف
مما يدل على أن املكمِنل مشروط أبن    ،وبقيت الصالة الزمة  ،سقط اعتباره

 .ال يؤدي إىل إبطال أصله
 : (1) املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة

ومنه املريض مبرض كوروان اجلديد    -كما يف احلديث السابق -جيوز للمريض   -1
ن القيام أل  قاعًدا؛، يف حالة عجزه عن القيام للصالة أن يصلي  19-كوفيد 

الصالة حكمة  وحتقيقه  ،يكمنل  به  النهوض  تعذر  اعتباره  ،فلما   ، سقط 
 وإن مل يستطع فعلى جنٍب. ،وبقيت الصالة الزمة

ال تصلى    فإذا أدى طلبه إىل أن  ،قال الشاطيب: "إمتام األركان مكمِنل لضرورهتا
ارتفع احلرج عمن    ،سقط املكمل. أو كان يف إمتامها حرج  ،كاملريض غري القادر

 ( 2).وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة " ،مل يكمل
ومن مكمِنالته املضمضة واالستنشاق والرتتيب    ،إن الوضوء من التحسينيات -2

فإن    ،فإذا تعذر حتقيق بعض املكمِنالت  ،والبدء ابليمني   ،يف غسل األعضاء
أييت به املكلف على حسب قدرته وحاله،    وإمنا  ، هذا ال يلغي أصل الوضوء
الوضوء ابملاء   اراتء  النتشار وابء  فإن تعذر  كاألطباء واملمرضني يف حالة 

اللباس الواقي من انتشار الفايروس، أو املريض احملاط بنوع من االحرتازات  
رٍض أو عجٍز أو  أو م ،  الت متنعه من التنقل أو الوضوء خشية انتشار الوابء

حرٍق وحنوه انتقل إىل التيمم ابلرتاب، فإن عجز عن استعمال الرتاب لفقده  

 

 ( 29/ 2انظر: املوافقات ) (1)
 (. 2/29انظر: املوافقات للشاطيب) (2)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 أو ألسٍر أو حنوه سقط اعتباره، وبقيت الصالة الزمة يف حقه.
، وعالقتها  ،(1)"يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عاماملطلب السابع: قاعدة"

 بنوازل األوبئة.
 : (2) املسألة األوىل: ألفاظ القاعدة

 اخلاص لدفع ضرر عام. يتحمل الضرر -
 األشد.  الضرر لرفع األخف الضرر يرتكب -
  حتمله  وصار  فعله  تعني   أعالمها  لدفع   سبيالً   الضررين  أدىن   حتمل   حتقق  إذا  -

 طاعة.
 املسألة الثانية: معىن القاعدة: 

أبلفاظ     كتبهم   يف(3) الفقهاء  أورد  القاعدة  ألفاظ    - كثرية  هذه  يف  مرن  كما 
  يف   ويدل ذلك على عظم أثرها  وأمهيتها،  مكانتها  عظم   على  يدل   مما   - القاعدة

  اخلفيفة   املضرنة   احتمال   وجوب  على  الرنأي   أهل   أطبق"    فقد  اإلسالمي،  الفقه
  مىت   املتآكل  العضو  قطع   وجب   ولذلك   منها،  أعظم  هو  ملا   دافعة   كانت  مىت

   (4) " اهلالك سبب  وكان  اجلسد، إىل سرى  يقطع مل  إن أننه الظننن  على غلب

 

،  26، القاعدة اخلامسة والعشرون، املادة  197انظر: شرح القواعد الفقهية الشيخ أمحد الزرقا، ص  (1)
(،  111/ 1(؛ والقواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري )8/165؛ وموسوعة القواعد الفقهية )

 (، 1/263والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية )
 انظر املصادر السابقة.  (2)
 (.8/165، وموسوعة القواعد الفقهية )197انظر: شرح القواعد الفقهية الشيخ أمحد الزرقا، ص  (3)
 انظر املصادر السابقة.   (4)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

ضررين، أو مفسدتني، أو شرنين، أو    بني   األمر  دار   إذا  أنه:  ومعىن القاعدة
خاصنا، واآلخر  عامنا  أحدمها  وكان    أحد   الرتكاب  اإلنسان  واضطُرَّ   بليتني، 

  واملفسدة،  الضرر  يف  اختالفهما   مع  عليه،  أحدمها  تعيني   دون  منهما من  الفعلني 
  سبيل   يف  شراً   وأهوهنما  مفسدة،  وأقلهما  ضرراً   أخصُّهما  خيتار  أن  وجب عليه

فوقه من الضرر العام، فالضرر اخلاص مقدم يف الرتك، ومتحمل عن    هو   ما  دفع 
 .  الضرر العام

 : (1)املسألة الثالثة: أدلة القاعدة
أدلة قاعدة سبقت معنا وهي قاعدة:" " أدلة القاعدة هي نفسها  إذا    تعترب 

" "فال مثة فائدة  تعارض مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما 
 .(2) من إعادة تكرارها هنا

 : (3) املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة
بناًء على القاعدة الت معنا وهي:" يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام  -1

من انزلة وابء    هأثناء مرض   اإلنسانمن    املتآكل  العضو  قطع  "، فإنه جيب
  إىل   سرى   يقطع  مل  إن  أننه  الظننن   على  غلب   مىت   مثل وابء كوروان أو غريه 

د يتحور فايروس كوروان ويستدعي األمر  فق  (4)"   اهلالك.  سبب  وكان  اجلسد،
زايدة   أو  املرض،  ابستشراء  سواء  يف صحة  فايروس  ذلك  تدهورًا  كوروان 

 

 انظر املصادر السابقة.  (1)
 انظر أدلة القاعدة األوىل من هذا البحث. (2)
 انظر املصادر السابقة.  (3)
 (.2/405انظر: الروض الباسم البن الوزير )  (4)



 

 

517 
 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

السالم: "بل األمر مبا   قال العز بن عبد مريض سابق ويستلزم األمر ذلك.
فإنه   ،يستلزم املشقة مبثابة أمر الطبيب املريض ابستعمال الدواء املر البشع

ولو قال قائل كان غرض الطبيب أن يوجد مشقة  ، ءليس غرضه إال الشفا
أمل مرارة الدواء, ملا حسن ذلك فيمن يقصد اإلصالح. وكذلك الوالد يقطع  
من ولده اليد املتآكلة حفظا ملهجته ليس غرضه إجياده أمل القطع وإمنا غرضه  

 . (1)حفظ مهجته مع أنه يفعل ذلك متوجعا متأملا لقطع يده "
الت معنا وهي:" يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام"،   بناًء على القاعدة  -2

احلج إلغاء  يستحب  يقتصر  والعمرة  فإنه  احلجاج كأن  أو ختفيف عدد   ،
السعودية  العربية  اململكة  من  الداخل  على حجاج  فعلته  -احلج  ما  وهذا 

،  -؛ حفاظًا على مصلحة املسلمني العامة واخلاصة -السلطات السعودية
متمثل يف منع املسلمني املتشوفني   اخلاص  الضَّرر إنَّ   وبنسب معينة؛ حيث 

وهو إحلاق املرض    العام،  الضَّرر  على   تقدميه  يتم   أالَّ   جيب   إىل احلج، وهذا
بعموم املسلمني يف حالة اجتياح هذه اجلاحنة أو هذا املرض املعدي كوروان  

  حىت   -   الواقع   العام  الضَّرر  هنا  يكون  أن   جيب  لكنو 19-اجلديد كوفيد 
  الشرعي  الرأي   حبسب   عليها   احلفاظ   جيب   الت   املصاحل   نطاق   ن ضم

 .املسلمني   عامة على ويؤثنِر  واضًحا  -  اإلسالمي
  احلجَّاج  دائرة   اإلصابة  خطر   زايدة   خالل   من   يتجاوز  العام   الضرر   هذا  أنَّ   ومبا
العامة تقدم وتدفع عن األضرار اخلاصة كما أن املصاحل   فإنَّ   أيًضا،   األضرار 
  الشرعية   القاعدة  تقتضي  وهنا(.  الفردية)  اخلاصة  املصاحل  على  تقدميها  يتم   العامة

 

 (. 1/37نظر: قواعد األحكام للعز بن عبد السالم )ا (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

  الصحية   والعواقب   كوروان  فريوس   انتشار  أي  العام واألكرب،  الضَّرر  جتنُّب  وجوب
 .فردايً  خاًصا  ضررًا ذلك   نتيجة كانت  وإن  حىت  النطاق، الواسعة

 ، وعالقتها بنوازل األوبئة.،(1)"أهون الشرين  خيتاراملطلب الثامن: قاعدة"
 : (2) املسألة األوىل: ألفاظ القاعدة

 الشرين.  أهون خيتار -
 خيتار أهون الضررين  -
 أبهوهنما. الضررين أعظم يدفع -
 أهوهنما. عليه يتعني  الشرين بني  املبتلى -

 :املسألة الثانية: معىن القاعدة
  دافعة   كانت  مىت  واألقل شرنا وضررًااملضرنة األهون واألخف    احتمال  جيب

  واضطُرَّ   شرنين أو مفسدتني أو ضررين،  بني   األمر  دار  منها، فإذا  أعظم  هو  ملا
  أن  لزمه  واملفسدة،  الضرر   يف   اختالفهما  مع  الفعلني،  أحد   الرتكاب   اإلنسان

 . فوقه  هو  ما   دفع  سبيل  يف  مفسدة،   وأقلهما   ضرراً   أهوهنما شرنا، وأخفهما  خيتار
  ابإلضافة  وطاعة  واجبا  يصري   الضررين  أهون: "    هللا  رمحه-  الغزايل  اإلمام  قال
 .(3) بلقمة" غص  من  حق  يف واجبا اخلمر شرب يصري  أعظمهما، كما إىل

  
 

(، وشرح القواعد الفقهية الشيخ أمحد الزرقا، القاعدة الثامنة  1/19انظر: جملة األحكام العدلية )  (1)
(، والوجيز  12/335(، و)230/ 1، موسوعة القواعد الفقهية )204/ ص29والعشرون، املادة  

 (.157/ 11واملوسوعة الفقهية الكويتية )(، 1/260يف إيضاح قواعد الفقه الكلية )
 انظر املصادر السابقة.   (2)
 .549(، ورفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ص 1/71انظر: املستصفى ) (3)
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

 املسألة الثالثة: أدلة القاعدة: 
إذا   تعترب أدلة القاعدة هي نفسها أدلة قاعدة سبقت معنا وهي قاعدة:" " -

" "فال مثة فائدة  تعارض مفسداتن ُروعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما 
 .(1) من إعادة تكرارها هنا

 املسألة الرابعة: تطبيق القاعدة على نوازل األوبئة: 
فإنه جيوز  -1 الت معنا:" خيتار أهون الشرين"،  القاعدة  شق بطن    بناء على 

د أو كوروان املتحور أو أي سبب  من وابء كوابء كوروان اجلدي  (2) امليتةاملرأة  
، مع أن شق بطنها شرٌّ، وكذلك  إلخراج الولد إذا كان ترجى حياتهآخر؛  

ترك الولد الذي ترجى حياته شرٌّ؛ لكنه أكرب إذا قورن ابلشرِن األول، فصار  
 شقن البطن أهون الشرنين. 

وخاصة إذا كان مصاب بوابء كوروان أو    -نه جيوز ملن خاف تلف نفسهأ -2
أو  أو تلف عضٍو من أعضائه ابستعمال املاء لربٍد    - من نوازل العصر  غريه

بن  ا، أن ينتقل من املاء إىل التيمم كما يف حديث عمرو  مرٍض أو عجزٍ 
 .له على ذلك   وإقرار النيب  (3) العاص الصحيح 

فإن جيب ع  -3 الشرين"  أهون  معنا:" خيتار  الت  القاعدة  الج  بناء يف ضوء 
أو    كوابء كوروان اجلديد- املريض مبرض أثناء انتشار وابء ماومنه  -املريض
سواء  ، لرفع األمل عنه إذا خاف هالكه أو تلف عضو من بدنه؛  -املتحور

 

 انظر القاعدة األوىل وأدلتها يف هذا البحث.  (1)
 (. 45/205(، واملوسوعة الفقهية الكويتية )10/898انظر: موسوعة القواعد الفقهية ) (2)
 (. 29/286سبق خترجيه. وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية ) (3)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

تشتمل على مفاسد عديدة    الت  اجلراحة الطبية أبدوية قد تكون مرة، أو  
األيدي   بقطع  اخللقة  وتشويه  املربحة،  ابآلالم  املرضى  تعذيب  منها: 

إحدامها: مفسدة املرض  إال أنه قد تعارض شرنان أو مفسداتن:  واألرجل،
،  اجلراحي وآالمه، وهي مرتتبة على ترك املريض دون عالجه ابجلراحة الالزمة

الثانية: مفسدة اآلالم املرتتبة  وقد يؤدي ذلك إىل زايدة مرضه، أو هالكه.
فعل اجلراحة. املفسدتني     على  النظر يف كلتا  الشرنين  فوجب حينئذ  ،  أو 

الشرعية للقاعدة  إعماالً  أخفهما  على  أعظمهما ضررًا  معنا    وتقدمي  الت 
إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررًا  )الت تقول:    وكذلك القاعدة

 .(1) هللا تعاىل أعلمو .(ابرتكاب أخفهما
بني  عقود التوريد املرتاخية التنفيذ، إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحيال،    يف -4

، فإن كانت االستحالة كلية  الدائن واملدين، واجتاحت جائحة كوابء كوروان
انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإن كانت جزئية خري الدائن بني أن يتمسك  

ال يستحق الدائن  ابلعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد و 
تعويضا عما انله من ضرر بسبب تفويت الصفقة كليا أو جزئيا، وأما إذا  

يرتتب عليها االلتزام إىل احلد املعقول  ، فإنه  كان تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين
الطرفني  الشرين.وتوزيع اخلسائر على  أهون  اختيار  بناء على  فإنه حيق    ، 

احلقوق   تعديل  الطلب  على  وبناء  التنازع،  عند  احلال  هذه  يف  للقاضي 
وااللتزامات العقدية بصورة توزع القدر املتجاوز للمتعاقد من اخلسارة على  

 

- 99انظر: أحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها، حممد بن حممد املختار الشنقيطي ) (1)
101.) 
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

الطرفني املتعاقدين، كما جيوز له أن يفسخ العقد فيما مل يتم تنفيذه منه إذا  
عليه، وذلك مع تعويض  رأى أن فسخه أصلح وأسهل يف القضية املعروضة  

عادل للملتزم له صاحب احلق يف التنفيذ، جيرب له جانبا معقوال من اخلسارة  
الت تلحقه من فسخ العقد حبيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم  

،وهذا ما  ويعتمد القاضي يف هذه املوازانت مجيعا رأي أهل اخلربة الثقات
 .(1)أفىت به جممع الفقه اإلسالمي 

 
*** 

 
  

 

 (.610/ 12جملة جممع الفقه اإلسالمي ) (1)
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 :البحث خامتة
املقاصدي يف نوازل األوبئة وتطبيفاته  نتهاء من حبث  مت اال ضوابط االجتهاد 

الباحث إىل جمموعة من  سبحانهبفضل من هللا وحده    الفقهية  ، وقد توصل 
 :وهي كما يلي النتائج والتوصيات،

 : تائج البحثن :أوال
  النصوص   فهم   يف  الشريعة  علماء  عظمة   تتجلى  البحثهذا    خالل   من -1

النوازل    الظاهرة  ودالالهتا يف  وصغرية  معاجلة كل كبرية  يف  واخلفية 
الفقهية ؛ مما يدل على  ويف مقدمتها نوازل األوبئة  واملستجدات والقضااي 

استيعاب الشريعة لكل مظاهر احلياة، ويعطي هذا مرونة مع احملافظة على  
 . ثوابت هذا الدين احلنيف

يعرف  أ -2 ما  وهو  الشريعة  مقاصد  مراعاة  ظل  يف  املعاصر  االجتهاد  ن 
التطورات   ظل  يف  املسلمني  حياة  يف  أمهية كربى  املقاصدي  ابالجتهاد 

 واألحداث املتسارعة بني حني وآخر يف هذا الزمان الذي نعيش فيه.
العلم   -3 من  فهو ابب  املقاصدي،  االجتهاد  عن  النوازل  فقه  أمهية  تقل  ال 

، ودليل  يُدرك من خالله عموم املسلمني أن شريعة االسالم  الشرعي عظيم
الت خضعوا هلا تُنظم هلم حياهتم يف السراء والضراء، ويف الرخاء عند نزول  

 البالء. 
 . "األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته"الضابط هو:  -4
حفظ   -5 إىل  ترجع  الت  الشرعية  التكاليف  على  تركز  املقاصدية  القاعدة 

 اخللق، كما أنه تظهر بيان الغاية واحلكمة الت أرادها الشارع  مقاصدها يف
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

احلكيم من تشريع احلكم؛ بينما القاعدة الفقهية تقوم بيان حلكم شرعي  
 كلي يتفرع عنه الكثري من األحكام الفقهية.

االجتهاد املقاصدي هو:" إعمال اجملتهد أو العامل جهده يف طلب األحكام   -6
وال واملستجدات  الشريعة  الشرعية  وغاايت  أسرار  وفق  الفقهية  نوازل 

 اإلسالمية".
الت حتتاج إىل حكم  يف كل عصر  النازلة هي:" الوقائع الفقهية املستجدة   -7

 شرعي".
الوابء هو:" انتشار مفاجئ وسريع ملرض يف رقعة جغرافية ما فوق معدالته   -8

الطاعون: وقيل:"  املعتادة يف املنطقة املعنية" وقال بعض العلماء الوابء هو:"  
 هو كل مرض عام".

تتجلى أمهية حتديد ضوابط االجتهاد املقاصدي يف ظل نوازل األوبئة يف   -9
إبراز عالقته بفقه الواقع من جهة، وقضااي العصر ومستجداته ونوازله امللحة  

 الت تفرضها حاجة الناس من جهة أخرى. 
منز  -10 اجملتهد أو من يف  يتمكن  املقاصدي  لته من  من خالل االجتهاد 

الينومية للمكلفني، مع   ستجدنة يف احلياة 
ُ
العلماء إجياُد احللول للمسائل امل

االهتمام ابجلانب املقاصدي يف تلك النوازل أو املستجدات الت هي حمل  
 االجتهاد.

والسنة   -11 الكتاب  نصوص  عن  مبنأى  ليس  املقاصدي  االجتهاد  أن 
 الصحيحة واإلمجاع وال متعارًضا معها. 

ضواب -12 أهم  املقاصد  من  بني  التوازن  ضرورة  املقاصدي  االجتهاد  ط 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

الكامل   اخلضوع  وعدم  اجلزئية،  الشرعية  والنصوص  الكلية  الشرعية 
 للمتغريات أو اجلري وراء كل مقصد على حساب النصوص الشرعية. 

الكتاب   -13 الشرعية  النصوص  املقاصدي  االجتهاد  جماالت  أعظم  من 
 وصحيح السنة النبوية، واألحكام مبقاصدها. 

من أهم جماالت االجتهاد املقاصدي دراسة النوازل الفقهية؛ حيث إهنا   -14
حكم جديد حيتاج إىل حكم شرعي، بل هذا هو أخصب جماالت االجتهاد  
 املقاصدي؛ حلاجة الناس إىل حكم شرعي يف أمر جديد مل يعهدوه سابًقا. 

فيه   -15 يعيش  الذي  الواقع  دراسة  على  املبين  الفقه  هو:"  الواقع  فقه 
ون، دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب املوضوع، معتمدة على أصح  املسلم

هذا   ثوابت  إغفال  عدم  مع  الصحيحة،  مصادرها  من  وأدقها  املعلومات 
الدين من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، فهما األصل لكل فقه وكل  

 حكم".
تربز أمهية االجتهاد املقاصدي يف فقه نوازل األوبئة يف: حتكيم الشريعة   -16

جلب  اإلس على  مقدم  املفاسد  درء  وأن  احلياة كلها،  شؤون  يف  المية 
 املصاحل، وأن املشقة جتلب التيسري، وأن رفع احلرج واجب شرعي،...إخل. 

على   -17 فرض عني  ويصري  الكفاايت،  فروض  من  النوازل  االجتهاد يف 
من   فقد  عند  وخاصة  ذلك،  على  قوًة  وجد  إذا  نفسه؛  حق  يف  اجملتهد 

 يستطيع النظر فيها. 
عل -18 الت جيب  الضوابط  نوازل    ى من  فقه  اجملتهد مراعاهتا يف  أو  العامل 

األوبئة اإلخالص هلل تعاىل، واالستناد عند دراسة النازلة إىل دليل شرعي  
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 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

معترب، ومراعاة مقاصد الشريعة، والتأكد من وقوع النازلة، وفهم النازلة فهماً  
 دقيقاً وتصورها تصورًا صحيًحا.

القواعد املقاصدية يف ذاهتا قواعد فقهية يف أن كل منهما  أغلب  تعترب   -19
أكثرين   أو  لتعرف  فقهي  حكم كلين  جزئياته  أكثر  أو  مجيع  على  ينطبق 

 أحكامها منه.
من القواعد املقاصدية: قاعدة: "إذا تعارض مفسداتن ُروعي أعظمهما   -20

النفس مقصد شرعي كلي"،   وقاعدة:" حفظ  أخفهما"،  ضررًا ابرتكاب 
"درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل"، وقاعدة "الضرر األشد يُزال  وقاعدة:  

ابلضرر األخف"، وقاعدة" كل مرتبة من مقاصد الشريعة ينضم إليها ما  
هو كالتتمة والتكملة"، وقاعدة" املكمل إذا عاد على األصل ابلنقض سقط  
اعتباره"، وقاعدة "يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام"، وقاعدة"خيتار  

 ون الشرين". أه
أن السنة النبوية الشريفة حضت على احلجر الصحي يف حالة انتشار  -21

صلى    مرض معدٍن أو انتشار الطاعون، وذلك كما ورد يف احلديث عن النيب
عن اخلروج من البلد املصاب ابلطاعون، أو الدخول إليه   هللا عليه وسلم 

 وهذا ميثل إعجاز علمي. 
د املقاصدية يف بيان أمهية مقاصد  من خالل البحث جتلت أمهية القواع -22

والنسل،   والعقل،  والنفس،  الدين  على  احملافظة  من  اإلسالمية  الشريعة 
واملال، فحيث هُني عن خمالطة املصاب ابملرض املعدي، واألمر ابلفرار منه، 
املرضى، وعدم تفشي  الوقائية ملعاجلة  مع أخذ كل االحتياطات والتدابري 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

تمكنوا من عبادة هللا سبحانه، ومحاية األنفس،  املرض بني اجملتمع، حىت ي
 والعقول، والنسل، واملال الذي عليه عمارة احلياة.  

 توصيات البحث.   :اثنيا 
 : يوصي الباحث مبجموعة من التوصيات هي كما يلي

املتعلقة    االجتهاد املقاصدي  قواعد"    :عمل موسوعة علمية حتت مسمى -1
جانب الفقه اإلسالمي    :" وتتضمنيف التشريع اإلسالمي  األوبئةنوازل  ب

أسرة، وأحكام  وحدود،  وجناايت،  ومعامالت،  عبادات،  وكذلك    من: 
  جانب أصول الفقه اإلسالمي، ويكون املسؤول عن هذه املوسوعة مؤسسة 

، حىت تكون هذه املوسوعة جامعة  علمية جامعة جتمع كل ما يتصل ابألوبئة
 مانعة.

األوبئة، وأمهية معاجلة  وات العلمية واملتخصصة حول  ختصيص بعض الند -2
اإلسالمي  أوضاعها التشريع  التعليمية  يف  املؤسسات  يف  وخاصة   ،

واملدارس واملعامالت كاجلامعات  العبادات  يف  الفقهي  اجلانب  وخاصة   ،  
 .واألسرة واجلناايتس

ة يف  بئاألو   معاجلة نوازل  ضرورة عقد مؤمتر فقهي إسالمي عاملي حول "  -3
حسم اخلالفات يف    ، معحلاجة املسلمني لذلك  ضوء الكتاب والسنة"؛

سالمي،  مع الفقه اإلامن خالل جم  سائل الفقهية املتعلقة ابألوبئة املبعض  
حيتاج إليه املسلم، وال يستغين عنه يف  ى الفقهية املعاصرة الت  حتديد الفتاو و 

عبادات ومعامالت وجناايت وحدود وفقه أسرة وغريها  حياته اليومية من  
 من أحكام فقهية. 



 

 

527 
 الشرعيةجملة العلوم  

 ( الثاين)اجلزء    هـ1443رجب    الرابع والستونالعدد  

يف إجياد عمل فقهي موحد من قبل املؤسسات    االستفادة من النوازل   حماولة -4
الستفادة من تراث الفتاوى  الدينية املعتمدة وجمامع الفقه اإلسالمي، مع ا 

للمستجدات حلول  إلجياد  أنواعها  مبختلف  )النوازل(    الفقهية   الفقهية 
االجتهاد  ضوابط  ضوء  يف  الفتوى  مبنهاج  يتعلق  فيما  سواء    املعاصرة 

فيما يتعلق ابلفروع الفقهية الت    ماعد الفقهية، أوالتخريج والقو   املقاصدي
 .، لالستفادة منهاسبق للفقهاء أن عاجلوا نظائر هلا يف عصورهم

حث الباحثني يف جمال العلوم الشرعية على االعتناء مبثل هذه املوضوعات   -5
فال   القواعياملستجدة،  من  إضافة كثري  إىل  حيتاج  املوضوع  الفقهية  د  زال 

 . األوبئةنوازل لضوابط املتعلقة بوا واملقاصدية 
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 وتطبيقاته الفقهية   ضوابط االجتهاد املقاصدي يف نوازل األوبئة

 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

 الفهارس واملراجع:
 القرآن الكرمي.  -
حممد يسري إبراهيم فقه النوازل لألقليات املسلمة »أتصيال وتطبيقا« أصل  إبراهيم،   -

الكتاب: رسالة دكتوراه يف الفقه اإلسالمي من كلية الشَّريعة والقانون جبامعة األزهر  
  - هـ    1434)  مجهورية مصر العربية الطبعة: األوىل،  - اليسر، القاهرة  الناشر: دار  

 (. م 2013
السعادات   - أبو  الدين  جمد  األثري،  حممدابن  بن  اببن    املبارك  املعروف 

، حتقيق: الزاوي: طاهر أمحد،  النهاية يف غريب احلديث واألثره(،  606األثري)ت
 م(. 1979ه، 1399)-بريوت-الطحاوي: حممود حممد، املكتبة العلمية 

ه(، األشباه  771ابن السبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:   -
الكتب   والنظائر، حتقيق: عبد املوجود: عادل أمحد، عوض: على حممد، ط. دار 

 م(. 1991ه،  1411بريوت، الطبعة األوىل، )-العلمية
ن ط : دار الفكر  ه(، أحكام القرآ543أبو بكر حممد بن عبد هللا )،  ابن العريب -

 لبنان ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا.   -للطباعة والنشر 
املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم اجلوزية  ابن القيم،   -

العاملني    751)املتوىف:   املوقعني عن رب  إعالم  أبو عبيدة مشهور بن  حتقيقهـ(   :
بو عمر أمحد عبد هللا أمحد الناشر: دار ابن  حسن آل سلمان شارك يف التخريج: أ

 . (ه 1423  ) اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،
شرح الكوكب    حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي،،  ابن النجار -

أصول الفقه،  خمتصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف  شرح  املنري املسمى  
، حتقيق:  2مكة املكرمةـ، الطبعة:    - معهد البحوث العلمية    - ط: جامعة أم القرى  

 هـ(. 1413محاد،) د. حممد الزحيلي، د. نزيه
، حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين القامسي، أبو  ابن الوزير -

وُض الَباسْم يف الذِنبِن َعْن  الرَّ   ، هـ(840عبد هللا، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف:  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ُسنَِّة أيب الَقاِسم   تقدمي: فضيلة الشيخ العالمة بكر بن عبد -َصلَّى اَّللَّ

 .هللا أبو زيد اعتىن به: علي بن حممد العمران الناشر: دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع
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الكاملية،  - إمام  عبد  لا  ابن  بن  حممد  الدين  )املتوىف:  كمال  هـ(   874الرمحن 
واملعقول  " املنقول  من  األصول  منهاج  إىل  الوصول  دراسة   "املختصر"تيسري 

احلديثة الفاروق  دار  الناشر:  قطب،  أمحد  الفتاح  عبد  د.  القاهرة   - وحتقيق: 
 . م  2002 -هـ   1423الطبعة: األوىل، 

،  التقرير والتحرير يف علم األصول، ط: دار الفكر، بريوت ه(.879ابن أمري احلاج) -
الثانية،  وط.    .(م1996  -   ه1417) الطبعة:  العلمية،  الكتب    - هـ  1403دار 

 . م1983
أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم  احلراين ، الفتاوى الكربى ،    ،ابن تيمية -

 . بريوت ، حتقيق :حسنني حممد خملوف -ط : دار املعرفة  
تيمية - )ت:    ،ابن  تيمية  بن  السالم  )ت: 652عبد  تيمية  بن  احلليم  عبد  هـ(،و: 

حتقيق: حممد حميي    ، املسودة يف أصول الفقه  ( هـ728هـ( ، وأمحد بن تيمية )682
 القاهرة، وط. دار الكتاب العريب. –الدين عبد احلميد، ط. املدين 

القوانني الفقهية  ه(، 741ابن جزي، حممد بن أمحد بن جزي الغرانطي املالكي)ت: -
 املكتبة العصرية، بريوت.-يف تلخيص مذهب املالكية، حتقيق عبدالكرمي

، احمللى ط: دار  ه(456)ت:علي بن أمحد بن سعيد الظاهري أبو حممد  ،ابن حزم -
 بريوت، حتقيق : جلنة إحياء الرتاث العريب. -اآلفاق اجلديدة 

رجب - الدين  ،ابن  الفرج    زين  مث أبو  البغدادي،  رجب،  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد 
 احلديثة ابلرايض. ، مكتبة الرايض هـ(، القواعد795الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 

املالكي   - القرطيب  بن رشد  أمحد  بن  بن حممد  أمحد  بن  الوليد حممد  أبو  ابن رشد، 
-وهناية املقتصد، ط.داراملعرفة    بداية اجملتهده(،  595الشهري اببن رشد احلفيد)ت:

البايب احلليب1986ه،  1406،)  8ريوت، ط.ب ،  4مصر، ط.-م(، وط.مصطفي 
 م(. 1975ه، 1395)

هـ(، "مقاصد الشريعة اإلسالمية"،  1393د الطاهر بن عاشور)ت:ابن عاشور، حمم -
احملقق: حممد احلبيب ابن اخلوجة الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر  

 م.  2004 -هـ   1425عام النشر: 
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أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري    ابن عبد الرب، -
)املتوىف:   الزهريي  جهـ(  463القرطيب  األشبال  أيب  حتقيق:  وفضله  العلم  بيان  امع 

الطبعة: األوىل، العربية السعودية  ابن اجلوزي، اململكة    - هـ    1414)   الناشر: دار 
 (. م 1994

السالم)ت: - عبد  بن  العز  السالم،  عبد  مصاحل  660ابن  يف  األحكام  قواعد  ه(، 
الطباع ب الدقر، الناشر: دار  الغين  ه(.  1413، )1دمشق، ط.األانم، حتقيق عبد 

  1414القاهرة ،    - طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات األزهرية  وحتقيق:  
 م.  1991  -هـ 

هـ(  395أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:    ابن فارس، -
اللغة مقاييس  عام    ،معجم  الفكر  دار  الناشر:  هارون  حممد  السالم  عبد  احملقق: 

 . ( م1979 -هـ  1399 )النشر:
هـ روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول 620ابن قدامة: عبد هللا بن أمحد املقدسي ت -

أمحد   اإلمام  املعارف  –بن حنبل  االفقه على مذهب  مكتبة  و ط.    الرايض.  –، 
ط. الراين  الرشد،2002هـ/1423،  2مؤسسة  مكتبة  ،  9ط  الرايض،   م،وط. 

 (. م2009ه،1430)
أ - ،  املغين  هـ(،  620بو حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي)ت:  ابن قدامة، 

هجر،   ط.دار   ، واحللو:د.عبدالفتاح  عبدهللا،  بن  عبداحملسن  د.  الرتكي:  حتقيق 
)2الطبعة الفكر  و   م(.1992ه،  1412،  دار   : األوىل)–بريوت    -ط    الطبعة 

   ه(. 1405
البصري مث الدمشقي )املتوىف:  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي    ابن كثري، -

مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  (،   هـ  774
  . وأقواله على أبواب العلم( احملقق: إمام بن علي بن إمام الناشر: دار الفالح، الفيوم

 (. م  2009 -هـ   1430 )الطبعة: األوىل،
القز ويين  ،  ابن ماجة - يزيد  فؤاد عبد سنن    – حممد بن  ابن ماجة ،حتقيق : حممد 

 لبنان.  –الباقي، املكتبة العلمية بريوت 
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حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري ابن منظور،   -
)املتوىف:   اإلفريقى  دار صادر    ،هـ(711الرويفعى  الناشر:  العرب  بريوت   -لسان 

   (. هـ 1414 )– الطبعة: الثالثة 
ز  -  ، املعروف اببن جنيم احلنفيابن جنيم  إبراهيم  الدين بن  ه(،  970املصري)ت  ين 

األشباه والنظائر وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكراي عمريات، ط. دار الكتب  
احلافظ،  حتقم.و 1999ه،  1419،  1لبنان، ط.-بريوت-العلمية مطيع  حممد  يق: 

 (. م1986)دمشق-نشر :دار الفكر
داود - )  ،أبو  األزدي  السجستاين  األشعث  بن  أيب  275-202سليمان  سنن   ) هـ 

 بريوت .  –داود، حتقيق: حممد حمىي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية صيدا 
ُسوَعة ُموْ  ،بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي  آل بورنو، د. حممد صدقي -

بريوت   الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  صدقي  حممد  املؤلف:  الِفْقِهيَّة  لبنان    -الَقواِعُد 
 م.  2003 - هـ  1424الطبعة: األوىل، 

، الوجيز يف    بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي   آل بورنو، د.حممد صدقي -
ط. بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط.  الكلية،  الفقه  قواعد  هـ،  1416،)  4إيضاح 

 م(. 1996
آدم،  األلباين،   - بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  انصر  حممد  الرمحن  عبد  أبو 

هـ( ضعيف اجلامع الصغري وزايدته أشرف على  1420األشقودري األلباين )املتوىف:  
 . طبعه: زهري الشاويش الناشر: املكتب اإلسالمي

،  ء من فقهها وفوائدهاحممد انصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشي  ،األلباين -
 . (هـ 1416) ( 1-مكتبة املعارف للنشر والتوزيع )ط

حممد انصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء،    ،األلباين -
 ـ. (ه1398 )( 1-املكتب اإلسالمي) ط

. اإلحكام يف أصول األحكام علق عليه:  1. ط.)ت: (علي بن حممد.    اآلمدي، -
 م. 2003هـ/1424عفيفي. دار العصيمي. الرايض.  الشيخ عبد الرزاق 

ابدشاه - التحرير  ، أمري  ،تيسري  احلنفي  أمني  بن  البايب    ،حممد  مصطفى  مطبعة  ط. 
 . بريوت –. وط : دار الفكر  (ه1351 )مصر،-احلليب
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حممد اتمر،    ه(، أسىن املطالب ، حتقيق د.حممد921األنصاري، زكراي األنصاري)ت: -
 م(. 2000ه، 1422،) 1بريوت، ط.-ط. دار الكتب العلمية

عالء الدين عبد العزيز بن أمحد، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم   ،البخاري  -
 . ( م1997  - هـ 1418  ،)بريوت  -البزدوي ، ، ط : دار الكتب العلمية 

أحاديثه،   حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، ضبطه ورقمه وذكر تكرار  ،البخاري  -
فهارسه د.   أحاديثه يف صحيح مسلم ووضع  ألفاظه ومجلة وخرج  ومواضعه وشرح 
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري للطباعة والنشر دمشق واليمامة للطباعة والنشر 

 م.  1993هـ 1414( 5-بريوت )ط
ه(، كشاف القناع على منت اإلقناع،  1051البهويت، منصور بن يونس البهويت )ت: -

 ه(.1402بريوت،)-بريوت، وط.دار الفكر -لكتب العلميةط.دار ا
الطبعة    – دار النوادر  ، ط.  نظرية املنفعة يف الفقه اإلسالميبورمو، د. تيسري حممد ،   -

 . (  ه1429،)األوىل 
-هـ، السنن الكربى ،دار الفكر458أمحد بن احلسني بن علي  املتوىف سنة    ،البيهقي   -

 ريوت.ب
هـ ( سنن الرتمذي ، حتقيق :أمحد 279-209أبو عيسى حممد بن سورة )  ،الرتمذي  -

 القاهرة.  -حممد شاكر ، دار احلديث للطباعة والنشر
ملنت التنقيح   ، شرح التلويح على التوضيحه(792)تسعد الدين التفتازاين،  التفتازاين -

الكتب   البخاري احلنفي. ط : دار  لعبيد هللا بن مسعود احملبويب  الفقه،  يف أصول 
وط.حممد   م.  ، حتقيق : زكراي عمريات.1996  -هـ  1416  - بريوت    -العلمية  

 هـ(. 1400مصر،)-على صبيح
  - ه( ، التعريفات، ط: دار الكتاب العريب  816علي بن حممد بن علي )   ،اجلرجاين -

 ي. ، ، حتقيق : إبراهيم األبياري1ه،ط.1405 –بريوت 
طرق الكشف عن مقاصد الشارع الناشر: دار النفائس للنشر  ، نعمان جغيم جغيم، -

 (. م 2014  -هـ  1435 ) والتوزيع، األردن الطبعة: األوىل،
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الصحاح    ، هـ(393أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:  اجلوهري،   -
الناشر: دار العلم للماليني   ،اتج اللغة وصحاح العربية حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار

 (. م 1987 - هـ  1407 ،)بريوت الطبعة: الرابعة -
، الربهان يف أصول ه(487)اجلويين، لعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف  أبو املعايل -

، حتقيق : د. عبد الرابعةبعة :  ، الط  ،مصر  –املنصورة    -الفقه ، ط : دار الوفاء  
 ه(. 1418)العظيم حممود الديب.

  2005  - هـ    1426،  1حممد بن حسني ، فقه النوازل دار ابن اجلوزي، ط  اجليزاين،   -
 .م

مد طاهر ، الناشر: رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة )صلى حكيم، حم -
، السنة  116املنورة الطبعة: العدد  اجلامعة اإلسالمية ابملدينة الناشر:هللا عليه وسلم(

 (. م 2002-ه1422 ) ،34
أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفي    ،احلموي  -

هـ(، غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، ط. دار الكتب  1098)املتوىف:  
 . (م1985هـ/ 1405)-بريوت-العلمية

شرح جملة األحكام، تعريب: فهمي احلسيين، الناشر،  حيدر، علي حيدر، درر احلكام   -
 لبنان.-بريوت-دار الكتب العلمية

مبالك  - املعروف  العدوي،  الدردير  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  الربكات  أبو  الدردير، 
  على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  الشرح الصغري ه( 1201الصغري،)ت:

الطبعة األوىل، -بريوت-كتب العلمية  ، حتقيق : حممد عبدالسالم شاهني، دار ال
 م(. 1995هـ، 1415)

الدوسري، أ. د. مسنلم بن حممد بن ماجد الدوسري "املمتع يف القواعد الفقهية )ط.   -
والتوزيع والنشر  للطباعة  زدين  األوىل،  -دار  الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة 

 م(. 2007ه،  1428
بن  الرازي  - أيب عبد هللا حممد  الدين  لزين  الرازي  ،  احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب 

الصحاح666)املتوىف:   خمتار  املكتبة    ،هـ(  الناشر:  حممد  الشيخ  يوسف  احملقق: 
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بريوت    - العصرية   النموذجية،  اخلامسة،    -الدار  الطبعة:  /  1420)صيدا  هـ 
 (. م1999

:  ه(630)حممد بن عمر بن احلسني    ،الرازي  - ، احملصول يف علم األصول، ، ط 
ا األوىلالرايض    -إلمام  جامعة  فياض    ،الطبعة  جابر  طه   : حتقيق   ،

 ه(. 1400،)العلواين
الناشر: دار اخلري    ، لوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ، امصطفىبن  حممد    الزحيلي، -

 (. م  2006  - هـ    1427  ) سوراي الطبعة: الثانية،  -للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  
:  الناشر  األربعة،  املذاهب  يف   وتطبيقاهتا   الفقهية  ، القواعد  مصطفى  حممد  الزحيلي، -

 م(. 2006 -  هـ 1427) األوىل،: الطبعة دمشق - الفكر دار
ه(، شرح القواعد 1357الزرقا، الشيخ أمحد الزرقا ابن الشيخ مصطفى الزرقا)ت: -

،)  1بريوت، ط.-الفقهية راجعه د. عبدالستار أبو غدة، ط .دار الغرب اإلسالمي 
 م(. 1989ه،  1409،) 2سوراي،ط.-دمشق-القلمه(، وط.دار 1403

ه(، البحر احمليط  794بن هبادر الزركشي )ت:  بدر الدين حممد  أبو عبدهللا   ،الزركشي  -
،  1ط.-بريوت-، ط.دار الكتب العلميةيف أصول الفقه حتقيق: د. حممد حممد اتمر

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت.م. وط. 2000هـ، 1421
ط :   ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ر الدين عثمان بن علي احلنفي ،فخ، الزيلعي -

 . (ه1313) -القاهرة. -دار الكتب اإلسالمي. 
  دار  ، األشباه والنظائر، ط:ه(771)ث:اتج الدين عبد الوهاب بن علي، السبكي -

 (.   م1991-هـ1411، الطبعة األوىل، ) بريوت –الكتب العلمية 
سن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن  تقي الدين أبو احل  السبكي، -

الوهاب أبو نصر عبد  الدين  اإلهباج يف  ه(،  771،)ت:حييي السبكي وولده اتج 
  1995 - هـ 1416 ) بريوت عام النشر:-شرح املنهاج الناشر: دار الكتب العلمية 

 (. م
أبو بكر حممد بن أمحد، أصول السرخسي، حتقيق أيب الوفاء األفغاين،    ، السرخسي -

 ه. 1372بريوت، سنة -ط. دار الكتاب العريب
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املبسوط. دار املعرفة،    ه(، 483مشس الدين أبو بكر حممد بن أمحد )ت:  ،السرخسي -
 بريوت.

آيت،   - عبدالسالم  ضوابطه.سعيد،  جماالته  مفهومه  املقاصدي:  رسائل    ، االجتهاد 
العلمية  ،يةجامع دكتوراه  ، الدرجة  اخلامس   ، رسالة  حممد  اململكة جامعة  الرابط،   ،

 م(. 2003املغربية،) 
:  الناشر  اإلسالمية،   الشريعة   يف   والشمول  السفياين الثبات  حممد  بن   عابد  السفياين،  -

  هـ   1408  األوىل،):  الطبعة  السعودية  العربية  اململكة  -  املكرمة  مكة  املنارة،  مكتبة
 م(.  1988 -

بكر)،  السيوطي - أيب  بن  الرمحن  وفروع  911عبد  قواعد  والنظائر يف  األشباه   ، ه( 
العريب الكتاب  ط.دار  البغدادي،  ابهلل  املعتصم  حممد  حتقيق:   -بريوت-الشافعية، 

 م(. 1983ه، 1403)1ط.-وط.دار الكتب العلمية م.1987ه،  1407
  املوافقات   ( هـ790: املتوىف)  الغرانطي  اللخمي  حممد بن  موسى   بن  إبراهيم  الشاطيب،  -

  الطبعة:  الطبعة  عفان  ابن  دار :  الناشر  سلمان  آل  حسن  بن  مشهور   عبيدة  أبو:  احملقق
 م(. 1997 / هـ1417 األوىل)

عبد  الشافعي،   - بن  عثمان بن شافع  بن  العباس  بن  إدريس  بن  أبو عبد هللا حممد 
احملقق: أمحد الرسالة،  هـ(  204املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف:  

 (. م1940هـ/1358)  شاكر الناشر: مكتبه احلليب، مصر الطبعة: األوىل،
)ت:،  الشافعي - إدريس   بن  املعرفة  204حممد  دار  ،ط.  األم  بريوت،  –ه(، 

 . ( ه1393سنة  )،2ط.
الدين،   حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين،أبوالصنعاين،   - إبراهيم، عز 

)املتوىف:   ابألمري  االجتهاد  ،  هـ(1182املعروف كأسالفه  تيسري  إىل  النقاد  إرشاد 
  الكويت الطبعة: األوىل،  -احملقق: صالح الدين مقبول أمحد الناشر: الدار السلفية 

 ه(. 1405)
ن  اسليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو الربيع، جنم الديالطويف،   -

هـ( شرح خمتصر الروضة احملقق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي الناشر  716)املتوىف :  
 (. م 1987هـ /   1407  ): مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،
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 يوسف دسوقي نصر د. دسوقي  

: أ. د. َعبد هللا بن حممد الطينار، أ. د. عبد هللا بن حممند املطلق، د. حممَّد بن  لطيارا -
اململكة العربية    - الناشر: َمَداُر الَوطن للنَّشر، الرايض  ،    إبراهيم املوَسى الِفقُه املَيسَّر 

جـ   الطبعة:  األوىل  13  -  11و    7السعودية  األجزاء:   2011/  1432:  ابقي 
 م(.2012 - هـ  1433 )الثانية،

اللطيف،   - اللطيفالعبد  العبد  صاحل  بن  الرمحن  الفقهية  ،  عبد  والضوابط  القواعد 
البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، املتضمنة للتيسري الناشر: عمادة  

 م. 2003هـ/1423اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
حممد بن يوسف بن أيب القاسم، التاج واإلكليل ملختصر خليل ط : دار   ،العبدري  -

 م(. 1387،)ه، الطبعة : الثانية 1398 -بريوت  -الفكر 
أبو الفضل ، تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي    أمحد بن علي بن حجر  ،العسقالين -

، حتقيق : السيد  1، الطبعة :   –املدينة املنورة    -الكبري،  ، ط: دار احملاسن للطباعة  
 . (م1964 – ه 1384،)عبدهللا هاشم اليماين املدين

الشافعي )ت - العالئي  الدين  احلافظ عالء  املذهب يف ه(،  761العالئي،  اجملموع 
  - قيق د. جميد علي العبيدي، ود. أمحد خضري عباس، دار عمارحت  ،قواعد املذهب

املكية واملكتبة  املكرمة،)  -األردن،  األوقاف 2004هـ  1425مبكة  م(.وط.وزارة 
 م(. 1994ه،  1414الكويت، ) -والشؤون اإلسالمية  

ه( املستصفى يف علم األصول، 505حملمد بن حممد الغزايل أبو حامد ، )ت    ،الغزايل -
من املطبعة األمريية 1، بريوت ، ط-، وط. دار إحياء الرتاث العريب1،ط. بوالق ، ط

سنة  –ببوالق   العلمية  1324مصر،  الكتب  دار    –بريوت    -ه.وط: 
 ه(. 1413،)،حتقيق : حممد عبد السالم1،ط: 1413

هـ: القاموس احمليط.   817جمد الدين حممد بن يعقوب، متوىف عام    ،الفريوز آابدي  -
لتجارية الكربى، مصطفى حممد، " بدون اتريخ نشر"(. القاموس  القاهرة: املكتبة اط.  

 . (ه 1371  )مصر،-احمليط، ط. مصطفى البايب احلليب
هـ(: املصباح املنري يف    770)متوىف سنة    أمحد بن حممد بن علي املقرى ،  الفيومي -

غريب الشرح الكبري للرافعي، تصحيح محزة فتح هللا القاهرة: نظارة املعارف العمومية،  
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- بريوت. وط. املكتبة العصرية – ، وط. املكتبة العلمية  (م1912)  املطبعة األمريية،
 قيق يوسف الشيخ محد.حت

الناشر:  ،صح من آاثر الصحابة يف الفقه  ما  زكراي بن غالم قادر الباكستاين  قادر،   -
بريوت الطبعة: األوىل،   -جدة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع    -دار اخلراز

 . م  2000 - هـ  1421
  دراسة .  املعاصرة  الفقهية  النوازل  أحكام  استنباط  علي، منهج  بن  مسفر .  القحطاين، -

  م، اململكة العربية السعودية، حز   ابن  دار-اخلضراء  األندلس  دار .  ط  تطبيقية  أتصيلية
 م(. 2010-ه1431) الطبعة الثانية،

الكاساين)ت: - الدين أيب بكر  ترتيب 587الكاساين، عالء  الصنائع يف  بدائع  هـ(، 
العلمية الكتب  ط : دار  م. و 1986ه،  1406،  2بريوت، ط.-الشرائع، ط.دار 

 م(.  1982 الطبعة الثانية،) –بريوت  -الكتاب العريب 
بريوت.الناشر: دار    – بن أنس، املدونة الكربى ، ط : دار صادر  مالك    ، مالك   -

 هـ(. 1424 ) الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،
– ه(، احلاوي الكبري، ط. دار الكتب العلمية  450علي بن حممد )ت:  ،املاوردي  -

 . (م1999ه، 1419سنة  )، 1بريوت،ط.
  عن   تصدر :  املؤلف  جبدة   اإلسالمي   املؤمتر  ملنظمة  التابع  اإلسالمي   الفقه  جممع   جملة -

 جبدة. االسالمي املؤمتر منظمة
ه(،  885داوي ، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي احلنبلي )تاملر  -

، حتقيق د. عبدالرمحن اجلربين، د.عوض القرين، د. أمحد السراح،  لتحبري شرح التحبريا
 م(. 2000ه، 1421،) 1الرايض،ط.-ط.مكتبة الرشد

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي    داوي،املر  -
هـ( التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه احملقق: د. عبد الرمحن اجلربين، 885)املتوىف:  

السعودية / الرايض الطبعة:    - د. عوض القرين، د. أمحد السراح الناشر: مكتبة الرشد  
 (. م 2000  -هـ 1421 )األوىل،

النيسابوري)ت: - احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  مسلم،  261مسلم،  صحيح  ه(، 
 ه(. 1400حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر وتوزيع رائسة إدارة البحوث،) 
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املريغيناين )ت:   - إحياء 593املريغيناين،  يوسف، ط.دار  ه(،اهلداية، حتقيق طالل 
 سالمية.ه(، وط.املكتبة اإل1397، ) 2بريوت، ط.-الرتاث العريب

-، مؤسسة دار القلمالقواعد الفقهية "  الندوي، الدكتور علي بن أمحد الندوي: " -
 مشق.د

احلاكمة   - الفقهية  والضوابط  القواعد  موسوعة  أمحد،  بن  علي  الدكتور  الندوي، 
 م(. 1999ه، 1419للمعامالت املالية، شركة الراجحي واملستثمر الدويل، )

هـ( املنهاج شرح  676أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:    النووي، -
احلجاج   بن  مسلم  العريب  ،  صحيح  الرتاث  إحياء  دار  الطبعة:   -الناشر:  بريوت 

 ه. 1392الثانية، 
ه( ،اجملموع شرح املهذب ، ط : دار  676حمي الدين زكراي بن شرف الدين)  ،النووي  -

 . (م 1997  ،)بريوت  -الفكر 
)ت: - أمحد  العباس  أبو  اإلمام 914الونشريسي،  قواعد  إىل  املسالك  إيضاح  ه(، 

مالك، حتقيق أمحد أبو الطاهر اخلطايب، والصادق بن عبد الرمحن الغرايين، الرابط،) 
 م(. 2006هـ، 1427
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