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  ج 

 

ُاإلهداء َ ِ  
 

َإىل من ر َْ ًياين صغريَّبِ ِ َ َّ, ووجاِ َ ًهاين كبريَ ِ َ َ, وما زلت أاِ ُ ِ ِنعم بربكة دعائهام; والَ ِ َِ ُ َ َِ َ ِ ِالكريمني َّيَدُ ْ َ َ. 
 

ْإىل زو َ ِجتِ ُي الفاضلة أَ ِ َِ َمحَّ الرِدْبَ ع:يِائَنْبَأَ, وِنْمحَّ الرِدْبَ عِّمَ  ْنَ أ اهللاَُلَأْسَد, أْنَرَى وَنْمُيَ وَرَمُعَ وِنْ
ٍنيَ عَةَّرُوا قُونُكَي ً صالحِيل, ْ ً وعلاماََ ْ ِ َ. 
 
َل بُ كَىلِإ َث عِاحِّ َة; جَيقِقَ احلِنٍ ُاد مِ ُر مِثابٍّ  .ٍفِصْنٍ
 
َور عُيَ غِّلُ كَىلِإ ْ حتْنِ, مِينِّ الدَىلٍ َيف الغِرَ ُال املَحِتْانَ, وَنيِالِ َيل اجلِوْأَتَ, وَنيِلِطْبِ  .َنيِلِاهِ
 

َجهدي املتواضعي ِدْهُأ َ َ ُِ َِ ُ ...اَذَ هْ



  د 

 

ُ والتقديرُرْكُّالش ِْ َّ َ  
  
 َانَ كـْنَ مـِّلُكِ لِيلِزَ الجِرْكُّالشِ بَمَّدَقَت َأْن َأَّالِ إِةَوحَرْطُ األِهِذَه ِامَمْتِإِ بَّيَلَ عُ اهللاَّنَ مْن َأَدْعَي بِنُعَسَ يَال

ًونـَع َور الفاضـل ُتْكُّ الـدْيهـاَلَ عَفِرْشُ المـِرْكِّالـذِ بُّصُخـَأَا، وَهـِامَمْتِى إَلـَي عِ لـاْ ِ َ ْحـسن سـعد خـضرَ َ ْ َ َ ي ِذَّالـَو ،َ
َبنصحه وتوجيهه، وثن ُتْعَفَتْان َُ َ َِ ِ ِِ ِِ َْ َِائه وتشجيعه، فجزاه اهللا خير الجزاء في الدنيا واآلخرةْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُّ َ َ َْ ُ ُ َ ِ ْ َ.  

  
ِكمــا َأتقــدم بالــشكر الجزيــل  ِ َِ ْ ُّ ِ ُ َّ ََ َ ً َأيــض–َ ِّناصــر الــد ِلِاضــَ الفِورُتْكُّ الــدَنِ مــٍّلُكــِ ل- اْ ِ ِ َّ محمــدِينَ ِالــشاعر ُ َّ 
ِالمدرس بكلية الشريعة في جامعة ِ ِ ِ َِ ََ ِ َّ َُِّّ ِ ِ ِّ َ ِ النجاح الوطنيةُ َِّ َ َ ِ َ ِ الفاضـلِورُتْكُّالدَ، وَّ ِ َّمحمد مطلق عـساف َ َ ََّ ِ، المـدرس ُ ِّ َ ُ

ِبكليــة الــدعوة وُأصــول الــدين فــي جامعــة القــدس ْ ُ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ِّ ِ َ َِ ْ َّ َ اللــذين و،َُِّّ ِ ْ َ ــَافَّ ــَا عَق ــَا عَدَّبــَكَتَ و،يِتــَوحُرْط ُأِةَشَاقــَنُى مَل  َاءَن
ِاءتهاَرِق   .ِاءَزَ الجَرْيَ خُا اهللاَمُاهَزَجَ ف،اَهِيمِوْقَتَ وَ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ه 

 

  ُارَرْقِاإل
َ، مقدم الرسالة التي تحمل العنوانُاهَنْد َأُعِّقَوُا المَنَأ َ ُْ َُ ِ َِّ ِْ َ َ ِّ ُ ِّ َ ُ:  
  

  ِةَّلِد اَألَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ و،ِضُارَعَّ التِءْرَي دِ فِّيِكانْوَّ الشُجَهْنَم
  ِارَطْو اَألِلْيَ نِهِابَتِ كِلَالِ خْنِم ِاتَادَبِي العِف

ِ ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتـاج جهـدي الخـالص، باسـتثناء مـا تمـت اإلشـارة إليـه َّنَأِ بُّرِقُأ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ََ َ َّ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ََّ ُ َ ِّ ْ ْ
ٍحيثما ورد، وَأن هذه الرسـالة كاملـة َأو َأي جـزء  ْ ُ َّ ْ ً ََ َِ ِ َِ َ ِّ َ َّ َ ََ َ َ ُ ٍّمنهـا لـم يقـدم مـن قبـل لنيـل َأي درجـة َأو لقـب علمـي ْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ٍ َ ََ َْ َ َُ ْ ْ ََ ِّ ِ ْ َْ ُ َ ْ َّ ْ

ََأو بحثي، لدى َأي مؤسسة تعليمية َأو بحثية ُأخرى ْ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِّ َّْ َْ َْ ْْ َ ََّ ُ ِّ َ َ ٍّ.  
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  ِةَّلِد اَألَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ و،ِضُارَعَّ التِءْرَي دِ فِّيِكانْوَّ الشُجَهْنَم
  ِارَطْو اَألِلْيَ نِهِابَتِ كِلَالِ خْنِم ِاتَادَبِي العِف

  إعداد
  ّرائد عبد الجبار خضر مهداوي

  إشراف
  حسن سعد خضر. د

  
  ُصَّخَلُالم

  

َِتهدف هذه الدراسة إلى  ُ َ َ ِّ ِ ِ َِ ُ ْ  ِيحِجْرَّالتـَ وِضُارَعـَّي التِ فـِّيِيقـِبْطَّ التِّيِولُصُ األِّيِانَكْوَّالش ِجَهْنَ مِمِالَعَ مِازَرْبِإَ
ِتـهاَيَي حِ فـِةَّيِصْخـَّالشَ وِةَّيـِمْلِ العِبِانـَوَ الجِازَرْبـِٕاَو، ِارَطْوَ األِلْيَن ِهِابَتِ كِلَالِ خْنِ م،ِاتَادَبِ العِابَوْبي َأِف ِ ،
َلدراسة، مع اِوعُضْوَمِ بٌةَلِ صُهَا لَّمِم َ ِ َ  ْنِا مـَمِهِ بُقَّلَعَتَا يَمَا، وَمِهِوطُرُشَ، وِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التِومُهْفَ مِانَيَب ِّ
ِعلمـاء ْنِ مـِهِرْيـَ غَعَ مـاًنـَارَقُ، مُهَدْنـِ عَدِاعـَوَقَ وٍولُصُأ َ َ ُِأصـول الفقـه ُ ِْ ِ ِومـن َأجـل ذلـك قمـت باسـتقراء وجـوه. ُ ِ ُِ ُ َِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ 

ِ الواقعــة فــي حــدود مــادة الدراســة - ِيحِجْرَّالتــَ وِخْسَّالنــَ وِعْمــَالج ِ ِ ِ َِ ََ ِّ َّ َ ِ ُ ُ َوحــصرها وتحليلهــا، ، ِّيِانَكْوَّالــش َدْنــِع –َ ِ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ َ
  .ٍةَّيِولُص ُأَدِاعَوَ قِلْكَى شَلَا عَهِتَاغَيِصَو

  

ٍوقد تكونت هذه الدراسة من خمسة فصول، وخاتمة ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٍَ ُ َ َُ َْ ْ َُ َ ِّ ْ َ َّ َ َ ْ.  
  

ِل األول فقد كان للتعريف بالشوكاني وبكتابه ََّأما الفص ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِّ َ َْ َّ ِ ْ َّ َ ْ َ َ ُ ََِّنيل األوطار َ َْ ِ َْ وذلك من خـالل مباحـث ،َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ َ َ
ِثالثـــة، خصـــصت َأولهـــا لدراســـة عـــصر الـــشوكاني، والقـــاء نظـــرة علـــى الحالـــة الـــسياسية، والدين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍِّ َ ََّ ِّ َ َ ََ َ ٍََ َ َْ ََّ َُ ْ ِٕ ِّ َ ْ َّ ِ ْ َْ َّ َ َ ِيـــة، ََ َّ

ِواالجتماعية، والعلميـة فـي ذلـك العـصر، وعقـدت ثانيهـا لدراسـة حياتـه الشخـصية والعلميـة مـن خـالل  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ َّ َّْ َْ َ َ َْ َّ َ َ َ ََ ََ َ َ ُّ ِْ َ ْ َ َ َ ْ
َالتعريــف باســمه ونــسبه، ومولــده ونــشَأته وطلبــه للعلــم، وشــيوخه وتال َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ْ ِْ ِميــذه، ومذهبــه الفقهــي وعقيدتــه، َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ِ ِْ َ ْ َ

ِوَأعماله ووظائفه، وكتبه ومؤلفاته، ومنزلته العلميـة، ووفاتـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ََ ِ ْ َ ُ ََ َ ُِ ُ ِثـم كـان المبحـث الثالـث للتعريـف بكتـاب . ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ ُ َُّ َ ْ َ َ َ َّ ُ
َنيل األوطار من َأسرار منتقى األ َََ ْ ُ ِ َِ ْ ْ ِ َ ْ ِ ِخبارَْ َ ْوتضمن التعريف ،َ ِ ْ َّ َ َّ َ َ ِ بَأصل كتاب َ َ ِ ِ ْ ِِنيل األوطار َ َْ ِ َْوهـو َ ُ كتـاب :َُ َ ِ

ََالمنتقــى ْ ُــدين بــن تيميــة، وبيــان ميزاتــه وخصائــصه ِ لمجــد ال ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِّ َ ََ ََ َ َّ ْ ْ َْ ِ ِ ِ بــين كتــب َأحاديــث األحكــامّ َ ُْ َْ ِ ِ َ َِ ُ َ، والتعريــف    َ ِ ْ َّ َ
ً َأيضا - ِ بكتاب -ْ َ ِ ِِيل األوطارَن َ َْ ِ ْوبيان َأهميته، وميزاته ِ ِ ِ َِِّ َ َ ََّ ِّ َ َ َ وثناء العلماء عليه، ومنهج،ََ ََ ْ َ َِ َِْ َُ َ ََ َّوكاني العام َّ الشَ َ ِّ َِ ْ
ِفيه ِ.  



  ل 

 

َِأما الفصل الثاني فقد كان لبيان  ََِ َِ َ ْ َ َ َّ ًمعنى التعارض لغة واصطالحَّ َ ِ ْ َْ ً َ ُ ِ ُ َ َّ َ ِا، وصلتهَ ِ َِ ِ بمـصطلح َ ََ ْ ُ َِالتعـ ِادلَّ ُ ،
ِوطبيعة َ ِ التعارض بين األدلة الشرعيةَِ ِ َّ َِّ ِ ْ َّ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ، ومحله، وشروطه، وَأسبابه، وطرق دفعهَّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ ُُ ِ َ َْ ُ َ َِّ َ.  

  

ِثــم كانــت الفــصول الثالثــة الباقيــة مخصــصة لبيــان وجــوه الجمــع، والنــسخ، والتــرجيح بــين األد ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِِ ْ َّ َ َ ُْ َّ ِْ ِ ً ُ َُ َُّ َ ُ َ ََُّ ُ ُ َ َ ِلــة َّ َّ

ِّالمتعارضة عند الشوكاني َِ ِ ِْ َّ َ ْ َ ِ َ َ ُ.  
  

ِوقد ختمت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج، َأهمها ما يلي ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ُ ََ َُّ َ َِ َ ََّ َ ْ ِ َ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ:  
  

ْ يع-1  ِومُلــُي العِ فــِرُّحــَبَ التِةَعَسِ بــَزَّيــَمَ تْدَقــَ، وِةَيــدِقَ العَّيِّنُ ســاًقــِّقَحُ ماًدِهــَتْجُ ماًمــِالَ عُّيِانَكْوَّ الــشُرَبــَتُ
ُ، وكتابـه ِيذِمَالَّالتَ وِيفِآلَّالت ِةَعَسَو ،ِةَفِلَتْخُالم ُ َ ِ َِنيـل األوطـار َ َْ ُ َْ مـن َأحـسن مـا كتـب فـي موضـوعه، تحقيقـا ً ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ ُ َْ َ َُ ِ َ ْ

ًوتأصيال وتحريرا ِ ْ َ ََ ًَ ِ ْ.  
  

ِ بحــــسب مــــا يقــــوم فــــي ذهــــن ٌّيِرِاهَ ظــــٌضُارَعــــَ تَوُ هــــِةَّيِعْرَّ الــــشِةَّلــــِدَ األَنْيَ بــــُعِاقــــَ الوُضُارَعــــَّالت -2 ْ ِ ِ ُ ُ َ ََ ِ ْ ِ

ِالمجتهد، ِ َ ْ ً تعارضاَسْيَلَ وُ ُ َ َ بين األدلة نفسهااًّيِيقِقَ حَ ِ ِ َّ ِْ َ َ َ ْ َ.  
  

، َنَكْما َأَ مِعْمَ الجِيمِدْقَى تَلَ عِةَّلِدَ األَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فَينِّيِولُصُ األِورُهْمُ جُجَهْنَ مُومُقَي - 3
  .ِيحِجْرَّالتَ، فِخْسَّالنَف

  

ً سار الشوكاني على منهج الجمهور في طريقة دفع التعارض بين األدلة تأصيال وتطبيقا- 4 َِ ْ َ ََ ً ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َِ ُ ُ َ ََ ََّ ِ ِْ َ ِ َِ ْ ْ َ َ ُّ َ ْ َّ.  
  

َ عدد المسائل الفقهية التي توصلت إليها من خالل االستقراء لم- 5 َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َْ ْْ ِ َِ ْ َِْ ُِ َّ ََ َّ َ ُ َ َِّادة الدراسة، والتي َ ِ َِ َ َ ِّ َّ

َاستخلصت منها منهج الشوكاني في التعارض والترجيح هي ِ ِ ِ ِِ ِ َّْ ََّ ِ ُ َ ََ ِّ َ ْ َّ َ ْ َْ ُ ْ َْ ْ ِمسَألة فقهية في َأبواب ) 335( :َ َ ْ ِ ًِ ًَّ ِ ْ َ ْ َ
َالعبادات كلها، منها ُِّ ِ َِ ِمسَألة للجمع، و) 234: (َ ْ َ ِْ ً َ ْ ِمسَألة للنسخ، و) 19(َ ْ َّْ ِ ً َ ْمس) 82(َ َِألة للترجيحَ ِ َّْ ِ ً َ .  

  
ِوقد ذيلت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات؛ كي يستفيد منها الباحثون الجادون، تنظر في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ ََ ْْ ُْ ََ َ َُّ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َ َّْ ُ َْ ِ َ َ ِّ َ ُ ََّ ْ َ َ

ِِّموضعها، واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى اهللا على نبي ِ َِ َ ََ ُ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َّ َ ُ ِّ ِنا محمد، وعلى آله وصحبه ْ ِ ِ ٍِ ْ َ َ ََ َ ََّ ُ
ََأجمعين، والحمد هللا رب العالمين َِ َِ َ ِّ َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ.  
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  :ُةَمِّدَقُالم
  

ا، َنــِالَمْع َأِاتَئِّيَ سـْنِمـَا، وَنِسُفـْن َأِورُرُ شـْنِ مـِاهللاِ بــُوذُعـَنَ، وُهُرِفْغَتْسَنـَ وُهُينِعَتْسَنـَ وُهُدَمـْحَ، نِ هللاَدْمـَ الحَّنِإ

َل لـِضُ مـَالَ فـُ اهللاِهِدْهـَ يْنَم َي لـِادَ هـَالَ فـْلِلْضُ يـْنَمـَ، وُهَّ ِن ال إ َأُدَهْشـَأَ، وُهَ َّ ُ إال اهللاَهَلـْ ، ُهَ لـَيكِرَ شـَ الُهَدْحـَ وَّ

ُن م َأُدَهْشأََو َما ب، َأُهُولُسَرَ وُهُدْبَ عاًدَّمَحَّ   :ُدْعَّ
  

ــ ــِ عَّنِإَف ــِ الفِولُصــ ُأَمْل ــ َأْنِ مــِهْق ــُ عِّلَج ــَأَ وِةَيعِرَّ الــشِومُل َا؛ ألَهِفَرْش ــِ ــْبَ يُهَّن ــِّلُ الكِدِاعــَوَي القِ فــُثَح ــَّ الِةَّي ي ِت

ِا يتوصل إَهِاكَرْدِإِب ُ َّ َ   .ِةَّيِيلِصْفَّا التَهِتَّلِد َأْنِ مِةَّيَعْرَّ الشِامَكْحَ األِاطَبْنِتْى اسَلُ
  

 ْنِ مــَبْعَّوا الــصُبــِكَرَ، وِهِتــَاالَجَ مِيحِسَي فــِ فــْمُهَدْهــُوا جُلَمْعَأَ فــ،اًيــرِبَ كاًامــَمِتْ اهِهِ بــُاءَمــَلُ العَّمَتْ اهــَكِلَذِلــ

 ،ِيمِكـَ الحِعْرَّ الـشِدِاصـَقَ مُةَفـِرْعَ م:َكِلـَي ذِ فْمُهُضَرَغَ، وِهِاتَذِ باًمِائَ قاًمْلِ عُوهُلَعَى جَّتَ، حِهِمِالَعَ مِيدِدْحَ تِلْجَأ

ُكي يستنبطوا، ِةَّنُّالسَ وِآنْرُي القِ فِوصُصُّ النِتَالَالَدَو ِ َْ ْ َ ْ   .)1(ِيحِحَّ الصِهْجَى الوَلَ عَةَّيِعْرَّ الشَامَكْحَ األَ
  

 ِيثِدَ كالحــ،ىَرْخــُ األِةَيعِرَّ الــشِومُلــُ عَعَ مــٌةَلــِاخَدَتُ مَيِهــَ، وٌةَبِّعَشَتــُ مٌةَيــرِثَ كُهُلِائَسَمــَ وِمْلــِا العَذَ هــُابَوْبــأََو

 ِهْقــِ الفِولُصــ ُأِمْلــِ عَنْيَبــَ وُهَنــْيَي بِذَّ الــِادَقــِتْ االعِمْلــِعَي، وِانَعــَالمَ وِوْحَّالنَ كــِةَغــُّ اللِومُلــُعَ، وِهْقــِالفَ وِيرِسْفــَّالتَو

  .ٌةَيرِثَ كٌةَكَرَتْشُ مُلِائَسَم
  

 ِضُارَعـَّ التِوعُضـْوَمِ بُةَقـِّلَعَتُ المُهُلِائَسَ مـ،ًاالَكْشـِا إَهـِرَثْكَأَا وَهـِّقَدَأَ وِهْقـِ الفِولُصـ ُأِمْلـِ عِلِائَسَ مـِّمَهـ َأْنِمَو

َ أل–ي ِذَّ الُوعُضْوَ المَكِلَ، ذِةَّلِدَ األَنْيَ بِيحِجْرَّالتَو  ُهْنـِ مِهْقـِ الفِولُصـ ُأِبُتـُ كْنِ مـٌابَتـِو كُلـْخَا يَمـَّلَ ق- ِهِتَّيِّمَهِ

  .ِهِثِاحَبَ مْنِمَو
  

  

َ أل؛َامَجِسْاالنــَ وَاقَسِّ االتــِةَّيِمَالْســِ اإلِةَيعِرَّ الــشِوصُصُي نــِ فــُلْصــَ األَانَ كــاَّمــَلَو  ٍيمِكــَ حْنُدَ لــْنِا مــَهــَّنِ
َ وتعــــالى هَانَحْبُســــ - َالَا قــــَمــــَ ك،ٍيــــرِبَخ َ َ m  w  v   u  t   s  r    q      p    o: ِيمِرَ الكــــِهِابــــَتِي كِ فــــ-َ

  y  xl)2(تعارضــاَسْيَلــَ، وِهِرَظــَ نِةَهــِ جْنِ مــِدِهــَتْجُمْلِو لُدْبــَا يَيمــِ فاًّيــِرِاهَهــا ظَنْيَ بُضُارَعــَّ التَانَ كــ؛ ً ُ َ َ 

ِجهـة ْنِ مـ،اَهِبِاتَرَمَ وِةَّلِدَ األِةَّوُي قِ فِتُاوَفَّ التِنَ عٌئِاشَ نَوُهَا، وَهِسْفَ نِةَيعِرَّي الشِ فاًّيِيقِقَح َ  ِةَلـَالَّالدَ وِوتُبـُّ الثِ
                                 

َّالحفناوي، محمد إبراهيم محمد) 1( :  مصر-المنصورة. 2ط. ين وأثرهما في الفقه اإلسالميِّولي عند األصَّالترجيح وَّالتعارض :َّ
  ). 7( ص.م1987-ه 1408. وزيعَّشر والتَّباعة والنِّ الوفاء للطدار

  ).82( آية :ساءِّالنسورة  )2(
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  .)1(ِوحُضُالوَو
  

ِتــه َالَزِٕاَ وِضُارَعــَّ التَكِلــَ ذِعْفَدِ لــُاذَذْفــَ األُاءَمــَلُى العَّدَصَ تــْدَقــَو  ٍةَنــَّوَدُمَ وٍةَوفــُرْعَ م،ىَّتَ شــَكِالَسَمــَ وٍقُرُطــِبِ

 ِهَبُشِ لـاًعْفَدَا، وَهِاضَيِحِ لًةَاسَرِحَا، وَهِتَزْوَ حْنَ عاًّبَ؛ ذِةَيعِرَّ الشَاهَجِ تِيمِظَ العِبِاجَ الوَنِا مَذَهَ و.اَهِّانَظَي مِف

  .اَيهِ فَضُاقَنَّلتى اَعَّ ادِنَم
  

َِّصنفَف   :اَهِنَسْحَأَا وَهِّلَج َأْنِ مَانَكَ، وِمْلِا العَذَي هِ فُةَّلِقَتْسُ المُاتَفَّنَصُ المِتُ
1-  ِيثِدَ الحُفِلَتْخُم ه204( ت،ِّيِعِافَّ الشَيسِرْدِ إِنْ بِدَّمَحُمِ ل(.  

  

2-  ِيثِدَ الحِفِلَتْخُ مُيلِوْأَت ِعبد اهللا ِ ل ِ ْ ِِبن مسلم َ ْ ُ ِ   .)ه276( ت،َةَبْيَتُ قِنْبْ
  

3-  ِارَ اآلثِلِكْشُ مُحْرَش أل َ ٍَأحمد بن محمد ٍرَفْعَي جِبِ َّ َ ُ َِ ْ   .)ه321(ت ،ِّيِاوَحَّ الطَْ
  

ِّ بــن عبــد البــرِ اهللاِدْبــَ عُنْ بــُفُوســُ يَرَمــُبــو عَأ َعَدْو َأْدَقــَو َ َِ ْ ِ، فــي كتابيــه)ه463(ت، ِْ ِ َِْ َ :ِالتمهيــد ل ِ ِ َمــا َّْ
ِفــي الموطــأ مــن المعــاني واَألســانيد ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ ِ َّو ،ِاالســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء اَألمــصار َِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِِ َ َ َ َ ْ ْ، َنِ مــاًيــرِثَك 

ِ، بـالجمع، َأو النـسخ، َأو التـرجيحِةَّلِدَ األَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَدِ لِكِالَسَالمَ وِدِاعَوَالق ِ ِِ ْ َّ ِ ِْ َّ ْ َ َ وكـذلك ،ِ َِ َ َفعـل َ َ  ِيـدِلَبـو الوَأَ
ٍسليمان بن خلف َ ََ ُ ُْ َْ ٍاإلمام مالك ِأَّطَوُم ِحْرَى شَقَتْنُالمي ِ ف)ه494( ت،ُّيِاجَ البُ ِ َ َِ ِوم ،ُ ِوفق الدين عبد اهللا َ ُ ُْ َ ِ ِّ َّ َ

ُّبن قدامة المقدسيا ِ ِْ َُ ََ َ ُ َ َأحمـد بـن عمـرِاسَّبـَبـو العأََو، يِنـْغُالمِفـي ) ه620( ت،ْ َ َُ ُ ْ  )ه656(ت، ُّيِبـُطْرُ القُْ

ِ كتـابِيصِخْلَ تْنِ مَلَكْشا َأَمِ لِمِهْفُالمي ِفـ َ ٍأبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف َو ،ٍمِلْسُ مـِ َ َ ُ ْ َْ َ َّ ِ َ  )ه676( ت،ُّيِوَوَّالنـَ

ِ كتابيـــهيِفـــ ِْ َ َ: ٍمِلْسُ مـــِيحِحَ صـــِحْرَشـــو ،ِبَّذَهـــُ المِحْرَ شـــِوعُمـــْجَالم ،َُأحمـــد َو َ ِ علـــي بـــنُنْبـــْ ْ ِّ ِ  ،ٍرَجـــَ حَ

ِ والفقـهِولُصـُ األِةَّمـِئ َأْنِ مـْمُهُرْيـَغَ، ويِارَخـُ البِيحِحَ صـِحْرَشِبـي ِارَ البـِحْتَفـي ِ ف)ه852(ت ِْ ، ِيثِدَالحـَ وَ

ــَف ــَةَيعِرَّوا الــشُمَدَخ ــْدِ خَكِلَذِ ب ــِلَ جًةَم ــًةَيل ُصعبَ ي ُ ــَيَها، وُفْصــَ وْ ــِ عَّالِ إ،هــاُودُجُ وُرُدْن َِأمثــال د ْن َ ــَولُأْ  ِةَّمــِئَ األَكِئ

  .ِارَبِالك
  

، ِهِابـــَوْب َأُةَعَســـَ، وُهُتـــَّقِدَ، وِمْلـــِا العَذَ هـــِيـــقِرَ طُةَورُعـــُ وِةَيعِرَّ الـــشِومُلـــُعِ بَينِلِغَتْشُى المـــَلـــَى عَفـــْخَ يَسْيَلـــَو

ُعبَشَتــَو َّ الكمــَّالِ إُهَ لــَّدَصَتــَ يْمَا لــَذِ لــ؛ِهِقــِائَقَ دُةَرْثــَكَ، وِهِافــَرْط َأُّ  ِةَّيــِيثِدَ الحِنْيَتَاعَنِّ الــصِونُنــُفِب َونُلِّهَأَتــُ الم،ُلُ
                                 

؛ )5/342 (.ه1421. َّدار ابن عفان:  مصر-الجيزة . 1ط. مج6. الموافقات: َّوسى بن محمدإبراهيم بن م ،َّالشاطبي) 1(
َّالتعارض والترجيح: الحفناوي   ).8( ص.َّ
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ٍَأبو عمرو َهَّبَ نْدَقَ، وِةَّيِهْقِالفَو ِ ْ ُعثمان  َ َ ْ  ِهِ بـِامَيِقْلِ لُلُمْكَا يَمَّنِٕاَو : ِهِلْوَقِ بَكِلَى ذَلَ ع)ه643( تِحَالَّ الصُنْبُ

  .))1 ِةَيقِقَّي الدِانَعَى المَلَ عَونُاصَّوَ، الغِهْقِالفَ وِيثِدَ الحِيَتَاعَنِ صَنْيَ بَونُعِامَ الجُةَّمِئَاأل
  

ِعلم التعارض والترجيحي ِوا فُعَرَ بَينِذَّ الِاءَمَلُ العَنِمَو ِ َّْ ََّ ِ ُ َ ِْ ُالعالم  :ِ ِ َّي الـشِلـَ عُنْ بـُدَّمَحُ، مُّيِانَمَاليَ  ُّيِانَكْوٍّ
ــَذَ، و)ه1250(ت ــْكُّ الرِهِ بــْتَافــَي طِذَّ، الــِارَّخــَّ الزِعِاتَ المــِهِابــَتِي كِ فــَكِل ـــ ِومُســْوَ، المِارَصْمــَي األِ فــُانَب  ب
ِارَبْخى اَألَقَتْنُ مِارَرْس َأْنِ مِارَطْو اَألِلْيَنُّلُدَ، تـًةَّيِيثِدَ حًةَّيِولُص ُأًةَّيِهْقِ فًةَوعُسْوَ م- ٍّقَحِب - ُّدَعُي يِذَّالَ، و 
ِبحرَتَ، وِهِفِّنَصُ مِمْلِ عِعِاسَى وَلَع   .ِةَّيِلْقَالعَ وِةَّيِلْقَّ النِومُلُي العِ فِهُّ

  

، ِارَطـْوَ األِلْيـَن ِهِابـَتِي كِ فـ،ِّيِانَكْوَّالـش َدْنـِ عِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التِوعُضْوَى مَلَي عِارَيِتْ اخَعَقَ وَكِلَذِل
  :ِوانْنُعِ بِيرِتْسِاجَلمِي لِتَوحُرْط ُأَوعُضْوَ مَونُكَيِل

  

 ِاتَادَبِي العِ فِةَّلِد اَألَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ و،ِضُارَعَّ التِءْرَي دِ فِّيِانَكْوَّ الشُجَهْنَم   
   ِارَطْو اَألِلْيَ نِهِابَتِ كِلَالِ خْنِم

  

ِدراسة الِوعُضْوَ مِارَيِتْ اخُبَبَس َ َ ِّ:  
ِلــفَؤُ المِةَانــَكَ مْنِ مــُهُرْكــِ ذَقَبَا ســَى مــَلــِ إِةَافَضــِاإلِبَف ِؤلــفُالمَ وِّ َّ ِ الدراســةِوعُضــْوَ مِارَيــِتْخِ الٍابَبْســَأَ كَ َ َ  ؛ِّ

  :يِلَا يَى مَرْخُ األِةَّيِوعُضْوُ المِابَبْسَ األَنِ مَّنِإَف
  

 ِرْمـ َأِفـي َ ال،ِدِهـَتْجُ المِرَظَ نِةَهِ جْنِ مَيِ هِةَّيِعْرَّ الشِوصُصُّ النَنْيَ بِضُارَعَّ التَةَرِاهَ ظَّن َأُانَيَب :ًالَّوَأ
َفـــسهاَ نِةَيعِرَّالـــش ِ َ فنـــصوصها متـــسقة منـــسجمة، وال تعـــارض حقيقـــي بينهـــا،،ْ ُْ َ َ ٌَّ ِ ِ ُِ َ َ ُ َُ ََ ٌ ٌَ ُ ُِ ْ َ َّ ى َلـــَ عُّدَّ الـــرَكِلَذِ بـــُلُصْحـــْيَ فَ
  .اَيهِ فِابَرِّطْاالضَ وِضُاقَنَّ التَوعُقُ وَينِعَّدُ، المِةَيعِرَّلشِ لَينِئِاوُنُى المَاوَعَد

  

ِّالشوكاني ِجَهْنَ مِمِالَعَى مَلَ عِوفُقُي الوِ فُةَبْغَّ الر:اًيِانَث َِ ْ  َنْيَ بـِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فِهِتَيقِرَطَ و،َّ
َعلمَ و،ِّيِانَكْوَّ الشِاثَرُتِ لٍةَمْدِخَ، وٍةَيرِبَ كٍةَدِائَ فْنِ مَكِلَي ذِا فَمِ، لِةَّلِدَاأل ْ   .ِةَّيِوَبَّ النِةَّنُّالسَ وِهْقِ الفِولُص ُأْيِ

  

 ِمْلــِ العِلْهــَأِ بِاطَبــِتْ االرِةَفِصِ لــاًيخِســْرَ، تِةَّيــِوَعَّالدَ وِةَّيــِمْلِ العِهِتَيرِســَ و،ِّيِانَكْوَّ الــشِاةَيــَ حُةَاســَرِ د:اًثــِالَث
 ِومُلــُي عِ فــَينِثِاحَى البــَلــَى عَفــْخَ يَالَ و.ْمِهِاتَيــَ حِبُارَجــَتَ وْمِهِرَيِســَ وِمْهــِمْلِ عْنِ مــِةَادَفِتْســِالِ، لًايثِدَحــَ واًيمِدَقــ

                                 
ِابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري) 1( ُ َْ َّ َّ : دمشق). المعادة (3ط. ّنور الدين عتر:  تحقيق وشرح.علوم الحديث. َّ

 ).284(ص. م2000-ه1421. دار الفكر
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 ِرَثـــَ األَيمِظـــَ عِهِاتـــَيَ حِةَاســـَرِدِ لُلَعـــْجَا يَّمـــِ، مِةَوْعَّالـــدَ وِمْلـــِي العِفـــ ُّيِانَكْوَّا الـــشَهـــَأَّوَبَي تِتـــَّ الَةَانـــَكَ المِةَيعِرَّالـــش
  .ِعْفَّالنَو

  

ِدراسة الِوعُضْوَ مُةَّيِّمَهَأ َ َ ِّ:  
  :ِةَيِالَّ التِاطَقِّي النِا فَهُصِّخَلٌ أٌةَيرِبَ كٌةَّيِّمَه َأُهَ لِةَاسَرِّ الدِهِذَ هُوعُضْوَم
  

ُّعدُي :ًالَّوَأ  ْدَقـَ، وِةَيـِبْرَّالتَ وِرْكـِي الفِ فـُزِّيـِمَتُ المُهُجـَهْنَ مُهَلـَ، وِةَيعِرَّ الـشِومُلُي عِ فِهِرْصَ عَدِائَ رُّيِانَكْوَّالش َ
ـــْبِ رْنِهـــا مـــِيرِرْحَتَ و،ِةَّمـــُ األِةَضْهـــَي نِ فـــٍالَّعـــَفَ وٍحِاضـــَ وٍلْكَشِ بـــَمَهْســـَأ ـــْمَ العِةَّيـــِعَبَّالتَ وِيـــدِلْقَّ التِةَق  ِاءَرْآلِ لـــَاءَي
  .ِبُّصَعَّ التِذْبَنَ و،ِادَهِتْجِالِ لِهِتَوْعَ دِلَالِ خْنِ، مِبِاهَذَالمَو

  

ي ِتــَّ الِةَصِّصـَخَتُ المِاتَفَّنَصُ المـَنِ مـٌيــرِثَ كُهَلـَ، واًدِهـَتْجُ ماًيهـِقَفَ، واًّذَ فـاًّيِولُصــُأ ُّيِانَكْوَّالـش ُّدَعـُي :اًيـِانَث
ً، مما يضيف إلى دراسة منهجه َأهمية خاصةِارَبِ الكِاءَمَلُ العِّافَصَي مِ فُهُلَعْجَت ًَّ َ َّ ِّ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ َِ ُ ُ َّ.  

  

 ِضُارَعـَّي التِ فـِّيِانَكْوَّالـش َدْنـِ عِّيِيـدِعْقَّ التِّيِرَظـَّ النِّيِولُصـُ األِبِانـَجْلِ لٌطْبـَا رَيهـِ فُةَاسـَرِّ الدِهِذَ هـ:اًثِالَث
، ِاتَادَبــِ العِابَي بــِ فــِةَّيــِهْقِ الفِوعُرُ الفــَنِ مــٍاتَئــِل مَالِ خــْنِمــوذلــك ، ّيِيقــِبْطَّ التِّيِلــَمَ العِبِانــَالجِ بِيحِجْرَّالتــَو
ــْعَمَو ــِ الفِولُصــي ُأِ فــَفَّلــَأ َّيِانَكْوَّالــش َّن َأٌومُل ــِ إِولُحــُ الفِادَشــْرِإ  ِهِابــَتِي كِ فــُهَثــِاحَبَ مَرَّرَحــَ، وِهْق  ِيــقِقْحَى تَل
َليكون   ِارَطْوَ األُلْيَن  ُهُابَتِي كِتْأَيَ، ف ِولُصُ األِمْلِ عْنِ مِّقَالح ُ   .ِولُصُ األَكْلِتِ لاًّيِلَمَ عاًيقِبْطَتَِ

  

ِلدراسة اُافَدْهَأ َ َ ِّ:  
َاألهداف األساسية لهذه الدر َِّ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َُ َ ِاسة هي ما يليْ ِ َِ َ َ َ:  

  

ــــِ إ-1 ــــَ مُازَرْب ــــش ِجَهْنَ مــــِمِالَع ــــِبْطَّ التِّيِولُصــــُ األِّيِانَكْوَّال ــــِّيِيق ــــَّي التِ ف ــــَ وِضُارَع ــــِيحِجْرَّالت ــــي َأِ ف  ِابَوْب
ِتـهاَيَي حِ فـِةَّيِصْخـَّالشَ وِةَّيـِمْلِ العِبِانَوَ الجِازَرْبِى إَلِ إًةَافَضِ، إِارَطْوَ األِلْيَن ِهِابَتِ كِلَالِ خْنِ م،ِاتَادَبِالع ِ ،
ِلدراسة اِوعُضْوَمِ بٌةَلِ صُهَا لَّمِم َ ِّ.  

  

 َدْنـــِ عَدِاعـــَوَقَ وٍولُصـــ ُأْنِا مـــَمـــِهِ بُقَّلـــَعَتَا يَمـــَا، وَمِهِوطُرُشـــَ، وِيحِجْرَّالتـــَ وِضُارَعـــَّ التِومُهـــْفَ مُانَيـــَ ب-2
  .ِولُصُ األِةَّمِئ َأْنِ مِهِرْيَ غَعَ ماًنَارَقُ، مِّيِانَكْوَّالش

  

ِوجوه ُرْصَ ح-3 ُ ِ الواقعـة فـي حـدود مـادة الدراسـة - ِيحِجْرَّالتـَ وِخْسَّالنـَ وِعْمـَ الجُ ِ ِ ِ َِ ََ ِّ َّ َ ِ ُ ُ ، ِّيِانَكْوَّالـش َدْنـِع –َ
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  .ِولُصُ األِةَّمِئ َأْنِ مِولُحُ الفَدْنِا عَمِا بَهُتَنَارَقُمَ، وٍةَّيِولُص ُأَدِاعَوَ قِلْكَى شَلَا عَهُتَاغَيِصَو
  

ِدراسة الُةَلِكْشُم َ َ ِّ:  
ِ هذه الدراسة ُةَلِكْشُ مُنُمْكَت ِ َِ َ ِّ   :ِةَيِالَّ التِةَلِئْسَى األَلَ عِةَابَجِي اإلِفَ
  ؟ِةَّيِمَالْسِ اإلِةَيعِرَّي الشِ فِوصُصُّ النَنْيَ بِضُارَعَّ التُةَيعِبَا طَم -
  ؟ِضُارَعَّلت اِةَرِاهَ ظْنِ مِّيِانَكْوَّالش ُفِقْوَ مَوُا هَمَو -
ِّ للشوكانيلَهَو - َِ ِْ ِيتسم بالتأصيل والتقعيد ٌجَهْنَ مَّ ِ ِ َِّْ ََّ ِ ْ ِ ُ   ؟ِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فّ
ــ ِّيِانَكْوَّالــش ِجَهْنَ مــُيفِنْصَ تــُنِكــْمُي -ِورُهــْمُ الجِمة َأَّيــِفَنَالح – ِنْيَتَســَرْدَ المِّيي َأِفــَو -  ِضُارَعــَّي التِف

  ؟ِيحِجْرَّالتَو
  ؟ِارَطْوَ األِلْيَن ِهِابَتِي كِ فٌاتَيقِبْطَ تِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فِهِجَهْنَمِ لْلَهَو -

  

ِدراسة الُودُدُح َ َ ِّ:  
ِدراســة  الِهِذَ هــُودُدُحــ َ َ  ِابَوْبــي َأِ فــ،ِّيِانَكْوَّلــشِ لِارَطــْوَ األِلْيــَن ِابَتــِي كِ، فــُيحِجْرَّالتــَ وُضُارَعــَّالت :َيِهــِّ

  :ُلَمْشَ تَيِهَ، وْطَقَ فِاتَادَبِالع
  

ــــِ ك-1 ــــِ ك-2. ِةَارَهــــَّ الطَابَت ــــِ ك-3. ِمُّمَيَّ التــــَابَت ــــِّ النَابَت ــــِ ك-4. ِاسَف ــــِ ك-5. ِةَالَّ الــــصَابَت  َابَت
   .ِامَيِّ الصَابَتِ ك-9. ِاةَكَّ الزَابَتِ ك-8. ِزِائَنَ الجَابَتِ ك-7. ِاءَقْسِتْ االسَابَتِ ك-6. ِنْيَيدِالع
  . ِكِاسَنَ المَابَتِ ك-11. ِافَكِتْع االَابَتِ ك-10

  

  :ُةَقِابَّ السُاتَاسَرِّالد
  

ٍ بعـد بحـث طويـل - ْعِلـَّط َأِمَل ِ َ ٍ ْ َ ََ ٍلـفَؤُى مَلـَع -ْ  ِوعُضـْوَي مِ فـٍةَصِّصـَخَتُ مٍةَّيـِعِامَ جٍةَالَسـِ رْو َأٍّلِقَتْسُ مـَّ
ِ فـي كتابـهِّيِانَكْوَّالــش َدْنـِ عِيحِجْرَّالتـَ وِضُارَعـَّالت ِ ِِ َ ِنيـل األوطــار َ َْ ِ َْخـدْدَ قـَامَمــُ الهَامَمـِا اإلَذَ هـَّنِكـِلَ، و ِ  ُهُاثــَرُ تَمُ
 ِبُتـُ الكَكْلـِ تَزَرْبـ َأَّلَعـَلَ، وِبُتـُ الكَنِ مٍيرِثَي كِ فِادَقِتْاالعَ وِةَيِبْرَّالتَ وِولُصُاألَ وِيثِدَالحَ وِيرِسْفَّالتَ وِهْقِي الفِف
ِدراستي هذه ِوعُضْوَمِ بٍةَلِ صُعْوَ ناَهَي لِتَّ الِاتَاسَرِّالدَو ِ ِ َِ َ   :يِلَا يَ م- اَهْيَلَ عُتْعَلَّاطَو - َ

  

ِرجَّب الـشِالَم غِاسَ قِّيِنَ الغِدْبَع: ِورُتْكُّلدِ ل،ُهُرْكِفَ وُهُاتَيَ حُّيِانَكْوَّ الشُامَمِاإل :ًََّأوال : وتُرْيـَب، 1ط .ّيَ
  .)م1988( َةَنَ س،ِةَالَسِّ الرُةَسَّسَؤُم

  



6  

 

 ُةَالَســـِر. ِارَبـــْخى اَألَقـــَتْنُ مِحْرَ شـــِارَطـــْو اَألِلْيـــِ نِهِابـــَتِي كِ فـــُهُجـــَهْنَمَ وُّيِانَكْوَّ الـــشُامَمـــِاإل :اًيـــِانَث
د َّمـَحُ م:ِورُتْكُّ الـدِافَرْشـِإِيب، بِطَد الخَمْحد َأِالَخ: ِبِالَّلطِ، لِةَمَّرَكُ المَةَّكَمِى بَرُ القِّم ُأِةَعِامَج يِير فِتْسِاجَم
  .)م1990 –ه 1411( َةَنَ سْتَيزِجُأَ وْتَشِوقُ نْدَقَ و.يِارَمُن الغَسَح

  

ًثالث ّ محمد حسن بن َأحمد الغماري،:للدكتور، اًرِّسَفُ مُّيِانَكْوَّ الشُامَمِاإل :اَِ ِ َِ َ ُُ َ ْ ْ َ َ  -َّ جدة ،1ط ََّ
ُيةِودُعُّ السُةَّيِبَرَ العُةَكَلْمَالم   .)م1981(  سنة،ِوقُرُّ الشُارَد: َّ

  

، ِّيِرْمــَ العِ اهللاِدْبــَ عِنْ بــِنْيَسُ، حــِهِرْكــِفَ وِهِهــْقِي فِ فــٌةَاســَرِ د؛ِهِرْصَ عــُدِائــَ رُّيِانَكْوَّ الــشُامَمــِاإل :اًعــِابَر
  .)م1990-ه1411( َةَنَس، رِاصَعُ المِرْكِ الفِارَد :بيروت ،1ط

  

 ٌةَالَســـِ ر.ِةَّيـــِدْيَّالزَ وِفَلَّ الـــسَنْيَ بـــِاتَّيـــِهَلِي اإلِ فـــُةَّيـــِادَقِتْالع اُهُاؤَآرَ وُّيِانَكْوَّ الـــشُامَمـــِاإل :اًسِامـــَخ
ـــَنِ لٌةَّيـــِعِامَج يد ِعَســـ: ِبِالـــَّلطِ، لِةَمـــَّرَكُ المَةَّكـــَمِى بَرُ القـــِّم ُأِةَعـــِامَ جْنِ، مـــِةَيـــدِقَي العِ فـــِيرِتْسِاجـــَ المِةَجـــَرَ دِلْي
- ه1406( َةَنَ ســْتَيــزِجُأَ وْتَشِوقــُنَي، وِاجَفــَد خَمــْحود َأُمــْحَم: ِورُتْكُّ الــدِافَرْشــِإِبَود، َمــْحد َأِّيَيم ســِاهَرْبــِإ

  .)م1986
  

ًسادس  ِيرِتْسِاجـَ المِةَجـَرَ دِلْيـَنِ لٌةَّيـِعِامَ جٌةَالَسـِ ر.ُةَّيـِوَبْرَّ التُهُودُهـُجَ وُّيِانَكْوَّ الـشٍّيِلـَ عُنْ بُدَّمَحُم :اَِ
ير ِغَد صــَّمــَحُح مِالَصــ: ِبِالــَّلطِ، لِةَمــَّرَكُ المَةَّكــَمِى بَرُ القــِّم ُأِةَعــِامَ جْنِ، مــِةَنــَارَقُ المِةَّيِمَالْســِ اإلِةَيــِبْرَّي التِفــ
  .)م1988- ه1408( َةَنَ سْتَيزِجُأَ وْتَشِوقُنَالطو، وَد بَّمَحُ مِيفِطَّ اللِدْبَع: ِورُتْكُّ الدِافَرْشِإِبَول، ِبْقُم

  

ِللباحث ، ِةَيدِقَي العِ فِّيِانَكْوَّ الشِامَمِإل اُجَهْنَم :اًعِابَس ِ ة َّيـِبَرَة العَكـَلْمَالم، 1طسوك، ُومـُ نِ اهللاِدْبـَعَِ
  .)م1994-ه1414( َةَنَ س،ِابَتِالكَ وِمَلَ القِارَ دِةَبَتْكَم :ِةَّيِودُعُّالس

  

  :اَهْيَلَ عُتْعََّي اطلِتَّالَ وِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّي التِ فِةَصِّصَخَتُ المِاتَاسَرِّ الدَنِمَو
  

، ِةَّيِعْرَّ الـــشِةَّلـــِدَاألِ بٌنَارَقـــُ مٌّيِولُصـــ ُأٌثْحـــَ ب.ِةَّيِعْرَّ الـــشِةَّلـــِد اَألَنْيَ بـــُيحِجْرَّالتـــَ وُضُارَعـــَّالت :ًالَّوَأ
ِبن  ِيفِطَّ اللِدْبَ ع:ِورُتْكُّلدِل ِبن  ِ اهللاِدْبَعْ   .م1993. ِةَّيِمْلِ العِبُتُ الكُارَد: توُرْيَ ب،1 ط،ِّيِجْنَزْرَ البٍيزِزَعْ

  

ــِانَث ــَّالت :اًي ــَ وُضُارَع ــِ عُيحِجْرَّالت ــ اُألَدْن ــُهُرَثَأَ وَينِّيِولُص ــَم ــِي الفِا ف ــِ اإلِهْق د َّمــَحُ م:ِورُتْكُّلــدِ ل.ِّيِمَالْس
  .م1987-ه1408 ،ِيعِزْوَّتالَ وِرْشَّالنَ وِةَباعِّلطِ لِاءَفَ الوُارَد: رْصِم، 2ط .ِّيِاوَنْفَ الحَيمِاهَرْبِإ
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ًثالثــا َِ: ِضُارَعــَّ التِوعُقــُ وَدْنــِ عِيحِجْرَّ التــُطِابَوَضــ .الــولَسُونُيــْنِ ب:تــأليف ِ ُمكتبــة : ِّ، الريــاض1، طيَ ََ ْ َ
َِأضواء السلف َِ َّ َ   .م2004-ه1425. ْ

  

ــَتْخُم :اًعــِابَر ِجام ٌةَالَســِ ر.ُهْنــِ مِادَّقــُّ النُفِقــْوَمَ وِيثِدَ الحــُفِل ٌعيــة َ َّ ِبــن  َةَامَســ ُأ:ِثِاحــَ البَنِ مــٌةَمــَّدَقُمِ ْ
 ْدَقـَ، وِةَمـَّرَكُ المَةَّكـَي مِى فـَرُ القـِّم ُأِةَعِامَ جْنِ مِةَّنُّالسَ وِابَتِي الكِ فِيرِتْسِاجَ المِةَجَرَ دِلْيَنِ ل،اطَّيَ خِ اهللاِدْبَع
  . ) ه1402( َةَنَ سْتَيزِجُأَ وْتَشِوقُن

  

 :ِورُتْكُّلـدِل. ِّيِمَالْسـِ اإلِهْقـِي الفِ فـُهُرَثـَأَ وِيثِدَ الحـِفِلَتْخُ مَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِيقِفْوَّ التُجَهْنَم :اًسِامَخ
ِبن  ِيدِجَ المِدْبَع ِ بنِدَّمَحُمْ   .م1997-ه1417. ِسِائَفَّ النُارَد: ّنُدْرُ األ،1، طةَوُوسُّ السَيلِاعَمْسِ إْ

  

ِالدراسة ُجَهْنَم َ َ ِّ:   
ِدراسة الِهِذَي هِفُت ْعَبَّتا َ َ   :َةَيِالَّ التَةَّيِاسَسَ األَةَّيِجَهْنَ المِّ
  

ُ والتتبعُاءَرْقِتْ االس:ًالَّوَأ ََُّّ َ.  
ُقمت ْ  ِاتَادَبـِ العِابَوْبـي َأِ فـاًضُارَعَا تَيهِ فَّني َأِّنَى ظَلَ عَبَلَغي ِتَّ الِعِاضَوَ المِيعِمَ جِعُّبَتَتَ وِاءَرْقِتْاسِ بُ

َ وذلك من خالل جـرد المجلـدين األول والثـاني، وَأوائـل المجلـد الثالـث، إلـى ،ِارَطْوَ األِلْيَن ِابَتِ كْنِم َِ ِِ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ََّ َ َُ ُِ ِ َِ َ َ َََّ ِ ْ َ ْ َ ْ َ
ِالــصفحة الــسابعة والخمــسين بعــد الم ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ ِ َّ َ، وهــيِةَئــَّْ ِ ِآخــر كتــاب العقيقــة وســنة الــوالدة: َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َّ ُ ََ َ ِ َ ا َهــُتْعَمَ جَّمَ ثــْنِمــَ و.ُ

  .َةَّيِمْلِها العَتَّادَ مُتْرَصَحَو
  

  .ُيلِلْحَّ الت:اًيِانَث
ُقمـــت ْ  ِّمَ ضـــِلْجـــ َأْنِا، مـــَهـــَنْيَ بِفَالِتْاالخـــَ وِهُابَشَّ التـــِعِاضـــَوَ مِةَفـــِرْعَمِ ل؛ِةَّيـــِمْلِ العِةَّادَ المـــَكْلـــِ تِيـــلِلْحَتِ بُ

  .اَهِضْعَى بَلِ إِرِائَظَّالن
  

  .ُاطَبْنِتْاالسَ وُاجَتْنِتْاالس :اًثِالَث
ُقمت ْ   .ٍةَّيِولُص ُأَدِاعَوَ قِلْكَى شَلَ عِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّي التِ فِّيِانَكْوَّ الشِجَهْنَ مِصَالْخِتْاسِ بُ

  

 ِارَ دْنَ عـِةَرِادَّصالـ ،ِارَطـْوَ األِلْيـَن ِابَتـِكِى لَولـُ األِةَعـْبَّى الطَلـَ عِهِذَي هـِتَاسـَرِي دِ فُّتْدَمَتْ اع:اًعِابَر
، ِّيِلـْيَحُّ الزَةَبـْهَ و:ِورُتْكُّ الدِيفِرْعَتَ وِيظِرْقَتَ وِيمِدْقَتِ بَيِهَ و).م1996- هـ1416( َةَنَ، سَوتُرْيَي بِ فِرْيَالخ
 ِاتَعـــْبَّ الطَنِا مـــَهـــِرْيَى غَلـــِ إَوعُجـــُّ الرُرْمـــَى األَضَتـــْا اقَذِا إَّمـــا، َأَهـــْيَلَ عُيـــلِحُأَا وَهـــْيَلِ إُعِجـــْري َأِنـــَّن َأُلْصـــَاألَف
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ِ في موضعهَكِلَى ذَلِ إُهِّوَن ُأَفْوَسَى فَرْخُاأل ِ ِ ِْ َ .  
  

ُقمت :اًسِامَخ ْ ِ فـي التعـارض والتـرجيحِّيِيقـِبْطَّ التِّيِلَمَ العِّيِانَكْوَّ الشِجَهْنَ مِةَنَارَقُمِ بُ ِ ْ َّ ََّ ِ ُ َ ِ كتابـهيِ فـِ ِِ َ ِلْيـَن 
ــــَهْنَمِ، بِارَطــــْوَاأل ــــدِعْقَّ التِهِج ــــَّ النِّيِيلِصــــْأَّ التِّيِي ــــِّيِرَظ ــــَتِي كِ ف ــــْرِإ ِهِاب ــــُ الفِادَش ــــِرْعَمِل، ِولُح ــــَيحِجْرَ تِةَف  هِات
ِ تلك الترجيحاتيِ فِهِرُّيَغَ تْو َأِهِادَهِتْ اجِاتََبى ثَدَمَ، وِةَلِثْمَاألِ بًةَونُرْقَ مِةَّيِولُصُاأل َِ ِ َّْ َ ْ.  

  

ِ فــي كتــب ،اَهــِّظانَ مْنِ مــٍةَومــُلْعَ مِّلُكــِ لِيحِحَّ الــصِّيِمــْلِ العِيقِثْوَّالتِ بــِةَايــَنِى العَلــَعُت ْصــَرَ ح:اًســِادَس ُ ُ ِ

َاألصول، والفقه، والحديث، واللغة، والتاريخ والتراجم، وغيرها ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ََّ َِّ ِ ُّ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ.  
  

ِختـــصة بـــُ المِبُتـــُى الكَلـــَ عاًدِمـــَتْعُ م،ِمَالْعـــَألِ لٍةَرَصَتـــْخُ مٍةَمـــَجْرَ تِلَمـــَعِبُت ْمـــُق :اًعِابَســـ ِ َّ َ  هاِيمِدَقـــ، َكِلَذْ
َالصحابة ِمِاجَرَّ التَكْلِ تْنِ ماًيِنْثَتْسُ، مهاِيثِدَحَو َ   .  المشهورينَّ

  

 ِةَورُّ الـسِمْ اسـَدْعـَ بِةَ اآليـِمْقَ رِعْضَوِ بَكِلَذَ و،ِرَوُّي السِا فَهِعِاضَوَى مَلِ إَةَّيِآنْرُ القِ اآلياتُتْوَزَع :اًنِامَث
ِ في الحاشيةًةَرَاشَبُم ِ َِ َ.  

  

ًتاســـع ِ ـــُ كْنِ مـــَاآلثـــارَ وَيـــثِحادَ األُتْجـــَّرَخ :اَ ا َمِهِدَحـــَأ ْوَأ ِنْيَيحِحَّي الـــصِ فـــَانَا كـــَمـــَ، فِيثِدَ الحـــِبُت
َوجــود  ُرْمــَى األَضَتــْقا اَذِ إَّالِ إ،اَمــِهِرْيَ غْنِ مــِهِيجــِرْخَتِ بْعَّســَوَت َأْمَلــَا، وَمــِهْيَلِ إِهِوْزَعــِبُت ْيــَفَتْكا ُ  ٍةَادَيــِ زْو َأٍةَدِائــَفُ
ُتـهْوَزَعا َمـِهِرْيَي غِ فـَانَا كـَمَ و.ٍةَّمِهُم ِإلـى مخرجيـه مـن َأصـحاب كتـب الحـديث،  ُ ِ ِ َِ َِ ِ ُِ ُ ْ ْ ِّ َ ُ  ًةَّحِ صـِهْيـَلَ عُتْمـَكَحَوِ
ٍ بنـــاء علـــى حكـــم عـــالم ،اًفْعَ ضـــْوَأ ٍِ َ ُ َْ َ ً َ َأو َأكثـــر -َِ َ ْ ِ مـــن علمـــاء ا-ْ َِ َ ُ ًلحـــديث قـــديمْ ِ ِ َِ ً وحـــديثاَ ِ َ  ِدِاعـــَوَ قَقْفـــِوَو ،اَ

  .ِةَّيِيثِدَ الحِةَاعَنِّالص
  

ُمتُق :اًعاشر   .َةَّيِوبُاسَ الحَجِامَرَ البَكِلَي ذِ فاًمِدْخَتْسُ، مِّيِانَمْثُ العِمْسَّالرِ بِةَّيِآنْرُ القِاتَ اآليِةَابَتِكِ بْ
   
ِدراسةي الِ فِةَدِارَ الوِاتَحَلَطْصُ المِاحَيضِٕاَ، وِاظَفْلَ األِيبِرَ غِيرِسْفَى تَلَ عُتْصَرَ ح:َرَشَي عِادَح َ َ ِّ.  

  

َا؛ ألَهُّتْضـَرَي عِتـَّ الِةَّيـِيقِبْطَّ التِلِائَسَي المـِ فـِعِاقـَ الوِّيِهـْقِ الفِفَالِخـْلِ لْقَّرَطـَت َأْمَ لـ:َرَشَي عـِانَث  َكِلـَ ذَّنِ
ِإطالة للدراسة، ِيهِف َِ َ ِّ ُ َ َ َ لها ٌاجَرْخَِٕوا ِ ِية المتعلقة بِاسَسَا األَهِفاَدْهَأ ْنَعَ ِ ََِِّ َ ُ   .ِّيِولُصُ األِبِانَالجَّ

َلثَثا َعشر ِ َ َذكـرت رأي المحـدثين فـي بعـض المـسائل األصـولية حيـث اقتـضت الحاجـة؛ وذلـك  :َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َِّ ُ َ َُ ِ َ ُِ ْ َ ِّ َْ ُ ْ َ
ْلوجــود تــداخل وعالقــة واضــحة بــين علــ ِ ٍ ِ ٍ َِ ْ َ َ َ َُ َ َُ َ ٍ ُ َ َ َم التعــارض والتــرجيح عنــد األصــوليينِ ِِّ ُ َُ َ ْ ِ ِ ِ ْ َّ ََّ ِ ُ ِ وعلــم مختلــف الحــديث ،ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ِ ْ ِ َ
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َعند المحدثين ِ ِِّ َ ُ َ ْ.   
  

َرابــع عــشر ََ َ َ ُمــتُق: ِ ِدراســة الِيلِيْذَتــِ بْ َ َ ٍعلميــة َسِارَهــَفِ بِّ ِ َِّ ِألطــراف ا ْ َ ْ ِ الكريمــةِةَّيــِآنْرُ القِآليــاتَ َ ِ  ِيــثِادَحَاألَ، وَ
ِ الشريفةِةَّيِوَبَّالن َ ِ   .ِعِاجَرَالمَ وِرِادَصَالمَ، وِمَالْعَاألَ، وِارَاآلثَ وَّ

  

َخـــامس عـــشر َ َ َ ِ ِفهرســـت اآليـــات الكريمـــة بنـــاء علـــى تسلـــسل الـــسور فـــي المـــصحف الـــشريف،  :َ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ َ َْ ُْ ََ ُّ ِ ُ َ ًْ َ َ َ ُِ َ َ َ ْ َ
ِوتسلـــسل اآليـــات فـــي الـــسورة نفـــسها ِ ِْ َ َِ ُّ َ ِ ُ َْ َ َوفهرســـت األحاديـــث. َ َِ َ َ ُ ْ َ ْ َ الـــشريفة واآلثـــارَ َ َ َ َ ِ ِبحـــسب ترتيـــب حـــروف  َّ ُ ُ َِ ِِ َِْ َ

ِالهجاء َ َوكذلك صنعت في فهرسة األعالم والمصادر والمراجع، مع إهمال كـل مـن . ِ ِ ِ ِ ِ ٍِّ ُ َِ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ َ َِ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َِاأللـف والـالم َّ َ ِ َِ ،
  .ِاءَجِ الهِوفُرُ حِيبِتْرَ تَقْفِ و،ِاتَمِلَالك َنِا مَهَدْعَ بُعَقَا يَ مِارَبِتْاعَ، ومامِاإل ونْاب وَُأبوو

  

ِدراسة الُةَّطِخ َ َ ِّ:   
ُقسمت ْ َّ َِهذه الدراسة إلى  َ َ َ َ ِّ ِ ِ ٍوخمسة فصول، ٍةَمِّدَقُمَ ُ َُ ِ ْ َ   : كما يليٍةَمِاتَخَ، وَ

  

ِ موضــوع الدراســةَةَقــَالَيهــا عِ فُتْنــَّيَب :ُةَمــِّدَقُالم َ َ ِّ ِ ُ ْ ، ِوعِضــْوَمال ِارَيــِتْ اخَبَبَســَ، وٍّامَ عــٍلْكَشِ بــِةَيعِرَّالــشِ بَ
ِ الدراسةَافَدْهَأَ، وُهَتَّيِّمَهأََو َ َ ُرتِي سِذَّ الَجَهْنَالمَ، وَةَقِابَّ السِاتَاسَرِّالدَ وا،هَودُدُحَ، واهَتَلِكْشُمَ، وِّ   .اَيهِ فِهْيَلَ عْ

  

َالشوكِ بُريفْعَّالت: ُلَّو اَألُلْصَالف ْ ِّانيَّ ِل األوطارَْني  ِهِابَتِكِبَ، وِ ْ ِ.  
  

ِالفصل الثاني ّ ُ ْ ِالتعارض بين األدلة ومناهج األصوليين فيه: َ ِ ِ ِ َّ َِ َِِّ ُ َُ َُ َ َُ َ َ ْ ُ َّ.  
  

ُالفصل الثالث ِ َّ ُ ْ ِّوجوه الجمع بين األدلة المتعارضة عند الشوكاني: َ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َّ َ ْ َ َ َ ُِ َ َ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ.  
  

ُالفصل الرابع ِ َّ ُ ْ َوجوه إثبات النسخ بين: َ َْ َ ُِ ْ َّ ِ ْ ِ ُ ِّ األدلة المتعارضة عند الشوكانيُ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َّ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ.  
  

ُالفصل الخامس ِ َ ُ ْ ِّوجوه الترجيح بين األدلة المتعارضة عند الشوكاني: َ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َّ َ ْ َ َ ُِ َ َ ُ َ َ ْ ِ ِ َّْ ُ ُ .  
  

ُالخاتمة َ ِ ِ ذكرت فيها َأهم النتائج والتوصيات:َ ِ ِ َِ َّْ َ ِ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ.  
  

َ تعالى -َواهللا  َ ُ َأسَأل َأ- َ ًن يرزقني اإلخالص في القول والعمل، ويجعل هذا الجهد خالصا ْ َ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُْ َ ََ َ َْ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ْ ِ َ
َّلوجهه الكريم، نافعا لعباده المؤمنين، وَأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي، ولكل ذي حق وفضل علي،  َ َ َ َ ٍَ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُّ َ َ ْ ْ َ ْ ً َ ِ ِ

ُإنه  َ سبحانه-َِّ ََ ْ َ وتعالى ُ َ َ ِ ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه -َ ِ ِ ٍ َّ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََّ ُ َُ َِّ ُ َ َ ُّ
َوسلم تسليما كثيرا، والحمد هللا رب العالمين ِ ِ ِ ََّ َ َِّ َ ًِ ُ ْ َ َ ََ ً ْ َ َ.  
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ُالفصل اَألول َُّ ْ َ  
َالشوكِ بُيفِرْعَّالت ْ ِّانيَّ   .»ِطارْ األوِلْيَن « ِهِابَتِكِبَ، وِ
ِويشتمل على ثالثة  َِ ََ َ َ َُ َ ْ   :ٍمباحثَ
ُالمبحث اَألول َّ ُ َ ْ ُعصر: َ ْ ِّالشوكاني َ ِ ْ َّ.   

ُالمبحث َ ْ َحياة الشوك: يِانَّ الثَ ْ َّ ُ ِّانيَ ُالشخصية والعلمية ِ َُّ َِّ ِ ِْ ْ َّ.  
ُالمبحث َ ْ ِالتعريف بكتاب : ُثِالَّ الثَ ُ ْ ِنيل األوطار من أسرار  «َّ ِْ ْْ ِ ِ ْ ِمنتقى اَألخبارَ ْ َ ْ ُ«.  
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ُالمبحث  َ ْ   ُلَّاألوَ
ِّعصر الشوكاني ِ ْ َّْ ُ َ  

ِويتَألف من ثالثة  ِ ََّ ََ ْ ُ َ َ َمطالبَ ِ َ َ:  
ُالمطلب َ ْ ِّ الشوكانيِرْصَ في عُةَّيِياسِّ السُةَالحال: ُلَّ األوَ ِ َ ْ َّ.  
ُالمطلب َ ْ ِّ الشوكانيِرْصَفي ع ُةَّيِماعِتْ واالجُةَّيِينِّ الدُةَالحال: يِانَّ الثَ ِ َ ْ َّ .  
ُالمطلب َ ْ ِّ الشوكانيِرْصَ في عُةَّيِمْلِ العُةَالحال: ُالثَّ الثَ ِ َ ْ َّ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



12  

 

ُالمطلب َ ْ   ُلَّاألو َ
ْالشوك ِرْصَ في عُةَّيِياسِّ السُةَالَالح ِّانيَّ ِ  

َالــشوك َاشَعــ ْ ُّانيَّ ــ ِ ــْنُلــى مِ إَرَشَي عــِانَّ الثــِنْرَ القــِرِاخــَو َأْنِ مــِةَّدَتــْمُالم ِةَّيــِنَمَّ الزِةَرْتــَي الفِف  ِنْرَ القــِفَصَت
 ِنْرَ القــَنِي مــِانَّ الثــِفْصِّ النــَنْيَا بــَ مــُةَعــِاقَ الوُةَرْتــَ الفَيِهــَو، ) هـــ1250-1173(، ِّيِرْجــِ الهَرَشَ عــَالــثَّالث
، ) م1834 – 1760(، ِّيِدَيالِ المـَرَشَ عـَعِسـاَّ التِنْرَ القـَنِ مـِلَّوَ األِفْصِّ النِةَايَهِ نِبْرُقَ، وَرَشَ عَنِامَّالث
ِي فــــِمَالْســــِ اإلُمَالَ العــــَانَكــــَو ــــِي تُّ ــــَ الفَكْل ــــَالِ الخِمْكــــُ حَانَّبــــِإ - ِةَرْت ــــُي - ِةَّيــــِمانْثُ العِةَف  ِفْعَّ الــــضَنِي مــــِانَع

   .ِقُّزَمَّالتَ وِكُّكَفَّالتَ، وِاطَطِحْواالن
  

ـــَبَف ـــَلَ بْن َأَدْع ـــَالِ الخْتَغ ـــِتَّوُ قَجْو َأُةَّيـــِانَمْثُع الُةَف ـــَا وَه  ْتَلَصـــَوَ و،ِّيِرْجـــِ الهِرِاشـــَ العِنْرَي القـــِا فـــَهِاعَسِّات
ا َّمـــِ م،اَهَّدِ ضـــْمُهُوبُرُحـــَ وْمُهـــُتَالْمَ حْتَالـــَوَتَ، فَينِّيـــِّوبُورُ األَكِلـــَ ذَجَعـــْز َأا،َّوبـــُور ُأِبْلـــَلـــى قِا إَهـــِوذُفُ نُقِنـــاطَم
 ،سْتُوفُلْارَكـ ِحْلُصِ بـَفِرُ ع،َاكَذَ آنِفةِالَحَتُما الَّوبُور ُأِلَوُ دَعَ ماًّيِزامِهْ اناًحْلُ صْتَعَّقَوَ ف،اَهَفَعْضَأَ واَهَكَهْنَأ
، اًّيـِائَهِ نِةَّيِانَمْثُ العِةَفَالِى الخَلَ عِاءَضَي القِ فَينِّيِّوبُورُ األِعَمَي طِ فَادَا زَّمِ، م)م1699 = ـه1110( َةَنَس
   .ْمُهَنْيَا بَهِوذُفُ نِقِاطَنَمَها وِكاتَلَتْمُ مِيمِسْقَوت

  

 ُنَتِ الفـَكِلـَى ذَلـِ إُافَضُيـ ،ِيضِرَ المـِلُجـَّالرِب ْمِهـِكْلُمَ وَينّيِانَمـْثُ العِانَطْلُ سـُةَيِمْسَ تـاَّوبُوري ُأِف َاعَش َّمُث
 ُابَيـِغَ، وِاتَرَكـْنُالمَ وِعَدِلبـ اُّوُشُ، وفـُادَدْبِتْاالسـَ وُمْلـُّالظَ وُطُّلَسَّالتـَ، وُةَلـْوَّا الدَهـْنِي مِانَعـُ تْتَانَي كِتَّ الُةَّيِلِاخَّالد
ــ َأِينِالطَّ الــسَنِ مــٍيــرِثَ كُلْتــَقَ و،ِةَيعِرَّ الــشِيمِكــْحَت  ِوجُرُالخِ بــِاءَرَمــُ األَنِ مــٍيــرِثَ كُيــامِقَ و،ِمْكُالحِ بــِدُّرَفــَّ للتْمُهَبِارَق
ْانـَ و،اَهْنَ عِاللْقِتْاالسَ وِةَلْوَّى الدَلَع  ،ُنْمـَ األَمَدَعـْانَ، وُبْهـَّالنَ وُبْلَّ الـسَرُثـَكَ، فٍمةَّسَقـُ مٍةَيفِعَ ضـٍالتْيـَوُ دِاءَشٕ
َيـات المِعْمَالجَ و،ِةَمـَونُّ الدُودُهـَا يَهـِ بَمَّكَحَ تْن َأَعدَ ب،ٌءْيَ شِةَلْوَّ الدِرْم َأْنِ مِةَيفِلَخْلِ لْدُعَ يْمَلَو ُ ِاسـونَّ ُية،ُ  َانَكـَ وَّ
اَهِائَهِتْانَ وِةَفَالِ الخِالَوَزِ باًنِذْؤُ مَكِلَذ

)1(.  
  

 َهَّجـَوَ، فِّيِجِارَ الخـِوْزَ الغَّدِ ضٍةَنَّصَحُ مَرْيَ غِّيِمَالْسِ اإلِمَالَ العُورُغُث ْتَانَ كَكْلِ تِنَهَ الوِةَالَ حِبَبَسِبَو
                                 

مطبوعات : رةَّالمدينة المنو. 1 ط.مج2 . وقضاياه المعاصرةِّحاضر العالم اإلسالمي: َّمحمد، جميل عبد اهللا ّصريِالم) 1(
إحسان : تحقيق. ةَّة العثمانيَّولة العليَّ تاريخ الد:َّ فريد بك، محمد؛)103-1/98. (م1986-هـ1406. ةَّالجامعة اإلسالمي

 نقله .مج2 .ّحاضر العالم اإلسالمي: ستودارد، لوثروب ؛)310(ص. م2003 -هـ1424. َّدار النفائس: تبيرو. 9ط. ِّحقي
. م1973-هـ1394. ر الفكردا: بيروت. 4ط.  األمير شكيب أرسالن:ق عليهَّعل. عجاج نويهض: ة األستاذَّإلى العربي

ة وأثرها في العالم َّلفيَّاب السَّ بن عبد الوهَّمحمديخ َّعقيدة الش: َّالرحمن العبود، صالح بن عبد اهللا بن عبد ؛)1/259(
  .)1/53. ( هـ1419. ةَّمطبوعات الجامعة اإلسالمي: رةَّالمدينة المنو. 2ط. مج2 .ّاإلسالمي
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  ). م1798=  هـ 1213( َةَنَ سَرْصِ مِلَالِتْحِ الْمُهَتَلْمَ حَونُّيِسْنَرَالف
  

َالشوك ُخِّرَؤُيَو ْ ُّانيَّ  ٍةَانَكَ مْنِ مَرْصِمِا لَمِ ل؛َينِمِلْسُى المَلَ عُيدِدَّا الشَهُعْقَا وَهَ لَانَي كِتَّ الِةَثِادَ الحَكْلِتِ لِ
 َثَدَ الحـَكِلـَ ذاًفِاصـَو، ِةَّيِرَكْسَالعـَ وِةَّيِادَصِتـْاالقَ وِةَّيِياسِّا السَهِتَّيِّمَه َأْنَ عًالْضَ ف،َمينِلْسُ المِوبُلُي قِ فٍيرةِبَك

َينِمِلْسُالمَ وِمَالْسِ اإلُونُيُا عَهَ ليِكْبَ تيِتَّال ِةَّيِلَالبَ و،ىَرْبُ الكِةَيبِصُالمَ و،ىَمْظُ العِةَّيِزَّالرِب َلَلَالج
)1(.  

  

َالــشوكى َّلَوَ تــْدَقــَو ْ ُّانيَّ ْي وردتِتــَّ الِاتَبــَاتَكُى المَلــَ عَودُدُّ الــرِ َ َ ى َلــِ إ- ِّيِانَمــْثُ العِانَطْلُّ الــسَنِ مــٍرْمَأِ بــ– َ
ـــَي ذِ فـــِّيِانَمـــَ اليِرْطـــُ القِانَطْلُ ســـ)2(ِاسَّبـــَ العِ بـــنِّيِلـــَع ـــَ الوَكِل ـــِازَ نِوصُصُخـــِ ب،ِتْق ـــَرَ الفِلَالِتْ احـــِةَل  َينِّيِسْن
ّ علـى معـاني األخـوة اإليمانيـة، وتظهر في تلك الردود العاطفة اإلسالمية الـصادقة، والتركيـز، َرْصِمِل ّ

  .)3(ٕوابداء االستعداد للجهاد في سبيل اهللا
  

 ِدَالِي بـِ فـٍوذُفـُنَ وٍةَّوُقـَ وٍعُّسـَوَ تْنِ مـِّيِرْجـِ الهِرِاشـَ العِنْرَي القـِ فـُةَّيِانَمْثُ العُةَلْوَّ الدِهْيَلَ عْتَانَا كَ مَمْغَرَو
 َانَ كـِذيَّ الـَنَمَ الـيُلَمْشَ يـْنُكـَ يْمَ لـَوذُفـُّ النَكِلـَ ذَّن َأَّالِ إا،َّوبـُور ُأِانَدْلـُ بِضْعـَبَ واَيـْيقِرْفِٕاَ وِّيِمَالْسـِ اإلِقِرْشَالم
  .ُةَّيِدْيَّ الزُةَّمِئَ األِهِمْكُى حَلَ عُبَاقَعَتَيَو ،ًّالِقَتْسُم

  

 ِرْحـَ البِئِاطَوَى شـَلـَ عِنِمْيَهـُ المِهِعـِقْوَمِ ل؛ِةَّيـِانَمْثُ العِةَلْوَّ الدِاتَّيِوَلْو َأْنِم ِنَمَى اليَلَ عُةَرَطْيَّ السْتَانَكَو
 ِوْزَغـَ، وَينِّيِالَغـُتْرُ البِةَبـَارَحُمِ لِةِّيـِانَمْثُ العِيـوشُلجِ لًةَدِاعـَ قِهِلْعَجِل؛ ِةَّيِرَكْسَ العِةَيِاحَّ النَنِ مِهِتَّيِّمَهَِألَ، وِرَمْحَاأل
  .)4(ىَصْقَ األِقْرَّ الشِقةِطْنَم

  

 َامَ عــِسْيَوُّ الــسِاءَينــِ مْنِ مــْتَرَحــْب، َأٍةَلــِائَ هٍةَّيــِرْحَ بٍةَّوُقــِ بِنَمَ الــيِوْزَغــِ بَونُّيِمــانْثُ العَامَ قــَكِلــَ ذِلْجــ َأْنِمــ
 َدْعــَبَ، وِدْنــِ الهِوْزَغــِا لَهــْنِوا مُقــَلَطْانَ، واًمــَكْحُ ماًينِصْحــَا تَوهُنَّصَحــَ، وَنَدَوا عــُحــَتَفَ، ف)م1538=  ه945(
َ قبــــلَونُّيِانَمــــْثُ العَفَحــــَز) م1547=ه954 (َامَ عــــَينِنِ ســــِعْسِتــــ ِالدولــــة َةَمِاصــــَ عْتَانــــَتــــي كَّ الَاءَعْنَ صــــَِ َ ْ َّ 
   َّنِكَ، لُاءَعْنَ صْتَحِتُفَ، و)5(ِينِّ الدِفَرَش ىَيْحَ يِلِّكَوَتُالم ُاتَّوُ قْتَمِزُ هٍةَيفِنَ عَكِارَعَمَ وٍالَتِ قَدْعَبَ، وِةَّيِدْيَّالز

                                 
ْالشوكاني) 1( . 1ط. قَّحسن حال َّمحمد: تحقيق. ج2/مج1 .ابعَّعد القرن السَ بْنَ بمحاسن مَّالبدر الطالع: ّ بن عليَّمحمد، َّ

  ).2/564. (م2006- هـ1427. دار ابن كثير: بيروت، دمشق
 ).16(ستأتي ترجمته في متن الدراسة ص. المنصور باهللاهو ) 2(
ْ الشوكاني)3(    ).919- 2/918 (.َّالبدر الطالع :َّ
- 258(ص. م1964- ه1384. ةَّيَّمحمدة الَّنُّمطبعة الس: القاهرة. 2ط. َّاليمن عبر التاريخ: ين، أحمد حسينّشرف الد) 4(

  ). 239(ص. ةَّة العثمانيَّولة العليَّتاريخ الد: ؛ فريد بك)259
َّهو المتوكل على اهللا يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن اإلمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، من أئمة الزيدية ) 5( َّ ّ ِّ ِّ ِّ =
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ــ ــَعَ وَاءَعْنَ صــَرَادَ غــْدَ قــَانَ كــِينِّ الــدَفَرَش ــِ إَدِه ــَى وَل ِرَّهــَطُ المِهِدَل
ــِقِ بِارَرْمِتْ االســَةَّمــِهُ م)1( ــْثُ العِالَت  ،َينِّيِانَم

َاثَ وِلِائَبَ القِةَئِبْعَتَو   .ْمُهَّدِا ضَهِتَارٕ
  

َثـــال ِةَعــْلَ قْنِ مـــَذَخــَّاتَ، وِينِّ الــدِفَرَ شـــِهِدِالــَ وِزالِتــْ اعَدْعـــَ بَمْكــُ والحَةَياسِّالــس ُرَّهـــَطُالمى َّلَوَ تــْدَقــَو ُ)2( 

ى َلـــَع) م1568=ه975 (َامَعـــ ْمِهْيَلـــَ عَرَصَتـــْ انْنى َأَلـــِ إَينِّيِانَمـــْثُ العِالَتـــِقِ بَّرَمَتْاســـَ، وُهَ لـــاًزَكـــْرَ مِةَيعـــِنَالم

ِعقــَ، وَاءَعْنَ صــِوابْبــَأ  ،ٍيــدِبَ زَةَينــِدَ مَّ، إالِنَمَ الــيْنَ عــَينِّيِانَمــْثُ العُءَالَجــ ِهِبــِوجُمِ بَّمَتــ ،ِنْيَفَرَّ الطــَنْيَ بــٌحْلُ صــَدُ

ًةَيِانَ ثًةَّرَ مِنَمَى اليَلَ عِةَّرَ الكِةَادَعِإِ بًالَما َأَهِوا بُكَّسَمَي تِتَّال
)3(.  

  

ــَ، فِلْعــِالفِ بَلَصَا حــَا مــَذَهــَو   ،ِينِّ الــدِفَرَ شــِ بــنِرَّهــَطُ المِاتَّوُا قــوُمــَزَهَ و،َةَّرَ الكــَونُّيِانَمــْثُ العَادَعــ َأْدَق

ا َمَّيِســَ ال،ِيــهِ فْمُهُوذُفــُ نَعَسَّاتــَ و،ِنَمَى الــيَلــَ عْمُهُتَرَطْيَ ســْتَيــِوَقَو، )م1570=ه977 (َامَ عــَاءَعْنَوا صــُلــَخَدَو

 َنَّكـــَمَت ْذِ إ،)م1598=ه1006 (ِامَى عـــَّتـــَ حٌدَحـــ َأِيـــهِ فْمُهُعِازَنـــُ يَ الْمُهُرْمـــ َأَّرَمَتْاســـَ، وِرَّهـــَطُالم ِاةَفـــَ وَدْعـــَب

ِ بــاهللاُروُصْنــَالم ٍدَّمــَحُ مُ بــنُمِاســَ القِ
ي ِ فــْمِهْيَلــَ عُارَصِتــْ االنَّمَى تــَّتــَ، حَينِّيِمــانْثُ العَّدِ ضــِلِائــَبَ القِدْشَحــ ْنِ مــ)4(

                                                                                                
ِّ، اعتزل السياسة والحكم على )ه943(د وفاة أبيه سنة َّ، تولى الحكم بع)ه877(في اليمن ومن فقهائهم وشعرائهم، ولد سنة = 

ّتوفي سنة .  في أصول المذهباإلحكام في فقه الزيدية، واألثماركتاب : له. َّإثر خالف بينه وبين ابنه المطهر ). ه965(ُ
َّالمطبعة السلفية ومكتبتها: القاهرة.  تاريخ اليمن: الواسعي، عبد الواسع بن يحيى ِالزركلي؛ )48(ص. ه1346. َّ ْ ِ : ينِّ، خير الدِّ

  .)8/150. (م2002 .دار العلم للماليين: بيروت. 15ط .مج8 .األعالم
ِّ المطهر فخر الدَّمحمدهو ) 1( ، بويع  المرتضىيحيىّاإلمام المهدي أحمد بن بن  ينِّ شمس الدن بينِّبن يحيى شرف الد ينَّ

ّتوفيبعد وفاة والده، ) ه965(سنة  ْالشوكاني). ه980( سنة ُ ِ؛ الزركلي)864-2/863(. َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ . األعالم: ِّ
)7/141( .  
 .لمك) 45( لمدينة صنعاء بمسافة ّ، وهي مدينة وحصن بالشمال الغربيالكسرء، وينطقها اليمنيون اليوم ببضم الثا) 2(

ّالمقحفي ْ ّالمؤسسة الجامعية للدراسات: ر الكلمة، وبيروتدا: صنعاء.  مج2. ةَّين اليممعجم البلدان والقبائل :، إبراهيم أحمدَ ّ .
-ه1397. دار صادر: بيروت.  مج5. معجم البلدان: ُّ؛ الحموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي)1/258(. م2002- ه1422
   ).2/82. (م1977

: القاهرة. 1ط. يمنال  فيُّالحكم العثماني: أباظة، فاروق عثمان.  )261- 260(ص. َّاليمن عبر التاريخ: ينّشرف الد) 3(
  ).26-24(ص. 1986. ة للكتابَّة العامَّالهيئة المصري

 ّتولى الحكم، )ه967(ة، ولد سنة َّيديَّة الزَّولة القاسميَّب بالمنصور باهللا، مؤسس الدَّ الملق،ّ بن عليَّمحمدهو القاسم بن ) 4(
ّتوفي.  في أصول الدينياساألساس لعقائد األكفي الحديث، و االعتصامكتاب : ، له)ه1006(سنة  ). ه1029( سنة ُ

ٕ في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وامامبلوغ المرام: ، حسين بن أحمدالعرشي ْ ِْ َ ُ  أكمله األب أنستانس .ََّ
َّمكتبة الثقافة الدينية: ماري الكرملي،  القاهرة ِّ ّحمد أمين البابانيالبغدادي، إسماعيل بن م ؛)65( ص.ال يوجد: سنة النشر. َّ َّ :

ّدار إحياء التراث العربي: بيروت.  مج2.َّهدية العارفين ِالزركلي )1/833. (ه1950. َّمصورة عن طبعة اسطنبول. ُّ ْ ِ ِّ :
  .)5/182. (األعالم
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 ِةَيــِانَّ الثِةَّرَمــْلِ لَينِّيِانَمــْثُ العُاجَرْخــِ إَّمَتــَ، و)م1636=ه1045 (َامَ عــ)1(ِمِاســَ القِ بــنِدَّمــَحُ مِدَّيــَؤُ المِهِدَلــَ وِدْهــَع

  .)2(ِهِّلُ كِنَمَ اليَنِ مُءَالَ الجَانَ كُةَّرَ المِهِذَ هْنِكَ، لِنَمَ اليَنِم
  

ى َّتــَ حاًامـَ عَرينْشِعـَ وِنْيَتــَئِ مِةَّيـِدْيَّ الزِةَّيِمِاسـَ القِةَلـْوَّ الدِمْكــُ حِّلِي ظـِفـ ُنَمَ الـيَيِقــَب ِءَالَ الجـَكِلـَ ذَدْعـَبَو
 َونُّيِانَمـْثُ العَنَّكـَمَى تَّتـَ، حٍيـدِدَ جْنِ مـَينِّيِانَمـْثُالعَ وَينِّيِنَمَ اليَنْيَ بُاعَرِّ الصَادَعَ، ف)م1849=ه1265 (ِامَع
ــ ــَ، ل)م1872=ه1289 (َامَ عــَاءَعْنَ صــِولُصــُ وْنِم َة عَرَطْيَّالــسي ِوا فــُلِشَم فــُهَّنِك ــِ ــَ المىَل ، ِةَّيِالَمَّ الــشِقِاطَن
 ُحْلُّ الـصَكِلـَ ذَّمَتَ، وِنَتِالفَ وِوبُرُ الحَنِ مْمُهُيحِرُ يٍحْلُ صِدْقَى عَلَ عِانَبِانَ الجَقَفَّى اتَّتَ حُوبُرُ الحْتَّرَمَتْاسَو
ِعــرف بي ِذَّالــ َ ِ ِِحــاكم الِدْهــَي عِ فــَكِلــَ ذَانَكــَو، ))3 َانَّعــَد  ِةَّيــِاقَفِّاتُ  ِيــدِمَحِبــن  ِدَّمــَحُم ِنى بــَيــْحَي ِّيِدْيــَّ الزَ
  .)5()م1911=ه1329 (َامَ ع)4(ِينِّالد

  

َر بَثا َأَهَ لَانَ كُاتَاعَرِّالصَ وُوبُرُ الحَكْلِت  ٍّدَلـى حـِ إاًيهِبَ شـُهُالـَ حَانَكـَ، فِنَمَ الـيِرارْقِتْ اسـِمَدَعـي ِ فٌغِالٌ
، ِارَرْقِتْ االسـِمَدَعـَ وِفْعَّالضَ وِكُّكَفَّ التَنِي مِانَعُ تْتَانَي كِتَّ ال،ىَرْخُ األِّيِمَالْسِ اإلِمَالَ العِارَطْق َأِالَحِ بٍيدِعَب
 ْدَقـَ، وِةَّيِانَمْثُ العِةَلْوَّ الدَعَ مِاعَرِّ الصِةَّدِ حِاضَفِخْنِ؛ الاًّيِبْسِ ناًارَرْقِتْ اسِةَّيِمِاسَ القِةَلْوَّ الدِّلِي ظِ فَدِهَ شُهَّنَأ َّالِإ
  .ِهِّلُ كِنَمَى اليَلَا عَهِوذُفُ نِطْسَى بَلَ عَةَّيِمِاسَ القَلةْوَّالد َكِلَ ذَدَاعَس

  

ُّالشوكاني َاشَ عْدَقَو ِ ْ ِ الزيديةِةَّيِمِاسَ القِةَلْوَّ الدِّلِي ظِ فَّ َِّ ْ َحكامها ْنِ مًةَعَبْر َأَرَاصَعَ، وَّ ِ َّ   :ْمُ هُ

                                 
ة أبيه سنة  بعد وفاالحكمى َّ، تول)ه990(د باهللا، ولد سنة َّب بالمؤيَّ، الملقّ بن عليَّمحمد بن القاسم بن َّمحمدهو ) 1(
ّتوفي. فوسُّتصفية النكتاب :  لهاًنِّ متفناً، كان عالم)ه1029(  . )66(ص . بلوغ المرام: العرشي). ه1054( سنة ُ

ِالزركلي ْ ِ   ).7/6. (األعالم: ِّ
. ن في اليمُّالعثماني الحكم: أباظة؛ )67(ص. بلوغ المرام: ؛ العرشي)263- 262(ص. َّاليمن عبر التاريخ: ينّشرف الد) 2(

     ).  30-27(ص
ّالمقحفي. مران، ومن أعمالهاِة شمال مدينة عّبفتح الدال وتشديد العين، قرية يمني) 3( ْ . ةّين اليممعجم البلدان والقبائل: َ
)1/612.(   
 بعد وفاة أبيه سنة الحكم ّتولى، )ه1286(، ولد سنة َّمحمد بن يحيى بن حميد الدينهو يحيى بن المنصور باهللا ) 4(
؛ )407(ص. بلوغ المرام: العرشي). ه1367( سنة ًتل غيلةُ من اليمن، قاًّ، وفي زمانه خرج العثمانيون نهائي)ه1322(

ِالزركلي . )197(ص. تاريخ اليمن: الواسعي ْ ِ  ). 8/170. (األعالم: ِّ
ْالشوكانياإلمام : ، عبد الغني قاسمَّالشرجي) 5(  ؛ شرف)49(ص. م1988. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط.  حياته وفكرهَّ
تاريخ : ؛ العزب، عبد اهللا بن محسن)88، 77، 72( ص.بلوغ المرام: العرشي ؛)269- 263(ص. َّاليمن عبر التاريخ: ينِّالد

. م1986-ه1407.شركة دار التنوير للطباعة والنشر: بيروت. 1ط. َّعبد اهللا محمد الحبشي: تحقيق.  الحديثاليمن
   ). 236(فما بعدها، ص) 73(ص. تاريخ اليمن: ؛ الواسعي)70(ص
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ــَالم -1 ــَ عِ اهللاِينِدِ لــُّديْه ــ.)ه1189-1131 (،ِمِســاَ القِ بــنِنْيَسُ الحــُ بــنُاسَّب َحكــمَّلى الَوَ ت ْ  َةَنَ ســُ
ـــَبَ و،)ه1161( ِفيـــه َيِق ـــِّرَقُ، مًالِادَ عـــاًدِاهـــَ زًالِاضـــَ، فِةَيرِّ الـــسَنَسَ حـــَانَكـــَ و،َيِّفُوُى تـــَّتـــَ حِ َ ألاًب ـــِ العِلْهـــِ  ِمْل
، ُاتَرْيـَ الخِتَرُثـَكَ، وُنَتِ الفـِتَعـَطَقْانَ، وُنَمَ اليِهِانِمَي زِ فَرَهَدْازَف، ِاءَّرَ الغِةَيعِرَّلشِ لاًيمِقُ، مِيرِبْدَّلتاَ وِلْضَالفَو
  .)1(ِمْلِالعِ بُاسَّى النَاهَبَتَو

  

َالشوك َانَكَو ْ ُّانيَّ ، ِبَلـَّ الطِةَلـَحْرَي مِ فـَانَ كُهَّن َأ:ْي، َأاًامَ عَرَشَ عَةَّتِ سَغَلَ بْدَا قَذَ هِّيِدْهَ المِاةَفَ وَمْوَ يِ
  :َالَق ْنى َأَلِإ اًيرِثَ كِهْيَلَ عىَنْثَأَ، وِعِالَّ الطِرْدَالبي ِ ف- ُدْعَب - ُهَ لَخَّر َأْدَقَو

ـــَ و،ٌةَّمـــَ جُنِاســـَحَ مِيـــهِفَو ـــَ و،اَهَّنَ ســـٌةَنَسَ حـــٌنَنُ ســـُهَل ـــَ قًةَودَجـــْوَ مْتَانـــَ كٌةَيـــرِثَ كُدِاســـَفَ مْتَعَفَدْ انـــِهِب  َلْب
  .))2 ِنَمَ اليِنِاسَحَ مْنِمَ و،ِرْهَّ الدِادَرْفَأ ْنِ مُهَّن َأُلِاصَالحَ و،ِهِتَفَالِخ

  

َكرَذَو  ِةَفِّ الـصِرْيـَى غَلـَ عِةَوعُضـْوَ المِورُبـُى القَلـَعَ، وَينِّيِورُبـُى القَلـَ عًاالَكـَن َانَ كـُهَّنـ َأِهِنِاسـَحَ مْنِ مَ
ا، َهـِبِالَى غَلـَى عَتـَأَ، وْمِهِلَالَضِ لـاًبَبَسـَ، وِاسَّلنـِ لًةَنْتِ فْتَانَي كِتَّ الِدِاهَشَ المِمْدَي هِ فَغَالَ بُهَّنَأَ و ...ِةَّيِعْرَّالش
 ِاءَمـــَلُ العِرِابَكــ َأْنِ مــٌةَاعــَمَ جِهِرْصَي عــِ فــَانَكــَا، وَهَمَدَهـــَ ف،اَهــْيَلَ عِوفُكــُالعَا وَهِدْصَ قــْنَ عــَاسَّى النــَهــَنَو
  .))3َينِّيِورُبُ القِيتِواغَ طِمْدَهِ، بِينِّ الدِةَرْصُى نَلَ عُهَ لُلِامَ الحَوُ هَكِلَ ذَانَكَ، وَائلَسَرِ بِهْيَلِوا إُلَسْرَأ

  

َ الحكـمىَّلَوَ تـ).ه1224-1151(، ِمِاسـَ القِ بـنِينَسُ الحـِ بـنِاسَّبـَ العُ بـنٌّيِلَ عِاهللاِ بُورُصْنَالم -2 ْ ُ  
 ُيمِقَتْسَا تـَيمِ فِيرِصْقَّ التِمَدَ عَعَ م،ِرانْمُلعِ لاًّبِحُ مَانَكَو، )ه1189 (َةَنَ سِ اهللاِينِدِ لِّيِدْهَ المِهِدِالَ وِاةَفَ وَدْعَب
 ُةَلـْوَّ الدِتَفُعَ ضـْدَقـَ و،ِاتَاجـَي الحِوَذَ وِلِامـَرَألِ لُدُّقـَفَّالتَ وُاتَافَيِّالـضَ وُمَرَ الكـِهِبَأَ دْنِ مَانَكَ، وُةَيعِرَّ الشِهْيَلَع
ـــ ـــَ بِهِانـــَمَي زِف ـــَاعَ طْنَ عـــْتَجـــَرَخَ، ف)ه1216 (ِةَنَ ســـَدْع ـــَبَ القِهِت ـــَكَ، وُلِائ ـــَّ النْمُهْنِ مـــَرُث ـــَالقَ وُبْه  ُعْطـــَ وقُلْت

  .)4(اًشِاحَ فًءَالَ غُارَعْسَ األْتَلَغَا، وَهُلْه َأَكِلْهَ يْن َأَادَكَ، وًةَيدِدَ شًةَرَاصَحُ مُاءَعْنَ صْتَرِوصُحَ، وِقُرُّالط
  

َالـشوكى َّلَوَ تْدَقَو ْ ُّانيَّ َ األكبـَاءَضَ القـِ ْ َذلـك ي ِ فـَّرَمَتْاسـَو ،)ه1209 (َةَنَ سـِاهللاِ بـِورُصْنـَ المِةَّدُي مـِ فـَرَ َِ
  ).ه1250 (َةَنَ سِهِاتَفَى وَّتَ حِبِصْنَمال

                                 
ِالزركلي؛ )70(ص. بلوغ المرام: العرشي؛ )59- 58(ص. تاريخ اليمن: الواسعي) 1( ْ ِ   ).3/260. (األعالم: ِّ
ْالشوكاني) 2(   ).1/350. (َّالبدر الطالع: َّ
ْالشوكاني) 3( ّ، محمد بن عليَّ َّالربالفتح :  كتابضمن. وحيدَّضيد في إخالص التَّ النُّرُّالد :ّ ْالشوكاني من فتاوى اإلمام انيَّ َّ. 
  ).378- 1/377ج/1م(. م2002. مكتبة الجيل الجديد: نعاءص. 1ط. ّ صبحي حالقَّمحمد: تحقيق. مج6
ِالزركلي؛ )70(ص. بلوغ المرام: العرشي؛ )60- 59(ص. تاريخ اليمن: الواسعي) 4( ْ ِ   ).4/298. (األعالم: ِّ
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َالـــشوك َبَلـــَ طْدَ قـــِاهللاِ بـــُورُصْنـــَ المَانَكـــَ و ْ َّانيَّ َالـــشوك َرَذَتـــْاعَ، فِاءَضَ القـــِبِصْنـــَمِ لِ ْ ُّانيَّ  ِرْمـــَ األَئِادَ بـــِ
ــ ــِ بًالِّعلَتُم ــَ وِمْلِالعِ بــِالَغِشْاالن ــِكِ، لِيسِرْدَّالت ــَ بَقَافــَ وُهَّن ــْلِ إَدْع ــِ؛ لَاءَعْنَ صــِاءَمــَلُ عِاحَح ُوهَأَا رَم  ٍةَاءَفــَ كْنِ مــِيــهِ فْ
ِهِمْلِعَ وِهِينِدِ بُقَوثُ يَ الْنَ مِّمِهُ المِّيِينِّ الدِبِصْنَا المَذَي هِ فَلُخْدَ يَ الْيَكَ، وٍمْلِعَو

)1(.  
   
َة رَلــِزْنَ مَغَلــَ بْدَقــ َانَكــَو  ُهَنــْيَ بِحَالْصــِي اإلِ فــِهِمــْكُ حِولُبــَ قِةَجــَرَى دَلــِ إِاهللاِ بــُروُصْنــَ المِهِ بــَقِثــَوَ، وًةَيعــِفً

 َدَمْحَأ ِدْنُ جِةَاطَحِ إَّدَ حَلَصَوَ وَمَاقَفَتَ وَرَّوَطَتَو ،)ه1123 (َةَنَا سَمُهَنْيَ بَعَقَ وٍفَالِي خِ فَدَمْح َأِهِدَلَ وَنْيَوب
َّ العلفـيَنَسَ حـَيـهِقَ الفِورُصْنـَ المَيـرِزَ وِفَالِ الخَكِلَ ذُبَبَ سَانَكَ، وِةَفَالِ الخِرْصَقِ بِورُصْنَ المِبنا ي ِذَّ الـ)2(َُ
ِّشوكانيالـ ُمْكـُ حَانَكـَ، وَدَمْح َأِهِنْابَ وِورُصْنَ المَنْيَ بُشِاحَوُ يَالَا زَ مْلَ، بِاءَرَزُ الوَكَلْسَ مْكُلْسَ يْمَل ِ ْ  َكْلـِي تَ فـَّ

ــ ِةَلِضْعــُالم َ ألِدَالِ الــبُيرِبْدَ تــَونُكــَ يْنَأِب ــِزْنَمِ بِهِدِالــَوِ لَونُكــَيَ، وِورُصْنــَمالِبــن  َدَمــْحِ ــْبَيَ، وِيرِزَ الــوِةَل  ُيرِزَى الــوَق
  .)3(ِهِالَقِتْاعي ِف ُّيَُِالعلف

  

  ).ه1231-1170 (،ِمِ القاسِ بنِنْيَسُ الحِ بنِاسَّبَع الِ بنِّيِلَ عُ بنُدَمْح َأِى اهللاَلَ عُلِّكَوَتُالم -3
َالحكـمى َّلَوَت ْ  َفِرُعـَ و،ِلِادَ العـِكِلـَالمِ بُبَّقـَلُ يَانَكـَ ،)ه1224 (َةَنَ سـِاهللاِ بـِورُصْنـَ المِهِدِالـَ وِاةَفـَ وَدْعـَ بُ

ى َلَ ع)4(ُّيِانَمْيَلُّ السُودُمُح ُيفِرَّالش َبَّغلَ تِهِانَمَي زِفَ، وِودُهُالعَ وِةَّمِّالذِ بِاءَفَالوَ وِةَياسِّ السِنْسُحَ وِةَاعَجَّالشِب
ــَ عِةَّيــِنْبَ المِابَبــِ القُيــبِرْخَ تِنةَسَ الحــِهِتَيرِ ســْنِمــَو .)5(ِنَمَ الــيِرَثــْكَأ ؛ )6()ه1228 (َةَنَ ســِورُبــُ القِضْعــَى بَل
  ).ه1189-1131 (،ٌاسَّبَ عِ اهللاِينِدِ لُّيِدْهَ المُهُّدَجَ، وُورُصْنَ المُوهُبَأ ُلَعْفَ يَانَا كَمَك

ِّالـــشوكاني ِةَوْعــَ دِ آثـــارْنِا مـــَذَهــَو ِ ْ  ِيـــدِلْقَّ التِذْبـــَنَ و،ِةَّنُّالـــسَ وِابَتــِ الكِاعَبـــِّى اتَلـــَ عِةَمــِائَالق، ِةَّيِحَالْصـــِ اإلَّ
  .ِ هللاِهِصَالْخِٕاَ وِيدِوحَّ التِيدِرْجَتَ و،ِبُّصَعَّالتَو

                                 
ْالشوكاني) 1(   .)503- 1/502. (َّالبدر الطالع: َّ
ُّ العلفيُّ األمويُّ بن يحيى القرشيّالوزير الفقيه حسن بن حسن بن عثمان بن علي هو )2(  ى الوزارة العظمى في خالفةَّ، تولَُ

. لِّ بن المتوكّفي خالفة المهدي) ه1231(عيد إليها سنة ، ثم ُأ)ه1224(زل عنها سنة ُ، وع)ه1216(المنصور باهللا سنة 
َزبارة َّ، محمد بن محمَ ة َّلفيَّالمطبعة الس: القاهرة.  ر عش من تراجم رجال اليمن في القرن الثالثنيل الوطر: د بن يحيىَّ

ْ؛ الشوكاني)345-1/344. (ه1348. ومكتبتها   ).504- 1/503. (َّالبدر الطالع: َّ
ْالشوكاني) 3(   ).1/108(، و )1/504. (َّالبدر الطالع: َّ
َ من أشراف تهامة،، ويعرف بأبي مسمار،ُّهاميَّ الحسني الت بن أحمدَّمحمدريف حمود بن َّهو الش) 4( َ ، )ه1170(ولد سنة  َ

ّوتوفي سنة  ْالشوكاني). ه1233(ُ َ؛ زبارة)1/279. (َّالبدر الطالع: َّ ِالزركلي).  1/408. (نيل الوطر: َ ْ ِ   ). 2/281. (األعالم: ِّ
ْالشوكاني؛ )71-70(ص. بلوغ المرام: العرشي؛ )61- 60(ص. تاريخ اليمن: الواسعي) 5( - 1/107. (َّالبدر الطالع: َّ

َزبارة؛ )109 ِالزركلي؛ )161-1/153. (نيل الوطر: َ ْ ِ   ).1/182. (األعالم: ِّ
َزبارة) 6(   ).1/158. (نيل الوطر: َ
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  ).ه1251-1208 (،ِاسَّبَالع ِ بنِّيِلَ عِ بنَدَمْح َأُ بنِاهللا ُدْبَ عُّيِدْهَ الم-4
َتـــولى الحكـــم ْ ُ َّ َ ـــَ بَ ـــَ وَدْع ـــهِب َأِاةَف ـــَع ِلِّكـــَوَتُ المِي ـــة  ،)ه1231 (َةَنَ ســـِى اهللاَل ـــه ضـــعفت الدول ُوفـــي زمان َ ْ َّ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ِ َ

ُالقاسمية، وخيفت السبل، وانتهبت األموال َُ َ َْ َ ْ َْ ُِ ُ ُّ ِ ِ َِ َُ َّ)1(.  
  

َ عـشريِانَّ الثـِنْرَي القـِ فـ)2(ِابَّهـَ الوِبـدَ عِ بـنِدَّمـَحُ مِيخَّ الشُوةْعَ دْتَامَق ْدَقَو َ  ٍدْجـَ نِدَالِي بـِ فـِّيِرْجـِ الهَ
 ْدَقـَو، ))3اًيبـِرَا غَيهـِ فُمَالْسـِ اإلَارَصـَ، وِةَّيـِلِاهَ الجُورُمـا ُأَهـْيَلَ عْتَبـَلَ غْدَ قـُدَالِ البَكْلِ تْتَانَكَو ها،َلْوَا حَمَو
  .)4(ِنَمَ اليَافَرْطَأَ، وِبَرَ العِةَزيرَ جَبِالَغَ، وَائفَّ والطَازَجِالحَ و،ِةَّديْجَّ النِارَيِّ الدَيعِمَ جُهُتَوْعَ دْتَّمَع

  

 ٍةَلَاســـَرُم َةَقـــَالَا عَهـــْيَلَ عَينِمِائَالقـــَ وٍدَّمـــَحُ مِخْيَّ الـــشِةَوْعَدِ بـــِنَمَي الـــيِ فـــِةَّيـــِدْيَّ الزِةَلـــْوَّدال ُةَقـــَالَ عْتَانـــَكَو
  .اًوبُرُ حْو َأاًرُّتَوَ تْدَهْشَ تْمَلَ، وٍةَحَاصَنُمَو

  

َالشوك ُولُقَي ْ ُّانيَّ  اَنـْيَلِإ َونُدِفـَ يٍودُعُ سـْنِ مـَونُدِافـَ الوَالَازَمـَو :)5(ِيـزِزَ العِدْبـَ عِ بـنِعودُسِ لـِهِتـَمَجْرَي تِ فِ
 ِةَوْعَّالـدِ باَمـِهْيَلِإ َيـبِاتَكَمِ ب،ِلِّكـَوَتُ المِامَمـِاإل ِهِدَلـَ وِةَرْضَى حـَلِٕاَ و،ِورُصْنَ المِامَمِاإل ِةَرْضَى حَلِ إَاءَعْنَى صَلِإ
ًيض َأ- َّيَلِإ ُبَكتُيَ و،ِةَعِفَتْرُ المِابَبِالقَ وِةَدَّيَشُ المِورُبُ القِمْدَهَ و،ِيدِحْوَّ التىَلِإ  ِبُتـُ الكَنِ مُلِصَا يَ مَعَ م،- اْ
ــ ِدةَّيَشُ المــِورُبــُالقَ وِابَبــِلقِ لُمْدَ الهــَعَقــَ وَّمُ ثــ،ِنْيَامَمــِ اإلىَلــِإ  ِةَرِاوَجــُ المِةَنــِكْمَاأل َنِ مــٍيــرِثَي كِفــَ و،َاءَعْنَ صــيِف
  .))6اَهِ بُلِصَّتَا يَمَ وٍارَمَ ذِةَهِ جيِفَ و،اَهَل

                                 
ْالشوكاني) 1( ِالزر؛ )62- 61(ص. تاريخ اليمن: الواسعي؛ )71(ص. بلوغ المرام: العرشي ).1/417. (َّالبدر الطالع: َّ ِكليِّ ْ: 

  ).4/69. (األعالم
) ه1115(وحيد، ولد سنة َّدين في اإلسالم، وداعية التِّ، أحد المجدُّ التميميّاب بن سليمان بن عليَّ بن عبد الوهَّمحمدهو ) 2(

اد َّلفهم، وق اَّ، وكان حاداًاس وهو ابن اثني عشر عامَّى بالنَّة، حفظ القرآن قبل بلوعه العاشرة، وصلَّجديَّفي بلدة العيينة الن
كتاب : له.  على بعض علماء المدينة والبصرةَّى العلم على أبيه قاضي عيينة، ثمَّ، تلقاً فطناًالذهن، سريع الحفظ، فصيح

ِ فيما يجب من حق اهللا على العبيدِوحيدَّالت ِ ِّ ُو ،ِمجموع الحديث على أبواب الفقه ِ ِْ ُو ،بهاتُّكشف الشو ،يرةِّمختصر الس ،
ّتوفي. وغيرها َّابن غنام، حسين الن). ه1206( سنة ُ بيروت، . 4ط. ين األسدِّناصر الد: كتورُّتحقيق الد. تاريخ نجد: ّجديّ
. عنوان المجد في تاريخ نجد: ّجديَّ؛ ابن بشر، عثمان بن عبد اهللا الن)81(ص. م1994-ه1415. دار الشروق: القاهرة
  ).   1/33. (م1982- ه1402. دارة الملك عبد العزيز: ياضِّالر. 4خ، ططيف آل الشيَّ بن عبد اللَّالرحمنعبد : تحقيق

ْالشوكاني) 3(   ).1/302. (َّالبدر الطالع: َّ
  ).1/302: (َّ السابقصدرالم) 4(
ى اإلمارة بعد مقتل أبيه سنة َّ، وتول)ه1163( بن سعود، من أمراء نجد، ولد سنة َّمحمدهو سعود بن عبد العزيز بن ) 5(
ّتوفي.  على جانب من العلم واألدباً فصيحاَّ ذكياًها، وكان شجاعَّسع ملكه حتى شمل الجزيرة العربية كلَّت، ا)ه1218(  سنة ُ
ْالشوكاني). ه1229( ِالزركلي ؛)1/302. (َّالبدر الطالع :َّ ْ ِ   .)3/90. (األعالم: ِّ
ْالشوكاني) 6(   ).304- 1/302. (َّالبدر الطالع: َّ
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َالـــشوك ِفْخـــُ يْمَلـــَو ْ ُّانيَّ  ِةَالَّ الـــصِامَقـــِإَك ،ِةَبـــِّيَّا الطَهـــِارَآثَ وا،َهِنِاســـَحَمَ وٍدَّمـــَحُ مِخْيَّ الـــشِةَوَعَدِ بـــُهَابـــَجْعِ إِ
ِ والــدعوة إلــى إخــالص ،ِاتَفِّ الــصِغَلــْبى َأَلــَ عِهِانــَكْرَأَ وِمَالْســِ اإلِرِائَعَ شــِرِائَسِ بــِانَيــْتِاإلَو ،ِامَيِّالــصَ وِاةَكــَّالزَو َ ْ ِ ِ َِ َ َْ َّ

َالتوحيد، ومحاربة مظاهر الشرك والجا َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ِّ ِ َ َ َُ ِهلية التي كانت منتشرة في ذلك الوقتَّْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ ً َ َ ْ ُْ َ َ َّ)1(.  
  

ــ َالــشوك َكَلَ ســْلَب ْ ُّانيَّ ــِ تْنَ عــِهَبُّلــشِ لِّادَّ الــرَكَلْسَ مــِ ــْنَ عِعِافَدُالمــَ، وًةَارَ تــِوةْعَّ الــدَكْل ْد ْقــَى، وَرْخــ ُأًةَارَا تــَه
  .)2(اَهْيَلَ عَينِمِائَا القَهِلْهَأِبَا وَهِ بَّنَّ الظِهِانَسْحِ إَعَ ما،َهِومُصُ خِارَبْخ َأْنِا مَهْنَ عُدِرَا يَ مِضْعَبي ِ فُفَّقَوَتَي

  

 َّإنَ فــ؛اًيحِحَ صــَكِلــَ ذُّنُظــا َأَمــَ و،ِجِارَوَ الخــَادَقــِتْ اعُدِقــَتْعَ يُهَّنــ َأُمُعْزَ يــِاسَّ النــُضْعــَبَو :ُهُلــْوَ قَكِلــَ ذْنِمــَف
 ْنِ مـاًابـَتِ كُتْيـَأَ رْدَقـَو ... ِابَّهـَ الوِدْبـَ عِ بنِدَّمَحُ مْنِ مُوهُمَّلَعَا تَمِ بَونُلَمْعَ يِهِاعَبْت َأَيعِمَجَ و)3(ٍدْجَ نَبِاحَص
 ُهَبـَاتَ كْدَقـَ و،ِمْلـِ العِلْهـ َأِضْعـَى بَلـَ عِهِ بـَابَجـ َأ- ِاتَهـِ الجَكْلِ تُاحبَ صَ اآلنَوُ هيِذَّال - ٍدْجَ نِبِاحَص
 ُمَلــْع َأُ فــاهللا،ِةَّنُّالــسَ وِابَتــِ للكٍقِوافــُ مٍنَسَ حــٍادِتقــْى اعَلــَ عًالِمَتْشُ مــُهَوابــَ جُتْيــأََرَ ف، ُهُدِقــَتْعَا يَ مــَيــانَ بُهَلســَأَو
   .))4ِالَ الحِةَيقِقَحِب

  

ً أيــض- ُويقــول  ،ِانَيفـــِطَ لِانَدَّلــَجُ مِورُكْذَ المــٍجــدَ نِبِاحَ صــْنِ مـــَلَصــَ و)1215( ِةَنَى ســِفــَو :- اْ
 ِدْبــَ عِ بــنِدَّحمــُمِ لَلِائَســَى رَلــَ عُلِمَتْشَا يــَمُهُدَحــَأ ،- ُ اهللاُهَظــِفَح - ِامَمــِا اإلَنــَالْوَ مِةَرْضَى حــَلــِا إَمــِهِ بَلَســْرَأ

 ،ِورُبـُقي الِ فَونُدِقَتْعُ المُهُلَعْفَ ييِذَّال ِكْرِّ الشَنِ مِيرِفْنَّالتَ وِيدِوحَّ التِصَالْخِى إَلِ إِادَشْرِ اإليِفا َهِّلُ ك،ِابَّهَالو
ــَو ــَ رَيِه ــَ جُلِائَس ــِدَأِ بٌةَونُحْشَ مــ،ٌدةِّي ــِ الكِةَّل ــُوالم .ِةَّنُّالــسَ وِابَت ــَ يُرَ اآلخــُدَّجل ــَ عَّدَّ الــرُنَّمَضَت  َنِ مــٍةَاعــَمَى جَل
ـــ ُوهُرَاكـــَ ذ،َةَدْعَصـــَ وَاءَعْنَ صـــِاءَهـــَقُ فْنِ مـــَينِرِّصَقـــُالم  َنِ مـــٍةَاعـــَمَجِبَ و،ِينِّ الـــدِولُصـــُأِ بٍةَقـــِّلَعَتُ مَلِائَسَ مـــيِف
 َقـينِّقُحُ المِاءَلمـُ العَنِ مـَيـبِجُ المَّنى َأَلـَ عُّلُدَ تـ،ًةَقـَّحقُ مًةَرَّرَقـُ مًةَرَّحـرُ مٍاتَابـَوَ جْمِهْيَلـَ عَابَجَأَ ف،ِةَابَحَّالص
 َونُرِّصَقــُ مْمُهــَّنِ أل؛ُوهُنــَّوَا دَ مــَيــعِمَ جَلَطــْبَأَ و،ُهْوَنــَا بَ مــَيــعِمَ جْمِهْيَلــَ عَمَدَ هــْدَقــَ و،ِةَّنُّالــسَ وِابَتــِالكِ بَينِفِارَالعــ
 ْفِرْعـَ يْمَلـَ وَرَّدَصَ تـْنَا مـَذَكـَهَ و،َةَدْعَصـَ وَاءَعْنَ صـِلْهـى َأَلـَعَ وْمِهْيَلـَ عاًيـْزِ خُوهُلـَعَا فَ مـَارَصَ فـ،َبونِّصَعَتُم
  .))5ِهِسْفَ نَارَدْقِم

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).2/562. (العَّالبدر الط: َّ
  ).563- 2/562. (َّ السابقمصدرال) 2(
  . السابقةصفحةالترجمته في . َّمحمد بن سعود سعود بن عبد العزيز بن :هو) 3(
ْالشوكاني) 4(   ).2/563. (َّالبدر الطالع: َّ
  ).564- 2/563: (َّ السابقمصدرال) 5(
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ُالمطلب َ ْ   يِانَّالث َ
َالشوك ِرْصَي عِ فُةَّيِاعَمِتْالجاَ وُةَّيِينِّ الدُةَالَالح ْ ِّانيَّ ِ  

َفـضل َأُةَّيـِينِّ الدُةَالـَ الحِنُكـَ تْمَل َ  ْلَ، بـِةَّيـِنَمَّ الزِةَبـْقِ الحَكْلـِي تِ فـِوءُّالـسِ بِةَلـِوغُ المِةَّيِاسَيِّ الـسِةَالـَ الحَنِ مـْ
، ْمِهْيَلـــَ عْمِهِّوُدَ عـــِطُّلَسَتـــَ، وْمِهِقُّرَفـــَتَ وَينِمِلْسُ المـــِفْعَضِبـــ َةَلـــِّثِمَتُ المَةَئِّيَّ الـــسَةَّيِاسَيِّ الـــسَاعَضـــْوَ األَكْلـــِ تَّنِإ
  .ِةَّنُّالسَ وِابَتِ الكِنَ عِدْعُ والب،ِّيِينِّ الدِاطَطِحْاالن ِارَمِ ثْنِ مٌرةَمَ ثَّ إالَيِا هَ، مْمِهِلَوُ دِوطُقُسَو

  

ـــَل ـــَلَب ْدَق ـــِينِّ الدُاعَضـــْوَاأل ِتَغ ـــُةَّي ـــِاإل ِمَالَي العـــِ ف ـــ- ِّيِمَالْس ـــَلْبَ م- َاكَذَ آن ـــِحْ االنَنِ مـــاًيمـــِظَ عاًغ  ِاطَط
، ُاتَافـَرُالخَ وُاتَثَدْحـُالمَ وُعَدِ البـِتَرَشَتـْانَ، وَمينِلْسُ المـُبقْطُ المُلْهَ الجَادَسَو، ِةَادَبِالعَ وِةَيدِقَي العِ فيِّدَرَّوالت
، ِرْذَّالنـَ وِحْبَّالـذِ بْمِهْيَلـِ إَونُبـَّرَقَيتَ، وْمِهـِ بَونُيثِغَتْسَيـَ وْمُهَونُعْدَ يـ؛ِاءَيـِلْوَألاَ وِاتَوْمَاألِ بِاسَّ النَنِ مٌيرِثَ كَقَّلَعَتَو
ِّ الـضرِعْفـَدَ، وِعْفـَّ النِبْلـَجَ، وِاتَاجـَ الحِءاَضَي قـِ فـْمِهْيَلـَ عَونُلِّوَعُيَو ُّ ،َونُمِلْسُ المـَلَّدَ بـْدَقـَ فِةَلـْمُى الجَلـَعَو 
  .))1ِارَرَ القَيدِعَ باًطِبْهَوا مُطَبَهَ و،َينِمِلْسُ المَرْيَغ

  

ُميـرَاأل َيلِاعَمْسـِ إُ بـنُدَّمـَحُم َفَّل َأْدَقَو ُّ الـصنعانيِ ِ َ ْ ؛ ِادَحـْلِ اإلِانَرْد َأْنَ عـِادَقـِتْ االعِيـرِهْطَت َابَتـِك )2(َّ
ى، َرُالقــَ وِارَصْمــَي األِ فــَادَدْنــَ األِادَبــِ العِومُمــُ عِاذَخــِّ اتَنِ مــ ِةَّيــِنَمَّ الزِةَبــْقِ الحَكْلــِي تِ فــاًينــِقَ يُهَمــِلَعَ وُآهَا رَمــِل
ــِيــعِمَجَ و،َةَهامــَتَ وٍجــدَنَ وَرْصِمــَ وِامَّالــشَ وِنَمَ الــيَنِ مــ،ِدَالِ الــبِيــعِمَجَو ــَ، وِمَالْســِ اإلِدَالِ ب ي ِ فــُادَقــَتْ االع:َوُه
   .))3ِورُبُالق

  

وا ُارَص ْنَأِ ب،ِادَقِتْ في االعٍادَسَفَ وٍاتَافَرُ خْنِ مَونُمِلْسُ المِهْيَلِ إَلَصَا وَ مَاكَ ذِهِابَتِي كِ فَفَصَ وْدَقَو
، َامَرَ الحــِ اهللاَتْيــَ بِاجَّجــُ الحَافَوَا طــَهــِ بَونُوفــُطَيَ، وِامَنْصــَألِ لَينِكِرْشُ المــَةَلــَامَعُم ِاءَيــِلْوَ األَورَبــُ قَونُلِامَعــُي
َ ألْمُهَمَالِتْا اسَهَونُمِلَتْسَيَو  َدْبـَ عَونُعْدَ يـِدْنـِالهَ وِاقَرِ العـُلْهـَأَ ف؛ُهَونـُادَنُ يٌلُجَ رْمُهَ لٍمْوَ قُّلُكَو ... ِتْيَ البِانَكْرِ

                                 
  )1/260( .ّحاضر العالم اإلسالمي: ستودارد) 1(
ّ بن إسماعيل بن صالح بن محمد بن عليَّ هو محمد)2( ِّاألمير الكحالني الصنعاني، من ولد الحسن بن علي بن أبي  َّ ُّ ُّ

َُّّ، وبرع في جميع العلوم، أوذي وابتلي لنشره السنة، وقيامه بها، له كثير )ه1099(ٌّطالب، عالم يمني كبير مجتهد، ولد سنة 
 في مصطلح توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار في فقه الحديث، ولمرامَّسبل السالم شرح بلوغ ا: من المصنفات منها

ِإرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد في العقيدة، وتطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد الحديث، و ِ َُّّّتوفي سنة .  وغيرها ُ
ْالشوكاني). ه1182( ِ؛ الزركلي)2/686. (َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ َكحالة).  2/338. (َّهدية العارفين: ؛ البغدادي)6/38. (األعالم: ِّ َ َ ،

  ).3/132 (.م1993- ه1414. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. مج4 .ِّمعجم المؤلفين: عمر رضا
تحقيق .  بن سنانَّمحمد بن ّعلي: بشرح. تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد:  بن إسماعيل بن صالحَّمحمد، ّنعانيَّالص) 3(
َّمكة المكرمة. 1ط.  بن عائض حسن الشيخّصر بن علينا: كتورُّالد   ).67(ص. ه1425. وحيدَّمطابع الت: َّ
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ــِتْهَ يٌتِّيــَ مٍدَلــَ بِّلُي كــِ فــْمُهــَ ل)1(ِمِائَهــَّ التُلْهــَأَ، وَّيِنــَيالِ الجِرِادَالقــ ــ: َونُولــُقَ، يِهِمْاســِ بَونُف ــ !ُّيِعــَلْيَا زَي  َنْا ابــَي
ا َيـ: ِنَمَ الـيُلْهـأََو ... !ُّيِوَدَا بـَ ي!ُّيَاعَفِا رَي: َرْصِ مُلْهَأَ و!ِاسَّبَ العَنْا ابَي: ِفِائَّالطَ وَةَّكَ مُلْأهَ و!ِلْيَجُالع
  .))2!َانَوْلُ عَنْاب

  

َالشوك ُفِصَيَو ْ ُّانيَّ َالكالم  ِوْحَنِ ب- َاكَذَآن - َةَيِرْزُ المَةَّيِينِّ الدَةَالَ الحِ   :ُولُقَيَ فِقِابَّالسَ
ي ِ فـُهُعَمْسَا يـَى مـَنـْعَا مَمـ اَنـْرِبْخُيْ فل،ًالَالْقِتْ اسـْمِهـِ بِةَاثَغِتْاالسـَ وِواتْمـَألِ لِاءَدِّ النَولَصُ حَرَكْن َأْنَمَو

 ْو َأ!؟ٌرِكـْنُما َذَ هـُرِكـُْ ينْلَهـَو ... !َانَوْلـُع َنْا ابـَ يـ!ُّيِعـَلْيَا زَ ي!ِلْيَجُ العَنْا ابَي: ْمِهِلْوَ قْنِ مِةَّيِنَمَ اليِارَطْقَاأل
ــ ــَ، فُّمَعــَأَ وُّمَطــا َأَيهــِ فُرْمَاألَ فــِنَمَ الــيِارَيــِى دَدَا عــَمــَ و!؟ٌّاكَ شــِيــهِ فُّكُشَي ــْرَ قِّلُي كــِف ــَتْعَ يٌتِّيــَ مٍةَي ــُلْه َأُهُدِق ا َه
 !ُوبُجـْحَا مَ يـ!ٍاسَّ عبـَنْا ابـَيـ: َونُادَنـُ يِاهللا ِمَرَي حـِ فـْمُهَّنِى إَّتَ، حْمُهْنِ مٌةَاعَمَ جٍةَينِدَ مِّلُي كِفَ، وُهَونُادَنُيَو
  .))3!َكِلَ ذِرْيَغِ بَكُّنَظ اَمَف

  

َالشوك ُفِصَيَو ْ ُّانيَّ ي ِ فـِّيِ اليمـانِهِرْطُ قِلْه َأَالَ حِلِائَّ الصِّوُدَ العِعْفَي دِ فِلِاجَ العِالدواء ِهِابَتِي كِ فِ
 ِوفُرْعَالمِ بـــِرْمـــَألِلٍك ْرَتــَ، وِهِضِائـــَرَفِ لٍيعِيْضَتـــَ، وِينِّ الــدِانَكـــْرَأِ بٍلْهـــَ جْنِ مــِهْيـــَلِوا إُلَصـــَا وَمــَ وِنَمَّ الـــزَكِلــِذ
 ْتَلــَزَي نِتــَّ الِنَتِالفَ، كــِةَّامــَ العِاتَوبــُقُ العِيــلِجْعَ تِابَبْســ َأِمَظــْع َأْنِ مــَكِلــَ ذَّنَأ ُرِّرَقــُيَ، وِرَكــْنُ المِنَ عــِيْهــَّالنَو
ْدتَأَ، وِنَمَ الــيِافَرْطَأِبــ  ِابَهــَذَ، وِقْزِّ الــرِابَبْســ َأْنِ مــٍيــرِثَ كِعُّطــَقَتَ، وِاشَعــَ المِيقِضــَ، وِاءَمِّ الــدِكْفَى ســَلــِ إَّ
  .)4(ِاسَّ النِالَوْح َأِفْعَضَ، وِبِاسَكَالمَ وِةَارَجِّالت

  

َالـشوك ِنَمـَي زِ فـُةَيـِّدَرَتُ المُةَّيِينِّ الدُةَالَ الحَيِ هَكْلِت ْ ِّانيَّ  َفِقـْوَا مَهـْنِ مْفِقـَ يْمَلـَ، واَهـِ بَضْرَ يـْمَ لـُهَّنـِكَل، ِ
 ،ِمْلـِ العِرْشَ نـْنِ مـِهْيـَلَ عُ اهللاُهَبـَجْوا َأَمـِ بَامَ قـْلَ، بـَينِرِّصَقـُ المَينِاكَبـَتُ المَكَلْسَ مْكُلْسَ يْمَلَ، وِزِاجَ العِجِّرَفَتُالم
 ْتَرَّدَكــَ وِمَالْســِ اإلَالَمــَ جْتَهَّوَي شــِتــَّ الِعَدِلبــِي لِّدَصَّالتــَ و،ِنَنُّ الــسَنِ مــَاتَا مــَ مــِاءَيــْحِٕاَ و،ِةَّمــُاألِ بِةَضْهــَّالنَو
ــِالقَ، وُهَوْفَصــ ــَ ذُّلُ، كــِرَكــْنُ المِنَ عــِيْهــَّالنَ وِوفُرْعَالمِ بــِرْمــَ األِبِاجــَوِب ِامَي  ِهِوســُرُ ودِهِفاتــَّؤلُ مِلَالِ خــْنِ مــَكِل
َاته وَبَاتَكُمَ و،ِاءَفَلُلخِ لِهِحْصُنَ، وِهِتَيِضْأقَو ِ ِودهُدُرِ   .ِيهِاوَتَفَ وِ

                                 
. ّمناطق صحراوية تضم مدينة الحديدة وزبيد وغيرهما، سميت كذلك النخفاض أرضها وشدة حرارتها:  تهائم اليمن هي)1(

  ).2/63. (نالبلدا معجم: ؛ الحموي)1/243. (معجم البلدان والقبائل اليمنية: المقحفي
    ).111-109(ص. تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد: ّنعانيَّالص) 2(
ْالشوكاني) 3( َّالربانيالفتح مطبوع ضمن  .وحيدَّضيد في إخالص التَّ النُّالدر: َّ ْالشوكاني ِ من فتاوى اإلمامَّ   ). 1/342ج/1م(. َّ
ّ الشوكاني، محمد بن علي)4( ّ ْ َّالربانيالفتح مطبوع ضمن .  الصائلِّلعدو في دفع اَّالدواء العاجل: َّ  ِ من فتاوى اإلمامَّ

ْالشوكاني   ). 5738، 11/5733ج/6م. (َّ
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َالـــــشوك ِاتَفـــــَّلَؤُ مْنِ مـــــاًيـــــرِثَ كَّنِإ ْ ِّانيَّ  َالَوْحـــــ َأِةَّجـــــُالحَ وِةَيرِصَالبـــــَ وِمْلِالعِ بـــــْتَجـــــَالَ عِهِودُدُرَ وِيـــــهِاوَتَفَ وِ
ُذكر َأَســـــَ و،ِلَالَّ الـــــضِةَدْهـــــَ وْنِ مـــــْمُهَاذَقـــــْنِٕاَوم ُهَاضـــــَهْنِتْ اسْتَلـــــَاوَحَ، وَةَّيـــــِينِّ الدَمينِلْسُالمـــــ ُ  ِفـــــاتَّؤلُ المَكْلـــــِتْ
َلشوك لِةَمَجْرَّ التَدْنِا عَهَيعِاضَوَمَو ْ ِّانيَّ َالكالم على َو، ِ َ ِ َ   .ِةَّيِمْلِ العِهِتَيرِسَ

  

، اًغـِالَ باًيرِثْأَا تـَيهـِ فْتَرَّثَأَ، فـِةَّيـِاعَمِتْ االجِةَالـَلحى اَلـَا عَهـِلَالِظِ بُةَّيَينِّالدَ وُةَّيِياسِّ السُةَالَ الحِتَمَّيَ خْدَقَلَو
  :ًةَثَالَ ثاًامَسْق َأُهَلْوَا حَمَ وِّيِنَمَ اليِعَمَتْجُي المِ فُاسَّ النَانَكَف

  

ا َ مـِّلُ كـْنَ عـِوجُرُلـى الخـَ عَونُرِدْقَ يَالوا، َهِيْهَنِ بَونُهَتْنَيَ وِةَلْوَّ الدِرْمَأِ بَونُرِمَتْأَا يَايَعَ ر:ُلَّو اَألُمْسِالق
ـــْك َأِءَالُؤَهـــَو .َانَا كـــَ مـــاًنـــِائَ، كٍيْهـــَ نْو َأٍرْمـــ َأْنِ مـــْمِهْيَلـــِ إُدِرَيـــ  ُنِسْحـــُ يَ الُهَّنـــِإَى فَّلَ صـــْنِٕاَي، وِّلَصُ يـــَال ْمُهُرَث

و ُلــْتَ يْنَ مـْمُهْنِ مــُدَوجـُ يَالَا، وَهـِارَكْذَأَ واَهِضِئــاَرَفَ وَهاِوطُرُشـَ وِةَالَّ الــصِانَكـْرَأِ بٌيـرِبَ كٌلْهــَ جْمُهَدْنـِعَ، فَةَالَّالـص
 ِاتَقــْوَ األَنِ مــِرِادَّي النــِ فــَّالِ إَونُومُصَ يــَ الْمُهُبِالَغــَو ،ِالَوْحــَ األِرَدْنــي َأِ فــَّالِ إًةَئــِزْجُ مًةَوَالِ تــِةَحــِاتَ الفَةَورُســ
ــْلَأِ بَونُتْأَا يــَ مــاًيــرِثَكَو .ِالَوْحــَ األِضْعــَبَو ــَ حْنِ مــًالْعــِفَ وًالْوَ قــِةَّدِّالرِ بــَونُعــَقَيَ، وٍةَّريــْفُ كٍاظَف ، َونُرُعْشَ يــَ الُثْي
 ِاظَفــْلَأِ بَمُّلَكَّ الــتَونُيمِدُيــَ، وٍّيِابَحَ صــْو َأ،ِاتَوْ األمــَنِ مــٍلُجــَ رْو َأ،ٍّيِبــَنِ بِةَاثَغِتْاالســَ؛ كِ اهللاِرْيــَغِ بَونُيثِغَتْسَيــَو

، ْمُهـُمِّلَعُ يْو َأْمِهْيَلـَع ُرِكـْنُ يْنَ مـَةَّمـَ ثَسْيَلـَ، وَونُرُعْشَ يَ الُثْيَ حْنِ مْمُهُاؤَسِ نْمُهْنِ مُينِبَتَ ف،ِيحِرَّ الصِقَالَّالط
  .)1(اَهْيَلَ عَونُّرِمَتْسُ، مْمِهِراتَكْنُى مَلَ عَونُّرِصُ مْمُهَ فَكِلَذِل

  

؛ ُعَظـْفَأَ وُّدَشـ َأْمِيهِ فـُرْمـَ األِءَالُؤَهـَو .اَيهـِاهَوَنَ وِلـةْوَّ الدِرِامـَأو ْنَ عِةَجِارَ الخِدَالِ البُلْهَأ: يِانَّ الثُمْسِالق
 ُقِاطَّا النـَهِ بُقِطْنَ يَ الِمَالْسِ اإلُاحَتْفِ مَيِي هِتَّال ِةَادَهَّ الشُةَمِلَ كْلَ ب،ِهِانَكْرَأَ وِينِّ الدِضِائَرَفِ لَونُعِّيَضُ مْمُهَف
 ُرْيــَ غٌورُمــ ُأِةَيمِسَا الجــَيــَالَ، والبِةَيمــِخَ الوِحِائَبــَ، والقِةَيمــِظَ العِبِائَصَ المــَنِ مــْمِيهِفــَو .ٍجَوِى عــَلــَ عَّ إالْمُهْنِمــ
  :هاْنِ م،ِلَّوَ األِمْسِي القِ فٍةَورُكْذَم

  

 ْنَى مـَلـِ إَونُمَاكَحـَتَيَ، و)2(ِوتُاغَّ الطـِمْكـُحِ بَونُمـُكْحَ يْلَ، بـْمِهِورُمـي ُأِ فـَعْرَّ الـشَونُمِّكَحَ يَ الْمُهَّ أن-1
                                 

ْالشوكاني) 1( َّالربانيالفتح مطبوع ضمن  . الصائلِّ في دفع العدوَّالدواء العاجل: َّ   ).5741- 11/5739ج/6م( .َّ
ٌ الطاغوت، مشتقة من )2( ُ َّطغيَّابن منظور، محمد بن مكرم ابن .  شيء جاوز القدر فقد طغىُّ، والتاء فيها زائدة، وكل َّ

ّدار إحياء التراث العربي: بيروت. 3ط. مج18. لسان العرب: ّعلي   ).) .8/170طغيمادة . ال يوجد: ّسنة النشر. ُّ
ّويعرفه ابن القيم بقوله ّ :كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغو ٍ ٍ ٍ َّ ُ ِّت كل قوم من يتحاكمون إليه غير ُّ

ّاهللا ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا، أو يتبعونه على غير بصيرة من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا َّ . ابن
ُّالقيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب َّ ّة العربية المملك. 1ط. مشهور حسن: تحقيق. مج7.  العالمينِّعين عن ربِّإعالم الموق: ّ

  ).2/92. (ه1423. دار ابن الجوزي: ّالسعودية



23  

 

  .َةَّيِوتُاغَّ الطَامَكْحَ األُفِرْعَي
  .اَهْنِ مٍءْيَ شْنَ عُعَّورَتَ يَالَا، وَهُمِرَتْحَ يَالَ، وْمُهَالَوْمَأَ وَلمينْسُ المَاءَمِ دُّلِحَتْسَ يْمُهُبِالَ غ-2
 ُةَّيـــِلِاهَ الجْتَانـــَي كِتـــَّ الِانَثـــْوَاألِ بْمِهِامَسْقـــِإَك ؛ٌةَيـــرِثَ كُاءَيْشـــ َأَالءْهـــَ الجِةَّيـــِلِاهَ الجِ آثـــارْنِ مـــْمِيهِ فـــ-3

  .)1(اَهُدُبْعَت
  

ْ وانْمُهـَف .ِنُدُي المـِ فَونُنِاكَّالس :ُثِالَّ الثُمْسِالق ، ِرْيـَى الخَلـِ إْمُهَبَرْقـَأَ، وِّرَّ الـشِنَ عـِاسَّ النـَدَعـْبوا َأُانَ كـٕ
ـــَل ـــْمُجَ وْمُهَبِالَ غـــَّنِك ٌامـــةَ عْمُهَورُه ٌهـــالُجَو َّ ـــِمْهُ، يَّ ـــَجْوا َأَّمـــِ ماًيـــرِثَ كَونُل ـــَ عُ اهللاُهَب ـــَ ج؛ِضِائَرَ الفـــَنِ مـــْمِهْيَل  ًالْه
ا، َبــِّ الرُمُهْنِ مــُعَقــَا يَ مــاًيــرِثَكَ، وِاءَرِّالــشَ وِعْيــَي البِ فــِعْرَّ الــشِفــةَالَخُمَا، وَهــِاتَقْو َأِرْيــَي غِ فــِةَالَّالــصَ، كًالُاهَسَتــَو
ُنهِكـَ، لٍةَيـرِبَكَ وٍيرةِغَ صـٍاصَعـَي مِ فـْمُهْنِ مـٌيـرِثَ كُكِمَهْنَيَ، وِةَّيِرْفُ الكِاظَفْلَاألِ بَونُمَّلَكَتَيَو ، ِرْيـَى الخَلـِ إُبَرْقـ َأْمَّ
ًةَّرِمَتْسُ مًةَمِائَ دًةَيمِزَ عْمِهْيَلَ عُزمْعَ يْنَ مَدِجُا وَذِ إِيمِلْعَّ التِولُبَقِ لُعَرْسأََو

)2(.  
  

َالــشوكا َنُثِّدَحــُيَ فِرَكـْنُ المِنَ عــِيْهــَّالنَ وِوفُرْعَالمِ بــِرْمــَأل اُةَيرِعَا شــَّمـَأ ْ ُّانيَّ  َدْعــَ باَهــِالَمْهِٕاَا وَهِيعِيْضَتــ ْنَ عــِ
  :)3(ٍافَنْص َأِثةَالَي ثِ فْتَرَصَحْان ِنَأ

  

ي ِ فــْمِهِتَيفِظَوِ بــَونُومــُقَ يَالَ، وٍيــقِرَ طِّيَأِ بــِالَ المــَنِ مــَثارْتكْ االســَّ إالٌّمَ هــْمُهــَ لَسْيَلــَ، وُالَّمــُ الع:ُلَّاألو
 ِةَالَّ الـصِكْرَ تـِلِابـَقُلـى مِ إَذُخـْأَ يْن َأْمُهْنِ مـٍيـرِثَ كُةَادَ عْتَرَ جْلَ، بِاتَمَّحرُ المِنَ عِيْهَّالنَ وِضِائَرَالفِ بِرْمَاأل
ا َنـِّالزَ ك،اَهـِيمِرْحَى تَلـَ عِعَمـْجُ المِاتَرَكـْنُ المِلْعـِى فَلـَ عُةَوبـُقُ العُونُكـَ تَكِلَذَكـَ، وِتْحُّ الـسَنِ ماًئْيَ شِيامِّالصَو
، ِةَيِصْعـَالمِا بَعايـَّ الرُوعُقـُ وَادَزَ، فـَكِلـَ ذَلَعـَ فْنَ مـِالَ مـْنِ مـاًئْيَ شُلِامَ العَذُخْأَ يْنَأِ ب؛ِرْمَ الخِبْرُشَ وِقةِرَّالسَو
ا َايــَعَّ للرُّنُسَيــَ، فِى اهللاَلــَ عًةَاءَرَا؛ جــَهــُكِهَتْنَ يَمِارَحــَمَا، وَهــُبُكِتْرَ يٍتاَمــَّرَحُمِا بَايــَعَّ الرَنْيَ بــُلِامــَ العُرَهــْظَ يْدَقــَو
  .ِورُجُ الفَابَوْب َأْمُهَ لُحَتْفَيَ، وِّرَّ الشَنَنُس

  

 َنِ مـُالَّمـُا العَهُذُأخـَي يِتـَّ الُمِالَظَ المِيهِ فُتبْكُ تٍيوانِ دُعْمَ جَّ إالِفْنِّا الصَذَهِ لَسْيَلَ، وُابَّتُالك: يِانَّالث
ا َيهــِ فْمُهَكِارَشُى يــَّتــَ حا؛َوهــُاحَتْي اجِتــَّ الَالَوْمــَ األُالَّمــُ العَمُتْكــَ يَ الْيَا كــَمــَّنِٕ، واْمِهِافَصْ إنــِدْصَقــِ بَا، الَايــَعَّالر

                                 
ْالشوكاني) 1( َّالربانيالفتح مطبوع ضمن .  الصائلِّ في دفع العدوَّالدواء العاجل: َّ ْالشوكاني ِ من فتاوى اإلمامَّ َّ .
  ).5750-11/5749ج/6م(
ْالشوكاني) 2( َّالربانيتح الفمطبوع ضمن .  الصائلِّ في دفع العدوَّالدواء العاجل: َّ ْالشوكاني ِمن فتاوى اإلمام َّ َّ. 
  ).11/5757ج/6م(
  ).5747- 11/5741ج/6م(. ّالمصدر السابق) 3(
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  .ْمُهُرْيَغ
 ِاءَضَ القــِبِصْنــَى مَلــِ إُولُصــُالوَ و،ِةَرْهُّ الــشُّبُحــَ، وِعْرَّالــشِ بُلْهــَ الجْمِهْيَلــَ عُبِلــْغَيَ، وُاةُضُالقــ :ُثِالــَّالث

 َ الِءَالُؤَهـَ، فِةَّيـِدَالهَ وِةَوْشـِّ بالرِومُصُ الخـَنِ مـِامَطـُ الحُعْمـَجَ، وِوتُاغَّ الطِمْكُ بحِاسَّ النَنْيَ بُمْكُالحَ و،ِةَوْشِّبالر
، ِمِالَّ الظــِدَى يــَلــَ عِذْخــَاألَ، وِرَكــْنُ المِنَ عــِيْهــَّالنَ وِوفُرْعَالمِ بــِرْمــَ األَنِ مــْمِهْيَلــَ عُ اهللاُهَبــَجْوا َأَمــِ بَونُومــُقَي
 ِمِالَظــــَى المَلــــَ عَونُينــــِعُ يْمُهــــَّنِ إْلَ، بــــِهِتَحَاصــــَنُمَ وِانَطْلُّ الــــسِةَبــــَاتَكُمَ، وِلِاهــــَ الجِيمِلــــْعَتَ، وِّالَّ الــــضِادَشــــْرِٕاَو
 ِانَيطَّ الـشَنِ مـِ اهللاِادَبـِى عَلـَ عُّرَضـَأَ، وَونُّلِضُ مـَونُّالَ ضْمُهَا، فَهِتَرِائَ دْنِ مَونُعِّسَوُيَ، وْمِهِاهَوْفَأَ وْمِهِمَالْقَأِب
  . ِهِسْفَن
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ُطلبَالم َ   ُثِالَّ الثْ
ِّالشوكاني ِرْصَ في عُةَّيِمْلِ العُةَالحال ِ ْ َّ  

َالشوك َاشَع ْ ُّانيَّ  ِ اآلفـاتَكْلـِ تاًبـِارَحُ مِةَّيِحَالْصـِ اإلِهِوتْعَدِ بَامَقَف، ِديِلْقَّالتَ وِبُّصَعَّالتَ وِودُمُ الجَرْصَ عِ
َ األعمىِبُّصَعَّالتَ وِيدِلْقَّ التِكْرَتَ و،ِافَصْنِاإلَ وِادَهِتْى االجَلِ إاًيِاعَدَ وا،َهِلْهَأِ باًدِّدَنُمَو ،َةَّيِمْلِالع ْ َ.  

  

وا ُتَكَسـَ، وِةَّامـَلعِ لِةَعَانَصُالمـَ وِةَنـَاهَدُ المَكَلْسَوا مـُكَلَ سـِهِرْصَي عِف َينِّيِانَمَ اليِمْلِ العِلْه َأْنِ ماًيرِثَ كَّنِٕاَو
َالشوك ُولُقَ يَكِلَي ذِفَو ،ْمِهْيَلَ عُةَبِّصَعَتُالمَ وُةَلَهَ الجَطَّلَسَتَ، وْمُهُتَبَتْرَ مْتَطَقَسَ ف،ِّقَ الحِلْوَ قْنَع ْ ُّانيَّ ِ:  

  

ــِ العَلْهــَأ َّنِإ ــَ عَنوُافَخــَ يِمْل  ْمُهْنِ مــٌيــرِثَكَ و،ِةَّامــَن العَ عــَونُتُكْسَيــَ ف،ْمُهَاضــَرْ أعَونُمــْحَيَ و،ْمِهِسُفــْنى َأَل
 ،ْمِهْيَلـَ عِةَّامـَ العِطُّلَسَتـَ و،ِنَمَ الـيِاءَمَلُ عِادَهِّطْضِ الُةَبِوجُ المَيِ هُةَيسِسَّ الدِهِذَهَ و،ْمُهَ لًاةَارَدُ مْمُهُبِّوَصُ يَانَك
 ُةَّامــَع الِهْيــَلَ عْتَارَثــَ وْمُهْنِ مــٌدِاحــَ وِهِ بــَمَّلــَكَا تَذِإَ فـ،َّقَ الحــَونُمــُتْكَ يْمُهــَّنِ أل؛ْمِهِبِاتَرَ مــِوطُقُســَ و،ْمِهِرْكــِ ذِولُمـُخَو

ـــَاهَدَ وْمُوهُعَانَصـــ ـــَهْوَأَ وْمُوهُن ـــَّنَأ ْمُوهُم ـــَ عْمُه ـــِ بَونُؤَّرَجـــَتَيَف ،ِابَوَّى الـــصَل ـــَ عِةَيعـــِرَّ الذِهِذَه ـــَ مِعْضـــَى وَل  ِيرِادَق
ــَ و،ْمِهِنْأَ شــِمْضَهــَ وِاءَمــَلُالع  ْمُوهُلَأَا ســَذِ إَةَّامــَوا العُفــَّرَ عْو َأ،ِهِ بــُمَّلَكَتَ يــْنَوا مــُرَصَ نــْو َأِابَوَّالــصِوا بُمــَّلَكَ تْوَل
 ُةَّامـَ العِعِطَتْسَ يـْمَلـَ و،ِّقَى الحـَلـَ عًةَدِاحَ واًدَ ياوُانَكَ ل،ْمِهِنْأَ شْنِ مَسْيَا لَمِ بِالَغِتْشِ االْنَ عْمُوهُرَجَزَ و،َّقَالح
  .))1ِنَتِ الفَنِ مٍءْيَ شَةَارَثِإ ِةَهِّقَفَتُ المِةَلَهَ جْنِ مْمِهِ بُقِحَتْلَ يْنَمَو

  

َالشوك َامَا قَّمَلَو ْ ُّانيَّ  َبَّبَسَتا، َمُهُفِالَخُ يٍلْوَ قِّلُ كِحْرَطَ، وِةَّنُّالسَ وِابَتِ الكِاعَبِّاتَ وِادَهِتْى االجَلِ إِهِتَوْعَدِ بِ
ــَذ ــَكِل ــَرَّبَ، دٍةَيمــِظَ عٍءاتَالِتْابــَ، وٍةَيــرِثَ كٍنَحــِمِ بُهَ ل ــَه ــَتُ مُهَا ل ــَقُمَ وِهِرْصَ عــُةَبِّصَع ــَلَوا عُجــَّهيَ، فُوهُدِّل َامــةَ العِهْي َّ 
 ِذْخـَأَ وِهِزلـْنَ مِامَحـِتْاقِ بْمُهُضْعـَ بَارَشَأَ، وِهِنِطْوَم ْنِ مُهَجِرْخُ يْو َأُهَسِبْحَ يْيَ كَانَطْلُّ السِهْيَلَوا عُضَّحرَو، اًارَرِم
 ِيضِرْحــَّالتَ وِبُّصَعــَّ التِةَنــْتِي فِ فــَلَخــَدَ، وْمُهَبَهْذَ مــِهِ بــَفَالَا خــَّمــِ مَةَوبــُقُ العُبِوجــُا يَ مــُنَّمَضَتــَي تِتــَّ الِهِبــُتُك
ِيــهَلَع َّايــَ وُهَعــَمَ جْنَمــ ُضْعــَبَ، وَلَالْجــِاإلَ وَامَرِتــْ االحُمُهــَ لُّنِكــُ يَانَ كــْنَّمــِ مِهِوخُيُ شــُضْعــَ بْ ، ِمْلــِ العُبَلــَ طْمُاهٕ
ِ، فنجاه اهللا منهم، وَأبقى آثاره، ورفع ذكره، ومكن لدعوته)2(ِتْيَ البِلْه َأِبَهْذَ مِيرِيْغَتِ بُهَينِمِهَّتُم ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َْ َّ َ َ ُُ ُ َُ َ َ ْ ُْ َ ََ َ ْ َّ َ.  

  

َالـــشوك ُرَبـــَتْعُوي ْ ُّانيَّ  ِةَّيِبَصَى العـــَلـــَوا عُارَ ثـــَذينَّ الـــَقـــينِّحقُ المَينِّيـــِنَمَ اليِاءَمـــَلُ العَنِ مـــٍةَفـــِائَطِ لاًادَدِتـــْم اِ
  .ِِرهْصَي عِ فِادَهِتْ االجَومَلُعوا ُدَّدَجَ و،ِودُمُوالج

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/274. (َّالبدر الطالع :َّ
ْالشوكاني) 2( ّ، محمد بن عليَّ  . حزمدار ابن: بيروت. 1ط. ّريحيُّعبد اهللا يحيى الس: تحقيق. لب ومنتهى األربَّأدب الط: ّ

  ).275-1/272. (َّالبدر الطالع؛ )105-100(ص. م1998- ه1419
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ُيرِزَ الـوَيمِاهَرْبـِ إُ بـنُدَّحمـُ م:ِءَالُؤَ هْنِمَف
)1( ،ٍةَبـْرُ غِتْقـَي وِ فـِنَمَي الـيِ فـِيلِلَّدى الـَلـِ إاًيـِاعَ دَامَ قـُهَّنـِإَف 

 ِنَحـِ المَنِ مـِهِرْصَ عـِلْهـ َأْنِ مـُهَالـَنَ، فِانَهـْرُالبِ بِلَمـَن العَ عـٍاضَرْعـِٕاَ، وِيـدِلْقَّى التَلـِ إِاسَّ النَنِ مٍلْيَ مِانَمَزَو

ــ ــَلَ عْتَلَمَتْا اشــَم ــَو ... ُهُاتَفَّنَصُ مــِهْي ــَلَ عَامَق ــَلَثَ، وِاسَّ النــَنِ مــٌيــرِثَ كِهْي ــَّالنَ وِمْظَّالنِ بــُوهُب ــَ، وِرْث َّضرَ يــْمَل ــَ ذُهُ  َكِل

ٍارَطَ مَّلُ كَارَا طَ مِهِارفَعَ مْنِ مَرَهْظَأَ وِهِومُلُ عْنِ مُ اهللاَرَشَ نْلَب، اًئْيَش
)2(.  

  

ُّيِلِبْقُ المُحِالَصَ، و)3(ُلَالَ الجَدَمْح َأُ بنُنَسَ الح:ُمُهْنِمَو
ٌمحمد َو ،)4( َّ َ ُّ الصنعانيُيرِمَاألُ ِ َ ْ َّ.  

  

َالـــشوك َفَّلـــَأ ْدَقـــَو ْ ُّانيَّ  ى َلـــَ عاًّدَر ؛ِعِابَّ الـــسِنْرَ القـــَدْعـــَ بْنَ مـــِنِاســـَحَمِ بَعِالَّ الطـــَرْدَالبـــ: َيـــدِرَ الفُهَابـــَتِ كِ

 َنِ مـــٍيــرِفَ غٍعْمــَ جِمِاجَرَ تــِلَالِ خــْنِ مــَتِبــْثُيِ ل؛ِةَسِادَّ الــسِةَئــِ المَدْعــَ بِهِابــَ بِقَالْغــِٕاَ وِادَهــِتْ االجِفُّقــَوَت ِةَولــُقَم

ُنـهَأَ، وِفَلَّى الـسَلـَ عَلَّضَفـَا تَمـَ كِفَلـَى الخَلَ عَلَّضَفَ تَ اهللاَّن َأَينِرِّختَأُ المِاءَمَلُالع  ِورُصُي العـِ فـَانَا كـَمـَّبُ رَّ

ــُالم ــَلُ العَنِ مــِرةِّخَأَت ــَالمِ بَينِيطــِحُ المِاءَم ــِمْلِ العِفِارَع ــَ عِةَّي ــِاعَوْن َأِفَالِتْاخــى َل ــَ يْنَا مــَه ــ َأْنِ مــُهُيــرِظَ نُّلِق  ِلْه

ِةَمِّدَقَتُ المِورُصُالع
)5(.  

                                 
َّمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى، العالم المجتهد المطلق، الشهير بابن الوزير، من أعيان اليمن: هو) 1( ّ ولد سنة . َّ
ُّّ، ألف كتبا نفائس دفاعا عن السنة، ومناضلة ألهل البدع، منها)ه775( ً ً ّ :ى الخلقّإيثار الحق علو ، العواصم من القواصم

َّفي الذب عن سنة أبي القاسم ِّ رد فيه على الزيدية واختصره في ََّّالروض الباسمو ،تنقيح األنظار في علوم اآلثارو ، ترجيح
ّتوفي سنة . ، وغيرهاأساليب القرآن على أساليب اليونان في أصول األديان َّالسخاوي، محمد بن عبد ). ه840(ُ َّالرحمن بن َّ

ْ؛ الشوكاني)6/272. (م1992- ه1412. دار الجيل: بيروت. 1ط. اسعَّن التْمع ألهل القرَّء الالْوَّالض: َّمحمد البدر : َّ
ِ؛ الزركلي)647-2/636. (َّالطالع ْ ِ َ؛ كحالة)301-5/300. (األعالم: ِّ َ   ). 36-3/35. (ِّمعجم المؤلفين: َ

ْالشوكاني )2(    ).96(ص.  األربلب ومنتهىَّأدب الط: َّ
ٌّ هو الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الجالل، أصولي فقيه مجتهد، من علماء اليمن، ولد سنة )3( ّ ، من )ه1014(َّ

ِّفيض الشعاع في حسن االتباع وترك ، وشرح مختصر المنتهى البن الحاجب، وشرح الفصول: َّمؤلفاته في األصول
فتح األلطاف في تكملة : ، وفي التفسيرِّعصام المتورعين: ، وفي أصول الدينَّتهذيبشرح ال: ، وفي المنطقاالبتداع

ّتوفي سنة . َّالكشف على الكشاف ْالشوكاني). ه1084(ُ . َّهدية العارفين: ؛ البغدادي)227-1/225. (َّالبدر الطالع: َّ
ِ؛ الزركلي)1/295( ْ ِ َ؛ كحالة)2/182. (األعالم: ِّ َ   ).   537-1/536. (نِّمعجم المؤلفي :َ
ُّ هو صالح بن مهدي بن علي بن عبد اهللا المقبلي، ثم الصنعاني، ثم المكي، عالم مجتهد من أعيان الفقهاء)4( ُّ ُِّّ َّ ُ ّ ولد سنة . ُ
ّ في الشمال الغربي من صنعاء، وكان على مذهب الزيدية، ثم تحول عنه وترك التقليد وصار ُمقبلفي قرية ) ه1047( َّ ّ

ِالعلم الشامخ في إيثار الحق على اآلباء والمشايخ: من مؤلفاته. َّوتسبب له ذلك بمحن ّمل بما ترجح لديه،ًمجتهدا يع ِ ِّ ِ ُ َّ ُ َ َ ،
ّتوفي سنة .  في األصول، وغيرهاَّنجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب في الفقه، وّالمنار على البحر الزخارو ُ
ْالشوكاني). ه1108( ِ؛ الزركلي)1/424. (َّهدية العارفين: ؛ البغدادي)332-1/327 (.َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ ؛ )3/197. (األعالم: ِّ

َكحالة َ   ). 1/835. (ِّمعجم المؤلفين: َ
ْالشوكاني) 5(   ).34-1/33. (َّالبدر الطالع :َّ
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 ِيسِرْدَّالتـَ وِيفِلْأَّ التـَةَكَرَ حَّن َأَّالِ إ،ِيدِلْقَّالتَ وِودُمُي الجِ فِةَلِوغُ المِةَّيِمْلِ العِةَالَ الحَكْلِ تْنِ مِمْغَّى الرَلَعَو
َى حَطـــــُخِ بًةَّرِمَتْسُ مـــــْتَانـــــَك ـــــْغَ يْنِكـــــَ، ل)1(ٍةَيثـــــِثً ـــــِى تَلـــــَ عُبِل  ِديـــــدْجَّ التَونُ دُّيِرَظـــــَّ النُعِابَّ الطـــــِةَكـــــَرَ الحَكْل

َنهِكَ، لِيصِحْمَّوالت ُعدم مَ تَا الَّ ُ َ َات قَفَّلَؤْ َد بلغت الغٍ َْ ََ ِاية فْ َ ِي التحقَ ْ ِّيق العلميَّ ْ ِ ِ.  
   
 ُودُجــــُ و:ِةَرْتــــَ الفَكْلــــِتي ِ فــــِةَابــــَتِالكَ وِيفِلْأَّ التــــِةَكــــَرَي حِ فــــِاطَشَّلنــــى اَلــــِ إْتَعــــَفَي دِتــــَّ الِلِامــــَوَ العَنِمــــَو
ـــِلَتْخُ المِبِاهَذَ المـــِابَحْصـــ َأَنْيَ بـــِاتَومُصُالخـــ ـــِاحَ نْنِ مـــِةَف ـــَ، وٍةَي ـــُالمَ وِبِاهَذَلمـــِ لَبينِّصَعـــَتُ المَنْيَب  َينِفِصْن
َّ من ربق التَينِرِّحرَتُالم ِ ْ ِ ْ   .)2(ىَرْخ ُأٍيةِاحَ نْنِ مِيدِلْقِ

  

 ُدِقـَعْنَ تَالَ، فـُيفِآلَ تـُهَلـَ واًدِهـَتْجُا مَهـَ لُحِّشـَرَتُ المَونُكـَ يْن َأ:ِةَّيـِدْيَّ الزَدْنـِ عىَرْبُ الكِةَامَمِ اإلِوطُرُ شْنِمَو
َلنشِ لاًّيِوَ قاًزِافَا حَذَ هَانَكَ، فِطْرَّ الشَكِلَ ذِرْيَغِ بُهُتَاعَ طُبِجَ تَالَ وٍامَمِ إلُةَعْيَالب ِاط فَّ   .)3(ِيفِلَّْي التأِ

  

ــْذأََو ــُ هُرُك ــَع -ا َن ــِ المِيلِبَى ســَل ــِائَ ط- ِرْصَ الحــَ الِالَث ــَول ُأْنِ مــًةَف ــَلُ العَكِئ ــِاءَم ــَ رَذينَّ ال  َةَتبــْكَوا المُدَف
  .ِةَّيِنَمَ الزِةَبْقِ الحَلكِي تِ فْمِهِيفِآلَتِب

  

ا َهـُمِالَعَ وَاءَعْنَي صـِاضـَ، ق)ه1119-1048 (،ُّيِربْغَ المُّيِعَّ الالٍ سعيدِ بنِدَّ محمُ بنُسينُ ح-1
 َيلِاعَمْسـِ إُ بـنُدَّمـَحُ مُهَرَصَتـْ، اخٌ مفيـدٌحْرَ شـَوُهـَ، وِامَرَ المـِلـوغُ بِحْرَ شـِمـامَّ التِالبـدر: ُابَتـِ كُهَها، لـُثِّدَحُمَو
 ِةَيـــرِزَ جْنِ مـــَودُهـــَوا اليُجـــِرْخَأ ِيثِدَي حـــِ فـــٌةَالَســـِ رُهَلـــَ، وِالمَّ الـــسِبلُســـ ِابَتـــِي كِ فـــُّيِانَعْنَّ الـــصُيـــرِمَاأل
  .))4ِبَرَالع

  

 ٌّيِنــَمَ يٍاضَ، قــ)ه1199-1118 (،ُّيِانَعْنَّ الــصٍنِاطَ قــِي بــنِادَ الهــِدْبــَ عِ بــنِدَّمــَحُ مُ بــنُدَمــْحَأ -2
 ِيدِانَســـي َأِ فـــِونُيـــُ العُةَّرُقـــ، وِةَابَحَّ الـــصِيـــزِيْمَي تِ فـــِةَابَصـــِ اإلُرَصَتـــْخُم :ُهَ، لـــِيدِانَســـَاألَم وِراجَّالتِ بـــٌمِالَعـــ
 ِدِّ ســيِدَنَسِ بــِانَوْخــِ اإلُةَفــْحُت، وِهِرْصَ عــِلْهــ َأِمِاجَرَتــي ِ فــٌابَتــِكَ، وِمَالْعــَ األِيدِانَســَأِ بُمَالْعــِاإل، وِونُنــُالف
  . )5(اَهُرْيَوغ ،ِّيِارَخُ البِيحِحَ صِدَنَي سِ فِانَوْخِ اإلُفةْحُت، وَنانْدَ عِدَلَو

                                 
ْالشوكاني اإلمام :َّالشرجي) 1(    ).129(ص. ُهُه وفكرُ حياتَّ
  .الصفحة نفسها. َّالمرجع السابق) 2(
ْالشوكانياإلمام :  بن حسين بن أحمدَّمحمدالغماري، ) 3( . روقّدار الش: ةَّالمملكة العربية السعودي -  ةَّجد. 1ط. اًرِّ مفسَّ

ْالشوكاني ُاإلمام: َّ؛ الشرجي)53(ص. م1981   ).129(ص. ُهُ حياته وفكرَّ
ْالشوكاني )4( ِالزركلي، )324- 1/323. (َّهدية العارفين: البغدادي؛ )1/269. (َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ َكحالة؛ )2/256. (األعالم: ِّ َ َ :

  ). 1/638. (ِّمعجم المؤلفين
ْالشوكاني) 5( ِالزركلي؛ )1/187. (َّهدية العارفين: البغدادي، )145- 1/144. (َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ   .)1/244( .األعالم: ِّ
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ــَ ع-3 ــَ عِ بــنَدَمــْح َأُ بــنِرِادَ القــُدْب ــَكْوَ الكِرِاصــَّ النِ بــنِرِادَ القــِدْب  ُدَحــ، َأ)ه1207 -1135(، ُّيِانَب
َالشوك ِيوخُش ْ ِّانيَّ  ُحْرَشـ: ُهَ لـ.ُقَلـْطُ المُدِهَتْجُ المُدِنْسُ المُظِافَ الحُثِّدَحُ المُامَمِا اإلَنُخْيَش: ِهِلْوَقِ بُهَفَصَوَ، وِ
 ِارَهـَّ النِءْوَى ضـَلـَ عٍاشَوَح، وِيطِحُ المِوسُامَ القُكَلَفو، ِفْرَّالظَ وِورُرْجَالمَ وِّي الجارِ فِفْرَّ الطِةَهْزُن
هاُرْيَغَ، وِهْقِي الفِف

)1(.  
ــــِ إ-4 -1141(، ُّيِّكــــَ المَّمُ ثــــُّيِانَعْنَّ الــــصُيــــرِمَ األٍحَالَ صــــِ بــــنَيلِاعَمْســــِ إِ بــــنِدَّمــــَحُ مُ بــــنُيمِاهَرْب
ـــُالف: ِهِاتـــَفَّلَؤُ مْنِ، مـــ)ه1213  ُيحِاتَفـــَم، وُونُكـــَيَ فْنُ كـــِءْيَّلـــشِ لُولُقـــَ يْنَ مـــِاءَمْســـ َأُحْرَ شـــُونُحْشَ المـــُكْل

اَمُهُرْيَغَ و،ِآنْرُالقِ بِآنْرُ القِيرِسْفَي تِ فِانَوْضِّالر
)2(.  

  

ـــَ ع-5 ـــِ إُ بـــنٌّيِل ـــِ إِ بـــنِدَّمـــَحُ مِ بـــنَيمِاهَرْب  ْنِ، مـــ)ه1219-1171(، ُّيِانَعْنَّ الـــصُيـــرِمَ األَيلِاعَمْس
ــْكَأ(ي ِ فــِارَمْضــِاإلَ وِارَهــْظِ اإلِةَتــْكُي نِ فــُونُصَ المــُّرِّالــس: ِهِاتــَفَّلَؤُم َّر النــَث ــْكَأ(، و)ِاسُ ، )َونُمــَلْعَ يَ الْمُهُرَث
اَهُرْيَغَ، ويِهَّ الالِيهِبْنَتِي بِهَلِ اإلُحْتَالف، وِبَهَّالذِ بِحَالِّ السِةَيِلْحَ تِيمِرْحَي تِ فٌةَالَسِرو

)3(.  
  

َ وهــو ،)ه1222-1174 (،ُّيِامَهــَّ التُّيِدَمَّالــض ِيــزِزَ العِدْبــَ عِ بــنِ اهللاِدْبــَ عُ بــنُدَمــْحَأي ِاضــَالق -6 َُ
ََمن تال ْ َوكَّالشِميذ ِ ِّانيْ ِارزَ البِ ي ِ فـِابَرْعـِ اإلِةَحـْلُ مُحْرَشـ و،ِهْقـِي الفِ فـِارَوْنـَاأل ُقِارَشَم: ِهِاتَفَّلَؤُ مْنِ م.َينِ

  .)4(اَمُهُرْيَ، وغِوْحَّالن
َالـشوك ُيـقِفَ ر،)ه1221-1180 (،ُّيِانَعْنَّ الـصُّيِاغَّيَّ الـسِينَسُحـالِبن  َدَمْح َأُ بنُنْيَسُحال -7  ْ ِّانيَّ ِ 

، ٍّيِلـَ عِبـن ِدْيـَ زَوعُمـْجَ مِهِ بـَحَرَ شـُيرِضَّ النـُضْوَّالـر: ِهِاتـَفَّلَؤُ مْنِ، مـِهِوخُيُى شـَلـَ عِهِاتَوعُمْسَ مـِضْعـَي بِف
ِ المناظِابَي آدِ فِرِاضَّ النِضْوَّى الرَلَ عُرِاطَ المُنْزُالم، وُهَّمِتُ يْمَلَو   .))5ِرُ

  

ــِ إ-8 ــَ عُ بــنُاهيمِرْب : ِهِفاتــَّؤلُ مْنِ، مــ)ه1223-1187 (،ُّيِانَعْنَّ الــصُّيِوثُ الحــَيلِاعَمْســِ إِ بــنِ اهللاِدْب
                                 

ْالشوكاني) 1( َزبارة؛ )406-1/399. (َّالبدر الطالع: َّ ؛ )1/599. (َّهدية العارفين: البغدادي؛ )52-2/44. (وطرنيل ال: َ
ِالزركلي ْ ِ َكحالة؛ )4/37. (األعالم: ِّ َ   ).2/184. (ِّمعجم المؤلفين .َ

ْ الشوكاني)2( َ؛ زبارة)463- 1/462. (َّالبدر الطالع: َّ ِ؛ الزركلي)34- 28/ 1. (نيل الوطر: َ ْ ِ َ؛ كحالة)70-1/69. (األعالم: ِّ َ َ :
  ).1/70. (ِّمعجم المؤلفين

ْالشوكاني) 3( َزبارة؛ )462-1/460. (َّالبدر الطالع: َّ ؛ )1/774. (َّهدية العارفين: البغدادي؛ )115-2/110. (نيل الوطر: َ
ِالزركلي ْ ِ َكحالة؛ )4/252 (.األعالم :ِّ َ   ).2/388. (ِّمعجم المؤلفين. َ

ْالشوكاني) 4( َزبارة؛  )1/106. (َّالبدر الطالع: َّ ِالزركلي؛ )142-1/135(. نيل الوطر: َ ْ ِ َكحالة؛ )1/162. (األعالم: ِّ َ معجم  :َ
  ). 1/184. (ِّالمؤلفين

ْالشوكاني) 5( َزبارة؛ )251- 249. (َّالبدر الطالع :َّ ِالزركلي؛ )374-1/366. (نيل الوطر: َ ْ ِ َكحالة؛ )2/232. (األعالم: ِّ َ َ :
  ). 1/601. (ِّمعجم المؤلفين



29  

 

َرَشَ عَثِالَّ الثِنْرَي القِ فِنَمَ اليِءَالَضُ فِمِاجَرَي تِ فِبرْنَ العُاتَحَفَن)1( .  
 ْنِ، مـ)ه1280 نحـو-ه1233 (،ُّيِهـامَّ التُّيِوَحَّالـضى َافَعُ المَيلِاعَمْسِ إِبن ِدَّمَحُ مُ بنُدَمْح َأ-9

 ِاتَقـــَّلَعُ المِعْبَّ الـــسِحْرَي شـــِ فـــِقاتِسَتـــْنُ المِئِ الآللـــُودُقـــُع، وِّيِارَخـــُ البِيحِحَ صـــِالَجـــِ رُمِاجَرَتـــ: ِهِفاتـــَّؤلُم
َكِلَذ ُرْيَغَ، وىَرَفْنَّلشِ لِبَرَ العِةَّيِمَ الُحْرَش، وِاتَقَحْلُ المِثَالَّالثَو

)2(.  
 ْنِ، مــــ)ه1238-1167 (،ُّيِانَعْنَّ الــــصُّيِسْبــــِ الكٍّيِلــــَ عِ بــــنَدَمــــْح َأِ بــــنىَيــــْحَ يُ بــــنُنَسَ الحــــ-10

 ِرَبـِ العِمِاجَرَ تـُيـبِتْرَت، وِةَّيـِعَّالرَي وِاعَّالرِ بـُقَّلـَعَتَا يَيمِ فِةَّيِكَلَ المِةَيحِصَّي النِ فُةَّيِكْسِ المُاحَوْرَاأل: ِهِاتَفَّلَؤُم
ََفي خبر من غبر ََ َْ َ ِ ِو ،ِنْبُ الغُعْيَبو ،ِودُدُحالَى وَمِ الحِةَعْدِ بُالَطْبِإ3(اَهُرْيَ، وغ(  .  

 :ِهِفاتـَّ مؤلْنِمـ ٌّيِنـَمَ يٌخِّرَؤُم، )ه1243-1189 (،ُافَّحَ جِ اهللاِفْطُل ِ بنَدَمْح َأُ بنِ اهللاُفْطُ ل-11
َقــىَتْنُى المَلــِى إَقــَتْرُالم،و ِينِامَيـــَ المِهِتــَلْوَ دِمَالْعــَأَ وٍّيِلــَ عِورُصْنــَ المِةَيرِي ســِ فـــِينِ العــِورُ الحــُورُحــُن ،
     .)4(ِيرِسْفَّي التِ فُيدِدَ الجُمْلِالع، وِابَحْصَ األِمِاجَرَي تِ فُابَبُالعو

ــــْحَ يُ بــــنُينَسُ الحــــ-12 ــــِ إِى بــــنَي : ِهِفاتــــَّ مؤلْنِ مــــ،)ه1249-1149 (،ُّيِارَمَّ الــــذُّيِمَلْيَّ الــــدَيمِاهَرْب
ىَبْرُي القِوَ ذِبَهْذَ مِةَّلِدي َأِى فَقْثُ الوُوةْرُالعو ،ِارَتـْخُ المِلِائَمَي شِ فِارَصْبَ األُءَالَجو ،ِارَيـْعِ المُمْظـَن 
ـــ ـــْخُ نُمْظـــَن، وِولُصـــُي األِف ـــْخُ نُحْرَ شـــُرَرُالغـــَ وُدِائـــَوَالف، وِرَكـــِ الفِةَب ِ كالهمـــا فـــي مـــصطلح ،ِرَكـــِ الفِةَب ََ ْ ُ َِ ُِ َ

ِالحديث ِ اَهُرْيَغَ، وِّكَّ الشِمْوَ يِمْوَي صِ فِّكَّ الشُعْفَر، وَاعَمَّلس اَّلَح َأْنَى مَلَ عِّدَّي الرِ فُاعَنْقِاإل وَ
)5(.      

ــَ عُ بــنُدَّمــَحُ م-13 ــَرْمِ العٍنْيَسُ حــِ بــنِّيِل ــذِمَالَ تُدَحــ، َأ)ه1264-1194 (،ُّيِان َالــشوك ِي ْ ِّانيَّ  ْنِ، مــِ
 ْنِ مـِيبِذْهـَّي التِا فـَمـِ بُريـفْعَّالت، وْهَاجـَ مِنْ ابـِنَنُى سـَلـَ عٌةَيِاشـَ حَيِهـَ وِةَاجـَي الحِوَ ذُةَالـَجُع: ِهِاتـَفَّلَؤُم
  .)6(ِهِرْصَ عِاءَمَلُعِ لِيهِ فَمَجْرَ تِيخِارَّالت ُابَتِك، وٍيفِعَضَ وٍّيِوَق

                                 
ْالشوكاني) 1( َزبارة؛ )50-1/49. (العَّالبدر الط: َّ ِالزركلي؛ )24-1/17. (نيل الوطر: َ ْ ِ   .)1/50. (األعالم: ِّ
َ زبارة)2( ِ؛ الزركلي)205- 1/198. (نيل الوطر: َ ْ ِ َ؛ كحالة)1/246. (األعالم: ِّ َ   ).1/251. (ِّمعجم المؤلفين: َ
ْ الشوكاني)3( َ؛ زبارة)249-1/247. (َّالبدر الطالع: َّ ِ؛ الزركلي)364-1/358. (نيل الوطر: َ ْ ِ َ؛ كحالة)2/226. (األعالم: ِّ َ َ :

  ).1/597. (ِّمعجم المؤلفين
ْ الشوكاني)4( َ؛ زبارة)625-2/614. (َّالبدر الطالع: َّ ِ؛ الزركلي)191-2/189. (نيل الوطر: َ ْ ِ َ؛ كحالة)5/242. (األعالم: ِّ َ َ :

   ).2/674. (ِّمعجم المؤلفين
ْالشوكاني) 5( َزبارة؛ )276-1/271. (َّالبدر الطالع: َّ  البشر في ُحلية: اقَّزَّ؛ البيطار، عبد الر)405-1/401. (نيل الوطر: َ

م،  1961- ه1380. ةَّ العربيّاللغةمطبوعات مجمع :  دمشق . بهجة البيطارَّمحمد: تحقيق. مج3 .رَتاريخ القرن الثالث عش
ِالزركلي؛ )1/549-550( ْ ِ َكحالة؛ )2/262. (األعالم: ِّ َ   ). 1/648. (ِّلمؤلفينمعجم ا :َ
ْالشوكاني) 6( َزبارة؛ )2/763. (َّالبدر الطالع: َّ ِالزركلي؛ )293- 2/289 (.نيل الوطر: َ ْ ِ   .)6/298(. األعالم: ِّ
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ُالمبحث َ ْ ِ الثانيَ َّ  
ِّالشوكاني  ُاةَيَح ِ ْ   ُةَّيِمْلِ والعُةَّيِصْخَّالشَّ

ِويتَألف من سبعة  ِ ََّ َْ ْ ُ َ َ َمطَ َالبَ ِ:  
ُالمطلب َ ْ   .ُهُبَسَنَ وُهُمْاس: ُلَّ األوَ
ُالمطلب َ ْ   .ِمْلِعْلِ لُهُبَلَطَ وُهُأتْشَنَ وُهُدِلْوَم: يِانَّ الثَ
ُالمطلب َ ْ   .ُهُيذِالمَتَ وُهُيوخُش: ُثِالَّ الثَ
ُالمطلب َ ْ   .ُهُتَيدِعقَ وُّيِهْقِ الفُهُبَهْذَم: ُعِابَّ الرَ
ُالمطلب َ ْ   .ُهُفِظائَوَ وُهُمالْعَأ: ُسِامَ الخَ
ُالمطلب َ ْ   . ُهُفاتَّلَؤُمَ وُهُبُتُك: ُسِادَّ السَ
ُالمطلب َ ْ   .ُهُاتَفَوَ وُةَّيِمْلِ العُهُتَلِزْنَم: ُابعَّ السَ
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ُطلبَالم َ   ُلَّ األوْ
  ُهُبَسَنَ وُهُمْاس

  

َالشوك َمَجْرَت ْ ُّانيَّ  ِدَّحمـُ مِ بـنِّيِلـَ عُ بـنُدَّحمـُم :ِهِلـْوَقِ بُهَمْ اسـَرَكَذَ، فـِعِالَّالطـ ِرْدَالب ِهِابَتِي كِ فِهِسْفَنِ لِ
َالشوك ِ اهللاِدْبَ عِبنا ْ ُّانيَّ   .))1ُّيِانَعْنَّ الصَُّم ثِ

  

َ ألَمَجْرَتـَو  َبُرْعــَ يِ بـنَبُجْشَ يـِ بـنِأَبَ سـِ بـنَنَالْهـَ كِ بـنِدْيــَى زَلـِإ ُهَبَسَ نـَلَصـْوَأَ و،ٍدَّحمـُ مِ بـنِّلـيَ عِيـهِبِ
  .))2 َمَى آدَلِ إِبَسَّي النِاقَ بَاقَسَ، وِرِابَ عِ بنِودُ هِ بنَانَطْحَ قِبنا

  

َم نُث َى حميـر وَلـِي إِهـَتْنَ تِنَمَ الـيَابَسْنَّن َأ َأ)3(ِّيِعودْسَ المِنَ عَلَقَّ َ َ ْ ْن ابَالْهـَكِ َي سـَنـَ َ بـن يـِأَبْ  ِ بـنَبُجْشِ
َن قَأَ، وَانَطْحَ قِ بنَبُرْعَي َن هَأَ، وٍرِابَ عُ ابنَوُ هَانَطْحَّ   .)4(ِةَرْبِ الخِلْه َأَدْنِ عِهْيَلَ عُقَفَّتُمْ الَوُذا هَّ

                                 
ْالشوكاني) 1( ُْوترجم له كثير من المصنفين، ينظر ). 2/768. (َّالبدر الطالع: َّ ِّ َ َ َ زبارة:-  على سبيل المثال - َ . نيل الوطر: َ
ّالقنوجي، محمد صديق حسن خان). 2/297-302( َّ ّ ْ َّالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول: َِّ ِ ِِّ َّ وزارة : قطر. 1ط. َّ

َّاألوقاف والشؤون اإلسالمية ّ؛ القنوجي)451-436(ص. م2007-ه1428. ُّ ْ َِأبجد العلوم: َِّ ُ ُ َ ّأعد الجزء األول للطبع. مج3. ْ ّ :
ّعبد الجبار زكار ّوزارة الثقافة واإلرشاد القومي: مشقد.  ّ َّ، الجزآن الثاني والثالث بدون رقم طبعة1978. َّ دار الكتب : بيروت. َّ

ِ؛ الزركلي)367- 2/365. (َّهدية العارفين: ؛ البغدادي)211-3/201. (1982. ّالعلمية ْ ِ َ؛ سركيس، )6/298. (األعالم: ِّ
َّمكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. مج2. َّلمعربةّبوعات العربية واْ المطمعجم: يوسف إليان موسى ِّ . ال يوجد: سنة النشر. َّ

ِّ؛ الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير)2/1160-1161( َّ ّ ْفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات: َّ َ ِ ْ ْ َ 
. م1982- ه1402. ّب اإلسالميْدار الغر: بيروت. 2ط. ّإحسان عباس: ُّاعتنى به الدكتور. مج3. ْسلسالتُوالم

َاكتفاء الق: ؛ فانديك، إدوارد كارنيليوس)2/1082-1088( ُ ّمحمد علي الببالوي: َّصححه وزاد عليه. ٌبوعْطَ بما هو مِنوعْ َّ  .
َ؛ كحالة)496(ص. م1896-ه1313. مطبعة الهالل: مصر َ فهرس دار الكتب ؛ )542- 3/541. (ِّمعجم المؤلفين: َ

ّ؛ الحبشي)8/34. (م1942-ه1361. ّمطبعة دار الكتب المصرية: قاهرةال. مج9. ّالمصرية َ مصادر الفكر َّعبد اهللا محمد، : َ
ّ اإلمارات العربية المتحدة-أبو ظبي.  اإلسالمي في اليمن ّالمجمع الثقافي: ّ ؛ )281-280(ص. م2004-ه1425. َّ

ّالشوكاني، محمد بن علي ّ ْ ّقطر الولي: َّ ْ ِّ على حديث الوليَ سنة . ّدار الكتب الجامعية: مصر.  إبراهيم هالل: ُّحقيق الدكتورت. ِ
  ).64-15(ص. ال يوجد: النشر

 

ْ الشوكاني)2(   ).2/518. (َّالبدر الطالع: َّ
ًّ هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، مؤرخ رحالة بحاثة، من أهل بغداد، كان شيعيا معتزليا، من مؤلفاته)3( ًّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ :
الذهبمروج َّو ،َّأخبار الزمان ومن أباده الحدثان وغيرهما من التواريخ، توفي بمصر سنة ،ّ َّالذهبي، محمد بن ). ه346(ُ َّ

- ه1405. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط. شعيب األرنؤوط وآخرين: تحقيق. مج25. بالءُّأعالم الن سير :أحمد بن عثمان
ّعبد الفتاح أبو غدة: اعتنى به. مج10.  الميزانلسان: ّ؛ ابن حجر، أحمد بن علي)15/569. (م1985 دار : بيروت. 1ط. َّ

ِ؛ الزركلي)5/531. (م2002-ه1423. ّالبشائر اإلسالمية ْ ِ   ).  4/277. (األعالم: ِّ
ْ الشوكاني)4( ّ؛ المسعودي، علي بن الحسين بن علي)2/519. (َّالبدر الطالع: َّ ّ ْ ومعادن الجوهرهبَّروج الذُم: ّ َ . ج2/مج1. ِ

ّمحمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق   ).2/71. (م1973- ه1393. دار الفكر: بيروت. 5ط. َّ



32  

 

َالــشوكَو ْ ُّانيَّ ْ نــسِ ِة إَبِ َ شــوكىَلــٌ ْ َي ســحِنــَ بْو َأِةَّيِامَحِّى الــسَرُ قــْنِ مــٌةَيــْرَ قَيِهــَ، و)1(َانَ  ِلِائـــَبَى قَدْحــِ، إٍامِ
ٍمْوَ يِةَافَسَ مَونُا دَمُهَنْيَبَ، وَاءَعْنَ صَّيِقْرَش ُعَقَت، َنَْوالَخ

)2(.  
  

َالــشوك َحَضــْوأََو ْ ُّانيَّ ِ فــي ترجمتــه ألبيــهِ ِ ِ َِِ ِ َ َ ــَل َانَكْوَلــى شــِه إَتَبْسِ نــَّن َأَْ  َنَطــَوَ وُهَنــَطَ وَّنِأل ؛ًةَّيــِقيقَ حْتَسْي
 ْمُهُضْعـَ وب،ُةَرْجـَاله ُهَ لـُالَقـُ يٌيلِطَتْسُ مـٌيرِبَ كٌلَبَا جَهَنْيَ وبُهَنْيَب، َكانْوَي شِنْدَع ُانَكَ مَوُ هِهِتَرابَ وقِهِفَلَس
 ِلْهـَأِ بٌةَمـورْعَ مُةَرْجـَ الهِهِذَهـَ و،َانَكْوَ شىَلِإ ِهِلْه َأُابَسِتْ انَانَ كِةَّيِثْيَ الحِهِذَ هْنِمَ ف،َانَكْوَ شُةَرْجَه ُهَ لُولُقَي
  .))3ٍنَمَ زِّلُي كِ فْمُهْنِ مٍمِالَ عُودُجُو وُلْخَ يَ ال،ِانَمْزَ األِيمِدَ قْنِ مِينِّالدَ وِحَالَّالصَ وِلْضَالف

  

 ِدَحـ َأِرْدَصِ لـُونُكـَ تُةَّيِياسـِ القُةَبْسِّ، والنـَانَكْوَ شـُةَرْجَه ْو، َأَانَكْوَي شِنْدَع اَهُمْ اسُةَّيِلْصَ األُهُتَيْرَقَف
ِِ لعجزهَ الِنْيَيبِكْرَّ التِنْيَذَه ُ ِا نسَّلمَ، فَ َوكَى شَلِ إَبُ   .ًةَّيِجازَ مُةَبْسِّ النْتَانَ كَانْ

   
َا الصنعَّمأََو ْ َاني فَّ ُّ َنعاء، المَلى صِ إٌةَبْسِنِ َ َة اليَينِدْ َية المِمنِ ِ َة، وَهورْشَّ ِّالشوكاني ُدِالَ وَكانِ ِ ْ ا َهـْيَلِ إَلَحَر ْدَ قَّ
ِّ ولُهَّ إنَُّم، ثِمْلِعِْ للاًََطلب َي قُ ِر فَقَتْ فاس،اَهَاءَضَ   .)4(ِيسِرْدَّ والتِبَلَّي الطِ فَّرَمَتْ، واسُهُلْهْأَ وَوُا هَيهَّ

  
  
  

  
  
  
  

  
  

                                 
َّ السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور)1( ّعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخرين: تحقيق. مج12. سابْاألن: َّ ِّ ِّ ُ َّ .
 ).7/410. (م1980- ه1400. ّمكتبة ابن تيمية: القاهرة. 2ط
ْ الشوكاني)2( ّ؛ المقحفي)2/521. (َّالبدر الطالع: َّ ْ   ).  1/883. (ةَّل اليمنيِبائَلدان والقُجم البْعُم: َ
ْ الشوكاني)3(   ).2/521. (َّالبدر الطالع: َّ
  ).2/523. (َّ السابقالمصدر )4(
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ُطلبَالم َ   يِانَّالث ْ
  ِمْلِعْلِ لُهُبَلَطَ وُهُتَأْشَنَ وُهُدِلْوَم

  

َينَع َالشوك َّ ْ ُّانيَّ ِ ولـُهَّنـَأِ ب– ِهِدِالـَو ِّطَخـِ بَدِجـُا وَمَبْسَ حـ- ِهِدِلْوَ مَانَمَ زِ َط نَسـَي وِ فـَدُ ، ِنْيَنـْثِ اإلِمْوَ يـِراَهـِ
َوكانَ شِةَرْجَهي ِ فَعينْبَسَ وٍالثَثَ وٍةَئِمَ وٍفْل َأَةَنَ، سِةَدْعِي القِ ذِرْهَ شْنِ مَينِرْشِالعَ وِنِامَّالث ْ

)1(.  
  

َص قـَذا نَ هَّن َأَعَمَو َن ب َأَّ إال،ِهِدِلـْوَ مِيخِارَي تـِ فـَفَالِتْ االخـُعَفـْرَ يٌعِاطٌّ  َينِخِّؤرُ والمـَينِمِجْرَتـُ المَضْعـَّ
ِلحياته ِ َ ذلك،واُفَالَ خَِ َينِعْبَسَ وٍثَالَ ثْنِ مًالَدَ ب،َعينْبَسَ وِنْيَتَنْاثَ وٍةَئِمَ وٍفْل َأَةَنَ سُهَدِلْوَوا مُلَعَجَ وَِ

)2(.  
  

َالشوك َأَشَن ْ ُّانيَّ َة وَّيِينِد ًةَأْشَن َاءَعْنَي صِ فِ  َظِفـَ ح،ِمْلـِ العِبَلـَ طِةَلـَحْرَي مِ فـَأَدْبَ يْن َأَلْبَقَ، فًةَزَّيَمُ مًةَّيِمْلِعً
ــ ــَ حَّمُ، ثــَاءَعْنَصِ بــِآنْرُ القــِخِايَشَ مــْنِ مــٍةَاعــَمَلــى جَ عُهَدَّجــوَ وَآنْرُالق ــُ المَنِ مــاًثيــرَ كَظِف ــْخُ المِونُت ي ِ فــِةَرَصَت
 ِبُتــــُ كْنِ مــــٍثيــــرَ كِةَعــــَطالُمِ بَلَغَتْاشــــَ، وِثْحــــَ البِابَآدَ، وِةَغــــُّاللَ، وِوضُرَالعــــَ، وِوْحــــَّالنَ، وِولُصــــُاألَ، وِهْقــــِالف
ـــِ العِبَلـــَي طِ فـــَعَرَ شـــَّمُ، ثـــِبَدَ األِيعِامَجـــَمَ وِيخِوارَّالتـــ ـــَ عأََرَقـــَ؛ فِيوخُّلـــى الـــشَ عِةَراءِ والقـــِمْل لـــى َعَ وِهِدِالـــَى وَل
 ِفَلــَتْخُ وم،ِةَغــُّ والل،ِقِطــْنَ والم،ِيرِسْفــَّلت وا،ِيثِدَالحــَو ،ِصــولُاألَ و،ِهْقــِي الفِ فــَاءَعْنَ صــِاءَمــَلُ عْنِ مــَينِزِارَالبــ
وا ُعـَمَتْا اجَمـَّبُ رْلَ بـ،ِهِيوخُى شـَلَ عِةَراءِ القَنِ مِهِاغَرَ فَدْعَ بُهْنَ عَذونُخْأَ يُيذِالمَ تُهَ لَكِلَ ذَناءْث َأَ وكان،ِلومُالع
ى َلـِ إِةَلـْيَّ واللِمْوَي اليـِ فُهُوسُرُ دُغُلْبَ تْتَانَكَ و،ِهِخْيَى شَلَع ِتابِ الكِةَراءِ قْنِ مَغَرْفَ يْن َأَلْبَ قُهْنَ عِذْخَى األَلَع
ــَالَ ثِوْحــَن ــْرَ دَرَشَ عــَةَث ــَبَ، واًس ــَيِق ــَ حُهَيوخُ شــُمِالزُ ي ــِا عَى مــَفْوَتْى اســَّت ــَ عَادَزَ، وْمُهَدْن  ْمُهْنِ مــِهِاتَوعُمْسَى مــَل
ِنْيَدِالَ الوَنِ مِنْذِ اإلُمَدَ ع:اَهْنِ مٍذارْعَ ألَاءَعْنَ صَجِارَ خِمْلِ العِبَلَطي ِ فْلَحْرَ يْمَلَ، وِةَّاصَ الخِهِتُروآْقَمِب

)3(.  
  

ــَهَو ُّالــشوكاني َّرَمَتْا اســَذَك ِ ْ ــَطِ بَّ ــِ العِبَل ــَّتــَ حِمِل ــِالَ عَارَصــَ، وِهِانــَرْق َأَنْيَ بــَزَرَى ب ــِّنَفَتُ ماًم ــَتَ، فاًن ــَنِ لَغَّرَف  ِعْف
 ،ِيـانَ والب،يِانَعـَالمَ و،ِفْرَّالـصَ و،ِوْحـَّالنَ و،ِولُصـُاألَ و،ِهْقـِالفَو ،ِيثِدَالحـَ وِ،سيرْفَّي التِ ف،ْمِهِيسِرْدَتَ وِهِيذِالمَت

َّم إنـُ، ثٍوسُرُ دِةَرَشَ عْنِ مَرَثْك َأِةَلْيَّاللَ وِمْوَي اليِ فُهُوسُرُ دْتَغَلَى بَّتَ ح،ِقِطْنَوالم  َوُهـَ وَاءَعْنَ صـَلْهـى َأَتـْف َأُهَّ
ً أيض-ى َاوَتَ الفِهْيَلِ إُدِرَ تْتَانَكَ، وَينِرْشِ العِّنِي سِف    .)4(ٌياءْح َأُهُوخُيُ وشِةَّيِامَهَّ التِيارِّ الدَنِ م- اْ

                                 
ْالشوكاني )1(   ).2/768. (َّالبدر الطالع: َّ
ّالقنوجي) 2( ْ َُأبجد العلوم: َِّ َ ّالكتاني). 3/201(. ْ ة َّبيَرَبوعات العْطَجم المْعُم: َسركيس). 2/1082. (هارسَرس الفْهَف: َّ

  ).  2/1160. (َّعربةُوالم
ْالشوكاني )3( ْالشوكاني ؛)771- 2/768 (.َّالبدر الطالع :َّ ِّقطر الولي على حديث: َّ ْ   ).  16(ص. ِّ الوليَ
ْالشوكاني) 4(   .)772- 2/771 (.َّالبدر الطالع :َّ
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  .)1(َينِثَالَّ الثَونُ دَوُهَ واًلقْطُ مُهَيْأَ رَدَهَتْ واج،َيدِلْقَّ التَكَرَ تُهَّنِ إَّمُث
  

ُّالشوكاني َغَلَ بْدَقَل ِ ْ  ِنَ عـًالْضَ ف،ِةَّيِوعُسْوَالمَ وِولُمُّالشِ بُفِصَّتَ يُهُمْلِ عَانَكَ، واًيمِظَ عاًغَلْبَ مِمْلِلعي اِ فَّ
ِن إَ فْنِا مَمَ، وِيقِقْحَّ والتِيرِرْحَّالت ٌِّسر، َفـُم: ُهَّنـَأِ بُهُفِصَ يـُهَ لـَمَجْرَ تـْنَ مـَضْعـَ بَلَعـَا جَّمـِ م،ٌاعَ بـِيهِ فُهَلَ وَّالٍّ
ٌدث، َحُم ُي، مِولُص، ُأٌيهِقَفِّ ٌيمِكَ، حٌمِّلَكَتُ، مٌّيِقِطْنَ، مٌّيِوْحَ، نٌيبِدٌخ، َأِّرَؤٌّ

)2(.  
   
َالــشوك ِةَأْشَي نــِ فــْتَرَّثــ َأَلِوامــَ عَةَّدِ عــُدِجــَا نَنــَّنِإ ْ ِّانيَّ ِالدين ِ  ُةَيعــِبَ ط:اَهِســْأَى رَلــَ، عِةَزِّيــَمَتُ المِةَّيــِمْلِالعَ وِةَّيــِّ

، ِلَّوَ األِازَرِّ الطــَنِ مــٌةَّيــِمْلِ عٌةَيئــِ بَيِهــَ، فَانَكْوَ شــُةَرْجــَه :َوُهــَ وِّيِلْصــَ األِيــهِب َأِنِطْوَمــَ وِهِنــِطْوَي مِ فــِةَيئــِالب
َالشوكا َهَفَصَ وْدَقَو ْ ُّانيَّ  ُودُجـُ ووُلـْخَ يَ ال،ِانَمـْزَ األِيمِدَ قـْنِ مِينِّ والدِحَالَّ والصِلْضَ الفِلْهَأِ بٌةَمورْعَم اَهَّنَأِ بِ
َن صِا إَمَ، ك))3ٍنَمَ زِّلُي كِ فْمُهْنِ مٍمِالَع ََّ حيث نشَأ وتعلم - َاءَعْنَّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ- ِمـاءَلُالعِ بًةَرِاخـَ ز- َاكَذَآنـ – ْتَانـَك 
ِوا عَرْث َأَينِذَّ الِاءَبَدُاألَو ُهَتَافَقَثَ وُهَمْلْ

)4(.  
  

ً أيــض- ِةَّمــِهُ المِلِامــَوَ العَنِمــَو َالــشوك ٍدَّ محمــِ بــنِّلــيَ عِيــهِبَأِ بْتَلــَّثَمَي تِتــَّ الُةَنَسَ الحــُةَوْدُ القــ:- اْ ْ ِّنياَّ ِ ،
َالـشوكي ِ فـْتَرَّثـي َأِتـَّ ال،ِفاتِّ الـصِيلِمَ جْنِ مِهِ بُعَّتَمَتَ يَانَا كَمِل ْ ِاني االبـنَّ ْ ِّ  َودُمـْحَم ُبَ األَانَكـَ ف،ِهِتَأْشَنـَ وِ

ِ والـسرِةَيرِّالس  ،ِهِسْفـَ نِةَّاصـَخِ بًالِغَتْشُ مـ،ِاسَّ النـِنَ عـاًعـِمَجْنُ م،ِفُّلـَكَّ للتاًحـِارَ ط،ِيرِسَاليـِ باًعـِانَ قاًفـِّفَعَتُم ،ِةَيرَّ
 اًرِثْؤُ مـ،ِةَاعـَّى الطَلـَ عاًبـِاظُوُ م،ِهِينـِ دِورُمـى ُأَلـَ عاًظـِافُحُ م ...ِرْهَّ الـدِثِوادَحـَ وِنَمَّ الـزِبِوائَى نَلَ عاًرِابَص
ــُلفِل ــِ بِاءَرَق ــَا يَم ــَايَفِ كْنَ عــُلُضْف ــَغ، ِهِت ــُ مَرْي ــٍعِّنَصَت ــَالَي كِ ف ــَالَ وِهِم ــْلَي مِ ف ــَ و ...ِهِسَب  َ الِرْدَّ الــصَيمِلَ ســَانَك
 اًمـِائَ ق،ِهِلـْهلـى َأِ إاًنِسْحـُ م،َانَ كـْنَ مـاًنـِائَ كٍوءُسِ بـاًدَح َأُرُكْذَ يَالَ و،ٌدَسَ حَالَ وٌطَخَ سَالَ وٌدْقِ حَالَ وٌّلِ غِيهِرَتْعَي
ــِب ــْحُ ماًرِابَصــ ... ُهَونــُاجَتْحَا يَم ــَلَي عِرْجــَ يَانَا كــَمــِ لاًبِسَت ــِلَ كْمُهــَ لَذينَّ الــِاةَضُ القــِضْعــَ بْنِ مــِهْي ــُبْقَ مٌةَم  ٌةَول
  .))5ِنَمَّ الزِبِوائَنَ وِنَحِالم َنِ مُهُالَنَا يَ مِيعِمَي جِ فاًومُلْظَ مِهِنْوَ كَعَ م،ٌةَلْوَصَو

  

 َونُكـَ يْيَ كـُهَأَّيـَهَ، فِمْلـِ العِرْيـَغِ بِالَغِتْ االشـَنِ مـُهَعـَنَى مَّتـَ حِّرِ البـَةَايـَ غِهِنـْابِ باًّارَ بـُدِالـَ الوَكِلَ ذَناَ كَدَقَل
  .ِحَالْصِ واإلِيدِدْجَّي التِ فٌةَيِاقَ بٌ آثارْمُهَ لَينِذَّ الِارَبِ الكِاءَمَلُ العَنِم

                                 
ْالشوكاني )1(  ).2/776 (.َّالبدر الطالع :َّ
َكحالة) 2( َ  ).3/541. (ِّمعجم المؤلفين: َ
ْالشوكاني )3(   ).2/521 (.َّالبدر الطالع :َّ
ْالشوكانياإلمام : َّ الشرجي)4(  ).157(ص. ه وفكرهُ حياتَّ
ْالشوكاني )5(   ).2/523 (.َّالبدر الطالع :َّ
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َالشوك ُولُقَي ْ ُّانيَّ  ،ِمْلـِ العِبَلـَى طَلـَ عِةَانـَعِاإلَ و،ِةَقَفَّالـشَ وِّرِ البَنِ مٍّدَى حَلِ إَيِعَ مَغَلَ بْدَقَلَو: ِيهِب َأْنَ عِ
 ُهَأَافـَكَ و،اًرْيـَ خُ اهللاُاهَزَجـَ ف،ِبَلـَّ الطِرْيـَغِ بٌةَلْغُي شـِ لـْنُكـَ يْمَ لـُثْيـَحِ ب،اًيمـِظَ عاًغَلْبَ م،ِهْيَلِ إُاجَتْحا َأَمِ بِيامِالقَو
  .))1ىَنْسُالحِب

  

ً أيـــض- ِةَّمـــِهُالم ِلِامـــَوَ العَنِمـــَو ُاهتمـــام :- اْ َ ِ ، ُزُّيـــَمَّ والتُبـــوغُّ النُهْنـــِ مَرَهـــَا ظَّمـــَ لِهِ بـــِهِيوخُ شـــِارَبـــِك ْ
َالـشوك ُرُكْذَيَ،  فُهَ لِّاصَ الخِحْصُّ النُاءَدْسِٕاَ، وُهَ لْمُهُيعِجْشَتَو ْ ُّانيَّ ِّيِبـِرْغَ المِنَسَ الحـِهِخْيَشـ ْنَ عـِ

 َانَ كـُهَّنـ َأ)2(
ىَقَتْنُ المِحْرَى شَلِ إُهَدَشْر َأْنَ مِةَلْمُ جْنِ مَوُهَ و،ِهِبُتُكِ بِبَلَّى الطَلَ عُهُينِعُيَ و،اًدِائً زًاالَبْقِ إِهْيَلَ عُلِبْقُي

)3(.  
   
 ِهْيـَلَ عَةَاءَرِ القـُهَلَأَا سَمَ، وٍيرِثْأَ تَغَلْب َأُهُرِثْؤُيَ، وِلْيَ المَّلُ كِهْيَلِ إُيلِمَ يَانَك َّيِانَبَكْوَ الكُهَخْيَ شَّنِإَ فَكِلَذَكَو

ى َلـَ عُهُرِثْؤُيـَ و،ُهَبـُتُ كُهُ لـُلِذْبـَ يَانَكـَا؟ وَذَي كـِ فـأَُرْقـَت: ُولُقـَيَ وِيـهِدَتْبَيا َ مـاًثيـرَك َانَ كْلَ، بُّطَى قَبَأَ فٍابَتِي كِف
  .)4(ِهِسْفَن

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

                                 
َالشوكاني )1( ْ   ).2/524 (.َّالبدر الطالع :َّ
  ).37( ترجم له الباحث في متن الدراسة ص )2(
ْالشوكاني) 3(   ).1/232. (َّالبدر الطالع: َّ
ْالشوكاني) 4(  ).1/406. (َّالبدر الطالع: َّ
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ُطلبَالم َ   ُثِالَّالث ْ
  ُهُيذِالمَتَ وُهُوخُيُش

َالــشوك َذَمــْلَتَت ْ ُّانيَّ ِ كتابــهيِ فــِهِسْفــَنِ لَمَجْرَا تــَمَدْنــِ عْمُهَرَهْشــ َأَرَكــَ ذ،ِاءَمــَلُ العَنِ مــٍةَوعــُمْجَمى َلــَ عِ ِِ َ ِرْدَالبــ 
َُأولئك َزَرْب َأَّلَعَلَ و،))1ِعِالَّالط َالشوكي ِ فاًيرِثْأَ تْمُهَرَثْكَأَ و،ِاءَمَلُ العَِ ْ ِّانيَّ   :ٌةَثَالَ ثِ

  

ِ الناصِ بنِرِادَ القِدْبَ عِ بنَدَمْح َأُ بنِرِادَ القُدْبَ ع-1   .)2 ()ه1207 -1135(، ُّيِانَبَكْوَ الكِرَّ
َالشوك ُهْنَ عَذَخ َأْدَقَو ْ ُّانيَّ  ُهْنـِ مَعِمَسـَوها، ِوحُرُشـَ وِيثِدَ الحـِبُتـُ كِاتَّمي ُأِ فِهْيَلَ عأََرَقَ، وًةَيدِدَ عاًومُلُ عِ

ــَسُ المِيــثِادَحَ األَنِ مــاًيــرِثَك ِةَلَسْل
ــَو، )3( ــَلَ عأََرَق ــِي عِ فــِهْي ــَ بِحَالِطْ االصــِمْل  )4(ِّيِراقــِ العِنْيَّ الــزِةَومــُظْنَ مَضْع

  .)6(ِةَغُّ واللِولُصُاألَ وِهْقِ الفِبُتُ كْنِ ماًيرِكثَو ،)5(اَهِحْرَشَو
  

ِارَدْصــِي اإلِ فــِادَهــِتْ االجِطَمــَى نَلــَ عِةَيــِارَ الجِثِاحــَبَ المَنِا مــَيهــِي فِرْجــَا يَهــُيعِمَ جُاتَاءَرِ القــْتَانــَكَو 
                                 

ْالشوكاني) 1(   ).771-769. (َّالبدر الطالع: َّ
ْالشوكاني )2( َزبارة؛ )406- 1/399. (َّالبدر الطالع: َّ   .)52-2/44. (نيل الوطر: َ
ُ التسلسل هو)3( ُ َْ ًالحديث الذي يتتابع فيه رواة إسناده ويتواردون فيه واحدا بعد : من نعوت األسانيد، والحديث المسلسل هو: َّ

ٌّوقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم. واحد، على صفة أو حالة واحدة أو في . سمعت، أو حدثنا، أو أخبرنا: ِّ
َحال الرواية قوال قاله له شيخه، أو يفعل فعال فعل شيخه مثلهَّصفة الراوي، بأن يقول  ُ ً ً َّوقد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، . َ

 .الحديث علوم: َّابن الصالح. َّبعده من التدليس واالنقطاع، وهو يدل على مزيد الضبط من الرواة: وفائدته. وقد ينقطع
سنة . ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. علوم الحديث ث شرح اختصارالباعث الحثي: َّشاكر، أحمد محمد).  276-275(ص

  ).164-163(ص. ال يوجد: َّالنشر
، حافظ عصره، )ه806- 725(، ّ بن أبي بكر بن إبراهيم العراقيَّالرحمنحيم بن الحسين بن عبد َّين عبد الرّزين الدهو  )4(

َّ شرح مقدمة ابن الصالحَّالتقييد واإليضاحَّوشيخ الحافظ ابن حجر، من مؤلفاته  ّفي مصطلح الحديث، و  المغني عن حمل
 نظم فيها ألفية الحديث في األصول، ونكت منهاج البيضاوي وهو تخريج ألحاديث اإلحياء للغزالي، واألسفار في األسفار

َعلوم الحديث البن الصالح، وشرحها، و َ ََّّالذيل على ذيل العبرر ْمَباء الغْنِإ: ّ، أحمد بن عليحجرابن . َّ للذهبي، وغيرها
 .م1986- ه1406. ّالعلميةدار الكتب : بيروت. 2ط.  عبد المعين خانَّمحمد: تحقيق الدكتور. مج9.رْمُناء العْبَأِب
شذرات : ّ العكريَّمحمدحمد بن أ بن ّيعبد الح ابن العماد،).  178-4/171. (ُعِمَّ الالُءْوَّالض: َّ؛ السخاوي)5/170-176(
. دار ابن كثير: دمشق، بيروت. 1ط. عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرنؤوط: تحقيق. مج11.  في أخبار من ذهبّلذهبا

ِ؛ الزركلي)88-9/87 (. م1986- ه1406 ْ ِ   ).345- 3/344. (األعالم: ِّ
ُالتبصرة والتذكرة: َّ اسم الشرح)5( َُّْ َّْاعتنى به. ية نفسه الحافظ العراقيّ، وهو شرح مطبوع  يقع في ثالث مجلدات لناظم األلف :

فتح الباقي على  ه، ومعه1357 المغرب عام -َّمحمد بن الحسين العراقي الحسيني، وطبع في المطبعة الجديدة في فاس
ًِّّ، ثم قامت دار الكتب العلمية في بيروت بإعادة طباعته معتمدة على طبعة فاس كلي)925(ّ لزكريا األنصاري تَّألفية العراقي ا ّ

ّ للسخاوي تفتح المغيثَّوهناك شروح عديدة أللفية العراقي، منها . َّدون تغيير يذكر، إال إعادة تنضيد حروفه ، )ه902(َّ
 .، وغيرها)ه1031(ّ، وشرح المناوي ت)ه911(ُّوشرح السيوطي ت

ْالشوكاني) 6(  ).402- 1/401. (َّالبدر الطالع: َّ
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ٍةَلَّوَطُ مَلِائَسَ رِيرِرْحَى تَلِ إُثْحَ البَّرَجْناا َمَّبُرَ و،ُالَحِّ الرِهْيَلِ إُّدَشُا تَم ِادَيرِاإلَو
)1(.  

  

َالشوك َنْيَ عََألَي مِذَّل اُيدِحَ الوُمِالَ العَوُ هَّيِانَبَكْوَ الكَّلَعَلَو ْ ِّانيَّ  َالَى قـَّتَ، حِبَلَّي الطِ فُهَتَمْهَ نَعَبْشَأَ، وِ
ُعنه َْ :ْمَلـَ، وِهِومـُلُ عِوعُمـْجَي مِ فـِيهِاوَسُ يـٍدَحـ َأْنَ عـْذُ آخـْمَلـَ، وِهِتـَاالَمَي كِ فـُهَلـْثِي مِنـْيَ عَرَ تـْمَلـَ فِةَلْمُالجِبَو 
ٌيرِظَ نُهَ لِهِتَّدُ مِرِي آخِ فِةَّيِنَمَ اليِارَيِّ بالدْنُكَي

)2(.  
  

َغبَ رْنَ مِةَلْمُ جْنِ مَوُهَو َّالشوكاني َّ ِ ْ  ِهْيـَلَ عَضَرَعـَ، وِهِاتـَيَي حِ فـِيـهِ فَعَرَشَ، فـىَقـَتْنُمال ِابَتِ كِحْرَشِ بَّ
  .)3(ِراَصِتْى االخَلِ إُهَدَشْرَأَ، فًيالِوَ طُحْرَّ الشَانَكَ، وِهَِّول َأْنِ مَيسِارَرَك

  

ُّيِبــِرْغَ المٍدَّحمــُ مِ بــنِنْيَسُ الحــِ بــنَيلِماعْســِ إُ بــنُنَسَالحــ -2
ــ ،)4( َى مغــَلــِ إٌةَبْسِن  َدِلــُو  ،َاءَعْنَ صــِبِارَ

َالشوك ِهْيَلَى عَنْث، َأ)ه1140 (ِةَنَ سَدْعَب ْ ُّانيَّ  ُهَحـَدَتْا امَمـَ، كِرْصَ العـِيوخُ شـُخْيَ شـُهَّنـَأِ بُهَفَصـَوَ ف،ِمْلـِي العِ فِ

َالـشوك ِهْيـَلَ عأََرَقـَ، فْفِّلـَؤُ يْمَلـَ وِيسِرْدَّالتِ بَلَغَتْاش ْدَقَو، ِهِعُاضَوَتَ وِهِدْهُزِ باًيرِثَك ْ ُّانيَّ : اَهـْنِ م،ِبُتـُ الكَنِ مـاًيـرِثَ كِ

ُشافَالك ّ)5(،ُضْعَبَ، واًيرِسَ ياًتْوَ فَّ إالِهِرِى آخَلِ إِهِلَّو َأْنِ مِيهِاشَوَ حُضْعَبَ و ِظارْنَ األِيحِقْنَت)6(ِومُلـُي عِ ف 

                                 
َالشوكاني) 1( ْ   ).1/402 (.َّالبدر الطالع: َّ
  ).1/403 (.َّ السابقمصدرال )2(
ُ نفسهصدرالم )3( ُ.) 1/404.(  
ْالشوكاني) 4( َزبارة؛ )233- 1/231. (َّالبدر الطالع :َّ   ).320-1/319: (نيل الوطر :َ
َّالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل اسمه )5( َّ َّّمد ، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن مح

ّالزمخشري الخوارزمي،  ّ ّ، وهو كتاب مشهور، تميز بالعلوم اللسانية من لغة واعراب وبالغة، لكن مؤلفه قرر )ه538- 467(َّ ّ ٕ َّ ِّ ّ
ّوقد حذر علماء أهل السنة من تلك الغوائل التي حشاه بها، وكثر اهتمامهم . فيه عقيدة المعتزلة التي انتسب إليها، وتظاهر بها ّ

ّادت المصنفات عليه عن ثالثين، ما بين متعقب، ومحش، وملخص، ومخرج ألحاديثه، وأشهر تلك المصنفاتَّبكتابه، حتى ز ٍ ّ ٍّ ّ: 
ّاالنتصاف من الكشاف لناصر الدين أحمد بن المنير، المتوفى سنة ِّ َّشرف الدين الحسن بن محمد  ، وحاشية)ه683(ّ ِّ

ّالطيبي المتوفى سنة  الكاف الشاف في تحرير أحاديث ، وَّ الكشف عن قناع الريبفتح الغيب في، واسمها )ه743(ِّ
َّابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر). ه852(ّ للحافظ أحمد بن علي بن حجر، المتوفى سنة ّالكشاف ِّ . يانْعات اَألَّوفي. َ

َّحمن بن محمد َّ؛ ابن خلدون، عبد الر)5/168. (م1977-ه1397. دار صادر: بيروت.  َّإحسان عباس: تحقيق. مج8
ّعبد السالم الشدادي: تحقيق. مج5. ُةَمِّالمقد: ّالحضرمي اإلشبيلي َّ . بيت الفنون والعلوم واآلداب: َّالدار البيضاء. 1ط. َّ

ّ؛ وعنه القنوجي)2/366. (م2005 ْ َُأبجد العلوم: َِّ َ  ُكشف: ؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني)2/189. (ْ
؛ )1483- 2/1475. (ال يوجد: سنة النشر. ُّدار إحياء التراث العربي: بيروت.  مج2. ي الكتب والفنونِسام َأْنون عنُّالظ

ّ؛ الزمخشري، محمود بن عمر)1/974. (ةَّربيَجم المطبوعات العْعُم: َسركيس . 1ط. خليل مأمون شيحا: اعتنى به. افَّشَالك: َّ
  ).18- 7(ص) نيمقدمة المعت. (م2002- ه1423.دار المعرفة: بيروت

َّ، ألفه محمد بن إبراهيم بن علي الشهير بابن الوزير، المتوفى سنة تنقيح األنظار في علوم اآلثار اسمه )6( ّ َّ ، )ه840(ّ
ّوشرحه محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني المتوفى سنة    .توضيح األفكار شرح تنقيح األنظارّبكتاب سماه ) ه1182(َّ
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ٍمِلْسُ مـِيحِحَص ْنِ مٌةَعْطِ، وقِيثِدَالح
َ للنـوٍلمْسُ مـِحيحَ صـِحْرَشـ ْنِ مـًةَعـْطِ قِهْيـَلَ عَسَرَا دَمـَك .)1( ، )2(ِّيِوَّ

ِّيِرِذْنُ المِرَصَتْخُم، و))3َاودَي دِب َأِنَنُس َيعِمَوج
  .اَهَ ل)5(َالنْسَ رِنْب اِحْرَش َضْعْبَا، وَهْيَلَ ع)4(

                                 
َّْ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تّ ألفه أبو الحسين)1( ُ ، وقد انتقاه من ثالث مئة ألف حديث مسموعة، )ه261(ّ

ّومكث في تأليفه خمس عشرة سنة، وهو ثاني الصحيحين الذين هما أصح الكتب المصنفة، واتفقت األمة على تلقيهما بالقبول،  ّ َّ ّ ّ ْ َ َّ ْ
َّهبي، محمد بن أحمد بن عثمانَّالذ. ًحديثا) 3033: (ّوعدة أحاديثه دون المكرر َّعبد الرحمن : تحقيق. مج4. اظَّفُكرة الحْذَت: ّ

. علوم الحديث: َّ؛ ابن الصالح)2/589. (ال يوجد: َّسنة النشر. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 3ط. ّابن يحيى المعلمي
َّ؛ الكتاني، محمد بن جعفر)29، 18(ص َّب السنة المشرفةسالة المستطرفة لبيان مشهور كتِّالر: َّ َّمحمد : اعتنى بها. َّ

ّالمنتصر الكتاني   ).11(ص. م1993-ه1414. َّدار البشائر اإلسالمية: بيروت). 5(ط. َّ
ّ النووي الدمشقي الشافعي، ي بن حسن بن حسينِرُيحيى بن شرف بن مّمحيي الدين أبو زكريا  هو) 2( َّّ ِّ ، )ه676- 631(َّ

ّمحرر مذهب اإلمام الشافعي وض ِّابطه، ومهذبه ومرتبهِّ ، َّروضة الطالبين ولم يكمله، وَّالمجموع شرح المهذب: َّمن مؤلفاته. ِّ
، كالهما في األدب والرقائق، َّرياض الصالحين، وِّالتبيان في آداب حملة القرآنّ، كلها بالفقه، وَّمنهاج الطالبينو
َّالتقريب والتيسيرو َّ ّالسبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. كثير في مصطلح الحديث، وغيرها َّ َّالشافعيةطبقات . ُّ َّ 

َّعبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي: تحقيق. مج10. الكبرى . ال يوجد: سنة النشر. دار إحياء التراث العربي: القاهرة.  َّ
َّالشافعيةطبقات . ؛ ابن كثير، إسماعيل بن عمر)8/395-400( دار : بيروت. 1ط. بد الحفيظ منصورع: تحقيق. مج2. َّ

َّالشافعية طبقات :َّ؛ ابن قاضي شهبة، أحمد بن محمد بن عمر)827-2/824. (المدار اإلسالمي : اعتنى به الدكتور. مج4. َّ
  ).200-2/194. (م1978. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند. 1ط. الحافظ عبد العليم خان

َّألشعث بن إسحاق األزدي السجستاني الشهير بأبي داود، ِّ مؤلفه سليمان بن ا)3( ُّ ِ َ ْ ِ ِّ ِّ؛ وكتابه من مظان الحديث )ه202-275(ّ
ّالحسن، وهو يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، ويخرج الضعيف إذا لم يجد غيره؛ ألنه أقوى عنده من رأي الرجال، وما  َّ َّّ ّ

. هذا هو شرطه في كتابه. ّهو صالح، وبعض األحاديث أصح من بعضّكان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيء ف
ِّحديثا في المطبوع، انتخبها مؤلفه من خمس مئة ألف حديث) 5274(وعدة أحاديثه  ، 36(ص. علوم الحديث: َّابن الصالح. ً

َّطبقات الشافعية: ُّالسبكي). 12(ص. سالة المستطرفةِّالر: َّ؛ الكتاني)37 . نونُّكشف الظ: ليفةحاجي خ). 2/295. (َّ
)2/1004-1006 .(  
ّزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، : ّ المنذري هو)4( ِّ ّ، حافظ محدث مؤرخ، له كتاب)ه656- 581(ُّ ّ :
َّالترغيب والترهيب َّو ،َّالتكملة لوفيات النقلة َّ َّوكتابه المشار إليه اسمه . ، وغيرهمامختصر سنن أبي داودهو مطبوع ، و

َّبتحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، سنة  َّ ََّّ معالم َّه، بثماني مجلدات، ومعه 1369ُّ
ّالسنن للخطابي َّ ُّه388( ت(و ،تهذيب سنن أبي داودالبن القيم ت ّ)ّوزعم حاجي خليفة أن اسم الكتاب ). ه751المجتبى ،
ُّوأن السيوطي ّوالذي يظهر أن . ّتاريخ األدب العربي، وتبعه على ذلك بروكلمان في ُّزهر الربى على المجتبىّ ألف عليه ّ
َّ، كما إن المنذري لم يذكر ذلك االسم من قريب أو َّسنن النسائيُّ ألفه السيوطي على ُّزهر الربى على المجتبىّهذا وهم، فإن 

ّع أن تهذيبه للسنن مبني على كتاب المنذري ذاكّبعيد، ولم يشر إليه ابن القيم، م ّ ؛ )2/1004. (نونُّكشف الظ: حاجي خليفة. َّ
دار : بيروت. 1ط. مج2.  دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة:َّيوسف، محمد خير رمضان، وآخرون

ِ؛ الزركلي)1/303. (م1995-ه1416. ابن حزم ْ ِ  نقله إلى .مج6. تاريخ األدب العربي: لمان، كارل؛ بروك)4/30. (األعالم: ِّ
َّ؛ الصباغ، محمد لطفي عبد )2/188(. ال يوجد: شرَّنالسنة . دار المعارف: القاهرة. 4ط. ارَّجَّالدكتور عبد الحليم الن: العربية َّ
َّمجلة البحوث اإلسالمية .ود حياته وسننهأبو دا: اللطيف َّالمملكة العربية السعودية. َّ من رجب إلى رمضان، . ّ العدد األول.َّّ
  ).333(ص). 453(عدد صفحات المجلة. ه1395

ّ مؤلفه هو أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن رسالن الرملي الشافعي، )5( ّ َّّ َّ =  بالهمزة، ) أرسالن(، وورد )ه773-844(ّ
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ًيض َأ- ِهْيَلَ عَسَرَدَو ِامَرَ المـِوغُلـُ بَحْرَشـ َامَمـَّ التَرْدَالب، و)1(ِّيِابَّطَلخِ لِنَنُّ السِمِالَعَم َضْعَ ب- اْ
)2( ،

  .)ه1208 (َةَنَ سَيِّفُوُت. ِبُتُ الكَنِا مَهَرْيَغَو
  

َ الحرُّيِلِابَ القٍَّهرَطُ مِ بنَدَمْح َأِ بنِدَّمَحُ مُ بنُدَمْحَأ -3   .)3()ه1227-1158(، ُّيِازَ
َالشوك ُهَفَصَو ْ ُّانيَّ  َجَّرَخـَتَ، وِهِ بـَعَفَتْانَ فـ،اًامـَ عَرَشَ عـَةَثـَالَ ثُهَمـَزَ الْدَقـَ، وٍعِافَدُ مَالِ بِهْقِ الفِوخُيُ شِخْيَشِ بِ

ُقراءتــــه ْتَانــــَكَو ،ِهْيــــَلَع ُ َ َ ــــَ، وٍيــــقِقْحَتَ وٍيــــرِرْقَتَ وٍيــــرِرْحَتَ و،ٍانَقــــْتِٕاَ وٍثْحــــَ بَةَاءَرِقــــ ِهْقــــِالفِ بِهْيــــَلَ عِ  ُهَ لــــْرُكْذَ يــــْمَل
   .)4(ٍاتَفَّلُؤُم

                                                                                                
 في الفقه، تصحيح الحاوي، وأبي داودشرح سنن  ولم يكمله، وشرح البخاري: َّواألكثر على حذفها، له مؤلفات منها= 
َّطبقات الشافعيةو َّفي التراجم، و َّإعراب األلفيةْ؛ الشوكاني)288-1/282. (معَّء الالْوَّالض: َّالسخاوي. َّ في النحو، وغيرها َّ :

ِ؛ الزركلي)81-1/79. (َّالبدر الطالع ْ ِ   ).1/117. (األعالم: ِّ
 في كتوراةُّ منه في رسالته لنيل درجة الداًي جزءّزَق الباحث أحمد بن عبد القادر عَّقد حقوشرحه على سنن أبي داود مخطوط، و

 كتور محمود أحمد ميرة،ُّم، بإشراف الد1998- ه1418ياض، سنة ِّ بن سعود في الرَّمحمدة وعلومها من جامعة اإلمام َّنُّالس
َّمن أول أبواب تفريع استفتاح الص وقد أشار . ّ إذا كن مع الرجالّساء رؤوسهنّى آخر باب رفع الن إل،الةَّالة من كتاب الصّ

ّ إلى أن سراج الدتاريخ األدب العربيبروكلمان في  ّين عمر بن رسالن البلقيني المصري الشافعي، ّ  وهو - ) ه805- 724(َ
 َّمحمدو، لتراث العربيتاريخ ا له شرح مخطوط على سنن أبي داود، وتبعه على ذلك فؤاد سزكين في - األعالمأحد األئمة 

اريخ والتراجم، فلم أجد َّعت ترجمة اإلمام البلقيني في كثير من كتب التَّوقد تتب. أبو داود حياته وسننهّلطفي الصباغ في كتابه 
سالن ى إلى نسبة تلك المخطوطة إلى ابن رَّا أدَّ مم،ّرح له، فلعل منشأ الغلط هو التشابه بين االسمينَّ عزى ذلك الشاًأحد

َّ، ويتأيد هذا االحتمال بكون سنن أبي داود من أشهر مصنفات الحديث بعد الصّمليَّ من ابن رسالن الرً بدالّالبلقيني ّ حيحين، ّ
ً بل عده بعضهم مجدد،ّ فإنه من مشاهير العلماء؛ّوكذلك البلقيني  ، للقرن الثامن، فيبعد أن يكون له شرح على سنن أبي داوداّ

  . وهُه ومترجمُذتوال يذكر ذلك تالم
كتور محمود ّنقله إلى العربية الد. مج2. تاريخ التراث العربي: َسزكين، فؤاد).  3/187. (تاريخ األدب العربي: بروكلمان

. ةّة البحوث اإلسالميَّمجل؛ )1/293. (م1991-ه1411.  بن سعودَّمحمدجامعة اإلمام : ياضِّالر.  فهمي حجازي
َّالشافعيةقات طب:  ابن قاضي شهبة. )1/333(  . )109- 5/107(. إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر).  4/42-52. (َّ

. د :تحقيق .جم13. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ين أبو المحاسن يوسف األتابكيّابن تغري بردي، جمال الد
؛ )287-8/285. (م2005- 1984راحل من عام طبع على م. ة للكتابَّالهيئة المصرية العام: القاهرة.   أمينَّمحمد َّمحمد

. نونُّ كشف الظ: حاجي خليفة. )81-9/80 (.ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)90-6/85. (الضوء الالمع: َّالسخاوي
ْالشوكاني؛ )2/1004-1006( ِالزركلي؛ )1/792. (َّهدية العارفين: ؛ البغدادي)547- 2/545. (َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ . األعالم: ِّ
َكحالة؛ )5/46( َ   ).2/558. (ِّمعجم المؤلفين: َ
ّهو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، ) 1( ُ ََّ َ َّ ّ، اإلمام الحافظ الفقيه اللغوي، له)ه388- 319(َ شرح : ُّ

أعالم لمسمى ، وشرح صحيح البخاري اغريب الحديث، وإصالح غلط المحدثين، وُّمعالم السننسنن أبي داود المسمى 
ِّابن خلكان).  28-23. (بالءُّسير أعالم الن: َّالذهبي. ُّالسنن   ). 216- 2/214. (ات األعيانَّوفي: َ

ّمحمد بن سعيد الالعي المغربي ُحسين بنفه ِّ مؤل)2( ِّ ْ َ َّ  ).27(سبقت ترجمتة ص. )ه1119- 1048(، َّ
ْالشوكاني) 3( َزبارة؛ )127- 1/125. (َّالبدر الطالع: َّ   ).1/197. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 4(   ).1/126. (َّالبدر الطالع: َّ
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َم غَ جْمُهَ فَونُرَ اآلخُهُوخُيُا شَّمأََو ِاةَفَ الوِةَنَى سَلَ عَينِبَّتَرُ م،ْمُهَزَرْب َأْمُهْنِ مُرُكْذَأ، ٌيرِفٌّ
)1(:  

َ الحدٍرِامُ عُ بنُدَمْح َأ-4 ُّائيَ   .)2()ه1127-1197(، ِ
  .)3()ه1206-1120(، ِمِاسَ القِ بنِنَسَ الحِ بنَدَمْح َأِ بنِنَسَ الحُ بنُيلِاعَمْسِ إ-5
  .)4()ه1206-1137(، ُعَوْكَ األٍنَسَ حُ بنِنَمْحَّ الرُدْبَ ع-6
  .)5()ه1207-1143(، ٍرِامَ عِ بنَدَمْح َأِ بنَيمِاهَرْبِ إِ بنِّيِلَ عِ بنَيمِاهَرْبِ إُ بنُّيِلَ ع-7
  .)6()ه1209-1162(، ُّيِنَالَوَى الخَيْحَ يُ بنُمِاسَ الق-8
  .)7()ه1211-1121(، ُّيِانَدَ المٍمِاسَ قُ بنِنَمْحَّ الرُدْبَ ع-9

َالشوك ِ اهللاِدْبَ عِ بنِدَّمَحُ مُ بنُّيِلَ عُهُدِالَ و-10 ْ ُّانيَّ   .)8()ه1130-1211 (،ِ
  .)9()ه1213-1140(، ُّيِفَنَ الحُّيِيدِبَّ الزُّيِاجَجْزِ المِينِّالد ِءَالَ عِ بنِدَّمَحُ مُ بنُفُوسُ ي-11
َ النهٍنَسَ حِ بنَيلِاعَمْسِ إُ بنِ اهللاُدْبَ ع-12   .)10()ه1228-1150(، ُّيِمَّ
  .)11()ه1236-1164(، ُّيِانَعْنَّ الصُبَهْرَي عِادَ هُ بنُّيِلَ ع-13
  .)12()ه1238-1164(، ُّيِنِارَ القٍنْيَسُ حُي بنِادَ ه-14
  .)13()ه1247-1160(، ُّيِوثُ الحٍدَّمَحُ مُى بنَيْحَ ي-15
َالــشوك ِدَى يــَلــَ عَذَمــْلَتَ تْدَقــَو ْ ِّانيَّ  ،َونُســِّرَدُ المُاءَمــَلُ العِهْيــَدَى يَلــَ عَجَّرَخــَتَ و،ِيــذِمَالَّ التَنِ مــُيــرِفَ الغُّمَ الجــِ

                                 
ْالشوكاني )1( ْالعمري؛ )771-2/769. (َّالبدر الطالع: َّ ْالشوكاني اإلمام: ، حسين بن عبد اهللاَ : بيروت  . 1ط. عصره رائد َّ

ْالشوكانياإلمام : َّالشرجي؛ )40(ص. م1990-ه1411. دار الفكر المعاصر ْالشوكاني ؛)172-171(ص. ره حياته وفكَّ َّ :
 .)42-41(ص. قِّمة المحقِّمقد. ّ على حديث الوليّقطر الولي

ْالشوكاني) 2(   ).1/93. (َّالبدر الطالع: َّ
ْالشوكاني) 3( َزبارة؛ )178- 1/177. (َّالبدر الطالع: َّ   ).267-1/266. (الوطر نيل: َ
ْالشوكاني) 4( َزبارة؛ )1/373. (َّالبدر الطالع: َّ   ).2/26. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 5( َزبارة؛ )1/456. (َّالبدر الطالع: َّ   ؛  )110- 2/106. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 6( َزبارة؛ )608- 2/607. (َّالبدر الطالع: َّ   ).185-2/184. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 7( َزبارة؛ )1/375. (َّالبدر الطالع: َّ   ).2/35 (.نيل الوطر: َ
ْالشو) 8( َزبارة؛ )524- 2/518. (َّالبدر الطالع: كانيَّ   ).160-2/159. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 9( َزبارة؛ )2/909. (َّالبدر الطالع: َّ  ).426- 2/425. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 10( َزبارة؛ )420- 1/419. (َّالبدر الطالع: َّ   ). 2/69. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 11( َزبارة؛ )2/539. (َّالبدر الطالع: َّ   ).165- 2/164. (نيل الوطر :َ
ْالشوكاني) 12( َزبارة؛ )2/873. (َّالبدر الطالع: َّ   ).374- 2/373. (نيل الوطر: َ
ْالشوكاني) 13( َزبارة؛ )901- 2/897. (َّالبدر الطالع: َّ   ).2/404. (نيل الوطر: َ
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ـــِّلَؤُالمَو ـــِّقَحُ المَونُف ـــَ، وَونُق ـــُاةَضُالق ـــرِثَكَ وْلَ، بـــَونُهِابَّ الن ـــَ لَارَ صـــْنَّمـــِ مٌي ـــٌنْأَ شـــْمُه ـــسِ ف ـــُالحَ وِةَياسِّي ال  .ِمْك
ََِأكتفيَ، و)1(ٌرُثُك َونُرِاشَبُالم ُهُتَذِمَالَتَو  اًيـسِرْدَ تِةَفِرْعَ المِمَالَي عِ فٌرْوَ دْمُهَ لَانَ كْنَّمِ م،َيذِمَالَت ِةَرَشَ عِرْكِذِ بْ
  .ْمُهْنِ مٍدِاحَ وِّلُكِ لٍةَرَصَتْخُ مٍةَمَجْرَ تَعَ م،ِاةَفَ الوِةَنَى سَلَ عَينِبَّتَرُ، ماًيفِلْأَتَو

  

  .)2()ه1222-1174(، ُّيِدَمَّ الضِ اهللاِدْبَ عُ بنُدَمْح َأ-1
ـــِ إ-2 ، ِمِاســـَ القِ آلْنِ مـــِّيِدْهـــَ المِ بـــنَفُوســـُ يِ بـــنِنَسَ الحـــِ بـــنِنْيَسُ الحـــِ بـــنَيمِاهَرْبـــِ إُ بـــنُيلِاعَمْس

َالــــشوك َمَزَ، ال)ه1165-1237( ْ َّانيَّ ــــِ زِ ــــَ عًةَادَي ــــَبْرى َأَل ــــَ، وًةَنَ ســــَينِع ــــَلَ عأََرَق  ِوعُرُالفــــَ وِولُصــــُي األِ فــــِهْي
َالشوكى َنْثَأَ، وِيثِدَالحَو ْ ُّانيَّ   .)3(ِهِقُلُ خِنْسُحَ وِهِرْبَصَ وِهِالَمِتْي احِ فِهْيَلَ عِ

ــــْح َأ-3 ــــنُدَم ــــوِنْيَسُ الحــــُ ب ــــصُانَّزَ ال ــــَ عَعِمَ، ســــ)ه1238-1186(، ُّيِانَعْنَّ ال ــــشوكى َل َال ْ ِّانيَّ ــــِ  يِ ف
ِنْيَيحِحَّالـــصو ،ـــسنن ِال َ ُّـــَ، و ـــرِثَي كِف ـــَفَّلَؤُ مْنِ مـــٍي ـــَ، وِهِات ـــَلَ عأََرَق ـــِهْي ـــِرْيَغَ، وِيهِاشـــَوَحَ وِافَّشَالكـــي ِ ف ا، َه
  .)4(ِرْصَ العِاءَمَلُ عِادَرْف َأْنِ مُهَّنَأِ بُهَفَصَوَو

ُحافَ جَدَمْح َأُن بِ اهللاُفْطُ ل-4   .)5()ه1189-1243(، َّ
َالـــشوك ٍّيِلـــَ عِ بـــنِدَّمـــَحُ مُ بـــنُّيِلـــَعي ِاضـــَالق ُرَغْصـــَاأل ُهُدَلـــَ و-5 ْ ُّانيَّ  َعِمَ، ســـ)ه1217-1250(، ِ

ي ِافَّ الـشُلْوَالقـ: اَهـْنِ مٌاتَفـَّلَؤُ مُهَلـَ، وِيرِدَ القـِحْتَفـ، وِارَّرَ الجـِلْيَّالـس، وِارَطـْوَ األِلْيـَني ِ فـِهِدِالَى وَلَع
اًيبِرْقَ تِنْيَرْهَشِ بِهِدِالَ وِاةَفَ وَلْبَ قَيِّفُوُ تْدَقَ، وِيدِفَتْسُ المِادَشْرِٕاَ وِدِّلَقُ المِحْصُي نِ فُيدِدَّالس

)6(.  
َحمــــد بــــن عُم -6 ُ ُ َي بــــن حــــسِلــــَّ ُ ِ َين العمرِّ ْ ِ ُّانــــي، ٍ ِّالــــشوكانيى َلــــَ عَعِمَ، ســــ)1194-1264(ِ ِ ْ  َبِالــــَ غَّ

                                 
وتالميذ اإلمام : ، ثم قالاً منهم أحد عشر تلميذّ على حديث الوليّقطر الوليق كتاب ِّكتور إبراهيم هالل محقُّذكر الد) 1(

ْالشوكاني  ، وهؤالء همالمذة الكرامَّ والتاألعالم بالمشايخ عالماإلْحصوا، وقد جمع أساتذته وتالميذه في كتابه ُ أكثر من أن يَّ
ْالشوكاني. !ا غير المباشرين فما أكثرهمَّتالميذه المباشرون، أم - 42(ص ).مقدمة المحقق (ّث الولي على حديّقطر الولي: َّ

ْاإلمام الشوكاني في كتابه ّكتور الغماريُّوذكر الد). 45  َّالشرجيالدكتور ، بينما بلغوا عند اً منهم ثالثة وثالثين تلميذاًرّ مفسَّ
ْالشوكانيعن حياة  كتابه في ْالشوكانياإلمام : الغماري. اً اثنين وتسعين تلميذَّ اإلمام : َّلشرجيا؛ )81-74(ص. اً مفسرَّ

ْالشوكاني   ).265-238(ص.  حياته وفكرهَّ
  ).28( صله ترجمة) 2(
ْالشوكاني) 3( َزبارة؛ )171- 1/170. (َّالبدر الطالع: َّ ْالشوكانياإلمام : َّالشرجي؛ )254-1/253. (نيل الوطر: َ  حياته َّ

  ).242(ص . وفكره
ْالشوكاني) 4( َزبارة؛ )1/83. (َّالبدر الطالع: َّ   ).1/99. ( الوطرنيل :َ
  .)29( ص له ترجمة)5(
َزبارة) 6( ِالزركلي؛ )2/1071. (حلية البشر: ؛ البيطار)1/775( .َّهدية العارفين: البغدادي؛ )163- 2/162. (نيل الوطر: َ ْ ِ ِّ :

َكحالة؛ )5/17. (األعالم َ   ).2/519. (ِّالمؤلفين معجم: َ
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َمهُاأل  ُّيِوَ قـُهَّنـَأِبَ، وِيلِلَّالـدِ بُلَمـْعَ يْنَ مـِادَدِ عـْنِ مـُهَّنـَأِ بُهَفَصـَوَ، وِهِاتَفَّنَصُ مـَرَثـْكَأَ، وِيثِدَي الحـِ فِّتِّ السِاتَّ
  .)1(ِرْصَع الَكِلَي ذِ فِهِيرِظَ نُودُجُ وُّلِيقَ، وِرَظَّ النُبِاقَ، ثِاكَرْدِ اإلُدِّيَ، جِمْهَ الفُيعِرَ، سِنْهِّالذ

  

ــْحَ ي-7 ِهــرَطُ المُى بــنَي ــْحَ يِ بــنَيلِاعَمْســِ إِ بــنَّ ، )ه1268-1190(، ِمِاســَالق ِ بــنِنْيَسُ الحــِى بــنَي
َالشوك ِنَ عَذَخَأ ْ ِّانيَّ  ُاءَطـَالع: ِهِاتَفَّلَؤُ مْنِم. ِهِاتَفَّنَصُ مِرِائَسَ، وِولُصُاألَ، وِهْقِالفَ، وِيرِسْفَّالتَ، وِيثِدَي الحِ فِ
 ُرَبــْنَالع، وِامَرَ الحــِتْيــَى البَلــِ إِةَلــْحِّي الرِ فــِامَرَ المــُةَغــْلُب، وِّيِائَسَّ النــِنَنُ ســُحْرَشــ، وِيخِارَّي التــِ فــُنَنِالمــَو
ِّيِدْهَ المِامَمِ اإلِةَيرِي سِ فُّيِدْنِاله

)2(.  
  

ـــنُنَسَحـــي ِاضـــَالق -8 ـــْح َأُ ب ـــنَدَم ـــَفُوســـُ يِ ب َ الرب ـــصُّيِاعِّ ـــَ عأََرَ قـــ،)1276-1200(، ُّيِناَعْنَّ ال ى َل
َالـشوك ْ ِّانيَّ  ُهَّنــَأِ بُهَفَصـَوَ، وِهِاتـَفَّلَؤُ مِضْعـَبَ، وِنَنُّالــسَ، وِنْيَيحِحَّالـصَ، وِيرِسْفـَّالتَ، وِانَيـَالبَي وِانَعــَ المِمْلـِي عِ فـِ

ا َنـــِّيِبَ نِةَّنُ ســـِامَكـــْح َأىَلـــَ عُلِمَتْشُ المـــِارَّفـــَغ الُحْتَفـــ: ِهِاتـــَفَّلَؤُ مْنِ مـــ،َاءَعْنَي صـــِ فـــِمْلـــِ العِةَلـــَمَ حِنِاســـَحَ مْنِمـــ
ِارَتْخُالم

ىَقَتْنُالم و،ِارَطْوَ األِلْيَني ِا فَى مَلَ عًةَادَيِ زَدِائَوَ فِيهِ فَعَمَ ج، 
)3(.  

  

َالــشوك ٍّيِلــَ عِ بــنِدَّمــَحُ مُ بــنُدَمــْحي َأِاضــَالق ُرَبــْكَاأل ُهُدَلــَو -9 ْ ُّانيَّ ى َلــَ عأََرَ، قــ)ه1229-1281(، ِ
: ِهِاتـَفَّلَؤُ مْنِمـ. ِهِدِالـَ وِبُتـُكِ بٌةَّامـَ تٌةَايـَنِ عُهَ لـْتَانـَكَ، وِهِتـَاءَرِ قَسِالَجـَ مَرَضَحـَ، وِاتَرَصَتـْخُ المَضْعـَ بِهِدِالَو
الريبُفْشَك َ       .))4ِةَّيِبَهَّ الذِوطُمُّالس ُابَتِكَ، وِةَيبِ الغْنَ عِرْجَّي الزِ فِةِّ

-1200(، ُّيِارَمَّ الـذُّيِنَجَّالش َدَمْح َأِ بنِّيِلَ عُبن ِنَسَ الحُ بنُدَّمُحُم ُخِّرَؤُ المُيبِدَي األِاضَالق -10
َالــشوكى َلــَ عَعِمَ، ســ)ه1286 ْ ِّانيَّ ِالجــامع الــي ِ فــِ ِ ا، َمــِهِرْيَغَو، ِارَّرَ الجــِلْيَّالــس، و)5(ِّيِارَخــُلبل ِيحِحَّصَ

  ))6ِارَصْمَاألَ وِيمِالَقَ األِاءَمَلُ عِنَمَد زِّيَي جِ فُارَصْقِّالت: ِهِاتَفَّلَؤُ مْنِ م.ًةَّعام ًةَازَجِ إُهَازَجأََو
                                 

ْالشوكاني) 1(  .)2/763. (َّالبدر الطالع: َّ
َزبارة؛ )902-2/901. (َّالبدر الطالع: ْوكانيَّالش) 2( ؛ )2/535( .َّهدية العارفين: البغدادي؛ )414-2/411. (نيل الوطر: َ

ِالزركلي ْ ِ َكحالة؛ )8/172. (األعالم: ِّ َ  ).4/117. (ِّمعجم المؤلفين: َ
ْالشوكاني) 3( َزبارة؛ )231-1/230. (َّالبدر الطالع: َّ ِلزركليا؛ )319-1/318. (نيل الوطر: َ ْ ِ َكحالة؛ )2/183. (األعالم: ِّ َ َ :

  .)1/538. (ِّمعجم المؤلفين
َزبارة) 4( ِالزركلي؛ )223- 1/215. (نيل الوطر: َ ْ ِ   .)247-1/246. (األعالم: ِّ
ُّمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي موالهم أبو عبد اهللا البخاري، :  هو)5( ْ ُ َِ ْ مام اإل). ه256- 194(َّ

َّالمشهور، أمير المؤمنين في الحديث، كان رأسا في الذكاء والحفظ والعلم والورع والعبادة، من مؤلفاته َّ ً :َّالجامع الصحيح ،
تذكرة : َّالذهبي. ، وغيرهاُّالضعفاء، واألدب المفرد، وخلق أفعال العباد، والقراءة خلف اإلمام، وجزء َّالتاريخ الكبيرو

. 1ط. إبراهيم الزيبق وعادل مرشد: تحقيق. مج4. َّالتهذيبتهذيب : ّابن حجر، أحمد بن علي). 557-2/555(. الحفاظ
ّمؤسسة الرسالة: بيروت ِ؛ الزركلي)511- 3/508. (م1995-ه1416. َّ ْ ِ  ).     6/34. (األعالم: ِّ

َزبارة) 6( ِالزركلي؛ )259- 2/257. (الوطر نيل: َ ْ ِ َكحا؛ )6/93. (األعالم: ِّ   ).3/225. (ِّالمؤلفين معجم: َلةَ
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ُطلبَالم َ   ُعِابَّالر ْ
  ُهُتَيدِقَعَ وُّيِهْقِ الفُهُبَهْذَم

  

ــَتْخَ يَال ــْ اثُفِل َالــشوك َّني َأِ فــِانَن ْ َّانيَّ ــَ عَسَرَدَ و،ٍةَّيــِدْيَ زٍةَّيــِمْلِ عٍةَيئــِي بِ فــَأَشَ نــِ ا َهِوخُيُ شــْنِ مــٍيــرِثَى كَل
  .َكِلَ ذُانَيَ بَقَبَ سْدَقَ، وِهُبُتُ كِةَاسَرِي دِ فَجَّرَدَتَ وِّيِدْيَّ الزِبَهْذَي المِ فَهَّقَفَتَا، وَهِائَمَلُعَو

  

َالـــشوك ُرِبــَتْعَ يْنَ مـــَنيِخِّرَؤُالمــَ وِابَّتـــُي الكِ فــَدِجـــُ وِةَيئــِالبَ وِةَاســـَرِّالدَ وِةَأْشَّ النــَكْلـــِ تِبَبَسِبــَو ْ َّنياَّ ًّشـــيعي ِ ِ  اِ
ِّوهــذه النــسبة غيــر دقيقــة، تبطلهــا األدلــة والــشواهد، وكــالم الــشوكاني . )2(َكِلــَى ذَلــِ إُهُبِسْنــَيَ و،)1(اًّيِدْيــَز َ َِ ِ َّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َّ َُّ َ َ َ َ َُ َُ َُ ُ ْ ُْ َ ُ َ َ ْ ِّ ِ

                                 
 صل بواصـل بـن عطـاءَّ، اتـ)ه122-80 (ّ بن الحـسين بـن علـيّيعة، وتنتسب إلى زيد بن عليِّإحدى فرق الشهي  :ةَّيديَّالز )1(

يف، َّ الـسة بشكل كبير بأصول المعتزلـة، وكـان يـرىَّيديَّر الزُّ تأثّهذا ما يفسر، و وتتلمذ عليه، المعتزلةِ رأس)ه131-80(ّالغزال 
ال : ا سـألوه مـاذا يقـول فـي أبـي بكـر وعمـر؟ قـالَّهـم لمـَّ أنَّيعة، إالِّخرج على خالفة هشام بن عبد الملك األموي بتشجيع من الشف

ومذهبه في الـشيخين . وا رافضة، وبقي في شرذمة قليلة فقتلُّمُ فس؟رفضتموني: َّْ فتخلوا عنه، ورفضوه، فقال،اً خيرَّأقول فيهما إال
ٕة تمامــا؛ فهــو وان كــانَّنُّيوافــق أهــل الــسال  ًّهما، إال أنــه كــان يقــدم عليــُّال يــسبو ى عنهمــاَّيترضــ ً ِّ ، ويــرى  والفــضل عليهمــا باإلمامــةاَّ
، مـع مؤاخذتـه لـه علـى ، وكـذلك الحـال بالنـسبة لخالفـة عثمـانة خالفتيهما من بـاب جـواز خالفـة المفـضول بوجـود الفاضـلَّصح

جعـة، وال بعقيـدة َّ وهو لم يقل بعـصمة األئمـة، وال بالرهما،ِ وفاطمة وأوالدّ عنده محصورة في عليكبرى ال واإلمامة.بعض األمور
ــْافــضة االث الغائــب كمــا هــو معــروف فــي عقيــدة الرّالبــداء علــى اهللا، وال بالمهــدي ه وافــق المعتزلــة فــي كثيــر مــن َّ، لكنــريةْشَ عــْيَن

َّ أن فـرق مقـاالت اإلسـالمييناألشـعري فـي اإلمام أبو الحسن ونقل . ين المنزلتينَّأن مرتكب الكبيرة في منزلة ب: منها وأصولهم
ّ، وأنهـم مجمعـون علـى الخـروج علـى األئمـة الظلمـة، ة مجمعة على تخليد مرتكب الكبيرة في النار كشأن المعتزلة والخوارجَّيديَّالز

َّالة خلف الفاجر أو الفاسق، وأن جمهورهم يرى أن اوال يرون الص َّإليمان هو مجرد المعرفة واإلقرار واجتناب ما جاء فيه وعيـد، ّ
ّ وهــم معطلــة فــي الــصفات، فيعطلــون صــفات اهللا الذاتيــة والفعليــة .ًوجعلــوا مواقعــة مــا جــاء فيــه وعيــد كفــرا ّ  بــدعوى – كالمعتزلــة –ّ

َّ وهذه مخالفات عقدية واضحة لما عليه أهل السنة والجماعة، تظهر .التنزيه والتوحيد َّمدى تأثر الزيدية بعقيدة المعتزلةُّ َّ ّ.  
َّالزيديــة افترقــت وقــد   وأشــهر ة، وغيرهــا،َّة، والهادويــَّ والنعيميــة،َّبتريــالة، وَّليمانيُّسالــة، وَّيعقوبيــالة، وَّجاروديــال : فــرق كثيــرة منهــاإلــىَّ

َّو كثير إال أنها يجمعهـا الـرٕوان اختلفت فيما بينها في قليل أ – عدى الهادوية - ة، وهذه الفرقَّفرقهم الجارودي علـم ُوبـذلك ي. فضّ
َّالزيديــة  فرقــة َّ إن:َّأن مقولــة  مجانبــة للــصواب، وفيهــا كثيــر مــن التــساهل؛ لمــا ًالاّهــي أقــرب فــرق الــشيعة إلــى الــسنة وأكثرهــا اعتــدَّ

ّن علـي ومـشت عليـه الهادويـة ّ إن ما كان عليه زيد بـ: كثيرة، واختيار الباحث أن يقالاًسبق على وجه االختصار من كونهم فرق
ْللشوكاني هو أمن الزيدية المعاصرة  َّماعة من باقي فرق الزيدية الشيعية الغاليةّنة والجُّقرب إلى أهل السَّ َِّّ َّ.  

ّألشــعري، أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيلا ِّمحمــد محيــي الــدين عبــد : تحقيــق. مــج2. ينِّين واخــتالف المــصلِّمقــاالت اإلســالمي :ّ َّ
فــرق معاصــرة تنتــسب  :ّ؛ عــواجي، غالــب بــن علــي)150-1/136. (م1990-ه1411. ّالمكتبــة العــصرية:   بيــروت.الحميــد

ــــى اإلســــالم ــــان موقــــف اإلســــالم منهــــاإل َّالمكتبــــة العــــصرية الذهبيــــة: َّجــــدة، الريــــاض. 4ط. مــــج3. وبي   .م2001-ه1422. ََّّ
)1/334-343.(  

 

ِّكما فعل المؤرخ ) 2( َّ الشوكاني َّ، والعجيب أنه وصف)ه1418- 1327( رَّمحمود محمد شاك واألديبَ ًِهب محييَّبَأنه َّ ْ ُ  عقيدة اَّ
َالسلف َّم التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابذ الذي َأدى إليه اختالف الفرق بالعصبيةَّر، وح!َّ ِ َّ ََّّ َّ َ ُ ُْ َّ ِّ ْفإن الجمع بين الزيدية وعقيدة ؛ َّ َّ ْ َّ َِ

َّالسلف كالجمع بين الضد ِّ ِينَّ َّالهيئة المصرية العام: القاهرة.  َّرسالة في الطريق إلى ثقافتنا: َّشاكر، محمود محمد. ْ  ،ة للكتابَّ
 ).83(ص. م1997. مشروع مكتبة األسرة
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ِنفـــسه ِ ْ ـــلِلَ دُّلَدأََو. َ ـــَأَ وٍي ـــَ عٍدِاهَى شـــَوْق ـــَ تِمَدَى عـــَل ـــشوك ِبُهْذَم َال ْ ِّانيَّ ـــِ بِ ـــِدْيَّ الزِبَهْذَم ـــْقِ فِةَّي ـــَتْعُمَ واًه ـــاًدَق  ُهُارَ آث
ِتركه لا َهَبَّبَسَي تِتَّ الُهُنَحِمَ وْلَ، بُهُودُدُرَ وَهُاتَفَّنَصُمَو ُ ُ   .ِهِمْوَ قِبَهْذَمَْ

  

َالشوك ِابَّتُ الكُضْعَ بَّدَعَو ْ َّانيَّ  ِمَالَ الكـِمْلـِ عْنَ عُهَاضَرْعِ إَّأنَ، وِّيِدْيَّ الزِبَهْذَي المِ فًةَّيِيدِدْجَ تًةَرِاهَ ظِ
ي ِنــْعَ يَ الِةَّنُّ الـسِلْهـ َأِبَهْذَى مـَلـَ عُهَحـُّتَفَتَ و- ِةَلـِزَتْعُ المِولُصـى ُأَلـَ عاًيـْرَج - ُةَّيـِدْيَّ الزِهِ بـْتَرَهَتْي اشـِذَّالـ
 ِةَابَحَّى الــصَلــَ عِاءَنــَّالثِ بِيــهِ فِحُامَسَّ التــَوحُ رُدِّكــَؤُا يَمــَّنِٕاَ، وُهْنــَ عاًوجــُرُ خْو َأِّيِدْيــَّ الزِبَهْذَ المــْنَ عــاًوحــُنُج
َّاستدل َ و،ْمُهَحَرَ جْنَمِي لِّدَصَّالتَو ََ َالـشوك ِاءَقـَى بَلَعْ ْ ِّانيَّ ِبكونـه َأ ِهِتـَّيِدْيَى زَلـَ عِ ِ ِْ   ِ اهللاِولُسـَ رَةَّيِصـَو َتَبـْثَ
ٍّلِقَتْسُ مٍفَّلَؤُمِبَدها َرْفأَ، و ٍبِالَي طِب َأِ بنِّيِلَعِل

)1(.  
  

َّممــا ا َذَهــَو ً َأراه صــوابَالِ َ َ ُ ُ واهللا َأعلــم - اَ َ ْ ُ َالــشوك ِهِ بــَامَي قــِذَّ الــَّنِإَ؛ فــ-َ ْ ُّانيَّ ــَ عاًحــُّتَفَ تَسْيَ لــِ  ِبَهْذَى مــَل
 ِرَظــَّي النِ فــٌةَحِاضــَ وٌةَّيِلَالْقِتْاســَو ،ِةَيــدِقَ العِةَيــِاحَ نْنِ مــٌضْحــَ مٌنُّنَسَ تــَوُ هــْلَ، بــِهْيــَلِ إًالْيَ مــَالَ و،ِةَّنُّ الــسِلْهــَأ
  .ِةَمِادَ القِورُطُّ السِلَالِ خْنِ مَكِلَ ذُحِضَّتَيَسَ و،ِّيِولُصُاألَ وِّيِهْقِ الفِادَهِتْاالجَو

  

؛ ٍءْيَشِ بــَسْيَلــَف،  ٍّيِلــَعِ لَةَّيِصــَ الوُهُاتــَبْ إث:َوُهــَ وِهِتــَّيِدْيَى زَلــَ عِهِ بــَّلُِتدْي اســِذَّ الــُيمِتــَ اليُيلِلَّا الــدَّمــَأ
َالشوك َّنِإَف ْ َّانيَّ َلف َأْدَ قَانَ كِ   ).ه1205( سنة ِةَايَصِ الوِةَلَأْسَي مِ فِةَايَرِّالد: َةَالَسِ رَّ

   
ــ ــِ تَحَتَتْافَف ــَفَالَخُمِ بَةَالَســِّ الرَكْل ــَّ النَةَّيِصــَا وَهــِارَكْنِي إِ فــ َةَشِائــَع ِهِت ــَعَ ل ِّيِب  ِتِابــَّالث،  ٍّيِل

َأيــدَ، و)2(ِنْيَيحِحَّي الـصِا فــَهـْنَع َ لهــاُهَتـَفَالَخُم َّ  َةَتــِبْثُ المَيــثِادَحَ األَّنَأَ، وٍةَّجـُحِ بَسْيَ لــِّيِابَحَّ الـصِلْوَ قــِنْوَكـِب َ
                                 

  ).453-452(ص. م1991-ه1411. ةَّهضة العربيَّدار الن: بيروت. 3ط. ةَّيديَّالز: صبحي، أحمد محمود) 1(
ّالوصايا، وقول النبي : حه، كتاب الوصايا، باب أخرجه البخاري في صحي)2( َّ : َّوصية الرجل مكتوبة عنده، حديث
، عن )19/1636(ّترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، حديث : ّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب)2741(

ًّذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا: ولفظه عندهما. األسود بن يزيد ً ُدتهِنْسُ مُتْنُ كْدَقَ، وِهْيَلِى إَصْوى َأَتَم: فقالت. َّ ى َلِ إََ
ِحجر: ْتَالَ قْو َأ–ي ِرْدَص ْ َا بالطست، فَعَدَ، ف-ي َ ِ ْ ِي حجرِ فَثَنَخْ انِدَقَلَّ ْ ُنه َأُتْرَعَا شَمَي فَ   .؟ِهْيَلِى إَصْوى َأَتَمَ، فَاتَ مْدَ قَّ

َّوقد أكثر الشيعة والرو: قال أبو العباس القرطبي ّافض من األحاديث الباطلة الكاذبة، واخترعوا نصوصا على استخالف النبي ِّ َّ ً
عليا، وادعوا ْ ّ َّأنها تواترت عندهم، وهذا كله كذب مركب: ًّ ُّ ًولو كان شيء من ذلك صحيحا أو معروفا عند الصحابة يوم . ّ ً

َّالسقيفة لذكروه، ولرجعوا إليه، ولذكره علي محتجا لنفسه، ولما حل  ًّ ٌّ ِّأن يسكت عن مثل ذلك بوجه، فإنه حق اهللا، وحق نبيه َّ ُّ ُّ ّ
وحقه، وحق المسلمين ،ُّ ّثم ما يعلم من عظيم علم علي . ُّ ُ ًَّأال يتقي أحدا في : ّ وصالبته في الدين وشجاعته يقتضي َّ َّ

َّدين اهللا، كما لم يتق معاوية وأهل الشام حين خالفوه َ ّإنه لما قتل عثمان ولى: َّثم. َّ ُ ًّ المسلمون باجتهادهم عليا، ولم يذكر هو وال ّ
ّأحد منهم نصا في ذلك، فعلم قطعا كذب من ادعاه ً ًّالمفهم لما أشكل من تلخيص : القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم.  اهـ

. م1999- ه1420. دار ابن كثير: دمشق، بيروت. 2ط. ِّمحيي الدين ديب مستو، وآخرين: تحقيق. مج7. كتاب مسلم
: =        َّحقق أصله. مج13. البخاريفتح الباري بشرح صحيح : ابن حجر. ً؛ ونقله الحافظ ابن حجر مختصرا)4/557(
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ا َهـَارَكْنِ إَّنَأَ، وْمَلـْعَ يْمَ لـْنَى مـَلـَ عٌةَّجـُ حَمِلـَ عْنَمـَ، وِةَوفـُقْوَى المَلَ عٌةَمَّدَقُ مَةَوعُفْرَالمَ، وِةَيِافَّى النَلَ عٌةَمَّدَقُم
اَهِادَهِتْاجِ بَعَقَ وَاكَذ

)1(.  
  

  :ِنْيَثْحَي بِ فُهَتَالَسِ رَلَعَ جَّمُث
  

، ِيــثِادَحَ األَنِ مــٍيــرِثَي كِ فــْتَاءَي جــِتــَّ، ال ِ اهللاِولُســَ رْنِ مــِةَّيِصــَ الوَقَلــْطُ مِيــهِ فَتَبــْث َأ:ُلَّواَأل
 ِومُزُلـَ، وِةَاعـَمَ الجِةَقـَارَفُ مِمَدَعـِ بِةَّيِصـَالوَ، وِينِمـَ اليِكْلـِمَ، وِاءَسِّالنـِ بِةَّيِصـَالوَ، وِاةَكـَّالزَ وِةَالَّالـصِ بِةَّيِصَالوَك

 اَهـِرْيَغَ، وِبَرَ العِةَيرِزَج ْنِ مِودُهَ اليِاجِرْخِٕاَ، وُمِهِائَنْبَأَ وَينِرِاجَهُالمِ بِةَّيِصَالوَ، وِنَتِ الفَنِ مِيرِذْحَّالتَ، وِةَاعَّالط
َ الوصاياَنِم َ َ

)2(.  
  

  . ٍّيِلَعِ لَةَدَّيَقُ المَةَّيِصَ الوَتَبْثَأَف: يِانَّ الثُثْحَا البَّمَأ
  

 ِّيِبـَّ النِيَتَانَحـْيَ رِهْيـَدَلَوِ بِةَايَنِالعِ بُهَ لُةَّيِصَالو: اَهْنِم  ٍّيِلَعِا لَايَصَا وَيهِ فَيثِادَح َأَكِلَي ذِ فَدَرْوأََو
ِّيِبَّ النِيلِسْغَتِ بُهَ لُةَّيِصَالوَ، وِنْيَسُالحَ وِنَسَ؛ الح َّمُ، ثـِهِتَّمِ ذِاءَرْبِٕاَ، وِهِدْعَ وِازَجْنِٕاَ، وِهِنْيَ دِاءَضَقَ، و 
 ُضُّرَعـــًّا التَنـــُمَزْلَ يَالَو،  ِ اهللاِولُســـَ رُّيِصـــَ و– ُمَالَّ الـــسِهْيـــَلَ ع– ُهَّنـــِ بَأُانَيمـــِا اإلَنـــْيَلَ عُبِاجـــَالوَو: َالَقـــ
  .))3اَهِى بَوصُ المِيلِاصَفَّلتِل

  

َالـشوك َّن َأُنَّيَبـَتَ يُهَّنـِإَ، فُةَالَسـِّ الرَكْلـِ تِهْيـَلَ عْتَلَمَتْا اشـَمـِ لِزَوجُ المِضْرَا العَذَ هَدْعَبَو ْ ّانيَّ  ُضَّرَعـَتَ يْمَ لـِ
 َالَ، فـَةَتـَ البَكِلـَ ذْتِبـْثُ يْمَلـَ، وِةَيعِّ الـشُنَدْيَ دَوُي هَذّ الِمْكُ الحْو َأِةَفَالِالخِ ب ٍّيِلَعِ لِةَّيِصَلوِ لِهِتَالَسِي رِف
َالــشوكا َهــَفَّل َأَةَالَســِّ الرِهِذَ هــَّنِإِ فــِرَ اآلخــِبِانــَ الجَنِا مــَّمــ، َأٍبِانــَ جْنِا مــَذَ، هــِهِعُّيَشَى تــَلــَ عَيالِلــَ دُونُكــَت ْ ُّانيَّ ِ 
ا َذَهــَو، ِةَّيــِيثِدَ الحِةَيــِاحَّ النَنِ مــَجَضَ نــْدَ قــُدْعــَ بْنُكــَ يْمَلــَ، و)4(اَهــِرِي آخِ فــٌوبُتــْكَ مَوُهــا َمــَ ك)ه1205 (َةَنَســ

ُيفسر ِّ  ِرِائَسَ كـَوُهَ، و)5(ِةَايَصِ الوِةَلَأْسَى مَلَ عِيلِلْدَّلتِ لِهِتَالَسِي رِا فَهَدَرْوي َأِتَّ الِةَوعُضْوَ المِيثِادَحَ األَةَرْثَ كُ
                                                                                                

َّالمكتبة السلفية: َّمحمد فؤاد عبد الباقي،  القاهرة: َّعبد العزيز بن باز، ورقمه=    ).362- 5/361. (ال يوجد: َّسنة النشر. َّ
َّالربانيمن الفتح ض. راية في مسألة الوصايةِّالد) 1( ْالشوكاني من فتاوى َّ   .)959- 2/957ج/1م. (َّ
  ).971- 2/966ج/1م. (َّ السابقصدرالم) 2(
  ).2/976ج/1م. (َّ السابقصدرالم) 3(
 ).2/978ج/1م. (َّ السابقصدرالم) 4(
ْبين وض) 5( َّ صبحي حالق، ولو أن المقام دَّمحم صايةِاية في مسألة الوَرِّالدق رسالة ِّها الباحث عبد اهللا نومسوك، ومحقَعّ ّ

ْالشوكانيمنهج : ، عبد اهللانومسوك.  في بيان وضع تلك األحاديثَسَفَّيتسع للبسط والتطويل ألطلت الن . 1 ط. في العقيدةَّ
  ). 976-2/972ج/1م( .راية في مسألة الوصايةِّالد؛ )129-127( ص.ه1414. دار القلم والكتاب: ّالسعودية
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 ُفِّلــَؤُ يِّيِيثِدَ الحــِّيِمــْلِ العِهِجْضُ نــَدْعــَ بُاهَرَتــَ، فٍاتَّرَ مــِةَدِاحــَ الوِةَلَأْسَي المــِ فــُهُبــَهْذَ مَرَّيــَغَا تَمــَّبُ، رَينِدِهــَتْجُالم
 ًةَنَ سـَينِعـَبْرَأَ وٍثَالَ ثـَدْعـَ ب:ْي، َأ)1()ه1248 (َةَنَ سِةَوعُضْوَ المِيثِادَحَي األِ فَةَوعُمْجَ المَدِائَوَالف ُهَابَتِك
ــ ــيِلْأَ تْنِم ــَيَ، وِةَايَصــِي الوِ فــُهَتَالَســِ رِهِف ــْنِمَو :)2(ِيــهِ فُولُق ــَا عَايَصــَا وَه ــُّلُك،  ٍّيِل ى َوِ ســ،ٌةَوعُضــْوَا مَه
  .)3(ىَوسُ مْنِ مَونُارَ هِةَلِزْنَمِي بِّنِ مَتْنَأ: ِيثِدَح

  

ــ ــِ إاَنــْرَظَا نَذِإ: ُولُقَأَ فــُودُعــي َأِنــَّنِ إَّمُث َالــشوك َّنِإَ، فــِةَّيــِهْقِ الفِةَيــِاحَّى النَل ْ َّانيَّ  ِبَهْذَمــِ باًبِهْذَمــَتُم ْنُكــَ يْمَ لــِ
ى َلـَا عَهُسـُرْدَيَ، وِفَالِ الخـِلِائَسَي مـِ فـُرُظـْنَ يِمْلـِ العِبَلـَي طِ فـِهِارَفـْظ َأِةَومـُعُ نُذْنـُ مَانَكـَ، فِهِرْيَ غَالَ وِةَّيِدْيَّالز
ــَتْعَي َالَ، وِوخُيُّالــش ــَتْعَا يَ مــُدِق ــِ اإلِدَّرَجــُمِا بَهِضْعــَ بِةَّيــِّقَ حْنِ مــِيــدِلْقَّ التُلْهــ َأُهُدِق ، ِدِاســَ الفِادَقــِتْاالعَ وِةَادَالعــَ وِفْل
 ِةَّلــِدَ األِبُتــُ كيِ فــُثَحــْبَيَ، وِحِاجَّ الــرْنَ عــِةَّلــِدَاألِ بٌمْلــِ عُهَدْنــِ عْنَ مــُلِائَسُ يــْلَ، بــِهِى بــَدَتــْقُ يَ الْنَمــِ بِاءَدِتــْاالقَو
 ُقِحـَتْلَا يَمـَ و،ِادَهـِتْ االجِومُلـُ عِمُّلـَعَي تِ فـِهِّدِ جـَعَ، مـِهِ بـُلَّلـَعَتَيَ و،ِهْيـَلِ إُحِوْرَتْسَيَ، وَكِلَذِ بٌقُّلَعَ تُهَا لَ مِّلُ كْنَع
  .)4(اَهِب

 َونُ دَوُهــَ و،ٍدَّيــَقُ مَرْيــَ غاًقــَلْطُ ماًادَهــِتْ اجُهَيــْأَ رَدَهــَتْاجَ، واًّيــِّلُ كَيــدِلْقَّ التَكَرَ تــُهَّنــَأِب  ُحِّرَصُ يــُاهَنــْيَأَا رَنــَّنِ إَّمُثــ
  .)5(ِهِرُمُ عْنِ مَينِثَالَّالث

ــَبَو ــَ ذَدْع ــِ مِيحِرَّ الــصِنَالْعــِ اإلَكِل ــِ إِةَوْعَّ الــدَوْحــَ نَهَّجــَوَ، تُهْن ــِتْى االجَل ــِتْاقَ وِادَه ــ َأِاءَف  َفَّلَأَ، فــِيلِلَّ الــدِرَث
 ِهِابـَتِي كِ فـٌحِاضـَ وَوُا هـَمـَ، كِةَدِّلـَقُى المَلـَ عاًارَكـْنِٕاَ واًيعِنْشَتـَ و،ِّيِادَهِتْ االجِهِبَهْذَمِ لًةَرْصُ نَةَرَّرَحُ المِاتَفَّلَؤُالم
ِيدِلْقَّ التِمْكُي حِ فِيدِفُ المِلْوَالق ،َارَرْضـَأ َنَّيَ، بـاَهِيـدِنْفَتَ وَينِيـزِجُ المِةَّلـِدى َأَلـَ عِّدَّ الـرَنِمـ ِيـهِف َغَرَا فـَّمَ لُهَّنِإَف 

                                 
ْالشوكاني )1( ّمحمد بن علي، َّ ّ بن يحيى المعلميَّالرحمنعبد : تحقيق. حاديث الموضوعةالفوائد المجموعة في األ: ّ . ّ اليمانيّ
  .)512(ص. ه1407. ّالمكتب اإلسالمي :بيروت. 3ط
ْالشوكاني )2(   ).424( ص.حاديث الموضوعةالفوائد المجموعة في األ: َّ
؛ ومسلم )3706(، حديث ِّمناقب علي بن أبي طالب : بة، بابَّأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحا) 3(

َّ، عن سعد بن أبي وقاص، واللفظ )30/2404(، حديث ٍّمن فضائل علي: في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب
ْإال أنه ال نبي بعدي: لمسلم، وتمام الحديث َ َّ َّ َّ. َّأنيعة في ِّائر فرق الشة وسَّمامي واإلوافضَّقت به الرَّهذا الحديث مما تعلو 

 أفضل ض فيه لكونهُّ وال تعر،ٍّ لعليٍ فضيلةإثبات بل فيه ؛ منهمألحدة فيه َّجُح ال، و له بهاَيِّصُه وَّنَأَ و،ّ لعلياًّالخالفة كانت حق
ّالنبي َّن أل؛ وليس فيه داللة الستخالفه بعده، مثلهأومن غيره  َّ  فه في المدينة في غزوةَلْخَ استَ حينٍّ قال هذا لعليماَّإن  

ّتوفي بل ، بعد موسىًخليفةن  لم يك- ه بهَّالمشب - هارون َّأند هذا ِّ ويؤي،تبوك َّوان  ... في حياة موسىُ  فه حين ذهبَلْخَ استمإ
. ةُّعرفان حسون: تحقيق. مج10. اجَّالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج: َّالنووي، يحيى بن شرف.  اهـه للمناجاةّلميقات رب

ّدار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط   ). 8/28. (م1999- ه1420. ُّ
ْالشوكاني) 4(  ).89(ص. لبَّأدب الط: َّ
ْالشوكاني) 5(   ).2/776. (َّالبدر الطالع: َّ
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 ِادَرْفـ َأْنِ مـٍدْرَ فِيدِلْقَى تَلَ عْمِهِارَصِتْ اقَنِ مِةَدِّلَقُ المُالَ حِهْيَلِ إَا آلَمَ، وِادَهِتْ االجِابَ بِقَالْغِٕاَ وِيدِلْقَّالتِ بِلْوَالق
 ُاهَدَا عــَمــَا وَهــِامَمِ إِانَسِى لــَلــَ عاًورُصْقــَ مَّقَى الحــَرَ تــٍةَفــِائَ طَّلُ كــَّنَأَ، وِهِرْيــَ غِيــدِلْقَ تِازَوَ جــِمَدَعــَ وِاءَمــَلُالع
  .ِبِاهَذَ المِابَبْر َأَنْيَ بِاءَضْغَالبَ وِةَاوَدَ العِوعُقُى وَلِ إَكِلَ ذَّرَجَ، وٌلِاطَب

  

ــِ إْمُهْتَرَّيَصــَ، وِمَالْســِ اإلَلْهــ َأْتَقــَّرَي فِتــَّ الِةَّيِانَطْيَّ الــشِةَعــْدِالبِ بَيــدِلْقَّ التَفَصــَ وْدَقــَو ــَتَ وٍنُايَبــَى تَل  ٍعُاطَق
  .)1(ِاتَعَدَتْبُ المِبِاهَذَالمَ و،ِاتَيدِلْقَّ التَكْلِ تِمْؤُى شَلَ عٍافَ كٌيلِلَ دَوُهَ، وٍةَقْرُفَ وٍفُالَخَتَو

  

 َّدَ، رِيـدِلْقَّ التِلْهـ َأْنِ مـِادَهـِتْاالجِ بَلَمَ العَرَكْن َأْنَى مَلِ عِّدَّي الرِ فِيدِفَتْسُ المِةَيْغُب َةَالَسِ رَكِلَذَ كَفَّلأََو
  .)2(ِادَهِتْالجِ باَلَمَوا العُرَكْنَأَ، وِوعُرُالفِوا بُلَغَتْاش ِةَّيِدْيَّ الزَنِ مٍةَاعَمَى جَلَا عَيهِف

  

ا َ مـِيعِمَجِ بَدُّيَقَّالتَ و،ِهِرْيَ غَونُ دِاءَمَلُع الَنِ مٍمِالَى عَلِ إَابَسِتْاالنَ وَيدِلْقَّ التَّنَأ ُدِّكَؤُي ِهِيرِسْفَي تِ فُهُدِجَنَو
 ِعَدِ البـَنِ مـِةَّيِمَالْسـِ اإلِةَّملـِ الِهِذَي هـِ فـَثَدَا حـَ مـِمَظـْع َأْنِ مـ،ُاهَدَا عـَ مـَالَمـْهِٕاَ و،ٍيْأَرَ وٍةَايـَوِ رْنِ مـِهِ بـَاءَج
  .))3ِةَشِوحُ المِرِواقَالفَ و،ِةَّلِضُالم

  

 ،َيدِلْقَّ التَحَبْقا َأَمَو: ُولُقَ يْذِ إِهِارَ آثِّمَذَ وِهِيحِبْقَي تِ فُغِالَبُيَ و،ٍيرِفْنَا تَمَّي َأِيدِلْقَّ التَنِ مِيرِفْنَّي التِ فُدِّدَشُيَو
ا َى مـَلـِ إُهَي لـِاعَّد الـَّنِإَ فـ؛ِيـهِ فَعَقـَ وْنَى مـَلـَ عَهَتـَدِائَ عَمَأْشـَأَ و،َهَتَبِاقَ عَمَخْوَأَ و،ِهِبِاحَى صَلَ عُهَرَرَ ضَرَثْكأََو
ي ِ فـُتَافـَهَتَتَ وَكِلـَى ذَبْأَتـَ ف،َقِرَتْحَ تَّالَئِ لِارَّ النِبَهَ لْنَ عَاشَرَ الفَودُذَ يْن َأُيدِرُ يْنَمَ كِهِولُسَى رَلَ عُ اهللاَلَزْنَأ
  .))4ِيرِعَّ السِابَذَعَ وِيقِرَ الحِارَن

  

 َنِ مـاَهـُفِالَخُا يَمـِ بَكُّسَمـَّ التُّلِحـَ يَ الُهَّنـَأَ، و ِ اهللاِولُسـَ رِةَّنُ سـْنِ مـَّحَا صـَمـِ بِلَمـَ العَوبَجَ وُرِّرَقُيَو
ـــر m  r  q  p: ىَالَعـــَ تِهِلـــْوَقَ بًّالِدَتْسُ، مـــَورُهـــْمُ الجْو َأًةَاعـــَمَ جْو َأاًدِاحـــَ وُهُلـــِائَ قَانَ كـــٌاءَوَ ســـ،ِيْأَّال

xw  v    u   t  sl)5(ــْوَقَ، و ــَ تِهِل ــْوَقَ، و)m   ^  c   b  a              ̀ _l) 6: ىَالَع ــَ تِهِل : ىَالَع
                                 

ْ الشوكاني)1( ْضمن الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني. قليدَّالقول المفيد في حكم الت: َّ َّ َّ   ).5/2189ج/3م. (َّ
ْالشوكاني) 2( َّالربانيضمن الفتح . قليدَّ على من أنكر العمل باالجتهاد من أهل التِّبغية المستفيد في الرد :َّ  من فتاوى اإلمام َّ

ْالشوكاني   ).5/2253ج/3م. (َّ
ْالشوكاني) 3( ّ، محمد بن عليَّ  .د إبراهيمّسي: حقيقت. مج6 .راية من علم التفسيرِّواية والدِّ الرْيَّفتح القدير الجامع بين فن: ّ
  .ورُّمن سورة الن) 50(عند تفسير اآلية ). 4/66 (.م1997-ه1418 .الحديث دار :القاهرة .3ط
  .من سورة لقمان) 21(عند تفسير اآلية ). 4/339: (َّالسابقصدر الم) 4(
  .)7(آية : الحشر سورة )5(
  ).31(آية :   سورة آل عمران)6(
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m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Ál)1(ِهِلْوَقَ، و َح عَا صَيمِ ف ا َنـُرْم َأِهْيـَلَ عَسْيَ لـٍرْمُّل َأُك: ُهْنَّ
ٌّدَ رَوُهَف

)2(.  
َالــشوك َدْنــِ عِادَهــِتْ االجُيــقِرَطَو ْ ّانيَّ  اًفــِارَ عَونُكــَ يْنى َأَوِ ســِدِهــَتْجُي المَ فــُطِرَتْشَيــ َالَ، فــٌرَّسَيــُمَ وٌلْهَ ســِ

 اًذِ، آخـِفَلَّ الـسِيرِاسَفَ تْنِ ماًفِلَتْخُ مَدَرَا وَ ماًحِّجَرُ، مِ اهللاِابَتِ كَيبِاكَرَ تاًمِاهَ فِهِ بُونُكَا يَ مِبَرَ العِةَغُ لْنِم
ــ ِر مــْطَشِب ــِّلُ كِاتَّمــِهُ مْنٍ ــِ الفِولُصــ ُأِاتَّي ــِلَّطُ، مِهْق ــَ عاًع ــُى الكَل ــَتْعُ المِبُت ــِةَرَب ــَ وِنْيَيحِحَّالــصَ كِةَّنُّي الــسِ ف ا َم
 َّنِإَ فـِفِارَعـَالمَ وِومُلـُ العَنِ مـَكِلـَا ذَدَا عَمَوا، َمِيهِ فَسْيَا لَّمِ مِيفِعَّالضَ وِيحِحَّ الصَنْيَ باًزِّيَمُا، مَمِهِ بُقِحَتْلَي

ا َّمــِ مَكِلــَذَ، وِةَّيــِوَبَّ النِةَّنُّ الــسُومَلــُا عَمَّيِســَ، الُهُّلــُ كٌرْيــَ خَوُا هــَهِيلِصْحــَي تِفــِاع َ البــَيــلِوْطَتَا وَهــْنِ مَارَثْكِتْاالســ
ُنه َأَ، الَينِدِهَتْجُ المَنْيَ بِبِاتَرَ المَتُاوَفَ تُبِوجُي   .)3(ِهْيَلَ عُهادِتْ االجُفَّقَوَتَ يَّ

  

 ِابَتــِ الكِوصُصُ نــْنَ عــِهِمــْلِعَ وِهِينــِدِ بُقِثــَ يْنَ مــُالَؤُ ســُهُبــِاجَوَ فِومُلــُ العَكْلــِ تْنَ عــُلِاطــَ العُّيِّامَا العــَّمــَأ
َالــشوكرى َ يــَالَ، وِيلِلَّالــدِ بُلَمــْعَيَة، فَّنُّالــسَو ْ ُّانيَّ َ أل؛اًيــدِقلَ تَيعِنَّا الــصَذَ هــِ ِل بَمــَ عُهَّنــَ ي، ِتــْفُ المِيْأَرِ بــَ الِةَايــَوِّالرٌ
َ ألُنَطْفَ يَ الِهِلْهَجِ لَانَا كَّمَ لَّيِّامَ العَّنِكَلَو ، َكِلَذِ لـُنَطـْفَ يْنَ مـَلَأْسَ يـْن َأِهْيـَلَ عَبَجـَ و،ِةَّنُّالـسَ وِابَتـِ الكِاظَفْلِ
َ؛ أل)4(اًيدِلْقَا تَذَه َسْيَلَ، وِيهِانَعَ مُهُمِهْفُ يٍدِهَتْجُ مِةَطِاسَوِ بِيلِلَّالدِ بًالِامَ عُونُكَيَف : - ُهَفـَّرَا عَمـَك - َيـدِلْقَّ التَّنِ
ٍةَّجُحِ بِهِتَبَالَطُ مِونُ دْنِ مِرْيَ الغِلْوَ قُولُبَق

)5(.  
  

َالشوكا َهِ بَعَّبَشَي تِتَّ الِةَرَّهَطُ المِةَّنُّلسِ لَانَ كْدَقَل ْ ُّانيَّ  ٍتْقـَي وِ فـ،ِادَهِتْى االجَلِ إِهِوعُزُي نِ فاًحِاضَ واًرَث َأِ
 ِبَهْذَ مـْنَ عـاًجـِارَا خَهـِ بُّلِدَتْسَيـَا وَهَسـْرَ دُرِّرَكُيَا وَهِ بُلِغَتْشَ يْنَم ُرِبَتْعَ تُةَدِّلَقُالمَ وُةَبِّصَعَتُ المُةَّيِدْيَّ الزْتَانَك
َ؛ ألِتْيــَ البِلْهــَأ ُْيــصفونهما َمــَ ك– ِومُصُ الخــَنِ مــْلَ بــ،ِةَيعِّ الــشَنِوا مــُونــُكَ يْمَا لــَهــَ لَينِفِّلَؤُ المــَّنِ َ ُ ِ  واُانَكــَ و،- َ
  .)6(ُةَنْتِ الفُمِهِ بْتَمُظَعَوا، وُّلَضَأَوا وُّلَضَ، فَرِواقَ الفِهِذَ هَاسَّ النَونُنِّقَلُيَ وِدِاجَسَي المِ فَونُسِلْجَي

                                 
  ).21(آية :   سورة األحزاب)1(
ْالشوكاني )2( إذا اصطلحوا على صلح جور : ُّ كتاب الصلح، باب،البخاريأخرجه  والحديث ).2/640. (َّالبدر الطالع: َّ

ّنقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حديث : ، كتاب األقضية، باب ومسلم؛)2697(فالصلح مردود، حديث 
  .ٌّدَ رَوُهَ فُهْنِ مَسْيَا لَا مَذَا هَنِرْمي َأِ فَثَدْح َأْنَم:  فيهما ولفظه،اً مرفوع عن عائشة ،)17/1718(
ْالشوكاني )3(   ).2/639. (َّالبدر الطالع: َّ
  ).2/643 (.َّ السابقصدرالم) 4(
ْالشوكاني) 5( َّالربانيضمن الفتح . قليدَّالقول المفيد في حكم الت: َّ ْالشوكاني من فتاوى اإلمام َّ  ).5/2169ج/3م. (َّ
ْ الشو)6( ْ؛ الشوكاني)123(ص. لبَّأدب الط: كانيَّ ِّالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: َّ َّ . محمود إبراهيم زايد: تحقيق .َّ

  ). 1/187(. م1988- ه1408. ّالعلميةدار الكتب : بيروت. بعة األولى الكاملةَّالط
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 ِةَثـَالَّ الثِةَلَّضَفـُ المِونُرُ القـُلْه َأِهْيَلَ عَانَا كَمِ بِةَّنُّالسَ وِابَتِ الكُومُزُ ل:َوُ هُهَبَهْذَ مَّنَأِ بُحِّرَصُ يَوُا هَهَو
  :ُولُقَيَف ،ِةَيِاجَّ النِةَقْرِ الفَجَهْنَ مَةَيقِرَّ الطِهِذَ هُرِبَتْعَيَ وى،َولُاأل

  

ــ ــُ قْنِإَف ــَف: َتْل ــِريَّا الطَم ــِجْنُ المُةَق ــُ؟ قْنَذِ إُةَي ــَ خُةَيقــِرَط: ُتْل ــَ يَينِذَّ الــَّمُ، ثــِونُرُ القــِرْي  َينِذَّ الــَّمُ، ثــْمُهَونُل
ــَي ــَ، و)1(ْمُهَونُل ــَالع: َيِه ــْحُمِ بُلَم ــِ الكِمَك ــُالوَ، وِةَّنُّالــسَ وِابَت ــِ عُوفُق ــُ مَدْن ــَا كَمِهِهِابَشَت ــا َأَم  ِونُ دْنِ، مــُ اهللاَكَرَم
 ِابَتـِى الكَلـَع َكُاتـَامَحُمَ، وَحِالَّ الـصَفَلَّ الـسَكُفَلَسـَ، وًةَلـْمُ جَمَالْسـِ اإلَكُبَهْذَ مـُونُكَيَ، فٍبَهْذَ مْنَ عٍاةَامَحُم
َض عَعـَ فًالْهـ َأِةَيحِصَّ النـِهِذَهـِ لَتْنُ كْنِإَ، فِةَّنُّالسَو ي ِي فـِرُمـُ عْنِ مـاًرْطَ شـُتْعـَطَ قْدَي قـِّنِإَ، فـِذِواجـَّالنِا بَهـْيَلَّ
 اًينــِحَ، وِولُقــْعَى المَلــَ عَكِارَعــَ مُوضُخــ َأًةَارَتــَ، فٍلَهــْنَى مَلــَ عْفِقــ َأْمَلــَ، وِقِائَقــَ الحِيقِقْدَتــَ، وِقِائَقَّ الــدِيــقِقْحَت
ُكـــبَرُأَ وَينِاهَرَ البـــُبِّتـــَر ُأًةَنـــِآوَ، وِولُصـــُ األِةَّمـــِئ َأِولُحـــُ فَقِائَقـــَ دُسِارَمـــُأ ِلـــهُا كَذَ هـــَدْعـــَبَ، وَينِانَوَ القـــِّ  َعَاجـــَرَ تِّ

َدتكَشْر َأِهْيَلِا إَ مِانَسْحِتْى اسَلِي إِارَيِتْاخ ُّ   .))2َاكَّيِٕاَ وُي اهللاِنَدَشْر، َأْ
  

َالــشوكَّن ي َأِ فــِّكَّلــشِ لًاالَجــَ مُعَدَ يــَ الُّصَّلــنا اَذَهــَو ْ َّانيَّ  ْنَ عــًالْضَ فــِةَّيــِدْيَّ الزِبَهْذَمــِب اًمــِزَتْلُم ْنُكــَم يَ لــِ
ِولُ األِةَثَالَّ الثِونُرُي القِ فُحِالَّ الصُفَلَّ السِهِيَلَ عَانَا كَى مَوِ، سِبِاهَذَ المَنِ مِهِرْيَغ َ.  

  

 ،ِودُمـُالجَ وِبُّصَعـَّالتَ، وِقَبْسُ المـِبُهْذَمـَّ التَنِ مـٍالَ خـٍّيِمـْلِ عٍجَهْنَمـِ، بِيلِلَّ الـدْنَ عـَثْحَالب ُهُنَدْيَد َانَكَف
ـــَو ـــِ الكِارَطـــِي إِف ـــسَ وِابَت ـــَنَ، وِةَّنُّال ـــَ رِجْه ـــِهِابَحْصـــَأَ و ِ اهللاِولُس ـــَي فِ ف ـــِمْه ـــَا، وَمِهِوصُصُ ن  ِاطَبْنِتْي اســـِف
 ِلْقــَ العِالَمــْعِ إَمَدَعــي ِنــْعَ يَ الُهَّنــ َأَّالِ، إٌّيِفَلَ ســٌجْهــَ نُهَجــْهَ نَّنَأِ بــُلْوَ القــَازَا جــَذِٕاَا، وَمــُهْنِ مِةَّيِعْرَّ الــشِامَكــْحَاأل
ا َيهــِ فَفَّلــَأَ و،اَهَســَّرَدَ و،ِاطَبْنِتْالســ اَدِاعــَوَ قَلَمــْع َأ،ِولُصــُ األيِ فــٌقِّقــَحُ مٌمِالَعــ َوُهــَ، فِوصُصُّ النــَاءَرَا وَيمــِف
ِولُصُ األِمْلِ عْنِ مِّقَ الحِيقِقْحَى تَلِ إِولُحُ الفَادَشْرِإَنْيَ بـِيـزِيْمَّالتَ و،ِيثِدَ الحـِمْلـِي عِ فِمَدَ القُخِاسَ رَوُهَ، و 

ِغالـبي ِ فـَكِلَ ذُرَهْظَ، يِيفِعَّالضَ وِيحِحَّالص ِ  ُةَوعـُمْجَ المُدِائـَوَالف: ِّيِيثِدَ الحـِهِدْهـُ جِاتَرَمـَ ثْنِمـَ، وِهِاتـَفَّلَؤُ مَ
                                 

ّ إشــارة إلــى حــديث النبــي )1( َّ :َالَ وَونُدَهْشَ يــاًمــْوَ قْمُهَدْعــَنَّ بِ إَّمُ، ثــْمُهَونُلــَ يَينِذَّ الــَّمُ، ثــْمُهَونُلــَ يَينِذَّ الــَّمُي، ثــِنــْرَي قِتــَّم ُأُرْيــَخ 
ْيستش َ ْ يؤَالَ وَونُونُخَيَ، وَونُدَهُ ُ، وينذرَونُنَمَتُ ِ ْ َ يفون، وَالَ وَونَ َ ُ ُ الـسمنُمِيهِ فـُرَهْظَيَ َ ِّK فـضائل  فـي صـحيحه، كتـابالبخـاريأخرجـه 

ّفــضائل أصــحاب النبــي : َّالــصحابة، بــاب َّ ومــن صــحب النبــي أو رآه مــن المــسلمين فهــو مــن أصــحابه، حــديث ،ّ َّ)3650( ،
َّفضل الصحابة ثم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين يلـونهم، حـديث : َّ في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، بابومسلم َّ َّ)214/2535( ،

ّ، واللفظ للبخاري عن عمران بن حصين َّ. مقاربة منهاوجاء بألفاظ أخرى :الناسُرْيَخ ِ َّم الُي، ثِنْرَ قَّ َّم الـُ، ثـْمُهَونُلَ يَينِذَّ  َينِذَّ
َم يُ، ثْمُهَونُلَي َم؛ تْوَ قُيءِجَّ ِدهَحُة َأَادَهَ شُقِبْسٌ ُينهِمَ يْمِ ُينهِمَيَ، وَ ُتهَادَهَ شـُ َ فـي صـحيحه، الكتـاب والبـاب الـسابقان، البخـاري أخرجـه َّ

  . بن مسعودعبد اهللا ، عن )212/2533(َّ صحيحه، الكتاب والباب السابقان، حديث  في، ومسلم)2651 (حديث
  

ْالشوكاني) 2( ّ، محمد بن عليَّ مكتبة ابن : القاهرة. 1ط. ّ بن صبحي حالقَّمحمد: تحقيق. وبل الغمام على شفاء اُألوام: ّ
  ).  1/199. (ه1416. ةَّتيمي
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   .))1ِةَوعُضْوَ المِيثِادَحَاألي ِف
ــِبَو ــَ عًاءَن َالــشوك َّنِإَ فــَقَبَا ســَى مــَل ْ َّانيَّ ــِدْيَّ الزَفَالَ خــِ ــَةَّي ــال ْنِ مــٍيــرِثَي كِ ف َاألصــلية و ِلِائَسَم ِ َِّ ْ ِرعيــةَالفَ َّ ِ ْ، 

َُأذكرَسَو ُ   :ْطَقَ فِيلِثْمَّ التِابَب ْنِم اَهَضْعَ بْ
  

 ْنِ مــاًوْضُ عــِنْيَجْرَفــ الُمِهِّدَعــَ، وِةَاســَجَّ النِةَالــَزِ إَدْعــَ بِنْيَجْرَ الفــَلْسَ غــْمِهِضــْرَي فِ فــَةَّيــِدْيَّ الزَفَالَ خــ-1
 َنِ مـــَ، الُّطَ قـــِمَالْســـِ اإلِاءَمـــَلُ عْنِ مـــٌدَحـــ َأِهِ بـــْلُقـــَ يْمَلـــَ، وِهْيـــَلَ عَيـــلِلَ دَا الَذَ هـــَّن َأَنَّيَبـــَو. ِوءُضـــُ الوِاءَضْعـــَأ
 ِلْهـ َأْنِ مـِةَّمـِئَ األَنِ مـَالَ، وِةَعـَبْرَ األِبِاهَذَ المـِلْهـ َأْنِ مـَالَ، وْمِيهِعِابَ تـْنِ مـَالَ، وَينِعِابَّ التَنِ مَالَ، وِةَابَحَّلصا
  . )2(ِتْيَالب

  .ٍةَورُرَ ضْو َأٍرْذُ عِرْيَ غْنِ مِنْيَتَالَّ الصَنْيَ بَعْمَ الجُمِهِيزِوْجَي تِ فْمُهَفَالَخ -2
ــ ــُ تْتَارَ صــُهَّنــ َأَرَكَذَف  َكِلَذَكــَ، وًةَرَاشــَبُ مِرْهــُّ الظِةَالَ صــَدْعــَ بَاءَعْنَ صــِدِاجَسَي مــِ فــِرْصَ العــُةَالَ صــُامَق

 ْنِمـ ًةَبْعُ شـِالَ الحـَكْلـِى تَلـَ عُعْمـَ الجَّدُى عـَّتـَ حَكِلـَذِ في ِهِانَمَ زُلْه َأَعَّسَوَتَ، وًةَرَاشَبُ مِبِرْغَ المَدْعَ بُاءَشِالع
َ ألِةّبَحَ المِالَصِ خْنِ مًةَلْصَخَو !ِعُّيَشَّ التِبَعُش   .)3(!ِتْيَ البِلْهِ

  

ي ِ فـْمُهُعُّوسـَ ت:اَهـْنِ م،ِهِرْعِ شـْنِ مـِنْيَتـْيَي بِفـ ِهِانَمَي زِ فِّيِدْيَّ الزِعُّيَشَّ التِاتَمَالَع ِضْعَب ْنَ عَرَّبَ عْدَقَو
  :)4(َالَقَ فٍرْذُع ِرْيَغِ بِعْمَالج

ُيعَشَت   ُعَدـــــَتْبــــــــُ تٍعَدــِي بِر فٌـِصَحْنُم  اَنِرْصَي عِ فِامَوْقَ األُّ
َ الجمُكْرَتَ وُعْمَالجَ وِفَالْس  َألِ لُبْلَّالثَ وِةَّنُّ السُةَواَدَع   ِعُ

  

، ِبِرْغـَ المَدْعَ بِنْيَتَنْاثَ، وِرْهُّلظ اَدْعَ بِنْيَتَنْ اث؛ٍاتَعَكَ رِّتِسِ بَبِاتَوَّ الرَنَنُّ السُمِهِرْصَي حِ فْمُهَفَالَ خ-3
 َبَبَ ســَّنَأ َنَّيَ بــَّمُ، ثــِةَوضــُرْفَ المِاتَوَلَّ الــصِنَنُسِ لــَةَنــِّيَبُ المَةَيــرِثَ الكَيــثِادَحَ األَدَرْوَأَفــ. ِرْجــَ الفَدْعــَ بِنْيَتــَنْاثَو
 ِةَّنُّ الــسِةَّمـِئ َأْنَ عــَعَافـَ دَّمُ ثــ،ِومُصُ الخـِبُتــُ كْنِا مـَهــُلْعَجَو ،ِةَّنُّ الـسِبُتــُكِ لْمُهُرْجـَ ه:َوُا هــَذَ هـِةَّيــِدْيَّ الزِيـرِجْحَت
َ ألاًومُصُوا خـــُسْيـــَ لْمُهَّنَأِبـــ وا ُانَ كـــْنِإَ، فـــ ِ اهللاِولُســـَ رِةَّنُسِ لـــَونُعِامَ الجـــُمُ هـــْلَ، بـــِمَالْســـِ اإلِلْهـــ َأْنِ مـــٍدَحـــِ

                                 
ْالشوكانياإلمام : َّالشرجي) 1(   ). 291(ص. فكره حياته وَّ
ْالشوكاني) 2(  ). 76-1/75. (ق على حدائق األزهارِّار المتدفَّيل الجرَّالس: َّ
  ).194-193، 1/185. (َّ السابقصدرالم )3(
ْالشوكاني) 4( ْالشوكانيديوان : َّ ْالعمريحسين بن عبد اهللا : تحقيق). أسالك الجوهر (َّ - ه1406. دار الفكر: دمشق. 2ط. َ

في أربع (: يوان فبلفظِّا في الدَّ، أم)في بدع تبتدع (هُّ وفيه اللفظ الذي أثبت،)137(ص. لبَّأدب الط؛ )241(ص. م1986
  .   )بدع
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ُهَومُصُا خوُانَ كْنَمِ لُلْيَالوَ ف،ِلَمَا العَذَهِ باًومُصُخ
)1(.  

  .)2(اَهْنِ مُصَقْنُ يَالَا وَهْيَلَ عُادَزُ يَ ال،ٍاتَعَكَ رُثَالَ ثَرْتِ الوَّن َأْمِهِبَهْذَي مِ فْمُهَفَالَ خ-4
  

ِةَامَقِاإلَ وِانَذَي األِف، ِلَمَ العِرْيَى خَلَ عَّيَح :َةَلْمُ جْمِهِضْرَي فِ فْمُهَفَالَ خ-5
)3(.  

  

ا َا مـَهـْنِ م،ُيـثِادَح َأِيـهِ فْتَيـِوُ رْدَقـ: َالَقـَ، وًةَعـْدِ بِانَذَي األِ فـ)4(َيـبِوْثَّ التُمِهِارَبـِتْعي اِ فـْمُهَفَالَ خ-6
ُنهَأِ بِلْوَقْلِ لَهْجَ وَالَ، فٌيفِعَ ضَوُا هَا مَهْنِمَ، وٌنَسَ حَوُا هَا مَهْنِمَ، وٌيحِحَ صَوُه   .))5ٌةَعْدِ بَّ

  

 َانَا كـَمـِ، لُهَفـْلَ خِةَالَّ الـصَةَّحِى صـأََرَ، فـِهِمـْكُي حِ فْنَمَ وِقِاسَ الفِةَامَمِ إِةَّحِ صِمَدَي عِ فْمُهَفَالَ خ-7
 َانَ كـْنِٕاَ، وِدَالِي الـبِ فـِادَسْفـِاإلَ وِادَبـِ العِمْلـُظِ بَرينِهَتْشُ المِاءَرَمُ األَفْلَ خِةَالَّ الصَنِ مُحِالَّ الصُفَلَّ السِهْيَلَع
  .)6(ْمِهِارَيِ خْنِ مْمُهَامَمِوا إُلَعْجَ يْن َأَينِّلَصُالمِ بُنُسْحَ يُهَّنى َأَلِ إَارَش َأْدَق

  

: َالَقــَ، وِةَعــُمُ الجِةَالَ صــِةَامــَقِ إِةَّحِصِ لــِتْيــَ البِلْهــ َأْنِ مــٍلِادَ عــٍامَمــِ إِودُجــُ وِاطَرِتْي اشــِ فــْمُهَفَالَخــ -8
ي ِ فـٌوبُرْضَ، مـِهِلـِائَى قَلـَ عٌودُدْرَمـ: ْيٌّد، َأَ رَوُهـَا فَهـْنِ مَوُ هـَسْيَ لـاَ مـُّلُكَ، وِةَيعِرَّ الشْنِ مَسِيَ لٌمَالَا كَذَه
  .))7ِهِهْجَو

  

ِقولهم بجوازي ِ فْمُهَفَالَ خ-9 َ َ ِ ِ ِْ ْ  َونُا دَهـْيَلَ عِابَبـِ القِاءَنـِبَ و،َينِحِالَّالـصَ وِءَالَضُالفـَ وِوكُلـُ المِورُبُ قَعْفَ رَ
 َمْلـــِ العُبِوجـــُ تٍقُرُ طـــْنِ مـــِهِرْيـــَغَ وِيحِحَّي الـــصِ فـــِةَتـــِابَّ الث،ِةَيحِحَّ الـــصِةَّلـــِدَاألِ بٌامَرَا حـــَذَهـــَو: َالَقـــَ، وْمِهِرْيــَغ
 ْنِكـَلَ و،اَهَرْيَا غَهِوا بُلَدْبَتْاسَ وُاسَّا النَهَكَرَ تٍةَمِائَ قٍةَّنُسَ وٍةَيحِحَ صٍةَيعِرَ شُلَّو َأِهِذَا هَمَ فِةَلْمُالجِبَو ...َينِقَالي
 ِهْيــَلَعَ وَرْبــَا القْوَأَا رَذِ إْمُهَّنِإَ فــ؛ُّامَوَا العــَمَّيِســَ الِاسَّ النــَنِ مــٍيــرِثَ كِلَالَضِ لــًةَيلِســَ وْتَراَ صــْدَ قــُةَعــْدِ البِهِذَهــ
ي ِ فـُادَقـِتْ االعَكِلـَ ذْنَ عـَبَّبَسَ تـ- ِهِيـَلَ عِجُرُّ الـسُادَيقـِ إَكِلـَ ذىَلِ إَّمَضْانَو - ُةَيِالَ الغُورُتُّالسَ وُةَيعِفَّ الرُةَيِنْبَاأل

                                 
ّالسيل الجرار) 1( َّ .)1/187.(  
  . نفسهماالجزء والصفحة. َّ السابقصدرالم )2(
  ).1/205. (َّ السابقصدرالم )3(
َّالــصالة خيــر مــن النــوم، مــرتين: -جــر  بعــد الحيعلتــين فــي صــالة الف-ِّقــول المــؤذن : هــو) 4( َّ  َّابــن األثيــر، المبــارك بــن محمــد. َّ

َّمحمـود محمـد الطنـاحي وطـاهر أحمـد الـزاوي: تحقيـق. مـج5. ِّالنهاية في غريب الحديث واألثـر :الجزري َّ دار إحيـاء : بيـروت.  َّ
  ).227-1/226. (ال يوجد: ّسنة النشر. ّالتراث العربي

ْ الشوكاني)5(   ).1/206. (ّيل الجرارَّالس :َّ
 ).1/247. (َّ السابقالمصدر )6(
  ).1/297. (َّالسابق صدرالم )7(
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 َبُلــْطَيَ و،- ُهَانَحْبُســ - ِ اهللاَعَ مــِيــهِادَنُى يَّتــَ حٍةَبــْتُ رىَلــِ إٍةَبــْتُ رْنِ مــُهُعــَفْرَ يُانَطْيَّ الــشُالَزَ يــَالَ و،ِتِّيــَ المَكِلــَذ
ا َي مـِرْعِ شـَتْيـَلَف. ِكْرِّي الـشِ فـُعَقـَيَ ف،ُاهَوِ سـِهْيـَلَ عُرِدْقـَ يَالَو - َّلَجـَ وَّزَعـ - ِ اهللاَنِ مـَّالِ إُبَلـْطُ يَا الَ مـُهْنِم
 ْنِ مــُّقَحــ َأْمُهَّنِإَ فــ!؟َاءَيــْمَ العَاءَّمَّ الــصِةَيِصْعــَالمَ و،َاءَيْهَّ الــدِةَيــِاهَّ الدِهِذَهــِ بِءَالَضُ الفــِورُبــُ قِيصِصْخــَ تُهْجــَو
  .))1ِاسَّى النَلَ عُةَيعِرَّ الشُهْتَمَّرَا حَ مِكْرَتَ و،ْمِهِورُبُي قِ فِةَّنُّ السِاعَبِّاتِ بْمِهِرْيَغ

  

 ْنِ مــِعْنــَى المَلــَ عُّلُدَي تــِتــَّ الَيــثِادَحَ األَدَرْوَأَ، و)2(ِّكَّ الــشِمْوَ يــَامَيِ صــْمِهِابَبْحِتْي اســِ فــْمُهَفَالَ خــ-10
 ْنَّمـِ مَالَ و،ِبَرَ العَمَالَ كُمَهْفَ يْنَّمِا مَنْسَلَ ف،ِّكَّلش اِمْوَ يِامَيِ صْنَ عاًيْهَا نَذَ هْنُكَ يْمَا لَذِإَف: َالَ قَُّم، ثِهِامَيِص
  .))3ِهِضِامَ غْنَ عًالْضَ، فِهِحِاضَوِي بِرْدَي

  

ـــْمِهِاطَرِتْاشـــ يِ فـــْمُهَفَالَ خـــ-11 َ الكبـــرىِةَامـــَمِ اإلِةَّحِصِ ل ْ ـــَ لِحَّشـــَرُ المَنْوَ كـــُ ى أََرَ، فـــاًّيـــِمِاطَ فاًّيـــِوَلَا عَه
  .)4(َكِلَذِ بِةَحِّرَصُ المِيثِادَحَى األَلَ عًاءَنِ ب،ٍشْيَرُ قِونُطُ بِّلُ كيِا فَهَتَّحِص

  

ِقولهم بجواز ي ِ فْمُهَفَالَ خ-12 َ َ ِ ِ ِْ ْ ، ْمِهِرْوَى جـَلـَ عِرْبَّ الـصَوبُجـُ وَرَّرَقـَ، فِةَمـَلَّ الظِامَّكُى الحَلَ عَوجُرُالخَ
 ِ اهللاَنِ مــِيـهِ فٌاحَوَ بـٌرْفـُ كْمُهْنِ مـْرَهــْظَ يْمَلـَ، وَةَالَّوا الـصُامَقـا َأَ مـْمِهْيَلــَ عِوجُرُ الخـِازَوَ جـَمَدَعـَ، وْمُهـَ لِحْصُّالنـَو
  .)5(ُيثِادَحَ األَكِلَذِ بْتَحَّرَصا َمَ، كٌانَهْرُب

  

، َنْيَسُالحــَ وَنَسَالحــَ، وَةَمــِاطَفَ واًّيــِلَ عُلَمْشَ يــُهَّنــى َأَلــِ إَبَهَذَ؛ فــِتْيــَ البِلْهــ َأِومُهــْفَي مِ فــْمُهَفَالَ خــ-13
َبينما،  ِّيِبَّ النِاتَجْوَ زَيعِمَجَو َ ، ِتْيـَ البِلْهـ َأِومُهـْفَي مِ فـ ِّيِبـَّ النِاتَجـْوَ زِولُخـُ دَمَدَ عـُةَّيِدْيَّى الزَرَ يَْ
  .))6 ِنْيَسُالحَ وِنَسَالحَ وَةَمِاطَفَ وٍّيِلَى عَلَ عُهَونُرُصْقَيَو

 ْمُهَيعِمـَ جَّني َأِ فـِةَاعَمَالجَ وِةَّنُّ السِلْه َأَبَهْذَ مَرَّرَقَ، فاًّيِلَوا عُلَاتَ قَينِذَّل اِةَابَحَّالصي ِ فْمُهَفَالَ خ-14
                                 

ْالشوكاني؛ )868-1/367. (َّالسابق صدرالم )1( ّ، محمد بن عليَّ ضمن مجموعة .  الصدور بتحريم رفع القبورشرح: ّ
  ).8(ص. ه1410. ةّمطبوعات الجامعة اإلسالمي: َّمنورةالمدينة ال. 5ط. ئل للشوكانيرسا

، فيجوز أن يكون من رمضان، ويجوز أن  لغيم أو نحوه في ليلته؛هالل رمضانَُير الثين من شعبان إذا لم َّ يوم الث:هو) 2(
ّالمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم. يكون من غيره َّ : بيروت. 1ط. مج10. رمذيِّتحفة األحوذي بشرح جامع الت: ّ

 ). 3/297. (م1990 -ه1410. ّدار الكتب العلمية
ْ الشوكاني)3( ّالسيل الجرار :َّ َّ.) 2/115.(  
  ).475- 4/474 (.َّالسابق صدرالم) 4(
ْالشوكاني ؛)527، 481-480، 258-4/257. (َّالسابق صدرالم )5( ّ، محمد بن عليَّ نيل األوطار من أسرار منتقى : ّ

  ).192-7/190ج/4م (.م1996-ه1416. دار الخير: دمشق، بيروت. 1 ط.مج5 .األخبار
ْالشوكاني) 6( ْالشوكانيمنهج : نومسوك).  4/394. (فتح القدير: َّ   ).123(ص.  في العقيدةَّ
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 ْمُهَنْيــَ بُعِاقـَ الوُفَالِالخــَ و: َالَ قـَّمُ ثـ،))1يِنــْرَ قِونُرُ القـُرْيــَخ: ِهِلـْوَقِ بْمُهـَ ل ِ اهللاِولُســَ رِيلِدْعـَتِ بٌولُدُعـ
 َجَرَدْانــَ، وِةَبْحُّ الــصُةَّيــِزَ مُهْتَلِمَ شــْنَ مــِةَلــْمُ جْنِ مــُهَ لـَفِالَخــُ المَّنِكــَ، لِةَّلــِدَاألِ باًومــُلْعَ مِيــهِ فُّقِحــُ المَانَ كـْنِٕاَو
ُينَعـَتَ يُلِامـَحَمَ وٌتَيالِوْأَ تـْمُهـَلَا وَمَّيِسـَالَ، وِأَطـَ الخَنِ مَعَقَا وَ مْمُهْنَ عُعَفْدَا يَمِ بِةَقِاطَّ النِةَّلِدَ األِومُمُ عَتْحَت َّ 

 ٍمِلْسُ مـِّلُ كـُنْأَ شـِونُرُ القـِرِائَ سـْنَ عـْمِهِتَجـَرَ دِاعَفـِتْارَ وْمِهِنْأَ شـِّوُلـُعِ بُفاَرِتـْاالعَ وْمُهُيمِظْعَتَا، وَهْيَلِ إُيرِصَالم
ـــُّالنَ وِةَيعِرَّلـــشِ لٍمِّظـــَعُم ـــَمِ بُالَغِتْاالشـــَ، وِةَّوُب ـــَّ الُمِهِبِائَعـــَمَ وْمِهِبِالَث ـــْهُبَ واًبِذَ كـــْمِهـــِ بُقَصْلـــُي تِت  ِّلُ كـــُنْأَ شـــَوُ هـــاًت
   .))2ٍولُذْخَم

ْمن َ و،ٌاةَغُ بْمُ هِةَابَحَّ الصْنِ م اًّيِلَ عَلَاتَ قْنَ مَّن َأُةَّيِدْيَّى الزَرَ ياَمَنْيَب   . )3(ِيلِوْأَّ التِاقَّسُفِ
 ِةَلـِوغُ المِةَابَحَّي الـصِ فـِةَّيـِدْيَّ الزِةَيدِقَى عَلَ عُّلُدَ تَيِهَ، وًةَّيِهْقِا فَهِنْوَ كْنِ مُرَثْك َأٌةَّيِدَقَ عُةَلَأْسَ المِهِذَهَو

َالــشوك ِافَصْنــِى إَلــَعَ، وِعُّيَشَّالتــِب ْ ِّانيَّ  ِلِائَسَ المــِرَثــْك َأْنِ مــٍةَلَأْسَي مــِ فــِهِمــْوَي قِنــَبِ لِهِتــَفَالَخُمَ و،ِهِنُّنَسَ تــِةَّدِشــَ وِ
ِ، بل هي معيار التشيع ًةَّيِاسَسَحَ وًةَّقِد ُّ َ َّ ُ َ َْ ِ َِ ْعندهم –ْ ُ َ ْ َ وعالمته البارزة- ِ ِ َ ُ َُ َ َ َ.   

  

ِّالشوكاني ِاتَفَالَخُ مَّنِإَ، فٍضْيَ فْنِ مٌضْيَا غَذَهَو ِ ْ  ِعِاتَ المـِهِابـَتِي كِ فـاًوصُصُخـَ، واًّدِ جـٌةَيرِثَ كِةَّيِدْيَّلزِ لَّ
ــــُ المِارَّرَ الجــــِلْيَّالــــس ــــَ عِقِّفَدَت ــــَا كَ مــــِرِاخــــَوَأ ْنِ مــــُهَّنــــِإَ، فِارَهــــْزَ األِقِائَدَى حــــَل ــــَ، فَبَت ــــِ مَغَرَ فــــْدَق  َةَنَ ســــُهْن
 ُّيِمـْلِ العُهُجْضُ نـِيـهِ فَرَهـَظَ، فًةَنَ سـَينِثـَالَ ثْنِ مـَرَثْكَأِ بـِادَهِتْ االجَكَلْسَ مَكَلَ سْن َأَدْعَ ب:ْي، َأ)4()ه1235(
  .ِنَارَقُ المِفَالِ الخِهْقِفِ بُيرِبَالك ُهُامَمْلِٕاَ، وُةَعِاسَ الوُهُتَرْبِخَو

ــــِكَو ــــْزَ األُابَت ــــُع َوُ هــــ)5(ِارَه ــــ الُةَدْم ــــَّ الزِبَهْذَم ــــدِ فــــِّيِدْي ــــِنَمَ اليِارَيِّي ال ــــَ، ف)6(ِةَّي ــــسَانَك          ُارَّرَ الجــــُلْيَّ ال
ـــِارَ عًالْيَ ســـ- ِهِمْاســـَك - ـــِارَ جاًم ـــِ لاًف ُّالـــشوكانيى َأَا رَ مـــِّلُك ِ ْ ـــهِ فَّ ـــَالَخُ مِي ـــدِ لًةَف ـــَ عاًامـــَيِق ْو، َأِيلِلَّل  ِدِاســـَى فَل
  .ِّيِهْقِ الفِةَّيِدْيَّ الزِبَهْذَمِ لاًيقِقَ داًّيِمْلِ عاًدْقَ نُلِّثَمُ يَوُهَ، فِيلِلْعَّالت

                                 
ُّلم يرد بهذا اللفظ في أي من كتب الس) 1(   ).49( ص وبيان بعض ألفاظهة، وقد سبق تخريجهَّنٍّ
ْ الشوكاني)2(   ). 63-1/62. (وامل الغمام على شفاء اُألْبَو: َّ
 ).61، 1/59. (َّالسابق صدرالم )3(
ْالشوكانيكما جاء بقلم ) 4( ّالشوكاني، محمد بن علي. ارَّيل الجرَّ في آخر كتاب السَّ ّ ْ دار ابن : بيروت. 1ط. ارَّيل الجرَّالس :َّ

  ).991(م، ص2004-ه1425 .حزم
ّ، وهو مختصر فقهي، ألفه المهدي لدينَّاألزهار في فقه األئمة األخيار:  اسمه)5( ّ  اهللا أحمد بن يحيى بن المرتضى بن ّ

ّمفضل الحسني،  ّالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار: َّوله مؤلفات أخرى منها). ه775-840(ّ ّو ، الغيث المدرار
ْالشوكاني. ، وغيرهاشرح األزهار ِ؛ الزركلي)410(ص. المرام بلوغ: ؛ العرشي)159-1/155. (َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ . عالماأل: ِّ

َ؛ كحالة)1/269( َ   ).1/325. (ِّالمؤلفين معجم: َ
ْ الشوكاني)6(   ).1/156. (َّالبدر الطالع: َّ
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َالشوك ِامَمِ اإلُةَيدِقَا عَّمَأ ْ ِّانيَّ  ْنَ عـُرِّبـَعُاه يَرَتـَ و،ِةَاعـَمَالجَ وِةَّنُّ الـسِلْهـ؛ َأِحِالَّ الـصِفَلَّلـس اُةَيـدِقَ عَيِهـَ فِ
  :ُولُقَيَ فٍةَارَبِ عِحَضْوَأِ بَكِلَذ

َنِ مـ،ْمِيهِعِابَتـَ وَينِعِابَّالتـَ وِةَابَحَّ الـصَنِ مُحِالَّ الصُفَلَّ السِهِ بَانَا دَ مِرْيَغِ بَينِدَ يْن َأٍمِالَعِي لِغَبْنَ يَال 
 ِى اهللاَلـِ إِهِابَشَتـُ المِمْلـِ عِّدَرَ و،ْتَاءَا جـَمَ كِاتَفِّ الصِازَرْبِٕاَ و،ِةَّنُّالسَ وِابَتِ الكُةَّلِد َأِيهِضَتْقَا تَى مَلَ عِوفُقُالو
 ٍفُرُى جــَفَى شــَلــَ عِةَّيــِنْبَالم، )1(ِمْلــِا العَذَي هــِ فــِةَنــَّوَدُ المِدِاعــَوَ القَكْلــِ تْنِ مــٍءْيَشِ بــِادَدِتــْ االعِمَدَعــَ و،ُهَانَحْبُسـ
ــ ٍارَهــ ــْثَ تَالَ وُلَقــْعُ تَي الِتــَّ ال،ِلْقــَ العِةَّلــِد َأْنِم ــَ عِاءَرِتــْاالفَ و،يِاوَعَّ الــدِدَّرَجــَمِ بَّالِ إُتُب  ُقِابَطــُا يَمــِ بِلْقــَى العَل
َ ألًةَفِالَخُ مْتَانَا كَذِا إَمَّيِسَالَ و،ىَوَاله  ،ٍةَافـَرُ خُيثِدَ حـٍذِئـَينِا حَهـَّنِإَ ف،ِةَّنُّالـسَ وِيثِدَي الحـِ فـِةَتـِابَّ الثِعْرَّ الشِةَّلِدِ
 ،ِيـدِعَالوَ وِدْعـَالوِبَ و،ُهَانَحْبُ سـِّبَّالرِ بـُقَّلـَعَتَا يَ مـِةَفـِرْعَى مَلـِ إِهِ بـَونُلَّصـَوَتَ يِادَبـِلعِ لَيلِبَ سـَالَ فـ،ٍبِعَ الُةَبْعُلَو
ــِبْنَ األِهِ بــْتَاءَا جــَ مــَّالِ إ،ِادَعــَالمَ وِأَدْبــَالمَ و،ِارَّالنــَ وِةَّنــَالجَو ــَ عِ اهللاُاتَوَلَصــ - ُاءَي  ِ اهللاْنَ عــ- ُهُمَالَســَ وْمِهْيَل
 ُهْنـِ مُا اهللاَهـَاحَرا َأَ مـَولُقـُ العَفَّلـَ كْدَقـَ فَكِلـَ ذَمَعـَ زْنَمـَ و،ِورُمـُ األَكْلـِى تَلِ إٌولُصُ وِولُقُعلِ لَسْيَلَ و،ُهَانَحْبُس
 ِهِذَ هــــَّنَأَ و،يِارَ البــــِقِالَ الخــــُوتُبــــُ ثَوُ هــــِهْيــــَلِ إُلِصَا تــــُ مــــُّلُجــــُ وُهُكــــِرْدُا تَ مــــُةَايــــَ غْلَ بــــ،ِهِا بــــَهْدَّبــــَعَتَ يْمَلــــَو
ي ِا فـَنـْتَاءَي جِتـَّ الِيلِاصـَفَّ التَنِ مـَكِلـَى ذَدَا عـَمـَ و،ٌدِوجـُا مَهـَ لِاتَودُجْوَ المِهِذَهَ و،ٌعِانَا صَهَ لِاتَوعُنْصَالم
ــُك ــ - ِ اهللاِبُت ــَ وَّزَع ــَعَ و- َّلَج ــُ رِنُسْلــى َأَل ــَالَ فــ،ِهِلُس ــَ العَنِ مــُادَفَتْسُ ي ــ،ِلْق ــَ ذْنِ مــْلَ ب ــَّ النَكِل ــِلْق ــِي مِذَّ ال  ُهْن
  .))2ْتَلَصَ وِهِا بَنْيَلِٕاَ و،ْتَاءَج

  

ــَو ــِعِ بَلَغَتْا اشــَّمــَ لُهَّنــ َأُرُكْذَي ــْرُ بِمَالَ الكــِمْل ــَّنِٕاَ، واًمــْلِ عَادَفَتْا اســَ، مــِنَمَّ الــزَنِ مــًةَه ا َمــَ، وًةَرْيــَ حَادَدْا ازَم
 ُورُتُ ســـْتَفَشَكـــْانَ وِةَالـــَهَ الجُةَابَحَ ســـْتَعَشَقـــْ انَالَ، وِةَايـــَمِ العُةَمـــْلُ ظُهْنـــَ عْتَابـــَجْ انَالَ، وُةَرْيـــَ الحَكْلـــِ تْتَاحـــَط
 ِةَّلـِدَأِ بِةَوطـُبْرَ، المِةَودُمـْحَ المِةَيقـِرَّى الطَلـِ إَعَجـَرَ، وٍقِالَ حـْنِ مـِمَالَ الكـِمْلـِ عَدِاعـَوَى قَمَ رْن َأَدْعَ بَّالِ إِةَايَوِالغ
ْمِهِ بَينِدَتْقُ المِاءَمَلُ العَنِ مْمُهَدْعَ بَءاَ جْنَمَ وِةَابَحَّ الصِجَهْنَمِ بِةَودُمْعَ، المِةَّنُّالسَ وِابَتِالك

)3(.  
َالشوك َفَّل َأْدَقَو ْ ُّانيَّ   :)4(ِبُتُك الَكْلِت ْنِمَ ف،ِفَلَّ السَةَيدِقَا عَيهِ فَرَصَن ًةَيرِثَك اًبُتُ كِ

                                 
  .علم الكالم: أي) 1(
ْالشوكاني) 2(   ).198(ص. لبَّالط أدب: َّ
  .الصفحة نفسها. َّالسابق صدرالم) 3(
َّالرباالفتح : ىَّه المسميمطبوعة في مجموع فتاوجميعها هذه الكتب  )4( ْالشوكاني من فتاوى اإلمام نيَّ َّإال ،َّ السحابةَّدر  ،
ْ؛ أما األول، فهو مطبوع بتحقيق الدكتور حسين بن عبد اهللا العمري، وصدر بطبعته ً استقالالان مطبوعما، فهّ الوليَقطرو َ ّ ّ

ّفصدر بمجلد واحد، وأما الثاني . صفحة) 839(ّم، مجلد واحد بـ 1984- ه1404األولى عن دار الفكر في دمشق، سنة 
  .بتحقيق الدكتور إبراهيم هالل، عن دار الكتب الجامعية بمصر
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1- ِيدِحْوَّ التِةَمِلَ كِصَالْخِي إِ فُيدِضَّ النُّرُّالد،ِكْرِّ الشِلِائَسَمَ وِةَّيِوهُُل األِيدِحْوَي تِ ف.  
2- ِفَلَّ السِبَهْذَى مَلِ إِادَشْرِ اإليِ فُفَحُّالت،ِاتَفِّالصَ وِاءَمْسَ األِيدِحْوَي تِ ف.  
3- ِورُبُ القِعْفَر ِيمِرْحَتِب ِورُدُّ الصُحْرَش.  
4- عــالم بــالدِلِائَسَ مــِابَوَي جــِ فــُيــرِمَّ النُبْذَالعــ ِ َِ ِ ِ ــ. ٍيرِسَ عــَ ــَخَ و،ِيــدِحْوَّالتَ وِكْرِّ الــشِلِائَسَي مــِف  ِقْل

  .ِوعُرُي الفِ فِفَالِتْاالخَ و،ِادَبِ العِالَعْفَأ
5- ِاتَّوُبُّالنَ وِادَعَالمَ وِيدِحْوَّى التَلَ عِعِائَرَّ الشِاقَفِّى اتَلِ إِاتَقِّ الثُادَشْرِإ.  
6- ِّيِبــَّ النِبْحَي صــِ فــِتْيــَ البِلْهــ َأِبَهْذَى مــَلــِ إِّيِبــَ الغُادَشــْرِإ.ْمِهِّبَي ســِ فــِةَضِافــَّى الرَلــَ عِيــهِ فَّدَ ر 

  . ِّيِبَّ النَابَحْص َأْمِهِيرِفْكَتَ وْمِهِبْلَثَو
7- َّر السَد ِّتـرجم فيـه لجـم غفيـر مـن َأصـحاب النبـي  .ِةَابَرَالقَ وِةَابَحَّ الصِبِاقَنَ ميِف ِةَابَحُّ َِّ ٍِ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ٍّ َ ْ َ ،

ََّوبي ُُن محاسنهم ومناقبهمَ َُْ َِ َِ ََ ََ ِ المروية في صحيح األخبارَ َ ْ َ ِ ِ َِ َ َّ ِ ْ َ.  
8- َّيِبَّ النَّن َأَمَعَ زْنَى مَلَ عِّدَّي الرِ فٌةَالَسِر ِمْلِ العَنِ مٍءْيَشِ بِتْيَ البَلْه َأَّصَ خ.  
9- ِةَيْؤُّ الرِةَلَأْسَي مِ فُةَيْغُالب .ِةَرِي اآلخِ فِ اهللاِةَيْؤُ رِاتَبْثِي إِ فِفَلَّ السَةَيدِقَ عِيهِ فَرَّرَق.  

10- ــَالَعِ لُةَعــِاطَ القُادَدِ الحــُمِارَوَّالــص ــَ مِقِئ ــْر َأِتَاالَق ــَ عِيــهِ فَّدَر. ِادَحــِّ االتِابَب  ِةَّيِوفُّص الــِةَالُى غــَل
ًُّ تعالى اهللا عما يقولون علو– ِوقُلْخَالمَ وِقِالَ الخَنْيَ بِادَحِّاالتَ وِولُلُالحِ بَينِلِائَالق ُ َُ َ ََ ُ َّ ُ َ ً عظيماَ ِ   .- اَ

11- ِّيِلَ الوِيثِدَى حَلَ عِّيِلَ الوُرْطَق .اَهْيَلِ إَيقِرَّالطَ و،ِةَيَالِى الوَنْعَ مِيهِ فَنَّيَب.  
12- ِفُّوَصَّي التِ فٌثْحَبو ،ِاءَيِلْوَ األِاتَامَرَي كِ فٌثْحْبو ،ِدِلْوَ المِمْكُي حِ فٌثْحَب.  
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ُطلبَالم َ   ُسِامَالخ ْ
  ُهُفِائَظَوَ وُهُالَمْعَأ

  

َالــشوك َّنِإَ فــ،َينِدِهــَتْجُ المِاءَمــَلُالعَ وَينِزِارَ البــِمْلــِ العِلْهــِأ ِنْأَشَكــ ْ َّانيَّ  ِالَمــْعَاألِ بًةَولُغْشَ مــُهُاتــَقْوَأ ْتَانــَ كِ
  :اَهَّالَوَي تِتَّ الِهِفِائَظَوَا وَهِ بَامَي قِتَّ الِهِالَمْع َأُّمَهَأَ، وِةَرِمْثُ المِةَعِافَّ النِفِائَظَالوَو

  

  .ُيسِرْدَّالت: ًالَّوَأ
َالشوك َرَاشَب ْ ُّانيَّ  أَُرْقـَ يَانَكـَف، ِهِقـُّوَفَتَ وِهِوغـُبُنِ لَكِلـَذَ؛ وِهِخِايَشَ مـْنَ عـِمْلـِلعِ لِيـهِّقَلَ تَاءَنـْث َأاًرِّكـَبُ مَيسِرْدَّ التـِ

 ْن َأَلْبَ قُهْنَ عِذْخَى األَلَوا عُعَمَتْا اجَمَّبُ رْلَ، بُهُتَذِمَالَ تُهْنَ عُهَذَخ َأٍابَتِ كِةَاءَرِ قْنِ مَغَرَا فَذِإَ ف،ِهِخِايَشَى مَلَع
 َغَّرَفـَتَ ف،ٍمْلـِ عْنِ مـِهِوخُيُ شـَدْنـِا عَ مـَغَرْفَتْى اسـَّتـَ حَكِلـَى ذَلـَ عَّرَمَتْاسـَ، وِهِخْيَى شـَلَ عِابَتِ الكِةَاءَرِ قْنِ مَغَرْفَي
 ،ِولُصــُاألَ و،ِيثِدَالحــَ و،ِيرِسْفــَّي التِ فــ؛ٍوسُرُ دِةَرَشَ عــْنِ مــَرَثــْك َأِةَلــْيَّاللَ وِمْوَي اليــِ فــُسِّرَدُ يــَانَكــَ، وِهِتــَذِمَالَتِل
 ُهُتـــَذِمَالَ تُهْنـــَ عَذَخـــَأَ و.ِوضُرَالعـــَ و،ِلَدَالجـــَ و،ِهْقـــِالفَ و،ِقِطـــْنَالمَو، ِانَيـــَالبَ و،يِانَعـــَالمَ و،ِفْرَّالـــصَ و،ِوْحـــَّالنَو
ــــُتُكَو اًومــــُلُع َ ُأخــــرىاًونــــُنُفَ واًب ــــِعَ ك،ًةَيقــــِقَ داًونــــُنُفَ، وَةَازَجــــِ اإلَّالِا إَيهــــِ فُهَ لــــَيــــقِرَ طَ ال،ًةَيــــرِثَ كْ ــــْكِ الحِمْل ، ِةَم

َوالمناظرة، والعلوم الطبيعية والرياضية، وغيرها ِ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ِّ ِ َِّ ِ ُُ ََ َ ُ
)1(.  

  

  .ُاءَتْفِاإل: اًيِانَث
ِ من َأزمة علوم االجتهادِهِنُّكَمَتِلَو ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َّ ِ َ فيهـاِهِوغـُبُنَ وْ ً أيـض- َاسَّ النـىَتـْف َأ؛ِ  ،ِملـِلعِ لِهِبـَلَ طَاءَنـْث َأاًرِّكـَبُ م- اْ

 ِةَينِدَ مَلْهي َأِتْفُ يِهِيذِمَالَتِ لِهِائَرْقِٕاَ وِوخُيُّى الشَلَ عِهِتَاءَرِ قِامَّيي َأِ فَانَكَ ف،ِهِرُمُ عْنِ مَينِرْشِ العِودُدُي حِ فَوُهَو
 ُورُدَا تـَيـْتُ الفِتَانـَكَ، وٌاءَيـْح ُأُهُوخُيُشـَ وِةَّيـِامَهَّ التِارَيِّ الـدَنِى مـَاوَتَ الفِهْيَلِ إُدِرَ تْلَا، بَهْيَلِ إَدَفَ وْنَمَ، وَاءَعْنَص
ا َذِإَ، فــاًهــُّزَنَ تاًئْيَا شــَيــْتُى الفَلــَ عُذُخــْأَ يَانَا كــَ مــُهَّنــ َأِهِسْفــَ نْنَ عــُرُكْذَيــَ، وْمِهِّاصــَوَخَ وِاسَّ النــِّامَوَ عــْنِ مــِهْيــَلَع
  . )2(َكِلَذَ كُهَاقَفْنِ إُيدِرُأَ، فٍنَمَ ثَالِ بَمْلِ العُتْذَخا َأَنَأ: َالَ قَكِلَي ذِ فَبِوتُع

  

  .ُاءَضَالق: اًثِالَث
َالــشوكَّلى َوَتــ ْ ُّانيَّ ِدة خُي مــِ فــِرَبــْكَ األِاءَضَالقــ َبِصْنــَم ِ ِ ِِالحــاكم ِةَفــَالَّ ِّ الزيــديَ ِ ْ ِور بــُصْنــَ المَّ َة َنَ ســ،ِاهللاِ

ــ َأْي َأ،)ه1209( ــ - َانُ كــُهَّن ــ- َاكَذَآن ــَ بْدَ ق ــَالَثَ وًةَّتِ ســِرْمــُ العَنِ مــَغَل ــَمَتْاســَو ،اًامــَ عَينِث ِر ف ِب ِصْنــَي مَّ
                                 

ْالشوكاني) 1(   ).2/771. (َّالبدر الطالع: َّ
  ).2/772. (َّ السابقصدرالم) 2(
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َاء حَضَالق َتى وِ َاته سَفَّ ِ   ).ه1250(َة َنِ
  

ــَو َالــشوك ُرُكْذَي ْ ُّانيَّ ــ َأِ ــَ قُهَّن ــِّلَوَ تَلْب ــَ مِهي ــِ بًالِغَتْشُ مــَانَ كــِاءَضَ القــَبِصْن ــُي عِ فــِيسِرْدَّالت ــِتْ االجِومُل ، ِادَه
 ْنُكــَ يْمَ لــُهَّنــِإَ، فِةَلــْوَّ الدُابَبــْرَأَ وِرْمــَ األُلْهــا َأَمَّيِســَ ال،ِاسَّ النــْنَ عــاًعــِمَجْنُ، مِفيِنْصَّالتــَ وِاءَتــْفِاإلِ بًالِغَشْنــُمَو
 ِاءَضَ القــِبِصْنــَمِ لُهُبـَلَ طَاءَجــَ، فِومُلـُى العَوِي ســِ فــٌةَبـْغَ رُهَ لــْنُكـَ يْمَلــَ، وَانَ كــْنَ مـاًنــِائَ كْمُهْنِ مـٍدَحــَأِ بُلِصَّتـَي
ــــْاعَ، فِرَبــــْكَاأل ــــَ عَرَذَت َّردَ، فــــِمْلِالعِ بــــِالَغِتْاالشــــِ بًالِّلَعُتُ مــــُهْن ــــَلَ عُ  َّنَأَ و،ٌنِكــــْمُ مِنْيَرْمَاألِ بــــَالَغِتْ االشــــَّنَأِ بــــِهْي
ــــْطَالم ــــِ فــــِاتَومُصُي الخــــِ فــــِرَظــــَّي النِ فــــُالَغِتْ االشــــَوُ هــــَوبُل ــــَ فِنْيَمْوَي ي ــــَطَ ف،ْطَق ــــْهُ مَبَل ِة لَل  ِةَارَخِتْســــِالً
 ،َاءَعْنَي صــِ فــِمْلــِى العَلــِ إُبِسَتــْنَ يْنَ مــُبِالــَ غِهْيــَلِ إَدَفــَ وُهَّنــِكَ، لٍوعُبْســ ُأَوْحــَ نِولُبــَي القِ فــَدَّدَرَتــَ، فِةَارَشِتــِاالسَو
 ِهْيـــَلِي إِذَّ الـــ- ِّيِينِّ الـــدِبِصْنـــَا المَذَي هـــِ فـــَلُخْدَ يـــْن َأَنْوَشْخـــَ يْمُهـــَّنَأَ، وٌةَبـــِاجَ وَةَابـــَجِ اإلَّنى َأَلـــَوا عُعــَمْجأََو
ِيــة ِنَمَ اليِارَطــْقَ األِيــعِمَي جِ فــِةَّيِعْرَّ الــشِامَكــْحَ األُعِجــْرَم ــْكَأَ، وِهِمــْلِعَ وِهِينــِدِ بُقَوثــُ يَ الْنَ مــ–َّ ا، َذَ هــْنِوا مــُرَث
 َيِلــُتْ ابُهَّنــَأِ بُدْعــَا بَيمــِ فَكِلــَ ذْنَعــ َرَّبــَعَ و.)1(ِرَبــْكَ األِاءَضَ القــَبِصْنــَ مَلِبــَقَ، فَةَلــَّوَطُ المَلِائَســَّ الرُهَوا لــُلَســْرأََو
   .)2(ِهِب

  

ُّالــــشوكانيا َنُثِّدَحــــُيَو ِ ْ  ِالَغِشْى االنــــَدَمــــَ، وَاءَضَ القــــِيــــهِّلَوَ تِلَّوي َأِ فــــُهْتــــَهَاجَي وِتــــَّ الِاتَوبُعُّ الــــصْنَ عــــَّ
  :ُولُقَيَ فُهَ لَلَصَي حِذَّ الِاجَعِزْاالنَو

  

ٍّلَحـَ مِّلُ كـْنِ مـُاسَّ النـ)3(َالَثـْ انْلَ بـ،ْطَقـَ فِنْيَمْوَي اليـِ فـِاتَومُصُ الخِةَرَاشَبُى مَلَ عُفُّقَوَّ التِعَقَ يْمَلَو، 
 ْو َأِمْلـِ العِبُتـُ كْنِ مـٍءْيَ شـيِفـ ِرَظـَّلنِا لَهُتْغَرْف َأْدَ قًةَيرِسَ يٍاتَظَحَ لَّالِ إ،ِاتَقْوَ األَيعِمَ جَكِلَي ذِ فُتْقَرْغَتْاسَف
ــ ــُ كْدَا قــَ مــِيمِمــْتَتَ وِيلِصْحــَّلت اَنِ مــٍءْيَشِل  ُرِاطَ الخــَرَّدَكــَتَ و،ًةَيــرِبَ كًةَلْغُ شــُنْهِّ الــذَلَغَتْاشــَ و،ِيــهِ فُتْعَرَ شــُتْن
ي ِ فـٍاضَ قـَدْنـِ عْرُضْحـ َأْمَلـَ و،ِنْأَّا الـشَذَي هـِ فـَةَّيِحَالِطْ االصـَورُمـُ األُفِرْعـ َأَا الَنَأَا وَمَّيِسَالَ و،اًدِايَ زاًرُّدَكَت
ا َمـَ فِرَغِّ الـصِامَّيـ َأْنِ مـيِدِالـَ وَدْنـِ عِةَومُصُ الخـِسِالَجـَي مِ فـُرُضْحـ َأَ الُتْنُ كْلَ ب،اَهِرْيَي غِ فَالَ وٍةَومُصُخ
  .))4ِنْأَّ الشَكِلَذِ بِامَيِى القَلَ عَانَعَأَ و،َرْدَّ الصُ اهللاَحَرَ شْنِكَلَ و،اَهَدْعَب
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ْالــشوكَّن ا َأَنــُ هُظَحــَالَيُو َّانيَّ ِع فــْسَ يــْمَلــَ، وُهْبــُلْطَ يْمَلــَ، وِاءَضَ القــِبِصْنــَمِ لَّدَصَتــَ يْمَ لــِ  ْلَ، بــِهِيلِصْحــَي تَ
؛ ِينِّ الـدِةَحَلْصَمـِ لِولُبـَ القِوبُجُوِ بُهُاعَنِتْاقَا، وَهَ لَضَّرَعَي تِتَّ الُوطُغُّ الضَالْوَلَ، وَدَّدَرَتَ وَرَذَتْ اعُهَ لَبِلُا طَّمَل
  .َيرِطَ الخَبِصْنَ المَكِلَ ذَدَّلَتقَ وَقَافَا وَمَ، لَينِدِاسَالفَ وِةَلَهَي الجِدْيَأِ بُاءَضَ القَونُكَ يَ الْيَك

  

َالشوك َلَاوَ حْدَقَل ْ ُّانيَّ  َانَ كـٍتْقـَي وِ ف– ٍانَمَ زِّلُي كِ فِمْلِ العِلْه َأُبَأَ دَوُهَ و- ِاءَضَ القَنِ مَصُّلَمَّ التِ
َمــن ِاءَضَ القــِبِصْنــَى مَلــَ عُتُافــَهَّالت َ الجهلــة والفاســدينِ ِ ِ َِ َ ََ  َةَوْشـــِّ الرَونُعَفْدَ يــواُانَ كــَينيــرِثَ كَّنِ إْلَ، بــاًيدِدَ شــَ
  .)1(ِاقَوْسَي األِ فُاعَتَى المَرَتْشُا يَمَ كُهوُرَتْشَيَ، ووهُالَنَيِل

  

ِوفي خضم ذلـك الفـساد المحـيط بالقـضاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ َ َ َ ِّ َ نـرى الـشوكا،َ ْ َّ َ ًني يخـوض غمـاره مـستعينَ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُ َُ َ بـاهللا، ويـاَّ َ ِ ُير ِسِ
 ًةَوْشِ رَكِلَ ذاًِبرَتْعُم، ِهِبِارَق َأِبَرْق َأْنِى مَّتَ حِةَّيِدَ الهِذْخ َأْنَ عِعُّرَوَّتالَ، وِومُلْظَ المِافَصْنِٕاَ، وِلْدَ العِةَيرِسِب ِهيِف
  :ُولُقَ يَكِلَي ذِفَ، وًةَمَّرَحُم

ِهْيـَلِى إَدْهـ َأْنَا مـَايَدَ هـِولُبـَ قْنِ مـ،ِهِّبـَ رْيَدَ يَنْيَ بِوفُقُلوِ لُّدِعَتْسُ الم،ِهِينِدِ لُظِّفَحَتُ المُمِاكَ الحِرَذْحَيْلَف 
ــِ اإلِعْبــَي طِ فــاًيرِثْأَ تــِانَسْحــِإلِ لَّنِإَ فــ؛ِاءَضَلقــِ لِيــهِّلَوَ تَدْعــَب ــُالقَ و،ِانَسْن ــَ عٌةُولــُبْجَ مُوبُل  َنَسْحــ َأْنَ مــِّبُى حــَل
ِ إليه يِدْهُى المَلِ إُهُسْفَ نْتَالَا مَمَّبُرَ ف،اَهْيَلِإ  َنْيَ بـِةَمَاصـُخُ المِوضُرُ عـَدْنـِ ع،ِّقَ الحـْنَ عـَلْيـَ المُرِثْؤُ يـًالْيَمـَِْ

 ُهَعـَرَ زْدَا قـَ مـِبَبَسِ بـِباَوَّ الـصْنَ عـْجُرْخـَ يْمَ لـُهَّنـ َأُّنُظـَيَ و،َكِلَذِ بـُرُعْشَ يـَي الِاضَالقَ و،ِهِرْيَ غَنْيَبَي وِدْهُالم
 َدْعـَا بَايَدَ الهـِولُبـَ قْنَ عـُتْعـَنَتْ امِةَّيـِثْيَ الحِهِذَ هـْنِمَ و،اَذَى هَلَ عًةَادَيِ زُلَعْفَ تَ الُةَوْشِّالرَ و،ِهِبْلَي قِ فُانَسْحِاإل
 ،ِاسَّ النـِرِائَ سـْنَ عـًالْضَ فِبِارَقَ األَنِ مْلَب ،ِيهِ فِولُخُّ الدَلْبَ قَّيّلِي إِدْهُ يَانَ كْنَّمِ م،ِاءَضَي القِي فِولُخُد
  .))2ِهِهْجَوِ لاًصِالَ خُهَلَعْجَ يْن َأَ اهللاُلَأْس َأ،ِهِطْسَبِ لُامَقَ المُعِسَّتَ يَا الَ مِعِافَنَ المَنِ مَكِلَي ذِ فَانَكَف

  

  .ُيفِلْأَّالت: اًعِابَر
َالــشوك ِرُتــْفَ يْمَلــ ْ ُّانيَّ  ِهِالَغِشْ انــِةَرْتــَي فِى فــَّتــَ ح،ِونُنــُالفَ وِومُلــُ العِفَلــَتْخُي مِ فــِيفِنْصَّالتــَ وِيفِلْأَّ التــْنَ عــِ

، ِيثِدَالحــــَ، وِيرِسْفـــَّي التِ فـــَفَّلـــَأَ، وِكْرِّالـــشَ وِانَيمـــِاإلَ وِةَيــــدِقَ العِلِائَسَمـــَ و،ِيـــدِحْوَّي التِ فـــَفَّلَأَ فـــ،ِاءَضَالقـــِب
ـــــِالفَ، وِولُصـــــُاألَو ـــــُّاللَ و،ِهْق ـــــَ طِابَآدَ، وِةَغ ـــــِ العِبِال ـــــِاعَمِتْ االجِلِاكَشَالمـــــَ، وِمْل َعالجهـــــاَة وَّي ِ َ  ِتَالَاســـــَرُالمَ، وِ
ـــَاتَكُالمَو ـــسِاتَب ـــ،ِةَّيِاسَيِّ ال ـــَتْكَى المَرْثَأَ ف ـــِ اإلَةَب ـــِ بَةَّيِمَالْس ـــَ هٍّمَك ـــُ الكَنِ مـــٍلِائ ـــِمْلِ العِلِائَســـَّالرَ وِبُت ـــَّقَحُ المِةَّي  ِةَق

                                 
ْالشوكاني) 1( ِ في دفع العدو الصائلَّالدواء العاجل :َّ ِّ َّالربانيالفتح مطبوع ضمن . ِ ْالشوكانيِ من فتاوى اإلمام َّ َّ. 
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ــَلَ طْتَمــَهْلَأَ، وًةَيــدِدَ جَفِارَعــَ مْتَافَضــ َأيِتــَّ، الِةَرَّرَحــُالم ــِ العَةَب ــَا، وَيْنُّ الــدِاعَقْصــ َأْنِ مــٍيــرِثَي كِ فــِمْل  ِتَرَصَن
  .ُهْتَفَّيَزَ وَلِاطَ البِتَلَذَخَ، وَيلِلَّالدَ وَّقَالح

  

َالشوكا َنُثِّدَحُيَو ْ ُّانيَّ   :ُولُقَيَ ف،اَهْيَلَ عَارَي سِتَّالَو ،ِيفِنْصَّلتِ لِةَّيِيقِقَ الحِةَايَ الغْنَ عِ
َي ألِغـَبْنَي يِذَّ الـُيفِلْأَّالتـَ و،ٌيفِنْصَ تـُهَ لـَالَقـُ يْن َأُّقِحَتْسَي يِذَّ الُيفِنْصَّا التَمَّنِٕاَو  َينِذَّالـ - ِمْلـِ العِلْهـِ

 ِهِوا بـُلِذْخـَيَ و،َّقَ الحـِيـهِوا فُرُصْنـَ يْن َأ:َوُ هـ– ُهَنـاَهْرُ بْمِهْيَلـَ عِهِوبـُجُى وَلـَ عْمُهـَ لَامَقـَأَ وُهَانـَيَ بْمِهْيَلَ عُ اهللاَذَخَأ
 َلِّزُا نــَ مــِاسَّلنــِ لِيــهِوا فُحِّضــَوُيَ و،ِبُّصَعــَّ التَلِائــَبَ حِهِوا بــُعــَطْقَيَ و،ِعَدِ البــَانَكــْر َأِهِجــَجُحِوا بُمِدْهــَيَ و،َلِاطــَالب
 َلَمـــَ العْمِهِوبُلـــُى قَلـــِوا إُبـــِّبَحُيَ و،ِافَصْنـــِى اإلَلـــِ إِادَبـــِ العِادَشـــْرِي إِوا فـــُغِالَبـــُيَ و،ىَدُالهـــَ وِاتَنـــِّيَ البَنِ مـــْمِهْيَلـــِإ
 ْنِ مـْمُهُعَنْمـَ يَالَ و،ِادَهـِتْ االجِدِاسـَكَ و،ِالَقـَ المِفِائـَزَ و،ِيْأَّ الـرِضْحـَ مِاعَبـِّ اتَنِ مـْمُوهُرِّفَنُيَ و،ِةَّنُّالسَو ِابَتِالكِب
 ِبْلـَجِ لاًبَبَ سـُونُكـَ يْو َأ،ِةَدِّلـَقُ المَدْنـِ عُقُفْنَ يَ الَيفِنْصَّا التَذَ هَّن َأْنِ مُهُلِّوَسُيَ وُانَطْيَّ الشُمُهَ لُهُلِّيَخُا يَ مَكِلَذ
ــْتِف ــَ و،ِهِينــِ دُرِاصــَ نَ اهللاَّنِإَ فــ؛ٍةَاســَئِ رْو َأٍالَ مــْو َأٍاهَ جــِابَهــَذ ْو َأ،ٍةَّرَضَ مــِولُزُ نــْو َأٍةَن  ُظِافَحــَ و،ِهِورُ نــُمِّمَتُم
ـــ ـــَؤُمَ و،ِهِعْرَش ـــَؤُ يْنَ مـــُدِّي ـــَِأل ٌلِاعـــَجَو، ُهُدِّي ـــُدَ وِّقَ الحـــِلْه ـــشِاةَع ـــَ وِعْرَّ ال ـــَأَ واًانَطْلُ ســـِةَّجـــُالحِ بَينِمِائَالق  اًارَصْن
واُعَّسَكَتَ و،ِعَدِ البِاتَجْوَي مِا فَهُلْه َأَسَمَغْ انْدَ قٍضْري َأِوا فُانَ كْنِٕاَ و،اًاعَبْتأََو

  .)2(ِلَالَّ الضِمِاكَرَتُ ميِ ف)1(
  
ُأذكرَسَو ُ َالشوك َبُتُ كْ ْ ِّانيَّ َ تعالىُ اهللاَاءَ شْنِإ - ِمِادَ القِثَحْبَي المِ فِ َ َ -.  
  

  

  
  
  
  
  
  

                                 
َّتكسع في ضالله وتسك) 1( َ َكسعمادة  .لسان العرب: ابن منظور. ذهب فيه: ، أيَعَّ َ َ .)12/94( .  
ْالشوكاني) 2(   ). 159(ص. لبَّالط أدب: َّ
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ُطلبَالم َ   ُسِادَّالس ْ
  ُهُاتَفَّلَؤُمَ وُهُبُتُك

  

َالـــشوك ُاتَفـــَّلَؤُم ْ ِّانيَّ ِواقـــ ٍلَّوَطـــُ مَنْيَبـــ اَ مـــَيِهـــَ، وٌةَيـــرِثَ كِ  َعْضِو بـــُدْعـــَ يَ الٍرَصَتـــْخُمَ، وٍاتَدَّلـــَجُي مِفـــٍع َ
ُ فيما َأحصيته – هِاتَفَّلَؤُ مْنِ مِعِالَّ الطِرْدَالب ِهِابَتِي كِ فَرَكَ ذْدَقَ، وٍاتَقَرَو ُ ْ َْ َ اًفَّلَؤُ مَينِعْسِتَ وًةَعْبَ س-ِ

 َّمُ، ثـ)1(
ْ يذْمَا لَ مَّلَعَلَ، وِةَمَجْرَّ التِهِذَ هِيرِرْحَ تَالَ حِالَالبِ بُهُورُطُ خَنَكْما َأَا مَذَه: َالَق   .))2َرِكُا ذَّمِ مُرَثْك َأْرَكُ

  

ْقـــــدَ َو ـــــَ ـــــد ُثِاحـــــَ البَامَق ـــــَع ُورُتْكُّال ـــــَ الغُدْب ـــــنِّيِن ـــــشٍمِاســـــَ قُ ب ـــــِتْاسِ ب)3(ُّيِجَرَّ ال ـــــُتُ كِاءَصْق  ِةَوعـــــُبْطَ المِهِب
ا َ مـــْي، َأاًوطـــُطْخَ ماًابـــَتِ كَينِعـــَبْرَأَ وِنْيَتـــَئِمَ، واًوعـــُبْطَ ماًابـــَتِ كَينِثـــَالَثَ وًةَيـــِانَمَ ثِهْيـــَدَ لْتَغـــَلَبَ ف،ِةَوطـــُطْخَالمَو
َدرَقَ، واًابَتِ كَونُعْبَسَ وٌةَيِانَمَثَ وِانَتَئِ مُهُوعُمْجَم اًفـَّلَؤُ مَينِعْبَ سْنَ عُّلِقَ يَا الَمِ بِةَودُقْفَ المِاتَفَّلَؤُ المَدَدَ عَّ

)4(. 
َالـشوك ِبُتُكِ لُةَّيِائَصْحِ اإلِهِذَهَو ْ ِّانيَّ ٌةَيمـِدَ قِةَوعـُبْطَ المِ

، )6(ِّيِانَّبـَّ الرِحْتَالفِ بـَومُسـْوَالم ُاهَاوَتـَف َوعُمـْجَ مَّنِإَفـ ؛)5(
ـــَالو ـــَعِاق ـــَجُ مِّتِسِ ب ـــُ م،ٍارَبـــِ كٍاتَدَّل ـــِ إٍةَمَّسَق ـــد ،اًءْزُ جـــَرَشَ عـــْيَنـــْى اثَل ْ ق ـــَا بَيمـــِ فَعِبـــُطَ  -ه1423 َةَنَ ســـُدْع

ــَع ُهَدْحــَ وَلَمَتْاشــَ وم،2003 ــَئِ مىَل ــَّلَؤُ مِعْبَســَو ِنْيَت ــَّتَرُ مَيِهــَ، و)7(ٍاتَف ي ِا فــَهــِيبِتْرَتَا وَهِيعِاضــَوَ مِبْسَحــِ بٌةَب
  :يِالَّ التِوْحَّى النَلَ عِوعُمْجَ المَكِلَذ

  

  :ِةَيدِقَ العُبُتُك: ًالَّوَأ
  .ِكْرِّالشَ وِيدِحْوَّا التَايَضَ قْنَ عٌةَبِوْجَأَ وٌةَلِئْسَأ - 1
 .ٍيرِسَ عِدَالِ بِمِالَ عِلِائَسَ مِابَوَي جِ فُيرِمَّ النُبْذَالع - 2
 .ِفَلَّ السِبَهْذَى مَلِ إِادَشْرِي اإلِ فُفَحُّالت - 3
 .ِيدِحْوَّ التِصَالْخِي إِ فُيدِضَّ النُّرُّالد - 4

                                 
  ).776-2/772. (َّالبدر الطالع) 1(
  ).2/776. (َّ السابقصدرالم) 2(
  .اإلمام الشوكاني حياته وفكره:  كما جاء على غالف كتابه. في جامعة صنعاء، بكلية التربية،رئيس قسم أصول التربية) 3(
ْالشوكانياإلمام : َّالشرجي) 4(   ).229- 194(ص.  حياته وفكرهَّ
ْالشوكاني عن اإلمام َّالشرجيكتور ّ الد كتاب طبع)5(  .)م1988 (عام َّ
  .م2003- ه1423. مكتبة الجيل الجديد: صنعاء. 1ط. قَّي بن حسن حال صبحَّمحمد: تحقيق) 6(
َّلفتح الرباني اق ِّ بحسب ترقيم محقمؤلفاتالعدد ) 7(  منها ليست في اً سبعَّ، ألنّه هو عددها الحقيقيُّ، وما أثبتًّ مؤلفا)214(َّ

ْالحقيقة للشوكاني فاته، وقد أشرت إلى تلك الردود أثناء سرد َّلبعض مؤلناقشات من علماء عصره مبات وردود وُّما هي تعقَّنِٕ وا،َّ
ًفات وعدها، ولم أعطها رقمَّالمؤل َّالربانيق الفتح ِّكما فعل محق - اّ َّم القارئ أنها من مؤلَّ كي ال يتوه؛- َّ ْالشوكانيفات ّ َّ.  
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 .ِاءَضَ القَقْبَي سِافَنُ يَ الِاءَعُّ الدَةَابَجِ إَّني َأِ فٌثْحَب - 5
 .- ُهَانَحْبُس - ِّبَّ الرِةَّبَحَ مِوبُجُي وِ فٌثْحَب - 6
 .ِهِتَورُى صَلَ عَمَ آدَقَلَ خَ اهللاَّنِإ ِيثِدَي حِ فٌثْحَب - 7
 .ِّنِ الجِودُجُي وِ فٌثْحَب - 8
 .ِاتَّوُبُّالنَ وِادَعَالمَ وِيدِحْوَّى التَلَ عِعِائَرَّ الشِاقَفِّى اتَلِ إِاتَقِّ الثُادَشْرِإ - 9

  .ِةَرِ اآلخِارَّ الدِاتَبْثِى إَلَ عِعِائَرَّ الشِاقَفِّي اتِف ُةَرِاخَ الفُةَالَقَ الم-10
  .ِاةَرْوَّالتَ وِورُبَّالزَ وِيلِجْنِ اإل:ِةَسَّدَقُ المِبُتُ الكَنِ مٌاتَفَطَتْقُم -11
  .ِاتَوْمَاألَ وِاءَيْحَ األِاحَوْر َأِاءَقِتْلِ الُاتَبْثِاإل -12
  .ِاتَوْمَ األِاحَوْر َأِّرَقَتْسُي مِ فٌثْحَب -13
  .ْمِهِورُبُي قِ فٌاءَيْح َأُاءَيِبْنَاأل :ِيثِدَ حْنَ عٌالَؤُس -14
ِناس الَومُلُ عَّنِ إ:َالَ قْنَى مَلَ عِّدَّي الرِ فٌثْحَب -15   .ِةَّنَي الجِم فُهْنَ عُبَلْسُ تَّ
  .ِارَّفُ الكِالَفْطي َأِ فٌثْحَب -16
  .ِةَيْؤُّ الرِةَلَأْسَي مِ فُةَيْغُ الب:ىَّمَسُ المَوُهَ وِةَيْؤُّلر اِةَلَأْسَي مِ فٌثْحَب -17
  .ِارَّ النِاءَنَفِ بَالَ قْنَ مِلْوَ قِالَطْبِي إِ فِارَتْسَ األُفْشَك -18
  . ِّيِبَّ النِبْحَي صِ فِتْيَ البِلْه َأِبَهْذَى مَلِ إِّيِبَ الغُادَشْرِإ -19
ــ -20 ي ِ فــَلْوَ القــَّن َأْمَلــْعا: ٌيــهِبْنَت :ُهُظــْفَا لَ مــِةَيِفْصَّ التــِرِي آخــِ فــَةَزْمــَ حِى بــنَيــْحَ يِاهللاِ بــُدَّيــَؤُ المَالَق

  .ِنْيَيقِرَى فَلَع ِةَابَحَّالص
  ؟ِمْلِ العَنِ مٍءْيَشِ بِتْيَ البَلْه َأ ُّيِبَّ النَّصَ خْلَه -21
  .اَهُابَ بٌّيِلَعَ وِمْلِ العُةَينِدَا مَنَأ :ِيثِدَي حِ فٌثْحَب -22
  .ِةَايَصِ الوِةَلَأْسَي مِ فُةَيَراِّالد -23
  .ِادَحِّ االتِابَبْر َأِتَاالَقَ مِقِئَالَعِ لُةَعِاطَ القُادَدِ الحُمِارَوَّالص -24
  .ِفُّوَصَّي التِ فٌثْحَب -25
  .ِاءَيِلْوَ األِاتَامَرَ كِوتُُبى ثَلَ عِلَالْدِتْي االسِ فٌثْحَب -26
  .ِدِلْوَ المِمْكُي حِ فٌثْحَب -27
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ِالكريم  ُآنْرُالق: اًيِانَث ِ   .ُهُومُلُعَوَ
 َعِقـْوَ مٌةَعـِاقَو، )m »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ¼l)1: ىَالَعـَ تِهِلْوَي قِ فٍالَؤُ سُابَوَج -28

  .ِيلِلَّالد
  .)m   hg  f  e     d  c  b      a   ̀ _l)2 :ِيرِسْفَي تِ فِةَامَمَ الغُلْبَو -29

  .ِوءُّ السِانَوْخِ إْنَ عِيْهَّي النِ فٌثْحَ ب-30
  .)mK  J      I     Ll)3 :ىَالَعَ تِهِلْوَي قِ فٍالَؤُ سُابَوَج -31
  .)m  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡©l)4: ىَالَعَت ِهِلْوَ قِيرِسْفَي تِ فٌثْحَب -32
 m V  U  T  S  R  Q  P  [  Z  Y        X  W  :ُهَانَحْبُسـ ِهِلْوَى قَلَ عِمَالَي الكِ فٌثْحَب -33

 ]  \l)5(.  

 ْنَ عـــِابَوَي الجـــِ فـــِلِائَّ الـــسُالَكْشـــِإ: ِيـــهِلَيَ و،َلِازَنـــَ مِرَمـــَ القِيرِدْقـــَ تِيرِسْفـــَ تْنَ عـــِلِائَّ الـــسُةَابـــَجِإ -34
  .َلِازَنَ مِرَمَ القِيرِدْقَ تِيرِسْفَت

  .ُرِضَلخ اَرَهْظا َأَيمِ فَدَرَا وَمِ بُقَّلَعَتَ يٍالَؤُ سُابَوَج -35
  .)m o  n  ml)6 :ىَالَعَ تِهِلْوَ قِيرِسْفَ تْنَ عٌثْحَب -36
  .ِحَالْصِاإلَ وِةَبْوَّى التَنْعَمِ لُحاَيضِاإل -37
ــ -38  m  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A :ىَالَعــَ تِهِلــْوَي قِ فــِارَرْكــِّ التِةَتــْكُ نْنَ عــٍالَؤُ ســُابَوَج

  P  O  N        M  L  Kl )7(.  
  .ِرْصَ العِةُورُ سِدِائَوَفِ لُرْشَّالن -39

  

ُ الشريفُيثِدَالح: اًثِالَث ِ   .ُهُومُلُعَ وَّ
  .ِرِاتَفَّ الدِادَنْسِإِ بِرِابَكَ األُافَحْتِإ -40

                                 
  ).259( آية: البقرة سورة )1(
  ).55( آية: آل عمران سورة )2(
  ).148( آية: النساء سورة )3(
  ).151( آية: األنعام سورة )4(
  ).158( آية: األنعام سورة )5(
  ).13( آية: المؤمنون سورة )6(
  ).12، 11(  اآليتان:ُّالزمر سورة )7(
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  .ٌاتَقِ ثِهِادَنْسِ إُالَجِر :ِيثِدَ الحِلْه َأِلْوَي قِ فٌثْحَب -41
  . ِولُسَّ الرِةَابَحَ صِرْيَ غْنِ مِولُهْجَ المِرَبَ خِّدَي رِ فُولُبْقَ المُلْوَالق -42
ـــَ عِابَوَي الجـــِ فـــٌثْحـــَب -43 ـــِإ :َالَ قـــْنَى مـــَل ـــُهَّن ـــَ يْمَ ل ـــَّ التِعَق ـــِ لُضُّرَع  َنِ مـــٌفْعَ ضـــِهِظـــْفِي حِ فـــْنَم

  .ِةَابَحَّالص
  !؟َ الْم َأٌةَمَّلَسُ مَيِ هْلَ ه،ِةَابَحَّ الصِيعِمَ جِةَالَدَ عْنَ عٌالَؤُس -44
  .ِاسَوْسَالوَ وِّمَالهَ وِسْفَّ النِيثِدَ حْنَ عِسْأَ البُعْفَر -45
  .ٍةَّيِطَ خِّلُ كُسْأَا رَيْنُّ الدُّبُح :ِيثِدَى حَلَ عِمَالَي الكِ فُةَّيِضَ الوُاثَحْبَاأل -46
  .ِهْيَلَ عُبَّتَرَتَا يَمَ و،ٍانَكْر َأِةَسْمَى خَلَ عُمَالْسِ اإلَيِنُ ب:ىَنْعَ مْنَ عٌالَؤُس -47
  .اَيهِ فِةَضِارَعَتُ المِيثِادَحَ األِضْعَى بَلَع ٌابَوَج. ُارَكْذَاأل -48
 َأَطـْخَأَ وَدَهـَتْ اجِنِٕاَ، وِانَرْجـ َأُهَلـَ فَابَصـَأَ فُمِاكَ الحـَدَهـَتْا اجَذِإ :ِيثِدَى حـَلـَ عِمَالَي الكـِ فـٌثْحَب -49

  .ٌدِاحَ وٌرْج َأُهَلَف
  ؟ِهِمَدَ عْنِ مًالْعِ فٌودُجْوَ مَوُ هْلَهَ و،ِمِالَّلظِل َدْهَ عَال :ِيثِدَالحِ بٍّاصَ خٍالَؤُ سْنَ عٌابَوَج -50
  .ِآنْرُ القِلِائَضَ فِيثِادَحي َأِ فُدِائَوَف -51
  .َدِاجَسَ مْمِهِائَيِبْن َأَورَبُ قْمِهِاذَخِّالت َدوُهَ اليُ اهللاَنَعَل :ِيثِدَي حِ فٌثْحَب -52
  .َةَرَيِ طَالَى وَوْدَ عَال: ِيثِدَى حَلَ عِمَالَالكِ بِةَرَهَ المُافَحْتِإ -53
  .ِاتَّيِّالنِ بُالَمْعَا األَمَّنِإ : ِهِلْوَي قِ فٌثْحَب -54
  .. ..ْمُكِ بُ اهللاَبَهَذَوا لُبِنْذُ تْمَ لْوَل: ِيثِدَي حِ فٌثْحَب -55
  .ِيرِدَ الغِيثِدَي حِ فِنْيَورُكْذَلم اِنْيَحِالَّ الصِنْيَدْبَ العِانَيَي بِ فٌثْحَب -56
 ْنَمــــَ وِى اآللَلــــَ عِةَالَّ الــــصِيـــقِقْحَي تِفــــَ و،اَهــــَّلُي كِتَالَ صــــَكَ لـــُلَعــــْجَأ: ِيثِدَي حــــِ فــــٌثْحـــَب -57

  .ْمُهَّصَخ
  .ِامَرَالحَ وِلَالَ الحَنْيَ بِاتَهِبَتْشُ المِيرِسْفَى تَلَ عِمَالْعَ األُيهِبْنَت -58

  

  .ُهُولُصُأَ وُهْقِالف: اًعِابَر
  .ِيكِكْفَّ التِودُقُعِ لِيكِكْفَّى التَلَ عُيكِكْشَّالت -59
  .ِيدِلْقَّ التِمْكُي حِ فُيدِفُ المُلْوَالق -60
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  .ِيدِلْقَّ التِلْه َأْنِ مِادَهِتْاالجِ بَلَمَ العَرَكْن َأْنَى مَلَ عِّدَّي الرِ فِيدِفَتْسُ المُةَيْغُب -61
  .َّقَ الحِقِافَوُ يْمَا لَذِ إِمْكُ الحِضْقَي نِ فٌثْحَب -62
  .ِامَّكُ الحِمْلِعِ بِمْكُي الحِ فِامَصِ الخُعْفَر -63
  .يِدْنِ عَّحَ ص:يِتْفُ المِلْوَقِ بِلَمَي العِ فٌثْحَب -64
  .ِةَيعِرَّ الشِاءَنَمى ُأَلَ عِمَالَي الكِ فٌثْحَب -65
ِبحث ف -66 ٌ ْ   .ِهِّدِ ضْنَ عٌيْهَ نِءْيَّالشِ بِرْمَ األِنْوَي كَ
  .ِاحَبُي المِافَ نْنَ عِاحَنُ الجُعْفَر -67
  .ِ اهللاِفْطُ لِمِاسَ ق:ِيهِقَ الفَنِ مٍتَاالَؤُ سُابَوَج -68
  .ِيْأَّ الرُمْلِ ع:َوُ هِينِّي الدِ فِقُّرَفَّ التِابَبْس َأِمَظْع َأِنْوَي كِ فٌثْحَب -69
  .ِةَّيِهْقِ الفِلِائَسَي المِ فُةَّيِهَ البُرَرُّالد -70
  ؟ٌسِجَ نْم َأٌرِاهَ طَوُ هْلَ ه،َمَي آدِنَ بِمَدَ وِلْيَ الخِمَي دِ فٌثْحَب -71
  .ِةَتْيَ المِةَاسَجَي نِ فٍالَؤُ سُابَوَج -72
  . ِّيِبَّ النِمَالِتْ احِمْكُي حِ فٌابَوَج -73
  .ِحِائَرَالجَ وِلَلِ العِلْه َأْنِا مَهِوْحَنَ وِةَاضَحَتْسُ المِةَالَي صِ فُحِاضَ الوُلْوَالق -74
  .ِودُجُّي السِ فُعْفَّ الرُّبَحَتْسُ يُهَّنِإ :َالَ قْنَ مِعْفَي دِ فٌثْحَب -75
ــَب -76 ِود بُجُّ الــسَّني َأِ فــٌثْح ــَ غْنِ مــِهِدَّرَجــُمَ ــِرْي ــِ إِهِامَمِضْ ان ِة عَالَى صــَل ــٍ ُة مــَادَب ُ اهللا ُرُجْأَ يــ،ٌةَّلِقَتْسٌ

  .اَهْيَلَ عُهَدْبَع
  .ِنْيَدَي اليِ ذِيثِدَي حِ فِنْيَّ الرُفْشَك -77
  .ِيمِحَّ الرِنَمْحَّ الرِ اهللاِمْسِبِ بِرْهَي الجِ فٌثْحَب -78
  .ِاءَمَلُ العِضْعَ بْنِ مْتَدَرَ وٍتَاالَؤُ سُوابَج -79
  .َانَبَكْوَ كْنِ مْتَلَصَ وٍتَاالَؤُ سُابَوَج -80
  .ِةَالَّالصِ بُقَّلَعَتَ تٍتَاالُؤُ سِابَوَي جِ فٌثْحَب -81
  .ٍاسَّبَ عِنْ ابِيثِدَ حِدِائَوَفِ لِاسَسَ األُعْفَر -82
   ِدْعُالبَ وِاضَفِخْاالنَ وِاعَفِتْ االرَنِ مِّمَتْؤُالمَ وِامَمِ اإلَنْيَ بُوزُجَا يَ مِارَدْقِى مَلَ عِلِئَالَّ الدُيرِرْحَت -83
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  .ِلِائَالحَو
  .ٍدِاحَ وٍدِجْسَي مِ فِاتَعاَمَ الجِةَرْثَي كِ فٌثْحَب -84
  .ِدِجْسَي المِ فِرْكِّ الذْنَ عٌابَوَج -85
 َ الَينِذَّ الـِاعَمِتْ اسـَعَ مـِدِاجَسَي المـِ فـِاتَهَّمُاألَ كِيثِدَ الحِبُتُ كُةَاءَرِ قُوزُجَ يْلَه: ِالَؤُس ُابَوَج -86

  ؟ ْمُهَ لَةَنْطِف
  .ِةَعُمُ الجَنِ مٍةَعْكَ رِاكَرْدِإِ بِادَدِتْ االعِمَدَي عِ فِةَعْلَّ الطُاقَرْشِإ -87
  .ِةَعُمُ الجَنِ مِةَعْكَّ الرِاكَرْدِإِ بِادَدِتْي االعِ فُةَعْمُّالل -88
  .ِةَعُمُ الجِةَبْطُ خِةَّيِطْرَي شِ فِةَعْرُ القُبْرَض -89
  .ِةَعْرُ القِبْرَ ضِهْجَي وِ فُةَعْفَّالد -90
  .ِوفُسُي الكِ فٌثْحَب -91
، ِيـبِارَحَي المِ فـٌثْحـَب :ٍاثَحـْب َأَةَثـَالَ ثُنَّمَضَتـَ يِمْلـِ العِلْه َأِضْعَ بْنِ مَدَرَ وٍالَؤُى سَلَ عٌابَوَج -92

  .ِاتَومُقُّالرِ بِلَمَي العِ فٌثْحَبَ، وِاءَرْبِتْي االسَ فٌثْحَبَو
  .ٌنْيَ دِهْيَلَ عْنَى مَلَ عُةَالَّالص -93
  .ِورُبُ القِعْفَ رِيمِرْحَي تِ فِورُدُّ الصُحْرَش -94
  .َةَامَهَ تْنِ مْتَدَرَ وٍتَاالَؤُ سُابَوَج -95
  .ِهْيَلَ عُابَوَالجَ و،ِاتَوْمَى األَلِ إِاءَيْحَ األَنِ مِاةَدْهُ المِةَاءَرِ القِابَوَ ثِوقُحُ لْنَ عٌالَؤُس -96
  .ِلِائَسَ المِرْشَي العِ فِلِائَّ السُةَادَفِإ -97
  .ِارَهَّ النَاءَنْث َأَانَضَمَ رِرْهَ شُولُخُ دَمِلُا عَذِ إِاكَسْمِ اإلِومُزُي لِ فٌثْحَب -98
  .ِةَيِانَمَّ الثِافَرْطى َأَلَ عِمُّلَكَّالتِ بُهَيِانَم َأِلِائَّ السُوغُلُب -99

  .ِّيِمِاشَى الهَلَ عِاةَكَّ الزِيمِرْحَي تِ فٌثْحَب -100
  .ٍيرِسَ عِدَالِي بِاضَى قَلَ عِيرِنُ المُابَوَالج -101
  .ُرْهَا المَهَى لَّمَسُى يَّتَ حِةَجْوَّ الزِاعَنِتْ امِازَوَي جِ فٌثْحَب -102
  .ىَنْمِتْ االسِمْكُي حِى فَنُ المُوغُلُب -103
   َاثَحْبَ األُنَّمَضَتَتَ، وَارةََزب َفُوسُ يِ بنَدَمْح َأِةَمَّالَ العَنِ مِةَدِارَ الوِةَلِئْسَى األَلَ عٌابَوَج -104
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ا َنـَأَي وِ لـُمْوَّالـص: ِيثِدَحـي ِ فـٌثْحـَبَ، وِوطُرْشَ المـِقَالَّي الطـِ فـٌثْحـَبَ، وِاتَجـْوَّ الزِةَقَفَي نِ فٌثْحَب :َةَيِالَّالت
  .ِهِ بِلَامَعَتُ المِدْقَّ النِفَالِتْي اخِ فٌثْحَبَ، وِهِي بِزْجَأ

  .ِقَالَّى الطَلَ عَرِبْج ُأْنَميِ فٌثْحَب -105
  .ِهِضْقَ يْمَلَ، و- ُ اهللاَاءَ شْنِإ - ُهَيمِرَ غَّنَيِضْقَيَ لٌقِالَ طُهُتأََرْ ام:َالَ قْنَيمِ فٌثْحَب -106
  ؟َ الْم َأُعَقَ يْلَ ه،ٍةَعِمَتْجُ مِثَالَّ الثِقَالَّي الطِ فٌثْحَب -107
  .َيمِرْحَّا التَهِلْثِي مِ فُاعَضَّي الرِضَتْقَي يِتَّ الِةَّدُ المِارَدْقِي مِ فِةَّمِئَ األِفَالِتْ اخُانَيَب -108
  ؟ِيمِرْحَّ التُمْكُ حِهِ بُتُبْثَ يْلَ ه،ِيرِبَ الكِاعَضَي رِ فٌةَالَسِر -109
َ إيضا-110   .ِاتَارَيَ الخِامَكْحى َأَلَ عِتَالَالَّ الدُحِ
  .ِتَالَالَّ الدِحاَضِإيى َلَ عِاتَاضَرِتْ االعُعْفَد -111
  .ٍادَبِ لٌرِاضَ حْعِبَ يَالي ِ فٌثْحَب -112
  .ِحِايَوَ الجِّطَي حِ فُحِايَ الفُكْسِالم -113
  .ِةَيئِسَّالنَا وَبِّي الرِ فٌثْحَب -114
  .اَجَّ الرِعْيَ بِمْكُ حْنَا عَجِي الحِوَ ذُيهِبْنَت -115
  .ِارَوِالجِ بِةَعْفُّ الشِمْكُ حْنَ عِارَتْسَأل اُفْشَك -116
  .يِاضَرَ األِومُخُم تْكُحى َلِي إِاضَ القُةَايَدِه -117
 ِضْرَاألَ كــٍةَيِوَتْسُ مــٍضْري َأِ فــًىَقْسَا مــَهــَلَ و،ٍةَاعــَمَ جْنِ مــٍاةَرَتْشُ مــٍضْر َأْنَ عــٌابَوَجــَ وٌالَؤُســ -118

  .ِاةَرَتْشُالم
  .ِانَمَّ الضَنِا مَهِ بُقَّلَعَتَا يَمَ وِانَدْلُ البِودُدُ حِنْأَي شِ فِانَمُ الجُدْقِع -119
  .ِانَمُ الجِدْقِ عِلِائَسَ مْنِ مَلَكْشا َأَيمِ فِانَمُ الجُطْمِس -120
  .ِانَمُ الجِدْقِي عِا فَ مِيحِحْصَى تَلِ إِانَيْعَ األُادَشْرِإ -121
  .ِةَرَابَخُي المِ فٌثْحَب -122
  .ِةَرَابَخُ المِمْكُ حيِ فٌةَالَسِر -123
  .ِةَوكُلْمَ المِتَّالَحَي المِ فِنِائَ الكِاءَي المِ فٌثْحَب -124
  .ِولُيُّالسَ وِولُيُ الغِانَضَيَي فِ فُولُبْقَ المُلْوَالق -125
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  .ِارَرِّ الضَعَ مِعْيَى البَلَ عِارَبْجِاإلِ بِارَ الجِّقَ حِارَنَ مُعْفَر -126
  .ِانَهِّي الرِ فِةَكِرَّالشَ وِيرِجْأَّالتَ وِةَيِارَالعِ بُةَقِّلَعَتُ المُانَسِ الحُاثَحْبَاأل -127
  .ِةَّيِفْرُ العِةَكِرَّي الشِ فُةَّيِفَ الوُثِاحَبَالم -128
 ٍثْحـَب :ىَلـَ عُلِمَتْشَتـَ وَانَبَكْوَ كْنِ مِّيِسْبِ الكِ اهللاِدْبَ عِ بنِنْيَسُ الحِةَمَّالَ العَنِ مٍةَلِئْس َأُابَوَ ج-129

 ِاتَاءَشْنــِي إِ فــٌثْحــَبَو ،ِهِتــَجْوَ زَونُ دِهِدَالْوى َأَلــَ عَفَقــَو ْنَيمِ فــٌثْحــَبَ، وٍينِيــْعَ تِرْيــَ غْنِ مــِاعَشَ المــِعْيــَي بِفــ
  .ِاءَسِّالن

َّ مسائل عالِدِي جيِ فِدَجْرَبَّ الزُودُقُع -130 َ ِ َ ٍمة ضمدَ َِ َ.  
  .ِهِّمُأِ بُقَحْلَ يِدَلَ الوِنْوَي كِ فٌثْحَب -131
َسؤ ُابَوَ ج-132 َف عْقَي الوِ فٍالُ ِيةُِّّى الذرَلِ َّ.  
ْديَف :ِيثِدَي حِ فٌثْحَب -133   .ىَضْقُ يْن َأُّقَح َأِ اهللاُنَ
  .)1(ِانَفْرِ العِاءَمَي سِ فُعِالَّ الطَانَبْعَ شُرْدَب -134
ُِث المسفرْحَالب -135 ْ ُ ِ تحرْنَع ُ ْ ِّ كلِيمَ ٍ مسكرُ ِ ْ ٍِمفترَ وُ ْ ُ.  
  .ِومُمُلعى اَلَ عِبَهَّالذِي بِّلَحَّ التِيمِرْحَي تِ فُومُقْرَ المُيْشَالو -136
  .ِّيِلُلحِ لِاءَسِّ النِسْبُ لِّلِي حِ فُّيِلَ الجُلْوَالق -137
  .ِرَمْحَ األِاعَوْن َأِرِائَ سْنِ مِهِرْيَغَ وِرَفْصَعُ المِسْبُ لِنْأَ شْنَ عٌالَؤُس -138
 ُيـرِم َأِهْيـَلَ عَّدَرَا وَيهـِ فُهَبـَّقَعَ تْدَقـَو. ِةَيعِرَّ الـشِامَّكُى حَلِ إِةَابَجِ اإلِوبُجُي وِ فُةَيعِدَ البُاثَحْبَاأل -139

َالـشوك ِهْيـَلَ عَّدَرَ، فـِةَيعـِدَ البِاثَحـْبَى األَلـَ عِةَيعـِنَ المِاتَابـَوَالج: ِةَالَسـِرِ بَدَمْح َأُ بنِينِّ الدُفَرَ شَانَبَكْوَك ْ ُّانيَّ ِ 
  :ِةَيِالَّ التِةَالَسِّالرِب

  .ِةَيعِدَ البِاثَحْبَى األَلَ عِةَيعِنَ المِةَبِوْجَ األِعْفَى دَلِ إُةَيعِرَّالذ -140
  .ِانَوْعَاألَ وِانَّجَّالسَي وِاضَ القِةَرْجي ُأِ فِانَّنَ المُةَحْنِم -141
  .ِلِائَسَ المِلِئَالَى دَلِ إِلِائَّ السُادَشْرِإ -142
  .ِعْبَّ السِلِائَسَ المِابَوَجِ بِعْمَّ السُيفِنْشَت -143

                                 
سالة جواب مذاكرة من بعض علماء العصر في شأن رجل ِّ هذه الرَّوجه هذه التسمية أن: هٌّعلى صورة الغالف ما نص )1(

ْالشوكاني .ًعض أوالده حانوتاك بَّ مل،يقال له شعبان َّالفتح الرباني: َّ   .قِّ، حاشية المحق)8/4155ج/4م. (َّ
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  .َونُمِاصَخَتُا المَهُبُلْطَي يِتَّ الِتُّنَعَّ التِينِمَ يْنَ عٍالَؤُس ُابَوَ ج-144
  .ِاءَسِّ النِاتَرْوَي عِ فِةَلْدَ العِولُبَي قِ فٌثْحَب -145
  .ِنْيَمْصَ الخُدَح َأِدْعَ الوْنَ عَفَّلَخَا تَذِ إِمْكُ الحِانَيَي بِ فِنْيَرِّيَّ النُاقَرْشِإ -146
 ْنِ مــٍيــفِرَ عْنِ مــُمَّلَظَتَ يــٍلُجــَ رِلَبــِ قْنِ مــِهْيــَلِ إَعِفــُ رٍمُّلــَظَى تَلــَ عٌّدَ ر:َوُهــَ و.ِنِائَرَي القــِ فــٌثْحــَب -147

  .ِوسُّ الرِدَالِ بِاءَفَرُع
  .ِةَّيِطْقُّ النِةَّيِمْلِ العِوفُرُي الحِانَعَمَ وِّطَالخِ بِلَمَي العِ فٌثْحَب -148
  .ِينِطَالَّالسِب ِالَصِّ االتِمْكُي حِ فِينِاطَسَ األُعْفَر -149
 َدَمــْح َأُ بــنُدَّمــَحُي مِاضــَ القُهَشَاقــَنَو. ُكِالــَا المَهَدَجــَا وَذِ إِةَوقُرْسَ المــِنْيَ العــِيثِدَي حــِ فــٌثْحــَب -150

َالشوك َّدَرَا، فَيهِ فٌمِحْشُم ْ ُّانيَّ   :ِةَيِالَّ التِةَالَسِّالرِ بِهْيَلَ عِ
  .ِةَقِابَّ السِةَشَاقَنُ المُابَوَج -151
 ٍدَّمـَحُ مُ بـنُنْيَسُ الحـُهَبـَّقَعَتَ، وُّيِسْبِى الكَيْحَ يُ بنُنَسَ حِيهِ فُهَشَاقَنَو. ِلُجَّ الرِفِاذَي قِ فٌثْحَب -152

َالشوك َّدَرَ، فُّيِسْنَالع ْ ُّانيَّ ِى األخيرَلَ عِ ِ   :ِةَيِالَّ التِةَالَسِّالرِ بَ
ـــَ عُ بـــنُدَّمـــَحُ مِهِ بـــَبَّقـــَعَا تَا مـــَذَهـــ -153 َالـــشوك ٍّيِل ْ ُّانيَّ ـــَع ِ  ٍدَّمـــَحُ مِ بـــنِنْيَسُ الحـــِةَمـــَّالَ العِخَى األَل

  .ِلُجَّ الرِفِاذَ قِّدَي حِ فِلَالَ الجِثْحَى بَلَ عُهَرَّرَا حَمِ ل - ىَالَعَت ُ اهللاُاهَافَع - ِّيِسْنَالع
  .اَايَصَ الوِلِائَسَي مِ فٌثْحَب -154
  .ِثِارَلوِ لِةَّيِصَ الوِازَوَى جَلَ عًيالِلَ دُهَّنَا ظَ مِعْفَدِ بِثِاحَ البُاعَنْقِإ -155
  .ِثُلُّالثِ بِةَّيِصَ الوَلْوَ حٍيشِرَي عِب َأْنِ مَدَرَ وٍالَؤُ سُابَوَج -156
  .ِةَّيِارَمِ الحِةَلَأْسَي المِ فُةَّيِّرُّ الدُثِاحَبَالم -157
ُإيضاح -158 َ   .ِلْوَ العِاتَبْثِي إِ فِلْوَ القِ
  .ُةَّلِدَ األُمِهِرْكِذِ بِةَدِارَ الوِاءَدَهُّ الشِادَدْعَي تِ فٌثْحَب -159
َى الرضَوسُم ِ بنِّيِلَ عُةَمَجْرَت -160   .)1(اِّ
  .ْمُوهُب َأَاتَا مَذِ إَينِّيِّمِّ الذِانَيْبِ صِمْكُي حِ فٌةَالَسِر -161

                                 
ال إله إال : قولهتحريم قتل الكافر بعد  :سالةِّم أن يكون عنوان الرِّسالة يحتِّ موضوع الرَّ ولكن،العنوان كذا في المخطوط )1(
ْالشوكاني .اهللا َّالفتح الرباني: َّ   .ِّ، حاشية المحقق)10/4965ج/5م. (َّ
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ــَ عِودُهــَ اليِارَبــْجِي إِ فــِالَكْشــِ اإلُّلَحــ -162 ــِتْى الَل ــْزَ األِاطَق ــَلَ عَّدَرَ و.ِالَب ــَلُ عُضْعــَ بِهْي  َاءَعْنَ صــِاءَم
َ ســماهاٍةَالَرســِب َّ ــْجِي إِ فــِالَكْشــِ اإلِةَالــَزِي إِ فــِلَالِتْ االخــِوهُجــُ وَيحِضــْوَت :َ ــَ اليِارَب ــَ عِودُه ــِتْى الَل ــْزَ األِاطَق ، ِالَب
َ سماهاٍةَالَسِرِ بٍدَّمُحُ مِى بنَيسِ عُ بنِ اهللاُدْبَ عُهَبَّقَعَوت َّ َالـشوك َّدَرَ ف.ِالَكْشِ اإلِةَالَزِى إَلَ عِالَقَ المَالَسْرِ إ:َ ْ ُّانيَّ ِ 
ِ التاليتاناَمُ ه،ِنْيَتَالَسِرِا بَمِهْيَلَع َ َِ َّ:  

  .ِالَبْزَ األِاطَقِتْى الَلَ عِودُهَ اليِارَبْجِ إِةَالَسِي رِ فِلَالِتْى االخَوْعَدِ لُالَطْبِاإل -163
  .ِالَقَ المِالَسْرِى إَلِإ ِالَبِّ النُيقِوْفَت -164
  .ِالَ المِصِالَ خْنِ مِةَانَعِتْ االسِزاَوَ جِمَدَى عَلَ عِالَثْمَ األُيهِبْنَت -165
  .ِيرِوْصَّي التِ فٌثْحَب -166
  .)1(ِاعَمَّ السِقَلْطُ مِيمِرْحَى تَلَ عِاعَمْجِإلى اَوْعَ دُالَطْبِإ -167
  .ِةَابَحَّلص اَنْيَ ب ِهِاتَاخَؤُي مِ فٌثْحَب -168
  .ِي اهللاِ فَينِّحابَتُي المِ فٌثْحَب -169
  .ِلِئَالَّ الدْنِ مِهِانَصْقُنَ وِرُمُ العِةَادَيِي زِ فَدَرَا وَى مَلَ عِلِاضَفَ األُيهِبْنَت -170
  .َينِرِّمَعُل المِائَضَفِ بُحِائَ الفِينِرْسِّ النُرْهَز -171
  ؟َ الْم َأِانَمِزَالَتَا مَمُ هْلَ ه،ِمْلِالحَ وِرْبَّص الْنَ عٍالَؤُ سِابَوَي جِ فٌثْحَب -172
  .ِارَالجِ بِارَرْضِي اإلِ فٌثْحَب -173
  .ٍّرَي ذِب َأِيثِدَى حَلَ عِرَهْوَ الجُرْثَن -174
ي ِ فــْمِهِثْكــُمَ و،ِاتَهــِ الجِرِائَ ســْنِ مــَةَّكــَى مَلــِ إَينِلِاصــَ الوِاءَبــَرُ الغِاءَرَقــُي فِ فــٌابَوَجــَ وٌالَؤُســ -175

  .ِامَرَ الحِدِجْسَالم
  .ِةَيبِ الغْنِ مُوزُجَ يَا الَمَ وُوزُجَا يَيمِ فِةَيبِّ الرُعْفَر -176
  .ِيمِظْعَّ التِدَّرَجُمِ لِامَيِ القِمْكُي حِ فٌةَالَسِر -177

                                 
 َّرين، مــن االفتــراء البحــت بــأنِّالموجــب لتحريــر هــذا البحــث مــا وقــع مــن بعــض المقــص: هُّ كتــب فــي صــفحة العنــوان مــا نــص)1(

 حابةَّ مـن الـصٍتلزم القـدح فـي جماعـةْسَ تـ- اهرَّمـع كونهـا مـن الكـذب الظـ - هـذه المقالـة َّم باإلجمـاع، وال يخفـى أنَّماع محـرَّالـس
 َّصريح بـذلك فـي غـضون البحـث، فـال يظـنَّفهذا هو الحامـل لتحريـر هـذه الرسـالة، كمـا سـيقع التـ .ينِّبعين، وسائر علماء الداَّوالت

ْالـشوكاني.  فيـأبى اهللا ذلـك،رويحَّرخيص والتـَّ جمع هذا البحث لقصد التَّجاهل أن َّالربـانيالفـتح : َّ حاشـية ). 10/5199ج/5م. (َّ
  .قِّالمحق
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ــَ لِقَالْطــِ إِازَوَي جــِ فــُّيِدَّ النــُفْرُالعــ -178 ــَلَ عَّدَرَ وُهَشَاقــَنَو. يِدِّيَ ســِظْف ــَ عِهْي  ٍدَّمــَحُ مُ بــنِارَّفــَ الغُدْب
ى َلـَ عِّيِانَدَمَّص الـِمِالَلعـِل ِّيِانَّبـَّ الرُيـقِقْحَ ت:اَهـُانَوْنُ عٍةَالَسـِرِ ب- َةَامَهَي تِ فَينِنِاكَّ السِودُنُ الهُدَحَأ - ُّيِنَسَالح
َالشوك ِةَالَسِر ْ ِّانيَّ َالشوك ِهْيَلَ عَّدَرَ، فِ ْ ُّانيَّ    :ِةَيِالَّ التِةَالَسِّالرِ بِ

  .يِدِّيَ سِظْفَ لِقَالْطِ إِازَوَي جِ فِّيِدَّ النِفْرُ العُلْيَذ -179
ـــــ -180  ِاسَّ النـــــِافَرْعـــــ َأِضْعـــــَ بُمْكـــــُح :اَهُوعُضـــــْوَمَو. َانَبـــــَكْوَ كْنِ مـــــْتَلَصـــــَ وٍتَاالَؤُ ســـــُابَوَج

  .َكِلَ ذِرْيَغَ و،ِاجَّجُالحَ و،َينِدِافَ الوِالَبْقِتْاسَ و،ِاسَرْعَاألَ و،ِةَيِزْعَّلتِ ل،ْمِهِاتَاعَمِتِاجَو
  .ِلِائَّ الصِّوُدَ العِعْفَدِ لُلِاجَ العُاءَوَّالد -181
  .ِنَمَ اليِلْه َأِلِائَضَي فِ فُنَسَ الحُلْوَالق -182
  .َينِمِّدَقَتُ المِاءَمَكُ الحِضْعَبِ لِمَكِ الحَنِ مٌةَوعُمْجَم -183
 َنِ مـــٌرْيـــَ خُالَثـــِتْ االمْلَ هـــ:ِاسَّ النـــَنِ مـــٍيـــرِثَ كَنْيَ بـــُورُدَا يـــَيمـــِ فِمَالَى الكـــَلـــَ عٌلِمَتْشُ مـــٌثْحـــَب -184

  ؟ِالَثِتْ االمَنِ مٌرْيَ خُبَدَ األْو َأ؟ِبَدَاأل
  . ِّيِبَّى النَلَ عِةَالَّي الصِ فٌثْحَب -185
  . ِ اهللاِولُسَى رَلَ عِةَورُثْأَ المِةَالَّ الصْنَ عٌابَوَجَ وٌالَؤُس -186
  .ُامَدْقَ األُهْتَلَمَ حْنَ مِرْيَى خَلَ عِةَالَّ الصِظْفَ لِيقِقْحَي تِ فِمَالَ الكُيبِط -187
  .ِيحِبْسَّي التِ فِةَدِارَ الوِارَكْذَي األِ فٌثْحَب -188
  .ِارَكْذَ األَنْيَ بِلُاضَفَّي التِ فِارَصْبَ األُةَهْزُن -189
َاع عَمِتْاالج -190 َر وْكِّالذى َلُ   .ِهِ بُرْهَالجِ
  .ِمْوَّ النِارَكْذ َأْنَ عٌابَوَجَ وٌالَؤُس -191

  

  .ُةَّيِبَرَ العُةَغُّالل: اًسِامَخ
َالشوك ُابَوَج -192 ْ ِّانيَّ   .ٍامَشِ هِنْبِ الِيبِبَّي اللِنْغُى مَلَ عِهِحْرَي شِ فِّيِينِامَمَّى الدَلَع ِ
َ الفـــرق بـــْنَعـــ ٌالَؤُســـ -193 ِ ْ َن الجـــنس وْيَ ِ ْ ِ ِاســـم الجـــنسَ ْ ِ ِ ُنهْيَبَ و،ْ ـــَا وَمـــَ ِن علـــم الجـــنسْيَب ْ ِ ِ َ َ ـــَ و،َ ْن اســـْيَب ِم َ
َالجنس و ِ ْ َاسم الجِ ِ ِمعْ َن اسم الجْيَبَ و،ْ ِْ ِمعَ ْ.  

  .ِقَالْطِ اإلَدْنِ عِظْفَّ اللِرُادَبَي تِ فٌثْحَب -194
َة األَهُْنز -195   .ِاقَقِتْ االشِمْلِي عِ فِاقَدْحُ
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َوهــو  .ِانَيــَالبَي وِانَعــَ المِّنَي فــِ فــٌمَالَكــ -196 َالــشوك َنِ مــٌيــقِلْعَتَُ ْ ِّانيَّ  ِدِائــَوَ الفِبِاحَ صــِمَالَى كــَلــَ عِ
  .ِةَّيِاثَيِالغ

َض الوْوَّالر -197 ِار عَصِحْ انِمَدَى عَلَ عِيعِنَ المِيلِلَّي الدِ فُيعِسُ َم البْلِ   .ِيعِدِ
ِ المرِانَسْحِتْي اسِ فِّيِرَشْخَمَّى الزَلَ عِّدَّي الرِ فٌثْحَب -198 ِبةُ َّ)1(.  
  .ِيرِذْعَّالتَ وِةَرِذْعَ المَنْيَ بِقْرَي الفِ فِيرِدَ القُحْتَف -199
 ِةَارَعِتْ االسِاعَمِتْ اجَنِ مُيفِرَّ الشُهَالَا قَى مَلَ عُدْعَّ السُهَالَا قَ مِيحِجْرَي تِ فُيفِنُ المُدْوَّالط -200

  .)m hg  f  e  d  cl)2: ىَالَعَه تِلْوَي قِ فِةَّيِعَبَّالتَ وِةَّيِيلِثْمَّالت
  .ِدْعَّالسَ وِافَّشَ الكِةَارَبِعِ بِدْقَّ النُدِّيَج -201
  .ِقِابَّى السَلَ عِاءَزَ الجِيبِتْرَي تِ فُقِادَّ الصُلْوَالق -202
  .اَسِ الحِمِالَ عِابَوَي جِا فَسِ الكُقِائَف -203
َّفتح الخال -204 َ ُ ْ ِق فَ   .ِّيِدْنِ الهِاقَّزَّ الرِدْبَ عِةَمَّالَ العِخْيَّ الشِلِائَسَ مِابَوَي جِ
ُّالشوكاني ُهَادَا زَيمِ فٌثْحَب -205 ِ ْ  َدْنِعَ وِاتَرَاوَحُي المِا فَهِ بِادَهْشِتْسِالِ لٍةَحِالَ صٍةَّيِرْعِ شٍاتَيْب َأْنِ مَّ

  .ِكِلَ المَاءَنَ سِنْ ابِناَيوِي دِ ف،ِاضَرْغَ األِهِذَهِ لُحُلْصَا يَى مَلِا إَهَافَضَأَ و،ِاتَمَاصَخُالم
 ِلْه َأِضْعَبِ لٌةَشَاقَنُ م:ِيهِلَيَ و.َكِلَي ذِ فِةَغُّ اللُةَّمِئ َأُهَرَكَا ذَمَ و،َونُيحِجَ وَونُيحِي سِ فٌثْحَب -206

  .ِةَقِابَّ السِةَشَاقَنُ المُابَوَ جَُّم ث،ِقِابَّ السِثْحَي البِ فِمْلِالع
  .ِقِطْنَي المِ فٌثْحَ ب.ُصِاقَّ النُّدَالحَ وُّامَّ التُّدَالح -207

  

 ٌةَورُهْشَ مــ،ٌةَدَرْفــُ مٌةَّلِقَتْسُ مــٌاتَفــَّلَؤُ مِّيِانَّبــَّ الرِحْتَالفــ ـِ بــِةَوعــُمْجَالم ِاتَفــَّلَؤُ المِهِذَى هــَلــِ إُّمَضْنــَيَو
  :)3(َيِهَ وٌةَوعُبْطَمَو

                                 
ُ المربة)1( ّ ِ ُّصفة الطير، من أرب بالمكان إذا أقام به، والمرب: ُ َ ََ ّ والكلمة وردت في بيت من . ُّالمحل ومكان اإلقامة واالجتماع: َّ

ّشواهد الزمخشري الشعرية في كشافه، وهو قول الشاعر ّ ّ َفال وَأبي الطير المربة بالضحى : َّ ُّ َِّ ِِ ِ ُِ َّْ َ َ َعلى خالد لقد وقعت على ل.... َ َ َ ََ َِ ٍِْ َ َ ْ َ ٍحمَ ْ.  
َربب، مادة )5/97. (لسان العرب: ابن منظور َ َْالشوكاني). 40(ص. ّالكشاف: ؛ الزمخشري َّالربانيالفتح : َّ َّ .

  ).12/6107ج/6م(
  ).5( آية :البقرة سورة )2(
َّالربانيتي حواها الفتح َّابقة الَّبعض المؤلفات الس) 3( ً أيضا - طبعت َّ المسرد المؤلفات ، وأذكر في هذا ةَقَّمحقومفردة  -ْ

َّالربانيالمطبوعة التي لم ترد في الفتح  ُو اطلعت تها التي أملكها أاطبعواحدة من ، مرتبة على حروف المعجم، وأشير إلى َّ َّ
ِّعليها، واعتمدت عليها في الدراسة ُّ.  
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 ٍدَّلــَجُمِ بىَولــُ األُةَعــْبَّ الط.ِّيِحْيَرُّى الــسَيــْحَ يِ اهللاِدْبــَع: ِيــقِقْحَتِب .ِبَرَى األَهــَتْنُمَ وِبَلــَّ الطُبَدَأ -208
ْ، صدرتٍدِاحَو َ َ ْعن  َ   .م1998-ه1419 َةَنَ، سَوتُرْيَ بيِ فٍمْزَ حِنْ ابِارَدَ

 .ِّيِرَثـَأل اِّيِبـَرَ العِي بـنِامَسـ: ِيـقِقْحَتِب. ِولُصـُ األِمْلـِ عْنِ مِّقَ الحِيقِقْحَى تَلِ إِولُحُ الفُادَشْرِ إ-209
ْ صدرت عن،ِنْيَدَّلَجُمِى بَولُ األُةَعْبَّالط َ ْ َ َ   .م2000-ه1421 َةَنَ، سِاضَيِّي الرِ فِةَيلِضَ الفِارَ دَ

 .ٍقَّالَ حـِنَسَ حـِي بـنِحْبُ صـِدَّمـَحُم: ِيـقِقْحَتِب. ِعِابَّ السِنْرَ القَدْعَ بْنَ مِنِاسَحَمِ بُعِالَّ الطُرْدَ الب-210
ِبجزَأينى َولُاأل ُةَعْبَّالط ْ ْ ُ ْصدرت عن ، ِ َ ْ َ َ   .م2006-ه1427 َةَنَ، سَقْشَمِدَ وَوتُرْيَي بِ فٍيرِثَ كِنْ ابِارَدَ

ــَهُز: ُهَيثــِادَح َأَجَّرَخــ. َينِلَســْرُ المِدِّيَ ســِمَالَ كــْنِ مــِينِصَ الحــِنْصِ الحــِةَّدُعــِ بَينِرِاكَّ الــذُةَفــْحُ ت-211  ُرْي
ْصدرت عن ، ُةَثِالَّلث اُةَعْبَّالط .ُّيِّبُ الكُيقِفَش َ ْ َ َ   .م2002-ه1423 َةَنَ، سَوتُرْيَي بِ فِّيِبَرَ العِابَتِ الكِارَدَ

ِي المــــضِارَرَّالــــد -212  ٍورُ نــــِنِ بــــِنَسَحــــ: ُيــــقِقْحَت. ِةَّيــــِهْقِ الفِلِائَسَي المــــِ فــــِةَّيــــِهَ البِرَرُّلــــد اُحْرَ شــــُةَّيُ
ْ، صــــدرت عــــنٍدِاحــــَو ٍدَّلــــَجُمِى بَولــــُ األُةَعــــْبَّ الط.ِّيِعــــَوْرَالم َ ْ َ َ -ه1428 َةَنَ، ســــَاءَعْنَي صــــِ فــــِارَ اآلثــــِارَ دَ

   .م2007
ـــُ المُارَّرَ الجـــُلْيَّالـــس -213 ـــَ عُقِّفَدَت ـــْزَ األِقِائَدَى حـــَل ـــْحَم: ُيـــقِقْحَت. ِارَه ـــِود إُم ـــَيم زِاهَرْب ـــْبَّالط. دِاي  ُةَع

ْصدرت عن ، ٍاتَدَّلَجُ مِعَبْرَأِ بُةَلِامَى الكَولُاأل َ ْ َ َ   .م1988-ه1408 َةَنَ، سَوتُرْيَي بِ فِةَّيِمْلِ العِبُتُ الكِارَدَ
ــ-214 ــِ عْنِ مــِةَايــَرِّالدَ وِةَايــَوِّ الرِيَّنــَ فَنْيَ بــُعِامَ الجــُيرِدَ القــُحْتَ ف ــَّ التِمْل ــ: ُيــقِقْحَت. ِيرِسْف ــِد إِّيَس يم، ِاهَرْب

ْ صدرت عن،ٍاتَدَّلَجُ مِّتِسِ بُةَثِالَّ الثُةَعْبَّالط َ ْ َ َ   .م1997-ه1418 َةَنَ، سِةَرِاهَي القِ فِيثِدَ الحِارَد َ
 ِّيِمــِّلَعُى المَيــْحَ يِ بــنِنَمْحَّ الــرِدْبــَع: ُيــقِقْحَت. ِةَوعُضــْوَ المِيــثِادَحَي األِ فــُةَوعــُمْجَ المُدِائــَوَ الف-215

ٍ واحدٍدَّلَجُمِ بُةَثِالَّ الثُةَعْبَّ، الطِّيِانَمَالي ِ ْصدرت عن ، َ َ ْ َ َ   .ه1407 َةَنَ، سَوتُرْيَي بِ فِّيِمَالْسِ اإلِبَتْكَالمَ
: ِورُتْكُّ الـدِيقِقْحَتِ، بَرْصِي مِ فِةَّيِعِامَ الجِبُتُ الكِارَ دُةَعْبَط. ِّيِلَ الوِيثِدَى حَلَ عِّيِلَ الوُرْطَ ق-216

  .لَالِ هَيمِاهَرْبِإ
ْصدرت  .َقْشَمِدَ وَوتُرْيَي بِف ِرْيَ الخِارَد ُةَعْبَ ط.ِارَبْخَى األَقَتْنُ مِارَرْس َأْنِ مِارَطْوَ األُلْيَ ن-217 َ َ َ

َالطبعة األولى  ُ ُ َ   .م1996 - ه1416 َةَنَ، سٍاتَدَّلَجُ مِسْمَخِبَّْ
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ُطلبَالم َ   ُعِابَّالس ْ
  ُهُاتَفَوَ وُةَّيِمْلِ العُهُتَلِزْنَم

  

َالـــشوك َّنى َأَضَا مـــَ مـــِلَالِ خـــْنِ مـــَنَّيَبـــَت ْ َّانيَّ  ِادَهـــِتْ االجَةَجـــَرَ دَغَلـــَبَ، وِاءَمـــَلُ العَنْيَا بـــَيـــْلُ عًةَلـــِزْنَ مَأَّوَبـــَ تِ
 ِةَضْهـَّي النِ فـَمَهْسـ َأُهَّنـَأَ، وِحَالْصـِاإلَ وِيـدِدْجَّالتَ وِمْلـِي العِ فـِّيِانَمـَ اليِهِرْطـُي قِ فـٌيـرِظَ نُهَ لْنُكَ يْمَلَ، وِقَلْطُالم
ى َلــَ عٌحِاضــَ وٌرَثــ َأِهِمــْلِعَ وِهِتــَوْعَدِ لَانَكــَ و،ِيــدِلْقَّالتَ وِودُمــُالجَ وِودُكــُّ الرِرْصَي عــِفــ ِةَّيِمَالْســِ اإلِةَّمــُألِ لِةَّيــِمْلِالع
  :ٍورُم ُأِةَثَالَثِب َزَّيَمَ تْدَقَو .ِّيِمَالْسِ اإلِمَالَ العِارَطْقَأَ وْلَ، بِّيِانَمَ اليِهِرْطُق

  

اَهِافَنْصَأَا وَهِاعَوْنَأَا وَهِاسَنْج َأِفَالِتْى اخَلَ ع،ِومُلُي العِ فِرُّحَبَّ التُةَعَ س:ُّلَواَأل.  
   ...َينِقِّقَدُ المِءَالَبُّالنَ وَينِقِّقَحُ المِيذِمَالَّ التُةَعَ س:يِانَّالث
 َةَذِابــَهَا الجَهـِتَرْثَي كِي فـِامَسُي تـِتــَّ، الِةَرَّبـَحُ المِاتَابـَوَالجَ وِلِائَسـَّالرَ، وِةَرَّرَحــُ المِيفِآلَّ التـُةَعَ سـ:ُثِالـَّالث

  .))1ٍولُسَ وٍةَايَ غَّلُا كَهِيقِقْحَتَا وَهِيحِقْنَ تْنِ مَغَلَبَ، وَولُحُالف
  

ْقد َو   :ِاءَنَّ الثَكِلَ ذْنِمَف، ُانَبْكُّا الرَهِ بْتَارَي سِتَّ الِهِاتَفَّلَؤُمِ بْمُهُابَجْعِٕاَ، وِهْيَلَ عِاءَمَلُ العُاءََن ثَرُثَكَ
  

  : ِلَّلَكُ المِاجَّ التِبِاحَ صُلْوَق
ا، َيْنُّ الـــدُامَمـــِ، إِاءَمـــَلُ العُانَطْلُ، ســـُامَمـــِ اإلُةَمــَّالَ العُقِّقـــَحُ، المِمَالْســـِ اإلُخْيَ، شـــِةَاعـــَمَي الجِاضـــَ قَوُهــ

ــِاتَخ ــَي مِ فــُقِابَّ، الــسِادَنْســِي اإلِالَ، عــُادَّقــَّ النُةَّجــُ، الحٍاءَرِ مــَالِ بــِاظَّفــُ الحُةَم ــِتْالج اِانَدْي ــَّطُ، المِادَه ــَ عُعِل ى َل
ى َأَ رَالَ و،ِهِسْفـَ نَلْثـِى مَأَا رَمـَ فِةَلـْمُى الجَلـَعَا، وَهِدِاصَقَمَا وَهِكِارَدَمِ بُفِارَا، العَهِضِامَوَغَ وِةَيعِرَّ الشِقِائَقَح
ٍانَسِ لِةَطَالَسَ و،ٍانَنَ جِةَّوُقِ ب،ِّقَالحِ باًامَيِقَ واًعَرَوَ واًمْلِ ع؛ُهَلْثِ مُآهَ رْنَم

)2(.  
  

   :)3(ُافَّحَ جَدَمْح َأُ بنِ اهللاُفْطُ لُهُيذِمْلِ تَالَقَو
ٍّيِلــــَ عُ بــــنُدَّمــــَحُ، مُّيِّانَّبــــَّ الرُمِالَ، العــــُدِهــــَتْجُ المُذَبــــْهَ، الجِولُقــــْنَالمَ وِولُقــــْعَي المِ فــــُقِّقــــَحُا المَنُخْيَشــــ 
َالشوك ْ ُّانيَّ ، ِادَقـِتْي االنِ فـاًسـْأَ رَارَصَ، فـٌفِارَ عـِمْلـِعْلِ لٍبِالـَ طُّلُ كـُهَ لـَنَعـْذ َأْنى َأَلـِ إُفِارَعَ المِهِ بْتَغَلَب... ِ

 ُفِرْعـَ ياًيهـِقَ ف،اًّيـِارَبْخ، َأِلِافـَحَي المِ فـاًقـِافَ خاًمـَلَ، عُةَذِاتَسَ األُهَامَقَ مَّم َأاًيِّلَجُ، مُادَّقُّا النَهِ بُيءِضَتْسَ ياًنْيَعَو
                                 

ّالقنوجي) 1( ْ ّالقنوجي ). 449(ص. لَّالمكل اجَّالت: َِّ ْ َِأبجد العلوم: َِّ ُ ُ َ ْ) .3/206.(   
ّالقنوجي) 2( ْ   ).443(ص. لَّالمكل اجَّالت: َِّ
 .من هذه الدراسة) 29(له ترجمة ص ) 3(
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  .))1اًدِاقَ ناًرِاعَ، شَةَّجُالح
  

  :ُهَ لِهِتَمَجْرَي تِ ف)2(ُّيِوثُ الحِ اهللاِدْبَ عُ بنُيمِاهَرْبِإ ُهْنَع َالَقَو
ِيـلِلَ ظُءِّيَفـَتُالمَ، وِفِارَعـَالمَ وِومُلـُ العُامَمـِ، إِامَنَ األُيدِفُمَ، وَينِمِلْسُي المِتْفُمَ، وِمَالْسِ اإلِاةَضُي قِاضَق 

، ِانَمـَّ الزُدِهـَتْجُ، مُهُوسـُامَقَ و)3(ُهُابـَبُ عِمْلِالعِ بـُرِاخـَّالزَ، وُهُوسـُمُشَ وُهُارَمـْق َأِيقِقْحَّالتِ بـُةَقِرْشُمـال، ِفِارَا الوَهِّلِظ
 ِونُنـُ الفِاتَرَمـَ ثُفِطـَتْقُ، مِةَّيـِلْقَّالنَ وِةَّيـِلْقَ العِومُلـُ العِلْمِ شـُعِامَ، جـِانَيـْعَاألَ وِاءَمَلُالعَ وِاءَسَؤُّالرِد ْقِ عُةَطِاسَوَو
 ٌعَمـْجُ مُهُاتَفَّلَؤُمَ، فَونُنْكَ المَّرُّ الدِهِيفِانَصَتِ بَفَّنَصَ، وِونُنُ الفَاتَتَ شِهِيفِآلَتِ بَفَّلَأ ... ِةَّيِلْصَ األَنِ مِةَّيِعْرَالف
  .))4الخ ...ِمَالْسِ اإلِاءَمَلُ عَنْيَا بَهِنْسُى حَلَع

  

  : ِهِلْوَقِ بِسِارَهَف الِسِرْهِ فُبِاحَ صُهَفَصَوَو
َالشوك ٍّيِلَ عُ بنُدَّمَحُي مِاضَالق ،ُذَبْهَ الجُارَّظَّ النُةَمَّالَالع ْ ُّانيَّ ِ)5(.  
  

ـ ى بـَّمَسُ المِهِابَتِي كِ ف)6(ُلَدْهَ األِولُبْقَ مِ بنَرَمُ عِى بنَيْحَ يِ بنَانَمْيَلُ سُ بنِنَمْحَّ الرُدْبَ عُهْنَ عَالَقَو
َالشوكي ِنَ بِاةَضُ القِةَازَجِي إِ فِّيِانَحْيَّ الرِوحُّالرَ وِّيِانَمَي الِسَفَّالن ْ ِّانيَّ ِ:  

   
ِي إيــضاح ِا فــَنــِرْهَ دُيــبِطَخَ، وِومُلــُ العِرِائَي ســِا فــَنِرْصَ عــُامَمــِإ َ  ُظِافَ، الحــِومُهــْفَالمَ وِوقُطــْنَ المِقِائَقــَدِ
َي فـــي إيـــضاِادَ، الهـــُةَّجـــُ الحُدِنْسُالمـــ ِ ـــِحِ ـــِوَبَّ النِنَنُّس ال ـــِ إِةَّي ـــِ اإلُّزِ، عـــِةَّجـــَحَى المَل ـــَ عُ بـــنُدَّمـــَحُ، مِمَالْس  ٍّيِل

َالشوك ْ ُّانيَّ    .))7ِّيِانَمَى األَصْق َأِنْيَارَّي الدِ فُ اهللاُهَغَّلَ، بِ
  

ْلقد  َ َالشوك َانَكَ ْ ُّانيَّ  ِةَايَرِّالدَ وِةَايَوِّ الرَنْيَ باًعِامَ جاًرِّسَفُ مَانَكَف، ِومُلُلعِ لاًرِّرَحُمَو اًقِّقَحُ ماًّيِوعُسْوَ ماًمِالَ عِ
ــ ــ ُهُابــَتِكَ و،ِيرِسْفــَّ التِةَّيــِجَهْنَي مِف  ،ِيثِدَ الحــِومُلــُعِ لاًرِّرَحــُ ماًظــِافَ حاًثِّدَحــُمَ، وَكِلــَى ذَلــَ عٌدِاهَ شــِيرِدَ القــُحْتَف

                                 
َزبارة) 1( ْ؛ العمري)2/298. (الوطر نيل: َ ْالشوكاني اإلمام: َ   ).423(ص. عصره رائد َّ
  .من هذه الدراسة) 28(له ترجمة ص ) 2(
  ).9/7(. عببمادة  .لسان العرب: ابن منظور. َّأوله ومعظمه:  شيءّ كلُابَبُع) 3(
ْالعمري) 4( ْالشوكانياإلمام : َ   ).436(ص .  رائد عصرهَّ
  ).2/1083. ( فهرس الفهارس:انيَّالكت) 5(
َّمن علماء الشافعية في اليمن، ولد سنة ) 6( ّ، في زبيد، وتوفي فيها سنة )ه1179(َّ ّالنفس اليماني: ، من مؤلفاته)ه1250(ُ َ َّ 

َزبارة. وغيرها، َّالروض الوريف في استخدام الشريفو ،وائدفرائد الففي التراجم، و ِ؛ الزركلي)2/30. (الوطر نيل: َ ْ ِ . األعالم: ِّ
)3/307.( 
ّالقنوجي) 7( ْ   ).206-3/205. (ُالعلوم َْأبجد: َِّ
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 ِةَوعُضــْوَ المِيــثِادَحَي األِ فــُةَوعــُمْجَ المُدِائــَوَالف، وِارَبــْخَى األَقــَتْنُ مِارَرْســ َأْنِ مــِارَطــْوَ األُلْيــَن :ُاهَابــَتِكَو
ُتبهُكَ و،اًقَلْطُ ماًدِهَتْجُ ماًيهِقَفَ، وَكِلَى ذَلَ عِانَدِاهَش ُُ: ُارَّرَ الجُلْيَّالسو ،ِارَطْوَ األُلْيَنو ،ُالـدرر البهيـة َّ ِ َ ُ َ ُّ 

َوشرحها ُ ْ َ َ: ُالدراري المضية َّ ِ ُ ِ َ َّ ُهُابـَتِكَو ،اًّذَ فـاًّيِولُصـُأَ، وَكِلـَى ذَلـَ عُدَهْشَتـ ِولُحـُ الفُادَشـْرِإِبُتـُ كَنْيَ بـٌةَامَ شـ 
ً فضال،ِمْلِا العَذَي هِ فِهِزُّيَمَى تَلَ عٌدِاهَشَ، وِولُصُاأل ْ ِ عن كالمه األصولي المبثوث فـي َأكثـر مـصنفاته، َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ُُ ََ ُْ َْ ِّ َِ ُ ْ َ

ْمما يـضفي علي َْ َ ُِ ِهـا صـَِّ  َعِالَّ الطـَرْدَالبـ َجَرْخَأَ فـ،اًفِصْنـُ ماًيـِاعَ واًخـِّرَؤُمَ و،ِيلِصـْأَّالتَ وِيـقِقْحَّالتَ وِيـرِرْحَّ التَةَغْبَ
ـــَ بْنَ مـــِنِاســـَحَمِب ـــَدْع ـــسِنْرَ الق ـــََّرفَعَ، فِعِابَّ ال ـــَمَ زِثِادَوَحـــِا بَن ـــُثِبَ، وِهِان ـــَلُ العَنِ مـــٍةَّل ـــَت ِاءَم ـــَدَّرَف ـــِ بِيفِرْعَّالتِ ب  ْمِه
 َشَاقَنـَ وَسَّرَدَ و،ِوْحـَّي النِ فـَفَّل َأ،اًّيِعَمْل َأاًّيِوْحَنَ، وٌلْزَ جٌرْعِشَ وٌيلِمَ جٌرْثَ نُهَ ل،اًاقَّوَ ذاًيبِدَأَ، وْمُهَ لِةَمَجْرَّالتَو
  . ِهِاتَفَّلَؤُي مِ فَّرَا مَمَ ك،َبَّقَعَتَو

  

 ،َرْصِمـَ، وِنْيَمَرَالحـَ، وٍدْجـَنَ، وِدْنـِالهَ، وَانَمـُعَ، وِنَمَي الـيِ فـْتَرَشَتـْانَ ف،َولُبَ القِهِاتَفَّلَؤُمِ لُ اهللاَبَتَ كْدَقَو
 َّالِ إ- ُهُبَسْحــَأ - َاكَا ذَمــَو .)1(ِانَمــْثَ األِغَلْبَأِ بــِةَيِاصــَ القِارَيِّ الــدِلْهــ َأْنِا مــَهــَ لَونُبِالَّا الطــَاهَرَتْشــاَ، وِامَّالــشَو
 ُدَوجــُا يَمــَّلَي قِذَّ الــ،ِاتَفــَّلَؤُي المِ فــِيقِقْدَّالتــَ وِيــرِرْحَّ التْنَ عـًالْضَ، فــِهَيغــِلْبَتَ وِمْلــِ العِبَلــَي طِ فــِةَّيــِّ النِوصُلـُخِل
  .َينِرِّخَأَتُ المَنِ مِهِرْيَ غَدْنِع

  

  :ُهُاتَفَو
َلــشوكِ لْتَمــَجْرَي تِتــَّال ُةَّيــِيخِارَّ التُرِادَصَ المــْتَعــَمْجَأ ْ ِّانيَّ  َانَكــَو، )2()ه1250 (َةَنَ ســَيِّفُوُ تــُهَّنــى َأَلــَ عِ

 ُ اهللاُهَمــِحَرَف ،)3(َاءَعْنَي صـِ فــِةَورُهْشَ المـَةَمــْيَزُ خِةَرَبـْقَمِ بَنِفـُدَ، وٍرُهْشــ َأَةَعْبَسـَ واًامــَ عَينِعْبَسـَ وًةَّتِى ســَّفـَ وْدَقـ
  .َينِمِلْسُالمَ وِمَالْسِإلِ لَمَّدَا قَى مَلَ، عَينِّيِّلِي عِ فُهَتَجَرَ دَعَفَرَ، وُهَتَوبُثَ مَلَزْجَأَ، وًةَعِاسَ وًةَمْحَر

  

  
  

  

  
                                 

ْالشوكاني اإلمام: َّالشرجي) 1(   ).231- 230(ص. وفكره حياته َّ
  ).31( ص عند الكالم على اسم الشوكاني ونسبه عليهاَحيلُأ و،مدت في البحثُ اعتَّمصادر التيكال) 2(
َزبارة) 3(   ).2/302 . (الوطر نيل: َ
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ُالمبحث َ ْ ُ الثالثَ ِ َّ  

  .ِارَبْخى اَألَقَتْنُ مِارَرْس َأْنِ مِارَطْو اَألِلْيَن ِابَتِكِ بُيفِرْعَّالت
ْويتَألف من ِ َُّ َ ِ مطلبينَ ْ ََْ َ:  
ُالمطلب َ ْ َالمنتقى ُابَتِ ك:َوُهَو ِارَطْو اَألِلْيَن ِباَتِ كِلْصَأِ بُيفِرْعَّالت: ُلَّو اَألَ َْ ُ ،ُانَيـَبَو 

  .ِامَكْح اَألِيثِادَح َأِبُتُ كَنْيَ بِهِصِائَصَخَ وِهِاتَزِّيَم
ُالمطلب َ ْ   .ِارَطْو اَألِلْيَنِ ابَتِكِ بُيفِرْعَّالت: يِانَّ الثَ
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ُطلبَالم َ   ُلَّو اَألْ
  ،ىَقَتْنُالم ُابَتِ ك:َوُهَو ِارَطْو اَألِلْيَن ِباَتِ كِلْصَأِ بُيفِرْعَّالت

  ِامَكْح اَألِيثِادَح َأِبُتُ كَنْيَ بِهِصِائَصَخَ وِهِاتَزِّيَ مُانَيَبَو
ُسَأتناول َ ََ ِطلبَا المَذَهي ِف َ   :ِةَيِالَّ التِةَعَبْرَ األ الفروعِلَالِ خْنِم، ىَقَتْنُالم ِابَتِكِ بَيفِرْعَّ التَْ

  

  .ِهْيَلِ إِهِتَبْسِ نُيقِثْوَتَ و،ِهِفِّلَؤُ مُمْاسَ و،ِابَتِ الكُمْ اس:ُلَّو اَألُعَْالفر
ــُتْاخ ــِا الكَذَ هــِمْي اســِ فــَفِل ــَالِتْ اخِابَت ــَلَ، واًيــرِبَ كاًف ــَي ذِ فــَبَبَّ الــسَّلَع ــُهَفِّنَصُ مــَّن َأ:ِفَالِتْ االخــَكِل  ْمَ ل

ى َلـَ عُلِمَتْشَ يـٌابَتـِا كَذَهـ: ِهِتـَمِّدَقُي مِ فـَالَقـَ، فِيـهِ فِهِجـَهْنَمَ وِهِوعُضـْوَى مَلـِإ ِةَارَشـِاإلِى بَفَتْا اكَمَّنِٕاَ، وِهِّمَسُي
  . ))1...ا َهْيَلَ عِمَالْسِ اإلُاءَمَلُ عُدِمَتْعَيَا، وَهْيَلِ إِامَكْحَ األُولُص ُأُعِجْرَي تِتَّ ال،ِةِّيَوَبَّ النِيثِادَحَ األَنِ مٍةَلْمُج

  :اَهْنِى مَرْخ ُأَاءَمْسَأِ بَفِرُعَو، ِارَبْخَى األَقَتْنُم ِمْاسِ بُابَتِا الكَذَ هَرَهَتْ اشْدَقَو
1- ىَفَطْصُ المِارَبْخ َأْنِى مَقَتْنُالم)2(.  
2- ِامَكْحَي األِ فِارَبْخَ األَنِى مَقَتْنُالم)3(.  
3- ِةَّيِرَ البِرْيَ خِمَالَ كْنِ مِةَّيِعْرَّ الشِامَكْحَي األِى فَقَتْنُالم)4(.  
4- ِامَنَ األِرْيَ خْنَ عِامَكْحَ األَنِى مَقَتْنُالم)5(.  

                                 
َّ، مجد الدين عبد الس)ّالجد (ّابن تيمية) 1( ّالم بن عبد اهللا الحرانيّ ق َّحه وعلَّصح. مجلد2. المنتقى من أخبار المصطفى: ّ

  ).1/3. (م1931-ه1350. ّية الكبرىجارِّالمكتبة الت: مصر. 1ط.  حامد الفقيَّمحمد: عليه
َّ وذكر الشيخ الفقي أنه صحح متنه على ثالث نسخ .قيَ حامد الفَّمحمدهكذا جاء اسمه في المطبوع منه بتصحيح وتعليق ) 2( ّ

ّخطية، اثنتان موجودتان بدار الكتب المصرية برقم  َّ، والنسخة الثالثة للشيخ أحمد محمد شاكر)543(، و)536(ّ َّ  صدرالم . ُّ
 الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زيد في المدخل -ً أيضا –َّوسماه كذلك ). خ/1. (َّمقدمة الشيخ محمد حامد الفقي. ابقَّالس

. َّمحمد الحبيب ابن الخوجة. د: تقديم. ل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبلَّالمدخل المفص: أبو زيد، بكر بن عبد اهللا. َّالمفصل
  ).2/895. (م1996-ه1417. ة للنشر والتوزيعدار العاصم: الرياض. 1ط
ْالشوكانياه َّهكذا سم) 3( ْالشوكاني.  في مقدمة شرحه لهَّ   ).1/5ج/1م. ( من أسرار منتقى األخبارنيل األوطار: َّ
ّق أنه اعتمد في تحقيقه على نسختين ِّوقد ذكر المحق، رة عن دار ابن الجوزيّمي في طبعة الكتاب الصادُهكذا س) 4(

ابن .  عبد اهللا بن صالح العبيد في مشيخته-  ة ومعاجم الشيوخّيّبناء على بعض النسخ الخط -كما ذكره بهذا االسم . تينَّّخطي
: المملكة العربية السعودية. 1ط. طارق عوض اهللا: تحقيق. ّالمنتقى في األحكام الشرعية من كالم خير البرية: )الجد (تيمية

. 1ط. ماعَّاإلمتاع بذكر بعض كتب الس: َّمحمد؛ العبيد، عبد اهللا بن صالح بن )15-13(ص. ه1429. دار ابن الجوزي
  ).156(ص. م2006-ه1427. دار البشائر اإلسالمية: بيروت

ّ عمر بازمول، وذكر أن هذا االسم هو ما ثبت في المخطوطات التي اطلع عليها، وأن َّمحمدهكذا اختار تسميته الباحث ) 5( ّّ
بن ا بن عمر َّمحمدبازمول، .  وليست تسمية المؤلف،ما هي بالمعنىَّخرى التي تطلق على هذا الكتاب إنسميات األَّسائر الت

 =     رسالة مقدمة لنيل درجة. ة ومنهجه في كتابه المنتقى في األحكامّالم بن تيميَّين أبو البركات عبد السّمجد الد: سالم
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5- ِامَنَ األِرْيَ خِيثِدَ حْنِى مَقَتْنُ المُامَكْحَاأل)1(.  
6- ِامَكْحَ األِيثِادَح َأْنِى مَقَتْنُالم)2(.  

  

 ِ بـنِ اهللاِدْبـَ عُ بنِمَالَّ السُدْبَ عِاتَكَرَو البُب َأِينِّ الدُدْجَم ،ِهِرْصَي عِ فِةَلِابَنَ الحُخْيَ ش:َوُهَف ُهُفِّلَؤُم اَّمأََو
ــ ِّيِلــَ عِ بــنِدَّمــَحُ مِ بــنِرِضَالخــ ِمِاســَي القِبــَأ َد شــَ، جــُّيِانــَّرَ الحَةَّيــِمْيَ تِنْب ــ َدَمــْح َأِينِّ الــدِّيِقــَ تِمَالْســِ اإلِخْيُّ  ِنْب

َتيميـــة  ْنِمـــ. ِءَالَضُ الفـــِرِابَكـــَأَ، وِاءَمـــَلُ العِانَيـــْع َأْنِ مـــَانَكـــَ، و)4(َانَّرَحـــِ باًيبـــِرْقَت) ه590( َةَنَ ســـَدِلـــُ و.)3(ّ
 ِةَايـــَوِّالرِ بِيرِسْفـــَّي التِ فـــِوزُنـــُ الكُوزُمـــُر و،ِةَايـــَوِّالرِ بِيرِسْفـــَّي التِ فـــِيرِسْفـــَّ التِيـــثِادَح َأُافَرْطـــَأ :ِهِيفِانَصَتـــ
ــــَرِّالدَو ــــْحَاأل، وِةَاي ــــُ الكُامَك ــــىَرْب ــــثِادَحي َأِ ف ــــْحَ األِي ــــْاخَ، وِامَك ــــُهَرَصَت ــــَتِي كِ ف ــــَتْنُالم: ِورُهْشَ المــــِهِاب ، ىَق
 ِهْقــِي الفِ فــُرَّرَحــُالم، وِنَارَقــُ المِهْقــِي الفِ فــِةَايــَدِ الهِحْرَي شــِ فــُةَايــَهِّالن، وِهْقــِ الفِولُصــي ُأِ فــُةَدَّوَسُالمــو
  .)5()ه653 أو 652 (َةَنَ سَيِّفُوُ ت.ِّيِلَبْنَالح

  

 َيِهـَ وا،َهـْيَلَ عَلَّلَدُ يـْن َأْنِ مـُرَهْشـ َأَيِهـَ فَةَّيِمْيَ تِنْ بِينِّ الدِدْجَ مِهِفِّلَؤُى مَلِ إىَقَتْنُالم ِابَتِ كُةَبْسِا نَّمَأ
                                                                                                

َّمكة المكرمة.  القرىّجامعة أم. ةَّنُّوالس الماجستير في الشريعة اإلسالمية، فرع الكتاب =   ).204( ص.م1989- ه1408 .َّ
. 1ط. ّمشيخة القزويني:  بن عمرّالقزويني، عمر بن علي. ، في مشيخته)ه750(، تّين القزوينيِّاه سراج الدَّهكذا سم) 1(

  .)351-350(ص .م2005 -ه1426. ةّدار البشائر اإلسالمي: بيروت. عامر حسن صبري. د: تحقيق
. 1ط. َّعبد الرحمن بن سليمان العثيمين. د: تحقيق. مج5. يل على طبقات الحنابلةَّالذ: َّ ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد)2(

 بن علي بن َّمحمددي، واوَّالد ؛)7/445. (ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)4/6 (.م2005-ه1425. مكتبة العبيكان: الرياض
  ).1/305. (م1983-ه1403. ّالعلميةدار الكتب : بيروت. 1ط. لجنة من العلماء: راجعه. مج2. رينِّطبقات المفس: أحمد

ّ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحراني، ثم الدمشقي، )3( ّّ ّ ّ َّ ّ
ً والفنون، وأفتى وهو دون العشرين، وكان زاهدا عابدا، ، برز في مختلف العلوم)ه661(شيخ اإلسالم وعلم األعالم، ولد سنة  ً

ّمنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة : ّونصر السنة بالحجج الواضحة، فأوذي في اهللا من المخالفين، من مؤلفاته ّ ّ ّ ّ ّ
ّوالقدرية َ َو ،ّدرء تعارض العقل والنقلو ،ّالعقيدة الواسطيةو ،ّالفتوى الحمويةّعة كبيرة من الفتاوى والرسائل تقع في ، ومجمو

َّسبعة وثالثين مجلدا مع الفهارس، جمعها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي َّ َّ ًتوفي مسجونا مظلوما في سجن القلعة . ً ً ّ ُ
في   الكامنةّالدرر: ّابن حجر، أحمد بن علي).  4/491. (يل على طبقات الحنابلةَّالذ: ابن رجب). ه728(بدمشق سنة 

  ).8/142. (ّشذرات الذهب :؛ ابن العماد)1/144 (.م1993-ه1414 .دار الجيل:  بيروت .مج4 .امنةّأعيان المئة الث
معجم :  الحموي.ّ والروم، وهي تابعة اليوم لتركياامّة، على طريق الموصل والشَّقّوالرُّهي بلدة تقع في العراق بين الرها ) 4(

. مج3. ِّمراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع: ّين عبد المؤمن بن عبد الحقّ الدّي، صفالبغدادي،  )2/235. (البلدان
  ).1/389. (م1955 -ه1374. دار المعرفة: بيروت. 1ط. اويّ البجَّمحمدعلي : تحقيق

: تغري بردي؛ ابن )293- 23/291. (سير أعالم النبالء: َّ؛ الذهبي) 9-4/1. (يل على طبقات الحنابلةَّالذ: ابن رجب) 5(
ِ؛ الزركلي)446-7/443. (ّشذرات الذهب :؛ ابن العماد)265- 7/263. (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ْ ِ . األعالم: ِّ

ّوللدكتور محمد بن عمر بازمول دراسة وافية عن حياة مجد الدين بن تيمية). 4/6( ّ َّ مجد الدين أبو البركات عبد : بازمول. ُّ
  ). 195- 37(ص. هجه في كتابه المنتقى في األحكامالسالم بن تيمية ومن
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ــــِابَث ــــِ بٌةَت ــــِ الكِخَسُن ــــَ و،ِةَيــــرِثَ الكِةَّيــــِّطَ الخِابَت ــــ َأْدَق ــــَا بَاهَصْح ــــِا إَهَلَصــــْوَأَ فَينِثِاحَ البــــُضْع ــــْرى َأَل َع عــــَب َشرَ  َةْ
 ِمِاجَرَّي التـِ فـَينِفِّنَصُالمـَ وِاءَمـَلُ العَنِ مـٌيـرِثَ كِهِفِّنَصُى مـَلـِ إُهَبَسَنَ وىَقَتْنُالم َابَتِ كَرَكَ ذْدَقَو .)1(ًةَوطُطْخَم
  .)2(ِبُتُ الكِسِارَهَفَ وِيخِارَّالتَو

  

ُالفرع   .ِهْيَلَ عِاءَمَلُ العُاءُنَثُ و،ُهُصِائَصَخَ و،ُهُاتَزِّيَم: يِانَّ الثَْ
َِ ما يلياَهُّمَه َأ،ًةَّدِ عٍاتَزِّيَم ِيهِ فُتْحَمَي لِنَّنِإَف ىَقَتْنُالم ِابَتِ كي علىِعَالِّى اطَلَ عًاءَنِب َ:  

  

ــــَو -1 ــــُتَرْثَكَ وِهِيثــــِادَح َأُةَرْف ــــُّلُكَا، وَه ــــِّلَعَتُا مَه ــــْحَاألِ بٌةَق ــــَّ الِةَّيــــِهْقِ الفِامَك ــــَلُا عَهــــُاجَتْحَي يِت  ِمَالْســــِ اإلُاءَم
ـــَتْجُمَو ـــَلَ بْذِ إ،ْمُوهُدِه ـــْبَّي الطِ فـــْتَغ ـــَّ الِةَع ـــَقَّقَي حِت ـــَ الفُدِامـــَ حُدَّمـــَحُا مَه ـــَ وٍفَ آالَةَسْمـــَي خِق  َنيِرْشِعـــَ وًةَعْسِت
     .)4(ِدِهَتْجُمْلِ لٍافَ كىَقَتْنُالمَّن  َأِمْلِ العِلْه َأُضْعَى بَأَا رَهِائَقِتْان ِنْسُحَ وِهِيثِادَح َأِةَرْثَكِلَ، و)3(ًايثِدَح

  .ِاءَهَقُ الفَدْنِ عِةَوفُرْعَ المِهْقِ الفِبُتُ كِابَوْبى َأَلَ عٌةَبَّتَرُ مُُهيثِادَحَأ -2
  

  .َدِائَوَ فْنِ مِهْيَلَ عْتَّلَا دَ مِبْسَحِ ب،ِيثِادَحَْألِ لَمِاجَرَتَ واًابَوْب َأِيهِ فُهُفِّلَؤُ مَلَعَج -3
  

  .ِةَّلِدَ األَنْيَ بِيحَجْرَّالتَ وِضُارَعَّالت ِوَأ، ِيثِدَ الحِفِلَتْخُ مِمْلِعِ باًيرِثَ كِيهِ فُهُفِّلَؤُى مَنَتْ اع-4
                                 

  ).205(ص . ة ومنهجه في كتابه المنتقى في األحكامَّالم بن تيميَّين أبو البركات عبد السِّمجد الد: بازمول )1(
ّ؛ ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد األنصاري)4/6. (َّالذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب) 2( ي تخريج البدر المنير ف: ِّ

دار : الرياض. 1ط. نيّ مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخر:تحقيق. مج10. رح الكبيرَّاألحاديث واآلثار الواقعة في الش
ّ؛ ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن علي)287، 1/276. (م2004-ه1425. الهجرة َّ َّ ِّغاية النهاية في طبقات : َّ
طبقات : اووديَّ الد؛)1/348. (م2006-ه1427. ّالعلميةدار الكتب : بيروت. 1:ط. برجستراسر. ج: تحقيق. َّالقراء
. ّشذرات الذهب :؛ ابن العماد)2/1851. (ُّكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة).  1/305. (رينِّالمفس

ّ؛ القنوجي)7/445( ْ يل َّإيضاح المكنون في الذ: ّين البابانيَّ؛ البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أم)1/370. (أبجد العلوم: َِّ
 .دار إحياء التراث العربي: بيروت.  رفعت بيلكه الكليسي: َّصححه. مج2. نون عن أسامي الكتب والفنونُّعلى كشف الظ

ّ؛ الكتاني)1/570. (ّهدية العارفين: ؛ البغدادي)2/570. (ال يوجد: ّسنة النشر َّ  بدران، ُ؛ ابن)180(ص. سالة المستطرفةِّالر: َ
. ركيّ عبد اهللا بن عبد المحسن الت.د :تحقيق. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى

ِالزركلي ؛)466، 416(ص. م1981-ه1401. سالةّسة الرّمؤس: بيروت. 2ط ْ ِ َ؛ كحالة)4/6. (األعالم: ِّ . معجم المؤلفين: َ
ّ، ونسبه إلى مؤلفه مجد الدالمنتقى من أحاديث األحكام عن خير األنام:  باسم يوسف إليان سركيسوذكره. )2/148( ين بن ّ

ّالمنتقى في األحكام الشرعية من كالم خير البرية: باسم من كتابه ، وذكره في موضع آخرّتيمية ّ لكنه تصحف عليه اسم ،ّ ّ
ًمحب الدين أبو البركات عبد السالم الحراني، بدال: مؤلفه هكذا ّ ّ َّ من مجد الدين، ولم ينسبه إلى اسم شهرته وهو ابن تيمية، ّ ّ

ّالحراني(فجعله تحت اسم  ّ، فكأنه وهم في أن الحراني هذا هو نفسه الذي ترجم له في الموضع األول، وأن المنتقى في كال )ّ ّّ ّ ّ ّ
َّ وان تعددت أسماؤه،الموضعين كتاب واحد َّمعجم المطبوعات العربية والمعرب: سركيس .ٕ   ).747، 1/60. (ةَّ

   ).2/948. (المنتقى من أخبار المصطفى: )ّالجد(ّابن تيمية) 3(
  ).  466(ص. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ابن بدران) 4(
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 َنِ مـِدِاهَّ الشِّلَحَ مِادَيرِٕاَ، وِدِاحَ الوِيثِدَ الحِاظَفْل َأِدُّدَعَتَ و،ِاتَايَوِّ الرِفَالِتْاخِ باًيرِثَ كُهُفِّلَؤُى مَنَتْاع -5
َ؛ ألًالِامَ كُهَدَرْو َأْدَ قْنُكَ يْمَ لْنِ إِيثِدَالح   .ٌّيِهْقِ فٌفَالِ خِهِّلُ كَكِلَى ذَلَي عِنَبْنَ يُهَّنِ

ِاألحاديث ِهْقِفِ بُهُفِّلَؤُ مَّمَتْاه -6 ِ َ َيهـا؛َلَ عِيـقِلْعَّالتَ وَ  ُادَفَتْسُا يـَ مـِانَيـَ بْو، َأاًانـَيْحا َأَهـِتَالَالَ دِوهُجـُ وِانَيـَبِ لْ
  .ِةَّيِولُصُ األِدِاعَوَ القِبْسَحِا بَهِيهِجْوَت ْوا، َأَهْنِم

ِعلــم ِ بِفِّلــَؤُ المُةَايــَنِ ع-7 ْ ِ توظيفــه فــيِلَالِ خــْنِ مــَكِلــَذَ و،ٌةَحِاضــَ وِهْقــِ الفِولُصــُأِ ِ ِ ِ  ،ِيــثِادَحَْألِ اِيــهِجْوَ تَْ
ِ في المسائل الفقهيةِيحِجْرَّتالَو ِ ِ َِّ ِ ْ ِ َ َ.  

  .ِابَتِ الكَنِ ماًعِضْوَ مَينِانَمَ ثْنِ مَرَثْكَأي ِ فَكِلَذَ، وِيثِدَ الحِيبِرَغِ لُهُيرِسْفَت -8
  

  :َكِلَ ذْنِمَف ىَقَتْنُالم ِابَتِى كَلَع ُاءَمَلُالعى َنْث َأْدَقَو
 َوُهــَ و،ِامَكــْحَي األِى فــَقــَتْنُالم َابَتــِ ك- َةَّيــِمْيَ تُنْ ابــِينِّ الــدُدْجــَم: ْي َأ- َفَّلــأََو: )1(ِّيِرَزَ الجــُنْ ابــَالَقــ

ُهُلْثِ مْفَّلَؤُ يْمَلَ، وٌورُهْشَم
)2(.  

  

ــَ عْجُسْنــَ يْمَا لــَّمــِ م،ِامَكــْحَي األِ فــِارَبــْخَ األَنِى مــَقــَتْنُالمـ بــ ُومُســْوَ المُابَتــِالك :ُّيِانَكْوَّ الــشَالَقــَو ى َل
 ْمَا لـَمـ ِةَرَّهـَطُ المِةَّنُّ الـسَنِ مـَعَمـَ جْدَ قـ،ِمَالْعـَ األِةَّمـِئَ األَنِ مٌدَح َأِهِالَثِمَ وِهِلْكَى شَلَ عَرَّرَ حَالَ و،ِهِالَوْنِ مِيعِدَب
 ُرِاتَفَّا الـدَهـْنَ عُرَاصـَقَتَ ت،ِامَكـْحَ األِيـثِادَحَأِ بِةَاطـَحِي اإلِ فـٍةَايـَى غَلـِ إَغَلَبَ و،ِارَفْسَ األَنِه مِرْيَي غِ فْعِمَتْجَي

ــِالك ــَالَ دْنِ مــَلِمَشــَ و،ُارَب ــْمُ جِلِائَسَ المــِلِئ ــِافَ نًةَل ــْفَ تًةَع ــَّ الظَونُ دىَن ــَبِ بِرَف ــْعَ األُالَوِا طــَهِضْع  َارَصــَ و،ِارَم
ــِ إِةَاجــَ الحَدْنــِ عِاءَمــَلُ العِةَّلــُجِ لاًعــِجْرَم ا َهــَّنِإَ ف،ِارَصْعــَ األِهِذَهــَ وِارَيِّ الــدِهِذَي هــِا فــَمَّيِســَ ال،ِيلِلَّ الــدِبَلــَى طَل
 َنِ مـَينِثِاحَلبـ اُامَدْقـ َأِهِابـَوْبي َأِ فـِولُخُّى الـدَلـَ عْتَقَابَسَتـَ و،َينِدِهـَتْجُ المُارَظـْن َأِبْذَ العِهِدِرْوَ مىَلَ عْتَمَاحَزَت
  .))3ِهْيَلَ عَونُلِّوَعُ يِيدِلْقَّ التِّقِ رْنِ مَينِبِراَهْلِ لاًعَزْفَمَ و،ِهْيَلِ إَونُوْأَ يِارَّظُّلنِ لاًجْلَا مَدَغَ و،َينِقِّقَحُلما

  

 ِامَمـِْإلِ لِامَكـْحَى األَقَتْنُم ُابَتِ ك:اَهُعَفْنَأَا وَهُعَسْوَأَا وَهُّلَجَأَ ف،ِامَكْحَ األُبُتُا كَّمأََو :)4(َانَرْدَ بُنْ ابَالَقَو

                                 
ّمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي، ثم الشيرازي، الشافعي، الشهير بابن الجزري، ولد سنة :  هو)1( ّ ّ ِّّ ّ َّ َّ َّ
، واختصره في كتاب َّالنشر في القراءات العشر: َّ، برع في القراءات، وكان من حفاظ الحديث، له مؤلفات منها)ه751(
َّالتقريبو ،َّطيبة النشر في القراءات العشر ِّو ،نظم الجزريةفي التجويد، و ِّغاية النهاية في طبقات القراءّتوفي . ، وغيرها ُ

ِ، الزركلي)9/255. (َّالضوء الالمع: َّالسخاوي). ه833(سنة  ْ ِ  ). 7/45. (األعالم: ِّ
  ). 1/348. (ّ في طبقات القراءِّالنهايةغاية : ابن الجزري) 2(
ْالشوكاني) 3(   ).1/5ج/1م. (نيل األوطار: َّ
ّ هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن بدران الدمشقي، فقيه أصولي حنبلي، ولد في قر)4( ّ ّ = ية دوما قرب َّ
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ــَ عِينِّالــد ِدْجــَم ــ ِمَالَّ الــسِدْب ــَّ الَيــثِادَحَ األِيــهِ فَعَمــَ جُهَّنــِإَ ف،َةَّيــِمْيَ تِنْب ي ِ فــِمَالْســِ اإلُاءَمــَلُا عَهــْيَلَ عُدِمــَتْعَي يِت
 ِعِامَجـَ و،َلَبْنَ حِ بنَدَمْح َأِامَمِ اإلِدَنْسُمَ و،ٍمِلْسُمَ وِّيِارَخُ البِيَيحِحَ ص؛ِةَعْبَّ السِبُتُ الكَنِا مَاهَقَتْ ان،ِامَكْحَاأل
 ِّيِنْطُقَارَّ الدِنَنُ سْنِ مَيثِادَح َأُرُكْذَ يًةَارَتَو. ْهَاجَ مِ ابنِنَنُسَ و،َدُواَي دِب َأِنَنُسَ و،ِّيِائَسَّ النِنَنُسَ و،ِّيِذِمْرِّالت
 ُهُيثــِادَح َأِهْيــَلَ عْتَّلــَا دَ مــِضْعَبِ بــاًابــَوْب َأُهَ لــَبَّتــَرَ و،ِهْقــِ الفِبُتــُ كِابَوْبــ َأِيــبِتْرَى تَلــَ عُهَيثــِادَح َأَبَّتــَرَ و،ِهِرْيــَغَو
 ،اًّامــَ تًاءَنــِتْ اعِابَتــِا الكَذَهــِ بَونُثِّدَحــُى المَنــَتْ اعِدَقــَ و،ِدِهــَتْجُمْلِ لٍافَ كــٌابَتــِ كَوُهــَ فِةَلــْمُالجِبَ و،ِدِوائــَ الفَنِمــ
  .))1ٍارَهِتْ اشُّيَأَ واًارَهِتْ اشْمُهَدْنِ عَرَهَتْاشَو

  

 ًةَيـرِبَ كًةَاجـَ حَّدَسـَ، وِهِابـَي بِ فـاًيدِرَ ف–ى َقَتْنُالم: ْي َأ-ا َذَ هُهَابَتِ كَاءَج: )2(يِقَ الفُدِامَ حُدَّمَحُ مَالَقَو
َوقَشَا تَمَالَط َوفَشَا تَمَالَ طًةَيِنْم ُأَقَّقَحَ، وِيثِدَ الحُبَّالُا طَهْيَلِ إَّ   .))3ِاءَهَقُ الفُوسُفُا نَهْيَلِ إْتَّ

  

 ِيهِرَتْعَ يَصْقَّ النَّن َأَّالِ إ،ِامَكْحَ األِيثِادَح َأِبُتُ كَنْيَ بىَقَتْنُالم ُابَتِا كَهَأَّوَبَي تِتَّ الِةَانَكَ المِهِذَ هَمْغَرَو
ــ ــَ عِّيَأَك ــَ، وَرَ آخــٍّيِرَشَ بــٍلَم ــ َأْدَق ــ َأَذَخ ــِ العُلْه ــَ عِمْل ــِّلَؤُى مَل ــَأ ِهِف ــُهَّن ــُ يْمَ ل  ِةَّحِّ الــصَنِ مــِيثِدَ الحــَةَجــَرَ دْنِّيَب
 َرَكــَا ذَ مــُرُكْذَ يــَالَ وِّيِذِمــْرِّ التَيثِدَ حــُوقُسَ يــُهَّنــِى إَّتــَح ... ِهْيــَلَ عُتُكْسَيــَ وِيــهِوْرَ يْلَ، بــِفْعَّالــضَ وِنْسُالحــَو
َ النكِو، َأِوذَذُّ الشِو َأ،ِفْعَّ الضِو َأ،ِةَابَرَ الغَنِ، مِهِالَ حِانَيَ بْنِ مِيهِ فُّيِذِمْرِّالت َكِلَ ذِوْحَ نْو َأ،ِةَارَّ

)4(.  
  

ِنِّقـَلُلم اُنْ ابـِينِّ الـدُاجَرِ سـَالَقَو
)5(: ـى بـَّمَسُالمـ َةَّيـِمْيَ تِنْبـ ِمَالَّ الـسِدْبـَ عِينِّلـد اِدْجـَ مِظِافَ الحـُامَكـْحأََو 

                                                                                                
 البن ّشرح روضة الناظر: من مؤلفاته. ّدمشق، ولم تذكر كتب التأريخ سنة والدته، كان واسع االطالع في علوم الشريعة= 

ّتوفي سنة .  وغيرهاالمدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، وتهذيب تاريخ ابن عساكرقدامة في أصول الفقه، و ُ
ِ؛ الزركلي)1/541. (ّبوعات العربية والمعربةمعجم المط: سركيس). ه1346( ْ ِ المدخل إلى : ؛ ابن بدران)4/37. (األعالم: ِّ

 ).1/25. (مقدمة المحقق. مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
  ).467- 466(ص. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ابن بدران) 1(
ّ هو محمد حامد بن أحمد عبده الفقي المصري األزهري، و)2( ّ ّلد في قرية نكال العنب إحدى قرى مديرية البحيرة في مصر َّ

ً، حفظ القرآن، ثم درس في األزهر، وبعد تخرجه أسس جماعة أنصار السنة المحمدية، ثم عمل مدرسا في )ه1309(سنة  ّ ّّ َّ َّ ُّ َّ
ُّالمعهد العلمي بمكة المكرمة، وأسس مجلة اإلصالح، اعتنى كثيرا بنشر كتب التراث وت ً َّ َّ َّ َّأثر الدعوة : َّحقيقها، من مؤلفاتهَّ

ّالوهابية في اإلصالح الديني والعمراني في الجزيرة العربية وغيرها ّّ َّو ،ّشذرات البالتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين ِّ ،
ّتوفي في مصر سنة . من دفائن الكنوزو ّ بن حماد ّ؛ األنصاري، عبد األول)3/207. (معجم المؤلفين: كحالة). ه1378(ُ

ّالمجموع في ترجمة العالمة المحدث حماد بن : َّبن محمد ّ . ال يوجد: ّدار النشر. ّالمدينة المنورة. 1ط. مج2.  األنصاريَّمحمدّ
 ). 298- 1/294. (م2002- ه1422

  )ش/1. ( حامد الفقيَّمحمدق الشيخ ّمقدمة المحق. المنتقى من أخبار المصطفى): ّالجد(ّابن تيمية ) 3(
  ).ت/1 (:َّلمصدر السابقا) 4(
ِّسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد األنصاري المصري الشافعي، الشهير بابن الملقن، ولد :  هو)5( ّ ّّ ّ َّ ّ =
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ىَقَتْنُالم ،َونُ دِةَّمـِئَ األِبُتُى كَلِ إَوْزَ العِيثِادَحَ األَنِ مٍيرِثَي كِ فُقهَالْطِ إَالْوَ ل!ُهَنَسْحا َأَمَ و،ِهِمْاسَ كَوُهَو 
ــــَّالت ــــَو ِينِسْح ــــَ، يِيفِعْضَّالت ــــْح َأُاهَوَر: ًالَثَ مــــُولُق ــــدُاهَوَ، رُدَم ــــ َأُاهَوَ، رُّيِنْطُقَارَّ ال ــــَيَ و،َدُاوَو دُب  ُيثِدَ الحــــُونُك
 ِانَيـَ بِرْيـَ غْنِ مـِهْيـَلِ إِيـهِزْعَيَ، فُهُفْعَ ضـاًنـَّيَبُ مِّيِذِمـْرِّ التِعِامَجـي ِ فـِيثِدَ الحـُنْوَ كـَكِلـَ ذْنِ مـُّدَشـَأَ، واًيفِعَض
  .))1ِهِفْعَض

  

ُالفرع   .ِابَتِالكِ بُةَايَنِالع: ُثِالَّ الثَْ
  

  .ِابَتِ الكُاتَعَبَط: ًأوال
اَهْنِ مٍةَيمِدَ قٍاتَعَبَ طَةَّدِ عُابَتِ الكَعِبُط

)2(:  
  

ـــْهِي دِ فـــِةَّيـــِوقُارَ الفِةَعـــَبْطَالمِ فـــي -1 ـــِالهِي فـــي ِل ـــَ يٌ واحـــدٌدَّلـــَجُ موهـــو، )ه1296 (َةَنَ، ســـِدْن   بــــُعَق
َصـــدرَ، وىَفَطْصُ المـــِارَبـــْخ َأْنِى مـــَقـــَتْنُالم: ِمْاســـِ، بًةَحْفَصـــ) 338( ِّ  ِفْشَكـــِى بَقـــَّ اتِنَ مـــِلُزُنـــ: ِةَالَســـِرِ بُ
َ، ألىَقَتْنُ المِالَوْحَأ   .ِّيِيرِمْشَ الكِّيِيمِاهَرْبِ اإلِودِمْحَ مِ بنِيدِشَّ الرِدْبَ عِحْتَي الفِبِ

  

َ، وهـو)ه1332 (َةَنَ سـ،ِدْنـِالهِي فـي ِلـْهِي دِ فـِّيِانَمْحَّ الرِعَبْطَالمِفي  -2 ٌواحـد  ٌدَّلـَجُ مَُ ِ ) 336 (ْنِمـَ
: ِهِشِامــَهِبَ، وًةَّافــَ كِاتَيــَوَتْحُالمِ بٌسِرْهــِ فِهِتــَمِّدَقُي مِفــَو، ىَفَطْصُ المــِارَبــْخ َأْنِى مــَقــَتْنُالم :ِمْاســِ ب،ًةَحْفَصــ
ِّيِمِارَّ الدُدَنْسُم ،وِاتَوَلَّ الـصَدْعـَ بِنْيَدَ اليـِعْفـَي رِ فٌةَالَسِرِيـهِلَيَ، وِّيِارَخـُبْلِ ل :ِّيِمِارَّ الـدِنَنُسِ لـُةَمـِّدَقُالم ،
ــَِأل ــِب ــَ عِحْتَي الف ــْحَ مِ بــنِيدِشــَّ الرِدْب ــَبَ، وِّيِيرِمْشَ الكــِّيِيمــِاهَرْبِ اإلِودُم ُنــز: اَهَدْع ــَّ اتِنَ مــُلُ ــ َأِفْشَكــِى بَق  ِالَوْح
 ِدَّمـَحُمِ، لِاتَوبـُتْكَ المِاتَوَلَّ الـصَدْعـَ بِاءَعُّي الـدِ فـِنْيَدَ اليـِعْفـَ رِةِّيِّنُس ُةَالَسِرَ، وِقِابَّ السِّيِيرِمْشَكْلِ لىَقَتْنُالم
  .ِّيِانَمَ اليِّيِيدِبَّ الزَانَمْيَلُ سِ بنِنَمْحَّ الرِدْبَ عِبنا

  

ى َقـَتْنُالم: ِمْاسـِ، بِنْيَدَّلـَجُي مِ، فـ)ه1351( َةَنَ، سـِةَرِاهَي القـِى فـَرْبُ الكِةَّيِارَجِّ التِةَبَتْكَ المُةَعْبَ ط-3
                                                                                                

البدر المنير في : ّ، وكان من أكابر العلماء في الحديث والفقه والتاريخ، له نحو ثالث مئة مصنف، منها)ه723(سنة  = 
اإلعالم بفوائد عمدة ، وإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وَّحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرتخريج األ
ّتوفي سنة . ، وغيرهااألحكام ِ؛ الزركلي)6/100. (معَّوء الالَّالض: َّالسخاوي). ه804(ُ ْ ِ  ).5/57. (األعالم: ِّ

  ).1/276. (ث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير في تخريج األحادي:ِّابن الملقن) 1(
: قاسم، عبد العزيز بن إبراهيم).  1/417. (ريف المطبوعة القديمة والحديثةَّفات الحديث الشَّدليل مؤل: يوسف، وآخرون) 2(
 منال، مصطفى ؛)275(ص. م2000-ه1420. وزيعَّر والتشَّميعي للنّدار الص: ياضِّالر. 1ط. ّالعلميةليل إلى المتون َّالد

َّدار البخاري للنشر والتوزيع: ّالمدينة المنورة. 1ط. ّنةُّمعجم ما طبع من كتب الس: ّعمار ؛ )303(ص. م1997- ه1417. َّ
  ). 207(ص. ة ومنهجه في كتابه المنتقى في األحكامَّالم بن تيميَّين أبو البركات عبد السّمجد الد: بازمول
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 ُهُعـْبَ طَيـدِعُأَ و.ٍةَّيـِّطَ خٍخَسُث نـَالَ ثـْنَي، عـِقـَ الفِدِامـَ حِدَّمـَحُ م:ِيـقِلْعَتَ وِيحِحْصَتـِ، بىَفَطْصُ المِارَبْخ َأْنِم
 ِاتَوعـــُبْطَ مْنِ، مـــِاضَيـــِّي الرِفـــَ، واًضْيـــ َأِنْيَدَّلـــَجُي مِفـــ) ه1398( َةَنَ، ســـَوتُرْيـــَ بِفـــي ِةَفـــِرْعَ المِارَي دِفـــ
 ِنْيَدَّلــَجُي مِ، فــ)ه1403 (َةَنَ، ســِادَشــْرِاإلَ وِةَوْعَّالــدَ وِاءَتــْفِاإلَ وِةَّيــِمْلِ العِوثُحــُ البِاتَارَدِِ إلِةَّامــَ العِةَاســَئِّالر
  .اًضْيَأ

ــْبَ ط-4 ــَلَ الحِّيِابَى البــَفَطْصُ مــُةَع ــَتْنُالم :ِمْاســِ، ب)ه1351 (َةَنَ، ســِةَرِاهَي القــِ فــِّيِب ــْخ َأْنِى مــَق  ِارَب
  .ِنْيَدَّلَجُي مِ فىَفَطْصُالم

ي ِ، فــ)ه1380 (َةَنَ، ســِيــبِطَ الخِينِّ الــدِّبِحــُ مِافَرْشــِإِ، بِةَرِاهَي القــِ فــِةَّيِفَلَّ الــسِةَعــَبْطَ المُةَعــْبَ ط-5
  ).ه1393 (َةَنَ، سَوتُرْيَ بِ فيِرْكِ الفِارَي دِ فُهُعْبَ طَيدِعُأَ، وًةَحْفَص) 845(ي ِ فُعَقَ يٍدِاحَ وٍدَّلَجُم

  

  :اَهْنِ مٍاتَعَبَ طَةَّدِ عَعِبُطَ فًايثِدَا حَّمَأ، ِةَيمِدَ القِهِاتَعَبَطِ لِةَبْسِّالنِا بَذَه
  

َّ الــــدميِ فــــِّيِزْوَ الجــــِنْ ابــــِارَ دُةَعــــْبَ ط-1 ، )ه1429(ة َنَ، ســــِةَّيِودُعُّ الــــسِةَّيــــِبَرَلع اِةَكــــَلْمَالمِ فــــي ،ِامَّ
ا، َهـِ بًىَنـَتَعُ مٌةَيقـِن َأٌةَعـْبَ طَيِهـَ، وًةَحْفَصـ) 982 (ْنِ مَفَّلَأَ تٍدِاحَ وٍدَّلَجُي مِض اهللا، فَوَق عِارَط: ِيقِقْحَتِب
ـــَا عَهـــِاجَرْخِي إِ فـــَدَمـــَتْ اعُهَّنـــ َأَهـــاُقِّقَحُم َرَكـــَذ ، ِاتَآليـــِ لٍةَّيـــِّنَ فَسِارَهـــَفِا بَهـــَدَّوَ زْدَقـــَ، وِنْيَتـــَّيِّطَ خِنْيَتَخْسُى نـــَل
  .ِاتَوعُضْوَالمَ، وِيبِرَ الغِيرِسْفَتَ، وِيثِادَحَ األِافَرْطأََو

  

 ْنِ مـْتَفـَّلَأَ، تٍاتَدَّلَجُ مِعَبْري َأِ، ف)ه1427 (َةَنَ، سَقْشَمِدَ وَوتُرْيَي بِ فِةَالَسِّ الرِةَسَّسَؤُ مُةَعْبَط -2
َف اهللا الشالْيَ ضدِالَخ: ِيقِقْحَتِ، بًةَحْفَص) 1734(   .ِّيِحِّ

  

  .ِيهِاشَوَحَ وِابَتِ الكُوحُرُش: ًثانيا
 ُلْيـَن: ِّيِانَكْوَّالـش ُابَتـِ كِوحُرُّ الـشَكْلـِ تِسْأَى رَلـَعَ، واًيقـِلْعَتَ واًحْرَ شـىَقـَتْنُالم ِابَتِكِ بُاءَمَلُى العَنَتْاع

ى َنـَتْعُيَ وَعَبْطُ يْن َأُهَ لُ اهللاَرَّدَي قِذَّالَ و،ُلِمَتْكُ المُيدِحَ الوُحْرَّ الشَوُهَ، وِارَبْخَى األَقَتْنُ مِراَرْس َأْنِ مِارَطْوَاأل
ِةَيمِدَ القِهِاتَعَبَ طْنِمَف ،ُاسَّ النُهَلَاوَدَتَيَ، وِهِب

)1(:  
  

َهــيَو، )ه1297 (َةَنَ، ســِةَرِاهَ القــيِق فــَوالُ بــِةَعــَبْطَ مُةَعــْبَط -1  ُنْوَ عــاَهِشِامــَهِبَ، وٍاتَدَّلــَجُ ميِانَمــَ ثِ
ِوجَِّ القنٍانَ خِنَسَ حِيقِّدِ صِدَّمَحُمِ ل،ِّيِارَخُ البِةَّلِد َأِّلَحِي لِارَالب   .ِّيْ

                                 
َّالدليل إلى المتون : ؛ قاسم)1/419. (ريف المطبوعة القديمة والحديثةَّالحديث الشفات َّدليل مؤل: يوسف، وآخرون) 1(

   ).276( ص.ّالعلمية
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ِوتقع في ، )ه1345 (َةَنَ، سِةَرِاهَي القِ فِةَّيِيرِنُ المِةَعَبْطَ المِةَارَدِ إُةَعْبَ ط-2 ُ ََ   .ٍاتَدَّلَجُ مِعْسِتَ
َوهـي ، )ه1357 (َةَنَ، سـِةَرِاهَي القـِ فـِةَّيِرْصِ المِةَّيِانَمْثُ العِةَعَبْطَ المُةَعْبَ ط-3 ِ َفيهـا، ٍاتَدَّلـَجُ مُعَبـْرَأَ ِ 

  . ٍاءَزْج َأُةَيِانَمَث
َوهــي ، )ه1391 (َةَنَ، ســِةَرِاهَي القــِ فــِّيِبــَلَ الحِّيِابَى البــَفَطْصُ مــِةَعــَبْطَ مُةَعـْبَ ط-4 ِ  ، ٍاتَدَّلــَجُ مُعَبــْرَأَ
َفيها   .ٍاءَزْج َأُةَيِانَمَث ِ

َوهي ، )ه1393 (َةَنَ، سَوتُرْيَي بِ فِيلِج الِارَ دُةَعْبَ ط-5 ِ َفيها، ٍاتَدَّلَجُ مُعَبْرَأَ   .ٍاءَزْج َأُةَعْسِت ِ
َطبعــة مكتبــة الكليــات األزهريــة فــي القــاهرة، ســنة  -6 َُ َ ََِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِّ َ ْ ََ ُِّ َ ْ َ ــ)ه1398(َْ ِ، بتحقي ْ َ ِطــه عبــد الــرؤوف : ِقِ ُِ َّ ْ َ َ
َسعد، و ٍ ْ ِمصطفى محمد الهواريَ ََّ ِ َّ َ ُ َُ َ ٍ، وهي خمس مجلدات، فيها عشرة َأجزاءْ ِ ٍ ََّ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ ُ ْ َ ِ َ.  
ِطبعة الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد في المملكة  -7 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّْ َ ْ َّ ْ َُ ُ َ َ ِ َّ َ َ ََ ِّ ِالعربية ُ َِّ َ َ

ِالسعودية، سنة  َّ ِ ُ ٍ، وتقع في َأربع مجلدات، فيها تسعة َأجزاء)ه1402(ُّ ِ ِ ٍ َّ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َ َُ ُِ ْ ََ َ.  
َوهي ، )ه1402 (َةَنَ، سَوتُرْيَي بِ فِرْكِف الِارَ دُةَعْبَ ط-8 ِ   .ٍاءَزْج َأُةَعْسِتِ، فيها ٍاتَدَّلَجُ مُعَبْرَأَ
ــْبَ ط-9 ِوتقــع فــي ، )ه1413 (َةَنَ ســِةَرِاهَي القــِ فــِيثِدَ الحــِارَ دُةَع ُ ََ ــَ ــَجُ مِعْسِت  اهــَيثِادَح َأَجَّرَ، خــٍاتَدَّل

  .ُّيِطِابَبَّ الصِينِّ الدُامَصِ ع:اَهْيَلَ عَقَّلَعَو
َوهي ، ِانَتْسِاكَالبِ في َورُهَي الِ فِةَّيِدَّمَحُ المِةَّنُّ السِارَصْن َأُةَعْبَط -10 ِ   .ٍاتَدَّلَجُ ميِانَمَثَ

  

  :اَهْنِ، مٌةَيرِثَكَ فُةَيثِدَ الحُهُاتَعَبَا طَّمأََو
: ِورُتْكُّ الدِيفِرْعَتَ وِيظِرْقَتَ وِيمِدْقَتِب، )ه1416 (َةَنَ، سَوتُرْيَبَ وَقْشَمِي دِ فِرْيَ الخِارَ دُةَعْبَ ط- 1

 ُدَّلَجُالمَ، وٍاءَزْج َأِةَيِانَمَى ثَلِ إٌةَمَّسَقُ ماَهْنِى مَولُ األُةَعَبْرَ، األٍاتَدَّلَجُ مِسْمَخي ِ فُعَقَتَو، ِّيِلْيَحُّ الزَةَبْهَو
ِ الفنيةِسِارَهَفْلِ لُسِامَالخ ََِّّ .   

ِي الدمامِ فِّيِزْوَ الجِ ابنِارَ دُةَعْبَ ط- 2 َّ ، )ه1427 (َةَنَ، سِةَّيِودُعُّ السِةَّيِبَرَ العِةَكَلْمَالمِ، في َّ
ى َلَ عٌةَقَّقَحُمَا، وَهِ بًىَنَتْعُ مٌةَعْبَ طَيِهَ و.اًءْزُ جَرَشَ عَةَّتِي سِق، فَّالَ حِنَسَ حِي بنِحْبُد صَّمَحُم: ُيقِقْحَت
ِ لنيل األوطارٍةَّيِّطَ خٍخَسُ نِثَالَث َ َْ ِ   .ىَقَتْنُمْلِ لٍةَدِاحَ وٍةَّيِّطَ خٍةَخْسُنَ، وَِْ

: ُيــقِقْحَ، ت)ه1426 (َةَنَ، ســِةَرِاهَي القــِ فــَانَّفــَ عِنْ ابــِارَدَ، وِاضَيــِّي الرِ فــِمِّيَ القــِنْ ابــِارَد ُةَعــْبَ ط-3
، ٍةَّيـِّطَ خٍخَسُ نـِثَالَى ثـَلـَ عٌةَقـَّقَحُ مٌةَعـْبَ طَيِهـَو. اًدَّلـَجُ مَرَشَ عْيَنْي اثِ، فِدَّمَحُ مِ بنِ اهللاِضَوَ عِ بنِقِارَط
  .ِيثِادَحَْألِ لاًيجِرْخَتَ و،ِّصَّلنِ لاًيقِقْحَ تِارَطْوَ األِلْيَن ِاتَعَبَ طِدَوْج َأْنِا مَهِتَقِابَ سَعَ مُةَعْبَّ الطِهِذَهَو
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 ِمَالَ عــــــَةَيــــــسِبَ حْتَالــــــَا زَمــــــَ، وْعَبــــــْطُ تْمَلــــــ – ِارَطــــــْوَ األِلْيــــــَ نُرْيــــــَ غ–ى َرْخــــــٌ أٌوحُرُى شــــــَقــــــَتْنُمْلِلَو
  :ِوحُرُّ الشَكْلِ تِنْمَو، )1(ِاتَوطُطْخَالم

  

 ِّيِسِدْقَمال ِّيِيلِاعَّمَالج َةَامَدُ قِ بنِيدِمَ الحِدْبَ عِي بنِادَ الهِدْبَ عِ بنَدَمْح َأِ بنِدَّمُحُم ُحْرَش - 1
  .)2(ٍاتَدَّلَجُ مِّتِ سْنِ مٍلِمَتْكُ مِرْيَغ ٍيقِلْعَ تْنَ عٌةَارَبِ عَوُهَ، و)ه744(ت، ِّيِلَبْنَ الحِّيِحِالَّالص

  

ِج الرامِّرَفــــُ مِ بــــنِدَّمــــَحُ مِ بــــنِحِلــــْفُ مِ بــــنِدَّمــــَحُم ُحْرَ شــــ-2 َّ ِّينــــيِ ِّ ثــــم الــــصالحي،ِّيِســــْدْقَ المِ ِ ِ َّ َّ  ِّيِلــــَبْنَ الحُ
  .)3(ٍبْلَ قِرْهَ ظْنَ ع-ىَقَتْنُالم: ْي َأ- ُهُظَفْحَ يَانَكَ، وِنْيَدَّلَجُ مْنِ مٍةَيقِلْعَ تْنَ عٌةَارَبِ عَوُهَ، و)ه762(ت

  

 ِّيِقْشَمِّ الدَانَرْدَ بِ بنِنْيَسُ الحِبن َدَمْح َأِى بنَوسُ مِ بنَةَزْمَى حَلْعَي يِب َأِينِّ الدِّزِع ُحْرَش - 3
ُهْلِمْكُ يْمَلَ وٍاتَدَّلَجُ مِةَّدِي عِ فُعَقَو يُهَ و،)ه765(ت، ِةَّيِمَالَّ السِخْيَ شِنْابِ بِوفُرْعَ الم،ِّيِلَبْنَالح

)4(.  
  

 ِّيِقْشَمـــِّ، الدِّســـيِدْقَ المَةَامـــَدُ قِ بـــنَدَمـــْح َأِ بـــنِدَّمـــَحُ مِبـــن ِ اهللاِدْبـــَ عِ بـــنِنَسَ الحـــِ بـــنَدَمـــْح َأُحْرَشـــ -4
، ِامَكـْحَ األِيثِادَح َأِحْرَي شِ فِامَمَ الغُرْطَق: ُهُمْاسَ و،)ه771(ت، ِلَبَي الجِاضَ قِنْـابِ بِيرِهَّ، الشِّيِلَبْنَالح

ْوقد  َ ُهْلِمْكُ يْمَلَ وِيهِ فَعَرَشَ
)5(.  

                                 
ْالشوكاني؛ )276(ص. ّالعلميةالدليل إلى المتون : قاسم) 1( ّ، محمد بن عليَّ . نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: ّ

  ).1/16(ق ِّمة المحقّمقد. ه1427شوال . 1ط. ّ صبحي بن حسن حالقَّمحمد: تحقيق
 مذهب إلى المدخل: ؛ ابن بدران)2/151. (العارفين ّهدية: ؛ البغدادي)5/120. (الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب) 2(

ّ؛ ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد المقدسي)467(ص. حنبل بن أحمد اإلمام . مج5. عليقَّحقيق في أحاديث التَّتنقيح الت: َّ
َّ اهللا بن عبد الرحمن السعدعبد: تقديم دار : الرياض. 1ط. َّسامي بن محمد جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر الخباني: تحقيق. َّ

  ).1/114(َّمقدمة التحقيق .  م2007-ه1428. أضواء السلف
. 1ط. التركي عبد اهللا بن عبد المحسن .د: تحقيق. مج20. ِّالنهايةالبداية و:  بن كثيرابن كثير، إسماعيل بن عمر) 3(

. ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)18/657. (م1997-ه1417. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن:  مصر-الجيزة 
ّجدي المكيَّ بن عبد اهللا النَّمحمد؛ ابن حميد، )8/340( بكر الدكتور : تحقيق. مج3. حب الوابلة على ضرائح الحنابلةُّالس: ّ
. م1996-ه1416. سالةِّسة الرَّمؤس: بيروت. 1ط.  بن سليمان العثيمينَّالرحمنعبد الدكتور ، وبن عبد اهللا أبو زيدا
)3/1092.(  
 في أخبار من ّشذرات الذهب :؛ ابن العماد)2/77. ( الكامنة في أعيان المئة الثامنةّالدرر: ّ أحمد بن علي،ابن حجر) 4(

حب الوابلة على ضرائح ُّالس: ؛ ابن حميد)412(ص. بن حنبلالمدخل إلى مذهب اإلمام أحمد : ؛ ابن بدران)367. (ذهب
  ). 1/378. (الحنابلة

. مج3. المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد: َّمحمد بن عبد اهللا بن َّمحمد، إبراهيم بن )برهان الدين (ابن مفلح) 5(
حب ُّالس: ؛ ابن حميد)1/95. (م1990- ه1410 .شدُّمكتبة الر: الرياض. 1ط.  بن سليمان العثيمينَّالرحمنعبد . د: تحقيق

  ).1/122. (معجم المؤلفين: ؛ كحالة)1/135. (الوابلة على ضرائح الحنابلة
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 ِنْابِ بــِيرِهَّ، الــشِّيِعِافَّ الــشِّيِارَصْنــَ األَدَمــْح َأِ بــنِّيِلــَ عِ بــنَرَمــُ عٍصْفــَي حِبــ َأِينِّ الــدِاجَرِ ســُحْرَ شــ-5
ُهْلِمْكُ يْمَلَ، و)ه804(، تِنِّقَلُالم

)1(.  
  

ُالفرع   .ُهَحَرْشَ يْيَ كىَقَتْنُالم ِابَتِكِ لِّيِانَكْوَّالش ِارَيِتْ اخُبَبَس: ُعِابَّ الرَْ
  

ِ الدين ِدْجَمِ لىَقَتْنُالم َابَتِ كَّنى َأَضَا مَّمِ مَنَّيَبَت ، ٍةَزَّيـَمُ مَصِائَصَخـَ، وٍةَيـِالَ عٍةَانـَكَو مُ ذَةَّيـِمْيَ تِنْبـِّ
 ِهِامـــَكْح َأْنَ عـــِاحَصْفـــِاإلَ، وِهِيبـــِرَ غِانَيـــَبَ، وِهِيثـــِادَح َأِحْرَشِ لـــُّيِانَكْوَّالـــشى َّدَصَتـــَ يْن َأ– ْنَذِ إ– َبَجـــَ عَالَفـــ
  .ِهِومُلُعَو

  

ــَو ــِ كَرَهَتْ اشــِدَق ــَتْنُالم ُابَت ــىَق ــِنَمَ اليِارَيِّي الــدِ ف ــَ زِةَّي ًاشــتهار ِّيِانَكْوَّالــش َنَم َ ِ ً كبيــراْ ِ ــَتْاعَ، واَ  ُبَّالُى طــَن
َ ألاًعــِجْرَ مَارَصــَ و،ِهِتَاســَرِدَ وِهِظــْفِحِ بِمْلــِالع  َضْعــَ بَونُهــِاجَوُوا يُانَ كــْمُهَّنَكــِلَ و،ِيلِلَّ الــدِبَلــَ طَدْنــِ عِمْلــِ العِلْهــِ
 ِةَالـَزِٕاَ، واًفْعَ ضـْو َأًةَّحِ صـِهِيثـِادَح َأِضْعـَ بِةَجـَرَ دِةَفـِرْعَمَ ك؛ِهْيـَلِ إِوعُجـُّالرَ وِهِتَاسـَرِ دَاءَنْث َأِةَّيِمْلِ العِتَالِكْشُالم
  .ِهْيَلَ عِيقِلْعَّالتَ وِهِحْرَشِ لِهِوخُيُ شُضْعَ بُهَهَّجَوَا، فَهِضْعَ بَنْيَ بِعِاقَ الوِالَكْشِاإلَ وِضُارَعَّالت

  

َاألســـباب التـــي دعتـــه لـــشرح كتـــاب المنتقـــى،  ِارَطـــْوَ األِلْيـــَن ِةَمـــِّدَقُي مِ فـــالـــشوكاني ّبـــين ْدَقـــَو َْ َْ ُ ِ ِ ِ َِِّ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ
ِوتلخصت تلك األسباب بما يلي َِ ُ ََ ِ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ََ َ

)2(:  
  

  . ِامَكْحَ األِيثِادَح َأِبُتُ كَنْيَ بُهُزُّيَمَتَ، وُةَّيِمْلِى العَقَتْنُ المِابَتِ كُةَانَكَم -1
  .ِمْلِ العِبَّالُطَ وِاءَمَلُعْلِ لاًّمِهُ ماًعِجْرَ مُهُنْوَكَ، وِةَّيِنَمَ اليِارَيِّي الدِ فُهُتَرْهُ ش-2
ٍ وايضاحٍّلَى حَلِ إُاجَتْحَي تِتَّالَ و،ِيهِسِارَ دُهِاجُوُي تِتَّ الُةَّيِمْلِ العُهُتَالِكْشُ م-3 َ َِٕ.  
ِ االستجابة ل-4 ُِ َ َ ِطلب بعض مشايخه ْ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ِْ وغيرهم من َأهل العلم -ََ ِ ِِ ْ ْ ْ ِ ِ ْ َ ُ منه شرحه-َ َ ُْ َ ْ ِ.  
  

  
  

  
                                 

. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ؛ ابن بدران)6/101. (اسعَّمع ألهل القرن التَّوء الالَّالض: َّالسخاوي) 1(
ْ الشوكاني؛)467(ص   .)1/1851. (نون عن أسامي الكتب والفنونُّ كشف الظ: حاجي خليفة؛)2/548. (َّالبدر الطالع :َّ

ْالشوكاني) 2(   ).1/5ج/1م. (نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: َّ
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ُالمطلب  َ ْ   يِانَّالثَ
  ِارَطْو اَألِلْيَن ِابَتِكِ بُيفِرْعَّالت

  

ُسَأتناول  َ ََ ِطلبَا المَذَي هِفَ  ِلَالِ خـْنِ مـِارَبـْخَى األَقـَتْنُ مِارَرْسـ َأْنِ مـِارَطـْوَ األِلْيـَن ِابَتـِكِ بَيـفِرْعَّ التَْ
ِالفروع ِاألربعة  ُُ َ َ   :ِةَيِالَّالتَْ
  

ُالفرع   .ِهِفِّلَؤُى مَلِ إِهِتَبْسِ نُيقِثْوَتَ و،ِابَتِ الكُمْاس: ُلَّو اَألَْ
ِلم يدع  َ َ ْ ِلالختالف في اسم كتابه ًاالَجَم ُّيِانَكْوَّالشَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ْ  ِارَطـْوَ األَلْيَن: - ًالُؤاَفَت - ِهِتَمِّدَقُي مِ فُاهَّمَسَ، فَ

 َنْيَ بـُابَتـِ الكَرَهَتْاشـَ و،)2(ِعِالَّ الطـِرْدَالبـي ِ فـِهِاتَفَّنَصُ مِسْأَى رَلَ عُهَرَكَذَو، ))1ِارَبْخَى األَقَتْنُ مِارَرْس َأْنِم
اَهِرْيَغَ وِبُتُ الكِسِارَهَفَ وِمِاجَرَّلتي اِ فَينِفِّنَصُ المَنِ مٌيرِثَ كِهِفِّلَؤُى مَلِ إُاهَزَعَ، واًيرِثَ كِمْلِ العِلْهَأ

)3(.  
  

ُالفرع   .ِهْيَلَ عِاءَمَلُ العُاءَنَثَ و،ُهُاتَزِّيَمَ وِابَتِ الكُةَّيِّمَهَأ: يِانَّ الثَْ
ــَتْعُي ــِ كُرَب ــَن ُابَت ــ َأْنِ مــِارَطــْوَ األِلْي ــُ كِّمَه  ِاتَفَّنَصُ مــِّلَجــ َأْنِ مــَوُهــَ، وِامَكــْحَ األِيــثِادَح َأِوحُرُ شــِبُت
ــْمُعَ واًيقــِقْحَا تَهــِرَثْكَأَ وِّيِانَكْوَّالــش َ؛ ألاًق ــْث َأِةَيــرِبَ الكِةَّيــِمْلِ العِهِالــَمْع َأُةَورُاكَ بــُهَّنــِ ــْفِاإلَ وِيسِرْدَّلتــِ لِهِغــُّرَفَ تَاءَن ، ِاءَت
ـــَقَو ـــْكَ األِاءَضَالقـــِ بِهِالَغِشْ انـــَلْب ـــَ كَذَخـــي َأِذَّالـــ، ِرَب ـــْقَ وْنِ مـــاًرِثي ـــْلِ العِيـــقِقْحَّ التِنَ عـــُهَفَرَصـــَ و،ِهِت ُعـــدهَ، فِّيِم َّ َ 
َ ألُهْنِ مَةَايَكِّ الشَرَثْكأََوًء، َالِتْ ابُّيِانَكْوَّالش ِهِفِائَظَوَ وِهِالَمْع َأِثَحْبَي مِ فَّرَا مَمَ، كَكِلَ ذِلْجِ

)4(.  
  

ِتأليفهِ بَعَرَ شْدَقَف ِ  ٌومُلـْعَمَ، و)5(َينِنِ سِثَالَثِ بِهِاتَفَ وَدْعَ بُهَّمَتَأَ، وِّيِانَبَكْوَ الكِرِادَ القِدْبِ عِهِخْيَ شِاةَيَي حِ فَِْ
ــَ وَّنَأ ــَكْوَ الكِهِخْيَ شــَاةَف ــَ كِّيِانَب ُّبينمــا تــولى الــشوكاني  ،)ه1207 (َةَنَ ســْتَان ِ ََّ ْ َّ َ َ َ َ ْ ــ َاءَضَالقــَ ، )ه1209 (َةَنَس
  .اًيبِرْقَت) ه1210 (َةَنَ سُهْنِم ُهُاغَرَ فُونُكَيَف

  

ُدراســتي لــهَ وِارَطــْوَ األِلْيــَن ِابَتــِكِي لِتــَعَاجَرُ مِلَالِ خــْنِمــَو َ ِ َ َ  ٍاتَزِّيــَمُ مِةَّدِعــِ بُزَّيــَمَتَي ُهَّنــي َأِ لــَنَّيَبــَ ت،ِ
                                 

ْالشوكاني) 1(   ).1/6ج/1م. (نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: َّ
ْالشوكاني) 2(   ).2/772 (. القرن السابعَن بعدَ بمحاسن مَّالبدر الطالع: َّ
ّالقنوجي) 3( َّالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول: َِّ ِّ َّ ّ؛ القنوجي)444(ص. َّ : ؛ البغدادي)3/202. (أبجد العلوم: َِّ

معجم المطبوعات : ؛ سركيس)467(ص. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ؛ ابن بدران)2/367. (ّهدية العارفين
َّالعربية والمعر ّ؛ الكتاني)2/299 (نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: زبارة). 2/1161. (بةّ َّ فهرس : َ

ِ؛ الزركلي)2/1083. (الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت ْ ِ   ).6/298. (األعالم: ِّ
  .ه الدراسةمن هذ) 57( صُْينظر) 4(
ْالشوكاني) 5(   ).1/404. (عَّالبدر الطال: َّ
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  :اَهْنِ مُرُكْذ، َأٍةَّامَع
ِاف لَ وٌحْرَ شـــُهَّنـــَأِ بُهُزُّيـــَمَ ت-1 ًة َعْسِتـــَ وٍفَ آالَةَسْمـــَ خْتَغـــَلَي بِتـــَّ الِامَكـــْحَ األِيـــثِادَح َأْنِ مـــٍيـــرِبَ كٍدَدَعـــٍ

  .ِامَكْحَ األِيثِادَح َأِوحُرُ شِبُتُ كْنِ مٍابَتِ كِّيي َأِا فَهُدِجَ نَ الُةَيزِ المِهِذَهَ، وًايثِدَ حَينِرْشِعَو
، ٍنَارَقـُ مٍهْقـِ فَةَوعُسـْوَ مُّدَعـُ يَوُهـَ، فٍيـرِبَ كٍلْكَشِ بـِةَّيِمَالْسـِ اإلِبِاهَذَ المـَنْيَ بـِفَالِ الخـِهْقِفِ بُهُاؤَنِتْ اع-2

  .ٍضْعَى بَلَ عْمِهِضْعَ بَودُدُرَ و،ْمُهَتَّلِد َأَرَكَذَ، وِبِاهَذَ المِابَبْر َأَالَوْقا َأَيهِ فَرَّرَح
ــِتْ اع-3 ــِهْقِ الفِلِائَسَي المــِ فــِيحِجْرَّالتِ بــُهُاؤَن ــَ عًاءَنــِ، بِةّي ي ِ فــِرَظــَّ النَدْعــَ ب،ُهُادَهــِتْ اجِهْيــَلِي إِدَؤُا يــَى مــَل

ـــُ مٍبَهْذَمـــِ بٍدُّيـــَقَ تْو َأٍيـــدِلْقَ تَونُ، دِةَّيـــِيثِدَالحَ وِةَّيِولُصـــُ األِدِاعـــَوَ القِالَمـــْعِٕاَ، وِةَّلـــِدَاأل  َكَلْسَ مـــَكَلَ ســـْلَ؛ بـــٍنَّيَع
  .ِقَلْطُ المِادَهِتْاالج

 ِالَ حـــِانَيـــَبَا، وَهـــِقُرُ طِعُّبـــَتَتَ، وىَقـــَتْنُالم ِيـــثِادَح َأِيجِرْخـــَ تِلَالِ خـــْنِ، مـــِيثِدَ الحـــِمْلـــِعِ بُهُاؤَنـــِتْ اع-4
ََالمنتقـى ُفِّلـَؤُ مُهْرُكْذَ يـْمَا لـَّمـِ م،ِّيِهـْقِ الفِابَالبِ بِةَقِّلَعَتُ المِيثِادَحَ األَنِا مَهِرْيَ غِرْكِذَا، وَهِيدِانَسَأ ْ ُِعْمـَجَ، و 
  .ِيهِ فَينِثِاحَبْلاَ وِهْقِفْلِ لٌةَيمِظَ عٌةَمْدِ خَكِلَي ذِفَ، وٍدِاحَ وٍعِضْوَي مِ فِهِّلُ كَكِلَذ

ـــِتْاع -5 ـــِعِ بُهُاؤَن ـــَّ التِمْل ـــَ، فٍحِاضـــَوَ وٍيـــرِبَ كٍلْكَشِ بـــِيحِجْرَّالتـــَ وِضُارَع  َنْيَ بـــَعِاقـــَ الوَالَكْشـــِ اإلُيـــلِزُ يُاهَرَت
ـــْرَيَ و،ِيـــثِادَحَاأل ـــَّ التُعَف ـــَنْيَ بَّيِرِاهَّ الظـــَضُارَع ِ النـــسخ،َِأو ،ِعْمَالجِا بـــَّمـــِ إ،اَه ْ ََأتناول هـــذا َســـَ، وِيحِجْرَّ التـــِو َأَّ َ ُ َ ََ

َالموضوع  ُ ْ َ إن شاء اهللا تعالى -َ َ ََ ُ َ ْ ْ منيِانَّ الثِابَي البِ ف-ِ ِ هذه الدراسةِ ِ َِ َ ِّ َ.  
ِة فـــي َعـــِاقَ الوَةَيبـــِرَ الغَاظَفـــْلَاأل ُرِّسَفـــُ يُاهَرَتـــَ، فِيثِدَ الحـــِيـــبِرَ غِمْلـــِعِ بُهُاؤَنـــِتْ اع-6  ُرُكْذَيـــَ و،ِيـــثِادَحَاألَ

  .اَهْنِ مِامَكْحَ األِاطَبْنِتْاسَ و،ِيثِادَحَ األِحْرَشِ لَكِلَذِ باًدِّهَمُ ما،َيهِ فِةَلغُّ الِاءَمَلُ عَالَوْقَأ
ِلديـه ُرَهـْظَيَ، فِوعُرُالفـَ وِولُصـُ األَنْيَ بُهُطْبَرَ، وٍحِاضَ وٍلْكَش بِهْقِ الفِولُص ُأِمْلِعِ بُهُاؤَنِتْ اع-7 ْ َ  ُجَهْنَمـ الَ

ــِعِ لُّيِيقــِبْطَّالت ــِ الفِولُصــ ُأِمْل ــَ ع- ِةَّيــِالَمْجِ اإلِهِولُصــُأَ وِةَّيــِّلُ الكِهِدِاعــَوَقِب - ِهْق ــَل ــِهْقِ الفِوعُرُى الف  ِلِائَسَالمــَ و،ِةَّي
  .ِةَّيِئْزُالج

  

 ٍيصِحـــْمَتَ، وِلِائَسَمـــْلِ لٍيـــرِرْحَ تْنِمـــ ِيـــهِ فُهْوَأَا رَمـــِ ل؛ِارَطـــْوَ األِلْيـــَن ِابَتـــِى كَلـــَ عُاءَمـــَلُى العَنـــْث َأْدَقـــَو
  : ِاءَنَّ الثَكِلَ ذْنِمَ، فِلِئَالَّلدِل

ــ ْان القنــوَ خــيقِّدِ صــِدَّمــُحُ مُلْوَق ــ: )1(ِّيِجَِّ ــْثِمِ بِانَمــَّ الزُنْيَ عــْلِحــَتْكَ تْمَل  ِيــهِى فَطــْع، َأِيــقِقْحَّي التِ فــِهِل

                                 
ّ هو أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا الحسيني البخاري القنوجي الهندي، من أعالم النهضة )1( ّ ّ ّْ َِّ ّ َّ َِّّ

ّ، تزوج ملكة بهوبال، وكان كثير التأليف باللغة العربية والفارسية والهندية، من )ه1248(ّاإلسالمية المجددين، ولد سنة  ّ ّ   =
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ــَّقَ حَلِائَسَالمــ ــَ عٍثْحــَ بِّلُي كــِا فــَه ــِ اإلِيــقِرَى طَل ــِ بِدُّيــَقَّ التِمَدَعــَ، وِافَصْن ــَاقَنَتَ، وِفَالْســَ األِبَهْذَم  ُهْنــَ عُهَل
ُخهِائَشَم ْمنَ فُ : ُولُقـَ يَانَكـَ، وُاءَمـَلُ العِهِ بـَعَفـَتْانَ، واًارَرِ مـِهْيـَلَ عَئِرُقـَ، وِهِاتَيَي حِ فِاقَي اآلفِ فَارَطَ، وْمُهَونُ دَ
 ِامَّيــي َأِ فــُهُيفــِلْأَ تَانَكــَ، وِيــغِلَ البِيــرِرْحَّ التَنِ مــِهْيــَلَ عَوُا هــَمــِ؛ لُاهَوِ ســِهِاتــَفَّلَؤُ مْنِ مــٍءْيَ شــْنَ عــَضْرَ يــْمَ لــُهَّنــِإ
َررَحَى تَّتَ حُهْنِ مَعِاضَوَى مَلَ عُوهُهَّبَنَ، فِهِخِائَشَم َّ

)1(.  
  

 ُهَدَّرَ جـْدَ قـ،ِامَرَالمِ بـٍافَ وِهِارَصِتـْى اخَلـَ ع- ِارَطـْوَ األُلْيـَن: ْي َأ– َوُهـَو :ُّيِقْشَمـِّ الدَانَرْدَ بـُنْ ابَالَقَو
ي ِ فــَالَطــَأَ و،ُفَالِتْا االخــَيهــِ فُّلِقــَي يِتــَّ الِاتَامــَقَي المِ فــاًوصُصُ خــ،ِثِاحــَبَالمَ وِاتَيعــِرْفَّ التَنِ مــٍيــرِثَ كْنَعــ
 ِيــهِ فْبَّصَعــَتَ يْمَلــَ و،ِتْيــَ البِلْهــ َأِبَهْذَى مــَّتــَ حِةَّمــِئَاأل َبِاهَذَ مــَنَّيَبــَ و،ُالَدِا الجــَيهــِ فُمِدَتــْحَي يِتــَّ الِنِاطَوَالمــ
 ،ٍادَّقـَ وٍنْهـِي ذِ ذُّلُ كـُهَلـَاوَدَتَ و،َرْصِي مـِ فـَعِبـُ طْدَ قـُحْرَّا الـشَذَهـَ و،َارَا دَمَفْيَ كِيلِلَّ الدَعَ مَارَ دْلَ ب،ٍبَهْذَمِل
 ،ٌوعُبــْطَ مِيــدِلْقَّ التِّامَلــى ذَ ع،ٍرِابَكــُ مٍودُسَ حــُّلُ كــُهْنــَ عَفْرَّ الطــَّضَغــَو ،ِادَهــِتْ االجِكِارَدَى مــَلــِو إُمْسَ يــٍرْكــِفَو
  .))2ٌرِاجَ زِهِرْيَن غْعَو

ِمحمـــد بـــن عبـــد َالَقـــَو ْ َْ َُ ُ ّ ِّ الحـــي ُ  ِةَّنُّي الـــسِ فـــ– ُّيِانَكْوَّالـــش: ْي َأ– ِهِاتَفَّنَصُ مـــِرَبـــْك َأْنِمـــَو :)3(ُّيِانَّتـــَالكَ
ي ِ فـَونُرِّخَأَتـُ المُهَفـَّلا َأَ مـِعَمـْجَأَ وِرْيـَ خْنِ مـَوُهـَو ... ِارَبـْخَى األَقـَتْنُ مِحْرَي شـِ فـِارَطـْوَ األُلْيَن :اَهِومُلُعَو
اَهِهْقِفَ وِةَّنُّالس

)4(.  
 ِانَيــَبَ و،اَهِائَصْقــِتْساَ وِقُرُّ الطــِعْمــَي جِ فــٌةَايــَغ ُهَّنــَأِ ب)5(ُّيِانَّتــَالك ٍرَفــْعَ جُ بــنُدَّمــَحُم ُيفِرَّ الــشُهَفَصــَوَو

َكِلَ ذِرْيَغَ و،َينِجِّرَخُالم
)6(.  

                                                                                                
َّالتاج ، وأبجد العلوم، وّحسن األسوة فيما ثبت عن اهللا ورسوله في النسوة، وفتح البيان في مقاصد القرآن: فاتهَّمؤل= 

َّالحطة في ذكر الصحاح الستة، وحصول المأمول من علم األصول، وَّالمكلل ِّ َّّتوفي سنة . ، وغيرها ِالزركلي). ه1307(ُ ْ ِ ِّ :
  ).3/358: (فينّمعجم المؤل: ؛ كحالة)2/388. (ّهدية العارفين: دادي؛ البغ)6/167. (األعالم

ّالقنوجي) 1( ِ   ).444(ص. لَّالمكل اجَّالت؛ و)3/202. (العلوم أبجد: َِّ
  ).468- 467(ص. حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل: ابن بدران) 2(
ّ هو محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني اإل)3( َّّ ّدريسي المغربي، محدث ومؤرخ، ولد سنة َّ ّ ّ ًتقريبا، ) ه1305(ّ

ّتوفي سنة . ، وغيرهاّالتراتيب اإلدارية، واختصار الشمائل، وفهرس الفهارس: من مؤلفاته ِالزركلي). ه1382(ُ ْ ِ .  األعالم:ِّ
 ).2/67. (معجم المؤلفين: ؛ كحالة)6/187(
  ).2/1083. (معجم المعاجم والمشيخات والمسلسالتفهرس الفهارس واألثبات و: يِانَّتَالك) 4(
ّ هو أبو عبد اهللا محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي المغربي، مؤرخ ومحدث مكثر من التصنيف، ولد سنة )5( ّ ّ ّ ّ ّ َّ َ َّ
 في تراجم علماء فاس، سسلوة األنفا، والرسالة المستطرفة، ونظم المتناثر في الحديث المتواتر: ، من مؤلفاته)ه1274(

ّتوفي سنة . وغيرها ِالزركلي). ه1345(ُ ْ ِ   ).  3/192. (معجم المؤلفين: ، كحالة)6/72. (األعالم: ِّ
  ).197(ص. فةَّة المشرَّنُّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّالر: يِانَّتَالك) 6(
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ُالفرع   .ِارَطْواَأل ِلْيَنِه ِابَتِي كِ فُّامَ العِّيِانَكْوَّ الشُجَهْنَم: ُثِالَّ الثَْ
  

َي عِانَكْوَّ الشَحَصْفَأ َي كتابه، ويمكن تلخيص ذلك المنهِ فِّامَ العِهِجَهْنَ مْنُّ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َُ ْ ُ َ َِج بما يليِ ََ ِ
)1(.  

  

ِ سلك في شرحه مسلك االختصار في المواطن التي يقل فيها االخـتالف، والبـسط والتطويـل -1 ِ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ ْ ُّْ ِ َِ ََ ََ ََ َْ َ
َفي المسائل التي يكثر فيها االختالف ِْ ِ َِّ ِ ِْ ُُ َ ِ َ َ.  

  

ًاديث صحة وضعفا،َح األِالَ حُانَيَب -2 ْ َ َ ً َّ ِ ِ َا، وايضاح دالالتهاَهِيبِرَ غُيرِسْفَتَ وِ ِ َ َ َ ُ َ َِٕ.  
  

  .ِابَتِي الكِ فْرَكْذُ يْمَا لَّمِ م،ِابَي البِف ِةَدِارَ الوِيثِادَحَ األِةَّيِقَى بَلِ إُةَارَشِاإل -3
  

ِ لــم يتعــرض لــذكر تــراجم رواة األحاديــث إال نــادرا؛ مــن َأجــل-4 ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َْ َّ ِِ َ ََ َ ِ َ َِ ْ َّ َ  ِهِالــَ حِانَيــَ بْو َأ،ٍاوَ رِمْ اســِطْبَضــ َ
  .ٍيفِحْصَ تْو َأٍيفِرْحَ تُةَّنِظَ مَيِي هِتَّ الِنِاطَوَي المِا فَمَّيِسَ ال،ِيهِبْنَّ التِيقِرَى طَلَع

  

ــْلِ لَانَا كــَ مــَلَعــَج -5 َ مجــد الــدين بــن تيميــة – ِفِّنَصُم َّ ِ ِْ ْ َْ ِ ِ ِّ ــَ عِمَالَ الكــَنِ مــ-َ ــَ و،ِيــثِادَحَ األِهْقــِى فَل ا َم
ــ ــِدَ األَنِ مــُهُدِرْطَتْسَي ََ كتــاب المنتقــىِونُضُي غــِ فــِةَّل َْ ُ ِ ــْمُ جْنِ مــ،ِ ــَ و،ِبِالــَي الغِ فــِحْرَّالــش ِةَل ، ِهْيــَلِ إَكِلــَ ذَبَسَن
  .ِهْيَلَ عُهُبُّقَعَي تِغَبْنَا يَ مَبَّقَعَتَو

  

ُالفرع   .ِارَطْوَأل اِلْيَن ِابَتِي كِ فِهِرِادَصَمَ وِّيِانَكْوَّ الشِدِارَوَم ُّمَهَأ: ُعِابَّ الرَْ
  

  .اَهْيَلَ عِمْكُالحَا وَهِوْزَعَ و،ِيثِادَح اَألِيجِرْخَي تِ فِهِدِارَوَم ُّمَهَأ: ًََّأوال
  

1- ِيــرِبَ الكِّيِعــِافَّ الرِيــثِادَح َأِيجِرْخــَي تِ فــِيــرِبَ الحُيصِخــْلَت ،ِوهــو يــصرح بالنقــل ، )2(ٍرَجــَ حِنْبــِال ْ َّ ِ ُ ُِّ َ َ َُ
َعنه في غالب األحي ُ َْ َ ِ ِ َِ ِان، وفي بعضها ال يصرح، وربما اكتفى بعزو الكالم إليه دون ذكر كتابهْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َِ ِْ َ ْ ََ ُ َْ ِ َ ِ َ ََ َ َّ ُ ََ َُ ُ َِّ ْ)3(.  

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/6ج/1م. (األوطار نيل: َّ
َّ بن محمد بن محمد، أبو الفضل الكناني العسقالني المصري الشافعي، الشهير بابن حجر، وهو لقب ّأحمد بن علي:  هو)2( ّ ّ ّّ ّ ّ ّ

ً، كان من كبار العلماء وأعيانهم، برع في علم الحديث وصار مرجعا في فنونه )ه773(ولد بمصر سنة . لبعض آبائه
ّ عن مئة وخمسين مؤلفا، كان أجلها وأبرزها وأشهرهازادت مؤلفاته. وعلومه، ولي القضاء إحدى وعشرين سنة، ثم تركه ً : فتح

ّتوفي .  وغيرهاَّاإلصابة في تمييز الصحابة، وَّتقريب التهذيب، وَّتهذيب التهذيبو. الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري ُ
َّالضوء الالمع: َّالسخاوي). ه852(سنة  ْفما بعدها؛ الشوكاني) 2/36. (َّ  ).  1/118. (العَّالبدر الط: َّ

ْالشوكاني: َّللتمثيل ينظر) 3( ، 121، 108، 107، 104، 103، 99، 81، 52، 43، 30 ،1/18ج/1م. (نيل األوطار: َّ
122 ،129 ،130 ،134 ،140 ،142 ،144 ،146 ،156 ،177 ،182 ،189 ،193 ،194 ،199 ،208 ،223 ،
  ).630، 605، 587، 575، 568، 496، 492، 454، 436، 418/ 2ج، 283، 282، 267، 238
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2- يِارَخُ البِامَمِ اإلِيحِحَ صِحْرَشِي بِارَ البُحْتَفِبن ِ ال   .)1(ٍرَجَحْ
  

3- ِامَكْحَ األِةَّلِد َأْنِ مِامَرَ المُوغُلُب2(اًضْيَأ ٍرَجَ حِنْبِ ال(.  
  

، َدُاوَي دِبــــَأ ِنَنُســــَ، و)3(َدَمــــْحَأ ِدَنْسُمــــَو، ٍمِلْسُ مــــِيحِحَصــــَ، وِّيِارَخــــُالب ِيحِحَصَ كــــ:ِةَّنُّ الــــسُيــــنِاوَوَ د-4
َالنس ِنَنُسَ، و)4(ِّيِذِمْرِّ التِعِامَجَو ِّيِنْطُقَارَّالد ِنَنُسَ، و)6(ْهَاجَ مِنْاب ِنَنُسَ، و)5(ِّيِائَّ

، )8(ِمِاكَالحـ ِكَرْدَتْسُمـَ، و)7(
                                 

ْالشوكاني: ينظرمثيل َّللت) 1( ، 139، 123، 118، 96، 92، 87، 81 ،56 ،47، 42، 39، 1/28ج/1م. (نيل األوطار: َّ
، 455، 400، 399، 392، 367، 366، 358، 355، 338، 2/327ج، 255، 214، 176، 170، 165، 158
484 ،514 ،526 ،527 ،544 ،568 ،593  .(  

ْالشوكاني: مثيل ينظرَّ للت)2( ، 587، 544، 527، 454، 2/449ج، 177، 154، 90، 1/28ج/1م. (نيل األوطار: َّ
  ).   5/122ج/3، م517/ 4ج، 295، 260، 251، 192، 44، 3/7ج/2م
، ارتحل في )ه164(ة، ولد سنة َّنُّ، إمام أهل السّ البغداديّ المروزيّيبانيِّد بن حنبل الشّهو أبو عبد اهللا أحمد بن محم) 3(

، امتحن بفتنة القول بخلق القرآن فلم يجب، اً وورعاً وفقهاًين علمّة الدّطلب الحديث، فبرع بحفظه والفقه فيه، وكان من أئم
أفرده . ، وغيرهااألشربة، وهدُّالز، وةَّنُّالس، والمسند: ّحديث، إلى أن فرج اهللا عنه، من مؤلفاتهَّفأوذي وسجن ومنع من الت

ّ توفي سنة .ين الخزرجي، وابن الجوزيّزكي الد: ر واحد بالترجمة منهمغي ّأبو يعلى الفراء، محمد بن الحسن). ه241(ُ َّ :
ّعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، المملكة العربية السعودية. د: تحقيق. مج3. الحنابلة طبقات ُّّ األمانة العامة لالحتفال : َّ

    . )11/177 (.سير أعالم النبالء: هبيَّ الذ؛)1/8. (م1999-ه1419. كةبمرور مئة سنة على تأسيس الممل
ُّمحمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي: هو) 4( ّ ّ ْ َ ) ه209(رمذي، أحد أئمة الحديث وحفاظه، ولد سنة ِّ أبو عيسى الت،ّ
ّالشمائل النبوية الترمذي، وهير بسننَّ الشالجامع الكبير: فاتهّذ، وتتلمذ على البخاري وغيره، من مؤلِرمِبت َّو ،العلل .ّتوفي ُ 

. مج4. طبقات علماء الحديث: َّ؛ ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد)3/668. (هذيبَّتهذيب الت: ابن حجر). ه279(سنة 
. األعالم: ليْكِرِّ؛ الز)2/338. (م1996-ه1417. سالةِّسة الرَّمؤس: بيروت. 2ط. ٕأكرم البوشي، وابراهيم الزيبق: تحقيق

)6/322.(  
َ النسائي، أحد علماء الحديث وحفاظه، أصله من نَّالرحمن أبو عبد ،ّأحمد بن شعيب بن علي بن سنان: هو) 5( ّ سا بخراسان، َّ

. ، وغيرهاُّالضعفاء والمتروكوننن الصغرى، وُّ المشهور بالسالمجتبى، ونن الكبرىُّالس: فاتهَّ، من مؤل)ه215(ولد سنة 
ّتوفي : ؛ ابن عبد الهادي)1/26. (هذيبَّالت تهذيب: ابن حجر). ه303( سنة َّفي مكة: َّفي مدينة الرملة في فلسطين، وقيل ُ
ْ الزركلي. )2/418. (الحديث علماء طبقات ِ   ). 1/171. (األعالم: ِّ

، ورحل إلى )ه209(ولد سنة اظه، ّة الحديث وحفّبعي، أبو عبد اهللا بن ماجه القزويني، أحد أئمّالرّمحمد بن يزيد : هو) 6(
ّتوفي. تاريخ قزوين، وتفسير القرآن، وننُّالس: فاتهّمن مؤل. ام والحجاز ومصرّالبصرة وبغداد والش ابن ). ه273( سنة ُ

ْ؛ الزركلي)2/341. (الحديث علماء طبقات: ؛ ابن عبد الهادي)3/737. (هذيبَّالت تهذيب: حجر ِ   ).7/144. (األعالم: ِّ
ّعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود، أبو الحسن الدارقطني البغدادي، من أئمة الحديث وحفاظه، ولد سنة : هو) 7( ّ ّ ُّ ِ ْ ُ َ َّ ّ
ّالعلل الواردة في األحاديث النبوية، وُّكتاب السنن: ، من مؤلفاته)ه306( َّو ،ُّالضعفاءّتوفي ببغداد سنة . ، وغيرها ُ
ْ؛ الزركلي)3/183. (الحديث علماء طبقات: ابن عبد الهادي). ه385( ِ   ). 4/314. (األعالم: ِّ
َّمحمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي بن البيع، أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، من أكابر علماء : هو) 8( ِّ ّ ّ ُ ّ ّ

ّالحديث وحفاظه والمصنفين فيه، ولد سنة  ً، وولي قضاء نيسابور، وصنف كتب)ه321(َّ المستدرك على : ا كثيرة منهاّ
ّتوفي سنة . ، وغيرهاتاريخ نيسابور، ومعرفة علوم الحديث، وَّالصحيحين  علماء طبقات: ابن عبد الهادي). ه405(ُ
ْ؛ الزركلي)3/237. (الحديث ِ   ).6/227. (األعالم: ِّ
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 ِعَبــْنَمَ وِدِائــَوَّ الزِعَمــْجَمَو ،ِيرِغَّالــصَ، وِطَســْوَاألَ، وِيــرِبَالك: ِةَثــَالَّالث )2(ِّيِانــَرَبَّ الطِمِاجَعــَمَ، و)1(ِّيِقــَهْيَالب ِنَنُســَو
ِّيِمَثْيَلهل ِدِائَوَالف

ٌمنثورة  َيِهَو .ِبُتُ الكَنِا مَهِرْيَغَ، و)3( َ ٌ ْ ى َلـِ إِةَارَشـِ اإلِنَي عـِنـْغُ، تٍةَرْثـَكِب ٌةَيـِادَبَ، وِابَتـِي الكِفَ
  .ِيهِا فَهِعِواضَم

  

  .اَهِدِائَوَفَا وَهِامَكْح َأِاطَبْنِتْاسَ و،اَهِيبِرَ غِانَيَبَ و،ِيثِادَح اَألِحْرَي شِ فِهِدِارَوَم ُّمَهَأ :ًثانيا
  

1- يِارَخُ البِامَمِ اإلِيحِحَ صِحْرَشِي بِارَ البُحْتَف4(ِّيِنَالَقْسَ العٍرَجَ حِنْ ابِظِافَحْلِ ل(.  
2- ٍمِلْسُ مِيحِحَ صُحْرَشأل َ   .)5(.ِّيِعِافَّ الشِّيِوَوَّالن ِفَرَ شِى بنَيْحَا يَّيِرَكَي زِبِ
3- ُيطِحُ المُوسُامَالق6(ِّيِادَبآِوزُرْيَ الفَوبُقْعَ يِ بنِدَّمَحُ مِينِّ الدِدْجَمِ ل(.  

                                 
ّيسابوري، فقيه شافعي، ومحدَّ بن عبد اهللا بن موسى، أبو بكر البيهقي النّأحمد بن الحسين بن علي: هو) 1( ث وحافظ كبير ْ

األسماء ، وّدالئل النبوة، وشعب اإليمان، وغيرَّنن الصُّالس، ونن الكبرىُّالس: ، من مؤلفاته)ه384(شهير، ولد سنة 
ّتوفي.  وغيرهافاتِّوالص . الحديث علماء اتطبق: ؛ ابن عبد الهادي)4/8. (الكبرى افعيةَّالش طبقات: بكيّالس). ه458( سنة ُ

)3/329.(  
ّ الشاميّخميَّوب بن مطير اللُّسليمان بن أحمد بن أي: هو) 2( ، حافظ كبير من أعيان علماء الحديث،  ّبرانيَّ أبو القاسم الط،ّ

ّتوفي، غيرَّالمعجم الص، والمعجم األوسط، والمعجم الكبير: فاتهَّ، من مؤل)ه260(ا في فلسطين سنة ّولد بعك   سنةُ
ْ؛ الزركلي)3/107 (الحديث علماء طبقات: ابن عبد الهادي. وله مئة سنة وعشرة أشهر) ه360( ِ   ).3/121. (األعالم: ِّ
َّعلي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر، نور الدين الهيثمي القاهري الشافعي، من حفاظ الحديث وعلمائه، ولد : هو) 3( ّ ّ َّّ ّ ّ

المقصد العلي في زوائد ، وَّموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، وَّالزوائد ومنبع الفوائدمجمع : َّمن مؤلفاته). ه735(سنة 
ّتوفي سنة . ، وغيرهاأبي يعلى الموصلي ْالضوء: َّالسخاوي). ه807(ُ ْ؛ الزركلي)5/200. (َّالالمع ّ ِ   ).4/266. (األعالم: ِّ

ْالشوكاني: ينظرللتمثيل ) 4(  ،76، 71، 70، 67، 55، 52، 50، 44، 39، 35، 33، 25، 20/ 1ج/1م (.نيل األوطار: َّ
87 ،88 ،92 ،95 ،99 ،116 ،120، 134 ،152 -153 ،158 ،160 ،163 ،170 ،174 ،179 ،187 ،196 ،

206 ،212 ،224 ،226 ،232 ،235 ،236 ،247 ،251 ،253 ،254 ،258 ،259 ،265 ،270 ،276 ،289 ،
  ).335، 333، 327، 324، 322، 319، 316، 313/ 2ج
ْالشوكاني:  للتمثيل ينظر)5( ، 158، 134، 123، 120، 111، 110، 76، 75، 60، 47، 33/ 1ج/1م. (نيل األوطار: َّ

، 338، 333، 2/312ج، 298، 295، 294، 292، 275، 270، 255، 204، 196، 195، 193، 183، 170
343 ،356 ،358 ،364 ،405 ،411 ،441 ،474 ،489 ،504 ،506 ،569 ،579 ،586 ،592 ،604 ،623  .(  

ْالشوكاني:  للتمثيل ينظر)6( ، 95، 92، 85، 82، 73، 69، 67، 59، 57، 47، 37، 29، 24/ 1ج/1م. (نيل األوطار: َّ
96 ،105 ،107 ،108 ،113 ،114 ،115 ،117 ،119 ،120 ،134 ،144 ،158 ،185 ،186 ،192 ،225 ،

ّهذه المواضع هي في الجزء األول من المجلد األول فقط، والكتاب و). 298، 295، 271، 261، 259، 251، 234، 231 ّّ
  .ًّمليء بالنقل عن القاموس في مواضع كثيرة جدا يصعب حصرها

ّمحمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي اللغوي الشافعي، من أئمة اللغة والتفسير واألدب : والفيروزآبادي هو ّ ّ ّ ّّ ُّ ِّ
سفر ، وَّبصائر ذوي التمييز في تفسير الكتاب العزيز، والقاموس المحيط: ّ، من مؤلفاته)ه729(ة ولد سن. في عصره
ْالضو: ّالسخاوي. ّ في الحديث والسيرة،  وغيرهاّالسعادة ْ؛ الزركلي)10/79. (معَّالال ءَّ ِ   ).7/146. (األعالم: ِّ
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  ِنيَّالثا ُلْصَالف
ِة ومناهج اُألصوليين فيهَّلِد اَألَنْيَ بُضُارَعَّالت ِ ِ َِ ِِّ ُ َُ َ َ  

َويتَألف من َأربعة مباحث ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ ْ ْ ُ َ َ:  
ِا، وصلته بمصطلح ًحَالِطْاصَ وًةَغُل ِضُارَعَّى التَنْعَم: ُلَّو اَألُثَحْبَالم َ ََ ْ ُ ِ ُ ُ ِ َِالتعادل ُ َ َّ.  

ِالمبحث الثاني َّ ُ َ ْ ُ، ومحله،ِةَّيِعْرَّ الشِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُراَعَّ التُةَيعِبَط: َ ُّ َ َ   .ُهُوطُرُشَ وَ
ُالمبحث الثالث ُِ َّ َ ْ َ عند اُألصوليينِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التُابَبْسَأ: َ ِِّ ُ َ ْ ِ.  
ُالمبحث الرابع ِ َّ ُ َ ْ َطرق دفع التعارض بين اَألدلة عند اُألصوليين: َ َِّ ِِ ُ ََ َ ُْ ِ ِ َِّ ْ َ ِ ُ َُّ ْ ُ.  
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  ُلَّو اَألُثَحْبَالم
ِوصلته بمصطلح  ،اًحَالِطْاصَ وًةَغُ لِضُارَعَّى التَنْعَم َ ََ ْ ُ ِ ُ ُ ِ َِالتعادل ُ َ َّ  

  

ِمواضيع ِثْحَ بِلْج َأْنِم ِ َ ِمطالبى الَلِ إُهُتْمَّسَ قِثَحْبَا المَذَ هَ ِ   :ِةَيِالَّ التِةَثَالَّ الثَ
   
  .ًةَغُ لِضُارَعَّى التَنْعَم: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
َر عَدْصَ مٍضُارَعَت ُةَمِلَك  ِلْعـِي الفِ فـَةَكَارَشُ المـُيـدُِف تَيِهـَ، فَضَارَعـَت ِلْعـِ الفَنِ مـ،ٍلُاعَفَ تِنْزَى وَلٌ

ٍان َعـَى مَلـَع ِبَرَ العـِةَغـُي لِي فـِتْأَيـَو، َضَرَعـ :َوُهـ ُّيِثـَالُّا الثَهُلْصـ َأْو َأِةَمـِلَ الكُةَّادَمـَ، وَرَثْكَأَ فـِنْيَنْ اثَنْيَب
ُترجــع  ،ٍةَّدِعــ ِ َّ العــرض الــ:َوُهــَ وٍدِاحــَ وٍلْصــى َأَلــِا إَهــُّلُكَْ ُ ْ  َةَعــَبْرَأ -ا َنــُ ه– اَهــْنِ مُرُكــْذأََو ،َولُّ الطــُفِالَخــُي يِذَ
ِان مَعَم   :)1(ِةَاسَرِّالدِ بٌةَقَالَ عُهَا لَّمٍ

  

ــِاحَّالن -1 ــِالجَ وُةَي ــَالجَ وُةَه ــُ ي.ُبِان ــِ بْبِرْاضــ: ُالَق ــَيِاحَ ن:ْي َأ،ِطِائَ الحــَضْرُا عــَذَه ــْلَأَ، وُهَت ــِهِق  ِّيي َأِ ف
ــَأ ــدِاضَرْع ــ: ْيَأ ،َتْئِ شــِارَّ ال ــِاتَبَنَجَا وَهــِاتَهِ جْوَأا َيهــِواحَ نِّيي َأِف ــَوَو. اَه ــْعَا المَذَ هــِةَبَاســَنُ مُهْج ى َنــْعَمِى لَن
ِّ وجُثْيَى حَلِ إْو، َأِهْيَلِ إُهَوذُفُ نَعَنْمَيِ ل؛ِهِتَهِجَ وِهِتَيِاحَ نْنِ مَرَ اآلخُضِرَتْعَ يٍيلِلَ دَّلُ كَّن َأ:ِضُارَعَّالت   .َهُ

  

ــِمَ، وُهُتــْزَرْبَأَ وُهُتــْرَهْظ َأَءْيَّ الــشُهَ لــُتْضــْرَعَ، وَرَهــَظ: ْي َأُرْمــَ األُهَ لــَضَرَعــ: ُالَقــُ ي.ُورُهــُّ الظ-2  ُهْن
ــــُهَ و،ِانَضــــِارَالع ــــِهِورُهُظِ لَكِلَذَا كــــَيِّمُ، ســــِانَّدَا الخــــُم ــــُيَا، وَم ــــُظِ ل؛ٌضِارَ عــــ:ِابَحَّلــــسِ لُالَق ــــَ وِهِورُه  ِهِاعَسِّات
ا َايـَنَّلثِ لُالَقُيَ و،)m  `_  ~  }  |  {  z  y  x  w   l)2: ىَالَعَ تُهُلْوَ قُهْنِمَ، وِهِاضَرِتْاعَو

َ؛ ألٌضِارَوَعــ  ِنْيَتــَّجُالح ِورُهــُظِل َكِلــَذَ؛ وِضُارَعــَّى التَنــْعَمِب ٌةَلِى صــَنــْعَا المَذَهــِلَو. ِكِحَّ الــضَدْنــِ عُرَهــْظَا تَهــَّنِ
  .اَمِهِائَفَ خِمَدَعَ و،ِةَضَارَعُي المِف

  

 َنِ مـُعَنـْمَ يٌعِانَمـ: ْي، َأِهِوْحـَنَ وٍلَبـَ جْنِ مـٌضِارَ عـِيـقِرَّي الطِي فـِ لـَضَرَعـَ فُتْرِسـ: ُالَقـُي .ُعْنَ الم-3
                                 

َّعبد السالم محمد هارون: تحقيق. مج6. ةّاللغمعجم مقاييس :  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا)1( دار : بيروت.  َّ
َّ؛ الراغب، الحسين بن محمد األصفهانيعرضمادة . )281- 4/269. (م1979-ه1399. الفكر المفردات في غريب : ّ
ازي، َّ؛ الرعرضمادة . )331-330(ص. ال يوجد: ّسنة النشر. دار المعرفة: بيروت.  َّمحمد سيد كيالني: تحقيق. القرآن

؛ ابن عرضمادة . )179-178(ص. 1986. مكتبة لبنان: بيروت.  مختار الصحاح: َّمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر
ّالفيومي، أحمد بن محمد بن علي؛ ). 152-9/137. (لسان العرب: منظور َّ .  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ُّ
مادة ). 647-645(ص. القاموس المحيط: ؛ الفيروزآباديعرضمادة . )153(ص. م1987. مكتبة لبنان: بيروت
عرض   .  
  ).24( آية :األحقاف سورة )2(
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 ُعَنـْمَ، تِيـقِرَّ الطِو َأِرْهـَّي النِ فـِةَبِصَتـْنُ المِةَبَشَالخـَ، كاًضـِارَع َارَصـَ وَعَنـَمَ وَبَصَتـْ ان:َضَرَتـْاعَ، وِّيِضُالم
 ِشْيَالجــَ وِلْحـَّالنَ وِابَحَّالـسَ وِادَرَالجـَ وِلَبـَالجَ ك،ٍيءَ شـْنِ مـَعَنــَ مْو َأَقُفـُ األَّدَا سـَ مـُّلُكـَو ا،َهَوكُلُ سـَينِكِالَّالـس
m   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: ىَالَعـــــَ تُهُلـــــْوَ قُهْنـــــِمَ و.اًضـــــِارَى عَّمَسُ يـــــِيمِظـــــَالع

   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ïl) 1(.ِّرِ البـَنِ مـْمُكَ لاًعِانَ مِاهللاِ بَفِلَوا الحُلَعْجَ تَال: ىَنْعَالمَ و ،
َ؛ ألِاءَهـــَقُ الفُاتَاضـــَرِتْ اع:ُهْنـــِمَ و.)2(ُهَانَحْبُ ســـِهْيـــَلِ إِبُّرَقـــَّالتَو ا َذَى هـــَلـــَعَ، وِيلِلَّالـــدِ بِكُّسَمـــَّ التَنِمـــ ُعَنـــْمَا تَهـــَّنِ
  .اَهَوذُفُ نُعَنْمَتَ و،ىَرْخُ األُضِرَتْعَ تٍةَّجُ حَّلُ كَّنِإَ؛ فِضُارَعَّى التَنْعَ مُهِجَّتَى يَنْعَالم

  

ـــَابُقُ الم-4 ـــُ ي.ُةَل ـــَابَ ق،ًةَضـــَارُعُ مِءْيَّالـــشِ بَءْيَّ الـــشَضَارَعـــ: ُالَق ـــِ كُتْضـــَارَعَ، وُهَل : ْي َأِهِابـــَتِكِي بِابَت
 ِهِبـ ُهَضـَارَ عُهَّنـِٕاَ، وًةَّرَ مـٍةَنَ سـَّلُ كـِآنْرُالقِ بـ َّيِبـَّ النُضِارَعـُ يَانَ كـَيلِرْبِ جنَِّإ: ُيثِدَحال ُهْنِمَ و.ُهُتْلَابَق
ِنْيَتَّرَ مِامَالعي ِف

َ أل؛ِضُارَعَّى التَنْعَ مُلَّزَنَتَى يَنْعَا المَذَى هَلَعَو. )3(   .ِجَجُي الحِ فًالُابَقَ تِهيِ فَّنِ
  

ـــَنْعَالمَو ـــْع َأ– ِانَيـــرِخَ األِانَي ـــَّت ال:يِن ـــَابَقُالمَ وَعُناَم ـــُ ه- َةَل ـــْلا َأَم ـــَ المُقَي ـــِوَغُّي اللِانَع ـــأََو ،ِةَّي ـــَلِا لَهُبَسْن  ِظْف
ـــَّالت ـــَ و؛ِضُارَع ـــ َانَ كـــَكِلَذِل ـــِرْعَ تُارَدَم ـــِوَغُّ اللَينِّيِولُصـــُ األِاتَيف ـــْفَلِ لِةَّي ـــَّ التِيَظ َعليهمـــا ِةَضـــَارَعُالمَ وِضُارَع ِ َْ َ ،
ِةَلــَابَقُ المِلِبيَى ســَلــَ عُةَعــَانَمُالم :ْمِهِلْوَقــَك

 ُعَنــْمَ يٍهْجــَى وَلــَ عُلُابــَقَّالت، و)5(ِلُابــَقَّ التِيــقِرَطِ بُعُانَمــَّالت و،)4(
                                 

  ).224(آية :  سورة البقرة)1(
. 1ط. سالم مصطفى البدري: تحقيق. جزء21/مج11. الجامع ألحكام القرآن: َّالقرطبي، محمد بن أحمد األنصاري) 2(

َ، محمد األمين بن محمد المختار الجكنيِّالشنقيطي؛ )65-3/64ج/2م. (م2000-ه1420. ّالعلميةدار الكتب : بيروت ّ ّ :
َّمكة المكرمة. 1ط. مج7. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، تفسير اآلية )2/150. (ه1426. دار عالم الفوائد: َّ

  .من سورة المائدة) 89(
ّناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه، فإذا مات أخبر من :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االستئذان، باب)3( ّ

فضائل فاطمة : َّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب)6286(، )6285(به، حديث رقم 
َّبنت النبي عليها الصالة والسالم، حديث رقم  َّ ّ   .  ، عن فاطمة )99/2450(َّ

ُّ الدبوسي، عبيد اهللا)4( : بيروت. 1ط. ّخليل محيي الدين الميس: تحقيق.  في أصول الفقهَّاألدلةتقويم :  بن عمر بن عيسىَّ
َّ؛ السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل)214(ص. م1993-ه1414. ّدار الكتب العلمية تمهيد الفصول في األصول : َّ

. م1993- ه1414. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. أبو الوفاء األفغاني: ّحقق أصوله. مج2. َّالسرخسي بأصول الشهير
.  بأصول البزدويهيرَّالش كنز الوصول إلى معرفة األصول :َّ، علي بن محمد بن الحسين)فخر اإلسالم(؛ البزدوي )2/12(

د عب: وضع حواشيه. مج4. ّ لعالء الدين البخاريكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: َّمطبوع مع شرحه المسمى
ّ؛ النسفي، حافظ الدين عبد اهللا بن )3/120. (م1997- ه1418. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. َّاهللا محمود محمد عمر َّ

  ).2/88. (ال يوجد: ّسنة النشر. ّدار الكتب العلمية: بيروت.  مج2. كشف األسرار في شرح المنار: أحمد
 ّالحنفية في أصول الفقه الجامع بين اصطالحي َّالتحريرتيسير : َّ أمير باد شاه، محمد أمين الحسيني الخراساني)5(
َّالشافعيةو   ).3/136ج/2م. (ه1351. مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر.  ج4/مج2. البن الهمام الحنفي َّ
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  .))1ِهِبِاحَى صَضَتْقُ مِنْيَئْيَّ الشَنِ مٍدِاحَ وُّلُك
  

  .اًحَالِطْ اصِضُارَعَّى التَنْعَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
ـــَلَتْاخ ـــِ عْتَنـــَايَبَتَ وْتَف ـــَينِّيِولُصـــُ األُاتَارَب ـــَّ التِّدَي حـــِ ف  ِةَّيـــِفَنَ الحِبَهْذَ مـــَنْيَا بـــَ مـــاًحَالِطْ اصـــِضُارَع

، ِةَّيــِعْطَ القِةَّلــِدَ األَنْيَ بــِضُارَعــَّ التِوعُقــُو ُةَلَأْسَمــ :اَهــُّمَهَأَ و،ِهِلِائَسَ مــِضْعــَي بِ فــْمِهِفَالِتْخــِ الاًعــَبَ ت،ِورُهــْمُالجَو
ي ِفــا َمــُهَنْيَ بُعْمــَ الجُنِكــْمُ يِنْيَذَّ اللــِنْيَيلِلَّالــد ِولُخــُ دُةَلَأْسَمــَ، وِنْيَضــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الــدَنْيَي بــِاوَسَّ التــُةَلَأْسَمــَو
َوسَأتناول بحث هذا . ِضُارَعَّى التَّمَسُم َ َ ْ َ ُ َ َََ ِالمطلب من خالل الفرعين التاليينَ ِْ َْ َِ ِ َِّ َْ ِ َ ْ ِ َْ َ:  

   
ُالفرع اَألول َّ ُ   .ِضُارَعَّلتِ لِةَّيِفَنَ الحُيفِرْعَت: َْ

  :ِهِلْوَقِ بَضُارَعَّالت )ه430( ت)2(ُّيِوسُّبَّالد ٍدْيَو زُبَأ َفَّرَ ع-1
 ٍتْقـَوَ، وٍدِاحـَ وٍّلَحـَي مِى، فـَرْخـُ األَّدِا ضـَمـُهْنِ مٍةَدِحـاَ وِّلُ كـِابَيجـِإِ بِنْيَتَعِافَدَتُ المِنْيَتَّجُ الحُاعَمِتْاج 

َ؛ ألِةَّوُي القــــِ فــــِانَتَيِاوَسَتــــُا مَمــــُهَ، وِيْفــــَّالنَ وِاتَبــــْثِاإلَ، وِيمِرْحــــَّالتَ وِيــــلِلْحَّالتَ، كٍدِاحــــَو  ُلِابــــَقُ يَ الَيفِعَّ الــــضَّنِ
  .))3َّيِوَالق

  

 ُلُابــَقَت: ِهِلــْوَقِ بًىَنــْعَ مِقِابَّ الــسِيــفِرْعَّ التِوْحــَنِ ب)ه482( ت)4(ُّيِوَدْزَبــ الِمَالْســِ اإلُرْخــَ فُهَفــَّرَعَ و-2
َ ألَةَّيِزَ مَ، الِاءَوَّى السَلَ عِنْيَتَّجُالح    .))5ِنْيَّادَضَتُ مِنْيَمْكُي حِا، فَمِهِدَحِ

                                 
ّ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي)1( ّ ّ ّر الدين أحمد جمال الزمزمي ونو: تحقيق. مج7. اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّ

ّدار البحوث والدراسات اإلسالمية واحياء التراث: اإلمارات. 1ط. ّعبد الجبار صغيري ٕ ّ   ).5/1782. (م2004-ه1424. ِّ
َّبن عمر بن عيسى الدبوسي، نسبة إلى دبوسة؛ بلدة بين بخارى وسمرقند، هو أول ) أو عبد اهللا(أبو زيد عبيد اهللا :  هو)2( ّ ُّ َّ

، َّتأسيس النظر: من مؤلفاته. ّه للوجود، كان من كبار الحنفية الفقهاء، وممن يضرب به المثلمن وضع علم الخالف وأبرز
ّتوفي سنة . َّتقويم األدلةو ّالجواهر المضية في طبقات : َّابن أبي الوفاء، عبد القادر بن محمد القرشي). ه430(ُ . ّالحنفيةُ
ّابن الحنائي، علي  ؛)2/499. (م1993- ه1413. دار هجر:  مصر–الجيزة . 2ط. َّعبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق. مج5 ّ

ِّمركز البحوث والدراسات : بغداد. 1ط. ّمحيي هالل السرحان. د: تحقيق. مج3. ّالحنفيةطبقات : ابن أمر اهللا الحميدي
ِ؛ الزركلي)2/62. (م2005- ه1426. ّاإلسالمية في ديوان الوقف السني ْ ِ   ).4/109. (األعالم: ِّ

  ). 214(ص.  في أصول الفقهَّاألدلةتقويم : َُّّلدبوسيا) 3(
َّعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، فخر اإلسالم البزدوي، نسبة إلى بزدة، وهي قلعة على طريق بخارى، فقيه :  هو)4( ّ

كنز ، والصغيرشرح الجامع ، وشرح الجامع الكبير، والمبسوط: ، من مؤلفاته)ه400(أصولي حنفي كبير، ولد سنة 
ّتوفي سنة . ّ الشهير بأصول البزدوي، وغيرهاالوصول إلى معرفة األصول ّالجواهر المضية في  :ابن أبي الوفاء). ه482(ُ ُ

ِالزركلي).  2/188. (األنساب: َّالسمعاني).  2/99. (ّالحنفيةطبقات : ّابن الحنائي . )2/594(. ّالحنفيةطبقات  ْ ِ . األعالم: ِّ
)4/328.( 
  ). 3/120. ( كنز الوصول إلى معرفة األصول):فخر اإلسالم( البزدوي )5(
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َى وَنْعَم ِنْيَيفِرْعَّ التِنْيَذَ هِوْحَنِبَو   ، )2(ِولُصُ الفِيدِهْمَتي ِ ف)ه490( ت)1(ُّيِسَخْرَّالس ُهَفَّرَ عاًهَبَشً

ــــ) ه691(ت )3(ُّيِازَّبــــَالخَو  ِينِّ الــــدُءَالَعــــَ و،)6(ِارَنــــَالم يِ فــــ)ه710( ت)5(ُّيِفَسَّالنــــَو ،))4يِنــــْغُالمي ِف

 :ِيهِ فَادَزَ، و)8(ِارَرْسَ األِفْشَكي ِف) ه730( ت)7(ُّيِارَخُالب

ٍهْجَوِا بَمُهَنْيَ بُعْمَ الجُنِكْمُ يَ الٍهْجَى وَلَع.  
  

ِبقولـه  ِارَّفـَ الغِحْتَفـي ِ فـ)ه970(ت )9(ٍمْيَجُ نُنْاب ُهَفَّرَعَو -3 ِ ِْ َ : ٍاقتـضاء َأحـد الـدليلين ثبـوت َأمـر ِْ َ ُ َ َُ َْْ ِ ِ َِّ ُ
                                 

ّشمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه وأصولي حنفي كبير، من طبقة المجتهدين في :  هو)1( َّ َّ ّ
، شرح السير الكبيرقه، و في الفالمبسوط، وتمهيد الفصول في األصول: المسائل في المذهب الحنفي، من مؤلفاته

ّتوفي في حدود سنة . وغيرها ّالجواهر المضية في طبقات  :ابن أبي الوفاء). ه490(ُ طبقات : ّابن الحنائي؛ )3/78(. ّالحنفيةُ
ِ؛ الزركلي)2/74. (ّالحنفية ْ ِ   ).5/315. ( األعالم:ِّ

 ). 2/12. (تمهيد الفصول في األصول: َّ السرخسي)2(
ّن أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخجندي الخبازي الدمشقي الحنفي، ولد سنة ّجالل الدي:  هو)3( ّ ّ ّ ْ َ ُ َّ ً، وكان فقيها )ه629(َّ

ّبارعا زاهدا عارفا بالمذهب، من مؤلفاته ً ً ً :شرح الهدايةفي الفقه، و المغنيّتوفي سنة .  في أصول الفقه ابن أبي ). ه691(ُ
ّالجواهر المضية في طبقات  :الوفاء َّ؛ اللكنوي، أبو الحسنات )3/20. (ّالحنفيةطبقات : ّ؛ ابن الحنائي)2/668(. ّحنفيةالُ

ّمحمد عبد الحي َّمحمد بدر الدين أبو فراس النعساني: اعتنى به. ّالحنفيةة في تراجم ّالفوائد البهي: َّ ّ . دار المعرفة: بيروت.  َّ
ِ؛ الزركلي)7/730(. ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)151(ص. ال يوجد: ّسنة النشر ْ ِ   ).5/63. (األعالم: ِّ

َّمكة المكرمة. 1ط.  مظهر بقاَّمحمد: تحقيق. المغني في أصول الفقه:  بن عمرَّمحمدين عمر بن ّ، جالل الدّالخبازي) 4( َّ :
ّمركز البحث العلمي واحياء الت   ).224(ص. ه1403.  القرىّراث في جامعة أمٕ

ّبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، نسبته إلى نسف في بالد السند،ّأبو البركات حافظ الدين ع:  هو)5( ّ ّ ّأصولي وفقيه  َّ
ّومفسر، من مؤلفاته ّ :متن المناروشرحه ُ :كشف األستارفي أصول الفقه، و ،ّكنز الدقائقفي الفقه، و َّمدارك التنزيل 
ّتوفي سنة . ّفي التفسير، وغيرها ّالجواهر المضية في طبقات  :ابن أبي الوفاء. )ه701: (، وقيل)ه710(ُ . ّالحنفيةُ

َّ؛ القاري، علي بن سلطان محمد)2/207. (ّالحنفيةطبقات : ّابن الحنائي ؛)2/294( . ّالحنفيةة في أسماء ّاألثمار الجني: ّ
ّّيوان الوقف السني ّمركز البحوث والدراسات اإلسالمية في د: بغداد. 1ط. عبد المحسن عبد اهللا أحمد. د: تحقيق. مج2

ِ؛ الزركلي)101(ص. ّالحنفيةة في تراجم ّالفوائد البهي: َّاللكنوي ؛)2/454. (م2009- ه1430 ْ ِ   ).  4/67. (األعالم: ِّ
  ). 2/87. (كشف األسرار في شرح المنار: َّ النسفي)6(
صول ألشرح وهو  كشف األسرار: له، ّ وفقيه حنفيّ، أصوليالبخاري َّمحمدين عبد العزيز بن أحمد بن ّعالء الد: هو) 7(

ّتوفي ، أو أصول األخسيكثي، وشرح على الهدايةشرح المنتخب الحساميالبزدوي، و ّتوفي.  قبل إكمالهُ ابن  ).ه730( سنة ُ
ِالزركلي؛ )94(ص. ّالفوائد البهية: َّاللكنوي؛ )2/428( .ّالجواهر المضية: أبي الوفاء ْ ِ   ). 4/13. (األعالم: ِّ

عبد : وضع حواشيه. مج4. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: ين عبد العزيز بن أحمدّ، عالء الداريالبخ) 8(
  ).3/118. (م1997-ه1418. ّالعلميةدار الكتب : بيروت. 1ط.  عمرَّمحمداهللا محمود 

َّ الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمدزين: هو )9( َّ ّالحنفي المصري، من علماء الحنف ّ ّية المتأخرين، من مؤلفاتهّ ّ ّ : ّفتح الغفار
ّالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وبشرح المنار ّو ،َّاألشباه والنظائرّتوفي سنة . ، وغيرها َّالغزي، نجم الدين محمد ). ه970(ُ ّ ّ
دار الكتب : بيروت. 1ط. خليل المنصور: وضع حواشيه. أجزاء3/مج2. ائرة بأعيان المئة العاشرةّالكواكب الس: َّابن محمد
ِ؛ الزركلي)10/523. (ّشذرات الذهب :ابن العماد ؛)3/138. (م1997-ه1418. ّالعلمية ْ ِ  ).3/64. (األعالم: ِّ
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ِواآلخر انتفاءه، في محل واحد، في زمان واحد، بشرط تساويهما في  ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َِ ِِ َ ََ ْ َ َ َ ٍَ َِ ٍَّ َ ُ َ ٍالقوة، َأو زيـادة َأحـدهما بوصـف ْ ِ ِ ِْ َِ َِ َ ََ ِ ْ َُّ
ٌهو تابع ِ َ َ ُ )1(.  

ِّد الـدْعَسـ ِهِوفُرُحِ بَيفِرْعَّا التَذَى هَلِ إٍمْيَجُ نَنْ ابَقَبَ سْدَقَو ي ِ فـ)ه792( تُّيِعِافَّ الـش)2(ُّيِانَزاَتـْفَّالت ِينُ

  .)4(ِّيِفَنَ الحِةَيعِرَّ الشِرْدَصِل ))3ِيحِقْنَّ التِضِامَوَ غِّلَي حِ فِيحِضْوَّى التَلَع ِيحِوْلَّالت: ىَّمَسُ المِهِحْرَش
  

َّد التَوا حُدَّيَ قْمُهَّنى َأَلِ إُصُلْخَ نِةَقِابَّ السِةَّيِفَنَ الحِاتَيفِرْعَى تَلِ إِرَظَّالنِبَو   :ِةَيِالَّ التِودُيُالقِ بِضِارَعَّ
  :ِنْيَتَّجُي الحِ فُلُابَقَّالت -1
 ُضُارَعـَّ الت:ِيـهِانَعَ مْنِمـَو. ُةَهـَاجَوُ الم:ُةَلـَابَقُالمَ، وُهَهـَاجَو: ْي َأُهَلـَابَق: ُالَقُ، يُهُاجَوَّالت :َوُ هًةُغُل ُلُابَقَّالت

   .)5(ِابَتِالكِب ِابَتِ الكُةَلَابَقُ مُهْنِمَ و.ُهَضَارَع: ًاالَِقبَ وًةَلَابُقُ مِءْيَّالشِ بَءْيَّل الشَابَق: ُالَقُ، يُعُانَمَّالتَو
  .))6ُرَ اآلخِيهِضَتْقَا يَ مَمَدَ عِنْيَيلِلَّ الدُدَح َأَيِضَتْقَ يْنَأ: َوُهَ فِحَالِطْي االصِا فَّمَأ
ــَقَو ــَّجُ الحُدْي ــَّيِعْطَالق ِهِومــُمُعِب ُلَمْشَ يــِنْيَت ــَّيِّنَّالظَ وِنْيَت ــَذَو ؛)7(ِنْيَت َ ألَكِل  ْتَيِّمُا ســَمــَّنِ إَةَّيِعْرَّ الــشَةَّجــُ الحَّنِ

                                 
َّ ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد)1( - ه1422. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط.  بشرح المنارّالغفارفتح : ّ

  ).308(ص. م2001
ّد بن عمر بن عبد اهللا سعد الدين التفتازاني، عالم بالعربية والبيان واألصول والمنطقمسعو:  هو)2( ولد . ّشافعي المذهب. ّ

ّشرح التلويح على التوضيح: ، له)ه712(سنة  ّفي األصول، و تهذيب المنطقو ،َّشرح العقائد النسفيةّتوفي  . ، وغيرها ُ
بغية الوعاة في  :َّالرحمنين عبد ّ جالل الدُّ؛ السيوطي،)4/350. ( الكامنةررّالد: ابن حجر). ه791: (، وقيل)ه792(سنة 

؛ ابن )2/285 (.م1979-ه1399. دار الفكر: بيروت. 2ط.  أبو الفضل إبراهيمَّمحمد: تحقيق. حاةّين والنّغويّطبقات الل
ْ؛ الشوكاني)8/547. (ّشذرات الذهب: العماد ِ؛ الزر)2/858. (َّالبدر الطالع: َّ ِكليِّ      ).7/219. (األعالم: ْ

: ج آياته وأحاديثهّضبطه وخر. مج2. ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويحشرح : ين مسعود بن عمرّ، سعد الدّالتفتازاني )3(
  ).2/216 (.م1996- ه1416 .ّ دار الكتب العلمية:بيروت. 1 ط.ا عميراتّزكري

عبد  :البرزنجي .ك التعريف لصدر الشريعة، وهو في الحقيقة للتفتازانيطيف البرزنجي ذلّكتور عبد اللّ نسب الدقدو )4(
. م1993. ّدار الكتب العلمية: روتبي. 1ط. جزء2/مج1. ّ الشرعيةَّاألدلة بين َّالترجيح وَّالتعارض: طيف عبد اهللا عزيزّالل
ّشريعة أحمد بن جمال الدين المحبوبي ّعبيد اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر ال: ّ وصدر الشريعة هو).1/18( ّ ّ

ّالبخاري الحنفي، من كبار علماء الحنفية المتأخرين ّ ّالتوضيح في ّ، وشرحه المسمى ّالتنقيح في أصول الفقه: َّمن مؤلفاته. ّ
ّحل غوامض التنقيح ّّتوفي سنة . ّ، وشرح الوقاية في الفقه لجده محمود ؛ )109(ص. ةّالفوائد البهي: َّاللكنوي). ه747(ُ

ِالزركلي ْ ِ   ).4/197. (األعالم: ِّ
  ).11/21. ( لسان العرب:ابن منظور) 5(
  ). 309(ص.  بشرح المنارّالغفارفتح : ابن نجيم) 6(
ّ الدكتور عبد اللطيف البرزنجي أن الحجة تعني ذكروقد ) 7( ّ القطعية، وبنى على ذلك مأخذه األول على قيد الحجتين َّاألدلةّ

وهو باطل؛ لتحقق : قال. ليلين المتعارضينّة في الدّ اشتراط القطعي: القيد يعنيذلكّأن : ، وهوّالحنفية عند عارضَّالتفي تعريف 
=     بدليل، أو إحالة على مرجع أصولي معتبر، وقد تبعه رأيه ولم يأت الدكتور البرزنجي على .ّ الظنيةَّاألدلة بين َّالتعارض
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 ْو، َأاًعـْطَ قِمْلـِعْلِ لًةَبـِوجُ مْتَانـَ كْنِي إِوَتْسَيـَ، واًعْرَا شـَهـِ بِلَمـَ العُثْيـَ حْنِا مـَهْيَلِ إِوعُجُّ الرِوبُجُوِ ل؛ َكِلَذَك
َ؛ ألاًعْطَ قِمْلِ العَونُ دِلَمَعْلِ لًةَبِوجُم ِنْيَهْجَي الوِ فاًعْرَ شٌبِاجَا وَهِ بِلَمَالعِا بَهْيَلِ إَوعُجُّ الرَّنِ

)1(.  
  

ي ِ فـِةَّجـُ الحَالَمْعِتْ اسٌةَلَمْعَتْسُا مَهُّلُكَ، فُيلِلَّالدَ، وُانَهْرُالبَ، وُةَنِّيَالب: ىَنْعَي المِ فِةَّجُ الحِاتَفِادَرُ مْنِمَو
َاألصوليين و ِةَغُل ِِّ ُ   .)2(ِّنَّلظِ لًةَيدِفُ مُونُكَ تْدَقَ، وِمْلِالعَ وِعْطَقْلِ لًةَيدِفُ مُونُكَ تْدَ قَيِهَ، وِاءَهَقُالفُ

  

ا َا مـَّمـَأَ، وِمْلـِى العَلـِي إِّدَؤُا يـَيمـِ فَّالِ إُلَمْعَتْسُ يـَ الَيلِلَّ الـدَّن َأْنِ مـَينِمـِّلِكَتُ المُرَثـْك َأِهْيَلِ إَبَهَا ذَا مَّمأََو
َ؛ ألُّحِصَ يـــَالَ فـــ،ٌةَارَمـــَأ ُهَ لـــُالَقـــُا يَمـــَّنِٕاَ وٌيـــلِلَ دُهَ لـــُالَقـــُ يَالَ فـــِّنَّى الظـــَلـــِي إِّدَؤُيـــ ى َلـــِ إُدِشـــْرُ المَوُ هـــَيلِلَّ الـــدَّنِ
  .)3(اًّيِّنَ ظْو َأَانَ كاًّيِعْطَ قِوبُلْطَالم

  

 ِةَلِزَتْعُ المَنِ مٍةَفِائَطِ لاًفَالِ خ- ُحِاجَّ الرَوُهَ و– ِورُهْمُالجَ وِةَّيِفَنَ الحَنِ مَينِّيِولُصُ األُرَثْك َأِهْيَلَي عِذَّالَو
اَهِ بِدُّبَعَّالتَ وِلَمَعْلِ لًةَبِوجُ مًةَّجُ حِةِّيِّنَّ الظِةَّلِدَ األُارَبِتْ اع،َينِمِّلَكَتُالمَو

)4(.  
  

 ِضُارَعـــَّلتِ لِةَّيـــِفَنَ الحِيـــفِرْعَي تِ فـــَةَّيـــِّنَّالظَ وَةَّيـــِعْطَ القَجَجـــُ الحُلَمْشَ يـــِهِنـــْوَكي ِ فـــِةَّجـــُ الحِظْفـــَ لُومُمـــُعَو
 ،ِّيِّنـَّالظَ وِّيِعـْطَ القِيلِلَّ الـدَنْيَبـَ و،ِنْيَّيـِعْطَ القِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـِضُارَعـَّ التِوعُقـُ وِازَوَي جِ فْمِهِبَهْذَ مَعَ مُبَاسَنَتَي
 َّنِإَ فــُيحِجْرَّا التــَّمــَأ .اَمــِيهِ فُخْسَّ النــُوزُجــَي ِنْيَذَّ اللــِنْيَّصَّ النــَنْيَ بــُهُازَوَ جــ:ِضُارَعــَّي التِ فــْمِهِبَهْذَ مــُلِاصــَحَو

ََأكثــر َ ْهمْ َُأجــازه ُ َ  َنْيَ بــِضُارَعــَّ التَنِ مــُصَلــْخَالمَو .ٍمْلــِى عَلــَ عٍمْلــِ عِيحِجْرَ تــِاعَنــِتْمِ ال؛ْطَقــَ فِةَّيــِّنَّ الظِةَّلــِدَي األِ فــَ
 ْنِإَ، فـَرَ آخـٍيـلِلَى دَلـِ إُيرِصَالمـَ فَّالِٕاَ و،ُيخِارَّ التـَمِلـُ عْنِ إُخْسَّ النـ- ٍذِئَينِح – ِّيِّنَّالظَ وِّيِعْطَ القِو َأِنْيَّيِعْطَالق

                                                                                                
. ةَوُوسُّ الحفناوي، والدكتور عبد المجيد السَّمحمدّ تعقب بعض الباحثين، كالدكتور  ونقل كالمه بحروفه دون ذلكعلى= 

 عند َّالترجيح وَّالتعارض: َّمحمد إبراهيم َّمحمدالحفناوي،  ).1/20.(ّ الشرعيةَّاألدلة بين َّالترجيح وَّالتعارض :البرزنجي
ّتوفي منهج ال: إسماعيلَّمحمدالمجيد السوسوة، عبد  ).30(ص. األصوليين وأثرهما في الفقه اإلسالمي  بين َّالترجيحق وُ
 ).50(ص. م1997-ه1417. ار النفائسد: األردن. 1ط. مختلف الحديث وأثره في الفقه اإلسالمي

  ).278-1/277. (تمهيد الفصول في األصول: َّالسرخسي )1(
  ).279-1/278 (.تمهيد الفصول في األصول: َّالسرخسي) 2(
. ين ديب مستو، ويوسف علي بديويّمحيي الد: تحقيق.  في أصول الفقهُّاللمع: ّأبو إسحاق إبراهيم بن علي، ِّالشيرازي) 3(
  ).33- 32(ص. م1995-ه1416. بّيّدار ابن كثير ودار الكلم الط:  بيروت-دمشق. 1ط
؛ )183(ص. قهالمغني في أصول الف: ّ؛ الخبازي)278- 1/277. (تمهيد الفصول في األصول: َّالسرخسي:ُْ ينظر)4(

 في أصول الفقه الجامع َّالتحريرتيسير : أمير باد شاه)  2/538. (كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: البخاري
َّالشافعية وّالحنفيةبين اصطالحي  َّ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. )3/22(. َّ . مج4. المستصفى من علم األصول: َّ
 ّالتلويحشرح : ّ؛ التفتازاني)180، 2/120. (ال يوجد: َّدار وسنة النشر. ّالمدينة المنورة.  هير حافظحمزة بن ز: تحقيق الدكتور

  ).  2/8. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيحعلى 
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ََأجـاز  ْمُهُضْعـَبَ و.ُفُّقَوَّالتَ فْدَوجُ يْمَل  ِيحِجْرَّى التـَلـِ إُارَصُ يـٍذِئـَينِحَو ،ِةَّيـِّنَّالظَ وِةَّيـِعْطَ القِةَّلـِدَي األِفـ  َيحِجْرَّالتـَ
ـــَالِخ ،)1(ُيخِارَّ التـــَلِهـــُ جْنِإ ـــَع َيحِجْرَّالتـــَ وَضُارَعـــَّوا التُرَصَ قـــَنيِذَّ الـــِورُهـــْمُجْلِ لاًف ـــَ فِةَّيـــِّنَّ الظِةَّلـــِدَى األَل ؛ ْطَق

ي ِ فـِةَلَأْسَ المـِهِذَهـِ لٍثْحـَ بُيـدِزَي مِتْأَيَسـَ، و)2(ِنْيَضِاقـَنَتُ المَنْيَ بـُعْمَ الجُمَزْلَ يُهَّنَِألَ، وِنْيَيِافَنَتُ المِوعُقُ وِاعَنِتْالم
     .- ُ اهللاَاءَ شْنِإ - ِضُارَعَّ التِّلَحَ مِثَحْبَم

  :ِنْيَتَّجُي الحِي فِاوَسَّ الت-2
، ُعُافَدَّالتــَ وُلُابــَقَّ التَقَّقــَحَتَ يْن َأِلْجــ َأْنِ؛ مــِنْيَتَيِاوَسَتــُ مِنْيَتــَّجُ حَنْيَ بــَّالِ إِضُارَعــَّ التِوعَقــَ وُمَدَ عــُاهَنــْعَمَو

  .ِضُارَعَّ التِومُهْفَي مِ فِورُهْمُ الجِنَ عِهِوا بُزَّيَمَتَ، وُةَّيِفَنَ الحِهِ بَّصَتْا اخَّمِ مُطْرَّا الشَذَهَو
  

ِهِتَّيِاهَ مْنَا عَهِوجُرُخِ؛ لِيفِرْعَّي التِا فُهُالَخْدِ إُنُسْحَ يَ الَوطُرُّ الشَّن َأ:ِهْيَلَ عُضَرَتْعُا يَّمِمَو
)3(.  

  

َ ألَةَّيـِزَ مَال: يِانَّ الثـِيـفِرْعَّي التِ فـِّيِوَدْزَ البـُلْوَقَو ، ِاةَاوَسُ المـِدْيـَقِ لاًيـدِكْأَ تَونُكـَ يْن َأُلِمـَتْحَ، ياَمِهِدَحـِ
َ؛ ألِهِرْكِذِة لـَاجـَ حَالَ فِهْيَلَعَو  َمَدَعـ ُادَرُ المـَانَا كـَذِ إاًيـسِسْأَ تَونُكـَ يْن َأُلِمـَتْحَيَ، وُهْنـَي عِنـْغُ يِاةَاوَسُ المـَدْيـَ قَّنِ

                                 
ُّالدبوسي) 1( كشف  :البخاري؛ )2/13. (تمهيد الفصول في األصول: َّالسرخسي؛ )214(ص.  في أصول الفقهَّاألدلةتقويم : َّ

؛ )3/136ج/2م. (َّالتحريرتيسير  :هباد شا؛ أمير )111- 4/110(و) 3/124. (صول فخر اإلسالم البزدوياألسرار عن أ
ّ اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين). 309(ص.  بشرح المنارّالغفارفتح : ابن نجيم َّ ّ َّ بشرح مسلم َّالرحموتفواتح : َّ
دار الكتب : بيروت. 1ط. َّعبد اهللا محمود محمد عمر: ّضبطه وصححه. مج2. َالبهاري َّالشكور لمحب اهللا بن عبد الثبوت
 ).2/236. (م2002-ه1423. ّالعلمية

ّمطبوع مع شرحه لعضد الملة والدين اإليجي. مختصر المنتهى األصولي: ّ ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر)2( ّ .
؛ )394(ص. م2000- ه1421. ّار الكتب العلميةد: بيروت. 1ط. فادي نصيف وطارق يحيى: ّضبط نصه ووضع حواشيه

. 1ط. ّعبد العظيم الديب. د: تحقيق. مج2. البرهان في أصول الفقه: الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف
ّحقوق الطبع محفوظة للمؤلف(ال يوجد : َّمكان ودار وسنة النشر  المستصفى من علم: ؛ الغزالي)2/1142. (ه1399؛ )ّ

َّالرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين).  4/161. (األصول ّ طه . د: تحقيق. مج6. المحصول في علم أصول الفقه: َّ
 على ّالتلويح شرح :ّ؛ التفتازاني)400-5/399. (م1997- ه1418. ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط. ّجابر فياض العلواني

ّ، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد؛ ابن قدامة)2/216. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح عبد . د: تحقيق. ة المناظرّنُ وجّالناظرروضة : ّ
ّالعزيز عبد الرحمن السعيد ّجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: ّالرياض. 2ط. َّ ّ؛ المرداوي، علي )387(ص. ه1399. َّ

. ّمكتبة الرشد: الرياض. 1 ط.نيبد اهللا الجبرين، وآخربن عَّعبد الرحمن . د: تحقيق. مج8. َّالتحرير شرح َّالتحبير: بن سليمان
َّابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ؛)8/4129. (م2000- ه1421 َّ : تحقيق. مج4. شرح الكوكب المنير: َّ

ْ؛ الشوكاني، م)4/607. (م1993-ه1413. مكتبة العبيكان: ِّالرياض.  ّنزيه حماد. َّمحمد الزحيلي، د. د ّحمد بن عليَّ ّ :
دار : الرياض. 1ط. أبي حفص سامي بن العربي األثري: تحقيق. مج2.  من علم األصولّإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق

  ).   2/1120. (م2000-ه1421. الفضيلة
  .)31(ص .َّالترجيح وَّالتعارض:  الحفناوي؛)1/20 (.َّالترجيح وَّالتعارض: البرزنجي) 3(
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 ٌلْدَ عـِيـهِوْرَ يٍدِاحـَو ِرَبـَ خَعَ مـٌيـهِقَ فٌلْدَ عـِيـهِوْرَ يٍدِاحـَ وِرَبـَ خِضُارَعـَتِ بَكِلَى ذَلَوا عُلَّثَمَ، وِاتَّي الذِ فِةَّيِزَالم
  .)1(ِهِفْصَ وِةَّوُقِا بَمُهُدَح َأُحَجْرَ يْنِكَ، لٍادَا آحَرَبَا خَمُهَ، فِاتَّالذِ بِانَيِاوَسَتُا مَمُهَّنِإَ، فٍيهِقَ فُرْيَغ

  

ُإن شاء اهللا - ِضُارَعَّ التِوطُرُ شِثَحْبَي مِ فِوعُضْوَا المَذَهِ لٍثْحَ بُيدِزَمي ِتْأَيَسَو َ َ ْ ِ -.  
  

ــــَق -3  ــــَع :ُدْي ــــَ وَىَل ــــْمُ يَ الٍهْج ــــَ الجُنِك ــــُهَنْيَ بُعْم ــــَلِ إَبَهــــَا ذَّمــــِا مَذَهــــَو .اَم ــــَ بِهْي  ِةَّيــــِفَنَ الحُضْع
 َ الِةَوفـُرْعَ المِعْمـَ الجِوهُجـُ وْنِ مـٍهْجـَوِا بَمـُهَنْيَ بُعْمـَ الجُنِكْمُ يِنْيَذَّ اللِنْيَيلِلَّ الدَّن َأ:يِنْعَ يَوُهَو، )2(َرينِّخَأَتُالم
  .ِنْيَضِارَعَتُ مِانَرَبَتْعُي

  

ــَي ــ : ُّيِارُخــُ البِينِّ الــدُءَالَ عــُولُق  ِنْيَيلِلَّ الــدُدَحــ َأُهُتــِبْثُي يِذَّ الــُمْكــُ الحَونُكــَ يْن َأ:ِةَضــَارَعُ المِطْرَ شــْنِم
ا َمُهُدَحـ َأَيِفـْنَ يْنَأِ بـ،ِيـقِقْحَّ التَدْنـِ عُمْكُ الحَفَلَتْا اخَذِإَ ف،عُانَمَّالتَ وِعُافَدَّالتَو ِيقِقْحَّالتِ ب،ُرَ اآلخِيهِفْنَا يَ مَنْيَع
  .))3ُضُارَعَّ التُقَّقَحَتَ يَالَ ف،اَمُهَنْيَ بِعْمَ الجِانَكْمِِ إل؛عُافَدَّ التُتُبْثَ يَ ال،ُرَ اآلخُهُتِبْثُا يَ مَرْيَغ

  

 ،ِضُارَعــَّلتِ لْمِهِاتَيفــِرْعَ تْنِ مــاًيبــِرَ قُنَّيَبَتَيَا ســَمــَك ،َينِّيِولُصــُ األُورُهــْمُ جِهْيــَلَ عُقِافــَوُ يَ الُطْرَّا الــشَذَهــَو
ــَّالَو ــِت ــِا ذَيهــِ فَسْيَي ل ــَا القَذَهــِ لٌرْك ــِورُهــْمُ الجِجَهْنَي مــِ فــٍةَوْطــُخ ُلَّوأََو، َةَتــَ البِدْي ــَمَتَ تِضُارَعــَّ التِعْفَدِ ل ي ِ فــُلَّث
  .اًرِاهَ ظِنْيَضِارَعَتُ المَنْيَ بِعْمَالجَ وِيقِفْوَّ التِةَلَاوَحُم

  

َ؛ ألِورُهْمُ الجُبَهْذَ مَوُ ه- واهللا أعلم - ُحِاجَّالرَو  ِعْمـَ الجَلْبـَ قِنَيالِلَّالـدَ، فِضِارَعـَّ التُيـلِلَ دَعْمـَ الجَّنِ
َهمـا ُلَعْجَ يِعْمـَ الجُنْوَكـَا، فَمـُهَنْيَ بِيـقِفْوَّالتَ وِعْمـَى الجَلـِا إَاجـَتْا احَمـَ لَّالِٕاَر، وِاهَّي الظـِ فـِنْيَضـِارَعَتُم ِانَونُكَي ُ
 ُعَمــْجَ يِةَضــِارَعَتُ المِةَّلــِدَ األَنِ مــٌيــرِثَكَ، وِنْيَضــِارَعَتُ مِعْمــَ الجَلْبــَا قَونــُكَ يْمَا لــَمــُهَّن َأاًاتــَتَي بِنــْعَ يَ الِنْيَقِافَوَتــُم
  .)4(َكِلَ ذِرْيَ غْو َأ،ِيحِجْرَّى التَلِا إَيهِ فَونُبَهْذَيَف، َينِرَ آخَدْنِ عًةَضِارَعَتُى مَقْبَتَ وِاءَمَلُ العُضْعَا بَهَنْيَب

  

 َّدِ ضٍدِاحَ وُّلُي كِضَتْقَ يُثْيَحِ ب،ِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بُةَفَالَخُ الم:ُاهَنْعَمَو .ِنْيَّادَضَتُ مِنْيَمْكُي حِف :ُدْيَ ق-4

                                 
ّ في أصول الفقه وحواشيه للرهاوي شرح منار األنوار: ين الكرمانيّطيف بن عبد العزيز بن أمين الدَّابن ملك، عبد الل) 1(

هاوي ّحاشية الر: ّ؛ الرهاوي، يحيى المصري)668(ص. ه1315. ّالمطبعة العثمانية: استانبول  .ّوعزمي زادة وابن الحلي
   .)668(ص. على شرح منار األنوار البن ملك

 أصول عن كشف األسرار: البخاري .)ه949(ت هاوي المصريّ، ويحيى الر)ه730(تالبخاري ين ّلدعالء ا: منهم )2(
 . )667(ص. هاوي على شرح منار األنوار البن ملكّحاشية الر: ّ؛ الرهاوي)3/118. (البزدوي

  ).3/137. (كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: البخاري) 3(
  ).44(ص. َّالترجيح وَّالتعارض: ؛ الحفناوي)1/31(. َّترجيحال وَّالتعارض: البرزنجي) 4(
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َ؛ ألِاتَبْثِاإلَي وِفَّالنَ، وِةَمْرُالحَ وِّلِالحَ؛ كُرَ اآلخِيهِضَتْقَا يَم  ،ِرَاآلخِ بـٍدِاحـَ وُّلُ كـُدَّيـَأَتَ يِنْيَقـِفَّتُا مَانـَا كَذِا إَمُهَّنِ
اَمِهِولُلْدَمـَا وَمـِهِمْكُ حِضُارَعـَتِ بَّالِ إِنْيَضـِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـٍرَّوَصَتـُ مُرْيـَ غَوُهَو، ُضُارَعَّ التُعَقَ يَالَف

)1( ،
ِوبناء عليه فإن ذكر هذا القيد زيادة بيان، يغني عنه قيد التقابل، وال حاجة له في التعريف ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِْ َّ َُّ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َْ َِ َ َُ َْ ْ َْ َْ ْ ُ َ َ َّ ِ ًِ َ.  

  

ــَتْنُ مُدْيــَا القَذَهــَو َ أل؛ٌدَق ــَّيِودُجُ وِانَتَفِصــ: ِانَّدِّالــضَ، فِضُارَعــَّ التُفَالِ خــَّادَضَّتــ الَّنِ ي ِ فــِانَبــَاقَعَتَ ي،ِانَت
 ْنِا إَمـُهَنْيَ بُعَمـْجُيَ فِانَضـِارَعَتُالم ِنَيالِلَّالدا َّم، َأ))2ِاضَيَالبَ وِادَوَّالسَ ك؛اَمُهُاعَمِتْ اجُيلِحَتْسَ ي،ٍدِاحَ وٍعِضْوَم
 ِضُارَعـَّ التِّلَحـَ مِرْكِذَ، كـُهْنـِ مَسْيَا لَ مِيفِرْعَّي التِ فَلَخْد َأُهَّن َأِهْيَلَ عُذَخْؤُيَ فٍمْيَجُ نِنْ ابُيفِرْعَتا َّمأََو .َنَكْمَأ
 َالَ، فـِيـفِرْعَّلت اِةَّيِاهَ مْنَ عِةَجِارَ الخِوطُرُّ الشِيلِبَ قْنِ مُورُمُ األِهِذَ هُّلُكَ، وِنْيَيلِلَّ الدَنْيَي بِاوَسَّالتَ، وِهِانَمَزَو
  .ِيهِا فَهُرْكِ ذُنُسْحَي

  

ِالفرع الثاني َّ ُ   .ِضُارَعَّلتِ لِورُهْمُ الجُيفِرْعَت: َْ
 َنْيَ بـَضُارَعـَّالت :ِهِلـْوَقِ ب)ه749( ت)3(ُّيِعِافَّ الـشُّيِنِهاَفْصـَ األِينِّ الـدُسْمَ شـُهَفـَّرَع :ُلَّو اَألُيفِرْعَّالت

 )5(ُّيِكْبُّ الـسُاجَّ التـُهَدْعـَ بَاءَجـَو .))4ِهِبِاحَى صـَضَتـْقُا مَمـُهْنِ مٍدِاحـَ وُّلُ كـُعَنْمَ يٍهْجَى وَلَ عاَمُهُلُابَقَت: ِنْيَرْمَاأل
ـــــَجَو، )ه771(ت ـــــدُالَم ـــــش) ه772( ت)6(ُّيِوَنْســـــِ اإلِينِّ ال ـــــالتعريف نفـــــسه، إال َأن  ،ِانَّيِعِافَّال َّفعرفـــــاه ب َّ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ ِ ْ َّ ُ َّ َ

                                 
؛ )668(ص. شرح منار األنوار: ؛ ابن ملك)3/119. (كشف األسرار: البخاري؛ )2/12. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي) 1(

  ). 310(ص. نور األنوار على المنار :ّمالجيون؛ )87(ص.  كشف األسرار بشرح المنار:َّالنسفي
ّ، علي بن محمد بن علي الجرجاني)2( - ه1405. دار الكتاب العربي: بيروت. 1ط. إبراهيم األبياري: تحقيق. عريفاتّالت: َّّ

 ).179(ص. م1985
ّمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن علي األصفهاني، أصولي وفقيه ومفسر وعالم بالعقليات والمنطق، :  هو)3( ّ ّ ّ َّ

ّ ثم إلى القاهرة وبها توفي سنة -ّ وأعجب به ابن تيمية - بأصبهان، ثم رحل إلى دمشق ) ه674(ولد سنة . ّشافعي المذهب ُ ّ
 شرح مطالع األنوار، وشرح مختصر ابن الحاجب األصولي للبيضاوي، وشرح منهاج األصول: من مؤلفاته). ه749(

َّالشافعيةطبقات : ُّالسبكي. لألرموي في المنطق، وغيرها َّالشافعيةطبقات : ؛ ابن قاضي شهبة)10/383. ( الكبرىَّ َّ) .3/94( ،
ِالزركلي ْ ِ   ).7/176. (األعالم: ِّ

عبد الكريم بن علي . د.أ: تحقيق. مج2.  شرح المنهاج للبيضاوي في علم األصول:َّ األصفهاني، محمود بن عبد الرحمن)4(
  ). 2/510. (م1999-ه1420. ّمكتبة الرشد: ّالرياض. 1ط. ّالنملة

ُّاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي القاهري أبو نصر، قاضي قضاة مصرت:  هو)5( ّ ّ ّمؤرخ، أصولي، . ّ ّ
ّتوفي في . ّ، تعصب عليه شيوخ عصره فجرى عليه من المحن ما لم يجر على قاض مثله)ه727(ولد سنة . ّفقيه، شافعي ُ
َّطبقات الشافعية الك: من مؤلفاته). ه771(دمشق سنة   األشباه والنظائر في األصول، وجمع الجوامع في التراجم، وبرىَّ

َّالشافعيةطبقات : ابن قاضي شهبة. في قواعد الفقه، وغيرها ِ؛ الزركلي)3/140. (َّ ْ ِ   ).4/184. ( األعالم:ِّ
ّجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي القاهري الشافعي، فقيه أصولي من ع:  هو)6( ّ ّّ ّ ّ ولد سنة . ّلماء العربيةّ
َّ، انتهت إليه رياسة الشافعية)ه704( =  ّالتمهيد في تخريج الفروع ، وُّنهاية السول في شرح منهاج األصول: من مؤلفاته. َّ
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َْاإلسنوي استب ْ َّْ ِ َ َدل كلمة ِ َ َِ َ َِاألمرين ْ َ ْ َ بكلمة ِ َِ َ ِِالشيئين ْ َْ َّ )1(.  
  

ـــفِرْعَّالت ـــُي ـــَّرَع :يِانَّ الث ـــ ُهَف ـــْفُ مُنْاب ـــِدْقَ المٍحِل ـــَبْنَ الحُّيِس ـــْرَّالزَ، و)ه763( ت)2(ُّيِل ـــشُّيِشَك  )3(ُّيِعِافَّ ال
ِةَعَناَمُ المِيلِبَى سَلَ عِنْيَيلِلَّ الدُلُابَقَت :اَمِهِلْوَقِب) ه794(ت

)4(.  
   
ُّيِاوَدْرَ المُهَفَّرَ عِهِلْثِمِبَو

 َنْيَ بـْوَلـَو: ِيـهِا فَادَزَ، وِانَّيـِلَبْنَالح) ه972( ت)6(ُّيِوحُتـُالفَ، و)ه885( ت)5(
  .))7ِّحَصَي األِ فِنْيَّامَع

                                                                                                
ّالجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية، وعلى  األصول=  ّّ ّ ُ .ّتوفي سنة َّالشافعيطبقات : ابن قاضي شهبة). ه772: (ُ . ةَّ
ِ؛ الزركلي)2/354: ( الكامنةّالدرر: ؛ ابن حجر)3/132( ْ ِ   ). 3/344. (األعالم: ِّ
 في شرح ُّالسول نهاية :ّ؛ اإلسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن)5/1782. (اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّ السبكي)1(

ُّسلم الوصول لشرح نهاية السولومعه حاشية . منهاج األصول ّ ّجمعية نشر الكتب : القاهرة.  مج4. بخيت المطيعيَّ لمحمد
  ).3/35. (ه1343. ّالعربية

ّشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الراميني األصل، المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي:  هو)2( ّ ّّ ّّ ُ َّ َّ .
ّببيت المقدس، وتوفي بص) ه712(ولد سنة . أعلم فقهاء الحنابلة في زمانه أصول : من مؤلفاته). ه763(الحية دمشق سنة ُ

ّالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر البن تيمية في الفقه، والفروع، واآلداب الشرعية الكبرى، والفقه َّ َّ َّ ُّابن . ، وغيرها
 الوابلة على ضرائح حبُّالس: ابن حميد).  2/517. (المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد): برهان الدين(مفلح 

ِ؛ الزركلي)4/261. ( الكامنةّالدرر: ؛ ابن حجر)3/1089. (الحنابلة ْ ِ   ).7/107. (األعالم: ِّ
ّبدر الدين أبو عبد اهللا محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي المصري، أصولي وفقيه شافعي، ولد سنة :  هو)3( ّ َّ َّ ، )ه745(ّ

اإلجابة لما استدركته عائشة على  في أصول الفقه، والبحر المحيط: ات كثيرة منهاّله مؤلف). ه794(ومات في القاهرة سنة 
َّالشافعيةطبقات : ابن قاضي شهبة. ، وغيرهاّالديباج في توضيح المنهاج، وّالمنثور في القواعد الفقهية، وّالصحابة َّ .

ِ؛ الزركلي)8/572. (ّلذهبشذرات ا: ؛ ابن العماد)3/397. ( الكامنةّالدرر: ؛ ابن حجر)3/227( ْ ِ   ).6/60. (األعالم: ِّ
َّ، محمد بن مفلح بن محمد)ّشمس الدين(ابن مفلح ) 4( . 1ط. َّفهد بن محمد السدحان. د: تحقيق. مج4. أصول الفقه: َّ

ي أصول البحر المحيط ف:  بن بهادر بن عبد اهللاَّمحمد، َّالزركشي؛ )4/1481. (م1999-ه1420. مكتبة العبيكان: ّالرياض
- ه1413. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت. 2ط. عبد القادر عبد اهللا العاني وآخرون: ّحرره وراجعه. مج6. الفقه

  ).6/109. (م1992
ّعالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، ثم الدمشقي الصالحي:  هو)5( ّ ّّ ّّ َّ ّشيخ المذهب الحنبلي . ّ

ّزمانه، ومصححه ومنقحه، ولد في قرية مردا قرب نابلس في فلسطين سنة في  ّتقريبا، وتوفي في صالحية دمشق ) ه817(ّ ُ ً
َّالتحبير شرح التحريرّ، وشرحه المسمى تحرير المنقول في تهذيب علم األصول: ّمن مؤلفاته). ه885(سنة  َّو ، اإلنصاف

وء َّالض: َّ؛ السخاوي)2/739. (حب الوابلة على ضرائح الحنابلةّالس: ن حميداب. ، وغيرهاّفي معرفة الراجح من الخالف
ِ؛ الزركلي)9/510. (ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)5/225. (اسعَّمع ألهل القرن التَّالال ْ ِ   ).4/292. (األعالم: ِّ

ّتقي الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، الشه:  هو)6( ّ َّّ َّير بابن النجارّ ّفقيه حنبلي مصري. َّ ولد . ّ
ّ، وتوفي سنة )ه898(سنة  منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع  في األصول، وشرح الكوكب المنير: ّمن مؤلفاته). ه972(ُ

 سنة  وفاته ، وفيه)10/571. (ّشذرات الذهب :؛ ابن العماد)2/854. (حب الوابلةّالس: ابن حميد.  في الفقهّالتنقيح وزيادات
ِ؛ الزركلي)ه979( ْ ِ   ).6/6. (األعالم: ِّ
َّابن النجار؛ )8/4126( .َّالتحرير شرح َّالتحبير: المرداوي) 7(   ).4/605(. شرح الكوكب المنير: َّ



104  

 

  .)1(ٍيلِلَ قَلْبَا قَهْيَلِ إِارَشُالم ِةَادَيِّ الزَونُ دْنِكَ ل،ِضُارَعَّلتِ لَيفِرْعَّا التَذَ هُّيِانَكْوَّ الشَارَتْاخَو
  

 َلَمَتْ اشـِدَقَ، وًىَنْعَ مِانَقِفَّتُ م،اًظْفَ لِانَفِلَتْخُا مَمُهَي، فِانَّالثَ وِلَّوَ األِيفِرْعَّ التَنْيَ بَقْرَ فَ الُهَّن َأُظَحَالُيَو
  .ِنْيَدْيَ القِنْيَذَ هَلْوَ حُمَالَ الكَقَبَ سْدَقَ و،ِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بِةَعَانَمُالمَ وِلُابَقَّ التِيَدْيَى قَلَا عَمُهْنِ مٍدِاحَ وُّلُك

  

  :ِنْيَيفِرْعَّ التِنْيَذَ هِنِاسَحَ مْنِمَو
 َنْيَي بـِاوَسَّ التـِطْرَشَ، كـُوطُرُّ الـشُهُّلـَحَمَ وِيـفِرْعَّ التِةَّيـِاهَ مْنَ عـٌجِارَو خُا هَا مَمِيهِ فْلُخْدَ يْمَ لُهَّن َأ-1

  .ِنْيَيلِلَّالد
َ؛ ألِنْيَضـِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـِعْمَ الجِانَكْمِ إِمَدَع ِدْيَ قُرْكِا ذَمِيهِ فَسْيَ ل-2  َهْجـَ وَ الِهِ بـَيـدِيْقَّ التَّنِ

  .ِضُارَعَّ التُيلِلَ دَوُ هَعْمَ الجَّن َأِارَبِتْى اعَلَ، عُهَل
َ؛ ألِّادَضَّ التِدْيَ قُرْكِا ذَمِيهِ فَسْيَ ل-3 َى وَنْعَ مِضُارَعَّ التِنَ عُفِلَتْخَ يَّادَضَّ التَّنِ   .اًمْكُحً

  

ي ِ فـُهَ لـَةَاجـَ حَالَ فـِّحَصـَي األِ فـِنْيَّامَ عـَنْيَ بـْوَلـَو :َوُهـَ وُّيِوحُتـُالفَ وُّيِاوَدْرَ المـُهَرَكـَي ذِذَّ الـُدْيـَا القَّمَأ
َي؛ ألِيْأَر   .ِهِومُمُعِ بُهُلَمْشَ يَيفِرْعَّ التَّنِ

  

 ُومُمـــُ ع،اَذَ هـــُدِّكـــَؤُا يَّمـــِمَ، وِهِوعـــُقُوَ وِنْيَومُمـــُ العَنْيَ بـــِضُارَعـــَّ التِازَوَى جـــَلـــِ إُورُهـــْمُ الجَبَهـــَ ذْدَقـــَو
  .ِهِرْيَغَ وٍّامَ عٍيلِلَ دَنْيَ بٍيقِرْفَ تَونُ دِضِارَعَّلتِ لْمِهِاتَيفِرْعَت

   
 ِعْمَالجِ بـُونُكَي - ُرِّخَأَتُالمَ وُمِّدَقَتُ المِمَلْعُ يْمَا لَذِ إ– ِنْيَومُمُ العِضُراَعَ تْنِ مَصَلْخَالم َّنى َأَلِوا إُبَهَذَو

ــْم َأْنِإ ــَذَ، وَنَك ــ َأَانَا كــَذِ إَكِل ــَيُف ،ِرَ اآلخــَنِ مــَّصَخــا َأَمُهُدَح ــ َأَانَ كــْو، َأُّاصَ الخــُمَّدَق ــْمُا يَمُهُدَح ــْمَ حُنِك  ُهُل
ى َلـَ عًيالِلـَ دُرَ اآلخـُونُكَيَ و،ِلَّوَؤُي المِ فُيلِوْأَّ التُبِجَيَف، ِيلِوْأَّ التِنِكْمِ مُرْيَ غُرَاآلخَ وٍيحِحَ صٍيلِوْأَى تَلَع
، ِنْيَيلِلَّلـدِ لٌالَمـْعِا إَذَي هـِفـَو ى،َرْخـ ُأٍالَى حـَلـَ عِرَاآلخـَ، وٍالَى حـَلـَا عَمِهِدَحـ َأُلْمـَ حَنَكْم َأْو َأ،ُهْنِ مِادَرُالم
  .اَمِهِالَمْهِ إْنِى مَلْو َأَوُهَو

  

 ْنَ مــ،ُوهُلُتْاقَ فــُهَينــِ دَلَّدَ بــْنَمــ: َالَقــ ْوَا لــَمــَا، كَمــُهَنْيَ بُعْمــَ الجَرَّذَعــَتَا وَيَاوَسَتــَ واًامــَمَا تَضــَارَعَا تَذِا إَّمــأََو
 ٍيـلِلَ دْنِ مـُمْكُ الحَبِلُ ط،ُيخِارَّ التَلَكْش َأْنِإَ ف،ِرَآلخِ لاًخِاسَا نَمُهُدَح َأَونُكَ يْن َأَّدُبَالَ ف؛ُوهُلُتْقَ تَالَ فُهَينِ دَلَّدَب
   .اَمِهِرْيَغ

                                 
ْالشوكاني) 1(    ).2/1114. ( من علم األصولّإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق: َّ
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 َالَ، فـَرَ آخٍهْجَ وْنِ ماًّاصَخَ، وٍهْجَ وْنِ ماًّامَا عَمُهْنِ مٍدِاحَ وُّلُ كَانَكَا وَضَارَعَ تْوَا لَيمِ فُالَ الحَكَلِذَكَو
  .)1(ِومُمُ العِولُلْدَ مْنَ عٍجِارَ خٍحِّجَرُمِ بَّالِ إ،اَمِيهِاوَسَتِ لِرَى اآلخَلَا عَمِهِدَح َأُيحِجْرَ تُوزُجَي

  

  :ِنْيَومُمُ العِضُارَعَ تِةَلِثْم َأْنِمَو
  

 ُهُلــْوَقَو، ))2اَهَلَأْسُ يــْن َأَلْبــَ قِهِتَادَهَشِي بــِتْأَي يــِذَّ؟ الــِاءَدَهُّ الــشِرْيــَخِ بْمُكُرِبــْخ ُأَالَأ : ُهُلــْوَ ق-1
: ــَخ ــَّم ُأُرْي ــْرَي قِت ــِن ــَّمُي، ث ــَ يَينِذَّ ال ــْمُهَونُل ــَّمُ، ث ــَ يَذينَّ ال ــْمُهَونُل ــَنَّ بِ إَّمُ، ث ــْوَ قْمُهَدْع ــاًم  َالَ وَونُدَهْشَ ي
ْيس ْتشُ ْ يؤَالَ وَونُونُخَيَ، وَونُدَهَ ُينذرَ، وَونُنَمَتُ ِ ْ َ يفون، وَالَ وَونَ َ ُ ُ الـسمنُمِيهِ فـُرَهْظَيَ َ ِّ.ٍةَايـَوِي رِفـَ و:  َّم ُثـ
ِدهَحُة َأَادَهَ شُقِبْسَ تٌمْوَ قُيءِجَي ُينهِمَ يْمِ ُينهِمَيَ، وَ ُتهَادَهَ شُ َ)3(.  

  

 ْنَ مـِّمَي ذِ فـٌّامَي عـِانَّالثـَ، وَدَهْشَتْسُ يْن َأَلْبَ قِهِتَادَهَشِي بِتْأَ يٍدِاهَ شِّلُ كِحْدَي مِ فٌّامَ عُلَّوَ األُيثِدَالحَف
ُ، فحـصل التعـارض، َدَهْشَتـْسُ يْن َأَلْبـَ قِهِتَادَهَشِي بِتْأَي َُ َ ََّ َ  ُعْمـَ الجُنِكـْمُ يْنِكـَ ل.ِرِّخَأَتـُ المَنِ مـُمِّدَقـَتُ المُمَلـْعُ يَالَوَ
  .ِنْيَفِلَتْخُ مِنْيَالَي حِا فَمِهِالَمْعِتْ اسِانَكْمِ إ:ىَنْعَمِ، بِالَ الحِفَالِتْاخِا بَمُهَنْيَب

  

ُالحديث األول ُلَمْحُيَف ََّ ُ ِ  ِدِاهَّلـشِ لُبَدْنـُيَ، فاًدِاهَ شـُهَ لـَّن َأُمَلـْعَ يَ الِّقَ الحـُبِاحَصـَ وِةَادَهَّ الـشِةَالَى حَلَ عَ
ــــَ قَدَهْشَ يــــْنَأ ــــْسُ يْن َأَلْب ُيحمــــل َ، وُّقَ الحــــَيعِضَ يــــَى الَّتــــَح؛ َدَهْشَت َ ْ ــــَي عِانَّ الثــــُيثِدَالحــــُ  ِةَادَهَّ الــــشِةَالــــَى حَل
  .)4(َدَهْشَتْسُ يْن َأَلْبَ قَدَهْشَ يْن َأٍذِئَينِ حِدِاهَّلشِ لُوزُجَ يَالَ، فاًدِاهَ شُهَ لَّن َأُمَلْعَ يِّقَ الحُبِاحَصَو

                                 
: َّ؛ الرازي)361، 3/355. (المستصفى من علم األصول: ؛ الغزالي)85(ص. ُّ اللمع في أصول الفقه:ِّ الشيرازي)1(

َّ؛ اآلمدي، سيف الدين علي بن أبي علي ابن محمد)412- 408، 5/407. (المحصول من علم األصول ّ ّ اإلحكام في أصول : ّ
.  ال يوجد:ّسنة النشر. ّدار الكتب العلمية: بيروت. إبراهيم العجوز: ضبطه وكتب حواشيه. ج4/مج2. األحكام

. 1ط. َّمحمد تامر حجازي: تحقيق. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: ؛ العراقي، أحمد بن عبد الرحيم)3/164ج/2م(
َّالعدة:  بن الحسينَّمحمد، ّأبو يعلى الفراء؛ )340(ص. م2005-ه1425. ّدار الكتب العلمية: بيروت .  في أصول الفقهُ

آل ؛ )2/627. (م1990- ه1410. ال يوجد: ّدار النشر. ياضِّالر. 2ط. كبي علي سير المراأحمد بن. د: تحقيق. مج5
أحمد بن إبراهيم بن . د: تحقيق. مج2. ّالمسودة في أصول الفقه: وآخرونّبن تيمية ين عبد السالم بن عبد اهللا ّمجد الد :ّتيمية
روضة : ؛ ابن قدامة)326-1/325 (.م2001-ه1422. دار ابن حزم: يروتب، دار الفضيلة: الرياض. 1ط. رويَّاس الذّعب

َّ؛ ابن النجار)8/4127، و 6/2649. (َّالتحرير شرح َّالتحبير :المرداوي).  251(ص. ّالناظر . شرح الكوكب المنير: َّ
ْ؛ الشوكاني)4/605، و 3/384(   ).2/1139. (إرشاد الفحول: َّ
  .)19/1719( ديثح. هودّبيان خير الش: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب األقضية، باب )2(
  ).49(سبق تخريجه ص. حديث صحيح) 3(
  ).85(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي) 4(
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  .)1(َينِّيِمَ اآلدِّقَى حَلَي عِانَّالثَ، وِ اهللاِّقَى حَلَ عُلَّوَ األَلَمْحُ يْنَأ: َوُهَ وِعْمَي الجِ فُرَ آخٌهْجَوَو
  

  .)3(m l  k  j  i  l:ىَالَعَ تُهُلْوَقَو.)m�  ~  }  |         l )2 :ىَالَعَ تُهُلْوَق -2

 ٌةَّاصـَ، خِنْيَتـَجْوَ زْو َأِنْيَتَوكُلـْمَا مَتـَانَ كٌاءَوَ سـ،ِنْيَتـْخُ األَنْيَبـ ِعْمـَ الجِيمِرْحـَي تِ فـٌةَّامـَى عَولـُ األُةَاآليَف
ي ِ فـٌةَّاصـَا، خَمـِهِرْيَغَ وِنْيَتـْخُاألي ِ فـٌةَّامـَ عُةَيـِانَّالثَ و.ِّمَ العِيَتْنِبَا كَمُهَرْيَ غُّصَّ النُلَاوَنَتَ يَالَ، فِنْيَتْخُي األِف
   .ِينِمَ اليِكْلِم

  

 َنِ مـُمِّدَقَتُ المُمَلْعُ يَالَ و،ُعْمَ الجُرَّذَعَتَيَ، وٍهْجَ وْنِ مٌّاصَخَ وٍهْجَ وْنِ مٌّامَا عَمُهْنِ مٌّلُ كِنَيالِلَ دَضَارَعَتَف
  .ٍّيِجِارَ خٍحِّجَرُمِ بِيحِجْرَّى التَلِ إُأَجْلَنَ ف،ِرِّخَأَتُالم

   
َيمكن القول في الجمع بينهماَف ُ َ َْ َ ُِ ْ ِْ ُِ ْ َ  ِاءَسِّ النـَنِ مـِاتَمَّرَحُ المِرْكِ ذَدْعَ بِمْكُ الحِانَيَبِ لْتَيقِى سَولُ األُةَاآلي: ُ

 ِرْيـَ غْنَ عـْمُهَوجُرُ فـَينِظِافَى الحَوْقَّ التِلْه َأىَلَ عِاءَنَّالثَ وِحْدَمْلِ لْتَيقِ سُةَيِانَّالثَ، وَاءَمِاإلَ وَرِائَرَ الحُّمُعَي تِتَّال
ــِاإلَ وِاتَجــْوَّالز ــَالَدَف ،ِاءَم ــُةَل ــُ األِةَ اآلي َولــى َأَول َ؛ ألُحَجــْرَأَى وْ ــَبِ لَيقِا ســَ مــَّنِ ــُ الحِانَي ــَ وِمْك  ُيمِرْحــَّ التِهِ بــَدِصُق
   .)4(ُمَّدَقُتَ فى،َلْوَأ

  

ى َلـــَ عٌحِاجــَ رُِّرمَحــُ المِو َأ،ِيحِبـــُى المَلــَ عٌمَّدَقــُ مُرِاظَالحـــَ و،ٌةَيحــِبُ مُةَيــِانَّالثَ وٌةَرِاظَى حـــَولــُاأل: ُالَقــُ يْوَأ
ِيحِبُالم

)5(.   
  

ــُ يْوَأ ــْخُ األَنْيَ بــِعْمــَ الجُيمِرْحــَت: ُالَق ِ المملــوكتينِنْيَت َْ َ ُ ْ َ؛ ألُحِاجَّ الــرَوُ هــَ َاآليــة األولــى التــي تــشملهما  َّنِ َُ ُ َْ َ َِّ ُ َ َ
َبعمومهــ ِ ُِ ــا ُ ــِ المُةَا آيــَّمــَأَ و،ِاعَمــْجِاإلِ بُيصِصْخــَّا التَهْلُخْدَ يــْمَل ــِمِ باًاعــَمْ إجٌةَوصُصْخــَمَ فِكْل ــَ، فِينِمــَ اليِكْل  ِدَق

ــِومُمُ عْنِ مــَيِنْثُتْاســ ــُعَ، وِبَ األُةَوءُطــْوَمَ، وِاعَضــَّ الرَنِ مــُتْخــُاألَ، وُةَّيِوســُجَالمَ، وُةأََرْبَتْسُا المــَه ــَ مــُومُم  ْمَا ل
                                 

  ).6/133. (البحر المحيط: َّالزركشي) 1(
  ).23(  آية:سورة النساء) 2(
  ).6(  آية:المؤمنونسورة ) 3(
. 1ط. ّدل بن يوسف العزازيعا: تحقيق. مج2. هّالفقيه والمتفق: ّالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت) 4(

اإلحكام في : ، اآلمدي)3/363. (المستصفى:  الغزالي؛)2/95. (م1996- ه1417. دار ابن الجوزي: ّ السعودية-ّالدمام
؛ )5/2505. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)6/146. (البحر المحيط: َّالزركشي).  4/485ج/2م. (أصول األحكام

- ه1418. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. خليل المنصور: تحقيق. مج4. الفروق:  أحمد بن إدريسّالقرافي، شهاب الدين
ْ؛ الشوكاني)3/233. (م1998   ).2/1141. (إرشاد الفحول: َّ

  ).  1/67. (ّمطبوع مع التلويح للتفتازاني. ّالتنقيح في حل غوامض ّالتوضيح : صدر الشريعة)5(
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 ِوجُرُي الفــِ فــَلْصــَ األَّنِا إَمــَ، ك)1(ُيصِصْخــَّ التِهْيــَلِ إَقَّرَطــَا تَ مــِومُمــُ عْنِى مــَوْقــ َأُيصِصْخــَّ التِهْيــَلِ إْقَّرَطــَتَي

 ُنَّيَعـــَتَيَ، فِهِفـــَالِى خَلـــَ عُةَيـــِانَّالثَ، وِلْصـــَ األِقْفـــِى وَلـــَعى َولـــُ األُةَ اآليـــُونُكـــَتَ، فُّلِ الحـــَنَّقَيَتـــَى يَّتـــَ حُيمِرْحـــَّالت

  .ِومُمُ العِولُلْدَ مْنَ عٌةَجِارَ خٌاتَحِّجَرُ مَّكَش َالَو ِهِذَهَو .)2(ىَولُ األُانَحْجُر
  

 َةَامـــــَدُ قُنْابـــــ ُقَّفـــــَوُالمَ، و)ه505(ت )3(ُّيِعِافَّ الـــــشُّيِالـــــَزَ الغٍدِامـــــَو حُبـــــ َأُهَفـــــَّرَ ع:ُثِالـــــَّ الثُيـــــفِرْعَّالت

ــــَبْنَالح ــــدُّيِفَصــــَ، و)ه620( ت)4(ُّيِل ــــَبْنَ الحُّيِيعــــِطَ القِينِّ ال ــــِ ب)ه739(ت )5(ُّيِل ــــَّالت: ْمِهِلْوَق  َوُ هــــُضُارَع

  .))6ُضُاقَنَّالت
  

  :يِلَا يَمِب ِيفِرْعَّا التَذَى هَلَ عُضَرَتْعُيَو
  

  .)7(ِهِومُهْفَمَو ِضُارَعَّالت ِةَيقِقَحِ بُيدِفُا يَ مِيهِ فَسْيَ لٌزَوجُ مٌيفِرْعَ تُهَّن َأ-1
  

   :ِنْيَرْمَِأل ٍيحِحَ صُرْيَ غِضُارَعَّلتِ لاًفِادَرُ مِضُاقَنَّ التُلْعَج -2
                                 

دار : بيروت.  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من األصول: ؛ القرافي)3/363. (المستصفى:  الغزالي)1(
  ). 3/233. ( الفروق:القرافي). 330(ص. م2004-ه1424. الفكر

  ).3/234. (الفروق: القرافي) 2(
ّ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، فقيه شافعي من كبار علماء المذهب، ولد بق)3( ّ َّ َّ صبة طوس في َّ

ّ، وتوفي فيها سنة )ه450(خراسان سنة  له نحو . بعد رجوعه من رحلته إلى نيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر) ه505(ُ
َّ في فقه الشافعية وغيرهاّ وكلها في األصول، والوجيزالمنخول، وشفاء العليل، والمستصفى: من مئتي مصنف منها َّ .

ِ؛  الزركلي)19/322. (بالءّسير أعالم الن: ّ؛ الذهبي)6/191. ( الكبرىَّعيةَّالشافطبقات : ُّالسبكي ْ ِ   ). 7/22. ( األعالم:ِّ
ّ هو موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، فقيه حنبلي من كبار )4( ّ َّ ّ

 وهو شرح لمختصر الخرقي في المغني: ّمن مؤلفاته). ه541(ن سنة ّالفقهاء، ولد بقرية جماعيل قرب نابلس في فلسطي
ّتوفي سنة . ، وغيرهاُلمعة االعتقاد في أصول الفقه، وّروضة الناظرالفقه، و يل على ّالذ: ابن رجب. في دمشق) ه620(ُ

ْ؛ الزركلي)7/155. (ّذهبشذرات ال :؛ ابن العماد)22/165. (سير أعالم النبالء: ّ؛ الذهبي)3/281. (طبقات الحنابلة ِ ِّ :
  ).4/67.(األعالم

ّ هو أبو الفضائل صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اهللا بن علي القطيعي البغدادي، فقيه أصولي فرضي )5( ّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّ، وتوفي فيها سنة )ه658(ولد في بغداد سنة . ّحنبلي، عالم بغداد في عصره  اقد الفصولقواعد األصول ومع: له). ه739(ُ

يل ّالذ: ابن رجب. ، وغيرهاّمراصد االطالع في األمكنة والبقاعّ للمجد بن تيمية، وَّشرح المحرر في الفقهفي أصول الفقه، و
ِ؛ الزركلي)2/418. ( الكامنةّالدرر: ؛ ابن حجر)5/77. (على طبقات الحنابلة ْ ِ   ).4/170. (األعالم: ِّ

؛ القطيعي، )387(ص. نة المناظرُ وجّالناظرروضة : ؛ ابن قدامة)4/166. (صولالمستصفى من علم األ: الغزالي) 6(
ّصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ّ . 1ط. َّسعد بن ناصر الشثري: شرح الدكتور. قواعد األصول ومعاقد الفصول: ّ

  ).427(ص. م2006-ه1427. دار كنوز إشبيليا: الرياض
  ).32(ص. َّالترجيح وَّالتعارض:  الحفناوي)7(
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 َقْدِ صـ- ِهِاتـَذِل –ي ِضَتـْقَ يُثْيـَحِ ب،ِبْلَّالـسَ وِابَيجـِاإلِ بِنْيَتَّيِضَ القـُفَالِتْاخـ: َوُ هُضُاقَنَّالت :ُلَّواَأل
 َالَ وٌاضَيـــَبَ، وٍلِاقـــَ عُرْيـــَغَ وٌلِاقـــَعَ، وٌانَسْنـــِ إَالَ وٌانَسْنـــِإ: اَنـــِلْوَقَ كَكِلـــَذَ و،))1ىَرْخـــُ األَبِذَكـــَ و،اَمُاهَدْحـــِإ
 ٌرْمـ َأَوُهـَ فُضُارَعـَّا التَّمـَأ، ِنْيَئْيَ شـَنْيَ بٌّيِعِاقَوَ وٌّيِيقِقَ حٌرْم َأُهَّنَأِه ِيفِرْعَ تِلَالِ خْنِ مُرَهْظَيَف .اَذَكَهَ، وٌاضَيَب
 ِعِاقـَي الوِ فـٌودُجُ وُهَ لَسْيَلَ وِدِهَتْجُ المِنْهِي ذِ فُومُقَ يُهَّن َأْي، َأِدِهَتْجُمْلِو لُدْبَ ياَيمِ فِوصُصُّ النَرِاهَي ظِرَتْعَي
  .)2(ِةَّيِعْرَّ الشِوصُصُّ النَنْيَ بَكِلَ ذِةَالَحِتْسِ ال؛ِرْمَ األِسْفَي نِ فْوَأ

  

ِودُجُالوَ وِمَدَالعَ كِانَعِفَتْرَ يَالَ وِانَعِمَتْجَ يَ الِانَيضِقَّ الن:يِانَّالث
 ِّيِقِطْنَ المِضُاقَنَّ التُمْكُ حَانَ كَكِلَذِ ل؛)3(

 ،َنَكــْم َأْنِ إِيــقِفْوَّالتَ وِعْمَالجِ بــُعَفْدُيــ ُهَّنــِإَ فِّيِولُصــُ األِضُارَعــَّالت ِفَالِخــِ ب)4(ِنْيَتَضِاقــَنَتُ المِنْيَتَّيِضَ القــَوطُقُســ
َواال فبالنسخ إن ثبت، ََ ْ ِ ِِ ْ َّ َ َّ ُ، كما سيأتي بيانهِيحِجْرَّالتِبَ فَّالِٕاَ وَِٕ ََ َُ ِ ْ َ َ َ.  

  

َ؛ ألٍزِائَ جـُرْيـَا غَذَهـَ، وِوحُضـُ الوِمَدَعـَ وِاءَفـَي الخِ فـُهَي لـِاوَسُالمـِ بِضُارَعـَّلتِ لٌيفِرْعَ تُضُاقَنَّالت -3  َّنِ
َ المعِوطُرُ شْنِم ِرفُ ِرفَعُ المَنِ مِبَاطَخُ المَدْنِ عَفَرْعَأَ و،اًومُهْفَى مَلْج َأَونُكَ يْن َأ:ِةَقِاطَنَ المَدْنِ عِّ َّ)5(.  

ــَو ــِإ َبَهــَذَ ْدَق ــَ غ- ُضُنــاقَّ التَوُ هــَضُارَعــَّ التَّنى َأَل ِ ذكــْنَ مــُرْي ــَب – َرُ ُّوعبــارتهم تــدل  ،ِةَّيــِفَنَ الحُضْع ُ َ ُْ ُ َ َ ِ َ
َعلى إرادة التنـاقض المنطقـي ولـيس الظـاهري؛ وذلـك أل ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ِ َ َ ْ ِّ ْ َ ِ ُ ََّ َ َِ ِنهـم اشـترطوا لتحقـق التعـارض َ ُِ َ َُ َّ ُّ َ َ َِ ُ ْ ُ َِ إضـافة إلـى -َّ ًِ َ َ

ِوحدة المحكوم والمحكوم عليه  ِْ ْ ْ َْ َ ِ ُِ َُ ََ َ َ اكتمال الوحدات الثماني، وهي-ِ ِ َ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ِ َ ِوحدة الزمـان، والمكـان، واإلضـافة، : ْ َ َ ِ َ َِ َِ َ َ َّ ُ َ ْ ِ

َّوالقوة، والفعل، والكل، والجزء، والش َِّ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ِ ْ ِ ِرطَُّ ْ)6(.   
  

ِعبــد العزيــز ُولُقــَي ِ َ ُ ْ ي ِ فــِمَالَي الكــِ فــَضُاقَنــَّ التَّنَِأل؛ ِنْيَفِادَرَتــُى المَنــْعَمِ ب)7(اَمــُهَّنَأ ُرِاهَّالظــَو :ُّيِارَخــُ البَ
ا َمُهُدَحــ َأَونُكــَ يْن َأِهِاتــَذِي لِضَتــْقَ يُثْيــَحِ ب،ِاتَبــْثِاإلَ وِيْفَّالنِ بــِنْيَمــَالَ كُفَالِتْ اخــَوُ هــِاتَحَالِطْ االصــِةَّامــَع

                                 
َّعدنان درويش ومحمد : تحقيق. ّّالكليات: ّالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى:  وينظر).93(ص. عريفاتّالت: الجرجاني) 1(

القاموس المبين في : ؛ عثمان، محمود حامد)305(ص. م1998-ه1419. ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. المصري
  ). 114(ص. م2002- ه1423. احمّدار الز: ّالرياض. 1ط. ينّاصطالحات األصولي

ّتوفيمنهج ال: وسوةُّ الس)2(   ). 49(ص.  بين مختلف الحديثَّالترجيحق وُ
  ).179(ص. عريفاتَّالت: الجرجاني) 3(
ّتوفيمنهج ال: وسوةُّالس) 4(  ).64(ص .  بين مختلف الحديثَّالترجيحق وُ
- ه1425. مكتبة أضواء السلف: الرياض. 1ط. صوليين لدى األَّالتعارض عند وقوع َّالترجيحضوابط :  الولي، بنيونس)5(

  ).44(ص. م2004
 ).667(ص. هاويّحاشية الر: هاويّ؛ الر)3/120. (البزدوي كشف األسرار عن أصول: البخاري )6(
  . والتناقضَّالتعارض: أي) 7(
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 ُضُارَعـــَّ التِيَأ - َكِلـــَ ذَّنَِأل؛ ىَنـــْعَمِا بَمـــُهَالِ كُونُكـــَيَ ف،ِضُارَعـــَّ التُنْيَ عـــَوُا هـــَذَهـــَ و،اًبِذَ كـــُرَاآلخـــَ واًقْدِصـــ
 ِةَامـَقِ إْنَ عِهِزْجَعِ لَكِلَ ذَناَ كٍءْيَى شَلَ عًةَضِاقَنَتُ مًةَّجُ حَامَق َأْنَ مَّنَِأل؛ ِزْجَ العِاتَمَالَ عْنِ م- ُضُاقَنَّالتَو
 ِهِزْجـَعِ لَكِلـَ ذَانَ كـ،ُهَفـَالِ خُبِوجـُ يُرَ آخـٌيـلِلَ دُهَضـَارَ عٍيلِلَدِ بـاًمـْكُ حَتَبْثا َأَذِا إَذَكَ و،ٍةَضِاقَنَتُ مِرْيَ غٍةَّجُح
  .))1ِةَضَارَعُ المِنَ عٍمِالَ سٍيلِلَ دِةَامَقِ إْنَع

  

ْالتع   :ِضُارَعَّلتِ لُارَتْخُ المُيفِرَّ
َُأختــارا، َهــْيَلَا عَمــَا وَهــَا لَ مــِانَيــَبَ وِةَقِابَّ الــسِاتَيفــِرْعَّ التِضْرَ عــَدْعــَب َ  ِاتَيفــِرْعَ تْنِ مــَلَّوَ األَيــفِرْعَّ التْ
ِِّ المـؤثرِاضَرِتـْع االِنَا عـَهُدَعـْبَأَا، وَهـُعَنْمَأَ وِاتَيفـِرْعَّ التُعَمْج َأُهَّنَِأل ؛- ٍيرِسَ يٍيلِدْعَ تَعَم - ِورُهْمُالج َ  َعَ، مـُ
  .ُهَومُهْفَمَ وِضُارَعَّ التَةَيقِقَ حُنِّيَبُ، يٍّلِخُ مِرْيَ غِيهِ فٍارَصِتْاخ

  

  :ِنْيَتَيِالَّ التِنْيَتَطْقُّي النَ فُلَّثَمَتَيَ فُيلِدْعَّا التَّمَأ
  

 ِةَدِارَ الوِنْيَئْيَّ الشِةَمِلَكَ، وِّيِكْبُّالسَ وِّيِانَهَفْصَ األِيفِرْعَي تِ فِةَدِارَ الوِنْيَرْمَاأل ِةَمِلَ كُالَدْبِتْ اس:ىَولاُأل
َ؛ ألِنْيَيلِلَّالد ِةَمِلَكِ بِّيِوَنْسِ اإلِيفِرْعَي تِف ِالتعارض َّلَحَ مَّنِ ُ َ   .ُةَّيِعْرَّ الشُةَّلِدَاألَُهو  َّ

  

 َنْيَ بـَضُارَعَّ التَّنَِأل و؛ًةَّقِدَ واًوحُضُ وَرَثْكَأ َحِبْصُ يْيَك ؛ِيفِرْعَّي التِ فٍرِاهَظ ِةَمِلَك ُةَافَضِإ :ُةَيِانَّالث
ِالدليلين َْ  ،)2(فـي نفـس األمـر اًعـِاقَ وَسْيَلـَ و،ِدِهـَتْجُ المِنْهـِى ذَلـِ إُرَادَبـَتَا يَ مـِبْسَحـِ، بِرِاهَّي الظـِ فَوُا هَمَّنِإ َِّ

                                 
   ).3/118. (كشف األسرار عن أصول البزدوي: البخاري) 1(

َّالـــشافعية وّالحنفيـــةّرزنجـــي أن جمهـــور طيـــف البّوقـــد ذكـــر الـــدكتور عبـــد الل  هـــو التنـــاقض، وتبعـــه علـــى ذلـــك َّالتعـــارضّ يـــرون أن َّ
  :ّ أن هذا اإلطالق غير دقيق العتبارات- واهللا أعلم – والذي أراه. كتور الحفناويّالد

بالتنــاقض، وقــد ســبق بيــان ّ مقيــدة بالتــضاد ال - اً اصــطالحَّالتعــارضّ كمــا مــر فــي تعريــف - ّالحنفيــةّ أن أكثــر تعريفــات :األول
  .ً أيضإالفرق بينهما، وان كان قيد التضاد مما يعترض عليه

ّ أن أكثر تلك التعريفات اشترطت وحدة المحل والز:الثاني   .شترط باقي وحدات التناقض الثمانيمان بين الحكمين، ولم تّ
 بالتنـاقض، ومـع ذلـك َّالتعارضّ الذي عرف َّافعيةَّالش من أصوليي -العي ّ بحسب اط-ّ أن أبا حامد الغزالي هو الوحيد :الثالث

ّظهر بأنه أراد التناقض الظاهري ال التناقض المنطقي؛ فإنهُ ي- بعد تعريفه للتعارض  - ّفإن كالمه في المستصفى ّ :  
ّ بين أو-   .ه، وهو محال على اهللا ورسولاً أن ال تناقض في أخبار اهللا ورسوله؛ ألن أحد الخبرين سيكون كذبًالّ
ٕ ثم بين المخلص منه إذا ما وقع في حكمين، بالجمع إن أمكن، واال فبالنسخ إن علم المتأخر، واال فب- ٕ وكذلك فعل . َّالترجيحّ

 بهذه المنهجية ال يكون إال في حالة التناقض َّالتعارضودفع . ين القطيعيّ الدّق ابن قدامة، وصفيّ من الموفٌّ كلاًتمام
 :؛ الغزالي)33(ص. َّالترجيح وَّالتعارض: ؛ الحفناوي)1/32. (َّالترجيح وَّالتعارض: البرزنجي. يالظاهري ال المنطقي الحقيق

  ).427(ص. قواعد األصول: ؛ القطيعي)387(ص. ّالناظر روضة :؛ ابن قدامة)4/166. (المستصفى
ّتوفيمنهج ال: وسوةُّالس) 2(  ).51(ص.  بين مختلف الحديثَّالترجيحق وُ
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ً ظـاهرا، ِنْيَيلِلَّ الـدُلُابـَقَت: اَذَكـَ هُيـفِرْعَّ التُونُكـَيَف .- ُ اهللاَاءَ شْنِإ - ُهُانَيَي بِتْأَيَا سَمَك ِ  ُعَنـْمَ يٍهْجـَى وَلـَعَ
  . ِهِبِاحَى صَضَتْقُا مَمُهْنِ مٍدِاحَ وُّلُك

  

  .ِلُادَعَّالتَ وِضُارَعَّ التَنْيَ بُةَقَالَ الع:ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
 ِضُارَعــَّ التَحَلَطْصُمــ َّنى َأَلــِإُت ْصَلــَ خِعُّبــَتَّالتَ وِاءَرْقِتْالســ اَدْعــَبَ، وِضُارَعــَّى التَنــْعَى مَضَا مــَّمــِ مَنَّيَبــَت

  .)2(َينِّيِولُصُ األِورُهْمُجَو )1(ِةَّيِفَنَالح َدْنِ عَرَهَتْاشَ و،ُهُقَالْطِٕاَ وُهُالَمْعِتْ اسَبَلَغ
ُأمــا مــصطلح  ََ ْ ُ ّ ِلُادَعــَّالت،َمــن َأطلقــه بمعنــى ال َلَّوَأ َّنِإَ فــ ْ َ َِ ُ َ َْ ِتعــارض ْ ُ َ ى َلــَ عُهَعــِبَ تَّمُثــ، )3(ُّيِازَّ الــرُرْخــَالفَّ

ِجهــة ْنِ مــِلُادَعــَّالتَ وِضُارَعــَّ التَنْيَوا بــُقــِّرَفُ يْمَلــَو، )4(َينِّيِولُصــُ األَنِ مــٌعْمــَ جَكِلــَذ َ  ْنِ مــَّلِدُتْاســَ، فِالَمْعِتْ االســِ

                                 
َّ الجصاص، أحمد بن علي الرازي:-ً أيضا –ُْوينظر . ّ من هذه الدراسة)98- 96(ص: ينظر) 1( ّ  .الفصول في األصول: ّ
ّوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت. 2ط. عجيل جاسم النشمي. د: تحقيق. مج4 ؛ )3/161. (م1994-ه1414. ّ

ّالسغناقي، حسين بن علي بن حجاج ّ ْ َّفخر الدين سيد محمد قانت: قتحقي. مج5. الكافي شرح البزدوي: َّ ّ مكتبة : ّالرياض. 1ط. ّ
. ّمطبوع مع التلويح للتفتازاني. ّالتنقيح في حل غوامض ّالتوضيح: صدر الشريعة ؛)3/1367. (م2001- ه1422. ّالرشد

فادي نصيف : ّضبط نصه ووضع حواشيه. شرح العضد على مختصر المنتهى: َّ؛ اإليجي، عبد الرحمن بن أحمد)2/214(
؛ )667(ص. شرح منار األنوار: ؛ ابن ملك)394(ص. م2000-ه1421. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. وطارق يحيى

زهير بن : تحقيق. مطبوع مع شرحه خالصة األفكار البن قطلوبغا. مختصر المنار: ابن حبيب الحلبي، طاهر بن الحسن
 َّالتحرير: ؛ ابن الهمام)139(ص. م1993-ه1413.  الطيبدار ابن كثير ودار الكلم: دمشق، بيروت. 1ط. ّناصر الناصر

خالصة األفكار شرح مختصر : ؛ ابن قطلوبغا)3/136ج/2م. (ّمطبوع مع شرحه التيسير ألمير باد شاه. في أصول الفقه
َّ؛ الدهلوي، سعد الدين محمود بن محمد)139(ص. المنار َّحمد عبد خالد م: تحقيق. إفاضة األنوار في إضاءة أصول المنار: ّ

هاوي على شرح منار األنوار ّحاشية الر: ّ؛ الرهاوي)329(ص. م2005-ه1426. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. الواحد حنفي
َّ؛ السيواسي، أحمد ابن محمد بن عارف الزيلي)667(ص. البن ملك عادل : تحقيق. زبدة األسرار في شرح مختصر المنار: ّ

ّ؛ البهاري، محب )173(ص. م1998-ه1419. مكتبة نزار مصطفى الباز: َّالمكرمةَّمكة . 1ط. ّعبد الموجود وعلي معوض َ
. نور األنوار على المنار: ّ؛ مالجيون)2/235. (َّمطبوع مع شرحه فواتح الرحموت للكنوي. ّمسلم الثبوت: َّاهللا بن عبد الشكور

  ). 236-2/235. (ّ بشرح مسلم الثبوتَّالرحموت فواتح: َّ؛ اللكنوي)2/87. (ّمطبوع مع كشف األسرار في شرح المنار للنسفي
ُْمن هذه الدراسة؛ وينظر ) 104- 102(ُْ ينظر ص)2( . مع شرح اإليجي مختصر المنتهى األصولي: ابن الحاجب: - ً أيضا -ّ

: ِّ؛ الشيرازي)5/342. (الموافقات: َّالشاطبي). 326(ص. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: القرافي).  394(ص
َّ؛ السمعاني، منصور بن محمد)173(ص.  في أصول الفقهُّاللمع عبد اهللا بن حافظ . د: تحقيق. مج5. َّاألدلةقواطع : َّ

َالكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن) 3/29. (م1998-ه1418. مكتبة التوبة: ّالرياض. 1ط. الحكمي ْ َ :
من . دار المدني: جدة. 1ط. َّمحمد بن علي بن إبراهيم. أبو عمشة، ودمفيد . د: تحقيق. مج4. مهيد في أصول الفقهّالت

  ). 3/199. (م1985- ه1406. ّمطبوعات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى
ّفخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، مفسر : َّوالرازي هو). 5/379. (المحصول في علم األصول: َّ الرازي)3( َّ ّ

ّأصولي شافعي ، المحصول في األصول، ومفاتيح الغيبتفسير : له). ه606(، ووفاته سنة )ه544(مولده سنة . ّ
َّالشافعيةطبقات : ُّالسبكي .وغيرهما َّالشافعيةطبقات : ؛ ابن كثير)8/81. (َّ ِ؛ الزركلي)2/716. (َّ ْ ِ   ).6/313. (األعالم: ِّ

: =                   ّاألرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر؛ )4/424ج/2م. (اإلحكام في أصول األحكام:  اآلمدي)4(
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َ ذاكْمِهِيعِنَ صِلَالِخ َ؛ ألِانَفِادَرَتُم َلُادَعَّالتَ وَضُارَعَّ التَّنى َأَلَ عَ ِتعادل إال بعد التعارض َ الُهَّنِ ُ َ ََّ َ ُْ َ َّ ِ َ َ.  
  

َّإن َ فـ؛ِّيِوَغـُّ اللِقْرَالفى َلَ عًاءَنِ ب،)1(اَمُهَنْيَ بِيقِرْفَّى التَلِ إَينِّيِولُصُ األُضْعَ بَبَهَذَو  :َوُ هـًةَغـُ لَلُادَعـَّالتِ
  .ُعُانَمَّالتَ وُلُابَقَّالت: ًةَغُ ل- َقَبَا سَمَ ك- ُضُارَعَّا التَنمَيَ ب،)2(يِاوَسَّالت

  

ا َمِهِدَحـي َأِ فـُونُكـَ يَ الُثْيَحِ ب،ِنْيَضِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّي الدِاوَسَ تْنَ عٌةَارَبِع: ُلُادَعَّفالت: ُّيِاوَدْرَ المُولُقَي
  .))3ِرَى اآلخَلَ عُهُحِّجَرُا يَم

  

 ْو َأِنْيَضـِارَعَتُ المِدَحـي َأِ فِحِّجَرُ المُودُجُ وِلُادَعَّالتَ وِضُارَعَّ التَنْيَ بَقْرَ الفَّنَأ ِيفِرْعَّا التَذَ هْنِ مُمَهْفُيَف
  .ًالُادَعَ تَانَ كْدَوجُ يْمَا لَذِٕاَ، واًضُارَعَ تَكِلَ ذَانَ كُحِّجَرُ المَدِجُا وَذِإَ، فِهِودُجُ وُمَدَع

  

ي ِ فـــِلُادَعـــَّالتَ وِضُارَعـــَّ التَنْيَ بـــْقِّرَفـــُ يْمَ لـــُهَّنـــ َأُمَلـــْعَ يَكِلـــَ ذَدْعـــَ بِّيِاوَدْرَلمـــ اَمَالَ كـــُلَّمـــَأَتَي يِذَّ الـــَّن َأَدْيـــَب
  .ِيفِرْعَّي التِا فَمُهَنْيَ بَقَّرَ فْدَ قَانَ كْنِٕاَ، وِامَكْحَاأل

  

ُهذا التـرجيح  ُمَّعَدَتَيو، ِضُارَعَّ التَدْعَ بَّالِ إَلُادَعَ تَالَ، فِضُارَعَّ التُعْرَ فَلُادَعَّ التَّن َأَّيَدَ لُحَّجَرَتَي يِذَّالَو ِ ْ َّ َ
ُ، واهللا تعالى َأعلمِضُارَعَّ التَانَكَ مِلُادَعَّ التِحَلَطْصُمِ لَينِّيِولُصُ األِالَمْعِتْ اسِةَرْثَكِب َ َْ َ َ ُ َ.  

  

  

  

                                                                                                
ِّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. عبد الحميد علي أبو زنيد: تحقيق. مج2.  من المحصولَّالتحصيل=  -ه1408. َّ

مطبوع مع شرحه . منهاج الوصول إلى علم األصول: َّ؛ البيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن محمد)254، 2/253.(م1988
اإلبهاجلعلي السبكي وولده تاج الدين ّ ّأحمد جمال الزمزمي ونور الدين عبد الجبار صغيري: تحقيق. مج7. ُّ : اإلمارات. 1ط. ّ

ٕدار البحوث والدراسات اإلسالمية واحياء التراث ّ في   شرح المنهاج للبيضاوي:األصفهاني ؛)7/2697. (م2004- ه1424. ّ
ّاج الدين عبد الوهاب بن عليُّالسبكي، ت).  2/781. (علم األصول عبد المنعم : ّعلق عليه. جمع الجوامع في أصول الفقه: ّ
ّ؛ اإلسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن )112(ص. م2003- ه1424. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 2ط. خليل إبراهيم ّ

ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. َّمحمد حسن هيتو. د: تحقيق. مهيد في تخريج الفروع على األصولّالت. الحسن - ه1401. ّ
الغيث : ؛ العراقي)115، 6/108. (البحر المحيط: َّ؛ الزركشي)4/432. (ُّالسولنهاية : ؛ اإلسنوي)505(ص. م1981

ْالشوكاني).  661(ص. الهامع شرح جمع الجوامع   ).1113، 2/1112. (إرشاد الفحول: َّ
َّ ابن النجار؛)8/4128. (َّالتحرير شرح َّالتحبير : المرداوي)1(  ).607-4/606. (شرح الكوكب المنير: َّ
 .ان سابقصدرانم). 1030( صالقاموس المحيط: الفيروزآبادي؛ )4/247. (ّاللغةمعجم مقاييس : ابن فارس) 2(
  ).8/4128. (َّالتحرير شرح َّالتحبير:  المرداوي)3(
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  يِانَّ الثُثَحْبَالم
  .ُهُوطُرُشَ وُهُّلَحَمَ وِةَّيِعْرَّ الشِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التُةَيعِبَط

َُِّستتم  َِالثالثة  ِبِالَطَ المِلَالِ خْنِ مِثَحْبَا المَذَ هُةَاسَرِدَ   :ِةَيِالَّالتََّ
  

  .َينِّيِولُص اُألَدْنِ عِةَّيِعْرَّ الشِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التُةَيعِبَ ط:ُلَّو اَألُبَلْطَالم
َاألصـوليين َنْيَ بـَفَالِخ َال ِِّ ُ َاختلـف  ْنِكـَ، لِدِهـَتْجُ المِنْهـِي ذِ فـِعْرَّ الـشِةَّلـِد َأَنْيَ بـِضُارَعـَّ التُوعُقـُي وِفـ ُ ُِ ْ

ًوقوع ِهِوعُقُي وِف ُ ًِّ حقيقياُ ِ ِ بين َأدلة التشريعاَ ِ ْ َّ ِ َّ ِ َ ْ   :ِانَورُهْشَ مِانَبَهْذَم ِةَلَأْسَ المِهِذَي هِفَو ،َ
، ًةَّيـِّنَ ظْو َأًةَّيـِعْطَ قْتَانـَ كٌاءَوَ، سـاًقَلْطُ مِيعِرْشَّ التِةَّلِد َأَنْيَ بٌّيِيقِقَ حٌضُارَعَ تُدَوجُ يَ ال:ُلَّواَأل ُبَهْذَالم

ِدليالن َدِجُا وَذِإَ؛ فًةَّيِلْقَع ْو َأًةَّيِلْقَن َ  ِورُصُى قـَلـِ إٌعِاجـَ رَكِلَذَ فـ،ِولُلْدَي المـِ فـِانَفِالَخَتُ مِانَيِافَنَتُا مَمُهَّن َأَرَهَ ظَِ
َ ألَكِلـَذَ؛ واًامـَمَ تَكِلـَ ذْنِ مـٌةَمِالَسَا فـَهُسْفـَ نُةَّلـِدَا األَّمـ، َأِهِاكـَرْدِٕاَ وِهِمْهَفَ وِرِاظَّ النِنْهِذ ي ِ فـُعِجـْرَ تَةَيعِرَّ الـشَّنِ
 ِاءَهــَقُالفَ وَينِّيِولُصــُ األَنِير مــِاهَمـَ الجُبَهْذَا مــَذَهــَ و.ُفَالِ الخـَرُثــَ كْنِٕاَ وٍدِاحــَ وٍلْوَى قـَلــِا إَهــِوعُرُفَا وَهِولُصـُأ
  .)1(ِرِاهَّ الظُلْهَأَ و،ُةَعَبْرَ األُةَّمِئَ األُمُهْنِمَ، وَينِثِّدَحُالمَو

                                 
: َّ؛ السرخسي)3/118. (مع كشف األسرار للبخاريمطبوع . كنز الوصول إلى معرفة األصول): فخر اإلسالم( البزدوي )1(

َّ؛ البزدوي، صدر اإلسالم محمد بن محمد بن الحسين)2/12. (تمهيد الفصول عبد القادر : تحقيق. رعيةّمعرفة الحجج الش: َّ
ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. ابن ياسين بن ناصر الخطيب المغني في أصول : ّ؛ الخبازي)134(ص. م2000- ه1420. ّ

تيسير : ه؛ أمير باد شا)3/1369. (الكافي شرح البزدوي: ؛ السغناقي)2/88. (كشف األسرار: َّ؛ النسفي)224(ص. لفقها
: ؛ القرافي)2/235. (َّالرحموتفواتح : َّ؛ اللكنوي)308(ص.  بشرح المنارّالغفارفتح : ؛ ابن نجيم)3/136ج/2م. (َّالتحرير

. التبصرة: ِّالشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف). 342، 5/73. (لموافقاتا: َّ؛ الشاطبي)326(ص. شرح تنقيح الفصول
. شرح المنهاج للبيضاوي: ؛ األصفهاني)510(ص. ه1403. دار الفكر: دمشق. 1ط. َّمحمد حسن هيتو: تحقيق

. ُّالسولاية نه: ؛ اإلسنوي)112(ص. جمع الجوامع: ُّ؛ السبكي)7/2698. (اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّ؛ السبكي)2/782(
وله فيه ). 4/435. (ُّمطبوع مع نهاية السول. ُّالسولحاشية سلم الوصول لشرح نهاية : َّ؛  المطيعي، محمد بخيت)4/434(

ّبحث نفيس رجح عدم التعارض بين األدلة في نفس األمر مطلقا، وأفاد أنه مذهب جميع الحنفية والصحيح من مذهب  ّ ّّ ً َّ َّ
َّالشافعية َ؛ الكلوذاني)661(ص. الغيث الهامع: ؛ العراقي)6/113. (البحر المحيط :َّالزركشي. َّ ْ . التمهيد في أصول الفقه: َ

َّ؛ ابن النجار)4140، 8/4131. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ، المرداوي)4/349( ؛ ابن حزم، )4/608. (شرح الكوكب المنير: َّ
: بيروت.  إحسان عباس. د: تقديم. الشيخ أحمد شاكر: تحقيق. مج2. اإلحكام في أصول األحكام: علي بن أحمد بن سعيد

ْ؛ الشوكاني)22 و2/21ج/1م. (ال يوجد: ّسنة النشر. دار اآلفاق الجديدة علوم : َّ؛ ابن الصالح)2/1122. (إرشاد الفحول: َّ
: دمشق. 3ط.  عترّنور الدين: تحقيق.  في توضيح نخبة الفكرَّنزهة النظر: ّ؛ ابن حجر، أحمد بن علي)284. (الحديث

َّ؛ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد)76(ص. م2000- ه1421. َّمطبعة الصباح َّ  في شرح َّتدريب الراوي: ُّ
ّ؛ السخاوي، شمس الدين )2/651. (ه1415. مكتبة الكوثر: ّالرياض. 2ط. نظر الفاريابي: تحقيق. مج2. واويَّتقريب الن َّ

َّمحمد بن عبد الرحمن َّعبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق. مج3.  المغيث شرح ألفية الحديث للعراقيفتح: َّ المدينة . 2ط. َّ
  ).1/1/41. (َّالترجيح وَّالتعارض: ؛ البرزنجي)3/76. (م1986-ه1388. ّالمكتبة السلفية: المنورة
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 ُّدَعــُيَفًى، َّصَقــَتُ مْظَفــْحُ يْمَ لــَونُكــَ يْنو َأُدْعــَي َالَ فــُفَالِتْ االخــَّالِ إِيــهِ فْدَوجــُ يْمَا لــَمــَو :)1(ُّيِعِافَّالــش َالَقــ
 اًئْيَ شـ ُهْنـَ عْدِجـَ نْمَلـَ و،ٍثِّدَحُ مْنِ ماًمْهَ وْو َأ،ِهِرْيَي غِا فَنْمِلَا عَ مِهِينِيْبَ تِبَبَ سْنِا مَّنَ عُيبِغَيَ واًفِلَتْخُم
 َّالِ إِنْيَفـِلَتْخُم ِنَْييثِدَ حـُهْنـَ عْدِجـَ نْمَلـَو ... اًفِلَتْخُ مَونُكَ يَّال َأِهِ بُلِمَتْحَ ياًهْجَ وُهَا لَنْدَجَ وَّالِ إُاهَنْفَشَكَ فاًفِلَتْخُم
  .))2ِلِيَالَّ الدِضْعَ بْو َأ،ِهِتَّنُ سْنِ مِهِرْيَغْ َأو ،ٍابَتِ كِةَقَافَوُمِا بَّمِإ: ٌةَلَالَا دَمِهِدَحى َأَلَ عْو َأٌجَرْخَا مَمُهَلَو

 ِانَيثِدَ حـاًدَبـ َأ ِّيِبـَّ النِنَ عـُّحِصَ يـَ الُهَّنـَأِ بُّيِعِافَّ الـشَحَّرَ صْدَق: ِةَالَسِّ الرُحِارَ ش)3(ُّيِفَرْيَّ الصَالَقَو
ــُ مِانَيحِحَصــ ــَ غْنِ مــ،ُرَ اآلخــُهُتــِبْثُا يَا مــَمُهُدَحــي َأِفــْنَ يِانَّادَضَت ــِ جِرْي ــُالعَ وِوصُصُ الخــِةَه  ِالَمــْجِاإلَ وِومُم
ُهْدِجَ يْمَ لْنِٕاَ و،ِخْسَّ النِهْجَى وَلَ عَّالِ إ،ِيرِسْفَّالتَو

)4(.  

ـــَو ـــِطَ الخَالَق ـــَ البُبي ـــَو: )5(ُّيِادَدْغ ـــَسْيَل ـــِ ف ـــَالَ وِآنْرُ القـــِّصَي ن ـــَ رْنَ عـــِيثِدَ الحـــِّصَ ن   ِ اهللاِولُس
 ْنَ عـاًرِبـْخُ مَالَقَو، )my  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  l)6: ىَالَعَ تُ اهللاَالَ ق،ٌضُارَعَت
 َنِ مــٍءْيَي شــِ فــَفَالِتْ اخــَ الُهَّنــ َأَرَبْخَأَفــ، ) :mU  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  K  l)7 ِهِّيــِبَن
ى َلـِ إُهُضْعـَ بٌافَضُ مـُهَيعـِمَ جَّنأََو، ٌقِفَّتُ مُهَّلُ كَّنى َأَلَ عَكِلَ ذَّلَدَف، ِهِدْنِ عْنِ مٌيْحَ وِهِّيِبَ نَمَالَ كَّنأََو، ِآنْرُالق
  .))8َكِلَ ذِرْيَغ ْوَأ، ٍاءَنْثِتْ اسِوَأ ،ٍفْطَعِا بَّمِ إ،ٍضْعَى بَلَ عُهُضْعَب ٌّيِنْبَمَو، ٍضْعَب

                                 
ّ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، اإلمام المشه)1( ّ ّ ّولد في غزة . ور صاحب المذهبَّ

ّ، وتوفي سنة )ه150(سنة  اختالف  في الفقه، وّاألم في األصول، وّالرسالة في الحديث، والمسند: له). ه204(ُ
ّالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. ، وغيرهاالحديث َّالشافعيةطبقات : ِّ دار : بيروت.  ّإحسان عباس: تحقيق. َّ

؛ )3/19. (ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)10/5. (سير أعالم النبالء: ّ؛ الذهبي)73-71(ص. م1970. ئد العربيّالرا
ِالزركلي ْ ِ  .ّوغيرها، فقد ترجمه كثير من المصنفين) 6/26. (األعالم: ِّ

. ال يوجد: شرّنالسنة . ّالعلميةدار الكتب :  بيروت . شاكرَّمحمدأحمد : تحقيق. سالةّالر:  بن إدريسَّمحمدالشافعي، ) 2(
  ).217-216(ص

ّ هو أبو بكر محمد بن عبد اهللا الصيرفي البغدادي الشافعي، كان أعلم الناس باألصول بعد الشافعي)3( ّّ ّّ ّ ّ ّتوفي سنة. َّ ). ه330(ُ
: ُّالسبكي. روطّالش، واإلجماع، والفرائضوكتاب . البيان في دالئل اإلعالم على أصول األحكام، وّشرح الرسالة: له

َّالشافعيةطبقات  ِ؛ الزركلي)4/199. (ات األعيانّوفي: ِّ؛ ابن خلكان)3/186. (َّ ْ ِ   ). 6/224. (األعالم: ِّ
  ).6/113. (البحر المحيط: َّ الزركشي)4(
ّ هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعي، الشهير بالخطيب، ولد سنة )5( ّ ّ، وتوفي ببغدا)ه392(ّّ د سنة ُ
ّكانت له عناية فائقة في التصنيف وخصوصا في علوم الحديث والتاريخ واألصول). ه450(  الفقيه والمتفقه: ّمن مؤلفاته. ًّ

َّالشافعيةطبقات : ُّالسبكي.  في مصطلح الحديث، وغيرهاّالكفاية في علم الرواية، وتاريخ بغدادفي األصول، و .  الكبرىَّ
َّالشافعيةات طبق: ؛ ابن كثير)4/29( ِ؛ الزركلي)1/412. (َّ ْ ِ   ).  1/172. (األعالم: ِّ
  ).82(آية :  سورة النساء)6(
  ).4، 3( اآليتان :  سورة النجم)7(
  ). 1/535. (الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي) 8(
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، ِنْيَّادَضَتـُ مِنْيَيحِحَ صِنْيَادَنْسِإِ بِانَيثِدَ ح ِّيِبَّ النِنَ عَيِوُ رُهَّن َأُفِرْع َأَال: )1(َةَمْيَزُ خُنْ ابَالَقَو
ُ ألِهِي بِنِتْأَيْلَ فُهَدْنِ عَانَ كْنَمَف   .))2اَمُهَنْيَ بَفِّلَؤِ

  

  :)3(يِلَا يَمِ بِبَهْذَا المَذَ هُابَحْص َأَّلَدَتْاسَو
  

َلشريعة في ذاتها، وتذم االختالف اِةَّلِد َأِفَالِتْ اخَمَدَ عُنِّيَُبي تِتَّ الُاتَ اآلي:ًالَّوَأ َ َ ْ َُّ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ ِ   :اَهْنِمَ، وَّ
  

 ِيـــهِ فَعَقـــَ يْنَأى َفـــَنَف. )my  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  l)4 :ىَالَعـــَ تُهُلـــْوَ ق-1
  .ٍالَى حَلَ عُمَالَا الكَذَ هِهْيَلَ عْقُدْصَ يْمَ لِنْيَفِلَتْخُ مِنْيَلْوَي قِضَتْقَا يَ مِيهِ فَانَ كْوَلَ، وَةَّتَ البُفَالِتْاالخ

  

     m   Ó  Ò   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô â  á  àß  Þ  Ý  Ü: ىَالَعــــــــَ تُهُلــــــــْوَ ق-2
   å  ä  ãl)5(.ى َلـَ عُّلُدَ يـُفَالِتْ االخـَعِفـَتْرَيِ لِةَيعِرَّى الـشَلِ إِيهِ فِفَلَتْخُالمَ وِعَازَنَتُ المِّدَرِ بُرْمَألاَ ف

َا؛ ألَيهِ فَفَالِتْ اخَ الَةَيعِرَّ الشَّنَأ   .ِيهِ فَفَالِتْ اخَ الٍدِاحَ وٍرْمى َأَلِ إِوعُجُّالرِ بَّالِ إُفَالِتْ االخُعِفَتْرَ يَ الُهَّنِ
  

 .)mwv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  jl)6 :ىَالَعَ تُهُلْوَق -3
  .اَهِيلِاصَفَتَ وِةَيعِرَّ الشِةَلْمُي جِ فٌّامَ عَوُهَ، وٌدِاحَ وِّقَ الحَيقِرَ طَّن َأَنَّيَبَف

  

 َوخُسْنـَالمَ وَخِاسـَّ النَّن َأٌومُلـْعَمَ، وًةَّافـَ كِاءَمَلُ العَدْنِ عِةَّنُّالسَ وِآنْرُي القِ فِوخُسْنَالمَ وِخِاسَّ النُوتُُب ث:اًيِانَث
 َنِ مـُفَالِتْ االخـَانَ كـْوَلـَا، فَمـُهَنْيَ بُعْمـَ الجُنِكـْمُ يَالو ،ٍهْجـَ وِّلُ كـْنِ مـِنْيَضِارَعَتُ مِنْيَيلِلَ دَنْيَ بٌعِاقَ وَوُا هَمَّنِإ

  .َكِلَ ذْنَ عٌهَّزُنُى مَالَعَ تُاهللاَ، وِثَبَ العَنِ مُونُكَ يْلَ، بٌةَدِائَ فِوخُسْنَالمَ وِخِاسَّ النِاتَبْثِِ إلَانَا كَمَ لِينِّالد
  

َ أل؛ُاقَطـُ يَا الَمـِ بَيـفِلْكَّي التِنـْعَ يِّيِيقـِقَ الحِضُارَعَّ التُاتَبْثِإ :اًثِالَث ا َمُهُضـُارَعَ تَضِرُ فـْوَ لـِنْيَيلِلَّ الـدَّنِ

                                 
ّ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري، الحافظ الفقيه، يلقب بإمام األ)1( َّْ ّوتوفي سنة ) ه223(ولد سنة. ئمةَّ ُ
ّالتوحيد واثبات صفة الرب، وكتاب ّالصحيحكتاب : ّمن مؤلفاته). ه311( ٕ ّ .َّالشافعيةطبقات : ُّالسبكي ؛ )3/109. ( الكبرىَّ

ِ؛ الزركلي)2/441. (طبقات علماء الحديث: ابن عبد الهادي ْ ِ    ).6/29. (األعالم: ِّ
فتح المغيث شرح ألفية : َّالسخاوي).  2/652. (َّتدريب الراوي: ُّ؛ السيوطي)285( ص.علوم الحديث: َّ ابن الصالح)2(

   ). 3/75. (الحديث للعراقي
  ).64-5/59. ( الموافقات:َّالشاطبي .َّمستفادة من كالم الشاطبي) 4- 1(َّ األدلة )3(
  ).82(آية : ّ سورة النساء)4(
  ).59( آية :ساءّسورة الن) 5(
  ).153(آية  :سورة األنعام) 6(
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ا َمِهِدَحـَأِ باًبـَالَطُ مْو، َأَ الْوا، َأَمُاهَضَتـْقُمِ باًبـَالَطُ مُفَّلـَكُ المَونُكـَ يْنا َأَّمـِإَ؛ فِعِارَّلـشِ لاًعـَ مِنْيَودُصْقـَا مَانَكَو
ا َمـِ بِيـفِلْكَّ التُنْيَ عـَوُهـَ، وٍدِاحـَ وٍهْجـَ وْنِ مٍدِاحَ وٍفَّلَكُمِ لُهَمَدَعَ وِلْعِ الفَبَلَي طِضَتْقَ يُلَّوَاألَو. ِرَ اآلخَونُد
َ أل؛ٍيحِحَ صُرْيَغَي فِانَّ الثاَّم، َأُاقُطُ يَال  اًيـِالَ خُونُكـَيَ، فِنْيَيلِلَّى الـدَضَتـْقُمِ بٍبَالـَطُ مُرْيـَ غٍذِئَينِ حَفَّلَكُ المَّنِ
َ الفــرُفَالِ خــُهَّنــِا إَمــَ، كُّحِصَ يــَ الَوُهــَ، وِيــفِلْكَّ التَنِمــ َ؛ ألِضَ  َوُهــَ ف:ُثِالــَّا الثَّمــَأ و.ِبَلــَّ الطُهُّجــَوَ تَضَرَ الفــَّنِ
َ؛ ألاًضْي َأَضَرَ الفُفَالِخ  َالَمـِتْ االحَّالِ إَقْبـَ يْمَلـَا، فَمِهِضـُارَعَ تِارَبـِتْى اعَلَا عَمِهِ بِبَلَّ الطُهُّجَوَ تَضَرَ الفَّنِ
  .ُاقَطُ يَا الَمِ باًيفِلْكَا تَمِهِ بِبَلَّ الطِهُّجَوَ تَعَ مِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بِّيِيقِقَ الحِضُارَعَّ التُضَرَ فُونُكَيَ، فَلَّوَاأل

  

 ُعْمـَ الجِنِكـْمُ يْمَا لـَذِ إِةَضـِارَعَتُ المِةَّلـِدَ األَنْيَ بـِيحِجْرَّى التـَلـِ إِيرِصَ المـىَلـَ عَونُّيِولُصـُ األَقَفـَّ ات:اًعِابَر
ُوالنــسخ ْ َّ ــُوِ بُلْوَالقــَ، وَ ــْعَ يِةَيعِرَّي الــشِ فــِّيِيقــِقَ الحِضُارَعــَّالتَ وِفَالِتْ االخــِوعُق ــْقِي إِن  ِمَدَعــِ؛ لِيحِجْرَّ التــِابَ بــَالَف

  .ُهُلْثِ مٌلِاطَ ب- ُّيِيقِقَ الحُضُارَعَّ التَوُهَو - ِهْيَلِى إَّدا َأَمَ، وٌلِاطَا بَذَهَ، وٍذِئَينِ حِهْيَلِ إِةَاجَالحَ وِهِتَدِائَف
  

َ؛ ألُّيِيقـــِقَ الحُضُارَعـــَّا التَهـــَنْيَ بُعَقـــَ يَ الِةَّنُّالـــسَ وِابَتـــِي الكِ فـــُةَّيِعْرَّ الـــشُجَجـــُالح :اًسِامـــَخ  ْنِ مـــَكِلـــَ ذَّنِ
  .)1(َكِلَ ذْنَ عٌهَّزَنُى مَالَعَ تُاهللاَ، وٍةَضِارَعَتُ مِرْيَ غِةَّلِد َأِبْصَ نْنَ عِزْجَالعَو ِلْهَالج ِاتَارَمَأ

  

ــِادَس ــَّ الت:اًس ــَ يُّيِيقــِقَ الحُضُارَع ــِ مُمَزْل ــَّ التُهْن ــَف، )2(ُضُاقَن ــ َأْوَل ــَنَ وٍّصَنِ بــٍءْيَشِ بــُعِارَّالــشر َم ــَى عَه  ُهْن
، ُضُاقَنـــَّ التَوُهـــَ و،اًامـــَرَحَ واًبـــِاجَ وْو، َأاًامـــَرَحَ وًالَالَ حـــُدِاحـــَ الوُءْيَّ الـــشَونَكـــَ يْن َأُهْنـــِ مَمِزَلـــَ لَرَ آخـــٍّصَنِبـــ
  .))3ُضُارَعَّ التَوُهَ، وِهْيَلِي إِّدَؤُا يَا مَذَكَ، وٌلِاطَ بُضُاقَنَّالتَو

  

ـــ َفـــر :اًعِابَس ـــدليلين تعـــارض◌َ ًض تعـــارض ال ُ ُُ َُ ََ َِ َْ َِّ ٍ فـــي نفـــس األمـــر ينـــتج عنـــه َأربـــع حـــاالت اً حقيقيـــاِ َِ َ َ ُ َ ُ َُ ْ ْ ُْ ِ ْ َ ِ ْ َ
ٍباطلة َِ َ)4(.  

َاألولى ََأن يعمل المكلف بكل واحد منهما: ُ ُ َُ ْ ِ ٍ ِ ََّ ِّ ُ َِ ُ َ ْ َ َوالزم ذلك ،ْ َِ ُ ِ ِ اجتماع المتنافيينََ ْ َِْ ََِ ُ َُ.  
ُالثانية َِ َ ال يعمل المكَْأن: َّ ُ ََ ْ َ َلف بَأي واحد منهما، والزم ذلك َ ِ ِ ٍ ِ ََّ ُ ِ ََ ََ ُ ْ ِّ ِ ًَأن يكون نصبهما عبثُ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ ُ ٌ، وهو ممتنعاْ َِ ْ ُ َ َُ.  
ُالثالثة َ ِ َِّأن يعمل بَأحدهما على التعيين، وهذا تحكم وقول في الدين بالتشهي: َّ َ َّ َِّ ِ ِِ ِِّ ِ ِ ٌِ ْ َ َ ٌَ ُّ َ َ َ ََ َ ََ ْْ َْ ََ.  

                                 
كشف األسرار في شرح  :َّالنسفي؛ )224(ص.  في أصول الفقهالمغني: ّالخبازي؛ )2/12. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي) 1(

  ؛)3/118. (كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: البخاري؛ )2/88. (المنار
  ).236-2/235. (ّ بشرح مسلم الثبوتَّالرحموتفواتح : َّاللكنوي) 2(
  .دون إحالة ونقله عن البرزنجي) 58(ص. َّالترجيح وَّالتعارض: ؛ الحفناوي)47-1/46. (َّالترجيح وَّالتعارض: البرزنجي) 3(
  ).4/435. ( في شرح منهاج األصولُّالسولنهاية :  اإلسنوي؛)7/2699. (اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّالسبكي) 4(
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ُالرابعة َ ِ ِن يخير بينهما في َأن يعمل بَأي واحد منهما، وهذا ترجيح لإلباحة على الحرمة بـدون َأ: َّ ُ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ُْ َ َ َ ُ َ َُ ٌَ ِ َ َ ْ َْ َُ ُ َْ ِّ َ ْ َ ْ َّ َ
ُّمرجح، وهو ال يصح ِ َ َ َ َُ ٍ ِّ َ ُ.  

  

 َنْيَ بـُهُوعـُقُ وُوزُجـَي َالَ، وِةَّيـِّنَّ الظِةَّلـِدَ األَنْيَ بِرْمَ األِسْفَي نِ فِضُارَعَّ التُوعُقُو ُوزُجَي :يِانَّالث ُبَهْذَالم
  .)1(َينِّيِولُصُ األُضْعَ بَكِلَى ذَلِ إَبَهَذ ْدَقَو. ِةَّيِعْطَ القِةَّلِدَاأل

   
  :)2(يِلَيَما  اَهُّمَه َأ،ٍةَّلِدَأِوا بُّلَدَتْاسَو
ــِالق :ًالَّوَأ ــَ عُاسَي ــَتْجُ المِنْهــِي ذِ فــِضُارَعــَّى التَل ــَ عَيــبِجأَُو .ِدِه ــ: ُهْن ــَّ التَّنَأِب ــْمَ يَ الَّيِنْهِّ الــذَضُارَع  ُعَن

  .اًثَبَا عَمُهُبْصَ نُونُكَ يَالَ، فِنْيَتَارَمَى األَدْحِ إِانَحْجُى رَلِ إِيهِ فِلُّصَوَّ التَانَكْمِإ
  

  .ٌالَحُ مِهِوعُقُ وِضْرَ فْنِ مُمَزْلَ يَ الْذِ، إِهِاتَذِ لُهُاعَنِتْ امِنُكَ يْمَ لُّيِيقِقَ الحُضُارَعَّ التَعَنَتْ امِوَ ل:اًيِانَث
 ُاتَبـْثِإ: َوُهـَ وِهِسْكـَ عْنِى مـَلـْو َأَسْيَلـَ، وِادَسَى الفـَلـَ عُّلَدَا يَ مِمَدَعِ بِازَوَلجِ لٌاتَبْثِ إُهَّنَأِب: ُهْنَ عَيبِجأَُو

  .ِازَوَى الجَلَ عُّلُدَا يَ مِمَدَعِ بِادَسَالف
  

  :)3(اَهْنِ مٌورُم ُأِهْيَلَ عُيلِلَّالدَ و،اَيهِ فِفَالِتْ االخَوعُقُي وِضَتْقَا يَ مِةَيعِرَّي الشِ فَاءَ ج:اًثِالَث

                                 
، ومن )ه646(ّوجمال الدين بن الحاجب ت) ه403(ّضي أبو بكر بن الباقالني تالقا: َّ ذهب إلى هذا القول من المالكية)1(

َّالشافعية ّالقاضي أبو يعلى الفراء : ؛ ومن الحنابلة)685(، والبيضاوي ت)ه631(، واآلمدي ت)ه606(َّالفخر الرازي ت: َّ
ّأبو علي الجبائي ت: ، ومن المعتزلة)ه458(ت ّ َّقد فصل الفخر الرازيو ).ه321(، وابنه أبو هاشم ت)ه303(ُ ّبأن وقوع : َّ

ً جائز عقال غير واقع شرعا، أما التنافي بين فعلين والحكم واحد فجائز - والفعل واحد - ّالتنافي بين حكمين كاإلباحة والتحريم  ً
ًعقال وواقع شرعا ًوقد نسب الفخر الرازي مذهب المنع من تعارض األدلة في نفس األمر مطلقا إلى الكرخي. ً َّ ّ من الحنفية فقط، َّ

فنسب هذا القول للجمهور، ) ه772(وحكى اآلمدي جواز تعارض األمارتين في نفس األمر عن األكثرين، وتبعهما اإلسنوي ت
ّونقل الشوكاني عن الماوردي والروياني مثل ذلك ْ َّفإن المنع من وقوع التعارض الحقيقي بين األدلة  وهذا خالف الصواب. َّ َّ ّ

ّمطلقا قطعيها  َّوطنيها هو مذهب الحنفية كافة، وليس الكرخي فقط، وأكثر الشافعية ً َّ ّ ّ ّ وصححه -  وعلى رأسهم اإلمام الشافعي-ّ
ُّمحققوهم كالسبكي، وهو مذهب الحنابلة، وأهل الحديث، كما هو واضح من المصادر ّالسابقة لتوثيق المذهب األول، وقد نبه  ّ ّ

ّالشيخ المطيعي في بحث جيد له في حاشيت ً على أن أكثر الشافعية يقولون بهذا القول، وحكى ذلك أيضا ُّنهاية السوله على ّ َّ َّ ّ
َأبو الخطاب الكلوذاني في  ْ َالتمهيد وشيخ اإلسالم ابن تيمية في ،ّّالمسودة. اإلحكام : ؛ اآلمدي)5/380(.المحصول :َّالرازي

 ).4/435. (ُّالسولنهاية : ، اإلسنوي)7/2697.(منهاجاإلبهاج شرح ال: ُّالسبكي ؛)4/424ج/1م. (في أصول األحكام
َ؛ الكلوذاني)114- 6/113. (البحر المحيط: َّ؛ الزركشي)661(ص. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: العراقي ْ مهيد في ّالت: َ

ْ الشوكاني). 2/826. (ّالمسودة: ّآل تيمية ؛)8/4134. (َّالتحرير شرح َّالتحبير:  المرداوي؛)4/349. (أصول الفقه إرشاد : َّ
  ).435-4/433. (ُّسلم الوصول لشرح نهاية السول: ؛ المطيعي)2/1123. (الفحول

ّاألول والثاني الدليالن )2(   ).7/2701. (اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّالسبكي. ُّالسبكي والرد عليهما أفادهما ّ
َّ والرد عليه أفاده الشاطبيلَّ هذا الدلي)3( ُّ   ).78-5/65. (لموافقات ا:َّالشاطبي. َّ
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ِةَهِابَشَتُ المِةَّلِدَ األُودُجُ و-1
  .ِكِارَدَ المِفَالِتْاخَ، وِاءَ اآلرِنُايَبَتِ؛ لِفَالِتْخِالِ لٌالَجَا مَيهِي فِتَّ، ال)1(

 َيِهـَ و،ِفَالِتْ االخـَريعْشَ تـَسْيَلـَ و،ُءَالِتْاالبـا َهـِولُزُ نْنِ مـَدِصُ قـَةَهِابَشَتـُ المِاتَ اآليـَّنَأ: ُهْنـَ عُابَوَالجَو
ِولــيس فــي، ِةَّيــِرَدَ القِةَادَرِ اإلِو َأِينِوْكــَّ التِةَادَرِي إِ فــٌةَلــِاخَد َ ْ َ  َسْيَلــ :ىَولُاألَ فــا؛َمــُهَنْيَ بٌقْرَفــَ، وِيعِرْشَّ التــِةَادَرِ إَ
m   J  I  HG  F  E  D  C  B   A: ىَالَعـَ تِهِلْوَقَ كُءَالِتْا االبَهْنِ مُدْصَالقَا، وَهِ بَّجَتْحَ يْن َأِبدَعْلِل

  QP  O  N  M  L   Kl)2( ،ـــِانَّالثَو ـــَّ ال،ِيعِرْشَّ التـــُةَادَرِإ :ُةَي ـــَ و.ُيْهـــَّالنَ وُرْمـــَ األاَيهـــِي فِت  ُ اهللاَالَ قـــْدَق
©   m¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u :ىَالَعـــــــــــــــــــــــــــــــَت  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £¢  

 µ  ́ ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ªl)3(. ــــَف ــــزَّن َأُهَانَحْبُ ســــَنَّيَب ــــِبَّتَ يَينِغِائَّ ال ــــ َأَونُع  َّنَأَ، وْمُهَائَوْه
 َونُعــِبَّتُالمَ، وَونُيبِصُالمــ ُمُهــَّنأََو، ُوهُمــَلْعَ يْمَ لــْو َأُوهُمــِلَ ع،ِهِابَشَتــُالمِ بِانَيمــِي اإلِ فــٌدِاحــَ وْمُهُبَهْذَ مــَينِخِاســَّالر
  .ِيهِ فًالْص َأَالَ و،ِفَالِتْى االخَلَ عًيالِلَ دِهِابَشَتُ المُودُجُ وَسْيَلَ فِهْيَلَعَ، وَونُئِطْخُ مَونُغِائَ زِهِابَشَتُلمِل

  

ى َلـَ عِةَضـِارَعَتَالم ِةَّلـِدَ األِدُارَوَ تـِبَبَسِ، بِفَالِتْخِالِ لٌالَجَا مَيهِي فِتَّ الِةَّيِادَهِتْ االجِلِائَسَ المُودُجُ و-2
 ُرِاهَوَهـا ظـَ لَوصُصُّ النـَلَعـَ جَينِ حـِيعِرْشَّي التـِ فـُعِارَّ الـشُهَدَصَا قـَّمـِ مِادَهـِتْ االجُالَجـَمَ، وِةَدِاحـَ الوِةَلَأْسَالم
ــَ فَأَطــْخَأَ فُمِاكَ الحــَدَهــَتْا اجَذِإ: ِيثِدَحــي الِا فــَمــَ، كَكِلــَى ذَلــَوا عُابَثــُيَوا فُدِهــَتْجَيِ ل،ُارَّظــُّا النَيهــِ فُفِلــَتْخَي  ُهَل
  .))4ِانَرْج َأُهَلَ فَابَص َأْنِٕاَ، وٌرْجَأ

  

 ِفَالِتْ االخــــِلْصــــ َأَعْضــــَ وِةَّيــــِادَهِتْ االجِلِائَسَ المــــِودَجــــَ وْنِ مــــِعِارَّ الــــشُدْصَقــــ َسْيَلــــ: ُهْنــــَ عُابَوَالجــــَو
ْتشريع االجا َمَّنِٕاَ، وَهَيعِرْشَتَو ُ ِ ْ ِتهاد؛ إلَ ِ  ٌدِهـَتْجُ مُدَوجـُ يَ الَكِلَذِلـَ، وٌدِاحَ وَوُي هِذَّ الِهِادَرُمَ وِعِارَّ الشِدْصَ قِةَابَصَِ
  .ُاهَدَا عَي مِفْنَيَ واًدِاحَ وًالْوَ قُتِبْثُا يَمَّنِٕاَ، وًالْص َأاًعَ مِنْيَلْوَ قِهِسْفَنِ لُتِبْثُي

  

 ُهَضـَارَ عْدَ قـٍّيِابَحَ صـِلْوَ قـَّلُ كـَّن َأٌومُلـْعَمَ، وِّيِابَحَّ الـصِلْوَ قـُةَّيِّجُ حِاءَمَلُ العَنِ مٍةَفِائَ طُبَهْذَ م-3
ِالقـول بجـواز َ، وِةَابَحَّ الصَنِ مِهِرْيَ غُلْوَق َ َ ِ ُ ْ  ِيغِوْسَى تـَلـَ عٌيـلِلَ دِهِضـِارَعُ مِودُجـُ وَعَ مـِّيِابَحَّ الـصِلْوَقـِ بِذْخـَاألَ

                                 
ِوحكمه اعتقاد الحقية، والتسليم بترك الطلب، . ُ اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه، لمن اشتبه فيه عليه:بهالمتشا) 1( ّ ِ ّ ّّ

ّواالشتغال بالوقوف على المراد منه، كالحروف المقطعة في أوائل السور   ).1/169. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي. ِ
  ).119، 118 ( اآليتان :سورة هود) 2(
  ).7(آية : سورة آل عمران) 3(
َّ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب)4( حديث . أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ُّ
، )15/1716(بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث : ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب األقضية، باب)7352(

  .عن عمرو بن العاص 
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  .))1ُمُتْيَدَتْ اهُمُتْيَدَتْ اقُمِهِّيَأِ ب،ِومُجُّالنَي كِابَحْصَأ: ِيثِدَي الحِفَ، وِةَيعِرَّي الشِ فِفَالِتْاالخ
  

ُّيستدل َالَف، ٌوعُضْوَم َيثِدَ الحَّنَأ: ُهْنَع ُابَوَالجَو  ََ ْ َمـا ذكـرِ بِيمِلْسَّ التـِضْرَى فَلَعَ، وِهِ بُ ِ ُ  ِلْوَقـ ُةَّيـِّجُحَ فَ
 ٌيبِصُمـَ فْمِهِدَحـ َأِلْوَى قـَلـِ إَدَنَتْ اسـِنَ مـَّنِإ: ْي، َأْمُهْنِ مـٍدِاحـَ وِّلُ كـِادَرِفـْى انَلـَ عٌةَّجُ حُهَّن َأ:يِنْعَت ِّيِابَحَّالص
ِناحية ْنِم َِ ِتقليده َ ِ   .ٍدِاحَ وِّلُى كَلِ إِةَبْسِّالنِ بِرْمَ األِسْفَي نِ فٌةَّجُ حْمُهْنِ مٍدِاحَ وَّلُ كَّن َأَ، الَينِدِهَتْجُ المِدَح َأَِْ

  

ُ واهللا َأعلم – ىَرا َأَيمِ فُحِاجَّلراَو َ ْ ُ ُ األولُبَهْذَمال -َ  ِةَّلـِدَ األَنْيَ بـِّيِيقِقَ الحِضُارَعَّ التِوعُقُ وُمَدَ ع:َوُهَ، وََّ
  :َكِلَذَ؛ واًقَلْطُم

  

َالنقل و َنْيَا بَهِعْمَجَ و،اَهِوحُضُوَ وِهِتَّلِد َأِةَّوُقِل -1 ِ ْ   .ِلْقَالعَّ
 ِوعُقـُ وْنِ مـُمَزْلـَيَ، فِرْمـَ األِسْفـَي نِا فـَهِاجَتْنِ إْنِ مَّدُبَالَ و،ِاتَمِّدَقَ المُةَيحِحَ صَةَّيِعْرَّ الشَةَّلِدَ األَّنَِأل -2

ِ في نفس األمراَهَنْيَ بِضُارَعَّالت ْ َ ِ ْ َ   .ُهْنَ عىَالَعَ تُاهللا ُهَّزَنُ يٌثَبَ عَوُهَ، وِجِائَتَّي النِ فُضُاقَنَّلت اِ
  

  .َينِّيِولُص اُألَدْنِ عِةَّلِد اَألَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التُّلَحَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
 َسْيَلــَ وٌّيِوَنــْعَ مٌعِضــْوَ مُهَّنــ َأَّكَشــَالَ، وِيــهِ فِانَعــَقَي يِذَّ الــُعِضــْوَالم: ِيحِجْرَّالتــَ وِضُارَعــَّ التِّلَحــَمِ بُدَصْقــُي

ــ ــَ و.اًّيِّسِح ــَ وْدَق ــَلُ العَنْيَ بــُفَالِ الخــَعَق ــَو .ِهِينــِيْعَتَ وِهِيــدِدْحَي تِ فــِاءَم ــَرَد قَق ــَّالتِ بَيحِجْرَّ التــُتْن ا َذَي هــِ فــِضُارَع
ــْطَالم َ أل؛ِةَّيــِئْزُ الجِهِذَ هــِثْحــَبِ لِبَل ، ِرَ اآلخــِّلَحــَ مْنَ عــَيثِدَ الحــُبِجْوَتْسَا يــَمِهِدَحــ َأِّلَحــَ مْنَ عــَيثِدَ الحــَّنِ
ِرعين التاليينَالفي ِف َكِلَ ذُيحِضْوَتَو ِْ َْ َِ َّ ْ:  

ُالفرع اَألول َّ ُ   .ٍّيِّنَظَ وٍّيِعْطَ قَنْيَبَ، وٍّيِعْطَقَ وٍّيِعْطَ قَنْيَ بُيحِجْرَّالتَ وُضُارَعَّالت: َْ
  :َبِاهَذَ مِةَثَالَثى َلَ عِهِوعُقُي وِ فَونُّيِولُصُ األَفَلَتْاخ

                                 
ّمن طريق حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي، عن نافع ) 783(، رقم)250(، رواه عبد بن حميد في مسنده صموضوع )1(

ّورواه القضاعي في مسند الشهاب، . ٍوحمزة هذا واه، متروك الحديث. عن ابن عمر به ، من طريق )1346(، رقم)2/275(َ
ًي عن وهب بن جرير بن حازم، عن  أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، وآفته جعفر هذا جعفر بن عبد الواحد الهاشم
 بسنده من طريق سالم بن سليمان عن الحارث اإلحكام في أصول األحكامورواه ابن حزم  في . ّفإنه واه؛ كان يضع الحديث

ن سليمان مجمع على ضعفه، ويروي أحاديث وفيه سالم ب. ًمرفوعا ابن غصين، عن األعمش، عن أبي سفيان عن جابر
وللحديث طرق أخرى . فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها: وقال ابن حزم. موضوعة، والحارث بن غصين مجهول

ّساقها ابن حزم، وذكرها ابن الملقن واأللباني، وكلها واهية ال تقوم بها حجة ّ ).  6/82. (اإلحكام في أصول األحكام: ابن حزم. ّ
َّ؛ األلباني، محمد ناصر )588- 9/584. (البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير: ّابن الملقن

 .م2000-ه1420. مكتبة المعارف: ّالرياض. 2ط. مج14. ئ في األمةِّيَّسلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها الس: ِّالدين
  ).62- 58(، األرقام )1/144-153(
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 ِضُارَعـَّ التُوعُقـُ وُرَّوَصُتـُ يَالَ فـ؛ِنْيَّيـِعْطَ قِنْيَيلـِلَ دَنْيَ بـِيحِجْرَّتالَ وِضُارَعَّ التِوعُقُ وُعْنَ م:ُلَّو اَألُبَهْذَالم
َال تعــارض وال تــرجيح َكِلَذَكــَ، واًوخُسْنــَا مَمُهُدَحــ َأَونَكــَ يْن َأَّالِ إ،اُمــُهَنْيَب َِ ْ َ ََ ََ ُ ، ٍّيِّنــَ ظَرَ وآخــٍّيِعــْطَ قٍيــلِلَ دَنْيَ بــَ
  :ِبَهْذَا المَذَى هَضَتْقُمَو .)1(َينِّيِولُصُاأل ِورُهْمُ جُبَهْذَم َوُها َذَهَو

  

ــَي آَنْيَ بــِيحِجْرَّالتــَ وِضُارَعــَّ التِوعُقــُ وُعْنــَم -1 ــَ عٌولُمــْحَ مَوُهــَ و.ِنْيَت َ أل؛ِةَلــَالَّ الدِيَتــَّيِعْطَ قِنْيَتــَيى آَل  َّنِ
ِدفع التعارضي ِ فِورُهْمُ الجَيعِنَص ُ َ َّ ِ ْ ي ِ فـِةَلـَالَّ الدِيَتـَيِّنَ ظِنْيَتـَ آيَنْيَوا بُحَّجَر ْووا َأُعَمَج ْدَقَ ف؛اَذَى هَلَ عُّلُدَ يَ
َيدالن على ُيحِجْرَّالتَ وُعْمَالجَ، واًّدِ جٍةَيرِثَ كٍةَلِثْمَأ َ َِ َّ   .ِضُارَعَّ التِودُجُ وُ

  

  .ِةَلَالَّ الدِيَّيِعْطَق ِنْيَرِواتَتُ مِنَْييثِدَ حَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِضُراَعَّ التِوعُقُ وُعْنَ م-2
  

 ْنِ مــٍادَ آحـِيثِدَ حــَنْيَبـَ، وٍةَهــِج ْنِ مـٍرِواتَتـُ مٍيثِدَ حــْو َأٍةَ آيـَنْيَ بــِيحِجْرَّالتـَ وِضُارَعــَّ التِوعُقـُ وُعْنـَ م-3
ِي الداللـةِعـْطَ قُرِواتَتُ المَانَ كْنِإَ فى؛َرْخ ُأٍةَهِج َ َ َّ َالداللـة  يِا فـَيَوَتْ اسـِنِٕاَ، واًقـَلْطُ مِدِاحـَ الوِرَبـَى خَلـَ عُوهُمَّدَ قـَّ َ َّ

َ بينهما فيها،ُضُارَعَّ التَعَقَو ِةَّيِّنَّظال ُِ َ َ ْ   .ِهِنُّقَيَتَ و،هِوتُُب ثِةَّيِعْطَقَ و،ِهِقُرُ طِةَرْثَكِ لُرِواتَتُ المُمَّدَقُيَ فَ
  

  :ِةَيِالَّ التِةَّلِدَاألِ بْمِهِبَهْذَى مَلَوا عُّلَدَتْاسَو
  

ــ -1 ــَ ف؛ًالِاصــَ حَونُكــَ يْن َأُبِجــَ يِّيِعــْطَالق ِيلِلَّ الــدُولُلْدَم ــَ ذْنِ مــَمِزَ لــِنْيَعِاطَ القــَلُادَعــَا تَنــْزَّوَ جْوَل  َكِل

                                 
. د: تحقيق. مج2. ُّ السؤل واألمل في علمي األصول والجدلىمنتهمختصر : ّالحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر ابن )1(

؛ العلوي، عبد )2/1268. (م2006-ه1427. دار ابن حزم: ّالشركة الجزائرية اللبنانية، بيروت: الجزائر. 1ط. نذير حمادو
علي : تحقيق. مج2. ّمطبوع مع شرحه نثر الورود للشنقيطي.  والصعودّقيّرعود لمبتغي الّمراقي الس: اهللا بن إبراهيم المالكي

َّمكة المكرمة. 1ط. َّمحمد العمران ؛ )240(ص.  في أصول الفقهُّاللمع: ِّ؛ الشيرازي)2/589. (ه1426. دار عالم الفوائد: َّ
المستصفى من علم : الغزالي).  4/428(. َّاألدلةقواطع : َّ؛ السمعاني)1144-2/1143. (البرهان في أصول الفقه: الجويني
. اإلحكام فيي أصول األحكام: ؛ اآلمدي)400-5/399. (المحصول في علم أصول الفقه: َّ؛ الرازي)4/161. (األصول

َّ؛ الصفي الهندي، محمد بن عبد الرحيم )2/258. ( من المحصولَّالتحصيل: ؛ األرموي)4/462ج/2م( ّ نهاية الوصول في : َّ
َّمكة المكرمة. 1ط. ّسعد بن سالم السويح. صالح بن سليمان اليوسف، د. د: تحقيق. مج9. لدراية األصو ّالمكتبة التجارية: َّ ّ .

؛ )789-2/788. (شرح المنهاج للبيضاوي في علم األصول: ؛ األصفهاني)3654، 8/3616. (م1996- ه1416
، 4/445. (ُّالسولنهاية : ؛ اإلسنوي)7/2727. (اجاإلبهاج في شرح المنه: ُّ؛ السبكي)112(ص. جمع الجوامع: ُّالسبكي
؛ )6/113. =  = (البحر المحيط: َّ؛ الزركشي)2/216. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويح شرح :ّ؛ التفتازاني)446

َّلحام، ؛ ابن ال)387(ص .ناظرُة المّنُ وجّالناظرروضة : ؛ ابن قدامة)661(ص. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: العراقي َّ
َّعلي بن محمد البعلي . دار كنوز إشبيليا: الرياض. 1ط. َّسعد بن ناصر الشثري. د: شرحه. المختصر في أصول الفقه: ّ

َّابن النجار ؛)8/4129. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)758(ص. م2007- ه1428 . شرح الكوكب المنير: َّ
ْ؛ الشوكاني)4/607(   ).   2/1120. ( من علم األصولّ تحقيق الحقإرشاد الفحول إلى: َّ
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ــ ــَوا، َمِهْيَولُلْدَ مــُولُصُح ــَ جَوُه ــٌعْم ــَتُ المَنْيَ ب ــَنَتُالمَ وِنْيَيِافَن ــَ، وِنْيَضِاق ــَتْمُ مَوُه ٌعِن
ــَ، ك)1( ــُ يَا الَم ــَينِ حُرَّوَصَت  ٍذِئ

  .)2(ِنْيَّيِّنَّ الظَنْيَ بَّالِ إُونُكَ يَالَ ف،ِيضِقَّ النِالَمِتْي احِ فِتُاوَفَّ التُعْرَ فُهَّنَِأل ؛ُيحِجْرَّالت
  

َ أل؛ِنْيَّيــــِعْطَ القَنْيَ بــــُضُارَعــــَّ التُرَّوَصَتــــُ يَ ال-2  َنْيَ بــــٌعْمــــَو جُهــــَ و،اَمــــِهِ بُلَمــــَا العَّمــــِ إُهْنــــِ مُمَزْلــــَ يُهَّنــــِ
ـــِنْيَيـــضِقَّالن ـــْثِي اإلِ ف ـــِتْ امِو، َأِاتَب ـــَ العُاعَن ـــِهِ بِلَم ـــَ و،اَم ـــَ جَوُه ـــٌعْم ـــضِقَّ النَنْيَ ب ـــِنْيَي ـــَّي النِ ف ـــَ العِو، َأِيْف  ُلَم
  .)3(ِهْيَلَ عَيلِلَ دَ الاًمُّكَحَا تَمِهِدَحَأِ بُلَمَ العُونُكَيَ، فيِاوَسَّ التَعَ مَةَّيِوَلْو َأَالَ، وِرَ اآلخَونُا دَمِهِدَحَأِب

  

َ؛ ألِّيِعــــــْطَي القِ فــــــَيحِجْرَ تــــــَال -3  ِنْيَيقِرَّ الطــــــِدَحــــــ َأِةَيــــــِوْقَتِ لاًبــــــِوجُ مَونُكــــــَ يْنَأَ وَّدُبــــــَ الَيحِجْرَّ التــــــَّنِ
 ِهيـِ فُبَلـْطُ يَالَ، فـِةَيـِوْقَّالتَ وِانَصْقـُّالنَ وِةَادَيـِّلزِ لٍلِابـَ قُرْيـَ غِهِ بـُوعُطْقَ المُومُلْعَالمَ، وِرَى اآلخَلَ عِنْيَضِارَعَتُالم
  .)4(ُيحِجْرَّالت

  

 ِمُّدَقـَتِلَ، وِهِيـضِقَنِ بِعْطـَ القَدْنـِ عِّيِّنـَّ الظِاءَفـِتْنِ؛ الِّيِّنـَّالظَ وِّيِعْطَ القَنْيَ بُيحِجْرَّالتَ وُضُارَعَّ التُعِنَتْمَي -4
، ُمَّدَقُالم وِهِ بُولُمْعَ المَوُ هُّيِعْطَ القُونُكَ يِةَالَ الحِهِذَي هِفَ، وِّيِعْطَ القَةَبْتُ رُغُلْبَ يَ الُّيِّنَّالظَ، فِهْيَلَ عِّيِعْطَالق
ُيكون َو ُ   .)5(اًوْغَ لُّيِّنَّالظَ

  

 ِبَلـَ طِاعَنـِتْامَ، وِّيِعـْطَى القَلـَ عِّيِّنـَّ الظِيحِجْرَ تـِاعَنِتْمِ ال؛ٌالَحُ مِّيِّنَّالظَ وِّيِعْطَ القَنْيَ بُضُارَعَّ الت-5
  .)6(ٌيحِحَ صٌيلِلَ دِهِتَلَابَقُي مِ فُونُكَ يَ الُّيِعْطَ القُيلِلَّالدَو، ِّيِعْطَي القِ فِيحِجْرَّالت

  

   :يِانَّ الثُبَهْذَالم
  

ــ ــُ وُازَوَج ــَّ التِوعُق ــِعْطَ قَنْيَ بــِضُارَع ــَ، وِنْيَّي ــْطَ قَنْيَب ــَظَ وٍّيِع ــَونُد ،ٍّيِّن ــِتْمِال؛ ِيحِجْرَّ الت ــِاعَن ــِ عِيحِجْرَ ت  ٍمْل

                                 
ّالصفي؛ )4/424ج/2م. ( في أصول األحكاماإلحكام: اآلمدي) 1(    ).8/3616. (في دراية األصول نهاية الوصول:  الهنديَّ
 ).2/216. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويحشرح : ّالتفتازاني) 2(
 :؛ اإلسنوي)7/2727. (اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّ؛ السبكي)4/462ج/2م. (اإلحكام في أصول األحكام: اآلمدي) 3(

 ). 4/446. (ُّالسول في شرح منهاج األصولنهاية 
نهاية : ؛ اإلسنوي)2/258. ( من المحصولَّالتحصيل: ؛ األرموي)4/462ج/2م. (اإلحكام في أصول األحكام: اآلمدي )4(

  ).447-4/446. (ُّالسول في شرح منهاج األصول
 معوض وعادل عبد َّمحمدعلي : تحقيق. مج4. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: اب بن عليّ، عبد الوهُّالسبكي) 5(

البحر : َّالزركشي ؛)661(ص. الغيث الهامع:  العراقي؛)4/609. (م1999-ه1419. عالم الكتب: بيروت. 1ط. الموجود
  ).8/4130 (.َّالتحرير شرح َّالتحبير :؛ المرداوي)6/113(. المحيط

  ).4/462ج/2م. ( اإلحكام في أصول األحكام:اآلمدي) 6(
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ْ، وهو مذٍمْلِى عَلَع َ َ ِهب َأكثر الحنفيةَُ َِّ َ َ َُِ ْ َ)1(.  
  

 َوُ هـُرِّخَأَتـُ المِلَ بـ،ِيحِجْرَّلتـاى َلـِ إَيلِبَ سـَالَ فِانَعِاطَ قِانَّصَ نَضَارَعَا تَذِإ: ُّيِارَخُ البِيزِزَ العُدْبَ عَالَق
ــِ إُيرِصَ المــَبَجــَ وَّالِٕاَو، ُيخِارَّ التــَفِرُ عــْنِ إُخِاســَّالن ــْعَي مِ فــَالَ و.ُفُّقــَوَّت الِو َأ،َرَ آخــٍيــلِلَى دَل ــْظَمَ وٍومُل  ٍونُن
  .))2ُةَّيِّنَّ الظُلِئَالَّ الدِيحِجْرَّ التَّلَحَ مَّن َأَتَبَثَ ف،ِمْلِ العِةَلَابَقُي مِ فِّنَّ الظِاءَقَ بِةَالَحِتْسِال

  

ي ِ فــَ الِدِهــَتْجُ المِسْفــَي نِ فــٌعِاقــَوَ، وِرِاهَّي الظــِ فــَوُا هــَمــَّنِ إِنْيَّيــِعْطَ القَنْيَ بــَضُارَعــَّ التَّنَأِبــوا ُّلَدَتْواســ
 َنْيَ بـــُهُاتـــَبْثِإَ فَكِلَذَ كـــَانَا كـــَذِٕاَ، وِادَرُ المـــِمْهـــَي فِ فـــُأَطـــَ الخِو، َأِيخِارَّالتـــِ بُلْهـــَ الجُهُبَبَســـَا، وَهِسْفـــَ نِوصُصُّالنـــ
  .)3(ٌمُّكَحَ تِابَا البَذَي هِ فِّيِّنَّالظَ وِّيِعْطَ القَنْيَ بُيقِرْفَّالتَ، وٍعِنَتْمُ مُرْيَ غِنْيَّيِعْطَالق

  

ــ ــَّ الثُبَهْذَالم ــُ وُازَوَ جــ:ُثِال ــَّ التِوعُق ــِيحِجْرَّالتــَ وِضُارَع ــِعْطَ القَنْيَ ب ــَ، وِنْيَّي ــْطَ القَنْيَب  َّنأََو، ِّيِّنــَّالظَ وِّيِع
  .)4(ّ والشافعيةِةَّيِفَنَ الحُضْعَا بَذَهِ بَالَ قْدَقَ و.ٌمُّكَحَ تِنْيَّيِّنَّالظِ بَماُهَرْصَح

  

َّ بَأن:، وزادوا عليهيِانَّالث ِبَهْذَ المُابَحْص َأِهِ بَّلَدَتْا اسَ مِلْثِمِوا بُّلَدَتْاسَو  ٍةَجـَرَى دَلـَ عْتَسْيَ لَومُلُ العِ
َّْ، فال يمتنع الترٍضْعَ بْنِى مَلْجا َأَهُضْعَبَ ف،ٌةَتِاوَفَتُ مَيِ هْلَ، بِعْطَي القِ فٍةَدِاحَو ُ َِ ْ َ َ ََْجيح بينهاَ ُ ِ.  

  

  :ِنْيَّيِعْطَ القَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التَنِ مَينِعِانَ المَبَهْذَ ماًبِّقَعَتُ مُّيِشَكْرَّ الزُولُقَي
َهَجـَّا اتَهـِتُاوَفَتِبا َنـْلُ قْنِإَ فـ،ٍةَتـِاوَفَتُ مُرْيـَ غَومُلـُ العَّنى َأَلـَ عْمُهْنِ مـًاءَنـِ بُهَّنـ َأ:اَمُهُدَحَأ :ِانَرْم َأِيهِا فَذَهَو 

                                 
ُّالدبوسي )1( كنز الوصول إلى معرفة األصول الشهير بأصول :  البزدوي؛)215، 214(ص.  في أصول الفقهَّاألدلةتقويم : َّ

 ؛)3/121. (بخاري لعبد العزيز الكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: مطبوع مع شرحه المسمى. البزدوي
كشف األسرار : َّ؛ النسفي)224(ص. في أصول الفقه المغني: ّ الخبازي؛)2/13. (تمهيد الفصول في األصول: َّالسرخسي

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  :البخاري ؛)3/1372. (الكافي شرح البزدوي: ؛ السغناقي)2/89. (في شرح المنار
  ).669. (شرح منار األنوار:  ابن ملك؛)111-4/110(و) 122، 3/121. (البزدوي

   ).111-4/110. (كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: البخاري) 2(
 ).309(ص.  بشرح المنارّالغفار فتح .؛ ابن نجيم)236- 2/235(.َّ بشرح مسلم الثبوتَّالرحموتفواتح : َّاللكنوي) 3(
َّ، ومحمد أمين الشهير بأمير )ه970(؛ وابن نجيم ت)ه879(ّمير الحاج ت، وابن أ)ه861(ابن الهمام ت: ّمن الحنفية )4(

َ، ومحب اهللا البهاري ت)ه972(باد شاه ت ّومن الشافعية). 1225(َّ، واللكنوي ت)ه1119(ّ ، )ه606( تَّالرازيالفخر  :ّ
ّ  ابن أمير الحاج، شمس الد).ه794( تَّالزركشي، وبدر الدين )ه772(وجمال الدين اإلسنوي ت َّين محمد بن محمدّ َّ :

 ّالغفارفتح : ابن نجيم؛ )4- 3/3. (م1996- ه1417. دار الفكر: بيروت. 1ط. مج3. َّالتحرير في شرح َّالتحبيرالتقرير و
 َّالرحموتفواتح : َّ اللكنوي؛)137- 3/136ج/2م. ( في أصول الفقهَّالتحريرتيسير :  هباد شاأمير  )309(ص. بشرح المنار

، 4/447. (ُّالسولنهاية :  اإلسنوي؛)409-5/408. (المحصول في علم األصول: َّالرازي؛ )2/236. (وتَّبشرح مسلم الثب
  ).132، 6/113. (البحر المحيط: َّالزركشي ؛)455- 454
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َ؛ ألِاتَّيِعْطَ القَنْيَ بُيحِجْرَّالت  ،ِرْمـَ األِسْفـَي نِا فـَى مـَلـِ إِةَبْسِّالنـِ بُهَّنـ َأ:مـاُيهِانَث. ٍضْعَ بْنِى مَلْج َأُهَضْعَ بَّنِ
ي ِ فـِحْدَ القـِنَ عـُزَجـْعَ يُثْيَحِ ب،ِانَعِاطَق ِنَيالِلَ دِانَسْنِ اإلَدْنِ عُضَارَعَتَ يْدَ قُهَّنِإَ ف؛ٌزِائَجَ فِانَهْذَي األِا فَّمأََو
  .))1ِنْيَعِاطَي القِ فُهُلْثِ مُيءِجَيْلَ ف،ِنْيَتَارَمَى األَلِ إِةَبْسِّالنِ بَيلِصْفَّا التَذَوا هُرَكَ ذْدَقَ و،اَمِهِدَحَأ

 

ُ أل،ُيرِخَ األُبَهْذَ المَوُ ه- واهللا أعلم - يِيْأَي رِ فُحِاجَّالرَو   :ٍورُمِ
  

َعلــى  َيسَلــَ و،ِّيِيقــِقَ الحِضُارَعــَّى التَلــَ عُقِبــَطْنَ تِلَّوَ األِبَهْذَ المــَةَّلــِد َأَّنِإ -1  ِّيِورُّص الــِضُارَعــَّالتَ
  .ًةَيقِقَ حُهَ لَودُجُ وَالَ، وِدِهَتْجُ المِنْهِي ذِ فُومُقَي يِذَّال

  

  .ِنْيَّيِعْطَ القَنْيَ بُهُوعُقُ و- اًذِإ – ُعِنَتْمَ يَالَ فْطَقَف ِدِهَتْجُ المِنْهِي ذِ فَضُارَعَّ التَّن َأَتََبا ثَّمَل -2
  

ُ؛ ألن التــرجيح فــرع ٌمُّكــَحَا تَمــُهَنْيَ بِيحِجْرَّ التــِعْنــَمَ وِنْيَّيــِعْطَ القَنْيَ بــِضُارَعــَّ التِوعُقــُ وِازَوَجــِب ُلْوَ القــ-3 ْ َْ َ ِ َّ َّ َ ِ

ِالتعارض ُ َ َّ.  
  

 ُيحِضـْوَتَ و.اَهـَنْيَ بُيحِجْرَّ التـَازَ جِينِقَيْلِا لَهِتَادَفِٕاَ واَهِئَالَ جِةَجَرَي دِ فًةَتِاوَفَتُم ُاتَّيِعْطَالق ِتَانَا كَّمَ ل-4
َفرقى َالَعَ تَ اهللاَّنَأ: َكِلَذ  ْمُكـُمَلْعا َأَنـَأ : ُّيِبـَّ النَالَقـَ، وِينِقـَ اليِّقَحـَ، وِينِقـَ اليِنْيَعـَ، وِينِقـَ اليِمْلـِ عَنْيَ بََّ
ــ  َةَادَيــِ زَادَر َأُهَّنــِكَ، لاًنــِوقُ مَانَى كــَتْوَي المــِيــْحُ يَفْيــَ كُهَيــِرُ يْن َأِ اهللاَنِ مــَبَلــَا طَّمــَ ل ُيمِاهَرْبــِٕاَو .))2ِاهللاِب
، ِلْجـِي العِ فـُهُمـْوَ قَعَنَا صـَمـِى بَوسـُ مَرَبْخَأ َاهللا نَِّ، إِةَنَايَعُالمَ كُرَبَ الخَسْيَل : ُّيِبَّ النَالَقَ و.ِينِقَالي
 ِاتَّيـِعْطَ القَّنى َأَلـَ عَكِلـَ ذَّلَدَ، فـ))3ْتَرَسَكـْانَ ف،َاحَوْلـى اَألَقـْلوا َأُعَنَا صـَ مـَنَايَا عـَّمـَلَ، فَاحَوْل اَألِقْلُ يْمَلَف

                                 
  ). 6/113. (البحر المحيط: َّالزركشي) 1(
ّالنبيقول :  في صحيحه، كتاب اإليمان، بابالبخاريأخرجه ) 2( َّ  :هللاأنا أعلمكم با  . َّوأن المعرفـة فعـل القلـب؛ لقـول اهللا

 أمـرهم ، إذا أمـرهم كان رسـول اهللا : ، ولفظه عن عائشة ،)20(، حديث رقم mJ  I  H  G K Ll :تعالى
ى َّ فيغـضب حتـ.رَّم مـن ذنبـك ومـا تـأخَّ اهللا قـد غفـر لـك مـا تقـدَّ إن،ا لـسنا كهيئتـك يـا رسـول اهللاَّ قالوا إن.من األعمال بما يطيقون

 علمـه : ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب الفـضائل، بـاباَن َأِاهللاِ بْمُكَمَلْعَأَ وْمُاكَقْت َأنَِّإ يقول َّيعرف الغضب في وجهه ثم
 فبلـغ ،ص فيـهَّ فتـرخاًأمـر صـنع رسـول اهللا : ً، عـن عائـشة أيـضا، ولفظـه)127/2356(َّباهللا تعالى وشدة خشيته، حديث رقم 

 ِيـهِ فُتْصَّخـَرَ تٌرْمـ َأيِّنـَ عْمُهـَغَلَ بٍالَجـِ رُالَا بـَمـ : فقـالاً فبلغه ذلك فقـام خطيبـ،هوا عنهَّهم كرهوه وتنزَّ فكأن،به من أصحااًذلك ناس
  .ًةَيْشَ خُهَ لْمُهُّدَشَأَ وِاهللاِ بْمُهُمَلْعا َأَنَ َألِاهللاَوَ ف!ُهْنَوا عُهَّزَنَتَ وُوهُهِرَكَف
َّ، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، )2447(، حديث رقم )4/260(المسند، أخرجه أحمد في . حديث صحيح) 3(
َّ، وابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، ذكر السبب الذي من أجله ألقى )3310(، حديث رقم )2/382( َّ َّ ِ

ُّ؛ كلهم من طريق سريج بن النعمان، عن)6213(، حديث رقم )14/96(موسى األلواح،   هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر ّ
ّابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به ُّوهذا اسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين غير سريج بن النعمان . ّ َّ  =
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  .)1(ُيحِجْرَّا التَهَنْيَ بُوزُجَيَ، فٍةَدِاحَ وٍةَبْتُى رَلَ عْتَسْيَل
  

ِالفرع الثاني َّ ُ ُترجيح َوال ُضُارَعَّالت :َْ ِ   .ِنْيَّيِّنَ ظِنْيَيلِلَ دَنْيَبَّْ
  

 ُيحِضــْوَتَو .ِنْيَّيــِّنَّ الظِنْيَيلِلَّ الــدَنْيَ بــِيحِجْرَّالتــَ وِضُارَعــَّ التِوعُقــَو ِازَوَجــي ِ فــَينِّيِولُصــُ األَنْيَ بــَفَالِخــ َال
 َنْيَا بـَمـُهَوعُقُ وَزَّوَجـ ِّيِّنـَّالظَ وِّيِعْطَ القَنْيَبَ، وِنْيَّيِعْطَ القَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التَوعُقُ وَزَّوَ جْنَ مَّنَأ: َكِلَذ

 ِّيِعـــْطَ القَنْيَ بـــَكِلِذَكـــَ، وِنْيَّيـــِعْطَ القَنْيَ بـــِيحِجْرَّالتـــَ وِضُارَعــَّ التَوعُقـــُ وَعَنـــَ مْنَمـــَى، وَلـــْو َأِابَ بـــْنِ مـــِنْيَّيــِّنَّالظ
َّإن َ فِهْيَلَعَو. ْطَقَ فِونُنُّي الظِا فَمُهَازَوَ جَرَصَ حِّيِّنَّالظَو   .ٍاقَفِّ اتُعِضْوَ مَةَورُّ الصِهِذَهِ

  

ُّقال َأبو حامد الغزالي ِ ٍ َِ َ َ ُ َ َ :أل؛ِنْيَّيِّنَ ظَنْيَي بِرْجَا يَمَّنِ إَيحِجْرَّ التَّن َأْمَلْاع َ  ،ِةَّوُي القـِ فُتَاوَفَتَ تَونَنُّ الظَّنِ
 ِانَعـِاطَ قِانَّصَ نـَضَارَعـَا تَذِ إ:اَنـْلُ قَكِلَذِلَ و،ٍمْلِى عَلَ عٍمْلِعِ لَيحِجْرَ تَالَف ... ِنْيَومُلْعَي مِ فَكِلَ ذُرَّوَصَتُ يَالَو
 ،اًخِاسـَا نَمُهُدَح َأَونُكَ يْن َأَّدُبَالَ و،ٌخِاسَ نَرِّخَأَتُ المَّنَأِ بَمِكُ حِنْيَرِاتَوَتُا مَانَ كْنِ إْلَ ب،ِيحِجْرَّى التَلِ إَيلِبَ سَالَف
ـــ َأَيخِارَّا التـــَنـــْفَرَعَ وِادَ اآلحـــِارَبـــْخ َأْنِا مـــَانـــَ كْنِٕاَو  ِيِاوَّ الـــرُقْدِصَ فـــْفِرْعـــَ نْمَ لـــْنِٕاَ و،ِرِّخَأَتـــُالمِا بَنـــْمَكَ حاًضْي
  .))2اَنِوسُفُي نِى فَوْقَ األُمِّدَقُنَ ف،ٌونُنْظَم

  

َقــالَو : ِنْيَتَورُكْذَ المــِنْيَيــَولُ األِنْيَتَالَي الحــِ فــِيحِجْرَّالتــَ وِضُراَعــَّ التِوعُقــُ وَعْنــَ مَنَّيَ بــْن َأَدْعــَ ب)3(ُّيِدِ اآلمــَ

                                                                                                
ّوفيه هشيم وهو مدلس وقد عنعنه، لكن تابعه أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد عن ابن عباس به. فمن رجال البخاري=  ّ ٌ ْ َ ُ .

َّأخرجه ابن حبان  ّهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم). 6214(رقم) 14/97(ِ ّ .
ّوصححه األلباني، واألرنؤوط . شعيب األرنؤوط وآخرين: تحقيق. مج50. المسند: َّاإلمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل. ّ

ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط َّ؛ الحاكم، محمد بن عبد اهللا النيسابوري)4/260. (م1999-ه1420. ّ المستدرك على : َّ
ّ؛ ابن بلبان، )2/382. (م1997-ه1417. دار الحرمين: القاهرة. 1ط. مقبل بن هادي الوادعي: تحقيق. مج5. حيحينَّالص

ّعالء الدين علي بن بلبان الفارسي ّ َّحبانصحيح ابن : ّ : بيروت. 2ط. شعيب األرنؤوط: تحقيق. مج18.  بترتيب ابن بلبانِ
ّمؤسسة الرسالة ّ؛ األلباني، محمد ناصر الدين)14/96. (م1993- ه1414. ّ . 1ط. مج2. غير وزيادتهّصحيح الجامع الص: َّ

  ).5374(، برقم)2/948. (م1988-ه1408. المكتب اإلسالمي: بيروت
َّابن اللحامشرح مختصر : ، سعد بن ناصرَّالشثري) 1( - ه1428. دار كنوز إشبيليا: الرياض. 1ط.  في أصول الفقهَّ

  ).759- 758(ص. م2007
 ).4/161. (المستصفى: الغزالي) 2(
ّهو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن اآلمدي الشافعي، مولده سنة ) 3( ّ َّّ َّ َّ في آمد ) ه551(ِّ

 كالهما في ُّمنتهى السول، واإلحكام في أصول األحكام: له). ه631(ٕفي العراق واليها ينسب، ووفاته في دمشق سنة 
َّالشافعيةطبقات : ُّالسبكي.  في علم الكالم، وغيرهاأبكار األفكاراألصول، و طبقات : ؛ ابن قاضي شهبة)8/306. (َّ
َّالشافعية ِ؛ الزركلي)2/99. (َّ ْ ِ    ).   4/332. (األعالم: ِّ
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ٍةَّيِلْقَعَ وٍةَّيِعْرَى شَلِ إٌةَمِسَقْنُ مُةَّيِّنَّ الظُقُرُّالطَو. ِةَّيِّنَّ الظِقُرُّى الطَوِ سَقْبَ يْمَلَف
)1(.  

  

َقــــالَو ــــَ تَالَو : )2(ِبِاجــــَ الحُنْ ابــــَ ــــِتْنِ؛ الٍّيِّنــــَظَ وٍّيِعــــْطَي قِ فــــَالَ، وِنْيَّيــــِعْطَي قِ فــــَضُارَع . ِّنَّ الظــــِاءَف
  .))3ٍولُقْعَمَ وٍولُقْنَ مْو، َأِنْيَولُقْعَ مْو، َأِنْيَولُقْنَم: ِنْيَّيِّنَّي الظِف ُيحِجْرَّالتَو

  

  .َينِّيِولُص اُألَدْنِ عِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التُوطُرُش: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
ِشــروط التعــارض ُةَّيــِفَنَالح َثَحــَب ُ َُ َّ َ ِ، وتكلمــوا عنهــا بالتفــصيلُ ِ ََّّْ ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ بخــالف الجمهــور الــذين لــم يتعرضــوا ،َ َ َُّ َ َ ْ َُ َ ِ َّ ِ ِِ ْ َ ِ

ْلذكرها في كتبهم ِ ُِ ُ ِ َِِ ِ ًِ غالبْ َ وتلك الشروط هي،اَ ِ ُ ُْ ُّ َ ِ َ:  
  

   .ِمْكُ الحُّادَضَتَ، وِتْقَالوَو، ِّلَحَ المُةَدْحِو: ُلَّو اَألُطْرَّالش
  .)4(ِةَّيِعِافَّ الشَنِ مُّيِانَازَتْفَّالتَو ،ِةَّيِفَنَ الحَنِ مٌيرِثَ كَطْرَّا الشَذَ هَرَكَذ
 َنْيَ بــُقَّقــَحَتَ يَي الِافَنــَّالتَ وَةَّادَضُ المــَّنَِأل :َالَقــَف ِهْيــَلَ عَلَّثــَم َّمُثــ ِهِاطَرِتْ اشــَبَبَ ســُّيِسَخــْرَّ السَلَّلــَ عْدَقــَو

ا َمـُهُاعَمِتْ اجُرَّوَصَتـُ يَ ال،ُارَهـَّالنَ وُلْيـَّ اللِاتَّيِّسِ الحـَنِمـَو .اًمـْكُحَ واًّسِ حـِنْيَّلـَحَي مِ فـَالَ وِنْيَتْقَي وِ فِنْيَئْيَّالش
 ِاضَيـــَ البَعَ مـــُادَوَّ الـــسَكِلَذَكـــَ، وًالْيَ لـــُضْعَالـــبَ واًارَهـــَ نِانَمـــَّ الزُضْعـــَ بَونُكـــَ يْن َأُوزُجـــَيَ، وٍدِاحـــَ وٍتْقـــَي وِفـــ
 ُهَّنـِإَ ف؛ُاحَكـِّ النِاتَّيِمْكُ الحَنِمَو. ٍدِاحَ وٍّلَحَي مِ فاَمِهِاعَمِتْجِ الَرُّوَصَ تَالَ و،ِنْيَّلَحَي مِ فِنْيَي العِ فِانَعِمَتْجُم
 َّحَى صـَّتـَ حِنْيَّلـَحَمي ِا فَمُهَنْيَ بُّادَضَّ التُقَّقَحَتَ يَالَا، وَهِتْنِبَا وَهِّمي ُأِ فَةَمْرُالحَ و،ِةَوحُكْنَي المِف َّلِ الحُبِوجُي
ا َمـُهَنْيَ بِّادَضَّى التـَنْعَم ُقَّقَحَتَ يَالَ و،َرَ آخٍتْقَي وِ فُرْطِالفَ وٍتْقَي وِ فُبِجَ يُمْوَّالصَو .ٍدِاحَ وٍبَبَسِا بَمُهُاتَبْثِإ
ِتْقَالوَ وِّلَحَ المُادَحِّات :ِعُانَمَالتَ وِّادَضَّ التَطْرَ شَّنا َأَنْفَرَعَ، فِتْقَ الوِفَالِتْاخِب

)5(.  
  

ـــَيَو ـــَفَالِتْ اخَّنِإَ، فـــِالَ الحـــُادَحـــِّ اتِطْرَّا الـــشَذَي هـــِ فـــُجِرَدْن ـــَ المِفَالِتْ اخـــِيـــلِبَ قْنِا مـــَه  ِفَالِتْ اخـــِو َأِّلَح
                                 

  ).4/462ج/2م. (كاماإلحكام في أصول األح: اآلمدي) 1(
، وكان )ه570(ولد في القاهرة سنة  ّعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب،:  هو)2(

ِّكان أصوليا وفقيها ولغويا بارعا، من كبار علماء المالكية في عصره، توفي سنة . ًأبوه حاجبا فعرف به ُ ّ ً ًّ : َّمن مؤلفاته). ه646(ًًّ
 ُّالسؤل واألمل في علمي األصول والجدلمنتهى في أصول الفقه، واختصره بـ مختصر المنتهىو ،الكافية ،في النحو ّ
ِّابن خلكان. ّ في الصرف، وغيرهاّالشافيةو ْ؛ الزركلي)3/248. (األعيان ّوفيات: َ ِ   ).4/211. (األعالم: ِّ
   ).2/1268. (األصول والجدل واألمل في علمي ُّالسؤلمختصر منتهى : ابن الحاجب) 3(
ُّالدبوسي) 4( تمهيد : َّالسرخسي؛ )3/120. ( كشف األسرارمع شرحهكنز الوصول : ؛ البزدوي)214(ص. َّاألدلةتقويم : َّ

. ّالغفار فتح :؛ ابن نجيم)668(ص. شرح منار األنوار: ؛ ابن ملك)2/89. (كشف األسرار: َّالنسفي؛ )2/12. (الفصول
   ).2/216. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويحشرح : نيّ؛ التفتازا)308(ص

  ).2/12. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي) 5(
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ِتْقَالو
 ٌطْرَ شـِةَبْسِّ النـُادَحـِّاتَو: َالَقـَ فِةَبْسِّلنـ اِادَحِّ اتَطْرَ شِّيِوَدْزَى البَلَ عُّيِارَخُ البِيزِزَ العُدْبَ عَكَرْدَتْاسَو .)1(

ــَأ ــِ إِةَبْسِّالنــِ ب،ٍدِاحــَ وٍتْقــَي وِ فــ،ٍدِاحــَو ٍّلَحــَي مِ فــِنْيَّدِّ الــضِاعَمــِتْ اجِازَوَجــِ ل؛ُخْيَّ الــشُهْرُكْذَ يــْمَ لــْنِٕاَ و،اًضْي ى َل
 ِةَّوُنـُالبَ وِةَّوُبـُ األِاعَمـِتْاجَكَ و،ِهِرْيـَغَ وِجْوَّى الـزَلـِ إِةَبْسِّالنـِ بِةَوحـُكْنَي المِ فـِةَمـْرُالحَ وِّلِ الحـِاعَمـِتْاجَ ك؛ِنْيَصْخَش
ِهِدِالَوَ وِهِدَلَى وَلِ إِةَبْسِّالنِب ٍدِاحَ وٍصْخَي شِف

)2(.  
  

ــَو ــَمُ يُطْرَّا الــشَذَه ــَنْ اثُلِّث ــَّ التِاتَدْحــِ وْنِ مــِنْيَت ــِطْنَ المِضُاقَن ــَّ الثِّيِق ِوقــدي، ِانَم َ ََاشــتر َ ــَبَط ْ ــِفَنَ الحُضْع  ِةَّي
  .)3(ِطْرَّالشَ، وِءْزُالجَ، وِّلُالكَ، وِلْعِالفَ، وِةَّوُالقَ، وِةَافَضِ اإلُةَدْحِو: َيِهَ وِضُارَعَّ التِقُّقَحَتِ لِاتَدْحِي الوِاقَب

  

ي ِفـْكَ يِعُانَمـَّالتَي وِافَنـَّ التَدَّرَجـُ مَّنِإَ فـ؛)4(ِضُارَعـَّ التِقُّقـَحَتِ لُهُاطَرَتْ اشُبِجَ يَ الَطْرَّا الشَذَ هَّنِإَي فِيْأَرِبَو
ا َذَ هــُادَعْبِتْ اســُدَّيــَأَتَيَا، وَمــِهِنُايَبَتَ وِضُاقَنــَّ التِنَ عــِضُارَعــَّ التِاقَرِتــْ افُانَيــَى بَضَ مــْدَقــَ، وِضُارَعــَّ التِولُصُحــِل

َ مجردِضُارَعَّ التِنْوَكِ بِطْرَّالش ٍْ وهمَّ ً، وليس واقعِدِهَتْجُ المِنْهِي ذِ فُومُقَ يَ َِ َ ِ حقيقة في َأدلة الشريعةاََْ ِ َّ ِ ِ َِ ِ َّ ً َ َ.  
   

  .ِةَّوُي القِ فِنْيَيلِلَّ الدَنْيَي بِاوَسَّالت: يِانَّ الثُطْرَّالش
 ُّيِانَازَتــْفَّالتَ و،)5(- ِضُارَعــَّلتِ لْمِهِاتَيفــِرْعَ تْنِ مــٌرِاهَ ظــَوُا هــَمــَك - ِةَّيــِفَنَ الحُرَثــْك َأِهِ بــَالَ قــُطْرَّا الــشَذَهــَو

  . )7(ِضُارَعَّ التِوطُرُي شِ فُّيِانَكْوَّ الشُهَرَكَذَ، و)6(ِةَّيِعِافَّ الشَنِم
  

؛ ُعُافَدَّالتـَ وُلُابـَقَّ التَقَّقـَحَتَ يْن َأِلْجـ َأْنِ؛ مـِنْيَتَيِاوَسَتـُ مِنْيَتـَّجُ حَنْيَ بـَّالِ إِضُارَعـَّ التِوعُقـُ وُمَدَ ع:ُاهَنْعَمَو
 ُضِارَعُ يَ الُادَاآلحَ، وَرِاتَوَتُ المُلِابَقُ يَ الُورُهْشَالمَ، فُّيِوَ القُحَّجَرَتَ يْلَ، بِّيِوَالقَ وِيفِعَّ الضَنْيَ بَةَلَابَقُ مَ الْذِإ

َورُهْشَالم
)8(.  
ِالدليلين َنْيَي بِاوَسَّالتَو َْ َّإمـا  :َوُ هـِةَّيـِفَنَ الحَدْنـِ عِضُارَعَّلتِ لُبِوجُ المَِّ  ِو، َأِةَفِّالـصَ وِاتَّي الـذِي فـِواَسَّالتـِ

                                 
  ).3/119. (كشف األسرار عن أصول البزدوي: البخاري؛ )224(ص. المغني في أصول الفقه: ّالخبازي) 1(
  ).3/119. ( كشف األسرار:البخاري) 2(
  ). 3/120. (السابق المصدر) 3(
 أمين َّمحمد، و)ه879(، وابن أمير الحاج ت)ه861(بن الهمام تا: ، منهمّالحنفيةقين من ِّهذا الرأي بعض المحقّرجح ) 4(

. َّالتحرير تيسير :؛ أمير باد شاه)3/3. (َّالتحرير شرح َّالتحبيرالتقرير و: ابن أمير الحاج). ه972(الشهير بأمير باد شاه ت
 ).   3/136ج/2م(
 .ّه الدراسةمن هذ) 103-101( ص)5(
  ).2/216. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويحشرح : ّ التفتازاني)6(
ْ الشوكاني)7(    ).2/1115. ( من علم األصولّإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق: َّ
  ).2/89. ( كشف األسرار:َّالنسفي؛ )2/12. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي؛ )3/119. (كشف األسرار: البخاري) 8(
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ــ ََأحــدهما ِنْوَ كــَعَي مــِاوَسَّالت ِ ِ ــ َأَ ــَ تَالَ؛ فــٍعِابَ تــٍفْصــَوِى بَوْق ــنَنْيَ بــَضُارَع ــِالقَ وِّصَّ ال  ِيثِدَ الحــَنْيَ بــَالَ، وِاسَي
َ؛ ألِادَاآلحَ وِورُهْشَالم  َنْيَبَ، وِمَكْحُالمَ وِرَّسَفَ المَنْيَ بُونُكَ يَالَ، وِاتَّ الذِارَبِتْاعِ بِرَ اآلخَنِى مَوْقا َأَمُهَدَح َأَّنِ
َ؛ ألًةَّيِورُ صًةَضَارَعُ مَّالِ إِةَارَشِاإلَ وِةَارَبِالع    .)1(ِفْصَ الوِارَبِتْاعِ بِرَ اآلخَنِى مَوْقا َأَمُهَدَح َأَّنِ

  

  :)2(ٍتَاالَ حِثَالَثي ِ فُلَّثَمَتَ يِطْرَّا الشَذَى هَلَ عًاءَنِ بِضُارَعَّي التِ فِةَّيِفَنَ الحِبَهْذَ مُةَصَالُخَو
  

، ٍيحِجْرَ تـِرْيَغِا بَمُهَنْيَ بُضُارَعَّ التُتُبْثَ يِةَالَ الحِهِذَي هِفَ، وًةَفِصَ واًاتَ ذةِ َّوُي القِ فِنْيَيلِلَّي الدِاوَسَ ت-1
 ِانَرْمــَ األَرَّذَعــَ تْنِإَ، فـَنَكــْم َأْنِ إِعْمَالجِبـَ فَّالِٕاَو، ُيخِارَّ التــَمِلــُ عْنِ إِخْسَّالنـِ بِةَضــَارَعُ المَنِ مـُصَلــْخَ المُونُكـَيَو
  .اَمِهِرْيَى غَلِا إَمُهْنَ عِولُدُالعِبَف

  

 ُتُبــــْثَ يِةَالــــَ الحِهِذَي هــــِفــــَو. ٍعِابَ تــــٍفْصــــَوِا بَمِهِدَحــــ َأُةَادَيــــِزَ، واًاتــــَ ذِةَّوُي القــــِ فــــِنْيَيلِلَّي الــــدِاوَسَ تــــ-2
 ٌلْدَ عـِيـهِوْرَي يِذَّ الـِهِلـْثِى مَلـَ عٌيـهِقَ فٌلْدَ عـِيـهِوْرَي يِذَّ الـِدِاحـَ الوِرَبـَ خِيحِجْرَتـَ، كُيحِجْرَّالتَا وَمُهَنْيَ بُضُارَعَّالت
  . ٍيهِقَ فُرْيَغ

 ِّصَّالنَ، كـــٍعِابَ تـــُرْيـــَ غَوُا هـــَمـــِب: ىَرْخـــ ُأٍةَارَبـــِعِ بْو، َأاًاتـــَ ذِرَ اآلخـــَنِى مـــَوْقـــا َأَمُهُدَحـــ َأَونُكـــَ يْن َأ-3
، ِاتَّي الــذِي فـِاوَسَّ التـِمَدَعـِل؛ ِةَالـَه الحِذَي هـِ فـَضُارَعــَ تَالَفـ. ِادَ اآلحـِيثِدَحـَ وِرِواتَتـُ المِيثِدَالحـَ، وِاسَيـِالقَو
ْ تعِّلُي كـِي فـِاوَسَّ التـُدْيَقَ، وُفَعْضَ األُكَرْتُيَى وَوْقَاألِ بُلَمْعُيَف ِات الحنفيـة للتعـارضَيفـِرَ ُ َ َّ ِ ِ ِ َِّ َ ا َذَ هـِاجَرْخـِِإل َاءَ جـَ
ا َّمــ، َأِورُهــْمُالجَ وِةَّيــِفَنَ الحَنْيَ بــٍفَالِ خــُعُضــْوَ مُةَثــِالَّالثَى وَولــُ األِانَتــَالَالحَو. اًضــُارَعَى تَّمَسُ يــَ الُهَّنــِإَ فِمْسِالقــ
  .اَمُهَنْيَ بٍاقَفِّ اتُعِضْوَمَ فُةَيِانَّ الثُةَالَالح

  

ْ منِةَّيِفَنَ الحَنِمَو َرجح عدم َ َّ  ِنْوَى كـَلـَ عٌّيِنـْبَ مَطْرَّا الـشَذَ هـَّنَأِ بـَكِلَوا ذُلَّلَعَ، و)3( اشتراط هذا الشرطَ
  .)4(َكِلَي ذِ فَورُهْمُ الجواقَافَوف ،ٌلِاطَ بَوُهَ وِرْمَ األِسْفَي نِ فِضُارَعَّالت

                                 
َّمطبوع مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني. ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح: ر الشريعة، عبيد اهللا بن مسعود صد)1( ّ ّ .
  ). 2/87.(ّمطبوع مع كشف األسرار للنسفي.  نور األنوار على المنار:ّ؛ مالجيون، أحمد بن أبي سعيد بن عبيد اهللا)2/216(
ّ مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني.ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح: صدر الشريعة) 2( شرح : ّ؛ التفتازاني)2/214. (ّ

 ؛)668(ص. هاوي على شرح منار األنوار البن ملكّحاشية الر: ّ؛ الرهاوي)2/217. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويح
  . )310- 309(ص.  بشرح المنارّالغفار فتح :ابن نجيم

 .؛ وتبعه على ذلك شارحا كتابه؛ ابن أمير الحاج، وأمير باد شاهَّالتحريرفي كتابه ) ه861( تمكابن الهما) 3(
عدم منه  يظهر َّالترجيحّ، لكن منهجهم في َّالتعارضجمهور األصوليين لم يتعرضوا لبحث هذا الشرط وباقي شروط ) 4(

 =   واألورع واألتقى علىة، ورواية األعلم واألضبطواية المسندة على المرسلّحوا المتواتر على اآلحاد، والرّ رجًاشتراطه، فمثال
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ِجـــاء فـــي التحريـــر وشـــرحه ِ ِْ َ َ ِ ِ ْ َّ َ َ: َيـــلِا قَمـــَ كَ ال،ًةَّوُقـــ ِنْيَضـــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الـــدِيَأا َمِيهِاوَسَ تـــُرطَتْشُ يـــَالَو: 
َ أل؛ُطَرَتْشُي َ أل؛اَمُهَنْيَ بَلُاثَمَ تَالَ فِمَدَ العِمْكُي حِى فَوْقَى األَلِ إِةَبْسِّالنِ بَفَعْضَ األَّنِ  ِضُارَعـَّى التَلَ عًاءَنِ بُهَّنِ
  .))1ًةَيقِقَح

، ِوتُبــُّي الثِي فــِاوَسَّالتــ :ُلَّوَاأل :ٌوطُرُ شــِيحِجْرَّلتــِلَو :َالَقــَ ف،ُّيِانَكْوَّ الــش:يِاوَسَّ التــَطْرَ شــَحَّجــَ رْنَّمــِمَو
 َضُارَعـَ تَالَ، فـِةَّوُي القـِي فـِاوَسَّالتـ :يِانَّالثـ .ِةَلـَالَّد الُثْيـَ حْنِ مـَّالِ إِدِاحـَ الوِرَبـَخَ وِابَتِ الكَنْيَ بَضُارَعَ تَالَف
  .))2ِنْميَرَ الحُامَمِ إُهَلَقَا نَمَ، كِاقَفِّاالتِ بُرِواتَتُ المُمَّدَقُ يْلَ، بِادَاآلحَ وِرِاتَوَتُ المَنْيَب

  

ُيجــب اشــتراطه َ الَطْرَّا الــشَذَ هــَّن َأِهْيــَلِ إُيــلِمي َأِذَّالــَو ُ َُ َِ ْ َ؛ ألِ  ٌمْهــَ وَوُا هــَمــَّنِٕاَ و؛ُهَ لــَةَيقــِقَ حَ الَضُارَعــَّ التَّنِ
  .ِوتُبُّالثَ وِةَّوُي القِ فِنْيَفِلَتْخُ مِنْيَيلِلَ دَنْيَ بُضُارَعَّ التَعَقَ يْن َأْنِ مَعِانَ مَالَ، فِدِهَتْجُ المِنْهِي ذِ فُعَقَي

  

ا َذِ إِرَآلخـِ لاًخِاسـَ نَونُكـَ يْن َأُوزُجـَ يٍهْجـَى وَلـَ عاًبِوجُا مَمُهْنِ مٍدِاحَ وُّلُ كَونُكَ يْنَأ: ُثِالَّ الثُطْرَّالش
ً َأيضُةَّيِفَنَ الحُهَطَرَتْا اشَّمِا مَذَهَو .اَمُهَنْيَ بُيخِارَّ التَفِرُع َ؛ وذلك ل)3(اْ َِ ، ِنْيَاسـَيِ القَنْيَ بـِضُارَعـَّ التِوعُقـُ وُيْفـَنَ
ا َيمـِ فَّالِ إُونُكـَ يَ الَخْسَّ النـَّنِإَ فـ؛ِرَآلخـِ لاًخِاسـَ نَونُكـَ يْن َأُوزُجـَ يَا الَمُهَدَحـ َأَّنَأل ؛ِةَابَحَّ الـصِيـلِاوَقي َأِفَو
ي ِ فــــُقَّقــــَحَتَ يَ الَكِلــــَذَ و،ٍيخِارَتــــ ْنَ عــــَّالِ إَكِلــــَ ذُونُكــــَ يَالَ و،َكِلــــَ ذُبِوجــــُ يَ الُاسَيــــِالقَ و،ِمْلــــِعْلِ لٌبِوجــــُ مَوُهـــ
 ،ِهِيـْأَ رْنَ عـَكِلَ ذَالَ قاَمَّنِا إَمُهْنِ مٍدِحاَ وَّلُ كَّنَِأل؛ ِةَابَحَّ الصِيلِاوَقي َأِ فُضُارَعَّ التُعَقَ يَ الَكِلَذَكَو، ِنْيَاسَيِالق
  .))4ِنْيَنْ اثَنِ مَكِلَذَكَ ف،ِرَآلخِ لاًخِاسَا نَمُهُدَح َأَونُكَ يْن َأُحُلْصَ يَ الٍدِاحَ وْنِ مِنْيَيْأَّ الرَّنا َأَمَكَو

  

ـــَ، فِهِ بـــِةَّيـــِفَنَحْلِ لُمَّلَسُ يـــَ الُطْرَّ الـــشاَذَهـــَو ـــْمُ الجُمُهَضـــَارَ عَدْق  َنْيَ بـــَيحِجْرَّالتـــَ وَضُارَعـــَّوا التُزَّوَجـــَ، وُورُه
 ِيحِجْرَ تــْو، َأيِانَعــَ المِيحِجْرَ تــْو، َأِةَسِيــْقَ األِيحِجْرَ تــ:ِانَوْنــُ عَتْحــَ تْمِهِبُتــُي كِ فــِثْحــَالبِ بُوهُدَرْفــأََو، ِةَسِيــْقَاأل
ى َلــِ إِو، َأِولُلْدَ المــِو، َأِعْرَ الفــِو، َأِلْصــَى األَلــِ إًةَعــِاجَر ،ِةَسِيــْقَ األَنْيَ بــًةَيــرِثَ كٍاتَيحــِجْرَوا تُرَكــَ ذْدَقــَو .ِلَلــِالع
  .)5(ٍّيِجِارَ خٍحِّجَرُم

                                                                                                
ّ، وهذه كلها غير متساوية في القوة رواية غيره=   ).466، 4/464ج/2م. (في أصول األحكام اإلحكام:  اآلمدي. ّ
  ).3/3. (َّالتحرير شرح َّالتحبيرالتقرير و: ّابن أمير الحاج) 1(
ْ الشوكاني)2(  ).2/1115. (إرشاد الفحول: َّ
  ). 3/120. ( كشف األسرار:البخاري. البخاري؛ ونقله عنه عبد العزيز )2/13. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي:ْنظرُي) 3(
  ).3/123. ( كنز الوصول مع شرحه كشف األسرار:البزدويو؛ )2/13. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي )4(
ّ؛ الصفي الهندي)4/178. (المستصفى:  الغزالي؛)4/429( .َّاألدلةقواطع : َّالسمعاني ؛)2/1202. (البرهان: الجويني) 5( َّ: 

  ).8/4226. (َّالتحبير: ؛ المرداوي)2/1303. ( المنتهىمختصر. ؛ ابن الحاجب)8/3747. (نهاية الوصول
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  ُثِالَّ الثُثَحْبَالم
  ِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التُابَبْسَأ

 :ِهْيـَابَتِي كِ فـَكِلـَذَ و،ِيحِجْرَّالتـَ وِضُارَعـَّ التِمْلـِي عِ فـَلَّص َأْنَ مَلَّوَأ) ه204( تُّيِعِافَّ الشُامَمِ اإلُّدَعُي
ِةَالَسِّالرو ِيثِدَ الحِفَالِتْاخِالمؤدية ِضُارَعَّلت اِابَبْس َأَضْعَب َرَكَذ ْدَقَ، و َ ِّ َ   : )1(َيِهَو ِفَالِتْخاالى َلِ إُ

ـــَ يْنَأ -1 ـــَّ النَولُق ـــ ُّيِب ـــُ العِهِ بـــُيـــدِرُ ياًّامـــَ عًالْوَ ق ـــَ، وَومُم ـــَيَ، فَوصُصُ الخـــِهِ بـــُيـــدِرُ ياًّامـــَ عًالْوَق  ُعَق
   .ِهِادَرُ مِينِيْعَ تِةَهِ جْنِ مُفَالِتْاالخ

ي ِتْأَيــَفي ِاوَّ الــرُهُرِصِتــْخَ يْدَقـَ، وًىَّصَقــَتُ مُهْنــَى عَّدَؤُيــَ، فِةَلَأْسَ المـِرْدَى قــَلــَ ع ُّيِبــَّ النَيـبِجُ يْنَأ -2
   .ٍضْعَ بَونُ دُاهَنْعَ مِضْعَبِب

ِّالنبـــي  ِنَ عـــٍيثِدَحـــِي بِاوَّ الـــرَثِّدَحـــُ يْنَأ -3 َِّ ،َةَلَأْسَ المـــِكِرْدُ يـــْمَلـــَ وَابَوَ الجـــَكَرْد َأْدَقـــ َونُكـــَيَو ،
   .ِةَلَأْسَ المِةَيقِقَ حِةَفِرْعَ مَونُد ُكَرْدُ تَ الِابَوَ الجُةَيقِقَحَو

ــَّ النَّنُسَ يــْنَأ -4 ــَيَى، فَرْخــ ُأُهُفــِالَخُا يَيمــِفَ وًةَّنُ ســِءْيَّي الــشِ فــ ُّيِب  ِمَدَ عــِةَهــِ جْنِ مــُفَالِتْ االخــُعَق
   .اَمِهِرُايَغَتَ وِنْيَالَ الحَنْيَ بِيقِرْفَّالت

ـــَّالن َّنُسَ يـــْنَأ -5 ـــَ يَّمُ ثـــَةَّنُّ الـــس ُّيِب ـــِ العَونُ دِيـــهِّدَؤُيَ وَيثِدَ الحـــِواةُّ الـــرُضْعـــَ بُظَفْحَيَا، فـــَهَخَسْن  ِمْل
  .ِوخُسْنَالمَ وِخِاسَّالنِ بِلْهَجْلِ ل؛ُفَالِتْ االخُعَقَيَ، فِخِاسَّالنِب

  

َ بعض تلك األسباب، وحصرها في ستة َأجناس هي)ه595( تُيدِفَ الحٍدْشُ رُنْ ابَرَكَ ذْدَقَو ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ َْ َ ْ)2(:  
 اًّامـَ عْو، َأُّامَ العـِهِ بـُادَرُ يـاًّاصـَ خْو، َأُّاصَ الخـِهِ بـُادَرُ يـاًّامـَ عُظْفـَّ اللَونُكـَ يْن َأَنْيَ بـِاظَفْلَ األُدُّدَرَت -1

  .ُهَ لَونُكَ يَ الْو، َأٍابَطِ خُيلِلَ دُهَ لَونُكَ يْو، َأُّاصَ الخِهِ بُادَرُ ياًّاصَ خْو، َأُّامَ العِهِ بُادَرُي
 ِرْهـُّطى الَلَ عُقَلْطُي يِذَّ الِءْرُ القِظْفَلَ ك؛ِدَرْفُ المِظْفَّي اللِا فَّمِإ َكِلَذَ، وِاظَفْلَي األِي فِذَّ الُاكَرِتْشِاال -2

 ِو َأِيمِرْحـَّى التَلـَ عُلَمـْحُ يْلَ هـِيْهـَّ النِظْفـَلَ و؟ِبْدَّ النـِو َأِوبُجـُى الوَلـَ عُلَمـْحُ يْلَ هـِرْمـَ األِظْفـَلَ، وِضْيَالحَو
  .ِبَّكَرُ المِظْفَّي اللِا فَّمِٕاَو ؟ِةَاهَرَالك

                                 
   ).217-213(ص.  الرسالة:الشافعي) 1(
دار : القاهرة. 1ط. َّاهللا العباديعبد .د: شرح وتحقيق. مج4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: َّابن رشد، محمد بن أحمد) 2(

َّالسالم للنشر والتوزيع ّ  بن رشد األندلسي َّمحمد بن أحمد بن َّمحمدأبو الوليد : وابن رشد هو). 20-18. (م1995-ه1416. ّ
. اموغيره.  في األصولَّاألدلةمنهاج  في الفقه، وبداية المجتهد: له). ه595(، ووفاته سنة )ه520(المالكي، مولده سنة

ِالزركلي؛ )6/522. (ّشذرات الذهب .ابن العماد ْ ِ   .)5/318. (ماألعال: ِّ
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ُالـهثِمَو  ُلِمــَتْحَيَ، وْطَقــَ فِقِاســَى الفَلـَ عَودُعــَ يْنَأ ُلِمــَتْحَ يُهَّنـِإَ ف،)mr  q  pl)1 : ىَالَعــَ تُهُلــْوَ قُ
  .ِفِاذَ القَةَادَهَ شًةَيزِجُمَ و،ِقْسِفْلِ لًةَعِافَ رُةَبْوَّ التُونُكَتَ، فِدِاهَّالشَ وِقِاسَى الفَلَ عَودُعَ يْنَأ

  .ِابَرْعِ اإلُفَالِتْاخ -3
  .ِازَجَ المِاعَوْن َأْنِ مٍعْوَى نَلَ عِهِلْمَ حْو َأِةَيقِقَى الحَلَ عِهِلْمَ حَنْيَ بِظْفَّ اللُدُّدَرَت -4
  .ىَرْخ ُأًةَارَ تُهُيدِيْقَتَ، وًةَارَ تِظْفَّ اللُقَالْطِإ -5
ُيـــستفاد منهـــا األحكـــامي ِتـــَّ الِاظَفـــْلَ األِافَنْصـــ َأِيـــعِمَي جِ فـــِنْيَئْيَّي الـــشِ فـــُضُارَعـــَّالت -6 َ ْ َ َ ْ ِ ُ ََ ْ  َكِلَذَكـــَ، وُ

ي ِذَّ الـُضُارَعـَّ التْوا، َأَهِسُفـْن َأِاتَاسـَيِ القُضُارَعـَ تْو، َأِاتَارَرْقـِي اإلِ فـِو َأِالَعـْفَي األِي فـِتْأَي يِذَّ الُضُارَعَّالت
 ِلْعــِ الفُةَضــَارَعُمَ، وِاسَيــِقْلِ لْو َأ،ِارَرْقــِْإلِ لْو َأ،ِلْعــِفْلِ لِلْوَ القــُةَضــَارَعُم: ِةَثــَالَّ الثِافَنْصــَ األِهِذَ هــْنِ مــُبَّكــَرَتَي
  .ِاسَيِقْلِ لِارَرْقِ اإلُةَضَارَعُمَ، وِاسَيِقْلِ لْو َأِارَرْقِْإلِل

  

  :)2(اَهْنِم، وِةَّلِدَ األَنْيَ بِضُارَعَّ التِولُصُح ِابَبْس َأَضْعَ ب)ه728( تَةَّيِمْيَ تُنْ ابَرَكَذَو
 َرْيـَ غِهِفـْرُعَ وِمِالَ العـِةَغـُلي ِ فـُاهَنـْعَ مِنْوَكِا لَّمِٕاَ و،ِظْفَّ اللِةَابَرَغِا لَّمِ إ؛ِيثِدَ الحِةَلَالَدِب ِةَفِرْعَ المُمَدَ ع-1

 ِظْفــَّ اللِنْوَكــِا لَّمــِٕاَ، وِيــهِ فَصَّخَرَ فــَرِكْسُ المــُهَّنــَظَ فِيــذِبَّي النِ فــاًارَ آثــَعِمَ ســْنَمــَ؛ ك ِّيِبــَّ النِةَغــُي لِ فــُاهَنــْعَم
 ُادَرُ المـُونُكـَيَ و،ُهَدْنـِ عِبَرْقـَى األَنـْعَى المَلـَ عُهُلـِمْحَيَ ف،ٍازَجَمَ وٍةَيقِقَ حَنْيَ باًدِّدَرَتُ مْو، َأًالَمْجُ مْو، َأاًكَرَتْشُم
  .ُرَى اآلخَنْعَ المَوُه

 َّن َأْو، َأٍةَّجــُحِ بَسْيَ لــَوصُصْخــَ المَّامَ العــَّن َأُدِقــَتْعَ يْنَمــَ، كٍةَيحِحَ صــُرْيــَ غَةَلــَالَّ الدَّن َأُادَقــِتْ االع-2
ــَ عَدِارَ الــوَومَمــُ العَّن َأْو، َأٍةَّجــُحِ بَسْيَ لــَومُهــْفَالم ــَ مٍبَبَى ســَل ــَ عٌورُصْق  َ الَدَّرَجــُ المَرْمــَ األَّن َأْو، َأِهِبَبَى ســَل
َ، إلى غير ذلكَرْوَي الفِضَتْقَ يَ الْو، َأَبوُجُي الوِضَتْقَي َِ َِ ْ َ ِ.  

 ٍّامَ عـِةَضـَارَعُمَ، كٍةَادَرُ مـُرْيـَا غَهـَّنى َأَلـَ عَّلَا دَا مـَهَضـَارَ عْدَ قـِيثِدَي الحـِ فـَةَلَالَّ الدَّن َأُادَقِتْعِاال -3
  . ِازَجَى المَلَ عَّلَا دَمِ بِةَيقِقَ الحِو، َأَوبُجُي الوِفْنَا يَمِ بِقَلْطُ المِرْمَ األِو، َأٍدَّيَقُمِ بٍقَلْطُ مْو، َأٍّاصَخِب

ــِتْعِ اال-4 ــا َمــِ بٌضَارَعــُ مَيثِدَ الحــَّنَأِ بــُادَق ــَ عُّلَدَي  ًالِابَ قــَانَ كــْنِ إِهِيلــِوْأَ تْو، َأِهِخْسَ نــْو، َأِهِفْعَى ضــَل
ُبعض  َيِ هِهِذَهَف .ِيلِوْأَّللت   .ُقِّفَوُالم ُاهللاَ، وِارَصِتْ االخِهْجَى وَلَ عِةَّلِدَ األَنْيَ بِضُارَعَّ التِابَبْس َأِّمَهَأَْ

                                 
  ).34( آية: سورة المائدة) 1(
ّ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم)2( ّمنشورات الرئاسة العامة : ّالرياض.  ة األعالمَّرفع المالم عن األئم: ّ ّ

ّإلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدع   ).31-25(ص.  ه1413. وة واإلرشادّ
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  ُعِابَّ الرُثَحْبَالم
  َينِّيِولُص اُألَدْنِ عِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَ دُقُرُط

  

ِاألربعة  ِبِالَطَى المَلِ إُهَيمِسْقَ تُتْيَأَتْ ارِّمِهُ المِثَحْبَا المَذَ هِةَاسَرِدِل َ َ   :ِةَيِالَّالتَْ
  

   .َينِّيِولُص اُألَدْنِ عِةَّلِد اَألَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَ دِقُرُ طُيبِتْرَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  :ِانَّيِيسِئَ رِانَجَهْنَ مَكِلَي ذِفَو
  

  :ِانَتَيقِرَ طَكِلَي ذِف ْمُهَلَو .ِةَّيِفَنَ الحُجَهْنَم: ُلَّو اَألُجَهْنَالم
  

  .َينِرِّخَأَتُ المَنِا مَهْيَلَ عَارَ سْنَمَ و،َينِمِّدَقَتُ المُةَيقِرَط: ىَول اُألُةَيقِرَّالط
  

ــِنْبَ مَيِهــَو ــَ عٌةَّي ــَّلتِ لْمِهِيفِرْعــَى تَل ــَبَ و،ِنْيَضــِارَعَتُ المَنْيَي بــِاوَسَّ التــُمِهِاطَرِتْاشــَ، وِضُارَع  َبَبَ ســَّن َأْمِهِانَي
َهــــو  ِضُارَعــــَّالت ــــَالجُ ــــَالمَ وِخِاســــَّالنِ بُلْه ــــَ الجِي َأ- َوُهــــَ، وِوخُسْن ــــَالمَ وِخِاســــَّالنِ بُلْه ــــْمَي - ِوخُسْن ــــَ العُعَن  َلَم
 َنِا مـــَمـــُهْنِ مُمِّدَقـــَتُ المِمَلـــْعُ يْمَلـــَ وِنْيَّصَ نـــَنْيَ بـــُضُارَعـــَّ التَقَّقـــَحَا تَذِ إُهَّنـــ َأىَلـــِوا إُبـــَهَ ذَكِلَذِلـــَ ف،ِنْيَضـــِارَعَتُالمِب

ــُالم ــ ِرِّخَأَت ــَينِ حَبَجــَوَا، وَطَاقَسَت ــِ إُيرِصَ المــٍذِئ ــدَل ــْدَ األِيلِلَّى ال ــَن ــَّ التَانَ كــْنِإَى؛ ف ــَ آيَنْيَ بــُضُارَع ــَ وِنْيَت  َبَج
 َلَصَحـا َذِإَ، فـِةَابَحَّ الـصِالَوْقـ َأْو َأِاسَيـِى القَلـِ إُيرِصَ المـَبَجَ وِنْيَتَّنُ سَنْيَ بَانَ كْنِٕاَ، وِةَّنُّى السَلِ إُريِصَالم
ــَالع  ِلَمــَ العُوبُجــُ و:َْأي؛ ِولُصــُ األُيــرِرْقَ تَبَجــَ وِورُكْذَ المــِيــبِتْرَّ التَقْفــِى وَنــْدَ األِيلِلَّ الــدِادَيجــِ إْنَ عــُزْج
ُةَلَأْسَ المِهْيَلِ إُعِجْرَي تِذَّ الِلْصَاألِب

)1(.  
   
   :اَذَكَى هَنْدَْألِى لَلْعَ األَنِ مِةَّيِفَنَ الحَنِ مِةَفِائَّ الطِهِذَ هَدْنِ عِضُارَعَّ التِعْفَ دِقُرُ طُيبِتْرَ تُونُكَيَف
ُ النسخ-1 ْ ُ التساقط -2. َّ ُ َ ِ تقرير األصول-3). العمل باألدنى(َّ ُ ُ ُ ِ َْ.  

  

 :َوُهـَ وِهِنـْكُ رِامَيـِقِ بَكِلـَذَ، وِهِوعـُقُوِ بِيمِلْسَّالتـَ وِهِقُّقَحَ تَدْنِ عُونُكَا تَمَّنِ إِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فُةَيقِرَّ الطِهِذَهَو
                                 

 فيض َّمحمداشي لَّعمدة الحواشي شرح أصول الش: وبهامشه. اشيَّأصول الش:  بن إسحاقَّمحمداشي، أحمد بن َّالش) 1(
؛ )190(ص. م2003-ه1424. ّالعلميةدار الكتب : بيروت. 1ط.  الخليليَّمحمدعبد اهللا : حهَّضبطه وصح. الكنكوهي
ُّالدبوسي  مع شرحه كشف األسرار لعبد العزيز كنز الوصول إلى معرفة األصول: ؛ البزدوي)215-214(ص. َّاألدلة تقويم: َّ
؛ )224(ص.  في أصول الفقهالمغني: ّالخبازي؛ )2/13. ( في األصولتمهيد الفصول: َّالسرخسي؛ )3/121. (البخاري
 ّالتلويح مع شرحه ،ّالتنقيح في حل غوامض ضيحّالتو: ؛ صدر الشريعة)2/89. (كشف األسرار في شرح المنار: َّالنسفي
.  بشرح المنارّالغفار فتح .؛ ابن نجيم)671-669. (شرح منار األنوار: ؛ ابن ملك)2/217. (فتازانيَّ للتّالتوضيحعلى 
  ).310(ص
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ـــَّجُ الحُلُابـــَقَت ـــَ عِنْيَت ـــسَل ـــَ وُهِطْرَ شـــِقُّقـــَحَتَ، وِاءَوَّى ال ـــَالوَ وِّلَحـــَ المُادَحـــِّ ات:َوُه ـــِا عَّمـــ َأ.ِتْق  ِيمِلْسَّ التـــِمَدَ عـــَدْن
َْكما لو ِه؛ِوعُقُوِب َ  َنِ مـَصَلـْخَ المَّنِإَ؛ فـُهِابَشَتـُ المِو َأُلَمـْجُ المُهُضـِارَعُ يِمَكْحُ المُلْثِ، مُهُطْرَ شْو َأُهُنْكُ رَمِدُ عَ
ٍِ حينئذ – ِضُارَعَّالت   :)1(ٍورُم ُأِةَسْمَخِ بُونُكَي -َِ

  

ا َمُهُدَحـ َأَانَ كـْو، َأًالَمـْجُ مُرَاآلخـَ واًمـَكْحُ مِنْيَّصَّ النـُدَحـ َأَانَ كـْوَا لـَمـَك: اَهـِاتَ ذِةَّجُ الحِةَهِ جْنِ م-1
ـــَ خُرَاآلخـــَ وًةَآيـــ ـــ َأَانَ كـــْو، َأٍدِاحـــَ وَرَب ـــْلِ لًالِمَتْحـــُا مَمُهُدَح ـــِإَ ف،ِوصُصُخ ـــَتْنَ يُهَّن ـــَّي التِف  ِهِيـــصِصْخَتِ بُضُارَع
ًحقيقة ٍودُجْوَ مُرْيَ غ- اَنُه - ُضُراَعَّالتَ ف.ِرَ اآلخِّصَّالنِب َ ِ  ُارَصُيـَ ف،ِرِاهَّي الظـِ فـَوُا هـَمـَّنِٕاَ و،ِنْيَّصَّ النـَنْيَ بَ
  . ِادَ اآلحَونُ دِرِاتَوَتُ المِو َأِةَاآليِبَ، وِلَمْجُ المَونُ دِمَكْحُالمِ بِلَمَى العَلِإ

  

 يِذَّالــ ،)m R   Q  P  Ol )2:  ىَالَعــَت ُهُلــْوَا قَهــْنِ م،ٍةَلــِثْمَأِ بَكِلــَى ذَلــَوا عُلــَّثَمَو
 ِدَ يـِعْطـَ قِوبُجـُي وِ فـٌةَّامـَى عَولـُ األُةَاآليـَ ف.)mÅÄ  Ã  Â  l) 3    :ىَالَعـَ تُهُلْوَ قِرِاهَّي الظِ فُهُضِارُعُي
  .ِنِمْأَتْسُ المِقِارَّ السُدَ يُعَطْقُتال َا، فَهُصِّصَخُ تُةَيِانَّثال ُةَاآليَ، وَوصُصُ الخُلِمَتْحَا تَهَّنِكَ، لٍقِارَ سِّلُك

  

 َانَي كــِاوَسَّ التــِهْجــَى وَلــَ عَرَآخِ بــاًوعُفْدَمــَ وٍّصَنِ بــاًتــِابَ ثُمْكــُ الحَانَ كــْنِ إُهَّنــِإَف: ِمْكــُ الحِةَهــِ جْنِ مــ-2
   .ُضُارَعَّى التَفَتْ انِنْيَّصَّ النَنِ مٍدِاحَ وِّلُكِ بٍمْكُ حُاتَبْثِ إَنَكْم َأْنِإَ، فًةَيقِقَ حُضُارَعَّالت

  

ــَّثَمَو ــُل ــْوَقِ بُهَوا ل ــَ تِهِل  ،)m ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £   ¯l)4: ىَالَع

ـــــــــــْوَقَو ـــــــــــَ تِهِل ـــــــــــُهَّنِإَ؛ ف)m   A J  I  H  G  F  E   D  C  B LK  l)5 :ىَالَع ِنـــــــــــصان ا َم َّ َ
َ؛ ألٍةَودُقْعَ مُرْيَا غَهَّنِكَ، لِبوُلُ القِبْسَ كْنِا مَهَّنِإَ ف،ِوسُمَ الغِينِمَيالي ِف ِانَضِارَعَتُم  َّلَحـَ مْفِادَصُ تـْمَا لـَهَّنِ

؛ ِمْكــُ الحِةَهــِ جْنِ مــُضُارَعــَّى التَفــَتْ انِنِكــَل. اَضــَارَعَتَ ف،ِقْدِّ الــصُاءَجــَ رِيــهِي فِذَّ الــُرَبــَ الخَوُهــَ وِينِمــَ اليِدْقــَع

  .ِةَرِي اآلخِ فِةَوبُقُالعِ بِةَذَاخَؤُى المَلَي عِانَّالثَا، وَيْنُّي الدِ فِةَارَّفَالكِ بِةَذَاخَؤُى المَلَ عِلَّوَ األِّصَّ النِلْمَحِب

                                 
ُّ الدبوسي)1( ؛ )3/137 (رمع شرحه كشف األسراكنز الوصول إلى معرفة األصول : ؛ البزدوي)217(ص. َّاألدلةتقويم : َّ

. كشف األسرار: َّ؛ النسفي)229-227(ص. المغني في أصول الفقه: ّ؛ الخبازي)20- 2/18. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي
َّمع شرحه التلويح للتفتازاني. ّالتنقيح لكشف غوامض ّالتوضيح: ؛ صدر الشريعة)99- 2/94(  :؛ ابن نجيم)228- 2/219. (ّ

  ). 315- 313(ص.  بشرح المنارّالغفارفتح 
  ).38(آية :  سورة المائدة)2(
  ).6( آية: سورة التوبة) 3(
  ).89( آية: سورة المائدة) 4(
  ).225( آية: سورة البقرة) 5(
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  .ِرَ اآلخِّصَّ النَالَ حُرِايَغُ يٍالَى حَلَ عٍّصَ نُّلُ كَلَمْحُ يْنَأِ بَكِلَذَو: ِالَ الحِارَبِتْاعِ ب-3
   
 - ِرِاهَّي الظـــِفـــ - ُضُارَعـــَّ التَعَقـــَ وْذِإ، )m   Q  P  O   Rl)1 :ىَالَعـــَ تِهِلـــْوَقِ بُهَوا لـــُلـــَّثَمَو

ى َلـَا عَهـَفْطَ عُيـدُِفي تِتـَّ الِضْفـَ الخِةَاءَرِقـَ، وِولُسْغـَى المَلـَ عِلْجـِّ الرَفْطـَ عُيـدُِفي تِتـَّالَ وِبْصَّ النـِةَاءَرِ قـَنْيَبـ
 ِلْمــَحَ، وُحْسَ المــُونُكــَيَ فِّفُ الخــِسْبُ لـِلاَى حــَلــَ عِضْفــَ الخِةَاءَرِ قــِلْمـَحِ بُةَضــَارَعُي المِفــَتْنَ تْنْكــَ، لِوحُسْمـَالم
ْ، وعدم لبس شيء عليها،ِمَدَ القِورُهُ ظِالَى حَلَ عِبْصَّ النِةَاءَرِق َْ َُ ٍَ ْ َ ِ َِ   .ُلْسَ الغُونُكَيَ فَ

  

ِجهـة ْنِ مـ-4 َ  َونُكـَيَ، فِنْيَّصَّ النـَنْيَا بـَيمـِ فُيخِارَّ التـ- ِيلِلَّالـدِب – َمَلـْعُ يْنَأِبـ: ًةَاحَرَ صـِيخِارَّالتـ ِرُايَغـَ تِ
   .ِمِّدَقَتُمْلِ لاًخِاسَ نُرِّخَأَتُالم

  

ــِّثَمُيَو ٍودُعْسَ مــِنْ ابــِلْوَقــِب ِهْيــَلَ عَونُل
)2( ًالِامِ حــْتَانــَا كَذِا إَهــُجْوَا زَهــْنَى عَّفَوَتــُ المِةَّدِي عــِ فــ - 

ــ :- ِنْيَلــَجَاأل ِدَعــْبَأِ بُّدَتــْعَا تَهــَّنِ إ:ُولُقــَ يْنَى مــَلــَ عِهِ بــاًّجــَتْحُم ــْنَعَ الَاءَ شــْنَم ــِزْنَ، ُألُهُت  ِاءَسِّ النــُةَورُ ســْتَل
َوذلك ، ))3اًرْشَعَ وِرُهْش اَألِةَعَبْر اَألَدْعَى بَرْصُالق َِ ¼  ½  ¾  m: ىَالَعَ تُهَلْوَ قَّنى َأَلِ إُهْنِ مٌةَارَشِإَ

  ÂÁ  À  ¿l) 4(ــــــْوَقِ لٌخِاســــــَ، ن ــــــَ تِهِل m   D  C  B  A  H   G  F  E :ىَالَع
J    I Kl)5(.  

  

ِ جهــةْنِمــ -5 َ  اًبــِوجُ مُرَاآلخــَ و،ِرْظــَحْلِ لاًبــِوجُ مِنْيَّصَّ النــُدَحــ َأَونُكــَ يْن َأَوُهــَو: ًةَلــَالَ دِيخِارَّالتــ ِرُايَغــَ تِ

 اًرِّخَأَتـُ مُونُكَ يِرْظَحْلِ لَبِوجُ المَّصَّ النَّن َأَوُهَ، وِيخِارَّ التِةَلَالَى دَلِ إِيرِصَالمِ بُةَضَارَعُي المِفَتْنَتَ ف،ِةَاحَبِْإلِل

                                 
  ).6( آية: سورة المائدة) 1(
ّ هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، حليف بني زهرة، صحابي من السابقين، هاجر الهجرتين، وصلى إلى )2( ّ ُ

ّتين، وشهد بدرا وما بعدها، وحدث عن النبي القبل َّ ّ ًَّابن األثير، علي بن محمد ). ه32(مات بالمدينة سنة .  بالكثير ّ
سنة . ّدار الكتب العلمية: بيروت.  ّعلي معوض وعادل عبد الموجود: تحقيق. مج8. حابةّ في معرفة الصُْأسد الغابة: الجزري
. ّعبد اهللا التركي. د: تحقيق. مج16. حابةَّاإلصابة في تمييز الص: ّحمد بن علي؛ ابن حجر، أ)3/381. (ال يوجد: ّالنشر

ّمركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية: القاهرة. 1ط ّ    ). 6/373. (م2008-ه1429. ّ
 سننه،  فيسائيَّالن؛ و)2307(ة الحامل، حديث رقم ّالق، باب في عدّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الط. حديث صحيح) 3(

الق، باب ّ؛ وابن ماجه في سننه، كتاب الط)3523(ى عنها زوجها، حديث رقم ّة الحامل المتوفّعد: كتاب الطالق، باب
ّ األلباني، محمد ناصر الدين).2030(ى عنها زوجها، حديث رقم ّالحامل المتوف . مج11. سنن أبي داودوضعيف صحيح : ّ

  ).1997(برقم ) 7/75. (م2002-ه1423. التوزيعّمؤسسة غراس للنشر و: الكويت. 1ط
  ).4( آية: سورة الطالق) 4(
   ).234( آية: سورة البقرة) 5(
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َى؛ ألَلْو َأِهِ بُذْخَ األُونُكَيَ، فِةَاحَبِْإلِ لِبِوجُ المِنَع ِعليـه – اَى مـَلـَ عَانَا كـَي مِقْبُ يِةَاحَبِْإلِ لَبِوجُ المَّنِ َْ َ - 

  .اَهَ لٌعِافَ رَوُهَ ف،ِرْظَحْلِ لِبِوجُ المِفَالِخِ، بِاءَيْشَي األِ فًالْص َأِةَاحَبِ اإلِنْوَكِ؛ لَانَك
  

  .)1(ِةَّيِفَنَي الحِرِّخَأَتُ مُضْعَا بَهَكَلَ سْدَقَو: ُةَيِانَّ الثُةَيقِرَّالط
  

ــْخَالمَّن ي َأِ فــُلَّثــَمَتَ يْمُهــُيْأَرَو ــُ عْنِ إًالَّو َأِخْسَّالنــِ بُونُكــَ يِنْيَيلِلَّ الــدَنْيَ بــِضُارَعــَّ التَنِ مــَصَل  ،ُيخِارَّ التــَمِل

َامتنع ِمَلْعُ يْمَ لْنِإَف ََ   :ُرَظْنُيَ، فُخْسَّ النْ
  

  .ُوحُجْرَ المُكَرْتُيَ، وُمَّدَقُيَ وِحِاجَّ الرَكِلَذِ بُذَخْؤُيا َهِ بُحَّجَرَتَ يٌةَّيِزَ مِنْيَيلِلَّ الدِدَحي َأِ فَانَ كْنِإَف -
  

  .َنَكْم َأْنِ إِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بِعْمَى الجَلِ إُارَصُ يِةَّيِزَ المِمَدَعِ لُيحِجْرَّ التَرَّذَعَ تْنِإَف -
   
ــ - ــَ تْنِإَف ــَ الجَرَّذَع ــُهْنَ عَلِدُعــَ و،ِنَيالِلَّالــد َطَاقَسَ تــُعْم ــِا إَم ــَتْرَي المِا فــَمــِهِونُ دٍيــلِلَى دَل ــَذَ و؛ِةَب َ ألَكِل  َّنِ

َ؛ ألُهَ لـَهْجـَ وَا الَّمـِ مُيـرِيْخَّالتَ، وٍحِّجَرُ مـِرْيـَ غْنِ مـٌيحِجْرَ تـِينِيـْعَّى التَلـَا عَمِهِدَحَأِ بَلَمَالع  ،ِانَضـِارَعَتُا مَمـُهَّنِ

   .ُهُمْكُ حَسْيَا لَ مَنْيَبَ وِ اهللاُمْكُ حَوُا هَ مَنْيَ بُيرِيْخَّ التُوزُجَ يَالَ، فُحِاجَّ الرُمَلْعُ يَالَو
  

ِلــذلك فإنــه فــي هــذه الحالــة  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ََِّ  ُلَمــْعُ يِنْيَتَّنُّ الــسِضُارَعــَ تَدْنــِعَ، وِةَّنُّالــسِ بُلَمــْعُ يِنْيَتــَ اآليِضُارَعــَ تَدْنــِعَ

 ُعِجـْرَي تِتـَّ الِولُصـُ األِيـرِرْقَتَِإلـى  ُارَصُى يـَنـْدَ األُيلِلَّ الـدَكِلـَ ذْدَوجـُ يْمَ لـْنِإَفـ، ِةَابَحَّ الـصِالَوْق َأْو َأِاسَيِالقِب

  .ُةَلَأْسَا المَهْيَلِإ
  

  :اَذَكَى هَنْدَْألِى لَلْعَ األَنِ مِضُارَعَّ التِعْفَ دِقُرُ طِيبِتْرَتي ِ فْمُهُجَهْنَ مُونُكَيَف
  

  .ِلْصَاألِب ُلَمَ الع-5. ىَنْدَ األِيلِلَّالدِ بُلَمَ الع-4. ُعْمَ الج-3. ُيحِجْرَّ الت-2. ُخْسَّ الن-1
  

  

                                 
، ومحب اهللا )ه972(َّ؛ ومحمد أمين الشهير بأمير باد شاه ت)ه879(، وابن أمير الحاج ت)ه861(مثل ابن الهمام ت) 1(

َابن عبد الشكور البهاري ت َّالتقرير والتحبير شرح التحرير: ابن أمير الحاج). 1225(كنوي تَّ، وبحر العلوم الل)ه1119(َّ َّ 
ّفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: َّ؛ اللكنوي)3/137ج/2م. (َّتيسير التحرير: ؛ أمير باد شاه)3/4. (البن الهمام ّ لمحب َّ
  ).2/236. (َاهللا البهاري
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َينِثِّدَحُالمَو )1(َينِّيِولُصاُأل ِورُهْمُج ُجَهْنَم: يِانَّ الثُجَهْنَالم
)2(.  

  

َ إن َأمكــنِنْيَضــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الــدَنْيَ بــِعْمــَ الجِوبُجــُى وَلــَ عُومُقــَ يَوُهــَو َ ْ ْ  ِعْمــَ الجِوهُجــُ وْنِ مــٍهْجــَ وِّيَأِ بــِ
ِهما على حالين متغايرينِلْمَحَ، كِةَرَبَتْعُالم ِْ َِْ َِ َ ُ َ ََ  ِرْيـَغَ، وِدَّيـَقُالمِ بِقَلـْطُ المِيدِيْقَتَ، وِّاصَالخِ بِّامَ العِيصِصْخَتَكَ، وَ
َذلــك  ُرِّخَأَتــُ المَانَا كــَمــُهْنِ مِرِّخَأَتــُ المَنِ مــُمِّقــدَتُ المَمِلــُ عْنِإَ فــ،ِيخِارَّي التــِ فــُرَظــْنُ يُهَّنــِإَ فُعْمــَ الجَرَّذَعــَا تَذِإَ فــ.َِ
ُالعلــم َرَّذَعــَ تْنِإَ فــ.ِوخُسْنــّ المُكْرَتــَ وِخِاســَّالنِ بُلَمــَ العَبَجــَوَ، وِمِّدَقــَتُمْلِ لاًخِاســَن ْ ى َلــِ إُيرِصَ المــَبَجــَ وِخِاســَّالنِب ِ
ٍِينئذِحَ، وِةَرَبَتْعُ المِيحِجْرَّ التِوهُجُ وْنِ مٍهْجَوِ بِرَى اآلخَلَا عَمِهِدَح َأِيحِجْرَت   .ُوحُجْرَ المُكَرْتُيَ، وِحِاجَّالرِ بُلَمْعُ يَ

  

  :اَذَكَى هَنْدَاألَى فَلْعَ األَنِ مِورُهْمُ الجَدْنِ عِضُارَعَّ التِعْفَ دِقُرُ طُيبِتْرَ تُونُكَيَف
  .ُيحِجْرَّ الت-3. ُخْسَّ الن-2. ُعْمَ الج-1 
  

  . )3(ِنْيَيلِلَّ الدَنِ مٍّيَأِ بِلَمَ العِنَ عِفُّقَوَّالت ِوبُجُوِ بَونُثِّدَحُ المَحَّرَ صْدَقَف ،َكِلَ ذُّلُ كَرَّذَعَ تْنِإَف
                                 

. األم مطبوع مع كتاب. اختالف الحديث :ّمد بن إدريس، محافعيّ؛ الش)924(رقم ) 341(ص. سالةّالر: افعيّالش) 1(
. م2001-ه1422. شرّباعة والنّدار الوفاء للط: مصر- المنصورة. 1ط.  فوزي عبد المطلبَّمحمد. د: تحقيق. مج11

. هالورقات في أصول الفق: ؛ الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا)173( ص: في أصول الفقهُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )10/40-41(
َّمحمد حسن محمد إسماعيل: تحقيق. َّمطبوع مع شرح العبادي . م2003-ه1424. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. َّ

. المحصول: َّ؛ الرازي)4/166. ( المستصفى:؛ الغزالي)123، 3/29. (َّاألدلةقواطع : َّ؛ السمعاني)359-345(ص
. عبد المجيد تركي: تحقيق. مج2. م الفصول في أحكام األصولإحكا: ؛ الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف)5/406-413(
. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ؛ القرافي)2/740. (م1995-ه1415. دار الغرب اإلسالمي: بيروت. 2ط
- 2/596. ( للشنقيطيدنثر الورومع شرحه . عودّمراقي الس: ، العلوي)3/340. (الموافقات: َّ؛ الشاطبي)330-329(ص

َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)597 . مج3. َّالروضةشرح مختصر : ُّ؛ الطوفي، سليمان بن عبد القوي)5/1514. ( في أصول الفقهُ
. م1998- ه1419. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: السعودية. 2ط. ُّعبد اهللا بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

َّ؛ ابن النجار)8/4130. (حريرَّالت شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)3/688(   ).4/611. ( شرح الكوكب المنير:َّ
).  79-76(ص.  في توضيح نخبة الفكرَّنزهة النظر:  ابن حجر؛)286-284(ص. علوم الحديث: َّابن الصالح) 2(

؛ )2/652. (واويَّن شرح تقريب الَّتدريب الراوي: ُّالسيوطي؛ )78-3/76. (ة الحديث للعراقيَّ فتح المغيث شرح ألفي:َّالسخاوي
  .ين عبد الحميدّ محيي الدَّمحمد: تحقيق. مج2. توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار:  بن إسماعيل األميرَّمحمدنعاني، ّالص

لة األجوبة الفاضلة لألسئ: ّ عبد الحيَّمحمد، َّاللكنوي؛ )424-2/423. (ال يوجد: شرّنالسنة  .ةّلفيّالمكتبة الس: رةّالمدينة المنو
  .)183(ص. م1997- ه1417. المّدار الس: القاهرة. 4ط. ةّاح أبو غدّعبد الفت: تعليق. العشرة الكاملة

 َّالترجيحالجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، ف:  على هذا الترتيباً واقعَّالتعارضفصار ما ظاهره : قال ابن حجر) 3(
ّإن تعين، ثم الت  خفاء ترجيح أحدهما على ّ، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ ألنف عن العمل بأحد الحديثينّوقّ

 في َّنزهة النظر:  ابن حجر.اهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليهّسبة للمعتبر في الحالة الرّما هو بالنّاآلخر إن
: نعانيّ؛ الص)3/77. ( ألفية الحديث للعراقي فتح المغيث شرح:َّالسخاوي: -  اًأيض – ُْينظرو. )79(ص. توضيح نخبة الفكر

 ). 2/424. (توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار
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 ِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـَقَّرَ فـْنَ مـْمُهْنِمـَو، )2(ِهِ بـَحَّرَ صـْنَ مـْمُهْنِمـَ، و)1(ُهْنـَ عَتَكَ سْنَ مْمُهْنِمَ فَونُّيِولُصُا األَّمَأ
  :ِنْيَونُنْظَالمَ وِنْيَومُلْعَالم

  

 ِةَلَأْسَ المـِمْكـُي حِفـ ُيرِصَالمـَ وُفُّقـَوَّ التَبَجـَ وُخْسَّالنَ وُعْمَ الجَرَّذَعَتَ وِنْيَومُلْعَ مِانَضِارَعَتُ المَانَ كْنِإَف
َآخر ٍيلِلَى دَلِإ  ،ِنْيَّيـِّنَا ظَانـَ كْنِٕاَ، وِنْيَضـِارَعَتُم ِنْيَومُلـْعَم َنْيَ بِيحِجْرَّ التِعْنَي مِ فْمِهِبَهْذَى مَلَ عًاءَنِا بَذَهَ، وَ
اَمُهْنِ مٍدِاحَ وِّيَأِ بِلَمَي العِ فُدِهَتْجُ المَرِّيُ خ،ُيحِجْرَّالتَ وُخْسَّالنَ وُعْمَ الجَرَّذَعَتَو

)3(.  
  

ْقــد َو ــْنَأَ َبعــض األصــوليين  َرَك ِِّ ُ ُ ُ ــُوَْ ــِلَ دَوعُق ــْجَأ ِةَيعِرَّي الــشِ فــِنْيَيل ــَ عَونُمِلْسُ المــَعَم  ِفُّقــَوَّ التِبوُجــُوى َل
  .)4(ِرَى اآلخَلَا عَمِهِدَح َأِيحِجْرَ تْوَأ ،ِرَاآلخِا بَمِهِدَح َأِخْسَ نْو َأ،اَمُهَنْيَ بِعْمَجْلِ لَانَكْمِ إَالَ و،اَمِيهِف

  

ــَو ــَب َبَهــَ ذْدَق ِ إلــى َأن مــنهج جمهــور األصــوليين فــي ترتيــب طــرق دفــع التعــارض َينِثِاحَ البــُضْع ُِ ُ ُ ََ َُّ ِ ْ َ ُ ِ ِ ِ َِْ ِ َ ِّ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
ُيكون بتقـديم الجمـع فـالترجيح فالنـسخ، وَأن تقـديم النـسخ علـى التـرجيح هـ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َّْ ََّ َ َ َْ َّْ ََّ ِ ِْ َ َ َْ ََّ َ ْ ِ ِ ُ ُو مـنهج المحـدثين، والنتيجـة ُ َ َ ُِ َِّ َ ََ ِّ ُ ََ ْ

َتباين المنهجين في هذ َ ِ ِ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ ِا األصلَ ْ  ْمَلـَا فَهـْنِ ماًيـرِثَ كُتْعَّبَتَتَ و،اًّيِلَ مِورُهْمُالج َالَوْق َأُتْلَّمَأَي تِنَّن َأُةَيقِقَالحَو. )5(َ

                                 
َّ مــن الــشافعية)ه505(، والغزالــي ت)ه489( تَّالــسمعاني، و)ه476( تِّكالــشيرازي) 1( إذا تعــارض خبــران : ِّيقــول الــشيرازي. َّ

فـإن ... ذلك وأمكن نسخ أحدهما بـاآلخر فعـلٕ وان لم يكن ،ل فعلوأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على اآلخر في االستعما
: َّوالــسمعاني). 173(ص.  فــي أصــول الفقــهُّاللمــع: ِّ الــشيرازيَّالتــرجيح أحــدهما علــى اآلخــر بوجــه مــن وجــوه َحِّجــُلــم يكــن ذلــك ر

  ).4/166. (المستصفى: ؛ الغزالي)3/29. (َّاألدلةقواطع 
َّ، وابن النجار الفتوحي الحنبلي ت)ه885(والمرداوي الحنبلي ت، )ه478(افعي تّكالجويني الش) 2(  :البرهان). ه972(َّ
َّ؛ ابن النجار)8/4130. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)350(ص: َّ بشرح العباديالورقات؛ )2/1183( شرح الكوكب : َّ

  ).4/612. (المنير
  واإلســــنوي،)ه771(ُّوالــــسبكي ت) ه682( وتبعــــه عليــــه األرمــــوي ت،)ه606( تَّالــــرازي: فــــصيلّفريــــق والتّقــــال بهــــذا الت) 3(
 مـــن َّالتحـــصيل: ؛ األرمـــوي)410-5/409. (المحـــصول: َّالـــرازي). ه994( تَّوالعبـــادي، )ه826(ّ، والعراقـــي ت،)ه772(ت

ح منهـاج  فـي شـرُّالـسولنهايـة : ؛ اإلسـنوي)2738-5/2737. (اإلبهاج في شـرح المنهـاج: ُّ؛ الـسبكي)2/261. (المحصول
: اغَّبَّ أحمد بن قاسـم الـصَّ؛ العبادي،)670-669(ص. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: ؛ العراقي)460-4/459. (األصول

َّمحمد حسن محمد إسماعيل: تحقيق. الشرح الكبير على الورقات ص . م2003-ه1424. ّدار الكتـب العلميـة: بيـروت. 1ط. َّ
ُّلكن عبارة التاج السب). 350-351(  للبيـضاوي، فهـي بإطالقهـا تفيـد شرح المنهـاجّ تخالف ما قرره في جمع الجوامعكي في ّ

جمـــع : ُّالـــسبكي. َّالمـــصير إلـــى التخييـــر إذا لـــم يمكـــن الجمـــع والنـــسخ والتـــرجيح، ســـواء كـــان المتعارضـــان معلـــومين أو مظنـــونين
  ).113(ص. الجوامع

  ).5/341. (الموافقات: َّالشاطبي). ه790(َّ كالشاطبي ت)4(
ّ، والدكتور نافذ حماد الحفناويَّمحمدكتور ّ الدوتبعه عليهطيف البرزنجي، ّكتور عبد اللّدال: ّممن ذهب إلى ذلك) 5( : البرزنجي. ّ

مختلف الحديث : ّ؛ حماد، نافذ حسين)65- 64(ص. َّالترجيح وَّالتعارض: ؛ الحفناوي)167- 1/166. (َّالترجيح وَّالتعارض
ّدار الوفاء للطباعة والنشر:  مصر- المنصورة . 1ط. ينثّبين الفقهاء والمحد ).        =   133(ص. م1993-ه1414. ّ
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  : مالحظاتمسألة في هذه الّصوليينكتور البرزنجي عن األّقول الدُولي على ن = 
ّ على أنه للتاًكالم) 168( نقل ص-1  فـي جمـع ُّالسبكيلكالم ل ّ، والمتأمشارح جمع الجوامعي ّحلَمللّحيح أنه ّ، والصُّالسبكياج ّ

ّالجوامـــع يـــوقن أنـــه يقـــد ولـــو مـــن وجـــه أولـــى مـــن رضـــين اّوأن العمـــل بالمتع: فقـــد قـــالر الجمـــع، ّ إن تعـــذَّالتـــرجيحسخ علـــى ّم النـــّ
ّلم المتأخر فناسخ، واالُر وعّإلغائهما، فإن تعذ   ).113(ص. جمع الجوامع: ُّالسبكي. جع إلى غيرهماُ رٕ

ّلى أنه مم ثم أورد كالم ابن حزم ع- 2 لجمهور ّوهذا يوهم أن ابن حزم يوافق ا.  وقال بوجوب تقديم الجمع،ن ناصر الجمهورّ
ً مختلفا تمامااً له منهجّ أنّ والحق.َّفي منهجهم في دفع التعارض   ).38-2/21. (اإلحكام في أصول األحكام: ابن حزم. ً

ّارح الورقــات للجــويني، علــى اعتبــار أنــه يقــول بتقــديم شــ) ه994( تَّالعبــاديّكــالم أحمــد بــن قاســم الــصباغ ) 168(ص  نقــل-3
ٕوان لــم يمكــن :  إن تعــذر الجمــع، فقــد قــالَّالتــرجيحسخ علــى ّ وتفيــد تقــديم النــ، واضــحةَّالعبــاديّسخ، لكــن عبــارة ّ علــى النــَّالتــرجيح

رح ّالــش: َّالعبــادي. مــل بــهح أحــدهما علــى اآلخــر فيعّ إلــى أن يظهــر مــرج- إن لــم يعلــم التــاريخ -ف فيهمــا ّالجمــع بينهمــا يتوقــ
ّ أنه إن لم يمكن الجمـع وعلـم التـ:ومقتضى العبارة). 350(ص. الكبير على الورقات  مـا وهـو عـينم بالمتـأخر، ّسخ المتقـدُاريخ نـّ

  .)358-350(ص. اديّمع شرحها للعب. الورقات في أصول الفقه: الجويني .ّصرح به الجويني في متن الورقات
ًافعي، وغاية ما فيه أنه يقدم الجمع مطلقّلخطيب البغدادي عن الشكالم ا) 169( نقل ص- 4 ، وليس فيه داللة على ما ذهب اّ

ّاحية األخرى فإن ّا من النّسخ، هذا من ناحية، أمّ فالنَّالترجيح منهج الجمهور تقديم الجمع فّكتور البرزنجي من أنّإليه الد
يقول . ًرته آنفاَّمهور األصوليين الذي قر فمنهجه موافق لمنهج المحدثين وج،مع إن تعذر الجَّالترجيحسخ على ّم النّافعي يقدّالش

ل واحد منهما اآلخر، فإذا لم يحتمل الحديثان ّيعط، ولم اً استعمال معاًمعما احتمل حديثان أن يستعمال ّوكل: افعيّاإلمام الش
 اختالف :الشافعي. اً واآلخر منسوخاً كان أحدهما ناسخ- كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام - إال االختالف 

  ).10/40. (ّمطبوع مع كتاب األم. الحديث
رض خبــــران وأمكــــن اإذا تعــــ: ه بحروفــــه كمــــا نقلــــهُّصَ ونــــ، لــــه فــــي مــــسلك الجمــــعً مختــــزالِّالــــشيرازيكــــالم ) 169( نقــــل ص-5

 فالنـسخ، وغايـة َّالترجيحعوى بتقـديم الجمـع فـّ وال يفيـد الـد، النـزاعّ وهـذا النقـل فـي غيـر محـلاستعمالهما بني أحدهما على اآلخر
ّ علـــى النـــسخ إذا تعـــذر الجمـــع، لكـــن منهجيـــة َّالتـــرجيحم ّ يقـــدِّالـــشيرازيّ، وهـــذا الـــصنيع ممـــا يـــوهم أن اًمـــا فيـــه تقـــديم الجمـــع مطلقـــ

ض خبـران وأمكـن الجمـع بينهمـا وترتيـب إذا تعـار : ، وقـد أوضـحها بقولـهاً على العكـس تمامـَّالتعارض الكاملة في دفع ِّالشيرازي
ُأحدهما على اآلخر في االستعمال فعل، وان لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما باآلخر فعل، فإن لم يكن ذلك ر  أحدهما علـى َحِّجٕ

  ).173(ص.  في أصول الفقهُّاللمع: ِّالشيرازي .َّالترجيحاآلخر بوجه من وجوه 
ضاف لـذلك يـ، وكتورّالـدتي أقامهـا ّعوى الّفال يفيد الد.  ذكر الجمعّابقه ليس فيه إال، وهو كسّكالم الحازمي) 169( نقل ص-6

ًواذا كـان منفـصال: ّيقـول الحـازمي. ر الجمـعّ إذا تعـذَّالتـرجيحسخ علـى ّم النـّن يقدّ ممّ الحازميّ أناًأيض  أي إذا كـان الخطـاب - ٕ
ٕالجمع بينهما أم ال؟ فإن أمكن الجمع جمـع، وان لـم يمكـن الجمـع  هل يمكن َ نظرت-صل به ّل غير متّ عن األوًاني منفصالّالث

ٕالي؟ فــإن تميــز أوجــب المــصير إلــى اآلخــر منهمــا، وان لــم ّابق والتــّمييــز بــين الــسّهــل يمكــن الت: َوهمــا حكمــان منفــصالن نظــرت ّ
. َّالتـرجيحن المـصير إلـى ّ فحينئـذ يتعـي،ر الجمع بينهماّ عليه وتعذّفظ ما يدلّاريخ وليس في اللّمييز بينهما، بأن أبهم التّيمكن الت
دار ابـن : بيـروت. 1ط. دّأحمـد طنطـاوي جـوهري مـسد: تحقيـق. مـج2. اسـخ والمنـسوخ فـي الحـديثّاالعتبـار فـي الن، ّالحازمي

  ).130-1/125. (م2001-ه1422. حزم
في هذه  َّالرازيروا بالفخر ّ تأثاًم جميعّحقيق أنهّ، والتُّالسبكي اإلسنوي و:اح كتابهّ كالم البيضاوي، وشر)169( صفحة  نقل- 7

ّالمسألة وقرروا منهجه، وله فيه تفصيل متشعب، لكن المتأمل يجد أن  ّ ّول بالجمع أوال، ثم بالن يقَّالرازيّ  .َّالترجيح  وليس،سخً
  ).413-5/406. (المحصول: َّالرازي ُْينظر

َّر فهـو ناسـخ، وان جهـل فالتـّ وعلـم المتـأخ،مـومة والعّان، وتـساويا فـي القـوّإذا تعـارض نـص: ويقول البيضاوي  .َّالتـرجيحساقط أو ٕ
ّفــإن كانــا معلــومين فيتــساقطان، ويرجــع إلــى غيرهمــا، وان كانــا مظنــونين تعــين : ر منهمــاّأن يجهــل المتــأخ: اً شــارحُّالــسبكيقــال  ٕ

 =  ّ يتعــينَّالتــرجيحّ أن ُّالــسبكيوي وفاتــضح مــن كــالم البيــضا). 2737-5/2735. (اإلبهــاج شــرح المنهــاج: ُّالــسبكي. َّالتــرجيح



137  

 

 ِورُهـْمُ جَنْيَ بـِجَهْنَ المـِةَدْحـِ وْنِ مـِهْيـَلِ إُتْصَلـَا خَى مـَلِ إُتْصَلَ خَكِلَذِ، لِةَّحِّ الصَنِ ماًهْجَ وِلْوَا القَذَهِ لْدِجَأ
  .)1(ِضُارَعَّ التِعْفَ دِقُرُ طِيبِتْرَي تِ فَينِثِّدَحُالمَ وَينِّيِولُصُاأل

  

َِّ فـإنني ،ِانَيـَا البَذَ هـَدْعَبَو ِ فـي ِةَّيـَفَنَ الحِجَهْنَ مـْنِ مـُحَجـْرَأَ وُّحَصـ َأَينِّيِولُصـُ األِورُهـْمُ جَجَهْنَ مـَّنَأ ىَرَأَ

ِترتيب طـرق دفـع التعـارض ُِ َُ َّ ِ ْ َ ُ ِ ِ َ؛ ألَْ  َّن َأَّكَشـَالَ، وِنْيَيلِلَّلـدِ لٌالَمـْعِ إِيـهِ فِيحِجْرَّالتـَ وِخْسَّى النـَلـَ عِعْمـَ الجَيمِدْقـَ تَّنِ
ِا َأو إسقاطهمِهِدَح َأِالَمْهِ إْنِى مَلْو َأِنْيَيلِلَّ الدَالَمْعِإ ِ َ ْ ِ ِ واهللا تعالى َأعلم بالصواب - ْ َ ََّ ِ ُ َ َْ َ َ ُ-.  

  

ِوفيه فرعان .)2(ِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بِعْمَالجِ بِضُارَعَّ التُعْفَد: يِانَّ الثُبَلْطَالم َ َْ ِ ِ َ:  
  

ُالفرع اَألول َّ ُ   .اًحَالِطْاصَ وًةَغُ لِعْمَ الجُيفِرْعَت: َْ
َل عُدَ يـٌلْصـ َأَوُهَ، وَعَمَ جِّيِثَالُّ الثَنِ مٌرَدْصَ م:ِةَغُّي اللِ فُعْمَالج  ُتْعـَمَج: ُالَقـُ، يِءْيَّ الـشِّامَضَى تـَلـُّ

 ُهُتــْعَمَج: ُالَقــُ ي،ٍضْعــَ بْنِ مــِهِضْعــَ بِيــبِرْقَتِ بِءْيَّ الــشُّمَضــَ، وِقِرَتــْفُ المُيفِلْأَ تــَوُ هــُعْمــَالجَو. اًعــْمَ جَءْيَّالــش
  .)m   X  W[  Z  Y   l)3: ىَالَعَ تُهُلْوَ قُهْنِمَ، وَعَمَتْاجَف

  

ُيــف مِرْعَ تَينِّيِولُصــُ األِمَالَي كــِ فــَسْيَلــَ فِحَالِطْي االصــِا فــَّمــَأ  َّنَأ ْمِهــِمَالَ كْنِ مــُادَفَتْسُ يــْنِكــَ، لُهَ لــٌدَّدَحــٌ
 ِلْمـَ حِلَالِ خـْنِ مـ،ٍهْجـَو َونُ دٍهْجـَ وْنِم ْوَأ ،اًيعِمَا جَمِهِ بٌلَمَعَو، ِنْيَضِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بٌيقِفْوَ تَعْمَالج

                                                                                                
  .َّمع بتقديم الجمع فالنسخ فالترجيح في جمع الجواُّالسبكيوقد مضى بيان إطالق كالم  .اريخّالمظنونين إذا جهل الت  في=
  .ُّويقرر السبكي نفس المعنى، وكذلك القرافي المالكي، والفتوحي من الحنابلة): 169( قال في صفحة -8

ُّتبين مما مضى مذهب السبكي، أما القرافي المالكي تقد : فأقول فالعمـل بكـل : إذا تعـارض دلـيالن: فعبارتـه كالتـالي) ه684(ّ
ّواحـــد منهمـــا مـــن وجـــه أولـــى مـــن العمـــل بأحـــدهما دون اآلخـــر، وهمـــا إن كانـــا عـــامين معلـــومين والتـــاريخ معلـــوم؛ نـــسخ المتـــأخر 

ٕالمتقدم، وان كان مجهوال سقطا، وان علمت ال َٕ َ َ ٕمقارنة خيـر بينهمـا، وان كانـا مظنـونينً فـإن علـم المتـأخر نـسخ المتقـدم، واألرجـح : ّ
َّفظهـر أنــه يقـدم الجمـع فالنـسخ فـالترجيح). 329(ص. شـرح تنقـيح الفـصول: القرافـي. َّإلى الترجيح َّوأمـا ابـن النجـار الفتـوحي . َّ َّ
ّ، فــإن تعــذر الجمــع بينهمــا وعلــم التــاريخ؛ بــأن -ّّّن الظنيــان ّ أي الــدليال– فيجمــع بينهمــا : فعبارتــه كالتــالي) ه972(الحنبلــي ت

ّعلــم الــسابق منهمــا، فالثــاني ناســخ لــألول إن قبــل النــسخ،  ّ ّ ــم يمكــن اجتهــد فــي التــرجيح... ّ َّوان ل ٕ .َّابــن النجــار شــرح الكوكــب : َّ
َّفتبـين أن ابـن النجـار الفتـوحي يقـدم الجمـع فالنـسخ فـالت). 612-4/611. (المنير ّ ّ َّ َّ ّ ثين ّمـنهج المحـدّن وبنـاء عليـه فـإ. ًرجيح أيـضاّ

ّ وأن التفريق بينهما خالف الصواب، واهللا أعلمَّالترجيح،سخ فّ تقديم الجمع فالن، يقوم على منهج واحدّ األصوليينجمهورو ّ ّ.  
ّتوفيمنهج ال: ةَوُوسُّالس. ةَوُوسُّكتور عبد المجيد السّ الد:ثينّح وحدة المنهج بين جمهور األصوليين والمحدّوممن رج) 1( ق ُ
   )113(ص.  بين مختلف الحديثَّالترجيحو
َارتأيت في هذا المطلب أن أعرف) 2( َُأبين  و، الجمعّ ّتوفيالو وجوه الجمعا ّشروطه فقط، أمِّ ه ّ فمحل المتعارضينليلينّق بين الدُ
  .دمل القاَّفي الفصل األو، راسةّ الد هذه منّطبيقيّ الجانب الت-  إن شاء اهللا -
: آبادي؛ الفيروز)1/479. (ّاللغةمعجم مقاييس : ابن فارس: - معنى الجمع لغة في - ُْينظر ). 2( آية :سورة الهمزة) 3(

  ). 1/125. (المفردات في غريب القرآن: اغبّ؛ الر)710(ص. القاموس المحيط
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ُفيــتم مــن خــالل الجمــع إزالــة ، ِرَ اآلخــِيلِلَّ الــدِلَمــْحَ مِرْيــَ غٍيحِحَ صــٍلَمــْحَى مَلــَ عِنْيَيلِلَّ الــدَنِ مــٍدِاحــَ وِّلُكــ َ َِ ِ ْ َ َِ َ ِ ِ ِْ ُّ َ
ِالتعارض الظاهري بين الدليلين ِْ َْ ِ َِّ َ َ ِّ َّ ِ ُ َ َ ودفع اختالفهما وتنافيهما،َّ َ ُِ ِِ ِ ََِ َْ ََ ْ َ)1(.  

  

ِالفرع الثاني َّ ُ   .)2(ِعْمَ الجُوطُرُش: َْ
ا َمـــــُهَّنِإَ فِانَيفِعَ ضـــــِانَيثِدَ حـــــَضَارَعـــــَا تَذِإَ فـــــ.ِنْيَضـــــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الـــــدَنِ مـــــٍّلُ كـــــِةَّيـــــِّجُ حُوتُبـــــُث -1

 ُحَجْرَيــــَ ف،اًيحِحَ صــــُرَاآلخــــَ واًيفِعَا ضــــَمُهُدَحــــ َأَانَا كــــَذِ إَكِلَذَكــــَا، وَمــــُهَنْيَ بِعْمــــَجْلِ لَةَاجــــَ حَالَ؛ وِانَطَاقَسَتــــَي
  .اَمُهَنْيَ بِعْمَى الجَلِ إُارَصُ يَالَ، وِيفِعَّالضِ بُلَمَ العُكَرْتُيَ، وِةَضَارَعُ المَنِ مِهِتَمَالَسِ لِهِ بُلَمْعُيَ وُيحِحَّالص

  

 ْنِإَ؛ فـُهْنـِ مٍءْزُ جـْو َأِةَيعِرَّ الـشِوصُصُ نـْنِ مـٍّصَ نـِالَطـْبِى إَلـِ إِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بُعْمَ الجَيِّدَؤُ يَ الْن َأ-2
 ِضْفــَ الخِيَتــَاءَرِ قَنْيَبــ ُعْمــَجال: ُهُالــَثِمَو. ِةَّيِعْرَّ الــشِامَكــْحَي األِ فــِهْيــَلَ عُدَمــَتْعُ يَالَ وٍرَبــَتْعُ مُرْيــَ غُهَّنــِإَ فَلَصَحــ
ــْوَي قِ فــِبْصَّالنــَو ــَ الخِةَاءَرِ قــِلْمــَحِ ب)m  RQ  P  O      N  M  l)3: ىَالَعــَه تِل  ِضْف

َ؛ ألٍرَبــَتْعُ مُرْيــَغَ وٌلِاطــَ بُعْمــَا الجَذَهــَ، واًضْيــ َأِحْسَى المــَلــَ عِبْصَّ النــِةَاءَرِ قــِيــلِوْأَتَ، وِحْسَالمــى َلــَع ى َّد َأُهَّنــِ
 ِوبُجُ وِمَدَى عَلَ عُاقَفِّ االتَلَصَ حْدَقَ، وmQ  P   Rl :ىَالَعَ تُهُلْوَ قَوُهَ و،ِّصَّ النَنِ مٍءْزُ جِالَطْبِى إَلِإ

  .ُيلِوْأَّا التَذَ هَكِلَذِ بُلُطْبَيَ، فٍةَدِائَ فِرْيَغِ لُهُرْكِ ذُونُكَيَ، فِنْيَبْعَ الكِحْسَم
  

ــَا عَمــُهَنْيَ بُضُارَعــَّ التَونُكــَ يَ الْن َأ-3 ــَحِ ب،ِّادَضَّ التــِهْجــَى وَل ي ِا فــَمــَا، كَمــُهَنْيَ بُعْمــَ الجُيلِحَتْسَ يــُثْي
  .ُضُارَعَّالت ِهِب ُولُزَ يَ الُهَّنِإَ فُعْمَ الجَضِرُ فْوَلَ فا،َمُهَنْيَ بِخْسَّ النُوعُقُ وَقَّقَحَ تِنْيَذَّ الِنْيَّصَّالن

  

 ِظْفـــَّ اللُولُبـــَق: اَهـــْنِمَ و،ِهِوطُرُشِ بـــاًيحِحَ صـــُيـــلِوْأَّ التَونُكـــَ يْن َأُبِجـــَيَ فِيـــلِوْأَّالتِ بُعْمـــَ الجَانَا كـــَذِ إ-4
 ٍيحِحَ صـٍيـلِلَ دُامَيـِقَ، وِعْرَّ الـشِحَالِطْي اصـِ فـِالَمْعِتْ االسـِفْرُ عـْو َأِةَغـُّ اللِعْضَوِ لِيلِوْأَّ التُةَقَافَوُمَ، وِيلِوْأَّلتِل

                                 
قواطع : َّالسمعاني؛ )3/3. (حبيرَّالتالتقرير و: ّابن أمير الحاج).  164-3/163. (الفصول في األصول: ّالجصاص) 1(

. ُّالسولنهاية : ؛ اإلسنوي)5/2729. (اإلبهاج شرح المنهاج: ُّالسبكي؛ )5/406. (المحصول: َّالرازي؛ )30- 3/29. (َّاألدلة
ّ وقد عرف الدكتور أسامة عبد اهللا خياط الجمع بين الحديثين المتعارضين ).133. (البحر المحيط: َّالزركشي؛ )4/450( ّ

ًإعمال الحديثين المتعارضين، الصالحين لالحتجاج، المتحدين زمانا، بحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقا، أو : بقوله ٍّّ ً ّ
. ثين منهّاد والمحدّقّمختلف الحديث وموقف الن: ّخياط، أسامة عبد اهللا. َّمن وجه دون وجه، بحيث يندفع به التعارض بينهما

َّمكة المكرمة. 1ط   ).142(ص. ه1406. ّ الصفامطابع: َّ
ّتوفيمنهج ال: ؛ السوسوة)264(ص. َّالترجيح وَّالتعارض: ؛ الحفناوي)1/218. (َّالترجيح وَّالتعارض: البرزنجي) 2(  َّالترجيحق وُ

مختلف : ادّ حم). 143(ص. ثين منهّاد والمحدّقّمختلف الحديث وموقف الن: ّ خياط؛)143(ص. بين مختلف الحديث
   ).142(ص. ثينّفقهاء والمحدالحديث بين ال

  ).6(آية : سورة المائدة) 3(
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  .ِهِ بٍّدَتْعُ مَرْيَ غاًفُّسَعَ تَانَ كِةَرَبَتْعُ المِوطُرُّ الشَونُ دِيلِوْأَّالتِ بُعْمَ الجَلَصَا حَذِإَ، فِهْيَلَ عُّلُدَي
  

ـــ َ الْن َأ-5 ـــَ الجَمِدَطْصَي ـــِالَخُ يٍيحِحَ صـــٍّصَ نـــَعَ مـــُعْم ـــَت: ُهُالـــَثِمَو. ُهُف ـــَ آيُضُارَع  ِّقَي حـــِ فـــِةَّدِ العـــِيَت
m   F  E  D  C  B  A: ىَالَعــــَ تِهِلــــْوَي قِ فــــَكِلــــَذَا، وَهــــُجْوَا زَهــــْنَى عَّفَوَتــــُ المِلِامــــَالح

 KJ    I  H   Gl)1(ىَالَعَ تِهِلْوَقَ، و :m ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ l) 2( .ُورُهْمُجَو 

 َنِمــَو ،)3(ِلْمــَ الحُعْضــَا وَهــُجْوَا زَهــْنَى عَّوفَتــُ المِلِامــَ الحُةَّدِعــَ ف،ِةَيــِانَّ الثِةَ اآليــِومُمــُعِ بِذْخــَاألى َلــَ عِاءَمــَلُالع
 ُعْضـَ الو:اَمـُهَ و،ِنْيَلـَجَ األَدَعـْبا َأَهـُجْوَا زَهـْنَى عَّوفَتـُ المِلِامـَ الحِةَّدِ عـِلْعَجِ بِنْيَتَ اآليَنْيَ بَعَمَ جْنَ مِاءَمَلُالع
َن هــِكـَل .)4(ُرُهْشـَ األِوَأ ِ قـصةَعَ مــُضَارَعـَتَ يَعْمـَا الجَذَّ  ِاةَفــَ وَدْعــَ بْتَسِفـَا نَهــَّنَأ  )5(ِةَّيِمَلْسـَ األَةَعْيَبُ ســَِّ
  .))6ِاجَوَّالزِا بَهَ لَنِذَأَف،  ِ اهللاَولُسَ رْتَلَأَسَ، فٍالَيَلِا بَهِجْوَز

  

ي ِ فـــِنْيَضــِارَعَتُ الم– ًالَثَ مـــ– ِنَْييثِدَ الحــُودُرُ وَونُكـــَ يْنَأِ بــ،ِنْيَضـــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّد الــِنَمـــَ زُادَحــِّ ات-6
ى َلــِ إُارَصُا يــَمــَّنِٕاَا، وَمــُهَنْيَب ُعْمــَ الجَّحِصَ يــْمَ لــِرِّأخَتــُ المَنِ مــُمِّدَقــَتُ المَمِلــُعَ وُنَمَّ الــزَفَلــَتْا اخَذِإَ، فــٍدِاحــَ وٍنَمــَز
ِالجمـــع والتـــرجيحى َلـــَ عَخْسَّ النــَونُمِّدَقـــُ يَينِذَّ الـــِةَّيـــِفَنَ الحِبَهْذَى مـــَلـــَا عَذَهـــَ، وِخْسَّالنــ ِِ ْ َّ َ ْ  َالَ فـــُورُهـــْمُا الجَّمـــ، َأَ
َ أل؛َطْرَّا الشَذَ هَونُطِرَتْشَي   .ِخْسَّى النَلَ عَعْمَ الجَونُمِّدَقُ يْمُهَّنِ

  

َ ألُونُكَ يَ الُثْيَحِ ب،ِةَّوُي القِ فِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بَاةَاوَسُ المُةَّيِفَنَالح َطَرَتْاش -7 ، ِرَى اآلخـَلـَ عٌةَّيـِزَا مَمِهِدَحـِ
  .اَهُانَيَ بَقَبَي سِتَّ الِقُرُّالطِ بْمُهَدْنِ عِةَضَارَعُ المَنِ مُصُّلَخَّ التُّمِتَيَو، ُعْمَ الجَعَنَتْ امُاةَاوَسُ المِتَمِدُا عَذِإَف

                                 
   ).234( آية: سورة البقرة) 1(
  ).4( آية: سورة الطالق) 2(
. دار عالم الكتب: ّالرياض. 3ط. عبد الفتاح الحلو. عبد اهللا التركي، د. د: تحقيق. مج15. المغني: ابن قدامة) 3(

 ).11/227. (م1997- ه1417
ّالنبي في حياة ك العامرينابل بن بعكّ بن أبي طالب، وقاله أبو السّاس وعليّن عبوهو مروي عن اب) 4( َّ  ، ّالنبيّفرد َّ  

ا بلغه حديث ّعليه قوله كما في بعض روايات حديث سبيعة األسلمية، وروي عن ابن عباس رجوعه إلى قول الجماعة لم
ّاد واسحاق أن عدّعبي أن تنكح في دمها، ويحكى عن حمّسبيعة، وكره الحسن والش ّ تها ال تنقضي حتى تطهر، وأبى سائر أهل ٕ

دار عالم : ياضّالر. 3ط. عبد الفتاح الحلو. عبد اهللا التركي، د. د: تحقيق. مج15. المغني: ابن قدامة. العلم هذا القول
  .)1474- 3/1473. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ؛ ابن رشد)11/227. (م1997-ه1417. الكتب

ّي سبيعة بنت الحارث األسلمية، كانت امرأة سعد بن خولة، فتوفي عنها بمكة في حجة الوداع وهي حامل، فوضعت ه) 5( ّ ُ
ُّأسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن األثير. بعد وفاته بليال . حابةّاإلصابة في تمييز الص: ابن حجر).  7/139. (ْ

)13/459 .(  
 ومسلم، كتاب ؛)4909(، حديث رقم m  À  ¿  ¾  ½  ¼ÂÁ  l: ابفسير، بّ ، كتاب التالبخاريأخرجه ) 6(

  .عن أم سلمة ) 57/1485(حديث رقم . ى عنها زوجها وغيرها بوضع الحملّة المتوفّانقضاء عد: الق، بابّالط
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ِنْيَضِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الدِدَح َأِخْسَنِ بِضُارَعَّ التُعْفَد: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
ٍة فروعَثَالَ ثِيهِفَو .)1( ُُ ُ:  

  

ُالفرع اَألول َّ ُ   .اًحَالِطْاصَ وًةَغُ لِخْسَّ النُيفِرْعَ ت:َْ
  

ِنْيَيَنْعَى مَلَ عِةَغُّي اللِ فُخْسَّ النُقَلْطُي
)2(:  

  

َل، وِّ الظـُسْمَّ الـشِتَخَسَنـ: ِبَرَ العـِلْوَقـَك ؛ٍلَدَى بـَلِ إٌةَالَزِا إَّمِ إَوُهَ و.ُةَالَزِاإلَ وُعْفَّ الر:ُلَّواَأل  ُهُلـْوَ قُهْنـِمَّ
 ؛ٍلَدَ بــــــِرْيــــــَى غَلــــــِ إٌةَالــــــَزِا إَّمــــــِٕاَ، و)m  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al)3: ىَالَعــــــَت
  .)mk  j  i  h  g  l)4: ىَالَعَ تُهُلْوَ قُهْنِمَ، وِمَدَ القَارَ آثُيحِّ الرِتَخَسَن: ْمِهِلْوَقَك

  

ِت الكْخَسَنـ: ُهُالَثِمَ و،ُيلِوْحَّالتَ وُلْقَّ الن:يِانَّالث ، ىَرْخـ ُأٍةَخْسُى نـَلـِ إُهُتـْلَّوَحَ و،ِيـهِا فَ مـُتْلـَقَن: ْي، َأَابَتـُ
  .)m   ½  ¼Â  Á   À  ¿   ¾    l )5: ىَالَعَ تُهُلْوَ قُهْنِمَو

  

ِانَيفِرْعَ تاَهُرَهْشَأَا وَهُّحَص َأ،ٍةَدِّدَعَتُ مٍاتَيفِرْعَتِب َونُّيِولُصُ األُهَفَّرَع ْدَقَ ف،ِحَالِطْصِي االِا فَّمأََو
)6(:  

  

 اًتـِابَ ثَانَكـَ لُهَالْوَ لـٍهْجـَى وَلـَ ع،ِمِّدَقـَتُ المِابَطـِالخِ بِتِابَّ الثِمْكُ الحِاعَفِتْى ارَلَ عُّالَّ الدُابَطِالخ :ُلَّواَأل
  .))7ُهْنَ عِيهِاخَرَ تَعَ م،ِهِب

                                 
ن خالف ا باقي مباحث النسخ وما فيها مّأم. بها سخ، وشروطه، وعالماته التي يعرفَّبحثت في هذا المطلب تعريف الن) 1(

 . راسةّفلم أتطرق إليها؛ لعدم صلتها المباشرة بموضوع الد
المفردات في : ّ؛ الراغب)261(ص. القاموس المحيط: ؛ الفيروزآبادي)425-5/424. (ّاللغةمعجم مقاييس :  ابن فارس)2(

الجامع ألحكام : بي؛ القرط)123-1/122. (اسخ والمنسوخ في الحديثّاالعتبار في الن: ؛ الحازمي)490(ص. غريب القرآن
  ).   1/43ج/1م. (القرآن

  ).106(  آية:سورة البقرة) 3(
  ).52(  آية:سورة الحج) 4(
  ).29( آية :سورة الجاثية) 5(
ّيسمونه بيان التبديل، وقد عرفه البزدوي بقولهّا الحنفية فّسخ، أمّت الجمهور للنتعريفامن  انهذ) 6( ّ : ّبيان محض لمدة الحكم ٌ ٌ

ّوعرفه ابن نجيم باعتبار المصدر وهو الناسخية . ً كان معلوما عند اهللا تعالىّالمطلق الذي ّ ّ : ًأن يرد دليل شرعي متراخيا عن ّ
ًدليل شرعي، مقتضيا خالف حكم المتقدم ّوباعتبار الناسخ ،ّ : ،ّالخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم

ّرفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر: ّ، وباعتبار فعل الشارعيه عنهًعلى وجه لواله لكان ثابتا، مع تراخ ّ .كنز : البزدوي
 ).335(ص.  بشرح المنارّالغفارفتح : ؛ ابن نجيم)3/234. (مع شرحه كشف األسرار. الوصول إلى معرفة األصول

، والحازمي )ه505( الغزالي ت وأبو حامد،)489(َّ والسمعاني ت،)ه476( تِّالشيرازيّن عرفه بذلك أبو إسحاق ّمم) 7(
ّوقد أطبق المتأخرون عليه، وهو حد صحيح: وقال) ه584(ت ّ .السمعاني؛)119(ص.  في أصول الفقهُّاللمع: ِّالشيرازي َّ :

  ).1/123. (اسخ والمنسوخّاالعتبار في الن: ؛ الحازمي)2/35. (المستصفى:  الغزالي؛)3/68. (َّاألدلةقواطع 
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ٍرِّخَأَتُ مٍّيِعْرَ شٍيلِلَدِ بِّيِعْرَّشال ِمْكُ الحُعْفَر :يِانَّالث
)1(.  

  

  :)2(ٍوهُجُوِ بِلَّوَى األَلَ عَضِرُتْ اعِدَقَو
  

 ِعِافــَّ الرَنْيَ بــٌقْرَفــَ، وِاعَفــِتْرِى االَلــَ عٌّالَ دَوُا هــَمــَّنِ إُابَطــِالخَ، وِاعَفــِتْرِ االُسْفــَ نَوُ هــَخْسَّ النــَّنَأ: ُلَّواَأل
  .ِاعَفِتْرِ االِسْفَ نَنْيَبَو

  

َ؛ ألٌأَطَ خِابَطِالخِ بَيدِيْقَّ التَّنَأ: يِانَّالث   .ًالْوَ قُونُكَا يَمَ، كًالْعِ فُونُكَ يْدَ قَخِاسَّ النَّنِ
  

 ُاعَمــْجِا اإلَذَهــَا، فَمِهِدَحــى َأَلــَ عَكِلــَ ذَدْعــَ بْتَعــَمْج َأَّمُ، ثــِنْيَلْوَى قــَلــَ عْتَفــَلَتْا اخَذِ إَةَّمــُ األَّنَأ: ُثِالــَّالث
  .ِهِ بُخَسْنُ يَ الَاعَمْجِ اإلَّن َأَعَ، مٌابَطِخ

  

  .ٍابِطِخِب َوُه َسْيَلَو  ِّيِبَّ النِلْعِفِ بُتُبْثَ يْدَ قَلَّوَ األَمْكُ الحَّنَأ: ُعِابَّالر
  

 َي الِتـَّ الِودُيـُ القِضْعَبِ لِفْذَالحَ وِيبِذْهَّ التَنِ مٍءْيَ شَعَ مِلَّوَ األَنِ مٌّدَمَتْسُ مَوُهَي فِانَّ الثُيفِرْعَّا التَّمَأ
  .ِلَّوَى األَلَ عْتَدَرَي وِتَّ الِاتَاضَرِتْ االعَنِ مَمِلَ سَكِلَذِلِا، وَهَ لَةَاجَح

  
  

  

                                 
َّ؛ وقد سبق ابن الحاجب من المالكية إلى نحو هذا التعريف )ه790(َّ والشاطبي ت،)ه646(الحاجب تّعرفه بذلك ابن ) 1( َ

ّإزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه، على وجه  : ّومعناه في الشرع أنه: فقال) ه404(أبو الوليد الباجي ت
ُّج الدين السبكي ت تافهّ عر تعريف ابن الحاجبوبنحو. ًلواله لكان ثابتا َّ، وبدر الدين الزركشي ت)ه771(ّ : ولفظهما) ه794(ّ

ّرفع الحكم الشرعي بخطاب،  ّالصفيوكذلك تعريف ويالحظ  ،ّرفع حكم ثابت بطريق شرعي:  ولفظه)ه725( الهندي تَّ
ًأنهم جميعا لم يقيدوه ب وكذلك تعريف ابن قدامة المقدسي . مَّ كتعريف ابن الحاجب والباجي والشاطبي، وهو قيد مهقيد التراخيَّ

ّجاء قريبا من هذه التعريفات وقيده بالتراخي فقال) ه620(ت ً :ٍرفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه: ُّوحده ّ ّ ،
 عبارة وهو: نحوه فقال) ه643(َّواختار ابن الصالح ت. ًفجاء تعريفه مطابقا لتعريف ابن الحاجب) ه885(ّوأما المرداوي ت

ّعن رفع الشارع حكما منه متقدما، بحكم منه متأخر ً ً،ويالحظ أنه جعل الرافع حكما وليس دليال ،ً ً ْالشوكانيأما  وّ  فتعريفه قريب َّ
ّ لكنه جعل الرًجدا من تعريف ابن الحاجب رفع : اسخ والمنسوخ التماثل فقالّ، كما اشترط في النَّكابن الصالح اً شرعياًافع حكمّ

 ؛)2/972. ( واألمل في علمي األصول والجدلُّالسؤلمختصر منتهى : ابن الحاجب. عي بمثله مع تراخيه عنهحكم شر
. جمع الجوامع: ُّالسبكي).  1/395. (إحكام الفصول في أحكام األصول: ؛ الباجي)3/341. (الموافقات: َّالشاطبي

ّالصفي ؛)4/64. ( البحر المحيط:َّ؛ الزركشي)58-57(ص  روضة : ابن قدامة؛)6/2218. (نهاية الوصول:  الهنديَّ
ْالشوكاني؛ )277(ص. علوم الحديث: َّ؛ ابن الصالح)6/2974. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)69(ص . ّالناظر َّ: 

  ).2/787. (إرشاد الفحول
ْالشوكاني) 2(   ).2/786. (إرشاد الفحول: َّ
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ِالفرع الثان َّ ُ   .)1(ِخْسَّ النُوطُرُش: يَْ
  

 ٍةَادَ عـِمْكـُ حَعْفـَ رَّنِإَ، فـِعْرَّالـشِ بَتَبـَ ثْدَقـ: ْي؛ َأاًّيِلْصـ َأاًّيـِلْقَ عَ الاًّيِعْرَش اًمْكُح ُوخُسْنَ المَونُكَ يْن َأ-1
ا َمـَّنِٕاَ و،اًخْسَى نـَّمَسُ يـَ الِهِيمـِرْحَي تِفـ ِاتَ اآليـِولُزُ نـَّمُ ثـِمَالْسـِ اإلَلَّو َأِرْمـَ الخِةَاحَبِتْاسـَا كَهـْيَلَ عُاسَّ النـَّرِقُأ
  .اًخْسَى نَّمَسُ يَ الُهَّنِإَ ف؛ِاتَادَبِ العِابَيجِإِ بِةَّيِلْصَ األِةَاءَرَالب ِمْكُ حُعْفَ رُهُلْثِمَ، وٍعْرَ شُاءَدِتْ ابَوُه

  

  .ٍيفِلْكَ تُوطُقُ سَوُ هْلَ، باًخْسَ نَسْيَ لِتْوَالمِ بِمْكُ الحُاعَفِتْارَ؛ فٍعْرَشِ بُخْسَّالن َونُكَ يْن َأ-2
  

 ِةَفِّالــــصَ وِطْرَّالــــشَ كَنِرَتــــْقُ المَّنِإَفــــ؛ ُهْنــــَ عاًرِّخَأَتــــُ، مِوخُسْنــــَ المِنَ عــــًالِصَفــــْنُ مُخِاســــَّ النَونُكــــَ يْن َأ-3
ـــَّنِٕاَ، واًخْسَى نـــَّمَسُ يـــَ الِاءَنْثِتْســـِاالَو ـــْوَقَك؛ ٌيصِصْخـــَ تَوُا هـــَم ـــَ تِهِل ¦    §   ̈   ©   m     ª  ،:ىَالَع

±      °   ̄ ®      ¬  « ²l)2(ىَالَعَ تِهِلْوَقَ و:  m ¡�  ~  }  | l)3(.  
  

 َالَ فـَكِلَذَ كـَانَا كـَذِا إَّمـ، َأٍةَايـَغِا بَّيَغُ المَالَوَز  ُهُولُخُي دِضَتْقَ يٍتْقَوِ باًدَّيَقُ مُوخُسْنَ المَونُكَ يَ الْن َأ-4
  .)m t  s   r  q     p ul)4: ىَالَعَ تِهِلْوَقَ، كُهَ لاًخْسَ نِهِ بَدِّيُي قِذَّ الِهِتْقَ وُاءَضِقْ انُونُكَي

  

، ِهِاتَفِصـَ وِ اهللاَاءَمْسـَأَ، وِيـدِحْوَّ التَلْصـ ُأُخْسَّ النُلُخْدَ يَالَ؛ فُهُخْسَ نُوزُجَا يَّمِ مُوخُسْنَ المَونُكَ يْن َأ-5
  .ُتَّقَأَتَ يَالَ وُدَّبَأَتَ يُهَّن َأِّصَّالنِ بَمِلُا عَمَو

  

ـــَتْعُ المِةَيحِحَّ الـــصِوهُجـــُ الوَنِ مـــٍهْجـــَ وِّيَأِ بـــِنْيَضـــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الـــدَنْيَ بـــِعْمـــَ الجِانَكـــْمِ إُمَدَ عـــ-6  ِةَرَب
  .)5(ُعْمَ الجَنَكْما َأَذِ إِخْسَّى النَلِ إُارَصُ يَ الُهَّنِإَ؛ فاًعْرَش

  

 َوزُجـَ يَالَ، فـُهْنـِى مَوْقـ َأْو، َأِةَّوُي القـِ فـِوخُسْنـَ المَلْثـِ مُخِاسـَّ النَونُكـَ يْن َأِاءَمـَلُ العُورُهـْمُج َطَرَتْ اش-7
 ُهُخَسْنـَ يَ الاًعـْطَ قَتِابـَّالثَ، وَّيِوَ القـُيـلِزُ يَ الَيفِعَّ الـضَّنَِأل؛ ِادَاآلحـِ بِةَرِاتَوَتـُ المِةَّنُّ السِو َأِآنْرُ القُخْسَ ناًعْرَش

                                 
. َّاألدلة قواطع :َّالسمعاني؛ )125 - 1/124. (ّ في الناسخ والمنسوخعتباراال: الحازمي: مستفادة من) 5-1(الشروط ) 1(
البحر : َّالزركشي ؛)3/106ج/2م. (اإلحكام في أصول األحكام :؛ اآلمدي)2/89. (المستصفى: ؛ الغزالي72- 3/70(

ْالشوكاني؛ )79- 4/78. (المحيط   .)793-2/792. (إرشاد الفحول: َّ
  ).19( آية: سورة النساء) 2(
 ).222( آية: سورة البقرة) 3(
  ).187( آية: سورة البقرة) 4(
َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )4/74. (البحر المحيط: َّالزركشي؛ )1/125. (اسخ والمنسوخّاالعتبار في الن: الحازمي) 5(  في ُ

َّابن النجار؛ )6/2983. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)3/835. (أصول الفقه   ).  3/530. ( الكوكب المنيرشرح: َّ
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  .)1(َونُرَثْكَ األِهِ بَالَ قْدَقَ فًالْقَ عُهُازَوَا جَّم، َأٌنوُنْظَم
   
َُأجازه ْدَقَو َ   :اَهْنِ مٍةَيرِثَ كٍةَلِثْمَأِ بِهِوعُقُوِ بَكِلَى ذَلَوا عُّلَدَتْاسَو، )2(ِاءَمَلُ العَنِ مٌةَفِائَط اًعْرَ شَ
  

  m r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  y  x  w   v  u    t  s :ىَالَعَ تِهِلْوَق ُخْسَن - 1

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  §l)3( ،َومَ يِةَّيِلْهَ األِرُمُ الحِومُحُ لِيمِرْحَتِب 

  .)4(ٍادَ آحُيثِادَح َأَيِهَ، وِرْيَّ الطَنِ مٍبَلْخِمَ وِاعَبِّ السَنِ مٍابَي نِ ذِّلُ كِيمِرْحَتَو ،َرَبْيَخ
  

 ٍ آتْمُهَاءَ جـْذِ إ،ِحْبُّ الـصِةَالَي صـِ فـَاءَبـُقِ بُاسَّا النـَنْيَب: ِةَلْبِ القِيلِوْحَ تَدْنِ عَاءَبُ قِلْه َأُيـثِدَ ح-2
ــ ُأْدَ قــ ِ اهللاَولُســَ رنَِّ إ:َالَقــَف  ،اَهوُلِبْقَتـْاســَ فَةَبــْعَ الكَلِبْقَتْسَ يــْن َأَرـِمــد ُأْـَقــَ و،ٌآنْرُ قــَةَلــْيَّ اللِهْيــَلَ عَلِزْن
  .))5ِةَبْعَى الكَلِوا إُارَدَتْاسَ ف،ِامَّالش ىَلِ إْمُهُوهُجُ وْتَانَكَو

  

  .ُوخُسْنَالمَ وُخِاسَّا النَهْنِمَو، ِامَكْحَ األِيغِلْبَتِ لُهَلُسُ ر ِّيِبَّ النُالَسْرِ إ:ِوعُقُ الوِةَّلِد َأْنِمَو -3

                                 
. البرهان في أصول الفقه: ؛ الجويني)129(ص.  في أصول الفقهُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )106(ص. سالةّالر: افعيّالش) 1(
: َّ؛ الشاطبي)4/108. (البحر المحيط: َّ الزركشي؛)173-3/172. (َّاألدلةقواطع : َّالسمعاني؛ )1447(، فقرة )2/1311(

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء ؛)3/339. (الموافقات َ الكلوذاني؛)86(ص. ّالناظرروضة : ؛ ابن قدامة)3/788. ( في أصول الفقهُ ْ َ :
. 3ط. أنور الباز وعامر الجزار: تحقيق. مج37. ةّمجموع فتاوى ابن تيمي:  ابن تيمية؛)2/382. (التمهيد في أصول الفقه

َّ ابن النجار؛)17/195. (م2005-ه1426. ر الوفاءدا: القاهرة   ).3/561. (شرح الكوكب المنير: َّ
ُّاسخ والمنسوخ، فجوزوا نسخ القرآن والحديث المتواتر بالسّ فلم يشترطوا المساواة بين الن،ّالحنفيةمنهم ) 2( وذهب . ة المشهورةّنّ

ّابن حزم إلى جواز نسخ القرآن والحديث المتواتر بالسنة سواء كانت سنة متواترة أو آحاد ّ ّرجحه أبو الوليد الباجي من  و،ُّ
ُّالمالكية، والطوفي من الحنابلة، ِّالشوكاني، ومحمد األمين الشنقيطيو َّ َّ ْ ُّالدبوسي .َّ تمهيد : َّالسرخسي؛ )246(ص. َّاألدلةتقويم : َّ

. األصول إحكام الفصول في أحكام: ؛ الباجي)4/107ج/1م. (اإلحكام في أصول األحكام:  ابن حزم؛)2/77. (الفصول
ْ؛ الشوكاني)328- 2/325. (َّالروضةشرح مختصر : ُّ؛ الطوفي)1/432( َّ؛ الشنقيطي، محمد )2/810. (إرشاد الفحول: َّ ِّ

َّمكة المكرمة. 1ط. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: َّاألمين بن محمد المختار الجكني . ه1426. دار عالم الفوائد: َّ
  ). 131-128(ص

  ).145( يةآ: سورة األنعام )3(
كبير ّالت: ير، بابّ كتاب الجهاد والس: البخاري في مواضع من صحيحه منها أخرجه،ة يوم خيبرّر األهليُمُحديث تحريم الح) 4(

حديث . ةّر اإلنسيُمُتحريم أكل لحم الح: بائح، بابّيد والذّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الص)2991(عند الحرب، حديث 
 مسلم في  أخرجه،يرّباع ومخلب من الطّ ذي ناب من السّ وحديث تحريم كل.، عن أنس بن مالك )34/1940(

 ).16/1934(ير، حديث ّ ذي مخلب من الطّباع وكلّ ذي ناب من السّتحريم أكل كل: بائح، بابّيد والذّصحيحه، كتاب الص
بلة ومن ال يرى اإلعادة على من ِ ما جاء في الق:الة، بابّكتاب الص:  في مواضع عديدة من كتابه منهاالبخاريأخرجه ) 5(

بلة من ِتحويل الق: الة، بابّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الص)403(حديث . بلةِى إلى غير القّسها فصل
  .، عن عبد اهللا بن عمر )13/526(حديث . القدس إلى الكعبة
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 ًةَلـَالَ دْو َأاًنـْتَى مَوْقـ َأَوُا هـَمـِ لِادَ اآلحَنِ مَّحَا صَمِ بِخْسَّ النِازَوَى جَلِ إَكُدِشْرُا يَّمِمَو :ُّيِانَكْوَّ الشَالَق

 َانَ كـْنِٕاَ و،ٌّيِّنـَ ظَكِلـَذَ، وِهِامـَوَدَ وِوخُسْنـَ المِمْكـُ حِارَرْمِتْسـِ الاًعـِافَ رَاءَا جـَمـَّنِ إِةَيقـِقَي الحِ فـَخِاسَّ النَّنَأ: اَهْنِم

  .))1اَذَ هْلَّمَأَتَ، فُّيِعْطَ القَكِلَ ذَ، الُّيِّنَّا الظَذَ هَوُ هاَمَّنِ إُوخُسْنَالمَ، فاًّيِعْطَ قُهُيلِلَد
  

 ِةَيحِحَّ الـصِادَاآلحِ بِرِواتَتُ المِخْسَ نِوعُقُ وُازَوَ ج:َوُ هِيهِ فَّكَ شَي الِذَّ الُيقِقْحَّالت: )2(ُّيِيطِقْنِّ الشَالَقَو

ا َمــِ بُعَفــْرُي َى الَوْقــَاألَ و،ِادَ اآلحــَنِى مــَوْقــ َأَرِواتَتــُ المَّنِإ: ْمُهُلْوَا قــَّمــَأ. ُعوُقــُ الوُيلِلَّالــدَ و،ُهْنــَا عَرهــُّخَأَ تِتِابــَّالث

  .ْمِهِمْلِعَ وْمِهِتَرْثَ كَعَ ماًيمِظَ عاًطَلَ غِيهِوا فُطَلَ غْدَ قْمُهَّنِإَف ؛ُهَونُ دَوُه
  

ي ِا فـَمـُهْنِ مٍّلُ كـِقْدِ صـِانَكـْمِِ إل؛ِيخِارَّ التـِيَفـِلَتْخُ مِنْيَرَبـَ خَنْيَ بـَةَّتـَب الَضُارَعـَ تَ الُهَّنـ َأ:َكِلَ ذُاحَيضِٕاَو

ا َفـَلَتْ اخِنِإا َّمـ َأ،اَمُهُنَمَ زَدَحَّ اتاَذِإ َّالِإ ِنْيَتَّيِضَ القَنْيَ بُضُاقَنَّ التُمَزْلَ يَ الُهَّن َأِارَّظُّ النُيعِمَ جَعَمْج َأْدَقَ و،ِهِتْقَو

 ْمَ لـ:اًضْيـ َأَتْلـُقَ و،ِسِدْقـَ المِتْيـَى بَلـِإى َّلَصـ  ُّيِبـَّ الن:َتْلـُ قْوَلـَ، فاَهـِتْقَي وِا فـَمـُهْنِ مٍّلُ كـُقْدِ صُوزُجَيَف

 ًةَقِادَا صـَمـُهْنِ مٌّلُ كـْتَانـَكَ ل،ُهَدْعـَا بَ مـِةَيِانَّالثِبَ و،ِخْسَّ النَلْبَا قَى مَولُاألِ بَتْيَنَعَ و،ِسِدْقَ المِتْيَى بَلِ إِّلَصُي

اَهِتْقَي وِف
)3(.  

  

ُالفرع الثالث ِ َّ ُ   .)4(ُخْسَّالنا َهِ بُفَرْعُي يِتَّ الُاتَمَالَالع: َْ
  

ــَ يْن َأ-1 ــَ عُّلُدَا يــَ مــِظْفــَّي اللِ فــَونُك ــَل ــْوَقَ؛ كِخْسَّى الن ــَ تِهِل m   q  p  o  n   m  l: ىَالَع

  ts  rl)5(َينِكِرْشُ المَنِ مٍةَرَشَ عِلِابَقُي مِ فِنِمْؤُ المِاتََب ثِوبُجُ وِخْسَى نَلَ عُّلُدَ يُهَّنِإَ؛ ف.  

                                 
ْالشوكاني) 1(   ). 2/810. (إرشاد الفحول: َّ
ِمحمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسر أصولي لغوي، من علماء شنقيط في ّمحمد األمين بن :  هو)2( ّ ّّ ِّ َ ّ

ّ، وعمل مدرسا في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، توفي بمكة سنة )ه1325(موريتانيا، ولد سنة  ّ ّ ً من ). ه1393(ّ
، ّشرح مراقي السعود، وّأصول الفقه على روضة الناظرّمذكرة ، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: مؤلفاته
ّآل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا. وغيرها دار . ال يوجد: ّمكان النشر. 2:ط. وغيرهم نجد علماء مشاهير: َّ

ّاليمامة للبحث والترجمة والنشر ْ؛ الزركلي)517(ص. ه1394. ّ ِ  ).  6/45. (األعالم: ِّ
  ). 129(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: نقيطيِّالش) 3(
 :َّالزركشي؛ )3/162ج/2م. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)129- 1/128. (االعتبار: ؛ الحازمي)2/117. (المستصفى: الغزالي) 4(

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )251(ص. شرح تنقيح الفصول: ؛ القرافي)4/152. (البحر المحيط شرح : وفيُّالط؛ )3/829. (ُ
َّابن النجار؛ )345-2/340. (َّالروضةمختصر  ْالشوكاني؛ )568-3/563. (شرح الكوكب المنير: َّ . إرشاد الفحول. َّ

  ).140- 138(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: ِّ؛ الشنقيطي)2/833-835(
  ).66( آية :سورة األنفال) 5(
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 ِةَارَيـــِ زْنَ عـــْمُكُتْيـــَهَن  : ِهِلـــْوَقَ؛ كُاهَنـــْعَمِ بْو، َأِخْسَّالنـــِ باًحِّرَصُ مـــ ِّيِبـــَّ النُظْفـــَ لَونُكـــَ يْن َأ-2
 ِيـذِبَّ النِنَ عـْمُكُتْيَهَنَ و،ْمُكَا لَدَا بَا موُكِسْمَأَ فٍثَالَ ثَقْوَ فيِاحَضاَأل ِومُحُ لْنَ عْمُكُتْيَهَنَ و،اَوهُورُزَ فِورُبُالق
اًرِكْسُوا مُبَرْشَ تَالَ و،اَهِّلُ كِةَيِقْس اَأليِفوا ُبَرْاشَ فٍاءَقِ سيِف َّالِإ

)1(.  
  

 ُهُرْيـَ غْو َأَوُ هـُرُكْذَ يـَّمُ، ثـِيثِدَحـْلِ لِهِاعَمَ سَيخِارَي تِاوَّ الرَرَكَ ذْوَا لَمَ، كاًومُلْعَ مُيخِارَّ التَونُكَ يْن َأ-3
  .ٌخِاسَ نُرِّخَأَتُالمَ، فٍرِّخَأَتُ مٍيخِارَتِ بُهَعِمَ سُهُضِاقَنُ ياًئْيَش

  

 َاءَورُاشـَ عِمْوَ صـِخْسَى نـَلـَ عِاعَمـْجِاإلَ، كٌوخُسْنـَا مَذَهـَ وٌخِاسَ نَمْكُا الحَذَ هَّنى َأَلَ عِةَّمُاأل ُاعَمْجِ إ-4
  .ِالَالمِ بِةَقِّلَعَتُ المِوقُقُ الحَنِا مَهِرْيَغِ لِاةَكَّ الزِبوُجُ وِخْسَنَ، وَانَضَمَ رِمْوَصِب

  

ِّ رخ:َالَ قْوَا لَمَ ك،َوخُسْنَالمَ وَخِاسَّي النِاوَّ الرَلُقْنَ يْنَأ -5  َونُكـَ يْو، َأُهْنـَا عَينـِهُ نَّمُا، ثـَذَي كـِا فَنَ لَصُ
  .ِرَ اآلخَرُّخَأَتَ وِنْيَمْكُ الحِدَح َأَمُّدَقَ تَلَقَ نْوَا لَمَ ك؛ِهْيَلَ عُّلُدَا يَ مِهِمَالَي كِف

  

ُهْدِلْجَ يْمَلَ و)2(ٍزِاعَمِ لِهِمْجَرَ، ك ِهِلْعِ فْنِ مُخْسَّ النَفَرْعُ يْن َأ-6
  : ِهِلْوَ قَخْسَ نُيدِفُ يُهَّنِإَ، ف)3(

ُمْجَّالرَ وٍةَئِ مُدْلَ جِبِّيَّالثِ بُبِّيَّالث)4(.  
  

ى َلـَ عَضَرَتـْ اعِدَقـَ و.اًخِاسـَ نُّيِعْرَّ الـشُونُكَيَ ف،ِةَادَعْلِ لاًقِافَوُ مِرَاآلخَ واًّيِعْرَ شِنْيَمْكُ الحِدَح َأُنْوَ ك-7
َ؛ ألِاءَمَلُ العُضْعَا بَذَه   .)5(ُخَسْنُ يَُّم، ثًالَثَ مِوبُجُى الوَلِ إِةَادَ العِنَ عِلْقَّالنِ بِعْرَّ الشُودُرُ وُوزُجَ يُهَّنِ

  

  َّيِبـَّ النِبَحْصَ يـْمَ لـُرَاآلخـَ، و ِّيِبـَّ النِاةَيَ حِرِي آخِ فَمَلْس َأِنْيَرَبَ الخِدَحي َأِاوَ رَونُكَ يْن َأ-8
 َنِ مــَسْيَا لــَذَهــَو .ِهِمَالْســِي إِ فــُرِّخَأَتــُ المُّيِابَحَّ الــصُهَفــَالِى خَوَ رًايثِدَ حــُهْنــِ مَعِمَسَ، فــِمَالْســِ اإلِلَّوي َأِ فــَّالِإ

                                 
ّالنبياستئذان : بأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، با) 1( َّ ه، حديث ّ في زيارة قبر أمّ وجلّه عزّ رب
  .، عن بريدة بن الحصيب )106/977(
ّالنبيُهو ماعز بن مالك األسلمي، له صحبه، رجم في عهد ) 2( َّ ّالنبيحيحين، وقد تاب وأثنى َّ، وثبت ذكره في الص َّ  

  ).9/415. (حابةّاإلصابة في معرفة الص: ابن حجر. عليه
، عن عدد من )1695-1692(من اعترف على نفسه بالزنا، حديث : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب) 3(

  .  الصحابة منهم جابر بن سمرة 
  . ، عن عبادة بن الصامت )12/1690(حديث . ناّ الزّحد: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب) 4(
. البحر المحيط: َّالزركشي؛ )2/119. ( المستصفى:الغزالي. ني، وأبو حامد الغزاليّقالاعترض عليه القاضي أبو بكر البا) 5(
ْالشوكاني؛ )4/158(  ). 2/835. (إرشاد الفحول: َّ
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ي ِانَّ الثـــُرَبـــَخَ ف َّيِبـــَّي النِانَّ الثـــِةَبْحُ صـــَلْبـــَ قُلَّوَ األَاتَا مــَذِإَفـــ :ٌيلِصْفـــَ تِيـــهِا فَمـــَّنِٕاَ واًقـــَلْطُ مِاتَمــَالَالع
 ِيثِدَحـِ لاًخِاسـَ نِرِّخَأَتـُ المُيثِدَ حـُونُكـَ يَالَفـ  َّيِبـَّ النُرَ اآلخـَبِحَى صـَّتـَ حُلَّوَ األَاشَ عـْنِإا َّمَأ، ٌخِاسَن
 ْنِ مـَعِانَ مـَ الْذِإ، ِمَالْسـِاإل ِرِّخَأَتـُ مَدْعـَ بَيثِدَى الحـَوَ رِمَالْسـِاإل ُمِّدَقـَتُ مَونُكـَ يْن َأِالَمـِتْحِ ال؛ِمَالْسِاإل ِمِّدَقَتُم
  .))1اًعْرَ شَالَ و،ًةَادَ عَالَ و،ًالْقَ عَكِلَذ

  

ٍة فروعُعَبْرَأ ِيهِفَو .ِنْيَضِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّد الِدَح َأِيحِجْرَتِ بِضُارَعَّ التُعْفَد: ُعِابَّ الرُبَلْطَالم ُُ ُ:  
  

ُالفرع اَألول َّ ُ   .اًحَالِطْاصَ وًةَغُ لِيحِجْرَّ التُيفِرْعَت: َْ
ا َذِ، إٌحِاجـَ رَوُهـَ وُءْيَّ الـشَحَجـَر: ُالَقـُ، يٍةَادَيـِزَ وٍةَانـَزَى رَلـَ عُّلُدَ يٌدِاحَ وٌلْص َأ)ُاءَالحَ وُيمِالجَ وُاءَّالر(  

ــــَ، وَنَزَر ــــُيَو. ِانَحــــْجُّ الرَنِ مــــَوُه ــــَطْعا َأَذِ إ،َتْحــــَجْرَأ: ُالَق ــــَا مَذِ إُانَيــــزِ المَحَجــــَرَ، واًحــــِاجَ رَتْي ــــَّفَ كْتَال  ُهُت
ــ ــَتُ المِّيِثــَالُّ الثِلْعــِ الفَنِ مــٌرَدْصَ مــُيحِجْرَّالتــَو. ِونُزْوَالمِب َجــحَي رِّدَع  ُهُتْلَّضَفــ: ْي َأَءْيَّ الــشُتْحــَّجَر: ُالَقــُ، يَّ
  .)2(ِهِرْيَى غَلَ عَمِّدُقَ و،َيِوَقَ وَبَلَا غَذِ إ،ُيْأَّ الرَحَّجَرَتَ، وُهُتْيَّوَقَو

  

ًحده اصطالحي ِ فَونُّيِولُصُ األَفَلَتْاخَو ََ ِ ِْ   :يِالَّالتَ كُهَفَّرَ عِدِهَتْجُ المُلْعِ فُهَّنى َأَأَ رْنَمَ ف؛اِّ
  

  .ِةَّيِفَنَ الحِاتَيفِرْعَ تْنِم: ًالَّوَأ
1- ألٍةَادَيِ زُارَهْظِإ َ   .))3ًالْص َأَ الاًفْصَ و،ِرَى اآلخَلَ عِنْيَلْثِ المِدَحِ
2- ألٍةَّوُ قُارَهْظِإ َ   .))4ًةَضِارَعُ مًةَّجُ حُونُكَ تَ الُهْنَ عْتَدَرَفْ انِوَ ل،ِنْيَضِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الدِدَحِ

  

  :ِورُهْمُ الجِاتَيفِرْعَ تْنِم: اًيِانَث
1- ِّنَّ الظِيلِبَي سِ فٍضْعَى بَلَ عِاتَارَمَ األِضْعَ بُيبِلْغَت)5(.  

                                 
  ).139(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: ِّالشنقيطي) 1(
. القاموس المحيط: آباديالفيروز). 5/142. (لسان العرب: ابن منظور؛ )2/489. (ّاللغةمعجم مقاييس : ابن فارس) 2(

  ). 99(ص. مختار الصحاح: َّالرازي؛ )219- 218(ص 
ُّالدبوسيّعرفه كذلك أبو زيد ) 3( بما ال جعل عبارة ّلكنه  ،)ه861(، وابن الهمام ت)ه490( تَّالسرخسي، و)ه430( تَّ

َّالحنفية في منع الترجيح بكثرة األدلة، وهما بنفس المعنى على مذهب ً ال أصالاًوصف من عبارة ً بدالّيستقل َّ  وابن نجيم .ّ
ُّالدبوسي. ، وعبارته كابن الهمام)ه1119( تَالبهاري، و)ه970(ت . تمهيد الفصول :َّالسرخسي؛ )339(ص. َّاألدلةتقويم : َّ
فواتح : َّاللكنوي؛ )2/413. ( بشرح المنارّالغفارفتح : ؛ ابن نجيم)3/153ج/2م. (َّالتحريرتيسير : ؛ أمير باد شاه)2/249(

  ).2/252. (هاريَبوت للبّم الثّ بشرح مسلَّالرحموت
  ).4/112. (كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: البخاري). ه730( تالبخاريهذا تعريف عبد العزيز ) 4(
  ). 2/1142. (البرهان في أصول الفقه: الجويني. )ه478(ريف أبي المعالي الجويني تهذا تع) 5(
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2- ُرَ اآلخَحَرْطُيَ وِهِ بَلَمْعُيَى، فَوْقَ األَمَلْعُيِ لِرَى اآلخَلَ عِنْيَيقِرَّ الطِدَح َأُةَيِوْقَت)1(. 
3- ِةَلَالَّي الدِف ٍةَّوُقِ بِهِاصَصِتْخِ الِمْكُ الحِيَيقِرَ طِدَح َأُيمِدْقَت)2(.  

  

  :يِالَّالتَ كُهَفَّرَع ْدَقَف ِهِسْفَ نِيلِلَّي الدِ فٌةَفِ صَيحِجْرَّ التَّنى َأَأَ رْنَا مَّمأََو
  

  .))3اًفْصَ وِرَى اآلخَلَ عِنْيَلْثِ المِدَح َأُلْضَ فَوُه :ِةَّيِفَنَ الحُيفِرْعَ ت:ًالَّوَأ
  

  :ِورُهْمُ الجِاتَيفِرْعَ تْنِم: اًيِانَث
  

1- اَهِضِارَعُى مَلَ عِهِى بَوْقَا تَمِ بِةَارَمَ األُانَرِتْاق)4(.  
2- َالَمـْهِٕاَ وِهِ بَلَمَ العُبِوجُا يَمِا، بَمِهِضُارَعَ تَعَ، مِوبُلْطَى المَلَ عِةَلَالَّلدِ لِنْيَحِالَّ الصِدَح َأُانَرِتْاق 
   .))5ِرَاآلخ

  

ِ التاليةِاتَظَحَالُالم ِيلِجْسَ تْنِ مَّدُبَ الِاتَيفِرْعَّ التِضْرَ عَدْعَبَو َِ َّ:  
، ِيحِجْرَّلتــِ لَ الِانَحـْجُّلرِ لٌاتَيفــِرْعَ تَيِهـ - ِهِسْفـَ نِيلِلَّ الــدِةَفِ صـِارَبــِتْاعِب - َةَقِابَّ الـسِاتَيفـِرْعَّ التَّنِإ -1

ــ ِرِاظَّ النــِحِّجَرُ المــُلْعــِ فَوُ هــُيحِجْرَّالتَ فــ،اَمــُهَنْيَ بٌقْرَفــَو ــِ إِولُصــُ الوِلْجــ َأْنِ مــِيلِلَّي الــدِف ــِرْعَى مَل ؛ ِمْكــُ الحِةَف
 ْو َأِيلِلَّي الـدِ فـٌةَمـِائَ قٌةَفِ صـ:َوُهـَ فُانَحـْجُّا الرَّمـ َأ.اًحـِاجَ رُهُلـَعْجَ تِةَلـَالَّي الدِ فٍةَّوُقِ بِيلِلَّ الدَكِلَ ذِاصَصِتْخِال
ى َلـَ عُاتَيفـِرْعَّ التَكْلـِ تَونُكَ تْني َأِغَبْنَ يَكِلَذِل .)6(ِهِرْيَ غْنِى مَوْق َأُهْنِ مَادَفَتْسُ المَمْكُ الحُلَعْجَ، تِهْيَلِ إٌةَافَضُم
  .ِيحِجْرَّلتِ لَ الِانَحْجُّلرِ لٍاتَيفِرْعَ تْتَانَ كَّالِٕاَا، وَهَلْبَ قِانَيَب ْو َأِاتَبْثِإ ِةَمِلَ كِيرِدْقَت

                                 
َّ، وابن النجار )ه885(، والمرداوي ت)ه685(القاضي البيضاوي ت، وتبعه )ه606(َّالفخر الرازي ت ّعرفه بذلك) 1( َّ

 َّالتحبير: ؛ المرداوي)2/787(. شرح المنهاج للبيضاوي: األصفهاني؛ )5/397. (المحصول: َّالرازي ).972(الفتوحي ت
َّ؛ ابن النجار)8/4140. (َّالتحريرشرح    ).4/616. ( الكوكب المنيرشرح: َّ

َّ وابن اللحام ت،)ه716( تُّالطوفيّعرفه بذلك ) 2( َّ ابن اللحام؛)3/676. (َّالروضةشرح مختصر : ُّالطوفي. )ه803(َّ َّ :
  ).757(ص. المختصر في أصول الفقه

 مع كنز الوصول: يالبزدو). ه710( تَّالنسفي، و)ه691( تّالخبازي؛ و)ه482(عرفه بذلك فخر اإلسالم البزدوي ت )3(
  ).2/364. (كشف األسرار شرح المنار: َّالنسفي؛ )327(ص. المغني: ّالخبازي؛ )4/111. (شرحه للبخاري

 ُّالسؤلمختصر منتهى :  ابن الحاجب).ه763(؛ وابن مفلح الحنبلي ت)ه646(بذلك ابن الحاجب المالكي تّعرفه ) 4(
  ).4/1581. (أصول الفقه: ؛ ابن مفلح)2/1267. (واألمل

  ).4/460ج/2م. (اإلحكام في أصول األحكام: اآلمدي). ه631(ّعرفه بذلك اآلمدي ت) 5(
َّ؛ ابن اللحام)3/676. (َّالروضة شرح مختصر :ُّالطوفي) 6( كشف : ؛ البخاري)757(ص. المختصر في أصول الفقه: َّ

  ).4/111. (األسرار
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 اًحـِّجَرُ مَسْيَلـَ، وِحِاجَّ الـرِيلِلَّلـدِ لاًعـِابَ تاًفْصـَ وَحِّجَرُوا المـُلـَعَ جْمُهـَّن َأِةَّيـِفَنَ الحِاتَيفِرْعَ تِفي ُظَحَالُي -2
  .َورُهْمُا الجَيهِوا فُفَالَي خِتَّ الِوطُرُّ الشَنِا مَذَهَ، وًّالِقَتْسُم

  

 َكِلَذِ بـَونُدِصْقـَيَ، وِنْيَتَارَمـَ األَنْيَبـ َيحِجْرَّالتـ: ِاتَيفـِرْعَّ التِضْعـَي بِوا فـُرَكـَ ذَورُهْمُ الجَّن َأُظَحَالُي -3
َ أل؛ِنْيَّيــِعْطَ القَنْيَ بــَيحِجْرَ تــَ الْذِ إ،ِنْيَّيــِّنَّ الظِنْيَيلِلَّالــد ــَ تَ الُهَّنــِ ــُهَنْيَ بَضُارَع ــَ يَ الُهَّنــَِألَ، وًالْصــا َأَم ــِ عُحَّجَرَت  ٌمْل
َ أل؛ٍّيِّنَظَ وٍّيِعْطَ قَنْيَ بَيحِجْرَ تَالَ، وٍمْلِى عَلَع  ِهْجـَوَ و،َكِلـَي ذِ فـِفَالِ الخـُرْكـِ ذَقَبَ سْدَقَ، وٌمَّدَقُ مَّيِعْطَ القَّنِ

  .ِهيِ فِابَوَّالص
  

ِالفرع الثاني َّ ُ   .ِحِاجَّالرِ بِلَمَ العُمْكُح: َْ
  

ــَت ُطريقــة مــن طــَ كِحِاجَّالرِ بــَونُذُخــْأَ يًةَّافــَ كَينِّيِولُصــُ األَّنَأى َضَا مــَّمــِ مَنَّيَب َْ ِ ٍ َ ِرق ِ ــَدُ ــَّ التِعْف  َنْيَ بــِضُارَع
ـــِدَاأل ـــْمُجَ ف؛ِةَّل ـــِفَنَ الحُورُه ـــُلَعْجَ يِةَّي ـــَتْرَي المِ فـــُهَون ـــِانَّ الثِةَب ـــَ بِةَي ـــَ تْنِ إِخْسَّ النـــَدْع ـــْمُجَ، وَرَّذَع  َينِّيِولُصـــُاأل ُورُه
  . ُخْسَّالنَ وُعْمَ الجَرَّذَعَ تْنِ إِةَثِالَّ الثِةَبَتْرَي المِ فُهَونُلَعْجَ يَينِثِّدَحُالمَو

  

 ِةَابَحَّ الـصَاعَمـْجِ إُمُهُضْعـَ بَلَقـَ نْلَ، بـِحِاجَّالرِ بـِلَمـَ العِوبُجـُوَ وِيحِجْرَّ التـِةَّحِصِ بـاًيعـِمَوا جُحَّرَ صْدَقَو
ُّيِلِزَتْعُ المُّيِرْصَ البِ اهللاِدْبَو عُبَأ َفَالَ خْدَقَ، وِهْيَلَع

 ِضُارَعَّ التَدْنِ عُهَّنَأَ، وِحِاجَّرالِ بِلَمَ العَوبُجُ وَرَكْنَأَ ف،)1(
 َ الٌّاذَ شـُلْوَا القـَذَهـَ، وِفُّقـَوَّ التِو َأِيـرِيْخَّى التَلـِ إُيرِصَ المـُبِجـَ يُهَّنِإَ فِعْمَ الجِو َأِخْسَّالنِ بِهِعْفَد ِانَكْمِ إِمَدَعَو
اًعْرَشَ وًالْقَ عٌنِّيَعَتُ مِحِاجَّالرِ بُلَمَ العِلَ، بٌيحِحَ صٌيلِلَ دِهْيَلَ عَسْيَ لُهَّنَِأل ؛ِهِ بَةَرْبِع

)2(.  
  

 َّالِ إَكِلـَي ذِ فـْفِالَخـُ يْمَلـَ، وِهْيـَلَ عٌقَفـَّتُ مُهَّنـا َأَنْمَّدَ قـْدَقـَو: ِحِاجَّالرِ بِلَمَ العِوبُجُ وْنَ عُّيِانَكْوَّ الشَالَق
ى َلـَ عَينِقـِفَّتُ مْمُهَدَجـَ، وْمُهَدْعَ بْنَمَ، وْمِيهِعِابَتَ وَينِعِابَّالتَ وِةَابَحَّ الصِالَوْحي َأِ فَرَظَ نْنَمَو. ِهِ بُّدَتْعُ يَ الْنَم

                                 
َ، الملقب بجعل، فقيه داعية بن إبراهيم، أبو عبد اهللا البصريّهو الحسين بن علي) 1( ، مولده ّالحنفية من أئمة  إلى االعتزال،ُ

. يونديّنقض كالم ابن الر، واإلقرار، واإليمان: من كتبه. )ه369(، ووفاته في بغداد سنة )ه288(في البصرة سنة 
ِالزركلي؛ )225- 16/224. (بالءّ سير أعالم الن:هبيّالذ ْ ِ ) ه716(ُّد حكى الطوفي الحنبلي ت وق).245-2/244. (األعالم: ِّ

ّهذا المذهب أيضا عن أبي بكر بن الباقالني    ).3/679. (َّالروضةشرح مختصر : ُّالطوفي. ً
: ؛ الباجي)2/251( .َّالرحموتفواتح : َّاللكنوي؛ )2/412. (ّالغفارفتح : ؛ ابن نجيم)4/482. (كشف األسرار: البخاري) 2(

؛ )327-326(ص. شرح تنقيح الفصول: ؛ القرافي)2/1268. (منتهىالمختصر : جب؛ ابن الحا)2/739(.إحكام الفصول
:  اآلمدي؛)399- 5/397.(المحصول: َّ الرازي؛)165- 4/164(. المستصفى:؛ الغزالي)2/1142(.البرهان: الجويني
: ُّالسبكي؛ )7/2725. (اإلبهاج: ُّالسبكي؛ )788- 2/787. (شرح منهاج البيضاوي: ؛ األصفهاني)4/460ج/2م. (اإلحكام

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )6/130. (البحر المحيط: َّالزركشي؛ )113(ص. جمع الجوامع شرح : ُّالطوفي؛ )3/1019. (ُ
َّابن النجار؛ )4152، 8/4142 (.َّالتحبير :؛ المرداوي)3/679. (َّالروضةمختصر     .)4/619. (شرح الكوكب المنير: َّ
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ِوحُجْرَ المِكْرَتَ و،ِحِاجَّالرِ بِلَمَالع
)1(.  

  

  .ِيحِجْرَّ التُوطُرُش: الفرع الثالث
  

 ٍيحِحَ صــــٍيثِدَ حــــَنْيَ  بــــ- ًالَثَمــــ – ُيحِجْرَّ التــــُعَقــــَ يَالَ، فــــِنْيَضــــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الــــدِةَّيــــِّجُ حُوتُبــــُ ث-1

ـــَ غْو َأٍيفِعَضـــَو ـــَ ثِرْي َ؛ ألًالْصـــ َأٍتِاب ـــَ غَّنِ ـــَ ثَرْي ـــِّجُ الحِتِاب ـــِزْنَمِ بِةَّي ـــَ المِةَل ـــَف ِومُدْع ـــْعُيَو؛ ُطُقْسَي ـــدِ بُلَم  ِيلِلَّال

  .ِةَضَارَعُ المَنِم ِهِتَمَالَسِل؛ ِيحِحَّالص
  

 ٍدِاحـَ وُّلُ كـَدَرَفـْ انِوَ، لـِنْيَيقِرَا طـَمـِهِنْوَ كِلُامـَكَ تَدْعـَ بَّالِ إِنْيَرْمـ َأَنْيَ بـُحيِجْرَّ التـُّحِصَ يَال: يِازَّ الرُولُقَي

  .))2ٍيقِرَطِ بَسْيَا لَى مَلَ عِيقِرَّ الطُيحِجْرَ تُّحِصَ يَ الُهَّنِإَا، فَمُهْنِم
  

 ِرِاتَوَتـُ المَنْيَ بـَيحِجْرَ تـَالَ، فـِةَّوُالقـَ وِوتُبـُّي الثِ فـِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَي بـِاوَسَّ التـَطْرَ شِاءَمَلُ العُضْعَ بَرَكَ ذْدَقَو

 َنْيَ بـُضُارَعـَّ التَعَنـَتْا امَّمـَلَ، وِضُارَعـَّ التُعْرَ فـَيحِجْرَّ التـَّنى َأَلَ عٌّيِنْبَا مَذَهَو. اَمِيهِاوَسَ تِمَدَعِ ل؛ِدِاحَ الوِرَبَخَو

 ِاءَمـَلُ العِفَالِ خـُرْكـِذَ وُهُثـْحَ بَّمَ تـُطْرَّالـش اَذَهـَو. اَمـُهَنْيَ بُيحِجْرَّ التـَعَنـَتْ امِةَّوُالقـَ وِوتُبـُّي الثِ فِنْيَفِلَتْخُ مِنْيَيلِلَد

ِوتــــرجيح عــــدم اشــــتراطه  ِيــــهِف ِ َِ ْ َِ َ ُ ِ ْ َ ِفــــي شــــروط التعــــارض،َ ُ َُ َّ ِ ُجعلــــتي ِنَّنِإَ فــــَكِلَذِ ، لــــُِ ْ َ  ِةَّيــــِّجُ حَوتُبــــُ ثَطْرَّ الــــشَ

  .اَيهِا فَمِيهِاوَسَ تَ ال،ِنْيَضِارَعَتُالم
  

ِ الجمـــعِوهُجـــُو ْنِ مـــٍهْجـــَ وِّيَأِ بـــِنْيَضـــِراَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الـــدَنْيَ بـــِعْمـــَ الجِانَكـــْمِ إُمَدَ عـــ-2 ْ َ أل؛ِةَرَبـــَتْعُ المَ  َّنِ

ــْعِإ ــْو َأِنْيَيلِلَّ الــدَالَم ــْلِ إْنِى مــَل ــ َأِاءَق ــا َذَهــَا، وَمِهِدَح ــْمُ الجُبَهْذَم ــَالِخ ِورُه ــْمُجِ لاًف ــَف ؛ِةَّيــِفَنَ الحِورُه وا ُمَّدَ قــْدَق

ِةَلَأْسَ المِهِذَ هُثْحَى بَضَ مْدَقَو. َطْرَّا الشَذَوا هُطِرَتْشَ يْمَ لَكِلَذِ، لِعْمَى الجَلَ عَيحِجْرَّالت
)3(.  

  

َ أل؛ِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـِخْسَّ النِوتُُب ثُمَدَ ع-3 ، ِوخُسْنـَ المُكْرَتـَ وِخِاسـَّالنِ بُلَمـَ العَبَجـَ وُخْسَّ النـَتَبـَا ثَذِ إُهَّنـِ

، َمِدِّقـــَتُ المُخَسْنـــَ يُرِّخَأَتـــُالمَ ف،اَخـــَّرَأَتَ وِانَّصَ نـــَضَارَعـــَا تَذِإ: )4(ُّيِنْيَوُالجـــ َالَقـــ. اَهَدْنـــِ عِيحِجْرَّلتـــِ لَهْجـــَ وَالَفـــ

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).2/1125. (لإرشاد الفحو: َّ
  ). 5/397. ( المحصول:َّالرازي) 2(
  .ّمن هذه الدراسة) 101(ص:  ينظر)3(
ّعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد، أبو المعالي الجويني النيسابوري، يلقب بإمام الحرمين:  هو)4( ّ ولد سنة . ّ
ّ، يعد أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي)ه419( ّ غياث كالهما في أصول الفقه، و ،البرهان ، وقاتالور: ّمن مؤلفاته. ُ

ْ؛ الزركلي)5/165. (ةّالشافعي طبقات: ّالسبكي). ه478(توفي سنة . ، وغيرهااألمم ِ  ).4/160. (األعالم: ِّ
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  .))1ِيحِجْرَّ التِعِاقَوَ مْنِ مَكِلَ ذَسْيَلَو
  

، ٍّيِّنــَظَ وٍّيِعــْطَ قَنْيَ بــَالَ، وِنْيَّيــِعْطَ قَنْيَ بــَيحِجْرَ تــَالَ، فــِنْيَّيــِّنَ ظِانَضــِارَعَتُ المِنَاليِلَّ الــدَونُكــَ يْن َأ-4
َ، وقد سبق بحث ذلكِهِاطَرِتْ اشُمَدَ عُحِاجَّالرَ، وِيهِ فٌفَلَتْخُ مٌطْرَ شَوُهَو َِ ُ َْ َ ََ َ ْ َ

)2(.  
  

 َونُكـــَ يْنَأَ كـــ،ِحِاجَّ الـــرِيلِلَّلـــدِ لٍعِابَتـــ ٍدِائـــَز ٍفْصـــَوِ بُيحِجْرَّ التـــَنوُكـــَ يْن َأِةَّيـــِفَنَالح ُورُهـــْمُج َطَرَتْ اشـــ-5
 ْنِ مـِيـهِ فِةَّوُ القـِةَادَيـِ زِورُهـُظِ لِّاذَّى الـشَلـَ عُحَّجَرَتَيَ ف،اًورُهْشَ مُيثِدَ الحَونُكَي ْو، َأَنَقْتَأَ وَهَقْفَأَ وَطَبْضي َأِاوَّالر

ِجهـــة َ ى َلـــَ عُحَّجَرَتـــَتَ فِّصَّالنِ بـــْو، َأِومُهـــْفَى المَلـــَ عُحَّجَرَتـــَتَ فِوقُطْنَالمِ بـــِيلِلَّ الـــدُةَلـــَالَ دَونُكـــَت ْو، َأِالَصِّ االتـــِ
 َ الَكِلَذِ، لـِهِسْفـَنِ بُومُقـَ يٍّلِقَتْسُ مـٍحِّجَرُمـِ بِيحِجْرَّ التـَنِوا مـُعـَنَمَ و.ِلَّوَؤُى المـَلَ عُحَّجَرَتَتَ فِرَّسَفُالمِ بْو، َأِرِاهَّالظ
َ أل؛ِاسَيــِ القِةَقــَافَوُمَ، وِاةَوُّالــرَ وِقُرُّ الطــِةَرْثــَكَ، وِةَّلــِدَ األِةَرْثــَكِ بْمُهَدْنــِ عُيحِجْرَّ التــُوزُجــَي  ٌةَّلِقَتْسُ مــٌاتَحــِّجَرُا مَهــَّنِ
، ِهِادَرِفْانِ بـًاءَدِتـْ ابِمْكـُحْلِ لًةَّلِع َونُكَ يْن َأُحُلْصَا يَمِب ُعَقَ يَال ْمُهَدْنِ عُيحِجْرَّالتَف، ِيلِلَّلدِ لًةَعِابَ تاًافَصْو َأْتَسْيَلَو
  .)3(ِهِرْيَغِ لاًفْصَ وُحُلْصَ يَ الِهِادَرِفْانِ بًةَّلِ عُونُكَا يَمَو

  

ًوحجــة الحنفيــة َأن الوصــف ال قــوام لــه بنفــسه، فــال يوجــد إال تبعــ َ َ ُ ُ َ َُ َّ ِ ُِ ََ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ َّ َّ ِ لغيــره، فيتقــوى بــهاَُّ ِِ َِّ ََ ََ ِ ْ ُ الموصــوف، َ ُ ْ َ
ًَأما الدليل المستبد بنفسه فال يكون تبع َ ََ َُ ُ َ َ ِْ ِ َِِ ُِّ َّْ ُ ُ ً لغيره، بل يكون كل واحد معارضاَّ َ َِ َِ ُ ٍ ِ َِ ُّ ُ ُُ ْ ِ ْ َ للدليل الـذي يوجـب الحكـم اَ ْ ُ ُ ُِ ِ َّ ِ ِِ َّ

ُعلى خالفه، فيتساقط  َ ََ َ َ َِ ِ َِ ِالكـل بالتعـارضَ ُ َ َّ ِ ُّ ِكمـا إ. ُ َ َّن الـدليل المـستقلَ ِ َِ ْ ُ َ َّ ِ يمكـن االسـتغناء عنـه، َأمـا المزيـة َأو َّ ُ َّ ِ َ َّ ُ َ ُْ ُ َ ْ ِ ِْ ُ ْ
ُالوصف الذي يحصل به الترجيح فال يمكن االستغناء عنه َ ُ ُ َْ ُ َُ ْ ِ ِ ِ َِّْ ُْ ْ َ َ ِ َّْ ِ ُ ْ ُ َ

)4(.  
  

   :ُهْنَ عَيبِجأَُو
ا َهـُتَرْثَكَ، وِرِائَظـَّ النُةَرْثـَ كَوُهَ، وٍاتَوَذِ بَ الٍافَصْوَأِ بِيحِجْرَّى التَلِ إُعِجْرَ تِّلِقَتْسُ المِيلِلَّالدِ بَةَيِوْقَّ التَّنَأِب

ا َنْضـَرَ فْوَا لَذَهِلَا؛ وَهْنَ عًىَنْغَتْسُ مَةَّيِزَ المَّنا َأَمَ، كِيسِسْأَّالتِ بَ الِيدِكْأَّالتِا بَنْحَّجَا رَّنَأَكَ، وِيلِلَّي الدِ فٌفْصَو
  .)5(َّلَقَتْسَا الَهْنِ مِيلِلَّ الدَّوُلُخ

                                 
  ).2/1158. (البرهان: الجويني) 1(
  . ّمن هذه الدراسة) 123-118(ص: ينظر) 2(
ُّالدبوسي) 3( - 327(ص. المغني: ّالخبازي؛ )251-2/249. (تمهيد الفصول: َّالسرخسي؛ )339(ص. َّاألدلةتقويم : َّ

؛ ابن )4/113. (البزدويكشف األسرار عن أصول : البخاري؛ )366- 2/365. (كشف األسرار شرح المنار: َّالنسفي؛ )329
ّالرحموت بشرح مسلم الثبوت فواتح :َّ؛ اللكنوي)2/414. ( بشرح المنارّالغفار فتح :نجيم ّ َّ .)2/252.(  

  ).6/137. (البحر المحيط: َّالزركشي؛ )4/113. ( كشف األسرار عن أصول البزدوي:البخاري) 4(
  ).6/137. (البحر المحيط: َّالزركشي) 5(
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 ْلَ، بـِّلِقَتْسُ المـِحِّجَرُالمِبـَ، وِفْصـَالوِ بَيحِجْرَّ التـَونُيـزِجُيَ، فَطْرَّا الـشَذَ هـَونُطِرَتْشَ يـَالَ فـُورُهْمُا الجَّمأََو

 ِةَرْثـَكِ بُيحِجْرَّالتـ ُوزُجـَي يِالَّالتـِبَ، وِهِسْفـَ نِيلِلَّلـدِ لِعِابَّ التِدِائَّ الزِفْصَ الوَنِى مَوْق َأَّلِقَتْسُ المَحِّجَرُالم َّن َأَنْوَرَي

ِةَّلِقَتْسُ المِاتَحِّجَرُ المَنِا مَهِرْيَغَ، وِاسَيِ القِةَقَافَوُمَ، وِاةَوُّ الرِةَرْثَكَ، وِةَّلِدَاأل
)1(.  

  

ُالفرع الرابع ِ َّ ُ   .ِيحِجْرَّ التُوهُجُو: َْ
  

ًذكـروا كثيـرَ، وِيحِجْرَّ التـِوهُجـُ وْنَ عـَونُّيِولُصـُ األَمَّلَكَت ُِ َ َ َنهـاِ ماَ  َينِسْمـَى خَلـِ إ)2(ُّيِمِازَا الحـَهَلَصـْو َأْدَقـَ، وْ

ُثم وَو: َالَ قَُّم، ثاًهْجَو   .))3ُرَصَتْخُا المَذَ هِهِ بَولُطَ يَ الْيَكِا؛ لَهِرْكِ ذْنَا عَنْبَرْض َأٌةَيرِثَ كٌوهُجََّ
  

ِزين الدين َرَكَذَو ّ ُ ْ ا َهِضْعـَي بِ فـِيحِجْرَّلتـِ لُرَخـ ُأٌوهُجـُ وَّمَثـَو: َالَ قـَّمُ، ثـٍهُجـْو َأَةَرَشَعـَ وًةَئـِا مَهْنِ مُّيِاقَرِالع َ

  .))4ٌرَظَ ناًضْي َأَرِكُا ذَ مِضْعَي بِفَ و،ٌرَظَن
  

ً بعد َأن ساق كثير- ُّيِانَكْوَّ الشَالَقَو ِ َ َ ََ ْ ْ ِ من المرجحات اَ َِ ِّ َ ُ َ-: ا َنْمَّدَ قـْدَقـَ، واًّدِ جـٌةَيـرِثَ كِيحِجْرَّ التـُقُرُطـَو

، ِةَّيِعْرَّ الـشِكِالَسَمـْلِ لٍقِابَطـُ، مٍيحِحَ صـٍهْجـَى وَلـَ عِهِرَظـَي نِ فـًةَّوُ قـَرِاظَّ النـُيـدِزَا يَى مـَلـَ عِيحِجْرَّ التـَارَدَ مـَّنَأ
ٌرَبَتْعُ مٌحِّجَرُ مَوُهَ فَكِلَذِ لًالِّصَحُ مَانَا كَمَف

)5(.  
  

ِوقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى صــياغة ِ َِ َ ُ َ ََ َ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ــِّلُ كَدِاعــَوَ قَ ــَ تٍةَّي ــَتْحَ تُجِرَدْن ــُوَ وٌقُرُا طــَه ، ِيحِجْرَّلتــِ لٌةَيــرِثَ كٌوهُج

                                 
َّ؛ التلمساني، محمد بن )2/743. (إحكام الفصول: الباجي) 1( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على : حمد الحسينيأِّ

َّمكة المكرمة. 1ط.  علي فركوسدَّمحم: تحقيق. األصول  .م1998- ه1419. انّيّسة الرّمؤس: بيروت. ةّيّالمكتبة المك: َّ
. المحصول: َّ؛ الرازي)4/171. (المستصفى: ؛ الغزالي)1179، 1165-2/1162. (البرهان:  الجويني؛)628(ص

: ُّ؛ السبكي)2/792. (هاج البيضاويشرح من: ؛ األصفهاني)4/463ج/2م. (اإلحكام في أصول األحكام: ؛ اآلمدي)5/401(
َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)6/137. (البحر المحيط: َّ؛ الزركشي)113(ص. جمع الجوامع  شرح :ُّالطوفي) 3/1019. (ُ

َّ؛ ابن اللحام)3/707. (َّالروضةمختصر  . َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)761(ص.  المختصر في أصول الفقه.َّ
َّابن النجار، )8/4152( ْ؛ الشوكاني)4/628. (شرح الكوكب المنير: َّ   ).  2/1127. (إرشاد الفحول.َّ
ّ هو محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني، محدث، ولد سنة )2( ّ، وتوفي ببغداد سنة )ه548(َّ من ). ه584(ُ

ّما اتفق لفظه واختلف مسماه: ّمؤلفاته ّ والبلدان، و، وهو كتاب في المشتبه من األماكن ّاالعتبار في الناسخ والمنسوخ في
ِ؛ الزركلي)21/167. ( أعالم النبالءسير: ّالذهبي. ، وغيرهاّشروط األئمة الخمسة، والحديث ْ ِ  ).7/117. (األعالم: ِّ

  ).1/160. (اسخ والمنسوخ من الحديثّاالعتبار في الن: الحازمي) 3(
 راغب َّمحمد: تصحيح. َّابن الصالح واإليضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة قييدَّالت: حيم بن الحسينّالعراقي، عبد الر) 4(

  ).250(ص. م1931- ه1350. ّالعلميةالمطبعة : حلب. 1ط. اخّبّالط
ْالشوكاني) 5(   ). 2/1156. (إرشاد الفحول: َّ
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ُُومــنهم  ْ ِ َفقــد قــسم  ،)1(ُّيِوطُيُّالــسَ َّ َ َْ  َنِ مــٌةَوعــُمْجَ مٍمْسِ قــِّلُ كــَتْحــَ تُجِرَدْنــَ يٍامَسْقــ َأِةَعْبَى ســَلــِ إِيحِجْرَّ التــَوهُجــُوَ

ــِتَ، وِاتَحــِّجَرُالم ، ِودُرُ الــوِتْقــَوِبَ، وِةَايــَوِّ الرِةَّيــِفْيَكِبَ، وِلُّمــَحَّالتِبَي، وِاوَّ الــرِالَحــِ بُيحِجْرَّالتــ: َيِهــ ُامَسْقــَ األَكْل

  .)2(ٍّيِجِارَ خٍرْمَأِبَ، وِمْكُالحِبَ، وِرَبَ الخِظْفَلِبَو
   
ٍةَثَالَ ثٍامَسْق َأَتْحَ تًةَجِرَدْنُ مِيحِجْرَّ التَوهُجُ وَلَعْج َأْن َأِةَاسَرِّ الدِهِذَي هِ فُتْيَأَتْ ارِدَقَو

)3(:  
   
  .ِادَنْسِ اإلِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت: ُلَّواَأل

   .ِنْتَ المِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت: يِانَّالث

  .ٍجِارَ خٍرْم َأِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت: ُثِالَّلثا
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                 
ّ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن بكر بن عثمان السيوطي، جالل الدين)1( ُّ َّ ، ووفاته سنة )ه849(لده سنة مو. َّ
ّالدر المنثور في التفسير بالمأثور: ّله نحو ست مئة مصنف، منها. في القاهرة) ه911( ّ ّو ،اإلتقان في علوم القرآن ،
ْالشوكاني).  1/227. (ائرةّالكواكب الس: ّالغزي. ، وغيرهاّاألشباه والنظائرو ِ؛ الزركلي)1/367. (َّالبدر الطالع: َّ ْ ِ . األعالم :ِّ
)3/301.(   
 ).659-2/655. (َّتدريب الراوي: ُّالسيوطي) 2(
وقد ذهب جماعة من ). 706، 698، 3/690. (َّالروضةشرح مختصر : ُّالطوفي.  الحنبليُّالطوفيقسيم ّذهب إلى هذه الت) 3(

َّابن النجار  و، والمرداوي،َّحامَّابن اللاآلمدي، و:  باعتبار المدلول، منهمَّالترجيح: األصوليين إلى زيادة قسم رابع وهو ، الفتوحيَّ
ْوالشوكاني ًلكن لما كان الترجيح باعتبار المدلول داخال في قسم الترجيح باعتبار المتن، جعلتها أقساما ثالثة. َّ َّ ًَّ :  اآلمدي.ّ

َّابن اللحام؛ )4/463،ج2م. (إلحكام في أصول األحكاما  شرح َّالتحبير: داوي؛ المر)761( ص.المختصر في أصول الفقه: َّ
َّابن النجار؛ )8/4152. (َّالتحرير ْ؛ الشوكاني)4/627. (شرح الكوكب المنير: َّ   ).2/1127. ( إرشاد الفحول:َّ
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ُالفصل الثالث ِ َّ ُ ْ َ  

َوجوه الجمع بين اَأل ْ َ َ ُِ ْ ُ َدلة المتعارضة عند ُ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِّالشوكانيَّ ِ َ ْ َّ  
ُلفَأَتَيَو اًثَحْبَ مَرَشَ عَدَحَأ ْنِ مَّ

)1(:  
  .ِالَ الحِفَالِتْاخِ بُعْمَالج: ُلَّو اَألُثَحْبَالم
  .ِّاصَى الخَلَ عِّامَ العِلْمَحِ بُعْمَالج: يِانَّ الثُثَحْبَالم
  .ِوبُجُ الوِرْيَى غَلَ عِرْمَأل اِلْمَحِ بُعْمَالج: ُثِالَّ الثُثَحْبَالم
  .ِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المِلْمَحِ بُعْمَالج: ُعِابَّ الرُثَحْبَالم
  .ِةَّيِوصُصُالخِ بُعْمَالج: ُسِامَ الخُثَحْبَالم
  .ِنْيَرْم اَألِازَوَجِ بُعْمَالج: ُسِادَّ السُثَحْبَالم
  .ِيلِوْأَّالتِ بُعْمَالج: ُعِابَّ السُثَحْبَالم
  .ِةَيِافَنُ المِرْيَ غِةَادَيِّالزِ بِذْخاَألِ بُعْمَالج: ُنِامَّ الثُثَحْبَالم
  .ِيمِرْحَّ التِرْيَى غَلَ عِيْهَّ النِلْمَحِ بُعْمَالج :ُعِاسَّ التُثَحْبَالم
  .ِازَجَى المَلَ عِظْفَّ اللِلْمَحِ بُعْمَالج: ُرِاشَ العُثَحْبَالم
  .ِنَمَّ الزِفَالِتْاخِ بُعْمَالج: َرَشَي عِادَ الحُثَحْبَالم
  
  
  
  

                                 
 وقد .ّ من األكثر إلى األقلا،ًّرتيب تنازليَّ مبحث، فكان التِّوعي في ترتيب هذه المباحث عدد المسائل المندرجة تحت كلُر) 1(

ّنهج في ترتيب قواعد النسخ والترجيح، اآلتية في الفصلين الثاني والثالث من هذا البابسرت على نفس الم ّ َّ. 
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  ُلَّو اَألُثَحْبَالم
  ِالَ الحِفَالِتْاخِ بُعْمَالج

َمن وجوه الجمع المعتبرة بـين األدلـة المتعارضـة فـي الظـاهر عنـد األصـوليين َِِّ ِ ُِ َُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِِ َِّ َ َ َ َ َُ َُ ُْ َ ْ ِ ْ ُ ِالجمـع بـاختالف : ْ َِ ْ ِ ُ ْ َ
ْالحال، وتوضيح ذلك في المط َ ِ ِ َِ َ ُ ََْ َ ِلبين التاليينِ ِْ َْ َِ َّ َ:  

  

  .ِةَدِاعَى القَنْعَم: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  

ـــُي ـــِ بُدَصْق ـــ َأ:ِةَدِاعـــَ القِهِذَه ـــَ دَدَرَا وَذِ إُهَّن ـــْكُحِ ب،ٍدِاحـــَ وٍّلَحـــَي مِ فـــِرِاهَّي الظـــِ فـــِانَضـــِارَعَتُ مِنَيالِل  ِنْيَم
، ِرَ اآلخــِمْكــُ الحِالَحــِ لٍرِايُغــُ مٍالَى حــَلــَ عٍمْكــُ حِّلُ كــِلْمــَحِ بٍذِئــَينِ حُضُارَعــَّ التُعَفْدُيــَ ف،ِنْيَّادَضَتــُ مِنْيَفــِلَتْخُم
  .)1(ُضُارَعَّ التُلُطْبَيَ، وِنْيَفِلَتْخُ مِنْيَهْجَى وَلَ عْو َأ،ِنْيَالَي حِ فاًيعِمَ جِالنَمْعَتْسُيَف

  

 ِالَ الحـَفَالِتْاخـ َونُلـَعْجَيَ، فِّلَحـَ المِفَالِتْاخِ بـِعْمَالجِ بـِةَدِاعَ القِهِذَ هْنَ عَينِّيِولُصُ األُضْعَ بُرِّبَعُيَو
َاخــتالف و َ ِ ِنْيَفِادَرَتــُ مِّلَحــَالمْ

 ِيــلِبَ قْنِ مــِّلَحــَ المِفَالِتْاخِ بــَعْمــَ الجُلَعــْجَيَ، فاَمــُهَنْيَ بُقِّرَفــُ يْمُهُضْعــَبَ و،)2(
َ؛ ألِمْكــُ الحِفَالِتْاخِ بــِعْمــَالج  َرْيــَا غَمِهِدَحــَأِ بُتِابــَّ الثَانَا كــَذِإَ، فــِنْيَمــْكُ الحِعُافَدَتــِ بُونُكــَا يَمــَّنِ إَضُارَعــَّ التَّنِ
  .)3(ُضُارَعَّ التُتُبْثَ يَالَ، فُعُافَدَّ التُقَّقَحَتَ يَ الِرَاآلخِ بِتِابَّالث

  

 َنْيَ بـُونُكـَيَ، وِيعِوْنَّالتِ بـٌعْمـَ جَوُ هـِّلَحـَ المِفَالِتْاخِ بـَعْمـَ الجَّن َأ:اَوهـُرَكَي ذِتَّ الِفَالِتْ االخِوهُجُ وْنِمَو
 ِفَالِتْاخِ بُعْمَا الجَّمَأَ، وِرَ اآلخِضْعَالبِ بِرَاآلخَ و،ِضْعَالبِا بَمِهِدَح َأُمْكُ حَّصَخُ يْنَأِ؛ بِنْيَضِارَعَتُ مِنْيَّامَع
 ُرَاآلخـَ و،ٍالَى حـَلـَا عَمُهُدَحـ َأَلَمـْحُ يْنَأِ بـ؛ِنْيَضـِارَعَتُ مِنْيَّاصـَ خِنْيَيلـِلَ دَنْيَ بـِيضِعْبَّالتِ بٌعْمَ جَوُهَ فِالَالح
  .)4(ٍالَى حَلَع

                                 
ُّ الدبوسي؛)164- 3/163. (الفصول في األصول: ّالجصاص) 1( : َّ؛ السرخسي)217(ص.  في أصول الفقهَّاألدلةتقويم : َّ

. كشف األسرار عن أصول البزدوي: ي؛ البخار)227(ص. المغني: ّ؛ الخبازي)2/19. (األصول في الفصول تمهيد
؛ )4/166. (المستصفى: ؛ الغزالي)2/29. (َّاألدلةقواطع : َّ؛ السمعاني)329. (شرح تنقيح الفصول: ؛ القرافي)3/140(

شرح مختصر : ُّ؛ الطوفي)347(ص. الشرح الكبير على الورقات: َّ؛ العبادي)135-6/133. (البحر المحيط: َّالزركشي
  ).428(ص. قواعد األصول: ؛ القطيعي)3/688. (َّالروضة

 شرح :ّالتفتازاني). 313(ص.  بشرح المنارّالغفار فتح :؛ ابن نجيم)3/144ج/2م. (َّالتحريرتيسير : أمير باد شاه) 2(
  ).2/223. (ّالتنقيح لمتن ّالتوضيح على ّالتلويح

: ؛ ابن قطلوبغا)676(ص.  األنوار وحواشيه شرح منار:؛ ابن ملك)2/95(. كشف األسرار في شرح المنار: َّالنسفي) 3(
  ).143(ص. خالصة األفكار شرح مختصر المنار

ّ بشرح مسلم الثَّالرحموت فواتح :َّاللكنوي) 4(   ).2/241. (بوتّ
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َ؛ ألٍدِاحَ وًىَنْعَمِا بَمُهَّني َأِ لُرَهْظَي يِذَّالَو َا هوَمُاهَّدَؤُ مَّنِ  ِنْيَضـِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الدَنِ مٍدِاحَ وِّلُ كُالَزْنِ إ:ُ
  .)1(ُضُارَعَّ التَعِفَدْنَيِ ل؛ِرَ اآلخِيلِلَّ الدِعِضْوَم ْنَ عُفِلَتْخَ ياًعِضْوَم

  

ِالمطلب الثاني َّ ُ َ ْ   . في تطبيق القاعدةِّيِانَكْوَّالش ُجَهْنَم: َ
  

 َينِعْبَا سـَهُلِائَسَ مـْتَغَلَ بْذِ، إِّيِانَكْوَّالش َدْنِ عاًيقِبْطَا تَهِرَثْكَأَ وِعْمَ الجِوهُجُ وِّمَه َأْنِ مُةَدِاعَ القِهِذَ هُرَبَتْعُت
َ منها ُضِرْعَأَسَ، و)2(ِةَاسَرِّ الدِةَّادَى مَلَ عًةَعَّزَوُ مًةَلَأْسَم ْ   :ِنْيَتَنْ اثِنْيَتَلَأْسَ م- ِيلِثْمَّ التِابَ بْنِم -ِ

  

  .ِرْصَ العِةَالَ صِتْقَ وُرِآخ :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

 اَهِارَرِفْ اصــِو، َأِسْمَّ الــشِارَرِفْاصــِ بِرْصَلعــ اِةَالَ صــِتْقــَ وَرِ آخــُدِّدَحــُا يَمــ ِةَيحِحَّ الــصِةَّنُّي الــسِ فــَاءَجــ
  :ِةَيِالَّ التِيثِادَحَي األِ فَكِلَذَ و،ِهْيَلْثِ مِءْيَّ الشِّلِ ظِيرِصَ مَدْنِ عْو، َأِلَّوَا األَهِنْرَ قِوطُقُسَو

  

 ِرُضْحـــَ يْمَا لـــَ مـــِرْهـــُّ الظُتْقـــَو : ِ اهللاُولُســـَ رَالَقـــ: َالَ قـــ ٍروْمـــَ عِنْ بـــِ اهللاِدْبـــَ عْنَعـــ -1
َّ ثــور الــشْطُقْسَ يــْمَا لــَ مــِبِرْغــَ المُتْقــَوَ، وُسْمَّ الــشَّرَفْصَ تــْمَا لــَ مــِرْصَ العــُتْقــَوَ، وُرْصَالعــ ُ ْ  ُتْقــَوَ، وِقَفَ
 ِرْصَ العـِةَالَ صـُتْقـَوَو: ٍةَايـَوِي رِفـَو. ))3ُسْمَّ الشِعُلْطَ تْمَا لَ مِرْجَ الفُتْقَوَ، وِلْيَّ اللِفْصِى نَلِ إِاءَشِالع
ُولا اَألَهُنْرَ قْطُقْسَيَ و،ُسْمَّ الشَّرَفْصَ تْمَا لَم َّ)4(.  

  

ــَّ الننََّأ:  ِ اهللاِدْبــَ عِنْ بــِرِابَ جــْنَعــ -2 ــَ ف ُيــلِرْبِ جُهَاءَ جــ َّيِب ــ: ُهَ لــَالَق . ْهِّلَصَ فــْمُق
 َرْصَى العـَّلَصَفـ. ْهِّلَصَ فـْمُقـ: َالَقـَ فِدَ الغـَنِ مـُهَاءَ جـَّمُثـ. ُهَلْثِ مٍءْيَ شِّلُ كُّلِ ظَارَ صَينِ حَرْصَى العَّلَصَف
  .))5ٌتْقَ وِنْيَتْقَ الوِنْيَذَ هَنْيَا بَم: َالَ قَّمُث. ِهْيَلْثِ مٍءْيَ شِّلُ كُّلِ ظَارَ صَينِح

                                 
ّتوفيمنهج ال: ةَوُوسُّالس) 1(   ).185(ص.  بين مختلف الحديثَّالترجيحق وُ
ْالشوكاني: ينظر )2( ، 323، 322، 2/320ج/1م(، )296 ،295 ،260، 241، 114، 1/55ج/1م. ( نيل األوطار:َّ

324 ،325 ،335 ،352 ،353 ،363 ،374 ،395 ،396 ،423 ،441 ،455 ،497 ،519 ،526 ،550 ،566 ،
، 166، 163، 151، 121، 100، 89، 79، 40، 36، 18، 16، 14، 3/6ج/2م(، )632، 620، 617، 601، 598
، 589، 572، 566، 559، 548، 522، 489، 442، 428، 419، 4/357ج/2م(، )247، 235، 224، 203، 180
 ).83، 64، 39، 25/ 5ج/3م(، )618، 612، 606، 603، 600، 597

؛ وأبو )172/612(لوات الخمس، حديث َّأوقات الص: الة، بابَّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الص) 3(
  ).396(المواقيت، حديث ما جاء في : الة، بابّداود في سننه، كتاب الص

  ).174/612(لوات الخمس، حديث َّأوقات الص: الة، بابّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الص) 4(
ِ؛ والترمذي في )14538(، حديث )22/408(أخرجه أحمد في المسند، مسند جابر بن عبد اهللا، . حديث صحيح) 5( ِّ     =
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ـــَل َل عُدَا يـــَمـــِ بُيـــثِادَحَ األِهِذَ هـــْتَضـــِورُ ع:ْنِك ـــُّ ـــَ وَّنى َأَل ـــْمَ يِرْصَ العـــِةَالَ صـــَتْق ـــِ إُّدَت ـــَ تْنى َأَل  َبُرْغ
َ قـال ِّيِبـَّ النِنَ عـ، َةَرْيـَرُي هِب َأِيثِدَحي ِ فَكِلَذَ، وُسْمَّالش َ :َلْبـَ قِحْبُّالـص َنِ مـًةَعـْكَ رَكَرْد َأْنَمـ 
 َكَرْد َأْدَقـَ فُسْمَّالـش َبُرْغـَ تْن َأَلْبـَ قِرْصَ العـَنِ مـًةَعْكَ رَكَرْد َأْنَمَ، وَحْبُّ الصَكَرْد َأْدَقَ فُسْمَّ الشَعُلْطَ تْنَأ

  .))1َرْصَالع
  

، ِرْصَ العـِةَالَ صُتْقَ و:َوُهَ وٍدِاحَ وٍّلَحَى مَلَ عِنْيَّادَضَتُ مِينَفِلَتْخُ مِنْيَمْكُحِ بْتَدَارَوَ تُيثِادَحَ األِهِذَهَف
 ِفَالِتْاخِ بـــِيــثِادَحَ األَنْيَ بـــِعْمَجْالِ بــَضُارَعــَّ التَكِلـــَ ذَعَفــَ دَّيِانَكْوَّالـــش َّنِكــَ، لِرِاهَّي الظــِ فـــٌةَضــِارَعَتُ مَيِهــَف

 ِيثِدَ حـِلْمـَحَ، وِارَيـِتْ االخِتْقَ وِانَيَى بَلَ ع ٍرِابَجَ وٍروْمَ عِنْ بِ اهللاِدْبَ عْيَيثِدَح ِلْمَحِ بَكِلَذَ، وِالَالح
ــَأ ــَ عَةَرْيــَرُي هِب ــَ وِانَيــَى بَل ــَ ذَدَّيــَأَ و،ِخْسَّالنــِ بَلْوَ القــَّدَرَ و.ِازَوَالجــَ وِارَرِّطْ االضــِتْق ــ َأِيثِدَحــِ بَعْمــَ الجَكِل  ٍسَن

،ِّيِبـَّ النِنَ ع َالَ قـُهَّنـ َأ :َنْيَ بـْتَانـَا كَذِى إَّتـَ، حَسْمَّ الـشُبُقـْرَ يُسِلـْجَ، يِقِافَنـُ المُةَالَ صـَكْلـِت 
  .))2ًيالِلَ قَّالِا إَيهِ فَ اهللاُرُكْذَ يَ ال،اًعَبْرا َأَهَرَقَنَ فَامَ، قِانَطْيَّ الشِيَنْرَق

  

 َ ال،ِارَيـــِتْ االخِتْقـــَ وِانَيـــَى بَلـــَ عَيـــلِرْبِ جِيثِدَ حـــِلْمـــَحِب َكِلـــَ ذْنَ عـــَيـــبِج ُأْدَقـــَو : ُّيِانَكْوَّ الـــشَالَقـــ
 ِلْوَ قـْنِى مـَلـْو َأَوُهـَ و،ِيثِادَح اَألَنْيَ بِعْمَجْلِ لُهْنِ مَّدُبَ الُلْمَا الحَذَهَ و،ِوازَالجَ وِارَرِّطْ االضِتْقَ وِابَيعِتْالس
َ أل؛َيــلِرْبِ جِديثَحــِ لٌةَخِاســَ نَيــثِادَحَ األِهِذَ هــَّنِ إ:َالَ قــْنَمــ  ،ِعْمــَ الجِانَكــْمِ إَعَ مــِهْيــَلِ إِارَصُ يــَ الَخْسَّ النــَّنِ
  . ٍيحِجْرَى تَلِ إُارَصُ يَ الَكِلَذَكَو

  

 اًّدَتـْمُ مِهِّقـَي حِ فـُتْقـَ الوَانَ كاًورُذْعَ مَانَ كْنَمَف...  ِقِافَنُ المُةَالَ صَكْلِت :ُيثِدَ حَعْمَا الجَذَ هُدِّيَؤُيَو
 ،ًةَّيــِقَ نَاءَضْيــَ بُسْمَّ الــشِتَامــَا دَمــَ و،ِنْيَلــْثِى المَلــِ إُهَ لــُتْقــَ الوَانَ كــٍورُذْعــَ مَرْيــَ غَانَ كــْنَمــَ و،ِوبُرُى الغــَلــِإ

                                                                                                
ّما جاء في مواقيت الصالة عن النبي : ابَّسننه بنحوه، أبواب الصالة، ب=  َّ َّ َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب )150(، حديث

 ).707(، حديث )297- 1/296(َّ، والحاكم في المستدرك، كتاب الصالة، )513(آخر وقت العصر، حديث : المواقيت، باب
: وقال الحاكم.  في المواقيت حديث جابرّأصح شيء:  قولهّ عن البخاريَقلَ، ونحديث حسن صحيح غريب: ّوقال الترمذي

هذا حديث صحيح مشهورمحمد ناصر الديناأللباني. لبانياألّصححه و. ، ووافقه الذهبي ،ّ  في تخريج الغليل إرواء: ّ
  .)250(، برقم )271-1/270( .م1985-ه1405. المكتب اإلسالمي: بيروت. 2ط. مج9. ّأحاديث منار السبيل

؛ ومسلم في )597(من أدرك من الفجر ركعة، حديث : الة، بابَّ صحيحه، كتاب مواقيت الص فيالبخاريأخرجه ) 1(
  ).163/608(الة، حديث َّالة فقد أدرك تلك الصَّمن أدرك ركعة من الص: الة، بابَّصحيحه، كتاب المساجد ومواضع الص

؛ وأبو )195/622(بكير بالعصر، حديث َّاستحباب الت: الة، بابَّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الص) 2(
ِالترمذي؛ و)413(في وقت صالة العصر، حديث : الة، بابَّداود في سننه، كتاب الص ما : الة، بابَّ في سننه، أبواب الصِّ

  ).511(حديثشديد في تأخير العصر،َّالت:  في سننه، كتاب المواقيت، بابَّالنسائي؛ و)160(جاء في تعجيل العصر، حديث 
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  .))1ِيثِدَي الحِ فَةَكورْذَ المِقِافُنُ المَةَالَ صُهُتَالَ صْتَانَ ك،ُهَدْعَا بَمَ وِارَرِفْى االصَلِا إَهَرَّخَأ ْنِإَف
  

  ؟ٌعُّتَمَ تْم َأٌانَرِ قْم َأٌادَرْفِ إَوُ هْلَ، ه ُّيِبَّ النِهِ بَّلَهي َأِذَّ الِكُسُّ النُعْوَن: ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

، َكِلـَي ذِ فـِيـثِادَحَ األِضُارَعـَى تَلـَ عًاءَنـِ ب ُّيِبـَّ النِهِ بـَّلَهـي َأِذَّ الـِكُسُّ النـِعْوَ نـِينِيـْعَي تِ فـَفُِتلْاخ
 َامَعـ  ِ اهللاِولُسـَ رَعَا مـَنْجَرَخ: ْتَالَ ق َةَشِائَ عِيثِدَحَ ك،اًادَرْفِ إَانَ ك ُهَّجَ حَّن َأَادَفا َأَا مَهْنِمَف

 ِ اهللاُولُسـَ رَّلَهأََو، ِّجَالحِ بَّلَه َأْنَا مَّنِمَ و،ٍةَرْمُعَ وٍةَّجَحِ بَّلَه َأْنَ ماَّنِمَ و،ٍةَرْمُعِب َّلَه َأْنَا مَّنِمَ ف،ِاعَدَ الوِةَّجَح
ِرْحَّ النُومَي َانَى كَّتَوا حُّلِحَ يْمَ ل،َةَرْمُالعَ وَّجَ الحَعَمَ جْو َأ،ِّجَالحِ بَّلَه َأْنَا مَّمَأَ ف،ِّجَالحِ ب)2(.  

  

ْا يشَا مَهْنِمَو ِما في الحديثَ ك،اًعُّتَمَ تَانَ ك ُهَّجَ حَّنَأِ بُرِعُ ِ َِ َ:   َكان ُعثمـانَ َ ْ ِ ينهـى عـنُ َ ََ ِ المتعـة،ْ َ ْ ُ 
 ِولُسـَ رَعَا مـَنـْعَّتَمَتقـد ا َّنـ َأَتْمـِلَ عْدَقـَل: ٌّيِلـَ عَالَقـّ، ثم ًةَمِلَ كٍّ لعليُانَمْثُ عَالَقَفا، َهِ بُرُمْأَ يٌّيِلَع َانَكَو
  .))3َينِفِائَا خَّنُا كَّنِكَلَ و،ْلَجَأ: َالَقَف.  ِاهللا

  

ى َّتـَ حِهِتـَرْمُ عْنِ مـَّلِحـَ يْمَلـَ و،َيْدَ الهـَاقَسـَ، وِةَرْمـُالعَ وِّجَ الحـَنْيَ بـاًنـِارَ قَّجَ حـُهَّنـى َأَلـَ عَّلَا دَا مـَهْنِمَو
 ْمَلـَ وٍةَرْمـُعِوا بُّلـَ حِاسَّ النـُنْأَ شـاَ، مـِ اهللاَولُسَا رَي: ْتَالَ ق َةَصْفَ حِيثِدَحَ، كِرْحَّ النَمْوَ يِهِّجَ حْنِ مَّلَح

ْتحلل َأ ِ ْ َدت رَّبَ ليِّنِإ : َالَ؟ قَكِتَرْمُ عْنِ مَتْنَ ُّ َحل ح َأَالَي، فِيْدَ هُّتْدَّلَقَو ي،ِسْأْ ُّ   .))4َرَحْنَأى َّتِ
  

 ُهْبـــَّقَعَتَ يْمَلـــَ و،ِالَ الحـــِفَالِتْاخِ بـــِيـــثِادَحَاأل ِهِذَهـــ َنْيَ بـــَعْمـــَالج ٍرَجـــَ حِنْ ابـــِنَ عـــُّيِانَكْوَّ الـــشَلَقـــَ نْدَقـــَو
     :َالَقَ ف،ٍءْيَشِب

ى َلـَ عَلِمـُ حَادَرْفـِ اإلُهْنـَى عَوَ رْنَ مـَّلُ كَّنَأ: ُهُلَّصَحُمَو ... ُدَمَتْعُ المَوُ هُعْمَا الجَذَهَو: ُظِافَ الحَالَ ق
 ُهْنـَى عَوَ رْنَ مـَّلُكـَ، وُهَابَحْصـ َأِهِ بـَرَمـا َأَ مـَادَر َأَعُّتـَمَّت الُهْنـَى عَوَ رْنَ مـَّلُكـَ، وِالَ الحـِلَّوي َأِ فـِهِ بَّهلا َأَم

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/295ج/1م. (نيل األوطار: َّ
 حديث  لمن لم يكن معه هدي،ّ، وفسخ الحجّمتع والقران واإلفراد بالحجَّالت: ، بابّ في صحيحه، كتاب الحجالبخاريأخرجه ) 2(
ان، وجواز إدخال رِمتع والقَّ والتّه يجوز إفراد الحجَّنأ و،بيان وجوه اإلحرام: ، بابّلحج؛ ومسلم في صحيحه، كتاب ا)1562(

  ).1211( القارن من نسكه، حديث ّ على العمرة، ومتى يحلّالحج
  .، عن عبد اهللا بن شقيق)158/1223(متع، حديث َّجواز الت: ، بابّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج) 3(
؛ ومـــسلم فـــي )1566(يث ، حـــد ...ّران واإلفـــراد فـــي الحـــجِمتـــع والقـــَّالت: ، بـــابّ فـــي صـــحيحه، كتـــاب الحـــجالبخـــاريأخرجـــه ) 4(

ّبيان أن القارن ال يتحل: ، بابّصحيحه، كتاب الحج  :أسَّوتلبيـد الـر). 176/1229( المفـرد، حـديث ِّل الحاجّ في وقت تحلّل إالّ
ِّوانمـا يلبـد مـن يطـول مكثـه فـي اإلحـرام.  إبقـاء علـى الـشعر؛ يـشعث ويقمـلَّ لـئال؛أن يجعل فيه شـيء مـن صـمغ عنـد اإلحـرام ٕ. 

   ).224/ 4( . في غريب الحديث واألثرِّالنهاية :ثيرابن األ
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َر عَقَتْا اسَ مَادَر َأَانَرِالق   .))1ُرْمَ األِهِيَلَّ
  

 َّنَأ َمَّدَقـَ تْدَقـ:َالَقـَ فاًانـَرِ قُهُّجـَ حَانَ كـ َّيِبـَّ النَّن َأِعْمـَا الجَذَى هـَلـَ عًاءَنـِ بِّيِانَكْوَّ الـشُارَيـِتْ اخَانَكَو
َ أل؛ِانَرِ القِةَايَوِرِ لٍةَيِافَنُ مُرْيَ غِادَرْفِاإل َةَايَوِر  ُهَّنـَأِ بَعَمـْجُ يْن َأِرْمـَ األُةَايَغَ و،ِةَادَيِّلزِ لٌلِاقَ نَناَرِى القَوَ رْنَ مَّنِ
اهللاِولُســَ رَعَا مــَنــْلَلْه َأ:َرَمــُ عِنْ ابــُلْوَا قــَّمــَأَ و.َةَرْمــُ العِهْيــَلِ إَافَضــ َأَّمُ ثــ،اًدِفــرُ مِّجَالحِ بــًالَّو َأَّلَهــ َأ ِ  
َ أل؛اًعــُّتَمَ تْو َأاًانــَرِ قَانَ كــ ُهَّجــَ حَّنِإ :َالَ قــْنَ مــَلْوَي قــِافُنــُا يَ مــِيــهِ فَسْيَلــَ ف،اًدِرْفــُ مِّجَالحِبــ  ْنَ عــَرَبــْخ َأُهَّنــِ
  .) )2 ِهِلَالْهِإ ْنَ عْرِبْخُ يْمَلَ و، ِ اهللاِولُسَ رَعَ مْمِهِلَالْهِإ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ْ الشوكاني)1(   ).3/429. (فتح الباري: وابن حجر). 4/615ج/2م. ( نيل األوطار:َّ
ْالشوكاني) 2(   ). 4/618ج/2م. ( نيل األوطار:َّ
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  يِانَّ الثُثَحْبَالم
  ِّاصَى الخَلَ عِّامَ العِلْمَحِ بُعْمَالج

  

 ِهِذَ هـِاتَدَرْفـُ مِانَيـَبِلَ، وَينِّيِولُصـُ األَدْنـِ عِةَورُهْشَ المـِعْمـَ الجِوهُجـُ وْنِ مـَوُ هـِّاصَى الخـَلـَ عِّامَ العُلْمَح
َِ الثالثةِبِالَطَى المَلِ إَثَحْبَا المَذَ هُتْمَّسَ ق،اَهِيقِبْطَي تِ فِّيِانَكْوَّالش ِجَهْنَمَا، وَاهَنْعَمَ، وِةَدِاعَالق   :ِةَيِالَّ التََّ

  

  .اًحَالِطْاصَ وًةَغُ لِّاصَالخَ وِّامَ العُيفِرْعَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  

ُ الشامل، يقال:َوُ هًةَغُ لُّامَالع َُ ُ ِ ُعمهم األمر، يع: َّ َ َُ ُْ َ ُ ًمهم عمومَّ ُ ُ ْ ُ ُْشملهم: ْ، َأياُّ َ ِ َ
)1(.  

   
 ،ٍدِاحــــَ وٍعْضــــَ وِبْسَحــــِ ب،ُهَ لــــُحُلْصَا يــــَ مــــِيــــعِمَجِ لُقِرْغَتْسُ المــــُظْفــــَّالل: َوُهــــَف ِحَالِطْي االصــــِا فــــَّمــــأََو

  .))2ًةَعْفُد
  

ــَقَو ــِب ُدْي ــَّ اللِهِ بــَجَرَ خــٍدِاحــَ وٍعْضــَ وِبْسَح ــ؛ ِنْيَالعــ كـــُكَرَتْشُ المــُظْف ــِ إِةَبْسِّالنــِ باًّامــَى عَّمَسُ يــَالَف ى َل
َ؛ ألَةَرِاصَالبَ وَةَيِارَ الجِهِولُمُش ٌّلِقَتْسُ مٌعْضَا وَمُهْنُ مٍّلُكِ لْلَ، باًدِاحَ واًعْضَا وَمُهَ لْعَوضُ يْمَ لُهَّنِ

)3(.  
  

 َكِلَذِ بــَجَرَخــَ، فاً شــمولياً اســتغراقٍدِاحــَ وٍ آنيِ فــِهِادَرْفــ َأِيــعِمَجِ لٌقِرْغَتْسُ مــَّامَ العــَّن َأُيــدِفُ يًةَعــْفُ د ُدْيــَقَو
ٍ كرجلُقَلْطُالم ُ َ ًدال على جميع مفرداته بدال ُهَّنِإَ؛ فَ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ ُ ِ َ ً شموالَال ،ٌّ ُ ًةَدِاحَ وًةَعْفُدَو ُ

)4(.  
  

ًلغة ُّاصَا الخَّمأََو َ َُفهو ُ   .)5(ِهِرْيَ غَونُ دُدِرَفْنُ المُءْيَّالش: َوُهَ، وِّامَ العُّدِض: َ
  

ًواصطالح َ ِ ْ َ هواَ ُ :ِادَرِفْى االنَلَ عٍومُلْعَ مًىَنْعَمِ لٍوعُضْوَ مٍظْفَ لُّلُك)6(.  
  

                                 
  ).1141(ص. القاموس المحيط: ؛ الفيروزآبادي)9/406. (لسان العرب:  ابن منظور)1(
ْالشوكان) 2( تمهيد : َّالسرخسي: - على سبيل المثال - ُْينظرين تعريفات أخرى، ّولألصولي). 1/511. (إرشاد الفحول: يَّ

: َّالنسفي ؛)1/53. (األسرار كشف:  البخاري؛)99(ص. المغني في أصول الفقه: ّالخبازي؛ )1/125 (الفصول في األصول
؛ )1/2/413. (اإلحكام في أصول األحكام: ؛ اآلمدي)68( ص.ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )1/159. (كشف األسرار بشرح المنار

َّالعدة :ّأبو يعلى الفراء؛ )3/5. (البحر المحيط: َّالزركشي   ).1/140. ( في أصول الفقهُ
  ).319(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة :ِّالشنقيطي) 3(
ْالشوكاني) 4( :  بن حسينَّمحمد؛ الجيزاني، )319(ص.  أصول الفقهرةّمذك: ِّالشنقيطي؛ )516، 1/510. (إرشاد الفحول: َّ

  ).412(ص. هـ1428. دار ابن الجوزي: عوديةُّالس. 6 ط.ة والجماعةّنّمعالم أصول الفقه عند أهل الس
  ).2/153. (ّاللغةمعجم مقاييس : ؛ ابن فارس)4/109. (لسان العرب:  ابن منظور)5(
  ).1/49. ( كشف األسرار:؛ البخاري)1/124. (تمهيد الفصول في األصول: َّالسرخسي) 6(
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  .ِةَدِاعَى القَنْعَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

 ٍيلِلَدِ بـِهِادَرْفـ َأِضْعـَى بَلـَ عِّامَ العـُرْصَقـ: َوُهـَ، وِيصِصْخـَّالتِ بَينِّيِولُصـُ األَدْنـِ عُةَدِاعـَ القِهِذَ هـُفَرْعـُت

  . ))1َكِلَى ذَلَ عُّلُدَي
  

 ِهْيـَلَ عُّلُدَي يِذَّ الُمْكُ الحَونَكَ يْنَأِ ب؛ٌّاصَ خُرَاآلخَ وٌّامَا عَمُهُدَح َأ،ِرِاهَّي الظِ فِنْيَّصَ نِضُارَعَ تَدْنِعَف

ى َلــَ عُّامَى العــَنــْبُ يْنَأِا بــَمــُهَنْيَ بٍذِئــَينِ حُعَمــْجُيَ، فُّامَ العــُّصَّ الــنِهْيــَلَ عُّلُدَا يــَمــِ لاًامــَمَ تاًفــِالَخُ مُّاصَ الخــُّصَّالــن

ــَلَ عَّلَا دَيمــِ فِّاصَ الخــِّصَّالنِ بــَلَمــْعُيَ، وِهِ بــَصَّصَخــُيَ فِّاصَالخــ ــْبَيَ، وٍمْكــُ حْنِ مــِهْي ــَع ُّامَ العــُّصَّى الــنَق ى َل

  .ُّاصَ الخُّصَّا النَهُلَاوَنَتَي َي الِتَّ الِامَكْحَي األِاقَي بِ فِهِ بَلَمْعُيَ و،ِهِومُمُع
  

 ُةَّيـــِفَنَ الحَفَلـــَتْاخ ِنِكـــَ، ل)2(ِّامَ العـــِيصِصْخـــَ تِازَوَى جـــَلـــَ عِومُمُالعِ بـــَونُلِائَالقـــ َونُّيِولُصـــُاأل َقَفـــَّ اتِدَقـــَو

  .ُيصِصْخَّا التَيهِ فُوزُجَي يِتَّ الِرَوُّ الصِو َأِتَاالَي الحِ فُورُهْمُالجَو
  

ـــَ عُّامَ العـــَمَّدَقـــَ تٌاءَوَ، ســـِتَاالَ الحـــِّلُي كـــِفـــ اًقـــَلْطُ مِّاصَى الخـــَلـــَ عِّامَ العـــَلْمـــَ حَنْوَرَ يـــُورُهْمُجْالَفـــ ى َل

ــَرَتْ اقِو َأ،َرَّخَأَ تــْو َأ،ِّاصَالخــ ــ ُصِّصَخــُ المُيلِلَّ الــدَانَ كــٌاءَوَســَ، وُيخِارَّ التــَلِهــُج ْو َأا،َن  ِّصَّ الــنِنَ عــًّالِقَتْسُم

ً، لكـن إذا كـان الخـاص منفـصالِهِ بـًالِصَّتـُ مْو َأِرْكِّالـذِ بُهْنَ عًالِصَفْنُ، مٍّلِقَتْسُ مَرْيَ غْو َأِّامَالع ِ َِ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َِ ِّ عـن العـام ْ َ ِ َ
َفإنهم يشترطون عدم تَأخر وروده عن العمل بذلك العام؛ أل ِ ِّ َ ََ ِ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ََّ َ َُ ْ ُُ ُّ َ ََ َ َ ُ ْ ًنه يكون حينئذ نسخَ ْ َ ٍَِ ِ ُ ُ َ ُ ً ال تخصيصاَّ ِ ْ َ   .)3(اَ

  

َ هوْمُهَدْنِ عُيصِصْخَّالتَ ف،ُةَّيِفَنَا الحَّمَأ ُ: ٍنِرَتْقُ مٍّلِقَتْسُ مٍيلِلَدِ بِهِادَرْف َأِضْعَى بَلَ عِّامَ العُرْصَ ق
)4(.  

                                 
ّ  وعرفه .)342(ص.  أصول الفقهّمذكرة: ِّالشنقيطي؛ )3/880. (أصول الفقه:  ابن مفلح).47. (جمع الجوامع: ُّالسبكي )1(

 في َّدةُالع: ّأبو يعلى الفراء؛ )3/241. ( البحر المحيط:َّالزركشي؛ )77(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي. األصوليون بتعريفات أخرى
ْالشوكاني؛ )1/155. (أصول الفقه   ).2/627. (إرشاد الفحول: َّ

اإلحكام في أصول : اآلمدي؛ )3/318. (المستصفى: ؛ الغزالي)1/448. (عن أصول البزدوي كشف األسرار: البخاري) 2(
ْالشوكاني  ؛)243(ص. ّالناظرروضة : ابن قدامة ؛)1/2/487. (األحكام  ّمذكرة: ِّ؛ الشنقيطي)2/633. (إرشاد الفحول: َّ

    ).342(ص. أصول الفقه
: ؛ األرموي)5/413. (المحصول: َّالرازي؛ )407- 1/406: (َّاألدلةقواطع : َّالسمعاني؛ )87- 86(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي) 3(

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )6/143. (البحر المحيط: َّالزركشي؛ )2/262. ( من المحصولَّالتحصيل .  الفقه في أصولُ
َّابن النجار؛ )6/2643. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: المرداوي؛ )1/314. (ّالمسودة: ةّ تيميآل؛ )2/615( شرح الكوكب : َّ

ْالشوكاني؛ )3/382. (المنير   ).349(ص.  أصول الفقهّمذكرة: ِّ؛ الشنقيطي)706-2/703. ( إرشاد الفحول:َّ
  ).1/448. ( كشف األسرار:البخاري) 4(
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  :)1(ِنْيَطْرَ شِيصِصْخَّلتِوا لُطَرَتْ اشُمُهَّني َأِنْعَا يَذَهَو
  

 ِصِّصَخــُالمِ بَيصِصْخــَّ التَنْوَرَ يــَالَفــ، ِّامَ العــَونُ دِهِسْفــَنِ بًّالِقَتْسُ مــُّاصَ الخــُيلِلَّالــد َونُكــَ يْن َأ:ُلَّواَأل
  .ِةَايَالغَ و،ِةَفِّالصَ و،ِطْرَّالشَ و،ِاءَنْثِتْاالسَ ك؛ِلِصَّتُالم

  

  .ِّامَالعِ باًنِرَتْقُ مُّاصَ الخُيلِلَّالد َونُكَ يْن َأ:يِانَّالث
   

َْأما حاالت عدم االقتران بي َ َ َِ َِ ْ َِ ُ َ ِن الخاص والعام فَأحكامها عند الحنفية كما يليَّ ِ ِ َِ ََ َُ ََّ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ِّ َ َ:  
  

ي ِذَّ الــِرْدَي القــِ فــِّامَعــْلِ لاًخِاســَ نُّاصَ الخــُيلِلَّ الــدَونُكــَيَ، فِّامَ العــِنَ عــُّاصَ الخــُيلِلَّ الــدَرَّخَأَتــَ يْن َأ-1
َ، وهو ما يسمونه النسخ الُهْنِ مُهَلَاوَنَت ْ َّ ُ َُ ُّ َ َ َ َّجزئيَُ ِ ْ ُ.  

  

  .ِّاصَخْلِ لاًخِاسَ نُّامَ العَونُكَيَ، فِّاصَ الخِنَ عُّامَ العُيلِلَّ الدَرَّخَأَتَ يْن َأ-2
  

َفيتعـين  ؛ِرَ اآلخـِنَا عـَمِهِدَحـ َأُرُّخَأَال تـَ و،ِّامَالعـِ بِّاصَ الخـُانَرِتـْ اقَفَرْعُ يَالَ، فُيخِارَّ التَلَهْجُ يْن َأ-3 َّ َ َ ََ
َِالمصير إلى  ُ ِ ِالترجيحَ ِ   .ُفُّقَوَّ التَبَجَ وَّالِٕاَ، وَّْ

  

  .ِةَدِاعَ القِيقِبْطَي تِ فِّيِانَكْوَّالش ُجَهْنَم: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
 ِهِابــَتِي كِ فــِّاصَالخــَ وِّامَ العــَنْيَ بــِضُارَعــَّ التِعْفــَي دِ فــُهَجــَهَتْانَ، و)2(ِورُهــْمُ الجَبَهْذَ مــُّيِانَكْوَّالــش َحَّجــَر
ِارَطــــْوَاأل ِلْيــــَنِنْيَاتَا هــــَهــــْنِ مُضِرْعــــ، َأ)3(ًةَلَأْسَ مــــَينِعــــَبْرَأَ واًّتِســــ ِةَاســــَرِّ الدِةَّادَي مــــِ فــــُهُلِائَسَ مــــْتَغــــَلَبَ، و 
  :  ِنْيَتَلَأْسَالم

  

  .ِنْيَّفُى الخَلَ عِحْسَ المُمْكُ ح:ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

m   F  E  D  C  B  A: ىَالَعـــَ تِهِلـــْوَي قِ فـــِوءُضـــُي الوِ فـــِنْيَلْجِّ الـــرِلْسَ غـــُضْرَ فـــَتَبـــَث
                                 

. َّالرحموت فواتح :َّاللكنوي ؛)1/169. ( كشف األسرار بشرح المنار:َّ النسفي؛)1/448. (كشف األسرار: بخاريال) 1(
ْ؛ الشوكاني)1/304. (َّالتحرير شرح َّالتحبيرقرير وَّالت: ؛ ابن أمير الحاج)1/299(   ). 705-2/704. (إرشاد الفحول: َّ
ْ الشوكاني)2(   ).706-2/705. (إرشاد الفحول: َّ
ْالشوكاني:  ينظر)3( ، )294، 220، 206، 203، 193، 171، 61، 37، 34، 33، 1/31ج/1م. (األوطار نيل: َّ
، )627، 626، 610، 608، 516، 514، 509، 475، 433، 346، 331، 329، 323، 319، 2/315ج/1م(
، 522، 515، 457، 456، 425، 422، 4/329ج/2م(، )247، 208، 90، 89، 85، 77، 67، 56، 15/ 3ج/2م(

  ).126، 5/13ج/3م(، )595، 592
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  P  O      N  M  L  K  J  I   H  GQ   Rl)1(.  
  

ــَو ــَ عِحْسَ المــِيــثِادَحَأِ بُةَ اآليــِهِذَ هــْتَضــِورُ عْدَق ــَّ، الِنْيَّفــُى الخَل  َنِ مــَنْوَصْحــُ يَ الُقِئــَالَا خَاهــَوَري ِت
ٌرِاتَوَتُ مِنْيَّفُى الخَلَ عَحْسَ المَّنَأِ بِاظَّفُ الحَنِ مٌعْمَ جَحَّرَصَو ... ِةَابَحَّالص

  :ِيثِادَحَ األَكْلِ تْنِمَف. )2(
  

 ُلَعــْفَت: َيــلِقَف. ِهْيــَّفُى خَلــَ عَحَسَمــَ وَأَّضــَوَ تَّمُ ثــَالَ بــُهَّنــ، َأ ِّيِلــَجَ البِ اهللاِدْبــَ عِنْ بــِيــرِرَ جْنَ عــ-1
ُيمِاهَرْبــِ إَالَقــ. ِهْيــَّفُى خَلــَ عَحَسَمــَ وَأَّضــَوَ تَّمُ، ثــَالَ بــ ِ اهللاَولُســَ رُتْيــأََر، ْمَعــَن: َالَقــَا؟ فَذَهــ

 َانَكــ: )3(
َ؛ ألُيثِدَا الحَذَ هْمُهُبِجْعُي ِةَدِائَ المِولُزُ نَدْعَ بَانَ كٍيرِرَ جَمَالْسِ إَّنِ

)4(.  
  

َ ألُتْيَوْهَأَ، فٍرَفَي سِ ف ِّيِبَّ النَعَ مُتْنُك: َالَ ق َةَبْعُ شِنْ بِةَيرِغُالم ِنَع - 2 ، ِهْيَّفُ خَعِزْنِ
ُعهَد: َالَقَف ُلتهَخْدي َأِّنِإَا؛ فَمْ ُ َرتِاهَا طَمْ   .)5(اَمِهْيَلَ عَحَسَمَف. ِنْيَ

  

  .))6ِنْيَّفُى الخَلَ عَحَسَم ُهَّنَأ : ِّيِبَّ النِنَ، ع ٍاصَّقَي وِب َأِنْب ِدْعَ سْنَع - 3
  

 ِخْسَى نَوْعَ دَّدَرَ، وِيصِصْخَّالتِ بِنْيَّفُى الخَلَ عِحْسَ المِيثِادَحَأَ وِةَدِائَ المِةَآي َنْيَ بُّيِانَكْوَّ الشَعَمَ جْدَقَو
 ... ٍيـرِرَ جِيثِدَي حـِا فـَمـَ ك،اَهَدْعـَ بُحْسَ المـ ُهْنـَ عَتَبـَ ثْدَقـَ فُةَا اآليـَّمـَأ: َالَقـَ فِةَدِائـَ المِةَآيِ بِيثِادَحَاأل
ـــَلْطُ مٌةَّامـــَ عَةَ اآليـــَّن َأ:ُابَوَالجَ فـــِخْسَّى النـــَوْعـــَا دَّمـــأََو ـــِتْاعِ بٌةَق ـــَدَعَ وِّفُ الخـــِسْبُ لـــْيَتَالَ حـــِارَب ـــَتَ ف،ِهِم  ُونُك
ى َلَ عِّامَ العِاءَنِبِ بِلْوَق الُانَحْجُ رِولُصُي األِ فَرَّرَقَ تْدَقَو. َخْسَ نَالَ ف،ًةَدِّيَقُ مْو َأًةَصِّصَخُ مِنْيَّفُ الخُثيِادَحَأ

 ِرُّخَأَ تـِيحِحْصَ تـَدْعـَ بَّالِ إَكِلـَ ذُهَ لـُّمِتَ يـَالَ فـ،ٌخِاسـَ نَرِّخِأَتـُ المَّامَ العَّنى َأَلِ إُبَهْذَ يْنَا مَّمأََو. اًقَلْطُ مِّاصَالخ
اَهَدْعَ بِحْسَ المِوعُقُ وِمَدَعَ و،ِةَاآلي

)7(.  

                                 
  ).6(  آية:سورة المائدة) 1(
ْ الشوكاني)2(   ).1/1/170. ( نيل األوطار:َّ
ّ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه، تابعي ثقة، روى له الجماعة، توفي سنة )3( ُ ّْ ّ ِ تذكرة : َّالذهبي). ه96(َّ

. ه1411. َّدار الرشيد: ّسوريا. 3ط. َّمحمد عوامة: تحقيق. َّالتهذيبتقريب : ّن علي؛ ابن حجر، أحمد ب)1/73. (الحفاظ
 ).95(ص

؛ ومسلم في صحيحه، كتاب )387(َّالصالة في الخفاف، حديث : َّ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب)4(
   .َّ، واللفظ لمسلم)72/272(المسح على الخفين، حديث : َّالطهارة، باب

؛ ومسلم في صحيحه، كتاب )206(ين، حديث َّالمسح على الخف:  في صحيحه، كتاب الوضوء، بابالبخاري أخرجه )5(
  ).80/274(المسح على الخفين، حديث : ، بابَّالطهارة

  ).202 (ين، حديثَّالمسح على الخف:  في صحيحه، كتاب الوضوء، بابالبخاريأخرجه  )6(
ْالشوكاني) 7(   ).1/1/171. (نيل األوطار: َّ
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ِ نصاب الزروع والثمار:ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم َ ِّ ِ ُ ُّ ُ َ ِ.  
  :ُضُارَعَّا التَمُهُرِاهَ ظِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَدَرَو
ِعن جابر بن عبد اهللا  :ُلَّواَأل ِ ْ َْ َ َِ ِِ ْ عن النبي ،ِّ َِّ ِ َقـال َ َ :ُم العْيَالغَ وُارَهْن اَألِتَقَا سَيمِف ، ُورُشُ

ِالــسانِ بَيِقُا ســَيمــِفَو ِبعمومــ ُّلُدَ يــَوُهــَو. ))1ِرْشُ العــُفْصِ نــِةَيَّ ُِ ِه علــى وجــوب العــشر فيمــا ســقي بمــاء ُ ِ ِ َِ َِ َ ُ ُِ ْ ِ ُ َُ َ
ِالــسماء واألنهــار ممــا لــيس فيــه مؤنــة كثيــرة، ونــصف العــشر فيمــا ســقي بالنواضــح، ونحوهــا ممــا فيــه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ِ ْ َْ ََ َ َ َِ َّ ِ ِِ َِ ُ ُ ََ ُ َْ َْ ٌْ َ ٌَ َ َْ َّ

ٌمؤنة كثيرة َ ِ َ ٌ َ ْ ُ
ِ، قليال كان َأو كثيرا، دون تحديد ب)2( ٍ ِ ِ ِْ َ َ َُ ً َ َْ ً ٍنصاب معينَ ََّ َُ ٍ ِ.  
ِالثاني ِّ، عن النبي  ٍيدِعَي سِب َأْنَع: َّ َِّ ِ َقال َ َ :ٌةَقَدَ صٍقُسْو َأِةَسْمَ خَونُا دَيمِ فَسْيَل)3(.  

ٍوهذا الحديث يحدد نصاب الزروع والثمار بخمسة َأوسق ُ َ َْ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ ِّ َ َِ ُ ُّ َ َ ُ َُ ِّ ُ َ َ)4(.  
َّوقد جمع الشوكاني بـين الـد َ ْ َ َُّ ِ ْ َّ َ َ ْ َ َليلين بحمـل العـام علـى الخـاص فقـالَ َ َ ِّ َ َ َِّ َ ِ ْ ِ ِ َْ ِ: ُيثِدَحـَو : َونُا دَيمـِ فَسْيَلـ 

 َةَسْمـَ الخِنَالَمْشَا يـَمُهَّنَِأل؛ )5(َرَمُ عِنْ ابِيثِدَحِلَو ،ٍرِابَ جِيثِدَ حِومُمُعِ لٌصِّصَخُم ٌةَقَدَ صٍقُسْو َأِةَسْمَخ
ى َلـَ ع،َنَارَ قـْو َأَرَّخَأَ تـْو َأَمَّدَقَ ت،ِّامَى العَلَ عُمَّدُقُيَ ف،اًادَنْسِٕاَ وًةَلَالَ دُحَجْرَأ ُّاصَالخَو ... اَهَونُا دَمَ وَقُسْوَاأل
  .))6ُيخِارَّ التَلِهُا جَذِ إُاءَنِ البُبِجَا يَذَكَهَ و،اًقَلْطُ مِّاصَى الخَلَ عُّامَى العَنْبُ يُهَّن َأْنِ م،ُّقَ الحَوُا هَم

                                 
ّالناقة التي : ّوالسانية). 7/981(ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث : َّ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب)1(

ًيستقى عليها، من سنا يسنو سنوا إذا استقى به، ويسمى البعير الذي يستقى عليه ناضحا ّ  في غريب ِّالنهاية: ابن األثير. ً
  ).2/415. (الحديث واألثر

ْالشوكاني) 2(   ).2/4/455. ( نيل األوطار:َّ
؛ ومسلم في )1484(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب)3(

  .، واللفظ لمسلم)1/979(صحيحه، كتاب الزكاة، حديث 
ٍاألوسق جمع وسق، واألصل فيه) 4( ْ  عند الجمهور اعّ، والصًّ مدنيااًون صاعُّته، وهو ست فقد حملُهَتْقَسَ شيء وّل، وكلْمِالح: َ

ابن . ّكيلو غرام، وهو نصاب الزروع والثمار) 652,5: (ً غراما من القمح، فتكون األوسق الخمسة تساوي)2175(يساوي 
ّ؛ ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي)5/185. (الحديث غريب في ِّالنهاية: األثير َّ  معرفة المكيال بيان فيّاإليضاح والت: ّ

  ).56(ص). 2(ّحاشية المحقق رقم . م1980-ه1400. دار الفكر: دمشق. َّمحمد الخاروف. د: تحقيق. والميزان
أخرجه . ِرْشُ العُفْصِ نِحْضَّالنِ بَيِقُا سَيمِفَ، وُرْشُ العاًّيِرَثَ عَانَ كْو َأُونُيُالعَ وُاءَمَّ السِتَقَا سَيمِف :يشير إلى قوله ) 5(
ُّوالعثري). 1483(ّالعشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث : َّبخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، بابال َِ  الذي :َ

ُّيشرب بعروقه من غير سقي، أو المستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه ماء المطر في سواق تشق له، واشتقاقه من العاثور،  ُّ
 غريب يف ِّالنهاية: ؛ ابن األثير)3/349. (الباري فتح: ابن حجر. َّالماء؛ ألن الماشي يعثر بهاّالساقية التي يجري فيها : وهي

  ). 3/182. (واألثر الحديث
ْالشوكاني) 6(   ).2/4/456. (نيل األوطار: َّ
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  ُثِالَّ الثُثَحْبَالم
  ِوبُجُ الوِرْيَى غَلَ عِرْم اَألِلْمَحِ بُعْمَالج

ًبحثــ ْمِهِبُتــُي كِ فــِرْمــَ األَوعُضــْوَ مَونُّيِولُصــُ األَثَحــَب ْ ً مفــصالاَ َّ َ  ٍيــرِثَي كِ فــِعِاقــَ الوِفَالِخــْلِلوا ُضــَّرَعَتَ، وُ
 ُرِصَتـْقَأَ سَكِلَذِلـ، ِّيِلْصـَ األِهِدَصْقـَ مْنَ عـَثْحـَ البُجِرْخـُ يِيلِاصـَفَّالتَ وِلِائَسَ المـَكْلـِ تَادَيـرِ إَّنِكـَل، ِهِلِائَسَ مـْنِم
  :ِةَيِالَّ التِةَثَالَّ الثِبِالَطَ المِلَالِ خْنِم ،ِثَحْبَ المِوعُضْوَمِ بٌةَرِاشَبُ مٌةَقَالَ عُهَا لَى مَلَ ع- اَنُه – ِمَالَي الكِف

  

َ لغة واصطالِرْم اَألُيفِرْعَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم ِ ْ َ ً َ   .اًحُ
ِيأتي ِةَغُّي اللِف ُرْمَاأل ْ ِبمعنى الطلب،  َ ََّ َ ْ َ ُواألمر . ٌةَيمِقَتْسُ مُهُورُم ُأٌنَالُف: ُالَقُ، يِالَالحَ وِنْأَّى الشَنْعَمِبَوِ ْ َ َ

ِضد النهي ْ َّ ُّ ِ)1(.  
  

ْوَأمــا فــي االصــطالح، فقــد  ََ ِ َ ِ ِْ َّ ــَذَ ــِ إَينِّيِولُصــُ األَنِ مــٌةَاعــَمَ جَبَه ــَ األَّنى َأَل ــَط: َرْم ــِ الفُبَل ــِلْع  ِلْوَالقِ ب
  :َةَيِالَّ التَةَعَبْرَ األَودُيُ القُنَّمَضَتَ يُيفِرْعَّا التَذَهَو .))2ِءَالْعِتْ االسِهْجَى وَلَع

  

َب؛ ذَلــَ طَرْمــَ األَّن َأ-1 َ ألَكِلــٌ ــ َأُدَحــ َأُهَّنــِ  - ُيْهــَّالنَ وُرْمــَ األَوُهــَ و- ٌبَلــَا طَّمــِ إُمَالَالكَ؛ فــِمَالَ الكــِامَسْق
  .)3(ٌارَبْخِتْ اسِو َأ،ٌرَبَا خَّمِٕاَو

  

َ أل؛ُيْهَّ النَكِلَذِ بُجُرْخَيَ، فِلْعِ الفُبَلَ طَرْمَ األَّن َأ-2   .)4(ِّفَ الكُبَلَ طُهَّنِ
  

  .)5(ٍرْمَأِا بَسْيَا لَمُهَّنِإَ، فِةَارَشِاإلَ، و ِّيِبَّ النِلْعِفَ، كٍلْوَقِ بَسْيَ لاَّمَ عٌازَرِتْ احِلْوَالقِب ُدْيَ ق-3
  

، ِورُمْأَى المـَلـَ عِعُّفـَرَّالتَ وِءَالْعِتْ االسـِةَّيـِفْيَكِ باًفـِّيَكَتُ مُرْمـَ األَونُكـَ يْنَأ :ِهِ بُدَصْقُي ِءَالْعِتْ االسُدْيَ ق-4

                                 
 ). 8(ص. المصباح المنير: وميّ؛ الفي)344(ص .القاموس المحيط: الفيروزآبادي) 1(
َّ عرفه بذلك الفخر الر)2( َّازي، وجاءت تعريفات غيره من األصوليين قريبة اللفظ منهّ : َّالنسفي ؛)2/17. (المحصول: َّالرازي. ِّ

. َّالرحموتفواتح : َّ؛ اللكنوي)1/155. (كشف األسرار عن أصول البزدوي: ؛ البخاري)1/44. (كشف األسرار في شرح المنار
ّ الصفي الهندي).1/2/365. (اإلحكام في أصول األحكام: اآلمدي، )1/391( . نهاية الوصول في دراية األصول: َّ
َالكلوذاني ؛)3/823( ْ شرح مختصر : ُّالطوفي ؛)189(ص. ّالناظر روضة :؛ ابن قدامة)1/124. (التمهيد في أصول الفقه: َ

َّابن النجار ؛)2/349. (َّالروضة   ).3/10. (شرح الكوكب المنير: َّ
ُّالدبوسي؛ )2/80. (الفصول في أصول الفقه: ّالجصاص) 3( . تمهيد الفصول: َّالسرخسي؛ )34(ص. َّاألدلةتقويم : َّ
  ). 3/119. (المستصفى: ؛ الغزالي)1/11(
 ).1/2/365. (اإلحكام في أصول األحكام: اآلمدي) 4(
َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )1/44. ( كشف األسرار:َّالنسفي) 5( َالكلوذاني؛ )1/216. (ُ ْ   .)1/139. (مهيدَّالت: َ
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ِهِتَّيِعَ رَعَ مِانَطْلُّالسَ، وِهِدْبَ عَعَ مِدِّيَّالسَك
 اًيِاوَسُ مـُرِ اآلمَانَ كْنِإَ؛ فِاسَمِتْااللَو ِالَؤُّلس اِنَ عِهِ بَزِرُتْاحَو ،)1(

  .)2(ًاالَؤُ سُهُرْم َأَانَ كًةَبْتُ رُهْنِ مَّلَق َأَانَ كْنِٕاَ، واًاسَمِتْ الُهُرْم َأَانَ كِةَبْتُّي الرِ فِورُمْأَمْلِل
  

ــــِ إَينِّيِولَصــــَ األُضْعــــَ بَبَهــــَذَو ــــُ العِاطَرِتْى اشــــَل ــــَ فِّوُل ــــْعَ األَنِ مــــاًرِادَ صــــُرْمــــَ األَونُكــــَ يْنَأِ، بــــْطَق ى َل
اًعَ مِءَالْعِتْاالسَ وِّوُلُ العِاطَرِتْى اشَلِ إْمُهُرْيَغ َبَهَذَ و،)3(ىَنْدَْألِل

 ٌّوُلـُ عُطَرَتْشُ يـَه الَّنـِإ :َونُرَ آخَالَا قَمَنْيَب، )4(
ُاألمر  ُّحِصَيَ، فٌءَالْعِتْ اسَالَو ْ ًةَبْتُ رِّلَقَاألَي وِاوَسُ المَنِمَ

  .ٍالَوْق َأُةَعَبْر َأَكِلَ ذْنِ مَلَّصَحَتَ ف،)5(
  

 ِةَظــْلِ الغِةَهــِى جَلــَ عِهِنــْوَكِ ب،ِهِسْفــَ نِرْمــَي األِ فــٌةَفِ صــَءَالْعِتْ االســَّن َأ:ِّوُلــُالعَ وِءَالْعِتْ االســَنْيَ بــُقْرَالفــَو
 ،ِرِي اآلمـِ فٌةَفِ صَوُهَ فُّوُلُا العَّم َأ.ِةَبِاحَصُ المِنِائَرَلق اِو، َأِتْوَّ الصِةَرْبَ نْنِ مَكِلَ ذُفَرْعُيَ، وِرْهَالقَ وِعُّفَرَّالتَو
  .)6(ِورُمْأَ المِنَ عِهِتَبْتُرَ وِهِتَلِزْنَ مِّوُلُعَ و،ِهِفَرَى شَلَ عُّلُدَت

  

ِاألقرب إلى الصواب َو َ َّ َِ ُ َ ُ واهللا َأعلم -َْ َ ْ ُ َ؛ ألِّوُلُ العِدْيَ قُارَبِتْ اع-َ  ِيعِرْشَّلتِ لاًرَدْصَ مُحُلْصَ ييِذَّ الَرْمَ األَّنِ
 ِهِولُســَ رْنِ مــْو َأ- ىَالَعــَت - ِ اهللاَنِ مــْي، َأًةَبــْتُى رَلــْع َأَوُ هــْنَّمــِ مَّالِ إُونُكــَ يَال

 َّنِإ :ُالَقــُ يُهَّنــِا إَمــَ، ك)7(
  .)8(َكِلَذ ُلْوَق َنُسَا حَمَ لاًرَبَتْعُ مُءَالْعِتْ االسَانَ كْوَلَو، ِينِّاللَ وِقْفِّ الرِهْجَى وَلَ عُرُمْأَ ياًنَالُف

  

  

                                 
 ).294(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: ِّالشنقيطيو). 2/349. (َّالروضةشرح مختصر : ُّالطوفي) 1(
كشف األسرار عن أصول : البخاري؛ )45- 1/44. (كشف األسرار: َّالنسفي؛ )1/11. ( تمهيد الفصول:َّالسرخسي) 2(

ّالصفي؛ )1/155. (البزدوي   .)3/823. (نهاية الوصول:  الهنديَّ
َّالشافعية من َّالسمعاني وِّالشيرازي، وأبو إسحاق ّالحنفية من ّالجصاصوهو مذهب المعتزلة، و) 3( : ّالجصاص. ، وأكثر الحنابلةَّ

. المحصول: َّ الرازي؛)1/90. (َّاألدلةقواطع : َّالسمعاني؛ )45(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )2/79. (الفصول في األصول
َّابن النجا ؛)2/30(   ).3/11. (شرح الكوكب المنير: رَّ
َّ؛ ابن النجار)2/346. (البحر المحيط: َّالزركشي. َّ وهو قول ابن القشيري، والقاضي عبد الوهاب المالكي)4( شرح الكوكب : َّ

  ). 293(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: ِّ؛ الشنقيطي)3/12. (المنير
ْ عليه أكثر الشافعية المتكلمين، واختاره الشوكاني وهو مذهب أبي الحسن األشعري، وتبعه)5( َّ ؛ )2/30. (المحصول: َّالرازي. ََّّ

ّالصفي الهندي َّ؛ ابن النجار)2/346. (البحر المحيط: َّ؛ الزركشي)3/841. (نهاية الوصول: َّ . شرح الكوكب المنير: َّ
ْ؛ الشوكاني)3/12(   ).1/441. (إرشاد الفحول: َّ
َّابن النجار) 6(   .)294(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: ِّالشنقيطي ؛)3/17. (المنير الكوكب شرح: َّ
. م2005- ه1426. ةّدار التدمري: ياضّالر. 1ط. ذي ال يسع الفقيه جهلهَّأصول الفقه ال: لمي، عياض بن ناميّالس) 7(

  ).217(ص
ّالصفي) 8(  ).3/844. ( نهاية الوصول: الهنديَّ
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  .ِنِائَرَ القِنَ عِةَدِّرَجَتُالم ِةَقَلْطُالم ِرْم اَألِةَيغِ صُةَلَالَد: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

 َفَلــــَتْ اخَكِلَذِ؛ لــــ)1(ٍانَعــــَ مْو َأٍوهُجــــُ وِةَّدِي عــــِ فــــًةَلَمْعَتْسُ مــــِبَرَ العــــِةَغــــُي لِ فــــِرْمــــَ األُةَيغِ صــــْتَاءَجــــ
  .)2(ِنَالْوَقا َهَرَهْش َأَّنِكَ، لًالْوَ قَرَشَ عَةَعَبْرَأ ْتَغَلَ ب،ٍةَيدِدَ عٍالَوْقى َأَلَ عًةَيقِقَ حُهَ لِتَعِضُا وَيمِ فَونُّيِولُصُاأل

  

 ِةَّمـِئَ األُبَهْذَ مـَوُهَ، وِوبُجُى الوَلَ عُّلُدَ تِنِائَرَ القِنَ عَةَدَّرَجُ المِو َأَةَقَلْطُ المِرْمَ األَةَيغِ صَّنِإ :ُلَّواَأل
   .َينِّيِولُصُ األِرَثْكَأَ، وِرِاهَّ الظِلْهَأَ، وِةَعَبْرَاأل

                                 
، َرْيَوا الخُلَعْافَو: دب كقوله تعالىَّ، والنَةَالَّوا الصُيمِقوَأ: الوجوب كقوله تعالى: معان، هيّمنها ستة  ّالجصاصذكر ) 1(

:  تعالى، والتقريع والتعجيز كقولهْمُكْيَلَ عَنْكَسْما َأَّمِوا مُلُكَف: ، واإلباحة كقوله تعالىْمُتْعَايَبَا تَذِوا إُدِهْشْأَو: واإلرشاد كقوله تعالى
ِفأتوا بسورة من مثله ِ ِ ِْ ْ ٍ َِ ُ ُ َْوالوعيد والتهديد كقوله تعالى ، :ُْاعملوا ما شئتم ْ ِ َ َُ ْ .الوجوب، : َّوأما السرخسي، فذكر سبعة معان هي

َّوالندب، واإلباحة، واإلرشاد، والتقريع، والتوبيخ ومثل عليه بقوله تعالى ّ ّ ّ :ُواستفزز من استطعت منه ْ ِ َ ْ ْ َْ َ ْ َِ َِ ْ َم بصوتكَ ِ ِْ َ ْ والسؤال كقوله ،ّ
َّربنا تقبل منا: تعالى ِ ْ َّ َََّ َ َ .ًوأوصلها الفخر الرازي واآلمدي إلى خمسة عشر معنى، منها غير ما سبق ّالتأديب، واإلنذار، : َّ

َّواالمتنان، واإلكرام، والتسخير، واإلهانة، والتسوية، والتمني، واالحتقار، والتكوين َّ َّ بد العزيز البخاري ثمانية عشر وبلغت عند ع. َّّ
َّمعنى، وعند الزركشي ثالثة وثالثين، وعند ابن النجار الفتوحي خمسة وثالثين َّ ً َّ ّوهكذا تفاوت األصوليون في ذكر معاني . ً

َّوقد اتفق األصوليون على أن صيغة األمر ليست حقيقة في كل تلك الوجوه؛ ألن معاني ا. ٍّاألمر ما بين مقل ومستكثر َّّ ّلتسخير ّ
ّوالتعجيز والتسوية والتكوين  ّ َّالخ غير مستفادة من مجرد الصيغة، وانما يفهم ذلك من القرائن، فانحصر الخالف في أربعة ... ّ ٕ ّ ّ

ًالوجوب، والندب، واإلباحة، والتهديد، كذا ذكره عبد العزيز البخاري، وجعل الفخر الرازي الخالف منحصرا في : ٍمعان هي َّ َّ َّ
َّرعية الخمسة، ورد ذلك الزركشي، والصفي الهندي، وتحصل من ردهما انحصار الخالف في الوجوب والندباألحكام الش ّ ّّ ّ َّّ َّ .
؛ )41- 2/39. (المحصول: َّ؛ الرازي)1/14. ( تمهيد الفصول:َّ؛ السرخسي)81 - 2/80. (الفصول في األصول: ّالجصاص
ّ؛ الصفي الهندي)1/163. (كشف األسرار: ؛ البخاري)1/2/367. (اإلحكام: اآلمدي : َّ؛ الزركشي)3/854. (نهاية الوصول: َّ

َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)364- 357. (البحر المحيط َّ؛ ابن النجار)1/219-220. (ُ   ).38-3/17. ( شرح الكوكب المنير:َّ
َّ لمعرفة األقوال كلها وأدلتها ومناقشتها ينظر)2( : َّفما بعدها؛ الشاشي) 87، 2/82. (الفصول في أصول الفقه: ّالجصاص: ّ

معرفة : ؛ البزدوي)19-1/15. ( تمهيد الفصول:َّ؛ السرخسي)36(ص. َّاألدلة تقويم :َُّّ؛ الدبوسي)78(ص. اشيَّأصول الش
: ؛ البزدوي)55-1/50. (كشف األسرار في شرح المنار: َّ؛ النسفي)30(ص. المغني: ّ؛ الخبازي)54(ص. الحجج الشرعية

 فواتح :َّ؛ اللكنوي)345-1/341. (َّالتحرير تيسير :؛ أمير باد شاه)1/168. (شرحه كشف األسرار للبخاريكنز الوصول مع 
. شرح تنقيح الفصول: ؛ القرافي)658- 1/651. ( واألملُّالسؤلمختصر منتهى : ؛ ابن الحاجب)402-1/396. (َّالرحموت

. َّاألدلةقواطع : َّ؛ السمعاني)216-1/212. (أصول الفقهالبرهان في : ؛ الجويني)47(ص. ُّاللمع: ِّ؛ الشيرازي)103(ص
. اإلحكام: ؛ اآلمدي)1/274. ( من المحصولَّالتحصيل :؛ األرموي)96- 2/44. (المحصول: َّ؛ الرازي)108- 1/92(
ّ؛ الصفي الهندي)377- 1/2/368( - 2/365. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي) وما بعدها857-3/854. (الوصول نهاية: َّ

َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)370 َ؛ الكلوذاني)247- 1/224. (ُ ْ ؛ ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل )173-1/145. (التمهيد: َ
َّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق. مج5. الواضح في أصول الفقه: َّبن محمد َّ .

. َّالروضة مختصر شرح: ُّ؛ الطوفي)198- 193(ص. ّالناظرروضة : ةابن قدام ؛)516- 2/490. (م1999- ه1420
َّابن النجار) 2210-5/2202. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)2/365-369( ؛ )42- 3/39. (المنير الكوكب شرح: َّ

ْوما بعدها؛ الشوكاني) 3/2. (األحكام أصول في اإلحكام: ابن حزم  أصول ّمذكرة: ِّشنقيطي؛ ال)1/442. (الفحول إرشاد: َّ
  ).300(ص. الفقه
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اَهْنِ م،ٍةَيرِثَ كٍةَّلِدَأِ بِبَهْذَا المَذَ هُابَحْص َأَّلَدَتْاسَو
)1(:  

  

ـــْوَق -1 ـــَ تُهُل  )mi  h  g      f  e  d  c  b   a   ̀ _    ~  }l)2  :ىَالَع

ـــَالَ دُهْجـــَوَو ـــَ عَدَّعـــَوَ تَ اهللاَّنَأ :ِةَ اآليـــِةَل ـــَالَخُى مَل ـــ َأِةَف ـــْتِالفِ ب ِولُســـَّ الرِرْم ـــَ األِابَذَالعـــَو ِةَن ـــَف، ِيمِل  َّن َأَالْوَل
  .ِهْيَلَ عَدَّعَوَتا َمَ لَوبُجُى الوَضَتْ اقُهَقَالْطِإ

  

ا َّمـَ لَيسِلـْبِ إَّنَأ: ِةَ اآليـَنِ مـِةَلَالَّ الدُهْجَوَو. )m  HG  F  E   D  C  B  Al)3:  تعالىُهُلْوَ ق-2

ــَتْام ــ َأِيــذِفْنَ تْنَ عــَعَن ــَت - ِ اهللاِرْم َ وتعــالىُهَانَحْبُســُاهللا  ُهَعــَّرَ قَمَدِ آلِودُجُّالــسِ ب- ىَالَع َ َ ــَاقَعَ، وَ  َنِ مــُهَطــَبْهَأَ وُهَب
  .ِهِكْرَتِ بَيخِبْوَّالتَ وَةَوبُقُ العَّقَحَتْا اسَمَ لِهْيَلَ عٌبِاجَ وِرْمَ األَالَثِتْ امَّن َأَالْوَلَ، فِةَّنَالج

  

m   R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A: ىَالَعَ تُهُلْوَ ق-3
Z  Y     X  W    V  U  T  S  l)4( .َينِنِمْؤُمـْلِ لَونُكـَ يْنى َأَفَى نَالَعَت َ اهللاَّنَأ: ِةَ اآليِةَلَالَ دُهْجَوَو 

  . َوبُجُي الوِنْعَ يِارَيِتْ االخُيْفَنَ، و ِهِولُسَ رْنِ مْو َأ،ُهَانَحْبُ سُهْنِ مُرْمَ األَاءَجا َذِ إٌارَيِتْاخ
  

َ تعـــالىُهُلـــْوَقَ، و)m d  c  b    l)5 : ىَالَعـــَ تُهُلـــْوَق -4 َ َ :m   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   
  Ã  Âl )6(،  ِوبُجُوْلِ لاًيدِفُ مُرْمَ األُونُكَيَ، فٌةَيِصْعَم ِرْمَ األَةَفَالَخُ مَّنى َأَلَ عِنَيالِلَ داَمُهَو.  

  

َوتعــــالى  ُهَانَحْبُ ســــْمُهَّمَذَفــــ. )mÚ   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  l)7 : ىَالَعــــَ تُهُلــــْوَق -5 َ َ  ِكْرَى تــــَلــــَعَ

  .ِوبُجُ الوُيلِلَا دَذَهَ، فْمُهَّمَذا َمَ لَبْدَّ النُيدِفُ يُرْمَ األَانَ كْوَلَ، وِرْمَ األِالَثِتْام
  

ــْوَق -6 ــ : ُهُل ــ َأْن َأَالْوَل ــَ عَّقُش ــَّمى ُأَل ــِ عِاكَوِّالــسِ بْمُهُتْرَمــَي َألِت ــْعَمَ، و))8ٍةَالَ صــِّلُ كــَدْن  َّن َأٌومُل

                                 
  .في الصفحة السابقة) 2(الحاشية : ينظر) 1(
  ).63(  آية:ورّسورة الن) 2(
  ).12( آية :سورة األعراف) 3(
  ).36(  آية:سورة األحزاب) 4(
  ).93(  آية:سورة طه) 5(
  ).6(  آية:حريمَّسورة الت) 6(
  ).48(  آية:سورة المرسالت) 7(
حه، كتاب ي؛ ومسلم في صح)887(حديث . واك يوم الجمعةِّالس:  في صحيحه، كتاب الجمعة، باباريالبخأخرجه ) 8(

ِّالطهارة، باب الس   .، عن أبي هريرة )42/252(واك، حديث َّ
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  .َوبُجُ الوُيدِفُ يَرْمَ األَّنى َأَلَ عَّلَدَ، فَبَجَوَ ل ُّيِبَّ النِهِ بَرَم َأْوَلَ، فٌّبَحَتْسُ مَاكَوِّالس
  

َةَيرِرَبِ ل ُهُلْوَق -7
)1(: ِهِتْعَاجَ رْوَل .َالَي؟ قِنُرُمْأَ تِ اهللاَولُسَا رَي: ْتَالَق :ٌعِافَا شـَنـا َأَمَّنِإ .

 َقَّرَفـَ و،ِرْمـَ األَنِمـ  ُّيِبـَّ النَأَّرَبـَا تَّمَلَ، فٌةَوبُدْنَ مَةَاعَفَّالش َّنَأ: ِةَلَالَّ الدُهْجَوَ و.)2(ِيهِي فِ لَةَاجَ حَال: ْتَالَق
  .َوبُجُى الوَضَتْ اقَرَم َأْوَ لُهَّنى َأَلَ عَّلَ د،ِةَاعَفَّ الشَنْيَبَ وُهَنْيَب

  

 ْمَلــَي، فِانَعَدَ فــ ِ اهللاُولُسـَي رِ بــَّرَمــَ ف،يِّلَصـ ُأُتْنــُك: َالَ قـىَّلــَعُ المِنْ بــِيدِعَي سـِبــ َأْنَعـ -8
»  ¬    ® ̄   °  m : ُ اهللاِلُقـَ يْمَل؟ َأَيِتْأَ تْن َأَكَعَنَا مَم:َالَقـَ، فُهُتْيَت َأَُّم ث،ُتْيَّلَى صَّتَ حِهِآت

  ³   ²  ±l)3()4(. ــــَالَّ الدُهْجــــَوَو ــــَّ النَّنَأ :ِةَل ــــَاتَ ع َّيِب ــــَالَ وُهَب ــــَ عُهَم ــــَل ــــَجِ اإلِكْرَى ت َ ألِةَاب ــــِ ه ِرْم

َن األى َأَلَ عَّلَدَ، فِقَلْطُالم   .ِوبُجُوْلِ لَرْمَّ
  

 َونُلَأْسَوا يــُونــُكَ يْمَلــَ، فِوبُجــُى الوَلــَ ع ِّيِبــَّ النِرِامــَو َأِلْمــَحِ بِةَابَحَّ الــصُلَمــَ عِهْيــَلَى عَرَا جــَ مــ-9
  .)5(ٍفُّقَوَ تَونُ دِلْعِي الفِ فِرِامَوَ األِدَّرَجُى مَلِ إَونُعِجْرَوا يُانَكَ، فِرِامَوَ األَكْلِتِى بَنَا عَاذَ م َّيِبَّالن

10- ألُهَبـَّدَأَ، فْلِثـَتْمَ يْمَلـَ ف،ْلَعـْاف: ِهِدْبـَعِ لَالَ قـْوَ لَدِّيَّ السَّن َأِّيِبَرَ العِانَسِّ اللِلْه َأَنْيَ بَفَالِ خَال َ  ُهَّنـِ
  .))6ِرْمَ األِسْفَ نْنِ مٌومُهْفَ، مُهَعِقْوَ مٌعِاقَ وَكِلَ ذَّن، َأُاهَصَع

  

 ،ِةَلـــِزَتْعُ المِةَّامـــَعَ، و)7(ِّيِائَّبـــُ الجٍمِاشـــَي هِبـــ َأُبَهْذَ مـــَوُهـــَ و.ِبْدَّى النـــَلـــَ عُّلُدَا تـــَهـــَّن َأ:يِانَّالثـــ ُلْوَالقـــ
  :اَهْنِ مٍةَّيِلْقَ عٍةَّلِدَأِب واُّلَدَتْاسَِقد َ و.)8(ِّيِعِافَّ الشِامَمِى اإلَلِ إَبِسُنَ، وِاءَهَقُ الفِضْعَبَو

                                 
ً، كانت موالة لقوم من األنصار، فاشترتها عائشة وأعتقتها، وكان زوجها مولى اسمه مغيث،  هي بريرة موالة عائشة )1(

ّيحبها حبا شديدا، ويمشي في طرق المدينة وهو يبكي، فاستشفع إليها برسول اهللا، فخيرها رسول اهللا وكان  ً ًّ ُّ فيه، فاختارت 
  ). 7/37. (ُْأسد الغابة: ؛ ابن األثير)13/203. (اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر. فراقه

  .ّ، عن ابن عباس)5283(حديث   في زوج بريرة، ّبيَّالنشفاعة  :البخاري في صحيحه، كتاب الطالق، بابأخرجه  )2(
  ).24(  آية:سورة األنفال) 3(
̄  m :فسير، تفسير سورة األنفال، بابَّ في صحيحه، كتاب التالبخاريأخرجه ) 4(  ®    ¬  «N ...l حديث 
ّ الحارث بن نفيع بن المعلى األنصاري، توفي سنة :ّوأبو سعيد بن المعلى هو). 4647( ُ اإلصابة في : ابن حجر. ه) 74(ّ

  ).297-12/296. (تمييز الصحابة
َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء) 5( َالكلوذاني؛ )1/235. (ُ ْ   ).158- 1/157. (مهيدَّالت: َ
َّالعدة: ّوأبو يعلى الفراء. )301(ص.  أصول الفقهّمذكرة: ِّالشنقيطي) 6( ُ.) 1/238.( 
ّاب بن سالم الجبائي المعتزليَّد الوه بن عبَّمحمد ّالم بن أبي عليَّعبد الس:  هو)7( َله كتاب الجامع الكبير، والعرض، . ُ َ

ّتوفي. والمسائل العسكرية  ).4/106. (ّشذرات الذهب: ؛ ابن العماد)15/63. (سير أعالم النبالء: هبيّالذ). ه321( سنة ُ
   = ّ أن ظاهر مذهب اإلمام الشافعيَّزركشيالذكر فقد   وفيه نظر؛ من الغزالي، واآلمدي،ٌّنسبه إلى اإلمام الشافعي كل) 8(
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ا َذِإَ فـا،َيهـِ فِكْرَّالتـَ وِلْعـِ الفِةَهِ جِاءَوِتْسِ ال؛َةَحاَبِ اإلُهُبِوجُ مُونُكَ يَالَ، وِلْعِ الفُبَلَ طَوُ هَرْمَ األَّن َأ-1
، ُبْدَّ النـَوُهـَ وِرْمـَي األِ فـِلْعـِ الفُبَلـَ طَقَّقـَحَتَ، فِكْرَّ التـِةَهِى جَلَ عِلْعِ الفُةَهِ جْتَحَجَ رِبْدَّى النَلَ عُاهَنْلَمَح
  .ُوبُجُ الوَيِهَ وِهْيَلَ عٍةَدِائَ زٍةَفِ صِاتَبْثِِى إلَنْعَ مَالَف

  

َ أل؛ىَلْو َأِبْدَّى النَلَ عِرْمَ األُلْمَ ح-2    .ِيهِضَتْقَا يَ مُّلَق َأُهَّنِ
  

ــَ األ-3 ــَ عُّلُدَ يــُرْم ــَعَ، وِهِ بــِورُمْأَ المــِنْسُى حــَل ــَ عُّلُدَ يــَ الِءْيَّ الــشُنْسُحــَ، وِرِ اآلمــُادَرُ مــُهَّنــى َأَل ى َل
 ُوزُجـَ يَالَ فـ،اًادَرُ مـِهِنـْوَكَ وِءْيَّ الـشِنْسُى حـَلـَ عًةَدِائـَ زًةَفِ صـُوبُجُ الوَارَصَ، فِلِافَوَّالنَ وِاتَاحَبُالمَ، كِهِوبُجُو
  . َقَبَا سَ مُرْيَى غَرْخ ُأٌةَّيِلْقَ عٌةَّلِد َأَاكَنُهَو. ِرْمَ األِسْفَنِ بُهُاتَبْثِإ

  

ًَّمطـوالى َرْخــُ األِالَوْقـَ األُةَّلــِدَأَ وِنْيَلْوَ القـُةَّلــِد َأْتَشِوقـُ نْدَقـَو َ  ُحَّجَرَتــَي يِذَّ الـَّنِكــَ، لَينِّيِولُصـُ األِبُتــُي كِ فـُ
ْ وَأكثـر األصـوليين، مـنِورُهـْمُ الجُبَهْذَمـَُهو  َّيَدَل ِ َ ِِّ ُ ُ ِ َ ْ َن األَأ َ ٌإذا وجـد دليـل َّالِ إ،َوبُجـُ الوُيـدِفُ يَقَلـْطُ المَرْمـَّ َِ َ ِ ُ َ ِ 

ُأو قرينة صارفة لمعناه َ ْ َ ِ ٌ ِ ِ عن الوجوبَ ُ َُ ِ إلى الندبِ ْ َّ ً َأو إلى َأي معنى،َِ َ ْ َ ِّ َِ   .ِةَّيِلْقَالعَ وِةَّيِلْقَّ النُمِهِتَّلِد َأِةَّوُقِ ل؛َرَ آخْ
   
ِ في تطبيق القاعدةِّيِانَكْوَّالش ُجَهْنَم: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم ِ َِ َ ِ ِ ْ َ.  

  

ــ ُّيِانَكْوَّ الــشَحَّجــَر ــْمُ الجَبَهْذَم ــَ فِورُه ــَا تَذِٕاَو :َالَق ــَرَّرَق ــَرَ ع،اَذَ هــَكَ ل ــَا ذَ مــَحِاجَّ الــرَّن َأَتْف ــَلِ إَبَه  ِهْي
، ِةَّلـِدَ األَنِ مـُاهَنـْرَكَا ذَمـِ ل،ٍةَينـِرَقِ بَّالِي إِانَعـَ المَنِ مـِهِرْيـَغِ لُونُكـَ تَالَ، فـِوبُجـُي الوِ فٌةَيقِقَ ح)1(اَهَّنَأِ بَونُلِائَالق
َ ألِفِالَخــُ المِدْبــَ العَاقَقْحِتْ اســَرَكــْن َأْنَمــَو  َمْ اســِةَفــَالَخُ المِهِذَ هــِدَّرَجــُمِ بِهْيــَلَ عُقَلــْطُ يُهَّنــَأَ، وِّمَّلــذِ لِهِدِّيَ ســِرْمــِ
 ،ِعْرَّي الــشِ فــَدَرَا وَ مــِارَبــِتْاعِا بَّمــأََو. ِلْقــَ العِارَبــِتْاعِ بَاعَزِّ النــُعَطــْقَا يَذَهــَ ف،ٌتِاهــَبُمَ وٌرِابَكــُ مَوُهــَ، فِانَيْصِالعــ
َقا مـِابَ سـُاهَنـْرَكَا ذَيمـِفَ ف،ِوبُجـُى الوَلـَ عِرِامـَوَ األَنِ مِةَقَلْطُ المِغَيِّلصِ لِهِلْه َأِلْمَ حْنِ مَدَرَا وَمَو  ِنَي عـِنـْغُا يً
   .))2ًالْص َأِهِ بُّدَتْعُ يٍءْيَشِا بَذَ هَفَالَ خْنَ مِتْأَ يْمَلَ، وِيلِوْطَّالت

  

ُل مْعِ فِبوُجُوِ لَيدِفُ المَقَلْطُ المَرْمَ األَّنِكَل  ،ِلْعـِ الفَكِلَ ذِوبُجُ وَمَدَي عِضَتْقَ يٍيلِلَدِ بُضَارُعُ يْدَ قٍنَّيَعٍ
 ٍةَينـِرَ قِودُجـُوِ لَكِلـَذَو، ِوبُجـُ الوِرْيـَى غَلـَ عِرْمـَ األِلْمـَحِ بِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـُعْمـَ الجُلُصْحـَيَ، فِهِبْدَ نْو َأِهِتَاحَبِإَك

                                                                                                
َّالشافعية في نسبته إليه وعليه أكثر ًواألقوى دليال -  = ؛ )3/140. (المستصفى: الغزالي.  حمل األمر على الوجوب- َّ

  ).2/365. (البحر المحيط: َّالزركشي؛ )1/2/369. ( في أصول األحكاماإلحكام: اآلمدي
 .دة عن القرائنِّالمتجرصيغة األمر المطلقة : أي) 1(
ْالشوكاني) 2(   ).452-1/451. (إرشاد الفحول: َّ
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  .ِهِتَيقِقَ حْنَ عَرْمَ األُفِرْصَ تِرَ اآلخِيلِلَّي الدِف
  

 ِةَّادَي مـــِ فـــُهَدْنـــِا عَهُلِائَسَ مـــْتَغـــَلَبَ، وِارَطـــْوَ األِلْيـــَن ِهِابـــَتِي كِفـــ َةَدِاعـــَ القِهِذَ هـــُّيِانَكْوَّ الـــشَقَّبـــَ طْدَقـــَو

ًةَلَأْسَم َينِرْشِعَ واًثَالَث ِةَاسَرِّالد
  :ِانَتَلَأْسَ المِانَاتَا هَهْنِم ،)1(

  

ٍدون اغتسال َمْوَّ النَادَرا َأَذِ إِبُنُ الجِوءُضُ وُمْكُ ح:ىَول اُألُةَلَأْسَالم َ ِ ْ َ ُ.  
  

 َّن، َأ َرَمـــُ عِنْ ابـــِيثِدَحـــي ِ فـــِالَسِتـــْ االغَلْبـــَ قَامَنـــَ يْن َأَادَرا َأَذِ إِبُنـــُجْلِ لِوءُضـــُوالِ بُرْمـــَ األَدَرَو
 ْمُكُدَحـ َأَأَّضـَوَا تَذِ، إْمَعـَن: َالَقـ؟ ٌبُنـُ جَوُهَا وَنُدَح َأُدُقْرَيَأ:  ِ اهللاَولُسَ رَلَأَ س ِابَّطَ الخَنْب َرَمُع
ًَّ فجعل جواز النوم للجنب معلق.))2ٌبُنُ جَوُهَ وْدُقْرَيْلَف َِ َُ ِ ُ ُ َ َْ ِ ْ َّ َ َ َ ِ على الوضوء، وهو بمعنى األمر بهاَ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َ ُُ ُ ََ.  

  

 َمِّدُقــَ فِءَالَ الخــَنِ مــَجَرَ خــ ِ اهللاَولُســَر َّنَأ  ٍاسَّبــَ عِنْ ابــِيثِدَحــِب ُيثِدَا الحــَذَ هــَضِورُ عــْدَقــَو
 ُّلُدَ يـَوُهـَو. ))3ِةَالَّى الـصَلِ إُتْمُا قَذِ إِوءُضُالوِ بُتْرِما ُأَمَّنِإ :َالَقَف ؟ٍوءُضُوِ بَيكِتْأَ نَال َأ:واُالَقَ فٌامَعَ طِهْيَلِإ

  .َكِلَا ذَدَا عَيمِفِوبه ُجُ وِمَدَى عَلَ عِهِومُهْفَمِبَ، وِةَالَّلصِ لِوءُضُ الوِوبُجُى وَلَ عِهِوقُطْنَمِب
  

  :َالَقَ فِابَبْحِتْى االسَلَ عِلَّوَ األِيثِدَي الحِ فِرْمَ األِلْمَحِا بَمُهَنْيَ بُّيِانَكْوَّ الشَعَمَ جْدَقَو

ُّيِبـَّ النَلِئُ سـُهَّنـ َأَكِلـَ ذُدِّيـَؤُيَ و،ِابَبْحِتْى االسـَلـَ عِرْمـَ األِلْمـَحِ بِةَّلـِدَ األَنْيَ بـُعْمَ الجُبِجَيَف ُامَنـَي َأ 
  .))4َاءَ شْنِ إُأَّضَوَتَيَ و،ْمَعَن: َالَ ق؟ٌبُنُ جَوُهَا وَنُدَحَأ

                                 
، 536، 508، 451، 430، 423، 2/400، ج263، 243، 229، 208، 207/ 1ج/1م: (األوطار نيل:  الشوكاني)1(

  ).156، 148، 142، 125/ 5ج/3م(و ) 565، 97، 32، 3/25ج/2م(و ) 592، 574، 547،569
: تاب الحيض، باب؛ ومسلم في صحيحه،ك)287(ب، حديث نوم الجن:  صحيحه، كتاب الغسل، باب فيالبخاريأخرجه ) 2(

  ).23/306(، حديث ...جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 
ِ؛ والترمذي )3760(حديث . ّفي غسل اليدين قبل الطعام:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األطعمة، باب.حديث صحيح )3( ِّ

َّ؛ والنسائي، كتاب الطهارة، باب)1847(ّفي ترك الوضوء قبل الطعام، حديث : ب األطعمة، بابفي سننه، كتا ّالوضوء لكل : َّ
َّذكر الدليل على أن المحدث ال يجب عليه الوضوء : ؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب)132(صالة، حديث  ّ

ََّ، من طريق إسماعيل بن علي)35(حديث . قبل وقت الصالة َّة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بهُ وقال  .ُُّ
ِالترمذي ِّ :حديث حسنوقال األلباني في تخريج المشكاة للتبريزي ،ّ :سنده على شرط البخاري . َّالتبريزي، محمد بن عبد اهللا ّ
ّمحمد ناصر الدين األلباني: تحقيق. مج3. المصابيح مشكاة: الخطيب -ه1399. مكتب اإلسالميال: بيروت. 2ط. َّ
، حديث ...جواز أكل المحدث الطعام : وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب). 2(حاشية ) 1/118. (م1979

  .أ؟َّضَوَتَأَ فَيِّلَص ُأْن َأُيدِرُأ: ّ، من طريقه، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس بلفظ االستفهام)118/374(
ْ الشوكاني)4( =     والحديث الذي أشار إليه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، ). 1/1/206. (راألوطا نيل: َّ
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  .اًتِّيَ مَلَّسَ غْنَمِ لِالَسِتْ االغُمْكُح: ُةَيِانَّالث ُةَلَأْسَالم
  

 ُهَلــَمَ حْنَمــَ، وْلِسَتــْغَيْلَ فاًتــِّيَ مَلَّسَ غــْنَمــ : ِهِلــْوَقي ِفـ اًتــِّيَ مَلَّسَ غــْنَمـِ لِالَسِتــْاالغِ بُرْمــَ األَاءَجـ
َ؛ أل)2(َتِّيـَ المَلَّسَ غــْنَى مـَلـَ عِلْسُالغـ ِوبُجـُى وَلــَ عُّلُدَ يـَوُهـَو، ))1ْأَّضـَوَتَيْلَف  َدَّرَجــُ المَقَلـْطُ المَرْمـَ األَّنِ
   .َوبُجُ الوُيدِفُ يِنِائَرَ القِنَع

  

  :ِةَيِالَّ التِيثِادَحَي األِ فِوبُجُ الوِمَدَى عَلَ عُّلُدَا يَمِ بُيثِدَا الحَذَ هَضِورُ عْنِكَل
  

، ٍسِجَنِ بـَسْيَ لـْمُكَتِّيـَ منَِّإَ، فـُوهُمُتْلَّسَا غـَذِ إٌلْسُ غـْمُكِتِّيَ مِلْسُي غِ فْمُكْيَلَ عَسْيَل :  ُهُلـْوَ ق-1
  .))3ْمُكَيِدْيوا َأُلِسْغَ تْن َأْمُكُبْسَحَف

                                                                                                
َّ؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب أحكام الجنب، )211(استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم، حديث : باب=  َّ ِ

عليقات الحسان على صحيح ابن َّالت: ّر الدينّاأللباني، محمد ناص. َّوصححه األلباني. عن ابن عمر  ،)1216(حديث 
َّحبان  ).2/441. (م2003- ه1424. دار باوزير:  المملكة العربية السعودية-َّجدة. 1ط. مج12. ِ

ِ؛ والترمذي )3161(ّفي الغسل من غسل الميت، حديث : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب. حديث صحيح )1( ِّ
؛ وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، )993(ّما جاء في الغسل من غسل الميت، حديث : ز، بابفي سننه، أبواب الجنائ

، 7770(، حديث )188-13/187(؛ وأحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، )1463(ّما جاء في غسل الميت، حديث : باب
ًوقد ُأعل الحديث بأنه روي عن أبي هريرة موقوفا، و. عن أبي هريرة ) 7771 ّ َّ َّليس بشيء؛ ألن الرفع زيادة من ثقة ِ

َّوالحديث صححه ابن حبان وابن القطان، وابن حزم، والحافظ ابن . ًفوجب قبولها، وقد ورد عن أبي هريرة مرفوعا من طرق َّ َِّ
َّحجر، وحسنه الترمذي، وأورد له ابن القيم إحدى عشرة طريقا للداللة على أنه محفوظ، وصححه كذلك األلبا ّ َّ ً ْ ِ ِّ ابن حجر، . نيَّ

مؤسسة : مصر. 1ط. ّحسن عباس قطب: تحقيق. مج4. ّ في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير: أحمد بن علي
؛ األلباني، )144(، برقم )1/173. (إرواء الغليل: ؛ األلباني)182(، برقم )238-1/237. (م1995-ه1426. قرطبة

ّمحمد ناصر الدين ؛ ابن )71(ص. م1991-ه1412. مكتبة المعارف: ّالرياض). الجديدة(1ط.  وبدعهاأحكام الجنائز: َّ
ّالقيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب . َّ لمحمد شمس الحق العظيم أباديمطبوع بحاشية عون المعبود تهذيب سنن أبي داود، :َّّ

َّعبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق.  مج14 َّالمكتبة السلفية: ّالمدينة المنورة. 2ط. َّ   ).8/438. (م1968-ه1388 .َّ
ْالشوكاني) 2(   ).1/1/229. (األوطار نيل: َّ
ُّ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، )1427(، حديث )1/538(أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، . حسن حديث )3(

صحيح على شرط هذا حديث : وقال الحاكم. ّعن ابن عباس ). 3/398(، وكتاب الجنائز، )1/306(َّكتاب الطهارة، 
ّالبخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ّ .ٍوتعقب بأن في إسناده عمرو بن أبي عمرو، وفيه كالم، وقال البيهقي َ َ ّ ّ ُ : ،هذا ضعيف
بن أبي بكر بن   إبراهيم:أبو شيبة هو: َّوتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص فقال. ّوالحمل فيه على أبي شيبة كما أظن

ْ ونقل الشوكاني تحسين ابن .فاإلسناد حسن...  بهم البخاري َّ ومن فوقه احتج،اسَّقه النَّ ووث،َّ به النسائيَّتج اح،أبي شيبة َّ
ًحجر ولم يتعقبه، وحسنه األلباني في أحكام الجنائز، ثم تراجع عن ذلك فضعف رفعه، ورجح أنه حسن موقوف َّ ّ َّ َّ  على ابن اَّ

. ه1344. ِّمطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد: الهند. 1ط. مج10. نن الكبرىّلسا: البيهقي، أحمد بن الحسين. عباس
أحكام :  األلباني. )1/239. (تلخيص الحبير: ابن حجر).  1/538. (المستدرك على الصحيحين: ؛ الحاكم)1/306(

  ). 6304(برقم ) 13/1/665. (َّسلسلة االحاديث الضعيفة: األلباني).  72-71(ص: الجنائز
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  .))1ُلِسَتْغَ يَ الْنَا مَّنِمَ و،ُلِسَتْغَ يْنَا مَّنِمَ، فَتِّيَ المُلِّسَغُا نَّنُك : َرَمُ عِنْ ابُلْوَ ق-2
  

3- ْتَجـَرَ خَّمُ، ثـَيِّفُوُ تـَينِ حـٍرْكـَا بَبـ َأْتَلَّسَ غـِيقِّدِّ الـصٍرْكـَي بِب َأَةأََرْ امٍسْيَمُ عَتْنِ بَاءَمْس َأنََّأ 
 ْنِ مـَّيَلـَ عْلَهـَ ف،ٌةَمِائَ صـاَنـأََو ،ِدْرَ البـُيدِدَ شـٌمْوَا يـَذَ هـنَِّإ: ْتَالـَقَ فَينِرِاجَهُ المَنِا مَهَرَضَح ْنَ مْتَلَأَسَف
   .))2َال: واُالَ؟ قٍلْسُغ

  

 ِفْرَ صْنَ عُرُصْقَ يَا الَذَهَو: ِوبُجُ الوِمَدَى عَلَ عُّلُدَي تِتَّ الَيثِادَحَ األَدَرْو َأْن َأَدْعَ بُّيِانَكْوَّ الشَالَق
 ُلْوَ القــُونُكــَيَ ف،َابَبْحِتْي االســِنــْع َأ،ِّيِازَجــَ المُاهَنــْعَى مَلــِ إُوبُجــُ الوَوُي هــِذَّ الــِّيِيقــِقَ الحُاهَنــْعَ مْنَ عــِرْمــَاأل
ٍنَسْحَتْسُ مٍهْجَوِ بِةَّلِدَ األَنْيَ بِعْمَ الجَنِ مِيهِا فَمِ ل؛َّقَ الحَوُ هَلكَذِب

)3(.  
  

  :ِقِابَّ السٍسْيَمُ عِتْنِ بَاءَمْس َأََِأثرى َلَ عاًبِّقَعُ مَالَقَو
ِنَ عـِةَفِارَّ الـصِنِائَرَ القـَنِ مـاًضْيـ َأَوُهـَ و،ِهِوبُجُ وَونُ دِلْسُ الغِابَبْحِتْى اسَلَ عِةَّالَّ الدِةَّلِدَ األَنِ مَوُهَو 

 - ِارَصْنـَاألَ وَينِرِاجَهُ المُانَيْع َأْمُ هَينِذَّال - ِعْمَ الجَكِلَ ذُلْه َأَلَهْجَ يْن َأِدْعُ البَةَايَ غُدُعْبَ يُهَّنِإَ ف؛ِوبُجُالو
َ أل؛ْمُهـُّلَجَأَ وْمُهـُّلُ جَفِقـْوَ المَكِلَ ذْمُهْنِ مَينِرِاضَ الحَّلَعَلَ و،ِةَّيِعْرَّ الشِاتَبِاجَ الوَنِ ماًبِاجَو ي ِبـ َأِلْثـِ مَتْوَ مـَّنِ
 ِتْقـَ الوَكِلـَي ذِ فـْمُهـَ و،ُهْنـَ عَفَّلـَخَتَ يْن َأِةَينـِدَي المِ فَينِودُجْوَ المِةَابَحَّ الصَنِ مٍدَحَأِ بُّنَظُ يَ الٌثِادَ حٍرْكَب
  .))4ُدْعَ بْنِوا مُقَّرَفَا تَمَوا كُقَّرَفَتَ يْمَل

  

                                 
َّأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنازة، حديث . صحيح حديث )1( ؛ والخطيب في )1820(َّ

ّتاريخ بغداد، وفيه أن اإلمام أحمد حض ابنه على كتابة هذا الحديث، إشارة منه إلى تصحيحه ًوقد صححه أيضا. ّ الحافظ ابن  َّ
ّبشار عواد معلوف. د: تحقيق. مج17. تاريخ بغداد: ّي، أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغداد. حجر، واأللباني . 1ط. ّ

أحكام : ؛ األلباني)1/239 (.تلخيص الحبير: ؛ ابن حجر)3/428. (م2001-ه1422. دار الغرب اإلسالمي: بيروت
  ).72(ص. الجنائز

ّ رواه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب غسل المي. منقطعضعيف )2( َّ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن )3(ت، حديث َّ
ّورواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل، حديث . أسماء ّ َ ُ َّ َ َّ وهذا األثر . عن مالك به) 6123(َّ

َّمنقطع ألن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  َّ بنت عميس، فإن  لم يدرك أسماء- وهو ثقة من شيوخ مالك -ّ
ّ؛ األلباني، محمد ناصر الدين)8/232. (البدر المنير: ِّابن الملقن. وفاتها قبل سنة خمسين، ووالدته بعد سنة ستين تمام : ّ

  ).122- 121(ص. ه1417. ّدار الراية: ّالرياض. 4ط. ةَّنُّعليق على فقه السَّة في التَّالمن
ْالشوكاني) 3(   .)1/1/229. (نيل األوطار: َّ
  ). 1/1/230. (ابقَّ السمصدرال) 4(
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  ُعِابَّ الرُثَحْبَالم
  ِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المِلْمَحِ بُعْمَالج

ٌوســَأتناول مــن ذلــك مــا لــه عالقــة ، ًالَّصَفــُ ماًثــْحَ بْمِهِبُتــُي كِ فــَيــدِيْقَّالتَ وَقَالْطــِ اإلَنوُّيِولُصــٌ األَثَحــَب َ َ َ ُ َ ََ َ ُِ ِْ َ َََ َ
ِبموضوع المبحث َ ُْ َ َِ ْ ِاألربعة  ِبِالَطَي المِ فِ َ َ        :ِةَيِالَّالتَْ

  .ِدَّيَقُالمَ وِقَلْطُ المُيفِرْعَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
ُّاسم مفعول َأصله الثالثي : ًةَغُ لُقَلْطُالم ِ َُّ ُ ُ ْ ٍْ ُ ْ َ َُطلق ََوهـو َأصـل يـدل علـى التخليـة واإلرسـال، يقـال ،ُ َ ُ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ َِ ِ ْ َّ َ ُّ ُ ٌ ْ ُ :

َْأطلقت الناقة من عقالها، َأي َ ِ ِ َِ ْ َ َ َّْ ُ َخليتها بغير قيد، وَأرسلتها: َْ َُ ُْ َ ْ َ ٍ َّْ ْ َْ ِ َ َِ)1(.  
  

َوَأما في االصطالح فهو َُ َ ِ َ ِ ِْ َّ :ِهِسْنِجِ لًةَلِامَ شًةَيقِقَ حِهِارَبِتْاعِ ب،ِهِنْيَعِ بَ الٍدِاحَوِ لُلِاوَنَتُ المُظْفَّالل)2(.  
  

َ ألِةَلِاوَنَتَ المِادَدْعَ األُاظَفْل َأٍدِاحَوِ لِلِاوَنَتُالم ِدْيَقِ بَجَرَخَف  ُلَاوَنـَتَ يُهَّنـِإَ ف؛ُّامَ العـَكِلِذَكـَ، وٍدِاحـَ وْنِ مـَرَثْكِ
ـــ َأَيـــعِمَج ـــَ، كِهِادَرْف ـــَاوَنَا تَ مـــَّنِا إَم ـــْطُ المُهَل ـــَ و،ٌمَهْبُ مـــُقَل ـــَ قْنِ مـــٌوذُخْأَ مـــَوُه ـــْيَعِ بَال ِدْي ـــَرَخَ، فِهِن ـــْتَج  َكِلَذِ ب
ــَقِ بَجَرَخــَ و.ِهِوْحــَنَ وٍدْيــَزَ كُفِارَعــَالم ــِتْاعِب ِدْي ــِجِ لًةَلِامَ شــًةَيقــِقَ حِهِارَب ــَ ذ؛ُرَّيــَخُ المُبِاجــَالوَ وُكَرَتْشُ المــِهِسْن  َكِل
ــُهَّنَِأل ــَ تْنِٕاَا وَم ــَ غاًدِاحــَ وَالَاوَن ــُ مَرْي ــُهَلُاوَنَ تَّن َأَّالِ إ،ِقَلْطُالمَ كــٍنَّيَع ــَم ــِتْاعِ بُهَا ل ــَ حِارَب ــِلَتْخُ مَقِائَق  ِفَالِخــِ، بٍةَف
ٍةَدِاحَ وٍةَيقِقَ حِارَبِتْاعِ بِهِنْيَعِ بَ الاًدِاحَ وُلَاوَنَتَ يَوُهَ ف،ِقَلْطُالم

)3(.  
  

m     u  t  s  r  q  p  :ىَالَعـَ تِهِلـْوَقَك ،ِاتَبـْثِ اإلِاقَيِي سـِ فـُةَرِكـَّ الن:ِقَلـْطُ المِةَلِثْم َأْنِمَو
  ~}  |  {  z  y  x  w  vl)4(، ِّيِبَّ النِلْوَقَكَو  :ٍّيِلَوِ بَّالِ إَاحَكِ نَال )5( .  

                                 
  ).421- 3/420. (ّاللغةقاييس َمعجم م: ابن فارس) 1(
ِّولألصوليين تعريفات أخرى . )6/2711. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: المرداوي ؛)259(ص. ّالناظر روضة :ابن قدامة) 2(

: ، وتعريف اآلمدي بقولهَّدل على شائع في جنسهما : المطلق: تعريف ابن الحاجب بقوله: ُّللمطلق كلها متقاربة، منها
َّعبارة عن النكرة في سياق اإلثبات: المطلق .ثم قال :ُّهو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه: ٕوان شئت قلت َّ . ابن

  ).2/3/5. (األحكام أصول في اإلحكام: ؛ اآلمدي)2/859. (مختصر المنتهى: الحاجب
َّابن النجار؛ )6/2712. (َّالتحرير شرح رَّالتحبي: المرداوي) 3( ؛ ابن بدران، عبد القادر بن )3/392. (شرح الكوكب المنير: َّ

. مكتبة الهدى:  رأس الخيمة–دار الحديث : بيروت. 1ط. مج2. ّالناظرنزهة الخاطر العاطر شرح روضة : أحمد بن مصطفى
َّبن اللحامشرح مختصر أصول الفقه ال: َّالشثري؛ )2/165. (م1991- ه1412   ). 502(ص. َّ

  ).3(  آية:سورة المجادلة) 4(
ِالترمذي؛ و)2085(، حديث ّ في الولي:كاح، بابِّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الن. صحيح حديث) 5(  في سننه، أبواب ِّ
، حديث ّال نكاح إال بولي :كاح، بابِّ، كتاب الن في سننه؛ وابن ماجه)1101(، حديث ّ ما جاء ال نكاح إال بولي:كاح، بابِّالن
 .)6/235. (إرواء الغليل: األلباني. أحمد، وابن معين، واأللباني اإلمام حهَّوصح.  عن أبي موسى األشعري ).1880(
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ْفكل من  ِ ٌّ ُ   .ِاءَيِلْوَاألَ وِابَقِّ الرِسْنِ جْنِ مٍنَّيَعُ مَرْيَ غاًدِاحَو ُلُاوَنَتَ يِّيِلَالوَ وِةَبَقَّ الرِظْفَلَ
  

 ٍدِائـَ زٍفْصـَوِ باًوفُصـْوَ مْو، َأاًنـَّيَعُ مُلَاوَنـَتَي يِذَّ الُظْفَّالل: ُهَّنَأِ بُفَّرَعُيَ، وِقَلْطُ المُّدِ ضَوُهَ فُدَّيَقُا المَّمَأ
   .))1ِهِسْنِ جِةَيقِقَى حَلَع

  

ِنْيَارَبِتْاعِ بِدَّيَقُى المَنْعَ مِانَيَى بَلَ عُيفِرْعَّ التَلَمَتْش اِدَقَو
)2(:  

  

  .ِلُجَّا الرَذَهَ و،ٍدِالَخَ و،ٍدْيَزَ، كٍنَّيَعُى مَلَ عًّاالَ دِاظَفْلَ األَنِ مَانَا كَم: ُلَّواَأل
  

 ِةَيقــِقَى الحَلــَ عٍدِائــَ زٍفْصــَوِ بٌوفُصــْوَ مُهَّنــِكَ ل،ٍنَّيَعــُ مِرْيــَى غَلــَ عًّاالَ دِاظَفــْلَ األَنِ مــَانَا كــَمــ: يِانَّالثــ
m    x  w   v  u  t  sr  q  p: ىَالَعـــــــــــــــَ تِهِلـــــــــــــــْوَقَ ك،ِهِسْنـــــــــــــــِجِ لِةَلِامَّالـــــــــــــــش

yl)3(.ِعُابَتَّالتِ بَامَيِّالصَ، وِانَيمِاإلِ بَةَبَقَّى الرَالَعَتَ وُهَانَحْبُد سَّيَقَ ف.  
  

 ِهِلــْوَقَ ك،ِهِلــْعِ فْنَ عــِبِائــَّ النِرَدْصَي المــِفــَ، وًةَبــَقَ رْقِتــْاع: ِلِائــَ القِلْوَقــَ ك،ِرْمــَي األِ فــُونُكــَ يُقَالْطــِاإلَو
ــَ و، m y  x l :ىَالَعــَت ــْوَقَ ك،ِرَبــَي الخِف ــِ نَال: ِقِابَّ الــسِيثِدَي الحــِ فــ ِهِل  َالَ، و))4ٍّيِلَوِ بــَّالِ إَاحَك

َ أل؛ِيْفَّالنَ وِيْهَّي النِ فُونُكَي   .)5(ِومُمُ العِابَ بْنِا مَمُهَّنِ
  

  .ِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المِلْمَح ِةَدِاعَقى َنْعَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
 ِيــدِيْقَتَ، كِهِ بــُدَّيــَقُ يَقَلــْطُ المَّني َأِ فــَالَكْشــِإ َالَ فــ،ٍدِاحــَ وٍابَطــِي خِ فــِدَّيــَقُالمَ وِقَلــْطُ المَنِ مــٌّلُ كــَدَرَا وَذِإ
 َّنى َأَلـَع َونُقـِفَّتُ مَونُّيِولُصـُاألَ و.)mr  q  p  l)6: ىَالَعَ تِهِلْوَي قِ فِانَيمِ اإلِفْصَوِ بِةَبَقَّالر
  .)7(ِهِيدِيْقَى تَلَ عَلِمُ حُهَ لَقَلْطُ مَ الاًدَّيَقُ مَدَرَا وَذِٕاَ، وِهِقَالْطِى إَلَ عَلِمُ حاًقَلْطُ مَدَرَا وَذِ إَظْفَّالل

                                 
؛ )2/632. (َّالروضةشرح مختصر : ُّالطوفي ؛)260(ص. ّالناظر روضة : ابن قدامة؛)2/3/5. (اإلحكام: اآلمدي) 1(

َّابن النجار؛ )6/2714. (َّالتحرير  شرحَّالتحبير :المرداوي نزهة الخاطر : انابن بدر ؛)3/393. (شرح الكوكب المنير: َّ
  )2/166. (العاطر

  .َّالمصادر السابقة )2(
  .)92(  آية:ساءِّسورة الن) 3(
َّابن النجار؛ )2/632. (َّالروضةشرح مختصر : ُّالطوفي) 4(   ).3/394. (شرح الكوكب المنير: َّ
ْالشوك) 5(   ).2/716. (إرشاد الفحول: انيَّ
  ).92(  آية:ساءِّسورة الن) 6(
. البحر المحيط: َّالزركشي؛ )1/482. (َّاألدلة قواطع: َّ؛ السمعاني)102(ص. ُّاللمع في أصول الفقه: ِّ الشيرازي)7(
ْالشوكاني؛ )3/416(  ).2/711. (إرشاد الفحول: َّ
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ــَلَو َ أل؛ِيــلِبَا القَذَ هــْنِ مــُةَدِاعــَ القِهِذَ هــْتَسْي ــَّنِ ــ ُثَحــْبَا تَه ــَ حيِف ــْطُ المِلْم ــَ عِقَل  ٌّلُ كــَدَرَا وَذِ إِدَّيــَقُى المَل
  .ٍّلِقَتْسُ مٍيلِلَي دِا فَمُهْنِم

  

 ِهِوعُيُ شــْنِ مــُيــلِلْقَّالتَ و،ِدَّيــَقُ المِةَطِاســَوِ بُهُيانــَبَ وِقَلــْطُالم ُيرِسْفــَ ت:ِدَّيــَقُى المَلــَ عِقَلــْطُ المِلْمــَحى َنــْعَمَو
 َدَرَي وِذَّ الـِقَلْطُالمِ بـ- ٍذِئـَينِح - ُادَرُيَ، فِدَّيَقُ المِرْيَغِ ل- ِيدِيْقَّ التَدْعَ ب- ُقَلْطُ المُظُفَّ اللُلَاوَنَتَ يَالَ، فِهِارَشِتْانَو
َّد الَّيَقُ المٍّص،َي نِف ُفإنـه  ٍةَبَقَ رَقْتِ عُعِارَّ الشُبُلْطَا يَمَدْنِ عًالَثَمَف. َرَ آخٍّصَي نِ فَدَرَي وِذَ  ِيـقِقْحَي تِ فـُيـدِفُيََِّ

ــْطَالم ــَقَ رُّي َأِوبُل َ؛ ألٍةَب ــَ لَّنِ ــَقَّ الرَظْف ــَتَيَف ،ٌمَهْبُ مــِةَب ــَ غاًدِاحــَ وُلَاوَن ــ َأْنِ مــٍنَّيَعــُ مَرْي ــِ جِادَرْف ــِ عْنِكــَ، لِهِسْن ا َمَدْن
 ُةَبـَقَّ الرَّالِإ ُئِزْجـُ تَالَفـ ،َرَ آخـٍّصَي نِ فِانَيمِاإلِ بُةَبَقَّ الرِيهِ فْتَفِصُي وِذَّ الِدَّيَقُى المَلَ عُقَلْطُذا المَ هُلَمْحُي
  .)1(ُانَيمِ اإلَوُهَ و،ُفْصَ الوَكِلَا ذَيهِ فَرَّوفَي تِتَّال

  

  .ِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المِلْمَ حُتَاالَح: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
  

  :)2(ٍتَاالَ حِعَبْرى َأَلِ إِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المِلْمَ حِتَاالَ حَونُّيِولُصُ األَمَّسَق
  

ي ِ فـُيـدِيْقَّالتَ وُقَالْطـِاإل َونُكـَيَ و،ِدَّيـَقُالمَ وِقَلـْطُي المِ فـُبَبَّالـسَ وُمْكُالح َفِلَتْخَي ْنَأ :ىَول اُألُةَالَالح
ــُالح ــْطُ المِلْمــَ حِمَدَي عــِ فــَينِّيِلوُصــُ األَنْيَ بــَفَالِ خــَ الِةَالــَه الحِذَي هــِفــَ و.ِمْك ــَ عِقَل  ُلَمــْعُ يْلَ؛ بــِدَّيــَقُى المَل
ا َمـــُهْنِ مٍدِاحـــَ وُّلُ كـــُرَبـــَتْعُيَ، وِهِعِضـــْوَي مِ فـــِهِيـــدِيْقَى تَلـــَ عِدَّيـــَقُالمِبَ و،ِهِعِضـــْوَي مِ فـــِهِقـــَالْطِى إَلـــَ عِقَلْطُالمِبـــ

                                 
عمادة البحث العلمي في : ّالمدينة المنورة. 1ط. أثرهما في اختالف الفقهاء وّوالمقيد المطلق:  حمد بن حمدي،اعديَّالص) 1(

. ة والجماعةَّنُّمعالم أصول الفقه عند أهل الس: ؛ الجيزاني)171-169(ص. م2003-ه1423. ةَّالجامعة اإلسالمي
  ).2/201. (م1993-ه1413. المكتب اإلسالمي: بيروت. 4ط. مج2. صوصُّتفسير الن:  أديبَّمحمد؛ صالح، )438(ص

َّتعقبه الطوفي في شرح مختصر الروضة،، وًاها أربع حاالت، وجعلها ابن قدامة ثالثَّين أنِّالمشهور عند أكثر األصولي) 2( ُّ َّ 
ّوبينا أن القسمة رباعية؛ ألن المطلق والمقيد لهما أربع حاالت، وهي قسمة أصح وأضبط، ّمذكرة في الِّالشنقيطيو ّ َّّ ا عبد ّ، أمََّّ
َّ، وكذلك الصفي الهندي، وعند اللكنوي خمس حاالت حاالتّ فبلغت عنده ستالبخاريعزيز ال ّ َّ لكن مرد.َّ  التي ِّ كلها الحاالتّ

َّالرحموت  فواتح: َّاللكنوي ؛ وما بعدها)2/417. (كشف األسرار: البخاري. األربع المشار إليهاتلك ذكرها األصوليون إلى 
- 2/286. (إحكام الفصول:  الباجي؛)863-2/861. (مختصر المنتهى: ابن الحاجب ؛)1/380. (ّبشرح مسلم الثبوت

. المحصول: َّوما بعدها؛ الرازي) 484- 1/482. (َّاألدلة قواطع: َّ السمعاني؛)103- 102(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )288
ّوما بعدها؛ الصفي الهندي) 7- 2/3/6. (اإلحكام: اآلمدي ؛)3/141-147( وما بعدها؛ ) 5/1773. (ولالوص نهاية: َّ

َّالعدة: ّوما بعدها؛ أبو يعلى الفراء) 3/416. ( البحر المحيط:َّالزركشي . ّالناظر روضة: ابن قدامة؛ )649- 2/628. (ُ
 فما )6/2719. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: المرداوي ؛)644-2/635. (َّالروضة مختصر شرح: ُّالطوفي؛  وما بعدها)260(ص

َّنجارابن ال؛ بعدها ْالشوكاني؛  فما بعدها)3/395. (المنير الكوكب شرح: َّ : ِّالشنقيطي ؛)714-2/711. (الفحول إرشاد: َّ
 . فما بعدها) 220(ص. وأثرهما في اختالف الفقهاءّوالمقيد المطلق: اعديَّ الص).366-362(ص. الفقه أصول ّمذكرة
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َ أل؛ِهِسْفَنِب َ ألَقُّلَعَ تَالَا، وَمُهَنْيَ بَةَبَاسَنُ مَالَ و،ًىَنْعَ مَالَ وٍظْفَي لِ فِانَكِرِتْشَ يَا الَمُهَّنِ   .ِرَاآلخِا بَمِهِدَحِ
  

 m   w   v  u  t  sr  q  p  :ِأَطـــَ الخِلْتـــَ القِةَارَّفـــَي كِى فـــَالَعـــَ تُهُلـــْوَ قُهُالـــَثِمَو
y  xl)1( ِارَهــِّ الظِةَارَّفــَي كِى فــَالَعــَ تَهُلــْوَقَ، وِعُابَتــَّالتِ بَامَيِّ الــصَدَّيــَق :m  v  u    t  s

x   w    yl)2( ،ي ِ فـِبَبَّالـسَ وِمْكـُ الحِفَالِتْخِ ال؛اَنُ هِدَّيَقُى المَلَ عُقَلْطُ المُلَمْحُ يَالَف. َامَعْطِ اإلَقَلْطَأ

  .اًيعِمَ جِنْيَّصَّالن
  

m  P  O: ىَالَعـَ تِهِلـْوَي قِ فـاًقـَلْطُ مِةَقِرَّ الـسِّدَي حـِي فِدْيَ األِظْفَ لُودُرُ واًضْي َأِهِتَلِثْم َأْنِمَو
R   Q l)3(،ىَالَعـــَ تِهِلـــْوَي قِ فـــِوءُضـــُ الوِةَي آيـــِ فـــِقِافـــَرَى المَلـــِ إاًدَّيـــَقُ مُهُودُرُوَ و :m     H

L  K  J  I l )4( .ِمْكـــُ الحِفَالِتْخـــِ ال؛اًاقـــَفِّا اتَنـــُ هِدَّيـــَقُى المَلـــَ عُقَلـــْطُ المُلَمـــْحُ يَالَفـــ 

 ،ُلْسَ الغــِةَيــِانَّي الثِ فــُمْكــُالحَ، وُةَقِرَّ الــسُبَبَّالــسَ و،ُعْطــَى القَولــُ األِي اآليــةِ فــُمْكُالحَ، فــِنْيَّصَّي النــِ فــِبَبَّالــسَو
  .ُثَدَ الحُبَبَّالسَو

  

ي ِ فــُيــدِيْقَّالتَ وُقَالْطــِ اإلَونُكــَيَو ،ِدَّيــَقُالمَ وِقَلــْطُي المِ فــُبَبَّالــسَ وُمْكــُ الحَدِحــَّتَ يْنَأ: ُةَيــِانَّ الثُةَالــَالح
ى َلـَ عُقَلـْطُ المُلَمـْحُي ِةَالـَ الحِهِذَي هـِفـَو. ِنْيَّيـِفْنَ مْو َأِنْيَتـَبْثُ مِانَّصَّ النَانَ كٌواءَ س،ِبَبَّي السِ فْو َأِمْكُالح
َ؛ ألِورُهْمُ الجَدْنِ عاًاقَفِّ اتِدَّيَقُالم ي ِ فـَفْوَتْسُ يـْمَلـَ، وِنْيَعِضـْوَ المِدَحـي َأِ فـُهُانَيَ بَيِوفُتْ، اسٌدِاحَ وٌمْكُ حَكِلَ ذَّنِ
ُ وحــده،ِقَلْطُالمِ بـِلَمـَ العِفَالِخـِ، بِنْيَيلِلَّلـدِ لٌالَمـْعِ إِدَّيـَقُى المَلـَ عِقَلـْطُ المَلْمـَ حَّنِا إَمـَ ك،ِرَ اآلخـِعِضـْوَالم َ ْ َ 
  .اَمِهِدَح َأِالَمْهِ إْنِى مَلْو َأِنْيَليِلَّالدِ بُلَمَالعَ، وِدَّيَقُ المِيلِلَّلدِ لًاالَمْهِ إِيهِ فَّنِإَف

   
ي ِ فـُيـدِيْقَّالتَ وُقَالْطـِ اإلَانَا كـَذِ إِةَالـَ الحِهِذَي هـِ فـِدَّيـَقُى المَلـَ عِقَلـْطُ المَلْمَ حَنْوَرَ يْمُهَ فُةَّيِفَنَا الحَّمأََو

 َكِلــَى ذَنــْعَي مِفــَ، وِيْفــَّ النُّدِا ضــَنــُ هِاتَبــْثِاإلِ بُودُصْقــَالمَو .ِنْيَتــَبْثُ مِانَّصَّالنــ َانَكــَ، وِبَبَّي الــسِ فــَ الِمْكــُالح
ًةَنِمْؤُ مًةَبَقَوا رُقِتْاعَ، وًةَبَقَوا رُقِتْاع: َالَ قْوَا لَمَ، كُرْمَاأل

)5(.  

                                 
  ).92(  آية:ساءِّسورة الن) 1(
  ).4(  آية:سورة المجادلة) 2(
  ).38(آية : سورة المائدة) 3(
 ).6(  آية:سورة المائدة) 4(
ّ؛ الصفي الهندي)418- 2/417. (األسرار كشف: البخاري) 5( ْالشوكاني؛ )5/1773. (الوصول نهاية: َّ . الفحول إرشاد: َّ
)2/711.(  
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  m B  A  C: ىَالَعـــَ تُهُلـــْوَق ِورُهـــْمُالجَ وِةَّيـــِفَنَ الحَنْيَا بـــَهـــْيَلَ عِقَفـــَّتُ المِةَالـــَحال ِةَلـــِثْم َأْنِمـــَو
Dl )1(ــْوَقَ، و m  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i : ىَالَعــَ تُهُل

 zl) 2( .اًوحُفْسَ مـــِهِنـــْوَكِ باًدَّيـــَقُ مَاءَجـــ ُةَيـــِانَّ الثِفـــيَ، واًقـــَلْطُا مَيهـــِ فِمَّ الـــدُظْفـــَ لَاءَى جـــَولـــُ األُةَاآليـــَف ،

 ِمَّي الـدِا فـَ مـَوُهـَ وٌدِاحـَ وُبَبَّالـسَ، وِمَّ الـدِلُاوَنـَ تُيمِرْحـَ تَوُهـَ وٌدِاحـَا وَمـِيهَ فُمْكـُحالَ، وٌتَبـْثُا مَمـُهَالِ كِانَّصَّالنَو
 ُونُكـَيَ، فِمْكـُ الحِاطَبْنِتْي اسـِ فـِنْيَّصَّ النـَنْيَ بـُعَمـْجُيَ، وِدَّيـَقُى المَلـَ عُقَلـْطُ المُلَمـْحُيَ، فِاءَيـذِاإلَ وِةَّرَضَ المـَنِمـ
  .ِحْبَّ الذَدْعَ بِمْحَّاللَ وِوقُرُي العِى فَّقَبَتَا يَ مَال، ُوحُفْسَ المُمَّ الدَوُ هُهُلُاوَنَ تُمَّرَحُ المُمَّالد

  

  .اَمِيهِ فُبَبَّ السَفِلَتْخَيَ و،ِدَّيَقُالمَ وِقَلْطُي المِ فُمْكُ الحَدِحَّتَ يْنَأ :ُةَثِالَّ الثُةَالَالح
 ِدَّيـَقُى المَلَ عُقَلْطُ المُلَمْحُ يُهَّن َأىَلِ إُورُهْمُ الجَبَهَذَ، فَينِّيِولُصُ األَنْيَب ٍفَالِ خُعِضْوَ مُةَالَ الحِهِذَهَو

ــَذَا؛ وَيهــِف ــَّ التِولُصُحــِ لَكِل ــُهُمْكُ حِنْيَّصَ نــَنْيَ بــِضُارَعــَّالتَي وِافَن ــَتْ اخِنِٕاَ وٌدِاحــَا وَم ــُهُبِوجُمَا وَمُهُبَبَ ســَفَل ا، َم
  .ِهِ بُهُيدِيْقَتَ و،ِهْيَلَ عِقَلْطُ المُلْمَ حَبَجَوَ ف،ٍدِاحَ وٍمْكُي حِ فِقَلْطُمْلِ لاًرِّسَفُمَ واًنِّيَبُ مَاءَ جَدَّيَقُ المَّنَِألَو

  

m  t  s  r  q  p : ىَالَعـَ تِهِلـْوَي قِ فـِارَهـِّ الظِةَارَّفـَي كِ فـِةَبـَقَّ الرِظْفـَ لُقَالْطـِ إ:ِهِتَلِثْم َأْنِمَو
 z  y  x  w  v     u}  |  {   ~l )3(ِهِلْوَي قِ فِأَطَ الخِلْتَ القِةَارَّفَي كِ فِانَيمِ اإلِدْيَقِا بَهُديِيْقَتَ، و 

  .)m   P  O  N  M  L   K  J  l)4 :ىَالَعَت
  

َ؛ ألِةَالـَ الحِهِذَي هِ فِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المِلْمَ حِمَدَى عَلِ إُةَّيِفَنَ الحَبَهَذَو  َالَ فـ،ٌنِكـْمُا مَمـِهِ بَلَمـَ العَّنِ
ى َلـــَ عِدَّيـــَقُ المُلْمـــَ حُوزُجـــَ يَا الَمـــَكَ، وِقَلْطُالمِ بـــِلَمـــَ العُكْرَ تـــِلْمـــَي الحِفـــَا، وَمِهِدَحـــَأِ بِلَمـــَ العُكْرَ تـــُوزُجـــَي

َ أل؛ِيـهِ فِيـدِيْقَّ التِمْكـُ حِاتَبْثِِ إلِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المُلْمَ حُوزُجَ يَالَف ،ِيهِ فِقَالْطِ اإلِمْكُ حِاتَبْثِِ إلِقَلْطُالم  َّنِ
ا َيهـِا فَمـَ و،ِيـدِيْقَّ التِةَفِصِ لـاًاتـَبْثِٕاَ، وِةَعِسـْوَّالتَ وِيـفِفْخَّ التَنِا مـَيهـِا فَمـَ و،ِقَالْطـِ اإلِةَفِصِ لـًاالَطْبِ إِلْمَي الحِف
َوهذا، ِيظِلْغَّالتَ وِيقِيْضَّ التَنِم َ ِفيه  َ ِ الـنفس َأوِاءَقـْلِ تْنِ مـِعْرَّ الشُبْصَن: اَمُهُدَحَأ: ِانَادَسَفِ ِ ْ : ُرَاآلخـَ، وَّْ الـرأِيَّ
  .)5(ِيْأَّالرِ بٌوعُرْشَ مَوُا هَ مُخْسَن

                                 
  ).3(  آية:سورة المائدة) 1(
  ).145(  آية:سورة األنعام) 2(
  ).3(  آية:سورة المجادلة) 3(
  ).92( آية :ساءِّسورة الن) 4(
  ).1/425. (كشف األسرار في شرح المنار: َّالنسفي) 5(
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  .اَمِيهِ فُبَبَّ السَدِحَّتَيَ، وِدَّيَقُالمَ وِقَلْطُي المِ فُمْكُ الحَفِلَتْخَ يْنَأ: ُةَعِابَّ الرُةَالَالح
 ِهْيـَلَ عَاقَفـِّ االتَلَقـَ نْلَبـ، ِةَالـَ الحِهِذَي هـِ فـِدَّيـَقُى المَلـَ عُقَلـْطُ المُلَمـْحُ يَ الُهَّنى َأَلَ عَينِّيِولُصُ األُرَثْكَأ

 اًيمـِتَ يْمِعْط، َأاًيمِتَ يُسْاك: ُوْحَ، نِمْكُي الحِا فَفِلَتْخَ يْنَأ :ِةَالَ الحِهِذَ هْنَ عُّيِانَكْوَّ الشَالَق. )1(ْمُهْنِ مٌةَاعَمَج
ــَا عَمُهُدَحــ َأُلَمــْحُ يَ الُهَّنــي َأِ فــَفَالِ خــَالَ، فــاًمــِالَع ــَبْثُا مَانــَ كٌاءَوَ، ســِوهُجــُ الوَنِ مــٍهْجــَوِ بِرَى اآلخــَل  ْو َأ،ِنْيَت
 ُنْ ابـُمُهُرِ آخـ،َينِقـِّقَحُ المَنِمـ ٌةَاعـَمَ جَاعَمْجِى اإلَكَ حْدَقَو .َفَلَتْ اخِوا َأَمُهُبَبَ سَدَحَّ، اتِنْيَفِلَتْخُ مْو َأ،ِنْيَّيِفْنَم

   .))2ِبِاجَالح
  

اَيهـِ فِدَّيـَقُى المَلـَ عِقَلـْطُ المَلْمـَى حَرَ يـَينِّيِولُصـُ األَضْعـَ بَّنِٕاَ و،اًفـَالِ خِةَالـَ الحِهِذَي هِف َّنِإ َيلِقَو
)3( ،

ِّمثَو ، )m}  |  {  z   ~l)4:ىَالَعـَ تِهِلـْوَقِب ِانَدَّيَقُا مَمُهَّنِإَ، فُهُقْتِعَ وِارَهِّ الظُمْوَص : اَهْنِ مٍةَلِثْمَأِ بَكِلَذِ لَلُ
ــَ ذْنَ عــٌقَلــْطُ مُهُامــَعْطِٕاَو ــْوَكِ بُدَّيــَقُيَ، ف)m  yx   w  v l )5: ِهِلــْوَي قِ فــَكِل  ًالْمــَ، حِيسِسَ المــَلْبــَ قِهِن
ــْطُمْلِل ــَ عِقَل ــَقُى المَل ــِّتِال؛ ِدَّي ــُمَو ... ِبَبَّ الــسِادَح ــَلِّث ــْطِاإلِ بُهَ ل ــِامَع ــَ اليِةَراَّفــَي كِ ف ــَ، حِينِم ــُ قُثْي ــَدِّي ــْوَي قِ ف  ِهِل
    m»  º   l  :ِهِلـْوَي قِ فـَكِلَذِ بـِدْيَ القِنَ عُةَوْسِ الكِتَقِلْطأَُو، )m¹    ̧ ¶  µ   ́ l )6 : ىَالَعَت

                                 
َّالبخاري، وابن قدامة، والمرداوي، وابن النجارن نقل اإلجماع على ذلك اآلمدي، وابن الحاجب، وعبد العزيز َّمم) 1( لفتوحي  اَّ

؛ ابن )2/418. (األسرار كشف: البخاري؛ )1/861. (لمنتهىا مختصر: ؛ ابن الحاجب)2/3/6. ( اإلحكام: اآلمدي. الحنبلي
َّابن النجار؛ )6/3719. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ، المرداوي)262(ص. ّالناظر روضة: قدامة . المنير الكوكب شرح: َّ

ِّوكثير من األصوليين ممن لم ينقل االتفاق صراحة أطلق العبارة في عدم حمل المطلق ع. )3/395-396( َّ ّلى المقيد عند ّ
َّاختالف حكميهما، وهذا اإلطالق يشمل اتحاد السبب واختالفه فيهما، وأشار إلى هذا الفهم الزركشي في البحر المحيط َّ َّوممن . ّ

َالفخر الرازي، والشيرازي، وأبو يعلى الفراء، وأبو الخطاب الكلوذاني، وغيرهم: أطلق العبارة ْ َ َّ ّ ِّ ؛ )3/141. (المحصول: َّالرازي. َّ
َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)102(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي َ؛ الكلوذاني)2/636. (ُ ْ  ).2/179. (مهيدَّالت: َ

ْالشوكاني) 2(  ).2/714. (الفحول إرشاد: َّ
 ،لكبب أبو الوليد الباجي، وذكر نسبة هذا المذهب إلى اإلمام ماَّحاد السِّن ذكر الخالف في حالة اختالف الحكم واتَّمم) 3(

ّ الزركشيكىَ وح. ونسبه إلى ابن العربي،َّالزركشيّوضعفه، وكذلك ذكر الخالف فيها  َالكلوذانياب َّ عن أبي الخطَّ ْ  الخالف َ
ّ أن من أمثلة ذلك عند الحنابلة آية الوضوء التي َّالزركشيحمد فيها روايتين، وزعم أّ وأن لإلمام ،ابلة في هذه الحالةعند الحن

ّ وهم منه، فإن َّالزركشيوهذا الذي زعمه . دي فيها إلى المرافق، وأية التيمم التي أطلق فيها مسح األيدي غسل األيَدِّيُق
ّالكلوذاني َ ْ َّ وسائر الحنابلة قد نصوا على أنه ال يحمل المطلق على المقيد عند اختالف الحكم، سواء اختلف السبب أو اتَ ّ ّ  ،حدّ
د عند َّلوا بهما في حالة حمل المطلق على المقيَّم فقد مثُّيمَّا آية الوضوء والتَّلمسألة، وأمكثر العلماء في هذه األذلك في  موافقين

؛ )1/286. (الفصول إحكام: الباجي.  وذكروا الروايتين عن اإلمام أحمد فيهما،اد الحكم أو الجنس واختالف السببحِّات
َالكلوذاني؛ )420-3/419. (المحيط البحر: َّالزركشي ْ َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )2/180. (يدالتمه: َ ُ) .2/637 -639.( 

  ).3(  آية:سورة المجادلة) 4(
  ).4(  آية:سورة المجادلة) 5(
  ).89(  آية:سورة المائدة) 6(
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  .))1 ْمُيكِلْه َأَونُسْكَا تَ مِطَسْو َأْنِ مَونُكَ تْن َأِةَوْسِي الكِ فُطَرَتْشُيَ، فِدَّيَقُى المَلَ عُقَلْطُ المُلَمْحُيَف
  

ِ في تطبيق القاعدةِّيِانَكْوَّ الشُجَهْنَم: ُعِابَّ الرُبَلْطَالم ِ َِ َ ِ ِ ْ َ.  
  

ي ِذَّ الـِيلِصْفـَّ التِبْسَحـَ با،ِهـِيعِمَ جِدَّيـَقُى المَلـَ عِقَلْطُ المِلْمَ حِتَاالَي حِ فَورُهْمُ الجُّيِانَكْوَّ الشَقَافَو
 ِمْكــــُ الحُادَحــــِّات: َيِهــــَ وِةَّيــــِفَنَالحَ وِورُهــــْمُ الجَنْيَا بــــَيهــــِ فُفَالِ الخــــَعَقــــَي وِتــــَّ الَةَالــــَ الحاًوصُصُخــــَى، وَضَمــــ
  :اَيهِ فَفَالِ الخَرَكَ ذْن َأَدْعَ بَالَقَ، فِبَبَّ السُفَالِتْواخ

  

 ِةَهــــِجِا بَمــــُهَنْيَ بِبُاســــَنَّ التَولُصُ حــــيِضَتــــْقَ يِدَّيــــَقُالمَ وِقَلــــْطُ المَنْيَ بــــِمْكــــُ الحَادَحــــِّ اتَّن َأَاكَفــــْخَ يَالَو 
  .))2ِلْمَالحِ بَونُلِائَ القِهْيَلِ إَبَهَا ذَ مُّقَالحَف... ِلْمَالح

   
ُّالشوكاني  َارَ سْدَقَو ِ َ ْ  اَيهـِ فَعَمـَي جِتـَّ الِةَاسـَرِّ الدُلِائَسَ مـْتَغـَلَبَ، فِارَطـْوَ األِلْيـَن ِهِابَتِي كِ فَكِلَى ذَلَعَّ

ًةَلَأْسَ مَينِرْشِع ِدَّيَقُمى الَلَ عِقَلْطُ المِلْمَحِ بِةَضِارَعَتُا المَهِتَّلِد َأَنْيَب
  :ِنْيَتَلَأْسَ المِنْيَاتَا هَهْنِ مُضِرْع، َأ)3(

  

  .ِمْوَّالنِ بِوءُضُ الوُاضَقِتْان :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
 ِفَالِتْخـِ الاًعـَبَت َكِلـَذَو ،)4(ُّيِانَكْوَّا الـشَهـَرَكَ ذ،َبِاهَذَ مـِةَيـِانَمَى ثَلـَ عِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فُاءَمَلُ العَفَلَتْاخ

  .ِرِاهَّي الظِا فَهِضُارَعَتَ وِيثِادَحَاأل
  

   :َيِهَ واًقَلْطُ مِوءُضُ الوِضِاقَوَ نْنِ مٌضِاقَ نَمْوَّ النَّنى َأَلَ عُّلُدَا يَ مِيثِادَحَ األَنِمَف
ًَا سفرَّنُا كَذِا إَنُرُمْأَ ي ِ اهللاُولُسَ رَانَك: َالَقـ  ٍالَّسَ عِنْ بَانَوْفَ صُيثِدَح -1  َعِزْنَ نَ الْنَأ اَ

 ُهَنـَرَقَ، وَمْوَّ النـَقَلْطَأَ فـ.))5ٍمْوَنـَ و،ٍلْوَبـَ و،ٍطِائَ غـْنِ مـْنِكـَ، لٍةَابـَنَ جْنِ مـَّالِ إنَِّيهِالَيـَلَ وٍامَّيـ َأَةَثـَالَا ثَنَافَفِخ

                                 
  ).364(ص. ّالناظر أصول الفقه على روضة ّمذكرة: ِّالشنقيطي) 1(
ْالشوكاني) 2(   ).2/713. (الفحول إرشاد: َّ
ْالشوكاني) 3( ، 3/7ج/2م(؛ )622، 580، 414، 375، 2/354، ج257، 183، 119، 98، 1/39ج/1م. (األوطار يلن: َّ
  ).52، 33، 5/8ج/3م(؛ )604، 596، 4/554، ج238، 90، 9
ْالشوكاني) 4(   ).184- 1/1/183 (.األوطار نيل :َّ
؛ )18095، 18093(قم ، بر)18، 30/16(ال المرادي، َّأخرجه أحمد في مسنده، مسند صفوان بن عس. حديث حسن) 5(
ِالترمذيو  في سننه الصغرى، َّالنسائي؛ و)96(ين للمسافر والمقيم، حديث َّ، باب المسح على الخفَّالطهارة في سننه، أبواب ِّ

 وسننها، َّالطهارة؛ وابن ماجه في سننه، كتاب )127(ين للمسافر، حديث َّوقيت في المسح على الخفَّ، باب التَّالطهارةكتاب 
ِالترمذيوقال . بيش بهُ بن حّجود، عن زرّ عن عاصم بن أبي الن،من طرق). 478(وضوء من النوم، حديث باب ال ِّ : هذا

ّ الترمذيقلَ ون.حديث حسن صحيح =    . الّأحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عس:  قولهالبخاري عن اإلمام ّ
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  .ُلْوَالبَ وُطِائَ الغ:َيِهَى وَرْخُ األِوءُضُ الوِضِاقَوَنِب
  

َ السه، فُاءَكِ وُنْيَالع : ِ اهللاُولُسَ رَالَق: َالَ ق ٍّيِلَ عُيثِدَح -2 ِ ْأَّضَوَتَيْلَ فَامَ نْنَمَّ
)1(.  

  .اًقَلْطُ مٌضِاقَ نُهَّنى َأَلَ عُّلُدَيَ و،َوبُجُ الوُيدِفُ يِمْوَّ النَنِ مِوءُضُالوِ بُرْمَاألَو
  

  :اَهْنِ مِوءُضُ الوِضِاقَوَ نْنِ مَسْيَ لَمْوَّ النَّنى َأَلَ عُّلُدَ تَقَبَا سَمِ لٌةَضِارَعُى مَرْخ ُأُيثِادَح َأْتَدَرَوَو
  

ى َلـِ إُتْمـُقَ ف، ِ اهللاُولُسـَ رَامَقـَ ف،َةَونُمْيَي مِتَالَ خَدْنِ عُّتِب: َالَ ق ٍاسَّبَ عِنْ ابُيثِدَح -1
: َالَ قـ.يِنـُذ ُأِةَمْحَشِ بـُذُخـْأَ يُتْيـَفْغا َأَذِ إُتْلَعَجَ ف،ِنَمْي اَألِهِّقِ شْنِي مِنَلَعَجَ ف،يِدَيِ بَذَخَأَ ف،ِرَسْي اَألِهِبْنَج
ًةَعْكَ رَةَرْشَى عَدْحِى إَّلَصَف

)2(.  
  

 َالَو َونُّلَصُ يـَّمُ ثـَونُامَنـَ ي ِ اهللاِولُسـَ رُابَحْصـ َأَانَكـ :َالَ قـ ٍكِالـَ مِنْ بـِسَنـ َأُيثِدَح -2
ــ :ٍةَايــَوِي رِفــَ، و))3َونُئّضــَوَتَي ــِتْنَي  ِ اهللاِولُســَ رُابَحْصــ َأَانَك ــْخَى تَّتــَ حَةَرِ اآلخــَاءَشِ العــَونُرِظ  َقِف
 َونُظـَوقُ ي ِ اهللاِولُسـَ رَابَحْصـ َأُتْيـَأَ رْدَقـَل: ٍةَايـَوِي رِفـَو .))4َونُئَّضـَوَتَ يَالَ وَونُّلَصُ يـَُّم ث،ْمُهُوسُؤُر
  .))5َونُئَّضَوَتَ يَالَ وَونُّلَصُيَ فَونُومُقَ ي،اًيطِطَ غْمِهِدَحِ َألُعَمْسَي َألِّنى َأَّتَ ح،ِةَالَّلصِل

  

: َالَ قـ َّيِبـَّ النَّنَأ: ٍاسَّبـَ عِنْابـ ِنَ عـَيِوُرَ، فـِاعَجِّطْاالضـِ بِوءُضـُوْلِ لَضِاقَّ النـَمْوَّ النـَدَّيَا قَا مَهْنِمَو

                                                                                                
ِالترمذي. وعاصم في حفظه ضعف، وحديثه ال ينزل عن رتبة الحسن=   الشهير بسنن الكبير الجامع:  بن سورةَّمحمد، ِّ

ِالترمذي : ؛ األلباني)141- 2/140(. م1998 .دار الغرب اإلسالمي: بيروت. 2 ط.بشار عواد معروف. د: تحقيق. مج6. ِّ
  ).104(، برقم )1/140. (الغليل إرواء

؛ وابن ماجه في سننه، )203( الوضوء من النوم، حديث ، باب فيَّالطهارةأخرجه أبو داود في سننه، كتاب . حسن حديث) 1(
.  واأللباني،َّابن الصالح و، والمنذري،َّالنووينه َّوالحديث حس). 477(وم، حديث َّ وسننها، باب الوضوء من النَّالطهارةكتاب 
ُ والوكاء هو).113(، برقم )149- 148. (الغليل إرواء: األلباني َ ُّالخيط الذي تشد به الص: ِ ُّ ُرة والكيس، والسه هوُ َّ : ُاإلست أي: َّ

ُحلقة الدبر َُّ َ  أن َاإلست كذلك اليقظة تمنع ، الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرجَّنِإكما  فجعل اليقظة لإلست كالوكاء للقربة،. ْ
  ).5/222. (واألثر الحديث غريب في ِّالنهاية:  ابن األثير. باختيارَّحدث إالُت
  ).185/763(يل وقيامه، حديث َّعاء في صالة اللّكتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الد حه،أخرجه مسلم في صحي) 2(
 ).125/376( نوم الجالس ال ينقض الوضوء، حديث َّليل على أنَّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الد) 3(
صحيح : األلباني). 200(وم، حديث َّن الن، باب في الوضوء مَّالطهارةأخرجه أبو داود في سننه، كتاب . حديث صحيح) 4(

   ).195(، حديث )1/360. (وضعيف سنن أبي داود
ًعدا ال ينقض الوضوء، حديث وم قاَّ، باب ما روي في النَّالطهارة في سننه، كتاب ّارقطنيَّأخرجه الد. حديث صحيح) 5(
ًالنوم قاعدا، ترك الوضوء من : َّ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب)474( . َّوالحديث صححه األلباني ).1/120(َّ

  ).1/149. (إرواء الغليل: األلباني
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ُهُلِاصَفَ مْتَخْرَتْ اسَعَجَّطْا اضَذِ إُهَّنِإَ ف،اًعِجَّطْضُ مَامَ نْنَى مَلَ عَّالِ إُبِجَ يَ الَوءُضُ الونَِّإ)1(.  
  

 ِوجُرُى خـَلـَ عٌيـلِلَدَو ،ِثَدَ الحـُةَّنـِظَ مَوُا هـَمـَّنِٕاَ، وِهِسْفـَي نِ فـاًثَدَ حـَسْيَ لـَمْوَّ النَّن َأُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو

 ِلْمـَحِ بِةَّلـِدَ األَنْيَ بـاًعـْمَ ج،ِسِالَ الجـَ الِعِجَّطْضُ المـُمْوَ نـَوُ هـُوءُضـُ الوِهِ بـُضِقَتْنـَي يِذَّ الـَمْوَّ النـَّنَأَ، وِيحِّالر

ِ النومِقَلْطُم ْ ِه باالضطجاعِدَّيَقُمى َلَ عَّ َ ِّ ْ ِ ِ.  
  

 ٌاءَوَ سـ،ْضَقْنُ يـْمَ لـِضْرَ األَنِ مـُهَتـَدَعْقَ ماًنـِّكَمُ ماًسِالـَ جَامَا نَذِ إُهَّن َأ:ُنِامَّ الثُبَهْذَالم: ُّيِانَكْوَّ الشَالَق

ــ ــَ كْو َأَّلَق ــِعَ و،ِّيِعِافَّ الــشُبَهْذَا مــَذَهــَو : ُّيِوَوَّ النــَالَ قــ.اَهــِجِارَ خْو َأِةَالَّي الــصِ فــَانَ كــٌواءَســَ و،َرُث  َّن َأُهَدْن

 ِنْابـَ و،ٍّيِلـَ عُيثِدَ حـِلْوَلقـا اَذَ هـُيـلِلِدَ و.ِيحِّ الـرِوجُرُى خـَلـَ عٌيـلِلَ دَوُا هـَمـَّنِٕاَ و،ِهِسْفـَي نِ فـاًثَدَ حـَسْيَ لَمْوَّالن
  .ِةَّلِد اَألَنْيَ بُعَمْجُ يِهِبَ و،يِدْنِ عِبِاهَذَ المُبَرْقا َأَذَهَو ،َةَيِاوَعُمَ و،ٍاسَّبَع

   
 ِاثَدْحـَ األَنِ مُهَّنَأِ بَرَعْش َأْنِٕاَ و)2(ِابَ البُيثِدَحَ و،ُرِاهَّ الظَوُ هِهِسْفَي نِ فاًثَدَ حَسْيَ لَمْوَّلن اَّنِ إ:ُهُلْوَقَو

 ِارَبــِتْ االعِنَا عــَهُوطُقُســَ و،ِانَرِتــْ االقِةَلــَالَ دُفْعَى ضــَفــْخَ يَالَ فــ،ِاعَمــْجِاإلِ بٌثَدَ حــَوُا هــَمــِ بِهِانــَرِتْ اقِارَبــِتْاعِب

   .ِولُصُ األِةَّمِئ َأَدْنِع
  

ا َمــَ كِلِاصــَفَ المِاءَخْرِتْاســَ و،َةَيــِاوَعُيث مِدَي حــِا فــَمــَ كِاءَكــِ الوِقَالْطِتْ اســُةَّنــِظَ مَمْوَّ النــَّنَأِ بــُيحِرْصَّالتــَو

ــ َأٌرِعْشُ مــ،ٍاسَّبــَ عِنْ ابــِيثِدَي حــِفــ وا ُانَ كــَةَابَحَّ الــصَّنِ إ:ُيثِدَحــَو .هِسْفــَي نِ فــاًثَدَ حــِهِنــْوَ كِيْفــَنِ بٍارَعْشــِ إَّمَت

 ِيعِمَ الجُلْهَج ُدُعْبَيَ و،َكِلَذِ لِاتَدِّيَؤُ المَنِ م،َونُئَّضَوَتَ يَالَ وَونُّلَصُ يَُّم ث،َونُامَنَ ي ِ اهللاِولُسَ رِدْهَى عَلَع
 ْدَقـَ و،ِاعَجِّطْاالضـِ بِةَدَّيـَقُى المَلـَ عُلَمْحُ تِمْوَّي النِ فَةَقَلْطُ المَيثِادَح اَألنَّ َأُلِاصَالحَو .اًضِاقَ نُهَنْوَ كْمُهْنِم

 َنِمـَ، و)3(ِدِاهَوَّالشَ وِقُرُّ الطَنِ مُهَا لَمِب ٌرِبَجْنُ مِيهِي فِذَّ الُالَقَالمَ و،ِرْصَ الحِظْفَلِ بِاتَايَوِّ الرِضْعَي بِف َاءَج

  .))4يِنُذ ُأِةَمْحَشِ بُذُخْأَ يُتْيَفْغا َأَذِ إُتْلَعَجَ ف:ِظْفَلِ بٍاسَّبَ عِنْ ابُيثِدَ ح:ِعْمَا الجَذَهِ لِاتَدِّيَؤُالم

                                 
ِالترمذي؛ و)202(، باب في الوضوء من النوم، حديث َّالطهارة أخرجه أبو داود في سننه، كتاب .حديث ضعيف) 1(  في ِّ

االني َّ يزيد أبو خالد الدّحديث منكر لم يروه إال: ودوقال أبو دا). 77(وم، حديث ّ، باب الوضوء من النَّالطهارةسننه، أبواب 
) 9/371. (سلسلة األحاديث الضعيفة: األلباني. سّ وكان يدل،اًاالني هذا صدوق يخطئ كثيرَّويزيد أبو خالد الد. عن قتادة

 ).4384(برقم 
  .ّحديث صفوان بن عسال: أي) 2(
 .جع استرخت مفاصلهَّطْه إذا اضَّ فإن،اًجعَّطْ على من نام مضَّب إال الوضوء ال يجإنَّ: اسَّيشير إلى حديث ابن عب) 3(
ْالشوكاني) 4(   ).1/1/184. (األوطار نيل: َّ
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  .ِنْيَلْعَّ النِدِجَ يْمَي لِذَّ الِمِرْحُمْلِ لاَمُهُعْطَقَ و،ِنْيَّفُ الخُسْبُل :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

ََأحدهما  ،ِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَدَرَو ُ ُ ُاآلخر مَ و،ٌقَلْطُمَ ُ   :اَمُهَ، واًبَبَسَ واًمْكُا حَدَحَّ، اتٌدَّيَقَ
ـــَّ النُتْعِمَســـ: َالَ قـــ ٍاسَّبـــَ عِنْ ابـــُيثِدَ حـــ-1 ـــَرَعِ بُبُطـــْخَ ي َّيِب ـــ: ٍاتَف ـــْنَم ـــَ يْمَ ل  اًارَزِ إْدِج

   .))1ِنْيَّفُ خْسِبْلَيْلَ فِنْيَلْعَ نْدِجَ يْمَ لْنَمَ، وَيلِاوَرَ سْسِبْلَيْلَف
  

 ُمِرْحُ المُسِبْلَ يَال: َالَ؟ قـُمِرْحُ المُسِبْلَا يَ م ِ اهللاُولُسَ رَلِئُس: َالَ ق َرَمُ عِنْ ابُيثِدَح -2
َ البـرنسَالَ، وَةَامَمَ العَالَ، وَيصِمَالق ُ  َّالِ إِنْيَّفـُ الخَالَ، وُانَرَفـْعَ زَالَ وٌسَرَ وُهَّسَ مـاًبـْوَ ثَالَ، وَيلِاوَرَّ الـسَالَ، وُ
  .))2ِنْيَبْعَ الكَنِ مَلَفْسا َأَونُكَى يَّتَ ح؛اَمُهْعَطْقَيْلَ، فِنْيَلْعَ نَدِجَ يَ الْنَأ

  

 ٌدِاحــَا وَمـِيهِ فُبَبَّالــسَ، وِنْيَلـْعَّ النِدِجـَ يْمَ لــْنَمـِ لِنْيَّفــُ الخُسْبُ لـ:َوُهـَ وٌدِاحــَ وِنَْييثِدَ الحـِنْيَذَي هــِ فـُمْكُالحَفـ
  .ِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المَلْمَي حِضَتْقَ تُةَدِاعَالقَ، وِنْيَّفُ الخُعْطَ قَوُهَ وِمْكُي الحِ فَاءَ جُيدِيْقَّالتَ، وُامَرْحِ اإلَوُهَو

 اَمــُهَنْيَ بَعَمــَ جْنَ مــْمُهْنِمــَف ،ِنَْييثِدَ الحــَنْيَ بــِضُارَعــَّ التِعْفــَي دِ فــِاءَمــَلُ العَبِاهَذَ مــُّيِانَكْوَّ الــشَرَكــَ ذْدَقــَو
ـــْطُ المِلْمـــَحِب ـــَ عِقَل  ٌخِاســـَ ن ٍاسَّبـــَ عِنْ ابـــَيثِدَ حـــَّنى َأَعـــَّ ادِنَ مـــْمُهْنِمـــَ، وُورُهـــْمُ الجُمُهـــَ وِدَّيـــَقُى المَل
ــُ عِنْ ابــِيثِدَحــِل َ أل؛ َرَم ــَرَعِ بَانَ كــٍاسَّبــَ عِنْ ابــَيثِدَ حــَّنِ ــُ عِنْ ابــَيثِدَحــَ و،ٍاتَف  َانَ كــَرَم
  .ِيحِجْرَّى التَلِ إَارَ صْنَ مْمُهْنِمَ و.ِامَرْحِ اإلَلْبَ قِةَينِدَالمِب

   
ُّ الشوكانيَّدَر ْدَقَو ِ َ ْ  ؛ٍاسَّبـَ عِنْ ابـَيثِدَ حـُفِالَخـُ تَ الَرَمـُ عِنْ ابـَةَيـادِ زَّنَأِبـ ،ِخْسَّى النـَوْعـَ دّ

 َلْوَ القــــَّدَا رَمــــَ، كِهِاتــــَوُ رُضْعــــَا بَهــــْلُقْنَ يْمَلــــَا فَهــــَالَ قْوا، َأَيهــــِ فَّكَ شــــْو، َأُهْنــــَ عْتَبــــَزَ عَونُكــــَ تْن َأِالَمــــِتْحِال
 ِاقَحــْلِٕاَ و،ِدَّيــَقُى المَلــَ عِقَلــْطُ المِلْمــَحِا بَنــُ هَنَكــْم َأْدَقــَ، وُعْمــَ الجَنَكــْما َأَذِ إِهْيــَلِإ ُارَصُ يــَ الُهَّنــَِأل؛ ِيحِجْرَّالتِبــ
  .)3(ِيرِظَّالنِ بِيرِظَّالن

  

                                 
، باب ما ّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج)5804(راويل، حديث َّباس، باب السِّ في صحيحه، كتاب اللالبخاريأخرجه ) 1(

  ).4/1178(ث  أو عمرة وما ال يباح، حديّيباح للمحرم بحج
؛ ومسلم في صحيحه، )1542(ياب، حديث ِّ، باب ما ال يلبس المحرم من الثّ في صحيحه، كتاب الحجالبخاريأخرجه ) 2(

نبت أصفر يصبغ : والورس .فظ لمسلمَّ، والل)2/1177( أو عمرة وما ال يباح، حديث ّ، باب ما يباح للمحرم بحجّكتاب الحج
  ).5/173. (ريب الحديث واألثر في غِّالنهاية: ابن األثير. به
ْالشوكاني) 3(   ).9- 5/8ج/3م. (األوطار نيل: َّ
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  ُسِامَ الخُثَحْبَالم
  ِةَّيِوصُصُالخِ بُعْمَالج

  

ــ ــُ وْنِم ــَ الجِوهُج ِ بــين األدلــة المتعارضــةِعْم ِ َّ َِ َِ َ َ ُ َ َ ُ الجمــع بالخــ:ْ ِ ُ ْ ْصوصية، وســَأتناول هــذا الموضــوع مــن َ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ َ َََ َ َُّ
ِخالل المطلبين التاليين ِْ َْ َِ َِّ َْ َ َ:  

  

ُالمطلب اَألول َّ ُْ َ   .ِةَّيِوصُصُالخِ بِعْمَالج ِةَدِاعَى قَنْعَم: َ
  

ُّتعد َ ِ فـي الفقـه ِيعِرْشَّ التـِرِادَصَ مـْنِي مـِانَّ الثـَرَدْصَ المـُةَّيِوَبَّ النُةَّنُّ السُ ِ ِّاإلسـالميِْ ِ َ ْ ُّ العـامُلْصـَاألَ، وِ  َّن َأَ
ــ ــِ فْو َأٍلْوَ قــْنِمــ  ِّيِبــَّ النِنَ عــَرَدَصــا َ مــَّلُك  ٍّسَأَتــَ وٍاءَدِتــْ اقَّلَحــَمَ، وِةَّمــُألِ لاًيعِرْشَ تــُّدَعــُ يٍيــرِرْقَ تْو َأٍلْع

ِّبــالنبي  ِ َُِّولُقــَى يَالَعــَ تَ اهللاَّنِإَ، فــ :m Â  Á   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Î  Í  Ì  Ë     Ê        
   Ò          Ñ  Ð  Ïl)1(.  

  

ْلكن ِ َ هناك :َ  َومُمـُ عُلَمْشَ يـَ الُهَمْكُ حَّنِإ: ْي َأ،ِهِ بُهُاصَصِتْ اخِيلِلَّالدِ بَمِلُا عَ م ِّيِبَّ النِالَعْف َأْنِمَُ
 ،ٍاتَجـــْوَ زِعَبــْر َأْنِ مــَرَثــْك َأَنْيَ بــُعْمــَالجَ، وِامَيِّي الــصِ فــُالَصــِالو: اَهــْنِ، مٌةَيــرِثَك  ُهُصِائــَصَخَ و.ِةَّمــُاأل
  .)2(ِصِائَصَ الخَنِ مَكِلَ ذِرْيَى غَلِ، إِلْيَّ اللِامَيِ قُوبُجُوَو

  

وا ُمَّسَقـــَو، َونُّيِولُا األصـــَهـــَثَحَ بٌلةَأْسَ مـــَيِهـــَ، وِهِلـــْعِفَ و ِّيِبـــَّ النِلْوَ قـــَنْيَ بـــُضُارَعـــَّ التُلُصْحـــَ يْدَقـــَو
  .)3(اًمْسِ قَينِّتِى سَلِ إْمِهِضْعَ بَدْنِ عْتَلَصَ و،ًةَيدِدَ عاًامَسْقَأا َهَرَوُص

  

 ،اًيـْهَ نْو َأاًرْمـ َأُلْوَ القـَانَ كـٌاءَوَ سـ،ِهِتـَّمُأِ بٌّاصَ خـٌلْوَ قـ ِّيِبَّ النَنِ مَرُدْصَ يْن َأ:ِرَوُّ الصَكْلِ تْنِمَو

 ُنِرَتـْقَ يَالَ و،ِلْوَ القـَكِلـَ ذَفَالِ خـ ُّيِبَّ النَلَعْفَ يَُّم، ثِورُهُّ الظِوَأ ِيصِصْنَّالتِ بِهِ بِةَّمَ األُاصَصِتْ اخَمَلْعُيَو

َإمكــان الجمــع بــين  ِةَورُّ الــصِهِذَي هــِ فــَونُّيِولُصــُ األَرَكَذَ فــ،ِيــهِ فِهِي بــِّســَأَّى التَلــَ عُّلُدَ يــٌّاصَ خــٌيــلِلَ دِهِلــْعِفِب َْ َ َِ ْ َْ ِ
                                 

  ).21(آية : سورة األحزاب) 1(
؛ )4/179. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )144(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي ؛)401- 1/399. (المنتهى مختصر: ابن الحاجب) 2(

َّلنجارابن ا؛ )3/1454. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: المرداوي ْالشوكاني؛ )2/178. (المنير الكوكب شرح: َّ . الفحول إرشاد: َّ
. د:  تحقيق.الرسول بأفعال قَّيتعل فيما األصول علم من قَّالمحق:  بن إسماعيل المقدسيَّالرحمن؛ أبو شامة، عبد )1/199(

  ).183-181(ص. م2011 -ه1432. ةَّالجامعة اإلسالميمطبوعات : المدينة المنورة. 1ط. محمود صالح جابر
ْالشوكاني؛ )4/196. (المحيط البحر: َّالزركشي ). 512(ص. األصول علم من قَّالمحق: أبو شامة) 3( . الفحول إرشاد: َّ
)1/216 .(  
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ْالقــول والفعــل، بــَأن  ِ ِ ِْ ِ َ ْ ، ِهِ بــِهِاصَصِتــْى اخَلــَ ع ِّيِبــَّ النُلْعــِ فَلَمــْحُيَ، وِةَّمــُاأل ِّقَحــي ِ فــاًّامــَ عُمْكــُى الحَقــْبَيَ

َ ألاًصِّصَخُ مِرْمَاألِ بِةَّمُألِ لُهُيصِصْخَ تَونُكَيَو  ْمَلـَ، وِولُصـُي األِ فَرَّرَقَ تْدَا قَذَهَ و، )1(ِةَّامَي العِّسَأَّ التِةَّلِدِ

  .))2ِولُحُ الفِهِتَّمِئ َأْنِ مٌدَح َأِهِفَالِى خَلِ إْبَهْذَي
  

  .ِةَدِاعَ القِيقِبْطَي تِ فِّيِانَكْوَّ الشُجَهْنَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

ــ َةَدِاعــَ القِهِذَ هــُّيِانَكْوَّ الــشَقَّبــَط ِ مــن مــسائل مــادة الدراســةًةَلَأْسَ مــَةَرْشَ عــَعْبَســي ِف ِ ِ َِ ََ ِّ َّ َ َِ ــْنِم ،)3(ْ ــَا هَه  ِانَات

  :ِانَتَلَأْسَلما
  

  .ِلِبِ اإلِمْحَ لِلْك َأْنِ مُوءُضُالو :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

  :اَهْنِ م،ِلِبِ اإلِومُحُ لْنِ مِوءُضُالوِ بُرْمَا األَيهِ فُيثِادَح َأْتَدَرَو
  

ــ -1 ــِرِابَ جــْنَع ــ  َةَرُمَ ســِنْ ب ــُ ك:َالَق ــَ جُتْن ــِ عاًسِال ــَّ النَدْن ــ،  ِّيِب  ِومُحــُ لْنِ مــُأَّضــَوَتَن َأُوهُلَأَسَف
ــَ ف؟ِمَنَالغــ ــَ ف.واُئَّضــَوَتَ تَ الْمُتْئِ شــْنِٕاَ و،واُئَّضــَوَتَ فْمُتْئِ شــْنِإ :َالَق ــِ اإلِومُحــُ لْنِ مــُأَّضــَوَتَنَأ :واُالَق  :َالَ قــ؟ِلِب

ْمَعَن.)4(.  
  

 :َالَقـَف ِلِبـِ اإلِومُحـُ لْنِ مـِوءُضـُ الوِنَعـ  ِ اهللاُولُسـَ رَلِئُسـ :َالَ ق ٍبِازَ عِنْ بِاءَرَ البِنَ ع-2
اَهْنِوا مُئَّضَوَت .َالَقَ فِمَنَ الغِومُحُ لْنَ عَلِئُسَو: اَهْنِوا مُئَّضَوَتَ تَال)5(.  

                                 
ْالشوكاني؛ )1/1/164. (األحكام إحكام: اآلمدي) 1(   ).2/3/268. (األوطار نيل؛ )1/217. (الفحول إرشاد: َّ
ْالشوكانيقال ) 2( هي عن استقبال القبلة أو ّ بين أحاديث النَّالتعارضالعبارة أثناء مناقشته مذاهب العلماء في دفع  هذه َّ

ْالشوكاني. ً ال استقباالاً لذلك في البنيان استدبار وأحاديث فعله ،استدبارها عند قضاء الحاجة  ).1/1/81. (األوطار نيل: َّ
ْالشوكاني) 3( ، 11، 3/8ج/2م(، )620، 545، 395، 2/357، ج206، 200، 193، 81، 1/26ج/1م. (األوطار نيل: َّ

  ).557، 4/395، ج268، 258، 190، 40
؛ واإلمام أحمد في المسند، )97/360(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم اإلبل، حديث ) 4(

 ؟ِلِبِاإل ِحومُ لْنِ مُأَّضَوَتَأ:  فجاء باإلفراد هكذاا لفظ مسلمّأم. واللفظ ألحمد). 20925 (رقم، )34/470(حديث جابر بن سمرة، 
  ).118(، برقم )1/152. (الغليل إرواء: األلباني. َّ وصححهاإلرواءّوأورده األلباني في 

؛ وأبو داود في )18538(، برقم )510-30/509( البراء بن عازب، دأخرجه أحمد في المسند، مسن .حديث صحيح) 5(
ِالترمذي؛ و)493، 184(م اإلبل، حديث ، باب الوضوء من لحورةَّالطهاسننه، كتاب  ، باب الوضوء َّالطهارة في سننه، أبواب ِّ

). 494(َّ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم اإلبل، حديث )81(من لحوم اإلبل، حديث 
ِوصححه اإلمام أحمد، واسحاق، والترمذي، وابن خزيم ِّ ٕ    ).154(، برقم )204-1/203. (الحبير تلخيص: ابن حجر. ةَّ
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ُوهـو حـديث ،  ِهِلـْعِ فْنِا مـَمـِهِفَالِى خَلـَ عُّلُدَا يـَمـِب ِانَيثِدَ الحـِانَذَ هـَضِورُ عْدَقَو ِ َ َ  ِدْبـَ عِنْ بـِرِابَجـَُ
ُارَّ النِتَّسَا مَّمِ مِوءُضُ الوَكْرَ ت ِ اهللاِولُسَ رْنِ مِنْيَرْم اَألُرِ آخَانَك: َالَ ق ِاهللا

)1(.  
  

ــَالَ دُهْجــَوَو ــَأ: ِيثِدَا الحــَذَ هــِةَل ُيــشمل  ُهَّن َ ْ ــِهِومــُمُعِبَ ِ َأكــلْنِ مــِوءُضــُ الوَكْرَ ت ــِ اإلِمْحــَ لْ ِِ وغيــرهِلِب ْ َ ــَ، وَ  َوُه
َِأكل  ْنِ مَوءُضُ الوَّنَأِ بُرِعْشُي   .ٌوخُسْنَ مُارَّ النُهْتَّسَا مَّمِ مِهِرْيَغَ وِلِبِإل اِمْحَلْ

  

 ِوءُضـُ الوَوبُجـُ وْلَ، بـِلِبـِ اإلِمْحَ لِلْك َأْنِ مِوءُضُ الوَوبُجُ وَحَّجَرَ، وِخْسَّى النَوْعَ دُّيِانَكْوَّ الشَّدَ رْدَقَو
  :َالَقَ فِةَّيِوصُصُلخِ باِعْمَ الجِةَدِاعَى قَلَ عًاءَنِ، باًقَلْطُ مُارَّ النِتَّسَا مَّمِم

  

 َّيِبـــــَّ النِلَمْشَ تـــــْمَ لـــــِلِبـــــِ اإلِومُحـــــُ لْنِ مـــــِوءُضـــــُالوِ بِرْمـــــَ األَيـــــثِادَح َأَّن َأَكْيـــــَلَى عَفـــــْخَ يَالَو ال َ 
؟ ِلِبــِ اإلِومُحــُ لْنِ مــُأَّضــَوَتَنَأ: ُلُجــُّ الرُهَ لــَالَقــ: َةَرُمَســ ِنْبــ ِرِابَجــ ِيثِدَي حــِ فــْلَ بــ،ِورُهُّالظِ بــَالَ وِيصِصْنــَّالتِب
 اًخِاسـَ نُارَّ النِتَّسَا مَّمِ مِوءُضُوْلِ ل ُهُكْرَ تُحُلْصَ يَالَف...  اَهْنِوا مُئَّضَوَت: ِاءَرَ البِيثِدَي حِفَو. ْمَعَن: َالَق
َ أل؛اَهَل  اًرْمـ َأِهِ بـَرَمـا َأَ مـِفَالِخـِ لُهُلـْعِ فُونُكـَ يْلَ بـ،ُهُخَسْنـَ يَالَا وَنِ بَّاصَ الخَلْوَ القُضِارَعُ يَ ال ُهَلْعِ فَّنِ
 َنِا مـَهـَ لُهِبـَتْنَ يْنَ مـَّلَقَ و،ٌةَورُهْشَ مِولُصُي األِ فٌةَنَّوَدُ مٌةَلَأْسَ مِهِذَهَو. ِهِ بِاصَصِتْ االخَيلِلَ دِةَّمُاألِ باًّاصَخ
 ِامَكــْحَ األَنِ مـٍيـرِثَي كِ فــُالَكْشـِ اإلُولُزَ يـِهِبـَ و،ُهْنــِ مَّدُبـَ الٌرْمـا َأَهـُارَبِتْاعَ و،ِيحِجْرَّ التــِنِاطَوَي مـِ فـَينِفِّنَصُالمـ
 ُاسَّا النـَهَّدَي عـِتَّ الِلِائَسَ المَنِ مٍلَمُي جِ فِبَعَّ التِنَا عَهِتَظَحَالُمِا بَنْحَرَتْ اسِدَقَ و،ِقِايَضَ المَنِ مُّدَعُي تِتَّال
  .))2ِتَالِضْعُ المَنِم

  

  .اًدِرَفْنُ مِةَعُمُ الجِمْوَ يُمْوَص: ُةَيِانَّث الُةَلَأْسَالم
  

: َالَقــ  َةَرْيـَرُي هِبـ َأُيثِدَا حـَهــْنِ، مٍةَيـرِثَ كَيـثِادَحَأِ باًدِرَفـْنُ مِةَعـُمُ الجِمْوَ يــِامَيِ صـْنَ عـُيْهـَّ النَاءَجـ
  .))3ُهَدْعَ بْو َأُهَلْبَ قاًمْوَ يَّالِ إ،ِةَعُمُ الجَمْوَ يْمُكُدَح َأُومُصَ يَال : ِ اهللاُولُسَ رَالَق

                                 
؛ )192(ت النار، حديث َّا مسَّفي ترك الوضوء مم: ، بابَّالطهارةأخرجه أبو داود في سننه، كتاب . صحيح حديث) 1(
ِالترمذيو ّا غيرت النَّما جاء في ترك الوضوء مم: ، بابَّالطهارة في سننه، أبواب ِّ  في سننه، كتاب سائيَّالن؛ و)80(ار، حديث ّ

خصة في ُّ وسننها، باب الرَّالطهارة؛ وابن ماجه في سننه، كتاب )185(رت النار، حديث َّا غيَّترك الوضوء مم: ، بابَّالطهارة
َّحبان، وأخرجه ابن خزيمة وابن َّالنوويإسناده صحيح، وكذا قال :  وقال األلباني).489(ذلك، حديث  .   في صحيحيهماِ

  ).2/412. (البدر المنير: ّ؛ ابن الملقن)187(، برقم )1/348. (صحيح وضعيف سنن أبي داود: األلباني
ْالشوكاني) 2(   ).1/1/193. (األوطار نيل: َّ
؛ ومسلم في صحيحه، كتاب )1985(صوم يوم الجمعة، حديث : وم، بابَّ في صحيحه، كتاب الصالبخاريأخرجه ) 3(

  ).147/1144(، حديث اًعة منفردكراهة صيام يوم الجم: يام، بابِّالص
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ُيعارضهَو ُ ُِ  ْنِ مـُومُصَ يـ ِ اهللاُولُسَ رَانَك: ِهِلْوَقِ ب ٍودُعْسَ مُنْ ابُاهَوَي رِذَّ ال ِّيِبَّ النُلْعِ فَ
 اًبـِالَ غِةَعـُمُ الجَمْوَ يـِرْطـِف الِكْرَ تـُقَالْطـِٕاَو. ))1ِةَعـُمُ الجَمْوَ يـُرِطـْفُ يَانَا كَمَّلَقَ و،ٍامَّي َأَةَثَالَ ثٍرْهَ شِّلُ كِةَّرَغ
ُ إليه غيرهاًافَضُمَ و،اًدَرْفُم ُهَامَيِ صُلَاوَنَتَي ُ ْ َْ ِ َِ.  

  

ــ :ِالَ الحــِفَالِتْاخِا بــَّمــِ إِنَْييثِدَ الحــَنْيَ بــِعْمــَي الجِ فــٍرَجــَ حِنْابــ َلْوَ قــُّيِانَكْوَّالــش َلَقــَ نْدَقــَو  َلَمــْحُ يْنَأِب
ــ ــِ فِكْرَ تــىَلــَع ٍودُعْسَ مــِنْ ابــُيثِدَح ِ الجمعــةِرْط َ ُ ــَا وَذِ إُ ــَّ الِامَّيــَي األِ فــَعَق  ِعْمَالجِ بــاَّمــِٕاَا، وَهَامَيِ صــَادَتــْي اعِت
ِلكـــن ابـــن حجـــر ضـــعف الجمـــع بالخـــصوصية. ِةَّيِوصُصُالخـــِب ِ َِّ ُ ُ ِ َ ْ َ َ َ ََ َّ ٍ َ ْ َّ ـــَف َ ـــَو: َالَق ـــَجِ بَسْيَل َ أل؛ٍدِّي ـــَّنِ ـــْثَ تَا الَه  ُتُب
  .))2ِالَمِتْحِاالِب

  

  :ِهِلْوَقِ بُّيِانَكْوَّ الشُهَبَّقَعَتَف
ِهِ بــِهِمْوَ صــِاصَصِتــْى اخَوْعــَ دْلَ بــ:َالَقــُ يْن َأُنِكــْمُيَو  َّن َأْنِ مــِولُصــُي األِ فــَرَّرَقــَا تَمــِ ل؛ٌةَدِّيــَج 

 َ الِةَّمــُاألِ بُّصَتْخــَ ياًيــْهَنَ و،ِومُمــُ العَنِ مــُهَدْحــَ وُهَ لــاًصِّصــَخُ مُونُكــَ يُهُلَمْشَ يــاًيــْهَ نُهْنــَ عىَهــَا نَمــِ ل ُهَلــْعِف
 َدَّرَجــُ مَ ال،ِهِوصُصُخــِ لِلْعــِ الفَكِلــَي ذِ فــِهِي بــِّســَأَّى التَلــَ عُّلُدَ يــٌيــلِلَ دْمُقــَ يْمَا لــَذِ إ،ُهَ لــاًضــِارَعُ مُهُلــْعِ فُونُكــَي
َ أل؛ِةَّمُألِ لِيْهَّالنِ بٌةَصَّصَخُا مَهَّنِإَ ف،ِةَّامَي العِّسَأَّ التِةَّلِدَأ اًقَلْطُا مَهْنِ مُّصَخ َأُهَّنِ

)3(.  
  

  
  
  
  

  

                                 
ِّ أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصيام، باب.حديث حسن) 1( ِ َّ؛ والنسائي )742(ما جاء في صوم يوم الجمعة، حديث : ِّ

َّصوم النبي، وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك، حديث : في سننه، كتاب الصيام، باب ؛ وابن ماجه في سننه، )2368(َّّ
ِوقال الترمذي). 1725(في صيام يوم الجمعة، حديث : ِّصيام، بابكتاب ال َّحسن غريب، وصححه ابن خزيمة وابن عبد : ِّ

َّالبر، وحسنه كذلك األلباني  تلخيص :؛ ابن حجر)2116(، برقم )7/211. (صحيح وضعيف سنن أبي داود: األلباني. َّ
  ).2/412. (الحبير

  ).4/235 (.فتح الباري: ابن حجر) 2(
ْالشوكاني) 3(   ).2/4/557. (األوطار نيل: َّ
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  ُسِادَّ السُثَحْبَالم
  ِنْيَرْم اَألِازَوَجِب ُعْمَالج

  

ـــة المتعارضـــة فـــي الظـــاهر ِمـــن وجـــوه الجمـــع بـــين األدل ِِ ِ ِ ِ َّ ِ َِّ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِ ْ ِ ُ ِ الجمـــع بجـــواز األمـــرين، :ْ ِْ َ ْ َْ َ َ َِ ا َذَ هـــُةَدِاعـــَقَوُ
 ْو، َأُهَكـَرَ تَّمُ ثـًةَّرَ مـاًئْيَ شـَلَعـَ فْوَا لَمَ، كاُهُفَالِتْاخَ واَهُضُارَعَ تُمَّهَوَتُي يِتَّ ال ِّيِبَّ النِالَعْفَأِ بُقَّلَعَتَ تِثَحْبَالم
، ٍةَازَنـَ جِةَيـْؤُ رَدْنـِ عَومُقـَ يْو، َأَرَ آخـِنْيَنـْثِ إِمْوَي يـَ فـَرِطـْفُيَ و،ِنْيَنـْثِ إَمْوَ يـَومُصَ يْنَأَ ك،ىَرْخ ُأًةَّرَ مُهَّدِ ضَلَعَف
ََأن يكـون ْو َأ،ُهَدْعـَ بًةَّرَمـَ وِمَالَّ الـسَلْبـَ قًةَّرَ مـِوْهَّلـسِ لَدُجْسَ يـْن َأْوى، َأَرْخـ ُأٍةَازَنـَ جِةَيْؤُ رَدْنِ عَدُعْقَ يَّمُث ُ َ  ُبِالـَ غْ
ــْعِف ــ ِهِل ــَّيَعُ مٍةَيقــِرَطِ بٍءْيَشِل ــٍةَن ــِ تَفَالِ خــَيفعــل َّمُ، ث ــْك َأْو َأًةَّرَ مــِةِيقــِرَّ الطَكْل َفيكــون المخلــص مــن هــذا  .َرَث ََ ْ ِ ُ ْ َ ُ ُ ََ

ِالتعارض المتوهم، بالجمع ْ َ ِ َِّ ََ ُ ِ ُ َ ٍّبكون كل ِنْيَّصَّ النَنْيَ بَّ ُ َِ ْ   .اَمُهَنْيَب ٌرَّيَخُ مَفَّلَكُالمََّأن َ، واًزِائَ جِنْيَلْعِ الفَنِ مِ
  

ِوسَأتناول هذا الموضوع بالدراسة من خالل َ ِ ِ ِْ ََ ََ ِّ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ ِ المطلبين التاليينَََ ِْ َْ َِ َّ َْ َ:  
  

  .َينِّيِولُص اُألَدْنِ عُةَدِاعَالق: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
َ على  ِّيِبَّ النِالَعْف َأَنْيَ بِضُارَعَّ التِوعُقُي وِ فَونُّيِولُصُ األَفَلَتْاخ   :ِنْيَبَهْذَمَ

  

 ُونُكـَ يَالَا، فـَهُضُارَعَ تُرَّوَصَتُ يَ الْلَ، بَضَارَعَتَ تْن َأُوزُجَ يَ ال ِّيِبَّ النَالَعْفَأ َّنَأ: ُلَّواَأل ُبَهْذَالم
 َ الَلْعــِ الفَّنَِألَ، وٍتْقــَ وِّلُي كــِ فــِلْعــِ الفِمْكــُ حِفَالِتْ اخــِازَوَجــِ ل؛ُهَ لــاًصِّصــَخُ مْو، َأٍضْعَبِ لــاًخِاســَا نَهُضْعــَب
 ِنْيَلـْعِ الفَنْيَ بـُعَمـْجُ يُهَّإنـِ فَكِلَذِلـَ، وِارَرْكـِّى التَلـَ عُّلُدَ يـَالَ، وِةَلَبْقَتْسُ المـِاتَقْوَ األَيعِمَ جُلَمْشَ يَالَ، فُهَ لَومُمُع
ِتعارضينُالم ِْ َ َ ى َلـَ عِولُصـُ األِلْهـ َأُورُهـْمُ جِهْيـَلَعَ، وُورُهْشَ المـُبَهْذَ المـَوُهَ، وِنْيَرْمَ األِازَوَجِب ِرِاهَّي الظِف َ
.ِبَهْذَا المَذَ هَقْفِ وٌةَيِارَ جِنْيَرْمَ األِازَوَجِ بِعْمَ الجُةَدِاعَقَو .)1(ْمِهِاتَقَبَ طِفَالِتْاخ

  
  

ــ ُبَهْذَالمــ ــُ وُوزُجــَي: يِانَّالث ــَّ النِالَعــْفَأ َنْيَ بــِضُارَعــَّ التُوعُق ــِلَتْخُ الم ِّيِب  ُعْمــَ الجِنِكــْمُ يْمَ لــْنِإَ، فــِةَف
  .)2(اَهَنْيَ بِيحِجْرَّى التَلِ إُيرِصَ المَبَجَ وَّالِٕاَ، واًخِاسَ نُرِّخَأَتُ المَانَ كُيخِارَّ التَمِلُعَا وَهَنْيَب

                                 
أبو ني، ومال إليه أبو المعالي الجويني، وجزم به الغزالي، وأبو الحسين البصري، وَّالِذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباق) 1(

ْالشوكانيي، وِاسَّرِا الهَيِكْلِٕانصر القشيري، وابن الهمام، و . المستصفى: الغزالي؛ )1/497 (.البرهان:  الجويني. وغيرهم،َّ
ّالصفي؛ )3/35. (ُّالسول نهاية: ؛ اإلسنوي)163-1/1/162. (األحكام أصول في اإلحكام: ؛ اآلمدي)3/475( :  الهنديَّ

 ؛)491-473(ص. األصول علم من قَّالمحق: ؛ أبو شامة)4/192. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )5/2167. (الوصول نهاية
ْالشوكاني؛ )3/147. (البن الهمام في أصول الفقه يرَّالتحرتيسير : أمير باد شاه   ).1/212. (الفحول إرشاد: َّ

=   ، قَّقَحُالمذهب إلى ذلك جماعة من األصوليين، ونسبه الجويني إلى كثير من العلماء، وهو اختيار أبي شامة في ) 2(
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  ِ اهللاِولُسـَ رُابَحْصـ َأَانَكـ : ٍاسَّبـَ عِنْ ابـُلْوَ قـِبَهْذَا المـَذَ هـُابَحْصـ َأِهِ بـَّلَدَتْا اسـَّمِمَو
  .))1ِهِرْم َأْنِ مَثَدْحاَألَ فَثَدْح اَألَونُعِبَّتَي

  

 َّنِ إ:َالَ قـْنَمـَ، ف ِّيِبـَّ النِلْعِ فِةَلَالَدي ِ فُفَالِتْاالخ :َوُ هُاهَنْبَمَ وِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فِفَالِ الخُأَشْنَمَو

 ِةَاحـَبِ اإلِو َأِبْدَّى النـَلـَ عُهَتـَلَالَ دَّنِإ: َالَ قـْنَمـَ، وِنْيَلـْعِ الفَنْيَ بَضُارَعَّ التَازَج َأِوبُجُى الوَلَ عِلْعِ الفَةَلَالَد

  .)2(اَمُهَنْيَ بَضُارَعَّ التَعَنَم
  

  :)3(ِاعَزِّ النِّلَحَ مُيرِرْحَت
  

َ ألا؛َمــِهِتَيقِقَى حَلــِ إِرَظَّالنِ بــِانَضــَارَعَتَ يَ الِنْيَلــْعِ الفَّني َأِ فــَاعَزِ نــَ ال-1 ي ِ فــُعَقــَا يَمــُهْنِ مٍلْعــِ فَّلُ كــَّنِ

ي ِ فـَكَرَ تـَّمُ ثـٍتْقـَي وِ فَلَعَا فَذِإَ، ف)4(ِنْيَّادَضَتُ المَنْيَ بِنَمَّي الزِي فِاوَسَّ التِضُارَعَّ التُطْرَشَ، وٍّاصَ خٍانَمَز

  .اًضُارَعَ تَكِلَ ذْنُكَ يْمَ لَرَ آخٍتْقَو
  

 اَ مــَكِلــَ ذَدْعــَل بَعــَا فَذِإَ، فــِلْوَ القــَّلَحــَ مُّلِحــَ يُهَّنــِإِ فٍلَمــْجُمِ لاًانــَيَ بَانَا كــَذِ إَلْعــِ الفَّني َأِ فــَاعَزِ نــَال -2

  .اَمُهَنْيَ بُعْمَ الجِنِكْمُ يْمَ لْنِ إَكِلَذَ، وِلَّوَألِ لاًخِاسَي نِانَّ الثُلْعِ الفَونُكَ يْن َأُلِمَتْحَيَ فُهُضِارَعُي
  

 ِلَبْقَتْسُي المـِ فـُهُارَرْكـِتَ وُهُامـَوَ دَادَرُ المـَّنى َأَلَ عٌّاصَ خٌيلِلَ دَّلَا دَذِ إَلْعِ الفَّني َأِ فاًضْي َأَاعَزِ نَ ال-3

 ِيـــهِي فِرْجـــَ يُهَّنـــ َأ،ِلْعـــِ الفَكِلـــَي ذِ فـــِهِ بـــِةَّمـــُي األِّســـَأَ تَادَرُ المـــَّنى َأَلـــَ عٌّاصَ خـــٌيـــلِلَ دَّلَدَ، و ِهِّقـــَي حِفـــ

 ُهُاطـــَبِتْ ارَمِلـــُا عَذِ إِلَبْقَتْسُي المـــِ فـــُهَرُّرَكـــَتَ وِلْعـــِ الفُامَوَ دَادَرُ المـــَّن َأُمَلـــْعُيَو. ِلْوَ القـــَةَلـــِزْنَ مِهِلـــُّزَنَتِ ل؛ُضُارَعـــَّالت

  .ىَحُّ الضِةَالَصَ، وِنْيَنْثِ اإلِمْوَصَ، كٍرِّرَكَتُ مٍبَبَسِب
                                                                                                

ُّالشوكانيوذهب إليه أبو الوليد الباجي، ونسبه =  ْ َّ كما نقل ذلك أبو شامة في المحقق - ُّزري إلى ابن رشد، والماَّ َ  إلى - ُ
: الجويني. َّولعله يقصد جمهور الفقهاء ال األصوليين، فإن هذا المسلك أغلب على كالم الفقهاء من األصوليين. جمهورال

؛ )321- 1/320. (الفصول إحكام: ؛ الباجي)485(ص. األصول علم من قَّالمحق: ؛ أبو شامة)1/495. (البرهان
ْشوكانيال . ةَّرعيَّالش األحكام على وداللتها  سولَّالر أفعال. َّ؛ األشقر، محمد سليمان)213-1/212. (الفحول إرشاد :َّ
  ).2/172. (م2004-ه1424. دار النفائس:  األردن- َّعمان . 1ط. مج2
  ).88/1113(حديث ...  للمسافر في شهر رمضانوم والفطرّجواز الص: يام، بابّكتاب الص أخرجه مسلم في صحيحه،) 1(
  ).4/192 (.المحيط البحر: َّالزركشي) 2(
ّتوفيال منهج: ةَوُوسُّ الس. )2/173 -176( . الرسول أفعال: األشقر) 3(   ). 192-190(ص. قُ
ًّهذا عند جمهور الحنفية فقط، وهو مبني على اعتبار التعارض حقيقي) 4( ّ ارض عّ، لذلك اشترطوا في التاًّ ذهنياًّ وليس ظاهرياّ

  . كما سبق بحثه وبيانه عدم اشتراطه– واهللا أعلم –واب ّوالص. ّناقض المنطقيّشروط الت
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 ِنْيَهـْجَى وَلـَ عُوهُلـَقَا نَذِ، إِدِاحـَ الوِلْعِ الفِلْقَي نِ فِاةَوُّ الرُفَالِتْ اخِنْيَلْعِ الفِضُارَعَ تِيلِبَ قْنِ مَسْيَل -4
 ْوا، َأَهــِرْيَغَ وِطْبَّالــضَ وِةَقــِّالثِ بِواةُّ الــرَنْيَ بــُيحِجْرَّي التــِرْجــَيَ، فِةَايــَوِّي الرِ فــِضُارَعــَّ التِيــلِبَ قْنِ مــَوُهــَ، فَرَثْكَأَفــ
 َّيِبــَّ النَّن َأَعَ مــ،ِوفُسُ الكــِةَالَي صــِ فــِاتَايــَوِّ الرُفَالِتْ اخــ:ُهُالــَثِمَو .اَهِسْفــَ نِةَّيــِوْرَ المِرَوُّ الــصَنْيَ بــِيحِجْرَّالتِبــ
ُيمِاهَرْبِ إُهُنْ ابَاتَ مَمْوَ ي،ًةَدِاحَ وًةَّرَ مَّالِا إَهِّلَصُ يْمَ ل.  

  

ـــَا عَهـــَ لَةَلـــَالَ دَي الِتـــَّ الِالَعـــْفَ األَنْيَ بـــِضُارَعـــَّ التِوعُقـــُ وِمَدَي عـــِ فـــَاعَزِ نـــَال -5 ، ًالْصـــ َأِامَكـــْحَى األَل
  . ِهِ بِةَّاصَ الخِالَعْفَاألَ، وِبْرُّالشَ وِلْكَ األِلْصَأَ وِسُّفَنَّلتاَ كِةَّيِارَرِّطْاالضَ، وِةَّيِّلِبِ الجِالَعْفَاألَك

  

  .اَهِتَلَالَدَ وِةَقَلْطُ المِةَدَّرَجُ المِالَعْفَي األِ فِفَالِتْاالخَ وِاعَزِّ النُعِضْوَ مَرَصَحْانَف
  

ِالمطلب الثاني َّ ُ َ ْ ِمنهج الشوكاني في تطبيق القاعدة: َ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ ِّ َ ْ َّ ُ َ ْ َ.  
  

َولَ األَبَهْذَالم ُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَر   :َالَقَ فَّ
ْلَا، بـَهـْيَلَ عُمْكـُالحَا وَيهـِ فُرَظـَّ النُنِكـْمُا يَهـَ لَغَيِ صَ الُهَّنِإَ، فِالَعْفَ األُضُارَعَ تُرَّوَصَتُ يَ الُهَّن َأُّقَالحَو 

 ْتَعــَقَا وَذِا إَّمـ، َأِالَوْقـَألِ لٍاتَانـَيَ بْعَقـَ تْمَا لـَذِا إَذَهـَ، وٍةَفــِلَتْخُ مٍتاَقـْوي َأِ فـٍةَعـِاقَ و،ٍةَرِايَغـَتُ مٍانَوْكـ َأُدَّرَجـُ مَيِهـ
ـــَألِ لٍاتَانـــَيَب ـــَ فِالَوْق ـــَتَ تْدَق ـــَلَ و،ِةَورُّي الـــصِ فـــُضَارَع ـــَّ التِنِك ـــِ إٌعِاجـــَ رِةَيقـــِقَي الحِ فـــُضُارَع ـــَّيَبُى المَل  َنِ مـــِاتَن
ــِ إَ، الِالَوْقــَاأل ــَذَ، وِالَعــْفَ األَنِا مــَهــِانَيَى بَل ــُتْيَأَا رَمــَوا كُّلَصــ : ِهِلــْوَقَ كَكِل  َرِ آخــَّنِإَ فــ؛))1يِّلَصــي ُأِونُم
َ؛ ألِنْيَلْوَ القِرِآخَ كَلَّوَ األُخَسْنَ يِنْيَلْعِالف   .))2ِلْوَ القِةَابَثَمِ بَلْعِا الفَذَ هَّنِ

   
ــ ُعلــى ذلــك وطبقــه َارَ ســَّمُث ََ ََّ َ َ َِ ــَن ِهِابــَتِي كِ فــَ ــَلَبَ، فِارَطــْوَ األِلْي ــَّ الُلِائَسَ المــِتَغ  ِازَوَجــِا بَيهــِ فَعَمــَي جِت

ًةَلَأْسَ مَةَرْشَ عَعَبْرَأ ِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِ فِنْيَرْمَاأل
ُاخترت ،)3( َْ   :ِنْيَتَلَأْسَ المِنْيَاتَا هَهْنِ مْ

  

  .ِوءُضُي الوِ ف ِّيِبَّ النِافَرِتْ اغُةَفِص :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

ِوئهُضُ وَاءَنْث َأ ِّيِبَّ النِافَرِتْ اغِةَفِي صِ فَدَرَو   :اَهْنِ م،ٍةَّيِلْعِ فَيثِادَح َأُةَّدِ عِ
                                 

، عن )631(حديث ... ا جماعة واإلقامة األذان للمسافرين إذا كانو:  في صحيحه، كتاب األذان، بابالبخاريأخرجه ) 1(
  . مالك بن الحويرث 

ْالشوكاني) 2(   ).1/214. (الفحول إرشاد: َّ
ْالشوكاني )3( ، 21/ 3ج/2م(، )618، 559، 2/328، ج208، 177، 150، 88، 87، 27، 1/26ج/1م. (األوطار نيل: َّ

  ).560، 4/326، ج208
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ا َعَدَفــ.  ِ اهللاِولُســَ رَوءُضــُا وَنــَ لْأَّضــَوَت: ُهَ لــَيــلِ قُهَّنــ، َأ)1(ٍمِاصــَ عِنْ بــِدْيــَ زِنْ بــِ اهللاِدْبــَ عْنَ عــ-1
 ٍّفَ كـْنِ مـَقَشْنـَتْاسَ وَضَمْضَمـَ ف،اَهَجَرْخَتْاسـَ فُهَدَ يَلَخْد َأَُّم ث،اًثَالَا ثَمُهَلَسَغَ ف،ِهْيَدَى يَلَا عَهْنِ مَأَفْكَأَ ف،ٍاءَنِإِب
ــَالَ ثَكِلــَل ذَعــَفَ ف،ٍةَدِاحــَو ــَالَ ثُهَهــْجَ وَلَسَغــَ ف،اَهَجَرْخَتْاســَ فُهَدَ يــَلَخــْد َأَّمُ ثــ،اًث  ،اَهَجَرْخَتْاســَ فُهَدَ يــَلَخــْد َأَّمُ ثــ،اًث
 ،َرَبـْدَأَ وِهْيـَدَيِ بَلَبـْقَأَ ف،ِهِسـْأَرِ بَحَسَمـَ ف،اَهَجَرْخَتْاسـَ فُهَدَ يـَلَخـْد َأَّمُ ثـ،ِنْيَتَّرَ مـِنْيَتَّرَ مِنْيَقَفْرِى المَلِ إِهْيَدَ يَلَسَغَف
ــ ــَلْجِ رَلَسَ غــَّمُث ــِ إِهْي ــْعَى الكَل ــِن، ْيَب ــَّمُث ــَه :َالَ ق ــَذَك ــُ وَانَا ك ــَ رُوءُض ــَ و.))2 ِهللا اِولُس ــَوُه  َّنى َأَلــَ عُّلُدَ ي

  .ٍةَدِاحَ وٍدَيِ بَلَصَ حَافَرِتْاالغ
   
ا َهــِ بَضَمْضَمــَ ف،ٍاءَ مــْنِ مــًةَفــْرُ غَذَخــ َأَّمُ ثــ،ُهَهــْجَ وَلَسَغــَ فَأَّضــَوَ تُهَّنــَأ : ٍاسَّبــَ عِنْ ابــِنَعــ -2

ــَتْاسَو ــ َأَّمُ ثــ،َقَشْن ــْرُ غَذَخ ــِ بَلَعــَجَ ف،ٍاءَ مــْنِ مــًةَف ــَا هَه ــِا إَهَافَضــ َأ،اَذَك ــَل ــِهِ بَلَسَغــَى فَرْخــُ األِهِدَى ي ــْجَ واَم   ُهَه
ِوقال في آخر الحـديث ِ ِ َِ ِ َ َ َ: اهللاَولُسَ رُتْيَأَا رَذَكَه ِ ُأَّضَوَتَ ي)3( .ُهَّنـى َأَلـَ عَّلُدَ يـَوُهـَو ٍدَيـِ بَفَرَتـْ اغ 

َكلتا ِ بُهَهْجَ وَلَسَغَ ف،ىَرْسُى اليَلِى إَنْمُاليِ بُهَفَرَتْا اغَ مَافَض َأَُّم، ثٍةَدِاحَو ْ   .اًيعِمَ جِهْيَدَيِ
  

ُحديث -3 ِ  ْنِ مـًةَنـْفَا حَمـِهِ بَذَخـَأَ ف،اًيعـِمَ جِاءَنـِي اإلِ فـِهْيـَدَ يَلَخـْد َأَّمُثـ: ِيـهِ فَاءَجـَو،  ٍّيِلَ عَ
  .اَمِهْيَتْلِ كِنْيَدَاليِب ِافَرِتْى االغَلَ عُّلُدَ يَوُهَ و.))4ِهِهْجَى وَلَا عَهِ بَبَرَضَ ف،ٍاءَم

  

ْوقد  َ ا َهِضْعـَي بِفـَ و،ِهْيـَدَيا َهِضْعـَي بِ فـُاتَايـَوِّ الرِهِذَهـَف: َالَقـَ فِيثِادَحَ األِهِذَ هَنْيَ بُّيِانَكْوَّ الشَعَمَجَ
ُهَدَيـــاَهِضْعـــَي بِفـــَ و،ْطَقـــَ ف ـــ ا َهـــَّنَأَ وِةَثـــَالَّ الثِورُمـــُ األِازَوَى جـــَلـــَ عٌةَّالـــَ دَيِهـــَ ف،اَهـــْيَلِى إَرْخـــُ األَّمَضـــَ وُهَدَي
  .))5ٌةَّنُس

  ا؟َهَدْعَ بْم َأِةَالَّ الصَلْبَ قُونُكَ تْلَ، هِاءَقْسِتْ االسِةَالَي صِ فِةَبْطُ الخُعِضْوَم :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

ْ الخطَّن َأىَلـَ عُّلُدَا يـَا مـَهـْنِ م،ِاءَقْسِتـْ االسِةَالَصـ ِةَفِصـي ِفـ ُيثِادَح َأْتَدَرَو  ،ِةَالَّ الـصَدْعـَ بُونُكـَ تَةَبـُ

                                 
ُ هو عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو األنصاري المازني، اختلف في شهوده بدرا، وشهد أحدا وغيرها، قتل )1( ً ً ُ

  ).3/250. (ُْأسد الغابة: ؛ ابن األثير)6/160. (الصحابة تمييز في اإلصابة :ابن حجر). ه63(َّيوم الحرة سنة 
، 191، 186: (وأطرافه في) 185(، حديث ...ِّمسح الرأس كله :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب)2(

ّفي وضوء النبي : َّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب)199، 197، 192 َّ واللفظ لمسلم)18/235(، حديث ،َّ.  
  ).140(غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، حديث :  في صحيحه، كتاب الوضوء، بابالبخاريأخرجه ) 3(
ّالنبيصفة وضوء : ، بابَّالطهارةأخرجه أبو داود في سننه، كتاب . حسن حديث) 4( َّ  صحيح: األلباني). 117(، حديث 

  . )106(برقم ) 1/197. (داود أبي سنن وضعيف
ْالشوكاني) 5(   ).1/1/27. (األوطار نيل: َّ
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  .اَهَلْبَ قَةَبْطُ الخَّنى َأَلَ عُّلُدَا يَا مَهْنِمَو
  

ى، َقْسَتـْاسَى، فَّلَصُى المـَلِ إ ِ اهللاُولُسَ رَجَرَخ: َالَ ق ٍدْيَ زِنْ بِ اهللاِدْبَ عُيثِدَح: ِلَّو اَألَنِمَف

  .))1اَعَدَ فَةَلْبِل القَبْقَتْ اسَُّم، ثِةَبْطُ الخَلْبَ قِةَالَّالصِ بَأَدَبَ، وَةَلْبِالق َلَبْقَتْ اسَينِ حُهَاءَدِ رَلَّوَحَو
  

 َدَعــَقَ ف؛ِسْمَّ الــشُبِاجــَا حَدَ بــَينِحــ َجَرَخــ  َّيِبــَّ النَّن َأ:ِيــهِفَو ، َةَشِائــَ عُيثِدَحــ: يِانَّ الثــَنِمــَو
ِ جدب دْمُتْوَكَ شْمُكَّنِإ  :َالَ قَُّم، ثَّلَجَ وَّزَ عَاهللا َدِمَحَ، وَرَّبَكَ، فِرَبْنِى المَلَع َ َار المَخْئِتْاسَ، وْمُكِارَيَْ َر عـَطـَ  ْنِ
َان زَّبِإ   .ْمُكَ لَيبِجَتْسَ يْن َأْمُكَدَعَوَو، ُوهُعْدَ تْن َأَّلَجَ وَّزَ عُ اهللاُمُكَرَم َأْدَقَو ،ْمُكْنَ عِهِانَمِ

   
ِاض إَيَا بَدَى بَّتَ، حِعْفَّي الرِ فْلَزَ يْمَلَ، فِهْيَدَ يَعَفَر َّمُث : إلى أن قالت َولَ حَُّم، ثِهْيَطِبُ  ِاسَّى النـَلـِ إَّ

َولَ حْو َأ- َبَلَقَ، وُهَرْهَظ ِنْيَتَعْكَى رَّلَصَف ؛َلَزَنَ وِاسَّى النَلَ عَلَبْق َأَُّم، ثِهْيَدَ يٌعِافَ رَوُهَ وُهَاءَدِ ر -َّ
)2(.  

  

ــَو ى َلــَ عِةَبــْطُ الخِيمِدْقــَ تَيلِضْفــَ تَّدَرَ و،ِنْيَرْمــَ األِوازَجــِ بِةَفــِلَتْخُ المِاتَايــَوِّ الرَنْيَ بــُّيِانَكْوَّ الــشَعَمــَ جْدَق
  :َالَقَف َّيِوَوَّالن َكِلَذِ باًبِّقَعَتُ مِسْكَ العِو َأِةَالَّالص

  

ُّيِوَوَّ النـــَالَ قـــ :ُيمِدْقـــَ تَلَضْفـــَ األَّنِكـــَلَا، وَتَّحَ صـــِةَالَّالـــصى َلـــَ عَةَبـــْطُ الخَمَّدَ قـــْوَلـــَو: اَنُابَحْصـــ َأَالَقـــ 
 ِتَفــَلَتْاخَ، وِيرِخْأَّالتــَ وِيمِدْقــَّ التَوازَي جــِضَتــْقَا يَ مــِيــثِادَحَي األِ فــَاءَجــَ، وِهِتــَبْطُخَ وِيــدِة العَالَصَ كــِةَالَّالــص
  .))3ُّقَ الحَوُ هٍةَّيِوَلْو َأَونُ دِيرِخْأَّالتَ وِميِدْقَّ التُازَوَجَو. ىَهَتْ انِةَابَحَّ الصِنَ عَكِلَي ذِ فُةَايَوِّالر

                                 
؛ بإسناده عن )16466(، رقم )26/389(حمد في المسند، حديث عبد اهللا بن زيد األنصاري، أأخرجه . صحيح حديث) 1(

وهذا إسناد صحيح .  عن عبد اهللا بن زيد،اد بن تميمَّ، عن عب بن عمرو بن حزمإسحاق، عن مالك، عن عبد اهللا بن أبي بكر
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب .  فهو من رجال مسلم- اعَّبن عيسى بن الطباوهو  -لى شرط الشيخين، عدا إسحاق ع

 .وبدأ بالصالة قبل الخطبة:  قوله، عن يحيى بن يحيى به، دون الزيادة التي ذكرها إسحاق وهي)1/894(صالة االستسقاء، 
، من طريق )1011(تحويل الرداء في االستسقاء، حديث : ، بابًوأخرجه البخاري في صحيحه مختصرا، كتاب االستسقاء
  .َّشعبة، عن محمد بن أبي بكر به، دون الزيادة المشار إليها

رفع اليدين في : الة، جماع أبواب صالة االستسقاء وتفريعها، بابَّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الص. حديث حسن) 2(
َّحبان، وابن )1173(االستسقاء، حديث  قاق، باب األدعية، ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب َّ في صحيحه، كتاب الرِ

: وقال أبو داود). 1226(حديث ، )1/468(ستدرك، كتاب االستسقاء، ، والحاكم في الم)991(، حديث )3/271(بالمسلمين، 
ٕهذا حديث غريب واسناده جيد .وقال الحاكم :صحيح على شرط الشيخينفي إسناده َّبهما األلباني بأنَّوتعق. ذهبي، ووافقه ال 

ل منهما كالم يسير ال ينزل به حديثه َّ، وفي األواًج الشيخان لهما شيئِّ لكن لم يخرتان، نزار والقاسم بن مبرور وهما ثقخالد بن
، )338-4/336. (داود أبي سنن وضعيف صحيح؛ )668(برقم ) 136- 3/135. (الغليل إرواء: األلباني. عن رتبة الحسن

  ).1064(برقم 
ْالشوكاني) 3(   ).2/4/326. (األوطار نيل: َّ
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  ُعِابَّ السُثَحْبَالم
  ِيلِوْأَّالتِ بُعْمَالج

  

َِثالثةال ِبِالَطَى المَلَ عُثَحْبَا المَذَ هُلِمَتْشَيَو   :ِةَيِالَّ التََّ
  

  .اًحَالِطْاصَ وًةَغُ لِيلِوْأَّ التُيفِرْعَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  

، ِهْيــَلِ إُولُؤَا يـَمـَ وُهُتــَبِاقَع: ِمَالَ الكـُيـلِوْأَتَ، وَعَجــَا رَذِ إِهْيـَلِ إُولُؤَ يـُءْيَّالــش آلَ ْنِ مـ:ِةَغــُّي اللِ فـُيـلِوْأَّالت
  .)2(ْمِهِورُشُنَ وْمِهِثْعَ بِتْقَي وِ فِهْيَلِ إُولُؤَا يَم: ْي َأ،)mO   N  M  L  Pl)1 : ىَالَعَ تُهُلْوَ قُهْنِمَو

  .)3(ُهَرَّسَف: ُهَلَّوَأَتَ وُهَلَّوَأَ، وُهَرَّدَقَ وُهَرَّبَ د:ُهَلَّوَأَتَ وَمَالَلك اَلَّوأََو
  

  :َينِّيِولُص اُألِحَالِطْي اصِ فِيلِوْأَّ التُيفِرْعَت
 ِةَيقـِقَ الحِنَ عـْمُهَدْنـِ عُاهَنـْعَ مُجُرْخـَ يَالَ، فـِقِابَّ الـسِّيِوَغـُّى اللَنـْعَالم َقْفـِو َيـلِوْأَّ التَونُمـَهْفَ يُفَلَّ السَانَك

ِانَيَالبَ وِيرِسْفَّ التِو، َأُءْيَّا الشَهْيَلِ إُولُؤَي يِتَّال
)4(.  

  

ـــَي ـــِمْيَ تُنْ ابـــُولُق ـــَو :َةَّي ـــَ يْمَل ـــَ لْنُك ـــلِوْأَّ التُظْف ـــِ عِي ـــسَدْن ـــِفَلَّ ال ـــُادَرُ ي ـــْعَ مِهِ ب  ِّيِحَالِطْ االصـــِيـــلِوْأَّ التىَن
 َّنِإَ فــ؛َكِلــَ ذُفِالَخــُ يًىَنــْعَ مىَلــِ إ،ُهْنــِ مِومُهــْفَ الم،ِهْيــَلَ عِولُلْدَ المــىَنــْعَ المِنَ عــِظْفــَّ اللُفْرَ صــَوُهــَ و،ِّاصَالخــ
 َينِمـــِّلَكَتُالمَ وِاءَهــَقُ الفَنِ مــَينِرِّخَأَتــُ المَنِ مـــٍةَفــِائَ طُحَالِطْ اصــَوُا هــَمــَّنِ إًيالِوْأَ تـــُهَدْحــَ وىَنــْعَا المَذَ هــَةَيِمْسَتــ
 ُظْفـَ لَانَا كـَمـَّنِٕاَو ...ْمِهِرْيـَغَ وِةَعـَبْرَ األِةَّمـِئَاألَ وَينِعِابَّالتـَ وِةَابَحَّ الـصَنِ مـِفَلَّ الـسُفْرُ عـَوُ هـَسْيَلَو ،ْمِهِرْيَغَو
mL   M   N :ىَالَعــَ تِهِلــْوَ قِلْثــِي مِ فــِيــلِوْأَّ التِظْفــَلِ بُ اهللاُهَادَرا َأَ مــِهِ بــُادَرُ يــِفَلَّ الــسِفْرُي عــِ فــِيــلِوْأَّالت

]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  PO  l)5( ،ــــــــَو ــــــــَ تَالَق m  â  á: ىَالَع
   å  ä  ãl)6( ،ُفُوســُ يَالَقــَو:  m  h  g  f  e  d  l)7( ،ُهَ لــُوبُقــْعَ يَالَقــَو: m  U  

                                 
  ).53(  آية:سورة األعراف) 1(
  ).162، 1/159. (ّاللغة مقاييس معجم: ابن فارس) 2(
  ).963(ص. المحيط القاموس: باديآ؛ الفيروز)1/264. (العرب لسان: ابن منظور) 3(
  ).386(ص. الفقه أصول معالم :؛ الجيزاني)1/357. (صوصُّالن تفسير: صالح) 4(
  ).53(  آية:سورة األعراف) 5(
  ).59(  آية:ساءِّسورة الن) 6(
  ).100(  آية:سورة يوسف) 7(



193  

 

X  W  Vl) 1(،   mT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   l )2(، ــَو   m    È :ُفُوســُ يَالَق
  Ë  Ê  ÉÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì l)3(.  

  

 ْتَالـَق ... ُهْنـَ عِّيِهـْنَ المِكْرَتـَ و،ِهِ بـِورُمْأَ المـِلْعـِ فُسْفَ نَوُهَ و،ُيْهَّالنَ وُرْمَاأل: ِّيِبَلَّ الطِمَالَ الكُيلِوْأَتَف
 ْرِفـْ اغَّمُهـَّ الل،َكِدْمَحِبَا وَنَّبَ رَّمُهَّ اللَكَانَحْبُس: ِهِودُجُسَ وِهِوعُكُي رِ فُولُقَ ي ِ اهللاُولُسَ رَانَك: ُةَشِائـَع
: َالَ؟ قـاًعـَبْر َأِرَفَّي الـسِي فـِّلَصُ تْتَانَ كَةَشِائَ عُالَا بَمَف: )5(ِرْيَبُّ الزِنْ بَةَوْرُعِ لَيلِقَو. ))4َآنْرُ القُلَّوَأَتَ ي،يِل
ــَّوَأَت ــَ كْتَل ــْثُ عَلَّوَأَا تــَم ــْخا َأَ مــُيــلِوْأَا تَّمــأََو .ٌةَدِّدَعــَتُ مُهُرِائَظــَنَ و،))6ُانَم ــَ نْنَ عــِهِ بــُ اهللاَرَب  ِمْوَ اليــِنَعــَ وِهِسْف

ا َهـُمَلْعَ يَي الِتـَّ الِهِاتَفِصـَ وِهِاتـَ ذُهْنُ كَوُه: ِ اهللاِّقَي حِ فَكِلَذَ و،اَهْنَ عَرَبْخي َأِتَّ الِةَيقِقَ الحُسْفَ نَوُهَ ف،ِرِاآلخ
  .))7  ...ُهُرْيَغ

 ُحَالِطْ اصـــَّرَقَتْ، اســـٌةَّلِقَتْسُ مـــٌاتَفـــَّلَؤُ مُهَ لـــْتَارَصـــَ وِينِوْدَّ التـــَةَلـــَحْرَ مِهْقـــِ الفِولُصـــ َأُمْلـــِ عَلَخـــَا دَّمـــَلَو
 ًىَنـْعَ مْنِ مـِافَرِصْاالنـَ و،ِامَكـْحَ األِاطَبْنِتْاسِ بٌةَقَالَ عُهَل َارَصَو، اًيدِدْحَتَ واًيرِرْحَ تَرَثْك َأًىَنْعَى مَلَ عِيلِوْأَّالت
 ِةَفـَّلَكَتُ المِتَيالِوْأَّي التـِوا فـُعَّسـَوَ تَينِّيِولُصـُ األَضْعَ بَّنى َأَلَ عِيهِبْنَّ التَعَ، مَكِلَى ذَلَ عُّلُدَ يٍيلِلَدِ لَرَى آخَلِإ
  .ِهِدِاسَفَ وِهِيحِحَ صِنْيَ بُزِّيَمُ ت،ِيلِوْأَّلتِ لٍوطُرُشَ وَدِاعَوَقَ وَطِابَوَ ضَعْضَ وَبَجْوا َأَّمِ، مِةَدِاسَالفَو

  

َعند ِيلِوْأَّ التِاتَيفِرْعَت ْنِمَف ْ ُهُلِمَتْحَ يًىَنْعَى مَلِ إِهِرِاهَ ظْنَ عِمَالَ الكُفْرَص: ِورُهْمُ الجِ
)8(.  

  

 ُرِّيَصُ يــِيحِحَ صــٍيلِلَدِ لــُيــلِوْأَّ التَلَصَ حــْنِ إُهَّنــِإَ؛ فَدِاســَالفَ وَيحِحَّ الــصَيــلِوْأَّ التُلَمْشَ يــُيــفِرْعَّا التَذَهــَو
، اًدِاسـَ فَانَ كـٍيلِلَدِ بَسْيَلَ وٌيلِلَ دُهَّن َأُّنَظُا يَمِ لَلَصَ حْنِٕاَ، واًيحِحَ صًيالِوْأَ تَانَ ك،اًحِاجَ رَوحُجْرَى المَنْعَالم

                                 
  ).6(  آية:سورة يوسف) 1(
  ).45(  آية:سورة يوسف) 2(
  ).37(آية :  سورة يوسف)3(
ُّما يقال في الركوع والسج: َّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب) 4(   ).217/484(حديث . ودُّ
ّعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي، أبو عبد اهللا المدني، ثقة مشهور من فقهاء التابعين، أخرج له أصحاب :  هو)5( ّ ّ

ّالكتب الستة  ).4561(، برقم )389(ص. التهذيب تقريب: ابن حجر). ه94(، وتوفي سنةولد في أوائل خالفة عثمان . ّ
؛ ومسلم في )1090(يقصر إذا خرج من موضعه، حديث : َّري في صحيحه، كتاب تقصير الصالة، بابأخرجه البخا) 6(

  ).3/685(صالة المسافرين وقصرها، حديث : صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب
المملكة . 1ط. القيسيطيف ّاد بن عبد اللَّإي: تحقيق. مج6. درء تعارض العقل والنقل.  أحمد بن عبد الحليم،ةَّابن تيمي) 7(

  ).171-1/170. (م2006- ه1427. شدّمكتبة الر: ة السعوديةّالعربي
ّ؛ الصفي الهندي)3/437(.المحيط البحر: َّالزركشي )8( ْالشوكاني؛ )5/1981( .الوصول نهاية: َّ . الفحول إرشاد: َّ
)2/754 .(  
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ًىَوَهـــَ واًبـــُّعَلَ تَانَ كـــٍيـــلِلَ دِرْيـــَغِ لَلَصَ حـــْنِٕاَو
 ِهِّدَى حـــَلـــَ عِارَصِتـــْقاالِ بَينِّيِولُصـــُ األُضْعـــَ بُهَفـــَّرَ عَكِلَذِ لـــ.)1(

َ هوْمِهِلْوَقِب ِيحِحَّالص ُ :اًحـِاجَ رُوحُجـْرَ المِهِ بـُيرِصَ يـٍيلِلَدِ، لـِهِرِاهَ ظْنَ عِظْفَّ اللُفْرَص
 ُلْمـَح: َوُ هـْوَأ. )2(

اًحِاجَ رُهُرِّيَصُ يٍيلِلَدِ بٍوحُجْرَ مٍلِمَتْحُى مَلَ عِرِاهَّالظ
)3(.  

  

  .ُهُوطُرُشَ وِيلِوْأَّ التُالَجَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

 ًةَيـرِثَك اًوهـُجُ وَلَمْشَيـِ  لُعِسَّتـَ يِقِابَّ الـسىَنْعَالمِب َوُهَ، وٍفَالِ خَالِ بُةَّيِعْرَ الفُامَكْحَ األَوُ هِيلِوْأَّ التُالَجَم
ى َلـَ عِلـقْطُالم ِو، َأِّاصَى الخـَلـَ عِّامَ العـُلْمَحَف، ِرِاهَّي الظِ فِنْيَضِارَعَتُ المَنْيَ بِيقِفْوَّالتَ وِعْمَالج ِوهُجُ وْنِم
 َعْوَ نــُّدَعــُ يَكِلــَ ذُّلُ كــ؛ِةَاهــَرَى الكَلــَ عِيْهــَّ النِو، َأِبْدَّى النــَلــَع ِرْمــَ األِو، َأِازَجــَى المَلــَ عِظْفــَّ اللِو، َأِدَّيــَقُالم
، ُاكَرِتْاالشـَ، وِهِازَجـَى مَلـَ عِظْفـَّ اللُلْمَح: َيِ هًةَيِانَمَ ثِيلِوْأَّ التَاعَوْن َأَينِّيِولُصُ األُضْعَ بَلَعَ جْدَقَ، و)4(ٍيلِوْأَت
ُيدِيْقَّالتَ، وُيصِصْخَّالتَ، وُيرِخْأَّالتَ وُيمِدْقَّالتَ، وُيدِكْأَّالتَ، وُفُادَرَّالتَ، وُارَمْضِاإلَو

)5(.  
  

 ِفَلَّ الــسُبَهْذَمــَا، وَيهــِ فِيــلِوْأَّلتِ لَالَجــَ مَالَ فــِةَّيــِلْعِالفَ وِةَيــِاتَّال الذَعــَ وَّلَي جــِارَ البــِاتَفِصَ كــُدِائــَقَا العَّمــَأ
 َعِضــْوَا مَذَ هــَسْيَلــَ، و)6(ىَالَعــَ تِ اهللاِمْلــِى عَلــِا إَهــَتَّيِفْيَ كُيضِوْفــَتَ، وٍيــلِوْأَ تِرْيــَ غْنِا مــَهــِرِاهَى ظَلــَا عَهــُاؤَرْجِإ

                                 
دار :  بيروت .مج2. الجوامع جمع على يِّحلَالم شرح على نياَّالبن حاشية:  بن جاد اهللا المغربيَّالرحمناني، عبد َّالبن) 1(

ّالصفي؛ )2/53. (م1982-ه1402. الفكر ؛ )3/437. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )5/1981. (الوصول نهاية:  الهنديَّ
ْالشوكاني   ). 276(ص. ّالناظر روضة على الفقه أصول ّمذكرة: ِّالشنقيطي؛ )2/754. (الفحول إرشاد: َّ

َّابن اللحام، )1/561. (َّالروضة مختصر شرح: ُّلطوفيا) 2(   ).535-534(ص. الفقه أصول في المختصر: َّ
َّابن النجار؛ )2/909. (المنتهى مختصر: ابن الحاجب) 3(  أصول: ؛ ابن مفلح)461-3/460. (المنير الكوكب شرح: َّ

  ).3/1044. (الفقه
. 2ط. اإلسالمي شريعَّالت في أيّبالر االجتهاد في ةّاألصولي المناهج :ريني، فتحيُّ الد؛)3/88. (المستصفى: الغزالي) 4(

  ).1/378. (صوصّالن تفسير: صالح؛ )169(ص. م1985-ه1405. وزيعَّحدة للتَّركة المتَّالش: دمشق
 ).549- 515(ص. األصول على الفروع بناء إلى الوصول مفتاح: ِّالتلمساني) 5(
 من غير ، َّمحمد وبما وصفه به رسوله ، اإليمان بما وصف به نفسه في كتابه،ن باهللاومن اإليما: َّ يقول ابن تيمية)6(

 فال ينفون ،ميع البصيرَّيس كمثله شيء وهو الس اهللا سبحانه لَّ بل يؤمنون بأن، ومن غير تكييف وال تمثيل،تحريف وال تعطيل
لون صفاته ِّفون وال يمثِّ وال يكي، في أسماء اهللا وآياتهلحدون وال ي،م عن مواضعهِلَفون الكِّ وال يحر،عنه ما وصف به نفسه

 ،ه أعلم بنفسه وبغيرهَّ فإن؛وال يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ، لهَّ وال ند،فو لهُ وال ك، لهَّه سبحانه ال سميَّألن؛ بصفات خلقه
ّابن تيمية، . ن عليه ما ال يعلمونذين يقولوَّ بخالف ال، رسله صادقون مصدوقونَّ ثم، من خلقهًا وأحسن حديث،ًوأصدق قيال

ّ بشرح الشيخ محمد خليل هراسالعقيدة الواسطية: ّأحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم . دار الهجرة: ّالرياض. 3ط. َّ
َّ وقد حرر ابن تيمية مذهب السلف في أسماء اهللا وصفاته، ونصره وقرره، وقعده ودلل  ).74-65(ص. م1995- ه1415 َّ َّّ َّّ
درء تعارض العقل ، وَّالفتوى الحموية الكبرى، وّالعقيدة التدمرية، وّالعقيدة الواسطية: ّفي مصنفات كثيرة منهاعليه، 
ّ، والمجلدان الخامس والسادس من ّوالنقل ّمجموع الفتاوىوغيرها ،. 
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ِةَّمِهُ المِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فِمَالَ الكِطْسَب
)1(.  

  

  :َيِهَ فِيحِحَّ الصِيلِوْأَّ التُوطُرُا شَّمأََو
  .)2(ِعْرَّ الشِبِاحَ صِةَادَ عْو، َأِالَمْعِتْ االسِفْرُ عْو، َأِةَغُّ اللِعْضَوِ لاًقِافَوُ مَونُكَ يْن َأ-1

  

 َ الَانَا كــــَذِ إ،ِهْيـــَلَ عَلِمـــُحي ِذَّى الــــَنـــْعَ المَوُ هـــِظْفــــَّ اللَكِلَذِ بـــَادَرُ المـــَّنى َأَلــــَ عُيلِلَّ الـــدَومُقـــَ يْن َأ-2
ِيهِ فاًيرِثَ كُلَمْعَتْسُي

)3(.  
  

 ؛ِهِولــُلْدَي مِ فــِظْفــَّ اللِورُهــُى ظَلـَ عاًحــِاجَ رِرِاهَّ الظــِهِولــُلْدَ مْنَ عـِظْفــَّلِ لُفِارَّ الــصُيلِلَّ الــدَونُكـَ يْن َأ-3
 اًيِاوَسُ مـَانَ كْنِٕاَ، واًاقَفِّ اتِهِ بًوالُمْعَ مَالَ واًفِارَ صْنُكَ يْمَ لاًوحُجْرَ مَانَ كْنِإَ، فِهِرْيَى غَلِ إُهْنَ عُهُفْرَ صَقَّقَحَتَيِل
  .)4(ًيالِوْأَ تَسْيَ لَوُهَ و،ِنْيَالَمِتْ االحَنْيَ بَدُّدَرَّ التَبَجْو َأ،ٍيحِجْرَ تِرْيَغِ بِةَلَالَّي الدِ فِظْفَّ اللِورُهُظِل

  

ِِلفظ عن ظاهره ِ لِفِارَّ الصِيلِلَّ الدُةَمَالَ س-4 ِ ِ ََّ ْ َ   .)5(َيلِوْأَّ التُعَنْمَ يٍضِارَعُ مْنَعْ
  

  .)6(ِّصَّ النَنِ مٍءْيَ شِعْفَ رْو، َأِظْفَّ اللِيلِطْعَى تَلِ إُيلِوْأَّ التَيِّدَؤُ يَ الْنَأ -5
  

  .اَهِيقِبْطَي تِف ِّيِانَكْوَّ الشُجَهْنَمَو ِةَدِاعَى القَنْعَم: ُثِالَّث الُبَلْطَالم
  

ُّعد ُي َ ألَكِلـَ، ذِهِرِاهَى ظـَلـَ عِظْفـَّ اللِلْمـَ حِرُّذَعـَ تَدْنـِ عُدِهـَتْجُا المَهـْيَلِ إُأَجـْلَ يًةَورُرَ ضـُيـلِوْأَّالتَ  َلْصـَاأل َّنِ
ــ ــْحَ األِذْخــي َأِف ــَنِ مــِامَك ــَ العَّنَأَ، وِيــلِوْأَّ التُمَدَ عــِوصُصُّ الن ــَلَم ــنَنِ مــِرِاهَّى الظــَنْعَالمِ ب  َالَ، وٌبِاجــَ وِّصَّ ال
، ِظْفــَّ اللَرِاهَ ظــَكَرَ تــْنَ مــُهَّنــِإَ فَكِلَذِلــ)7( ،َولُدُا العــَذَي هــِضَتــْقَ يٍيلِلَدِ بــَّالِ إِرِاهَّ الظــِنَ عــُولُدُ العــُوغُسَيــ
َّلَجَ وَّزَ عِى اهللاَلَى عَرَتْ افِدَقَ ف،ِيْحَ الوُظْفَا لَهْيَلَ عُّلُدَ يَ الَيِانَعَ مَبَلَطَو

)8(.   
                                 

ْالشوكانينقل ) 1( أويل في صفات اهللا تعالى َّزالي رجوعهم عن الت والغَّالرازي من الجويني والفخر ٍّهبي في ترجمته لكلَّ عن الذَّ
ْالشوكاني قال َّإلى مذهب السلف، ثم عوا دائرة َّ هم الذين وس،َّالرازيوالجويني، والغزالي، : أعني َّ األئمةالثةَّوهؤالء الث: اًبِّ معقَّ

ْالشوكاني. الحمد كما هو له أهله َّلِلف كما عرفت، فلَّ إلى مذهب السًراِلوا ذيوله، وقد رجعوا آخَّيل، وطوأوَّالت . إرشاد الفحول: َّ
)2/758 .(    
ْالشوكاني؛ )3/443. (المحيط البحر: َّالزركشي) 2(   ).2/759. (الفحول إرشاد: َّ
ْالشوكاني) 3(   ). 2/759. (الفحول إرشاد: َّ
  ).2/3/50. (األحكام أصول في اإلحكام: اآلمدي) 4(
  ).6/360. (ةَّتيمي ابن فتاوى مجموع: ةَّابن تيمي) 5(
  ).3/97. (المستصفى: ؛ الغزالي)1/551. (البرهان: الجويني) 6(
  ).1/372. (صوصّالن تفسير: صالح) 7(
  ).3/43. (األحكام أصول في اإلحكام: ابن حزم) 8(
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 ِامَكـْحَ األِاطَبْنِتْ اسـَنِ مُعَنْمَيَا، وَهِرِاهَى ظَلَا عَهِائَرْجِ إْنِ مُعَنْمَ يِوصُصُّ النَنْيَ بِضُارَعَّ التَوعُقُ وَّنِكَل
، ِنْيَضــِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الــدِدَحــ َأِيــلِوْأَتِ بِعْمــَ الجِةَدِاعــَى قَلــِ إُوءُجــُّ اللُونُكــَيَ، فٍةَيحِحَ صــٍةَيقــِرَطِا بَهــْنِ مِةَّيِعْرَّالــش
 َكِلـَ ذْنَ عـُجُتْنـَيَ، فِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بِيقِفْوَّالتَ و،ِضُارَعَّ التِعْفَدِ ل؛ِةَقِابَّ السِوطُرُّالشِ ب،ِهِرِاهَ ظِفَالِى خَلَ عِهِلْمَحَو
  .َنَكْما َأَا مَمِهِدَح َأِالَمْهِ إْنِى مَلْو َأَوُهَ و،ِنْيَيلِلَّالدِ بٌلَمَع

  

ِ مــن مــسائل ًةَلَأْسَ مــَةَرْشَ عــَبــعْرَأ ِ فــيِيــلِوْأَّالتِ بِعْمــَ الجَةَدِاعــَ قُّيِانَكْوَّ الــشَقَّبــَ طْدَقــَو ِ َِ َ ، )1(ِةَاســَرِّ الدِةَّادَمــْ
َاخترت منها  ْ ِ ُ َْ   :ِنْيَتَلَأْسَالم ِنْيَاتَهْ

  

  .ِرْصَالعَ وِرْهُّ الظِيَتْقَ وَنْيَ بُاكَرِتْاالش :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

  :ِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَهي ِ فَضَارَعَت
  

 ِمْوَي اليـِ فـَرْصَ العـ ِّيِبَّالنِى بـَّلَ صُهَّن َأ:ِيهِفَ، وِةَالَّ الصِيتِاقَوَي مِ ف َيلِرْبِ جُيثِدَ ح:ُلَّواَأل
 ٍءْيَ شـِّلُ كـُّلِ ظـَارَ صـَينِحـي ِانَّ الثـِمْوَي اليـِ فـَرْهـُّ الظِهِى بَّلَصَ، وُهَلْثِ مٍءْيَ شِّلُ كُّلِ ظَارَ صَينِ حِلَّوَاأل
 َرِآخـَ وِرْصَ العـِتْقَ وَلَّو َأَّنَأ ِارَبِتْى اعَلَ؛ عٍاتَعَكَ رِعَبْر َأِرْدَقِ بِرْصَالعَ وِرْهُّ الظُاكَرِتْ اشُهُرِاهَظَو. )2(ُهَلْثِم
  .ُهَلْثِ مٍءْيَ شِّلُ كِّلُ ظُيرِصَ مَوُهَ و،ٌدِاحَ وِرْهُّ الظِتْقَو

  

ـــ ـــَ رَّن َأ ٍروْمـــَ عِنْ بـــِ اهللاِدْبـــَ عُيثِدَ حـــ:يِانَّالث  ِتَالـــَا زَذِ إِرْهـــُّ الظُتْقـــَو: َالَ قـــ ِ اهللاَولُس
َرقَفــَ ف.))3ُرْصَ العــِرُضْحــَ يْمَا لــَ مــ،ِهِولــُطَ كِلُجــَّ الرُّلِ ظــَانَكــَ و،ُسْمَّالــش  َتْقــَ وَلَعــَجَ، وِنْيَتْقَ الــوَنْيَا بــَ مــَّ
  .ِرْهُّ الظِتْقَ وْنِ مٌءْيَ شَقْبَ يْمَ لِرْصَ العُتْقَ وَلَخَا دَذِإَ، فِرْصَ العُتْقَ وْلُخْدَ يْمَا لَ ماًمِائَ قِرْهُّالظ

  

ــِ إاًادَنِتْاســ ؛َيــلِرْبِ جِيثِدَ حــِيــلِوْأَتِ بَعْمــَ الجِّيِوَوَّالنــ ِنَ عــُّيِانَكْوَّ الــشَلَقــَ نْدَقــَو ــ ِ اهللاِدْبــَ عِيثِدَى حــَل  ِنْب
ٍمِلْسُ مِحْرَي شِ فُّيِوَوَّ النَالَق: َالَقَ فُهَدَّي َأَُّم، ثٍروْمَع

)4( :َنِ مـَغَرَ فـ:ُاهَنـْعَ مَّنَأِبـ َيلِرْبِ جِيثِدَ حْنَوا عُابَجأََو 
 ٍءْيَ شـِّلُ كـُّلِ ظـَارَ صـَينِ حِلَّوَ األِمْوَي اليِ فِرْصَي العِ فَعَرَشَ و،ُهَلْثِ مٍءْيَ شِّلُ كُّلِ ظَارَ صَينِ حِرْهُّالظ

                                 
ْالشوكاني) 1( ، 235، 210، 151، 3/124ج/2م(، )528، 515، 2/364، ج327، 292، 1/284ج/1م. (األوطار نيل: َّ

  ).145، 5/127ج/3م(، )266، 247
  .ّمن هذه الدراسة) 156(ُْينظر تخريجه ص. صحيح حديث )2(
  ).173/612(لوات الخمس، حديث َّأوقات الص: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب) 3(
  ).3/420. (اجَّالحج بن مسلم صحيح شرح المنهاج: َّالنووي) 4(
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ــْثِم ــ.اَمــُهَنْيَ بَاكَرِتْ اشــَالَ فــ،ُهَل ــَو: َالَ ق ــَتُ مُيــلِوْأَّا التَذَه ــَجْلِ لٌنِّيَع ــِعْم ــَ عَلِمــُا حَذِ إُهَّنــَِألَو، ِيــثِادَح اَألَنْيَ ب ى َل
َ أل؛ًوالُهْجَ مِرْهُّ الظِتْقَ وُرِ آخُونُكَ يِاكَرِتْاالش  ْمَلـْعُ يْمَ لـُهَلـْثِ مٍءْيَ شـِّلُ كـُّلِ ظـَارَ صـَينِا حـَهـِ بَأَدَتْا ابَذِ إُهَّنِ
 ُةَفــِرْعَ مَلَصَ حــِيــلِوْأَّ التَكِلــَى ذَلــَ عَلِمــُا حَذِٕاَ و،ِاتَقــْوَ األِودُدُ حــُانَيــَ بُلُصْحــَ يَ الٍذِئــَينِحَ و،اَهــْنِ مَغَرَى فــَتــَم
ى َوْعـَ دِةَسْمـَ الخِاتَقْوا اَألَدَا عَ مَاتَبْثِ إنَّا َأَذَ هُدِّيَؤُيَو. ٍاقَفـِّى اتَلَ عُيثِادَحَ األِتَمَظَتَنْاَ ف،ِتْقَ الوِرِآخ
ا َ مـَومُقـَى يَّتـَ حُبِاجـَ الوَوُ هـِنَّقُيُتـُى المَلـَ عُفُّقَوَّالتَ ف،ِةَضَارَعُ المِبِائَوَ شْنَ عٍصِالَ خٍيلِلَى دَلِ إٌةَرِقَتْفُم
  .))1اَهْيَلَ عِةَادَيِّى الزَلِ إِيرِصَى المَلِ  إُئِجْلُي

  

  .اَهِوبَجَ وِادَقِتْ اعَعَ م،ًالُاسَكَ تِةَالَّ الصِكِارَ تُمْكُح :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

َ هـو اًقـَلْطُ مِةَالَّ الـصَكْرَ تـَّنَأِ بـُيحِرْصَّا التـَيهـِ فٌةَيحِحَ صُيثِادَح َأْتَدَرَو  َكِلـَذَ، وِرْفـُ الكِاتَبـِوجُ مْنِمـُ
ا َنــَنْيَي بِذَّ الــُدْهــَالع : ِهِلــْوَقَ، و))2ِةَالَّ الــصَكْرَ تــِرْفــُالكَ وِكْرِّ الــشَنْيَبــَ وِلُجــَّ الرَنْيَ بــنَِّإ : ِهِلــْوَقَك
  .))3َرَفَ كْدَقَا فَهَكَرَ تْنَمَ ف،ُةَالَّ الصُمُهَنْيَبَو

  

ــــَل ــــثِادَحَ األِهِذَ هــــَّنِك ــــْوَقِ بْتَضــــِورُ عَي m   }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r: ىَالَعــــَ تِهِل

~�l )4(،َاءَ شــْنِ إ؛ِ اهللاِةَيئِشَ مــَتْحــَ تٌلِاخــَ دُهُبِاحَ صــِاهللاِ بــِكْرِّا الــشَدَ عــٍبْنــَ ذَّلُ كــَّن َأىَلــَع ُّلُدَ يــَوُهــَ و 

 ُونُكـَ يَالَهـا، فـُتَرِفْغَى مَجـْرُي تِتَّ الِوبُنُّ الذِةَلْمُ جْنِ مًالَسَكَ واًنُاوَهَ تِةَالَّ الصُكْرَتَ، وَرَفَ غَاءَ شْنِٕاَ و،َبَّذَع
  .اًرِافَ كَكِلَذِ بِةَالَّ الصُكِارَت

  

 ًالَسَ كـــِةَالَّ الـــصَكِارَ تـــَرَّفـــَ كْنَ مـــْمُهْنِمـــَ ف،ِةَلَأْسَ المـــِهِذَي هـــِ فـــِاءَمـــَلُ العَفَالِتْاخـــ ُّيِانَكْوَّ الـــشَرَكـــَ ذْدَقـــَو

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/1/292. (األوطار نيل: َّ
، عن )134/82(َّبيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، حديث :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب)2(

  .جابر بن عبد اهللا 
ِأخرجه الترمذي في سننه، كتاب اإليمان، باب. صحيح حديث )3( َّ؛ والنسائي في )2621(ّما جاء في ترك الصالة، حديث : ِّ
َُّّ؛ وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، )463(َّالحكم في تارك الصالة، حديث : َّنه، كتاب الصالة، بابسن َّ
، عن    )11(، حديث )1/45(؛ والحاكم في المستدرك، كتاب اإليمان، )1079(َّما جاء فيمن ترك الصالة، حديث : باب

ِوقال الترمذي. بريدة بن الحصيب  ِّ :حديث حسن صحيح غريب .وقال الحاكم : حديث صحيح اإلسناد ال نعرف له
َّ؛ األلباني، محمد ناصر )1/397. (المنير البدر: ّابن الملقن. َّوصححه كذلك األلباني. ووافقه الذهبي. َّعلة بوجه من الوجوه

. م2000-ه1421. مكتبة المعارف: ّيةّ المملكة العربية السعود- الرياض. 1ط. مج3. والترهيب رغيبّالت صحيح: ّالدين
  ).564(، برقم )1/366(
  .)48(  آية:سورة النساء) 4(
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ــُاوَهَتَو ــِ إاًادَنِتْ اســ؛اًن ــَ، وِيــثِادَحَ األِرِاهَى ظــَل ــْنَ مــْمُهْنِم ــَ وُهْرِّفــَكُ يْمَ ل ــِ بَالَق ــَ فِهِقْسِف ــِ إاًادَنِتْ اســ،ْطَق ــَل ، ِةَى اآلي
ِعلـى الـصفة  ِةَالَّ الـصَكِارَ تـَّنَأ: اَهـْنِ مٍةَّدِ عـٍتَيالِوْأَتـِ بَيـثِادَحَوا األُلَّوَأَي تـِانَّ الثِلْوَ القَابَحْص َأَّن َأَرَكَذَو َ ِّ َ َ

ًِالمذكورة آنف َِ ُ ْ  ُولُؤَ يـْدَ قـُهَّنـ َأْو، َأِارَّفـُ الكُلْعـِ فُهَلـْعِ فَّنَأ ْو، َأُلْتـَ القَيِهـَ وِرِافَ الكـَةَوبـُقُا عَهـَ لِهِكـْرَتِ بٌّقِحَتْسُ ماَ
ِّلِحَتْسُى المَلَ عٌةَولُمْحَ مَيثِادَحَ األَّن َأْو، َأِرْفُى الكَلِا إَهَ لُهُكْرَ تِهِب

)1(.  
  

َّ الشوكانيَّنِكَل ِ َ ْ ِض لَتْقُ مِةَالَّ الصَكْرَ تَّنى َأأََرَ و،ِتَيالِوْأَّ التَكْلِ تِضَتْرَ يْمَ لَّ  ِرْفُ الكِظْفَ لِقَالْطِ إِازَوَجٍ
 ِاقَقْحِتْاســـَ وِةَرِفــْغَ المَنِ مــُعَنــْمَ يَالَو ،ِةَّلــِ المَنِ مــٍجِرْخــُم ُرْيـــَ غٌرْفــُك ُهَّنــَأِ بِرْفــُ الكَظْفــَ لَلَّوَأَتــَ، وِكِارَّى التــَلــَع
 ْنِا مـَهَابَحْصـ َأَّن َأَعَمـ، )2(اًرْفـُ كِوبُنُّ الـذَضْعـَى بَّمَ سـَعِارَّ الشَّنى َأَلِ إاًدِنَتْسُا مَذَ هُهُيلِوْأَ تَاءَجَ، وِةَاعَفَّالش
  .ٌاعَوْن َأَرْفُ الكَّنى َأَلَ عَكِلَ ذَّلَدَ، فِارَّي النِ فَودُلُا الخَهِبِوجُمِ بَونُّقِحَتْسَ يَ الْمُهَ و،ِةَلْبِ القِلْهَأ

  

ى َّمَ سـَعِارَّ الـشَّن َأْتَّحَ صـْدَ قـَيـثِادَحَ األَّنَِألَ فـ؛ُهُرْفـُا كَّمـ َأ،ُلَتْقُ يٌرِافَ كُهَّن َأُّقَالحَو: ُّيِانَكْوَّ الشُولُقَي
 ،ُةَالَّ الـصَوُ هـِهْيَلَ عِمْا االسَذَ هِقَالْطِ إِازَوَ جَنْيَبَ وِلُجَّ الرَنْيَ بَلِائَ الحَلَعَجَ و،ِمْ االسَكِلَذِ بِةَالَّ الصَكِارَت
َ أل؛َونُلـَّوَا األَهـَدَرْوي َأِتَّ الِاتَضَارَعُ المَنِ مٌءْيَا شَنُمَزْلَ يَالَ و،ِقَالْطِ اإلِازَوَجِ لٍضَتْقُا مَهُكْرَتَف  َال :ُولُقـَا نَّنـِ
 ِةَلـْبِ القِلْهـ َأِرْفـُكَ ك،ِةَاعَفَّ الـشِاقَقْحِتْاسـَ وِةَرِفـْغَ المَنِ مـٍعِانَ مـَرْيـَ غِرْفـُ الكِاعَوْنـ َأُضْعَ بَونُكَ يْن َأُعَنْمَي
ـــ ـــَّ الِوبُنُّ الـــذِضْعَبِب ـــُ كُعِارَّا الـــشَاهَّمَي ســـِت ـــِ إَئِجـــْلُ مَالَ فـــ،اًرْف ـــَّ الِتَيالِوْأَّى التـــَل ـــَي وِت ي ِ فـــُاسَّ النـــَعَق
  .))3اَهِيقِضَم

  

ــ َأَالَقــَو ــ َأَرْفــُ الكَّن َأِلَّوَ األِابَي البــِ فــَاكَنــْفَّرَ عْدَقــَو: اًضْي  ِرْفــُكَ ك،َةَرِفــْغَي المِافَنــُ يَا الَا مــَهــْنِ م،ٌاعَوْن
 ِةَالَّلـصِ لٍكِارَ تـِّلُ كـِاقَقْحِتْ اسـِمَدَى عـَلـَ عُّلُدَ يـَوُهـَ و،اًرْفـُ كُعِارَّا الشَاهَّمَي سِتَّ الِوبُنُّ الذِضْعَبِ بِةَلْبِ القِلْهَأ
  .))4ِارَّي النِ فِيدِلْخَّلتِل

                                 
ْ الشوكاني)1(   ).282- 1/1/281. (األوطار نيل: َّ
خوف المؤمن من أن  : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر : كقوله )2(

َيحبط عمله وهو ال يشعر، ّالنبيبيان قول  :؛ ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب)48( حديث َْ َّ   فسوق سباب المسلم
m  k   j  i: ائفتين المقتتلتين، فقال سبحانهَّولم يسلب الشارع وصف اإليمان عن الط). 116/64(، حديث وقتاله كفر

  po  n  m  ll ، ]فدل على أن لفظ الكفر في ]9: سورة الحجرات ،َّ الحديث ال يراد به الكفر األكبر المخرج من َّ
ّالملة، والتلبس به ال ينافي أصل اإليمان، وانما ينافي كماله، ونظائر ذلك في النصوص كثيرة َّ ٕ ُّ َّ.  

ْالشوكاني) 3(   ).1/1/282. (األوطار نيل: َّ
 ).1/1/284: (ابقّ السصدرالم) 4(
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  ُنِامَّث الُثَحْبَالم
  ِيدِزَلمِ لِةَيِافَنُالم ِرْيَ غِةَادَيِّالزِ بِذْخاَألِ بُعْمَالج

  

  :ِنْيَبَلْطَى مَلِ إُثَحْبَا المَذَ هُمَسْقُي
  

  .ِةَدِاعَى القَنْعَم: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  

 ُدَح َأَدِرَفْنَي ْنَأ: اَهُتَورُصَ، وِةَقِّ الثَةَادَيِ زَونُثِّدَحُالمَ وَونُّيِولُصُ األِيهِّمَسُا يَمِ بُقَّلَعَتَ تُةَدِاعَ القِهِذَه
  . ُهُرْيَا غَهِوْرَ يْمَ ل،ِيثِدَي الحِ فٍةَلْمُ جْو َأٍظْفَ لِةَادَيِزِ بِاةَوُّالر

  

وا ُفَلَتْ اخُمُهَّنِكَ، ل)1(ًاالَمْجِ إِةَقِّ الثِةَادَيِزِ بِذْخَى األَلَ عَينِثِّدَحُالمَ وِاءَهَقُ الفُةَّامَعَ وَونُّيِولُصُ األَقَفَّ اتِدَقَو
 ًةَفِالَخُ مْتَانَ كْوى، َأَنْعَالمِ بْو َأِظْفَّاللِ بْتَانَ كٌاءَوَ س،ٍدْيَ قِرْيَغِا بَهَولُبَ قَقَلْط َأْنَ مْمُهْنِمَ، فَكِلَ ذِيلِاصَفَي تِف
اًدِّدَعَتُ مْو َأاًدِاحَ وِاعَمَّ السُسِلْجَ مَانَ كْو، َأُهَ لًةَقِافَوُ مْو َأِيدِزَمْلِل

)2(.  
  

 ِمَدَعِ بِةَقِّ الثِةَادَيِ زَولُبَوا قُدَّيَقَ، فَقَالْطِا اإلَذَوا هُضَتْرَ يْمَ لَينِثِّدَحُالمَ وَينِّيِلوُصُ األَرَثْك َأَّنِكَل
ْلَبُْق تْمَ لًةَفِالَخُ مْتَانَا كَذِإَ ف،ِيدِزَلمِا لَهِتَفَالَخُم

 ًايثِدَ حُةَقِّ الثَيِوْرَ يْن َأ:اَوهُرَكَي ذِتَّ الِةَفَالَخُ المَنِمَو .)3(
                                 

. المستصفى: ؛ الغزالي)4/473. (المحصول: َّالرازي؛ )1/662. (البرهان: ؛ الجويني)3/13. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني) 1(
؛ )4/330. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )1/2/336. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)2/574. (المنهاج شرح: ؛ األصفهاني)2/275(

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )297(ص. الفصول تنقيح شرح: القرافي ابن ؛  )124(ص. ّالناظر ةروض: ؛ ابن قدامة)3/1004. (ُ
َّالنجار ْالشوكاني؛ )2/541. (المنير الكوكب شرح: َّ  :ّ، أحمد ابن علي بن ثابت؛ الخطيب البغدادي)1/283. (الفحول إرشاد: َّ
. الحديث علوم: َّابن الصالح؛  فما بعدها)424( ص.ه1357. دائرة المعارف العثمانية:   الهند.وايةّالر علم في الكفاية
 وقد نقل إمام الحرمين الجويني عن أبي ).1/198. (المغيث فتح: َّالسخاوي؛ )68(ص. َّنزهة النظر:  ابن حجر؛)85(ص

َّلكن ما في كتب الحنفية خالف ذلك، فقد صرح كل من الجصاص، والسرخسي، والنسفي، وابن . حنيفة عدم قبول زيادة الثقة َّ ّ ٌّ َّ ُ ّ َّ
؛ )2/25. (الفصول تمهيد: َّ؛ السرخسي)3/177. (الفقه أصول في الفصول: اصّالجص. نجيم، وغيرهم، بقبول زيادة الثقة

  ).320(ص. ّالغفار فتح: ؛ ابن نجيم)2/108.(األسرار كشف: َّالنسفي
 حامد الغزالي، وابن برهان، وابن القشيري، وأبو و وأب،ِّالشيرازي إسحاق و وأبإمام الحرمين الجويني،: ينِّمن األصولي) 2(

الخطيب : ثينِّومن المحد. مالك وأبي الفرج من أصحابهاإلمام اب البغدادي عن َّان، وحكاه القاضي عبد الوهَّلقطالحسين بن ا
َّحبانالبغدادي، وابن  : ؛ الغزالي)172(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )1/662. (البرهان: الجويني. ، وأبو عبد اهللا الحاكمِ

؛ ابن حجر، أحمد بن )424. (الكفاية: ؛ الخطيب البغدادي)4/331. (طالمحي البحر: َّالزركشي؛ )2/275. (المستصفى
  ).2/687(.ايةّالر دار :ياضّالر .3ط. ربيع بن هادي عمير. د: يقتحق. مج2. َّابن الصالح كتاب على كتُّالن: ّعلي

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء ؛)1/2/338. (اإلحكام: اآلمدي) 3( ْ الشوكاني؛)5/67. (الواضح: ؛ ابن عقيل)3/1004. (ُ  إرشاد: َّ
. َّابن الصالح كتاب علىكت ُّالن: ؛ ابن حجر)86(ص. الحديث علوم: َّابن الصالح ونسبه للجمهور؛) 1/283. (الفحول

  ).69- 68(ص. َّنزهة النظر:  ابن حجر. )2/688(
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 ْو َأ،ْمِهِظْفِحِ ل؛ِةَادَيِّ الزَكْلِ تْنَوا عُلَفْغَ يْن َأُرَّوَصَتُ يَ الِاتَقِّ الثَنِ مٍةَاعَمَ جِةَايَوِ رْنَ عِيهِ فٍةَادَيِزِ بُدِرَفْنَي
َ ألا؛َيهِاوَ رُطَّلَغُيَو، ُةَادَيِّ الزَكْلِ تُّدَرُ تِةَالَ الحِهِذَي هِفَ، فاًدِاحَ وِاعَمَّ السُسِلْجَ مَونُكَيَ، وْمِهِتَرْثَكِل  َالَمِتْ احَّنِ
 ُضْعَى بَكَ حْدَقَ و.ِةَادَيِّ الزَكْلِ تِةَايَوِ رْنَ عَينِكِسْمُى المَلِ إِهِقُّرَطَ تْنِى مَلْو َأِهْيَلِ إِطَلَالغَ وِوْهَّ السِقُّرَطَت
   .)1(ِةَالَ الحِهِذَي هِ فِةَادَيِّ الزِّدَى رَلَ عَاعَمْجِ اإلَينِّيِولُصُاأل

  

 َالَ قْدَ قَونُكَ يْن َأُعِنَتْمَ يَ الُهَّنَِأل ؛ٌةَولُبْقَ مِاعَمَّ السِسِلْجَ مِدُّدَعَ تَدْنِ عِةَقِّ الثَةَادَيِ زَّن َأُمَلْعُ يَكِلَذِبَو
 ِيثِدَ الحِمْكُي حِ ف- ِولُبَ القِةَيِاحَ نْنِ م– َيِهَ، وِرَ اآلخَونُ دِنْيَسِلْجَ المِدَحي َأِ فُةَادَيِّ الزَكْلِ ت ُّيِبَّالن
َ وكذلك فإنها مقبولة إذا اتحد ،ِهْيَلَ عَاعَمْجِ اإلُمُهُضْعَى بَكَ حْدَقَ، وِيرِاهَمَ الجُبَهْذَ مَوُهَ، وِّلِقَتْسُالم َ َُّ َ َ َِ ٌِ ْ ََ َ َّ َ ِ َ َ

ُْالمجلس، وكان الحاضرون َأو السامعون فيه ممن يتصور غفلتهم ُ ُُ ََْ َ َّ َ ُ ُُ َْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َ َ ْ ِ وذهولهم عن تلك الزيادةَ َِ َ َِّ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ
 )2(.  

  

َقَبَا سَى مَلَ عُمْكُالحَ ف،ٍةَفِلَتْخُ مَسِالَجَ مْو َأٍدِاحَ وٍسِلْجَ مْنَ عَةَايَوِّ الرَّني َأِ فُالَالح َلِهُا جَذِا إَّمَأ 
  .))3ِةَايَوِّ الرِسِلْجَ مِفَالِتْ اخِالَمِتْاحى َلِ إاًرَظَ نى؛َلْو َأِيهِ فِةَادَيِّ الزُولُبَقَ، وِسِلْجَ المِادَحِّي اتِف

  

، ُهُرْيَا غَهِوْرَ يْمَ لِيثِدَي الحِ فٍةَلْمُ جْو َأٍظْفَ لِةَادَيِزِ بِاةَوُّ الرُدَح َأَدَرَفْا انَذِإ ُهَّإنِ فَقَبَا سَى مَلَ عًاءَنِبَو
 ُهَّنِإَ ف،ِيدِزَمْلِ لٍةَيِافَنُ مَرْيَ غْتَانَكَ، وٍطِابَ ضٍنِقْتُ مٍظِافَ حٍلْدَ عْنِ مًةَرِادَ صُةَادَيِّ الزِتَانَ كْنِإَف: ُرَظْنُ يُهَّنِإَف
َ أل؛ِهْيَلَ عْتَّلَا دَيمِ فِةَادَيِّ الزِولُبَقِ بِاتَايَوِّ الرَنْيَ بُعَمْجُي  ،ِهْيَلَ عَيدِزَ المَيثِدَ الحُنَّمَضَتَ يَيدِزَ المَيثِدَ الحَّنِ
 ًةَيِافَنُ مُةَادَيِّ الزِتَانَ كْنِٕاَ و.اَمِهِدَح َأِالَمْهِ إْنِى مَلْو َأَوُهَ و،ِنَْييثِدَالحِ بٌلَمَ عَكِلَي ذِفَ وا،َمُهَنْيَي بِافَنَ تَالَو
ُ، ويجب المصير ُلَبُْق تَا الَهَّنِإَ، فُهْوَوَا رَيمِ فِاتَقِّ الثِاةَوُّ الرِةَاعَمَجِ لًةَفِالَخُمَ وِيدِزَمْلِل ِ َ ُ َِ  ُةَايَوِرَ، فِيحِجْرَّى التَلِإَ

  .ِةَدِاعَ القِونُمْضَي مِ فًالِاخَذا دَ هَسْيَلَ، وِدِاحَ الوِةَايَوِ رْنِ مُحَجْر َأِةَاعَمَالج
  

  .ِةَدِاعَ القِيقِبْطَي تِ فِّيِانَكْوَّلشا ُجَهْنَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

َ؛ ألِيدِزَمْلِ لًةَفِالَخُ مْنُكَ تْمَا لَذِ إِةَقِّ الثِةَادَيِ زَولُبَ قُّيِانَكْوَّى الشَرَي  ُهُظَفْحَ يَا الَ مُظَفْحَ يْدَ قَدْرَ الفَّنِ
                                 

 شرح: األصفهاني؛ )1/2/336. (ماإلحكا:  اآلمدي؛)4/473. (المحصول: َّالرازي؛ )3/16. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني) 1(
َّابن النجار؛ )297(ص. الفصول تنقيح شرح: ؛ القرافي)4/331. (المحيط البحر: َّالزركشي ؛)2/574. (المنهاج  شرح: َّ
  ).2/688. (َّابن الصالح كتاب على كتُّالن: ؛ ابن حجر)2/543. (المنير الكوكب

َّابن النجار؛ )1/2/336. (اإلحكام: اآلمدي) 2( . الفصول تنقيح شرح: ؛ القرافي)542-2/541. (المنير الكوكب شرح :َّ
ْالشوكاني؛ )297(ص   ). 1/283. (الفحول إرشاد: َّ

  ).4/330. (المحيط البحر: َّالزركشي. وفي هذه الحالة خالف وأقوال أخرى). 1/2/338. (اإلحكام: اآلمدي) 3(
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َاخت، )2(ِةَاسَرِّ الدِلِائَسَ مْنِ مًةَلَأْسَ مَةَرْشَ عَثَالَثي ِا فَذَ هُهَجَهْنَ مَقَّبَ طْدَقَ، و)1(ُةَاعَمَالج ِهاتين ا َهْنِ مُتْرْ َْ َ
ِالمسَألتين َْ َ ْ َ:  

  

  .ِيرِبْكَّ التَعَ مِةَالَّي الصِ فِنْيَدَ اليُعْفَر :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

 ِةَيرِبْكَ تَعَم: َيِهَ، وِةَالَّي الصِ فَعِاضَوَ مِةَثَالَي ثِ فِنْيَبِكْنَ المَوْذَ حِنْيَدَ اليِعْفَ رُابَبْحِتْ اسَتَبَث
  ِ اهللاُولُسَ رَانَك: َالَ ق َرَمُ عِنْ ابِيثِدَي حِ فَكِلَذَ، وُهْنِ مِعْفَّ الرَدْنِعَ، وِوعُكُّ الرَدْنِعَ، وِامَرْحِاإل
ا َذِٕاَ و،َكِلَ ذَلْثِ مَلَعَ فَعَكْرَ يْن َأَادَرا َأَذِإَ ف،َرَّبَ كَُّم ث،ِهْيَبِكْنَ مَوْذَا حَونُكَى تَّتَ حِهْيَدَ يَعَفَ رِةَالَّلصِ لَامَا قَذِإ
  .))3ِودُجُّ السَنِ مُهَسْأَ رُعَفْرَ يَينِ حُهُلَعْفَ يَالَ و،َكِلَ ذَلْثِ مَلَعَ فِوعُكُّ الرَنِ مَعَفَر

  

 ِولُسَ رَةَالَص ْمُكِي بِّلَص ُأَالَأ:  ٍودُعْسَ مِنْ ابِلْوَقِ بِرِاهَّي الظِ فُيثِدَا الحَذَ هَضِورُ عْدَقَو
ًةَدِاحَ وًةَّرَ مَّالِ إِهْيَدَ يْعَفْرَ يْمَلَ ف،ىَّلَصَ ف؟ ِاهللا

  .ِامَرْحِ اإلِةَيرِبْكَ تَعَ مَّالِ إِعْفَّ الرِمَدَى عَلَ عُّلُدَ يَوُهَو. )4(
 َكِئَول ُأِحْدَقِ بْرِبَتْعَ نْمَلَ وٍودُعْسَ مِنْ ابِيثِدَ حَةَّحِا صَنْمَّلَ سْوَل: اَمُهَنْيَ بِعْمَي الجِ فُّيِانَكْوَّ الشَالَق

ا َهَّنَِأل؛ ٌضُارَعَ تُهْنِ مِالَدِتْاالعَ وِوعُكُّي الرِ فِعْفَّلرِ لِةَتِبْثُ المِثيِادَحَ األَنْيَبَ وُهَنْيَ بَسْيَلَ ف،ِيهِ فِةَّمِئَاأل
                                 

ْ الشوكاني)1(   ).1/282. (الفحول إرشاد: َّ
ْ الشوك)2( ، 3/76ج/2م(، )505، 478، 348، 343، 337، 330، 2/320، ج1/93،111ج/1م.(األوطار نيل: انيَّ

  ). 4/378، ج313، 214
 وأطرافه في ،)735(كبيرة مع االفتتاح سواء، حديث ّرفع اليدين في الت:  في صحيحه، كتاب األذان، بابالبخاريأخرجه ) 3(
  ).22/390(حديث ... استحباب رفع اليدين حذو المنكبين : الة، بابَّ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الص)739، 738، 736(
ِالترمــذي؛ و)748(كــوع، حــديث ُّفــع عنــد الرَّمــن لــم يــذكر الر: الة، بــابَّ، كتــاب الــص فــي ســننه أخرجــه أبــو داود.ضــعيف) 4(  فــي ِّ

ي، عـن عاصـم بـن كليـب، عـن عبـد ، من طريق سفيان الثور)257(رفع اليدين عند الركوع، حديث : الة، بابَّسننه، أبواب الص
َّحبـانارقطني، وابـن َّفه أبو داود، وابـن المبـارك، وأحمـد، وابـن أبـي حـاتم، والـدَّوالحديث ضع.  بن األسود، عن علقمة بهَّالرحمن ِ ،

ُّ وبينـوا أن سـفيان الثـوري أخطـأ فـي تفـر،ريـقَّ الطهة طعنـوا فـي هـذَّوهؤالء األئم ّ نه َّلكـن حـس. تده بهـذا الحـديث عـن مرويـات الثقـاّ
ِالترمذي فقـد أفـصح أبـو : قـال األلبـاني. حه األلبانيَّركماني، وصحُّالتُابن يلعي وَّاه ابن دقيق العيد، والزَّحه ابن حزم، وقوَّ، وصحِّ

 فقيـه ،ظ سفيان ثقة حافَّأن: والجواب! د سفيان الثوري بهُّ؛ وهو تفرالبخارية الحديث عنده؛ وهو ما يشير إليه كالم َّحاتم عن عل
 َّالسـيما وأن!  جـرأة فـي غيـر محلهـا-ه روى ما لم يرو غيرهَّد أنَّ لمجر-ة، وتوهيمهَّده حجُّقريب؛ فتفرَّة؛ كما في التَّ إمام حج،عابد
ة الحـديث علـى َّ أئمـَّقـد نـص: قلت. ٕ حديثه هذا حديث مستقل عن حديث عبد اهللا بن إدريس؛ وان شاركه في إسنادهَّاهر أنَّالظ

ّ أو مجموعة الثقات، فإنه في هذه الحالـة يغلـط الثقـة، وتكـون ، ما لم يخالف من هو أوثق منه،د بهاَّادة الثقة مقبولة إن تفرّأن زي ّ
المعتبـرين فــي هــذا ة َّ وهــم جمـع مــن األئمــ،ّن ضــعف هـذا الحــديثَ مــع مـ- واهللا أعلــم - وابَّ الـصَّلــذلك فــإن. روايـة األكثــر أرجـح

ْالشوكاوقد مال . الشأن  َّمحمـداعتنـى بـه . مـج5. الهدايـة ألحاديـث الرايـة نـصب: الزيلعي، عبد اهللا بـن يوسـف.  إلى تضعيفهنيَّ
 وضـعيف صـحيح: فمـا بعـدها؛ األلبـاني) 1/394. (م1997-ه1418. دار القبلـة: ةّجـد، انّيـّسة الرّمؤسـ: بيروت. 1ط. امةَّعو
ْالشوكانيفما بعدها؛ ) 3/338. (داود أبي سنن  ).1/2/478. (األوطار نيل: َّ
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 ٌةَاعَمَا جَهَلَقَ نْدَقَا وَمَّيِسَ ال،ِاعَمْجِاإلِ بٌةَولُبْقَي مِهَ و،ِيدِزَ المَنْيَبَا وَهَنْيَ بَاةَافَنُ مَال يِتَّ الِةَادَيِّلزِ لٌةَنِّمَضَتُم
  .))1ُةَاعَمَا الجَهِاجَرْخِى إَلَ عَقَفَّاتَ و،ِةَابَحَّ الصَنِم

  

  .ِعْمَ الجَالَ حِنْيَتَالَّلصِ لُانَذاَأل :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

ِتان؛َامَقِٕاَ وٌدِاحَ وٌانَذ َأِعْمَ الجِالَي حِ فَوعُرْشَ المَّنى َأَلَ عُّلُدَا يَ مَدَرَو ٌواحدة  َ َ ِ  َكِلَذَ، وٍةَالَ صِّلُكِلَ
ا َهِى بَّلَصَ، فَةَفِلَدْزُى المَت َأ ُهَّنَأ: ِيهِفَ و ِّيِبَّ النِةَّجَ حِةَفِي صِ ف ٍرِابَ جِيثِدَي حِفا َمَك
  .))2ُرْجَ الفَعَلَى طَّتَ حَعَجَّطْ اضَُّم، ثاًئْيَا شَمُهَنْيَ بْحِّبَسُ يْمَلَ، وِنْيَتَامَقِٕاَ وٍدِاحَ وٍانَذَأِ بَاءَشِالعَ وَبِرْغَالم

  

 َلَزَ نَةَفِلَدْزُ المَاءَا جَّمَ ل َّيِبَّ الننََّأ : ٍدْيَ زِنْ بَةَامَسُأ ِيثِدَحِ بُيثِدَا الحَذَ هَضِورُعَو
 ،ِهِلِزْنَي مِ فُهَيرِعَ بٍانَسْنِ إُّلُ كَاخَن َأَُّم ث،َبِرْغَى المَّلَصَ ف،ُةَالَّ الصِتَيمِق ُأَُّم ث،َوءُضُ الوَغَبْسَأَ ف،َأَّضَوَتَف
 ْمَلَ، وٍةَالَ صِّلُكِ لِةَامَقِ اإلِرْكِى ذَلَ عِيهِ فَرَصَتْاقَ ف.))3اَمُهَنْيَ بِّلَصُ يْمَلَى وَّلَصَ ف،ُاءَشِ العِتَيمِق ُأَّمُث
  .َانَذَ األِرُكْذَي

  

 َدْنِ عِنْيَتَامَقِٕاَ وٍدِاحَ وٍانَذ َأِةَّيِوعُرْشَمِ بَلْوَ القَحَّجَرَ، وِةَلَأْسَي المِ فَفَالِ الخُّيِانَكْوَّ الشَرَكَ ذْدَقَو
  :َالَقَ ف،ِةَيِافَنُ المِرْيَ غِةَادَيِّالزِ بِذْخَ األِةَدِاعَ قَقْفِ وِنَْييثِدَ الحَنْيَ بَعَمَجَ، وِنْيَتَالَّ الصَنْيَ بِعْمَالج

   
َ؛ ألَونُلَّوَ األُهَالَا قَ مُّقَالحَو ، ٍةَيِافَنُ مُرْيَ غٌةَادَيِ زَيِهَ، وِانَذَ األِةَادَيِى زَلَ عٌلِمَتْشُ مٍرِابَ جَيثِدَ حَّنِ

   .))4اَهُولُبَ قَنَّيَعَتَيَف
  

  
  
  

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/2/478. (األوطار نيل: َّ
ّالنبية ّحج: ، بابّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج) 2( َّ  147/1218(، حديث.(  
؛ ومسلم في صحيحه، )1672(التين بالمزدلفة، حديث ّالجمع بين الص: ، بابّ في صحيحه، كتاب الحجالبخاريأخرجه ) 3(

  ).276/1280(اضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث اإلف: ، بابّكتاب الحج
ْالشوكاني) 4(   ).2/3/214. (األوطار نيل: َّ
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  ُعِاسَّت الُثَحْبَالم
  ِيمِرْحَّ التِرْيَى غَلَ عِيْهَّ النِلْمَحِ بُعْمَلجا

  

ْيش   :ِنْيَبَلْطَى مَلَ عُثَحْبَا المَذَ هُلِمَتَ
  

  .ُهُتَلَالَدَ وِيْهَّ النُيفِرْعَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  

َوهو ؛ ِرْمَ األُّدِ ضِةَغُّي اللِف ُيْهَّالن  ِةَايـَى غَلـَ عُّلُدَ يـٌلْصـ َأَوُهـَ، وَيَهـَن ِّيِثـَالُّ الثِلْعِ الفَنِ مٌرَدْصَمَُ
ــُ، يِهِوغــُلُ بْو َأ،ِءْيَّالــش ــْيَهَن: ُالَق ــَ عُهُت ــُهْن ــ: ْيى، َأَهَتْانَ ف َف، وَك ــَبَّ ــَهِ نَغَل ــْعِ فَةَاي ــَايَغَ وِهِل ُالنهــيَو، ُهَت ْ ــِ ب– َّ  ِحْتَف
َ؛ ألُيرِدَالغ -اَهِرْسَكَ وِةَدَّدَشُ المِونُّالن ْالنهَ، وِهْيـَلِي إِهـَتْنَ يَاءَ المَّنِ َ؛ ألُلْقـَالع: ُةَيـُّ  ِلْعـِ فْنِ مـُعَنـْمَيَ و،ىَهـْنَ يُهَّنـِ
  .)1(ِيحِبَالق

  

  .))2ُهَونُ دَوُ هْنَّمِ مِلْوَالقِ بِلْعِ الفِكْرَ تُاءَعْدِتْاس :َوُهَ فَينِّيِولُصُ األِحَالِطْي اصِا فَّمَأ
  

ــَّالنَو ــُ يُيْه ــَ األُبِارَق ــَرْم ــْكي َأِ ف ــِاحَبَ مِرَث ِهِث
ــ ؛)3( ــَا ذَ مــَّنِإَ فــَكِلَذِل  ِرِامــَوَ األِامَكــْحي َأِ فــَونُّيِولُصــُ األُهَرَك

 ِيْهـَّ النِنْوَكـِ ل،ِسْكـَ العِيـقِرَطِي بِاهَوَّ النـَنِا مـَهُلْثِ مِرِامَوَ األَنِ مٍةَلَأْسَ مِّلُكِ لْذِي، إِاهَوَّ النُامَكْح َأِهِ بُحِضَّتَت
ا َذَ هـــَارَصِتـــْ اخُتْرَ آثـــَكِلَذِ، لـــ)4(ِرْمـــَي األِ فـــْمِهِفَالِتْ اخـــِبْسَى حـــَلـــَ عِيْهـــَّي النِ فـــْمُهُالَوْقـــأََو ،ِرْمـــَألِ لًالِابَقـــُم

                                 
 مختار: َّالرازي؛ )1341(ص. المحيط القاموس: ؛ الفيروزآبادي)360- 5/359. (ّاللغة مقاييس معجم: ابن فارس) 1(

َنهي مادة ).284(ص. حاحّالص َ َ.  
  .وهناك تعريفات أخرى قريبة من هذا التعريف). 1/251. (َّاألدلة قواطع: َّسمعانيال؛ )1/376. (األسرار كشف: البخاري) 2(
َّالحد؛ فإن الن: لهاَّأو:  أمورخمسةويخالفه في ) 3( ّ : وثانيها. ن دونهَّاستدعاء ترك الفعل بالقول مم: هي كما سبق تعريفه هوّ
َّاللة، فإن داللة النَّالد  مجاز في غيره، وهذا على ،ره، وداللة األمر حقيقة في الوجوب مجاز في غي،حريمَّهي حقيقة في التّ

 للغائب، يفعلْل للحاضر، وافعل، وصيغة األمر ال تفعلهي َّيغة؛ فصيغة النِّالص: وثالثهاين، ِّمذهب أكثر األصولي
ُّقل اإلجماع عليه، والحق أن فيه ُ، ون والفور،-وام َّالترك على الد:  أي-هي المطلقة تقتضي التكرار َّ صيغة النَّأن: ورابعها

َّخالفا يسيرا؛ فقد قال الباقالني والرازي بعدم اقتضائه للتكرار والفور، كاألمر عندهم، وقال أكثر األصوليين باقتضاء النهي  ِّ ِّ َّ ُّ َّ ً ً
ّإن النهي ال يقتضي الدوام بالشذوذ: وقد وصف اآلمدي من يقول. ِّللتكرار والفور  مر فاقتضاؤها لهما فيه خالفا صيغة األَّ أم.َّ

َّأن األمر يقتضي اإلجزاء والصحة اتفاقا، والنهي يقتضي الفساد، على خالف في ذلك: وخامسهامشهور،  ً ِّ . ُّاللمع: ِّالشيرازي. ّ
؛ )456، 2/430. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)1/2/412. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)251. (َّاألدلة قواطع: َّ؛ السمعاني)65(ص
  ). 315(ص. الفقه أصول ّمذكرة: ِّ؛ الشنقيطي)1/221. (ّالمسودة: ل تيميةآ
َّولما كان ضد األمر يحتمل أن يكون للناس فيه أقوال كما في األمر؛ فمن قال: َّ قال النسفي)4( ُّ موجب األمر المطلق : َّ

َّموجب النهي المطلق وجوب االنتهاء، ومن قال بالندب ثمة،: وجوب الفعل قال َّ َّ قال بندب االمتناع هنا، ومن قال بالوقف ثمة َّ
ِّوقد تعقب في . َُّّوألبي زيد الدبوسي نحو هذا الكالم. قال بالوقف هنا ُالبحر المحيط بأن المعتزلة قالوا بالندب في باب ّ    =
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  .َنَكْما َأَ مِثَحْبَالم
  

ٍةَيـرِثَ كٍانَعـَمِ لِيْهَّ النُةَيغِ صُدِرَتَو
ِتهـا عنـد اإلطـالق والتجـرد َلَالَي دِ فـَونُّيِولُصـُ األَفَلـَتْ اخَكِلَذِ، لـ)1( ُِّ َ َّ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َِ

ِمــن القــرائن ِ َِ َ  ِميِرْحــَّى التَلــَ عُّلُدَ تــَهــاَّنى َأَلــِ إ)2(ِةَعــَبْرَ األِبِاهَذَ المــُةَّمــِئ َأْمُهْنِمــَو َينِّيِولُصــُ األُرَثــْكَأ َبَهَذَ، فــَ
ِي مــى َأَلــَ عُّلُدَ تــَالَ، وًةَيقــِقَح  ُّلُدَتــا َهــَّن َأَينِّيِولُصــُ األُضْعــَى بأََرَ، وٍةَفِارَ صــٍةَينــِرَقِ بَّالِى إَرْخــُي األِانَعــَ المَنٍّ
 َالَ، فـِّيِظـْفَّ اللِاكَرِتْ االشـِيلْبَى سـَلـَ عِةَاهـَرَالكَ وِيمِرْحـَّي التِ فـٌةَيقـِقَ حَيْهـَّ النَّن َأَونُرَى آخأََرَ، وِةَاهَرَى الكَلَع
ــَ و.)3(ٍةَينــِرَقِ بَّالِا إَمُهُدَحــ َأُنَّيَعــَتَي ــِت ْتَشِوقــُنَ و،ٍةَّلــِدَأِ بٍيــقِرَ فُّلُ كــَّلَدَتْ اســِدَق  َالَجــَ مَا الَمــِ بًالَّوَطــُ مُةَّلــِدَ األَكْل
 ُحَجــْرَاألهــو  ِيمِرْحــَّلتِ لِقَلــْطُ المِيْهــَّ النِةَادَفــِ إيِ فــَينِّيِولُصــُ األَنِ مــَينِرَثــْكَ األَبَهْذَ مــَّن َأَرْيــَا، غَنــُ هِهِطْسَبــِل
ي ِ فـٌةَيِا آتَهِنْيَعِ بِوبُجُ الوَلِئَالَد َّنِإَ؛ فِوبُجُلوِ لِيدِفُ المِقَلْطُ المِرْمَ األِةَلَالَي دِ فْمِهِبَهْذَمَ ك،ًليالَى دَوْقَاألَو
َ أل،ِيمِرْحَّلتِا لَهَّنَأ اًبِاجَ وُكْرَّ التُونُكَيَ، فِكْرَّالتِ بٌرْم َأَيْهَّ النَّنِ

)4(.  
  

  .اَهِيقِبْطَي تِ فِّيِانَكْوَّالش ُجَهْنَمَ و،ِةَدِاعَى القَنْعَم: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

 َازَوَ جُيدِفُ يُرَاآلخَ، وٍنَّيَعُ مٍلْعِ فْنَى عَهْنَا يَمُهُدَح َأ،ِنَيالِلَ د– ِرِاهَّي الظِ ف– ُضَارَعَتَا يَمَدْنِع
                                                                                                

َّاألمر، وبوجوب الترك في النهي؛ ألن األمر يقتضي حسن المأمور به، والمندوب والواجب =  َّ في اقتضاء الحسن سواء، َّ
َّبخالف النهي، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه، واالنتهاء عن القبيح واجب، وأما إتيان الحسن فليس بواجب، ولهذا فرقوا َّ .

 :ابن قدامة؛ )2/430. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)49(ص. َّاألدلة تقويم: َُّّ؛ الدبوسي)1/140. (األسرار كشف: َّالنسفي
ّالصفي الهندي؛ )216(ص .اظرّالن روضة   ).2/428. (َّالروضة مختصر شرح: ُّ، الطوفي)3/1169. (الوصول نهاية: َّ

 عاء،ّ، واإلرشاد إلى األحوط بالترك، والديأس والحذير، وبيان العاقبة،َّحقير، والتَّحريم، والكراهة، واألدب، والتَّالت: منها) 1(
َّ وقد اتفق األصوليون على أن صيغة النهي ليست حقيقة في كل هذه المعاني، وانما .وغيرها هديد، واإلباحة،َّوااللتماس، والت َّٕ ِّ ّ ّ َّ

، أو حقيقة فيهما على سبيل االشتراك -ّ وهو طلب الكف - َّفي بعضها، وهو التحريم، أو الكراهة، أو القدر المشترك بينهما 
ّ الصفي ا؛)429-2/428. (المحيط البحر: َّالزركشي. َّاللفظي َّ؛ ابن النجار)1169- 3/1165. (الوصول نهاية: لهنديَّ َّ :
ْالشوكاني ؛)82-3/78. (المنير الكوكب شرح   .)1/496. (الفحول إرشاد: َّ

َّابن النجارقال ) 2( هي عن َّدت صيغة النَّفإن تجر: - بعد أن ذكر خمسة عشر معنى من معاني صيغة النهي -  الفتوحي َّ
َّهي لتحريم عند األئم ف،المعاني المذكورة والقرائن . ّإنها للكراهة:  في إنكار قول من قال وغيرهم، وبالغ الشافعي ة األربعةٍ

َّابن النجار   ).1/222. (دةَّالمسو: ّ؛ وآل تيمية)3/83. (المنير الكوكب شرح: َّ
 تنقيح شرح: افي؛ القر)1/377. ( عن أصول البزدوياألسرار كشف: البخاري؛ )1/78. (الفصول تمهيد: َّالسرخسي) 3(

. المحصول: َّالرازي؛ )1/251. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني؛ )66(ص. الفقه أصول في ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )134(ص. الفصول
َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )2/426. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )1/334. (المحصول من َّالتحصيل: ؛ األرموي)2/281( ُ .
َالكلو؛ )1/425( ْ ْ؛ الشوكاني)1/221. (دةَّالمسو: ّ آل تيمية؛)3/233. (الواضح: ؛ ابن عقيل)1/362. (التمهيد: ذانيَ َّ :

  ).1/496. (الفحول إرشاد
ّالصفي) 4(   ).3/1169. (الوصول نهاية:  الهنديَّ
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ا َذَي هِفَ، وُةَاهَرَ الكَوُهَ وُهَونُا دَى مَلِ إِيمِرْحَّ التِنَ عِيْهَّ النِفْرَصِ بِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بُعَمْجُ يُهَّنِإَ، فِلْعِ الفَكِلَذ
  .اَمِهِدَح َأِالَمْهِ إْنِى مَلْو َأَوُهَ و،ِنْيَيلِلَّلدِ لٌالَمْعِإ

  

 ٍةَينِرَقِ باًازَجَي مِانَعَ المَنِ مُهَرْيَ غُيدِفُيَ، وًةَيقِقَ حَيمِرْحَّ التُيدِفُ يَقَلْطُ المَيْهَّ النَّن َأُّيِانَكْوَّالشى َرَيَو
اًامَمَ تَينِّيِولُصُ األِورُهْمُ جِبَهْذَمَ، كٍةَفِارَص

 ،)2(ِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِف َلِائَسَ ميِانَمَثى َلَ ع ذلكَقَّبَط و،)1(
ا َهْنِ مُتْرَتْخ اِدَقَو ،ِيمِرْحَّ التِرْيَى غَلَ عِيْهَّ النِلْمَحِا بَهَنْيَ بَعَمَجَ ف،ُّيِرِاهَّ الظُارضَعَّالتا َهِتَّلِد َأَنْيَ بَعَقَو
  :ِنْيَتَلَأْسَ المِنْيَاتَه
  

ُ الطهُمْكُح :ىَول اُألُةَلَأْسَالم ِطهور المرَأة ِلْضَفِ بِورُّ ْ َ ِ ُ َ.  
ُ الطهِنَ عِيْهَّي النِ فَدَرَو ِطهور المرَأة ِلْضَفِ بِورُّ ْ َ ِ ُ   :اَهْنِ مُيثِادَح َأَ
  

1 - اهللاُولُسَى رَهَن ِ طهِلْضَفِ بُلُجَّ الرَأَّضَوَتَ يْن َأ ُ ِةأَْرَ المِورَ
)3(.  

  

2 - اهللاُولُسَى رَهَن ِ ا َفِرَتْغَيْلَ، وِةأَْرَ المِلْضَفِ بُلُجَّ الرِو، َأِلُجَّ الرِلْضَفِ بُةأَْرَ المَلِسَتْغَ تْن َأ
  . ))4اًيعِمَج

ُ طهِلْضَفِ ب ِّيِبَّ النُورُهُا طَيهِ فَتََب ثُيثِادَح َأِنَْييثِدَ الحِنْيَذَ هَضَارَعَو   :اَهْنِ م،ِةأَْرَ المِورَ
  

1 - اهللاَولُسَ رنََّأ ِ َةَونُمْيَ مِلْضَفِ بُلِسَتْغَ يَانَ ك
)5(.  

  

2 - النبيِاجَوْز َأُضْعَ بَلَسَتْاغ ِّ َِّ ُّيِبَّ النَاءَجَ، فٍةَنْفَي جِ ف َلِسَتْغَ يْوا َأَهْنِ مَأَّضَوَتَيِ ل، 
                                 

ْالشوكاني) 1(   ).1/496. (األوطار نيل: َّ
ْ الشوكاني)2(   ).5/156ج/3م(، )3/38ج/2م(، )458، 455، 324، 2/323، ج87، 1/28ج/1م. (األوطار نيل: َّ
ِ؛ والترمذي في سننه، أبواب )82(َّالنهي عن ذلك، حديث : َّ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب.حديث صحيح )3( ِّ

َعن فضل وضوء َّالنهي : َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب المياه، باب)64(َفي كراهية فضل طهور المرأة، حديث : َّالطهارة، باب
، عن الحكم بن )373(َّالنهي عن ذلك، حديث : َّ؛ وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب)343(المرأة، حديث 

ِوقال الترمذي. عمرو ِّ :حديث حسن .11(، برقم )1/43. (الغليل إرواء: األلباني. ّوصححه األلباني.(  
َّاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، حديث  أخرجه أبو داود في سننه، كت.حديث صحيح )4( َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب )81(َّ

ُذكر النهي عن االغتسال بفضل الجنب، حديث : َّالطهارة، باب وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ . ، عن أبي هريرة)238(ُ
َّالبسام، عبد اهللا بن عبد الرحمن. َّوصححه كذلك األلباني. إسناده صحيح: المرام  ومعه، المرام بلوغ من األحكام توضيح: َّ
 سنن وضعيف صحيح: ؛ األلباني)1/144. (م2007-ه1428. دار الميمان: الرياض. 1ط. مج8. حجر البن المرام بلوغ
  ).22(، برقم )1/57. (داود أبي

  . ّابن عباس، عن )48/323(ّالقدر المستحب في غسل الجنابة، حديث :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب)5(
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ُنبْجَ يَ الَاءَ المنَِّإ: َالَقَف. اًبُنُ جُتْنُي كِّنِ إ!ِ اهللاَولُسَا رَي: ُهَ لْتَالَقَف ُ)1(.  
  

 ؛ِاءَضْعَ األَنِ مَطَاقَسَا تَى مَلَ عِيْهَّ النِيثِادَح َأِلْمَحِ بِيثِادَحَ األَنْيَ بَعِمُ جْدَقَو: ُّيِانَكْوَّ الشَالَق
ا َ مُهْنِ مُنَسْحأََو ،ُّيِابَّطَ الخَعَمَ جَكِلَذِبَ و،ِاءَ المَنِ مَيِقَا بَى مَلَ عِازَوَالجَ و،ًالَمْعَتْسُ مَارَ صْدَ قِهِنْوَكِل
  .))2ِزاَوَ الجِيثِادَح َأِةَينِرَقِ ب،ِيهِزْنَّى التَلَ عِيْهَّ النِلْمَ حْنِ م،ِحْتَي الفِ فُظِافَ الحِهِ بَعَمَج

  

ِالعتمةِ بِاءَش العُةَيِمْسَت :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم َ َ َ.  
  

  ِ اهللاَولُسَ رُتْعِمَس: َالَ ق َرَمُ عِنْ ابِيثِدَ حيِ فِةَمَتَالعِ بِاءَشِ العِةَيِمْسَ تْنَ عُيْهَّ النَاءَج
ْ يعْمُهَ و،ُاءَشِا العَهَّنِ إَال، َأْمُكِتَالَ صِمْ اسىَلَ عُابَرْع اَألُمُكَّنَبِلْغَ تَال :ُولُقَي   .))3ِلِبِاإلِ بَونُمِتُ

  

 َّن َأ،َةَرْيَرُي هِب َأِيثِدَ حيِفا َمَك ،ِةَمَتَالعِ بِاءَشِ العِةَالَصِ ل ِّيِبَّ النِةَيِمْسَتِ بُيْهَّا النَذَ هَضِورُعَو
ِي العتمةِ فاَ مَونُمَلْعَ يْوَلَو :َالَ ق ِ اهللاَولُسَر َ َ   .))4اًوْبَ حْوَلَا وَمُهْوَتَ َأل،ِحْبُّالصَ وَ

  

  :ِنْيَهْجَوِ بِيثِادَحَ األِهِذَ هَنْيَ بَعْمَ الجِّيِوَوَّالن ِنَ عُّيِانَكْوَّ الشَلَقَ نْدَقَو
   
َذلك  َّلَدَ، فٍءْيَشِ بُهْبَّقَعَتَ يْمَلَ، وِيمِرْحَّ التَ الِيهِزْنَّى التَلَ عِيْهَّ النُلْمَ ح:اَمُهُدَحَأ  ،ُهَ لِهِانَسْحِتْى اسَلَعَِ

  : َالَقَ ف،ِهِ بِهِذْخأََو
  

ْنَ عُابَوَجال : ُهُرْيَغَ وُّيِوَوَّ النَالَقَف، َرَمُ عِنْ ابِيثِدَ حَنْيَبَ وِيثِدَالح اَذَ هَنْيَ بُعْمَ الجَلِكْشُتْ اسِدَقَو 
 َ الِيهِزْنَّلتِ لِةَمَتَ العِنَ عَيْهَّلن انََّأَ و،ِازَوَ الجِانَبيِ لَلَمْعُتْ اسُهَّنَأ :اَمُهُدَح َأ،ِنْيَهْجَ وْنِ مَةَرْيَرُي هِب َأِيثِدَح
  ))5... ِيمِرْحَّلتِل

                                 
َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب )68(الماء ال يجنب، حديث : َّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب. صحيح حديث )1(

ُّالرخصة بفضل وضوء المرأة، حديث : َّدون تبويب؛ وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب) 325(المياه، حديث 
ِ؛ والترمذي في سن)370( ِوقال الترمذي. ، عن ابن عباس )65(الرخصة في ذلك، حديث : َّنه، أبواب الطهارة، بابِّ ِّ :
حديث حسن صحيح .27(، برقم )1/64. (الغليل إرواء: األلباني. َّوصححه األلباني.(  
ْالشوكاني) 2(   ).1/1/28. (األوطار نيل: َّ
  .)228/644(وقت العشاء وتأخيرها، حديث :  بابالة،َّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الص) 3(
؛ ومسلم في صحيحه، كتاب )615( في صحيحه، كتاب األذان، باب االستهام في األذان، حديث البخاريأخرجه ) 4(

  .)129/437(ٕفوف واقامتها، حديث ُّتسوية الص: الة، بابَّالص
ْالشوكاني) 5(   ).1/2/324. (األوطار نيل: َّ
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  ُرِاشَع الُثَحْبَالم
  ِازَجَى المَلَ عِظْفَّ اللِلْمَحِ بُعْمَالج

  

  .ٍازَجَمَ وٍةَيقِقَى حَلِى إَنْعَلمي اِ فِهِالَمْعِتْ اسِارَبِتْاعِ بَظْفَّ اللَونُّيِولُصُ األُمِّسَقُي
   
 ِامَكـْحِى إَلـَ عُّلُدَ يٌلْص َأَوُهَ و،ِّقَ الحَنِ مٌةَوذُخْأَم ؛ٍةَيلِعَ فِنْزَى وَلَع َيِهَف -ِةَغُّي اللِف - ُةَيقِقَا الحَّمَأ
َّق َحـ: ُالَقـُ، يِوبُجُالوَ وِومُزُّاللَ وِوتُبُّى الثَنْعَى مَلَ عاًضْي َأُّلُدَيَو. ِلِاطَ البُيضِقَ نُّقَالحَ، وِهِتَّحِصَ وِءْيَّالش

  .)2(ُهَ لَعِضُا وَيمِ فُلَمْعَتْسُ المُظْفَّالل: َيِهَ فَينِّيِولُصُ األِحَالِطْ اصيِا فَّمَأَ و.)1(َبَجَو: ْي، َأُءْيَّالش
  

ٍَ ثالثةٍامَسْقى َأَلِ إُمَسُْق تُةَيقِقَالحَو ََ)3(:  
  

 ،ِسِرَتـْفُ المِوانَيـَحْلِ لِدَسَاألَ، كِةَغُّي اللِ فُهَ لَعِضُا وَيمِ فُلَمْعَتْسُ المُظْفَّالل: َيِهَ، وٌةَّيِوَغُ لٌةَيقِقَح: ُلَّواَأل
ِلإل ِلُجَّالرَو ِ لإلِةأَْرَالمَ، وِرَكَّ الذِانَسْنِ   .ىَثُْن األِانَسْنِ

  

ُص عُا خـَمـ: َيِهـَ، وٌةَّيِفْرُ عٌةَيقِقَح: يِانَّالث  َعِضـُا وَيمـِ فُلَمْعَتْسُ المـُظْفـَّالل: ْو، َأِهِاتَيَّمَسُمـ ِضْعَبِ بـاًفـْرَّ
 ِالَمْعِتْ االسـِفْرُعـِ بُصَّصَخـُ يَّمُ، ثـٍّامَ عـًىَنـْعَمِ لَعِضُ وْدَ قُمْ االسَونُكَ يْنَأَ، كِّيِوَغُّ اللِالَمْعِتْ االسِفْرُعِ بُهَل
 ِّلُكـِ لَعْضـَ الوَّن َأَعَ، مـِعَبـْرَ األِاتَوَذِ بِةَّابَّ الدِمْ اسِيصِصْخَتَ، كِةَّيِعْضَ الوِهِاتَيَّمَسُ مِضْعَبِ بِةَغُّ اللِلْه َأَدْنِع
؛ ِطِائَالغـَ، كِّيِوَغـُّ اللِهِوعُضـْوَ مِرْيـَي غِ فـُهُالَمْعِتْ اسـَاعَا شـَمـ: اًضْيـا َأَهـِ بُادَرُ يـْدَقـَ و.ِضْرَى األَلـَ عُّبُدَا يَم
  .ِانَسْنِ اإلَنِ مِرَذْقَتْسُ المِجِارَالخِ باًفْرُ عَرَهَتْ اشَُّم، ثِضْرَ األَنِ مِّنِئَمْطُ المِعِضْوَلمِ لِةَغُّ اللِلْصي َأِ فُهَّنِإَف

  

ــَّالل: َيِهــَ، وٌةَّيِعْرَ شــٌةَيقــِقَح: ُثِالــَّالث ــَالَّلدِ ل،ِعْرَّي الــشِ فــُهَ لــَعِضــُا وَيمــِ فُلَمْعَتْسُ المــُظْف ــَ عِةَل ٍان َعــَى مَل

 َلِمْعُتْاسـَ، وُيقِدْصَّ التـَوُ هـِةَغـُّي اللِ فـَانَيمـِ اإلَّنِإَفـ. اَهـِرْيَغَ، وِاةَكـَّالزَ، وِةَالَّالـصَ، وِانَيمـِاإل ِاظَفْلَأَ، كٍةَّاصَخ
                                 

َّحقّ مادة ).2/15. (ّاللغة مقاييس معجم: ابن فارس) 1( َ.  
ْالشوكاني )2( ُّ، كلها تدور حول هذا التعريف، بزيادة بعض القيود ولألصوليين تعريفات أخرى). 1/135. (الفحول إرشاد: َّ

: ِّالشيرازي؛ )1/96. (األسرار كشف: البخاري؛ )1/170. (الفصول تمهيد: َّالسرخسي؛ )1/359. (الفصول: ّالجصاص .فيه
؛ )29(ص. الجوامع جمع: ُّالسبكي ؛)1/1/27. (اإلحكام: اآلمدي ؛)1/84. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني؛ )39(ص. ُّاللمع

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )3/697. (المنهاج شرح في اإلبهاج: ُّالسبكي َالكلوذاني؛ )1/172. (ُ ْ ابن ؛ )2/249. (مهيدَّالت: َ
َّالنجار   .)1/149. (يرالمن الكوكب شرح: َّ

َّابن النجار؛ )173(ص. ّالناظر روضة: ابن قدامة) 3( َّابن اللحام؛ )150-1/149. (المنير الكوكب شرح: َّ  في المختصر: َّ
ْالشوكاني؛ )2/154. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )1/1/26. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)63. (ثريَّللش شرحه مع الفقه أصول َّ :
  ).  272. (الفقه أصول ّمذكرة: ِّالشنقيطي؛ )140-1/136. (الفحول إرشاد
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 ْتَلِمْعُتْاسـَ، وُاءَعُّ الـدَيِ هِةَغُّي اللِ فَةَالَّالصَ، وِانَكْرَ األِلَمَعَ، وِانَسِّ اللِقْطُنَ، وِانَنَ الجِادَقِتْعِ الِعْرَّي الشِف
 ْتَلِمْعُتْاسـَ، وُةَارَهـَّالطَ وُاءَمـَّ النَيِ هـِةَغـُّي اللِ فـَاةَكـَّالزَ، وٍةَوصُصْخـَ مٍالَعـْفَأَ وٍالَوْقـى َأَلـَ عِةَلـَالَّلدِ لِعْرَّي الشِف
ِ من المالُهُاجَرْخِ إِبِاجَالو ِارَدْقِلمِ لِعْرَّي الشِف َ َ   .ٍةَوصُصْخَ مٍوطُرُشِ ب،ِيهِّقِحَتْسُمِ لِ

  

  .)1(َرَى آخَلِ إٍانَكَ مْنِ مُلُّوَحَّالتَ وُالَقِتْ االنَوُهَ، وِازَوَ الجَنِ مٌوذُخْأَمَ ف– ِةَغُّي اللِ ف- ُازَجَا المَّمأََو
  

ِفي االصطالح، َو َ ِ ْ   .))2ُّحِصَ يٍهْجَى وَلَ ع،ِّيِلْصَ األِهِوعُضْوَ مِرْيَي غِ فُلَمْعَتْسُ المُظْفَّالل :َوُهِ
  

ى َنــــْعَالمَ وِّيِلْصــــَى األَنــــْعَ المَنْيَ بــــٌةَقــــَالَ عَاكَنــــُ هَونُكــــَ تْن َأِهِ بــــُدَصْقــــُ يُّحِصَ يــــٍهْجــــَ وىَلــــَع ُدْيــــَقَو
  .)3(ِّيِلْصَى األَنْعَ المِدْصَ قْنَ عٌةَفِارَ صٌةَينِرَ قَدَوجُ تْنَأَ، وِّيِازَجَالم

  

 َكِلــَي ذِ فــَفَالَخــَ، وِةَّنُّالــسَ وِآنْرُالقــَ وِةَغــُّي اللِ فــِازَجــَ المِوعُقــُى وَلــِ إَينِّيِولُصــُ األُورُهــْمُ جَبَهــَ ذْدَقــَو
ًايثِدَحَ واًيمِدَ ق،ِاءَمَلُ العَنِ مَينِقِّقَحُالمَ وِةَغُّ اللِةَّمِئ َأُضْعَب

)4(.  

                                 
َجوز مادة ).506(ص. المحيط القاموس: ؛ الفيروزآبادي)1/494. (ّاللغة مقاييس معجم: ابن فارس) 1( َ َ.  
. الفصول: ّالجصاص. عريفَّمن هذا التين تعريفات أخرى قريبة ِّولألصولي). 64(ص. ّالناظر روضة: ابن قدامة) 2(
: َّ؛ السمعاني)39(ص. ُّاللمع: ِّ؛ الشيرازي)1/97. (األسرار كشف: ؛ البخاري)1/170.(الفصول تمهيد: رخسيَّ؛ الس)1/361(

َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)703-3/701. (اإلبهاج: ُّ؛ السبكي)1/1/28. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)1/84. (َّاألدلة قواطع ُ .
َ؛ الكلوذاني)1/172( ْ َّالنجار؛ ابن )2/249. (التمهيد: َ ْ؛ الشوكاني)1/154. (المنير الكوكب شرح: َّ . الفحول إرشاد: َّ
)1/135.(  
:  كقوله تعالىَّفالعقلية .ةَّلفظيأو  ،ةَّعرفيأو  ،ةَّعقليَّإما  والقرينة المشار إليها ).88(ص. الفقه أصول ّمذكرة: ِّالشنقيطي) 3(

 mk  j lفإن العقل يعلم أن سؤال القرية ال يصح ،ّ ّ : كقول القائل ّوالعرفية . المراد سؤال أهلهاَّفهم المخاطب أن في،ّ
ّفإن مباشرة السلطان لنقل الحجارة والتراب غير محال في العقل، ّبنى السلطان سور المدينة ّ ، ّ ولكنه ممتنع في العادة والعرف،ّ

الوزير، . يابِّأو حسن الث، ّي السالحِاكَ شٌأسدَّلدي : مثل قول القائلف: ّاللفظيةّوأما  .ّأن السلطان أمر بذلك: فيفهم من ذلك
ّالروض الباسم في الذ: َّمحمد بن إبراهيم َّب عن سنة أبي القاسمَّ ّعلي : بكر بن عبد اهللا أبو زيد، واعتنى به: قدم له. مج2. ّ
 ).2/420. (م1998- ه1419. دار عالم الفوائد: ّالسعودية. 1ط. َّبن محمد العمران

، وهو منسوب إلى األستاذ أبي إسـحاق اإلسـفراييني، اً مطلقّاللغةمنع وقوع المجاز في : األول: ربعة أقوالفي هذه المسألة أ) 4(
 وهـو -ي ِّنـِ عـن ابـن جالبحـر المحـيط فـي َّالزركـشي نقـل :ْمين، لكـنِّ المتقـدّاللغـةة َّ وهـو مـن أئمـ،ّ الفارسـيّكي عن أبي عليُوح

م، ومـن األصـوليين ّة، وابـن القـيَّ شيخ اإلسالم ابن تيميـاًوذهب إلى هذا القول أيض. مجاز بالّ الفارسيَ قول– ّمن تالميذ الفارسي
قــسيم هــو اصــطالح حــادث بعــد انقــضاء ّفهــذا الت  :اإليمــانّقــال ابــن تيميــة فــي كتابــه  . بــن صــالح العثيمــينَّمحمــدالمعاصــرين 

 ، كمالــك،ة المــشهورين فــي العلــمَّ وال أحــد مــن األئمــ،ن لهــم بإحــسانابعيَّ وال التــ،حابةَّم بــه أحــد مــن الــصَّ لــم يــتكل،القــرون الثالثــة
 ، وأبــي عمــرو بــن العــالء،بويه وســي، كالخليــل؛حــوَّ والنّاللغــةة َّم بــه أئمــَّ بــل وال تكلــ،افعيَّ والــش، وأبــي حنيفــة، واألوزاعــي،وريَّوالثــ

المجــاز مــا هــو قــسيم  ولكــن لــم يعــن ب،ى فــي كتابــهَّمثنــو عبيــدة معمــر بــن ال أبــ:المجــاز م بلفــظَّه تكلــَّرف أنــُل مــن عــَّوأو .ونحــوهم
َّوان، الحقيقــــــــــة  =                    ؛ ولهــــــــــذا قــــــــــال مــــــــــن قــــــــــال مــــــــــن األصــــــــــوليينبــــــــــه عــــــــــن اآليــــــــــةر َّعبــــــــــُ مــــــــــا يِيــــــــــةاآلمــــــــــا عنــــــــــى بمجــــــــــاز ٕ
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 ْنِ مــِهِقــَالْطِإِ بِةَيقــِقَى الحَلــَ عُهُلــْمَ حَبَجــَ واًقــَلْطُ مُظْفــَّ اللَدَرَا وَذِإَ، فــِةَغــُّي اللِ فــُلْصــَ األَيِ هــُةَيقــِقَالحَو

 َوُهـــَ و،ٌازَجـــَ مُهَ لـــُونُكـــَي َ الْدَقـــَ، وٍيلِلَدِ بـــَّالِ إِازَجـــَى المَلـــَ عُظْفـــَّ اللُلَمـــْحُ يَالَفـــ، ِازَجـــَ المِنَ عـــٍثْحـــَ بِرْيـــَغ

  .)1(ُةَيقِقَ الحَوُهَ و،ِهِعْضَ وِلْصى َأَلَ عُهُلْمَ حُبِجَيَ، فُرَثْكَاأل
  

َّفــإن، ِازَجــَ المِالَمــِتْاحَ وِةَيقــِقَ الحِالَمــِتْ احَنْيَ بــُظْفــَّ اللَارَا دَذِٕاَو َ؛ ألُحَجــْر َأِةَيقــِقَ الحَالَمــِتْ احَ  َلْصــَ األَّنِ

  .)2(ٍيلِلَدِ بَّالِ إِهْيَلِ إُارَصُ يَالَ، وٌضِارَ عُازَجَالمَ، وُةَيقِقَ الحِمَالَ الكِعْضَي وِف
  

ا، َهُتَاعَشَ بـْو، َأِانَسِّى اللـَلـَ عِةَيقـِقَ الحِظْفـَ لُلَقِث: اَهْنِ مٍابَبْسَِأل ِزاَجَى المَلِ إِةَيقِقَ الحِنَ عُلَدْعُا يَمَّنِٕاَو
                                                                                                

هـذا :  بـأن يقولـوا،ّلغة علـى ذلـك أهل الُّنص: عرف الحقيقة من المجاز بطرق منهاما تَّإن:  -كأبي الحسين البصري وأمثاله -= 
ة َّ وال مـن سـلف األمـ،ّاللغـة ولـم يقـل ذلـك أحـد مـن أهـل ، قـالوا هـذاّاللغـة أهـل َّ أنَّه ظـنَّ فإنـ؛م بال علـمَّقد تكلَ ف؛حقيقة وهذا مجاز

َّ وان،وعلمائها اس عـن َّعـض النـ ب وحكـى ...مـينِّه كـان مـن جهـة المعتزلـة ونحـوهم مـن المتكلَّ والغالب أنـ،ما هذا اصطالح حادثٕ
 ال مالــك وال ا،ً فــي القــرآن مجــازَّإن: حــد مــنهم وال مــن قــدماء أصــحاب أحمــدة فلــم يقــل أَّا ســائر األئمــَّوأمــ. أحمــد فــي ذلــك روايتــين

 ،الثـةَّ وظهـرت أوائلـه فـي المائـة الث،ابعـةَّمـا اشـتهر فـي المائـة الرَّ إن تقـسيم األلفـاظ إلـى حقيقـة ومجـازَّ فـإن،افعي وال أبو حنيفةَّالش
 أحمــد وغيــره نطقــوا بهــذا التقــسيمذين أنكــروا أن يكــون َّ والــ، أن يكــون فــي أواخرهــاَّهــم إالَّ الل،انيــةَّ فــي المائــة الثاًومــا علمتــه موجــود

 ،ن فعلنـا كـذانحـ: قـول الواحـد العظـيم الـذي لـه أعـوان أن يّاللغـةا يجوز فـي َّمم:  أي،ّمن مجاز اللغة:  معنى قول أحمدَّإن: قالوا
  . اهـفظ استعمل في غير ما وضع لهَّرد أحمد بذلك أن اللُولم ي:  قالوا. ونحو ذلك،نفعل كذاو
منع وقوعه في القرآن، وجواز وقوعه في : الثَّالث. ينِّ وهو مذهب جمهور األصولي،اً مطلقّاللغةوقوع المجاز في : انيَّالث 

َّمحمد بن  وأبي الحسن الجزري البغدادي، وأبي الفضل التميمي، و كأبي عبد اهللا بن حامد،،، وذهب إليه بعض الحنابلةّاللغة
حكى عن وطي، ويُّ وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البل،اهريَّ األصبهاني الظّ، وداود بن عليَّالمالكية منداد البصري من يزخو

ف فيه رسالة َّوأل) ه1393( تنقيطيِّالش األمين َّمحمدين المعاصرين ِّوذهب إليه من األصولي. اإلمام أحمد فيه روايتان
 ّاللغةفي القرآن والحديث، ووقوعه في  منع وقوعه: الرابع .د واإلعجازُّعبَّمنع جواز المجاز في المنزل للت: اهاَّمشهورة سم

: مّابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السال. اهريَّ األصبهاني الظّوهو مروي عن أبي بكر بن داود بن علي. فقط
ّمحمد ناصر الدين األلباني: ّخرج أحاديثه. اإليمان ابن  ؛)73(ص. م1996- ه1416. المكتب اإلسالمي: بيروت . 5ط. َّ

َّالموصلي، محمد بن محمد بن عبد الكريم . د: تحقيق. مج4. مّالقي البن لةّوالمعط الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر: َّ
: ُّفما بعدها؛ السبكي) 1/690. (م2004- ه1425. مكتبة أضواء السلف: لرياضا. 1ط. َّالحسن بن عبد الرحمن العلوي

َالكلوذاني؛ )764- 3/758. (اإلبهاج ْ َّالعدة: ّأبو يعلى الفراءفما بعدها؛ ) 2/77. (مهيدَّالت: َ فما ) 2/695(، )1/172. (ُ
َّابن النجار بعدها؛ ْالشوكاني ؛)185- 2/180. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )1/191. (المنير الكوكب شرح: َّ . الفحول إرشاد: َّ

. 1ط. الورقات نظم شرح:  بن صالحَّمحمد؛ العثيمين، )88-84(ص. الفقه أصول ّمذكرة: ِّالشنقيطي؛ )1/140-143(
  ).66-63(ص. م2007-ه1428. ستقامةدار اال: القاهرة

َالكلوذاني؛ )2/154. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )39(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي) 1( ْ ُّ؛ السيوطي، جالل )2/273. (مهيدَّالت: َ
َّالدين عبد الرحمن بن أبي بكر َّمكة المكرمة، الرياض. 2ط. مج2. والنظائر األشباه: ِّ - ه1418. مكتبة نزار مصطفى الباز: َّ

  ).1/109. (م1997
 .ّالناظر روضة: ؛ ابن قدامة)3/733. (المنهاج شرح في اإلبهاج: ُّالسبكي؛ )1/173. (الفصول تمهيد: َّالسرخسي) 2(

  .)176(ص
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 ْنِ مَلُكْأَ يَ الْن َأٌلُجَ رَفَلَ حْوَا لَمَ ك،ىَنْعَ المَةَورُجْهَ مِةَيقِقَ الحُنْوَ كْو َأ،)1(َهُتَرْهُ شْو، َأِازَجَ المُةَغَالَ بْوَأ

ى َلــِ إُفِرَصْنــَا يَمــَّنِٕاَ، وِرْدِالقــَ وِةَرَجَّ الــشِنْيَى عــَلــِ إُهُينــِمَ يُفِرَصْنــَ يَ الُهَّنــِإَ، فٍنَّيَعــُ مٍرْدِ قــْو َأٍةَنــَّيَعُ مٍةَرَجَشــ

َ؛ ألِرْدِ القَكِلَي ذِ فُخَبْطُا يَمَا، وَهِرَمَث ُازَجَ المُنَّيَعَتَيَ ف،ٌةَورُجْهَ مَةَيقِقَ الحَّنِ
)2(.  

  

 ِّلُ كــُيــلِزْنَ تُنِكــْمُ يَالَ، و)3(ِنْيَّاصــَ خِنْيَيلــِلَ دِضُارَعــَ تَدْنــِ عُونُكــَ يِازَجــَى المَلــَ عِظْفــَّ اللِلْمــَحِ بُعْمــَالجَو

 ُلَمـْحُيَ، فِّيِيقـِقَى الحَنـْعَى المَلـَا عَمـُهُلْمَ حُرَّذَعَتَيَ، وِرَ اآلخِيلِلَّي الدِ فُهْنَ عُفِلَتْخَ يٍالَى حَلَا عَمُهْنِ مٍدِاحَو

ا َمُهُدَحـ؛ َأِنْيَيلِلَّالـدِ بُلَمـَ العُّمِتَ يـَكِلَذِبـَ، وُرَاآلخـ ُيلِلَّ الـدُهُلـِمَتْحَي يِذَّ الـِّيِازَجـَى المَنـْعَى المَلَ عِنْيَيلِلَّ الدُدَحَأ

ُيعمل  َ ْ ِّيِازَجَ المُاهَنْعَمِ بُرَاآلخَ، وِّيِيقِقَ الحُاهَنْعَمِبُ
)4(.  

  

اًقـَلْطُ مِعْرَّ الشِةَّلِدَأَ وِةَغُّي اللِ فِازَجَ المِوعُقُي وِ فَينِّيِولُصُاأل ِورُهْمُج ِبَهْذَمِب ُّيِانَكْوَّالش َالَ قْدَقَو
)5(، 

َ علـىِازَجـَى المَلـَ عِظْفَّ اللِلْمَحِ بِعْمَ الجَةَدِاعَ قَقَّبَطَو َ، اختـرت منهـا)6(ِةَاسـَرِّ الدِةَّادَي مـِ فـَلِائَسَ مـِسْمـَ خَ ْ ِ ُ ْ َ ْ 

  :ِنْيَتَلَأْسَ المِنْيَاتَه
  

  .ِةأَْرَ المِّسَ مْنِ مُوءُضُالو :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

ـــ )m j  i  h  g  f  e  d   l)7: ىَالَعـــَ تُ اهللاَالَق
ُوهـــذه اآليـــة.   َ ِ ِ َ  َّنى َأَأَ رْنَ مـــُةَّجـــُ حَ

   .ِدَلي اُسْمَ لَوُهَ و،ِّيِيقِقَى الحَنْعَى المَلَع m e l  ِةَمِلَكِل ًالْمَ ح،َوءُضُ الوُضُقْنَ يِةأَْرَ المَّسَم
  

  :اَهْنِ م،َوءُضُ الوُضُقْنَ يَ الِّسَ المَدَّرَجُ مَّنى َأَلَ عُّلُدَ تَيثِحادَأِ بُ اآليةِتَضِورُ عْدَقَو
  

ـــَ رَانَ كـــْنِإ: ْتَالـــَ ق َةَشِائـــَ عُيثِدَحـــ ـــَ ل ِ اهللاُولُس ـــِٕاَ و،يِّلَصُي ـــٌةَضـــِرَتْعُمَي لِّن ـــَدَ يَنْيَ ب  ِهْي

                                 
ِالخنفقيققل في الحقيقة لفظ ِّمثال الث) 1( ِ َ ْ  : ومثال البشاعة في الحقيقة.النائبة أو الحادثة يعدل عنه إلى ،اهيةَّ، وهو اسم للدَ
جل الشجاع، وحمار َّسد للر لفظ أ: ومثال بالغة المجاز. من األرضّالمطمئن: راء، وحقيقة الغائط هيَعبير بالغائط عن الخَّالت

  ).176-175(ص. الجوامع جمع شرح الهامع الغيث: ؛ العراقي)30(ص. الجوامع جمع: ُّالسبكي. للبليد
 ).1/172. (الفصول تمهيد: َّالسرخسي) 2(
  ). 3/4. (َّالتحبيرو قريرَّالت: ّ؛ ابن أمير الحاج)3/138. (َّالتحرير تيسير: أمير باد شاه) 3(
ّتوفيال منهج: ةَوُوسُّالس) 4(   ).183(ص. َّالترجيحو قُ
ْالشوكاني) 5(   ). 143-1/140. (الفحول إرشاد: َّ
ْ الشوكاني)6(   ). 553، 4/515ج/2م(، )2/506، ج236، 1/188ج/1م. (األوطار نيل: َّ
 ).6(آية :  سورة المائدة)7(
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  .))1ِهِلْجِرِي بِنَّسَ مَرِوتُ يْن َأَادَرا َأَذِ إىَّتَ ح،ِةَازَنِ الجَاضَرِتْاع
  

 ِنْطـَى بَلـَ عيِدَيـ ْتَعـَقَوَف ،ُهُتْسَمـَتْالَ ف،ِاشَرِ الفَنِ مًةَلْيَ ل ِ اهللاَولُسَ رُّتْدَقَف: ْتَالَ قاًضْيا َأَُهيثِدَحَو
 َكِافاتـَعُمِبَ و،َكِطَخَ سـْنِ مـَاكَضـِرِ بُوذُع َأَّمُهَّالل :ُولُقَ يَوُهَ و،ِانَتَوبُصْنَا مَمُهَ و،ِدِجْسَ الميِف َوُهَ وِهْيَمَدَق
  .))2َكِسْفَى نَلَ عَتْيَنْثا َأَمَ كَتْن َأ،َكْيَلَ عًاءََنى ثِصْح ُأَ الَكْنِ مَكِ بُوذُعَأَ و،َكِتَوبُقُ عْنِم

  

 َوُهـَ و،ِّيِازَجـَ المُاهَنـْعَى مَلـَ عm e l ِظْفـَ لِلْمـَحِ ب،ِيـثِادَحَاألَ وِةَ اآليـَنْيَ بـُّيِانَكْوَّ الـشَعَمـَ جْدَقَو

ى َلـِ إِيرِصَ المـُبَبَسـَو. ِوءُضـُلوِ لاًضِاقـَ نِدَاليـِ بِةأَْرَ المـُّسَ مـُونُكـَ يَالَ، فـِدَاليـِ بِّسَ المـَدَّرُجـُ مَسْيَلَ و،ُاعَمِالج
  .ِيثِادَحَ األَكْلِي تِ فِهْيَلَ عُةَّالَّ الدُنِائَرَ الق:َوُ هِّيِازَجَى المَنْعَالم

  

ُّ الـــشوكانيَالَقـــ ِ َ ْ َّ :ْدَقـــَو ... ِازَجـــَى المَلـــِ إَيرِصَ المـــُبِوجـــُ تَنِائَرَقـــِ بٌوفُفـــْحَ مَامَقـــَ المَّني َأِعَّدَا نـــَّنـــِكَل 
 َسْمــَّ اللَّنَأِ بــ- ِهِولُســَ رَةَوْعــَ دِيــهِ فَابَجَتْاســَ و،ِهِابــَتِ كَيــلِوْأَ تُ اهللاُهَمــَّلَي عِذَّالــ - ٍاسَّبــَ عُنْ ابــُرْحــَ البَحَّرَصــ
 َكِلـَ ذُدِّيـَؤُيَو، ِةَّيـِزَ المَكْلـِتِ ل؛ِهِرْيـَ غِيرِسْفـَ تْنِ مـُحَجـْر َأُهَيرِسْفَ تَّن َأَرَّرَقَ تْدَقَ و،ُاعَمِ الجَوُ هِةَي اآليِ فَورُكْذَالم
 ُةَايـَنِ الك؛ٍسِمـَ الَدَ يـُّدُرَ تـَ الُهَتـأََرْ امَّنِإ : ِّيِبَّلنِ لِابَرْعَ األِضْعَ بِلْوَقِ بَادَرُ المَّنِإ :ِمْلِ العِلْه َأِرَثْك َأُلْوَق
  .))3اَهْقِّلَط : ُهَ لَالَا قَذَهِلَ و،ًةَيِانَا زَهِنْوَ كْنَع

  
  

  
  

                                 
ث يجل امرأته من غير شهوة، حدَّ الرِّء من مس ترك الوضو: باب،َّكتاب الطهارةَّأخرجه النسائي في سننه، . صحيح حديث )1(
 تلخيص: ابن حجر. إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال األلباني. إسناده صحيح: قال الحافظ ابن حجر). 166(

 َنْيَ بُامَن َأُتْنُك : وهو في الصحيحين عنها بلفظ). 3/297. (داود أبي سنن وضعيف صحيح: ؛ األلباني)1/229. (الحبير
 َسْيَ لٍذِئَمْوَ يُوتُيُالبَ و:ْتَالَ ق،اَمُهُّتْسطَ بَامَا قَذِإَ ف،َّيَلْجِ رُّتْضَبَقَ ف،يِنَزَمَ غَدَجَا سَذِإَ ف،ِهِتَلْبِي قِ فَيَالْجِرَو،  ِ اهللاِولُسَ رْيَدَي
؛ ومسلم في )382( حديث َّالصالة على الفراش،: َّأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب.  ُيحِابَصَا مَيهِف

  ).272/512(ِّاالعتراض بين يدي المصلي، حديث : َّصحيحه، كتاب الصالة، باب
ُّما يقال في الركوع والسجود، حديث : َّ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب)2( ُّ)222/486.(  
ْالشوكاني) 3( ِّالنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب تزويج َّ والحديث الذي أشار إليه أخرجه ).1/1/188. (األوطار نيل: َّ َّ

ِّ؛ وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث )3229(َّالزانية، حديث  َِّّ)2049 .(
 َدَ يُعَنْمَ تَ الَيِهَ، وَّيَلِ إِاسَّ النِّبَح َأْنِ مَيِ هًةأََرْي امِدْنِ عنَِّإ: َالَقَ ف ِ اهللاِولُسَى رَلِ إٌلُجَ رَاءَج:  قالّعن ابن عباس 

ٕوقد اختلف في إسناده وارساله.  الحديث...اَهْقِّلَط: َالَ ق!ٍسِمَال ُّوصحح بعض طرقه النووي وابن حجر، وقال ابن كثير. ُ َّ َ َّ :
ّإسناده جيد .داود أبي سنن ضعيفو صحيح: ؛ األلباني)3/452. (الحبير تلخيص: ابن حجر. َّوصححه األلباني .
  ).1788(، برقم )6/289(
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  .ِمِائَّلصِ لِةَامَجِ الحُمْكُح :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

 ُمِاجَ الحــَرَطــْفَأ : ُهُلــْوَ قَوُهــَ، وِامَيِّ الــصِضِاقَوَ نــْنِ مــَةَامــَجِ الحَّنى َأَلــَ عُّلُدَا يــَ مــِةَّنُّي الــسِ فــَدَرَو
ُومُجْحَالمَو

  :اَهْنِ م،ىَرْخ ُأَيثِادَح َأِةَّدِعِ بُيثِدَا الحَذَ هَضِورُ عْنِكَ، ل)1(
   
َ ألَيلِ ق-1 ؟  ِ اهللاِولُسـَ رِدْهـَى عَلـَ عِمِائَّلـصِ لَةَامـَجِ الحَونُهـَرْكَ تْمُتْنُكَأ : ٍكِالَ مِنْ بِسَنِ

ْ الضعِلْج َأْنِ مَّالِ، إَال: َالَق   .))2ِفَّ
  

ــَّنِإ: َالَ قــ ِّيِبــَّ النِابَحْصــ َأِضْعــَ بْنَ عــ-2 ــَّى النَهــَا نَم ــ ُّيِب ــِالَصــِ الوِنَ ع  ِامَيِّي الــصِ ف
َاء عَقْبِ إِمِائَّلصِ لِةَامَجِالحَو ُمهِّرَحُ يْمَلَ و،ِهِابَحْصى َأَلً   .))3اَمْ

  

ــ -3 ــ َأُيثِدَح ــَ مِنْ بــِسَن ــ  ٍكِال ــِرُا كَ مــُلَّوَأ: َالَق ــصِ لُةَامــَجِ الحِتَه ــْعَ جنَّ َأِمِائَّل ــَرَف ــ َأَنْ ب ي ِب
ي ِ فــُدْعــَ ب ُّيِبــَّ النَصَّخــَ رَّمُ، ثــِانَذَ هــَرَطــْفَأ: َالَقــَ ف ُّيِبــَّ النِهِ بــَّرَمــَ ف،ٌمِائَ صــَوُهــَ وَمَجَتْ احــٍبِالــَط
  .))4ِمِائَّلصِ لِةَامَجِالح

                                 
ّرواه عن النبي . صحيح حديث )1( َّأكثر من ستة عشر صحابيا، منهم رافع بن خديج ً أخرجه أحمد في مسنده، حديث . ّ

َّ؛ والترمذي في سننه، أبواب الصوم، باب)15828(حديث ) 25/148(رافع بن خديج،  ِ ّكراهية الحجامة للصائم، حديث : ِّ
ًذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا، حديث : ِّ؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، باب)774( ِّ َّ
ِوقال الترمذي). 1964( ِّ :حديث حسن صحيحونقل ابن خزيمة عن علي بن المديني قوله ،ّ : ال أعلم في أفطر الحاجم

ّ حديثا أصح من ذاوالمحجوم ً .اإلمام أحمد، وابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم، واأللبانيَّوالحديث صححه َّ  إرواء: األلباني. ِ
  .فما بعدها) 2/368. (الحبير تلخيص: ؛ ابن حجر)931(برقم ) 4/65. (الغليل

  ).1940(َّالحجامة والقيء للصائم، حديث : َّ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب)2(
ّفي مسنده، حديث رجل من أصحاب النبي  أخرجه أحمد .حديث صحيح )3( َّ ،)31/119( حديث ،)؛ وأبو داود )18822

ّإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي ال : قال ابن حجر). 2374(ُّالرخصة في ذلك، حديث : َّفي سننه، كتاب الصوم، باب َّ
. داود أبي سنن وضعيف صحيح: اني؛ األلب)4/178. (الباري فتح: ابن حجر. إسناده صحيح: وقال األلباني. ُّتضر

  ).2055(، برقم )7/137(
ِّ أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب.إسناده حسن )4( ؛ والبيهقي )2260(، حديث )3/149(َّالحجامة للصائم، : َّ

َّكلهم ثقات، وال أعلم له علة: َّوقال الدارقطني عن رجاله). 4/268(في سننه،  ُّ .وقال ابن . لك البيهقي، واأللبانيَّوأقره على ذ
َّرواته كلهم من رجال البخاري، إال أن في المتن ما ينكر؛ ألن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك: حجر َّ َّ َّ ُّ .
ِّوقد ُأعل الحديث بخالد بن مخلد القطواني، وعبد اهللا بن. ّليس في الحديث أنه كان عام الفتح: قلت ِ ٍََ َ ْ َ ٕ المثنى البصري، وهما وان َّ َّ

ّكانا من رجال الصحيح فقد تكلم بهما غير واحد من األئمة، وقد قال ابن حجر في القطواني ِ ََ َ َّ :ّصدوق يتشيع . ّوكونه يتشيع
 رتبة َّفإذا علم حال هذين، فإن حديثهما ال ينزل عن. صدوق كثير الغلط: َّوقال في ابن المثنى. ّليس مما ترد بسببه روايته

. الغليل إرواء: األلباني ). 481-2/480. (الراية نصب: ؛ الزيلعي)4/178. (الباري فتح: ابن حجر. الحسن، واهللا أعلم
   ).3571(برقم ) 320(، ص)1677(برقم ) 190(ص. َّالتهذيب تقريب: ؛ ابن حجر)73- 4/72(
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ْوقــد  َ ي ِ فــَرَطــْفَأ ِةَمــِلَ كِلْمــَحِ بِةَّلــِدَ األَنْيَ بــَعَمــَجَ و،َمِائَّ الــصُرِّطــَُف تَ الَةَامــَجِ الحَّن َأُّيِانَكْوَّ الــشَحَّجــَرَ
 ِنَ عـِةَفِارَّ الـصِنِائَرَ القـِودُجـُوِ؛ لُفْعَّ الـضَوُهـَ وِّيِازَجـَالمى َنـْعَى المَلـَع ُومُجْحَالمَ وُمِاجَ الحَرَطْفَأ ِيثِدَحـ
  :َالَقَ ف،ِةَقِابَّ السِيثِادَحَي األِ فِّيِيقِقَى الحَنْعَالم

  

 ا َذِ إُةَاهـَرَ الكُادَدْزَتـَ و،اَهـِ بُفُعْضَ يـَانَ كـْنَ مِّقَي حِ فٌةَوهُرْكَ مَةَامَجِ الحَّنَأِ بِيثِادَحَ األَنْيَ بُعَمْجُي
 ِّلُ كـَلـىَعَ و،اَهِ بُفُعْضَ يَ الَانَ كْنَ مِّقَي حِ فُهَرْكُ تَالَ و،ِارَطْفِإلِ لاًبَبَ سُونُكَ يٍّدَى حَلِ إُغُلْبَ يُفْعَّ الضَانَك
؛ ِزَجـاَى المَلـَ عُومُجْحَالمَ وُمِاجَ الحَرَطْفَأ : ِهِلْوَ قُلْمَ حُنَّيَعَتَيَ ف،ىَلْو َأِمِائَّلصِ لِةَامَجِ الحُبُّنَجَ تٍالَح
  .))1ِّيِيقِقَ الحُاهَنْعَم ْنَ عُهَ لِةَفِارَّ الصِةَّلِدَ األِهِذَهِل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ْ الشوكاني)1(  ).2/4/515. (األوطار نيل: َّ
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  َرَشَي عِادَ الحُثَحْبَالم
  ِنَمَّ الزِفَالِتْاخِ بُعْمَلجا

  

، ِنَمَّ الـزُةَدْحـِو: ِةَّيـِفَنَي الحِّيِولُصـ ُأْنِ مـٌيـرِثَا كَهـَرَكَي ذِتَّ الِضُارَعَّ التِوطُرُ شْنِ مَّنى َأَضَا مَّمِ مَنَّيَبَت
 َكِلـَ، ذٍدِاحـَ وٍنَمـَي زِ فـِانَضـِارَعَتُ المِنَيالِلَّ الـدَدَرَا وَذِ إَّالِ إُّادَضَّالتـَ وُضُارَعَّ التُقَّقَحَتَ يَ الُهَّن َأ:َكِلَى ذَنْعَمَو
ــَالمَ وِخِاســَّالنِ بُلْهــَ الجَوُ هــِضُارَعــَّ التَبَبَ ســَّنْوا َأَأَ رْمُهــَّنَِأل ــْمَ يَوُهــَ، وِوخُسْن ــَ، وِنْيَضــِارَعَتُالمِ بَلَمــَ العُعَن ي ِف
 ِنْيَناَمــــَ زْو َأِنْيَتــــْقَي وِا فــــَدَرَا وَذِا إَّمــــا، َأَمــــِهِرْيَى غَلــــِ إُيرِصَ المــــُبِجــــَيَ و،ِنَيالِلَّ الــــدُطَاقَسَتــــَ يِةَالــــَ الحِهِذَهــــ
  .)1(اًوخُسْنَ مُرَاآلخَو اًخِاسَا نَمُهُدَح َأُونُكَيَا، فَوهُرَكَي ذِتَّ الُةَيِاقَ البُوطُرُّ الشِتْقَّقَحَتَ و،ِنْيَفِلَتْخُم

  

 ُأَشْنــَ يْنْكـَ، لِخْسَّالنـِ بِضُارَعــَّ التِعْفَدِ لـٍةَيقـِرَطَ كِنَمَّ الــزَفَالِتْوا اخـُثـَحَ بَينّيِولُصــُ األِءَالُؤَ هـَّن َأُظَحَالُيَفـ
، ِيـقِفْوَّالتَ وِعْمَالجِ بـِضُراَعـَّ التِعْفَدِ لـٍةَيقـِرَطَ كِنَمَّ الـزِفَالِتْاخِ بـُقَّلـَعَتَ تِثَحـْبَا المَذَ هـِةَدِاعـَ قِنْوَكِ بُالَكْشِاإل
  .ِامَكْحَاألِ بَ الِارَبْخَاألِ بِثَحْبَا المَذَ هِةَدِاعَ قِاصَصِتْ اخِةَفِرْعَمِ بُالَكْشِا اإلَذَ هُولُزَيَو

  

 ُعَفْدُيـ ،ِنْيَفـِلَتْخُ مِنْيَمـْكُحِ بِنْيَقـِّلَعَتُا مَانـَكَ و،ِرِّخَأَتُ المَنِا مَمُهْنِ مُمِّدَقَتَ المَمِلُعَ و،اَضَارَعَا تَذِ إِنَيالِلَّالدَف
ــَّالت ــُهَنْيَ بُضُارَع ــِا بَم ــَذِ إ،ِخْسَّالن ــْمُ يْمَا ل ــَ الجِنِك ــُهَنْيَ بُعْم ــَتْعُ مٍهْجــَوِا بَم ــَكَا وَضــَارَعَا تَذِا إَّمــ، َأٍرَب ــِّلَعَتُا مَان  ِنْيَق
ُفإنه ي ،ِنْيَرَبَخِب ُ   .ِنَمَّ الزِفَالِتْاخِا بَمُهَنْيَ بُعَمْجََِّ

  

  .)2(ِارَبْخَي األِ فَخْسَّ النُمُهُرَثْك َأَعَنَمَ، وِامَكْحَي األِ فِخْسَّ النِازَوَى جَلَ عَونُّيِولُصُ األَقَفَّ اتِدَقَو
                                 

  .ّن هذه الدراسة، م)125-124(ص:  ينظر)1(
 ُّالـسبكي والمحـصول فـي َّالـرازي فـي أصـوله إلـى جمهـور العلمـاء، ونـسبه َّالسرخـسي نـسبه اًعدم جواز نـسخ األخبـار مطلقـ) 2(

َّابــن النجــار قــول أكثــر الفقهــاء واألصــوليين، ونقــل هّ آلل تيميــة أنــدةَّالمــسومين، وجــاء فــي ِّإلــى أكثــر المتقــد شــرح المنهــاجفــي  َّ 
ــ  مــنهم الفخــر –ين ِّوذهــب بعــض األصــولي. ينِّ نــسبة هــذا القــول إلــى جمهــور الفقهــاء واألصــوليّوحي عــن ابــن مفلــح الحنبلــيالفت

ّ إلـى أن الخبـر إذا كـان -ة، وأبو الحـسين البـصري َّين بن تيميّ الدّ، وابن عقيل، وتقيّالفراء، واآلمدي، والقاضي أبو يعلى َّالرازي
ــ ّعمــا ال يجــوز تغيــره وال يق  علــى وجــه واحــد كأســماء اهللا وصــفاته، وأخبــار األنبيــاء واألمــم الماضــية، ومــا يكــون بــين يــدي ّع إالّ

ُ ألنـه ي؛اًفاقـِّا ال يجـوز نـسخه اتَّالـساعة مـن أشـراط وآيـات ونحـو ذلـك فهـو ممـ ا يجــوز َّا إذا كـان الخبـر عمـَّوأمـ. فـضي إلـى الكـذبّ
ُّ فإنه يصح،نهع بأن يقع على غير الوجه المخبر ،ّره وتحولهُّتغي ل بوعـد أو َ أو مـستقب،ٍ نسخه، سواء كـان الخبـر عـن أمـر مـاضّ

 إلــى –ان َّ وأبــو الحــسين بــن القطــ، والقاضــي البيــضاوي،َّالــرازيم ْيَلُ مــنهم ســ–ين ِّوذهــب بعــض األصــولي.  أو تكليــف بحكــم،وعيــد
ه، وأجــازوه فــي األخبــار المــستقبلة؛ لجريانهــا مجــرى  هللا ورســولاً ذلــك يعتبــر تكــذيبَّ ألن؛فمنعــوا نــسخ األخبــار الماضــية: فــصيلَّالت

ْالــشوكانيا َّوأمــ.  بالماضــي دون المــستقبلُّ الكــذب يخــتصَّ فيجــوز رفعهــا، وألن،األمــر والنهــي ه َّ؛ ألنــاً فمنعــه فــي الماضــي مطلقــَّ
 فــي اًعــه أيــضَ ومن،لك بــأسنه الخبــر الماضــي، فلــيس بــذَّ لمــا تــضماً أو تبيينــاً أو تقييــداًن تخصيــصَّ أن يتــضمَّكــذب صــراح، إال

 =    كليــفَّوأجــازه فــي الوعيــد والت.  والخلــف فــي اإلنعــام يــستحيل علــى اهللا،ّالوعــد، ألن نــسخ الوعــد إخــالف: بعــض المــستقبل وهــو
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 - ٍرَبـَتْعُ مٍهْجـَوِ بَنَكـْما َأَ مـ- ِعْمـَ الجِيمِدْقـَي تِ فـِورُهْمُ الجِبَهْذَ مَعَ مُقِفَّتَ يِنَمَّ الزِفَالِتْاخِ بُعْمَالجَو

  .ُعْمَ الجَنَكْما َأَذِا إَمُهْنِ مٍّيى َأَلِ إُارَصُ يَالَ، فِيحِجْرَّالتَ وِخْسَّى النَلَع
  

َلِائَسَ مِعَبْري َأِ، فُّيِانَكْوَّ الشِهْيَلَ عَارَا سَ مَوُهَو
ا َيهـِ فَضُارَعـَّالت َعَفـَدَ، وِةَاسـَرِّ الدِةَّادَي مِ فْتَدَرَ، و)1(

ِقـد اَ، وِرَآلخـِ لٌخِاسـَا نَمُهَدَح َأَّن َأَرَ يْمَلَ، وِنْيَفِلَتْخُ مِنْيَانَمَ زْو َأِنْيَتْقَي وِا فَدَرَ وِنْيَرَبَ الخِنْوَكِب  ْنِمـُت ْرَتـْخَ

  :ِنْيَتَلَأْسَ المِنْيَاتَ هِلِائَسَ المَكْلِت
  

  .ٍدِاحَ وٍلْسُغِ بِهِائَسِى نَلَ ع ِّيِبَّ النُافَوَط :ىَول اُألُةَلَأْسَالم
  

ِورد في هذه المسَألة ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ   :يِافَنَّا التَمُهُرِاهَ ظ،ِانَيثِدَ حَ
  

  .))2ٍدِاحَ وٍلْسُغِ بِهِائَسِى نَلَ عُوفُطَ يَانَ ك َّيِبَّ الننََّأ:  ٍسَن َأْنَع: ُلَّواَأل
  

ــ ــ َأْنَعــ: يِانَّالث ــَ عَافَ طــ ِ اهللاَولُســَ رَّن، َأ ِ اهللاِولُســَى رَلْوَ مــٍعِافــَي رِب ــْيَي لِ فــِهِائَسِى نــَل ، ٍةَل

ى َكْزا َأَذَه: َالَقـَف. اًدِاحَ وًالْسُ غَتْلَسَتْ اغِوَل! ِ اهللاُولَسَا رَي: ُتْلُقَ، فًالْسُ غَّنُهْنِ مٍةأََرْ امِّلُ كَدْنِ عَلَسَتْاغَف
  . ))3ُرَهْطَأَ وُبَيْطأََو

  

ى، َرْخـ ُأَاكَذَ و،ًةَّرَا مَذَ هُلَعْفَ يَانَ ك ُهَّنَأِ بِنَْييثِدَ الحَنْيَ بَعْمَ الجِّيِائَسَّ النِنَ عُّيِانَكْوَّ الشَلَقَ نْدَقَو

ا َمـُهْبَّقَعَتَ يْمَلـَ، وِنْيَفـِلَتْخُ مِنْيَتـْقَي وِ فـَرْمـَ األَلَعـَ فُهَّنـى َأَلـَ عٌولُمـْحَ مَوُهـَو: ُهَلْوَ قِّيِوَوَّ النِنَ عاًضْي َأَلَقَنَو

  . )4(ِعْمَا الجَذَهِ لِهِولُبَقَ وِهِانَسْحِتْى اسَلَع َّلَدَ فٍءْيَشِب
                                                                                                

ويمتـدح بـه  اعله من غيره، نسخ الوعيد عفو، وهو ال يمتنع من اهللا سبحانه، بل هو حسن يمدح فَّألن  من األخبار المستقبلة؛=
َّ ألنه رفع حكم عن مكل؛فنسخه جائز كليفَّا اإلخبار بالتَّ وأم. نفسهفي ؛ )2/205( .الفقـه أصـول فـي الفـصول: ّالجـصاص. فّ

-3/325. (المحــصول: َّالــرازي؛ )996-2/995. (المنتهــى مختــصر: ؛ ابــن الحاجــب)2/59. (الفــصول تمهيــد: َّالسرخــسي
 شـــرح فـــي اإلبهـــاج: ُّالـــسبكي؛ )578-2/576. (ُّالـــسول نهايـــة: ســـنوي؛ اإل)90-3/86. (َّاألدلـــة قواطـــع: َّالـــسمعاني؛ )327

َّالعــــدة: ّأبــــو يعلــــى الفــــراء؛ )99-4/98. (المحــــيط البحــــر: َّالزركــــشي؛ )1695-5/1692. (المنهــــاج  آل؛ )3/825-826. (ُ
َّابن النجار؛ )406-1/405. (ّالمسودة: ةّتيمي   ).545-3/543. (المنير الكوكب شرح: َّ

ْ الشوكا)1(   ).283، 2/3/63(، )304، 1/1/222. (األوطار نيل: نيَّ
  ).28/309(، حديث ...جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب) 2(
: األلباني). 219(الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث : ، بابَّالطهارةفي سننه، كتاب  دأخرجه أبو داو. حسن حديث) 3(

  ). 216(، برقم )1/397. (داود أبي سنن وضعيف صحيح
ْالشوكاني) 4(   ).1/1/222. (األوطار نيل: َّ
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  .ِقَدْنَ الخَمْوَ ي َّيِبَّ النِتَاتَي فِتَّ الِاتَوَلَّ الصَدَدَع :ُةَيِانَّ الثُةَلَأْسَالم
  

  :ِرِاهَّي الظِ فِنْيَضِارَعَتُ مِنْيَرَبَى خَلَ عَالَمَتْ اش،ِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَدَرَو
  

 ْمُهَورُبــُ قُ اهللاََألَمــ : ِ اهللاُولُســَ رَالَ قــِابَزْحــَ األُمْوَ يــَانَا كــَّمــَل: َالَ قــ ٍّيِلــَ عُيثِدَحــ: ُلَّوَألا
: ٍةَايــَوِي رِفــَو. ))1ُسْمَّ الــشِتَابــَى غَّتــَى حَطْســُ الوِةَالَّ الــصِنَا عــَونُلَغَشــَا وَونُسَبــَا حَمــَ، كاًارَ نــْمُهَوتُيــُبَو

اًارَ نْمُهَورُبُقَ وْمُهَوتُيُ بُ اهللاََألَ، مِرْصَ العِةَالَ ص؛ىَطْسُ الوِةَالَّ الصِنَا عَونُلَغَش
)2(.  

  

  .ِرْصَ العِةَالَ صُرْيَ غ ُهْتُفَ يْمَ لُهَّن َأِيثِدَ الحُرِاهَظَو
  

 ِعَبــْر َأْنَ عـ ِاهللا َولُســَوا رُلَغَ شـَينِكِرْشُ المــنَِّإ: َالَ قـ ٍودُعْسَ مـِنْ بــِ اهللاِدْبـَ عْنَعـ: يِانَّالثـ
 َُّم، ثَرْهُّى الظَّلَصَ فَامَق َأَُّم، ثَنَّذَأَ فًالَالِ بَرَمَأَ، فُ اهللاَاءَا شَ مِلْيَّ اللَنِ مَبَهَى ذَّتَ، حِقَدْنَ الخَمْوَ يٍاتَوَلَص
  .))3َاءَشِى العَّلَصَ فَامَق َأَُّم، ثَبِرْغَى المَّلَصَ فَامَق َأَُّم، ثَرْصَى العَّلَصَ فَامَقَأ

  

َع، فَبـــْر َأِقَدْنـــَ الخَمْوَ يـــَتِائـــَوَ الفِاتَوَلَّ الـــصَّنى َأَلـــَ عُّلُدَ يـــُيثِدَا الحـــَذَهـــَو  ِنْ ابـــِيثِدَ حـــَعَ مـــُضَارَعـــَتَيٌ

  .ِرْصَ العِةَالَ صُرْيَ غُهْتُفَ يْمَ ل َّيِبَّ النَّنلى َأَ عِهِرِاهَظِ بُّلُدَي يِذَّ ال ٍودُعْسَم
  

 :اَمـــُيهِثانَو، ُيحِجْرَّ التـــ:اَمُهُدَحـــَأ ،ِضُارَعـــَّا التَذَ هـــِعْفـــَي دِ فـــِاءَمـــَلُلعِ لِنْيَكَلْسَ مـــُّيِانَكْوَّ الـــشَرَكـــَ ذْدَقـــَو
                                 

َّالدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، حديث : ّ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب)1( ؛ )2931(ُّ
َّالتغليظ في تفويت صالة العصر، حديث : ابَّ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ب-َّ واللفظ له -ومسلم في صحيحه 

)202/627.(  
. الة الوسطى هي صالة العصرَّالص: ليل لمن قالَّالد:  مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة، بابأخرجه) 2(

  ).205/627(حديث 
ِالترمــذي أخرجــه .حــديث صــحيح لغيــره )3( تهن يبــدأ، َّلوات بــأيَّجــل تفوتــه الــصَّمــا جــاء فــي الر: الة، بــابَّ فــي ســننه، أبــواب الــصِّ

ــ:  فــي ســننه، كتــاب األذان، بــابَّالنــسائي؛ و)179(حــديث   واحــدة منهمــا، حــديث ّ واإلقامــة لكــل،ه بــأذان واحــدّاالجتــزاء لــذلك كل
ِالترمـذيوقـال .  عن أبيـه، عن أبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعودباإلسناد نفسهكالهما ). 662( ِّ : بإسـناده حـديث عبـد اهللا لـيس

 نفـي البـأس عنـه، لكـن لـه شـاهد مـن حـديث أبـي ُّ فكيف يـصح،فهذا إسناد منقطع.  أبا عبيدة لم يسمع من عبد اهللاَّ أنَّإال بأس،
، )661(لوات، حــديث ّاألذان للفائــت مــن الــص:  فــي ســننه، كتــاب األذان، بــابَّالنــسائيســعيد الخــدري بإســناد صــحيح، أخرجــه 

ا َ مـِالَتـِي القِ فـَلِزْنـَ يْن َأَلْبـَ قَكِلـَذَ، وُسْمَّ الـشِتَبـَرَى غَّتـَ حِرْهـُّ الظِةَالَ صـْنَ عـِقَدْنـَ الخَمْوَ يـَونُكِرْشُ المـاَنَلَغَش :ولفظه عنه قال
 َانَا كــَمــَا كَهَّالَصَ، فــِرْهــُّ الظِةَالَصِ لــَامَقــَأَ فًالَالِ بــ ِ اهللاُولُســَ رَرَمَأَفــ ،m  ut  s  r  ql :َّلَجــَ وَّزَ عــُ اهللاَلَزْنَأَ، فــَلَزَنـ
. اَهـِتْقَي وِا فـَيهِّلَصُ يـَانَا كـَمَا كَهَّالَصَ، فِبِرْغَمْلِ لَنَّذ َأَُّما، ثَهِتْقَي وِا فَيهِّلَصُ يَانَا كَمَا كَهَّصالَ، فِرْصَعْلِ لَامَق َأَُّما، ثَهِتْقَوِا لَيهِّلَصُي

  ).257-1/256. (الغليل إرواء: األلباني
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  :َالَقَي فِانَّ الثَحَّجَرَ، وِنَمَّ الزِفَالِتْاخِ بُعْمَالج
  

ــَو ــَتْ اخِدَق ــَرَ العِنْابَ كــِنْيَحيِحَّي الــصِا فــَ مــَحَّجــَ رْنَ مــْمُهْنِمــَ ف،َكِلــَي ذِ فــُاءَمــَلُ العَفَل  ْنَ مــْمُهْنِمــَ و،ِّيِب

ي ِ فـٍةَفـِلَتْخُ مٍاتَقـْوي َأِ فـُهُّلـُ كَكِلـَ ذَانَكـَ ف،اًامـَّيَأ ُهُتـَعْقَ وْتَانـَ كَقَدْنـَ الخَّنَأِ بـَكِلـَي ذِ فـِيـثِادَحَ األَنْيَ بَعَمَج
ــِت ــَو ،ِامَّيــَ األَكْل ــْوا َأَذَه ــِ إُارَصُ يــَالَو ... ِلَّو اَألَنِى مــَل ــَل ــْمِ إَعَ مــِيحِجْرَّى الت ــَ الجِانَك ــَ ع،ِعْم ــِّ الزَّنى َأَل  َةَادَي

ِيدِزَلمِ لٍةَيِافَنُ مَرْيَ غْتَعَقَا وَذِ إ،ِاعَمْجِاإلِ بٌةَولُبْقَم
)1(.  

  

 َةَرْثـَكَ، وِةَضـِارَعَتُالم ِةَّلـِدَ األَنْيَ بـِعْمَ الجِوهُجُوِ بِّيِانَكْوَّالش ِةَايَنِى عَدَ مُنَّيَبَتَ، يِلْصَا الفَذَ هِامَتَي خِفَو

 ِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـُعْمـَ الجَنَكـْما َأَذِإ: َوُ هُهَدْنِ عَلْصَ األَّن َأَحِضَّتَيِل، َكِلَي ذِ فُهَجَهْنَا مَهْيَلَى عَنَي بِتَّ الِدِاعَوَالق

ِ الجمعِوهُجُو ْنِ مٍهْجَ وِّيَأِ بِنْيَضِارَعَتُالم ْ ُفإنه  ،ِةَرَبَتْعُ المَ ِالنسخ َأو ى َلِ إُارَصُ يَالََِّ ِ ْ   .ِيحِجْرَّالتَّ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/1/304. (األوطار نيل: َّ



218  

 

  
  
  
  
  
  

ُ الرابعُلْصَالف ِ َّ  
ِّوجوه إثبات النسخ بين اَألدلة المتعارضة عند الشوكاني ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ ْ َ ِ َ َُ ُ َّ َ ْ َ َ ُِ َّ ْ ِ ُ  

ُتَألفَيَو ْ من َّ   :)1(َثِاحَبَ مِةَثَالَثِ
  .ِوخُسْنَالمَ وِخِساَّالنِ بِّيِابَحَّ الصُيحِرْصَت: ُلَّو اَألُثَحْبَالم
  .ِيخِارَّ التِلَالِ خْنِ مِرِّخَأَتُالمَ وِمِّدَقَتُ المُةَفِرْعَم: يِانَّ الثُثَحْبَالم
  .ِوخُسْنَالمَ وِخِساَّالنِ ب ِّيِبَّ النُيحِرْصَت: ُثِالَّ الثُثَحْبَالم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                 
 لما فعلته في اً في االختصار، وخالفً قاعدة؛ رغبةّ واحد على كلّذي يليه بعرض مثال تطبيقيّسأكتفي في هذا الفصل وال) 1(

  .ابق، حيث كنت أعرض مثالين اثنينّالفصل الس
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  ُلَّو اَألُثَحْبَالم
  ِوخُسْنَالمَ وِخِساَّالنِ بِّيِابَحَّ الصُيحِرْصَت

  

 َانَكـ: ِهِلـْوَقَك ،ِوخُسْنـَالمَ وِخِاسـَّالنِ بُّيِابَحَّ الـصَحِّرَصُي ْن َأ:ِةَيحِحَّ الصِهِاتَبْثِٕاَ وِخْسَّ النِةَفِرْعَ مِوهُجُ وْنِم

 ِ اهللاِولُسـَ رْنِ مـِنْيَرْمـَ األُرِ آخـَناَكـ ْو، َأُهْنـَى عَهـَ نَّمُا، ثـَذَكـِ ب ِ اهللاُولُسـَ رَصَّخَ رْوا، َأَذَكِ بَخِسُنَا وَذَك

ِاتَبــْثِي إِ فــُهُلــْوَ قُلَبــْقُ يَالَ فــ،ِخْسَّالنــِ بَلْوَ القــَقَلــْطَأَ وِخِاســَّالنَ بْحِّرَصُ يــْمَا لــَذِا إَّمــ َأ.َكِلــَو ذْحــَنَا، وَذَ كــ 

ــ ــَ يْن َأُوزُجــَ يُهَّنــَِأل؛ ِخْسَّالن ــَتْ اعْدَ قــَونُك ــَدَق ــُ يْن َأُوزُجــَ يَالَ، وَخْسَّ النــُبِوجــُ تَال ٍيــقِرَطِ بَخْسَّ الن ــُ الحَكَرْت  ُمْك

  . )2(َينِّيِولُصُ األِرَثْك َأُبَهْذَ مَوُهَ و،))1ٍرَظَ نِرْيَ غْنِ مُتِابَّالث
  

َ؛ ألِرَبـَتْعُ مٍهْجـَوِ بِنْيَيلِلَّ الـدَنْيَ بـُعْمـَ الجَرَّذَعـَا تَذِإ ُونُكَا يَمَّنِإ َكِلَذَو ا َمـُهَنْيَا بَنـْعَمَجَ وْرَّذَعـَتَ يْمَا لـَذِإ ُهَّنـِ

  .))3َخْسَ نَالَ فٍولُبْقَمِب
  

 ِوخُسْنـَالمَ وِخِاسـَّالنِ بِّيِابَحَّ الـصِيحِرْصَي تـِ فـُهَبـَهْذَ مِولُحـُ الفِادَشـْرِإ ِهِابـَتِي كِ فُّيِانَكْوَّ الشِرُكْذَ يْمَلَو

، ِرِّخَأَتـُالمَ وِمِّدَقـَتُمْلِ لِّيِابَحَّ الـصُلْقـَ ن:َوُهـَ و،ُهْنـِ مٌيـبِرَ قَوُا هـَ مـَرَكـَذ ُهَّنـِكَ، لِخْسَّ النـِاتَبـْثِ إِوهُجُ وْنِ مٍهْجَوَك

 ِرُّخَأَتـَ، وِنْيَمـْكُ الحِدَحـ َأِمُّدَقـَتِ لِّيِابَحَّ الـصُلْقـَن: ُسِامَالخـ: َالَقـَ فِةَيحِحَّ الـصِخْسَّ النِاتَبْثِ إِوهُجُ وْنِ مُهَّدَعَو

ِيهِ فِادَهِتْجِالِ لَلَخْدَ مَ الْذِ؛ إِرَاآلخ
)4(.  

                                 
 ).133(ص.  في أصول الفقهُّاللمع: ِّالشيرازي) 1(
؛ )133(ص. ُّاللمع: ِّ؛ الشيرازي)434-1/433. (الفصول إحكام: الباجي ؛)2/115. (تَّالرحمو فواتح: َّ اللكنوي)2(

: ؛ اآلمدي)2/118. (المستصفى: ؛ الغزالي)381- 3/380. (المحصول: َّ؛ الرازي)3/132. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني
َّلعدةا: ّ؛ أبو يعلى الفراء)4/155. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)3/163ج/2م. (اإلحكام  شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)3/832. (ُ
َّ؛ ابن النجار)6/3057. (َّالتحرير وهناك قول آخر في ). 128(ص. االعتبار: ؛ الحازمي)3/567.(المنير الكوكب شرح: َّ
ّأنه يقع النسخ بقول الصحابي على كل حال، صرح بالناسخ أم لم يصرح، وهو ظاهر كالم اإلم:  وهوالمسألة َّ ََّّ ِّ َّ َّام الشافعي، ّ

َوذهب إليه أبو منصور الماتريدي من الحنفية، وهو رواية عن اإلمام أحمد، واختارها من الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني،  ْ َ ّ ّ
ّوفصل الكرخي من الحنفية بما حاصله. ّوجرى عليه المحدثون ّ َّأن الراوي إذا عين الناسخ لم يقبل قوله في إثبات النسخ؛ ألنه : َ َّ َّ ّ ّ

َّائز أن يكون قد قاله اجتهادا منه، واذا لم يعين الناسخ فقالج ِّ ٕ َّهذا منسوخ، وجب قبول قوله؛ ألنه لوال ظهور النسخ فيه لما : ً َّ
ًأطلق النسخ إطالقا ٕوهذا ضعيف؛ فلعله قاله لقوة ظنه في أن األمر كذلك، وان كان قد أخطأ فيه: ّقال الرازي. َّ َّ ِّ َّ َّالرازي َّ :

 الواضح: ؛ ابن عقيل)3059-6/3057. (َّالتحبير: ؛ المرداوي)4/156. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)3/381(. المحصول
َ؛ الكلوذاني)320-4/319. (الفقه أصول في ْ  ).277(ص. الحديث علوم: َّابن الصالح). 3/183. (مهيدَّالت: َ
  ).6/2983. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: المرداوي) 3(
ْالشوكان) 4(   ).2/835. (الفحول إرشاد: يَّ
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ي ِ فـِورُهـْمُ الجَبَهْذَ مـُحِّجَرُ يـُهَّنـى َأَلَ عٍءَالَجِ بُّلُدَتَ فِارَطْوَ األِلْيَن ِهِابَتِي كِ فُةَّيِيقِبْطَّ التُةَلِثْمَا األَّمَأ
 ُتْفـَقَ وْدَقـَ و.ِةَيحِحَّ الـصِخْسَّ النـِاتَبـْثِ إِوهُجـُ وْنِ مـٍهْجـَوَ ك،ِوخُسْنَالمَ وِخِاسَّالنِ بِّيِابَحَّ الصِيحِرْصَتِ بِادَدِتْاالع
َلِائَسَ مِرْشَعى َلَ عِةَاسَرِّ الدِةَّادَمِ لِاءَرْقِتْ االسِلَالِ خْنِم

  :َةَيِالَّ التَةَلَأْسَ المِيلِثْمَّلتِا لَهْنِ مُتْرَتْ، اخ)1(
  

ْوقد .ِودُلْوَ المِسْأَى رَلَ عِمَّ الدِعْضَو: ُةَلَأْسَم َ   :يِلَا يَما َيهِف َدَرَو َ
  

 ُحَبْذُ، تــِهِتــَيقِقَعِ بٌةَينــِهَ رٍمَالُ غــُّلُكــ : ِ اهللاُولُســَ رَالَقــ: َالَ قــ ٍبُدْنــُ جِنْ بــَةَرُمَ ســْنَ عــ:ًالَّوَأ
َيدَ وُهُسْأَ رُقَلْحُيَ، وِعِابَّ السَمْوَ يُهْنَع ُةَادَتَ قَانَكَف .ىَّمُ

ا َذِ إ:َالَ قـ؟ِهِ بـُعَنْصُ يـَفْيـَ ك،ِمَّ الـدِنَ عَلِئُا سَذِ إ)2(
 َيلِسَى يـَّتـَ حِّيِبَّ الـصِوخُافَى يـَلـَ عُعَوضـُ تَّمُ ثـ،اَهـَاجَدْو َأِهِ بـَتْلَبْقَتْاسـَ و،ًةَوفُا صَهْنِ مَتْذَخ َأَةَيقِقَ العَتْحَبَذ
ُقَلْحُيَ و،ُدْعَ بُهُسْأَ رُلَسْغُ يَُّم ث،ِطْيَ الخَلْثِ مِهِسْأَى رَلَع

 ،ِودُلـْوَ المِسْأَ رِةَيـِمْدَ تِةَّيِوعُرْشَى مـَلَ عُّلُدَي َوُهَ و.)3(
  .اَهِتَّيِوعُرْشَ مِمَدَى عَلَ عُّلُدَيَِّي، الذي ِ اآلتُيثِدَ الحُهُضِارَعُيَو

  

 ،ًاةَ شــَحَبـَ ذ،ٌمَالُا غـَنِدَحـِ َألَدِلـُا وَذِ إِةَّيـِلِاهَ الجيِفـا َّنـُك: َالَ قـ )4(ِّيِمَلْسـَ األَةَدْيـَرُ بْنَ عـ:اًيـِانَث
ٍانَرَفْعَزِ بُهُخِّطَلُنَ و،ُهَسْأَ رُقِلْحَنَ و،ًاةَ شُحَبْذَا نَّنُ ك،ِمَالْسِاإلِ بُ اهللاَاءَا جَّمَلَ ف،اَهِمَدِ بُهَسْأَ رَخَّطَلَو

)5(.  
                                 

ْالشوكاني) 1( ، )540، 4/427ج/2م(، )633، 605، 535، 2/337، ج294، 1/212ج/1م. (األوطار نيل: َّ
  ).151، 5/142ج/3م(
ّقتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة الــسدوسي التــابعي، أبــو الخطــاب البــصري، ثقــة ثبــت، تــوفي ســنة مئــة وبــضع عــشرة:  هــو)2( ُ ّ َّ ّ َّ ُّ ِ َِّ َ َُ َِ َ بــن ا. َ

  ). 5518(، برقم )453(ص. َّالتهذيبتقريب : حجر
ّام بـن منبـه، َّ، من طريـق همـ)2837(في العقيقة، حديث : حايا، بابَّ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الض. حديث ضعيف)3(

الكالم، وهـو وهـم مـن  هذا فيام َّمخولف ه .ىَّمَدُويام َّموهذا وهم من ه  :قال أبو داود. عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به
َّام، وانَّهم ّوبناء علـى ضـعف هـذا الحـديث بهـذا اللفـظ فإنـه ال يقـوى علـى  ).3/176. ( سنن أبي داود: أبو داود.ىَّسمُما قالوا يٕ

ّ وأنه من عمل الجاهلية، كما فـي حـديث - أعني تدمية رأس المولود –ّمعارضة األحاديث الصحيحة التي تبين نسخ هذا الفعل 
ْ، اللذين فيهما تصريح الصحابي بالناسخ والمنسوخ وحديث عائشة بريدة  َّ .  

َّويسمىوأخرجه بلفظ  ُِالترمذي؛ و)2838(ابقين، حديث َّ، أبو داود في سننه، في الكتاب والباب الس  في سننه، أبواب ِّ
؛ وابن )4220(، حديث ُّقَعُى يمت:  في سننه، كتاب العقيقة، بابَّ؛ والنسائي)1522(في العقيقة، حديث : باألضاحي، با

ِالترمذيوقال ). 3165(العقيقة، حديث : بائح، بابَّالذ: ماجه في سننه، كتاب ِّ :حسن صحيح .اًأيض - ه َحَّوصح  - 
  ).1165(برقم ) 4/385. (إرواء الغليل: األلباني. األلباني

ّبريدة بن الحصيب بن عبد اهللا بن الحارث األسلمي: هو) 4( ْ َ ُ  أثناء هجرة النبي ، أسلم وهاجر إلى المدينة بعد ،
 ست عشرة غزوة، غزا خراسان في خالفة عثمان، ثم سكن مرو، وتوفي فيها في خالفة يزيد، أحد، وشهد مع رسول اهللا 

  ).534- 1/533. (اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر). ه63: (، وقيل)ه62(سنة 
حسن : وقال األلباني). 2843(في العقيقة، حديث : َّ كتاب الضحايا، بابأخرجه أبو داود في سننه،. صحيح حديث )5(

  ).2/197. (م1998- ه1419. مكتبة المعارف: ِّالرياض. 1:ط. مج3. صحيح سنن أبي داود: األلباني. صحيح
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ــ  ِخِاســَّ النِرْكِذِ بــِحِّرَصُ المــِّيِابَحَّ الــصِلْوَى قــَلــَ عاًادَمــِتْ اعِخْسَّالنــِ بَضُارَعــَّ التاًعــِافَد - ُّيِانَكْوَّ الــشَالَق
  :- ِوخُسْنَالمَو

  

 ُهُلـــْوَق: ِمَالْســـِاإلِب ُ اهللاَاءَا جـــَّمـــَلَف،ِلَمــــَ عْنِ مـــِمَّالـــدِ بِودُلـــْوَ المِسْأَ رَيخِطـــْلَ تَّن َأىَلـــَ عٌيـــلِلَ دِيـــهِ ف 
 ُمُهَرَمَأَفـ :ِظْفـَلِ بَةَشِائـَ عُيثِدَ حـِخْسَّى النـَلـَ عِةَلـَالَّي الدِ فـُهْنـِ مُحَرْصـَأَ و.َمَّدَقـَا تَمـَ كٌوخُسْنـَه مَّنـَأَ و،ِةَّيِلِاهَالج
  ))1اًوقُلَ خِمَّ الدَانَكَوا مُلَعْجَ يْن َأ ُّيِبَّالن

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
ْالشوكاني) 1( َّ الذي أشار إليه، أخرجه ابن حبان في  وحديث عائشة ).5/151ج/3م. ( نيل األوطار:َّ ِ صحيحه، كتاب َّ

ُ، وقال محققه شعيب األرنؤوط)5308(العقيقة، حديث : األطعمة، باب ِّ :إسناده صحيح . َّوصححه األلباني في التعليقات
َّابن حبان. إرواء الغليل، والحسان ِّصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل: ِ َّ : ؛ األلباني)12/124. ( وتحقيق األرنؤوطبانِ

َّابن حبانى صحيح َّالتعليقات الحسان عل   ).4/388. (إرواء الغليل).  7/492. (ِ



222  

 

  يِانَّ الثُثَحْبَالم
  ِيخِارَّ التِلَالِ خْنِ مِرِّخَأَتُالمَ وِمِّدَقَتُ المُةَفِرْعَم

  

ــ ــْثِي إِ فــِةَيحِحَّ الــصِقُرُّ الطــَنِم ــِرْعَم: ِخْسَّ النــِاتَب ــَتْجُ المَثَحــْبَ يْنَأِ؛ بــِيخِارَّ التــُةَف  ِولُزُ نــِنَمــَي زِ فــُدِه
 ،اًخِاســَ نُرِّخَأَتــُ المَانَ كــُيخِارَّ التــَمِلــُ عْنِإَ، فــِنْيَضــِارَعَتُ المِنَْييثِدَ الحــِودُرُ وِنَمــَ زْو، َأِنْيَتَضــِارَعَتُ المِنْيَتــَاآلي
 َ الُهَّنـــِإَ فُعْمـــَ الجَنَكـــْم َأْنِإَ، فـــِوهُجـــُ الوَنِ مـــِهْجـــَوِا بَمـــُهَنْيَ بِعْمـــَ الجِانَكـــْمِ إِمَدَعـــ: ِطْرَشِ بـــ،اًوخُسْنـــَم ُمِّدَقـــَتُالمَو
َ؛ ألُيخِارَّ التــَمِلـُ عْوَلــَ، وِخْسَّى النــَلــِ إُارَصُيـ  ،ِرَ اآلخــِالَمــْهِٕاَا وَمِهِدَحــَأِ بِلَمــَ العَنِى مـَلــْو َأِنْيَيلِلَّ الــدَالَمــْعِ إَّنِ
َة، كَّافَ كَينِثِّدَحُالمَو َينِّيِولُصُ األِورُهْمُ جُبَهْذَ مَوُا هَذَهَو   .)1(ُهُانَيَ بَقَبَا سَمً

  

َلِائَسَ مِسْمَي خِ فِخْسَّ النِاتَبْثِي إِ فَجَهْنَا المَذَ هُّيِانَكْوَّ الشَجَهَتْ انِدَقَو
 ،ِةَاسـَرِّ الدِةَّادَي مـِ فـْتَعـَقَ و)2(

  .اًبُنُ جُمِائَّ الصَحِبْصُ يْن َأِمْكُح: َةَلَأْسَا مَهْنِ مُتْرَتْاخ
  

  :يِلَا يَ مِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَدَرَ وْدَقَو
  

ــ :ًالَّوَأ ــَ عْنَع ــِ إَاءَ جــًالُجــَ رَّن َأ، َةَشِائ ــَّى النَل ــ  ِّيِب ــَ و،ِيهِتْفَتْسَي ــَيِه ــِاءَرَ وْنِ مــُعَمْسَ ت  ،ِابَ الب
ـــَف ـــ !ِ اهللاَولُســـَا رَ يـــ:َالَق ـــَأَ وُةَالَّ الـــصيِنُكِرْدُت ـــَ ف؟ُومُصـــَأَف َأ،ٌبُنـــُا جَن ـــأََو :  ِ اهللاُولُســـَ رَالَق ـــا َن  يِنُكِرْدُت

ا َمـَ وَكِبـْنَ ذْنِ مـَمَّدَقـَا تَ مـَكَ لـُ اهللاَرَفـَ غْدَ قـ،ِ اهللاَولُسـَا رَا يـَنَلْثِ مَتْسَ ل:َالَقَف.  ُومُصَأَ فٌبُنُا جَنَأَ وُةَالَّالص
  .))3 يِقَّتا َأَمِ بْمُكَمَلْعَأَ و،ِ هللاْمُاكَشْخ َأَونُك َأْنو َأُجْرَ َأليِّنِإ ِاهللاَو  :َالَقَف. َرَّخَأَت

  

ــِانَث ــَ رنََّأ ، َةَمَلَ ســِّمُأَ وَةَشِائــَ عْنَ عــ:اًي ــ ِ اهللاَولُس ــِرْدُ يَانَ ك ــَ الفُهُك ــَ وُرْج ــُ جَوُه ــٌبُن  ْنِ م
 ُومُصَيَ وُلِسَتْغَ يَُّم، ثِهِلْهَأ

)4(.  
  

  .ِهِلْه َأِاعَمِ جْنِ مٌبُنُ جَوُهَ وُرْجَ الفِهْيَلَ عَعَلَ طْنَ مِمْوَ صِةَّحِى صَلَ عِنَّالُدَ يِانَيثِدَ الحِانَذَهَو
  

  :َالَ ق َةَرْيَرُي هِب َأِيثِدَي حِا فَمَ، كِمْوَّ الصَنَالْطُي بِضَتْقَا يَمِ بِانَيثِدَ الحِانَذَ هَضِورُ عْدَقَو
                                 

   .ّ، من هذه الدراسة)137-134(ص: ينظر) 1(
ْالشوكاني) 2(   ).5/11ج/3م(، )،4/524، ج3/175ج/2م(، )2/361، ج1/296ج/1م. (األوطار نيل: َّ
  ).79/1110(نب، حديث ة صوم من طلع عليه الفجر وهو جَّصح: يام، بابِّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الص) 3(
؛ ومسلم في صحيحه، كتاب )1926(، حديث اًائم يصبح جنبَّالص: وم، بابَّ في صحيحه، كتاب الصالبخاريأخرجه ) 4(

  .من غير احتالم:  وفي لفظ مسلم).78/1109(ة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث َّصح: يام، بابِّالص
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 ُّيِبَّ النَانَك ِرْطِالفِ بُرُمْأَ ي)1(ِرْطِالفِ بِهِلْه َأِاعَمِ جْنِ ماًبُنُ جُحِبْصُي يِذَّ الَمِائَّ الصُرُمْأَي: ْي َأ.  
  

  .))2ْمُصَ يَالَ فاًبُنُ جُرْجَ الفُهَكَرْد َأْنَم : َةَرْيَرُو هُب َأَالَ ق،َرَ آخٍظْفَي لِفَو
  

ِ في هذه الحالةِمْوَّصال ةَّحِ صُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو ِ ِ َِ َ   :َالَقَ ف،َةَرْيَرُي هِب َأِيثِدَ حِخْسَنى َلَ عًاءَنِ بَ
  

ِّيِبَّلنِ لِلُجَّ الرَلْوَ قَّن َأ:َكِلَي ذِّوَقُيَو : َرَّخَأَا تـَمـَ وَكِبـْنَ ذْنِ مـَمَّدَقـَا تَ مـَكَ لـُ اهللاَرَفـَ غْدَقـُّلُدَ يـ 
 ِضْرَ فـــُاءَدِتـــْابَ و،ٍّتِ ســـَةَنَ ســـ،ِةَيـــِبْيَدُ الحَامَ عـــْتَلـــَزَا نَمـــَّنِ إَيِهـــَ و،)3(ِةَ اآليـــِولُزُنـــ َدْعـــَ بَانَ كـــَكِلـــَ ذَّنى َأَلـــَع

 ٍةَايـَوِي رِا فـَمـَ ك،َكِلَذِى بـَوْتـَ الفِنَ عـَةَرْيَرُي هِب َأُوعُجُ رِخْسَّى النَوْعَ دُدِّيَؤُيَ و.ِةَيِانَّ الثِةَنَّي السِ فَانَ كِامَيِّالص
  .)5(  ِ اهللاِولُسَرِ بُمَلْعا َأَمُ ه:َالَقَ فُةَشِائَعَ وَةَمَلَ سُّم ُأْتَالَا قَمِ بَرِبْخا ُأَّمَ لُهَّن َأ)4(ِّيِارَخُبْلِل

  
  

  
   
  
  
  
  

   
  
  

  
                                 

  ).1926(، حديث اًائم يصبح جنبَّالص: وم، بابُّص في صحيحه، كتاب الالبخاريأخرجه ) 1(
  ).75/1109(ة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث َّصح: يام، بابِّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الص) 2(
  .]2: الفتح[ mV  U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G   l : قوله تعالى: ْأي) 3(
ائم َّالص: وم، بابَّ في صحيحه، كتاب الصالبخاريأخرجه . ُمَلْعَأ نَُّهَ، وٍاسَّبَ عُنْ بُلْضَي الفِنَثَّدَ حَكِلَذَك: قال أبو هريرة) 4(

  .)1926(، حديث اًيصبح جنب
ْالشوكاني) 5(   ).4/524ج/2م. ( نيل األوطار:َّ
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  ُثِالَّ الثُثَحْبَالم
  ِوخُسْنَالمَ وِخِساَّالنِ ب ِّيِبَّ النُيحِرْصَت

  

، َكِلَذِ لـٌخِاسـَا نَذَهـ: َالَ قـْوَا لـَمـَ، كِخْسَّى النـَلـَ عُّلُدَا يـَ مـ ِّيِبـَّ النِظْفـَي لِ فَونُكَ يْنَأ: َكِلَذِ بُدَصْقُي
 ْمُكُتْيـَهَنَا، وَوهـُورُزَ فِورُبـُ القِةَارَيِ زْنَ عْمُكُتْيَهَن : ُهُلْوَه قِتَلِثْم َأْنِمَو. ُاهَنْعَي مِا فَمَ، وُهْنَ عٌرِّخَأَتُ مْوَأ
وا ُبَرْاشـَ، فٍاءَقِي سـِ فـَّالِ إِيـذِبَّ النِنَ عـْمُكُتْيـَهَنَ، وْمُكـَا لَدَا بـَوا مـُكِسْمَأَ، فٍثَالَ ثَقْوَي فِاحَض اَألِومُحُ لْنَع
اًرِكْسُوا مُبَرْشَ تَالَا، وَهِّلُ كِةَيِقْسي اَألِف

)1( .  
  

َ األصوليينَنْيَ بَفَالِ خَالَو ِِّ ُ   .)2(ِةَيقِرَّ الطِهِذَهِ بِخْسَّ النِوعُقُ وِةَّحِي صِ فاًيعِمَ جُ
  

 ِهِلـْوَقِ بِوخُسْنـَ المَنِ مـُخِاسـَّ النَفَرْعـُ يْنَأ: َالَقـَ فِخْسَّ النـِاتَبـْثِي إِ فـَةَيقـِرَّ الطِهِذَ هـُّيِانَكْوَّ الـشَرَّرَ قْدَقَو

َكِلَى ذَنْعَي مِا فَ مْوا، َأَذَهِ لٌخِاسَا نَذَه: َولُقَ يْنَأَ، ك)3(.  
  

َلِائَسَ مِعَبْرَأى َلَ عَجَهْنَ المَكِلَ ذَقَّبَطَُّثم 
َ التاليةَةَلَأْسَما الَهْنِ مُتْرَتْ، اخِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِ فْتَعَقَ و)4( َِ َّ:  

  

ُمسَألة  َ ْ    .يِاحَض اَألِومُحُ لِارَخِّاد: َ
  

ِي هذه المسَألةِ فَدَرَو ِ َِ ْ َ ي ِاحَضـَ األَومُحـُ لَلَكـْؤُ تْن َأَتْيـَهَن:  ِّيِبـَّلنِ لَيـلِ قُهَّنـ َأ:اَهـْنِ مٌةَيرِثَ كُيثِادَحَأ َ

                                 
َّ والشعير، وغير ذلك،  والعسل، والحنطة،بيب،َّمر، والزَّما يعمل من األشربة من الت:  هوبيذَّالنو ).145( سبق تخريجه ص)1(

 األوعية ِّ كلفيوقد كان االنتباذ  ).5/7. ( في غريب الحديث واألثرِّالنهاية: ابن األثير. ًسواء كان مسكرا أو غير مسكر
 ،كثافتها؛ لاًا مسكربيذ فيهَّ من أن يصير الناً وذلك خوف؛بَرِمن الجلد وهي الق  في األسقيةَّ إال،اإلسالمل َّ أوفي عنه اًّمنهي

 واشتهر تحريم ،مانَّا طال الزَّ فلم، بإباحة المسكراً وكان العهد قريب.ه مسكرَّبه اإلنسان وهو ال يعلم أنما يشرَّته، وربَّفتتلف مالي
المنهاج : وويَّ الن.اً يشربوا مسكرَّ الْ بشرط أن، وعاءِّ كلفي وأبيح لهم االنتباذ ،سخ ذلكُ ن،ر ذلك في نفوسهمَّ وتقر،المسكر

 ).5/266.(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ؛ القرطبي)7/80.(شرح صحيح مسلم
. المنتهى مختصر: ابن الحاجب) 251(ص. شرح تنقيح الفصول: ؛ القرافي)2/114. (َّالرحموت فواتح: َّاللكنوي) 2(
: َّالرازي؛ )2/117. (المستصفى: ؛ الغزالي)3/127 (.َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني؛ )131(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )2/999(

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء؛ )4/153. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )3/163ج/2م. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)3/377. (المحصول ُ .
َّبن النجارا؛ )6/3055. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)2/341. (َّالروضة مختصر شرح: ُّالطوفي؛ )3/829-830( َّ :

ْالشوكاني؛ )3/565. (المنير الكوكب شرح ّمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ِّالشنقيطي؛ )2/833. (الفحول إرشاد: َّ ّ .
  ).78(ص. َّنزهة النظر: ابن حجر ؛)1/128. (االعتبار: الحازمي ؛)277(ص. الحديث علوم: َّ؛ ابن الصالح)138(ص

ْالشوكاني) 3(   ).2/833. (لإرشاد الفحو: َّ
ْالشوكاني) 4(   ).5/142ج/3م(، )552، 4/427ج/2م(، )2/605ج/1م. (نيل األوطار: َّ
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  .))1واُقَّدَصَتَوا، وُرِخَّادَوا، وُلُكَ، فِةَّافَّ الدِلْج َأْنِ مْمُكُتْيَهَا نَمَّنِإ : َالَقَف. ٍالثَ ثَدْعَب
  

 ِخْسَّالنــِ بٌيحِرْصَ تــُهَدْعــَا بَمــَا وَذَ هــ.لــخإ واُلــُكَ فِةَّافــَّ الدِلْجــ َأْنِ مــْمُكُتْيــَهَا نَمــَّنِإ ُهُلــْوَق: ُّيِانَكْوَّ الــشَالَقــ

 َنِ مـ،ِارَصْمـَ األِاءَمـَلُ عْنِ مـُيرِاهَمـَ الجَبَهـَ ذِهْيـَلِٕاَ و،هـاِارَخِّادَ وِثَالَّ الـثَدْعـَي بِاحَضـَ األِومُحـُ لِلْك َأِيمِرْحَتِل

ْمُهَدْعَ بْنَمَ ف،َينِعِابَّالتَ وِةَابَحَّالص
)2(.  

  

ــَو ــَذَ هــِامَتــِي خِف ــْمُ الجِجَهْنَمــى َلــَ عَارَ ســْدَ قــَّيِانَكْوَّ الــشَّن َأُنَّيَبــَتَ، يِلْصَا الف ى َلــِ إِيرِصَ المــيِ فــِورُه

ِتـصريح  ْو َأ، ِولُسـَّ الرِيحِرْصَى تـَلَ عًاءَنِ بِخْسَّالن ِ ْ  ِمْلـِى العَلـَ عًاءَنـِ بْو، َأِوخُسْنـَالمَ وِخِاسـَّالنِ بِّيِابَحَّالـصَ

  . ِيخِارَّالتِب
  

ً ووجوهـاًقـُرُ طِولُحـُ الفِادِشْرِإ ِهِابَتِي كِ فَرَكَ ذْدَقَو ُ ُ  ُخْسَّ النـُفَرْعـُ يُهَّنـَأ: اَهـْنِ مِخْسَّ النـِاتَبـْثِِى إلَرْخـ ُأاَ

 ُّيِعْرَّ الــشُونُكــَيَ ف،ِةَادَعــْلِ لاًقــِافَوُ مِرَاآلخــَ واًّيِعْرَ شــِنْيَمــْكُ الحِدَحــ َأِنْوَكــِبَ، وِةَابَحَّ الــصِاعَمــْجِإِبَ، و ِهِلــْعِفِب

  .)3(ُهَدْنِ عِخْسَّ النِلِئَالَ دْنِ مَكِلَ ذَسْيَلَ فِهِمَالْسِ إُرُّخَأَتَ و،ِّيِابَحَّ الصُةَاثَدَا حَّمَأَ و.اًخِاسَن
  
  

  
  
  

  
  
  

                                 
؛ )5570(ّما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود منها، حديث :  في صحيحه، كتاب األضاحي، بابالبخاريأخرجه ) 1(

، عن عائشة )28/1971(حديث ... احي لحوم األضهي عن أكل َّما كان من الن: ومسلم في صحيحه، كتاب األضاحي، باب
 .ّالدافةو ًالقوم يسيرون جماعة سيرا ليس شديدا: ّ ُّفقراء قدموا المدينة عند األضحى، فنهى النبي  وهم قوم. ً َّ عن 

ّادخار لحوم األضاحي كي يتصدق الناس بها عليهم ّ   ).2/124. ( في غريب الحديث واألثرِّالنهاية: ابن األثير. ّ
ْالشو) 2(   ).5/142ج/3م. (األوطار نيل: كانيَّ
ْالشوكاني) 3(  ).835-2/833. (إرشاد الفحول: َّ
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ُالفصل  ْ ُالخامسَ ِ َ  

ُوجوه ال ُ ِترجيحُ ِ َ بين اَألَّْ ْ َدلة المتعارضة عند َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِّالشوكانيَّ ِ َ ْ َّ  
  :َثِاحَبَ مِةَثَالَ ثْنِ مُفَّلَأَتَيَو
  .ِدَناْسِ اإلِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت: ُلَّو اَألُثَحْبَالم
  .ِنْتَ المِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت: يِانَّ الثُثَحْبَالم
  .ٍجِارَ خٍرْم َأِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت: ُثِالَّ الثُثَحْبَالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



227  

 

  ُلَّو اَألُثَحْبَالم
  ِادَنْسِ اإلِارَبِتْاعِ بُحيِجْرَّالت

  

ِ األدلةَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَدِ لُّيِانَكْوَّ الشُهَكَلَي سِذَّ الُثِلاَّ الثُكَلْسَ المَوُ هُيحِجْرَّالت َّ  ِنِكـْمُ يْمَا لـَذِ إَكِلـَذَ، وَِ
َ بينهاُعْمَالج َ ْ   .اهْنِ مِرِّخَأَتُ المَنِ مُمِّدَقَتُ المِمَلْعُ يْمَلَ، وَ

  

 ُعِجــْرَا يَ مــُهْنــِمَ، وِادَنْســِى اإلَلــِ إُعِجــْرَا يَ مــُهْنــِ مُهَدْنــِ عَيحِجْرَّ التــَّن َأَنَّيَبــَ ت،ِةَاســَرِّ الدِةَّادَ مــِاءَرْقِتْســ اَدْعــَبَو
ُعنـده ِيحِجْرَّ التـَوهُجـُ وُلَاوَنَتَأَ سـِثَحـْبَا المَذَي هـِفـَ و.ٍجِارَ خـٍرْمـى َأَلـِ إُعِجـْرَا يَ مـُهْنـِمَ، وِنْتَلمـى اَلِإ َ ْ  ِارَبـِتْاعِ بِ

َ، وذلك )1(ِادَنْسِاإل َِ   :ِةَيِالَّ التِةَسْمَ الخِبِالَطَ المِلَالِ خْنِمَ
  

  .ِطْبَّالضَ وِةَالَدَالعِ بُيحِجْرَّالت :ُلَّو اَألُبَلْطَالم
  

َ من الرواة هوَةَقِّ الثَّنِإَ، فِيقِثْوَّا التَّقِا شَمُ هُطْبَّالضَ وُةَالَدَالع َُ ِ ُِّ َ: َطْبَّالضَ وَةَالَدَ العَعَمَ جْنَم)2(.  
  

 ُرَاآلخـَ، وِطْبَّالـضَ وِةَالـَدَالعِ بِيـهِاوَ رُفِصَّتـَما يُهُدَحـَأ، ِيثانِدَ حـَضَارَعـَا تَذِ إُهَّنَأ: ِةَدِاعَ القِهِذَى هَنْعَمَو
ــَ ك؛َكِلَذِ بــُفِصَّتــَ يَال ــَم ــَ غْو َأ،اًيفِعَ ضــْو، َأاًوكــُرْتَ مْو، َأًوالُهــْجَ مَانَ كــْوَا ل ــَ ذَرْي  ُيثِدَ الحــُحَّجَرُ يــُهَّنــِإَ ف،َكِل
 َينِّيِولُصـــــُ األَدْنـــــِ عِهْيـــــَلَ عٌقَفـــــَّتُ مٌرْمـــــ َأِطْبَّالـــــضَ وِةَالـــــَدَالعِ بُيحِجْرَّالتـــــَو .ُطِابَّ الـــــضُلْدَ العـــــِيـــــهِوْرَي يِذَّالـــــ
َينِثِّدَحُالمَو

)3(.  
  

ًةَلَأْسَ مَةَرْشَ عَعَبْري َأِ فِةَدِاعَ القِهِذَهِب ُّيِانَكْوَّالش َحَّجَ رْدَقَو
  :َةَيِالَّ التَةَلَأْسَا المَهْنِم ُتْرَتْاخ، )4(

                                 
ً كذا عرفه الحافظ ابن حجر، واإلسناد والسند بمعنى واحدريق الموصلة إلى المتنَّالط: هو اإلسناد) 1( ّ نزهة : ابن حجر. ّ

.  من فنون مصطلح الحديثَّالتحديثقواعد  :َّ؛ القاسمي، محمد جمال الدين)106(ص.  في توضيح نخبة الفكرَّالنظر
  ).210(ص. م1993-ه1414. َّدار النفائس: بيروت. 2ط. َّمحمد رشيد رضا: تقديم. َّمحمد بهجة البيطار: تحقيق

أن : بط فهـوَّا الـضَّأمـ. قـوى والمـروءةَّاوي علـى مالزمـة التَّملكـة تحمـل الـر: والعدالة هـي). 1/61. (َّتدريب الراوي: ُّالسيوطي) 2(
  ).58(ص. َّنزهة النظر: ابن حجر. ن من استحضاره متى شاءَّ بحيث يتمك،اوي ما سمعهَّثبت الرُي
ُّالدبوسي) 3( ؛ )2/3/163. (َّالتحرير تيسير: ؛ أمير باد شاه)2/369. (األسرار كشف: َّ؛ النسفي)340(ص. َّاألدلة تقويم: َّ

. للبيضاوي المنهاج شرح: ؛ األصفهاني)2/263. (المحصول نم َّالتحصيل: ؛ األرموي)4/167. (المستصفى: الغزالي
َّ؛ ابن النجار)694- 3/693. (َّالروضة مختصر شرح: ُّ؛ الطوفي)2/1269. (المنتهى مختصر: ؛ ابن الحاجب)2/795( َّ :

ْ؛ الشوكاني)4/635. (المنير الكوكب شرح  َّالتقييد: قي؛ العرا)1/132. (االعتبار: ؛ الحازمي)2/1129. (الفحول إرشاد: َّ
  ).656- 2/655. (َّتدريب الراوي: ُّ؛ السيوطي)246-245(ص. واإليضاح

ْ الشوكاني)4( ، 479، 477، 2/398، ج246، 237، 218، 175، 134، 112- 111، 1/87ج/1م. (األوطار نيل: َّ
483 ،532 ،587 ،631.(  
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  .ِنْيَّفُى الخَلَ عِحْسَ المِيتِقْوَت: ُةَلَأْسَم
  

ــــَث ــــْنِ، مٍةَّدِ عــــَيــــثِادَحَأِ بِحْسَ المــــُيــــتِقْوَ تَتَب ــــَ عُيثِدَا حــــَه ــــ ٍّيِل ــــ: َالَ، ق ــــَ رَالَق :  ِ اهللاُولُس
ٌةَلْيَلَ وٌمْوَ يِيمِقُمْلِلَ، ونَِّيهِالَيَلَ وٍامَّي َأُةَثَالَ ثِرِافَسُمْلِل)1(.  

  

َا روي عــَمــِ بُيثِدَا الحــَذَ هــَضِورُعــَو َ ــ ُأْنُ َةَارَمــِ عِنْ بــِّيَب
)2( اهللاِولُســَرِ لَالَ قــُهَّنــ َأ ِ  :ُحَسْمــَأ 

  .))3َتْئِش اَمَو ،ْمَعَن: َالَ ق؟ٍامَّي َأَةَثَالَثَو: َالَ ق.ِنْيَمْوَيَو: َالَ؟ قاًمْوَي: َالَق. ْمَعَن: َالَ؟ قِنْيَّفُى الخَلَع
  

 ًالَلــِ عِهِادَنْســِي إِ فــَّنى َأَلــَ عًاءَنــِ ب،ِيثِدَا الحــَذَى هــَلــَ عِحْسَ المــِيــتِقْوَ تَيــثِادَح َأُّيِانَكْوَّ الــشَحَّجــَ رْدَقــَو
  : َلاَقَ ف،ِطْبَّالضَ وِةَالَدَ العِمَدَى عَلِ إُعِجْرَ ت،ًةَيرِثَك

  

 ُدَمـْح َأُامَمـِ اإلَالَقـَو. ُهَوْحـَ نُّيِارَخُ البَالَقَو. ِّيِوَالقِ بَسْيَلَ و،ِهِادَنْسِي إِ فَفِلُتْ اخِدَقَو: َدُاوَو دُب َأَالَق :
 ُدْبــَ ع:َيــلِاهَجَ مُةَثــَالَ ثِهِادَنْســِي إِفــَ و،ُتُبــْثَ يَ الٌادَنْســِا إَذَهــ: َالَقــَ وُّيِنْطُقَارَّ الــدُهَجــَرْخأََو. َونُفــَرْعُ يَ الُهُالــَجِر
 اًفـَالِتْ اخَوبُّيـ َأِنْى بـَيـْحَى يَلـَ عِيـهِ فَفِلـُتْ اخِدَقـَا فَذَ هـَعَمـَو، ٍنَطـَ قُنْ بـُوبُّيـَأَ و،َيـدِزَ يُنْ بُدَّمَحُمَ و،ِنَمْحَّالر
 ٌادَنْسـِ إُهَ لـَسْيَلـَ و،ُتُبـْثَ يَال: ِّرَ البـِدْبـَ عُنْ ابـَالَقَو. ِهِرَبَ خِادَنْسِى إَلَ عُدِمَتْع َأُتْسَل: َانَّبِ حُنْ ابَالَقَو. اًيرِثَك
ى َلـَ عِهِ بـِاجَجـِتْحِالِ لُحُلْصَ يـَ الِةَبـَتْرَ المِهِذَهـِ بَانَا كَمَو .ِاتَوعُضْوَي المِ فُهَرَكَذَ فُّيِانَقَزْوَ الجَغَالَبَ و.ٌمِائَق
ِيمِقُمْلِ لِةَلْيَّاللَ وِمْوَاليَ و،ِرِافَسُمْلِ لِثَالَّالثِ بِحْسَ المُيتِقْوَ تُّقَحْالَ ف،ِضِارَعُ المِمَدَ عِضْرَف

)4(.  
  

  .ِهِرْيَى غَلَ عِنْيَيحِحَّي الصِا فَ مُيحِجْرَت: يِانَّ الثُبَلْطَالم
  

ِ المـــصنفة فـــي الحـــديثِبُتـــُ الكَّحَصـــ َأٍمِلْسُمـــَ وِّيِارَخـــُ البِنْيَامَمـــِا اإلَابـــَتِ كُّدَعـــُي ِ ِ َِ َ َّ َ  ُةَّمـــُا األَمـــُهْتَّقَلَ تْدَقـــَ، وُ

                                 
  ).85/276(حديث . ينَّلى الخفوقيت في المسح عَّالت: ، بابَّالطهارةأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ) 1(
ّأبي بن عمارة األنصاري، معدود في الصحابة وممن صلى القبلتين، لم يرو عنه سوى حديث المسح على الخفين، :  هو)2( ُ ّ ّ ّ ِ ّ

َّالمزي، جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن. ّوكان ممن سكن مصر ّ ّّ . مج35. ّالرجال أسماء في الكمال تهذيب: ِ
ّبشار عواد معروف. د: تحقيق ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. ّ  تمييز في اإلصابة: ؛ ابن حجر)2/261. (م1983-ه1403. ّ
  ).56-1/55. (حابةّالص

؛ وابن ماجه في سننه، )158(َّالتوقيت في المسح، حديث : َّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب. ضعيف حديث )3(
َّوقد ضعفه أبو داود صاحب السنن، والبخاري، ). 557(ا جاء في المسح بغير توقيت، حديث م: َّكتاب الطهارة وسننها، باب

َّوابن حجر، وغيرهم، ونقل النووي اتفاق األئمة على ضعفه ِّ ُّ ؛ )221(برقم ) 285-1/284. (الحبير تلخيص: ابن حجر. َّ
  ).21(، برقم )9/51. (داود أبي سنن وضعيف صحيح: األلباني

ْالشوكا) 4(   ). 1/284. ( البن حجرتلخيص الحبير وأكثر ما قاله مستفاد من ).1/1/175. (نيل األوطار: نيَّ
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ي ِ فـُعَقـَ ي– ٌمِلْسُمـَ وُّيِارَخـُ البُهَجـَرْخا َأَمـ: ْي َأ- ِهْيَلَ عِقَفَّتُالمِ بُفَوصُي يِذَّ الَيثِدَ الحَّنِإَ فَكِلَذِ، لِولُبَالقِب
َ مـا َُّما، ثَمِهِطْرَى شَلَ عَانَا كَ مَُّم، ثٌمِلْسُ مِهِ بَدَرَفْا انَ مَُّم، ثُّيِارَخُ البِهِد بَرَفْا انَ مَُّم، ثِةَّحِّ الصِبِاتَرَى مَلْعَأ

َكان  َما كان  َُّم، ثِّيِارَخُ البِطْرَى شَلَعَ َ ًما كان صحيح َُّم، ثٍمِلْسُ مِطْرَى شَلَعَ ِ َ َ َ   .)1(اَمِهِرْيَ غَدْنِ عاَ
   
 ُهَجـَّرَا خَّمـِ مِهِرْيـَى غَلـَ عُحَّجَرُيـ ُهَّنـِإَف ِنْيَيحِحَّي الـصِ فـاًجـَّرَخُ مَانَا كـَذِ إَيثِدَ الحـَّنَأ: ِةَدِاعـَى القَنْعَمَو

ا َمـُهَ لِةَّمـُي األِّقـَلَتَا، وَمِهِتَرْهُشِ لـَكِلـَذَ و؛ِةَّحِّي الـصِا فـَمُاهَاوَ سـْنِٕاَ، وِضُارَعـَّ التَدْنِع َينِرَ اآلخِيثِدَ الحُةَّمِئَأ
َينِثِّدَحُالمَ وَينِّيِولُصُاأل ِورُهْمُج َدْنِ عٌرَّرَقُمَ وٌرَبَتْعُ مِيحِجْرَّي التِ فُهْجَا الوَذَهَ و.ِولُبَالقِب

)2(.  
  

؛ اًمـُّكَحَمـا تِهِرْيَي غِا فـَى مـَلـَ عِنْيَيحِحَّي الـصِا فـَ مـَيحِجْرَ تـواُّدَعـَف، ِةَّيـِفَنَالح ُضْعـَب َكِلـَي ذِ فـَفَالَخَو
  .)3(اَمِهْيَابَتِك ِرْيَي غِ فَيثِادَحَأ ِةَايَوِي رِ ف،ٌمِلْسُمَ وُّيِارَخُ البهاَرَبَتْي اعِتَّال ِةَّحِّ الصِوطُرُ شِودُجُوِل

  

ُم َّدَقــــُا تَهــــَّنَأ: )4(َونُعــــَبْرَاألَي وِادَ الحــــُعْوَّالنــــ: َالَقــــَ، فِورُهــــْمُ الجِجَهْنَى مــــَلــــَ عُّيِانَكْوَّ الــــشَارَســــ ْدَقــــَو
َ عنهماِةَجِارَ الخِيثِادَحَى األَلَ ع،ِنْيَيحِحَّي الصِي فِتَّ الُيثِادَحَاأل ُ ْ َ

َ علـىَةَدِاعـَ القَهِذَ هَقَّبَطَُّثم  .)5( ْنتـيْ اثَ َ َ 
  :َةَيِالَّ التَةَلَأْسَ الم- ِيلِثْمَّلتِل -ا َهْنِ مُتْرَتْ، اخ)6(ِةَاسَرِّ الدِةَّادَ مِلِائَسَ مْنِ مًةَلَأْسَمَة رْشَع

  

  .ِوفُسُ الكِةَالَي صِ فِةَاءَرِالقِ بِرْهَ الج:ُةَلَأْسَم
  

  :ِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَهي ِ فَضَارَعَت
  

ــَّنَّ النَأ ، َةَشِائــَ عْنَ عــ:ُلَّواَأل ــَ ج َّيِب ــَرَه ــَاءَرِقِ بِوفُسُ الخــِةَالَي صــِ ف ــِهِت ــْرى َأَّلَصَ، ف  َعَب
                                 

  ).62(ص. َّنزهة النظر: ؛ ابن حجر)1/92.(َّتدريب الراوي: ُّ؛ السيوطي)28، 13(ص.واإليضاح َّالتقييد :العراقي )1(
 جمع: ُّ؛ السبكي)396(ص. المنتهى مختصر على العضد شرح: ؛ اإليجي)2/1281. (المنتهى مختصر: ابن الحاجب) 2(

َّ؛ ابن النجار)2/4/468. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)618(ص. الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع؛ )114(ص. الجوامع َّ :
 شرح: ِّ؛ الشنقيطي)4/1592. (الفقه أصول: ؛ ابن مفلح)8/4162. (َّالتحبير: ؛ المرداوي)4/651. (المنير الكوكب شرح
  ). 2/659. (َّتدريب الراوي: ُّالسيوطي ؛)250(ص. واإليضاح َّالتقييد: ؛ العراقي)2/607. (عودُّالس مراقي

ْ، وشارحي كتابهَّالتحرير كالكمال بن الهمام اإلسكندري في كتابه )3( َ ابن أمير الحاج، وأمير باد شاه، وكذلك ابن عبد : ِ
َالشكور البهاري في كتابه  ََّّمسلم الثبوتَّعبد العلي اللكنوي: تابه، وشارح ك . حريرَّالت شرح َّالتحبيرو قريرَّالت: ابن أمير الحاج. ّ

  ).2/257. (الثبوت ّمسلم بشرح َّالرحموت فواتح: َّ؛ اللكنوي)2/3/166. (َّالتحرير تيسير: ؛ أمير باد شاه)3/40(
  . باعتبار اإلسنادَّالترجيحمن أنواع أو صور : أي) 4(
ْ الشوكاني)5(   ).2/1132. (األوطار نيل: َّ
ْ الشوكاني)6( ، 317، 3/313ج/2م(، )479، 2/354، ج294، 254، 233، 152، 1/111ج/1م. (األوطار نيل: َّ
  ).63، 5/17ج/3م(، )4/369ج
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  .ِوفُسُ الكِةَالَ صيِ فِةَاءَرِالقِ ب ِّيِبَّ النَرْهَ جُتِبْثُو يُهَو. ))1ٍاتَدَجَ سَعَبْرَأَ، وِنْيَتَعْكَي رِ فٍاتَعَكَر
  

َ ســمرة ْنَ عــ:يِانَّالثــ َ ُ َقــال  :اهللاُولُســَا رَنــِى بَّلَصــ ِ ُهَ لــُعَمْسَ نــَ، الِنْيَتــَعْكَ رٍوفُسُي كــِ فــ 
  .ِوفُسُ الكِةَالَي صِ فِةَاءَرِالقِ ب ِّيِبَّ النَرْهَي جِفْنَو يُهَو. ))2اًتْوَا صَيهِف

  

ي ِ فــِرْهــَ الجَةَايــَوِ رَّن َأ:َوُهــَ و،ِالَ الحــِفَالِتْاخِ بــِنَْييثِدَ الحــَنْيَ بــِّيِوَوَّالنــ َعْمــَ جُّيِانَكْوَّ الــشَرَكــَذ ْدَقــَو
ِخــسوف  ُ  ْدَقــ ِيثِدَ الحــِنْوَكــِ بَعْمــَ الجَكِلــَ ذُّيِانَكْوَّ الــشَّدَ رَّمُ ثــ.ِسْمَّ الــشِوفُسُ كــيِ فــِارَرْســِ اإلَةَايــَوِرَ، وِرَمــَالقُ

 ِ اهللاُولُسـَ رْمِهـِى بَّلَصَ، فـ ِ اهللاِولُسـَ رِدْهـَى عَلـَ عُسْمَّ الشِتَفَسَك : ِظْفـَلِ ب َةَشِائَ عْنَ عَتَبَث
َع سَبْرَأَ، وِنْيَتَعْكَي رِ فٍاتَعَكَ رَعَبْر َأ    .))3ِةَاءَرِالقِ بَرَهَجَ، وٍاتَدَجَ

  

ــ  ٍةَّدِ عــٍاتَحــِّجَرُمِ بَةَشِائــَ عَيثِدَ حــَحَّجــَر ،ًةَدِاحــَ وُةَعــِاقَ الوِتَانــَكَ، وُهَدْنــِ عُعْمــَ الجَرَّعــذَا تَّمــَ لُهَّنــِإَ فَكِلَذِل
  :َالَقَ ف،ِنْيَيحِحَّي الصِ فُهُنْوَك: اَهْنِم

  

 ــُ يْن َأُابَوَّالــصَو ــَ كْنِ إ:َالَق ــِوفُسُ الكــُةَالَ صــْتَان ــَ تْمَ ل ــِ مْعَق ــَك - ًةَدِاحــَ وًةَّرَ مــَّالِ إ ُهْن  َّصَا نــَم
ــْوَكِل ؛ُحَجــْر َأَةَشِائــَ عُيثِدَحــَ و،ٌنِّيُعــُتُ مِيحِجْرَّى التــَلــِ إُيرِصَالمــَ ف- ِاظَّفــُ الحَنِ مــٌةَاعــَمَ جَكِلــَى ذَلــَع ي ِ فــِهِن

  .))4 ...اًتِبْثُ مِهِنْوَكِلَ و،ِةَادَيِّلزِ لاًنِّمَضَتُ مِهِنْوَكِلَ و،ِنْيَيحِحَّالص
  

  .ِقُرُّالطَ وِاةَوُّ الرِةَرْثَكِ بُيحِجْرَّالت: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
  

 اًفـَالِ، خَينِّيِولُصـُ األِورُهـْمُ جَدْنـِ عِةَرَبـَتْعُالم ِةَّلِقَتْسُ المـِاتَحـِّجَرُ المَنِ مـِقُرُّالطـَ وِاةَوُّ الـرِةَرْثـَكِ بُيحِجْرَّالت
                                 

؛ ومسلم في )1065(الجهر بالقراءة في صالة الكسوف، حديث :  في صحيحه، كتاب الكسوف، بابالبخاريأخرجه ) 1(
  .فظ لمسلمَّ، والل)5/901(صالة الكسوف، حديث :  بابصحيحه، كتاب الكسوف،

ِ؛ والترمذي في )1184(من قال أربع ركعات، حديث : َّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصالة، باب. حديث ضعيف )2( ِّ
الجهر  ترك : َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب الكسوف، باب)562(كيف القراءة في الكسوف، حديث : سننه، أبواب السفر، باب

َّإقامة الصالة والسنة فيها، باب: ؛ وابن ماجه، كتاب)1495(فيها بالقراءة، حديث  ما جاء في صالة الكسوف، حديث : ُّ
ِوقال الترمذي). 1264( ِّ :حسن صحيح .َّوصححه ابن حبان والحاكم ّوأعله ابن حزم، وابن المديني، وابن القطان، . َِّ ّ

ّوالعجلي، والذهبي، بجهالة ثعلب  تلخيص: ابن حجر. َّوضعفه األلباني في تخريجه لسنن أبي داود. ّة بن عباد، راويه عن سمرةِ
  ). 216(برقم ) 10/22. (داود أبي سنن وضعيف صحيح: ؛ األلباني)2/186. (الحبير

َّحبانأخرجه ابن . حديث صحيح) 3( قه ِّوقال محق). 2850(صالة الكسوف، حديث : الة، بابَّ في صحيحه، كتاب الصِ
َّوصححه األلباني في تعليقه على صحيح ابن حبان.  إسناده صحيح:شعيب األرنؤوط َِّ  على الحسان عليقاتَّالت: األلباني. ّ

َّحبان ابن صحيح  ).2839(، برقم )4/414. (ِ
ْ الشوكاني)4(   ).2/3/317. (األوطار نيل: َّ



231  

 

ِةَلَأْسَ المِهِذَ هُثْحَى بَضَ مْدَقَ، وِةَّيِفَنَحْلِل
)1(.  

  

ــَو ــَ عُّيِانَكْوَّ الــشَارَ ســْدَق ــْمُ الجِجَهْنَى مــَل ــَكِ بِيحِجْرَّي التــِ فــِورُه ِ والطــرقِاةَوُّ الــرِةَرْث ُ ُّ َ؛ ألَ ــَ يَّنَّ الظــَّنِ ى َوْق
ا َّمـ َأ،ِةَالَدَ العِفْصَي وِ فِّلَقَ األَلْثِ مِاةَوُّ الرَنِ مِرَثْكَ األِنْوَ كِالَي حِا فَذَهَو، ِاتَايَوِّ الرِفُادَرَ تَدْنِ عُدَّكَأَتَيَو
. ِةَرْثــَ الكُيحِجْرَتــ: اَمُهُدَحــَأ: ِنَالْوَ قــِيــهِفَ فِرَ اآلخــِبِانــَ الجَنِ مــُةَالــَدَالعَ، وٍبِانــَ جْنِ مــُةَرْثــَ الكِتَضــَارَعَ تْوَلــ
َب عُ رُهَّنِإَ؛ فِةَالَدَ العُيحِجْرَت: اَمُيهِانَثَو   .)2(ِةَقِّي الثِ فٍلُجَ رَفْل َأُلِدْعَ يٍلْدَّ

   
ْالـشو َقَّبـَي طِتَّ الُلِائَسَ المِتَغَلَبَو ُّكاني َّ ِ َفيهـا َ َلِائَسَ مـَرْشَ عـِةَاسـَرِّ الدِةَّادَي مـِ فـَةَدِاعـَ القِهِذَهـِ

 َانَكـ، )3(
  .ِةَدِاعَى القَلَ عِيلِثْمَّ التِابَ بْنِ م- اَنُه –ا َهُضِرْعي َأِتَّالَو، ِرَكَّ الذِّسَمِ بِوءُضُ الوِضْقَ ن:ُةَلَأْسَم :اَهْنِم

  

  :ِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَضَارَعَت ْدَقَف
  .)5(ْأَّضَوَتَيْلَ فُهَرَكَ ذَّسَ مْنَم: َالَ ق َّيِبَّ النَّن، َأ )4(َانَوْفَ صِتْنِ بَةَرْسُ بُيثِدَ ح:ُلَّواَأل
 ِةَالَّي الـــصِ فـــِرَكَّ الـــذِّسَ مـــْنَ عـــَلِئُ ســـ ِ اهللاَولُســـَ رَّن، َأ )6(ٍّيِلـــَ عِنْ بـــِقْلـــَ طْنَعـــ: يِانَّالثـــ

  .))7َكْنِ مٌةَعْضِ بَّالِ إَوُ هْلَه: َالَقَف
                                 

  .ّمن هذه الدراسة) 150(ص، )5(النقطة :  ينظر)1(
ْالشوكاني) 2(   ).1128- 2/1127. (الفحول إرشاد: َّ
ْ الشوكاني)3( ، )627، 4/352، ج3/236ج/2م(، )587، 532، 2/320،ج191، 125، 1/39ج/1م. (نيل األوطار: َّ
  ). 5/39ج/3م(
ّ بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية األسدية، بنت أخي ورقة بن نوفل، كانت ماشطة تزين النساء بمكة، لها :هي) 4( ّ ّ ّ ْ ْ ُ

  ).13/205. (حابةّالص تمييز في اإلصابة: ابن حجر. سابقة قديمة وهجرة، وكانت من المبايعات
َّالوضوء من مس الذكر، حديث : َّ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب.حديث صحيح) 5( ِ؛ والترمذي في )181(ِّ ِّ

َّالوضوء من مس الذكر، حديث : َّسننه، أبواب الطهارة، باب َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب)82(ِّ ِّالوضوء من مس : َّ
ِوقال الترمذي. )163(َّذكر، حديث ال ِّ :حسن صحيح .وقال البخاري :ُّهو أصح شيء في الباب .اإلمام أحمد، : َّوصححه

َّوالدارقطني، ويحيى بن معين، والحازمي، والبيهقي، وابن حبان، وغيرهم ِ ِّ ْ ُ َ : ابن حجر. اًعن سبعة عشر صحابيوله شواهد . َّ
ْ؛ الشوكاني)116(، برقم )1/150. (الغليل إرواء: ؛ األلباني)165(، برقم )215-1/213. (الحبير تلخيص . األوطار نيل: َّ

)1/1/190 .(  
ُطلق بن علي بن طلق بن عمرو، من بني سحيم:  هو)6( سول له صحبة ووفادة ورواية، وكان من الوفد الذين قدموا على ر. ّ

  ). 3/91. (الغابة دْسُأ. ؛ ابن األثير)5/433. (ّ في تمييز الصحابةاإلصابة: ابن حجر.  من اليمامة فأسلموااهللا 
ُّأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في مس الذكر، حديث . حديث صحيح )7( ِ؛ والترمذي في )182(َّ ِّ

َّ ترك الوضوء من مس الذكر، حديث ما جاء في: َّسننه، أبواب الطهارة، باب َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب)85(ِّ َّ :
َّوصححه عمرو بن علي الفالس، وابن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، ). 165(ترك الوضوء من ذلك، حديث  ََّّ َِّ ّ ّ

  ).1/332. (داود أبي سنن وضعيف صحح: ي؛ األلبان)219- 1/218. (الحبير تلخيص: ابن حجر. وابن حزم، وغيرهم
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 ِيثِدَحـِ لِهِيحـِجْرَى تَلـَ عًاءَنـِ، بَوءُضـُ الوُضُقْنَ يـِرَكَّ الـذَّسَ مَّنَأِ بَينِلِائَ القَبَهْذَ مُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو

 َّدَرَو، ِهِدِاهَوَشـَ وِهِقـُرُطَ وِهِاتَوُ رُةَرْثَ ك:اَهْنِ مٍاتَحِّجَرُ مِةَّدِعِ بٍّيِلَ عِنْ بِقْلَ طِيثِدَى حَلَ ع،َانَوْفَ صِتْنِ بَةَرْسُب

  :َالَقَف، ٍّيِلَ عِنْ بِقْلَ طِيثِدَحِ لِخْسَّى النَوْعَد
  

 ــَو ْيــدت ُأْدَق َ ــِ بِخْسَّى النــَوْعــَ دِّ ــَتَ وَةَرْسُ بــِمَالْســِ إِرُّخَأَت ــَ طِمَالْســِ إِمُّدَق ــَ دَسْيَا لــَذَ هــَّنِكــَلَ و،ٍقْل ــَ عًيالِل ى َل

ــ َأَةَرْسُ بــُيثِدَ حــَدِّيــُأَ و.ِولُصــُ األِةَّمــِئ َأْنِ مــَينِقــِّقَحُ المَدْنــِ عِخْسَّلنــا  َانَا كــَمــِ لٌقِافــَوُ مٍقْلــَ طَيثِدَ حــَّنَأِ بــاًضْي

 ،اَهِتَّحِصــَ و،ِهِقــُرُط ِةَرْثــَكِ ل؛ُحَجــْر َأُهَّنــَأِبَو ،ِهْيــَلِ إُارَصُيــَ ف،ُهْنــَ عٌلِاقــَ نَةَرْسُ بــَيثِدَحــَ و،ُلْبــَ قْنِ مــِهْيــَلَ عُرْمــَاأل

  .))1َونُلَّوَ األِهْيَلِ إَبَهَا ذَ مُرِاهَّالظَف ... ِهِدِاهَوَ شِةَرْثَكِلَ و،ِةَّمِئ اَألَنِ مُهَحَّحَ صْنَ مِةَرْثَكَو
  

  .ِظَفْحاَألَ وِطَبْض اَألِةَايَوِ رُيحِجْرَت: ُعِابَّ الرُبَلْطَالم
  

ِ الصحيحةِيحِجْرَّ التِوهُجُ وْنِم َِ ِروايـة َ، وِطِابَّ الضِةَايَوِى رَلَ عِطَبْضَ األِةَايَوِ رُيحِجْرَ تَينِّيِولُصُ األَدْنِ عَّ َ َ ِ

 َّنِإَ؛ فـِهِظـْفِحَ وِهِطْبَ ضـِةَادَيـِزَ، وُهَ لـِهِاطـَيِتْاحَ وِيثِدَالحـِ بِهِائـَنِتْ اعِةَّدِشِ لـَكِلـَذَ و،ِظِافَ الحِةَايَوِى رَلَ عِظَفْحَاأل

، ِةَهْبُّالــشَ وِوْهَّ الــسِنَ عــَدَعــْب َأَكِلَذِاوي بــَّ الــرُونُكــَيَ، وُبَلــْغا َأَهِتَّحِصِ بــَّنَّالظــَ، وُنَكْســ َأِهِتــَايَوِى رَلــِ إَسْفَّالــن

َ؛ ألِهِتَخْسُنـــَ وِهِّطـــَى خَلـــَ عَ الِهِظـــْفِى حَلـــَ عُدِمـــَتْعَ يْنَ مـــِةَايـــَوِ رُيحِجْرَتـــ: َكِلـــَ ذْنَ عـــُعَّرَفـــَتَيَو  ِنَالِمَتْحـــَا يَمـــُهَّنِ

   .)2(َاهَبِتْاالش
  

َ اختــرت منهــا ،)3(ِةَاســَرِّ الدِةَّادَي مــِ فــْتَعــَقَ وَلِائَسَ مــِعْبَي ســِ فــِةَدِاعــَ القِهِذَهــِ بُّيِانَكْوَّ الــشَحَّجــَ رْدَقــَو ْ ِ ُ ْ َ ْ
ٍكمثال  َ ِ   :ٍدِاحَ وٍيثِدَحِ لِانَتَضِارَعَتُ مِانَتَايَوِ راَهيِ فَدَرَو ْدَقَو ؟َةَازَنَ الجَعِبَ تْنَ مُسِلْجَى يَتَ م:َةَلَأْسَمَ

  

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).1/1/191. (نيل األوطار: َّ
. منهاجال شرح: ؛ األصفهاني)2/742. (الفصول إحكام: ؛ الباجي)2/1270. (المنتهى مختصر:  ابن الحاجب)2(
. الجوامع جمع: كيُّ؛ السب)4/169. (المستصفى: ؛ الغزالي)2/264. (المحصول من َّالتحصيل: ؛ األرموي)2/799(

َّالعدة: ّ؛ أبو يعلى الفراء)2/4/464. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)113(ص .  في أصول الفقهالواضح: ؛ ابن عقيل)3/1023. (ُ
َّ؛ ابن النجار)3/693. (َّالروضة مختصر شرح: ُّ؛ الطوفي)81- 5/80( ْ؛ الشوكاني)636- 4/635. (المنير الكوكب شرح: َّ َّ :

  .)2/1129. (الفحول إرشاد
ْ الشوكاني)3(   ).5/16ج/3م(، )4/393، ج203، 3/146ج/2م(، )464، 2/331، ج1/35ج/1م. (األوطار نيل: َّ
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  َةَرْيـَرُي هِبـ َأْنَ، عـ)3(ِيـهِب َأْنَ، ع)2(ٍحِالَي صِب َأِنْ بِلْيَهُ سْنَ، ع)1(ِّيِرْوَّ الثَانَيْفُ سْنَ ع:ىَولاُأل
  .))4ِضْراَألِ بَعَوضُى تَّتَوا حُسِلْجَ تَالَ فَةَازَنَ الجُمُتْعِبَا تَذِإ: َالَق

  

َةَيِاوَعُي مِب َأْنَ ع:ُةَيِانَّالث
: َالَ قـ َةَرْيـَرُي هِبـ َأْنَ، عـِيـهِب َأْنَ، عـٍحِالَي صـِبـ َأِنْ بـِلْيَهُ سـْنَ، عـ)5(

ِدْحَّي اللِ فَعَوضُى تَّتَوا حُسِلْجَ تَالَ فَةَازَنَ الجُمُتْعِبَا تَذِإ)6(.  
  

َةَيِاوَعُي مِب َأْنِ مُظَفْحَأ ُانَيْفُسَو: َدُاوَو دُب َأَالَق
)7(.  

  

ْ مناًّرِقُم - ُّيِانَكْوَّ الشَالَقَو  َرَكـَ ذْدَ قـ،ِضْري اَألِ فَعَوضُى تَّتَح: ُهُلْوَق  :- ىَولُ األَةَايَوِّ الرَحَّجَ رَ
ي ِ فـَعَوضـُى تَّتـَح :ُهَلْوَي قِنْع َأ،ىَرْخُ األِةَايَوِّى الرَلَ عِةَايَوِّ الرِهِذَ هِيحِجْرَي تِ فَدُاوَي دِب َأَمَالَ كُفِّنَصُالم
 ْنَ عـَعَوضـُى تَّتـَ ح،ْدُعـْقَ يَالَ فـًةَازَنـَ جَدِهَ شـْنَ مـُابَ بـ:ِهِلـْوَقِا بَهـِيحِجْرَى تَلـِ إُّيِارَخُالب َارَش َأَكِلَذَكَو، ِدْحَّالل
  .))8ِالَجِّ الرِبِاكَنَم

  
                                 

َّ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفي، من كبار أتباع التابعين، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، )1( َّ ّ ّ َّ
   ).2445(برقم) 244(ص.َّالتهذيبتقريب : ابن حجر). ه161(ت سنة ، وما)أصحاب الكتب الستة(روى له الجماعة 

ّ هو سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بَأخرة، روى له الجماعة إال البخاري؛ فقد روى له )2( َ ّ ّ ّ ّ
ًمقرونا بغيره، أو تعليقا، مات في خالفة أبي جعفر المنصور، سنة  ؛ ابن )2/128. (َّالتهذيبب تهذي: ابن حجر). ه138(ً

  ).2675(برقم ) 259(ص. َّالتهذيب تقريب :حجر
ٌّذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، تابعي ثقة ثبت، روى له الجماعة، مات سنة :  هو)3( ّ ّ ّ ّ ّ تهذيب : ابن حجر). ه101(َ

  ).1841(، برقم )203(ص. َّالتهذيبتقريب : ؛ ابن حجر)1/579. (َّالتهذيب
 وأخرجه البخاري في ).3173(القيام للجنازة، حديث : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب. يث صحيححد) 4(

َمن اتبع جنازة فال يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد ُأمر بالقيام: كتاب الجنائز، باب صحيحه، حديث . َّ
، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن )77/959(جنازة، حديث القيام لل: ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب)1310(

ّأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ َّبلفظ ، :َعَوضُى تَّتَ حْدُعْقَ يَالَا فَهَعِبَ تْنَمَوا، فُومُقَ فَةَازَنَ الجُمُتْيَأَا رَذِإ.   
َّهو محمد بن خازم، أبو معاوية الض) 5( اس لحديث األعمش، وقد يهم ّ ثقة، أحفظ النار أتباع التابعين، من صغرير الكوفي،َّ

  ).5841(برقم ) 475(ص. َّالتهذيب تقريب: ابن حجر). ه195(في حديث غيره، رمي باإلرجاء، ومات سنة 
بق ويشهد له الحديث السا. )3173(القيام للجنازة، حديث : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب. حديث صحيح )6(

َّفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، إال لفظة ّ ِ ْ ُ َّ :ِى توضع في اللحدَّحت ِْ ََّ َ ُفهي وهم من راويها أبي معاوية الضرير ،َّ ْ ابن . َ
َّحبان ابن صحيح على الحسان عليقاتَّالت: ؛ األلباني)229-2/228. (الحبير تلخيص: حجر   ). 3096(برقم ) 5/91. (ِ

ّ األشعث السجستاني أبو داود، سليمان بن)7( ِ َ ْ ِ َِّّعزت الدعاس وعادل السيد: إعداد وتعليق. مج5. داود أبي سنن: ِّ َّ َّ . 1ط. ّ
  ).3173(، تحت حديث )3/338. (م1997-ه1418. دار ابن حزم: بيروت

ْالشوكاني) 8( َّ والمصنف الذي أشار إليه هو).2/4/393. (األوطار نيل: َّ ُعبد السالم بن تيمية، صاحب: ّ َّ َّ المنتقى.  
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  .ِوفُقْوَى المَلَ عِوعُفْرَالم ِيثِدَالح ُيحِجْرَت: ُسِامَ الخُبَلْطَالم 
  

ــْرَ المُيثِدَالحــ ــ: َوُ هــُوعُف ــِ إَيفِضــا ُأَم ــَ يَ، الًةَّاصــَ خ ِّيِبــَّى النَل ــَلْطُ مُعَق ــَ عُهُق  ًالِصَّتــُ، مِهِرْيــَى غَل
اًعِطَقْنُ مْو َأَانَك

، ُهَوْحـَ نْو َأ،ًالْعـِ فْو َأ،ْمُهَ لًالْوَ قِةَابَحَّ الصِنَ عُّيِوْرَالم: َوُهَ فُوفُقْوَ المُيثِدَا الحَّمأََو. )1(
اًعِطَقْنُ مْو َأَانَ كًالِصَّتُم

)2(.  
  

ى َلـَ عُوعُفـْرَ المَمِّدُ قـ،ٌوفُقـْوَ مُرَآخـَ وٌوعُفـْرَ مٌيثِدَ حـَضَارَعـَا تَذِإَفـ؛ ِيحِجْرَّي التِ فٌةَرَبَتْعُ مُةَدِاعَ القِهِذَهَو
َ؛ ألِوفُقْوَالم   .)3(ِهِتَّيِّجُي حِ فٌفَلَتْخُمَ فُوفُقْوَا المَّم، َأِاقَفِّاالتِ بٌةَّجُ حَوعُفْرَ المَّنِ

  

 ِاتَحـِّجَرُ المَتْحـَ تًةَيِوَضْنـُ مِةَدِاعـَ القِهِذَ هـُلْعـَجَ، فِيثِدَ الحِنْتَ مِاتَفِ صْنِ مِانَتَفِ صُعْفَّالرَ وُفْقَالوَو
ــْل َأِنْتَالمِ بــِةَقــِّلَعَتُالم ا َى مــَلــَ عاًرْيَ ســ؛ِادَنْســِاإلِ بِةَقــِّلَعَتُ المِاتَحــِّجَرُ المَنْمِا ضــَهَعْضــَ وُتْرَتــْي اخِنــَّن َأَّالِ، إُقَي
  .)4(َينِّيِولُصُ األُرَثْك َأِهْيَلِ إَبَهَذ

  

 اًقــِّلَعَتُ مَانَكــَ، وِاتَّيِيلِائَرْســِ اإلَنِ مــْذُخــْأَ يْمَ لــٍّيِابَحَ صــْنَ عــاًرِادَ صــُوفُقــْوَ المُيثِدَ الحــَانَا كــَذِإ: ْنِكــَل
، ِاءَيــــِبْنَ األِارَبــــْخَأَ و،ِقْلــــَ الخِءْدَ بــــْنِ مــــِةَيِاضــــَ المِورُمــــُ األِنَ عــــِارَبــــْخِاإلَ؛ كِيــــهِ فِادَهــــِتْالجِ لَالَجــــَ مَا الَمــــِب
 ٌابَوَ ثـــِهِلـــْعِفِ بُلُصْحـــَا يَّمـــَ عِارَبـــْخِاإلَ، وِةَامـــَيِ القِالَوْحـــَأَ وِنَتِالفـــَ وِمِحَالَالمَ كـــِةَيـــِ اآلتِورُمـــُ األِنَ عـــِارَبـــْخِاإلَو
َالحــــديث  َّنِإَ؛ فــــٌوصُصْخــــَ مٌابَقــــِ عْو، َأٌوصُصْخـــَم ِ ٍ حينئــــذ – َوفُقــــْوَالمَ ِ  ِيثِدَ الحــــِمْكــــُي حِ فــــُونُكــــَ ي-َِ
  .)5(ىَرْخ ُأٍاتَحِّجَرُى مَلِ إُرَظْنُا يَمَّنِٕاَ، وِضُارَعَّ التَدْنِ عًةَاحَرَ صُوعُفْرَالم ِهْيَلَ عُحَّجَرُ يَالَ، فِوعُفْرَالم

  

َجحِرُا المـــَذَ هـــُّيِانَكْوَّ الـــشِرُكْذَ يـــْمَلـــَو  ِادَشــــْرِإ ِهِابـــَتِي كِها فـــَاقَي ســـِتـــَّ الِةَيـــرِثَ الكِاتَحـــِّجَرُ المَنْمِ ضـــِّ
، وقد )6(ِةَاسَرِّ الدِةَّادَ مَنْمِ ضْتَعَقَ وَلِائَسَ مِسْمَي خِ فِارَطْوَ األِلْيَن ِهِابَتِي كِ فِهِح بَّجَ رُهَّنِكَ، لِولُحُالف

                                 
  ).1/202. (َّتدريب الراوي: ُّالسيوطي) 1(
 َّالتقييد:  العراقي:- اً أيض- تعريف الحديث المرفوع والموقوفُْينظر في  و).1/202. (َّتدريب الراوي: ُّالسيوطي )2(

  ).111(ص. َّنزهة النظر: ؛ ابن حجر)103، 1/98. (المغيث فتح: َّالسخاوي؛ )51، 50(ص. واإليضاح
  ).331(ص. الفصول تنقيح شرح: لقرافيا) 3(
. البيضاوي منهاج شرح: ؛ األصفهاني)331(ص. الفصول تنقيح شرح: ؛ القرافي)2/736. (الفصول إحكام: الباجي) 4(
. َّالروضة مختصر شرح: ُّالطوفي؛ )6/159. (المحيط البحر: َّالزركشي؛ )4/468ج/2م. (األحكام إحكام:  اآلمدي؛)2/801(
َّ اللحامابن؛ )3/692( َّابن النجار؛ )768(ص. الفقه أصول في المختصر: َّ   ). 4/652. (المنير الكوكب شرح: َّ
 ).107- 106(ص. َّنزهة النظر: ابن حجر) 5(
ْالشوكاني) 6(   ).5/82ج/3م(؛ )550، 510، 433، 2/354ج/1م. (األوطار نيل: َّ
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  .هاِئْطَوَ و،ِورُبُى القَلَ عِوسُلُالج :َةَلَأْسَما َهْنِ مُتْرَتْاخ
  

  :اَهْنِمَوا، َهِئْطَوَ وِورُبُى القَلَ عِوسُلُ الجِنَ عِيْهَّي النِ ف ِّيِبَّ النِنَ عُيثِادَحَ األِتَّحَ صْدَقَف
ِّ عــن َأبــي مرثــد الغنــوي:ًالَّوَأ ِ ََ ٍ َ ْ َ ِ ْ َ)1(  ــ ــ: َالَق ــْجَ تَال : ِ اهللاُولُســَ رَالَق ــَ عواُسِل ــُى القَل  َالَ، وِورُب

  .))2اَهْيَلِوا إُّلَصُت
  

 َقِرْحـَتَ فٍةَرْمـَى جَلـَ عْمُكُدَحـ َأَسِلـْجَ يْنََأل : ِ اهللاُولُسَ رَالَق: َالَ ق َةَرْيَرُي هِبَأ ْنَع :اًيِانَث
  .))3ٍرْبَى قَلَ عَسِلْجَ يْن َأْنِ مُهَ لٌرْيَ، خِهِدْلِى جَلِ إَصُلْخَتَ، فُهَابَيِث

  

ــِالَث ْعــن  :اًث ْجــابر بــَ ِ ــَ عِنَ َ قــال ِ اهللاِدْب َ : ُّنهــى النبــي َِّ َ َ َأن تجــصص القبــور، وَأن يكتــب َ ُ ُ ََ ُْ ْ َْ َُ ُ َّ
َعليها، وَأن يبنى عليها، وَأن توطَأ ُ ْ َْ ََ َْ ْ َْ ََ ُ ََ)4(.  

  

وا ُانَ كـْمُهـَّنَأ،  ٍتِابـَ ثِنْ بـَيـدِزَيَ، وَرَمـُ عِنْابَ كـِةَابَحَّص الِضْعَ بْنَ عٌةَيحِحَ صٌارَ آثْتَدَرَو: ْنِكَل
 ِةَوفـُقْوَ المِيـثِادَحَى األَلـَ عَةَوعـُفْرَ المَةَيحِحَّ الـصَيـثِادَحَ األُّيِانَكْوَّ الـشَمَّدَ قـْدَقـَو. )5(ِورُبـُى القَلـَ عَونُسِلْجَي
 اًضـــِارَعُ مَانَا كـــَذِا إَمَّيِســـَ، الٍدَحـــ َأِلْوَي قـــِ فـــَةَّجـــُ حَالَ، وِعْنَالمِ بـــُةَيِاضـــَ القُيـــثِادَحَ األِتَّحَ صـــْدَقـــَو :َالَقـــَف
  .) )6 ُهْنَ عِتِابَّلثِل

                                 
ُكناز بن الحصين، من مضر، ذ: هو) 1( ْ َ ُ ّمن الصحابة، سكن الشام اًكر فيمن شهد بدرَُّ  في اً واحدًا حديثّروى عن النبي . ّ
  ). 12/600. (ّالصحابة تمييز في اإلصابة: ابن حجر. الة إليهاّهي عن الجلوس على القبور والصّالن
َّالنهي عن الجلوس على القبر والصالة عليه، حديث :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب)2( َّ)97/972.(  
  .)96/971(ُأخرجه مسلم في صحيحه، الكتاب والباب السابقان نفسهما، حديث  )3(
مــا جــاء فــي كراهيــة تجــصيص القبــور : رمــذي فــي ســننه، أبــواب الجنــائز، بــابِّ الت- بهــذا اللفــظ -أخرجــه . حــديث صــحيح) 4(

. حـديث حـسن صـحيح: رمـذيِّ وقـال الت. عن جابر به،بيرّ عن أبي الز،ن جريج، من طريق اب)1052(والكتابة عليها، حديث 
، دون ذكـر )94/970(الة عليـه، حـديث َّهي عن الجلوس على القبر والـصَّالن: وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب

 . القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليهَصَّ أن يجصنهى رسول اهللا  :الكتابة والوطء بلفظ
ُّ علقهما البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فقالر  أثر يزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عم)5( َّ :  حكيموقال عثمان بن :

ره ذلك ُما كَّ إن:ه يزيد بن ثابت قالِّ وأخبرني عن عم،ٍ فأجلسني على قبر-َخارجة بن زيد بن ثابت :  يعني– ُأخذ بيدي خارجة
َّوصله مسدد في : فظ ابن حجر عن أثر يزيدقال الحا.  يجلس على القبور كان ابن عمر :وقال نافع. حدث عليهلمن َأ

ّوصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد اهللا األشج: وقال عن أثر ابن عمر .ٕمسنده الكبير، واسناده صحيح ُّ َّ .وهذه : ُقلت
ّاآلثار أقل أحوالها التحسين؛ ألن البخاري علقها بصيغة الجزم ّ  الجامع: اعيلَّالبخاري، محمد بن إسم. واهللا تعالى أعلم. ُّ

ّمحب الدين الخطيب: تحقيق. مج4. الصحيح ّالمطبعة السلفية: القاهرة. 1ط. َّمحمد فؤاد عبد الباقي: ترقيم. ّ كتاب . ه1400. ّ
  ).3/224. (الباري فتح: ؛ ابن حجر)1/418(، )81(، باب)23(
ْ الشوكاني)6(   ).2/433ج/1م. (األوطار نيل: َّ
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  يِانَّ الثُثَحْبَالم
  ِنْتَ المِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت

  

ِنْتَ المِارَبِتْاعِب ِيحِجْرَّ التَدِاعَوَ قُنِّوَد ُأِثَحْبَ الماَذَي هِف
 ْنِا مـَهـْيَلِ إُتْلَّصـَوَي تِتـَّالَ، وِّيِانَكْوَّ الـشَدْنِ ع)1(

  :يِلَا يَمَ كَبِالَطَ مِةَثَالَثى َلَ عٌةَعَّزَوُ مَيِهَ، وِةَاسَرِّ الدِةَّادَ مِاءَرْقِتْ اسِلَالِخ
  

ِالدليل  ُيحِجْرَت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم ِ   .يِافَّى النَلَ عِتِبْثُالمَّ
ِ دلـيالن،َضَارَعـَا تَذِ إُهَّنـَأ: ِةَدِاعَ القِهِذَى هَنْعَم َ  ُرَاآلخـَ، وِهِرْيـَ غْو َأٍمْكـُحَ ك،اًنـَّيَعُ ماًرْمـ َأُتِبـْثُا يَمُهُدَحـ َأَِ

  :ٍاءَ آرُةَثَالَ ثِةَدِاعَ القِهِذَي هِ فَينِّيِولُصُألِلَ و.يِافَّى النَلَ عُتِبْثُ المُحَّجَرُ يُهَّنِإَ، فِيهِفْنَي
َي؛ ألِافَّى النــَلــَ عِتِبــْثُ المُيحِجْرَ تــ:ُلَّواَأل  َوُهــَ ف،يِافَّ النــَعَ مــْتَسْيــَ لٍةَادَفــِٕاَ وٍمْلــِع ُةَادَيــِ زُهَعــَ مَتِبــْثُ المَّنِ

ى َلــَ عًاءَنــِب ْوَأ ،رِاهَّالظــِ باًمــْكُح ُونُكــَ يْدَ قــَيْفــَّالنَ، وِيسِســْأَّلتِ لَاتَبــْثِ اإلَّنَِألَ و،ِوْرَ يــْمَ لــُرَاآلخــَي وِوْرَ يــْنَمــَك
ـــدِكْأَتَو ِلْصـــَاأل ـــاًي ـــْأَّالتَ، وُهَ ل ـــدِكْأَّ التَنِى مـــَلـــْو َأُيسِس َوهـــذا هـــو. ِي َُ ـــ ََ ـــْمُ جُبَهْذَم  ِاءَهـــَقُالفَ وَينِّيِولُصـــُ األِورُه
َينِثِّدَحُالمَو

)2(.  
  

  :اَمُهَ و،ِيْفَّى النَلَ عاًمَّدَقُا مَمِيهِ فُاتَبْثِ اإلُونُكَ يَال ،ِنْيَتَالَ حِبَهْذَا المَذَ هِابَحْص َأُضْعَى بَنْثَتْاسَو
  

 ِ اهللاَولُسـَ رَّن َأُمَلـْعَأ: يِاوَّ الـرَالَ قـْوَا لَمَك. ِمْلِ العِمَدَى عَلِ إَال ،ِمَدَالعِ بٍمْلِى عَلِ إُيْفَّ النَدِنَتْسَ يْنَأ -1
ألا،َذَ كْلَعْفَ يْمَ ل َ  ُاتَبـْثِٕاَ وَوُي هـِوَتْسَيـَ، وٍّيِمـْلِ عٍكَرْدَى مـَلـِ إِهِادَنِتْسـِ ال؛ُلَبـْقُا يَذَهـَ ف.ِيـهِ فُهَعـَ مُتْنُي كِّنِ
 ْوَا لـَمـَ، كِمْلـِ العِمَدَى عـَلِ إُيْفَّ النَدَنَتْا اسَذِا إَّمَأ. ٍّيِجِارَ خٍحِّجَرُ مْنِ مُيحِجْرَّ التُبَلْطُيَو ِانَضَارَعَتَيَ ف،ِتِبْثُالم
اًمَّدَقُ مُاتَبْثِ اإلَانَكَ، وِهْيَلِ إْتَفَتْلُ يْمَ، لُهَوْحَنَ وِتْيَالبِى بَّلَ ص ِ اهللاَولُسَ رَّن َأْمَلْع َأْمَل: يِاوَّ الرَالَق

)3(.  
                                 

  ).106(ص.  في توضيح نخبة الفكرَّنزهة النظر: ابن حجر. ه اإلسناد من الكالمغاية ما ينتهي إلي: المتن هو) 1(
، )2/1200. (البرهان: ؛ الجويني)643(ص. الوصول مفتاح: ِّ؛ التلمساني)2/1294. (المنتهى مختصر: ابن الحاجب) 2(

 على العضد شرح: ؛ اإليجي)3/38 (.َّاألدلة قواطع: َّ؛ السمعاني)177(ص. ُّاللمع: ِّ؛ الشيرازيونقله عن جمهور الفقهاء
: ّ؛ أبو يعلى الفراء)6/172. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)115(ص. الجوامع جمع: ُّ؛ السبكي)398(ص. المنتهى مختصر
َّالعدة  شرح: ُّ؛ الطوفي)390(ص. الناظر روضة: ؛ ابن قدامة)5/90. ( في أصول الفقهالواضح: ؛ ابن عقيل)3/1036. (ُ

َّ؛ ابن اللحام)432(ص. َّالشثري بشرح األصول قواعد: ؛ القطيعي)3/700. (ةَّالروض مختصر . الفقه أصول في المختصر: َّ
َّ؛ ابن النجار)8/4186. (َّالتحرير شرح َّالتحبير: ؛ المرداوي)772(ص ْ؛ الشوكاني)4/682. (المنير الكوكب شرح: َّ  إرشاد: َّ

  ).    325(ص. َّالتحديث قواعد:  القاسمي؛)159(ص. االعتبار: ؛ الحازمي)2/1137. (الفحول
َّ؛ ابن النجار)3/701. (َّالروضة مختصر شرح: ُّ الطوفي)3( . َّالتحبير: ؛ المرداوي)4/684. (المنير الكوكب شرح: َّ
َّ؛ ابن اللحام)6/174. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)4193، 8/4189(   ). 772(ص.  في أصول الفقهالمختصر: َّ
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َ؛ ألِاقَتِالعَ وِقَالَّي الطِ فِتِبْثُى المَلَي عِافَّ النُحَّجَرُ ي-2   .)1(اَمُهُمَدَ عَلْصَ األَّنِ
 ُهَتـَدِائَ فَّفـإن ِتِبـْثُى المَلـَ عُهُمـُّدَقَ تَرِّدُ قـْوَي لِافَّن الَّنَأ: ْمُهُتَّجُحَو .ِتِبْثُى المَلَي عِافَّ النُيحِجْرَت: يِانَّالث

َّفإن  ُهُرُّخَأَ تَرِّدُ قْوَلَ، وُيدِكْأَّالت   .)2(ىَلْو َأِهِيرِخْأَتِ بُاءَضَ القَانَكَف، ىَلْو َأِيسِسْأَّ التُةَدِائَفَ، وُيسِسْأَّ التُهَتَدِائَفَِ
 ُونُكـَ يَالَ، فِنْيَالَي حِا فَمِهِوعُقُ وِالَمِتْحِ؛ الِرَى اآلخَلَا عَمُهُدَح َأُحَّجَرُ يَالَ ف،ِانَيِوَتْسَا يَمُهَّنَأ: ُثِالَّالث

َومن جهة ُأخـرى فـ .ٌضُارَعَا تَمُهَنْيَب َ َْ ِ ِ ْ ِ َاو نَ رَّلُ كـَّنِإَ ا َمُهَدَحـ َأَّنِإ: َالَقـُ يْن َأُوزُجـَ يَالَ، فـُرَ اآلخـُهَتـَبْثا َأَى مـَفـٍ
  .)3(ِرَ اآلخَنِ مُمَلْعَأ

 ْتَعــَقَ وَلِائَسَ مــِرْشَي عــِي فــِافَّى النــَلــَ عَتِبــْثُ المَحَّجَرَ فــ،ِورُهــْمُ الجِجَهْنَى مــَلــَ عُّيِانَكْوَّ الــشَارَ ســْدَقــَو
ٍكمثالا َهْنِ مُتْرَتْ اخِدَقَ، و)4(ِةِاسَرِّ الدِةَّادَي مِف َ ِ   .ِحْتَ الفَمْوَ يِةَبْعَي الكِ ف ِّيِبَّ النِةَالَص :َةَلَأْسَ مَ

  :ِانَيثِدَ حِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَضَارَعَ تْدَقَو
  

ــَد: َالَ قــ َرَمــُ عِنْ ابــِنَعــ :ُلَّواَأل ــَ الب ِ اهللاُولُســَ رَلَخ ــُأَ وَوُ هــَتْي ــَ زُنْ بــُةُامَس ــَ وٍدْي  ٌلَالِب
ى َّلَ صـْلَ هـُهُتْلَأَسَ فـ،ًالَالِ بـُيتِقَلَ ف،َجَلَ وْنَ مَلَّو ُأُتْنُوا كُحَتَا فَّمَلَ ف،ْمِهْيَلَوا عُقَلْغَأَ ف،َةَحْلَ طُنْ بُانَمْثُعَو
 َلِاخــَ د ِّيِبــَّ النَةَالَصــ ُتِبــْثُ يَوُهــَ و.))5ِنْيَّيِانَمــَ اليِنْيَودُمــَ العَنْيَ بــ،ْمَعــَ ن:َالَ؟ قــ ِ اهللاُولُســَ رِيــهِف
   . ِةَبْعَالك

ي ِ فـَرَّبـَكَ، فَتْيَ البَلَخَد ،ِحْتَ الفَمْوَ يَةَّكَ مَمِدَا قَّمَ ل َّيِبَّ الننََّأ:  ٍاسَّبـَ عِنْ ابِنَ ع:يِانَّالث
  .ِةَبْعَ الكَلِاخَ د ِّيِبَّ النَةَالَي صِفْنَ يَوُهَو. ))6ِيهِ فِّلَصُ يْمَلَ، وِيهِاحَوَن

  

َ أل؛ َرَمــُ عَنْ ابــَيثِدَ حــُّيِانَكْوَّ الــشَحَّجــَر ْدَقــَو  ٍلَالِ بــُاتَبــْثِإَ فُةَالَّا الــصَّمــأََو : َالَقــَ فٌتِبــْثُ مُهَّنــِ
                                 

  .ً، وزاد صورا أخرى مستثناة)6/174. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)115(ص. الجوامع جمع: يُّ السبك)1(
َّالشافعية، واآلمدي من ّالحنفيةّوهو رأي الجصاص من ) 2(  اإلحكام: ؛ اآلمدي)3/169. (األصول في الفصول: ّالجصاص. َّ

  ).2/4/480. (األحكام أصول في
َّالشافعيةوهو رأي الغزالي من ) 3( ؛ )4/176. (المستصفى: الغزالي. ّنيّ، ونسبه إلى أبي بكر الباقالَّالمالكية، والباجي من َّ

  ).2/760. (الفصول إحكام: الباجي
ْالشوكاني) 4( ، 329/ 4، ج317/ 3ج/2م(، )630، 532، 518، 439، 427/ 2، ج125، 1/114ج/1م. (األوطار نيل: َّ

369.(  
؛ )1598( نواحي البيت شاء، حديث ِّي في أيِّإغالق البيت، ويصل: ، بابّج في صحيحه، كتاب الحالبخاريأخرجه ) 5(

ها، حديث ِّعاء في نواحيها كلُّالة فيها، والدَّ وغيره، والصِّاستحباب دخول الكعبة للحاج: ، بابّالحج: ومسلم في صحيحه، كتاب
)393/1329.(  
  ).1601(واحي الكعبة، حديث ّمن كبر في ن: ، بابّ في صحيحه، كتاب الحجالبخاريأخرجه ) 6(
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َ؛ ألُحَجــْرَأ  ُهَّنــ َأِةَهــِ جْنِ مــٍلَالِ بــُةَايــَوِ رُحَّجَرَتــَتَف ... ٍاسَّبــَ عُنْ ابــُهَعــَ مْنُكــَ يْمَلــَ و،ٍذِئــَمْوَ يُهَعــَ مَانَ كــًالَالِ بــَّنِ
  .))1ٍافَ نُرْيَغَ و،ٌتِبْثُم

  .ِومُهْفَى المَلَ عِوقُطْنَ المُيحِجْرَت: يِانَّ الثُبَلْطَالم
ِّ مــا دل عليــه اللفــظ فــي محــل :ُهَّنــى َأَلــَ عُوقُطــْنَ المُفَّرَعــُيَ، فِناَّادَضَتــُ مِانَظــْفَ لُومُهــْفَالمَ وُوقُطــْنَالم َ ََ َِ َّ ُِ ْ َْ َّ َ

َالنطق، وَأما المفهوم فهو َُ َُ ُْ َ َّ ِ ْ ِما دل عليه اللفظ ال في محل النطق: ُّ ْ ُّ ِّ َ ََ َِ َّ َِ ُ ْ َْ َّ َ)2(.   
ِدليالن، َضَارَعَا تَذِ إُهَّنَأ: ِةَدِاعَى القَنْعَمَو َ  َيضِقـَ نُيدِفُ يُرَاآلخَ، وِهِوقُطْنَمِ باًنَّيَعُ ماًمْكُ حُيدِفُا يَمُهُدَح َأَِ

َ؛ ألِومُهــْفَى المَلــَ عُوقُطــْنَ المُحَّجَرُ يــُهَّنــِإَ، فِهِومــُهْفَمِ بِمْكــُ الحَكِلــَذ ا َّمــ، َأِهِ بــِذْخــَى األَلــَ عٌعَمــْجُ مَوقُطــْنَ المَّنِ
ِومُهْفَ المِفَالِخِ، بِاسَبِتْ االلِنَ عِهِدْعُبَ وِوقُطْنَ المِةَلَالَ دِورُهُظِلَ؛ وِيهِ فٌفَلَتْخُمَ فُومُهْفَالم

)3(.  
َلِائَسَي مِانَمَي ثِ فِومُهْفَى المَلَ عَوقُطْنَ المُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو

  :اَهْنِ مُتْرَتْ، اخ)4(
  .ْلِزْنُ يْمَ لْوَلَ وَانَتِ الخُانَتِ الخَّسَا مَذِ إِالَسِتْاالغ :ُةَلَأْسَم
ِيحـصل  ْمَ لـْوَلـَ وَانَتـِ الخُانَتـِ الخَّسَا مَذِ إِالَسِتْ االغِوبُجُى وَلَ عُّلُدَا يَ مِةَيحِحَّ الصِةَّنُّي السِ فَدَرَو ُ ْ َ
ُاإلنزال َ ْ ِ التاليينِنَْييثِدَحالي ِ فَكِلَذَ، وِ ْ َِ َّ:  
ا َهَدَهـَ جَّمُ ثـ،ِعَبـْرها اَألِبَعُ شـَنْيَ بـَسَلـَا جَذِإ: َالَ قـ ِّيِبـَّ النِنَ، ع َةَرْيَرُي هِب َأْنَ ع:ُلَّواَأل

  .))5ُلْسُ الغَبَجَ وْدَقَف
 َّسَمــَ، وِعَبــْرا اَألَهِبَعُ شــَنْيَ بــَدَعــَا قَذِإ : ِ اهللاُولُســَ رَالَقــ: ْتَالــَ ق َةَشِائــَ عْنَ عــ:يِانَّالثــ

     .))6ُلْسُ الغَبَجَ وْدَقَ ف،َانَتِ الخُانَتِالخ
ِ بمفهومـهُّلُدَا يـَمـِ بِانَيثِدَالحـ ِانَذَ هَضِورُعَو ِ ُِ ْ ، ُالَزْنـِ اإلَلَصَا حـَذِ إَّالِ إِالَسِتـْ االغِوبُجـُ وِمَدَ عـَىَ علـَ

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).2/439ج/1م. (األوطار نيل: َّ
َّابن النجار؛ )2875، 6/2867. (َّالتحرير شرح َّالتحبير:  المرداوي؛)1/924. (مختصر المنتهى:  ابن الحاجب)2(  شرح: َّ

  .)3/473. (المنير الكوكب
. في أصول الفقه ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )638(ص. الوصول حمفتا: ِّالتلمساني؛ )2/752. (الفصول إحكام: الباجي) 3(

  ).2/4/474. (اإلحكام: ؛ اآلمدي)3/38. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني ؛)5/433. (المحصول: َّ الرازي؛)177(ص
ْالشوكاني) 4( تارك كفر تارك الصالة، وقتل :  وفي هذه الصفحة مسألتان هما-  282، 242، 1/212ج/1م. (األوطار نيل: َّ

  ).3/303ج/2م(، )578، 510، 2/330، ج-الصالة 
؛ ومسلم في صحيحه، كتاب )291(إذا التقى الختانان، حديث :  في صحيحه، كتاب الغسل، بابالبخاريأخرجه ) 5(

  .ْلِزْنُ يْمَ لْوَلَو: وزاد مسلم ).87/348( ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث ،نسخ الماء من الماء: الحيض، باب
  ).88/349(نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الغسل، باب) 6(
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ِاءَ المَنِ مُاءَا المَمَّنِإ: َالَ قُهَّن َأ ِّيِبَّ النِنَع،  ِّيِرْدُ الخٍيدِعَي سِبَأ ْنَعَف
)1(.  

 ِنْوَكـِ بَكِلـَذَ، وِضُارَعـَّا التَذَ هـِعْفـَي دِ فـِخْسَّ النـَكَلْسَوا مـُكَلَسـ َورُهـْمُج الَّنَِ إلـى َأُّيِانَكْوَّ الشَأشار ْدَقَو
  : َالَ قَُّم، ثٍيدِعَي سِب َأِيثِدَحِ لٌةَخِاسَ نَانَتِ الخِانَتِ الخِّسَ مِدَّرَجُمِ بِالَسِتْ االغِابَيجِ إِيثِداَحَأ

َةَشِائــَعَ وَةَرْيــَرُي هِبــ َأِيثِدَ حــِرُّخَأَ تــِيمِلْسَ تــَدْعــَ بَّالِ إَونُلــَّوَا األَهــِ بَمَزَي جــِتــَّ الِخْسَّى النــَوْعــَ دُّمِتَ تــَال 
ِاءَ المَنِ مِاءَالم ُيثِدَ حـْضِهَتْنَ يْمَ ل،ِرُّخَأَّ التُمَدَ عَضِرُ فْوَلَ و...اَمِهِرْيَغَو

 َةَشِائـَ عِيثِدَ حـِةِضـَارَعُمِ ل)2(
ِومُهْفَ المَنِ مُحَجْر َأُوقُطْنَالمَ و،ِانَوقُطْنَا مَمُهَ و،ٌومُهْفَ مُهَّنَِأل ؛َةَرْيَرُي هِبأََو

) (3.  
  

  .ِلْعِى الفَلَ عِلْوَ القُيحِجْرَت: ُثِالَّ الثُبَلْطَالم
َمعنى  ْ َ هوِةَدِاعَ القِهِذَهَ َُأنه : ُ َ دليالَضَارَعَا تَذِإَّ ِّ للنبـي ٌلْوَا قـَمُهُدَح، َأِنَِ َِّ ،ُهَّإنـَف،  لـهٌلْعـِ فُرَاآلخـَو 

  :َبِاهَذَ مِةَثَالَى ثَلَ عِحِّجَرُا المَذَي هِ فَونُّيِولُصُ األَفَلَتْاخ ِدَقَو. ِلْعِى الفَلَ عُلْوَ القُحَّجَرُي
  

َ؛ ألِلْعــِى الفَلــَ عِلْوَ القــُيحِجْرَ تــ:ّاألول ــ َأَلْوَ القــَّنِ  ىَلــَ عَقِفــُّا اتَذَهــِلَ و،ِانَيــَي البِ فــُحَرْصــَأَ وُغَلــْبَأَ وىَوْق
 َالَ، وٌةَيغِ صـِلْوَقـْلِل َّنَِألَ، و ِهِ بـاًّصَتـْخُ مُلْعـِ الفَونُكَ يِن َأَالَمِتْحِ؛ الِلْعِ الفِةَلَالَ دِفَالِخِ، بِلْوَ القِةَلَالَد
  .)4(َينِّيِولُصُ األُرَثْك َأَالَقا َذَهِبَو .ِلْعِفْلِ لَةَيغِص

  .)5(ِةَّيِعِافَّ الشَنِ مَينِّيِولُصُ األُضْعَ بَالَ قِهِبَ و.ِلْوَى القَلَ عِلْعِ الفُيحِجْرَ ت:يِانَّالث
 ِضْعـــَ بُبَهْذَ مـــَوُهـــَو. ِرَى اآلخـــَلـــَا عَمِهِدَحـــ َأِيحِجْرَتـــِ لَرَ آخـــٍيـــلِلَ دْنِ مـــَّدُبـــَالَ، وٌواءَا ســـَمـــُ ه:ُثِالـــَّالث

                                 
  ).81/343(ما الماء من الماء، حديث َّإن: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الغسل، باب) 1(
، وصححه الحافظ )217(في اإلكسال، حديث : أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب. حديث صحيح) 2(

والحديث بهذا اللفظ يفيد عدم ). 211(، برقم )1/390. (صحيح وضعيف سنن أبي داود: األلباني. ابن حجر، واأللباني
ٕوجوب االغتسال إذا حصل الجماع بدون إنزال، وافادته لذلك جاءت بمفهوم اللقب، وهو ليس حجة عند جمهور األصوليين، 

ِإنما الماء من الماء:  لمعارضة المنطوق، بخالف اللفظ السابق للحديث الذي جاء بصيغة الحصر هكذافال ينتهض َِ ََ ُ َِّ فهو ،
يفيد عدم وجوب االغتسال إذا حصل الجماع بدون إنزال بمفهوم الحصر، وهو حجة عند الجمهور، فيحصل التعارض بينه 

الشوكاني على اإلشارة للحديث واإلخبار عنه ال االحتجاج بمفهوم ويحمل كالم . وبين منطوق حديثي عائشة وأبي هريرة
. ِ من عدم االحتجاج بمفهوم اللقب، وكون مفهوم الحصر حجةإرشاد الفحولّاللقب، وذلك بناء على ما أصله في كتابه 

  ).780-2/778. (الفحول إرشاد: الشوكاني
ْالشوكاني) 3(   ).1/212ج/1م. (نيل األوطار: َّ
:  اآلمدي؛)2/194. (َّاألدلة قواطع: َّالسمعاني؛ )146(ص. ُّاللمع: ِّالشيرازي؛ )637(ص. الوصول مفتاح: لمسانيِّالت) 4(

َّالعدة: ّأبو يعلى الفراء ؛)4/476ج/2م. (األحكام إحكام َّابن النجار؛ )5/87. (الواضح: ؛ ابن عقيل)3/1034. (ُ  شرح: َّ
  ؛     )1/153. (راالعتبا: الحازمي). 4/656. (المنير الكوكب

َّالشافعيةنسبه إلى بعض ) 5(   ).2/195. (َّاألدلة قواطع:َّالسمعاني ؛)146(ص .ُّاللمع: ِّالشيرازي:ُْينظر. َّالسمعانيو ِّالشيرازي، َّ
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َينِمِّلَكَتُالمَ وِةَّيِعِافَّ الشَنِ مَينِّيِولُصُاأل
)1(.  

ــــَو ــــَ تْدَق ــــشِجَهْنَ مــــْنِ مــــَّنى َأَضَا مــــَّمــــِ مَنَّيَب ــــَ الجِّيِانَكْوَّ ال ــــَعْم ــــَنْيَ ب ــــِالفَ وِلْوَ الق ــــِ عِلْع ــــَّ التَدْن  ِضُارَع
َِّأن يــصدر مــن النبــي  :َيِ هــٍةَدِاحــَ وٍةَالــَي حِ فــَكِلــَذَ، وِةَّيِوصُصُالخــِب َِّ َ ِ َ ُ ْ َ ْ قــول خــاص بُأمتــه، ســواء كــان َ ٌَ َ َ ِ ِ َّ ِ ٌّ َ ٌ ْ َ

ًالقــول َأمــر ْ ُ ْ ًْ َأو نهيــاَ َ ُّ، ويعلــم اختــصاص األمــة بــه بالتنــصيص َأو الظهــور، ثــم يفعــل النبــي اْ ِ ِ َِّ َِ َ ُ َْ َ َُّ ُ ُ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّْ َّ َ ْ َ َ ْ َ خــالف َ َ ِ

ِذلــك القــول، وال يقتــرن بفعلــه دليــل خــاص يــدل علــى التَأســي بــه فيــه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِّ َّ َ ََ َ َُّ ُ ٌَّ َ ٌ َْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ َ  ِةَالــَ الحِهِذَ هــِرْيــَي غِ فــُاهَرَنــا َنــَّنِكَل. َ
َ؛ ألُلْوَ القـُمَّدَقـُيَ، فًالْعـِ فُرَاآلخـَ وًالْوَا قـَمُهُدَحـ َأَونُكـَ يْنَأ: َالَقـ. ِّامَ عٍأَدْبَمَ كِلْعِى الفَلَ عَلْوَ القُحِّجَرُي  ُهَ لـَّنِ

  .))2ُهَ لَةَيغِ صَ الُلْعِالفَ، وًةَيغِص
  

ْ، إذ ٌةَيلِلَ قِحِّجَرُا المَذَهِا بَيهِ فَحَّجَي رِتَّ الَلِائَسَ المَّنِكَل  ِدَقـَ، و)3(ِةَاسـَرِّ الدِةَّادَي مـِ فـَلِائَسَ مـَعَبْر َأْتَغَلَبِ
ٍا كمثالَهْنِ مُتْرَتْاخ َ ِ ُعدد ما ي: َةَلَأْسَ مَ ََ ِ   :ِانَيثِدَا حَيهِ فَضَارَعَتي ِتَّالَ و،ىَثْناُألَ وِرَكَّ الذِنَ عُّقَعَ

  

 ِنَعــَ، وِانَتــَئِافَكُ مِاتانَ شــِمَالُ الغــِنَ عــ:ْمُهَرَمــَأ  ِ اهللاَولُســَ رنََّأ:  َةَشِائــَ عْنَ عــ:ُلَّواَأل
  . العددِيدِدْحَي تِ ف ِّيِبَّ النَنِ مٌيحِرَ صٌلْوَ قَوُهَ و.))4ٌاةَ شِةَيِارَالج

 اًشْبــــَ كِنْيَسُالحــــَ وِنَسَ الحــــِنَ عــــَّقَ عــــ ِ اهللاَولُســــَ رنََّأ : ٍاسَّبــــَ عِنْ ابــــِنَعــــ :يِانَّالثــــ
  .)(5اًشْبَك

َ؛ ألُهَلْبَا قَمِ بٌضَارَعُ مُيثِدَا الحَذَهَو ٌشاة ُهْنَ عُّقَعُ يَرَكَّالذالمولود  َّنى َأَلَ عُّلُدَ يُهَّنِ   .ىَثُْناألَ كٌةَدِاحَو َ
   :َالَقَ، فِلْعِى الفَلَ عِلْوَ القُيحِجْرَت: اَمُهُدَح، َأِنْيَهْجَوِ بَضُارَعَّ التُّيِانَكْوَّ الشَعَفَ دْدَقَو
 ــُيَو ــَ ذْنَ عــُابَج ــ:َكِل ــَ عٌةَلِمَتْشُ مــِنْيَاتَّ الــشَيــثِادَح َأَّنَأِ ب ــِّى الزَل ــَ ف،ِةَادَي ــِثْيَ الحِهِذَ هــْنِ مــَيِه ــْو َأِةَّي ى َل

  .))6ِلْعِ الفَنِ مُحَجْر َأُلْوَالق :اًضْيأََو...  ِولُبُالقِب
                                 

َّ اختاره السمعاني من الشافعية)1( َّ َّالمصادر في الحاشية السابقة؛ ابن النجار. َّ   ).4/656. (المنير الكوكب شرح: َّ
ْالشوكاني) 2( ّومن العجب جعله لهذا المرجح من المرجحات المتعلقة بأمور خارجة عن السند ). 2/1138. (الفحول إرشاد: َّ

َّ، ولعله خطأ من النساخ أو نحو ذلك مرجحات المدلول المتعلقة بالمتن لجميع األصوليين الذين جعلوه مناًوالمتن، خالف ُّ ّ.  
ْالشوكاني) 3(   ).5/150ج/3م(، )545، 2/367، ج1/93ج/1م. (األوطار نيل: َّ
ِالترمذيأخرجه . حديث صحيح) 4( ِالترمذيوقال ). 1513(ما جاء في العقيقة، حديث :  في سننه، أبواب األضاحي، بابِّ ِّ :
حديث حسن صحيح. 1166(، برقم )4/389. (الغليل إرواء: األلباني.  األلباني-ً أيضا – وصححه.(  
َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب )2841(في العقيقة، حديث : ّ أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، بابأخرجه. حديث صحيح )5(

ّكم يعق عن الجارية، حديث : العقيقة، باب َ إسناده صحيح على : قال األلباني. بكبشين كبشين: َّولفظ النسائي). 4219(ُ
ّشرط البخاري، وقد صححه عبد الحق اإلشبيلي في األحكام ا ّ   ).1164(، برقم)4/379. (الغليل إرواء: األلباني:ُْينظر. لكبرىّ

ْالشوكاني) 6(   ).5/150ج/3م. ( نيل األوطار:َّ
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  ُثِالَّ الثُثَحْبَالم
  ٍجِارَ خٍرْم َأِارَبِتْاعِ بُيحِجْرَّالت

 ٍجِارَ خٍرْم َأِارَبِتْاعِب ِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِ فُّيِانَكْوَّا الشَهِ بَحَّجَي رِتَّ الِيحِجْرَّ التَدِاعَوَ قُثَحْبَا المَذَ هُلَاوَنَتَي
  :ِنْيَيِالَّ التِنْيَبَلْطَي المِ فَكِلَذَ، وِنْتَالمَ وِدَنَّ السِنَع

  .َرَ آخٍيلِلَ دِةَقَافَوُمِ بُيحِجْرَّالت: ُلَّو اَألُبَلْطَالم
َ دلــيالَضَارَعــَا تَذِ إُهَّنــَأ: َكِلَذِ بــُدَصْقــُي ا َ مــُمَّدَقــُي ُهَّنــِإَ ف،ُرَ آخــٌيــلِلَ دُهُدِّضَعــُيَ وُهُدِّيــَؤُا يَمُهُدَحــ َأَانَكــَ، وِنَِ

، ِةَّنُّ الـسِو، َأِابَتـِ الكَنِ مُرَآلخ اُيلِلَّ الدُونُكَ يْدَقَ، و))1ُرَ آخٌيلِلَ دُهُدِّضَعُ يْمَا لَى مَلَ، عُرَ آخٌيلِلَ دُهَدَّضَع
  .ِاسَيِ القِو، َأِاعَمْجِ اإلِوَأ

َ؛ ألِةَّلِدَ األِةَرْثَكِوا بًحَّجَرَ، فِحِّجَرُا المَذَهِ بَينِّيِولُصُ األُورُهْمُ جَذَخَأ ْدَقَو  َرَ آخٍيلِلَدِ بَدَّيَأَا تَذِ إَيلِلَّ الدَّنِ
ي ِ فُةَّيِفَنَ الحَفَالَخَو. ٍدِاحَ وٍيلِلَدِ بِلِاصَ الحِّنَّ الظَنِى مَوْق َأِنْيَيلِلَدِ بُلِاصَلح اُّنَّالظَ، وِهِ بُّنَّ الظَيِوَق
َ؛ ألِةَّلِدَ األِةَرْثَكِ بَيحِجْرَّوا التُيزِجُ يْمَلَف ،َكِلَذ ِبوصف زائد تابع للدليل  ُونُكَا يَمَّنِ إْمُهَدْنِ عَيحِجْرَّ التَّنِ ِ ِ ٍِ ٍَّ ٍ ِ َِ َ ْ َ

َجح، وَّالرا ِ ِن بمرجح مستقل يقوم بنفسهُوُكَ يَالِ ِ ِْ َِ ُِ ُ َ ٍّ َ ْ ُ ٍُ ِّ َ تعَالَ، فِةَلَأْسَ المِهِذَ هُثْحَى بَضَ مْدَقَو، َ  َةَيْشَا خَنُ هُادُ
  .)2(ِارَرْكِّالت

 َلِائَسَ مِعْبَي سِ فُرَ آخٌليِلَ دُهَدَّضَعَ وُهَقَافَا وَ مَحَّجَرَ، فِورُهْمُ الجِجَهْنَى مَلَ عَارَ سْدَقَ فُّيِانَكْوَّا الشَّمَأ
  .اَنِّ الزِّدَحِ بَمِجُ رْن َأَدْعَ بٍزِاعَى مَلَ ع ِّيِبَّ النِةَالَص: ُةَلَأْسَما َهْنِ م)3(ِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِ فْتَعَقَو

  

َفي ذلك  ِتْضَارَعَ تْدَقَف ِ   : ِ اهللاِدْبَ عُنْ بُرِابَ جِيهِوْرَ ي،ٍدِاحَ وٍيثِدَحِ لِانَتَايَوِرَِ
   .))4ِهْيَلَى عَّلَصَ واًرْيَ خُهَ لَالَق  :اًزِاعَ مَمَجَ رْن َأَدْعَ ب َّيِبَّ النَّن َأ:اَمُاهَدْحِإ
  

  .))5ِهْيَلَ عِّلَصُ يْمَل:   ُهَّنَأ :ُةَيِانَّالثَو
                                 

ْالشوكاني) 1(   ).2/1138. (إرشاد الفحول: َّ
  .ّ، من هذه الدراسة)151-150(، ص)5(ُّالنقطة :  ينظر)2(
ْالشوكاني) 3(   ).402، 393، 4/369، ج3/317ج/2م(، )2/483، ج251، 1/182ج/1م. (األوطار نيل: َّ
ّالرجم بالمصلى، حديث :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب)4( َّ)6820.(  
ِ؛ والترمذي في )4430(رجم ماعز بن مالك، حديث : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب. حديث صحيح )5( ِّ

: َّ؛ والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب)1429(إذا رجع، حديث ّفي درء الحد عن المعترف : سننه، كتاب الحدود، باب
ِوقال الترمذي). 1956(َّترك الصالة على المرجوم، حديث  ِّ :حديث صحيح . ابن الملقن في -ً أيضا -ّوصححه ّ البدر

  ). 5/250(. رح الكبيرّالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الش: ّابن الملقن. المنير
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، َرَ آخٍيلِلَدِ بًةَدِّيَأَتُمَ وًةَدِضَتْعُا مَهُنْوَك: اَهْنِ، مٍةَّدِ عٍاتَحِّجَرُمِى بَولُ األَةَايَوِّ الرُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو
  .)2(اَهْيَلَى عَّلَ صَُّم، ثْتَمِجُرَا فَهِ بَرَمَأ  َّيِبَّ النَّنِإَ؛ ف)1(ِةَّيِدِامَ الغِةأَْرَ المِمْجَ رُيثِدَ حَوُهَو

  .ِةَّيِهْقِ الفِدِاعَوَالقِ بُيحِجْرَّالت: يِانَّ الثُبَلْطَالم
ِرعانَ فِيهِفَو َ ْ:  

ُالفرع   .ِةَّيِلْص اَألِةَاءَرَالبِ بُيحِجْرَّ الت:ُلَّواُأل َْ
، ِةَّيِولُئْسَالمَ وِامَزِتْ االلُيْفَ ن:َيِهَ، وِلْصَى األَلِ إُةَوبُسْنَ المُةَراءَالب:  هوِةَّيِلْصَ األِةَاءَرَالبِ بُودُصْقَالم

 ٍّقَحِ بٍةَولُغْشَ مُرْيَ غٍصْخَ شِّلُ كَةَّمِ ذَّنَأ: يِنْعَا يَذَهَ، وِةَّمِّ الذُةَاءَرَ بُلْصَاأل: ْمِهِلْوَقِ بُاءَمَلُا العَهْنَ عُرِّبَعُيَو
، ِّكَّالشِ بُولُزَ يَ الِينِقَالي: ِةَدِاعَ قْنَ عًةَعِّرَفَتُ مُةَدِاعَ القِهِذَ هُرَبَتْعُتَ و.ٍينِقَيَ وٍوتُبُثِ بَّالِ إٍبِاجَ وْو َأٍامَزِتْ الِوَأ
  .)3(ُهْقِا الفَهْيَلَى عَنْبُي يِتَّى الَرْبُ الكِسْمَ الخِدِاعَوَ القَنِ مَيِهي َِّالت

 ُضِهَتْنَ يَ الُهَّنِكَل ِلْصَ األِنَ عُلُقْنَيا َمُهُدَح َأ،ِنْيَيلِلَ دُضُارَعَ ت:َوُ هِةَدِاعَ القِهِذَ هِيقِبْطَ تُّلَحَمَو
ِ عن األصلَلْقَّ النُيدِفُا يَى مَلَ عِلَالْدِتْسِالِ لُحُلْصَ يَ الِهِنْوَكِ لْوَأ، ِهِوتُُب ثِمَدَعَ وِهِفْعَضِ ل؛ِاجَجِتْالحِل ْ َ ِ َ، 
 ُهْنَ عِلِاقَّى النَلَ عِلْصَألِي لِقْبُ المُيثِدَ الحُحَّجَرَتَيَ، فٌتِابَثَ وٌيحِحَ صَوُهَ وِلْصَى األَلَي عِقْبُي يِانَّالثَو
 ٍحِالَ، صٍيحِحَ صٍتِابَ ثٍليلَدِ بَّالِ إِهِيمِرْحَ تْو َأٍءْيَ شِابَيجِى إَلِ إُارَصُ يَالَف، ِةَّيِلْصَ األِةَاءَرَالبِب
  .ِلَالْدِتْالسِل

 ِو َأِهْيَلَي عِقْبُى المَلَ عِلْصَ األِنَ عِلِاقَّ النِيمِدْقَ تْنِ مُورُهْمُ الجِهْيَلِ إَبَهَا ذَ مَحِّجَر َّيِانَكْوَّ الشَّنِكَل
َ؛ ألُهَ لِرِّرَقُالم  اًضِاقَنُ مَسْيَا لَذَهَ، و)4(ِرَاآلخي ِ فٍودُجْوَ مَرْيَ غاًيدِدَ جاًّيِعْرَ شاًمْكُ حُيدِفُ يَلِاقَّ النَّنِ

                                 
ْالشوكاني) 1(   ).4/369ج/2م. (نيل األوطار: َّ
، عن بريدة بن )22/1695(نا، حديث ِّمن اعترف على نفسه بالز: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب) 2(

  .الحصيب 
. دار الفكر: دمشق. 4ط.  مطيع الحافظَّمحمد. د: تحقيق. والنظائر األشباه: َّمحمدابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن ) 3(

 ال اليقين قاعدة: ابَّالباحسين، يعقوب بن عبد الوه).  1/95. (والنظائر األشباه: ُّالسيوطي؛ )64(ص. م2005- ه1426
. ةَّالفقهي القواعد: دوي، علي أحمدَّوما بعدها؛ الن) 88(ص. م2000-ه1421. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. ّبالشك يزول
  ).120(ص. م1998-ه1418. دار القلم: دمشق. 4ط. مصطفى الزرقا: تقديم

ْالشوكاني) 4(   : وفي هذه المسألة األصولية مذهبان).2/1137. (الفحول إرشاد: َّ
َّيرجح الناقل عن األصل على المبقي عليه، وهو مذهب الجمهور: ّاألول َّيقدم المبقي على األصل على الناقل عنه، : َّالثاني. َّ َّ

ُّالرازي، والبيضاوي، والطوفي: وذهب إليه بعض األصوليين، منهم. ِّرر معتضد بدليل األصلَّألن المبقي أو المق : ِّالتلمساني. َّ
 شرح في اإلبهاج: ُّ؛ السبكي)178(ص. ُّاللمع: ِّ؛ الشيرازي)3/39. (َّاألدلة قواطع: َّ؛ السمعاني)645(ص. الوصول مفتاح

َّ؛ ابن النجار)6/169. (المحيط البحر: َّ؛ الزركشي)115(ص. الجوامع جمع: ُّ؛ السبكي)7/2815. (المنهاج  =     شرح: َّ
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َ؛ ألِةَّيِلْصَ األِةَاءَرَ البِةَدِاعَقِ بِهِيحِجْرَتِل َه قد تبين َّنِ ََّ َُ ْ   .ُهَدْنِ عاَهِيقِبْطَ تُالَجَمَ
ا َهْنِ مُتْرَتْ، اخ)1(ِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِ فْتَعَقَ وَلِائَسَ مِعَبْري َأِ فِةَدِاعَ القِهِذَهِ بُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو

  :يِلَا يَ مِةَلَأْسَ المِهِذَي هِ فَدَرَ وْدَقَو .ِمَّالدَ وِءْيَ القِوجُرُخِ بِوءُضُ الوِاضَقِتْ ان:َةَلَأْسَم
  .))2ٍيحِ رْو َأٍتْوَ صْنِ مَّالِ إَوءُضُ وَال: َالَق  ِّيِبَّ النِنَع،  َةَرْيَرُي هِب َأْنَع

  

ٍِ البخاري ومسلم – ِانَخْيَّ الشَقَفَّ اتِدَقَو ْ ُ َ ِّ ِ َ   ٍدْيَ زِنْ بِ اهللاِدْبَ عِيثِدَ حْنِ مُاهَنْعَ مِاجْرْخِى إَلَ ع-ُ
ِشك: َالَق ُل يُجَّالر:  ِّيِبَّى النَلِ إَيُ ى َّتَ حْفِرَصْنَ يَال: َالَق. ِةَالَّي الصِ فَءْيَّ الشُدِجَ يُهَّن َأِهْيَلِ إُلَّيَخُ
 ِثَدَي الحِ فَّكَشَ وَةَارَهَّ الطَنَّقَيَ تْنَ مُهَّنى َأَلَ عِنَّالُدَ يِانَيثِدَ الحِانَذَهَو .))3اًيحِ رَدِجَ يْو َأ،اًتْوَ صَعَمْسَي
 ُثَدَ الحَوُهَ وٍينِقَيِ بَّالِا إَهْنَ عُلَقَتْنُ يَي الِتَّ الُةَنَّقَيَتُ المُةَالَ الحَيِهَ ف،ُةَارَهَّ الطَلْصَ األَّنَِأل؛ ٌرِّهَطَتُ مَوُهَف
  .ٍيلِلَدِ بَّالِ إِهْيَلَ عِةَارَهَّ الطِابَيجِ إْنِ مِفَّلَكُ المِةَّمِ ذُةَاءَرَ بُلْصَاألَ، وٍيحِ رْو َأٍتْوَصِب

  

 َةَشِائَ عْنَع َيِوُرَف .ِافَعُّالرَ وِءْيَالقِ بِوءُضُ الوِضْقَ نىَلَ عُّلُدَا يَمِ بِانَيثِدَ الحِانَذَ هَضِورُ عْدَقَو
 ،ِّيِبَّ النِنَع َالَ ق :َُّم ث،ْأَّضَوَتَيْلَ فْفِرَصْنَيْلَ فٌيْذَ مْو َأ)4(ٌسَلَ قْو َأٌافَعُ رْو َأٌءْيَ قُهَابَص َأْنَم 

 ِدْبَعَ وَةَرْيَرُي هِب َأْيَيثِدَ حِيحِجْرَى تَلِ إُّيِانَكْوَّش الَبَهَذَف .))5ُمَّلَكَتَ يَ الَكِلَي ذِ فَوُهَ و،ِهِتَالَى صَلَ عِنْبَيِل
َ أل؛ٍدْيَ زِنْ بِاهللا  ِاجَجِتْحِالِ لُحُلْصَ يَ ال َةَشِائَ عَيثِدَ حَّنى َأَلَ عًاءَنِ ب،ِةَّيِلْصَ األِةَاءَرَالبِ بِانَدِّيَأَتُما َمُهَّنِ

                                                                                                
: ُّ؛ الطوفي)2/806. (البيضاوي منهاج شرح: ؛ األصفهاني)5/433. (المحصول: َّ؛ الرازي)4/687. (المنير  الكوكب= 
  ).3/702. (َّالروضة مختصر شرح

ْالشوكاني) 1(   ).4/588ج/2م(، )233، 217، 1/182ج/1م. (نيل األوطار: َّ
َّأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب. حديث صحيح )2( ِ ؛ وابن ماجه )74(ِّما جاء في الوضوء من الريح، حديث : ِّ

ِوقال الترمذي. عن أبي هريرة ). 515(َّال وضوء إال من حدث، حديث : َّفي سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ِّ : حسن
  .صحيح

؛ ومسلم في )137(ى يستيقن، حديث َّ حتّال يتوضأ من الشك:  في صحيحه، كتاب الوضوء، بابالبخاريأخرجه ) 3(
ي بطهارته تلك، حديث ّ في الحدث فله أن يصلَّ شكَّ ثمَّالطهارةن َّ من تيقَّليل على أنَّالد: صحيحه، كتاب الحيض، باب

)98/361.(  
 في غريب الحديث ِّالنهاية: ابن األثير. ءْء، فإن عاد فهو القيْبقيما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس : ََالقلس) 4(

 ).4/100. (واألثر
الة، حديث َّما جاء في البناء على الص: الة وسننها، بابَّأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الص. حديث ضعيف) 5(
ه من َّاظ؛ وذلك ألنَّ، والبيهقي، وغيرهم من الحفّديَ ع، وابنَّالرازيفه اإلمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم َّوقد ضع). 1221(

؛ األلباني، )1/496. (تلخيص الحبير: ابن حجر.  وإلرساله. عن ابن جريج، وروايته عنه ضعيفةاشَّرواية إسماعيل بن عي
 ،)783(ص. م1990- ه1410. المكتب اإلسالمي: بيروت. 3ط. ضعيف الجامع الصغير وزيادته: َّمحمد ناصر الدين

  ). 5426(حديث رقم 
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ا َذَ هْنِ مِةَادَفَتْسُ المِةَّيِّلُ الكِهِذَهِ بِةَدَضَتْعُ المِةَّيِلْص اَألِةَاءَرَى البَلَ عُاءَقَالب ُبِاجَالوَف :َالَقَ، فِهِفْعَضِل
 َلْبَ قِوبُجُالوِ بُمْزَالجَ و،ٍضِاهَ نٍيلِلَدِ لَّالِ إٌضِاقَ نَءْيَ القِو َأَمَّ الدَّنَأِ بِلْوَى القَلِ إُارَصُ يَالَ ف،ِيثِدَالح
  .))1ْلُقَ يْمَا لَمِ بِى اهللاَلَ عِلُّوَقَّ التَنِ مُّلُالكَ و،ِلْقَّ النِةَّحِ صَلْبَ قِيمِرْحَّالتِ بِمْزَالجَ كِدَنَتْسُ المِةَّحِص

  

ِفرع الثانيال َّ ُ   .ِهِرْيَغِ لْتَّحَ صِهِسْفَنِ لُهُتَالَ صْتَّحَ صْنَم: ِةَدِاعَقِ بُيحِجْرَّالت: َْ
  

 ِاءَضَ القِنَ عًةَيِنْغُ مًةَّحِ صُهُتَالَ صْتَّحَ صْنَ مُّلُك: َوُهَ وَرَ آخٍظْفَلِ بُةَّيِّلُ الكُةَدِاعَ القِهِذَ هْتَاءَج
  .))2ِهِ بُاءَدِتْ االقُّحِصَي

  

  :َالَقَ فِقِاسَالفِ بِامَمِتْاالئ ُةَلَأْسَم: َيِهَ وٍةَدِاحَ وٍةَلَأْسَي مِ فِةَدِاعَ القِهِذَهِ بُّيِانَكْوَّ الشَحَّجَ رْدَقَو
  

أل؛ِقِاسَالفِ بِامَمِتْ االئُازَوَ جُّقَالحَو َ  ٍةَاءَرَو جُ ذْمُكَّنَّمُؤَ يَال: ِيثِدَحَ كِعْنَى المَلَ عَةَّالَّ الدَيثِادَحَ األَّنِ
اًنِمْؤُ مٌرِاجَ فنََّّمُؤَ يَال: ِيثِدَحَ و،))3ِهِينِي دِف

 َكِلَذَكَ و،ٌةَّجُا حَهِ بُومُقَ تَ الٌةَيفِعَ ض،اَمِهِوْحَنَو )4(
ُ اهللاَّالِ إَهَلِ إَ الَالَ قْنَ مَدْعَبوا ُّلَص: ِيثِدَحَ ك،ِقِاسَالفِ بِامَمِتْ االئِازَوَى جَلَع ُةَّالَّ الدُيثِادَحَاأل

)5(، 
                                 

ْ الشوكاني)1(   ). 1/182ج/1م. (األوطار نيل: َّ
وزارة : الكويت. 2ط. تيسير فائق أحمد محمود. د: تحقيق. مج3 .القواعد في المنثور :َّ، محمد بن بهادرَّ الزركشي)2(

  ).2/184. (المنهاج شرح في اإلبهاج: ُّالسبكي؛ )3/106 (.م1982- ه14402. األوقاف والشئون اإلسالمية
َّلم أجده في أي من كتب السنة )3( ُّ ّإلى أن هذا الحديث مروي في بعض كتب الزيدية، : نيل األوطارِّأشار محقق : ْ، لكنٍّ َّ ّ ّ

َّوأن الحسن بن محمد الجالل قد أشار إليه في كتابه  َّّضوء النهار المشرق على صفحات األزهار وقد ضعفه محمد بن ،َّ َّ
. ّ، وأوضح أنه مرسل، ورجال أسانيده مجاهيلضوء النهار في حاشيته على سبل السالمي صاحب َّإسماعيل الصنعان

ْالشوكاني َّمحمد صبحي بن حسن حالق: تحقيق. مج16. األوطار نيل: َّ . دار ابن الجوزي: المملكة العربية السعودية. 1ط. َّ
  ).8(، حاشية رقم )3/171. (ه1427

َُّّاجه في سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، بابأخرجه ابن م. حديث ضعيف )4( ). 1081(في فرض الجمعة، حديث : َّ
ّإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد  :ُّمصباح الزجاجةقال البوصيري في . عن جابر بن عبد اهللا 
سنن ابن : َّابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. ي الحافظ ابن حجر، واأللبان-ً أيضا –َّوقد ضعفه . َّاهللا بن محمد العدوي

.  َّمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق وترقيم. مج2. مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن ماجه للبوصيريماجه ومعه 
؛ )570(برقم ) 2/70. (الحبير تلخيص: ؛ ابن حجر)1/343. (ال يوجد: سنة النشر. مطبعة عيسى البابي الحلبي: القاهرة
   ).591(برقم ) 3/50. (الغليل إرواء: األلباني

ّأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب العيدين، باب. اًّجد ضعيف حديث )5( ِ ْ ُ َ َّصفة من تجوز الصالة معه والصالة عليه، حديث : َّ َّ
ُّصلوا ، بلفظ عن ابن عمر ). 1763، 1762، 1761( ُخلف من قال ال إله إال اهللاَ َِّ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ . ُّوالحديث في أسانيده من اتهم

ّبالكذب، ومن ترك حديثه، لذلك قال الدارقطني ِ ْ ُ َ َّ ُ :ليس فيها شيء يثبت .ّالدارقطني، علي بن عمر ّ ِ ْ ُ َ . مج6. ّيِنْطُقَارَّالد سنن: َّ
 الجامع ضعيف: ؛ األلباني)2/403. (م2004-ه1424. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1شعيب األرنؤوط وآخرون، ط: حققه

  ).527(أثناء تخريج حديث رقم ) 2/306. (الغليل إرواء: ؛ األلباني)3483(برقم ) 509(ص. الصغير
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 ُلْصَ األَوُا هَمِ بٌةَدِّيَأَتُا مَهَّنِكَلَ و،اًضْي َأٌةَيفِعَض ،اَمِهِوْحَنَ و))1ٍرِاجَفَ وٍّرَ بِّلُ كَفْلَوا خُّلَص: ِيثِدَحَو
 َّالِه إِرْيَى غَلِ إِلْصَا األَذَ هْنَ عُلِقَتْنَن َالَ ف،ِهِرْيَغِ لْتَّحَ صِهِسْفَنِ لُهُتَالَ صْتَّحَ صْنَ منََّأ :َوُهَ وُيلِصَاأل
  .))2ٍضِاهَ نٍيلِلَدِل

  

 ْنِا مـَهـْيَلِ إُلُّصَوَّ التَّمَي تِتَّ الَدِاعَوَ القِو َأَوهُجُ الوِهِذَ هَّنى َأَلَ عُيدِكْأَّي التِغَبْنَ، يِلْصَا الفَذَ هِامَتِي خِفَو
 ِادَنْسـِ اإلِارَبـِتْاعِ بِيحِجْرَّلتـِ لاًحِالَ صـُّيِانَكْوَّ الـشُاهَرَا يـَّمـِ ماًيرِسَ يـاًرْزَ نـُرَبـَتْعُ تِةَاسـَرِّ الدِةَّادَمـِ لِاءَرْقِتْ االسِلَالِخ
 ِادَنْسـِ اإلِارَبـِتْاعِ باًعْوَ نَينِعَبْرَأَ وِنْيَنْى اثَلِ إِولُحُ الفِادَشْرِإ ِهِابَتِي كِا فَهَلَصْوي َأِتَّلاَ، وٍجِارَ خٍرْمَأَ وِنْتَالمَو
ـــَو ـــُهَدْح ـــَّمُ، ث ـــْاعَو: َالَ ق ـــُ وَّنَأ: ْمَل ـــَوهُج ـــرِثَ كِيحِجْرَّ الت ـــْك َأَانَا كـــَ مـــَّنَأ: اَهُلِاصـــَحَ، وٌةَي ـــِر إَث ـــَ فِّنَّلظـــِ لًةَادَف  َوُه

َُأرجح َ ْ)3(.   
ى َرْخــ ُأٍاتَحــِّجَرُ مَةَعْسِا تــَهــْيَلِا إَنْفَضــا َأَذِإَ، فــِنْتَ المــِارَبــِعتْاِ باًحــِّجَرُ مَينِرْشِعــَ وٍةَيــِانَمَى ثَلــِا إَهَلَصــْوأََو

 َينِثــَالَثَ واًعْبَســ: ِدِواعــَق الَكْلــِ تُوعُمــْجَ مَارَ، صــ)4(ِولُلْدَى المـَلــِ إِةَعــِاجَّ الرِاتَحــِّجَرُ المَتْحــَ تًةَجــِرَدْنُا مَهـَلَعَج
  .ِنْتَ المِارَبِتْاعِا بَهِ بُحِّجَرُ يًةَدِاعَق

  

  :اَهِّلُ كِنْتَالمِ بِةَقِّلَعَتُ المِاتَحِّجَرُ المَكْلِ تَرَكَ ذْن َأَدْعَ بُّيِانَكْوَّ الشَالَق
 ُهَدْنــِ عَانَا كــَ مــُمِّدَقــُيَ ف؛ِقَلــْطُ المِدِهــَتْجُ المُرَظــَ ن:َوُ هــِاتَيحــِجْرَّ التِهِذَ هــِلْثــِي مِ فــَعِجــْرَ المَّن َأْمَلــْاعَو 

  .))5ْتَضَارَعَا تَذِ إِهِرْيَى غَلَ عُحَجْرَأ
  

ا َهِضْعـَي بِ فَّنى َأَلِ إِارَش َأْدَقَ، وٍاتَحِّجَرُ مَرْشَ عُهَدْنِ عْتَغَلَبَ ف،ٍجِارَ خٍرْم َأِارَبِتْاعِ بُاتَحِّجَرُا المَّمأََو
اًظرَن

ََأعلى وَأجل وَأعلم، وهو ى َالَعَ تُاهللاَ و.)6( َ َ َُ ُ َ َْ ُّْ ِ والهادي إلى سواء السبيلُقِّفَوُ المُهَدْحَوَ ِ َِّ ِ َِ ََ َ َ.  

                                 
ّأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب العيدين، باب. اًجد ضعيف حديث )1( ِ ْ ُ َ َّصفة من تجوز الصالة معه والصالة عليه، حديث : َّ َّ
ُالصالة:  بلفظ، عن أبي هريرة )1764( ّعن علي بن ) 1765(، وحديث اًرِاجَ فْو َأَانَ كاًّرَ بٍلمْسُ مِّلُ كَعَم مُكْليَ عٌ واجبةّ

ّقال الدارقطني. ٍرِاجَفَ وٍّرَ بِّلُ كَفْلَ خُةَالَّ الصِينِّ الدِلْص َأْنِم: ، ولفظهأبي طالب  ّ :ليس فيها شيء يثبت وضعفه ،ّ
ّالدارقطني. ّاأللباني ِ ْ ُ َ   ).527(حديث رقم ) 2/308.(الغليل إرواء: األلباني).  2/403(. ّيِنْطُقَارَّالد سنن: َّ

ْالشوكاني) 2(   ).2/332ج/1م. (نيل األوطار: َّ
ْالشوكاني) 3(   ).2/1132. (الفحول إرشاد: َّ
  . باعتبار المتن؛ فالمدلول إنما يؤخذ من المتنَّالترجيح إلى ً باعتبار المدلول راجع أصالَّالترجيحّألن ) 4(
ْ الشو)5(   ).2/1138. (الفحول إرشاد: كانيَّ
  ،توارثه أهل الحرمينوما ، عة لعمل الخلفاء األرباً موافق، وما كانلف على ما ليس كذلكَّ أكثر الس عملعليه كترجيح ما )6(

ْالشوكاني. ا لعمل أهل المدينةًموافقوما كان   ).1139-2/1138. (الفحول إرشاد: َّ
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  ُةَمِاتَالخ
ُ هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وَأصحابه ومن اهتدى بهداه، َأما بعدُدَمْحال َ َْ َْ َ َ ََّ ُ ُ َِ َِ ْ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ َِ ِِ ُ ُ َ ََّ َُّ :  
َد من اهللا علي وَأعانني على إتمام هذه األطروحة واخراجها بهذه الصورة، فله الحمد سبحانه ََفق َ َ ُ َ َ َ ََ َْ ُ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِٕ َْ ُ َ ِ َ ُ َْ َّ َّ ْ

ْعلى إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وما كان في عملي هذا من صواب فمن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ ََ َْ ََ َ َ ََ ََ َ ُ ََ َ َ ْ ِ َِْ ُ ْ ُّ ُه وحده ْ َ ْ َ ُ
ْسبحانه، وما كان من ِ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ خلل وخطأ فمن نفسيُ ِْ ََ ْ ٍَ َ ََ ٍ ُ، واهللا ورسوله بريئان منهَ َ ُْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َُ.  

ُ في ختام هذه األطروحة ُأجمليِنَّنِ إَّمُث ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َ ِ  ٍاتَيِصْوَ تْنِ مِهِي بِوصا ُأَمَ، وَجِائَتَ نْنِ مِهْيَلِ إُتْلَّصَوَا تَ مَ
َفي النق ِّ ِاط التاليةِ ِ َِ َّ:  
  .ِثْحَ البُجِائَتَن: ًالَّوَأ
ُ عاش م- 1 َ ُّ الشوكانيٍّيِلَ عُنْ بُدَّمَحَ ِ َ ْ ِ في ظَّ ِي الفترة الزمنية الممتدة ِ فِةَّيِدْيَّ الزِةَّيِمِاسَ القِةَلْوَّ الدِّلِ ِ ََِّ ْ ُ ََّ َّ َِْ َ

َمن َأواخر القرن الثاني عشر َ َ ِ ِ َِّ ِ َِْ َ َى منتصف القَِ إل،ْ ِ َ َ ْ ِّرن الثالث عشر الهجري، ُ ِ ِْ ِ َ َ َ َ َّ ، ) هـ1173-1250(ْ
ِوكان العالم اإلسالمي في تلك الفترة  َِْ َ َ ِْ ِ ُِّ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ إبان حكم الخالفة العثمانية -َ ِ ِ َِّ َّْ ُ َ َ ِْ ُ َ ِ يعاني من الضعف -ِ ِ ِْ َّ َ َ ُ

ِواالنحطاط، والتفكك والتمزق ُّ َ َّ ََّ َِ ِ ُِّ َ َ ْ.  
ُشده َأَغَلَ بْدَ قِةَّيِاعَمِتْاالجَ وِةَّيِينِّ الدِنْيَتَالَي الحِي فِّدَرَّ التَانَ ك- 2 َّ ا َشَ فْدَقَ، فِةَّيِنَمَّ الزِةَرْتَ الفَكْلِي تِ فُ

ِّضيَ، وْمِهِ بَونُيثِغَتْسَيَ وْمُهَونُعْدَ ي،ِاتَوْمَاألِ بِاسَّ النَقَّلَعَتَ، وُعَدِ البِتَرَشَتْانَ، وُلْهَالج ، ُضِائَرَ الفِتَعُ
  .ِرَكْنُ المِنَ عُيْهَّالنَ وِوفُرْعَالمِ بُرْمَ األَلِمْهأَُو

 ِاءَمَلُى عَلَ عُةَبِالَ الغُماتِّالسهي  ِّقَ الحِلْوَ قْنَ عُوتُكُّالسَ وُيدِلْقَّالتَ وُبُّصَعَّالتَ وُودُمُ الجَانَ ك- 3
 ،َيدِلْقَّالتَ وَبُّصَعَّوا التُذَبَ نَينِذَّ الِاءَمَلُ العَنِ مٍةَفِائَ طَورُهُ ظَكِلَ ذْعَنْمَ يْمَ ل:ْنِكَ، لِانَمَّ الزَكِلَي ذِ فِنَمَالي
  .ِادَهِتْ االجَومُلُوا عُدَّدَجَو

ُّنشَأ الشوكاني - 4 ِ َ ْ َّ َ َفي صنعاء نشَأة دينية و َ ً َِّ ِ ًِ ْ َ َ َ َعلمية مميزة، وطلبَْ ََ ًْ ََّ ََّ ُ ً ِ ْ العلِ  َنِ مٍيرِبَ كٍدَدَعَِيد ى َلَ عَمِ
َ حتى برِوخُيُّالش َ ًز بين َأقرانه، وصار عالمََّ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ َ ْ ًََِّ متفنناَ ِ التفسيرِ، والحديث، والفقه، واألصول، والنحو، يِ فاُ ْ َّ َ َ َ َِ ُ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ

ِوالصرف، والمعاني، والبيان، والمنطق ِ ِ ِْ َ َِ َ َ َ َْ   .اَهِرْيَغَ وَّ
 ٌدَدَ عِهْيَدَى يَلَ عَذَمْلَتَتَ، وِرُمُ العَنِ مَينِثَالَّ الثَونُ دَوُهَ وُهَيْأَ رَدَهَتْاجَ وَيدِلْقَّالت ُّيِانَكْوَّ الشَكَرَ ت- 5

ٌ كثيرَغَبَ نَينِذَّ الِيذِمَالَّ التَنِ مٌيرِبَك ِ ُْمنهم  َ ْ   .ِاءَمَلُ العِةَرْمُي زِوا فُارَصَوِ
 ْرَّثَأَتَ يْمَ لُهَّنِكَ، لِدَقَتْعُالمَ وِبَهْذَ المِةَّيِدْيَ زٍةَّيِاعَمِتْاجَ وٍةَّيِمْلِ عٍةَيئِي بِ فِّيِانَكْوَّ الشُةَأْشَ نْتَانَ ك- 6
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َكان َ، وِةَاعَمَالجَ وِةَّنُّ السِلْه َأِةَيدِقَى عَلَ عَانَ كْلَ، باَهِب ِ في المسائل َارَ دُثْيَ حِيلِلَّ الدَعَ مُورُدَ ياًدِهَتْجُمَ ِ َِ َ
ِالفرعية االجتهادية ِ ِ َِّ ََّ ْ ِ ِاللِ خْنِ ماًّيِلَ جَكِلَ ذُرَهْظَ، يَْ   .ِهِودُدُرَ وِهِاتَفَّلَؤُمَ و،ِهِاتَيَ حِةَيرِ سَ

ُكانت َأوقات - 7 ََ ْ ْ ِمشغولة باألعمال والوظائف النافعة المثمرة ِّيِانَكْوَّالش َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ََ َّ َ َ َ ِ ْ َ ً ُ ِ، وَأهم َأعمالهْ ِ َ ْ ُّ َ َ :
  .ُيفِلْأَّالتَ، وُاءَضَالقَ، وُيسِرْدَّالت

 ِاءَصْحِ إِبْسَحِ بْتَغَلَبَ، وِيلِصْأَّالتَ وِيرِرْحَّالتِ بْتَمَسَّ، اتًةَيرِثَ كًةَّيِمْلِ عٍاتَفَّلَؤُم ُّيِانَكْوَّ الشَفَّل َأ- 8
  .اًفَّلَؤُ مَرَشَ عَةَعْبَسَ وِنْيَتَئِ مِثِاحَالب

 ِةَعَسَ، وِةَفِلَتْخُ المِومُلُي العِ فِرُّحَبَّ التِةَعَسِ بِهِرْصَ عِاءَمَلُ عْنِ مِهِرْيَ غْنَع ُّيِانَكْوَّالش َزَّيَمَ ت- 9
  .ِيفِآلَّالتَ وِيذِمَالَّالت

َستة وسبعين ى َّفَ وْدَ قَانَكَة، وَّيِرْجِ هَينِسْمَخَ وِنْيَتَئِمَ وٍفْل َأَةَنَ سِّيِانَكْوَّ الشُاةَفَ وْتَانَ ك-10 ِ ِْ َ َ ً َّ

ًعام َ وسبعة َأشهر، واَ ٍَُ ْ َ َ ِ اليمنَاءَعْنَي صِ فَنِفُدَْ َ َ.  
 ِنْ بِمَالَّ السِدْبَ عِينِّ الدِدْجَ مِاتَكَرَي البِب َأِهِرْصَي عِ فِةَلِابَنَ الحِخْيَشِى لَقَتْنُ المُابَتِك ُّدَعُ ي-11

 ِامَكْحَ األِيثِادَح َأِبُتُ كِّمَه َأْنِ، مِارَطْوَ األِلْيَن ِابَتِ كُلْص َأَوُي هِذَّالَو) ه653 أو 652(، تَةَّيِمْيَت
ِ وغير ذلك من الميزات،ِةَّيِهْقِ الفِابَوْبَى األَلَ عاًبَّتَرُ مِهِنْوَكَا، وَهِائَقِتْ انِنْسُحَ، وِهِيثِادَح َأِةَرْثَكِا؛ لَهِرَهْشأََو ِ َِ َِّ َ َ َ َ ِ ْ َ.  

 ِارَيِّي الدِ فِهِتَرْهُشَ، وِةَّيِمْلِ العِابَتِ الكِةَانَكَمِى؛ لَقَتْنُ المِابَتِ كِحْرَشِل ُّيِانَكْوَّى الشَّدَصَ ت-12
  .ِهِوخُيُ شِضْعَ بِبِلَطِ لًةَابَجِتْاسَ، وَينِسِارَّلدِا لَهِاحَيضِٕاَ وِةَّيِمْلِ العِهِتَالِكْشُ مِّلَحِلَ، وِةَّيِنَمَالي

 ِوحُرُ شِبُتُ كِّمَه َأْنِ مِّيِانَكْوَّلشل ِارَبْخَى األَقَتْنُ مِارَرْس َأْنِ مِارَطْوَ األِلْيِن ُابَتِ كُّدَعُ ي-13
َِأحاد   .ِهْقِالفَ وِولُصُاألَ وِيثِدَ الحَنْيَ بِةَعِامَ الجِّيِانَكْوَّالش ِاتَفَّنَصُ مِّلَج َأْنِمَ، وِامَكْحَاألِيث َ

ً اختلفت وتباينت عبارات األصوليين في حد التعارض اصطالح-14 َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ِ ُ ََ َُّ ِّ َ ِِّ ُ ُ َْ َْ َ َْ َ ِ ما بين مذهب الحنفية اَ َِّ َ َ َِ َ ْ َ ََ ْ
َوالجمهور، ت ِ ُ ْ ُ ًبعَ ِ الختالفهم في بعض مسائلهاَ ِِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ وَأهمها،ِ ُّ َ ِمسَألة وقوع التعارض بين األدلة القطعية، : َ ِ ِ َّ َِّ ْ َ َ َ ْ َ ِ ُ َ َّ ِ ُ ُ ُ َ ْ َ

ْومسَألة التساوي بين الدليلين المتعارضين، ومسَألة دخول الدليلين اللذين يمكن الجم َْ ُ َ َُ َِ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََّ َِّ ُ ُ ُ ُْ َْ ُ ََ ََ ََ ِ ِع بينهما في َّ َ ُُ َ َْ
ِمسمى التعارض ُ َ ََّ َّ ُ.  

َتقابل الدليلين، على وجه يمنع كل واحد منهما : َوُ هَضُارَعَّ التَّنى َأَلِ إُثِاحَ البَصَلَ خ-15 ُُ ْ ِ ٍ ِ ٍ َِ َُّ ُ َ ْ َ َ ُْ َْ َِ َّ ُ ََ
ًمقتضى صاحبه، تقابال ُ َََ َِ ِِ َ ْ ً ظاهرُ ِ   .اَ

َ التعادل فرع التعارض، فال تع-16 َ ََ َ َ َِ ُ َّ َُّ ُْ ِادل إال بعد التعارضَ ُ َ َّ َ ُْ َ َّ ِ َ.  
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َ؛ ألن األدلة اًّيِيقِقَ حَسْيَلَ وٌّيِرِاهَ ظٌضُارَعَ تَوُ هِةَّيِعْرَّ الشِةَّلِدَ األَنْيَ بُعِاقَ الوُضُارَعَّ الت-17 َّ َِ ََّ ِ

َالشرعية صحيحة المقدمات، والبد من إنتاجها في نفس األمر، ف ِْ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِْ ِْ َّ ُ َََ َ َِّ َ ُ ََ َّ ْ ِيلزم من وقوع التعارض بينها في َّ َِ َُ ْ َ َِ َ َّ ِ ُ ُ ْ ُ َ ْ
ُنفس األمر التناقض في النتائج، وهو عبث ينزه اهللا تعالى عنه َ ُ َ َ ُْ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ٌَ َ َُ ِ ِ َِّ ُِ َّْ ْ َ ِ.  

 ٍّيِعْطَ قٍيلِلَ دْو، َأِنْيَّيِعْطَ قِنْيَيلِلَ دَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التِوعُقُ وْنِ مِاءَمَلُ العُورُهْمُ جَعَنَ م-18
 َينِّيِولُصُ األَنِ مٌثِالَ ثٌيقِرَ فَازَجَأَ، وِيحِجْرَّ التَونُا دَهَنْيَ بِضُارَعَّ التَوعُقُ وَونُرَ آخَازَج َأْدَقَ، وٍّيِّنَ ظَرَآخَو
َ؛ ألُثِاحَ البُهَحَّجَا رَ مَوُهَ، واًيعِمَها جَنْيَ بِيحِجْرَّالتَ وِضُارَعَّ التَوعُقُو ِ بين األدلة الشرعيةَضُارَعَّت الَّنِ ِ َّ َِّ ِ ْ َّ َ َ ْ َ 

َليس  ِ، تدفع بعد التَأملِدِهَتْجُ المِنْهِي ذِ فُومُقَ تٌةَورُ صَوُا هَمَّنِ إ،اًّيِيقِقَحَْ ُّ َّ َ ْ َ ُ َ َِ واعمال القواعد المقررة،ُْ ََّ َُ َِ ِ َ َِ ْ ِٕ.  
  .ِنْيَّيِّنَ ظِنْيَيلِلَ دَنْيَ بِضُراَعَّ التِوعُقُ وِازَوَي جِ فَينِّيِولُصُ األَنْيَ بَفَالِ خَ ال-19
 ُةَدْحِو: اَهْنِا، مَهِثْحَبَا وَهِرْكِذِ لُورُهْمُ الجِضَّرَعَتَ يْمَ لاًوطُرُ شِضُارَعَّ التِوعُقُوِ لُةَّفيِنَ الحَطَرَتْ اش-20

 َطْرَّ الشَّن َأُثِاحَى البأََرَا، وَهِرْيَغَ، وِةَّوُ القيِ فِنْيَيلِلَّ الدَنْيَي بِاوَسَّالتَ، وِنْيَمْكُ الحُّادَضَتَ، وِتْقَالوَ، وِّلَحَالم
ِّوالتضاد  ِعُانَمَّالتَي وِافَنَّ التُقَلْطُ م:َوُ هَيدِحَ الوَرَبَتْعُالم َ َّ   .ِنْيَيلِلَّ الدَنْيَبَ

 ِفَالِتْى االخَلِا إَهُّدَرَي مِتَّلاَ، وِةَّلِدَ األَنْيَ بِّيِرِاهَّ الظِضُارَعَّ التِوعُقُ وَابَبْس َأَونُّيِولُصُ األَرَكَ ذ-21
 ِمْلِ العِمَدَ عْو، َأِخْسَّ النِاتَبْثِي إِ فِفَالِتْ االخْوا، َأَهِتَّوُقَ وِوصُصُّ النِوتُُب ثْو، َأِاظَفْلَ األِتَالَالَي دَف
 َرْيَغَ، وَينِّيِولُصُ األِضْعَ بَدْنِ عًةَرَبَتْعُ مِوهُجُ الوَكْلِ تِنْوَ كْو، َأِيحِجْرَّالتَ وِيقِفْوَّالتَ وِعْمَ الجِوهُجُ وِضْعَبِب
ِ من األسباباَهِرْيَغَ، وَينِرَ آخَدْنِا عَهِ بٍّدَتْعُم َ ْ َ َ ِ.  

 َيِهَ و– ىَولاُأل: ِةَّلِدَ األَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فِانَتَيقِرَ طْمُهَ لِةَّيِفَنَ الحَنِ مَونُّيِولُصُ األ-22
َ إن ثبتُخْسَّالن: - َينِرِّخَأَتُ المِضْعَ بْنِا مَهْيَلَ عَارَ سْنَمَ وَينِمِّدَقَتُ المُةَيقِرَط ََ ْ  ُلَمَالعَ وِةَّلِدَ األُطُاقَسَ تَُّم، ثِ
ُ إن لم يثبت النسخىَنْدَاألِب ْ َّ ِ ُ َْ َْ ْ  – ِةَّيِفَنَي الحِرِّخَأَتُ مُضْعَا بَهَكَلَ سْدَقَ و– ُةَيِانَّا الثَّمَأ. ِولُصُ األُيرِرْقَ تَُّم، ثِ
ِالترجيحَ، فِخْسَّ النِيمِدْقَت: ىَلَ عُومُقَ تَيِهَف ِ ِالجمعَ، فَّْ ْ ِالعملَ، فَ َ ِ بالدليل األدنى، فالعملَ َِ َ َ ْ َ َِّ ِ باألصلِ ْ َ ِ.  

ً كافةَينِثِّدَحُالمَ وَينِّيِولُصُ األِورُهْمُ جُجَهْنَ مُومُقَ ي-23 َّ  ِيمِدْقَى تَلَ عِةَّلِدَ األَنْيَ بِضُارَعَّ التِعْفَي دِ فَ
  .ِيحِجْرَّالتَ، فِخْسَّالنَ، فَنَكْما َأَ مِعْمَالج

. ٍهْجَ وَونُ دٍهْجَ وْنِ مْو، َأاًيعِمَا جَمِهِ بُلَمَالعَا، وَمُهَنْيَ بُيقِفْوَّالت: ُاهَنْعَ مِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بُعْمَ الج-24
ًحمالَ واًفُّسَعَ تَانَ كَّالِٕاَ و،اَهُقُّقَحَ تُبِجَ يٌوطُرُ شُهَلَو ْ   .ِهِلَمْحَ مِرْيَى غَلَ عِعِارَّ الشِالمَكِل َ

، ٍةَيرِثَ كٍةَلِثْمَأِ بِةَّلِدَ األَنْيَ بٌعِاقَ وَوُهَو. ٍرِّخَأَتُ مٍّيِعْرَ شٍيلِلَدِ بِّيِعْرَّ الشِمْكُ الحُعْفَر: َوُ هُخْسَّ الن-25
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  .َونُّيِولُصُا األَهَنَّيَي بِتَّ الُهُوطُرُ شْتَقَّقَحَا تَذِ إَّالِإ ِهْيَلِ إِارَصُ يَالَا، وَهِ بُفَرْعُ يٌاتَمَالَ عُهَلَو
ُتقوية َأحد الطريقين على اآلخر ليعلم األقوى، فيعمل به ويطرح اآلخر: َوُ هُيحِجْرَّ الت-26 ََ ََ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ َ ْ َْ َْْ َ َ َِ ِ َِْ َّ ُ ِ َ .

َما إن لَ، كِهْيَلِ إِيرِصَ المَدْنِا عَهِاتَاعَرُ مْنِ مَّدُبَ الٌوطُرُ شِيحِجْرَّلتِلَ و.اًاقَفِّ اتِحِاجَّالرِ بُلَمَ العُبِجَيَو  اًوهُجُ وُهّ
  .ٍجِارَ خٍرْم َأْو َأِنْتَ المِو َأِادَنْسِى اإلَلِ إُعِجْرَ تًةَيرِثَك

َّ في مادْتَغَلَ بِّيِانَكْوَّالش َدْنِ عِةَضِارَعَتُ المِةَّلِدَ األَنْيَ بِعْمَ الجُوهُجُ و-27 َ ِة الدراسةِ َِ َ  َرَشَ عَدَح َأِّ
ُ لهِهِيمِدْقَتَو، ِيقِفْوَّالتَ وِعْمَ الجِوعُضْوَمِ بِهِائَنِتْى اعَلَ عُّلُدَا يَّمِ، ماًهْجَو ، َنَكْما َأَ مِيحِجْرَّالتَ وِخْسَّى النَلَ عَ
  .َينِّيِولُصُ األِورُهْمُ جِبَهْذَمَك

 ِّاصَى الخَلَ عِّامَ العَاءَنِى بَرَ يَّيِانَكْوَّ الشَّنِإَ فٌدَّيَقُمَ وٌقَلْطُمَ، وٌّاصَخَ وُّامَ عَضَارَعَا تَذِ إ-28
  .ِورُهْمُ الجِبَهْذَمَ، كِدَّيَقُى المَلَ عِقَلْطُ المَلْمَحَ، واًقَلْطُم

ِ المجرد عن القرائن ُرْمَ األ-29 ِِ ََ َ ُ ِمجرد عن القرائن ال ُيْهَّالنَ، وِّيِانَكْوَّالش َدْنِ عِوبُجُى الوَلَ عُّلُدَيَّ ِِ ََ َ َُ َّ ُ
ُ عندهِيمِرْحَّى التَلَ عُّلُدَي َ ْ ِة، وهو بذلك يأخذ بمذهب جمهور َينِرَ قْو َأٍيلِلَدِ بَكِلَ ذْنَا عَفَرْصُ يْمَا لَ، مِ ُ ْ ُ َِ َ ُْ َ ِ ُِ َُ ْ َ ِ ٍَ

َاألصوليين ِِّ ُ ُ.  
َُأن فعله  ُّيِانَكْوَّى الشَرَ ي-30 َ ْ ِ َّال يعارض القول الخاص َّ َ َ ْ َ ُ ُِ َ ُ بنا وال ينسخه، بل يكون فعله َ َ َ ُ َُ ْ ِ ُ ُ ْ ُ َ ْ ََ َِ

ًلخالف ما َأمر به َأمر َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ًّ خاصاَ ِ باألمة دليل االختصاص بهاَ ِ ِ ِِ ِِ َ ْ َ َ َّ ُ .  
ِّ َأن َأفعال النبي ُّيِانَكْوَّى الشَرَ ي-31 َِّ َ َ ْ َّال يجوز َأن تتعارض، ف َ َ ُ ََ َ ََ ْ ُ ا َمُهُرِاهَ ظِنَالْعِ فَدِجُا وَذِإَ

ً، وهو مذهب جمهور األصوليين َأيضِنْيَرْمَ األِازَوَجِا بَمُهَنْيَ بَعَمَ جُضُارَعَّتال ُ ُْ َ ِِّ ُ ُ ِ ُ ْ َ ُْ َ َ   .اَ
 َّنِإَ فَكِلَذِ، لَدِائَقَ العَسْيَلَ وُةَّيِلَمَ العُةَّيِعْرَ الفُامَكْحَ األ:َوُ هِيلِوْأَّ التَالَجَ مَّن َأُّيِانَكْوَّى الشَرَ ي-32

  .ٍةَّيِعْرَ مٍوطُرُشِ باًيحِحَ صًيالِوْأَا تَمِهِدَح َأَيلِوْأَ تُهَدْنِ عِنْيَضِارَعَتُ المِنْيَيلِلَّ الدَنْيَ بِعْمَالج ِوهُجُ وْنِم
َ يرى الشوكاني قبول زيادة الثقة إذا لم تكن مخالفة للمزيد؛ ألن الفرد قد يحفظ ما ال-33 َ َ ُُ َْ َ َ َْ َ َ ُ َْ َ ََ َْ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ًِ َ ْ ُ ََ ْ ََ َ ِ ِّ َ ُّ ْ َّ 

َيحفظه الجماعة، و ُ َ َ ُ ََ ُ َ   .ِةَدِاعَ القِهِذَ هِارَبِتْاعِ بِةَضِارَعَتُ المِةَّلِدَ األِضْعَ بَنْيَ بَعَمَ جْدَقْ
َوقوع ُّيِانَكْوَّى الشَرَ ي-34 ُ ً المجاز في اللغة وَأدلة الشرع مطلقُ َْ ُ َِ ْ َّ ِ َّ ِ ِ ُّ َِ َ ِ : ُهَدْنِ عِعْمَ الجِوهُجُ وْنِ مَّنَأَ، واَ

  .ِازَجَى المَلَ عِنْيَظْفَّ اللِدَح َأَلْمَح
ِبكون ال ،ِنَمَّ الزِفَالِتْاخِ بِةَضِارَعَتُ المِةَّلِدَ األِضْعَ بَنْيَ بُّيِانَكْوَّ الشَعَمَ ج-35 ْ َ ِدليلينِ َْ ِ قد وردا في ِّ َ َ َ

ِوقتين َأو زمانين مختلفين ِ ِْ ْ َْ َِ ْ َُ ََ َ ْ ْ   .ِامَكْحَ األَونُ دًةَّاصَ خِارَبْخَي األِ فَكِلَذَو ،َ
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 ُيحِرْصَتَ :َيِ هٍوهُجُ وِةَثَالَثِ بِةَاسَرِّ الدِةَّادَي مِ فْتَرَصَحْ انِّيِانَكْوَّالش َدْنِ عِخْسَّ النِاتَبْثِ إُوهُجُ و-36
  .ِيخِارَّ التُةَفِرْعَمَ، وِوخُسْنَالمَ وِخِاسَّالنِ بِّيِابَحَّ الصُيحِرْصَتَو ،ِخوُسْنَالمَ وِخِاسَّالنِ ب ِّيِبَّالن

 ٍرْمَأَ وِنْتَالمَ وِادَنْسِ اإلِارَبِتْاعِ بِّيِانَكْوَّالش َدْنِ عِةَضِارَعَتُ المِةَّلِدَ األَنْيَ بِيحِجْرَّ التُوهُجُ وْتَدَّدَعَ ت-37
َوجوه َّنَأ َّالِ، إٍجِارَخ ُ  اًرْزَ نُرَبَتْعُ تِةَاسَرِّ الدِةَّداَمِ لِاءَرْقِتْ االسِلَالِ خْنِا مَهَِْإلي ُلُّصَوَّ التَّمَي تِتَّ الِيحِجْرَّتال ُ
  .ِولُحُ الفِادَشْرِإ ِولُصُي األِ فِهِابَتِي كِ فُهَرَكَا ذَّمِ م،ِيحِجْرَّلتِ لاًحِالَ صُاهَرَا يَ مَعَ مِةَنَارَقُالمِ باًيرِسَي

ُ الحصيلة اإلجمالية لعدد المسائل الفقهية التي توصلت-38 َّ ََ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِْ ِ َ ََ ََ ُ ُْ َ ِ إليها من خالل االستقراء لمادة َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ْ ِ َ ْ َِْ

ِالدراسة َ َ ِ، والتي استخلصت مِّ َُِّ ْ َْ ْ َ ِّنها منهج الشوكانيَ َِ ْ َّ َ َ َْ ِ في التعارض والترجيحَْ ِ َّْ ََّ ِ ُ َ َ هيِ ًمسَألة فقهية ) 335(: ِ ًَّ ِ ْ ِ َ ْ َ
َفي َأبواب العبادات كلها، منها ُِّ ِ ِ َِ َ ِ َ ْمسَألة للجم) 234: (ْ َ ِْ ً َ ْ ِمسَألة للنسخ، و) 19(ِع، وَ ْ َّْ ِ ً َ ًمسَألة ) 82(َ َ ْ َ

ِللترجيح ِ َّْ ِ .  
  .ُاتَيِصْوَّالت: اًيِانَث
ِْ ُأوصي الباحثين وطلبة العلم ب- 1 َِ ِ ِ َِ َ ََ َ  ًةَسَرْدَ مُلِّثَمُي يِذَّ، الِلِائَ الهِّيِمْلِالع ِّيِانَكْوَّ الشِاثَرُتِ بِامَمِتْاالهَ

  .ِهْقِالفَ وِولُصُي األِ فاًوصُصُخَ، وِداَهِتْي االجِ فًةِّلِقَتْسُم
، ًةَيدِقَعَ واًبَهْذَ مِاءَمَلُى العَلَ عِمْكُي الحِ فِةَّيِمْلِ العِةَّيِوعُضْوَالمِ بِفِصَّتُ المِّيِمْلِ العِجَهْنَ المُاعَبِّ ات- 2

ِ وسيرتهِمِالَ العِاثَرُ تِةَاسَرِل دَالِ خْنِم ِِ َ  ِةَيئِ البِلَالِ خْنِ مِمِالَى العَلَ عِمْكُ الحُمَدَعَ، وٍافَصْنِٕاَ وٍةَّيِوعُضْوَمِ بَ
ِّ، أو محيطه االجتماعييهاِ فَأَشَي نِتَّال ِ ِ ِ ِ َِ   .َكِلَذِ لاًجَوذُمَ نُّيِانَكْوَّالش َانَ كْدَقَلَو. ُْ

ِينبغي  - 3 َ ي ِ فِةَّيِولُصُ األِدِاعَوَقْلِ لِّيِلَمَ العِّيِيقِبْطَّ التِبِانَالجِ بِّيِرَظَّ النِّيِولُصُ األِبِانَ الجُطْبَرَْ
ي ِ فُرَهْظَ تُهَتَدِائَفَ وِولُصُ األِمْلِ عَةَرَمَ ثَّنِإَ، فِةَفِلَتْخُ المِةَّيِعِامَ الجِيسِرْدَّ التِلِاحَرَي مِ، فِةَيعِرَّ الشِاتَّيِّلُك
  .َينِسِارَّى الدَلَا عَهِيرِسْيَتَ و،ِولُصُ األِيبِرْقَي تِ ف ذلكِةَّيِّمَه َأْنَ عًالْضَ، فِيقِبْطَّالت

ٍإعداد دراسة - 4 َِ َ ُ َ ْ ِبُأصول  ِّيِانَكْوَّالش ِرُّثَأَى تَدَم ْنَ عِ ُ ْ وفقههم،ِرِاهَّ الظِلْهَأِ ِ ِ ْ ِ ى َلَ عَكِلَ ذِرَثَأَ وَ
  .ِادَهِتْاالجَ وِلَالْدِتْي االسِ فِهِتَّيِجَهْنَم

َإعداد دراسة ع - 5 ٍ َِ َ ُ َ ْ   .ِّيِانَكْوَّلشِ لِارَّرَ الجِلْيَّالس ُابَتِا كَاهَوَي حِتَّ الِةَّيِهْقِالفَ وِةَّيِولُص اُألِدِاعَوَالق ِنِ
ُإعداد  - 6 َ ْ ٍدراسة ُأصولية حديثية مقارنةِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ َِ َ ََ ُ َّ ََّ ِ ُ َ عن التعارض والترجيح بين اُألصوليين والمحدثينَ َ َِ ِّ َ َ َُ َ ُ َ َِِّ ْ ِ ِ َّْ َّ ِِ ُ .  
ُ إعداد دراسة تتضمن- 7 َّ َ ََ ٍ َِ َ ُ َ ْ َجمع ِ ْ ي ِتَّ ال،ِةَّيِيثِدَالحَ، وِةَّيِهْقِالفَ و،ِةَّيِولُصاُألَ، وِةَّيِدَقَ العِلِائَسَ المَ

  .َةَّيِدْيَّالز ُّيِانَكْوَّا الشَيهِ فَفَالَخ
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  سِهارَالف

  

ِ الكريمةِةَّيِآنْرُ القِاتَ اآليُسِرْهِف: ًالَّوَأ َ ِ َ.  
  .ِارَاآلثَ وِيثِادَح اَألُسِرْهِف: اًيِانَث
  .ْمُهَ لِمَجْرَتُ المِمَالْع اَألُسِرْهِف: اًثِالَث
  .ِعِاجَرَالمَ وِرِادَصَ المُسِرْهِف: اًعِابَر
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ِقرآنية الكريمة الِاتَ اآليُسِرْهِف: ًََّأوال ِ َِ ِ َ َّ ُْ  
  

ُ القرآنية الكريمةُاآلية َُ ِ َ َّ ِ   يِا فَهُمْقَر   ُْ
  ِةَورُّالس

  ِةَحْفَّ الصُمْقَر
  اَيهِ فْتَدَرَي وِتَّال

  ِةَرَقَ البُةَورُس

m g  f  e  d  chl  5  71  

m ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al 106  140  
 mut  s   r  q     p l  187  142  
 m ¡�  ~  }  | l  222  142  
 mÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl      224  95  

 m  A         J  I  H  G  F  E   D  C  B
 LKl  

  
225  

  
131  

 m  H   G  F  E  D  C  B  A
 KJ    Il  

  
234  

  
139  

m¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ   l  259  62  
َسورة آل عمران َ َْ ِ ِ ُ ُ  

m  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u

  ®    ¬  «  ª   ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡

 µ´  ³  ²       ±  °  ¯l  

  
  
7  

  
  

117  
 m  c   b  a             `  _  ^l  31  47  
m hg  f  e     d  c  b      a  `  _  l  55  62  

ِسورة النساء َ ُِّ ُ َ  
m    ª   ©  ¨    §    ¦   ¯  ®      ¬  «

 ²±      °l  
  
19  

  
142  
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ُ القرآنية الكريمةُاآلية َُ ِ َ َّ ِ   يِا فَهُمْقَر  ُْ
  ِةَورُّالس

  ِةَحْفَّ الصُمْقَر
  اَيهِ فْتَدَرَي وِتَّال

m       �  ~  }  |  l  23  106  
 m  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r�~l  48  197  
m Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò     Ý  Ü   

â  á  àß  Þ   å  ä  ã  l  
  
59  

  
114 ،192  

m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    ol  82  1، 113 ،114  
m  w   v  u  t  sr  q  p  

y  xl  
  
92  

  
174 ،176  

m LK  J      I    l 148  62  
ِسورة المائدة َِ َ ُ َ ُ  

 mD  C  B  Al 3  177  
 m   H  G  F  E  D  C  B  A

      N  M  L  K  J  I
  P  O   RQl  

  
  
6  

  
132 ،138 ،162 ،

176  
m j  i  h  g  f  e  d   l  6  210  
 mr  q  pl  34  129  
 mR   Q  P  Ol  38  131 ،176  
 m ¦   ¥  ¤  £  «  ª  ©  ¨  § 

   ¯®  ¬l  
  
89  

  
131 ،178  

 m¹   ¸  ¶  µ  ´  l  89  178  
  ِامَعْن اَألُةَورُس

 m  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

      }  |   {  z  y  x  w   vl  
  

145  
  

143، 177  
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ُ القرآنية الكريمةُاآلية َُ ِ َ َّ ِ   يِا فَهُمْقَر  ُْ
  ِةَورُّالس

  ِةَحْفَّ الصُمْقَر
  اَيهِ فْتَدَرَي وِتَّال

 m©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡l  151  62  
 m   r  q  p  on  m  l  k  j

wv  u  t  sl  
  

153  
  

114  
m  \  [  Z  Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P

 ]l  
  

158  
  
62  

ِسورة اَألعراف َ َْ ُ ُ  

 m HG  F  E   D  C  B  Al  12  167  

m S  R  Q  PO   N  M L  W  V  U   T 

  ]  \  [  Z  Y  Xl  
  
53  

  
192  

ِسورة اَألنفال َ ْ ُ َ ُ  
 m  °  ¯  ®    ¬  «  ³   ²  ±l  24  168  
 m  ts  r  q  p  o  n   m  ll  66  144  

ِسورة التوبة َ َّْ ُ َ ُ  
mÅÄ  Ã  Â  l  6  131  

ٍسورة هود ُ ُ َ ُ  
 m   K  J  I  HG  F  E  D  C  B   A

  LmP  O  N  M Q...   l  
  

118،119 
  

117  
َسورة يوسف ُ ُُ ُ َ  

mX  W  V  U  l  6  193  
 m  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  

ÒÑl  
  
37  

  
193  

 m   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  Kl  45  193  
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ُ القرآنية الكريمةُاآلية َُ ِ َ َّ ِ   يِا فَهُمْقَر  ُْ
  ِةَورُّالس

  ِةَحْفَّ الصُمْقَر
  اَيهِ فْتَدَرَي وِتَّال

m   h  g  f  e  d  l  100  192  
َسورة طه َ ُ َ ُ  

 m  d  c  b   l  93  167  
ِّسورة الحج َ ُ َ ُ  

mk  j  i  h  g  l  52  140  
َسورة المؤمنون ُ ُِ ْ ُ َ ُ  

m l  k  j  i  l  6  106  
 mo  n  ml  13  62  

  ِورُّنل اُةَورُس
 m  d  c  b   a  `  _    ~  }l  63  167  

  ِابَزْح اَألُةَورُس
 m Á È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â l  21  183  
 m   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A

 QP  O  N  Ml  
  

36  
  

167  
  ِرَمُّز الُةَورُس

 mJ  I   H  G  F  E   D  C     B  A   N        M  L  K
  P  Ol  

  
11 ،12   

  
62  

ِسورة الجاثية َِ َ ُ َ ُ  
m     À  ¿   ¾          ½  ¼    Â  Á        l  29  140  

ِسورة اَألحقاف َ ْ ُ َ ُ  
 m    `_  ~  }  |  {  z  y  x  wl   24  94  

ِسورة النجم ْ َّ ُ َ ُ  
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ُ القرآنية الكريمةُاآلية َُ ِ َ َّ ِ   يِا فَهُمْقَر   ُْ
  ِةَورُّالس

  ِةَحْفَّ الصُمْقَر
  اَيهِ فْتَدَرَي وِتَّال

m  O  N  M   L  K    S    R  Q  P  U  Tl  3،4  113  
ِسورة المجادلة َِ َ ُ ُ َ ُ  

 m     u  t  s  r  q  p  z  y  x  w  v
  ~}  |  {l  

  
3  

  
173، 177 ،178  

myx   w  v   l  4  178  
ِسورة الحشر ْ َ ُ َ ُ  

mxw  v    u   t  s  r  q  pl  7  47  
ِسورة الطالق ََّ ُ َ ُ  

m  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼l  4  132 ،139  
ِسورة التحري َّْ ُ َ   ِمُ

 m  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   l  6  167  
ِسورة المرسالت َ َ ُْ ُ ُ َ  

 m  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  48  167  
َِسورة الهمزة َ ُ ُ َ ُ  

 m   [  Z  Y  X  Wl  2  137  
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ًثاني ِ   ِارَاآلثَ وِيثِادَحاَأل ُسِرْهِف: اَ
 

  اَيهِ فَدَرَ ويِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
  )حرف األلف(

ٌإذا اجتهد الحاكم فَأخطَأ فله َأجر ْ ُْ ََ ََ ََ ْ َُ ِ َ َ ِ  117  
ِإذا تبعتم الجنازة فال تجلسوا حتى توضع باألرض َْ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ُ ََّ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ  233  
ِإذا تبعتم الجنازة فال تجلسوا حتى توضع في اللحد َّ ِ ِْ َْ َ َ َُ َ ُ ََّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ِ َِ  233  

َإذا جلس ب ََ َ َ ُين شعبها األربع، ثم جهدها فقد وجب الغسلِ ْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َُّ ِ َْ ِ َ ُ َ ْ  238  
  233  إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فال يقعد حتى توضع

َإذا قعد بين شعبها األربع، ومس الختان الختان ُ ََ َِ ِ َّ َ َ ِ َ ََْ َ ِ َِ َُ ْ َ َ َ  238  
َُأصحابي كالنجوم، بَأيهم اقتديتم  ُُ َْ َ ْ ِ ِ ِِّ ِ ُ َُّ َ ُُاهتديتمْ َْ َ ْ  118  

ِّاغتسل بعض َأزواج النبي  َِّ ِ َ ْ َ ُْ َْ َ َ في جفنة، فجاء النبي ُّ َِّ َ َ ََ ٍْ َِ  205  
َُأفطر الحاجم والمحجوم ُُ َْ َ َ ِ ََ ْ  212  

َِأكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول اهللا  ِ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ212  ؟  
ََأال ُأخبركم بخير الشهد َ ْ ُُّ ِ ْ َ ِ ُِ ْ   105  ِاء؟َ

َِأال ُأصلي بكم صالة رسول اهللا  ِ ُ َ ََ َْ َ َُ ِ ِّ201  ؟  
ََْأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها  َ َّ َ َُّ ْ َ َِ ُ َ ََ   242  -ّ الغامدية –ِ

ََأمسح على الخفين؟ قال َ ِ َّْ ُ َ َ ُ َ ْ :ْنعم َ َ  228  
َِأنا َأعلمكم باهللا ِ ْ ُ ُ َ ْ َ  122  

ََأنت مني بمنزلة هارون من موسى ُ َْ َِ ِ َِ ُ َ ِ ْ ِْ ِّ َ  46  
  184  ؟ِمَنَ الغِومُحُ لْنِ مُأَّضَوَتَنَأ
  210  ِهْيَدَ يَنْيَ بٌةَضِرَتْعُمَي لِّنِٕاَ و،يِّلَصُيَ ل ِ اهللاُولُسَ رَانَ كْنِإ

ٍَأن َأسماء بنت عميس امرَأة َأبي بكر الصديق غسلت َأبا بكر  ٍْ َْ َ َ ُْ َْ َّ َ َِ ٍِّ ِّ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ ْ َّ  172  
ْإن بين الرجل وبي َْ ُ ََ ِ َّ َ َّ ِن الشرك والكفر ترك الصالةِ َِ َّ َ ْ َْ ِ ْ ُ َ ِّ َ  197  
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  اَيهِ فَدَرَي وِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
َّإن جبريل كان يعارض النبي  ِ َِّ ِ ُِ َُ َ َ َ ْ ِ َّ  95  

َِأن رسول اهللا  َ ُ َ َّطاف على نسائه في ليلة ٍ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ  215  
َِأن رسول اهللا  َ ُ َ ََّأمرهم ْ َُ ِعن الغالم شاتان مكافئتان: َ ِ َِ َِ َ ُ َ ِ َ ُ َ  240  
َِأن رسول اهللا  َ ُ َ َّعق عن الحسن والحسين كبش ً ْ َْ ِ ِ َِ َُ َ َ ََ ً كبشاَّ ْ   240  اَ
َِأن رسول اهللا  َ ُ َ َّكان يدركه الفجر وهو جنب ٌ ُ ُ ُ َُ َُ ُ ْ َ ُ َِ ْ َ  222  
َِأن رسول اهللا  َ ُ َ َّكان يغتسل بفضل ميمونة َ َ ُ َْ ِْ َ ِ ُ ِ َ ْ َ َ َ  205  

ِ جدب دْمُتْوَكَ شْمُكَّنِإ َ َار المَخْئِتْاسَ، وْمُكِارَيَْ   191  ِرَطَ
ِإنما ُأمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصالة َِ َّ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُ ُ ُ ْ َ َّ  170  

ِإنما الماء من الماء َِ َ ََ ُ َِّ  239  
ُّإنما نهى النبي  ِ َِّ ََّ َ َعن الوصال في الصيام والحجامة ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِّ ِ َ ِ ِ  212  

َإنما نه َ َ ُيتكم من َأجل الدافة، فكلوا، وادخروا، وتصدقواَِّ ََّ َّ ََّ َ َُ َُ ِْ ِ ُُِ َُّ ِ ْ ْْ  225  
  216  ٍاتَوَلَ صِعَبْر َأْنَ ع ِ اهللاَولُسَوا رُلَغَ شَينِكِرْشُ المَّنِإ

ََّأن النبي  َِّ َّ جاءه جبريل ُ ِ ْ ِ ُ َ َفقال له ُ َ َ َ ْقم فصله: َ ِّ َ َ ُْ.  155  
ََّأن النبي  َِّ َّ جهر في ِ ََ ِصالة الخسوف بقراءتهَ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ُ َ  229  
ََّأن النبي  َِّ َّكان يطوف على نسائه بغسل واحد ٍ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ ُ ِ َ َ َ َُ ُ َ َ  215  

  202  َأَّضَوَتَ فَلَزَ نَةَفِلَدْزُ المَاءَا جَّمَ ل َّيِبَّ النَّنَأ
ََّأن النبي  َِّ َّلما قدم مكة يوم الفتح، دخل البيت َ ْ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ َْ َ َّ َ َِ َّ َ  237  

َُأنه  ََّأتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بَأذان واحد َ ٍَ َِ ِ َِ ََ ِ َّ َِ ْ ْ ََ َُ َ َ َ َ  202  
ََأنها  ّسبيعة األسلمية :  أي–َّ ٍ نفست بعد وفاة زوجها بليال-َُْ َ ََِ َ ِ ْ َ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ  139  
َُأنه  ّالنبي : ْ أي–َّ َِّ - 161  ِنْيَّفُى الخَلَ عَحَسَم  

َإن الوضوء ال َ ُ ُ َّ ً يجب إال على من نام مضطجعِ ِ َِّ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ُ ََّ   181  اِ
َإني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فال َأحل حتى َأنحر ََ َْ َّ ُّ ِ َّ َِ َ َِ ِْ ْ َْ ُّ َُّ ْ ََّ ِّ  157  
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  اَيهِ فَدَرَي وِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
ََأول ما كرهت الحجامة للصائم َأن جعف ْ َ ََّ ِِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ِ ُ ُ ٍر بن َأبي طالبَّ ِ َ ِ َ ْ َ  212  

  170  َاءَ شْنِ إُأَّضَوَتَيَ و،ْمَعَن: َالَ ق؟ٌبُنُ جَوُهَا وَنُدَح َأُامَنَيَأ
  )حرف الباء(

  180   ِهِبْنَى جَلِ إُتْمُقَ ف، ِ اهللاُولُسَ رَامَقَ ف،َةَونُمْيَي مِتَالَ خَدْنِ عُّتِب
  143  ٍ آتْمُهَاءَ جْذِ إِحْبُّ الصِةَالَي صِ فَاءَبُقِ بُاسَّا النَنْيَب

  )حرف التاء(
  193   ُانَمْثُ عَلَّوَأَا تَمَ ك-عائشة :  أي– ْتَلَّوَأَت

َتلك صالة المنافق، يجلس يرقب الشمس ُ َْ َّ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ُ َ َ ْ  156  
  )حرف الثاء(

ًثم َأدخل يديه في اإلناء جميع ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ َ َ ْ ٍ، فَأخذ بهما حفنة من ماءاَُّ َِ َْ ً َْ ََ ِ ِ َ َ  190  
ُالثيب بالثيب جلد مئة والرجم ْ َّ َ ٍ َِ ُ ْ َ ُِ ِّ َِّّ َِّ  145  

  )حرف الجيم(
  211  ّإن عندي امرأة :  فقالجاء رجل إلى رسول اهللا 

  )حرف الخاء(
ِخرج رسول اهللا  ُ ُ َ ََ َ إلى المصلى، فاستسقى، وحول رداءه ُ َ ََ ِ َ َّ َ َ َ ْ َْ َ َّ ُ َِ  191  

  157  ِاعَدَ الوِةَّجَ حَامَع  ِ اهللاِولُسَ رَعَا مَنْجَرَخ
  105  يِنْرَي قِتَّم ُأُرْيَخ
ِ الناسُرْيَخ   49  يِنْرَ قَّ

  )حرف الدال(
  237   ٍدْيَ زُنْ بُةُامَسُأَ وَوُ هَتْيَ الب ِ اهللاُولُسَ رَلَخَد
ُعهَد ُلتهَخْدي َأِّنِإَا؛ فَمْ ُ   162  ِنْيََرتِاهَا طَمْ

  )حرف الراء(
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  اَيهِ فَدَرَي وِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
ِرَأيت رسول اهللا  َ ُ َ َُ ْبال، ثم توضَأ ومسح على خفيه ِ َّْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َُّ َ  162  

  )حرف السين(
  ِلِبِ اإلِومُحُ لْنِ مِوءُضُ الوِنَع  ِ اهللاُولُسَ رَلِئُس
  

184  

  )حرف الشين(
ِشغلونا عن الصالة الوسطى؛ صالة ا َِ ََ َ ْ ُ َّ ِ َ َ ُ َ ِلعصرَ ْ َ  216  

ِّشكي إلى النبي  ِ َِّ َ َ ِ ُ : َالرجل يخيل إليه َأنه يجد الشيء ْ َّ ُ ِ َ ُ ُ َُّ ِ َِْ ُ َُّ َ َّ  243  
  )حرف الصاد(

ِصلى بنا رسول اهللا  ُ ُ ََ َِ َّفي كسوف ركعتين ِ َْ َ ُْ َ ٍ ُِ  230  
  245  ٍرِاجَفَ وٍّرَ بِّلُ كَفْلَوا خُّلَص
َخلفوا ُّلَص ْ   244  ُ اهللاَّالِ إَهَلِ إَ الَالَ قْنَ مَ
  189  يِّلَصي ُأِونُمُتْيَأَا رَمَوا كُّلَص

  )حرف العين(
َالعهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر َ َ َُ ََ َْ َ ََ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ََْ َْ ََ َِّ ُ ْ َ  197  

ْالعين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ َّ ََ ََْ ََ َ ْ َ ِ َّ ُ ََ ِ ُ ْ  180  
  )حرف الفاء(

  221  اًوقُلَ خِمَّ الدَانَكَوا مُلَعْجَ يْنَأ  ُّيِبَّ النُمُهَرَمَأَف
  211  ُهُتْسَمَتْالَ ف،ِاشَرِ الفَنِ مًةَلْيَ ل ِ اهللاَولُسَ رُّتْدَقَف

ُفيما سقت األنهار والغيم العشور ُ َُ ْ َ َ ُ َ َْ ِ َِ َ  163  
ًّفيما سقت السماء والعيون أو كان عثري َِ   163   العشراَ

  )حرف القاف(
ًقال له خير ْ َ ُ َ َ ِصلى عليه َ واَ ََّْ َ   241  – ماعز -َ
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  اَيهِ فَدَرَي وِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
  )حرف الكاف(

ِكان آخر األمرين من رسول اهللا  ِ ُ َ َ ُْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َترك الوضوء مما َّ ِ ِ ُ ُ َ َْ  185  
ِكان َأصحاب رسول اهللا  ِ ُ َ ُ َ ْ َ َيتبعون األحدث فاألحدث َ َ ََ َْ َْ َ َ ُ َِّ َ  188  
ِكان َأصحاب رسول اهللا  ِ ُ َ ُ َ ْ َ َينامون ثم يصلون وال يتوضئون َ َ َُ ّ ََ ََ َ ُ ََ ُّ َ َُّ ُ  180  

  180  َةَرِ اآلخَاءَشِ العَونُرِظِتْنَي  ِ اهللاِولُسَ رُابَحْص َأَانَك
  201  اَونُكَى تَّتَ حِهْيَدَ يَعَفَ رِةَالَّلصِ لَامَا قَذِ إ ِ اهللاُولُسَ رَانَك

ُكان رسول ا ُ َ َ ً يأمرنا إذا كنا سفرِهللا َ َُ َ َُّ َ ِ َ ُ ْ َ َأن ال ننزع خفافنااَ ََ َ ِ َ ِ ْ َ ْ  179  
  186  ٍامَّي َأَةَثَالَ ثٍرْهَ شِّلُ كِةَّرَ غْنِ مُومُصَ ي ِ اهللاُولُسَ رَانَك
  193   َّمُهَّ اللَكَانَحْبُس: ِهِودُجُسَ وِهِوعُكُي رِ فُولُقَ ي ِ اهللاُولُسَ رَانَك

ُكان عثمان  ََ ْ ُ َينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بهاَ ُ َِ ُ ُْ َ َ َ ٌَّ ِ َِ َ َ َ ْ ِ ْ  157  
ُّكان النبي  َِّ َ َيأمر بالفطر ْ ِ ِ ُ ُ ْ َ  223  

  223  ُمَلْعَأ َّنُهَ، وٍاسَّبَ عُنْ بُلْضَي الفِنَثَّدَ حَكِلَذَك
ِكسفت الشمس على عهد رسول اهللا  ِ ُ ُ ََ ِ ِْ َ ََ ْ َّ َ َ  230  

َكل غالم رهينة بعقيق َِ ِ ٌِ َ َ ٍ َ ُ ُّ ِته، تذبح عنه يوم السابعُ ِ َّ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ُْ ِ ِ  220  
  211  ورجالي في قبلته، كنت أنام بين يدي رسول اهللا 

َ ألَدِلُا وَذِ إِةَّيِلِاهَ الجِفيا َّنُك   220  َخَّطَلَ و،ًاةَ شَحَبَ ذ،ٌمَالُا غَنِدَحِ
  172  ُلِسَتْغَ يَ الْنَا مَّنِمَ و،ُلِسَتْغَ يْنَا مَّنِمَ، فَتِّيَ المُلِّسَغُا نَّنُك

  )حرف الالم(
َال تجلسوا على القبور، وال تصلوا إليها ْ َْ َِ ُّ َِ ُُ ََ ََ ِ ُ َُ  235  
ْال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم َُ ُِ َِ ََ ِ ْ َ َ ُ َْ َ ُ َّ ْ َ  206  

  235  ُهَابَيِ ثَقِرْحَتَ فٍةَرْمَى جَلَ عْمُكُدَح َأَسِلْجَ يْنََأل
ٍّال نكاح إال بولي َِ ِ َِ َّ َ ِ َ  173  
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  اَيهِ فَدَرَي وِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
ٍال وضوء إال من صوت َأو ريح ِ ْ ٍْ َِ َْ َّ ِ ُ ُ َ  243  

ًال يصوم َأحدكم يوم الجمعة إال يوم ُْ َْ ُ َ َ ََّ ِ ِ َ َُ ُْ ُ ُ ُ قبله َأو بعدهاَ َ ْ َ ُْ َ َْ  185  
َال يلبس المحرم القميص، وال العمامة، وال َ ََ ََ َ َ َُ َ ُِ َ ُ ِ ْ ِ ْ َ البرنسَ ُ ُ  182  

  244  اًنِمْؤُ مٌرِاجَ فَّنَّمُؤَ يَال
  244  ِهِينِي دِ فٍةَاءَرَو جُ ذْمُكَّنَّمُؤَ يَال
  180  ِةَالَّلصِ لَونُظَوقُ ي ِ اهللاِولُسَ رَابَحْص َأُتْيَأَ رْدَقَل

ٌللمسافر ثالثة َأيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة َ َ َْ َ َ ٌَ ْ َ َِ ٍِ ِ ِ ُِ ُْ ِْ َِّ َّ ُ َ ََ ِ َ  228  
ِلم يصل عليه  َْ ََ ُِّ َ   241  - ماعز –ْ

ِلو راجعته  ِ ْ َ َ ْ   168  - مغيث زوج بريرة –َ
ٍلوال َأن َأشق على ُأمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة ِ ِ َِ َ ََ ِّ ُ َ ْ َ ِّ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ََ َّ ُ ْ ْ  167  

ُليس الخبر كالمعاينة، إن اهللا َأخبر موسى بما صنع قومه  َ َ َُ َ َ ُ َ ُْ َ َ ََ َ َ َِ َِ ُْ َّ ِ َ َ َْ  122  
  171  ُوهُمُتْلَّسَا غَذِ إٌلْسُ غْمُكِتِّيَ مِلْسُي غِ فْمُكْيَلَ عَسْيَل

ٌليس فيما دون خمسة َأوسق صدقة َ َ َُ ُ َ ٍَ ْ ِ ِْ َ َ َ َْ  163  
  )حرف الميم(

ًمأل اهللا قبورهم وبيوتهم نار ُْ ْ ََ َ ُُ َُ ُ ُ ُ ََ ِ، كما حبسونا وشغلونا عن الصالةاَ َ َّ ِ َ َ ََ َُ َ َ َ ُ َ َ  216  
  48   ُهْنِ مَسْيَا لَا مَذَا هَنِرْمي َأِف َثَدْح َأْنَم

ُمن َأدرك ركعة من الصبح قبل َأن تطلع الشمس َْ َّ َ َُْ َ ْ َْ َْ َْ ِ ُّ َ ِ ً ْ َ َ ْ  156  
ًمن َأدركه الفجر جنب ُ ُُ ُ َْ َ َ ْ ْ ْ فال يصماَ ُ َ َ َ  223  

  243  ْفِرَصْنَيْلَ فٌيْذَ مْو َأٌسَلَ قْو َأٌافَعُ رْو َأٌءْيَ قُهَابَص َأْنَم
َمن شاء َ ْ َ العنته، ألنزلت سورة النساء القصرىَ َْ ُ ِ َ ُِّ ُ ْ ْ َْ ِ ُ َ َُ َُ  132  

ًمن غسل ميت ِّ َ ََ َّ َ ْ فليغتسل، ومن حمله فليتوضأاْ َّ َ ََ َ َْ ُ َ َْ َْ ََ َ َْ ْ ِ  171  
ًمن لم يجد إزار َِْ ْ ِ َ َ ْ ِ فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبساَ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َِ َْ َْ َْ ْ ِ ْ َْ َ َ َ ِ َ  182  
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  اَيهِ فَدَرَي وِتَّ الُةَحْفَّالص  ِرَث اَألِو َأِيثِدَ الحُفَرَط
ْمن مس ذكره فليتوضأ َّ ََ ََْ ُ َ َ َ َّ َ َْ  231  

  )حرف النون(
ٌنعم، إذا توضَأ َأحدكم فليرقد وهو جنب ُ َُ َ ََ َ َُ ْ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ َّ َ َ ِ َ  170  

ِنهى رسول اهللا  ُ ُ َ َ ََأن تغتسل المرَأة بفضل الرجل ِ ُِ َّ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ  205  
ِنهى رسول اهللا ُ ُ َ َ َ َأن يتوضَأ الرجل بفضل طهور المرَأة ِ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ ََّ َّ ََ ْ  205  

ُّنهى النبي  َِّ َ ََأن تجصص القبور، وَأن يكتب عليها َ َُْ َ َ ُ ُ ََ ُْ ْ َْ ُ َ َّ  235  
  224، 145  اَوهُورُزَ فِورُبُ القِةَارَيِ زْنَ عْمُكُتْيَهَن

  )حرف الهاء(
  190  ُأَّضَوَتَ ي ِ اهللاَولُسَ رُتْيَأَا رَذَكَه
    190   ِ اهللاِولُسَ رُوءُضُ وَانَا كَذَكَه

َهل هو إال بضعة منك ْ ِ ٌ َ ْ ِ َِّ َ ُ َْ  231  
  )حرف الواو(

َ ألِِّإني ِاهللاَو   222  يِقَّتا َأَمِ بْمُكَمَلْعَأَ و،ِ هللاْمُاكَشْخ َأَونُك َأْنو َأُجْرَ
ِتدركنيا َنأََو ُ ِ   222  ُومُصَأَ فٌبُنُا جَنَأَ وُةَالَّ الصُْ
  196  ُسْمَّ الشِتَالَا زَذِ إِرْهُّ الظُتْقَو

ُوقت الظهر ما لم يحضر العصر ْْ َ ِ ُِ َْ َ َ ْ ُّ ُ ْ َ  155  
ًولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ألتوهما ولو حبو َ َ َْ َْ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ُُ َ ََ َ ِ ُّ ِ َِ َ   206  اْ
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ًثالث ْفهرس اَألعالم المترجم لهم: اَِ ُ َ ِ َِ َْ ُ َ ْ ُ ِ ْ ِ 
  

َالعلم  فحةَّالص َ
 )حرف األلف(

 28 إبراهيم بن عبد اهللا بن إسماعيل الحوثي
 28 د بن إسماعيل األمير الصنعانيَّإبراهيم بن محم

 162 عيْخَّإبراهيم بن يزيد الن
ِبي بن عمارةُأ ّ 228 

 85 )ابن قاضي الجبل(أحمد بن الحسن بن عبد اهللا 
 92 )البيهقي(ّأحمد بن الحسين بن علي 

 38 )ابن رسالن(ّن بن رسالن الرملي أحمد بن حسي
 41 ّأحمد بن الحسين الوزان

 91 )ّالنسائي(ّأحمد بن شعيب بن علي 
 40 َأحمد بن عامر الحدائي

 78 ) ّشيخ اإلسالم ابن تيمية(الم َّأحمد بن عبد الحليم بن عبد الس
 28 ّأحمد بن عبد اهللا الضمدي

 113 )الخطيب البغدادي(ّأحمد بن علي بن ثابت 
 90 )الحافظ ابن حجر(ّأحمد بن علي بن حجر العسقالني 

َّأحمد بن علي بن العب  17 )ّالمتوكل على اهللا(اس بن الحسين ّ
 91 )اإلمام أحمد(د بن حنبل َّأحمد بن محم
َّد الضحوي التهاميَّأحمد بن محم َّ 29 
 27 د بن عبد الهادي بن قاطنَّأحمد بن محم
 42 ) ابن الشوكاني األكبر(ّي الشوكاني د بن علَّأحمد بن محم
َد بن مطهر القابلي الحَّأحمد بن محم ّ  39 ّازيَرّ
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َالعلم  َّالصفحة َ
 53 )المهدي لدين اهللا(أحمد بن يحيى بن المرتضى 

 41 إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن القاسم
 40 إسماعيل بن الحسن بن القاسم

 )حرف الباء(
  231بسرة بنت صفوان 

  220ب األسلمي ْيَصُريدة بن الحُب
  168ريرة موالة عائشة َب

 )حرف الحاء(
 26 الحسن بن أحمد الجالل
 42 ِّحسن بن أحمد الرباعي

 37 الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي
 17 َُحسن بن حسن بن عثمان العلفي

 29 ِالحسن بن يحيى الكبسي
 28 ََّّالحسين بن أحمد السياغي

 148 )أبو عبد اهللا البصري المعتزلي(ّالحسين بن علي بن إبراهيم 
 27 د المغربيَّحسين بن محم

َّالحسين بن يحيى الديلمي الذماري َّ 29 
ّابن شيخ السالمية(حمزة بن موسى بن أحمد  َّ( 85 

 17 ّحمود السليماني
 )حرف الذال(

 233 )انَّمَّأبو صالح الس(ذكوان 
 )حرف الزاي(
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َالعلم  َّالصفحة َ
َّزين الدين بن إبراهيم بن محم  97 )ابن نجيم الحنفي(د ّ

 )حرف السين(
 139 ةَّسبيعة بنت الحارث األسلمي

 18 سعود بن عبد العزيز
 168 ىَّأبو سعيد بن المعل

 233 سفيان بن سعيد الثوري
 92 )ّالطبراني(ّسليمان بن أحمد بن أيوب 

 38 )أبو داود(جستاني ِّسليمان بن األشعث الس
ُأبو سليمان الخطابي البستي  َّ  39 )ّالخطابي(َ

 233 انَّمَّسهيل بن أبي صالح ذكوان الس
 )حرف الصاد(

 26 )المقبلي(ّصالح بن مهدي بن علي 
 )حرف الطاء(

 231 ّلق بن عليَط
 )حرف العين(

 16 )المهدي لدين اهللا(اس بن الحسين بن القاسم َّعب
 152 )ّالسيوطي(د َّحمن بن أبي بكر بن محمّعبد الر
 40 حمن بن حسن األكوعَّعبد الر
 40 َحمن بن قاسم المدانيَّعبد الر
 102 )ّجمال الدين اإلسنوي(ّحيم بن الحسن بن علي َّعبد الر
 36 )الحافظ العراقي(حيم بن الحسين العراقي َّعبد الر
ّأبو هاشم الجب(ّالم بن أبي علي َّعبد الس  168 )ائيُ
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َالعلم  َّالصفحة َ
ّمجد الدين بن تيمية(ّعبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم  ّ( 78 

 97 )ّعالء الدين البخاري(د َّعبد العزيز بن أحمد بن محم
 38 )المنذري(عبد العظيم بن عبد القوي 
 80 )ابن بدران(مشقي ِّعبد القادر بن أحمد الد

 28 انيعبد القادر بن أحمد الكوكب
َّعبد اهللا بن أحمد بن علي بن العب  18 )المهدي(اس ّ

 107 )ّق الدين بن قدامةَّموف(د َّعبد اهللا بن أحمد بن محم
َّحافظ الدين النسفي(عبد اهللا بن أحمد بن محمود  ّ( 97 
َعبد اهللا بن إسماعيل النهمي َّ 40 
  190عبد اهللا بن زيد بن عاصم 

َّبدر الدين الز(هادر د بن بَّعبد اهللا بن محم  103 )ركشيّ
  132ذلي ُعبد اهللا بن مسعود اله

ّصفي الدين القطيعي(ّعبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اهللا  ّ( 107 
ّعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  ّتاج الدين السبكي(ّ ّ( 102 

ّأبو زيد الدبوسي(عبيد اهللا بن عمر بن عيسى  ّ( 96 
 98 )ّصدر الشريعة( بن محمود عبيد اهللا بن مسعود

 124 )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبي بكر 
 193 بيرُّعروة بن الز

ّعلي بن إبراهيم بن علي بن عامر ّ 40 
َّعلي بن إبراهيم بن محم  28 د بن إسماعيل األمير الصنعانيّ

 96 )ّنور الدين الهيثمي(ّعلي بن أبي بكر 
ّعلي بن أبي علي بن محمد  ّ  123 )ّف الدين اآلمديسي(ّ
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َالعلم  َّالصفحة َ
ّعلي بن الحسين بن علي   31 )المسعودي(ّ
 103 )ّعالء الدين المرداوي(ّعلي بن سليمان بن أحمد 

ّعلي بن العباس بن الحسين بن القاسم   16 )المنصور باهللا(ّ
 91 )ّالدارقطني(ّعلي بن عمر بن أحمد 

ّعلي بن محمد بن الحسين   96 )م البزدويفخر اإلسال(ّ
َّعلي بن محم  31 )ّوالد الشوكاني(ّد بن عبد اهللا الشوكاني ّ
َّعلي بن محم ّد بن علي الشوكاني ّ  41 )ابن الشوكاني(ّ

 40 ّعلي بن هادي عرهب
 81 )ِّابن الملقن(ّعمر بن علي بن أحمد 

ّجالل الدين الخبازي(د بن عمر َّعمر بن محم ّ( 97 
 )حرف الفاء(

 14 )َّالمطهر(ّين بن يحيى شرف الدين ّفخر الد
 )حرف القاف(

 14 )المنصور باهللا(ّد بن علي َّالقاسم بن محم
َالقاسم بن يحيى الخوالني َ 40 

َّقتادة بن دعامة الس  220 دوسيِ
 )حرف الالم(

َّلطف اهللا بن أحمد جحاف َ 29 
 )حرف الميم(

  145ماعز بن مالك األسلمي 
 26 )ابن الوزير(ّ بن علي د بن إبراهيمَّمحم
 42 )اإلمام البخاري(د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة َّمحم
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َالعلم  َّالصفحة َ
 20 )ّاألمير الصنعاني(د بن إسماعيل بن صالح َّمحم
 97 )ّالسرخسي(د بن أحمد بن أبي سهل َّمحم
 103 )ّابن النجار الفتوحي(د بن أحمد بن عبد العزيز َّمحم
 85 )ابن عبد الهادي(د بن أحمد بن قدامة المقدسي َّمحم
 128 )ابن رشد(ّد بن أحمد بن محمد األندلسي المالكي َّمحم
 113 )ّاإلمام الشافعي(ّد بن إدريس بن العباس َّمحم
 114 )ابن خزيمة(ّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري َّمحم
 144 )يِّالشنقيط(ّد األمين بن محمد المختار الجكني َّمحم
ّد بن جعفر الكتانيَّمحم َ 89 
 81 د حامد الفقيَّمحم
َّد بن الحسن الشجني الذماريَّمحم َ َّ 42 
 233 )ريرَّأبو معاوية الض(د بن خازم الكوفي َّمحم
ْنوجيِيق حسن خان القِّد صدَّمحم َّ 88 
ّد بن عبد الحي الكتانيَّمحم َ ّ 89 
 113 )ّأبو بكر الصيرفي(د بن عبد اهللا البغدادي الشافعي َّمحم
 91 )الحاكم(َّْد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري َّمحم
ّد بن عبد الوهاب النجديَّمحم ّ 18 
ِد بن علي العمرانيَّمحم ّ 29 
ّفخر الدين الرازي(د بن عمر بن الحسن َّمحم ّ( 110 
ْد بن عيسى بن سورة َّمحم  91 )الترمذي(َ
 15 )ّالمؤيد باهللا(د َّد بن القاسم بن محمَّمحم
ّد بن محمد بن محمد الطوسي َّمحم ّ  107 )أبو حامد الغزالي(ّ
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َالعلم  َّالصفحة َ
 80 )ابن الجزري(ّد بن علي َّد بن محمَّد بن محمَّمحم

ّمحمد بن مفلح بن محمد الحنبلي   103 )ابن مفلح(ّ
 151 )الحازمي(َّمحمد بن موسى بن عثمان الهمذاني 

 91 )ابن ماجه(القزويني َّمحمد بن يزيد 
 92 َّمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي

 102 )ّشمس الدين األصفهاني (حمن بن أحمد َّمحمود بن عبد الر
 37 )َّالزمخشري(د الخوارزمي َّمحمود بن عمر بن محم

 98 )ّسعد الدين التفتازاني(مسعود بن عمر بن عبد اهللا 
َّْمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  38 )اإلمام مسلم (ّ

 )حرف الهاء(
 40 هادي بن حسين القارني

 )حرف الياء(
 13 )ّالمتوكل على اهللا(ين ِّيحيى شرف الد

 38 )ّالنووي(مشقي ِّري بن حسن الدُيحيى بن شرف بن م
 40 د الحوثيَّيحيى بن محم
 15 ينِّد بن يحيى حميد الدَّيحيى بن محم

 42 بن القاسمَّيحيى بن المطهر بن إسماعيل 
 40 ِد المزجاجيَّيوسف بن محم
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ًرابع ِ   ِعِاجَرَالمَ وِرِادَصَ المُسِرْهِف: اَ
  

َّاآلمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد - ّ ّ . ج4/مج2. اإلحكام في أصول األحكام: ّ
ال : ّسنة النشر. ّ العلميةدار الكتب: بيروت. ال يوجد: ط. إبراهيم العجوز: ضبطه وكتب حواشيه

  .يوجد
َّالهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 1ط. ُّالحكم العثماني في اليمن: أباظة، فاروق عثمان - َّ .

1986.  
ّابن األثير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري - َّ ُْأسد الغابة في معرفة : ّ

دار الكتب : بيروت. ال يوجد: ط. ض وعادل عبد الموجودّعلي معو: تحقيق. مج8. ّالصحابة
  .ال يوجد: ّسنة النشر. ّالعلمية

ّابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري - َّ ِّالنهاية في غريب : ّ

َّمحمـود محمـد الطنـاحي وطـاهر أحمـد الـزاوي: تحقيق. مج5. الحديث واألثر َّ : بيـروت. دال يوجـ: ط. َّ
  .ال يوجد: ّسنة النشر. ّدار إحياء التراث العربي

ّاإلمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - شعيب األرنؤوط : تحقيق. مج50. المسند: َّ
ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. وآخرين   .م1999-ه1420. ّ

عبد الحميد : تحقيق. مج2. َّالتحصيل من المحصول: ّاألرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر -
  .م1988-ه1408. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. علي أبو زنيد

ّاإلسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن - : تحقيق. ّالتمهيد في تخريج الفروع على األصول: ّ
ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. َّمحمد حسن هيتو. د   .م1981-ه1401. ّ
ّسلم الوصول لشرح نهاية ومعه حاشية . نهاج األصولُّنهاية السول في شرح م: اإلسنوي -

ّجمعية نشر الكتب العربية: القاهرة. ال يوجد: ط. مج4. َّ لمحمد بخيت المطيعيُّالسول   .ه1343. ّ
ّاألشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل - ِّمقاالت اإلسالميين واختالف المصلين: ّ : تحقيق. مج2. ِّ

ِّمحمد محيي الدين عبد الح   .م1990-ه1411. ّالمكتبة العصرية: بيروت. ال يوجد: ط. ميدَّ
ّاألشقر، محمد سليمان عبد اهللا محمد - َّالشرعية األحكام على وداللتها  َّالرسول أفعال. َّ َّ .
  .م2004-ه1424. دار النفائس:  األردن-َّعمان . 1ط. مج2
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ّاألصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن - . للبيضاوي في علم األصول شرح المنهاج :ّ
  .م1999-ه1420. ّمكتبة الرشد: ّالرياض. 1ط. ّعبد الكريم بن علي النملة. د.أ: تحقيق. مج2
ّاأللباني، محمد ناصر الدين بن نوح بن نجاتي - : ّالرياض). الجديدة(1ط. أحكام الجنائز وبدعها: َّ

  .م1991-ه1412. مكتبة المعارف
المكتب : بيروت. 2ط. مج9. ّتخريج أحاديث منار السبيلالغليل في  إرواء: األلباني -

  .م1985-ه1405. اإلسالمي
َّالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: األلباني - ِ  المملكة العربية -َّجدة. 1ط. مج12. َّ

  .م2003- ه1424. دار باوزير: السعودية
َّتمام المنة في التعليق على فقه السنة: األلباني - َُّّ   .ه1417. ّدار الراية: ّلرياضا. 4ط. َّ
مكتبة : ّالرياض. 2ط. مج14. سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في األمة: األلباني -

  .م2000- ه1420. المعارف
ّ المملكة العربية السعودية-الرياض. 1ط. مج3. والترهيب ّالترغيب صحيح: األلباني - مكتبة : ّ

  .م2000- ه1421. المعارف
-ه1408. المكتب اإلسالمي: بيروت. 1ط. مج2. ّيح الجامع الصغير وزيادتهصح: األلباني -

  .م1988
ّمؤسسة غراس للنشر : الكويت. 1ط. مج11. صحيح وضعيف سنن أبي داود: األلباني -

  .م2002- ه1423. والتوزيع
-ه1410. المكتب اإلسالمي: بيروت. 3ط. ضعيف الجامع الصغير وزيادته: األلباني -

  .م1990
َّتيسير التحرير في أصول الفقه الجامع بين : َّ باد شاه، محمد أمين الحسيني الخراسانيأمير -

َّاصطالحي الحنفية والشافعية  َّ . ال يوجد: ط. ج4/مج2. ّلكمال الدين بن الهمام اإلسكندري الحنفيّ
  .ه1351. مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر

َّ ابن أمير الحاج، شمس الدين محمد بن محم- َّ ّ َّالتقرير والتحبير في شرح التحرير: دّ . 1ط. مج3. َّ
  .م1996-ه1417. دار الفكر: بيروت
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َّ األنصاري، عبد األول بن حماد بن محمد- ّ َّالمجموع في ترجمة العالمة المحدث حماد بن محمد : ّ ّ ّ ّ
  .م2002-ه1422. ال يوجد: ّدار النشر. ّالمدينة المنورة. 1ط. مج2. األنصاري

ّضبط نصه ووضع . شرح العضد على مختصر المنتهى: عبد الرحمن بن أحمد اإليجي، -
  .م2000-ه1421. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. فادي نصيف وطارق يحيى: حواشيه

عبد : تحقيق. مج2. إحكام الفصول في أحكام األصول: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف -
  .م1995- ه1415. دار الغرب اإلسالمي: بيروت. 2ط. المجيد تركي

. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. ّبالشك يزول ال اليقين قاعدة: َّ الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب-
  .م2000-ه1421

ّمجد الدين أبو البركات عبد السالم بن تيمية ومنهجه في : َّ بازمول، محمد بن عمر بن سالم- َّ ّ
مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية، فرع الكتاب رسالة . كتابه المنتقى في األحكام

ّمكة المكرمة. والسنة   ).204(ص. م1989 -ه1409. جامعة أم القرى: ّ
. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: ّ البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أحمد-
-ه1418. ّدار الكتب العلمية: تبيرو. 1ط. َّعبد اهللا محمود محمد عمر: وضع حواشيه. مج4

  .م1997
 الصحيح المسند من حديث رسول اهللا  الجامع: َّ البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم-

ّمحب الدين الخطيب: تحقيق. مج4. ّوسننه وأيامه : القاهرة. 1ط. َّمحمد فؤاد عبد الباقي: ترقيم. ّ
ّالمطبعة السلفية   .ه1400. ّ

. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: در بن أحمد بن مصطفى ابن بدران، عبد القا-
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  .ه1406. ّابع الصفامط
ّ الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد البغدادي- ّ ِ ْ ُ َ ّالدارقطني سنن: َّ ِ ْ ُ َ شعيب األرنؤوط : حققه. مج6. َّ

  . م2004-ه1424. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1وآخرون، ط
ّ أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني- ِ َ ْ ِ َّعزت الدعاس : إعداد وتعليق. مج5. داود أبي سنن: ِّ َّ ّ
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  .م1997-ه1418. دار ابن حزم: بيروت. 1ط. َِّّوعادل السيد
ّ الداوودي، محمد بن علي بن أحمد- َّ . 1ط. لجنة من العلماء: راجعه. مج2. ِّطبقات المفسرين: َّ

  .م1983-ه1403. ّدار الكتب العلمية: بيروت
ُّ الدبوسي، عبيد اهللا بن عمر بن عيسى- خليل محيي : تحقيق. ي أصول الفقهَّتقويم األدلة ف: َّ

  .م1993-ه1414. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. ّالدين الميس
: دمشق. 2ط. اإلسالمي َّالتشريع في ّبالرأي االجتهاد في ّاألصولية المناهج: ُّ الدريني، فتحي-

َّالشركة المتحدة للتوزيع َّ   .م1985- ه1405. َّ
ّ الدهلوي، سعد الدين محمود بن مح- خالد : تحقيق. إفاضة األنوار في إضاءة أصول المنار: َّمدّ

  .م2005-ه1426. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. َّمحمد عبد الواحد حنفي
َّ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان- ّ َّتذكرة الحفاظ: َّ ُ ْ عبد الرحمن بن يحيى : تحقيق. مج4. َ

  .ال يوجد: َّ سنة النشر.ّدار الكتب العلمية: بيروت. 3ط. ّالمعلمي
مؤسسة : بيروت. 3ط. شعيب األرنؤوط وآخرين: تحقيق. مج25. ُّسير أعالم النبالء: َّ الذهبي-

  .م1985-ه1405. الرسالة
َّ الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين- ّ : تحقيق. مج6. المحصول في علم أصول الفقه: َّ
  .م1997-ه1418. ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط. ّطه جابر فياض العلواني. د
َّ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر- . مكتبة لبنان: بيروت. ال يوجد: ط. مختار الصحاح: َّ

1986.  
َّ الراغب، الحسين بن محمد األصفهاني- . َّمحمد سيد كيالني: تحقيق. المفردات في غريب القرآن: ّ
  .ال يوجد: ّسنة النشر. ةدار المعرف: بيروت. ال يوجد: ط
: تحقيق. مج5. َّالذيل على طبقات الحنابلة:  ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي-
  .م2005-ه1425. مكتبة العبيكان: الرياض. 1ط. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. د
ّ ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد األندلسي- شرح . مج4. صدبداية المجتهد ونهاية المقت: َّ

ّدار السالم للنشر والتوزيع: القاهرة. 1ط. َّعبد اهللا العبادي.د: وتحقيق   .م1995-ه1416. ّ
ّ ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي- َّ . د: تحقيق. ّاإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ّ
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  .م1980-ه1400. دار الفكر: دمشق. ال يوجد: ط. َّمحمد أحمد إسماعيل الخاروف
 مطبوع مع شرح .ّحاشية الرهاوي على شرح منار األنوار البن ملك: ّ الرهاوي، يحيى المصري-

  .ه1315. ّالمطبعة العثمانية: استانبول. ال يوجد: ط. منار األنوار البن ملك وحواشيه
َّ زبارة، محمد بن محمد بن يحيى- َّ َ : ط. رن الثالث عشرنيل الوطر من تراجم رجال اليمن في الق: َ

َّالمطبعة السلفية ومكتبتها: القاهرة. ال يوجد   . ه1348. َّ
َّ الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد اهللا- : ّحرره وراجعه. مج6. البحر المحيط في أصول الفقه: َّ

-ه1413. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت. 2ط. عبد القادر عبد اهللا العاني وآخرون
  .م1992

وزارة : الكويت. 2ط. تيسير فائق أحمد محمود. د: تحقيق. مج3. القواعد في المنثور: َّ الزركشي-
  .م1982-ه14402. األوقاف والشئون اإلسالمية

ِّ الزركلي، خير الدين- ِ ْ ِ   .م2002. دار العلم للماليين: بيروت. 15ط. مج8. األعالم: ِّ
ّ الزمخشري، جار محمود بن عمر الخوارزمي- َّالكشاف: َّ . 1ط. خليل مأمون شيحا: اعتنى به. َ

  .م2002-ه1423.دار المعرفة: بيروت
َّمحمد . د: تقديم. َّالمدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل:  أبو زيد، بكر بن عبد اهللا-

  .م1996-ه1417. دار العاصمة للنشر والتوزيع: الرياض. 1ط. الحبيب ابن الخوجة
َّاعتنى به محمد عوامة. مج5. الهداية ألحاديث الراية نصب: بن يوسف الزيلعي، عبد اهللا - . 1ط. َّ

ّمؤسسة الريان، جدة: بيروت ّ ّ   .م1997-ه1418. دار القبلة: ّ
ّ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي- ّ ّعلق . جمع الجوامع في أصول الفقه: ُّ

  .م2003-ه1424. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 2ط. عبد المنعم خليل إبراهيم: عليه
َّعلي محمد معوض وعادل : تحقيق. مج4. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ُّ السبكي-

  .م1999-ه1419. عالم الكتب: بيروت. 1ط. عبد الموجود
َّطبقات الشافعية الكبرى. ُّ السبكي- َّعبد الفتاح الحلو ومحمود الط: تحقيق. مج10. َّ ال : ط. ناحيَّ

  .ال يوجد: سنة النشر. دار إحياء التراث العربي: القاهرة. يوجد
ّ السبكي، علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي- ّ ّ . اإلبهاج في شرح المنهاج: ُّ



282  

 

ّأحمد جمال الزمزمي ونور الدين عبد الجبار صغيري: تحقيق. مج7 دار البحوث : اإلمارات. 1ط. ّ
ّراسات اإلسالمية واحياء التراثِّوالد ٕ   .م2004-ه1424. ّ
. عجاج نويهض: َّنقله إلى العربية األستاذ. مج2. ّحاضر العالم اإلسالمي:  ستودارد، لوثروب-

  .م1973-هـ1394. دار الفكر: بيروت. 4ط. األمير شكيب أرسالن: َّعلق عليه
َّ السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد- َّ ْالضوء ا: َّ َّلالمع ألهل القرن التاسعَّ ْ : بيروت. 1ط. َّ

  .م1992-ه1412. دار الجيل
. َّعبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق. مج3. فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: َّ السخاوي-
  .م1986-ه1388. ّالمكتبة السلفية: المدينة المنورة. 2ط
َّ السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل-  بأصول الشهير في األصول تمهيد الفصول: َّ

- ه1414. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. أبو الوفاء األفغاني: ّحقق أصوله. مج2. َّالسرخسي
  .م1993

َّمعجم المطبوعات العربية والمعربة: َ سركيس، يوسف إليان موسى- ّ : القاهرة. ال يوجد: ط. مج2. ْ
َّمكتبة الثقافة الدينية ِّ   .ال يوجد: سنة النشر. َّ

: ط. ّنقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي. مج2. تاريخ التراث العربي: َ سزكين، فؤاد-
  .م1991- ه1411. َّجامعة اإلمام محمد بن سعود: ِّالرياض. ال يوجد

ّ السغناقي، حسين بن علي بن حجاج- ّ ْ ّفخر الدين سيد : تحقيق. مج5. الكافي شرح البزدوي: َّ ّ
  .م2001-ه1422. ّمكتبة الرشد: ياضّالر. 1ط. َّمحمد قانت

دار : ّالرياض. 1ط. َّأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: ّ السلمي، عياض بن نامي-
  .م2005- ه1426. ّالتدمرية

َّ السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور- ّعبد الرحمن بن يحيى : تحقيق. مج12. ْاألنساب: َّ
ّالمعلمي اليماني وآخرين ِّ ِّ   .م1980-ه1400. ّمكتبة ابن تيمية: القاهرة. 2ط. ُ

ّ السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار- َّ عبد اهللا بن حافظ . د: تحقيق. مج5. َّقواطع األدلة: َّ
  .م1998- ه1418. مكتبة التوبة: ّالرياض. 1ط. الحكمي

َّ السوسوة، عبد المجيد محمد إسماعيل- َ ُ َّ منهج التوفيق والترجيح بين:ُّ ّ  مختلف الحديث وأثره في ُ
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  .م1997-ه1417. دار النفائس: األردن. 1ط. الفقه اإلسالمي
ّ السيواسي، أحمد بن محمد بن عارف الزيلي- َّ : تحقيق. زبدة األسرار في شرح مختصر المنار: ّ

-ه1419. مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة. 1ط. ّعادل عبد الموجود وعلي معوض
  . م1998

ّطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدُّ السيو- ّمكة . 2ط. مج2. والنظائر األشباه: ِّ
 .م1997-ه1418. مكتبة نزار مصطفى الباز: ّالمكرمة، الرياض

ّ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:ّ السيوطي- ّ . 2ط. َّمحمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق. ّ
  .م1979-ه1399. دار الفكر: بيروت

َّتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ُّ السيوطي- : ّالرياض. 2ط. نظر الفاريابي: تحقيق. مج2. َّ
  .ه1415. مكتبة الكوثر

َّ الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق- عمدة الحواشي شرح أصول : وبهامشه. َّأصول الشاشي: َّ
َّالشاشي لمحمد فيض الكنكوهي دار : بيروت. 1ط. َّبد اهللا محمد الخليليع: َّضبطه وصححه. َّ

  .م2003-ه1424. ّالكتب العلمية
َّ الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد- . َّدار ابن عفان:  مصر-الجيزة . 1ط. مج6. الموافقات: َّ

  .ه1421
َّ اإلمام الشافعي، محمد بن إدريس- . د: تحقيق. مج11. مطبوع مع كتاب األم. اختالف الحديث: ّ

ّدار الوفاء للطباعة والنشر: مصر-المنصورة. 1ط. د فوزي عبد المطلبَّمحم   .م2001- ه1422. ّ
سنة . ّدار الكتب العلمية: بيروت. ال يوجد: ط. َّأحمد محمد شاكر: تحقيق. ّالرسالة:  الشافعي-

  .ال يوجد: ّالنشر
دار الكتب : بيروت. 1ط. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: َّ شاكر، أحمد محمد-

  .ال يوجد: َّسنة النشر. ّالعلمية
َّالهيئة المصرية : القاهرة. ال يوجد: ط. َّرسالة في الطريق إلى ثقافتنا: َّ شاكر، محمود محمد-

  .م1997. َّالعامة للكتاب، مشروع مكتبة األسرة
 بأفعال َّيتعلق فيما األصول علم من َّالمحقق:  أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي-
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. مطبوعات الجامعة اإلسالمية: المدينة المنورة. 1ط. محمود صالح جابر. د:  تحقيق.الرسول
  .م2011 -ه1432

َّشرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه: َّ الشثري، سعد بن ناصر- دار كنوز : الرياض. 1ط. َّ
  .م2007-ه1428. إشبيليا

ْاإلمام الشوكا: َّ الشرجي، عبد الغني قاسم- . مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. ني حياته وفكرهَّ
  .م1988

َّمطبعة السنة المحمدية: القاهرة. 2ط. َّاليمن عبر التاريخ: ّ شرف الدين، أحمد حسين- َّ َّ ُّ .
  .م1964-ه1384

َ الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني- ّ ّ . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ِّ
  .ه1426. دار عالم الفوائد: َّالمكرمةّمكة . 1ط. مج7
ّمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ِّ الشنقيطي- ّمكة المكرمة. 1ط. ّ . دار عالم الفوائد: ّ

  . ه1426
ّ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد- ّّ ْ عبد اهللا يحيى : تحقيق. َّأدب الطلب ومنتهى األرب: َّ

ّالسريحي   .م1998-ه1419. دار ابن حزم: بيروت. 1ط. ُّ
ْ الشوكاني- أبي حفص سامي : تحقيق. مج2. ّإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول: َّ

  .م2000-ه1421. دار الفضيلة: الرياض. 1ط. بن العربي األثري
ْ الشوكاني- َّالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: َّ َ ْ َ َّمحمد حسن : تحقيق. ج2/مج1. َّ

  .م2006- هـ1427. دار ابن كثير:  بيروتدمشق،. 1ط. َّحالق
ْ الشوكاني- َّبغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل باالجتهاد من أهل التقليد: َّ ضمن الفتح . ِّ

ْالرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني َّ َّ َّ.  
ْ الشوكاني- َّالدر النضيد في إخالص التوحيد: َّ َّ ُّ َّالفتح الرباني من : ضمن كتاب. ُّ فتاوى اإلمام َّ

ْالشوكاني ّمحمد صبحي بن حسن حالق: تحقيق. مج6. َّ . مكتبة الجيل الجديد: صنعاء. 1ط. َّ
  .م2002

ْ الشوكاني- ِّالدواء العاجل في دفع العدو الصائل: َّ ِالفتح الرباني من فتاوى اإلمام مطبوع ضمن . َّ َّ َّ
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ْالشوكاني ّمحمد صبحي بن حسن حالق: تحقيق. مج6. َّ . مكتبة الجيل الجديد: صنعاء. 1ط. َّ
  .م2002

ْ الشوكاني- ْديوان الشوكاني: َّ ْحسين بن عبد اهللا العمري: تحقيق). أسالك الجوهر (َّ : دمشق. 2ط. َ
  .م1986-ه1406. دار الفكر

ْ الشوكاني- ِّ السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار:َّ َّ َّالطبعة . محمود إبراهيم زايد: تحقيق. َّ

  .م1988-ه1408. ّدار الكتب العلمية: بيروت. لكاملةاألولى ا
ْ الشوكاني- ّالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: َّ َّ -ه1425. دار ابن حزم: بيروت. 1ط. َّ

  .م2004
ْ الشوكاني- ِّفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: َّ ِّ ْ ّسيد : تحقيق. مج6. َّ

  .م1997-ه1418. دار الحديث: لقاهرةا.3ط. إبراهيم
ْ الشوكاني- ّعبد الرحمن بن يحيى المعلمي : تحقيق. الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة: َّ ّ

  .ه1407. ّالمكتب اإلسالمي: بيروت. 3ط. ّاليماني
ْ الشوكاني- ِّقطر الولي على حديث الولي: َّ ِ ّ ْ : مصر. دال يوج: ط. إبراهيم هالل: ُّتحقيق الدكتور. َ

  ).64-15(ص. ال يوجد: سنة النشر. ّدار الكتب الجامعية
ْ الشوكاني- ْضمن الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني. َّالقول المفيد في حكم التقليد: َّ َّ َّ َّ.  
ْ الشوكاني- . دار الخير: دمشق، بيروت. 1ط. مج5. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: َّ

  .م1996-ه1416
ْلشوكاني ا- َّمحمد صبحي ابن حسن : تحقيق. مج16. األوطار من أسرار منتقى األخبار نيل: َّ

  .ه1427. دار ابن الجوزي: المملكة العربية السعودية. 1ط. َّحالق
ْ الشوكاني- ّمحمد بن صبحي حالق: تحقيق. وبل الغمام على شفاء اُألوام: َّ مكتبة : القاهرة. 1ط. َّ

  .ه1416. َّابن تيمية
ّآل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا - مكان . 2:ط. وغيرهم نجد علماء مشاهير: ّ

ّدار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. ال يوجد: ّالنشر   .ه1394. ّ
َّمحمد : تحقيق. في أصول الفقه التبصرة: ِّ الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف-
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  .ه1403. لفكردار ا: دمشق. 1ط. حسن هيتو
َّطبقات الشافعية: ِّ الشيرازي- . ّدار الرائد العربي: بيروت. ال يوجد: ط. ّإحسان عباس: تحقيق. َّ

  .م1970
. 1ط. ّمحيي الدين ديب مستو، ويوسف علي بديوي: تحقيق. ُّاللمع في أصول الفقه: ِّ الشيرازي-

  .م1995-ه1416. ّّدار ابن كثير ودار الكلم الطيب:  بيروت-دمشق
: ّالمدينة المنورة. 1ط. ّوالمقيد وأثرهما في اختالف الفقهاء المطلق: َّ الصاعدي، حمد بن حمدي-

  .م2003-ه1423. َّعمادة البحث العلمي في الجامعة اإلسالمية
-ه1413. المكتب اإلسالمي: بيروت. 4ط. مج2. ُّتفسير النصوص: َّ صالح، محمد أديب-

  .م1993
َّمجلة البحوث اإلسالمية. أبو داود حياته وسننه: َّ محمد لطفي عبد اللطيفَّ الصباغ،- المملكة . َّ

َّالعربية السعودية   ).453(عدد صفحات المجلة. ه1395من رجب إلى رمضان، . ّالعدد األول. َّّ
َّالزيدية:  صبحي، أحمد محمود- َّدار النهضة العربية: بيروت. 3ط. َّ   .م1991-ه1411. َّ
َّي الهندي، محمد بن عبد الرحيمَّ الصف- . د: تحقيق. مج9. نهاية الوصول في دراية األصول: ّ

ّمكة المكرمة. 1ط. ّسعد بن سالم السويح. صالح بن سليمان اليوسف، د ّالمكتبة التجارية: ّ ّ .
  .م1996-ه1416

ِ ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري- ُ َ ْ َّ ّور الدين ن:  تحقيق وشرح.علوم الحديث. َّ
  .م2000 -ه1421. دار الفكر: ؛ دمشق)المعادة (3ط. عتر

: بشرح. تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد: َّ، محمد بن إسماعيل بن صالح األميرَّالصنعاني -
َّعلي ابن محمد بن سنان مكة . 1ط. ّناصر بن علي بن عائض حسن الشيخ: ُّتحقيق الدكتور. ّ

  .ه1425. َّمطابع التوحيد: المكرمة
ّمحمد محيي الدين عبد : تحقيق. مج2. توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار: نعانيَّ الص- َّ

ّالمكتبة السلفية: ّالمدينة المنورة. ال يوجد: ط. الحميد   .ال يوجد: ّسنة النشر. ّ
 ابن عبد عبد اهللا. د: تحقيق. مج3. َّشرح مختصر الروضة: ُّ الطوفي، سليمان بن عبد القوي-

  .م1998-ه1419. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: السعودية. 2ط. المحسن التركي



287  

 

ّ العبادي، أحمد بن قاسم الصباغ- ّ َّمحمد حسن محمد : تحقيق. الشرح الكبير على الورقات: َّ َّ
  .م2003-ه1424. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. إسماعيل

صبحي : تحقيق. حميد بن عبد مسند من المنتخب: بن حميد بن نصر عبد بن حميد، عبد -
ّالبدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي ّّ   .م1988- ه1408. عالم الكتب: بيروت. 1ط. ّ

ّ ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي- ّ ّتنقيح التحقيق في : َّ
َّسامي بن محمد جاد اهللا : تحقيق. َّد اهللا بن عبد الرحمن السعدعب: تقديم. مج5. ّأحاديث التعليق

  .م2007-ه1428. دار أضواء السلف: الرياض. 1ط. وعبد العزيز بن ناصر الخباني
. ٕأكرم البوشي، وابراهيم الزيبق: تحقيق. مج4. طبقات علماء الحديث:  ابن عبد الهادي)181(
  . م1996-ه1417. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط
َّعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها :  العبود، صالح بن عبد اهللا بن عبد الرحمن- َّ َّ َّ َّ

  . هـ1419. َّمطبوعات الجامعة اإلسالمية: َّالمدينة المنورة. 2ط. مج2. ّفي العالم اإلسالمي
دار : بيروت. 1ط. َّاإلمتاع بذكر بعض كتب السماع: َّ العبيد، عبد اهللا بن صالح بن محمد-

  .م2006-ه1427. البشائر اإلسالمية
. ّدار الزاحم: ّالرياض. 1ط. ّالقاموس المبين في اصطالحات األصوليين:  عثمان، محمود حامد-

  .م2002-ه1423
- ه1428. دار االستقامة: القاهرة. 1ط. الورقات نظم شرح: َّالعثيمين، محمد بن صالح -

  .م2007
َّالتقييد واإليضاح لما أطلق وأغلق : ّالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنّ العراقي، زين الدين عبد -

ّّمحمد راغب الطباخ: تصحيح. َّمن مقدمة ابن الصالح -ه1350. ّالمطبعة العلمية: حلب. 1ط. َّ
  .م1931

ّ العراقي، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن- الغيث الهامع شرح جمع : ّ
  .م2005-ه1425. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. َّمحمد تامر حجازي: تحقيق. الجوامع

ْبلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك :  العرشي، حسين بن أحمد- ِْ َ ُ ََّ

َّمكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. ال يوجد: أكمله األب أنستانس ماري الكرملي، ط. ٕوامام ِّ : نشرسنة ال. َّ
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  .ال يوجد
. 1ط. َّعبد اهللا محمد الحبشي: تحقيق. تاريخ اليمن الحديث:  العزب، عبد اهللا بن محسن-

  .م1986-ه1407.شركة دار التنوير للطباعة والنشر: بيروت
. د: تحقيق. مج5. الواضح في أصول الفقه: َّ ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد-

َّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. تركيعبد اهللا بن عبد المحسن ال   .م1999- ه1420. َّ
ّمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود: العلوي، عبد اهللا بن إبراهيم المالكي - ّ مطبوع مع شرحه . ّ

ّمكة المكرمة. 1ط. َّعلي محمد العمران: تحقيق. مج2. ّنثر الورود للشنقيطي . دار عالم الفوائد: ّ
  .ه1426

ّالحي بن أحمد بن محمد العكري ابن العماد، عبد - َّ . مج11. ّشذرات الذهب في أخبار من ذهب: ّ
-ه1406. دار ابن كثير: دمشق، بيروت. 1ط. عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرنؤوط: تحقيق
  .م1986

ْ العمري، حسين بن عبد اهللا- ْالشوكاني اإلمام: َ . دار الفكر المعاصر: بيروت.   1ط. عصره رائد َّ
  .م1990-ه1411

. مج3.فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها: ّعواجي، غالب بن علي -
َّالمكتبة العصرية الذهبية: َّجدة، الرياض. 4ط   .م2001-ه1422. ََّّ
ّ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي- َّ تحقيق . مج4. المستصفى من علم األصول: َّ

  .ال يوجد: َّدار النشر. ّالمدينة المنورة. ال يوجد: ط.  بن زهير حافظحمزة: الدكتور
َّالغزي، نجم الدين محمد بن محمد - َّ ّ وضع . أجزاء3/مج2. ّالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ّ

  .م1997-ه1418. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. خليل المنصور: حواشيه
ًاإلمام الشوكاني مفسر: أحمدَّالغماري، محمد بن حسين بن  - ِّ ْ  المملكة العربية -َّجدة . 1ط. اَّ

  .م1981. ّدار الشروق: َّالسعودية
ّ ابن غنام، حسين النجدي- َّ بيروت، . 4ط. ِّناصر الدين األسد: ُّتحقيق الدكتور. تاريخ نجد: ّ

  .م1994-ه1415. دار الشروق: القاهرة
َّعبد السالم محمد : تحقيق. مج6. ّمعجم مقاييس اللغة: ّ زكريا ابن فارس، أحمد بن فارس بن-
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  .م1979-ه1399. دار الفكر: بيروت. ال يوجد: ط. هارون
ٌاكتفاء القنوع بما هو مطبوع:  فانديك، إدوارد كارنيليوس- ْ َ ِ َ ُ َّمحمد علي : َّصححه وزاد عليه. ْ

  .م1896-ه1313. مطبعة الهالل: مصر. ال يوجد: ط. ّالببالوي
َّ تاريخ الدولة العلية العثمانية:َّ فريد بك، محمد- َّ دار : بيروت. 9ط. ِّإحسان حقي: تحقيق. َّ

  .م2003 -هـ1424. َّالنفائس
. ّمطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة. ال يوجد: ط. مج9. ّفهرس دار الكتب المصرية) 202(

  .م1942-ه1361
َّ الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب- . مؤسسة الرسالة: بيروت. 8ط. القاموس المحيط :ّ

  .م2005-ه1426
ّ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي- َّ . ال يوجد: ط. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ّ

  .م1987. مكتبة لبنان: بيروت
َّ القاري، علي بن سلطان محمد- ّاألثمار الجنية في أسماء الحنفية: ّ عبد . د: قتحقي. مج2. ّ

ّّمركز البحوث والدراسات اإلسالمية في ديوان الوقف السني : بغداد. 1ط. المحسن عبد اهللا أحمد ّ
  .م2009-ه1430

ّالدليل إلى المتون العلمية:  قاسم، عبد العزيز بن إبراهيم- ّدار الصميعي للنشر : الرياض. 1ط. َّ ُّ
  .م2000- ه1420. والتوزيع

َّمحمد بهجة : تحقيق. َّقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: نَّ القاسمي، محمد جمال الدي-
  .م1993-ه1414. َّدار النفائس: بيروت. 2ط. َّمحمد رشيد رضا: تقديم. البيطار

َّ طبقات الشافعية:َّابن قاضي شهبة، أحمد بن محمد بن عمر - الحافظ : اعتنى به الدكتور. مج4. َّ
  . م1978-ه1398. جلس دائرة المعارف العثمانيةمطبعة م: الهند. 1ط. عبد العليم خان

ّ ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد- ّروضة الناظر وجنة المناظر: ّ عبد العزيز . د: تحقيق. ُّ
ّعبد الرحمن السعيد ّجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: ّالرياض. 2ط. ّ   .ه1399. َّ

: ّالرياض. 3ط. ّعبد الفتاح الحلو. بد اهللا التركي، دع. د: تحقيق. مج15. المغني:  ابن قدامة-
  .م1997-ه1417. دار عالم الكتب
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شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من : ّ القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس-
  .م2004-ه1424. دار الفكر: بيروت. ال يوجد: ط. األصول

-ه1418. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. خليل المنصور: تحقيق. مج4. الفروق:  القرافي-
  .م1998

. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ّ القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم-
-ه1420. دار ابن كثير: دمشق، بيروت. 2ط. ِّمحيي الدين ديب مستو، وآخرين: تحقيق. مج7

  .م1999
َْ القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح - ّاألنصاري الخزرجي األندلسيَّ الجامع ألحكام : ّ

. ّدار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. سالم مصطفى البدري: تحقيق. جزء21/مج11. القرآن
  .م2000-ه1420

. عامر حسن صبري. د: تحقيق. 1ط. ّمشيخة القزويني: ّ القزويني، عمر بن علي بن عمر-
  .م2005 -ه1426. ّدار البشائر اإلسالمية: بيروت

ّ القضاعي، محمد بن سالمة بن جعفر- حمدي عبد المجيد : تحقيق. مج2. ِّالشهاب مسند: ُ
ّمؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. َّالسلفي   .م1985-ه1405. ّ

ّ القطيعي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق- ّ شرح . قواعد األصول ومعاقد الفصول: ّ
  .م2006-ه1427.  كنوز إشبيليادار: الرياض. 1ط. َّسعد بن ناصر الشثري: الدكتور

ّ القنوجي، محمد صديق حسن خان- َّ ّ ْ َِأبجد العلوم: َِّ ُ ُ َ ّأعد الجزء األول للطبع. مج3. ْ ّعبد الجبار : ّ
ّوزارة الثقافة واإلرشاد القومي: دمشق. ال يوجد: ط. ّزكار َّ، الجزآن الثاني والثالث بدون رقم 1978. َّ َّ

  .1982. ةّدار الكتب العلمي: بيروت. طبعة
ّ القنوجي- ْ َّالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول: َِّ ِ ِِّ َّ وزارة األوقاف : قطر. 1ط. َّ

َّوالشؤون اإلسالمية   .م2007-ه1428. ُّ
ُّ ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب- َّ ِّإعالم الموقعين عن رب العالمين: ّ : تحقيق. مج7. ِّ

ّالعربية السعوديةالمملكة . 1ط. مشهور حسن   .ه1423. دار ابن الجوزي: ّ
ّ ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي- ّ ّ مطبوع بحاشية  تهذيب سنن أبي داود، :َّّ
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ّعون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم أبادي . 2ط. َّعبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق.  مج14. َّ
َّالمكتبة السلفي: ّالمدينة المنورة   .م1968-ه1388. ةَّ

َّ الكتاني، محمد بن جعفر- َّالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: َّ َّ : اعتنى بها. ِّ
ّمحمد المنتصر الكتاني َّ   .م1993- ه1414. َّدار البشائر اإلسالمية: بيروت). 5(ط. َّ

ِّ الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير- َّ ّ ْفهرس: َّ ْ الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات َ َ ِ ْ
ْوالمسلسالت ّدار الغرب اإلسالمي: بيروت. 2ط. ّإحسان عباس: ُّاعتنى به الدكتور. مج3. ُ ْ .

  .م1982-ه1402
ّ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي- : تحقيق. مج20. ِّالبداية والنهاية: ّ
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع :  مصر- الجيزة . 1ط. حسن التركيعبد اهللا بن عبد الم. د

  .م1997- ه1417. واإلعالن
َّطبقات الشافعية.  ابن كثير- دار المدار : بيروت. 1ط. عبد الحفيظ منصور: تحقيق. مج2. َّ

  . م2004. اإلسالمي
َ كحالة، عمر رضا- َ   .م1993- ه1414. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. مج4. ِّمعجم المؤلفين: َ
. 2ط. َّعدنان درويش ومحمد المصري: تحقيق. ّّالكليات: ّ الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى-

  .م1998-ه1419. ّمؤسسة الرسالة: بيروت
َ الكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن- ْ : تحقيق. مج4. ّالتمهيد في أصول الفقه: َ
من مطبوعات مركز . دار المدني: جدة. 1ط. ي بن إبراهيمَّمحمد بن عل. مفيد أبو عمشة، ود. د

  .م1985-ه1406. ّالبحث العلمي في جامعة أم القرى
َّ ابن اللحام، علي بن محمد البعلي الحنبلي- ّ َّ سعد بن . د: شرحه. المختصر في أصول الفقه: َّ

  .م2007-ه1428. دار كنوز إشبيليا: الرياض. 1ط. َّناصر الشثري
ّ اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي- َّ عبد : تعليق. األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة: َّ
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Abstract 

This thesis aims at high lighting the major icons of Shawkani’s 

fundamental approach in discrepancy resolution and weightings concerning 

the different worship sections. The thesis aims to achieve so through his 

book ‘Nayl Al-Awtar’, highlighting the scholarly and personal aspects of 

Shawkani’s life, analyzing the concepts of discrepancy resolution and 

weightings’ conditions and the related rules and principles and, comparing 

the results with other scholars in the field of ‘Origins of  Jurisprudence’. 

For this purpose I have examined the theories of reconciliations, removal, 

and weightings- located within the limits of the thesis- then sorted, 

analyzed, and formulated the findings as fundamental laws in 

Jurisprudence.  

This thesis consists of five chapters and a conclusion. 

The first chapter of the thesis, which consists of three sections, served 

as an overview of  Shawkani and his book ‘Nayl Al-Awtar’. The first 

section is devoted to Shawkani’s era including an observation of the 

political, social, religious, and scholastic climate at the time. The second 

section details his personal and scholastic life by specifying his name, 

ancestry, birth date, childhood, quest of knowledge/scholastic career, his 
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mentors and teachers, his students, his creed and sect, works, jobs, 

publications, the zenith of his career and death. The third section is devoted 

at defining and analyzing his book ‘Nayl Al-Awtar Min Asrar Muntaka Al-

Akhbar’ including an overview and definition about the origins of the book 

‘Nayl Al-Awtar’ by Majd Al-Din Ibn Taymyah’s. The third section also 

includes defining the features and characteristics as well as the 

demonstrating the importance, uniqueness, and scholastic appraisal and 

testimonials of, Al-Muntaka and Nayl Al-Awtar. Lastly, the third section 

includes an overview and definition of Shawkani’s general approach. 

In The second chapter of my thesis I defined and demonstrated the 

semantics and terminology of “Discrepancy” as well as its relation with 

“Equality”. I also shed light on the nature of discrepancy between the 

different jurisprudence rulings, its position, conditions, reasons and 

prevention and resolution methods.  

The last three chapters were devoted to show the features of 

reconciliation, replications, and weightings between discrepancies from 

Shawkani’s point of view. 

The study is concluded by a series of results, including the following: 

1- Shawkani is considered to be a researcher and credible scholar 

within the Sunni creed. He is known for his large capacity to intake and 

comprehend various types’ scholastic studies as well as discrepancy 

resolution among his student. His book ‘Nayl Al-Awtar’ is one of his best 

publications regarding his topic in terms of, research, rooting and editing.  
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2- The discrepancy existing among the jurisprudence rulings is a 

superficial discrepancy, and not a real contradiction among the mentioned 

evidences. 

3- The general fundamentalist scholastic approach is based on the 

prevention of discrepancies among the different theological evidences by 

prioritizing reconciliation as much as possible, followed by removal, and 

lastly, weighting.  

4- Shawkani followed the general scholastic approach in discrepancy 

prevention and resolution among the different evidences in terms of 

sources and applications. 

5- The number of Doctrinal issues that I have reached through the 

examination of the studied material, including the derivation of ‘The 

Shawkani Approach’ are: (335) doctrinal conclusions regarding all of 

worship issues [(234) conclusions regarding reconciliation issues, (19) 

conclusions regarding removal issues and (82) conclusions regarding 

weighting issues].  

In the hope that serious scholars would reap benefit from the study, 

I ended my thesis with a number of recommendations which are to be 

further examined.  
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