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 المقدمة

عــ ذ  حن مــو  ــرور  ن ســتا ومــو ســي ات   مالتــا  إن احلمــد حن دمــدس ونســتعيتغ ونســت  رس ون 
. قــاهللا     بــدس ورســ لغ  مــو يهــدس   ضــل موــل لــغ ومــو يوــلل ضــل هــادا لــغ و  ــهد  نَّ  مــدا  

:   ــلِّم  نا َِّ اـ ااااِّــغِّ واإا َّا ــ ا وَّ إِّإَّ وا انــت   مُّسق ــ َِّيوا ُمات ــ اق ااَـّا ــ اق ا  ا قا ــا الَّــ : }َيا   وقــاهللا . 1}َيا  ايُـّها
لِّم  نا  . َِّ اـ ااااِّغِّ واإا َّا  ا وَّ إِّإَّ وا انت   مُّسق َِّيوا ُمات  اق ااَـّا  اق ا  ا قا ا الَّ َِّيوا وقاهللا    .2 ايُـّها ا الَـّ : }َيا  ايُـّها

لِّم  نا   َِّ اـ ااااِّغِّ واإا َّا  ا وَّ إِّإَّ وا انت   مُّسق  . 3ُمات  اق ااَـّا  اق ا  ا قا
 وبعد: 
ِِّ املخ   ــاتِّ ضهــَا كتــاو  ت انــغ:   . جعلتــغ يف مادمــة  املعــ   يف كتابــةِّ الباــلِّ العلمــق ِّ وخايــ

 وستة ضص هللا  وخاَّة.
 : الكتاو مهية  
  يف التااط التالية: هَا الكتاو  مهية  اظهر 
 .يف برانمج الدراسات العليا  لى اختيار م ض ع رسالتغ امللتاِيع   (1
 .   وخايِ  هداضغدقة وامل ض  ية يف الباليع  الباقل  لى ال (0
  البال العلمق  وإجراءااغ. تاهجمب الباقلي عر ِّف  (3
 مل  ليها خ ة البال.تالعتاصر الرئيسة الت اش الباقليوع ب  يدا  (4
  لى مجع مادة حبثغ وقسو  رضها. الباقليع   (5
ة لأل لم  وإ داد ال هارس   والرتمج ص هللا ختريج األقاديلو حبثغ   ا ثيِ كي ية  لباقلل ي ب  ِّ  (6

 وامللقِ.

                                                 
 .120س رة ُهللا  مران ُية  1
 .1س رة التساء ُية  2
 .11س رة األقزاو ُية  3
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 الباقل  لى خايِ األصالة واإلبداع يف البال. يسا د (1
 متاقشة املخالف أبسل و  لمق. قي عر ِّف الباقل ب ر  (8
 الباقل  لى اإست ادة مو الت بياات التكت ل جية يف البال يسا د (9

 يع  الباقل  لى ال ص هللا لتتائج صاياة  وا صيات مت اية. (12
تاايـــــِ ل املعـــــايض امل ضـــــ  ية غيوـــــع بـــــ  يديـــــو   الباقـــــل أبهـــــ  مصـــــادر املراجـــــعيعـــــر ِّف   (11

واســـــ   غ ا ثيـــــِ ا ـــــو   سوجـــــ د مكـــــان  وبيـــــان اختيـــــار املخ ـــــ ط املخ   ـــــات  ابتـــــداء مـــــو
 ..إخل..مؤل غ

  
 سبب تأليف الكتاب: 

"متــاهج الباــل يف  نــغ ت اكلي ــق بتــدري  مســاق يف هــَا امل ضــ ع  تلكتــابالســبا الــرئي   
 غوقـد درَّسـت .يف جامعـة اخلليـل ل لبة برانمج املاجستض يف ختصص الاواء الشـر قاغ و ص لغ" ال 

وايســـر و ا  يـــف بعـــ   جيمـــع كـــل م ردااـــغ   و  كثرهـــا  ومل  جـــد كتـــا     ـــدة ضصـــ هللا دراســـية 
قسـو  ـر    لـىهـا  ن اعيتـغ ضياملسائل والا ا د املت اية  الـت اك ـل للباقـل إذا ضهمهـا والتـزم 

؛ لتكـ ن  هـَس املـادة العلميـةر يـ   ن  مجـع  لـَا  ة العلمية  وخايِ األصالة واإلبداع يف حبثغ.املاد
  ضـــتجبته  ال ـــلو كثـــض مـــو  ذلـــن مـــي الـــتم  ملَّـــا مـــو مراجـــع هـــَا املســـاق  وأتكـــد هـــَا األمـــر

ــةا القعِّلقــ ِّ قــ هللا ســ يان الثــ را: )اـاعا َّل ــ مستاوــرا  ل لــبه   ــ ق   بـاعقو ــا لِّي  ِّــدق بـاعقو ــك  ق    ا بـاراكا ضاــنِّنَّك  ق لاعالَّك 
ل    نا ماا اـ ؤام ِّل  نا( إ هااا 1 اـابـق َق : إمَّـا  انق واـ  تا ضـاياـ  : ـقا بِـّثالا

لقعِّلق ِّ ا بـقت لِّ   وق هللا ابو املبارك: )ماوق َباِّلا  ِّ
 ِّلقم غ   اوق يـاتقسااس   اوق يـاتَّبِّعا السُّلق اانا(

2.  

                                                 
 .0/168اآلداو الشر ية إبو م لح  1
 .0/168اآلداو الشر ية إبو م لح  2
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غ ضتمحـد    لـى ا ضياـ   ملـق  ضكـان هـَا الكتـاون ييسـر و   ود  اـغ  استعت   حن و 
 . ضعغ ب  يدا  لبة العل أل  سيف إجناز  و

ـــ ا  : }وان لقـــا مـــو قـــ هللا    ـــاء واي اِّيم  ـــ ا لاـــغ  الـــد ِّيوا ق تـا ا ـــر وا إِّإَّ لِّيـاعقب ـــد وا ا َّا   قلِّصِّ ـــا   مِّ واما
ــاةا واذالِـّنا دِّيــو  القااي ِّ  ةا وايـ ؤقا ــ ا الزَّكا ــةِّ الصَّـلا لــغ   ن جيعــل  ملـق هــَا خالصــا    د ــ    ضـنني   1 ما

   األجر والث او  و ن يت ع بغ كل مو قر س. اَّ و ن يكتا و ول الدا 
كثــر مــو األمثلــة يف وكتــ       بعبــارة واضــاة م ثاــة وقرصــ  يف هــَا الكتــاو  لــى بيــان املــراد

مـا إ جيـدها الباقـل يف  والل ـائف ئـدهـدت  ن  مجـع ضيـغ مـو ال  اتجاو  بع  امل ا و لتتوح ال كـرة 
 و اإختصـار املخـل والت  يـل املمـل  )واملؤل ـات ات اضـل  غضس جمم  ة  ررة  أبسل و  لمق  بعيدا  

 لــح إ  لكِّــوا  ومب مــ ع الل ــائف إ بتكثــض الصــاائف  وب خامــة إ  هلــَبزهــ  الزهــر والثمــر 
ر  و مل

 . 2األسرار إ بوخامة األسرار(
مـــو األخ ـــاء  وقـــد ناـــل الشـــربيي  ـــو بعـــ   خاليـــا    اـــا  ن يكـــ ن هـــَا الكتـــاو  اَّ و رجـــ   

ٌِ مشاخيغ ق لغ: )إثـقباات  القما  لِّيلِّهاا خاقاِّي تالاةِّ بِّدا ٌِ واإِّثـقباا سق قِّي ـرا اـادق لِّيل  ُخا ـا بِّ اـائِِِّّ الق  ُت ـاا بِـّدا عِّباـاراةِّ واالتـَّعقبِّـض   اتـقها
 ٌِ ـــ اةِّ اـارققِّيـــ ـــاةِّ  احلق لق ـــالِّ واالقباـــدِّ  وامبِّ راا ا عا ـــ ِّ القما ٌِ  ِّلق يـــ ـــا اـاتقمِّ ـــرقعِّ  يعِّ يفِّ اـارقكِّيبِّها اا ِّ الشَّ ـــرتِّ ـــوق ا ق ـــا مِّ ماة  ضِّيها ـــلا واالسَّ

) ٌِ  . 3اـا قضِّي

                                                 
 .5س رة البي ِّتة ُية  1
هـ(  ملا نظ  كتاو امل اضاات للشا يب مث  رقغ يف جملد واقد 1308بو  مد ضاضل بو  مد متما ق الشتاي ق الالامق )ت قائلغ مص  ى 2

-1/33  وانظر مادمة خايِ امل اضاات للشا يب ملشه ر قسو سلمان 4-0بعيدا   و اإل الة  و ى الشرح: املراضِ  لى امل اضِ  انظرس ص 
35 . 

 .1/120ربيي م ي احملتاج للش 3
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َك رة يف  مهيتـغال ائـدة  ملـو قـر س   ا ِّاـا   انضعـا   الكتـاوهـَا يك ن و رج   ن  أبن يعـ  كـل   املـ
َّتعـغ مــو  يف هــَا البـاو   وملقظـات  وضرائـدض ائـد ي ق ـغ  لــى ن   و ة حبثـغإ ــداد خ ـمـو قـر س  لـى 

  . 1وكل الصيد يف ج ف ال را  :قال  العرو وقدوا    غضسها ضيال ق ع يف  خ اء وقع 
 

 منهج البحث: 

 اإستتتاجق واإستارائق وضِ اخل  ات التالية: املته  اابع  املتهج ال ص ق م  يدا مو  
 املادة العلمية.الرج ع إىل   مَّات املصادر جلمع  (1
دراســة مــا مجعــ  مــو مــادة  لميــة وضــِ متــاهج الباــل العلمــق مب ضــ  ية  مــو غــض اعصــا  (0

 ل كرة وإ لر ا.
  خَ كل ق هللا  و ر ا للعلماء مو كتبه  املعتمدة. (3
 ارجيح الر ا الَا يؤيدس الدليل األق ى. (4
 التسلسل املت اق يف  ر  هَا الكتاو. (5
نية ببيان اس  ا (6  لس رة ورق  اآلية.ا ثيِ اآلَيت الاُر
 ــــزو األقاديــــل التب يــــة الشــــري ة إىل مصــــادرها الرئيســــة يف كتــــا الســــتة  واحلكــــ   لــــى كــــل  (1

َك را    بتصغ يف صلا هَا الكتاو. قديل يف غض البخارا ومسل   إذا كان م

                                                 
. ضكل مو قر  هَا 38ال را: احلمار ال قشق   ا  ن مو صاد احلمار ال قشق كتنغ صاد كل الصي د  انظر:  لبة ال لبة للتس ق ص  1

 يف كتابة حبثغ  وخاا  لغ ال  ائد وامللقظات الت ُتمغ .   -إبذن  –الكتاو بتمعو واست  ا ما ضيغ  كان لغ معيتا  
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 محتوى الكتاب:  

 وخاَّة.    وستة ضص هللاقسم  هَا الكتاو إىل: مادمة 
 الكتاو  و مهيتغ  وسبا أتلي غ  و ت اس  ومتهج البال. ت ان  املادمة: بيَّت  ضيها: 
 ال صل األوهللا: خ ة البال و ت اس. 

 : َّهيد واسعة مباقلوضيغ 
 املبال األوهللا: معىن خ ة البال و ت اس. 

 املبال الثال:  ت ان البال وص اتغ األوىل.
 املبال الثالل: م ض ع البال )مشكلة البال( وقدودس.

 هداف البال و س لتغ. املبال الرابع:  
  .املبال اخلام :  مهية البال و سباو اختيارس
 املبال السادس:  دوات البال ومص لاااغ.

 املبال السابع: الدراسات الساباة.
 املبال الثامو: متهج البال وخ  ااغ )إجراءااغ(.

 املبال التاسع: ما ي واف "خل ة البال و ت اس" بعد إكماهللا البال.
 : مادة البال. ال صل الثال 
 ثلثة مباقل:وضيغ  
 املبال األوهللا: مجع مادة البال. 

 املبال الثال: قسو  ر  البال.
 املبال الثالل: التعري ات.    
 ال صل الثالل: ا ثيِ البال. 

  ربعة مباقل:وضيغ  
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 املبال األوهللا: الت ثيِ. 
 املبال الثال: ختريج األقاديل.
 م.املبال الثالل: الرتمجة لأل ل

  املبال الرابع: ال هارس وامللقِ.
 ال صل الرابع: األصالة واإلبداع يف البال ونتائ غ وا صيااغ.

 وضيغ ثلثة مباقل: 
 املبال األوهللا: األصالة واإلبداع يف البال. 

 املبال الثال: متاقشة املخالف أبسل و  لمق.
  املبال الثالل: نتائج البال وا صيااغ.

 ت ادة مو الت بياات التكت ل جية يف البالاإسال صل اخلام : 
 وضيغ َّهيد وستة مباقل: 
 التمهيــد:  مهية استخدام الت بياات التكت ل جية يف البال. 
 املبال األوهللا: الشبكة العتكب اية "اإلنرتن ".  
 .Google  yahooاملبال الثال:  ركا البال  
 املبال الثالل: املكتبة الشاملة. 
 بع: امل س  ة الشاملة.املبال الرا 

 املبال اخلام : م اقع و ركات حبل  ربية م يدة  لى اإلنرتن .
 ".CD-ROMاملبال السادس: اإست ادة مو األقراص املدجمة "

 ال صل السادس: خايِ املخ   ات. 
 وضيغ َّهيد وسبعة مباقل: 
 املبال األوهللا: انتشار املخ   ات العربية يف العامل. 
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 (.Bibliography:  ه  مصادر املراجع )املبال الثال
غِّ.  املبال الثالل: اختيار  املخ  طِّ ومجع  ن سخِّ

. ِ  املخ  طِّ  املبال الرابع: ا ثي
.  املبال اخلام : نسخ  املخ  طِّ ومرا اة   لماتِّ الرتقي ِّ

 املبال السادس: ماابلة  التُّساخِّ وامل اضلة  بيتها. 
ِ  التصِّ ودراس ِ   ليغ.املبال السابع: ا ثي   ت غ والتعلي

 اخلاَّــــة: يف نتائج البال. 
 

اإلكثـــار مـــو قـــراءة اـــرا: اجلـــد و إلخـــلص يف  لبـــغ  و  وإنـــي  وصـــق  بتـــائق مـــو  لبـــة العلـــ  
الســلف واإســت ادة متــغ  ورقــ    ابــو اجلــ زا الــَا قــاهللا: )كانــ  مهــ  الاــدماء مــو العلمــاء  الِّيَّــة   

ـاــ  ال ـــلوِّ   بـــدة    مـــارِّه اـاــدهللاُّ  ليهـــا اصـــاني  ه  الـــت هـــق ز  إإ  نَّ  كثـــرا اصـــاني ه  دثـــرت؛ ألنَّ مهِّ
ضــع    ضصــاروا ي لبــ ن املختصــرات  وإ يتشــ  ن للم ــ إت. مث اقتصــروا  لــى مــا يدرســ ن بــغ مــو 
بعوــها  ضــدثرت الكتــا  ومل اتســخ. ضســبيل   الــا الكمــاهللا يف  لــاِّ العلــ   اإ ــلع  لــى الكتــاِّ  

ــ   مـــا الــت قــد ختلَّ ــ  مــو املصــت  ات  ضليكثــر مــو امل العـــة  ضننَـّـغ يــرى مــو  لــ مِّ الاــ مِّ  و لــ  ِّ مهمِّهِّ
يشاَ خا ِّراس  وُي ار ِّك   ازِّوتاغ لل د ِّ  وما خيلـ  كتـاو مـو ضائـدة (
ـضاِّ ب  إهتمـام. ضـاحنا  ا 1  السـلفِّ   سِّ

ل: ضاـــااايِّ  نق  راى مـــا قيـــيـــة هلـــ ؛ كوم العـــةِّ اصـــاني ِّه   و خبـــارِّه . ضاإســـتكثار  مـــو م العاـــةِّ كتـــبِّهِّ  ر  
عِّق. ...الد َِّيرا بِّ ارقيفِّ  را بِّسامق  ضـالاعال ِّق  اراى الد َِّيا

يف بعـــ  الكتـــا ألكثـــر مـــو  ضرجعـــ وقـــد مجعـــ  مـــادة هـــَا الكتـــاو يف  وقـــات متبا ـــدة  
ثب  يف املراجع  وإذا ذ كر 

 
 بعة  ضمثل:  يتما ورد ذكر  رح الك كا املتض ون ص  لى  جزائغ  ضه  امل

او  يتمـــا و جـــدت املستصـــ ى لل ـــز  وكـــَا ضهـــ  امل بـــ ع يف م بعـــة الســـتة احملمديـــة  لاـــاهرة. ئ  زا ض جم اـــغـــ

                                                 
 .  366إبو اجل زا  ص صيد اخلا ر  1
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ة ضهــق  بعـــة دار الكتـــا  يو ضهـــق املثبتــة يف املراجـــع  وإذا  قيـــل إىل  بعــة غـــض جمـــز ال بعــة ذات اجلـــز 
احلــــديل  ــــو تــــد  و  .رجعــــ  لل بعــــة املثبتــــة يف املراجــــعوكــــَا امل اضاــــات للشــــا يب  العلميــــة ببــــضوت.

لكرتونيـة مصــ رة مـو ال بعـة الــت  لَّـِ  ليهــا الشـيخ  بــد   سـتاراء  تـد الشــا يب رجعـ  لتســخة إاإ
  دراز.

 ضلـــغ احلمـــد واملتـــة  و ســـالغ-وقـــدس    إإ بت ضيـــِ مـــو  ضـــنن هـــَا العمـــل مل يكـــو ليـــت  ختامـــا  و   
وهــ  خــض -بيــت مــع زوجــت و وإدا   مث  جلــ  العلمــق الــَا ه يــ  و يف -املزيــد مــو ضوــلغ و  الابــ هللا

  ويف جامعت مع زملئق و بتائق ال لبـة  ض ـزى   كـل مـو   ـان  لـى إخـراج -مع  و بعد   
  . 1هَا الكتاو خضا

                                                 
 م.19/3/0228هـ  امل اضِ لغ 10/3/1409ي م األربعاء بتاريخ:  -وحن احلمد واملتة-ت اإنتهاء مو مادمة الكتاو  1
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 الفصل األول

 خطة البحث ومحتواه 

 ويف هَا ال صل َّهيد واسعة مباقل: 
 املبال األوهللا: معىن خ ة البال و ت اس. 

 ل:  ت ان البال وص اتغ األوىل.املبال الثا
 املبال الثالل: م ض ع البال )مشكلة البال( وقدودس.

 املبال الرابع:  هداف البال و س لتغ. 
 املبال اخلام :  مهية البال و سباو اختيارس 
 املبال السادس:  دوات البال ومص لاااغ.

 املبال السابع: الدراسات الساباة.
 وخ  ااغ )إجراءااغ(. املبال الثامو: متهج البال

 املبال التاسع: ما ي واف "خل ة البال و ت اس" بعد إكماهللا البال.
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 تمهيد 

ي ادم الباقل  خ ة  لل هةِّ العلميةِّ يف ختصصغ  ياعـر  ضيهـا العتاصـر الرئيسـة لباثـغ. واـادرس 
يف جلتـــة  تصـــة اخل ـــة لـــتاك   لـــى مـــدى صـــلقيتها. ضـــنن كانـــ  صـــاحلة  ا ارهـــا  ويســـتمر الباقـــل 

الكتابة. وقد اك ن اخل ة صاحلة مع إجراء اعديلت يت جا  لى الباقـل مرا اُتـا  ضي عـدهللا الباقـل 
خ تغ وضِ امللقظات الت ا  لا متغ  ويعر  الباقل خ تغ معدلة  لـى الل تـة للم اضاـة  ليهـا يف 

وجــا  ليــغ صــ رُتا التهائيــة. وإذا ر ت الل تــة املختصــة  ــدم صــلقية اخل ــة املادمــة مــو الباقــل  
الت كض يف م ض ع ُخر  و ر  خ تغ  مست يدا مو ملقظات الل تة الـت اوـمت   سـباو رضـ  

 اخل ة.
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  المبحث األول

 معنى خطة البحث ومحتواه

 وضيغ ثلثة م الا: 
 امل لا األوهللا: معىن خ ة البال. 

 امل لا الثال: العتاصر األساسية الت اشتمل  ليها خ ة البال.
 لل: معىن  ت ى البال.امل لا الثا 
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 المطلب األول

 معنى خطة البحث 

ــو قـابقلِّــغِّ : خ  ــو ومعتاهــا: الكتابــة  ليــد  ومتــغ قــ هللا    هــااخل  َّــة : مجع ل ــ  مِّ }واماــا ك تــ ا اـاتـق
رقماوا القم بق ِّل ــ نا  يتِّــنا إِّذا  إَّ ــو كِّتاــاو  واإا ختا  ُّــغ  بِّيامِّ اليــد    ومتــغ كتــاو   ــ ط:  ا مكتــ و َبــو 1مِّ

-ي ااهللا: خـو الرجـل  الكتـاوا بيـدس خ ـا    ا كتبـغ. واخلِّ ـة: املكـان املخـتو لعمـارة  واجلمـع خِّ ـاو  
 . 2-وإمنا ك سرت اخلاء؛ ألهنا   خرج   لى مصدر اضتعل  مثل: اخت ا خِّ بة  وارادَّ رِّدَّة  

اصـى.    و اإستاصاء  يااهللا حبل  و األمـر: است3والبال ل ة:  لا الشقء والسؤاهللا  تغ 
يقـفا يـ ـ اارِّا : وحبل يف األر  ق رها  ومتغ ق هللا    } ضـابـاعالا ا    غ ـراا   يـابقااـل  يفِّ األارق ِّ لِّض ِّيـاغ  كا

يغِّ   .4 سا قءةا  اخِّ
 والبال يف اإص لح: دراسة دقياة مل ض ع وضِ متاهج معتوة لتاايِ  هداف  ددة. 
  ضهــ  دراســة اتســ   لدقــة مل ضــ ع  وضــِ وهــَا التعريــف يصــدق  لــى قاياــة الباــل العلمــق 

 متاهج البال العلمق  ال اية متغ خايِ  هداف قددها الباقل ووضعها نصا  يتيغ. 
وملَّــا كــان الباــل وســيلة لتاايــِ  هــداف معيتــة   رَّضــغ بعــ  البــاقث  أبنــغ: )وســيلة للدراســة  

مل والــدقيِ جلميــع الشــ اهد وكــو ب اســ تها ال صــ هللا إىل قــل ملشــكلة  ــددة  ــو  ريــِ التاصــق الشــا
. و رضــغ  يوــا أبنــغ: )استاصــاء 5واألدلــة الــت وكــو التااــِ متهــا  والــت اتصــل دــَس املشــكلة احملــددة(

. 6متظ  يهدف إىل إضـاضة معـارف وكـو ا صـيلها والتااـِ مـو صـاتها  ـو  ريـِ اإختبـار العلمـق(
                                                 

 .48س رة العتكب ت ُية  1
 .90املصباح املتض لل ي مق  ص  2
 .1/018ُتَيا الل ة لألزهرا   3
 .31س رة املائدة ُية  4
 .02ق ومتاه غ للدكت ر  محد بدر  ص  ص هللا البال العلم 5
 .02املصدر ن سغ  ص  6
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  واقتصــر األوهللا  لــى اإل ــارة للمــتهج وكمــا يلقــن ضــنن هــَيو التعــري   مل يشــضا إىل املــتهج ال صــ ق
اإستارائق والثال  لى اإل ـارة للمته ـ  اإسـتارائق واإسـتتبا ق. ضهـَان التعري ـان  و مثاهلمـا  لـى 
وضـــ قها إإ  هنـــا غـــض جامعـــة ألضـــراد املعـــرف؛ لعـــدم ذكرهـــا املـــتهج ال صـــ ق  وهـــ  املـــتهج ال الـــا يف 

 الدراسات الشر ية واإلنسانية والرتب ية. 
ومعـــىن خ ـــة الباـــل: اإل ـــار العـــام للباـــل  و تاصـــرس الرئيســـة. ولـــي  املـــراد َب ـــة الباـــل  

اإقتصار  لى  ت ى الباـل مـو  بـ او وضصـ هللا ومباقـل  وإن كـان  تـ ى الباـل جـزءا  مهمـا  مـو 
 .  1اخل ة  وإمنا خ ة البال: هيكل البال و تاصرس الرئيسة

                                                 
 . 016متهج البال يف ال اغ اإلسلمق خصائصغ وناائصغ لعبد ال هاو ) ب  سليمان(  ص  1
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 المطلب الثاين

 مل عليها خطة البحثالعناصر الرئيسة التي تشت

 مل خ ة البال العتاصر الرئيسة التالية:تاش 
 الص اة األوىل يف البال. (1
  ت ان البال. (0
 م ض ع البال )مشكلة البال(. (3
 قدود الدراسة )قدود املشكلة(. (4
  هداف البال. (5
  س لة البال.  (6
  مهية البال. (1
  سباو اختيار البال. (8
  دوات البال. (9
 مص لاات الدراسة. (12
 اباة.الدراسات الس (11
 متهج البال وإجراءااغ )خ  ااغ(. (10
  ت ى البال. (13
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  المطلب الثالث

 معنى محتوى البحث

ي كتـــا خـــ   تـــ ى الباـــل العتاصـــر الرئيســـة الـــت ســـيات ا  ليهـــا الباـــل  وهـــق مادمـــة 
البال و ب ابغ  وخ  كل  و ضص لغ  وخـ  كـل ضصـل مباقثـغ  وخـ  كـل مباـل م البـغ  وخـ   

 ا كان الباو  و ال صل ُيتاج  ن وهَّد لغ ضل أبس مو ذلن للااجة.كل م لا مسائلغ. وإذ
ــــو ميــــل يف رســــائل املاجســــتض  ن يـ اا   إىل ضصــــ هللا ضمباقــــل ضم الــــا ضمســــائل إن  الباــــل    ا سَّ
 وجدت.
ـوجيعل الباقل خـ  كـل  و كـل العتاصـر الـت ا    متكاملـة وبيتهـا قاسـ  مشـرتك   وقـدة   ن    ِّ كا

وقــدات متشــادة جيعلهــا يف ضصــ هللا  وهكــَا يف املباقــل وامل الــا. وقــ  مث ياســ  الــن العتاصــر إىل 
 يتب  املراد  ضرو  مثلة لَلن:

كتب  خ ة لرسالة املاجستض  ت اهنـا: "املشـرتك ودإلتـغ  لـى األقكـام"  اقتـ ت  لـى: مادمـة   (1
 وَّهيد  ومخسة ضص هللا وخاَّة.

  وم ضــــ ع الباــــل  و ســــباو 2دير  واإلهــــداء  والشــــكر والتاــــ1املادمــــة وضيهــــا: الصــــ اة األوىل
اختيـــار م ضـــ ع الرســـالة و مهيتـــغ  ومـــتهج الباـــل  و تـــ ى الباـــل  بيَّتـــ  ضيـــغ ضصـــ هللا الرســـالة 

 ومباقثها   لى التا  اآليت:
 التمهيد: يف  قسام الل ن.

 ال صل األوهللا: التعريف  ملشرتك و ن ا غ. وضيغ مباثان:
 املبال األوهللا: اعريف املشرتك.

                                                 
اومت  الص اة األوىل: اس  اجلامعة والكلية والاس  ومكان اجلامعة  ويف متتصف الص اة  ت ان الرسالة  والدرجة املادمة لتيلها   1

 والتخصص واس  الباقل واس  املشرف والسَّتة الت ق د ِّم  ضيها.
 ي كتا اإلهداء  والشكر والتادير بعد  ن يتتهق الباقل مو إ داد الرسالة.  2
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  ن اع املشرتك.املبال الثال: 
 ال صل الثال: وق ع املشرتك و سبابغ. وضيغ مباثان:

 املبال األوهللا: وق ع املشرتك.
 املبال الثال:  سباو اإ رتاك.

 ال صل الثالل:  م م املشرتك وإمجالغ. وضيغ مباثان: 
 املبال األوهللا:  م م املشرتك.
 املبال الثال: إمجاهللا املشرتك.

 ك يف اختلف ال اهاء. وضيغ مثال مسائل.ال صل الرابع:  ثر اإ رتا
 ال صل اخلام : اعار  املشرتك مع غضس. وضيغ َّهيد ومخسة مباقل:

لَّة  ل ه . خِّ
 
 التمهيد: يف اإقتماإت امل

 املبال األوهللا: اعار  التخصيص واإ رتاك.
 املبال الثال: اعار  اجملاز واإ رتاك.
 اك.املبال الثالل: اعار  اإلضمار واإ رت 
 املبال الرابع: اعار  التال واإ رتاك.

 املبال اخلام : اعار  اإ رتاك والتسخ. 
 اخلاَّة: يف نتائج البال.

ضانظر كيف مجع  يف كل ضصل ما ي شاك ِّل وقدة متكاملة  و ن كل هـَس ال صـ هللا اشـكل وقـدة 
 واقدة متكاملة ا كا  ِّن م ض  ات الرسالة. 

هنـــا: "قـــروف املعـــال و ثرهـــا يف اخـــتلف ال اهـــاء"  اقتـــ ت كتبـــ  خ ـــة لرســـالة الـــدكت راس  ت ا (0
  لى: مادمة و و َّهيدا وستة  ب او رئيسة وخاَّة.  
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املادمة وضيها: الصـ اة األوىل  واإلهـداء  والشـكر والتاـدير  وم ضـ ع الباـل  و سـباو اختيـار 
رســـالة وضصـــ هلا  م ضـــ ع الرســـالة و مهيتـــغ  ومـــتهج الباـــل  و تـــ ى الباـــل  بيَّتـــ  ضيـــغ  بـــ او ال

  لى التا  اآليت:  
 الباو التمهيدا: نظرة إمجالية يف  سباو اختلف ال اهاء  وضيغ: مخسة ضص هللا.

ال صـــل األوهللا: اخـــتلف ال اهـــاء نتي ـــة إخـــتلضه  يف ثبـــ ت احلـــديل. وذكـــرت مســـتلت  كـــان 
 سبا اختلف ال اهاء ضيهما راجعا  إىل هَا السبا.

اء نتي ــة إخــتلضه  يف ضهــ  التصــ ص الشــر ية. وذكــرت مســتلت   ال صــل الثــال: اخــتلف ال اهــ
 كان سبا اختلف ال اهاء ضيهما راجعا  إىل هَا السبا.

ال صـــل الثالـــل: اخـــتلف ال اهـــاء بســـبا مـــا يظهـــر هلـــ  مـــو اعـــار  التصـــ ص  ـــاهرا . وذكـــرت 
 مستلت  كان سبا اختلف ال اهاء ضيهما راجعا  إىل هَا السبا.

اخــتلف ال اهــاء نتي ــة إخــتلضه  يف الا ا ــد األصــ لية. وذكــرت مســتلت  كــان ال صــل الرابــع: 
 سبا اختلف ال اهاء ضيهما راجعا  إىل هَا السبا.

ال صــل اخلــام : اخــتلف ال اهــاء لعــدم وجــ د نــص صــريح ضيمــا يســت د مــو ال قــائع والتــ ازهللا. 
 سبا.وذكرت مستلت  كان سبا اختلف ال اهاء ضيهما راجعا  إىل هَا ال

 الباو األوهللا: قروف الع ف و ثرها يف اختلف ال اهاء  وضيغ َّهيد وستة ضص هللا.
 التمهيد: معىن احلرف ومعىن الع ف.

 ال صل األوهللا: ال او و ثرها يف اختلف ال اهاء  وضيغ مباثان:
 املبال األوهللا:  قسام ال او ومعانيها.

ال اهـــاء. وخـــ  هـــَا املباـــل  ـــدة املباـــل الثـــال:  ثـــر اإخـــتلف يف معـــىن الـــ او يف اخـــتلف 
 مسائل.

 ال صل الثال: ال اء و ثرها يف اختلف ال اهاء  وضيغ مباثان:
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 املبال األوهللا: م اضع قرف ال اء يف ل ة العرو.
املباـــل الثـــال:  ثـــر اإخـــتلف يف معـــىن ال ـــاء يف اخـــتلف ال اهـــاء. وخـــ  هـــَا املباـــل  ـــدة 

 مسائل.
 اختلف ال اهاء. وختغ مباقل...اخل.ال صل الثالل: "مث" و ثرها يف 

 ال صل الرابع: " و" و ثرها يف اختلف ال اهاء. وختغ مباقل...اخل.
 ال صل اخلام : "بل" و ثرها يف اختلف ال اهاء. وختغ مباقل...اخل.

 ال صل السادس: "لكو" و ثرها يف اختلف ال اهاء. وختغ مباقل...اخل.
 غ ضص هللا...اخل.الباو الثال: قروف اجلر  وضي

 الباو الثالل:  دوات الشرط...اخل.
 الباو الرابع:  دوات اإست هام...اخل.
 الباو اخلام :   اء الظرف...اخل.

 الباو السادس:  دوات اإستثتاء...اخل.
 اخلاَّة: يف نتائج البال.

ـــك ِّل وقـــدة متكاملـــة  كاـــروف الع ـــف يف البـــاو  ضـــانظر كيـــف مجعـــ  يف البـــاو ال اقـــد مـــا ي شا
األوهللا  وقروف اجلـر يف البـاو الثـال  و دوات الشـرط يف البـاو الثالـل...اخل. و ن كـل هـَس األبـ او 

 اشكل وقدة واقدة متكاملة ا كا  ِّن م ض  ات الرسالة.  
 لَّ   كتا    ت انغ: "وس ية اإلسلم وواقعيتغ"  اقت ى  لى: مادمة وثلثـة ضصـ هللا وخاَّـة   لـى  (3

 التا  التاو:
 اومت :  مهية البال و سباو اختيارس  ومتهج البال  و ت ى البال. املادمة و  

 ال صل األوهللا: ضاغ ال اقع  وضيغ َّهيد  وثلثة مباقل:
 التمهيد: معىن ضاغ ال اقع و مهية البال ضيغ.
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 لل اقع. املبال األوهللا: مرا اة الرس هللا 
 لل اقع يف اجتهاده . املبال الثال: مرا اة الصاابة  

 لثالل: مرا اة اجملتهديو لل اقع يف اجتهاده .املبال ا
 ال صل الثال: األقكام الشر ية ب  الثبات واملرونة  وضيغ مخسة مباقل:

 املبال األوهللا: األصل يف األقكام الشر ية الثبات. 
 املبال الثال: ا ضُّ األقكام لت ض ِّ العرف. 
 املبال الثالل: ا ضُّ األقكام لت ض ِّ املصلاة. 
 ملبال الرابع: دوران األقكام مع  ِّلالِّها وج دا  و دما .ا 
 املبال اخلام : ا ضُّ األقكام للورورة. 
 ال صل الثالل: اإل  از التشريعق ألقكام اإلسلم  وضيغ مثانية مباقل: 
 املبال األوهللا: وس ية اإلسلم ب  األدَين. 
 املبال الثال: وس ية التظام اخللاق يف اإلسلم. 
 بال الثالل: مش هللا اإلسلم وكمالغ وا ازنغ.امل 
 املبال الرابع: استاامة  قكام اإلسلم و دم اعارضها. 
 املبال اخلام : اليسر ورضع احلرج يف األقكام الشر ية. 
 املبال السادس: العدهللا يف اإلسلم. 
 املبال السابع: املساواة يف اإلسلم. 
 املبال الثامو: احلرية يف اإلسلم.  
 اَّة: نتائج البال. اخل 
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  المبحث الثاين

 عنوان البحث وصفحته األولى

 وضيغ م لبان: 
 امل لا األوهللا:  ت ان البال. 
 امل لا الثال: الص اة األوىل يف البال. 
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 المطلب األول

 عنوان البحث

يدهللا  لـى موـم نغ وي ظهـر  تـ اس  ضهـ    تغ ت ان البال: ه  الكلم الَا ي كتا  لى واجه 
ـر س ... كالعل تاداهللاُّ بِّغِّ  الايقـغِّ واي ظقهِّ ءِّ ماا ي سق مة للكتاو الت َّيزس  و غضس  قاهللا ال ي مق: )وا  تـق اان  ك ل ِّ  اقق

) سار  وا اتـق انـقت غ  جاعالق   لاغ    تـق ااان  ِّ واقادق ا كق  . 1وا  تـق اان  القكِّتااوِّ بِّوا  ِّ القعا ق
ســو صــياغة الع  تــ ان  وقــدوا  قــال ا: "الكااــا مــو  جــاد امل لــع والباقــل التــاجح هــ  الــَا ُي 
. وملــا كــان العتــ ان هــ  الــداهللا  لــى موــم ن مــا ختــغ ضي ــا  ن ي صــا  بشــكل جيــد  ســ اء 2واملا ــع"

ـــ ان األبـــ او  و ال صـــ هللا  و املباقـــل  و ن ارا ـــى  تـــد صـــياغتغ  ـــ ان الباـــل الـــرئي   و  ت  كـــان  ت
 : 3التااط التالية

  و الس ع واألل اظ املثضة الت استعمل غالبا  يف الصااضة.  ن يصا  أبسل و  لمق  بعيدا   ( 
 ن يك ن دقياا م صـاا  ـو  تـ اس مـو  بـ او وضصـ هللا ومباقـل  وقـد إقظـ  وقـ ع بعـ   (و

البــاقث  يف  خ ــاء ضي ثبتــ ن بعــ   تــاويو براقــة لــبع  األبــ او  و ال صــ هللا  و املباقــل  وإ 
بــة إ جيــد الباقــل مــادة  لميــة للدراســة. وإذا ي ــدرك ن دإلتهــا بدقــة  و تــد الشــروع يف الكتا

قصل مثل هَا اخل ت يف إثبات  تـ ان ضصـل  و  و ضننـغ ُيتـاج ل لـا مـو املشـرف لتعـديل 
خ تغ  وقد يت لا األمر يف بع  األقيان رضع ال لـا لل ـان  لميـة متخصصـة يف الكليـة  

يت جــا  ليــغ  ن  ممــا يســبا قرجــا  للباقــل. وقــ  إ ياــع الباقــل يف مثــل هــَا اإل ــكاهللا
 يك ن مدركا  ملعىن كل  ت ان ي ثبتغ يف خ تغ  واملسائل الت يريد  ن يعاجلها ختغ.

                                                 
 .11-15  وانظر: العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص434املصباح املتض لل ي مق  ص  1
ي اةِّ القبِّتااءِّ 529ُخر البال  ا: خاَّتغ. قاهللا ال ي مق يف املصباح املتض  ص  ضامل لع ه : العت ان. واملا ع ه : 2 ءِّ بِّصِّ : )وام تـقاا اع  الشَّقق

تاهِّق إلايقغِّ  اراض غ (  وجاء يف املع   ال سيو  ص  : )املا ع مو كل  قء ُخرس قيل يتا ع ويتتهق(. 146لِّلقما قع  هللاِّ قايقل  يـاتـق
  كتابة البال العلمق ومصادر الدراسات اإلسلمية لعبد ال هاو 53ديدة لعبد ال هاو  ب  سليمان  ص كتابة البال العلمق صياغة ج  3

 .30 ب  سليمان  ص 
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 ن يكــ ن  تــ ان ال صــل  و املباــل م بيتــا   حبيــل إ يت قــف ضهمــغ  لــى العتــ ان الــَا قبلــغ   (ت
ــ   قــل ضصــل  يف رســالتغ إىل مباثــ   جعــل  تــ ان املباــل األوهللا:  ــرق  مثــاهللا ذلــن: قسَّ

تثمار  لتم يــــل البتكــــق. و تــــ ان املباــــل الثــــال:  ــــرق اإســــتثمار بتمــــ يلت  خــــرى. اإســــ
ضعتــــ ان املباــــل الثــــال غــــض مبــــ   ويت قــــف معرضــــة املــــراد متــــغ  لــــى  تــــ ان املباــــل األوهللا. 

 والص او  ن يك ن  ت ان املبال الثال:  رق اإستثمار  لتم يل غض البتكق.
ع ملقظة  ن إ خيتصر الباقل كلمة مو العتـ ان يرتاـا  ن يك ن بعبارة م جزة ما  مكو. م (:

 لى قَضها خلل يف دإلتغ  ومثاهللا ذلن: ما جـاء يف "غمـز  يـ ن البصـائر ألمحـد احلمـ ا": 
بِّغِّ...( ها َق تا ِّيًّا مث َّ  اادا إىلا ما املدمج "جامع ال اـغ . وقد و ضع يف الارص 1)إذاا صاارا الشَّاضِّعِّقُّ قا

الاــرص ســائل و بــ او الكتــا الــت ق اهــا  وجــاء  تــ ان هــَس املســتلة يف  تــاويو مل اإلســلمق"
بِّــغِّ(. وإقــن كيــف املــدمج "جــامع ال اــغ اإلســلمق" ها َق تا ِّيًّــا مث َّ  اــادا إىلا ما ــاضِّعِّقُّ قا ــارا الشَّ : )صا

ا ضت دإلة العت ان حبيل ي  ه  متغ اإلخبار أبن الشاضعق انتال إىل املـَها احلت ـق  مث  ـاد 
  َهبغ.  إىل م

ختغ ما لي  مو  تاصرس الرئيسة. وإذا اعَر ضـب غ بعبـارات  ي دخل   ن إ يك ن واسعا  حبيل  (ج
 دقياة وباق واسعا   ضننغ وكو ضب غ حبدود الدراسة.

 ن إ يكــ ن متوــمتا  قكمــا   و نتي ــة  مت قعــة . ويســتثىن مــو ذلــن العتــاويو الــت اكــ ن  ــل  (ح
مـــو الـــديو  لوـــرورة. ضـــل أبس  ن يكـــ ن  تـــ ان حبـــل  و  اا ـــاق   و  تـــاويو األمـــ ر املعل مـــة

ـــة    ـــزان   و موـــار  و  و ضصـــل  و مباـــل: وقداني    و وجـــ و الصـــلة   و خـــرو ال
 الر  اإجتما ية واإقتصادية   و قسو الصدق وقبح الكَو.  
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و وال صــــ هللا  ن اتاــــد  ل ــــاظ العتــــ ان يف كــــل ِّ مكــــان ياــــرِّد  ذِّكــــرس يف الرســــالة  ضعتــــاويو األبــــ ا (خ
واملباقـــل اتكـــرر يف  تـــ ى الباـــل  وقيـــل يكـــ ن احلـــديل  ـــو م ضـــ  غ  ويف ال هـــارس  

 ضي ا  ن يك ن العت ان بت   الل ن  يتما ذ كر يف الرسالة.  
و ضـــرو مثـــال  إ تتـــاء  لمائتـــا  ختيـــار   اء) تـــاويو( كتـــبه ؛ ليتـــَوق الاـــارئ مـــدى دقتـــغ 

 وإضصاح العت ان  و  ت اس: 
ــــو  اختيــــار البخــــارا إســــ  ) تــــ ان(املثــــاهللا األ   ضاســــ  الكتــــاو الــــَا  ل ــــغ 1كتابــــغ وهللا: ق سق

البخــارا  املشــه ر بــ  التــاس "صــايح البخــارا"  هــ : "اجلــامع املســتد الصــايح املختصــر مــو 
 . 2وستتغ و َيمغ"  م ر رس هللا   

املؤل ـــ ن يف وقـــد  غـــىن العتـــ ان الـــَا اختـــارس البخـــارا لكتابـــغ  ـــو الكـــلم املهـــ  الـــَا ي ثبتـــغ 
مادمــة كتــبه   خاصــة إذا  لمتــا خلــ  صــايح البخــارا مــو مادمــة ا بــ   مته ــغ. ضت ــد يف هــَا 

 :3العت ان اإلضصاح  و األس  العظمى الت بىن  ليها البخارا صاياغ  وبيانغ
ق لــغ "اجلــامع"  بيــان لشــم هللا الكتــاو ألبــ او العلــ   و نــغ غــض ماتصــر ألقاديــل األقكـــام   ( 

 ككتا "الستو".
"املســتد"  هــ  مرضــ ع صــااا بســتد  ــاهر اإاصــاهللا  وهلــَا الل ــن ض ائــد كثــضة متهــا:  ن مــا و (و

ذكرس البخارا يف كتابغ مو اعلياات إ اـ عادُّ مو صـاياغ؛ ألنـغ  ـاس "املسـتد"  ويرتاـا  لـى 

                                                 
م نغ وي ظهر  ت اس  ؛ ألن العت ان ه  الكلم الَا ي كتا  لى واجهة الكتاو يدهللا  لى مو-غالبا  -إ ضرق ب  اس  الكتاو وب   ت انغ  1

و غلا املؤل   يوع ن   اء مؤل اُت   لى  برز مكان يف الكتاو  وه  غلضغ  ضيك ن ما وضعغ املؤلف  لى غلف كتابغ ه   ت ان الكتاو  
 .11وه  ا غ  يوا. انظر: العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص 

-9  خايِ ا ق الصايا   واس  جامع الرتمَا  لعبد ال تاح ) ب  غدة(  ص 52  ص العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل 2
30. 

 .50-52العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص  3
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هــَا  ن البخــارا  وهللا مــو صــتَّف يف الصــايح اجملــرد  و ن رجــاهللا اعــاليِ البخــارا إ يلــزم  ن 
  رط رجاهللا الصايح املستد يف كتابغ.  يك ن ا  لى

 "الصايح"  بيان ا رتاط البخارا الصاة يف األقاديل الت مجعها يف كتابغ.  (ت
"املختصر"  بيان أبن البخارا مل جيمع يف كتابغ كل األقاديل الصاياة  و نـغ مل جيمـع ضيـغ    (:

 كل ما صح  تدس مو  قاديل.
ــو  اختيــار مســل  إســ  ) تــ كتابــغ  ضاســ  الكتــاو الــَا  ل ــغ مســل     ان(املثــاهللا الثــال: ق سق

املشه ر ب  التاس "صايح مسل "  ه : "املستد الصايح املختصـر مـو السـتو بتاـل العـدهللا  ـو 
 ."1العدهللا  و رس هللا   

 :2وهلَس التسمية ض ائد ا ب   األس  العظمى الت بىن  ليها مسلٌ  صاياغ  وبيانغ
ة "املسـتد"  ن اكـ ن  قاديثـغ مرابـة  لـى   ـاء رواُتـا مـو "املستد"  بيان  نغ إ يلزم مو اسمي ( 

 الصاابة  ووكو  ن ي سمق املؤلف كتابغ "مستدا" مع  نغ مراا  لى  ب او ال اغ.
" بتاــل العــدهللا  ــو العــدهللا"  لبيــان  ن كــل مــو  خــرج لــغ مســل  " ــدهللا" ســ اء  كــان مــو رواة  (و

 ص هللا   و مو رواة املتابعات والش اهد.األ
مســـل   لـــى ل ـــن "العـــدهللا" دون "الثاـــة"  بيـــان  ن العدالـــة  تـــد احملـــدث  "مـــو اقتصـــار اإلمـــام  (ت

 اجتمع  ضيغ العدالة يف الديو  والعدالة يف الرواية"   ا  ن الراوا "ثاة  دهللا ضابو".
ومــو ض ائــد اســمية اإلمــام مســل  كتابــغ "املســتد الصــايح...إخل"   ن مــو  َـّـى هــَا الكتــاو  (:

 .3ا غ "اجلامع" غض هَا الكتاوم ا دا  إلمام مسل  كتا    س  "اجلامع" ضاد  خ ت  و ن ل
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30. 
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 المطلب الثاين

 الصفحة األولى يف البحث

 )ص اة العت ان(
يت سو  وهللا ص اة يف البال  ت انغ  ويلتزم الباقل  لعت ان الـَا  قراـغ اجلهـة العلميـة الـت 

لباــل العلميــة ســ اء  كــان يتبعهــا  مــو غــض زَيدة وإ ناــص. ويكتــا الباقــل خــ  العتــ ان درجــة ا
رسالة ماجستض  م دكت راس  ويكتا خ  العت ان اس  الباقل ورقمغ اجلـامعق  ضاسـ  املشـرف ضالسـتة 

 .1الدراسية. ويكتا يف   لى اجلهة اليمىن للص اة اس  اجلامعة وختغ اس  الكلية والاس 
    

                                                 
 الرسائل املعتمد يف جامعتغ  إن واجدا خلضا  ب  ما  ثبتُّغ وب  دليل جامعتغ. األصل  ن يتايد الباقل بدليل  با ة 1
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 المبحث الثالث

 موضوع البحث )مشكلة البحث( وحدوده

 
 ان:وضيغ م لب

 امل لا األوهللا: م ض ع البال )مشكلة البال(. 
 امل لا الثال: قدود البال. 
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 المطلب األول

 موضوع البحث )مشكلة البحث(

اختيار البال وخديد م ض  غ   و صياغة مشكلتغ مو خـلهللا  سـ لة واضـاة  ـددة  وبيـان  
بــد  الباقــل يف الت كــض يف  هداضــغ   وهللا خ ــ ة و مههــا جيــا  لــى الباقــل  ن يتتبــغ هلــا. واألصــل  ن ي

اختيار الباـل مـو ال صـل األوهللا الـَا يبـد  ضيـغ دراسـتغ العليـا. والباقـل التـاجح يهـت  مبـا يسـمع مـو 
 ضكـــار وملقظـــات مـــو  ســـااَاغ  ضكـــ  مـــو  قـــل  قاداـــغ نا ـــٌة مهمـــٌة   رهـــا  ســـتاذس  يف مســـاق إىل 

 م ض ع حبثغ. 
 تبـة الدراسـات العليـا ااـ دس يف كثـض مـو  وجدية الباقل مو  وهللا ي م يوع  قدامـغ ضيهـا  لـى 

األقيان إختيار م ض ع رسالتغ  ويظهر هَا مو خـلهللا مـا يثـضس مـو  سـ لة اـدهللا  لـى ذكـاء  وانتبـاس  
وقســو ضهــ   ومتاقشــة ملــا يســمع. ضالباقــل اجلــاد إ جيعــل ن ســغ و ــاء  حلشــ  املعل مــات الــت يســتمع 

ة التااش امل ضـ  ق وخليـل البيـاانت واملعل مـات الـت ا  ـرح إليها مو غض أتمل وا كض وخليل هلا. وكثر 
ســبا رئــي  يف اتميـــة ا كــضس  واعليمــغ امل ضـــ  ية  والت ــرد  وهــق يف ال قـــ  ذااــغ ســبا يف اختيـــار 
م ض ع البال  خاصـة بعـد  ن ختتمـر ضكراـغ يف ذهتـغ  مـو خـلهللا التاليـل واملتاقشـة  وإيـراد األسـ لة 

 هر للباقل.واإل كاإت الت وكو  ن اظ
وجدية الباقل يف الايـام  ل اجبـات الـت ي كلـف دـا  ثتـاء دراسـتغ املسـاق  مـو ااـارير وخليـل  

لبع  الاواَي  و حبا: رئيسة  سبا يف اختيار م ض ع الباـل  ضـنن  ـددا  إ أبس بـغ مـو ال ـلو 
ل ـ ن دـا  ثتـاء دراسـة خيتارون رسائله  مو ال اجبات الت يكل  ن دا وخاصة األحبا: الرئيسـة الـت يك

 املساقات. 
وإذا ابــ  لألســتاذ جديــة ال الــا  و نــغ    ــى الباــل قاــغ  ونظــر لــغ مــو ج انبــغ املتعــددة   

ضنِّنَّــغ ي جهــغ لــزَيدة الاــراءة يف ذلــن امل ضــ ع  لتكــ ن رســالتغ ضيــغ. وجيــا  لــى ال الــا  ن يع ــق مثــل 
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ة  ســتاذس لســماع مــا  تــدس مــو ا جيهــات  هــَا الت جيــغ قاــغ مــو اإهتمــام  و ن يبــد  مــو قيتــغ مبراجعــ
 و ن يتعمِ يف امل ض ع بزَيدة البال والدراسة ق لغ. 

إىل  ن امل ضـ ع الـَا كل ـغ  سـتاذس  لكتابـة ضيـغ جـدير أبن ي ـ رس  ن سغ   وقد يت صل الباقل   
لرســـالة ماجســـتض   تـــدها يكتـــا  هـــ  مـــا جعلـــغ يت صـــل إىل الـــن التتي ـــة  ويعرضـــها  لـــى  ســـااَاغ  

صـــة األســـتاذ الـــَا كل ـــغ بـــَلن الباـــل  ضيســـمع مـــو التصـــائح واإلر ـــادات مـــا يتمـــق ضكراـــغ  وخا
 ويزيدها غىن .  

وم ضـــ ع الباـــل   و خديـــد مشـــكلتغ هـــق امل تـــاح احلاياـــق لـــغ؛ ألانَّ خديـــد امل ضـــ ع ياـــ د  
 :  1الباقل إىل  مريو مهم  يف حبثغ

 األوهللا: خديد متهج الدراسة واجتاهها.
 اجله د والدراسات املعماة ضيغ. الثال: اكثيف

واهتمــام الباقــل مــو بدايــة قب لــغ يف بــرانمج الدراســات العليــا يف اختيــار م ضــ ع رســالتغ  إ  
يعــي  ن يتع ــل يف هــَا األمــر  بــل يباــى ضــمو اهتمامــغ يف الت كــض. ضالع لــة يف الباــل العلمــق إ 

لـى ال الـا  ن يكـ ن متتبهـا  مصـ يا  ملـا يسـمع أتيت َبض  س اء يف اختيار امل ض ع   و  ثتاء كتابتغ. ضع
) ر  تِّمااع  مث َّ احلقِّ قن  مث َّ القعامال  مث َّ التَّشق سق  . 2 وإ  لَا قيل: ) اوَّهللا  القعِّلق ِّ الصَّمق   مث َّ اإِّ

 و نبغ هتا إىل ضرورة الت ازن يف كتابة مشكلة البال  مو غض ا  يل   و اختصار  ل. 

                                                 
 .59كتابة البال العلمق صياغة جديدة لعبد ال هاو  ب  سليمان  ص   1
 .11/415 رح التيل و  اء العليل حملمد بو ي سف    يش   2
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 المطلب الثاين

 د البحث )حدود المشكلة(حدو

ـــ ان الـــَا يصـــلح لإلضصـــاح  ـــو   ُيتـــاج الباقـــل إىل إثبـــات "قـــدود الباـــل"  إذا كـــان العت
تصــر وي ســت ىن  ــو بعــ  كلمااــغ  وا ضــع هــَس الكلمــات   تــ ى الباــل  ــ يل    تــدها وكــو  ن خي 

 قي دا  يف "قدود البال". 
" م ضــــ  ية   و مكانيــــة   و قــــد اكــــ ن قيــــ د الباــــل الــــت ي ــــتص   ليهــــا يف "قــــدود الباــــل

زمانية. ضل  اختار  قل  ت اان لرسالتغ: "الت ريِ للعيـ و املشـرتكة بـ  الـزوج   وا بياااـغ يف احملـاك  
م". ضمثل هَا العتـ ان 0222-1992الشر ية يف احملاضظات الشمالية يف ضلس   يف ال رتة مو ستة 

تصـر بعتـ ان يالـل مـو الايـ د املـ َك رة  وا ضـع الـن الايـ د يف "قـدود الدراسـة".   يل  ووكـو  ن خي 
ــــزوج   وا بياااــــغ يف احملــــاك  الشــــر ية" . ويـ اايَّــــد العتــــ ان  ضي  عــــل العتــــ ان: "الت ريــــِ للعيــــ و بــــ  ال
م ضـــ  يا  أبن العيـــ و املشـــرتكة هـــق  ـــل الدراســـة  وليســـ  العيـــ و اخلاصـــة أبقـــد الـــزوج   ويـ اايَّـــد 

ت ستاتصـــــر  لـــــى احملاضظـــــات الشـــــمالية يف ضلســـــ    دون احملاضظـــــات العتـــــ ان مكانيـــــا  أبن الت بياـــــا
-1992اجلت بيـــة  ويـ اايَّـــد العتـــ ان زمانيـــا  أبن قـــاإت الت ريـــِ الـــت ســـتك ن  ـــل الدراســـة مـــو ســـتة 

م. ول  اختار  قل  ت اان  لرسالتغ: "مدى خايـِ األسـ لة الشـ هية يف مـادة الرتبيـة اإلسـلمية 0222
تصــر بعتــ ان ألهــداضها يف املرقلــ ة الثان يــة يف  اضظــة الاــدس". ضمثــل هــَا العتــ ان   يــل  ووكــو  ن خي 

َك رة  وا ضــع الــن الايــ د يف "قــدود الدراســة". ضي عــل العتــ ان: "مــدى خايــِ  يالــل مــو الايــ د املــ
اتصــر األســ لة الشــ هية يف مــادة الرتبيــة اإلســلمية ألهــداضها ". ويـ اايَّــد العتــ ان م ضــ  يا  أبن الدراســة ا

  لى املرقلة الثان ية  ويـ اايَّد العت ان مكانيا  أبن الدراسة ستاتصر  لى  اضظة الادس. 
إ ُيتاج  إىل إثبات "قدود البال" يف كل رسالة  وإذا مل اكو لغ قاجة  ضل جيـ ز للباقـل 

  ن ي ثب  هَا العت ان ويوع كلما  ضعي ا   و غض متاسا ختغ.  
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 المبحث الرابع

 البحث وأسئلتهأهداف 

 وضيغ م لبان: 
 امل لا األوهللا:  هداف البال. 
 امل لا الثال:  س لة البال. 
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 المطلب األول

 أهداف البحث

معيــار صــلقية الباــل خايــِ ال لســ ة العامــة للدراســات العليــا يف اجلامعــة الــت يــدرس ضيهــا  
اف يوـعها الباقـل.الباقل  ويف التخصص الـَا يدرسـغ. واتااـِ ضلسـ ة الباـل مـو خـلهللا  هـد

  
و هــداف الباــل:  م قــات غــض م جــ دة  اتبــع مــو ال لســ ة  يســعى الباقــل إىل خاياهــا   

 . 1مو خلهللا وسائل معيتة
 و ما ال لس ة ضهق: مبادئ وق ا د ومعتادات  امة ماررة ا جغ العمل  و التشاط. 
 و ما ال سائل: ضهق اإلجراءات واخل  ات املتبعة لتت يَ األهداف. 
 هداف  ا نشاط إنسال ات سو ب  ضلس تغ  وب  وسائل ات يَس. ضت 
ضاألصــل  ن يــت  اإا ــاق  لــى خديــد ال لســ ة ألا  مــل  مث ا ضــع  هــداف معيتــة لتاايــِ  

الن ال لس ة  مث ا ضع ال سائل  لى اختلف  ن ا ها لتاايِ الن األهـداف يف ضـ ء ال لسـ ة الـت 
 سات العليا كندارة اجلامعة  ووزارة التعلي  العاو  ووزارة التخ يو.قـ ر ِّرت وت خديدها مو قِّبال املؤس

ضال الـــا الـــَا يريـــد إ ـــداد رســـالة ماجســـتض  و دكتـــ راس  جيـــا  ن يكـــ ن مت لاـــغ يف ضـــ ء  
ضلس ة برانمج الدراسات العليا الَا انو  إليغ. ضنن اختـار الباقـل م ضـ  ا  ضـمو ضلسـ ة الـوانمج  

يوـــع لكـــل هـــدف ســـؤاإ  لتـــت  اإلجابـــة  تـــغ  ووكتـــغ اإلجابـــة  ـــو األســـ لة يوـــع لـــغ  هـــداضا   ـــددة  و 
 وخايِ األهداف مو خلهللا إجراءات ووسائل يا م دا.

 ضكل  قل يهدف مو حبثغ خايِ هدف  و  كثر مو األهداف التالية: 

                                                 
 ع الايام بغ بعد مرور املتعل  َبوة اعليمية معيتة.واألهداف الرتب ية: جمم  ة مو العبارات الت اصف السل ك املت ق 1
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 اكتشاف  قء جديد  و ضكرة جديدة  مل ي سبِ إليها. (1
 إثبات صاة بع  املعتادات  و األضكار. (0
 ب اهللا بع  التظرَيت   و اآلراء.إ (3
 اصايح بع  امل اهي  واألضكار. (4
 إضاضة بع  املعارف الت اؤدا إىل اادم املعرضة. (5
  رح بع  الاواَي الصعبة   و ال اموة  وخليلها. (6
 اتظي  بع  املسائل الشائكة  واب يبها  حبيل يسهل اإست ادة متها.  (1
 قلُّ مشكلت يعال متها التاس. (8
الكتــا ت  الــت وتــع إســهاو مؤل يهــا مــو اســت ادة كثــض مــو التــاس متهــا  مــع اختصــار بعــ   (9

  دم اإلخلهللا يف ذلن. 
األهـداف الـت   -الشهض حباجق خلي ـة-مص  ى بو  بد   وابعغ   1ابو خلدون وقد قدد 

مـا جيا  ن ارا ى يف التتليف ضاـاهللا: )التـتليف  لـى سـبعة  قسـام إ يؤلـف  ـامل  اقـل إإ ضيهـا وهـق: إ
 قء مل يسبِ إليغ ضيخرت ـغ   و  ـقء انقـص يتممـغ   و  ـقء م لـِ يشـرقغ   و  ـقء   يـل خيتصـرس 
دون  ن خيــل بشــقء مــو معانيــغ   و  ــقء مت ــرق جيمعــغ   و  ــقء  ــتلو يرابــغ   و  ــقء  خ ــت ضيــغ 

 . 2 مصت غ ضيصلاغ(
بل ـة واضـاة والباقل التاجح ه  الَا يتايد بتاايِ  هداف حبثـغ مـو غـض زَيدة وإ ناـص  

ســليمة قــاهللا قــاجق خلي ــة: )و ــرط يف التــتليف: إَّــام ال ــر  الــَا وضــع الكتــاو ألجلــغ مــو غــض 
زَيدة وإ ناــص  وه ــر الل ــن ال ريــا  ... وزاد املتــتخريو ا ــرتاط: قســو الرتايــا  ووجــازة الل ــن  

                                                 
 .051املادمة إبو خلدون  ص  1
 .1/35كشف الظت ن  و  سامق الكتا وال ت ن حلاجق خلي ة    2
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 ه  إليــغ ووضــ ح الدإلــة  ويتب ــق  ن يكــ ن مســ قا   لــى قســا إدراك  هــل الزمــان ومباتوــى مــا اــد 
 .1 احلاجة(
 وا صا   هداف البال أبسل و ااريرا  َبلف  س لتغ ضنهنا ا صا  أبسل و است هامق. 

 وإلين  مثلة صياغة  هداف البال و س لتغ:
 . ومو  هداف هَا البال:2كتب  حبثا   ت انغ: قاياة التعار  ب   دلة الكتاو والستة

 األدلـة الا عيـة  ـاهللٌا اا اقـا "  الـت يـ ه   اهرهـا خايِ  ق اهللا بع  األص لي : "إن التعـار  بـ  (1
 خ ت  صاادا.

 خايِ مَها املص  ِّبة يف وق ع التعار  احلاياق ب  األدلة. (0
 بيان  ن مجه ر العلماء يرون  دم ج از التعار  احلاياق ب  األدلة الظتية. (3
متـــغ خـــلف قاياـــق إ بيــان  ن اخـــتلف العلمـــاء يف وقـــ ع التعـــار  احلاياـــق بـــ  األدلـــة واملتـــع  (4

 ل ظق.
َك رة:  واك ن  س لة هَا البال بتاء  لى األهداف امل

 ما معىن ق هللا بع  األص لي : "إن التعار  ب  األدلة الا عية  اهللا اا اقا"  وهل  خ ت قائلغ؟ (1
 هل التعار  ال اقع ب  األدلة قاياق  تد املص بة   م  اهرا؟ (0
   احلاياق ب  األدلة الظتية؟هل مجه ر العلماء يرون  دم ج از التعار  (3
 هل اختلف العلماء يف وق ع التعار  احلاياق ب  األدلة واملتع متغ خلف قاياق  م ل ظق؟ (4

 . وكان لغ هدضان  مها:3وكتب  حبثا   ت انغ: "ضاغ ال اقع دراسة  ص لية ضاهية"
ا بلــع  لمــغ  بيــان  ن ضاــغ ال اقــع  ــرط مــو  ــروط اإجتهــاد إ يصــح اجتهــاد جمتهــد بدونــغ مهمــ (1

 وأتصيل هَا األمر إبقامة األدلة الشر ية  ليغ.
                                                 

 .1/36كشف الظت ن  و  سامق الكتا وال ت ن حلاجق خلي ة    1
 م. 1990امعة األردنية  اجمللد التاسع  شر) (  العدد الثالل  ن شر هَا البال يف جملة دراسات  الصادرة  و  مادة البال العلمق  جل 2
 ن شر هَا البال يف جملة البا : ال اهية املعاصرة  العدد الرابع والثلث ن.  3
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واألئمـة اجملتهـدون مـو  بيان  ن  لماء املسلم  مـو سـلف هـَس األمـة و لـى ر سـه  الصـاابة  (0
بعــــده  را ــــ ا ضاــــغ ال اقــــع يف اجتهــــاده   بــــدليل اخــــتلف األقكــــام الــــت كــــان ا ي صــــدروهنا نظــــرا  

 .ل متتس  بتبيتا  مد إختلف واقع املستلة  و قاهللا السائ
َك رة:  واك ن  س لة هَا البال بتاء  لى األهداف امل

هــل ضاــغ ال اقــع  ــرط مــو  ــروط اإجتهــاد إ يصــح اجتهــاد جمتهــد بدونــغ مهمــا بلــع  لمــغ؟ وهــل  (1
 ا جد  دلة  ر ية اؤيد هَا الشرط؟

تهدون مـو واألئمة اجمل هل را ى  لماء املسلم  مو سلف هَس األمة و لى ر سه  الصاابة  (0
 بعده  ضاغ ال اقع يف اجتهاده ؟ وما دليل ذلن؟

وبتــاء  لــى مــا ســبِ ااريــرس  ن كــل ســؤاهللا مــو  ســ لة الباــل ي صــا  يف مجلــة اســت هامية  ضــنني  
  رى يف الدراسات الشر ية والعربية اإقتصار  لى  هداف البال  و ن ذكرها ي  ي  و  س لتغ.
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 المطلب الثاين

 أسئلة البحث

 ســـ لة الباـــل لتعـــ   لـــى خديـــد م ضـــ  غ )مشـــكلتغ(  وااـــ د األســـ لة ملعرضـــة األهـــداف الـــت  اصـــا 
يرغا الباقل يف خاياها. ضعادة يك ن لكل هدف يرغا الباقل يف خاياغ سؤاهللا. وي صـا  اهلـدف 

 يف مجلة ااريرية  وي صا  السؤاهللا يف مجلة است هامية.  
إلجابة بشكل واضـح  ـو الـن األسـ لة مـو ومو صمي   مل الباقل خايِ  هداف حبثغ   

 .1وضص لغ ومباقثغ خلهللا  ب او حبثغ

                                                 
 سبِ ذكر  مثلة ألس لة البال  تد احلديل  و  هداضغ يف امل لا السابِ. 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 المبحث الخامس

 أهمية البحث وأسباب اختياره

 وضيغ م لبان: 
 امل لا األوهللا:  مهية البال. 
 امل لا الثال:  سباو اختيار البال. 
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 المطلب األول

 أهمية البحث

ســـانية مـــو ض ائـــد جديـــدة؛ اعيـــته   لـــى  ا ـــة أتيت  مهيـــة الباـــل العلمـــق باـــدر مـــا ياـــدم لإلن 
ردـــ   واســـه  يف اإلجابـــة  ـــو  ســـ لته    و خاـــِ يف قيـــاُت  ااـــدما    و خـــل إ ـــكاإ    و ازيـــد  قـــد 

 ج انا املعرضة.
وازداد  مهية البال العلمق إذا كان يعاجل م ض  ا  مهمـا  يف قيـاة التـاس  هـ  حباجـة للسـؤاهللا  

د  ن ُيدد مشكلتغ )م ض  غ( ليصـل إىل نتـائج مت ايـة ااـدم ضائـدة  تغ. ضيدرس الباقل امل ض ع بع
 للبشرية  م ما   و لشرُية متها.

ـــغ ياـــدم للتـــاس خلصـــة جهـــد مت اصـــل وجـــاد مـــو ذوا   ـــة الباـــل العلمـــق يف  ن واظهـــر  مهي
اإختصاص واخلوة  مما يسا د  لى اادم اجملتمعات اإلنسانية يف ج انبها املختل ة. واادو معل مـات 
صــاياة مبتيــة  لــى  ســ   لميــة اســا ده  يف نشــر ال كــر الصــايح بــ  التــاس  واســه  يف ا ــ ير 

 اجملتمع واادمغ.
ــرا التاــاط   والباقــل امل ضــِ يبــ   مهيــة حبثــغ مــو خــلهللا ناــاط مت ايــة وم ضــ  ية. ويت تــا  ذِّكق

َكر معها.   الوعي ة؛ ألهنا اوعف التااط الا ية الت ا 
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 المطلب الثاين

 يار البحثأسباب اخت

َكر الباقــل األســباو احلايايــة الــت د تــغ إختيــار م ضــ ع حبثــغ مب ضــ  ية وصــدق و مانــة    يــ
بعبارات واضـاة  بعيـدا   ـو املبال ـة. ويشـض  تـد  سـباو اختيـار امل ضـ ع إىل  مهيتـغ و هداضـغ. ضياـ هللا: 

 ا.سبِ ذكرمه  وخايِ األهداف الت تي للكتابة يف هَا البال  مهيتغومو األسباو الت د 
و نبغ الباقث  إىل  دم ذكر  سـباو ضـعي ة  واإقتصـار  لـى األسـباو احلايايـة والا يـة؛ ألن السـبا 

َكر معها.  الوعيف يؤثر سلبا   لى األسباو الا ية الت ي 
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 المبحث السادس

 أدوات البحث ومصطلحاته

 وضيغ م لبان:
 امل لا األوهللا:  دوات البال.
 البال.امل لا الثال: مص لاات 
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 المطلب األول

 أدوات البحث

 داة البال: هق ال سيلة الت جيمع دا الباقل ماداـغ العلميـة. وقـد  ـوَّ بعـ  البـاقث   ـو  
 .1املادة العلمية  لبياانت  ضعرَّف  داة البال أبهنا: ال سيلة الت جيمع دا الباقل بيااناغ

 ة هق نظرية مكتبية.واألداة الرئيسة الت ا ستخدم يف األحبا: الشر ي 
 و دوات البال العلمق الت ا ستخدم يف األحبا: هق: 

ن الكــرو  والســتة امل هــرة  وبايــة تالتظريــة املكتبيــة: واشــ (1 مل يف  حبــا: العلــ م الشــر ية  لــى: الاــُر
مصـــادر التشـــريع  والكتـــا ت العلميـــة يف كـــل التخصصـــات الشـــر ية مـــو  ايـــدة ومـــَاها ضكريـــة 

  ص لغ  وقديل ومص لاغ  وضاغ و ص لغ.وملل ودل  وا سض و 
 .  مو ص ر ورس مات؛ س اء  كان  مكت بة   و مسم  ة   و مرئيةال  ئِ (0
 اإلقصاء. (3
 امللقظة أبن ا ها. (4
 املاابلت. (5
 اإستباانت. (6

  .و لى كل  قل  ن خيتار مو هَس األدوات ما يتاسا حبثغ ليتمكو مو جتميع بيااناغ 

                                                 
 .35 ص هللا البال العلمق ومتاه غ للدكت ر  محد بدر  ص  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 المطلب الثاين

 ثمصطلحات البح

ُيتـــــاج الباقـــــل إىل إثبـــــات  تـــــ ان "مصـــــ لاات الباـــــل" إذا اوـــــمو  تـــــ ان حبثـــــغ بعـــــ   
 ى  و اشتبغ  لى الاارئ. والتا ر يف  مهـات املصـادر جيـد الكلمات  و املص لاات الت وكو  ن ختا 

 يف مادمتها بياان  للمص لاات ال اردة ضيها.
 ان يف خ ــة حبثــغ  إذا غلــا  لــى ويف كثــض مــو األقيــان إ ُيتــاج الباقــل إلثبــات هــَا العتــ 

  تغ  ن ارك التعريف مبص لاات البال إ يسبا إ كاإ  لاارئغ.  
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 المبحث السابع 

 الدراسات السابقة

يا   ـــل بعـــ  البـــاقث  ذكـــر الدراســـات الســـاباة. واألصـــل  ن إ خيلـــ  حبـــل  لمـــق جـــاد مـــو 
َكر الباقــل ختــغ األحبــا: والرســائل والدراســات اجلــادة الــت ك تبــ  يف   تــ ان "الدراســات الســاباة"  ياــ

امل ضــ ع الــَا قــرر دراســتغ. ويبــ  اإلضــاضات   و التعــديلت الــت يت قــع  ن يتوــمتها حبثــغ ووتــاز دــا 
 لــى مــو ســباغ. ويبــ  ســبا اكــرار الباــل يف امل ضــ ع مــرة  نيــة  كظهــ ر مع يــات جديــدة   و  ن 

 ياة.التتائج الت ا صل إليها ماوق قبلغ غض صا
 وأتيت  مهية ذكر الدراسات الساباة يف التااط التالية: 

 اا د الباقل إىل األصالة واإلبداع امل ل ب  يف الرسائل اجلامعية. (1
 ا  قف الباقل  لى ما ا صل إليغ الباقث ن قبلغ  ضيست يد مو جهد مو سبا س.  (0
 واجلهد.  جتعل الباقل يبد  مو قيل انتهى غضس  ضيت تا التكرار وخيتصر ال ق  (3
 اع ق املس  ِّغات املاتعة لل ِّ ان العلمية الت يـ اادَّم  هلا البال للم اضاة  ليغ.  (4

ضــنذا  هــر للباقــل  ن مــو ســباغ قصَّــر يف مجــع املعل مــات   و  خ ــت يف ضهــ  بعوــها   و بــىن 
بعـــ  نتائ ـــغ  لـــى ماـــدمات غـــض صـــاياة  ضـــنن هـــَا مـــو  قـــ ى املســـ غات ألن اعـــاد الكتابـــة يف 

 الَا سبِ  ن ك تا ضيغ.  امل ض ع
وقد إ يك ن  تد مو سبِ  خ اء  و قص ر  ولكو الباقل يهدف إىل اتظي  املـادة العلميـة 
و رضــــها يف صــــ رة نظريــــة   و بشــــكل متكامــــل يتــــيح ضائــــدة  كــــو  وهــــَا غــــر  معتــــو مــــو  غــــرا  

املؤلف قـد س ـبِ التتليف. وقد قدد قاجق خلي ة األهداف الت  جيا  ن ارا ى يف التتليف إذا كان 
يف التتليف ضيمـا يكتـا ضاـاهللا: )ويتب ـق لكـل مؤلـف كتـاو يف ضـو قـد س ـبِِّ إليـغ  ن إ خيلـ  كتابـغ مـو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مخـــ  ض ائـــد: اســـتتباط  ـــقء كـــان معوـــل    و مجعـــغ إن كـــان م رقـــا    و  ـــرقغ إن كـــان غاموـــا    و 
 .1قسو نظ  وأتليف  وإسااط قش  وا  يل(

مهمـا   ضـاأله   ن إ يالـل الباقـل مـو  ـتن األحبـا: الـت  وإذا كان ذِّكر  الدراسـات السـاباة
غ متهـــا  وبيـــان س ـــبِ إليهـــا  و ن يعرضـــها أبمانـــة. ضاهلـــدف مـــو  ـــر  الباقـــل دراســـة مـــو ســـباغ إضادا ـــ

 احلاجة ملزيد مو الدراسات يف امل ض ع  ضيك ن هَا العر  مس  ِّغا  للكتابة ضيغ مرة  نية.
 
 

                                                 
 .1/35كشف الظت ن  و  سامق الكتا وال ت ن للااجق خلي ة    1
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 المبحث الثامن 

 واته )إجراءاته(منهج البحث وخط

 وضيغ َّهيد وستة م الا: 
 امل لا األوهللا: األئمة األربعة قددوا متاه ه  يف اإجتهاد. 

 امل لا الثال: قدد العلماء متاه ه  يف مؤل اُت .
 امل لا الثالل: املتهج ال ص ق.

 امل لا الرابع: املتهج اإستتبا ق. 
 امل لا اخلام : املتهج اإستارائق. 
 ادس: خ  ات البال وإجراءااغ.امل لا الس 
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 تمهيد 

 املتهج ه  ما يؤدا للكشف  و احلاياة   و ال ص هللا إليها  ب رق  الية مت اية. 
األضكـار املتعلاـة  مل ضـ ع  ودراسـتها و  األدلـة ومتهج الباـل يف العلـ م واملعـارف: مجـع 

ياـــة  و ال صـــ هللا واتظيمهـــا  للكشـــف  ـــو احلا هاوخليلهـــا  وضـــِ  ـــرق  لميـــة مت ايـــة  وقســـو  رضـــ
 إليها   و إثباُتا.
ن الكرو والرسـ هللا    وهللا مـو  ر ـدا إىل إابـاع متـاهج سـليمة يف الت كـض وإثبـات  والاُر

 احل ة  ويف متاقشة اآلخريو.  
ن الكـــرو اســـتخدام احل ـــة الوهانيـــة الـــت ا يـــد الياـــ   كالايـــاس األوىل   ضت ـــد يف الاـــُر

} واضاراوا لاتاـا ماـثال   :سى  بد    ولي  ابتا  لغ. قاهللا   الَا ورد إلثبات البعل  وإثبات  ن  ي
قا رامِّيٌ }

لقااغ  قااهللاا ماوق ُي قيِّق القعِّظااما واهِّ قا خا ِ  18واناسِّ لقـ ا  اوَّهللاا ماـرَّة  واه ـ ا بِّك ـل ِّ خا َِّا  انشاتاها ا الَّ   ق لق ُي قيِّيها
خلِ التاس وبعثه  مو قب ره   قياسا   لى بـدء   ضهَس اآلية  ثبت  قدرة    لى إ ادة 1 19 الِّيٌ }

 لـى  -مـو  و  وىل-خلِ   التاس  وهللا مـرة. ضمـو كـان قـادرا  لـى بـدء اخللـِ  وهللا مـرة  ضهـ  قـادر 
ـو اـ ـرااو  مثَِّّ قـااهللاا  :إ ادة خلاه  مرة  نية. وقـاهللا    لاااـغ  مِّ ثـالِّ ُداما خا } إِّنَّ ماثـالا  ِّيساـى  ِّتـدا ا  ِّ كاما

  ضهَس اآلية  ثبت  قدرة    لـى خلـِ  يسـى مـو غـض  و قياسـا   لـى خلـِ 2 59} و ضـاياك  ن  لاغ  ك  
 لـى  -مـو  و  وىل-ُدم مو غض  و وإ  م  ضنن مو قدر  لى خلِ ُدم مو غـض  و وإ  م قـادر 

خلــِ  يســى مــو غــض  و  ضثبــ  يايتــا مبثــل هــَس احل ــج امل لــ و  وهــ  إثبــات البعــل  وإثبــات  ن 
 . 3 بد    لَا  دَّ الشاضعق هَا ال ريِ يف اإستدإهللا  ق ى  ن اع الاياس  يسى

                                                 
 س رة ي . 1
 س رة ُهللا  مران. 2
 .513الرسالة للشاضعق  ص  3
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ن الكـــرو اســـتخدام احل ـــة اجلدليـــة: وهـــق احل ـــة املؤل ـــة مـــو ماـــدمات   وجنـــد يف الاـــُر
احل ــة  لــى إثبــات  مشــه رة ي ســل ِّ  دــا الســامع؛ إ تاــادس دــا ا تاــادا  ماــار   للياــ . وقــد  قــام   

اخللئـــِ بعدلـــغ  ضـــنن العـــدهللا اإلهلـــق ياتوـــق  ن يكـــ ن هتـــاك يـــ م قيامـــة حملاســـبة  ةســـباحملاليـــ م اآلخـــر 
ـــــــلِّمِّ ا  : بـــــــَلن  لـــــــى متكـــــــرا اليـــــــ م اآلخـــــــر ضاـــــــاهللا  التــــــاس. وقـــــــد ردَّ    عاـــــــل  القم سق }  اضـاتا ق

رِّمِّ ا} ــالقم  ق يقــفا خاقك م ــ نا}35كا ــ ق كا َِّيوا :   وقــاهللا 1  36  ماــا لاك  ل ــ ا  }  امق جناقعاــل  الَـّـ ُمات ــ ا وا امِّ
ارق ِّ  امق جناقعاـــــ ـــــدِّيوا يفِّ األق القم  قسِّ ـــــارِّ الصَّـــــاحلِّااتِّ كا الق   َّ ـــــ ا كا   ضلـــــ  مل يكـــــو يـــــ م ُخـــــر 2 08 }ل  القم تَّاِّ

للاســـاو واجلـــزاء  إســـتلزم التســـ ية بـــ  املســـلم  وبـــ  اجملـــرم   والتســـ ية بـــ  الـــَيو ُمتـــ ا و ملـــ ا 
. وملَـّا كانـ  . وهَس التس ية استلزم ن ق ص ة العدهللا  و   الصاحلات وب  امل سديو يف األر 

  ضـــل اســــ ية بــــ  املســـلم  وبــــ  اجملــــرم . وإ اســـ ية بــــ  املــــؤمت  وبــــ  صـــ ة العــــدهللا  بتــــة حن 
 امل سديو يف األر .

ن الكــرو اســتخدام احل ــة اخل  راجاــا    ابيــة وهــق: احل ــة الــت ا  يــد  تــا  وجنــد يف الاــُر
وهـــق اعتمـــد  لـــى ماـــدمات  تيـــة ســـ اء ســـلَّ  دـــا املخا ـــا  و مل ي ســـل ِّ   وســـ اء  ضاداـــغ  تـــا  مابـــ إ   

راجاــا   و مل ا ــدس  ولكتهــا مــو وجهــة نظـــر املســتدهللا دــا ا يــد  تــا  راجاـــا . وكثــضا  مــا اــرد مثــل هـــَس 
وــائية احل ــة  لــى لســان ال ايــغ إلقتــاع املســتمع ب جهــة نظــرس. ومعظــ  األقكــام ال اهيــة واألقكــام الا

   ضهق ق ج خ ابية. 3والتظرَيت العلمية املادية استتد إىل ق ج اعتمد  لى الظو الراجح
ن الكـــــرو إلثبـــــات قـــــِ ضنهنـــــا إ اكـــــ ن مســـــتالة   وإذا وردت احل ــــة اخل ابيـــــة يف الاـــــُر

بت سها  إمنا اك ن مؤيدة حب ج برهانية  و جدلية واردة يف امل ض ع ن سغ. ضاد وردت ق ة خ ابيـة 
ـو مَّـا مالاكاـ ق  اوقـاان ك   م ِّـو يف ق لغ:  ا قيد    إلثبات ـل لَّك ـ  م ِّ ك  ق ها } ضاراوا لاك   مَّثال  مِّوق  ان  سِّ

تِّ لِّ  َيا ـل  اآلق لِّنا نـ  اص ِّ َا ـ ي اـتِّك  ق  ان  ساـك  ق كا ـ ااء ختاـااض  هنا  ق كاخِّ  ااـ قم  يـاعقاِّل ـ نا   راكااء يفِّ ماا رازاقـقتااك  ق ضـاتانت  ق ضِّيـغِّ سا
                                                 

 س رة الال . 1
 س رة ص. 2
 الظو الراجح درجات إ خصر   دانها قريا مو الشن  و  لها قريا مو اليا . 3
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. وااريـــر هـــَس احل ـــة يـــتلخص مبـــا يلـــق: َي مـــو اشـــرك ن  حن  بيـــدا  مـــو  بيـــدس  ضت علـــ هن  ُهلـــة 1 
  هـــل ارضـــ ن مثـــل ذلـــن ألن ســـك  ضيمـــا بيـــتك  وبـــ  مـــا َّلكـــ ن مـــو  رقـــاء؟ هـــل غاعبـــدوهن  مـــو دونـــ

  ارض ن  ن يك ن  بيدك   ركاء لك  ضيما َّلك ن مو   ـياء يتـاز  نك  ضيهـا؟ هـل ختـاض هن  كخي ـتك
 ن ســـك   ضتستســـلم ن ملشـــاركته ؟ ضـــنذا كتـــت  إ ارضـــ ن ذلـــن ألن ســـك  ؛ ألنـــغ ي ـــتاص مـــو قـــدرك   
 ضرتض ن مثلغ خلالاك  ومـالكك   وخـالِ مـا اشـرك ن بـغ ومالكـغ؟ لـ  قسـت     لـى  ن سـك  لرضوـت  

  و ذلن  ل ا  كبضا .   ن جتعل ا حن  ريكا   ضتعاىل   
ـــلِّ معـــاذا   وقـــد  قـــر الرســـ هللا   ـــوق  اهق ـــوق   اناس  مِّ  لـــى مته ـــغ يف اســـتتباط األقكـــام ) ا

ــ هللاا ا َِّّ  باــل   انَّ راس  ــاااوِّ م عاــاذِّ بقــوِّ جا ــوق  اصق قــصا مِّ يقــفا  محِّ ــا  اراادا  انق يـابـقعاــلا م عاــاذ ا إِّىلا القــياماوِّ قاــاهللاا كا لامَّ
ــق بِّكِّتاــاوِّ ا َِّّ. :  اققوِّ ــاٌء؟ قاــاهللاا ــق إِّذاا  اــرا ا لاــنا قاوا ــتَّةِّ  اـااقوِّ : ضابِّس  : ضاــنِّنق ملاق جتاِّــدق يفِّ كِّتاــاوِّ ا َِّّ. قاــاهللاا قاــاهللاا

: ضـانِّنق ملاق جتاِّـدق يفِّ س ـتَّةِّ راس ـ هللاِّ ا َِّّ راس  هللاِّ ا َِّّ  ـد  را قيِـّق واإا ُلـ  .  . قااهللاا تاهِّ :  اجق واإا يفِّ كِّتاـاوِّ ا َِّّ؟ قـااهللاا
: احلقا  ضاواراوا راس  هللا  ا َِّّ  راس   واقااهللاا ق راس  هللاا ا َِّّ(صادق ا يـ رقضِّ ِا راس  هللاا راس  هللاِّ ا َِّّ لِّما َِّا واضَّ د   َِِّّّ الَّ  . 2مق

ـاءاتق اجلقـادَّة  إِّىلا   وسار الصاابة  لى ذلن ضكان  متاه ه  يف اإجتهـاد واضـاة  )جا
ا قااهللاا ضـااااهللاا هلااا ماا لـانِّ يفِّ كِّتاـاوِّ ا َِّّ  اـ تال غ  مِّضااثـاها ر  ااسق ٌء واماـا لـانِّ يفِّ س ـتَّةِّ راس ـ هللاِّ ا َِّّ  ااِّ باكق ٌء  قق  اـقق

)... تاهللاا التَّاسا ضاساتاهللاا التَّاسا عِّق قا َّ  اسق  .3ضاارقجِّ

                                                 
 .08س رة الروم ُية  1
 .3119رواس  ب  داود  برق   2
تاةا(.0201رواس الرتمَا  برق   3 ا  اققساو  واه  ا  اصاحُّ مِّوق قادِّيلِّ ابقوِّ   يـايـق َا ةا واها    وقاهللا: ) اب    ِّيساى وايفِّ القبااو  اوق بـ رايقدا
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 المطلب األول

 األئمة األربعة حددوا مناهجهم يف االجتهاد

قــدد األئمــة األربعــة و ابــا ه  متــاه ه  يف اإجتهــاد ب ضــ ح  ضهــَا  بــ  قتي ــة ُيــدد  
 ايا  دلة الشرع  تد اإجتهاد با لغ: )ُخَ بكتاو   ضما مل  جـد ضبسـتة رسـ هللا   مته غ يف ار 

 خـَت باــ هللا  صـاابغ  ُخـَ باـ هللا مـو  ـ   مــته   ضـنن مل  جـد يف كتـاو   وإ سـتة رسـ هللا   
و دع مــو  ــ   مــته   وإ  خــرج مــو قــ هل  إىل قــ هللا غــضه   ضتمــا إذا انتهــى األمــر  و جــاء إىل إبــراهي  

ضاـ م اجتهـدوا ضتجتهـد كمـا  -و دد رجاإ  -لشعيب وابو سضيو واحلسو و  اء وسعيد بو املسيا  وا
. و)قيل ألا قتي ـة: إذا قلـ  قـ إ  وكتـاو   خيال ـغ  قـاهللا: ااركـ ا قـ و بكتـاو    ضايـل 1اجتهدوا(

كـان قـ هللا الصـااا     ضايـل لـغ: إذالغ: إذا كان خو الرسـ هللا خيال ـغ  قـاهللا: ااركـ ا قـ و َبـو الرسـ هللا 
ـ َّ 2خيال غ  قـاهللا: ااركـ ا قـ و باـ هللا الصـااا( ـد   انق يـاا ـ هللاا ماااالاتـاتاـا قا اقا : إا ُياِّـلُّ ألِّ   و)قـااهللاا  ابـ   ي  س ـفا

يـاعقلا ا مِّوق  ايقوا قـ لقتاا(
 3 . 

وقـــاهللا اإلمـــام مالـــن: )إمنـــا  ان بشـــر  خ ـــ  و صـــيا  ضـــانظروا يف ر يـــق  ضكـــل مـــا واضـــِ  
. وا تمـــد اإلمــام مالــن  لـــى  4ضخــَوا بـــغ  وكــل مــا مل ي اضـــِ الكتــاو والســتة ضــاارك س( الكتــاو والســتة

. )و نــ  إذا 5كتــاو    وإ  مث  لــى الســتة  نيــا  ...وكــان ياــدم  مــل  هــل املديتــة  لــى خــو اآلقــاد
ــــا  هلــــا مراابهــــا  -رمحــــغ   اعــــاىل-نظــــرت ...وجــــدت مالكــــا   انه ــــا  يف هــــَس األصــــ هللا متهاجــــا   مراب

دارجها ماــدما  كتــاو   ومرابــا  لــغ  لــى اآل ر  مث ماــدما   لــى الايــاس واإ تبــار  مركــا  متهــا ملــا مل ومــ
يتاملــغ  تــدس الثاــات العــارض ن مبــا خملــ س  و مــا وجــد اجلمهــ ر اجلــ  ال  ــض مــو  هــل املديتــة قــد  ملــ ا 
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ــ ق   1 ب ــضس وخــال  س( ــراكا قـا ــوق اـا ــرَّحا ماالِّــٌن أبِّانَّ ما ي ا التَّخاعِّــق ِّ  انَّــغ  )واقاــدق صا
ــرااهِّ ــ قهللاِّ إبـق ــرا بقــوِّ اخلقا َّــاوِّ لِّاا هللاا   ما

ــتـاتااو   ثقلِّــغِّ؟(  ي سق ــ ا د ونا إبـقــرااهِّي ا  اوق مِّ يقــفا مبِّـاـوق اـاــراكا قـاــ قهللاا ا َِّّ واراس ــ لِّغِّ لِّااــ قهللاِّ ماــوق ه    قــاهللا احل َـّـاو: 2ضاكا
لا   )... ر وِّاا  انَّــغ   ــابِّعا رِّجق ــانا خي ال ِّــل   اصا لِّيــلا  كا ــا يـ تقكِّــر  التَّخق ــعا ماالِّك  ــا   انَّــغ   اِّ ــرا ابقــو  واهق ــرِّسِّ. واذاكا يقــغِّ َبِِّّتقصا

حلقادِّيلِّ ضـاراجاعا إلايقغِّ( واقا غ   ِّ : ضاتاخق  . 3قااهللاا
ــا مااق  ــ ٌع إإَّ   ــوق  اِّعاه ما ر   امَّ َق ــ دايقوِّ ضاالقع ــ ــتَّة  ما قج  ــانا القكِّتاــاو  واالسُّ ــا كا وقــاهللا الشــاضعق: )ما

ــ هللاِّ ا َِّّ  ــاااوِّ راس  ــرقانا إىلا  اقااوِّيــلِّ  اصق ــوق ذالِّــنا صِّ ــا. ضاــنِّذاا ملاق ياك  ا ِّباا ِّهِّما ِّ    ــتـقه  ق ...  واالقعِّلقــ ــد  مِّ    اوق وااقِّ
ــا ــتَّة . مث َّ الثَّانِّياـة : اإلقِّمجقـااع  ضِّيما : القكِّتاــاو  واالسُّـتَّة   إذاا ثـابـاتاـ ق السُّ . األق وىلا لـايق ا ضِّيـغِّ كِّتاــاٌو واإا   ابـاااـاٌت  اـ َّ

ــــاااوِّ التَّــــيبِّ ِّ  ــــ    اصق ــــ هللاا بـاعق ــــتٌَّة. واالثَّالِّثاــــة :  انق يـاا  ف   س  ــــتِّلا ــــة : اخق ــــتـقه  ق. واالرَّابِّعا ــــا مِّ واإا نـاعقلاــــ   لاــــغ    االِّ  
ـــاااوِّ التَّـــيبِّ ِّ  (  اصق ـــاتِّ ـــ ِّ ال َّبـااا ـــة : القاِّياـــاس   الاـــى بـاعق . اخلقاامِّسا ـــحَّ  اـــوق   وقـــا4يفِّ ذالِّـــنا هللا التـــ وا: )صا

عِّق ِّ 
فا س ـتَّةِّ راس ـ هللاِّ ا َِّّ  -رمحغ    -الشَّاضِّ ـلا ت ق يفِّ كِّتاـااِّ خِّ ـدق ضـاا  لـ  ا بِّس ـتَّةِّ راس ـ هللاِّ   انَّغ  قـااهللاا : إذاا واجا
حلقـاـ ا َِّّ  فا قـاــ قوِّ ضـاـا قمال  ا  ِّ ــلا . وار وِّاا  اتقــغ : إذاا صاــحَّ احلقـاـدِّيل  خِّ ــ ا قـاــ قوِّ وادا  ــ ا قـاــ قوِّ  اوق   دِّيلِّ واااـقر ك 

هايبِّ  َق ـــ ـــ ا ما ـــة (  قاـــاهللاا : ضـاه  ـــاظ    قتالِّ ا عقـــىنا أبِّالق ا ا القما َا ـــ امحقاـــدا : )َيا  ا ا  ابقـــدِّ ا َِّّ 5 وار وِّاا ها ـــاضِّعِّقُّ ألِّ     وقاـــاهللاا الشَّ
ـــ يِّ قا ـــحَّ احلقاـــدِّيل  ضاـــتا قلِّمق ـــي ِّ ؛ ضاـــنِّذاا  صا حلقاـــدِّيلِّ مِّ ـــانا  اوق ك  ضِّيًّـــا  اوق  انقـــ ا  ا قلاـــ    ِّ يًّا كا ـــامِّ ـــاا إلايقـــغِّ  ا  َّ  اذقها

)  . 6باصقرَِّيًّ
  : وكان متهج اإلمام  محد واضاا  يف اإجتهاد  )واكاانا  ضـاتااوِّيغِّ مابقتِّيَّة   الاى مخاقساةِّ   ص ـ هللا 

ا : التُّص ــ ص   ــد ها بِّــغِّ    اقا ــدا الــتَّصَّ  اضقــ ا مبِّ  جا ائِّت ــا ماــوق  واملاق يـالقتا   ضاــنِّذاا واجا ــغ  كا الا ا ــغ  واإا ماــوق خا الا ا  ِّــ ق إىلا ماــا خا
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اباة   ــا  اضقــ ا بِّــغِّ الصَّــاا ماــامِّ  امحقاــدا : ما ــلِّ ضـاتاــاواى اإلقِّ ــوق  اصق ــل  الثَّــالِّ مِّ اصق ــانا ... األق ــهِّ ق   كا ــدا لِّبـاعقوِّ ضانِّنَّــغ  إذاا واجا
ا ملاق يـا  تـقه  ق ضِّيها تـالاـفا ضـاتـق اى إا يـ عقراف  لاغ    االٌِّف مِّ ـوق   ص ـ لِّغِّ : إذاا اخق ـل  الثَّالِـّل  مِّ اصق ـا ... األق هاا إىلا غاضقِّها ع ـدق

ـانا  اقـقراداـاا إىلا القكِّتاـاوِّ واالسُّـتَّةِّ  اباة  ختااضَّا مِّوق  اقـق ااهلِِّّ ق ماا كا ـل  الرَّابِـّع  :   الصَّاا اصق واملاق خياقـر جق  اـوق  اقـقـ ااهلِِّّ ق ... األق
لقم رق  ِّ   َ ـــ اخق ـــعِّيفِّ األق ـــلِّ وااحلقاـــدِّيلِّ الوَّ ضـاع ـــغ    سا ٌء يادق ـــقق ـــوق يفِّ القباـــاوِّ  ا ـــغ   الاـــى   إذاا ملاق ياك  َِّا راجَّاا ـــ ا الَّـــ واه 

ٌ ... اخلقاــامِّ   القاِّ   القاِّياــاسِّ  ــتـَّها ــا يفِّ رِّوااياتِّــغِّ م  ــرا واإا ما ــلا واإا القم تقكا س  القباا ِّ ــعِّيفِّ  ِّتقــدا لوَّ ــرااد   ِّ ياــاس  والاــيق ا القم 
ــر وراةِّ (لِّ  ــوق ماالِّــن  ؟ قاــاهللاا : إا اـ اال ِّــدق دِّيتاــن 1لوَّ ــ ا  ااـقباــع  مِّ اوقزاا ِّــقُّ ه  : األق امحقاــدا . واقاــاهللاا  اب ــ  دااو د : )قـ لقــ  ألِّ

ءِّ  ــؤ إا ــوق ها ا مِّ ــد  ــاءا  اــوق التَّــيبِّ ِّ    اقا ــا جا َق بِّــغِّ  ما ــ ابِّغِّ ضاخ  ــاا ــلِّ ضِّيــغِّ   اــ  وا اصق ضٌَّ... واقاــاهللاا مث َّ التَّــابِّعِّقُّ بـاعقــدا الرَّج 
اوقزاا ِّـقَّ  لِّ واإا اـ اال ِّدق ماالِّك ا واإا الثَـّـ قرِّاَّ واإا األق ـوق قِّلَّـةِّ    ايقو ا : إا اـ اال ِّدق َ وا . واقـااهللاا : مِّ ـ يقـل   اخا ـوق قا َق مِّ ـ واخ 

) غِّ الرَّج لِّ  انق يـ اال ِّدا دِّيتاغ  الر ِّجااهللاا  .2 ضِّاق
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 المطلب الثاين

 يف مؤلفاتهمحدد العلماء مناهجهم 

اظهــر املته يـــة يف حبــ :  لمـــاء املســـلم  ودراســاُت  يف  تلـــف ج انــا املعرضـــة. وقـــد  
ـــغ العلمـــاء    ـــهد بـــَلن املتصـــ  ن مـــو املستشـــرق  الـــَيو كتبـــ ا مؤل ـــات يشـــيدون ضيهـــا مبـــا وصـــل إلي

 . 1املسلم ن مو برا ة ضائاة يف متهج البال والتتليف
و صـ لي   وغـضه  يلقـن  هنـ  سـاروا وضـِ مـتهج  واملتتمل يف كتـا العلمـاء مـو ضاهـاء 

واضــح يف مؤل ــاُت   وإن مل ي ــردوا لــَلن  تــ اان  مســتال  لتاديــد مــته ه  يف التــتليف  واألمثلــة  لــى 
 ذلن كثضة  ستنال كلم بع  العلماء يف مادمة كتبه  الَا يثب  ذلن:  

ـــاراةِّ ( ا قلاـــ ق  انَّ  (1 ـــي : )) كِّتاـــاو  ال َّها ـــادااتِّ واالقعِّباـــادااتِّ  قـــاهللا ابـــو جن  إِّ قتِّاا ِّ  ٌِ ـــ رِّ الـــد ِّيوِّ م تـاعال ِّـــ ارا   م  ـــدا ما
. ضااإِّ  دااوِّ ـرِّ وااآلق تِّ واالقمازااجِّ ـة   انـقـ ااع  واالقم عاامالا تِّـغِّ واك ت بِّـغِّ وار س ـلِّغِّ واالقيـاـ قمِّ  قتِّااـاداات  مخاقسا ئِّكا وـاان   ِّا َِّّ وامالا : اإلقِّ

ــرِّ. خِّ ــةٌ  واالقعِّباــاداات   اآلق ــٌة: القم عااواضاــات  مخاقسا ت  مخاقسا ــاد . واالقم عاــامالا ــاة  واالصَّــ قم  وااحلقـاـجُّ وااجلقِّها ة  واالزَّكا : الصَّــلا
ر  مخاقسا  . واالقمازااجِّ امااانات  واالرتَِّّكاات  ماات  وااألق الِّيَّة  واالقم تااكاااات  واالقم خااصِّ ـراة  واما   ٌة: مازقجاراة  قـاتقلِّ التـَّ ق ِّ القما زقجا

ــــاهللاِّ  َِّ القما ــــ ــــرتقِّ    اخق تقــــنِّ الس ِّ ــــراة  ها تقــــنِّ القعِّــــرق ِّ   وامازقجا ــــراة  ها دااو   ا   وامازقجا ــــةِّ. وااآلق ــــراة  قا قــــعِّ القبـايقوا رقبـاعاــــٌة: وامازقجا
ق   ــلا اخق ــيا   احلقاساتاة    األق ــات  وا  واالش ِّ يااسا ــراات  ضاالقعِّباــاداات  واالس ِّ ت    القم عاا ا ــامالا ــوق قابِّيــلِّ ماــا واا  واالقم عا ــر  مِّ لقمازااجِّ

تِّ  ـغِّ القعِّباـاداات   الاـى القم عاـامالا ـائِّرِّ ك ت ـاِّ الق ِّاق خارايقوِّ واقـ د ِّما يفِّ سا ِّ اآلق ما ق دِّسِّ د ونا القاِّسق ـرِّ ؛  داقو  بِّصادا واالقمازااجِّ
ا  ــا ؛ ألِّ ة  ق ــد ِّما ق  الاــى غاضقِّها ــلا ــا مث َّ الصَّ ــوق غاضقِّها ــ َّ مِّ لــتَّص ِّ وااخلقاــواِّ كااا قلِّــغِّ لِّكا قهنِّاــا  اها بِّتاــٌة  ِّ واــانِّ وا ا لِّياــة  اإلقِّ هنَّاــا ما

{ : ( 2   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ اـاعاــــاىلا م   الاــــى مخاقــــ   ــــلا سق ا اإلقِّ ــــدِّيلِّ )ب ــــيِّ واكااا
  مث َّ ق ــــد ِّما ق 3
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ةِّ ال َّ  ــاراة  ه تاــا  الاــى الصَّــلا ــرقط  م ااــها ــرق  هاا واالشَّ اهنَّـاـا  ا ــع ا واخاصَّــهاا ؛ ألِّ ع ــا ضـايـ ااــدَّم  واضق ــر وطِّ  ابـق ٌم  الاــى القماشق دَّ
اهنَّاا  اها ُّ مِّوق  ؛ ألِّ اءاةِّ د ونا ساائِّرِّ الشُّر وطِّ لقب دا ارِّ(غاضقِّهاا  ِّ َا ا ق ر  مِّوق األق َق ا و  بِّع  اهنَّاا إا ااسق  .1؛ ألِّ

ــي   ــارقا  كتــاو البيــع مــو كتــز الــدقائِ للتســ ق: )قاــدَّ  (0 ــاراةِّ  ا قــاهللا ابــو جن  تاا يفِّ ال َّها ــر و ااتِّ مق نَّ القماشق
ـــا ارقبـاعاـــةٌ  ُِّ ا َِّّ اـاعاـــاىلا  واما ـــ عاـــا واغالاـــاا قا تاما ـــا اجق ـــٌة  واما الِّصا ـــٌة  واق ا ـــ ق  القعِّباـــادِّ خا الِّصا  : ق ا ـــ ق  ا َِّّ اـاعاـــاىلا خا

انَّغ  القما  اوَّهللاا ؛ ألِّ ُِّ القعابقدِّ. واقادَّما األق تاماعاا واغالااا قا ِّ اجق ِِّ الثَـّاالا ق لق تِّ ضـاباـدا ا   اقص  د  مِّوق خا مث َّ  اراعا يفِّ القم عاـامالا
ــوق ماعقــىنا القعِّباــاداةِّ  ــا ضِّيــغِّ مِّ بـاع ــغ  لِّما ــا يـاتـق ــاحِّ واما لت ِّكا ــاااطِّ    ِّ سق قِّ يفِّ اإلقِّ ــباةِّ ال َّــلا ــرا القعاتاــاقا لِّم تااسا اوقاــانا   واذاكا مث َّ األق

ــ ا لِّكِّلايقهِّما ــباتِّها ــاراةِّ   الِّم تااسا ــةِّ القكا َّ ها ــوق جِّ ــ ِّ مِّ ا لِّلقيامِّ ــباتِّها ا القعِّباــاداةِّ واالقع ا  باــةِّ   مث َّ احلق ــد ودا لِّم تااسا ضانِّهنَّاــا داائِّــراٌة باــ ق
تٌ  ء  القعاــاملاِّ  اــوق   وااحلق ــد ود    ا ــ  ا ــلا ــ ا إخق ااكِّ يفِّ القمااقص ــ دِّ  واه  ــرتِّ ا لِّلِّ ق ــداها ــضاا بـاعق ــرا الس ِّ ــادِّ واقاــدَّما مث َّ ذاكا الق اسا

ــلِّمِّ ا . واالثَّــالِّ ماــعا القك  َّــارِّ  انَّــغ  م عاامالاــٌة ماــعا القم سق اوَّهللاا ؛ ألِّ ــ قنِّ التـُّ  ــ سِّ   رقضاــة    األق ااكِّ يفِّ كا ــرتِّ مث َّ اللَّاِّــيوا لِّلِّ ق
لِّنا   لِّلق ا ااتِّ  َا ـ امق ااهللاِّ كا ااكِّ يفِّ كا قنِّ األق رتِّ َا   مث َّ اللُّاا اةا لِّلِّ ق ـ ا ـ دِّ واكا قِّ واالقما ق انَّ   ا يفِّ اإلقِّ ا ـرا الشَّـرِّكاةا ؛ ألِّ مث َّ ذاكا

يَّةِّ التـَّـ اى ا  امااناة يفِّ يادِّ الشَّرِّينِّ كاانا بِّعارقضِّ ـتِّي ااءِّ   2القمااهللاا لامَّا كاانا ضِّيها ااكِّ يفِّ اسق ـرتِّ مث َّ الق اققـفا بـاعقـداهاا  لِّلِّ ق
دا  لز َِّيا نقتِّ ااعِّ  ِّ اصقلِّ ماعا اإِّ ـانا   ةِّ األق لقـنِّ إا إىلا ماالِـّن   وايفِّ القبـ ي ـ عِّ إلايقـغِّ  ضاكا انَّ الق اققفا إزاالاة  القمِّ مث َّ القبـ ي  عا ؛ ألِّ

) القم راكَّاِّ يوِّ واالقبـايقع  كا  .3الق اققف  مبِّاتقزِّلاةِّ القباسِّ
ـرِّ  (3 ـوق ذِّكق ـا ضـاـرا ا مِّ القعِّباـادااتِّ  اـراعا يفِّ  قاهللا الزيلعق  ارقا  كتاو التكاح مو كتز الـدقائِ للتسـ ق: )لامَّ

ـلِّهِّ ق واقـادَّما الت ِّ  ـباٌا لِّبـاااـاءِّ القعاابِـّدِّيوا واناسق ـا  اهنَّـاا سا لِّياـة  القعِّباـادااتِّ لِّما اهنَّاا ما تِّ ؛ ألِّ ـوق القم عاامالا ـاحا  الاـى غاـضقِّسِّ مِّ كا
ــ ــ َّ كا ــوق القعِّباــادااتِّ قا انَـّـغ   اقـقــراو  ماتقزِّلـاـة  مِّ تِّ ؛ ألِّ ل ِّــق لِّلتـَّ ااضِّــلِّ القم عاــامالا ــوق التَّخا ــاحِّ  اوقىلا مِّ لت ِّكا ــتِّ ااهللا   ِّ انا اإِّ ق

ـــوق راغِّـــاا ضِّيـــغِّ    ِّتقـــداانا  ـــوق راغِّـــاا  اتقـــغ  واخاقـــرِّي ِّ ما ٌر يفِّ اـا ق ِّيـــدِّ ما ـــاحا   واضِّيـــغِّ ُ ا انَّ الت ِّكا ـــاد  ؛ ألِّ واإا يـالقزام ـــغ  اجلقِّها
 ِّ يلاتا ق ـبـاب     اامٌِّل لِّ اوِّ مِّ واه  ا كا قن غ  سا ـلا ـلِّ ِّ وااإلقِّسق مِّ ضـاااـوق  والـاغ    ا لِّ  ج ـ دِّ القم سق ـلا ـباٌا لِّ  ج ـ دِّ اإلقِّسق ـاد  سا وااجلقِّها

                                                 
ي   1  .1/19انظر: رد احملتار إبو  ابديو   و 8-1/1البار الرائِ إبو جن 
 التَّ ى: اهللك والوياع. 2
ي    3  .011-5/016البار الرائِ إبو جن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ـــلِّ واال َّبقـــعِّ ضا  ـــرقعِّ واالقعااق ـــعا ضِّيـــغِّ داواا ِّـــق الشَّ تاما ارايقوِّ  واقاـــدق اجق ـــوق انقتِّظاـــامِّ ماصاـــالِّحِّ الـــدَّ ـــر  مِّ ـــانا  اوقىلا ضاواـــائِّل    خا كا
) لتـَّاقدِّوِّ ِّ 1. 

ـــ هللاِّ  ارا قـــ (4 ـــيحِّ األق ص  ـــيِّ ا َّ  بِّتاـــتقلِّيفِّ اـاتقاِّ ـــا واضَـّاا ـــرِّيعاةِّ: )لامَّ جِّ الشَّ ـــع  دِّ بقـــوِّ ما دقت  انق اهللا   بـايقـــدا  ا َِّّ بقـــوا ماسق
ـا بِّ اـضقِّ إ قتاـا ـعِّ الَـّتِّ ماـوق ُياِّلُّها اِّغِّ وا اضـقتاحا م  قلاااااِّغِّ م عقرِّض ا  اوق  ارقحِّ القما ااضِّ راحا م شقكِّلا و  إا ُياِّـلُّ لـاغ  التَّظـار   ا ق

ــــ َّدقت كِّتاــــاوا التـَّتقاِّــــيحِّ  ــــا سا غِّ   يفِّ ذالِـّـــنا القكِّتاــــاوِّ واا قلاــــ ق  ال ِّ لامَّ ــــاخِّ ــــاااوِّ إىلا انقتِّسا اصق ــــاراعا بـاعقــــ   األق واسا
ـــدا ذالِّـــنا واقاـــعا ضِّيـــغِّ قالِّيـــلٌ  ا قـــراافِّ مث َّ بـاعق ـــ ِّ األق ـــخ  يفِّ بـاعق ـــرا التَّسق ثاتِّـــغِّ واانـقتاشا ـــوق  وام بااقا ٌء مِّ ـــقق ـــوق التـَّ قيِّـــضااتِّ وا ا مِّ

َِّا اـاااـــرَّرا  ِّتقــدِّا لِّتـا قيِّــ ِّ  الاــى الــتَّماوِّ الَـّـ ـــطق ــرقحِّ  ِّباــاراةا القما ا الشَّ َا ـــ تـابقــ  يفِّ ها ثـقباــاتِّ ضاكا ــ ِّ وااإلقِّ ـــخِّ القمااق ضِّ التُّسا
ا الـــتَّماوِّ  َا ـــ ت  باـــةِّ قـابقـــلا التـَّ قيِّـــضااتِّ إىلا ها ـــ  القماكق ـــا اـاياسَّ ـــتامِّل   الاـــى مث َّ لامَّ تاام ـــغ  م شق تِّتاـــامِّ خِّ خق إِّ را إَّقاام ـــغ  واض ـــ َّ  ِّ

رِّيعاات  م راصَّصاة  بـاعقدا ضاـبقوِّ األق ص ـ هللاِّ  وااـارقاِّ  ِ  اـاعقرِّي اات  واق  اج  م ؤاسَّساة   الاى قـا اا ِّدِّ القماعقا  هللاِّ  وااـا ق يـا   انِّيـ
قِّياا  ٌد  ماعا اادق ثقلِّغِّ  اقا بِّاقيِّ  الاى مِّ ا ملاق ياسق َا ـ اماـدِّ   اَّيقـ  ها ا األق َا ـ ا القعِّلقـ ِّ إىلا ها َا ـ ـان  ها ل ـعق ضـ رقسا ات  غاامِّواـة  ملاق يـابـق

) يحِّ يفِّ قال ِّ غا اامِّ ِّ التـَّتقاِّيحِّ لتـَّ قضِّ  .2القكِّتااوا  ِّ
ـــ ق  (5 ثِّـــضاة  لايقسا ـــة   وازِّدقت  قـا اا ِّـــدا كا ا القكِّتاـــاوا لِّلقاا اا ِّـــدِّ خااصَّ َا ـــ ـــعق   ها ضاةِّ   قـــاهللا الاـــرايف: )ضـا اضا ََّخِّ يفِّ الـــ

ــلِّ لِّ  ثـقــراةِّ التـَّاق ضاةِّ راغِّبقــ   يفِّ كا ََّخِّ ــ  ا واإِّيواــاق ا  ضاــنِّل ِّ يفِّ الــ ضاةِّ باسق ََّخِّ ــا يفِّ الــ تـقها انَّــغ  وازِّدقت  ماــا واقاــعا مِّ ؛ ألِّ لق  ــر وعِّ
ثـقراةِّ القباسقوِّ    اخاصُّ بِّك ت اِّ الق  ر وعِّ  ا ذالِّنا واكا ـر ج  القكِّتاـاو  واكارِّهق    انق  امجقاعا با ق ـلِّ واالقاا اا ِّـدِّ ضـاياخق بااقِّ يفِّ القما

تـا ق ِّا  ماا يـا  انِّع  ذااهٌِّا ضاتاسق ر  زاائٌِّل واالقما َق يل غ   امَّا ه تاا ضاالقع  ـتاح  ا َّ  بِـّغِّ إىلا قاد   يـاعقسار   الاى ال َّلاباةِّ خاقصِّ إنق - ق
ــاءا ا َّ  اـاعاــاىلا  ا  اوق . واجاعالقـــ   ماباــادِّئا القمابا - ا ا ضـاـــرا ا ق ـــا بـاـ ق ــؤااهللاِّ  اتـقها رِّ الق  ـــر وقِّ واالسُّ َِّكق ـــلِّ يفِّ القاا اا ِّــدِّ بِـّـ اقِّ

 ِّ اا ق ة   اوق قاا ِّـدا رِّ قاا ِّـدا َِّكق ِّ ضـابـاياانـ غ  بِـّ ا الق اـرق ا ق ِّ  ضانِّنق واقاعا السُّؤااهللا   اوق الق ارققِّ بـا ق اا ق ـا الق اـرقق    قاا ِّدا ُياقص ـل  دِِّّما
نِّ وامه اــــا القمااق  ــــ داما ِّ   ص  اا ق ا القااا ِّــــدا ــــرققِّ باــــ ق ــــؤااهللا   اــــوق الق ا ــــيلِّهِّماا  واإِّنق واقاــــعا السُّ صِّ ــــيلاٌة لِّتااق ــــرققِّ واسِّ ــــر  الق ا واذِّكق

ـا بِّ اـضقِّ   ضاالقمااقص  د  خاقاِّيا ه ماا ـوق خاقاِّياِّهِّما ـا  اوقىلا مِّ تـاه ما لسُّؤااهللاِّ  اـوق الق اـرققِّ بـايـق ذالِـّنا  ضـانِّنَّ  واياك  ن  خاقاِّيا ه ماا  ِّ
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ـــتا  ـــر  قاسا ـــدَّ ي ظقهِّ انَّ الو ِّ ؛ ألِّ ـــادُّهاا يفِّ القباـــا ِّوِّ  اوقىلا ـــاكِّل هاا يفِّ الظَّـــاهِّرِّ واي وا ـــا ي شا ةِّ إىلا ما ـــ َّ القااا ِّـــدا ـــد ِّ ضا ةا الو ِّ
يااء ( ا ق يـَّز  األق ا اـاتاما د ِّها  .1وابِّوِّ

ـ (6 ت ِّية وجيـزة  ااـدوا  لألهـ   ضــل قـاهللا ابـو جـزا: )بيـان ارايـا الكتـاو: ا لـ   نــي اضتتاتـغ بعايـدة س 
ــــو احلــــِ أتخــــض التــــابع  وااــــدو املتبــــ ع  مث قســــم  ال اــــغ إىل  جــــرم  ن األصــــ هللا  هــــ  مــــو ال ــــروع  ومِّ
قســـم    قـــدمها: يف العبـــادات  واآلخـــر يف املعـــاملت. وضـــمت  كـــل قســـ   شـــرة كتـــا  لـــى مائـــة 

هللا ضيـــغ مـــو الكتـــا كتـــاو ال هـــارة    و  ضادصـــر ال اـــغ يف  شـــريو كتـــا    ومـــائت  و  الاســـ  األو 
كتــاو الصلة...الاســ  الثــال ضيــغ مــو الكتــا كتــاو التكــاح  كتــاو ال ــلق ومــا يتصــل بــغ  كتــاو 

كتاو العا د املشاكلة للبيـ ع  كتـاو األقوـية والشـهادات ...وإمنـا ادصـرت الكتـا واألبـ او    البي ع
 .2رع أبصلغ(يف هَا العدد؛ ألني ضمم  كل  كل إىل  كلغ  و حلا  كل ض

ياـــاسِّ  (1 وِّ القمِّ ـــاراةِّ مث َّ  ا ـــت ِّف  بِّكِّتاـــاوِّ ال َّها ـــاااو    قـــاهللا التـــ وا: )واباـــدا ا القم صا اصق ـــاضِّعِّقُّ وااألق ا ضـاعالاـــغ  الشَّ َا ـــ واكا
ــتاة   ــباة  قاسا ــاءِّ لِّم تااسا ــوق القع لاما ثِّــض ونا مِّ ــعِّيد   ابقــدِّ الــ  واكا ــ ا  اب ــ  سا ــةِّ واه  ا  التَّتِّمَّ ــاقِّ ــا صا ــتقم  نِّ ذاكاراها رَّمحقاوِّ بقــوِّ القما

لِّنا حلِّادِّيلِّ ابقوِّ   مارا : رضق    تهمـا  انَّ راس ـ هللاا ا َِّّ   القم تـا او ِّ  َا م   قااهللاا : بادا قانا بِّ ـلا ا اإلقِّسق : )بـ يِّ قـااهللاا
ا راس ــ هللا  ا َِّّ  ــد  ــهااداةِّ  انق إا إلـاـغا إإَّ ا َّ  وا انَّ   امَّ ــاةِّ وااحلقـاـج ِّ واصاــ قمِّ واإِّقـاـ   الاــى مخاقــ    ا ةِّ واإِّيتاــاءِّ الزَّكا امِّ الصَّــلا

ــلِّ ٌ   راماواــانا( ــارِّاُّ وام سق (  راوااس  القب خا ةِّ  ضـاباــدا ا   وايفِّ رِّواايـاـة  )واصاــ قمِّ راماواــانا وااحلقـاـج ِّ لصَّــلا وـاـانِّ  ِّ   بـاعقــدا اإلقِّ
ـــدِّو  الصَّـــلا  ـــانا اـااق ـــ  ِّ ضاكا اها ألق ـــ َّ واالقعاـــراو  اـابقـــدا    ِّ ـــتااِّلَّةٌ   ةِّ  اها يـــد  ضـالاـــغ  ك ت ـــٌا م سق مِّ   وا امَّـــا التـَّ ققِّ ـــلا ـــ ا  ِّلقـــ   القكا واه 

ـوق احلقـاج ِّ  انَـّغ   ا اـ ُّ و ج ـ    مِّ ِّ ؛ واألِّ داى الر ِّواايـاتا ق انَّغ  جااءا يفِّ إقق ؛ ألِّ ـا   الاـى    واقادَّم  ا الصَّ قما  الاى احلقاج ِّ ضانِّنَـّغ  جياِّ
ثِّــضِّيوا ممَِّّــوق  ــغِّ  كا ــجَّ  الايق ــدِّو    إا قا با ِّــق اـااق ةِّ ضـايـاتـق ــلا ــدِّو  الصَّ . واإِّذاا ثـاباــ ا اـااق ــرَّر  ــ قرِّ وايـاتاكا ــا  الاــى الق ا ــا   ايقو  واجياِّ

اصقل  ضِّيهاا  م ااد ِّمااُتِّاا ا ال َّهااراة  مث َّ مِّوق ال َّهااراةِّ  امهاُّهاا وااألق تـقها (واه  ا القمااء  وا ِّا َِّّ التـَّ   وامِّ  ِ  .3 قضِّي
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ألق م ـــ رِّ الد ِّيتِّيَّـــةِّ  (8 ـــا  ِّ ام  تِّما تِّ اهق ـــاااو  القعِّباـــادااتِّ  الاـــى القم عاـــامالا اصق   قـــاهللا اخل يـــا الشـــربيي: )واقاـــدَّما األق
ـا تِّيااجِّ إلايـقها قق دَّةِّ اإِّ ِ  بِّغِّ لِّشِّ تِّ  الاى الت ِّكااحِّ واماا يـاتـاعالَّ ـةِّ  الاـى اجلقِّتاـا  واالقم عاامالا اهنَّـاا د وهناـاا واالقم تااكااا تِّ ؛ ألِّ َيا

لاهاا(  يفِّ احلقااجاةِّ  ا قـابـق باةِّ لِّما لت ِّسق تِّ لِّاِّلَّةِّ و ق   ِّهاا  ِّ وا اخَّر وا اجلقِّتااَيا
1. 

ــا يـارقب ــ   الاــى (9 ا الق اــو ِّ ما َا ــ اققــدامِّ ا يفِّ ها ــتـَّ ااتِّ األق ــوق م صا ــدِّ ا َِّّ مِّ امق ــعا  ِّتقــدِّا حبِّ تاما  قــاهللا الزركشــق: )واقاــدق اجق
مااءِّ القمِّ ِّ  رِّيوا مِّوق القع لامااءِّ    ا ... ضاماخاوق   ز بقدا ك ت اِّ القا دا ـى إواَّ   واوارادقت   اراائِّعا القم تاتاخ ِّ وامجااعقـ  ماـا انـقتـاها

ـــ ااهلِِّّ ق  ـــوق  اقـق ـــ ااهلِِّّ ق   مِّ تـق ـــ ق   الاـــى مِّ ـــل    واناسا ـــانا م اق ا ـــا كا تقـــغ  ما ـــ  مِّ ـــل    واضـاتااق ـــانا جم قما ـــا كا بِّعِّباـــاراة    واضاصَّـــلق  ما
َاو   ـتـاعق ـائِّلِّ ماــا ي تِّيـف   الاــى األق لـ  فِّ   ا سق ــوق القماسا ا الق اـو ِّ مِّ َا ــ ـعاا  . وازِّدقت يفِّ ها تاصق ــاراٌة إا ا سق واوالَّــدقت   واإِّ ا

ــتقل  فِّ  ــوق الق اراائِـّـاِّ غاــضقا القما ــ  ِّ خاقرِّيــر    مِّ ــوق القم هِّ ــانا مِّ ــلِّغِّ ... واكا ــلَّ ضـاــرقع  إىلا  اصق عِّق ِّ  وارادادقت ك 
ــاضِّ هااِّ الشَّ َق ماــ
ـــدق را ايقـــ  يفِّ ك   ـــةِّ . والااا ب   ا تـق اهِّاِّ القما َا ـــ وِّ القما ـــوق  ارق ا ـــالِّ ِّ ا مِّ ـــائِّر  القم خا لِّنا سا َا ـــ ابِّغِّ واكا ـــاا فِّ  اصق ـــلا ت ـــاِّ واخِّ

رِّيوا اخلقالاــــلا يفِّ ذالِّــــنا  ــــالِّنِّ   القم تاــــتاخ ِّ رِّيــــرااتِّ واالقماسا ــــوق التـَّاق ثِّــــض  مِّ ــــوق  ابـق اادِّاــــا  واالزَّلاــــلا يفِّ كا   ضاتااـايقــــ  القبـ ي ــــ تا مِّ
تالاة  مِّوق ك تَّادِّاا ـتِّمااهلِّاا  الاـى ضـا اائِـّدا   وا ااضـاهق  ك لَّ ماسق ا بِّعِّباـارااُتِِّّ ق إِّ ق قِّـل    وار مبَّاا  اس  قـ ها لاـل  انا ـا  الاـى خا وااـاتقبِّيه 

دِّ( َِّ واالقمااااصِّ تـاتقغ  مِّوق القماآخِّ  .2واماا ااوامَّ
ا قـــاهللا ال ـــزاو (12 َا ـــ تاـــاس  وامجااعقتاـــاس  يفِّ ها ـــغِّ قاـــدق رااَـّبـق ـــ هللاِّ الق ِّاق ـــاا أبِّ ص  ا القعِّلقـــ ا القم لااَّ َا ـــ : )ا قلاـــ ق  انَّ ها

تااس   الاى م ااد ِّماة  وا ارقبـاعاةِّ  اقق ااو   يـدِّ   القكِّتااوِّ وابـاتـايـق هِّ التـَّ ق ِّ اةِّ واالتَّمق ـ  القم ااد ِّماة  هلااا كا ـقا القم شق
اقق ـااو  هِّ تامِّلاة  وااألق

ـــدَّس  واقااِّيااتاــغ   اوَّإ   ــغِّ واقا رِّ القكِّتاــاوِّ ماعقــىنا   ص ـــ هللاِّ الق ِّاق َقك رق يفِّ صاـــدق مث َّ مارقاـابـاتاـــغ     الاــى ل باــاوِّ القمااقص ـــ دِّ . والقتاــ
نِّي ا بـاتاغ  إىلا القع ل  مِّ  ا َِّسِّ القم ااد ِّماةِّ وا   وانِّسق عاابِّغِّ بِّغِّ إىلا ها يق ِّيَّةا انقشِّ لِّث امث َّ كا ارقبـاعاةِّ  ا اقق ااوِّ األق يق ِّيَّةا انـقدِّرااجِّ   األق مث َّ كا

ارقبـاعاــةِّ راابِّع ــا اقق اــاوِّ األق ــيلِّغِّ خاقــ ا األق ــامِّغِّ وااـا ااصِّ ــا(  مجاِّيــعِّ  اققسا ــةِّ خاامِّس  َِّسِّ القم ااد ِّما ــغِّ دِّاــ ــغا اـاعالُّاِّ مث َّ واجق
  وقــاهللا 3

يق ِّيَّةِّ داواراانِّغِّ  الاى لـاةِّ   يوا : )بـاياان  كا ارقبـاعاةِّ ا قلا ق  انَّن إذاا ضاهِّمق ا  انَّ ناظارا األق ص  وِّ ِّ يفِّ و ج  سِّ داإا اقق ااوِّ األق األق
يق ِّيَّــةِّ  ــامِّ الشَّــرق ِّيَّةِّ ملاق خياقـفا  الايقــنا  انَّ القمااقص ـ دا ماعقرِّضاــة  كا كا اقق عِّيَّةِّ  الاـى األق ادِّلَـّةِّ السَّــمق ــامِّ ماــاألق كا اقق وق اققتِّباـاسِّ األق
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ادِّلَّةِّ  كاامِّ   األق اقق ادِّلَّةِّ وا اققساامِّهاا  ضـا اجااا التَّظار  يفِّ األق ادِّلَـّةِّ   مث َّ يفِّ األق ـامِّ ماـوق األق كا اقق يق ِّيَّةِّ اققتِّبااسِّ األق مث َّ   مث َّ يفِّ كا
كااما  اقق تابِّ ا األق َِّا لاغ   انق يـااق تابِّ ِّ الَّ كااما مثاا   يفِّ صِّ ااتِّ القم اق اقق رااٌت واك لُّ مثااراة  ضـالاهاا صِّ اٌة واقااِّيااٌة يفِّ ضانِّنَّ األق

ــــام   كا اقق ــــقا األق
ــــراة  هِّ ــــتِّثقماارِّ . واالثَّما سق ٌِ يفِّ اإِّ ٌر وا ارِّيــــ ــــتـاثقمِّ ــــٌر وام سق ــــهاا واهلااــــا م ثقمِّ ــــ وا وااحلقاظقــــرا   نـا قسِّ  ا قــــيِّ الق  ج 

ـــ ـــوا واالقا  ـــةا وااحلق سق قا ـــةا وااإلقِّ ا ـــقا واالتَّـــدقوا واالقكارااها
ـــر  هِّ ـــا واالقم ثقمِّ ـــادا واغاضقاها ـــاَّةا واالق اسا ادااءا واالص ِّ ـــاءا وااألق بقحا واالقااوا

ادِّلَّـــة   ادِّلَّـــةِّ   األق لاـــةِّ األق ـــ س  داإا ـــقا و ج 
ـــتِّثقماارِّ هِّ سق . وا  ـــر ق  اإِّ ـــوق ـــتَّة  وااإلقِّمجقاـــاع  ضـااا ثاـــٌة القكِّتاـــاو  واالسُّ ـــقا ثالا

ـــقا واهِّ
واهِّ

ـــ   ارقبـاعاـــةٌ  اقـق ـــاإذق األق ـــي اتِّهاا واماتقظ  مِّها ءِّ بِّصِّ ـــقق ـــائِّهاا    ااهللا  إمَّـــا  انق ااـــد هللاَّ  الاـــى الشَّ ققتِّوا ـــا وا ِّ ـــا واما قه  مِّها  اوق بِّ ااق ااها
ــد   تاهِّ ــ ا القم  ق ــتـاثقمِّر  ه  ــا . واالقم سق تـقها ــتـاتـقباوِّ مِّ ــا القم سق اا  اوق مبِّاعقا  هلِّاــا واماعقتااها

ــر وراُتِّ ــوق ماعقرِّ   واضا ــ اااِّغِّ واإا ب ــدَّ مِّ ضاــةِّ صِّ
اقق  اوَّهللا  : يفِّ األق ــــغِّ. ضاــــنِّذاا مج قلاـــة  األق ص ــــ هللاِّ ااــــد ور   الاــــى  ارقبـاعاـــةِّ  اقق اــــاو  : القا  قــــا  األق امِّ كا ــــامِّ وا  ـــر و ِّغِّ وا اقق   كا

ادِّلَّةِّ  اهنَّاا الثَّماراة  القما قل  باة  . القا  قا  الثَّالِّ : يفِّ األق اءاة  دِّاا  اوقىلا ألِّ قا القكِّتاـاو  واالسُّـتَّة  وااإلقِّمجقـااع  وادِّـاا   واالقب دا
واهِّ

تِّثقماارِّ التـَّثقتِّياة  إذق بـاعقدا الق اراا ِّ مِّوق ماعقرِّضاةِّ الثَّماراةِّ إا  اها َّ مِّوق ماعقرِّضاةِّ القم ثقمِّرِّ . القا  قا  الثَّالِّل   سق ِِّ اإِّ    : يفِّ  ارِّي
ادِّلَّةِّ  واه  ا  لاةِّ األق ـ  و ج  س  داإا تقظـ  مِّ واهِّ لقما لـاٌة  ِّ لقما قه ـ مِّ   قا  ارقبـاعاـٌة : داإا لـاٌة  ِّ ققتِّواـاءِّ   واداإا لوَّـر وراةِّ وااإِّ لـاٌة  ِّ   واداإا

تا  ـــ ا القم  ق ـــتـاثقمِّرِّ واه  ـــ هللاِّ . القا  قـــا  الرَّابِّـــع : يفِّ القم سق ـــىنا القماعقا  عق لقما لاـــٌة  ِّ ـــ   بِّظات ِّـــغِّ واداإا َِّا ُياقك  ـــد  الَّـــ غ  وايـ ااابِّل ـــ  هِّ
َِّا يـالقزام غ  اا ِّباا  غ   تاهِّدِّ واصِّ ااُتِِّّماا(  القم اال ِّد   الَّ ر    ر وطِّ القم اال ِّدِّ واالقم  ق ا  ذِّكق  .1ضـايا ِّ

ـا  (11 ـوق كِّتاـاوِّ ا َِّّ اـاعاـاىلا ااواُّك  يـاة  مِّ قاهللا ابو احلاج يف مادمة كتابـغ "املـدخل": )والاااـدق بادا قاـ غ  ةِّ
ــا  لالق    الاــى ما ــتادق اقاادِّيــلِّ وااسق ــبـاعق   األق ــعِّ ضـا ــا يفِّ بـاعقــ ِّ القما ااضِّ ــة  إلايـقها ت  وا اقاادِّيــلا َّااــ ُّ احلقااجا َيا   رِّيــد س  ةِّ

ا ِّياــةِّ إ ــر وراةِّ الدَّ ــباةِّ لِّلوَّ م  الت ِّسق ــىنا وا اــدا لقماعق ــهاا  ِّ ــا وابـاعقو  ــباة  لِّتااقِّلِّها لِّــغِّ  ااـايقــ   دِّاــا الــتَّصُّ واالت ِّسق ــلُّ ذالِّــ   ىلا نـااق نا ك 
ــ ن  اـا ق  ت  ااك  ــاَيا كا ــة  إىلا بـاعقــ ِّ قِّ ــعِّ َّااــ ُّ احلقااجا ــراةِّ يفِّ الق اققــ ِّ وايفِّ بـاعقــ ِّ القما ااضِّ مِّ القك ت ــاِّ احلقااضِّ ــض ا لِّعاــدا سِّ

ـــ ا التَّـــ ـــدقت  بـاعق دااوِّ واواجا ـــ ِّ اآلق ـــ    الاـــى بـاعق ـــة  داا ِّياـــٌة إىلا بـاياانِّـــغِّ وار مبَّاـــا نـابـَّهق ـــا احلقااجا اسِّ يـاا  ل ـــ نا وابـاياـــاان  لِّما
ــ ــا ياسَّ ــاِّ ما اسا ــحا حبِّ ــ ااوِّ وايـاتَّوِّ ــغ  الصَّ ا واجق ــ َّ يـاتـاباــ َّ ــ ق قا ــلِّ يفِّ ذالِّــنا ماعاه  ــ   إىلا القبااق تا ق ــد ِّهاا ضااقق را ا َّ  بِّوِّ

ثـال  بـا  امق ثـال  ضااألق امق اها ُّ مث َّ األق كاد  وااألق اوقىلا وااآلق عقـدا ذالِـّنا وارااَـّبقـ   ذالِـّنا  الاـى ض ص ـ هللا  اـاعااىلا وابادا قت  ضِّيغِّ مبِّاا ه  ا األق
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غِّ يفِّ القماعقىنا القم راادِّ بِّغِّ ضـاياك  نا  ايقسارا لِّلق اهق ِّ وا اهق انا  الاى ما  تااِّلًّ بِّتـا قسِّ الق اصقلِّ م سق وق ي رِّيـد   انق ي  ـاالِّعا لِّياك  نا كا
تالاة  م عايـَّتاة  حبِّاسااِّ ماا ه  ا ما قج  ٌد واماسق     .1 ٌر ضِّيغِّ(ماسق

ــامِّ  (10 هااِّ إما َق ــ ــغِّ  الاــى ما ا كِّتاــاٌو يفِّ الق ِّاق َا ــ ــد  ضـاها ــا بـاعق قــاهللا احل ــاوا يف كتابــغ "اإلقتــاع": ) امَّ
ِِّ الثَـّالِّ  ااِّ  ابقـدِّ ا َِّّ  ـد ِّي لِّ ِّ واالص ِّ هلاِّمَّةِّ الزَّاهِّدِّ الرَّ َّ تِّ القم دق   امَّـدِّ بـقوِّ    امحقـادا بـقوِّ األق مَّةِّ واجم قلِّق د جاى القم شقكِّلا

ـدقت  يفِّ خاقرِّيـرِّ نـ ا  لِـّغِّ  تـاها سِّ ماـتقوااس  اجق تَّـةا الق ِّـرقداوق باالِّ ِّ رضق    تغ وا ارقضااس  واجاعالا جا بال  الشَّيـق تـق تِّصاـارِّهاا قا  وااخق
ـد  واه ـ ا  مِّ اا ق ِّيلِّغِّ جم ار ِّد ا غاالِّب ا  اوق دالِّيلِّغِّ وااـاعقلِّيلِّـغِّ  الاـى قـاـ قهللا  وااقِّ ماـة   لِّعادا ـتـقه  ق القعالَّ ـيحِّ مِّ ـل  الرتَّقجِّ ـغ   اهق ماـا راجَّاا

ــرقت  بـاعقــ ا اخلقِّــلا  يحِّ الق  ــر وعِّ واالتـَّتقاِّــيحِّ وار مبَّاــا ذاكا ــاِّ نقصاــافِّ واااصق ء  الــد ِّيوِّ يفِّ ك ت بِّــغِّ  اإلقِّ ــق  اــلا فِّ لِّا  َّاِّــغِّ القاااضِّ
ــوق  ــا مِّ ــا إىلا قاائِّلِّــغِّ خ ر وج  م  ــيقخِّ  وار مبَّاــا  اــزاوقت  ق كق لشَّ ح  وام ــراادِّا  ِّ مِّ م صاــا ِّ فا لِّعاــدا ــ   اخلقِّــلا اابِّعاتِّــغِّ وار مبَّاــا  ا قلااق

يَّةا( مِّ حباقر  القع ل  مِّ  اب   القعابَّاسِّ  امحقاد  بقوِّ اـايقمِّ  . 2 ايقخ  اإلقِّسقلا
ت ــغ  )  -الــَا  ــرح ضيــغ "اإلقتــاع" للا ــاوا-قــاهللا البهــ يت يف "كشــاف الاتــاع"  (13 : )وا اَّيـق
ـــــ قـقتاـــــاعِّ (... افا كاشَّ ـــــرَّرِّ واالق  ـــــر وعِّ  القاِّتاـــــاعِّ  اـــــوق اإلقِّ تِّعِّ واالقم اا ـــــالقم اق ـــــا كا تـقها َا مِّ ـــــ وااـاتـابـَّعقـــــ     ص ـــــ لاغ  الَـّــــتِّ  اخا

ــيهاا ــوق   ــر وحِّ اِّلقــنا القك ت ــاِّ واقا اا ِّ ع   الايقــغِّ مِّ ــرا اإِّ  ِّــلا ــتـا ق ِّاِّ واماــا اـاياسَّ بِّــضِّ واا   واالقم سق ــرقحِّ القكا لقم بقــدِّعِّ كاالشَّ
ـــرتاااس   ـــا سا لق  ق ـــ فِّ  الايقـــغِّ كاما ـــوَّ ا َّ  اـاعاـــاىلا  ِّ ـــا ممَِّّـــا ما ـــافِّ واغاضقِّها نقصا ـــى واالقم بقـــدِّعِّ   وااإلقِّ تـاها ـــرقحِّ القم تـق ـــا  ا   خ ص  ص 

ـ  ضـاتـاعق ِّيلِّق يفِّ الق االِّاِّ  الايقهِّماا ا مِّ اقـق ااهللاِّ لِّااائِّلِّهاا خ ر وج  ـرقت  ماـا  امهقالاـغ  وار مبَّاا  ازاوقت  بـاعق ا األق ـداُتِّاا . واذاكا وق   هق
ــوق القا ي ــ دِّ  ــوق   مِّ ــدا مِّ ــرقد ودِّ وابـايـَّتقــ   القم عقتاما تِّصاــارِّ غاــضقِّ القما خق ِِّ اإِّ ــا  الاــى  ارِّيــ ــامِّ وا ادِّلَّتِّها كا اقق واغاالِـّـاا  ِّلاــلِّ األق

ـا م غ  ضِّيها عِّ الَّتِّ اـاعاارا ا كالا ـالافا ضِّيـغِّ الق   القما ااضِّ ـتـاتاد   واماـا خا ـا لِـّيـ عقلا ا م سق فِّ ضِّيها رِّ اخلقِـّلا َِّكق ـى م تـاعار ِّض ـا لِـّ تـاها م تـق
تـقه ماا( ك ل   مِّ

3. 
ـــةِّ  (14 ائِّمَّ ألق اء   ِّ لِّنا اققتِّـــدا َا ـــاراةِّ( باـــدا ا بِّـــ ـــدا    وقـــاهللا البهـــ يت: ))كِّتاـــاو  ال َّها انَّ ُكا عِّق ِّ ؛ ألِّ

ـــاضِّ كاالشَّ
ِّ الصَّـ مِّ بـاعقدا الشَّـهاادااا ق ة   ارقكاانِّ اإلقِّسقلا ـرق  هاا  لا ـاراة   ا ـقا ااك ـ ن    واال َّها

ـر وطِّ  واهِّ ٌم  الاـى القماشق واالشَّـرقط  م ااـدَّ
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ألق م  رِّ الد ِّيتِّيَّةِّ وا  تِّماام ا  ِّ اصقل   وابادا ا بِّر بقعِّ القعِّباادااتِّ اهق لقمااءِّ واالرتُّااوِّ  واالقمااء  ه  ا األق اـااقدِّو ا هلاـاا  الاـى األق م ـ رِّ  ِّ
نـق  تِّ   يا ِّيَّةِّ الدُّ انَّ سابااا القم عاامالا ِ  بِّغِّ ألِّ تِّ  الاى الت ِّكااحِّ واماا يـاتـاعالَّ ـل  واالشُّـرقو   -واقادَّم  ا القم عاامالا اكق واه  ا األق

ــا  -واداق  مه اــا  ــهق اةِّ الت ِّكا ــٌة  الاــى  ا ــهق اا غ  م اادَّما ــ ِّض  وا ا بِّــض  واالصَّ ــتا ِّا ضِّيــغِّ القكا ــر ورِّاي ياسق ــاحا ضا حِّ . واقاــدَّم  ا الت ِّكا
انَّ و ق  عا ذالِّنا يفِّ الق االِّاِّ بـاعقدا الق اراا ِّ مِّوق  اهق اةِّ القبا قوِّ واالق  تِّ واالقم خااصامااتِّ ؛ ألِّ ( الاى اجلقِّتااَيا  .1 ارقجِّ

 واملتتمل يف ارايا املصادر ال اهية يلقن:   
خلضــا  إبــو قــزم    لــى الصــلة بــد  ال اهــاء مؤل ــاُت  باســ  العبــادات وقــدم ا ال هــارة (1

الظـاهرا ضبـد  كتــاو احمللـى بكتـاو الت قيــد  و ابعـغ مسـائل مــو األصـ هللا  و ابـع الــن املسـائل بكتــاو 
ال هارة ضكتاو الصـلة. وبـ َّ ابـو قـزم  لـة ذكـرس املسـائل األصـ لية قبـل املسـائل ال اهيـة يف ق لـغ: )) 

ك   ـا يفِّ كِّتاابِّتاـا    ق لِّ اا اتِّغِّ  امَّا بـاعقد  ( واضَـّااتاا ا َّ  واإَِّيَّ تاصاراةِّ الَّتِّ مجااعقتااها ت  ق  انق نـاعقمالا لِّلقماساائِّلِّ القم خق ضانِّنَّك  ق راغِّبـق
ـــا ـــر ا  ايقو  ـــرقق ا   قتاصا لَّـــى "  ا لقم اا ـــ مِّ "  ِّ ثاـــار    القما قس  ـــ ِّ بِّ اـــضقِّ إكق ـــدِّ القواااهِّ ـــر  ضِّيـــغِّ  الاـــى قـا اا ِّ ـــ نا   نـااقتاصِّ لِّياك 

تاـدِّئِّ  ل   الاى ال َّالِـّاِّ واالقم بـق س  ساهق  َ يحِّ   ماتقخا ـاِّ فِّ واااصق ـتِّلا خق ـاجِّ واماعقرِّضـاةِّ اإِّ ـا لـاغ  إىلا التـَّبااُّـرِّ يفِّ احلقِّ ا واداراج 
ِ ِّ ممَِّّا اـاتاازاعا التَّاس  ضِّيغِّ...( ئِّلِّ القم ؤاد ِّياةِّ إىلا ماعقرِّضاةِّ احلقا  .2الدَّإا

َكرون اجلهـاد م ه م العبادة  تد بع  امل (0 َاها  وسع مو غضها  ضاحلتابلة والظاهرية يـ
َكرون  اـــا العبـــادات األضـــاية والعاياـــة واليمـــ  والتـــَر واملســـاباة  مث   اـــا العبـــادات  واملالكيـــة يـــ

 اجلهاد  الَا اعد املساباة وسيلة مو وسائلغ.
ــــدَّما كتــــاو التكــــاح  لــــى البيــــ ع  تــــد احلت يــــة واملالكيــــة  وأتخــــر  تــــغ  تــــد (3 الشــــاضعية واحلتابلــــة  اـااا

 والظاهرية. 

                                                 
 .03-1/00كشاف الاتاع للبه يت    1
 .1/01احمللى إبو قزم   2
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مبــع احلتابلــة الشــاضعية اــرايبه  لألبــ او ال اهيــة يف اجلملــة إإ  ن ال ديعــة ااــدم   لــى ال ــرائ   (4
وال صــاَي  تــده  وابــع ذلــن العتــِ والتــدبض. وجــاء العتــِ والتــدبض ُخــر امل ضــ  ات ال اهيــة  تــد 

 الشاضعية.
 به ؛ ليعرف الاارئ مراد املؤلف. وقد قدد العلماء مص لااُت  يف مادمة كت 
التتليف والبال يف العل م  وخددت متاهج العلماء بشكل واضح  وإ  ما دَّ اا ويف العصر احلاضر اـا  

اكــاد ختــرج الــن املتــاهج  ــو ثلثــة  هــق: املــتهج ال صــ ق  واملــتهج اإســتتبا ق  واملــتهج اإســتارائق. 
 ة.  وبيان هَس املتاهج يف امل الا الثلثة التالي
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 المطلب الثالث

 1المنهج الوصفي

املـــتهج ال صـــ ق: هـــ  املـــتهج الـــَا يصـــف األ ـــياء وصـــ ا   لميـــا  واقعيـــا   قائمـــا   لـــى   
امللقظة والتاليل   و  ريِ قصر م ردات الباـل ودراسـة مباقثـغ وضصـ لغ و ب ابـغ  ومجـع امل الـا 

  ص هللا املتشادة يف  و.املتشادة يف مبال  ومجع املباقل املتشادة يف ضصل  ومجع ال
كمـا  نـغ  تصـر رئـي  يف مجيـع -ويلقن  ن التاليل  تصر رئي  يف املـتهج ال صـ ق  

  وهـــَا جيعـــل املـــتهج ال صـــ ق  لميـــا   مابـــ إ   مبتـــاس  لـــى العاـــل  وهـــ  ال ـــرق الـــرئي  بـــ  -املتـــاهج
العا  ــة و راد ال صــف العلمــق  وال صــف غــض العلمــق كال صــف العــا  ق   و اخليــاو  ضــنذا خكمــ  

اإلنســــان  ن يصــــف  بــــ    قصــــل  املبال ــــات  والرتكيــــز  لــــى ال صــــف املــــراد إ هــــارس  وإغ ــــاهللا بايــــة 
ــرج هــَا الت صــيف  ــو ك نــغ  لميــا  وكــَا  وصــاف الشــعراء لأل ــياء لــي  وصــ ا   األوصــاف  وهــَا خي 

 تية  ضـنن للخيـاهللا دورا   لميا ؛ ألنغ مبي  لى اخلياهللا  والعا  ة واملبال ة  ومثل ذلن وصف األ ماهللا ال
 واضاا  ضيها.  ما يف األحبا: العلمية الت يـ تَّبع ضيها املتهج ال ص ق  ضل  ل ضيها للع ا ف واخلياهللا.  

ووكــو دراســة األ ــياء  وضــِ املــتهج ال صــ ق ســ اء كانــ  ماديــة  و معت يــة. و كثــر مــا  
ضـق للتـاس  سـ اء كـان ا  ضـرادا   و دوإ  يستخدم املتهج ال ص ق يف الدراسات الت اصف ال اقـع  و املا

مبؤسساُتا   و قركات إصلقية  و خررية   و مؤسسـات جمتمـع مـدل. ضدراسـة مريـخ  مـة   و ز ـي   
 و قركـة إصــلقية يــت  وضــِ املـتهج ال صــ ق  ســ اء كانــ  هــَس الدراسـية ماديــة كــالرتكيز  لــى العمــران 

  لى معتاداُتا و مناط سل كها  واحلك   ليها.والتادم املادا   و كان  معت ية  كالرتكيز 

                                                 
صيلة  األضكار الت  ثبتها يف هَا امل لا  ويف امل لب  التالي  اللَيو اومتا احلديل  و املته   اإستتبا ق  واإستارائق مست ادة مو ق 1

 ه : ق ا د  ساسية يف البال العلمق للدكت ر سعيد إ ا يل صيي  قراءة  وأتمل  يف مراجع  تل ة  ويف  وقات متبا دة  و ه  مرجع ُيورل
 .   80-61ص 
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أبســـــل و كي ـــــق )نـــــ  ق(   و كمـــــق   ـــــياءوياـــــ م املـــــتهج ال صـــــ ق  لـــــى وصـــــف األ 
) ددا(   و دما معـا . ضدراسـة جـ دة مبـىن  إذا قلتـا إن ن  يـة الـبلط مـو السـرامين  وإن الشـبابين 

از  وإن املصــعد ســريع وواســع وم وــاء مــو األملتيــ م  إ احلديــد  و ن ل نــغ  بــي   وهــ  مــو التــ ع املمتــ
وضيغ جـرس وم ـروش  جللـد السـمين  كـل هـَا دراسـة وصـ ية أبسـل و كي ـق )نـ  ق(. ودراسـة  ـدد 
  ابِ املبىن   و  دد غرف كل  اة  و دد غرف الت م يف كل  اة  ومادار اكل ة املبـىن   و اكل ـة 

 كمق ) ددا(.البلط   و اكل ة األملتي م كل هَا دراسة وص ية أبسل و  
وإذا كــان مل ضــ ع الدراســة  كثــر مــو جانــا ضــيمكو دراســتغ دراســة وصــ ية مــو إقــدى  

ج انبغ  ماارنة مـع مثيلُتـا  ووكـو دراسـتغ مـو جـانب   و  كثـر   و مـو كـل ج انبـغ. ضمـثل  وكـو  ن 
      نعمل دراسة وضِ املتهج ال ص ق لل  انـا املختل ـة ملكتبـة جامعـة اخلليـل  مـو قيـل  ـدد املـ

ومســت اه  التعليمــق  و ــدد الكتــا  واصــتي ها حبســا امل ضــ ع  وقالتهــا هــل هــق جيــدة  م ردي ــة  
و ــدد قا اُتــا  وســعة الاا ــات  ومســت ى اخلــدمات املادمــة  مــو اصــ ير وأتمــ  مراجــع وا ــرتاك يف 
دورَيت  لميـــــة  وأتمـــــ   جهـــــزة قاســـــ و وإمقـــــة ال رصـــــة للبـــــاقث  للباـــــل  ـــــو الكتـــــا ضيهـــــا  

 عارُتا  وسر ة اخلدمات املت ضرة  وسا ات العمل  واهلدوء املتاح  وغض ذلن. واست
ووكــــو  انق نعمــــلا دراســــة  وضــــِ املــــتهج ال صــــ ق جلانــــا مــــو ج انــــا مكتبــــة جامعــــة اخلليــــل 
َك رة  كـــــتن يكـــــ ن م ضـــــ ع الدراســـــة "اخلـــــدمات الـــــت ا اـــــدمها جامعـــــة اخلليـــــل للبـــــاقث  ماارنـــــة  املـــــ

ل اتعـــــر  هـــــَس الدراســـــة ال صـــــ ية لعـــــدد العـــــامل   وإ أل مـــــاره   وإ  جلامعـــــات ال لســـــ يتية" ضـــــ
ملــؤهلُت  العلميـــة  إإ  لاـــدر الـــَا خيـــدمها مـــو قيـــل إن كثـــرة املـــ     وكـــ هن  مـــؤهل  بشـــهادات 
متخصصة يف ال الا اتيح للباقث  خدمة  ضوـل  وإ اتعـر  الـن الدراسـة لعـدد الكتـا  وإ لعـدد 

  يـــة  جهـــزة احلاســـ و الـــت خت يهـــا. لكـــو لـــ  كـــان م ضـــ ع الدراســـة ال صـــ ية قا ـــات املكتبـــة  وإ لت
"العــــامل ن يف مكتبــــة جامعــــة اخلليــــل ماارنــــة مبكتبــــات اجلامعــــات ال لســــ يتية"  ضــــنن  ــــدد العــــامل   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





و  ماره   ومؤهلُت   وروااـبه   وقـالته  اإجتما يـة  ومسـت اه  العلمـق واملهـي سـيك ن مـو صـلا 
 الن الدراسة.

 سام المنهج الوصفيأق

إىل قسـم  رئيسـ   مهـا: املتـاهج ال صـ ية  -مو قيل الزمان-ااس  املتاهج ال ص ية  
الــت يكــ ن م ضــ  ها التاايـــِ يف  قــدا: املاضــق )املتــاهج الت ثيايـــة(  املتــاهج ال صــ ية الــت يكـــ ن 

 ذلن: م ض  ها وصف ما ب   يديتا يف ال ق  احلاضر )متاهج األ ياء احلاضرة(. وبيان
 املتاهج الت ثياية

اســــتخدم هــــَس ال رياــــة يف كــــل دراســــة يكــــ ن م ضــــ  ها وصــــف مــــا قــــد:  ل عــــل   
 إســتعانة بكــل مــا هــ  متــاح ممــا ي عــ   لــى ذلــن مــو   ــياء ماديــة كــال  ئِ ســ اء  كانــ  كتبــا    م 

َكرات   م رسائل  وكالرس م والتاـ ش  واملبـال واألدوات  وكـل مـا وكـو  ن يكتشـ غ  ل مـاء اآل ر  م
ومو   ياء معت ية  كالرواَيت واألخبار والاصص  واأل عار  واحلِّكا   واألمثاهللا  واألضكار الت يتالهـا 

 التاس  و الن ال رتة. 
وُتــدف الدراســة وضــِ املــتهج التــ ثياق إىل التتكــد مــو صــاة نســبة األ ــياء املاديــة متهــا  

راد   و إىل مَها مو املَاها   و إىل مجا ة مـو واملعت ية إىل  صر مو العص ر   و إىل ضرد مو األض
 اجلما ات.  

واملتتمـــل يف املتـــاهج الت ثيايـــة الـــت ســـار التـــاس يف دراســـته  وضاهـــا جيـــد  هنـــا اتاســـ  إىل  
 ااد ِّث   ومتهج املؤرخ .

 قسم   مها: متهج امل
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ثين  منهج الُمَحدِّ

 ااد ِّث : ال رياة الـت اابعهـا العلمـاء للت 
ن والسـتة  ـو متهج امل ثبـ  مـو صـاة ناـل الاـُر

 ااد ِّث ن نسبة  قء مو األقـ اهللا  و األضعـاهللا  و التاريـر إىل رسـ هللا   رس هللا   
إإ  . ضل  يابل امل

إذا ثبتــ  صــاتغ. وســلك ا  رياــة متشــددة يف احلكــ   لــى رواة احلــديل  ضلــ  يابلــ ا إإ قــديل مــو 
انيـة التاائـغ مبـو روى  ـته  ورووا  تـغ  وا ـرت  ا  ن ااصف  لوبو  وكان ثاـة مـتم ان   وثبـ  هلـ  إمك

نيـة ضا ـرت  ا  إَّ ي اتصـرا  إ يك ن يف مط احلديل  َوذ. واشدد العلماء  كثر يف قب هللا الاراءات الاُر
يف رواية اآلية  لى خو اآلقاد  وا رت  ا  ن ا يد الروايـة الياـ   أبن ا تاـل لتـا  لتـ اار.  مـا إذا ن الـ  

ان.  اآلية َبو   اآلقاد ضاسا ضنهن  يسم هنا قراءة  اذة  ومل يع دُّوها قُر
ـــــد ِّث   بـــــل يتعـــــداس إىل كـــــل الدراســـــات     اا

وإ ياتصـــــر املـــــتهج ال صـــــ ق  لـــــى دراســـــة امل
الشــــر ية. ضمــــتهج الدراســــات ال اهيــــة وصــــ ق يف املاــــام األوهللا؛ ألن ال اــــغ  قكــــاٌم يســــتتب ها ال ايــــغ 

 ا إذا -تا   لا ا ـد األصـ لية. ضـنذا  راد ال ايـغ بيـان قكـ  الصـلة ليصف دا  ضعـاهللا املكل ـ   مسـتعي
  حبــل  ــو دليــل جزئــق يعيتــغ  لــى ذلن)وهــَا الباــل - راد ال ايــغ  ن يصــف ضعــل املكلــف للصــلة

ــ اق الصَّــلاةا  : يكــ ن  ــو  ريــِ اســتاراء األدلــة اجلزئيــة(  ضي ــد قــ هللا      ضياــ هللا: الصــلة 1}وا اقِّيم 
  ضيســتتبو قكمــا  جزئيــا  يصــف بــغ ضعــل 2يســتع   لاا ــدة األصــ لية "األمــر لل جــ و" مــتم ر دــا. مث

 املكلف  ضيا هللا: "الصلة واجبة". 
ومع  ن متهج الدراسات ال اهية وص ق يف املاام األوهللا  إإ  نَّ اإجتهـاد لل صـ هللا إىل  

سـتتبا ق واإسـتارائق  كمـا األقكامِّ الشر يةِّ ل صـفِّ  ضعـاهللاِّ املكل ـ ا  يعتمـد  يوـا  لـى املته ـ  اإ

                                                 
 .43س رة البارة ُية  1
(  ِّتقدا مج قه  رِّ القع لا 301قاهللا ابو الت ار يف  رح الك كا املتض ص  2 الاةِّ كا قنِّغِّ ) جم ارَّد ا  اوق قارِّيتاة ( )قااِّيااة  يفِّ الق  ج  وِّ امقرِّ ( يفِّ قا مااءِّ مِّوق : )) األق

ارقبـاعاةِّ )  ارق  ا ((. وانظر: كشف األسرار لعبد العزيز البخارا   اهِّاِّ األق َا وِّ القما  .063-3/061  البار احمليو للزركشق  118-1/121 ارق ا
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َك ر  ويباــى املــتهج  ال صــ قُّ هــ  ال الــا يف اجتهــاد ال ايــغ؛ ألن م ضــ ع   هــر مــو خــلهللا املثــاهللا املــ
 ال اغ ه : وصف   ضعاهللاِّ املكل  ا.

 منهج المؤرخين

مــتهج املــؤرخ : ال رياــة الــت اابعهــا العلمــاء للتثبــ  مــو صــاة وقــ ع احلــدا: املتاــ هللا.  
لتااِ مو إمكانية وقـ ع احلـد: وصـاة وق  ـغ  بصـرف التظـر  مـو نالـغ. َبـلف ضه  يعتمد  لى ا

ـــد ِّث   ضننـــغ يركـــز  لـــى مـــو ناـــل احلـــدا:  ويشـــرتك مـــع مـــتهج املـــؤرخ ؛ ألنـــغ يعتمـــد  لـــى   اا
مـــتهج امل

ــد ِّث  باــ و: "ومل   اا
إمكانيــة وقــ ع احلــد: وصــاتغ  وهــَا مــا   ــرت إليــغ  تــد احلــديل  ــو مــتهج امل

 ديل  َوذ".يكو يف مط احل
ـــد ِّث   كثـــر دقـــة ووث قـــا  يف إثبـــات صـــاة اخلـــو املتاـــ هللا  إإ  نـــغ إ    اا

ومـــع  ن مـــتهج امل
يصلح للت بيـِ  لـى دراسـة األقـدا: التارخييـة  ولـ  اسـتخدمتاس يف الدراسـات التارخييـة ملـا ثبتـ  كثـض 

 مو احل اد: الت است ا  نالها  وا لاي   لاب هللا  وبعوها وقع يايتا .
ن والسـتة  ولـ  اقتصـران  ليـغ يف إثبـات صـاة  وإ  يصلح مـتهج املـؤرخ  يف دراسـة الاـُر
ن حن   ل قعتا يف مشكلت  كبضا :   وصاة نسبة احلديل للرس هللا نسبة الاُر
املشكلة األوىل: رض  بع  اآلَيت واألقاديل املتعلاة  ل يا  مما إ يسـت يع العاـل  

لق ايقاِّ  } وصف املؤمت  با لغ: إدراكها  و اص رها  مع  ن    َِّيوا يـ ؤقمِّت  نا  ِّ   وقـاهللا الرسـ هللا 1الَّ
  َّ قااهللاا ا( : ِّرا اتق  واإا   ذ ٌن  اِّعا ق  واإا خا ارا  الاـى قـالقـا ٌ :  ا قدادقت  لِّعِّباادِّاا الصَّاحلِِّّ ا ماا إا  ا ق

اق  ذالِّنا يفِّ كِّتااوِّ ا َِّّ  قا هلا   م ِّو قـ رَّةِّ  ا ق    } ضالا اـا  باشار   مِّصقدا
عقلا   نـا قٌ  مَّا   خق ِّ

2)3. 
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املشكلة الثانية: قب هللا كثض مـو األقاديـل الوـعي ة ضـع ا   ـديدا   و امل ضـ  ة  مـا دام  
 العال إ ُييل وق  ها. 

 مناهج األشياء الحاضرة

اج متــاهج األ ــياء احلاضــرة: وصــف مــا هــ  م جــ د حبســا واقعــغ  ســ اء  كــان مــو إنتــ 
 املاضق  م احلاضر.

ااســ  متــاهج األ ــياء احلاضــرة إىل ثلثــة  قســام: املــتهج ال صــ ق التشخيصــق  واملــتهج  
 ال ص ق الت سضا  واملتهج ال ص ق التا وق)التادا(.

املتهج ال ص ق التشخيصـق: وصـف ال اقـع كمـا هـ  للتعـرف  ليـغ قـ  يسـهل التعامـل  
و ن ياـــ م ال بيـــا بتشـــخيص املـــر  ومعرضـــة   راضـــغ   معـــغ. كـــتن  صـــف لل بيـــا مرضـــا    ـــال متـــغ 

ليـــتمكو مـــو  لجـــغ.  و  ن  صـــف كتـــا   مـــو قيـــل   لـــغ  و رضـــغ  و ـــدد صـــ اااغ  ولـــ ن ورقـــغ  
 ون  غ  وق   خ غ  إخل. 

املــتهج ال صــ ق الت ســضا: بيــان ال اقــع امل جــ د وا ضــياغ إبضــاضة اعلياــات ومعل مــات  
ن الكــرو  وبيــان  ســباو نزوهلــا   و  ــرح ا ضــياية  و ــرح لــغ. ومثــاهللا ذلــن: ا ســض  َُيت مــو الاــُر

   و ا ســـض  ـــاهرة التـــديو يف اجملتمعـــات اإلســـلمية   و بيـــان كثـــرة إنتـــاج ســـلعة  قاديـــل الرســـ هللا 
 وسبا إقباهللا التاس  لى  رائها   و بيان  سباو  اهرة  زوف الشباو  و الزواج  إخل.

َكر اإلجيابيـــات املـــتهج ال صـــ ق التا وق)التاـــدا(: وصـــف ال    اقـــع كمـــا هـــ  واا وـــغ بـــ
 والسلبيات. 

مـو خــلهللا مـا ســبِ وكــو ملقظـة ال ــرق بـ  متــاهج األ ــياء احلاضـرة الثلثــة. واظهــر  
 الن ال روق مو خلهللا األمثلة التالية: 

ماو وصف  ِّ ارا  وقع  مامغ  ذاكرا  معل مـات  ـو املتشـاجريو كعـدده  وجتسـياُت   ومعتاـداُت    ( 
ــ ارا   و ــ ا ته   و ــوق وصــف  ِّ جبــته   ومــؤهلُت  العلميــة كــان مته ــغ وصــ يا  اشخيصــيا . وما

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقع  مامغ مبيتا   سبابغ  و روف قدوثغ  وما وكو  ن يرتاا  ليغ  كان مته غ وصـ يا  ا سـضَي . 
ـــ ارا وقـــع  مامـــغ مبيتـــا  ال ريـــِ املعتـــدا  وجتاوزااـــغ  واخلســـائر الـــت قصـــل  نتي ـــة  ومــو وصـــف  ِّ

 كان مته غ وص يا  اا ويا .  ا  لى اجملتمع و ثره وق  غ 
ذِّكر  املر  و  راضغ واشخيص ال بيا لـغ  مـتهج وصـ ق اشخيصـق.  مـا ذِّكـر  سـباو املـر     (و

وســر ة انتشــارس  و ــرق  لجــغ ضهــَا مــتهج وصــ ق ا ســضا. و مــا بيــان ضا ليــة  ــلج  كثــر مــو 
و املـــر   كثـــر أتثـــضا  يف قصـــ هللا غـــضس   و  قـــل يف ُ رس الســـلبية مـــو غـــضس  و ن ســـببا  مـــو  ســـبا

املـــر    و  كثـــر أتثـــضا  يف وق  ـــغ  واآل ر الســـلبية اإجتما يـــة  و اإقتصـــادية الـــت ارتاـــا  لـــى 
 املر  ضهَا متهج وص ق اا وق.

ذِّكـر   ــ هللاِّ الكتــاوِّ  و رضــغ  و ــدد صــ اااغ  ولــ ن ورقــغ  ون  ــغ  وق ــ  خ ــغ  مــتهج وصــ ق   (ت
كتـاو  ونـ ع الـ رق املتاســا  وق ـ  اخلـو املتاسـا  ضهــَا اشخيصـق. وذِّكـر ال ـ هللا املتاســا لل

متهج وص ق ا سضا.  ما بيان مزية ومتاسـبة  ـ هللا الكتـاو  لـى غـضس مـو األ ـ اهللا  كـتن يكـ ن 
وضـعغ  لـى  رضــف املكتبـة دـَا ال ــ هللا  كثـر متاسـبة مــو األ ـ اهللا األخـرى  وكــَا بيـان مزيـة ق ــ  

  وبيان مزية ورقغ أبنغ  كثر متاسبة مـو غـضس لل ـ  اخلو و نغ  كثر مو غضس وض قا  وراقة للاارئ
 الر ا البارد  ضهَا متهج وص ق اا وق.

واملتتمــل جيــدا  يلقــن  ن املــتهج ال صــ ق التاــ وق يســت يد مــو املته ــ  اإســتتبا ق   
واإســتارائق  ضالباقــل ياســتخدم املــتهج اإســتتبا ق مــو قيــل إنــغ يت لــِ مــو ق ا ــد  امــة  وقاــائِ 

ضننغ مو املسل   ن ال رق األصـ ر  قـل اكل ـة مـو الـ رق األبـي   و ن  ـ هللا الكتـاو إذا كـان  مسلمة 
ثلث  ستتمرتا   نسا مو غضس مو األ ـ اهللا إذا كانـ  املسـاضة بـ   رضـف املكتبـة  ربعـ  سـتتمرتا   ولـ  

املـتهج كان   هللا الكتاو  كثر مو  ربع  سـتتمرتا  مـا اسـت عتا وضـعغ  لـى الـن األرضـف. ويسـتخدم 
اإستارائق مو قيل إنغ يتتبع قاإت الف بع  الكتا  سرع مو غضهـا؛ إخـتلف لـ ن الـ رق  و 

 ن  غ  ومتاسبة ل ن ال رق األبي   كثر مو األص ر  تد الاراءة مو خلهللا استاراء الاراء. 
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 المطلب الرابع

 المنهج االستنباطي

 و  ـــدة قوـــاَي  1 ق:  ريـــِ مت اـــق يتوـــمو انتاـــاهللا الـــَهو مـــو قوـــيةاملـــتهج اإســـتتبا 
 مسل  دا إىل قوية ا عد التتي ة.

ضــاملتهج اإســتتبا ق يســتخدم قوــاَي مســلما  دــا ا عــرا  بشــكل مت اــق ضت تــتِّج   قكامــا   
 )نتائج( اك ن مسلمة  بتاء   لى التسلي  مبادماُتا. 
ضــية  كاســتتبا تا  ن واااــر مثلــل قــائ  الزاويــة   ــ اهللا ومــو صــ ر املــتهج اإســتتبا ق الوهتــة الرَي

 .5ه   4 3ضلعق الزاوية 
وي عدُّ استتباط األقكام  لدإإت الل ظية املختل ة  تـد األصـ لي  مـو  بـارة الـتص  وإ ـارة 

 التص  ودإلة التص  واقتواء التص  واملت  ق  وامل ه م...إخل  مو املتهج اإستتبا ق. 
 املت اق     مهما  مو  ب او املتهج اإستتبا ق.   وي عدُّ الاياس 
والايــاس املت اــق: صــي ة  ــكلية إلثبــات قاــائِ ســبِ العلــ  دــا  لكــو قصــل  ال  لــة  

 ــو ج انــا متهــا  ضيــتيت الايــاس املت اــق متب ِّهــا   ليهــا   و ملزِّمــا  اخلصــ  للتســلي  دــا إذا هــ   نكرهــا. 
 .2هللا غض املبا ر  و ق مها إنتاجا  وي عد الاياس املت اق  قد  رق اإستدإ

يتتلف الاياس املت اق مو ثلثة قـدود: احلـد األصـ ر  واحلـد األوسـو  واحلـد األكـو.  
والاوــية الــت اشــتمل  لــى احلــد األصــ ر ا ســمى "املادمــة الصــ رى"  والاوــية الــت اشــتمل  لــى احلــد 

                                                 
قوية   ما اجلمل اإلنشائية كاجلمل الاائمة  لى األمر والتهق   و إنشاء العا د  و قل ِّلها و د  اجلملة التامة اخلوية ا سمى  تد املتا اة  1

ذلن  ضنن املتا اة إ يباث ن ضيها؛ ألهنا إ ختمل الصدق  و الكَو  صل   ضل ختاج إىل  دلة وق ج اثب  صدقها  و كَدا. انظر: 
 . 65ض ابو املعرضة للميدال  ص 

 .033عرضة للميدال  ص ض ابو امل 2
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 لـــى  قـــل ااـــدير  و ن يكـــ ن بـــ   األكـــو ا ســـمى "املادمـــة الكـــوى". وإ بـــد يف الايـــاس مـــو قوـــيت 
 هاا  الاويت  قد مشرتك متكرر ضيهما  يسمى احلد األوسو. 

ياســـ  الايـــاس املت اـــق إىل قســـم : قيـــاس اقـــرتال  وقيـــاس اســـتثتائق. وياســـ  الايـــاس  
 . ق   و ارق ِّق  

 اإقرتال إىل قسم : محاقلِّ
لــــق: مــــا كــــان مكــــ ان  مــــو احلمليــــ  ات الصــــرضة  ولــــي  ضيــــغ مــــو ضالايــــاس اإقــــرتال احلامق

(  مثالـــغ قـــ هللا الرســـ هللا 1الشـــر يات  ـــقء ـــوق اـ ـــرااو  ـــاس 2: )...واالتَّـــاس  بـات ـــ  ُداما واُدام  مِّ . ضهـــَا الاي
 مك ن مو قويت : 

 )مادمة ص رى( التاس بت  ُدم
 )مادمة كوى( ُدم مو اراو

 التتي ة: التاس مو اراو. 
لق: ما روا    و  لق و بد الرمحو بو   ف  هنمـا قـاإ لعمـر ومثاهللا الاياس اإقرتال احلامق

َاى  يف قد الشارو: )إذاا  ارِّوا ساكِّرا  َاى اضقرتااى  واإِّذاا ساكِّرا ها ـرتاِّا مثاـاان  نا   واإِّذاا ها ـدُّ القم  ق لاـدا   واقا ضا ا
  مار  مثااانِّ ا(

   لـى التاـ  . وهَا قياس اقرتال محاقلق مركا  ضه  مك ن مو ثلثة  قيسة اقرتانية محلية3
 التاو:

 )مادمة ص رى(     إذا  رو سكر
 )مادمة كوى(       إذا سكر هَى

                                                 
 .036ض ابو املعرضة للميدال  ص  1
ا قادِّيٌل قاساٌو(. 3891رواس الرتمَا برق   2 َا    وقاهللا: )ها
  ومل اثب  نسبة هَا الا هللا ألا متهما  قاهللا ابو   وبعوه  نسبغ لعبد الرمحو بو   ف ذكر هَا األثر جل ال اهاء ونسب س لعلق  3

َاكاراس    واه  ا م  4/140ق ر يف التلخيص احلبض  ق ِّ    انَّ   مارا ضا
انَّ ثـا قر ا ملاق : )ماالٌِّن يفِّ القم  ا َّتِّ واالشَّاضِّعِّقُّ  اتقغ     اوق ثـا قرِّ بقوِّ زايقد  الد ِّيلِّ تـقاا ٌِّع ؛ ألِّ

ف    لاكِّوق واصالاغ  التَّساائِّقُّ يفِّ القك وقاى   وااحلقااكِّ   مِّوق  لا ِق   مارا بِّلا خِّ رِّماةا    اوق ابقوِّ  ابَّاس    واراوااس   ابقد  الرَّزَّاقِّ  يـالقاا غ  ُخارا    اوق ثـا قر     اوق  ِّكق واجق
باتِّغِّ ناظاٌر(. َقك رق ابقوا  ابَّاس    وايفِّ ص اق رِّماةا ملاق يا     اوق ماعقمار     اوق  ايُّ وا    اوق  ِّكق
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 التتي ة: إذا  رو هَى.
 )مادمة ص رى(      إذا  رو هَى

 )مادمة كوى(    اضرتى      إذا هَى
 التتي ة: إذا  رو اضرتى.

 )مادمة ص رى(      إذا  رو اضرتى
 ة كوى( )مادم   إذا اضرتى ُيد مثان ن جلدة

 التتي ة: إذا  رو ُيد مثان ن جلدة.
والاياس اإقـرتال الشـر ق: وهـ  الايـاس املؤلـف مـو قوـيت   ـر يت    و مـو قوـيت   

 إقدامها  ر ية واألخرى محاقلية. 
 مثاهللا الاياس اإقرتال الشر ق املؤلف مو قويت   ر يت :  

  مِّ    )مادمة ص رى(ك لَّما ر  ا هلهللا  رموانا   ضاد دخلا  هر  الصَّ 
 )مادمة كوى( وك لَّما دخل  هر  الص مِّ   ضاد وجاا الصيام  

 التتي ة: ك لَّما ر ا هلهللا رموان ضاد وجاا الصيام . 
مثــاهللا الايــاس اإقــرتال الشــر ق املؤلــف مــو قوــيت  إقــدامها  ــر ية واألخــرى  

  محاقلية:
ك   م ِّوق خاضق  جتاِّ   ) ر ية متصلة(    1 د وس   ِّتدا ا  ِّ } واماا اـ ااد ِّم  اق ألان  سِّ
 )محلية(   وكل خض  تد   ه    اء قسو

 التتي ة: ما اادم ا ألن سك  مو خض جتدوا ث ابغ   اء  قستا  

                                                 
 .112س رة البارة ُية  1
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ا ضــع  مث  -ســ اء  كانــ  متصــلة  م مت صــلة-والايــاس اإســتثتائق: قيــاس قــائ   لــى مادمــة  ــر ية 
يؤخــَ نايوــها  وا ضــع يف الايــاس مارونــة بل ــن "لكــو"  و اؤخــَ قوــية محاقليــة مــو  قــد  رضيهــا   و 

 .1د ها  واك ن هَس مادمة  نية  مث ا شتِ متها التتي ة
ياس  الاياس اإستثتائق إىل قياس استثتائق متصل  وإىل قياس استثتائق مت صل. ويتبـ  مـو 

متصــلة  وقــد يكــ ن ذلــن  ن الايــاس اإســتثتائق قــد يكــ ن متصــل  إذا كانــ  مادمتــغ الكــوى  ــر ية 
 مت صل إذا كان  مادمتغ الكوى  ر ية مت صلة.

: قيــاس مؤلــف مـــو ماــدمت : كــوى وصــ رى. املادمــة الكـــوى: 2الايــاس اإســتثتائق املتصــل
قوية  ر ية متصلة  وي شرتط ضيها  ن اك ن م جبة لزومية إ اا اقية. واملادمـة الصـ رى: قوـية محليـة 

  واسـمى اســتثتائية. وي سـتثىن  ملادمــة الصـ رى ماــدَّم الشـر ية املتصــلة مارتنـة بل ــن "لكـو"   و د هــا
 امل جبة اللزومية   و ناي  مليها.

 ي تتج الاياس اإستثتائق املتصل إنتاجا  صاياا  م ردا  يف قالت :
ـــة األوىل: وضـــع املاـــدَّم )إا إثبااـــغ( ي تـــتج وضـــع التـــاو ) ا ي تـــتج إثبـــات التـــاو(.   احلال

 إثبات امللزوم ياتوق  ال إثبات إزمغ  مثاهلا: وذلن ألن
ٌر  اظِّيٌ    ت  اق وااـاتـَّا  اق ضـالاك  ق  اجق ت ـ اق  . هَس مادمـة كـوى  مك نـة مـو ماـدم وهـ :3} واإِّن اـ ؤقمِّ } واإِّن اـ ؤقمِّ

} وااـاتـَّا  اق         : ٌر  اظِّيٌ       ومو وه   .} ضـالاك  ق  اجق

 اادَّم.  لكت
ع ضيها امل  ه  ُمت ا وااا ا. مادمة ص رى  و ضِّ

 التتي ة: ضله   جر  ظي . ويلقن  نغ و ضع ضيها التاو.  

                                                 
 .081 ض ابو املعرضة للميدال  ص 1
 .083ض ابو املعرضة للميدال  ص  2
 .119س رة ُهللا  مران  ُية  3
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احلالــة الثانيــة: رضــع التــاو ) ا ن ي ــغ ( ي تــتج رضــع املاــدم. وذلــن ألن ن ــق الــلزم ياتوــق  
  ال  ن ق امللزوم  مثاهلا:
ــا ُهلِّاــٌة إِّإَّ  ــانا ضِّيهِّما ــداما   } لاــ ق كا ا َّ  لا اسا

ــانا . هــَس مادمــة كــوى  مك نــة مــو ماــدم  وهــ : 1 } لاــ ق كا
ا ُهلِّاٌة إِّإَّ ا َّ      . } لا اساداما    ومو وه : ضِّيهِّما

  ا: )لكتها مل ا سدا(. هَس مادمة ص رى ر ضع ضيها التاو.
 م. التتي ة: ضلي  ضيهما ُهلة إإ  . ويلقن  نغ ر ضع ضيها املادَّ 

: قيـــاس مؤلـــف مـــو ماـــدمت : كـــوى وصـــ رى. املادمـــة 2الايـــاس اإســـتثتائق املت صـــل 
الكــــوى: قوــــية  ــــر ية مت صــــلة. واملادمــــة الصــــ رى قوــــية محليــــة مارتنــــة بل ــــن "لكــــو"   و د هــــا  
واســـمى اســـتثتائية. وي ســـتثىن  ملادمـــة الصـــ رى )اإســـتثتائية( ماـــدم الشـــر ية املت صـــلة   و نايوـــغ   و 

 الشر ية املت صلة   و نايوغ.   مو 
 مثاهللا الاياس اإستثتائق املت صل:  

الشــا ر إمــا مبتكــر وإمــا ماتــب . هــَس مادمــة كــوى  مك نــة مــو ماــدم  وهــ : "الشــا ر إمــا مبتكــر"  
 ومو وه : "وإما ماتب ".

 لكتغ لي  مبتكرا . هَس مادمة ص رى ر ضع ضيها املادم.
 و ضع التاو يف التتي ة. التتي ة: ضه  ماتب   ويلقن  نغ
 ووكو  ن نعر  هَا املثاهللا ضتا هللا:

 لكتغ لي  ماتبسا . هَس مادمة ص رى رضع ضيها التاو.
 التتي ة: ضه  مبتكر  ويلقن  نغ وضع املادم يف التتي ة.  

                                                 
 .00س رة األنبياء  ُية  1
 .091ض ابو املعرضة للميدال  ص  2
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ومل يكــو لرتايــا املاــدمات  تــد  رســ   قيمــة. وجنــد  لمــاء املت ــِ األوروبيــ  يوــع ن  
ــــزا  لمــــاء املت ــــِ املســــلم ن يف ارايــــا املت ــــِ األرســــ ق ووضــــع ا املادمــــة املادمــــة الكــــوى  و  إ . وَّاايـَّ

الصــ رى  وإ ؛ قــ  يكــ ن اإنتاــاهللا مــو  ــقء خــاص إىل  ــقء  ــام  مث مــو هــَا الشــقء العــام إىل مــا 
 ه      متغ  ضيك ن اإنتااهللا مت ايا   ضياصل دَا الاياس اليا . ضنذا قلتا: 

 مة ص رى()ماد   مد إنسان    
 وكل إنسان سيم ت       )مادمة كوى(

 التتي ة:  مد سيم ت.
ضننتــا انتالتــا مــو " مــد" اخلــاص  إىل "إنســان"  وهــق   ــ  مــو " مــد" ومت ســو بيتــغ وبــ  املــ ت. مث 

 .  1نتتال مو إنسان إىل املي   وهق     مو إنسان؛ ألن امل ت يعر  لإلنسان ول ضس مو املخل قات
 

                                                 
 .12متاهج البال  تد م كرا اإلسلم للدكت ر  لق سامق التشار  ص 1
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 خامسالمطلب ال

 المنهج االستقرائي

 -سـ اء  كانـ   قكامـا   م  ـ اهر-املتهج اإستارائق: اتبـع اجلزئيـات كلهـا  و بعوـها  
لل صـــ هللا إىل الكليـــات   ا لل صـــ هللا إىل قكـــ   ـــام يشـــملها. ضهـــ  )انتاـــاهللا ال كـــر مـــو احلكـــ   لـــى 

تدإهللا غـــض . واإســـتاراء مـــو  ـــرق اإســـ1اجلزئـــق إىل احلكـــ   لـــى الكلـــق الـــَا يـــدخل اجلزئـــق ختـــغ(
 . 2املبا ر

 :3ور اإستاراء يف األحبا: العلمية يف  ربع مراقل 
 األوىل: اإقتماإت. وإذا كان البال جتريبيا  ا سمَّى هَس املرقلة: الت ربة وامللقظة.

يبـد  الباقـل يف اـدويو ملقظااــغ مـو بدايـة الباـل؛ ضيبــد  يف اـدويو ملقظااـغ  ثتــاء  
ثتــاء كتابــة املخ ــ ط الــَا ُيااــغ   و  ثتــاء إجرائــغ جتربــة  لميــة. وي ــدو ِّن كــل مجــع املــادة العلميــة   و  

ملقظــة  و معل مــة اـاـرِّد  يف ذهتــغ  ممــا لــغ صــلة مب ضــ ع حبثــغ؛ ليســت يد متهــا يف املرقلــة التاليــة  وهــق 
َكر التاـــاط الرئيســـة يف حبثـــغ. واـــدويو الباقـــل  ال رضـــيات واإقتمـــاإت  ولتكـــ ن معيتـــة لـــغ  لـــى اـــ

  . 4ظااغ يعيتغ  لى دقة وسه لة الت ثيِ  وُياِ األمانة العلميةمللق

                                                 
 .192ض ابو املعرضة للميدال  ص  1
ية   و  دة قواَي معل مة. وي اس  إىل قسم : اإستدإهللا املبا ر: وه  الَا إ ُيتاج ضيغ اإستدإهللا: استتتاج قوية جمه لة مو قو 2

 الباقل إىل  كثر مو قوية  وه  ثلثة  قسام: ااابل  و ك   والزم الشر يات. واإستدإهللا غض املبا ر: وه  الَا ُيتاج ضيغ الباقل إىل
ه  ثلثة  قسام: اإستاراء  والتمثيل  والاياس بت  يغ اإقرتال واإستثتائق. انظر: ض ابو  كثر مو قوية ق  يت صل إىل التتي ة امل ل بة  و 

 وما بعدها.   141املعرضة للميدال  ص 
. ومما جيدر التتبيغ  ليغ  ن اإستاراء ور بتلن املراقل األربعة يف 13ق ا د  ساسية يف البال العلمق للدكت ر سعيد ا ا يل صيي  ص  3

 الدراسات الشر ية.   غض 
 انظر املبال األوهللا مو ال صل الثال  مجع املادة العلمية. 4
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الثانيـــة: ال رضـــيات: ا ســـتخدم ال رضـــيات يف  حبـــا: العلـــ م الت ريبيـــة  والدراســـات الرتب يـــة  كثـــر مـــو 
 . 1غضها  وقل ما ُيتاج إليها يف الدراسات الشر ية  وإن كان إ ي ست ىن  تها

 ل إليها الباقل ب لبة الظو. الثالثة: التظرَيت  وهق  قكام يص
و ريِ  كثر األقكام الت يصـل إليهـا الباقـل يف الدراسـات الشـر ية غلبـة الظـو؛ ألن  

جل األدلة مو الكتاو والستة  تية الدإلة   ا ختمل  كثـر مـو معـىن حبسـا ال ضـع الل ـ ا  وكثـض 
ســ اء  كــان  ــي الدإلــة   م  مــو  دلــة الشــرع  خبــار ُقــاد  تيــة الثبــ ت. وجيــا العمــل  لــدليل الظــي 

 . 2كان  ي الثب ت
الرابعـــة: احلاـــائِ العلميـــة: وهـــق كـــل مـــا يصـــل إليـــغ الباقـــل ممـــا هـــ  ق عـــق  إ جمـــاهللا لت يـــض ر يـــغ ضيـــغ. 
واألقكـــام الا عيـــة  تـــد ال اهـــاء  األقكـــام الـــت إ ختمـــل إإ معـــىن واقـــد  وهـــق األقكـــام امل ســـرة 

  لورورة. واحملكمة  وكل ما ه  معل م يف الديو 
ويف الدراســات الشــر ية وــر اإســتاراء مبــرقلت   ســ اء  كانــ  دراســات  صــ لية   م ضاهيــة.  

ضنذا  راد األص و إثبات قا دة "األمر لل ج و"  إستاراء  ضننغ يتتبع كل األدلة الت اؤيدها إن كـان 
الت ي لا  لـى  تـغ  هنـا كانـ   مو الشاضعية )املتكلم (  ويتتبع ضاغ  ئمتغ وضتاواه  ليستتبو الاا دة

مركـــ زة يف ذهـــو إمامـــغ ملـــا  صـــدر ضتـــاواس إن كـــان مـــو احلت يـــة )ال اهـــاء(. ضهتـــا مـــر اإســـتاراء  ملرقلـــة 
األوىل  وهــق: اتبــع اجلزئيــات  ســ اء  كانــ   دلــة جزئيــة اشــهد لصــاة الاا ــدة األصــ لية   م كانــ  

ىل الاا ـــدة األصـــ لية. وإذا  راد األصـــ و إثبـــات ضتـــاوى األئمـــة الســـابا . واملرقلـــة الثانيـــة: ال صـــ هللا إ
العلة  ب ريِ السو والتاسي    و اتايج املتاط  ضننغ ُيصر األوصاف الـت ي لـا  لـى  تـغ صـلقيتها 
للعليـــة  مث خيتـــو هـــَس األوصـــاف  ليصـــل إىل قكـــ  كلـــق )قا ـــدة(  ضاإســـتاراء يف هـــَس احلالـــة وـــر يف 
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َيت  و احلاــائِ العلميــة. وإذا  راد ال ايــغ وصــف ضعــل للمكلــف    مث يف التظــر 1اإقتمــاهللا وال رضــيات
 ضننغ يتتبع األدلة اجلزئية الت ا يدس  مث ي صدر احلك .  

 عناصر المنهج االستقرائي

 يتب  مما سبِ  ن للمتهج اإستارائق  تصريو: 
 األوهللا: احلاائِ اجلزئية.

 استاراء احلاائِ اجلزئية. الثال: احلاائِ العامة )الا ا د( الت نصل إليها بعد
ن الكرو  املتهج اإستارائق يف الاُر

ن الكـــرو  نظـــار املخـــا ب  إىل املـــتهج اإســـتارائق  و مـــره  بســـل كغ  لل صـــ هللا إىل  ل ـــ  الاـــُر
 لـى البعـل  ضـتمره   ن يسـضوا يف األر   مـع مـا يف ذلـن مـو اتبـع اجلزئيـات الك نيـة   قدرة   

ــض وا يفِّ  :قــادر  لــى البعــل قــاهللا    اــة الكليــة وهــق  ن   ليصــل ا  إســتاراء للااي } ق ــلق سِّ
ء  قا  راةا إِّنَّ ا َّا  الاى ك ل ِّ  اقق خِّ تاةا اآلق ِا مث َّ ا َّ  ي تشِّ   التَّشق ارق ِّ ضاانظ ر وا كايقفا بادا ا اخلقالق  . 2دِّيٌر األق

ن الكرو  نظار املخا ب  إىل املتهج اإ ستارائق  و مره  بسل كغ  لل تبـار مبـا كما ل   الاُر
انصـر  قصل لألم  املاضية الت  ص  رسل ردا؛ ليصل ا  إستاراء للااياة الكليـة وهـق  ن   

ديتغ ورسلغ و ابا ه   ومهلن األق ام الَيو كَب ا الرسل و ادوه  ومل يست يب ا لد  ة احلـِ. وقـد بـ َّ 
ـلِّ يف ق لغ:  العوة مو قصص األنبياء لتا    ـوق  اهق ق إِّلـايقهِّ  م ِّ } واماا  ارقسالقتاا مِّو قـابقلِّنا إِّإَّ رِّجااإ  نُّ قِّ

ـ ـراةِّ خا ار  اآلخِّ َِّيوا مِّو قـابقلِّهِّ ق والادا ض واق يفِّ األارق ِّ ضـاياتظ ر واق كايقفا كاانا  ااقِّباة  الَّ َِّيوا ااَـّااـ اق القا راى  اضـالا ق ياسِّ ضقٌ ل ِّلَّـ
قا ماو نَّشااء واإا 129ل  نا} اضالا اـاعقاِّ 

َِّب  اق جااءه  ق ناصقر انا ضـات   ِّ تـايقتاسا الرُّس ل  وا اتُّ اق  اهنَّ  ق قادق ك    قا َّ إِّذاا اسق
ـــرِّمِّ ا} ـــتاا  اـــوِّ القااـــ قمِّ القم  ق ـــدِّ 112يـ ـــرادُّ أباقس  ـــانا قا ـــهِّ ق  ِّـــوقاٌة أل ِّ وقوِّ األالقباـــاوِّ ماـــا كا ـــانا يفِّ قاصاصِّ يثا    لاااـــدق كا
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ت ــ نا} ــ قم  يـ ؤقمِّ ــد ى وارامحقاــة  ل ِّاا ء  واه  ــقق ــلَّ  ا ــيلا ك  يقــغِّ وااـا قصِّ ا يادا َِّا باــ ق ِا الَّــ ــدِّي ــرتااى والاـــكِّو ااصق . 1  111يـ  ق
ـو قـاـبقلِّهِّ   } :وب َّ لتا  ا بة األق ام الَيو كَب ا رسلغ  و ص ا رد   قاهللا    تاـا مِّ لاكق ـ ق  اهق  املاق يـاـراوقاق كا

ــرق  ــو قـا راارا  واجاعالقتاــا األاهنقاــارا م ِّ ــدق ــمااء  الاــيقهِّ  م ِّ ــلقتاا السَّ ــ ق وا ارقسا ــا ملاق من اك ِّــو لَّك  ــو ن  مَّكَّتَّــاه  ق يفِّ األارق ِّ ما  جتاقــرِّا مِّ
ــو بـاعقــدِّهِّ ق قـاــرقان   ــتقانا مِّ ن  دِِّّ ق وا انقشا  َ تاــاه   بِـّـ لاكق تاــ :  وقــاهللا   2 خاقــتِّهِّ ق ضاتاهق لاكق ــو } والاااــدق  اهق ا القا ــر ونا مِّ

لِّنا جناقـزِّا القااـ قما الق  َا ـ ت ـ اق كا ـان  اق لِّيـ ؤقمِّ لقبـاي ِّتاـاتِّ واماـا كا ـاءُتق  ق ر س ـل ه    ِّ ـا  الام ـ اق واجا ـرِّمِّ ا قـابقلِّك  ق لامَّ وقـاهللا   3 م  ق
   ـوا القا ـر ونِّ واقش ـ نا يفِّ ما لاه   م ِّ تاا قـاـبـق لاكق دِّ هلا  ق كا ق  اهق ت  أل ِّ وقوِّ : }  اضـالا ق يـاهق َيا ـاكِّتِّهِّ ق إِّنَّ يفِّ ذالِـّنا آلا سا

رِّ إِّن ك تـت  ق إا  } :   وقاهللا   4 التـُّهاى َ ِّكق ـلا الـ ـتال  اق  اهق ق إِّلـايقهِّ ق ضااسق ـاإ  نُـّ قِّ لاـنا إِّإَّ رِّجا واماا  ارقسالقتاا قـابـق
ـــ نا} َاقك ل ـــ نا ال َّعاـــاما 1اـاعقلام  ـــدا  إَّ  ـــا جاعالقتاـــاه  ق جاسا الِّـــدِّيوا}   واما ـــان  ا خا ـــا كا ـــدا 8واما قـقتااه    الق ا ق ـــدا   مث َّ صا

ــ تاــا القم سق لاكق ــاء وا اهق تاــاه  ق واماــو نَّشا ب  ا   :  }  وقــاهللا   5  9رِّضِّ ا}ضاتاجنايـق ََّ ــ لاه  ق قـاــ قم  ن ــ ح  ضاكا با ق قـاــبـق ََّ ــ كا
{ ــرا }  ضاـــدا اا رابَّـــغ   ال ِّ ما 9 ابقــداانا واقاـــال  ا جماقت ـــ ٌن واازقد جِّ ـــرق ـــمااء مبِّاـــاء 12 قل ــ ٌو ضاانتاصِّ تاـــا  ابـقــ ااوا السَّ   ضـا اتااق

ـر } ـر  قاــدق قـ دِّرا}11مُّتـقهامِّ ـاء  الاــى  امق ارق ا   ي ـ ان  ضاــالقتـاااى القما ــرقانا األق   وامحاالقتاــاس   الاـى ذااتِّ  القــ ااح  10  واضا َّ
ـــر } ـــرا 13واد س  ـــانا ك  ِّ ـــو كا ـــزااء ل ِّما ـــو مُّـــدَّكِّر }14}  جتاقـــرِّا أبِّا قي تِّتاـــا جا ـــلق مِّ ـــا ُياـــة  ضـاها تااها ـــد اَـّراكق   15  والااا

َ رِّ} ااِّ وانـ ــ َا ـــانا  اـــ يقـــفا كا ـــلِّ ا}  } :  وقـــاهللا   6 16ضاكا با ق  اـــاٌد القم رقسا ََّ ـــ   إِّذق قـاــاهللاا هلاـ ــ ق 103كا
ـــ ٌد  اإا اـاتـَّا ـــ نا} ـــ ه  ق ه  ـــٌ }104 اخ  ـــ ق راس ـــ هللٌا  امِّ }  ضـاــااَـّا  ا ا َّا 105  إِّل ِّ لاك    واماـــا 106 وا ا ِّيع ـــ نِّ

ــــــــرِّاا إِّإَّ  الاــــــــى راو ِّ القعاــــــــالامِّ ا} ــــــــر  إِّنق  اجق ــــــــوق  اجق ــــــــتال ك  ق  الايقــــــــغِّ مِّ ــــــــل ِّ رِّيــــــــع  ُياــــــــة  101 اسق ت ــــــــ نا بِّك     ااـابـق
ـــ ق ختاقل ـــد ونا}108اـاعقبـاث ـــ نا} ـــانِّعا لاعالَّك  َ ونا ماصا ـــ بَّـــارِّيوا 109  وااـاتَّخِّ ـــت  ق جا ـــت   با اشق   132}  واإِّذاا با اشق
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َِّا  اماــدَّك   مبِّاــا اـاعقلام ــ نا}131ضاــااَـّا  ا ا َّا وا ا ِّيع ــ نِّ}   133   اماــدَّك   أبِّانـقعاــام  واباتِّــ ا}130  واااَـّا ــ ا الَّــ
اوا يـاـ قم   اظِّـي  }134واجاتَّات  وا  ي  ن } َا ـاف   الاـيقك  ق  اـ تاـا  اوا اظقـ ا  امق 135  إِّل ِّ  اخا ـ ااء  الايـق   قـاال  ا سا

اوَّلِـّ ا}136 ااك و م ِّوا الق اا ِّظِّ ا}ملاق  ِ  األق ا إِّإَّ خ ل ـ َا بِّ ا}131  إِّنق ها ََّ ب  س  138  واماـا داقـو  مبِّ عاـ ََّ ـ   ضاكا
ثـاـــــــــر ه   مُّــــــــــؤقمِّتِّ ا} ـــــــــانا  اكق ــــــــــا كا يـاــــــــة  واما تاـــــــــاه  ق إِّنَّ يفِّ ذالِـّــــــــنا آلا لاكق   واإِّنَّ رابَـّــــــــنا هلاـ ــــــــ ا القعازِّيــــــــــز  139ضاتاهق

ي  } ـــلِّ ا}  } :وقـــاهللا     1 421الـــرَّقِّ با ق مثا ـــ د  القم رقسا ََّ ـــ ـــالٌِّح  اإا 141كا ـــ ه  ق صا   إِّذق قاـــاهللاا هلا ـــ ق  اخ 
ــ نا} ــٌ }140اـاتـَّا  ــ هللٌا  امِّ ــ ق راس  ــوق 144  ضاــااَـّا  ا ا َّا وا ا ِّيع ــ نِّ}143  إِّل ِّ لاك  ــغِّ مِّ ــتال ك  ق  الايق ــا  اسق   واما

ـــــرِّاا إِّإَّ  الاــــى  ــــر  إِّنق  اجق تِّـــــ ا}145راو ِّ القعاـــــالامِّ ا} اجق ـــــا هااه تاــــا ُمِّ ــــ نا يفِّ ما تَّـــــات  146   اا رتقاك    يفِّ جا
ــــيٌ }141وا  ي ـــ ن } ـــا هاوِّ ــــوا اجلقِّباـــاهللاِّ بـ ي ــــ م  ضاــــارِّهِّ ا}148  واز ر وع  واَناقــــل   القع ها ت ـــ نا مِّ   149  وااـاتقاِّ

ـــــرا ا152ضـاــــااَـّا  ا ا َّا وا ا ِّيع ـــــ نِّ} ـــــرِّضِّ ا}  واإا ا  ِّيع ـــــ ا  امق ارق ِّ واإا 151لقم سق ـــــد ونا يفِّ األق َِّيوا يـ  قسِّ   الَـّــــ
يـاة  إِّن ك تـ ا 153  قاال  ا إِّمنَّاا  ان ا مِّوا القم سااَّرِّيوا}150ي صقلِّا  نا} ثـقل تاـا ضـاتقتِّ ةِّ ـٌر م ِّ   ماـا  انـ ا إِّإَّ باشا

ــوا الصَّــادِّقِّ ا} ــ154مِّ ــ ق  ِّ ــرقٌو والاك  قاــٌة هلَّاــا  ِّ َِّسِّ انا ــ }  قاــاهللاا ها ــ ء  155رقو  يـاــ قم  مَّعقل ــ م  ا بِّس  ــ ها   واإا َّااسُّ
ـــي  } او  يـاـــ قم   اظِّ َا َاك  ق  اـــ ـــ ـــ ا}156ضـاياتقخ  دِّمِّ ـــباا  ا انا ـــا ضاتاصق او  إِّنَّ يفِّ 151  ضـاعااار وها َا ه    القعاـــ َا ـــ   ضاتاخا

ثـاــر ه   مُّــؤقمِّتِّ ا} ــانا  اكق ــا كا ياــة  واما ي  }  واإِّنَّ رابَّــنا هلا ــ ا الق 158ذالِّــنا آلا با ق قـاــ قم  ل ــ ط  159عازِّيــز  الــرَّقِّ ََّ ــ   كا
  ضـاااَـّا  ا 160  إِّل ِّ لاك ـ ق راس ـ هللٌا  امِّـٌ }161  إِّذق قااهللاا هلا  ق  اخ  ه  ق لـ  ٌط  اإا اـاتـَّا ـ نا}162القم رقسالِّ ا}

{ ــرِّاا إِّإَّ 163ا َّا وا ا ِّيع ــ نِّ ــر  إِّنق  اجق ــوق  اجق ــغِّ مِّ ــتال ك  ق  الايق ــا  اسق ــالامِّ ا}   واما    اأتاقا ــ نا 164 الاــى راو ِّ القعا
راانا مِّوا القعاالامِّ ا} َُّكق ك   بالق  انت  ق قـا قٌم  اـاد ونا}165ال ِا لاك  ق رابُّك  ق مِّوق  ازقوااجِّ لا ر ونا ماا خا َا   166  وااا

ــراجِّ ا} ــوا القم خق ــ ناوَّ مِّ ــالِّ ا}  قاــاهللاا إِّ 161قاــال  ا لاــ ِّو ملَّق ااتتاــغِّ َيا ل ــ ط  لاتاك  ــوا القاا ــ  م ِّ   راو ِّ 168ل ِّ لِّعامالِّك 
ل ـ نا} لِّـق ممَِّـّا يـاعقما ـيِّ وا اهق لاـغ   امجقاعِّـ ا}169جنا ِّ تاـاس  وا اهق يـق   مث َّ 111  إِّإَّ  ا  ـ زا  يفِّ الق اــابِّرِّيوا}112  ضـاتا َّ

خارِّيوا} رِّيوا}  وا امق ارقانا  الايقهِّ  مَّ ارا  ضاسااء ما ار  الق 110دامَّرقانا اآلق َا ـانا 113م تـ يـاة  واماـا كا   إِّنَّ يفِّ ذالِـّنا آلا
ـــــــــؤقمِّتِّ ا} ـــــــــر ه   مُّ ثـا ي  }114 اكق ـــــــــةِّ 115  واإِّنَّ رابَّـــــــــنا هلا ـــــــــ ا القعازِّيـــــــــز  الـــــــــرَّقِّ ايقكا ـــــــــاااو  األق ََّوا  اصق ـــــــــ   كا
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ــلِّ ا} ــعايقٌا  اإا اـاتـَّا ــ نا}116القم رقسا ــ هللٌا  ا   111  إِّذق قاــاهللاا هلا ــ ق    ــ ق راس  ــٌ }إِّل ِّ لاك    ضاــااَـّا  ا ا َّا 118مِّ
{ ـرِّاا إِّإَّ  الاـى راو ِّ القعاـالامِّ ا}119وا ا ِّيع  نِّ ـر  إِّنق  اجق ـوق  اجق ـتال ك  ق  الايقـغِّ مِّ يقـلا 182  واماـا  اسق ضـ  ا القكا    اوق

رِّيوا} سِّ ـتااِّي ِّ}181واإا ااك  ن  ا مِّوا القم خق ـ ااسِّ القم سق لقاِّسق ـيااءه  ق   واإا اـابقخا 180  وازِّنـ  ا  ِّ س ـ ا التَّـاسا  ا ق
ــدِّيوا} ارق ِّ م  قسِّ اوَّلِّــ ا}183واإا اـاعقثـاــ قا يفِّ األق ــ ق وااجلقِّبِّلَّــةا األق َِّا خالاااك    قاــال  ا إِّمنَّاــا  انــ ا 184  واااَـّا ــ ا الَّــ

ــاَّرِّيوا} ــوا القم سا ــاذِّ 185مِّ ــوا القكا ثـقل تاــا واإِّن نَّظ تُّــنا لامِّ ــٌر م ِّ ــا  انــ ا إِّإَّ باشا تاــا  186بِّ ا}  واما ــاِّوق  الايـق   ضاتاسق
ـــوا الصَّـــادِّقِّ ا} ـــمااءِّ إِّن ك تـــ ا مِّ ـــوا السَّ ـــ ا  م ِّ ل ـــ نا}181كِّسا ب  س  188  قاـــاهللاا راا ِّ  ا قلاـــ   مبِّاـــا اـاعقما ََّ ـــ   ضاكا

ــي  } اوا يـاــ قم   اظِّ َا ــ ــانا  ا او  يـاــ قمِّ الظُّلَّــةِّ إِّنَّــغ  كا َا ــ ه  ق  ا َا ــ ياــة  وا 189ضاتاخا ــر ه     إِّنَّ يفِّ ذالِّــنا آلا ثـا ــانا  اكق ــا كا ما
ا القم رقسال  نا} :وقاهللا     1 192مُّؤقمِّتِّ ا} ـلقتاا إِّىلا قـاـ قم  51} قااهللاا ضاماا خا قب ك  ق  ايُـّها   قاال  اق إِّانَّ   رقسِّ
ـــرِّمِّ ا} ـــ ه  ق  امجقاعِّـــ ا}58جمُّق ـــوا الق اـــابِّرِّيوا}  إِّإَّ امقرا اااـــغ  قاـــدَّرقانا إِّهنَّاـــ59  إِّإَّ ُهللاا ل ـــ ط  إِّانَّ لام تا ُّ   62ا لامِّ

ــل  نا} ــاء ُهللاا لـ ـ ط  القم رقسا ــا جا ــر ونا}61ضـالامَّ ــ ق قـاــ قٌم مُّتكا ــان  اق ضِّيــغِّ 60  قـاـاهللاا إِّنَّك  تاــاكا مبِّـاـا كا   قـاـال  اق بـاـلق جِّ ـق
ــادِّق  نا}63واقــرتا ونا} ِ ِّ واإِّانَّ لاصا حلقاــ تاــاكا  ا ــ64  وا ااـايـق لِّــنا بِّاِّ قــع  م ِّ ــرِّ أبِّاهق ــ ق واإا   ضاتاسق راه  وا اللَّيقــلِّ واااَّبِّــعق  ادق ا

يقـــل  اـ ـــؤقمار ونا} ـــٌد واامقو ـــ اق قا ـــتك  ق  اقا ـــ ق مِّ ـــؤ إء مااق  ـــ ٌع 65يـالقتا ِّ ـــرا  انَّ داابِّـــرا ها تاا إِّلايقـــغِّ ذالِّـــنا األامق ـــيـق   واقاوا
ــبِّاِّ ا} ــر ونا}66مُّصق تـابقشِّ ــل  القمادِّيتاــةِّ ياسق ــاء  اهق ــؤ إء61  واجا }   قاــاهللاا إِّنَّ ها   68ضاــيق ِّق ضاــلا اـا قواــا  نِّ

ــــــ ا ا  ا واإا خت قــــــز ونِّ} ــــــنا  اــــــوِّ القعاــــــالامِّ ا}69واااَـّا  تــــــت  ق 12  قاــــــال  ا  اواملاق نـاتـقها ــــــؤ إء بـاتاــــــايتِّ إِّن ك    قاــــــاهللاا ها
ــ نا}11ضاــا ِّلِّ ا} ِّ ق يـاعقماه 

راُتِّ ــكق ــق سا ــر كا إِّهنَّ ــ ق لا ِّ ــرِّ 10  لاعامق ــيقااة  م شق ُتق    الصَّ َا ــ   ضا اعالقتاــا 13قِّ ا}  ضاتاخا
{ يل  ـ  ِّ ـو سِّ ـاراة  م ِّ ـاضِّلاهاا وا امق ـارقانا  الاـيقهِّ ق قِّ ا ـا سا ت  ل ِّلقم تـاـ ا  ِِّّ ا}14 االِّيـاها   واإِّهنَّـاا 15  إِّنَّ يفِّ ذالِـّنا آلَيا

َِّا: وقـاهللا     2  11  إِّنَّ يفِّ ذالِـّنا آليـاة  ل ِّلقم ـؤمِّتِّ ا}16لابِّسابِّيل  مُّاي  } َِّيوا   } ه ـ ا الَـّ ـراجا الَـّ  اخق
رِّ ماا  اتاتت  ق  ان خياقر ج ـ ا وا اتُّـ ا  اهنَّـ   مَّـانِّعاتـ   اوَّهللاِّ احلقاشق رِّهِّ ق ألِّ لِّ القكِّتااوِّ مِّو دَِّيا ـوا كا ار وا مِّوق  اهق ه  ق ق ص ـ هن    م ِّ

َافا يفِّ قـ ل ــ دِِّّ   الرُّ  ــب  ا واقاــ يقــل  ملاق ُياقتاسِّ ــوق قا ه    ا َّ  مِّ ــؤقمِّتِّ ا ا َِّّ ضاــتاما  قــاا خي قرِّب ــ نا بـ ي ــ ُتا   أبِّايقــدِّيهِّ ق وا ايقــدِّا القم 
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ابقصاارِّ} او  0ضاا قتاوِّ وا َيا   ووِّ األق َا راةِّ  ا خِّ نـقياا واهلا  ق يفِّ اآلق دا  ق يفِّ الدُّ ََّ ء لاعا   والا قإا  ان كاتااا ا َّ   الايقهِّ   اجلقالا
}  ذالِّنا أبِّاهنَّ  ق  ااقُّ 3التَّارِّ}  . 1  4 ا ا َّا واراس  لاغ  واماو ي شااق ِّ ا َّا ضانِّنَّ ا َّا  ادِّيد  القعِّاااوِّ

 
 

م المسلمين يف االستقراء  2تقدُّ

ــــض مــــو   ــــغ  ووصــــل ا إىل كث ــــرع املســــلم ن يف اســــتخدام املــــتهج اإســــتارائق وااــــدم ا ضي ب
 التاو: األقكام واملعارف بسل كغ  وكان ذلن يف جماإت  تل ة   لى التا 

 ا تمد  لماء املسلم   لى اإستاراء يف كثض مو  ب او ال اغ  وبيان ذلن: (1
 استخرج ال اهاء الا ا د والو ابو ال اهية  إستاراء. ( 

 قدد ال اهاء  ن اع املاء   إستاراء  مث وضع ا لكل ن ع قكمغ. (و
د ماــــدار ا تمـــد ال اهـــاء  لـــى اإســـتاراء يف خديـــد دمـــاء احلـــي  والت ـــاس  ويف خديـــ (ت

 مكل اجلت  يف ب و  مغ  مث وضع ا  قكامها.
ا تمد ال اهاء  لى استاراء األدلـة يف كـل مسـتلة ي سـتل ن  تهـا  قبـل إصـدار قكمهـا   (:

 ضكان ا يباث ن  و كل األدلة اجلزئية الت ختص املستلة الت ي ستل ن  و قكمها.
 ـــد األصـــ لية الـــت كانـــ  يف لل صـــ هللا إىل الا ا -بشـــكل رئـــي -ا تمـــد احلت يـــة  لـــى اإســـتاراء  (0

  ذهان  ئمته   تد اجتهاده . 
ا تمــد اجملتهــدون  لــى اإســتاراء لل صــ هللا إىل كثــض مــو األقكــام؛ وذلــن )ملــا  رجعــ ا الايــاس إىل  (3

نــ ع مــو اإســتاراء العلمــق الــدقيِ الاــائ   لــى ضكــرا   و قــان ن :  وإ : ضكــرة العل ِّيــة   و قــان ن 
علــ هللا  لــة   ا  ن احلكــ  ثبــ  يف األصــل لعلــة كــَا  ضاكــ  التاــرو العليــة  واــتلخص  نَّ لكــل م
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يف اخلمر معل هللا  إلسكار.  نيا : قان ن اإ راد يف وق ع احل اد:  وا سضس  نَّ العلـة ال اقـدة إذا 
و جــدت خــ   ــروف متشــادة  نت ــ  معلــ إ  متشــادا ...ضهتاك إذن نظــام يف األ ــياء وا ــراد يف 

 .1وق ع احل اد:(
مـــد املتكلمـــ ن مـــو األصـــ لي   لـــى اســـتاراء األدلـــة اجلزئيـــة والشـــ اهد الل  يـــة إلثبـــات الا ا ـــد ا ت (4

 األص لية.
 ا تمد األص لي ن  لى اإستاراء يف بع  مسالن العلة  كما يف السو والتاسي . (5
 ا تمد  لماء املسلم   لى اإستاراء يف مجع كثض مو املعارف يف  ب او   : (6

قاديــل التب يــة  إســتاراء  ضكــان ا يباثــ ن  ــو كــل مــو  ــع قــديثا   مجــع احملــدث ن األ ( 
 ليصل ا إليغ ويسمع ا متغ احلديل.

مجــــع العلمــــاء  قــــدا: ســــضة الرســــ هللا  إســــتاراء. وكــــَلن مجــــع املؤرخــــ ن األقــــدا:  (و
 التارخيية  إستاراء.

ا جهــ دا  كبــضة يف ا تمــد  لمــاء املســلم   لــى اإســتاراء يف اســتخراج ق ا ــد الل ــة العربيــة  وبــَل   (1
ذلن  إذ استاص ا معظ  الرتاكيـا العربيـة و ـرق  دائهـا  ومعظـ  امل ـردات العربيـة  ومشـتااُتا  مث 

 استخرج ا ق ا د التا  والصرف.
وقـــد اتبـــع اخلليـــل بـــو  محـــد   ا تمـــد  لمـــاء املســـلم   لـــى اإســـتاراء يف اســـتخراج  لـــ  العـــرو  (8

 ر.ال راهيدا الشعر العرا لتاايِ هَا األم
ع  كثض مو املعارف  و  ريِ اإستاراء  كاآلداو واألخلق  واحلِّكا  واألمثاهللا.  (9  مج 

ا صل العلمـاء املسـلم ن إىل كثـض مـو املعـارف العلميـة يف الكيميـاء  وال ـا  وال لـن   (12
 ــو  ريــِ اإســتاراء املاــرتن  لت ربــة. ضكــان املســلم ن  وهللا مــو  ســ  املــتهج اإســتارائق بشــكل 

   لمق.
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 االستقراء أقسام

 ياس  اإستاراء   تباريو:  
ق. س ِّ   وإ : ياس  اإستاراء   تبار الَهتية واحلسية إىل قسم : ذهي  وقِّ

  نيا : ياس  اإستاراء   تبار استيعاو اجلزئيات و دمها إىل قسم : مم  وانقص.
 وضيما َيت اعريف بكل قس : 

 اإستاراء الَهي
هج الـــَا يعتمـــد  لـــى احلاـــائِ اجلزئيـــة املثبتـــة يف و ئـــِ  ســـ اء اإســـتاراء الـــَهي: املـــت 

ا صل هلَس احلاائِ اجلزئية الباقل ن سغ   و غضس. وإ ضـرق بـ   ن اكـ ن هـَس ال  ئـِ     ـة  لـى 
ورق  و   ـــر ة كاســـي    و   ـــر ة ضيـــدي    و  ضـــلم مـــايكروضيل    و مـــايكروضيش   و  لـــى  قـــراص 

 لش   و  ية وسيلة مو وسائل احل ن."   و  لى ضCD-ROMمدجمة "
وإ اتعــدى احلاــائِ الــت ياعتمــد  ليهــا الباقــل يف اإســتاراء الــَهي  ن اكــ ن نص صــا   

نيـــة   م  قاديـــل نب يـــة   م كـــلم التـــاس   م اكـــ ن  صـــ ام    م صـــ را    م ُراء  ســـ اء  كانـــ  َُيت قُر
 التاس واجتهاداُت   س اء  كان   ر ية   م غض  ر ية. 

 
 

 اإستاراء احلسق
يســـمى اإســـتاراء الـــَا يســـتتد إىل املـــادة العلميـــة الـــت جيمعهـــا الباقـــل  مللقظـــة  و  

الت ربة   و سؤاهللا اآلخريو  استاراء قسيا. ضمعرضة  خصـية إنسـان مـو خـلهللا  ق الـغ  واصـرضااغ  يـت  
س مــو ير ســغ   إســتاراء احلســق  ضتاــ هللا مــو خــلهللا مــا كتــا ضــلن مــو ماــاإت  ومــو خــلهللا مــا  ضــاد

ومو خلهللا املاابلت الت   جريـ  معـغ يتبـ  لتـا  نـغ كـفء ملتصـبغ   و ناـ هللا إنـغ سـقء اخللـِ   و غـض 
 ذلن مو األقكام الت نصدرها  ليغ مو خلهللا استاراء املادة العلمية الت مجعتاها  تغ.
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وإذا اســــــتخدم الباقــــــل اإســــــتاراء احلســــــق يف العلــــــ م الت ريبيــــــة  ضــــــل بــــــد  ن اكــــــ ن  
املعل مات الت جيمعها  والتتائج الـت يت صـل إليهـا م دركـة    و قابلـة  لـإلدراك حب اسـتا اخلمـ    و قابلـة  

 للاياس.
وإذا اســتخدم الباقــل اإســتاراء احلســق يف العلــ م الشــر ية واإلنســانية  م مــا   ضــل بــد  

ئج صـاياة. ضـنذا  راد  الـا مو دراسة قبل اختيـار العيتـة العشـ ائية؛ ليكـ ن اإختيـار م صـل  إىل نتـا
 ن يدرس مدى خايـِ مسـاق جـامعق ألهداضـغ  و ن يـ زع اسـتباانت  لـى  يتـة مـو ال ـلو لل صـ هللا 
إىل مــا يريــد  ضــل يصــح  ن يكــ ن الت زيــع  لــى ال ــلو الراســب ؛ ألن مــو رســا يف مســاق لوــع غ 

تغ بشـــكل  شـــ ائق لـــي  مـــؤهل  للاكـــ   لـــى مـــدى خايـــِ املســـاق ألهداضـــغ  ضيـــ زع الباقـــل اســـتبان
 ويستبعد استباانت الراسب  مو الدراسة.    

 
 اإستاراء التام

ه  الَا يت  ضيغ استيعاو مجيع جزئيات  و  جزاء الشقء الـَا هـ  م ضـ ع الباـل   
 . واإستاراء التام ي يد اليا .1 لتظر والدراسة العلمية وضِ املست ى الَا يت لبغ البال العلمق

ء إىل كثــض مــو املعــارف  ــو  ريــِ اإســتاراء  ضعاراضــ ا وقــدات الــزمو وقــد ا صــل العلمــا 
ـــراف ال لكيـــ ن اجملم  ـــة الشمســـية  و اـــراف اجل راضيـــ ن الاـــارات واألهنـــار  الـــت يتاســـ  إليهـــا اليـــ م  و ا

الكوى  و اراف الكيميائي ن العتاصر الت اتك ن متها كثض مو امل اد
2.  

                                                 
 .195ض ابو املعرضة للميدال  ص  1
 .195ض ابو املعرضة للميدال  ص  2
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 اإستاراء التاقص
اقص: هـــ  الـــَا ا ـــدرس ضيـــغ بعـــ  جزئيـــات  و  جـــزاء الشـــقء الـــَا هـــ  اإســـتاراء التـــ 

 .1م ض ع البال  وا عتو ضيغ التماذج املدروسة  ساسا  ا ااس  ليغ باية األجزاء   و اجلزئيات
وبعد  ن يـدرس الباقـل بعـ   جـزاء  و جزئيـات الباـل  يصـل  إسـتاراء إىل قكـ   

خلــِ الكــ ن وضــِ نظــام وقــ ان  كل ِّيــة   لــى  ن     ــي يشــمل مــا درســغ ومــا مل يدرســغ. وهــَا بتــاء
 يتدر ضيها الشَوذ ما دام الت ع املدروس واقدا .

وقد ا صل العلماء إىل كثض مو األقكام  و  ريِ اإسـتاراء التـاقص  ضعرضـ ا  ن الس ـ   
  وا صــل ا إىل  قااــل  إســتاراء  و رضــ ا صــلقية الرتبــة للزرا ــة  و البتــاء  ــو  ريــِ اســتاراء  يتــة متهــا

 .2كثض مو  مرا  الدم أبخَ  يتات متغ  و رض ا  ن بع  العااقض مسهلة  إستاراء التاقص
وملـــا كـــان اإســـتاراء التـــاقص ي يـــد الظـــو  لـــَلن قـــد ُيصـــل اخـــتلف بـــ  العلمـــاء يف  

يــة ملســتلة األقكــام الــت يت صــل ن إليهــا بــغ  ســ اء  كانــ   قكامــا  جزئيــة  كاســتاراء ال ايــغ األدلــة اجلزئ
معيتة ليصل إىل قكمها.  م كان   قكاما  كل ِّية كاستاراء األص و مـو احلت يـة األقكـام ال اهيـة الـت 
 ضــ  دــا  ئمــة املــَها لل صــ هللا إىل الاا ــدة الــت بــىن  ليهــا  ئمــته  اجتهــاده . ومــو هتــا ضــنن الا ا ــد 

  قابلـة للتاـاش  وقـد ُيصـل ضيهـا اخـتلف. الت ي ثبتها األص و  إسـتاراء اجلزئـق ا عـدُّ  قكامـا   غلبيـة
ضاحلت ية مو خلهللا استارائه  إجتهادات  ئمته  ال اهية استتب  ا قا دة "اإستثتاء إذا اعاـا اجلمـل 
املع  ضــة يتصــرف إىل األقــرو". بيتمــا اســتتبو اجلمهــ ر مــو خــلهللا اســتاراء األدلــة الشــر ية ومااصــد 

اعاــا اجلمــل املع  ضــة يتصــرف إىل الكــل قيــل صــلح لــغ". الشــريعة  ول ــة العــرو  ن "اإســتثتاء إذا 
فِّ يـاتقصاــرِّف  إىلا القك ــل ِّ  ِّتقــدا  َق آيـاـةِّ القااــ ــلا القماعق   ضـاـةا كا ــتِّثـقتااء  اجلق ما سق  قــاهللا صــدر الشــريعة: )) إذاا اـاعااَّــاا اإِّ

                                                 
 .196ض ابو املعرضة للميدال  ص  1
 .196ض ابو املعرضة للميدال  ص  2
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اقـقـراوِّ (( عِّق ِّ رمحغ   وا ِّتقـداانا إىلا األق
ـتِّثـقتااء  ) القـ اارِّد  بـاعقـدا مج ـال    وقـاهللا اجلـلهللا  احمللـق: )) 1الشَّاضِّ سق وا ( اإِّ

م تـاعاا ِّ اة  (   اائٌِّد ) لِّلقك ل ِّ ( قايقل  صالاحا لاغ (
2 . 

 
 اإستاراء يف استدإهللا الشا يب

اإستدإهللا  إسـتاراء  لـى ااعيـد الا ا ـد األصـ لية ملقـن  تـد احلت يـة  وهـ  املـتهج  
هَا إ يعي  دم ا تبار املتكلم  للستاراء  بـل إن املتتمـل ال الا  لى استدإهل  يف هَا اجلانا  و 

يف امل اضاات للشا يب يلقن  نـغ يف  كثـر مـو متاسـبة يسـتدهللا  إسـتاراء إلثبـات بعـ  الا ا ـد الـت 
ياررها. وقد  قصي  لغ استدإلغ  إستاراء بت  يغ التام والتـاقص يف مـ ا و كثـضة؛ ضاسـتدهللا  لـى  ن 

  واســـتدهللا  لـــى  ن للعلـــ  لـــَة  لت ربـــة التامـــة 3إ  ـــي  إســـتاراء امل يـــد للا ـــع صـــ هللا ال اـــغ ق عـــق 
  5  واســـتدهللا  إســـتاراء  لـــى  ن الشـــريعة اإلســـلمية هـــق األصـــل واملعتمـــد للتـــاس4 واإســـتاراء العـــام

  واســتدهللا  لــى  ن األصــل 6واســتدهللا  إســتاراء  لــى  ن الشــرط مــع املشــروط كالصــ ة مــع امل صــ ف
ــ ِّ املشــاةالعمــل  لعزوــ   واســتدهللا  إســتاراء  لــى  ن األوليــاء كــان ا 7ة  و نــغ إ ي عمــل  لرخصــة مــع وهق

  واســـتدهللا  لـــى  ن اإســـتاراء دهللا  لـــى التعليـــل يف 8يظهـــرون كرامـــاُت  ملعـــىن  ـــر ق  إ قظـــا للـــت  
ن والســتة لت اصــيل األقكــام الشــر ية   واســتدهللا  لــى كــ ن الشــارع قاصــدا  للمااضظــة 9 نصــ ص الاــُر

                                                 
رير   وانظر: التا0/59   -ومعغ  رقغ الت ضيح للمؤلف ن سغ  ومعغ التل يح للت تازال–التتايح لصدر الشريعة  بيد   بو مسع د  1

 .1/012والتابض إبو  مض قاج  
 .50-0/51   -ومعغ قا ية الع ار– رح اجللهللا احمللق  لى مجع اجل امع للسبكق  2
 .34-1/09  وقد كرر ذكر اإستاراء يف استدإلغ هلَس املستلة  ربع مرات 1/09امل اضاات للشا يب   3
 . 1/61امل اضاات للشا يب   4
 . 1/11امل اضاات للشا يب   5
 . 1/061امل اضاات للشا يب   6
 . 1/336امل اضاات للشا يب   7
 . 1/354امل اضاات للشا يب   8
 . 0/1امل اضاات للشا يب   9
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  و يــد كلمــا  لعمــر بــو  بــد العزيــز 1 الا ا ــد الــثل: الوــرورية واحلاجيــة والتاســيتية  إســتاراء  لــى
  واستدهللا  إستاراء  لى  نغ مـا مـو مزيـة 2ي يد صع بة محل التاس  لى احلِ مجلة  إستاراء العادا

واســتدهللا  لــى  ن   3ســ ى مــا وقــع اســتثتا س إإ وقــد    يــ   متــغ متهــا  من ذجــا      يهــا رســ هللا   
  واسـتدهللا  لـى 4جمارا العادات يف الكليات يف ال ج د  مر معل م إ مظت ن بعدة  دلة متها اإستاراء

 ن  قكـــام )الع ائـــد العامـــة الـــت إ ختتلـــف حبســـا األ صـــار واألمصـــار واألقـــ اهللا كاألكـــل والشـــرو 
ــــاضر ــــل إىل امللئــــ  والت ــــ ر  ــــو املت ــــات واملســــتلَات  وال ــــرح واحلــــزن والتــــ م والياظــــة واملي واتــــاوهللا ال يب

 اتدرج  لى األم  الساباة كمـا اتـدرج  ليتـا   إسـتاراء 5 واجتتاو املؤملات واخلبائل وما   بغ ذلن(

  واســـــتدهللا  لـــــى  ن ال ا ـــــة  و املعصـــــية اعظـــــ  حبســـــا  ظـــــ  املصـــــلاة  و امل ســـــدة التا ـــــ ة  تهـــــا 6
 يف املعاملت التعليل أبدلة متها اإسـتاراء  واستدهللا  لى  ن األصل يف العبادات التعبد  و 7 إستاراء

  واســتدهللا 9  واســتدهللا  لــى  ن املكلــف إ خــضة لــغ ضيمــا كــان مــو قاــ ق   أبدلــة متهــا اإســتاراء 8
  واســتدهللا  لــى  ن وقــ ع 10 لــى  ن األدلــة الشــر ية إ اتــايف قوــاَي العاــ هللا بعــدة  دلــة متهــا اإســتاراء

  واسـتدهللا  لـى  ن التشـابغ إ ياـع يف الا ا ـد 11متها اإستاراءالتشابغ يف الشر يات قليل  بعدة  دلة 

                                                 
 . 0/51امل اضاات للشا يب   1
 . 0/94امل اضاات للشا يب   2
 . 0/049امل اضاات للشا يب   3
 .019/ 0امل اضاات للشا يب   4
 . 098-0/091امل اضاات للشا يب   5
 . 098-0/091امل اضاات للشا يب   6
 . 0/099امل اضاات للشا يب   7
 . 0/325امل اضاات للشا يب   8
 . 0/315امل اضاات للشا يب   9

 .01/ 3امل اضاات للشا يب   10
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  واسـتدهللا  إسـتاراء  لـى  ن التسـخ 1الكلية؛ وإمنا ياـع  يف ال ـروع اجلزئيـة  بـ جه   قـدمها اإسـتاراء
ال اقــع يف األقكــام الــت نزلــ  مبكــة قليــل  لــى ا تبــار  هنــا مــو األقكــام الكليــة والا ا ــد األصــ لية يف 

 .3  وغض ذلن كثض2لبهاالديو يف غا
وإ ي جــد قــد ضاصــل بــ  متــاهج الباــل العلمــق الثلثــة حبيــل إذا ســار الباقــل وضــِ  

مــتهج متهــا وجــا اإقتصــار  ليــغ  و ــدم الســض وضــِ املته ــ  اآلخــريو  و اإســت ادة متهمــا  إإ  نتــا 
ما  يف الدراســة بشــكل رئــي    وإن اســت ادت دكــ   لــى مــتهج الدراســة أبنــغ وصــ ق إذا كــان مســتخدا

الدراســـة مـــو املته ـــ  اإســـتتبا ق  واإســـتارائق   و  قـــدمها. ومثـــل هـــَا ياـــاهللا يف الدراســـات الـــت 
 استخدم املتهج اإستتبا ق   و اإستارائق. و اضرو  مثاإ  لت ضيح ذلن: 

قعَّــد احلت يــة ق ا ــد  لــ   صــ هللا ال اــغ وضــِ متــاهج الباــل العلمــق الثلثــة: اإســتارائق   
بعـــ ا األقكـــام ال اهيـــة الـــت  ضـــ  دـــا  ئمـــته   واإســـتتبا ق   تـــدما قـــاول ا اســـتتباط الا ا ـــد قيـــل ات

األص لية الت بىن  ليها  ئمته  اجتهاداُت  ال اهية مو األقكـام الـت اتبع هـا  ضاـال ا ي لـا  لـى  تتـا 
 :لاـ هللا     ن قا دة "األمـر لل جـ و" كانـ  مركـ زة يف ذهـو  ا قتي ـة ملـا قـاهللا: "الصـلة واجبـة

ــ اق الصَّــلاةا   ــاةا   :"  و"الزكــاة واجبــة لاــ هللا   4}وا اقِّيم  و"صــ م رموــان واجــا  " 5} واُاـ ـ اق الزَّكا
ــو  :لاــ هللا    ــوا اهلق ــداى واالق  رققاــانِّ ضاما ــد ى ل ِّلتَّــاسِّ وابـاي ِّتاــات  م ِّ َِّاا   نــزِّهللاا ضِّيــغِّ القا ــرقُن  ه  ــانا الَّــ ر  راماوا ــهق } ا
ــ ــهِّدا مِّ غ   ا ــمق را ضـالقياص  ــهق تك    الشَّ

ــوِّ  :"  و"احلــج واجــا لاــ هللا   6 ــجُّ القبـايقــ ِّ ما }وا ِّ ِّ  الاــى التَّــاسِّ قِّ
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تا ااعا إِّلايقغِّ سابِّيل    ـضقا   مَّـة   :  و"األمر  ملعروف والتهق  و املتكر واجا لا هللا   "1اسق } ك تت  ق خا
عقــ لقما ــر ونا  ِّ ــ ق لِّلتَّــاسِّ أتاقم  رِّجا ت ــ نا  ِّ  ِّ   خق ــرِّ وااـ ؤقمِّ ــ قنا  اــوِّ القم تكا وا قعَّــد. وال صــ ق   تــدما "2 ر وفِّ وااـاتـقها

  ووصـ  ا اإسـتثتاء 3الن الا ا د  ض ص  ا األمـر  قتوـائغ ال جـ و  ووصـ  ا التهـق  قتوـائغ التاـرو
َك ر.  الَا يعاا اجلمل املع  ف بعوها  لى بع   ل او أبنغ يع د إىل  قرو م

اجلمه ر)املتكلم ن( ق ا د  ل   ص هللا ال اغ وضـِ متـاهج الباـل العلمـق الثلثـة:  وقعَّد 
اإســـتارائق  قيـــل اتبعـــ ا األدلـــة مـــو الكتـــاو والســـتة  ومااصـــد الشـــريعة  ول ـــة العـــرو  الـــت اؤيـــد 
الاا دة الت قعدوها. واإستتبا ق   تدما استتب  ا الاا دة مو األدلة الشـر ية الـت اؤيـدها. ووصـ ق 

ما ضمت ا الا ا ـد األصـ لية قكمـا   كاـ هل  "األمـر لل جـ و"  و "التهـق للتاـرو"  و " اإسـتثتاء  تد
 إذا اعاا اجلمل املع  ضة يتصرف إىل الكل قيل صلح لغ".

ضيتاصــــل  ن ال ايــــغ  و األصــــ و اســــتخدم متــــاهج الباــــل العلمــــق الثلثــــة: ال صــــ ق   
ة  واإســـتارائق  تـــدما اســـتار  )اتبـــع( األدلـــة الـــت  تـــدما  صـــدر احلكـــ  ال اهـــق   و الاا ـــدة األصـــ لي

ـــت يريـــد  ن ياعـــدها) ا  ن  ـــت يتظـــر ضيهـــا   و اتعلـــِ  لاا ـــدة األصـــ لية ال ـــة ال اتعلـــِ  ملســـتلة ال اهي
يع يهــا وصــ ا (  واإســتتبا ق  تــدما اســتتبو ال ايــغ احلكــ  الشــر ق الــَا وصــف بــغ ضعــل املكلــف  

ص لية الت استتبو ال ايغ مو خلهللا التظر ضيها ويف الدليل اجلزئـق و تدما استتبو األص و الاا دة األ
 احلك  باياس مت اق  كما سبِ بيانغ. 

                                                 
َك رة مجلة خوية  ريد91س رة ُهللا  مران ُية  1  دا ال لا إ اإلخبار  ضهق مو صيع األمر. . واآلية امل
 .124س رة ُهللا  مران ُية  2
رِّو  ( 339قاهللا ابو الت ار يف  رح الك كا املتض  ص  3 قا ) لِّتااق

َقك  راةِّ واالقااراائِّوِّ ) فا ( هِّ قِّ  اوق القماعاالِّ القما ي اة  التـَّهق : )) ضانِّنق ( ) جتاارَّداتق ( صِّ
ا  ائِّمَّةِّ األق   البار احمليو للزركشق  6/36  املتتاى للباجق   0/331رقبـاعاةِّ واغاضقِّهِّ ق(. وانظر: كشف األسرار لعبد العزيز البخارا   ِّتقدا األق

 .309   رح الك كا املتض إبو الت ار  ص366  3/081
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 المطلب السادس

 خطوات البحث وإجراءاته 

أبنـغ وصـ ق مـع  -يف الدراسـات الشـر ية  واإلنسـانية-بعد  ن ُيـدد الباقـل مـتهج الباـل  
ئق  ضننغ ُيدد اخل  ات واإلجراءات الـت اسـا دس  لـى اإست ادة مو املته   اإستتبا ق  واإستارا

 إجناز حبثغ  وضِ املتهج الَا قددس. ضيا هللا وستقاِ ما  ريد وضِ اخل  ات واإلجراءات التالية:
نية (1 نية إىل م اضعها يف الس ر الاُر  . 1 زو اآلَيت الاُر
واحلكـ   ليهـا إذا كانــ    2 ختـريج األقاديـل التب يـة  مــو املصـادر احلديثيـة الـت خرَّجتهــا بسـتدها (0

 مروية يف غض الصايا    و  قدمها. 
ـــــة الـــــت خرَّجتهـــــا بســـــتدها  واحلكـــــ   ليهـــــا  كتخرجيهـــــا مـــــو:  (3 ختـــــريج اآل ر مـــــو املصـــــادر احلديثي

املصت ات  كاملصتف لعبد الرزاق  واملصتف إبو  ا  يبة  وامل  آت كم  ت مالـن  وم  ـت ابـو 
ن العظــي  إبــو كثــض   ا ذئــا  ومصــادر الت ســض  ملــتث   ر  ك ــامع البيــان لل ــوا  وا ســض الاــُر

وكتـــا الـــرتاج  والرجـــاهللا  كتـــاريخ ب ـــداد للخ يـــا الب ـــدادا  والكامـــل يف الرجـــاهللا إبـــو  ـــدا  
الىوبعــ  كتــا ال اــغ  

 
إبــو قــزم  وبعــ  كتــا  صــ هللا ال اــغ  كال ايــغ واملت اــغ للخ يــا  كــامل

 الو.  الب دادا  وجامع بيان العل  وضولغ إبو  بد
 الرج ع إىل املصادر املعتمدة يف كل مَها مو املَاها. (4
ر   دلة كل مَها مع بيان وجغ اإستدإهللا دا  ومتاقشتها  وارجيح ما يؤيدس الدليل  مو غـض  (5 ذِّكق

 اعصا ألا متها.
                                                 

نية  وهَا  تيع. وق  إ ياع يف مثل هَا اخل 1  ت   ضاألصل  ن يك ن املصاف العثمال  قياان  خي   الباقل يف كتابة بع  اآلَيت الاُر
مَّل   لى جهاز كمبي ارس  وما  ليغ إإ نسخ اآلَيت امل ل بة  مث لصاها يف املكان املراد يف البال. وهَا يريح الباقل مو  تاء   با ة   

 مال إ  لرس  املتعارف  ليغ. اآلَيت وضب ها  وخيلصغ مو ال ق ع يف اخل ت  إضاضة إىل  نغ ُياِ مزية إثبااغ اآلية  لرس  العث
يلقن  نغ إ ي ابل قديثيا ختريج احلديل مو مصدر قديثق مل يرو احلديل بستدس  ضل يصح ختريج احلديل مو نيل األو ار   و سبل  2

 السلم  و رَي  الصاحل    و الرتغيا والرتهيا  وما   بهها.
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 الرج ع إىل املصادر احلديثة الت وكو اإست ادة متها يف م ض ع البال. (6
  روقها  ألخَ م قف الاان ن.الرج ع إىل كتا الاان ن  و  (1
 ماارنة الراجح مو  ق اهللا ال اهاء مع ما  خَ بغ واضع  الاان ن. (8
الرجـــ ع إىل املعـــاج  الل  يـــة وللمصـــادر املتخصصـــة يف املصـــ لاات لبيـــان معـــال املصـــ لاات   (9

 واألل اظ ال ريبة. 
 العلمية.إثبات التتائج والت صيات الت ي ت صل إليها  ومرا اة امل ض  ية واألمانة  (12
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 المبحث التاسع

 بعد إكمال البحث "لخطة البحث ومحتواه"ما ُيضاف 

 وضيغ  ربعة م الا: 
 امل لا األوهللا: اإلهداء. 
 امل لا الثال: الشكر والتادير. 
 امل لا الثالل: العابات الت واجه  الباقل. 
 امل لا الرابع: ملخص البال. 
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 المطلب األول 

 اإلهداء

ة للباقــل  ولــغ  ن يعــو ضيهــا  ــو  قاسيســغ ومشــا رس  ومــا يــدور يف صــ اة اإلهــداء  صصــ
ن سغ مو مشا ر  يبة جتاس  انس هلـ   ليـغ قـِ   و ُيـبه  وياـدره   ضيهـديه  حبثـغ  اعبـضا   ـو قـبه  

 وااديره   وما هل   ليغ مو ضول   و قِ.
ــٌل َيا راس ــ هللاا ن  والــزوج واألبتــاء  ملــا رواس  بــ  هريــرة قــااو وىل التــاس  إلهــداء ال الــد هللا: )قاــاهللاا راج 

كا  ا  باةِّ قااهللاا   مُّنا مث َّ   مُّنا مث َّ   مُّنا مث َّ  اب  كا مث َّ  ادقانا وِّ الصُّاق ُِّ التَّاسِّ حبِّ سق (ا َِّّ ماوق  اقا كا  . 1دقانا
وللباقـــل  ن يهـــدا حبثـــغ ملـــو  قـــا مـــو التـــاس  كمـــو كـــان هلـــ  أتثـــض  ليـــغ يف ســـل ك هـــَا 

 ن أتثضا  مبا را    م غض مبا ر. ال ريِ  س اء  كا
 ويرا ى  ن اك ن  ل اظ الباقل يف اإلهداء بعيدة  و املبال ـات  ضـتاو  مـة وصـ ها   

لِّنا جاعالقتااك  ق   مَّة  واسا ا    ل س ية يف ق لغ: َا }واكا
    ا  دوإ .  2

  
 

                                                 
 .4600رواس مسل  برق   1
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 المطلب الثاين 

 الشكر والتقدير

ســـه  إســـهاما   لميـــا  يف الرســـالة  و لـــى الباقـــل  ن صـــ اة الشـــكر والتاـــدير  صصـــة ملـــو  
ــــر يف هــــَس الصــــ اة   ؛ ألهنمــــا -بــــل ويف كــــل  مــــ رس-يت تــــا اإلضــــراط والت ــــريو  ضــــل يبــــالع وإ ي اص ِّ

  وهـَا مـو مت لـِ 1}واإِّذاا قـ لقـت  ق ضاا قـدِّل  اق   :مـَم مان  وقـد  مـران    لعـدهللا يف الاـ هللا  ضاـاهللا   
لِّنا جاعالقتااك  ق   مَّة  واسا ا  :  هللا    ال س ية املاررة يف ق َا }واكا

 .    ا  دوإ  2
نية خل  لى الشـكر واإلقسـان إىل  مو املتاسا  ن يبد  الباقل الشكر والتادير ةَيت قُر

ــرقت ق إِّنَّ  :احملســت   كاــ هللا    نَّك  ق والاــ ِّو كا ا ــكارقت ق ألازِّيــدا ــ ق لاــ ِّو  ا ــدِّيٌد   }واإِّذق أتااذَّنا رابُّك  ااِّ لاشا َا   3 اــ
ـــاكِّرِّيوا   :وقـــ هللا    ـــوق الشَّ ـــو م ِّ }بـاــلِّ ا َّا ضاا قب ـــدق واك 

ـــانِّ إِّإَّ  :  وقـــ هللا   4 سا ـــزااء اإلقِّقق ـــلق جا }ها
ساان    ك ر  ا َّا(  ويـ تقبِّع  ذلن با هللا الرس هللا 5اإلقِّقق ك ر  التَّاسا إا ياشق : )ماوق إا ياشق

6  . 
َك ريو حبمــد   وي وــل  ن يـ تقبــع ا   والثتــاء  ليــغ أبن يســر لــغ لباقــل  اآليــةا واحلــديلا املــ

إكمــــاهللا حبثــــغ  مث يشــــكر  اجلامعــــةا الــــت اقتوــــتتغ  مث يشــــكر   ســــتاذس املشــــرف  لــــى الرســــالة بكلمــــات 
ـــ   لـــى بـــَهلما اجلهـــد  صـــادقة  إ إضـــراط ضيهـــا وإ ا ـــريو  مث يشـــكر  ســـااَاغ الـــَيو درســـ س  واملتاقِّشا

 ايي  الرسالة  وإضاداغ  لت جيهات الت ارضع قدرها  واص  ِّو  ما ضيها مو  خ اء  و ااصض. وال ق  لت
ويشكر  الباقل كل مـو قـدَّم لـغ  ـ ان   لميـا   سـه  يف إخـراج رسـالتغ  كمـو دلـغ  لـى مراجـع 

ت اد مـو اندرة  و   ارس إَيها  ولغ  نق يشكر الاائم   لى املكتبات الت قـدم لـغ م    هـا العـ ن  واسـ
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ـــــديو  و بعـــــ  األقـــــارو  لـــــى  مراجعهـــــا. وإ  رى  ـــــل  يف صـــــ اة "الشـــــكر والتاـــــدير" لشـــــكر ال ال
مســـا دُت  للباقـــل مـــادَي    و  ـــكر ال ـــابع  لـــى  با تـــغ   و األهـــل واألقـــارو  لـــى خملهـــ  لـــغ يف 

 الظروف الصعبة الت مرَّ دا. 
 

 المطلب الثالث

 العقبات التي واجهت الباحث

ق اجلــاد إ بــد  ن ا اجهــغ بعــ  الصــع  ت والعابــات  ولــي  مــو املتاســا  ن الباــل العلمــ
َكر مــا  َكر الباقــل مــا واجهـغ مــو صــع  ت و ابــات مـو ال بيعــق  ن ي اجههــا البـاقث ن  ولكــو يــ يـ

. ولـي  مـو األمانـة العلميـة  ن ي وـخ ِّ ا غواجهغ مو صع  ت و ابات غض مت قعة   و زائدة  ما ا قعـ
 لت واجهتغ قاصدا  التت يغ جبهدس  وصوس.الباقل العابات ا

َكر  الباقل  الصع  ت والعابات الت واجهتغ يف كتابة البال لسبب :  ويا
 األوهللا: إ عار الاارئ  جلهد الَا بَلغ؛ ضنن هَا يك ن  ل اادير.

 الثال: التماس العَر للباقل إذا  هر بع  قص ر يف حبثغ بسبا العابات الت واجهتغ.
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 لب الرابعالمط

 ملخُص البحث

 ملخصات  األحبا: ن  ان: 
الت ع األوهللا: ملخص  البال األوو  ويك ن قبل كتابتغ  وه    بغ إب  ـاءِّ اصـ ر   ـام   

. -إن  مكـو-عـة  و األضكار الت ادور يف ذهو الباقل  و ـو مـتهج الباـل و تـ اس  ونتائ ـغ املت ق
هــائق  ضهــ  قابــل للتعــديل قــَضا  وإضــاضة  قســا مــا وامللخــص األوو   ــبغ مبســ دة مللخــص الباــل الت

ااتويغ كتابة البال  وما ي صل إىل نتائج. ولي  هـَا امللخـص الـَا  خـد:  تـغ هـ  امل لـ و مـو 
  الا املاجستض  و الدكت راس. 

و كثر ما ا  لا امللخصات األولية ممو يرغـا يف اإ ـرتاك يف مـؤَّر  لمـق  ضـنن اهلي ـة  
دد م  ـــدا  مبكـــرا  إســـتلم ملخصـــات األحبـــا: األوليـــة  لتاـــرر مـــدى صـــلقية مـــا العلميـــة للمـــؤَّر خـــ

وا  لـا امللخصـات األوليـة  يوـا  ممـو يرغـا البال األولية للابـ هللا يف املـؤَّر.  رضغ الباقل مو ب تية 
متـغ  يف احلص هللا  لى إجازة   لمية  مو املؤسسة الت يتبعها  ضيادم ملخصا  لبيان ما سيا م بغ  والتزاما  

 إلجناز ذلن العمل يف هناية املدة الت ُيددها. 
الت ع الثال: ملخص البال الَا يكتبغ الباقل بعد اإنتهاء مو إ داد البال كليا . وهَا 
امللخص الَا يعي  الا املاجستض  و الدكت راس؛ ألنغ جزء مو الرسـالة ي ثبتـغ الباقـل يف  وهلـا. وهـَا 

 حبا: العلمية  الت يرغا  الباقث ن يف نشرها.امللخص ه  الَا ي كتا مع األ
؛ ألنــغ يع ــق الاــارئ ضكــرة  ــو هــدف الباــل  ومته ــغ  مهــ     مــر   الباــلِّ  وكتابــة  ملخــصِّ 

 وم ض  غ  و ت اس  و ه  نتائ غ  ضه  يف احلاياة  ر  جلهد الباقل.
لخــص صــ رة  ــو حبثــغ  ممــا ي ع ــق للمهتمــ  يف م  

 
ضــ  غ ووكــو للباقــل  ن ي ع ــق قــارئ امل

رغبـــة يف متابعتـــغ وقراءاـــغ  واحلصـــ هللا  لـــى نتائ ـــغ  و لتـــاو اتااـــِ اإلضـــادة ممـــا ضيـــغ. ويف املاابـــل  ـــدم  
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معرضة الباقل بعتاصر امللخص  جيعلغ قاصرا   و خايِ املراد  ضل ي ش ع مو قر س  لـى قـراءة الباـل 
 لإلضادة مما ضيغ. 

ا:  لميــة  وذلــن لوــعف اهلمــ  مــو جهــة  البــاقث  لكــل مــا ي كتــا مــو  حبــ وملَّــا قلَّــ  قــراءة  
وضــيِ األوقــات وكثــرة الشــ ل مــو جهــة  خــرى  ضــنن كثــضا مــو األحبــا: اباــى قبيســة الصــ اات الــت 
ا كتــا ضيهــا ضــل اتااــِ اإلضــادة مــو نتائ هــا ومــا ب ــَهللا ضيهــا مــو جهــد. ووقــ ف  الباقــل  قيــاان   لــى 

قـد يكـ ن مهمـا  ملـو  الباـل هللا ضيـغ  مـع  ناجلهـد املبـَو إل  ائـغ ضكـرة  ـو  ت ان حبـل مـا  إ يك ـق 
ا َّلع  ليغ  ومعيتا  لغ  لى إكماهللا حبثغ  وم ضرا  لغ وقتا  وجهدا  بَلـغ غـضس. ضـنذا  جـاد الباقـل و قسـو 
يف  ر  ملخص حبثغ وقر س اآلخرون؛ قاِ هل  ال ائدة  ومل يوع جهدس  وكان لابِّتاة  مو لابِّتاتِّ املعرضـة 

 اإلنسانية. 
هللا إن ملخــصا الباــل مبثابــة إ ــلن  تــغ  وات يــغ مباتــ اس  و جلهــد املثبــ  ضيــغ. و ســت يع الاــ  

 وإ خي ى  لى  قد داور  اإل لن يف ارويج املعلو  تغ وإ هارس.
وإذا كـــان التكـــرار يف  ضكـــار الباـــل   و  ل ا ـــغ غـــض مابـــ هللا  ضـــل ي ابـــل  التكـــرار يف ملخـــص 

َك رة ضيـغ البال مو  و  وىل؛ ألن  هـ  مـا ويـز ملخـص الباـ ل: اإختصـار مـع ال ضـاء  ألضكـار املـ
امل ل و إيصاهلا للاارئ  ضه   ل ـاظ قليلـة اـدهللا  لـى املـراد. و  ـبغ مـا يكـ ن ملخـص الباـل  جملسـ  
الص ض لعمل ضخ  كبض  كاجملسمات الت ا عمل لألس اق الت ارية الكبضة   و للم ـارات   و للمـدن 

ـد هلـا جمسـما   تصـرا   مـو خللـغ يسـت يع التم ذجية. ضل   راد  خص  ن يزور  مديتة جامعية كبـضة جيا
 ن يتعــرف  لــى مــا ق اــغ مــو كليــات  و تــوات  ومراكــز  حبــا:  وإدارة  ومكتبــة  وســكو أل وــاء 
هي ــة التــدري   وســكو لل ــلو  ومراضــِ  امــة كاملل ــا  واملســبح  واحلــدائِ  وم اقــف الســيارات  

 وامل ا  .
لخص البال  تصرا   ما ب  مائة ومخس  إىل مـائت كلمـة  مـع ال ضـاء وامل ل و  ن يك ن م

مبــا قــ اس  ضــل يصــح  ن يكــ ن ملخــص الباــل ماتصــرا   لــى بعــ  األضكــار الــت ق اهــا بــد  ى  نــغ 
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ضـنن هـَس مـو السـلبيات الـت جيـا  ن إ ياـع ضيهـا الباقـل. وقـد ذكـر بعـ  العلمـاء ال ـرق   ملخـص
ــارِّ  قتصــار  قــاهللا الت ــراوا: )والِّــبـاعق    اإختصــار واإبــ  اإختصــار واإلجيــاز  وبــ  تِّصا خق ا اإِّ رِّقاــةِّ باــ ق التـَّ ق

ــقا 
جياــازِّ واهِّ عقـــىنا  :وااإلقِّ جياــازا ياك ــ ن  يفِّ القما ـــنِّ  وااإلقِّ تِّصاـــارا ياك ــ ن  يفِّ اللَّ ق خق ققتِّصاـــارِّ     انَّ اإِّ ا اإِّ ــا ضـارَّق ـــ ا بـاـ ق كاما

ققتِّصا  تِّصاارِّ أبِّانَّ اإِّ خق ـوق وااإِّ ـضِّ مِّ ـنِّ القياسِّ تِّصاـار  جتاقرِّيـد  اللَّ ق خق ـغِّ وااإِّ ءِّ وااـاـرقك  بـاعقوِّ اـقياـان  بِـّبـاعق ِّ الشَّـقق ارا ه  ا اإلقِّ
) ق ِّ
اصقلِّ  .1القكاثِّضِّ ماعا بـااااءِّ القماعقىنا األق

 

                                                 
 .1/02ال  اكغ الدوال ألمحد الت راوا   1
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 الفصل الثاين

 مادة البحث 

 ويف هَا ال صل ثلثة مباقل: 
 املبال األوهللا: مجع مادة البال. 

 الثال: قسو  ر  البال.املبال 
 املبال الثالل: التعري ات.
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 المبحث األول 

 جمع مادة البحث

ي ول  ن جيمع الباقل كل مادة حبثغ مو مظاهنا مرة واقدة  ضل يرتك املرجع إإ بعـد  
  ن َخَ متغ كل ما ُيتاج إليغ. وهَا ي ضر  ليغ جهدا  ووقتا . 

لباثـــغ وصـــلتها بـــغ  ضـــترى  ن ي ـــدوهنا  وإ  وإذا اـــردد الباقـــل يف خدمـــة معل مـــة معيتـــة 
  ولكـــو إذا مل يوـــيعها  ضـــنن كثـــضا  مـــو املعل مـــات امل يـــدة جيـــدها الباقـــل  رضـــا  وباـــدر مـــو   

و راد البال  تها مـرة  نيـة ضاـد أتخـَ متـغ وقتـا  كبـضا  قـ  يعثـر  ليهـا. وإ يوـر الباقـل  ن   ي دوهنا
لة بباثغ  ضامله   ن إ ي ثب  يف البال  تد  ر  املـادة العلميـة جيمع ما ر ى لل هلة األوىل  ن لغ ص

ــــدَّثق ا  إإ مــــا يــــرى  نــــغ خيــــدم حبثــــغ  ورقــــ    ُيــــ  بــــو معــــ  ملــــا قــــاهللا: ــــشق  وإذا قا )إذا كتبــــ ا ضـااام ِّ
)  .1ضـا ات ِّشق

وإ ياتصر مجع املادة العلمية  لى الرجـ ع إىل املصـادر واملراجـع  مـو كتـا  ودورَيت   
ع إنرتن   وبرامج إذا ية وال زي نية  بل إ ب دَّ  ن جيمع الباقل كل ما مـو  ـتنغ  نق خياقـدِّما حبثـغ  وم اق

كـــزَيرة األمـــاكو الـــت اتـــ ضر ضيهـــا املعل مـــات كاملؤسســـات احلك ميـــة واألهليـــة  واملختـــوات واملتـــاقف 
 وإجراء املاابلت الشخصية مع  صااو العلقة.

العلميــة الــت جيمعهــا  وي هرســها مت ايــا  حبســا  تــاويو  والباقــل التــاجح يــتظ  املــادة 
الباــل  اختصــارا  لل هــد وال قــ . وي وــل  ن يكــ ن ذلــن  لــى ب اقــات  يوــع لكــل ب اقــة  تــ ان 

                                                 
انِّ . والت1/43مريخ ب داد للخ يا الب دادا   1 ارق ِّ  ااق ه  ا قـابقواٌة مِّوق دِّقااقِّ القعِّيدا اميش مجع قامقش  )واه  ا ماا قـاباوق ا  الايقغِّ مِّوق ق مااشِّ األق

ٌد واالقا مااش  ماا جي قماع  مِّوق هااه تا  ل هاا وااقِّ يش   اصق باان   اوق قاشِّ ع  مِّوق ه تاا واه تاا(  انظر  ِّلقباة  ا واهااه تاا واالق واالتـَّبااتِّ واقااهللاا اخلقالِّيل  ه  ا قـابقواة  ق وق اامقش  اجلقامق
  ال َّلاباة للتس ق  مادة )ض ل(. ومعىن ق هللا ابو مع : إذا  ردت مجع احلديل  ضامجع كل ما بل ن  وإ ارتك  ي ا. وإذا  ردت  ن خد: بغ

ع احلديل والتاديل بغ إإ  نغ يصدق  لى مجع  ا مادة ضكو دقياا  واثب  وإ خ اد ِّ: بكل ما مجع . وهَا املثل وإن قالغ ابو مع  يف مج
يف حبثغ   لمية ُت  الباقل  ضنذا  راد الباقل مجع املادة العلمية  ضلي مع كل ما يتعلِ دا ووقف  ليغ  وإ يرتك  ي ا. وإذا  راد  ن ي ثبتها 

 ضليكو دقياا  وإ ي ثب  كل ما مجع.
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ال كــرة املدونــة   و  تــ ان املباــل الــَا اتبــع لــغ  وي وــل  ن يوــع العتــ ان  معــا   وي ــدو ِّن  لــى كــل 
جيمـع كـل زمـرة مـو هـَس الب اقـات يف جمم  ـة مسـتالة  حبيـل ب اقة ملقظـة  و معل مـة مسـتالة  مث 

 يسهل ضهمها وخليلها  ومو مث صياغتها أبسل و  لمق. 
ـــغ  تـــد   ـــد  ن يكتـــا الباقـــل املعل مـــات كاملـــة  ـــو املصـــدر الـــَا رجـــع إلي ومـــو امل ي

املعل مـات  استعمالغ يف املرة األوىل؛ إقتماهللا ضياع املرجع  و  دم الـتمكو مـو ال صـ هللا إليـغ. ضكتابـة 
 كاملة  و املرجع ا ضر وقتا  وجهدا .

وخت يو الباقل جلمع مادة البال العلمية  مٌر مهٌ   ق  إ ي  ى ال ق   املخصـص جلمـع 
املـــادة العلميـــة للباـــل  لـــى ال قـــ  املخصـــص لدراســـتها  ومـــو مثَّ صـــياغتها وقســـو  رضـــها. وبعـــ  

واــؤدا بــغ الع لــة إىل ااصــض يف العمــل   اــلالبــاقث  إذا  دركــغ ال قــ  يســتع ل يف دراســة مــادة الب
 م مــا   وإىل نتــائج غــض انضــ ة؛ ضــعي ة  و خا  ــة. ضالباقــل اجلــاد يوــع خ ــة مكت بــة جلمــع املــادة 

 العلمية وكتابتها  ويلتزم دا قدر اإلمكان. 
يت جا  لى الباقل استاصاء األدلة  و ن إ يت اهل  دلـة املخـال     و اإقتصـار  لـى  دلـة 

مهــــ ر.  و اــــرك بعــــ  األدلــــة واملعل مــــات لصــــع بة احلصــــ هللا  ليهــــا   و لصــــع بة ضهمهــــا   و  ــــو اجل
 الباقل لل هلة األوىل  نغ غض  تاج هلا. 

 
 جمع المادة العلمية من أمهات المصادر

األصــل  ن جيمــع الباقــل مــادة حبثــغ العلميــة مــو  مهــات املصــادر  و ن َخــَ ال كــرة مــو  وهللا 
 َا األمر  دة ض ائد:مصدر ذ كرت ضيغ  وهل

َكر وا  ثِ متغ. (1 ُِّ ماوق ي   إِّرجاع  احلِ ألهلغ  ضنن  وهللاا مو قاهللا  ل كرة  اقا
  وهــَا يســا د -إن و جــدت-معرضــة  وهللا الاــائل   ل كــرة  واخلل يــة ال كريــة للاــ هللا دــا  (0

يظهــر   لــى ضهمهــا واإســتدإهللا هلــا  وماارنتهــا ب ضهــا  و لتــاو احلكــ   ليهــا. وبيــان هــَس ال ائــدة
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 تــــد ماــــوق  راد ال قــــ ف  لــــى اعريــــف التســــخ  ضنِّنَـّـــغ جيــــد  شــــرات التعري ــــات  ارجــــع إىل ثلثــــة 
 : 1مَاها

األوهللا:  ن التسخ بيان املدة  و وهللا مو  رَّضغ بَلن اجلصَّاص ضااهللا ه : إ لق الشرع بيان 
 . 2مدة احلك  والتلوة

غ بَلن الباقلل  كمـا نسـبغ لـغ الثال:  نغ اخل او الداهللا  لى ارا اع احلك   و وهللا مو  رض
اآلمـــدا أبنـــغ: اخل ـــاو الـــداهللا  لـــى ارا ـــاع احلكـــ  الثابـــ   خل ـــاو املتاـــدم   لـــى وجـــغ لـــ إس 

 . 3لكان  بتا   مع اراخيغ  تغ
  وممـو  رضـغ 4الثالل:  نغ رضع احلك   و وهللا مـو وضـع  سـاس هـَا التعريـف اإلمـام الشـاضعق

 . 5لشر ق بدليل  ر ق متتخربَلن ابو احلاجا ضااهللا ه : رضع احلك  ا
والتــا ر يف اعريــف اجلصــاص للتســخ ومــو ابعــغ مــو احلت يــة يســت رو  ن ي عرضــ س أبنــغ بيــان؛ ألن 

 ســت راو  انق ي عــر ِّف  قاياــة التســخ  لتســبة لتــا رضــع  وليســ  بيــاان   وقاياتــغ  لتســبة حن 
بيــان. وامل

و هــَا اإســت راو يــزوهللا إذا  رضتــا  انَّ ج ــلَّ   وإ يعرضــغ يف قاتــا. ولكـاجلصـاص  التســخا يف قــِ   
مها ِّغِّ كان الرد  لـى اليهـ د الـَيو  نكـروا التسـخ  بـد  ى  نـغ ياتوـق الباـداء كمـا ز مـ ا  ضاـال ا ملـا كـان 

  ضكــَا يكــ ن التســخ  ــاإ   ضكــان هــدف اجلصــاص مــو اعريــف التســخ يف البــداء   ــاإ   لــى   
 لى اليه د  الَيو كـان هلـ  وجـ د يف املتـا ِ الـت  ـاش واتاـل ضيهـا  إ يف قاتا   ن يـار دَّ  قِ   

  ضياــ هللا هلــ : لــ  ســلمتا جــدإ   ن التســخ ياتوــق البــداء  ضهــَا بتــاء 6وهــق: األهــ از ونيســاب ر وب ــداد

                                                 
ن الكرو   وهللا مو ذكر هَس املدارس م صلة مص  ى ز  1  .129-82/ 1يد يف التسخ يف الاُر
ن لل صاص  2  .0/022  وانظر ال ص هللا لل صاص  1/59 قكام الاُر
 .3/125اإلقكام يف  ص هللا األقكام لآلمدا   3
 .101الرسالة للشاضعق  ص  4
 .0/491 تصر ابو احلاجا مع  رقغ بيان املختصر لألص هال   5
ن الكرو ملص  ى زي 6  . 1/98د  التسخ يف الاُر
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صــ رٌة مــو صــ ر بيــان احلكــ   وهــ  "بيــان    وهــ   تــدان يف قــِ   1 لــى  ن التســخا رضــٌع للاكــ 
 ــلن قــ لك   ايهــا اليهــ د  أبنــغ يلــزم مــو الاــ هللا  لتســخ الاــ هللا  لبــداء؛ ألن التســخ التبــديل"  ضثبــ  ب

بيــان  وإ يلــزم مــو قصــ هللا البيــان قصــ هللا البــداء. لــَلن قــرر احلت يــة  ن التســخ بيــان التبــديل  قــاهللا 
ـخ ( ـخ (   وقـاهللا الكمـاهللا بـو اهلمـام: )وا امَّـا بـاياـان  2البازدواُّ: )بـاياان التـَّبقدِّيلِّ واه ـ ا التَّسق . 3التـَّبقـدِّيلِّ ضـاه ـ ا التَّسق

وق  إ ياباى اعريـف اجلصـاص للتسـخ أبنـغ البيـان مسـت ر    بـ َّ  ن هـَا التعريـف للتسـخ يف قـِ   
  ِّاوَّهللاِّ إا راضقـٌع وااـابقـد ـ ِّ األق ـباةِّ إىلا ا َِّّ اـاعاـاىلا بـاياـاٌن لِّم ـدَّةِّ احلق كق لت ِّسق ـخ  ِّ   لٌ يإ يف قِ البشر  ضاـاهللا: )التَّسق

اوَّهللاا م ؤاقٌَّ  وامِّ  انَّ ا َّا اـاعااىلا لامَّا كاانا  االِّم ا أبِّانَّ احلق كق ا األق تاا اـابقدِّيٌل؛ ألِّ باةِّ إلايـق لت ِّسق ا إىلا واققـ ِّ  وا ِّ َا ـ وق واققـ ِّ كا
) خ  بـايااان   اقو ا لِّم دَّةِّ احلق كق ِّ يفِّ قاا ِّغِّ اـاعااىلا ا كاانا التَّسق َا  .4كا

ف التسخ أبنغ: اخل او...إخل  يست رو كيف يك ن الباقللُّ  وهللا مو  ـرَّف والتا ر يف اعري
التســخ دــَا التعريــف؛ ألن اخل ــاو وكــو  ن ي ت ــ ز ضيــغ ضي ســمى انســخا   ولكتــغ إ وكــو  ن ي ســمى 
نســخا   وإإ ضمــاذا ي ســمى رضــع  احلكــ  املتســ خ  وألن التســخ كمــا يكــ ن  خل ــاو ضننــغ يكــ ن ب عــل 

. ولكـــو الـــَا يتتمـــل يف اعريـــف البـــاقلل ِّ  واا الرســـ هللا  ريـــرس  ضيكـــ ن اعريـــف  البـــاقلل ِّ غـــضا جـــامع 
ويرب ــغ  لبي ــة الــت  ــاش ضيهــا  إ يســت رو  ن ي عــر ِّف البــاقللُّ التســخا دــَا التعريــف. ضالبــاقللُّ اــ يف 

ة يف  صـرس صـ لة هـ  ضيك ن قد  اش  كثر  مرس يف الارن الرابع اهل را  وقد كان للمعتزلـ423ستة 
وج لــة  وكــان آلرائهــ  انتشــاٌر كبــٌض  ضكــان ياصــد البــاقللُّ مــو اعري ــغ للتســخ أبنــغ: اخل ــاو...إخل  

                                                 
أبنغ: بيان انتهاء مدة احلك   غض مسل ؛ ألن التسخ ه  اإنتهاء  ضيك ن اجلصاص قد  رَّف ما  اعريف اجلصاص للتسخ يف قِ    1

ن الكرو ملص  ى زيد    . 1/98ياتويغ التسخ  ومل ي عر ِّف التسخ الَا ه  ضعل الشارع  انظر: التسخ يف الاُر
 .3/154ف األسرار   ص هللا البزدوا مع  رقغ كش 2
 .3/42  -مع  رقغ التارير والتابض إبو  مض احلاج -التارير للكماهللا ابو اهلمام  3
 .3/43التارير والتابض إبو  مض احلاج   4
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إب ــاهللا مــَها املعتزلــة الاــائل  إن التاســخا قاياــة  هــ  اخل ــاو ولــي    ورســ لغ  ضاــرر البــاقللُّ  ن 
 .1خ الشارع وقدساخل او ه  التسخ  ولي  التاسخ؛ ألن الَا ولن سل ة التس

ت ِّا  الباقل ال ق ع يف  خ اء بعـ  التـاقل   (3  خَ ال كرة مو  وهللا مصدر ذ كرت ضيغ جي 
ل كــرة مــا  وإن كــان ا مــو كبــار العلمــاء. ضمتابعــة  ــخص آلخــر يف خ ــت نالــغ و ــزاس إىل غــضس يتسلســل 

يو. وقـد وق ـ   لـى حبيل إ جند إإ اخل ت  َباصة إذا كان مو وقع يف اخل ت مو العلمـاء  و املشـه ر 
 هَس ال ائدة يف بع  األحبا: الت كتبتها  متها: 

. ووق ـ  ضيـغ  لـى ناـاط 2 وإ : كتب  حبثا   ت انغ: "اإستاسان  تد احلت ية وم قف الشـاضعية متـغ"
 ختدم هَس ال ائدة  متها: 

بــو وجــدت  ــددا  مــو العلمــاء يتســب ن للشــاضعق  نــغ قــاهللا: "مــو استاســو ضاــد  ــرَّع"  مــته : ا  ( 
ــــز البخــــارا7  والتســــ ق6  والشــــا يب5  والزركشــــق4  وال ــــزاو3بارهــــان . 9  وابــــو الت ــــار8  و بــــد العزي

  ضلــ   جــد إإ قــ هللا 10ورجعــ  للرســالة واصــ اتها كلهــا  ورجعــ  إىل مظتــة وجــ د هــَا الاــ هللا يف األم

                                                 
ن الكرو ملص  ى زيد   1  . 123-1/120التسخ يف الاُر
 .181-148م  ص1995متش ر يف جملة البا : ال اهية املعاصرة  العدد السابع والعشرون   2
 .0/332ال ص هللا إىل األص هللا إبو بارهان   3
 .1/014املستص ى لل زاو   4
 .8/95البار احمليو للزركشق   5
 .0/1462141اإ تصام للشا يب   6
 .0/099كشف األسرار للتس ق    7
 .4/3كشف األسرار لعبد العزيز البخارا    8
 .0/409 رح الك كا املتض إبو الت ار   9

ث   تها بعد وج د الكتا  لى األقراص األلكرتونية يف كتاو األم وغضس مو كتا الشاضعية الت ق اها "جامع ال اغ اإلسلمق" ضل  مث حب 10
(. 1/313 جد الن العبارة. ووجدت الشاضعق قد  اد يف كتاو األم   ساانِّ تِّاق سق و  إبق ااهللاِّ اإِّ      ت انغ: ) ا
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نكــارس لــغ  . ومــع  ن العبــارا  ا يــدان ذم الشــاضعق للستاســان وإ1الشــاضعق: "إمنــا اإستاســان الــَذ"
 إإ  ن األمانة العلمية ااتوق  ن إ نتسا لشخص  ل ا ا  غض الت قاهلا.

وجـــدت اخـــتلف العلمـــاء يف اعريـــف اإستاســـان وخديـــد مدل لـــغ  تـــد احلت يـــة  ض جـــدت بعـــ   (و
 ن اإستاسان  تده : ارك الاياس ملـا   -صراقة  و إ ارة-العلماء نسب ا إىل احلت ية  و إىل بعوه  

لعاـــل مـــو غـــض دليـــل   و  نـــغ دليـــل يتاـــدح يف ن ـــ  اجملتهـــد وااصـــر  تـــغ  باراـــغ  وهـــؤإء يستاســـتغ ا
  و بــــ  احلســـو املــــاوردا 2هـــــ( ضيمـــا نالــــغ  تـــغ ال ـــزاو423العلمـــاء:  بـــ  بكــــر البـــاقلل املـــالكق )ت 

  و بـــــ  قامـــــد ال ـــــزاو 4هــــــ(416  و بـــــ  إســـــاِ الشـــــضازا الشـــــاضعق )ت 3 هــــــ(452الشـــــاضعق )ت 
  و بــــ  ســــعيد البيوــــاوا 6هـــــ(631  و بــــ  احلســــو اآلمــــدا الشــــاضعق )ت 5هـــــ(552الشــــاضعق )ت 
. ومبــــع هــــؤإء العلمــــاء الاــــدامى  ــــدد مــــو العلمــــاء املعاصــــريو يف رســــائله  7هـــــ(685الشــــاضعق )ت 

ـــة املختلـــف ضيهـــا  وهـــ : الـــدكت ر  ـــة   و يف بعـــ  الكتـــا الـــت اختصـــ  يف احلـــديل  ـــو األدل العلمي
. ومـع هـَس التاريـرات الكثـضة 10  والـدكت ر  مـد البـ  ق9بد العزيـز الربيعـة  والدكت ر  8مص  ى الب  ا

مــو العلمــاء الاــدامى واملعاصــريو الــَيو قــال ا إن اإستاســان  تــد احلت يــة: "اــرك الايــاس ملــا يستاســتغ 
العاــل مــو غــض دليــل   و  نــغ دليــل يتاــدح يف ن ــ  اجملتهــد وااصــر  تــغ  باراــغ". ا ق ــ  مســ ر    ن 

ستاســـان  تـــد احلت يـــة كمـــا قـــاهللا هـــؤإء العلمـــاء  وقلـــ : كيـــف يصـــح قـــ هل  هـــَا بـــل كيـــف يكــ ن اإ
                                                 

 . 521الرسالة للشاضعق  ص  1
 . 439تخ هللا لل زاو  ص امل 2
 .651-652 دو الااضق للماوردا  ص  3
 .101  واللمع للشضازا  ص 490التبصرة للشضازا  ص  4
 .315  املتخ هللا لل زاو  ص 082-0/015املستص ى لل زاو   5
 .4/151اإلقكام لآلمدا   6
 .4/398  -ومعغ هناية الس هللا وسل  ال ص هللا–املتهاج للبيواوا  7
 .101لة املختلف ضيها يف اختلف ال اهاء ملص  ى الب  ا  ص  ثر األد 8
 .156 دلة التشريع املختلف يف اإقت اج دا لعبد العزيز الربيعة  ص  9

 .031ض ابو املصلاة للب  ق  ص  10
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يتســ   مــع مــدح احلت يــة ألا قتي ــة  نــغ كــان وتــاز  لــى  صــاابغ بتظــرس الثاقــا يف اإستاســان  ولــ   
كـــان اإستاســـان: "اـــرك الايـــاس ملـــا يستاســـتغ العاـــل مـــو غـــض دليـــل   و  نـــغ دليـــل يتاـــدح يف ن ـــ  

ــدح قائلــغ ضياــ هللا ابــو  ــومة: )إن كــان جيــ ز ألقــد  ن اجملتهــد واا صــر  تــغ  باراــغ" ضهــل يســتاِ  ن و 
؟ وهـــل وكـــو  ن يكـــ ن هـــَا هـــ  معـــىن 1يـــتكل  يف ديـــو   بر يـــغ  ضـــتب  قتي ـــة إذا قـــاهللا استاســـت (

اإستاسـان  تــد احلت يــة الــَا  ـدوس دلــيل  مــو األدلــة الكليــة املعتـوة؟ وقلــ : يت جــا  لــقَّ  ن  رجــع 
 كتا احلت ية  و تدما رجع  إليهـا ثبـ  و  ن مـا نسـبغ هـؤإء العلمـاء للات يـة غـض صـايح  و ن إىل

اإستاســان  تــده  لــغ  كثــر مــو اعريــف  إ  قــد متهــا يلتاــق مــع مــا نســبغ  ول ــن العلمــاء للات يــة  
ل ريـِ ووجدت  ن اعري ات اإستاسان  تد احلت ية وإن اختل   ضنهنا ارجـع إىل: امليـل  حلكـ   ـو ا

 . 2الظاهر إىل اخل ق بدليل  ر ق
ولعـل البـاقلل  خ ـت يف ذلــن  ضتابعـغ بايـة العلمـاء الاــدامى  ومبـع املعاصـرون الاـدامى. ووجــدت 

هـــ(  ومــو ابعهمــا كالدب ســق  312هـــ(  واجلصــاص )ت342اعري ــات  لمــاء احلت يــة كــالكرخق )ت
مبعــغ. ضعــرَّف الكرخــق اإستاســان أبنــغ:  والبــزدوا  ختتلــف يف ج هرهــا  مــا نســبغ هلــ  البــاقلل ومــو

. و رضـغ اجلصـاص أبنـغ: اـرك الايـاس 3ارك قكـ  إىل قكـ  هـ   وىل متـغ لـ إس لكـان احلكـ  األوهللا  بتـا  
. و رضغ الدب سق أبنغ: دليل يعار  الاياس اجللق  و رَّضـغ أبنـغ: امليـل  حلكـ   ـو 4إىل ما ه   وىل متغ

 . 6. و رضغ البزدوا أبنغ:  قد الاياس 5 قال ريِ الظاهر إىل اخل ق بدليل  ر 

                                                 
   ومعىن ق هللا ابو  ومة: "بر يغ":  ا  لاياس اخل ق وه  اإستاسان.1/84متاقا  ا قتي ة للم ضِ املكق   1
. وانظر اعريف اإستاسان  تد غضس مو 0/815هَا اعريف الدب سق للستاسان يف كتابغ: اا و  ص هللا ال اغ وخديد  دلة الشرع   2

 .  154-153 لماء احلت ية يف حبثق املشار إليغ ساباا   و ت انغ: اإستاسان  تد احلت ية وم قف الشاضعية متغ  ص 
 ) (.095ال ص هللا لل صاص  ق 3
 ) (.095لل صاص  قال ص هللا  4
 .811 0/815اا و  ص هللا ال اغ وخديد  دلة الشرع   5
 .4/3 ص هللا البزدوا مع  رقغ كشف األسرار لعبد العزيز البخارا   6
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وجدت بع  العلماء ياررون  نغ: "إ يتااِ استاسان  تلف ضيغ"  وهؤإء العلماء:  بـ   مـرو  (ت
  وجلهللا الـديو 2 هـ(110  ومجاهللا الديو اإلست ا الشاضعق )ت 1 هـ(646بو احلاجا املالكق )ت 

  والشـــ كال 4 هــــ(1119شـــك ر احلت ـــق )ت   و ـــا   بـــو  بـــد ال3 هــــ(864احمللـــق الشـــاضعق )ت 
. ومبــع هــؤإء العلمــاء الاــدامى  ــدد مــو العلمــاء املعاصــريو يف رســائله  العلميــة   و 5 هـــ(1052)ت 

  6يف بع  الكتا الت اختصـ  يف احلـديل  ـو األدلـة املختلـف ضيهـا  وهـ : الـدكت ر مصـ  ى الب  ـا
. ومــع ااــديرا 9  والــدكت ر صــا  بــو محيــد8اخلوــرا   والــدكت ر الســيد7والــدكت ر  بــد العزيــز الربيعــة

هلؤإء العلماء إإ  ني ر ي  ب عد ق هل   ومل ُخَس مسل ِّما   وأتمل   يف املسـتلة  ـ يل   وقلـ : إذا كـان 
قــــــ هللا هــــــؤإء العلمــــــاء "إ يتااــــــِ استاســــــان  تلــــــف ضيــــــغ"  الــــــَا ياتوــــــق  ن الشــــــاضعق مل ي تكــــــر 

مبــا يف ذلــن استاســان الايــاس  ضــتااَّ استاســان  نكــر الشــاضعق؟ اإستاســان الــَا قــاهللا بــغ احلت يــة  
ــــته ؟  م  انَّ الشــــاضعق اســــتتكر الاــــ هللا  ــــت قــــ ت ُراءهــــ ؟ ومــــا  دل ــــب ه  ال ــــو كت ــــوق الاــــائل ن بــــغ؟ و ي وما
 ستاســـــان إ وجـــــ د لـــــغ؟ وهـــــل ي عاـــــل مثـــــل هـــــَا؟ وخلصـــــ  إىل  ن الشـــــاضعق اســـــتتكر  هـــــ   نـــــ اع 

ان الايـــاس؛ ألنـــغ يرجـــع إىل ختصـــيص العلـــة  وختصـــيص العلـــة اإستاســـان  تـــد احلت يـــة  وهـــ  استاســـ
 تـــــدس   ـــــل  ضيكـــــ ن استاســـــان الايـــــاس  تـــــده    ـــــل   قـــــاهللا األرمـــــ ا: )مث إن  صـــــاابتا  نكـــــروا 
اإستاسان  تـد احلت يـة  واخلـلف لـي  يف الل ن...بـل يف املعـىن  وهـ   ن الايـاس إذا كـان قائمـا  يف 

                                                 
 .3/081 تصر ابو احلاجا مع  رقغ لألص هال   1
 .420 4  -ومعغ سل  ال ص هللا–هناية الس هللا لإلست ا  2
 .0/395 رح مجع اجل امع للمالق   3
 .0/031 ااح الرمح ت إبو  بد الشك ر  ض 4
 .420إر اد ال ا هللا للش كال  ص  5
 .101 ثر األدلة املختلف ضيها يف اختلف ال اهاء ملص  ى الب  ا  ص  6
 .184-180 دلة التشريع املختلف يف اإقت اج دا لعبد العزيز الربيعة  ص  7
 .16 03-0/00اإجتهاد ضيما إ نص ضيغ للسيد اخلورا   8
 .325رضع احلرج لصا  بو محيد  ص  9
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 إ  بــغ يف غضهــا  لــزم ختصــيص العلــة  وهــ   تــدان و تــد مجهــ ر صــ رة اإستاســان مرتوكــا  ضيهــا ومعمــ
. وخلصــ  إىل  ن  بــارة  ول ــن العلمــاء: "إ يتااــِ استاســان 1احملااــ    ــل  ضب ــل اإستاســان(

 تلف ضيغ"  ليس  دقياة. و نغ خاِ استاسان  تلف ضيغ  وه  استاسـان الايـاس  وهـ   هـ   نـ اع 
بعـ  احلت يـة ملـا  ـرَّف اإستاسـان قصـرس  ستاسـان الايـاس كمـا  اإستاسان  تد احلت ية  بـل إن

)ِّ ساان   ِّتقداانا  اقاد  القاِّيااسا ق تِّاق سق  .   2ضعل البزدوا الَا  رَّضغ با لغ: )اإِّ
وجــــدت بعــــ  العلمــــاء املعاصــــريو يا لــــ ن: "إِّنَّ اخلــــلفا يف اإستاســــان خــــلٌف يف التســــمية  (:

ووق ــ   تــد هــَا الاــ هللا  ــ يل   وأتملــ  ضيــغ ويف هــَس املســتلة  . 3والل ــن إ يف احلاياــة واملعــىن"
ض جداغ ق إ  غض صايح  بدليل إب اهللا الا هللا أبنغ: "إ يتااِ استاسـاٌن  تلـٌف ضيـغ"  وألنـغ لـ  
كان اخللف يف اإستاسان خلضـا  يف الل ـن ملـا  ـدد الشـاضعق اإلنكـار  لـى مـو ياـ هللا بـغ  وإ 

ف يف اإستاســان يف التســمية والل ــن  وقــد ورد هــَا الل ــن يف وكــو  ن ي تصــ ر  ن يكــ ن اخلــل
ن يف معــــر  املــــدح ملتَّبــــع األمــــر احلاســــو  قــــاهللا    ــــ قهللاا ضـايـاتَّبِّع ــــ نا  :الاــــُر ــــتامِّع  نا القاا َِّيوا ياسق }الَّــــ

القبااوِّ   ل  ا األق لا ِّنا ه  ق   وق اه    ا َّ  وا  وق َِّيوا هادا لا ِّنا الَّ ساتاغ    وق ساـوا ماـا  :اهللا     وق4 اقق }واااَّبِّع ـ ا  اقق
ـــع ر ونا   او  بـا قتاـــة  وا انـــت  ق إا ااشق َا َاقاِّـــياك    العاـــ ـــو قـابقـــلِّ  ان  ـــ  م ِّ ـــو رَّب ِّك    نـــزِّهللاا إِّلاـــيقك   م ِّ

 :  وقـــاهللا   5
اِّ ا   ساتِّهاا سات رِّيك  ق داارا الق ااسِّ واق أبِّاقق  َ َاقخ   . 6}وا قم رق قـا قمانا 

                                                 
 .0/319التاصيل مو احملص هللا لألرم ا   1
 .4/3 ص هللا البزدوا ومعغ  رقغ كشف األسرار   2
  والدكت ر  ب  بكر مياا يف رسالتغ 101الاائل ن بَلن: الدكت ر مص  ى الب  ا يف رسالتغ للدكت راس و ت اهنا:  ثر األدلة املختلف ضيها  ص  3

  والدكت ر  بد العزيز الربيعة يف كتابغ:  دلة التشريع املختلف يف اإقت اج دا  ص 410س و ت اهنا: الر ا واثرس يف مدرسة املديتة  ص للدكت را
  وانظر: اإستاسان  تد احلت ية وم قف الشاضعية متغ 325  والدكت ر صا  بو محيد يف رسالتغ للدكت راس و ت اهنا: رضع احلرج  ص 184

 .  169  ص للمؤلف
 .18س رة الزمر ُية  4
 .55س رة الزمر ُية  5
 .145س رة األ راف ُية  6
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  وقـد دضعـي إىل الكتابــة 1  حبثـا   ت انـغ: "قاياــة التعـار  بـ   دلـة الكتــاو والسـتة" نيـا : كتبـ

: التتبيغ  لـى األخ ـاء الـت وقـع ضيهـا بعـ  البـاقث  نتي ـة ملتـابعته  خل ـت وقـع 2ضيغ  دة  سباو متها
تـابا  ال كرة. وبيان ذلن:   ضيغ غضه   و دم أتمله  يف املصادر األصلية الت كا

بثلثــة  دلــة  لــى جــ از وقــ ع التعــار  احلاياــق بــ  األدلــة الشــر ية  3زجنــقاســتدهللا الو  ( 
الا عيــة متهــا والظتيــة. وبــىن اســتدإلغ  لــى خ ــت وقــع متــغ يف ضهــ  كــلم الــرازا واآلمــدا اللــَيو ذكــرا 
الن األدلة  لى ج از اعـادهللا األمـارات )األدلـة الظتيـة(  ضلـ  يتتبـغ إىل  ن الـرازا واآلمـدا ذكـرا األدلـة 

ـــة الظتيـــة(  وا توهـــا  دلـــة  لـــى جـــ از وقـــ ع ا لثلثـــة جلـــ از وقـــ ع التعـــار  احلاياـــق يف األمارات)األدل
الوزجنــقَّ يف ذلــن  4التعــار  احلاياــق بــ  األدلــة الا عيــة واألمــارات )األدلــة الظتيــة(. ومبــع احل تــاواُّ 

كرا املستلة  ولـ  رجـع هلمـا ملـا ضتال متغ هَس ال كرة و دلتها ومل يرجع إىل املصدريو األصلي   اللَيو ذ 
يف اخل ــت الــَا وقــع ضيــغ الوزجنــق؛ ألن كــلم الــرازا واآلمــدا صــريح يف ذِّكــر األمــارات  -غالبــا  -وقــع 

 .5دون األدلة الا عية
الت ضيـــِ بـــ ق الاـــائل  أبن التعـــار  ال اقـــع بـــ  األدلـــة قاياـــق  وبـــ   6قـــاوهللا الوزجنـــق (و

دلــة  ــاهرا  وبــ ق الــَيو  جــازوا وقــ ع التعــار  بــ  األدلــة الظتيــة الاــائل  أبن التعــار  ال اقــع بــ  األ
دون الا عيـــة  ضامـــل الوزجنـــق كـــلم اجمليـــزيو  لـــى التعـــار  مبعتـــاس العـــام الصـــادق  لتتـــايف بـــ  العـــام 
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واخلـاص وامل لــِ واملايـد...إخل  ومحــل كـلم املــانع   لــى التعـار  مبعــىن التتـاق   و التوــاد  واســتدهللا 
 ا أتمل   دلتغ ثب  و  هنا إ ا يد ما ذها إليغ. أبدلة. ومل

الوزجنقَّ يف ذلن ومل يرجع إىل األدلة  ومل يتتملها جيدا   ول  رجع هلا ملا وقـع  1ومبع احل تاواُّ 
 .2يف اخل ت الَا وقع ضيغ الوزجنق -غالبا  -

مـو  سـباو كتابـة    وكـان3 لثا : كتب  حبثا   ت انـغ: "قكـ  التعـار  بـ   دلـة الكتـاو والسـتة"
هَا البال ما وق    ليـغ مـو  خ ـاء  تـد بعـ  العلمـاء الـَيو كتبـ ا يف التعـار   ولـ   ل مبعـته  

 ضيما كتب ا  ومل  رجع إىل  مهات املصادر ل قع  ضيما وقع ا ضيغ مو  خ اء  وبيان ذلن:
ة مته ــ    للات يــ4جعــل الــدكت ر بــدران  بــ  العيتــ  يف كتابــغ:  دلــة التشــريع املتعارضــة (1

يف قكــ  التعــار . و ضــرد الــدكت ر الســيد صــا   ــ   حلكــ  التعــار  م لبــا  يف ال صــل الثالــل مــو  
. وقـــاهللا: إن  بـــارات األصـــ لي  مـــو احلت يـــة 5كتابـــغ: دراســـات يف التعـــار  والرتجـــيح  تـــد األصـــ لي 

لتــاريخ  وإإ  تل ــة يف هــَا اجملــاهللا وذكــر  ن للسرخســق والبــزدوا والتســ ق مته ــا  وهــ : الباــل  ــو ا
يســـاو الـــدليلن ويصـــض اجملتهـــد إىل مـــا بعـــدمها  وإإ ضي ـــا ااريـــر األصـــ هللا  وقـــاهللا: ولصـــدر الشـــريعة 
مــتهج ُخــر وهــ  التســخ  وإإ ضي لــا املخلــص ب اــد الــركو  و الشــرط  ضي مــع بيتهمــا  وإإ يســاو 

اهللا بـو اهلمـام ومـو ابعـغ الدليلن ويصض اجملتهد إىل ما بعدمها  وإإ ضيارر األص هللا  مث ذكر متهج الكم
 يف ارايا  رق دضع التعار  وهق: التسخ  وإإ ضالرتجيح  وإإ ضاجلمع  وإإ ضالتساقو. 
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للات يـــة مته ـــ  يف دضـــع التعـــار   ض مهـــ ره  يـــرون دضـــع التعـــار   1ا تـــو الوزجنـــق (0
  لتسخ ضالرتجيح ضاجلمع...إخل  ونسا إىل بع  احلت ية  دم الا هللا  لرتجيح. 

 الوزجنقَّ ضيما قاهللا.  2 تاواُّ ومبع احل (3
ومجيــع هــؤإء البــاقث   خ ــتوا يف  هنــ  ا تــووا للات يــة مته ــ  يف قكــ  التعــار . والصــايح 
 ن للات يــــة مته ــــا  واقــــدا  وهــــ   هنــــ  يــــدضع ن التعــــار   لتســــخ  وإإ ضــــالرتجيح  وإإ ضــــاجلمع  وإإ 

 اتساقو األدلة  ويل ت اجملتهد إىل ما بعدمها. 
َكرون يف مباــل التعــار   تــ ان  والــَا   وقــع البــاقث  يف اخل ــت  ن بعــ   لمــاء احلت يــة يــ

َكر  تــ اان  واقــدا  هــ  قكــ  التعــار   وي ــدخل ختــغ  مهــا: قكــ  التعــار   واملخلــص متــغ  وبعوــه  يــ
 . 3العت ان  السابا 

َكرس يف بعــ  املــ  4ومجيــع احلت يــة يــرون دضــع التعــار   لرتجــيح ا و  تــد   ولكــو بعوــه  إ يــ
ذكر بع  األمثلة؛ ألن الرتجيح إ يصح  تـده  إإ إذا كـان بـدليل غـض مسـتال) ا مبـع(  ضـنذا كـان 
الــدليل الــ ارد يف الــن املســتلة يســتال بت ســغ  ضــل يصــلح للرتجــيح  تــده   لــَا  ــرَّف احلت يــة الرتجــيح 

ِّ  الاــ ــاثِّلا ق ــدِّ القم تاما اقا داةِّ ألِّ ــارِّ الــز َِّيا ــتااِّلُّ(أبنــغ: )ضِّعقــل  إ قها ــرِّ مبِّاــا إا ياسق خا   و لَّــِ ابــو  مــض احلــاج  لــى 5ى اآلق
ــغِّ( ( يفِّ نـا قسِّ ــل ح  دالِّــيل  ــيحِّ مبِّاــا ياصق ــقا الرتَّقجِّ يَّــةِّ )نـا ق

. ضــنذا كــان 6 هــَا التعريــف با لــغ: )وا اضاــادا( اـاعقرِّيــف  احلقاتا ِّ
خلضــا  لل مهــ ر. وهــَا هــ   الرتجــيح بــدليل يســتال بت ســغ ضــل يعــدس احلت يــة ارجياــا  يف هــَس احلالــة 
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. 1الســـبا يف نســـبة بعـــ  املـــؤل   لـــبع  احلت يـــة  ـــدم ذكـــره  للرتجـــيح ضظتـــ ا  ن للات يـــة مته ـــ 
والصـــايح  ن للات يـــة مته ـــا  واقـــدا   و ن ســـبا  ـــدم ذكـــر بعوـــه  الرتجـــيح يف بعـــ  األمثلـــة كـــ ن 

ا  .  2ا   تده الزَيدة بدليل مستال بت سغ  ومثل هَا الدليل إ يصلح  ن يك ن مرجِّ
و  ار السي  ق إىل ضرورة التثب  مـو صـاة العـزو برجـ ع الباقـل بت سـغ إىل املصـادر  و ـدم 

اإلمــام العلمــة ااــق  ا تمــادس  لــى غــضس  يف ارمجتــغ لت ســغ ضاــاهللا: )ولزمــ  يف احلــديل والعربيــة  ــيختا
ــــمُّيِّ  "قا ــــيتغ  لــــى الشــــ اء" احلت ق...ورجــــع إىل قــــ و جمــــردا  يف قــــديل  ضننــــغ  ورد يف  3الــــديو الشُّ

  ضاقت ــ  إىل إيــرادس بســتدس  ضكشــ   ابــو ماجــغ  و ــزاس إىل ختــريج 4قــديل  ا احلمــراء يف اإلســراء
يف مظتتغ ضل   جدس  ضمررت  لى الكتاو كلغ ضل   جدس  ضاُتم  نظرا  ضمررت  نية ضلـ   ابو ماجغ

ا ـع  ض  ـ  إىل الشـيخ و خواـغ   جدس  ضعدت  لثة  ضل   جدس  ور يتغ يف "مع   الصاابة" إبـو امل
" و حلــِ "ابــو ابــو ماجــغضبم ــرد مــا  ــع مــي ذلــن  خــَ نســختغ  و خــَ الالــ   ضوــرو  لــى ل ــن "

املا ع" يف احلا ية  ضت ظم  ذلن  وهبتغ لعِّظا  متزلة الشيخ يف قليب واقتاارا يف ن سـق ضالـ :  إ 
  .5" الوهان احلليب(و ماجغاباصوون ؟ لعلك  اراجع ن. ضااهللا: إ  إمنا قلدت يف ق و "

                                                 
  واحل تاوا يف كتابغ: التعار  والرتجيح  تد 014-1/010كما  و هَا: الوزجنق يف كتابغ التعار  والرتجيح ب  األدلة الشر ية    1

   31 دلة التشريع املتعارضة  ص    وبدران  ب  العيت  يف كتابغ64األص لي  و ثرمها يف ال اغ اإلسلمق  ص
ولَلن إ يرجح  ب  قتي ة و ب  ي سف بكثرة األدلة؛ ألن كل دليل مو األدلة وإن كثرت يستال بت سغ  ضل يصلح  ن يك ن مرجاا   جاء  2

يحا بِّ 3/33يف التارير والتابض إبو  مض احلاج   تِّي اةا وا اب   ي  س فا إا اـارقجِّ ا اـااا  ِّا : ) قااهللاا )  اب   قا ادِّلَّةِّ(  وذكر وجهة نظرمها ضااهللا: )) هلا ما ثـقراةِّ األق كا
تااِّ  ء  م سق تااِّل   (  ااق إا بِّشاقق  ) إا مبِّ سق

ءِّ لِّنا الشَّقق َا يااغ  إمنَّاا ياك  ن  ) بِّتاابِّع  ( لِّ ءا(  ااق اـارقجِّ ءِّ إمنَّاا ياك  ن  بِّصِّ ا الشَّقق لتَّتقثِّضِّ إذاا اـااا  ِّا الشَّقق ة  ا  جاد  يفِّ ل    ِّ
غِّ إلايقغِّ(. امِّ ما نقوِّ غِّ ضالا ُياقص ل  لِّلق اضقِّ قـ  ٌَّة  ِّ تااِّلُّ بِّتـا قسِّ  ذاااِّغِّ واااك  ن  اـابـاع ا لاغ  وا امَّا ماا ياسق

ص  ى يف األصل "الشليب"  وه  اصايف  والص او ما  ثبتغ  ألن ااق الديو الشليب إ ي جد لغ قا ية  لى "الش اء بتعريف قا ق امل 3
هـ قر   ليغ.  ما  849هـ  ويستايل  ن يك ن السي  ق امل ل د ستة  169هـ"  كما  ن ااق الديو الشليب مت ىف ستة 544للااضق  يا  ت 

 هـ  ضلغ قا ية  لى الش ا للااضق  يا  و ت اهنا: مزيل اخل ا  و  ل اظ الش اء. 810ااق الديو الشُّمُّي املت ىف ستة 
ا   سرا ا إىل السماء ضنذا  لى العرش إ إإس إإ    مد رس هللا    يَّداغ بعلق( انظر: مع   الصاابة إبو املا ع : )ملقاهللا الرس هللا  4
1/96. 
 . 1/111قسو احملاضرة يف  خبار مصر والااهرة للسي  ق   5
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 النقل الحريف

األصل  ن ي ه  الباقل ال كرة  ويعرضها أبسل بغ  وإ ي كثر مو التاـل احلـريف؛ ألن للتاـل احلـريف 
 سلبيات  متها:  -إن مل يكو يف  لغ-
 التال احلريف يويع  خصية الباقل وجيعلها غض  اهرة يف حبثغ. ( 

ا مــو املصــدر  مث يتاــل  هــتكــرار  ضت ــدس يعــر  ال كــرة كمــا ضهمي قــع التاــل  احلــريف الباقــل يف ال  (و
 كلم صاقا املصدر  ضيؤدا هَا إىل التكرار. 

ومع وج د سلبيات للتال احلريف يف ال الا  ضننغ ي ول  ن يتاـل الباقـل الكـلم قرضيـا  يف بعـ  
 األقيان  مو ذلن:

ل  ي تال كما ه   وإ جي ز نال اآلَيت  ملعىن   (1 وقد  مجع العلماء  لى  ن  التص الاُر
ن الكــرو:  ن اســ  للــتظ  واملعــىن   ا اســ  لألل ــاظ واملعــال  قــاهللا  بــد العزيــز البخــارا  ــو الاــُر الاــُر

ــٌ  لِّلــتَّظق ِّ واالقماعقــىنا مجاِّيع ــا( هااِّ القعاامَّــةِّ يفِّ  انَّــغ  اسق َق واإا  اــنَّ يفِّ و ج ــ وِّ     وقــاهللا الزركشــق: )القا ــرقُن  1)ماــ
(نـااقلِّ لا قظِّ  تقغ  اإلقِّ ق ااز  انَّ القااصقدا مِّ  . 2غِّ ؛ ألِّ

األقاديل التب ية. مع  ن نال احلديل  ملعىن جائز ملو كان  ارضا  بدإإت األل اظ    (2
إإ  ن دقةا البال العلمق  وا ثيااغ  واـ ضر مصـادر احلـديل مـو كتـا الصـااح والسـتو واملسـانيد  

  َباصـــة بعـــد ضســـاد الـــَوق الل ـــ ا  تـــد بعـــ  ااتوـــق ناـــل احلـــديل قرضيـــا   ووضـــعغ بـــ  ق ســـ 
 لو العل ؛ ألن ا يض قرف  و اادو كلمة  و أتخضها يؤدا إىل اختلف يف املعـىن  قيـاان   قـاهللا 

الق اـ ـلِّ مبِّا ااقِّـعِّ اخلقِّ ـااوِّ واداقـاائِِِّّ األق ـرااٌم  الاـى اجلقااهِّ ـنِّ قا لقماعقـىنا د ونا اللَّ ق  امَّـا   اظِّ ال زاو: )نـااقل  احلقـادِّيلِّ  ِّ
تامِّلِّ  تامِّلِّ واغاضقِّ القم اق ا القم اق لق ارققِّ با ق ا قهارِّ   القعااملِّ   ِّ ا ا  ِّ   واالظَّاهِّرِّ وااألق ضـااادق جا َّزا لاغ  الشَّـاضِّعِّقُّ   واالقعاام ِّ وااألق
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ــاءِّ  انق يـاتـقا لاــغ   الاــى القماعقــىنا إذا  تِّي اــةا وامجااــاهِّض  الق  ااها ــغ (واماالِـٌّن وا اب ــ  قا . وقــاهللا الزركشــق: )ر   ــر وط  1ا ضاهِّما
لقماعقىنا  جا اازِّ  ـانـااقلِّ احلقادِّيلِّ  ِّ فِّ ما ااقِّعِّها ـتِّلا الق ااظِّ وااخق تِّ األق إا   [  اقاد هاا :  انق ياك  نا الرَّاوِّا  اارِّض ا بِّداإا

إلقِّمجقاــاعِّ . قاالاــغ   تـاتاــعا  ِّ مِّ امق ــلا ــاهِّل  مبِّا ااقِّــعِّ القكا ــانا جا ــق يفِّ " التـَّاقرِّيــاِّ " . قاــاهللاا : واقاــدق قاــاهللاا ضاــنِّنق كا القاااضِّ
ـا  اِّعاـغ   الشَّاضِّعِّقُّ يفِّ " الر ِّساالاةِّ " : جياِّا   انق يـاـرقوِّاا احلقـادِّيلا  اـوق راس ـ هللاِّ ا َِّّ  واإا ُي اـد ِّ:ا   حبِّ ر وضِّـغِّ كاما

  مبِّاا ُي ِّيل  ماعقتاا  بِّغِّ  الاى القماعقىنا 
 .  2س (واه  ا غاضق   ااملِّ

إذا قاص رت  ل اظ الباقل  و  ر  ال كرة كما  رضها قائلهـا  ومل يسـت ع صـياغتها   (3
 بدقة  و اق َّ  انَّ  ل ا غ ا  ادها بع  دإإُتا.

 إذا كان يريد متاقشة الكلم املتا هللا وما اومتغ مو  ضكار.  (4
 إذا كان  ال كرة غريبة  وي ستبعد صدورها مو الكااا.  (5
اتعلــِ أبمــر خ ــض ويرتاــا  لــى التاصــض يف نالهــا اك ــض  و ا ســيِ إذا كانــ  ال كــرة   (6

  و نسبة إىل البِّد ة. 
إذا اختلــف مــو ســباغ يف التعبــض  ــو ال كــرة  ضيتاــل الباقــل الكــلم قرضيــا  ليبــ  مــراد   (7

 صاقا الل ن. 
والتال احلريف إ يك ن إإ حلاجة  و ضرورة ياتويها البال  وإذا كان األمر كَلن ضاألصـل 
 ن اادر الورورة  و احلاجـة باـدرها  ضلـي  مـو املتاسـا  ن يتاـل  الـٌا صـ اة    و  كثـر  ليت تـا 

  تاءا  ر ِّ ما نالغ قرضيا  أبسل بغ ول تغ.     
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 المبحث الثاين 

 حسن عرض البحث

ق سو  ر  املادة العلمية  واسلسل األضكار  وضـِ  سـ  مت ايـة حبيـل اسـ ق املاـدمات إىل  
ة املخــالف أبســل و  لمــق  مــو خصــائص الباــل العلمــق التــاجح  الــَا ي رجــى  ن نتــائج  ومتاقشــ

 اك ن لغ نتائج ذات قيمة  لمية وضائدة يف مسضة البال العلمق وخدمة اجملتمع.
وإذا درس الباقــــل م ضـــــ ع حبثــــغ واســـــت  ا ماداـــــغ   مكتــــغ  رضـــــغ بشــــكل جيـــــد  ومتاقشـــــة  

 داف املرج ة متغ. ال يغ  وإثبات صاة ما ذها إليغ  وخايِ األه
بـــدرجتيها املاجســـتض -وقـــد إقظـــ   مـــو خـــلهللا جتـــربت يف اإل ـــراف  لـــى الرســـائل اجلامعيـــة  

  ومتاقشــتها  ومــو خــلهللا خكيمــق لباــ : يف جمــلت  لميــة  ولباــ : مادمــة لرتقيــات -والــدكت راس
وــرل متهــا  لميــة   ن هتــاك  مــ را  وكــو  ن اــؤثر  لــى ق ســو  ــر  املــادة العلميــة   ذكــر بعــ  مــا ُي

 للتتبيغ  ليها:
 الباقل يف كلمغ   و  دم الدقة يف  ر  ال كرة  و يف صياغتها  ومثاهللا ذلن:     اتاق   (1

ــهِّوَّ  : قــل اــرجَّح لــغ  ألدلــة  ن معــىن "الاــرء" يف قــ هللا     (  ــوا أبِّان  سِّ }واالقم  الَّااــات  يارتاابَّصق
ثالاثاةا قـ ر واء   

لاة ثلثة   هار. مث َيت يف مكان ُخر يف حبثـغ   ه : ال هر  ضتك ن  دة امل 1
ضياــــ هللا: "وااــــرِّ:  امل لاــــة  مــــو ديــــة زوجهــــا إذا مل اــــتا  احليوــــة الثالثــــة". ضهــــَا اتــــاق  مــــو 
ــح يف العــدة  ن "الاــرء" هــ : ال هــر  مث يف ا ريــل امل لاــة رجــح  ن "الاــرء"  الباقــل؛ ألنــغ رجَّ

 ه : احلي . 
نيـــة  قـــل يتاـــد:  ـــو قكـــ  نشـــ ز املـــر ة  وك (و يـــف يعـــاجل  ـــر ا . ضياـــ هللا قـــددت اآليـــة الاُر

عِّ  : ـــلج التشـــ ز قـــاهللا    ـــاجِّ ـــر وه وَّ يفِّ القماوا ـــ زاه وَّ ضاعِّظ ـــ ه وَّ وااهق   }واالـــلَّيتِّ ختااـــاض  نا ن ش 
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بِّـض  ـانا  الِّي ـا  كا ـبِّيل  إِّنَّ ا  ا كا   ضهـَس اآليـة رابـ  1ا   وااضقرِّب  ه وَّ ضانِّنق  ا اعقتاك  ق ضالا اـابـق   اق  الاـيقهِّوَّ سا
 ـــلج التشـــ ز ضيبـــد  الرجـــل  لـــ  ن مث اهل ـــر يف املوـــ ع مث الوـــرو. مث َيت الباقـــل بعـــد 
ضارات ضيا هللا: إ بد  ن يك ن  لج الرجل لتش ز زوجتغ م اضاا  حلاهلـا  ضـنذا كانـ  إ اتزجـر 

 غ السابِ.  لكلمة وإ  هل ر يف املو ع  ضيبد  بوردا. ضيك ن الباقل قد انق  كلم
 الل ـن    قل قرر  نغ ي شرتط لصـرف الكـلم  ـو قاياتـغ ومحلـغ  لـى جمـازس:  ن ُيتمـلا  (ت

املعــىن الــَا ي صــرف إليــغ  وان ا جــد قريتــة اــد   لصــرف الل ــن  ــو معتــاس احلاياــق إىل اجملــازا. مث 
ز. وهـَا َيت بعد ذلن ضيا هللا: وإذا وجدت الاريتة الصارضة لل ـن  ـو قاياتـغ  اعـ  محلـغ  لـى اجملـا

قصـــ ر يف العـــر ؛ ألن الباقـــل  مهـــل الشـــرط األوهللا وهـــ :  ن يكـــ ن الل ـــن  ـــتمل  للمعـــىن الـــَا 
 ص رف إليغ.  

 قل وقـف  لـى قـ هللا بعـ  العلمـاء "إ   لـ  خلضـا  يف املسـتلة"  إ جيـ ز  ن يعـر   (:
ان  رضـغ غـض هَا الا هللا  لى  ن يف املستلة إمجا ا   ضنن قاهللا: " مجع العلماء  لـى الـن املسـتلة"  كـ

ََّوا  امحقـاد  ماـوق ادَّ اـى  ـ دقيِ؛ ألن  دم معرضة اخللف إ يعي انعااد اإلمجاع. قاهللا ابـو الاـي : )واقـادق كا
ا اإلقِّمجقااعا  َا عق اـااقدِّواغ   الاى احلقادِّيلِّ الثَّابِّ ِّ   ها ـالاتِّغِّ اجلقادِّيـدا   واملاق ياسِّ لِّنا الشَّـاضِّعِّقُّ  ايقو ـا نـاصَّ يفِّ رِّسا َا ـ ةِّ واكا

ف  إا يـ ااـاهللا لـاغ  إمجقـااعٌ  ٌف ضـالاـيق ا إمجقاا  ـا .    الاى  انَّ ماا إا يـ عقلا   ضِّيغِّ َبِِّّلا ـلا والا قظـ غ  : ماـا إا يـ عقلاـ   ضِّيـغِّ خِّ
بال  :  اِّعق   ااِّ يـاا  هللا  : ماا يادَّ ِّق ضِّيغِّ الرَّج ل  اإلقِّمجقـااعا  تـق َِّوٌ  واقااهللاا  ابقد  ا َِّّ بقو   امحقادا بقوِّ قا ـ ماـوق   ضـاه ـ ا كا

ــاذِّوٌ  ــ ا كا تـالا  ــ ا  ادَّ اــى اإلقِّمجقاــاعا ضـاه  رِّيــغِّ   لاعاــلَّ التَّــاسا اخق ــا ي دق تاــغِّ إلايقــغِّ ؟ ضـالقيـاا ــلق : إا نـاعقلاــ   التَّــاسا   ما واملاق يـاتـق
ــ ا تـالا   ــ  ِّ   اخق اصا ــق ِّ وااألق ــر  القمارِّيسِّ ــ اى بِّشق سِّ دا ق

َِّ ــ ــ هللا  : إا نـا   ها ــ اوالاكِّتَّــغ  يـاا  تـالا   ل  قــيِّ   عقلاــ   التَّــاسا اخق  اوق ملاق يـابـق
ا لا قظ غ(  ذالِّنا  َا  . 2ها
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 قل ذكر  ستاذا  لغ ضعلَِّ يف اهلامش با لـغ: " سـتهللا   لـغ الشـ اء والعاضيـة"  مث ذكـرس  (ج
يف مــ  و ُخــر ضاــاهللا" "رمحــغ   رمحــة واســعة". وســبا هــَا  ن األســتاذ كــان قيــا  تــد كتابــة العبــارة 

 وال اجا  لى الباقل  ن يعدهلا ضتصبح كالعبارة الثانية.  األوىل.
  كاحل ـة الشـعرية  وهـق: احل ـة الـت إ ا يـد 1بتاء الباقـل ضكراـغ  لـى ق ـة ضـعي ة (0

 لما  وإ  تا  غالبا   بل قد اعتمد  لى مادمات ومهية  وص ر كاذبة إ خت ى  لى املخا ـا  إإ  هنـا 
ا الت سـية  ضيتـتثر دـا ويسـت يا ملوـم هنا  وقـد يكـ ن  املـا  اشتمل  لى ما يتل ا مبشـا ر املخا ـ

ضكرَي  بعدم صاة موـم هنا  لكتهـا اثـض مشـا ر املخا ـا ضتـؤثر بـغ. ضهـَس احل ـة اعتمـد  لـى خريـن 
مشا ر الرغبة  و الرهبة  و اإلقبـاهللا  و الت ـ ر  و اجلـ د  و البخـل. واتاـرك مشـا ر املخا ـا بتـاء  لـى 

غ  و اتاب  وي ابل  لى الشقء  و يت ـر متـغ  ولـ  كـان  ارضـا  بـب لن احل ـة. هَس احل ة ضتتبسو ن س
و ى ال زاو هـَس احل ـة قياسـا  ـعرَي  ضاـاهللا: )و مـا اخلـام  الـَا يسـمى قياسـا   ـعرَي  ضلـي  يـدخل 
َكر لرتغيــا  و  َكر إلضــادة  لــ   و  ــو  بــل املخا ــا قــد يعلــ  قاياتــغ  وإمنــا يــ يف غرضــتا ضننــغ إ يــ

 يــــل صــــتا ة و ليــــغ اع اســــخية  و ابخيــــل  و ارهيــــا  و اشــــ يع  ولــــغ أتثــــض يف الــــت    ...ات ــــض  و 
الشــعر  وبــغ اشــبل  كثــر املتشــدق  مــو ال  ــاظ  ضــنهن  يســتعمل ن يف التثــر صــتا ة الشــعر  ومثالــغ  ن 
مـــو يريـــد  ن ُيمـــل غـــضس  لـــى التهـــ ر ويصـــرضغ  ـــو احلـــزم يلاـــا احلـــزم  جلـــ  وياباـــغ  ويـــَم صـــاقبغ 

  ضيا هللا:
يــرى اجلبتــاء  ن اجلــ  قــزم ... والــن خديعــة الــت   الل ــي . ضتتبســو ن ــ  املت قــف إىل الته ــي  

 بَلن. وكا لغ: 
إن مل  مــ  خــ  الســي ف مكرمــا  ...  مــ  و قاســق الــَهللا غــض مكــرم. وكــَلن إذا  راد التســخية 

   تا يف مدح السخق و بهغ مبا يعل   نغ إ يشبهغ  ولكو يؤثر يف ن سغ كا لغ: 
                                                 

–اخل ابية مو احل ج كما ه  معل م  تد املتا اة ما ي يد الا ع  وهق احل ة الوهانية  ومتها ما ي يد  تا  غالبا  كاحل ة اجلدلية  واحل ة  1
  ومتها ما ي يد دون ذلن كاحل ة الشعرية  انظر هَس احل ة يف ض ابو -سبا  اإل ارة إليها يف َّهيد املبال الثامو مو ال صل األوهللا

 .312-325املعرضة لعبد الرمحو للميدال  ص 
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 ه  البار  مو  ا ِّ اجل اناِّ ج تاغ ... ضـال  َّت غ  املعروف  واجل د  ساقل غ 
 اع َّدا بسوا الكفِّ ق َّ ل   انغ ... د اها لاب  مل ا عغ  انمل غ

 اراس إذا ما ج تغ متهلل ... كتانَّن اع يغِّ الَا  ن  سائل غ
غ... جلاد دا  ضليتِ   ُملغ  ول  مل يكوق يف ك غِّ غض  روقِّ

وهَس الكلمات كلها  قاديل يعل  قاياة كـَدا  ولكتهـا اـؤثر يف الـت   أتثـضا    يبـا   
 . وإ يصح استخدام مثل هَس األساليا يف البال العلمق. 1 إ يتكر(

بتـــاء الباقـــل ق تـــغ  لـــى غلـــو  و م ال ـــة. ضـــل يصـــح  ن اكـــ ن ماـــدمات احل ـــة قائمـــة  لـــى  (3
غلــو يف إقــدى ماــدمات احل ــة ب ــل اإســتدإهللا دــا.  غلــو  وهــ  اخل ــت غــض املاصــ د. وإذا قصــل 

ــــاء احل ــــة  لــــى م ال ــــة  وهــــ  اخل ــــت املاصــــ د. وإذا قصــــل  م ال ــــة يف إقــــدى  كمــــا إ يصــــح بت
سـتدهللا دـا  إلسـاءة. وللم ال ـات صـ ر متعـددة  

 
مادمات احل ة ب ل اإستدإهللا دا  وق ك   لـى امل

 :2متها
مـــو األل ـــاظ املشـــرتكة. وياصـــد يف املادمـــة الصـــ رى  ل ظـــا   3 ن يســـتخدم املســـتدهللا يف احلـــد األوســـو ( 

معـــىن  ويف املادمـــة الكـــوى معـــىن ُخـــر. ضل ـــن )الاـــرء( م ضـــ ع يف ل ـــة العـــرو  إ ـــرتاك الل ظـــق 
ملعتيـــ  مهـــا: ال هـــر  واحلـــي . وبتـــاء  لـــى ذلـــن وكـــو  ن نصـــف املـــر ة أبهنـــا  قـــر ت إذا قاضـــ   

هللا املستدهللا يف مادمتغ الص رى: "هَس املـر ة  قـر ت" ووكو  ن نص ها أبهنا  قر ت إذا  هرت. ضل  قا
و راد  هــرت  وقــاهللا يف مادمتــغ الكــوى: "وكــل مــو  قــر ت َّتتــع مــو  داء الصــلة"  و راد قاضــ . 

تتــع مــو  داء الصــلة. ضهــَا الايــاس   ــل؛ ألن الاــائ  ذكــر احلــد األوســو َّ   هــَس املــر ةضيســتتتج  ن 
 املعىن الَا  رادس يف املادمة الكوى  واألصل  ن يك ن احلـد يف املادمة الص رى  و راد بغ معىن غض

َك ريو. ومثــل  األوســو متاــدا . ضاحلــد األوســو يف هــَا الايــاس متعــدم؛ لعــدم اخــاد معتيــق الاــرء املــ
                                                 

 .313-312  وانظر: ض ابو املعرضة للميدال ص 1/38معيار العل  لل زاو  1
 وما بعدها. 013للميدال ص  ض ابو املعرضة 2
 احلد األوسو: ه  احلد املشرتك. ف "اجملاوزة" قد  وسو يف ق لتا: الاياس جماوزة  واجملاوزة ا تبار  ضالتتي ة: الاياس ا تبار. 3
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مو هـَا ؟ كمـا جـاء يف قـديل  -وكان إ يعرضغ- هَا َّ يغ  ا بكر  لى مو ستلغ  و الرس هللا 
 ُّ :  اقـقبالا نايبِّ ُّ ا َِّّ   ا َِّّ  ن : )قااهللاا ـيقٌخ يـ عقـراف  وانـايبِّ ـر   ا ـر   وا ابـ   باكق  إِّىلا القمادِّيتاـةِّ واه ـ ا م ـرقدٌِّف  ا ا باكق

ا  َِّا بـا ق ا الرَّج ـل  الَـّ َا ـ ـر  ماـوق ها : َيا  ا ا باكق ر   ضـايـاا  هللا  : ضـايـالقااى الرَّج ل   ا ا باكق . قااهللاا ؟   ااوي إا يـ عقراف  يقنا يـادا
ِا  واإِّمنَّـاا يـاعقـضـايـاا   ـا   انَـّغ  إِّمنَّـاا يـاعقـيِّ ال َّرِّيـ ـا  احلقااسِّ سِّ : ضـايااق دِّييِّ السَّبِّيلا. قااهللاا ا الرَّج ل  يـاهق َا : ها ـبِّيلا  هللا  يِّ سا

 .  1اخلقاضقِّ ...(
 ن يــتل ن املســتدهللا بوــمض بعــد  ــدة   ــاء  حبيــل يصــلح  ــ د الوــمض إىل  ا واقــد   (و

لِّو ( يف املادمـة الصـ رى  ـ د الوـمض إىل اسـ  غـض اإسـ  الـَا ياصـد متها  ضياصد املستدهللاُّ )امل ا
ـــغ يف املادمـــة الكـــوى  ضيرتاـــا  لـــى هـــَس امل ال ـــة يف اإســـتدإهللا اخـــتلف املعـــىن   ـــ د الوـــمض إلي
 ختلف   د الوـمض. مثـاهللا ذلـن احليلـة الـت اسـت اع دـا ابـو اجلـ زا  ن يـتخلص وهـ   لـى املتـو 

ل الســتة الــَيو ي وــل ن    بكــر  لــى  لــق  والشــيعة الــَيو ي وــل ن  ليــا  مــو ســؤاهللا  قرجــغ ضيــغ  هــ
و ثــىن  ليــغ وصــلى  لــى   لــى  ا بكــر  ملــا ســتل س:  يهمــا  ضوــل  بــ  بكــر  م  لــق؟ ضامــد   

  وقاهللا: مو كان  ابتتغ ختغ ضه  األضول. ضاـاهللا  هـل السـتة: بتـ   ا بكـر خـ  الرسـ هللا رس لغ 
 عة: بت  الرس هللا ضه  األضول  وقاهللا الشي 2خ   لق ضه  األضول . 
 ن ُيصــل يف اســتدإهللا املســتدهللا مصــادرة  لــى امل لــ و  أبن ات قــف معرضــة املاــدمات  (ت

 لى معرضة التتي ة. وهَا ما يسمى الدليل الدورا لت قف معرضة التتي ة  لى معرضة الدليل  وا قـف 
 معرضة الدليل  لى معرضة التتي ة. 

 امل ل و:  ومو  مثلة املصادرة  لى

                                                 
 .3601رواس البخارا برق   1
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ضهــ  لــي    لكتــغ ي ســخ إذا وقــع  قــ هللا الاائــل: لــ  صــح نكــاح  اخليــار ملــا ض ســخ إذا وقــع ( 
بصايح. ضيا هللا اخلص  يف هَا الـدليل مصـادرة  لـى امل لـ و ؛ ألنتـا قكمتـا ب سـخ التكـاح بعـد 

 العل  بعدم صاتغ. 
. ضياــ هللا اخلصــ  مــا جــاء يف املدونــة:  نَّ نكــاح اخليــار إ يصــح؛ ألهنمــا لــ  مــام مل يتــ ار  (و

 يف هَا الدليل مصادرة  لى امل ل و ؛ ألنتا قكمتا بعدم ا ارثهما لعدم صاة نكاقهما.
لـــ  قـــاهللا قائـــل: لـــ  مل اكـــو اخلمـــر قرامـــا  لكانـــ  مباقـــة  لكـــو اخلمـــر ليســـ  مباقـــة.  (ت

ضالتتي ـــة: اخلمـــر قـــرام. ض ـــق هـــَا الـــدليل مصـــادرة  لـــى امل لـــ و؛ ألنـــغ يشـــتمل  لـــى ماـــدمات 
 لـــى ثبـــ ت املـــد ى؛ ألن معرضتتـــا كـــ ن اخلمـــر غـــض مباقـــة مت ق ـــة  لـــى معرضتتـــا أبن يت قـــف ثب ُتـــا 
 اخلمر قرام.

ـــ  مل اكـــو األر  كرويـــة لكانـــ  متبســـ ة     (: اإســـتدإهللا أبن األر  كرويـــة  لاـــ هللا: ل
لكو األر  ليسـ  متبسـ ة. ضالتتي ـة: األر  كرويـة. ض ـق هـَا الـدليل مصـادرة  لـى امل لـ و؛ 

ات يت قــف ثب ُتــا  لــى ثبــ ت املــد ى؛ ألنتــا إ نعــرف كــ ن األر  غــض ألنــغ يشــتمل  لــى ماــدم
 متبس ة ق  نعرف ك هنا كروية.

ومــع  ن اإســتدإهللا  لــى  ــقء بــدليل ضــعيف إ يعــي  ــدم صــاة احلكــ  املســتداهللا  ليــغ مــو  
كــل وجــ س اإســتدإهللا  ضاــد اثبــ  صــاتغ أبدلــة  خــرى  إإ  ن مثــل هــَا اإســتدإهللا ي تشــ   تــد 

ا  أبن احلكـ  للمسـتاداهللا  ليـغ غـض صـايح  وهـَا ي جـا  لـى الباقـل  ـدم الاارئ  و ا لسامع ومهق
اإستدإهللا  ألدلة الوعي ة  لى مستلة  ليها  دلة ق ية. ضمع رضوتا للستدإهللا  لى خـرو اخلمـر 
ن  َك ر؛ ألنــــغ يتوــــمو مصــــادرة  لــــى امل لــــ و  ضننتــــا نا ــــع أبن اخلمــــر قــــرام  لاــــُر  لــــدليل املــــ

ــوق } :   و لســتة  قــاهللا ــٌ  م ِّ ــاو  وااألازقإام  رِّجق ــر  وااألانصا ــر  واالقمايقسِّ َِّيوا ُمات ــ اق إِّمنَّاــا اخلقامق ــا الَّــ َيا  ايُـّها
تاتِّب  س  لاعالَّك  ق اـ  قلِّا  نا  ـرِّ    وقاهللا الرسـ هللا 1  امالِّ الشَّيق اانِّ ضااجق ـرَّما بـايقـعا اخلقامق : )إِّنَّ ا َّا واراس ـ لاغ  قا
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تا  يـق تاامِّ ...(واالقما اصق ـرااٌم(. وقاهللا الرس هللا 1ةِّ  وااخلقِّتقزِّيرِّ  وااألق : )ك لُّ م سقكِّر  مخاقٌر  واك لُّ مخاقر  قا
. وقـاهللا 2

ـــ ا الرســـ هللا  ـــاتا واه  نـقياا ضاما ـــرا يفِّ الـــدُّ ـــرِّوا اخلقامق ـــوق  ا ـــرااٌم  واما ـــكِّر  قا ـــلُّ م سق ـــكِّر  مخاقـــٌر  واك  ـــلُّ م سق : )ك 
تـ هاا ملاق يـات ـــاق ملاق  مِّ ـــراةِّ(ي ـــدق خِّ ـــرادقاا يفِّ اآلق ياشق

. ومـــع رضوـــتا للســـتدإهللا  لـــى  نَّ األر  كرويـــة  لـــدليل 3
ــل ِّ    هنــا كرويــة لثبــ ت هــَس احلاياــة أبدلــة  َك ر؛ ألنــغ يتوــمو مصــادرة  لــى امل لــ و  ضننتــا نسا املــ

  خرى.
 لـى  ن يت اهل املستدهللا امل ل و إثبااغ  أبن يهرو مـو اإسـتدإهللا  لـى املـد ى إىل اإسـتدإهللا  (:

  ضارَّف كلم اخلصـ  إىل 4غضس مما يلتب  بغ لِّشاباغ  بيتهما. ضل   ن  قثا  مل يست ع الرد  لى خصمغ
مــا يشــبهغ ورد  لــى الكــلم احملــرف م مهــا   نــغ كــلم اخلصــ   ضــنن ردَّس يكــ ن   ــل؛ ألنــغ مبــي  لــى 

   هنـا مـو لـ ازم ق لـغ  م ال ة. و كثـر مـا يكـ ن هـَا أبن يتسـا امل ـالو خلصـمغ قوـية يـ ه   و يتـ ه
وهق يف قاياة األمر ليس  كَلن  ضضد  لى خصمغ مو خلهللا إب ـاهللا مـا  لـزم بـغ خصـمغ. ومثـاهللا 
ذلن: ل   ن  قثا   راد  ن يرد  لى مو  جاز ل ض ال اهر م  املصاف  ضيا هللا: الا هللا جبـ از مـ ُّ 

كـــ ن مـــ  املصـــاف املصـــاف يســـتلزم اإســـتهانة بكتـــاو    وكـــل مـــا كـــان كـــَلن ضهـــ  قـــرام  ضي
قرامـــا . وإ خي ـــى مـــا يف هـــَا الـــرد مـــو م ال ـــة؛ ألنـــغ إ يلـــزم مـــو قـــ هللا املســـتدهللا  لـــى جـــ از مـــ  

 املصاف ل ض ال اهر  اإستهانة بكتاو  .     
ـــ (ج قكمـــا  خاصـــا  ب ـــرد  لـــى مجيـــع األضـــراد مـــو جتســـغ  الـــت إ اشـــاركغ يف ذلـــن    املســـتدهللا   ن يعمِّ

د العــام  لــى مجيــع  ضــرادس  الــت إ اشــاركغ يف ذلــن احلكــ .  و احلكــ    و يعمــ   قكــام بعــ   ضــرا
يعمـــ  قكمـــا  اســـتثتائيا   و  ارضـــا  ل ـــرد  لـــى بايـــة األضـــراد مـــو ن  ـــغ  و مـــو جتســـغ. ضاإســـتدإهللا 
للاوــاَي واملســائل جيــا  ن يكــ ن دقياــا   حبيــل يكــ ن الــدليل م اباــا للمســتدهللا  ليــغ مــو قيــل 

                                                 
 .0962رواس مسل  برق   1
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. وهــ  يشــبغ اإلجابــة  ــو األســ لة  ضــنذا كــان اجلــ او  لــى العمــ م واخلصــ ص  واإل ــلق والتاييــد
قدر السؤاهللا كان صاياا  ممـا   وإذا كـان اجلـ او   ـ  مـو السـؤاهللا  و كـان  خـص متـغ كـان خ ـت 
 و غــض دقيــِ  لــى  قــل ااــدير. ضــل يصــح  ن ي ثبِّــ ا الباقــل قوــية  امــة بــدليل خــاص  ضلــ   راد 

 مـر مـو جـاءوا إىل املديتـة   اهر ألن الرس هللا  قل  ن يستدهللا  لى قك  الب هللا ضااهللا: الب هللا 
ـل  1و صاد  اجل ى ـوق   كق ٌس مِّ    ن يشرب ا مو ب هللا اإلبل كما ثب  يف قديل  ن  قـاهللا: )قـادِّما   انا

 ُّ تـا اوقا القمادِّيتاــــــةا ضاــــــتاماراه  ق التَّــــــيبِّ ــــــوق  ابـق ااهلِّاــــــا وا القبا   اوق   رايـقتاــــــةا ضاــــــاجق ــــــراب  ا مِّ ــــــاح  وا انق ياشق . 2اهنِّاــــــا ...(بِّلِّاا
ضاإســتدإهللا دــَا احلــديل الــَا ي يــد  هــارة خصــ ص بــ هللا اإلبــل  لــى  هــارة  مــ م البــ هللا غــض 
صــايح. ومثــاهللا ذلــن: لــ   ن مســتدإ  قــاهللا: لــو   قســو جلــضال؛ ألهنــ  جياــدون اإلقســان  ضاــد 
 قرضــ  جــارا مبل ــا  مــو املــاهللا ض اــدس. ضــتعم  جاــ د جــارس  لــى مجيــع اجلــضان لــي  صــاياا . 

اهللا ذلـن: لـ   ن مسـتدإ  قـاهللا:  ان إ   مـو  ملـَها امليكـاضيلق؛ ألن ال ايـة ضيـغ اـور ال سـيلة. ومث
مث يعمـــ  قكمـــغ هـــَا  لـــى مجيـــع املـــَاها ضياـــ هللا:  ان إ   مـــو أبا مـــَها  ضهـــَا التعمـــي  غـــض 
صــايح؛ ألن املــَاها األخــرى إ اشــارك املــَها امليكــاضيلق يف  ن ال ايــة اــور ال ســيلة. ومثــاهللا 

اســـتدإهللا ضرويـــد  لـــى  ن ســـل ك اإلنســـان كلـــغ مـــو مظـــاهر الـــداضع اجلتســـق  ا تمـــادا   لـــى  ذلـــن
دراســتغ للاــاإت الشــاذة للمرضــى الــَيو  ــاجله . ضعمــ  نتــائج احلــاإت الشــاذة الــت اعامــل معهــا 
 لــى ســائر التــاس. وإ يصــح  ن يســتدهللا الباقــل بــدليل مايــد ليثبــ  بــغ قكمــا  م لاــا   ضلــ  قــاهللا 

قاةِّ الق اـتا ِّ مخس   اة وجا  ليغ  ن يزكيها  اة  لا هللا الرس هللا  نا لا ما  وق  قل ما  : )...وايفِّ صاـدا
ــائِّماتِّهاايفِّ  ــاٌة...( سا ائـاـة   ا ــرِّيوا وامِّ انـاـ ق  ارقباعِّــ ا إِّىلا  ِّشق . ضهــَا اإســتدإهللا غــض صــايح؛ ألن 3إِّذاا كا

َك ر إ ي  يــد إإ و  جــ و الزكــاة يف الســائمة. وممــا الــدليل مايــد  واملســتداهللا  ليــغ م لــِ. ضالــدليل املــ
يع  الباقل  لى الدقة يف اإسـتدإهللا  ن إ يعـر  مسـتلة مك نـة مـو  كثـر مـو قوـية ويسـتدهللا 
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 ليهـــا بـــدليل واقـــد إ يشـــمل الاوـــاَي املســـتداهللا  ليهـــا؛ ألن الـــدليل يف هـــَس احلالـــة  خـــص مـــو 
ذلــن:  قــل قــاهللا: "ومــو  املســتداهللا  ليــغ. ضتباــى التا ــة  ــل التــزاع ممــا مل يشــملها الــدليل  ومثــاهللا

مظــاهر التكــرو اإلهلــق لإلنســان   ن   ن ــخ ضيــغ مــو روقــغ  و مــر امللئكــة  لســ  د لــغ  و ن   
َكرس يف املــأل األ لــى إن ذكــرس  ودليــل ذلــن قــ هللا    ٌِ } :يــ ــالِّ ــةِّ إِّل ِّ خا واإِّذق قاــاهللاا رابُّــنا لِّلقمالائِّكا

ــــوق محاـاـــن  مَّ  ــــو صالقصاــــاهللا  م ِّ ــــرا  م ِّ }باشا ــــت  ن  ــــق ضـاااع ــــ اق لـاـــغ  08سق ــــو رُّوقِّ ــــ   ضِّيــــغِّ مِّ ــــ َّيـقت غ  وانـا اخق   ضـاـــنِّذاا سا
دِّيوا} ــــــــاجِّ ــــــــ ق  امجقاع ــــــــ نا}09سا ــــــــة  ك لُّه  ــــــــ ادا القماآلئِّكا ــــــــعا 32  ضاسا ــــــــ نا ما   إِّإَّ إِّبقلِّــــــــي ا  اَا  ان ياك 
دِّيوا} ــاجِّ نســان لإل . ضهــَا اإســتدإهللا ملــا  ــر  الباقــل مــو مظــاهر اكــرو   1   31السَّ

ن خ يف اإلنسان مو روقغ  و مر امللئكة  لسـ  د لـغ  وكـان  قاصر  لى التدليل  لى  ن   
َكر اإلنســان يف املــأل األ لــى إن  ال اجــا  لــى الباقــل  ن ي تبــع هــَس اآليــة  لــدليل  لــى  ن   يــ

َقك ر لِّ ضاــنِّنق  اانا  ِّتقــدا  اــو ِّ  ابقــدِّا وا  : )يـاا ــ هللا  ا َّ  ذكــر ربــغ  وهــ  قــ هللا الرســ هللا  ــ ا ياــ  اانا ماعاــغ  قِّ
تقـغ ...( ق واإِّنق ذاكارالِّ يفِّ ماإلا  ذاكارقا غ  يفِّ ماإلا  خاضق  مِّ غِّ ذاكارقا غ  يفِّ نـا قسِّ ذاكارالِّ يفِّ نـا قسِّ

. ووكـو للباقـل 2
 ن يت تا ال ق ع يف هَا اخل ت ل   ر  كل قوية مت صلة  و األخرى   و ل  نظـر يف الاوـاَي 

دهللا  ليهــا دليــل واقــد ضيعرضــها معــا  ويتبعهــا  لاوــاَي الــت هلــا  دلــة  خــرى. ومثــاهللا التعمــي  الــت يــ
ال اســد مجــع  املســتدِّهللا  ــدة مســائل وإ  ا هــا قكمــا  واقــدا   اســتدإإ  ببعوــها  ويلتــب  التعمــي  
إذا كثـــرت املســـائل املشـــرتكة يف احلكـــ   أبن اكـــ ن مســـتلة واقـــدة مـــو بيتهـــا غـــض مشـــاركة لتلـــن 

ائل يف احلكــ   ويكــ ن امل ــالو قــد  دخلهــا ضيخــدع الســامع  و الاــارئ بكثــرة املســائل املشــرتكة املســ
يف قك  واقد ليعميغ  و املستلة ال قيدة الت  دخلها. مثاهللا ذلن ق هللا ملادِّ م الو: اإلموَيلية 

إلســلم مــع والر  اليــة والدكتاا ريــة والتازيــة واإلســلم  نز ــات  اننيــة اســتعمارية. ضامل ــالو  دخــل ا
املبــادئ الــت ذكرهــا ليلــب   لــى الســامع  و الاــارئ صــدق ق لــغ  مــع  ن اإلســلم  بعــد املــَاها  
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كلها  و األاننية والتز ات الشخصية. وقد خصـل هـَس امل ال ـة يف التصـ ص الشـر ية مـو بعـ  
سـتدل ا امللقدة وال ساة الـَيو يا لـ ن دـو إ نصـلق؛ ألن   ا  ـد  ل يـل للمصـل . ضهـ  قـد ا

ــل ِّ ا } :باــ هللا    ل بــ َّ  ن ال يــل إ يكــ ن للمصــل  إإ 1 ضـا ايقــٌل ل ِّلقم صا   مــع  ن الــتص الاــُر
ــل ِّ ا}} :بشــرط كــ هن  ســاه   ــو صــلُت   قــاهللا    ُتِِّّ ق 4ضـا ايقــٌل ل ِّلقم صا ــ ق  اــو صاــلا َِّيوا ه    الَّــ

ــاه  نا} وهــ  الســه   ــو الصــلة  ا نســياهنا    ضهتــا قــَف امل ــالو وصــ ا  مــؤثرا  يف احلكــ 2 5سا
 .  3والت اضل  تها واركها ألا غ األسباو  وه  ضعل املتاضا  الَيو كان ا  و صلُت  ساه ن

وجي ز للباقل  ن يعم  احلك  الَا  ثبتـغ ل ـرد  لـى بايـة األضـراد إذا كـان املعـىن الـَا ألجلـغ 
  وإ جيــ ز اعمــي  احلكــ  إذا كــان املعــىن  صــدر احلكــ  م جــ دا  يف بايــة األضــراد بشــكل مســاو   و  وىل

م جـــ دا  يف بايـــة األضـــراد بشـــكل  قـــل  وهـــَس ضكـــرة الايـــاس األصـــ و. ضلـــ   راد  قـــل  ن يبـــ  ُراء 
العلمــــاء يف مســــتلة اعــــَيا املــــته   ضاــــاهللا: "وصــــ ر اعــــَيا املــــته  متعــــددة متهــــا: ضــــربغ  وصــــلبغ  

اقل ج از ضرو املـته   مث  مـ  هـَا احلكـ  و باغ  واستخدام الصعاة الكهر ئية"  ضل   ثب  الب
 لـــى بايــــة صــــ ر التعـــَيا ضاــــاهللا: "وإذا ثبــــ  جــــ از ضـــرو املــــته  ثبــــ  جـــ از اعَيبــــغ بكــــل  نــــ اع 
التعـــَيا كالشـــبح والصـــعِ  لكهـــر ء" ضـــنن هـــَا الاـــ هللا غـــض مابـــ هللا ؛ ألن اإليـــَاء يف بايـــة الصـــ ر 

َك رة   د  ضما ثب  ج ازس مع وج د األذى األدىن إ يث بـ  جـ ازس مـع وجـ د األذى األ ـد.  مـا امل
 لكهـر ء  مث  مـ  هـَا احلكـ   لـى  غِّ إن الباقل  ثب  ج از اعَيا املته  بصعاِّ  -جدإ  -ل  قلتا 

بايــة صــ ر التعــَيا مــو الوــرو  ليــد والعصــق والشــت   ضــنن اعميمــغ يكــ ن صــاياا ؛ ألن األذى 
 ج د  لورو  لعصا والشـت . ومثـل هـَا امل ج د يف التعَيا  لصعِ الكهر ئق   د مو األذى امل

َكران أبنــ اع الايـاس  وبدإلــة الـتص. ضننــغ مـو املاــرر  تـد األصــ لي  قبـ هللا الايــاس األوىل واملســاوا  يـ
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و ــــدم قبــــ هللا الايــــاس األدىن. كمــــا  نــــغ مــــو املاــــرر  ن دإلــــة الــــتص هــــق: ثبــــ ت قكــــ  املت ــــ ق بــــغ 
 نــغ متــاط احلكــ   مــو غــض قاجــة إىل نظــر  للمســك ت  تــغ ل جــ د معــىن ضيــغ يــدرك كــل  ــامل  لل ــة

}واقاواـى رابُـّنا  اإَّ اـاعقب ـد واق  :واجتهاد  ضكل مو  ثب  خرو ق هللا " ف" لل الديو استتادا لا هللا   
ـد مه اا  اوق كِّلامه ـاا ضـالا  ل  اوَّ  ِّتـداكا القكِّـواا  اقا ـاان  إِّمَّـا يـاـبـق سا يقوِّ إِّقق لق االِّدا س  وا ِّ ـا   ف   واإا اـاتـقهارقمه ـاا إِّإَّ إَِّيَّ اـاا ـل هلَّ ما

ا قـا قإ  كارِّوا      ضننغ ي ثب  خرو ضرو ال الديو و تمهما ألن هَس األ ماهللا   د إيَاء مو 1واق ل هلَّ ما
واقاواـى رابُـّنا  اإَّ } :ق هللا " ف"  وكل مو ي ب  خرو  كـل  مـ اهللا اليتـامى  لمـا  اسـتتادا  لاـ هللا   

ــد مه اا  اوق كِّلامه اــا ضاــلا اـاا ــل هلَّ  اـاعقب ــد واق إِّ  ل  اوَّ  ِّتــداكا القكِّــواا  اقا ــاان  إِّمَّــا يـاــبـق سا يقوِّ إِّقق لق االِّــدا س  وا ِّ ــا   ف   واإا إَّ إَِّيَّ ما
ــا قـاــ قإ  كارِّوــا     ضننــغ ي ثبــ  خــرو التصــدق دــا؛ ملــا يلاــِ اليتــي  مــو اإ تــداء  لــى 2 اـاتـقهارقمه اــا واق ــل هلَّ ما

 غ وخساراغ لغ.     مال
  ومثــاهللا ذلــن م ال ــة امللقــدة يف 3وقــد اكــ ن امل ال ــة ان ــ ة  ــو التاريــف يف قركــات الكلمــة (ح

ــاء } :قــ هللا    ــوق  ِّباــادِّسِّ القع لاما ــى ا َّا مِّ   ضل ــن اجلللــة يف اآليــة م عــ هللا بــغ  وضا ــل 4 إِّمنَّاــا خياقشا
وقر  العلماء  ل تح لت ضَّ املعىن  وإقتوـى   و اخلشية ه  العلماء  ول  قر  م الو ل ن اجلللة  ل

 . ذلن ك را  ؛ ألنغ جعل العلماء يف اآلية م ع إ  بغ  وضا ل اخلشية ه    
 . 5 لى ق ا د مت اية سليمة قائ     لمق   إغ اهللا الباقل جمادلة املخالف أبسل و   (4
هـا إىل ذلـن قبـل  ـر  ال اجا  لى الباقل خرير  ل التزاع يف املسائل الت ُيتاج ضي (5

اخــتلف العلمــاء؛ ألن خريــر  ــل التــزاع دليــل  لــى دقــة الباقــل. ومعــىن خريــر  ــل التــزاع: خديــد 

                                                 
 .03س رة اإلسراء ُية  1
 .12ُية  س رة التساء 2
 سيتيت ذكر مزيد مو  مثلة ذلن يف ضصل خايِ التص ص  تد احلديل  و "ضبو الكلمات". 3
 .08ُية  س رة ضا ر 4
البال العلمق  سيتيت بيان  هَس التا ة يف ال صل الرابع  تد احلديل  و األصالة واإلبداع يف البال العلمق؛ ضنن مو ماتويات  صالة 5

 جمادلة الباقل  ال يغ  لت هق  قسو .
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نا ة  و نااط اخللف. ضاد إ يكـ ن خـلف العلمـاء يف كـل املسـتلة  ضـنذا قـاهللا الباقـل: "اختلـف 
 ياا   و ضرو  مثلة لَلن:العلماء يف مستلة ما"  وكان اختلضه  يف بع  ص رها  مل يكو ق لغ دق

اختلــف األصــ لي ن يف ق يــة قــ هللا الصــااا  ولــ   ن  قثــا  قــاهللا: اختلــف األصــ لي ن يف ق يــة  ( 
  و محد بو قتبـل يف إقـدى 2  ومالن يف املشه ر  تغ1ق هللا الصااا  لى ر ي : ضَها احلت ية

وذهــا الشــاضعق    إىل  ن قــ هللا الصــااا ق ــة.4  والشــاضعق يف  قــد ق ليــغ يف اجلديــد3الــروايت 
  إىل  ــدم ق ــة قــ هللا الصــااا. مل يكــو ق لــغ 6  واإلمــام  محــد يف روايــة5يف اجلديــد يف  قــد ق ليــغ

دقياــا ؛ ألن األصــ لي  مل خيتل ــ ا يف ق يــة كــل  قــ اهللا الصــاابة. والدقــة ااتوــق  ــر  مثــل هــَس 
ل: ق يـة قـ هللا املستلة ببيان م ا و اإا اق  مث بعـد ذلـن بيـان مـ ا و اإخـتلف. ضياـ هللا الباقـ

الصااا: اختلف األص لي ن يف ق ية قـ هللا الصـااا  وقبـل  ـر  مـَاهبه  يف هـَس املسـتلة إ 
 بد مو خرير  ل التزاع ضيها يف التااط التالية:

خـــلف العلمـــاء جـــار يف ق يـــة قـــ هللا الصـــااا  لـــى غـــضس   مـــا إذا اختلـــف الصـــاابة  لـــى    -
 رتاكه  يف  رف الصـابة  وقـد ناـل اجلـ يي   إ7ق ل  ضننغ لي  ق هللا بعوه  ق ة  لى بع 

 .8اإلمجاع  لى  ن ق هللا الصااا لي  ق ة  لى الصااا
 .9إذا قاهللا الصااا ق إ   هر وانتشر ومل ي عل  لغ  الف. ضننغ يك ن إمجا ا  سك ايا    -

                                                 
 . 126-0/125 ص هللا السرخسق   1
 . 0/058نشر البت د للشتاي ق   2
 . 4/1181العدة ألا يعلى   3
إن  :  ن للشاضعق ق ل  يف اجلديد يف ق ية ق هللا الصااا  ونال كلما  لغ ي يد ذلن  وقاهللا:56-6/55نص الزركشق يف البار احمليو   4

  كثر األصااو غ ل  و ق هللا الشاضعق يف اجلديد يف اإقت اج با هللا الصااا. 
 .56-6/55  البار احمليو للزركشق   8/3981  هناية ال ص هللا للص ق اهلتدا  0/9ق ا ع األدلة إبو السمعال   5
 . 4/1183العدة ألا يعلى  6
 .1/442ال ايغ واملت اغ للب دادا   7
 . 3/453التلخيص لل  يي   8
 . 131  املدخل إىل مَها اإلمام  محد إبو بدران  ص 5/021ال اضح إبو  ايل   9
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ق هللا الصااا الَا إ يدرك  لر ا خارج  و اخللف  والراجح  نغ َخَ قك  السـتة  وقـد   -
لكمــــاهللا ابــــو اهلمــــام يف التاريــــر  نــــغ إ خــــلف يف ق يــــة قــــ هللا الصــــااا الــــَا إ يــــدرك ذكــــر ا
 .1 لر ا

وبعد خرير  ل التزاع يف ق ية ق هللا الصااا يك ن اخـتلف العلمـاء  صـ را  يف ق يـة قـ هللا   -
 . 2الصااا  لى غضس: إذا مل يظهر ومل يتتشر وكان يدرك  لر ا  و ال ا  للاياس

يف ا رتاط ازكية الشه د  ول   ن  قثا   ر  هَس املستلة ضااهللا: اختلـف العلمـاء اختلف العلماء  (و
  إىل  ـــدم 4  و محـــد يف إقـــدى الـــروايت   تـــغ3يف ازكيـــة الشـــه د  لـــى ر يـــ : ضـــَها  بـــ  قتي ـــة

  6  ومالـــــن5مـــــو احلت يـــــة - بـــــ  ي ســـــف و مـــــد-ا ـــــرتاط ازكيـــــة الشـــــه د. وذهـــــا الصـــــاقبان 
  إىل وجــ و ازكيــة الشــه د م لاــا . لكــان كلمــغ غــض دقيــِ؛ 8الثانيــة   و محــد يف الروايــة7والشــاضعق

ألن هتـــاك صـــ را  يف املســـتلة مت ـــِ  ليهـــا  األصـــل  ن ا عـــر  قبـــل  ـــر  اخـــتلف العلمـــاء خـــ  
 تــ ان خريــر  ـــل التــزاع يف املســـتلة  ضياــ هللا الباقــل: اختلـــف العلمــاء يف ا ـــرتاط ازكيــة الشـــه د  

 تلة إ بد مو خرير  ل التزاع ضيها: وقبل  ر  ُرائه  يف هَس املس
 اا ِ ال اهاء  لى ا رتاط ازكية الشه د يف احلدود والاصاص. -

                                                 
. وقد  ثب  اخللف ابو السمعال يف هَس املستلة يف ق ا ع 0/112   ص هللا السرخسق  3/133انظر: التارير مع  رقغ ايسض التارير   1

 . 1/389األدلة  
ما يظهر مو املتتمل يف الرسالة ُيتج با هللا الصااا إإ يف هَس احلالة    ي الت يك ن الا هللا ضيها  ض   هَا الايد األخض ألن الشاضعق ك 2

 .622-598 ال ا  للاياس  انظر: الرسالة للشاضعق  ص 
 .1/43درر احلكام   رح جملة األقكام لعلق قيدر   3
 .14/43امل ي إبو قدامة   4
 .1/43در  درر احلكام  رح جملة األقكام لعلق قي 5
 .4/059الشرح الص ض للدردير   6
 .4/326 رح  احمللق  لى متهاج ال الب  للت وا   7
 .6/418  كشاف الاتاع للبه يت  14/43امل ي إبو قدامة   8
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اا ــِ ال اهــاء  لــى  ــدم ا ــرتاط ازكيــة الشــه د يف غــض احلــدود والاصــاص إذا كــان الااضــق  -
 يعرضه .

 اا ِ ال اهاء  لى ا رتاط ازكية الشه د إذا  عو اخلص  يف  دالته . -
 يف ا رتاط ازكية الشه د ضيما وراء ذلن  لى ر ي . مث يعر  الر ي . واختلف ال اهاء -

اختلف العلمـاء يف جـ از قوـاء الااضـق بعلمـغ ولـ   ن  قثـا   ـر  هـَس املسـتلة ضاـاهللا: اختلـف   (ت
واإلمــام  1العلمــاء يف جــ از قوــاء الااضــق بعلمــغ  لــى ثلثــة ُراء: ضــَها املتــتخرون مــو احلت يــة

إىل  نــغ إ جيــ ز للااضــق  4والشــاضعية يف قــ هللا واحلتابلــة 3  واملالكيــة2ة  تــغ مــد يف روايــة ابــو  ا ــ
  والشـــاضعية يف األ هـــر 5 ن ياوـــق بعلمـــغ م لاـــا . وذهـــا  بـــ  ي ســـف و مـــد يف روايـــة األصـــ هللا

إىل ج از قوـاء الااضـق بعلمـغ م لاـا . وذهـا  بـ  قتي ـة  8  وابو قزم7  و محد يف رواية6 تده 
إىل جـــ از قوـــاء الااضـــق بعلمـــغ إذا  لـــ  بـــغ يف  -وهـــ  املـــَها  تـــده - واملتاـــدم ن مـــو احلت يـــة

زمان ومكان وإيتغ   ما إذا  ل  بغ قبل ا ليغ الاواء   و خـارج مكـان وإيتـغ ضننـغ إ ياوـق دـَا 
. لكان  ر  الباقل للمستلة غض دقيِ؛ ألن هتاك ص را  يف املستلة مت ـِ  ليهـا  األصـل 9العل 

تلف العلمـاء خـ   تـ ان خريـر  ـل التـزاع يف املسـتلة  ضياـ هللا الباقـل:  ن ا عر  قبل  ر  اخـ

                                                 
 .5/439رد احملتار إبو  ابديو   1
 .0/415درر احلكام  رح غرر األقكام ملل خسرو   2
 .4/44  ال روق للارايف  4/158  قا ية الدس قق  لى الشرح الكبض 3
   وهَا ه  املَها  تد احلتابلة.6/469ال روع إبو م لح   4
 .0/415درر احلكام  رح غرر األقكام ملل خسرو   5
 .12/148خ ة احملتاج للهيتمق   6
 .6/469ال روع إبو م لح   7
 .8/504احمللى إبو قزم   8
 .0/161يخق زادة  جممع األهنر يف  رح ملتاى األحبر لش 9
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اختلــف العلمــاء يف جــ از قوــاء الااضــق بعلمــغ  وقبــل  ــر  ُرائهــ  يف هــَس املســتلة إ بــد مــو 
 خرير  ل التزاع ضيها: 

اا ِ ال اهاء  لى ج از قواء الااضق بعلمغ احلاصل لغ يف جمل  قكمغ  قاهللا  لق قيدر:  -
 مـا إذا   د مو  ل  الااضـق هـ   لـ  الااضـق ال اقـع يف  ـل خـارج  ـو جملـ  احلكـ )واملاص

اســتمع الااضــق  ثتــاء ضصــلغ الــد  ى إقــرار  قــد املتخاصــم  وقكــ  بــَلن ضــاحلك  صــايح 
 .1 إا اق(

ِا  - ـــ اا ـــِ ال اهـــاء  لـــى جـــ از قوـــاء الااضـــق بعلمـــغ يف اجلـــرح والتعـــديل  قـــاهللا الاـــرايف: )واااَـّ ا
(اجلقامِّيع   الا  رِّيحِّ واالتـَّعقدِّيلِّ مِّغِّ بِّعِّلقمِّغِّ يفِّ التَّ ق  .2ى جا اازِّ ق كق

قـــاهللا  ـــلء الـــديو   اا ـــِ ال اهـــاء  لـــى  ـــدم جـــ از قوـــاء الااضـــق بعلمـــغ يف قاـــ ق    -
ال رابلســـق: )الااضـــق إذا  لـــ   ملعايتـــة  و  ـــاع اإلقـــرار  و مشـــاهدة األقـــ اهللا ضننـــغ إ ياوـــق 

. وقــــاهللا 3ىل كاـــد الـــزان والســـرقة و ـــرو اخلمـــر  إلمجـــاع(بعلمـــغ يف احلاـــ ق اخلالصـــة حن اعـــا
األســتاذ الزرقــا: )للااضــق  ن يعتمــد  لمــغ يف غــض الاوــاء مــو  مــ ر احلســبة والتــدابض اإلداريــة 
اإقتيا يــة كمــا لــ   لــ  بيت نــة امــر ة مــع اســتمرار اخلل ــة بيتهــا وبــ  زوجهــا   و  لــ  ب صــا 

  و ن يوــع املــاهللا امل صــ و  تــد  مــ  إىل قــ  مــاهللا  ضــنن لــغ  ن ُي ــ هللا بــ  الرجــل وم لاتــغ
 .4اإلثبات(

اا ِ ال اهاء  لى  دم ج از قواء الااضق َبلف  لمغ  ول  مـع البيتـة  قـاهللا التـ وا: )واإا  -
) إلقِّمجقـااعِّ فِّ  ِّلقمِّغِّ  ِّ ق َبِِّّلا ـاكِّ ِّ  انق 5يـااقوِّ ِا التَّـاس   الاـى  انَـّغ  إا جيا ـ ز  لِّلقاا    قـاهللا ابـو الاـي : )ااَـّ اـ

                                                 
 .4/484درر احلكام  رح جملة األقكام لعلق قيدر   1
 .4/44ال روق للارايف   2
 .101مع  احلكام لعلء الديو ال رابلسق  ص 3
 .0/906املدخل ال اهق العام ملص  ى الزرقا   4
 .12/148  -مع  رقغ خ ة احملتاج للهيتمق–املتهاج للت وا  5
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ــــغِّ  فِّ  ِّلقمِّ ــــلا ــــ ا َبِِّّ لِّنا القع ــــد وهللا    ُياقك  َا س  بِّــــ ــــهِّدا  ِّتقــــدا ــــهااداُتِِّّ ق إذاا ملاق يـاعقلاــــ ق   واإِّنق  ا ــــ   بِّشا واإِّمنَّاــــا ُياقك 
ضـاهاا( لا  .1خِّ

واختلــف ال اهــاء يف قوــاء الااضــق بعلمــغ ضيمــا وراء ذلــن  لــى ثلثــة ُراء. مث يعــر  اآلراء  -
 الثلثة.   

الكـلم   ليـغ غ للمادة العلمية بدقة  ضل يصح  ن يوع قيدا  دهللا رق   الباقل وصياغت (6
 الَا سباغ. وإ يصح  ن ي ثب  ر َي  لغ بعد  ن اراجع  تغ. 

مثاهللا األوهللا: ل  قاهللا  قل: "خاامُّل  الشهادة و دا ها يف قا ق العباد ضر  ك اية كمـا ذهـا إىل  ( 
 6و   ُيـ  األنصـارا 5 ن    بكـر اجلصـاص"  مث قـاهللا: "إإ  4واحلتابلة 3والشاضعية 2ذلن املالكية

قاإ إن  داء الشهادة ضر     إن مل يكو خاامَّلاها  كثر مـو نصـادا". ضـنن هـَا اإسـتثتاء إ  ـل 
لغ  وه  دليل  لى  دم دقة الباقل   و  ـدم معرضتـغ ملعـىن ضـر  الك ايـة؛ ألن ال لـا يف ضـر  

ل املراد متغ خاِ ال عل  بصرف التظر  مو قام بغ  الك اية وإن كان غض م جغ لعم م املكل   ب
إإ  نــغ إذا مل ي جــد مــو ياــ م بــغ إإ واقــد اعــ  يف قاــغ   ا  صــبح ضــر   ــ . والشــهادة إن مل 

 ي جد مو يا م دا إإ اثت  اع  يف قاهما؛ ألهنما  قل نصاو الشهادة. 
غ: "ضــعيف؛ ألن ضيــغ ضــلان "  مث يعاــا ومثــاهللا الثــال:  ن خي اــر ِّج الباقــل قــديثا  ضــياك   ليــغ با لــ (و

ضيا هللا "هـَا مـا قلتـغ مـو زمـو  مث وق ـ   لـى  ـاهد قـ ا  ضاحلـديل قسـو إن  ـاء  ". ضمثـل 
 هَا إ ي ثبتغ الباقل يف نسخة الكتاو التهائية الت يدضعها للم بعة.   

                                                 
 .3/126لاي   إ لم امل قع  إبو ا 1
 .8/030التاج واإلكليل للم اق   2
 .8/301هناية احملتاج لشهاو الديو الرملق   3
 .10/3اإلنصاف للمرداوا   4
ن لل صاص   5  .1/129 قكام الاُر
 . 4/310 سىن امل الا لألنصارا  6
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َكر الــدليل كــامل   (1 َكر بعــ  البــاقث  نا ــة  وإذا  راد اإســتدإهللا  ليهــا  مل يــ الــَا دهللاَّ  ليهــا   يــ
وياتصــر  لــى ذكــر بعــ  الــدليل ويــرتك مــو الــدليل الشــاهد  وكثــضا  مــا يكــ ن ذلــن إذا كــان الــدليل 

 مشتمل   لى  قكام  دة مسائل. ومثاهللا ذلن: 
ــل ِّ ميتــة الباــر ضياــ هللا: ودليــل قــل ِّ ميتــة الباــر قــ هللا الرســ هللا  (  :  قــل يريــد ذكــر الــدليل  لــى قِّ

َكرس الباقــل  وهــ  قــ هللا )هــ  ال هــ ر مــا س...(  ضالشــاه ــل ِّ ميتــة الباــر مل يــ د يف احلــديل  لــى قِّ
َكر الباقـــل نـــص احلـــديل كـــامل   وهـــ  قـــ هللا  الرســـ هللا: )احلـــل ميتتـــغ(  وكـــان مـــو امل ـــرو   ن يـــ

تـات غ (الرس هللا   . 1: )ه  ا ال َّه  ر  ماا  س  احلقِّلُّ مايـق
َكر  ليها غض  (و اس     تد الَبح ضيا هللا: دليـل  قل يريد ذكر الدليل  لى خرو الَبياة الت ي 

َكر  ليهـا غـض اسـ     تـد الـَبح قـ هللا    ـقا } :خرو الَبياة الت يـ  ـد  يفِّ ماـا   وققِّ قـ ل إَّ  اجِّ
تزِّيــر  ضانِّنَّــغ   ــ   قا   اوق حلاقــ ا خِّ تاــة   اوق دامــا  مَّسق ــ نا مايـق ــغ  إِّإَّ  ان ياك  ــٌ   إِّواَّ   ارَّمــا   الاــى  اــا ِّ   يا قعام    2 رِّجق

ـلَّ لِّ اـضقِّ ا  ِّ بِـّغِّ } ضالشاهد يف اآليـة وهـ  قـ هللا   يف ن ـ  اآليـة: ـاا    هِّ َكرس الباقـل    اوق ضِّسق   مل يـ
َكر الـدليل  بـل إن  ـدم ذكـر الشـاهد يف مثـل هـَس احلالـة   ـد مـو  ـدم ذكـر الـدليل؛  ضكتنغ مل يـ

 ألنغ قد يك ن انجتا   و  دم ضه  الباقل ملعىن اآلية.  
َكر الباقـل  ولـغ   و بعوـغ  وي  ـل  ـو ذكـر و  (ت مثل هَا اخل ت ياع كثضا  إذا كان الدليل   يل  ضي

ــــل  ــــ ىف  تهــــا زوجهــــا احلائ ــــداد املت ــــل ا ت َكر دلي ــــ ــــن:  قــــل  راد  ن ي ــــاهللا ذل غــــض "الشــــاهد  ومث
   ضيا هللا: "واعتد غض احلامل املت ىف  تها زوجها  ربعة   ـهر و شـرا   ودليـل ذلـن قـ هللا  "احلامل
: {  ر ونا  ازقوااجـــا َا ـــتك  ق واياـــ َِّيوا يـ تـا اضَـّـــ قنا مِّ   ضالباقـــل ذكـــر  وهللا اآليـــة ومل يكمـــل الشـــاهد 3 واالَّـــ
ــــرا  وهــــ  قــــ هللا    ضيهــــا ــــه ر  وا اشق ــــهِّوَّ  ارقبـاعاــــةا  ا ق ــــوا أبِّان  سِّ اـارابَّصق   وهــــَا ناــــص  وقصــــ ر يف : }ا

 اإستدإهللا.  
                                                 

يٌح(.64رواس الرتمَا برق   1 ا قادِّيٌل قاساٌو صااِّ َا    وقاهللا: )ها
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صلا م ض  غ. ضنن بع  الباقث  َخـَ اإست راد يف البال  وخروج الباقل  و  (8
وقتـــا  يف مجـــع مـــادة  لميـــة   و دراســـتها  ويظهـــر لـــغ بعـــد اســـتكماهللا مجعهـــا ودراســـتها   ن متاســـبتها 
لباثغ بعيدة  ضي اا  هَس املادة العلمية؛ ألنغ بَهللا ضيها جهدا ضل يريد إضا تغ  وهَا خ ـت مته ـق 

 جيا  ن يت تبغ الباقل. 
اإل الة يف اإستدإهللا ملا ه  معل م بداهة  و مـا هـ  معلـ م مـو الـديو األصل  ن يت تا الباقل  (9

 .1 لورورة
وقتغ  وإ ا ش لغ است رادات  وقواَي ليس  مـو صـلا حبثـغ  ع  ي ِّ وا الباقل التاجح إ ي   (12
؛ ألنغ إن ضعل ذلن جيد ال ق  قـد  دركـغ  ضي لـا وقتـا  إضـاضيا  إلهنـاء رسـالتغ  -وإن كان  مهمة -

ة التمديــد  قــد ياع ــل يف الكتابــة ضيكــ ن حبث ــغ غــضا انضــج مــو قيــل التتــائج  وغــض وإذا انتهــ  ضــرت 
 مست ف  ملاداغ العلمية. 

إذا  راد الباقــل  ن يعــر   دلــة العلمــاء   و  ــرو ه  يف مســتلة ضــل يصــح  ن يكــ ن  (11
 مـو املراجـع  واللصـِ يف الباـل  بـل جيـا  ن يكـ ن لـغ جهـد واضـح يف خِّ سق  رضغ ماتصرا   لى التَّ 

مجع املتماثلت  و رضـها معـا  خشـية التكـرار. ضلـ   راد  قـل  ن يعـر  قكـ  قـب  الـرهو ضاـاهللا: 
ذهــا احلت يــة والشــاضعية إىل  ن الــرهو يتعاــد صــاياا  بــدون قــب   ولكتــغ غــض إزم. ضــل ي ابــل متــغ 

مو كتـا   ن يعر   دلة احلت ية  مث  دلة الشاضعية  بل جيا  ليغ  ن يعر   دلة هَا الا هللا وي ثاها
َكر بعـ  األدلـة.  املَهب   ويتبغ يف اهلامش إن اقتوى األمر ا ـرد بعـ  العلمـاء  و بعـ  األئمـة بـ
ومثــل هــَا لــ   ــر  الباقــل  ــروط صــاة الصــلة ضاألصــل  ن يعــر  الشــروط املت ــِ  ليهــا  تــد 

ل ظة مـا مـو  األئمة  مث يب  الشروط الت ان رد دا بعوه . ومثل هَا يااهللا يف  ر  املعىن الل  ا ل

                                                 
: )لس   ق هللا وإ 534ب َّ الشاضعق املعل م مو الديو  لورورة أبنغ: ما إ خيتلف ضيغ  هل العل  مما  ليغ دليل ق عق  ضااهللا يف الرسالة  ص 1

 ربع وخرو اخلمر  وما   بغ هَا  وإ  قد مو  هل العل  هَا جمتمع  ليغ إإ ملا إ الاى  املا  بدا  إإ قالغ لن وقكاس  مو قبلغ  كالظهر 
 يك ن األمر معل ما   لورورة إإ إذا كان  ليغ دليل ق عق(.
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كــل مع ــ  مــو املعــاج   لــى ان ــراد ضياصــل اكــرار مــز ج  واألصــل يف مثــل هــَس احلالــة  ن يعــر  
 الباقل للمعىن الل  ا وي ثاغ مو كل املراجع الت ذكراغ.    

ومـو صـ ر الع لــة الـت ياــع ضيهـا بعــ  البـاقث  مجـع بعــ  األدلـة واألضكــار مـو  كثــر  (10
اخــتلف يف  رياــة العــر   ونتي ــة الع لــة يظــو الباقــل مــو مرجــع  ويكــ ن بعوــها مكــررا   مــع 

ال كرة ال اقدة  و الـدليل ال اقـد املعـرو  يف  كثـر مـو مرجـع أبسـل و  تلـف  ضكـرا    و دليلـ  
  تل  .

 األصل  ن إ ُييل الباقل إىل إقِ  بل اك ن اإلقالة إىل سابِ. (13
ة يف  ـر   ـي خ املؤلـف   و اإل الة يف دراسة  صر مؤلف الكتـاو احملااـِ   و اإل الـ (14

الميـــَس  غـــض جمديـــة إإ إذا اســـتثمر الباقـــل هـــَس التاـــاط  لميـــا  ليصـــل إىل أتثـــض  صـــر املؤلـــف يف 
ســـل كغ   و يف  ضكـــارس  وأتثـــضس يف  صـــرس  وأتثـــرس بشـــي خغ األقـــ َيء  وأتثـــضس يف الميـــَس كـــتن يكـــ ن 

 لتادم العلمق.خترج  لى يديغ ك كبة مو العلماء هل  إسهامات واضاة يف ا
ضعتــدما قااــ  كتــاو زوائــد األصــ هللا لإلســت ا ودرســ   صــرس ومــا ضيــغ مــو هنوــة  لميــة  وكثقــرة 

  و نـغ الاـى  ليـغ العلـ   ـدد كبـض مـو -وذكـرت   ـهره -مدارس  و نغ الاى العلـ   لـى كبـار العلمـاء
 لـ  قـدر    ابـ   لـى ذكـر الشـي خ والتلميـَ ضالـ : وهـَا دليـل  لـى -وذكـرت   ـهره -التلميَ 

 هَا العامل  و لى غزارة  لمغ. 
ـــداضع وراء  ـــة الـــت  ـــاش ضيهـــا ا يـــد يف معرضـــة ا جهـــغ  وال ضدراســـة  صـــر املؤلـــف  ومعرضـــة البي 

 اختيارس بع  األضكار واملتاهج واحلك   لى ما ذها إليغ.
 دم ا ازن  ب او الرسـالة وضصـ هلا  وكثـض مـو األقيـان يكـ ن سـببغ اإسـت راد والت سـع  (15

صـــــل التمهيـــــدا   و يف  وهللا الباـــــل  مث يـــــداه  ال قـــــ  الباقـــــل ضيســـــتع ل يف األبـــــ او  و يف ال 
 ال ص هللا  و املباقل اللقاة  وهَا يا دس إىل بع  األخ اء العلمية الت سبِ ذكرها.
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إ جي ز  ن يعو الباقل  ـو ن سـغ بصـي ة اجلمـع الـت ا يـد العظمـة. وكتـ  إذا وق ـ   (16
 ـــو ن ســـغ بصـــي ة اجلمـــع  اوـــايِ ضتوجـــغ لـــغ الســـؤاهللا التـــاو:  نـــ    لـــى  مثلـــة كثـــضة لتعبـــض الباقـــل

ااــ هللا: "ثبــ  لتــا"  ضــتان  ُتمــن أبنــن مل اكتــا الرســالة وقــدك  والســؤاهللا امل جــغ إليــن: "مــو الــَا 
 ثب  لغ معن ذلن؟. 

اضـــــــ راو املـــــــتهج يف  ـــــــر  ُراء العلمـــــــاء   و  دلـــــــته    و متاقشـــــــتها   و يف  رياـــــــة  (11
لة ر َين  و  كثـر  يعـر  ُراء العلمـاء ضيهـا  مث يعـر   دلـة كـل ضريـِ  مث الرتجيح. ضنذا كان يف املسـت

يتاقشــها ليصــل إىل الــر ا الــراجح  وإ جيــ ز للباقــل الرتجــيح قبــل  ــر  األدلــة ومتاقشــتها. ويرا ــق 
يف  رضـــغ املـــَها األســـبِ  يبـــد  مبـــَها احلت يـــة ضاملالكيـــة ضالشـــاضعية ضاحلتابلـــة  وي اـــد ِّم ر ا العـــامل 

  يف املَها ال اقد ااديرا  جله دس  وإ هارا  لصاقا السـبِ إىل ضكـرة  و ر ا. واألصـل األسبِ ق
ن  مث مو الستة مث اإلمجاع  مث الاياس  وهكَا.    ر  األدلة مو الاُر

يشــــرتط ا قيــــد العتــــاويو الــــت ا ــــتمل  ليهــــا الباــــل  يتمــــا ذكــــرت. ضــــبع  البــــاقث   (18
كـل مـرة  خـتلف بسـيو  يظـو  ن  ـدم أتثـضس  لـى يتصرف يف بع  العتاويو  ويعـر  العتـ ان يف  

 معتاس وموم نغ يس   لغ ذلن.
اـــرابو الباـــل  و ن يبـــ  الباقـــل ســـبا ااـــدو مباـــل  لـــى مباـــل  و ضصـــل  لـــى  (19

ضصــل  إن اقتــاج األمــر لــَلن. وقــد اابــع  لمــا ان يف مؤل ــاُت  ال اهيــة ذلــن  ضــرتاه  يبيتــ ن ســبا 
 .  1ع ارايا واادو بع  الكتا ال اهية  لى ب

ــةِّ القعِّلقــ ِّ  (02 ــوق بـاراكا ــ ا  قـاهللا ابــو  بــد الـو: )مِّ األمانـة العلميــة ااتوــق  ن يكـ ن الباقــل م تصِّ
) ــاف  نقصا . ومــو اإلنصــاف:  ن ياعــرِّ ا الباقــل  دلــة كــل ر ا بــت   قــ ة  اــرق   صــاادا 2واُداابِّــغِّ اإلقِّ

متاقشــة األدلــة  ضــل  هلــا  وإن كانــ  ضــعي ة مــو وجهــة نظــرس  ضننــغ يبــ  ضــع ها والــردود  ليهــا  تــد

                                                 
 انظر: امل لب  األوهللا والثال مو ال صل األوهللا. 1
 .1/120م ي احملتاج للشربيي   2
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يصــح  ن يبــد  الباقــل  ــر  الــدليل بتاوــغ  و اوــعي غ. ضلــ  اد ــى ضريــِ اإلمجــاع يف مســتلة لتتييــد 
ر يه   وكان الباقل يرى  ن د  ى اإلمجاع غض مسلمة  ضل جي ز  ن يا هللا: ا مه ا ضاد  ا اإلمجـاع. 

  و يا هللا: استدل ا أبدلة ضعي ة إ ا يد م دَّ اه  وهق:...  
ل اجا  لى الباقل  ن ي تصف  هل العل   ومو ص ر ذلن مـا قالـغ التـ وا يف اجملمـ ع: )ا قلاـ ق وا 

رِّ  ااِّ ثـا قر   ثـارا مِّوق ذِّكق ََّوِّ  اكق اا القم ها ا واه ـ ا خا ـاتٌ    انَّ صااقِّ َا ـ ـ  غ  ضـايـاا ـ هللا  : قـااهللاا  ابـ   ثـاـ قر  كا   لاكِّتَّـغ  إا يـ تقصِّ
َِّسِّ القعِّبااراةا  ـائِّلِّ .   يفِّ  اقـق االِّغِّ واالقتـازاما ها ـوق القماسا ثِّـض  مِّ هااِّ يفِّ كا َق ـ ـوق القما وار مبَّاا كاانا قـا قهللا   ااِّ ثـا قر   اقـق اى دالِـّيل  مِّ

ـع  د  الصَّـااااِّ ِّ رضـق    َِّسِّ القعِّباـاراةِّ قاـ َّ يفِّ  ابقـدِّ ا َِّّ بـقوِّ ماسق تِّعقمااهللاِّ ها َِّاوا اضـقراطا القم صات ِّف  يفِّ اسق   تـغ الَـّ
ـــل   اـــوق غاـــضقِّهِّ ق  اباةِّ ضاوق ـــوق الصَّـــاا ـــاوِّيغِّ ضِّيـــغِّ مِّ ـــوق ي سا ـــر وٌف قاـــلَّ ما ـــ ااعِّ القعِّلقـــ ِّ ماعق ـــغِّ وا انـق ـــيَّماا    االُّـــغ  يفِّ الق ِّاق إا سِّ

ــتالاةِّ القماعقر وضاــةِّ مبِّ رابَـّعاــ باــغ  يفِّ القماسق ها َق ــ اةِّ ما وِّ اجلقاــد ِّ وااإلقِّخق ــى  اتقــغ  يفِّ  ا ــع  د  مث َّ قاــاهللاا : الق اــراائِّ   ضاااكا ةِّ ابقــوِّ ماسق
ــ سِّ الَّــ ــاااوِّ الق  ج  ابِّتاا  اصق ــاا ــادِّ  اصق َِّسِّ القعِّباــاراةا غاالِّب ــا يفِّ ُقا ــ ــت ِّف  ها ــتـاعقمِّل  القم صا ا خا اــتٌ . واإا ياسق َا ــ َِّيوا إا واها

ياـة    وار مبَّاا كاانا ق  اوقج ه ه  ق ضاعِّي اة    يـ ااارِّب  نا  ا ا ثـا قر   لـاةِّ  ااِّ ثـاـ قر  بالق وااهِّ   . واقـادق  امجقـاعا نـااالاـة  القعِّلقـ ِّ  الاـى جالا
وِّ م صاتـَّ اااِّغِّ ضِّيهِّماا  وابـاراا اتِّغِّ يفِّ احلقادِّيلِّ واالق ِّاقغِّ   واإِّمااماتِّغِّ  (  واق سق اـقااانِّ لاةِّ وااإلقِّ    .1ماعا اجلقالا
ق يــة هلــا يف  يعــر  بعــ   البــاقث   دلــة مســتلة مــو  ــدة مراجــع  ويعثــر  لــى متاقشــة (01

مرجع ُخر  ضيعرضها متغ  وهَا إ  ـقء ضيـغ  ولكـو اخل ـت الـَا ياـع ضيـغ بعـ  البـاقث   نـغ يتاـل 
مو ذلـن املرجـع ناا ـا  لـدليل مل يكـو الباقـل قـد  رضـغ  ضيت بـِ  لـى الباقـل  نـغ كاا ـا ليـل؛ 

د متاقشــة ق يــة . والباقــل الــدقيِ إذا وجــ2ألنــغ يتاــل كــل مــا جيــد يف املرجــع مــو غــض  ن ي كــر جيــدا  
لدليل مل يسبِ لغ ال ق ف  ليغ و رضغ  يتدارك األمر ضيعر  الدليل ضمو األدلة وي ثاـغ مـو املرجـع 

 الَا ذكرس  مث يتاقشغ  تد متاقشة األدلة.   

                                                 
 .1/116اجملم ع للت وا   1
  للشاضعق 0/139غ  و بهغ حبا ا ليل  ونسا ابو الاي  يف إ لم امل قع  ورد  و اإلمام الشاضعق  نغ ذم املال ِّد؛ ألنغ إ ي عمل  ال 2

ثالِّ قاا ِّاِّ لايقل    ُياقمِّل  ق زقماةا قا اا  واضِّيغِّ  اضـقعاى اـالق  َِّا يا قل ا  القعِّلق ا بِّلا ق  َّة  كاما رِّا(.ق لغ: )ماثال  الَّ  داغ غ  واه  ا إا يادق
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يعـــــر  مؤل ـــــ  املصـــــادر الادوـــــة األدلـــــة ويوـــــمت ها متاقشـــــة  دلـــــة املخـــــال    قيـــــاان.  (00
يعرضــغ مــع األدلــة  و ن يتتبــغ ملتاقشــة الــدليل  ضيعرضــغ يف وال اجــا  لــى الباقــل  ن يتتبــغ للــدليل ض

 متاقشة األدلة. و ضرو  مثلة لَلن: 
ل   ن  قثا   راد  ن يستدهللا  لى مَها احلت ية واحلتابلة يف ق ية الاراءة الشاذة ضااهللا: "الاـراءة  ( 

ســت
 
بعد  ن الشــاذة ن الــ  لتــا إبســتاد صــايح ضتاــتج دــا يف األقكــام كخــو اآلقــاد؛ ألنــغ مــو امل

يكتــا الصــااا مَهبــغ  و ر يــغ يف املصــاف"  ضهــَا الاــ هللا اوــمو دليــل الــَيو ُيت ــ ن  لاــراءة 
سـتبعد  ن يكتـا الصـااا 

 
الشاذة  ورده   لى ا رتا  املانع   ضنن ق هللا اجمليـزيو: " ألنـغ مـو امل

ـــل  ن يكـــ ن الصـــااا  ـــع تما الاـــراءة  مَهبـــغ  و ر يـــغ يف املصـــاف"  ردي  لـــى قـــ هللا املـــانع : " ُي 
تمال  ن اك ن مَهبا  لغ  ومع اإقتماهللا يب ل اإستدإهللا".  الشاذة مو الرس هللا   وُي 

ـٌد  (و الـاة   ااق ل   ن  قثا   راد  ن يستدهللا  لى صاة ال كالة أبجر ضتال كلم الكماهللا بو اهلمـام: )الق اكا
ــ َ  األق جق ــ ــ ز   اخق ــا ضـايا   ــا   الاــى الق اكِّيــلِّ إقااماتـ ها ــائٌِّز إا جياِّ ــاجا ــا    راةِّ ضِّيها ــهااداةِّ ضانِّهنَّاــا ضـاــرقٌ  جياِّ فِّ الشَّ َبِِّّــلا

) ـــل  ـــا التـَّعاـــاو     اصق ـــا ضـاــلا جيا ـــ ز  ضِّيها ـــاهِّدِّ  اداا  ها   ضـــنن هـــَا الاـــ هللا يتوـــمو دليـــل الـــَيو 1 الاـــى الشَّ
فِّ 2ُيت ـــ ن جبـــ از ال كالـــة أبجـــر   ويتوـــمو ردهـــ   لـــى املخـــالف  ضـــنن قـــ هللا ابـــو اهلمـــام )َبِِّّـــلا

(  رد  لـى اسـتدإهللا الشَّهاا ـل  ـا التـَّعاـاو     اصق داةِّ ضانِّهنَّاا ضـارقٌ  جياِّا   الاى الشَّاهِّدِّ  اداا  هاا ضالا جيا ـ ز  ضِّيها
املخــالف بعــدم جــ از ال كالــة أبجــر قياســا   لــى  ــدم جــ از الشــهادة أبجــر. ضاألصــل يف مثــل هــَس 

 احلالة  ر  الدليل مث  ر   دلة املخالف مث الرد  ليها.
رف احلــِ باــ ة دليلــغ إ مبــو قالــغ  وإ بعــدد الاــائل  بــغ  ضكثــرة  ــدد الاــائل   لــر ا ي عــ (03

. واألمانـة العلميـة ااتوـق  ن يـرجح الباقـل مـا قـ اس 3لي  دليل   لى صاتغ  و  نغ  رجـح مـو غـضس
                                                 

 .8/3ضتح الادير للكماهللا بو اهلمام   1
قااتِّ  واجياقعال  5/55الَيو ُيت  ن جب از ال كالة أبجر استدل ا بدليل ُخر وه  ق هللا ابو قدامة يف امل ي  2 : )واكاانا يـابـقعال    مَّالاغ  لِّاابق ِّ الصَّدا

قااتِّ   ضـاتـ   َِّسِّ الصَّدا ا قااهللاا لاغ  ابـقتاا  ام ِّغِّ : لا ق بـاعاثقتتاا  الاى ها الاة  . واهلِّاَا الاةا(. هلا  ق  ِّما يب غ  التَّاس  يـاعقتِّياانِّ القعِّما يا  ماا ي صِّ  ؤاد ِّا إلايقن ماا يـ ؤاد ِّا التَّاس    وان صِّ
 : }وإن ا ع  كثر مو يف األر  يول ك .ي شض إىل ذلن ق هللا    3
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وإن   الدليل إ ما كث ر قائل س. واا ـاق األئمـة األربعـة  لـى قكـ  مسـتلة لـي  دلـيل   لـى  نـغ الـراجح 
كان ي ر:  متنيتة إىل ق ة ذلن احلك  وارجياغ  لى غضس. وإ يشن  قد مو  هـل السـتة  جلهـد 
الكبــض الــَا بَلــغ األئمــة األربعــة و ابــا ه  للت صــل إىل قكــ    يف املســائل  إضــاضة لعلمهــ  ال زيــر 

ره  مرج قـا  وقرصه   لـى ال صـ هللا إىل احلـِ  ومـع ذلـن جيـد الباقـل قـ هللا األئمـة األربعـة  و مجهـ  
 يف بع  املسائل  متها:

  إىل وقـ ع ال ـلق الــثل: ثـل:  لاــات. 4  واحلتابلــة  3  والشـاضعية  2  واملالكيــة  1ذهـا احلت يـة   ( 
وصـدرا  مـو خلضـة  مـر  و ا بكـر  وقد كان  ـلق الثلثـة  لاـة واقـدة  لـى  هـد الرسـ هللا 

اتوـق اقتسـابغ ثـل  رد ـا هلـ . . ضلما استع ل التاس ذلن  لى  هد  مر ر ى  ن املصـلاة ا
ـــ هللاِّ ا َِّّ  ـــدِّ راس  ق   الاـــى  اهق ـــانا ال َّـــلا ـــرا  ) اـــوق ابقـــوِّ  ابَّـــاس  قاـــاهللاا كا ضاـــةِّ   ما لا ـــوق خِّ ِّ مِّ ـــتـاتا ق ـــر  واسا وا ااِّ باكق

ـ ـتـاعق ال  ا يفِّ  امق ة  ضـااااهللاا   مار  بقو  اخلقا َّاوِّ إِّنَّ التَّاسا قادق اسق دا :ِّ وااقِّ ق  الثَّلا ٌة  الا انـا ق هلاـ  ق ضِّيـغِّ  اانا ر  قـادق كا
تااس   الايقهِّ ق ضاتامقوااس   الايقهِّ ق(  . 5ضـالا ق  امقوايـق

واختار ابو ايمية وابو الاي    ن  لق الثلثة  لاة واقدة  وهـ  الـراجح. ومل يـرا  ابـو ايميـة  
ا احلقادِّ  َا َِّيوا رادُّوا ها ت  ضاعِّي اة (رد احلديل الصايح بتتويل بعيد  ضااهللا: )وااالَّ  . 6يلا أتااوَّل  س  بِّتاتقوِّيلا

  إىل وق ع ال لق يف احلـي . 2  و كثر احلتابلة  1  والشاضعية  8  واملالكية  7ذها احلت ية    (و
وابـــو  3وخــالف يف ذلــن  ــدد مـــو العلمــاء ضاــال ا بعـــدم وقــ ع ال ــلق يف احلــي  مـــته : ابــو  مــر

                                                 
 .3/05  ضتح الادير للكماهللا ابو اهلمام  3/96بدائع الصتائع للكاسال   1
 .4/39ها اجلليل للا او    م ا0/68املدونة ملالن    2
 .0/84املهَو  للشضازا   3
 .8/453اإلنصاف للمرداوا   4
 .0689رواس مسل  برق   5
 .3/33  وانظر: إ لم امل قع  إبو الاي   3/053ال تاوى الكوى إبو ايمية   6
 .121 6/8املبس ط للسرخسق   7
 .4/08   رح  تصر خليل للخر ق  4/42م اها اجلليل للا او   8
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  وااخلقاـــ اارِّج    هـــ  الـــراجح. قـــاهللا الصـــتعال: )... اـــاو سٌ والصـــتعال  و  6والشـــ كال 5وابـــو الاـــي  4ايميـــة
ءٌ   واالرَّوااضِّ    رِّ قاال  ا إا يـاااع   اـقق رِّ  اوق القبااقِّرِّ واالصَّادِّقِّ واالتَّاصِّ ا القااـ قهللاا ابـقو    واقاكااس  يفِّ القبااق َا ـ واناصاـرا ها

يَّةا واابقو  القااي ِّ ِّ   قازقم   ـ  واراجَّااغ  ابقو  اـايقمِّ ـرا ) وااسق ـلِّ ِّ  اـوق ابـقوِّ   ما ـراى (  ااق لِّم سق لُّ ا بِّاا قلِـّغِّ )وايفِّ رِّواايـاة    خق تادا
ــا  الاــقَّ  ــرا ضـارادَّها ــيـق  ا  قـاـاهللاا  ابقــد  ا َِّّ بـقـو    ما ــا  ا ــنق ( ... "   واملاق يـاراها سِّ ِق  اوق لِّي مق ــراتق ضـالقي  ال ِّــ واقـاـاهللاا إذاا  اه 

ـا اـاتقبِّيٌغ " مث َّ إنَّغ  قا ِّاي  ِّ  تااها ـالاة   اَّيـق ادِّلَـّة  قا ِّيَـّة  س ـاقتهاا يفِّ رِّسا مِّ الق  ق  عِّ ألِّ تقدِّا ماا ك تق    ضقتِّ بِّغِّ  اوَّإ  مِّوق  ادا
قِّ القبِّــدق ِّق ِّ " مِّ و ق ــ عِّ ال َّــلا ــرق ِّق ِّ يفِّ  اــدا يل  الشَّ

لِّ ــمًّى واماتقس ــ ٌو إىلا القبِّدق اــ  " الــدَّ ادِّلَّــةِّ  انَّــغ  م سا ــوق األق   ةِّ وامِّ
لاةٌ  ــلا ــلُّ بِّدق اــة  ضا ــرق ِّق     واك  ــ    ا خ ل  يفِّ نـ   ــ ذِّ ق كق لاة  إا ااــدق ــقا  ا ِّلاــةٌ   واالوَّــلا

ــع  دِّـاـا باــلق هِّ واألِّانَّ   واإا يـااا
َقك  ر  ضِّيـــغِّ  ـــ ـــتادا مارقض ـــ ٌع يفِّ احلقاـــدِّيلِّ غاـــضق  ما ـــرا ااَـّ اا ـــ ا  الاـــى  انَّ القم سق َّ  الـــرُّوااةا حلِّاـــدِّيلِّ ابقـــوِّ   ما   انَّ التَّـــيبِّ

ـــرا  ـــةا  الاـــى ابقـــوِّ   ما ـــاا اِّلقـــنا التَّ قلِّياا ـــرا مارقض    ـــا باـــلق يفِّ   واإا قاـــاهللاا لاـــغ  قاـــدق واقـاعاـــ ق   قاسا واإا راوااس  ابقـــو    ما
بقوِّ   مار وا انَّغ  س ـ ِّلا  اـوق ذا  ا إمنَّاا ه  ا را قٌا إِّ لِّ   ماا داهللاَّ  الاى  انَّ و ق   اها يحِّ م سق : "واماـاوِّ إا صااِّ لِـّنا ضـاااـاهللاا

ــزقتا    ا قتاــدُّ دِّاــا ا ياــد هللاُّ  الاــى  انَّــغ  إا يـ عقلاــ   يفِّ ذالِّــنا ناصًّــا نـاباــ َِّيًّ   واإِّنق ك تقــ  قاــدق  ا ا َا ــ مااق  "  واها ــتااق وااسق
س  ملاق ياــرتق كق رِّواايـاتاــغ   ــانا  ِّتقــدا انَّــغ  لاــ ق كا َِّسِّ القعِّلَّــةِّ الق   ألِّ ِ  دِّاــ ــا يفِّ وايـاتـاعالَّــ خالا هلا ما ِا إا ماــدق ــ ــزا وااحلق مق عالِّيلاــةِّ ضاــنِّنَّ القعا ق

قِّ  اَّةِّ ال َـّلا س  نـاصي نـاباـ ِّاي لاااـاهللاا : واماـاوِّ إا  ا قتاـدُّ دِّـاا  صِّ ـانا  ِّتقـدا  انق  واقـادق  اماـرالِّ راس ـ هللا  ا َِّّ   والـا ق كا
ماام  القكابِّض     ا قتادَّ دِّاا مِّ راضقـعِّ الق  قـ  عِّ  واقادق صارَّحا اإلقِّ ِا الـرُّوااة   الاـى  اـدا  امحقاد  بقو  إبـقرااهِّي ا الق ازِّير  أبِّانَـّغ  قـادق ااَـّ اـ

مِّ و قـ ـ عِّ   يفِّ الر ِّوااياــةِّ إلايقــغِّ صــلى    ليــغ وســل  ــة   الاــى  اــدا ــراةا ق  َّ ــ َّ  اشق ــٌد سِّ ــي ِّد    امَّ ــاقا السَّ واقـاـدق سا
قِّ القبِّــدق ِّق ِّ  َقك  راةِّ واخلاَّ   ال َّــلا ــ ــالاتِّتاا القما ــتااهاا يفِّ رِّسا ا   صق َا ــ ِق ها ــ ــا ه تاــا ضـالقيـ لقاا ا اـاعقــرِّف  ر ج   اتاــا  امَّ َا ــ وابـاعقــدا ها
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ــا عقها لِـّـغِّ ضـالقض ااجِّ هللا  الاــى الق  ق ــ عِّ بِّاا ق إا ــتِّدق سق ــا اإِّ مِّ . وا امَّ ــخِّ س ــب لِّ السَّــلا ق    يفِّ ناسق ــةا إإَّ بـاعقــدا  ـاـلا عا واإا راجق
ـ ضـاه  ا  ـقا ل  اـٌة  ا اـ ُّ مِّ

ٌر إذق هِّ ـرق ِّقي م تاـتاخ ِّ قِّ   ـرقٌف  ا ةا بِّبـاعقدِّ ال َـّلا عاةا القم اايَّدا انَّ الرَّجق هِّ   ألِّ   وق ذالِـّنا غاضق  انا
قِّ يفِّ احلقاــيق ِّ  ــرِّوِّ ال َّــلا ــوق د و   واداهللاَّ احلقاــدِّيل   الاــى خاق ــتااِّلُّ دِّاــا الــزَّوقج  مِّ ــةا ياسق عا أبِّانَّ الرَّجق ــرق اةِّ وا ــا القما نِّ رِّضا

انَّغ  ج عِّلا ذالِّنا إلايقغِّ( واالق اوِّ ِّ ألِّ
1. 

  إىل خـــــرو ملـــــ  5  واحلتابلـــــة4  والشـــــاضعية يف املشـــــه ر مـــــو املـــــَها3  املالكيـــــة2ذهـــــا احلت يـــــة (ت
ن ومسغ. وه  اإىل ج از قراءة احلائ   9والش كال 8وابو الاي  7. وذها ابو قزم6املصاف لاُر

إىل هرقــل يــد  س ضيــغ إىل اإلســلم املتوــمو البســملة   كتــاو الرســ هللا     الــراجح ألدلــة متهــا:
ـ ااء} :وق هللا    ـة  سا لا القكِّتااوِّ اـاعاالا قاق إِّىلا كالاما . والـواءة األصـلية الـت ا يـد إ قـة 10 ق لق َيا  اهق

ن ومســــغ؛ ألن املتــــع إ يثبــــ  إإ بــــدليل خــــاص قــــ ا  ومل  قــــف  لــــى دل يــــل قــــراءة احلــــائ  الاــــُر
ن  صــايح وتــع احلــائ  مــو ذلــن. وهــَا الــدليل وقــدس كــاف إلثبــات إ قــة قــراءة احلــائ  الاــُر
ومســغ. وَباصــة إذا  لمتــا  ن هــَس املســتلة ممــا اعــ  بــغ البلــ ى  ضلــ  كــان مــ  املصــاف  و الاــراءة 
متغ  رما   ل رد يف ذلن دليل صريح مـو كتـاو   سـباانغ   و قـديل صـايح صـريح  وصـدق 
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ـــرَّما  الاـــيقك  ق } ئـــل:  الاا ـــ  مَّـــا قا   وإن  ـــدم ورود دليـــل صـــريح مـــو كتـــاو   1 واقـاــدق ضاصَّـــلا لاك 
ن ومسغ يتتاىف مع هَس اآلية.  سباانغ   و قديل صايح صريح يف خرو قراءة احلائ  الاُر

اإنا ـــاع  ـــو الباـــل واإنشـــ اهللا  تـــغ ضـــرتة مـــو الـــزمو  جيعـــل الباقـــل يتثاقـــل للرجـــ ع  (04
د العزم ورجع  ضننغ ُيتاج إىل وق  ق  يدرس ما كتا ويستاورس ليبي  ليغ ويكمل إليغ. وإذا  ا

 ما كتا بعد اإنا اع  قل ق ة واراب ا  متغ قبل اإنا اع.ما ناص  وسي د  سل و  رضغ لِّ 
 لى الباقل مرا اة ال ق  املسم ح لغ يف كتابـة الرسـالة  ضـل يسـتع ل يف إهنائهـا قبـل  (05

لـــغ إهنـــاء رســـالتغ ضيـــغ  وإ يوـــيع وقتـــغ  وي شـــ ل ن ســـغ يف اســـت رادات ضي دركـــغ احلـــد األدىن املســـم ح 
تح لل الا للاص هللا  لى الدرجة العلمية.   ال ق  واتتهق املدة الاص ى الت َّ 

بعــ  البــاقث  يــرتك ضراغــا  يف بعــ  الصــ اات مــو غــض مســ  . واألصــل  ن إ يــرتك  (06
كـلم التـاو ياتوـق  ن يكـ ن يف بدايـة  صـ اة   الباقل  ا ضرا  يف ص اات حبثغ  إإ إذا كـان ال

كــتن يكــ ن املباــل  و ال صــل  و البــاو قــد انتهــى  وســيبد  الباقــل يف مباــل  و ضصــل  و  و 
 جديد.

                                                 
 .119س رة األنعام ُية  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 المبحث الثالث

 التعريفات

التعريف  ملص لاات و ألل اظ ال ريبة   مر مه ؛ ألنغ يع   لى ضه  الـتص  وضـبو  
دقيــِ  وي صــلتا إىل اصــ ر صــايح  وَّييــز واضــح بــ  األ ــياء. ضــنذا بشــكل  وخديــدس معــىن املصــ لح

   ى الباقل اص را  صاياا  للمصـ لح اسـت اع خديـد مـا يـدخل ختـغ مـو  ضـراد و ن يع يهـا ن ـ  
 عار ِّف : الا هللا الشارح  والتعريف احلك   وإخراج ما إ يدخل ختغ مو  ضراد ي ظو دخ هلا. وي سمى

  .امل
  ضكلمـــة ي تبـــ   ـــو  خصـــية األمـــة ومعتاـــداُتا اـــد  ض قيـــاان قوـــاريةوللتعريـــف دإلـــة  

"العلـــ " اعـــي  تـــد املســــلم  "اإلدراك اجلـــازم امل ـــابِ لل اقـــع  ــــو دليـــل"  واعـــي يف احلوـــارة ال ربيــــة 
 ـو مسـمى العلـ ؛ ألهنـا غـض  ضتخرج  تـده  مسـتلة إثبـات وجـ د     "املدرك  حل  واملشاهدة"
 .1واـ عادُّ  تدان مو العل ؛ ألهنا قوية  دركها العال البشرا إدراكا  جازما   مشاهدة  وإ  س سة 

وق  يك ن التعريف سليما  م صل  إىل اص ر صايح  و َّييز واضح إ بـ دَّ  ن يسـت يف  
 :2 ربعة  روط

الشــرط األوهللا:  ن يكــ ن التعريــف مســاوَي  للم ــرد الــَا نشــرقغ  ضــل يصــح  ن يكــ ن  
يكـ ن  خـص متـغ  وإ  ن يكـ ن مبايتـا  لـغ؛ ألنـغ إذا كـان   ـ   دخـل يف اصـ ر امل ـرد     متغ  وإ  ن 

الــَا نشــرقغ  ضــرادا  خارجــة  ــو ماهيتــغ. وإذا كــان  خــص  خــرج مــو اصــ ر امل ــرد الــَا نشــرقغ  ضــراد 
 عارَّف وقاياتغ

 . داخلة يف ماهيتغ. وإذا كان مبايتا لغ ضننغ ي ع ق اص را  غض صايح  ال ا  ل اقع امل
ضتعريــف اإلنســان أبنـــغ: قيــ ان. اعريــف  أل ـــ ؛ ألنــغ جيعــل الســـامع يـ ـدخل يف اصـــ رس  

لإلنسان  ضرادا إ يت بِ  ليها وصف اإلنسانية كاجلمل وال رس واألسد...إخل. واعريف احلي ان أبنـغ: 

                                                 
 . 5املص لح األص و ومشكلة امل اهي  للدكت ر  لق مجعة  مد  ص  1
   وقد ذكر  ر    وجعل الشرط الثالل م ه ما  مو ضمتها  و رى إضاضة الشرط الرابع ألمهيتغ.51-56عرضة للميدال  ص ض ابو امل 2
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جســ  قسَّــاس ان ــِ. اعريــف  ألخــص؛ ألنــغ إ يت بــِ إإ  لــى بعــ   ضــرادس وهــ  اإلنســان  ضي عــل 
رج مو اص رس للايـ ان كـل مـو  ـدا اإلنسـان كاجلِّمـاهللا واألسـ د واألرانـا  ضنهنـا وإن كانـ  ال سامع خي 

قساسة إإ  هنـا غـض ان اـة ) ا غـض م كـرة(. واعريـف اإلنسـان أبنـغ قيـ ان م ـرتس   و  ـائر م ـرد. 
 عاـرَّف وواقعـغ  وهـ  خ ـت  وإن كـ

ان م تـاعامَّـدا  كـان  اعريف مبايو  يع ـق السـامع اصـ را   ال ـا  حلاياـة امل
 كَ    يوا .

 عار ِّف )التعريف( مسـاوَي  للم عاـرَّف باـ هل : ي شـرتط يف التعريـف  
وي عو املتا اة  و ك ن امل

 ن يك ن جامعا  مانعا   وبا هل  ي شرتط يف التعريف  ن يك ن م ردا  متعكسـا . ضل ـن "جـامع" يسـاوا 
رج  عارَّف بع   ضرادس. ول ن "مـانع" يسـاوا  يف املعىن ل ن "متعك "  ومعتاس:  ن إ خي 

 عار ِّف مو امل
امل

 عارَّف ما لي  مو  ضرادس.       
 عار ِّف يف امل

 ل ن "م رد". ومعتاس:  ن إ ي دخل امل
 عاــرَّف )الل ــن الــَا نشــرقغ(؛  

الشــرط الثــال:  ن يكــ ن التعريــف  جلــى و وضــح مــو امل
ضـــنذا كـــان التعريـــف  خ ـــى  و ممـــاثل للم عاـــرَّف  ضـــنن ألن ال ـــر  مـــو التعريـــف ا ضـــيح املـــراد للســـامع  

الســامع لــو اتااــِ لــغ ال ائــدة   ا  نــغ لــو يصــل إىل اصــ ر صــايح للم عاــرَّف  ويباــى  لــى جهالتــغ  
 ضتعريف "األسد" ل ض العارف  لعربية  نغ "ال وت ر"  و "الاس رة"  بعد و خ ى   و مماثل يف اخل اء. 

 عاـرَّف  وإإ لـزم الـدور  وهـ   الشرط الثالل:  ن إ يت قف 
العل   لتعريف  لـى العلـ   مل

ممت ع  ال ؛ ألنغ مو املستايلت العالية. كتعريف البيـع أبنـغ  اـد مبادلـة مبيـع بـثمو. ضننـغ إ ي عـرف 
يتـــغ. ضننـــغ إ ي عـــرف  املبيـــع إإ إذا   ـــرف البيـــع.  و اعريـــف الـــرهو أبنـــغ:  ـــقء يرُتتـــغ الـــدائو ا ثياـــا  لدا

 ان إإ إذا   رف الرهو.  اإرُت
و رَّف املتا اة الدور أبنغ: ا قف الشقء  لى ن سـغ   ا  ن يكـ ن الشـقء ن سـغ  لـة  

 . 1لت سغ
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ضا لتـــا: "ا قاـــفا وجـــ د  وهللا دجاجـــة  لـــى وجـــ د  وهللا بيوـــة  وا قاـــفا وجـــ د  وهللا بيوـــة  
 د الدجاجـــة إذ ياتوـــق  ن العلـــة يف وجـــ   لـــى وجـــ د  وهللا دجاجـــة"  مســـتايل  اـــل ؛ ألن ضيـــغ دورا  

األوىل هــق البيوــة  و ن العلــة يف وجــ د البيوــة األوىل هــق الدجاجــة  الــت هــق معلــ هللا للبيوــة األوىل. 
ويستايل  ن اك ن العلة معل إ  لت سها   ا يسـتايل  ن يكـ ن السـبا مسـبـاباا)نتي ة( لَااـغ   و  ن 

)التتي ة(   ا  ساباا
  ن العلة ا تتج املعل هللا.  اك ن التتي ة سببا. والصايح  ن السبا ي تتج امل

ـ  يف التعريـف ل ـن وكـو   الشرط الرابع:  ن يك ن التعريف أبوجز األل ـاظ  و ن إ ي ااا
ف  قــل البيــع كمــا جــاء يف ومثــاهللا ذلــن: لــي  مــو الدقــة  ن يعــر ِّ اإســت تاء  تــغ لدإلــة غــضس  ليــغ. 

م. ضـنن ل ـن "متاـ م" ي سـت ىن  تـغ   أبنـغ: مبادلـة مـاهللا متاـ م مبـاهللا متاـ  2  ويف بدائع الصـتائع1املبس ط
لدإلــة ل ــن "املــاهللا"  ليــغ؛ ألن املــاهللا: كــل مــا لــغ قيمــة ماديــة بــ  التــاس  وجــاز  ــر ا  اإنت ــاع بــغ يف 
قاهللا السعة واإختيار. والدقة ااتوق  ن يـ عارَّف البيع كما جاء يف جملة األقكام العدليـة أبنـغ: مبادلـة 

  لي خـرج ابـادهللا اهلبـات؛ ألهنـا اـ تابـادهللا  ـو 4 ـو  ريـِ اإكتسـاو.  و  نغ: مبادلة مـاهللا مبـاهللا 3ماهللا مباهللا
 .5 ريِ التوع 

 عار ِّضات )األق اهللا الشارقة( إىل قسم  
 :6وقد قسَّ  املتا اة امل

الاس  األوهللا: احلدود: وهـق الـت اشـتمل  لـى الـَاايات  ويكـ ن  ـرح امل ـرد التصـ را  
 والت ع وال صل. واحلدود قسمان: هق: اجلت   و 7دا. والَاايات مو الكليات اخلم 

                                                 
 .13/03املبس ط للسرخسق  1
 .5/099بدائع الصتائع للكاسال   2
 .0/393  1/125انظر: درر احلكام  رح جملة األقكام لعلق قيدر   3
 .0/393  1/125انظر: درر احلكام  رح جملة األقكام لعلق قيدر   4
 . 0/393انظر: درر احلكام  رح جملة األقكام لعلق قيدر   5
 وما بعدها. 58ض ابو املعرضة للميدال  ص  6
ا هللا  لى كثضيو  تل    حلاائِ الكليات اخلم  هق: اجلت   والت ع  وال صل  والعر  اخلاص )اخلاصة(  والعر  العام. ضاجلت  ه : امل 7

 يف ج او ما ه ؟   و ه : م ه م كلق يشتمل  لى كل املاهية املشرتكة ب  متعدد  تلف يف احلاياة. والت ع ه : املا هللا  لى كثضيو مت ا 
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َكر َّـــام ذاايااـــغ  كتعريـــف اإلنســـان أبنـــغ: قيـــ ان ان ـــِ. هـــ   - احلـــد التـــام: وهـــ  اعريـــف الشـــقء بـــ
  كمل التعري ات و َّها.

َكر بعــ  ذاايااــغ الــت ا صــلغ  ــو غــضس  كتعريــف اإلنســان  - احلــد التــاقص وهــ : اعريــف الشــقء بــ
 درك للكليات واجلزئيات".امل 1أبنغ: "التا ِ"   و "امل كر  لا ة

الاس  الثال: الرسـ م: وهـق الـت مل يشـتمل التعريـف ضيهـا  لـى  ـقء مـو الـَاايات   و  
 عاـــرَّف وَّييـــزس  ـــو غـــضس  وإمنـــا ا ـــتمل  لـــى 

ا ـــتمل متهـــا  لـــى  ـــقء  مل يتااـــِ بـــغ ضصـــل الشـــقء امل
الل ـة األثـر  و"اخلاصـة"  ثـر مـو   رضيات دا   ر ِّف الشقء وم ي ِّز  و غـضس. و   ِّـق ر ـا ؛ ألن الرسـ  يف

 ُ ر احلاياة الت ادهللا  ليها وَّيزها  و غضها. 
 : 2ومرابة الرس م دون مرابة احلدود. وهق مخسة  قسام مت اواغ  هق 

َكر جتسغ الاريا مع خاصتغ اللزمة الشـاملة  كتعريـف اإلنسـان  - رس  مم: وه  اعريف الشقء ب
 أبنغ: احلي ان الواقن  لا ة. 

                                                                                                                                               

اة. وال صل ه : كلق ي ااهللا  لى  حلاياة يف ج او ما ه ؟   و ه : م ه م كلق يشتمل  لى كل املاهية املشرتكة ب  متعدد مشرتك يف احلاي
ت . الشقء يف ج او  ا  قء ه  يف ذااغ؟   و ه : م ه م كلق يتتاوهللا مو املاهية اجلزء الَا ويز الت ع  و سائر األن اع املشاركة لغ يف اجل

ه :.م ه م كلق ه  مو والعر  اخلاص )اخلاصة( ه : م ه م كلق ه  مو ص ات الشقء اخلارجة  و ماهيتغ  واخلاصة دا. والعر  العام 
"  ضنن م ه م "قي ان" كلق يتتاوهللا  ص ات الشقء اخلارجة  و ماهيتغ وغض اخلاصة دا. ضنذا قلتا: "اإلنسان قي ان ان ِ ضاقن ماش 

لماهية الكاملة اإلنسان واألسد وال زاهللا واألرنا  وسائر احلي اانت. وهَس احلي اانت  تل ة يف قاياتها  إذ املاهية الكاملة لإلنسان  ال ة ل
لألسد وال زاهللا واألرنا  وإن ا رتك  هَس الكليات يف جزء املاهية  وهق احلي انية  ولَلن يااهللا  و كل متها قي ان. وم ه م "إنسان" 

ت ع يشتمل  لى كل ماهية هَا الكلق  وه  احلي ان التا ِ. وم ه م "ان ِ" كلق يتتاوهللا جزء ماهية اإلنسان  وهَا اجلزء ه  الَا ويز ال
ق خارج اإلنسال  و سائر األن اع.  ما اجلزء اآلخر مو ماهيتغ وه  احلي انية ضه  اجلزء املشرتك بيتغ وب  سائر األن اع. و"الوان" م ه م كل

 و ماهية اإلنسان  لكتغ مو الص ات اخلاصة دَا الت ع. ضلي  الوان الَا ه   اهرة التع ا الت سق جزءا  مو ماهية اإلنسان  لكتغ 
ص ة خاصة بغ دون سائر األن اع الت يتت ع إليها احلي ان. و"املشق" م ه م كلق خارج  و ماهية اإلنسان  وه  مو الص ات الت اعر  لغ  

 .31-35إإ  هنا غض خاصة بغ  بل هق مشرتكة بيتغ وب  غضس مو  ن اع احلي ان. انظر ض ابو املعرضة للميدال  ص 
 نغ  ن يك ن كَلن.معىن " لا ة":  ا مو  ت 1
 .63-61ض ابو املعرضة للميدال  ص  2
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َكر خاصـتغ اللزمـة الشـاملة وقـدها   و مـع جتسـغ البعيـد   و رس -   انقص وه : اعريف الشقء ب
َكر  رضـيات لـغ ختـتص مجلتهـا حباياتـغ  كتعريـف اإلنسـان أبنـغ: الوـاقن  مع  رضغ العـام   و بـ

  لا ة.  
التعريف الل ظق وه : اعريف الل ن بل ن ُخر مرادف لـغ معلـ م  تـد املخا ـا  كتعريـف الـرهو  -

نغ: احلب   واعريف الو  أبنغ: الامح  واعريف الارء أبنـغ ل ـن مشـرتك ي لـِ  لـى ال هـر و لـى أب
 احلي . وهتا إ بد مو التتبيغ إىل  ن مرادف الشقء يف احلاياة خاصة مو خ اصغ.

َكر مثاهللا مو  مثلتغ  كتعريف اإس  أبنغ ما   بغ ل ـن زيـد  - التعريف  ملثاهللا وه : اعريف الشقء ب
  اقة. وهتا إ بد مو التتبيغ إىل  ن مثاهللا الشقء يف احلاياة خاصة مو خ اصغ.وضا مة وا

َكر األقســام الــت يتاســ  إليهــا  كتعريــف الكلمــة أبهنــا:  - التعريــف  لتاســي  وهــ : اعريــف الشــقء بــ
 اس  وضعل وقرف. وهتا إ بد مو التتبيغ إىل  ن  قسام الشقء يف احلاياة خاصة مو خ اصغ. 

 
  1لتعريفاتضوابط مناقشة ا

كـــل مـــو ي جـــغ ا رتاضـــا  لتعريـــف يســـمى: "مســـتدهللا"   و "ســـائل". وصـــاقا التعريـــف  
 الَا ي داضع  و صاة اعري غ ضيب  سا ط اإ رتا  ي سمى "مانع"   و "م داضع".

ـالف  ـرو غ املت ايـة  ضللمسـتدهللا  ن يعـرت   لـى   ي  جَّغ اإ رتا   لـى التعريـف مبـا خي 
 عة:التعريف ب اقد مو  م ر  رب

 .)غض مانع(  ن التعريف غض م رد ( 
 .)غض جامع(  ن التعريف غض متعك  (و
  ن التعريف يستلزم احملاهللا كالدور السباق  وكالتسلسل  وكاجتماع التايو . (ت
  ن التعريف  خ ى مو املعرَّف. (:
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وهَس اإ رتاضات األربعة وكو  ن ا جغ للتعريف اإص لقق.  ما اعريف الل ن ل ـة  
 غ ك نغ غض جامع  و غض مانع  لعدم ا رتا ه  ذلن يف اعري اُت . ضل ي  جغ ل

واألج بـــة الـــت يـــدضع دـــا صـــاقا التعريـــف اإ رتاضـــات امل جهـــة إىل اعري ـــغ ارجـــع إىل  
 مخسة:

اجلـــ او األوهللا: إذا كـــان اإ ـــرتا  امل جـــغ  لـــى التعريـــف يتوـــمو كـــ ن التعريـــف غـــض  
 رير املراد"  ويك ن خرير املراد أبربعة وج س:جامع  و غض مانع  ضاألج بة ارجع إىل "خ

ال جــغ األوهللا: خريــر املــراد مــو املعــرَّف. ضاــد خيتلــف التعريــف  خــتلف املــراد مــو الشــقء املعــرَّف   ( 
ضي جـــغ املســـتدهللا ا رتاضـــغ وضـــِ ضهمـــغ املخـــالف ملـــراد صـــاقا التعريـــف  و تدئـــَ جييـــا صـــاقا 

ي عـر ِّف  ـخص الدابـة أبهنـا "كـل قيـ ان وشـق  لـى التعريف بتارير مرادس مو املعرَّف. مثالـغ:  ن 
 ربــع قــ ائ "  ضيعــرت  املســتدهللا  ليــغ أبن هــَا التعريــف غــض جــامع؛ ألنــغ إ يشــمل مــا يــدو  لــى 
األر  مــو غــض ذوات األربــع  ضيــدضع صــاقا التعريــف هــَا اإ ــرتا  بتاريــر مــرادس مــو املعــرَّف 

   و نغ مل ي رِّد اعريف الدابة يف الل ة. و نغ  راد اعريف ما ي  لِ  ليغ اس  الدابة  رضا  
ال جــغ الثــال: خريــر املــراد مــو بعــ   جــزاء التعريــف: قــد ي هــ  املعــرت  مــو التعريــف مــا مل يــردس  (و

ــغ  صــاقبغ  ضي جــغ ا رتاضــغ  ضي  يــا صــاقا التعريــف بتاريــر مــرادس مــو اجلــزء الــَا ســبَّاا ضهم 
عاـر ِّف  ـخص احليـ ان أبنـغ: "كـل جسـ  انم   لى خلف املراد مو ا ـرتا  املسـتدهللا. مثالـغ:  ن يـ  

قساٌس م كر"  ضي ه  املعرت  مو ل ظة "م كر" معىن خاصا   لت كض اإلنسال  ضيعرت   لـى 
التعريف أبنغ غض جامع  خلروج غض اإلنسان مو املعرَّف  ضيدضع صاقا التعريف هَا اإ ـرتا  

ا هللا: " ردت مو الت كض كل نشـاط يف املـخ بتارير مرادس مو ل ظة "م كر" ال اردة يف التعريف ضي
يتشــت  تــغ قركــة إراديــة   و كــل نشــاط يف اجلســ  يتشــت  تــغ قركــة إراديــة  وهــَا م جــ د لــدى كــل 

 الكائتات احلية.   
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ال جـــغ الثالـــل: خريـــر املـــراد مـــو املـــَها العلمـــق الـــَا ب ـــيا  ليـــغ التعريـــف: قـــد ي عـــر ِّف  ـــخص  (ت
املعـــرت   ال ـــا  لـــَلن  ضيعـــرت   لـــى التعريـــف  مصـــ لاا  وضـــِ مـــَها معـــ   ويكـــ ن مـــَها

ىن  ليـغ اعري اـغ  و نـغ خيتلـف ان لقا مو مَهبغ  ضي يا  صاقا  التعريـف ببيـان املـَها الـَا بـا
ٌة مبـــاء ســـلا أبهنمـــا  هـــارة خاصـــة ماتق ِّيَّـــضـــ ءا وال    ـــو مـــَها املعـــرت . مثالـــغ:  ن ي عـــر ِّف ضايـــٌغ ال   

اتق ِّيـاةِّ   ه ر  ضياعرت   ليغ ضايغ ُخر أبن ه
َا التعريف غـض جـامع؛ ألنـغ إ ياشـمل ال هـارة غـض امل

ضي يــا صــاقا التعريــف بتاريــر مــرادس مــو املــَها العلمــق الــَا بــىن  ليــغ اعري ــغ ضياــ هللا: إمنــا 
ـــوق يشـــرتط  التيـــة يف  هـــاريتا ال ضـــ ء وال ســـل  كاإلمـــام الشـــاضعق.  بتيـــ  اعري ـــق  لـــى مـــَها ما

نــغ: نســبة  مــر آلخــر  و ن يــغ  تــغ. ضيعــرت   ليــغ ضايــغ ضياــ هللا: ومثالــغ:  ن ي عــر ِّف  قــل احلكــ  أب
اعري ن للاكـ  غـض  مـانع؛ ألنـغ يـدخل ضيـغ وصـ  ن لراجـل  أبنـغ   يـل  ووصـ  ن آلخـرا أبنـغ لـي  
 بـي ا  وهـَا لـي  قكمـا ؛ ألن احلكـ ا  تـدان وصــف  ال عـل  سـ اء كـان  ثـرا  للخ ـاو كــال ج و 

 و مل يكـــو كالصـــاة وال ســـاد والعزوـــة والرخصـــة  ضي يـــا  والتـــدو واحل رمـــة والكراهـــة واإل قـــة 
صاقا التعريف بتارير مرادس مو املَها الَا بىن  ليـغ اعري ـغ ضياـ هللا: إمنـا بتيـ  اعري ـق  لـى 
مــَهيب  وهــ   ل  رَّضــ  احلكــ   تــد  هــل العــرف   مــا  نــ  ضبتيــ  ا رتاضــن  لــى مــَهبن وهــ  

  نن  رَّض  احلك   تد ال اهاء. 
ع: خريــر املــراد مــو نــ ع التعريــف: قــد ي عــر ِّف  ــخص مصــ لاا   لــى  نــغ رســ   ولــي  ال جــغ الرابــ (:

ا   بــل هــ  رســ   ضي يــا  قــدا   ضي جــغ املعــرت  انتاــادا  للتعريــف  ضياــ هللا هــَا التعريــف لــي  قــدَّ
صــــاقا التعريــــف قــــائل:  ان مل  رد التعريــــف  حلــــد  بــــل  ردت التعريــــف  لرســــ   ودــــَا يتــــدضع 

 اإ رتا .
  هر مـو  لي و الثال: إذا كان اإ رتا  امل جغ  لى التعريف ي  يد  نَّ التعريف اجل ا 

 عارَّف   مكو اجل او مبتع ذلن    تبار  ن الظه ر واخل اء نسـبيان  ضلـ   ـرَّف  ـخص الامـح أبنـغ 
امل

  الو   ضا رت    ليغ أبن املعرف   هر مو التعريف  ضيمكو لصاقا التعريف  ن جييا  لـى املعـرت 
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 عارَّف   هر مو التعريف  لتسبة لن   مـا  لتسـبة ملـو  رَّضـ  هلـ  التعريـف ضـالتعريف  تـده  
ضيا هللا: امل

   هر مو املعرَّف؛ ألن كلمة الو   تده   كثر  ي  ا  مو كلمة الامح. 
اجل او الثالـل: إذا كـان اإ ـرتا  امل جـغ  لـى التعريـف يتوـمو كـ ن التعريـف يسـتلزم  
عِّـق" إ مـو 1 راحملاهللا كالدَّوق 

ا
   مكو اجل او مبتع ذلن؛ وذلـن ببيـان  ن هـَا الـدَّوقر مـو قبيـل "الـدَّوقر امل

ـــاو ببيـــان  ن اجلهـــةا   اـــاهللا  ووكـــو  ن جي 
عِّـــق جـــائٌز إ يلـــزم  تـــغ امل

ا
قبيـــل "الـــدَّوقر الســـباق"  و الـــدَّوقر امل

 قل العل  أبنـغ: "إدراك املعلـ م" مت كٌة  ضالدَّوقر  غض  مت ابِ إن كاك اجلهة. مثاهللا ذلن:  ن ي عر ِّف 
ضي عــــرت   ليــــغ أبن يف التعريــــف دورا   لت قــــف معرضــــة العلــــ   لــــى معرضــــة املعلــــ م الــــ اردة يف التعريــــف  
ضي  يـــا صـــاقا التعريـــف أبن اجلهـــة مت كـــة؛ ألن ل ظـــة "املعلـــ م" ا  لـــِ يف العـــرف  لـــى كـــل مـــا لـــغ 

  "  وإذا ان ك  اجلهة ساو الدور. ص رة  بتة يف الَهو  ضهق يف العرف مت كة  و "العل
اجلـــ او الرابـــع: إذا كـــان اإ ـــرتا   امل جـــغ  لـــى التعريـــف يتوـــمو  كـــ نا التعريـــفِّ غـــضا  

متومو  لشروط قستة  كاتانق اك ن ضيغ ل ظٌة مستعملة  لى سبيل اجملـاز مـو غـض قريتـة   و اكـ ن ضيـغ 
بيــان املعــىن املــراد   و اكــ ن ضيــغ ل ظــٌة ل ظــٌة مشــرتكة ختمــل معتيــ  ضــتكثر  لــى ســبيل التســاوا دون 
 غريبٌة غض  اهرة الدإلة  لى املعىن املاص د متها  تد السامع. 

عرت   لى التعريف ل ظة "كَا" ضيغ مستعملة  لـى سـبيل اجملـاز دون قريتـة   
 
ضل  قاهللا امل

يا أبقد ج اب :   ضنِّنغ  وكو لصاقا التعريف  ن جي 

                                                 
الدور: ا قف الشقء  لى ن سغ   ا  ن يك ن ه  ن سغ  لة لت سغ  ب اس ة  و بدون واس ة. وه  مو املستايلت العالية. ويسمى الدور  1

السباق اقرتازا   و الدور املعق  الَا ي عد مو قبيل الدور اإ تبارا  وإ استاالة يف الدور املعق  السباق. وإذا   لِ الدور انصرف إىل الدور 
كو إإ مع ومثالغ ا قف كل مو املتواي    لى اآلخر كاألب ة والبت ة  والكو والص ر  إذ إ ا تص ر األب ة إإ مع اص ر البت ة  وإ ي تص ر األ

مد     ألمحد  لى ك ن  محد ابتا  حملمد  وهَا ا قف ا تبارا معق  إ سباق  ضاألب ة والبت ة ا عالن معا   اص ر األص ر  ضيت قف ك ن  
ويت قف ق لتا الااهرة  كو مو الادس  لى  ن الادس  ص ر مو الااهرة  ولكو هَا الدور ا تبارا معق إ سباق. انظر: ض ابو املعرضة 

 . 331-335للميدال  ص 
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ل ن اجملازا صار قاياة  رضيـة يف املعـىن املاصـ د  إذا كـان واقـع  األوهللا:  ن يادَّ ق  انَّ ال 
 األمر كَلن. 
 الثال:  انق يادَّ ق وج د الاريتة ولكو صاقا اإ رتا  غا ِّل  تها.  
ولــ  قــاهللا املعــرت   لــى التعريــف ل ظــة "كــَا" مشــرتكة م ضــ  ة ملعــان متعــددة ب ضــع  

يـا أبقـد  ج بـة واقد  ولي  يف الكلم قريتـة اـ عاـ  ِّ املعـىن  املـراد  ضننـغ وكـو لصـاقا التعريـف  ن جي 
 ثلثة: 

األوهللا:  انق يادَّ ق  انَّ الل ن املشرتك صار قاياة  رضية يف املعىن املاص د  إذا كان واقـع  
 األمر كَلن. 
الثال: الا هللا مب جبـغ  أبانق ياـ هللا سـلمتا كـ ن الل ـن مشـرتكا   إإ  ن إرادة كـل معـىن مـو  
ـــمل ا  يتيـــغمعانيـــغ صـــايا الـــت ي بصـــر دمـــا   1ة يف التعريـــف. ضلـــ  ا تـــدى لصـــ ص  لـــى  ـــخص ضسَّ

وغــ َّروا  ــ  املــاء الــت يف بســتانغ  وســرق ا  يتــغ الــت هــق ذهبــغ وضوــتغ  و ــهد  ــخص أبن اللصــ ص 
ا تــدوا  لــى  يتــغ  ضــا رت   لــى  ــهاداغ أبن العــ  ل ــن مشــرتك  كــان للشــاهد  ن جييــا  لتســلي   

 مو معال الع  ماص دة. إإ  ن كل معىن
 الثالل:  انق يادَّ ق وج د الاريتة الت اب  املراد ولكو صاقا اإ رتا  غ ل  تها.     
اجل او اخلام : إذا كان اإ رتا  امل جغ  لى التعريـف  م جهـا  يف احلاياـة إىل قوـية  

لـة إ ي ابـل اإ ـرتا  إإ  و قواَي ضمتية ا تمل  ليهـا التعريـف   و كانـ  مـو ل ازمـغ  ويف هـَس احلا
بــد اوى مارونــة  لــدليل  ليهــا  وهــَس الــدَّ اواى اتوــمو ناــ  الــدَّ اواى الوــمتية الــت ا ــتمل  ليهــا 

 التعريف. 
ــرا دليــلا املتــع  م مل   ولصــاقا التعريــف  ن جييــا  ملتــع  لــى دليــل املعــرت   ســ اء  اذاكا

َكرس. ضنذا قاهللا صـاقا التعريـف اعري ـق هـَا قـدي مم  للمعـرَّف ضاـد ا ـتمل كلمـغ  لـى د ـ ى أبن ي

                                                 
 الع : خرقها حبديدة  مَّاة   و د ها.  اَّلا  1
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اعري غ مؤلـف مـو الـَاايات  ضـاإ رتا   ليـغ قيت ـَ يكـ ن إبب ـاهللا هـَس الـد  ى الوـمتية  مـع إقامـة 
 إبثبات الد  ى املتاقوة هلا.     الدليل  لى إب اهلا

 وهتا  نبغ إىل بع  األخ اء الت ياع ضيها بع  الباقث  يف التعري ات: 
  ألدىن مع إمكانية التعريف  أل لى.  اعري غ الشقء (1

ضاألصــل  ن يـ عاــر ِّف الباقــل  امل ــاهي ا  حلــدا التــامِّ إِّنق  مكــو  وإإ ضباحلــد التــاقص  وإإ  
غ  َكرا الباقــل   تــد  ــرقِّ ضبالرســ  التــام. وإ  رى اعريــفا املصــ لاات أبقــل مــو ذلــن. وي  وــل  ن يــ

ــغ و مثلتــ غ  ضيكــ ن قــد  ــر ف  حلــد مــع التعريــف الل ظــق والتعريــف املصــ لحا الــَا  رَّضاــغ معــالا  ل ا ِّ
 ملثاهللا. وإذا كان املص لح  الَا يـ عار ِّض غ  الباقل  مو صلاِّ حبثِّغ  ضل بـدَّ  ن ي تبـعا ذلـن ببيـان  قسـامغ  
ضيكــ ن قــد  ضــاف ملــا ســبِ التعريــف  لتاســي . ويكت ــق الباقــل  لتعريــف الل ظــق إذا كــان يـ عاــر ِّف 

 كلمة. املعىن الل  ا ل
وقد ذكر املتا اة  مراااا احلدودِّ مو قيل ا تماهل ا  لى بعـ  املاـ إت اخلمسـة  لـى  
 : 1التا  التاو

 التعريف املركا مو العر  العام وال صل  ق ى مما ضيغ ال صل وقدس. -
 التعريف املركا مو اجلت  البعيد وال صل  ق ى مما ضيغ ال صل وقدس. -
 صة  كمل و ق ى مو املركا مو ال صل والعر  العام.التعريف املركا مو ال صل واخلا -
 التعريف املركا مو العر  العام واخلاصة  ق ى مما ضيغ اخلاصة وقدها. -

ويف اجلملــة كــلُّ اعريــف  ضيــغ زَيدة  بيــان  للم ــرد املشــروح هــ   اقــ ى و كمــل  ممَّــا لــي  ضيــغ  
 هَس الزَيدة. 

واحملــرتزات قــد يكــ ن ميــزة يف الباــل  وقــد  اإلســهاو يف ذكــر التعري ــات و ــرقها وبيــان الايــ د (0
 يك ن نايصة ضيغ  وبيان ذلن:

                                                 
 .63ض ابو املعرضة للميدال  ص 1
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 وإ : إذا كان اإلسهاو يف التعريف  وبيان اخـتلف العلمـاء ضيـغ يتبـي  ليـغ ضائـدة  أبن يكـ ن لـغ 
مد للباقل ضعلغ  ومو  مثلة ذلن:   ثر يف ال اغ  ضننغ ي عد مو مزاَي البال ومما ُي 

ـــ -  ـــدَّ اى  ليـــغ. ضمثـــل هـــَا اإخـــتلف ُيتـــاج إىل إســـهاو اخـــتلف العلمـــاء يف اعري
ـــدَّ ِّق وامل

 
ف امل

لل صــ هللا إىل الــراجح؛ ملــا يتبــي  ليــغ مــو اخــتلف يف إجــراءات التااضــق و لتــاو يف احلكــ  الــَا 
ـوق  القم ـدَّ اى ي صدرس الااضق. قاهللا ابو ضرقـ ن: )ا قلاـ ق  انَّ  ِّلقـ ا القااواـاءِّ يـاد ور   الاـى ماعقرِّضـاةِّ القم ـدَّ ِّق مِّ

انَّغ   اصقٌل م شقكِّلٌ  تـقه ماا   الايقغِّ ؛ ألِّ د  مِّ وا انَّ  الاى القم دَّ ِّق القبـاي ِّتاـةا إذاا   واملاق خياقتالِّ   ا يفِّ ق كق ِّ ماا لِّك ل ِّ وااقِّ
  وقـاهللا الاـرايف: )الق اـرقق  الثَـّالِّ 1 وا انَّ  الاـى القم ـدَّ اى  الايقـغِّ القيامِّـ ا إذاا ملاق اـاا ـ ق القبـاي ِّتاـة (   انقكارا القما قل ـ وا 

ـانِّ ضـالاـ ـا يـالقتابِّسا ةِّ القم ـدَّ اى  الايقـغِّ( ضانِّهنَّ ما ةِّ القم ـدَّ ِّق واقاا ِّـدا ا قاا ِّدا ائـاتاانِّ با ق ث  نا واالقمِّ يق ا ك ـلُّ  االِـّا  واالثَّلا
تقــغ  م ــدَّ  ى  الايقــغِّ   م ــدَّ ِّي ا ــلُّ ما قل ــ و  مِّ ــلِّ   والاــيق ا ك  ــا يفِّ  واألِّاجق ــاءِّ ضِّيهِّما ا القع لاما ف  باــ ق ذالِّــنا واقاــعا اخلقِّــلا

 ِّدَّةِّ ماساائِّلا(
ـوق 2 ـوق القم ـدَّ اى  الايقـغِّ يـ عقتاـوا  مِّ ـق القم ـدَّ ِّق مِّ   وجاء يف امل س  ة الك يتية: )َّاقيِّيـز  القاااضِّ

ـ كا اقق ِ ِّ يفِّ األق ا اها  ِّ األق م  رِّ الَـّتِّ ا عِّيت ـغ   الاـى إصاـاباةِّ احلقـا ـدِّر ها ءا   امِّ الَـّتِّ ي صق ذالِـّنا  انَّ الشَّـارِّعا جاعاـلا  ِّـاق
ـــتا ِّعق  ـــدَّ اى  الايقـــغِّ إنق ملاق ياسق ـــ ِّ  الاـــى القم  لقيامِّ ـــا  ِّ ءا داضقعِّها ـــدَّ ِّق . وا ِّـــاق ثـقباـــاتِّ يفِّ الـــدَّ ق اى  الاـــى القم   اإلقِّ

ــــنَّ يفِّ  انَّ الق  لقبـاي ِّتاــــةِّ . واإا  ا ــــدَّ ِّق إثـقبااُتااــــا  ِّ ءِّ الثَّــــالِّ القم  ــــوق القعِّــــاق ــــل  مِّ اوَّهللاا  اثـقاا ءا األق ضاــــنِّنق  اخق اــــتا   عِّــــاق
ــا تـاه ما يِّيـــزِّ بـايـق ــق يفِّ التَّمق اثـقااــلا   القاااضِّ ءا األق ـــدَّ اى  الايقــغِّ القعِّـــاق ــي اام ِّل  القم  ـــدَّ ِّق   ضانِّنَّـــغ  سا واجياقعاـــل   الاــى القم 

ـــفَّ  اخا ءا األق ـــاءِّ(ممَِّّـــا قاـــدق يـ ـــؤاد ِّا إىلا اخلقا   القعِّـــاق ـــ ِّ واالظُّلقـــ ِّ يفِّ القااوا   وجـــاء يف امل ســـ  ة 3  اـــتِّ يفِّ احلق كق
َِّا يـاااــع   ا  ــ ا اـاعقيِّــ   ال َـّـرافِّ الَـّـ ــدَّ اى  الايقــغِّ ه  ــدَّ ِّق واالقم  ــوق ماعقرِّضـاـةِّ القم  ــتـا ااد  مِّ ــ ُّ ماــا ي سق لايقــغِّ  يوــا : ) اها

ثـقبااتِّ  ء  اإلقِّ َِّا إا ي كالَّف  إ   ِّاق اوَّهللاِّ . واال َّراف  الَّ هاد  لِّل َّرافِّ األق مِّ و ج  دِّ بـاي ِّتاة  ااشق لقيامِّ ِّ  ِّتقدا  ادا إَّ  ِّ
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ار  القااوااءِّ وا ام  د س   امقر  ه  ا مادا ا األق َا ِِّ القاا اا ِّـدِّ   واها ـ اى اا قبِّيـ ـق سِّ إذق بـاعقدا خاااُّاِّغِّ إا يـابـقااى  الاى القاااضِّ
(القماعقر وضاةِّ يفِّ القبـاي ِّتااتِّ واالرتَّق  يحِّ   .1 جِّ

 : 2ومو الو ابو الت ذكرها العلماء للتمييز ب  املد ق واملد ى  ليغ
 ــدَّ اى  ليــغ: مــا كــان ق لــغ  لــى وضــِ 

. وامل ــدَّ ِّق: مــو كــان ق لــغ  لــى خــلف  صــل   و   ــرف 
 
امل

  صل  و   رف. 
 ـــدَّ اى  ليـــغ: مـــو اـــرجح ق لـــغ مبعهـــ د 

 ـــدَّ ِّق: مـــو جتـــرد ق لـــغ  ـــو م صـــد ِّق. وامل
) ا بشـــهادة امل

 العرف(   و  صل ) ا  ستصااو احلاهللا(.
 دَّ اى  ليغ: مو إذا سك  مل ي رتك وسك اغ.

دَّ ِّق: مو إذا سك  ا رك وسك اغ. وامل
 
 امل

 دَّ اى  ليغ: مو َّسن بظاهر األمر. 
دَّ ِّق: مو  لا  مرا  خ يا . وامل

 
 امل

 ــدَّ اى ومــو املســائل الــت ُيصــل خــلف يف الاوــاء ضيهــا نتي ــة للخــتل
ــدَّ ِّق وامل

 
ف يف اعريــف امل

  ليغ:
اد   زوجة  لى زوجهـا احلاضـر معهـا  نـغ مل ي ت ـِ  ليهـا. ضعتـد املالكيـة: الاـ هللا قـ هللا الـزوج؛ ألن  ( 

العــرف وال الــا يشــهد بصــدقغ. و تــد الشــاضعية: الاــ هللا قــ هللا املــر ة َّســكا   ألصــل؛ ألن األصــل 
 .ى اعريف املد ق: مو إذا سك  ا رك وسك اغ  وكَا الا هللا ق هللا املر ة  تد مو ير 3 دم اإلن اق

ـــلاف  كـــان  ســـل غ  (و رجـــل قـــب  مـــو رجـــل داننـــض  ضلمـــا  لبـــغ دـــا داضِّع هـــا  ز ـــ   نـــغ قبوـــها  ـــو سا
ـدَّ ِّق: مـو لـ  سـك  اـ رك وسـك اغ   

 
لداضعها. وقاهللا داضع هـا بـل  ان  سـل تن إَيهـا. ضـنذا قلتـا إن امل

دَّ ِّق ؛ ألنغ ل  سك  ا رك 
 
وسك اغ  والاـاب  لـ  سـك   ـو جـ او ال الـا كان الداضع ه  امل

 ــدَّ اى 
ــدَّ ِّق مــو  لــا  مــرا  خ يــا   وامل

 
مــا ا ــرك وســك اغ. وإذا بتيتــا  لــى األصــل اآلخــر  وهــ   ن امل

ـلافِّ هـَا الاـاب    ليغ ماوق َّسن بظاهر األمر  ضننتا إذا استصـابتا كـ نا ذمـةِّ الـداضعِّ بري ـة  مـو سا
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 ـــدَّ اى  ليـــغ. وإن ا تـــ
وان قـــاهللا الاـــاب   و ن األصـــل ضيـــغ  يوـــا  بـــراءة ذمتـــغ  ضـــل يؤخـــَ جعلتـــاس امل

 دَّ اى  ليغ
 . 1أبكثر مما  قر بغ  جعلتا الااب  ه  امل

. وال اــض  تــد احلت يــة  قســو قــاإ  مــو 2اخــتلف العلمــاء يف اعريــف ال اــض ويف اعريــف املســك  -
ــل   انَّ  ــكِّ ا  املســك   و تــد الشــاضعية  كســغ  قــاهللا السرخســق: )ضااحلقااصِّ هااا  ِّتقــداانا  انَّ القمِّسق َق ــ القما

عِّق ِّ 
ــاضِّ ــوق الق ااِّــضِّ  وا ِّتقــدا الشَّ ــاإ  مِّ ـ ا   قا ا  -رمحــغ   اعـاىل- اسق ــكِّ ِّ  واباــ ق ــوق القمِّسق ــاإ  مِّ ــ ا   قا الق ااِّــض   اسق

ٌف( ــتِّلا ــلِّ اللُّ اــةِّ ضِّيــغِّ اخق السرخســق:  . ويظهــر  ثــر هــَا اخلــلف يف ال صــاَي وال قــف كمــا قــاهللا3  اهق
) اوققاافِّ فِّ إمنَّاا ااظقهار  يفِّ الق اصااَيا وااألق َِّسِّ اخلقِّلا ة  ها . ضمو ) اوقصاى بِّثـ ل لِّ ماالِّغِّ ل ـلن ولِّلق  ااـرااءِّ 4)واضاائِّدا

ــرااءِّ واالق  ــف  الثُـّل ــلِّ  والِّلق  اا ن  نِّصق ــ ن  لِّ  ــلا : ياك  ــٌد قاــاهللاا ــتقٌف وااقِّ ــوق قاــاهللاا مه اــا صِّ ــاكِّ ِّ  ضما ــاكِّ ِّ واالقماسا ماسا
ــــف  الثَّــــالِّ  (  الت ِّصق ــــتـاه  ق  اثقــــلا   ــــ   الثُـّل ــــل  بـايـق ــــتـق اانِّ  قاــــاهللاا : يـ ااسَّ : مه اــــا صِّ ــــوق قاــــاهللاا واما

. وإ يظهــــر  ثــــر 5
ـــكِّ ِّ إا  ـــضِّ واالقمِّسق ـــةا يفِّ الق ااِّ تِّي ا ا  ااِّ قا تـاتاـــا واباـــ ق ف  بـايـق للخـــلف يف الزكـــاة كمـــا قـــاهللا التـــ وا: )وااخلقِّـــلا

ـوق ياظقهار  لا  ـد  مِّ ـد  بـالق إىلا  اـخقص  وااقِّ ـتقف  وااقِّ ـاةِّ إىلا صِّ س  صارقف  الزَّكا انَّغ  جيا  ز   ِّتقدا ٌة يفِّ الزَّكااةِّ ألِّ غ  ضاائِّدا
تقف   ـيَّةِّ لِّلق  ااـرااءِّ د ونا القماساـاكِّ ِّ  اوق لِّلقماساـاكِّ ِّ د ونا الق  ااـرااءِّ   صِّ ـر  يفِّ الق اصِّ  واضِّـيماوق  اوقصاـى  لاكِّـوق ياظقها

ِّ د   ــــتـق ا ق ــــدِّ الص ِّ لاــــفا لِّيـاتاصاــــدَّقاوَّ  الاــــى  اقا را  اوق قا َا ــــاكِّ ِّ  واضِّــــيماوق نـاـــ ونا أبِّالقــــف  لِّلق  ااــــرااءِّ وامبِِّّائـاـــة  لِّلقماسا
خارِّ(  . 6اآلق
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 نيا : إذا كان اإلسهاو يف التعريـف إ يتبـي  ليـغ ضائـدة  ضننـغ يكـ ن نايصـة ضيـغ  وال اجـا  لـى 

 لة ذلن:الباقل جتتبغ  ومو  مث
اخـــتلف العلمـــاء يف اعريـــف اإلجيـــاو والاابـــ هللا. ضاإلجيـــاو   تـــد احلت يـــة: مـــا صـــدر  وإ  مـــو  قـــد  -

املتعاقديو معوا   و جزم إراداغ يف إنشاء العاد  س اء صدر مـو البـائع   و مـو املشـرتا. والاابـ هللا 
قـاهللا احلصـك ق:  تد احلت ية مـا يصـدر مـو ال ـرف اآلخـر بعـد اإلجيـاو معـوا   ـو م اضاتـغ  ليـغ  

َقكار   نيــا   يقوِّ ( واالقااب ــ هللا  ماــا ي ــ ــدِّ ) القم تـاعااقِّــدا مِّ (  اقا ــلا ــوق كا َقكار   اوَّإ  مِّ ــوق ))ضااإلقِّجياــاو  ( ه ــ ا : ) ماــا ي ــ  مِّ
ـــــق (( ـــــدَّاهللا   الاـــــى الرتَّااضِّ ـــــرتاايق   ال ـــــ   اوق ا ق ـــــنِّنق بِّعق ـــــ ااٌء كا ـــــرِّ سا خا ـــــة1اآلق   2. واإلجيـــــاو  تـــــد املالكي

: ما صدر ممـو يكـ ن متـغ التمليـن   وإن جـاء متـتخرا . والاابـ هللا  تـده : مـا 4  واحلتابلة3ةوالشاضعي
صــدر ممــو يصـــض إليــغ امللــن وإن صـــدر  وإ . ولــ  ب ـــي  لــى خــلف العلمـــاء يف اعريــف اإلجيـــاو 
والااب هللا خلف ضاهـق ل جـا  لـى الباقـل  ـر  وجهـة نظـر كـل ضريـِ و دلـته   لبيـان الـراجح  

 لى اختلف العلماء يف هَس التعري ات اختلف يف ال اغ  ضيك ن اإلسـهاو  ضيهـا ولكو مل يت  
َكر وجهة نظر كل ضريِ والرد  لى املخال   هل   غضا متاسا  ومويعة  لل ق . وإ يت ه   قـد  ب
ضياـــ هللا: بـــل للخـــلف يف هـــَس التعري ـــات  ثـــر يف ال اـــغ  يظهـــر لـــ  قـــاهللا مالـــن  كتـــاو  لشـــخص: 

َبمســة داننــض"  ضــرد  ليــغ ضاــاهللا: "قبلــ   ــراءا كتابِّــن أبربعــة داننــض"  ضــرد "بعتــن هــَا الكتــاو 
 ليغ املالن با لغ: "قبل   ن  بيعن كتاا أبربعة داننض". ضنن الكلم الَا قصل ي عد بيعا   تـد 
احلت ية؛ ألن ق هللا الراغا يف الشراء: " قبل   راء كتابن أبربعة داننض" إجياو  تده   ارابو بـغ 

مالــن الكتـاو با لــغ: "قبلـ   ن  بيعــن كتــاا أبربعـة داننــض". ولـ  قــاهللا هـَا املتــ ه  إ ي عــد قابـ هللا 
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َك رة بيعــا   تــد اجلمهــ ر؛ ألن قــ هللا ال ــرف الراغــا يف الشــراء: " قبلــ   مــا قصــل يف الصــ رة املــ
  راء كتابن أبربعة داننـض" قبـ هللٌا مل يصـادضغ إجيـاو قـ  يتعاـد البيـع  وقـ هللا املالـن بعـدس: "قبلـ 
 ن  بيعن كتاا أبربعة داننض" إجياو مل يلاِ بغ قاب هللا؛ ألانَّ اإلجياو  تـد اجلمهـ ر مـا صـدر مـو 
املالــن وإن جــاء متــتخرا . و رى  ن هــَا الــ ه  يكــ ن صــاياا  لــ   انَّ اجلمهــ را يشــرت  ن إنعاــاد 

ــــ هللا  لكــــته  صــــرق ا  نعاــــاد البيــــع وإن ااــــدم الابــــ هللا  لــــى  البيــــع  ن يتاــــدم اإلجيــــاو  لــــى الاب
اإلجياو  ضامله   تده   ن ارابو رغبتا املتعاقديو س اء اادم اإلجياو  لى الاب هللا  و أتخـر  تـغ  
و بارات ال اهاء صرُية يف ذلن  قاهللا  ليش: )) وا ( يـاتـقعااِّد  القبـايقع  مبِّاا ياد هللاُّ  الاى الر ِّضاى إنق اـاااـدَّما 

ا اإلقِّجيااو   الاى القااب  هللاِّ بالق  واإِّنق اـااادَّ  َا ـ ( ها رتاِّا لِّلقباـائِّعِّ ) بِّعقـيِّ ما القااب  هللا   الاى اإلقِّجيااوِّ أبِّانق يـاا  هللاا القم شق
)) ا دِّرقمها ــــا ) ضـايـاا ــــ هللا  ( القباــــائِّع  ) بِّعقــــ   َا ــــ ءا بِّكا ــــقق الشَّ
  وقــــاهللا ابــــو ق ــــر اهليتمــــق: )...ضاــــلا يـ ــــرادُّ ) 1 

لـاة  قا ِّيَـّة ...بِّعق  إا يـ  قـيِّ  اـوق واه  ا صاـرُِّي    اإلقِّجيااو  ( مِّوق القباائِّعِّ والا ق هازقإ   لِّيـنِّ داإا ا ماـا داهللاَّ  الاـى التَّمق
) ــــرا ــــدَّما  اوق أتااخَّ ــــرتاِّا اـااا قـاب ــــ هللاِّ القم شق

ــــازا 2 جياــــاوا : جا ــــدَّما القااب ــــ هللا  اإلقِّ يفِّ     وقــــاهللا املــــرداوا: )) ضاــــنِّنق اـااا
هاا  . سا ااٌء  َق ِّ (... واه  ا القما داى الر ِّواايـاتا ق ـنِّ ال َّلاـاِّ إقق ـق  اوق بِّلا ق ـنِّ القمااضِّ كااا قلِـّغِّ: بِّعقـيِّ    اـاااـدَّما بِّلا ق

تِّيــغِّ. ضـايـاا ــ هللا  : بِّعقت ــن(  ثـا قبـاـن . ضتاصــل  ن البيــع انعاــد  تــد األئمــة األربعــة ضــل قاجــة 3 اوق مال ِّكق
 لإلسهاو يف خلف العلماء يف اعريف اإلجياو والااب هللا.  

إ يتبــي  ليــغ  ثــر ضاهــق  وممــا يؤخــَ  لــى بعــ  البــاقث   تــد  اخــتلف العلمــاء يف اعريــف ال اــغ -
َكر لغ اعري ات كثضة  مث يشرقها  وسـي د يف هنايـة األمـر  هنـا اعـ د إىل معرضـة  اعريف ال اغ  نغ ي
األقكام الشر ية العملية مو  دلتها الت صيلية. ضنن ذكر الباقل اعريفا ماوق يرى ال اغ أبنغ العل  

العملية مو  دلتهـا الت صـيلية  سيوـ ر إىل الاـ هللا  تـد  ـرح التعريـف أبن مـراد   ألقكام الشر ية
العلماء بكلمـة "العلـ " هـ  الظـو ؛ ألن  كثـر األقكـام ال اهيـة مسـتتدة إىل  دلـة  تيـة الثبـ ت  و 
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 تية الدإلة  و  تية الثبـ ت والدإلـة. ضاإل الـة يف مثـل هـَا التعريـف إ يتبـي  ليهـا ضائـدة  وكـل 
ن كــَلن  ضال اجــا  لــى الباقــل  ن إ ي يــل ضيــغ اــ ضضا  ل قتــغ وجهــدس ضيمــا ُيتــاج ضيــغ إىل مــا كــا

 جهد ويظهر لغ مثرة.  
َكر  ـددا  مـو  - اختلف العلماء يف اعريف الاياس إ يتبي  ليغ  ثر يف ال اـغ  ضلـ    ـاهللا  قـل ضـ

ـــو اعري ـــات الايـــاس  ن ذاك  ناـــص  خـــرى  واقـــدا  الـــ  اآلخـــر مبيتـــا  ن هـــَا زاد كلمـــة  و  هاقا را  ا
ضتك ن احملصـلة يف ُخـر األمـر  ـدم وجـ د  ثـر ضاهـق هلـَا اخلـلف. ويف مثـل هـَس احلالـة لـ  درس 

  واألصـل يف هـَس احلالـة  ن 1ها وأتملهـا ل جـدها ارجـع إىل مدرسـت الباقل اعري ات الاياس كلَّ 
َكر  رجح اعريف لديغ يف كل مدرسة  مث يشرقغ ليب  التعريف املختار  ت  دس. يا

 قيــاان  يكــ ن للمصــ لح اعري ــات كثــضة أبل ــاظ  تل ــة  وال اجــا  لــى الباقــل قبــل إثبــات الــن  (3
التعري ــات يف حبثــغ  ن يدرســها ويتتملهــا  هــل ارجــع إىل مدرســة واقــدة مــع اخــتلف يف األل ــاظ 
غــــض مــــؤثر   م  هنــــا ارجــــع إىل مدرســــت   و  كثــــر. ومثــــل هــــَس الدراســــة جتعلــــغ ي ثبــــ  مــــو هــــَس 

َكر  كثــر مــو اعريــف يرجــع إىل مدرســة واقــدة  ويهمــل التعر  ي ــات مــا ي يــد  ضــل ياــع يف خ ــت ضيــ
 باية املدارس  وبيان ذلن: 

َكر لـغ مخسـة اعري ـات  و  كثـر  كلهـا ارجـع إىل  - َكر  قل اعريف الاياس  تد العلمـاء  ضيـ  ن ي
مدرسـة واقـدة  بـل مدرسة واقدة. ول   نغ ضه  هَس التعري ات ملا اقتصر  لى ذكر مـا يرجـع إىل 

َكر اعري ا  لكل مدرسة  و اعري   إن اقتوى األمر.  ل

                                                 
هللا  اختلف العلماء يف اعريف الاياس يف اإص لح وهل  يف ذلن مَهبان :األوهللا:  ن الاياس ضعل اجملتهد  وممو  رَّضغ بَلن الرازا يف احملص   1
قك ِّ معل م  يف معل م  ُخرا إ تباههما يف  لة احلك   تد املثب . الثال:  نغ دليل مستال كالتص    ضااهللا ه : إثبات مثلِّ 11ص0ق0ج

  ضااهللا إنغ: اإست اء ب  ال رع واألصل 3/192نصبغ الشارع  لمة  لى احلك  نظر ضيغ اجملتهد  و إ  وممو  رضغ بَلن اآلمدا يف اإلقكام  
 يف العلة املستتب ة مو قك  األصل.
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َكر لــغ ســتة اعري ــات  و  كثــر  كلهــا ارجــع إىل  - َكر  قــل اعريــف التســخ  تــد العلمــاء  ضيــ  ن يــ
مدرسة واقدة. ول   نغ ضه  هَس التعري ات ملا اقتصر  لى ذكر مـا يرجـع إىل مدرسـة واقـدة  بـل 

َكر اعري ا  لكل مدرسة   .1مو املدارس الثلثة الت  رَّض  التسخل
َكر هلــا ســتة اعري ــات  و  كثــر  كلهــا ارجــع إىل  - َكر  قــل اعريــف العلــة  تــد العلمــاء  ضيــ  ن يــ

مدرسة واقدة. ول   نغ ضه  هَس التعري ات ملا اقتصر  لى ذكر مـا يرجـع إىل مدرسـة واقـدة  بـل 
َكر اعري ا  لكل مدرسة مو املدارس الثلثة الت  رَّ   .2ض  العلةل

اإل الــــة  يف بيــــان املعــــىن الل ــــ ا للم ــــردات غــــض  متاســــا  وكــــَا التكــــرار إ يصــــح  كمــــا ســــبا   (4
 اإل ارة إىل ذلن. 

َكر معتاس الل  ا  وهتا ياع بع   الباقث   (5 إذا  راد الباقل  ن يـ عار ِّفا ل ظا  يف اإص لح ضننغ ي
َكرون مو املعال الل  ية للَّ ن ما  إ خيـدم املعـىن اإصـ لقق وإ  لقـة لـغ بـغ  يف خ ت  تدما ي

َكر الباقــل بعــ  املعــال الل  يــة لل ــن املــراد  ــرقغ  ويتســى املعــىن الــَا  و بعــد مــو ذلــن  ن يــ
   خَ املعىن اإص لقق متغ. ومو  مثلة ذلن: 

خـَ ل   راد  قل  ن يعر ِّف الشهادة يف الل ة ويف اإص لح  ضننـغ يرجـع إىل املعـاج  الل  يـة ضيت ( 
: احلوـ ر  والعلـ   واإلخبـار بصـاة الشـقء 1متها املعىن الل  ا  وجيد للشهادة  ـدة معـان  متهـا

                                                 
اختلف العلماء يف اعريف التسخ يف اإص لح وهل  يف ذلن ثلثة مَاها:األوهللا:  نغ بيان املدة  و وهللا مو  رضغ بَلن اجلصاص يف  قكام  1

ن   . الثال:  نغ اخل او الداهللا  لى ارا اع احلك   0/022  ضااهللا ه : إ لق مدة احلك  والتلوة  وانظر ال ص هللا لل صاص  1/59الاُر
   رضغ أبنغ: اخل او الداهللا  لى ارا اع احلك  الثاب   خل او 3/125بَلن الباقلل كما نسبغ لغ اآلمدا يف اإلقكام  و وهللا مو  رضغ 

الة  املتادم   لى وجغ ل إس لكان  بتا   مع اراخيغ  تغ. الثالل:  نغ رضع احلك   و وهللا مو وضع  ساس هَا التعريف اإلمام الشاضعق يف الرس
بَلن ابو احلاجا أبنغ: رضع احلك  الشر ق بدليل  ر ق متتخر  انظر  تصر ابو احلاجا مع  رقغ بيان املختصر   وممو  رضغ 101ص 

ن الكرو  0/491لألص هال    .129-82/ 1. و وهللا مو ذكر هَس املدارس م صلة مص  ى زيد يف التسخ يف الاُر
  هرها :األوهللا:  هنا  مارة  و  لمة  و معرف  لى احلك   وممو  رَّضها  اختلف العلماء يف اعريف العلة يف اإص لح وهل  يف ذلن مَاها 2

. الثال:  هنا البا ل  لى اشريع احلك . وممو  رضها بَلن اآلمدا يف اإلقكام يف  ص هللا 4/39بَلن ابو الت ار يف  رح الك كا املتض 
-582بَلن:  لء الديو السمرقتدا يف ميزان األص هللا  ص  . الثالل:  هنا امل جا للاك  جبعل الشارع  وممو  رَّضها3/020األقكام 

 .5/111. الرابع:  هنا امل جا للاك  بَاُتا.  رضها بَلن: املعتزلة  وقد نسا هَا املَها هل  الزركشق يف البار احمليو  581
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مشـــاهدة و يـــاان   واحلالِّـــف  واإلقـــرار. وجيـــد للشـــهادة  كثـــر مـــو اعريـــف يف اإصـــ لح متهـــا  ن 
ــــهاد ( ـــنِّ  ا ق ِ   لِّلق اــــضقِّ  الاــــى الق اــــضقِّ بِّلا ق اــــ باــــاٌر حبِّ  هــــَس احلالــــة  ن يهمــــل . ضــــل يصــــح يف2الشـــهادة: )إخق

الباقــــل  ن مــــو معــــال الشــــهادة يف الل ــــة: اإلخبــــار. وياتصــــر  لــــى معانيهــــا الل  يــــة األخــــرى: 
 احلو ر  والعل   واحلالِّف  واإلقرار.

لــــ   راد  قــــل  ن يعــــر ِّف الك الــــة يف الل ــــة ويف اإصــــ لح  ضننــــغ يرجــــع إىل املعــــاج   (و
 الــة  ــدة معــان  متهــا: الوَّــ ُّ  والزَّ ااماــة   والقااباالـاـة   الل  يــة ضيتخــَ متهــا املعــىن الل ــ ا  وجيــد للك

ـــــبِّض   يـــــل  واصا ـــــمِّ   واكا ِّيـــــل  واقابِّيـــــل  وامحاِّ ـــــنِّ ضا ـــــماان  )بِّلا ق ـــــحَّ ( الوَّ الاـــــة  قـــــاهللا الرقيبـــــال: )) واصا واحلاما
)) . ضـل يصـح يف هـَس احلالـة 4ةِّ .  رَّف احلت ية الك الة أبهنـا: ضاـ ُّ ذِّمَّـة  إىلا ذِّمَّـة  يفِّ القم  االاباـ3وازا ِّي  

 ن يهمل الباقل  ن مو معال الك الـة يف الل ـة: الوـ . وياتصـر  لـى معانيهـا الل  يـة األخـرى: 
 الزَّ ااماة   والقااباالاة   واحلمالة.

يرجع بع  الباقث  لبيان املعىن الل ـ ا للَّ ـن إىل  كثـر مـو مع ـ   وياـع بعوـه  يف خ ـت يـدهللا  (6
ا  أبن يكــرر معــىن مــو املعــال  ــاان   نــغ معــىن جديــد؛ إخــتلف صــياغة  لــى  ــدم ضهــ  ملــا كتــ

 و ر  املعتي  يف املعاج .
إذا كان لل ن املراد بيان معتاس الل  ا  كثر مو معىن ض البا  إ جيـد الباقـل كـل املعـال يف مع ـ   (1

 ســغ واقــد  وإن وجــدها إ يكــ ن  رضــها بــت   املــتهج والرتايــا  وبعــ  البــاقث  إ يكلــف ن
بدراســة هــَس املعــال وإثباُتــا  لــى  ــكل ناــاط. وإ يتعــدى  ملــغ التســخ مــو املعــاج  واللصــِ يف 
حبثـــغ ضياـــ هللا: "جـــاء يف العـــ  للخليـــل بـــو  محـــد"  وياـــ هللا: "جـــاء يف مجهـــرة العـــرو إبـــو دريـــد"  
ويا هللا: "جاء يف ُتـَيا الل ـة لألزهـرا"  وياـ هللا: "جـاء يف الصـااح لل ـ هرا"  وياـ هللا: "جـاء 
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ان العـــرو إبـــو متظـــ ر"  وياـــ هللا: "جـــاء يف مج العـــروس للزبيـــدا". واألصـــل  ن يـــدرس يف لســـ
الباقل هَس املعال ويعرضها  لـى  ـكل ناـاط مـو غـض اكـرار  و ن ي ثـِ مـو املعـاج  الـت رجـع 

 إليها.
َخـــَ بعـــ  البـــاقث  مـــو املعـــاج  التعريـــف اإصـــ لقق لـــبع  األل ـــاظ  ومـــو انقيـــة مته يـــة  (8

وإن ذكـــر صـــاقا املع ـــ  معـــىن -َ الباقـــل مـــو املع ـــ  غـــض املعـــىن الل ـــ ا األصـــل  ن إ َخـــ
 . -اص لقيا  لل ن

عري ـــات لل رجـــال كتـــاو  ـــام  ي وـــل  ن َخـــَ الباقـــل التعريـــف اإصـــ لقق مـــو تكتـــاو ال (9
مظتتــغ يف املراجــع املتخصصــة كــل يف جمالــغ. ضيتخــَ التعريــف اإصــ لقق للبيــع مــو كتــا ال اــغ  

ــــوَخــــَ التعريــــف اإ مــــو كتــــا العايــــدة و لــــ  الكــــلم  وَخــــَ املعــــىن  هللاِّ زا واألا  مِّ دا صــــ لقق للاِّ
 اإص لقق لل  هر  و العارا  مو كتا املت ِ  وهكَا.  

الت ختاج إىل اعريف  مث التعريف دا بعد اإنتهـاء مـو الباـل بعيـدا   ـو  األل اظِّ  ع  مجاق  (12
َكر معىن للكلمـة غـض معتاهـا املـراد  السياق الَا وردت ضيغ  ي قع الباقل يف  خ اء  تيعة  ضي

 ومو األمثلة الت وق    ليها: 
يف خايِ  قد الباقث  لكتاو البي ع مو كتاو ضتح الادير   لَِّ  لـى قـ هللا الكمـاهللا بـو اهلمـام:  ( 

ــاهللاِّ  ــماوِّ وااجلقاما ــلِّ كاالس ِّ اصق ــوق األق ة  مِّ : ... واالقم تـا ال ِـّـدا بِّيــعِّ لقما ااــةِّ  ِّ قِّ داةِّ اللَّ ِّ إا )الــز َِّيا ءِّ بـاياــا ِّ القعاــ ق ــلا وااجنقِّ
لقعايقـــاِّ يفِّ  اـــاهِّرِّ الر ِّوااياـــةِّ( " يف اهلـــامش ضاـــاهللا: )مجااـــل 1واقتاتِّـــع  الـــرَّدُّ  ِّ ـــاهللاِّ . وبـــ َّ الباقـــل معـــىن "اجلقاما

الشقء مجل: مجعغ  ـو ا ـرق  ومجـل الشـا :  ذابـغ. ولـ  كـان الباقـل يتظـر إىل كلمـة "اجلمـاهللا" 
 ما وقع دَا اخل ت. ضاجلماهللا معتاس هتا: احل سقو.  يف السياق الَا وردت ضيغ

يف خايــِ  قــد البــاقث  ملباــل الــرد  لعيــا ملــا ي كــاهللا  و يــ زن يف كتــاو البيــ ع مــو كتــاو ضــتح  (و
اهللاِّ يـاــر دُّ  ــدا ا ق مِّ " انَّ يفِّ األق ــلا ــرِّ اإلقِّسق ق  ضاخق الاــدير   لَّــِ  لــى قــ هللا الكمــاهللا بــو اهلمــام: )وايـاتـااايَّــد  إ قــلا
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اهللاِّ مِّوق غاضقِّ ذالِّنا اجلقِّتق ِّ ممَِّّا ه  ا م تقدارٌِّج خاق ا م  قلاـالقماعِّ  ا قدا قِّق األق ِِّ ياا خااصٌَّة" أبِّانَّ ذالِّنا إذاا كاانا  ا
ا لِّبااناة  ضـاضا دُّ ذالِـّنا خااصَّـة   اهللاِّ بـارقنِّيًّا وابـاعقو ها ا قدا غِّ أبِّانق ياك  نا بـاعق   األق تقسِّ ا   جِّ ـانا األق ـوق  امَّـا إذاا كا اهللا  مِّ  قـدا

انِّيًّا  اوق لِّباانـاـة   اوق  ِّرااقِّيَّــة  ضـاـضا دُّ القك ــلَّ( ــا بـارقنِّيًّــا  اوق صاــيقاا ــد  أبِّانق ياك ــ نا ك لُّها ــتق   وااقِّ . وبــ َّ الباقــل 1جِّ
 . 2معىن "اللبانة" يف اهلامش ضااهللا: )اللبانة:   رة دائمة اخلورة  وهق   رة الصت بر(
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 الفصل الثالث

 حثتوثيق الب

 ويف هَا ال صل  ربعة مباقل: 
 املبال األوهللا: الت ثيِ. 

 املبال الثال: ختريج األقاديل.
 املبال الثالل: الرتمجة لأل لم.

 املبال الرابع: ال هارس وامللقِ.
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 المبحث األول 

 التوثيق

 . 1الت ثيِ يف الل ة: التا ية واإلثبات واإلقكام واألمانة
 لقا أبنـغ: األمانـة يف  ـزو املعل مـات يف الباـل ملصـادرها  اا يـة لـغ و رى  ن ي عرَّف الت ثيِ اص

 وإثبام حملت اس. 
اإقتبـاس  واألضكـار  والرتجياـات والتالـيلت  واملاـابلت  وكـل مـا   ـزواألمانة العلمية ااتوق 

إىل  هلـغ   املرجع الَا  ضـادس متـغ  ضـنن بركـة العلـ  يف نسـبتغ إىل يعزوسي يدس الباقل مو غضس  ليغ  ن 
ــ قِّ يفِّ القعِّلقــ ِّ وا   ــدق ــوق الص ِّ ةِّ إىلا م  ِّيــدِّهاا مِّ ــباةا الق اائِّــدا : إنَّ نِّسق ياانا الثَـّــ قرِّا ِّ  انَّــغ  قاــاهللاا ــ ق ــحَّ  اــوق س  رِّسِّ )صا واإِّنَّ   كق

َِّوِّ يفِّ القعِّلق ِّ واك  قرِّسِّ(  . 2السُّك  تا  اوق ذالِّنا مِّوق القكا
لعلمق املتعارف  ليغ هَس األَيم  ومع ذلن جند يف املراجـع ومل يكو الت ثيِ قدوا  قد  خَ  كلغ ا

قــاهللا  ــلء الــديو احلصــك ق العلميــة اتبيــغ املؤلــف إىل معل مــات  خــَها مــو غــضس ومته ــغ يف ا ثياهــا. 
ز س  إإَّ مبيتا  ا ثياغ لألق اهللا يف كتابغ "الدر املختار  رح ات ير األبصار": )واماا كاانا يفِّ الدُّرارِّ واالق  رارِّ ملاق  ا قـ

ا غ  لِّااائِّلِّغِّ(  ماا نادارا  ل غ   ازاوق . وقاهللا الارايف مبيتا  ا ثياغ لألق اهللا يف كتابغ "الَخضة": )وقـد 3واماا زاادا وا ازَّ نـااق
ُثــرت  ن  مجــع بــ  الكتــا اخلمســة الــت ا تمــد  ليهــا املــالكي ن  ــرقا  وغــر    وهــق: املدونــة واجلــ اهر 

لة  و  ــزو ال ــرع إىل املدونــة إن كــان مشــرتكا   ضــنن مل يكــو متهــا  زواــغ لكتابــغ  والتلاــ  والت ريــع والرســا
. وقـاهللا الشـربيي مبيتـا  4ليك ن ال ايغ  لى ثاة مو نالغ لعلمغ  لكتاو املتا هللا  تغ  وم   ـاء راجعـغ(

                                                 
 .641املصباح املتض لل ي مق مادة )وثِ( ص  1
 .1/4م اها اجلليل للا او   2
مه اا   وقاهللا ابو  ابديو: )) قـا قل غ  : يفِّ الدُّ 1/02   -م ب ع مع  رقغ رد احملتار  لى الدر املختار إبو  ابديو–الدر املختار  3 رارِّ واالق  رارِّ( كِّلا

رو واالدُّرار  ه  ا  ارقح  الق  رارِّ(.  لِّم تقلا خ سق
 .31-1/36الَخضة للارايف   4
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يقـل   اقـ  هللا   ـيقخ تاا ضـاه ـ ا ...  ا ثياغ لألق اهللا يف كتابغ "م ي احملتاج إىل معرضة معال  ل ـاظ املتهـاج": )واقا  ا
  ِ ـــ هللا  القم ااا ِّ ـــارِّح : ضاـــاجلقالا ـــق ِّ .  اوق الشَّ

لِّ لرَّمق ـــهِّض   ِّ ـــ ا ...الشَّ ق ضـاه  ـــيقخِّ ـــرَِّيَّ .  اوق  ا مِّ زاكا ـــلا سق ـــيقخ  اإلقِّ ِ   ا ق ِّ ـــدا  القم 
ــيقخاانِّ  اوق قاـــاإا  اوق نـاااــلا : ضـاـالرَّاضِّعِّقُّ  واالتـَّـــ اوِّاُّ ر  ل ِّــقُّ .  اوق الشَّ ِ    ضــق   اعــاىل  تهمـــاالقمااا يقــل     قلِّـــ واقا

ــا غاالِّب ــا مِّهِّما ــ ا يفِّ كالا ــيح  ضـاه  ا ــغ  لِّااائِّلِّــغِّ(  الرتَّقجِّ . وقــاهللا متصــ ر البهــ يت مبيتــا  ا ثياــغ لألقــ اهللا يف  1واإِّإَّ  ازاوق
تِّ  ـــالقم اق ـــا كا تـقها َا مِّ ـــ ـــ لاغ  الَّـــتِّ  اخا ـــ     ص  ـــر وعِّ كتابـــغ "كشـــاف الاتـــاع  ـــو اإلقتـــاع": )وااـاتـابـَّعق ـــرَّرِّ واالق   عِّ واالقم اا

ــيهاا ــر وحِّ اِّلقــنا القك ت ــاِّ واقا اا ِّ ــوق    ــغِّ مِّ ع   الايق ــلا ــرا اإِّ  ِّ ــا اـاياسَّ ــتـا ق ِّاِّ واما بِّــضِّ واالقم بقــدِّعِّ    واالقم سق ــرقحِّ القكا كاالشَّ
ـــ ـــا سا لق  ق ـــ فِّ  الايقـــغِّ كاما ـــا ممَِّّـــا ماـــوَّ ا َّ  اـاعاـــاىلا  ِّ نقصاـــافِّ واغاضقِّها ـــى واالقم بقـــدِّعِّ   رتاااس  وااإلقِّ تـاها ـــرقحِّ القم تـق ـــا  ا   خ ص  ص 

ـا ـداُتِّاا(  ضـاتـاعقـ ِّيلِّق يفِّ الق االِـّاِّ  الايقهِّما ــوق   هق ـا مِّ ـا خ ر وج  اقـقــ ااهللاِّ لِّااائِّلِّها . وقـاهللا العراقــق 2وار مبَّاــا  اـزاوقت  بـاعقـ ا األق
َِّا   وقرِّد س  يفِّ يف ا ثياــغ لألقاديــل يف كتابــغ "ااريــا األســانيد وارايــا املســانيد": )والا  ــن  احلقـاـدِّيلِّ الَـّـ  ق

تادِّ  امحقادا ضانِّنق كاانا احلقـادِّيل  يفِّ  تااد  إلايقغِّ مِّوق القم  ا َّنِّ وام سق تاصارِّ ه  ا لِّماوق ذ كِّرا اإلقِّسق ا القم خق َا ِّ ملاق  ها ياا ق الصَّـاِّ
اقاد   ماةا كا قنِّغِّ م تـَّ اا ا  الايقغِّ    ا قز س  ألِّ اا اقـقتاصارقت  الاـى  اـزقوِّسِّ إلايقـغِّ   واكاانا ذالِّنا  الا

واإِّنق ملاق   واإِّنق كاانا يفِّ  اقادِّمهِّ
ارقبـاعاــةِّ واغاــضقِّهِّ ق ممَِّّــ ــتاوِّ األق ــاااوِّ السُّ ــوق  اصق ــغ  مِّ ــوق خارَّجا اــغ إىلا ما ِّ  ازاوق ياا ق ــاِّ ــوق الصَّ ــد  مِّ ــوق يفِّ وااقِّ ــزاما ااك  وق القتـا

اَّةا... ضانِّنق ملاق ياك وق احلقادِّ  ـغِّ(الص ِّ تقغ   ازاوقاغ إلايقغِّ بـاعقدا ختاقرِّجيِّ َِّا راوايقتغ مِّ .  وقـاهللا  مـد 3يل  إإَّ يفِّ القكِّتااوِّ الَّ
َِّسِّ القماتقظ  ماـةِّ  ـ الس اريي مبيتا ا ثياغ لألق اهللا يف كتابغ "غَاء األلبـاو يف  ـرح متظ مـة اآلداو": )...ها

ةِّ الرَّضِّيعاـــةِّ   القبادِّيعاـــةِّ  ـــيدا ـــدق باـــ  واالقااصِّ ـــائِّلهااوالااا ـــيحِّ ماسا ـــدِّا يفِّ اـاتقاِّ لق  ج هق ـــا  َا ئِّلها ـــيحِّ داإا رااجِّ   وااـا قضِّ ـــتِّخق وااسق
ــــا ــــا  ماعاانِّيها مااجِّ ماباانِّيها ــــتِّدق ــــا  وااسق ها ــــوِّ إدقرااجِّ ــــا  واق سق كاامِّها ِِّ  اقق ــــاِّي ــــا . واااشق ها ــــيفِّ   وال  قــــفِّ إنـقتااجِّ وااـارقصِّ
ا  انقتِّظاامِّهاا باارِّها  . 4وا ازاوقت غاالِّب ا ك لَّ قـا قهللا  لِّااائِّلِّغِّ(  راارِّهاا ...واكاشقفِّ  اسق   وا ازقوِّ  اخق

                                                 
 .81-1/81م ي احملتاج للشربيي   1
 . واإلقتاع ألا الت ا م سى احل َّاوا.1/12كشاف الاتاع للبه يت    2
 . 1/18لمها للااضن العراقق  ك  -م ب ع مع  رقغ  رح التثريا–ااريا األسانيد  3
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ويلقــــن  لــــى بعــــ  البــــاقث  وقــــ  ه  يف خ ــــت  و قصــــ ر يف اــــ ثياه   ويظهــــر هــــَا يف صــــ ر 
 متعددة  متها: 

نية مـو غـض  ن يبـ  رقـ  اآليـة واسـ  السـ رة. وإ يك ـق  (1 َكر بع  الباقث  اآلية  و اآلَيت الاُر يا
نيــة  ن ياــ هللا الباقــل قبــل ذِّكــر اآليــة: قــاهللا   يف ا ثيــِ اآل   بــل إ بــد    و قــاهللا   َيت الاُر

نيـة بر هـا العثمـال  قــ  إ   مـو ذكـر رقـ  اآليـة واسـ  السـ رة. ويسـت يع الباقـل  ن يتاـل اآليـة الاُر
ــــر     وجــــ د ياــــع يف  خ ــــاء يف التاــــل  و الرســــ  إ يكــــاد خيلــــ  متهــــا حبــــل  وذلــــن بعــــد  ن يسَّ

املصــاف  لرســ  العثمــال كــامل  يف  كثــر مــو م قــع  لــى اإلنرتنــ   و قســتها الرجــ ع إىل مصــاف 
املديتـــــــة املتـــــــ رة للتشـــــــر احلاســـــــ ا  لـــــــى م قـــــــع "جممـــــــع امللـــــــن ضهـــــــد ل با ـــــــة املصـــــــاف الشـــــــريف" 

www.qurancomplex.com   وهتــاك جتــد  ــدة قــ ائ  مــو بيتهــا مصــاف التشــر احلاســ ا  ومــو
ــــــــــرابو: خللــــــــــغ وكــــــــــو خميــــــــــل  املصــــــــــاف  ووكــــــــــو خميــــــــــل املصــــــــــاف مبا ــــــــــرة مــــــــــو هــــــــــَا ال

www.qurancomplex.com/Downloads/Fonts/AllApp.zip و ضوـــــــل  ن يتاـــــــل الباقـــــــل اآلَيت مـــــــو  
ديتـة اسـ و  َبـلف مصـاف املاملصاف الرقمق؛ ألن خ ـغ يت اضـِ مـع اخل ـ ط امل جـ دة يف  ا ق

 ضننغ ُيتاج  ن اك ن خ   غ متزلة  لى جهاز احلاس و  ق  اظهر اآلَيت بر ها.  املت رة 
ا ثيـــِ احلـــديل يعـــي بيـــان مـــو خرَّجـــغ مـــو  صـــااو املصـــت ات احلديثيـــة الـــَيو رووس إبســـتادس  مث  (0

 . 1احلك   ليغ
و كتـاو  خـَ املعل مـة مـو مصـدر  مـع األصل  ن ي ثِ الباقـل مـو املصـادر  وإ جيـ ز الت ثيـِ مـ (3

وج د ذلن املصـدر. وكثـضا  مـا ُيصـل هـَا يف  مـل بعـ   ااـق املخ   ـات  ضت ـده  ي ثاـ ن مـو  
كتا هل   وُييل ن  ليها  مع  هن   خَوا املعل مة مو مصدر  كثر ا ضرا  ب   يـدا التـاس مـو كتـبه . 

                                                 
 انظر يف ا ثيِ األقاديل مبال: ختريج األقاديل. 1
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حبل لغ   و ل ضس مل ي  بع بعـد  ضهـَس إقالـة  إىل كتاو   و مو ذلن  ن ُييل الباقل  الاارئا  واأل د
 : 1إىل  قء يف قك  املعدوم. ومو  مثلة ذلن

يف اعلياــــات الشــــيخ  مــــد بــــو قســــو احللــــيب  ثتــــاء خاياــــغ   -ضــــا  را  ا -ورد ذكــــر اســــ  الســــي  ق  ( 
لكتـــاو الشـــيخ  مـــد بـــو انصـــر الـــديو األلبـــال "التعلياـــات الرضـــية  لـــى الروضـــة التديـــة"  و لَّـــِ 

املصـــــابيح يف صـــــلة »يف هـــــامش التاايـــــِ ضاـــــاهللا: )انظـــــر ارمجتـــــغ يف مادمـــــة خاياـــــق هللا: احملاـــــِ 
. وامل ـــرو   ن ي ثـــِ مـــو املصـــادر الـــت وثـــِ متهـــا يف خاياـــغ لكتـــاو 2  وهـــق م ب  ـــة(«الـــرتاويح

"املصــابيح"  إ  ن ُييــل احملاــِ إىل كتــاو لــغ  ولــ  رجــع احملاــِ لرتمجــة الســي  ق لت ســغ يف كتابــغ 
 " لكان  قسو. "قسو احملاضرة

مو خاياغ لكتاو "الـداء والـدواء" إبـو الاـي   ضاـاهللا: )وو يف  039 لَِّ الشيخ  مد احلليب ص (و
يسـر   إَّامهـا  « املـؤَّو يف ق ـن ال قـ ...»بيان  مهية ال قـ  رسـالة مسـتالة قاضلـة؛  ت اهنـا: 

 ونشرها(. 
   تـدما  ـزا ابـو الاـي  041اـي   صق هللا الشيخ  مد احلليب  اِ كتاو "الـداء والـدواء" إبـو ال (ت

(: )ويف إســتادس ضــعف؛ لكتــغ يتاــ ى بشــ اهدس  و رقــغ  الــت 0311احلــديل للرتمــَا: بــرق : )
يسر   إَّامغ  ونشرس(. ومثل هـَا األسـل و يف « إخاف التبيغ...»مجعتها يف جزء م رد بعت ان: 

ا احلديل  بـ  خيـاريو: اخليـار اإلقاإت  يوع الاارئ إذا كان قريصا   لى معرضة مو  خرج هَ
األوهللا:  ن يباــل بت ســغ يف كتــا احلــديل ملعرضــة مــو  خــرج هــَس األقاديــل. واخليــار الثــال:  ن 
يشــرتا كتــا هــَا احملاــِ الــت  قالــغ إليهــا   و  ن يتتظــر صــدور كتابــغ الــَا  ــرع يف أتلي ــغ ملعرضــة 

ـــة إليـــغ. ويف كـــل احلـــال   مل يســـت د الاـــارئ مـــو هـــَا مـــو  خـــرج هـــَا احلـــديل  إذا كانـــ  اإلقال

                                                 
زيد انظر: "متتدى  هل احلديل واألثر"   بد   بو  مد الشمرال  مزالِ يف التاايِ )املزلِ الثال(  وقد ذكر  مثلة كثضة  مو  راد امل 1

 ضلضجع إليها. 
 قاِ الشيخ  مد احلليب  كتاو: "املصابيح يف صلة الرتاويح" للسي  ق.  2
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. وهــَا مزلــِ جيــا  ن إ ياــع ضيــغ الباقــل؛ ألن لــغ م اســد  متهــا: اعــا 1الكتــاو دــَا التخــريج
الاارئ يف اتبع الكتا؛ ملعرضة  مر كان  إلمكان  ن يك ن بـ  يديـغ  وصـرف التـاس  ـو الكتـا 

  التـاس  نـغ ياصـد دـَا األص هللا إىل كتا معاصرة إ ااارن دا  وإساءة الظو  حملاِ  ضيظو بع
 األسل و الد اية لكتبغ  وجَو التاس إليها  لا ة.

األصل  ن ي ثِ الباقـل كـل ضكـرة  و دليـل  و معـىن مـو مرجعـغ  وإ يصـح  ن ي ثـِ الباقـل مـو  (4
َك ر  و ضـرو  مثلـة  مرجع ق ى بع  ما  رضغ الباقل م مهـا   ن كـل مـا   ـر   بـ  يف املرجـع املـ

 لَلن: 
ىن الل  ا لكلمة مـو لسـان العـرو  ض جـد هلـا معتيـ   ووجـد  قـد هـَيو املعتيـ   قل ذكر املع ( 

اكــ " إبــو ســيدة  ضــنذا وثــِ املعتيــ  مــو "احملكــ " ومــو "لســان العــرو" يكــ ن ا ثياــغ غــض 
 
يف "امل

َكر يف "احملك " إإ معىن واقدا  مو املعتي .   دقيِ؛ ألن ابو سيدة مل ي
  ووجـــد جـــزءا  متهـــا يف مصـــدر قـــدو  ضيوـــع يف هـــامش اســـت اد  قـــل ضكـــرة مـــو مرجـــع قـــديل (و

   و يوـعغ مـع املرجـع احلـديل  ضـيظو الاـارئ  ن ال كـرة كلهـا -ضاسـا-الت ثيِ املصـدر الاـدو 
 م ج دة يف املصدر الادو  وإ يك ن األمر كَلن.  

َكرس  وبعــد ذلــن ياــَ  (5 كر إذا كــان مــتهج الباقــل ذِّكــر معل مــات كاملــة  ــو املصــدر يف  وهللا مــرة ياــ
ـــر املؤلـــف  ضـــل بـــد  ن يتتبـــغ إىل  ن بعـــ  املصـــادر اشـــرتك يف  ـــرا مـــو غـــض ذِّكق اســـ  املصـــدر  تصا
اإس   ويف هَس احلالة إ بد  ن يب  املصدر واس  مؤل غ  ق  إ ُيصل لب  وا تباس. ضل جي ز 
 ن ي ثـــــِ الباقـــــل معل مـــــة  صـــــ لية  خـــــَها مـــــو "اإلقكـــــام" لآلمـــــدا أبن يكتـــــا يف اهلـــــامش: 

كــام يف  صــ هللا األقكــام". وذلــن ألن إبــو قــزم كتــا   يف  صــ هللا ال اــغ بــت   اإســ . وإ "اإلق

                                                 
 186   168   130   106   93   14   6اكرر هَا يف خايِ الشيخ  مد احلليب  لكتاو "الداء والدواء" يف الص اات التالية:  1
  بد   الشمرال.   كما نص  لى ذلن الشيخ 096  081  011  016  055  002  023  020   022  
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أبن  لعبــد العزيــز البخــارا جيــ ز  ن ي ثــِ الباقــل معل مــة  صــ لية  خــَها مــو "كشــف األســرار" 
 يكتا يف اهلامش: "كشف األسرار". وذلن ألن للتس ق كتا   يف  ص هللا ال اغ بت   اإس .  

 ث  يف   اء بع  املؤل    تد ذكر كتبه   ومو  مثلة ذلن: خي    بع  الباق (6
ــ (  مــو العلمــاء  مــته :   ــددٌ  املتهــاجا  حا را  لَّــف التــ وا  تصــرا  يف ضاــغ الشــاضعية   ــاس "املتهــاج". و ا

هـــ( يف كتــاو  ــاس: "خ ــة احملتــاج يف  ــرح  914 محــد بــو  مــد بــو  لــق بــو ق ــر اهليتمــق )ت
قث  ضيعــزو هــَا الكتــاو ألا احلســو  لــق بــو  ا بكــر بــو ســليمان املتهــاج". وخي  ــ  بعــ  البــا

هـ(  صاقا كتاو "جممع الزوائد ومتبع ال  ائد"  الَا مجع ضيغ زوائـد مسـانيد 821اهليثمق )ت
  محد و ا يعلى والبزار ومعاج  ال وال الثلثة  لى الكتا الستة.

هـــ( كتــا    تصــرا  يف  صــ هللا 112 ق )ت لَّــف  بــ  الوكــات قــاضن الــديو  بــد   بــو  محــد التســ (و
يف كتاو  اس: "كشـف األسـرار  ـرح املتـار"  و لَـّف كتـا    تصـرا  يف  غ  قا را ال اغ  اس "املتار"  و ا 

ــراقاغ  ال اــغ  ــاس "كتــز الــدقائِ"  وكتــا    تصــرا  ُخــر يف ال اــغ  ــاس "الــ ايف"   يف كتــاو  ــاس:  و ا
  ـــاس: "مـــدارك التتزيـــل وقاـــائِ التتويـــل"  املشـــه ر و"ا ســـض و لـــف كتـــا   يف الت ســـض "الكـــايف" 
وجــــردس مــــو   ومــــو ا ســــض البيوــــاوا    وهــــ  ا ســــض  تصــــر مــــو الكشــــاف للز شــــراالتســــ ق"

 للم ســر وخي ــ  بعــ  البــاقث   تــدما يتســا الــن الكتــا  .-كمــا قــاهللا-ا تزاليــات الز شــرا 
مهـا:    لَـّف كتـاب  يف الت سـضلـَا هــ( ا531 ا ق ص جن  الـديو  مـر بـو  مـد التسـ ق )ت 

 ومها  ااان يف رسائل  لمية  ومل ي تشرا بعد.  و" األكمل واأل  هللا"  "التيسض يف  ل  الت سض"
هــ  كتـا   يف احلـديل  خـرَّج ضيـغ 160ت 1 لَّف مجاهللا الديو  ب   مد  بد   بو ي سـف الزيلعـق (ت

ة ألقاديـــل اهلدايـــة"  وخي ـــ  بعـــ  البـــاقث   قاديـــل "اهلدايـــة" لل رغيتـــال   ـــاس "نصـــا الرايـــ
هـــ  الــَا  لــف يف ال اــغ كتــا   ــاس 143 تــدما يتســبغ ل خــر الــديو  ثمــان بــو  لــق الزيلعــق ت 

                                                 
 نسبة إىل "زيلع"  بلدة  لى ساقل احلبشة. 1
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"ابي  احلاائِ  رح كتز الدقائِ". والزيلعق ال ايغ  يخ الزيلعق احملـد:  قـاهللا السـي  ق يف ارمجتـغ 
 .1لديو الزيلعق(جلماهللا الديو الزيلعق: )وإليها نسبة  يخغ ضخر ا

يتاـــــل املؤل ـــــ ن يف كتـــــبه  كلمـــــا  ل ـــــضه  مـــــو العلمـــــاء يف معـــــر   ـــــر  ُراء العلمـــــاء   و ذكـــــر  (1
املــ اضا    و ذكــر املخــال  . ولــ   ن  قثــا   خــَ ضكــرة نســبها املؤلــف لعــامل ســباغ  ضــل جيــ ز  ن 

  ضـــل يصـــح  ن يعزوهـــا إىل مؤلـــف الكتـــاو الـــَا ذكرهـــا؛ ألن املؤل ِّـــف الـــَا نالهـــا نســـبها ل ـــضس
ـي  يف "الباـر  نتسبها لغ  مثاهللا ذلن: ذكرت  البة اعريف احلِ يف رسالتها ضاال : "و رَّضغ ابـو جن 
الرائـــِ"  ن احلـــِ مـــا يســـتااغ الرجـــل". ورجعـــ  للباـــر الرائـــِ قـــ   ســـت ثِ مـــو صـــاة التاـــل  

ــ ُِّ ماــا ياسق اُّغ  الرَّج ــل (ض جــدت يف الباــر الرائــِ العبــارة التاليــة: )وايفِّ القبِّتااياـــةِّ احلقـاـ تااِّ
. ضهتــا  خ ـــتت 2

  ضكــان ال اجــا  ن اتســا هــَا التعريــف للعيــي صــاقا كتــاو "البتايــة  ــرح 3الباقثـة يف الت ثيــِ
اهلداية"  و ن ارجع لكتاو البتاية ضننغ م ب ع  وإ يس   للباقثـة  ن اتسـا اعري ـا لعـامل نالـغ مـو 

 غضس ونسبغ إليغ.  
ثـــر مـــو كتـــاو  وهـــَا  ـــاهر يف بعـــ  الكتـــا الـــت   بعـــ  يف خـــ ا بعـــ  الكتـــا يف ثتاَيهـــا  ك (8

َكر اســـ  املرجـــع  متتصـــف الاـــرن العشـــريو  و يف  وَّلـــغ  وخي  ـــ  بعـــ  البـــاقث  ضي ثـــِ املعل مـــة ويـــ
َك ر داخـل الكتــاو  َك ر  لـى م لـف الكتـاو  مـع  ن املعل مـة الــت ي ثاهـا مـو مرجـع ُخـر مـ املـ

س   و قا ـــيتغ  بـــل قـــد يكـــ ن داخـــل الكتـــاو الـــَا وثـــِ متـــغ  قـــد اكـــ ن مـــو  ـــرقغ   و  تصـــر 
 مرجعان إ صلة ألقدمها  آلخر. ومو  مثلة هَس الكتا:

                                                 
 .1/5مادمة خايِ نصا الراية   1
ي    2  .6/148البار الرائِ إبو جن 
 ووقع  الباقثة يف خ ت ُخر وه   هنا ذكرت يف حبثها اعري ا ضيغ دور  ومل اب  ذلن. 3
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 لَّــف العلمــة الســيد  مــد  مــي  اإلقســان اجملــددا الوكــت ثــل: رســائل قي ِّمــة  هــق: "الا ا ــد  ( 
  مجعهـا 1ال اهية"  و"التعري ات ال اهية"  و" دو امل ت". وملـا ر ى مـا ضيهـا مـو ن ـع ل لبـة العلـ 

ب  ســــق  دا   ألا زيــــد  بيــــد   بــــو  مــــر ال3  " صــــ هللا املســــائل اخللضيــــة"2مــــع " صــــ هللا الكرخــــق"
و بعــ  الرســائل اخلمــ  يف جمم ع)كتــاو( ك تــا  لــى غلضــغ "ق ا ــد ال اــغ للوكــت". ولــ   خــَ 

مثل   ضل يصح  ن ي ثاها يف اهلامش ضيكتا: ق ا د  15 قل معل مة مو  ص هللا الكرخق  ص
ضمو جمم ع -  15  بل ال اجا  ن ي ثاها هكَا:  ص هللا الكرخق  ص 15غ للوكت  ص ال ا

ـع  السـيد الوكـت لرسـائل مـو أتليـف  لمـاء غـضس -الا ا د ال اهية للوكت كمـا نـص  لـى -. ض امق
يف كتاو واقد إ يس   لتا نسبة هَس الرسائل لغ  وإن كتـا ان ـر الكتـاو  ليـغ "ق ا ـد  -ذلن

 ".ال اغ للوكت
ــ   لَّــف  بــ  الوكــات  بــد   بــو  محــد التســ ق كتــا    تصــرا  يف  صــ هللا ال اــغ  ــاس "املتــار" (و  حا را و ا

"املتــار"  بــد الل يــف بــو ملــن يف كتــاو  ــاس " ــرح املتــار"  ووضــع ثلثــة مــو العلمــاء ق ا ــق 
مـد  لى " رح املتار"  ض ضع "ُي  الرهاوا قا ـية  ليـغ"  ووضـع "مصـ  ى بـو بـض  لـق بـو  

املعروف بعزمق زادة قا ية  ليغ"  ووضـع " مـد بـو إبـراهي  الشـهض  حللـيب قا ـية  ليـغ  اهـا: 
 نــ ار احللــن  لــى  ــرح املتــار إبــو ملــن". و  بــع الكتــاو مــع  ــرقغ وق ا ــيغ الــثل: يف جملــد 

: املتـار . ول   ن  قثا   خَ معل مة مما كتبغ احلليب  ضـل جيـ ز  ن ي ثاهـا ضيكتـا يف اهلـامش4واقد
إبو ملن مع ق ا يغ. بل الت ثيِ السلي  يف هَس احلالة  ن يكتا يف اهلامش:  ن ار احللن  لـى 

                                                 
ا الوكت  رئيسا  ألسااَة املدرسة العالية بدكة يف البت لديش   لَّف كتبا  انضعة يبلع كان الشيخ العلمة السيد  مد  مي  اإلقسان اجملدد  1

  ددها مائة  و  كثر.
هق األص هللا الت  ليها مدار كتا احلت ية  وهق  ربع ن  صل  وذكر يف ه امش الرسالة لكل  صل مو الن األص هللا مثاإ  لغ مو كلم  2

 .03-1ص  التس ق  انظر كتاو: ق ا د ال اغ 
 وهق ثلثة وسبع ن  صل  ذكرها الدَّب  سق  ضمو كتابغ: "أتسي  التظر". 3
 يوع ان رو الكتا يف هَس احلالة اتبيها  يف الص اة األوىل يبيت ن  رياة ارايا الكتاو واحل ا ق. 4
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. ول   ن  قثـا   خـَ -م ب ع مع  رح املتار إبو ملن- رح متار ابو ملن إبو احلليب ص... 
إبــو ملــن مــع معل مــة ممــا كتبــغ ُيــ  الرهــاوا  ضــل جيــ ز  ن ي ثاهــا أبن يكتــا يف اهلــامش: املتــار 

ق ا يغ. بل الت ثيـِ السـلي  يف هـَس احلالـة  ن يكتـا: قا ـية ُيـ  الرهـاوا  لـى  ـرح متـار ابـو 
 . -م ب ع مع  رح املتار إبو ملن-ملن ص... 

 لَّف ال زاو كتا   يف  صـ هللا ال اـغ  ـاس: "املستصـ ى مـو  لـ  األصـ هللا"  و لَـّف  ـا   بـو  بـد  (ت
ــلَّ  الثبــ ت"  و ــراقغ  بــد العلــق  مــد بــو نظــام الــديو  الشــك ر كتــا   يف  صــ هللا ال اــغ  ــاس: "م سا

األنصــــارا  و َـّـــى الشــــرح: "ضــــ ااح الرمحــــ ت بشــــرح مســــل  الثبــــ ت"  وإ صــــلة كمــــا اــــرى بــــ  
املستص ى لل زاو الَا ي عد مو د ائ  مؤل ات  ص هللا ال اغ  تـد الشـاضعية  وبـ  ضـ ااح الرمحـ ت 

بـــ   ـــريات احلت يـــة والشـــاضعية  ومـــع ذلـــن نشـــرت امل بعـــة لألنصـــارا الـــَا   لـــف  لـــى اجلمـــع 
ـــة ببـــ إق مصـــر الكتـــاب  يف جملـــديو  وضـــع  يف   لـــى صـــاائف كـــل جملـــد املستصـــ ى   األمضي
و ابعــــ  يف كــــل صــــاي ة ضــــ ااح الرمحــــ ت م صــــ إ  بيتهمــــا جبــــدوهللا  وكتبــــ  امل بعــــة  لــــى كعــــا 

الــة لــ   راد  قــل  ن ي ثــِ معل مــة ال ــلف "املستصــ ى مــو  لــ  األصــ هللا لل ــزاو". ويف هــَس احل
مـــو ضـــ ااح الرمحـــ ت ضننـــغ يكتـــا يف اهلـــامش: ضـــ ااح الرمحـــ ت بشـــرح مســـل  الثبـــ ت لعبـــد العلـــق 

   و  نــغ ي ثــِ مــو ضــ ااح الرمحــ ت  ويكت ـــق -م بــ ع مــع املستصــ ى لل ــزاو-1/00األنصــارا 
  إل ارة يف قائمة املراجع  نغ م ب ع مع املستص ى .

متتـــا  يف  صـــ هللا ال اـــغ  ـــاس: "مجـــع اجل امـــع"   1و  بـــد ال هـــاو بـــو  لـــق الســـبكق لَّـــف مج الـــدي (:
جلهللا الديو  مد بو  محد بو احمللق. و لَّف "البتال" قا ية  لى الشـرح  وكاتـا التا ـر  غ  قا را و ا 

 لى كعا الكتاو: "قا ية البتال". ومو األخ اء الت وكـو  ن ااـع يف الت ثيـِ يف هـَس احلالـة 
الباقـــل نصـــا  مـــو كـــلم الســـبكق وي ثاـــغ يف اهلـــامش  لعـــزو إىل البتـــال   و إىل اجلـــلهللا  ن يتاـــل 

احمللـــق  والت ثيـــِ الصـــايح يف هـــَس احلالـــة  ن يعـــزو الباقـــل التاـــل إىل "مجـــع اجل امـــع" للســـبكق  

                                                 
 اإلسلم  لق بو  بد الكايف السبكق. كمل مج الديو  بد ال هاو بو  لق السبكق  اإلداج  رح املتهاج الَا بد  بغ والدس  يخ  1
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ويبــ   نــغ م بــ ع مــع  ــرقغ  وقا ــية البتــال. وإذا ناــل الباقــل ضكــرة مــو  ــرح اجلــلهللا احمللــق  
اهلــامش با لــغ: قا ــية البتــال  ضهــَا خ ــت  والصــ او  ن ي ثــِ ضياــ هللا:  ــرح اجلــلهللا  ووثاهــا يف

 .-م ب ع معغ قا ية البتال-احمللق  لى مجع اجل امع 
آلهللا ايمية: جمد الديو  بـد السـلم بـو  بـد   بـو اخلوـر  وولـدس:  ـهاو الـديو  بـد احللـي  بـو  (ج

حللي  بـو  بـد السـلم  ُراء يف  صـ هللا ال اـغ    بد السلم  وحل يدس:  يخ اإلسلم  محد بو  بد ا
كتبها كل واقد مته   ومل يراجع ا ما كتب ا  ضباق مسـ دة  وبعـد وضـاة  ـيخ اإلسـلم بسـبع  شـرة 
ستة قي     قد الميَس:  محد بـو  مـد احلـرَّال  جلمـع هـَس اآلراء وابييوـها يف كتـاو ا ـتهر 

د بو  مد احلرَّال ويز ب  ر ا كـل واقـد مـو هـؤإء  س  "املس دة". وكان جامع هَس اآلراء  مح
األ لم الثلثـة  ضـنذا ذكـر قبـل الكـلم " ـيختا"   راد  ـيخغ  ـيخ اإلسـلم  محـد بـو ايميـة  وإذا 
قاهللا "والـد  ـيختا"  و " ـيخ  ـيختا"  راد والـد  ـيخ اإلسـلم وهـ   ـهاو الـديو  بـد احللـي  بـو 

َكر  ــي ا   راد جــد  ــيخ اإلســلم جمــد الــديو  بــد الســلم بــو  بــد   بــو   بــد الســلم  وإذا مل يــ
ايمية  وإذا ذكر قبل الكلم "قلـ "  و "قـاهللا كاابـغ"  ضيعـي  ن الكـلم لـي  آلهللا ايميـة بـل جلـامع 
هَس اآلراء وه   محد بو  مد احلـرَّال. ولـ   ن  قثـا  ناـل كلمـا  قرضيـا  مـو "املسـ دة"  ضال اجـا 

 الَا نالغ  وإ يكت ق  لا هللا "قاهللا يف املس دة".     ليغ  ن يب  ملو الكلم
ـــ ار الـــووق يف  نـــ اء     لَـّــف  ـــهاو الـــديو  بـــ  العبـــاس  محـــد بـــو إدريـــ  الاـــرايف (ح ـــا   ـــاس: " ن كت

ال روق"  وا تهر ب   لو العل   س  "ال ـروق". و لَـّف قاسـ  بـو  بـد   بـو  مـد األنصـارا 
درار الشروق  لى  ن اء ال ـروق" ليسـتدرك  لـى الاـرايف مـا نسـبغ امللاا  بو الشاط كتا    اس: "إ

إليغ مو ناص با لغ يف وصف "ال روق": )خل  نغ ما استكمل التص يا والتتايا  وإ اسـتعمل 
. ووضـــع  مـــد  لـــق بـــو قســـ  املـــالكق قا ـــية   بعـــ  دـــامش الكتـــاب  1التهـــَيا والرتايـــا(

ـــ  يف األســـرار ال اهيـــة". ولـــ   ن  قثـــا   خـــَ معل مـــة مـــو  تيةاهـــا: "ُتـــَيا ال ـــروق والا ا ـــد السَّ

                                                 
 .1/3 -م ب ع مع ال روق للارايف –إدرار الشروق  لى  ن اء ال روق إبو الشاط   1
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قا ــية  مــد املــالكق ضــل يصــح  ن ي ثاهــا با لــغ يف اهلــامش: ال ــروق للاــرايف   و با لــغ: قا ــية 
يف األسـرار ال اهيـة"  السَّـتيةال روق. بل الص او  ن يكتا يف اهلامش: "ُتَيا ال روق والا ا د 

   و يكتـــا: قا ـــية  مـــد املـــالكق  لـــى ال ـــروق -للاـــرايفم بـــ ع مـــع ال ـــروق -حملمـــد املـــالكق 
 يف األسرار ال اهية". السَّتيةللارايف املسماة: "ُتَيا ال روق والا ا د 

 لَّــف برهــان الــديو  لــق بــو  ا بكــر املرغيتــال  تصــرا  يف ال اــغ  ــاس: "بدايــة املبتــدا"  مجــع ضيــغ  (خ
ـــــغ "بدايـــــة املبتـــــدا" يف كتـــــاو  ـــــاس:  تصـــــر الاـــــدورا واجلـــــامع الصـــــ ض. و ـــــراح املرغيتـــــال  ن س 

"اهلداية"  و رح كماهللا الديو  مد بو  بد ال اقد السي اسق  املعروف  بـو اهل مـام اهلدايـة و ـى  
و ــرح بعوــا  مــو كتــاو ال كالــة  و َّــغ مشــ  الــديو  محــد بــو  -ومل يتمــغ-  1كتابــغ: "ضــتح الاــدير"

إىل ُخـــر الكتــــاو و ـــى اكملتـــغ: "نتــــائج  قـــ در  املعـــروف و "قاضـــق زادة" مــــو كتـــاو ال كالـــة
األضكــار يف كشــف الرمــ ز واألســرار". ولــ   ن  قثــا   خــَ معل مــة ممــا كتبــغ قاضــق زادة  ضت ثياهــا 

 و "اكملــة ضــتح الاــدير لااضــق   الصــايح  ن يكتــا يف اهلــامش : "نتــائج األضكــار لااضــق زادة"
 زادة".

اس: "اتــ ير األبصــار"  و ــرح هــَا الكتــاو  مــد  لاــف  مــد التمرم ــق كتــا   يف ال اــغ احلت ــق  ــ (د
 لء الديو احلصك ق يف كتاو  اس: " الدر املختار  رح ات ير األبصار"  وكتا  مد  م  بو 
 مــر بــو  ابــديو قا ــية  لــى الــدر املختــار  اهــا: "رد احملتــار"  وا ــت هرت هــَس احلا ــية  ســ : 

َس احلا ية قيل وصل إىل ُخر كتاو ال ـرائ   "قا ية ابو  ابديو"  ومل ي كمل ابو  ابديو ه
و كملهـــا جنلـــغ:  مـــد  ـــلء الـــديو بـــو  مـــد  مـــ  بـــو  مـــر بـــو  ابـــديو  وبـــد  مـــو كتـــاو اهلبـــة 
ضالشــهادات...إخل  و ــى هــَس التكملــة: "قــرة  يــ ن األخيــار لتكملــة رد احملتــار  لــى الــدر املختــار 

ر األبصار  و مـو الـدر املختـار إ يصـح لـغ  رح ات ير األبصار". ول   خَ  قل معل مة مو ات ي
 ن يتســبها إبــو  ابــديو  بــل ي ثــِ املعل مــة الــت  خــَها مــو اتــ ير األبصــار ضيكتــا يف اهلــامش: 

                                                 
 يرى بع   لبة العل   ن اس  كتاو الكماهللا بو اهلمام: " رح ضتح الادير"  وما  ثبتُّغ ه  الراجح  تدا. 1
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. وي ثــِ املعل مــة الــت -م بــ ع مــع  ــرقغ الــدر املختــار وقا ــية ابــو  ابــديو  ليــغ-اتــ ير األبصــار
م ب ع مـع قا ـية -ختار  رح ات ير األبصار خَها مو الدر املختار ضيكتا يف اهلامش: الدر امل

. ول   خَ  قل معل مة مـو كتـاو الشـهادات  ضـل يصـح -ابو  ابديو  ليغ  املسماة رد احملتار
 ن يكتــا يف اهلــامش: رد احملتــار إبــو  ابــديو. بــل يكتــا: قــرة  يــ ن األخيــار لتكملــة رد احملتــار 

 لعلء الديو بو  ابديو.  
ََّدا  وذيَّــل  ب ادــا  حلــديل واآل ر  و حلــِ ضيهــا دوَّن س ــات ن مســائل "ا (ذ ملدوَّنــة"  وراــا  ب ادــا وهــ

ُراء كبــار  صــااو مالــن. إإ  هنــا ا تســا لإلمــام مالــن   تبارهــا ختــ ا  لــى ُرائــغ ال اهيــة الــت 
رواها  تغ  صاابغ. ضاملدونة مل ااتصر  لى ضاغ اإلمام مالن  بل مشل : ضاغ اإلمـام مالـن  وضاـغ 

ابغ  وخترجياُت   لى  ص لغ. ول   ن  قثا  خَ ق إ  لعبد الرمحو بو الااسـ  مـو املدونـغ  ضـل  صا
جي ز لغ  ن يتسا الاـ هللا يف صـلا حبثـغ لإلمـام مالـن  بـل يتسـا الاـ هللا يف صـلا الباـل إبـو 
 الااس   وي ثِ يف اهلامش ضيكتا: املدونة ملالن.  ا كلم ابو الااس  م ج د يف هَا الكتاو.

ف الشــيخ  بــ  الوكــات  محــد بــو  مــد بــو  محــد الــدردير العــدوا الشــهض و "مالــن الصــ ض"   لَّــ  (ر
كتـــا    ـــاس: " قـــرو املســـالن إىل مـــَها مالـــن". مث  ـــرح هـــَا الكتـــاو:  بـــ  العبـــاس  محـــد بـــو 
 مــد الصــاوا  و ــاس: "بل ــة الســالن ألقــرو املســالن". وا ــتهر هــَا الكتــاو  ســ : "قا ــية 

ــدا الصــاوا  لــى الشــ رح الصــ ض". ضال اجــا  لــى الباقــل إذا رجــع إىل مــا كتــا الصــاوا  ن يـ  اق ِّ
ـــغ يف الت ثيـــِ ضـــل يكتـــا مـــرة يف اهلـــامش: "بل ـــة الســـالن للصـــاوا"  ويكتـــا مـــرة  خـــرى:  مته ا
"قا ــية الصــاوا  لــى الشــرح الصــ ض"؛ ألن هــَا يــ ه   نــغ وثَّــِ مــو كتــاب   تل ــ  للصــاوا مــع 

 و.  نغ وثَِّ مو ن   الكتا
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 لَّـــف الشـــيخ  بـــ  الوـــياء خليـــل بـــو إســـاِ  تصـــرا  يف ضاـــغ املالكيـــة ذكـــر ضيـــغ املشـــه ر جمـــردا   ـــو  (ز
ألا  بـــد    مـــد  1اخلـــلف  و ـــرقغ  كثـــر مـــو  ـــامل  ومـــو هـــَس الشـــروح: "الشـــرح الصـــ ض" 

اخلر ــق  ووضــع  لــق بــو  محــد الصــعيدا العــدوا قا ــية  لــى  ــرح اخلر ــق. ضلــ   خــَ  قــل 
ا ــية العــدوا ضــل جيــ ز لــغ  ن ي ثاهــا يف اهلــامش ضيكتــا:  ــرح اخلر ــق. والت ثيــِ معل مــة مــو ق

الســلي   ن يكتــا يف اهلــامش: قا ــية العــدوا  لــى  ــرح اخلر ــق. وهتــا  نبــغ إىل خ ــت ياــع ضيــغ 
بع  الباقث   تدما ي ثِ بعوـه  مـو  ـرح اخلر ـق يكتـا يف الت ثيـِ قا ـية اخلر ـق  وسـبا 

 خرج الكتاو وقع يف خ ت  تدما كتا  لى كعـا الكتـاو "قا ـية  هَا اخل ت  ن التا ر الَا
 اخلر ق" بدإ  مو  ن يكتا " رح اخلر ق"؟ 

 لَّـــف ُيـــ  بـــو  ـــرف التـــ وا  تصـــرا  يف ضاـــغ الشـــاضعية  ـــاس: "متهـــاج ال ـــالب "  و ـــرح املتهـــاج  (س
ية  لــى جـلهللا الـديو  مـد بـو  محـد احمللـق. ووضـع  ــهاو الـديو  محـد بـو سـلمة الاليـ ا قا ـ

لاســق  امللاــا و" مــضة" قا ــية  لــى  ــرح   ــرح اجلــلهللا احمللــق  ووضــع  ــهاو الــديو  محــد الوا
اجلــلهللا احمللــق. ووضــع التا ــر  لــى كعــا الكتــاو "قا ــيتا قليــ ا و مــضة". ولــ   ن  قثــا   خــَ 

بـل معل مة مو قا ية الالي ا  ضـل جيـ ز  ن ي ثاهـا يف اهلـامش ضيكتـا: قا ـيتا قليـ ا و مـضة  
جيــا  ن يبــ  يف اهلــامش  ن املعل مــة مــتخ ذة مــو قا ــية الاليــ ا  مث يعــزو إىل الكتــاو ضيكتــا 

                                                 
: )ضيا هللا ال اض إىل   اعاىل 0بَلن  لق العدوا صاقا احلا ية  ليغ يف ق لغ ص  مل ي س  ِّ اخلر ق كتابغ و "الشرح الص ض"   و اس 1

 بد     لق بو  محد الصعيدا العدوا املالكق  ملا موَّ   امل ىل الكرو مب العة الشرح الص ض للعلمة اإلمام والادوة اهلمام...سيدا  ا
يتغ و "الشرح الص ض  ن اخلر ق  رح قبل ذلن  تصر خليل  رقا   وسع مث  رح هَا  مد بو  بد   بو  لق اخلر ق...(  وسبا اسم

... واكاانا 9-1/3يف مادمة كتابغ   -رمحغ  –الشرح بتاء  لى  لا بع  إخ انغ متغ  ضااهللا  الِّكِّقُّ قُّ القما : )يـاا  هللا  القعابقد  الق ااِّض  :   امٌَّد اخلقارا ِّ
لِّيلِّ بقوِّ إسقاااقا   ا قظا ا ماا ص ت ِّفا ضِّيغِّ  يااءِّ خا انا  ااِّ الو ِّ تِّ   قتاصار  ما قإا ثِّض  مِّوق القم  ا َّإا تاصارااتِّ وا اغقىنا  اوق كا  رمحغ    ضاكا ق كاشافا  اوق مِّوق القم خق

ت  وا ابـقرادا الق الِّيلا واقادق واضاعق   الايقغِّ  ارقق ا ُياِّلُّ  الق اا اغ  ُياقتا ِّا  ا  ئِّ ا واغاضقِّ القم ماارِّسِّ ا   مث َّ م عقوِّلا تادا م هاا  الاى القم بـق ااِّغِّ واضـا اائِّدا ياصقع ا  ضـاهق يِّيدا لاى اـااق
عاافِّ قِّ ا  الااا مِّي ِّ مجااا اٌة مِّوق ا عاافِّ ضـاثاىنا  ِّتاانا القاالا ِّ إلايقهِّ ق ق اُّ اإلقِّسق تقيِّ رامحقاة  الو ِّ ر ا إلقِّخق اانِّ وامج قلاٌة مِّ  ادقراكا نِّ  ارقق ا ُخارا إا ياك  ن  قااصِّ وق اخلقِّلَّ
ئِّ ا لِّيـا  تادا بـق م غ  مِّوق اإلقِّجياازِّ  الاى القم  الِّي ا  اوق اإلقِّ قتااوِّ وا امَّا ياصقع ا  ضـاهق رِّيوا خا بقته ق  إ اوق إضااداةِّ القاااصِّ ع غ  القعِّباادا وايـاتـاعاا ااس  احلقاوارِّاُّ واالقباادِّ ضاتاجا ىلا ع  َّ نـا ق

.) الِّنِّ ارِّ القكارِّوِّ القما  ذالِّنا وااثِّا ا إبِِّّققدا
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. وكــَلن إ يصــح  ن َخــَ  قــل -م ب  ــة مــع قا ــية  مــضة–يف اهلــامش: قا ــية الاليــ ا 
 معل مة مو متهاج ال الب  للت وا مث يكتا يف اهلامش: قا يتا قلي ا و مضة.

ََّو"  و ــرح التــ وا هــَا املختصــر يف كتــاو  الَّــف الشــضازا   (ش ــ  ها
تصــرا  يف ضاــغ الشــاضعية  ــاس: "امل

 اس: "اجملم ع  ـرح املهـَو"  ومل يكمـل التـ وا  ـرقغ للمهـَو ووصـل إىل  بـ او الـر   و ـرح 
بع  كلم الشضازا  و كمل  لق بـو  بـد الكـايف السـبكق مـو  بـ او الـر  إىل هنايـة العيـ و يف 

 مد جنيا امل يعق مو  وهللا  و بيع املراحبة إىل ُخر الكتاو. ضلـ   خـَ  قـل  البيع  مث  كمل
معل مـــة مـــو اجملمـــ ع ممـــا كتبـــغ الســـبكق  ضـــل يصـــح  ن يكتـــا يف اهلـــامش: اجملمـــ ع للتـــ وا  بـــل 
يكتا اكملة اجملم ع للسبكق  ول   خَ  قل معل مة مو اجملمـ ع ممـا كتبـغ امل يعـق  ضـل يصـح 

 اجملم ع للت وا  بل يكتا اكملة اجملم ع للم يعق. ن يكتا يف اهلامش: 
 لَـّف  بــ  الااســ   مــر بــو احلســ  اخلرقــق  تصــرا  يف ضاــغ احلتابلــة ا ــت هر و: " تصــر   (ص

اخلرقق"  و رح م ضِ الديو  بـ   مـد  بـد   بـو  محـد بـو قدامـة هـَا املختصـر يف كتـاو  ـاس: 
 بــو  محــد بــو  مــد بــو قدامــة كتــا   وســ ا  بــ  "امل ــي" . و لَّــف م ضــِ الــديو  بــ   مــد  بــد  

الاصض وال  يل  اس: "املاتع"  و رقغ ابو  خيغ مش  الديو  بـ  ال ـرج  بـد الـرمحو بـو  ا  مـر 
. ونشـرت دار الكتـاو العـرا 1 مد بو  محد بـو قدامـة  و ـاس: "الشـرح الكبـض  لـى مـط املاتـع"

يف كتاو واقد جعل  امل ي يف   لى الصـاائف  والشـرح  ببضوت كتاا: امل ي  والشرح الكبض 
امل بـ ع مـع الشـرح  -الكبض يف  دانها. ضل   خَ  قـل معل مـة مـو امل ـي مل ضـِ الـديو ابـو قدامـة

وكتــا يف اهلــامش: "امل ــي والشــرح الكبــض إبــو قدامــة". يكــ ن قــد  خ ــت؛ ألنــغ  وهــ   ن  -الكبــض
 لمــا  أبهنمــا كتــا ن لعــامل   والت ثيــِ الصــايح يف هــَس احلالــة امل ــي والشــرح الكبــض كتــاو واقــد  

 .  -م ب ع مع الشرح الكبض- ن يكتا الباقل يف اهلامش: امل ي إبو قدامة 

                                                 
 يسمى هَا الكتاو  يوا : "الشايف  رح املاتع". 1
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األصل  ن ي ثِ الباقل كل األدلـة الـت يسـ قها للسـتدإهللا دـا ألا مسـتلة مـو املسـائل. وبعـ   (9
خـــر  م مهـــا  الاـــارئ  ن األدلـــة الـــت مل ا ثـــِ مـــو البـــاقث  ي ثـــِ بعـــ  األدلـــة وإ ي ثـــِ بعوـــها اآل
 جهدس  وهَا ادلي  يتتاىف مع األمانة العلمية.

األصل  ن ي ثِ الباقل كل ضكرة  و خليل  و ااسي  يف هيكلية مبال ما  و  دلـة  و  (12
نتي ــة  خــَها مــو غــضس. وبعــ  البــاقث  يل ــت إىل  ــدم ا ثيــِ بعــ  األضكــار  و التالــيلت  و 

ـــــِ اآلَيت  و التاســـــي  ا ـــــاء  وي ث ـــــت ا صـــــل هلـــــا  صـــــاادا بعـــــد جهـــــد و ت ـــــائج ال ـــــق  و التت هليكل
َك رة  ضهـــَا يـــ ه  الاـــارئ  ن كـــل مـــا مل ي ثاـــغ الباقـــل مـــو جهـــدس. وإليـــن بعـــ   األقاديـــل املـــ

 األمثلة الت ا ضح املاص د:
ال اهـاء". و ثر اإختلف ضيها يف اختلف  ل   ن  البا  كتا حبثا   ت انغ: "اصرضات الرس هللا   ( 

وذكر اختلف  هل العل  يف استاااق الااال سلا املات هللا ب ض إذن اإلمـام بتـاء  لـى اخـتلضه  
: )... ماوق قـاتالا قاتِّيل  لاغ   الايقغِّ بـاي ِّتاٌة ضـالاغ  سالاب غ  ...(؟هل قاهللا الرس هللا 

  ب ص غ مبل ا    م ب ص غ 1
  إىل  نـــغ اصـــرٌف  إلمامـــة. وذهـــا 4 ـــو  محـــد   وروايـــة3واملالكيـــة 2إمامــا . مث قـــاهللا ذهـــا احلت يـــة

إىل  نــغ اصــرف  لتبليــع. ووثــِ مــَاها ال اهــاء كمــا هــ  مبــ   ولكتــغ مل ي ثــِ  6و محــد 5الشــاضعق
ر س املســـتلة و نـــغ وجـــدها يف ال ـــروق للاـــرايف ضننـــغ يكـــ ن قـــد  وهـــ  الاـــارئ  ن املســـتلة مـــو بتـــات 

 .7الن املستلة الت ذكرها الارايف ضكارس واستتتاجغ   و يك ن    ا  يف  دم ا ثيِ 

                                                 
 .9/193. و)السلا(: الثياو والسلح  انظر: امل ي إبو قدامة  3918رواس البخارا برق   1
 .1/115بدائع الصتائع للكاسال   2
 .3/31الشرح الص ض للدردير   3
 .9/193 إبو قدامة  امل ي 4
 .4/149األم للشاضعق   5
 .4/148  اإلنصاف للمرداوا  3/11كشاف الاتاع للبه يت    6
 .026-1/025ال روق للارايف   7
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 قــل كتــا يف  ســباو امللــن  وقــاهللا إهنــا مخســة  مث  ــرح كــل قســ   وذكــر  مثلتــغ مــو كــلم  (و
ال اهاء  و دلتغ مو الكتاو  و الستة  ووثِ الشرح ووثِ كلم ال اهاء ووثـِ األدلـة مـو مصـادرها 

 . 1 نغ صاقا هَا التاسي ال اهية  ولكتغ مل ي ثِ قصر األسباو يف مخسة  ضننغ  ملغ ي ه  
واحلـــِ املـــد ى  و خـــَ هـــَا التاســـي  مـــو رســـالة الــــدكت راس   قـــل كتـــا يف  نـــ اع الـــد اوى (ت

امل ب  ـــة  و ت اهنـــا: "نظريـــة الـــد  ى" للـــدكت ر  مـــد نعـــي  َيســـ   الـــَا بـــَهللا جهـــدا  يف ااســـي  
تبــاريو اللــَيو الــد  ى إىل ا تبــاريو  مث يف ااســي  الــد  ى إىل  نــ اع حبســا كــل ا تبــار مــو اإ 

. مث مل ي  ثــــــِ الباقــــــل هــــــَس التاســــــيمات  ووثــــــِ اعريــــــف كــــــل نــــــ ع   و خــــــرج اآلَيت 2ذكرمهــــــا
واألقاديــل  ضننــغ يكــ ن قــد  وهــ  الاــارئ  نــغ صــاقا هــَس التاســيمات.  وهــَا العمــل إن كــان 
ماص دا  ضه   ـتيع يـدهللا  لـى  ـدم األمانـة العلميـة  و ـدم اإ ـرتاف ألهـل ال وـل مـو السـابا  

ه  وجهــده   وإن كــان غــض ماصــ د ضهــ  دليــل  لــى جهــل الباقــل أبجبــدَيت الت ثيــِ يف ب وــل
 األحبا: العلمية.

 قـــل ســـاق  دلـــة كثـــضة مـــو الكتـــاو والســـتة  لـــى ا تبـــار التيـــة يف التصـــرضات. ولـــ   نـــغ بـــ َّ  (:
ن  ووجــغ اإســتدإهللا دــا مــو الت اســض  وخــر ج كــل قــديل ذكــرس  وبــ َّ  م ضــع كــل ُيــة مــو الاــُر

اإستدإهللا بغ مو  روح احلديل  لكان ا ثياغ انقصا   ما مل ي ثِ وي ثبِّـ   املرجـع الـَا  خـَ  وجغ
ن والســتة  والــت قــد يكـ ن بعوــها اســت رق وقتــا   ــ يل  قــ   متـغ هــَس األدلــة الــت ســاقها مـو الاــُر

 وقف  ليغ مؤلف املرجع الَا  خَ متغ.  
  مث يتاـل بعـدها ضكـرة  خـرى مـو بع  الباقث  يتال ضكـرة مـو كتـاو مهـ  وإ ي ثاهـا (11

ن   الكتاو  ليس  أبمهية و مـِ سـاباتها  ضي ثـِ الثانيـة  ويظـو  ن ا ثياـغ هلـا ي ع يـغ مـو ا ثيـِ 
 ساباتها. وهَا إما جهل يف  ص هللا الت ثيِ   و ادلي  مو الباقل جيا  ن إ ي علغ.

                                                 
  وانظر: املدخل 0/32مع  ن الَا ذكر هَس التاسيمات اخلمسة الدكت ر  بد السلم العبادا  يف كتابغ "امللكية يف الشريعة اإلسلمية"   1
   قيل ذكر  ن  سباو امللن الت  قرها الشرع اتاصر يف  ربعة.1/058 اهق العام للزرقا  ال
 .1/036انظر: نظرية الد  ى للدكت ر  مد نعي  َيس    2
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ضريــِ  واكــ ن  إ يصــح يف الرســائل اجلامعيــة الت ثيــِ  جلملــة  كــتن ي ثــِ الباقــل  دلــة (10
َك ر يف مرجع ُخر  ض ق هـَس احلالـة ي وـل الت ثيـِ  َك رة يف مرجع  ودليل واقد متها م جلها م

 امل صل لي عل  املرجع الَا   خَت متغ  كثر األدلة.  
اض راو املتهج يف ا ثيِ املراجع يف اهل امش  ضاألصل  ن يلتزم الباقل  سل    م قـدا   (13

َكر املعل مــات الكاملــة  ــو املرجــع يف  وهللا مــرس  مث ي قــد  رياــة يف ا ثيــِ املراجــع يف اهلــ امش   ضيــ
ذكـرس يف املـرات اللقاـة  و رياـة ذكـر غـضس يف اهلـ امش  ضـل ياتصـر  لـى ذكـر ا ـغ  تصـرا  مــرة  
َكر ُخــر  َكر مرجعــا   ســ  مؤل ــغ  ويــ َكر ا ــغ  تصــرا  مــرة  خــرى مــع ذكــر اســ  مؤل ــغ  وإ يــ ويــ

 بدون اس  مؤل غ. 
 ن أنخَ  دلة اآلراء مو كتا  صااو املَها  إ مـو كتـا مـَاها  خـرى   األصل (14

وخاصة إذا كان  املستلة خلضية؛ ألن  صااو املَها اآلخر قـد يعرضـ ن دلـيل ضـعي ا ا ـتهر 
 نغ دليل ق هللا مو خال ه   مع  ن الدليل غضس  ويف هـَس احلالـة اوـعف ثاتتـا  لـر ا الـَا اسـتتد 

احلي  مخسـة  شـر ي مـا .   كثرن: ما ذها إليغ الشاضعق و ابا غ  ن للدليل الوعيف. ومثاهللا ذل
ا  اهنَّـاا ملاق اـاـزاهللاق خاِّـي   يـا قم ـا  ودليله  يف ذلن اإستاراء  قاهللا الشاضعق: )قادق را ايق  امقرا اة    ثقبِّ ا وِّ  اتـقها

ــاء   اهنَّ ــوَّ واملاق يـاــزالق  ــاء   اهنَّ ــوَّ ملاق يـاــزالقوا واإا اازِّيــد   الايقــغِّ وا  ثقبِّــ ا وِّ  اــوق نِّسا :  وا اــوق نِّسا ــوق ثاــلا ــوا  اقاــلَّ مِّ وا ُياِّوق
ــرا اة   ــا وا اــوق امق ــرا يـا قم  ــةا  اشا ــوا مخاقسا ــراةا(  ُياِّوق :ا  اشق ثـاــرا  اهنَّاــا ملاق اـاــزاهللاق خاِّــي   ثاــلا  اوق  اكق

  وجــاء يف األم: 1
ـــراس   ثـا لاـــٌة وا اكق ـــ قٌم والايـق ـــا  )إنَّ  اقاـــلَّ احلقاـــيق ِّ يـا ـــرا ما ثـا انَّ  اكق ـــرا ... ؛ ألِّ ـــةا  اشا ـــرِّ مخاقسا ـــرا وا اقاـــلَّ ال ُّهق ـــةا  اشا مخاقسا

تاـاس ( ـرا اٌة قـاوُّ  الِّمق ـا 2 قااضا ق لاغ  امق ـرا ( يـا قم ـا )بِّلاياالِّيِّها ـةا  اشا ثـاـر س  ( زامات ـا ) مخاقسا   وقـاهللا اهليتمـق: )) وا اكق
تٌَّة  ا   ( لق واغاالِّب غ  سِّ عِّق ِّ واإِّنق ملاق اـاتَّصِّ

تِّاقرااءِّ الشَّاضِّ سق بـقعاٌة ك لُّ ذالِّنا  ِّ ـضِّ( وق سا اخِّ ألق . 3بالق صاحَّ التَّصُّ  ِّ
وجنــد  لمــاء احلت يــة يتســب ن للشــاضعية اســتدإهل   لــى  ن  كثــر احلــي  مخســة  شــر ي مــا بروايــة 

                                                 
 .1/80األم للشاضعق   1
 .1/85األم للشاضعق   2
 .1/385خ ة احملتاج للهيتمق   3
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ثـارِّ م ـدَّةِّ احلقـا"ضعي ة ضيها  ن املر ة ااعد   ر  مرها إ اصلق. قاهللا السرخسـق: ) ضاعِّتقـداانا  ":يق ِّ  اكق
ـرا يـا قم ـا  رِّ واقااهللاا الشَّاضِّعِّقُّ رمحغ   اعاىل : مخاقساةا  اشا ا لِّماا راوايـقتاا مِّوق اآلق ا م  والاياالِّيها ر   اَيَّ  لِّاا قلِـّغِّ  اشق

ــل ِّق ــا إا ااص ــ م  واإا ا صا رِّها ــ قرا   مق اه وَّ  ا ــدا ع ــد  إقق ــرق اةِّ )اـااق ــانِّ دِّيــوِّ القما   وقــاهللا الكمــاهللا ابــو 1((يفِّ نـ اقصا
ـت ا واإا ضاـعِّي  ا - ا الشـاضعية-اهلمام: )...قـا قهلِِّّ ق  ـدِّيث ا قاسا ـرا يـا قم ـا ملاق نـاعقلاـ ق ضِّيـغِّ قا ـةا  اشا ثـاـر س  مخاقسا    اكق

اك وَّ  اـ قرا  واإِّمنَّاا َّااسَّك  ا ضِّيـغِّ مبِّـاا راواوقس   اتقـغ   ـدا ـاءِّ } َّاقك ـل  إقق ـ اةِّ الت ِّسا ـا إا ا صاـل ِّق  قـااهللاا يفِّ صِّ رِّها   مق
َقك ر   ا نا س      واه  ا لا ق صاحَّ ملاق ياك وق ضِّيغِّ ق  ٌَّة لِّما ـدق واقـااهللاا ابـقو  اجلقـا قزِّا ِّ يفِّ   لاكِّوق قااهللاا القبـايـقهااِّـقُّ إنَـّغ  ملاق جياِّ

ــراف   ــدِّيٌل إا يـ عق ا قا َا ــ ِِّ : ها اِّيــ (  التَّاق ــيحِّ ا  التـَّتقاِّ ــاقِّ ــرَّس   الايقــغِّ صا  الــَا نســا احلت يــة   الــدليل  . و 2وا اقـا
اإســـتدإهللا بـــغ  لـــى  ن  كثـــر احلـــي  مخســـة  شـــر ي مـــا  ضـــعيف قـــ   تـــد الشـــاضعية  ةِّ للشـــاضعيا 

ض ــا لا ــا إا  ا قــرِّف  ضِّيــغِّ خِّ ــرا يـا قم  ــةا  اشا ِّ مخاقسا ا الــدَّما ق ــل  باــ ق ــر  ضااصِّ    ن ســه   قــاهللا الشــضازا: )وا اقاــلُّ   هق
اه وَّ َّاقك ـل   اـ قرا  لتَّيبِّ ِّ ضانِّنق صاحَّ ماا يـ رقواى  اوق ا ـدا ـاءِّ نـ اقصاـان  دِّيـتِّهِّوَّ إنَّ إقق  انَّغ  قااهللاا : " )يفِّ الت ِّسا

رِّ مخاقساةا  اشارا يـا قم ا رِّهاا إا ا صال ِّق( " داهللاَّ ذالِّنا  الاى  انَّ  اقالَّ ال ُّهق ـنِّ إإَّ   داهق ا اللَّ ق َا س  دِّـا ـدق لاكِّـي ِّ ملاق  اجِّ
 .3اقغِّ((يفِّ ك ت اِّ الق ِّ 

ا ثــِ  قــ اهللا ال اهــاء ومــَاهبه   وضــِ ق ا ــد الت ثيــِ املعتــوة  ووكــو  رضــها يف التاــاط  (15
 :4التالية

 إذا كان للعامل كتاو ضتتخَ مَهبغ مو كتابغ  إ مو كتا غضس.  ( 
إذا كــان للعــامل كتــا ن  ضيؤخــَ مَهبــغ مــو كتبــغ املتــتخرة الــت اســتار  ليهــا ر يــغ  وهــَا  (و

عق  ضنن لغ مَهبا  قدوا   ومَهبا  جديدا   ضـنذا  ردان  ن ن ثـِ ر ا الشـاضعق واضح  لتسبة للشاض
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 وزدت  ليها ما ا صل  إليغ مو خلهللا حبثق. 
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يف مستلة إ يصح  ن نتسا ر يغ مو املَها الادو لـغ مـع وجـ د ر ا  ـالف يف اجلديـد  قـاهللا 
ــتِّي  ا  اوق إضـقتاــاء   ــرا  ااصق ــاضِّعِّقُّ مبِِّّصق ــا قاالاــغ  الشَّ ُّ  وار وااا ــغ    اخل يــا الشــربيي: )اجلقادِّيــد  ما ــزالِّ ــ ايق ِّقُّ واالقم  القبـ 

ـــ ا  ـــتِّي  ا: واه  لقعِّـــرااقِّ ااصق ـــا قاالاـــغ   ِّ ـــدِّو  ما ـــة  "واالرَّبِّيـــع  القم راادِّاُّ...واالقاا ـــٌة    اوق  اضقـــ ا بِّـــغِّ  "احلق  َّ وار وااا ـــغ  مجااا ا
ـــ ُّ واالقكاراابِّيسِّ ـــراالِّ باـــل  واالزَّ ق ا تـق ـــام   امحقاـــد  بقـــو  قا ما ـــهار ه  ق : اإلقِّ ـــاضِّعِّقُّ  اتقـــغ   ا ق ـــعا الشَّ   قُّ وا اب ـــ  ثـاـــ قر . واقاـــدق راجا

) هااِّ َق ــ ــوق القما ــدِّوِّ مِّ ــلُّ  اــدُّ القاا ــام  إا ُياِّ ما . واقاــاهللاا اإلقِّ ــوق راوااس   اــي ِّ ــل   ما عاــل  يفِّ قِّ : إا  اجق واقاــاهللاا
  وقــاهللا 1
ديـــدا   اجلـــ يي: ) لـــى  ان إ دســـا األقـــ اهللا الادوـــة مـــو مـــَها الشـــاضعق  ضننـــغ رجـــع  تهـــا ج

 .2واملرج ع  تغ إ يك ن مَهبا  للراجع(
ـح  لـى سـاباغ  قـاهللا  (ت إذا كان للعامل ق إن متعارضـان يف املسـتلة   لـ  املتـتخر متهمـا  ر ج ِّ

ـغ ( ـاا إنق  الِّما
رِّمهِّ خِّ ِّ القعامال  ةِّ ة :  انَـّغ  3 الت وا: ) الايقغِّ يفِّ القاا قلا ق   وقـاهللا ابـو ق ـر اهليتمـق: )واالقااا ِّـدا

ا(يـ ؤقخا  تـقها رِّ مِّ لقم تاتاخ ِّ نقساانِّ  ِّ َ  مِّوق  اقـق ااهللاِّ اإلقِّ
4. 

إذا كــان للعــامل قــ إن متعارضــان يف املســتلة   لــ  ارجياــغ ألقــدمها  ضننتــا نرجاــغ  لــى  (:
ــغ   اــا إنق  الِّما

رِّمهِّ خِّ ــل  ةِّ ِّ القعاما ــر  قــاهللا التــ وا: ) الايقــغِّ يفِّ القااــ قلا ق ــغ  ا  اآلخا َِّا راجَّاا (واإِّإَّ ضابِّاالَّــ ــاضِّعِّقُّ  لشَّ

5 . 
إذا كان للعامل ق إن متعارضان يف املستلة ذكـر  قـدمها يف  بـغ ) ا يف مظتـة وجـ دس(   (ج

َك ر يف  بــغ  قــاهللا التــ وا: )واممَِّّــا  وذكــر اآلخــر يف غــض  بــغ ومظتــة وجــ دس  ضننتــا نــرجح الــر ا املــ
 ِّ با ِّق  انق يـ راجَّحا بِّغِّ  اقاد  القاا قلا ق ـراس   واقادق  ا اارا   يـاتـق يحِّ بِّغِّ  انق ياك ـ نا الشَّـاضِّعِّقُّ ذاكا اصقاااو  إىلا الرتَّقجِّ األق

بِّغِّ واماظِّتَّتِّغِّ  بِّغِّ   يفِّ  ا خارا يفِّ غاضقِّ  ا ـرِّسِّ   واذاكارا اآلق ٌم جارَّ إىلا ذِّكق ـراس  يفِّ   أبِّانق جاراى حباقٌل واكالا َِّا ذاكا ضااالَـّ

                                                 
 .912-1/128م ي احملتاج للخ يا الشربيي  1
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 .1/111اجملم ع للت وا   5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





انَّغ   اااى بِّغِّ مااق  بِّغِّ  اقـق اى ؛ ألِّ بِـّغِّ  ا ـراس  يفِّ غاـضقِّ  ا فِّ ماـا ذاكا ر   ا ِّيل  َبِِّّـلا عِّغِّ بـاعقدا ضِّكق ص  د ا واقـارَّراس  يفِّ ما قضِّ
تِّ قرااد ا (  اسق اوَّهللاِّ ألق ٌم  الاـى غاـضقِّسِّ 1ضالا يـاعقتايِّ بِّغِّ ا قتِّتااءاس   ِّ لقباـاوِّ م ااـدَّ   وقاهللا ابو ق ر اهليتمق: )ماا  ِّ

انَّ اإِّ قتِّتااءا بِّتااق  (؛ ألِّ ثـار  رِّيرِّ ماا ضِّيغِّ  اكق
ة ... إنَّ ماـا صاـاَّااغ  الشَّـاضِّعِّقُّ  اوق غاـضق س  يفِّ 2   وقاهللا: )واالقااا ِّـدا

ـائِّلِّ يفِّ  ابـق  رِّيـرِّ القماسا انَّ اإِّ قتِّتاـاءا بِّتااق بِّغِّ؛ ألِّ إِّ قتِّماادِّ ممَِّّا صااَّاااس  يفِّ غاضقِّ  ا بِّغِّ  اوقىلا  ِّ تقـغ   ا ثـاـر  مِّ  اادِّـاا  اكق
 .3 غاضقِّهاا(يفِّ 

إذا كان للعامل ر َين متعارضان يف املستلة ذكر  قدمها يف ضتاويـغ  ونـص  لـى اآلخـر يف  (ح
اصاني غ  ضننتا نعتمد ما يف اصاني غ؛ ألن ال تـاوى يظهـر ضيهـا مرا ـاة ال اقـع مـو زمـان  و مكـان 

و كـلم يف  و سائل   و ضرورة...إخل  جاء يف ال  ائد املدنية: )قيل و جد ألقد مـو األصـاا
َكر ما ه  األمـر الكلـق  ضتاويغ  الف لكلمغ يف اصاني غ  ا ت مد ما يف اصتي غ؛ ألنغ م ض ع ل
الــَا يشــرتك ضيــغ مجيــع التــاس  دون مــا يف ضتاويــغ؛ ألهنــا لتتزيــل ذلــن الكلــق  لــى اجلزئــق  وقــد 

ف قـد ِّم الثـال؛ ختتلف األب او واألق اهللا يف التتزيل...إذا اختلف كلم إمام يف ال تاوى والتصاني
 .4ألن اإ تتاء بتاريرها  ت(

إذا مل يكـو للعــامل كتـاو  وكــان لتلميـَس كتــا  ضتتخـَ مَهبــغ مـو كتــا الميـَس  ضهــ   (خ
  رف مبَها إمامه . واـ اادَّم  كتا التلميَ األوثِ واألصـح يف التاـل  لـى غضهـا؛ لـَلن نـص 

 ـــاهر الروايـــة  قـــاهللا مـــل خســـرو: احلت يـــة  لـــى  ن  وثـــِ ُراء  ا قتي ـــة مـــا   خـــَت مـــو كتـــا 
ــــيح  لِّظاــــاهِّرِّ الر ِّوااياــــةِّ( ــــانا الرتَّقجِّ ــــ ق كا تـالا ا ــــ اى إذاا اخق ــــائِّلا 5)الق اتـق   وقــــاهللا ابــــو  ابــــديو: )ا قلاــــ ق  انَّ ماسا

ـــا : األق و  تها ـــة  واناظَّمق ـــابِّا ا م لاخَّصا ـــا سا ـــرقت إلايـقها ـــات   ا ا :ِّ  ابـااا ابِّتاا احلقاتا ِّيَّـــةِّ  الاـــى ثاـــلا ـــاا ـــائِّل   اصق ىلا ماسا
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ـــمَّى  ـاـاهِّر  الر ِّوااياـــةِّ  ايقو ــا  األق ص ــ هللاِّ  هااِّ   واا سا َق ــ ـــاااوِّ القما ــائِّل  مارقوِّيَّـــٌة  اــوق  اصق ـــقا ماسا
ـــ ق  اب ـــ    واهِّ واه 

ـــٌد ...واك ت ـــا   ـاــاهِّرِّ الر ِّوااياـــةِّ  ـــةا وا اب ـــ  ي  س ـــفا وا  امَّ تِّي ا ـــ ط  واالـــز ِّ    قا ـــتَّة  القمابقس  ـــد  الس ِّ داات  ك ت ـــا    امَّ َيا
بِّــض   ــضا  الصَّــ ِّض  وااجلقـاـامِّع  القكا اهنَّـاـا ر وِّيـاـ ق  اــوق   وااجلقـاـامِّع  الصَّــ ِّض  واالس ِّ واإِّمنَّـاـا    ِّياــ ق بِّظـاـاهِّرِّ الر ِّواايـاـةِّ ؛ ألِّ

تِّ الث ِّاااتِّ  ـه  راة   اتقـغ .    امَّد  بِّرِّوااَيا بِّتاٌة  اتقغ  إمَّـا م تـاـ اااِّراة   اوق ماشق ـائِّل  التـَّـ اادِّرِّ  ضاهِّقا  ا ـقا   الثَّانِّياـة  ماسا
واهِّ

َقك  راةِّ  ــ َقك  رِّيوا لاكِّــوق إا يفِّ القك ت ــاِّ القما ــ ابِّتاا القما ــاا ــد     القمارقوِّيَّــة   اــوق  اصق ــرا لِّم اامَّ ــا يفِّ ك ت ــا    خا باــلق إمَّ
اهنَّـاا ملاق اـ ـرقوا واإِّمنَّاا قِّيـلا هلاـاا غاـضق    كالكيسانيات واهلارونيات واجلرجانيات واالرُّقـايَّاتِّ    ـااهِّرِّ الر ِّواايـاةِّ ؛ ألِّ

القك ت اِّ األق وىلا  يااة  كا بِّتاة  صااِّ ت   ااهِّراة   ا ـالقم اارَّرِّ لِّلقااساـوِّ    اوق   امَّد  بِّرِّوااَيا واإِّمَّا يفِّ ك ت اِّ   امَّـد  كا
اماــاوِّ القمارقوِّيَـّـة   اــ ــا ك ت ــا  األق تـقها د  واغاــضقِّسِّ وامِّ ــائِّل    وق  ااِّ ي  س ــفا ...الثَّالِّثـاـة  الق ااقِّعاــات  بـقـوِّ زَِّيا ــقا ماسا

واهِّ
ــــا رِّوااياــــة   ــــد وا ضِّيها ــــا واملاق جياِّ ــــ ِّل  ا  اتـقها ــــا س  ر ونا لامَّ ــــد ونا القم تاــــتاخ ِّ تاهِّ ا القم  ق با اها ــــتـاتـق ــــاااو   ااِّ   اسق ــــ ق  اصق واه 

 .1رَّا(واهال  َّ جا   ي  س فا وا  امَّد  وا اصقاااو   اصقااادِِّّماا
ي ادم نال واصايح التلميَ األ ل  واأل ـهر واألورع  لـى ناـل واصـايح غـضه   قـاهللا  (د

ِّ  اوق  ــ قلا ق ــوق قـا حِّ مِّ ــاااوِّ يفِّ الــرَّاجِّ اصق ا األق ض ــا باــ ق لا ــيحِّ خِّ ــل  لِّلرتَّقجِّ ــوق لاــيق ا  اهق ــدا ما ــا إذاا واجا  التــ وا: ) امَّ
اكق  ـدق ماـا صاـاَّااغ  األق ِّ ضـالقيـاعقتامِّ هاـ ق اوقراع  واجق ا قلاـ   وااألق ا قلاـ ا   ثـاـر  وااألق اوقراع  قـادَّما األق ا قلاـ   وااألق   ضـانِّنق اـاعاـارا ا األق

 ِّ ها ق ــــائِّلِّ ا لِّلقــــ اجق ِّ واالقاا ــــ قلا ق ــــ ااتِّ التَّــــاقِّلِّ ا لِّلقاا ــــد  ا قتاــــواا صِّ ــــا  اــــوق  اقا يا  ــــدق اـارقجِّ ــــا راوااس    ضاــــنِّنق ملاق جياِّ ضاما
ابِّتااالقبـ  ايق ِّقُّ واالرَّ  ـاا ٌم  ِّتقـدا  اصق عِّق ِّ م ااـدَّ

ُّ  اـوق الشَّـاضِّ  الاـى ماـا راوااس  الرَّبِّيـع  اجلقِّيـزِّاُّ   بِّيـع  القم ـراادِّا  واالقم ـزالِّ
 . 2 واقارقمالاة (

إذا ن ال  و  امل ر َين يف مستلة  وكان  قـد التـاقل  الميـَا  ملـو ن اـل  تـغ  ضننتـا نـرجح  (ذ
. ومثاهللا ذلن:  نغ ن ال  ـو الكرخـق -ن كاان مو مَها واقدوإ-نال التلميَ  لى نال غضس  

اعري ــان للستاســان  األوهللا:  ن يعــدهللا اإلنســان  ــو  ن ُيكــ  يف املســتلة مبثــل مــا قكــ  بــغ يف 

                                                 
 .1/69رد احملتار إبو  ابديو   1
 .1/12  وانظر: ُتَيا األ اء والل ات للت وا  1/111اجملم ع للت وا  2
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هــَا  1نظائرهــا إىل خلضــغ ل جــغ  قــ ى ياتوــق العــدوهللا  ــو األوهللا. ونســا  بــد العزيــز البخــارا
 وىل متـــغ لـــ إس لكـــان احلكـــ  األوهللا  بتـــا.  التعريـــف للكرخـــق. الثـــال: اـــرك قكـــ  إىل قكـــ  هـــ 
. ضتــرجح اعريــف الكرخــق الــَا نالــغ  تــغ 2وناــل هــَا التعريــف  ــو الكرخــق الميــَس اجلصــاص

الميـــَس اجلصـــاص  لـــى التعريـــف الـــَا نالـــغ  تـــغ  بـــد العزيـــز البخـــارا؛ ألن التلميـــَ   ـــرف مبـــا 
ان للستاسـان  ـاع  تـغ   ضننـغ إ وتـع  ن يكـ ن لل صـاص اعري ـ3استار  ليغ  ـيخغ مـو ُراء

 األوهللا ضتالغ العلماء  مث استار ر يغ  لى اعريف ُخر  ضتالغ  تغ الميَس.  
إذا ن اـل  ـو  ـامل ر َين متعارضــان يف مسـتلة  وكـان  قـد التــاقل   تـغ مـو  ابـاع مَهبــغ  (ر

  4ضننتــا نــرجح نالــغ  لــى ناــل غــضس ألنــغ   ــرف مبــَها إمامــغ. ومثــاهللا ذلــن: ناســا ابــو اللاــام
  7  واآلمـدا6  للشـاضعق اقت اجـغ  لاـراءة الشـاذة. ونسـا إمـام احلـرم  اجلـ يي5الت اروابو 

  للشــاضعق  ــدم اقت اجــغ  لاــراءة الشــاذة. ويف هــَس احلالــة نــرجح كــلم إمــام احلــرم  8والتــ وا
التــ وا   لــى كــلم ابــو الت ــار وابــو اللاــام؛ ألن  لمــاء الشــاضعية   ــرف و اجلــ يي  واآلمــدا  

 مامه  مو  لماء احلتابلة.مبَها إ
قِّ  الاـى قـاـ قهللاِّ   (ز ـ اى  الاـى اإلقِّ قـلا ب َّ ابو  ابديو ض ابو ال ت ى  تد احلت يـة ضاـاهللا: )الق اتـق

ـــةا  تِّي ا ـــد     ااِّ قا ـــ قهللاِّ   امَّ ـــفا مث َّ قـا ـــ قهللاِّ  ااِّ ي  س  ـــٌة [ قاـــدق   مث َّ قـا د  ...ر ااتِّمَّ ـــوِّ بقـــوِّ زَِّيا ـــرا وااحلقاسا ـــ قهللاِّ ز ضـا مث َّ قـا
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  .095هللا يف األص هللا لل صاص  ق ال ص   2
انظر اإستاسان  تد احلت ية وم قف الشاضعية متغ ملؤلف الكتاو  متش ر يف جملة البا : ال اهية املعاصرة   العدد السابع والعشرون    3

 . 155-154ص 
 .156الا ا د وال  ائد األص لية إبو اللاام  ص  4
 .0/138 رح الك كا املتض إبو الت ار   5
 .1/166الوهان يف  ص هللا ال اغ لل  يي   6
 .1/162اإلقكام يف  ص هللا األقكام لآلمدا   7
 .131-5/132 رح صايح مسل  للت وا   8

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ـجاعا  ا قظـا ِّ يفِّ القعِّباـادااتِّ م  قلاا ـا ...واقـادق صاـرَّق  ا أبِّانَّ الق اتـق ماـامِّ األق ـ اى  الاـى قـاـ قهللاِّ اإلقِّ ـاء  الق اتـق  اى لا القع لاما
ــ اى :  ا  ــبااسِّ واالتَّظاــائِّرِّ : الق اتـق ا ق ــاءِّ األق ــامِّ . وايفِّ قاوا ارققا ــائِّلِّ ذاوِّا األق ــد  يفِّ مجاِّيــعِّ ماسا ــ قهللاِّ   امَّ لاــى  الاــى قـا

ــهاادااتِّ .  ــا يفِّ الشَّ ــفا  ايقو  ــ قهللاِّ  ااِّ ي  س  ــ اى  الاــى قـا ــاءِّ ...الق اتـق لقااوا ِّ   ِ ــا يـاتـاعالَّــ ــفا ضِّيما ــ قهللاِّ  ااِّ ي  س  قـا
ــالاة   ــتالاة  قارَّرقُتاــا يفِّ رِّسا ــراةا ماسق ــبقعا  اشق ــرِّ   وا الاــى قـاــ قهللاِّ ز ضـاــرا يفِّ سا مِّ ذِّكق ا  ِّتقــدا  اــدا َا ــ ــ نا ها با ِّــق  انق ياك   وايـاتـق

يحِّ  لِّ القم ت  نِّ لِّلتَّصقاِّ اهنَّاا صااراتق م تـا اااِّراة (   اهق واإِّإَّ ضااحلق كق   مبِّاا يفِّ القم ت  نِّ كاماا إا خياق اى ؛ ألِّ
 1. 

إذا قصل اعار  حلك  مسـتلة يف املـَها احلت ـق ضـنهن  يرجاـ ن مـا يف املتـ ن  مث مـا  (س
ٌم  الاـى ماـا يفِّ الشُّـر وحِّ يف الشروح  مث ما يف ال تاوى. قاهللا ابو  ابـديو: )ماـ واماـا   ا يفِّ القم ت ـ نِّ م ااـدَّ

ــا يفِّ الق اتاــاواى( ٌم  الاــى ما ــدَّ ــر وحِّ م اا ِّ 2 يفِّ الشُّ ــ قلا ق يح  لِّاا ــاِّ تـالاــفا التَّصق     وقــاهللا ابــو  ابــديو: )إذاا اخق
َا مبِّـاا ه ـ ا قـاـ قهللا   ـ ماـامِّ  اوق يفِّ القم ت ـ نِّ   خِّ هااِّ  واكاانا  اقاد مه اا قـا قهللاا اإلقِّ َق ـ ا  القما انَـّغ  صاـاقِّ ماـامِّ ؛ ألِّ وامبِّـاا   اإلقِّ

ــراانِّ ضاــاضـقها ق( امق ــعا األق تاما هااِّ واه تاــا اجق َق ــ ــلِّ القما ــ  اٌة لِّتـااق اهنَّاــا ما قض  ــدق 3يفِّ القم ت ــ نِّ ألِّ ــي : )ضـااا . قــاهللا ابــو جن 
ِا  يح  واالق اتـق اى كاماا را ايق  واالقعامال  مبِّاا وااضا تـالافا التَّصقاِّ (اخق قا القم ت  نِّ  اوقىلا  .4إ قلا

ـد مه اا  (ش ـانا  اقا  ا -يرجح ال جغ املتص ص  ليغ  لـى ال جـغ املخـرج  قـاهللا التـ وا: )واإِّذاا كا
خار    ارَّج ا - قد ال جه  َِّا  الايقغِّ القعامال  غاالِّب ا(  ماتقص  ص ا وااآلق يح  الَّ  .5ضاالقماتقص  ص  ه  ا الصَّاِّ

قيــ ن مــع مــا نالــغ اخلرســاني ن مــو نصــ ص الشــاضعق  ق ــد ِّم مــا إذا اعــار  مــا نالــغ العرا (ص
ــ سِّ  بِّــغِّ واو ج  ها َق عِّق ِّ واقـا اا ِّــدِّ ما

ــاضِّ ابِّتاا القعِّــرااقِّي ِّ ا لِّت ص ــ صِّ الشَّ ــاا ــل   اصق نالــغ العراقيــ ن  قــاهللا التــ وا: )نـااق

                                                 
 .11-1/12رد احملتار إبو  ابديو   1
 .1/10رد احملتار إبو  ابديو   2
 .4/541رد احملتار إبو  ابديو   3
ي    4  .1/105  درر احلكام  رح غرر األقكام ملل خسرو  1/10احملتار إبو  ابديو     وانظر: رد0/93البار الرائِ إبو جن 
 .1/111اجملم ع للت وا   5
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ــو   ابِّتاا  ااـقاا ــاا ــد ِّمِّق  اصق ــانِّي ِّ ا   م تـااا ــلِّ اخلق رااسا ــوق نـااق ــرُّض ا واحباقث ــا   غاالِّب ــاوا اثـقباــ   مِّ ــو  ااصا سا ــانِّيُّ نا  اقق وااخلق رااسا
رِّيع ا وااـارقاِّيب ا غاالِّب ا(  .  1 وااـا ق

اـ ااــدَّم  بعــ  الشــروح  لــى غضهــا يف الت ثيــِ  ضعتــد املالكيــة يـ ااــدَّم  الت ثيــِ مــو "م اهــا   ( 
  ل.اجلليل للا او"  لى" رح اخلر ق"  مع  ن كل متها  رح ملختصر الشيخ خلي

                                                 
 .1/110اجملم ع للت وا   1
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 المبحث الثاين

 تخريج األحاديث

 وضيغ م لبان: 
 امل لا األوهللا: معىن التخريج وض ائد ومص لاات ورم ز. 
 امل لا الثال: الكتا املختصة بتخريج  قاديل املصت ات ال اهية واألص لية 
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 المطلب األول 

 معنى التخريج وفوائد ومصطلحات ورموز

 مصادرس األصلية)الت  خرجتغ بستدس( ودراسة  رقـغ التخريج: الدإلة  لى م ضع احلديل يف
واحلكــ   ليهــا. وإ يك ــق يف التخــريج  ــزو احلــديل إىل مــو رواس مــو األئمــة بســتدس  ضهــَا جــزء مــو 
ــ ا العلمــاء  لــى احلــديل املخــرج  ــ ا   و نـاااــلا ق كق معــىن التخــريج. وإ يكتمــل  مــل الباقــل إإ إذا قاكا

 يف غض الصايا . 
 ائدة كبضة اتمثل يف التااط التالية:وللتخريج ض

ملــا كــان التخــريج هــ  الدإلــة  لــى م ضــع احلــديل يف مصــادرس األصــلية الــت  خرجتــغ بســتدس  ضننــغ  (1
ي قف الباقل  لى ل ن احلديل ضيعيتغ  لى استتباط احلك   خاصة إذا  رضتا  ن بعـ  ال اهـاء 

ذكرهـا ال ايـغ وبـىن  ليهـا احلكـ  ليسـ  يتساهل ضضوا احلـديل  ملعـىن  ضـنذا كانـ  األل ـاظ الـت 
 مو  ل اظ احلديل كان احلك  غض صايح.

ملــا كــان التخــريج هــ  الدإلــة  لــى م ضــع احلــديل يف مصــادرس األصــلية الــت  خرجتــغ بســتدس  ضننــغ  (0
 ي قف الباقل  لى ستد احلديل ضيعيتغ  لى احلك   ليغ.

تدإهللا بـــغ  لـــى احلكـــ  للســـ إذا قكـــ  الباقـــل  لـــى احلـــديل و ـــرف درجتـــغ  ياـــرر هـــل يصـــلح (3
 ومعل م  نغ إ جي ز لعامل  ن يبي قكما   ر يا   لى قديل ضعيف. الشر ق  م إ؟

إذا وقـــف الباقـــل  لـــى رواة األقاديـــل  و لـــى درجتهـــا اســـت اع  ن يـــرجح بيتهـــا  تـــد التعـــار   (4
 الظاهرا.    
 وضيما َيت بع  امللقظات وال  ائد ملو  راد  ن خيرج احلديل: 

ب هللا  لَا يك ق يف احلك   لى صـاة احلـديل  األمة اإلسلمية الصايا   لاا الا   (1
مـــو  ن ي عـــزا للبخـــارا  و ملســـل  يف صـــايايهما. ضـــنن كـــان احلـــديل الـــَا رواس البخـــارا  و م ســـلٌ   
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نبــغ الباقــل  لــى ذلــن. قــاهللا التــ وا: )الصــايح  قســام:   لهــا مــا اا ــِ   1األقاديــل الــت انتاــدت
  قــاهللا الســي  ق: )اســتثىن ابــو الصــلح مــو 2مث مســل (  مــا ان ــرد بــغ البخــارا  ل  ليــغ البخــارا ومســ

املا ــ ع بصــاتغ ضيهمــا  مــا اكلــ  ضيــغ مــو  قاديثهمــا  ضاــاهللا: ســ ى  قــرف يســضة اكلــ   ليهــا بعــ  
 هــل التاــد مــو احل اظ....ضاــاهللا املصــتف يف  ــرح البخــارا مــا ض ــع ِّف مــو  قاديثهمــا مبــي  لــى  لــل 

 .3ليس  باادقة(
ذا قــاهللا الباقــل "رواس البخــارا"  انصــرف ق لــغ إىل  ن البخــارا رواس يف صــاياغ  إ إ (0

يف غضس مو مؤل ااغ  ضل يصح  ن يك ن احلديل يف "األدو امل ـرد للبخـارا"  وياـ هللا الباقـل: "رواس 
 البخارا"  وجيا  ن يب  ضيا هللا: "رواس البخارا يف األدو امل رد".

البخـارا اعلياـا   با لـغ: "رواس البخـارا" ؛ ألن هـَس إ يصح  ن ي ثِ الباقـل مـا رواس  (3
العبـــارة إ اتصـــرف إإ ملـــا رواس البخـــارا مســـتدا  يف صـــاياغ. و لـــى الباقـــل بيـــان  ن احلـــديل مـــو 

 م بصـــــي ة كا لــــغ: قــــاهللا   و روى   وقـــــدَّ:   وذكــــر  اعلياــــات البخــــارا  وهـــــل رواس بصــــي ة اجلـــــزم   
َكر  كا لــغ: ي اــاهللا   و ي ــروى   و ر  التوــعيف كــل مــا رواس  جلــزم   ؛ ألن العلمــاء قكمــ ا  لــىوا   و ي ــ

   و  ـــو     و  ـــو صـــااانســـبة احلـــديل إىل مـــو  لاـــغ  تـــغ ســـ اء  لاـــغ  ـــو الرســـ هللا  صـــاةب
َكر  .4ويرتاــا  لــى ذلــن  ن مــا جــزم بــغ  ــو صــااا  و مبعــق ضهــ  صــايح .مبعــق ضــل يصــح  ن يــ

ــر و ِّهِّ  ــلِّم  نا  ِّتقــدا     ق(  وياــ هللا رواس البخــارا؛ ألن البخــارا رواس اعلياــا   كمــا الباقــل قــديل: )القم سق
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: )هَا مجيع ما اعابغ احل اظ التااد العارض ن بعلل األسانيد امل لع ن  لى خ اَي ال رق  وليس  كلها مو 420املائة ص  احلديل العا ر بعد
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ساراةِّ  رِّ السَّمق و  اجق ـوق رِّبـقح   ...جاء يف كتاو اإلجارة: ) ا ـانا مِّ ا ضاماا كا َا ضِّيوا إِّذاا قااهللاا بِّعقغ  بِّكا واقااهللاا ابقو  سِّ
 ُّ ـلِّم  نا  ِّتقـدا   ـر و ِّهِّ ق(. ويف هـَس احلالـة ياـ هللا  ضـاه  ا لانا  اوق بـايقيِّ وابـايـقتانا ضـالا أباقسا بِـّغِّ واقـااهللاا التَّـيبِّ القم سق

 الباقل: "رواس البخارا اعلياا  بصي ة اجلزم".
إذا مل يرضعغ الصـااا إليـغ  ضاـد  إ يصح  ن يتسا الباقل احلديل إىل رس هللا    (4

غقتِّبااطِّ يفِّ القعِّلق ِّ وااحلقِّ  و اإِّ ـر  اـا ااَّه ـ ا ارج  البخارا يف صاياغ يف كتاو العل  ضااهللا: ) ا ماةِّ واقـااهللاا   ما كق
ــاااو  التَّــيبِّ ِّ  ــ َّد وا واقاــدق اـاعالَّــ ا  اصق ــدا  انق ا سا ــ َّد وا قاــاهللاا  اب ــ   ابقــد ا َِّّ وابـاعق ــت ِّهِّ ق(  ضــل  قـابقــلا  انق ا سا يفِّ كِّــواِّ سِّ

 .)اـا ااَّه  ا قـابقلا  انق ا سا َّد وا(  إىل الرس هللا  يصح  ن نتسا ق هللا  مر 
 يصــح  ن ي ثــِ الباقــل مــا اــرج  لــغ البخــارا  با لــغ: "رواس البخــارا" ؛ ألن هــَس إ (5

العبـــارة إ اتصـــرف إإ ملـــا رواس البخـــارا مســـتدا  يف صـــاياغ. ضمـــثل جـــاء يف كتـــاو الشـــهادات مـــو 
ـاءا يفِّ القبـاي ِّتاـةِّ  الاـى القم ـدَّ ِّق لِّاا قلِـّغِّ اـاعاـاىلا  و ماا جا َِّيوا ُمات ـ ا صايح البخارا الرتمجة التالية: ) ا ـا الَـّ  َيا  ايُـّها

تـ ب  س ...( يقو  إِّىلا  اجال  م سامًّى ضااكق ت  ق بِّدا ايـاتـق إِّذاا اادا
َكر الباقـل قـديل: 1   ضـل يصـح يف هـَس احلالـة  ن يـ
 )القبـاي ِّتاةِّ  الاى القم دَّ ِّق(  ويا هللا رواس البخارا.

كــ   (6 لــغ  لصــاة إإ بعــد كــل قــديل  ــرَّج يف غــض الصــايا )البخارا ومســل ( إ ُي 
ــــغ  دراســــة إســــتادس ومتتــــغ   و وجــــ د نــــص مــــو إمــــام مــــو  ئمــــة احلــــديل بتصــــاياغ ممــــو إ ي عــــرف  ت

  لتساهل. 
مــــو مظــــان احلــــديل احلســــو "ســــتو الرتمــــَا"  و"ســــتو  ا داود"  ضاحلــــديل الــــَا  (1

مـَا سك   تغ  ب  داود ومبعغ املتَرا يف ذلـن يكـ ن صـاحلا  للقت ـاج  قـاهللا التـ وا: )كتـاو الرت 
َكر ضيـــغ الصـــايح  ومـــا   صـــل يف معرضـــة احلســـو...ومو مظانـــغ "ســـتو  ا داود"  ضاـــد جـــاء  تـــغ  نـــغ يـــ

َكر ضيــغ  ــي ا ضهــ  صــا ( . ووتــاز "ســتو  ا 2يشــبهغ ويااربــغ  ومــا كــان ضيــغ وهــو  ــديد بيَّتــغ  ومــا مل يــ
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اديــــــل داود" يف قصــــــر  قاديــــــل األقكــــــام واســــــتيعادا  قــــــاهللا الســــــي  ق: )وألا داود يف قصــــــر  ق
 .1األقكام واستيعادا  ما لي  ل ضس(

جتااتُّا  اإل الـة يف ختـريج األقاديـل  ضالباقـل يف ال اـغ و صـ لغ يهـت  بصـاة احلـديل؛  (8
ألن احلــديل الوــعيف إ ي بــىن  ليــغ قكــ   ــر ق. ويهــت   يوــا  أبل ــاظ احلــديل  ضــنذا كــان احلــديل 

  وإن كـان الل ـن املـراد يف  قـد السـتو الَا  خَ متـغ احلكـ  يف الصـايا   و  قـدمها اكت ـى بـَلن
َكر مـو خرجـغ مـو العلمـاء  إإ إذا كـان   و املسانيد وكان صاياا  اكت ى بَلن  وإ دا ق لإل الة بـ
يف الن الرواَيت زَيدة ضائدة   و  ن ضيهـا الشـاهد. و كثـر مـا ا لاـن اإل الـة يف ختـريج األقاديـل  ـو 

 خايِ املخ   ات.
 لى قديل بتصايح  و خس   و اوعيف إإ إذا كان  هـل إ جي ز ألقد  ن ُيك   (9

لَلن. ويتتكد ذلن يف احلك   لـى احلـديل  لتوـعيف  و ال ضـع بشـكل  كثـر؛ إقتمـاهللا  ن اكـ ن 
للاـــديل  ـــرق صـــاياة يف الكتـــا املخ   ـــة مل ياـــف  ليهـــا الباقـــل  وغايـــة مـــا وكـــو  ن يا لـــغ 

إلســـتاد". إإ قيـــل يكـــ ن األمـــر واضـــاا  غـــض الباقـــل يف هـــَس احلالـــة  ـــو احلـــديل: "ضـــعيف دـــَا ا
خاف. قاهللا السي  ق: )وإ  ن  ن احلك   ل ضع  وىل  ملتع ق عـا  إإ قيـل إ خي ـى  كاألقاديـل 

 .2ال  اهللا الركيكة الت وضعها الاصاص   و ما ضيغ  ال ة للعال   و اإلمجاع(
الصــلح: )صــايح  إذا قــاهللا العلمــاء "مت ــِ  ليــغ"  ا رواس البخــارا ومســل   قــاهللا ابــو (12

ومو العلماء مـو   3 مت ِ  ليغ  ي لا ن ذلن ويعت ن بغ اا اق البخارا ومسل   إ اا اق األمة  ليغ(
( القم ـرااد  ) وا مـو  ريـِ صـااا واقـد  قـاهللا الصـتعال: )) "مت ِ  ليغ" مبا  خرجغ الشيخانخص معىن 

ٌِ  الايقغِّ ) القب خاارِّ  ِِّ ( إذاا قااهللاا م تـَّ ا لقم تـَّ ا ِِّ صاـااااِّ    ِّ ـوق  ارِّيـ راجاا احلقادِّيلا مجاِّيع ـا مِّ ا إذاا  اخق لٌِّ  ( ضانِّهنَّ ما اُّ وام سق
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)ِّ ا الشَّـيقخا ق ٌِ  الايقـغِّ :  ااق بـا ق د  قِّيلا لاغ  : م تـَّ اـ وااقِّ
اجملـد ابـو ايميـة ضننـغ ياصـد با لـغ "مت ـِ  ليـغ"   مـا .1

 رواس  محد والبخارا ومسل .ما 
اجلما ــــة"  و "رواس الســــتة" مبعــــىن واقــــد. واملــــراد دــــ : البخــــارا يف قــــ هللا العلمــــاء "رواس  (11

 ابو ماجـغصاياغ  ومسل  يف صاياغ  و ب  داود يف ستتغ  والتسائق يف ستتغ  والرتمَا يف ستتغ  و 
َك رة.  يف ســتتغ. وإذا قــال ا "رواس اخلمســة" ضياصــدون مســتد اإلمــام  محــد و صــااو الســتو األربعــة املــ

 . ابو ماجغالثلثة" ضياصدون  صااو الستو األربعة إإ وإذا قال ا "رواس 
إذا و جدت  بارة: "إستادس صايح"   و "رجالغ رجاهللا الصايح"  ضهَس إ اعي صاة  (10

 احلديل إقتماإت:
  ن ا جد  لة يف املط. ( 

  ن يك ن يف الستد انا اع. (و
َكر ملـــو الل ـــن (13 الـــَا  إذا  ـــزا الباقـــل  احلـــديلا إىل  كثـــر مـــو مصـــدر  ضاألصـــل  ن يـــ

  ثبتغ. 
َكر بعــ  البــاقث  قــديثا  ر وا يف الصــايا    و  قــدمها  ويف الســتو  و  قــدمها   (14 يــ

ويكــ ن قــد ذكــر نــص الروايــة الــت يف الســتو  وياــ هللا: "احلــديل صــايح"  ا تمــادا   لــى  نــغ مــروا يف 
دة الصــــايا   و  قــــدمها   و ياــــ هللا : "رواس البخــــارا"  واكــــ ن روايــــة البخــــارا غــــض متوــــمتة للــــزَي

َكر الباقــل قــديل:  َك رة يف روايــة الســتو والــت يكــ ن مــدار اإســتدإهللا  ليهــا. ضــل يصــح  ن يــ املــ
ــدَّ ِّق ــدَّ اى  الايقــغِّ(  الــَا رواس البيهاــق. ويعــزوس للصــايا   مــع  ن   )القبـاي ِّتاــة   الاــى القم  ــ    الاــى القم  واالقيامِّ

لقم ــدَّ اى  الايقـغِّ(  ور وا مــا يــدهللا  لـى  ن البيتــة  لــى احلـديل ر وا يف الصــايا  بل ــن: )القيامِّـ    الاــى ا
ـــدَّ ِّق : )القبـاي ِّتاـــة   الاـــى القم  ـــدِّيل  ابقـــوِّ  ابَّـــاس  ـــ    الاـــى   املـــد ق يف الصـــايا . قـــاهللا ابـــو ق ـــر: )قا واالقيامِّ

اِّ ِّ  ِِّ الق ِّرقَيا ضِّعِّ   القم دَّ اى  الايقغِّ( القبـايـقهااِّقُّ مِّوق  ارِّي ياانا  اوق انا ـةا   اوق س  ق ـرا  اـوق ابـقوِّ  ااِّ م لايقكا  اـوق ابـقوِّ   بقوِّ   ما
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ـــةٌ  ...(   ابَّـــاس  واضِّيـــغِّ قِّصَّ ـــا  ـــغِّ( قاسق ـــدَّ اى  الايق ـــ    الاـــى القم  ـــنِّ : )القيامِّ ـــغِّ بِّلا ق ِِّ  الايق ـــ ـــ ا يفِّ القم تـَّ ا . قـــاهللا 1واه 
ـغ  القبـايـقهااِّـقُّ  واالقيامِّـ     الزيلعق: )قااهللاا  ليغ السلم : )القبـاي ِّتاة   الاـى القم ـدَّ ِّق راجا (  قـ لقـ  :  اخق ـرا  الاـى ماـوق  انقكا

ـــتاتِّغِّ "  اـــوق ابقـــوِّ  ابَّـــاس   ـــ هللا  ا َِّّ   يفِّ " س  ـــاهللٌا قاـــاهللاا : قاـــاهللاا راس  دَّ اـــى رِّجا : )لاـــ ق يـ عق اـــى التَّـــاس  بِّـــدا ق ااه  ق إا
ـــاءاه  ق  ـــ ااهللاا قـاـــ قم  وادِّما ـــدَّ ِّق   امق ـــى . وااحلقاـــدِّيل  يفِّ " وا   لاكِّـــوَّ القبـاي ِّتاـــةا  الاـــى القم  (  انـقتـاها ـــرا ـــ ا  الاـــى ماـــوق  انقكا القيامِّ

ــدَّ اى  الايقــغِّ( ــ ا  الاــى القم  ــن  )لاكِّــوَّ القيامِّ ِّ " بِّلا ق ياا ق ــةا  اــوق ابقــوِّ  ابَّــاس    الصَّــاِّ ــاس   اــوق ابقــوِّ  ااِّ م لايقكا راجا    اخق
عالِّ بقوِّ قـايق    ا ق اك واماعقتااس  اـااادَّما يفِّ قادِّيلِّ األق ِّ "...(   اوق واِّيت غ (  : ) ااهِّدا ياا ق  .2يفِّ " الصَّاِّ

رجــــــغ بســــــت (15 كالشــــــ كال يف "نيــــــل س   داألصــــــل  ن إ يعــــــزو الباقــــــل  احلــــــديلا ملــــــو مل خي 
ـــــ وا يف "رَي   ـــــة"   و الت األو ـــــار"   و الصـــــتعال يف "ســـــبل الســـــلم"   و الزيلعـــــق يف "نصـــــا الراي

 زاس الش كال يف نيل األو ـار إىل البخـارا يف صـاياغ. وإ ضننغ يا هللا: " ضنن ضعل ذلن  الصاحل " 
؛ ألهنمــــــا اســــــتخدمان يف العــــــزو للمصــــــادر الــــــت  خرجــــــ  األقاديــــــل  3ياــــــ هللا "رواس"   و " خرجــــــغ"

 أبسانيدها. 
إ جيــــــ ز اإ تمــــــاد  لــــــى اصــــــايح مــــــو ا ــــــتهروا  لتســــــاهل يف اصــــــايح األقاديــــــل   (16

 مو األقاديل  هنا  لى  رط البخـارا  و مسـل   و كاحلاك   ضننغ ُيك  يف كتابغ املستدرك  لى كثض
ــدِّيل  ملاق خي اــرَّجق لِّ االِّــاِّ  ــقء  إىلا قا ثِّــض ا ماــا جياِّ  لــى  ــر هما  ولــي  األمــر كــَلن  قــاهللا الزيلعــق: )احلقاــاكِّ   كا

يحِّ  رِّماـةا  اـوق ابـقوِّ  ابَّـاس     رِّوااياتِّغِّ يفِّ الصَّـاِّ ـدِّيل  ر وِّاا  اـوق  ِّكق ـارِّا ِّ "  ضـايـاا ـ هللا  ضِّيـغِّ   كااا ـدِّيل  القب خا ا قا َا ـ : ها
ــــةا " رِّما ــــراجا لِّعِّكق ــــارِّا ِّ  اخق ــــ قنِّ القب خا ــــيِّ لِّكا ــــاه لٌ   يـاعق ــــا ااسا ا  ايقو  َا ــــ الِّــــغِّ   واها ــــ   رِّجا ــــدِّيث ا بـاعق ــــا خي اــــر ِّج  قا ثِّــــض ا ما واكا

ــارِّا ِّ  ــلِّ     لِّلقب خا ِّ   وابـاعقو ــه  ق لِّم سق ــيقخا ق ــرقطِّ الشَّ ا  الاــى  ا َا ــ ــاه لٌ وا   ضـايـاا ــ هللا  : ها ــا ااسا ا  ايقو  َا ــ ــاءا إىلا   ها وار مبَّاــا جا

                                                 
 .4/380التلخيص احلبض إبو ق ر   1
 .149-5/148نصا الراية للزيلعق   2
 ل ن "رواس"     مو " خرجغ"    ضالباقل يا هللا "رواس ضلن" ويعي راويغ مو العلماء  صااو املصت ات الَيو رووا األقاديل أبسانيدها  3

 و راويغ مو الصاابة   و مو التابع  إن كان احلديل مرسل .  ما ل ن " خرجغ" ضل يدهللا إإ  لى املعىن األوهللا وه : العلماء  صااو 
 املصت ات الَيو رووا األقاديل أبسانيدها.  
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ـيَّتِّغِّ بِـّ يحِّ "  اوق  ايقخ  م عا َّ  لِّوابق ِّغِّ قادِّيثـاغ  واخ ص  صِّ باا " الصَّاِّ راجا لاغ  صااقِّ واملاق   غِّ قادِّيل  ضِّيغِّ راج ٌل قادق  اخق
مِّ ضابق ِّ   خي ار ِّجاا قادِّيثاغ   اوق غاضقِّسِّ لِّواعق ِّغِّ ضِّيغِّ  لر ِّوااياةِّ  اتقغ    غِّ قادِّيثاغ   اوق لِّعادا ه  ر   ِّ  اوق لِّ اـضقِّ    اوق لِّكا قنِّغِّ غاضقا ماشق

ـــيقخِّ   ذالِـّـنا  ـــ ا  اــوق غاـــضقِّ ذالِـّـنا الشَّ ــغ  ه  ِّ   ضـاي خار ِّج  ــيقخا ق ـــرقطِّ الشَّ ا  الاــى  ا َا ـــ ـــارِّا ِّ .  اوق   مث َّ يـاا ــ هللا  : ها  اوق القب خا
ــلِّ    ــاه ٌل ؛   م سق ــا ااسا ا  ايقو  َا ــ ــيقخ  م عاــ َّ  واها ــا بِّــغِّ إإَّ يفِّ  ا يحِّ " ملاق ُياقتا َّ ــاِّ يباق " الصَّ ــاقِّ انَّ صا   إا يفِّ غاــضقِّسِّ   ألِّ

َِّوِّ  ـ لقكا ِّ   ٌ واغاالِـّا    ضالا ياك  ن   الاى  ارق ِّهِّماا ... واكاثِّض ا ماا جياِّقء  إىلا قادِّيل  ضِّيغِّ راج ـٌل ضاـعِّيٌف  اوق م ـتـَّها
الِّغِّ رِّجااهللا  الصَّاِّ  ـلِّ     يحِّ رِّجا ـارِّا ِّ  اوق م سق ِّ  اوق القب خا ـرقطِّ الشَّـيقخا ق ا  الاـى  ا َا ـ ـاه ٌل   ضـايـاا ـ هللا  : ها ا  ايقو ـا ااسا َا ـ واها

شٌ  س    ضااقِّ ـرقانا ا لـاغ  ماـا ذاكا راكا " اـابا َّ تادق ـه  ر    واماوق أتاامَّلا كِّتااباغ  " القم سق ياـةا يفِّ كِّتاابِـّغِّ " القعِّلقـ   القماشق  قـااهللاا ابـقو  دِّقق
لِّ احلقادِّيلِّ  انق يـاتااا َّظ  ا مِّوق قـا قهللاِّ احلقااكِّ ِّ  ااِّ  ابقدِّ ا َِّّ  ثِّـض  الق الاـوِّ  ـااهِّر  السَّـاقوِّ   : واجياِّا   الاى  اهق   ضانِّنَّغ  كا

س   ـــدا ـــاءا بـاعق ثِّـــٌض ممَِّّـــوق جا ـــلا  اـــوق ذالِّـــنا كا ...(  واقاـــدق غا ا س  يفِّ ذالِّـــنا كـــ   لـــى ومـــو املتســـاهل  يف احل .1واقـالَّـــدا
 .3وإن كان ابو قبان  كثر اساهل مو ابو خزوة  2األقاديل ابو قبان  وابو خزوة

يت جـــــا  لـــــى الباقـــــل  تـــــد احلكـــــ   لـــــى احلـــــديل  ن يتتبـــــغ إخـــــتلف العلمـــــاء يف  (11
مثل ق لغ: "غريـا". ومعتـاس  تـدس: إ   اص لقاُت   ضللزيلعق يف نصا الراية اص لقات خاصة بغ

  غـــدة: )إذا قـــاهللا الزيلعـــق يف نصـــا الرايـــة غريـــا  ضمعتـــاس:  نـــغ مل جيـــد لـــغ  صـــل لـــغ. قـــاهللا الشـــيخ  بـــ
. واحلــديل املتكــر يف اصــ لح املتــتخريو مــو العلمــاء خيتلــف  ــو اصــ لح املتاــدم  مــته   4 صــل (

و ليــــغ جــــرى احلــــاضن ابــــو ق ــــر يف التخبــــة -ضالــــَا اســــتار  ليــــغ اصــــ لح املتــــتخريو مــــو احملــــدث  

                                                 
 .1/460نصا الراية للزيلعق   1
 .124متهج التاد يف  ل م احلديل للدكت ر ن ر الديو  رت  ص  2
 .058هج التاد يف  ل م احلديل للدكت ر ن ر الديو  رت  ص مت 3
  اعلياا   لى احلديل ذا 186انظر اعليِ الشيخ  ا غدة  يف خاياغ لكتاو: املصت ع يف معرضة احلديل امل ض ع ملل  لق الاارا  ص 4

 .344الرق  
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ــــ : مــــا رواس الوــــعيف  ال ــــا  للثاــــة. و مــــا املتاــــدم ن مــــو العلمــــاء كاإلمــــام  محــــد    ن املتكــــر-هاقِّ رق و ا
 .  1والتسائق ضاد ا سع ا يف معىن املتكر  وه   تده : ما ا رد بغ راويغ  ضه  مبعىن ال ريا

                                                 
 . 431-432متهج التاد يف  ل م احلديل للدكت ر ن ر الديو  رت  ص 1
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 المطلب الثاين 

 1الكتب المختصة بتخريج أحاديث المصنفات الفقهية واألصولية

 هـ. 458لإلمام احلاضن  ا بكر  محد بو احلس  البيهاق  ت ختريج  قاديل األم للشاضعق   (1
 هـ. 591التاايِ يف  قاديل التعليِ  للااضن  بد الرمحو بو اجل زا  ت  (0
 هـ. 144اتايح التاايِ  للااضن  مد بو  محد املادسق  املعروف  بو  بد اهلادا  ت  (3
ــ (4 ديو  ا  مــد  بــد   بــو ي ســف نصــا الرايــة يف ختــريج  قاديــل اهلدايــة للمرغيتــال  جلمــاهللا ال

 هـ. 160الزيلعق ت
ختــــريج األقاديــــل واآل ر ال اقعــــة يف الكشــــاف  جلمــــاهللا الــــديو  ا  مــــد  بــــد   بــــو ي ســـــف  (5

 هـ.160الزيلعق  ت
 هـ.114إر اد ال ايغ إىل معرضة  دلة التتبيغ  لإلمام احلاضن امل سر ال ايغ إ ا يل بو كثض  ت (6
ديل  تصر ابو احلاجا  لإلمام احلاضن امل سر ال ايغ إ ا يل بـو كثـض  خ ة ال الا مبعرضة  قا (1

 هـ.114ت
املعتو يف ختريج  قاديل املتهاج واملختصر يف  ص هللا ال اغ  للااضن بدر الديو  مد بو  بـد    (8

 هـ. 194بو دادر الزركشق  ت 
ـــاقيح يف ختـــريج  قاديـــل املصـــابيح  للاـــاضن  ا امل (9 ـــاهيج والتت ـــراهي  كشـــف املت عـــاو  مـــد بـــو إب

 هـ. 823الس لمق املتاوا  ت 
البدر املتض يف ختريج األقاديـل واآل ر ال اقعـة يف الشـرح الكبـض للراضعـق  لسـراج الـديو  (12

 هـ. 824 مر بو امللاو  ت 

                                                 
املادمة الت كتبها الدكت ر ي سف  بد الرمحو املر شلق  يف خاياغ كتاو: ختريج  قاديل اللمع لعبد   بو  مد الصدياق ال امارا  انظر: 1

 .19-11احلاساي  ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





خلصــــة البــــدر املتــــض يف ختــــريج األقاديــــل واآل ر ال اقعــــة يف الشــــرح الكبــــض للراضعــــق   (11
 هـ. 824لاو  ت لسراج الديو  مر بو امل

َكرة األخيــار مبــا يف ال ســيو (10  824مــو األخبــار  لســراج الــديو  مــر بــو امللاــو  ت  1اــ
 هـ.
 هـ. 824ختريج  قاديل املهَو للشضازا  لسراج الديو  مر بو امللاو  ت  (13
 824خ ة احملتاج إىل  دلة املتهاج يف ال اغ للت وا  لسـراج الـديو  مـر بـو امللاـو  ت  (14

 هـ.
األسـانيد  للاــاضن وو الـديو  ا زر ــة  بـد الــرقي  بـو احلســ  العراقــق   ختـريج ااريــا (15

 هـ.  826ت 
للاـــاضن وو الـــديو  ا زر ـــة  بـــد الـــرقي  بـــو   2امل ـــي  ـــو محـــل األســـ ار يف األســـ ار (16

 .هـ 826احلس  العراقق  ت 
 للاــاضن وو الــديو  ا زر ــة  بــد الــرقي  بــوإخبــار األقيــاء أبخبــار اإلقيــاء لل ــزاو   (11

 .هـ 826احلس  العراقق  ت 
للاــاضن وو الــديو  ا زر ــة  بــد الكشــف املبــ  يف ختــريج إقيــاء  لــ م الــديو لل ــزاو   (18

 .هـ 826الرقي  بو احلس  العراقق  ت 
للاـاضن وو الـديو  ا زر ـة ختريج  قاديل  تصر املتهاج يف  ص هللا ال اغ للبيواوا   (19

 .هـ 826 بد الرقي  بو احلس  العراقق  ت 
التلخــيص احلبــض يف ختــريج  قاديــل الراضعــق الكبــض  للاــاضن  محــد بــو  لــق بــو ق ــر  (02

 هـ.850العسالل  ت

                                                 
 هـ. 525ال سيو يف ال اغ لل زاو  ت  1
 خرَّج ضيغ  قاديل إقياء  ل م الديو لل زاو. 2
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الدرايــــة يف ختــــريج  قاديــــل اهلدايــــة للمرغيتــــال  للاــــاضن  محــــد بــــو  لــــق بــــو ق ــــر  (01
 هـ.850العسالل  ت

ر   للاـاضن  محـد بـو  لـق بـو ق ـ1هداية الرواة يف ختريج  قاديل املصـابيح واملشـكاة (00
 هـ.850العسالل  ت

الكــاف الشــاف يف ختــريج  قاديــل الكشــاف للز شــرا  للاــاضن  محــد بــو  لــق بــو  (03
 هـ.850ق ر العسالل  ت

ختــريج  قاديــل املختصــر يف  صــ هللا ال اــغ إبــو احلاجــا  للاــاضن  محــد بــو  لــق بــو  (04
 هـ.850ق ر العسالل  ت

  للاـاضن  محـد بـو هللا   نتائج األضكار يف ختريج  قاديل األذكار ال اردة  ـو رسـ   (05
 .2هـ850 لق بو ق ر العسالل  ت

  للاــــاضن زيــــو الــــديو  ا 3التعريــــف واإلخبــــار بتخــــريج  قاديــــل اإختيــــار للم صــــلق (06
 هـ. 819العدهللا الااس  بو ق ل ب ا بو  بد   املصرا  ت 

ختـــريج  قاديـــل الشـــ ا للااضـــق  يـــا   للاـــاضن زيـــو الـــديو  ا العـــدهللا الااســـ  بـــو  (01
 هـ. 819ا بو  بد   املصرا  ت ق ل ب 

ختــريج  قاديــل ا ســض  ا الليــل الســمرقتدا  للاــاضن زيــو الــديو  ا العــدهللا الااســ   (08
 هـ. 819بو ق ل ب ا بو  بد   املصرا  ت 

ختريج  قاديل  ص هللا البـزدوا  للاـاضن زيـو الـديو  ا العـدهللا الااسـ  بـو ق ل ب ـا بـو  (09
 هـ. 819 بد   املصرا  ت 

                                                 
 اكملتغ للتويزا.مشكاة املصابيح  صلغ للب  ا  و  1
قاِ هَا الكتاو  بد   بو صا  الدوسرا  و بد   بو  لق اجلعيث   وانهللا كل واقد متهما درجة املاجستض يف ذلن مو جامعة  2

 اإلمام  مد بو سع د اإلسلمية.
 قااغ  مد ماس يعا و  وانهللا درجة الدكت راس يف ذلن مو جامعة  م الارى. 3
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ملعـــق ضيمـــا ضـــات مـــو ختـــريج  قاديـــل اهلدايـــة للزيلعـــق  للاـــاضن زيـــو الـــديو  ا متيــة األ (32
 هـ. 819العدهللا الااس  بو ق ل ب ا بو  بد   املصرا  ت 

نشـــر العبـــض يف ختـــريج  قاديـــل الشـــرح الكبـــض للراضعـــق  جلـــلهللا الـــديو  بـــد الـــرمحو بـــو  (31
 هـ. 911الكماهللا اخلوضا األسي  ق املشه ر  لسي  ق  ت 

للااضـق  يـا    الص ا يف ختريج  قاديـل الشـ ا بتعريـف قاـ ق املصـ  ى متاهل  (30
 هـ. 911جللهللا الديو  بد الرمحو بو الكماهللا اخلوضا األسي  ق املشه ر  لسي  ق  ت 

ـــازال  جلـــلهللا الـــديو  بـــد الـــرمحو بـــو  (33 ختـــريج  ـــرح العاائـــد التســـ ية لســـعد الـــديو الت ت
 هـ. 911  ت الكماهللا اخلوضا األسي  ق املشه ر  لسي  ق

ضلـــِ اإلصـــباح يف ختـــريج  قاديـــل الصـــااح لل ـــ هرا  جلـــلهللا الـــديو  بـــد الـــرمحو بـــو  (34
 هـ. 911الكماهللا اخلوضا األسي  ق املشه ر  لسي  ق  ت 

ختـــريج  قاديـــل الك ايـــة يف ال اـــغ الشـــاضعق للســـهيلق  جلـــلهللا الـــديو  بـــد الـــرمحو بـــو  (35
 ـ.ه 911الكماهللا اخلوضا األسي  ق املشه ر  لسي  ق  ت 

ختــريج  قاديــل  ــرح امل اقــف للعوــد اإلجيــق  جلــلهللا الــديو  بــد الــرمحو بــو الكمــاهللا  (36
 هـ. 911اخلوضا األسي  ق املشه ر  لسي  ق  ت 

 هـ. 1231ختريج  قاديل ا سض البيواوا  للااضن  بد الر وف املتاوا  ت  (31
ب ــدادا  ختــريج األقاديــل واآل ر الــت وردت يف  ــرح الكاضيــة للرضــق  لعبــد الاــادر ال (38

 هـ. 1293ت 
ــــــ ِّ واألمثــــــاهللا واآلداو  ــــــو رســــــ هللا    (39  ختـــــريج  قاديــــــل  ــــــهاو األخبــــــار يف احلِّكا

 للا ا ق  ألا العلء العراقق  املت ىف يف الارن الثال  شر لله رة.
خ ة الراوا يف ختريج  قاديل ا سض البيواوا  حملمد بو قسو بو مهات الدمشاق   (42

 هـ.      1115ت 
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ختـــريج  قاديـــل بدايـــة اجملتهـــد إبـــو ر ـــد  ألا ال ـــي   محـــد بـــو  مـــد بـــو اهلدايــة يف  (41
 هـ.1382الصديِ ال  مارا احلسيي  ت 

ضــتح ال هــاو بتخــريج  قاديــل الشــهاو إبــو  ــاهر  ألا ال ــي   محــد بــو  مــد بــو  (40
 .1هـ1382الصديِ ال  مارا احلسيي  ت 

وا  لعبــد   بــو  مــد بــو اإبتهــاج بتخــريج  قاديــل املتهــاج يف  صــ هللا ال اــغ للبيوــا (43
 هـ. 1413الصديِ ال  مارا احلسيي  ت 

ختــــريج  قاديــــل اللمــــع يف  صــــ هللا ال اــــغ للشــــضازا  لعبــــد   بــــو  مــــد بــــو الصــــديِ  (44
 هـ. 1413ال  مارا احلسيي  ت 

إرواء ال ليــل يف ختــريج  قاديــل متــار الســبيل  ــرح الــدليل إبــو ضــ َين  للشــيخ  مــد  (45
 هـ. 1402ت  انصر الديو األلبال 

غايـــة املـــرام يف ختـــريج  قاديـــل احلـــلهللا واحلـــرام للارضـــاوا  للشـــيخ  مـــد انصـــر الـــديو  (46
 هـ. 1402األلبال  ت 

 1402ختريج  قاديل ضوـائل الشـام للربعـق  للشـيخ  مـد انصـر الـديو األلبـال  ت  (41
 هـ.
 هـ. 1402ختريج  قاديل املشكاة  للشيخ  مد انصر الديو األلبال  ت  (48
ن إبــــو العــــرا  حملمــــد مصــــ  ى بلاــــات  وهــــق رســــالة ختــــريج   (49 قاديــــل  قكــــام الاــــُر

 ماجستض يف دار احلديل احلستية يف امل رو. 
ختريج  قاديل س رة الر د مو ا سـض ابـو كثـض  حملمـد  بـدس  بـد الـرمحو  وهـق رسـالة  (52

 ماجستض يف اجلامعة اإلسلمية يف املديتة املت رة.

                                                 
 يد السل ق  ونشراغ دار  امل الكتا. قااغ: محدا  بد اجمل 1
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و قدامـة املادسـق  خللـف سـ يل  العتـزا  وهـق رسـالة ختريج  قاديل كتاو الكايف إب (51
 ماجستض يف كلية  ص هللا الديو جبامعة اإلمام  مد بو سع د اإلسلمية.

ختــريج األقاديــل الــ اردة يف كتــاو األمــ اهللا ألا  بيــد  لعبــد الصــمد بكــر  ابــد  وهــق  (50
 رسالة دكت راس يف كلية الشريعة جبامعة  م الارى.

يف مدونـــة مالـــن بـــو  نـــ   لل ـــاهر  مـــد الـــدرديرا  وهـــق ختـــريج األقاديـــل الـــ اردة  (53
 رسالة دكت راس يف كلية الشريعة جبامعة  م الارى.

ختريج  قاديل املستص ى لل زاو  لبشض صباق بشـض  وهـق رسـالة ماجسـتض يف كليـة  (54
  ص هللا الديو جبامعة اإلمام  مد بو سع د اإلسلمية.
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 المبحث الثالث

 1الترجمة لألعالم

التــــ وا: )ضصــــل يف معرضــــة   ــــاء الرجــــاهللا: ا لــــ   ن ملعرضــــة   ــــاء الرجــــاهللا و قــــ اهل  و قــــ اهل  قــــاهللا 
 ومراابه  ض ائدا كثضة  : 

 وياتب  احملاسو مو ُ ره  .  متها : معرضة متاقبه  و ق اهل  ضيتتدو ةداد 
جتــغ  وإ يرضــع غــضس وإ ياصــر  لعــاو يف اجلللــة  ــو در   ومتهــا : مــراابه  و  صــاره  ضيتزلــ ن متــازهل 

}واضـا ققا ك ل ِّ ذِّا  ِّلق    الِّيٌ    وقد قاهللا   اعاىل :   و مرابتغ
2. 

ومتهـــا :  هنـــ   ئمتتـــا و ســـلضتا كال الـــديو لتـــا . و جـــدى  ليتـــا يف مصـــا  ُخراتـــا الـــت هـــق دار قـــراران 
ملا معرضتاه    .و نصح لتا ضيما ه   ا  د   ليتا  ضيابح بتا  ن جنهلاه   و ن هن 

 ومتها :  ن يك ن العل  والرتجيح با هللا   لمه  و ور ه  إذا اعارض   ق اهل  . 
ويف ذلــن إر ــاد لل الــا   ومــا هلــا مــو اجلللــة و ــدمها والتتبيــغ  لــى مراابهــا  ومتهــا : بيــان مصــت اُت 

 .  3إىل خصيلها  واعريف لغ مبا يعتمدس متها  وخَيرس مما خياف مو اإغرتار بغ  وغض ذلن(
هللا الت وا: )ض ائـد يف األلاـاو: ُيـرم  الايـا  اإلنسـانِّ مبـا يكرهـغ سـ اء كـان صـ ة لـغ كـاأل مش  قا

وس اء كان ص ة ألبيغ  و  مـغ  و غـض ذلـن ممـا يكرهـغ. واا اـ  العلمـاء   لـى جـ از ذكـرِّس بـَلن  لـى 

                                                 
ا تمدت يف هَا املبال  لى كتاو: كتابة البال العلمق ومصادر الدراسات اإلسلمية للدكت ر  بد ال هاو  ب  سليمان  وكتا مصادر  1

امق الكتا وال ت ن حلاجق املراجع؛ متها: ال هرس  إبو التدو  وم تاح السعادة ومصباح السيادة ل اش كوى زادس  وكشف الظت ن  و  س
خلي ة  وإيواح املكت ن يف الَيل  لى كشف الظت ن للب دادا  ويف املراجع الت اختص  يف السضة  لى: السضة التب ية يف ض ء املصادر 

 .33-03األصلية لألستاذ الدكت ر مهدا رزق    محد  ص
 .16ُية  س رة ي سف 2
 .1/12ُتَيا األ اء والل ات للت وا   3
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تـــا ســـبيل التعريـــف ملـــو إ يعرضـــغ إإ بـــَلن ضكثـــض مـــو  ئمـــة و لمـــاء مشـــه رون دـــَس األلاـــاو يف ك
  . 1احلديل وغضها وإ يعرضه   كثر التاس إإ  أللااو(

قــاهللا التــ وا: )ضائــدة يف  لــ  األنســاو:  ــادة  األئمــة احلــَاق املصــت   يف األ ــاء واألنســاو  ن 
ضيا لـــ ن مـــثل :   يتســـب ا الرجـــل التســـا العـــام  مث اخلـــاص؛ لياصـــل يف الثـــال ضائـــدة مل اكـــو يف األوهللا

وإ يعكســ ن ضيا لــ ن :   امشق؛ ألنــغ إ يلــزم مــو ك نــغ قر ــيا  ك نــغ هامشيــاا ضــلن بــو ضــلن الار ــق اهلــ
اهلــامشق الار ــق ضننــغ إ ضائــدة يف الثــال قيت ــَ؛ ضننــغ يلــزم مــو ك نــغ هامشيــا  ك نــغ قر ــيا  . ضــنن قيــل : 
َكروا الار ــق  بــل ياتصــروا  لــى اهلــامشق. ضــاجل او:  نــغ خي ــى  لــى بعــ  التــاس كــ ن  ضيتب ــق  إَّ يــ

امشق قر ــــيا   ويظهــــر هــــَا اخل ــــاء يف الب ــــ ن اخل يــــة كاأل ــــهل مــــو األنصــــار  ضياــــاهللا: األنصــــارا اهلــــ
األ هلق  ول  اقتصروا  لى األ هلق مل يعرف كثض مو التـاس  ن األ ـهلق مـو األنصـار  م إ ؟ وكـَا 

َكروا العام مث اخلاص؛ لدضع هَا ال ه   وقد ياتصـرون  لـى اخلـاص  وقـد ياتصـرو   ما   بهغ ن  لـى ض
العام وهَا قليل مث إهن  قد يتسـب ن إىل البلـد بعـد الابيلـة ضيا لـ ن: الار ـق املكـق  و املـدل  وإذا كـان 
يقوِّ أبن يست  و  قدامها مث األخرى نسب س غالبا  إليهما وقد ياتصرون  لى  قـدامها   لغ نسا إىل بـالادا

 .2قسو املكق مث الدمشاق(وإذا نسب س إليهما قدم ا األوهللا ضاال ا: املكق الدمشاق واأل
الرتمجــة لأل ــلم غــض املعــروض  اســه  يف ضهــ   تـــ ى الباــل؛ ألهنــا جــزء متــغ. واراثتــا اإلســـلمق 

  قاضل بكتا الرتاج  الت اهتم  بتس يل قياة وم اقف   لم األمة وسضه  ابتداء مـو الرسـ هللا 
 نة وم ض  ية.   مث   لم األمة. وقد و ثا  سضه  بدقة وصدق و ماضالصاابة 

وم اقـــف  صـــاابغ معـــغ  وهـــق الـــت ا ســـمى   هتـــاك مراجـــع اختصـــ  يف اســـ يل ســـضة الرســـ هللا 
 لســـتد زَيدة يف خـــرا الدقـــة والصـــدق واألمانـــة   كتـــا الســـضة التب يـــة  ناالـــ  لتـــا قيـــاة الرســـ هللا 

   نالــ  لتـا ج انــا قيــاُت   وهتـاك مراجــع اختصــ وهتـاك مراجــع اختصــ  يف الرتمجـة للصــاابة 

                                                 
 .1/10ُتَيا األ اء والل ات للت وا   1
 .1/13ُتَيا األ اء والل ات للت وا   2
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يف الرتمجـــة لعلمـــاء مـــَها مـــو املـــَاها ال اهيـــة  ولألصـــ لي   وللاـــراء وامل ســـريو  ولـــرواة احلـــديل  
وللمــَها الشــيعق  واإل ضــق  واملتكلمــ   وملــو  ا ــ ا  و نزلــ ا يف املــدن املهمــة الــت كانــ  ق اضــر 

 د ء والشعراء.البلد اإلسلمية  وللعلماء بشكل  ام  ولعلماء قرن مع   ولل  ي  والتااة  ولأل
 وضيما َيت بيان ذلن: 

 المراجع التي اختصت يف السيرة النبوية

ل  يف هـــَس املصـــادر قيـــاة الرســـ هللا   ـــ  ِّ   ومـــا ضيهـــا مـــو ابليـــع لإلســـلم ود  اـــغ  س 
 وجهادس واوايتغ وم اقف صاابتغ معغ. و ه  هَس املصادر:

الصــــاابة يف الســــضة   كتــــا الســــتو كالكتــــا الســــتة وغضهــــا  واملســــانيد الــــت قــــ ت رواَيت -
 كرواَيت: ابو  باس  و روة ابو الزبض.

وال تـ ح  وقـد  هـ(  قيـل كتـا  ـي ا  مـو قيـاة الرسـ هللا 94ما كتبغ سعيد بو املسيا )ت -
 رواس  تغ ال وا يف مرخيغ.

هــ(  روى  تـغ اإلمـام مالـن بـو  نـ  يف امل  ـت  121ما رواس   ن بـو  ثمـان بـو   ـان )ت  -
 ت  وال وا يف مرخيغ.وابو سعد يف ال باا

هــ(  روى  تـغ ال ـوا يف مرخيـغ  والـبلذرا 121ما رواس الااسـ  بـو  مـد بـو  ا بكـر )ت  -
 يف  نسابغ  وال اقدا يف م ازيغ.

 هـ(   خَ  تغ ابو إساِ وابو قتيبة واملسع دا وال وا.114ما رواس وها بو متبغ )ت  -
 تا الستة  ويف مريخ ال وا  وغضها. هـ(  يف الك104رواَيت  مد بو مسل  الزهرا )ت  -
هـــ(  يف الكتــا الســتة  ويف مريــخ ال ــوا  ويف  باــات 142رواَيت م ســى بــو  ابــة )ت  -

 ابو سعد  وغضها.
ــــو إســــاِ )ت - هـــــ(  ن شــــرت ق عــــة متهــــا بتهــــَيا ابــــو هشــــام  وهــــق 151رواَيت  مــــد ب

تــا احلــديل والتــاريخ. وهــ  املشــه رة بســضة ابــو هشــام بروايــة البكــائق  ومروَياــغ متثــ رة يف ك
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صـــدوق يـــدل   ضـــنذا صـــرح  لتاـــديل وكـــان إســـتادس متصـــل  وروااـــغ ثاـــات ضاديثـــغ قســـو 
 لَااغ.

هـــ( يف الســضة  وناــل لتــا ال ــوا وابــو ســيد التــاس 021كتــاو  مــد بــو  مــر ال اقــدا )ت -
 وغضمها  رضا  مو رواَياغ األخرى يف السضة.  

-013م لعبد امللن بو هشام بو  ي و احلمـضا )ت كتاو السضة املشه ر بسضة ابو هشا -
 هـ(  وه  ثاة  خلَّص يف سضاغ سضة ابو إساِ  ولغ  ليها زَيدات.018

هـ(  ياـع يف مثانيـة جملـدات  األوهللا 032كتاو ال باات حملمد بو سعد بو متيع اهلامشق )ت -
 والثال متها يف السضة. 

   وابو سعد. و  هر هؤإء العلماء: ابو إساِ  مث ال اقدا 
واـ عادُّ كتا التاريخ العام مو مراجع السضة الرئيسة  ومو  ه  هَس الكتا الـت  رضـ   

 السضة بت سع:
هـــ(  وقــد ضــمو ال َّــوا 312مريــخ األمــ  والرســل وامللــ ك حملمــد بــو جريــر ال َّــوا )ت (1

ا  مـــا ذكـــرس قســـا إىل وضااـــغ  مرابـــ مرخيـــغ جـــل  قـــدا: الســـضة التب يـــة  مرابـــة مـــو وإدة الرســـ هللا 
 الست ات اهل رية. 

ومــع  انَّ ال َّــوا   اــد ٌِّ: إإ  ن الــرواَيت الــت ذكرهــا يف مرخيــغ متهــا الصــاياة والوــعي ة. وقــد كــان 
متهج  بع  العلماء  ومته  ال َّوا  ذكرا الرواَيت الت وق  ا  ليهـا  و رضـها أبسـانيدها  ويـرون  هنـ  

ـتادا لـان م  ذكروا اإلستاد ضاد برئ ا مو   العهـدة  وقـرر هـَا املعـىن  هـل العلـ   قـاهللا الزركشـق: )ماـوق  اسق
ــوق  اَّــاس  لاــن( ــ ااهللاِّ ما ــلِّ  اــوق  اقق الاــن  الاــى القبااق ــدق  اقا ــدق 1ضـااا ــتادا ضـااا ــوق  اسق . وناــل الع ــار قــ هللا العلمــاء: )ما

صَّ ال َـّوا  لـى ذلـن يف ق لـغ يف    ا اك ل لن  لصاة. ونـ2 اقاالانا  واماوق  ارقسالا ضـااادق ااكا َّلا لان(

                                                 
 .6/345البار احمليو للزركشق   1
 .0/020قا ية الع ار  لى مجع اجل امع   2
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مادمــة مرخيــغ: )ضمــا يكــو يف كتــاا هــَا مــو خــو ذكــرانس  ــو بعــ  املاضــ  ممــا يســتتكرس قارئــغ   و 
يستشتعغ سامعغ  مو  جل  نغ مل يعرف لغ وجها يف الصـاة  وإ معـىن يف احلاياـة  ضلـيعل   نـغ مل يـؤت 

 .1ليغ إليتا  وإان إمنا  ديتا ذلن  لى د  ما  دا إليتا(يف ذلن مو قِّبالتا  وإمنا  ويت مو قِّبال بع  انق
هــ(.  ـر  السـضة التب يـة يف 511مريخ دمشِ لعلق بـو احلسـو بـو هبـة   بـو  سـاكر )ت (0

 . 2جزء متغ  وكان يتال الرواَيت أبسانيدها  ويب  درجتها يف كثض مو األقيان
الكــــــرم  املعــــــروف  بــــــو األثــــــض الكامــــــل يف التــــــاريخ ألا احلســــــو  ــــــز الــــــديو  لــــــق بــــــو  ا  (3

هــــ. ذكـــر يف كـــل ســـتة لكـــل قادثـــة كبـــضة 608هــــ(. بـــد  مرخيـــغ مـــو  وهللا الزمـــان إىل ســـتة 632)ت
 مشه رة ارمجة ختصها  وذكر للا اد: الص ار يف كل ستة ارمجة واقدة. و ـرَّ  لسـضة الرسـ هللا 

 يف جزء متغ.
هــ(  غ ـى 148 محـد الـَهيب )تمريخ اإلسلم للااضن  ا  بد   مشـ  الـديو  مـد بـو  (4

ـــ  الـــَهيب كتابـــغ إىل وقـــدات زمتيـــة 122مريـــخ اإلســـلم مـــو الســـتة األوىل لله ـــرة إىل ســـتة  هــــ  قسَّ
 . 3 مدها )   هلا(  شر ست ات    لِ  ليها ل ن: "ال باة" وراا احل اد: قسا الست ات

كثـض الار ـق الدمشـاق البداية والتهاية للاـاضن  مـاد الـديو  ا ال ـداء إ ا يـل بـو  مـر بـو   (5
هــــ(.  ـــر  يف كتابـــغ مـــو بـــدء اخللياـــة إىل ُخـــر قيااـــغ. وكـــان ابـــو كثـــض  املـــا مـــو  لمـــاء 114)ت

احلديل  يعرف صايح الرواَيت مو ضعي ها  لَا امتاز كتابغ  مَّو سباغ أبنغ كان يس ق الـرواَيت 
َكر اإلسـر  -يف اجلملة- ائيليات الـت ختـالف الكتـاو مبيتا  صاتها مو ضع ها. وامتاز  يوا  أبنغ مل يـ

َكر مــو اإلســرائيليات إإ مــا  اذِّنا الشــارع  يف نالــغ  ممَـّـا إ خيــالف   والســتة  قــاهللا ابــو كثــض: )ولســتا نــ
. وقـد غ ـى ابـو كثـض السـضة 4وهـ  الاسـ  الـَا إ يصـدق وإ يكـَو( كتاو   وسـتة رسـ لغ 

                                                 
 .1/5مريخ ال وا   1
 زل ا يف املدن اإلسلمية املهمة.سيتيت احلديل  و هَا املرجع  تد احلديل  و املراجع الت اختص  يف الرتمجة ملو  ا  ا  و ن 2
 . 11الَهيب ومته غ يف كتابة مريخ اإلسلم لبشار   اد  ص 3
 .1/1البداية والتهاية إبو كثض   4
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ــــة مــــو وإدة الرســــ هللا  ــــغ  و خــــَت هــــَس الت   التب ي ــــل إىل إىل وضاا ــــة مــــو متتصــــف اجمللــــد الثال ي
 .    1 -ااريبا  -متتصف اجمللد التاسع 

 المراجع التي اختصت يف الترجمة للصحابة 

 اهتم  مصادر كثضة يف الرتمجة للصاابة  واختص  يف ذلن  ومو هَس املصادر: 
اإســــــتيعاو يف معرضــــــة األصــــــااو ألا  مــــــرو ي ســــــف بــــــو  بــــــد   بــــــو  بــــــد الــــــو الاــــــر يب  (1

  مث لكـــل ِّ ماـــوق ي  لـــِ  ليـــغ اســـ  صـــااا  تـــد احملـــدث   هــــ(. بـــد  كتابـــغ  لرتمجـــة للرســـ هللا 463)ت
ــوق لاــق الرســ هللا  . مث ذكــر الصــاابة مــراب   لــى قــروف 2مؤمتــا  بــغ  ومــات  لــى ذلــن وهــ : كــلُّ ما

املع ـــ   ورا ـــى التاصـــق واإســـتيعاو واإختصـــار. وجممـــ ع مـــو اـــرج  هلـــ  مـــو الصـــاابة ثلثـــة ُإف 
 سمائة صااا.ومخ
هــ(. اـرج  لسـبعة 632  سد ال ابة يف معرضة الصاابة ألا احلسو  لـق بـو  مـد بـو األثـض )ت (0

ُإف ومخســمائة صــااا  واســتدرك  لــى مــا ضااــغ ممــو اادمــغ  وبــ   وهــامه   ومجــع   ــاء الصــاابة 
ةا  وكتـاو  ا ن عـي   الَيو ذ كروا يف الكتا األربعـة املصـت ة يف معرضـة الصـاابة  وهـق: كتـاو ابـو ماتقـدا 

وكتاو  ا م سى األص هال  وكتاو ابو  بد الـو. وكتـاو  سـد ال ابـة مـو  قسـو الكتـا املؤل ـة يف 
 م ض  غ.

هــ(.  ـر  850اإلصابة يف َّييـز الصـاابة ألمحـد بـو  لـق بـو  مـد بـو ق ـر العسـالل )ت (3
آخـــَ  ليهـــا  وراـــا اـــراج  ابـــو ق ـــر يف مادمـــة كتابـــغ للمؤل ـــات يف هـــَا امل ضـــ ع وخصائصـــها  وامل

الصاابة  لى قسـا قـروف املع ـ   ضبـد  مبـو  وهللا ا ـغ األلـف  ضمـا بعـدها. مث وضـع ااسـيما  ُخـر 
داخـــل احلـــروف  ض عـــل األ ـــاء داخلهـــا مرابـــة  لـــى  ربعـــة  قســـام: ض عـــل الاســـ  األوهللا ضـــيمو وردت 

                                                 
وذلن يف ُخر  بعة  ااة مو هَا الكتاو بتاايِ الدكت ر  بد   بو  بد احملسو الرتكق   لتعاون مع مركز البا : والدراسات العربية  1

 م.1991لمية  بدار ه ر يف الااهرة  يف ال بعة األوىل ستة واإلس
 .0/029انظر اعريف الصااا  تد احملدث  يف: ادريا الراوا للسي  ق  2
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الاســ  الثــال: يف ذكــر صــابتغ ب ريــِ الروايــة  تــغ   و وقــع ذكــرس مبــا يــدهللا  لــى الصــابة أبا  ريــِ. و 
وهــ  دون التمييــز. والاســ  الثالــل: يف املخوــرم   الصــاابة مــو األ  ــاهللا  وهــ  مــو مــات الرســ هللا 

 . والاس  الرابع: ضيمو ذ كر  لى سبيل ال ه  وال لو.الَيو مل يثب   هن  اجتمع ا  لرس هللا 
 املراجع الت اختص  يف الرتمجة لعلماء مَها مو املَاها ال اهية

ا ر يف كتــا الــرتاج  جيــد كثــضا  مــو املصــادر الــت اختصــ  يف الرتمجــة ملــَها مــو املــَاها التــ
ال اهية  ضهتاك مصادر اختص  يف الرتمجة لعلماء احلت ية  وهتاك مصادر اختص  يف الرتمجـة لعلمـاء 
املالكيـــة  وهتـــاك مصـــادر اختصـــ  يف الرتمجـــة لعلمـــاء الشـــاضعية  وهتـــاك مصـــادر اختصـــ  يف الرتمجـــة 

 علماء احلتابلة  وغضه . وضيما َيت  ه  املصادر الت اختص  يف الرتمجة ملَها مو الن املَاها.ل
 املراجع الت اختص  يف الرتمجة لعلماء املَها احلت ق

 هـ(.115اجل اهر املوية يف  باات احلت ية لعبد الاادر بو  ا ال ضاء الار ق )ت  (1
. وهللا: يف األ ـــاء احلســـىن. والثـــال: يف   ـــاء الرســـ هللا بـــد  املؤلـــف مبادمـــة مشلـــ  ثلثـــة  بـــ او  األ

والثالــــل: يف متاقــــا  ا قتي ــــة. مث  ــــرع يف الــــرتاج  ورابهــــا  لــــى قــــروف املع ــــ . مث ذكــــر الكــــىن  
 واألنساو  واأللااو. مث خت  بكتاو اجلامع  وضيغ ض ائد. 

هـــ(. اــرج  ملــائت  وســتة 819مج الــرتاج  يف  باــات احلت يــة ألا العــدهللا قاســ  بــو ق   ل  ب  ــا )ت (0
 ومثان  ضايها  مو ضاهاء األقتاف  ممو لغ اصتيف  وراا الرتاج  ارايبا  ه ائيا .

 هـ(. 1225ال باات السَّتِّيَّة يف اراج  احلت ية لتاق الديو بو  بد الاادر التميمق الدارا )ت  (3
لـــغ أببـــ او الكـــىن واأللاـــاو يعتـــو مـــو  مشـــل كتـــا اـــراج  احلت يـــة  وراـــا الـــرتاج  ارايبـــا  ه ائيـــا   وذيَّ 

 .1واألبتاء واألنساو
تاـ ِّا ) (4 هــ(. اـرج  1324ال  ائد الباهِّيَّة يف اراج  احلت ية حملمد  بـد احلـق بـو  مـد األنصـارا اللَّكق

 ملشاهض احلت ية إىل  صرس  وراا الرتاج   لى قروف املع  .

                                                 
 .1انظر: اصدير  مد  ا ال ول إبراهي   لكتاو ال باات الستية  بتاايِ  بد ال تاح  مد احلل   ص  1
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 المراجع التي اختصت يف الترجمة لعلماء المذهب المالكي

ــبقت  ارايــا (1 املــدارك وااريــا املســالن ملعرضــة   ــلم مــَها مالــن للااضــق  يــا  بــو م ســى السَّ
 هـ(.544)ت 

بــــد  الااضــــق كتابــــغ مباــــدمات مشلــــ   لــــى  بــــ او يف ذكــــر املديتــــة وضوــــلها  وااــــدو  
 لمائهـا  واـرجيح مــَها مالـن. واــرج  لعلمـاء املالكيـة بــد  برتمجـة رواة مــَها مالـن و صــاابغ  مث 

 اة  باة  إىل  ي خغ الَبو  دركه  و خَ  ته   ومو  اصره  مو املالكية. ابا ه   ب
ـــ ن )ت  (0 َاهَّا يف معرضـــة   يـــان  لمـــاء املـــَها إلبـــراهي  بـــو  لـــق بـــو  مـــد بـــو ضـارقق   ـــ

الـــديباج امل
 هـ(.199

بـــد  ابـــو ضرقـــ ن كتابـــغ مباـــدمات مشلـــ   لـــى اـــرجيح مـــَها مالـــن  مث اـــرج  لإلمـــام  
وثلث  مو مشاهض رواة املَها واملؤل   ضيغ  كما قرر هـَا يف مادمـة  مالن. وارج  لستمائة ونيف 

كتابغ  با لغ: )ذكرت  يف هَا اجملم ع ال جيز مشاهضا الرواة  و  يان التاقل  للمَها  واملؤل   ضيـغ  
وماـــوق ختـــرج بـــغ  قـــد مـــو املشـــاهض ومجا ـــة مـــو ق ـــاظ احلـــديل. و ضـــرو  ـــو ذكـــر املشـــاهض إيثـــارا  

ألن اإلقا ــة دــ  متعــَرة  واســتي اء مــو وكــو ذكــرس خيــرج  ــو املاصــ د. وذكــرت مجا ــة  للختصــار؛
مو املتتخريو ممو مل يبلع درجة األئمة املاتدى د  قصدا للتعريف حباهل  لكـ هن  قصـدوا التـتليف...(. 

 وراا ارامجغ  لى قروف املع  . 
 مر بـو  مـد  قيـ   املعـروف و "   نيل اإبتهاج بت ريز الد ِّيباج ألمحد بو  محد بو  محد بو  (3

ـــت" )ت  هــــ(. زاد التتبكـــت  لـــى ابـــو ضرقـــ ن الرتمجـــة ملـــا يزيـــد  لـــى مـــائت  لـــ  ممـــو 1230التَّتباكق
 استدركه   ليغ   و جاءوا بعدس.

 هـ(.1354  رة الت ر الزكية يف  باات املالكية حملمد بو  مد  ل ف )ت  (4
  املادمــة  لــى ســبع ض ائــد يف ضوــيلة  لــ  بــد   لــ ف كتابــغ مبادمــة وماصــد  ا ــتمل 

ن الكرو  وال اهاء السـبعة  ومعرضـة  باـات احلـديل واألئمـة  التاريخ  واجل راضيا  واإلستاد  وا اار الاُر
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ـــ  املاصـــد إىل ســـبع و شـــريو  صـــااو الســـتو  واألئمـــة اجملتهـــديو  مث خصـــائص  مـــة  مـــد  . وقسَّ
اــة  ــي خغ ومــو  اصــره   وجعــل خاَّتــغ يف مريــخ ضتــ ن   و هناهــا ب ب باــة  بــد ها ب باــة الرســ هللا 

 الستة و دوارها  واتمة  باات  مراء إضرياية. وبلع  دد مو ارج  هل   لف ومثامنائة.
   

 المراجع التي اختصت يف الترجمة لعلماء المذهب الشافعي

ة للشاضعق  مث هـ(. ابتد  كتابغ  لرتمج458 باات ال اهاء الشاضعية حملمد بو  محد العبادا )ت  (1
 قسَّ   لماء الشاضعية الَيو ارج  هل  لس   باات. 

هــ(. ياـع الكتـاو يف 111 باات الشاضعية الكـوى لعبـد ال هـاو بـو  بـد الكـايف السُّـبكق )ت  (0
 شرة جملدات  است رق  املادمة اجمللد األوهللا  ب َّ ضيها مته ـغ يف  ـر  الـرتاج   و تـ ى كتابـغ 

مــو  لــف يف  باــات الشــاضعية قبلــغ. وراــا كتابــغ  لــى ســبع  باــات  مــو العلــ م وال تــ ن  وذكــر
 .1جعل لكل مائة  ام  باة

ــتا ِّا )ت  (3 سق هـــ(. اقتــ ى الكتــاو  لــى اســع 110 باــات الشــاضعية لعبــد الــرقي  بــو احلســو اإلِّ
ومثــان  ومــائت  و لــف ارمجــة ل اهــاء املــَها الشــاضعق. وراــا الكتــاو ارايبــا  وليــا  لــى قــروف 

ل الشهرة م تاح الرتمجة  وذكر يف كل قـرف ضصـل   األوهللا يف رجـاهللا الشـرح الكبـض املع    وجع
 والروضة  والثال يف الزائد  ليهما.

هـــ(. كتــاو  تصــر ابتــد  برتمجــة اإلمــام 1214 باــات الشــاضعية ألا بكــر هدايــة   احلســي )ت (4
لرتاج  ضيغ قسا األقـدم  الشاضعق ومو  اصرس  و هناس ب اهاء الارن العا ر مو الشاضعية. راا ا

جعــل لكــل مائــة ســتة      وقسَّــ  كــل  و ل صــل   األوهللا ل اهــاء اخلمســ  ســتة األوىل  والثــال 
ل اهاء اخلمس  ستة الثانيـة. وخـت  املؤلـف الكتـاو ببـاو مسـتال دوَّن ضيـغ  ـددا  كبـضا  مـو كتـا 

 املَها الشاضعق يف ال اغ و ص لغ.  
                                                 

 .1/021 باات الشاضعية الكوى للسبكق   1
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 لترجمة لعلماء المذهب الحنبليالمراجع التي اختصت يف ا

 باات احلتابلة للااضق  ا احلس   مد بو الااضق  ا يـاعقلى بـو  مـد بـو احلسـ  بـو ال ـراء   (1
 هـ(.501الشهض و "ابو  ا يعلى" )ت 

هــ. وقسـ  مــو 510اـرج  ابـو  ا يعلــى ل اهـاء احلتابلـة  بــد ه   إلمـام  محـد إىل ســتة  
ال باــة األوىل والثانيــة  لــى قــروف املع ــ . وراــا بايــة ال باــات  اــرج  هلــ  إىل ســ   باــات. راــا

  لى مو كان  وضااغ  سبِ.
الَيل  لى  باات احلتابلة لعبد الرمحو بو  هاو الديو  محـد الب ـدادا الشـهض و "ابـو رجـا  (0

 احلتبلق".
بــد  ابــو رجــا كتابــغ أبصــااو ابــو  ا يعلــى   ا  نــغ بــد س مــو قيــل انتهــى ابــو  ا  

إ  نـــغ خال ـــغ يف مته ـــغ يف ارايـــا مـــو اـــرج  هلـــ   قيـــل راـــبه   لـــى ال ضيـــات. وامتـــاز هـــَا يعلـــى  إ
ــــبه   ومراســــلُت    ــــة هلــــ   و  ــــاء كت ر اخلصــــائص العلمي َِّكق ــــ ــــة ملــــو ذكــــره   ب الكتــــاو  لرتمجــــة ال اضي

 واختياراُت . 
بـو م لـح  املاصد األر د يف ذكر  صـااو اإلمـام  محـد إلبـراهي  بـو  مـد بـو  بـد   بـو  مـد (3

 هـ(.884)ت 
بـــد  ابـــو م لـــح كتابـــغ  لرتمجـــة لإلمـــام  محـــد مث ل اهـــاء احلتابلـــة إىل زمتـــغ مـــراب   لـــى  

 قروف املع    وماهللا يف ارمجتغ للختصار.
ـــض الـــديو  بـــد الـــرمحو بـــو  مـــد بـــو  بـــد  (4 املـــتهج األمحـــد يف اـــراج   صـــااو  محـــد ألا الـــي مو جم 

 هـ(.908الرمحو الع ليمق )ت 
األســتاذ  يــق الــديو  بــد احلميــد يف خاياــغ للمــتهج األمحــد مــتهج الع ليمــق با لــغ: بــ َّ  

)مجــع ضيــغ الــرتاج  الــت وردت يف الكتــا الــت ســبا  كتابــغ ابتــداء مــو اإلمــام  محــد قــ  إذا ضــر  مــو 
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اـــراج  الـــَيو اـــرج  هلـــ  العلمـــاء الســـابا ن  ليـــغ  زاد  لـــيه  إىل العصـــر الـــَا كـــان يعـــيش ضيـــغ  وقـــد 
لت ســغ مته ــا  ضيــغ نــ ع غرابــة  ضهــ  بعــد  ن يتتهــق مــو ارمجــة اإلمــام  محــد يــرتج  ألصــااو  اصــ تع

اإلمــام الــَيو مــاا ا يف قيــاة اإلمــام مرابــا  هلــ   لــى ســي ال ضــاة  مث يــرتج  لل باــة األوىل مــو  صــااو 
. مث ي ــرتج  اإلمــام الــَيو   رضــ  س ــت  وضــاُت  وكانــ  وضــاُت  بعــد اإلمــام  مــراب   لــى ســي ال ضــاة  يوــا  

للَيو مل يصل إىل مريخ وضاُت  مو  هل هَس ال باة  مرابـا  هلـ   لـى قـروف املع ـ  ارايبـا  غـض دقيـِ  
 .1ضنذا انتهى مو هَس ال باة جبميع  ن ا ها الت ن َّ ه  إليها انتال إىل ال باة الثانية وهل  جرا(

 املراجع الت اختص  يف الرتمجة لألص لي 
ب  يف -

 
   باات األص لي  لعبد   بو مص  ى املراغق.ال تح امل

 
 املراجع الت اختص  يف الرتمجة للاراء وامل سريو

 هـ(.833غاية التهاية يف  باات الاراء ألا اخلض  مد بو  مد بو  مد بو اجلزرا )ت (1
قاهللا ابو اجلزرا واص ا  كتابغ هَا: )ضهَا كتاو غاية التهاية مو قصـلغ  رجـ   ن جيمـع  

 الروايــة والدرايــة  اختصــرت ضيــغ كتــاو  باــات الاــراء الكبــض الــَا  يتــغ: هنايــة الــدراَيت يف بــ 
  اء رجاهللا الاـراءات  و ايـ  ضيـغ  لـى مجـع مـا يف كتـاا احلـاضظ   ا  مـرو الـدال و ا  بـد   

 .2وزدت  ليهما الوعف( -رمحهما  -الَهيب 
 هـ(.911السي  ق )ت  باات امل سريو لعبد الرمحو بو  ا بكر  (0
 هـ(.945 باات امل سريو حملمد بو  لق بو  محد الداودا )ت  (3

                                                 
 .32مادمة خايِ  يق الديو  بد احلميد  للمتهج األمحد للعليمق  ص 1
 .3غاية التهاية يف  باات الاراء إبو اجلزرا  ص 2
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 المراجع التي اختصت يف الترجمة لرواة الحديث  

هــ(. رابـغ البخـارا  لـى قـروف املع ـ  056التاريخ الكبض حملمد بـو إ ا يـل البخـارا )ت  (1
 لكتغ ابتد س مبو ا غ  مد. 

هـــــ(. رابــــغ البخــــارا  لــــى قســــا 056 يــــل البخــــارا )ت التــــاريخ األوســــو حملمــــد بــــو إ ا (0
 الست .

هـــــ(. رابــــغ البخــــارا  لــــى قســــا 056التــــاريخ الصــــ ض حملمــــد بــــو إ ا يــــل البخــــارا )ت  (3
 الست .

ــــل البخــــارا )ت  (4 ــــو إ ا ي ــــى قــــروف 056الوــــع اء حملمــــد ب ــــغ البخــــارا  ل هـــــ(. راب
َكر قك  كل راو إبجياز.   املع    وراا األ اء يف كل قرف  وي

هــــ(. رابـــغ التســـائق  لـــى قـــروف 323الوـــع اء واملرتوكـــ ن ألمحـــد بـــو  ـــعيا التســـائق )ت  (5
 املع    وراا األ اء يف كل قرف.

 هـ(.302الك ىن واأل اء ألا بِّشر  مد بو  محد الدوإا )ت  (6
هـــ(. وهـ  مــو  وسـع و مجــع كتــا 301اجلـرح والتعــديل لعبـد الــرمحو بـو  ا قــات الـرازا )ت  (1

هــَا البــاو ضــمتغ الــرازا مثانيــة  شــر  ل ــا  ومخســ  ارمجــة  وبــد س مبادمــة   يلــة  املتاــدم  يف
 ضمتها ق ا د يف  ل  اجلرح والتعديل  واراج  ألكابر نااد الرواة.

هـــ(. ذكــر ابــو قبــان يف كتابــغ كــل مــو 354الث ِّاــات ألا قــات  مــد بــو قبــان البســت )ت  (8
 جبرح وإن كان جمه إ  ضه   دهللا.ااصف  لعدالة  تدس  وضاب غ: كل مو مل ي عرف 

هـــ(  ذكــر ابــو   ــدا كــلَّ ماــوق ا كلــ  365الكامــل لعبــد   بــو  مــد بــو  ــدا اجلرجــال )ت  (9
ضيـــغ  وإن كـــان مـــو رجـــاهللا الصـــايا   وذكـــر يف ارمجـــة كـــل ِّ راو  قـــديثا   و  كثـــر مـــو غرائبـــغ 

 .1اد العلماءومتاكضس  ويعتو هَا الكتاو مو  كمل كتا اجلرح والتعديل و ليغ ا تم
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ــىن واألنســاو ألا  (12 اإلكمــاهللا يف رضــع اإرايــاو  ــو املؤالــف واملختلــف مــو األ ــاء والك 
 هـ(. 468التصر  لق بو هبة   بو ماك إ الب دادا )ت 

ــمعال )ت  (11  560األانســاو ألا ســعيد  بــد الكــرو بــو  مــد بــو متصــ ر التميمــق السَّ
 ا  لى قروف املع  .هـ(  وه  مو  مجع ما  لف يف األنساو  ومرا

هــ(  مجـع ضيــغ رجـاهللا الكتــا  622الكمـاهللا يف معرضـة الرجــاهللا لعبـد ال ـي املادســق )ت  (10
 الستة.

ََّو املـزا كتـاو الكمـاهللا 140ُتَيا الكماهللا جلماهللا الديو ي سف املزا )ت  (13 هــ(  هـ
 للمادسق يف هَا الكتاو.

  وهـــ  هــــ( 148الكا ـــف يف   ـــاء الرجـــاهللا حملمـــد بـــو  محـــد بـــو  ثمـــان الـــَهيب )ت  (14
  تصر لتهَيا الكماهللا للمزا.

ــاظ  (15 َكرة احل  َّ هـــ(  صــت غ الــَهيب  لــى  148بــو  محــد بــو  ثمــان الــَهيب )ت  حملمــداــ
 باـات الـرواة  ضـرتج  للصـاابة مث للتـابع  مث ملــو جـاء بعـده  يف إقـدى و شـريو  باـة مــو 

مائــة وســتة هـــ(  وبلــع  ــدد  مــو اــرج  هلــ   ل ــا  و 140صــدر اإلســلم إىل احلــاضن املــزا )ت 
 وسبع  رجل .

هــ(  رابـغ  148ميزان اإ تداهللا يف ناد الرجاهللا حملمـد بـو  محـد بـو  ثمـان الـَهيب )ت  (16
الـَهيب  لــى قـروف املع ــ  قـ  يف اآل ء ورمــز  لــى اسـ  الرجــل ملـو  خــرج لـغ يف كتابــغ مــو 

 األئمة الستة.
ـ(  رابـغ الـَهيب هـ 148املشتبغ يف   اء الرجاهللا حملمد بو  محد بو  ثمـان الـَهيب )ت  (11

  لى قروف املع  .
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التكميـــــل يف معرضـــــة الثاـــــات والوـــــع اء واجملاهيـــــل إل ا يـــــل بـــــو  مـــــر بـــــو كثـــــض )ت  (18
هـ(  مجع ابو كثض ضيغ ب  ُتَيا املزا وميزان الَهيب مـع زَيدات وخريـر يف العبـارات  114

 .1وه  مو  ن ع كتا اجلرح والتعديل للماد: وال ايغ
 هـ(. 850املشتبغ ألمحد بو  لق بو ق ر العسالل )ت  ابصرة املتتبغ بتارير (19
هــ(  اسـتدرك ابـو ق ـر  850لسان امليزان ألمحد بـو  لـق بـو ق ـر العسـالل )ت  (02

  لى الَهيب ما ضااغ يف ميزانغ  وارج  ضيغ ألربعة  شر  ل ا  وثلمثائة وثل: و ربع  ارمجة.
هــــ(  هـــَو ضيـــغ  850ُتـــَيا التهـــَيا ألمحـــد بـــو  لـــق بـــو ق ـــر العســـالل )ت  (01

 ُتَيا الكماهللا للمزا.
هــ(  اختصـر وهـَو  850ااريا التهَيا ألمحد بو  لق بـو ق ـر العسـالل )ت  (00

 ضيغ ُتَيا التهَيا.
هــــ(  مجـــع ضيـــغ الثاـــات ممـــو لـــي  يف الكتـــا  819الثاـــات لااســـ  بـــو ق ل ب ـــا )ت  (03

 الستة.
 1324اهلتــدا )ت الرضــع والتكميــل يف اجلــرح والتعــديل حملمــد بــو  بــد احلــق الكتــدا  (04

 هـ(  وه  كتاو قي ِّ  ضمتغ املؤلف  ه  ق ا د واص لقات  ئمة اجلرح والتعديل.
 

 املراجع الت اختص  يف الرتمجة لعلماء املَها الشيعق واإل ضق
هــــ(. وهـــ  مـــو  وســـع 1124 مـــل اآلمـــل حملمـــد بـــو احلســـو املشـــه ر و "احلـــر العـــاملق" )ت (1

 اراج  الكتا الشيعية انتشارا .
هـــ(. اـــرج  لرجـــاهللا اإل ضـــية 612ت املشـــائخ  مل ـــرو ألمحــد بـــو ســـعيد الـــدرجيي )ت  باــا (0

 العامل   لشماهللا اإلضرياق.
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 المراجع التي اختصت يف الترجمة للمتكلمين

 هـ(.384 خبار املتكلم  ألا  بد   بو  مران بو م سى الب دادا ) (1
 هـ(.426 باات املتكلم  ألا بكر  مد بو ض رك )ت  (0
 اإ تزاهللا و باات املعتزلة. وهَا الكتاو مجع ثلثة كتا: ضول (3
 و ذِّكر املعتزلة مو كتاو "مااإت اإلسـلمي ". ألا الااسـ   بـد   البلخـق. اتـاوهللا ضيـغ  ( 

 نشتة اإ تزاهللا و صل الكلمة  واإختلف الَا نشت ق هلا.
هــ(. اـرج  ضيـغ لعشـر 415 باات املعتزلة للااضق  بد اجلبار بو  محد اهلمدال املعتـزو )ت  (و

  باات مو املعتزلة.
ال باتان احلادية  شرة والثانية  شـرة مـو كتـاو " ـرح  يـ ن املسـائل" للاـاك  اجلشـمق )ت  (ت

 هـ(. 494
 املراجع الت اختص  يف الرتمجة ملو  ا  ا  و نزل ا يف املدن اإلسلمية املهمة

  ويف وصف هَس املدن  
"الــــدرة الثميتــــة" حملمــــد بــــو  مــــ د بــــو الت ــــار )ت  املعــــروف و   خبــــار مديتــــة الرســــ هللا  (1

 هـ(.653
امل ـــامل امل ابــــة يف معــــامل  ابـــة جملــــد الــــديو  ا ال ــــاهر  مـــد بــــو يعاــــ و ال ــــضوز   دا )ت  (0

هـــ(. قســمغ إىل ســتة  بـــ او جعــل  بــغ الســادس يف: اـــراج  مــو  دركهــ  يف املديتـــة   و 803
دــا  لــى اخــتلف  باــاُت   وذكــر مجا ــة ممــو  ذكـر لــغ   ــياخغ املــدني ن وغــضه   هنــ   دركــ ه 
 هل   ملديتة ُ ر صاحلة  وإن مل يساكت ا  هلها.

 هـ(.830العاد الثم  يف مريخ البلد األم  ألا ال يا  مد بو  محد احلسي املكق )ت  (3
 هـ(.830  اء ال رام أبخبار البلد احلرام ألا ال يا  مد بو  محد احلسي املكق )ت  (4
 هـ(.988م أب لم بي    احلرام لا ا الديو بو  لء الديو التهرواو املكق )ت اإل ل (5
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هـــــ(. قــــاهللا اخل يــــا 463مريــــخ ب ــــداد ألا بكــــر  محــــد بــــو  لــــق اخل يــــا الب ــــدادا )ت  (6
الب ـــدادا واصـــ ا  كتابـــغ )هـــَا كتـــاو مريـــخ مديتـــة الســـلم  وخـــو بتائهـــا  وذكـــر كـــواء نزاهلـــا  

. اــرج  الب ــدادا لســبعة ُإف ومثامنائــة وإقــدى وثلثــ  1ائهــا(وذكــر وارديهــا  واســمية  لم
َكر مـو ا ـغ  مـد  ارمجة )مرابة  لى نسِ قروف املع   مو  وائل   ـائه   وبـد ت مـته  بـ

َكر مــو ابتــد  ا ــغ حبــرف األلــف  وثتيــ  حبــرف البــاء مث مــا اوكــا  برســ هللا      مث  ابعتــغ بــ
َكرس(بعدها مو احلروف  لى ارايبها إىل ُخ  .2 رها...وكل مو اادم  وضااغ بد ت ب

هـــ(. قــدَّم 511مريــخ دمشــِ لعلــق بــو احلســ  بــو هبــة   املعــروف و "ابــو  ســاكر" )ت  (1
قبــل الــرتاج  مجلــة مــو األخبــار يف  ــرف الشــام وضوــلغ  وبعــ  مــا ق ــن مــو متاقــا ســكانغ 

مصــار  مــا خــل و هلــغ  ومــا خصــ ا بــغ دون  هــل األق ــار  وامتــازوا بــغ  لــى ســائر ســكان األ
. وقـ ى اجمللـدان األوهللا والثـال مـو التسـخة امل ب  ـة ج راضيـة دمشـِ  واـرج  3سكان احلرم 

يف بايــة الكتــاو لكــل مــو يصــح  ن يــرتج  لــغ مــو  هــل دمشــِ وخل ائهــا و مرائهــا وقكامهــا 
وقوــــاُتا و لمائهــــا و د ئهــــا و ــــعرائها ممــــو ولــــد  و  قــــام دــــا  و زارهــــا وقــــل دــــا متــــَ ال ــــتح 

سلمق إىل زمان املؤلف  وقد ي رتج  ملو قبل اإلسلم  وبَلن مجـع   ظـ   ـدد مـو رجـاهللا اإل
. راــا ابــو  ســاكر مــو اــرج  هلــ   لــى قــروف 4الثااضــة اإلســلمية  و  ــلم قوــارة العــرو

َكر مو ا غ  محد مل اضاتغ إس  املص  ى  محد    مث  ردف ذلن مبـو املع    إإ  نغ بد  ب
ـــ َّ يف روايتـــغ    ـــرف بكتيتـــغ  ومل ي اـــف  لـــى قاياـــة اســـميتغ  مث مبـــو ذ كـــر بتســـبتغ  ومبـــو مل ي سا

َكر التس ة املشه رات  . 5و ابعه  ب
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الت ــــ م الزاهــــرة يف ملــــ ك مصــــر والاــــاهرة ألا احملاســــو ي ســــف بــــو ا ــــرا بــــردا األمبكــــق  (8
 هـ إىل  صرس.02هـ(. ابتد  األمبكق ب تح  مرو بو العاص ملصر مو ستة 813)ت

هـــ(. 911اضــرة يف مريــخ مصــر والاــاهرة لعبــد الــرمحو بــو  ا بكــر الســي  ق )ت قســو احمل (9
ارج  السي  ق يف كتابغ حلكام مصر وقواُتا  وال اضـديو  ليهـا  ومـو نبـع ضيهـا مـو  صـااو 
املــَاها  ومــو  ــاش ضيهــا مــو احل ــاظ واملــؤرخ   والاــراء  والاصــاص  والشــعراء  واملت ببــ  

   ومريخ م الده  ووضياُت .   وغضه  مع ذكر نبَ مو قياُت
البلــدان ألمحــد بــو  ا يعاــ و بــو جع ــر بــو وهــا بــو واضــح الشــهض و "اليعاــ ا"  (12

 هـ(.084)ت 
مع ـ  البلـدان يف معرضــة املـدن والاــرى واخلـراو والعمـار والســهل والـ  ر مــو كـل مكــان  (11

 هـ(.606لياق ت بو  بد   احلم ا )ت 
 

  1للعلماء بشكل  ام  و لعلماء قرن مع املراجع الت اختص  يف الرتمجة 
اــراج  رجــاهللا الاــرن  الســادس والســابع  املعــروف و "الــَيل  لــى الروضــت " لشــهاو الــديو  (1

 هـ(. 665 بد الرمحو بو إ ا يل املعروف و " ا  امة املادسق الدمشاق" )ت 
عيـان ألمحـد بـو  مـد وضيات األ يان و نبـاء  بتـاء الزمـان ممـا ثبـ   لتاـل  و السـمع  و  ثبتـغ ال (0

هـ(  ارج  ابو خلكان لثمامنائة ومخسة ومخس  مـو   ـلم  681بو إبراهي  بو خلكان )ت 
اإلســلم ومشــاهضس مــو الاــرن األوهللا قــ   صــرس  وراــا الــرتاج   لــى قــروف املع ــ  حبســا 

 اإس  األوهللا يف قرضغ األوهللا والثال دون الثالل.

                                                 
 وما بعدها. 592متاهج التتليف  تد العلماء العرو ملص  ى الشكعة  ص  1
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هـــ(  اســتدرك الكتــيب  لــى  164اكر الكتــيب )ت ضــ ات ال ضيــات والــَيل  ليهــا حملمــد بــو  ــ (3
ابو خلكان ما ضااغ مو اراج  األئمة اخلل اء والسادة ال ولء  ومو واضتغ املتية بعـد وضـاة ابـو 

 خلكان  ورابغ  لى قروف املع  .
هــــ(  والكتـــاو  164الـــ ايف  ل ضيـــات لصـــلح خليـــل بـــو  يبـــن بـــو  بـــد   الصـــ دا )ت  (4

غض  ن املؤلف استثىن احملمديو ضاـدمه   لـى مجيـع األ ـاء ايمتـا  مراا  لى قروف املع    
 . س  التيب 

هــ(  اـرج   1052البدر ال الع مبااسو مو بعد الارن السابع حملمد بو  لـق الشـ كال )ت  (5
الش كال ألكابر العلماء واألد ء واخلل اء مو  هـل الاـرن الثـامو إىل التصـف األوهللا مـو الاـرن 

 ابه   لى قروف املع  . الثالل  شر  ور 
هـــ(   850الــدرر الكامتــة يف   يــان املائــة الثامتــة ألمحــد بــو  لــق بــو ق ــر العســالل )ت  (6

اــرج  ابــو ق ــر خلمســة ُإف ومــائت  و ربعــة مــو   يــان الاــرن الثــامو وراــبه   لــى قــروف 
 املع  . 

هــ( ااريبـا   920الو ء اللمع يف   يان الارن التاسـع حملمـد بـو  بـد الـرمحو السـخاوا )ت  (1
 راا الرتاج   لى قروف املع  .

هــ(  1261الك اكا السائرة أب يان املائة العا رة لـت   الـديو  ا املكـارم  مـد ال ـزا )ت  (8
ااريبــا . قســ   بــ  املكــارم ال ــزا الاــرن العا ــر إىل ثلثــة  ثــل:  كــل ثلــل  باــة  ورابــغ  لــى 

 قروف املع    إإ  نغ بد   لرتمجة للمامديو.
خلصـــة األثـــر يف   يـــان الاـــرن احلـــادا  شـــر حملمـــد  مـــ  بـــو ضوـــل    ـــا   احملـــيب )ت  (9

 هـ(  راا الرتاج   لى قروف املع  . 1111
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 المراجع اختصت التي يف الترجمة للغويين والنحاة 

هــــ(  ســـلن املؤلـــف مته ـــا   338مرااـــا التاـــ ي  ألا ال يـــا  بـــد ال اقـــد بـــو  لـــق )ت  (1
ممو  لف يف الرتاج   ضهـ  يـرتج  للعـامل مث لتلميـَس مث لتلميـَ الميـَس  مث يرجـع  تل ا  و غضس 

 جمددا لعامل ُخر  ضلي  الكتاو  لى الرتايا الزمي وإ الرتايا املع مق.
هـــــ(  اــــرج   319 باــــات التاــــ ي  والل ــــ ي  ألا بكــــر  مــــد بــــو احلســــو الزبيــــدا )ت  (0

ســـ د الـــد و إىل  مـــد بـــو ُيـــ  الرَيقـــق )ت الزبيـــدا للتاـــ ي  والل ـــ ي  مـــو  هـــد  ا األ
هـ(. وقسـ  الكتـاو إىل  باـات  ض عـل التاـ ي  البصـري  يف  شـر  باـات  مث  ورد  358

بعـــده  التاـــ ي  الكـــ ضي  يف ســـ   باـــات  مث لل ـــ ي  البصـــري  ســـبع  باـــات مث لل ـــ ي  
صـــل واقـــد وجعلهـــ  الكـــ ضي  مخـــ   باـــات  ومـــزج بـــ  التاـــ ي  والل ـــ ي  املصـــري  يف ض

ثل:  باات  مث للتا ي  والل  ي  الارويو يف  ربع  باات وخت  الكتاو برتاج  التاـ ي  
والل ـــ ي  األندلســـي  يف ســـ   باـــات  وجعـــل ارايـــا الـــرتاج  يف كـــل  باـــة  لـــى األســـاس 

 .1الزمي  ضيبد   ألقدم وضاة  لى غضس
هــــــ(  مجـــــع ضيـــــغ  خبـــــار التاـــــ ي   606مع ـــــ  األد ء ليـــــاق ت بـــــو  بـــــد   احلمـــــ ا )ت  (3

واملــؤرخ  والــ راق  والكتــاو املشــه ريو و صــااو الرســائل و ر و اخل ــ ط وكــل مــو صــتف 
 يف األدو  وراا مو ارج  هل  ارايبا  ه ائيا  حبسا اإس  األوهللا والثال والثالل.

 646)ت إنبــاس الــرواة  لــى  نبــاس التاــاة جلمــاهللا الــديو  ا احلســو  لــق بــو ي ســف الا  ــق  (4
 هـ(  والكتاو مراا  لى قروف املع  .

هـــ(  911ب يــة ال  ــاة يف  باــات الل ــ ي  والتاــاة لعبــد الــرمحو بــو  ا بكــر الســي  ق )ت  (5
ا لــع الســي  ق  لــى كــل مــا   ل ِّــف قبلــغ يف اــراج  الل ــ ي  والتاــاة  ضلــ  يــر مــا يشــ ق ال ليــل  

                                                 
 .134احلركة الل  ية يف األندل  متَ ال تح العرا ق  هناية  صر مل ك ال  ائف للبض قبيا م لِ  ص  1
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با  ه ائيا   غض  نغ بـد  أب ـاء احملمـديو ضتلف كتابغ ليك ن جامعا  مست  با   راا الكتاو اراي
 . وإ  ايمتا   س  التيب 

 
 المراجع التي اختصت يف الترجمة لألدباء والشعراء 

هـ(  قس  الشعراء إىل  باات كل  باة  030 باات الشعراء حملمد بو سلم اجلماق )ت  (1
 قسا قيمتها ال تية مو وجهة نظرس.

هــ(  اـرج  ابـو قتيبـة ملـائت   016ل  بـو قتيبـة الـديت را )ت الشعر والشعراء لعبد   بو مسـ (0
 و ا ريو  رابه  ارايبا  زمتيا  مبتدائ   مرئ الاي  ومتتهيا  بعلق بو جبلة.

 باات الشعراء املتكلم  مو األد ء املتادم  لعبد   بو اخللي ـة املعتـز  حن بـو املت كـل بـو  (3
هـــ(  اــرج  للشــعراء  096بــو  ا جع ــر املتصــ ر )ت املعتصــ  بــو هــارون الر ــيد بــو املهــدا 

 الَيو مدق ا بي العباس.
 هـ(. 384مع   الشعراء حملمد بو  مران املرز ل )ت  (4
هـــ(  اــرج  لشــعراء الاــرن الرابــع  وقسَّــ    409يتيمـة الــدهر لعبــد امللــن بــو  مــد الثعــاليب )ت  (5

 كتابغ  لى األمصار اإلسلمية.
هــ(   591ر لعماد الديو  مد بو  مد بـو العمـاد األصـ هال )خريدة الاصر وجريدة العص (6

 هـ.510مشل  عراء ما بعد املائة اخلامسة إىل ستة 
 هـ(. 1269رُيانة األالِّبَّا وزهرة احلياة الدنيا ألمحد بو  مد  هاو الديو اخل اجق ) (1
هــ(   1111)ت ن اة الرُيانة ور ـاة  ـل احلانـة حملمـد  مـ  بـو ضوـل    ـا   احملـيب  (8

 وه  اكملة لرُيانة األالِّبَّا.
ــلضة العصــر يف  اســو الشــعراء بكــل مصــر لعلــق بــو  محــد بــو  مــد معصــ م املعــروف و  (9 س 

 هـ(. استدرك مو ضات اخل اجق الرتمجة هل .  1119" لق خان مرزا" )ت 
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 الكتب الحديثة التي تفيد يف الترجمة لألعالم

 (. م1916  هـ1396و  مد الز ِّرِّكلق ِّ الدمشاقُّ )ت األ لم خلض  الديو  بو  م د ب (1
   ـلم املـرتج  هلـ   لـى مـر ِّ التـاريخمشاهض األكتاِّ الرتاج  احلديثة. است  اا جلَّ   مو   هرِّ 

 . مو الرجاهللا والتساء  مو العرو  واملستعرب   واملستشرق 
مـــا ا ـــتهر بـــغ. وقـــد  اـــرج  الز ِّركلـــق ملـــو لـــغ  ـــهرة  بصـــرف التظـــر  ـــو  ائ تـــغ   و  صـــرس   و

)وجعلـ   ميـزانا اإختيـار  ن يكـ ن لصـاقا الرتمجـة  ِّلقـ  اشـهد : با لغ  وضح مته غ ضيمو ارج  هل 
كــان لــغ ضيــغ  ثــر   -كــ زارة  و قوــاء   -بــغ اصــاني غ   و خلضــٌة   و م لــن   و إمــارة   و متصــا رضيــع 

َك ر لـــغ   و  ـــعٌر   و مكانـــٌة يـــرتدد دـــا  رز   و رَيســـة  مـــَها   و ضـــٌو َّيـــز بـــغ   و  ثـــٌر يف العمـــران يـــ
ا ــغ   و روايــٌة كثــضة   و  ن يكــ ن  صــل نســا  و موــرو مثــل... وضــابو ذلــن كلــغ  ن يكــ ن ممــو 

  غإليــ  ...ورابتــغ  لــى احلــروف مبتــدائ  حبــرف اإســ  األوهللا  مث بوــ  مــا يلــقيــرتدد ذكــره  وي ســتهللا  ته 
ــــــــل "ُمتــــــــة"...   مــــــــا مــــــــا كــــــــان مبــــــــدوءا   ــــــــو"   و ضيكــــــــ ن "ُدم"  قب بل ــــــــن " و"   و " م"   و "اب

"بت "....ضعـــددت األو  واألم  ونظائرمهـــا ل ـــ ا   وجعلـــ     بكـــر يف قـــرف البـــاء مـــع الكـــاف ومـــا 
ــــاء   يثل ِّثهــــا... واختــــَت رســــ  احلــــروف  ساســــا   ض علــــ  "صــــدى" يف قــــرف الصــــاد مــــع الــــداهللا والي

 .  1(و"مؤمتا " يف قرف املي  مع ال او
 واملراجعــة  والرتمجــة لأل ــلم  مــا بــ  مجــع املــادة 2ســتة ســت ر مــو اســت رق  مــل املؤلــف  كثــ

مـو ضكان ُخر مو اـرج  هلـ    م1916  إىل ستة وضااغ 3م1910 واإلضاضة  بد   ملغ ستة والتتايح
 .ا يف يف هَس الستة

                                                 
 .1/02األ لم للزركلق  1
ا ِّح  : )هَا نتاج  ربع   اما (. وإ اعار  ب  الا ل ؛ ألنغ باق يـ تـا 13قاهللا الز ِّرِّكلق يف مادمة ال بعة الثانية  املتا لة يف ال بعة الرابعة  ص  2

 ويزيد يف كتابغ ق  وضااغ.
 )مادمة ال بعة األوىل(. 1/01األ لم للزركلق  3
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اومو كتاو "األ لم" ص را  للمرتج  هل  الَيو ايسر للمؤلف احلص هللا  لى صـ ره .  
 ع  مو ارج  هل  يف ب  ن املخ   ات  ضومتها يف ارامجه . ووقف  لى خ  ط ب

 ــرتجا  لــغ ووإداــغ ووضااــغ  واحمل ــات املهمــة يف قيااــغ  وخيــت  ذلــن  لكتــا 
َكر اســ  امل كــان يــ

 . 1الت  لَّ ها  مبيتا امل ب ع متها واملخ  ط
جا  هلــ  ه ائيــا حبســا اإ ــ  األولاــ   مث يرا ــق الرتايــا ا لــزمي  إذا ا ــرتك راــا   ــاء املــرتا

َكر  هرة املرتجا   مشـضا إىل  نَّ ارمجتـغ حبسـبهما؛   لغ متبها  لى ا غ ووضااـغ املرتج  هل  ضيهما. وكان ي
 .الرج ع إليهاق  ي ساه ِّل  لى مو  راد 

يف ُخـر  كلهـا   ارامجـغ  ومجع مصادر اتمصادر مو ارج  هل  يف هامش الص ا  ثب  الز ِّرِّكلق
وهــق ابــ   نــغ رجــع إىل  ــدد  كبــض  مــو املراجــع امل ب  ــة  .مصــدر( 1322و )كتابــغ  وبل ــ   كثــر مــ

 واملخ   ة  والدورَيت  والتشرات اإل لمية. 
َكر الزركلق املآخَ  لى مو ارج  هل   س اء مآخَس  و مآخَ غـضس. وقـد سـباغ إىل ذلـن  مل ي

ال تــاقق يف   ــلم التــاريخ  ابــو خلكــان يف وضيــات األ يــان  وابــو األثــض يف الكامــل  ومــو املعاصــريو
 واإلنسانيات. واألدو

الت ي  اخر  دا هـَا  وصف الشيخ  لق ال ت اوا "األ لم للز ِّركلق" أبنغ  قد  الكتاِّ العشرةِّ 
  .2الارن  الارونا السابااتِّ 

املته يــــة   برزهــــا: إق امــــغ  ــــو الرتمجــــة لألاــــراك  قــــ   و  خــــَ  لــــى الزركلــــق بعــــ  املآخــــَ
  والثـال: نز تـغ الا ميـة   : األوهللا: اسـل  ه   ليـغِّ  ألذيـةِّ ي  مـته   ولعـلَّ لـَلن سـبب للخل اء العثمـان

                                                 
 مع ملقظة  ن كثضا مو الكتا املخ   ة َّ   با تها. 1
ت لعلق ال ت اوا  2  .1/105ذكرَي 
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.    وَّثل  نز تغ الا مية با لغ: ل  مثَّلـ ا و مـ  ي وثتـا      هلممـ    بـد ذلـن ال ثتـاك نغ مو األكراد
 .1والثانية: وق  غ يف بع  األخ اء ملو ارج  هل   متها  خ اء يف ال ضيات

  .هـ(1414-1994 )ت لعمر رضا كاالةاملؤل    مع   (0
هـــ(  يف 1381-1316كتــاو م ســ  ق مهــ   وكبــض  صــدرت  بعتــغ األوىل بــ  األ ــ ام )

 مخسة و شريو جزءا   و املكتبة العربية بدمشِ. 
وصف املؤلف كتابغ با لغ: )هَا مع   ملصت ق الكتا العربية  مو  رو و     ممـو سـبا ا 

َ بدء ادويو العربية قـ  العصـر احلاضـر  وقـد  حلاـ  دـ  مـو كـان  ـا را    و راوَي   إىل رمحة    مت
ع  ُ رس بعد وضااغ  كما اقتصرت  لى ارمجة مو  رض  وإداغ  ووضااغ   و الزمو الـَا كـان قي ـا  ومج  

َكر اس  املرتجا  و هراغ  وجبانبـغ وإداـغ  ووضااـغ   و الـزمو الـَا كـان قيـا ضيـغ    لتـاريخ ضيغ. بد ت ب
   و -إن كــــان لــــغ اختصــــاص-اهل ــــرا واملــــيلدا  مث نســــبتغ وكتيتــــغ  ولابــــغ  مث اختصاصــــغ يف العلــــ  

مشـــاركة يف كثـــض مـــو العلـــ م  و بعوـــها  بـــدون اعظـــي  وا خـــي ...مث مكـــان وإداـــغ وزمتهـــا  ونشـــتاغ  
اء  وال تيـــا    مث املتاصـــا الـــت ا إهـــا كالاوـــ-إن كـــان ا مـــو املشـــه ريو-ورقلتـــغ  ومـــو  خـــَ  ـــته  

َكر مخســة كتــا   والتــدري   والــ زارة  والكتابــة إخل  مث مكــان وضااــغ  وزمتهــا  مث مؤل ااــغ  و كت ــق بــ
   ولبيان ن ع  لمغ  مدت إىل انتخاو هَس الكتـا مـو  لـ م مت  ـة  دإلـة 2للَيو  كثروا التصتيف

ســـا  يف األ ـــاء  والتَّ   لـــى مشـــاركتغ يف العلـــ ...  وقـــد ذكـــرت يف ذيـــل الصـــ اة الـــرواَيت املختل ـــة
إن -والــ إدات  وال ضيــات  والكتــا  مث ذيلــ  كــل ارمجــة  ملصــادر الــت ا تمــدت  ليهــا...  وســتابع 

َكر ضيــغ التســبة للمــرتجا  - ــاء   ــاهللا  لــى -وإن اعــددت-دــَا املع ــ  ملااــا  لــى احلــروف ا ــ   وُي 

                                                 
ضاد نال هاا  امللقظت  ونسبهما انظر مااهللا  ت انغ "كتاو األ لم للز ِّركلق  ر  وناد"  ل   األدغاهللا" يف م قع "اجملل  العلمق"    1

 للدكت ر بكر  ب  زيد.
 مبيتا امل ب ع متها واملخ  ط  مع ملقظة  ن كثضا مو الكتا املخ   ة ت خاياها. 2
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د مــو الــرتاج   وا تمــدت  لــى  اإســ   مــع رقمــق اجلــزء والصــ اة. وقــد بــَل  اجلهــد جلمــع  كــو  ــد
 .1كثض مو املصادر العربية واألجتبية  وخري  احلاياة والص او  ما است ع  إىل ذلن سبيل(

 ــاء مــو اــرجا  هلــ   لــى وضــِ ارايــا قــروف املع ــ   ومل ياتصــر  لــى ارايــا  راَّــا املؤلــف 
رايــــا األ ــــاء قســــا ارايــــا   بــــل را ــــى ا-يف األ ــــلم كلــــق  رِّ كمــــا ضعــــل الز ِّ -ل اإ ــــ  األوهللا والثــــا

 ( م ؤال ِّ ا .18615 جداده  الَيو وقف  ليه . وبلع  دد مو ارج  هل  )
 ثب  املؤلف مصادر مو ارج  هل  يف هامش الص اات  وكان يت سـع ضيهـا  قـ  إهنـا  

 يف بع  األقيان ا  ق يف مساقتها  الرتمجة ن سها.
د لـــبع  الـــرتاج   ضاـــد كانـــ  ُخـــر ارامجـــغ  ضـــاد مـــو "األ ـــلم للز ِّرِّكلـــق"  وكـــان مرجعـــغ ال قيـــ

 .2ملستشرق س يسرا ا غ "ي هو ل دضين بركهارت"  ووثَِّ ارمجتغ مو "األ لم"
 يلقن  لى بع  الباقث   تد الرتمجة لأل لم: 

َكر اســ  املــرتجا  لــغ   (  اإل الــة يف الرتمجــة للصــاابة واملشــاهض مــو األ ــلم  واألصــل اإكت ــاء بــ
ا ـــتهر دـــا  ومريـــخ وضااـــغ  وذكـــر مرجـــع  و مـــرجع  ملـــو  راد املزيـــد  وإ  كـــامل  وك تيتـــغ إن

بـــل يرجـــع إىل  - لـــى  مهيتهـــا-ياتصـــر الباقـــل  لـــى الرتمجـــة لأل ـــلم مـــو الكتـــا احلديثـــة 
 املصادر املتخصصة يف الرتمجة. 

اإلسهاو والت  يـل يف الرتمجـة لأل ـلم. ضاهلـدف مـو الرتمجـة للعالاـ   ن نعـرف مـو هـ   لتاـف  (و
 لــى مكانتــغ العلميــة  ومتزلتــغ بــ  العلمــاء. ضــنذا ذكــر الباقــل معل مــات إ ختــدم اهلــدف مــو 

 الرتمجغ يك ن قد خرج  و امل ض ع وقصل  متغ إ الة يف غض  لها.
املبال ــــة يف قشــــد مراجــــع كثــــضة يف الرتمجــــة للعلــــ  مــــع  ن الباقــــل مل يرجــــع إإ لبعوــــها غــــض  (ت

 ــــرتا 
ــــِ الباقــــل مابــــ هللا  إإ إذا كــــان العلــــ  امل ــــغ م ضــــ ع الدراســــة والباــــل  ضعتــــدها ي ث ج  ل

                                                 
 مع   املؤل   لعمر كاالة  الص اة األوىل مو مادمة الكتاو.  1
 .9/352انظر: مع   املؤل   لعمر كاالة   2
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َكر املراجـــع الـــت  َكرها  وياـــ هللا مـــو  راد املزيـــد ضـــالضاجع املراجـــع التاليـــة  ويـــ املعل مـــات الـــت يـــ
 وكو  ن ا يد الاارئ. 

َك ريو  ضل يصـح  ن يا  ـل املعل مـات  (: إن رغا الباقل يف الرتمجة املختصرة لكل األ لم امل
َكيـــة هلـــؤإء األهـــ  واملهمـــة  وذكـــر مـــا دوهنـــا  قرصـــا   لـــى اإختصـــار  وإ بـــد مـــو الرتمجـــة ال

َكر  نـــغ إمـــام دار اهل ـــرة  و ن مـــو مؤل ااـــغ   األ ـــلم. ضـــل معـــىن للرتمجـــة لإلمـــام مالـــن إذا مل نـــ
َكر مـو مؤل ااـغ كتـاا الرسـالة  كتاا امل  ت واملدونة  وإ معىن للرتمجة لإلمام الشـاضعق إذا مل نـ

َكر مــو مؤل ااــغ كتــا  ــاهر واألم  وإ  معــىن مــو الرتمجــة حملمــد بــو احلســو الشــيبال إذا مل نــ
 الرواية. 

 تـــد الرتمجـــة لأل ـــلم يف خايـــِ املخ ـــ ط جيـــا  ن إ يا  ـــل الباقـــل  ـــو ا ثيـــِ ر ا العـــامل  (ج
 الَا ي رتج  لغ  ضنن الرتمجة لأل لم إ ا  ي وإ ا ع ق الباقل  و ا ثيِ ُرائه . 

َك ريو يف حبثغ يف ورقة ليرتج  هل  بعد اإنتهـاء مـو الباـل  بع  الباقث  ُي (ح صر األ لم امل
وهتا قد ُيصـل خ ـت أبن يـ رتج  الباقـل لعلـ  غـض املـراد لتشـابغ يف اللاـا  و الكتيـة  ويظهـر 
هــَا اخل ــت جليــا   تــدما يكــ ن املــرتج  لــغ بعــد  صــر مــو نســا لــغ الاــ هللا  وهــَا غــض ممكــو 

  ال.
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 المبحث الرابع

 لفهارس والمالحقا

 وضيغ م لبان:  
 امل لا األوهللا: ال هارس 
 امل لا الثال: امللقِ 
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 المطلب األول

 الفهارس

ــت  ب هــارس    لــى  ا عــ كــل رســالة ســ اء  كــان م ضــ  ها حبثــا   م خاياــا  ملخ ــ ط  إ ب ــد  ن خت 
 صـــ هللا إىل داخـــل ســـر ة اإســـت ادة مـــو الباـــل  والرجـــ ع ملـــا ضيـــغ مـــو معل مـــات  ضهـــق كامل ـــاايح لل

البال  ويتتكد هَا يف خايِ كتا الـرتا:  )إن ال هـارس التاليليـة للكتـا  وإ سـيما كتـا الـرتا: 
 . 1هلا ماامها األوهللا ب   ص هللا التشر العلمق وق ا دس(

 وإ بد  ن اك ن ال هارس ذات ضائدة  وإِّإَّ ضهق زَيدة ص اات وإثااهللا للرسالة.
للماتـــ َيت  وضهـــرس للمراجـــع. وقـــد يـــرى الباقـــل زَيدة إ يصـــح  ن خيلـــ  الباـــل مـــو ضهـــرس 

نية  واألقاديل التب يـة   ضهارس  خرى اع   لى ال ص هللا ملادة البال العلمية  ك هارس اآلَيت الاُر
واآل ر  واأل ــلم  واأل ــعار  واألمــاكو  وال ــرق وال  ائــف  واملصــ لاات  وال  ائــد العلميــة أبن ا هــا 

ت  ب هرس ا  ل هارس. املختل ة  وخت 
َكر الباقــل اســ  املؤلــف واســ   بيــغ و ائلتــغ  و ــهراغ إن كــان لــغ  ــهرة  وإ يكت ــق  األصــل  ن يــ

 بشهراغ   و بكتيتغ و هراغ.
َكر اس  املرجع يف ضهارس املراجع كما وجدس  لى غلف الكتاو  ضتقيـاان  جيـد  بع  الباقث  ي

ملؤلــف صــاياا  وكــامل   و قيــاان  جيــد لاــا املؤلــف واســ   ــهراغ ضاــو ضــل يكلــف ن ســغ بكتابــة اســ  ا
اســ  املؤلــف واســ   بيــغ و ائلتــغ  و قيــاان  جيــد كتيــة املؤلــف ولابــغ وا ــغ واســ   ائلتــغ. واملــز ج  ن جتــد 
بعـــ  البـــاقث  يكتـــا اســـ  ن ـــ  املؤلـــف يف قائمـــة املراجـــع كـــل مـــرة  تل ـــة  ـــو ســـاباتها م مهـــا   ن 

 َلن:املكت و لي  اس  ن   املؤلف  و ضرو  مثلة ل

                                                 
 . 10/5سلم هارون  انظر: ضهارس خزانة األدو للب دادا لعبد السلم هارون  هَا الكلم: لعبد ال 1
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ألا بكر  محد بو  لق الرازا اجلصاص   كثر مـو كتـاو. ولـ   ن  قثـا  رجـع ألكثـر مـو كتـاو  ( 
تاــاا يف قائمــة  لــغ و راد  ن يوــمتها قائمــة املصــادر  ضاألصــل  ن يكــ ن  ــر  ا ــغ م قــدا    مــا لــ  كا

ن ألا بكــــر الــــر  : " قكــــام الاــــُر تاــــاا   ازا"املراجــــع: "ال صــــ هللا يف األصــــ هللا ألا بكــــر اجلصــــاص"  وكا
: " رح  دو الااضق : "  ـرح اجلـامع الكبـض ألمحـد بـو  لـق  1وكاتااا ألمحد بو  لق الرازا "  وكاتااا

: "  ــرح اجلــامع الصــ ض  تاــاا بــو  لــق الــرازا ". ضــنن هــَا يــ ه   ن الكتــا  ألا بكــراجلصــاص "  وكا
َك رة ملؤل    تل    مع  هنا ملؤلف واقد.  امل

بو  مد بـو  بـد    املعـروف  بـو العـرا املعـاضرا اإل ـبيلق   كثـر ألا بكر  مد بو  بد    (و
مـــو كتـــاو. ولـــ   ن  قثـــا  رجـــع ألكثـــر مـــو كتـــاو لـــغ و راد  ن يوـــمتها قائمـــة املصـــادر  ضاألصـــل  ن 
 : تاـــاا ن إبـــو العـــرا"  وكا تاـــاا يف قائمـــة املراجـــع: " قكـــام الاـــُر يكـــ ن  ـــر  ا ـــغ م قـــدا    مـــا لـــ  كا

: " ارضــة األقــ ذا  لــى كتــاو الرتمــَا ألا    اصــ  إبــو العــرا املعــاضرا""الع اصــ  مــو الا تاــاا وكا
 : تاــــاا : "احملصــــ هللا يف  صــــ هللا ال اــــغ حملمــــد بــــو العــــرا اإل ــــبيلق"  وكا تاــــاا بكــــر  مــــد بــــو العــــرا"  وكا
َك رة ملــؤل    "التاســخ واملتســ خ حملمــد بــو  بــد   املعــاضرا اإل ــبيلق". ضــنن هــَا يــ ه   ن الكتــا املــ

  تل    مع  هنا ملؤلف واقد.
لشيخ اإلسلم  ااق الديو   ا العبـاس   محـد بـو  بـد احللـي  بـو  بـد السـلم بـو ايميـة احلـرال   (ت

 كثر مو كتاو. ول   ن  قثا  رجع ألكثر مو كتاو لغ و راد  ن يومتها قائمة املصادر  ضاألصـل  ن 
راجع: "الرد  لى املت اي  لتاـق الـديو بـو ايميـة"  يك ن  ر  ا غ م قدا    ما ل  كاتااا يف قائمة امل

: "ال تاوى ألمحد بو  بـد احللـي  بـو  بـد السـلم بـو ايميـة " : "ال تـاوى الكـوى ألمحـد   وكاتااا تاـاا وكا
: "السياســـة الشـــر ية ألا العبـــاس بـــو ايميـــة". ضـــنن هـــَا يـــ ه   ن الكتـــا  تاـــاا بـــو ايميـــة احلـــرال"  وكا

َك رة ملؤل    تل      مع  هنا ملؤلف واقد.  امل

                                                 
 مؤلف كتاو  دو الااضق ه : اخلصاف. 1
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لشم  الديو  ا  بد    مد بو بكر بو  يـ و بـو سـعد الزر ـق الدمشـاق  الشـهض  بـو قـي   (:
اجل زيــة   كثــر مــو كتــاو. ولــ   ن  قثــا  رجــع ألكثــر مــو كتــاو لــغ و راد  ن يوــمتها قائمــة املصــادر  

تاــاا يف قائمــة املر  اجــع: "زاد املعــاد حملمــد بــو الاــي "  ضاألصــل  ن يكــ ن  ــر  ا ــغ م قــدا    مــا لــ  كا
: "مـــدارج الســـالك  بـــ  متـــازهللا إَيك نعبـــد وإَيك   وكتـــا: "إ ـــلم املـــ قع  إبـــو قـــي  اجل زيـــة" تاـــاا وكا

: "إغاثـــة الله ـــان مـــو مصـــائد الشـــي ان ألا  بـــد   بـــو  تاـــاا نســـتع  لشـــم  الـــديو بـــو الاـــي "  وكا
: "  اء العليل يف مسائل الاو اء والادر واحلكمة والتعليل حملمد بو بكر بو  يـ و بـو الاي "  وكاتااا

َك رة ملؤل    تل    مع  هنا ملؤلف واقد.  سعد الزر ق". ضنن هَا ي ه   ن الكتا امل
لشــهاو الــديو  ا ال وــل  محــد بــو  لــق بــو  مــد بــو  مــد بــو ق ــر العســالل   كثــر مــو   (ج

ن يوـمتها قائمـة املصـادر  ضاألصـل  ن يعـر  كتاو. ول   ن  قثا  رجع ألكثـر مـو كتـاو لـغ و راد  
تاـــاا يف قائمـــة املراجـــع: "ضـــتح البـــارا ألمحـــد بـــو  لـــق بـــو  مـــد بـــو ق ـــر "   ا ـــغ م قـــدا    مـــا لـــ  كا

: "ُتــَيا التهــَيا إبــو ق ــر" تاــاا : "التلخــيص احلبــض يف ختــريج  قاديــل الراضعــق الكبــض   وكا تاــاا وكا
: " الــدرر  تاــاا الكامتــة يف   يــان املائــة الثامتــة لشــهاو الــديو بــو ق ــر"  إبــو ق ــر العســالل"  وكا

َك رة  : "اإلصــابة يف  قــ اهللا الصــاابة ألا ال وــل العســالل". ضــنن هــَا يــ ه   ن الكتــا املــ تاــاا وكا
 ملؤل    تل    مع  هنا ملؤلف واقد.

بـو الت ـار  لتاق الديو  ا البااء  مد بو  هاو الديو  محد بو  بـد العزيـز ال تـ قق الشـهض   (ح
 كثر مو كتاو. ول   ن  قثا  رجع ألكثر مو كتاو لغ و راد  ن يومتها قائمة املصادر  ضاألصـل  ن 

  وكتـا: "متتهـى 1ياكت اا ا غ م قدا    ما ل  كاتااا يف قائمة املراجع: " رح الك كا املتض لل تـ قق"
ـــدالاإلرادات يف مجـــع املاتـــع مـــع  : " ـــرح 2يو ال تـــ قق"تتاـــيح وزَيدات حملمـــد بـــو  ـــهاو ال تاـــاا   وكا

                                                 
 ي سمى الك كا املتض و  تصر التارير. وي سمى  رح الك كا املتض و املختو املبتكر  رح املختصر. 1
 ا.املاتع مل ضِ الديو ابو قدامة  والتتايح املشبع للمرداو  2
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َك رة ملـؤل    تل ـ   مـع  هنـا ملؤلـف  1متتهى اإلرادات إبو الت ـار" . ضـنن هـَا يـ ه   ن الكتـا املـ
 واقد.

ِا ال هـارس  ال ـر ا مـو إثباُتـا  أبن اكـ ن معيتـة  لـى  ومما يت جا  لى الباقل التتبغ إليغ  ن خ اا ِّـ
 ن  قثــا  وثَّــِ املراجــع يف ثتــاَي الباــل يف كــل صــ اة إبثبــات ســر ة الرجــ ع للمعل مــة امل ل بــة  ضلــ  

اس  املرجع  وإ  مث اس  مؤل غ  وجاء وغضَّ مته غ يف ضهرس املراجع  ضا تمد إثبـات  ائلـة املؤلـف   و 
 هراغ  وإ   ضـنن ضهـرس املراجـع لـو ُياـِ ال ائـدة مـو إثبااـغ؛ ألن مـو قـر  اسـ  املرجـع يف ثتـاَي الباـل 

دا  مو املعل مـات  تـغ يف ضهـرس املراجـع  إ يسـت يع  ن يرجـع لـغ بسـه لة  إإ بعـد اسـتعرا  و راد مزي
املراجــع يف ال هــرس كلهــا  و  كثرهــا. وهــَا ي جــا  لــى الباقــل ا قيــد مته ــغ يف ا ثيــِ املراجــع يف 

 ثتاَي البال  ويف ضهرس املراجع.   

                                                 
  رح "متتهى اإلرادات" متص ر البه يت  رقا   تصرا   خلصغ مو  رح ابو الت ار  و اس: دقائِ  وو الت هى لشرح املتتهى. 1
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 المطلب الثاين

 المالحق

 ن هلــا ملقــِ  ويف هــَا احلالــة يكــ ن إثبــات امللاــِ خادمــا  ااتوــق  بيعــة بعــ  الرســائل  ن يكــ
 هلا. وإ جي ز للباقل  ن ياا  ملقِ إ ااتويها الرسالة.  

وامللاــِ: بيــاانت يــرى الباقــل إثباُتــا خدمــة لباثــغ  وهــق ليســ  مــو صــمي  الباــل حبيــل لــ  
ا يســـبا يف انا ـــاع  ثبتهـــا الباقـــل يف صـــلا حبثـــغ  كـــان  ملـــغ خروجـــا   ـــو امل ضـــ ع واســـت رادا   ممـــ

 اسلسل األضكار  ومثل هَا إ يتب ق يف األحبا: والرسائل العلمية. 
ومــع  ن امللقـــِ ليســـ  مـــو صـــمي  الباـــل  وإ مـــادة  ساســـية ضيـــغ  إإ  ن إثباُتـــا ي ـــتم  الصـــ رة 

 لدى الاارئ وي كملها. 
ُخـر صـ اة يف اخلاَّـة سلسـلة  ضلـ  كـان رقـ  تبعـد اخلاَّـة مبا ـرة  وأتخـَ  رقامـا  م امللقِ ا ثب 

 مائة  يك ن رق   وهللا ص اات امللقِ مائة وواقد.
مـادة  لميـة  ةكاإستباانت  والص ر  واخلرائو  واجلداوهللا  والتماذج  و ي  :اتومو امللقِ بياانت

 ول   ثبتها الباقل يف صلا حبثغ ألثالتغ  و   دَّ إثباُتا است رادا .  حبيل ختدم م ض ع البال
ـــ كتـــا    ت انـــغ: "الت ثيـــِ  لكتابـــة والعاـــ د". وكـــان مـــو مباقثـــغ    لَّ ـــ َلن  ضاـــد  ضـــرو مثـــاإ  ل

األساسية الت ثيِ يف احملاك  الشر ية  س اء  كان الت ثيِ مباور   م س ل   م ق ة. وبيت  اعريـف 
احملوـر ومـا ي وـبو ضيــغ مـو د ـاوى وختـارج و ذوانت خاصــة...إخل. وبيتـ  اعريـف السـ ل  و قســامغ  

  والس لت اخلاصة  لاواَي و ن ا ها. وبيت  اعريف احل ـة  و نـ اع احل ـج الـت اصـدر  ـو و ن ا غ
احملــاك  الشــر ية. ضاقتوــى هــَا األمــر  انق   خصــصا م لااــا   رضــ  ضيــغ منــاذجا لكــل ِّ مــا ســبِ ذكــرس يف 

 را يف احملاك . جي الَالت ثيِ  صلا البال؛ ليك ن الاارئ  لى  ل  
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 الفصل الرابع

 لة واإلبداع يف البحث ونتائجه وتوصياتهاألصا

 وضيغ ثلثة مباقل: 
 املبال األوهللا: األصالة واإلبداع يف البال. 

 املبال الثال: متاقشة املخالف أبسل و  لمق.
 املبال الثالل: نتائج البال وا صيااغ.
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 المبحث األول

 األصالة واإلبداع يف البحث

بـداع   و  لـى األقـل أبقـدمها. ضيك ـق  ن يتـ ضر يف جيا  ن يتصف البال العلمق  ألصالة واإل
 رسالة املاجستض: األصالة  يف ق  ي شرتط  ن يت ضر يف رسالة الدكت راس األصالة واإلبداع. 

ـــغ العلميـــة مـــو مصـــادرها  وبتا هـــا  لـــى  ســـ  صـــاياة ق يـــة   و صـــالة الباـــل: استاصـــاء مادا
ا املعىن يلتاق مع املعىن الل  ا لألصـالة  جـاء وق ا د سليمة  ومتاقشة املخالف أبسل و  لمق. وهَ

ـــلا الشـــقء  صـــل : استاصـــى حبثـــغ قـــ   ـــرف  صلغ... اص ـــلا  صـــالة: ثبـــ   يف املع ـــ  ال ســـيو: ) صِّ
ءا: ثـاباـــ ا 1وقـــ ا( ـــقق ـــلا الشَّ تاتقصا ـــل غ . وااسق :  اصق ـــاس  احلقاـــائِّوِّ ـــ ال غ   وا اسا ءِّ:  اسق ـــقق ـــل  الشَّ   وقـــاهللا ال يـــ مق: ) اصق
ل غ  وا  بِّت ا يـ بقىنا  الايقغِّ( اصق يل  جاعالق  لاغ   اصقل   ا  .2قا ِّاا...وا اصَّلقتغ أتاقصِّ

واإلبداع يف البال العلمق: َّيزس ومش لغ  لى إضاضة  لمية جديدة  وهَا املعىن متخ ذ مو املعـىن 
ا  ا خالاااه ـلإلبداع الل  ا ِا إبـقدا ءا   قـاهللا ال يـ مق: ) ابـقداعا ا َّ  اـاعاـاىلا اخلقالقـ . وا ابـقدا ق  الشَّـقق ثـااهللا   ق إا  الاـى مِّ

ــــوق ضـاعالاــــغ ( ــــ ا  اوَّهللا  ما ــــرِّ:  ااق ه  امق ا األق َا ــــ ٌن بِّــــدقٌع يفِّ ها ثقتــــغ ...واض لا دا تغ وا اقق راجق ــــتاخق واابـقتادا قتــــغ: اسق
  وجــــاء يف 3 
بلـع ال ايـة  املع   ال سيو: ))باد عا( ب دا ة وب دو ا: صار غايـة يف صـ تغ...ويااهللا هـَا مـو البـدائع: ممـا

 . 4يف  بغ(
وقـــد ي عـــرت  ضي اـــاهللا: األصـــالة يف الباـــ : ال اهيـــة وكـــو خاياهـــا؛ ألن احلكـــ  ال اهـــق الصـــايح 
يصــدر بعــد استاصــاء األدلــة اجلزئيــة ذات الصــلة  وي بــىن  لــى دليلــغ اجلزئــق الــَا ي عــدُّ  صــل  لــغ  وهــَا 

ع أبانق اتااـــِ اإلضـــاضة  العلميـــة معـــىن األصـــالة. لكـــو كيـــف وكـــو ااصـــاف الباـــ : ال اهيـــة  إلبـــدا 
                                                 

 .02املع   ال سيو   ص  1
 .16املصباح املتض لل ي مق  ص  2
 .38املصباح املتض لل ي مق  ص  3
 .44-43املع   ال سيو  ص  4
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ـجا واماـا  ثـاٌة :  ِّلقـٌ  ناوِّ اجلديدة ضيها  وقد بلع هَا العل   غايـاتاـغ   قـاهللا  ـلء الـديو احلصـك ق: )القع ل ـ م  ثالا
ـــرتااقا  ـــرتااقا   اقق ـــجا واإا اقق ـــ ِّ وااألق ص ـــ هللاِّ . وا ِّلقـــٌ  إا ناوِّ ـــ ا  ِّلقـــ   التَّاق ـــ ا  ِّلقـــ   القبـاياـــانِّ   واه  ـــضِّ . وا ِّلقـــٌ  وا  واه  التـَّ قسِّ
ــــرتااقا ناوــــ ــــغِّ(  جا وااقق ــــ ا  ِّلقــــ   احلقاــــدِّيلِّ واالق ِّاق واه 

ــــا 1 رِّيــــع  ضـ ر و ِّها ــــرُّر  قـا اا ِّــــدِّسِّ وااـا ق : )اـااا ــــج  العِّلــــ ِّ . ومعــــىن ن وق
ـــائِّلِّغِّ( ـــيح  ماسا . ضاـــ هللا  ـــلء الـــديو احلصـــك ق ياتوـــق  نـــغ إ جمـــاهللا لإلبـــداع يف ال اـــغ. ومعـــىن 2وااـا قضِّ

(اقرتاقغ: )بـ   اياةا يفِّ ذالِّنا دِّر ا(3ل  غ غ  الت ِّها   )بالق قادق ااكالَّ ا الق  ااهااء   الاى   م  ر  إا اـاااع   اصقل   اوق اـاااع  انا
 4 . 

 والرد  لى هَا اإ رتا  مو وج س:
ال جغ األوهللا:  بارات ال اهـاء الا ـدامى اـتص  لـى  انَّ جمـاهللا اإلبـداع يف ال اـغ مـازاهللا قائمـا   ضـرتاه  

رِّ(  ومعتاهـا كمـا قـاهللا  يف خِّ اوَّهللا  لِّآلق َكرون  بارة )كا ق اـاراكا األق مادمة مؤل اُت  ال اهية   و يف خاَّتها  ي
ثِّــضِّ ... القماعقــىنا  ــ ق " ... خاواِّيَّــٌة لِّلتَّكق الب ضمــق يف قا ــيتغ  لــى خ ــة احملتــاج املســماة خ ــة احلبيــا: )واكا

يا  رِّكق  ا ق اواائِّلا ملاق ا دق ر ونا( انَّ األق ا القم تاـتاخ ِّ ها اءا كاثِّضاة   ا ِّرا بِّبـاعقوِّ
. وهـَا اصـريح مـته   لـى  ن  لـ  ال اـغ مل 5 

ــرِّ(  الرملــق يف مادمــة هنايــة احملتــاج خِّ اوَّهللا  لِّآلق ــ ق اـاــراكا األق يبلــع هنايتــغ  وقــد ذكــر  بــارة )كا
  والشــربيي يف 6

  وابـو  ابـديو يف العاـ د الدريـة يف 8ومر ـق بـو ي سـف يف مادمـة غايـة املتتهـى  7مادمة م ي احملتـاج
ــرِّ(  لــى ال اهــاء  بــل ذكرهــا 9اتاــيح ال تــاوى احلامديــة خِّ اوَّهللا  لِّآلق ــ ق اـاــراكا األق . ومل ياتصــر ذكــر  بــارة: )كا

  وذكــر معتاهــا ابــو مالــن  ضاــاهللا: 10الع ــار يف قا ــيتغ  لــى  ــرح اجلــلهللا احمللــق  لــى مجــع اجل امــع
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ــ اناــ ق القع ل ــ م  مِّتاا  رِّيوا   ا إهلاِّيَّــة  )واإِّذاا كا ــتـابـقعاد   انق ي ــدَّخارا لِّــبـاعق ِّ القم تاــتاخ ِّ ــيَّة  ضـا اــضق  م سق تِّصااصِّ ــاا اخق ــا   واما ااهِّ ما
) را  الاى كاثِّض  مِّوق القم تـاااد ِّمِّ ا  اسِّ

1 . 
 وإ يعي اـاـرقك  املتاـدم  للمتـتخريو جمـاإ  لإلبـداع  ن املتاـدم  مل ي ضـ ا األمـر قاـغ  بـل معتـاس  هنـ 
اجتهدوا ضبَل ا وسعه  يف وقته   وبَهللا املتتخرون وسعه  يف وقـته   ضيسـر   هلـ  مـو املعـارف وضـتح 

للمتاــدم   ورقــ    ابــو  ابــديو ملــا قــاهللا يف  ــرقغ   لــيه  ضت قــات جديــدة. ضال وــل بعــد   
رِّيوا اـا  ــ ق   الاــى ك ت ــاِّ  تِّصاــارِّ لكــلم احلصــك ق: )وا انقــ ا اـاــراى ك ت ــاا القم تاــتاخ ِّ خق القم تـاااــد ِّمِّ ا يفِّ الوَّــبقوِّ وااإِّ

بااطِّ الق  ــتِّتـق ــاهنِِّّ ق إىلا اسق ــرِّف   اذقها ــانا ماصق ــد ِّمِّ ا كا انَّ القم تـااا ــائِّلِّ ؛ ألِّ ــاظِّ وامجاقــعِّ القماسا الق ا ــ ِّوِّ واجازاالاــةِّ األق ــائِّلِّ وااـااق ماسا
تاــغ   ــرِّف  ذِّهق ر  ياصق ئِّلِّ ؛ ضاالقعاــاملِّ  القم تاــتاخ ِّ يِّيــدِّ ماــا  ا قلاا ــ س    وااـابقيِّــ ِّ ماــا  امجقال ــ س    إىلا اـاتقاِّــيحِّ ماــا قـاـال  س  الــدَّإا   وااـااق

تِّصاارِّ  ِّباارااُتِِّّ ق   وامجاقعِّ ماا ضـارَّق  س   ضـااُتِِّّ ق   وااخق تِّلا ـوق اخق ـر  مِّ امق تـااارَّ  الايقـغِّ األق ـ اةِّ  اـر وس    وابـاياانِّ ماا اسق ضـاه ـ ا كاماا ِّ
ا  ل ها ا  اهق ها ازقوااجِّ   قا َّ صالااا ق لِّلزَّوااجِّ را َّ ـا قـااهللاا   اـ زاي ِّتـ هاا وااـاعقرِّض هاا  الاى األق اواائِـّلِّ كاما ـل  لِّألق وا الاى ك ـل   ضاالق اوق

انَّغ  مِّوق ماائِّغِّ( اِّيغِّ السَّاااو  واماا لاغ  ضاوقٌل  الايقغِّ ألِّ رِّ ياسق القبااق القااائِّل  : كا
 2  . 

ثب  قكمها  لدليل الشـر ق  اسـتلزم إ ـادة التظـر ضيهـا  -غض قليلة-ال جغ الثال: هتاك مسائل 
ت  لتاايـــِ متا هـــا  كاملســـائل الـــت ب ـــي قكمهـــا  لـــى   ـــرقف  ا ـــضَّ   و  لـــى    و  لـــى مصـــلاة ا ـــضَّ

 و  لــة زالــ    و العكــ    و ختــاج إىل خايــِ متــاط خــاص  وكــل هــَس املســائل ختــاج إىل   ضــرورة
تهــد  لــَلن جنــد اإلمــام الشــا يب يـاع ــدُّ مــو  قســام اإجتهــاد مــا إ يتا ــع نظــرة  مياــة ضاقصــة مــو اجمل

قــ  يتا ــع  صــل التكليــف  وهــ : اإجتهــاد املتعلــِ بتاايــِ املتــاط  وهــ :  ن يثبــ  احلكــ  مب دركـــغ 
. ضلـ  قـاهللا قائـل إ  قـد خيـالف  ن مصـارف 3  ولكو يباى التظر يف اعي   لغ- ا بدليلغ-الشر ق 

َك رة يف قـــ هللا   الزكـــاة مثانيـــة ـــا  :  وهـــق املـــ ـــامِّلِّ ا  الايـقها ـــاكِّ ِّ واالقعا ـــرااء واالقماسا قاات  لِّلق  اا ـــدا }إِّمنَّاـــا الصَّ
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ـوا ا  ِّ    1  واا     الِّـيٌ  قاكِّـي ٌ واالقم ؤالَّ اةِّ قـ ل  د   ق وايفِّ الر ِّقااوِّ واالق اارِّمِّ ا وايفِّ سابِّيلِّ ا  ِّ واابقوِّ السَّبِّيلِّ ضارِّيواة  م ِّ
ضما جماهللا اإجتهاد يف هَس املستلة. ضاجل او: يباى  و اإجتهاد واسعا  ضيها  ضيباى التظر يف خايـِ 
متــاط كــل مســتلة ي ســتهللا  تهــا ال ايــغ ممــا ياســتدِّهللا لــغ  آليــة. ضــل  قــد خيــالف  ن ال اــض مــو مصــارف 

اخلـلف اإخـتلف  الزكاة  لكو قصل خلف ب  ال اهاء يف خديد ضابو ال ار. واراا  لـى هـَا
يف احلك   لى مو ي ستهللا  تغ ال ايغ  هل ي ع ى مو  م اهللا الزكاة  م إ ؟  ا هل ياتصف املسؤوهللا  تـغ 
 ل اــر ضيكــ ن مــو مصــارف الزكــاة   م  نــغ غــي إ ي ع ــى مــو الزكــاة ؟ كمــا  ن مســمى ال اــر خيتلــف 

 يســمى ضاـضا  يف الــبلد ال اــضة   خـتلف األزمــان واألمـاكو  ضمــو يسـمى ضاــضا يف الـبلد ال تيــة قـد إ
وهكَا يف مسـائل كثـضة. لـَا  ـدَّ الشـا يب هـَا اإجتهـاد أبنـغ إ يتا ـع قـ  يتا ـع  صـل التكليـف  

 وذلن  تد قيام السا ة. 
وقد  هرت كثض مو اإلبدا ات اإجتهاديـة  تـد الصـاابة واألئمـة األربعـة مـو بعـده  مـو خـلهللا 

ن يف  هـدس  ومجعـغ  ثمـان  ضاد مجع  ب  بكـر  مرا اُت  ال اقع يف اجتهاده   و مـر  مـر   الاـُر
  وذها  مر وواضاغ الصـاابة ا  واقدإذا قتل ا باتل اجلما ة   وواضاهـ  األئمـة األربعـة  لـى  ن  

ويف زمـو  ا بكـر وسـتت  مـو خلضتـغ   لق الثل: ب   واقد ثل   بعد  ن كان يف زمو الرسـ هللا 
مل يصـــلها  لصـــاابة  لـــى إمـــام واقـــد يف صـــلة الـــرتاويح مـــع  ن الرســـ هللا ا واقـــدة  ومجـــع  مـــر 

مل َمر بَلن  واجتهـادات    لتااط ضالة اإلبل مع  ن الرس هللا   لصاابة مجا ة  و مر  ثمان 
 . 2كثضة مو هَا الباو

 ال جــغ الثالــل: اســت دت مســائل  كثــضٌة يف  صــران هــَا مل ا عــر  لل اهــاء قــدوا  ضكــان إ بــد مــو
 اجتهادات املتتخريو وإبدا اُت  لإلجابة  ليها  ببيان وجغ مشرو يتها   و  دمغ. 

                                                 
 .62س رة الت بة ُية  1
يف انظر هَس ال كرة م صلة يف حبل ملؤلف هَا الكتاو  ت انغ: ضاغ ال اقع دراسة  ص لية ضاهية   متش ر يف جملة البا : ال اهية املعاصرة   2

 العدد الرابع والثلث . 
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بـاتاا با لـغابو  ابديو ا جيهـا  لكـلم احلصـك ق  سذكر  وما ها َق ـمال  ماـ ـغِّ ماـا ياشق لق ِّاق : ) اوق يـ ااـاهللا  القم ـرااد   ِّ
داةا  ا  باــــل  الــــز َِّيا ــــىنا إا يـااق عق ا القما َا اهِّاِّ واغاــــضقاس  ضانِّنَّــــغ  دِّاــــ َا ــــ ــــوق القما ــــارِّج   ا ــــ قهللا  خا ــــداا:  قـا ــــل  ضانِّنَّــــغ  إا جيا ــــ ز  إقق صق

ارقبـاعاةِّ(  مسل  بغ مو وجه :ض ض  .1األق
ال جـــغ األوهللا:  ن الاـــ هللا أبنـــغ إ جيـــ ز إقـــدا: قـــ هللا خـــارج  ـــو املـــَاها األربعـــة غـــض مســـل  بـــغ. 

يف  -األئمـة األربعـة  وغـضه  مـو-واملتا هللا  و العلماء اختلضه  يف مستلة اسـتارار اخـتلف ال اهـاء 
املســائل ال اهيــة  وهــل جيــ ز إقــدا: ر ا جديــد ضيهــا؟ و قــ اهللا العلمــاء الاــائل  بعــدم جــ از إقــدا: 
ر ا جديد  اتص  لى  نغ ضيما استار  ليغ خلف العلماء ومل خصـر ذلـن ضيمـا اسـتار  ليـغ خـلف 

ـرا بـاعقـ    ِّ  األئمة األربعة. قاهللا  بـد العزيـز البخـارا: )واذاكا تاماعاـ ق  الاـى قـاـ قلا ق األق ص ـ لِّي ِّ ا  انَّ األق مَّـةا إذاا اجق
) لِّــل  ــ قهللا   ا ــداا:ِّ قـا ــوق إقق تقــعِّ مِّ ــىنا  الاــى القما تاماعاــ ق يفِّ القماعق ــدق اجق ــل  2ضـااا تـالاــفا  اهق   وقــاهللا الزركشــق: )إذاا اخق

 ِّ تالاة   الاى قـا قلا ق ـوق بـاعقـ  القعاصقرِّ يفِّ ماسق ـلق جيا ـ ز  لِّما ...(ضـاها اهِّا  َا لِـّل  ؟ ضِّيـغِّ ماـ ـداا:  قـاـ قهللا   ا   وقـاهللا 3داه  ق إقق
ِّ يفِّ ق كق    ل  القعاصقرِّ  الاى قـا قلا ق لِّل    ابو قدامة: )واما ا ماا انـقااسا ا  اهق داا:  قـا قهللا   ا انَّغ  خي ـاالِّف    ملاق جيا زق إقق ألِّ

 .4اإلقِّمجقااعا(
متا هللا  ـو بعـ  العلمـاء  ضننـغ إ يصـح؛ ألنـغ االيـد ال جغ الثال: ل  سلمتا جدإ   ن هَا الا هللا 

 يؤدا إىل سد  و اإجتهاد. وقد وردت  دلة كثضة أتمر  لتظر واإجتهاد واتهى  و التاليد. 
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 إلبداع يف الدراسات الفقهية يف عصرناامجاالت 

 التالية: يف الدراسات ال اهية يف  صران  يف اجل انا    و املعيتة  ليغ اظهر جماإت اإلبداع
دراســـــة املســـــائل ال اهيـــــة املســـــت دة يف هـــــَا العصـــــر لبيـــــان قكمهـــــا الشـــــر ق. ضاـــــد  (1

  وال ــــــا  واإقتصـــــاد  العبـــــادات  واملعــــــاملت :يف اســـــت دت مســـــائل ضاهيــــــة يف جمـــــاإت متعــــــددة
مســائل العبــادات    وجــا  لــى العلمــاء دراســتها لبيــان قكمهــا الشــر ق. ضمــوواإجتمــاع  والسياســة

يف املتــا ِ الاريبــة مــو الا بـــ  وااــدير  وقاُتمــا  وإثبــات األهلــة  حلســاو ال لكـــق  الصــلة والصــ م 
املسائل اإقتصادية: قكـ  بعـ    مـاهللا البتـ ك كاإ تمـاد املسـتتدا  امل الع واختلضها. ومو ووقدة 

إت التعامل  لشـيكات  والكمبيـاإت  وبيـع املراحبـة لآلمـر  لشـراء  وب اقـات اإئتمـان  وقكـ  ال كـا
الت ارية  وقك  األوراق التادية  وقك  الشركات املسامهة  وقك  اإلجـارة املتتهيـة  لتمليـن  وبعـ  
 قكــام التعامــل  حللــق كبيعــغ ديتــا    و بيعــغ جبتســغ مــو قلــق ُخــر. ومــو املســائل ال بيــة: قكــ  زرا ــة 

دخــ هللا اجمللــ  األ وــاء  وقكــ    ــل األانبيــا  وقكــ  اإستتســاخ. ومــو املســائل السياســية: قكــ  
  ومو املسائل اإجتما ية:  مل املر ة وضـ اب غ  1التشريعق  وقك  مشاركة املر ة يف العملية السياسية

 وقك  استادام اخلادمات وا ليتهو اربية األوإد وض اب ها  وقك  اإختلط وض اب غ.   
ضكــرة ملعرضــة دراســة التظــرَيت واألضكــار الرتب يــة وال لســ ية  وبيــان  قكــام كــل نظريــة  و  (2

 مدى م اضاتها لإلسلم للست ادة متها   و مدى  ال تها لإلسلم لت تبها.
دراســـة املســـائل ال اهيـــة املختلـــف ضيهـــا بـــ  العلمـــاء دراســـة  لميـــة م ضـــ  ية مته يـــة  (3

 بعيدة  و التعصا ملعرضة الر ا الراجح والعمل بغ وبيانغ للتاس.
  ضعق  وبيان  ظمة اإلسلم التشريعية.دراسة ال اغ اإلسلمق ماابل   لاان ن ال (4
اإســت ادة مــو ضكــرة ااتــ  الاــان ن ال ضــعق  وااتــ   قكــام ال اــغ اإلســلمق و رضــها  (5

 وضِ م اد قان نية؛ ليسهل ا بياها والرج ع إليها  ولتاايِ العدهللا واملساواة يف الت بيِ.
                                                 

 هَا املثاهللا سياسق واجتما ق  وهتاك بع  الاواَي اك ن مشرتكة ب   كثر مو جانا مو ج انا احلياة. 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ليســـهل الرجـــ ع  ــر  ال اـــغ وضـــِ نظـــرَيت  ومجـــع األقكـــام ال اهيـــة املتتـــاثرة يف نظريـــة  (6
إليهــا. ضال اــغ اإلســلمق معــرو  يف املراجــع ال اهيــة يف كتــا متعــددة  ابــد  بكتــاو ال هــارة ضالصــلة 
ضالزكاة ضالص م ضاحلج ضالتكاح...وبع  هَس الدراسات  خَ  ت ان التظرية  و ضيف إليها م ض  ها  

نظريـــة ال ـــرر  ونظريـــة الوـــرورة مثـــل: نظريـــة اإلتـــزام  ونظريـــة الـــد  ى  ونظريـــة احلـــِ  ونظريـــة امللـــن  و 
الشــــر ية. وقــــد خاــــِ هــــَا ضعــــل  لــــى يــــد كبــــار العلمــــاء والبــــاقث  يف رســــائل دكتــــ راس. وبعــــ  هــــَس 
الدراســـات مل اعتـــ ن بتظريـــة  وإن كـــان يصـــدق  ليهـــا  هنـــا نظريـــة جلمعهـــا  قكـــام م ضـــ ع متكامـــل يف 

 اــ د  و قكــام اللاـيو  و قكــام التيــة ثتاَيهـا  مثــل:  قكــام اخلِّ بـة يف الشــريعة اإلســلمية  و قكـام امل
يف األقـ اهللا الشخصــية  و قكــام الـرهو  والتاليــد والتل يــِ وا بيااُتمـا يف األقــ اهللا الشخصــية. وبعــ  
هـَس الدراسـات مجعــ   قكـام م ضــ ع متكامـل  ودرسـ  ا بياااــغ يف احملـاك  الشــر ية  مثـل: د ــ ى 

يتية  وال ا ـة الزوجيـة يف ال اـغ اإلسـلمق وقـان ن إثبات ال لق وا بيااُتـا يف احملـاك  الشـر ية ال لسـ 
 األق اهللا الشخصية دراسة نظرية ا بياية  و قكام اخل لع وا بياااغ يف احملاك  الشر ية.

 ـــر  ال اـــغ وضـــِ احلـــروف اهل ائيـــة  بصـــرف التظـــر  ـــو م ضـــ  غ  وهـــَا مـــا يســـمى  (7
 ة األوقاف الك يتية. لعر  امل س  ق لل اغ  كما يف امل س  ة ال اهية الصادرة  و وزار 

 ـــر  األقكـــام ال اهيـــة  لـــى م اقـــع متخصصـــة  لـــى اإلنرتنـــ   كم قـــع جـــامع ال اـــغ  (8
 .1اإلسلمق لشركة قرف لتاتية املعل مات  وم قع ال راق  واملكتبة الشاملة  لى م قع املشكاة

"  ك ـــــامع ال اـــــغ CD-ROM ـــــر  األقكـــــام ال اهيـــــة  لـــــى  قـــــراص مدجمـــــة " (9
ة قـــرف لتاتيـــة املعل مـــات   و اجلـــامع الكبـــض لكتـــا الـــرتا: اإلســـلمق اإلســـلمق  الصـــادر  ـــو  ـــرك
 .2والعرا الصادر  و دار الرتا:

                                                 
 تية احلديثة يف البال .انظر: ال صل اخلام   اإست ادة مو التا 1
 انظر: ال صل اخلام   اإست ادة مو التاتية احلديثة يف البال . 2
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 المبحث الثاين

 1مناقشة المخالف بأسلوب علمي

 هــ  مــا ويــز الباقــل  م مــا   والباقــل املســل  خص صــا    نــغ مــتم ر حبســو  ــر  مــا  
ء  ألنبياء الَيو التزمـ ا دـَا املـتهج  ضاـد ُاـى    لت هق  قسو  اقتدا لغ  تدس  ومتاقشة املخال  

   إبــراهي   ق ــة ق يــة  اســتثمرها يف متــا رة ق مــغ  لــت هــق  قســو أبســل و اــدرجق إقتــا ق
ــــــوا  يف ق لــــــغ: كمــــــا بــــــ َّ    ــــــ نا مِّ ــــــمااوااتِّ وااألارق ِّ والِّياك  ــــــ تا السَّ ــــــرااهِّي ا مالاك  لِّنا ن ــــــرِّا إِّبـق َا ــــــ }واكا

ـاُّ اآلضِّلِّـ ا}15القم  قِّتِّ ا} ا راا ِّ ضـالامَّا  اضـالا قـااهللاا إ   قِّ َا ـ با  قااهللاا ها   16  ضـالامَّا جاوَّ  الايقغِّ اللَّيقل  را اى كا قكا
ــــــوا القااــــــ ــــــ ناوَّ مِّ ــــــدِّلِّ راا ِّ ألك  ــــــا  اضـاـــــلا قـاـــــاهللاا لـاـــــ ِّو ملَّق يـاهق ا راا ِّ ضـالامَّ َا ـــــــ زِّغــــــا  قـاـــــاهللاا ها ــــــرا  ا ــــــا را اى القااما  قمِّ ضـالامَّ

وا  ضـالامَّا  اضـالا ق قااهللاا َيا قـا قمِّ إِّل ِّ بـارِّاٌء مم َِّـ11ّال ِّ ا}الوَّ  ا  اكق َا ـ ا راا ِّ ها َا ـ زِّغاة  قااهللاا ها ا   ضـالامَّا را اى الشَّمق ا  ا
ــرِّك  نا}   و ثــىن    لــى إبــراهي  ب رياــة متاقشــة ق مــغ  إلقتــاع و لــت هــق  قســو يف ق لــغ 2  18ا شق

ا إِّبـقرااهِّي ا  الاى قـا قمِّغِّ نـارقضاع  داراجاات  مَّو نَّشااء إِّنَّ رابَّنا قاكِّيٌ   الِّيٌ   }وااِّلقنا ق  َّ  اعاىل: تااها تـ تاا ُاـايـق
3 . 

} اواماـو  :وقلل   مو  تن مو يتهاون مو متاقشة  ال ـغ أبسـل و  لمـق يف ق لـغ  
 .4يـ تاشَّت  يفِّ احلقِّلقياةِّ واه  ا يفِّ اخلقِّصاامِّ غاضق  م بِّ    

وقــ  اتااــِ األصــالة يف الباــل جيــا متاقشــة  ضكــار املخــال   أبســل و  لمــق وضــِ  
 :5الا ا د التالية

                                                 
 وكو  ن نسمق هَا العت ان: جمادلة املخالف  لت هق  قسو. 1
 .18-15اآلَيت  س رة األنعام 2
 .83س رة األنعام ُية  3
 .18ُية  س رة الزخرف 4
  خ   ت ان: "ا جيهات إسلمية إىل الا ا د العامة 319-313يدال  يف ض ابو املعرضة ص ذكر هَس الا ا د األستاذ  بد الرمحو امل 5

 لل داهللا  لت هق  قسو".
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الاا ــدة األوىل:  ن يكــ ن هــدف الباقــل ال صــ هللا إىل احلاياــة  وياتوــق ذلــن  ن إ  
ن الكـرو إىل  يتعصا ملَهبغ  و ن يعتمد مـا رجاـغ الـدليل بصـرف التظـر  ـو قائلـغ. وقـد  ر ـدان الاـُر

و متـــغ  ن يا لـــ ا للمشـــرك  يف متـــا رُت  هلـــ  يف   ظـــ   خـــَ دـــَس الاا ـــدة  ملـــا خا ـــا الرســـ هللا األ
ارق ِّ  إســلمية  وهــق ا قيــد   و ــدم اإل ــراك بــغ: يايتيــة قوــية ــمااوااتِّ وااألق ــوا السَّ }ق ــلق ماــو يـاــرقز ق ك   م ِّ

ــد ى  اوق يفِّ ضاــلا  ــ ق لاعالاــى ه  ك    )ويف هــَا غايــة التخلــق  ــو التعصــا ألمــر 1هللا  مُّبِّــ   ق ــلِّ ا َّ  واإِّانَّ  اوق إَِّيَّ
ســابِ  وكمــاهللا إ ــلن الرغبــة بتشــدان احلاياــة  ىن كانــ . وملــا كــان م ضــ ع املتــا رة الــَا وردت هــَس 
اآلية يف صددس ا قيـدا اخلـالِ  و اإل ـراك بـغ  ومهـا  مـران  لـى  ـريف ناـي   إ لاـاء بيتهمـا حبـاهللا مـو 

هللا  صل  ظي  مو  ص هللا العايدة الديتية  كان مو األم ر البدهيـة  ن اهلدايـة األق اهللا  ومها يدوران ق  
يف  قــدمها إذ هــ  احلــِ  و ن الوــلهللا املبــ  يف اآلخــر إذ هــ  البا ــل  ومــو  جــل ذلــن كانــ   بــارة 

 . 2 إ لن التخلق  و التعصا ألمر سابِ  اتومو اإ رتاف دَس احلاياة(
 الاـ هللا "ر يـق صـ او ُيتمـل اخل ـت  ور ا غـضا خ ـت وقد  صبح مو م روثتـا العلمـق والثاـايف

 .  3ُيتمل الص او"
وكان  لماء األمة و لى ر سه  الصاابة  والتابع ن  واألئمة األربعة  يرجعـ ن  ـو ُرائهـ  إذا 

  6و بـ  هريـرة 5  و ثمـان4 مـر هر هل  ضع ها. ضاد ثب  رج ع بعـ  الصـاابة  ـو ُرائهـ   مـته : 
3  وابــو  مــر2  وابــو  بــاس1بــ   وزيــد بــو  7و بــ  م ســى

 : وثبــ  رجــ ع بعــ  التــابع  مــته  

                                                 
 . 04س رة سبت ُية  1
 .363ض ابو املعرضة للميدال  ص  2
ي ن البصائر للام ا    غمز  3/93  رد احملتار إبو  ابديو  1/48صرح بَلن  دد مو ال اهاء  انظر: الدر املختار للاصك ق    3
 .4/313  ال تاوى ال اهية الكوى للهيتمق  4/101-108
 .6/060انظر: امل ي إبو قدامة  4
 .1/151انظر: احمللى إبو قزم 5
 .3/36انظر: امل ي إبو قدامة  6
 .12/025انظر: احمللى إبو قزم  7
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  10  والشـاضعق9  ومالـن8و ا ي سـف  7  وثبـ  رجـ ع  ا قتي ـة6  والتخعـق5والوـااك   4  اء 
  و ُرائه . -رمحه   -  11و محد ابو قتبل
الاا ــــــدة الثانيــــــة:  ن يتايــــــد الباقــــــل  لعبــــــارات املهَبــــــة يف  ــــــر  الــــــر ا املخــــــالف  

ــــر ا املخــــالف  و وم ــــا ال عــــو   و الت ــــريح   و اإســــتهزاء   و الســــخرية  مــــو ال تاقشــــتغ  و ن يت ت
ماةِّ واالقما ق ِّظـاةِّ  :خاضس. وقد  مران اإلسلم بَلن و ر دان إليغ  قاهللا    حلقِّكق }ادقع  إِّىلِّ سابِّيلِّ راب ِّنا  ِّ

ــو  إِّنَّ را  سا ــقا  اقق
لَّــتِّ هِّ ــادِّهلق    ِّ ــتاةِّ واجا تاــدِّيوا احلقاسا لقم هق ــ ا  ا قلاــ    ِّ ــبِّيلِّغِّ واه  ــ ا  ا قلاــ   مبِّاــو ضاــلَّ  اــو سا   12بَّــنا ه 

ـــتـقه  ق واق  ل ـــ ا ُماتَّـــا  :وقـــاهللا    ـــ ا مِّ َِّيوا  الام  ـــو  إِّإَّ الَّـــ سا ـــقا  اقق
لَّـــتِّ هِّ ـــلا القكِّتاـــاوِّ إِّإَّ  ِّ }واإا جت اـــادِّل  ا  اهق

تاــا وا  نــزِّهللاا إِّ  َِّا   نــزِّهللاا إِّلايـق لَّــ ــلِّم  نا   ِّ ــٌد واداقــو  لاــغ  م سق ــ ق وااقِّ  لعــَاو    وا  ــد   13لاــيقك  ق واإِّهلا تاــا واإِّهلا ك 
ــزاة    :الشــديد اهلمــاز اللمــاز ضاــاهللا  }وايقــٌل ل ِّك ــل ِّ مه اــزاة  لُّما

 ن املســل  إ يتصــف    وبــ َّ الرســ هللا 14
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خـالف و ـر  ر يـغ ومتاقشـتغ ضاـاهللا بتلن الص ات الابياـة يف كـل  مـ ر قيااـغ مبـا ضيهـا التعامـل مـع امل
)َِِّّاء شِّ واإا القبا ل َّعَّانِّ واإا اللَّعَّانِّ واإا الق ااقِّ  .1: )لايق ا القم ؤقمِّو   ِّ

الاا ــــدة الثالثــــة: التــــزام الباقــــل بتاــــدو األدلــــة املثبتــــة  و املرجاــــة ملــــا يد يــــغ. والتزامــــغ  
د  هـــل العلـــ  قـــ هل  : "إذا كتـــ  انقـــل إبثبـــات صـــاة التاـــل  ـــو اآلخـــريو ضيمـــا يتاـــل  وقـــد ااـــرر  تـــ

 ضالصاة  وإذا كت  مد يا ضالدليل".
 ويشهد هلَس الاا دة  م م األدلة الت أتمر مب ادلة املخال    لت هق  قسو.  
ن  الكــرو الرســ هللاا   إىل ال لــا مــو املخــالف إثبــات د ــ اس  ألدلــة.   وقــد  ر ــد الاــُر

ارق ِّ  اإِّلاــٌغ مَّــعا ا َِّّ ق ــلق  } امَّــو يـابقــدا    :كمــا يف قــ هللا    ــمااءِّ وااألق ــوا السَّ ــو يـاــرقز ق ك   م ِّ ِا مث َّ ي عِّيــد س  واما اخلقالقــ
ــادِّقِّ ا  ــاناك  ق إِّن ك تــت  ق صا ــاا  ا بـ رقها ــاناك  ق  :  ويف قــ هللا   2ها ــاا  ا بـ رقها ــو د ونِّــغِّ ُهلِّاــة  ق ــلق ها َ وا مِّ } امِّ اختَّاــ

ر  ماو مَّعِّقا وا  كق
ا ذِّ َا َِّ ضـاه   مُّعقرِّض ـ نا  ها ثـار ه  ق إا يـاعقلام  نا احلقا ر  ماو قـابقلِّق بالق  اكق ذِّكق

  ض ـق هـاا  اآليتـ  3
 : ن ي الـــا املشـــرك  بتاـــدو برهـــاهن   لـــى مـــا يـــد  ن. ويف قـــ هللا    َمـــر   رســـ لغ  مـــدا  

ـــ دا   اوق  ـــانا ه  خ لا اجلقاتَّـــةا إِّإَّ ماـــو كا ـــاناك  ق إِّن ك تـــت  ق  }واقـاــال  اق لـاــو يـاــدق ـــاا  اق بـ رقها ناصاـــاراى اِّلقـــنا  اماـــانِّيـُّه  ق قـ ــلق ها
ـــادِّقِّ ا   ـــٌر للرســـ هللا 4صا  ن ي الـــا الـــَيو اد ـــ ا  نـــغ لـــو يـــدخل اجلتـــة إإ مـــو كـــان يهـــ دَي   و     مق

ـلًّ ل ِّبايِّ  :نصرانيا  بتادو برهاهن   لى ما يد  ن. ويف ق هللا    ـراائِّيلا إِّإَّ ماـا } ك لُّ ال َّعاامِّ كاانا قِّ  إِّسق
ـا إِّن ك تـت   لتـَّـ قرااةِّ ضاااـقل  ها ـو قـابقـلِّ  ان اـ تـاـزَّهللاا التـَّـ قرااة  قـ لق ضـاتقا  اق  ِّ ـغِّ مِّ ـراائِّيل   الاـى نـا قسِّ ـٌر 5 ق صاـادِّقِّ ا قارَّما إِّسق    مق

نــغ  لــى حلــ م اإلبــل و لباهنــا مــع إ لنــغ    ن ي الــا اليهــ د الــَيو ا رتضــ ا  لــى  كلــغ  للرســ هللا 
كــان هــَا قــلإ  إلبــراهي    مــد    هنــا كانــ   رمــة يف ملتــغ  ضاــاهللا هلــ  الرســ هللا  ديــو إبــراهي  

                                                 
ا قادِّيٌل قاساٌو غارِّيٌا(. 1922رواس الرتمَا  برق   1 َا    وقاهللا: )ها
 .64س رة التمل ُية  2
 .04س رة األنبياء ُية  3
 .111س رة البارة ُية  4
 .93س رة ُهللا  مران ُية  5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ضتاو دلغ  خلضا  ملا ادَّ  ن  هنا كان   رمة يف ملـة إبـراهي  ونـ ح  ليهمـا السـلم  ويف قـ هللا   
ــا إِّن ك   : لــى لســان رســـ لغ  لتـَّـــ قرااةِّ ضاااـقل  ها   م البــة اليهـــ د بــدليل يثبـــ  تـــت  ق صاــادِّقِّ ا }قـ ـلق ضـاـتقا  اق  ِّ

 صاة ناله . 
:  لبيتـة  ضاـاهللا صـاة د ـ اسمو  سـ  الاوـاء م البـة مـد ق احلـِ إثبـات  الرس هللا وجعل 

 .1)القبـاي ِّتاة   الاى القم دَّ ِّق واالقيامِّ    الاى القم دَّ اى  الايقغِّ(
مر مو  م رس بود الـد  ى الـت ُيـاوهللا الاا دة الرابعة:  ن إ يك ن الباقل ملتزما  يف   

إثباُتــا  ضــل يــد ق د ــ ى ويعتاــد ضــدها  ألن الوــديو إ جيتمعــان  وكــل مــو يــد ق د ــ ى ويكــ ن 
أبنـغ بشـر   معتادا ضدها  اسـاو د ـ اس. ومـو  مثلـة ذلـن اسـتدإهللا بعـ  مـو  نكـر رسـالة  مـد 

 و  ن يك ن مع الرس هللا مو البشر ملاـٌن  وز مه   ن اإص  اء  لرسالة إ يك ن إإ لِّمالِّن   و مالان 
ــق يفِّ  د ــ اه  يف ق لــغ: ــو    خــوان   ي ــرى  وقــد  ــاما واواقشِّ ــل  ال َّعا َاقك  ــ هللاِّ  ا الرَّس  َا ــ ــاهللاِّ ها }واقاــال  ا ما

َِّيرا } ــ نا ماعاــغ  ناــ ــ ااقِّ لاــ قإا   نــزِّهللاا إِّلايقــغِّ مالاــٌن ضـاياك  اسق تــٌز  اوق 1األق ــا    اوق يـ لقااــى إِّلايقــغِّ كا تـقها َاقك ــل  مِّ تَّــٌة  ااك ــ ن  لاــغ  جا
ـــــا  را } ـــــل  مَّسق ـــــلُّ ا ضاـــــلا 8واقاـــــاهللاا الظَّـــــالِّم  نا إِّن اـاتَّبِّع ـــــ نا إِّإَّ راج  ثاـــــاهللاا ضاوا امق ـــــراب  ا لاـــــنا األق يقـــــفا ضا   انظ ـــــرق كا

تا ِّيع  نا سابِّيل }  د  ى املشرك  أبهن  يعتادون رسالة مـو سـبِ  مـدا  . و ساو   2  9ياسق
 :  ضاـاهللا   ا  مو الرسل كنبراهي  وم سى و يسـى مـع اسـليمه   هنـ  بشـر وليسـ  ملئكـة وإ مل كـ
اسق ااقِّ واجاعالق  تاا بـاعقواـك  ق لِـّبـاعق   }واما  ارقسالقتاا قـابـقلانا مِّوا القم رقسالِّ ا إِّإَّ إِّهنَّ  ق لاياتقك ل  نا ال َّعااما واواقش  نا يفِّ األق

تاة   اااصقوِّ   ضا  ضِّتـق ونا واكاانا رابُّنا باصِّ
3. 

ــ  الاا ــدة اخلامســة:  ن إ يــتا  بعــ     غ اآلخــر. ومثــاهللا ذلــن قــ هللا كــلم الباقــل بعوا
ـتامِّري    كمـا قكـى  اآلَيت الباهرات اتزهللا  لى رس هللا    نالكاضريو قيتما كان ا يرو  ٌر مُّسق اق } سِّ

                                                 
َّ  3008ل     و صلغ يف مس1061رواس الرتمَا  برق   1 ٌس دِّمااءا رِّجااهللا  وا امق ااهلا  ق    بل ن: ) انَّ التَّيبِّ دَّ اى انا قااهللاا لا ق يـ عق اى التَّاس  بِّدا ق ااه  ق إا
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    ـــته  ذلـــن يف ق لـــغ  ـــتامِّري : }واإِّن يـاـــراوق ٌر مُّسق ـــاق ضكـــلم الك ـــار . 1ا ُياـــة  يـ عقرِّض ـــ ا وايـاا  ل ـــ ا سِّ
يتا  بعوغ بعوا ؛ ألهنـ  اد ـ ا  ن مع ـزة انشـااق الامـر سـار  ووصـ ه  هلـَا السـار  نـغ مسـتمر  
يتاق  اد اءه  أبن مع زة انشااق الامر ساٌر؛ ألن مو  ـتن األمـ ر املسـتمرة  ن إ اكـ ن سـارا   

ك ن الشقء ال اقد سارا  ومستمرا  يف ُن واقد. ومثاهللا ذلن قـ هللا ضر ـ ن  ـو م سـى وإ ي تص ر  ن ي
  ٌر  اوق جماقت ـــ ٌن    كمـــا قـــ  جـــاءس بســـل ان مبـــ  مـــو احل ـــج الدام ـــة واآلَيت البـــاهرة ـــاقِّ } سا

ـــغ  قكـــى    ـــلق اان  مُّ  تـــغ ذلـــن يف ق ل ـــ قنا بِّس  ـــلقتااس  إِّىلا ضِّرق ا ـــى إِّذق  ارقسا   38بِّـــ  }: } وايفِّ م  سا
ٌر  اوق جماقت ــ ٌن} ــاقِّ تِّــغِّ واقاــاهللاا سا ضكــلم ضر ــ ن هــَا يتــاق  بعوــغ بعوــا ؛ ألنــغ مــو غــض . 2  39ضـاتـاــ اىلَّ بِّر كق

متصـــ ا بصـــ ت  متوـــادا   قيـــل إ ي تصـــ ر اجتمـــاع صـــ ة الســـار  املعاـــ هللا  ن يكـــ ن م ســـى 
َكاء والــدهاء  ؛ ألن مــو صــ ات الســاقر  ن يكــ ن كثــض ال واجلتــ ن يف نــيب   م ســى    تــة والــ
 وهَا  مر يتاق  اجلت ن.

الاا دة السادسة:  ن إ يك ن دليل الباقل  لى د  اس ارديـدا  ألصـل الـد  ى ماـرتان   
 بوا ة يف التل ا  ألل اظ.

الاا ـــدة الســـابعة:  ن إ يل ـــت الباقـــل إىل ال عـــو يف  دلـــة املخـــالف مـــو غـــض ق ـــة   
وإ يل ــــت ألســــل و   و الــــرد ِّ  لــــى  دلــــة املخــــالف ردا   لميــــا  ضالباقــــل التــــاجح هــــ  الــــَا يــــتمكو مــــ

ن مثــل الــَا جــاء بــغ   التشــ يش وال عــو كمــا ضعــل املشــرك ن مــع الرســ هللا  ملــا خــداه   ن َاــ ا باــُر
ت ـــــــــ نا} :ضاـــــــــاهللا    ـــــــــان  ا 33}  امق يـاا  ل ـــــــــ نا اـااا َّلاـــــــــغ  باـــــــــل إَّ يـ ؤقمِّ ثقلِّـــــــــغِّ إِّن كا اـــــــــدِّيل  م ِّ   ضـالقياـــــــــتقا  ا حبِّ

ــ ن  ضاــاهللا   3  34ادِّقِّ ا}صا  :  وملــا   ــزوا  ــو ذلــن خــداه   ن َاــ ا بعشــر ســ ر مثــل الاــُر
ـــو د ونِّ ا  ِّ  ـــتا اعقت   م ِّ ـــوِّ اسق ت  واادق  ـــ اق ما ـــرتااَيا ثقلِّـــغِّ م  ق ـــرِّ س ـــ ار  م ِّ  إِّن ك تـــت  ق } امق يـاا  ل ـــ نا اضقـــرتاااس  قـ ــلق ضاـــتقا  اق بِّعاشق

                                                 
 .0س رة الامر ُية  1
 .39-38س رة الَارَيت اآليتان  2
 .34-33س رة ال  ر اآليتان  3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ن ضااهللا     وملا   زوا  و ذ1صاادِّقِّ ا  } امق يـاا  ل  نا اضقـرتاااس   :لن خداه   ن َا ا بس رة مثل الاُر
تا اعقت   م ِّو د ونِّ ا  ِّ إِّن ك تت  ق صاادِّقِّ ا   ثقلِّغِّ واادق   اق ماوِّ اسق ق لق ضاتقا  اق بِّس  راة  م ِّ

. وملا   ـزوا اابعـ ا  سـل و 2
َِّيوا كا اـر وا إا   ـته : ا كما  خـو   التم يغ والت  ية  لى   زه  ومل يردوا  لى التاد }واقـااهللاا الَـّ

ا القا رقُنِّ واالق ا قا ضِّيغِّ لاعالَّك  ق اـا قلِّب  نا  ماع  ا هلِّاَا  .3ااسق
الاا دة الثامتة: التسلي   لاواَي املسـلَّمة واملت ـِ  ليهـا  و ـدم املكـابرة واإلصـرار  لـى  

ــ  مــد يها  دلــة  لــى صــدق د ــ اس؛ إنكارهــا  ضــنن  الــا احلــِ إ يكــابر يف إنكــا ر الث ابــ   وإن مل ي اِّ
وا  قـــاهللا الشـــا ر: ولـــي  يصـــح يف األدلـــة  لـــى املســـلمات والث ابـــ  إضـــا ة ال قـــ   وقـــد ألن  إقامـــةا 

 ضهام  قء... إذا اقتاج التهار إىل دليل.األ
 دلـة  الاا دة التاسـعة: قابـ هللا التتـائج الـت يـ تا صـل إليهـا  ألدلـة الصـاياة  سـ اء كانـ  

ق عيــة   و ا يــد  تــا  غالبــا . و ــدم رد التتــائج الــت ا صــل إليهــا غــضس إن كانــ  مبتيــة  لــى  ــو غالــا 
بد  ى  هنـا نتـائج غـض ق عيـة. وكثـضا  مـا كتـ  ا ـع  نصـاف املتعلمـ  يتتاقشـ ن مـع غـضه  يف مسـتلة 

ا ااــ هللا  مــع  ن الــدليل الــَا ضاهيــة  ضــنذا  راد التهــرو مــو  ال ــغ قــاهللا لــغ  ريــد دلــيل  ق عيــا  إلثبــات مــ
 ى يف الن املستلة. ا ي ثب   تا  غالبا  يك ق إلثبات املدَّ 
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 المبحث الثالث

 نتائج البحث وتوصياته

ياـع بعــ  البــاقث  يف قصــ ر  و  خ ــاء  االــل مــو قيمـة نتــائج حبــثه . وملــا كانــ  نتــائج الباــل 
ا  كــتن مل يكــو  وا  قــع مــو َيت بعــدس مثراــغ املرجــ ة متــغ  ضــنن  ا خلــل ضيهــا جيعــل جهــد الباقــل ضــائع

مو الباقث  ممو بت ا  حباثه   لى نتائج حبثغ يف  خ ـاء  ضيـؤدا اخل ـت يف نتـائج  ا حبـل إىل  خ ـاء 
متكـــررة يف مســـضة الباـــل العلمـــق. وات ـــاوت هـــَس األخ ـــاء حبســـا جســـامة التاصـــض  و اخل ـــت يف 

 ائج مو سباه . التتائج الت يعتمد  ليها الباقث ن ومدى ثاته  بتت
واألصل  ن إ يبد  الباقل مو نا ة الص ر  و ن يست يد مو جه د مو سباغ  ويك يـغ إختبـار 

 نتائ ه  بعرضها  لى الث اب  واملسلمات  للتتكد مو صاتها.
واملـــراد بتتي ـــة الباـــل: مثراـــغ  وهـــق احلاـــائِ  و املعـــارف الـــت ا صَّـــل الباقـــل إليهـــا  بعـــد  ـــر  

 متاقشتها  ودراستها مب ض  ية. اآلراء واألدلة  و 
وإ بد ألا حبل جاد  ن ي صل إىل نتائج  والبال الَا إ ي صـل إىل  يـة نتي ـة يكـ ن جهـدا 
ضــائعا . وقــد يكــ ن ســبا ذلــن  خ ــاء وقــع ضيهــا الباقــل  كتاصــض يف اختيــار م ضــ ع حبثــغ   و يف 

 مته غ   و يف وسائل البال وإجراءااغ. 
 لميا  متاسبا  لباثغ  وخ  ات سليمة ضننغ سيصـل إىل نتـائج صـاياة. وإذا اابع الباقل مته ا  

و ــدم صــاة التتــائج  و  ــدم وضــ قها   و  ــدم نوــ ها  يرجــع إىل  ســباو متعــددة  وكــو للباقــل 
 إذا اتبغ هلا  ن يت تا ال ق ع ضيها. 

ســا و وهللا مــا ي  لــا مــو الباقــل  ن ُيــدد م ضــ ع )مشــكلة( حبثــغ  مث املــتهج العلمــق الــَا يتا
هــَا الباـــل  مث جيمـــع املـــادة العلميـــة للباــل مـــو غـــض ااصـــض  ضضجـــع ملــا ُيتـــاج إليـــغ  قـــ  لـــ  كـــان 
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    ــــا    و جتــــارو  لميــــة   و ماــــابلت واســــت ل ات  مث يــــدرس املــــادة العلميــــة الــــت بــــ  يديــــغ  
 وُيللها  ويستدهللا لآلراء مب ض  ية  مث خيلص إىل التتائج. 

  و  دم وض قها   و  دم نو ها إىل التااط التالية:  ويرجع سبا  دم صاة التتائج
ضعف الباقل العلمق  ضاألصـل  ن إ يسـلن  ريـِ الدراسـات العليـا الـت إ بـد ضيهـا  (1

مـــو األحبـــا: العلميـــة إإ ال لبـــة املتميـــزون؛ ألن ضـــعف الباقـــل يـــتعك   لـــى حبثـــغ  م مـــا  
 ائج صاياة. ونتائ غ خص صا   وإ يست يع الباقل الوعيف الت صل إىل نت

 ــدم م ضــ  ية الباقــل واعصــبغ  حبيــل اكــ ن يف ذهتــغ نتــائج مســباة يســعى إلثباُتــا   (0
ويف هَس احلالة جند الباقل يتام  لر ا مع  قبل حبثغ  و استكماهللا حبثـغ  ضيسـتدهللا ةَيت 

   و يت اهــل األدلــة الا يــة الــت اؤيــد غــض صــاياة و  قاديــل ضــعي ة الدإلــة   و  قاديــل 
 .  الر ا اآلخر

استعماهللا العبارات العا  ية واملرنة يف صياغة نتائج البال جتعلها غض واضـاة  ضتتـائج  (3
 البال جيا  ن اك ن ناا ا  واضاة  ددة  دى البال اجلاد إليها. 

 ــدم ضهــ  الباقــل للمــراد بتتــائج الباــلك ضاألصــل  ن يكتــا الباقــل نتــائج قايايــة  (4
ــ ا اـا  ســلمات ونتــائج إ خيــالف ضيهــا  قــد إذا مل يكــو إليهــا مــو خــلهللا حبثــغ. ضــل يكتــا م لا صَّ

حبثـــغ قـــد  وصـــلغ إليهـــا. وإ يكتـــا نتـــائج لاوـــاَي اعـــرَّ  هلـــا  ثتـــاء حبثـــغ لكتـــغ مل يباثهـــا حبثـــا  
 لميا . وإ جيعل نتائج البال خلصة وملخصا  لباثغ. ضالتتي ة إ ا عد نتي ة  لميـة إإ إذا 

 ومتاقشتها ودراستها مب ض  ية.ا صل إليها الباقل بعد  ر  اآلراء واألدلة 
الع لة يف البال  و دم استاصاء األدلـة   و  ـدم ضهـ  دإلتهـا. وهـَس الع لـة اـؤدا  (5

إىل خ ت يف  زو اآلراء ألصاادا   و خ ـت يف ضهـ  مـَها  ـامل مـو العلمـاء. ضتقيـاان  يكـ ن 
تـــاج ملعرضــة ر يــغ إىل أتمــل ضيمــا كتـــا  ألن  العــامل مت ق ــا    و إ ي صــرح مبَهبــغ يف املســتلة  وُي 
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التظـــرة األوىل الســـريعة يف كلمـــغ قـــد اـــ قق َبـــلف مَهبـــغ احلاياـــق. وقـــد  هـــر و هـــَا يف 
 مسائل كثضة متها:

 تــدما  ردت  ن   ــر  مــَها احلت يــة يف قكــ  التعــار  و ــرق دضعــغ  وجــدت اختلضــا  يف  ( 
ب  سـق والبـزدوا و بـد العزيـز البخــارا  مـتهج العـر  بـ  املتاـدم  مـو احلت يـة ومـو اـبعه  كالدا

والسرخســق واخلبــازا والتســ ق الــَيو قــال ا إن قكــ  التعــار  بــ  ُيتــ : اركهمــا واملصــض إىل 
الســتة  وبــ  ســتت  اركهمــا واملصــض إىل  قــ اهللا الصــاابة  و الايــاس. وبــ  بعــ  املتــتخريو ممــو 

ض  د  ــاس وابــو  مــض  ل ــ ا  لــى اجلمــع بــ   ــريات احلت يــة والشــاضعية  كالكمــاهللا بــو اهلمــام و مــ
احلاج و ا   بو  بد الشك ر و بد العلق األنصارا الَيو قال ا إن قك  التعـار : التسـخ 
إن   لـــ  املتاـــدم وإإ ضـــالرتجيح إن  مكـــو  وإإ ضـــاجلمع باـــدر اإلمكـــان  وإن مل وكـــو اســـاق ا  

و تتـ  لل هلـة األوىل  ن  ضاملصض يف احلادثة إىل ما دوهنا مرابة إن و جـد  وإإ ضالعمـل  ألصـل.
للات يـــة مته ـــ  يف دضـــع التعـــار   و رقـــ  هـــَس املشـــكلة ليكـــ ن بياهنـــا هـــدضا  مـــو  هـــداف 

ب  سـق ومـو ابعـغ  وبـ  مـتهج الكمـاهللا بـو اهلمـام 1البال . و رق  سـؤاإ : هـل بـ  مـتهج الدا
اجلـ او  ومو ابعغ اختلف حبيـل نعتـو احلت يـة ضـريا   هلـ  مته ـان يف قكـ  التعـار . وكـان

ب  سـق  اخلاـص مـو التعـار  الـَا ذكـرس الدا
 لى ذلن:  ن للات ية مته ـا  واقـدا . وبيانـغ:  ن امل

ومو ابعغ إ يتعدى التسخ  و الرتجيح  و اجلمع. ضنذا مل يست ع اجملتهـد الـتخلص مـو التعـار  
يف  ب اد ركتغ  و  قد  ـرو غ ويكـ ن ذلـن  لتسـخ  و الرتجـيح  و اجلمـع  ضاـد خاـِ التعـار 

ذهتغ  و تدها ضاكمغ سا ط الدليل  والل  ء إىل ما دوهنما  وإإ ضتارير األص هللا. وهَا  ـ  
ما ذكرس الكماهللا بو اهلمام ومو ابعغ خ   ت ان قكـ  التعـار . ضاـد مجـع الكمـاهللا بـو اهلمـام 

                                                 
العدد  انظر: قك  التعار  ب   دلة الكتاو والستة   حبل متش ر يف جملة جامعة امللن سع د )العل م الرتب ية والدراسات اإلسلمية(  1
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ب  سـق ومـو ابعـغ خـ   تـ ال املخلـص مـو  ومو ابعغ خـ   تـ ان قكـ  التعـار   مـا ذكـرس الدا
 ر   وقك  التعار . وبَلن يتب   ن للات ية مته ا  واقدا  يف هَس املستلة.    التعا

   و مــو املصــافا  احلــائ   تــدما رجعــ  لتيــل األو ــار للشــ كال ملعرضــة ر يــغ يف مــ  (و
 ـــرح و وهللا  كـــلم الشـــ كال يف  و تـــ ان البـــاو  .لـــي   لـــى  هـــارة  وجداـــغ  ســـها يف املســـتلة

هر مــ ا املصــاف. ولكــو الاــراءة املتتنيــة ا يــد  نــغ يــرى جــ از يــ قق  نــغ وتــع غــض ال ــا احلــديل
ةِّ واال َّ اافِّ واماـ  ِّ  و  إجيااوِّ الق  ض  ءِّ لِّلصَّلا م ِّ املصاف ل ض ال اهر. جاء يف نيل األو ار ) ا

ــاافِّ  ــرا  اــوق التَّــيبِّ ِّ  - 061القم صق ة  بِّ اــضقِّ  )  اــوق ابقــوِّ   ما ــلا باــل  ا َّ  صا ــ ر  واإا قاــاهللاا : )إا يـااق   اه 
ـــارِّاَّ ( ـــة  إإَّ القب خا ( . راوااس  اجلقاماا ا ـــوق غ ل ـــ هللا  قاة  مِّ ـــدا ـــ ُّ 1 صا   )وااحلقاـــدِّيل  ياـــد هللاُّ  الاـــى  انَّـــغ  إا جيا ـــ ز  ما

ـــانا  اـــاهِّر ا ـــوق كا ـــاافِّ إإَّ لِّما ـــؤقمِّوِّ   القم صق ااكِّ  الاـــى القم  ـــرتِّ إِّ ق ِّ   ِ ـــوق واال َّـــ  والاكِّـــوَّ ال َّـــاهِّرا ي  قلاـــ اهِّرِّ مِّ
ـــ ارِّ  اصق ـــواِّ وااألق اكق ـــ قهللا  ا َِّّ   احلقاـــدا:ِّ األق اوَّهللاِّ قـا قِّـــغِّ  الاـــى األق ـــٌة. واياـــد هللاُّ إلِِّّ قلا نِّـــغِّ جناااسا ـــوق لاـــيق ا  الاـــى بادا واما

 { : ل ـــغ  2    چ    ٿ   ٿ  ٿاـاعاـــاىلا ـــؤقمِّوا إا يـاـــتق     (   واقـا ق ـــراةا : )إِّنَّ القم  ااِّ ه رايـق   وا الاـــى 3ألِّ
ِّ :    وا الاــى الثَّالِّــلِّ قـا قل ــغ  4 ک        ٹٹ  ٿ       ٿ  ٿثَّــالِّ } ال ــ ق ــحِّ  الاــى اخلق  َّ يفِّ القماسق

)ِّ ــا  ـاـاهِّرااا ق لقتـ ه ما ــا ضـاـنِّل ِّ  ادقخا َِّا لـاـيق ا  الايقــغِّ 5 )دا قه ما ءا الَـّـ   وا الاــى الرَّابِـّـعِّ اإلقِّمجقـاـاع   الاــى  انَّ الشَّــقق
ـــيَّة   س ِّ ـــٌة قِّ ـــمَّى  ـاــاهِّر ا جناااسا يَّـــة  ي سا مِّ ثِّـــض    واإا ق كق ق  ذالِـّــنا يفِّ كا ـــازا محاـاــلا   واقـاــدق وارادا إ قـــلا ـــوق  اجا ضاما

ــ هللاِّ  ــتالاة  م داوَّناــٌة يفِّ األق ص  ــا ه تاــا . واالقماسق ــرتااكا  الاــى مجاِّيــعِّ ماعاانِّيــغِّ محاالاــغ   الايـقها اهِّا  .   القم شق َا ــ ــا ما واضِّيها
َِّا ياــرتااجَّح   ا  وااالَّــ ــ َّ يـ باــ َّ ــل  بِّــغِّ قا ــا ضاــلا يـ عقما ــٌل ضِّيها ــرتااكا جم قما واقاــدق واقاــعا اإلقِّمجقاــاع   الاــى  انَّــغ  إا    انَّ القم شق

ـــاافا  ـــواا  انق وااـــ َّ القم صق ـــدا    اكق ـــدِّ:ِّ قا ـــانِّع  نا   جيا ـــ ز  لِّلقم اق ـــتاداهللاَّ القما ـــالافا يفِّ ذالِّـــنا دااو د . اسق واخا
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ــــاىلا : } لِّلق  ت ــــاِّ بِّاا ق  ــــمِّضِّ 1    ڀ  ڀ        ڀ  ڀپ  لِّــــغِّ اـاعا ــــلِّ الوَّ عق ــــدا جا ــــ ا إا ياــــتِّ ُّ إإَّ بـاعق   واه 
ـــــرقُنِّ  ـــــا إىلا القا  ع  ـــــراو    واالظَّـــــاهِّر  ر ج    ـــــغ  إىلا القكِّتاـــــاوِّ   رااجِّ اقـق انَّـــــغ  األق ـــــ ظ  ؛ ألِّ ـــــ ا اللَّـــــ قح  القمااق     واه 

ـــة   ئِّكا ـــر ونا القمالا ـــدِّ والاـــ ق   واالقم  َّها ـــل  أبِّاقا تاتِّـــع  القعاما ـــاهللاِّ ضـايامق تِّما قق ـــوق اإِّ ـــ رِّ ضاـــلا  اقاـــلَّ مِّ م  ال َّه  ـــدا ـــلِّ ا  ا سا
امقرايقوِّ  ـلِّيَّةِّ   األق اصق انـا ق   وايـاتـا اجَّغ  الرُّج ـ ع  إىلا القـواااءاةِّ األق ـلِّ ا ر ج    ـغ  إىلا القا ـرقُنِّ  الاـى التـَّعقيِّـ ِّ لاكا والـا ق سا

لات غ   الاى القما  ـرا ماـوق لـايق ا بِـّتا ِّ      قل  وِّ داإا انَّ القم  َّها ـلَّماة  ؛ ألِّ غِّ غاضقا م سا   واه  ا ماتقع  اجلق ت اِّ مِّوق ماس ِّ
ــؤقمِّوا إا يـاــتق     ( ــا حلِّاــدِّيلِّ : )إِّنَّ القم  ــؤقمِّو  لاــيق ا بِّــتا ِّ   داائِّم  ــحُّ 2واالقم  ٌِ  الايقــغِّ ضاــلا ياصِّ ــ ــ ا م تـَّ ا   واه 

ـة   ايقتِّيَّـة   محاقل  القم  َّهارِّ  ـائِّ    اوق   قـدِّ:   اوق م تـاـتا  ِّ   بِّتا ااسا بـالق يـاتـاعاـ َّ     الاى ماـوق لـايق ا جبِّ ت ـا   اوق قا
ــــا يفِّ ق لــــغ اعــــاىل : }  ــــرِّك  كاما ــــوق لاــــيق ا مبِّ شق ا احلقاــــدِّيلِّ  3    چ    ٿ   ٿ  ٿمحاقل ــــغ   الاــــى ما َا   هلِّاــــ

ــ ارِّ  ِّ  ــقِّ  اــوق السَّ ــ   ال َـّـاهِّرِّ  الاــى ماــوق   لقا ــرقُنِّ إىلا  ارق ِّ القعاــد و ِّ واحلِّـاـدِّيلِّ التـَّهق ــلِّ ا صاــداقا اسق والـاـ ق سا
واا  اوق  اصق ارا  دِّ:  قادا    اكق ـل  يفِّ ماعاانِّيـغِّ ضـالا   لايق ا مبِّ اق ـرتااكِّ جم قما ـ قن  القم شق حا كا ضـااادق  اراضق   انَّ الـرَّاجِّ

ا . واقـادق داهللاَّ  (  والـا ق  يـ عا َّ  قا َّ يـ با َّ لِّيل  هاه تاـا  انَّ القم ـراادا بِـّغِّ غاـضق س  حلِّـادِّيلِّ : )القم ـؤقمِّو  إا يـاـتق     الـدَّ
ــوق إراادااِّــغِّ  ــ دِّ دالِّيــل  واقتاــع  مِّ م  و ج  ــلِّ ا  اــدا ح    سا ــا بِّــلا م ــراج ِّ يا  ــل ِّ الت ِّــزااعِّ اـارقجِّ ــانا اـاعقيِّيت ــغ  لِّمااا وااـاعقيِّيت ــغ    لاكا

ـــتِّ  ـــا اسق يـــعِّ ماعاانِّيـــغِّ جلِّامِّيعِّها ـــرتااكِّ يفِّ مجاِّ فِّ   عقمااإ  لِّلقم شق اـــ اازِّ   وايفِّ اخلقِـّــلا ـــان  القااـــ قهللاِّ جبِّ اا ـــلِّ ا ر جق والـاــ ق سا
يـــعِّ ماعاانِّيـــغِّ  ـــرتااكِّ يفِّ مجاِّ ـــتِّعقمااهللاِّ لِّلقم شق سق ـــؤقمِّو  إا   اإِّ ـــدِّيل  : ) القم  ـــ ا قا ـــانِّعِّ واه  ـــ دِّ القما ـــحَّ لِّ  ج  ـــا صا لاما

لُّ  ــــتادا ــــوق يـاــــتق     ( وااسق انَّــــغ  مِّ ــــاجِّ ؛ ألِّ تِّ ا قق ــــالِّح  لِّلِّ يــــا  أبِّانَّــــغ  غاــــضق  صا اــــدِّيلِّ القباــــاوِّ . وا  جِّ ــــا حبِّ  ا  ايقو 
ــم   اة   ي اة  غاــضقِّ ماسق ــاجِّ لاعاــادا   صاــاِّ تِّ ا قق يـَّت غ  لِّلِّ قِّ ــلِّ ا صاــلا ــدِّيٌد والاــ ق سا ٌف  ا ــلا ــتاادِّسِّ خِّ ــاهللاِّ إسق وايفِّ رِّجا

ِ  يفِّ لا قن   ا  واقادق  اراضقتغ(  اهِّر  القبااقل  السَّابِّ
4. 
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 ــــدم ا ريــــِ الباقــــل بــــ  التتــــائج والت صــــيات  ضي عــــل الت صــــيات  و بعوــــها ضــــمو  (6
ا؛ ضالتتي ــة كــل مــا ا صــل لــغ الباقــل بعــد دراســة و ــر   دلــة ومتاقشــة مــالتتــائج  وضــرق بيته

 وارجيح.  ما الت صيات ضلها ص ر:
  و ااة لثمراـغ املرجـ ة متـغ  وااـ د األوىل:  ن اك ن الت صية مبتية  لى إقدى نتائج البال

إىل اســتثمار  ملــق ا بياــق للتتي ــة  ض ــق حبــل كتبتــغ بعتــ ان "اإســت ادة مــو التاتيــة احلديثــة يف 
 حبا: العل م الشر ية"  كان مو نتائ ـغ إدخـاهللا الشـركات املتخصصـة يف إصـدار األقـراص املدجمـة 

"CD-ROMااــة  ممــا اراــا  ليــغ  ــدم الدقــة  "  املــادةا العلميــة للكتــا مــو  بعاُتــا غــض احمل
 تـ ى الكتـا الـت  دخلتهـا يف األقـراص املدجمـة  الشـركات   راجـعا ضكان مو ا صيات البال   ن ا  

"CD-ROM.و ن اعتمد ال بعات احملااة  " 
 هنـا مهمـة  وحباجـة  ى الباقل  الثانية:  ن اك ن الت صية اتعلِ مبستلة ذات صلة  لبال  ر ا 

  لكتــغ مل يدرســها؛ ألهنــا خارجــة  ــو م ضــ ع حبثــغ   و ألن صــلتها بــغ ضــعي ة  إىل دراســة وخايــِ
ضدراستغ هلا اكـ ن اسـت رادا  وخروجـا   ـو صـلا الباـل  ضي صـق الباقـل مـو َيت بعـدس بدراسـة 

 هَس املستلة  و ن اك ن مو صلا حبثه .
بع  البيـاانت  و  الثالثة:  ن اتعلِ الت صية مبستلة قاص ر البال  و ال ص هللا إليها لعدم ا ضر

لعدم وج د األدوات اللزمة  ضي صق الباقل يف هَس احلالـة إ ـادة دراسـة املسـتلة يف قـاهللا  هـ ر 
 بياانت جديدة ا ع   لى ال ص هللا للتتائج املرج ة.
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 الفصل الخامس

 االستفادة من التطبيقات التكنولوجية يف البحث

 وضيغ َّهيد وستة مباقل: 
 م الت بياات التكت ل جية يف البال.التمهيــد:  مهية استخدا 
 املبال األوهللا: الشبكة العتكب اية "اإلنرتن ". 
 .Google  yahooاملبال الثال:  ركا البال  
 املبال الثالل: املكتبة الشاملة. 
 املبال الرابع: امل س  ة الشاملة. 

 املبال اخلام : م اقع و ركات حبل  ربية م يدة  لى اإلنرتن .
 ".CD-ROMلسادس: اإست ادة مو األقراص املدجمة "املبال ا
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 التمهيــد 

  مهية استخدام الت بياات التكت ل جية يف البال
يست يع الباقـل  الـَا يسـتخدم  الت بياـات التكت ل جيـة يف الباـل  ن يـدرك  مهيتهـا   

 إجياز  مهية استخدام وك  خيتصر هَا األمر  لى الباقل جهدا  موتيا   ووقتا  غاليا  مو  مرس. ووكتي
 :  1الت بياات التكت ل جية يف البال يف التااط التالية

ــــة العلــــ    لويــــد اإللكــــرتول   و  ــــو  ريــــِ إنشــــاء  (1 ســــهَّل اإلنرتنــــ  الت اصــــل بــــ  العلمــــاء و لب
ـــته   ووكـــو ملتشـــ  اجملم  ـــة  لـــى  قـــد م اقـــع استوـــاضة الويـــد اإللكـــرتول  جمم  ـــات بريديـــة بي

 ن يرســل معل مــات  لميــة م يــدة  وإبمكانــغ إضــاضة  ــدد  كبــض  مــو األ ــخاص يف   2واجملم  ــات
صــتدوق اجملم  ــة  ويــت  الرتاســل بــ    وــاء اجملم  ــة حبيــل اصــل  ا رســالة مــو األ وــاء لكــل 

 املشرتك  ضيها.  
يح اتيح الت بياات التكت ل جية الت اصل ب  الباقث  ومعرضـة مـا ي تشـر قـ  إ اتكـرر اجلهـ د  واتـ (0

للباقل ال ق ف  لى جهد مو سباغ  ضيبـد  مـو قيـل انتهـى غـضس  ويت تـا اكـرار العمـل  وإ 
خي ــى مــا هلــَس ال ائــدة مــو اــ ضض لل هــ د وال اقــات  وإســهام يف التاــدم العلمــق  ياــ هللا الــدكت ر 
 مـــاد قســـ : "إنتـــا يف  ثتـــاء  ملتـــا وجـــدان  ن هتـــاك اكـــرارا  يف الباـــل العلمـــق يف العـــامل العـــرا 

مــرة  و حبــا    10  ضمــثل  وجــدان     ــة واقــدة ت خاياهــا %12اخــل الدولــة ال اقــدة بتســبة د
 .3متت  ة و تل ة ت اكرارها يف دوهللا  تل ة وداخل الدولة ال اقدة"

                                                 
  وقد  رسل و 4-3ااط مو حبل:  ه  برامج احلاس و احلديثية  ر  وناد  إ داد: د.  مد بو اركق الرتكق  صاست دت بع  هَس الت 1

  forums.ikhwan.net/t/showthread.php?t=42434وانظر: رتول  ض زاس   خضا  الدكت ر الرتكق هَا البال  لى بريدا اإللك
  و"َيه " وراب غ groups.google.com/.egثل "ج جل"  وراب غ وكو اك يو جمم  ات  لى امل اقع املشه رة م 2

groups.yahoo.com  " و  msn  وراب غ "groups. msn.com   . 
 اضرة للدكت ر  ماد قس   مدير خرير م قع ببلي  إسلم  ت اهنا: "البال العلمق  و اإلنرتن  العرو متعثرون"  انظر:      3

islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156133637&pagename=Zone-Arabic-HealthScience%2FHSALayout . 
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 مق  بع  امل اقع املتخصصـة يف الباـل العلمـق  كم قـع "ببليـ  إسـلم"  ضرصـة  مـام البـاقث   (3
د الباــل جمــاان  بيســر وســه لة  ياــ هللا األســتاذ قســام  بــد الاــادر: للت اصــل واإ ــلع  لــى جديــ

 لف مادة حبثيـة  ويتـيح للباقـل الباـل يف  15"كما  ن ببلي  إسلم يتيح البال يف  كثر مو 
 لـف   01جامعة  ربيـة وإسـلمية  و 12 لف رسالة جامعية ا  ق  35البياانت الببلي جراضية يف 

 3 لف ماـاهللا متشـ ر يف جمـلت ودورَيت  لميـة  و 16  وان را   ربيا   102كتاو حبثق ي  ق 
ُإف حبل متش ر يف مؤَّرات وندوات وملتايات ولااءات دولية و لية  ويتيح اص ح  كثر مـو 

ــــر مــــو  1522 لــــف مســــتخلص  واصــــ ح قــــ او  15222  112نــــص كامــــل  واصــــ ح  كث
جملــة  52وليــة و ليــة  ومــؤَّرا  ونــدوة د 82سلســلة كتــا ا  ــق  تلــف ضــروع املعرضــة  و كثــر مــو 

 لـــف  قـــل مســـ ل مـــو  06ودوريـــة  لميـــة متخصصـــة أب ـــدادها الكاملـــة. وهـــ  مت اصـــل مـــع 
 .1دولة" 164

اتــيح الت بياــات التكت ل جيــة ســر ة الت اصــل بــ  البــاقث   وجتااتُّــا الــروا  احلكــ مق لل صــ هللا إىل  (4
 هللا الـــدكت ر  مـــاد قســـ : "إن بعـــ  املعل مـــات الســـهلة  والـــت ا عـــدُّ  ساســـا  للعمـــل  قيـــاان   ياـــ

جامعـــة قــ  يــت  التتكــد مــو  ــدم اكـــرارس  14الباقــل يف اجلامعــات املصــرية ياــ م  ملــرور  لــى 
للباــل املزمــع  ملــغ يف دراســتغ  إإ  ن هــَا امل ضــ ع يــت  بشــكل روايــي حبيــل يوــمو راقــة  هللا 

األحبــا: كمــا ذكــران  امل  ــف بــدإ  مــو بــَهللا اجملهــ د للكشــف  ــو األحبــا:  و لتــاو يــت  اكــرار 
ولكو يف اجلامعة األمريكية مبصر يت  معرضة املعل مة يف دقائِ  ويت  ا ضض إجابة  ـاملة  ـو وجـ د 

 . 2 ا  بيغ هلَا البال لي  يف العامل العرا ضاو بل يف العامل كلغ"

                                                 
 اضرة للدكت ر  ماد قس   مدير خرير م قع ببلي  إسلم  ت اهنا: "البال العلمق  و اإلنرتن  العرو متعثرون"  انظر:      1

islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156133637&pagename=Zone-Arabic-HealthScience%2FHSALayout . 
 اضرة للدكت ر  ماد قس   مدير خرير م قع ببلي  إسلم  ت اهنا: "البال العلمق  و اإلنرتن  العرو متعثرون"  انظر:      2

islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156133637&pagename=Zone-Arabic-HealthScience%2FHSALayout . 
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لــ  كل ِّيــة اســت اد احملاضــرون يف اجلامعــات  واملــدارس  مــو التاتيــة احلديثــة يف  ــر  املعل مــة  وإ خت (5
 اربية يف  ية جامعة مو ادري  م اد يف ختصص اكت ل جيا التعلي .

ســــهَّل  احلاســــبات اآلليــــة )الكمبيــــ ارات( ب صــــ ها مــــو  دوات وســــائو اإاصــــاإت املتعــــددة يف  (6
إقـــــدا: اكامـــــل بـــــ  الرســـــ م البيانيـــــة املســـــتخدمة يف الباـــــل  والصـــــ ت  والصـــــ ت والصـــــ رة  

 دا: راب ة ب   تلف  ن اع الت بياات التكت ل جية.   وامل ب  ات  ووكو للااس و إق
سهَّل  الت بياات التكت ل جية يف اصمي  الت ارو  وال ص هللا إىل نتائج  لمية سريعة ودقياـة  يف  (1

  حبا: العل م الباتة  والت ريبية  والت بياية.  
    ـــو  ريـــِ ســـهَّل  الت بياـــات التكت ل جيـــة يف قـــل كثـــض مـــو املشـــكلت الـــت ا اجـــغ البـــاقث (8

 استخدام ل ات برجمة معيتة  ويظهر هَا جليا  يف  حبا: العل م الباتة  والت ريبية  والت بياية. 
سهَّل  الت بياات التكت ل جية ال ص هللاا إىل املعل مة مو ب  ن الكتا يف وقـ  قياسـق  ضاـد كـان  (9

صــعا  ليــغ معرضــة الباقــل ياوــق وقتــا   ــ يل  لل صــ هللا إىل معل مــة معيتــة ســ اء  كانــ   امــة  ي
مظتة وج دهـا   م معل مـة ختصصـية  كتخـريج قـديل   م ارمجـة راو   م مصـ لح لـبع  األئمـة  
 م نــص ضاهــق  ودــ  ذلــن  ممــا كــان يســتلزم مــو الباقــل  قيــاان  اســتعرا  كتــاو كامــل  و  كثــر 
ـــلَّ كتـــاو "األم " للاصـــ هللا  لـــى املعل مـــة  و ذكـــر  نـــي اصـــ ا  "الرســـالة" للشـــاضعق مـــرا   وج 

للباــل  ــو  بــارة ا ــتهرت نســبتها لــغ وهــق "مــو استاســو ضاــد  ــرَّع"  و خــَ مــي ذلــن وقتــا  
وحن - ــ يل   ومل  جــدها   مــا اآلن ضــيمكو احلصــ هللا  لــى نتي ــة هــَا الباــل يف دقــائِ معــدودة 

  ســـ اء  لباـــل يف اإلنرتنـــ  مباركـــات الباـــل  و يف امل اقـــع   و الباـــل يف املكتبـــات -احلمـــد
" الـت يوـ  بعوـها م ـات الكتـا CD-ROM   و البال يف األقراص املدجمـة "اإللكرتونية

 املتخصصة. 
سـهل  الت بياـات التكت ل جيــة ال صـ هللاا إىل نتـائجا مل يكــو  سـت ا ة الباقـل ال صــ هللا  (12

إليهـــــا ســـــاباا   ل ســـــائل التاليديـــــة  كال هـــــارس ود هـــــا  وكروايـــــة راو معـــــ   ـــــو  ـــــيخ معـــــ    و 
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ــــراوا   ــــرواَيت الــــت جــــاءت إبســــتاد واقــــد   و مجــــع استاصــــاء  ــــي خ ال ــــَس   و مجــــع ال  و المي
  التص ص ال اهية الت اتاد:  و جزئية معيتة  ود  ذلن.

يسَّــرت بعــ  الــوامج احلديثيــة وضــع اشــ ض ل ــرق احلــديل ورســ  ذلــن بصــ رة ااــرو  (11
 املعل مة.

ــــل ُإف الكتــــا يف جهــــازس  ضتكــــ ن مراضاــــة لــــغ  يتمــــا  (10 ذهــــا  وكــــو للباقــــل  ن ُيم ِّ
 ووكتغ استعرا  ما  اء مو هَس الكتا بيسر وسه لة. 

وص هللا الباقل إىل املعل مة  وإن مل يكو جهاز احلاسـ و الشخصـق بـ  يديـغ؛ لك نـغ  (13
و ركـــــات الباـــــل  ـــــو  ريـــــِ  ا ماهـــــى  العلميـــــة  يـــــتمكو مـــــو الـــــدخ هللا إىل كثـــــض مـــــو امل اقـــــع

 لإلنرتن .
م مكتبـة  لـى اإلنرتنـ    م قـرص نال التص مو مكان وج دس  س اء  كان يف م قع    (14

 مدمج  وذلن مو غض قاجة إىل  تاء إدخالغ.
نيــة َبــو املصــاف العثمــال (15   ضيســرت التاتيــة احلديثــة  لــى الباقــل 1ناــل اآلَيت الاُر

 تـــــاء ضـــــبو اآلَيت  لشـــــكل  وجتبتـــــغ ال قـــــ ع يف اخل ـــــت يف كتابتهـــــا  وكـــــَا األقاديـــــل التب يـــــة 
 .2الشري ة

                                                 
يست يع الباقل خميل مصاف املديتة املت رة للتشر احلاس ا مو م قع جممع امللن ضهد ل با ة املصاف الشريف  و  ريِ الرابو:  1

http://www.qurancomplex.com/Downloads/Fonts/AllApp.zip  نية بكتابة كلمة   واتيح هَس التسخة البال  و  ية ُية قُر
 .-وحن احلمد- و كلمات متها  ووكو نال الن اآلية إىل ملف ال ورد بيسر وسه لة  يف ث ان معدودة

 جعل  هَس التا ة مستالة  مع  هنا داخلة يف ساباتها  نظرا  ألمهيتها. 2
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 المبحث األول

 1"اإلنترنت"العنكبوتية الشبكة 

استخدم كلمة اإلنرتن  للدإلة  لى اآلإف مو  جهزة الكمبي ار املرتاب ة واملتتـاثرة يف  
 داء العامل  يف  ـكل  ـبكة اـربو بـ  كثـض مـو املؤسسـات واجلامعـات واملعاهـد واألضـراد قـ هللا العـامل. 

 .دولة 65م بـ 0221ويادر  دد الدوهللا املتصلة  إلنرتن  يف ستة 
واإلنرتن  مو مصادر املعرضة  َّكو مسـتخدمق احلاسـ و مـو اإسـت ادة مـو خـدمات   

 كثضة كنرساهللا الرسائل واستاباهلا  وابادهللا املعل مات أب كاهلا املختل ة  والتخا ا مع اآلخريو. 
اشبغ اإلنرتن  مكتبة كبضة خ ا  لى ملي  الكتا  املت ددة واملتت  ة  الت اتومو  

ا مو املعرضة يف كـل ج انبهـا. واتـ ضر املعل مـات ضيهـا أب ـكاهللا  ديـدة اـرتاوح بـ  املل ـات الـت قدرا  كبض 
خت ا  لى نص ص ضاو ومل ات ال سائو املتعددة الت او  التص ص  والص ر والرسـ م املتاركـة  و 

 ال يدي   وبرامج احلاس و والص ت.
غ مثل قرية ص ضة  بل قل مثـل است اع اإلنرتن   ن يصل العامل بعوغ ببع   و ن جيعل 

 انس مت معـــــ  يف مكـــــان واقـــــد وكـــــو اســـــتثمار هـــــَا الت مـــــع بســـــر ة للاصـــــ هللا  لـــــى املعل مـــــة  
واإست ادة متها  ضاد قرَّو اإلنرتن  البعيد  واختصر الزمو يف وق  ضـع   ضيـغ مهـ  كثـض مـو التـاس 

العـــامل السياســـية  واإقتصـــادية   مبـــو ضـــيه  البـــاقث ن. ضننـــن جتـــد يف هـــَس األَيم  لـــى اإلنرتنـــ   خبـــار
والرَيضــية  واملتاخيـــة  ضـــيمكو ملـــو  قســو اإســـت ادة مـــو اإلنرتنـــ   ن يعــ   مـــا يوـــيع مـــو وقتـــغ يف 
امللهيـات واملعياــات ومــا يصــيبغ مــو ضتــ ر  و ن ُيصــل  لــى كــ  هائــل مــو املعرضــة بيســر وســه لة خاصــة 

 مـا  بعـد يـ م. وإ ختلـ  يف هـَس األَيم   ـة بعد ازايد ق   م ارد اإلنرتن  وما خت يـغ مـو معل مـات ي

                                                 
1 www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=1314 
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إذا يـــة  و ال زي نيـــة   و  ـــركة   و مؤسســـة إإ وجتـــد هلـــا م قعـــا   لـــى اإلنرتنـــ  يـــزودك  ملعرضـــة بيســـر 
 وسه لة. 

 وكو ملو يشرتك  إلنرتن  ) ا وكو جلهاز العميل(  ن يست يد مو  دة خدمات   مهها:
: وكـو ب اسـ ة اإلنرتنـ  كتابـة رسـالة إلكرتونيـة إىل E-mailإرساهللا الويد اإللكرتول واسـتابالغ  (1

 ـــخص مـــا  ســـتخدام بـــرانمج بريـــد وإرســـاهلا إليـــغ. واصـــل الرســـالة  ـــو  ريـــِ الويـــد اإللكـــرتول 
بسر ة  وسر ان ما اصل الرسالة املرسلة مو جهاز املرسل إىل خادم مزود اخلدمـة  مث َّـر الرسـالة 

 ن اصــل إىل املرســلة إليــغ. وخيتلــف ال قــ  املســت رق إنتاــاهللا   ــو  ــدد مــو األجهــزة املوــي ة إىل
الرســالة مــو موــيف إىل ُخــر قســا انشــ اهللا الشــبكة وقــ  إرســاهلا. وخلدمــة الويــد اإللكــرتول 

  لى اإلنرتن  مزاَي اتمثل يف التااط التالية:
 .ن سغ وكو  ن ارسل ن   الرسالة إىل  دة  تاويو يف ال ق  ( 

ى  ــكل ملــف ورد  و صــ ت  و صــ رة  ووكــو إرضــاق ملــف  و مل ــات وكــو إرســاهللا الرســالة  لــ (و
 معها.

تاج ل ص هللا الرسالة  ن يك ن املرسل إليغ يف انتظارها  لـى اإلنرتنـ   ضـيمكو وصـ هللا الرسـالة  (ت إ ُي 
 يف الويد اإللكرتول وه  م لِ  وقيتما ي تح صاقا الويد بريدس جيد الرسالة م ج دة.

صــل إىل بريـــدس مــو  ا جهــاز كمبيـــ ار  ومــو  ا مكــان يف العـــامل  وكــو للمرســل إليــغ ضـــتح مــا و  (:
 وق   و  ريِ  جهزة الكمبي ار احملم لة  وذلن مو خلهللا الدخ هللا  لى بريدس اإللكرتول. 

 يتيح الويد اإللكرتول ق ن الرسائل املرسلة واملستابلة  وهَا  مر مه . (ج
ـــرد  (ح ـــد اإللكـــرتول ال ـــ ان يســـت يع مســـتابل الرســـالة  ـــو الوي  ليهـــا  وإن مل يعـــرف املرســـل؛ ألن  ت

 املرسل يظهر مع رسالتغ.
لكــل  تــ ان بريــد إلكــرتول رقــ  ســرا إ يســت يع  قــد الــدخ هللا إليــغ إإ صــاقبغ  ــو  ريــِ الــرق   (خ

 السرا  وهَا ي ع ق سرية للمعل مات املرسلة واملستابلة.  
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ت ســ اء مــو جهــاز املوــيف إىل إرســاهللا املل ــات وخميلهــا: يتمتــع املشــرتك  إلنرتنــ  بتاــل املل ــا (0
 .1جهاز العميل اخلاص بن   و مو جهاز العميل إىل جهاز املويف

ات   صـبا  ياص ح م اقع اإلنرتن : بعد  ن ازايدت املعل مات  لى اإلنرتن  يف  وائـل التسـعيت (3
 احلاجــة ماســة ل ســيلة ســهلة وضعَّالــة اســا د يف جتهيــز املعل مــات املــراد نشــرها ب رياــة اســا د  لــى
ارابو التص ص  واسهل  لى املتص ح التتال مو وثياة إىل  خرى ومو م قـع آلخـر. وقـد بـد  يف 
هَس ال رتة  ه ر نظام ا بياق يسمى الشبكة التسي ية) و الشبكة العتكب اية العاملية( والت ي رمـز 

اادم  قد: التاتيات يف كاضـة ال ـروع ضهـق اتـيح للمتصـ ح اإ ـلع  لـى   wwwهلا اختصارا  
ك  هائل مـو املعل مـات  إىل جانـا إمكـاانت رسـ مية واصـ يرية هائلـة؛ وذلـن  ـو  ريـِ م اقـع 

 ال يا. ووكو للباقل  ن جيد  لى الشبكة  ا م ض ع وكو  ن يتص رس. 
: هــ  جمم  ــة مرتاب ــة مــو مل ــات  ــبكة ال يــا العامليــة  Web Siteوم قــع ويــا  

www  الص اة الرئيسية. الت اتومو مل ا  يعمل يف البداية يسمى 
 World Wide Webهـــ  اختصـــار هللا   wwwونظـــام الشـــبكة العامليـــة    

. وهـــق  بـــارة  ـــو  جهـــزة كمبيـــ ار متتشـــرة يف  ـــ   رجـــاء العـــامل webوا ســـمى اختصـــارا  : الشـــبكة 
 ومتصلة ببعوها.

                                                 
 ( واإاصاهللا.Client( والعميل )Router( و روار )Hostملويف )هتاك  ربعة مك انت رئيسة لإلنرتن   هق: )ا 1

 ويتدرج جهاز الكمبي ار الشخصق خ  ض ة العميل.
 ويت  إرساهللا البياانت مو جهاز املستخدم  لى  كل جمم  ات وكتهنا مظروف ُيمل  ت ان اهلدف و ت ان الرج ع مرة  خرى.

( ه  جهاز خاص يعمل كشر ق Routerاملرسل وبدون ادخل متغ. جهاز روار )ويا م اجلهاز  لتعامل مع هَس اجملم  ات بدون  ل  
ت املرسلة املرور يف امل اقع احلي ية  لى اإلنرتن  ليتظ  اإاصاهللا ب  األجهزة. يا م هَا اجلهاز باراءة  ت ان اهلدف امل ج د يف جمم  ة البياان

اص د  قد ُيد: يف بع  األقيان  ن َّر البياانت املرسلة  لى العديد مو  جهزة مو جهاز املرسل مث يا م بتمريرها إىل ال اية  و اهلدف امل
روار قبل  ن اصل إىل هدضها األخض.  ما املاص د  إاصاهللا ه  كي ية إقامة الت اصل مو نا ة إىل  خرى. هتاك ن  ان مو األجهزة  لى 

 إلنرتن  دائما  ضننغ  ميل. و لتاو ضننغ يتمتع  إلمكاانت  (. ما دام جهازك متصل  Client( و ميل )Host بكة اإلنرتن  مويف )
التالية: إرساهللا بريد إلكرتول  وإرساهللا وخميل املل ات  واص ح م اقع اإلنرتن   والويد اإللكرتول: انظر: 

www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=1314 
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أتايـن الصـ اة الرئيسـة الـت اخـرتت  ن   Internet Explorerقـاهللا البـدء  لـى املتصـ ح  
الصـــ اة الـــت اظهـــر لـــن  تـــد ضـــتح اإلنرتنـــ   وإذا  ردت الـــدخ هللا إىل  ا م قـــع ضـــل يت لـــا اكـــ ن 

مث التاـر  لـى كلمـة حبـل  و تـدها ي ـتح امل قـع املـراد ووكـو التصـ ح   األمر سـ ى كتابـة  تـ ان امل قـع
 ضيغ  مث إغلقغ   و اإقت اظ بغ يف الاائمة امل ولة  إن كان للباقل ضيغ قاجة ضيما بعد.

ات البال  لى  بكة اإلنرتن ) ركات البال(: ي جد ك  هائل ومتشـعا مـو املعرضـة  لـى  دو  (4
ـــد بيســـر وســـه لة إذا مل يســـتعو أبدوات  لـــى ااإلنرتنـــ   ويصـــعا  ـــر  لـــى مـــا يري لباقـــل  ن يعث

 للبال  وهتاك  دة  دوات حبل   هرها:
  ) Google    : و ت انغ :com.Google.www  ونظرا  لشهرة  رك البالGoogle 

 وكثرة استخدامغ يف البال  ضستخصص امل لا األوهللا مو املبال التاو للتعريف بغ.
 yahooونظـــــرا لشـــــهرة  ـــــرك الباـــــل  com.yahoo.www: و ت انـــــغ :    yahooو(  

 وكثرة استخدامغ يف البال  ضستخصص امل لا الثال مو املبال التاو للتعريف بغ. 
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 المبحث الثاين 

 Google، yahooحمركا البحث 
 وضيغ م لبان: 
 Googleامل لا األوهللا: م قع و رك البال  
 yahooامل لا الثال: م قع و رك البال  

 
 المطلب األول

 Google 1موقع وحمرك البحث 
 ــرك الباــل: بــرانمج يســا د املســتخدم للباــل  ــو املعل مــة يف مليــ  امل اقــع  ضهــ    

 كالب ابة لإلنرتن . 
  مو  ه   ركات البال  قيـل إن مـائت مليـ ن مسـتخدم oogleG 2ي عدُّ  رك البال 

. ولكق يتسىن للباقل اإست ادة مو هَا احملـرك بك ـاءة   تـد الباـل  ـو  بـارة 3يست يد متغ ي ميا  
اتوــمو  ــدة كلمــات  وقــ  يكــ ن الباــل متوــب ا  ودقياــا   ي تصــح  ن يرا ــق الباقــل  لمــات مــو 

 تيار البال الَا يريد  وإلين هَس العلمات:  خلهلا يست يع ضبو البال  واخ
اتــــيح للمســــتخدم الباــــل  ــــو مجيــــع امل اقــــع الــــت خــــ ا الكلمتــــ   العلمة + : (1

اللتــ  ات ســـ هما الـــن العلمــة  بصـــرف التظـــر  ـــو وج دمهــا متتـــاليت   م متبا ـــدا . ضـــنذا  ردان 

                                                 
1 www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=1314 َك رة يف هَا امل قع كلها لبال  و     ويلقن  ن األمثلة امل

 كلمات  إلجنليزية  وقد است دت مو هَا امل قع للبال  و كلمات  لل ة العربية  وهق كما اراها مثبتغ يف هَا املبال. 
 هتا". Google"كل ما خا معرضتغ  و : Googleوه  م قع يف ال ق  ذااغ  انظر الص اة الرئيسة يف  2
 200  قيل جاء ضيغ ما نصغ  إلجنليزية: )http://www.rinf.com/news/nov05/googlefacts.html: انظر 3

million searches per day. ) 
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كتــا الكلمتــ  كمــا هــ  بــ  ضننتــا ن  الباــل  ــو امل اقــع الــت خــ ا الكلمتــ : )مــتهج  الباــل(
 ق س : )متهج+البال(.   

: اتــيح للمســتخدم الباــل  ــو مجيــع امل اقــع الــت خــ ا الكلمــة األوىل وإ  -العلمــة  (0
خــ ا الكلمــة الثانيــة. ضــنذا  ردان الباــل  ــو امل اقــع الــت خــ ا كلمــة: )مــتهج(  وإ خــ ا كلمــة 

 البال.-جضننتا نكتا الكلمت  كما ه  مب : مته  )البال(
 لمتا التتصيص "" : اتـيح للمسـتخدم الباـل  ـو مجيـع امل اقـع الـت خـ ا الكلمـات  (3

امل ضـ  ة داخـل إ ـاريت التتصـيص كمـا مهـا م ضـ  تان. ضـنذا  ردان الباـل  ـو امل اقـع الـت خـ ا 
 بــارة: "مــتهج الباــل  تــد املســلم "  ضننتــا نكتــا العبــارة كمــا هــ  مبــ  بــ  ق ســ  : "مــتهج 

  تد املسلم ".  البال
كلمة  و : اتيح للمسـتخدم الباـل  ـو مجيـع امل اقـع الـت خـ ا  لـى الكلمتـ  اللتـ   (4

ات ســ هما كلمــة  و   و إقــدامها. ضــنذا  ردان الباــل  ــو امل اقــع الــت خــ ا الكلمتــ : )مــتهج  
باـل ضننتـا نكتـا الكلمتـ  كمـا هـ  مبـ : مـتهج  و الباـل. وإذا كـان ال  البال(  و إقـدامها

بـدإ   OR  ووكـو اسـتخدام كلمـة OR لل ة اإلجنليزيـة نسـتخدم بـدإ مـو كلمـة " و" كلمـة 
  مو كلمة " و"  يف البال العرا  يوا .

5)  intitle  يتـــيح للمســـتخدم الباـــل  ـــو مجيـــع امل اقـــع الـــت خـــ ا كلمـــة يف العتـــ ان :
تـــ ا يف  ت اهنـــا  لـــى  ضـــنذا  ردان الباـــل  ـــو امل اقـــع الـــت خ  googleاملخصـــص للم اقـــع  لـــى 

ونتبعها بكتابـة كلمـة مـتهج  كمـا هـ  مبـ  بـ  ق سـ   intitleكلمة متهج  ضننتا نكتا كلمة 
 (.intitle(   و هكَا )متهج: intitle: متهج(   و هكَا )متهج intitleهكَا )

6)  allintitle   و لكـو ال ـرق  نـغ إبمكانـن  5: اتيح للمستخدم ن   ال ائدة مو رقـ
 ال  و  كثر مو كلمة يف العت ان.هتا  ن اب
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1) inurl  اتــيح للمســتخدم الباــل  ــو مجيــع امل اقــع الــت خــ ا كلمــة يف  تــ ان امل قــع :
  لى اإلنرتن  .

8)  allinurl   و لكــو ال ــرق  نــغ إبمكانــن  1: اتــيح للمســتخدم ن ــ  ال ائــدة مــو رقــ
ذا  ردت  ن اباـل  ـو هتا  ن ابال  و  كثر مو كلمة يف  تاويو امل اقع الت ابال  تها. ضـن

واتبعهــا  allinurlامل اقــع الــت خــ ا كلمــت )متــاهج الباــل( يف  تاويتهــا  ضننــن اكتــا كلمــة 
َك را  كمــا هــ  مبــ  بــ  ق ســ  )  و اكتبهــا كمــا   : متــاهج الباــل(allinurl لكلمتــ  املــ

 ( Allinurlه  مب  ب  ق س  )متاهج البال 
9)  related َك ر الصــ اة : ال ائــدة متــغ هــق إجيــا د الــروابو الــت يكــ ن ضيهــا امل قــع املــ

الرئيســـــــــــــــــــــــــية  ضلـــــــــــــــــــــــــ   ردان   ن نباـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــروابو امل جـــــــــــــــــــــــــ دة يف امل قـــــــــــــــــــــــــع 
WWW.YAHOO.COM  : نوـــــــــــــــــــــــــــــــــع الباـــــــــــــــــــــــــــــــــل دـــــــــــــــــــــــــــــــــَس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ رة

related:WWW.YAHOO.COM  
12) info  يع يـــن معل مـــات  ـــو امل قـــع الـــَا اريـــدس. ضلـــ   ردان معل مـــات  ـــو امل قـــع :

WWW.C4ARAB.COM الباــــــــــــــــــــــــــــــــل دــــــــــــــــــــــــــــــــَس الصــــــــــــــــــــــــــــــــ رة :  نوــــــــــــــــــــــــــــــــع
info:WWW.C4ARAB.COM  :وإذا  ردان معل مـــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــو امل قـــــــــــــــــــــــع .

http://www.islamonline.net  :نوـــــــــــــــــــــــــــــع الباـــــــــــــــــــــــــــــل دـــــــــــــــــــــــــــــَس الصـــــــــــــــــــــــــــــ رة
http://www.islamonline.net info:  

 
وسـعتغ  mail.google.com/mailيادم م قع ج جل خدمة الويد اإللكرتول اجملال 

0128 MB ـــاز الويـــد ا ـــت َّكتـــن  إقت ـــاظ . ووت إللكـــرتول يف م قـــع ج جـــل بســـعتغ الكبـــضة ال
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 لرســـائل أل ـــ هللا ضـــرتة ممكتـــة مـــو غـــض قاجـــة إلل ـــاء بعوـــها لت ريـــع ســـعة اإلويـــل إلســـتاباهللا رســـائل 
 .1مي ا  ي  12جديدة. كما  نغ يتيح إرساهللا واستاباهللا املل ات امللااة بسعة 

                                                 
1 www.amwague.com/amwague/29/derasat.asp      
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 المطلب الثاين 

 yahooموقع وحمرك البحث 
دُّ م قــع "َيهــ "   ــهر و كــو م قــع و ــرك حبــل  ــاملق؛ وذلــن ألنــغ ُيتــ ا  لــى خــدمات  ي عــ

كثضة ومهمة  ويست يد متغ ملي  املستخدم  ي ميا   و كثر است ادة املستخدم  مو هَا امل قع مـو 
مـــو مســـتخدمق هـــَا امل قـــع هلـــَا ال ـــر   قيـــل  %52ضـــنن   E-mailخدمـــة الويـــد اإللكـــرتول  

 مــو التــاس يف العــامل  ــو  ريــِ الويــد اإللكــرتول ضضســل ن الرســائل بشــكل ســريع وبتكل ــة يت اصــل كثــض
َكر  مع إمكانية إرساهللا مل ات مرضاة مع الرسائل خ ا معل مات كثضة. ويلـق ذلـن  زهيدة إ اكاد ا 

مو مسـتخدمق هـَا  %3مو مستخدمق هَا امل قع مو خدمات البال  واست ادة  %11است ادة 
 و األخبار  إىل غض ذلن مو اخلدمات الت ي ضرها.   امل قع م

وســـعتغ   mail.yahoo.com ياـــدم م قـــع َيهـــ  خدمـــة الويـــد اإللكـــرتول اجملـــال
 .   1مي ا  ي  5كما  نغ يتيح إرساهللا واستاباهللا املل ات امللااة بسعة    جي ا1
 

                                                 
1 www.amwague.com/amwague/29/derasat.asp      
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 1املبال الثالل
 المكتبة الشاملة

 وضيغ  ربعة م الا: 
 :  ت َيت املكتبة الشاملة.امل لا األوهللا 
 امل لا الثال: إجيابيات املكتبة الشاملة. 
 امل لا الثالل: سلبيات املكتبة الشاملة. 
 امل لا الرابع:  مل  قسام جديدة يف املكتبة الشاملة. 

 

                                                 
َكر ألمهيتغ.هَا املبال جزء مو املبال التاو  إإ  ني  ضرد 1  اغ  ل
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 المطلب األول

 محتويات المكتبة الشاملة

نرتنــــ   م قــــع  لــــى اإل  www.waqfeya.net/shamela"املكتبــــة الشــــاملة"  
  وكـــــــــو خميـــــــــل املكتبـــــــــة الشـــــــــاملة مـــــــــو خـــــــــلهللا م قـــــــــع الـــــــــوانمج 1مـــــــــو برجمـــــــــة الـــــــــدكت ر انضـــــــــع
www.shamela.ws 

خ ا املكتبة الشاملة مكتبـة جمانيـة  اتوـمو  ـددا  كبـضا  مـو الكتـا اإلسـلمية والعربيـة    
 :2والتارخيية  وضهارس الكتا   لى التا  التاو

  ومخس  مرجعـا  مـو مراجـع الت سـض  كت سـض ال ـوا  وابـو الت سض: اومت  املكتبة   هر اثت (1
كثــض  والاــر يب  واألل ســق  والباــر احملــيو للزركشــق  وضــتح الاــدير للشــ كال  وزاد املســض إبــو 
اجل زا  وا سـض الـرازا  وا سـض التسـ ق  وا سـض اجلللـ   و ضـ اء البيـان للشـتاي ق  والتاريـر 

ن لسيد ق ا. والتت ير لل اهر بو  ا  ر   ويف  لهللا الاُر
ن  كالوهـــان يف  لـــ م  (2 ن: اوـــمت  املكتبـــة   ـــهر ثلثـــة و ربعـــ  مرجعـــا  يف  لـــ م الاـــُر  لـــ م الاـــُر

ن للســي  ق  وغضهــا. وا ســض َُيت األقكــام كتقكــام  ن للزركشــق  واإلااــان يف  لــ م الاــُر الاــُر
ن إبو ال ن لل صاص  و قكام الاُر ن للشاضعق  و قكام الاُر  عرا.  الاُر

العايـــدة: اوـــمو هـــَا الاســـ  اســـعة وســـبع  مرجعـــا  يف العايـــدة  كاملتاـــَ مـــو الوـــلهللا لل ـــزاو   (3
واجتمــاع اجليــ ش اإلســلمية يف غــزو املع لــة واجلهميــة إبــو الاــي   واإلنصــاف للبــاقلل  وهنايــة 

محـــاد  اإلقـــدام يف  لـــ  الكـــلم للشهرســـتال  وماـــاإت اإلســـلمي  لأل ـــعرا  وال ـــط لتعـــي  بـــو 
                                                 

1 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93884 
 م قع املكتبة الشاملة يف جتدد مستمر  ضاد إقظ  زَيدة يف امل ض  ات واملراجع الت ق ُتا املكتبة  ضعلى سبيل املثاهللا محَّل  املكتبة 2

ملثبة يف هَا الكتاو:  ر يف ملتاى  هل احلديل  وكتا ابو الاي   وكتا   ض جدت ضيها زَيدة  لى امل ض  ات ا 1/8/0221الشاملة يف 
  مجع  1,01ابو ايمية  والل ات األخرى  واومت : قام س ضرنسق  را إجنليزا  قام س احملد:  وه  قام س  را إجنليزا اإلصدار 

 برانمج احملد:  وكتا غض مصت ة  وختها  كثر مو  لف كتاو. 
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والتاـــــَير مـــــو وســـــائل التتصـــــض للَّ تـــــة الدائمـــــة للباـــــ : العلميـــــة واإلضتـــــاء يف اململكـــــة العربيـــــة 
الســع دية  و صــ هللا اإلوــان للشــيخ  مــد بــو  بــد ال هــاو  وملعــة اإ تاــاد إبــو قدامــة  واقتوــاء 

لــدكت ر الصــراط املســتاي  ملخال ــة  صــااو اجلاــي  إبــو ايميــة  والعايــدة و ثرهــا يف بتــاء اجليــل ل
  بد    زام.   

 األقاديل يف ضرو غ املختل ة: اومو هَا امل ض ع  دة م ض  ات يف احلديل هق: (4
 كتا املت ن وا تمل  لى اثت  و ربع  كتا    متها: الكتا التسعة.  ( 

 كتا األجزاء احلديثية وا تمل  لى  كثر مو مائت كتاو  متها: "اجلمعة" للتسائق.  (و
  ا تمل  لى اثت  ومخس  كتا   ورسالة  متها: اإلخلص والتيـة  كتا ابو  ا الدنيا (ت

 والت بة  والعا  ت. 
ـــــة للزيلعـــــق   (: ـــــل: نصـــــا الراي ـــــا    مث ـــــا التخـــــريج  وا ـــــتمل  لـــــى اســـــعة  شـــــر كت كت

 والتلخيص احلبض إبو ق ر  وختريج  قاديل اإلقياء للعراقق.
ة  مثــل: السلســلة الصــاياة  كتــا األلبــال  وا ــتمل  لــى ثلثــة وســبع  كتــا   ورســال (ج

 وإرواء ال ليل  و قكام اجلتائز  و لهللا اجلتة يف ختريج الستة إبو  ا  اص . 
كتا العلل والسؤاإت  وا تمل  لـى سـبعة كتـا  مثـل: العلـل للـدارق ي  وسـؤاإت  (ح

 احلاك .
كتـــا  ـــروح احلـــديل  وا ـــتمل  لـــى  ربعـــة و شـــريو كتـــا    مثـــل: ضـــتح البـــارا إبـــو  (خ

 ملتتاى للباجق  و  ن املعب د للعظي    دا.ق ر  وا
كتــــا مصــــ لح احلــــديل  وا ــــتمل  لــــى  شــــرة كتــــا  مثــــل: مادمــــة ابــــو الصــــلح   (د

 والبا ل احلثيل إبو كثض.
 ال اغ يف املَاها املختل ة: اومو هَا الاس  ستة  قسام ضاهية هق:  (5
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ملبســــ ط ال اــــغ احلت ــــق  واوــــمو ســــبعة  شــــر مرجعــــا   متهــــا: اإختيــــار للم صــــلق  وا ( 
 للسرخسق  وبدائع الصتائع للكاسال. 

ال اــغ املــالكق  واوــمو  ربعــة  شــر مرجعــا   متهــا: املدونــة ملالــن  وبدايــة اجملتهــد إبــو  (و
 ر د  والشرح الكبض للدردير.

ال اــغ الشــاضعق  واوــمو اســعة  شــر مرجعــا   متهــا: األم للشــاضعق  واجملمــ ع للتــ وا   (ت
 وم ي احملتاج للشربيي.

حلتبلــــق  واوــــمو مثانيــــة مراجــــع  متهــــا: اإلنصــــاف للمــــرداوا  وكشــــاف الاتــــاع ال اــــغ ا (:
 للبه يت  وامل ي إبو قدامة.

ال اـــغ العـــام وال تـــاوى  واوـــمو  ربعـــة و شـــريو مرجعـــا   متهـــا: ضتـــاوى األزهـــر  وضتـــاوى  (ج
الل تـــة الدائمـــة للباـــ : العلميـــة واإلضتـــاء  ململكـــة العربيـــة الســـع دية  وجممـــ ع ضتـــاوى  ـــيخ 

 سلم ابو ايمية  وضاغ الستة لسيد سابِ. اإل
مسائل يف ال اغ  واومو اثت  وثلث  كتا   ورسالة ضاهية  متها:  قكـام  هـل الَمـة   (ح

 والس ر و قكامغ يف ض ء الكتاو والستة  وخ بة اجلمعة و قكامها ال اهية.
يـــة  السياســـة الشـــر ية والاوـــاء  واوـــمو اســـعة  شـــر مرجعـــا   متهـــا: احلســـبة إبـــو ايم (خ

 وال رق احلكمية إبو الاي   وابصرة احلكام إبو ضرق ن  ودرر احلكام لعلق قيدر.
األخـــلق والرقـــائِ: اوـــمو هـــَا امل ضـــ ع ســـبعة ومخســـ  مرجعـــا  ورســـالة يف األخـــلق والرقـــائِ    (6

 ككتاو الكبائر للَهيب  وإقياء  ل م الديو لل زاو  وامل ا ن إبو اجل زا.  
امل ض ع  ربعة وثلث  مرجعا  يف  ص هللا ال اغ ويف املت ِ  كمعيـار العلـ   ص هللا ال اغ: اومو هَا  (7

لل زاو  و ص هللا السرخسق  واإلقكام يف  ص هللا األقكـام لآلمـدا  وكشـف األسـرار  ـو  صـ هللا 
 البزدوا لعبد العزيز البخارا  و رح الك كا املتض إبو الت ار. 
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زاد املعـاد إبـو الاـي   وسـضة ابـو هشـام   السضة: اوـمو هـَا امل ضـ ع  ربعـة  شـر مرجعـا   متهـا: (8
 لسعيد  ي و  وقصص األنبياء إبو كثض. وزوجات التيب 

كتــا الــرتاج  وال باــات: اوــمو هــَا امل ضــ ع  كثــر مــو مائــة مرجــع  متهــا: ســض   ــلم التــبلء  (9
تية للَهيب  واأل لم للزركلق  و باات امل سريو للسـي  ق  والثاـات إبـو قبـان  وال باـات السـ

 يف اراج  احلت ية للتاق ال زا.
كتـــا التـــاريخ: اوـــمو هـــَا امل ضـــ ع  كثـــر مـــو مائـــة مرجـــع  متهـــا:  ســـد ال ابـــة إبـــو  (11

األثض  ومريـخ الرسـل وامللـ ك لل ـوا  ومـروج الـَها يف  خبـار مـو ذهـا للمسـع دا  ومادمـة 
 ابو خلدون  والبداية والتهاية إبو كثض. 

ســ  مرجعــا   متهــا: ضتــ ح البلــدان للــبلذرا  وقســو البلــدان: اوــمو هــَا امل ضــ ع مخ (11
 احملاضرة يف  خبار مصر والااهرة للسي  ق.

ـــــة مرجـــــع  متهـــــا: األغـــــال ألا ال ـــــرج  (12 ـــــر مـــــو مائ األدو: اوـــــمو هـــــَا امل ضـــــ ع  كث
 األص هال  واحلي ان لل اقن  وصبح األ شى للالاشتدا  وكليلة ودمتة إبو املا ع.

امل ضــ ع ثلثــة وســت  مرجعــا   متهــا:  تــار الصــااح   لــ م ل ــة ومعــاج : اوــمو هــَا (13
 للرازا  وُتَيا الل ة لألزهرا  و رح ابو  ايل  ولسان العرو إبو متظ ر.

األنساو: اومو هَا امل ض ع ستة و شريو مرجعا   متها: مجهرة  نساو العرو إبـو  (14
 قزم  ومجهرة  نساو العرو للكليب  واألنساو للسمعال.

و هــَا امل ضـ ع  كثــر مــو مائــة مرجـع  متهــا: األمــر  إابــاع والتهــق كتـا  امــة: اوــم   (15
 ــو اإبتــداع للســي  ق  وا ســض األقــلم إبــو ســضيو  واملتــا ر إبــو اهليــث   وم هــ م احلكمــة يف 

 الد  ة للدكت ر صا  بو محيد.
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ضهــارس الكتــا: اوــمو هــَا امل ضــ ع  شــرة مراجــع  متهــا: ال هرســ  إبــو التــدو    (16
لــ م للاتــ جق  وكشــف الظتــ ن حلــاجق خلي ــة  و الرســالة املســت رضة لبيــان مشــه ر كتــا و جبــد الع

 الستة املصت ة للكتال. 
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 المطلب الثاين

  إيجابيات المكتبة الشاملة

 املكتبة الشاملة  كو مكتبة  لى الشبكة العتكب اية "اإلنرتن ". (1
واتزيلهــا مــو "اإلنرتنــ "  وإ ي جــد  املكتبــة الشــاملة جمانيــة ضــل ختــاج إىل ا ــرتاك للاصــ هللا  ليهــا (0

" CD-ROMقاــ ق نشــر هلــا  وكــو  ن ُيصــل  ليهــا الباقــل جمــاان   لــى قــرص مــدمج "
 مو  ط  يتسخغ مو  ا صديِ. 

ختزن املكتبة الشاملة  لى الارص الصلا يف احلاس و الشخصق  وي ست اد متهـا مـو غـض قاجـة  (3
 إىل وصل اجلهاز  إلنرتن .

الشــاملة  ســتمرار إبضــاضة الكتــا إليهمــا  ســ اء امل جــ دة  لــى بعــ  م اقــع وكــو ا ــ ير املكتبــة  (4
 " .CD-ROMاإلنرتن    و احمل   ة لدى الباقل  لى األقراص املدجمة "

يتومو برانمج املكتبة الشاملة ميزات حبثية وميزات خك  كثضة ومتادمة  مما يتيح اإست ادة متها  (5
 هللا إليها بسر ة. كثضا  يف البال  و املعل مة وال ص  

إ ااتصــر املكتبــة الشــاملة  لــى الكتــا الشــر ية يف ختصصــاُتا املختل ــة  بــل اتوــمو  ــددا  كبــضا   (6
 مو الكتا اإلسلمية والعربية والتارخيية  وضهارس الكتا  مما ُياِ خدمة  كو للباقث . 
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 المطلب الثالث 

 سلبيات المكتبة الشاملة

ة غــض م اضــِ لرتقــي  الكتــا امل ب  ــة. ولــي  كــل الاــراء   و قــ  اــرقي   كثــر كتــا املكتبــة الشــامل (1
 الباقث  مته   يستخدم هَس املكتبة  مما جيعل صع بة يف الرج ع إىل التص املتا هللا.

مــــو خــــلهللا اصــــ اق يف ملتاــــى  هــــل احلــــديل واألثــــر  وق ــــ   لــــى مشــــاركة ا تبــــغ إىل خ ــــت يف  (0
الزمــر  ضاــد ســا   كلمــة " مَّــو" مــو  وهلــا   مصــاف املكتبــة الشــاملة يف اآليــة التاســعة مــو ســ رة

ــا   -خ ــت-ووضــع مكاهنــا  ا واقاائِّم  د  ــاجِّ ءا اللَّيقــلِّ سا ــ ا قاانِـّـٌ  ُاانا ــ ق ه  رِّهِّ ــ ق"  هكــَا: }دَِّيا رِّهِّ كلمــة "دَِّيا
َِّيوا إا يـا  ــ نا واالَّــ َِّيوا يـاعقلام  ــتا ِّا الَّــ ــلق ياسق ــ  رامحقاــةا راب ِّــغِّ ق ــلق ها ــراةا وايـارقج  اخِّ ر  اآلق َا َاكَّر    ول ــ  ُياقــ ــ نا إِّمنَّاــا يـاتاــ عقلام 

القباـــــاوِّ   وصـــــ او اآليـــــة: ـــــ ق  األق ـــــرقُنِّ واالق اـــــ قا ضِّيـــــغِّ لاعالَّك  ا القا  َا ـــــماع  ا هلِّاـــــ ـــــر وا إا ااسق َِّيوا كا ا }واقاـــــاهللاا الَّـــــ
. ووق    لى اخل ت بت سـق  لـَا يت جـا  لـى مـو يسـتعمل مصـاف املكتبـة الشـاملة 1 اـا قلِّب  نا 

يـــة   لرجـــ ع إىل املصـــاف   و الرجـــ ع إىل مصـــاف املديتـــة املتـــ رة للتشـــر التتكـــد مـــو صـــاة اآل
   و الرجــــ ع للمصــــاف احلاســــ ا  الصــــادر  ــــو جممــــع امللــــن ضهــــد ل با ــــة املصــــاف الشــــريف

 . الرقمق
ا جـــد كتـــا كثـــضة يف املكتبـــة الشـــاملة غـــض م هرســـة  وبعـــ  الكتـــا ختـــاج إ ـــادة ضهرســـة؛ ألهنـــا  (3

 ضهرس  ب رياة غض سليمة.
 جد  خ اء م بعية يف املكتبة الشاملة  كثر متهـا يف الكتـا امل ب  ـة  بعوـها يسـهل اكتشـاضغ  ا (4

 وبعوها يـ  اض ِّ املعىن  ويصعا اكتشاضغ.
خل  املكتبة الشـاملة مـو  كثـر كتـا الـرتا: احملااـة؛ ألن هلـا قاـ ق  بـع ونشـر  ضت ـد الكتـاو  (5

دخل يف هَس املكتبة مو الكتا غض احملااة  مع و 
 
 ج دس يف األس اق  ااا.امل

                                                 
 .9 س رة الزمر ُية 1
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 خل  املكتبة الشاملة مو كتا ورسائل  لمية قي ِّمة؛ ألن هلا قا ق  بع ونشر.  (6
ا جــد  خ ــاء يف اســمية بعــ  الكتــا  ضت ــد  تــ ان الكتــاو صــاياا ونســبة العتــ ان إىل مؤل ــغ  (1

 صاياة  وجتد خ  العت ان كتا  ُخر. ومو األمثلة الت وق    ليها: 
لشاملة  و كتاو "اإلقتاع لشرف الديو  ا الت ـا م سـى بـو  محـد احل ـاوا"  حبث  يف املكتبة ا ( 

. وملـا بـد ت  اصـ ح الكتـاو  وجداـغ "اإلقتـاع يف -وهـَا صـايح-ض جداغ ضمو ال اغ احلتبلق  
 قل  ل اظ  َ   اع لشم  الديو  مد بو  محد الشربيي اخل يا الشاضعق".

ن كتاو "اإلقكام يف (و ن إبـو قـزم". وإ ي جـد إبـو قـزم  ورد ضمو كتا  ل م الاُر   صـ هللا الاـُر
كتاو دَا اإسـ   ضوـل   ـو  نـغ  ـالف ملـتهج ابـو قـزم  و سـل بغ يف الكتابـة  وضيـغ ذكـر لـبع  
العلمـاء الـَيو ا  ضـ ا بعـدس  كنمـام احلـرم  اجلـ يي الـَا ذ كـر يف اجلـزء األوهللا مثـال مـرات  وال ــزاو 

رة. وملـا بـد ت  اصـ ح الكتـاو ضـنذا هـ  كتـاو "اإلقكـام يف ذ كر يف اجلزء األوهللا  ربـع و شـرون مـ
  ص هللا األقكام لآلمدا".

ن  (8 ــم  الكتــا يف املكتبــة اإلســلمية ااســيما  م ضــ  يا   بدايــة مــو كتــا الت ســض ضعلــ م الاــُر ق س ِّ
ضالعايــدة  وهنايــة ب هــارس الكتــا  وهــَا التاســي  م يــد؛ ألنــغ يســه ِّل الباــل وخيتصــر ال قــ   إإ 

اع الدقة يف هَا التصتيف  ضل خيل  م ض ع مو امل ض  ات مو وج د كتا مـو م ضـ ع  نغ مل ار 
 ُخر ختغ  ولَلن  مثلة كثضة   ذكر متها:

"الرسـالة للشـاضعق" وردت خـ  كتـا ال اـغ الشــاضعق. ومـو البـدهيات لـدى املبتـدئ  مـو  ــلو  ( 
  ل   ص هللا ال اغ.العل   هنا كتاو يف ص هللا ال اغ  بل هق  وهللا مؤلف وصلتا كامل  يف 

ورد كتا  "نيل األو ار للش كال"  و"سبل السـلم للصـتعال" ضـمو كتـا ال اـغ العـام وال تـاوى   (و
 ومها كتا ن يف  رح  قاديل األقكام.

ورد " تصر زاد املعاد لإلمام  مد بو  بـد ال هـاو" ضـمو مسـائل ضاهيـة  وهـ  كتـاو يف السـضة  (ت
 التب ية. 
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لرقائِ كتبا  يف احلديل مثل "رَي  الصاحل "  وكتبا  يف الرتاج  مثـل اومت  جمم  ة األخلق وا (:
 "قلية األولياء ألا نعي "  و"ص ة الص  ة إبو اجل زا".

 اومت  جمم  ة كتا  ص هللا ال اغ كتبا  يف املت ِ  واألصل  ن ا ضع يف جمم  ة مستالة. (ج
ـــا  يف ال ـــروق ال اهيـــة مثـــل "ا (ح ـــا  يف اوـــمت  جمم  ـــة كتـــا  صـــ هللا ال اـــغ كتب ل ـــروق للاـــرايف"  وكتب

 األ باس والتظائر مثل "األ باس والتظائر للسي  ق"  واألصل  ن ا ضع يف كتا ال اغ العام.
اومت  جمم  ة كتا ال اغ العـام كتبـا  يف ال اـغ اإلمـامق مثـل "الروضـة البهيـة للعـاملق"  وكتبـا يف  (خ

 ال اــغ الظــاهرا مثــل "احمللــى إبــو ال اــغ الزيــدا مثــل "الباــر الزخــار ألمحــد الصــتعال"  وكتبــا  يف
 قزم"  واألصل  ن ا ضع بعد كتا املَاها األربعة خ   ت ان "مَاها  خرى".

ورد كتــاو "ُتــَيا ســضة ابــو هشــام" ضــمو كتــا التــاريخ  مــع وجــ د جمم  ــة لكتــا الســضة الــت  (د
 ذ كر متها "سضة ابو هشام". 
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 المطلب الرابع

 املةعمل أقسام جديدة يف المكتبة الش

يســا د هــَا امل لــا البــاقث   لــى  مــل  قســام جديــدة يف املكتبــة الشــاملة  ويســا ده  يف 
َك رة يف امل لا السابِ.  ال ق  ن سغ  لى اليف السلبيات امل
 اخل  ات التالية:  اباعوكو للباقل  مل  قسام جديدة يف املكتبة الشاملة  

 (.main( مث )Filesاضتح جملد )املكتبة الشاملة( مث ) (1
 (.cat( والثال )bokسيظهر لن مل َّان: األوهللا ) (0
 (.catاضتح ملف ) (3
 سيظهر لن ثلثة خ  ط. (4
 انزهللا ق  جتد األيا نة األخضة ضارغة.  (5
 ( اكتا اس  الاس  الَا اريد  ن اوي غ  مثل )احلديل(.nameيف األيا نة ال ارغة ) (6
 أليا نة الساباة(.( ضع الرق  التسلسلق )الَا بعد اidيف األيا نة ال ارغة ) (1
( ضع رق  املكان الَا اريد  ن يك ن الاس  ضيغ )مبعىن ضعغ مـثل  catordيف األيا نة ال ارغة ) (8

ضـع رقـ   32ُخر قس  وانظر إىل األرقام السـاباة مـا هـ  ُخرهـا؟ مثـاهللا:  ن يكـ ن ُخـر رقـ  هـ  
 (.31الاس  اجلديد ه  

 س  م ج دا.اذها إىل املكتبة الشاملة وست د الاو  اق ن امللف. (9
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 المبحث الرابع

 1الموسوعة الشاملة

 وضيغ مخسة م الا: 
 امل لا األوهللا: اعريف مب قع امل س  ة الشاملة. 
 امل لا الثال: ا  ر امل س  ة الشاملة. 

 وب امل لا الثالل:  وجغ الشبغ واإختلف ب  امل س  ة الشاملة 
 املكتبة الشاملة. 
  الشاملة. امل لا الرابع: خميل امل س  ة 

 امل لا اخلام : إضاضة كتا للم س  ة الشاملة.
 

                                                 
1 http://islamport.com/about.htm     هـ1408-0-9يف   -للمعل مات املثبتة-ُخر خرير. 
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 المطلب األول 

 تعريف بموقع الموسوعة الشاملة

امل س  ة الشاملة م قع خضا يسـعى إىل نشـر العلـ   واـَليل الصـع  ت الـت ا اجـغ البـاقث  
 ت. لل ص هللا إىل املعل مات دون  ا ا رتا ات  و  لا اس يل  و قي د  و اش ض  و  ابا

هندف امل س  ة الشاملة إىل جعل العل  متاقا  لل ميع أبسـهل ال ـرق املتاقـة قـدر اإلمكـان.  
ومل ــات الكتــا يف امل قــع متاقــة ملــو  راد اصــ اها  و ســابها واتزيلهــا  و نســخ مــا ضيهــا  و ال با ــة 

  و  ريِ املتص ح.
تبـة  لميـة  ضخ   رك حبل مع مك  www.islamport.comا عدُّ امل س  ة الشاملة 

إلكرتونيــــة وخزانــــة ضــــخمة جــــدا  آلإف الكتــــا واألحبــــا: اإلســــلمية والعربيــــة وغــــض العربيــــة الادوــــة 
 واحلديثة. 

يتميز م قع امل س  ة الشاملة بسه لتغ وسر تغ يف إ هار نتـائج الباـل امل ل بـة لتـ ضض ال قـ  
  لى الباقث  يف هَس اخلزانة الوخمة . 

  1922هــــــ  وكـــــان  ـــــدد الكتـــــا 1401-0-00الشـــــاملة يف ت اد ـــــ  م قـــــع امل ســـــ  ة 
 قسما .  31(  قسام  و دد األقسام ال ر ية 6كتاو  و دد األقسام الرئيسة للبال )

ا تمد امل قع يف أتسيسغ و غلا كتبغ  لى اإلصدار الثال مو بـرانمج "املكتبـة الشـاملة" وكـان 
  وجعلــغ خــضَي  ومتاقــا  لل ميــع  -اــغ  وض-كتــاو  والــَا قــام بوجمتــغ الــدكت ر انضــع   1822ُيــ ا 

كتاو مو الكتا املتش رة  لى اإلنرتن  يف امل اقـع واملكتبـات واملتتـدَيت   122و ضاف امل قع  ليها 
 . 1العلمية اخلضية

                                                 
1 -http://www.nokiagate.com/vb/

t112736.html?s=96d747b27ceb665c2fe18e02ce5b0224&amp;p=1166071 
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َّتاز امل س  ة الشاملة أبنغ إ يشرتط للست ادة متها اركيـا بـرانمج  لـى اجلهـاز الشخصـق  
الاــرص الصــلا  وإ يشــرتط اســتخدام نظــام معــ   ووكــو اإســت ادة وإ يت لــا  ا مســاقة  لــى 

 http://islamport.comمتها يف  ا مكان مو خلهللا  ا جهاز كمبي ار متصل  إلنرتن : 
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 المطلب الثاين 

 تطور الموسوعة الشاملة

 :1قصل ا  ر للم س  ة الشاملة  لى  دة مراقل   لى التا  التاو
 هـ : 1401-8-04 الت  ير األوهللا للم قع يف (1
 كتاو.  3.322ت زَيدة  دد الكتا إىل  كثر مو  ( 

  قسام. 6 قسام بدإ  مو  5د جم  بع  األقسام الرئيسة لتسهيل البال وليصبح  ددها  (و
ض صــل الاســ  ال ر ــق "ضاــغ  ــام وضتــاوى" إىل قســم  : "ضاــغ  ــام" و "ال تــاوى"  وذلــن لتســهيل  (ت

 قسما .  30صبح  دد األقسام ال ر ية البال املتخصص يف ال تاوى الشر ية  ولي
ت إضاضة خاصية إ هار العلمات الت ضياية  لى التتائج والكلمات امل ل بة لتمييزها  ـو غضهـا  (:

  تد ضتح الكتاو الَا يظهر يف نتائج البال.
ت إضــاضة خاصــية الباــل يف الصــ اة امل ت قــة مــو  ا كتــاو إل ــباع الباــل  ــو  ا كلمــة  و  (ج

 ص اة. مجلة يف الن ال
اســـهيل ال صـــ هللا ملل ـــات الكتـــا يف امل قـــع ب ـــرح صـــ اة جديـــدة وجـــدوهللا يظهـــر   ـــاء  قســـام  (ح

 الكتا مجيعها وجملداُتا املبا رة. 
 خس   داء  رك البال ودقتغ ب ضع  ضول مو السابِ. (خ
 هـ : 1401-12-01الت  ير الثال يف  (0
 ل ة. 49غض العربية ويشمل إضاضة قس  جديد للبال يف الكتا اإلسلمية  لل ات األجتبية  ( 

وضـــع رابـــو مبا ـــر جمللـــدات الكتـــا اجلديـــدة يف هـــَا الاســـ  واملصـــت ة قســـا الل ـــات وإمقـــة   (و
 اص اها واتزيلها. 

                                                 
 م. 10/3/0221نال   و متتدى  هل احلديل واألثر    دس:  ب  ي سف الاا ال  بتاريخ  1
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  قسام. 6 صبح  دد األقسام الرئيسة للبال  (ت
 هـ : 1401-11-05الت  ير الثالل يف  (3

ن  ( ا ـــ ير دقـــة إ هـــار نتـــائج الباـــل ب ـــارق كبـــض  ـــو الســـابِ وذلـــن لأل قســـام الثلثـــة األوىل: الاـــُر
 الكرو و ل مغ  واحلديل الشريف و ل مغ  والعايدة وال اغ وال تاوى والاواء.

هـ : ا  ير دقة إ هار نتائج البال ب ـارق كبـض  ـو السـابِ 1401-11-06الت  ير الرابع يف  (4
ال: الســضة و وذلــن للاســم  الرئيســ : األوهللا:  لــ م الل ــة العربيــة واملعــاج  وكتــا األدو  والثــ

 الرتاج  و األنساو و البلدان و التاريخ و األخلق وال هارس والكتا العامة  وغضها.
 هـ : 1408-1-12الت  ير اخلام  يف  (5
 ا  ير وجتميل واجهة امل قع لتك ن  مجل و كثر راقة للزائر. ( 

امل قـــع دمـــج  قســـام الباـــل الرئيســـة لتســـهيل الباـــل وجعلهـــا ثلثـــة  قســـام جمم  ـــة يف واجهـــة   (و
 مبا رة لتسهيل ال ص هللا إليها .

اـ ضض إمكانيــة اختيــار الباــل يف قسـ  ضر ــق واقــد  و  كثــر قسـا الرغبــة  وهــق خاصــية مهمــة   (ت
 جدا  للبال املتخصص واسهيل قصر امل ل و ضيغ.

الربو ب  صـ اات كـل كتـاو يف امل قـع  ضعتـد ضـتح  ا صـ اة كتـاو ضـمو الباـل يف احملـرك   (:
 زة اإنتااهللا للص اة الساباة والتالية لت   الكتاو.اجلديد ست د ضيها مي

هـــ : إضــاضة وإمقــة ن ســخة  ا ي ســف الاا ــال مــو بــرانمج 1408-0-9الت ــ ير الســادس يف  (6
 كتاو.  5.222للتاميل  والت خ ا  كثر مو  0.29امل س  ة الشاملة 
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 امل لا الثالل
 بة الشاملةأوجه الشبه واالختالف بين الموسوعة الشاملة وبين المكت

  وجغ الشبغ ب  امل س  ة الشاملة وب  املكتبة الشاملة:
 كلمها يادمان خدمة البال يف الكتا. (1
 كلمها   ماهللا خضية جمانية خلدمة  لو العل  . (0
 كلمها يت  ا  يرمها  ستمرار واواف الكتا إليهما . (3
بـــغ يف جهـــازس  و  جهزاـــغ كلمهـــا مكمـــل لآلخـــر ؛ ضـــالوانمج ُيـــت ن بـــغ  الـــا العلـــ  وياـــ م برتكي (4

الشخصــية  و ــرك الباــل يصــل إليــغ  الــا العلــ  مــو  ا مكــان  و جهــاز بعيــد  ــو جهــازس إذا 
 ا ضر لغ اإاصاهللا  إلنرتن  .

  وجغ اإختلف ب  امل س  ة الشاملة وب  املكتبة الشاملة:
ُيتــــاج إىل  يعمــــل بــــرانمج املكتبــــة الشــــاملة  لــــى احلاســــ و الشخصــــق املــــزود بتظــــام ويتــــدوز  وإ (1

اإاصاهللا  إلنرتن . وامل س  ة الشاملة برانمج و رك حبل مركا  لى سضضر إ وكـو اإسـت ادة 
 متغ إإ مو خلهللا اإلنرتن  .

ـــرانمج املكتبـــة الشـــاملة يعمـــل  لـــى احلاســـ و الشخصـــق املـــزود بتظـــام ويتـــدوز  ضننـــغ  (0 نظـــرا ألن ب
لـــوانمج. َبـــلف بـــرانمج امل ســـ  ة يســـتلزم اـــ ضر مســـاقة ملئمـــة  لـــى الاـــرص الصـــلا لرتكيـــا ا

الشاملة ضل يشرتط اركيـا بـرانمج  لـى اجلهـاز الشخصـق  وإ يت لـا  ا مسـاقة  لـى الاـرص 
ووكتن اإسـت ادة متـغ مـو خـلهللا  ا جهـاز كمبيـ ار   الصلا  وإ يشرتط استخدام نظام مع 

 متصل  إلنرتن  يف  ا مكان .
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 المطلب الرابع

 ةتحميل الموسوعة الشامل

وملــا كــان ق ــ    http://islamport.comوكــو خميــل امل ســ  ة الشــاملة مــو م قــع 
  ضاــد ت ااســيمها إىل -جي ا يــ  بعــد الوــ و 1.19وهــ  -بــرانمج امل ســ  ة الشــاملة كبــض جــدا  

ويـت  اتزيلهـا يف جملـد واقـد وبعـدها يـت  ضـن الوـ و  لتاـر  لـى امللـف   ملف لتسـهيل التاميـل 31
(  وســـــــــ ف خصـــــــــل  لـــــــــى جملـــــــــد ا ـــــــــغ Library.part001.exeســـــــــمى : )رقـــــــــ  واقـــــــــد وامل

(Library ضيغ مل ات الوانمج كاملة. مع التتبيغ  لى  ن ضن الوـ و يسـتلزم اـ ضر مسـاقة خاليـة )
َك ر. 1.4يف اجلهازك الَا ستامَّل  ليغ   جي ا ي  ويست رق بع  ال ق  لتك يو اجمللد امل

( اضتاــــــغ وســــــت د ضيــــــغ ملــــــف الرتكيــــــا: Libraryوبعــــــد ضــــــن الوــــــ و واكــــــ يو اجمللــــــد )
(setup.exe. انار  لى ملف الرتكيا وسيت  اركيا الوانمج واش يلغ بكل يسر وسه لة .) 

وقـــــ  يكـــــ ن الباـــــل ســـــريعا  ضاألضوـــــل إنشـــــاء ضهـــــارس الكتـــــا وذلـــــن مـــــو خـــــلهللا قائمـــــة 
 هرســة وقتــا  )خــدمات(  ختيــار األمــر : )ضهرســة مجيــع الكتــا غــض امل هرســة(. وستســت رق  مليــة ال

 ــ يل  وســا ات كثــضة  لكــو ذلــن ســيك ن مــرة واقــدة ضاــو  وبعــدها ســيتع  الباقــل َبدمــة حبــل 
 . -إبذن  -سريعة يف ُإف الكتا 

وقـــ  يـــت  ات يـــَ ضهرســـ  الكتـــا ضـــل بـــد مـــو اـــ ضض مســـاقة  خـــرى اعـــادهللا ضـــعف مســـاقة 
 ي ا ي .ج 13.3الوانمج. حبيل اصبح مساقة الوانمج الكلية بعد ال هرسة 

ســيلقن الباقــل اقتــ اء امل ســ  ة الشــاملة كتبــا   ديــدة متكــررة  ضوَّــل املــومج مجــع  
ــــِ وق ا ــــق والوــــبو  نســــخها )إخــــتلف ال بعــــة  و املصــــدر  و وجــــ د إضــــاضات وماــــدمات وخاي

  لتشكيل مو  دمغ والت اضِ مع امل ب ع مو  دمغ(.
لة مرابـة قسـا األقـرف اخـرت العتـ ان لل ق ف  لـى قائمـة أب ـاء الكتـا يف امل سـ  ة الشـام

 http://islamport.com/bl1.htmالتاو: 
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لل قــ ف  لــى قائمــة أب ــاء الكتــا يف امل ســ  ة الشــاملة مرابــة قســا التصــتيف اخــرت  
 http://islamport.com/bl2.htmالعت ان التاو: 
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 المطلب الخامس

 إضافة كتب للموسوعة الشاملة

تــــاو إلكــــرتول للم ســــ  ة الشــــاملة  إذا ر ى  مهيــــة الكتــــاو يســــت يع الباقــــل إضــــاضة  ا ك
  لتسبة لغ. 

وإ خي ـــى  لـــى  قـــد ال قـــ  الـــَا يـــ ضرس الباقـــل يف إضـــاضة  ا كتـــاو إلكـــرتول للم ســـ  ة 
ماارنــة  ســتضاد ملــف وورد  ضاســتضاد كتــاو بصــي ة الكتــاو اإللكــرتول يســت رق ثــ الا معــدودة   مــا 

 دة دقائِ. استضاد ملف وورد ضيلزمغ  
 وإلين خ  ات استضاد الكتا اإللكرتونية  واصديرها:

 خ  ات استضاد كتاو إلكرتول:  (5
 اذها إىل "الاائمة". ( 

 اخرت "خدمات". (و
 اخرت "استضاد كتا الكرتونية".  (ت
 اساا الكتاو اإللكرتول إىل املربع يف  س ل الشا ة الت اظهر لن. (:
 اض و الزر "استضاد". (ج
 إلكرتول:خ  ات اصدير كتاو  (6
 اذها إىل "الاائمة". (ج
 اخرت "خدمات". (ح
 اخرت "اصدير كتا الكرتونية".  (خ
 اخرت الكتاو الَا اريد اصديرس. (د
 اض و الزر "اصدير". (ذ
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 المبحث الخامس

 مواقع ومحركات بحث عربية مفيدة على اإلنترنت

 امل اقــــع  لــــى  ــــبكة اإلنرتنــــ  امل يــــدة كثــــضة  وســــت ر  يف هــــَا املباــــل  هــــ  امل اقــــع 
و ركـــات الباـــل الـــت وضـــعقت ها يف الاائمـــة امل وـــلة يف جهـــاز قاســـ ا الشخصـــق  لكثـــرة  العلميـــة 

  است اديت متها يف البال  وسر ة قص و  لى املعل مة الشر ية  والعلمية  والد  ية  والثااضية:
مكتبـــة ضـــخمة جـــدا   ضهـــق  كـــو مكتبـــة   www.al-mostafa.com"مكتبـــة املصـــ  ى"  (1

كـــو الـــدخ هللا إىل كتبهـــا بعـــد الـــدخ هللا إىل م قعهـــا  ـــو  ريـــِ "قائمـــة الكتـــا"  ويف إلكرتونيـــة  و
 املكتبة إمكانية البال يف الكتا  وخت ا  لى بع  املخ   ات.

م قــع ضــخ   ورائــع  يوــ    www.waqfeya.com/index.php 1"املكتبــة ال ق يــة"  (0
ا:  و ل  الت    واإلدارة  والـرتاج   قساما  متعددة يف العل م الشر ية  والل ة العربية  وخايِ الرت 

والتــاريخ واجل راضيــا  وكتــا إســلمية  لل ــة اإلجنليزيــة  وبرانجمــا  لوــ و املل ــات وضكهــا بصــيع : رار 
Rar   زيـــاZip خـــر )إجنليـــزا(  وبرانجمـــا  لاـــراءة مل ـــات وهـــق نســـخة   PDF  ) ـــرا(  ُو

  كل قس   مهات املصادر. يـ ضر هـَا دا مة لل ة العربية  وغضها مو األقسام. وجيد الباقل خ
امل قـــع إمكانيـــة الباـــل  ـــو معل مـــات  ـــو الكتـــا الـــت خ يهـــا  وهـــق: العتـــ ان   و املؤلـــف   و 
احملاــِ   و الكــل  ووكــو خميــل الكتــا الــت خ يهــا هــَس املكتبــة جمــاان   ممــا ييســر للبــاقث  اقتتــاء 

                                                 
خر خديل 12/12/0221يت  إضاضة كتا جديدة هلَس املكتبة الايمة  ستمرار  واملعل مات املثبتة  و هَس املكتبة وما ضيها مو كتا  1   ُو

 م.5/0221إلضاضة الكتا يف املكتبة ال ق ية يف 
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ا  مـو مصـادر املكتبـة الشـاملة مـتخ ذة مكتبة ضخمة او   مهات املراجـع  وقـد إقظـ   نَّ كثـض 
 . 1مو املكتبة ال ق ية

اعر    www.almeshkat.net/books/index.php"مكتبة مشكاة اإلسلمية"   (3
 ـــــددا  كبـــــضا  مـــــو الكتـــــا اإلســـــلمية  جلُّهـــــا  لل ـــــة العربيـــــة  وبعوـــــها  إلجنليزيـــــة  وضيهـــــا قســـــ  

خــر للمااضــرات. هــدضه  كمــا قــال ا )العــ   ــلاف للمخ   ــات  ُو ــ ِّ سا دة إىل الكتــاو والســتة بِّ اهق
األمة؛ لِّعلمتا وياايتتا  نغ إ ي صلِّح ُخر هَس األمة إإ مبا صـلح بـغ  و هلـا  وصـلح  وهللا هـَس األمـة  

 كان  لتمس ن  لكتاو والسُّت ة(.
م قــــع   www.almaktba.com/about.php"املكتبــــة للكتــــا اإلســــلمية والعربيــــة"  (4

ى "املكتبــة" مــ قعه  أبنــغ ) كــو دليــل للكتــا اإلســلمية والعربيــة  لــى جمــال   ــرَّف الاــائم ن  لــ
. ومـــا ويـــز امل قـــع هـــ  اصـــتي غ الـــدقيِ للكتـــا ومش لـــغ  لـــى كثـــض مـــو - لـــى قـــد  لمتـــا- ـــبكة 

األقسام املتت  ة  ومتها: اإلسلمية  األدبية  التارخيية   و السياسـية  وغضهـا مـو األقسـام التـادرة. 
ا  بسه لة التص ح للكتا واألقسام وإمكانيـة الباـل السـريع(  وقـددوا هـدضه  ويتميز امل قع  يو

أبنغ )نشر العل  والاواء  لـى اجلهـل والبـدع مـو  و األمـر  ملعـروف والتهـق  ـو املتكـر  وذلـن 
مـــو خـــلهللا اإســـت ادة مـــو  قـــد: وســـائل التكت ل جيـــا احلديثـــة واإاصـــاإت  واســـخضها خلدمـــة 

الــديو والــد  ة إىل  . وامل قــع هــ  خلدمــة املســلم   امــة و لبــة العلــ   اإلســلم واملســلم  لتشــر
الشر ق خاصة وليك ن كمرجع سريع للاصـ هللا  لـى الكتـا يف هـَس الشـكبة العتكب ايـة املرتاميـة 

 األ راف(.
كتـــــــــــــــــا ختـــــــــــــــــريج احلـــــــــــــــــديل التبـــــــــــــــــ ا الشـــــــــــــــــريف للشـــــــــــــــــيخ انصـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــديو األلبـــــــــــــــــال   (5

arabic.islamicweb.com/books/albani.asp    وهــــــ  م قــــــع م يــــــد ومهــــــ
                                                 

يغ  ر  بع  الكتا واملخ   ات و برامج قدد الاائم ن  لى هَا امل قع غرضه  مو إنشائغ  با هل : "ال ر  مو م قع املكتبغ ال ق  1
لن بعيدا   و العل م الشر ية اجملانية املتث رة ىف م اقع ومتتدَيت  تل ة ىف مكان واقد؛ لتعمي  نشر ال ائدة ل لبة العل  يف كل  رجاء العامل  وذ

  ا غر  جتارا  و ن عق".
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للباقث   يوع ب   يديه  كل   ماهللا الشيخ األلبال يف التخريج  وكو اإست ادة مو كل كتا 
الشيخ األلبال بيسر وسه لة مع السر ة واإلااان. وال ص هللا إىل هَا امل قع سـهل جـدا   ـو  ريـِ 

كتــــا ختــــريج ( نكتـــا كلمــــة "ختـــريج" و وهللا م قــــع يظهـــر هــــ  م قـــع "google ـــرك الباــــل )
 احلديل التب ا الشريف للشيخ انصر الديو األلبال".

م قـــع إســـلمق مرجعـــق  إ لمـــق    www.islamonline.netم قـــع "إســـلم  ون إيـــو"  (6
و ئاق  ضهرسق  و استشارا. وُيت ا هَا امل قع  لى انضَة للبال ضيما يعر  مو معل مـات. 

ة. وهلــَا امل قــع مــزاَي كثــضة متهــا:  نــغ يتشــر و وصــق  ا مســل  بتصــ ح هــَا امل قــع ض يــغ ض ائــد كثــض 
مل ـــــات م يـــــدة جـــــدا  اتعلـــــِ  ملتاســـــبات الـــــت ا ـــــل  ليتـــــا  كاملتاســـــبات الديتيـــــة واإجتما يـــــة 

 والسياسية...إخل.
وه  م قع رائع وم يـد جـدا . ااصاـ ُّح   www.ahlalhdeeth.com"ملتاى  هل احلديل"  (1

ب ضــعغ يف الاائمــة امل وــلة  ليتصــ اغ ي ميــا . ُيــ ا   الــا العلــ  لــغ مــرة واقــدة ك يلــة أبن ياتتــع
هَا امل قع  لـى انضـَة للباـل ضيمـا يعـر  مـو معل مـات. ووكـو للـدارس  ن يسـت يد وي  يـد مـو 
خلهللا ما يادم مو مشاركات. ويشمل هَا امل قع املتتدَيت التالية:  متتـدى الدراسـات احلديثيـة  

الشـــر ق العـــام  متتـــدى الدراســـات ال اهيـــة  متتـــدى متتــدى التخـــريج ودراســـة األســـانيد  املتتـــدى 
الل ة العربية و ل مها  متتدى العل م الشر ية التخصصـق  وسـائل خصـيل العلـ  الشـر ق  متتـدى 
التعريــف  لكتــا و بعاُتــا وخايــِ الــرتا:  خزانــة الكتــا واألحبــا:  قســ  املخ   ــات  متتــدى 

 الرواية  اسرتاقة امللتاى.
م قــع إســلمق مرجعــق  وُيــ ا هــَا امل قــع  لــى انضــَة   www.saaid.net"صــيد ال  ائــد" (8

للباـــل ضيمـــا يعـــر  مـــو معل مـــات. وُيتـــ ا  لـــى مكتبـــة صـــيد ال  ائـــد  وهـــق مكتبـــة ضـــخمة 
 مل  لى املراجع يف التخصصات الشر ية والل  ية. تاش
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. م قـــع إســـلمق مرجعـــق  وُيتـــ ا  www.almeshkat.net" ـــبكة مشـــكاة اإلســـلمية"  (9
ــــَة  ــــة مشــــكاة اإلســــلمية"  لــــى انض ــــ ا  لــــى "مكتب للباــــل ضيمــــا يعــــر  مــــو معل مــــات. وُيت

www.almeshkat.net/books/index.php  اوــــــــ  هــــــــَس املكتبــــــــة "امل ســــــــ  ة .
الشــــاملة/ اإلصــــدار الثــــال" وهــــق  وســــع و مجــــع م ســــ  ة  ــــر ية ول  يــــة ومرخييــــة  لــــى  ــــبكة 

 صــ اة. ختــ ا هــَس امل ســ  ة اإلنرتنــ   جممــ ع صــ اات هــَس املكتبــة  كثــر مــو  ربعــة مليــ 
  لى  دد مو الكتا الشر ية ي  ق العدد الَا خ يغ  ا مكتبة جامعية  و  امة يف ضلس  .  

"جممـــــــــــــــــــــــــــــــــع امللـــــــــــــــــــــــــــــــــن ضهـــــــــــــــــــــــــــــــــد ل با ـــــــــــــــــــــــــــــــــة املصـــــــــــــــــــــــــــــــــاف الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريف"  (12
www.qurancomplex.com   :ــــع  لــــى قــــ ائ  رئيســــة مهمــــة  هــــق ــــ ا هــــَا امل ق ُيت

ن  وا اســـض الاـــُر ن الكـــرو  و لـــ م الاـــُر ن الكـــرو  وضتـــاوى اتعلـــِ الاـــُر ن  وارمجـــات معـــال الاـــُر
ن  ومريخ املصاف الشريف  وضهرس  مصت ات الت سض  ومنـاذج مـو اخلـو العـرا  وجملـة   لاُر
الباــــ :  وخميــــل خ ــــ ط املصــــاف  ومصــــاف التشــــر احلاســــ ا  ومــــو خللــــغ وكــــو خميــــل 

ا الــــــــرابو: املصــــــــاف بيســــــــر وســــــــه لة  ووكــــــــو  يوــــــــا  خميــــــــل املصــــــــاف مبا ــــــــرة مــــــــو هــــــــَ
www.qurancomplex.com/Downloads/Fonts/AllApp.zip 

متتدَيت متخصصة   www.pdfbooks.net/vb"متتدَيت الكتا املص رة"   (11
ن و ل مـغ  يف الكتا املص رة يف  دد مو العل م الشر ية والعربية  وهق: متتدى كتا ا سض الاـُر

ـــدة وال لســـ ة والـــدَيانت املصـــ رة  ومتتـــدى كتـــا الســـتة و ل مهـــا املصـــ رة  ومتتـــدى   كتـــا العاي
واملـــَاها املعاصـــرة املصـــ رة  ومتتـــدى كتـــا ال اـــغ و صـــ لغ املصـــ رة  ومتتـــدى كتـــا الل ـــة العربيـــة 
ــــــضا والــــــرتاج  املصــــــ رة  ومتتــــــدى كتــــــا دراســــــة  دادــــــا املصــــــ رة  ومتتــــــدى كتــــــا التــــــاريخ والس ِّ ُو

الزهــد املصــ رة  ومتتــدى  املخ   ــات والباــل العلمــق املصــ رة  ومتتــدى كتــا الــ  ن والرقــاق و 
كتــــا الرتبيــــة واألخــــلق املصــــ رة  ومتتــــدى كتــــا اجملــــلت والــــدورَيت املصــــ رة  ومتتــــدى كتــــا 

مل األقسـام تالسياسة وال كر املصـ رة  ومتتـدى كتـا مت رقـة يف م ضـ  ات  خـرى املصـ رة. واشـ
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ومتتـدى كتـا   pdfاإللكرتونية  لى متتدى الكتا اإللكرتونية  ومتتدى الكتـا احمل لـة لصـي ة 
 وبرامج احلاسا واإلنرتن .

يتـــيح هـــَا املتتـــدى   www.makhtoot.com/vb"متتـــدَيت املخ   ـــات"   (10
الباـــــل مـــــو خللـــــغ  واإ ـــــلع  لـــــى مشـــــاركات األ وـــــاء  وخميـــــل املخ   ـــــات املتاقـــــة يف 
التخصصات الشر ية املختل ة  وه  ُي ا  دة متتدَيت  لى التا  التاو: متتـدى املخ   ـات 

ن و ل مغ  ومتتدى     ـات العام   ومتتدى دراسات يف املخ   ات  ومتتدى     ات الاُر
الستة و ل مها  ومتتدى     ات العايدة  ومتتدى     ات ال اغ و ص لغ وق ا دس  ومتتـدى 
دادـــا  ومتتـــدى      ـــات الســـضة التب يـــة والتـــاريخ والـــرتاج   ومتتـــدى     ـــات الل ـــة العربيـــة ُو

 ا ن والرقــائِ والزهــد  ومتتــدى     ــات مت رقــة يف م ضــ  ات  خــرى  ومتتــدى     ــات املــ
 مبادلة املخ   ات.

مركـــٌز   م قـــع  ـــيخة املـــر ا  www.wadod.com"مركــز ودود للمخ   ـــات"   (13
متخصــــٌص يف خدمــــة البــــاقث  واملهتمــــ   ملخ   ــــات والــــرتا: العــــرا اإلســــلمق  وهــــ  مركــــٌز 

ع ا دني َي   هدف املركـز األساسـق: خدمـة مجيـع البـاقث  و لبـة العلـ  خدمقي إ يبت ق  جر ا وإ ن 
واحملا ا   وا ضض ما ُيتاج نـغ مـو     ـات يف دراسـاُت  وخاياـاُت   دون ماابـل مـاد ا  ضـاملركز 
يهدف إىل إنشاء م قـع  ـامل و ـبكة متكاملـة ختـتص بكـل مـا يتعلـِ  لـرتا: املخ ـ ط  ووكـو 

. خت ا خزانة املخ   ـات يف هـَا 1لي ضروا لغ املخ  ط الَا ُيتاجغ جماان  للباقل مراسلة املركز 
يف كاضــة ضــروع الشــريعة اإلســلمية  ويف الل ــة العربيــة  ويف  -ااريبــا  -امل قــع  لــى مخســمائة   ــ ط 

 لــ م  تل ــة  وكــو للباقــل اســتعرا  ب اقــة املخ ــ ط  وخميلــغ بيســر وســه لة. وُيتــ ا م قــع 
كــل مــا ك تــا قــ هللا خايــِ املخ   ــات  ووكــو للباقــل خميــل الــن   -يكــو إن مل-املركــز جــل 

 الكتا واألحبا: واتزيلها  لى قاس بغ الشخصق.

                                                 
  ميزان قستاُتا.رق    صاقبة هَا امل قع:  يخة املر ا   وجعل هَا العمل يف 1
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وهـ  م قـع ُيتــ ا   www.mahaja.com/forum"احمل ـة السـل ية العلميـة"   (14
 لــى مكتبــة للكتــا امل ب  ــة  ومكتبــة     ــات  وكــو خميــل الكتــا واملخ   ــات مــو ذلــن 

ة  وُيتـــ ا امل قـــع  ـــدة متتـــدَيت هـــق: املتتـــدى العـــام  ومتتـــدى العايـــدة  ومتتـــدى امل قـــع بســـه ل
 احلديل واملخ   ات  ومتتدى السل يات  ومتتدى اللااءات العلمية. 

م قــع غــيي  ــامل؛ إ لمــقُّ    /https://www.alukah.net 1"م قــع األل كــة" (15
قي  و داي  يشــارك ضيــغ َنبــٌة مــو  هــل العلــ  وال كــر والــدَّ  ة  يت ــرع  ــو هــَا امل قــع وثاــايفي  و لمــ

 م قعان  ووكو مو خلهلا خميل الكتا واملخ   ات  ومها:
خت ا الاائمة الرئيسية   www.alukah.net/majles/index.php"اجملل  العلمق"  ( 

   ــــات  وكــــو خميــــل الكتــــا للم لــــ  العلمــــق  لــــى مكتبــــة للكتــــا امل ب  ــــة  ومكتبــــة  
واملخ   ات مو ذلن امل قع بسه لة  وختـ ا  لـى  خبـار الكتـا  وقـد اوـمت  ماـاإت قيمـة 

 يف هَا الباو وكو ال ص هللا هلا بسه لة  ونسخ ما يرغا الباقل بتسخغ. 
ـــة  (و وكـــو مـــو خلهلـــا خميـــل كثـــض مـــو    www.alukah.net/Library.aspxاملكتب

 ة.الكتا واألحبا: العلمي
ت   www.jmosque.org/html.php?id=10"جــــــامع األمــــــضة اجلــــــ هرة" (16

هــــــ  ختـــــ ا الاائمـــــة الرئيســـــة ضيـــــغ  لـــــى مكتبـــــة  و اضـــــرات   1419إنشـــــاء هـــــَا امل قـــــع ســـــتة 
ن الكـــرو. قـــدد الاـــائم ن  لـــى امل قـــع أبهنـــ   وماـــاإت  وبـــل مبا ـــر  وقلاـــات لتا ـــين الاـــُر

ــــا العلـــ   يهـــدض ن )إىل خدمـــة اإلســـلم واملســـلم  و ـــلو العلـــ  وذلـــن بتـــ ضض مـــا ُيتاجـــغ  ال
والباقـــل  ـــو املعل مـــات والثااضـــة العامـــة مـــو كتـــا ومراجـــع و    ـــات اســـا دس يف التاصـــيل 

 العلمــق واملعريف...(.

                                                 
 إب راف الشيخ الدكت ر سعد احلميد  والدكت ر خالد اجلريسق. 1
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https://www.alukah.net/


  www.islamtoday.net/maps_m/map.cfm"اإلســـــــــــــــلم اليـــــــــــــــ م"  (11
صـــا ية  ومتتـــدَيت   ُيتـــ ا هـــَا امل قـــع  لـــى  خبـــار  وخلـــيلت  وقـــ ارات  وااـــارير  وقـــراءات

وضتـــاوى  واستشـــارات  وحبـــ : ودراســـات  ومل ـــات مل اضـــيع مهمـــة. وقـــد قـــدد املشـــرف  لـــى 
 لـى    هداضغ با لغ: )إن مو  هـ  مااصـدان يف هـَا امل قـع ااـدو اإلسـلم بتصـا تغ وناائـغ 1امل قع

 س و صــــاابغ  واحمل ــــة البيوــــاء الــــت اركتــــا  ليهــــا نبيتــــا  مــــد  وابعــــغ  ليهــــا خل ــــا  متهــــاج التبــــ ة
والتابع ن هل  إبقسان  و ئمة اإلسلم األ لم مو ال اهـاء واألئمـة والـد اة  ـو العصـ ر نايـا  مـو 
 ـــ ائا البـــدع  وضـــلإت ال ـــرق   ـــررا  مـــو رباـــة التاليـــد  و صـــبية التمـــَها والتاـــزو  هـــداس 

 وإليهما الرد   تد اإختلف...(.      ليهما اإجتماع  الكتاو والستة
م قــع إســلمق  يتوــمو انضــَة للباــل  www.al-eman.comاإلوــان"  "نــداء (18

ن الكـــرو  احلـــديل الشـــريف  جـــامع  ضيمـــا يعـــر  مـــو معل مـــات. وُيتـــ ا هـــَا امل قـــع  لـــى الاـــُر
ال اغ  املكتبة اإلسلمية   ر يف ال تاوى  جملـة نـداء اإلسـلم  املكتبـة الصـ اية  مت  ـات  كتـا 

 جمانية. 
م قــــــع إســــــلمق  يتوــــــمو انضــــــَة  www.islamway.com" ريــــــِ اإلســــــلم"  (19

ن الكـــرو  ودروس وخ ـــا   للباــل ضيمـــا يعـــر  مـــو معل مــات. وُيتـــ ا هـــَا امل قـــع  لــى الاـــُر
 ومكتبة إسلمية  ...إخل. 

وهــ  م قــع يتتــاوهللا   www.alalbany.net"اإلمــام  مــد انصــر الــديو األلبــال"   (02
خميل كتبـغ مـو هـَا امل قـع  وكـَا  ـاع   ماهللا الشيخ األلبال  مو كتا و  ر ة وضتاوى  ووكو 

 األ ر ة وخميلها.
"الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكت ر ي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتا: واملخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات"  (01

www.ziedan.com/index_o.asp   رَّف الدكت ر زيدان مب قعغ  ضاـاهللا: )يف  اولـة 

                                                 
 املشرف  لى امل قع الدكت ر سلمان بو ضهد الع دة. 1
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لســد ِّ ال ــرا  امل جــ د  لــى  ــبكة اإلنرتنــ   ضيمــا يتعلــِ  لــرتا: واملخ   ــات والــَاكرة العربيــة / 
إلسلمية .. َيت هَا امل قع جامعا  ب   صالة م ض  غ وقداثة العر  والتعريف جب انا الـرتا: ا

هـــق خدمـــة الـــرتا: العـــرا/ اإلســـلمق    . ويف امل قـــع  بـــ اٌو كثـــضة  ارمـــق كلهـــا إىل غايـــة واقـــدة
ع بعيدا   و  ا ا جُّـغ  يـدي ل جى  و م قـف خـاص ... وهـَا امل قـ  والتعريف بغ  لى د  صايح

وهـ  جمـالي  لكامـل. ومجيـع املـادة العلميـة   ولي  مم َّإ  مو  يـة جهـة  و  ا  ـخص  لي  د ائيا  
هق مو  مل الدكت ر ي سف زيدان ومو خلصـة رقلتـغ املعرضيـة الـت امتـدت  شـريو   ال اردة ضيغ

  اما  يف ارمي  الَاكرة العربية / اإلسلمية(. 
وهـــ   ـــرك   www.sultan.org/aربيـــة"  "دليـــل ســـل ان للم اقـــع اإلســـلمية الع (00

حبــل وم قــع م يــد جــدا  يف  بــغ  وا ــغ يع ــق دإلــة  ليــغ  ووكــو اإســت ادة متــغ يف الباــل  ــو 
ن الكـــرو والصـــ ايات اإلســـلمية  مشـــايخ و  لمـــاء و د ـــاة  مـ اقــــع  ــــلمية   امل اقـــع التاليـــة: الاـــُر

قـع مت رقـة   خبـار و قـ اهللا املــسلم   جــهات جملت إسلمية  م اقع للمر ة املسلمة واألسـرة  م ا
 إنتاج إ لمق وغضها. -مؤسسات اعليمية- وقاف -مساجد-هي ات-خضية

واتوــمو هــَس الصــ اة:  ركــات   www.sultan.org/b  1"صــ اة الب اقــل" (03
ا ساـه ِّل  الباـل يف  ضوـل املصـادر اإلسـلمية واإلنرتنـ :   حبل مستخلصة مو العديد مـو امل اقـع

ن  والت ســض  واحلــديل  وال اــغ  وال تــاوى  واخل ــا  واحملاضــرات  والــدروس  والصــ ايات  الاــُر
والــــــدورَيت  والكتــــــا  وجديــــــدها  واملــــــؤل    و قــــــدا: التــــــاريخ  والاــــــ امي   واملصــــــ لاات 
األجتبيــة  واملعــارف العامــة  واألخبــار  والتاــارير  و دلــة امل اقــع والــوامج واملتت ــات  ــو اإلنرتنــ  

 ا.وغضه

                                                 
َك ر يف ال ارة الساباة  و ضردت هَس الص اة يف  1 "ص اة الب اقل": جزء مو  رك حبل وم قع "دليل سل ان للم اقع اإلسلمية العربية" امل

مستالة ألمهيتها  قيل خت ا  لى  ركات حبل مستخلصة مو العديد مو امل اقع   اسهل البال يف  ضول املصادر اإلسلمية ضارة 
 واإلنرتن .
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املســمى "الــردادا".  ــرك حبــل   www.raddadi.com"دليــل امل اقــع العربيــة"  (04
ن الكــــرو  احلــــديل  ــــ ا  لــــى  قســــام متعــــددة  متهــــا: امل اقــــع إســــلمية  وهــــق: الاــــُر وم قــــع ُيت
الشـــريف  العلمـــاء والـــد اة  ال ـــرق واملـــَاها واألدَين  اجلهـــاد اإلســـلمق  اجملـــلت اإلســـلمية  

اإلســلمية  مجعيــات ومراكــز إســلمية  ال تـــــــــــاوى  الكتــا اإلســلمية   التســ يلت ودور التشــر
الص ايات اإلسلمية  مكة املكرمة  املديتـة املتـ رة  الاـدس الشـريف  م اقـع  خـرى إسـلمية وغـض 

 إسلمية. 
.  رك حبل وم قع  وه  ب ابة  ربية خت ا  لى دليـل www.ayna.com" يو"  (05

 ال ومتتدَيت ق ار. را وخدمات الويد اجمل
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 المبحث السادس

 ROM-CD "1االستفادة من األقراص املدجمة "
 وضيغ  ربعة م الا: 
 تصح استعماهلا. امل لا األوهللا:  قراص مدجمة ي   

 امل لا الثال: جامع ال اغ اإلسلمق. 
 امل لا الثالل: م س  ة احلديل الشريف "الكتا التسعة مع  روقها". 

 ملكتبة األل ية للستة التب ية.امل لا الرابع: ا
 

                                                 
1 CD اختصار لكلمة :Compact Disk     وهق اعي  لعربية: األقراص املدجمةROM اختصار لكلمة :Read Only 

Memory    راءة ضاو.ومعتاها  لعربية: ذاكرة للا 
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 المطلب األول 

 نصح استعمالهاأقراص مدمجة يُ 

"  اقتـــ ت بـــرامج قاســـ بية CD-ROM هـــرت جمم  ـــة مـــو األقـــراص املدجمـــة " 
سهَّل   لى الباقث  بشكل كبـض احلصـ هللا  لـى املعل مـة. وليسـ  هـَس األقـراص بـت   املسـت ى 

 يــد البــاقث   وبشــكل خــاص يف الباــل يف ال اــغ مــو الدقــة  ووكــو  ــر  الــن األقــراص الــت ا  
و صـــ لغ  ويف احلـــديل التبـــ ا الشـــريف  مـــع التتبيـــغ إىل مـــا  نصـــح البـــاقث   ســـتعمالغ متهـــا نظـــرا 

 لدقتغ ماارنة ب ضس. وهَس األقراص هق:
" ا غ: "جامع ال اغ اإلسلمق"  صادر  و  ركة "قرف لتاتية CD-ROMقرص مدمج " (1

. وســيتيت احلــديل 2ودقــة هــَا الاــرص  اليــة جــدا  كتقســو الكتــا امل ب  ــة. 1املعل مــات" مبصــر
  تغ بشقء مو الت صيل يف امل لا الثال مو هَا املبال.

" ا ـــغ: "م ســـ  ة احلـــديل الشـــريف"  و "الكتـــا التســـعة مـــع CD-ROMقـــرص مـــدمج " (0
ـــة املعل مـــات" مبصـــر. ودقـــة هـــَا الاـــرص  اليـــة جـــد ا   ـــروقها"  صـــادر  ـــو  ـــركة "قـــرف لتاتي

. وسيتيت احلديل  تغ بشقء مو الت صيل يف امل لا الثالـل مـو هـَا 3كتقسو الكتا امل ب  ة
 املبال.

" ا غ: "م س  ة السضة التب ية"  صادر  و  ركة "قـرف لتاتيـة CD-ROMقرص مدمج " (3
املعل مـــات" مبصـــر. ودقـــة هـــَا الاـــرص  اليـــة جـــدا  كتقســـو الكتـــا امل ب  ـــة. َّـــ  برجمـــ  هـــَا 

  ضيغ  قدا: السضة ا تمادا   لى  ه  مصادر السـضة الـت بـ   يـديتا كسـضة ابـو الارص  و دخل

                                                 
  لل تتاء إبنتاج الوامج اإلسلمية  و نت    دة برامج قاس بية  ا عد مو  دق و ضول 1985  نش    ركة قرف لتاتية املعل مات ستة  1

 www.harf.comما   نتج يف  بغ. وللشركة م قع  لى اإلنرتن   ت انغ: 
  ستثتاء الكتا احملااة  لميا . 2
  لميا .  ستثتاء الكتا احملااة 3
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هشام  والـرو  األنـف للسـهيلق  وزاد املعـاد يف هـدا خـض العبـاد إبـو الاـي . ووكـو اإسـت ادة 
مو هَا الارص يف  ر   قدا: السضة قسا امل ض  ات   و قسا الرتايا الزمي  ضيمكو 

  ا  ـــهر مـــو الشـــه ر  ووكـــو اصـــ ح  تـــ ى الكتـــا الـــت اوـــمتها  ـــر   قـــدا: الســـضة يف
 الارص موب  ة  لشكل  و بدون ضبو.

" ا ــغ: "امل ســ  ة الَهبيــة للاــديل التبــ ا الشــريف و ل مــغ"  CD-ROMقــرص مــدمج " (4
. يشـــمل اإلصـــدار الثـــال متهـــا ســـتمائة كتـــاو. 1صـــادر  ـــو مركـــز الـــرتا: ألحبـــا: احلاســـا اآلو

مل  لـى التخــريج اآلو تآلو لألقاديـل  وهــ    هـر خــدمات امل سـ  ة  إذ اشــ"اعـي  لتخــريج ا
ألكثر مو مائت  لف نص مستد  وم س  ة اراج  خ ا  لى  كثر مو مائة ومخس   لف ارمجـة 

  .     2لرواة احلديل كما اومو احلك   لى  كثر مو مثان   لف قديل"
تة التب يـــة. صـــادر  ـــو مركـــز الـــرتا: " ا ـــغ: املكتبـــة األل يـــة للســـCD-ROMقـــرص مـــدمج " (5

 ألحبا: احلاسا اآلو. وسيتيت احلديل  تغ يف امل لا الرابع مو هَا املبال. 
  3" ا ــغ: "مكتبــة احلــديل الشــريف"  صــادر  ــو  ــركة العــري ROM-CDقــرص مــدمج " (6

يتوـــمو "اإلصـــدار اخلـــام   كثـــر مـــو  ل ـــق ومائـــة جملـــد وكتـــاو مـــو كتـــا احلـــديل الشـــريف  

                                                 
م ؛ خلدمة كتا الرتا: اإلسلمق والعرا   و ا  ير  ساليا ا ثيِ املعل مات  وخدمات البال الصريف 1993أتس  مركز الرتا: ستة  1

 رةاملتت ع  لكلمة واجلَر  وا  ير اخلدمات العلمية الشر ية اخلاصة بكل جانا مو ج انا العل  الشر ية والعربية. وقد  صدرت الشركة  ك  
م  وكان  ضخ   مل م س  ق خلدمة كتا احلديل التب ا الشريف 1991براجمها: امل س  ة الَهبية للاديل التب ا الشريف و ل مغ  ام 

ن  وال اغ  و ص لغ  والعايدة  والسضة  واألخ لق  و ل مغ. وقام املركز إبصدار برامج م س  ية ايسر التعامل مع كتا الت اسض  و ل م الاُر
  www.turath.com/ar  والل ة العربية. وللمركز م قع  لى اإلنرتن   ت انغ: والتاريخ

 .11التاتية احلديثة يف خدمة الستة والسضة التب ية ب  ال اقع واملتم هللا للدكت ر إبراهي  الري   ص  2
تس يِ واإلنتاج يف مديتة الرَي  يف اململكة  ركة العري  للكمبي ار  ركة لبتانية مركزها الرئيسق للت  ير يف بضوت. ومركزها الرئيسق لل 3

  وكان  بداَيُتا إبنتاج الوامج اخلاصة  لتشر املكتيب واملعاج  اإللكرتونية والوامج 1986العربية السع دية. وقد  نش   الشركة  ام 
د وصل  دد الوامج احلالية إىل ما يزيد  و اإلسلمية.  نت   الشركة خلهللا األ  ام الساباة امل ات مو الوامج التعليمية واإلسلمية. وق

 http://www.elariss.com/ar/about.html ربعمائة برانمج يت  اس ياها قاليا  يف العامل العرا  انظر:  
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 ل مــغ األخــرى  إضــاضة إىل بعــ  كتــا الرجــاهللا والــرتاج   والل ــة واملعــاج   و مــا  ــدد و ــروقغ  و 
 .1  تاويو الكتا ال اردة يف امل س  ة ضتبلع ثلمثائة واسعة ومخس   ت اان (

" ا غ: "خ ة الباقل لعمل احل ا ـق والتااياـات"  صـدر سـتة CD-ROMقرص مدمج " (1
)وهـــَا الـــوانمج وكتـــي الاـــ هللا  تـــغ أبنـــغ مـــو  2م  ـــو مؤسســـة  بـــد الل يـــف للمعل مـــات0221

 خ ــر و هــ  بــرامج الشــركة  ضهــ  مــع صــ ر ق مــغ  وغــلء مثتــغ ماارنــة أبســعار الشــركة  وا تمــادس 
 لــى بــرانمج امل ســ  ة املاســية  ضننــغ يســهل للباقــل كتابــة الباــل وختــريج نص صــغ مــو اآلَيت 

يوــعها الباقــل. واــتلخص الصــ رة واألقاديــل  وإثباُتــا يف قا ــية الباــل وضــِ خيــارات كثــضة 
نيـة   "word تغ يف  ن الباقل يوع البال املعد لديغ  لى برانمج ال ورد" ويوـع اآلَيت الاُر

واألقاديـل التب يــة بـ   قــ اس معيتــة  مث يع ـق للــوانمج  مـرا  وضــِ خيــارات كثـضة خيتارهــا الباقــل 
عيد الوانمج صـياغة الباـل مـع صـتع يف صياغة متكاملة للا ا ق والتعلياات  مث ب رياة ُلية  ي
 .3 احل ا ق والتخرجيات للبال  لص رة الت اختارها الباقل(

: ُيــ ا مكتبــة إســلمية جمانيــة 4" ا ــغ "مشــروع بــرانمج احملــد ِّ:"ROM-CDقــرص مــدمج " (8
  مــع بــرانمج حبــل قــ ا يســهل 5اوــ   كثــر مــو مائــة وســبع  مرجعــا  مــو  هــ  املراجــع اإلســلمية

اإســت ادة مـــو الــن الكتــا. واملشــروع قيـــد اإلضــاضة والت ــ ير. وكــو  ن يوـــيف   لــى املتصــ ح
(  ضيســـت يع الـــوانمج ضهرســـتها والباـــل ضـــمتها. TXTالباقـــل كتبـــغ هلـــَا الـــوانمج )بصـــي ة 

 ُي ا مشروع احملد :  لى برانمج  وقات الصلة  و لى الكتا يف امل ض  ات التالية: 
                                                 

 .19التاتية احلديثة يف خدمة الستة والسضة التب ية ب  ال اقع واملتم هللا للدكت ر إبراهي  الري   ص  1
م 1998م.   نت   هَس املؤسسة يف  ام 08/6/0221نرتن  هلَس املؤسسة ق  مريخ كتابة هَا امل لا إ ي جد م قع  لى اإل 2

م  نت   الوانمج املشار إليغ  انظر: التاتية احلديثة يف خدمة الستة والسضة التب ية ب  ال اقع واملتم هللا 0221"م س  ة  الا العل "  ويف  ام 
 . 01-02للدكت ر إبراهي  الري   ص 

 .00-01التاتية احلديثة يف خدمة الستة والسضة التب ية ب  ال اقع واملتم هللا للدكت ر إبراهي  الري   ص  3
 http://www.muhaddith.org/a_index.html ت ان م قع "احملد:"  لى اإلنرتن   4
 م.4/1/0221نظرا  ألن الوانمج يف ا  ر مستمر  ضتاريخ إثبات هَس املعل مة  5
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ن الكــرو  وا اســضس  كت ســض  (   الاــر يب  و تصــر ا ســض ابــو كثــض  وا ســض اجلللــ   والــدر الاــُر
 املتث ر.

قـــديل  كصـــايح البخـــارا  وصـــايح مســـل   والســـتو األربعـــة  وامل  ـــت  ومســـتد  محـــد  وكتـــز   (و
وضــي  الاــدير  ــرح اجلــامع الصــ ض  وجممــع الزوائــد  وكشــف اخل ــاء    العمــاهللا  واجلــامع الصــ ض

 ورَي  الصاحل   واألذكار.
كاملبســـ ط للسرخســـق  وبدايـــة اجملتهـــد إبـــو ر ـــد  وم ـــي احملتـــاج للشـــربيي  وال اـــغ  لـــى   ضاـــغ   (ت

 املَاها األربعة لعبد الرمحو اجلزيرا  وضاغ العبادات  لى املَها احلتبلق للااجة سعاد زرزور.
ق امي   كلسان العرو إبو متظ ر  والاام س احمليو لل ـضوُز دا  والتهايـة يف غريـا احلـديل   (:

 بو األثض. إ
يلقـــــــــــــــــن  ن  صـــــــــــــــــااو الـــــــــــــــــوانمج صـــــــــــــــــ ضية كمـــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــدو مـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــلهللا مـــــــــــــــــ قعه     

www.muhaddith.org   ـــــوانمج ذات صـــــب ة لـــــَا جتـــــد معظـــــ  الكتـــــا العاديـــــة يف ال
  عرية ص ضية  مثل:  ايدة السلف واخللف  إبو خلي ة  وكَلن كتـاو  ـرح جـ هرة الت قيـد  

ديل واصــ ه   حلشــ ية واجملســمة. وإ جتــد يف  بــل ا جــد بعــ  الكتــا ا عــو يف  ايــدة  هــل احلــ
 . -رمحغ  -كتا هَا الوانمج  ا كتاو مو مؤل ات الشيخ األلبال 

َك رة يف هـــَا امل لـــا-ونظـــرا  ألن  كثـــر هـــَس األقـــراص   إضـــادة للبـــاقث   مهـــا: جـــامع ال اـــغ  -املـــ
ألل ية للستة التب يـة  ضستقتصـر اإلسلمق  وم س  ة احلديل الشريف  و كثرها  هرة واداوإ  املكتبة ا

  لى التعريف دا يف امل الا الثلثة التالية:
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 المطلب الثاين

 جامع الفقه اإلسالمي 

" CD-ROM صــدرت " ــركة قــرف لتاتيــة املعل مــات" مبصــر  برانجمــا   لــى قــرص مــدمج " 
. اســـت رق 1 ــةا ــغ: جــامع ال اــغ اإلســلمق. ودقـــة هــَا الــوانمج  اليــة جـــدا  كتقســو الكتــا امل ب  

. وقاز  لـى جـائزة  ضوـل بـرانمج 2العمل ضيغ  ربع ست ات مت اصلة مو  ربعمائة  قل  ر ق ول  ا
 .3املادمة مو جمم  ة الد   لتاتية املعل مات 99 را ديي ثاايف يف معر  جيتك  دا 

يتوـمو سـبع  تد اش يل الوانمج اظهر الشا ة الرئيسة  ويظهر   لها  ـريو الاـ ائ  الرئيسـة  و  
 ق ائ   اتيح كل قائمة خدمة ملستخدم الوانمج  وهَس الا ائ  هق:

مراجــع: ُيتــ ا جــامع ال اــغ اإلســلمق  لــى مائــة مــو املراجــع املهمــة للباقــل يف ال اــغ و صــ لغ  (1
جملــدا  ا ــتمل    568خص صــا  ويف الدراســات اإلســلمية  م مــا . وااــع الــن املراجــع املائــة يف 

  وض ــبو نصــها  لشــكل. ووكــو  ــر  مجيــع املراجــع  ختيــار -ااريبــا  -  لــى ربــع مليــ ن صــ اة
قائمة "خدمات"  مث اختيار "قائمة املراجع"  وستظهر املراجع املائة مرابة ه ائيـا يف قائمـة خمـل 
التسلســل الرقمــق لكــل مرجــع  وا ــغ  واســ  املؤلــف  ومَهبــغ  وم ضــ ع املرجــع  و ــدد  جزائــغ  

 ا مرجع متها ليت   رضغ.وان رس. ووكو اختيار  
 ــر : يســت اد مــو هــَس الاائمــة بعــد الباــل  ــو نــص يف املراجــع و هــ ر نتــائج الباــل  ضتتــيح  (0

ــكَّل  إىل  ا ملــف يريــدس  واتــيح لــغ  ــكَّل   و غــض م شا هــَس الاائمــة للمســتخدم  ن يتســخ الــتص م شا
 كلها. استعرا  مستلة ساباة  و ملية  واكبض  ر  التص حبيل يست  ا الص اة  

                                                 
 تاء الكتا احملااة  لميا . ستث 1
  ضاد ذلن األستاذ إسلم ضول  مدير مبيعات  ركة قرف يف ااصاهللا مع برانمج سا ة ق ار يف قتاة اجملد ال وائية. 2
3 www.harf.com  
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  وضهــارس 1ضهــارس: يســت اد مــو هــَس الاائمــة يف الباــل يف مثانيــة ضهــارس  هــق: ضهــارس األدلــة (3
  6  وضهـــــارس الكتـــــا5  وضهـــــارس ال اهـــــاء4  وضهـــــارس األ ـــــلم3  وضهـــــارس املســـــائل2املـــــَاها

 . واتيح هَس ال هارس ض ائد متعددة للباقث   متها:8  وضهارس ال  ائد العلمية7وضهارس الا ا د
ق ف  لى األدلة الت استدهللا دا ال اهاء  وقصر مجيع األدلة يف املستلة ال اقـدة  األمـر الـَا ال   ( 

 يتيح للباقل معرضة ق ة وضعف اإستدإهللا دا.
 ال ق ف  لى املَاها ال اهية املختل ة  واملاارنة بيتها. (و
 ال ق ف  لى املسائل ال اهية  واألص لية  والعادية  غضها.  (ت
ال اهــــاء مــــو الصــــاابة  والتــــابع   واألئمــــة األربعــــة  و ابــــا ه   والــــَيو بلــــع ال قــــ ف  لــــى ُراء  (:

 ضايغ. 6522 دده  
ال قـــ ف  لـــى الا ا ـــد ال اهيـــة واألصـــ لية الـــت اوـــمتتها مصـــادر الـــوانمج  والـــت بل ـــ  قـــ او  (ج

 قا دة. 4022
نية الت ُيتاج إليها الباقل. (ح  ا سض اآلَيت الاُر
َك (خ   رة يف كتا التخريج الت اومتها الوانمج.ختريج األقاديل التب ية امل
 املص لاات واألل اظ ال ريبة.و ال ق ف  لى معال األل اظ  (د

                                                 
 وما بعدها.  34انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  1
 وما بعدها.  41انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  2
 . 44-43انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  3
 . 45-44انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  4
 . 48-41انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  5
 . 52-49انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  6
 . 50-51دليل اإستخدام  ص انظر: جامع ال اغ اإلسلمق  7
 وما بعدها.  34انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  8
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يف املســائل   إخــتلفال قــ ف  لــى ض ائــد  لميــة ضــمتها ال اهــاء يف مؤل ــاُت   كبيــان  ســباو ا (ذ
 و دلة الر ا الراجح يف املَها  واألمثاهللا واأل عار واحلِّكا .   

ملية البال جمم  ة مو اخلدمات   مهها اس يل ُخر رق  للم اضـيع الـت ت حبل: اظهر  ثتاء   (4
 ا الـــت َّـــ . واظهـــر نتـــائج و هـــ ر  ـــريو وثـــل نســـبة الباـــل امل ـــ العثـــ ر  ليهـــا  ثتـــاء الباـــل 

 البال ممثلة يف  ربعة  تاويو  هق: 
 . 1مسلسل: اظهر خ  هَا العت ان التتائج مرقمة اسلسليا  ابتداء مو رق   ( 

 تلة: اظهر خ  هَا العت ان ر س املستلة  و ر وس املسائل ال اهية ال اردة دا نتي ة البال. املس (و
املاســ : يظهــر خــ  هــَا العتــ ان ال صــل  و البــاو الــَا اتــدرج ختــغ املســتلة الــت ا ــتمل   لــى  (ت

 مجلة البال.
احلصــ هللا  املرجــع: يظهــر خــ  هــَا العتــ ان اســ  املرجــع الــَا  هــرت ضيــغ نتي ــة الباــل. ووكــو (:

 لــى معل مــات  ــو املرجــع  لوــ و  لــى الــزر األوــو للمشــضة )ال ــترة(   و  لوــ و  لــى  لمــة 
 اإست هام الت اظهر ض ق  ت ان املستلة.

واظهــر  ســ ل  ا ــة نتي ــة الباــل جمم  ــة مــو األدوات ا صــل إىل معل مــات م يــدة  
 . 1يف هَا اجملاهللا

ال صــــ هللا إىل نتــــائج الباــــل امل ل بــــة  ومثــــرة اســــتخدام قــــرص جــــامع ال اــــغ اإلســــلمق  
ــــــَلن  ــــــرق متعــــــددة  متهــــــا: الباــــــل التصــــــق بصــــــ ر  تل ــــــة   والباــــــل 3  والباــــــل ال اهــــــق2ول

. وقــ  يــتمكو مســتخدم هــَا الاــرص مــو الباــل ضيــغ بك ــاءة 5  والباــل امل ضــ  ق4 ملصــ لاات

                                                 
 . 65-51انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  1
 وما بعدها.  41انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  2
 . 66انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  3
 .. 11-66نظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص ا 4
 . 11-10انظر: جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  ص  5
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 لمـــا أبن كثـــرة  نصـــح باـــراءة دليـــل مســـتخدم جـــامع ال اـــغ اإلســـلمق  املرضـــِ مـــع التســـخة األصـــلية  
 استخدام هَا الارص مو  قسو ما ي يد يف اتمية ك اءة املستخدم يف البال.    

خدمات: اتومو هَس الاائمة مع   غريا األل اظ  ومع ـ  األل ـاظ املعرضـة  واعري ـا  لكتـا   (5
 واعري ا   ملؤل    واعري ا   ملراجع.

 :1ن اضَ: اتومو قائمة الت اضَ  دة خدمات  متها (6
و األدوات: وكـــو الـــتاك  مـــو خـــلهللا هـــَس التاضـــَة يف إ هـــار  و إخ ـــاء  ـــريو  ـــري ( 

 األدوات الرئيسة.
 ريو احلالة: وكو التاك  مو خلهللا هَس التاضَة يف إ هار  و إخ اء  ريو احلالة  وه   ـريو  (و

ياع  س ل الشا ة الرئيسة للوانمج مو اجلهة اليسـرى  نتعـرف ب اسـ تغ  لـى و ي ـة كـل  داة مـو 
 دوات  كما ي ضح  دد امل اضع الت ت العث ر  ليها  ثتاء إجراء البال.األ

ن اضــَ مرتاكبــة: ا يــد هــَس التاضــَة  تــدما ي ــتح الباقــل  كثــر مــو انضــَة ســ اء للعــر  م لاــا    و  (ت
 .2لعر  نتائج البال

ل ن اضـــَ مت ـــاورة  ضايـــة: إذا اختـــار الباقـــل هـــَس التاضـــَة  اظهـــر الت اضـــَ امل ت قـــة مت ـــاورة بشـــك (:
 .3 ضاق

مسا دة: اتوـمو هـَس الاائمـة دلـيل  إر ـادَي  م صـل  ي ضـح كي يـة اسـتعماهللا الـوانمج ابتـداء مـو  (1
َك رة)وهق: قائمـة املراجـع   بداية التش يل  واتومو دليل إر ادَي ي ضح ض ائد الا ائ  الرئيسة املـ

 لت اضَ.  وقائمة العر   وقائمة ال هارس  وقائمة البال  وقائمة اخلدمات  وقائمة ا

                                                 
 كي ية استخدام الوانمج.   –هتاك خدمات  خرى لل ق ف  ليها  انظر: قائمة "مسا دة" يف  ريو الا ائ  الرئيسة  1
 ن اضَ مرتاكبة. -كي ية استخدام الوانمج  – انظر: قائمة "مسا دة" يف  ريو الا ائ  الرئيسة 2
 ن اضَ مت اورة  ضاية. -كي ية استخدام الوانمج  –انظر: قائمة "مسا دة" يف  ريو الا ائ  الرئيسة  3
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يتيح "جامع ال اغ اإلسـلمق" سـر ة الباـل ويـ ضر وقتـا  كبـضا   لـى الباقـل  وييسـر  ليـغ املاارنـة  
َك رة يف غـــض مظاهنـــا  وُيصـــر الا ا ـــد ال اهيـــة  بـــ  املـــَاها  وال قـــ ف  لـــى مســـائل ضاهيـــة كثـــضة مـــ

َك رة يف مصادرها  وضيغ اعريف  ملصادر الت اومتها  واعري  ف مبؤل يها...إخل.واألص لية امل
ووكو البال يف هَا الـوانمج أبكثـر مـو  ريـِ؛ ضبنمكـان الباقـل  ن خيتـار الباـل التصـق   و  

الباـــل ال اهـــق   و الباـــل يف املصـــ لاات   و الباـــل امل ضـــ  ق   و الباـــل املتعـــدد  ضيختـــار 
امل ســ  ة مهــا:  نســا  رياــة وكــو  ن خاــِ لــغ التتــائج الــت ي مــح إليهــا. و هــ   ــريا  للباــل يف 

 ســـتخدم امل ســـ  ة كثـــضا  يف الباـــل  - خصـــيا  -الباـــل التصـــق  والباـــل امل ضـــ  ق  وإن كتـــ  
 التصق ضتقصل  لى نتائج سريعة ومَهلة. 

 ووكو اص ح كل كتاو  لى قدة   و اص ح مستلة متغ  بيسر وسه لة ضائاة. 
ت   شـرة مصـادر يف املـَها اومت  امل س  ة مصادر ال اغ املهمة يف املـَاها األربعـة  ضتوـم 

احلت ق  و شرة مصادر يف املَها املالكق  و شرة مصادر يف املَها الشـاضعق  ومخسـة مصـادر يف 
املَها احلتبلق  واحمللى يف املَها الظـاهرا  ومصـدريو يف املـَها الزيـدا  ومصـدريو يف املـَها 

  اإلمامق  و رح التيل و  اء العليل يف املَها اإل ضق.
صر امل س  ة  لـى املصـادر ال اهيـة  بـل اوـمت  ثلثـة مصـادر يف َُيت األقكـام  واسـعة مل اات 

مصادر يف  قاديل األقكام ويف ختريج األقاديل  ومثانية مصادر يف  ص هللا ال اغ  وستة مصادر يف 
اآلداو الشـــر ية  ومخســـة مصـــادر يف السياســـة الشـــر ية  وســـبعة مصـــادر يف ال تـــاوى  ومصـــدريو يف 

اــــارن  وســــتة مصــــادر يف الاوــــاء  وســــبعة مصــــادر يف الا ا ــــد ال اهيــــة  وامل ســــ  ة ال اهيــــة ال اــــغ امل
 الك يتية  و ربعة مصادر يف ل ة ال اهاء. 

ومــع  نــي ا صــل  مــو خــلهللا اســتخدامق لألقــراص املدجمــة وحبثــق ضيهــا إىل  ن "جــامع  
إ خيل  مو بع  األخ ـاء ال اغ اإلسلمق"  دق الن األقراص  إإ  ن قالغ كااهللا الكتا امل ب  ة 

 امل بعية الت ا ض املعىن  قياان . ومو  مثلة ذلن:
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1)  : ــي ِّ ُّ  ليــغ الصــلة والســلم } مِّ لاــةِّ قاــاهللاا التَّــيبِّ ــيحِّ يفِّ اجلق مق ــبااوِّ الرتَّقجِّ ــوق  اسق ِ  مِّ ــبق قــاهللا الكاســال: )واالسَّ
ِا  (  .2. والص او: )مِّىن  م تااخ  مو سبِ(1م بااح  ماوق سابا

ماة   ابقد  القعازِّيزِّ قاهللا اب (0 ماام  القعالَّ ـارِّاُّ و  ابديو: )ر اـاتقبِّيٌغ [ قااهللاا اإلقِّ ماـامِّ  التَّ َّ غِّ  الاـى   ص ـ هللاِّ اإلقِّ ـرققِّ يفِّ  ا
َِّسِّ  ــ ــتـَّ ق  ها عِّق ِّ رضــق    تهمــا  انَّــغ  قاــاهللاا لاــغ  : إل ِّ صا

ــاضِّ ــغ  : راواى القبـ ــ ايق ِّقُّ  اــوق الشَّ ــا ناصُّ ــزقداوِّا ِّ ما  القبـا
(الق  ا الصَّ ااوا  . وص او ما ختغ خو : "البخارا".3ك ت اا ضـالا ق ُهللا  ضِّيها

بِّــغِّ...( (3 ها َق تا ِّيًّــا مث َّ  اــادا إىلا ما ــاضِّعِّقُّ قا . وقــد جــاء 4قــاهللا  محــد احلمــ ا: املســتلة التاليــة: )إذاا صاــارا الشَّ
تا ِّيًّـا مث َّ  بِّـغِّ(. وإقـن كيـف  ت ان هَس املسـتلة يف الاـرص املـدمج: )صاـارا الشَّـاضِّعِّقُّ قا ها َق  اـادا إىلا ما

 ا ض املدل هللا حبيل ي  ه  متغ اإلخبار أبن الشاضعق انتال إىل املَها احلت ق  مث  اد إىل مَهبغ. 
ــاااطِّ  (4 ــاااط  كانِّسق اوَّهللا  : ختاق ِّيــف  إسق ــ ااٌع : األق ــرقعِّ  انـق ــات  الشَّ ة  الثَّانِّياــة  : ختاق ِّي ا قــاهللا  محــد احلمــ ا: )الق اائِّــدا

ا(القعا  ارِّها َا (  وص ادا: )العبادات(.5ادااتِّ  ِّتقدا و ج  دِّ  ا ق  . وص ا   كلمة )القعاادااتِّ
تاا الق اراا  (5 ـ ا خا ـااا إلايقـغِّ  ضاساـراىقاهللا امل رزا يف امل رو: )وايفِّ القماثالِّ )  انقكااا مقرا ااِـّغِّ قِّ (  قـااهللاا راج ـٌل إِّ

تقـغ . ابـقتـاتاغ  راج ٌل  وا اَا  انق يـ زاو ِّجاغ  إَيَّ  س  بِّك رقس  مِّ اوا قا َّ زاوَّجاهاا إَيَّ غِّ  ضـا الابا ق األق يا ق األق مُّ بِّتـازقوِّجيِّ هاا  واراضِّ
ــــوق القعااقِّباــــةِّ  َِّيرِّ مِّ ــــ ــــراو  يفِّ التَّاق ــــا ي وق ــــراةا ضا الَّااها ــــزَّوقج  القعِّشق ــــاءا ال ــــتـاراى"  مث َّ  اسا تاــــا ضاسا : " انقكااق (  واقاــــاهللاا

 .6وص او ما ختغ خو: )ضسترى(

                                                 

 .6/194بدائع الصتائع للكاسال  1 
: قـ لقتاا َيا راس  هللاا 821جزء مو قديل رواس الرتمَا برق   2 : )إا مِّىن  م تااخ     ول ظغ: ) اوق  اائِّشاةا قاالا ق . قااهللاا ت ا ي ظِّلُّنا مبِِّّىن  ا َِّّ:  اإا نـابقيِّ لانا بـايـق

تاخ": م ضع التزوهللا.
 
يٌح(   "امل ا قادِّيٌل قاساٌو صااِّ َا (  وقاهللا: )ها ِا با  ماوق سا

 .1/01رد احملتار إبو  ابديو   3
 .0/182غمز  ي ن البصائر ألمحد احلم ا   4
 1/012احلم ا   غمز  ي ن البصائر ألمحد 5
 .413امل رو للم رزا  ص  6
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6)  َِّ ـوق ذالِـّنا يفِّ احلق ا ـ قِّ ما ا إا إلاغا إإَّ ه  ا إا يـ ؤق قاهللا ابو ضرق ن: )إمنَّاا ُياقلِّف  احلقاالِّف   ِّا َِّّ الَّ ثـارا مِّ ر  أبِّاكق
ـلِّمِّ ا واالتَّصاـاراى واالقيـاه ـ دِّ واالقما  ـ  واك لَّماا  واالد ِّمااءِّ واالل ِّعاانِّ    وصـ او 1 س(كاانا ضِّيغِّ القيامِّ    الاـى القم سق

 ما ختغ خو " واك لُّ ماا ".
 نــغ إ جيــ ز لــغ قبــ هللا  رضــاقــاهللا ابــو ضرقــ ن: )إلمجــا ه   لــى  نــغ إن  لمــغ الااضــق غــض  ــدهللا وإ  (1

(.2 هاداغ( ق    . وص او ما ختغ خو: )رضِّ
8) ) ــ ا َِّا إا إلاــغا إإَّ ه  ِ    ِّا َِّّ الَّــ ــ ــل ِّ قا ــ   يفِّ ك  احل ــاو يف  ــرقغ  . وقــاهللا3 قــاهللا الشــيخ خليــل: )واالقيامِّ

 : لاــفا ضـاااــاهللاا ــهاا  واإِّنق قا َِّالاــ هللا الشــيخ خليــل: )قاــاهللاا  ا ق ا  وااا َِّّ الَّــ َا ــ تقــغ  واكا باــلق مِّ ــ ا ملاق يـ اق إا إلاــغا إإَّ ه 
) َِّا إا إلاغا إإَّ ه  ا : وااا َِّّ الَّ : وااا َِّّ. ضـاااوق ضالا جي قزِّئ غ  قا َّ يـاا  هللاا ا ختغ خو مـو . وص او م4 إذاا قااهللاا

ـــوق  َِّا جي قـــزِّئ  مِّ ابـ تاا  الاـــى  انَّ الَـّــ ـــاا ِا  اصق ـــ َِّا"  يؤيـــد هـــَا قـــ هللا البـــاجق: )واااَـّ ا قـــ هللا   ـــها " وااالَـّــ
ــ ا  اوق قاــاهللاا وااا  َِّا إا إلاــغا إإَّ ه  ــ ا ضاــنِّنق قاــاهللاا وااالَّــ َِّا إا إلاــغا إإَّ ه  ــ ِّ وااا َِّّ الَّــ لقيامِّ ــوق التـَّ قلِّــينِّ  ِّ ــدق   َِّّ ضـااا ضـااا

) َِّا إا إلاغا إإَّ ه  ا هاا  : إا جيا  ز  ذالِّنا قا َّ يـاا  هللاا وااا َِّّ الَّ  . 5قااهللاا  ا ق
9)  ُّ ـــاٌر. واقاـــاهللاا : )دا  ـــ ا  قـــاهللا ابـــو الاـــي : ))هنااـــى التَّـــيبِّ قسا

ـــ نا لاـــغ   ِّ ـــٌر لِّباـــاد (  ااق  انق ياك   انق يابِّيـــعا قااضِّ
ــــه  ق  ــــرا  التَّــــاسا يـاــــرقز ق  ا َّ  بـاعقوا ــــى احلقااضِّ ( ضـاتـاها ــــ   ــــوق بـاعق ــــلا لِّلقباــــادِّا اجلقاالِّــــاِّ  القعاــــاملاا مِّ ــــعقرِّ  انق يـاتـا اكَّ لس ِّ ِّ 

ــلقعاةِّ  ــلا لاــغ    لِّلس ِّ انَّــغ  إذاا اـا اكَّ ــةِّ التَّــاسِّ  -ألِّ ااجا وقااِّــغِّ حبِّ ــعا خِّ ــاس   اــوق  -ما ــرتاِّا ضـاتـاها  اغقلاــى الــثَّماوا  الاــى القم شق

                                                 
 .1/011ابصرة احلكام إبو ضرق ن   1
 .0/31ابصرة احلكام إبو ضرق ن   2
 .6/016م اها اجلليل للا او   3
َِّا إا إ6/016م اها اجلليل للا او   4 : واالَّ لاغا إإَّ . قصل خ ت م بعق يف التص  ضص او ق هللا   ها كما  ثب ُّ  )واإِّنق قالافا ضـااااهللاا

تق  بالق مِّ َِّا إا إلاغا إإَّ ه  ا ملاق يـ اق : وااا َِّّ الَّ تقغ (  إ كما جاء خ ت )واإِّنق قالافا ضـااااهللاا بالق مِّ غ (  ألن املالكية مت ا ن  لى  ن احللف يك ن بل ن ه  ا ملاق يـ اق
"  يؤيد هَا ق هللا الباجق  يف املت َِّا إا إلاغا إإَّ ه  ا َِّا 5/033تاى " وااا َِّّ الَّ لقيامِّ ِّ وااا َِّّ الَّ َِّا جي قزِّئ  مِّوق التـَّ قلِّينِّ  ِّ ابـ تاا  الاى  انَّ الَّ ِا  اصقاا : )واااَـّ ا

هاا  : إا جيا   َِّا إا إلاغا إإَّ ه  ا  اوق قااهللاا وااا َِّّ ضـاااوق ضـااادق قااهللاا  ا ق (.   ز  ذالِّنا قا َّ إا إلاغا إإَّ ه  ا ضانِّنق قااهللاا وااالَّ َِّا إا إلاغا إإَّ ه  ا   يـاا  هللاا وااا َِّّ الَّ
 .5/033املتتاى للباجق   5
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ــلِّ لاــغ   ــعا  ا   التـَّ اكُّ الاــةِّ م باــاحٌ ما ــتق ا الق اكا (  نَّ جِّ ــعقرِّ  الاــى التَّــاسِّ داةِّ الس ِّ ــوق زَِّيا ــا يفِّ ذالِّــنا مِّ . وصــ ادا: 1لِّما
را  عقرِّ ...(. القعااملِّا )...ضـاتـاهاى احلقااضِّ لس ِّ ِّ  

ا (12 َِّسِّ الـدَّ ـ ـرتاِّ ها ائاةا : راج ٌل قااهللاا لِّ اـضقِّسِّ : " ا ق ثااهللا  القم  ايف ِّ القمِّ َِّسِّ  -را قاهللا ابو الاي : )القمِّ ـ  اوق ها
ن   ـوق ضـ لا لقعاةا مِّ ا -الس ِّ َا ـ ا واكا َا ـ ـرِّ   بِّكا مِّ ا  انق يـابقـد وا لِّآلق ـرتاااها ـافا إنق ا ق ا " ضاخا َا ـ ا واكا َا ـ ـا كا وا اانا   رقحبِّ ـن ضِّيها

ـــوق الـــرَّد ِّ   ضاـــلا ي رِّيـــد هاا خلقِّياـــ  واإا يـاـــتاماكَّو  مِّ ـــرتاِّيـاهاا  الاـــى  انَّـــغ   ِّ ـــرا ضااحلقِّيلاـــة   انق ياشق ثـا م   اوق  اكق ثاـــةا  اَيَّ مث َّ   ارِّ ثالا
ـرقت ا مبِّـاا ذاكا رتاايقتها مِّرِّ : قادق ا ق تقـغ    يـاا  هللاا لِّآلق هاا مِّ َا ـ خلقِّياـارِّ   ضـانِّنق  اخا ـا  الاـى القباـائِّعِّ  ِّ ـوق راد ِّها   واإِّإَّ َّااكَّـوا مِّ

خلقِّياارِّ ضااحلقِّيلاة   انق  مِّر  إإَّ  ِّ ا اآلق رتاِّها رتاِّطا لاغ   ضانِّنق ملاق ياشق ياار ا  اوق نـاااـصا ياشق ـرتاا اهاا  خِّ ـوق م ـدَّةِّ اخلقِّياـارِّ الَـّتِّ ا ق مِّ
ــغِّ( ــو  الــرَّد ِّ إنق ر دَّتق  الايق ــعا لاــغ  زاما ــ ا  الاــى القباــائِّعِّ ؛ لِّيـاتَّسِّ . وصــ او مــا ختــغ خــو )خيــارا  ناــص(. 2ه 

 د  ولي  مائة.وهتاك ملقظة  نية  لى هَا التص  ن ص او رق  املثاهللا: مائة وواق
تاارِّ ماا  الايقغِّ لا قظـ ا  اوق   (11 يدِّ القم خق  كِّتاايـاة   رَّف ابو م لح اإلقرار با لغ: )إ قهاار  القم كالَّفِّ الرَّ ِّ

ـــيا ِّ  اقـق ـــاراة (  يفِّ األق . وصـــ او مـــا ختـــغ خـــو )كِّتااباـــة (  قيـــل  ـــرَّف املـــرداوا اإلقـــرار أبنـــغ: 3 اوق إ ا
يدِّ  تاارِّ ماا  الايقغِّ لا قظ ا  اوق   )إ قهاار  القم كالَّفِّ الرَّ ِّ اقـقيا ِّ  كِّتااباة  القم خق  . 4 اوق إ ااراة (  يفِّ األق

                                                 

 .001ال رق احلكمية إبو الاي   ص1 
 .4/03إ لم امل قع  إبو الاي    2
 .5/384ال روع إبو م لح   3
 .10/105اإلنصاف للمرداوا   4
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 المطلب الثالث

 موسوعة الحديث الشريف

 "الكتا التسعة مع  روقها"
" ا ـغ: م سـ  ة CD-ROM صدرت " ـركة قـرف لتاتيـة املعل مـات" مبصـر قرصـا  مـدجما  " 

قها". ودقـــة هـــَا الاـــرص  اليـــة جـــدا  كتقســـو الكتـــا احلـــديل الشـــريف "الكتـــا التســـعة مـــع  ـــرو 
. ختــ ا امل ســ  ة  لــى  كثــر مــو اثتــ  وســت   لــف قــديل  يف  كثــر مــو مخــ  و شــريو 1امل ب  ــة

 لــف صــ اة. متاــ  جــائزة خيــار احملــرريو لــوانمج م ســ  ة احلــديل الشــريف الــَا  صــدراغ  ــركة 
 .2(96قرف لتاتية املعل مات )جيتك 

 ة للبـــاقث  خـــدمات الباـــل الصـــريف املتتـــ ع  لكلمـــة واجلـــَر  ســـ اء  كانـــ  اتـــيح هـــَس امل ســـ   
الكلمــات مرابــة   م غــض مرابــة  متتاليــة   م متبا ــدة  م اباــة. يكتــا الباقــل الكلمــة  و الكلمــات 
َك رة ضيـغ كلمـة  و كلمـات  الت يريد البال  تها  ضتظهر التتـائج ضـ را  يف قائمـة يتبـ  ضيهـا املصـدر املـ

ســ اء  كــان املصــدر مــو الكتــا التســعة  م الشــروح  و ــدد امل اضــع الــت وجــدت ضيهــا كلمــة  الباــل 
البال  ووكو للباقل  ر  امل ضع املراد  ضنذا  رضغ   هـر يف الصـ اة الـت ي عـر  ضيهـا املصـدر 
الــَا رواس  ورقــ  احلــديل واســ  البــاو والكتــاو الــَا روا ضيــغ. ويظهــر  لــى وــ  الصــ اة ن ســها 

  ا ثل:  شرة خدمة  هق: قائمة خ
َك رة ضيغ كلمة البال كامل   كما ورد يف املصدر الَا رواس.  (1   ر    ااق  ر  احلديل امل
نيــة  ضننــغ وكــو معرضــة رقــ  اآليــة  (0 ن   ااق إذا كــان يف احلــديل  و البــاو املعــرو  ذكــر ُيــة قُر الاــُر

 واس  الس رة مو خلهللا هَس األيا نة. 
 .-إن وجدت-األل اظ ال ريبة معال  ووكو  ر  معال  (3

                                                 
  ستثتاء الكتا احملااة  لميا . 1
2 www.harf.com  
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الرواة  و ختيار هَس اخلدمة اظهـر قائمـة يف  سـ ل الصـ اة اعـر  اخلـدمات املتـ ضرة  ـو الـرواة   (4
 وهق: الرتمجة  والشي خ  والتلميَ  والرابة  واجلرح والتعديل.

خليـــل:  ختيـــار هـــَس اخلدمـــة  اظهـــر لتـــا نتي ـــة ابـــ  هـــل املعـــرو   تـــ ان  و   م هـــ  قـــديل  (5
 و غــض ذلـن كـتن اظهــر نتي ـة التاليـل إذا كــان احلـديل يف مسـتد اإلمــام  ضـ ع إىل الرسـ هللا مر 

  محد  نغ مو زَيدات  بد   بو اإلمام  محد  لى املستد. 
م ضـــ ع:  ختيـــار هـــَس اخلدمـــة يظهـــر لتـــا م ضـــ ع احلـــديل هـــل هـــ  اإلوـــان   م العبـــادات   م  (6

 املعاملت   م الاواء...إخل.  
ــدد رقمــغ    ــراف:  خ (1 َك ر  وُي  تيــار هــَس اخلدمــة يظهــر لتــا م اضــع احلــديل يف ن ــ  املرجــع املــ

واســ  البــاو الــَا ذ كــر ضيــغ. وإذا مل يكــو للاــديل   ــراف يف املرجــع  اظهــر رســالة "إ ي جـــد 
 للاديل مكررات".

و   ختريج:  ختيـار هـَس اخلدمـة يظهـر لتـا امل اضـع الـت ر وا ضيهـا احلـديل يف غـض املصـدر املعـر  (8
ضنذا كـان احلـديل الـَا  مـامق مـروَي  يف صـايح البخـارا  واخـرتت هـَس اخلدمـة  ضننـغ يظهـر و 
 امل اضع الت روا ضيها يف  قق الكتا التسعة  مع بيان  رف احلديل  ورقمغ  ورق  الكتاو. 

 جامع املط: خاِ هَس اخلدمة ن   اخلدمة الت خااها ساباتها. (9
يظهر لتا معل مات  و كل راو  هلا خل يـة بلـ ن معـ  يـدهللا ستد:  ختيار هَس اخلدمة  (12

   ـق   10-1 لى رابة الراوا يف اجلرح والتعديل  ويظهـر ماابـل كـل رجـل مـو السـتد رقـ  مـو 
الــَا يــدهللا  10للدإلــة  لــى الثاــة الثاــة  إىل رقــ   0للدإلــة  لــى رابــة الصــااا  ورقــ   1رقــ  

  لى كَاو.
لتـا  ـرح احلـديل إن كـان مشـروقا  يف كتـا الشـروح  رح:  ختيار هَس اخلدمة يظهـر  (11

 املوجمة ضمو الارص. 
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س اء  كان قـديثا    و -نال التص:  ختيار هَس اخلدمة إبمكان الباقل نال التص   (10
إىل احلاضظــــة موـــب  ا   لشــــكل   و غــــض موـــب ط  مث لصــــاغ يف  ا ملـــف مــــو مل ــــات  - ـــرقغ
 "وورد".

 لـى ورقـة  -نص احلـديل-الباقل  با ة التص  با ة:  ختيار هَس اخلدمة إبمكان  (13
مستالة  ويظهر يف   لى الص اة امل ب  ة املصدر الَا  بع متغ احلديل كصايح البخارا  و 
صايح مسل   و غضمها مو الكتا التسعة  ويظهر يف   لـى الصـاي ة  يوـا  اسـ  الكتـاو الـَا 

إن رغـا -يف ال رقة امل ب  ة  يوا   ذ كر ضيغ احلديل  ورقمغ  ورق  احلديل. و إلمكان  ن يظهر
ـــار   ـــراف  -الباقـــل ختـــريج احلـــديل ضيظهـــر مـــو  خرجـــغ غـــض املصـــدر الـــَا ن بـــع متـــغ  واختي

احلديل  واختيار معال األل اظ ال ريبة  ويظهر كل هَا م ب  ا  يف ن   ال رقة بعـد  با ـة نـص 
 احلديل. 

ـم  إىل  ربعـة  شـر م ضـ  ا   واتيح م سـ  ة احلـديل الشـريف الباـل  ـو  ريـِ امل ضـ ع؛  ضا س ِّ
ن  األخــلق واآلداو  العبــادات  األ عمــة  رئيســا   هــق: اإلوــان  العلــ   األمــ  الســاباة  الســضة  الاــُر
واأل ـــربة  اللبـــاس والزيتـــة  األقـــ اهللا الشخصـــية  املعـــاملت  األقوـــية واألقكـــام  اجلتـــاَيت  اجلهـــاد. 

ـــ ا كـــل م ضـــ ع مـــو هـــَس امل ضـــ  ات إىل م  ضـــ  ات ضر يـــة داخلـــة ختـــغ  وقســـم  امل ضـــ  ات وق س ِّ
ال ر يـــة إىل م ضـــ  ات  خـــص متهـــا داخلـــة ختهـــا. وجيـــد الباقـــل األقاديـــل الـــت اتـــدرج خـــ  كـــل 

ا خرَّجهــا  وراوا م ضــ ع مــو هــَس امل ضــ  ات اجلزئيــة اخلاصــة مرقمــة اسلســليا  مــع بيــان املصــدر الــَ
 خغ يف  ا ملف يريدس الباقل.غ  و إلمكان  ر  احلديل كامل  ونسقاحلديل  و ر 

اشـــتمل م ســـ  ة احلـــديل الشـــريف  لـــى الكتـــا التســـعة  وهـــق: الكتـــا الســـتة  وم  ـــت اإلمـــام  
 مالن  ومستد اإلمام  محد  وستو الدارمق  وإلين اعري ا  م جزا  دا:

املشــه ر و "صــايح -وســتتغ و َيمــغ  اجلــامع املســتد الصــايح املختصــر مــو  مــ ر رســ هللا    ( 
هـــــ. مجــــع ضيــــغ " ل ــــ  وســــتمائة 056ألا  بــــد    مــــد بــــو إ ا يــــل البخــــارا ت  -البخــــارا
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. ويـ عاـدُّ صـايح البخـارا  صـح 1وقديث " م ص لة بل اكرار انتااها مو "سـتمائة  لـف" قـديل
  تد مجاهض العلماء. كتاو بعد كتاو   

ابــة الثانيــة بعــد صــايح هـــ  يـ عاــدُّ يف املر 061صــايح مســل  ألا احلســ  مســل  بــو احل ــاج ت  (و
 . 2البخارا  مجع ضيغ " ربعة ُإف" قديل س ى املكرر

هـــ  مجــع ضيــغ " ربعــة 015ســتو  ا داود ألا داود ســليمان بــو األ ــعل األزدا الس ســتال ت (ت
ُإف ومثامنائــة قــديل" انتااهــا مــو مخســمائة  لــف قــديل. وخــرَّج  بــ  داود يف ســتتغ الصــايح 

 .3وإن كان يف احلديل وهو  ديد نبغ  ليغواحلسو والوعيف واحملتمل  
اجلــامع الكبــض املعــروف و "ســتو الرتمــَا" ألا  يســى  مــد بــو  يســى بــو ســ رة الرتمــَا ت  (:

هـــــ  مجـــــع ضيـــــغ "ثلثـــــة ُإف واســـــعمائة وســــتة ومخســـــ  قـــــديثا " ضيهـــــا الصـــــايح واحلســـــو 019
 .4والوعيف وال ريا واملعلل  و  ن  لتغ

هـــ   لَـّـف التســائق الســتو الكــوى 323بــو  لــق بــو ســتان تســتو التســائق ألمحــد بــو  ــعيا  (ج
والســـتو الصـــ رى  ويســـمى األخـــض اجملتـــا  وهـــ  امل بـــ ع كـــامل  مـــو الكتـــاب . مجـــع التســـائق يف 
الســـــتو الصــــــ رى "مخســــــة ُإف وســــــبعمائة وواقــــــدا  وســــــت  قــــــديثا " متهــــــا الصــــــايح واحلســــــو 

 .5لستووالوعيف  لكو الوعيف ضيغ قليل  لتسبة لباية كتا ا

                                                 
 .1إبو ق ر  ص  -مادمة ضتح البارا-هدا السارا  1
 (.1)هامش  11 ل م احلديل إبو الصلح  ص  2
 .9/51  مريخ ب داد للخ يا الب دادا  33 ل م احلديل إبو الصلح  ص  3
 .049حب : يف مريخ الستة املشرضة للدكت ر  كرم العمرا  ص  4
 .052العمرا ص حب : يف مريخ الستة املشرضة للدكت ر  كرم  5
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هــ  مجـع ضيـغ " ربعـة ُإف وثلمثائـة 015ألا  بد    مد بو يزيد الازويي ت  ابو ماجغستو  (ح
ووقـــدا  و ربعـــ  قـــديثا "  متهـــا الصـــايح واحلســـو والوـــعيف وبعـــ  املتـــاكض وامل ضـــ  ات  وإن  

 .1كان  قليلة
نــــغ و َّــــت بــــغ هـــــ   ــــق امل  ــــت دــــَا اإســــ  أل119امل  ــــت لإلمــــام مالــــن بــــو  نــــ  األصــــباق ت  (خ

احلديل   ا يسرس للتاس   و مل ا تة  لماء املديتة لـغ ضيـغ ومـ اضاته   ليـغ   و ألن مجيـع  قاديثـغ 
صاياة؛ ضنن امل  ت ه  اخلو املتبـع الثابـ  املعمـ هللا بـغ. وقـد انتاـى اإلمـام مالـن امل  ـت مـو مائـة 

الصـــاابة والتـــابع  و ـــو   لـــف قـــديل كـــان يرويهـــا. ومجلـــة مـــا يف امل  ـــت مـــو ُ ر  ـــو التـــيب 
" لــــف وســــبعمائة و شــــرون" قــــديثا   املســــتد متهــــا "ســــتمائة" قــــديل  واملرســــل "مائتــــان واثتــــان 

. ويـاعاـدُّ 2و شرون" قديثا   وامل ق ف "ستمائة وثلثة  شرة ومائتان ومخسـة ومثـان ن" قـ إ  للتـابع 
وي عد امل  ت واملدونة  صـل . 3املالكية  امل  ت األصل األوهللا يف كتا احلديل  يليغ صايح البخارا

 .4املَها املالكق  وامل  ت مادم يف ال اغ  لى املدونة
هـــ  مجــع ضيــغ مــا ياــرو مــو " ربعــ   لــف" قــديل  متهــا 041املســتد لإلمــام  محــد بــو قتبــل ت  (د

 .5" شرة ُإف قديل" مكررة  انتااها مو "سبعمائة ومخس   لف" قديل
 هـ.055رام الدارمق ت ستو الدارمق ألا  مد  بد   بو د (ذ

 واشتمل م س  ة احلديل الشريف  لى  رح لألقاديل مو   هر كتا الشروح  وهق: 
 ضتح البارا  رح صايح البخارا إبو ق ر. -

                                                 
 .0/1519انظر ما قالغ  مد ضؤاد  بد الباقق  يف ُخر  بعة ستو ابو ماجغ الت قااها  1
 .8ات ير احل الن بشرح م  ت مالن للسي  ق  ص  2
 .1املصدر ن سغ  ص  3
ر يف "جملة البا : حبل متش   113  إص لح املَها  تد املالكية للدكت ر  مد إبراهي   لق  ص1/336ال كر السامق للا  ا   4

 ال اهية املعاصرة  العدد اخلام   شر".
 .-م ب ع يف مادمة املستد بتاايِ الشيخ  محد  اكر–خصائص املستد ألا م سى املديي   5
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  رح صايح مسل  ليا  بو  رف الت وا. -
   ن املعب د  رح ستو  ا داود للعظي    دا. -
 اعلياات احلاضن ابو الاي   لى ستو  ا داود. -
 األق ذا بشرح جامع الرتمَا للمبارك  را.خ ة  -
  رح ستو التسائق للستدا. -
  رح ستو التسائق للسي  ق. -
 للستدا. ابو ماجغ رح ستو  -
 املتتاى  رح امل  ت للباجق. -

وم ســ  ة احلــديل موــب  ة  لشــكل  واتــيح للباقــل إمكانيــة الباــل بشــكل متاــدم  وإمكانيــة  
. وهـق  دق األقـراص يف احلـديل  -يف إصدارها اجلديد-اع التسخ إىل ملف ال ورد  وإمكانية اإستم

إإ  ن قاهلا كااهللا الكتا امل ب  ة إ ختل  مو بع  األخ اء امل بعية الـت ا ـض املعـىن  قيـاان . ومـو 
  مثلة ذلن:

لاةا  (1 ...ضالا ماا رازايـقتااك  ق  لمناا مع دقة هَا الارص إإ  ن ضيغ  خ اء  اندرة   متها: )لا قإا  انَّ ا َّا إا ُي ِّاُّ
(.1 ِّاااإ  ...( لاةا العامال ماا رازايـقتااك  ق  ِّاااإ  ...ضالا  . والص او: )لا قإا  انَّ ا َّا إا ُي ِّاُّ

وضع  يف البال الصريف مجلة: ) سـر يسـريو( ضلـ  أتت إإ نتي ـة واقـدة يف املتتاـى  (0
ايح البخـــارا  وملـــا وضـــع  يف  ـــرح امل  ـــت. واألصـــل  ن أتيت نتـــائج يف مراجـــع  خـــرى مثـــل صـــ

ـراحق لـانا  البال الصريف مجلة: )لو ي لا(. جاءاي نتي ة يف صايح البخـارا هـق: )س ـ راة   املاق ناشق
ــعا ذالِّــ تاــةا  ااق ما ــر ا قاــاهللاا ابقــو    يـايـق ــرِّ ي سق ــعا القع سق ــلا ما لِّيَّــةِّ  انـقااــ ا  اثـقاا ــٌد وِّزقراكا يفِّ اجلقااهِّ ــرِّ واقاــاهللاا جم ااهِّ  نا القع سق

ـــرايقوِّ واقاـــاهللاا جم ا  ـــٌر ي سق ِّ والاـــوق يـا قلِّـــاا   سق ـــتـايا ق ـــداى احلق سق ـــلق اـارابَّص ـــ نا بِّتاـــا إِّإَّ إِّقق لِّـــغِّ ها ـــرا كااا ق ـــر ا ُخا ـــٌد ي سق اهِّ
                                                 

تاا ُذاانا التـَّعا ِّ ": ق عتا   راف ُذاهنا  " ماا رازايـقتااك  ق ": ما  ناصتاك .3133رواس  ب  داود  برق   1 قاهللا العظي    دا يف   ن    " واخاوقرامق
ا ياد هللا   الاى  انَّغ  جاعالا القيامِّ  ما  َا امق ااهللا ( : قااهللاا يفِّ ضـاتقح الق اد ود : ها   ه  ق  انقصااف األق

لق اساوِّ با ق املعب د: )) ضـاااا ِّ ِّ  َ اخق بـاب ا لِّلصُّلقحِّ وااألق عا الشَّاهِّد سا
ا(.القم دَّ ِّق واالقم دَّ اى  الايقغِّ إا  انَّ  لدَّ ق اى دِِّّما  غ  قاواى  ِّ
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راس   ــــدق ــــراحا ا َّ  صا راكا  ا ــــدق ــــراحق لاــــنا صا َقكار   اــــوق ابقــــوِّ  ابَّــــاس   املاق ناشق تِّــــنا إِّىلا راب ِّــــنا واي ــــ ــــاق يفِّ قااجا ضاانقصا
(. واألصل  ن أتيت هَس التتي ة  تدما وضع  مجلة: ) سر يسريو(. مِّ  لِّإلقِّسقلا

ـــعقباة   اـــوق 1215وجـــدت ضـــب ا  خا  ـــا  لـــبع  الكلمـــات   بـــ  داود بـــرق   (3 ثـاتاا    ـــدَّ : )قا
ةِّ ضـاااـاهللاا  انـا ـرِّ الصَّـلا ـانا راس ـ هللا  ا َِّّ ُياق ا بقوِّ يازِّيدا اهلق تاائِّق ِّ قااهللاا ساتالق    انا ا بـقوا ماالِـّن   اـوق قاصق  ٌ  كا

ِّ(. قــاهللا العظــي    دا يف عاتاــ ق ــل ِّق راكق ــعقباة  ي صا ــنَّ    ــخا  ا ثاــةِّ ضـارااسِّ ياــاهللا   اوق ثالا ثاــةِّ  امق ــضاةا ثالا ــراجا ماسِّ  إِّذاا خا
ـــا قـاــ َقك  ر يفِّ القباـــاو الظَّاهِّرِّيَـّــة كاما ـــ ـــدِّيل  انـاــ  القما َا بِّظـاــاهِّرِّ قا ـــ اهللاا  ـــرح احلـــديل: )) ... واقـاــدق  اخا
ــدِّيل وارادا  ــ ا  اصاــح  قا ياــاهللا . قاــاهللاا يفِّ الق اــتقح واه  ثاــة  امق ــر ثالا ــاضاة القااصق ب  ا إِّىلا  انَّ  اقاــل  ماسا ها َا  يفِّ التـَّــ اوِّا  ضاــ

ــر ــا القااصق تـقها تاــدا  مِّ ــاضاة الَـّـتِّ يـ بـق ــرااد القماسا الا اــغ   الاــى  انَّ القم  ــراقغ  . واقـاـدق محاالاــغ  ماــوق خا إا غاايـاـة  ذالِـّـنا وا اصق
ـغ  انَّ ُياقـ ا بـقو  بـاعقدالسَّ ار . قااهللاا واإا خياق اى  ا الق اجق َا ـ ـوق ها ل ماعا  انَّ القبـايـقهااِّقَّ ذاكارا يفِّ رِّوااياتـغ مِّ ا احلقامق َا ها

ة(. وصـ او كلمـة " بـاعقـد "  " ب عـد"  بوـ   ـر الصَّـلا ـا  اـوق قاصق يازِّيد رااوِّيغ  اوق  انا  قااهللاا ساتالق   اناس 
 لباء إ ب تاها.ا
إ بد مو ملقظة الدقة يف رسـ  الكلمـات  ضاخل ـت يف قـرف وإن كـان املعـىن إ يت ـض  (4

يــؤدا إىل إ  ــاء غــض التتــائج احلايايــة  ضمــثل  حبثــ   ــو  بــارة: )خــضا  ي اــغ(  )ي اــغ يف الــديو(  
مخســة  ض جــدُتا معــزوة إىل مخســة  شــر م ضــعا  يف مســتد  محــد. مــع  ن احلــديل يف البخــارا يف

 م ا و بل ن: )...ي اهغ...(.
وألمحد. و تـدما دخلـ   لـى نـص  بو ماجغحبث   و ل ن: )مو كت   لما (  ضعزاس إ (5

(. مـــع  نـــغ يف الباـــل  ـــزاس ابـــو ماجـــغ  وحبثـــ  يف "ختـــريج"    ـــال نتي ـــة: )ان ـــرد بــغ ابــو ماجـــغ
 نتي ــة  ن مل ضــع  يف مســتد  محــد. و تــدما دخلــ   لــى نــص  محــد وحبثــ  يف "ختــريج"    ــال

   والرتمَا و ا داود. ابو ماجغاحلديل رواس: 
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 المطلب الرابع

 المكتبة األلفية للسنة النبوية

-CD صـــــدر مركـــــز الـــــرتا: ألحبـــــا: احلاســـــا اآلو  ألردن برانجمـــــا   لـــــى قـــــرص مـــــدمج "
ROM س مـو " ا غ: املكتبة األل ية للستة التب ية. وه   مشل الـوامج الصـادرة  ـو مركـز الـرتا: وغـض

املراكز يف مجع كتا الستة  قيل ُيت ا  لى  كثر مو ثلثة ُإف ومخسمائة جملد قاس ا  إضـاضة 
 إ تمالغ  لى بع  الكتا املساندة كالا امي  الل  ية  وضهارس الكتا.

 ملقظات ق هللا املكتبة األل ية للستة التب ية:
 :1ع  األخ اء ضيغ  متهاهَا الارص غض دقيِ  و خ ا س كثضة  وإ  نصح بغ  وهتاك ب

اكــرار ذكــر الكتــاو ال اقــد خــ   تــ ان   تل ــ   ضيتــ ه  الباقــل  ن بــ  يديــغ كتــاب . مثــاهللا  (1
ذلــــن اكــــرر ذكــــر كتــــاو "املتــــار املتيــــف يف الصــــايح والوــــعيف إبــــو الاــــي " مــــرة دــــَا اإســــ  

 الصايح  ومرة  س  "ناد املا هللا".  
ملكتبــة األل يــة كتــاو "الزهــد لإلمــام  محــد بــو قتبــل" نســبة كتــاو إىل غــض مؤل ــغ  ضاــد نســا يف ا (0

إىل ابـــو  ا  اصـــ   وهـــَا يف اإلصـــدار األوهللا والثـــال  ويف اإلصـــدار الثالـــل اكـــرر اخل ـــت بشـــكل 
ا د ضتضيف إىل املكتبة األل ية كتاو "الزهد إبو  ا  اص "  وباق كتـاو "الزهـد لإلمـام  محـد 

 اص .بو قتبل"  لى نسبتغ الساباة إبو  ا  
 ومو  مثلة ذلن:  -خاصة يف اإلصدار الثالل-قصل خ ت يف اصتيف الكتا  (3
 ص ت ِّ   كتا  خ  جمم  ة " رق احلديل" ليس  متها  ككتاو "مكارم األخلق". ( 

ص ــــت ِّ   كتــــا  خــــ  جمم  ــــة "اــــراج   امــــة" ليســــ  متهــــا  ككتــــاو " ــــ ن املعبــــ د"  و "ضــــي   (و
 الادير".

                                                 
 .16-15التاتية احلديثة يف خدمة الستة والسضة التب ية ب  ال اقع واملتم هللا للدكت ر إبراهي  الري   ص  1
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والتــاريخ" ليســ  متهــا  ككتــاو "نيــل األو ــار"  و "ســبل  ص ــت ِّ   كتــا  خــ  جمم  ــة "الســضة (ت
 السلم".

ص ــــــت ِّ   كتــــــا  خــــــ  جمم  ــــــة "اــــــراج  كتــــــا  ص صــــــة" ليســــــ  متهــــــا  ككتــــــاو "مــــــو رمــــــق  (:
  إختلط".

ص ت ِّ   كتا  خـ  جمم  ـة "كتـا البلـدان" ليسـ  متهـا  ككتـاو "رجـاهللا مسـل "  و "مـو روى  (ج
  ته  البخارا يف الصايح". 

ــت ِّ   كتــا   (ح خــ  جمم  ــة "مصــ لاات احلــديل" ليســ  متهــا  ككتــاو "ســؤاإت محــزة"  و ص 
 "مو كلم  ا زكرَي يف الرجاهللا". 

 ق َض  مادمة اإلمام ابو قبان لكتابغ "اجملروق "  وهق مادمة قيمة ومهمة. (4
هتـــاك بعـــ  األخ ـــاء الـــت اكـــررت ضيـــغ بشـــكل م ـــرد  ومثـــل هـــَس األخ ـــاء جتعلـــي إ  نصـــح  (5

مـــاد  لـــى هـــَا الـــوانمج  مثـــل: كلمـــة " تـــد" جتـــدها يف هـــَا الاـــرص مكت بـــة: البـــاقث  يف اإ ت
  مثــاهللا ذلــن الباــل ضيمــا رواس البيهاــق: )ثتتــان إ اــردان الــد اء  تــد التــداء...(  ضكلمــة 1"مث"

 تــد مكت بــة يف الاــرص: "مث". ومثــل هــَا إ يع ــق التتــائج امل ل بــة  وي ــض املعــىن  إقــن كيــف 
َك ر  ملَّــا ا ــضت كلمــة " تــد" ض جــد مكاهنــا خ ــت "مث". وغضهــا كثــض  إإ ا ــضَّ معــىن احلــديل ا ملــ

  هن  ا ادوا هَس األخ اء يف اإلصدارات اللقاة  ضل   ذكرها.
: )... ـــو ابـــو ســـضيو 8/59هتـــاك  خ ـــاء ا ـــض املعـــىن  مثاهلـــا: مـــا رواس  بـــد الـــرزاق يف مصـــت غ  (6

هللا: إن مل  خــرج يــ م كــَا وكــَا ضلــن زَيدة  اخت صــ  إىل  ــريح يف رجــل اكــرتى مــو رجــل  هــرس  ضاــا
  ائعــا  غــض مكــرسكــَا وكــَا  ضلــ  خيــرج ي م ــَ وقبســغ. ضاــاهللا  ــريح: مــو  ــرط  لــى ن ســغ  ــر ا  

 جــزانس  ليــغ(  ووجــدت خ ــت يف الــتص يف الاــرص غــضَّ املعــىن َّامــا    لــى التاــ  التــاو: )... ــو 
ضاــاهللا: إن مل  خــرج يــ م كــَا وكــَا  ابــو ســضيو اخت صــ  إىل  ــريح يف رجــل اكــرتى مــو رجــل  هــرس 

                                                 
 وهَا اخل ت وقع  يوا يف مكتبة ال اغ و ص لغ  ولي  غريبا    ضنن الارص  صادران  و دار الرتا:. 1
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 مكــرسضلــن زَيدة كــَا وكــَا  ضلــ  خيــرج ي م ــَ وقبســغ. ضاــاهللا  ــريح: مــو  ــرط  لــى ن ســغ  ــر ا 
  جزانس  ليغ(.
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 الفصل السادس

 تحقيق المخطوطات

 ضيغ َّهيد وسبعة مباقل: 
 املبال األوهللا: انتشار املخ   ات العربية يف العامل. 

 (.Bibliographyراجع )املبال الثال:  ه  مصادر امل
غِّ   .  ووص هااملبال الثالل: اختيار  املخ  طِّ ومجع  ن سخِّ

. ِ  املخ  طِّ  املبال الرابع: ا ثي
.  املبال اخلام : نسخ  املخ  طِّ ومرا اة   لماتِّ الرتقي ِّ

 املبال السادس: ماابلة  التُّساخِّ وامل اضلة  بيتها. 
ِ  التصِّ ودراست غ وا ِ   ليغ.املبال السابع: ا ثي  لتعلي
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 تمهيد

 املخ  ط: نسخٌة مو كتاو م ؤالٌَّف َبو ِّ اليدِّ  وه  ما ياابل امل ب ع يف  َيمتا هَس. 
وال ر  مو خايِ املخ  ط خدمة ارا: األمة وقوـارُتا ؛ ألنـغ يعـي إخراجـغ مـو الظلمـات 

 إىل الت ر للست ادة متغ. 
 التالية: والتاايِ يت لا جهدا  مو احملاِ  يتلخص يف التااط

اختيــــار املخ ــــ ط ومجــــع نســــخغ  ووصــــ ها  وهــــَا يت لــــا متــــغ الباــــل يف املخ   ــــات العربيــــة  (1
واإلســـــــــــــــــــــلمية املتتشـــــــــــــــــــــرة يف مكتبـــــــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــــــضة يف العـــــــــــــــــــــامل  واإســـــــــــــــــــــتعانة مبصـــــــــــــــــــــادر 

 (.Bibliographyاملراجع)
 ا ثيِ املخ  ط  إبثبات ا غ  ونسبتغ ملؤل غ. (0
 ليغ  وضبو الكلمـات  لشـكل  وإثبـات  لمـات  نسخ املخ  ط وضِ الرس  اإلملئق املتعارف (3

 الرتقي .
ماابلة نسخ املخ  ط وإثبات ال  ارق بيتها يف اهلامش  وخايـِ الـتص  واصـايح اخل ـت وإكمـاهللا  (4

 الساو   و ما  كلتغ األرضة.
 ا ثيِ التص ودراستغ والتعليِ  ليغ. (5
رس  (6  . -إن وجدا-الرتمجة ملؤلف املخ  ط و ارقغ و تصِّ
ــاخ التعريــف بت (1 اســخ املخ ــ ط  وبيــان  هــ  مــو  هــل العلــ   م  نــغ جمــرد انســخ؟ وهــل هــ  مــو الت سَّ

 احلاذق   و املشه ريو  و غض ذلن؟   
 وضع  تاويو مدروسة اع   لى قسو اإست ادة مو املخ  ط وضهمغ. (8
  مل ضهارس اع   لى اإست ادة مو املخ  ط.  (9

 وبيان ذلن يف املباقل السبعة التالية:
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 ث األول المبح

 انتشار املخ   ات العربية يف العامل 
ل ِّــف  مــة مــو األمــ  لــغ نظــضا . ضــرغ    خلَّــف العــرو اــرا   ضكــرَي  واضــرا  يف  ــ  العلــ م  مل خت 

ضياع  دد مو املخ   ات  وا تداء التتار  لـى  ـدد كبـض متهـا حبـرق بعوـها  وإلاـاء بعوـها اآلخـر 
  1 مله  كارثة وجروة وقع   لـى الـرتا: ال كـرا اإلسـلمق دجلة  مما جعل املؤرخ  يعدون هنر يف

  2    ـا   16113مكتبة  خ ا  لـى  010ضاد كان م ج دا  يف الدولة العثمانية ما  دا استانب هللا 
 322واو  مكتبة م سك  نصف ملي ن    ط  ـرا وإسـلمق  واوـ  مكتبـة ال اايكـان  كثـر مـو 

ل  مؤسسة  لمية سـ اء  كانـ  مسـ دا   م مدرسـة  م زاويـة   لف    ط  را وإسلمق وإ اكاد خت
 لـف  52. وقد جتـاوز  ـدد املخ   ـات العربيـة يف ضلسـ   3 م اكية مو خزانة كتا ص ضة  و كبضة

   ط قبل اإقتلهللا الوي ال واإلسرائيلق هلا  ض اـد بعوـها نتي ـة اإقـتلهللا الوي ـال  ومـا ابعـغ مـو 
باـــــق مـــــو املخ   ـــــات العربيـــــة يف املديتـــــة املادســـــة  كثـــــر مـــــو مثانيـــــة ُإف اإقـــــتلهللا اإلســـــرائيلق  و 

 .   4   ط
ولعــلَّ مــو األســباو الرئيســة لكثــرة الــرتا: ال كــرا الثاــايف املتمثــل بكثــرة املخ   ــات قــل 
الــديو اإلســلمق  لــى العلــ  يف َُيت و قاديــل كثــضة  واقــرتام التــاس للمتعلمــ   وااــدو اخلل ــاء هلــ  

                                                 
 وما بعدها.  11/326ا املسلم ن يف ستة سا ط ب داد يف: البداية والتهاية إبو كثض  انظر األقدا: اجلسام الت  ا ه 1
  نال   و  3انظر: جملة معهد املخ   ات العربية  اجمللد الرابع "املخ   ات العربية يف مكتبات األانض هللا لألستاذ  محد ُاش  ص 2

 هـ.1318املعارف  هـ امل ب  ة يف إستانب هللا مو قِّبال وزارة 1310إقصائية ستة 
 ر  هلا و رَّف دا الدكت ر  مد  سعد  ل   يف جملة معهد املخ   ات العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  املخ   ات وخزائتها يف  3

 .36-8قلا ص
دار كتا املس د ات زع املخ   ات العربية يف ضلس   يف  دة مكتبات   مهها: دار الكتا اخلالدية يف  و السلسلة يف الادس  و  4

م د األقصى  ودار الكتا اخلليلية  ودار الكتا ال خرية  وخزانة ُهللا ق يتة احلتبلية  وخزانة ُهللا البديرا  وخزانة ُهللا  لص  وخزانة الشيخ  
ات العربية يف اللاام  ومكتبة  محد   ا اجلزار بعكا  ومكتبة اجلامع العمرا الكبض ب زة  اواهق مكتبة املس د األقصى. انظر: املخ   

 م.1980ضلس   للدكت ر صلح الديو املت د  بضوت  دار الكتاو اجلديد  
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أل  يـــات  لـــيه   ممـــا جعـــل  بـــاقرة العـــرو واملســـلم  يت هـــ ن للتـــتليف يف  لـــ م الشـــريعة وإغـــداق ا
ن الـَا نـزهللا بل ـة العـرو  و ـرف  خاصة  و ل م العربية  وكاضة العل م  امة؛ ليتال ا  رف خدمـة الاـُر
خدمــة هــَا الــديو  م مــا  مــو خــلهللا الكتابــة يف  ل مــغ املختل ــة مــو ا ســض ومجــع للاــديل  وضاــغ  

 ة  وغضها  و رف العل  والتعل .و ايد
وكان للك تَّاو وال راق   ـتٌن يف احلوـارة اإلسـلمية. واهـت  العلمـاء  واخلل ـاء واألغتيـاء  

مــو غــض  هــل -يف ناــل اراثتــا ال كــرا  و ن اــ ا  مــ اإ   ائلــة  لــى ذلــن  ن اــل  ــو بعــ   ثــرَيء قلــا 
ـــار  لـــى الـــدر  -العلـــ  ـــاو "رد احملت املختـــار إبـــو  ابـــديو" مائـــة لـــضة ذهبيـــة  نـــغ  ن ـــِ  لـــى نســـخ كت

 .  1 ثمانية
ـــــ ن   ـــــا املخ   ـــــة  ويـ تامُّ ـــــائه  الكت ـــــاء ي ـــــاخرون  قتت وكـــــان اخلل ـــــاء والعلمـــــاء واألغتي

مكتباُت   وجتد كل )سـل ان  و صـدر   ظـ  كـان ُيـرص  لـى  ن يبـي جبـ ار املسـ د مدرسـة ومكتبـة 
ديــو ملــ كه   ضاــد اقتــدى  لســل   يف ذلــن الــ زراء مبعتــ  لــغ وملااتــ  بــغ  وملــا كــان التَّــاس  لــى 

ومشـــــايخ اإلســـــلم  و لـــــى ذلـــــن ضم م  ـــــات املخ   ـــــات يف اركيـــــا اتســـــا إىل ثـــــل:   ائـــــف: 
ومكتبــات الســل ان  -وهــق املكتبــة الســليمية أبدرنــغ  –الســل    مثــل مكتبــة الســل ان ســلي  األوهللا 

لــــل  واملكتبــــة الســــليمانية نســــبة إىل الســــل ان  مــــد ال ــــااح  والســــل ان  يزيــــد  والســــل ان  محــــد الثا
 وكلها  ستانب هللا.  - و املشرع –سليمان الاان ل 

مثــل: راغــا   ــا  و ــهيد  لــق   ــا  وكــ بريلق   ــا. واملكتبــات   وال ائ ــة الثانيــة: الــ زراء
اهللا يف الثل:  ستانب هللا  وكـ بريلق   ـا هـَا  هـ  الـ زير ال اضـل  محـد بـو  مـد  وهـ  مـو كبـار الرجـ

: )ومل يكـو 1/353الدولة العثمانية  يا هللا  تغ احمليب يف خلصـة األثـر يف   يـان الاـرن احلـادا  شـر 
يف الــ زراء مــو ُي ــن  مــر الــديو وقــان ن الشــريعة مثلــغ  صــعبا   ــديدا  يف  مــ ر الشــرع  ســهل  يف  مــ ر 

و  ائـا الـَخائر مـا إ  الدنيا  وكان قاذقا  مدبرا  للملـن  قائمـا  بوـب غ  وملـن مـو ن ـائ  الكتـا

                                                 
 .8جملة معهد املخ   ات العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  املخ   ات وخزائتها يف قلا للدكت ر  مد  سعد  ل   ص 1
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يـــدخل احلصـــر  وإ يوـــبو  إلقصـــاء(. وممـــو ااصـــل بـــغ مـــو العلمـــاء: العلمـــة  بـــد الاـــادر بـــو  مـــر 
الب ـــدادا  صـــاقا ) خزانـــة األدو( ضتكرمـــغ وقظـــق  تـــدس مبكانـــة رضيعـــة  وقـــد  هـــدى لـــغ الب ـــدادا 

 مؤل غ ) قا ية  لى  رح  ن  سعاد(. 
ثــل  ســعد  ضتــدا  و ا ــر  ضتــدا  ووو الــديو  ضتــدا  وال ائ ــة الثالثــة: مشــايخ اإلســلم  م

 –و ـــا ف  ضتـــدا  وضـــي     ضتـــدا  و لـــق  مـــضا  ضتـــدا  ووهـــيب  ضتـــدا  و ـــيخ مـــراد  ضتـــدا 
وكـــل هـــَس املكتبـــات  ســـتانب هللا  وإ ا يـــل صـــائا  ضتـــدا ومكتبتـــغ  -ومكتبتـــغ غـــض مكتبـــة مـــراد مـــل 

 أبنارة. 
ساء اللئق  ت  جبمع املخ   ـات  ضتنشـتن هلـا ومع هَس ال  ائف الثل:  هرت  ائ ة الت

مكتبات نسب  إليهو  مثل مكتبة  رخان  وصاحلة خـاا ن  و  ـا خـان  وجلتـ ش  وبرا نيـاهللا  وكثـض 
 .1مو املكتبات الت اسمى ) والدة   ا ( مث يواف إىل ابتها السل ان(

   ـا  يف كاضـة   38583م ض َّ قس  املخ   ـات يف دار الكتـا املصـرية 1954ويف ستة 
العلـ م  لل ـة العربيـة  وغضهـا  مج ِّعاــ  ممَـّا كـان ياتتيـغ  مـد  لــق   ـا  وممَـّا قبسـغ السـل   واألمــراء 

 والعلماء  لى املساجد واألضرقة ومعاهد التعلي   ومو  قدى  شرة مكتبة خاصة.   
لـــ   كثـــر املخ   ـــات العربيـــة واإلســـلمية ملكتبـــات الدولـــة العثمانيـــة   وبعوـــها  صـــبح يف ُو

مكتبات يف  ورو   إما  إستيلء  ليها   و  رائها مو املكتبات الـت و جـدت ضيهـا بعيـدا   ـو م اضاـة 
 .2مو لغ األمر  وهكَا انتشرت املخ   ات يف ج ل ِّ مكتبات العامل

وبــد  اهتمــام جامعــة الــدوهللا العربيــة يف اراثتـــا العــرا واإلســلمق  ضــانبثِ  تهــا "املتظمـــة   
عربيــة للرتبيـــة والثااضــة والعلـــ م". و صــدرت جامعـــة الـــدوهللا العربيــة "جملـــة معهــد املخ   ـــات العربيـــة"  ال

                                                 
 alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7408بية. مااهللا للدكت ر  م د  مد ال تاقق  بعت ان: اركيا واملخ   ات العر  1

 "متتدَيت اليسض للمكتبات وااتية املعل مات". 
   ضاد اقت ى  لى:     ات دار الكتا املصرية  لألستاذ ضؤاد سيد. 64جملة معهد املخ   ات العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  ص  2
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ــــة ا عــــىن بشــــؤون املخ   ــــات وال  ئــــِ العربيــــة ومرخيهــــا  وصــــدر العــــدد األوهللا ســــتة  وهــــق جملــــة ثااضي
 . 1م1955

ت يف ويف م قع "مركز ودود للمخ   ات"  لى اإلنرتن  ضهارس  دد كبض مو املكتبـا 
  وكــــو خميــــل  ا ضهـــرس متهــــا  لــــى احلاســــ و 2العـــامل الــــت خــــ ا املخ   ــــات العربيـــة واإلســــلمية

 الشخصق  وهق  لى التا  التاو:
 

 .فهرس خمطوطات جامعة أم القرى
 .فهرس املصو رات املوجودة مبركز البحث العلمي جبامعة أم القرى

فهرس التفسري وعلوم القرآن مبركز البحث العلمي بكلية الشريعة جبامعة امللك عبد 
 .القسم األول -العزيز 

 .اجلزء األول -فهرس أصول الفقه مبركز البحث العلمي جبامعة أم القرى 

                                                 
األوهللا  اجمللد األوهللا  ضاد اقت ى  لى:     ات دار الكتا املصرية  لألستاذ ضؤاد سيد  ص  وانظر: جملة معهد املخ   ات العربية  العدد 1

      ات دار الكتا الظاهرية لألستاذ  مر رضا كاالة  ص 61  املخ   ات يف املكتبة األزهرية لألستاذ  ب  ال ضا املراغق  ص60
  املخ   ات العربية يف دار الكتا اللبتانية لألستاذ 38-31    اد  ص       ات مكتبة املتاف العراقق بب داد لألستاذ ك ركي526

  املخ   ات وخزائتها يف 49  جمم  ة املخ   ات العربية يف جامعة بضوت األمريكية للدكت ر نبيغ  م  ضارس  ص 51ن ر الديو بيه   ص 
  وانظر: جملة معهد 54 مل رو لألستاذ ا س  ل ش  ص      ات املكتبة العامة بر ط ال تح 8قلا للدكت ر  مد  سعد  ل   ص

  اجمللد الرابع  ضاد 039املخ   ات العربية  اجمللد الثال  ضاد اقت ى  لى: املخ   ات العربية يف  ري  للدكت ر  مد محيد    ص 
جمللد اخلام   ضاد اقت ى  لى     ات وما بعدها  وا 3اقت ى  لى: املخ   ات العربية يف مكتبات األانض هللا لألستاذ  محد ُاش  ص

وما بعدها  واجمللد السابع  ضاد اقت ى  لى و    ات اشك سل ضاكيا للدكت ر كارهللا  8خزانة الاروي  ون ادرها لألستاذ العابد ال اسق  ص
لعامل للدكت ر ي سف قس  بكَّار  برتا ن    واجمللد التاسع والعشريو  اجمللد الثلث   ضاد اقت ى  لى ضهارس املخ   ات العربية يف ا

 1وما بعدها  واجمللد األربع   اجلزء الثال  ضاد اقت ى  لى مكتبات املخ   ات يف استانب هللا للدكت ر ضاضل مهدا بيَّات  ص 345ص
ت  خَ  تها   ضاد اومت  ضهارس     ات املكتبات ال92-1/69وما بعدها  وانظر: مادمة خايِ مريخ األدو العرا لووكلمان  

 ضهرسا   .    168بروكلمان  وبل   
 انظر اهلامش السابِ. 2
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 . دليل املخطوطات األصلية مبركز جنيبويه للمخطوطات )نسخة حديثة
 .طوطات مكتبة جامعة امللك فيصلخم

 .معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل
 .2فهرست الكتب العربية املوجودة ابلكتبخانة اخلديوية 
 .القسم الرابع -فهرس املخطوطات الفارسية يف املكتبة الوطنية بفرنسا

 .القسم الثالث -طوطات الفارسية يف املكتبة الوطنية بفرنسافهرس املخ
 .ثاينالقسم ال -فهرس املخطوطات الفارسية يف املكتبة الوطنية بفرنسا
 .القسم األول -فهرس املخطوطات الفارسية يف املكتبة الوطنية بفرنسا

 22أملانيا )اجلزء  ،فهرست املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني
 20أملانيا )اجلزء  ،فهرست املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني

 .أملانيا -فهرس خمطوطات : مكتبة الدولة يف ميونخ 
 .املخطوطات اإلسالمية يف العامل : مراكز خمطوطات أملانيا

 .فهرس خمطوطات عباس العزاوي : القسم اخلامس
 .فهرس خمطوطات عباس العزاوي : القسم الرابع

 .طات عباس العزاوي : القسم الثالثفهرس خمطو 
 .فهرس خمطوطات عباس العزاوي : القسم الثاين
 .فهرس خمطوطات عباس العزاوي : القسم األول

 .فهرس املخطوطات الطبية يف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
 .ة الوطنية مبدريدفهرس املخطوطات العربية ابملكتب

 .مكتبة كوبنهاكن امللكية وخمطوطاهتا العربية
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 .اجلزائر -األوراس  -فهرس خمطوطات مكتبة الشيخ التهامي صحراوي بباتنة 
أملانيا)نسخة عالية  -فهرس املخطوطات العربية ابملكتبة اجلامعية امللكية يف توبنجن 

 .اجلودة
أملانيا)نسخة  -فهرس املخطوطات العربية ابملكتبة اجلامعية امللكية يف توبنجن 

 .متوسطة اجلودة
: التاريخ و الرتاجم و  0املكتبة األمحدية ابلزيتونة بتونس جفهرس خمطوطات 

 .املناقب
تبة الوطنية بباريس مابني : فهرس املخطوطات العربية اليت متت إضافتها إىل املك

 .م0221-م0881
 .pdf -فهرس خمطوطات خزانة القرويني 

 .الفهرس العام للمخطوطات العربية االسالمية يف املكتبة الوطنية بباريس 
 .املخطوطات العربية جبامعة طوكيو
 .6نة اخلديوية فهرست الكتب العربية ابلكتبخا

 .1فهرست الكتب العربية املوجودة ابلكتبخانة اخلديوية 
 .الدليل املختصر للمخطوطات العربية يف مكتبة تشسرت بييت األيرلندية

 .فهرس بعض املخطوطات األندلسية املوجودة يف املكتبة الوطنية ابلرابط
 .املغرب. ،مبدينة اترودانت ،رضي هللا عنه -طوطات خزانة اإلمام علي فهرس خم

 .اخلاصة فهرس مامل يفهرس من املخطوطات املغربية يف اخلزاانت
 .فهرسة خمطوطات علم احلديث ومصطلحه خالل الرتاث اجلزائري

 .الفهرس اخلطي ملخطوطات األزهر
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 .فهرس املخطوطات األصلية مبكتبة املسجد النبوي الشريف
 .املخطوطات العربية يف ألبانيا

 .فهرس خمطوطات الطب اإلسالمي يف املكتبة الوطنية لعلم الطب
 .مؤلفات مغربية يف الصالة و التسليم على خري الربية

 .ات معروضة للبيع يف ليدن مع أمثنتهافهرس خمطوط
 .بدائع املخطوطات القرآنية ابإلسكندرية

 .جمموعة يهودا -فهرس املخطوطات العربية مبكتبة جامعة برينستون 
 .اجملموعة اجلديدة -فهرس املخطوطات العربية مبكتبة جامعة برينستون 

 .جمموعة جاريت -املخطوطات العربية مبكتبة جامعة برينستون  فهرس
 .عند العرب فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية : العلوم و الفنون املختلفة

 .القسم الثاين -فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية : الطب و الصيدلة 
 .القسم األول -فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية : الطب و الصيدلة 

القسم  -م 0261فهرس املخطوطات الفارسية اليت اقتنتها دار الكتب حىت عام 
 .الثاين

القسم  -م 0261فهرس املخطوطات الفارسية اليت اقتنتها دار الكتب حىت عام 
 .األول

 .كتبة املسجد النبوي الشريففهرس املخطوطات األصلية مب
 ،Trinity collegeفهرس املخطوطات العربية و الفارسية و الرتكية يف مكتبة 

Cambridge. 
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 1.منتخب من نفائس االسكورايل
 .خمطوطات عربية من صنعاء

 .سم الثاينالق -خمطوطات األعشاب يف خزائن مكتبات العراق 
 .جماميع خمطوطات من اليمن

 .كاليفورنيا  -قائمة املخطوطات العربية مبجموعة عينتايب
 .السرية النبوية ،احلديث ،القسم الثاين : مصطلح احلديث -فهرس خزانة تطوان 

 0فهرس خمطوطات املدينة املنورة يف ليدن ج 
 .اجلزء األول ،فهرسُت خمطوطات رفاعة الطهطاوى

 .فهرس خمطوطات املسجد األقصى
 .و التنجيم يف مكتبة املتحف العراقيفهرس خمطوطات الفلك 

 الفهرس املغاريب. 
 .فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية بباريس

 .فهرست مصنفات البقاعي
 .خزانة خمطوطات إبراهيم عطار ابشي املهداة إىل دار صدام للمخطوطات

 .فهرس منتقى املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة بنجاب
 .القسم الثاين -فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة يـَْيـْل 
 .القسم األول -فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة يـَْيـْل 

 .اناملخطوطات العربية يف مكتبة متحف كابل أبفغانست
                                                 

 مكتبة األسك رَيهللا هق مكتبة ضخمة  تياة او ُّ كثضا  مو املخ   ات العربية   يف مديتة إسك رَيهللا يف إسبانيا. 1
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 .القسم األول -فهرس املخطوطات اإلسالمية مبكتبة جامعة كمربج 
 .املفقودة -فهرس املخطوطات النادرة 

 .إيرلندا-دبلن  –ذخائر الرتاث العريب يف مكتبة تشسرتبييت 
 .مريكيةاملخطوطات العربية احملفوظة يف مكتبة جامعة يوات األ

 .تعريف ابملخطوطات العربية يف املكتبة الربيطانية
 .فهرس خمطوطات اخلزانة العزية يف بغداد

الفهرس الشامل للمخطوطات العربية والرتكية والفارسية يف املكتبة الوطنية يف 
 .ابريس

 .ر الكتب الظاهرية بدمشقفهرس جماميع املدرسة العمرية يف دا
 .مراكز املخطوطات وأدلتها ابملغرب األقصـى

 .املغرب -فاس  -فهرس خمطوطات خزانة القرويني 
 .املغرب -مكناس  -فهرس خمطوطات املسجد الكبري 

 .7-5الثاين )األجزاء :  اجمللد -فهرس املخطوطات العربية يف تشسرتبييت إبيرلندا 
 .1-0اجمللد األول )األجزاء :  -فهرس املخطوطات العربية يف تشسرتبييت 

 .مراكز خمطوطات أيرلندا
 .نوادر املخطوطات

 .املخطوطات العربية ىف ألبانيا
 .فهارس آل البيت -الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط 

 .ملحق -فهرس املخطوطات املصورة ىف مكتبة معهد الرتاث العلمي العريب 
 .ات مكتبة مكة املكرمة / قسم القرآنفهرس خمطوط
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واســـــت  ب  ضهـــــارس "مركـــــز ودود للمخ   ـــــات" جـــــل املكتبـــــات الشـــــهضة يف العـــــامل   
 ســــتثتاء بعــــ  املكتبــــات الشــــهضة الــــت ضــــم   ــــددا  كبــــضا  مــــو املخ   ــــات العربيــــة  مثــــل مكتبــــة 

ج لُّها مو اليمو  وختص املـَها ال اايكان  مبديتة ال اايكان  ضنهنا خ ا  ددا  كبضا  مو املخ   ات 
الزيدا  ا رتاها مجر و هداها للكتيسـة. وقـام  قـد البـاقث  إبدخـاهللا ضهـارس مكتبـة ال اايكـان كاملـة 
يف خزانــة الــرتا: اخلاصــة مبركــز امللــن ضيصــل للباــ : والدراســات اإلســلمية مبديتــة الــرَي   ململكــة 

بـــ دو  وهـــق مكتبـــة ضـــخمة أبكســـ  رد يف بري انيـــا    ومثـــل مكتبـــة 1العربيـــة الســـع دية  لل ـــة العربيـــة
  ـــ ط  ـــرا  جلـــا  كثرهـــا املستشـــرق الوي ـــال  3222(  وضيهـــا قـــ او 1623أتسســـ  ســـتة )

  ــ ط  4822إدوارد ب كــ ك  ومثــل مكتبــة جامعــة برنســت ن يف الــ إَيت املتاــدة الــت ختــ ا  لــى 
 .2 را

                                                 
 رز ر يد اجلزائرا  كما ذكر يف "ملتاى  هل  وضع ضهرسا للتخ   ات العربية واإلسلمية امل ج دة يف مكتبة ال اايكان  ب   بد الرزاق 1

احلديل"  و  ار إىل  اضرة  لااها الشيخ الااضق إ ا يل األك ع  يف مركز امللن ضيصل بعت ان: "املخ   ات العربية يف اليمو واقعها 
 ومستابلها".

لف ماخ   وضهرسغ روبرت د. ماكتشسي  ُيت ا   اء جملدا  ضخما   لل ة اإلنكليزية  ل غ رودو  1911 صدرت مكتبة جامعة برنست ن  ام  2
 .Garrettمو جمم  ة غاري   Yahudaاملخ   ات الت اومها مكتبة اجلامعة يف الاس  املسمى يه دا 
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 المبحث الثاين 

 (Bibliography ه  مصادر املراجع )
  

 وضيغ َّهيد ومخسة م الا: 
 يف ا  الب دادا امل لا األوهللا: "ال هرس " ألا ال رج  مد بو إساِ التدو 

 . م1241/هـ384 ستة
ـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـيادة " ل ـــاش كـــوا زادس الرتكـــق  اـــ يف ســـتة  امل لـــا الثـــال: "م ت

 م.1561هـ/968
  اـ يف وال تـ ن" حلـاجق خلي ـةامل لا الثالـل: "كشـف الظتـ ن  ـو  سـامق الكتـا 

 . م1261/1651ستة 
 . م1956  ا يف ستة امل لا الرابع: "مريخ األدو العرا" لكارهللا بروكلمان 

 . م0218  ا يف ستة امل لا اخلام : "مريخ الرتا: العرا" ل ؤاد سزك 
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 تمهيد

ت  ــو (: هــق املؤل ــات الــت ا عــىن بتاــدو معل مــاBibliographyمصــادر املراجــع ) 
العل م املختل ة  واملؤل ـات ضيهـا  و  ـاء مؤل يهـا  و مـاكو وج دهـا  ووصـ ها  و ـروقها  و تصـراُتا  

 وق ا يها.  
وا عد مصادر املراجع اسـ يل  للاالـة ال كريـة والثااضيـة لألمـة  مبـا ختـ ا مـو إثبـات ملـا  

  نتج العال البشرا يف العل م املختل ة.   
تية مبصادر املراجع  و وهللا مؤلف وصل إليتا ضيها هـ : "ال هرسـ " واملكتبة اإلسلمية غ 

ألا ال رج  مد بو إساِ التدو  والس مو قيل األمهية "م تاح السـعادة ومصـباح السـيادة" ل ـاش  
كوا زادس  و "كشف الظت ن  و  سامق الكتا وال تـ ن" حلـاجق خلي ـة  و "مريـخ األدو العـرا" 

 خ الرتا: العرا ل ؤاد سزك ".لكارهللا بروكلمان  و "مري
الـت يكثـر رجـ ع احملااـ  إليهـا لت ثيـِ  وستقتصر يف هَا املباـل  لـى التعريـف دـَس املصـادر

 يف امل الا اخلمسة التالية:  اس  املخ  ط  واس  مؤل غ  ومكان وج دس
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 المطلب األول

  "الفهرست"

 ألا ال رج  مد بو إساِ التدو
وصــف  بــ  ال ــرج  . م1241هـــ/384اــ يف ســتة إســاِ بــو التــدو  هــ   بــ  ال ــرج  مــد بــو 

هـا مِّ لا كتابغ با لغ: )هـَا ضهرسـ  كتـا مجيـع األمـ   مـو العـرو والع ـ   امل جـ د متهـا بل ـة العـرو وقـا 
يف  صتاف العل م  و خبار مصت يها  و باات مؤل يها  و نساد   ومريخ م اليـده   ومبلـع   مـاره   

بلداهن   ومتاقبه   ومثالبه   متَ ابتـداء كـل  لـ  اخـرتع إىل  صـران هـَا وهـ  و وقات وضاُت   و ماكو 
 .1ستة سبع وسبع  وثلمثائة لله رة(

 :2قسَّ  ابو التدو كتابغ إىل  شر مااإت  جعل كل ماالة يف قس    لى التا  التاو 
اخلـو و دوااـغ  املاالة األوىل:  ل  اخلو والكتابة و دواُتـا. بـد  الكتـاو دـَا الاسـ ؛ ألن (1

 مها  داة التعل   ضل يتااِ إإ دما. وقسَّ  هَس املاالة إىل ثلثة ضت ن:
ال ــــو األوهللا: يف وصــــف ل ــــات األمــــ  مــــو العــــرو والع ــــ   ونعــــ ت  قلمهــــا  و نــــ اع  ( 

 خ   ها  و  كاهللا كتا ُتا. 
 .ال و الثال: يف   اء كتا الشرائع املتزلة  لى مَاها املسلم   ومَاها  هلها  (و
ال و الثالل: يف نع  الكتاو الَا إ َايغ البا ل مو ب  يديغ وإ مـو خل ـغ اتزيـل   (ت

 مو قكي  محيد  و  اء الكتا املصت ة يف  ل مغ  و خبار الاراء و  اء رواُت .
 املاالة الثانية: وهق ثلثة ضت ن يف التا ي  والل  ي :  (0

 البصري  وضصااء األ راو  و  اء كتبه .ال و األوهللا: يف ابتداء التا   و خبار التا ي   ( 
 ال و الثال: يف  خبار التا ي  والل  ي  مو الك ضي   و  اء كتبه . (و

                                                 
ااِّب   لى اخلق 0/151. قـالامِّها: خ  ِّها  قاهللا يف املع   ال سيو 1/3ال هرس  إبو التدو   1  و(. : )واقد   لِ القاالا   ِّتقد القكا
 .5-1/3ال هرس  إبو التدو   2
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 ال و الثالل: يف ذكر ق م مو التا ي  خل  ا املَهب   و  اء كتبه . (ت
ض واألنساو:  (3  املاالة الثالثة: وهى ثلثة ضت ن يف األخبار واآلداو والس ِّ

ض واألقدا:  و  ـاء  ال و األوهللا:  (  يف  خبار اإلخباري  والرواة والتسَّاب  و صااو الس ِّ
 كتبه .

ال ـــو الثـــال: يف  خبـــار امللـــ ك والكتـــاو  و مـــاهللا اخلـــراج و صـــااو الـــدواويو  و  ـــاء    (و
 كتبه .

 ال و الثالل: يف  خبار التدماء واجللساء واألد ء وامل ت  واملواك   و  اء كتبه .  (ت
 ابعة: وهق ضتَّان يف الشعر والشعراء:املاالة الر  (4

ال ـــو األوهللا: يف  باـــات الشـــعراء اجلـــاهلي   واإلســـلمي  ممـــو حلـــِ اجلاهليـــة  وصـــتاع  ( 
 دواويته   و  اء رواُت .

 ال و الثال: يف  باات  عراء اإلسلمي  والشعراء احملدث  إىل  صران هَا.  (و
 كلم : املاالة اخلامسة: وهق مخسة ضت ن يف الكلم واملت (5

ال ــــو األوهللا: يف ابتــــداء  مــــر الكــــلم واملتكلمــــ  مــــو املعتزلــــة واملرج ــــة  و  ــــاء   ( 
 كتبه .

ال ـــــــو الثـــــــال: يف  خبـــــــار متكلمـــــــق الشـــــــيعة اإلماميـــــــة والزيديـــــــة وغـــــــضه  مـــــــو ال ـــــــلة  (و
 واإل ا يلية  و  اء كتبه .

 ال و الثالل: يف  خبار متكلمق اجملوة واحلش ية  و  اء كتبه .  (ت
 لرابع: يف  خبار متكلمق اخل ارج و صتاضه   و  اء كتبه . ال و ا  (:
 ال و اخلام : يف  خبار السياح والزهاد والعباد واملتص ضة  و  اء كتبه . (ج

 املاالة السادسة: وهى مثانية ضت ن يف ال اغ وال اهاء واحملدث :  (6
 ال و األوهللا: يف  خبار مالن و صاابغ  و  اء كتبه . ( 
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 بار  ا قتي ة التعمان و صاابغ  و  اء كتبه .ال و الثال: يف  خ (و
 ال و الثالل: يف  خبار اإلمام الشاضعق و صاابغ  و  اء كتبه .  (ت
 ال و الرابع: يف  خبار داود و صاابغ  و  اء كتبه .  (:
 ال و اخلام : يف  خبار ضاهاء الشيعة  و  اء كتبه .  (ج
    و  اء كتبه .ال و السادس: يف  خبار ضاهاء  صااو احلديل واحملدث (ح
 ال و السابع: يف  خبار  ا جع ر ال وا و صاابغ  و  اء كتبه . (خ
   و  اء كتبه .1ال و الثامو: يف  خبار ضاهاء الشراة (د

 املاالة السابعة: ثلثة ضت ن يف ال لس ة والعل م الادوة:  (1
ا و ــروقها ال ــو األوهللا: يف  خبــار ال لســ ة ال بيعيــ  واملت ايــ  و  ــاء كتــبه  ونا هلــ ( 

 وامل ج دة متها وما ذكر ومل ي جد وما وجد مث  دم.
ــاو املت مــ    (و ال ــو الثــال: يف  خبــار  صــااو التعــالي   املهتدســ  وامل ســياي  واحل سَّ

 وصتاع اآلإت و صااو احليل واحلركات.
ال ــو الثالــل: يف ابتــداء ال ــا و خبــار املت ببــ  مــو الاــدماء واحملــدث  و  ــاء كتــبه    (ت

 ونا هلا وا اسضها.
 املاالة الثامتة: وهى ثلثة ضت ن يف األ ار واخلراضات والعزائ  والسار والشعبَة:  (8

ال ـــــو األوهللا: يف  خبـــــار املســـــامريو واملخـــــرض  واملصـــــ ريو  و  ـــــاء الكتـــــا املصـــــت ة يف  ( 
 األ ار واخلراضات.

 ه . ال و الثال: يف  خبار املعزم  واملشعبَيو والسارة  و  اء كتب  (و
 ال و الثالل: يف   اء الكتا املصت ة يف معان    إ يعرف مصت  ها وإ مؤل  ها.  (ت

 املاالة التاسعة: وهى ضتان يف املَاها واإ تاادات:  (9

                                                 
 الشراة: ه  اخل ارج  وي سمَّ ن احلار ورِّيَّةا   والقم ااك ِّماةا. 1
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   و  اء كتبه .2  ومَاها الثت يغ1ال و األوهللا: يف وصف مَاها احلرانية ( 
تد والص   وغـضه ؛ مـو ال و الثال: يف وصف املَاها ال ريبة ال ري ة  كمَاها اهل  (و

  جتاس األم .
ـــة العا ـــرة: وختـــ ا  لـــى  خبـــار الكيميـــائي  والصـــتع ي  مـــو ال لســـ ة الاـــدماء  (12 املاال

 واحملدث   و  اء كتبه .

                                                 
 احلراني ن: الصاب ة    بَّاد الك اكا. 1
 الثت ية: ضرقة مو املشرك  يرون  ن للك ن إهل   إلغ اخلض  وه     وإلغ الشر  وه  الشي ان. 2
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 المطلب الثاين

  "مفتاح السعادة ومصباح السيادة"

 1 م1561هـ/968  ا يف ستة ل اش كوا زادس
هـــ( كتابــغ با لــغ: 968كــوا زادة" )ت   وصــف  محــد بــو مصــ  ى الشــهض و " ــاش 

)ضهــَا بــلي ملــا وقــر يف صــدرا مــو العلــ م ال ــاخرة  و ــ  بعــد  ثــر يف خصــيل ســعادة اآلخــرة   مليتهــا 
ــابان   إذا   ن يف البيــان  ض ــاء حبمــد  ــان  وسا بالــ  يبــدا الع  ــاو  إذا ســاهللا  و  جــاو  وي تســى قسَّ

 .2  و ي  الرسالة و "م تاح السعادة ومصباح السيادة"(  بديع املثاهللا يف كل  و مو التبيان...
قسَّــ   ــاش كــوا زادة كتابــغ إىل  ربــع ماــدمات  وســبع دوقــات كمــا قــاهللا: )ضــا ل   نتــا  

نراــا الكــلم يف هــَس الرســالة  لــى ســبع دوقــات  كــل متهــا يف بيــان  صــل مــو األصــ هللا الســبعة  مث 
َكر يف كل دوقة   عبا  لبيان ال روع(  .3 ن

املؤلــف املادمــة األوىل يف: بيــان ضوــيلة العلــ  والــتعل   والثانيــة: يف  ــرائو املــتعل  جعــل  
وو ائ غ  والثالثة: يف و ائف املعل   والرابعة: يف بيان التسبة ب   ريِ التظر و ريِ التص ية. وا ع ـق 

ضـــمو املـــتهج املاـــدمات الثلثـــة األوىل صـــ رة صـــادقة لتظـــرة املســـلم  للعلـــ م  وبيـــان صـــ تها الديتيـــة  
الرتبــ ا يف ال كــر اإلســلمق. وا ظهــر املادمــة الرابعــة ميــل املؤلــف إىل التصــ ف  يؤكــد هــَا ختصــيص 

 اجلزء الثالل مو كتابغ لغ. 
 الدَّوقات السبعة الت قسَّ  املؤلف كتابغ هلا هق: 

                                                 
: )و ي  الرسالة و "م تاح السعادة 1"م تاح السعادة ومصباح السيادة " كما  اس مؤل غ  قيل قاهللا صاإس  الصايح للكتاو  1

ومصباح السيادة"(  ولي  كما ه   ائع ومثب   لى  بعات الكتاو "م تاح السعادة ومصباح السيادة يف م ض  ات العل م". و" اش  
ي    س  قت رة معم لة مو احل ر  ومعىن " اش كوا": قت رة مو ق ر   و جسر كوا": بلدة يف وإية قس م ل قرو البار األس د   

  www.daraleman.org/Main8_library/Al-Durar_al-Suniyah.htmمو ق ر  انظر: 
 .1-1/3م تاح السعادة ومصباح السيادة ل اش كوا زادة   2
 .1/16م تاح السعادة ومصباح السيادة ل اش كوا زادة   3
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 الدَّوقة  األوىل: يف بيان العل م اخل ية. وقسمها إىل مادمة و عبت .
 انية: يف  ل م اتعلِ  ألل اظ. وقسمها إىل مادمة وثل:  عا.الدَّوقة  الث

 الدَّوقة  الثالثة: يف  ل م  قثة  ما يف األذهان مو املعا إت. وقسمها إىل مادمة و عبت .
 الدَّوقة  الرابعة: يف العل  املتعلِ  أل يان. وقسمها إىل مادمة و شرة   عا.

 ة. وقسمها إىل مادمة و ربع  عا.الدَّوقة  اخلامسة: يف احلكمة العملي
 الدَّوقة  السادسة: يف العل م الشر ية. وقسمها إىل مادمة ومثال  عا.

الدَّوقة  السابعة: يف العل م املتعلاـة  لتصـ ية الـت هـق مثـرة العلـ   لعمـل. وقسـمها إىل مادمـة 
 و ربع  عا. 

ــد ِّم لكــل ِّ دوقــة مادمــة يبــ  ضيهــا العلــ م الــت اشــ تمل  ليهــا  واعلــيل  مت ايــا  ل جهــة وكــان يـ اا
إىل مادمـة بـ َّ ضيهـا ضوـيلة اخلـو وبيـان  1نظرس يف ااسيمغ هلـا. ضعلـى سـبيل املثـاهللا قسَّـ  الدوقـة األوىل

احلاجة إليغ وكي ية وضعغ. وإىل  عبت   الشعبة األوىل: يف العل م املتعلاة بكي ية الصتا ة اخل يـة) ل  
 هـَا العلـ   وخـد:  ـو  لـ  قـ ان  الكتابـة  وذكـر مـو مصـت ااغ:  دوات اخلو(  وذكر املصـت ات يف

"صــبح األ شــى للالاشــتدا"  مث خــد:  ــو  لــ  خســ  اخل ــ ط  و ن ليــاق ت املستعصــمق رســالة 
ل ي ة يف هَا ال و. وخد:  و  ل  كي ية ا ليد اخل ـ ط  ـو  صـ هلا  و نـغ ص ـت ِّف ضيـغ رسـائل كثـضة  

. وخصـــص الشـــعبة الثانيـــة: ضيمـــا يتعلـــِ إبمـــلء 2  واملصـــت ات ضيـــغوذكـــر  لـــ  ارايـــا قـــروف الته ـــق
احلروف امل ردة ) ل  اركيا   كاهللا بسائو احلروف(  وجعل خ  هـَس الشـعبة العتـاويو التاليـة:  لـ  

. وكان جممـ ع العلـ م الـت خـد:  تهـا 3إملء اخلو العرا  و ل  خو املصاف  و ل  خو العرو 
 و ثلمثائة  ل . يف الدوقات السبعة   كثر م

                                                 
 .1/11لسعادة ومصباح السيادة ل اش كوا زادة  م تاح ا 1
 .92-1/85م تاح السعادة ومصباح السيادة ل اش كوا زادة   2
 .94-1/92م تاح السعادة ومصباح السيادة ل اش كوا زادة   3
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يـ عاــــدُّ  ــــاش كــــوا زادة  وَّهللا ماــــوق  ــــرَّف  لــــ  اااســــي  العلــــ م  وهــــ  مــــا نســــميغ اليــــ م:  لــــ  
التصــتيف  ضاــاهللا: )وهــ   لــ   قــل  ــو التــدرج مــو   ــ  امل ضــ  ات إىل  خصــها؛ لياصــل بــَلن 

 .  1م ض ع العل م املتدرجة خ  ذلن األ  (
  

  

                                                 
 . 1/304م تاح السعادة ومصباح السيادة ل اش كوا زادة   1
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 المطلب الثالث

 "ي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسام"

 1م1261/1651  ا يف ستة حلاجق خلي ة
-1211)2لـيبچمؤلف هَا الكتاو: مص  ى بو  بد   الشهض حباجق خلي ة  وبكااا 

 هـ(.1261
بــــ َّ قــــاجق خلي ــــة يف املادمــــة م ضــــ ع كتابــــغ  ومته ــــغ يف التــــتليف  ويف ارايــــا الكتــــاو   

ى: ضصـل و و ومل يـروا ضيـغ خـو كتـاو. وإ  ـن  ن ضااهللا: )غـض  ن   ـاء اـدويتاُت  مل اـدون بعـد  لـ
ا  إذ اء لعمــرا إنــغ  جــدى مــو ا ــاريِ العصــاكايــل العيــ ن ب بــار  خبــار ُ رهــ   لــى وجــغ اإستاصــ

العلـــ م والكتـــا كثـــضة  واأل مـــار  زيـــزة قصـــضة  وال قـــ ف  لـــى ا اصـــيلها متعســـر  بـــل متعـــَر  وإمنـــا 
مجـــع   ـــتاُتا  وضـــتح  لـــق  -اعـــاىل -وقـــد  هلمـــي   امل لـــ و ضـــبو معاقـــدها  والشـــع ر مبااصـــدها. 

ورابتــغ  بــ او  ســبادا  ضك تــا مــا ر يــ  يف خــلهللا اتبــع املؤل ــات واصــ ح كتــا التــ اريخ وال باات...
  ارَّو" و "األســاس" قــَرا   ــو التكــرار واإلتبــاس  ورا يــ  يف قــروف  لــى احلــروف املع مــة

: "كــامل
  ضكــلُّ مالــغ اســ  ذكراــغ يف  لــغ مــع مصــت غ ومرخيــغ ومتعلاااــغ ووصــ غ األ ــاء إىل الثالــل والرابــع ارايبــا  

ا صـيل  واب يبــا   ورمبـا   ــرت إىل مـا روا  ــو ال اـ هللا مــو الـرد والابــ هللا  و وردت  يوـا   ــاء الشــروح 
واحل ا ــق لــدضع الشــبهة ورضــع ال  ا ــق مــع التصــريح أبانَّــغ   ــرح كتــاو ضــلل  و نــغ ســبِ  و ســيتيت يف 

                                                 
َك رة  و كشف الظت ن مست ادة مو 1 مادمة الكتاو للمؤلف  ومو اادو  هاو الديو احلسيي املر شق الت  ق للكتاو   املعل مات امل

 ومو اصدير  مد  رف الديو َيلتااَي للكتاو   بعة مكتبة املثىن  ب داد.
 تهر  لكااا ا تهر املؤلف حباجق خلي ة لتيابتغ  و ز ي  اجليش السل ال غالبا  كما يظهر ذلن مو كلمااغ يف كتابغ "ميزان احلِ"   وا 2

هـ  وا تهر  جلليب؛ ألن معال هَس الكلمة ات بِ  ليغ  ضنن 1241-1235إ ت الغ بكتابة الدضاار السل انية يف اجليش العثمال مو 
ثرا ال ي. واختلف 

 
ر  وقيل: معتاها الرجل امل يف معتاها سيدا وم إا  وا لِ  لى العلماء األضاضل  وقيل: معتاها الشخص العظي  الادق
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َكر  ايـــا  صـــلغ  ومـــا إ اســـ  لـــغ ذكراـــغ   تبـــار ضصـــلغ بتـــا ء  لـــى  ن املـــط  صـــل وال ـــرع  وىل  ن يـــ
اإلضــــاضة إىل ال ــــو  و إىل مصــــت غ يف  و التــــاء والــــداهللا والــــراء والكــــاف  بر ايــــة الرتايــــا يف قــــروف 
املوـــاف إليـــغ ك"مريـــخ ابـــو األثـــض" و "ا ســـض ابـــو جريـــر" و "ديـــ ان املتتـــيب" و "رســـالة ابـــو زيـــدون" 

"كتـاو سـيب يغ". و وردت الاصــائد يف: الاـاف  و ــروح األ ـاء احلســىن: يف الشـ   ومــا ذكراـغ مــو  و
كتـــا ال ـــروع قيداـــغ مبـــَها مصـــت غ  لـــى الياـــ   ومـــا لـــي  بعـــرا قيداـــغ أبنـــغ: اركـــق  و ضارســـق  و 

َكر  قء مو  ولغ للعلم  وه    ـ    لـى مرتجِّ ؛ ليزوهللا بغ اإلدام. و  رت إىل ما ر يتغ مو الكتا ب
اعي  اجملهـ إت ودضـع الشـبهة  وقـد كتـ   يتـ  بـَلن كثـضا  مـو الكتـا املشـتبهة. و مـا   ـاء العلـ م 
َكرُتا   تبار املواف إليغ  ضعل  ال اغ مثل  يف: ال اء وما يليغ  كما نبه   ليغ مع سـرد   ـاء كتبـغ  ض

الســعادة" و "رســالة املــ ىل  لــى الرتايــا املعلــ م  والخــيص مــا يف كتــا م ضــ  ات العلــ م ك"م تــاح 
ل  ـــق الشـــهيد" و "ال  ائـــد اخلاَّانيـــة" و "كتـــاو  ـــيخ اإلســـلم احل يـــد". ورمبـــا  حلاـــ   ليهـــا  ل مـــا  
َكر مـــا هلـــا ومـــا  وض ائـــد مـــو  مثـــاهللا الـــن الكتـــا  لعـــزو إليهـــا  و وردت مباقـــل ال وـــلء وخريـــراُت  بـــ

الظتـــ ن  ـــو  ســـامق الكتـــا وال تـــ ن".  "كشـــف –بعـــ ن   وا ضياـــغ  - ليهـــا  و يتـــغ بعـــد  ن  َّتـــغ 
ورابتــغ :  لـــى مادمــة و بـــ او وخاَّــة... املادمـــة يف:  قـــ اهللا العلــ م  وضيهـــا :  بــ او وضصـــ هللا  البـــاو 

 .1 األوهللا: يف اعريف العل  وااسيمغ  وضيغ: ضص هللا  ال صل األوهللا: يف ماهيتغ...(
ـــ ارقت  ضيـــغ  ـــو نكـــ   وض ائـــدا ا   ـــتبداع   وجـــاء يف خاَّـــة كشـــف الظتـــ ن: )وقـــد سا ســـت رو   وا سق

و وردت مو الت ادر ما مل ي رد هلا قبـل يف  كثـر التصـانيف مشـرع  ووددت لـ  وجـدت مـو بسـو قبلـق 
 .2 الكلم ضيغ   و ماتدى ي  يد نيغِّ  و كتابغ   و ضيغ ألكت ق مما  رويغ  ما  رويغ(

ف  لــى ســبعة ذكــر قــاجق خلي ــة يف املادمــة  نَّ التــتليف  لــى ســبعة  قســام  ضاــاهللا: )التــتلي
 قسام إ يؤلف  امل  اقل إإ ضيها وهق: إما  قء مل يسبِ إليـغ ضيخرت ـغ   و  ـقء انقـص يتممـغ   و 
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 قء م لِ يشرقغ   و  قء   يـل خيتصـرس دون  ن خيـل بشـقء مـو معانيـغ   و  ـقء مت ـرق جيمعـغ  
 .1  و  قء  تلو يرابغ   و  قء  خ ت ضيغ مصت غ ضيصلاغ(

لـف كتــاو يف ضـو قـد س ـبِ إليـغ :  انق إ خيلــ  كتابـغ مـو مخـ  ض ائــد: وقـاهللا: )ويتب ـق لكـل مؤ 
اســـتتباط  ــــقء كـــان معوــــل    و مجعـــغ إن كــــان م رقـــا    و  ــــرقغ إن كـــان غاموــــا    و قســـو نظــــ  

 . 2وأتليف   و إسااط قش  وا  يل(
وقاهللا: )و رط يف التتليف: إَّام ال ر  الَا وضع الكتاو ألجلغ مـو غـض زَيدة وإ ناـص  

ه ـــر الل ـــن ال ريـــا و نـــ اع اجملـــاز  اللهـــ  إإ يف الرمـــز واإقـــرتاز  ـــو إدخـــاهللا  لـــ  يف ُخـــر  و ـــدم و 
اإقت ـــاج مبـــا يت قـــف بيانـــغ  لـــى احملـــتج بـــغ  ليـــغ لـــ ل يلـــزم الـــدور. وزاد املتـــتخرون ا ـــرتاط: قســـو 

مــان الرتايــا  ووجــازة الل ــن  ووضــ ح الدإلــة  ويتب ــق  ن يكــ ن مســ قا   لــى قســا إدراك  هــل الز 
  .3ومباتوى ما اد  ه  إليغ احلاجة(

وب َّ قاجق خلي ة يف ُخر املادمة  نَّ )ال ر  مو وضع هـَا الكتـاو:  ن اإلنسـان ملـا كـان 
 تاجـــا  إىل اكميـــل ن ســـغ البشـــرية  والتكميـــل إ يـــت  إإ  لعلـــ  حباـــائِ األ ـــياء  و لعلـــ  بكتـــاو   

ال سيلة إليهـا. ولزمـغ  وإ  العلـ  أبنـ اع العلـ م؛ ليتبـ  وجا اعل  الن العل م وما ه  ك وستة رس لغ 
متهـــا هـــَا ال ـــر   مث إن العلـــ  أبصـــتاف الكتـــا يف ن ســـها ومرابتهـــا؛ ليكـــ ن  لـــى بصـــضة مـــو  مـــرس  
وياــاي  بــ  العلــ م والكتــا ضــيعل   ضوــلها و وثاهــا  ويعلــ  قــاهللا العــامل بــغ وقــاهللا مــو يــد ق  لمــا  مــو 

خيــو خــوا  ا صــيليا   ــو م ضــع ذلــن العلــ  وغايتــغ ومرابتــغ ؟ ضياســو العلــ م ويكشــف د ــ اس أبنــغ هــل 
الظو بغ ضيما اد اس  ويعل  قاهللا املصت ات  يوا   ومراابها وجللة قدرها والت اوت ضيما بيتهـا وكثرُتـا. 
وضيغ إر اد إىل خصيلها  واعريف لغ مبا يعتمدس متهـا  وخـَيرس ممـا خيـاف مـو اإغـرتار بـغ. ويعلـ  قـاهللا 

                                                 
  ضااهللا: )مث إن التاس قصروا مااصد 051  وقد سبِ قاجق خلي ة ابو  خلدون يف املادمة ص 1/35شف الظت ن حلاجق خلي ة  ك  1

 التتليف الت يتب ق ا تمادها وإل اء ما س اها  ضعدوها سبعة(  ونسا ابو خلدون هَس ال كرة ألرس  .
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ل   ووضيــاُت  و  صــاره   ولــ  إمجــاإ  ضــل ياصــر  لعــاو يف اجلللــة  ــو درجتــغ  وإ يرضــع غــضس  ــو املــؤ 
مرابتـــغ  ويســـت اد متـــغ اشـــ يِ الت ـــ س الزكيـــة إىل الكمـــاإت اإلنســـانية  وخريكهـــا إىل قســـو اإقتـــداء 

 ـــى  ن ال بـــاع جبلـــ  واإقت ـــاء؛ إبمـــرار التظـــر إىل ُ ر األولـــ  واآلخـــريو وال كـــر يف  خبـــاره   وإ خي
  لى مشاهدة اآل ر والاق األخبار سـيما اجلديـدة متهـا ضـل وـل قيت ـَ  ـ  مـو نظـر و ذن مـو خـو(

1. 
 وتاز كشف الظت ن بعدة مزاَي   مهها: 

الكتــا املصــت ة يف بيــان  قــ اهللا الكتــا  ضاــد اوــمو مخســة  شــر  وســع ي عــدُّ كشــف الظتــ ن مــو  (1
واسـعة ُإف ومخسـمائة مـو   ـاء املـؤل    وثلمثائـة  لـ  وضـو   ل ا  مو   اء الكتا والرسـائل  

 وإ غرابة يف ذلن ضاد ا ت ل قاجق خلي ة يف أتليف الكتاو  شريو ستة.
ذكــر قــاجق خلي ــة يف كتابــغ  ــددا  كبــضا  مــو   ــاء الكتــا الــت مل ي لــع  ليهــا غــضس  لــَا  صــبح  (0

 لووكلمان. الكتاو مرجعا  ملو جاء بعدس  كتاريخ األدو العرا
 ذكر قاجق خلي ة يف كتابغ كتا الرتا: اإلسلمق املؤل ة  ل ارسية والرتكية  إضاضة للعربية. (3
صــتَّف قــاجق خلي ــة كتابــغ  لــى قــروف اهل ــاء  ومل يصــت غ  لــى امل ضــ  ات الــت قــد ختتلــف  (4

 األنظار يف اصتيف بع  الكتا  ليها.
 و ب ادا وضص هلا  وما ق اغ بع  الكتا.حلاجق خلي ة ال ول والسبِ يف ذِّكر  وائل الكتا  (5

َك رة  إإ  نـــغ كـــتا جهـــد بشـــرا يعتـــ رس الـــتاص  ويظهـــر ذلـــن يف التاـــاط  ومـــع وجـــ د املـــزاَي املـــ
 التالية:
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ضـــات قـــاجق خلي ـــة ذكـــر  ـــدد كبـــض مـــو الكتـــا  قـــ  بلـــع مـــا اســـتدركغ  ليـــغ إ ا يـــل   ـــا  (1
. 2 ربعة  شر  ل ا  ومخسمائة كتاو يف "إيواح املكت ن يف الَيل  لى كشف الظت ن" 1الب دادا

 .3ض مع الب دادا الكتا الت ضات قاجق خلي ة ذِّكرها  وما   ل ِّف بعد زمانغ
د ِّد قاجق خلي ة مكان وج د الكتاو.  (0  مل ُي 
جيــد الباقــل صــع بة يف ال صــ هللا إىل الكتــاو الــَا يباــل  تــغ إن كــان  ــرقا    و  تصــرا    و  (3

املؤلف ذكر الشروح واملختصرات  تـد ذكـر  صـلها  كمـا قـاهللا  خترجيا  ألقاديل كتاو؛ ألن متهج
َكر  ايـــا  صـــلغ( . ضمـــو  راد الباـــل  ـــو "ضـــتح 4 )بتـــاء  لـــى  ن املـــط  صـــٌل  وال ـــرع  وىل  نق يـــ

َك را ابعا ألصـلغ  وهـ  صـايح البخـارا  وملـا كـان  البارا"  لو جيدس يف قرف ال اء  بل جيدس م
ختصــر..."  ضننتــا جنــد املعل مــات امل ل بــة يف قــرف اســ  صــايح البخــارا "اجلــامع الصــايح امل

. واماوق  راد  ن يبال  و "نصا الراية ألقاديل اهلدايـة للزيلعـق"  ضننـغ جيـدس 5اجلي  مو الكتاو
"اهلداية للمرغيتال"  قيـل إن "نصـا الرايـة"  ـتص يف ختـريج  قاديـل "اهلدايـة".  َك را  ابعا  هللاِّ م

بـض يف ختـريج  قاديـل الراضعـق الكبـض"  جيـدس ذ كـر ابعـا  هللاِّ ومو  راد  ن يبال  ـو "التلخـيص احل
وكــل الكتــا   "الــ جيز لل ــزاو"  قيــل إن الراضعــق  ــرح "الــ جيز لل ــزاو" و ــاس "الشــرح الكبــض"

َك رة ابعا  هللاِّ "ال جيز".   املتعلاة  ل جيز  و روقغ  وختريج  قاديل الشروح  كلها م
                                                 

م(  و  ن:  سرة كردية 1902هـ/1339ه : إ ا يل   ا بو  مد  م  بو مض سلي   البا ل  صل   والب دادا م لدا   ومسكتا   )ت  1
  سس  دولة يف مشاهللا العراق  قكم  قرن  مو الزمان.

 .0/446ت ن إل ا يل   ا الب دادا  انظر: إيواح املكت ن يف الَيل  لى كشف الظ 2
يو   لَّف الب دادا  كتا  ُخر ي عد مكمل إليواح املكت ن  اس: "هدية العارض  يف   اء املؤل   ُو ر املصت  "  ياع يف جملديو كبض  3

َكر املؤل ِّف ومصت ااغ. وراا الكتاو  لى قروف املع    ضبد  حبرف األل ف...إخل. ا تمد إ ا يل   ا يف هدية خصصغ أل اء املؤل    ي
م ب ع يف ذيل مريخ  لماء األندل  ألا ال ليد -العارض   لى بع  مصادر املراجع  مثل: ال هرس  إبو التدو  والصلة إبو بشك اهللا  

للسخاوا  وقسو احملاضرة    وميزان اإ تداهللا للَهيب  ووضيات األ يان إبو خلكان  والو ء اللمع يف   يان الارن التاسع-ال رضق 
 للسي  ق  وغضها. 
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اء ارايــا األقــرف ضيــغ )... ن  و  هـــ  ا(. بــدإ  مــو قــدَّم قــرف الــ او  لــى قــرف اهلــاء  ض ــ (4
 )... ن  هـ  و  ا(.   

مل َّهــل املتيــة املؤلــف ملراجعــة كتابــغ وإ ــادة ابييوــة  قيــل بــد  بــَلن  ووصــل إىل قــرف الــداهللا    (5
كلمـــة "دروس"  مث جـــاء جـــار   وو  ضتـــدا  وهـــ  الميـــَ الميـــَ قـــاجق خلي ـــة  ض بـــع كشـــف 

 دة. الظت ن مو املبيوة واملس  
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 المطلب الرابع

  "تاريخ األدب العربي"

 1م1956  ا يف ستة لكارهللا بروكلمان
م(   ملــال  و لَّ ــغ  ألملانيــة  وارمجــغ إىل 1956-1868مؤلــف هــَا الكتــاو كــارهللا بروكلمــان)

 . 2العربية  دد مو العلماء
م اضــــع يـ عاــــدُّ "مريــــخ األدو العــــرا" مــــو  مجــــع مصــــادر املراجــــع الــــت  تيــــ   لدإلــــة  لــــى 

 . 3املخ   ات يف الرتا: العرا واإلسلمق
  4كــان لووكلمــان اهتمــام يف الــرتا: اإلســلمق  ضاــد قصــل  لــى درجــة الــدكت راس يف خدمتــغ

 .6بتاريخ ال وا 5و ت ان رسالتغ:  لقة كتاو الكامل إبو األثض
لعـــرا مـــو ض ـــر  راد بروكلمـــان  ن يكـــ ن كتابـــغ مرخيـــا  للـــرتا: العـــرا  قيـــل اتـــاوهللا الـــرتا: ا

" الــت اعــي  ألملانيــة: Litteraturاإلســلم  إىل وقــ  صــدورس  واختــار للدإلــة  لــى مــرادس كلمــة "
"الــرتا: املــدون"   و "الكتــا"   و "املراجــع". وهتــاك ضــرق بــ  األدو مبعتــاس ال ــي الــَا يــدهللا  لــى 

                                                 
انظر اصدير "مريخ األدو العرا" لألستاذ الدكت ر  يق الديو صابر  "كارهللا بروكلمان قيااغ و  مالغ" لألستاذ الدكت ر  م د ضهمق  1

 يف اجلزء األوهللا مو: "مريخ األدو العرا".ق ازا  وكلمها م ب ع 
 م.1995-1993  رف  لى الرتمجة األستاذ الدكت ر  م د ضهمق ق ازا  ونشراغ اهلي ة املصرية العامة للكتاو ستة  2
 .39خايِ التص ص ونشرها لعبد السلم هارون  ص  3
 م.8921وه  ابو اثتت  و شريو ستة مو جامعة سرتاسب ر  يف  ملانيا ستة  4
هـ(  مو مؤل ااغ:   سد 632ه :  لق بو  ا الكرم  مد بو  مد بو األثض الشيبال اجلزرا  امللاا بعز الديو  واملكىن أبا احلسو   )ت  5

الديو  واملكىن ال ابة يف معرضة الصاابة  وه   وسو ثلثة إخ ة برزوا يف  ل م الل ة والتاريخ واحلديل. و كوه  املبارك بو  مد  امللاا مب د 
هـ(  مو مؤل ااغ: التهاية يف غريا احلديل واألثر  جامع األص هللا يف  قاديل الرس هللا. و ص ره  نصر   بو 626أبا السعادات  )ت 

لت وه  مو  ه  الكتا ا-هـ(  مو مؤل ااغ: املثل السائر يف  دو الكااا والشا ر631 مد  امللاا بوياء الديو  واملكىن أبا ال تح  )ت 
 .-ا عاجل ضو الكتابة و رق التعبض

 هـ(.312مريخ األم  واملل ك ألا جع ر  مد بو جرير ال وا  )ت  6
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عقر  والاصة  واألدو املسرقق...إخل  وب  الرتا: املدون   و امل راجع  الَا يشمل األدو مبعتـاس الش ِّ
ال ـي  و لـ م الــديو مـو ضاـغ وا ســض وقـديل و ايـدة  وال لســ ة  والعلـ م  لكـو الــدكت ر  بـد احللــي  

  وقــاضن مـو جــاء بعــدس ممـو اــرج  بايــة -مبعتـاس العــام-"  ألدو Litteraturالت ـار اــرج  كلمــة "
 املراد األدو مبعتاس العام.    جزاء الكتاو  لى ارمجة الدكت ر الت ار   لى ا تبار  ن

م  1898 لَّ جهـد بروكلمـان مت اصـل  يف كتابـغ مخسـ  سـتة؛ ضاـد نشـر  وهللا جـزء متـغ سـتة 
ـــد  تـــدس  1948و  ـــرف  لـــى ُخـــر  بعـــة متـــغ ســـتة  م  و يلـــة هـــَس األثتـــاء كـــان يوـــيف كـــل مـــا جي ِّ

 وي صدر امللقِ اللزمة.
إىل ُخـر  بعـة مـو  و قبل بعثة الرس هللا غ ى كتاو "مريخ األدو العرا" الرتا: العرا م

 م  قبل وضاة بروكلمان بثمانية    ام.1948أتلي غ ستة 
 يف أتليف كتابغ  لى:مل يعايو بروكلمان الكتا الت ذكرها يف بت سغ وا تمد 

كتـــا الـــرتاج   وهـــق: وضيـــات األ يـــان إبـــو خلكـــان  وضـــ ات ال ضيـــات حملمـــد الكتـــيب  ومع ـــ   (1
 ا.األد ء لياق ت احلم  

 مصادر املراجع  كال هرس  إبو التدو  وكشف الظت ن حلاجق خلي ة  وغضها كثض. (0
ضهارس الكتا  ك هرس الكتا العربية  ملتاف الوي ـال  وضهـرس كامـل جلميـع الكتـا الشـرقية  (3

 م.1883-1816الت   بع  يف  ملانيا  وضرنسا  وإجنلرتا  واملستعمرات مو ستة 
 .  1ضهرسا   168الت اومت      ات  ربية وإسلمية  وهق ضهارس     ات املكتبات  (4

ـــا   و دخـــل يف كـــل ضـــرتة زمتيـــة مباقـــل كـــل  لـــ   لـــى قـــدة  ضتصـــبح   ـــ  بروكلمـــان كتابـــغ زمتي قسَّ
ــ    الكتــاو ماســما    تبــاريو: الــزمي  وهــ  التاســي  األكــو للكتــاو  وامل ضــ  ق   لــى ا تبــار  نــغ قسَّ

ـــ  األدو العـــرا إىل مـــرقلت  كـــل ضـــرتة زمتيـــة حبســـا العلـــ م الـــت  كتـــا  تهـــا  وبيـــان ذلـــن:  نـــغ قسَّ
  ساسيت  مها:
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. -ااريبــا  -م152هــ/130املرقلـة األوىل:  دو األمـة العربيـة مـو  وليتــغ إىل سـا ط األمـ ي  سـتة  
 وقسَّ  هَس املرقلة إىل ثلثة  قسام  هق:

 األدو العرا إىل  ه ر اإلسلم. ( 
 و صرس.  مد  (و
 األم ية. صر الدولة  (ت

 املرقلة الثانية: األدو اإلسلمق  لل ة العربية. وقسَّ  هَس املرقلة إىل مخسة   صر:
 م.1222-152 صر ازدهار األدو يف  هد العباسي   لعراق  مو  ( 

 م )سا ط ب داد  لى يد ه إك (.1058-1222 صر اإزدهار املتتخر لألدو مو  (و
 م.1511تح مصر  لى يد السل ان سلي  ستة  صر األدو العرا متَ سيادة امل  هللا إىل ض (ت
م  قـ   واسـو الاـرن التاسـع  شـر)ق  1511 صر األدو العـرا )العصـر العثمـال( مـو سـتة  (:

 م(.1198احلملة ال رنسية  لى مصر ستة 
 األدو العرا احلديل. (ج

وكان لووكلمان مـتهج  بـ  يف ااسـيمغ امل ضـ  ق  يبـد  كـل ضصـل بتبـَة يف مريـخ العلـ   مث 
َكر  ـــي ا   ـــو احليـــاة العلميـــة لكـــل مصـــت ِّ  َكر الشخصـــيات العلميـــة  ويـــ َكر مصـــادر ارمجتـــغ  يـــ ف  ويـــ

مثــاإ  ي ضــح مته ــغ يف  ــر  امل ضــ  ات:  اــد بروكلمــان      ــرِّ ومؤل ااــغ امل ب  ــة واملخ   ــة. و ا 
  ضـــتكل   ـــو قيـــاة 1البـــاو الســـابع مـــو الاســـ  الثـــال لعلـــ  احلـــديل  وخـــد:  ـــو صـــايح البخـــارا

ارا  وخـــد:  ـــو مكـــان     ـــات صـــايح البخـــارا  و ـــروقغ  ومكـــان كـــل  ـــرح  مث ذكـــر البخـــ
  تصرااغ  ودراسات وُتَيبات  خرى لصايح البخارا  م ثاا  كل كلمغ مو املراجع.

ــ  كتابــغ زمتيــا ؛ ألن الباــل يف كتــاو مراــا زمتيــا  قــد إ ُياــِ  ي ؤخــَ  لــى بروكلمــان  نــغ قسَّ
يك ن مبت ى الباقـل يف املرقلـة الزمتيـة السـاباة  و اللقاـة الَـّت يباـل نتائ غ املرج ة؛ إقتماهللا  ن 
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إضـــاضة إىل  ن  الكتـــاو املراـــا م ضـــ  يا  ضننـــغ ُياـــِ نتائ ـــغ بيســـر وســـه لة.  ـــوضيهـــا  و مـــا الباـــل 
َكر مــا مل  بروكلمــان مل يعــايو الكتــا الــت ذكرهــا  وا تمــد  لــى ال هــارس املخ   ــة للمكتبــات  ضلــ  يــ

 .اوانلغ مو الاص ر الَا انهل  ووقع يف األخ اء الت وقع  ضيها ن ال هارس ي س َّل يف ال
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 المطلب الخامس 

  "تاريخ التراث العربي"

 م0218  ا يف ستة ل ؤاد سزك 
إقــن ســزك  ناصــا  يف "مريــخ األدو العــرا لووكلمــان"  و نــغ  غ ــل كثــضا  مــو ُ ر الــرتا: 

وبـــد    ت كـــض يف أتليـــف ذيـــل هللا"مريـــخ األدو العـــرا لووكلمـــان"   ممـــا دضعـــغ إىل ال1العـــرا اإلســـلمق
مجـــع معل مـــات كثـــضة   قـــرر  ن يؤلـــف كتـــا   مســـتال   يتـــدارك ضيـــغ الاصـــ ر  ن ســـغبـــَلن. وملـــا وجـــد 

 واألخ اء الت وقع ضيها بروكلمان  ضكان  ملغ  كثر استيعا   لل رتة الت غ اها.
 الثــال  ضهدضــغ األوهللا: كتابــة مريــخ العلــ م العربيــة جعــل ســزك  لعملــغ هــدض  يــؤدا األوهللا إىل

واإلســلمية. وهدضــغ الثــال: بيبلــ جرايف  وهــ  مجــع مصــادر املراجــع يف العلــ م العربيــة واإلســلمية  وقــد 
هـــ )متتصــف الاــرن احلــادا 432غ ــى يف  ملــغ الــرتا: العــرا مــو بدايــة العصــر اإلســلمق إىل ســتة 

  شر امليلدا(. 
َكر الكتـا الـت ذكرهـا بروكلمـان  مث يوـع إ ـارة راَّا سـزك    كتابـغ ارايبـا  م ضـ  يا   وكـان يـ

)+( وي تبعها  ملخ   ـات اجلديـدة الـت  ايتهـا بت سـغ  ووقـف  ليهـا  ثتـاء زَيرااـغ للمكتبـات يف العـامل 
 مما كـان سـاق ا  مـو ضهـارس املكتبـات   و مجعهـا مـو ال هـارس الـت  هـرت بعـد بروكلمـان  وا عـد هـَس

 إقدى املزاَي الت قااها سزك . 
الـــت ذكرهـــا  املخ   ـــات  زَيرة ســـزك  للمكتبـــات  نـــغ  ـــايو بت ســـغ ارابـــ   لـــىومزيـــة  نيـــة 

َكرها بروكلمــان  وهــق: مريــخ نســخ املخ ــ ط  و ــدد وكــان  َكر  ــو املخ ــ ط معل مــات مل يكــو يــ يــ
 . -إن و جد- وراقها  و دد  جزائها 
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  يف اعاــا مــا ضــات بروكلمــان  إإ  نــغ ضااــغ ذِّكــر كثــض مــو ومــع هــَا اجلهــد الــَا بَلــغ ســزك
ـــخ. وقـــد اســـتدرك  لـــى ســـزك   ـــدد مـــو العلمـــاء مـــا ضااـــغ ذكـــرس يف مثانيـــة  جـــزاء.  املخ   ـــات  والتُّسا
ضاســـتدرك األســـتاذ الـــدكت ر قكمـــ  بشـــض َيســـ  مـــا ضااـــغ يف الاـــراءات يف اجلـــزء األوهللا  ومـــا ضااـــغ يف 

ن يف اجلــ خــرون يف اجلــزء الت ســض و لــ م الاــُر زء الثــال  واســتدرك الــدكت ر  مــد  بــ  بكــر بــو  لــق ُو
الثالــل مــا ضااــغ يف العايــدة  واســتدرك الــدكت ر جنــ   بــد الــرمحو خلــف يف اجلــزء الرابــع مــا ضااــغ يف  لــ  
خـــرون يف اجلـــزء اخلـــام  مـــا ضااـــغ يف ال اـــغ   احلـــديل  واســـتدرك الـــدكت ر  مـــد  بـــ  بكـــر بـــو  لـــق ُو

ر قســ  بــو قاســ  التعيمــق  والــدكت ر محــزة بــو قســ  بــو قاســ  التعيمــق يف اجلــزء واســتدرك الــدكت  
السادس ما ضااغ يف السضة والتاريخ  ويف اجلزء السابع ما ضااـغ يف الشـعر وضاـغ الل ـة  واسـتدرك الـدكت ر 

لقـة  محزة بو قس  بو قاس  التعيمق يف اجلـزء الثـامو مـا ضااـغ يف الكيميـاء والسـيمياء  والتبـات وال 
 . 1و قكام الت  م  واآل ر العل ية  واألن اء

 
يت جــا  لــى الباقــل التتبــغ ملــا وقــع ضيــغ ســزك  مــو  خ ــاء جســيمة  ثتــاء خايــِ هدضــغ األوهللا 
وه : كتابة مريخ العل م العربية واإلسلمية  بسبا    بغ أبسااَاغ املستشرق  الـَيو ناـل  ـته  كثـضا  

  4  وروت  ـــــتيله رن مـــــاكيت 3  و ـــــاخ 2هللا: ج لداســـــيهر  ولـــــ تم اضاـــــا  هلـــــ  ضيمـــــا كتبـــــ ا   مثـــــا
  وغــضه  كثــض  )ضتاــل  ــته  ال ــل والســم   دون 1  وضــ لرس7  و ــرتوَّان6  وضلهــاوزن5وكرا اشــن

                                                 
ت هَس اإستدراكات دار ابو اجل زا للتشر والت زيع يف اململكة العربية السع دية يف مثانية  اباع األجزاء الثمانية جممع ال اغ اإلسلمق  ونشر  1

 هـ.1400 جزاء  ستة 
 انظر: مادمة سزك  للاراءات والت سض. 2
 انظر: مادمة سزك  لعل م احلديل. 3
 انظر: مادمة سزك  لعل م احلديل. 4
 انظر: مادمة سزك  للتدويو التارخيق. 5
 : مادمة سزك  لل اغ.انظر 6
 انظر: مادمة سزك  للعاائد والتص ف. 7
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اتبــع وإ ناــد وإ ا جيــغ إإ قلــيل   وقــد خي  ــِ يف هــَا الاليــل  ض ــق بعــ  األقيــان يتاــل ر َي  صــاياا  
ال ـــغ  ضي خال ـــغ يف احلـــِ  وي اضاـــغ يف البا ـــل  لاـــد صـــدَّر لتـــا  ضكـــاره   ألقـــد املستشـــرق   ضـــنذا بـــغ خي 
ن الكرو  .4 (3  واضرتاءاُت   لى الصاابة والتابع 2وم ا ته  يف الاُر

                                                                                                                                               
 انظر: مادمة سزك  للشعر يف اجمللد الثال  اجلزء األوهللا. 1
 انظر: بداية اإستدراكات يف  ل  الاراءات. 2
ن و ل مغ. 3  انظر: بداية اإستدراكات يف  ل  ا سض الاُر
 وما بعدها. 1  ب  زيد  لكتاو "استدراكات  لى مريخ الرتا: العرا" ص انظر: التادو الاي ِّ  للدكت ر بكر بو  بد   4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 المبحث الثالث 

  1اختياُر المخطوِط وجمُع نسخِه ووصُفها

 وضيغ ثلثة م الا: 
 .  امل لا األوهللا: اختيار  املخ  طِّ
 : التسخة ال ريدة. امل لا الثال 

 امل لا الثالل: مجع نسخ املخ  ط ووص ها. 
 

                                                 
قرص   لى ا ثيِ كل ما است داغ يف هَا املبال واملباقل الت اليغ  املتعلاة  لتاايِ   ونظرا ألني كتب  هَا الكتاو بعد ادري   1

لق إرجا ها ملصدرها.  ولألمانة العلمية ضنن   ه  املصادر الت املساق  كثر مو مرة  ضنن بع  املعل مات  صبا      ة لدا  وصع ا  
است دت متها يف هَا املبال واملباقل التالية لغ: ق ا د خايِ التص ص للدكت ر صلح الديو املت د  خايِ التص ص ونشرها لعبد السلم 

 هارون  ضبو التص والتعليِ  ليغ للدكت ر بشار   اد معروف.
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 المطلب األول 

 اختيار المخطوط

لي  كل    ط جديرا   لتاايـِ ويسـتاِ  ن يابـَهللاا الباقـل  ضيـغ جهـدا   لميـا   يؤهلـغ  
 للاص هللا  لى درجة "املاجستض"   و "الدكت راس".   

 وخايِ  ا    ط  إ خيل  مو ضائدا : 
األوىل: إخراج كتاو مو كتا الرتا: اإلسلمق والعرا إىل الت ر  بعد  ن كان قبيسـا  

يف  رضـــف املكتبـــات  إ يســـت يع البـــاقث ن اإســـت ادة متـــغ  إمـــا لعـــدم َّكـــته  مـــو ال صـــ هللا إليـــغ  ضـــنن 
بعـــ  املخ   ـــات مـــا اـــزاهللا يف مكتبـــات م لاـــة   و غـــض م هرســـة  و    ـــة بشـــكل يصـــعا معرضـــة 

ل   ـو اإسـت ادة متهـا  إضـاضة إىل  نَّ  كثـر املخ   ـات امل هرسـة إ اـزاهللا قبيسـة  رضـف  ت اها  ضوـ
املكتبات   و قبيسة خزاانت قديدية ما لة  ماثـال ها كمثل املر ة الت َّلن قليـا  إ اتـزيو دـا   اغقلاااـ ق 

  ليها خزانة  و صتدوقا .
ونيـــــة   و ق ظهـــــا يف وقـــــ  لـــــ  ت نشـــــر بعـــــ  هـــــَس املخ   ـــــات  لـــــى م اقـــــع إلكرت  

املكتبــــــات مصــــــ رة  لــــــى  وراق   و  لــــــى "ميكــــــروضيل "   و "ميكــــــروضيش"   و  لــــــى  قــــــراص مدجمــــــة 
"CD-ROMوة  يف قراءاـــغ  كـــتن "  ضننـــغ يصـــعا اإســـت ادة متهـــا؛ لـــرداءة اخلـــو   و  ـــدم اخلـــ

تلضـات َبو م را   و ل جـ د سـاو يف التسـخة الـت وقعـ  بـ  يـدا الاـارئ   و إخ يك ن مكت    
 ج هرية ب  التسخ.

ال ائــــدة الثانيــــة: اــــدريا الباقــــل  لــــى خايــــِ املخ   ــــات  وقصــــ لغ  لــــى خــــوة يف  
التاايـــِ  وكـــ   مـــو املعرضـــة يف م ضـــ ع املخ ـــ ط  وقيـــاة مؤل ـــغ و صـــرس الـــَا  ـــاش ضيـــغ  وكثـــض مـــو 

 ال  ائد العلمية الت يست يدها الباقل  ثتاء خايِ ذلن املخ  ط. 
الباقــل وإمكااناــغ  ــدودة  وقــد يكــ ن املخ ــ ط الــَا ســياااغ هــ  اجلهــد وملــا كــان جهــد 

ال قيد الَا يادمـغ للعلـ  واملعرضـة يف هـَا اجلانـا  كمـا  انَّ املؤسسـات التعليميـة اشـرتط يف املخ ـ ط 
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َك را   ضـــنن هـــَا  الـــَا وكـــو لل الـــا خاياـــغ ليتـــاهللا درجـــة  لميـــة  ن ُياـــِ  كثـــر مـــو ال ائـــدا  املـــ
ســو اختيــار املخ ــ ط الــَا يرغــا يف خاياــغ  و ن يــت  ذلــن وضــِ معــايض ي جــا  لــى الب اقــل  نق ُي 

َك رمن إضاضة لل  ائد التالية:   لمية  اتااِ متها ال ائدمن امل
 ن يك ن الكتاو ذا قيمة  لميـة  ضهتـاك بعـ  املخ   ـات قيمتهـا العلميـة قليلـة  بـل قـد اكـ ن  (1

ار والشــع ذة   و الــت وكــو  ن يثــض م ضــ  ها جــدإ   دوــة ال ائــدة كاملخ   ــات املتعلاــة  لســ
 واختلضا   ضمثل هَس املخ   ات إ ي تصح  ن يويع الباقل وقتغ يف خاياها.  

 ن يكـــ ن امل ضـــ ع الـــَا يعاجلـــغ املخ ـــ ط مهمـــا  يف جمالـــغ  موـــي ا  للعلـــ  واملعرضـــة جديـــدا . ضاـــد  (0
رضـة قـ  يف جمـاهللا ختصصـها  مـو قيـل  ر ي  بع  املخ   ات إ اكاد اويف  ي ا  للعلـ  واملع

 ك ن  ضكارها   و  دلتها اكرارا  ملا يف غضها مو الكتا امل ب  ة.  
 ـغ واضـاا  و ثـرس يف جمالـغ  ن يك ن مؤلـف املخ ـ ط ممـو لـغ  ع يف ذلـن ال ـو  و ن يكـ ن مته (3

 . رزا  
البـاقث  يظـو  ن يك ن امل ض ع الَا يعاجلـغ املخ ـ ط داخـل  ضـمو اهتمـام احملاـِ؛ ألن بعـ   (4

 ن التاايــِ وكــو  ن يســلكغ غــض املتخصــص  لــى ا تبــار  ن  هــ  مــا ضيــغ ضــبو الــتص  واحلاياــة 
 ن ممــــا يعــــ   لــــى ضــــبو الــــتص ك نــــغ ضــــمو التخصــــص الــــدقيِ للمااــــِ  إضــــاضة إىل  ن غــــض 
املتخصــص لــو يكــ ن لــغ اعلياــات مهمــة وم يــدة  وإ وكتــغ مــو دراســة املخ ــ ط واا وــغ بشــكل 

 دقيِ.
إ يكـــ ن  قـــد البـــاقث  بـــد  يف خايـــِ املخ ـــ ط؛ لـــ ل اتكـــرر اجلهـــ د. ووكـــو معرضـــة ذلـــن  ن  (5

بسؤاهللا  هل العل   ومبراجعة جملة معهد املخ   ات العربيـة  ضـنن بعـ  البـاقث  الـَيو  ـر  ا يف 
اـ ن يف ؛ ألهنـ  ي ثاملكتبـات الـت خـ ا  لـى املخ ـ ط خايِ    ط مـا يتبهـ ن لـَلن  ومراجعـة

مـا ألقـد البـاقث  ب ـر  خاياهـا  ومراجعـة دليـل الرسـائل العلميـة  ا   هن  ص روا      س لُت 
املســ لة يف اجلامعــات  واإنتبــاس للمتتــدَيت العلميــة  وملــا يعلتــغ بعــ  التا ــريو   و مــو ا ــتهروا 
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قيـد  ا  معيتـ ا  مو غلف الكتاو املتش ر  ن     ـ لتاايِ   و  ا مؤل ِّف  لى الص اة األخضة 
التاايِ   و التشر. لكو هتا إ بد مو التتبيـغ إىل  مـر غايـة يف األمهيـة  وهـ   نـغ إ جيـ ز لباقـل 
 و دار نشـــر ق ـــز املخ ـــ ط ب ـــر  صـــرف  نظـــار البـــاقث   تـــغ   لهـــ  جيـــدون ضرصـــة لتشـــرس. 

  ويشض إىل  هنـا قيـد التاايـِ  ضيكـ ن بعملـغ 1وال ريا  ن بع  التاس قد ُي ز     ات كثضة
 د ضيع ضرصا  مثيتة إلخراج    ط قبي   رضف املكتبات إىل  يدا الباقث . هَا ق

 ن إ يكـــ ن املخ ـــ ط قـــد ســـبِ نشـــرس  إإ إذا وجـــدت مســـ غات لـــَلن؛ ألنَّ التاايـــِ ضـــبو  (6
التص  وإخراجـغ  لـى الشـكل الـَا  رادس املؤلـف  وال ـر  متـغ إخـراج املخ ـ ط مـو الظـلم إىل 

ن ي اـــدم  لـــى خايـــِ   ـــ ط ســـبِ خاياـــغ  إإ إذا كـــان إل ـــادة التـــ ر؛ لـــَلن إ جيـــ ز للباقـــل  
  كتن يك ن املخ  ط ق اِ  ـو نسـخة   و 2خاياغ مس غات  لمية قاياية ق ية إ مبال ة ضيها

نســخ انقصــة   و ضيهــا ســاو  و ثــر الباقــل  لــى نســخة كاملــة   و نســخ  وثــِ مــو التســخ الــت 
قـــع يف  خ ــاء  لميــة  ثتـــاء التاايــِ  كاخل ـــت يف اــ ضرت للمااــِ الســـابِ   و  ن يكــ ن احملاــِ و 

                                                 
هل احلديل واألثر"   بد   بو  مد الشمرال  مزالِ يف التاايِ  املزلِ الرابع ) اهرة ق ز الكتا(  قيل قاهللا يف انظر: "متتدى   1

إ ارة لتاايِ الشيخ مشه ر قسو سلمان  لكتاو "اجملالسة وج اهر العل " ألا بكر  محد بو مروان الديت را: )وخَ  لى سبيل املثاهللا  اِ  
  ض ق ُخر الكتاو ذكر قائمة مرقمة  ملصادر واملراجع الت ا تمدها يف خاياغ  وأتمل ما قالغ -وضاغ  -« العل اجملالسة وج اهر »كتاو: 

  541  و519  و511  و412  و423  و369  و338  و309  و054  و166  و136»يف الكتا الت خ  األرقام اآلاية: 
كتا لغ س اء ما كان مو أتلي غ   و خاياغ  ويا هللا خ  هَس     ضهَس  رقام«1145  و1212  و963  و838  و684  و612و

  ولن  ن استهللا  خق الاارئ: كيف  قاهللا يف خاياغ يف  «قيد اإل داد»   و «قيد التاايِ»   و «قيد التتويد»   و «قيد ال بع»الكتا: 
يل  « اجملالسة»كتاو  لى ص اات مل ا رق   ومل ا صف  ومل ا  بع بعد؟ وما إىل هَس الكتا  وهق قيد التاايِ  والتتويد  واإل داد؟ وكيف ُي 

كتا    خ  العمل  ودو نعل  أبن احملاِ ال اضل « 11»ضائدة إقالة الاارئ إىل كتاو معدوم؟ وكيف نصدق  ن اك ن هَس الكتا و ددها 
يقو  وضؤاد واقد  وإ سيما  ن بعوها كتا  ظيمة  والعمل ضيها يست رق ست ات  ؟(. إ ولن س ى يادا

املتهج »يف مادمة خاياغ هللا: -ق ظغ    -ضرو  بد   بو  مد الشمرال مثاإ  لَلن ضااهللا: )و   بي صتيع الشيخ:  م د األرنؤوط  2
  س ر اعلياا  يف« 6»للعليمق  ضاد اعر  لتاد  بعة ساباة بكلم جممل قصض  قدم لتا اص را  كامل  هلَا ال بعة  وكان نادس يف « األمحد

  ل اهللا بتا املاام  ولكو إ نراوق ألن ستا ما ي علغ « ا: ا صيل امللا  ات»ول  رقتا نـ با   ذلن «: »03/ 1»قا ية الكتاو  ومما قالغ 
انظر: "متتدى  هل «(. البع  يف هَا اإجتاس  مو اإلساءة للعامل  يف خدمة العل   جملرد ال ق ع  لى بع  األخ اء يف   ماهل  العلمية

 ديل واألثر"   بد   بو  مد الشمرال  مزالِ يف التاايِ  احللاة الرابعة.احل
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خايــِ اســ  الكتــاو   و اخل ــت يف نســبتغ إىل مؤل ــغ   و اخل ــت يف ضــبو بعــ  كلمااــغ ممــا يرتاــا 
 ليغ ا ض ِّ املعىن   و اخل ت يف التعلياات  لى التص. ضنن كـل مـا ذ كـر  سـباو ق يـة ماتعـة إل ـادة 

نسـخة م ب  ـة  ااـة ضي علهـا  صـل  لعملـغ  ويـتص يف خايِ املخ  ط.  ما  ن يرجع احملاـِ إىل 
مادمة التاايِ  لى  نغ رجع إىل نسخة     ة  ويص ر ص اتها األوىل واألخـضة  مـو غـض  انق 

 .1يك ن قد رجع إليها  ضهَا يتايف األمانة العلمية
يصـلح ألن   ن يك ن ق   املخ  ط متتاسبا  مع الدرجة العلمية الـت يتاـدم الباقـل لتيلهـا  ضمـا (1

يتاهللا الباقل  بتااياغ ودراستغ درجة املاجستض  إ يصلح  ن يتادم بغ لتيل درجة الـدكت راس. و ن 
يكــ ن ق ــ  املخ ــ ط متتاســبا  مــع ال قــ  الــَا جيــا  ن ي ــتِّ َّ ضيــغ الباقــل  رســالتغ  وقــد ر يــ  

اصـ هللا ُيتاج إىل ضع ق  و  ضعاف ال قـ  املاـرر للبع  ال لو يتامس ن لتاايِ    ط  
 اياـــق الـــَا يت لبـــغ خايـــِ املخ ـــ ط.  ولالـــة خـــوُت  إ يـــدرك ن اجلهـــد احل لـــى الدرجـــة العلميـــة

 ومسؤولية األقسام العلمية املختصة ابصض ال الا بَلن.
 ن خيتار الباقل     ـا  كـامل ؛ ألنـغ لـ  ا ـرتك  ـدد مـو البـاقث  يف خايـِ   ـ ط كبـض  ضـنن  (8

ملخ ـ ط  ولـي  مـو احلكمـة اا   مـو َيت بعـدس؛ لت ـردس بدراسـة جهدا الباقل األوهللا يك ن متميـز 
 ن يا م كل  قـل بدراسـة املخ ـ ط قـ  إ اتكـرر اجلهـ د  ويتاـل التـاو مـو السـابِ. ويسـتثىن 
مو ذلن ل  ر ت الل تة العلميـة يف ختصـص يف جامعـة  نَّ املصـلاة ااتوـق ااسـي    ـ ط مهـ  

الة  جيا  ن ي ع ـى التـال ن ملـو قـام  لدراسـة  مـل   كـو وكبض ب   كثر مو  الا  ويف هَس احل
مو  مل مو قام دا. واألضول  ن يك ن التاايِ إب راف األستاذ ن سغ  ضـنن اعـَر ذلـن  ضيـت  
وضـــع مـــتهج  ـــدد ي ت ـــِ  ليـــغ بـــ  املشـــرض   لـــى خايـــِ املخ ـــ ط؛ قـــ  خيـــرج الكتـــاو مبـــتهج 

                                                 
كر ضرو  بد   بو  مد الشمرال مثال  لَلن: األوهللا  انَّ الشيخ  لق بو قسو احلليب اد ى خايِ كتاو "الداء والدواء" إبو الاي   وذ  1

التاايِ  مع  نغ مل يرجع إليها يف إثبات التص  وكان يتال مو نسخة م ب  ة.  ص را  لتسخة خ ية اد ى  هنا التسخة اخل ية املعتمدة يف
اة مو املثاهللا الثال:  انَّ الدكت ر بشار   اد مل يرجع إىل نسخة خ ية يف خاياغ لكتاو "خ ة األ راف" للااضن املزا  وا تمد  لى نسخة  ا

 "   بد   بو  مد الشمرال  مزالِ يف التاايِ  احللاة األوىل. خايِ الشيخ  بد الصمد. انظر: "متتدى  هل احلديل واألثر
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ـــــل إثبـــــات ال ـــــروق وجتاهـــــل بعوـــــها   ـــــى م قـــــد  مـــــو قي ـــــِ  ومـــــتهج احلكـــــ   ل و رياـــــة الت ثي
األقاديــــل  ضالعلمــــاء مت ــــاوا ن بــــ  متســــاهل ومتشــــدد ومعتــــدهللا  ومــــو قيــــل كثــــرة التعلياــــات 
-وقلتها  بل قـ  يـت  جتتـا التتـاق  بـ  بعـ  التعلياـات. ومـو املهـ   ن ياسَّـ  كـل املخ ـ ط 

متاـارو؛ لتاايـِ   لـى  ـدد مـو البـاقث  حبيـل يتتهـ ا مـو خاياـغ يف وقـ  1 -وإن كو ق مـغ
 . 2ال ائدة مو خاياغ ب با تغ ونشرس

 
 المطلب الثاين 

 النسخة الفريدة

خايــِ املخ ــ ط  ــو نســخة ضريــدة  مــر يف غايــة الصــع بة  وإ اابــل املؤسســات العلميــة  
 ذلن  إإ إذا  بدى الباقل مس غات ق ية  دضعتغ للرغبة يف خايِ الن التسخة  ومو ذلن:

  م ض ع مه  جدا . ن يك ن املخ  ط يف (1
  ن يرتاا  لى خايِ املخ  ط سد ث رة يف املكتبة. (0

                                                 
يف سياق احلديل  و املخ   ات الكبضة الت يشرتك يف خاياها  دد مو املتخصص    ود  ن   ض إىل نا ة مهمة خد: خارج  1

   هرة  لمية   و هل  متاصا و ي ية  الية   و املؤسسات الت َّتح درجة  لمية  لى خايِ املخ   ات  وه   نَّ بع  الباقث  ممو هل
  ولك ن  م اإ   ائلة  يتبت ن خايِ     ات ضخمة ختاج إىل جهد كبض وضريِ  مل  وهؤإء حبك   هرُت  العلمية   و متاصبه    و ماهل

ج مت ِ  ليغ  و ن إ يتسا ذلن الشخص يست يع ن اش يل  دد مو الباقث  يف التاايِ  وهَا العمل إ أبس بغ بشرط  ن يك ن وضِ مته
ن يشار العمل لت سغ  ضاألمانة العلمية ااتوق بيان احلاياة  و ن العمل قام بغ  دد مو اخلواء  و ن ي تصَّ  لى   ائه  يف مادمة الكتاو  و 

ضلان  كان مشرضا   لى العمل  بشرط  ن  هل  مجلة  لى غلف الكتاو  بعبارة "بتاايِ  دد مو العلماء"   و د  ذلن  و ن يـ تاصَّ  لى  نَّ 
 يك ن قد قام بعملية اإل راف  وهَس  مانة  لمية مو وجغ  وديتية مو وجغ ُخر.  

يف  واخر السبعيتات  و وائل الثمانيتات مو الارن العشريو  يف جامعة  م الارى -قام  دد مو ال لو بتاايِ مستد اإلمام  محد بو قتبل  2
الا َخَ مستدا  لصااا   و  كثر  وا ىل اإل راف  لى هَا التاايِ  كثر مو  ستاذ  ومبتاهج متعددة  ومل ي بع هَا   ضكان كل  -مبكة

الكتاو بشكل كامل ق  مريخ كتابة هَس ال كرة  ضواع جهد ضخ   ومل يرَّ الت ر  واكرر هَا  لتسبة لكتاو احلاوا للماوردا  يف ن   
إلمام  محد يف جامعة األزهر  ومل ي تشر بعد  ضباي  جه د الباقث  ومشرضيه  قبيسة  رضف الرسائل اجلامعية يف اجلامعة  وسبِ خايِ مستد ا

 الن اجلامعات  ومل اتشر.
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  ن يك ن خو املخ  ط واضاا   حبيل وكو للمااِ قراءة كل كلمااغ.  (3
  ن إ يك ن يف املخ  ط ناص. (4
  ن إ ي جد  م  لبع  كلمااغ. (5
ضة  ثَّرت ضيغ. (6 َا   ن إ اك ن األرا
 لـــا  لـــى كـــ ن التســـخة الـــت يرغـــا يف خاياهـــا  ن يبـــ  الباقـــل اإلمكانيـــات املتاقـــة لديـــغ للت (1

 وقيدة  ومو ذلن:
اإستعانة مبصادر املخ  ط إن و جدت   و املصادر الت  اخَت  و املخ ـ ط   و مبصـادر املـادة  ( 

 العلمية ن سها.
  ن يك ن للمخ  ط  رح   و اختصار (و
 التمرس بعادة التاسخ يف الكتابة  وأبسل و الكااا يف التتليف.  (ت
 الباقل  جلالاد والصو والتتل.   ن يتصف  (:

 
 المطلب الثالث 

 جمع نسخ المخطوط ووصفها 

مجــع نســخ املخ ــ ط خ ــ ة الــق اختيــارس  وهــَا يت لــا جهــدا مــو الباقــل للتعــرف  لــى مكــان 
 يف املكتبات العاملية  ويت  هَا بعدة  رق: سوج د
الظتـ ن حلـاجق خلي ـة"  و  الرج ع إىل مصادر املراجع  مثل: "ال هرس  إبـو التـدو  و" كشـف (1

"مريـــخ األدو العـــرا لووكلمـــان"  و "مريـــخ الـــرتا: العـــرا لســـزك "  و "مع ـــ  املـــؤل   لرضـــا  
 كاالة".
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  1الرجــ ع إىل ضهــارس     ــات املكتبــات الشــهضة يف العــامل الــت خــ ا  ــددا  مــو املخ   ــات (0
الــــت  هــــرت بعــــد كتابــــغ. ووكــــو  وخاصــــة املكتبــــات الــــت مل ي ــــتح لووكلمــــان اإ ــــلع  ليهــــا   و
خزانة الرتا: اخلاصـة مبركـز امللـن "اإست ادة بشكل خاص مو "مركز ودود للمخ   ات"  ومو 

 ."ضيصل للبا : والدراسات اإلسلمية
جملــة معهــد املخ   ــات العربيــة الصــادرة  ــو معهــد املخ   ــات يف جامعــة الــدوهللا "الرجــ ع إىل  (3

 .2"العربية
  واملهتمـ  مـو خـلهللا امل اقـع اإللكرتونيـة الـت خـ ا متتـدَيت  لميـة  ومـو الت اصل مع  لبة العل (4

 خلهللا م اقع الت اصل اإجتما ق.
  

 المخطوطسخ نُ وصف 

 وصف التسخ  مر مه  ويرتاا  ليغ امل اضلة بيتها  ومو مث اختيار التسخة األم. 
ووضــ قغ  والبيــاانت الــت ي  لــا ذكرهــا ل صــف التســخة: اســ  التاســخ  ونــ ع اخلــو   

ودقــة التاســخ  و ــدد األوراق  و ــدد األســ ر يف ال رقــة  و ــدد الكلمــات يف الســ ر  وقالــة التســخة 
مو قيل الكماهللا والتاص  و دم  م  بع  الكلمات  وإثبات السما ات إن و جـدت  واـَهيا 
اخلــو إن و جــد  ومكــان وجــ د التســخة  وهــل التســخة م ق ضــة  لــى مدرســة  و مســ د  و جهــة مــا  

يسا د احملاِ  لى معرضة مكان باية التسخة إذا كان   جزا ها انقصة مو خلهللا دراستغ لتاريخ وهَا 
املدرسة  و الزاوية  و املس د الَا ت   ليغ ال قف. وهل الَا قصـل  ليـغ الباقـل التسـخة األصـلية 

  م ص رة  تها.

                                                 
 انظر: املبال األوهللا مو هَا ال صل. 1
 انظر: املبال األوهللا مو هَا ال صل. 2
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حملاـِ صـ رة ولتمام اص ر الاارئ للتسخ امل ص ضة وإ  ائغ ص رة واضـاة  تهـا  ي ثبـ  ا 
ألوَّهللا ورقة مو املخ   ات الت ا تمد  ليها يف خاياغ  وص رة آلخر ورقة  وصـ رة ل رقـة مـو وسـ غ  
وي ثب  ص رة لل رقة الت  ليها  ا ات  و َّليكات ولبع  األوراق الـت  ليهـا اعلياـات مـو التاسـخ  

  و املالن. 
عـــ   وبيـــان  وصـــاضها  ياـــ  ســـخ الـــت مج   َ يف  رر احملاـــِ مـــتهج التاايـــِوبعـــد دراســـة الوَّ

نصـها ؛ هل األنسا  ن يك ن الـتص املختـار   م جيعـل نسـخة  صـلية ي ثبـ  إثبات ال  ارق ب  التُّسخ
 ختلف بيتها وب  التسخ األخرى يف اهلامش.اإ وي تبغ  لى  يف صلا الكتاو احملاِ
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 المبحث الرابع

 توثيق المخطوط

 ط: صـــاة ا ـــغ  وصـــاة نســـبتغ ملؤل ـــغ؛ ألنَّ  هـــ  نتي ـــة جيـــا  ن يوزهـــا  اـــِ املخ ـــ 
)الكتاو احملاِ ه  الَا صـح  ت انـغ  واسـ  مؤل ـغ  ونسـبة الكتـاو إليـغ  وكـان متتـغ  قـرو مـا يكـ ن 

 . 1إىل الص رة الت كتبها املؤل ِّف(
  وصـــاة نســـبتغ ملؤل ـــغ إىل جهـــد  وإ بـــد مـــو ســـل ك الصـــايح ُيتـــاج إثبـــات اســـ  املخ ـــ ط

إ ياع الباقل يف خ ت إثبات اس  املخ  ط الَا ُيااغ جهـل    و  مـدا    ريِ  لمق لَلن  ق  
س ألسباو يظو  هنا   لغ  ملغ.  ا سا  ِّ   كتن يك ن احملاِ وقف  لى اإس  الصايح للمخ  ط  وغضَّ

 لــى  ن -را ــى الســلف الدقــة يف اســمية كتــبه   وياشــهد لــَلن اســتدإهللا ابــو ق ــر  
 قـــ ف  لـــى الصـــاابة والتــــابع   بـــل يتتـــاوهللا  يوـــا  املرضــــ ع إىل مصـــ لح "األثـــر"  إ ياتصـــر  لــــى امل

   ختيـــار  ا جع ـــر ال اـــاوا إســـ  كتابيـــغ "ُتـــَيا اآل ر"  و" ـــرح معـــال اآل ر"  - الرســـ هللا 
ضااهللا: )ويؤيدس اسمية  ا جع ر ال ااوا كتابغ "ُتَيا اآل ر"  وه  ماص ر  لـى املرض  ـات  وإمنـا 

ضمشـــتمل  لـــى املرضـــ ع وامل قـــ ف   كتـــاو " ـــرح معـــال اآل ر" لل اـــاوا  يـــ رد امل قـــ ف ابعـــا  و مـــا
 .     2 يوا (

                                                 
 .  40خايِ التص ص ونشرها لعبد السلم هارون  ص  1
  08  وانظر: العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص 1/513ى مادمة ابو الصلح إبو ق ر العسالل  التك   ل 2

لل لع  لى اإس  الصايح هلَيو الكتاب   ضنن"ُتَيا اآل ر"  مشه ر ب   لو العل   س  " رح مشكل اآل ر"  واإس   64ص
واستخراج ما ضيها مو األقكام ون ق التواد  تها"  واإس  الصايح لشرح معال اآل ر  الصايح لغ "بيان مشكل  قاديل رس هللا   

 يف األقكام". " رح معال اآل ر املختل ة املتث رة  و رس هللا   
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بعـــد  ن جتتمـــع لـــدى احملاـــِ التســـخ الكاضيـــة للتاايـــِ   ليـــغ التتكـــد مـــو اســـ  الكتـــاو  
وصــاة نســبتغ إىل مؤل ــغ. واألمانــة العلميــة ااوــق  ن إ يتصــرف احملاــِ يف اســ  الكتــاو  ولــ  حبــرف 

 : 1غ الَا اراواس مؤل غ لغ  لألسباو التاليةواقد  و ن ي ثبِّ  ا 
ا يض اس  الكتاو ا تداء  لى املؤلف؛ ألنـغ  قـِ التـاس يف اختيـار اسـ  كتابـغ  ضكمـا إ ُيـِ لتـا  (1

 انق نسمق  خصا ب ض مـا  ـاس بـغ  بـ س  ضكـَلن إ ُيـِ لتـا  ن نسـمق الكتـاو ب ـض مـا  ـاس بـغ 
 مؤل غ.

رو ما يك ن إىل مـا كتبـغ  و  مـلس مؤل ـغ  ومرا ـاة ذلـن يف التاايِ معتاس إخراج نص الكتاو  ق (0
اس  الكتاو  ه  و وجا  وإذا  جزان للمااِ التصـرف يف اسـ  الكتـاو الـَا يكـ ن  تـ اان لـغ  

 ضنن هَا يع يغ جر ة  لى التصرف يف التص  والعبل ضيغ. 
 ـرو غ  ن يكـ ن  اس  الكتـاو هـ  الكـلم الـَا يـدهللا  لـى موـم نغ وي ظهـر  تـ اس  لـَا   ـدَّ مـو (3

م صاا   ـو  تـ اس مـو  بـ او وضصـ هللا ومباقـل. ومؤل ِـّف  الكتـاو   ـرف مبـا ضيـغ مـو  ا إنسـان 
 . 2ُخر

اســ  الكتــاو ي ع ــق صــ رة  ــو  لــ  مؤل ــغ وبلغتــغ ودقتــغ و خصــيتغ  و قيــاان  ي ع ــق صــ رة  ــو  (4
 س مؤل غ.  صرس مبا ضيغ مو س ع  و جزالة  و دقة؛ لَا وجا إثبااغ  لى ال جغ الَا اختار 

 : 3ووكو للمااِ  ن ياف  لى اس  املخ  ط إباباع اخل  ات التالية
 ن جيــــد احملاــــِ نســــخة للمخ ــــ ط َبــــو املؤلــــف  و لــــى واجهــــة املخ ــــ ط و ولــــغ   ت ان)اســــ (  (1

 الكتاو َبو املؤلف  يوا   وهَس  ق ى وسائل معرضة اس  املخ  ط الصايح و ت انغ؛ لسبب :
و املؤل ِّــف وهــ  صــاقا احلــِ يف اختيــار  تــ ان كتابــغ  واألقــدر  لــى  ن العتــ ان جــاء مكتــ    َبــ ( 

 ذلن.
                                                 

 وما بعدها.11العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص  1
 اتغ األوىل". انظر: املبال الثال مو ال صل األوهللا " ت ان البال وص  2
 وما بعدها. 31العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص  3
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 ن العت ان املكتـ و  لـى واجهـة املخ ـ ط جـاء يف مكانـغ احلاياـق وهـ   بـرز مكـان ضيـغ  ض جـا  (و
 ا تمادس و دم احليدة  تغ. 

تابـغ  ن جيد احملاِ اسمية للمخ  ط يف مادمتغ  ضنن مو  ادة كثض مو املؤل    ن خيت  مادمـة ك (0
 با لغ: "و ي  هَا الكتاو و ...".

َكر اسـ  كتابـغ يف  (3  ن جيد احملاِ اسمية للمخ  ط يف متتغ  بعد مادمتغ  ضنن بع  املؤل   قد يا
 معر   رضغ ملاداغ.  

 ن جيـد احملاـِ نسـخة للمخ ـ ط معتمـدة و لـى واجهتهـا   ت ان)اسـ ( الكتـاو. و  ـي  لتســخة  (4
 و املاابلــة مــو انســخ  ــامل   و املتداولــة   زمتــا   متــغ ف   و الاريبــةاملعتمــدة: الــت قرئــ   لــى املصــت

 ب  العلماء. 
َكر املؤلف اس  كتابغ يف كتبغ األخرى. ويتب ق  لى احملاِ  ن يتتكد  ن اسـ  الكتـاو الـَا  (5  ن ي

 ذكرس املؤلف ه  ن سغ اس  الكتاو الَا ُيااغ.
 ا املـــؤل   خيـــت  كتابـــغ با لـــغ: "ت كتـــاو   ن جيـــد احملاـــِ اســـمية للمخ ـــ ط يف خاَّتـــغ  ضـــنِّنَّ بعـــ (6

 كَا...".
  انق جيد احملاِ اسمية للمخ  ط يف  ا ااغ  إن كان  ليغ  ا ات. (1
الرج ع إىل مصادر املراجع  مثل: "ال هرسـ  إبـو التـدو  و" كشـف الظتـ ن حلـاجق خلي ـة"  و  (8

 "مريخ األدو العرا لووكلمان"  و "مريخ الرتا: العرا لسزك ".
  1الرجـــ ع إىل ضهـــارس     ـــات املكتبـــات الشـــهضة يف العـــامل الـــت خـــ ا  ـــددا  مـــو املخ   ـــات (9

وخاصــــة املكتبــــات الــــت مل ي ــــتح لووكلمــــان اإ ــــلع  ليهــــا   و الــــت  هــــرت بعــــد كتابــــغ. ووكــــو 
اإست ادة بشكل خاص مو "مركز ودود للمخ   ات"  ومو "خزانة الرتا: اخلاصـة مبركـز امللـن 

باـــ : والدراســـات اإلســـلمية"  ومـــو "جملـــة معهـــد املخ   ـــات العربيـــة" الصـــادرة  ـــو ضيصـــل لل

                                                 
 انظر: املبال األوهللا مو هَا ال صل. 1
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معهــد املخ   ــات يف جامعــة الــدوهللا العربيــة  ضــنن ضيهــا ذكــرا  ل هــارس املخ   ــات يف كثــض مــو 
 املكتبات.

 الرج ع للكتا الت ارمج  للمؤلف  للتتكد مو  هنا ذكرت اس  الكتاو  وناساباتغ لغ. (12
 هَس ال رق ن سها للتتكد مو نسبة املخ  ط ملؤل غ. ويسلن احملاِ  
َك رة  ضننــغ    وإذا مل يــتمكو احملاــِ مــو معرضــة اســ  املخ ــ ط  ونســبتغ ملؤل ــغ   ل ــرق املــ

 وكو الت صل إىل ذلن مبلقظة التااط الثل: التالية:  
ضاــد ا  ــتح  التتمـل يف مــادة املخ ــ ط العلميـة  و ســل و مؤل ــغ  وســؤاهللا ذوا اإختصـاص واخلــوة  (1

 لغ  ب او ا عيتغ  لى الت صل إس  الكتاو  و اس  مؤل ِّ غ.
معرضـــة مريـــخ التَّســـخ  و قيـــاان  ي ثبـــ  يف ُخـــر املخ ـــ ط  كـــتن جيـــد  بـــارة "ت ال ـــرا  مـــو نســـخغ  (0

 يف...". 
 ون ع قوس.  ن ع ورقغ  املخ  ط  و  خوملقظة  (3

يف خ ـت يف اسـمية املخ ـ ط  وال اجا  لى  اِ الكتاو  ن يرا ق هَس التااط كق إ ياـع
 .  و نسبتغ ملؤل غ

وال ريــــا  ن جيــــد الباقــــل مخســــة مــــو  تــــاويو الكتــــا الســــتة املثبتــــة  لــــى غلضهــــا  ليســــ  
  ضالعت ان الصايح لصايح البخارا "اجلامع املستد الصـايح املختصـر مـو  مـ ر رسـ هللا   صاياة
 صـــايح املختصـــر مـــو الســـتو بتاـــل وســـتتغ و َيمـــغ"  والعتـــ ان الصـــايح لصـــايح مســـل  "املســـتد ال

"  والعتــ ان الصــايح جلــامع الرتمــَا )ســتو الرتمــَا( "اجلــامع العــدهللا  ــو العــدهللا  ــو رســ هللا   
ومعرضة الصايح واملعلـ هللا ومـا  ليـغ العمـل"  والعتـ ان الصـايح  املختصر مو الستو  و رس هللا   

ـــ ان  )ســـتو  ابـــو ماجـــغالصـــايح لســـتو لســـتو التســـائق الصـــ رى "اجملتـــا مـــو الســـتو املســـتدة"  والعت
املص  ى( "الستو". ومل ياتصر اخل ت يف إثبات  تاويو الكتا  لى كتا الستة بل اعداها إىل سـائر 
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الكتــا  ولعــل الســبا يف وق ضتــا  لــى كثــض مــو األخ ــاء يف  تــاويو كتــا الســتة  هنــا وجــدت  لمــاء 
 . 1 اا  نبه ا إىل الن األخ اء

اويو كتـا احلــديل  يوــا   اخل ــت ال اقـع يف  تــ ان " ــرح مشــكل ومـو األخ ــاء ال اقعــة يف  تــ
واســتخراج مــا ضيهــا مــو األقكــام  اآل ر لل اــاوا"  وصــ ابغ: "بيــان مشــكل  قاديــل رســ هللا   

وصــ ابغ " ــرح معــال   ون ــق التوــاد  تهــا"  واخل ــت ال اقــع يف  تــ ان " ــرح معــال اآل ر لل اــاوا"
يف األقكـام"  واخل ـت ال اقـع يف  تـ ان " لـ م احلـديل إبـو   هللا   اآل ر املختل ة املـتث رة  ـو رسـ

الصــلح   و "مادمــة ابــو الصــلح"  وصــ ابغ "معرضــة  نــ اع  لــ م احلــديل"  واخل ــت ال اقــع يف  تــ ان 
" ـــرح صـــايح مســـل  للتـــ وا"  وصـــ ابغ "املتهـــاج يف  ـــرح صـــايح مســـل  بـــو احل ـــاج"   و "متهـــاج 

ااــــ "  واخل ــــت ال اقــــع يف  تــــ ان "الخــــيص احلبــــض إبــــو ق ــــر"  وصــــ ابغ احملــــدث  وســــبيل البيــــة احمل
  واســميتغ "الخــيص احلبــض" )خ ــت معــىن وقاياــة؛  مــا خ ــت معتــاس  ضــألن احلبــض 2"التلخــيص احلبــض"

وصــف إ يليــِ  ملؤلــف  قــ  ياــاهللا "الخــيص احلبــض"  قيــل إنــغ مبعــىن احلســو  و اجلديــد  و ال ــرِّح؛ 
  و مــا -جمــازا حلســو أتلي ــغ-و  ضهــ  التلخــيص احلســو واجلديــد والســعيد وهــَس  وصــاف اصــح للكتــا

 .3خ ؤس يف قاياتغ؛ ضألن السخاوا والباا ق  ومها مو المَة املصتف  ياس "التلخيص احلبض"(
قسـا مـا وق ـ  -ومو األخ اء الت ياع ضيها  لو العل  يف  تـاويو كتـا ال اـغ و صـ لغ 

مــام ) ــرح ضــتح الاــدير للعــاجز ال اــض(  والصــ او  ن ا ــغ "ضــتح اســمية كتــاو الكمــاهللا بــو اهل   - ليــغ
الاــدير" ؛ ألن مؤل ــغ يصــف مــا كتبــغ أبنــغ ضــتح مــو   الاــدير  ومل يشــرح ابــو اهلمــام كتــا  ا ــغ )ضــتح 

                                                 
وما بعدها  جلُّها يف احلديل   52ذكر الشريف قات الع ل يف كتابغ الاي : "العت ان الصايح"   خ اء  كثضة يف  تاويو الكتا احملااغ ص 1

ن التااياات مو الشيخ احملاِ  بد ال تاح ) ب  غدة( يف كتابغ "خايِ ا ق الصايا  وجامع الرتمَا"  ومو غضس مو واست اد بعوا مو ال
 العلماء كما  ثب .   

 .    92  91  83  65  64العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص  2
 .   91العت ان الصايح للكتاو للشريف قات الع ل  ص  3
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  مث إن مؤلــف الكتــاو إ يتسـبغ لت ســغ قــ  1الاـدير( قــ  ناـ هللا: إن اســ  كتابــغ ) ـرح ضــتح الاـدير(
و اهلمام جعل  بارة "للعاجز ال اـض" جـزءا  مـو اسـ  كتابـغ. ومـو األخ ـاء اسـمية  نا هللا: إن الكماهللا ب

ظـام الـديو ابـو السـا ايت )بـديع التظـام(  والصـ او  ن ا ـغ "البـديع"  وي تسـا ملؤل ـغ  لاـ هللا كتاو نِّ 
غ يف )بديع التظام(  وهَا إ ي سا  ِّ   لتا ا يـض اسـ  الكتـاو  لـى غلضـغ   و  تـد ذكـرس قـاهللا الت ثيـِ متـ

اهلـــامش   و  تـــد ذكـــرس يف قائمـــة املراجـــع؛ ألن ابـــو الســـا ايت إ يتســـا كتابـــغ لت ســـغ ضياـــ هللا "بـــديع 
التظـــام"  بـــل دـــو الـــَيو نتســـبغ لـــغ  وإ يصـــح لتـــا  ن نســـمق الكتـــاو ب ـــض اســـمية مؤل ـــغ لـــغ. ومـــو 

ا ـغ األخ اء اسمية  رح التس ق للمتار )كشـف األسـرار  ـرح املصـتف  لـى املتـار(  والصـ او  ن 
"كشــف األســرار  ــرح املتــار"  وقــد  راد ان ــرو الكتــاو بيــان  ن التســ ق صــاقا املتــار ن ســغ الــَا 
 ـــرقغ  ض قعـــ ا يف خ ـــت يف اســـميتغ  وكـــان إبمكـــاهن  خايـــِ مـــراده  لـــ  كتبـــ ا  لـــى غـــلف الكتـــاو: 

 "كشف األسرار  رح املتار" ألا الوكات قاضن الديو  بد   بو  محد التس ق.

                                                 
 يف هَا اخل ت  دد مو  لو املاجستض  تد خاياه  لبع   جزاء الكتاو  ونبهته  إىل ذلن. وقع 1
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 الخامس  المبحُث 

 نسُخ المخطوِط ومراعاُة عالماِت الترقيِم 

 وضيغ م لبان:  
 .  امل لا األوهللا: نسخ  املخ  طِّ
  .  امل لا الثال:  لمات  الرتقي ِّ
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 المطلُب األول 

 نسُخ المخطوطِ 

ِِّ  ت انــغ ونســبتغ ملؤل ــغ  وضــِ   يبــد  احملاــِ بتســخ املخ ــ ط بعــد اختيــارس  ومجــعِّ ن ســخغ  وا ثيــ
 خ املتعارف  ليها.  رياة التس

ويوــع احملاــِ نصــا  يتيــغ األمانــة يف إثبــات الــتص  وإ جيــ ز لــغ  ن يتصــرف ضيــغ بــزَيدة   و 
 .1بتاص   و بتعديل؛ ألن قاهللا احملاِ كمو يروا الكتاو ب رياة ال جادة

و قيـــاان  يصـــادف احملاـــِ صـــع بة يف إدراك الكلمـــة املرســـ مة  مامـــغ  ضـــل ب ـــد  ن يتالـــى  
ة وســعة الصــدر  و ن يكــ ن لديــغ خــوة  صــ لقات التُّســاخ  و  ــراف كتابــة  هــل كــل  لصــو واألان
  صر وبلد.
  و نبغ هتا إىل امللقظات التالية: 

كــــان للتُّســــاخ   ــــراف و لمــــات يف الكتابــــة يوــــع هنا لتعــــ   لــــى قــــراءة احلــــروف والكلمــــات   (1
ة اخــتلف   ــراف وكانــ  ختتلــف األ ــراف مــو  صــر إىل ُخــر  ضيت جــا  لــى احملاــِ ملقظــ

التَّسخ حبسا العص ر والـبلد. ضضسـ  الكلمـات )يكتـا الـتص( حبسـا  رياـة الرسـ  املتعـارف 
  ليها يف ال ق  احلاضر  ومو  مثلة ذلن: 

كـــان ا ُيـــَض ن األل ـــات  قيـــاان  مـــو وســـو الكلمـــة  كمـــا يف: ســـليمان  و قـــار:  و مالـــن     ( 
   إبرهي   هرون .وإبراهي   وهارون  ضيكتب هنا: سليمو  قر:  ملن

  مثـــل :  بـــاء  وهتـــاء  ود ـــاء  - قيـــاان  -كــان ا ُيـــَض ن مهـــزة  واخـــر بعـــ  الكلمــات  (و
 و اء  ضيكتب هنا:  با  وهتا  ود ا  و ا.

                                                 
 ن ياف  لى كتاو  خص ضيغ  قاديل  ضضويها َب غ  ومل يكو لايغ   و لايغ ومل يسمع متغ ما وجدس  وإ لغ متغ إجازة. ضلغ  ن يا هللا  1

 وجدت َبو ضلن   و قر ت َبو ضلن. 
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ــزاىنكــان ا ير ــ ن األلــف املاصــ رة يف صــ رة األلــف املمــدودة  مثــل:    (ت عى    ورامــى  وسا
 ان  وراما  وساعا.زا ضيكتب هنا: 

الياء يف ُخر الكلمة  ضتشـتبغ  أللـف املاصـ رة ضـل ي ـر ق الاـارئ بـ   كان ا إ يتا  ن   (:
" مبعــــىن "امتتــــع" - إلضــــاضة-" اا  ــــ ِّا "    وبــــ  " َا و إ بــــ  "التَّاــــق"  و "التُّاــــى"  و"سا

   و "املت ىف" وه  اإلنسان الَا وقع   ليغ ال ضاة. و"سِّ ى"  و "املت يف" وه    
بة األلف ال ارقة الت ا كتا يف األضعاهللا اخلمسة لت رياها  و مجـع كان ا إ يعتت ن بكتا   (ج

َكر السامل ـا التَّـاس  إا . ضكان ا يكتب ن ق هللا الرس هللا 1امل تـَّـ قا: ) ايُـّها ـل  الِّااـاءا القعاـد و ِّ  اـاتاما ا َّا  واسا
ـــ ه  ق ضا  ــوِّ واالقعااضِّياــةا ضـاـنِّذاا لااِّيت م  ـــ اوا  اصق ( انَّ اجلقاتَّــةا خاقـــ ا قلام  ـــي  فِّ هللاِّ السُّ   مـــو غــض  لـــف  2 ا  ِّــلا

.  للكلمات الت ختها خو. وااتوق ق ا د اإلملء إثباُتا كما ه  مب َّ
كثـــضا  مـــا يكتبـــ ن مء التتنيـــل يف ُخـــر األ ـــاء م ت قـــة مثـــل: " نعمـــة " و " رمحـــة "   (ح

 يكتب هنا "نعم  " و " رمح  ".  
 ىل اخلو الك يف.كان ال الا  لى خو  هل الارون الثلثة األو  (خ
كـــان ا يســـهل ن اهلمـــزة ضيكتبـــ ن )املســـائل(  "املســـايل"  و )قاـــائِ األ ـــياء(  "قاـــايِ  (د

 األ يا"  و ) ائشة(  "  ايشة". 
 كان ا يكتب ن كلمة: )مستلة(  "مس لة". (ذ
 كان ا يكتب ن كلمة: )م ة(  "مائة"  بزَيدة  لف  خ ضا  مو ا تباهها بل ظة "متغ". (ر
ل ن احلرو  (ز  ف ببعوها  قياان .كان ا ياصِّ

                                                 
َكر السامل واألضعاهللا اخلمسة  ضت كتا يف األضعاهللا اخلمسة  كا لن: "ال لو هق  لف زائدة   1 سيم  ال ارقة؛ ألنتا ن رق ضيها ب  مجع امل

َكر السامل كا لتا: "قور معلم  املدرس ة "  وإ قوروا مبكرا   ضال  هل : اقوروا دائما مبكريو   وإ اعبدوا إإ  "   وإ ا كتا يف مجع امل
ر  ل او  كا لتا: "نرج     رج ".اكتا بعد ال   عل املوارع املعتل اآلخِّ

 .0144رواس البخارا برق   2
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امل اربــة واألندلســي ن يكتبـــ ن ضــ ق الاـــاف نا ــة واقـــدة  ويكتبــ ن نا ـــة ال ــاء ختهـــا.  (س
)واخلــو األندلســق وتــاز  ــو اخلــو امل ــرا مبــا يشــيع ضيــغ مــو اإســتدارات  واــداخل الكلمــات 
وإ الــــة  واخــــر احلــــروف  والعتايــــة بتتســــيِ الكتابــــة وخســــيتها...والرتايا اهل ــــائق للاــــروف 

ألندلســية وامل ربيــة خيــالف  رياــة املشــارقة؛ ومــو هتــا اختلــف ارايــا بعــ  معــامجه  وكتــا ا
رجاهل   و ارايا املشارقة  يظهر ذلن ملو نظر يف مع   مـا اسـتع   للبكـرا  ...ومشـارق 
األن ار للااضق  يا . وهـَا ارايـا قـروضه :   و ت : ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك هللا م 

 . 1(ن ص   ع   ف ق س ش هـ و إ ا
كــان ا يوــع ن خــ  احلــرف املهمــل قرضــا  صــ ضا  مثلــغ   و يوــع ن ناا ــا  ثلثــة بشــكل  (ش

املثلل  ومته  مو يوع خ ا  ص ضا  ض ق احلرف املهمل   و مثل التوة "اهلمزة" خـ  احلـرف 
املهمـــل  َّييـــزا  لـــغ  ـــو احلـــرف املتاـــ ط الـــَا ي شـــبهغ. و قيـــاان ويـــزون بـــ  األقـــرف املهملـــة 

ييزا  ب  الراء والزاا:  لراء املهملة و لزاا  و قياان  يا ل ن:  لراء دمزة بعد األلف ضيا ل ن َّ
و لــــزاا مبثتــــاة ختيــــة بعــــد األلــــف. وويــــزون بــــ  الســــ  والشــــ   ضيا لــــ ن:  لســــ  املهملــــة 
و لشــــ  املع مــــة  ومثــــل هــــَا يف الصــــاد والوــــاد وال ــــاء والظــــاء والعــــ  وال ــــ . و قيــــاان  

 ن قرف الظاء ب ضع التا ة  لى يسار احلرف إ  لى ويتغ كما يف كتابتتا املعاصرة.يع م  
كـــان ا ويـــزون بـــ  البـــاء  والتـــاء  والثـــاء  واليـــاء  ضيا لـــ ن: للبـــاء امل قـــدة  وللتـــاء املثتـــاة    (ص

ال  قية  وللثاء املثلثة  ويا ل ن  و اليـاء املثتـاة التاتيـة؛ ألهنـا إذا وقعـ  يف وسـو الكلمـة قـد 
 اشتبغ مع الباء والتاء والثاء.

كان ا يوع ن اهلمزة "ر س اخلاء" ض ق  لـف الا ـع  و  لـى الـ او واليـاء املصـ را  بـدإ   ( 
مــو األلــف  ضيكتبــ ن "الصــلة" هكــَا: "الصــلؤة" .  وكــان ا يكتبــ ن اهلمــزة املكســ رة  قيــاان  

                                                 
 .08خايِ التص ص ونشرها لعبد السلم هارون  ص  1
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اـــد ة" بـــدإ  مـــو خـــ  احلـــرف و قيـــاان  ض قـــغ وا ضـــع ختهـــا الكســـرة. وكـــان ا يكتبـــ ن  قيـــا
ان  "امل

 اهلمزة  ضيكتب ن "ماء"  هكَا: " مآ ".
كــان ا ويــزون بــ  احلــرف املشــدَّدِّ واملخ ــف ضيا لــ ن بعــد كتابــة الكلمــة الــت ضيهــا قــرف  (ط

  ــف  خل ــة  و قيــاان  يرمــزون لــَلن  حلــرف "خ"  و حبــريف "خــف". ويا لــ ن " لتشــديد" 
. وكـان ا يا لـ ن بعـد الكلمـة الـت ضيهـا قـرف سـاكو بعد كتابة الكلمة الت ضيها قرف مشدَّد

 مشدَّد:  لسك ن والشَّدَّة .
كان ا يكتب ن الشَّدَّة "ر س الش "  قياان  ض ق احلرف  و قياان  ختغ  إذا كانـ  مارونـة  (ظ

ـــدَّة و  قيـــاان   بكســـرة. وجنـــد خلضـــا  يف كتابتهـــا مـــع ال تاـــة ضتقيـــاان  ا ضـــع ال تاـــة ضـــ ق الشَّ
مـع  ن وضـع الكسـرة خـ    ضيت ه  الاارئ  هنا كسرة مع الشَّـدَّة  خ  الشَّدَّة اكتا ال تاة

الشَّدَّة وض ق احلرف  مر مل جتـر بـغ  ـادة الكتَّـاو قـدوا   ضمكـان الشَّـدَّة ضـ ق احلـرف والكسـرة 
ــــدَّة. ويوــــع  يف  ســـ لغ. والاــــِ الوــــمة يف  قكامهــــا  ل تاــــة مـــو قيــــل وضــــعيتها مــــع الشَّ

خ  الشَّدَّة. ويف كثض مـو الكتـا ت الادوـة ا ضـع الشـدة  لـى احلـرف األوهللا امل اربة الومة 
 مو الكلمات اللقاة إذا كان مدغما  يف ُخر هناية الكلمة الساباة مثل "قل رَّا". 

 كان ا يكتب ن قرف ":" ض ق الكلمة للدإلة  لى التثليل الل  ا. (ع
 ى التا  التاو:كان للك تَّاو   راٌف يف اختصار بع  األل اظ   ل (0

 كان ا يكتب ن قرف "  ـ " إ ارة إىل " لعلغ كَا ".  ( 
 كان ا يكتب ن قرف " ظ " إ ارة إىل كلمة " الظاهر " . (و
 كان ا يكتب ن قرف " كـ " إ ارة إىل  نغ " كَا يف األصل ". (ت
 كان ا يكتب ن قرف " ش" إ ارة إىل " الشرح". (:
 كان ا يكتب ن قرف "ص" إ ارة إىل " املصتف". (ج
 كان ا يكتب ن "الشـ " إ ارة إىل "الشارح ". (ح
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 كان ا يكتب ن "رضق" إ ارة إىل "رضق    تغ".  (خ
 كان ا يكتب ن "  يوـ " إ ارة إىل " يوا ". (د
 كان ا يكتب ن " إ خيـ " إ ارة إىل "إ خي ى". (ذ
 كان ا يكتب ن " إخل " إ ارة إىل " إىل ُخرس ". (ر
 هى "..كان ا يكتب ن " ا هـ " إ ارة إىل " انت (ز

يهمل بع  احملاا  خ ت الشدة   و مهزة الا ع  وبعوه  يوع خ ت مهـزة ق ـع بـدإ مـو مهـزة  (3
 ال صل.

ــللم   (4 ث    ـــراف يف اختصـــار بعـــ  املصـــ لاات  كمـــا قـــاهللا ابـــو الصـــلح )غلـــا  لـــى كتبـــة د ِّ اا
 احلديل اإقتصار  لى الرمز يف ق هل  " قدثتا " و "  خوان " غض  نغ  اع ذلن و هر قـ  إ
يكاد يلتب .  ما " قدثتا " ضيكتـا متهـا  ـ رها األخـض وهـ  الثـاء والتـ ن واأللـف ورمبـا اقتصـر 

َك ر مـع األلـف    لى الومض متها وه  الت ن واأللف. و ما "  خوان " ضيكتا متها الومض املـ
 . 1  وإ (

كتـاو: "املشـتابغ   يرا ق احملاِ الدقة يف ضبو األ اء الت اشـتبغ  ووكـو اإسـت ادة يف ذلـن مـو (5
  ومـو كتـاو: 2يف الرجاهللا:   ائه  و نسـاد " ألا  بـد   مشـ  الـديو  مـد بـو  محـد الـَهيب

"ا ضــيح املشــتبغ" للاــاضن ابــو انصــر الــديو الدمشــاق  قيــل قيَّــد مــا ورد يف كتــاو املشــتبغ مــو 
ََّهيب ــــىن  و لاــــاو  حلــــروف  مث  وضــــح و ــــرح واســــتدرك  لــــى الــــ بعــــ     ــــاء  و نســــاو  وك 

 اإستدراكات املهمة.
يرا ق احملاِ الدقة يف التَّسخ؛ ألن ارك ضرا  ب   قرف الكلمة ال اقـدة ي  ـض ِّ املعـىن  مثالـغ كلمـة  (6

)إنا ع(  ك تب  خ ت يف ق ا د األقكام للعـز بـو  بـد السـلم  هكـَا: )إ نا ـع( قـاهللا العـز: 

                                                 
 )املكتبة الشاملة(. 1/43مادمة ابو الصلح   1
   إ  حلروف. -غالبا  - راَّا الَهيب كتابغ  لى قروف املع    وجعل لكل قرف      وا تمد ضبو األ اء  لشكل 2
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ـــد   ايقـــل  إا ي  جا ارق ا حبِّ ـــوق ذالِّـــنا ماــا ااـــدق    إلايقـــغِّ  )لـاـ ق  اـــ َّ احلقـاـراام  األق ــتـاعقمالا مِّ ـــازا  انق ي سق هللٌا جا ـــلا ــا قا ضِّيها
ـــة   ـــعقفِّ القعِّباـــادِّ   احلقااجا ادَّى إىلا ضا ـــا ألا انَّـــغ  لاـــ ق واقاـــفا  الايـقها واإا يااِّـــف  خاقلِّيـــل  ذالِّـــنا  الاـــى الوَّـــر ورااتِّ ألِّ

دِّ  ــــرِّ واالقعِّتاــــادِّ  الاــــى بِـّـــلا ــــلِّ القك  ق ءِّ  اهق ــــتِّيلا مِّ وااسق ــــلا سق التَّــــاس   اــــوق احلقِـّـــرافِّ واالصَّــــتاائِّعِّ  اق ـاـــع  نـا واإا   اإلقِّ
) مِّ اانا بااوِّ الَّتِّ اـاا  م  مبِّاصاالِّحِّ األق اسق  .1وااألق

يلقن احملاِ  تد نسخ املخ  ط ما يتومتغ مـو  لمـات ابـ  اسلسـل الكـلم  و ـدم وجـ د  (1
زء مـو كلمــة  و  بـارة اكتــا يف سـاو بـ  الصــ اة والـت اليهـا. كالتعايبــات  وهـق كلمــة  و جـ

 .  2خ  هناية الس ر األخض مو الص اة اليمىن -غالبا  -ُخر كل ص اة  واك ن 
يلقـن احملاـِ  تـد نسـخ املخ ـ ط وجـ د  يــة إ ـارة ا ضـع إلثبـات كـلم سـاقو خـارج ســ  ر   (8

ــد ِّث  اســ  "اللاــِ"  وهــق يف غالــا األمــر خــو ر   اا
ســق الكتــاو  وهــ  مــا    لــِ  ليــغ  تــد امل

وقـد   يرس  ب  الكلمت  يع ف َبو  ضاق يت غ ويتا   و يسارا  إىل اجلهة الت دو ن ضيها السـاو
َّتــد العلمـــة قـــ  اصــل إىل الكتابـــة احملااـــة ويكتـــا إىل ج ارهــا كلمـــة "صـــح"   و "رجـــع"   و 

 .3" صل". وبع  التساخ يكتا ما ساو ب  األس ر يف صلا الكتاو
  )ويسـمى  يوـا  التمـري   ضي عـل -إن و جـد-خ ـ ط "التوـبيا" يلقن احملاِ  تد نسخ امل (9

 لـــى مـــا صـــح ورودس كـــَلن مـــو جهـــة التاـــل  غـــض  نـــغ ضاســـد ل ظـــا   و معـــىن   و ضـــعيف   و 
انقص  مثل  ن يك ن غض جائز مو قيل العربيـة   و يكـ ن  ـاذا   تـد  هلهـا َ س  كثـره    و 

 كثـر  ومـا   ـبغ ذلـن  ضيمـد  لـى مـا هـَا سـبيلغ  الكـلم كلمـة  و ةم صااَّ ا    و يتاص مو مجل
 .4خو   ولغ مثل الصاد(

                                                 
 .188ق ا د األقكام للعز بو  بد السلم  ص  1
 وقد اك ن التعايبة رقما . 2
 )املكتبة الشاملة(. 1/42مادمة ابو الصلح   3
 )املكتبة الشاملة(. 1/41مادمة ابو الصلح   4
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يرا ــق احملاــِ الدقــة يف التَّســخ؛ ألن بعــ  الكلمــات اشــتبغ يف الرســ   وقــد يــؤدا  ــدم ضــب ها  (12
إىل ا ضُّ يف املعىن  وقد وق    لى  مثلة هلَس األخ ـاء يف الرسـائل الـت انقشـتها  ويف بعـ  مـا 

نية   و يف كتابة األقاديل التب يـة   و يف كتـا قر ت  س اء  خ اء وق ع  يف رس  اآلَيت الاُر
 الرتا:   و يف  بارات ال لو يف رسائله  الت انقشتها. 

ن الكــرو  واراــا  ليهــا   ضمــو  مثلــة مــا ياــع ضيــغ التُّســاخ مــو  خ ــاء يف رســ  كلمــات مــو الاــُر
 :1ا ضُّ املعىن

َِّيوا  انعا  :قاهللا   . (  رااطا الَّ ( بوـ  التـاء   ضل  صاَّف التاسخ كلمة ) نعمـ   2م ا  الايهِّ ق  }صِّ
تع  الاارئ ولي    

 
 .بدإ  مو ضتاها  ي الا املعىن  ضيك ن امل

ـغ  ممَِّـّا ياشاـ} :قاهللا    (و ـةا وا الَّما ما س  ا    القم لقـنا وااحلقِّكق ال  تا واُما اء  ضـاهازام  ه   إبِِّّذقنِّ ا  ِّ واقـاتالا دااو ود  جا
ـــــل   الاـــــى القعاـــــالامِّ ا  ـــــداتِّ األارق   والـاـــــكِّوَّ ا  ا ذ و ضاوق والـاــــ قإا داضقـــــع  ا  ِّ التَّـــــاسا بـاعقواـــــه  ق بِـّــــبـاعق   لَّ اسا

ـاء  وا   ماةا وا الَّماغ  ممَِّـّا ياشا س  ا    القم لقنا وااحلقِّكق ال  تا واُما إا داضقـع  ا  ِّ لـا ق ضـاهازام  ه   إبِِّّذقنِّ ا  ِّ واقـاتالا دااو ود  جا
ـــل   الاـــى القعاـــالامِّ ا  ـــداتِّ األارق   والـاـــكِّوَّ ا  ا ذ و ضاوق . ولـــ  صــــا   3التَّـــاسا بـاعقواـــه  ق بِـّــبـاعق   لَّ اسا

( لت ض املعىن.  )وقتل داودا جال ت 
ــات  ضـاـتاَّاَّه وَّ قاــاهللاا إِّل ِّ جا  :قــاهللا    (ت ــرااهِّي ا رابُّــغ  بِّكالِّما ــو }واإِّذِّ ابـقتـالاــى إِّبـق ا ِّل ــنا لِّلتَّــاسِّ إِّماامــا  قاــاهللاا وامِّ

دِّا الظَّالِّمِّ ا    . ول  ص ا   )إبراهي   رباغ( لت ض املعىن.4ذ ر ِّيَّتِّ قااهللاا إا يـاتااهللا   اهق
راه  ق واذ و  :قاهللا    (: َِّيوا كا ار واق القماآلئِّكاة  ياوقرِّب  نا و ج  هاه  ق وا ادق ا اوا }والا ق اـاراى إِّذق يـاتـا اىفَّ الَّ َا قـ  اق  اـ

  ِِّ   . ول  صا   )امللئكة( ب تح التاء املرب  ة  لت ض املعىن. 1احلقارِّي

                                                 
نية قد انتهى  بعد  ن  صباتا نلزم  لبتا بتال التص  ست يع  ن  ق هللا إن هَس امللقظة املتعلاة أبخ اء التُّساخ يف رس  بع  اآلَي 1 ت الاُر

ل  لرس  العثمال مو مصاف املديتة املت رة للتشر احلاس ا   و مو املصاف الرقمق.  الاُر
 .1س رة ال اخة ُية  2
 .051س رة البارة ُية  3
 .104ُية  س رة البارة 4
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ـــرِّكِّ ا  :قـــاهللا    (ج ـــوا القم شق ـــواِّ  انَّ ا  ا باـــرِّاٌء م ِّ ـــ قما احلقاـــج ِّ األاكق ـــ لِّغِّ إِّىلا التَّـــاسِّ يـا ـــوا ا  ِّ واراس  }وا اذااٌن م ِّ
 ح اللم  لت ض املعىن.غ( ب ت. ول  صا   )ورس لا 2واراس  ل غ   

ـــ  مَّ ق ِّـــدا  } :قـــاهللا    (ح لِّكِّهِّ ـــ ا واجاعالقتاـــا لِّماهق ـــا  الام  تاـــاه  ق لامَّ لاكق ـــراى  اهق . ولـــ  صـــا   3وااِّلقـــنا القا 
 
 
 هلكه ( بو  املي   لت ض املعىن. )مل

 عىن.( ب تح املي   لت ض امل. ول  صا   )ُدما 4} وا اصاى ُدام  رابَّغ  ضـا ا اى   :قاهللا    (خ
ـاء إِّنَّ ا َّا  ازِّيـٌز غا  ـ ٌر  :قاهللا    (د . ولـ  صـاف ل ـن اجلللـة 5}إِّمنَّاا خياقشاى ا َّا مِّوق  ِّباادِّسِّ القع لاما

 ( بو  اهلاء  لت ض املعىن.)   
ومــو  مثلــة مــا ياــع ضيــغ التُّســاخ مــو  خ ــاء يف كتابــة األقاديــل التب يــة  واراــا  ليهــا ا ــضُّ  
 املعىن:

ا   اائِّشاةا قاالا ق كاانا راس  هللا  ا َِّّ  ) اوق  (  َا مِّقيـااقسِّ   ضـايـاعقدِّهللا  وايـاا  هللا  اللَّه  َّ ها لِّـن  ضـالا  قاسق ا  امق ضِّيما
) ا َّاقلِّن  واإا  امقلِّن  قااهللاا  اب   دااو د يـاعقيِّ القاالقاا يِّ ضِّيما . وكتبها  الا مصـا ة ب ـتح السـ  6اـال مق

 ااسق : إضراز التصيب   و األنصباء. والااسا : احلالِّف.)قسامق(  ضت ض املعىن  ضال
ـــ هللا  ا َِّّ  (و ـــد ِّسِّ قاـــاهللاا هنااـــى راس  ـــعايقا   اـــوق  ابِّيـــغِّ  اـــوق جا ـــر و بقـــو     ـــرااءِّ واالقبـايقـــعِّ يفِّ   ـــو ) امق  اـــوق الش ِّ

ـــــالَّة  وا اـــــوق  ـــــدا ضِّيـــــغِّ الوَّ ـــــعاار  وا انق اـ تقشا ا ق ـــــدا ضِّيـــــغِّ األق دِّ وا انق اـ تقشا ـــــ ِّ ِِّ القماسق يـاـــــ قما اجلق م عاـــــةِّ قـابقـــــلا  احلقِّلاـــــ
ةِّ(  . وكتبها  الا مصا ة ب تح احلاء وسك ن اللم  )احلالقِ(  ضت ض املعىن.7الصَّلا

                                                                                                                                               
 .52س رة األن اهللا ُية  1
 .3س رة الت بة ُية  2
 .59س رة الكهف ُية  3
 .101س رة  غ  4
 س رة ضا ر. 5
َِّا  واالتَّساائِّقُّ  انَّغ  ر  1800رواس  ب  داود  برق   6 قمِّ غق . واذاكارا الرت ِّ َِّا  واالتَّساائِّقُّ واابقو مااجا قمِّ غ  الرت ِّ راجا را   وقاهللا املتَرا: )وا اخق وِّاا م رقسال    واذاكا

َِّا   انَّ القم رقسال  قمِّ   اصاح (.الرت ِّ
   وقاهللا: قديل قسو..096  ورواس الرتمَا بل ن قريا  برق  6389رواس  محد  برق   7
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ـــام  قـــاهللا الرســـ هللا  (ت ـــهااو  واالسَّ ـــاما قاـــاهللاا ابقـــو   ِّ ـــل ِّ دااء  إِّإَّ السَّ ـــوق ك  ـــ ااٌء مِّ ـــ قدااءِّ  ِّ : )يفِّ احلقابَّـــةِّ السَّ
) ـ قت  ف البـاء إىل َيء يف كلمــة )احلبــة(  ضارئــ  )احليـة( لت ــض املعــىن  قيــل: . ولــ  ا ــض قــر 1القما

 إِّنَّ راج ل  قر ها كَلن  ض اء حبية س داء  تها   اء  ضاتلتغ  ضايل: نا ة قتل  صاقبها.
ـــياامِّ لـــ  قـــر   ـــخص قـــ هللا الرســـ هللا  (: ـــانا كاصِّ ـــ َّاهللا  كا ـــوق  ا ـــتًّا مِّ ـــانا مث َّ  ااـقبـاعاـــغ  سِّ ـــاما راماوا ـــوق صا : )ما

رِّ(  وغض قرضا  ضار  )ستا ( ) ي ا ( لت ض املعىن.الدَّ   هق
يقــل   (ج ءِّ الصَّــلا ااتِّ قا ــؤ إا ــاضِّنق  الاــى ها ا ضـالقي اا ــلِّم  ا م سق ــرَّس   انق يـالقااــى ا َّا غاــد   ) اــوق  ابقــدِّ ا َِّّ قاــاهللاا ماــوق سا

ت  ق يفِّ س ـتاوا اهلقـ داى واإِّ  يـ تااداى دِِّّوَّ ضانِّنَّ ا َّا  اراعا لِّتابِّـي ِّك  ق  ـوق س ـتاوِّ اهلقـ داى والـا ق  انَّك ـ ق صاـلَّيـق هنَّـ وَّ مِّ
ــتَّةا نابِّــي ِّ  ت  ق س  ــتَّةا نابِّــي ِّك  ق والاــ ق اـاــراكق ــت  ق س  ل ِّــف  يفِّ بـايقتِّــغِّ لارتااكق ا القم تاخا َا ــ ــل ِّق ها ــا ي صا ــلالقت  ق بـ ي ــ اِّك  ق كاما ك  ق لاوا

ـو  ال ُّه ـ سِّ ـر  ضـاي اق ـوق راج ـل  يـاتا اهَّ تاـاا ا َّ  واماا مِّ دِّ إِّإَّ كا ـاجِّ َِّسِّ القماسا ـ ـوق ها د  مِّ ـ ِّ ـد  إِّىلا ماسق  را مث َّ يـاعقمِّ
ـي ِّ اة  والاااـدق را ايـقتـ تاـا وا  ـة  واُيا ـوُّ  اتقـغ  دِّـاا سا ماـا يـاتاخالَّـف  لاغ  بِّك ل ِّ خا ق اة  خياق   هاا قاساتاة  وايـارقضـاع ـغ  دِّـاا داراجا

ٌِ ماعقل ــ م   ــا إِّإَّ م تاــاضِّ ا   اتـقها ــاداى باــ ق ــل  يـ ــؤقااى بِّــغِّ يـ ها ــانا الرَّج  ــدق كا ــاقِّ والااا ِّ الت ِّ ا ــاما يفِّ  الــرَّج لا ق ــ َّ يـ اا قا
) ِّ(  ضت ـــض 2الصَّـــف ِّ لا ق . وكتبهـــا  الـــا مصـــا ة بكســـر الـــراء املشـــددة وســـك ن اجلـــي   )الـــر ِّجق
 املعىن.

ت   املعىن:ومو  مثلة األخ اء الت وق    ليها يف ضبو كلم العلماء  وغضَّ
ـــلِّ  (  لاـــٌة  الاـــى  انَّـــغ  إمنَّاـــا هنااـــى  اـــوق القعاوق ياـــةِّ داإا ـــق اآلق لِّياـــاءا قـــاهللا الشـــاضعق: )ضا ِّ اوق انَّ الـــزَّوقجا إذاا  األق ؛ ألِّ

ِا  ـا   الَّ تـقها ـلا ضـاه ـ ا  ابـقعاـد  التَّـاسِّ مِّ اجا ـرقكا   ضـابـالا ا ق القمارق اة  األق ـبِّيلا واإا  ِّ يقـفا يـاعقو ـل هاا ماـوق إا سا  ضاكا
ـــهاا ؟( لِّياـــاء. وناـــل  قـــل كلمـــة )3لاـــغ  يفِّ  انق يـاعقو ـــلاهاا يفِّ بـاعقوِّ اوق ( مصـــا ة  بوـــ  اهلمـــزة  األق

 ضت ض املعىن.

                                                 
 .5056رواس البخارا  برق   1
 .1246رواس مسل   برق   2
ن للشاضعق   3  .1/110 قكام الاُر
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ا  (و َا ــ ــا كا قــن ضِّيها َِّسِّ وا  رقحبِّ ــ ــرتاِّ ها ــاهللاا ا ق ــلقعاةا ضـااا ــلا الس ِّ ــل  الرَّج  قــاهللا الشــاضعق يف األم: )واإِّذاا  اراى الرَّج 
ــ ــل  ضاالش ِّ ا الرَّج  ــرتاااها ع ــاضاا ق ــا بـايـق ــدا:ا ضِّيها ــاءا  اقق خلقِّياــارِّ إنق  ا ــا  ِّ قــن ضِّيها َِّا قاــاهللاا   رقحبِّ ــائٌِّز وااالَّــ   رااء  جا

رتاِّ وِّ ماتاا  ا واواصا اغ  لاغ   اوق ماتاا  ا  ااَّ ماتااع   ِّ ق  وا اانا   رق  ا إنق قااهللاا ا ق َا قـن واإِّنق  ااءا اـاراكاغ  واهاكا حبِّ
ـ ااٌء  ا سا َا ــ ــ ااٌء يفِّ ضِّيـغِّ ضاك ـلُّ ها خلقِّياـارِّ واسا ــغِّ  ِّ ـوق نـا قسِّ ــا  ا ق ـاى مِّ ا ضِّيما َا ـ اوَّهللا  واياك ـ ن  ها جيا ـ ز  القبـايقــع  األق

اوَّهللا  واياك ــ انا  ــد   اوق دايـقو  جيا ــ ز  القبـايقــع  األق تقــن بِّتـااق ـرتاِّيغِّ مِّ ـانا قاــاهللاا  ابـقتاا  ــغ  وا ا ق ا ماــا واصاــ ق   إنق كا َا ـ نِّ ها
خلقِّياـــارِّ يفِّ القبـايقـــعِّ  ـــرِّ   ِّ خا ـــدَّدااس  ضاـــنِّنق   اآلق ـــازا  جا ـــرا   جا امق ا األق ـــه ما ـــا  انـق  سا واإِّنق اـاباايـاعاـــا بِّـــغِّ  الاـــى  انق  القزاما

ـغ  القباـائِّع  واا ـد مه اا :  انَـّغ  اـاباايـاعاـاس  قـابقـلا  انق واقلِّكا ِّ :  اقا ـيـق ا ق ـوق قِّباـلِّ  ا اوَّهللاا ضـاه  ا ما قس ـ ٌخ مِّ لثَـّالِّ  انَـّغ  األق
ا الاى   ا  َا ـ قـن ضِّيـغِّ كا ا   رقحبِّ َا ـ ـرتاايـقتاغ   الاـى كا ـل    ا اراةِّ  انَّن إنق ا ق ـرتااى الرَّج ـل   اعاام ـا إىلا  اجا واإِّنق ا ق

ا  َا ـ ـ ااٌء يفِّ ها ـل  واسا ـد  واإِّىلا  اجا ـوق غاـضقِّسِّ بِّتـااق تقغ  وامِّ رتاااس  مِّ ِّ ضـاااباواغ  ضالا أباقسا  انق يابِّيعاغ  ممَِّّوق ا ق  القم عايـَّتاـ ق
ِّ(. ول   ن  قثا  كتا بدإ  مو كلمة )  (  )قدَّداس( لت ضَّ املعىن.جادَّدااس  واغاضقِّ القم عايـَّتا ق

 ضــ  العــز بــو  بــد الســلم بعــدم جــ از كتابــة املصــاف ب ــض الرســ  العثمــال  ولكــو قصــل  (ت
 لـى  إإخريف يف ضت اس نتي ـة ضعـل التاسـخ  ضـتصُّ مـا قـاهللا العـز: )إ جتـ ز كتابـة املصـاف 

الرســ م األوىل يف اصــ لقات األئمــة لــ ل ي قــع يف ا يــض اجلهــاهللا(. وقــد قرضــ  كلمــة )إإ( 
مو ضتـ ى العـز  وكتبـ  )اآلن(  ضانالـا املعـىن املـراد. واسـتدهللا الزركشـق باـ هللا العـز بـو  بـد 
السلم  رَّضا  إلثبات  ـدم جـ از كتابـة املصـاف  لـى الرسـ  العثمـال ضاـاهللا: )وقـاهللا اإلمـام 

رمحغ   خرم  ال ة خو مصـاف  ثمـان يف َيء  و واو  و  لـف  و غـض ذلـن. قلـ   محد 
وكـــان هـــَا يف الصـــدر األوهللا والعلـــ  قـــق غـــ  و مـــا اآلن ضاـــد خيشـــى اإللبـــاس وهلـــَا قـــاهللا 
الشـــــيخ  ـــــز الـــــديو بـــــو  بـــــد الســـــلم إ جتـــــ ز كتابـــــة املصـــــاف اآلن  لـــــى الرســـــ م األوىل 

 .1اجلهاهللا(  ص لح األئمة ل ل ي قع يف ا يض مو

                                                 
ن للزركشق   1  .0/660  وانظر هَس املستلة يف متاهل العرضان للزرقال  1/319الوهان يف  ل م الاُر
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ـــــدِّسِّ( (: ـــــاهللاِّ ضـااق ـــــاتا يفِّ قا ا ما ـــــد  ا ـــــ د   اقا . ضلـــــ  غـــــضان قركـــــة 1 قـــــاهللا املرغيتـــــال: )) واإا ياـــــرِّ:  القما ق
ٌد مااتا يفِّ قااهللاِّ ضـااقدِّسِّ( لت ض املعىن املراد.   )امل ا د(  و) قدا( هكَا: )واإا يارِّ:  القما قا  دا  اقا

  ومل ا وــبو 2 يتــغ( ضيكــ ن: جانبــغ الاــ ا جــاء يف التعري ــات لل رجــال )ركــو الشــقء ل ــة    (ج
ــ  ِّن"  ألن الــركو  الكلمــة الــت ختهــا خــو. وضــب ها  قــل خ ــت "ضـاياكــ  ن"  وصــ ادا "ضـاي كا

 لي     املاهية  بل ه  جزء املاهية  ضه  مع باية األركان ي كا  ِّن  املاهية.
  دـلا رتى  رضا  ضيها : )مو جاء يف ضتح الادير للكماهللا بو اهلمام: )واألصل ضيغ ق لغ  (ح

 . وص ادا : َنل. 3إإ  ن يشرتط املتاع(  ضالثمر للبائع
. 4 (الصــــائبةجــــاء يف ضــــتح الاــــدير للكمــــاهللا بــــو اهلمــــام: )ضهــــ  نظــــض اخــــتلضه  يف نكــــاح   (خ

 وص ادا: الصاب ة.
اوَّهللا   (د ــ ااٌع : األق ــرقعِّ  انـق ــات  الشَّ ة  الثَّانِّياــة  : ختاق ِّي ا ــاااطِّ  قــاهللا العلئــق: )الق اائِّــدا ــاااط  كانِّسق : ختاق ِّيــف  إسق

ارِّهاا( َا (  وص ادا: )العبادات(.5القعاادااتِّ  ِّتقدا و ج  دِّ  ا ق  . وص ا   كلمة )القعاادااتِّ
م ابـقتاةا راس  هللاِّ ا َِّّ   (ذ ا السَّلا ِا بـاعقـدا  روى البخارا : ) انَّ ضاا ِّماةا  الايـقها ـد ِّي ـر  الص ِّ ـتالا ق  ا ا باكق سا

ــ ــ هللا  ا َِّّ   هللاِّ ا َِّّ واضاــاةِّ راس  ــا ممَِّّــا اـاــراكا راس  ــ ا هلااــا مِّضااثـاها ــاهللاا هلااــا   انق يـااقسِّ ممَِّّــا  اضاــاءا ا َّ   الايقــغِّ ضـااا
ـــر  إِّنَّ راس ـــ هللاا ا َِّّ  قاٌة"...(  ابـ ــ  باكق تاـــا صاـــدا : "إا نـ ــ را:  ماـــا اـاراكق   ضاحلـــديل  ضـــاد  تـــد 6قـاــاهللاا

. وقـاهللا ابـو   و ما غضس مما ارك س ضننغ يـ ارَّ:ألنبياء ما ارك س صدقةاإلمامية  ن الَا إ ي رثغ ا
قاة "  ــدا تاانِّيَّــةِّ  اوَّلــغ وا " صا لتَّاق لــغ " إا ي ــ را:  "  ِّ َِّسِّ القاِّصَّــةِّ رادي  الاــى ماــوق قـاــرا ا قـا ق ــ ق ــر:  )وايفِّ ها
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ـــاِّ  الاـــى احلقاـــاهللاِّ  لتَّصق ـــةِّ ضاـــ   ِّ ـــ ِّ الرَّاضِّوا ـــوق بـاعق ـــ اى مِّ ـــقا دا ق
ا واهِّ َا ـــ ـــ ااوا يفِّ قِّـــرااءاةِّ ها ادَّ اى  انَّ الصَّ

ا َا لتُّـ نِّ وا   احلقادِّيلِّ هاكا ـل احلقـادِّيلِّ يفِّ القااـدِّوِّ وااحلقـادِّيلِّ " إا نـ  را:  "  ِّ َِّا اـا اارادا  الايقـغِّ  اهق واالَّ
تاـا " يفِّ ما ق  ِّ وا " ماا اـاراكق مِّ مج قلاتا ق لرَّضقعِّ وا انَّ لِّلقكالا قاة "  ِّ قاة " " صادا اءِّ وا " صاـدا بقتِّـدا إِّ ـعِّ الرَّضقـعِّ  ِّ ضِّ

ــوا س   ــ     خا ــتاجَّ بـاعق قاة " واقاــدق اِّقق ــدا ــ ا صا تاــا ضـاه  ــا اـاراكق يحِّ " ما ــاِّ ــ ِّ   ــر قِّ الصَّ وايـ ؤاي ِّــد س  و ر ودس يفِّ بـاعق
مِّ  ـلا ا القكا َا ـتاجَّ دِّـا ـر اِّقق يَّـةِّ أبِّانَّ  ا ا باكق ماامِّ ـا  القم ااد ِّثِّ ا  الاى بـاعق ِّ اإلقِّ ـقا ا َّ   اتـقها ـة راضِّ  الاـى ضاا ِّما

ــ هللا ا َِّّ  ــغ  راس  لا ا َِّا خا ــوق الَّــ تقــغ  مِّ ــ ق مِّ ــا اِّلقتاماسا ــاااءِّ  ضِّيما ــح الق  صا ــوق  اضقصا ــق وامه اــا مِّ ارااضِّ ــوق األق مِّ
الق اـاظِّ  تِّ األق ل  إا ـق  ملاق   وا ا قلامه ق مبِّـادق وِّ

ـرا  س  الرَّاضِّ ـا يـااق ـر  كاما امق ـانا األق ـتاجَّ بِـّغِّ  ابـ    والـا ق كا ـا اِّقق ياك ـوق ضِّيما
ــانا جا اابـغ م  اابِّا ــا لِّس ــؤااهلِّاا ــة واإا كا ـر ق  َّ (  باكق ــوق  انقصاـفا ــح لِّما ا وااضِّ َا ـ . ضــانظر كيــف غــضَّ 1 واها

وا  وا قرضــا مــو كلمــة )نــ ر:( مــع باــاء ر هــا كمــا هــ   وغــضَّ الراضوــة معــىن احلــديل ملَـّـا غــضَّ
 ص بة بدإ مو رضعها.  كل كلمة )صدقة( ض عل ها مت

َّ  (ر ضاعا اللُّاا ـاةا  قاهللا ابو الاي  يف ال رق احلكمية: )وامِّوق ذالِّنا : ) انَّ التَّيبِّ  امارا القم لقـتااِّوا  انق يـادق
ا ــ ِّها ــ اغ  هلااــا قاا  ِّ ااصاــهااوا اماــراس   انق يـ عاــر ِّفا   إىلا وااصِّ (  ضا اعاــلا  واصق لِّنا َا ــ ــا كا ــا واوِّكااءاها ــا واوِّ ااءاها ئِّم 
ـــاما القبـاي ِّتاـــةِّ( ـــهاا "  ضك تبـــ  2مااا   ويف بعـــ  التســـخ امل ب  ـــة قصـــل اصـــايف لكلمـــة " ِّ ااصا

ا "  وضرق ب  الع اص وه : ال  اء   و ال لف  وب  العااص وه :   ـائر  خ ت " ِّاااصاها
 الشعر  مجع  ايصة.

يو قركــة الــراء   انساســتدهللا  (ز املشــددة يف كلمــة باــ هللا الكمــاهللا بــو اهلمــام مصــا   إَيس م ــض ِّ
ـــرقجِّ ر ِّ ُي اـــ) ـــاجِّ إىلا الق ا ـــوق وارااءِّ الزُّجا م( مـــو الكســـر إىل ال ـــتح  قيـــل قـــاهللا ابـــو اهلمـــام: )التَّظاـــر  مِّ

ـــا ضِّيـــغِّ ثـابـاتاـــ ق     اـــر ِّمٌ  ـــرا اى ضـارقجاها ـــاءِّ ضـاتاظاـــرا ضِّيـــغِّ ضـا اناـــ ق يفِّ القما ـــرقُةِّ . والاـــ ق كا فِّ التَّظاـــرِّ يفِّ القمِّ ـــلا َبِِّّ
ــة   ــا إا ُي اــر ِّم (وا   احلق رقما ــرا اى ضـارقجاها ــاءِّ ضـا ــو ِّ ضـاتاظَّــرا يفِّ القما اناــ ق  الاــى الشَّ   ضصــا  ها هكــَا: 3لاــ ق كا
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رَّم( وا ضَّ املعىن نتي ـة التصـايف. ضالكمـاهللا بـو اهلمـام يـتكل   ـو احملرمـات مـو التسـاء  ُي ا )
هـــا  وصـــا  ا  و ن مـــو نظـــر إىل ضـــرج امـــر ة مبا ـــرة  و مـــو وراء زجـــاج ُيـــرم  ليـــغ ابتتهـــا و م

 كلمغ بت يض قركة كلمة مو الكسر إىل ال تح. 
كلمـــة   1ضـــبو "ميكلـــ ش مـــ رال" يف خاياـــغ كتـــاو "اجلـــامع لعبـــد   بـــو وهـــا املصـــرا" (س

 "الصاب  ن" خ ت ضكتبها "الصَّائب ن"  ضت ض املعىن.
 

 ثتــاء  رضــه  ومــو  مثلــة األخ ــاء الــت اـ  اــض ِّ  املعــىن ممــا وق ــ   ليهــا يف رســائل ال ــلو   و  
 للمسائل العلمية:

كتابة قرف املد بدإ  مو اهلمزة ي ض ِّ املعىن: ضل  قل : )هل  مك  بد   ( معتاس: هـل قوـر  ( 
 بــد  . ولــ  قلــ  )هــل ُمك  بــد   ( معتــاس: هــل    ــاك  بــد  . ولــ  قلــ : )   كــو( ضهــق 

 ( ضهق مجلة است هامية  اتومو ك را . مجلة خوية ا يد  ن    كو. ول  قل : )ُحن  كو
 كتا  الا  بارة )املعىن قريا(  وه  يريد كتابة )املعىن غريا( ضت ضَّ املعىن. (و
ــــفا  ــــدد  مــــو العلمــــاء للكتــــاو الــــَا ُيااــــغ أبنــــغ )كتــــاو  (ت ٌِ وصق يف الل ــــة  متشــــ رناــــل  اــــ

ة ا ـــضَّ املعـــىن    وقـــد صـــاف كلمـــة: )متشـــ ر(  وصـــ ادا: )متثـــ ر(. وبتصـــاي غ للكلمـــ2العربيـــة...(
وقل  لغ إذا كـان الكتـاو الـَا خااـغ متشـ را  ضمـا مسـ غات خاياـن لـغ  مـع  ن مـراد الباقـل  ن 

 الكتاو مؤلَّف  لعربية. 
 راد  الــا  ن يكتــا  ــو اا ــع الدولــة اإلســلمية إىل دويــلت و ن يصــف الــن الــدويلت  (:

ضوـــعف  مـــر الدولـــة الكـــوى(   ضيمـــا بيتهـــا  متتاصـــرةضكتـــا يف وصـــ ها: )وكانـــ  الـــن الـــدويلت 
 وص او ما ختغ خو )متتاقرة(.

                                                 
 .0/11  1/63انظر:  1
   وغضمها. 1/152العارض  للب دادا    هدية 0/1805 زا احملاِ معل متغ  و الكتاو إىل املصادر التالية: كشف الظت ن حلاجق خلي ة   2
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(  وا يــد هــَس العبــارة  نــغ وغــره كتــا  الــا العبــارة التاليــة: )روى  تــغ مجا ــة مــو الصــاابة  (ج
(  ضسـا ط قـرف اليـاء وغـضه غرر مـو روى  تـغ  وصـ او العبـارة: )روى  تـغ مجا ـة مـو الصـاابة 

 غضَّ املعىن.
كلمــة )مــا( هتــا اســ  م صــ هللا. ولــ  قــاهللا قائــل )مــا  ريــد  بــغ وجــغ  ( )مــا  ريــدا بــغ وجــغ  ( ض (ح

 لكان  ما انضية  ولت ض املعىن.
ـــ (  وغـــضَّ قركـــة الكـــاف هكـــَا:  (خ لـــ  قـــر   ـــخص  بـــارة: )مـــو قـــاهللا هلـــن التـــاس  ضهـــ   هلك ه 

 ) هلكاه  ( لت ضَّ املعىن.
بَّا لكــان خ ــت. لــ  قلتــا مــو  نــ اع اجملــاز اســمية الســبا  ســ  املســب ِّا. ولــ  قلتــا  ســ  املســ (د

 كرِّس( لت ض املعىن. وكَا ل  قلتا )املكاااا(  بدإ مو )املكااِّا( لت ض املعىن.
 )املكراس(  بدإ مو )امل

 (  وه  يريد )برع يف الت ارة(.الت ارةكتا  الا  و  قد العلماء )برع يف  (ذ
جلها  لى التكـاح خصـ  كتا  الا العبارة التالية: )مو  ه  ال اَيت الت قلَّ اإلسلم أل (ر

ل(. الرَّج لال رج  ومحاية   مو اإنزإق(  وص او ما ختغ خو )الر ِّجق
(   نَّ: ضعـل مـا   (ز زيـد: ضا ـل  الكـاف للتشـبيغ    -مـو األنـ  للمـري -مجلة: ) نَّ زيـٌد كـرو 

 كيــــد )رو(: اســــ   نثــــى  مشــــبغ بــــغ. ختتلــــف يف معتاهــــا  ــــو مجلــــة: ) نَّ زيــــدا  كــــرٌو(  ) نَّ( قــــرف ا
 ونصا  )زيدا (: اس   نَّ متص و  )كرو(: خو  نَّ متص و.

 ولس     و ق    قتال مسلما . ول  قرئ  ) اقت ل( لت ض املعىن. (س
ــل ِّ جضانــغ(   (ش لــ   ع  ــخص  رضــغ إىل   ظــ  و ضوــل جضانــغ  ضننتــا ناــ هللا: ) ع  رضــغ مــو  اجا

ــل(   لت ــض املعــىن و صــبح املــراد  ن الرجــل ولــ   خ ــت الكااــا يف ضــبو كلمــة: ) جــل( ضوــب ها: ) اجق
  ع  رضغ بسبا جضانغ. 
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العبـــارة التاليــة: )اجتهـــد  بـــ  بكـــر  كتــا  قـــد ال ـــلو مثــاإ  إجتهـــاد الصـــاابة  (ص
 تدما قتل    قتادة رجل مو الك ار(  وص ادا: )اجتهد  ب  بكر  تدما قتل  ب  قتادة رجـل  

    قتادة مات إ  مع  نغ الااال.   مو الك ار(. ضالا ال الا املعىن  تدما جعل
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 المطلُب الثاين 

 عالماُت الترقيمِ 

الرتقــي : وضــع   لمــات خاصــة بــ   جــزاء الكــلم املكتــ و؛ لبيــان املــراد وا ضــياغ  ولتمييــز 
بعوــغ  ــو بعــ    و لتت يــع الصــ ت  تــد قراءاــغ   و لبيــان كــلم  ــَوف. ضــالرتقي  ُيــدد م اقــع ضصــل 

عبارات  ويتال  قاسي  الكااا ومشا رس إىل الاارئ  ويع  الاـارئ  لـى ال قـ ف اجلمل  وااسي  ال
 . وُيك  هَا ذوق الكااا.1 لى امل اضع الت ُيسو السك ت  تدها

ن  بــد  اهتمــام العــرو يف  لمــات الرتقــي   مــع اهتمــامه  بعلمــات ال قــف واإبتــداء  يف الاــُر
 ال ه   بل قد ي  ض ِّ املعىن  ومثاهللا ذلن:   الكرو؛ ألنَّ  دم مرا اُتا يؤدا إىل لب  يف

واإا ُياقز ننا قـا قهل   ق إِّنَّ القعِّزَّةا  ِّ ِّ مجاِّيعـا  ه ـ ا } :يف ق هللا    } قـا قهل   ق   دم ال قف  لى كلمة  .1
    يـ  اض ِّ  املعىن.2 السَّمِّيع  القعالِّي   

لِـّـل  } لَّ  :يف قــ هللا    } ثالاثـاـة    ــدم ال قــف  لــى كلمــة  .0 َِّيوا قـاـال  اق إِّنَّ ا  ا  ا ااــدق كا اــرا الَـّـ
َِّيوا كا اــر واق  ــوَّ الَّــ ــا يـاا  ل ــ نا لاياماسَّ ــ اق  امَّ ــٌد واإِّن ملَّق ياتتـاه  ــوق إِّلاـــغ  إِّإَّ إِّلاـــٌغ وااقِّ اٌو  ثالاثاــة  واماــا مِّ َا ــتـقه  ق  اــ مِّ

 .  يـ  اض ِّ  املعىن3 الِّيٌ   

                                                 
م  وذكر مس غات ذلن با لغ: "دل  1934م  املت ىف ستة 1910 وهللا مو وضع  لمات الرتقي  يف الل ة العربية:  محد زكق   ا  ستة  1

ص ت  و رم ز مرق مة يف املشاهدة و ززها اإختبار  لى  ن السامع والاارئ يك انن  لى الدوام يف   د اإقتياج إىل نوات خاصة يف ال
مات الكتابة ُيصل دا اسهيل ال ه  واإلدراك " واص لح  لى اسمية هَا العمل  لرتقي    ألن هَس املادة يف املعاج  الل  ية ادهللا  لى العل

ها ور ها : الش لة ) والتا ش واإل ارات ال  ا ضع يف الكتابة ويف ا ريز املتس جات. و لمات الرتقي  الت نالها  محد زكق   ا بل ظ
التوبيا ""  -الشر ة … ال اصلة (   الش لة املتا  ة ؛ التا ة .  لمة اإست هام ؟  لمة اإن عاهللا ك التا تان : ناو احلَف واإختصار 

  arabworldbooks.com/articles42.htmالا سان ) ( . انظر: مااهللا  ت انغ:  يخ العروبة  محد زكق   ا  بال  الدكت ر  مد  بد احللي  غتي    
 .65ُية  س رة ي ن  2
 .13س رة املائدة ُية  3
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ـــماع  نا  ـــدم ال قـــف  لـــى كلمـــة  .3 ـــماع  نا  :يف قـــ هللا      } ياسق َِّيوا ياسق يا  الَّـــ ـــتا ِّ } إِّمنَّاـــا ياسق
واالقما قااى يـابـقعاثـ ه    ا    مث َّ إِّلايقغِّ يـ رقجاع  نا  

   يـ  اض ِّ  املعىن.1
ــل ِّ ا   ال قــف  لــى كلمــة .4 ــل ِّ ا} :يف قــ هللا    } ل ِّلقم صا ــ ق  اــو 4} ضـا ايقــٌل ل ِّلقم صا َِّيوا ه    الَّــ

ُتِِّّ ق     يـ  اض ِّ  املعىن.2 5سااه  نا} صالا
 اتاس   لمات الرتقي  إىل ثلثة  قسام:

  لمات ال قف  وهق: ال اصلة  وال اصلة املتا  ة  والتا ة.  (1
 لمات التو الص يت مع ال قـف ) لمـات التت ـي (  وهـق:  لمـة اإسـت هام  و لمـة التع ـا   (0

 والتا تان الر سيتان.
 ا: ناو احلَف واإختصار  والشر ة  والتوبيا  والا سان.العلمات الصامتة  و مهه (3

 
 

 موضع استعمال عالمات الترقيم

 وإ : ال اصلة)ال صــلة(  )الشــ لة(: ال ــر  متهــا  ن يســك  الاــارئ  تــدها ســكتة خ يــة؛ ليتميــز 
 بع   جزاء الكلم  و بعوغ  و ماكو وضعها: 

كليـات متعـددة  يتبـع كـل  ضيهـا  امعـة كبـضة  ب  اجلمل الت يرتكا مو جمم  ها كلم مم مثل: اجل -
 كل ِّية  دة  قسام  ولكل قس   رو غ يف الااب هللا.

 ب  اجلمل الاصضة ممة املعىن  مثل: الع ة ضويلة  والبخل رذيلة.  -
ب  الكلمات امل ردة املتصلة بكلمات  خرى جتعلها  بيهة  جلملة يف   هلا  مثل: ما خـاو مـو  -

 تشار. استخار  وإ ندم مو اس
                                                 

 .36س رة األنعام ُية  1
 .5-4اآليتان  س رة املا  ن 2
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 ب   ن اع الشقء و قسامغ  مثل: ضص هللا الستة  ربعة: الربيع  والصيف  واخلريف  والشتاء. -
 بعد ل ن املتادى  مثل : َي  مد  ابد  العمل. -
 ب  مجلة الشرط ال  يلة وج ادا  مثل: إن جتتهد كما يتب ق  ات ح.  -

وق ــة مت ســ ة  و كثــر اســتعماهلا  ني ــا: ال اصــلة املتا  ــة: وال ــر  متهــا  ن ياــف الاــارئ  تــدها  
 يف امل اضع التالية:

ب  اجلمل ال  يلة الت يرتكا مـو جمم  هـا كـلم م يـد؛ وذلـن إلمكـان التـت   بـ  اجلمـل  تـد  -
قراءُتا  ومتع خلو بعوها ببع  بسبا ابا دها  مثل: التـاس إ يتظـرون إىل الـزمو الـَا  مـل 

 غ.ضيغ العمل؛ وإمنا يتظرون إىل ج داغ وإااان
بـ  مجلتـ  اكـ ن الثانيـة متهمـا سـببا  يف األوىل  مثـل: ال الـا مهـت  بدراسـتغ؛ ألنـغ ي ا ـا  لـى  -

 احلو ر. 
بــ  مجلتــ  اكــ ن الثانيــة متهمــا مســببة  ــو األوىل  مثــل: قصــل ال الــا  لــى امتيــاز؛ ضــل غرابــة  -

  ن ي ع ى جائزة. 
يف هنايــة اجلملــة امل يــدة. مثــل: يف   لث ــا: التا ــة )ال ق ــة(: اــدهللا  لــى وقــف م لــِ مم  وا ضــع  

 التتل السلمة  ويف الع لة التدامة.  
رابعــا :  لمــة اإســت هام: وا ضــع يف هنايــة اجلملــة املســت ه  دــا  ــو  ــقء. مثــل: ضــي  كتــ ؟  يــو 

 اَها؟ ملِّا اتعل ؟ 
ـــــا:  لمـــــة التع ـــــا )اإن عـــــاهللا(  )التـــــتثر(: ا ضـــــع يف ُخـــــر اجلملـــــة الـــــت يعـــــو دـــــا  ـــــو   خامس 

 اإن عاإت الت سية  واستعمل يف امل اضع التالية:
 كبعد التع ا  مثل: ما  مجل احلدياة -
 بعد ال رح  مثل: َي بشرا  جنا  يف اإمتاانك -
 بعد التاَير  مثل: إَيك والكَوك -
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 ومثل: الصدق الصدقك   بعد اإلغراء  مثل: الصلة الصلةك -
 بعد احلزن  مثل: وا س اسك -
  غيث انك بعد اإست اثة  مثل:  -
 بعد التداء  مثل:  يها التاسك -

 سادسا : التا تان الر سيتان: استعملن لت ضيح ما بعدمها  وَّييزس  ما قبلغ  و ماكو وضعها:   
ب  الا هللا واملا هللا   و ما يشبهغ يف املعىن  مثل: قاهللا األستاذ: العل  ن ر. ومثل: مـو األمثـاهللا الـت  -

 إىل ال د.  خاضن  لى ال ق : إ اؤخر  مل الي م
وال ـــرع  وقكـــ  األصـــل    بـــ  الشـــقء و قســـامغ   و  ن ا ـــغ. مثـــل:  ركـــان الايـــاس  ربعـــة: األصـــل -

 والعلة. ومثل: الت اح:  محر   و  ص ر   و  خور. 
ســابعا : ناــو احلــَف واإختصــار: ا ضــع ثــل: ناــو مكــان الكــلم احملــَوف؛ للقتصــار  لــى  

عــدُّ اســتتباط األقكــام  لــدإإت الل ظيــة املختل ــة  تــد املهــ  متــغ   و إســتاباح ذكــرس  مثــل: "وي  
ــــــة الــــــتص  واقتوــــــاء الــــــتص  واملت ــــــ ق   األصــــــ لي  مــــــو  بــــــارة الــــــتص  وإ ــــــارة الــــــتص  ودإل

 وامل ه م...إخل"  ومثل: خاصا  ضاجٌر بَاٌء رجل  ؛ ضااهللا لغ:  ن  إ استاق  و من...
  متا : الشر ة )ال صلة(: و ماكو وضعها: 

اجلملـــة إذا  ـــاهللا الـــركو األوهللا؛ ألجـــل اســـهيل ضهمهمـــا. مثـــل: إِّنَّ ال الـــا الـــَا يهـــت   بـــ  ركـــي -
 يت ح بت  ق.  -وإ يويع وقتغ سدى -بدراستغ 

 .-واحلمد حن  -قبل اجلملة اإ رتاضية وبعدها  مثل: جنح ولدا يف اإمتاان -
 . -0  -1ب  العدد واملعدود إذا وقعا  ت اان  يف  وهللا الس ر مثل:  -
 .36-30الرقم  املتسلسل  يف ادويو رق  الص اات يف اهلامش  مثل: انظر: ص ب   -
 يف قالة احملاورة ب  اثت   إذا است  ي  و اكرار ا هما مثل: -

 قاهللا األستاذ للتلميَ: هل  قورت ال اجا؟ -
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 نع    قوراغ كامل . -
  قست  َي بي. -

يتهمــــا كــــل كــــلم ي تاــــل بتصــــغ  مســــعا : التوــــبيا )التتصــــيص(: ومهــــا ق ســــان مزدوجــــان ي ضــــع ب
 .  1وقروضغ  مثل: قاهللا اإلمام الشاضعق: "إذا صح احلديل ضه  مَهيب"

 ا را : الا سان: وي ضع بيتهما األل اظ الت ليس  مو  ركان الكلم  كاجلمل املعرتضة  و ل ـاظ 
تت حباـن اإقرتاس  والت سض  مثل: مكة املكرمة )قرسها  ( مهبو ال قق  ومثـل: إن كتـ   خ ـ

 ) ومل   خ  ( ضالع   مو  ي   مثالن. ومثل: اخل بة ) لكسر( و ٌد  لزواج.  
 ويلقن  نغ إ ي ضع مو هَس العلمات يف  وهللا الس ر إإ الا سان  و لمة التتصيص. 

يتب ق  ن يهت  الباقل بعلمات الرتقي ؛ ألن التاصض يف وضـعها   و اخل ـت  قـد ي ـض ِّ املعـىن  
 ع الاارئ يف لب   ومثالغ:  و قد ي ق

  2اخل ــت يف  ــدم وضــع ضاصــلة ي ــض املعــىن  مثالــغ: )ذهــا  بــ  قتي ــة يف روايــة  ا ي ســف  تــغ (1
ــف  3ومالــن تاــاج  القم تـاعا  ِّ ــضا القم اق ــض      وهــ  مــروا  ــو ابــو  بــاس والزهــرا:  انَّ الق ااِّ ــكِّ ا : الق ااِّ واالقمِّسق

ختها خو  لكـان يف الكـلم  ـر  ملـَها  ا قتي ـة الـَا رواس السَّائِّل (. ضل  قَضتا ال اصلة الت 
 كتا  رضتا مَها مالن يف ذلن التص.   ولاماا تغ  ب  ي سف ومالن  

وضع التا ة بدهللا ال اصلة ي  ض ِّ املعىن. قاهللا اخل يا الب دادا يف جـامع بيـان العلـ  وضوـلغ: )لـ   (0
تبــ  هكــَا: )لــ   ن  هــل العلــ   خــَوس  ن  هــل العلــ   خــَوس حباــغ  ومــا يتب ــق. ولكــو...(. ولــ  ك

 حباغ. وما يتب ق  ولكو...(  لت ض املعىن. 

                                                 
ويصح  ن ي ضع الكلم املتا هللا ب  ق س  كبضيو  هكَا: قاهللا اإلمام الشاضعق: )إذا صح احلديل ضه  مَهيب(  وقد جرى العرف دَا يف   1

   و تد كثض مو الباقث .كثض مو املؤل ات
 .3/8املبس ط للسرخسق   2
ن إبو العرا   3  .0/503 قكام الاُر
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ــا واقاــعا   (3 ــبق   ما رِّ قا ــؤاج ِّ  ــدم وضــع ضاصــلة   و نا ــة ي قــع يف لــب   مثالــغ: قــاهللا الكاســال: )والِّلقم 
ــــراةا  ا األق جق ــــتـا قيفِّ ــــ َّ ياسق ــــد  قا عِّــــ    الايقــــغِّ القعااق ــــقُّ يفِّ جاامِّ ــــرا القكارقخِّ ا ذاكا َا ــــ ــــاراةِّ  كا جا وِّ اإلقِّ تاــــاضِّعا يفِّ  ا انَّ القما غِّ ؛ ألِّ

وِّ القبـايقـــعِّ  بِّيعِّ يفِّ  ا ـــالقما ـــالثَّماوِّ يفِّ القبِّياا اـــاتِّ   كا ـــارااتِّ كا ـــراة  يفِّ اإلقِّجا بِّيـــعِّ إىلا  انق   وااألق جق ـــبق   القما والِّلقباـــائِّعِّ قا
ا الثَّماوا  تـا قيفِّ تاـاضِّعِّ إ  ياسق ـبق   القما رِّ قا ا لِّلقم ـؤااجِّ َا ـراةا القم عا َّلاـةا ضاكا ا األق جق ـتـا قيفِّ ةا يفِّ   ىلا  انق ياسق ضـانِّنق قِّيـلا إا ضاائِـّدا

ـارا  ـتاتقجار  م ـدَّة  با الاـ ق اإلقِّجا انَّ اإلقِّجااراةا إذاا واقـاعاـ ق  الاـى م ـدَّة  ضـانِّذاا ق ـبِّ ا القم سق ا احلقابق ِّ ؛ ألِّ َا ة  يفِّ اِّلقـنا ها
ءا ضِّيهاا مِّوق   القم دَّةِّ  راةِّ  واإا  اقق ا  األق جق انَـّغ  ُي قـبا     ضـالا ق ياك وق احلقابق   م  ِّيد  ضااجلقا ااو  : إنَّ احلقابق ا م  ِّيـٌد ؛ ألِّ

ـــراةِّ  ألق جق ـــانا يفِّ احلقـاــبق ِّ   واي  االـاــا   ِّ ـــد  ضاكا ـــخا القعااق ـــلا واإِّإَّ ض سِّ ةٌ ضـاــنِّنق  ا َّ ا إا يـالقـــزام  يفِّ  ضاائِـّــدا َا ـــ  الاـــى  انَّ ها
ـــاراةِّ  ا  جا حلقـاــبق ِّ اإلقِّ ـــدا هاه تاـــا إا يـابق ـ ــل   ِّ انَّ القعااق ـــاضاة  ماعقل  ماـــة  ؛ ألِّ ـــرا داابَـّــة  ماسا ـــاضاةِّ أبِّانق  اجَّ ا   لاـــى القماسا َا ـــ واكا

ا( َا ــ . مل  جــد ضاصــلة  وإ نا ــة إ قبــل كلمــة )ضائــدة( وإ بعــدها. ولل هلــة األوىل يظــو الاــارئ  ن 1ها
 الص او  نغ جيا وضع ضاصلة بعد كلمة )ضائدة(. التا ة جيا  ن اك ن قبل كلمة )ضائدة(. و 

                                                 
 .4/023بدائع الصتائع للكاسال   1
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 المبحث السادس 

 مقابلُة النَُّسِخ والمفاضلُة بينها

خايــــِ التصــــ ص  مانــــة ديتيــــة و لميــــة و خلقيــــة  غايتــــغ ااــــدو املخ ــــ ط صــــاياا  يف  
. الصــ رة الــت كتبهــا مؤل ــغ. واملخ ــ ط وثياــة مرخييــة إ جيــ ز للمااــِ ا يــض بعــ   ل ا ــغ  جتهــادس
واألمانة العلمية ااتوق مو احملاِ الدقة يف نالغ كما ه   واإجتهاد يف إثبات ما قالغ املصتف  خ ـت  

 كان  و ص ا  . 
ويت جا  لى احملاِ  ن يبَهللا جهـدس ليصـل إىل الـتص الـَا كتبـغ املؤلـف ضي ثبتـغ  و ن يتاـرى 

 تلف الرواَيت. الدقة لي ر ِّق ب  خ ت التُّساخ  وخ ت املصتف  واختلف التسخ  واخ
 امل اضلة ب  التُّسخ

بعد  ن جيمع احملاِ التسـخ اخل يـة  وياـف  لـى وصـ ها  يدرسـها لي اضـل بيتهـا  وضـِ   
 :1معايض  لمية  مرابة  لى التا  اآليت

 اـ اادَّم  التسخة الت كتبها املؤلف  لى غضها  واسمى األصل  وهق  وثِ التسخ. (1
 ؤلف   و قرئ   ليغ.اـ اادَّم  التسخة الت قر ها امل (0
 . 2   و ق بل   ليهااملؤلفاـ اادَّم  التسخة الت ن ال   و نسخة  (3

                                                 
ناد     ص هللا300ق ا د خايِ التص ص  الدكت ر صلح الديو املت د  حبل متش ر يف جملة معهد املخ   ات العربية  اجمللد األوهللا  ص  1

 .14للمستشرق برجشرتاسر  ص  التص ص ونشر الكتا 
)كثضا  ما نصادف يف صدور املخ   ات الادوة   و ذي هلا  إجازات اتص  لى  نَّ الكتاو قد  عغ  لى مصت غ   و  لى  يخ ثاة  امل   2

حلاياة ص رة مو واقد  و كثضون ...هَس اإلجازات ا سمى "إجازات السماع"  وكثضا  ما ا سمى "السما ات"... هَس السما ات هق يف ا
تح الي م  وال رق ب  السما ات والشهادات  ن األوىل  هادات ضردية ا ثب  الص ر الت  رضها العلماء الادامى  و الشهادات العلمية الت َّ 

تح جملم ع مو الدروس يار ها ال الا  بصرف التظر  و  روط متح السما ات  و الشهادا ت( انظر:  تد  اع كتاو واقد  و ن الثانية َّ 
إجازات السماع يف املخ   ات الادوة  الدكت ر صلح الديو املت د  حبل متش ر يف جملة معهد املخ   ات العربية  اجمللد األوهللا  ص 

: )جيا َّييز إجازة السماع مو إجازة اإلقراء  ضهَس ي تص ضيها  لى  نَّ  يخا قد  قر   البا  033  وقاهللا الدكت ر املت د يف هامش ص 030
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 ثاة  لسماع   و اإلجازة   و العر . (4
 
 اـ اادَّم  التسخة امل

 اـ اادَّم  التسخة الت ك تب  يف  صر املؤلف  لى غضها  مث األقرو إىل  صر املؤلف  لى األبعد. (5
 ا  امل  و قرئ   لى  امل   لى التسخة الت كتبها ورَّاق  رتف للكتابة. اـ اادَّم  التسخة الت كتبه  (6
 اـ اادَّم  التسخة الكاملة  لى التاقصة.  (1
اـ اادَّم  التسخة الت إ ي جد ضيها خـروم   و ر  بـة  اثَـّـرات  لـى رسـ  كلماُتـا   و أكـل يف  وراقهـا   (8

  لى ضد ِّها.
    لى ضد ِّها. 1اخلالية مو التصايف والتاريف اـ اادَّم  التسخة ذات اخلو اجليد ال اضح  (9

َك رة  ويــ ازن بيتهــا  وقــد ي اــد ِّم  خيتــار الباقــل  وثــِ التســخ املتــ ضرة لديــغ بتــاء  لــى املعــايض املــ
لك هنـا كاملـة      و  لـى نسـخة املؤلـف؛نسخة ك تب  بعد  صر املؤل ِّف  لى نسـخة ك تبـ  يف  صـرس

خة رمــزا ؛ لتمييزهــا  ــو غضهــا  وي  وَّــل  ن يكــ ن يف الرمــز  و واضــاة اخلــو  وهكــَا. وي ع ــق كــل نســ
إ ــارة للبلــد  و للمكتبــة الــت و جــد ضيهــا املخ ــ ط  ضمــثل  يرمــز للتســخة امل جــ دة يف املكتبــة الظاهريــة 
 حلرف "ظ"  وللتسخة امل ج دة يف مكتبة اشسرتبيت بدبلو يف إيرلتـد  حلـرف "ت"  و "ش"  إ ـارة 

 حلرف "د" إ ارة إس  املديتة الت ا جد ضيها املكتبة   و  حلـرف " " إ ـارة إسـ  إس  املكتبة   و 
 الدولة الت ا جد ضيها املكتبة  وهكَا. 

                                                                                                                                               

 د إىل  نَّ  بد كتا   ما   و  نَّ  البا  قر   لى  يخ هَا الكتاو   مَّا يف إجازة السماع  ضل ب دَّ مو سامع  غض الاارئ(  ونبَّغ الدكت ر املت
 مو كتابغ "خايِ التص ص ونشرها" ص رة إجازة إقراء  وذكر خ ت  هنا إجازة  اع . 19السلم هارون  ر  يف  ص 

ا يق يف الكلم يتشت مو اشابغ ص ر اخلو  مثل كلمة " ب "  ا سمع خ ت "انب "  ومثل "التار" ا كتا  إلمالة "التض"   التصايف: كل 1
ف قديل "الب ر جبار"  خ ت "التار جبار". والتاريف: ا يض  كل قرف حبرف ُخر  كالداهللا والراء  والداهللا واللم    لى هي ة "الب ر"  ضص ا ِّ

احلروف املتااربة الص رة  واملي  والااف  واللم والع   يف احلروف املتبا دة الص رة. وقد جيتمع يف الكلمة اصايف اخلو   والت ن والزاا  يف
لسلم وخريف السمع  مثل "البارال"  وص ادا: "التهرال"  ووكو  ن ا صاَّف ضاو  ضيااهللا: "التَّ رال" انظر: خايِ التص ص ونشرها لعبد ا

 .12-65هارون ص 
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 قياان  ياف احملاِ  لى ن ساخ  كثـضة  للمخ ـ ط  وجيـد بعـ  هـَس التسـخ اتشـابغ اشـادا  كبـضا  
ظر احملاِ إليها كتهنا نسخة واقدة؛ ل لبـة الظـو يف  خ ائها   و يف الزَيدة والتاص  ويف هَس احلالة يت

  هنا متا لة مو  صل واقد  ضيختار واقدة متها للماارنة بيتها وب  غضها مو التُّسخ.
 للمااا   رياتان إلثبات التص وال  ارق ب  التُّسخ  تد اعددها:

 األوىل: ا تماد ما يف التسخة األم يف الصلا  وإثبات ال روق يف اهلامش. 
الثانيــة: ا تمــاد  رياــة الــتص املختــار  واتوــمو التل يــِ بــ  التُّســخ  ضي ثبــ   احملاــِ مــو  

التُّسخ يف الص لا  رجح ما ي لا  لـى  تـغ  نـغ كـلم املؤلـف  ويتبـغ  لـى ال ـ ارق بـ  مـا  ثبتـغ  وبـ  
 ما يف التُّسخ األخرى يف اهلامش.         

 لى ساو يف بعـ  التُّسـخ  ضننـغ يثبـ  السـاو بـ   إذا وقف احملاِ  ثتاء ماارنتغ ب  التسخ
 ويشض يف اهلامش إىل التسخة الت  ثب  متها السَّاو.   معا ضت  ر [

وإذا كان التاايِ  و نسخة واقدة  وغلا  لى  و احملاِ قص هللا ساو  ضيمكتغ الرجـ ع 
 و الرجــ ع إىل املصــادر  إىل املصــادر الــت اقتــب  متهــا املؤل ِـّـف كتابــغ   و اقتــب  الــتص الســاقو متهــا 
 ذات الصلة يف امل ض ع  ضي تهد يف إثبات الكلم الساقو ب  معا ضت .  

متـا  ضـل يتسـرع احملاـِ يف  و  لـ    األصل ضيما كتبغ العلماء السابا ن الدقة  و هنـ   ثبـ    
لـــيه  نســـبة اخل ـــت هلـــ   ويت جـــا  ليـــغ التتمـــل يف كلمهـــ   و ن يستشـــض  هـــل العلـــ  قبـــل  ن يتســـا إ

 اخل ت  ضلعل للكلم  مل  ووجها . 
 مـــا األخ ـــاء الـــت ي لـــا  لـــى  ـــو احملاـــِ  هنـــا مـــو التَّاســـخ  كاخل ـــت التا ـــ   ـــو ســـه    و 

 غ احملاِ  ليها يف اهلامش.     لة  ضهَس ا ثب   وي تب ِّ 
 هتاك بع  ال  ارق ب  التُّسخ إ ا ثب   ومو  مثلة ذلن:   

نيــة   (  ســ اء يف ضــب ها   و  زوهــا إىل الســ ر  ضــل ي ثبــ  يف اهلــامش  ووكــو اخل ــت يف اآلَيت الاُر
نيـة.  ي تب ِّغ ن  احملاِ  ليغ يف املادمة  أبن يا هللا غ ل التاسخ ض قع يف  خ ـاء يف بعـ  اآلَيت الاُر
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ثب  قراءة متـ اارة  ض ـق هـَس 
 
وهتا  نبغ إىل  ن يتتكد احملاِ مو وق ع اخل ت يف اآلية  ل ل يك ن امل

  إ ي  ض ِّ احملاِ  ي ا   وي تبغ الاارئ يف اهلامش  ضيا هللا: هَس قراءة ورش   و محزة  ... إخل . احلالة
يف بعـــ  التُّســـخ   و ا يـــض ذلـــن كـــتن يكتـــا التاســـخ  نســـيان الصـــلة والســـلم  لـــى الرســـ هللا  (ف

   و قياان  ليغ السلم  و قياان  ليغ الصلة والسلم.  قياان  
 يــة. ويتبــغ  لــى مثــل هــَس األخ ــاء يف املادمــة  ويتبــغ  ليهــا األخ ــاء التاق األخ ــاء اإلملئيــة   و  (ق

 تد احلديل  و التاسخ يف معر  وصف التسخ اخل ية  ومثـل هـَس األخ ـاء اعـ  احملاـِ  لـى 
 احلك   لى مست ى التاسخ العلمق  ضنن  هل العل  إ ياع ن يف  خ اء د ية  و إملئية. 

 ـلك  ووكـو  ن يسـت يد متهـا  ضي ثبـ  يف إ ي ثب  احملاِ احل ا ق  و  (ك
اعلياات التُّساخ  والاراء  وامل

اهلــامش مــا يــراس م يــدا  خيــدم الــتص  كتتبيــغ  لــى اصــايف   و خ ــت وقــع ضيــغ التاســخ   و ضائــدة 
 اصلح  ن اك ن ضمو التعلياات. 
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 المبحث السابع 

  1 توثيُق النِص ودراسُته والتعليُق عليه

 والتعريف مبؤل غ
ا كان التاايِ إخراج املخ  ط  قرو ما يك ن إىل الص رة الت كتبها املؤل ِّف  ضي ا مل 

ـــ  ِّهللا  ملـــغ إىل أتليـــف  وإثاـــاهللا للكتـــاو احملاـــِ   ن يوـــع احملاـــِ ن صـــا  يتيـــغ هـــَا اهلـــدف  و ن إ ُي 
  لشــرح والتعليــِ  وإيــراد خــلف العلمــاء يف املســائل  وســرد  دلــته   واإســت راد يف ختــريج األقاديــل
َكيـــة  امل يـــدة  الـــت يت جـــا  لـــى  واآل ر  واأل ـــعار  واألمثـــاهللا. يف قـــ  يا تاـــد الاـــارئ التعلياـــات ال
احملاــِ الايــام ضيهــا  ممــا جيعــل  مــل كثــض مــو احملااــ  روايتيــا   ضت ــدس يف بدايــة املباــل  و ال صــل   و 

خـــدث   ـــو ذاك  تـــد ذكـــر اعريـــف ل ـــ ا   و اصـــ لقق  ي كثـــر مـــو ذكـــر املراجـــع يف اهلـــامش الـــت 
الـَا ي عـل ذلـن: مـا قمـ  بـغ إ  الدراسـات العليـا العت ان  و التعريـف. وكثـضا  مـا كتـ   قـ هللا ل الـا

يع ـــز  تـــغ  الـــا يف الســـتة اجلامعيـــة األوىل   و دون ذلـــن  ولكـــي مل  جـــد ضـــب ا  لكلمـــة غريبـــة يف 
جتـة  ـو أتمـل وماارنـة   و ِ   و ضـب ا   لكلمـة وكـو  ن اشـتبغ ب ضهـا   و دراسـة للـتص انالتص احملاا 

  لى وق ع ساو   و اصايف   و خريف   و خ ت...إخل.   اتبيها  
ِِّ يف التعلياـات  ضـنن ا ثيـِ الـتص    اااا

ِِّ  دم إثااهللا الكتاو امل  ااا ِّ
ويف إ ار ملقظة امل

 ودراستغ والتعليِ  ليغ  والتعريف مبؤل غ  استلزم ثلثة  م ر: 
   : لتعليِ  ليغ  مو خلهللا مرا اة التااط التاليةا ثيِ التص وااألمر األوهللا:  

نيــة ناــل (1 َكر اســ  الرقمــقصــاف املمــو  اآلَيت الاُر ن الكــرو  بــ   و زوهــا إىل م اضــعها يف الاــُر
 ضنن اعَر نالها مو املصاف ا وبو كتابتها  لشكل. الس رة  ورق  اآلية.

 ليها.ضبو األقاديل التب ية واآل ر  و زوها ملو خرَّجها  واحلك    (0

                                                 
 هتاك ملقظات يشرتك ضيها ا ثيِ نص املخ  ط  وا ثيِ ضكرة البال  وكو مراجعتها يف ال صل الثالل  ا ثيِ البال. 1
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    و إىل كتا الل ة الت ذكراغ. -إن وجد- زو  بيات الشعر إىل قائلها  وإىل دي انغ  (3
ختريج األمثاهللا العربية مو كتا األمثاهللا  مثل: "جممع األمثاهللا للميدال"  و "األمثاهللا للسدوسق"   (4

ألمثــاهللا و "األمثــاهللا ألا  بيــد الااســ  بــو ســلَّم"  و "ال ســيو يف األمثــاهللا لل اقــدا"  و "مجهــرة ا
 ألا هلهللا العسكرا". 

َك رة يف الكتاو احملاِ  و زوها إىل  صاادا  وإىل املصـادر  (5 ا ثيِ األق اهللا  والتا هللا  واألضكار امل
 الت استااها املؤلف متها. 

 واملص لاات إبجياز.   رح األل اظ ال ريبة (6
 التعريف  أل لم  وال ِّراق  والابائل  واألماكو  والبلدان. (1
ى التص بدون اكلف وإ إثااهللا للكتاو احملاِ  حبيـل اكـ ن التعلياـات ذكيـة  يرتقـا التعليِ  ل (8

 الاارئ وج دها يف مكاهنا. 
 وضع  تاويو مدروسة اع   لى قسو اإست ادة مو املخ  ط وضهمغ. (9

 بيان  مل احملاِ  ومتهج التاايِ. (12
قارئــغ  مــل ضهــارس ختــدم الكتــاو  واعــ   لــى اإســت ادة متــغ  واكشــف ملتصــ اغ  و  (11

ال صـــ هللا إىل مـــا يريـــد بيســـر وســـه لة؛ ك هـــرس اآلَيت  واألقاديـــل واآل ر  واأل ـــعار  والكتـــا 
ــــراق  واألمــــاكو  والابائــــل  وال  ائــــد العلميــــة  امل ضــــ  ات   َك رة يف الكتــــاو  واأل ــــلم  وال ِّ املــــ

 .واملراجع
 

 األمر الثال: دراسة الكتاو احملاِ  يف التااط التالية:
 او.إثبات اس  الكت ( 

 إثبات نسبة الكتاو للمؤلف. (و
 وصف التسخ اخل ية. (ت
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اايـــي  الكتـــاو  ببيـــان قيمتـــغ العلميـــة  و مهيتـــغ  واألســـباو الـــت دضعـــ  إىل خاياـــغ   (:
 ومصادرس  و ثرس ضيمو جاء بعدس  و ثر مو سباغ ضيغ.

 . -إن و جدت-سبا أتليف الكتاو  و تصرااغ  و روقغ  وق ا يغ   ذِّكر (ج
 

 ف مبؤلف الكتاو  يف التااط التالية:األمر الثالل: التعري
دراســة قيــاة املؤلــف اخلاصــة والعامــة  واتوــمو: ا ــغ  ونســبغ  وكتيتــغ  ولابــغ  وم لــدس  و ســراغ   ( 

ونشـــــتاغ  و خلقـــــغ  و لبـــــغ للعلـــــ   ورقلاـــــغ  ومَهبـــــغ ال اهـــــق  والعاـــــدا  ومكانتـــــغ العلميـــــة  
يـَس وأتثـره  بـغ  واملـدارس الـت دراس وال  ائف الت   لها  ومؤل ااغ  و ي خغ و ثره  ضيغ  والم

 ودرَّس ضيها  ومتا رااغ  ووضااغ  ومكانتغ  تد العلماء  وثتاء العلماء  ليغ  وناده  لغ. 
 دراســة  صــر املؤلــف الــَا  ــاش ضيــغ  واتوــمو: احلالــة السياســية  واإجتما يــة  والثااضيــة. و ن (و

  صرس.   و ثرس يفاب  الدراسة  ثر  صر املؤلف يف بتاء  خصيتغ
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 الخاتمة

 1نتائج وملخص الكتاو
 لكتابة البال العلمق  ص هللا  يت جا  لى الباقل التَّايد ضيها. (1
 خ ة البال: اإل ار العام للبال  و تاصرس الرئيسة.   (0
العتاصــــر الرئيســــة الــــت اشــــتمل  ليهــــا خ ــــة الباــــل:  ت انــــغ  وم ضــــ  غ  وقــــدودس  و هداضــــغ   (3

و دوااـــغ  ومصـــ لاااغ  والدراســـات الســـاباة  ومـــتهج الباـــل   و ســ لتغ  و مهيتـــغ  و ســـباو اختيـــارس 
 وإجراءااغ  و ت ى البال.

سو اختيار البال  وصياغة  ت انغ ب رياة  لمية.   (4  الباقل التاجح ُي 
 ي ثب  الباقل قدود البال  إذا كان  ت ان البال     مو م ض  غ. (5
الباقــل إىل خاياهــا  مــو  هــداف الباــل:  م قــات غــض م جــ دة  اتبــع مــو ال لســ ة  يســعى  (6

 خلهللا وسائل معيتة  وا صا  أبسل و ااريرا. 
  س لة البال: صياغة  هداضغ أبسل و است هامق. (1
يك ن البال مهما بادر ما ياـدم لإلنسـانية مـو ض ائـد جديـدة؛ اعيـته   لـى  ا ـة ردـ   واسـه   (8

 و ازيد  قد ج انا املعرضة.يف اإلجابة  و  س لته    و خاِ يف قياُت  اادما    و خل إ كاإ    
  داة البال: ال سيلة الت جيمع ضيها الباقل ماداغ العلمية.  (9

َكر  ضيهــــا  (12 األصــــل  ن إ خيلــــ  حبــــل  لمــــق جــــاد مــــو احلــــديل  ــــو "الدراســــات الســــاباة"  ا ــــ
األحبــــا:  والرســــائل العلميــــة  والدراســــات اجلــــادة  الــــت ك تبــــ  يف امل ضــــ ع. وا بــــ َّ اإلضــــاضات   و 

 ت الت يت قع  ن ُيااها الباقل. التعديل
 متاهج البال العلمق الرئيسة ثلثة: (11

                                                 
 األصل  ن اك ن اخلاَّة يف نتائج البال  لكو  بيعة الكتاو ااتوق  ر  ملخصغ   ونتائج البال. 1
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املــتهج ال صــ ق: هــ  املــتهج الــَا يصــف األ ــياء وصــ ا   لميــا  واقعيــا   قائمــا   لــى امللقظــة  ( 
والتاليــل   ــو  ريــِ قصــر م ــردات الباــل ودراســة مباقثــغ وضصــ لغ و ب ابــغ  ومجــع امل الــا 

 باقل املتشادة يف ضصل  ومجع ال ص هللا املتشادة يف  و.املتشادة يف مبال  ومجع امل
املــتهج اإســتتبا ق:  ريــِ مت اــق يتوــمو انتاــاهللا الــَهو مــو قوــية  و  ــدة قوــاَي مســل  دــا  (و

 إىل قوية ا عد التتي ة.
 املتهج اإستارائق: اتبع اجلزئيات كلها  و بعوها لل ص هللا إىل قك   ام يشملها. (ت
بعــــد إكمــــاهللا الباــــل: اإلهــــداء  والشــــكر والتاــــدير  ي وــــاف "خل ــــة الباــــل و تــــ اس"  (10

 والعابات الت واجه  الباقل  وملخص البال.
 جيمع الباقل كل مادة حبثغ مو مصادرها  ويتظ ِّمها  وي  هرسها مت ايا.  (13
 إ يس   التال احلريف إإ حلاجة   و ضرورة ياتويها البال. (14
مت ايــــة حبيــــل اســــ ق ق ســــو  ــــر  املــــادة العلميــــة  واسلســــل األضكــــار  وضــــِ  ســــ   (15

املاـــدمات إىل نتـــائج  ومتاقشـــة املخـــالف أبســـل و  لمـــق  مـــو خصـــائص الباـــل العلمـــق التـــاجح  
 الَا ي رجى  ن اك ن لغ نتائج ذات قيمة  لمية وضائدة يف مسضة البال العلمق وخدمة اجملتمع.

بو التعريف  ملص لاات و ألل اظ ال ريبة   مر مه ؛ ألنغ يع   لى ضه  الـتص  وضـ (16
 معىن املص لح وخديدس بشكل دقيِ  وي صلتا إىل اص ر صايح  وَّييز واضح ب  األ ياء. 

األمانــــــة العلميــــــة ااتوــــــق ا ثيــــــِ اإقتبــــــاس  واألضكــــــار  والرتجياــــــات والتالــــــيلت   (11
واملاابلت  وكل ما ي يـدس الباقـل مـو غـضس  مـو املرجـع الـَا  ضـادس متـغ  ضـنن بركـة العلـ  يف نسـبتغ 

 إىل  هلغ. 
ختريج احلديل: الدإلة  لى م ضعغ يف مصـادرس األصـلية)الت  خرجتـغ بسـتدس( ودراسـة  (18

  رقغ واحلك   ليها. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ي ست اد يف ختريج األقاديـل مـو الكتـا املختصـة بتخـريج  قاديـل املصـت ات ال اهيـة  (19
 واألص لية.

مــو  ارمجــة األ ــلم هلــا ض ائــد كثــضة  وَباصــة غــض املشــه ريو مــته   واألصــل اإســت ادة (02
 املراجع املتخصصة يف اراج  كل ضو.

ـــت  ب هـــارس   (01 كـــل رســـالة ســـ اء  كـــان م ضـــ  ها حبثـــا   م خاياـــا  ملخ ـــ ط  إ ب ـــد  ن خت 
 اع   لى سر ة اإست ادة مو البال  والرج ع ملا ضيغ مو معل مات. 

ااتوــــق  بيعــــة بعــــ  الرســــائل  ن يكــــ ن هلــــا ملقــــِ  ويف هــــَا احلالــــة يكــــ ن إثبــــات  (00
 ا  هلا. وإ جي ز للباقل  ن ياا  ملقِ إ ااتويها الرسالة.  امللاِ خادم

امللاــِ: بيــاانت يــرى الباقــل إثباُتــا خدمــة لباثــغ  وهــق ليســ  مــو صــمي  الباـــل  (03
حبيــل لــ   ثبتهــا الباقــل يف صــلا حبثــغ  كــان  ملــغ خروجــا   ــو امل ضــ ع واســت رادا   ممــا يســبا يف 

 انا اع اسلسل األضكار. 
 العلمق  ألصالة واإلبداع   و  لى األقل أبقدمها.جيا  ن يتصف البال  (04
 صــالة الباــل: استاصــاء ماداــغ العلميــة مــو مصــادرها  وبتا هــا  لــى  ســ  صــاياة   (05

 ق ية  وق ا د سليمة  ومتاقشة املخالف أبسل و  لمق.
 اإلبداع يف البال العلمق: َّيزس ومش لغ  لى إضاضة  لمية جديدة. (06
 سات ال اهية يف  صران  جيا التتبغ إليها. هتاك جماإت لإلبداع يف الدرا (01
قــ  اتااــِ األصــالة يف الباــل جيــا متاقشــة  ضكــار املخــال   أبســل و  لمــق وضــِ  (08

 ق ا د  لمية مت اية.
نتــائج الباــل: مثراــغ  وهــق احلاــائِ  و املعــارف الــت ا صَّــل الباقــل إليهــا  بعــد  ــر   (09

 اآلراء واألدلة  ومتاقشتها  ودراستها مب ض  ية. 
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تــيح اســتخدام الباقــل للت بياــات التكت ل جيــة  كاإلنرتنــ   وامل اقــع العلميــة و ركــات ي (32
"  ســـــر ة احلصـــــ هللا  لـــــى املعل مـــــة  واـــــ ضض اجلهـــــد CD-ROMالباـــــل  واألقـــــراص املدجمـــــة "

 وال ق .
 املخ  ط: نسخٌة مو كتاو م ؤالٌَّف َبو ِّ اليدِّ  وه  ما ياابل امل ب ع يف  َيمتا هَس. (31
هـــدا  مـــو احملاـــِ  يبـــد   ختيـــار املخ ـــ ط ومجـــع نســـخغ  ووصـــ ها  التاايـــِ يت لـــا ج (30

غ وضــِ الرســ  اإلملئــق املتعــارف  ليــغ  وضــبو كلمااــغ  وا ثياــغ  إبثبــات ا ــغ  ونســبتغ ملؤل غ وناســخِّ
 لشكل  وإثبات  لمات الرتقي   وماابلة نسخغ وإثبات ال ـ ارق بيتهـا يف اهلـامش  وخايـِ الـتص  

لســــاو   و مــــا  كلتــــغ األرضــــة  وا ثيــــِ الــــتص ودراســــتغ والتعليــــِ  ليــــغ  واصــــايح اخل ــــت وإكمــــاهللا ا
 والرتمجة ملؤل غ  والتعريف بتاسخغ  و مل ال هارس اللزمة لغ.
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 مراجع الكتاب

ن الكرو. (1  الاُر
 جبد العل م ال  ق املرقـ م يف بيـان  قـ اهللا العلـ م  صـديِ بـو قسـو الاتـ جق. قااـغ:  بـد اجلبـار  (0

 م.1918تا العلمية  زكار. بضوت  دار الك
اإلدـــاج يف  ـــرح املتهـــاج   لـــق بـــو  بــــد الكـــايف الســـبكق  وولـــدس:  بـــد ال هـــاو. بــــضوت  دار  (3

 هـ.1424الكتا العلمية  
  ثر األدلة املختلف ضيها يف اختلف ال اهاء  مص  ى الب  ا. دمشِ  دار البخارا. (4
 هـ.1423  1احلرم   ط اإجتهاد ضيما إ نص ضيغ  السيد ال يا اخلورا. الرَي   مكتبة (5
اإلقكام يف  ص هللا األقكام   لق بو  ا  لق بو  مد اآلمدا.  لِ  ليغ: الشيخ  بد الرزاق  (6

 هـ .1381  1  ي ق. الرَي   مؤسسة الت ر  ط
ن   محد بو  لق الرازا اجلصاص. قااغ:  مد الصادق ق تاوا. الااهرة  دار  (1  قكام الاُر

 املصاف.
ن   مد بو  (8 إدري  الشاضعق. قااغ:  بد ال ي  بد اخلالِ. بضوت  دار الكتا  قكام الاُر

 هـ. 1422العلمية  
ن   مد بو  بد   بو العرا. قااغ:  لق  مد الب اوا. الااهرة  دار ال كر   (9  قكام الاُر

 هـ.1390  3ط
 دو الااضق   لق بو  مد بو قبيا املاوردا. قااغ:  يق الديو هلهللا. ب داد   (12

 م.1911ر اد  م بعة اإل
 إدرار الشروق  لى  ن اء ال روق إبو الشاط=ال روق للارايف. (11
 دلة التشريع املتعارضة ووج س الرتجيح بيتها  بدران  ب  العيت  بدران. اإلسكتدرية   (10

 م.1985مؤسسة  باو اجلامعة  
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ة   دلة التشريع املختلف يف اإقت اج دا   بد العزيز الربيعة. بضوت  مؤسسة الرسال (13
 هـ.1420  3ط
إر اد ال ا هللا إىل خايِ احلِ مو  ل  األص هللا   مد بو  لق الش كال. قااغ:  (14

 هـ.1410  1 مد سعيد البدرا. بضوت  مؤسسة الكتا الثااضية  ط
اإستاسان  تد احلت ية وم قف الشاضعية متغ  قس  م اوع الرتا را. الرَي   جملة  (15

 م.1995بع والعشرون  البا : ال اهية املعاصرة  العدد السا
استدراكات  لى مريخ الرتا: العرا   ل غ  دد مو العلماء  قدَّم لغ: الدكت ر بكر  ب   (16

 هـ.1400  ذو الاعدة  1زيد. الدمَّام  دار ابو اجل زا  ط
ال الا للت وا  زكرَي بو  مد بو زكرَي األنصارا. بضوت    سىن امل الا  رح رو  (11

 دار الكتاو اإلسلمق.
لح املــَها  تــد املالكيــة   مــد إبــراهي   لــق. الــرَي   جملــة الباــ : ال اهيــة إصــ  (18

 م.1990املعاصرة  العدد اخلام   شر  
 .م1918  4 ص هللا البال العلمق ومتاه غ   محد بدر. الك ي   ط (19
 صــ هللا السرخســق   مــد بــو  محــد بــو ســهل السرخســق. قااــغ:  بــ  ال ضــاء األض ــال.  (02

 م. 1393 ة والتشر  بضوت  دار املعرضة لل با
  4األ ــلم  خــض الــديو بــو  مــ د بــو  مــد الز ِّرِّكلــق  بــضوت  دار العلــ  للمليــ   ط (01

 م.1919
إ لم امل قع   و رو العامل    مد بو  ا بكر بو  ي و املشه ر  بو الاي ِّ .  (00

 هـ. 1388راجعغ:  غ  بد الر وف سعد. الااهرة  مكتبة الكليات األزهرية  
د لأل اء والص ات واإجتهاد والتاليد   مد األم  بو  مد املختار اإلقلي (03

 الشتاي ق. قااغ:  ريف بو  مد هزاع. الااهرة  مكتبة ابو ايمية.
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 اإلقتاع للا اوا=كشاف الاتاع  و اإلقتاع للبه يت. (04
 األم   مد بو إدري  الشاضعق. الااهرة  دار الشعا . (05
معغ وب  الصايا   ن ر الديو  رت. بضوت  مؤسسة ازنة ب  جااإلمام الرتمَا وامل   (06

  هـ.1428  0الرسالة  ط
اإلنصاف يف معرضة الراجح مو اخللف  لى مَها اإلمام املب ل  محد بو قتبل   (01

  1 لق بو سليمان املرداوا. قااغ:  مد قامد ال اق. الااهرة  م بعة السُّتة احملمدية  ط
 هـ.1316

 ية  ر  وناد  د.  مد بو اركق الرتكق. غض متش ر.       ه  برامج احلاس و احلديث (08
إيواح املكت ن يف الَيل  لى كشف الظت ن  إ ا يل   ا الب دادا. ب داد  مكتبة  (09

 املثىن.
يمو. بضوت  دار الكتاو  (32 البار الرائِ  رح كتز الدقائِ  زيو الديو بو إبراهي  بو جن 

 اإلسلمق.
و  بد  . قررس:  بد الاادر العال. و مر األ ار. البار احمليو   مد بو دادر ب (31

 هـ .1413  0و بد الستار  ب  غدة . الك ي    وزارة األوقاف  ط
 هـ.1425  4حب : يف مريخ الستة املشرضة  الدكت ر  كرم ضياء العمرا. بضوت  ط (30
ة  بدائع الصتائع يف ارايا الشرائع   ب  بكر بو مسع د بو  محد الكاسال. الااهر  (33

 م بعة العاصمة  التا ر: زكرَي  لق ي سف.
   مد -م ب ع معغ اهلداية يف ختريج  قاديل البداية-بداية اجملتهد وهناية املاتصد  (34

خرون. بضوت   امل الكتا  ط  هـ .1421  1بو  محد بو ر د. قااغ: ي سف املر شلق ُو
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اغ: الدكت ر  بد   البداية والتهاية  إ ا يل بو  مر بو كثض الار ق الدمشاق. قا (35
بو  بد احملسو الرتكق.  لتعاون مع مركز البا : والدراسات العربية واإلسلمية  الااهرة  دار 

 م. 1991  1ه ر  ط
ن  بدر الديو  مد بو  بد   بو دادر الزركشق. املكتبة  (36 الوهان يف  ل م الاُر

 الشاملة.
  9اس.  مان  دار ال رقان  طالبلغة ضت هنا و ضتاهنا  الدكت ر ضول قسو  ب (31

 م.0224
بيان املختصر  رح  تصر ابو احلاجا   م د بو  بد الرمحو األص هال. قااغ:  (38

 هـ.1426  1الدكت ر  مد مظهر باا. مكة املكرمة  مركز البال العلمق جبامعة  م الارى  ط
دار الكتا التاج واإلكليل ملختصر خليل   مد بو ي سف العبدرا)امل َّاق(. بضوت   (39

 العلمية. 
م ب ع معغ: اصدير "مريخ األدو العرا"  -مريخ األدو العرا  كارهللا بروكلمان  (42

لألستاذ الدكت ر  يق الديو صابر. و"كارهللا بروكلمان قيااغ و  مالغ"  لألستاذ الدكت ر  م د 
 م.1993ضهمق ق ازا. الااهرة  اهلي ة املصرية العامة للكتاو  

 بو  لق بو  ب  اخل يا الب دادا. بضوت  دار الكتاو العرا. مريخ ب داد   محد (41
 مريخ ال وا   مد بو جرير ال وا. املكتبة الشاملة  متا هللا مو م قع يعس و. (40
مريخ مديتة دمشِ   لق بو احلس  بو هبة   املعروف و "ابو  ساكر". قااغ:  (43

 ا. صلح الديو املت د. دمشِ  م ب  ات اجملمع العلمق العر 
ابصرة احلكام يف  ص هللا األقوية ومتاهج األقكام  إبراهي  بو  لق بو  محد بو  (44

 ضرق ن. بضوت  دار الكتا العلمية.
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التبصرة يف  ص هللا ال اغ  إبراهي  بو  لق بو ي سف ال ضوز   دا الشضازا. قااغ:  (45
 هـ.1422الدكت ر  مد قسو هيت . دمشِ  دار ال كر  

لدقائِ   ثمان بو  لق الزيلعق. بضوت  دار الكتاو ابي  احلاائِ  رح كتز ا (46
 اإلسلمق.

التاصيل مو احملص هللا  سراج الديو  م د بو  ا بكر األرم ا. قااغ: الدكت ر  بد  (41
 هـ.1428  1احلميد  ب  زنيد. بضوت  مؤسسة الرسالة  ط

ا. خ ة األق ذا بشرح جامع الرتمَا   مد  بد الرمحو بو  بد الرقي  املبارك  ر  (48
ضب غ وراجعغ:  بد الرمحو  مد  ثمان. نشرس:  مد  بد احملسو الكتيب. الااهرة  م بعة 

 هـ.1385  0ال  الة  ط
 خ ة احلبيا )قا ية الب ضمق  لى اخل يا(= م ي احملتاج للشربيي. (49
خ ة احملتاج يف  رح املتهاج   محد بو  لق بو ق ر اهليتمق. بضوت  دار إقياء  (52

 . الرتا: العرا
خايِ ا ق الصايا  واس  جامع الرتمَا   بد ال تاح  ب  غدة. قلا  مكتبة  (51

 هـ.1414  1امل ب  ات اإلسلمية  ط
ختريج  قاديل اللمع يف  ص هللا ال اغ   بد   بو  مد الصدياق ال امارا احلاساي.  (50

 م.1986قااغ: الدكت ر ي سف  بد الرمحو املر شلق. بضوت   امل الكتا  
الراوا  رح ااريا الت اوا   بد الرمحو بو  ا بكر بو  ثمان اخلوضا ادريا  (53

 م.1966  0السي  ق. قااغ:  بد ال هاو  بد الل يف. الااهرة دار الكتا احلديثة  ط
ارايا املدارك وااريا املسالن ملعرضة   يان مَها مالن   يا  بو م سى  (54

 لعلمية.الياصيب. قااغ:  مد سامل ها  . بضوت  دار الكتا ا
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التعار  والرتجيح ب  األدلة الشر ية   بد الل يف  بد   الوزجنق. ب داد  م بعة  (55
 هـ.1391  1العال  ط

التعار  والرتجيح  تد األص لي  و ثرمها يف اختلف ال اهاء   مد إبراهي  احل تاوا.  (56
 املتص رة  دار ال ضاء لل با ة والتشر.

  1اجلرجال. بضوت  دار الكتاو العرا  طالتعري ات   لق بو  مد بو  لق  (51
 هـ.1425

التارير والتابض   مد بو  مد بو  مد بو قسو احلليب. الشهض  بو  مض احلاج   (58
 م.1983  0بضوت  دار الكتا العلمية  ط

التاتية احلديثة يف خدمة الستة والسضة التب ية ب  ال اقع واملتم هللا  الدكت ر إبراهي  بو  (59
 ري . املديتة املت رة  جممع امللن ضهد ل با ة املصاف الشريف.محاد ال

اا و  ص هللا ال اغ وخديد  دلة الشرع  قااغ: الدكت ر  بد الرقي  صا  األض ال.  (62
 هـ.1423رسالة دكت راس مادمة لل امعة اإلسلمية  ملديتة املت رة  

ق بو ق ر التلخيص احلبض يف ختريج  قاديل الراضعق الكبض   محد بو  ل (61
 هـ.1384العسالل.  ي بتصاياغ:  بد   ها   اليمال . املديتة املت رة  

التلخيص يف  ص هللا ال اغ   بد امللن بو  بد   بو ي سف اجل يي. قااغ: الدكت ر  (60
 بد   ج مل التيباو. و بض  محد العمرا. مكة املكرمة  مكتبة دار الباز  لبتان  دار البشائر 

 هـ.1411  1مية  طاإلسل
  -م ب ع معغ إسعاف املب ت برجاهللا امل  ت -ات ير احل الن  رح م  ت اإلمام مالن  (63

  بد الرمحو بو  ا بكر بو  ثمان اخلوضا السي  ق. دمشِ  دار ال كر.
. -ومعغ التل يح للت تازال-الت ضيح  رح التتايح  صدر الشريعة  بيد   بو مسع د  (64

  الااهرة  مكتبة صبيح.
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ُتَيا األ اء والل ات  ُي  بو  رف بو قزام الت وا. بضوت  دار الكتا  (65
 العلمية.

ـــو الاـــر يب. قااـــغ:  بـــ    (66 ـــان العلـــ  وضوـــلغ  ي ســـف بـــو  بـــد   بـــو  بـــد ال جـــامع بي
 هـ. 1416  0األ باهللا الزهضا. الدمام  دار ابو اجل زا  ط

 م.1999رف  جامع ال اغ اإلسلمق دليل اإستخدام  الااهرة   ركة ق (61
وستتغ و َيمغ   مد بو  اجلامع املستد الصايح املختصر مو  م ر رس هللا    (68

إ ا يل بو إبراهي  البخارا. قرص مدمج  م س  ة احلديل الشريف  الااهرة   ركة قرف 
 م. 1998  0‚1لتاتية املعل مات  اإلصدار 

عل هللا وما  ليغ ومعرضة الصايح وامل اجلامع املختصر مو الستو  و رس هللا    (69
العمل   مد بو  يسى بو سا رة  قرص مدمج . م س  ة احلديل الشريف  الااهرة   ركة 

 م.1998  0‚1قرف لتاتية املعل مات  اإلصدار 
ن   مد بو  محد الار يب. الااهرة  دار الشعا  ط (12   0اجلامع ألقكام الاُر

 هـ. 1310
 مجع اجل امع=قا ية الع ار.   (11
ة  لى  رح اجللهللا احمللق للمتهاج   محد سلمة الالي ا. و محد قا يتا قلي ا و مض  (10

 الول ِّسق)امللاا بعمضة(. بضوت  دار إقياء الكتا العربية.
 قا ية الب ضمق  لى املتهج  سليمان بو  مد الب ضمق. الااهرة  دار ال كر العرا. (13
قق. بضوت  دار قا ية الدس قق  لى الشرح الكبض   مد بو  محد بو  رضة الدس   (14

 إقياء الكتا العربية.
قا ية الع ار  لى  رح جلهللا الديو احمللق  لى مجع اجل امع إبو السبكق  قسو  (15

 بو  مد الع ار. بضوت  دار الكتا العلمية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قا ية ابو الاي   لى ستو  ا داود   مد بو  ا بكر بو  ي و املشه ر  بو الاي ِّ .  (16
  0‚1شريف  الااهرة   ركة قرف لتاتية املعل مات  اإلصدار قرص مدمج  م س  ة احلديل ال

 م1998
 م.1958  1احلديل واحملدث ن   مد  مد  ب  زه . الااهرة  م بعة مصر  ط (11
احلركة الل  ية يف األندل  متَ ال تح العرا ق  هناية  صر مل ك ال  ائف. البض  (18

 م.1961قبيا م لِ. بضوت  صيدا  املكتبة العصرية  
سو  احملاضرة يف  خبار مصر والااهرة    بد الرمحو بو  ا بكر بو  ثمان اخلوضا ق   (19

 السي  ق. املكتبة الشاملة.
قاياة التعار  ب   دلة الكتاو والستة  قس  م اوع الرتا را. جملة دراسات   (82

 م  اجلامعة األردنية   مادة البال العلمق.1990اجمللد التاسع  شر) (  العدد الثالل  
ك  التعار  ب   دلة الكتاو والستة  قس  م اوع الرتا را. جملة جامعة امللن ق (81

 م.1993سع د  العل م الرتب ية والدراسات اإلسلمية  اجمللد اخلام   
خزانــة األدو ولــا لبــاو لســان العــرو   بــد الاــادر بــو  مــر الب ــدادا. قااــغ:  بــد  (80

 م. 1983السلم هارون. مكتبة اخلاجنق  الااهرة  
لدر املختار  رح ات ير األبصار   مد  لء الديو بو الشيخ  لق احلصك ق. ا (83

 م. 1966  0الااهرة  م بعة مص  ى احلليب  ط
دراسات يف التعار  والرتجيح  تد األص لي   السيد صا     . الااهرة  دار  (84

 م.1982  1ال با ة احملمدية  ط
 مد مص  ى األ ظمق. بضوت   دراسات يف احلديل التب ا ومريخ ادويتغ  الدكت ر (85

 هـ.1422دمشِ  املكتا اإلسلمق  
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درر احلكام  رح غرر األقكام   مد بو ضرامرز بو  لق الرومق. الشهض مبل خسرو.  (86
 بضوت  دار إقياء الكتا العربية.

درر احلكام  رح جملة األقكام   لق قيدر.  رَّبغ: ضهمق احلسيي. بضوت  ب داد   (81
 مكتبة التهوة.

 م.1994الَخضة يف ال اغ املالكق   محد بو إدري  الارايف. بضوت  دار ال رو   (88
 هـ .1425  1ط  دار املتارة للتشر  جدة   لق ال ت اوا  ذكرَيت (89
الَهيب ومته غ يف كتابغ مريخ اإلسلم  بشار   اد معروف. الااهرة  م لعة  يسى  (92

 م. 1916  1احلليب  ط
  1  الدكت ر  ب  بكر مياا. بضوت  مؤسسة الرسالة  طالر ا و ثرس يف مدرسة املديتة (91

 هـ. 1425
   مــد  مــ  بــو  مــر بــو -قا ــية  لــى الــدر املختــار  ــرح اتــ ير األبصــار-رد احملتــار (90

 م. 1966  0 ابديو. الااهرة  م بعة مص  ى احلليب  ط
الرســـالة   مـــد بـــو إدريـــ  بـــو العبـــاس الار ـــق امل لـــيب. قااـــغ:  محـــد  مـــد  ـــاكر.  (93

 هـ.1399  دار الرتا:  0اهرة  طالا
رضع احلرج يف الشريعة اإلسلمية  صا  بو  بد   بـو محيـد. مكـة املكرمـة  جامعـة  م  (94

 هـ.1423  1الارى  ط
سبل السلم  رح بل   املرام مو  دلة األقكام   مد بو إ ا يل الكالل  (95

 الصتعال. الااهرة  دار احلديل.
 ر.ستو الرتمَا = اجلامع املختص (96
ستو  ا داود  سليمان بو األ عل األزدا. قرص مدمج  م س  ة احلديل  (91

 م.1998  0‚1الشريف  الااهرة   ركة قرف لتاتية املعل مات  اإلصدار 
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م س  ة احلديل الشريف       مد بو يزيد الازويت . قرص مدمجابو ماجغستو  (98
 م. 1998  0‚1الااهرة   ركة قرف لتاتية املعل مات  اإلصدار 

السضة التب ية يف ض ء املصادر األصلية دراسة خليلية  الدكت ر مهدا رزق    محد.  (99
 م. 1990  1الرَي   مركز امللن ضيصل للبا : والدراسات  ط

  رح مجع اجل امع لل لهللا احمللق= قا ية الع ار. (122
. قااغ:  مد -املعروف  بو الت ار- رح الك كا املتض   مد بو  محد ال ت قق  (121
 هـ.1420لزقيلق. ونزيغ محاد. مكة املكرمة  جامعة  م الارى  ا
  رح  تصر خليل   مد بو  بد   اخلر ق. دمشِ  دار ال كر. (120
 رح التيل و  اء العليل   مد بو ي سف بو  يسى إ  يش. ب داد  مكتبة  (123

 اإلر اد.
 صايح البخارا= اجلامع املستد. (124
 صايح مسل = املستد الصايح املختصر. (125
و املصــلاة يف الشــريعة اإلســلمية   مــد ســعيد رموــان البــ  ق. دمشــِ  م بعــة ضــ اب (126

 م.1965  1العل   ط
ضــ ابو املعرضــة و صــ هللا اإســتدإهللا واملتــا رة   بــد الــرمحو قبتكــة امليــدال. دمشــِ  دار  (121

 . 1993  4الال   ط
 باـــات الشـــاضعية الكـــوى   بـــد ال هـــاو بـــو  لـــق بـــو  بـــد الكـــايف الســـبكق. قااـــغ:  (128

 .1ال تاقق  و بد ال تاح احلل . الااهرة  م بعة  يسى احلليب  ط  م د
. -ااريا األسانيد للعراقق- رح التثريا   بد الرقي  بو احلس  العراقق. ومعغ  (129

 بضوت  دار إقياء الكتا العربية.
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ال رق احلكمية يف السياسة الشر ية   مد بو  ا بكر بو  ي و املشه ر  بو الاي ِّ .  (112
 بة دار البيان.دمشِ  مكت

  ِّلقباة  ال َّلاباة   مر بو  مد بو  محد التس ق. ب داد  امل بعة العامرة ومكتبة املثىن. (111
العدة يف  ص هللا ال اغ   ب  يعلى  مد بو احلس  ال راء. قااغ:  محد سض مباركق.  (110

 هـ .1412  0الرَي   ط
بو  ابديو. بضوت  دار  العا د الدرية يف اتايح ال تاوى احلامدية   مد  م  بو  مر (113

 املعرضة.
  ل م احلديل=مادمة ابو الصلح. (114
 العتاية  رح اهلداية   مد بو  مد بو  م د البابريت. دمشِ  دار ال كر. (115
العتــ ان الصــايح للكتــاو  الشــريف قــات بــو  ــارف العــ ل. مكــة املكرمــة  دار  ــامل  (116

 هـ.1419ال  ائد  ال بعة األوىل  
ات الاراء   مد بو  مد بو  مد بو اجلزرا. الااهرة  مكتبة غاية التهاية يف  با (111

 م.1933اخلاجنق  
غَاء األلباو يف  رح متظ مة اآلداو   مد بو  محد بو سامل الس اريي. بضوت   (118

 مؤسسة قر بة.
 ال رر البهية =غمز  ي ن البصائر. (119
ر الكتا غمز  ي ن البصائر )ال رر البهية(   محد بو  مد احلم ا. بضوت  دا (102

 العلمية.
ال تاوى   محد بو  بد احللي  بو  بد السلم بو ايمية. الرَي   م ابع الرَي    (101
 هـ. 1380  1ط
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ال تاوى الكوى   محد بو  بد احللي  بو  بد السلم بو ايمية. بضوت  دار الكتا  (100
 العلمية.

 ضتح العلق املالن   مد بو  محد  ليش. دار املعرضة  بضوت. (103
   مد بو  بد ال اقد بو مسع د بو اهلمام. بضوت  دار إقياء الرتا: ضتح الادير (104

 العرا.
 ال روع   مد بو م لح املادسق. بضوت   امل الكتا. (105
إدرار الشروق  لى  ن اء ال روق إبو -ال روق   محد بو إدري  الارايف. ومعغ  (106

   وضع ضهارسغ:  مد رواس قلعغ جق. بضوت  دار املعرضة.-الشاط
ص هللا يف األص هللا   محد بو  لق الرازا اجلصاص. قااغ: الدكت ر   يل التشمق. ال  (101

 الك ي   وزارة األوقاف.
ضاغ ال اقع دراسة  ص لية ضاهية  قس  م اوع الرتا را. الرَي   جملة البا :  (108

 هـ. 1418ال اهية املعاصرة  العدد الرابع والثلث ن  
يا الب دادا. قااغ:  ادهللا بو ي سف ال ايغ واملت اغ   محد بو  لق بو  ب  اخل  (109

 هـ.1411  1العزازا. الدمام دار ابو اجل زا  ط
ال كر السامق يف مريخ ال اغ اإلسلمق   مد بو احلسو الثعاليب احل  ا. خرَّج  (132

 هـ. 1396 قاديثغ و لَِّ  ليغ:  بد العزيز  بد ال تاح قارا. الااهرة  دار مصر لل با ة  
ية يف العامل  الدكت ر ي سف قس  بكَّار. جملة معهد ضهارس املخ   ات العرب (131

 م.1986املخ   ات العربية  اجمللد التاسع والعشرون  اجمللد الثلث ن  
 ال هرس    مد بو اساِ بو التدو. بضوت  دار املعرضة. (130
 ض ااح الرمح ت=املستص ى مو  ص هللا ال اغ. (133
 ر ال كر. ال  اكغ الدوال   محد بو غتي  الت راوا. دمشِ  دا (134
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ال  ائد املدنية ضيمو ي ت با لغ مو  ئمة الشاضعية   مد بو سليمان الكردا املدل.  (135
 الااهرة  م بعة مص  ى الباا احلليب.

ق ا د األقكام يف مصا  األانم   ز الديو  بد العزيز بو  بد السلم. بضوت  دار  (136
 الكتا العلمية.

سعيد إ ا يل صيي. بضوت  مؤسسة ق ا د  ساسية يف البال العلمق  الدكت ر  (131
 هـ. 1415  1الرسالة  ط

ق ا د خايِ التص ص  الدكت ر صلح الديو املت د. جملة معهد املخ   ات العربية   (138
 هـ.1314اجمللد األوهللا  

الا ا د وال  ائد األص لية   لق بو  باس البعلق  الشهض  بو اللاام. قااغ:  مد  (139
 م. 1956الستة احملمدية   قامد ال اق. الااهرة  م بعة

ق ا ع األدلة يف  ص هللا ال اغ  متص ر بو  مد بو  بد اجلبار السمعال. قااغ:  (142
 هـ.1419  1الدكت ر  بد   بو قاضن احلكمق. الرَي   مكتبة الت بة  ط

الا ان  ال اهية   مد بو  محد ابو جزا الكليب ال ران ق. مكة املكرمة  مكتبة  (141
 الباز.

يد يف  دلة اإجتهاد والتاليد   مد بو  لق الش كال.الك ي   دار الال   الا هللا امل  (140
 ./م1983  3ط

كتابــة الباــل العلمــق صــياغة جديــدة   بــد ال هــاو إبــراهي   بــ  ســليمان. مكــة املكرمــة  املكتبــة  (1
 هـ.1416  1املكية  ط

كتابة البال العلمق ومصادر الدراسات اإلسلمية   بد ال هاو إبراهي   ب   (143
 م. 1982  1ليمان. جدة  دار الشروق  طس
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كشاف الاتاع  و مط اإلقتاع  متص ر بو ي ن  البه يت. الرَي   مكتبة التصر  (144
 احلديثة.

كشف األسرار  رح املتار   بد   بو  محد التس ق. بضوت  دار الكتا العلمية   (145
 م.1986  1ط
 محد بو  مد  كشف األسرار  و  ص هللا ضخر اإلسلم البزدوا   بد العزيز بو (146

 م .1914البخارا. بضوت  دار الكتاو العرا  
كشف الظت ن  و  سامق الكتا وال ت ن  مص  ى بو  بد    الشهض و"قاجق  (141

 خلي ة". ب داد  مكتبة املثىن.
 كتز الدقائِ للتس ق= ابي  احلاائِ للزيلعق. (148
لشضازا. بضوت  اللمع يف  ص هللا ال اغ  إبراهي  بو  لق بو ي سف ال ضوز   دا ا (149

 هـ.1425  1دار الكتا العلمية  ط
 املبس ط   مد بو  محد بو سهل السرخسق. بضوت  دار املعرضة لل با ة والتشر. (152
جمم  ة املخ   ات العربية يف جامعة بضوت األمريكية  الدكت ر نبيغ  م  ضارس. جملة  (151

 .م1955معهد املخ   ات العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  
 جملة األقكام العدلية= درر احلكام  رح جملة األقكام. (150
جممع األهنر يف  رح ملتاى األحبر   بد الرمحو بو  مد  يخق زادة. بضوت  دار  (153

 إقياء الرتا: العرا.
 اجملم ع  رح املهَو  ُي  بو  رف بو قزام الت وا. الااهرة  م بعة اإلمام. (154
 جمم ع ال تاوى= ال تاوى إبو ايمية. (155
ص هللا يف  ل  األص هللا   مد بو  مر بو احلس  الرازا. قااغ: الدكت ر  غ جابر احمل (156

 هـ.1421  1ضيا  العل ال. الرَي   جامعة اإلمام  مد بو سع د اإلسلمية  ط
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 احمللى  آل ر   لق بو  محد بو سعيد بو قزم. بضوت  دار ال كر. (151
عهد املخ   ات العربية      ات اشك سل ضاكيا  الدكت ر كارهللا برتا ن. جملة م (158

 م.1961اجمللد السابع  
    ات خزانة الاروي  ون ادرها  العابد ال اسق. جملة معهد املخ   ات العربية   (159

 م.1959اجمللد اخلام   
    ات دار الكتا الظاهرية   مر رضا كاالة. جملة معهد املخ   ات العربية   (162

 م.1955العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  
ت دار الكتا املصرية  ضؤاد سيد. جملة معهد املخ   ات العربية  العدد     ا (161

 م.1955األوهللا  اجمللد األوهللا  
املخ   ات العربية يف  ري   الدكت ر  مد محيد  . جملة معهد املخ   ات  (160

 م.1956العربية  اجمللد الثال  
لة معهد املخ   ات املخ   ات العربية يف دار الكتا اللبتانية  ن ر الديو بيه . جم (163

 م.1955العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا   
املخ   ات العربية يف ضلس   للدكت ر صلح الديو املت د. بضوت  دار الكتاو  (164

 م.1980اجلديد  
املخ   ات العربية يف مكتبات األانض هللا   محد ُاش. جملة معهد املخ   ات  (165

 م. 1958  العربية  اجمللد الرابع
  ات يف املكتبة األزهرية   ب  ال ضا املراغق. جملة معهد املخ   ات العربية  املخ  (166

 م. 1955العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  
    ات املكتبة العامة بر ط ال تح  مل رو  ا س  ل ش. جملة معهد املخ   ات  (161

 م.1955العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  
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ب داد  ك ركي    اد. جملة معهد املخ   ات     ات مكتبة املتاف العراقق ب (168
 م.1955العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  

املخ   ات وخزائتها يف قلا  الدكت ر  مد  سعد  ل . جملة معهد املخ   ات  (169
 م.1955العربية  العدد األوهللا  اجمللد األوهللا  

 الرتا:.املدخل   مد بو  مد العبدرا  الشهض  بو احلاج. بضوت  دار  (112
املدخل إىل مَها اإلمام  محد بو قتبل   بد الاادر بو  محد بو مص  ى بو بدران  (111

 الدمشاق. الااهرة  دار ال كر العرا.
 م.1963  6املدخل ال اهق العام  مص  ى  محد الزرقا. دمشِ  جامعة دمشِ  ط (110
دونة  مالن بو  ن  بو مالن األصباق. بضوت  دار الكتا العلمية. (113

 
 امل

ا د  لـــى اســـهيل ال  ائـــد  دـــاء الـــديو بـــو  ايـــل العايلـــق. قااـــغ:  مـــد كامـــل املســـ (114
 هـ.1400بركات. مكة املكرمة  جامعة  م الارى  مركز إقياء الرتا: اإلسلمق  

   مد بو  مد بو -دامشغ ض ااح الرمح ت لألنصارا-املستص ى مو  ص هللا ال اغ (115
 هـ. 1300  1 مد ال زاو ال  سق. بضوت  دار صادر  ط

املستد   محد بو قتبل بو هلهللا الشيبال. قرص مدمج  م س  ة احلديل الشريف   (116
 م.1998  0‚1الااهرة   ركة قرف لتاتية املعل مات  اإلصدار 

  مسل  املستد الصايح املختصر مو الستو بتال العدهللا  و العدهللا  و رس هللا    (111
ديل الشريف  الااهرة   ركة قرف بو احل َّاج الاشضا التيساب را. قرص مدمج  م س  ة احل

 م.1998  0‚1لتاتية املعل مات  اإلصدار 
املس دة  جمد الديو  بد السلم بو  بد   بو اخلور  وولدس:  هاو الديو  بد  (118

احللي  بو  بد السلم  وق يدس:  محد بو  بد احللي  بو  بد السلم. مجعها:  محد بو  مد 
 ل. احلرَّال. الااهرة  م بعة املد
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املصباح املتض يف غريا الشرح الكبض للراضعق   محد بو  مد بو مارا ال ي مق.  (119
 قااغ:  محد مص  ى الساا. الااهرة  م بعة مص  ى احلليب.

املص لح األص و ومشكلة امل اهي    لق مجعة  مد. الااهرة  املعهد العاملق لل كر  (182
 م.1996اإلسلمق  

ضــــ ع   لــــق بــــو ســــل ان اهلــــروا  الشــــهض مبــــل  لــــق املصــــت ع يف معرضــــة احلــــديل امل   (181
 الاارا. قااغ:  بد ال تاح  ب  غدة. قلا  مكتا امل ب  ات اإلسلمية.

تتهى  مص  ى بو سعد الر قيبال. دمشِ   (180
 
م الا  وو الت هى يف  رح غاية امل

 املكتا اإلسلمق. 
 .0املع   ال سيو  إبراهي   ني   ورضاقغ. ط (183
 رضا كاالة  بضوت  مكتبة املثىن  دار إقياء الرتا: العرا.مع   املؤل     مر  (184
معيار العل    مد بو  مد بو  مد ال زاو ال  سق. قااغ: الدكت ر سليمان دنيا.  (185

 م.1961الااهرة  دار املعارف  
 مع  احلكام   لء الديو  لق بو خليل ال رابلسق. بضوت  دار ال كر.  (186
 رو  انصر الديو  بد الس (181

 
  ار ِّزا. بضوت  دار الكتاو العرا.امل

 ي ِّد امل
امل ي   بد   بو  محد بو  مد بو قدامة املادسق  قااغ:  بد   بو  بد احملسو  (188

 هـ.1413  0الرتكق  و بد ال تاح  مد احلل . الااهرة  ه ر لل با ة والتشر والت زيع  ط
   مد -خ ة احلبيا للب ضمق م ب ع دامشغ-م ي احملتاج إىل معرضة  ل اظ املتهاج  (189

 م. 1918بو  محد اخل يا الشربيي. بضوت  دار ال كر  
م تاح السعادة ومصباح السيادة   محد بو مص  ى الشهض ب اش كوا زادة.  (192

 م.1985  1بضوت  دار الكتا العلمية  ط
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مادمة ابو الصلح   ثمان بو  بد الرمحو بو م سى الكردا الشهرزورا  املشه ر  (191
  بو الصلح  نسخة املكتبة الشاملة.

مكتبات املخ   ات يف إستانب هللا  الدكت ر ضاضل مهدا بيَّات. جملة معهد  (190
 م.1996املخ   ات العربية  اجمللد األربع ن  اجلزء الثال  

امللكية يف الشريعة اإلسلمية  بيعتها وو ي تها وقي دها دراسة ماارنة  الدكت ر  بد  (193
 م. 1914  1ا.  مان  مكتبة األقصى  طالسلم داود العباد

 م.1981متاقا  ا قتي ة  امل ضِ بو  محد املكق. بضوت  دار الكتاو العرا   (194
 متاقا الشاضعق   محد بو احلس  بو  لق البيهاق. الااهرة  دار الرتا:. (195
متاهج البال  تد م كرا اإلسلم   لق سامق التشار. بضوت  دار التهوة  (196

 م.1984  3العربية  ط
قس  األدو  مص  ى الشكعة. بضوت  دار  -متاهج التتليف  تد العلماء العرو  (191

 م. 1914  0العل  للملي   ط
 متاهج العلماء املسلم  يف البال العلمق  ضرانتز روزنتاهللا. الااهرة  دار الثااضة. (198
ن   مد  بد العظي  الز رقال. بضوت  دار إقياء ال (199 رتا: متاهل العرضان يف  ل م الاُر

 العرا.
 متح اجلليل  رح  تصر خليل   مد بو  محد بو  مد  ليش. بضوت  دار ال كر. (022
 املتهاج للبيواوا=هناية الس هللا. (021
 املتتاى  رح امل  ت  سليمان بو خلف الباجق. بضوت  دار الكتاو اإلسلمق. (020
املتخ هللا مو اعلياات األص هللا   مد بو  مد بو  مد ال زاو ال  سق. قااغ:  (023
 لدكت ر  مد قسو هيت . ا
 املتهاج للت وا=خ ة احملتاج للهيتمق. (024
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ض الديو  بد الرمحو بو  مد بو  (025 املتهج األمحد يف اراج   صااو  محد   ب  الي مو جم 
  بد الرمحو الع ليمق. قااغ:  يق الديو  بد احلميد. الااهرة  م بعة املدل.

   بد ال هاو  ب  سليمان. متهج البال يف ال اغ اإلسلمق خصائصغ وناائصغ (026
 هـ.1416  6جدة  دار الشروق  ط

  3متهج التاد يف  ل م احلديل  الدكت ر ن ر الديو  رت. بضوت  دار ال كر  ط (021
 م.1985

 املهَو للشضازا= اجملم ع  رح املهَو للت وا. (028
امل اضاات يف  ص هللا الشريعة  إبراهي  بو م سى اللخمق ال ران ق الشا يب. قااغ:  (029

 .1411  1قسو سلمان. الااهرة  دار ابو   ان  ط مشه ر
   مد بو  مد بو -املسمَّى حبا ية احل َّاو-م اها اجلليل لشرح  تصر خليل (012

  بد الرمحو ال رابلسق املعروف  حل َّاو.  رابل   ليبيا  مكتبة الت اح.
دكت ر ميزان األص هللا يف نتائج العا هللا   ب  بكر  مد بو  محد السمرقتدا. قااغ: ال (011

 هـ.   1424  1 مد زكق  بد الو. الدوقة  م ابع الدوقة احلديثة  ط
ن الكرو  مص  ى زيد. املتص رة  دار ال ضاء  ط (010  هـ.1428  3التسخ يف الاُر
نشر البت د  لى مراقق السع د   بد   بو إبراهي  العل ا الشتاي ق. بضوت  دار  (013

 هـ.1429  0الكتا العلمية  ط
قاديل اهلداية   بد   بو ي سف الزيلعق. الااهرة  م بعة دار نصا الراية أل (014

 هـ. 1351  1املتم ن  ط
نظرية الد  ى ب  الشريعة اإلسلمية وقان ن املراضعات املدنية والت ارية  األستاذ  (015

 هـ.1419  1الدكت ر  مد نعي  َيس .  مان  دار الت ائ   ط
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   بد الرقي  -ومعغ سلَّ  ال ص هللا-ص هللا هناية السؤهللا  رح متهاج ال ص هللا يف  ل  األ (016
 بو احلس  بو  لق اإلست ا. بضوت   امل الكتا.

هناية احملتاج إىل  رح املتهاج   مد بو  محد الرملق  الشهض  لشاضعق الص ض.  (011
 بضوت  دار إقياء الرتا: العرا.

اهلتدا. هناية ال ص هللا يف دراية األص هللا  ص ق الديو  مد بو  بد الرقي  األرم ا  (018
قااغ: الدكت ر صا  بو ي سف الي سف  والدكت ر سعد بو سامل الس يح. مكة املكرمة  املكتبة 

 الت ارية.
نيل األو ار  رح متتاى األخبار   مد بو  لق الش كال. الااهرة  م بعة مص  ى  (019

 احلليب   بعة  خضة. 
 اهلداية للمرغيتال= العتاية  رح اهلداية. (002
دار ضتح البارا   محد بو  لق بو ق ر العسالل. الااهرة  هدا السارا مادمة  (001

 هـ.1421  1الرَين للرتا:  ط
هدية العارض    اء املؤل   ُو ر املصت    إ ا يل   ا الب دادا. ب داد  مكتبة  (000

 املثىن. 
ال ص هللا إىل األص هللا   محد بو  لق بو بارهان. قااغ: الدكت ر  بد احلميد  ب  زنيد.  (003

 هـ.1423مكتبة املعارف   الرَي  
 

 مااإت متش رة يف اإلنرتن :
    الت اصل اإللكرتول دراسة مو واقع احلياة اإللكرتونية  ضريدة ضراولة   (1

www.amwague.com/amwague/29/derasat.asp 
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   يخ العروبة  محد زكى   ا  الدكت ر  مد  بد احللي  غتي   (0
arabworldbooks.com/articles42.htm  

لبال العلمق  و اإلنرتن  العرو متعثرون  الدكت ر  ماد قس  مدير خرير م قع ببلي  ا (3
انظر:       إسلم  ت اهنا:

islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177
156133637&pagename=Zone-Arabic-

HealthScience%2FHSALayout . 
م د  مد ال تاقق  "متتدَيت اليسض للمكتبات اركيا واملخ   ات العربية  الدكت ر   (4

 alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7408وااتية املعل مات" 
 

 م اقع إنرتن :
 www.islamonline.net"إسلم  ون إيو"  (06
 www.islamtoday.net/maps_m/map.cfm"اإلسلم الي م"  (01
 www.alukah.net"األل كة"  (08
 www.alalbany.netل"  "اإلمام  مد انصر الديو األلبا (09
 www.ayna.com" يو"  (32
 www.elariss.com/ar/about"التخريج  و  ريِ الوامج احلاس بية"  (31
 www.jmosque.org/html.php?id=10"جامع األمضة اجل هرة "  (30
  www.ziedan.com/index_o.asp"الدكت ر ي سف زيدان للرتا: واملخ   ات"  (33
 www.sultan.org/aعربية"  "دليل سل ان للم اقع اإلسلمية ال (34
  www.raddadi.com"دليل امل اقع العربية"  "الردادا"  (35
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 www.almeshkat.net" بكة مشكاة اإلسلمية"  (36
 www.turath.com/ar" ركة الرتا: للوجميــات"   (31
  www.harf.com" ركة قرف"  (38
 www.sultan.org/b"ص اة الب اقل"   (39
   www.saaid.net"صيد ال  ائد" (42
  www.islamway.comإلسلم" " ريِ ا (41
"كتـــــــــــا ختـــــــــــريج احلـــــــــــديل التبـــــــــــ ا الشـــــــــــريف للشـــــــــــيخ انصـــــــــــر الـــــــــــديو األلبـــــــــــال"  (40

arabic.islamicweb.com/books/albani.asp   
  www.alukah.net/majles/index.php"اجملل  العلمق"  (43
 www.qurancomplex.com"جممع امللن ضهد ل با ة املصاف الشريف"  (44
  www.mahaja.com/forumة"  "احمل ة السل ية العلمي (45
 www.wadod.com"مركز ودود للمخ   ات"   (46
   www.alukah.net/Library.aspx"املكتبة"  (41
  www.muhaddith.org/a_index.html"احملد:"    "املكتبة اإلسلمية وبراجمها" (48
  www.almeshkat.net/books/index.php"مكتبة مشكاة اإلسلمية"   (49
  www.almaktba.com/about.phpمية والعربية" "املكتبة للكتا اإلسل (52
  www.al-mostafa.com"مكتبة املص  ى"  (51
   www.waqfeya.com/index.php"املكتبة ال ق ية"  (50
   www.ahlalhdeeth.com"ملتاى  هل احلديل"  (53
   www.pdfbooks.net/vb"متتدَيت الكتا املص رة"   (54
   www.makhtoot.com/vb"متتدَيت املخ   ات"   (55
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  islamport.com/about.htmامل س  ة الشاملة" " (56
 www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=1314"امل س  ة العربية للكمبي ار واإلنرتن   (51
  www.al-eman.com"نداء اإلوان"  (58
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