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 ممخص:ال
يبيف ىذا البحث معنى النازلة كاألحكاـ المترنبة عمييا، كفضؿ العمـ كالعمماء   

ككيفية سؤاؿ أىؿ العمـ عف المستجدات كالكقائع التي تمـ بالناس خاصة كأف ثكرة 
 لمنكازؿ  الصحيح غير  الفيـ  التطكر مستمرة في دكرانيا كجريانيا، كما يبيف البحث

:  إما محميا، كذلؾ في كال  مباحثيا كال مسائميا مف ليست عمييا شرعية أحكاـ كانزاؿ
ما العمـ، أىؿ لغير تقميدا ما، كليذا كاف لزاما  لقضية تسيسا أك ىكل، أك لشيكة اتباعا كا 

عمى السائؿ كالمستفتي السؤاؿ بأدب كخمؽ كتكاضع ألىؿ العمـ الثقات الذيف أفنكا 
 كأكقاتيـ دائريف في حمقة المعقكؿ كالمنقكؿ.أعمارىـ 

 .(دراسة أصكلية، النكازؿ، العمماء، سؤاؿ،)الكممات المفتاحية: 
The effect of asking scholars when catastrophes and disasters occur 

fundamentalist study 

dr. Mahmoud Ali Hassoun 

The General Directorate of Education in Anbar Province 

Abstracts: 

This research shows the meaning of calamity and the rulings associated with 

it, the merit of science and scholars and how to ask scholars about 

developments and facts that affect people, especially since the evolution 

revolution continues in its rotation and flow. And that is either: imitation of 

non-scholars, or following a lust or whim, or politicizing an issue, and for 

this it was necessary for the questioner and the questioner to ask with 

politeness, manners and humility for the trustworthy scholars who spent their 

ages and times, circling in the circle of the reasonable and the transmitted. 

Keywords: (question, scholars, calamities, fundamentalism, study). 
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  :المقدمة
صاحب الخمؽ  مدػػػمح نا  سيد الرسػػالةعمى سيدممؾ العبلـ  "كاسمـ هلل رب الالحمد 
 .  صحابتو كميـ اجمعيف" كعمى آلو ك  كالديف 

 الحقيقة  عمى الناس  م فيو يطمععمى السؤاؿ العممي الذ حث القراف العػػظيـ : فقدكبعد
، فالسؤاؿ ىذا يككف مف باب (ُ)أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعممكف (  اسألكافقاؿ تعالى ) 

 العمـ كاالستعبلـ ، كما نعيشو اليـك ، مف ثكرة في المعمكمات كما يصاحبيا مف تغيرات. 
ف الثكرة المعمكماتية التي نعيشيا اليكـ كالمتغيرات الطارئة التي غزتنا في كؿ  كا 

تمـ بو  مرافؽ الحياة  اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا  فبل ينتيي الفرد  مف نازلة حتى
أخرل فيصبح متحيرا حينا متكاسبل متباطئا عف مسائمة أىؿ العمـ حينا آخر  
فتمتبس عميو األمكر كيتخذ مف  كسائؿ التكاصؿ مفتيا كقاضيا لو كيتبع مف ليسكا 

 .أىبل لمعمـ 
ت عمييـ أىؿ العمـ اختمط سؤاؿ  عندما ترؾ الناس حصمت اإلشكالية  كمف ىنا

كتنظـ حياتو  تعنى بالفرد االسبلمية الفكضى ، شريعتنا  المسائؿ كىامكا في غياىب
امكرىا الصغيرة كالكبيرة ما تركت شيئا اال اكضحتو كاقامت عميو الحجة  في جميع 
كاالجتماع ، العمماء مف المفتيف كالقضاة عمى المشاكرة  تحث الشريعةك  كالبياف ،

بسيدنا محمد عند اصدار حكـ قضائي أك فتكل لسبؾ  ىذه المسائؿ اقتداء 
عميو كىذاما حث  إلى ذلؾ ك صحابتو العظاـ  كجو  )صمكات ربي عميو ( حيف

 .تقتضيو األمانة العممية كالحنكة كالذكاء لمف تصدر لمقضاء كاإلفتاء
 لمنكازؿ كانزاؿ أحكاـ شرعية عمييا ليست مف غير الصحيح  الفيـ  بيف البحث  كقد

ما اتباعا لشيكة  ،: تقميدا لغير أىؿ العمـ كال في محميا إما مسائميا كال مباحثيا  كا 
 أك تسيسا لقضية ما . ،أك ىكل 

: المبحث األكؿمقدمة كثبلثة مباحث :ذكرت في  كجاءت خطة البحث مككنة مف :
المبحث الثاني : النصكص كفي  في المغة كاالصطالح كبعض تعريفاتيا، النازلة

 العمـ الكاردة في
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كالحمد كخاتمة .،كخطر اىمالو في أىمية مسائمة أىؿ العمـ كفي المبحث الثالث : 
 هلل رب العالميف.

 : بني عمى مطمبيف المبحث األكؿ : النازلة كما يتعمؽ بيا ، 

 : المطمب األكؿ : تعريؼ النازلة لغةن كاصطالحا

الذم ينزؿ بالناس كيشتد  المصيبة  كالخطب الجميؿ : ىي في لغة العرب أكالن : النازلة
 .(2)ييـمع

 :كردت لفظ النازلة عند بعض الفقياء بكاحد مف معنييف: النازلة اصطالحان ثانيان : 

 الكتر   باب كىذا المعنى يذكر في الحكادث   كالمصائب األكؿ : المعنى المغكم : كىي 
 . (3) لقنكتاك 

الثاني : المعنى العاـ : كىي المسائؿ كالقضايا التي تستكجبحكمان شرعيان  دكف كضع 
   (4)  غالبان  أبكاب االجتياد كالفتكل مصطمح جامع مانع ،كيذكر في 

 :"ىي الحادثة المستجدة التي تتطمب حكمافقاؿ  (5)   كقد عرفيا كائؿ اليكيبيرم
 " .شرعيان 

 :  متعريؼلقيكد بياف ما كرد مف   
لـ تكف  دنيكية  ، أك قضايا دينية  : كىي ما يطرأ عمى الناس مف  الحادثة   -ُ

 مكجكدة قبؿ ذلؾ ، تحتاج إلى بياف  ككشؼ   كمعالجة .
النازلة .كأف  يبيف كقتية   في التعريؼ قيد أكؿ  : الجديدة أم  :المستجدة -ِ

النازؿ المعاصر  الالقديـ .كىك حاجة الناس المقصكد بالبحث ىينا ىك ما يمس 
 .المندثر 

: كىذا قيده ثافو  في التعريؼ يحدد نكعية القضايا المنكطة التي تتطمب حكمان  -ّ
بػالنظر كاالستدالؿ، كأنيا التي تستدعي حكمان شرعيان   يفصؿ فييا ، كبيذا القيد ينتفي 

 المصيبة   كالمممة  .أمراف : األكؿ النازلة   بمعناىا المغكم كىي 
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 جتياد   .النص  كاالالثاني : النازلة التي غطيت بطريؽ شرعي لطريؽ 
مخرجان بذلؾ بػالحكـ ككانو الشرعي كىذا قيده ثالث يكشؼ عف المراد  :شرعيان  -ْ

 . (6)  مف قكانيف االحكاـ الكضعية 
 كالنكازؿ:الضكابط العامة في  المتغيرات  المطمب الثاني:

نممسو في حياتنا  حسان  ككاقعان إف التغيير العاـ الذم يطرأ عمى األمة بكؿ نكاحييا 
مختمفة  ظركؼ   كخصائص   ،فمكؿ عصر االجتماعية   كاالقتصادية  كالسياسية 

قد استكعب ىذه المتغيرات كفي  شمكليتو  كاطراده   كثباتو عما قبمو كبعده فاإلسبلـ بػ 
 . (7)  أصعب الظركؼ

ـٍ  أىٍكمىٍمتي  اٍليىٍكـى  }:لقكلو تعالى  ـٍ  لىكي ـٍ  كىأىٍتمىٍمتي  ًدينىكي مىٍيكي رىًضيتي  ًنٍعمىًتي عى ـي  كى ـى  لىكي ٍسالى  اْلًٍ
 . (8){ًديننا

 كأىـ ىذه الضكابط ىي :
 : متقمبات العصر الضابط األكؿ : مسايرة الشريعة اإلسبلمية لػ

 إف الشريعة اإلسبلمية حكمت في:
 كأجناسيا   . -كأعرافيا  ج -بيئاتيا  ب -أفي: بيئات متعددة  -ُ
 ،كقكتيا  كضعفيا  -رخائيا كشدتيا  ب -كأحكاؿ متباينة في :أ -ِ
 . (9)  عجز ال فيو ك النقص كقد احتكت ذلؾ بثبات  

منيما الشريعة اإلسبلمية  ىما النقطتاف المتاف إنطمقت الثبكت  كالتغير إف 
 .بقائيا   كدكاميا   كىما السر في 

  كاألحكاـ القطعية -كالشعائر االدينية ج-األصكؿ العقائدية  ب-أىيكالثكابت 
 -كالعكائد  ج -لعفك  با الظنيات أكمنطقة -أىيكالمتغيرات ، (10)

 .(11)كاألعراؼ
 الضابط الثاني: المنيج الصحيح في التمقي: 

إال  امران عميو األمة ، كلـ يترؾ سارت لقد كضع رسكؿ اهلل )صمكات ربي عميو ( منيجان 
:"لقد تركنا رسكؿ اهلل ( ضكاف اهلل عميوأشار إليو ، كما قاؿ سيدنا أبك ذر الغفارم )ر 
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في السماء إال ذكَّرنا منو عمما فيك ،   (12)   ")صمكات ربي عميو ( ، كما ينقمب طائر ه
 ، شريعتنا العصماءفي  االجتياد إف دٌؿ إنما يدؿ عمى عظمة 

كمجالسة ،العمـ  كالعمؿ  سعى في :ال يبمغيا إال مفكىذه المنزلة الرفيعة ك العظيمة  
دامة النظر في مصادر التشريع  كمكاردىا  كعدما ذكر ابف القيـ ،  (13)   العمماء كا 

فحقيؽ ه بمف قاـ بيذا  "التي يقكـ بيا المجتيد . الكاجبات نٌكه عمى: صفات المجتيد 
، كاف يعؿ قدر المقاـ الذم أقيـ فيو، كأف يتأىب لو أيىبتو،عدتوأف يعد لو المنصب:

 .  (14)  " والصدع   بفي صدره  حرجه  مف قكؿ الحؽ ك  كأف ال يككف
، أف يككف عالمان بػالسنف كىي:  اشترط اإلماـ أحمد )رحمو اهلل (شركطان لممفتيكلقد 

 .  (15)  عالمان بػاألسانيد الصحيحة،عالمانبػبكجكه القرآف 
 كالربانيكف  ،كىذا مسمؾ أىؿ السنة كالجماعة  

 أما غيرىـ فميـ مناىج كمشارب في تمقي أحكاـ الشريعة  كعقائدىا  ،
 كمف أبرز تمؾ المناىج: 
 .االعتماد عمى العقميات   كالظنيات - أ
   .االستناد إلى المكضكع   كالمكذكب  - ب

 فيككف تمقيو إما:
 . مف تمقاء نفسو 
  اتيـ  .المنحرفيف  في فكرىـ   أكفي معتقداتيـ  أك اتجاىأك عمى 
 لمز العمماء   كانتقاصيـ  كالتصريح بمخالفتيـ  . كيصؿ األمر إلى 
 األحداث كىـ: المتعالمكف مف  األصاغر  كاألخذ عنيـ   التتممذ عمى 

 لمسائؿ الديف  يـفيم ينضج  عمميـ ، كلـ  يكتمؿ الذيف لـ  حقيقةن كمعنىن 
، فيدفعو  العمـ كاالجتياد فيعتقد أحدىـ في نفسو : أنو مف أىؿ  ،كقكاعده   كمقاصده 

 العمـ بكبلـ أىؿ  االستخفاؼ كاإلصرار عمى ما يقكؿ ك إلى التعالي  كالغركر 
 .(16) اجتياداتيـ  ك عدـ احتراميـ ك

 الضابط الثالث : العقؿ كمكانتو في فيـ الشريعة  :
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 جؿ جبللو(العقؿ ىبة  مف اهلل )
لىقىدٍ  } "قاؿ اهلل تعالى،فكقد كـر بو اإلنساف  -ُ ٍمنىا كى ـى  بىًني كىرَّ ٍمنىاىيـٍ  آدى مى  اٍلبىرٍّ  ًفي كىحى

ٍقنىاىيـٍ  كىاٍلبىٍحرً  زى ٍمنىاىيـٍ  الطَّيٍّبىاتً  ًمفى  كىرى فىضَّ مىى كى مىٍقنىا ًممَّفٍ  كىًثيرو  عى  . (17) {تىٍفًضيبلن  خى
 .كقد فتح لو األفاؽ كأمره بػالتدبر  كالتفكر  كالنظر   -ِ
 .خريطة  ـكمدح )جؿ جبللو ( أىؿ العقكؿ  كرسـ لي  -ّ
جعمو تابعان لمنقؿ، فمـ يخبر المكلى )عز ككضع لمعقؿ حدكدا ال يتجاكزىا ك   -ْ

كجؿ ( كال رسكلو الكريـ بما يخالؼ صريح العقؿ ، كلـ يشرع ما يناقض  
 .(18)  الميزاف  ك العدؿ 

كأجمع ،فالشريعة اإلسبلمية جاءت بما يكافؽ العقكؿ الصريحة السميمة  
 . (19)  العمماء عمى  أف العقؿ الصريح   يكافقالنقؿ الصريح   كال يعارضو 

اإلماـ  –ىـ اختبلؼ العقؿ   كالنقؿ   بعد عرضو لقضية تك  –كىذا ما أكده 
عقؿ صريح   ك  ىػ ( بقكلو : "فبل يتصكر أف يتعارضِٕٗاألذرعي الشافعي ت )

عقالنيان   كمسمكان :اتخذ منيجان  كممف نصب نفسو لإلفتاء، (20)  أبدان  نقؿ صريح   
في االستدالؿ ، فجعؿ مف ذلؾ مدرسة يٌحكـ العقؿ في كؿ ما يرد العقؿ مف 

 النصكص ،
  فيفتي بيا.    فيتيع زالت العمماء ،

 ،  (21)  كأئمة مضميف " ، ...، قاؿ سيدنا عمر )رضي اهلل عنو (:"ثالث ييدمف الديف
كىذا ما نراه اليكـ حيث يقـك مف ىك مف أشباه العمماء ،كممف يقرؤكف القرآف كال يتجاكز 

كقد قاؿ سيدنا معاذ بف ، باتباع زالت العمماء  كاالفتاء بيا فيىًضؿ  كييًضؿ تراقييـ 
 جبؿ )رضي اهلل عنو( :

كجداؿ ، كزلة عالـ،دنيا تقطع أعناقكـ :بثبلث" يا معشر العرب، كيؼ تصنعكف  
ان ، كىي كػ السفينة  حمؿ أبدال تي  كزلة العالـ كبيرة جدان ، (22)   "منافؽ  بالقرآف

 ، إذا انكسرت
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كانظر إلى ما قالو ابف عبد البر )رحمو اهلل ( : " كشبو العمماء زلة العالـ بػانكسار  
ككذلؾ مف استخدـ العقبلنية   ،  "ألنيا إذا غرقت غرؽ معيا خمؽه كثير السفينة ، 

تتبع الرخص ، كالتنقؿ بيف المذاىب   بدكف مستند شرعي  ، كأجمع العمماء عمى 
 .(23) ذمو ، كالتحذير منو

رخص المذاىب   كزالت المجتيديف  )رحمو اهلل ( : "كمف تتبع قاؿ الذىبي -ُ
 . (24)  نو"،فقد رؽ دي

كالككفييف في   المتعة في  المكييف: بأف الذم يأخذ : بقكؿ  نقؿ االكزاعيكقد  -ِ
 ،  كالشامييف في عصمة الخمفاء  ،كالمدنييف في الغناء   النبيذ 
، كفي مكضع آخر قاؿ : "فقد تعرض لبلنحبلؿ نسأؿ اهلل  الشرَّ كمو فقد جمع 

 .(25)  العافية كالتكفيؽ "
 :كليس ليـ يحٌكمكف عقكليـكمف 

 االستدالؿ ،أم قكاعد في   - أ
 قكاعد االستدالؿ  في االفتاء ،كال يراعكف - ب

 إنما يأخذكف منو : )رحمو اهلل(  ابف كثيرفيقكؿ عنيـ 
 مقاصدىـ الفاسدة  .أف يحرفكه إلى -الذم يمكف:   بالمتشابو   -ُ
 لفظو  لما يصرفكه . كينزلكه عمييا الحتماؿ  -ِ
 .(26)  حجة عمييـليـ ك دامغ  فبل نصيب ليـ فيو ،ألنو المحكـ أما  -ّ

 الصحابة   كالتابعيف  كاألئمة المجتيديف  فإنيـكأما طريقة 
 .المتشابو  إلىالمحكـ يردكف  -ُ:  
 . المتشابو ما يفسر ليـ  المحكـ كيأخذكف مف -ِ 
 .المحكـ   مع داللة داللتو فتتفؽ  - أ
 بعضيا مع البعض. تكافؽ النصكص ك -ب
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فإنيا كميا مف عند اهلل )جؿ جبللو( ، فما كاف مف  كيصدِّؽ بعضيا بعضان  -ج       
فما كاف مف عند  التناقض ك االختالؼ  إنما ال تناقض منو ك فالاختالؼ عند اهلل 

 . (27)  غير اهلل)جؿ جبللو (  
 الشريعة مكضكعة لػ تحقيؽ المصالح   كدرء المفاسد   : الضابط الرابع :

 :مف األدلة  بع نصكص الشرعة المطيرة كأحكاميا يجد : مف يتَّ 
 الكتاب    -ُ
 كالسنة  -ِ
 .)رضي اهلل عنو(كفتاكل الصحابة    -ّ
 ،المجمع عمييا القكاعد الشرعية ك  -ْ
، كأنيا قامت عمى  مصالح العباد  متظافرة لتثبت أف الشريعة اإلسبلمية راعت  

 .(28)  ليـ السعادة  أساس تكفير 
 إف تراثنا في الفقو اإلسبلمي   في الجممة  عمى أساس اعتبارمصالح الناس  .   

 .   بطمبوكجاءت األدلة  مصمحة   مطمكب   فكؿ ما ىك - أ
 كتظافرت األدلة منعو   ، مضرة   منيي عنو  ككؿ ما ىك  - ب
 عميو لدل فقياء الشريعة كأصؿ مقرر  عندىـ . كىذا مجمع  
ككذلؾ اتفقكا عمى أف جميع أحكامو سبحانو كتعالى متكفمة بمصالح العباد     - ج

 ف.في الداري
 .(29)  كأف مقاصد الشريعة ليست سكل تحقيؽ السعادة  األبدية ليـ    - ح

 الضابط الخامس: المآالت  المعتبرة في كضع األحكاـ  :
 مصالح العباد  فينزلت لتحقيؽ إف الشريعة اْلسالمية   منذ بزكغ فجرىا 

  كاآلجؿ –كالعاجؿ   د  -كالمآؿ   ج  -ب الحاؿ  - أ
 بػ جمب المصالح   ك درء المفاسد   . 

 الشريعة   في : كقد أتت 
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بمقاصد  جزئياتيا ك -ق كأحكاميا  -كفركعيا  د -ككمياتيا  ج -أصكليا  ب -أ
 . مجاالتيا  في جميع  الحياة االنسانية  شرعية عظمى تنظـ 

 غايتو كغير ممكف أف يجرد الحكـ مف حكـ شرعي   لو غاية  كمصمحة  ، فكؿ 
 . (30)  التي شرع مف أجميا   صمحتو  مك

تطبيقيا ك تنزيؿ أحكاـ الشرع  في  االجتياد عند مآالت االفعاؿ  كالبد مف مراعاة 
 الظركؼ كالبد مف مراعاة ، لمقاصد الشريعةحتى تقع مكافقة  المكمفيف ك الكاقع عؿ

مآالت لؤلحكاؿ كما ينتج مف  التبعية   االقتضاءاتمع اعتبار الكاقعة التي تحيط بػ 
االحكاـ   ك تطبيقيا  عمى في بياف  الشارع  عف  نائبه  متكقعة فالمجتيد  لألفعاؿ 
 .الشارع   كما اعتبرىا  المآالت  ، فعميو أف يعتبر الكاقع  

كرسكخان   في فيـ ،كدقة في النظر ،ممكة اجتيادية كيتطمب مف ىذا المجتيد : 
عالمان بػ دقائؽ ،كقرائنيا  ياكبػ مالبسات  ةقعابصيران   بػ الك كأف يككف ،النصكص 

السائؿ المجتيد   أف يجيب:فمف الخطأ في االجتياد ، (31)  ك خفاييا   النفس
، بؿ كقع  مناط مطمؽ عمى ألف السؤاؿ لـ يقع ؛ التكابع دكف  األصؿ  بػمقتضى 

 . (32)  مناط معيف عمى 
 بػ الحقائؽ ال المسميات  : الضابط السادس :العبرة

ىي :   االقكاؿ  كاالفعاؿ  كعمـك االشياءإف عماد صدكر االحكاـ الشرعية عمى  
كتستقيـ بو ، فػ  الميزاف ضبط بيذا فحدكد الشريعة تي  الحقيقة  كالمعاني الثابتة 

 مف مكاف   إلى آخر  تتنكع  الييئات  كالتسميات 
 كلكف يبقى كتعاقب االزماف  -ْك الجنس  -ّكالمغة   -ِالبيئة   -ُباعتبار: 
 . (33)  كاحدان ك الكيؼ   -الكنو  ب - أ
 بكقكعو بقكلو:  أكده  كأخبر ىذا الضابط ك كالنبي )صمى اهلل عميو كسمـ( قد قرر  
،ًإفَّ أينىاسنا مً » ٍمرى  . (34)  «ييسىمُّكنىيىا ًبغىٍيًر اٍسًميىا ٍف أيمًَّتي يىٍشرىبيكفى اٍلخى
كقد كضع رسكؿ اهلل ) صمكات ربي عميو ( مثاالن النتياؾ ىذه القاعدة  بما حكاه عف   

 :فعؿ الييكد بقكلو 
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مىميكهي " ـى شيحيكمىيىا جى رَّ قىاتىؿى المَّوي اليىييكدى ًإفَّ المَّوى لىمَّا حى
   "، ثيَـّ بىاعيكهي، فىأىكىميكا ثىمىنىوي  (35)  

الخطابي : " في ىذا الحديث بطبلف كؿ حيمة  يحتاؿ بيا المتكصؿ إلى قاؿ االماـ (36)
 . (ّٕ)الحراـ  فإنو ال يتغير حكمو  بتغيرىيئتو  كتبديبلسمو 

 :كفي عصرنا الذم
  .تداخمت فيو الحضارات  -ُ
 .كتالمست فيو األفكار  كالمعتقدات  -ِ
 كأضحت الدنيا محؿ المنافسة    -ّ

 :فكانت مف سمات ىذا العصر
 ككتـ البكاطف   -كاستعارة األسترة  د -كتنكيسالمفاىيـ ج -قمب الحقائؽ  ب - أ

 كقذؼ الباطؿ بالحؽ . - ق
 :فقد استيًحؿ

 .الربا  باسـ المتعة كالقرض  - أ
 .كالخمر باسـ النبيذ  كالشراب الركحي  - ب
 كالزنا  بػاسـ المتعة   - ج
 كالرشكة   بػ اسـ اليدية  كاألكرامية   - ح
 . (ّٖ) كاعمف الفكر الفاسد  كاألمر بالمعركؼ   كالنيي عف المنكر  تقييدالمحريات  - خ

حمو اهلل( :" كلك أكجب تبديؿ االسماء   كالصكر  تبدالالحكاـ  كالحقائؽ قاؿ بف القيـ )
 كاضمحؿ االسبلـ    -ّكبدٍّلت الشرائع    -ِلفسدت األرض   -ُ:

 العمـ  : المبحث الثاني : النصكص الكاردة في
 كردت نصكص كثيرة مف الكتاب  كالسنة  في فضيمة العمـ   :

 أكالن :الكتاب : فكجكه :  
عمى عظـ شأف  األكؿ : إف اهلل سمى العمـ بالحكمة  ، ثـ عٌظـ أمر الحكمة  كذلؾ يدؿ  

 :مقاتؿكما ذكر عف اإلماـ  أربعة أكجو في القرآف  عمى  الحكمة كتفسير ،  (ّٗ)العمـ  
 : أحدىا : مكاعظ القرآف 
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  ا :" :}قاؿ اهلل تعالى مى ؿى  كى ـٍ  أىٍنزى مىٍيكي ـٍ  كىاٍلًحٍكمىةً  اٍلًكتىابً  ًمفى  عى    "،(َْ){ًبوً  يىًعظيكي

 مكاعظ القرآف .يعني 
 ؿى  :}كقاؿ تعالى مىٍيؾى  المَّوي  كىأىٍنزى  .المكاعظيعني، (ُْ){كىاٍلًحٍكمىةى  اٍلًكتىابى  عى

 كالعمـ :ثانييا : بمعنى الفيـ    
  ـى  كىآتىٍينىاهي  :}قاؿ تعالى ٍك ًبيِّا اٍلحي  . (ِْ) {صى
  لىقىدٍ  :}كقاؿ تعالى  .الفيـ  كالعمـ  :يعني  ، (ّْ) {اٍلًحٍكمىةى  ليٍقمىافى  آتىٍينىا كى
  : ـي  الًَّذيفى  أيكلىًئؾى }كقاؿ تعالى ـى  اٍلًكتىابى  آتىٍينىاىي ٍك الحكمة  :يعني (ْْ){كىالنُّبيكَّةى  كىاٍلحي

. 
 :( ْٓ): الحكمة بمعنى النبكة   ياثالث

  : ذً  يىايىٍحيىى}قاؿ تعالى ـى  كىآتىٍينىاهي  ًبقيكَّةو  اٍلًكتىابى  خي ٍك ًبيِّا اٍلحي  .النبكة يعني:  (ْٔ){ صى
  : النبكة.يعني :  ( ْٕ) {كىاٍلًحٍكمىةى  اٍلميٍمؾى  المَّوي  كىآتىاهي } كقاؿ تعالى 
 بمعنى القرآف  : :رابعيا
 { : بِّؾى  سىًبيؿً  ًإلىى اٍدعي قاؿ تعالى سىنىةً  كىاٍلمىٍكًعظىةً  ًباٍلًحٍكمىةً  رى  . (ْٖ) {اٍلحى
  مىفٍ :} كقاؿ تعالى ٍيرنا أيكًتيى  فىقىدٍ  اٍلًحٍكمىةى  ييٍؤتى  كى  . (ْٗ){ كىًثيرنا خى

 . (َٓ) كالنتيجة : فإف جميع ىذه الكجكه ترجع إلىالعمـ 
مىى  أىٍقكىاؿه كىًثيرىةه ميٍضطىًربىةه  فىًفييىا  اٍلًحٍكمىةي قاؿ النككم :كىأىمَّا  رى كيؿٌّ ًمٍف قىاًئًمييىا عى قىًد اٍقتىصى

ًة .  بىٍعًض ًصفىاًت اٍلًحٍكمى
فىا لىنىا ًمٍنيىا أىفَّ   قىٍد صى مىى  اٍلًعٍمـً اٍلميتًَّصًؼ ًباأٍلىٍحكىاـً  ًعبىارىةه عىفً  اٍلًحٍكمىةى :كى اٍلميٍشتىًمًؿ عى

ٍعًرفىًة ًبالمًَّو تى  تىعىالىى اٍلمى تىٍحًقيًؽ كى  تىٍيًذيًب النٍَّفًس  كى ًبنىفىاًذ اٍلبىًصيرىًة   اٍلمىٍصحيكبً  بىارىؾى كى
ؽِّ  دِّ عىًف اتِّبىاًع اٍليىكىل  كىاٍلبىاًطًؿ كى  اٍلحى ًؿ ًبًو  كىالصَّ ـي  اٍلعىمى ًكي ٍف لىوي ذىًلؾى  كىاٍلحى :مى

(ُٓ). 
 عاف :كقد أكر ابف القيـ أف الحكمة  في كتاب اهلل تعالى نك 

 :الحكمة في كتاب اهلل نكعاف
 كمقترنة بالكتاب.  -ِمفردة،   -ُ

   بعمـ القرآف .كفسرت  -، ببالنبكة  فسرت -:أفالمفردة 
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 كمحكمة  -ناسخو كمنسكخة، ب  -عمـ القرآف: أ: ىي: قاؿ ابف عباس
  كحاللو كحرامو، كأمثالو،  -كمقدمو كمؤخره، د -كمتشابية، ج 

  القرآف  كالفيـ فيو . : ىيالضحاؾكقاؿ 
   كفي ركاية أخرل عنو: ىي:  القرآف ، كالعمـ  كالفقو ، ىي مجاىد:كقاؿ

  القكؿ  كالفعؿ . فياْلصابة  
  معاني األشياء  كفيميا .كقاؿ النخعي: ىي 
   :بثمرتيا  كمقتضاىا . ، كأنو فسرىاالكرع  في ديف اهلل كقاؿ الحسف 
الشافعي كغيره مف كذلؾ قاؿ السنة :فيي الحكمة المقركنة بالكتاب  كأما -ِ

 بالسنة أعـ كأشير . كتفسيرىا القضاء بالكحي ، . كقيؿ: ىياألئمة
 :كأحسف ما قيؿ فيالحكمة 

 معرفة الحؽ  كالعمؿ بو ، كاْلصابة فيالقكؿ كالعمؿ .أنيا  قكؿ مجاىد كمالؾ: 
كحقائؽ  -كالفقو في شرائع اْلسالـ، ج  -بفيـ القرآف ب  -كىذا ال يككف :إال أ 

 .(ِٓ)اْليماف
 كمما ينبو عمى فضيمة العمـ   كيدؿ عميو ىك : 

 أنا لك تفكرنا لكجدنا أف المكلى ما أعطى مف العمـ إال القميؿ 
  { : افقاؿ : " فقاؿ مى كالمعنى: ما أكتيتـ مف ، (ّٓ){قىًميبلن  ًإالَّ  اٍلًعٍمـً  ًمفى  أيكًتيتيـٍ  كى

عممفنجاكـ اهلل بو مف النار، كأدخمكـ الجنة، فيك كثير طيب (، كىك في عمـ 
 .(ْٓ) اهلل قميؿ 

  {:  تىاعي  قيؿٍ كقد سمى اهلل الدنيا بأسرىا قميبلن  فقاؿ  .(ٓٓ){قىًميؿه  الد ٍنيىا مى
كمما يبلحظ : أف ما سماه اهلل قميبلن ال يمكف أف ندرؾ كميتو  فما ظنؾ بما سماه اهلل 

 كثيران  .فما البرىاف كمالدليؿ عمى قمة الدنيا   ككثرة الحكمة   ؟
 البرىاف ىك :

 . إف الدنيا متناىية القدر   كمتناىية العدد   كمتناىية المدة  -
السعادات   الحاصمة منو  ك عدده   كمدتو   كالكالعمـ ال نياية لقدره   -ِ         

 ، 
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 . (ٔٓ)كذلؾ ينبو عمى فضيمة العمـ  
 أكالن: النصكص القرآنية:

 . (ٕٓ) {يىٍعمىميكفى  الى  كىالًَّذيفى  يىٍعمىميكفى  الًَّذيفى  يىٍستىًكم ىىؿٍ  قيؿٍ قكلو تعالى :} 
قىٍد فىرَّؽى بىٍيفى سىٍبًع نىفىرو ًفي ًكتىاًبًو :  كى

ًبيًث  كىالطَّيٍّبً فىرَّؽى  -ُ {  ،بىٍينىاٍلخى ًبيثي كىالطَّيٍّبي : } قيٍؿ الى يىٍستىًكم اٍلخى فىقىاؿى
. يىٍعًني  (ٖٓ)

ـى  رىا ؿى كىاٍلحى بلى  .اٍلحى
فىرَّؽى بىٍينىاأٍلىٍعمىى  كىاٍلبىًصير -ِ } قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم اأٍلىٍعمى كىاٍلبىًصيري { :فىقىاؿى   ،ً كى

(ٓٗ)  . 
فىرَّؽى بىٍيفى الن كرً  -ّ ـٍ ىىٍؿ تىٍستىًكم الظ ميماتي كىالن كري {  كى : } أى ًة  فىقىاؿى كىالظ ٍممى

(َٔ)  
كًر،  -ْ ري بىٍيفى الظٍّؿٍّ  كىاٍلحى نًَّة  كىالنَّار  كى فىرَّؽى بىٍيفى اٍلجى ٍدتى كيؿَّ ذىًلؾى  كى ذىا تىأىمٍَّمتى كجى كىاً 

اًىًؿ . كذنا ًمفى اٍلفىٍرًؽ بىٍيفى اٍلعىاًلـً  كىاٍلجى ٍأخي  مى
{كقىكٍ  ـٍ ليوي: }أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي

كىاٍلميرىادي ًمٍف أيكًلي  .(ُٔ)
حٍّ اأٍلىٍقكىاؿً  اًء  ،اأٍلىٍمًراٍلعيمىمىاءي  ًفي أىصى ـٍ طىاعىةي اٍلعيمىمى مىٍيًي كالعمة في ذلؾ :إف  اٍلميميكؾى يىًجبي عى

. فأيف تقع مرتب  .ة العمماء ؟كىالى يىٍنعىًكسي
     الثانية  في مكضعيف :الحؽ تبارؾ كتعالى جعؿ مرتبة العالـ إف 

: } شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلوى ًإالَّ ىيكى كىاٍلمىالًئكىةي كىأيكليكا اٍلًعٍمـً {قىاؿى  :األكلى
 (ِٔ) . 

:  :الثانية ـٍ {} أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي قىاؿى اأٍلىٍمًر ًمٍنكي
 (ّٔ) .  

ٍرتىبىًة اأٍليكلىى  ًفي آيىتىٍيفً   ـٍ ًفي اٍلمى عىمىيي ٍكرىاـً  فىجى   :ثيَـّ زىادى المكلى تبارؾ كتعالى  ًفي اإٍلً
ـي تىٍأًكيمىوي ًإالَّ المَّوي كىالرَّاًسخيكفى ًفي اٍلًعٍمـً {  ما يىٍعمى األكلى : فىقىاؿى تىعىالىى: }كى
(ْٔ)  . 

ـي اٍلًكتاًب {   مىٍف ًعٍندىهي ًعٍم ـٍ كى بىٍينىكي الثانية : }قيٍؿ كىفى ًبالمًَّو شىًييدان بىٍيًني كى
(ٔٓ)  . 

  } ـى دىرىجاتو ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمٍنكي كقكلو تعالى} يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى
(ٔٔ) . 

اًت  ـٍ أىنَّوي تىعىالىى ذىكىرى الدَّرىجى   :أًلىٍربىعىًة أىٍصنىاؼو كىاٍعمى
لييىا:  ؿى  ٍلميٍؤًمًنيفى اً أىكَّ ٍؤًمًنيفى  أىٍىؿى بىٍدرو ففىضَّ ـٍ ًمفى اٍلمي ٍيًرًى مىى غى اتو عى  .ًبدىرىجى

اًىًديفى كىالثَّاًنيىةي:   اًىًديفى ففىضَّؿى  ًلٍمميجى مىى اٍلقىاًعًديفى اٍلميجى اتو عى  .ًبدىرىجى
اًلًحيفى كىالثَّاًلثىةي  ؿى  : ًلمصَّ اًلًحيفى  ففىضَّ ًء الصَّ مىى ىىؤيالى اتو عى  .ًبدىرىجى
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ًميًع  مىى جى اءى عى ؿى اٍلعيمىمى اًء ففىضَّ اتو الرَّاًبعىةي: ًلٍمعيمىمى اٍلعيمىمىاءي ، فىكىجىبى أىٍف يىكيكفى اأٍلىٍصنىاًؼ ًبدىرىجى
ؿى النَّاسً   . (ٕٔ)أىٍفضى
  :اٍلعيمىماءي {} ًإنَّما يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعباًدًه كقىٍكليوي تىعىالىى (ٖٔ)  

ؼى اٍلعيمىمىاءى أف  اهلل تىعىالىى  فضؿ العمماءكمما يدؿ عمى  صى ٍمًس مىنىاًقبى ًفي ًكتىاًبًو  كى  ،ًبخى
نَّا ًبًو {  كفى ًفي اٍلًعٍمـً يىقيكليكفى آمى يمىافي }كىالرَّاًسخي ديىىا: اْلًٍ أىحى

(ٔٗ)  
ثىاًنييىا: التٍَّكًحيدي كالشيادة }شىًيدى المَّوي { إلى قكلو: }كىأيكليكا اٍلًعٍمـً {   .  (َٕ) كى

كفى ًلأٍلىٍذقاًف يىٍبكيكفى { يىًخرُّ ثىاًلثييىا: اٍلبيكىاءي } كى  . (ُٕ) كى
رىاًبعييىا: اٍلخيشيكعي  ـى ًمٍف قىٍبًموً }كى  . (ِٕ) ...اآلية{ ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم

ٍشيىةي كى  اًمسييىا: اٍلخى  . (ْٕ)،(ّٕ) {ًإنَّما يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعباًدًه اٍلعيمىماءي  } خى
المعرفة ألنو كمما كانت  قاؿ بف كثير:  "إنما يخشاه حؽ خشيتو العمماء العارفكف بو؛

كمما -المنعكت باألسماء الحسنى  بصفات الكماؿالمكصكؼ  القدير العميـ لمعظيـ
 . (ٕٓ) ، كانت الخشية لو أعظـ كأكثر"أتـ كالعمـ بو أكمؿبو المعرفة كانت 
 :ثانيا: األخبار النبكية 
  : كىأىمَّا اأٍلىٍخبىاري فقد كردت أحاديث كثيرة في فضؿ العمـ نذكر منيا 
ثىةي اأٍلىٍنًبيىاًء" -ُ ( " اٍلعيمىمىاءي كىرى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو )صى

ٍعميـك أىنَّوي  (ٕٔ)  مى كى
: 

ٍتبىةى فىٍكؽى  -أ  . (ٕٕ) لتمؾ الرتبة شرؼ الكراثةكىالى شىرىؼى فكؽ   -ب النُّبيكَّةً الى ري
ِ- :) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  "   "يستغفر لمعالـ ما في السمكات كاألرضكقاؿ )صى

كأم منصب يزيد عمى منصب مف تشتغؿ مالئكة السمكات كاألرض (ٖٕ)
 .   (ٕٗ) فيك مشغكؿ بنفسو ، كىـ مشغكلكف باالستغفار لو. لو باالستغفار

مَّـى(:كقاؿ   -ّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى "أقرب الناس مف درجة النبكة أىؿ العمـ كالجياد )صى
 . (َٖ) أما أىؿ العمـ فدلكا الناس عمى ما جاءت بو الرسؿ....الحديث"

(كقاؿ -ْ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى   .(ُٖ)بيمة أيسر عمى اهلل مف مكت عالـ"ق: " لمكت )صى
(كقاؿ  -ٓ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى أىٍدنىى  :")صى مىى اٍلعىاًبًد كىفىٍضًمي عى فىٍضؿي اٍلعىاًلـً عى

ؿو مف أصحابي" رىجي
 (ِٖ.)  
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  -ب ،كثير فقياؤه -"إنكـ قد أصبحتـ في زماف: أ كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ -ٔ
العمؿ فيو خير مف - ق ،كثير معطكه  -د ،قميؿ سائمكه - ج ،قميؿ قراؤه

 العمـ.
 ،قميؿ معطكه  -ج ،كثير خطباؤه -ب ،قميؿ فقياؤه -كسيأتي عمى الناس زماف :أ

 . (ّٖ) العمـ فيو خير مف العمؿ"  -ق ،كثير سائمك  -د
 :ثالثا : اآلثار 
المجاىد   " العالـ أفضؿ مف الصائـ القائـ: عمي )رضي اهلل عنو( قاؿ سيدنا -ُ

ذا مات العالـ ثمـ في اإلسبلـ ثممة ال يسدىا إال خمؼ منو"  . (ْٖ)كا 
 "خيٍّر سميماف بف داكد )عمييما السبلـ( بيف :كقاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما -ِ

 ( ٖٓ) العمـ كالماؿ  كالممؾ  فاختار العمـ  فأعطي الماؿ  كالممؾ معو "
كأم شيء  ،فاتو العمـليت شعرم أم شيء أدرؾ مف "كقاؿ بعض العمماء:   -ّ

 .(ٖٔ)  "فاتو  مف أدرؾ العمـ
قىاؿى فتح المكصمي) رىًحمىوي المَّوي(  -ْ ـى  كىالشَّرىابى  " :كى أىلىٍيسى اٍلمىًريضي  ًإذىا ميًنعى الطَّعىا

ٍنوي اٍلًحٍكمىةي   قىاؿى كىذىًلؾى اٍلقىٍمبي ، كىالدَّكىاءى  يىميكتي  قىاليكا بىمىى ثىةى ًإذىا ميًنعى عى ـي  ثىبلى كىاٍلًعٍم
أىيَّاـو يىميكتي "
(ٖٕ). 

كقاؿ الحسف )رحمو اهلل(:" يكزف مداد العمماء  بػدـ الشيداء  فيرجح مداد   -ٓ
 .(ٖٖ) العمماء  بػدـ الشيداء "

 كتب إليَّ أبي بالعراؽ عميؾ بالعمـ "كقاؿ الزبير بف أبي بكر:  -ٔ
ناستغنيت -ب  ،فإنؾ إف افتقرت  كاف لؾ ماالن  - أ  .(ٖٗ)  "ماالن كاف لؾ جى   كا 
دىؽى        لىقىٍد صى  كاهلل: كى
  َّيىاتيوي  فىًإف ًبًيمىا حى ـي  كىاٍلًحٍكمىةي  كى    .ًغذىاءى اٍلقىٍمًب  اٍلًعٍم
  لىًكنَّوي ًزـه  كى ـى فىقىٍمبيوي مىًريضه  كمىٍكتيوي الى ٍف فىقىدى اٍلًعٍم مى ـي  كى سىًد الطَّعىا ا أىفَّ ًغذىاءى اٍلجى كىمى

  .(َٗ)بوالى يشعر 
ٍنوي(:  -ٕ ) رىًضيى المَّوي عى قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو ٍفعيوي: مىٍكتي "كى ـٍ ًباٍلًعٍمـً  قىٍبؿى أىٍف ييٍرفىعى  كىرى مىٍيكي عى

كىاًتًو  فكالذم نفسي بيده ليكدَّ  يبعثيـ أف  قتمكا في سبيؿ اهلل شيداءف رجاؿ ري
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ـي  كرامتيـلما يركف مف  اهلل عمماء ا اٍلًعٍم نَّمى اًلمنا كىاً  ـٍ ييكلىٍد عى دنا لى فإف أىحى
   .(ُٗ)"ًبالتَّعىم ـً 

 
 لة أىؿ العمـ ، كفيو مطالب :ءالمبحث الثالث : في أىمية مسا

 لة كما يتعمؽ بيا :ءالمطمب األكؿ : في المسا
مشتقة مف سأؿ يسأؿ  منقمبة عف كاك  فيمزة  لة : ء:تعريؼ المسا الفرع األكؿ 

 سائؿ  كيمزة خائؼ  .
 معرفة  ،أك ما يؤدم إلى معرفة  . كالسؤاؿ : ىك استدعاء -
كتارةن لتعريؼ  -كتارةن لمتبكيت  ج–قد يككنمبلستعبلـ  ب  –كالسؤاؿ لممعرفة :أ  -

 المسؤكؿ كتبيينو 
يب  يتحرل شفاء سقيـ  فحؽ المعمـ  أف يككف كػ طبكسؤاؿ التعمـ  كاإلرشاد ،  -

 ، فيتبيف المعالجة عمى ما يقتضيو  المرض  ال عمى ما يحكيو المريض  
حؽ  كقد يعدؿ في الجكاب  عما يقتضيو السؤاؿ  تنبييان عمى أنو كاف مف -

  .(ِٗ)السائؿ أف يككف كذلؾ كىذا أسمكب الحكيـ  كما يسميو السٌكاكي  
 أك مكاف السؤاؿ  .  السؤاؿ  ،أكالمسؤكؿلة لغة : ءفالمس -
منيا حجتيا  ،كىي لة عرفان :ىي قضية نظرية  في األغمب تتألؼ اءكالمس -

 مبانيياالتصديقية  ، كقد تككف ضركرية  محتاجة إلى تنبيو  .
مف المسألة   في شيء ،كالمراد: القضية الكمية كأما ما ال خفاء فيو  : فميس  -

  .(ّٗ)مكضكعيا    التي تشتمؿ بالقكة عمى أحكاـ تتعمقبجزئيات
   .(ْٗ) مسألة حيث يسأؿ عنيا تسمى كىي مف  -

 الفرع الثاني : بما يتعمؽ بالسائؿ :
عمى طالب العمـ  أف يغتنـ كجكد الشيخ  أك المفتي  ليسألو أكالن :كيؼ نسأؿ العمماء :

  .(ٓٗ)عما كقع فيو مننازلة  كابتمي  بيا ،ألف عبلج الجيؿ  بػ السؤاؿ  
 :كما  أخبر الصادؽ المصدكؽ )صمكات ربي عميو (  في حديث صاحب الشجة  
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ا ًشفىاءي اٍلًعيٍّ    ـٍ يىٍعمىميكا فىًإنَّمى "  أىالى سىأىليكا ًإٍذ لى
 (.ٕٗ)الس ؤىاؿي "  (ٔٗ)

 . (ٖٗ)المراد حتى أجيبكا عنيا   عف أمكر لـ يتبيف ليـ كقد سأؿ كثير مف الصحابة
حسف السؤاؿ  مف تماـ الصنعة   ،ك ىذا شأف : إفًّ  العمـثانيان: حسف السؤاؿ مفتاح 

ال سأؿ   كراجع  ، كما  الذم  يطمب العمـ( فيك ال يقرأ  كال يسمع   ،إال ليسمع كيعي كا 
كانت السيدة عائشة ) رضي اهلل عنو( تفعؿ ذلؾ ""ككانت ال تسمع شيئان ال تعرفو ، إال 

 . (ٗٗ)راجعت فيو حتى تعرفو "
ًمـ   .  يعيف عمى التعمـ ، كمف أحسف السؤاؿ  فػ حسف السؤاؿ   عى

 :ًسٌت مىرىاًتبكلمعمـ 
 اكليا: حسف الس ؤىاؿ  
 : حسف االنصات  كىااًلٍسًتمىاع  الثَّاًنيىة 

 الثَّاًلثىة: حسف اٍلفىيـ 
 الرَّاًبعىة اٍلًحٍفظ  
اًمسىة التٍَّعًميـ    اٍلخى
ديكده    لعدـ  فىمف النَّاس مف يحرمو السَّاًدسىة كىًىي ثىمىرىتو كىًىي اٍلعىمىؿ ًبًو  كمراعاة حي

 :حسف سيؤىالو
اؿ ب  - أ اىٍك يساؿ عىف شىٍيء كىغىيره اىـ اليو ًمٍنوي كمف   -أما النو الى يساؿ ًبحى

يمو بيىا كيدع مىاال غنى لىوي عىف مىعٍ يٍسأىؿ عىف رفىتو فضكلو  الًَّتي الى يضر جى
يَّاؿ المتعمميف  اؿ كثير مف اٍلجي ـى  (ََُ) كىىىًذه حى يىاءي , كىاٍحتىشى مىٍيًو اٍلحى مىبى عى . فىًإٍف غى

مىٍيًو ًليىٍسأىؿى اٍلفىًقيوى  يىٍنبىًسطي عى ٍف يىٍأنىسي ًبًو كى ٍسأىلىتىوي ًإلىى مى ًمٍف سيؤىاًؿ اٍلفىًقيًو , أىٍلقىى مى
ٍكًميىا ييٍخًبرىهي ًبحي ٍنيىا كى عى
(َُُ) . 

 لبعضيـ  –حاثان لمسؤاؿ –قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ 
نىٍيفً  فٍَّي حي ٍبدى المًَّو ... تىٍرًجٍع غىدنا ًبخي  ًإٍف تىمىبٍَّستى عىٍف سيؤىاًلؾى عى

تىٍيفً  ًمسنا يىٍمقىاؾى ًبالرَّاحى  فىأىٍعًنًت الشٍَّيخى ًبالسُّؤىاًؿ تىًجديهي ... سى
ـٍ تىًصٍح ًصيىاحى الثَّكىالىى ذىا لى ٍنوي كىأىٍنتى ًصٍفري اٍليىدىٍيفً  كىاً   .(   َُِ) .... قيٍمتى عى
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حسف المسألة كما قاؿ ميمكف بف ميراف :" :يعيف العالـ عمى الجكاب،كحسف السؤاؿ 
 (.َُّ)"نصؼ الفقو

كلنستمع إلى قصة اْلماـ مالؾ )رحمو اهلل ( مع الذم جاء يسأؿ كىك ال يحسف 
 السؤاؿ:

 قاؿ: جاء ابف عجالف إلى زيد بف أسمـ فسألو عف شيء فخمط عميو فقاؿ لو زيد: 
 . (َُْ)«اذىب فتعمـ كيؼ تسأؿ، ثـ تعاؿ فسؿ»
 كالبد مف التمطؼ  كالرفؽ  عند السؤاؿ فاألدب خير كسيمة الستخراج عمـ الشيخ    

 : ٍيجو قىاؿى ًف اٍبًف جيرى ـٍ أىٍستىٍخًرًج الًَّذم اٍستىٍخرىٍجتي »عى  .  (َُٓ)« ًمٍف عىطىاءو ًإالَّ ًبًرٍفًقي ًبوً لى
 األصمعي،  كألىمية الرفؽ لمكصكؿ لممطمكب أنشد 

 لـ أر مثؿ الرفؽ في أمره ... أخرج لمعذراء مف خدرىا
 ( .َُٔ)مف يستعف بالرفؽ في أمره ... قد يخرج الحية مف حجرىا"

 ثالثا : األشياء التي يكره السؤاؿ عنيا : 
 مكاضع  :يكره السؤاؿ في عشرة 

 .السؤاؿ عماال ينفع  في الديف ككالدنيا  -ُ
 .السؤاؿ بعد ما يبمغ مف العمـ حاجتو   -ِ
 .السؤاؿ مف غير احتياج إليو في الكقت    -ّ
 .كشرارىا   المسائؿ السؤاؿ عف صعاب  -ْ
 .السؤاؿ عف عمؿ االحكاـ   التعبدية  -ٓ
  .السؤاؿ حتى درجة التكمؼ  كالتعمؽ    -ٔ
 السؤاؿ الظاىر في معارضة   الكتاب كالسنة  بالرأم   -ٕ
 .السؤاؿ عف المتشابيات   -ٖ
 .السؤاؿ عما شجر بيف الصحابة  )رضي اهلل عنيـ(   -ٗ
 .( َُٕ)سؤااؿ التعنت   كاالقتحاـ ، كطمب الغمبة  كالخصاـ   -َُ
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  رابعان : كيفية سؤاؿ أىؿ العمـ   كمجالستيـ  :
الىسىةى  بَّ ميجى  :اٍلعيمىمىاءً  " فىًإذىا أىحى

ـٍ ًبأىدىبو  -ُ الىسىيي  .جى
عو ًفي نىٍفًسًو  -ِ تىكىاضي  .كى
ٍكًتًيـٍ  -ّ ٍكتىوي عىٍف صى فىضى صى خى  .كى
كعو   -ْ ـٍ ًبخيضي سىأىلىيي  .كى
يىكيكفي أىٍكثىري سيؤىاًلًو عىٍف ًعٍمـً مىا تىعىبَّدىهي المَّوي ًبًو   -ٓ  .كى
ـٍ أىنَّوي فىًقيره ًإلىى ًعٍمـً مىا يىٍسأىؿي   -ٔ ييٍخًبريىي ٍنوي ,  كى  عى

ـٍ  ـٍ ًعٍممنا أىٍعمىمىيي  أىنِّي قىٍد: :فىًإذىا اٍستىفىادى ًمٍنيي
ٍيرنا كىًثيرنا  -ُ  .أيًفٍدتي خى
ِ-  . مىى ذىًلؾى ـٍ عى  ثيَـّ شىكىرىىي
نىظىرى ًإلىى السَّبىًب الًَّذم ًمٍف أىٍجًمًو   -ّ ـٍ , كى مىٍيًي ٍب عى ـٍ يىٍغضى مىٍيًو لى ٍف غىًضبيكا عى كىاً 

ـٍ  عى عىٍنوي , كىاٍعتىذىرى ًإلىٍيًي مىٍيًو , فىرىجى  .غىًضبيكا عى
ـٍ ًفي السُّؤىاًؿ   -ْ ًميًع أيميكرًًه  ،الى ييٍضًجريىي  .رىًفيؽه ًفي جى
ـٍ مينىاظى   -ٓ .الى يينىاًظريىي ـٍ ـي ًمٍنكي : أىنِّي أىٍعمى ـٍ  رىةن ييًريًي
ـٍ   -ٔ نَّمىا ًىمَّتيوي اٍلبىٍحثي ًلطىمىًب اٍلفىاًئدىًة ًمٍنيي  .كىاً 
ـٍ   -ٕ ٍسًف التَّمىطًُّؼ لىيي  .  (َُٖ) مىعى حي

: فساد األمة بفساد الخكاص :كمما يمفت النظر كيحتاج إليو الكقكؼ  عند  خامسا ن
أىؿ القمكب ،أىؿ النفحات الربانية ، كاألنكار الرحمانية كمنيـ العارؼ باهلل كالـ العمماء 

 عبد اهلل بف المبارؾ   حيث يقكؿ 
ٍمسىةه:قىاؿى ا ـٍ خى كىاصِّ كىىي اءى فىسىادي ىىًذًه اأٍليمًَّة ًإالَّ ًمٍف ًقبىًؿ اٍلخى  ٍبفي اٍلميبىارىًؾ مىا جى
،   -ْكىالزُّىَّادي  -ّكىاٍلغيزىاةي،  -ِاٍلعيمىمىاءي،  -ُ اري ةي. -ٓكىالتُّجَّ  كىاٍلكيالى

   رىثىةي اأٍلىٍنًبيىاًء ـٍ كى  .أىمَّا اٍلعيمىمىاءي فىيي
    كىأىمَّا الزُّىَّادي فىًعمىادي أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض. 
   ٍندي المًَّو ًفي اأٍلىٍرًض  .كىأىمَّا اٍلغيزىاةي فىجي
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   ُّنىاءي المًَّو ًفي أىٍرًضًو كىأىمَّا الت اريفىأيمى  .جَّ
  .ـي الرُّعىاةي ةي فىيي  كىأىمَّا اٍلكيالى
 ـي  أ (، -ًلمدِّيًف كىاًضعنا  ب -فىًإذىا كىانىاٍلعىاًل اًىؿي ًلٍممىاًؿ رىاًفعنا  فىًبمىٍف يىٍقتىًدم اٍلجى  كى
   ذىا كىافى الزَّاًىدي  ًفي الدٍُّنيىا رىاًغبنا  فىًبمىٍف  يىٍقتىًديالتَّاًئبي ،كىاً 
  . ِّذىا كىافى اٍلغىاًزم  طىاًمعنا ميرىاًئينا  فىكىٍيؼى يىٍظفىري ًباٍلعىديك  كىاً 
 ، ؿي اأٍلىمىانىةي اًئننا  فىكىٍيؼى تىٍحصي ذىا كىافى التَّاًجري  خى  كىاً 
  لرِّعىايىةي الي ذىا كىافى الرَّاًعيًذٍئبنا  فىكىٍيؼى تىٍحصي ذا .فينبغي الكقكؼ عند ى(َُٗ)كىاً 

 الكالـ كتدبره 
 سادسان : مف أيف ينشأ السؤاؿ ؟ كماىي أنكاع السؤاؿ ؟ 

 كالجكاب :
 فيجب أىف ييرىاد ًبأىٍىؿ   -السؤاؿ  -منشأ السُّؤىاؿ عدـ عممو بذلؾ

اٍلعمـ مف ىيكى عىالـ ًبمىا ىيكى ميٍحتىاج ًإلىٍيًو ، أًلىنَّوي لىك كىافى منأىؿ الٌذكر  
جو   .  ( َُُ) لسؤالو ًإيَّاه كىالى يعمـ ذىًلؾ الى كى

 : كأما عف أنكاع السؤاؿ فالسؤاؿ عمى قسميف 
كه، فيذا أحدىما:   ـٍ يىٍجًر ذٍكريه في الكتاًب كالس نَّة بكجو مف الكيجي الس كاؿي عف شىٍيءو لى

ٍنوي ليذه اآلية ٍنًييٌّ عى  تىسيٍؤكيـٍ  لىكيـٍ  تيٍبدى  ًإفٍ  أىٍشيىاءى  عىفٍ  تىٍسأىليكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  "يىاأىي يىا}: الس ؤاؿي مى
"}(ُُُ). 

ـٍ يىٍفيىٍموي كما يىٍنبىًغي، كالقسـ الثاني:  ، لكفَّ السَّاًمع لى الس ؤاؿ عف شيء نزؿ بو القيرآفي
ؿي القرآف تيٍبدى }كىيكى مىٍعنىى قكلو:  فىييينىا يىًجبي الس ؤاؿي عنو، ٍنيىا ًحيفى يينىزَّ ف تىٍسأىليكٍا عى "كىاً 

" ـٍ  .  ( ُُِ) {لىكي
؛ ًميع  كالفاًئدىةي  في ًذٍكًر ىذا القٍسـً ـى أفَّ جى أنَّو لما منعى في اآليىًة األكلىى مف الس ؤاًؿ، أٍكىى

ٍمنيكع منو، فذكرى ذلؾ تىٍمًييزان  ليذا الًقٍسـً عف ذىًلؾى  أٍنكىاع الس ؤاؿ مى
(ُُّ). 
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الكقكؼ عميو بعض العمـ : مما أكد  المطمب الثاني : أدلة أىمية السؤالألىؿ
 تىٍعمىميكفى  الى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  الذٍٍّكرً  أىٍىؿى  فىاٍسأىليكاقكلو تعالى "  -ُالنصكص التي تبيف ذلؾ : 

"(ُُْ ). 
قىاؿى اٍبف زيد: " أراد أىؿ الذكر   القرآف  أراد : فاسئمكا المؤمنيف العالميف  مف أىؿ   كى

  . (ُُٓ)القرآف  إف كنتـ ال تعممكف 
فيـ عمماء األمصار، فإف  حاؿ السائؿ كالمسؤكؿ كأما مف يختمؼ حاليـ باختبلؼ 

فيما يأخذ بو كيعمؿ عميو،  جاز لو تقميدىـ ليس مف أىؿ االجتياد  السائؿ عاميا كاف 
 . (  ُُٔ)" تىٍعمىميكفى  الى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  الذٍٍّكرً  أىٍىؿى  فىاٍسأىليكا " لقكلو تعالى:

حكـ الحادثة  فجرل لمكصؿ إلى  عادـ آللة االجتياد : أف العامي  كالعمة في ذلؾ
 .  (ُُٕ) مجرل الضرير  يرجع في القبمة  لذىاب بصره  إلى تقميد البصير 

 :كالٌسؤاؿ كرد فى القرآف عمى عشريف كجيان منيا 
 . (ُُٖ)"الذٍٍّكرً  أىٍىؿى  فىاٍسأىليكا "سؤاؿ االسترشاد:  -ُ
يىٍسأىليكنىؾى عىًف الركح " كسؤاؿ التعنُّت: - ِ  .  (ُُٗ) " كى

ٍيض عتارة  -كسؤاؿ االستفتاًء كالمصمحة، كذلؾ عمى كجكه/ مختمفة: أ -ِ ف حى
يىٍسأىليكنىؾى عىًف المحيض " العياؿ:  "ف نفقة األىمكاؿ: عكتارةن  -. ب(َُِ) " كى

يسأؿ الذم يتعرض لو القرآف كلكف .فما ىك (ُِِ)،(ُُِ) " يىٍسأىليكنىؾى مىاذىا ييٍنًفقيكفى 
 عنو اإلنساف ؟

 كيجيب الشيخ محمد متكلي الشعراكم )رحمو اهلل ( عمى ذلؾ بقكلو : 
   .يتعرض القرآف  لألحكاـ التكميفية  المطمكبة مف العبد الذم آمف باهلل 
  كىناؾ أمكر ككنية  ال يتأثر انتفاع اْلنساف بيا بأٍف يعمميا، فيك ينتفع

االحكاـ التكميفية   فمف جيؿ حكمان مف . (ُِّ) بيا سكاءعمميا أك جيميا
أم  أمر يحتاج (  . ُِْ)كأف يعمؿ بما أفتكه  -يجب أف يسأؿ العمماء ب -أ

لحكـ؛ فإما أف تجده ميفصَّبلن في القرآف، أك نسأؿ فيو أىؿ الذكر، مصداقان 
 .(ُِٔ) ،( ُِٓ)" تىٍعمىميكفى  الى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  الذٍٍّكرً  أىٍىؿى  فىاٍسأىليكا" لقكؿ الحؽ سبحانو: 
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إذان القرآف أعطاني الحجة، كأعطاني ما أستند إليو حينما ال أجد نصان في كتاب اهلل، 
ؽَّ االجتياد فيما أ يًعٌف لي مف الفركع،  -فالقرآف ذكر القكاعد كاألصكؿ، كأعطاني حى

  (.ُِٕ) كما يستجٌد مف قضايا،  -ب
ماـ الشعراكم اإلماـ محمد كلمنظر إلى فطنة العمماء لما يطرأ عمييـ مف أسئمة يركم اإل

فكـ رغيفان ( ُِٖ)"مَّا فىرٍَّطنىا ًفي الكتاب ًمف شىٍيءو "عبده، سيئؿ كىك في باريس: أنتـ تقكلكف 
في أردب الدقيؽ ؟ . فقاؿ: انتظركا: كاستدعى خبازان كسألو: كـ رغيفا في أردب القمح ؟ 

اؿ ليـ: الكتاب ىك الذم . فقاؿ لو: كذا رغيؼ. فقالكا لو: أنت تقكؿ إنو في الكتاب. فق
 . (ُِٗ) "فاسألكا أىٍىؿى الذكر ًإف كيٍنتـي الى تىٍعمىميكفى "قاؿ لي: 

أم  ( َُّ) "قكلو تعالى :"قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكل الذيف يىٍعمىميكفى كالذيف الى يىٍعمىميكفى   -ّ
يعممكف  كيعممكف بو  كأنو جعؿ مف ال يعمؿ   غير عالـ  كفيو ازدراء عظيـ 
بالذيف يقتنكف العمـك  ثـ اليقنتكف  كيفتٌنكف فييا  ثـ يفتنكف بالدنيا فيـ 

 ( .ُُّ) عند اهلل جيمو  حيث جعؿ القانتيف ىـ العمماء 
 :كقد افتتح اهلل )جؿ جاللو( ىذه اآلية بالعمؿ  كاختتميا بالعمـ  

كالعمؿ مف باب المكاشفات  ،كىك النياية ،  -العمؿ مف باب المجاىدات  ب -آلف أ
 .  ( ُِّ) فإذا حصؿ لإلنساف دٌؿ عمى كمالو  كفضمو  

 فأذا ابتمي العامي الذم ليس مف أىؿ االجتياد بنازلة فماذا يفعؿ؟ 
 كالجكاب: عميو مسائمة )أىؿ العمـ( عنو 

 (ُّّ) "فاسألكا أىٍىؿى الذكر ًإف كيٍنتـي الى تىٍعمىميكفى "كالدليؿ عمى ذلؾ: قكلو تعالى 
فمكال نفر مف كؿ فرقًة طائفة ليتفقيكا في الديف كلينذركا قكميـ اذا رجعكا }"كقكلو تعالى     

 .(ُّْ) "{الييـ لعميـ يحذركف
كجو الداللة: أمر الحؽ تبارؾ كتعالى  مف ال يعمـ بقبكؿ قكؿ أىؿ العمـ فيما كاف مف أمر 

 كالى يكمنا ىذا. -ّالتابعي ك  -ِالصدر األكؿ  -ُدينيـ مف النكازؿ
: اف العامي عند بمكاه بالحادثة كالحقيقيفي حكادث أمر دينيا   يـكانما يفزع العامة الى عممائ

 بيف أمريف ال يخمك عف أحدىما:
 األكؿ: مف أف يككف
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اف كترؾ أمرىا عمى ما ك مأمكران بإىماؿ امرىا كترؾ المسألة عنيا .ُ
 .عميو قبؿ حدكثيا

 كاف يتعمـ حتى يصير مف حدكد مف يجكز لو االجماع. .ِ
 كالثاني: 

 أك يسأؿ غير مف أىؿ العمـ بذلؾ. -ُ
 ثـ يعمؿ عمى فتياه كيمزمو قبكليا منو. -ِ

 :فغير جائز لمعامي 
 (ُّٓ)كترؾ األمر عمى ما كاف -ّ االعرا ض عنيا  ك -ِ اىماؿ أمر الحادثة  -ُ 

األئمة األربعة كغيرىـ كالميث كالمصرم كعثماف ابف البصرم  كاسحاؽ كأخيران أقكؿ أف 
الخرساني كداكد األصبياني كغيرىـ مف عمماء اإلسبلـ فيؤالء اختمفكا في الفتاكل كاألحكاـ  ال 

 (ُّٔ) في أصكؿ الديف.
 كعف أيكب السختياني كابف عيينة:

 أجسر الناس عمى الفتيا  أقميـ عممان  بإ ختبلؼ العمماء .ُ
 (ُّٕ)""كأمسؾ الناس عف الفتيا اعمميـ باختالؼ العمماءد أيكب زا .ِ
 "محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف النبي اليادم كصمى اهلل عمى سيدنا"

 الخاتمة
بعد ىذه الرحمة الجميمة في سفينة ىذا البحث الماتع تكصمت لجممة مف 

 النتائج، أجمميا في اآلتي:
 الذم ينزؿ بالناس كيشتد عمييـ المصيبة  كالخطب الجميؿ ىي  إف النازلة ،

حسن السؤال يعين فـ كىذا المصام كالخطب ال بد لو مف سؤاؿ حسف، 

ًمـ    على التعلم ، ومن أحسن السؤال   .:النازلةعى
  تضبطعامة ضكابط أف النكازؿ كالككارث كالحكادث المستجدة ال بد ليا مف  

 كأىـ ىذه الضكابط ىي : كالحكادث، المتغيرات
  كمتطمباتو. متقمبات العصرلػمسايرة الشريعة اإلسبلمية  األكؿ :الضابط  
  الضابط الثاني: المنيج الصحيح في التمقي.  
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 :  أجمع العمماء عمى  قد ك  الضابط الثالث : العقؿ كمكانتو في فيـ الشريعة
 النقؿ الصريح   كال يعارضو . أف العقؿ الصريح   يكافؽ

  كدرء المفاسدلػ تحقيؽ المصالح   الضابط الرابع : الشريعة مكضكعة.    
 الضابط الخامس: المآالت  المعتبرة في كضع األحكاـ.  
 الضابط السادس :العبرة بػ الحقائؽ ال المسميات.  
   ذا مات ، كأىموكردت نصكص كثيرة مف الكتاب  كالسنة  في فضيمة العمـ كا 

  .العالـ ثمـ في اْلسالـ ثممة ال يسدىا إال خمؼ منو
 ًمـ   يعيف عمى التعمـ ، كمف أحسف السؤاؿ السؤاؿ حسف إف  . عى
  حسف االنصات  كىااًلٍسًتمىاع  : اكليا: حسف الس ؤىاؿ  الثَّاًنيىةًسٌت مىرىاًتبكلمعمـ :

اًمسىة التٍَّعًميـ  السَّاًدسىة كىًىي ثىمىرىتو  الثَّاًلثىة: حسف اٍلفىيـ  الرَّاًبعىة اٍلًحٍفظ  اٍلخى
ديكده  .  كىًىي اٍلعىمىؿ ًبوً   كمراعاة حي

 كأف  -يجب أف يسأؿ العمماء ب -االحكاـ التكميفية   أمف جيؿ حكمان مف
 يعمؿ بما أفتكه.

  حسف كما قاؿ ميمكف بف ميراف :" :يعيف العالـ عمى الجكاب،كحسف السؤاؿ
 المسألة نصؼ الفقو.

  مفعمى طالب العمـ  أف يغتنـ كجكد الشيخ  أك المفتي  ليسألو عما كقع فيو 
ا ًشفىاءي اٍلًعيٍّ الس ؤىاؿي نازلة  كابتمي  بيا ،ألف عبلج الجيؿ  بػ السؤاؿ  فىًإنَّ   .مى
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 الهوامش

                                                           

 ( .ّْ): ( سكرة النحؿ، آية(ُ
،كالقامكس المحيط َّٖ، كمختار الصحاح لمرازم : صَّٗالمصباح المنير ، الفيكمي : ص" ((ِ

 .ُِّٕ:ص "لمفيركز آبادم
 .ُٖٖ/ُ،ٖٔٓ/ِالمغني : :ظر ػػػػػػػين ((ّ
 .ّٕٓ/ِكالفقيو كالمتفقو : : ،ْْٖ/ِجامع بياف العمـ كفضمو : :ظرػػػػػػين ((ْ
 .ُِ،ُُالمنيج في استنباط أحاـ النكازؿ ، اليكيبيرم: ص ((ٓ
، كمنيج استنباط أحكاـ النكازؿ الفقيية المعاصرة د ٖ/ُفقو النكازؿ : ، بكر أبك زيد :  :( ينظر(ٔ

 .َٗص مسفر القحطاني :
 .ِٔ،ِٓالمنيج في استنباط أحاـ النكازؿ ، اليكيبيرم: ص :ينظر ((ٕ
 (.ّ( سكرة المائدة: آية )(ٖ
 .ِٕالمنيج في استنباط أحاـ النكازؿ ، اليكيبيرم: ص :ينظر ((ٗ
 ِٗ،ِٖالمصدر السابؽ نفسو : ص :ينظر ((َُ
 .ّٔ/ِ، كجامع العمـك كالحكـ : ِّٓ/ُالمكافقات :  :ينظر ((ُُ
 .كىك أثر حسف .ّٔ/ ٓركاه أحمد في مسند أبي ذر ) رضكاف اهلل عميو  ( : ((ُِ
 .ّٖالمنيج في استنباط أحاـ النكازؿ ، اليكيبيرم:ص :ينظر ((ُّ
 . ُِٔاعبل ـ المكقعيف : ((ُْ
 .ِّّ/ِالفقيو كالمتفقو : ((ُٓ
 ،ٕٔ/ُّكما بعدىا ، كينظر الفتاكل  ّٗالمنيج في أحكاـ النكازؿ ، اليكيبيرم :ص  :ينظر ((ُٔ

 .ِٖٔ/ِكاالعتصاـ 
 (.َٕسػػػػػػػػػكرة االسراء :آية )  ((ُٕ
 .ِّٕ/ ِبلـ المكقعيف : أع :ينظر ((ُٖ
 .ّْٔ/ُٔينظر : الفتاكل :  ((ُٗ
 .ِِٕ/ُشرح العقيدة الطحاكية :  ((َِ
، (ُِٕٖبرقـ ) البف عبد البر ، ، كجامع بياف العمـ كفضمو ِٓٗ/ ُركاه الدارمي في السنف :  ((ُِ

 . كىك أثر صحيح .ْٖٗكالشاطبي في المكافقات ص 
 .(ُِٖٕٖبرقـ ) عبدالبرالبف جامع بياف العمـ كفضمو  ((ِِ
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مراتب االجماع :  :كتابو كابف حـز ،ِٕٗ/ِنقؿ االجماع ابف عبد البر   في جامعو   :  ((ِّ
 . ُٕٓص
 .َٗ/ٖسير أعبلـ النببلء / الذىبي :  ((ِْ
 المصدر السابؽ نفسو. ((ِٓ
 . ٓ/ِينظر : تفسير بف كثير : ((ِٔ
 .ٖٓ/ ْإعبلـ المكقعيف :  :ينظر ((ِٕ
: ص:   المصمحة ضكابط:  كتابو في(  اهلل رحمو)البكطي كتبيا التي األدلة في ىذا: ينظر ((ِٖ
. د:  االسبلمي الفقو في المختمؼ األدلة كأثر ، ُِّ: ص:  زىرة ألبي ، كمالؾ ،ُُِ -ْٕ

 .ِِْ: ص:  البغا ديب مصطفى
 .ْٕص ، كضكابط المصمحة :ّٖٔ، كمالؾ ، أبك زىرة : :ص ٕ،ٔ/ِالمكافقات :  :ينظر ((ِٗ
 .َِِ -َُٓ/ُاعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقيي د . كليد بف عمي حسيف : :ينظر ( (َّ
 .َِِ -َُٓ/ُ:الفقيي كأثرىا األفعاؿ مآالت اعتبار :ينظر ((ُّ
 . ٕٔ/ّالمكافقات لمشاطبي :  :ينظر ((ِّ
 . ََِالمنيج في أحكاـ النكازؿ ، اليكيبيرم :ص :ينظر ((ّّ
حديث رجؿ مف باب ) ) رضكاف اهلل عميو (عبادة بف الصامت عف  في مسندهركاه االماـ أحمد  ((ّْ

 .ُّٖ/ ٓ(:  َُّٕٖأصحاب النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( برقـ)
   .ُِٓٔأم :) أذابكه( القامكس المحيط :ص  ((ّٓ
 كتاب في كمسمـ ،ْٖ/ّ(:ِِّٔ) برقـ  كاألصناـ الميتة باب البيكع، كتاب: البخارم صحيح ((ّٔ

 ( .ُِٖٓ) برقـ(  كاالصناـ كالخنزير كالميتة الخمر تحريـ باب  المساقاة
 .   َُُُ/ِ( إعبلـ الحديث )شرح صحيح البخارم( لئلماـ الخطابي تح محمد آؿ سعكد :(ّٕ
 .  ِّٓ/ ْإعبلـ المكقعيف: ابف القيـ ( (ّٖ
 .   ُّٗ/ِمفاتيح الغيب لمرازم :  :( ينظر(ّٗ
 ( . ُِّ) :( سكرة البقرة  آية(َْ
 ( . ُُّ): سكرة النساء آية  ( (ُْ
 .  (ُِ) :سكرة مريـ آية(   (ِْ
 ( . ُِ) :(  سكرة لقماف آية (ّْ
 (.ٖٗ) :سكرة االنعاـ آية(  (ْْ
 .  .   ُّٗ/ِالتفسير الكبير لمرازم :  :(  ينظر (ْٓ
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 ( . ُِ) :(  سكرة مريـ آية (ْٔ
 ( . ُِٓ) :(  سكرة البقرة آية (ْٕ
 ( .ُِ) :النحؿ آية( سكرة (ْٖ
 ( . ِٗٔ) :البقرة آية( سكرة (ْٗ
، كيراجع تفسير المباب  في عمـك الكتاب  ،ابف عماد ُّٗ/ِلمرازم : ( ينظر مفاتيح الغيب (َٓ

 . ُْٖ/ْالحنبمي :
 . ّّ/  ِ :شرح النككم عمى مسمـ( (ُٓ
 . . ُِّ/ُتفسير القرآف الكريـ البف القيـ :( (ِٓ
 . ( ِٖ): سكرة اإلسراء آية( (ّٓ
 .ُِٓ/  َِالطبرم ،جامع البياف تح شاكر تفسير  ( (ْٓ
 (.ٕٕ) :النساء آية سكرة( (ٓٓ
 .ََْ/ِينظر مفاتيح الغيب لمرازم :  ((ٔٓ
 ( . ٗ) :الزمر آية ( سكرة(ٕٓ
 ( . ََُ) : المائدًة: آية ( سكرة(ٖٓ
 . (ُٔ) :الرعد آية ( سكرة(ٗٓ
 (ُٔ) :الرعد آية ( سكرة(َٔ
 . (ٗٓ) :النساء آية ( سكرة(ُٔ
 .  (ُٖ) :عمراف آية (  سكرة آؿ(ِٔ
 . (ٗٓ) :النساء آية ( سكرة(ّٔ
 .  (ٕ): آؿ عمراف آية( سكرة (ْٔ
 ( .  ّْ) : آية ( سكرة الرعد(ٓٔ
 ( .  ُُ) : المجادلة آية ( سكرة(ٔٔ
 .  ََْ/ِالتفسير الكبير لمرازم :  :( ينظر(ٕٔ
 . (ِٖ) :فاطر آية( سكرة (ٖٔ
 (.ٕ): آؿ عمراف آية( سكرة (ٗٔ
 . (ُٖ): آيةآؿ عمراف ( سكرة (َٕ
 (. َُٗ) اية: اإلسراء( سكرة(ُٕ
 ( . َُٕ) :اإلسراء آية( سكرة(ِٕ
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 ( . ِٖ) :فاطر آية( سكرة(ّٕ
 . ََْ/ِالتفسير الكبير لمرازم :  :( ينظر(ْٕ
 ْْٓ/  ٔتفسير ابف كثير تح سبلمة :( (ٕٓ
مىى طىمىًب اٍلًعٍمـ ( رقـ ((ٕٔ ( بىابي )اٍلحىثٍّ عى / ّ(: ّ ُّْٔالحديث) سنف أبي داكد، )ًكتىاب اٍلًعٍمـً
مىى الًعبىادىًة تك  ،ُّٕ اءى ًفي فىٍضًؿ الًفٍقًو عى  سنف ابف ماجو .ْٖ/  ٓشاكر : حسنف الترمذم بىابي مىا جى

مىى طىمىًب اٍلًعٍمـً : اًء كىاٍلحىثٍّ عى  .ٕٗ/  ُ،كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ بىابي فىٍضًؿ اٍلعيمىمى
 .ِِ/ُ( إحياء عمـك الديف :(ٕٕ
سنف ابف ماجو ، بىابي ثىكىاًب ميعىمٍّـً النَّاسى ،( سنف ابف ماجو كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ(ٖٕ
ٍيرى   .ٕٖ/ ُ: ( ِّٗسنف ابف ماجو، رقـ الحديث) اٍلخى
 .ِِ/ُ( إحياء عمـك الديف :(ٕٗ
اهلل عف عبد الرحمف بف غنـ ، عف معاذ بف جبؿ قاؿ :قاؿ رسكؿ  ،ُّٗ/ُ( ذكره في القكت (َٖ

(، كفي الفقيو كالمتفقو  :ص مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  مف كبلـ إسحاؽ .ُِّ)صى
 .ِِْ/  ّ :(ُٕٔٓفصؿ في فضؿ العمـ كشرؼ مقداره ،برقـ ) ( ركاه البييقي في الشعب،(ُٖ
 .ّّْ/  ُ( :  ِٕٗباب مف قاؿ: العمـ : الخشية كتقكل اهلل برقـ ) :( سنف الدارمي(ِٖ
 .ُٕٗ/ّير لمطبراني ،عف حزاـ بف حكيـ بف حزاـ عف أبيو :( المعجـ الكب(ّٖ
 . َّٓالجامع ألخبلؽ الراكم كالسامع :ص ، كركاه الخطيب البغدادم فيُّْ/ُقكت القمكب : ((ْٖ
)جامع بياف العمـ كفضمو( ، كىكعف عبد اهلل بف المبارؾ في ِٕٓ/ِِ( تاريخ دمشؽ : (ٖٓ
 .ِٔٔ:ص
 . ُٕٓ/ُ( مفتاح دار السعادة :(ٖٔ
 ( المصدر السابؽ نفسو . (ٕٖ
 كابف عبد البر في جامع بياف العمـ كفضمو : ،ُٖٕ/ِ :ركاه أبك نعيـ في تاريخ أصبيافينظر: ( (ٖٖ
 .ُّٓص
  . ّٗٗ( المدخؿ إلى السنف الكبرل  لمبييقي :ص(ٖٗ
 .ٕ/ُ( إحياء عمـك الديف :(َٗ
  .ٖ/ُ( المصدر السابؽ :(ُٗ
 .ُِٔ/ّ:"، كيراجع بصائر ذك التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز َُٓ:ص يات ، لمكفكمػػػػػػػػػالكم"( (ِٗ
 .ٕٖٓ(  الكميات ، لمكفكم :ص(ّٗ
 . ُّٕ(  المصدرالسابؽ :ص(ْٗ
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 ٓٓ: ص "آداب طالب العمـ ، لمزاىدم"( (ٓٗ
ـي رقـ الحديث )( (ٔٗ كًح يىتىيىمَّ  .ّٗ/ُ( :ّّٔسنف أبي داكد ًكتىاب الطَّيىارىًة   بىابه ًفي اٍلمىٍجري
: ًبكىٍسًر اٍلعىٍيفً (ٕٗ ٍعنىى أىفَّ  ( اٍلًعي  ٍيؿي   كىاٍلمى ًشفىاءىىىا الس ؤىاؿي كىالتَّعىم ـي  اٍلجى ٍيؿى دىاءه   كى حاشية ابف القيـ ،اٍلجى
:ُ  /ّٕٔ. 

تَّى يىٍعًرفىوي (ٖٗ عى ًفيًو حى ـٍ يىٍفيىٍموي فىرىاجى رقـ الحديث ( ركاه البخارم في كتاب العمـ بىابي مىٍف سىًمعى شىٍيئنا فىمى
(َُّ: )ُ/ِّ 

 . ٔٓ( آداب طالب العمـ ، لمزاىدم:ص(ٗٗ
 .ُٗٔ/  ُ: "مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة"(  (ََُ
 . ِٗٗ/  ِالفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم :( (َُُ
 .   ُّٖ/  ُجامع بياف العمـ كفضمو :( (َُِ
 . ُِّ/ُالبغدادم الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب ( (َُّ
 . ُِّ/ُالمصدر السابؽ : ( (َُْ
 . ِّْ/ ُ( جامع بياف العمـ كفضمو :(َُٓ
 .َِٗ/ ُ: "الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم"( (َُٔ
 .ُِّ/ْينظر المكافقات لمشاطبي :( (َُٕ
 .َٓ/ُأخبلؽ العمماء لآلجرم: ( (َُٖ
 .َّْ/ِ، لمرازم :مفاتيح الغيب  ( (َُٗ
 .ِّ/ ْتيسير التحرير : ( (َُُ

 .(َُُ) :سكرة المائدة ، آية( (ُُُ
 .َُُسػػػػػػػػػكرة المائدة ، آية /  ( (ُُِ
 (.َٓٓ/  ٕالمباب في عمـك الكتاب ) ( (ُُّ
 .ٕاألنبياء ،آية /سػػػػػػػػػكرة  ( (ُُْ
 .َْ/ُ: "إيقاظ ىمـ أكلي األبصار لبلقتداء بسيد المياجريف كاألنصار "( (ُُٓ
 .ٕاألنبياء ،آية /سػػػػػػػػػكرة  ( (ُُٔ
 .ِّ/  ُالحاكم الكبير :: ( ينظر(ُُٕ
 .ٕاألنبياء ،آية /سػػػػػػػػػكرة  ( (ُُٖ
 ( .ٖٓ(  سػػػػػػػػػكرة اإلسراء ، آية )(ُُٗ
 ( .ِِِ(  سػػػػػػػػػكرة البقرة ،آية )(َُِ
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 ( .ُِٓ(   سػػػػػػػػػكرة البقرة ، آية)(ُُِ
 ُٕٔ/. ّالكتاب العزيز :( بصائر ذكم التمييز في لطائؼ (ُِِ
 . ُُٖٓ/  ُّ(  ينظر تفسير الشعراكم: (ُِّ
 . ّٕٗ/ِ(أضكاء البياف ، الشنقيطي :(ُِْ
 .ٕاألنبياء ،آية /سػػػػػػػػػكرة  ( (ُِٓ
 .(ّٕٓٔ/  ُِتفسير الشعراكم ) ((ُِٔ
 (ّٕٓٔ/  ُِتفسير الشعراكم ) ((ُِٕ
 ( .ُّ(  سػػػػػػػػػكرة االنعاـ ،آية)(ُِٖ
 ( . ّْالنحؿ، آية)(  سػػػػػػػػػكرة (ُِٗ

 (. ٗ(  سػػػػػػػػػكرة الزمر، آية)(َُّ
 .ُِٕ/  ّ: " تفسير النسفي "((ُُّ
 . ِٖ/ٖ:  "ركح البياف"( (ُِّ
 ( . ّْ(  سػػػػػػػػػكرة النحؿ، آية)(ُّّ

 .ُِِ( سػػػػػػػػػكرة التكبة/آية (ُّْ
 ُِٖ/ْينظر: الفصكؿ في االصكؿ: (ُّٓ)
 .َّٔ/ُاألشعرم: ينظر:  تبييف كذب المفترم فيما نسب الى  (ُّٔ)

 .ُُِْ،ُٕٖ، ُٖٔ/ِ:   "لجامع"اينظر: ابف عبد البر في  ( ُّٕ)

 ر كالمراجعالمصاد
 بعد القراف الكريـ.

أثر االدلة المختمؼ فييا في الفقو االسبلمي ، مصطفى ديب البغا، دار " .ُ
 ."ىػُُّْ/ّالقاسـ، دمشؽ سكريا، ط

أحكاـ الفصكؿ في عمـ االصكؿ، أبك سميماف الباجي، تحقيؽ: عبد المجيد " .ِ
 ". ـُٖٔٗ-ىػَُْٕتركي، دار الغرب اإلسبلمي، د.ط/

"إحياء عمكـ الديف، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت:  .ّ
 ىػ(،دار المعرفة بيركت، د.ط/د.ت".َٓٓ

 الحسيف"."اعتبار مآالت األفعاؿ كاثرىا الفقيي، د. كليد عمي  .ْ
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اـ، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي  .ٓ "االٍعًتصى
 " ىػ.ُُْٔ/ُىػ(، تحقيؽ: مصطفى أبك سميماف الندكم، طَٕٗ)المتكفى: 

"أعبلـ الحديث )شرح صحيح البخارم(، أبك سميماف حمد بف محمد الخطابي  .ٔ
سعكد، جامعة أـ  ىػ(، تحقؽ: د. محمد بف سعد بف عبد الرحمف آؿ ّٖٖ)ت 

حياء التراث اإلسبلمي(، ط  -ىػ  َُْٗ/ ُالقرل )مركز البحكث العممية كا 
 "ـ. ُٖٖٗ

"إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ  .ٕ
ىػ( تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ ، دار الكتب العممية ُٕٓالجكزية )ت: 

 ـ ".ُُٗٗ - ُبيركت ، ط –
ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، مجد الديف أبك طاىر محمد "بصائر  .ٖ

ىػ(، تحقيؽ: محمد عمي النجار، ُٕٖبف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: 
لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة،  -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 

 د.ط/د.ت".
إسحاؽ بف مكسى بف  "تاريخ أصبياف ، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف .ٗ

ىػ(، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب َّْميراف األصبياني )ت: 
 ". ىػ َُُْ/ ُبيركت، ط –العممية 

"تاريخ دمشؽ، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر  .َُ
 ىػ". ُُْٓىػ(، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر ،د.ط/ُٕٓ)ت: 

"تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم،  ثقة الديف،  .ُُ
أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى: 

 ىػ".َُْْ/ ّبيركت، ط –ىػ(، دار الكتاب العربي ُٕٓ
ىػ(، ُُْٖالخكاطر، محمد متكلي الشعراكم )المتكفى:  –"تفسير الشعراكم  .ُِ

 خبار اليكـ، د.ط/د.ت".مطابع أ
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"تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير  .ُّ
ىػ(،تحقؽ: محمد حسيف شمس ْٕٕالقرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

/ ُبيركت،ط –الديف، دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 
 " ىػ. ُُْٗ

كحقائؽ التأكيؿ(،  أبك البركات عبد اهلل بف "تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ  .ُْ
ىػ(، يكسؼ عمي بديكم، َُٕأحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى: 

 -ىػ  ُُْٗ/ُمحيي الديف ديب مستك، دار الكمـ الطيب، بيركت، ط
 ـ".ُٖٗٗ

"تيسير التحرير،  محمد أميف بف محمكد البخارم المعركؼ بأمير بادشاه  .ُٓ
 -ىػ  ُُّٓمصر ) -ىػ(، مصطفى البابي اٍلحمىًبي  ِٕٗالحنفي )المتكفى: 

 ". ـ( ُِّٗ
"جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  .ُٔ

ىػ(،   تحقؽ: أحمد محمد شاكر، َُّاآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 " ـ. َََِ -ىػ  َُِْ/ ُمؤسسة الرسالة، ط

،زيف الديف عبد  رح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ"جامع العمـك كالحكـ في ش .ُٕ
الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، 

إبراىيـ باجس،  -ىػ(، تحقؽ: شعيب األرناؤكط ٕٓٗالحنبمي )المتكفى: 
 ـ".ََُِ -ىػ ُِِْ/ٕبيركت، ط –مؤسسة الرسالة 

ؿ اهلل  كسننو كأيامو = "الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسك  .ُٖ
صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ  البخارم الجعفي، تحقؽ: محمد زىير بف 
ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد 

 ق"ػ.ُِِْ/ ُفؤاد عبد الباقي(، ط
 تحقيؽ: النمرم، اهلل عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف كفضمو، العمـ بياف "جامع .ُٗ

 ق"ػ.ُُِْ د.ط/ بيركت،-العممية الكتب دار السعدني، مسعد
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"الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف  .َِ
ىػ(، تحقيؽ: د. محمكد الطحاف، ّْٔأحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )ت: 

 الرياض، د.ط/د.ت". –مكتبة المعارؼ 
رة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، "الجامع لمترمذم، محمد بف عيسى بف سىكٍ  .ُِ

ىػ(،تحقيؽ: مجمكعو مف المحققيف، مطبعة مصطفى ِٕٗأبك عيسى )ت: 
 ق"ػ. ُّٓٗ/ِمصر، ط –البابي الحمبي 

ىػ(، ُٕٗ"الجامع، أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصرم القرشي )ت:  .ِِ
د، الدكتكر عمي عبد الباسط مزي -تحقيؽ: الدكتكر رفعت فكزم عبد المطمب 

 ىػ ". ُِْٓ/ ُدار الكفاء، ط
"الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني، عمي  .ِّ

ىػ(، تحقيؽ: الشيخ عمي محمد َْٓبف محمد بف محمد الماكردم )ت: 
/ ُبيركت، ط -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية -معكض 
 ىػ". ُُْٗ

قي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، "ركح البياف،  إسماعيؿ ح .ِْ
 بيركت، د.ط/د.ت". –ىػ(، دار الفكر ُُِٕالمكلى أبك الفداء )المتكفى: 

"الزىد، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت:  .ِٓ
ىػ(، كضع حكاشيو: محمد عبد السبلـ شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت ُِْ

 ."ىػ َُِْ/ ُلبناف، ط –
"سنف ابف ماجو ت األرنؤكط، ابف ماجو أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  .ِٔ

محمَّد كامؿ قره بممي  -عادؿ مرشد  -ىػ(، تحقؽ: شعيب األرنؤكط ِّٕ)ت: 
بد الٌمطيؼ  ، د.ط/د.ت". -  عى

ني "سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ  األزدم السًٍّجٍستا .ِٕ
مَّد كاًمؿ قره بممي، دار الرسالة ِٕٓ)ت:  ىػ(، تحقؽ: شعىيب األرنؤكط ك محى

 ىػ".  َُّْ/ ُالعالمية ،ط
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ٍكًجردم الخراساني،  .ِٖ ٍسرى "السنف الكبرل، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ْٖٓأبك بكر البييقي)ت: 

 ىػ ". ُِْْ/ ّاف، طلبن –العممية، بيركت 
"شرح العقيدة الطحاكية، عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ، عبد  .ِٗ

 ـ". ََِٖ -ىػ  ُِْٗ/ ِالرحمف بف صالح السديس، دار التدمرية،ط
"شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  .َّ

 ق"ػ.ُِّٗ/ ِيركت، طىػ( ، دار إحياء التراث العربي  بٕٔالنككم )ت: 
"الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني كمعو بمكغ األماني  .ُّ

مف أسرار الفتح الرباني، أحمد بف عبد الرحمف بف محمد البنا الساعاتي )ت: 
 /د.ت".ِىػ(، دار إحياء التراث العربي، ط ُّٖٕ

عبد اهلل بف بكر بف عثماف فقو النكازؿ، بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف " .ِّ
/  ُىػ(، مؤسسة الرسالة، طُِْٗبف يحيى بف غييب بف محمد )المتكفى : 

 " ـ. ُٔٗٗىػ ،  ُُْٔ
الفقيو ك المتفقو، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب " .ّّ

ىػ(، تحقؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ ّْٔالبغدادم )المتكفى: 
 ق"ػ.ُُِْ/ ِالسعكدية، ط –الجكزم  الغرازم، دار ابف

القامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، مؤسسة الرسالة ،بيركت، " .ّْ
 د.ط/د.ت".

قكت القمكب في معاممة المحبكب ككصؼ طريؽ المريد إلى مقاـ التكحيد، " .ّٓ
ىػ(،تحقؽ: ّٖٔمحمد بف عمي بف عطية الحارثي، أبك طالب المكي )المتكفى: 

 ُِْٔ/ ِبيركت / لبناف، ط -ـ الكيالي، دار الكتب العممية د. عاصـ إبراىي
 " ـ. ََِٓ-ىػ 
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الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، أيكب بف مكسى الحسيني " .ّٔ
 -ىػ(، تحقيؽ: عدناف دركيش َُْٗالقريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي )ت: 

 " بيركت، د.ط/د.ت. –محمد المصرم، مؤسسة الرسالة 
في عمكـ الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ  المباب" .ّٕ

ىػ(، تحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد ٕٕٓالحنبمي الدمشقي النعماني )المتكفى: 
بيركت / لبناف،  -المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية 

 ـ".ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ/ ُط
أبي بكر بف عبد القادر مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف " .ّٖ

 -ىػ(، تحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية ٔٔٔالحنفي الرازم )ت: 
 ىػ ".َُِْ/ ٓالدار النمكذجية، بيركت ، ط

المدخؿ إلى السنف الكبرل،  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى " .ّٗ
ٍكًجردم ٍسرى ىػ(، تحقيؽ: د. ْٖٓالخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  الخي

الككيت،  –محمد ضياء الرحمف األعظمي، دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي 
 .د.ط/د.ت"

مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات، أبك محمد عمي بف " .َْ
ىػ(،دار ْٔٓأحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى : 

 بيركت، د.ط/د.ت". –الكتب العممية 
مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف " .ُْ

بف الفضؿ ابف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم )ت: 
المممكة العربية -ىػ(،تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني ،دار المغني ِٓٓ

 ىػ" . ُُِْ /ُالسعكدية، ط
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ألبي العباس أحمد بف محمد بف " .ِْ

 ىػ(، المكتبة العممية، بيركت، د.ط/د.ت".َٕٕعمي الفيكمي الحمكم )ت نحك: 
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المعجـ األكسط، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك " .ّْ
ىػ(، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد , عبد َّٔالقاسـ الطبراني )ت: 

 القاىرة، د.ط/د.ت". –المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 
المغني البف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة " .ْْ

الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )ت: 
 ق"ػ.ُّٖٖىػ(، مكتبة القاىرة، د.ط/ َِٔ

مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة، أبك عبد اهلل محمد بف أبي " .ْٓ
ىػ(، تحقؽ: عبد الرحمف بف  ُٕٓ -ىػ  ُٗٔبكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية )

رحمو اهلل  -)كفؽ المنيج المعتمد مف بكر بف عبد اهلل أبك زيد  حسف بف قائد
مٍَّد أىٍجمىؿ اإلٍصبلًحي، سميماف بف عبد اهلل العمير، دار عالـ الفكائد، - (، ميحى

 ق"ػ. ُِّْ/ ُمكة المكرمة، ط
مسقر القحطاني، دار  المنيج في استنباط أحكاـ النكازؿ الفقيية المعاصرة، د." .ْٔ

 ىػ".ُِْْ/ُطاالندلس الخضراء، 
ىػ(، تحقيؽ: عبد َٕٗالمكافقات في اصكؿ الشريعة، ابك اسحاؽ الشاطبي)ت" .ْٕ

 ـ".ََِّ-ىػُِْْ/ِاهلل دراز، دار الكتب العممية، ط
مكطأ اإلماـ مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني " .ْٖ

محمكد خميؿ، مؤسسة  -ىػ(،تحقؽ: بشار عكاد معركؼ ُٕٗ)المتكفى: 
 "ىػ. ُُِْالرسالة، 

 


