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 املقدمة

 إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده

وحالالده  شالالالري  لالاله، وأشالالالهد أن هللا فالالم م الالال  لالاله، ومالالالن ي الاله  فالالالم أالالا إ لالالاله، وأشالالهد أن   إلالالاله إ  هللا 
 حممداً عبده ورسوله. 

ُوُتنَّ ِإ َّ واأانالُتْم ُمْسِهُمونا ﴿  . (102)آل عمران: ﴾َيا أايالُّهاا الَِّذينا آماُنوا اتالَُّقوا اَّللَّا حاقَّ تالقااتِِه وا  َتا

الا النَّالالاُا اتالَُّقالالوا رابَُّاالُم الَّالالِذإ ماهاقاُاالالْم ِمالْن نالاْفالال   وااِحالالدا   ﴿ الالا ً  ا الال اً َيا أايالُّها َا الالا ِر ُهما الالا واباال َّ ِمنالْ َاها الالا ْاْو ها  واماهاالقا ِمنالْ
 .( 1)النساء: ﴾ِبِه وااْْلاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا  اانا عاهاْيُاْم راِقيباً  يتساءلونواِنسااًء وااتالَُّقوا اَّللَّا الَِّذإ 

َِ اَّللَّا  يداً َيا أايالُّهاا الَِّذينا آماُنوا اتالَُّقوا اَّللَّا واقُولُوا قالاْو ً سادِ ﴿ الالاُاْم وايالاْغِفالْر لاُاالْم ُذناُلوباُاْم واماالْن يُِاال ُيْصِهْح لاُاْم أاْعما
ْاً عاِظيمًا﴾ )اْلحزاب:   .(71-70واراُسولاُه فالاقاْد فااْا فالاْو

 أما بعد:  

فقد تعارف أأ  العهم عهي استخدام مصاهحات معينة، ْلغراض خمتهفة، ويف جما ت متنوعالة مالن العهالوم 
 ف، وأي عهي نوعني: واملعار 

 : اْللفاظ املوضوعة من قب  الشارع،  هفظ الصم ، والز ا  والصيام واحلج وغ  ذل . النوع األول

 وأذا حامه بقاؤه عهيم من أو عهيه، و  جيْو ملتاهم يف أذه اْلمور تغي أا أو تبدي  أمرى هبا.

حه وتيسالال  احلصالالول عهالالي ماالبالاله، : مصالالاهحات وضالالعق لتقريالالن فالالن مالالن الفنالالون، أو لتوضالاليالنوووع الثوواين
 وأذا النوع عهي قسمني: 

: ما مل يقصد من وضعه إ  ما ذ ر؛ من تقريالن معالاا العهالوم وتيسال أا،  مالا أالو الشال ن يف القسم األول
و    يف الاتن اإلسممية.  أ  ر املصاهحات املَو
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ا النصالالوا الشالالرعية وأالالذا حامالاله َالالواْ اسالالتعماله فيمالالا وضالالَ لالاله مالالالة، و  يتعالالدى ذلالال  إ  محالال  معالالا
 عهيه، أو تنزي   مم اْلئمة املتقدمني عهي مقت اه ما مل يان ذل  مرا أم. 

: مالا قصالالد بالاله معالالك ابفالال ؛  صالالرف النصالوا الشالالرعية عالالن اواأرأالالا، وتعايههالالا مالالن معانيهالالا القسووم الثوواى
بها.  احلقيقية، أو ر أا ابجلمهة وإباال القول مبَو

الد نالوع مالن مناله وأذا القسم موفور يف الاتالن الامم الد يف  تالن املتصالوفة، وقالد يَو يالة الفهسالفية،  مالا يَو
 يف الفقهاء واْللوليني. 

ْاء ألفالاظ شالرعية  وأذا القسم قد ياون مصاهحاً موضوعاً مببناه ومعناه، وقالد ياالون بوضالَ معالان معينالة أ
وأالالذا حامالاله  تعالرف عنالالد عهمالاء السالالهي مبعانيهالا احلقيقيالالة، فيوضالَ يالالا معالا مغالالاير لالذل  املعالالك الشالرعي.

 املنَ واحلظر. 

 (1)يقول العممة البقاعي يف  تابه )) لواب اجلواب (( 

 
ْاء معالالالاا الافالالالر، و  العاالالال  ))  و  حيالالال  ْلحالالالد أن يصالالالاهح عهالالالي  همالالالات الالالالدين و الشالالالريعة في الالالعها أ

 ((لهعا ، و  أن يقصد  همات فيها نقص في عها هلل سبحانه وتعا  ابإلمجاع 

العهالالم قاعالالد : )   مشالالاحة يف ا لالالاما( وأالالي قاعالالد   بالالد مالالن بيالالان حالالدو أا وقالد شالالاع يف  تالالن أأالال  
وختصالاليص عمومهالالا ونقالالد افرا أالالا. ومعالالروف أنالاله لالالي   الال  مصالالاهح مقبالالو ً إ    الالة؛  مالالا قالالال احلالالافظ 
َي  املعالالالالالالالالالالالالالالروف اببالالالالالالالالالالالالالالن اْلعالالالالالالالالالالالالالالرار (   الالالالالالالالالالالالالالالذأس يف ترمجالالالالالالالالالالالالالالة ) أر سالالالالالالالالالالالالالالعيد أمحالالالالالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالالالالالن حممالالالالالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالالالالالن 

 ((ن عهمالاء الصالوفية، فال اه   يقبال  شاليئاً مالن الالامحاجم إ    الة و ان بالن اْلعالرار مال ))أال(: 340)ت

                                                

 (.11ب أ ال/10( خماوط ) ل: 1)
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وقالالد وضالالَ بع الالهم أالالذه القاعالالد  ا غالال  موضالالعها، وسالالوه  الال  مالالا يشالالار إليالاله  نالاله الالالاما؛ ولالالو  الالان ( 1)
 يت من فسا اً ااأراً؛ إذ إن لبعد ا لامحات َناية عهى الشريعة. 

والسالنة عهالى مصالاهحات حا  الة، فوقعالوا بسالبن   ما مح  بع هم بعد النصوا الشرعية؛ من الاتاب
 ذل  يف غهط عظيم.

ومالالن أعظالالم أسالالباب الغهالالط يف فهالالم  الالمم هللا ورسالالوله أن ينشالال  ))قالالال شالاليس اإلسالالمم ابالالن تيميالاله رمحالاله هللا:  
الال  عهالالي الالالاما حالالا أ، ف يالالد أن يفسالالر  الالمم هللا بالالذل  ا لالالاما وحيمهالاله عهالالى تهالال  الهغالالة الالال   الَر

 (2) ((اعتا أا

ْيالالالد رسالالالالة أ اأالالالا: ) وقالالالد  تالالال  املواضووويفة يف االصوووطالح علوووى  وووال ن الشالالاليس  . باالالالر عبالالالد هللا أبالالالو 
( حتالالدأ فيهالالا عالالن ضالالرور  ا لتالالزام ابملصالالاهحات الشالالرعية يف مجيالالَ مالالا حيالالدأ يف  الشوورييفة وأح وول الل ووة

ك العهوم واحليا ، وجتنن    مصاهح غرين وافد عهى اْلمة اإلسممية، ملا يف ذل  التمس  به مالن الت ال
عهالالالى الشالالالرع والهغالالالة الفصالالالحى  يف   الالال  مالالالن اْلحيالالالان. وقالالالد أشالالالار ال ابقت الالالاب ال إ  نقالالالد  هيالالالة القاعالالالد  

 (. 3)املذ ور  

 احلقيقوووة الشووورعية يف لقسووو  القووور   (رسالالالالته الالال  بعنالالالوان:  ل مالالا  تالالالن الشالالاليس  . حممالالالد عمالالالر ابْ مالالالو 
 شالالالاع اسالالالتعمايا لالالالدى املتالالال مرين ( تنالالالاول فيهالالالا عالالالد اً مالالالن اْللفالالالاظ الشالالالرعية الالالال اليفظووويم والسووونة النبويوووة 

 خبمف ما أو يف الاتاب والسنة وعند سهي اْلمة. 

                                                

 (.15/410( )) س  أعمم النبمء(( )1)

 (.106 /12( )) رسالة مس لة اْلحرف ال  أنزيا هللا عهي آ م (( ضمن )) جمموع الفتاوى (( ) 2)

ْل 3)  ( . 123 /2( انظر الرسالة املذ ور  ) ضمن فقه النوا
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ولقالالد رأيالالق ضالالرور  إبالالراْ مالالا ناالالن أن ياالالون بيالالاعً وإي الالاحاً لهقاعالالد  املالالذ ور ، وضالالبااً ملسالالارأا الصالالحيح، 
 إَيأالا إ  فرقمق أالذه الرسالالة الصالغ  ، َامعالاً فيهالا أفالراف  المم اْلئمالة لالا لاله تعهالق ابملوضالوع، ومقسالماً 

هالاله الاالالر ، إنالاله قريالالن  عنالالاوين توضالالح املالالرا  وتقالالرب املاهالالوب، سالالائمً هللا تعالالا  أن جيعالال  ذلالال  مالصالالاً لَو
 جمين. 

 وآمر  عواع أن احلمد هلل رب العاملني. 

 و تن :                                                              

 أبو عبد الرمحن           

 حممد ال اا بن عمر بن موسى           

 م 1999 /12 /8أال ، 1420/  29/8       

 املدينة النبوية                    
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 متهيوود

))   نالالالزاع يف أن لاالالال  قالالالوم مالالالن العهمالالالاء الالالالامحات خمصولالالالة يسالالالتعمهو ا يف معالالالان خمصولالالالة؛ إمالالالا 
، ر لالار ا الاْ ْل م نقهوأا  سن عالرفهم إ  تهال  املعالاا، أو ْل الم اسالتعمهوأا في هالا عهالي سالبي  الت الْو

 . (.1)شائعاً، واحلقيقة مغهوبة (( 

ْمالان أوضالاع ملالا حيالدأ مالن املعالاا  ْية رمحه هللا: )   ننار أن حيدأ يف  ال   يقول العممة ابن قيم اجلو
ه ال  مل تان قب ، و  سيما أرابب    لناعة فإ م ي عون آل ت لناعاجم من اْل اء ما حيتالاَون إليال

ا تفهاليم بع الالهم بع الالاً عنالد التخافالالن، و  تالالتم مصالالهحتهم إ  بالذل ، وأالالذا أمالالر عالام ْلأالال   الال  لالالناعة 
مق حالالة أو غالال  مق حالالة، بالال  أأالال   الال  عهالالم مالالن العهالالوم قالالد الالالاهحوا عهالالي ألفالالاظ يسالالتعمهو ا يف عهالالومهم 

 .(.2) تدعو حاَتهم إليها لهفهم والتفهيم (

مالالن مصالالاهحات ذلال  الفالالن، و   عهالالي  ءالعهالالم أن يهالالم بشالي ر إن لالا ينبغالالي ملالالن ياالالَ فنالالاً مالالن فنالون
 وفق ما الاهحوا عهيه، وذأبوا إليه.

الالوا عهيالاله، وإاهالالار قصالالدأم مالالن مجيالالَ  وقالالد اعتالالك ألالالحاب  الال  فالالن أبالالراْ مالالرا أم مالالن  الال  مصالالاهح  َر
الالن العبارات ال  تتوار  عهي ألسنتهم إ خمافباجم ومصنفاجم، وبع هم مصصوا  تباً إلبراْ فحالوى املا

ز عبار ؛ تسهيمً ملن أرا  ارتيا أا   .(.3)ا لامحية، وشرحها  َو

                                                

ْإ )1)  (. 647 /4( )) احملصول لهرا

 (. 227( ))خمتصر الصواعق املرسهة(( )ا2)

ْيالد ) ضالمن  3) ( انظر سر  أ اء وفبعاجا يف رسالة: )) املوضوعة يف ا لاما عهي مالمف الشالريعة وأفصالح الهغالة(( لهشاليس باالر أبالو 
ْل   (.  118ال 111 /1 تاب فقه النوا
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مالالن  ))لتقريالالن معالالاا  الال  فالالن، وضالالبط قواعالالده ومباح الاله، وأالالذا  ((مصالالاهحات الفنالالون ))وإمنالالا وضالالعق: 
ألدق   لة عهي عظيم اجلهو  املبذولة يف مدمة العهم وتذلي  لعابه، وتقريالن بعيالده، ومجالَ متفرقالة مالن 

 (.1(( )    عصر ومصرأأ  العهم يف

ولا ينبغي أن يعهم أن حنق ته  ا لامحات من قبي  الصناعة، )) فها  إمام من اْلئمالة املشالاأ  
الاما يف التعهيم خيتص به ش ن الصنائَ  هها، فدل عهي أن ذل  ا لاما لي  من غاَيت العهالم، 

الي يف تعهيمالالاله الالالالاما املتقالالالدمني وإ  لاالالالان واحالالالداً عنالالالد مجالالاليعهم، أ  تالالالرإ إ  عهالالالم الاالالالمم  يالالالي ختالالال
الالاله إ  ماالعتالاله جتالالالد ا لالالالامحات يف  واملتالال مرين، و الالالذا ألالالول الفقالالاله، و الالالذا العربيالالة، و الالالذا  الال  عهالالالم تتَو

 (.2)تعهيمه متخالفة، فدل عهى أ ا لناعة يف التعهيم، والعهم واحد يف نفسه (( 
 بيان معا قويم: ))   مشاحة يف ا لاما((: 

 (.3)(( ال مشاحة يف االصطالح)) :ارج عهي ألسنة العهماء قويممن الامم الد
الالالد التوافالالالق يف املعالالالك، مالالالَ ا مالالالتمف يف الهفالالالظ واملبالالالك، ويعنالالالون بالالالذل : أنالالاله    يقولونالالاله يف  الالال  مالالالر  َو

ْعة و  ضنة عهي الهفظ ما  ام املعك املرا  واحداً.  منا
ْعة وال نة.  واملشاحة: أي املنا

 
 

                                                

 (.1/127( ))املصدرالسابق (( )1)

 (.وما بني املعقوفتني إحلاق مك.  1/42( )) شي الظنون (( )2)

(، 1/411( وااملوافقالالالالالات لهشالالالالالافس )3/352  1/243،3(، و))حاشالالالالالية الب  مالالالالالي (( )3/37) إعانالالالالالة الاالالالالالالبني (( )( أنظالالالالالر: )3)
(، 2/9( و)) حاشالالالالالية الاحالالالالالاوإ عهالالالالالي مالالالالالراقس الفالالالالالما (( )176 /1( و)) حواشالالالالالي الشالالالالالرواا (( ) 177 /2و))روضالالالالالة النالالالالالاار (( )

( وغ أالالالالا.1/29( و)) أجبالالالالد العهالالالالوم (( لهقنالالالالوحي )2/351 اا )( ، و)) االسالالالالبي  اجلالالالالرار(( لهشالالالالو 383 /2و))حاشالالالالية الدسالالالالويف (( )
  . 
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وقويم   مشاحة يف ا لاما، ) املشاحة ( بتشالديد احلالاء، )ال النة ( وقالويم ) )) : قال الزب إ رمحه هللا

ْعاه)   يريدان ( أإ    واحد منهما ال ) أن يفوجما ( ذل  اْلمر.  (.1) تشاحا عهى اْلمر( أإ تنا

 عك م   قويم: املويم عبارات أمرإ يف أذا 
 أو:(.، 2)( ( ال مشاحة يف األلقاظ بيفد ميفرحة امليفاين)) 
 (.3) (( ال مشاحة يف األسامي)) 

لاالالالن ملالالالا  انالالالق اْللفالالالاظ أالالالي قوالالالالن املعالالالاا، واْلقالالالوال رمبالالالا أفهقالالالق، وأالالالى مقيالالالد  ابلنسالالالبة إ  الفهالالالم 
، أن الهفالالالظ قالالالد ياالالالون (.4) واإل راك؛ إذ   يعالالالرف الشالالاليء إ  مبعرفالالالة معنالالالاه، و  يفهالالالم إ  أي الالالاا فحالالالواه

  ااأر، وقد ي عه واضَ ليصالرف باله حقالاً، ويؤسال  ابفالم،  الان   بالد استعماله يف معك مؤ َيً إ  فسا

                                                

 ( . 277 /4( ، انظر: )) حواشي الشرواا (( ) 6/501( )) اتج العروا (( )1)

وقد استعم  الفقهاء لفظ ) املشاحة (    اً يف مصنفاجم،  قويم فيمن قذف نساءه.: )) فهو بدأ بواحد  منهن ال أإ عنالد الهعالان ال مالن 
 قرعة مَ املشاحة لح (( .غ  

( ، و))  شالالالالالالالاف 8/81( ، و)) املبالالالالالالالدع ((  بالالالالالالالن مفهالالالالالالالح )242 /9( ، و) اإلنصالالالالالالالاف ( )  72 /8، 7/46انظالالالالالالالر: )) املغالالالالالالالك (( ) 
  )394 /5القناع(( ) 

( ، 164 /4، 2/280ويقولالالون : )) حالالق هللا مبالالك عهالالي املسالالاحمة، وحالالق اآل مالالي مبالالك عهالالي املشالالاحة(( .أنظالالر: )) إعانالالة الاالالالبني (( )
(، 290، 278 /2( ، و)) حاشالالالالية الدسالالالالوقي (( ) 37 /2( ، و)) حاشالالالالية ابالالالالن الالالالالدواا (( )277 /4و)) حواشالالالالي الشالالالالرواا (( ) 

 (. 4/14، 305 /2و)) الشرا الاب (( لهدر ير ) 

 (. 204( ، و)) الروا((  بن القيم )ا23(انظر: )) املستصفي (( )ا2)

 (.970 /3، و)) الصواعق املرسهة((  بن القيم )( 305(انظر: )) املصدر السابق )ا3)

 (.587ال 586 /2(انظر: ))َواأر العقو (( لهمنهاَي )4)
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من أن ياون لته  القاعد  إي اا وتقييد وضوابط جتن مراعاجا، فم تقبال  عهالي إفمقهالا وعومهالا. ومالن 
 ته  القيو  واإلي احات ما يهي: 

 على اصطالح حادث:  و ال ينزل كالم هللا ورسوله 1
جيالن أن يفهالم عهالى مالرا  هللا ورسالوله  همالاء قافبالة أن  المم هللا ورسالوله من اْلمور املسهمات لدى الع

   وعهى ما َرت عهيه لغة التخافن يف عصالر الرسالالة، و  جيالْو أن حتمال  اْللفالاظ الشالرعية عهالى غال ،
 قصد الشارع، أو عهى مصاهح حا أ، مهما لار له من القبول والرواج عند ألحابه.

الالذإ يعالك عنالد املتال مرين مالن الفقهالاء ) فعال  العبالا   يف غال  وقتهالا(،  ومن أم هة ذل : لفظ )الق اء(
وأالالذا مالالمف مالالا  ل عهيالاله الشالالرع والوضالالَ الهغالالوإ يف اسالالتعمال أالالذا الهفالالظ، فالالإن أفهقالاله متالال مرو الفقهالالاء 

 عهى ذل  فيقتصر به عهى فهم مرا أم يف مصنفاجم، و  حيم  النصوا الشرعية عهيه. 
لفالالظ )الق الالاء( يف  الالمم هللا و الالمم الرسالالول املالالرا  بالاله إَتالالام  ))رمحالاله هللا:  يقالالول شالاليس اإلسالالمم ابالالن تيميالاله

﴿فاالِإذاا ُقِ الياِق الصَّالمُ  فاانالتاِشالُروا يف اْْلاْرِض واابالتالاغالوا ِمالْن العبا  ، وإن  ان ذل  يف وقتهالا،  مالا قالال تعالا : 
ُتْم ما . وقوله:(10)اجلمعة: من اآلية﴾فاْ ِ  اَّللَِّ   .(200)البقر : من اآلية ﴾نااِسااُامْ ﴿ فاِإذاا قا ايالْ

ر الاهح الفقهاء، ف عهوا لفظ ) الق اء( خمتصاً بفعهها يف غ  وقتهالا، ولفالظ اْل اء خمتصالاً مبالا يفعال  
 . يف الوقق، وأذا التفريق   يعرف قط يف  مم الرسول 

 آن هبا من النا ر.ر يقولون: قد يستعم  لفظ )الق اء( يف اْل اء، في عهون الهغة ال  نزل القر 
ْعون يف مالالرا  النالالس   ((حوو متوا)) ويف لفالالظ:(.1(( ) حمووا أدركووتم ح وولوا ومووا حووال م ح قضوووا))  : ويالالذا يتنالالا

(2) 

                                                

ه أمحد يف مسنده رقم )1)  (، عن أر أرير  رضي هللا عنه. 7250( أمَر

ه البخارإ يف )) لحيحه(( )رقم 2)  (.602( ومسهم يف )) لحيحه(( ) رقم 866( أمَر

(: قالال أبالو  او :  الذا قالال الالزب إ وابالن أر ذئالن وإبالراأيم بالن سالعد ومعمالر وشالعين 572رقالم 156 /1(( ) قال أبالو  او  يف )) سالننه
بن أر محز ، عن الزأرإ. ) ومالا فالاتام فال َتوا( ، وقالال ابالن عيينالة عالن الزأالرإ وحالده: ) فإق الوا( ، وقالال حممالد بالن عمالرو عالن أر سالهمة، 
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 ؛ مل يالالالر  حووو متوا   قولالالاله:  حاقضووووافيظنالالون أن بالالالني الهفظالالالني ممفالالالاً، ولالالالي  اْلمالالر  الالالذل ، بالالال  قولالالاله   
د يف  مم الشالا رع أمالر ابلعبالا   يف غال  وقتهالا، لاالن الوقالق وقتالان:  حدمها الفع  بعد الوقق، ب    يَو

وقق عام، ووقق ماا ْلأ  اْلعذار؛  النائم والناسالي إذا لالهيا بعالد ا سالتيقاظ والالذ ر؛ فإمنالا لالهيا يف 
 الوقق الذإ أمر هللا به؛ فإن أذا لي  وقتاً يف حق غ مها. 

الال   عهالالي الالالاما حالالا أ، ف يالالد أن ومالن أعظالالم أسالالباب الغهالالط يف فهالالم  الالمم هللا ورسالوله أن ينشالال  الَر
 (.1((. )يفسر  مم هللا بذل  ا لاما وحيمهه عهى ته  الهغة ال  اعتا أا

ولالالا جتالالدر اإلشالالار  إليالاله أن أالالذه املصالالاهحات منهالالا مالالا أالالو موضالالوع لتقريالالن عهالالم مالالن العهالالوم،   يرمالالي 
ن  الم مالن أالذه يسالمي  واضعه من ورائه قصداً سيئاً،  تقسيم الامم إ  )فعال  ( و) اسالم ( و)حالرف(، وأ

  همة، فم هه   حرج فيه. 
... و الالذل  لفالالظ الاهمالالة يف القالالرآن واحلالالالدي  ))ويف ذلالال  يقالالول شالاليس اإلسالالمم ابالالن تيميالاله رمحالاله هللا:  

كلمتوا  حبيبتوا   ا الورمحنف  قيقتوا  علوي : ))  وسائر لغة العرب إمنا يرا  باله اجلمهالة التامالة؛  قولاله 
 (2)((  بحا  هللا وحبمدهف سبحا  هللا اليفظيماللسا ف ثقيلتا  يف امليزا : س

 (3) ((    أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد: أال كل شئ ما  ال هللا ابطلوقوله: )) 
                                                                                                                                                       

عفر بن ربيعة عن اْلعوج عن أر  ههالم قالالوا فال َتوا ((   وأبالو قتالا   عالن النالس  أرير : ) ف َتوا( وابن مسعو  عن النس  عن أر أرير  َو
  . 

( بتصالالرف يسال . وانظالر )) احلقيقالالة 106 /12( )) رسالالة مسال لة اْلحالرف الالال  أنزيالا هللا عهالي آ م (( ضالالمن )) جممالوع الفتالاوى(( ) 1)
ْمول ) ا  (. 70ال 69ألول الفقه (( لعبد هللا اجلديَ ) ( ، و)) تيس  عهم 134الشرعية (( حملمد عمر اب

ه البخارإ يف )) لحيحه(( ) 2)  (عن أر أرير  رضي هللا عنه.  2694( ، ومسهم يف )) لحيحه (( ) 6043( أمَر

ه البخارإ يف )) لحيحه(( ) رقم 3)  (( عن أر أرير  رضي هللا عنه. 2256( ، ومسهم ))لحيحه(( )رقم 3628( أمَر
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 .(5)الاهي: من اآلية﴾﴿  اُُباْت  اِهماًة ختاْرُُج ِمْن أافالوااِأِهْم ِإْن يالاُقولُونا ِإ َّ  اِذابً ومنه قوله تعا :
ناُامْ ﴿ ُق ْ وقوله تعا : نالاناا وابالايالْ  ..(64)آل عمران: من اآلية ﴾ َيا أاْأ ا اْلِاتااِب تالاعاالاْوا ِإ ا  اِهماة  ساوااء  بالايالْ
َاعا ا  اِهماةا الَِّذينا  افاُروا وقوله تعا :  ِأيا اْلُعْهياا  السفهي﴿ وا

 ..(40)التوبة: من اآلية﴾وا اِهماُة اَّللَِّ
د لفظ يف الام  م يف لغة العرب إ  هبذا املعك.وأم ال ذل ،   يَو

والن الالا  الالالاهحوا عهالالي أن يسالالموا ) ا سالالم ( وحالالده ) والفعالال  ( و) احلالالرف(  همالالة، ر يقالالول بع الالهم: 
 وقد يرا  ابلاهمة الامم، فيظن من اعتا  أذا أن أذا أو لغة العرب. و ذل  لفظ:

ن فيالالالدم  فالالاليهم العصالالالبة وذوو يف الاتالالالاب والسالالالنة يالالالرا  بالالاله اْلقالالالارب مالالالن َهالالالة اْلبالالالوي ((ذوإ اْلرحالالالام ))
الفالالروض، وإن  الال  ذاك مالالن   يالالرأ بفالالرض و  تعصالالن، ر لالالار ذلالال  يف الالالاما الفقهالالاء ا الالاً يالالؤ ء 
 ون غالالال أم، فالالاليظن مالالالن   يعالالالرف إ  ذلالالال  أن أالالالذا أالالالو املالالالرا  هبالالالذا الهفالالالظ يف  الالالمم هللا ورسالالالوله، و الالالمم 

 .(1)الصحابة. ونظائر ذل       
 لالالامحات احلا  الالة استشالالاال بعالالد العقالالول لالالبعد النصالالوا الشالالرعية،  وإن لالالا ي تالالن عهالالى أالالذه ا

 ما يقول العممة ابن القيم رمحه هللا مبيناً بعد أسالباب وقالوع الغهالط يف فهالم  المم الشالارع: )) وين الاف 
إ  ذلالال  تنزيالال   ممالاله عهالالى ا لالالامحات الالال  أحالالد تها أرابب العهالالوم مالالن اْللالالوليني، والفقهالالاء، وعهالالم 

وغ أم، فإن لا  من أؤ ء الامحات حا  ة يف خمافبتهم وتصانيفهم، في ئ من قالدم أحوال القهوب 
عهم ته  ا لامحات احلا  ة، وسبقق إلياله معانيهالا فيقالَ بسالبن ذلال  يف الفهالم عالن الشالارع مالا مل يالر  
ة باممه، ويقَ من اخله  يف نظره ومناارته ما يقَ، وأذا من أعظالم أسالباب الغهالط عهياله، مالَ قهالة الب الاع

 عن معرفة نصوله. 
فالالالإذا اَتمعالالالق أالالالذه اْلمالالالور مالالالَ نالالالوع فسالالالا  يف التصالالالور أو القصالالالد أومهالالالا مالالالا شالالالئق مالالالن مالالالبط وغهالالالط 

 . (2) وإشاا ت واحتما ت وضرب  ممه بع ه ببعد، وإ بات ما نفاه، وا ما أ بته ((

                                                

 (.246ال245 /1وع الفتاوى (( ) ( )) جمم1)

 (,64ال635)  مفتاا  ار السعا   (2)
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ْعة وال نة وار   عهى من مح  املصاهحات احلا  ة الال  الغالرض منهالا التقريال ن والبيالان عهالى وتبقى املنا
 النصوا الشرعية. 

 : (1) ((شرا لحيح مسهم  ))قال اإلمام النووإ رمحه هللا يف 
واحلالالدي  حيمالال  عهالالى الهغالالة مالالا مل ياالالن أنالالاك حقيقالالة شالالرعية أو عرفيالالة، و  جيالالْو محهالاله عهالالي مالالا ياالالرأ  ))

 . ((لهمت مرين من ا لاما 
بالالني الفالرض والواَالالن ابعتبالالار مالا ي الالاب بالاله    ... وتفريالق احلنفيالالة ))وقالال احلالالافظ ابالن ح الالر رمحالاله هللا: 

مشالاحة فياله، وإمنالا النالزاع يف محال  مالا ور  مالالن اْلحا يال  الصالحيحة عهالى ذلال ؛ ْلن الهفالظ   حيمال  عهالالى 
 (2) ((ا لاما احلا أ. وهللا أعهم 

 (3(( )التاب  َزم  ))وقال أي اً ال يف اجلواب عمن فسر حدي : 

نظر؛ ْلن استعمال لفظ اجلزم يف مقاب  اإلعالراب الالاما حالا أ  ن معناه أنه   يسان : )) وفيه 
 (4)ْلأ  العربية، فايي حتم  عهيه اْللفاظ النبوية (( 

عالال  بع الالها مسالالتحبة،  ويقالالول العممالالة الشالالو اا رمحالاله هللا يف معالالرض الالالر  عهالالي مالالن فالالرق بالالني النوافالال  َو
 ان بع اله آ الد مالن بعالد؛ لاوناله وبع ها سنة: )) واحلق يقال: إن الا  يصدق عهيه اسم السنة، وإن  

وبه ابلسنة.   اثبتاً ابلسنة النبوية، ب  السنة تشم  ما  بق َو
 فإن قهق: أذا الاما، و  مشاحة فيه.

 

                                                

 (64ال  5/63()1)

 ( .3/318( ))فتح البارإ(( )2)

( , ولهسالاليوفي فياله رسالالة مسالتقهة يف  تابالاله )) 71/ رقالم  1/172(   ألال  لاله مرفوعالاً , انظالر : )) سهسالالهة اْلحا يال  ال العيفة(( )3)
 ( .2/71احلاوإ لهفتاوى(( )

 (2251لتهخيص احلب  (( ) ( )) ا4)
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 (1)قهق: إذا َرإ الاما عهي ما خيالي املعك الشرعي فهو مدفوع من ألهه (( 

ي بالق لالاله الالاما خيالالالفهم،  فالواَالالن محال   المم الشالالارع عهالي لسالالان قوماله إ  أن ))وقالال يف موضالَ: 
 (2(( )و  جيْو  محهه عهي املتعارف يف لسان املتشرعة احلا أ بعد عصره

 و ال عربة مب طلل ق د به رد نص شرعي: 2
أنالالاك بعالالد املصالالاهحات وضالالعق لالالر  بعالالد النصالالوا الشالالرعية، وعالالدم اعتبارأالالا، ومنهالالا مالالا قصالالد بالاله 

م ال  بعالد مصالاهحات أأال  الاالمم )  الالعرض (  لرف النصوا عن اواأرأا، وأتويهها أتويمً فاسالداً؛
به لفات البارإ سبحانه وتعا  ابسم  و)اجلواأر( و)اجلسم ( و)اجلهة( و)احليز( وغ  ذل ، لا نفوا مبَو

وأالالالالذه  ))؛ حالالالالل قالالالالال القالالالالرفس مالالالالدافعاً عالالالالنهم: ( 3)الالالالالدفاع عالالالالن العقيالالالالد  اإلسالالالالممية، والالالالالر  عهالالالالي الفمسالالالالفة

                                                

 (.326 /1( ))السبي  اجلرار(( ) 1)

 (.294ال 3/293( ))ني  ا وفار(( )2)

واملشالالهور.....اب عتذار عالالن اخلائ الالني مالالن  (((238الالال237 /2( يقالالول العممالالة املعهمالالي ال رمحالاله هللا ال يف  تابالاله الفالالذ )) التنايالال  (( )3)
َ شالالبهات الافالالالار والزع قالالالة واملهحالالدين واملبتدعالالالة الالالالذين خيوضالالون يف  قالالالائق املعقالالالول ر املنتسالالبني إ  السالالالنة   الالالم اضالالاروا إ  ذلالالال  لالالالدف

ياعنالون يف اإلسالمم والسالالنة. قالال املعتالذرون:ومل ياالالن ذلال  يف عهالد الصالالحابة والتالابعني، وإمنالا حالالدأ أمال اً بعالد ضالالعي اإلنالان وتشالالوف 
أ  اع إلياله، وابعال  عهياله، ومقالتد لاله. أقالوال ) والقائال  املعهمالي الناا إ   قائق املعقول وإع اهبم  أهه، فاخلوض حمالدأ؛ لاالن حلالدو 

(: أما من ماض وحافظ عهالي العقائالد اإلسالممية  مالا تعالرف مالن امل مالذين السالهفيني ) يعالك : النظالر والشالرع( و مالا  الان عهياله السالهي، 
ِ(﴿ واماالا تالْغالِك اآْلَيُت واالنُّالُذُر عاالْن من يالؤمن فعسي أن ينفعه ذاك العذر، وإن  نا نعهم أن يف ح ج احلق من امل مذين السهفيني ما يغك 

 . (101)يون : من اآلية ﴾قالاْوم    ياُلْؤِمُنونا 

وأما من ماض فغ  وبدل فهؤ ء أالم املبتدعالة وأتبالاعهم، فهالن أن مالنهم مالن يعالذر يف موضاله، فمالا عالذره يف تبديهالهمن و  ساليما مالن بهال  
لشرعية   تصهح ح ة يف العقائد ن حل =  = لرا بع هم بزعم أن هللا تبارك وتعالا  أقالر به التغي  والتبدي  إ  القول  ن النصوا ا

ْا أالم عهيهالا أضالعافها لالا أالو ال  يف اْلمم ال  بع  فيها= أنبياءه عهي العقائد البافهة وقررأا يف  تبه وعهي ألسنة رسالهه، و بتهالا وأ الدأا و
 ْعم أؤ ء ال ابف  نن 

 م وعقائده الذإ ننت به عهيه أولئ  اخلائ ونمن((فه  أذا أو الذنن عن اإلسم
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الالالالو   يف  الصالالالالدر اْلول؛ فقالالالالد  ل عهيهالالالالا الاتالالالالاب والسالالالالنة، وبنالالالالوا عهيهالالالالا  ا لالالالالامحات وإن مل تاالالالالن مَو
 (1) (( ممهم، وقتهوا هبا مصومهم...

أاذا َزم القرفس ال غفر هللا لاله ال  ن أالذه املصالاهحات احلا  الة الال  أولالوا هبالا  المم هللا ورسالوله، ونفالوا 
بها أعناق النصوا الشرعية؛ يدل  الاتاب والسنة عهيهالا، لاناله مل بسببها    اً من لفات هللا، ولووا مبَو

وأهالالالا، ومل يالالالذ ر لنالالالا مالالالن عهمالالالاء السالالالهي مالالالن اسالالالتعمهها يف  ممالالاله، وأالالالو  ياشالالالي لنالالالا مالالالوافن الد لالالالة وَو
و   يف الصدر اْلول من  يع ف   ا مل تان مَو

ومن أذا الباب أي اً: تقسيم الامم إ  )حقيقة ( و)جماْ( فهذان ا لامحان لو مل تان فيهمالا: ) 
حة يف ا لاما (، ولاالن مبالا أ مالا   يسالتقيم معنامهالا، وقالد اسالتعمم لصالرف االواأر النصالوا،   مشا

 والر  يف حنورأا،  انق املشاحة فيهما وار  ، واَتناهبما متعيناً.
ْيني: ))  مالا يعهالم اب ضالارار عنالد العالرب أ الا  قال شيس اإلسمم ابن تيميه رمحه هللا وأو ير  عهى ا الا

ا النحا  ال  قسمق بعد اْللفاظ: فاعًم، والهفظ اآلمر مفعوً ، ولفظاً اثل اً مصدراً، مل تتاهم ابلام
وقسالمق بعالد اْللفالاظ: معالرابً، وبع الها مبنيالاً. لاالن يعهالم أن أالذا الالاما مسالتقيم املعالك، خبالمف مالن 

بالني أالذا  الاهح عهي لفظ ) احلقيقة ( و) ا اْ( فإناله الالاما حالا أ، ولالي  مبسالتقيم املعالك، إذ لالي 
الالد فيمالالا  الالوه  وأالالذا فالالرق يف نفالال  اْلمالالر حالالل خيالالص أالالذا بهفالالظ، بالال  أإ معالالا مصالالوا بالاله اسالالم احلقيقالالة َو
د فيما  وه حقيقة، و  نانهم أن  توا مبا نيز بني النوعني((. ْاً، وأإ معا مصوا به اسم ا اْ يَو  جما

، وغهاوا يف ذل ،  مالا يغهالط مالن إ  أن قال: )) وقد انوا أن أذه التسمية والفرق منقول عن العرب
يظن أن أذه ذ ره الشافعي أو غ ه من العهماء، أو تاهالم باله واحالد مالن أالؤ ء؛ فالإن أالذا غهالط، يشالبه أن 
الواحالد تالرر عهالي الالاما الالاهحه فائفالة فاليظن أن املتقالدمني مالن أأال  العهالم  الان أالذا الالامحهم (( 

(2) 

                                                

 ج(.386/6( اجلامَ ْلحاام القرآن ) 1)

 (.452/20،453( ))رسالة احلقيقة وا اْ(( ) ضمن جمموع الفتاوى ( )2)
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ة ولغويالة، وأن اْلو  تالرك أإ مصالاهح حالالا أ وقالد أشالار إ  مالا يف أالذا ا لالاما مالن مفاسالد شالرعي
والتزام اْللفاظ ال  نزل هبا القرآن وتاهم هبا اجلي  اْلول ولو مل ياالن فياله مفسالده، أمالا إذا ت المن مفسالد  
في الالالن تر الالاله؛ فقالالالال رمحالالاله هللا: ) وأالالالذا التفريالالالق ال أإ بالالالني احلقيقالالالة وا الالالاْ( الالالالاما حالالالا أ مل يالالالتاهم بالالاله 

الالو   الال  تاهمالالوا العالرب، و  أمالة مالالن اْلمالم، و    الصالالحابة والتالابعون، و  السالهي، فالالاملتاهم ابْللفالاظ املَو
هبالالا ونالالزل هبالالا القالالرآن أو  مالالن املالالتاهم ابلالالاما حالالا أ  لالالو مل ياالالن فيالاله مفسالالد  ، وإذا  الالان الفالالرق غالال  
 معقالالول، وفيالاله مفاسالالد شالالرعية، وأالالو إحالالداأ يف الهغالالةمن  الالان ابفالالمً عقالالمً وشالالرعاً ولغالالة. أمالالا العقالال  فإنالاله  
ْالتها، وأما الهغة؛ فألن تغي  اْلوضاع  ن الشرع إ يتميز فيه أذا عن أذا، وأما الشرع فإن فيه مفاسد يَو

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  املفسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  (( ةالهغويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة غالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهح  راَحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة، بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَ َو
 (1)  

وقال العممة ابن القيم رمحه هللا: )) إن تقسيم اْللفاظ إ  حقيقة وجماْ لي  تقسيماً شرعياً و  عقهيالاً 
لغالالالوَيً، فهالالالو الالالالاما حمالالالد، وأالالالو الالالالاما غالالال  من الالالبط و  ماالالالر ، بالالال  أالالالو مت الالالمن لهتفريالالالق بالالالني و  

ه ((   (2)املتما هني من    َو

ويالالالالالدم  يف أالالالالالذا البالالالالالاب: الالالالالالامحات املتصالالالالالوفة، وعبالالالالالاراجم؛ م الالالالال  ) الفنالالالالالاء( و)اجلميالالالالالَ (، )احملالالالالالو( 
ع يف فحواأالالالا، مغالالالاير  ،)والسالالالار(، و)الولالالالول(، وغالالال  ذلالالال ، فهالالالي  ههالالالا عبالالالارات مناق الالالة ْللالالالول الشالالالر 

 لهوضَ الهغوإ يف معناأا.
أالال(: )) و الذل  عهالم املعرفالة غال  340وقد نق  احلافظ الذأس رمحه هللا قالول أر سالعيد اْلعالرار )ت. 

ال   و ه، و  لذوقه ((. إ  أ، قال ال ولقد أحسن يف املقال ال : ) فالإذا  عالق الَر حمصور    اية له و  لَو
ء، أو جييالالن فيهما،فالالاعهم أنالاله فالالاره،لي  مالالن أأالال  ذلالال ؛ إذ أأههمالالا   يسالال لون يسالال ل عالالن اجلمالالَ أو الفنالالا

 (3) عنه؛ لعهمهم أنه   يدرك ابلولي ((

                                                

 (.453، 452/20( ))رسالة احلقيقة وا اْ(( ) ضمن جمموع الفتاوى ( )1)

 (243( ))املصدر نفسه (( ) ا 2)

 نق  أذه العبار ؛ ماان تعهيق الذأس عهيها، ولي  حلد ذاجا؛ فإن فيها ما يستوقي الناار.  ( املرا 3)
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ماالرات ووسالالاوا، مالالا تفالالوه بعبالاراجم لالالديق، و  لالالاحن، و  إمالالام مالن التالالابعني. فالالإن فالالالبتهم بالالدعا 
نالالان، وأالالبط بالال  احلالالال إ  مقتالالوك، وقالالالوا: حم الالوب وإن سالالهمق يالالم قيالالا ك ختالالبط مالالا معالال  مالالن اإل مويهالال

 احل   واحملال،ورمقق العبا  بعني املقق، وأأ  القرآن واحلدي  بعني البعد، وقهق: مسا ني حم وبون.
 فم حول و  قو  إ  ابهللن

مالن الرضالالا عالن هللا، ولالالزوم  فإمنالا التصالوف والت لالاله والسالهوك والسالال  واحملبالة مالا َالالاء عالن ألالالحاب حممالد
سالالالالبي  هللا، والتالالالال  ب ر اب الشالالالالريعة مالالالالن الالالالالتمو  ب تيالالالال  وتالالالالدبر، والقيالالالالام خبشالالالالية  تقالالالالوى هللا، واجلهالالالالا  يف

ومشالالوع، ولالالوم وقالالق، وإفاالالار وقالالق، وبالالذل املعالالروف، و  الالر  اإلي الالار، وتعهالاليم العوام،والتواضالالَ لهمالالؤمنني، 
 والتعْز عهى الاافرين، مَ أذا فاهلل يهدإ من يشاء إ  لراط مستقيم.

ْل  (1)وفوالعامل إذا عرف عرى من التص والت له، فهو فاره،  ما أن الصالويف إذا عالرى مالن عهالم السالنة، 
 عن سواء السبي .

  (2)وقد  ان ابن اْلعرار من عهماء الصوفية، ف اه   يقب  شيئاً من الامحات القوم إ    ة(( 
حية، و الال  أالالذه املصالالاهحات  ميهالالة عهالالي العقيالالد  اإلسالالممية، ومر أالالا إ  الفهسالالفات اليهو يالالة، واملسالالي

؛ فاملشالاحة يف م ههالا وار   و  بالد، والالدافَ يف لالدرأا قالائم   حمالالة. وهللا ايالا إ (3) واإلغريقية، واينديالة 
 إ  سواء السبي .

وملا  افَ بعد أأ  التصوف عالن ابالن عالرر احلالاَتي حالول مقا تاله الال  فيهالا  فالر لالريح، ومحههالا عهالي 
عهيه العممة البقاعي باتاباله )) لالواب اجلالواب(( فقالال ال أ ا الاما الاهحه لنفسه يعتذر له فيه، ر  

وأال  قالالال أحالالد مالن أتبالالاع اْلئمالة اْلربعالالة الالالذين أالم محهالالة الشالريعة وعهالاليهم مالالدار  ))مسالتناراً  ممالاله بشالد  ال 
                                                

،  ( قصد احلافظ الذأس ال رمحه هللا ال ابلتصوف أنا واضح مالن سالياق  مماله املتقالدم ، وأالو التعبالد عهالي وفالق مالا َالاء عالن هللا ورسالوله1)
ذإ أالو مالروج عالالن اجلالا   املستقيمة،وسالهوك فالالرق الغوايالة وال الملة، ومالالروج ومالا عهياله سالهي اْلمالالة،   التصالوف ابلالامحه احلالالا أ الال

 عن سواء السبي . وهللا أعهم.

 (.15/410( س  أعمم النبمء ) 2)

 (.48( انظر: املؤامر  عهي اإلسمم ْلنوار اجلندإ )ا3)
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ْائالد عهالي لغتاله أم  الدين، أن من ناق باهمة الر  ،   حيام بافره حل يس ل أ  لاله الالاما يف ذلال  
ْاء معالالان، أو   م وأال  ْلحالد أن يصال اهح عهالالى  همالات الالدين الال    أشالالرف منهالا  التوحيالد في العفها أ

عهالالالى الاهمالالالات الالالال  معناأالالالا الافالالالر الالالالذإ أالالالو أقالالالبح اْلشالالالياء في الالالعها ملعالالالان غالالال ه، ر يصالالال  يناالالالق بتهالالال  
اْللفالالالالاظ عهالالالالي ذلالالالال  ا لالالالالاما، وإن اهالالالالر ْلأالالالال  الشالالالالرع أ الالالالا  فالالالالر  سالالالالن لغالالالالتهم الالالالال  يتاهمالالالالون هبالالالالا 

يقصد  همات فيها نقص  اإلنسان، والعامل ال ابلفتح ال في عه هلل سبحانه وتعا  عما يقالول ويتعارفو ا، أو 
إ  أمالر  مماله الالذإ حيتالالوإ  (1) ((.الظالاملون عهالواً  بال اً، حالل يقالول : إناله اإلنسالان الابال ، وإناله العالامل ...

 استنااراً شديداً لذل  الصويف املدافَ.
أالالالو يالالر  عهالالالى القالالائهني  ن الالالزَي   عهالالالى القالالرآن نسالالالس: )) .... إن يقالالول العممالالة ابالالالن القالاليم رمحالاله هللا و 

ن رفَ أحاالام النصالوا، فال ين  الي هللا ورسالوله ذلال  نسالخًاُ من  تسميتام لهزَي   املذ ور  نسخاً   تَو
ْائالداً عهالى القالرآن فالم تقبهالوه و  تعمهالوا باله ور وه م  يالي يسالالوه ر   ، وأيالن قالال هللا : إذا قالال رسالو  قالو ً 

 بقواعد قعدَتوأا أنتم وآابؤ م ما أنزل هللا هبا من سهاان م ((. سول هللا سنن ر 
فم الالال  أالالالالذا ا لالالالالاما مالالالالدفوع مالالالالن أساسالالالاله، فالالالالم جيالالالالْو إبقالالالالاؤه، أو تسالالالالويغه بقاعالالالالد  )   مشالالالالاحة يف 
ا لالالالاما (، ف الالالمً عالالالن اجلالالالرَين عهيالالاله؛ إذ أالالالو الالالالاما ت الالالمن مفسالالالد ، و الالال  الالالالاما أالالالذه حالالالاله 

 فحامة املنَ: 
  (2)القيم رمحه هللا: )) وا لامحات   مشاحة فيها إذا مل تت من مفسد ((  يقول ابن

  جيالالالْو اسالالالتعمال مصالالالاهحات تت الالالمن اإلمالالالمل ابْل ب مالالالَ هللا تعالالالا  أو مالالالَ أحالالالد مالالالن أنبيائالالاله  -3
 ورسهه لهوات هللا عهيهم أمجعني: 

و مالالَ الصالالالاحلني مالالالن بعالالد املصالالالاهحات تت الالالمن إسالالاء  اْل ب مالالالَ هللا تعالالالا ، أو مالالَ رسالالالهه وأنبيائالالاله أ
الصحابة وغ أم، فم هها جين عهى املسهم جتنباله، وقالد أشالار إ  ذلال  ف اليهة الشاليس  .باالر عبالد هللا أبالو 
ْيالالالد عنالالالد احلالالالدي  عالالالن مصالالالاهح ) تالالالَ ( املختصالالالر مالالالن لفالالالظ ) تعالالالا  (، فقالالالال: )) الالالالاهح عهيالالاله بعالالالد 

                                                

 أالن(./2( )) لواب اجلواب (( ) ل:1)

 (.306 /3( مدارج السالاني ) 2)
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  اإلسالالمم مالالن تصالالرفات النسالالاا املتالال مرون رغبالالة يف ا متصالالار، وأالالو منتشالالر لالالدإ فالالابعى بعالالد  تالالن أأالال
الافر  املستشرقني، وأالو الالاما فاسالد، بال  بعالد أالذه املصالاهحات يف َانالن التم يالد والتقالدي  هلل 
سالالبحانه وتعالالا ، ويف َانالالن الصالالم  والسالالمم عهالالي أنبيالالاء هللا ورسالالهه ،  يف َانالالن الالال حم وال ضالالى عهالالى 

،  السهي، مجيعها مصاهحات فاسد  لي  من اْل ب استعمايا، وملالا يف بع الها  مالن معالك قباليح   جيالْو
وإن  ان غ  مرا  ، فهي تنن، وعهي املسهم احتساب ذ ر اْللفاظ املبار ة ماالاً وناقالاً؛ ملالا يف ذلال  مالن 

 اْلَر وال واب العريد. 
 ) رض( خمتصر: ) رضى هللا عنه ( . 

 ) را ( خمتصر: ) رمحه هللا (.
 )لهعم ( خمتصر: ) لهى هللا عهيه وسهم( .....

املصالالالاهحات املختصالالالر  الالالال    حمالالالذور فيهالالالا،   مشالالالاحة فيهالالالا، وقالالالد َالالالرى عهيهالالالا أأالالال  العهالالالم مالالالن  نعالالالم
احملالالد ني وغالال أم، و الال  مالالنهم ياشالالي عالالن الالالامحه يف مقدمالالة  تابالاله، ولعهمالالاء مصالالاهح احلالالدي  ف الال  

 )  (1(( )التنبيه عهيها يف  تن مصاهح احلدي ، بعنوان: ) معرفة الرمْو

 الصطالحات من  يهام وللبيس: و ضرورة بيا  ما يف بيفض ا4
ْاء بعالالالد اْللفالالالاظ الشالالالرعية، ر حيمهالالالون  الالالمم هللا ورسالالالوله    أب أأالالال  الاتالالالاب عهالالالى وضالالالَ معالالالان أ

عهيها، ويصرفون بذل  لفات هللا سبحانه وتعا  عن حقيقتهالا إ  معالان أمالرإ ليسالق مبالرا  هللا ورسالول 
: )) واملقصو  أنا أن   ال اً مالن  المم هللا ورسالوله ؛ ويف ذل  يقول شيس اإلسمم ابن تيميه رمحه هللا هللا 

الد يف  المم لالاحن ) الاتالن  يتاهم به من يسه  مسهاهم، ويريد مرا أم   مرا  هللا ورسوله ،  ما يَو
وغالال ه، م الال  مالالا ذ الره يف الهالالوا احملفالالوظ حيالال  َعهالاله الالنف  الفهايالالة، ولفالالظ القهالالم حيالال   (2)امل النون هبالالا( 

هاالالوت، واجلالالُبوت، واملهالال ، حيالال  َعالال  ذلالال  عبالالار  عالالن الالالنف  والعقالال ، َعهالاله العقالال  اْلول، ولفالالظ امل

                                                

 (.204ال 203أي الهفظية ) ا( مع م املنا1)

 ( ينسن إ  أر حامد الغزا  رمحه هللا. 2)
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ولفالالالظ الشالالالفاعة حيالالال  َعالالال  ذلالالال  في الالالاً يفالالاليد مالالالن الشالالالفيَ عهالالالي املستشالالالفَ، وإن  الالالان الشالالالفيَ قالالالد   
 يدرإ، وسه  يف أذه اْلمور وحنوأا مسال  ابن سينا...

فالالظ ) القالد  (، فإنالاله يف ،  ه واملقصالو  أنالا ذ الالر مالن يقالَ ذلالال  مناله مالالن غال  تالدبر منالاله لهغالة الرسالول 
الالرا لغالالة الرسالالول الالال  َالالاءت هبالالا القالالرآن مالالمف ) احلالالدي ( وإن  الالان مسالالبوقاً بغالال ه  قولالاله تعالالا : ﴿ وااْلقاما

َُوِن اْلقاِد ِ  ِْلا حالَّ عاا ا  ااْلُعْر ُه ماناا ْرعا  .( 39)يال :﴾ قادَّ
 .( 95)يوسي:﴾ ا اْلقاِد ِ قاالُوا اتاَّللَِّ ِإنَّ ا لاِفي ضاملِ وقال تعا  عن امو  يوسي: ﴿

ؤُُ ُم اْْلاْقداُمونا﴾وقوله تعا : ﴿  ُتْم تالاْعُبُدونا أانالُتْم واآابا  (.76ال75 الشعراء:) قاالا أافالاراأايالُتْم ماا ُ نالْ
الو  غال ه إن مل ياالن مسالبوقاً بعالدم نفساله،  وأالو عنالد أأال  الاالمم عبالار  عمالا مل يالزل أو عمالا مل يسالبقه َو

ه أالالالذا ال مالالالن ابب ا الالالاْ، ولفالالالظ )) احملالالالدأ(( يف لغالالالة القالالالرآن يقابالالال  )) القالالالد (( يف وجيعهونالالاله ال إذا أريالالالد بالالال
 (.1)القرآن

ونظالالال  ذلالالال  تسالالالمية أأالالال  الاالالالمم  ممهالالالم وسالالالفاائياجم بالالالال ) ألالالالول الالالالدين (، م الالال  املسالالالائ  والالالالد ئ  
الفاسالالالالد ؛ والقالالالالدر، واسالالالالتد يم عهالالالالي حالالالالدوأ العالالالالامل  الالالالدوأ اْلعالالالالراض، وغالالالال  ذلالالالال  مالالالالن الالالالالامحاجم 

لفالااهم، وأالى ليسالق مالن ) ألالالول الالدين ( يف شالئ  مالا ذ الر شالاليس اإلسالمم ابالن تيمياله رمحاله هللا حيالال  وأ
ولان ليسق يف احلقيقالة مالن الالدين الالذإ شالرعه  ((ألول الدين )) يقول: )) فهذه  امهة فيما  اه أؤ ء 

اُلالال هللا لعبالالالا ه، وأمالالالا الالالالدين الالالالذإ قالالالال هللا فيالالاله:﴿ الالالراُعوا يا اُلالالْم ُشالالالرا ااُء شا  ْم ِمالالالنا الالالالدِّيِن ماالالالا ملْا  اْذاْن بالالالِه اَّللَُّ﴾أاْم يا
 .فذاك له ألول وفروع  سبه.(21الشورى: من اآلية)

وإذا عالالرف أن مسالالمي ) ألالالول الالالدين ( يف عالالرف النالالافقني هبالالذا ا سالالم فيالاله إمجالالال وإهبالالام؛ ملالالا فيالاله مالالن 
 ه املالالؤمنني ألالالول ا شالال اك  سالالن اْلوضالالاع وا لالالامحات، تبالالني أن الالالذإ أالالو عنالالد هللا ورسالالوله وعبالالا

؛ إذ أالالو ابفالال  ، ومهالالزوم ، لالاله   جيالالْو أن تاالالون منقولالالة عالالن النالالس   الالالدين فيالاله مالالوروأ عالالن الرسالالول 
ْم احلق حق   (2(( )الباف  ابف ،  ما أن  

                                                

 (.246ال 245 /1(جمموع الفتاوى ) 1)

 (.451 /1( الفتاوى الاُبى ) 2)
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، فقد وقَ فيه التدلي  والتشويه ، فهنالاك العقال  الفاالرإ الصالريح الالذإ    (1)(العق )أذا لفظ  ونظ 
لالذإ  الان حالالمً لألمالم الال  بعال  هللا تعالا  فيهالا رسالهه وأنالزل فيهالا  تباله ، وأالو الالذإ  التباا فيه ، وأالو ا

 ان حالمُ لهصحابة ومن بعدأم من السهق ، فهذا أو الذإ يسالوه  أن يقالال : إن مالا أ بتاله قاعالاُ فهالو 
منالالا احلالالق ، ومالالا عارضالاله فهالالو ابفالال ، والنصالالوا الشالالرعية   تتعالالارض معالاله قاعالالاً ، وأنالالاك مالالا  الالي ابلعقالال  وإ

أالو نظالال  متعمالالق فياله، مبالالك عهالالي تالدقيق وختالالرا ومقالالايي  يهتالب  فيهالالا اْلمالالر يف اإلييالات ويشالالتبه، ويا الالر 
اخلا  والهغط، وياول النزاع واملناقصة واملعارضة وأو ) العقال  الفهسالفي الاممالي (، فمالن عقالد شالرع هللا 

 قيم، وتنان سواء السبي .ورسوله بدعوى مناق ة م   أذا العق  املوأوم؛ فقد ض  عن الصراط املست
 توقد أوضح العممة املعهمي ال رمحه هللا ال ما يف أذا )العق  الفهسفي ( من ختباالات بالدعوى وختالر لالا

 .(1)وتناق ات، وأتى مبا يدل عهي أن حقيقته اجله  والسفه،   املعرفة والعق 
بالدعوى خمالالفتهم ) لعقالويم  واليوم جند    اً من الالذين ينتسالبون إ  ) العقال  ( يناق الون أحاالام الشالرع

بهالالا، فيومهالالون العالالوام أن العقالال    يتمشالالى مالالَ املسالالهمات الشالالرعية،  ( وينبالالذون النصالالوا وراء اهالالورأم مبَو
فهالالي  اَالالة ال بالالزعمهم ال إ  إعالالا   النظالالر فيهالالا و راسالالتها عهالالى ضالالوء معايالالات العصرالالال نسالال ل هللا أن يهالالدينا 

 وإَيأم إ  الصراط املستقيم.
 امل طلحات املنطقية يف بيا  القضااي الشرعية:  ال جيوز التزام -5

  ينبغالالالي ملالالالن أرا  شالالالرا الالالالدين وبيالالالان ألالالالالوله ومباح الالاله أن يه الالال  إ  عبالالالارات أأالالال  املناالالالق والفهسالالالالفة، 
ونتاالالي لالالهو  تعبالال اأم؛ ملالالا يف ذلالال  مالالن ماالالور  عهالالى النصالالوا الشالالرعية، واملسالالائ  العقديالالة، وملالالا ي تالالن 

 من املسائ ؛ وذل  لسبن غمالوض ألفالاظ أأال  املناالق وتعقيالداجا، عهى ذل  من اإلهبام والغموض لا  
فالشالالريعة ليسالالق  اَالالة إ  عهالالم اليالالوعن لشالالرحها وبيا الالا، بالال  أالالي أوضالالح مالالن أن تاالالون حمتاَالالة إ  تهالال  
املصالالاهحات الغام الالة، والقواعالالد الشالالائاة، فهالالو  الالان فهالالم الشالالريعة منوفالالاً بفهالالم ألغالالاْ أأالال  اليالالوعن لاالالان 

ْت به أذه الشريعة عن غ أا.ذل  منافياً لروا   التيس  ورفَ احلرج الذإ امتا

                                                

 (.2/346، وما بعدأا (، وانظر أي اً )املصدر نفسه ( )2/210( انظر )) التناي  (( ) 1)
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وقدناً أف  احلافظ أبو عمرو بن الصما ال رمحه هللا ال مبنَ استعمال ا لالامحات املناقيالة يف مباحال  
اْلحاالام الشالرعية وعالد ذلالال  مالن املناالرات املستبشالالعة، فقالال فيمالا قالالال: )) وأمالا اسالتعمال ا لالالامحات 

  اْلحاام الشرعية فمالن املناالرات املستبشالعة، والرقاعالات املسالتحد ة، ولالي  ابْلحاالام املناقية يف مباح
 .(1)الشرعية واحلمد هلل ) افتقار( 

 .(2)إ  املناق ألًم، وما يزعمه املناقي لهمناق من أمر احلد والُبأان فقعاقَ 
ن،   سالاليما مالالن مالالدم قالالد أغالالا هللا عنهالالا ابلاريالالق اْلقالالوام والسالالبي  اْلسالالهم اْلفهالالر،  الال  لالالحيح الالالذأ

نظرَيت العهوم الشرعية، ولقد َتق الشريعة وعهومها وماض يف  ار احلقائق والدقائق عهماؤأا، حيال    
ْعالالالم أنالاله يشالالالتغ  مالالالَ نفسالاله ابملناالالالق والفهسالالالفة لفائالالد  بزعمهالالالا فقالالالد  مناالالق و  فهسالالالفة، و  فمسالالفة، ومالالالن 

 .(3) مدعه الشياان ومار به ...
وأالذا اإلمالالام الشالالافس ال رمحالاله هللا ال ملالالا حتالالدأ عالالن مقالالدم  الالدلي : اْلو  حتقالالق املنالالاط، واْلمالالرى حتاالالم 
عهيه ال قال مستدر ًا ال )) واعهالم أن املالرا  ابملقالدمتني أالا أنالا لالي  مالا ر اله أأال  املناالق عهالى وفالق اْلشالاال 

ى وفقها يف احلقيقة؛ فم يستتن املعروفة،   عهى اعتبار التناقد والعا ، غ  ذل  وإن َرى اْلمر عه
َرَينه عهى ذل  ا لاما؛ ْلن املرا  تقرين الاريق املول   إ  املاهوب عهى أقرب ما ياون، وعهى 
وفالالق مالالا َالالاء يف الشالالريعة، وأقالالرب اْلشالالاال إ  أالالذا التقريالالر مالالا  الالان بالالديهياً يف اإلنتالالاج أو مالالا أشالالبهه مالالن 

إَالالراؤه عهالالى عالالا   العالالرب يف خمافباجالالا ومعهالالو   ممهالالا، إذ أالالو اقالال اا أو اسالالت نائي؛ إ  أن املتحالالرى فيالاله 
أقالرب إ  حصالالول املاهالوب عهالالى أقالرب مالالا ياالالون، وْلن التالزام ا لالالامحات املناقيالة والارائالالق املسالالتعمهة 

                                                

 غ  لواب.( ما يف املعقوفني وقَ يف اْلل  املابوع عهي 1)

 ( القعاقَ: تتابَ ألوات الرعد. 2)

 (. 211 /1( )) فتاوى ومسائ  ابن الصما(( )3)
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فيها مبعد عن الولول إ  املاهوب يف اْل  ر؛ ْلن الشريعة مل توضح إ  عهى شرط اْلمية، ومراعالا  عهالم 
 .(1) اَي مناف لذل ؛ فإفمق لفظ املقدمتني   يستهزم ذل  ا لاما((املناق يف الق 

 ال يقسر كالم سلف األمة أو حي امو  وحق اصطالحات حادثة: -6
 رج بعالد املتالال مرين عهالالى بعالد املصالالاهحات الالال  مل تاالن معروفالالة لالالدإ السالهي؛ سالالواء وضالالعق تهالال  

 مالن مصالاهحات الفقاله وألالوله أو احلالدي  املصاهحات لتقرين العهوم وتيس أا،  ما أو الش ن يف   ال 
وألوله، أو َاءت نتي ة امتمط العهوم اإلسالممية ابلنتالاج اإلغريقالي مالن مناالق وفهسالفة، وأَيً  الان اْلمالر 
بهالا؛  فم جيْو ْلحد أن ينزل عهيها  المم السالهي أو يفسالر معالاا عبالاراجم عهالي وفقهالا، أو حيالاَ هم مبَو

الالالو    ْعهالالالم بسالالالالببها وأالالالذا أمالالالالر بالالالدأى؛ إذ مل تاالالالالن مَو يف عصالالالالرأم، و  يعنو الالالا ألالالالالمً باممهالالالم، فمالالالالن ع
ْع فيما ذأن إليه، مر و   ممه عهيه.  وحا مهم مبقت اأا وألزمهم هبا؛ فهو منا

ومن أم هة ذل  لفظ ) النسس(؛ فاملتعارف عهيه عند اْللوليني أن النسالس أالو: ) رفالَ احلاالم الشالرعي 
 .(2)خبااب م اا عنه( 

أعالالم مالالن ذلالال  فهالالو يشالالم  التخصالالص، والتقهيالالد، وتبيالالني ا مالال ، ورفالالَ احلاالالم  لانالاله يف عالالرف السالالهي
 جبمهته.

قالالال شالاليس اإلسالالمم ابالالن تيميالاله ال رمحالاله هللا ال: )) ومل ياالالن السالالهي يقبهالالون معارضالالة اآليالالة إ  ريالالة أمالالرإ 
ة تبني القرآن وتدل عهيه وتعالُب عناله، و الانوا يسالمون مالا عالارض اآليال تفسرأا وتنسخها؛ أو بسنة الرسول 

عسخاً يا؛ فالنسس عنالدأم اسالم عالام لاال  مالا يرفالَ   لالة اآليالة عهالي معالك ابفال ، وإن  الان ذلال  املعالك مل 

                                                

(، وانظالر )) رسالالة اإل هيال  يف املتشالابه والت ويال  (( ) ضالمن 30الال13/29( رسالة الفرقان بني احلالق والبافال  ) ضالمن جممالوع الفتالاوإ 1)
 .(1/23(، و)) ا ستقامة (( )273ال 13/272ا موع نفسه 

 (.418 /5( )) املوافقات (( )2)
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؛ ب  قد  يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون مالا رفالَ ذلال  ةير  هبا، وإن  ان   يدل عهيه ااأر اآلي
 . (1)اإلهبام نسخاً، وأذه التسمية   تؤمذ عن    واحد منهم

العممة ابن القيم رمحه هللا قول حذيفة رضي هللا عنه: )) إمنا يف  الناا أحد  م الة: مالن يعهالم  وملا نق 
 ما نسس من القرآن، أو أم    جيد بداً، أو أمحق متاهي ((.

عهالالالالق عهيالالالاله بقولالالالاله: )) مالالالالرا ه ومالالالالرا  عامالالالالة السالالالالهي ابلناسالالالالس واملنسالالالالوا رفالالالالَ احلاالالالالم جبمهتالالالاله ابر ، وأالالالالو 
، أومحالالال  د  لالالالة العالالالام واملاهالالالق والظالالالاأر وغ أالالالا اتر ؛ إمالالالا بتخصالالاليص، أو تقييالالال الالالالاما املتالالال مرين، ورفالالالَ

ماهق عهى مقيد وتفس ه وتبيينه، حل إ م يسمون ا ست ناء والشالرط والصالفة نسالخاً؛ لت المن ذلال  رفالَ 
   لة الظاأر وبيان املرا .

 ه.فالنسس عندأم ويف لسا م أو بيان املرا  بغ  ذل  لفظ، ب   مر مارج عن
بهالا محال   ممهالم عهالى  ْال عنه باله إشالاا ت أَو ومن أتم   ممهم؛ أإ من ذل  فيه ما   حيصي، و

 . (2)ا لاما احلا أ املت مر(( 
وقالالال ابالالالن العالالالرر املالالالالاي: )) إن عهمالالالاء املتقالالالدمني مالالن الفقهالالالاء واملفسالالالدين  الالالانوا يسالالالمون التخصالالاليص 

الالرى ذلالال  يف ألسالالنتهم، حالالل أشالالا  عهالالى مالالن نسالخًاً ؛ ْلنالاله رفالالَ لالالبعد مالالا يتناولالاله العمالالوم، ومسالاحمة ، َو
 .(3) بعدأم، وأذا يظهر عند من اراتض بامم املتقدمني    اً((

يالاله ابحملالال  المئالالق؛ إذ مل ياالالن لفالالظ النسالالس عنالالدأم مقتصالالراً عهالالي مالالا  وقولاله: ))ومسالالاحمة(( لالالي  مالالن التَو
ي ما تفيده عبالار  ابالن العالرر أو عند املت مرين فقط؛ حل يقال تسمحوا يف اخلروج عن الوضَ العريف، عه

 أذه. وهللا أعهم.

                                                

(، وانظالر )) رسالالة اإل هيال  يف املتشالابه والت ويال  (( ) 30الال 13/29( )) رسالة الفرقان بني احلق والباف  (( ) ضمن جممالوع الفتالاوى 1)
 (.1/23(، و)) ا ستقامة(( ) 273ال 272 /13ضمن ا موع نفسه 

 (.29ال1/28))إعمم املوقعني (( ) (2)

 (.1/205م القرآن (( ) ( ))أحاا3)
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وقالالالالد تعقالالالالن بعالالالالالد املتالالالال مرين بعالالالالد السالالالالالهي عهالالالالى أالالالالذا اإلفالالالالالمق ور وا عهالالالاليهم مبقت الالالالى الالالالالالاما 
به، من ذل :  املت مرين، وماؤأم مبَو
الالْن يف اْْلاْرِض قالالال ابالالن منبالاله يف قولالاله تعالالا : ﴿  نسالالختها اآليالالة (5لشالالورى: مالالن اآليالالة﴾ )اواياْسالالتالاْغِفُرونا لِما

 .(1) .(7)غافر: من اآلية﴾ ياْستالاْغِفُرونا لِهَِّذينا آماُنواال  يف غافر: ﴿ا 
 وأذا معناه أن آية غافر مبينة آلية الشورى؛ و  يقصد به النسس مبفهومه عند املت مرين.

لان تعقبة ابن النحاا: )) أذا   يقَ فيه عسس و  منسوا؛ ْلنه مُب من هللا، لان جيالْو أن ياالون 
. و الالالذا جيالالالن أن يتالالال ول (2)ن منبالالاله أرا  أن أالالالذه اآليالالالة عهالالالي نسالالالخة تهالالال  اآليالالالة،   فالالالرق بينهمالالالا وأالالالن بالالال

ه((   .(3)لهعهماء، و  يت ول عهيهم اخلا  العظيم، إذا  ان ملا قالوه َو
وأالالذا الالالذإ قالالاله ابالالن النحالالاا غالال  متعالالني، وإمنالالا  حظالاله مبقت الالى املصالالاهح املتالال مر، ومل يالالر ه ابالالن منبالاله 

ممه جمالرى العالرف يف عصالره؛ مالن إفالمق النسالس عهالى مالا أالو مالن أالذا القبيال ، فامماله ألًم، ب  َرى  
 يتخرج عهيه، و  حيتاج إ  ما تاهفه ابن النحاا رمحه هللا من أتوي . وهللا أعهم.

 . (4) ما تعقن ابن منبه عهى ذل : احملاسس، وعهي بن أر فالن، وغ أم
اء   الال   يف القالالرآن فيهالالا حالالروف ا سالالت ناء؛ أنالاله قالالال: وقالالال ماالالي: )) وقالالد ذ الالر عالالن ابالالن عبالالاا يف أشالالي

 منسوا((.

                                                

ه النحاا يف )) الناسس واملنسوا(() ا 1)  (.235( أمَر

 (.3/356( يعك أ ما مبعك واحد، وإحدامها تبني اْلمرى ال قاله الشافس. )) انظر املوافقات(() 2)

 (.253( )) الناسس واملنسوا(( ) ا 3)

 ( لعهي بن أر فالن.399لناسس القرآن ومنسومه(( ) ا  ( لهمحاسس، و)) اإلي اا475ال474( انظر:))م القرآن (( )ا 4)
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قالال: )) وأالالو جمالالاْ   حقيقالالة؛ ْلن ا سالالت ناء مالالرتبط ابملسالالت ك منالاله، يهيالاله حالالرف ا سالالت ناء الالالذإ يهزمالاله؛ 
فبالالني أنالاله يف بعالالد اْلحيالالان الالالذين عمهالالم الهفالالظ اْلول. والناسالالس منفصالال  مالالن املنسالالوا رافالالَ حلامالاله، وأالالو 

 .(1)بغ  حرف(( 
الو  لاله يف عهالالد  وأالذا أي الاً فياله حما مالة لالحار َهيال  عهالى وفالق العالرف احلالا أ عنالد املتال مرين،   َو
ابالالالن عبالالالاا رضالالالي هللا عنالالاله، فيقالالالال: إنالالاله تاهالالالم مب الالالاْ اتر الالالاً احلقيقالالالة، و  ريالالالن أن أالالالذا   ناالالالن  الالالال أن 

ْاً حل عند القالائهني باله؛ إذ مالا ا عالى فياله أناله اْللال  وأالو ) النسالس يف عالرف  املتال مرين( مل يولالد يسمى جما
ْاً، وياون أو حقيقة. و  قبهه جما  بعد، فايي ياون املَو

ْإ رمحالاله هللا نقالال  يف تفسالال ه عالالن بعالالد السالالهي قالالويم  ن قولالاله  ومالالن ذلالال : أن أاب باالالر اجلصالالاا الالالرا
ِإْن تالْبُدوا ماا يف أانالُفِسُاْم أاو خُتُْفوُه حُيااِسْبُاْم ِبِه اَّللَُّ﴾تعا : ﴿  .(284يةلبقر : من اآل)وا

ُ نالاْفساً ِإ َّ ُوْسعاهاا منسوا بقوله تعا :﴿  .(286البقر : من اآلية﴾ )  ُيااهُِّي اَّللَّ
))   جيالالْو أن تاالالون منسالالومة؛ ملعنيالني: أحالالدمها: أن اْلمبالالار   جيالالْو  :فتعقالن القالالائهني ابلنسالالس بقولاله

 اقن غ  َائز عهيه البداء.فيها النسس؛ ْلن نسس خمُبأا يدل عهى البداء، وهللا تعا  عامل ابلعو 
أنه   جيْو تاهيي النف  ما لالي  يف وسالعها؛ ْلناله سالفه وعبال ، وهللا تعالا  يتعالا  عالن فعال   والثاين:

ْالالة  العب ، وإمنا قول من روى عنه أ ا منسومة فإنه غهط من الالراوإ يف الهفالظ، وإمنالا أرا  بيالان معناأالا وإ
هه((  .(2) التوأم عن لرفه إ  غ  َو

غهط من روى عن اْلئمة قويم ابلنسالس،  ناله غهالط يف حاايالة لفالظ) النسالس(؛ ْلناله محال  معنالاه  وأاذا
 عندأم عهى ما أو عند املت مرين؛ فاان أو الغالط. وهللا أعهم.

                                                

 (.374ال 373( اإلي اا ) ا 1)

 (.2/276(  انظر:)) أحاام القرآن(( ) 2)
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، و مم أئمة السهي ياهق عهي احملرم. لانه يف  ومن ذل  لفظ) الاراأة( فإنه يف  مم هللا ورسوله 
فقهاء واْللوليني ياهق عهى ) ما ندا اتر ه و  يذم فاعهه( فغهط مالن غهالط يف الاما املت مرين من ال

ذل  بسبن عدم التفريق بني املصاهح القد  واملصاهح احلا أ، فحم     مالا ور  يف  المم هللا ورسالوله 
  . وما َاء عن السهي من لفظ الاراأة عهى ا لاما احلا أ، فوقَ بسبن ذل  إشاال  ب ، 
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والاراأية يف  مم السهي    اً، وغالباً يرا  هبا التحالر  ((  ((اإلسمم ابن تيميه ال رمحه هللا ال  قال شيس
(1). 

قال ابن القيم ال رمحه هللا ال: )) وقد غهط     من املت مرين من أتباع اْلئمالة عهالى أئمالتهم بسالبن ذلال ؛ 
فالق  مؤنتاله عهاليهم فحمهاله بع الهم حي  تورع اْلئمة عن إفالمق لفالظ التحالر ، وأفهقالوا لفالظ الاراأالة وم

عهى التنزيه، وجتاْو آمرون إ   راأة ترك اْلو ، وأذا     يف تصرفاجم فحص  بسببه غهط عظاليم عهالى 
 .(2)الشريعة وعهى اْلئمة (( 

ر سالالالاق نصالالالوا السالالالهي يف ذلالالال  ر قالالالال: )) فالسالالالهي  الالالانوا يسالالالتعمهون الاراأالالالة يف معناأالالالا الالالالذإ 
ورسالالالوله، لاالالن املتالال مرون الالالالاهحوا عهالالى ختصالاليص الاراأالالالة مبالالا لالالي  مبحالالالرم، اسالالتعمهق فيالاله يف  الالمم هللا 

ح من فعهه، ر مح  من مح  منهم  مم اْلئمة عهى ا لاما احلا أ فغهط يف ذل  ((  .(3) وتر ه أَر
وقال ابن بدران ال رمحه هللا ال: )) ومرا ه بذل  ما وقَ يف  مم اْلئمة من أن أذا ماروه،   ابلنظالر إ  

لالالالالاهحوا عهيالالالاله مالالالالن بعالالالالدأم مالالالالن التقسالالالاليمات الالالالال  يالالالالذ رو ا يف  تالالالالن اْللالالالالول والفالالالالروع، فالالالالإن أالالالالذا مالالالالا ا
 .(4) ا لاما حا أ   ينزل عهيه  مم اْلئمة ((

ومالالالن أم هالالالة حما مالالالة املتقالالالدمني مبقت الالالالى الالالالاما املتالالال مرين مالالالا فعهالالاله أبالالالالو باالالالر اجلصالالالاا مالالالَ اإلمالالالالام 
. بقولالاله: )) والبيالالان اسالالالم (5)ن يف  تابالاله )) الرسالالالة(( الشالالافعي رمحالاله هللا تعالالا ؛ فقالالد عالالرف الشالالالافعي البيالالا

                                                

 (.241 /32(  )) جمموع الفتاوى (( ) 1)

 (.32 /1(  ))إعمم املوقعني (( ) 2)

 املوضَ نفسه.(، وانظر  ممه عن لفظ )   ينبغي ( يف 1/34(  )) املصدر نفسه(( ) 3)

 (.129(  )) املدم  (( ) 4)

 (,.27، 21(  )ا 5)
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َالالالامَ ملعالالالاا جمتمعالالالة اْللالالالول متشالالالعبة الفالالالروع، ف قالالال  مالالالا يف تهالالال  املعالالالاا ا تمعالالالة املتشالالالعبة أ الالالا بيالالالان ملالالالن 
موفن هبا لن نزل القرآن بهسانه، متقاربالة ا سالتواء عنالده وإن  الان بع الها أشالد أت يالد بيالان مالن بعالد، 

   لسان العرب(( .وخمتهفة عند من جيه
الا ِبعاْشالر  فالاالتامَّ ِميقاالالاُت ر ذ الر أم هالة لالذل  فقالال: )) وقالالال تعالا : ﴿ هاالالًة واأاَْتاْمنااأا واوااعاالْدعا ُموساالى  ام النيا لايالْ

هاةً  . فاالان بينالا عنالد مالن موفالن هبالذه اآليالة أن  م الني وعشالراً (142)ْلعالراف: مالن اآليالة﴾  رابِِّه أاْرباِعنيا لايالْ
هاالالةً  وقولالاله: ﴿أربعالالون ليهالاله.  ﴾ حيمالال  مالالا احتمالال  اآليالالة قبههالالا: مالالن أن ياالالون إذا مجعالالق  م الالون إ  أاْرباعالالنيا لايالْ

َي   يف التبيني  ( 1)عشر  انق أربعني، وأن تاون 
فاع ض عهيه اجلصاا رمحه هللا  نه مل يبني ماأية البيان، فالالذإ ولالي باله البيالان أالو ابإللبالاا أشالبه 

اله؛ ْلنالاله يشالر ه فيالاله مالا لالالي   مناله ابلبيالالان، وأن مالا ذ الالره   جيالْو أن ياالالون حتديالداً لهبيالالان، و  ولالفاً لالاله بَو
 .( 2)ببيان و  من َنسه؛ إذ أ  ر اْلشياء شار ته يف أ ا جمتمعة اْللول متشعبة الفروع

ر قالالالال عالالالن  الالالمم الشالالالافعي يف اآليالالالة: )) أالالالذا   يسالالالميه أحالالالد بيالالالاعً يف شالالالرع و  لغالالالة، ْلن البيالالالان أالالالو 
ال م الالني  ))بعالالد تقالالد  ذ الالر  ((اْلربعالالني  ))وإي الالاحه منفصالالمً لالالا يهتالالب  بالاله، ولالالي  يف ذلالال   إاهالالار املعالالك

 (3) إاهار شئ وإي اا ملا أشا  ابلامم اْلول، وإمنا  ي ذل  تو يداً وتقريباً(( ((فالعشر
هاةً وذ ر أن الشافعي َع  قوله تعا : ﴿  .(142: من اآلية)ْلعراف﴾فالاتامَّ ِميقااُت رابِِّه أاْرباِعنيا لايالْ

 .(4)من حيز اإلشاال إ  الت هي  الشيءوقوله: ﴿عشر   امهة ﴾ بياعً ولي  فيه إمراج 

                                                

 (.27(  )) الرسالة (( ) ا1)

ْإ ) 2)  (.12ال 2/10(  انظر: )) الفصول (( له صاا الرا

 (.2/13(  انظر: )) الفصول (( ) 3)

 (.2/18(  انظر: )) الفصول (( ) 4)
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ْإ رمحه هللا يناقش اإلمام الشافعي ال إمام اْللالوليني ال مبقت الى تعريالي  وأذا واضح يف أن اجلصاا الرا
مالالن حيالالز اإلشالالاال إ  حيالالز  ءاملتالال مرين مالالن اْللالالوليني )) لهبيالالان ((؛ ْل الالم عرفالالوه  نالاله: ) إمالالراج الشالالي

 الت هي(.
وأالالذا ا لالالاما احلالالا أ بعالالد اإلمالالام الشالالافعي رمحالاله هللا   يهزمالاله؛ إذ مالالن البالالديهي َالالداً أنالاله مل يقصالالد 
الالالد أالالالذه ا لالالالامحات يف  بوضالالالعه ) الرسالالالالة ( اجلالالالرإ عهالالالى عالالالرف املتالالال مرين يف الالالالامحاجم، بالالال  مل تَو

 عصره. 
ه اإلمالام الشالافعي، رمحاله هللا، فإناله يقالال ملالن غال ه عهالى شالالئ ر إناله مالن حيال  الهغالة   ناالن  فالَ مالا قالال

بينه له، فا  ما يدل عهى شئ فهو بيان له، لذل  ملا  ان القرآن  ا  لهناا عهى فريقالة ايدايالة والن الا  
ا بالايااٌن لِهنَّااِ   اه هللا بياعً، فقال تعا :﴿  .(138)آل عمران: من اآلية﴾ أاذا
عً؛ فمن أين َاء ما  اإلمام الشافعي يف إفمقه ) البيان( عهى أذا النالوع مالن فإذا  ان القرآن  هه بيا

 السياق القرآا . 
ويالالالذا يقالالالول شالالاليس اإلسالالالمم ابالالالن تيميالالاله ال رمحالالاله هللا ال: )) واملقصالالالو  ببيالالالان الاالالالمم حصالالالول البيالالالان لقهالالالن 

ا بالايااٌن لِهنَّااِ  ويستبني،  ما قال تعا : ﴿ ءاملستمَ حل يتبني له الشي  ﴾.أاذا
 وأذا أو البيان الذإ قصده اإلمام الشافعي ال رمحه هللا ال.

 ال ي طلل م طلل م اير ملا درج عليه أصحاب القن:  -7
   ا بالالال)ا لامحات( الالال  توضالالَ لتقريالالن فالالن مالالن الفنالالون، وضالالبط قواعالالده ومباح الاله، ولالالي  حلمالال  

عهالي املالتاهم يف ذلال  الفالن  نصوا الشرع من الاتاب والسنة وأقوال السهي عهيها،  ما رمز.لان جيالن
أن يتقيالالالد بتهالالالال  اْللفالالالالاظ املتعالالالالارف عهيهالالالا، و  يصالالالالاهح لنفسالالالاله مصالالالالاهحاً آمالالالر مغالالالالايراً ملالالالالا تعالالالالارف عهيالالالاله 

 ألحاب الفن، أو يستعمهه يف غ  ما وضَ له؛ ملا يف ذل  من إهبام وإيهام لهقراء.
ققون أنه ينبغي ملالن تاهالم يف فالن يقول العممة الشيس فاأر اجلزائرإ ال رمحه هللا ال: )) أذا، وقد ذ ر احمل

مالالن الفنالالون أن يالالور  اْللفالالاظ املتعارفالالة فيالاله مسالالتعممً يالالا يف معانيهالالا املعروفالالة عنالالد أراببالاله، وخمالالالي ذلالال  إمالالا 
َاأ  مبقت ى املقام، أو قالد لإلهبام واإليهام، م ال ذل  ... أن يقول قائال  عالن حالدي  ضالعيي: أناله 



                              التقييُد والإيَضاح لقولهم : )لا ُمشاّحة في الإْصِطلاح (                               
30 

 

    

 

 

ته ابحلسالالن ابعتبالالار املعالالا الهغالالوإ؛  شالالتمال أالالذا احلالالدي  حالالدي  حسالالن، فالالإذا اعالال ض عهيالاله قالالال: ولالالف
 عهي حامة ابلغة.

وأمالالا قالالويم: ))  مشالالاحة يف ا لالالاما (( فهالالو مالالن قبيالال  َتحالال  العالالذر، وقائالال  ذلالال  عالالاذل يف لالالور  
 . (1) عاذر((

 وأناك تنبيهان   بد منهما: 
   ياره خمافبة أأ  ا لاما ابلامحهم عند احلاَة:  األول:
شيس اإلسمم ابن تيميه ال رمحاله هللا ال: )) وأمالا خمافبالة أأال  ا لالاما ابلالامحهم ولغالتهم فهالي  قال 

مباروه؛ إذا احتيج إ  ذلال ، و انالق املعالاا لالحيحة،  مخافبالة الع الم مالن الالروم والفالرا والال ك بهغالتهم 
 وعرفهم، فإن أذا َائز حسن لهحاَة، وإمنا  رأه اْلئمة إذا مل حيتج إليه.. 

واْلئمة مل يارأوا الامم  ر  ما فيه من ا لامحات املولد ؛  هفالظ ) اجلالوأر( و)العالرض(  فالسهي
و) اجلسم( وغ  ذل ، ب  ْلن املعاا ال  يعُبون عنهالا هبالذه العبالارات فيهالا مالن البافال  املالذموم يف اْل لالة 

. فالالإذا  (2)واإل بالالات(( واْلحاالالام مالالا جيالالن النهالالي عنالاله؛  شالالتمال أالالذه اْللفالالاظ عهالالي معالالان جممهالالة يف النفالالي 
 ان املصاهح من حي  املعك لالحيحاً فالم مالانَ مالن خمافبالة ألالحابه باله عنالد مناقشالتهم وحمالاورجم، وأمالا 
إن  ان يت من معك فاسداً فاْلو  تر ه وجتنبه، ولذا ذ ر شيس اإلسمم رمحه هللا أن مالن منه اله يف أ نالاء 

الاالالر  والسالنة النبويالالة؛ بالال  حيالرا عهالالى اسالالتعمايا، الالر  عهالالي املخالالفني أ  يعالالدل عالالن مصالاهحات القالالرآن 
 ويتقيد هبا؛ ْلن اتباع الاتاب والسنة أو مبتغاه ومتحراه.

فهو قالد عالدل عالن لفالظ ) الت ويال  ( إ  لفالظ ) التحريالي(؛ ْلن اْلمال  أالو القالرآن، ونقالاه هللا سالبحانه 
 وتعا  عن نفسه بنص  تابه. 

                                                

يه النظر(( ) 1)  (.1/78( )) تَو

 (.128 /1)  ( )) الفتاوى الاُبى((2)
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إذ مالا مالن شاليئني إ  وبينهمالا قالدر مشال ك، وقالدر فالارق؛ والقالدر أما ) التشبيه ( فهو فيه إمجال وإهبالام؛ 
املشالال ك إمنالالا أالالو يف الالالذأن، ولالالي  فيمالالا مالالرج عالالن الالالذأن سالالوإ أعيالالان متباينالالة، وعنالالد اإلضالالافة   حيصالال  

 ا ش اك. 
و  نفسه  .( 1)ومها متفقان يف أمر اْلمور، ولو يف الَو

محات يف املعالالالاممت: اْللالالال  يف ألفالالالاظ   جيالالالن عهالالالي النالالالاا التالالالزام نالالالوع معالالالني مالالالن ا لالالالا الثووواين:
املعاممت من العقو  والنااا وغ  ذل  اجلرإ عهي العرف املتعارف بالني قالوم معينالني؛ فاال  مالا  ل عهالي 
ال اضالي والقبالول واإلجيالاب في الْو أن يتعامالال  باله أولئال  القالوم، فالالم ينبغالي إلالزامهم ابلالامحات معينالالة يف 

عالالالاً وإَالالالار  فهالالالو بيالالالَ وإَالالالار ، وإن امتهالالالي الالالالاما النالالالاا يف أالالالذا البالالالاب، )) فالاالالال  مالالالا عالالالده النالالالاا بي
اْللفالاظ واْلفعالال، انعقالد العقالالد عنالد  ال  قالوم مبالالا يفهموناله بيالنهم، مالن الصالالي  واْلفعالال، ولالي  لالذل  حالالد 
مسالالتمر،   يف الشالالرع، و  يف لغالالة، بالال  يتنالالوع بتنالالوع الالالاما النالالاا،  مالالا تتنالالوع لغالالاجم؛ فالالإن لفالالظ البيالالَ 

عالرب، لالي  أالو الهفالظ الالذإ يف لغالة الفالرا، أو الالروم، أو الال ك، أو الُببالر، أو احلبشالالة، واإلَالار  يف لغالة ال
بالالالال  قالالالالد ختتهالالالالي أنالالالالواع الهغالالالالة الواحالالالالد ، و  جيالالالالن عهالالالالي النالالالالاا التالالالالزام نالالالالوع معالالالالني مالالالالن ا لالالالالامحات يف 

صالو أم، املعاممت، و  حيرم عهيهم التعاقد بغ  ما يتعاقد به غال أم؛ إذا  الان مالا تعاقالدوا باله  ا ً عهالى مق
 أذا ولهي هللا وسهم عهى نبينا حممد وآله ولحبه أمجعني . ( 2) وإن  ان قد يستحن بعد الصفات((

    

                                                

(، والسالالياق لهالالد تور عبالالد القالالا ر عاالالا لالالويف 5/183(، و)) رء تعالالارض العقالال  والنقالال  (( )526 /2(  انظالالر: )) منهالالاج السالالنة(( ) 1)
 (.1/181يف رسالته: )) اْللول ال  بك عهيها املبتدعة مذأبهم يف الصفات(( ) 

 (.29/7(  انظر: )) القواعد النورانية(( ) ضمن جمموع الفتاوى 2)
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 ثبت امل ادر واملراجع
 أال ، ب وت.1978: لصديق حسن مان، ط/أجبد اليفلوم -
 أال،  ار إحياء ال اأ العرر ال بب وت.2/1405: ْلر بار اجلصاا، طأح ام القر   -
 :  بن العرر، ط/ الب اوى، نشر  ار املعرفة.القر  أح ام  -
ْيَ ماتبة السنة ال القاأر .2/1409: لشيس اإلسمم ابن تيميه،طاالستقامة -  أال ، تو
: لهالالالالالالالد تور عبالالالالالالالد القالالالالالالالا ر عاالالالالالالالا األصوووووووول الوووووووت بوووووووم عليهوووووووا املبتدعوووووووة مووووووو  بهم يف ال وووووووقات -

 .أال ، ماتبة الغرابء اْل رية، املدينة املنور 1/1418لويف،ط
 : لهبارإ بن حممد الدميافي، ط/ ار الفارال ب وت. عانة الطالبني على حل ألقاظ حتل امليفني -
 العهميةال ب وت. نأال ،  ار الات2/1414:  بن القيم، ط عالم املوقيفني عن رب اليفاملني -
 : لهمرا اوى، ط/  ار إحياء ال اأ العرر، ب وت.اإلن ا  يف ميفرحة الراجل من اخلال  -
 أال ،  ار املنار ،َد .1/1406: ملاي بن أر فالن، طاإليضاح لناسخ القر   ومنسو ه -
 : لهسيد حممد مرت ي الزب إ، ط/  ار إحياء ال اأ العرر، ب وت. اتج اليفروس -
أالالالالال(.  ار املعالالالالارف ال 1384: لهحالالالالافظ ابالالالالن ح الالالالر،ط/ عبالالالالد هللا أاشالالالالم املالالالالدا )التخلوووويص احلبوووو  -

 الرَيض.
أال ، الناشر ماتن املابوعات 1/1416: لهشيس فاأر اجلزائرإ، ط ا أصول األثر لوجيه النظر -

 اإلسممية ال حهن.
ْيالالالَ مؤسسالالالة الالالالرَين ال 1/1418: لعبالالالد هللا يوسالالالي اجلالالالديَ، طليسووو  علوووم أصوووول الققوووه - أالالالال ، تو

 ب وت.
 أال ،  ار ابن     ال ب وت.3/1407: لإلمام البخارإ، طاجلامع ال حيل -
 : لإلمام مسهم، ط/  ار إحياء ال اأ العرر ال ب وت.يلاجلامع ال ح -
 أال ،  ار الشعن.2/1373: لهقرفس، طاجلامع ألح ام القر   -
: لشالم  الالدين حممالد أمحالد املنهالالاَي، ط/  ار جووا ر اليفقوود وميفوني القضواة واملوووقيفني والشوهود -

 الاتن العهمية. 
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  ار بار ال تر يا.: الناشر: املاتبة اإلسممية ال حاشية البج مي -
 ماتبة البار احلهس ال مصر.  /3: طحاشية الطحاوي على مراقي القالح -
 أال ،  ار الفارال ب وت.1386 /2:  بن عابدين، طحاشية رد احملتار على در املختار -
 أال ،  ار الاتن العهمية ، ب وت.1402: ْلر بار السيوفي، ط/احلاوي للقتاوى -
 /1، طل: لهشالاليس حممالالالد عمالالر ابْ مالالالو لقسووو  القوور   ال ووور  والسوونة النبويوووة احلقيقووة الشوورعية يف -

 أال ،  ار اي ر  ال الرَيض.1415
 : ط/  ار الفار اإلسممي ال ب وت. حواشي الشراواين -
أالال ، َامعالة اإلمالام حممالد بالن 1399 /1: لشاليس اإلسالمم ابالن تيمياله، طدرء ليفارض اليفقول والنقول -

 سعو  اإلسممية ال الرَيض.
 أال ، القاأر .1358: لإلمام الشافعي، ط/الرسالة -
ْية، ط/ الروح -  أال ،  ار الاتن العهمية ال ب وت.1399:  بن قيم اجلو
 أال ، الرَيض.2/1399:  بن قدامه، طروضة الناظر وجنة املناظر -
أالالال ، ماتبالالالة 1/1412: حملمالالالد علالالر الالالدين اْللبالالاا، طسلسوولة األحاديووض الضوويفيقة واملوضوووعة -

 عارف ال الرَيض.امل
 : ْلر  او ، ط، حممد حميي الدين،  ار الفارال ب وت.السنن -
 أال ، مؤسسة الرسالة ال ب وت.1410 /7: لهحافظ الذأس، طس  أعالم النبالء -
 أال ،  ار الاتن العهميةال ب وت.1/1405: لهشو اا، طالسيل اجلرار -
 تن ال ب وت. ، ط/  ار الار: لسيدإ أمحد الدر  يالشرح ال ب  -
:  بالالن الن الالار الفتالالوحي، ط/ مر الالز البحالال  العهمالالي جبامعالالة أم القالالرآن ، مباالالة شوورح ال وكوون املنوو  -

 املارمة. 
 أال ،  ار إحياء ال اأ العرر ال ب وت. 2/1392: لإلمام النووإ، طشرح صحيل مسلم -
  : لهبقاعي، خماوط، مصورته يف اجلامعة اإلسممية ابملدينة.صواب اجلواب -
ْية، طال واعق املرسلة -  أال ،نشر  ار العالمة ال الرَيض. 1408 /1:  بن قيم اجلو
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 أال ،  ار الاتن العهمية ال ب وت.1408 /1: لشيس اإلسمم ابن تيميه، طالقتاوى ال ربى -
 أال ،  ار املعرفة ال ب وت.1379: لهحافظ ابن ح ر، ط/ حتل الباري  -
ْار  اْلوقاف والشئون اإلسمميةال الاويق.1405 /1: ْلر بار اجلصاا، طالق ول -  أال ، و
ْيد، طحقه النوازل -  أال ، مؤسسة الرسالةال ب وت. 1/1416: لهشيس بار عبد هللا 
 أال ،  ار الفار ال ب وت.1415: ْلمحد بن غنيم النفراوإ، ط/القواكه الدواين -
 أال ،  ار الفار ال ب وت. 1402: ملنصور بن يون  البهو ، ط/ كشا  القناع عن منت اإلقناع -
 أال ،  ار الاتن العهميةال ب وت.1412: حلاَي مهيفة، ط/ كشف الظنو  -
 أال ،  ار ا عتصام.3/1398: ْلنور اجلندإ، طاملؤامرة على اإلسالم -
 أال ، املاتن اإلسممي ال ب وت. 1400:  بن مفهح احلنبهي، ط/  املبدع -
 أال .1389تيميه، مصور  الابعة اْلو /  : لشيس اإلسمم ابنجمموع القتاوى -
ْإ، طاحمل ووووول - أالالالالال ، َامعالالالالة اإلمالالالالام حممالالالالد بالالالالن سالالالالعو  اإلسالالالالممية 1400 /1: لفخالالالالر الالالالالدين الالالالالرا

 الرَيض.
 : لهمولهي.  خمت ر ال واعق املرسلة -
 أال ، مابعة السنة احملمدية ال القاأر .1375:  بن القيم، ط/ مدارج السال ني -
 
أالالال ، مؤسسالالة 1401 /2: عبالالد القالالا ر بالالن بالالدران، طمووام أمحوود بوون حنبوولاملوود ل  ا موو  ن اإل -

 الرسالة.
 : لهشيس حممد اْلمني الشيقياي، ط/ ماتبة السهفية، ابملدينة املنور .م كرة أصول الققه -
 أال ،  ار الاتن العهمية  ال ب وت.2/1413: ْلر حامد الغزا  ، طاملست قي -
 أال ، مؤسسة الرسالة ال ب وت.1417 /1: لإلمام أمحد بن حنب : طاملسند -
ْيد، طميفجم املنا ي اللقظية -  أال ،  ار العالمةال الرَيض.1417 /3: لهشيس بار أبو 
 أال ،  ار الفار ال ب وت. 1405 /1:  بن قدامه، طامل م -
 أال ،  ار ابن عفان، السعو ية. 1416 /1:  بن القيم، طمقتاح دار السيفادة -
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 أال ، مؤسسة قرفبةال القاأر .1406 /1س اإلسمم ابن تيميه، ط: لشيمنهاج السنة -
 أال ،  ار ابن عفان، السعو ية.1417 /1: لهشافس، طاملواحقات -
 أال ، ماتبة الفما ال الاويق. 1408 /1: لهنحاا، طالناسخ واملنسوخ -
 م،  ار اجلي  ال ب وت.1972: لهشو اا، ط/ نيل األوطار -
 

 


