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٢ مقَاُم الرشاِد بين التقِليِد واالجِتهاد 

 ُمقَدمة
    إنَّ احلمهللاِِِِد   ،نحمدهون تِعسينهون غِفتسرهون ، مِِاهللاِِِ بِِِِوذُع نأَروِر ش فِسننا وساِتئَي 
ا اهللا لَّ ِإهلَ ال ِإ أنَّهدش ، وأَهي لَاِدال هل فَِلض ين ، ومه لَلَِّضال م فَ اُهللاهِِِده ينا ، منالِِعمأَ
وحدهِر ال شلَيك وأَ،  هشهدأنَّ م حمداً عبدهور ولُسه . 
َونِلمسم مأَنتِإالَّ و نوتمالَ تقَاِتِه وت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي  ] آل عمران :

١٠٢[ 
با وهجوا زهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس ون نلَقَكُم مالَِّذي خ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيا يمهثَّ ِمن

 ِرجاالً كَِثرياً وِنساء واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيباً

 ]١: النساء [  

ِديداالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيالَ* ً يمأَع لَكُم ِلحصي كُموبذُن لَكُم ِفرغيو كُم
 . ] ٧١ ، ٧٠: األحزاب  [ ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً

    ٍد  :ا بعُدأممحم يدي هاهلَد رياِهللا تعاىل ، وخ ِث ِكتاباحلِدي فَإنَّ أصدق  رشو ، 
 . محدثٍَة ِبدعة ، وكلَّ ِبدعٍة ضاللة ، وكلَّ ضاللٍة يف الناِر األموِر محدثاتها ، وكلَّ

 ادا واالزِديهارعةُ ِإلَيها ، واملسِفي يعلِم السسغي للمبنِب والطَّاعاِت اليت يأجلِّ القُر فَإنَّ ِمن
 النيِة ، سائراً يف ِذلك على ِمنهاِج النبوِة ِمنها ؛ االشِتغالُ ِبعلوِم الشِريعِة الغراِء ، مع حسِن

 .املُحمديِة ، ومقْتِفياً آثار السلِف العِلية 
 الهلَّ ِفي عج قَال احلق: ًِني ِعلْماِزد بقُل رو  ]١١٤ : طه[  

 لَم تعالَى اللَّه ِلأَنَّ ؛ الِْعلِْم فَضِل ِفي ِةالدلَالَ واِضح: (( قَال احلَاِفظُ ابن حجٍر رِحمه اُهللا     
رأْمي ِبينه  اِد ِبطَلَِبِدياِلاز ٍء ِمنيِإلَّا ش الِْعلِْم ِمن ، ادرالْم؛  ِبالِْعلِْم والِْعلْم ِعيرالَِّذي الش      
ِفيدِرفَةَ يعا مم ِجبلَى يكَلَِّف عالْم ِرأَ ِمناِت مادلَاِت ِهِعبامعمِهو ، الِْعلْمِصفَاِت ِباَللَِّه وا ، ِهومو 
ِجبي لَه اِم ِمنِرِه الِْقيِزيِه ، ِبأَمنتِهو نقَاِئ عِصالن ، اردمو لَى ذَِلكفِْسِري عِديِث التالْحو  
  . )١( )) والِْفقِْه

 

                                 
 .  )١/١٨٧(الفتح  )1(
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٣

         لـواهِمـن ح عـــَلَآثــطَعمـا فَلَو قَد ذُقـتالت دتـــَرتهِاجتو اـلُّم 
ــدنيــــا وال  مطـاع  ك عنـه هـوى    ولَم يشـغلْ   ــا فُِتن  تاـِبزخرِفه

ـ   ــه أَنيـ ــاك عن ـــا وال  ق روٍضـوال أَهل ـَِتهادنيـ ــ ــا كَِلفِْبِزين  ت
ــ ــفَقُ ــملوِح أَرواح ارـوت ال ياِنع     و ِبـأَن طَِعمـت لَيسالو  ـِربتا ش

)٢(انتفَـعتا ه اللَه ـَ أَعطاكفَِإنْ ِباِجلد فيِهذْـبه وخـواِظـفَ

 

 ِفي هذا - ولَو ِبالقَِليِل -وِلأَجِل هذا وذَاك ، تطلَّعت ِهمةُ الشيِخ فَيصلَ رمحه اهللا ِباملشاركَِة 
الفَن اجلَِديِر ِباالهِتماِم ؛ فَأخرج لَنا هِذِه الدرةَ ، وهاِتِه الرائعةَ ِمن رواِئِع تصاِنيِفِه ؛ فَاستلَّ 

 الرسالةَ اسِتلَالَ العاِلِم النحِريِر ، والناقِد البِصيِر ، ِمن ِبيِن موضوعاِت االجِتهاِد والتقْليِد هذِه
 نِقيةَ الِعلِْم املتطَلَباَء ولَمثَّ العحو ، هتيمأَهِتهاِد واَء االجِلو فَعِبِة ؛ فَرعشا املتاِثِهمحِه ، وأَبِإلَي

 ِمن بأَح ةُ احلَقبح؛ فَم هالَفَتاِء ِإنْ خلَمالَ العكُوا أَقْورتيو ، ارثُ ديِل حِليالد عوا موردأَنْ يو
ها سهلةً يِسيرةً محبِة اخلَلِْق ؛ فَساق هِذِه الرسالَةَ ِببراعِة أُسلُوِبِه ، وجماِل رونِقِه ؛ ِمما جعلَ

 وِل واملِتكَلِِّمنياِب اُألصحِة أَصادِظِري ؛ كعقيِد والتنعِعيدةً عن التب. 
     فَجاءت ِرسالته ماِتعةً يف باِبها ؛ ناِفعةً لطُالَِّبها ؛ فجزاه اُهللا خير اجلَزاِء على ما نفَع ِبِه 

ِلِمنيواملس الماِإلس  . 
 إنْ شاَء -    وإذَا كَانَ ذَلك كَذَِلك ؛ فَقَد نِشطَت اِهلمةُ ، وقَِويت العِزميةُ ، وحسنت النيةُ 

 علَِّني أَدخلَ - إنْ شاَء اُهللا - ِفي ِإخراِج ِهذِه الرسالَِة الَّلَِطيفِة ، يف ثَوٍب جديٍد متقٍَن -اُهللا 
فوِف أُولئكلَماِء يف صِدمونَ ِمرياثَ العخفِر الَِّذين يِهم - النلَيطفِّلُ عا املته - وأَنِمن ِفيدِليست 

من خلْفَهم ، وليِقفُوا على أَراِئهم يف تصاِنيِفِهم ؛ فيذْكُرونا ِباجلَِميِل ، بعد وقِْت الرحيِل ؛ 
 .ٍل ، وأَنت حسبنا وِنعم الوِكيل فَاللهم أَنت ِبكُلِّ جميٍل كَِفي

    ورِحم اُهللا ابن اجلوزي ِحين نقَل عن اإلماِم العاِلِم املُجاِهِد عبِد اِهللا ِبِن املبارِك ، إذْ  يقُولُ 
  .)٣( ))ال أَعلَم بعد النبوِة أَفْضلُ ِمن بثِّ الِعلِْم : (( 

                                 
 ) .٦٢٩(يب إسحاق اإللبريي رمحه اهللا ، انظرها يف اجلامع للمتون العلمية للشمراين أمن قصيدة  )2(
 ) .٤/١٢٤(صفة الصفوة  )3(
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 : أنْ تبين ِخطَّةُ العمِل يف هذِه الرسالِة ؛ فَيقَالَ بعد عوِن اِهللا وتوِفيِقِه وِمن املناِسِب  

 :قدم احملقُِّق ُمقدمةً يِسريةً بين يدي الرسالِة كتمِهيٍد ، واحتوت على : أَوالً     
١- صياِن ماُهللا ، وب هِحمِة املؤلِِّف رمجرِتِه تمجراِدِر ت. 
ِدراسِة الرسالِة ، ِمن حيثُ موضوِعها ، وِصحِة ِنسبِتها ِللِّمؤلِِّف ، ووصِف النسِخ  -٢

 .املطْبوعِة ، والنسخِة املعتمدِة ِفي التحِقيِق 
 .  توِثيق النص  : ثانياً

 .ثُم خِتمت ِبالِفهِرِس 
ما وإن، ى اهنت ال تائِحر القَالِفلى اخِت عاِركَفْ اِألنتاِئج((  أنَّ علَم أَيها القَاِرُئ الكَِرميوا    
يعلى قَحٍد أَ كلُّنفق ِردس تِهع  ،كلِّال ينفساً اُهللاف إال م ا آتااه ، م اُهللاِحورم نقَ ويِه ِفف 
على سٍوه؛  ٍإطَ أو خلَفأصحهاذراً عالًاِذ ال ع  ،نيالًوملَفَ ؛ الًاِئ ال نيسإال ِلطَ من اخلَأُ املرب 
مى اُهللا وقَنوع صوقَ ، ميل ِقد : ؛  ِفلَّّكَ كاملُالكتابال يلَسِمم املُن ِةذَؤاخوال ي رتفعع ه ن
ليه اهللا عفيقي إال ِبوا توم،  ريٍق طَِحضوىل أَ ِإ فيِهرشدوي،  يِقوِف بالتهقرناىل يع تُهللا وا ،ملَالقَ
ت٤()) يب ِن أُ وإليِهوكلت(.  
 

       ـهاجعامرٍئ شـيئاً ور ا خطَّ كفِه ومـا ِفــيــِديلُ مبت لَه نإلَّا وع
وإنْ يكُن هكَـذَا تسـمو معاِنيـهِ       وقَالَ ذَاك كَـذَا أَولَـى وذَاك كَـذَا       

 . وصلَّى اُهللا وسلَّم على نِبينا محمٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أَجمِعين 
 قَالَُه ُمقيُدُه                                                              

 

                                         أَُبو الْعاِلية                     
                                                       حممُد ِبُن ُيوُسُف اجلُوراِني

 )٥(هـ ١٤٢٢                                                    املنطقةالشرقية
                                                 M_aljorany@hotmail.com                  

                                 
 ) .١/٣٦(صبح األعشى  )4(
هـ ؛ لتطبع مع جمموع مؤلفات الشيخ رمحه اهللا ١٤٢٧يها من جديد يف رمضان لعام مث أعدت النظر ف )5(

 .بعناية سبطه الشيخ املفضال حممد بن حسن آل مبارك نفع اهللا به 
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٥

 

ترُممةٌج وجةٌز:  
  .)٦(  اُهللاهمِح رِكاربآل مفَيصلَ ِبن عبِد العِزيِز  يِخلشِل

 
 *ُهُماسو نُهُبس:  
هوالش يخ املفَس اِلمالع ِقالفَريي اجلِلاِض القَهِزيِز  : لُيبِد العع لَ ِبنصلَ  ِنِبفَيصفَيبنح ِن ِبِدم 

   . اُهللاهمِح ريِدجالن ٍدم حآِل ِ مبارك
 *مُهُدِلوون ُهُتأَش:  
ِلودالش يخِح رمِف اُهللاه ي بٍم وفَلْ ِعِتيٍلضهـ ِف١٣١٣ام  ، عي حريالٍءم  
ِحوينغَلَ باِب السِمةَع نع ِهِرملَقَ انتم عب فْ أَِضعاِدرأس ِإِهِتر ىل الروِفاِضي ، هـ ١٣٢٢ام ي ع
 ؛اً ميِت يأَشن فَوكانَ مع جيِش امللِك عبدالعزيز رِحمه اهللا ؛ ِةيِريِكة الِبعِِقوي م ِفهداِل ولَِتقُ
 ِب اَألِةابثَمم ِبه لَانَكَ فَ؛  اُهللاهمِحرفَيصلَ  ن ِبدمح ميخ الشهم عِهِتوخِإِمع  هتايعى ِرولَّتفَ

ِلِحاِلالص ِنالبِحاِل الص.  

                                 
 :مصادر ترمجته  )6(
علماء جند خالل مثانية قرون  و،  )٣٩٨( ، ومشاهري علماء جند آلل الشيخ )٥/١٦٨(األعالم للزركلي  
وروضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنني حملمد بن عثمان بن صاحل القاضي ، ) ٥/٣٩٢(لبسام ل
وممن أفرده بالترمجة  ،  )٣/٩٣٦(وموسوعة آسبار ، ) ٧/٢٦( ، ومعجم مصنفات احلنابلة للطريقي )٢/١٥٩(

         اهللا آل مبارك يف ، وحممد بن حسن عبد )) العالمة احملقق والسلفي املدقق ((أبو بكر فيصل البديوي يف 
وترجم له الشيخ محاد بن عبد اهللا احلماد يف ،  )) املتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ((

وغريهم من الذين ،  )٩/٩٠٩(، وكذا علي جواد الطاهر يف جملة العرب ) ١٠/٢٠٣(جملة العدل العامرة 
 وأحسنها ترمجة الشيخ عبد العزيز الزير يف ذه أو حمققي كتبه رمحه اهللا ، من تالميسواًءترمجوا له يف بداية كتبه 

معامل الوسطية والتيسري واالعتدال يف سرية الشيخ : (( حتقيقه لتفسريه ، مث أحسن هذه الكتب املفردة ؛ كتاب 
فاضل حممد بن فقد جاء شامالً عن حياته رمحه اهللا ، وهو لسبطه الشيخ ال)) فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 

  . واهللا أعلم.حسن آل مبارك جزاه اهللا خرياً كثرياً ونفع به 
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 لَقَددرسالش يخِح رمالقُ اُهللاه آنَرع ِدلى ييِخ الشع ِدبيِزِز العاِل اخليِح رمِف اُهللاه ي الراِضي  ،
وِبكثَم أربع سنواتا ه ،ِم وثَن مر جِإع ىل حريالَءمعلى علماِء هـ١٣٢٤ام  ع سفدر 

  .، ثُم كانَ بعد ذِلك يتردد عل الرياِض للقراءِة على علماِئها بلدِته
  :ِملْلِعِلُ ُهب طلَ    *
ِرحصالش يخِح رماُهللاه م ذُنن عِهاِرفَظْ أَِةومع لْي الِعلقِّلى تماِجل وِفد ي تيلِهِصحلَ ، ويسذا  ه
فَيصلَ  ن ِبدمح ميخ الشهمعفَ؛  ِملْالِع وِمرالكَ وِلضي الفَ ِفيٍقِرٍت عيي ب ِفأَش ندقَفَ؛  يٍبِرغِب
 ِراِص نِن ِبِدمح مِن ِبِراِص نن ِبراِص نيخ الشِهمأُ ِلهدج ، والَءميري ح ِفِلاِضفَ اَألاِءملَ العدحأَ
ي  ِفثُعب تةًيئَ ِبيخا الشهي ِفاشي عِت الَّةُيئَالِب فَ؛ الِح والصِرياخلَ وِملْالِعاً ِبوفَرع مِهم علَثْ ِمانَكَ
اِلِسفْالن ةَهمع لى تاِث  ِملْ الِعيِلِصحواِملريالنِوبي.  
فَِبواِهللاِلض   القُظَِفح ِر الكَآنَرميو هي ِس ِفواِم الثَّنةَنع شِمر نع ثُِهِرم ، مب عِل ذَدك 
ِرحصع ي اَألقِّلَلى تهاملِه فَمِم مفَ  :ِملْ الِعناُأل ِبدأَبثُ ِةالثَ الثَّوِلص ،ِكم اِبتثُيِدوِح الت ، م 
ِقالعِةيدِطاِس الوثُِةي ، أَم ذَخي تلَّعقْ الِفمهوالن حوالفَو  اِئرضح ، ى أَتصبفَ ِبحلْا ِإ ذَ اِهللاِلضم ٍام
  .ِني الدلوِم عن ِمثٍريكَِب ٍريِبكَ
 لَِمكْي ِلاِضيىل الر ِإلَقَت انم ، ثُالَءمير حِهِدلَب ِله أَاِءملَ عن عملْ الِع اُهللاهمِح ريخى الشقَّلَتو
 . الِءبا النهاِلجِر وِءالَِّجَألا اهاِئملَ عن عذَأخفَ؛  ِملْ الِعيِلِصحي ت ِفهعطَذي قَ الَّهاروشِم
وبعنْ أَدت فَم تاَألالِد ِبح حاِءس١٣٣١ام  عهـ ارتِإ لَحليا ِلهِتالسزالِعلِْم ؛ ِةاد فَِمن درس 
عِعيِخلى الش يِنى ِبساسٍِكَّ عِح رماُهللاه يِخ ، والشع ِدبِبِن ِبيِزِز الع ٍرشِح رمثُ اُهللاه ، مار تلَح 
  . )٧( ِهوِننفُ وِملْ الِعوبرض  اُهللاهمِح رٍعاِن مِنِب ِدمح مِخيلى الش عسر دثُي ، حرطَىل قَِإ

 :شيوخه 
 ن ِمانَكَ، و ِةيدِق العاِءفَص ، والِحالصوا ِبفُِر عاَءملَي عِديلى أَ عملْ الِع اُهللاهمِح ريخى الشتلقَّ
  :مِهِزربأَ

                                 
)7(ذكر الشيخ العزيِز عبد يِر الزِف حال  قَِهي ترمجِت ِف اُهللاظه :))كان الشيخ اُهللا رمحه ي ؛  إىل اهلنِدحيلَنوي الر 
ِمن عاً لِّضت ما ، وكانَه ِب اُهللامهِح رٍعاِن من ِبمدح م الشيخدجطر ؛ و إىل قَا وصلَملَاك ، فَن ه احلديِثراسِةِدِل
 ) .١/١٧ (محِن الروفيقت  ))  اُهللاهقَفَّ واشِد الر محِد بناصر ن الشيخه أفاد. هدن ِعوس اجللُرآثَ  فَ ؛يِث احلِدِملِْع
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١- الشيخع بدزيِز العاِل اخلي ِحرمِذ ، الَّ اُهللاهي تلَّعمع لى يدالقُِهي ِر الكَآنَرميأَ وتظَفْ ِحمه.  
٢-الشيخ عوِديِة  طيِف اللَّ عبِد بِناِهللا  عبدياِر السفْيت الداُهللا -م هِحمليه كثرياً ، ال - رقرأَ ع 

 .ِسيما يف علم العِقيدِة 
٣-الش يخم حمِبد نع بآِليِفلِط الَّد يِخ الش ِحرماُهللاه الذي د ، رسلَ عِكِهي تابيِدوِح الت ، 
  .ِةيِفلَ السِةيدِق العِبت كُنا ِمهِريغَ ، وِةيِطاِس الوةَيدِقالعو
٤-س مةُاحيِخ الشم حِإِنِب ِدم بآِليِماِهر يِخ الشِتفْ مِةكَلَي املمِقاِب الس ِحرمذي  الَّ اُهللاهى لقَّت
  .وِنن الفُنا ِمهِري وغَِهقْ والِفيِدِحواً يف التوسر دهنِم
٥-الش يخ دعِبس نح ِن ِبِدميٍقِت ع ِحرمالَّ اُهللاه ى ِملقَّذي تنهد راً ِفوسيِث واحلِدِريِسفْي الت 
غَوِهِريا م. 
 ِدنس ، ومِةعبر اَألِننالس ، وِنيحيِحالصكَ:  ِثي احلِدِبت كُن ِماهوا رم ِبهازج أَد قَانَوكَ
 ِريِسفْي الت ِفهازجا أَذَكَ ، وِةفَن املصِثي احلِدِبت كُنا ِمهِريغَ وٍكاِل ماِممِإل ِلِإطَّاملو ، ودمحأَ

 ِبت الكُنا ِمهِري وغَ اُهللامهمِح رةَيِز اجلوِمي قَِناِب وةَيِمي تِن اِبالِمساإل ِخيش اِتفَنصموِب ِهقْوالِف
املصِةفَن . 
٦- الشيخع بِن ِب اِهللادع بدزيِز العقَ العِرني ِحرماُهللاه لقَّ الذي تى على يدِهيش اً ِمئَياحلِدن ِثي 
غَوِمِهِري فُن قَو . ِملْ الِعوِننأَد جازِبه ما روِماه كُن احلِدِبت وِثي وغَِهقْ والِفِريِسفْالت ِريا ِمهن 

املصأَو ، اِتفَنجازِبه الروِلِةاي ذْماِإلِبه أَاِمم حمدِح رمِبو  اُهللاهالرومل ِةايصاِتفَن شِخي 
 مهن عاهقَّلَت وهوخي شِه ِبهازجا أَ ميِعِمجِب ، و اُهللامهمِح رةَيِزاجلو ِمي قَِناِب وةَيِمي تِن اِبالِمساإل
  .ةًايوِر
٧-الش يخح مِبد ٍساِر فَن ِحرمأَ اُهللاه ذَخع نِهقْي الِف ِفهوالن ِوح.  
٨- الشيخم حمِبد لَ  نصفَيِحرماُهللاه وه وع مالَّه لقَّذي تى على يدِهيش اً ِمئَياحلِدن ِثي 
غَوِمِهِري الفُن وِنن.  
٩-الش يخاِص نِبر نِن ِبِراِص نم حِن ِبِدمِراِص ن ِحرماُهللاه وه وج دأُ ِلهالَِّهم ذي درسلَ عِهي 
 .  وِلس الرةَريِس، و ةَالثَ الثَّلَوصُألا

١٠-الش يخم حمدبن ع بدِن ِبزيِز العٍعاِن مِح رماُهللاه  . 
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١١-الش ِعيخ يِنى ِبساسٍِكَّ عِح رماُهللاه  . 
١٢-الش يخع بدِبيِزِز الع ِبن ٍرشِح رماُهللاه  ،غَ ومِهِري . 
 :صفاته اخلَلِْقية و اخلُلُِقية * 

 طَوستيالً ، مِلقَ ٍةرمحباً ِبرش مهاضي بانَكَ ، وضيب أَ اُهللاهمِح ريخالش  كان :اخلَلِْقيةُ    فَ
 نيب ٍةعب ، ِرٍةثَّ كَيةٍِحا ِل ، ذَِرظَاملن نس ، حِهج الويلَِميالً ، جِلقَ وِلىل الطُّ ِإيلُِمي ، ِوِلوالطُّ
الراِلج.  

نَ كاَ :اخلُلُِقيةُ    وِح رمذَ اُهللاه ٍقلُا خمياً ، لَِر كَيٍعِف ريِباِن اجلَنس ، لَهاملع ِةلَامب ، اًوششم ع 
اِسالنِم جيعاً ، وال صخاباً ، وال يغضذَال ِإ ِإبا انكَِهتتم اِرحاِهللام و ، تعديتح دوده ، 
كانَوأْ ال تذُخلَاِهللاي  ِفه وٍم الِئةَمي ، توخى العلَدو أْال يباهو ، يلْي الظُِّفاجمو ال يرضاه ، 
مواِضتعاِهاً زاً ِفداِمطَي حالد نياِغا ، راً ِفباآلِخاِري الد فَ ؛ ِةرِحرماُهللاه كْأَ ورم ثْمواه.  

  :ُهُتادبِع وُهُعرو وُهُدهُز    * 
 . يفِّوت فَ؛ ِعاِدا اخلَهِرهظْموِل اِئا الزهاِمطَ حنعا وين الدناً عضِرع م اُهللاهمِح ريخ الشنَكاَ    
    ِحرمولَ اُهللاه مي ِلخفاً ، أَكَلْ مِتو جأَةًار وِثاالً كَ مريِماً ، ونص ِروع ِهوِفزع نالد ناي.  
كَا ذَمأَُه رُدحأَ : ِهتِِذَالِم تنذَه اتم أٍَةر حطْا ِقيأَةَع ضٍِراقَ ، وِز ِبمرِتاعها ، وفَحِباًرئْ ِبر ا ، ه
وبى ِفنيها مِجسداً ، وزرعز رعِساً يلَ فَ؛اً ريمأَا ريذُلِمى تاِبه نِدِب عالو اِبهع لَمالش ِخي ، 
 ضراَأل ِهِذ هتييحا أَن أَ((:  اُهللاهمِح ريخ الشالَقَ فَ؛ ِةر اآلِخِرم أَن عهفُِرصتا سهنأَ ِبهربخأَ
وبنيتِج املسدو ، فَحرئْ الِبتأَِل؛  رذَِإ ِلجا ماملار ِمةُر أَن ِلهِل اإلبغَ ونْم ، أَِهِري يوا ِفلُّص؛ِهي  
ا همدقَ و اُهللاهمِح ريخ الشام قَمذا ثُ هنواً ِمحاً نالم كَو ، أَالِة الصاِءدلى أَناً عوم عه لَونُكُيفَ
 )) . ِدِجلى املس عظُاِفحيي و املديمِق ينْ أَِهيلَ عطَرش واِنشي عِنالِب

    لَوا كَمتأَ بحدهم ترجِسِب ةًماِت الذَِّهِتريِةيو ، عرضهلَا عِهيكَ ، بفَى ، واضتع يناه 
  .)) ونَولُقُا يم ِمكيلَ ِإأُربأَ ، وونَنظُا يم ِمنسحي أَِنلْع اجم الله((: ا هيلَ عبتكَ فَ؛ وِعمالدِب

    انَكَوِح رماُهللاه لُّ وِهِتقْ جو مظَعمِإه ا ِفمالٍةي صِع وبٍةادو ، لْخٍةوم عر ِهب  ِيستِفغر 
م ِهِني ِدورم أُمهملِّع يِهيِذِمال تعا ممِإ ، وِةراآلِخيا ون الديري خن ِمهلُأَسي ، وهوبنا ذُهيِف
ودنياهم.  
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    انَكَوالش يخِح رماُهللاه أْ ال يِمذُخ نِهِباِت رش ئَياً ، وال يسِلتمهلْ ، بقُ يومع نهِك ولُيه 
  .ِلاِمراَأل واِمتياَأل وِنياِك املسن ِمهقَّ حقٍّي ح ِذلِّ كُاِءطَعِإ ، وِهِتي بِلهلى أَ عِهِفرص ، ِوِهِذخأَِب

 
 :ومناصبه أعماله * 

 باِص املندلَّقَت ينْأَِل ذلك هلَهأَ ؛ اِءملَعال ن ِمٍريِث كَِدلى ي عملْ الِع اُهللاهمِح ريخى الشلقَّت    ملَّا 
 ةَامهىل ت ِإلَِسرفأُ؛  مِهِهيوِجت واس الناِدشرِإ ، ووِمص اخلُني بِلصلفَِل؛  اَءض القَيلِّ فو؛
ِحلاوجازم لِّعماً وظَاِعواً وموجهاً ، مغَع ِمِهِري نِخاِي املش.  

    فعياِض قَناً ِفيي الصبيِةخ ) ِلثْتث ي (ي أَِف، وبهقَالي ِفا ، ويِةرلْ العا ي ،ِفوي ترةَب  ،وتردد 
بينِهِذ هاِط املنقغَ وِرياه انَكَ، والش يخِح رملِّي كُ ِف اُهللاهِمٍدلَ ب نالِد الِبِهِذ هي دىل و ِإع
التِحوِديِتىل اإللِْإ ، وِباِمز شاِهللاِعر و حدهأَانَكَ ، و لَوم ا يبِدتِفئ ي تِلعِك : ِمِهِميتاِهللااب  ، 
 ، اِتهب الشِفشكَو،  ِديِحو التاِبت ِكالِل ِخن ِمكِلذَ ، وِةاعماجلَ وِةن السِله أَةَيدِق عمثُ
اُألوِةالثَ الثَّوِلصالقَ ، واَألِداِعو ربِلِةع لشِخيم حِن ِبِدمع ِدبالو اِبهِح رماُهللاه  . 
ي ن ِإ((:  اُهللاهمِح ريِزِز العدب عك املِله لَالَ قَني ِحِفو اجلَاِءضىل قَ ِإاف املطَِه ِبلَ َآنْىل أَِإ 
أُسلُِسراٍنكَىل ِم ِإكِع بِكلَ ِو، دٍِينس ِجتِفد ِهيد عفَ))  اِهللاِنذِْإ ِبةًو رلَح اكنِري آِخ ِفِإىل ه 
شعِمانَب ن س١٣٦٢ ِةنهـ ووِلوي أَ ِفلَصي ٍم ِمونر مانَضِفانَكَ ، و ي ولْىل ِت ِإِهوِلصك 
 ِكرالش ِوِله اجلَِرياِجي دالِلحِم واضِمده ، وِديِحوالت وِملْالِع وِري اخلَِسم شوغُز بالِدالِب
والتقَأَفَ؛  يِدِدنِبام ا قُهرةَابخ مةَسع شرع اماً ملِّعماً ، وموجهاً ، ومِشرداً ، واِعدىل اِهللااً ِإي 
عِصلى بيةٍِر.  

 :تالميذه     * 
لقَّتى عنيِخ الشِح رملَّ طُ اُهللاهثُـكُ ابر و ،درسلَوا عِهيم صاِء اِتفَنلَمالعِمانَكَ ، و ِرثَكْ أَن 
ملَن ازمهو لقَّتى عنه:  
١- العاملُ  الشيخإبراهيمبن اليماِنلَ س اشِدر - ِحرماُهللاه - . 
٢- العاملُ  الشيخعبد محِنالربن حيىي  بِنعِد س - ِحرماُهللاه -.  
٣- القاِضي  الشيخحممعبِد العزيِزد ِعهيِزامل  بن - ِحرماُهللاه -.  
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٤-الش العامليخ اِص نِبر نح ِدمِداِش الر - ِحرماُهللاه -.  
٥-الش لقاضي ا يخسعِبد نم حفَِن ِبِدم يآلَلَص م بِكار  - ِحرماُهللاه -.  
٦-الش القاضي  يخعبِب اِهللاد نع ِدبآِليِزِز الع ع ِدبالو اِبه - ِحرماُهللاه -.  
٧-الش القاِضي  يخحمِبود نم تِل الِبوِكرِدِهي - ظَِفحاُهللاه  - . 
 

    غَوِهِريِمِريِث الكَم منلَّقَ تدم اِصني القَ ِفبىاِءضروالش أَ أَو والت ِلعفَ؛  ِميِحراُهللام م ي  ِفن
اَألِناِطب ِضرو ، باركنفَ وعو ختِبم خِلٍري مفَن قَوا ه. 

 :مصنفاته     * 
 ن ِمديِدا العن لَكرت فَ؛ ِةراِخ الزِهاِتفَنصم ، ِبةَيالِم اإلسةَبت املكْ اُهللاهمِح ريخى الشرثْ أَدقَلَ    
ي فُ ِفاِتفَلَّاملؤِفِملْ الِعوِنن احلِدو ، ِريِسفْي التِة،  ِثيِقيدوالفَِهقْ، والِف والع ، ِضاِئرو ، النِوح  ،
وغَِقاِئقَوالر ِري؛ ا هُهو ُيعدفَاًوأِْليتفَاً وِنيصٍد تجاِء نأَكْثَِر ُعلَم ِمن .   

 لِّفلَ املؤسا أَرلَمو    ِحرماُهللاه   هابكَاِم : (( ِكتِة اَألحدمع حرةُ الكَالِم شالصيِخ )) خِللش
 ِديعالس نمحِد الربِة عالمالعِحرملَ لَ اُهللاهسِفِه ،  ، أَراِنيصلى تاً عثِْنيةً ؛ ماصالةً خِرس ه

وصلَ )) خالصةُ الكَالِم شرح عمدِة اَألحكَاِم (( هِديتكُم ِلمِحبكُِم : (( ويقُولُ ِفيها 
وهمِيتدا أَب؛ ِبم راَألج لَكُم اِعفضلَى أَنْ ياملو أَلْتسِبِه ، و تِررسلَِة ، واِئِد اجلَِليالفَو ِه ِمنِفي 

لَاِزلْتم تخِرجونَ أَمثَالَه ِمن الكُتِب العام نفْعها ، . واملعاِني الكَِثيرِة ، وسعِيكُم ِفي نشِرِه 
 .  أهـ)) والعِظيِم وقْعها 

يقُولُ عن ساِئِر تصاِنيِف الشيِخ فَيصلَ   اُهللاهمِحرِبطَيِن  هو الشيخ عبد اِملحِسِن أَبا     وها
ِحرمِة : ((   اُهللاهِبيرلَكَِة العِع أَقْطَاِر املمِميِفي ج اجوا رلَه ارةً ، صراً كَِثيبكُت أَلَّف قَدو

  .))السعوِديِة 
فْسن اقَتت قَدذَا ، وه دعبو     ، كياِظرن دفَاِتِه قَينصم ا ِهيِخ ؛ فَهيِف الشاِنيصِرفَِة تعِلم ك

كيدي نيب؛  ومبياً املطْنبِموع نطَ ا هطُواملخِبوِتاخاٍرص : 
 لَماعو- اكِإيِني اُهللا ولَّمع - بأَنَّ كُت ِخيالشِح رمو  اُهللاهدعاِع  ال توِذِه األنه دأَح: 

 .الشروح املختصرةُ على املتوِن  : النوُع اَألولُ
 .  الشروح املطولةُ على املتوِن:النوُع الثَّاِني 
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١١

 . اخِتصاره ِلكَِثٍري ِمن الكُتِب املطولِة :النوُع الثَّاِلثُ 
  .ي الفُنوِن تأِْصيالً وابِتداًء  التأِْليف ِف:النوُع الراِبُع 

 : ِفي العـِقيدِة*       
طُِبع ِفي مجـلَّدٍِ عن داِر الصميِعي ِبالرياِض ،  : القَصُد السِديُد شرُح ِكتاِب التوِحيِد -١

  . عبِد اإللَِه الشاِيِع وفَّقَه اُهللا يِخالشِبتحِقيِق 
٢- ِةالتاِسِطيِة الوِقيدلى العةُ عِنيِليقَاُت السِعي   : عيماِر الصد نـلَّدٍِ عجِفي م طُِبع

   .عبِد اإللَِه الشاِيِع وفَّقَه اُهللا  يِخالشِبالرياِض ، ِبتحِقيِق 
 : ِفي التـفِْسِري*      
طُِبع ِفي أَربعِة مجلَّداٍت عن داِر العاِصمِة    : رآِنتوفُيُق الرحمِن ِفي ُدُروِس القُ -٣

 .عبِد العزيِز الزيِر حِفظَه اُهللا  يِخالشِبالرياِض ، باعِتناِء 
ِمنه مخطُوطٌ ِفي مجـلَّدٍِ ، و : القَولُ ِفي الكُرِة اجلَِسيمِة املواِفُق ِللِفطْرِة السِليمِة -٤

 .مخطُوطُةٌ ِفي مكْتبِة املِلِك فَهٍد 
 :ِ يف احلِديِث * 
 . مجلَّداٍت ، وهو مفْقُود مخطُوطٌ ِفي ثَماِنيِة : لَذَّةُ القَاِري ُمختصُر فَتِح الباِري -٥
 هو الشرح الكَِبري على عمدِةمخطُوطٌ ، و: اَألحكَاِم  نقُْع اُألواِم ِبشرِح أَحاِديثَ ُعمدِة -٦

اَألحكَاِم ، خمسةُ أَجزاٍء ِكبارٍِ ، ِفي ِإحدى عشرةَ مجلَّدٍة ، وِمنه مخطُوطَةٌ كَاِملَةٌ ِبخطِّ 
اِض  يِخالشيٍد ِبالرِة املِلِك فَهبكْتاُهللا ِفي م هِحملَ رصفَي. 
مخطُوطٌ ِفي مجلَّديِن ضخميِن :  ِء اَألعالِم على أَحاِديثَ ُعمدِة اَألحكَاِمأَقوالُ الُعلَما -٧

ِبطَيِن وهو  عبِد اِملحِسِن أَبا يِخالش، ِفي سبعِة مالِزٍم ، ِبدارِة املِلِك عبِد العِزيِز ، ومكْتبِة 
 . مختصر عن ساِبقِِِه

 ٨- كَاِمُخالصِة اَألحدُح ُعمرةُ الكَالِم ش :  وهاِض ، ويِد ِبالرشلٍَّد  مبكتبة الرجِفي م طُِبع
 نٍد ِضمِة املِلِك فَهبكْتطُوطُةٌ ِفي مخم هِمنِط ، وسواملتِة ؛ الكَِبِري ودملى العِه عيحرِلش ارِتصاخ

 . )الِم الكَ زبدةُ( مجموِع 
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طُِبع عن داِر كُنوِز إشِبيلْيا ، وِمنه مخطُوطُةٌ ِفي : ُمختصُر الكَالِم شرِح ُبلُوِغ املَراِم -٩
 . )الكَالِم  زبدةُ( مكْتبِة املِلِك فَهٍد ِضمن مجموِع 

 . عن داِر كُنوِز إشِبيلْيا ِفي مجلَّديِنطُِبع  :ُبستانُ اَألحباِر ِباخِتصاِر نيِل اَألوطَاِر -١٠
١١- نالَِميالع بر عِة محابِفي املُر نِمِنيةُ املؤارٍق  : ِتجشِن ؛ ِبِدميترلٍَّد مجِفي م طُِبع

آِخرهما على نفَقَِة ِتلِْميِذِه هـ ، و١٣٧٢أُولَاهما على نفَقَِة اَألِميِر عبِدالرحمِن السِديِري عام 
ام  يِخالشايِع عطَا الشِن ِبِن عمحِدالربهـ١٤٠٤ع  . 
عبِد العزيِز  يِخالشطُِبع عن داِر العاِصمةَ ِبالرياِض ، ِبتحِقيِق : تطِْريُز ِرياِض الصاِلِحين  -١٢

 .الزيِر حِفظَه اُهللا 
 .داِر ِإشِبيلْيا ِبالرياِض  طُِبع عن): النوِوية ( ِسُن الديِن ِبشرِح اَألربِعني محا -١٣
، ) املُختصرات الناِفعةُ (  طُِبع ِضمن : تعِليُم اَألحب أَحاِديثَ النوِوي وابِن رجِب -١٤

 ) .الكَالِم  زبدةُ( ِلِك فَهٍد ِضمن مجموِع وِمنه مخطُوطُةٌ ِفي مكْتبِة امل
١٥-  نِلِميةُ املُسحِصيةٌ= نِنيةٌ ِديحِصيِقيِق   : نحِبت تطُِبعيِخالش  ِفظَهِر حيزيِز الزِد العبع
 . اُهللا
 . العزيِز الزيِر حِفظَه اُهللا عبِد يِخالشطُِبعت ِبتحِقيِق  : وِصيةٌ ِلطَلَبِة الِعلِْم -١٦
وقَد طُِبع قَِديماً ِضمن مجموِع         : ِغـــذاُء القُلُوِب وُمفَــرُج الكُُروِب -١٧
زبدةُ   ( ، وِمنه مخطُوطُةٌ ِفي مكْتبِة املِلِك فَهٍد ِضمن مجموِع ) املختصراِت الناِفعِة ( 

 ) .الكَالِم 
 :ِفي الِفقِْه وأُُصوِلِه * 
 .وهو ِكتابنا هذَا :  مقَاُم الرشاِد بين التقِْليِد واالجِتهاِد -١٨
طُِبع ِفي مجلٍَّد عدة مرات عن مكْتبِة  ) : املستقْنِع( كَِلماُت السداِد على متِن الزاِد  -١٩

 . حمققاً عن دار اشبيليا النهضِة ، و صدر مؤخراً
مخطُوطٌ ِفي أَربعِة أَجزاٍء ، وِستِة :  املرتُع املشِبُع شرُح مواِضع ِمن الروِض املرِبِع -٢٠

 عبِد وِمنه مخطُوطُةٌ ِفي مكْتبِة املِلِك فَهٍد ، وعنها مصورةٌ ِبدارِة املِلِك. مجلَّداٍت كَِبِريٍة 
 . عبد العزيز القاسم حفظه اهللا  يِخالشالعِزيِز ، وسيطْبع قَِريباً ِبعناية 
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مخطُوطٌ غَير مكْتِمٍل ، ِمنه نسخةٌ ِفي مكْتبِة :  الواِبلُ املُمِرُع على الروِض املرِبِع  -٢١
هنعاِئِز ، واِب اجلَنٍد ِإىل ِكتِزيِزاملِلِك فَهِد العبِة املِلِك عاررةٌ ِبدوصا م . 

شرح كَِبري مطولٌ  مخطُوطٌ غَير مكْتِمٍل ، وهو : مجمُع اجلواِد حاِشيةُ شرِح الزاِد -٢٢
قَيِن انتقَى مساِئلَ رِحمه اُهللا ِفي الشرحيِن الساِب يخالشوذَِلك أَنَّ )) الروِض املُرِبِع (( على 

ِخالِفيةً معينةً ؛ فَشرحها ، أما ِفي هذَا املُطَوِل ؛ فَقَد وجه ِعنايته ِإىل غَاِلِب املساِئِل اِخلالِفيِة 
ن ورقةً ، ِبخطِّ ِتسعٍِ وِعشِري مخطُوطٌ ، ِفي: ِفهرِس مجمِع اجلَواِد  زبدةُ املراِد: ولَه . ِفيِه
الِمذَِة  يِخالشت داِعيِل الِبالِل أَحمِإسرةٌ  يِخالشوصم هنعاُهللا ، و هِحمِه ريكانَ املخطُوطُ لَدو ،

 . ِبدارِة املِلِك عبِد العِزيِز
  مخطُوطٌ ِفي مكْتبِة املِلِك :ِبالتمِر الغاِئِب القَولُ الصاِئُب ِفي ُحكِْم بيِع الَّلحِم -٢٣
 . فَهٍد

محمِد ِبِن حسِن آل مبارِك  يِخالش طُِبعت ِباعِتناِء :الُغرُر النِقيةُ شرُح الدرِر البِهيِة  -٢٤ 
  .وفَّقَه اُهللا وسدده ، عن داِر ِإشِبيلْيا 

 :ِفي الفَراِئِض * 
محمِد ِبِن حسِن آل  يِخالشطُِبعت ِباعِتناِء  : املواِريِث الواِقعِة القَاِطعِة ِفياحلُجُج  -٢٥

 هددساُهللا و فَّقَهك واربا . مِبيلْياِر ِإشد نع.  
محمِد ِبِن حسِن آل  يِخالشطُِبعت ِباعِتناِء  : السِبيكَةُ الذَّهِبيةُ على متِن الرحِبيِة -٢٦

 هددساُهللا و فَّقَهِك واربا . مِبيلْياِر ِإشد نع.  
 :ِفي النحو * 
 .مفْقُود  : ِصلَةُ اَألحباِب شرُح ُملْحةَ اإلعراِب -٢٧
 يِخالش ِبتحِقيِق -ي   عن دار الصميع-مطبوع  : العرِبيِة على متِن اآلُجروِميِة مفَاِتيُح -٢٨

 .سعِد الّدِغيِثر وفَّقَه اُهللا وسدده  عبِد العزيِز ِبِن
ـَاُب اإلعراِب ِفي تيِسِري ِعلِْم النحِو لَعامِة الطُّالِب -٢٩ محمِد  يِخالشطُِبعت ِبتحِقيِق   :لُب

ساُهللا و فَّقَهِك واربِن آل مسِبِن ح هدد. 
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 *اته فَو: 
تفِّويالش يخِح رماُهللاه ع نع ٍرما نه٦٣ زهـ سقَةً ن ،ضا ِفاهي الدعىل اِهللا ِإِةوت عىل ِإاىل ، و
تيِمِلعالن أُاس مِدور م ِهِني. 
 ِةني س ِفيفِّو تهنم أَهضع بركَذَ فَ؛ ِهفاِت وِةنس ووِم ييِدِدحي ت ِفونَمِجر املتفلَتاخو

  ِعاِبالسِفي  لَيِق، ورش عِساِدي الس ِفلَيِق ، وِةدعي الِق ِذِره شنِم ِراِشي العهـ ِف١٣٧٧
عشر.  
وواُبالص  هأَنتفِّوِخ اَألِثلُي الثُّ ِفيِمِري لَن ِةلَياجلم ِةعِقاِف املواِد السسع شِمر نش ي  ِذِره
 . ملَعه أَواللُ. هـ ١٣٧٦ام  عِةدعالِق
 *ِقعُهب:  
 اِتن املؤِمن ِم اُهللانهلَعج،  اِتن البناً ِمت ِسوِهبا منِإ ، ووٍركُذُْ ِب  اُهللاهمِح رخيالشيرزق مل 
اِلالصاِتح.  وى اُهللالَّصع ِبلى نينا محٍدمو ِهلى آِلعو صأَِهِبح جِعمني . 
 
 
 

 احلِديثُ عن الرسالِة
 
 :ُ املوُضوع -

 . موضوع الرسالِة هو التقليد واالجتهاد ، وهما موضوعاِن يختصاِن ِبِعلِْم أُصوِل الِفقِْه 
يٍه ، ِسيما مع ما يمر ِمن ضرورياٍت يمِليها وهما ِمن املواِضيِع اهلامِة ِجداً ِلكلِّ مفٍْت وفَِق

الواقع يف ِبالِد املسِلِمني ، أو ِفي أَحواِل الناِس ومعاِشِهم ِمن مساِئلَ لَيس ِفيها نص شرِعي ؛ 
 اتِهدونَ يف أَزهى عصوِر ِلذَا اعتنى ِبِه املتقَدمونَ ؛ وِمنهم األئمةُ اَألربعةُ ، وهم الفُقَهاُء

 لَاِميالِفقِْه اِلإس. 
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 :ِنسبُتها  -
 ِنسبتها للمؤلِِّف ثَاِبتةٌ واحلمد ِهللا ؛ فَقَد أَثْبتها لَه كُلُّ من ترجم ِللشيِخ ، بلْه أَنها ِبخطِِّه 

 )٨(ومكْتوب امسه على طُرِتها 
 : النسُخ -

 ؛ فَِفي ِبدايِة اهِتماِمي ِبالرسالِة ، كُنت قَد اعتنيت ِبها ِمن ِخالِل طَبعِة                   أما املطُْبوعةُ
 :والَِّتي تضم الرسائلَ التاِلية ) اْموعةُ اجلَِليلَةُ ( 

 . اِم ، وطُِبعت مفْردةً عن داِر كُنوِز إشِبيلْيا ِبالرياِض مختصر الكَالِم شرح بلُوِغ املَر : اُألولَى
 .وطُِبعت عن داِر كُنوِز إشِبيلْيا) . النوِوية ( محاِسن الديِن ِبشرِح اَألربِعني  : الثانية
 .ِهي الَّيت قَيد ناِظريك و. مقَام الرشاِد بين التقِْليِد واالجِتهاِد  : الثالثة

واِإلخ دقَفِني أَحا ، أَواِء ِبهِغالً ِباالعِتنتشم تا كُننياِر ِةوبد نا عدٍة لَهفرعٍة مالِء على طَبالفُض 
 .السلِف ِبالرياِض ؛ ِباعِتناِء الشيِخ راشد الغفَيِلي وفَّقه اُهللا 

قَفْتا وفَلم تهجو؛ فَت ِبذَلك ِبقتس ي قَدا ؛ ِلاعِتقَاِدي أَناِلهلَ ِبإكْممالع كْترا تهلَيع 
 هِحملَ رصيِخ فَيكَاِم ِللشدِة اَألحملى عةُ الكَالِم عالصا خمى ، ِسيرِة اُألخاِريِع الِعلِْميشِللم

 .)٩(اُهللا 
زمِن قَرأتها كَاِملَةً وأَبنت بعض اُألموِر ِفيها وقَيدتها على نسخِتي ؛ ِمن وبعد ِحيٍن ِمن ال

 .سقٍط ، أو  تخِريٍج ؛ أو عزٍو 
وِحينما كُنت أَبحثُ عن خمَطُوطَِة خالصةُ الكَالِم لَم آلُ جهداً يف البحِث والتنقيِب والسؤاِل 

ِمن أَقِْرباِء الشيِخ رِحمه اُهللا أو تالِمذَِتِه و مِحبيِه ، حتى وقف السؤالُ ِعند الشيِخ عنها 
 ِة ؛ فَلمدمِح العرطُوِط شخم نع هألت؛ فَس طَاهخ دداُهللا وس ِفظَهيِر حِزيِز الزِد العبالفَاضِل ع

ع ها ؛ أَظْفَر ِبِه ، ثُمةً ِمنخسِني نقتي هأَنِني برباِد ؛ فَأخشقَاِم الرلى مِباحلِديِث ع جتر

                                 
 ) .٥(مصادر ترمجته صـ : انظر  )8(
ت من االعتناِء به على وجٍه أسألُ اهللا أن يكون غري مسبوٍق حبمد اهللا ، والفضلُ له وحده ، مثَّ وقد انتهي )9(

 ِط حممد بن حسن آل مبارك وفَّقه اهللا ؛ فقد أرسل إيلَّ النسخة اخلطية ، والكتاببلألِخ الشيِخ الفاضِل الس
 .يقه اآلن يف طَور املقابلة النهائية ؛ فاحلمد هللا على توف
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محجةُ القُرِب يف ( فَفَِرحت ورِغبت ِبمصورِتها ، فَأرسلَها ِإيلَّ مشكُوراً مع تحِقيِقِه ِلِكتاِب 
وِحني وصلَتِني سارعت ِبمقَابلَِتها على طَبعِة الشيِخ للِعراِقي رمحه اُهللا ، ) فَضِل العرِب 

 فَوجدت الداِعي إلعادِة تحِقيِقها متحقِّقاً ؛ - ولَم تكُن عن أَصٍل خطِّيٍّ كَذَِلك -الغفَيِلي 
ي نيب اِهيا ، وههيتهى أَنتاِبقاً حه سدأتا بلى مع تدِهللا فَع داحلمو ، يكاِظرن امأَمو ، كيد

 .على توِفيِقِه أَوالً وآِخراً 
 

 : فهاك وصفُها )١٠(وأما النسخةُ اخلَطِّيةُ املعتمدةُ 
 )).ِتهاِد مقَام الرشاِد بين التقِْليِد واالج: ((  كَما هو مدونٌ على طُرِتها ِعنواُنها -١

 . رمحه اُهللا ِ فَيصلَ ِبن عبِد العِزيِز آل مبارك : املُؤلُِّف - ٢     
 .ِبخطِّ املُؤلِِّف  :  اسُم الناِسِخ -٣
 .القَرنُ الراِبع عشِر اِهلجِري : تأِْرخيُها  -٤
وِفي كُلِّ ورقٍَة صفْحتاِن ، وِفي كُلِّ .  ورقةً مع ورقَِة الِعنواِن ) ١٣ : ( عدُد اَألوراِق -٥

 .سطْراً  ) ١٣( صفْحٍة 
  )١١٥٦: ( ، ورقَمها )  امللَِِك سعوٍد حاِلياً ( جاِمعةُ الرياِض : مصدُرها  -٦
ِلمةٌ توضع ِفي أَسفَِل الصفْحِة كُِتبت ِبخطِّ الرقْعِة ، ومتيزت ِبالتقِْيدِة ؛ وِهي كَ: خلَطُّ  ا-٧

 .اُألولَى وتكُونُ ِهي اُألولَى يف نص الصفْحِة الثَّاِنيِة ؛ ِدلَالَةً على تتابِع الصفَحات 
 : عملُ احملَقِِّق اشتملَ على ما يِلي 

يِمِه علَى صفحاِت املخطُوِط ِبوضِع أَرقَاِم ضبِط النص وشكِْلِه ، وتوِزيِع فَقراِتِه ، وتقِْس. أ 
 [ / ] .صفحاِتِه بين معقُوفَتين 

 .عزِو اآلياِت القُرآِنيِة ، وجعِلها عِقب اآليِة يف النص احملقَِّق . ب 

                                 
اعتمدت يف ضبِط النِص على املخطوِط وحده ؛ ألا خبط املؤلِّف نفسه ، ولَم أثُبت الفروق بني النسِخ  )10(

سواء ما كان من فُروقاٍت أو تغٍري أو سقٍط أو غريه ؛ ولو فعلت لطالت الرسالةُ وكَبر حجمها ، وحسن ذلك 
 .واُهللا أعلم . يكمن يف ذلك 
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لَِة ؛ فما كَانَ يف الصِحيحيِن أو تخريِج اَألحاِديِث النبِويِة ، واآلثَاِر ِمن مصاِدِرها اَألِصي. ج 
أَحِدِهما اكْتِفي ِبذِلك ، وما عداهما توسع ِفيِه بعض الشيِء ، مبيناً حكْم أَهِل الصناعِة 

 .احلِديِثيِة على احلِديِث ِصحةً أو ضعفاً 
 .عزِو النقوِل َألصحاِبها . د 

ب طَفَىوِمناِب قَوِل املص   )) : اسكُِر النشال ي نكُِر اَهللا مش١١()) ال ي( 
فَالشكُر ِلشيِخي الكَِرِمي القَاِضي املفْضاِل محمٍد ِبِن سلَيمانَ آل سلَيمانَ ؛ الَِّذي الزمته قُرابِة 

ِن ِعلِْمِه وخِعيم لُ ِمنهواٍت أَننس تقِْدميِه السلى تِرِه ، عمِفي ع داُهللا وأَم ِفظَهِلِه ، حلُِقِه وفَض
وكَذَا الشكُر موصولٌ ِللشيِخ عبِد العِزيِز الزيِر الَِّذي تفَضلَ وتكَرم علي ِبإرساِلِه . ِللرسالَِة 

 .النسخةَ اخلَطِّيةَ ؛ فَجزاه اُهللا خيراً 
ذا كُلِّ من أَعانِني ِبنصٍح ، أو فَاِئدٍة ، أو ِدلَالَةً ، أَسألُ اَهللا العِلي القَِديِر أَنْ يِثيبهم خيراً وكَ

 .كَِثرياً ؛ فَهو سبحانه خري مسؤوٍل  ، واحلمد ِهللا الَِّذي ِبِنعمِتِه تِتم الصاِلحاِت 
 
 
 

*** 
 
 

                                 
كتاب الرب :  ، والترمذي ) ٤٨١١(كتاب األدب ، باب يف شكر املعروف ، حديث : أخرجه أبو داود  )11(

هذا : وقال أبو عيسى ) ١٩٥٤(والصلة عن رسول اهللا ، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك ، حديث 
رواه كله أمحد ) : (( ٨/١٨٠(قال اهليثمي يف امع ) ٧٨٧٩(وأمحد يف مسنده برقم . حديثٌ حسن صحيح 

) ٨٣(وصححه الشيخ العالمة ناصر الدين األلباين رمحه اهللا يف األدب املفرد )) والطرباين ، ورجال أمحد ثقات 
 ) .٢١٨(برقم 

بنصبهما ، وبرفع اهللا، : رِوي هذا احلديث ، برفع اهللا ، وبرفع الناس ، وروي أيضاً : قال املنذري رمحه اهللا 
، وقال احلافظ الزين العراقي رمحه ) ٢/٤٦)) (الترغيب والترهيب (( سه ، أربع روايات ونصب الناس، وعك

 .، واهللا أعلم ) ٦/٢٢٥(، فيض القدير للمناوي )) واملعروف املشهور يف الرواية بنصبهما : (( اهللا 
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النص املُحقَِّق
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]٢ [/ةٌبذَهذه نيف م أُرفِةع ِهقْ الِفوِلص . 
  .)١٣(ة يِعر الشكاِمح باَألملْ الِعوه )١٢(  ]هقْالِفو[ 
  .)١٤( )) الديِن ِفي يفَقِّهه خيرا ِبِه اللَّه يِرِد من :  ))  يب النقالَ
نا يلَ عه اُهللاصا قَذَا ِإ لنعرنا شلَب قَن معر ، وشاعمج ، واِإلةُنالس ، وابتالِك : ِةدلَّ اَألولُصوأُ
ورولُسولَه مسخناِهللاوِلقَِل؛   ي ت اىل ع : ِدهاقْت ماهدفَِبه ى اللّهده الَِّذين لَِئكأُو   ]  األنعام
 :١٥( ]٩٠( 
ِئلَوولُ سساللَِّه ر  نِن عمِن السبالْجاِء والِْفر١٦( و( 
 
 
 

                                 
 .ما بني املعقوفتني زيادة يقتضيها السياق  )12(
العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها : ((  املشهور له هو هذا تعريف خمتصر للفقه ، والتعريف )13(

وانظر يف بيان ذلك بياناً لطيفاً يف تاريخ . خيتلف بني املتقدمني واملتأخرين ) الِفقْه ( ومصطلح )) التفصيلية 
المة مصطفى واملدخل الفقهي العام للع) ١٧: ١١(عمر األشقر حفظه اهللا . د.الفقه اإلسالمي لشيخنا العالمة أ

 ) .٢١٣(خالد رمضان حسن . ومعجم أصول الفقه ) ١/٦٥(الزرقا رمحه اهللا 
. وغريه ) ٧١(كتاب العلم ، باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين ، حديث :  أخرجه البخاري )14(

 . وغريه ، من حديث معاوية ) ٢٣٨٩(الزكاة ، باب النهي عن املسألة ، حديث : ومسلم 
: ف لألصول الثالثة األوىل القياس ؛ لتكون أصول األدلة األساسية ، وأما الفرعية ؛ فهي يضا )15(

االستحسان ، واملصاحل املرسلة ، وسد الذرائع ، والعرف ، وقول الصحايب ، وشرع من قبلنا ، واالستصحاب 
) ١/٧٣(زرقا رمحه اهللا ، واملدخل الفقهي العام للعالمة مصطفى ال) ١/١٨٩(املستصفى للغزايل : انظر . 

وما بعدها ، ومعامل يف أصول الفقه عند أهل السنة ) ١/١٠٢(وتيسري الوصول إىل قواعد األصول للفوزان 
 ) .٦٨(واجلماعة للجيزاين 

  .)٥/٣٢٤( حتفة األحوذي  و) الفَرأُ ( مادة ) ٦٧٨(املعجم الوسيط : انظر . محار الوحش : اء ر الِف)16(
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 عنه سكَت وما ِكتاِبِه ِفي اللَّه حرم ما والْحرام ِكتاِبِه ِفي اللَّه أَحلَّ ما الْحلَالُ  : ((فَقَالَ؛ 
وا فَهفَا ِممع هن١٧( )) ع( 
والسةُن : ما وردع نالن يب ِم أَوٍل  قَنِفو ٍل أَعو١٨( يٍرِرقْ ت(.  
 ، ورظُح ، واملَاحب ، واملُوبد ، واملناجب الو  :بعةٌ سكامح واَأل ((: نيمر احلَامم ِإقالَ

واملكروهوالص ، حيح ، ١٩())  والفَاِسد( 
 .  ِبال حجٍة  ِلاِئ القَِلو قَ]٣[/ قَبولُ:  قليدوالت : الَقَ

                                 
كتاب : وابن ماجه  ، )١٧٢٦(كتاب اللباس ،  باب ما جاء يف لبس الفراء ، ح : ذي  أخرجه الترم)17(

 =)٧١١٥حديث / ٤(واحلاكم يف مستدركه ، ) ٣٣٦٧(األطعمة ، باب أكل السمن واجلنب ، حديث 
 الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح سنن هنوحس ) .١٠/١٢(و ،  ) ٩/٣٢٠(والبيهقي يف سننه الكربى =
  .واهللا أعلم)  ٣/٣٤٣٠/١٤١(، وصحيح سنن ابن ماجه ) ٢/١٧٢٦/٢٦٧(مذي التر

تعريف السنة يقابل تعريف احلديث ، وبعض أهل احلديث يفرق بينها من حيث العموم و اخلصوص ،  )18(
والتعريف هنا خاص باألصوليني ؛ إذ يقتصرون يف تعريفهم على ما يكون حمالً للتشريع خبالف أهل احلديث ؛ 

معامل يف أصول الفقه عند : انظر .  ويضيفون الصفات اخلَلْقية واخلُلُقية م يبحثون كل ما أضيف للنيب فه
للدكتور نور الدين عتر نفع اهللا به   ، ومنهج النقد يف علوم احلديث) ١١٨(أهل السنة واجلماعة للجيزاين 

)٣٠ : ٢٦ . ( 
 .بدل الفاسد ) الباطل ( وفيه  لشمراين ، لمن اجلامع للمتون العلمية) ٤٩٧( منت الورقات )19(

فإن مجهور األصوليني وأياً كان ؛ ) الباطل ( بدل ) الفاسد ( كثري من النسخ  اخلطية واملطبوعة فيها  : لطيفة 
مل يفرقوا بينهما يف قوا بني الباطل والفاسد ، سواء كان ذلك يف العبادات أو يف املعامالت، وأما احلنفّية ففر
 شرح الورقات   :نظرا. وأما يف العبادات فوافقوا اجلمهور يف عدم التفريق بني الباطل والفاسد ، عامالت امل

، واملدخل إىل مذهب  )٤٨(للفوزان الورقات  شرح، و حسام الدين عفانه .د حتقيق )٩٤(و ) ٨٦ (للمحلي
ويف ، ) ٢١٢(عجم أصول الفقه وم) . ١٥٣(اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا لشيخنا الدكتور أمحد سعيد حوى 

 :  اهللا  ذلك يقول صاحب مراقي السعود رمحه
ــدخل ــه ي ــول في ــحة القب ــل والص ــتواء ينقـ ــهم لالسـ وبعضـ

ــاملكتوب  وخصــص اإلجــزاء بــاملطلوب ــتص ب ــل خي ــل ب وقي
 

وقابـــل   الصـــحة   بـــالبطالن
 

هــل الشــانأوهــو الفســاد عنــد 
 

ــاد   ــان   فالفس ــالف  النعم و خ
 ج

ــا  ــتفاد م ــف  يس ــه  للوص ي

  .)٦٥ ، ١/٦٤(نثر الورود للعالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا 
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ِتواالجهاد : لُذْبالو ِعسوِغلُ يف بالغ ٢٠( ِضر( . 
قالَوم الك  :  ))ِجيبعلى الع اِموقْ تاملُليد جين يف اَألهِدتكَكاِمح ، مِجا يعلى ب 
  .)٢١())  ِةلَِّد اَألاِنيع يف أَهادِتين االجهِدتجاملُ
 هدنِع لِةميف اجلُ؛ م هتلَِّد وأَاِءملَ العالفت اخعِمي سِذ الَّيهِب الن((:  ةييِم ت ابنسالِم اِإليخ شالَقَ
ما يِرعِه ِبفر جالقَانَح ٢٢())  ِلو(.  
ٍن ، سٍد حص بقَِنييقَِر الفَةَلَِّد أَلَمأَ وترظَا ن إذَنيِطوس من املّتِملْ يف الِع يميزن مكثروأَ((  : الَقَ
ظَوناٍمٍر تت ، رجِعح ندأَه حمها ، لِكدقَن دِث ال يِبق ِهِرظَنلْ ، بي حِعنَّ أَلُِمت ندهم ا ال يِرعف 
جوابو ،ه اِجالوبِلثْلى ِم  عذَ هقَوافَا مالقَته ِذ الَّلَوي ترجِعح نِبده ال دعى ِمونِله ِتالجاِده 

 (()٢٣(.  انتى ه. 
، /]٤[ ةٌج وحمحةٌ رهاؤن ثَلَّ جِهاِبتيف ِك اُهللا لَزا أَن مكلُّفَ((  :  الِةس يف الرعياِف الشالَوقَ
ِلعمهم نِل عمهلَِه ، وجهم نلَِه جه .و الناس  قاتِملْيف الِعطَبوِق معم ِمهقَ ِبِملْ الِعنِرد 
درِهاِتجِفم فَ؛  ِهيحقلَلى طَ عِملْ الِعِةبغَوغُلُ ب ِةايج هِهدمِماِرثَكِْت يف االس ِهِملْ ِعنوالص ، رب 
لِّلى كُعاِر عِهِبلَ طَونٍَض دواخ ، الصالن ِهللاِةي ِت يف اسدِهِملْ ِعاِكرن اً واسِتصناطَباً ، والرةُغب 

 ِهاِبتِك ِمن  اِهللااِمكَح أَ ِعلْمكردإنّ من أَفَ .ِهِنوعا ِب إلَّري خكر ال يدهنِإ فَ؛ ِهيلَ عِنو يف العإىل اِهللا
نصِتاً واسدالالً ، وقَفَّولقَ ِل  اُهللاهِلووالع ِبِلم مِلا عِمم نفَه ، يف ِدِةيلَِضالفَ ِباز ِهِنيود ن؛ ياه 
 )).)٢٤( ِ هيِب نِةن سم ثُِهاِبتاً يف ِكمها فَنقَزر ينْ  أَ اَهللالُأَسنفَ
 

                                 
ومعامل يف أصول الفقه عند أهل ) ٢١(و ) ٩١(معجم أصول الفقه : وانظر  . باختصار) ٥٠٨( الورقات )20(

ففيه مناقشة ) ١٦(الشثري فهو نفيس ، و التقليد للدكتور سعد ) ٤٨٩(و ) ٤٦٣(السنة واجلماعة للجيزاين 
 .لتعريف التقليد نفيسة 

 .مل أجد من ذكره على طول حبث  )21(
 ) .٥/٥٥٥( مع الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم االختيارات )22(
 ) .٥/٥٥٦( مع الفتاوى الكربى االختيارات )23(
    .) ٣٤( الرسالة )24(
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  .)٢٥()) ا هياِنع من ِمفِرعا تلى ما عهاِنسِل ِببر العِهاِبتِك ِب اُهللااطبا خمنِإو (( : الَ قَ
أَالَقَو يالِق ((:اً ض  ينْأَ] ٥[/ اسي حريف ِك اُهللام أَِهاِبت ، وي حرمر ولُسِميلَِل القَه ن؛ يِء الش 
ك إذا حِمد على ِلذَوكَ،  كثر أَومي أَِرح يف التِهيِلِل قَثلَ ِمهثري كَانَ كَا حرمذَ ِإهيلَِل قَنَّ أَمفيعلَ
ِم سٍريينكانَِة الطاع م ا هوِم أكثر ها أَننْى أَلَوي حمدليِه عا أَذَك ِإِلكذَ ، وباحكثري يٍء ش 

  .)٢٦( )) اًاحب مكونَ ينْى أَلَو أَهن ِملُّقَ اَألكانَ
 ما يكونَ ، كَوجود مرب واخلَياسِحلُّ الِق ال يه ألن؛ ورٍةر ضةُلَِزن ماسيالِق((: وقال أيضاً 

التيمهارةً طَمِعِرفَ يف الس ناِإلد عِماِزو ٢٧())  .  املاِءن( . انتهلَى مخاً ص. 
قَوالَ قَدِب الني ِل مِن ِباٍذعج ِحٍلب ينب ثَعِإه ىل اليِنم :   ))قِْضي ِبماِب أَقِْضي الَ؟ فَقَ تِبِكت 
 . اللَِّه رسوِل َِبسنِة ِضيأَقْ : قَالَ؟  اللَِّه ِكتاِب ِفي تِجد لَم فَِإنْ  :قَالَ  . اللَِّه

 اللَِّه رسوِل رسولَ وفَّق الَِّذي ِللَِّه الْحمد: ؛ فَقَالَ  رأِْيي أَجتِهد  :قَالَ؟  تِجد لَم فَِإنْ  :قَالَ 
  .)٢٨( )) اللَِّه رسولَ يرِضي ِلما

                                 
 .) ٥١( الرسالة )25(
 .) ٥١٣( الرسالة )26(
إعالم املوقعني :  وانظر  .كما ذكرمن املؤلف رمحه اهللا ملا سبق  تصرٍفتلخيٍص وب) ٥٩٩( الرسالة )27(
)٤/٤٣. ( 
 : والترمذي  ،)٣٥٩٢(يف كتاب القضاء ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء ، حديث . أبو داود :  أخرجه  )28(

/ ٣٦(سند وأمحد يف م ، )١٣٢٧(يف كتاب األحكام ، باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي ، حديث 
) ١٧٠رقم  / ١/٢٦٧( والدارمي يف مسنده  ، )الرسالة ، طبعة ٢٢٠٦١ و ٢٢١٠٠ و ٢٢٠٠٧حديث 

، ) ١٤٥٢رقم /١/٢٨٦(طبعة املعرفة ، ويف املنحة ) ٥٥٩( وأبو داود الطيالسي يف مسنده رقم ،حتقيق األسد 
وابن عبد الرب يف  ، )٤/٥٤٤/٢٢٩٧٩(وابن أيب شيبة يف مصنفه ، ، ) ١٠/١١٤(والبيهقي يف السنن الكربى 

) ٢٦٣رقم / ١/٢٣٤(والعقَيلي يف الضعفاء  يف ترمجة احلارث بن عمرو  ، )١٥٩٣ ، ١٥٩٢رقم / ٢(جامعه 
 .وغريهم ، ) ١٠٠١رقم / ٦/٨٨(والدارقطين يف العلل السلفي ، طبعة 

 -أخي املغرية بن شعبة  - من طرق عن شعبة عن أيب العون حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن احلارث بن عمرو 
 خرى عن أناس من أصحاب معاذ من أهل  محص عن اعن معاذ ، وتارة عن أصحاب معاذ عن معاذ  ، و

ى عن أصحاب معاذ ، روى ؛ رو احلارث بن عمرو ((  :)٣/٨٢(معاذ قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 
 =. ))عنه أبو عون الثقفي مسعت أيب يقول ذلك 
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    ، قال البخاري ال يصح االجتهاد عن رجال عن معاذ حبديث : (() ٢/١٧٥(يف امليزان وقال الذهيب =

 : فمدار احلديث على احلارث بن عمرو؛ ) ١/٣٠٤( التاريخ الصغري للبخاري  :وانظر )) . حديثه
عون حممد  تفرد  به أبو ((:  وقال الذهيب )) ال يصح حديثه ((:  ، وقال البخاري )) جمهول ((:  قال احلافظ

بن عبيد اهللا الثقفي ،  عن احلارث بن عمرو الثقفي ابن أخي املغرية ، وما روى عن احلارث غري أيب عون ، 
 .املعرفة طبعة ) ١/٤٧٤( التهذيب  :وانظر )) . فهو جمهول

وانظر حتفة )) .  هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي مبتصل ((: قال الترمذي و
 ) .٣/٤٤٩(ألحوذي ا

ال يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه يف كتبهم ويعتمدون  : (() ٢/٧٥٨( وقال ابن اجلوزي يف العلل
  . ))عليه وإن كان معناه صحيحاً

  .)) هذا حديث باطل  ((: طبعة الفريوائي ) ١٠١ رقم ١/٢٤٣(وقال اجلوزقاين يف األباطيل واملناكري 
،  رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف  ((:حتقيق السلفي) ٢/٤٢٤(ة البدر املنري وقال ابن امللقن يف خالص

. ال يسند وال يوجد من وجه صحيح : ال يصح ، وقال عبد احلق : مرسل ، وقال ابن حزم : وقال البخاري 
 .باختصار )) 

 وذكر )) منكر (() ٢/٢٧٣ (وقال العالمة احملدث الراحل الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة
 هذا حديث ساقط ، مل يروه أحد من هذا الطريق ، وأول سقوطه أنه عن ((: كالماً البن حزم رمحه اهللا فقال 

قوم جمهولني مل يسموا ، فال حجة فيمن  ال يعرف من هو ؟ وفيه احلارث بن عمرو ، وهو جمهول ال يعرف 
 ال ((: وقال يف موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه ))  من هو ؟ ومل يأت هذا احلديث من غري طريقه

  . هـ.  أ))وهذا حديث باطل ال أصل له ((  : مث قال ))يصح 
   ت ( فيما نقله عن حممد بن طاهر املقدسي  )٤/١٨٢( وقال احلافظ رمحه اهللا يف التلخيص احلبيـر 

 الكبار والصغار ، وسألت عنه من لقيته من  اعلم أنين فحصت عن هذا احلديث يف املسانيد (() :هـ ٥٠٧
 عن حممد بن جابر ، عن أشعث واألخرىأهل العلم بالنقل ؛ فلم أجد له غري طريقني ؛ إحدامها طريق شعبة ؛ 
  .هـ.أ.  ))بن أيب الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ؛ وكالمها ال يصح 

التعريف مبا أفرد من األحاديث : انظر  ، حلديثف مجع من أهل العلم يف بيان درجة هذا ا  ولقد صن
 . بالتصنيف للشيخ يوسف العتيق أثابه اهللا 

وهذا احلديث يف املسانيد والسنن ((:  فقال ،) ١/١١٣( ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه  احلافظُد إسنادهوجو 
ر يف موضعه بإسناد جيد كما هو مقر((.  

 العالّمة رجع إىل ما سطرته يراعنه يح احلديث أو حس على من صحبيان وتوضيح وردٍّمزيد  ومن رام= 
 .واهللا أعلم ) ٨٨١رقم / ٢/٢٧٣(احملدث الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الضعيفة 



٢٤ مقَاُم الرشاِد بين التقِليِد واالجِتهاد 

أُدِلي ِإليك ِمما  ِفيما الْفَهم الْفَهمثُم (( :  ىوسي مِبىل أَ ِإِهاِبت يف ِكاِب اخلطَّ بنمر عوقالَ
كلَيع درة ،  ونال سآٍن وِفي قُر سا لَيِممِساِيقَ ثُم وراُألم دِعن ذَِلك ِرِف، وثَالَ اعاَألم  ثُم ،

دمى  َاعرا تما ِإلَىِفيهبا اللَِّه ِإلَى أَحِههبأَشو ق٢٩( )) ِبالْح(.  
الَقَواِف الشعي : )) عمونَ أَجِلمسلَى الْمأَنَّ ع نم تانبتاس ةُ لَهنوِل سساللَِّه ر  لَم كُني لَه 
  .)٣٠())  أَحٍد ِلقَوِل يدعها أَنْ
  :اِتقَر يف الوالَقَ

))قْالِف وأَه خِمص لْوالِع  .ِملْ الِعنم : مرفةُعوِملُ املعع لى ما هاِقِع  يفِه ِبوالو .  

                                 
، ) ١٠/١٥٠(والبيهقي يف الكربى ، ) الرسالة  ٤٤٧١رقم / ٥/٣٦٧( أخرجه الدارقطين يف سننه )29(

 ،) ١/٧٠(، ووكيع يف أخبار القضاة ) ١٥٢٩٠ رقم ٨/٣٠٠( وعبد الرزاق يف مصنفه  )٧/٣٦٦(ة  واملعرف
٤/٦٣(جه الزيلعي يف نصب الراية وخر ( فه ابن حزم رمحه اهللا يف اإلحكاموضع ،)ووصفه يف ) ٢/١٠٠٢

 يف حتقيقه وانتهى ففّند ذلك العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا! بأنه مكذوب موضوع على عمر ) ١/٥٩(احمللَّى 
( عمر األشقر حفظه اهللا من كتابه . د.أفدته من حبث شيخنا العالمة أ. ( إىل ثبوته بعد أن مجع طرقه وأسانيده 

)  ٢٦١٩رقم / ٨/٢٤١(لباين رمحه اهللا يف اإلرواء ألوكذا الشيخ ا، ) حاشية ) ١١٧(نظرات يف أصول الفقه 
 .ائدةً إنْ رمت ففانظره )) . صحيح ((  وقال
من جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض ) ٤( حتقيق صحة هذا الكتاب يف جملة الشريعة العدد  : مزيداًنظراو

حتقيق ثبوت كتاب عمر إىل أيب موسى : (( للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا بعنوان ) هـ ١٤٠٢( 
حبثاً للشيخ سعود الدريب يف جملة البحوث ، و) ٢٩٩(صـ )) األشعري يف شأن القضاء ، وفيه العمل بالقياس 

حتقيق رسالة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى الشعري رضي اهللا ، وكذا ) ٢٦٩(صـ ) ٧(اإلسالمية العدد 
 .حيث أثبت صحتها ورد الشبه عنها ) ١٩٥ (صـ) ١٧(عنهما للدكتور ناصر بن عقيل الطريقي يف العدد 

ورسالة عمر املشهورة يف القضاء إىل أيب ) : (( ٦/٧١(اهللا يف منهاج السنة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
وانظر إعالم )) . موسى األشعري تداوهلا الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه 

فيما (( ) : ١٣/٢٦٤(، وذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح ) ٢/١٦٣(، وشرحها ) ٢/١٥٨(املوقعني 
 :أنشد ابن عبد الرب أليب حممد اليزيدي النحوي من أبيات طويلة يف إثبات القياس  

ــه اهللا ـــاروق يرمح ــاب الف ــانوكت ـــعري يف تبيــ  إىل األشــ

 

ــور ــك األم     قــس إذا أشــكلت علي

ــان   ــواب والعرف ــل بالص )).مث ق
 

 
 ) .٢/١١(إعالم املوقعني  )30(
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  .ِعاِق يف الوِه ِبوا ه مالِفلى ِخ عيِء الشرصوت : لُهواجلَ
 اسى احلودحِإ ِباقِع الوِملْالِعكَ  ؛اٍللَدِت واسٍرظَن] ٧[/ ن ععقَ يالا م : ورير الضملْوالِع
  . ِسماخلَ
ا الِعوأمكْ املُلمتفَ؛  سبهاملوقُ: و وفع ظِرلى النِت واالساِللَد . 
والنظر : هكْ الِفوراِل يف حِفوِرظُ املن ِهي . 
 . وِبلُىل املطْ ِإدِشر املُوه:  ليلُوالد.  ليِل الدلبطَهو :  الُلَدِت االسو

 . من اآلخر ما أظهرهدين أحرم أَويزجت:  نوالظَّ
والشك :ت جأَويز مرين ال مِه ألحِدةَزي٣١( )) رما عن اآلخ( . 
انتى ه. 
 : ِنيتقَرىل ِفوا ِإمسقْ ، وانِنيبزوا ِحلُص حدا قَناِنم يف زِملْ الِعلَه أَتيأَور((  :  ياِبطَّ اخلَالَقَ
  .ٍرظَن وٍهقْ ِفلُهأَ ، وٍريٍث وأَثَِد حابحصأَ

لُّكُ     واِح وِمٍةد نهما ال تتميزع أُن ِتخا يف احلَهِةاجوال ت ، سغِنتي عنها يف دِكرم ا تنحوه 
 ِةلَِزنم ِبهقْالِفو/] ٨[ ، لُص اَألوي هِذ الَّاِسس اَألِةلَِزنم ِبيثَ احلِدنََّأل؛  ِةادر واِإلِةي الـبغنِم
  .ِعرلفَ لَه كَاوي هِذ الَّاِءنالِب

ِبلُّكُ     و لَاٍءن مي وضعوأَدٍةاِعلى قَ ع فَ؛  اٍسسهوم نهارأَلُّكُ ، و ساٍس خال عِبن اٍءن 
  .ابر وخرفْ قَوهفَ؛  ٍةارموِع
 ِهِذا هم فأَ؛ ينِراِجهتاً مانوخِإ؛ ي اِند التن ِممهنيا بلى مع ِنييقَِر الفَِنيذَ هتجدوو:  الَقَ
 )٣٢( مهدكْوما نم ِإهن ِمينِرثَكْ اَألنَِّإ فَ- يِثِد واحلَِرثَ اَألأَصحاب مين هِذالَّ - قةُبالطَّ
 و أَوعضو مثرهكْي أَِذ الَّيِثِد احلَن ِماذِّ والشيِبِر الغبلَطَ ، وِقر الطُّعمج ، واِتايورلا
لُقْموبال ي راملُونَاع ونَتوال ي ، فَتهاملَونَم اِنعي ، وال يستِسونَطُِبن يرها ، وال يستِرخونَج 

                                 
  .) ٤٩٨(  الورقات صـ )31(
كلمةٌ تدل على شدٍّ وإحكام :  الواو والكاف والدال )) دكَ و ((: قال ابن فارس يف معجمه )وكْدهم (  )32(

قصدهم ؛ أن عملهم ووكْدهم أي :  هـ فيكون املعىن أي.أ" إذا أمه وعِني به : وكَد وكْده : وقال ، 
 .)  وكد  (:مادة ) ٦/٤٨٢(لعرب نظر لسان اا و.الروايات يف مظاا واستخراجها ومجعها 
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 ، ِنن السفةَالَخ ممِهيلَا عوع ، وادِنعالطَّ ِبمهولُاون وتاَءهقَوا الفُابا عمبرا ، وههقِْفا وهازِركَ
واليلَعأَونَم نهمع لَِغنبم ا أُ موتِموه اِص قَِملْ الِعنوِبونَر ، القَوِءس ِفِلو ِهيآِثم ونَم.  
 يِثِد احلَن ِمونَ ال يعرجمهرثَكْ أَنَِّإ ِف- ِرظَ والنِهقْ الِفلُه أَمه و-ى رخ االقةُبا الطَّموأَ] ٩[/
 ، و ال ِهِئيِد رن ِمهدي جونَفُِرعال ي ، وِهِميِق سن ِمهحيِح صونَزيم يونَكاد ، وال يِهقلِّلى أَا علَّإَ
يعبِبونَؤ ملَا بغهِمم ننْ أَهي حتِهوا ِبجع لى خوِمصذَ ِإهمافَا وقاِهذَ مبي ِيِتم الَّهنلُِحتونا ، ه
افَووقاَء آرهِت الَّمي يعِقتدها ، وقَوندلَطَ اصحوا عاِضعٍة بولى مينهماخلَوِل يف قَب ِربِع الضِفي ، 
 .م هدن ِعرِهت اشدك قَِل ذَا كانَذَ ، ِإِعِطقَن املُيِثِدواحلَ
 ، ظِّ احلَِكر يف دةَوا املدالُطَت ، واسق احلَيقِروا طَرعوتم اساهساً عاموقْ أَنلِكو : الَ قَنْىل أَِإ
 ن ِمٍةعزتن موٍفروا على نتٍف وحرصت ، واقِْملْ الِعيقِروا طَرصتفاخ؛  ِل النيةَالَجوا عبحوأَ
مي أُاِنعِهقْ الِفوِلصس موِعلَ /]١٠[ا هال ، وجلُعا ِشوهأَاراً ِلعِهِسفُنم يف الترِبِمس رِملْ الِعِمس ، 
واتذُخوهنِعةًا ج ناِءقَ ِلدخ ِهوِمصمون ، صبوهِرا دةًئَيللخ واِجلِضو اِلدي ، ناظَتِبونَر ا ، ه
ويالطَتونَملَ عيا ، وِعهندالت صِرادع نا قَهِلد ِكمح ِقذْ باحلَِباِللغوالت فَ؛  يِزِربهِق الفَويه 
  .ِهِرص ومِهِدلَ يف ب املعظَّميسِئ ، والرِهِرص يف عوركُاملذْ

 ذا وقَهدد لَس همِحانُيطَ الش يفًَِط لَلةًيِمغَلَة ، وب نهمِك مةًيدِل بلَالَقَ ؛ فَةًيغ هم :  
ي يف أَِذا الَّذَهكُِيِديلْ ِعمِص قَموِبري ، ضةٌاعم زالاةٌج  ي ِبِفيماحلَِغلَب فَ؛ ِةاِيفَ والِكِةاج اسِعتوا ين
لَعالِمالكَ ِبِهيو ، ه ِبِصلُوطَقْمِماٍتع نه  ،واسِهظْتأُوا ِبروِلصِملِّكَ املتِيني ، ِستكُ لَعمذْ مهب 
 ناً ِميقَِرا فَلَِّإ] ١١[/ وهعب واتمهن ِمريِث كَهاعطَ ، وأَهن ظَمهيلَ عقدصفَ؛  ِرظَالن الُجم ووِضاخلَ
ِنِماملؤين.  

 مِهظِّ حن عانُطَي الشمهعِدتخى ينوأَ ! مِه ِببهذْيى نأَ ! وِلقُ والعاِلجلرا ِليفَ 
ومِعِضور ِهِدشماملُاُهللا ، و ست٣٣()) ان ع( انتىه . 
 

 لَواعنَّ أَمب عالِم الكَضذا الفَ يف هنت عع لٌاِجبيف ت يِلِصحٍلاِص ح  . 
املقْوص؛ ودالع ِك ِبلُماِهللااِبت  ، وسِةنر ِهوِلس   ،واتاحلَاِعب قوالع ِلد . 

                                 
 . بتصرف )٦ : ١/٤( معامل السنن للخطايب رمحه اهللا )33(
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قَواُهللاالَ قَد ت اىل ع :  ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيعو واْ اللّهواْ أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَ يي
 ريخ ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإن ت

سأَحأِْويالًوت ن  ]  ٥٩: سورة النساء[ .  
 الرسوِل طَاعةَ ِبأَنَّ إعلَاما الِْفعلَ وأَعاد ، رسوِلِه وطَاعِة ِبطَاعِتِه تعالَى فَأَمر ((  :ِميقَال ن ابالَقَ

ِجبِتقْلَالًا تاس ِر ِمنِض غَيرا عم رلَى ِبِه أَماِب علْ ، الِكتاإذَ ب رأَم تبج١٢ [و[/ هتطَاع 
 ، معه وِمثْلَه الِْكتاب أُوِتي فَِإنه ؛ ِفيِه يكُن لَم أَو الِْكتاِب ِفي ِبِه أَمر ما كَانَ سواٌء ، مطْلَقًا
لَمو رأْمِة يِر أُوِلي ِبطَاعِتقْلَالًا الْأَملْ ، اسب ذَفلَ حلَ الِْفععجو مهتِن ِفي طَاعِة ِضمطَاع 

 الرسوِل ِبطَاعِة ِمنهم أَمر فَمن ؛ الرسوِل ِلطَاعِة تبعا يطَاعونَ إنما ِبأَنهم إيذَانا ؛ الرسوِل
تبجو هتطَاع ، نمو را ِبِخلَاِف أَماَء مولُ ِبِه جسفَلَا؛  الر عمس لَا لَهةَ وطَاع.  
ثُم رالَى أَمعت دا ِبرم عازنونَ ِفيِه تِمنؤوِلِه اللَِّه إلَى الْمسروا إنْ وكَان ِمِننيؤم ، مهربأَخأَنَّ و 

ذَِلك ريخ ماِجِل ِفي لَهالْع نسأَحأِْويلًا وِة ِفي تاِقبالْع  ،قَدو نمضذَا تا هورأُم  : 
 ، إذَا الِْإمياِن عن ِبذَِلك يخرجونَ ولَا الْأَحكَاِم بعِض ِفي يتنازعونَ قَد الِْإمياِن أَهلَ أَنَّ:  ِمنها
  .ورسوِلِه اللَِّه إلَى ِفيِه تنازعوا ما ردوا
ثُم ربأَخ هانحبأَنَّ س نم اكَمحت أَو اكَمِر إلَى حا غَياَء مولُ ِبِه جسالر فَقَد كَّمح الطَّاغُوت 

اكَمحتِه وإلَي . 
/]١٣ [الطَّاغُوتا كُلُّ : وم زاوجِبِه ت دبالْع هدح وٍد ِمنبعم وٍع أَوبتم طَاٍع أَوم . 
ثُم مأَقْس هانحبفِْسِه سلَى ِبنفِْي عاِن نالِْإمي عاِد نى الِْعبتوا حكِّمحي ولَهسا كُلِّ ِفي رم رجش 

مهنيوا ،بقَادنياًَ )٣٤( )) وصلَخى مهتان . 
 قَد ِإنه : فَقَالَ؛  يوٍم ذَات يِهعلَ أَكْثَروا((   :وعن عبد الرمحن بن زيد عن ابن مسعود ، قال 

 لَه عرض فَمن؛  ترونَ ما غنالَّب اللَّه ِإنَّ ثُم ، هناِلك ولَسنا،  نقِْضي ناولَس زمانٌ علَينا أَتى
كُماٌء ِمنقَض دعِم بوقِْض؛  الْيا فَلْياِب ِفي ِبماَء فَِإنْ؛  اللَِّه ِكتجه رأَم ساِب ِفي لَي؛  اللَِّه ِكت
 قَضى ِبما فَلْيقِْض ؛ ِبِه قَضى ولَا اللَِّه ِكتاِب ِفي لَيس أَمر هجاَء فَِإنْ؛  نِبيه ِبِه قَضى ِبما فَلْيقِْض

                                 
 ) .٩٣ : ٢/٨٩(إعالم املوقعني  )34(
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 ِبِه قَضى ولَا  نِبيه ِبِه قَضى ولَا اللَِّه ِكتاِب ِفي لَيس أَمر هجاَء فَِإنْ؛  الصاِلحونَ ِبِه
  .)٣٥()) لَم يحِسن  فَلْيقُم وال يستحي  فَِإنْ ؛ هرأْي فَلْيجتِهد؛  الصاِلحونَ

 الِْعباِد قُلُوِب خير  محمٍد قَلْب فَرأَى الِْعباِد قُلُوِب ِفي اطَّلَع اللَّه إنَّ (( :أيضاً  وقال
هارتالَِتِه فَاخِلِرس.  ثُم اِد قُلُوِب ِفي اطَّلَعالِْعب هدعب أَىفَر اِبِه قُلُوبحأَص رياِد قُلُوِب خالِْعب 
مهارتِتِه فَاخبحا /]١٤[؛ ِلصفَم آهونَ رِمنؤا الْمنسح وفَه داللَّه ِعن نسا ، حمو آهونَ رِمنؤالْم 
  .)٣٦(   )) قَِبيح اللَِّه ِعند فَهو قَِبيحا
الَقَوب عضهم : 

ـ   ملْـالِع ـ    اهللاُ الَ  قَ ـ س ر الَ  قَ ـ  خ سي لَ ةُابح الص الَـقَهـولُ ـ  فِ فلْ ِهي
لْا العِ مم ـ  ن صبـ  لِ ك ـ  الِفلِخ اهةًفَ سبين الن وِصص ـ  و بين  هِ  ِيأْ  رـِفيس

ـَ ـ ال ن ا و لَّك صـ  ب ـ  و وِلـس الر نيبالـة ه ج الِف اِخل بين  ـ ِق فَ ِيأْ  ر ِهي
ــ ـ ج الت ناً مِ رذَـحاًدمـعــ توِصصــ الندال را ولَّـكَ ـ    والت   يِمِس ِبشِهي

                                 
، والدارمي ، باب ) ٥٤١٢(أخرجه النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب احلكم باتفاق أهل العلم ح  )35(

، والبيهقي يف الكربى ) ٧٠٣٠رقم / ٤/١٠٦(ركه ، واحلاكم يف مستد) ١٧٢( ح ةالفتيا وما فيه من الشد
رقم / ٨/٣٠١(، وعبد الرزاق يف مصنفه ) ٤/٤٥٥/٢٢٩٧٩(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ) ١٠/١١٥(

، ) ١٥٩٧رقم / ٢/٨٧٤(، وابن عبد الرب يف جامعه ) ١/٧٦(، ووكيع يف أخبار القضاة ) ١٥٢٩٥
                :وقال حمققه ) . ١٣٣رقم / ١/٢٣٩( املختارة ، والضياء املقدسي يف) ٥/٢١٠(والدارقطين يف العلل 

 . يف ذكر طرقه وشواهده ؛ فانظره ) ٥/٢٠٥(وأطال ابن حزم رمحه اهللا يف اإلحكام ))  إسناده صحيح (( 
وأخرج ابن ) : (( ١٣/٣٠١( ابن حجر يف الفتح ظوقال احلاف)) وهذا احلديث جيد جيد : (( وقال النسائي 

: ، وقال احلاكم يف املستدرك  ))  بسند صحيح عن ابن مسعود حنو حديث عمر من رواية الشيباين  شيبة أيب
صحيح (( ، وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح النسائي )) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه (( 

 ) .١١٨و  ٢/١١٦(وانظر سياقه عند ابن القيم رمحه اهللا  يف اإلعالم )) اإلسناد موقوفاً 
واحلاكم يف ، ) ٦٩(، ويف املنحة ) ٣٣(، والطيالسي يف مسنده ) ٦/٨٤( أخرجه أمحد يف مسنده )36(

 ،) ١٠٥رقم / ١/٢١٤(والبغوي يف شرح السنة ، ) ٥/٦٦(قطين يف العلل ر، والدا) ١/١٧٧(مستدركه 
اين يف الكبري ورجاله موثقون  رواه أمحد والطرب((: وقال ، ) ٨٣٢رقم / ١/٤٢٨ (امعوأورده اهليثمي يف  

((  ،ن وقفه على ابن مسعود وحس  الشيخ األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة)واللفظ للطرباين ) ٥٣٢رقم / ٢ ،
 .واهللا أعلم ) ٨/١٢(



                              مقَاُم الرشاِد بين التقِليِد واالجِتهاد                    
 

٢٩

حاشا النصِموص ِذ الَّنِمي رِمِه ِبيتِفن ِةـقَرالت  يِلِطـعو  التِوم٣٧( ِهي(

 
ونع ِبيعقَالَ الش : بكَت رمٍح إلَى عيرك إذَا((   :شرضح رلَا أَم دب ه؛  ِمنظُرا فَانِفي م 

 قَضى فَِفيما يكُن لَم فَِإنْ  ؛ اللَِّه رسولُ ِبِه قَضى فَِفيما يكُن لَم فَِإنْ ؛ ِبِه فَاقِْض اللَِّه ِكتاِب
 رأْيك تجتِهد أَنْ ِشئْت فَِإنْ ؛ ِبالِْخياِر فَأَنت يكُن لَم فَِإنْ ؛ الْعدِل وأَِئمةُ الصاِلحونَ ِبِه

ِهدتك فَاجأْيِإنْ ، راِمرِني أَنْ ِشئْت وؤلَا ، تى وك أَرترامؤم ايا إلَّا إيريلَك خ ، لَامالسو  ((
)٣٨( 

  .)٣٩(ساً ِمن رجل على سوٍم أَخذَ عمر فَر: (( وعن الشعِبي أَيضاً قَالَ 

                                 
قسم الرسائل اخلاصة / ٣(الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف مؤلفاته   نسبها إىل الذهيب رمحه اهللا)37(
، وكذا الشيخ محاد األنصاري رمحه اهللا يف تقدميه لتخريج كتاب ) ٣/٩٨(والقنوجي يف أجبد العلوم  ، )١٤٤/

ومل أقف عليه يف مؤلفاته اآلن ، وبعضهم نسبها إىل ابن القيم اجلوزية رمحه اهللا ) ١/٨(اجلهاد البن أيب عاصم 
قد أوردها ابن القيم يف إعالم املوقعني وأظنه ومهاً ؛ ف) ٢٠)) (عناية النساء باحلديث النبوي (( يف كتابه 

 . ولبعض أهل العلم ، ولو كانت له لنسبها لنفسه : وقال ) ٢/١٤٩(
 : فهي قريبة منها ؛ لكنها على قافية النون ، ويقول فيها ) ابن اجلوزي :  ط٢٢٦( أما األبيات اليت يف النونية 

           
ــولُه ســالَ ر ــالَ اُهللا قَ ــم قَ ــاِنالِعل قَــالَ الصــحابةُ هــم ذَوو الِعرفَ

 

    ما الِعلم نصـبك ِللِخـالَِف سـفَاهةً 

ــالَنِ  ــني رأي فَ بــوِل و سالر ــني ب
 

ــا نبــفَاِت ِلر الص ــد ــالَّ والَ جح ــبحانِ كَ الســِه و ــِب التِرتي ــي قَالَ ِف

 
 ،) ٥٤١٤رقم / ٨/٢٣١(ب آداب القضاة ، باب احلكم باتفاق أهل العلم  كتا،جه النسائي أخر )38(

، ) ١٠/١٥٠(والبيهقي يف الكربى ، ) ١/٢٦٥/١٦٩(والدارمي يف مسنده ، باب الفتيا وما فيه من الشدة 
رقم / ٨/٢٩(وهو يف حتفة اإلشراف ، ) ١/١٨٩(ووكيع يف أخبار القضاة ، ) ٤/١٤٩(وأبو نعيم يف احللية 

 احلافظ ابن حجر يف الفتح   وذكره،) ٥٢٧برقم / ٢/٩٩( و الفقيه واملتفقه باسناٍد صحيح  ،)١٠٤٦٣
 .واهللا أعلم ، ) ١/١٢٠( وصححه يف موافقة اخلُرب اخلَرب .وسكت عنه ) ١٣/٣٥٢(
انظر النهاية .  اًملُحاذَبة بني الباِئع واملشتري على الّسلْعِة وفَصلُ ثَمِنها يقال سام يسوم سوما :السوم  )39(
 ) .سوم ( مادة ) ٢/٤٢٥(
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 رملُ ، فَقالَ عجالر هماص؛ فَخ ِطبِه فَعلَيلَ عمالً : ؛ فحجر كنيبِني ويلْ بعاج. 
 ؛ أَخذْته صِحيحاً سِليماً : ؛ فَقَالَ شريح ] ١٥[/ِإني أَرضى ِبشريٍح الِعراِقي : فَقَالَ الرجلُ 

ما : فَكَأَنه أَعجبه ؛ فَبعثَه قَاِضياً ، وقَالَ : قَالَ . فأَنت لَه ضاِمن حتى ترده صِحيحاً سِليماً 
استِة ؛ انَبنالس اِب اِهللا ؛ فَِمنيف ِكت ِبنتسي ؛ فَِإنْ لَم هنأَلْ عساِب اِهللا ؛ فَال تِكت ِمن فَِإنْ  لَك

  .)٤٠()) لَم تِجد يف السنِة ؛ فَاجتِهد رأْيك 
،  ِللنص الْمخاِلف الرأْي هوو،  ريٍب ِبلَا باِطلٌ رأْي : أَقْساٍم ثَلَاثَةُ فَالرأْي: (( قَالَ ابن القَيِم  

  .ِبالْخرِص الديِن ِفي الْكَلَامو
أْيرو ِحيحو ، ص لَفالس لهمعتالَِّذي اس وِملُواهعِبِه و . 
مالِْقسغُوا : الثَّاِلثُ وولَ سما الْعيالْفُتاَء والْقَضاِر ِبِه وِطراِلاض دِه ِعنثُ إلَييلَا ح دوجي هِمن دب 

، لَموا ولِْزما يدلَ أَحمِبِه الْع ، لَموا ومرحي مهالَفَتلَا ، خلُوا وعج اِلفَهخاِلفًا مخيِن مِللد . (( 
 عاً مصلَخى مهتانأِْخٍري تت٤١(قِْدٍمي و(.  

أَالَقَو ياِس لَفْظَ ((:اً ضلٌ لَفْظٌ الِْقيمجلُ ، مخدِفيِه ي اسالِْقي ِحيحالص الْفَاِسدو ، ِحيحالصو 
والَِّذي ه تدرةُ ِبِه وِريعالش ، وهو عمالْج نيِن باِثلَيمتالْم قالْفَرو نيِن بِلفَيتخلُ ، الْمفَالْأَو 
اسِد ِقيالثَّاِني ، الطَّرو اسكِْس ِقيالْع ، وهو ِل ِمندثَ الَِّذي الْععب ِبِه اللَّه هِبين ُثيحو ، 
نِلمأَنَّ اع صالن دراٍس ِبِخلَاِف وا ِقينِلما عقَطْع هأَن اسِقي ٤٢( )) فَاِسد( 

]١٦ [/أَالَقَو ياً ض :))فِْصيِل ِذكْرِل تقِْليِد ِفي الْقَواِمِه التِقسانا إلَى وم مرحلُ يِفيِه الْقَو 
  .إجياٍب غَيِر ِمن يسوغُ ما وِإلَى ، إلَيِه مِصريالْ يِجب ما وِإلَى ، ِبِه والِْإفْتاُء
  : أَنواٍع ثَلَاثَةُ فَهو؛  الْأَولُ النوع فَأَما

  .الْآباِء ِبتقِْليِد اكِْتفَاًء إلَيِه اِلالِْتفَاِت وعدم اللَّه أَنزلَ عما الِْإعراض : أَحدها
  .ِبقَوِلِه يؤخذَ لَأَنْ أَهلٌ أَنه الْمقَلِّد يعلَم لَا من دتقِْلي : الثَّاِني

                                 
واملزي يف ، ) ٤/١٤٩(أبو نعيم يف احللية ، و) ٥٢٦ برقم ٢/٨٨(أخرجه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه  )40(

  .)١٤٥٨ترمجة / ٤/٣٣٢(يب حامت يف اجلرح والتعديل أوابن ،  )٣/٣٧٧(ذيب الكمال 
 ) .٢/١٢٥(إعالم املوقعني  )41(
 ) .٣/١٦٥(اإلعالم  )42(
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 )٤٣(. ))  الْمقَلَِّد قَوِل ِخلَاِف علَى الدِليِل وظُهوِر الْحجِة ِقياِم بعد التقِْليد : الثَّاِلثُ
 ، تقِْليِدِهم عن  وقَد نهاهم أَِئمتهم، اِطِلالْب ِمن الْحق يعِرف لَا والْمقَلِّد(( : ىل أن قال إ

مهوصأَوإذَا و رِليلُ ظَهكُوا أَنْ الدرتي مالَهأَقْو وهِبعتيو ، مالَفُوهِفي فَخ كُلِِّه ذَِلك !  
بجأَعو ذَا ِمنه مهونَ أَنحرصِفي م ِبِهمطْلَاِن كُتقِْليِدال ِببِرِميِه تحتو ، هأَنِحلُّ لَا ولُ يِبِه الْقَو 

 ولَا شرطُه يِصح لَم معيٍن ِبمذْهٍب يحكُم أَنْ الْحاِكِم علَى الِْإمام اشترطَ ولَو ، اللَِّه ِديِن ِفي
هتِليوت ، مهِمنو نم ححةَ صِليوطَلَ التأَبطَ ورالش . 

كَذَِلكفِْتي والْم مرحِه يلَياُء عا الِْإفْتلَا ِبم لَمعي هتفَاِق ِصحاِس ِباتالن ، قَلِّدالْملَا و ِعلْم لَه 
 أَنه نفِْسِه نِم يعِرف ِمنهم كُلٌّ ثُم ، علَيِه مسدودةٌ ذَِلك طَِريق إذْ ؛ وفَساِدِه الْقَوِل ِبِصحِة
قَلِّدوِعِه مبتلَا ِلم فَاِرقي لَه١٧[/،  قَو [كرتيو ا كُلَّ لَهم الَفَهخ اٍب ِمنِكت ٍة أَونس ِل أَوقَو 

ى هتان.  )) الْعجِب أَعجِب ِمن وهذَا ، نِظِريِه أَو متبوِعِه ِمن أَعلَم هو من قَوِل أَو صاِحٍب
لَمخ٤٤( اًص(.  
ِم اَألالَقَوريم حمِبد ِإن ساِعميل الصنِص قَ ِفيياِنعيِهِتداملش هِةور:  
 

وـ  م ـ  لُّا كُ ـ ٍل ب و قَ ـ قَ م وِلـبالقَ لٌاب وقَ لُّا كُ م ٍلو اِج وب الـر ـ د ِدر والطَّ
ـ ا أَ ى م وِس ـ  ت ى عن ر ـ ب ن ـ ا ور ك قَ ِلذَفَِهوِلسو ـلَّلٌ ج ـ  ا ذَ  ي ا عن  الـر د
ــأَو ــلُاِوقَا أَم ــ  الري ِإ  فَـاِلجــن اهتدور ع  لى حفِ ِةلَِّد األَ ِبس  ـ ي الن ِدقْ
ـ  نياً كُ تِدقْمفَ ـ  ِف ـ قَى ال م  دي اهلُ )٤٥(  ِدالقَ بِ ِرسي األَ  فِ يِدِلقْا الت خ أَ لِّخواً دلِّ

 
 
 
 

                                 
 ) .٣/٤٤٧(اإلعالم  )43(
 ) .٣/٤٨٤(اإلعالم  )44(
 .عن نسخة الشيخ الغفيلي وفقه اهللا ) ١٢٨(ديوان الصنعاين  )45(
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الَقَوش ياِإلخ الِمسم حمِبد نع ِدبالو ِفاِبه ي بِضعر ِهِلاِئس :  
 بس ندقَ فَكلَذا املس هكلَ سن منَّ ، أَاس النِه ِبادطَي اصِذي الَّاِنطَي الشالُيا اخلَذَا هم وأَ((
فْنسال ِلهِتجاِدهو ، ترِتقِْال اكأَ ِباَءدِملْ الِعِلهو ، زخفَرأَ ِبهناِعوالز لَ فَ؛ ِفاِرخيسثٍريكَذا ِب ه 
 يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا  :  اىلع تالَا قَم ، كَِهِفاِرخ وزاِنطَي الشنِم

  . ]١١٢: سورة األنعام [ 
 اسا النوص ود قَمهنِإ فَِملْ الِعِلهأَ ِباِءدِتقِْال ، اِةقَيِقي احلَ ِفو هِهيلَ ِإمكُوعد وأَِهيلَا عني أَِذ الَّنَِّإفَ
 :   يِعاِف الشاِإلمام كِلي ذَاً ِفالم كَمِهِرهش أَنِمو، ك ِلذَِب

))ال ب نْ أَدِج تدوا عني ما ياِلخلُكُ فَ؛ يثَِد احلَفم فَالَا خأُ فَهِهشكُدأَ/] ١٨[ مي قَند 
رجعع تنه ((  
أَويأَ((: اً ض ا ِفني مِتفَالَخذَي هلِاا العلَ )٤٦( مأُم فَاِلخهو ذَِإ فَ؛ي ِدحا اخأَفْلَت تنا وِعاِفشي 
ي أَالً ِفثَمباِلولَ الَّوِلأكُ مالقَلْ ، وقُِمح تِبلَو نجِهِتاسي اِلخفيثَِد حالع ِنرننيو ، ياِلخف 
أَيثَِدح نَّ أٍَسنِب الني :  ))ى ِفلَّ صي مِضاِبرالغ الَقَفَ ؛ )) ِمناِل الظَّلُاِها اجلَذَ هأَم نت 
  ؟ يِعاِف الشن ِميِثِداحلَ ِبملَعأَ
 ملَع أَوأَ،  يِعاِف الشلَثْ ِمو هن متعب اتلْ ، بهتعب اتاٍمم ِإِري غَن ِميِعاِف الشفاِلخ أُملَا نأَ: ت لْقُ
  .يِثاِدحاَأل ِبلَّدت واسهفَلَاَ خد قَهنِم
  ؟دمحأَ وكاِل من ِمملَعأَت نأَ : لت؟ قُ يِعاِف الشن ِمملَع أَتنأَ : الَا قَذَِإفَ
 : اىل ع ت اِهللاولَ قَتعب ، واتِضاِرع املَن ِميلُِل الدمِل ، وسِهي ِبِنضارا ع مِلثِْم ِبهتضار عدقَفَ

 تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير فَِإن
  .)٤٧( ىهت ان.] ٥٩:سورة النساء   [  وأَحسن تأِْويالً

 
الَقَوالش اِنكَوي ِإ ِفيرالفُاِدش وِلح: )) ِع ونَّي أَِدنم ناس ثَكْتِمر نت تِعبالقُاِت اآلي ِةآنيَِّر 
اَألويِثاِدحالن ِوبِةيوج ، ِل ذَلَعكأْ دبهو ، وجلَ ِإهِهِهي متهواس ، تاَهللاانَع ع زو لَّجواس ، تمد 

                                 
 ) .٣/١٤٢(والتصحيح من الرسائل الشخصية للشيخ حممد بن عبد الوهاب ) العلم ( يف املخطوط  )46(

 .دار القاسم : ط ) ١٤٣ ، ٣/١٤٢(الرسائل الشخصية  )47(
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 ، واِبلى الص عورثُ ، والعقلى احلَ عوفقُ الوِهِدصى قَمر ومِهم همظَع مانَ ، كَيقِفو التهنِم
   ريِثا الكَمهنِإ فَ؛ هبلُُطْا يا ممِهي ِفدج و]١٩[/ ،ِباِهذَ املَن ِمٍبهذْم ِلٍبصع توِن دنِم
 واِرٍد علَيِه ، والعذْب الزلَالُ ،  والنهر الَِّذي يشِرب ِمنه كُلُّ ،فِزني ال يِذ الَّرح ، والببِيالطَّ
 ٍردص ِبهتلِْب قَنِْإ لَكنِإفَ؛ ذا لى ه عكيد يدداش فَ؛ ٍفاِئ خلُّ كُيِهلَ ِإِيِوأْي يِذ الَّمصتعواملُ
منٍحِرشٍبلْقَ ، وم ٍقفَّوو ، قَلٍِقْع دلَّ حاِهلِه ِبت دةُايو ، جدِفت ِهيلَّا كُمم لُطْا تبِمه ِةلَِّد أَن 
  .)٤٨( )) . انا كَاً مناِئا كَهِلاِئلَلى د عوفقُ الويدِري تِت الَِّماكَحاَأل
أَالَقَو ياً ض : ))ِلقْالتيد : العقَ ِبلُمِلوالغ ِمِري غَن ِريح فَ؛  ةٍِجيخرجالع قَ ِبلُمِلور اِهللاوِلس  
والع ، ِبلُم اإلجاِعمور ، جوعالع امِتفْىل املُ ِإيي ، ورجي ِإاِض القَوعىل شهِةادالع ؛  وِلد
  .)٤٩( ىهت ان))ك ِلي ذَ ِفةُج احلُتام قَدها قَنِإفَ
قَوالَ قَدِب الني :  )) ِإذَا دهتاج اِكمفَ الْحاب؛  أَصفَلَه اِنأَجِإذَ رو دهتطَأَفَ اج؛  أَخفَلَه رأَج 

 (()٥٠( 
 اِريخقَالَ البو )) :با ابم ذْكَري ِمن أِْي ذَمكَلُِّف الرتاِس والِْقي((   

 لَاو قْفت قُلْ لَا وت  ام سلَي ِبِه لَك ِعلْم  
ِديثَ عح اقوسداللَِّه ب نٍرو بمع ستولَ ِمعساِهللا  ر ُقُولِإنَّ  : (( ي لَا اللَّه ِزعني الِْعلْم 

دعأَنْ ب وهطَاكُما أَعاعِتزان لَِكنو هِزعتني مهِمن عِض ماِء قَبلَمالْع قَى ِبِعلِْمِهمبفَي اسالٌ نهج 
 .)٥١( )) ويِضلُّونَ ِضلُّونَفَي ِبرأِْيِهم/] ٢٠[ فَيفْتونَ يستفْتونَ

 

                                 
 .بتصرف ) ٢/١٠٥٩(اد الفحول  إرش)48(
  .)٢/١٠٨١( إرشاد الفحول )49(
 بالكتاب والسنة ، باب أجر احلاكم ، إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ االعتصامكتاب :  أخرجه البخاري )50(
 ) .١٧١٦(كتاب األقضية ، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ : ومسلم ، ) ٧٣٥٢(
الفتح ، والناصر زهري حتقيق الشيخ ، ) ٩/١٠٠( بالكتاب والسنة عتصاماال البخاري ، كتاب )51(
)١٣/٣٤٥(.  
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 ِمن السلَف فَعلَه ما وبين ِبالرأِْي الْعمل ذَم ِفي والْحِديث الْآية بين التوِفيق : (( بطَّاٍل نبا قَالَ
 عن محمود ِبرأٍْي تكَلَّم نم ِبِه فَخص ؛ ِعلْم ِبغيِر الْقَول ذَم الْآية نص أَنَّ ، الْأَحكَام ِاسِتنباط
 . أَصٍل ِإلَى ِاسِتناد

 
 فَقَد وِإلَّا ، والِْإضلَال ِبالضلَاِل وصفَهم وِلذَِلك ، الْجهل مع أَفْتى من ذَّم:  الْحِديثَ ومعنى 

حدم نطَ مبنتِاس ل ِمنِلِه الْأَصِلقَو :  هِلمالَّ لَعِذين هِبطُوننتسي مهِمن  أْيكَانَ ِإذَا فَالر 
 ِإلَى يستِند لَا كَانَ وِإذَا ، الْمحمود فَهو؛  الِْإجماع أَو السنة أَو الِْكتاب ِمن أَصٍل ِإلَى مستِندا
  .)٥٢())  الْمذْموم فَهو  ؛ِمنها شيء

 
 وِإلَى ، النص فَقْد ِعند يكُون ِإنما الرأْي ِإلَى الْمِصري أَنَّ والْحاِصلُ  (( :ٍرج ح ابنظُاِف احلَالَقَ

 سِمعت حنبل بن أَحمد ِإلَى صِحيح ِبسنٍد الْبيهِقي أَخرجه ِفيما الشاِفِعي قَولُ يوِمئ هذَا
 أَنه ِمن ِثقٍَة علَى ِبرأِْيِه الْعاِملُ فَلَيس ذَِلك ومع )) الضرورة ندِع الِْقياس: ((  يقُول الشاِفِعّي
قَعلَى واِد عرالْم كِْم ِمنفْس ِفي الْحِر نا ، الْأَممِإنِه ولَيذْلُ عِع بساِد ِفي الْوِته؛اِلاج  رجؤِلي 
لَوطَأَ وِباَللَِّه  .أَخو والتِفيق . 

 جرأَخو ِقيهيِل ِفي الْبخدالْم ، نابد وبع ران ِفي الْبيالِْعلْم ب نٍة عاعمج ِمن اِبِعنيالت 
 الْقَوِل ذَم ]٢١ [/، ِجياٍد ِبأَساِنيد،  والنخِعي،  والشعِبي،  وشريٍح،  ِسِريين وابن،  كَالْحسِن

 هواه يكُون حتى كُمأَحد يؤِمن لَا : (( هريرة أَِبي حِديث هكُلَّ ذَِلك ويجمع الْمجرِد الرأِْيِب
 النوِوي صححه وقَد ِثقَاٍت هوِرجالُ ، وغَيره سفْيانَ بن الْحسن أَخرجه  ))  ِبِه ِجئْت ِلما تبعا
 عمر عن حريث بن عمرو عن الشعِبي طَِريِق ِمن الْبيهِقي أَخرجه ما وأَما ، الْأَربِعني آِخر ِفي
 ؛ يحفَظُوها أَنْ الْأَحاِديثُ أَعيتهم ، السنِن أَعداُء فَِإنهم  ؛الرأِْي وأَصحاب ِإياكُم :  ((  قَالَ
 ِمن النص وجوِد مع ِبالرأِْي قَالَ من ذَم أَراد أَنه ِفي فَظَاِهر  )) وأَضلُّوا فَضلُّوا؛  ِبالرأِْي فَقَالُوا

 ِبما وعِملَ النص عرف من ِباللَّوِم ِمنه وأَولَى ، يلَام فَهذَا علَيِه التنِقيب ِلِإغْفَاِلِه الْحِديِث

                                 
  .)١٣/٣٥٢(الفتح واملنقول من . مبعناه ) ١٠/٣٦٥(شرح ابن بطال  )52(
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عهضار أْي ِمنالر ، كَلَّفتِه ودأِْويِل ِلرِإلَى ِبالتو ةَ ذَِلكارِلِه الِْإشة ِفي ِبقَومجرالت  ))كَلَّفتو 
 .ى هتان . )٥٣()) أَعلَم واللَّه))  الِْقياس

  :ةَيِمي ت ابِنالِمس اِإلِخيش ِلاِتاريِتخِالي ا ِفالَقَ
))أَ وجمعلَ العاُءمع لى توالفُِمكْ احلُِميِرح تاهلَا ِبيوقَِبى ، وٍل ، أَووو ٍه  ِمجِري غَني  ِفٍرظَ ن
التِجرِحيو ، ِجيبالع ِبلُم ِبوِجمِفِهاِدقَِت اع يا لَمهلَ وعِإِهي جماً اع. 
لَالِوولَةُاي هكْا رالقُ  :اِننواَألةُو مالقُ فَ؛ ةُان؛  ِمكْي احلُ ِفةُوتِجرِبِملْىل الِع ِإع العِبِلد تيِذِفن 
   ٍملِْعي ِبِتفْ ينمال ِم ِإاُءتفِْتس االوزجال ي و،اىل ع ت اِهللاِةيشىل خ ِإعِجر تِةانم واَأل. ِمكْاحلُ
وعلٍِد .القَروطُ وش اِءضت عتربح ساِإلب اِنكَمو ، ِليةُب جُِيواَألت اَألفَ/] ٢٢[ ِلثَملُثَم ، 
وعذَلى ها يكَلُّد أَالم حمدغَ وريفَه ، يلَّى  ِلوعأَِهِمد  فَنِقاِس الفَعلُّقَ ، وأَنيهما شاً ، وأَرعلُد 
 همكْ حرهظْا يمي ِفمد قَعرو أَر واآلخملَعا أَمهدح أَانَ كَنِْإ ، ويِدِلقْالتا ِبمهفُرع ، وأَينِدلِّقَاملُ
ويخاهلَاف ى ِفواَألِهي وروِفع ، يما يندركْ حمهوي خِماف نِت االشاَألاِهب لَعم  ،وِجينْ أَب 
يِصنبِمكْلى احلُ عاَألةُلَِّد ، وأَيالًِل د ِماِمكَح الِكن ِباتوالس واِإلِةن وِماِعِمج ، لَّكَا تم 

الصحِفةُاب ِإِهي ىل اليقَ ِبِموصٍد حٍنس.  
وِبالنِذ الَّيهِمي سعاخ تالفلَ العلَِّد وأَاِءمتيف اجلُ؛ م هلِةم عنده ما يِرعِه ِبفر جالقَانَح ِلو  ،
انَاكَومم ِبتفَاً إلماٍم عفَالَخِفه ي باملَِضع قُ ِلِلاِئسِةوأَيِلِل الد كَ ِلوأَِنو حدهأَا ملَعوأَم قَى فَقَتد 
 وزجوال ي . ِصخالر ِبذَخ اَألاُءملَ العهِركَ ، واٍعزا ِنلَ ِبِهِتالَدي عك ِفِل ذَحدقْ يم ، ولَنسحأَ
ِلقْالتيدم عم ِمكْ احلُِةفَِرعاً ، وقَاقَفَ اتلُبهي جوزع لى املشأَِإلَّا وِره ِضنْ ييققْ الوِففَ؛  تِهيو جان ه
 .؛ فَهِذِه أَربع مساِئٍل ان هج وِهيِففَ؛  ِةلَِّد اَألِضارعتِل؛  ق احلَِةفَِرع من عزِجع يو، أَ
والعجقَز ى دنعِه ِبيالع جِقاحلَ زِقييقَ ، وى دنعاملَِه ِبي ةَقَّشِظ العيةَمِح ، والصياجلَح وي  فَاز
ذَهِنيِض املوعِني ((ان تهلَى مخاًص )٥٤(.  
 لْناواجع   تعالَى اللَِّه وقَوِل  اللَِّه رسوِل ِبسنِن اِإلقِْتداِء ببا] ((  ٢٣: [/البخاِري  قَالَ

ِقنيتا ِللْمامِإم  َِدي ةًمَِّئأَ : قَالقْتن نا ِبملَنِدي قَبقْتيا وِبن نا مندعب.  

                                 
  .)١٣/٣٥٤( الفتح )53(
  .)٥/٥٥٦(ختيارات ال ا)54(
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 نعونٍن ابوثَلَاثٌ  : ((ع نهفِْسي أُِحباِني ِلنوِلِإخِذِه  ؛وةُ هنا أَنْ السوهلَّمعتأَلُوا يسيا وهنع  ،
الْقُرأَنْ آنُو وهمفَهتأَلُوا يسيو هنوا،  ععديو اسِإلَّا الن ٍر ِمنيخ . (( انتىه )٥٥(.  
 الْغاِلب ِلأَنَّ ؛ )) يتعلَّموها((  السنة وِفي  ))يتفَهموه  ((الْقُرآن ِفيقَالَ (( :  ماِنيرالْكِِ قَالَ
 ِبتفَهِم أَوصى فَِلهذَا ؛ ِبتعلُِّمِه الْوِصيِة ِإلَى يحتاج فَلَا أَمرِه أَوِل ِفي الْقُرآنَ علَّميت الْمسِلم أَنَّ

اهنعاِك مرِإدطُوِق ونى . ِهمهت٥٦())  ان( .  
،  ِهيِب نِةنسو،   اِهللااِبتلى ِك عِةيِعر الشوِملُ العارد منَّي أَ ِفلٌاِق عابترا يلَ و ((: ظُاِف احلَالَقَ
نَّأَواِق بِإ،  وِملُي العا آلَمفَ ِلاتِمههِها ويلُ املطْةُالَّ الضوأَةُب ، أَو جِبنةٌيع نهِها ويالض ةُار 
لُاملغو٥٧()) .  ةُب( . انتىه.  
أَاُهللاو لَعماحلَ ، ومِهللاد ر بِمالَ العنيى اُهللالَّ ، وصلَّ وسمع ِبلى نينا محٍدمِهلى آِل وع 
   .)٥٨( ِني الدِموىل ي ِإاٍنسإح ِبمهعِب تنم ، ونيِعمج أَِهاِبحصوأَ
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ) .١٣/٣٠٥(والفتح ، ) ٩/١٠٠( بالكتاب والسنة االعتصامكتاب :  صحيح البخاري )55(
  .)١٣/٣٠٩( الفتح )56(
 ) .١/٣(هدي الساري  )57(
 انتهيت من مقابلته على النسخة اخلطية وعلى الطبعات الثالث يف ضحى يوم السبت املوافق )58(
 .هـ ٤/٨/١٤٢٢

  فما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده املتفضل بالنعم واإلحسان ، وما كان فيه من خلٍل ونقص وزلل ، 
وصلى اهللا وسلم على سيد ولد . سأله املساحمة والغفران أان ، واهللا ورسوله منه بريئان ، وفمن نفسي والشيط

 .  عدنان 
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 الِفهرس

 ٢......................................................................مقدمة احملقق 
   :خطة التحقيق

 ٥.............................................................ترمجة املؤلِّف رمحه اهللا 
 *اسمهو نسب٥ .................................................................. :ه 
 *مِلودهون أَشت٥.......................................... ....................... :ه 
 ٦ .................................................................... :ِملْلِعِلُ هب طلَ*
 *شيوخ٦: ....................................................................... ه 
 ٨ .........................................................:ِقية  اخلَلِْقية و اخلُلُهاتفَِص* 
 *زهدهو ورعهِع وبادت٨ .......................................................... :ه 
 *أعالُمهو ماِصنب٩.... ............................................................ :ه 
 *الِمتذُي٩...... ................................................................. :ه  
 *مصفَنات١٠ .....................................................................: ه 
 *١٣................ ........................................................:اته فَو 
 *ِقعب١٤.................... .................................................... :ه 

 :احلديث عن الرسالة 
 ١٥....................: .............................................النسخ املطْبوعةُ 

 ١٦........................................................... النسخةُ اخلَطِّيةُ املعتمدةُ
 ١٦........................: ............................................عملُ احملَقِِّق 
 ١٩......................................................................النص احملقَّق 

 ٣٧..........................................................................الِفهرس
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