
 

 



 
 

    

Abstract 

 The Sunnah of the Prophet is the second evidence agreed between all sects of Muslims 

to know the provisions of the law has gained its argument from God in more than one 

of the book of the Almighty, including the words: 

One of its many functions is the statement of what is more beautiful than the divine 

discourse, and the diversity of this statement and taking multiple methods, including: 

say and deed, report, reference, writing, and others, some of the fundamentalists added 

the statement to leave. 

The fundamentalists' blogs conveyed to us this section of the statement, so I wanted to 

collect what was scattered in a research, I called it: (the statement to leave when the 

fundamentalists with doctrinal models). 

This research is important because it relates to the Sunnah of the Prophet (peace and 

blessings of Allaah be upon him) and has been chosen for its good and beauty 

presentation and for its ease of understanding and consistency to be at the forefront and 

four topics. 

إن السنة النبوية هي الدليل الثاين املتفق عليه بني طوائف املسلمني كافة ملعرفة االحكام الرشعية فقد اكتسبت حجيتها من  

ا نْه  ف  ْم ع  ا هن  اك  م  وه  و  ذ  ول  ف خ  س  م  الرَّ اك  ا آت  م  وا(  اهلل تعاىل يف اكثر من دليل من الكتاب العزيز ومنها قوله تعاىل:) و  سورة  .نْت ه 

 7احلرش:آية

 القول والفعل، وقد تنوع هذا البيان واخذ اساليب متعددة ومنها: ومن و ائفها املتعددة هو بيان ما أمجل من اخلطاب االهلي،

 وأضاف بعض من االصوليني البيان بالرتك . وغريها، والكتابة، واالشارة،والتقرير، 

فرغبت أن أمجع ما تناثر منه يف بحث، أسميته:)البيان بالرتك عند  يان،وقد نقلت لنا مدونات االصوليني هذا القسم من الب

 االصوليني مع نامذ  فقهية(.

وقد أخرتت حلسن ومجال عرضه ولسهولة فهمه وتناسقه  ويكتسب هذا البحث أمهية لتعلقه بسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم،

 أن يكون عىل مقدمة واربعة مباحث وخامتة.



  

هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وآله الطيبني وأصحابه املبجلني وريض اهلل تعاىل احلمد 

 اما بعد:   عن التابعني وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.

لرشعية فقد اكتسبت حجيتها فإن السنة النبوية هي الدليل الثاين املتفق عليه بني طوائف املسلمني كافة ملعرفة االحكام ا 

امن اهلل تعاىل يف اكثر من دليل من الكتاب العزيز ومنها قوله تعاىل: ) م  م   و  اك  ول   آت  س  وه   الرَّ ذ  ا ف خ  م  مْ  و  نْه   هن  اك  وا ع  انْت ه  سورة (.ف 

 7احلرش: آية

اخذ اساليب متعددة ومنها: القول ومن و ائفها املتعددة هو بيان ما أمجل من اخلطاب االهلي، وقد تنوع هذا البيان و

 والفعل، والتقرير، واالشارة، والكتابة، وغريها، وأضاف بعض من االصوليني البيان بالرتك.

منه يف بحث، أسميته: )البيان بالرتك  ما تناثروقد نقلت لنا مدونات االصوليني هذا القسم من البيان، فرغبت أن أمجع 

 عند االصوليني مع نامذ  فقهية(.

أخرتت حلسن ومجال عرضه ولسهولة فهمه  وسلم، وقديكتسب هذا البحث أمهية لتعلقه بسنة النبي صىل اهلل عليه و

 وتناسقه أن يكون عىل مقدمة واربعة مباحث وخامتة.

 أشارت املقدمة اىل أمهية املوضوع والرغبة فيه، وطريقة تأليفه.

وأما املبحث الثاين: فذكرت فيه مايقع به البيان ، واالصطالحغة وأما املبحث االول: فكان يف تعريف البيان يف أصل الل

جاء بمطلبني:  املطلب االول: تعريف  وحجيته، وقدوأما املبحث الثالث: فكان لبيان الرتك، تعريفه ، وعنيت به أقسام البيان

أشتمل عىل مطلبني: االول: يف  ه، وقدوأسبابفيه أنواع الرتك  الرابع: فتناولتواما املبحث ، حجيته الثاين: يفاملطلب ، الرتك

 ثم جاءت اخلامتة وضمنتها أهم النتائج التي بدت يل يف هذا البحث، اسباب الرتك الثاين: يفواملطلب ، أنواع الرتك

وأجدا لزاما عيل ان اذكر مع  األقدمني من االصوليني وكذالك املحدثني منهم. كتبه عىل توقدت أعتمدت يف كتاب

ة الذين هلم دراسات سابقة يف البيان ويف دليل الرتك والذين أجادوا وأفادوا وهم كل من االستاذ ناصح صالح الدعاء لالساتذ

اجلهد وختاما ارجو من اهلل رجاء العبد الفقري والذليل ان ينفعني بام عملت، ويتقبل مني هذا  امحد كايف. النعامن والدكتور

 زلتي ان قرصت فيه  ويغفر

  مد هلل رب العاملنيوأخر دعوانا ان احل



 
 

    

يذكر االصوليون يف تعريفاهتم للمسألة املبحوثة عادة تعريفها، وأصلها عند اهل اللغة، فرست عىل منهجهم 

 ليتحصل يف املبحث تعريفان باعتبار اللغة: 

تكاد تكون متفقة يف معنى واحد وهو الوضوح،  للبيان للغة: ذكر علامء اللغة تعريفاتتعريفه عند علامء ا -أ

 مراده من الكالم، فقيل:  ونوالوضوح البد ان يكون  ن امتلك الفصاحة ليفهم االخر

 .(2)، وقيل هو الفصاحة يف الكالم.وبني: أي فصيح، والبني من الرجال الفصيح (1)هو االفصاح مع ذكاء  

 (3)البيان: هو ا هار املقصود بأبلغ لفظ.وقيل: 

ْلناومنه قوله تعاىل: ).(4)وقوهلم بان اليشء بياناً: أي اتضح فهو بني  ن زَّ ت اب   و 
ل يْك  اْلكإ بْي اًنا ع 

لِّ  تإ   لإك 
ٍ
ء ْ ( يش 

، أي (5)

ل ق  موضحًا لكل يشء، لكل حالل وحرام.وقوله تعاىل: ) ان   خ  نْس  ه  ( 3) اإْلإ لَّم  ، أي علمه القران الذي فيه (6)( ن  اْلب ي ا ع 

 .(8)وورد لفظ البيان بقوله صىل اهلل عليه وسلم: ))ان من البيان لسحرا(((7)بيان كل يشء 

وامجل ما قيل يف معنى هذا احلديث الرشيف: ان تسمية البيان بالسحر، الن السحر تستامل به القلوب، فكذا 

بن مطعم لام سمع قراءة النبي صىل اهلل  ريبيان القرآن: اسالم جب البيان الفصيح يستميل القلوب. ومن شواهد سحر

 . (9)عليه وسلم للطور، قال: " كاد قلبي يطري "، ويف اثر اخر اسلم عمر لام سمع سورة طه

                                                             
 205-4/204، القاموس املحيط 1/132الصحاح: )1)

  1/299، القاموس املحيط 1/268، املصباح املنري 1/229، خمتار الصحاح 69-13/67لسان العرب:  )2)

 املصدر السابق نفسه )3)

 مادة )بني(  4/260القاموس املحيط )4)

  89النمل )5)

 (4-3سورة الرمحن اية ))6)

 (10/266لسان العرب )حرف العني )7)

 5146))وان من الشعر حلكام(( اخرجه البخاري يف النكاح: باب اخلطبة رقم رواه مالك، امحد، البخاري، ابو داود: )8)

  6/69جامع لطائف التفسري )9)



  

وقول الوليد بن املغرية املخزومي لام سمع القرآن: " ان لقوله حالوة " يعني كالم القرآن فيه من الدوافع التي 

 أهل، ويشهد لام تقدم ان (1)اإلسامعنندفع اىل استامعه لام فيه من حالوة تناسب القلوب واألفئدة وتناسب  علنا 

الفصاحة والبالغة الذين نزل القرآن بلغتهم، منهم من سجد جلامل بيان القرآن حال سامعه، ومنهم من قال: )حممد 

 ساحر( وسحره تالوة القرآن.

  (2)والفصاحة اإليضاحالبيان هو: فجامع كالم اللغويني ان معنى  

تعريف البيان لغة عند علامء االصول: ذكر علامء االصول يف مبحث البيان واملبني حداً للبيان، وكعادهتم  –ب

 هار، وقد يستعمل يف الظهور البيان يف كالم العرب عبارة عن اإل بذكر اصله اللغوي، واذكر بعضاً منها:  بدئوا

لَّم  فقوله تعاىل: ) او )(3)(اْلب ي ان   ه  ع  ذ  ي انٌ  ه  يْنا إإنَّ  ث مَّ ، و )(4)(لإلنَّاسإ  ب  ل  ه   ع   . (6)، واملراد هبذا كله اال هار والفصل (5)(ب يان 

ثرهم هو ا هار املعنى وإيضاحه للمخاطب منفصالً عام تسرت به.فقول الرجل بان يل هذا املعنى بياناً وقيل: قال اك

 . (7)أي  هر، وبانت املرأة من زوجها بينونة أي حرمت، بمعنى  هر االمر

 . (8)وقيل: البيان مشتق من البني، وهو الفراق، ألنه يوضح اليشء ويزيل اشكاله 

مصدر بني اذا ا هر: يقال: بني بيانًا وتبيانًا، وهو مشتق من البني، وهو الفراق، شبه  وقيل: البيان لغة: اسم

 . (9)البيان به، ألنه يوضح اليشء، ويزيل اشكاله 

                                                             
 1/115رشح اصول التفسري )1)

روي أن أعرابيا سمع قوله تعاىل)فأصدع بام تؤمر واعرض عن اجلاهلني(، سورة احلجر سجد وقال: )سجدت لفصاحته(، وأخر  )2)

، فقال: )أشهد أن خملوقا اليقدر عىل مثل هذا الكالم(، ينظر: الشفا 80أستيئسوامنه خلصوا نجيا(يوسف سمع قوله تعاىل:  )فلام 

 1/273بتعريف حقوق املصطفى: 

 سبق ختريج اآلية)3)

 138آل عمران: )4)

 19القيامة: )5)

  1/209اصول البزدوي: )6)

  2/26اصول الرسخيس: )7)

  2/13ارشاد الفحول: )8)

  3/64ط: البحر املحي)9)



 
 

    

وقيل اصله يف اللغة من القطع والفصل يقال: بان منه، اذا انقطع. قال صىل اهلل عليه وسلم: ))ما قطع من 

 . (1)البهيمة وهي حية فهو ميتة(( 

 .(2)وسمي ا هار املعنى وإيضاحه بياناً، النفصاله عام يلتبس به من املعاين فيشكل من اجله 

 . (3)وقيل: هو ا هار املعنى وإيضاحه 

 فيتحصل لنا ان االصوليني ذهبوا اىل معنى البيان يف اللغة هو: الظهور أي  هور املعنى. 

 صوليني، فكلها ترجع اىل معاين االيضاح، واإل هار للمعنى. وال خيتلف معنى البيان يف اللغة بني اللغويني واأل

 يمكن القول ان التعريف االصطالحي مر بمرحلتني:  

 االوىل: تعريف االمام الشافعي.

 والثانية: تعريف البيان ما بعد االمام الشافعي. 

 د عليه ودفاع الشافعية عنه. اواًل: تعريف االمام الشافعي للبيان والردو

لإلمام الشافعي قوله عن البيان: (4)املدونة االوىل التأسيسية لعلم اصول الفقه وهي كتاب الرسالة ا محلت لن

)البيان اسم جامع ملعان جمتمعة االصول متشعبة الفروع، فاصل ما يف تلك املعاين املجتمعة املتشعبة: اهنا بيان ملن 

قران بلسانه، متقاربة االستواء عنده، وان كان بعضها اشد تأكيد بيان من بعض، وخمتلفة عند خوطب هبا  ن نزل ال

 .(5)من جيهلها( 

                                                             
وذكره صاحب نيل االوطار يف باب: ما  5/46، ينظر: حتفة االحوذي: باب ما جاء يف الذكاة يف احللق: 2/6الفصول يف االصول:  )1)

 9/20ابني من حي فهو ميت، وينظر: نيل االوطار: 

  2/7املصدر السابق: )2)

 1/511املسودة: )3)

، وقال االمدي 1/4ا يف اصول الفقه هي كتاب الرسالة لإلمام الشافعي ينظر: االهبا : اشتهر عند العلامء ان اول مدونة وصلت الين )4)

" وكان اول من اعني بتدوين اصول الفقه فيام اشتهر بني العلامء ابو عبد اهلل حممد بن ادريس الشافعي فأمىل كتابه املعروف ب 

 ، وقيل غري ذلك.1/3)املرادة( )الرسالة( وكتبه عنه سلامن، ينظر: االحكام لالمدي: 

 باب كيف البيان  21الرسالة: ص )5)



  

ويظهر ان كالم االمام الشافعي يف البيان انام هو وصف له وليس تعريفاً كون املفاهيم االصطالحية مل تتخذ 

 .(1)هذا الشكل من الضبط

: )لقد عرف الشافعي البيان بجملة (2)ريف، ومنها: ما قاله اجلصاص وقد توالت االعرتاضات عىل هذا التع

جمهولة فلم يبني ماهية البيان وال صفته ومل يذكر املعاين املجتمعة االصول املتشعبة الفروع ما هي؟ وما حدها 

د التدقيق نجد ان وعن(3)وصفتها؟.... باإلضافة اىل ان اصحابه قد تركوا تعريفه ومل يركنوا اىل حتديده للبيان....( 

حيث قال: " وهذا االعرتاض ال يصح الن (4)الشافعية قد دافعوا عن تعريف امامهم. ومنهم القايض ابو الطيب 

الشافعي مل يقصد حد البيان وإنام قصد به وصفه قال: بانه اسم جامع انواعه خمتلفة يف البيان وهي متفقة يف ان اسم 

 ىل وابني من بعض.... " جا فبعضها االبيان يقع عليها وخمتلفة يف مراتبه

 (7)عن قول الشافعي  (6)وابن فورك  (5)وقد دافع الصرييف 

واكتفي بام تقدم بغية  (8)احلسني البرصي املعتزيل: " هذا ليس بحد، وإنام هو وصف البيان " أبووقال 

 االختصار.

                                                             
ان يكون التعريف  –ان يكون باتاً -ان يكون جامعًا،  -فمن رشوط التعريف عند العلامء:  –التعريفات، اقسام منها، باحلد وبالرسم )1)

، ينظر: املنا رة 32مة الزنجاري صان يكون التعريف ا هر عند السامع من املعرف.ينظر: املنطق للعال–غري جامع بني النقطتني 

  2/165: 1998يف اصول الترشيع االسالمي لألستاذ املصطفى 

اجلصاص هو: امحد بن عيل الرازي، ابو بكر اجلصاص، فاضل من اهل الري، سكن بغداد ومات فيها.انتهت اليه رئاسة احلنفية، )2)

  1/171الفقه.ينظر: االعالم للزركيل وله كتب منها: )احكام القران، والفصول يف االصول يف اصول 

  83-82الفصول يف االصول: ص )3)

هـ وكان ثقة صادقًا 450هـ وتويف سنة 348القايض ابو الطيب هو: فقيه شافعي، كان صاحب وجه يف املذهب، ولد سنة )4)

ظر قوله يف البحر املحيط ، وين5/270عارفًاباالصول والفروع حمققًا حسن اخللق صحيح املذهب، ينظر: الوايف بالوفيات: 

 ومابعدها 2/170للزركيش: 

الصرييف هو: حممد بن عبد اهلل ابو بكر الصرييف الشافعي البغدادي، اشتهر باحلدق يف النظر ويف القياس وعلم االصول والفروع، )5)

 437ات:/هـ، الوايف بالوفي330قيل عنه: اعلم الناس باألصول بعد الشافعي وله وجه يف املذهب. تويف سنة 

 هـ 406ابن فورك هو: حممد بن احلسن بن فورك، ابو بكر االصبهاين املتكلم، كان رجالً صاحلًا، له مصنفات عدة تويف سنة )6)

 2/170ينظر البحر املحيط: )7)

 1/318املعتمد )8)



 
 

    

 ثانيًا:  تعريفات االصوليني للبيان بعد االمام الشافعي. 

ثالثة ا اهات يف تعريف البيان كل ا اه يظهر املعنى الذي الح لصاحب التعريف فقال: (1)الغزايل  مرسم االما

" ان البيان عبارة عن امر يتعلق بالتعريف واإلعالم، وإنام حيصل االعالم بدليل، والدليل حمصل للعلم، فها هنا ثالثة 

 (2)امور: اعالم، ودليل به االعالم، وعلم حيصل من الدليل " 

، فقال: " مل خير  البيان عن التعريف، والدليل، واملطلوب احلاصل من الدليل لعدم (3)وتابعه يف كالمه اآلمدي

، فاختلفت تعريفات االصوليني تبعًا لام تقدم ذكره، واذكرها (4)معنى رابع يفرس به البيان، فألجله اختلف الناس "

 كاأليت: 

، وابن السبكي (6)ومن تابعه عىل تعريفه كالقايض ابو الطيب الطربي (5)يف الذي يمثل ا اه الصري اال اه االول:

 (8)، فقد الحظ الصرييف فيه فعل املبني فعرفه بقوله: " اخرا  اليشء من حيز االشكال اىل حيز التجيل " (7)

 وقد اعرتض عىل هذا التعريف من وجهني: 

                                                             
لشافعي فيلسوف، متصوف له مئتي هـ(هو: حممد بن حممد الغزايل الطوو، ابو حامد، حجة االسالم الفقيه ا505-هـ 450الغزايل ) )1)

مصنف مل يكن يف اخر عرصه مثله، مولده ووفاته يف الطابران )مدينة طوس بخراسان( رحل اىل نيسابور ثم البى بغداد فاحلجاز 

فبالد الشام فمرص وعاد اىل بلدته. واشهر مؤلفاته يف اصول الفقه: املستصفى وشفاء العليل وكلها مطبوعة.ينظر: االعالم: 

  1/119. الوايف بالوفيات: 7/22

  2/38املستصفى:  )2)

هـ(عيل بن حممد بن سامل التغلبي ابو احلسن اآلمدي، اصويل، باحث، اصله من آمد )ديار 631-551)الدين اآلمدي هو: سيف )3)

، الوايف 4/332للزركيل:  بكر( ولد هبا وتعلم يف بغداد والشام وانتقل اىل القاهرة فدرس هبا واشتهر، تويف بدمشق. ينظر: االعالم

 . له نحو عرشين مصنفا منها االحكام يف اصول االحكام وخمترصه )منتهى السول(.6/466بالوفيات: 

 2/91االحكام لالمدي: )4)

 وقد تقدمت ترمجته، ينظر ص )5)

 وقد تقدمت ترمجته، ينظر ص)6)

سبكي الشافعي كان عالاًم بالفقه واألصول واحلديث والعربية ابو نرص تا  الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الابن السبكي هو: )7)

 وغريها. والنظم والنثر، انتهت اليه رئاسة القضاء واملناصب بالشام له: )رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب(، و)مجع اجلوامع(

 ، وغريها.6/221العامد: ، وشذرات الذهب البن 3/104هـ(.ينظر ترمجته يف: )طبقات الشافعية ل البن قايض شهبة: 771ت)

، خمترص املنتهى مع العضد 3/32، اإلحكام لآلمدي258أغلب كتب األصول نقلت لنا هذا التعريف، ومنها: قواطع األدلة/)8)

 162، وكشف األرسار/2/162



  

 تعاىل ال يدخل فيه، وان كان بياناً فانه ربام ورد من اهلل تعاىل االول: انه غري جامع، الن البيان املبتدأ من قبل اهلل

 بيانًا لام مل خيطر ببال احد، فال يكون خمرجا لليشء من حد االشكال اىل حد التجيل.

 (1)ثانيًا: ان لفظ البيان ا هر من لفظ اخرا  اليشء من حيز االشكال اىل حيز التجيل 

ه الحظوا يف البيان معنى الدليل: فعرفوه بقوهلم: " انه الدليل املوصل اصحاب هذا اال ا اال اه الثاين:

 .(2)بصحيح النظر فيه اىل العلم او الظن بام هو دليل عليه "، وهو تعريف القايض الباقالين ومن وافقه وتابعه عليه

ْلن اواعرتض عليه: بان اهلل تعاىل قال يف كتابه العزيز: ) أ ْنز  يْك   و  ْكر   إإل  ت ب نيِّ   الذِّ
ا لإلنَّاسإ  لإ ل   م  مْ  ن زِّ يْهإ مْ  إإل  لَّه  ع  ل   و 

ون   ر  كَّ ت ف   (4)فالكتاب هو الدليل، والبيان يشء اخر، فدلت اآلية ان البيان غري الدليل  (3)(ي 

اصحاب هذا اال اه الحظوا النتيجة احلاصلة واألثر الذي ينشأ عن البيان وهو العلم او الظن  اال اه الثالث:

 (5)اصل من الدليل. فعرفه ابو عبد اهلل البرصي: " هو العلم او الظن احلاصل عن الدليل "احل

ونوقش هذا التعريف )ان حصول العلم عن الدليل سمي تبييناً، واألصل يف االطالق احلقيقة فلو كان البيان 

للفائدة، وألن احلاصل عن الدليل ايضًا حقيقة الزم منه الرتادف، واألصل عند تعدد االسامء تعدد املسميات تكثريًا 

 (6)قد يكون علاًم وقد يكون  نًا(

 (7)وأما مجهور الفقهاء فقد حدوه بقوهلم: " ان البيان ا هار املراد بالكالم الذي ال يفهم منه املراد إال به "

 .(8)ن اجله"وعرفه اجلصاص بقوهلم: " البيان ا هار املعنى وإيضاحه للمخاطب منفصالً عام يلتبس به ويشتبه م

 وتعريف اجلصاص هو املختار عندي لوضوحه، وملوافقته املعنى اللغوي للبيان وهو الظهور كام تقدم. 

                                                             
  3/277حيط ، البحر امل3/32، االحكام لآلمدي 1/258نسب له هذا التعريف الكثري من االصوليني، ينظر: قواطع االدلة: )1)

وموافقيه هم: امام احلرمني، والغزايل والفخر الرازي واآلمدي وأكثر املعتزلة، ينظر الربهان:  3/161التقريب واإلرشاد: )2)

  294-1/293، واملعتمد 1/381، املحصول 1/365، املستصفى: 1/124

 44سورة النحل:  )3)

  1/259قواطع االدلة: )4)

 1/294املعتمد: )5)

  2/178لآلمدي:  االحكام)6)

 1/209، اصول البزدوي: 3/440، رشح الكوكب املنري: 1/259قواطع االدلة: )7)

 2/6الفصول يف االصول: )8)



 
 

    

، ألنه املحتا  واملفتقر اىل البيان، (1)جرت عادة االصوليني عىل ذكر مباحث البيان بعد ذكرهم ملباحث املجمل 

 . (2): " وأوىل املواضع به ان يذكر عقب املجمل فانه املفتقر اىل البيان "قال االمام الغزايل

ت ب نيِّ  معانيه من كالمه، فقال تعاىل: ) ما خفيةتعاىل نبيه الكريم عليه الصالة والسالم لبيان  أمر اهللفقد 
 لإلنَّاسإ  لإ

ل   ما مْ  ن زِّ يْهإ اىل البيان، فكان من و ائف السنة النبوية ان تبني للناس ، فورد يف الكتاب العزيز آيات جمملة بحاجة (3)( إإل 

يف مدوناهتم، قال القايض ابو بكر الباقالين يف باب الكالم يف تفصيل ما به  يوناالحكام بطرق خمتلفة، ذكرها االصول

الرشع عىل  يقع البيان: " فانه حيصل بالقول وما يقوم مقامه... والكتابة واإلشارة واإليامء والرمز وإقرار صاحب

 (4)الفعل عىل وجه يعلم به رضاه به وعدم انكاره "

وقال االمام الغزايل: "واعلم ان كل مفيد من كالم الشارع وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون دليالً وتنبيه 

 (5)بفحوى الكالم عىل علة احلكم، كل ذلك بيان"

وجهاً اخر للبيان وهو البيان بالرتك كام  (6)ل وذكر شارح اللمع والشاطبي والقرايف وكثري من علامء االصو

 . (7)(ترك الوضوء  ا مست النار)روي ان اخر االمرين 

                                                             
املجمل هو املبهم الذي مل تتضح داللته، ويندر  حتته انواع عدة، واملجمل بأنواعه هو املحتا  واملفتقر اىل البيان، فاطلق علامء )1)

، وينظر: البيان عند 2/484 بيان املجمل وبحثوا موضوع البيان عقب املجمل، ينظر: ارشاد الفحول االصول كلمة البيان عىل

  81االصوليني، ناصح صالح النعامن ص 

 1/265املستصفى: )2)

 44النحل: )3)

 737التقريب واالرشاد: )4)

 1/276املستصفى: )5)

  1/42. ارشاد الفحول: 2/375، اعالم املوقعني: 4/214ينظر: البحر املحيط، للزركيش: )6)

ترك الوضوء  ا مست النار، جزء من حديث روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )ان آخر االمرين من رسول اهلل صىل اهلل )7)

 عليه وسلم، كان ترك الوضوء  ا مست النار( اخرجه النسائي يف باب: ترك الوضوء  ا مست النار، ينظر: سنن النسائي: ينظر:

 192، رقم 1/75سنن ايب داود: 



  

قال القرايف: " الفصل يف اقسامه اما بالقول او الفعل او الكتابة او االشارة او بالدليل العقيل او بالرتك، فيعلم 

 .(1)انه ليس واجباً او بالسكوت بعد السؤال "

الفقهاء ذكر اجلصاص يف كتابه ان البيان يقع: بالقول، والكتابة، والفعل، واإلقرار، واإلمجاع،  ومن مدرسة

 . وبعد استقراء ما ذكره االصوليني يف مدوناهتم يمكن القول بان البيان يقع بأحد هذه الطرق: (2)والرتك 

 البيان بالقول  .1

 البيان بالفعل  .2

 البيان بالكتابة  .3

 البيان باإلشارة  .4

 التقرير  بيان .5

 بيان السكوت .6

 البيان بالدليل العقيل او القياس  .7

 البيان بالرتك  .8

 البيان باإلمجاع وبقول املجتهد.  .9

وسأفرد التفصيل يف بيان الرتك يف املبحث الثالث  (3)وسأخصص الكالم عنها بشكل خمترص خشية االطالة 

 كوهنا موضوع البحث: 

، وهو التلفظ رصاحة باملراد، وهو (4)فرد او املركب الدال عىل معنى: القول: هو اللفظ املاوالً: البيان بالقول

 .(5)اكثر ما وقع فيه البيان، وورد يف الرشيعة

                                                             
 1/278تنقيح الفصول: )1)

 وما بعدها 2/6الفصول يف االصول: )2)

، البحر املحيط: 1/192، الفصول يف االصول: 1/54، الربهان: 1/192ملن اراد االستزادة منها وتفاصيلها ينظر: املستصفى: )3)

  3/581، روضة النارض: 3/477

 1/237االزهري:  الترصيح عىل التوضيح: خالد)4)

 3/477البحر املحيط: )5)



 
 

    

واومنه قوله تعاىل: ) ح 
اْنكإ ا ف  مْ  ط اب   م  ن   ل ك 

  مإ
إ
اء ْت ، بينه قوله تعاىل باآلية الكريمة وهو: )(1)(النِّس  م  رِّ مْ  ح  يْك  ل   ع 

مْ  ات ك  ه  ن ات   أ مَّ ب  مْ و  مْ  ك  ات ك  و  أ خ   ، وآيات املواريث وغريها كثري. (3)وهو ختصيص للعموم يف اآلية االوىل  (2)(و 

ومن البيان القويل من السنة املطهرة سائر السنن املبتدئة كقوله صىل اهلل عليه وسلم: ))يف مخس من االبل 

 وغريه كثري.  (4)شاة(( 

ه وسلم بني الكثري من االحكام بفعله، كبيانه صىل اهلل عليه وسلم ألعداد فانه صىل اهلل علي ثانياً: البيان بالفعل: 

واركعات الصالة املفروضة وأوصافها بعد ان كانت جمملة يف قوله تعاىل: ) يم 
أ قإ ال ة   و   (5)( الصَّ

 وكذلك تبيينه ملناسك احلج بيانًا لقوله تعاىل: )
إ
َّ
إ
ّلل ىل   و  جُّ  النَّاسإ  ع 

 (6)(اْلب يْتإ  حإ

 ، ونحوه كثري من السنة. (7)له صىل اهلل عليه وسلم: ))لتأخذوا مناسككم((بقو

ال خالف بني علامء االصول ان البيان يقع بالكتابة، وإنام اختلفوا باعتبارها، فمنهم من ثالثاً: البيان بالكتابة: 

 .(8)جعلها فعالً من االفعال، ومنهم من جيعلها قوالً 

م عندما دعى النبي سليامن )عليه السالم( امللكة بلقيس وقومها اىل التوحيد فقال عز فقد جاء ذكرها يف القران الكري

ي   إإينِّ وجل: )
َّ  أ ْلقإ يل 

ت اٌب  إإ
يمٌ  كإ رإ ه   ك  نْ  إإنَّ ن   مإ ياْم  ل  إإنَّه   س    بإْسمإ  و 

إ
مْح نإ  اّللَّ يمإ  الرَّ حإ َّ  ت ْعل وا أ ال الرَّ يل  أْت وينإ  ع  ني   و 

ْسلإمإ  (9)(م 

                                                             
 3النساء: )1)

 23النساء: )2)

 2/29الفصول يف االصول: )3)

 . 2/112وقال االلباين: صحيح. وينظر: سنن الدارقطني:  ، 2/8ينظر: سنن ايب داود، باب يف زكاة  )4)

 56، النور: 110، 43البقرة: )5)

 97ال عمران: )6)

حيحه عن جابر بن عبد اهلل يقول: " رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يرمي عىل راحلته يوم النحر احلديث اخرجه مسلم يف ص)7)

  2/943يقول: ))لتأخذوا مناسككم فاين ال ادري لعيل ال ارجع بعد حجتي هذه((ينظر: صحيح مسلم برشح النووي: 

رايف بأهنا فعل من االفعال، واعتربها ابو يعىل احلنبيل قواًل ، واعتربها الق1/388، واملعتمد: 122ينظر: رشح تنقيح الفصول: ص )8)

.، والعدة: الكتابة قوالً من االقوال، وينظر: البيان عند االصوليني، ناصح 122من االقوال. ينظر: رشح تنقيح الفصول: ص 

 . 105صالح النعامن، ص 

 31-29النمل: )9)



  

يف الصدقات والديات وسائر  (1)كثرية من السنة النبوية كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم  وله شواهد

 .(2)االحكام 

وكذلك كتبه صىل اهلل عليه وسلم اىل امللوك يف عرصه يطلب منهم الدخول يف االسالم. فكتب اىل هرقل 

 .(3)وكرسى والنجايش و... وغريهم

بِّ  قال  ران الكريم هذا النوع من البيان، كقوله تعاىل: )ذكر الق رابعاً: البيان باإلشارة:  ْل  ر  ةً  يلإ  اْجع   آي ت ك   قال   آي 

لِّم   أ الَّ  يالٍ  ث الث   النَّاس   ت ك  ا ل  يا وإ ر    ( 10) س  ىل ف خ  هإ  ع  ن   ق ْومإ
ْحرابإ  مإ

إ
مْ  ف أ ْوحى امْل يْهإ وا أ نْ  إإل  بِّح  ةً  س  ياا ب ْكر 

شإ ع  يعني  (4)(و 

 . (5)فقامت اشارته مقام القول يف بلوغ املراد اشار اليهم

ْت ويف قصة مريم قوله تعاىل: ) ار  يْهإ  ف أ ش  وا إإل  ال  يْف   ق  لِّم   ك  نْ  ن ك  ان   م  بإياا امْل ْهدإ  يفإ  ك  ، حيث بينت باإلشارة ما (6)(ص 

 .(7)تريد بيانه

كذا و هكذا((وأشار بأصابعه العرش ومن بيان السنة باإلشارة قوله صىل اهلل عليه وسلم: ))الشهر هكذا وه

فأفاد بأنه ثالثون يومًا، ثم قال: ))الشهر هكذا وهكذا و هكذا(( وضم االهبام يف الثالثة فأفاد انه تسعة وعرشون 

 . فقامت اشارته صىل اهلل عليه وسلم بأصابعه مقام البيان القويل يف افادة املطلوب. (8)يوماً 

ن يسكت النبي صىل اهلل عليه وسلم عن انكار قول قيل بني يديه او يف عرصه ومعناه اخامساً: بيان التقرير: 

 .(9)وعلم به او عن انكار فعل فعل بحرضته او يف عرصه وعلم به

                                                             
االنصاري، صحايب شهد اخلندق وما بعدها واستعمله النبي صىل اهلل عليه عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد بن لواذن )1)

 . 5/244، االعالم: 5812وسلم عىل نجران، ينظر: االصابة رقم 

  . 2/30للمحقق د. عجيل النشمي، للفصول يف االصول للجصاص  6ينظر هامش )2)

واىل كل جبار  -وهو غري الذي  –ىل كرسى وقيرص والنجايش عن انس ريض اهلل عنه: ))ان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كتب ا)3)

 . 5603، باب يف اختاذ النبي خامتًا رقم 6/151يدعوهم اىل اهلل عز وجل(( ينظر: صحيح مسلم: 

 11مريم: )4)

 2/35الفصول يف االصول للجصاص: )5)

 29مريم )6)

  2/35الفصول يف االصول: )7)

  4/587صحيح البخاري، باب الطيب، )8)

  2/35، الفصول يف االصول للجصاص: 128الربهان: )9)



 
 

    

ومن رشط التقرير ان ال يكون قد بني النبي صىل اهلل عليه وسلم حكمه قبل ذلك بيانًا يسقط عنه وجوب 

 االنكار. 

فاثبتوا حجيته يف األحكام ونقل االتفاق عىل  (1)ير قسامً من اقسام السنة النبوية التقر األصوليونولقد اعترب 

 االحتجا  به. 

ومنه انه صىل اهلل عليه وسلم رأى رجالً يصيل بعد صالة الصبح ركعتني فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

صليتهام االن. فسكت رسول اهلل صىل اهلل اصىل الصبح مرتني ؟ فقال الرجل: اين مل اكن صليت الركعتني قبلهام ف

 . ومعلوم ان سكوته يف مثل هذا االمر يعني تقريراً عىل جواز الفعل، ألنه ال يسكت وال يقر عىل باطل. (2)عليه وسلم 

 . (3)واحتج الشافعية هبذا التقرير عىل جواز قضاء فوائت النوافل يف االوقات املنهي عن الصالة فيها

وهو ان حيدث امر امام الرسول صىل اهلل عليه وسلم يستدعي بيان حكامً، او سؤااًل بالسكوت: سادساً: البيان 

 يتطلب جواباً منه صىل اهلل عليه وسلم فيسكت عن اجلواب، فلسكوته داللة وهذا النوع من السكوت هو املراد هنا. 

 .(4)الطلب ألنه يف حكم االبتداءفان سكوته صىل اهلل عليه وسلم ال يدل عىل عدم احلكم إال عند املسالة و

ويفرتق البيان التقريري عن البيان السكويت: ان االول هو سكوته صىل اهلل عليه وسلم عن االنكار عىل فعل 

او قول امامه، والثاين هو السكوت عن جواب، فاألول اقر به الفعل او القول، والثاين بني ان ال حكم يف هذه الواقعة. 

 .(5)يه وسلم اما لعدم وجود حكم رشعي يف املسالة وهو الكثري، او ان سكوته لامنعوسكوته صىل اهلل عل

ومن البيان السكويت، ما روي ان زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها اىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت يا 

حان اال بامل، فقال: ))اذهبي رسول اهلل: هاتان ابنتا سعد قتل ابومها معك يوم احد وقد اخذ عمهام ماهلام، وال ينك

                                                             
 .1/293، الربهان: 3/270، البحر املحيط: 2/263، ينظر: االهبا : 3/323نقل ذلك ابن حجر العسقالين: ينظر فتح الباري،  )1)

 ، وقال الشيخ شعيب االرناؤوط: اسناده حسن لوال انقطاعه. 5/447ينظر: مسند االمام امحد: )2)

النووي يف املجموع: ))ان النهي عن الصالة يف هذه االوقات )يعني املنهي عنها يف الصالة(انام هو عن صالة ال سبب هلا فأما  قال)3)

  4/170ما هلا سبب فال كراهة فيها... فمن ذوات االسباب الفائتة فريضة كانت او نافلة...(( ينظر املجموع: 

  132ينظر رشح تنقيح الفصول للقرايف ص )4)

 155-5/154، اإحتاف ذوي البصائر رشح روضة النا ر، للنملة: 2/181، البحر املحيط: 122تنقيح الفصول: ص)5)



  

اآلية حتى يقيض اهلل فيك(( فذهبت ثم انزل اهلل اية املواريث فبعث خلف املرأة وابنتيها وعمهام فقىض فيهم بحكم 

 .(1)ابنتي سعد الثلثني، وامهام الثمن، وما تبقى لعمهام فأعطا

لداللة والتشبيه( وهو البيان عىل احلكم من واسامه البعض البيان )باسابعاً: البيان بالدليل العقيل او القياس: 

 .(2)غري نص

 ومنه، ما جاء يف قوله تعاىل: )
إ
َّ
إ
ّلل ىل   و  جُّ  النَّاسإ  ع 

نإ  اْلب يْتإ  حإ يْهإ  اْست طاع   م  بإيالً إإل  فتبني بالدليل العقيل، ان  (3)( س 

. ونحو قوله (4)ع تكليف من ال يفهمالصبي واملجنون من الناس غري مرادين من العموم بداللة نظر العقل عىل امتنا

قول عىل وجوب  (5)صىل اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت ايب حبيش يف دم االستحاضة ))اهنا دم عرق وليست احليضة((

 .(6)اعتبار دم العرق يف نقض الطهارة 

وهلا، وان كان ومنه انه صىل اهلل عليه وسلم سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: ))ان كان جامدًا فالقوه وما ح

 (7)مائعًا فأريقوه((

                                                             
 ، وقال: هذا حديث صحيح ومل خيرجاه. 4/380، املستدرك عىل الصحيحني للحاكم: 2/174ينظر السنن الصغرى للبيهقي: )1)

 ، وهو عند االصوليني ختصيص للعام بدليل العقل وهو بيان. 2/35اسامه بذلك اجلصاص، وينظر: الفصول يف االصول: )2)

 97ال عمران: )3)

 2/143االحكام لآلمدي: )4)

روت السيدة عائشة ريض اهلل عنها قالت: جاءت فاطمة بنت ايب حبيش اىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالت: يا رسول اهلل )5)

نبي صىل اهلل عليه وسلم: ))انام ذلك عرق وليست باحليضة فاذا اقبلت احليضة اين استحاض فال أطهر، أفأدع الصالة ؟ فقال ال

فاتركي الصالة فاذا ادبرت فاغسيل الدم وصيل((. وفاطمة بنت حبيش هي: فاطمة بنت ايب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد 

ينظر الطبقات الكربى البن سعد  العزى بن قيص تزوجها عبد اهلل بن جحش بن رئاب فولدت له حممد بن عبد اهلل بن جحش.

 . 2/35، وينظر الفصول يف االصول: 8/245

  2/35الفصول يف االصول )6)

اخر  ابو داود عن ايب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))اذا وقعت الفأرة يف السمن فان كان جامدًا فالقوها وما )7)

 (. 10/321) 47ر عني املعبود كتاب االطعمة باب حوهلا، وان كان مائعًا فال تقربوه((. ينظ



 
 

    

فدل بتفريقه بني الامئع واجلامد عىل ان سائر الامئعات ينجس بمجاورة اجزاء النجاسة إياها وان اجلامد ال 

 .(1)ترسي النجاسة اىل مجيعه بتامسكه 

ة سيدنا حممد صىل اهلل واإلمجاع كام عرفه مجهور االصوليني بأنه " اتفاق املجتهدين من امثامناً: البيان باإلمجاع: 

 .(2)عليه وسلم بعد وفاته يف عرص من العصور عىل حكم رشعي " 

ي ةٌ ومنه امجاع الصحابة عىل ان دية اخلطأ عىل العاقلة، فجاء يف القران الكريم قوله تعاىل: ) 
ةٌ  ف دإ لَّم  س   (3)(أ ْهلإهإ  إإىل   م 

 . (4)ومل يذكر وجوهبا عىل العاقلة فبني االمجاع املراد هبا 

 

  

                                                             
  2/35الفصول يف االصول اجلصاص: )1)

  2/364، االهبا : 1/183ينظر: االحكام لآلمدي: )2)

 92النساء: )3)

 وما بعدها.  1/475، وينظر: الترشيع اجلنائي يف االسالم: 5/311ينظر: تفسري القرطبي: )4)



  

 تعريف الرتك يف اللغة:  -اواًل: 

 يرد الرتك يف اللغة بمعان منها:  

 أي: التخلية واالبقاء. .(1)اواًل: ودع اليشء وختليته، ودعك اليشء... وتركت اليشء تركًا خليته

ْكن  ومنه قوله تعاىل: ) ر  ت  يْهإ  او  ل  ين   يفإ  ع  رإ
 .(3)أي ابقينا عليه .(2)( اآْلخإ

وهلذا املعنى ارتباط باملعنى االصطالحي، فكأن احلوادث ترك حكمها، ودع عنها وخليت من غري تنصيص 

 .(4)عليها بخصوصها 

وله تعاىل: : " ان النسيان يطلق عىل الرتك سواء كان عن ذهول ام ال، ومنه ق(6)قال ابن حجر (5)ثانيًا: النسيان 

وا) مْ  اّللَّ   ن س  اه  أ ْنس  مْ  ف  ه  س   (7)( أ ْنف 

وا، قال اهلل تعاىل )(9): " والنسيان بمعنى الرتك مشهور يف اللغة "(8)وقال اجلصاص  مْ  اّللَّ   ن س  ي ه 
: تركوا (10)(ف ن سإ

 امر اهلل تعاىل فلم يستحقوا ثوابه.

                                                             
 1206ملحيط: ، القاموس ا1/319لسان العرب: )1)

 78الصافات: )2)

 . 21/59وتفسري الطربي  4/17، تفسري ابن كثري 1/319ينظر: لسان العرب: )3)

 . 27ينظر دليل الرتك بني املحدثني واالصوليني، د. امحد كايف ص )4)

  698، التوقيف عىل مهامت التعريف، 231املصباح املنري: )5)

بو الفضل، امحد بن عيل بن حممد بن عيل، الكناين، العسقالين، الشافعي، صاحب هـ( هو: شهاب الدين ا852-773ابن حجر ))6)

اشهر رشح لصحيح البخاري، اصله من عسقالن بفلسطني، مولده ووفاته بالقاهرة، عامل حمدث فقيه.ينظر: االعالم للزر كيل 

1/178 . 

 19احلرش: )7)

 سبق ترمجته)8)

 2/278احكام القران للجصاص: )9)

 97 التوبة:)10)



 
 

    

 .(1)واملراد بالنسيان هنا هو الرتك مع العمد 

ثًا: العفو:  من معاين الرتك يف اللغة العفو " فقول زيد أليب بن كعب: لو اعفيت امري املؤمنني: أي تركت ثال

 .فيتحصل  ا تقدم: ان الرتك يف لغة العرب له معاين عديدة منها: االبقاء والتخلية، والنسيان، والعفو.(2)حتليفه "

 رتك بتعريفات منها: ثانيًا: التعريف االصطالحي للرتك: عرف االصوليون ال

 تعريف امام احلرمني -

يقول: " حقيقة الرتك: هو فعل ضد املرتوك، وهو من اسامء االثبات، ال يقع عىل النفي الرصف، وكذلك ال  -

.ومن كالم امام احلرمني نخلص اىل ان: الرتك (3)يوصف به من ال يوجد عنده مقدور وال ضده بأنه فاعل أو تارك "

 ط القدرة عىل تركه وإال فهو ليس من الرتك.فعل، وهذا الفعل يشرت

وعرفه االمام الغزايل بقوله: " وأما الرتوك فعبارة عن اضداد الواجبات كالقعود عند االمر بالقيام ثم يعىص  -

 وهذا التعريف ليس املقصود يف مبحثنا، فالرتوك عنده املراد هبا املناهي. .(4)يرتك القيام بالقعود "

بقوله: " الرتك: هو االعراض عن فعل امر مقدور عليه، (5)الدكتور مصطفى سانوومن املعارصين عرفه  -

بقصد او بغري قصد، ومنه مرتوكات الرسول صىل اهلل عليه وسلم عن االحتفال بميالده، وإعراضه عن املوا بة عىل 

 .(6)صالة الرتاويح مجاعة "

                                                             
 347زاد املسري ص )1)

 354طلبه الطلبة للنسفي: ص )2)

 30.فقرة 1/292، التلخيص يف اصول الفقه 35الكافية يف اجلدل: )3)

 207املنخول: الغزايل ص )4)

م. * حيمل درجة الدكتوراه يف 1966مصطفى سانو: أ. د ولديف مدينة كانكان بجمهورية غينيا كوناكري، يف غريب أفريقيا، عام )5)

القانون )ختصص أصول الفقه(.وكيل اجلامعة االسالمية العاملية بامليزيا لشؤون االبتكارات العلمية و العالقات الدولية.أستاذ 

دكتور للفقه و أصوله، اجلامعةاإلسالمية العاملية بامليزيا.عضو هيئة املكتب ملجلس جممع الفقه اإلسالمي الدويل بمنظمة املؤمتر 

يل أمناء هليئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات الاملية اإلسالمية بالبحرين.، رئيس هيئة الرقابة الرشعية اإلسالمي بجدة.عضو جم

للبنك اإلسالمي ملجموعة إيون بامليزيا.ينظر يف ترمجته: املصالح املرسلة: مفهومها وجماالت تو يفها وتطبيقاهتا املعارصة د. قطب 

 2006هـ/1427، 1بريوت، ط -مصطفى سانو دار ابن حزم

 ، وهذا قصد النبي: ترشيع، وعن غري قصد: ال للترشيع 132معجم مصطلحات اصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو: ص )6)



  

مقدور عليه، سواء كان عن قصد او غري ومن تعريف د. مصطفى سانو ان تعريفه مبني عىل ان: الرتك فعل 

 واختار هذا التعريف ألسباب منها:  قصد.

 انه جامع لكل افراد الرتك التي ستتوضح. .1

يتسم بالشمولية، حيث ذهب بعض العلامء ان الرتك ليس فقط ما تركه صىل اهلل عليه وسلم فحسب بل ما  .2

 .(1)تركه العلامء املجتهدون

وهو الكف، وذلك بان يقع اليشء  (2)املقصود أو ما يسميه العلامء بالوجودي واملقصود يف مبحثنا هو الرتك

 ويوجد املقتىض للفعل، فيرتك الفعل والقول ويمتنع عنهام.

 وهنا نوعان للرتك: 

 االول: ترك الفعل واالعراض عنه. 

 : قسمنيالثاين: ترك القول وهو عىل 

 ا عدا االنكار.االول: السكوت عن اجلواب وغريه من انواع القول م 

 .وهذا ليس موضوع بحثنا.(3)الثاين: واما سكوت عن االنكار خاصة فيسمى بالتقرير، او البيان التقريري 

حجة إلثبات البيان ألحكام )املحرم  الرتك قبل إثبات احلجية هلذا القسم من البيان البد من االشارة اىل ان

 اح(.واملكروه واملب

يقول الشاطبي يف موافقاته: " املطلوب تركه، بيانه بالرتك او القول الذي يساعده الرتك ان كان حرامًا، وان 

كان مكروهاً، فكذلك، وان كان جمهول احلكم، وان كان مظنة العتقاد التحريم وترجح بيانه بالفعل عىل اكمل ما 

 .(4)بني واقرب " 

                                                             
  2/38ذكر هذا اجلصاص، ينظر الفصول يف االصول: )1)

  72الوجودي: هو ما ليس يف مفهومه وحقيقته نفس اليشء. معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ص  )2)

 267ينظر: البيان عند االصوليني. )3)

 3/320املوافقات: )4)



 
 

    

 قطعا حتريامً، او كراهة اال اذا وجد حديث او اثر يرصح بذلك، وأما ال، وكونه يبني اباحة االمر، فال يقتيض

فال، الن هذا يفتح باباً صعباً يؤدي اىل ولو  اهل البدع منه، مع ان النهي ورد رصحياً عنها، والبدع امور مل تكن زمن 

 (1)الوحي، فهي مرتوكات. 

 اب والسنة، نذكر منها: عىل حجة بيان الرتك بأدلة من الكت األصوليونوقد استدل 

 االدلة من الكتاب: 

اأ هيُّ ااواًل: قوله تعاىل: ) ين   ي 
ذإ ن وا الَّ ْسأ ل وا ال   آم  نْ  ت  مْ  ت بْد   إإنْ  أ ْشي اء   ع  مْ  ل ك  ْؤك   (2)( ٌت س 

 وجه الداللة من اآلية: يف اآلية ارشاد للمؤمنني عن عدم كثرة سؤال النبي صىل اهلل عليه وسلم، ال سيام يف

االحكام خمافة ان ينزل ما هو اشد عليهم، كام حصل لبني ارسائيل عندما امرهم اهلل تعاىل بذبح البقرة، فاكثروا 

السؤال فوقع عليهم التشديد، فان اهلل تعاىل انزل احكامًا وسكت غري ناس، فال ينبغي ان تفتش عام تركه تعاىل رمحة 

رائض فال تضيعوها، وحد حدوداً فال تعتدوها...وحرم اشياء فال بنا. قال صىل اهلل عليه وسلم ))ان اهلل فرض ف

 .(3)تنتهكوها، وسكت عن اشياء رمحة بكم غري نسيان فال تسالوا عنها((

وقال صىل اهلل عليه وسلم: ))ذروين ما تركتكم، فإنام اهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم عىل 

 . (4)انبيائهم((

 .(5)م: )تركتكم( نص يف الداللة عىل الرتكوقوله صىل اهلل عليه وسل

اثانيًا: قوله تعاىل: ) م  ان   و  لَّ  اّللَّ   ك  ي ضإ
مْ  إإذْ  ب ْعد   ق ْوًما لإ اه  د  تَّى ه  ب نيِّ   ح  ا هل  مْ  ي  ون   م  تَّق  لِّ  اّللَّ   إإنَّ  ي    بإك 

ٍ
ء ْ لإيمٌ  يش   (6)(ع 

تَّىوجه الداللة من اآلية: قوله تعاىل: ) ب نيِّ   ح   (مْ هل    ي 

                                                             
 31دليل الرتك بني املحدثني واالصوليني، ص )1)

 102-101الامئدة: )2)

  4/183، سنن الدارقطني، كتاب الرضاع 9/413ينظر املعجم الكبري للطرباين: )3)

 4/102اينظر صحيح مسلم، باب فرض احلج مرة يف العمر: )4)

 . 4/205. اضواء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن، حممد االمني الشنقيطي: 3/207فسري القرآن العظيم، ابن كثري: ينظر: ت)5)

 115التوبة: )6)



  

فان البيان من اهلل تعاىل يقتيض ان ال يقع اخلالف حوله، والبيان يقع بنص من اهلل تعاىل او رسوله، واملرتوكات 

مل يأت يف اعياهنا بيان بخصوصها، واهلل تعاىل عليم هبا، ولذلك تركها عىل هذا النحو تيسرياً عىل املكلفني، وتركها 

 .(1)ليس نسيانًا وانام رمحة هبم وملصلحتهم

اثالثًا: قوله تعاىل: ) م  ان   و  بُّك   ك  ياا ر 
 (2)(ن سإ

 .(3)وجه الداللة: قوله تعاىل: )نسيًا( والنسيان يف اللغة هو: الغفلة او الرتك

فقد اوضح الشارع احلكيم احلالل، وبني احلرام، وترك ما ترك من احلديث عن حكمة، وإنام ملصلحة العباد، 

لُّ  ال  فان اهلل تعاىل قال: ) وليس نسياناً من اهلل تعاىل، يبِّ  ي ضإ ال   ر  ى و   (4)(ي نْس 

وقال صىل اهلل عليه وسلم: ))ما احل اهلل يف كتابه فهو حالل، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، 

افاقبلوا من اهلل عافيته، فان اهلل مل يكن لينسى شيئاً ثم تال هذه اآلية ) م  ان   و  بُّك   ك  يا  ر 
 (5) (((ان سإ

 .(6)فاملرتوكات ليست منسيات

ثانيًا: االدلة من السنة: وردت احاديث كثرية يف السنة النبوية بلفظ الرتك او غريه  ا يدل عليه ودلت هذه 

االحاديث عىل اعتبار الرتك حجة يف بيان االحكام. وسيأيت الكثري منها يف الصفحات القادمة يف انواع الرتك، واذكر 

 ذ : هنا بعض النام

قوله صىل اهلل عليه وسلم: ))دعوين ما تركتكم، فإنام اهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم عىل االول: 

 . (7)انبيائهم، فاذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، واذا امرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم((

رابع هلا: امر او هني وما سوامها وجه االستدالل من احلديث: بني احلديث ان التكاليف الرشعية ثالثة امور ال 

به.  مأمورمرتوكة للمكلفني رمحة هبم قال ابن القيم معلقاً عىل هذا احلديث: " فجعل االمور ثالثة ال رابع هلا، 

                                                             
 . 1/160بترصف، ينظر أضواء البيان، للشنقيطي:  44دليل الرتك بني املحدثني واألصوليني ص)1)

  64مريم: )2)

 باب )نسا(  15/321لسان العرب: )3)

 52طه: سورة  )4)

  2/137سنن الدارقطني: باب احلث عىل اخرا  الصدقة: )5)

 بترصف  47-46ينظر: دليل الرتك بني االصوليني واملحدثني ص )6)

 7288رواه البخاري عن ايب هريرة ريض اهلل عنه. ينظر: صحيح البخاري، باب االقتداء بسنته صىل اهلل عليه وسلم حديث رقم: )7)



 
 

    

 رضفالفرض عليهم فعله بحسب االستطاعة، ومنهي عنه: فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية، ومسكوت عنه: فال يتع

ليس ذلك الرتك جهالً او  هيالً حلكمه، بل اثبات احلكم العفو وهو االباحة العامة ورفع للسؤال والتفتيش عنه، و

 (1)احلر  عن فاعله "

يقول ابن تيمية " فحاصله ان الرسول صىل اهلل عليه وسلم اكمل البرش يف مجيع االحوال، فام تركه من القول 

 .(2)" والفعل فرتكه اكمل من فعله، وما فعله ففعله اكمل من تركه

: قوله صىل اهلل عليه وسلم: ))ان اعظم املسلمني جرمًا، من سال عن يشء مل حيرم فحرم من اجل الثاين

 .(3)مسألته((

وجه االستدالل من احلديث: املفهوم من احلديث ان هناك اموراً مل تبني من الشارع بأمر وال هني ففتش عنها 

  السائل حتى حرمت، وذا املسؤول عنه هو املرتوك.

: وقوله صىل اهلل عليه وسلم: ))احلالل ما احله اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرمه اهلل يف كتابه، وما سكت الثالث

 .(4)عنه فهو  ا عفا عنه(( 

 وجه االستدالل من احلديث: ان االمور ثالثة حالل، و حرام، و مسكوت عنه، عفو من اهلل تعاىل.

 عىل الرتك. (5)هي نص و يمكن القول ان االحاديث التي تقدمت

  

                                                             
 1/234: اعالم املوقعني)1)

 144-143الصارم املسلول: ابن تيمية ص )2)

رواه البخاري عن عامر بن سعد بن ايب وقاص عن ابيه، ينظر: صحيح البخاري، باب ما يكره من السؤال وتكلف ما ال يعني، )3)

 7289حديث رقم 

 1726اخرجه الرتمذي: كتاب اللباس: باب ما جاء يف لباس الفراء، حديث رقم )4)

 2/168، رشح العضد مع خمترص املنتهى: 2/55دل داللة قطعية، او هو الذي ال يتطرق اليه تأويل، ينظر: البحر املحيط:  النص: ما)5)



  

 يمكن تقسيم تروك النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل االقسام االتية:  

وهذا ال يدل يف حقنا عىل حتريم او كراهية، ومثاله: ترك النبي صىل اهلل  ،(1)اوالً: الرتك لداعي اجلبلة البرشية 

الوليد قال: " أويت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بضب مستوي فأهوى  عليه وسلم اكل حلم الضب. فعن خالد بن

 . (2)ليأكل، فقيل انه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو ؟ قال: ال و لكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين اعافه "

. فالذي نفسه وقد بني النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث علة الرتك وهو: )ان نفسه تعافه( أي تنفره

 راغبته فال حر ، ال سيام فقد نص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل عدم حرمته. 

 (3)قال الشاطبي: " فهذا ترك للمباح بحكم اجلبلة وال حر  فيه " 

كرتكه أكل متر الصدقة، قال صىل اهلل عليه وسلم: ))انا آل حممد ال  ثانياً: الرتك خلصوصه صىل اهلل عليه وسلم،

وروي عنه صىل اهلل عليه وسلم انه وجد مترة ملقاة فقال: ))لوال اين اخشى ان تكون من متر  (4)ل لنا الصدقة((حت

 . (5)الصدقة ألكلتها((

 وهنا ايضًا الرتك معلل، بكون الطعام صدقة، والصدقة ال حتل له وال ألهل بيته.

د حكم الرتك من املبني قواًل او فعالً له صىل اهلل عليه فيستفا ثالثاً: الرتك لبيان جممل معلوم احلكم العام لنا وله،

 وسلم. 

ال) ومنه تركه صىل اهلل عليه وسلم الصالة عىل املنافقني لقوله تعاىل: لِّ  و  ىل ت ص  دٍ  ع  مْ  أ ح  نْه 
 (6)( أ ب داً  مات   مإ

                                                             
 . 81، وينظر دليل الرتك بني املحدثني واألصوليني ص 4/60املوافقات: )1)

  5/2062، 5085صحيح البخاري: كتاب االطعمة/باب الشواء، حديث رقم )2)

 4/60املوافقات: )3)

واللفظ عند مسلم: )أنا ال  4/59ينظر: صحيح ابن خزيمة، باب ذكر حتريم الصدقة املفروضة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم: )4)

 . 3/117حتل لنا الصدقة( ينظر: صحيح مسلم، باب حتريم الزكاة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله: 

 . 20/257، ومسند أمحد: 60/195يف قليل اللقطة:  السنن الكربى للبيهقي، باب ما جاء)5)

  84التوبة )6)



 
 

    

رتكه الصالة عليهم، حيث فهنا نكرة يف سياق النفي افادت عموم املنافقني. فبينها النبي صىل اهلل عليه وسلم ب

 . (1)قام الدليل عىل الرتك من النهي االهلي الوارد يف قوله تعاىل )وال تصل(

وهنا يكون الرتك غري ما ذكر يف االقسام السابقة، وهذا الرتك الذي قصده اجلصاص بقوله:  رابعاً: الرتك املجرد،

 عليه وسلم قد ترك فعل يشء ومل ندر عىل أي وجه، قلنا " نقول يف الرتك كقولنا يف الفعل فمتى رأينا النبي صىل اهلل

تركه عىل جهة االباحة، وليس بواجب علينا ان يثبت عندنا ان تركه عىل جهة التأثم بفعله، فيجب علينا حينئذ تركه 

 (2)عىل ذلك الوجه حتى يقوم الدليل عىل انه خمصص به "

حكمه فيام ترك، فان  هر للمجتهد انه تركه تعبدًا او تقربًا والرتك املجرد: هو حمل نظر املجتهدين فام مل يعلم 

نحمله عىل الكراهة يف حقه، ثم يكون يف حقنا كذلك. كرتكه صىل اهلل عليه وسلم ))رد السالم عىل غري طهارة حتى 

 . (3)يتيمم((

ريق، او اجللوس يف وما مل يظهر فيه جهة تعبدية نحمله عىل انه من ترك املباح، كرتكه السري يف ناحية من الط

 .(4)مكان دون آخر

 وغريها من االفعال التي مل يظهر فيها وجه القربة. 

  

                                                             
 169ينظر: البيان عند االصوليني: ص )1)

 بترصف  37-2/36ينظر: الفصول يف االصول: )2)

صىل عدم رده السالم صىل اهلل عليه وسلم، وهو يبول. اخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: ان رجالً مر عىل النبي )3)

اهلل عليه وسلم وهو يبول، فسلم فلم يرد عليه السالم. قال االعظمي: اسناده صحيح. ينظر: صحيح ابن خزيمة، حتقيق د. 

، ويف معاين اآلثار أخرجه ايضاً عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: أن رجالً سلم عىل النبي صىل اهلل عليه 1/40مصطفى االعظمي 

 . 1/85اتى حائطًا فتيمم. ينظر: رشح معاين اآلثار للطحاوي، حتقيق: حممد زهري النجار: وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى 

 197البيان عند االصوليني: ص )4)



  

 : (3)اذكر منها  (2)للرتك النبوي اسباب ومقاصد

 اهلل عليه فقد قالت ام املؤمنني عائشة ريض اهلل عنهام: ))ان رسول اهلل صىل اوالً: الرتك: ان يفرض عىل االمة:

 (4)وسلم ليدع العمل وهو حيب ان يعمل به خشية ان يعمل الناس به، خشية ان يعمل الناس فيفرض عليهم((

وأرصح حديث يف تأكيد هذا الرتك هو تركه صىل اهلل عليه وسلم لصالة الرتاويح يف املسجد، فقال: ))اما بعد، 

 (5)جزوا عنها((فانه مل خيف عيل مكانكم لكني خشيت ان تفرض عليكم فتع

أي بمعنى ان ترك الفعل املؤدي اىل مفسدة اعظم من بقائه، ويوضحه ان النبي صىل  ثانياً: الرتك خشية املفسدة:

 اهلل عليه وسلم ترك البيت عىل ما كان يف عهد قريش ومل يغري يشًء منه، 

ديثوا عهدهم بكفر لنقضت فقال صىل اهلل عليه وسلم ألم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها: ))لوال قومك ح

 .(6)الكعبة فجعلت هلا بابني باب يدخل منه الناس وباب خيرجون منه((

وترك املباح لئال يظن انه واجب او مستحب، ومنه انه صىل اهلل عليه وسلم كان  ثالثاً: ترك العمل املستحب،

 .(7)احد يتوضأ لكل صالة استحباباً، وقد ترك ذلك يوم فتح مكة فصىل الصلوات بوضوء و

                                                             
، وينظر يف 64-4/60ولو استقبلت من امري ما استدبرت ألسميت البحث ب )مقاصد الرتوك النبوية( وينظر: املوافقات: )1)

 وما بعدها  55 واالصوليني، د. امحد كايف ص اسباب الرتك، دليل الرتك بني املحدثني

املقاصد: تعرف اصطالحًا: اهنا املعاين واحلكم امللحو ة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها. ينظر: مقاصد الرشيعة للطاهر )2)

 51بن عاشور ص 

رسالة وقد اطلعت عىل ما كتب االفاضل ومنهم احلق يقال: ان موضوع الرتوك النبوية وتفصيل القول فيها حيتا  اىل اطروحة او )3)

بني املحدثني واألصوليني وقد أجادوا وأفادوا مجع املوضوع من أطرافه فبورك، ومنهم: االستاذ: ناصح صالح النعامن يف البيان 

 عند علامء األصول، وقد استفدت  ا كتب هؤالء االفاضل. 

 . 1/401اللؤلؤ واملرجان فيام أتفق عليه الشيخان: )4)

  1/145املصدر السابق: )5)

 . 23/280جامع األحاديث للسيوطي:،  )6)

 ختريج)7)



 
 

    

 (1)قال ابن حجر: " االقرب انه كان يفعله استحباباً ثم خيش ان يظن وجوبه فرتكه لبيان اجلواز "

وكذلك منه تركه صىل اهلل عليه وسلم لسجود التالوة، فعن زيد بن ثابت قال: " قرأت عىل النبي صىل اهلل 

 (2)عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها "

 سلم لسجود التالوة لبيان ان السجود ليس بواجب.وتركه هنا صىل اهلل عليه و

 التي تلحق االمة يف االقتداء بالفعل ولو استحباباً )الرتك لرفع احلر ( رابعاً: الرتك ألجل املشقة

ويمثل له، تركه صىل اهلل عليه وسلم الرمل يف االشواط االربعة االخرية من الطواف، ففي حديث ابن عباس 

 . (3))ومل يمنعه ان يرملوا األشواط كلها اال االبقاء عليهم((ريض اهلل عنهام قال: )

كرتكه صىل اهلل عليه وسلم الصالة عىل من عليه دين، فقد روى سلمة بن االكوع ريض خامساً: الرتك للزجر. 

عليه، ثم  اهلل عنه ))ان النبي صىل اهلل عليه وسلم أيت بجنازة ليصيل عليها فقال: هل عليه من دين ؟ قالوا: ال، فصىل

 (4)أيت بجنازة اخرى فقال: هل عليه من دين ؟ قالوا: نعم. قال: صلوا عىل صاحبكم..((

وكذلك تركه صىل اهلل عليه وسلم الصالة عىل من قتل نفسه، فعن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال: ))أيت 

 (6)فلم يصل عليه(((5)النبي صىل اهلل عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص

ح االمام الشوكاين العلة من تركه صىل اهلل عليه وسلم فقال: ))وإنام ترك النبي صىل اهلل عليه وسلم وقد وض

الصالة عليه لقصد الزجر عن ان حيصل الرتاخي يف قضاء الديون، وهكذا تركه للصالة عىل قاتل نفسه، فانه للزجر 

 . (7)عىل ان يترسع الناس يف قتل انفسهم((

 

                                                             
  1/214فتح الباري البن حجر: )1)

 1023، رقم 1/364صحيح البخاري، باب من قرأ السجدة ومل يسجد: )2)

  1602، رقم 2/581صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الرمل، )3)

  2295، رقم 51/589معة صحيح البخاري، باب اخلطيب للج)4)

  21/1193املشاقص: مجع مشقص وهو السهم اذا كان طويالً غري عريض، ينظر النهاية يف غريب األثر )5)

  2309، رقم 3/66صحيح مسلم، باب ترك الصالة عىل من قتل نفسه، )6)

 66، وينظر: دليل الرتك بني املحدثني واألصوليني ص 215السيل اجلرار: الشوكاين ص )7)



  

كرتكه صىل اهلل عليه وسلم للقنوت يف الصلوات، فعن انس ريض اهلل عنه ))ان السبب:  سادساً: الرتك لزوال

 .(1)النبي صىل اهلل عليه وسلم قنت شهرًا يدعوا عىل احياء من احياء العرب ثم تركه((

فإنام قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء عىل اخرين، ثم تركه لام قدم من دعا هلم وختلصوا من االرس. 

 .(2)واسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبني، فلام زال السبب ترك القنوت

  

                                                             
 . 1586، رقم 2/137صحيح مسلم، باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة: 1

 67صدليل الرتك بني املحدثني واالصوليني: 2



 
 

    

 مباركة طويلة جولة وبعد، وفضله مزيده ويكافئ نعمه يوايف فيه مباركاً  طيباً  محدا بعد ومن قبل من هلل احلمد

 بدى ما اهم اذكر، امجعني ىلتعا اهلل رمحهم العلم واهل االصوليني مدونات ويف، وسلم عليه اهلل صىل النبي ارث يف

 : نتائج من يل

 .للمعنى واال هار االيضاح معاين اىل يرجع واالصوليني اللغويني عند لغة البيان معنى ان 

 .مانعاً  جامعاً  تعريفاً  وليس ألقسامه بياناً  كان البيان وصف يف( الرسالة) الشافعي االمام مدونة محلته الذي ان 

 املعنى ا هار: )هو البيان ان قوهلم الشافعي االمام بعد للبيان صطالحيةاال التعريفات من عندي ترجح 

 . اجلصاص تعريف وهو( اجله من ويشتبه به يلتبس عام منفصالً  للمخاطب وايضاحه

، إعالم: امور بثالثة يتعلق تعلقه، فهو يف اختالفهم هو االصول علامء عند البيان تعريفات اختالف سبب 

 . االختالف فحصل واعتربها جهة من نظر فكل. الدليل من حيصل موعل، اإلعالم به ودليل

، العقل، السكوت، التقرير، االشارة، الكتابة، الفعل، بالقول البيان: وهي طرق االصوليني كتب يف للبيان 

 . والرتك، االمجاع

: بانه فيعرف ينياالصول اصطالح يف واما. والعفو، النسيان، التخلية: هي معاين له اللغة اهل عرف يف الرتك 

 (. قصد بغري او بقصد عليه مقدور امر فعل عن االعراض)

 عن سكوت هو الذي التقرير عن خمتلف وهو، الامنع وجود عدم مع القول وترك الفعل ترك يشمل الرتك 

 . االنكار

 .حجيته عىل نص وهو الرتك لفظ السنة يف جاء وقد والسنة الكتاب من الرتك بيان عىل يستدل 

 . املجتهدين نظر حمل هو املجرد والرتك، البحث ثنايا يف ذكرت واسباب نواعا للرتك 

 الزلل يعرتيه برشي جهد فهو وأخرياً  وأوالً ، والتوفيق السداد اهلل وأسأل جهد من بذلت ما غاية فهذا وختاماً 

 .ويرمحني يل ويغفر عني يعفو ان اهلل فأسأل، والنسيان واخلطأ

 

 



  

 الكريم القرآن

- العلمية الكتب دار: النارش، الوهاب عبد نرص أبو الدين تا  وولده للسبكي، املنها  رشح يف اإلهبا  .1

  - هـ1416: النرش عام بريوت

 – 1417: النرش ، سنة1العاصمة، ط دار: النملة،  الكريم النا ر، لعبد روضة برشح البصائر ذوي حتاف .2

1996. 

اإلسالمي،  املكتب: النارش عفيفي الرزاق عبد: املحقق( هـ631: ت) ديلآلم األحكام أصول يف اإلحكام .3

 .لبنان -دمشق -بريوت

 اخلالق عبد الغني عبد: هوامشه كتب( هـ458: ت) البيهقي بكر أبو، البيهقي مجع - للشافعي القرآن أحكام .4

 .م 1994 - هـ 1414ة، الثاني: الطبعة القاهرة - اخلانجي مكتبة: النارش، الكوثري زاهد حممد: له قدم

 عزو أمحد الشيخ: املحقق( هـ1250: ت) للشوكاين، : األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد .5

 األوىل الطبعة: الطبعة العريب الكتاب دار: النارش فرفور صالح الدين ويل والدكتور امليس خليل الشيخ: له عناية، قدم

  م1999 - هـ1419

 جاويد مطبعة: احلنفيى، النارش البزدوي حممد بن لعيل: األصول معرفة اىل الوصول كنز - البزدوي أصول .6

 . كراتيش – بريس

 الفكر دار: النارش( هـ1393: ت) الشنقيطي األمني حممد: املؤلف بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء .7

 مـ 1995 - هـ 1415: النرش عام لبنان - بريوت للطباعة

: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل أبو: املؤلف الصحابة متييز يف اإلصابة .8

 - األوىل: الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار: النارش معوض حممد وعىل املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق( هـ852

  هـ 1415

 إحياء جلنة: األفغاين، النارش الوفا أبو: حققالرسخيس، امل سهل أيب بن أمحد: الرسخيس، املؤلف أصول  .9

 1، ط1993 – 1414: النرش آباد، سنة حيدر - العثامنية املعارف



 
 

    

 مايو/أيار - عرشة اخلامسة: الطبعة املاليني العلم دار: النارش(هـ1396: ت) الدمشقي ـ، للزركيل[األعالم]ـ .10

 م 2002

 إبراهيم السالم عبد حممد: حتقيق( هـ751: ت) اجلوزية قيم بنا: املؤلف العاملني رب عن املوقعني إعالم .11

 4: األجزاء عدد م1991 - هـ1411األوىل، : الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار: النارش

 م1994 - هـ1414، ، 1الكتبي، ط ، دار(هـ794: ت) الفقه، الزركيش أصول يف املحيط البحر .12

 الكتب دار: عويضة،  بن حممد بن صالح: ، املحقق(هـ478: ت) رمنياحل إمام الفقه أصول يف الربهان .13

 م 1997 - هـ 1418، 1لبنان، ط – بريوت العلمية

 يف الامجستري درجة عىل للحصول مقدم بحث، النعامن صالح ناصح: األصول، إعداد علامء عند البيان .14

املكرمة،  مكة، القرى أم األسالمية، جامعة والدراسات الرشيعة كلية وأصوله الفقه االسالمية، فرع الرشيعة

 (.العنكبوتية الشبكة)م1981/ه1401

 من فريق: أحاديثه وخر  نصوصه ضبط( هـ911: املتوىف) السيوطي الدين جلالل، األحاديث جامع .15

 13: األجزاء عدد زكى عباس حسن د: نفقة عىل طبع( املرصية الديار مفتي) مجعة عىل د بإرشاف الباحثني

 الربدوين أمحد: حتقيق(هـ671: ات) القرطبي الدين ـشمس[القرطبي تفسري=  القرآن ألحكام اجلامع .16

 .م 1964 - هـ1384الثانية، : الطبعة القاهرة – املرصية الكتب دار: النارش أطفيش وإبراهيم

: النارش شاكر حممد أمحد: ملحقق( هـ310: املتوىف) الطربي جعفر ، أليب، القرآن تأويل يف البيان جامع .17

  م 2000 - هـ 1420األوىل، : الطبعة الرسالة مؤسسة

 املكتبة ، موقع12/األجزاء عدد القامش حممد بن الرمحن عبد/املؤلف التفسري لطائف جامع:  .18

 العنكبوتية الشبكة/الشاملة

 العلمية الكتب دار: رشالنا( هـ1353: املتوىف) املباركفورى: املؤلف الرتمذي جامع برشح األحوذي حتفة .19

 .بريوت -

العريب،  الكاتب دار: النارش عودة القادر عبد: املؤلف الوضعي بالقانون مقارناً  اإلسالمي اجلنائي الترشيع .20

 .بريوت



  

 للنرش طيبة دار: النارش سالمة حممد بن سامي: املحقق( هـ774: ت)كثري البن، العظيم القرآن تفسري .21

 .م 1999 - هـ1420 ثانيةال: الطبعة والتوزيع

-ثروت اخلالق عبد الكتب عامل: النارش( هـ1031: ت) القاهري التعاريف، للمناوي مهامت عىل التوقيف .22

 .م1990-هـ1410األوىل، : الطبعة القاهرة

م، لبنان، 2008هــ، 1429العلمية الكتب كايف، دار أمحد: واألصوليني، املؤلف املحدثني بني الرتك دليل .23

 األوىل: الطبعة رقم ريوتب

 احللبي، مرص مكتبه: النارش شاكر أمحد: املحقق( هـ204: ت)الشافعي ادريس بن حممد لإلمام، الرسالة .24

 م1940/هـ1358األوىل، : الطبعة

 املقدو قدامة ابن: املؤلف حنبل بن أمحد اإلمام مذهب عىل الفقه أصول يف املنا ر وجنة النا ر روضة .25

 .م2002-هـ1423 الثانية الطبعة: الطبعة والتوزيع والنرش للطباعة الريران مؤسسة: النارش( هـ620 :املتوىف)

: املتوىف) اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد الفر  أبو الدين مجال: املؤلف التفسري علم يف املسري زاد .26

 هـ 1422 - األوىل: الطبعة وتبري - العريب الكتاب دار: النارش املهدي الرزاق عبد: املحقق( هـ597

ْستاين األشعث بن سليامن داود أبو: املؤلف داود أيب سنن .27 جإ  الدين حميي حممد: املحقق( هـ275: ت) السِّ

 .بريوت - العرصية، صيدا املكتبة: النارش احلميد عبد

 عبد ط، حسناالرنؤو شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه( هـ385: ت) للدارقطني، الدارقطني سنن .28

 1424األوىل، : الطبعة لبنان - الرسالة، بريوت مؤسسة: النارش برهوم اهلل، أمحد حرز اللطيف شلبي، عبد املنعم

  م 2004 - هـ

: املتوىف) اخلراساين، النسائي عيل بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: املؤلف للنسائي الصغرى السنن .29

  1986 - 1406الثانية، : الطبعة حلب - اإلسالمية املطبوعات مكتب: النارش غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق( هـ303

 اليمني الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن عيل بن حممد: املؤلف األزهار حدائق عىل املتدفق اجلرار السيل .30

 1 الطبعة: الطبعة حزم ابن دار: النارش( هـ1250: املتوىف)



 
 

    

 احلنبيل، أبو الع كري العامد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد: املؤلف ذهب من أخبار يف الذهب شذرات .31

كثري،  ابن دار: النارش األرناؤوط القادر عبد: أحاديثه خر  األرناؤوط حممود: حققه( هـ1089: املتوىف) الفالح

  م 1986 - هـ 1406األوىل، : الطبعة بريوت - دمشق

 أيب بن اهلل عبد بن خالد: املؤلف النحو يف التوضيح ضمونبم الترصيح أو التوضيح عىل الترصيح رشح .32

 الكتب دار: النارش( هـ905: املتوىف) بالوقاد يعرف املرصي، وكان الدين األزهري، زين اجلرجاوير  حممد بن بكر

 2: األجزاء عدد م2000 -هـ1421 األوىل: الطبعة لبنان-بريوت- العلمية

 الشهري الاملكي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب عباسال أبو: املؤلف الفصول تنقيح رشح .33

األوىل، : الطبعة املتحدة الفنية الطباعة رشكة: النارش سعد الرؤوف عبد طه: املحقق( هـ684: املتوىف) بالقرايف

 1: األجزاء عدد م 1973 - هـ 1393

 املعروف الفتوحي عيل بن العزيز عبد بن دأمح بن حممد البقاء أبو الدين تقي: املؤلف املنري الكوكب رشح .34

 الثانية الطبعة: الطبعة العبيكان مكتبة: النارش محاد ونزيه الزحييل حممد: املحقق( هـ972: املتوىف) احلنبيل النجار بابن

 4: األجزاء عدد مـ 1997 - هـ1418

( احلق جاد سيد حممد - جارالن زهري حممد: )له وقدم حققه( هـ321: ت) للطحاوي، اآلثار معاين رشح .35

 بمركز الباحث - املرعشيل الرمحن عبد يوسف د: وأحاديثه وأبوابه كتبه ورقم راجعه الرشيف األزهر علامء من

  م 1994هـ،  1414 - األوىل: الطبعة الكتب عامل: النارش النبوية باملدينة السنة خدمة

 حممد عيل: عياض، املحقق القايض: ملؤلفا، وسلم عليه اهلل صىل املصطفى حقوق بتعريف الشفا .36

 1984 – 1404: النرش العريب، سنة الكتاب دار: البجاوي، النارش

( هـ728: ت) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن الدين تقي: املؤلف الرسول شاتم عىل املسلول الصارم .37

  -: الطبعة السعودية العربية ، اململكةالسعودي الوطني احلرس: النارش احلميد عبد الدين حمي حممد: املحقق

( هـ393: املتوىف) الفارايب اجلوهري محاد بن إسامعيل نرص أبو: املؤلف العربية وصحاح اللغة تا  الصحاح .38

  م 1987 - هـ 1407 الرابعة: الطبعة بريوت - للماليني العلم دار: النارش عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق



  

 السلمي بكر بن صالح بن املغرية بن خزيمة بن إسحاق بن حممد بكر أبو: املؤلف خزيمة ابن صحيح .39

 عدد بريوت - اإلسالمي املكتب: النارش األعظمي مصطفى حممد. د: املحقق( هـ311: املتوىف) النيسابوري

 4: األجزاء

 نارص بن زهري مدحم: املحقق اجلعفي البخاري اهلل عبد أبو إسامعيل بن حممد: ـاملؤلف[البخاري صحيح .40

 9: األجزاء هـ، عدد1422األوىل، : النجاة، الطبعة طوق دار: النارص، النارش

 عبد فؤاد حممد: املحقق( هـ261: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجا  بن مسلم، مسلم صحيح .41

  بريوت - العريب الرتاث إحياء دار: النارش الباقي

 خان، دار العليم عبد احلافظ. د: املحقق(هـ851: املتوىف) شهبة قايض ابن الدين يالشافعية، تق طبقات .42

 هـ 1407األوىل، : الطبعة بريوت – الكتب عامل: النرش

 – العلمية الكتب دار: عطا، النارش القادر عبد حممد: ، حتقيق(هـ230: املتوىف) سعد ابن، الكربى الطبقات .43

 م 1990 - هـ 1410األوىل، : بريوت، الطبعة

: ببغداد، الطبعة املثنى العامرة، مكتبة املطبعة: ، النارش(هـ537: املتوىف) النسفي الدين الطلبة، نجم طلبة .44

 1: األجزاء هـ، عدد1311: النرش طبعة، تاريخ بدون

اهرة، احلديث، الق دار: النارش(هـ624: ت) املقدو الدين هباء حممد أبو: العمدة، املؤلف رشح العدة .45

 م،  2003 هـ1424: النرش طبعة، تاريخ بدون: الطبعة

ومشكالته،  علله وإيضاح داود أيب سنن هتذيب: القيم ابن حاشية داود، ومعه أيب سنن رشح املعبود عون .46

: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: ، النارش(هـ1329: املتوىف) آبادي احلق، الصديقي، العظيم رشف:، املؤلف

 14: األجزاء هـ، عدد 1415ثانية، ال

: الشافعي، النارش العسقالين الفضل أبو حجر بن عيل بن أمحد: البخاري، املؤلف صحيح رشح الباري فتح .47

 وأرشف وصححه بإخراجه الباقي، قام عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ، رقم1379بريوت،  - املعرفة دار

 اخلطيب الدين حمب: طبعه عىل

: ، النارش(هـ370: املتوىف) احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو عيل بن أمحد: األصول، املؤلف يف الفصول .48

 م1994 - هـ1414الثانية، : الكويتية، الطبعة األوقاف وزارة



 
 

    

 4: األجزاء عدد 

 هـ 817 سنة املتوىف الفريوزآبادي يعقوب بن حممد الدين جمد اللغوي العالمة: ـاملؤلف[املحيط القاموس .49

 الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق

وو، النارش نعيم حممد: بإرشاف  : لبنان، الطبعة – والتوزيع، بريوت والنرش للطباعة الرسالة مؤسسة: العرقس 

 1: األجزاء م، عدد 2005 - هـ 1426الثامنة، 

 السمعاين املروزى أمحد ابن اجلبار عبد بن مدحم بن املظفر، منصور أبو: األصول، املؤلف يف األدلة قواطع .50

 دار: الشافعي، النارش اسامعيل حسن حممد حسن حممد: املحقق( هـ489: املتوىف) الشافعي ثم احلنفي التميمي

 2: األجزاء م، عدد1999/هـ1418األوىل، : العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الكتب

 احللبي البايب عيسى مطبعة: حممود،  حسني فوقية: ني، حتققاجلوي: الكتاب اجلدل، مؤلف يف الكافية  .51

 ميالدية 1979 - هجرية 1399: النرش القاهرة، سنة

 احلنفي البخاري الدين حممد، عالء بن أمحد بن العزيز عبد: البزدوي، املؤلف أصول رشح األرسار كشف .52

 تاريخ،  وبدون طبعة بدون: الطبعة اإلسالمي الكتاب دار: ، النارش(هـ730: املتوىف)

 هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بريوت – صادر دار: النارش( هـ711: ت) منظور البن، العرب لسان .53

: املتوىف) حممد بن صالح بن الباقي عبد بن فؤاد حممد: املؤلف الشيخان عليه اتفق فيام واملرجان اللؤلؤ .54

 (تاريخ وبدون طبعة بدون) ياحللب حممد - العربية الكتب إحياء دار: ، (هـ1388

 دار: النارش(هـ676: املتوىف) النووي رشف بن حييى الدين حميي زكريا أبو: املؤلف، املهذب رشح املجموع .55

 (واملطيعي السبكي تكملة معها كاملة طبعة)الفكر، 

 طه الدكتور: وحتقيق دراسة(هـ606: املتوىف) الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي، املحصول .56

 م 1997 - هـ 1418الثالثة، : الطبعة الرسالة مؤسسة: العلواين، النارش فياض جابر

: املتوىف) الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الدين زين: املؤلف، الصحاح خمتار .57

: الطبعة، صيدا – النموذجية، بريوت الدار - العرصية املكتبة: النارش، حممد الشيخ يوسف: ، املحقق(هـ666

  م1999/هـ1420اخلامسة، 



  

 مصطفى: حتقيق(هـ405: ت) املعروف النيسابوري احلاكم اهلل عبد أبو: املؤلف الصحيحني عىل املستدرك .58

 4: األجزاء ، عدد1990 – 1411األوىل، : الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار: النارش عطان القادر عبد

: الطبعة العلمية الكتب دار: الشايف، النارش عبد السالم عبد حممد: حتقيق(هـ505: ت) صفى، الغزايلاملست .59
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