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 ملخص البحث

فقاد  العاالمي،  االصا و االما م علار أاارب اءنوياار االمرسالي، ابعاد الحمد لله رب 
ةالسدرادتحديددالمصطدحاح  اهااا الوحاا الموساوم باا" يمر الله ساوحانه اتعاالر لاي اهنء اار  ا،

  .""حدالمعاماأنصوذج اةميصواأ
 .اخاتمة  ا طلوانتم يد  ا قد ة  علر  ااءمل الاي 
 . بيان المراد بحد العلم  ضمنء ا أهمية الموضوع  ثم تم يد في فمقد ة ال أ ا

فاااي المطلااا: اءاذ   ااا، ذهااا:  ااا، العلماااار  لااار تحدياااد   ا ااا، ثااام بينااا  فاااي  ثااام جاااار ال ااا م
ابيناا  أن اام افءرإااوا  لاار فاارإءي، اأخياارا   اا، ذهاا:  اا، العلمااار  لاار عاادم تحديااد  المطلاا: الناااني

 ثاام  تاام خءماا  بةاتمااة ضاامنء ا أهاام نءااا   الوحااا  راجحااا  –رجحاا   ااا رأيءااه  االلااه أعلاام 
نواا   المصااادر االمراجاال  االلااه تعااالر أساااذ الءوفيااى االمااداد  اصاالر اللااه اساالم ابااار  ب  ذيلاا 

 .اسلم تمليًما كنيرًا اصحوه اآلةعلر عود  ارسوله  حمد 
                                         

 مقدمةال

أح م أصوذ الشريعة ب ءابه الموي،  اايد  عالم ا بمنة  الحمد لله رب العالمي،  الاي
رسااوله اء ااي،  اأيااد إواعاادها بمجماااع المااأ ني،  ابمااس أكناف ااا بقيااات علمااار الاادي،  ااسااءنوا  
اء مة الراسةي،  ااسءدهذ اءذكيار الناظري،  اترجيح الم رو المحققي،  اارع بفضله للمقلدي، 

  االص و االما م علار سايدنا رساوذ اللاه الناور المواي،  (1)دي،القاصري، اسءفءار الفحوذ المجء 
ارحمااة العااالمي،  اعلاار آلااه اصااحوه أجمعااي،  الاااي، أااار  ب اام اجااه الاادي،  الماال نااور اليقااي،  

 اعلر  ، توع م بمحمان  لر يوم الدي،.
 أ ا بعد  

عرب عند ع، الصحابة االءابعي، اأتواع م  ا نما لم يعرب  الءدإيى في المصطلحات منف
علار ف ام المعنار حءار لاو لام ي ا،  اعءمااداً    اكان الملف يرسلون ال  م  رسااهً المءاخري، جداً 
                                .  اإاد نواه علار ذلاد عادد  ا، أهال العلاماللفا  دإيقااً 

                                                           

( تحقياى   حماد حمااني 1/39 ،  قد ة الع  ة اليوسي ل ءابه الودار اللوا ل فاي اارج جمال الجوا ال )  (1)
 م.3009اليوسي   طوعة الفرإان للنشر الحديا  الدار الويضار   المغرب 
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الوحا في تحديد المصاطلحات ابياان  اا تحء اا  ا، المعااني لةيار ساويل لءفاادي بعا  ا       
غ   المونية علر سور ف ام بعا  العواارات  فقاد تقارر فاي غيار علام أن اهااءرا  فاي المعااني اء

 اان  إااد يوإاال فااي سااور اهسااءنءا   الاااا يحماا، بيااان المعاااني الماارادو فااي اهسااءدههت لءءضااح 
 .النءا  

ا تحدياد  عاااني اءلفااف   فءاااج جميال العلااومل ءنااه  ن لام تحاادد  لقلفااف  عااان دإيقااة  
يم ، ف م النصوص  اهاا  ا جعل المملمي،  يءوج ون أاذ  ا يءوج ون  لر ضوس المعااني لم 

 الدإيقة ءلفاف القرآن ال ريم االمنة النوويةل ل ي يءم ،  اءجياذ   ، ف م ا الف م الصحيح. 
اه اااااا بقااااي تحديااااد المعاااااني اهصااااط حية ءلفاااااف المصااااطلحات حوااااي  كءاااا: العلاااام 

ءاااليف  ه نااسر يمااير  اكااان  اا، يريااد تعريااف  صااطلح  اا،  صااطلحات المءةصصااة  لاام يفاارد  بال
 علم  ، العلوم يرجل  لر كء: العلم نفمه لياخا  نه.

اه اا كان اان علم أصوذ الفقه   الل م  ه بع  المحااهت    اربما كان الصارب 
 غرإة  للعلمار  ع، ذلد صعوبة العمل  ااإلغ   الاي يحيس بمصطلحات اءصوذل نظرًا ءن ا

في الءجريدل اءن العلمار لم يضوطوا كنيرًا  ا، المصاطلحات بالحاد  ا نماا ضاوطوها بالشارج  أا 
بينوها بالمناذ  اه اا بقي  الحاجة   اسة  لر بيان  صطلحات أصاوذ الفقاه ااساءةراج ا  ا، 

 بطون كء: الءراث.
ا خصوًصااااا ا ااءصاااااولية االجدلياااااةلقااااد كانااااا  ظااااااهرو تصااااادير المألفاااااات العلمياااااة عموً اااااا 
لح فاااي نقااال   تجماااد بالفعااال الاااوعي لااادل علماااار الممااالمي، باهمياااة المصاااطحدادياااة   بمقاااد ات  

لالد كان اءصاوليون ينصاحون كال  ا، حاااذ أن يةاون فاي فا،  ا، المعرفة اضوس المفاهيمل 
فناااون العلااام أن يحااايس  ااا، جملاااة  اااا يحااايس باااه حقيقءاااه احاااد ل لاااالد كاااان لسا ااااً الةاااون فاااي 

 .(1)ا  إول الةون في  وضوعهل ءن المفيد إول المفادالمصطلح كءابة ااضع

                                                           

 .م1399( تحقيى  طه عود الرؤب  دار الف ر     اءالر 4للقرافي)ص/  ارج تنقيح الفصوذ  (1)
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القد كان العلمار يأ نون بضارارو تحدياد المفااهيم االمصاطلحات اءصاوليةل فالمصاطلح 
  صااى للمف ااوم ااعاااؤ  يءحااوذ ايمااءقر باسااءقرار   ايء ل ااان   ل ااة الظاال لصاااحوه  اهااو فااي 

 . (1)عارو اأعراب المجالذلد كشان ألفاف اللغة الءي تءحوذ طوى إواني، اهسء
 " ه ياااءم تحقياااى النظااار لمااا، ه ي اااون  ماااءوفياً (2)-رحماااه اللاااه تعاااالر-يقاااوذ الجاااويني 

لمعاني  ا يجري  ، أهل النظر في  عاني العوارات احقا ق ا علر الءفصايل االءةصايم  عرافاة 
 . (3)علر الءحقيى  فء ون الوداية باكرها أحى اأصوب"

"  أحاااااد هاااااا  المصاااااطلحات  اإاااااد اخءلاااااف العلماااااار فاااااي الماااااا كاااااان  صاااااطلح  " العلااااام
ااخءلااف هااأهر فااي   - اان م  اا، ذهاا:  لاار حااد   ا اان م  اا، ذهاا:  لاار أنااه ه يحااد  -تحديااد 

المانل  ، ذلد  فمن م  ا،  ذها:  لار أناه ه يحاد لعمار حقيقءاه  ا ان م  ا، ذها:  لار أناه ه 
المصاطلح بالوحاا االدراساة يم ، تحديد ل ءنه ضراري رأي   ، الواج: أن أتنااذ حد هااا 

 وينا رأي اءصاوليي، فاي ذلاد راجيًاا   ا، اللاه أن ي اون هااا الج اد خالًصاا لوجاه اللاه تعاالر  ناه 
 جواد كريم سميل  جي:.

 اإد اضف   ا جمع   ،  ادو علمية للموضوع في الةطة اآلتية 
 تم يد..  قد ة 

 المطل: اءاذ   ، ذه:  لر تحديد العلم.
  ، ذه:  لر  عدم تحديد العلم. المطل: الناني 

                                                           

( رسالة جا عية ناذ ب اا  34أصولية في الرسالة لإل ام الشافعي  إلدري  الفاسي الف ري)ص/  صطلحات   (1)
صااااااحو ا دبلاااااوم الدراساااااات العلياااااا فاااااي ااااااعوة اإلسااااا  يات بجا عاااااة سااااايدي  حماااااد بااااا، عواااااد اللاااااه بفاااااات العاااااام 

 م.1311/1313
هااا   413عوااد الملااد با، أبااي  حماد عوااد اللاه باا، يوسااف الجاويني اءصااولي  الفقياه الشااافعي  الاد ساانة  ( 2)

تفقااه فااي نشاااته علاار االااد  الشاايل أبااي  حمااد الجااويني  لااه  ألفااات كنياارو  ن ااا  الن ايااة فااي الفقااه  االشااا ل فااي 
هاا  ادفا، بنيماابور.  491وفي سانة أصوذ الدي،  االورهان في أصوذ الفقه  اغياث اء م في الماسة الشرعية  تا

هااااا  ا فءاااااج المااااعادو 1933(  دار الف اااار     النانيااااة 391ينظاااار تويااااي، كاااااب المفءااااري  هباااا، عماااااكر )ص/
( تحقياى  كا ال ب اري  اعواد الوهااب أباو الناور    ءواة اهساءق ذ 3/110ا صواج الميادو  لطاا  كوارل لاد )

 ال ورل.

 (.1)ص/للجويني  ال افية في الجدذ  (3)
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 المصادر االمراجل. اخاتمة.
اتصهيد

   اإد اخءلف العلمار في ذلد  -العلم (1)بيان حد  مالة-المراد ب ا  الممالة
 .(2) ن م  ، ذه:  لر حد  اهو الصحيح عند اءكنر 

ااخءلف هأهر في المانل (4)اهو اجه عند الحنابلة  (3)ا ن م  ، ذه:  لر أنه ه يحد  
  ، ذلد  لر فرإءي،  

  افرإااة ذهوااوا  لاار أنااه ه يم اا، تحديااد ل (5)فرإااة  ذهوااوا  لاار أنااه ه يحااد لعماار حقيقءااه 
 . (6)ءنه ضراري

فابدأ   بعون الله تعالر   بال  م علر الطا فة اءالر اهم  ، ذهووا  لار تحدياد العلام 
 فاإوذ ابالله الءوفيى   

                                                           

اإد إال  طا فة  حد الشير احقيقة  لالمنل كما جار في  عجم  قايي  اللغة  ادو "حد"  الحد في اللغة  (1)
االحااداد علاار ث ثااة  اهصااط ج  الوصااف المحاايس بموصااوفهاذاتااه ا اهيءااه ألفاااف  ءرادفااة  ا عناهااا ااحااد  افااي 

تحقياااى  عواااد الااارلا   ( 109سياااسو )ص/اإلساااعاد فاااي اااارج اإلراااااد  هبااا، ب أإماااام  حقيقاااي  ارسااامي  الفظاااي.
اااارج ال وكاا: المنياار هباا،  م. 3014هااا  1491  اءالااراعماااد الماا يلي  دار الضاايار  ال وياا      رارابماا

 م.3003( تحقيى   حمد السحيلي  دار العوي ان     النالنة 1/13النجار)
تحقيااى  عوااد المجيااد تركااي   ( 1/141(  اااارج اللماال  للشاايرالي )1/11ينظاار  ااارج ال وكاا: المنياار ) ( 2)

تحقيااااى  عماااار  (1/13  االوحاااار المحاااايس للسركشااااي) هااااا1401اإلساااا  ي  بياااارات  الطوعااااة اءالاااار  دار الغاااارب
 م.1311ها  1403سليمان اءاقر  الارو اءاإاب االشأان اإلس  ية بال وي   الطوعة اءالر  

الحااد فااي العلاام  ا نمااا يقاااذ   حقيقااة العلاام   ح ااي عاا، اباا،  جاهااد تلميااا اإل ااام  اءاااعري أنااه  ناال  طاا  ( 3)
كاال ءن الحقا ى ه يةءلف في ا القاديم االحاادث بةا ب العلام إااذ " االااي ذكار  أصاحابنا  نماا هاو  جاال  

 .     ( 1/19الوحر المحيس) فاجراا الحد  جرل اهسم توسعا" ينظر

تحقياى  عبواد اللاه الءركاي   (1/19ح ا  اب، عقيل ع، بع  المءااخري،  ا، المحققاي، كماا فاي الواضاح )  ( 4)
 .م1333ها  1430 أسمة الرسالة  بيرات  لونان  الطوعة اءالر  

(  دار  حياااار 1/113أي ه يحصاال  ه بنظاار دإياااى لةفا ااه  ينظاار ااارج المحلااي علاار جماال الجوا اال ) ( 5)
( تحقياااى  حماااام الااادي، بوعفاناااة رساااالة دكءاااورا  1/139/ 1ياااان  عااااني الواااديل لقصاااف اني)ال ءااا: العربياااة  اب

 م.1314ها 1401 رإونة بجا عة أم القرل العام الجا عي

 أي يحصل  بمجرد الءفات النف   ليه  ، غير نظر ااكءماب دإيى لةفا ه  ينظر المصدران المابقان. (  6)



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الألول:امناذهباإمىاتحديدالمعاملمصحابا
القا لون بانه  ما يحد  اخءلفوا في حد   علر أإواذ  أاصل ا بعضا م  لار ساءة حاداد  ا

 -رحماه اللاه -فقااذ  (1) اعلر رأت هأهر الاي، ذهووا  لر تحدياد  اإل اام أباو الحما، اءااعري
  (2)  االغسالي  عنه الجويني "  ا يوج: لم، إام به كونه عالما" اإد نقل ذلد  عرفًا العلم بانه 

 .       (4) (3)ااءبياري
                                                           

سااااحا  اءاااااعري الوصااااري    ااااام المء لمااااي،  صاااااح: ال ءاااا: أبااااو الحماااا، علااااي باااا،  سااااماعيل باااا،   ( 1)
هااا  ااا، آثاااار   اللماال فاااي الاارد علااار أهااال الواادع  ا الماااوجس  ا  يضااااج 390هاااا اإيااال 310االءصااانيف  الاااد ساانة 

هاا علار الاراجح. طوقاات  الشاافعية 934الورهان  االشرج االءفصيل في الارد علار أهال اإلفاد االءضاليل تاوفي ساءة
(  تحقيااااى  علااااي  حمااااد عماااار    ءوااااة النقافااااة الدينيااااة   اافيااااات اءعيااااان  هباااا، 3/119هباااا، إاضااااي ااااا وة)

 م.1391  تحقيى   حمان عوات  دار صادر  بيرات  الطوعة اءالر (9/314خل ان)

حجاة لقا: ب يلماوب قياه  اء لم افف  حماد با،  حماد با،  حماد الغسالاي الطوساي   ليا، الادي، أبو حا د ( 2)
   اهلم الجاويني رحال  لار نيماابور هاا  اب اا تفقاه  ثام410سانة  خراساان ا، أعمااذ  طاوت اإلس م  الد بولد  

هاا جارت 101طاوت" اأإاام ب اا  لار أن تاوفي سانة  عااد  لار بلدتاهثام فمصار   فالشام  فالحجال  ثم  لر بغداد 
أا  لار غسالاة باالءةفيف  يغاسذ الصاوب  فامن أباا  كاان غاساه  لر صناعة الغسذ ةنمو  الساي بءشديد ا رته بالغسالي

ينظاار   اءصااوذعلااوم الاادي،  االممءصاافر  اا، علاام   حيااار  لااه العديااد  اا، المألفااات  ن ااا   اا، إاارل طااوتإريااة 
عيمار الواابي  تحقياى   حماود الطنااحي  اعواد الفءااج الحلاو  دار (4/101للمو ي ) لطوقات الشافعية ال ور 

(  تحقياى   عاادذ ناوي    دار اءفاا  الجديادو   311م  االوفيات هب، إنفا )ص/1314ها 1919 الحلوي
تحقيى  أحماد اءرنااؤا   دار  (1/399م  االوافي بالوفيات  للصفدي )1319ها 1409بيرات     الرابعة  

 .ها1430 حيار الءراث  بيرات  

علااي باا،  سااماعيل باا، علااي باا، حماا، الصاان اجي الول اااني اءبياااري اااا رته بااابي الحماا، عااالم أصااولي (  3)
 ال ي  ،  ألفاتاه الءحقياى االوياان فاي اارج الورهاان   اخءلاف المءرجماون فاي تااريل افاتاه  فقاد ذكار المنااري   
أن ا في المادت  ، ا ر ر ضان سنة سا  عشارو اسا   باة باإلسا ندرية  ااافقاه علار ذلاد صااح: الاديوا   

ا صاااح: اااجرو النااور  فاااكر أنااه االشاايل الطاااهر باا، عااااور فااي حاااايءه الءوضاايح االءصااحيح علاار الءنقاايح   أ اا
( المطوعااااااة الماااااالفية ا  ءوء ااااااا     111هااااااا  ينظاااااار اااااااجرو النااااااور السكيااااااة  لمةلااااااوب )ص/ 111 ءااااااوفر ساااااانة 

(  الناار   حماد أ اي، د ا  اااركاؤ   3/13ها  االفءح الموي، في طوقات اءصوليي،  للمراغي )1943اءالر 
 ها.1941لن ضة تون      اءالر(  ا1/191احااية الءوضيح االءصحيح  هب، عااور )

  تحقياااى  عواااد العظااايم الااادي:  دار الوفاااار   صاااار    (1/111الورهاااان فاااي أصاااوذ الفقاااه  للجاااويني) (  4)
   حمااااد هيءااااو  دار الف اااار  د شااااى    تحقياااى  (91 االمنةااااوذ للغسالااااي)ص/م3013هااااا  1499الةا ماااة  



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
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  ا، فمن  دخوذ ف و (1)اينع   يطرد كان ا ن هاا"ا عاَّقالمجوينياعاىاذمكافق ل:ا
 ذلاد ااضاوج   ناه  شاءى اسام ب ال جاهال ف او  عناه الماأاذ علر به ج له احمله  العلم ج ل
 بمنابة اهو عن ا المأاذ يفرن صفة كل في جريانه  فماد  في ااهد اأصد   بمطه ع، يغنر
    .(2) "علما تعالر الله علمه  ا العلم  القا ل إوذ

 .(4)" عرفة المعلوم علر  ا هو به"بقومه:ا(3)اوعرفهالألست ذاأبوابكرابنافوركا 
 
 

                                                                                                                                        

  اءالاار    علااي بمااام  دار الضاايار  ال وياا    تحقيااى (1/139 االءحقيى االويااان لقبياااري)هااا1400النانيااة 
 .م3011ها  1493

 إاذ صاح: الملم   ( 1)
 أببْاعبدا ه ابظاِهراً    ناْعبِ ماً ...    طَّرداً  ي رل أبنْ  ك ل    ابابْر   

 غياار أخاارل  أفااراد دخااوذ  اا، اا انًعاا المعاارب  أفااراد لجمياال جا ًعااا ي ااون بااان اذلااد ااا  نع ًمااا  طااردا ي ااون أن 
 ف ااااا كل اااا  اإلنماااان أفاااراد يجمااال لااام ءناااه  مااالم  حياااوان باناااه اااا اإلنماااان تعرياااف يصاااح فااا  فياااه  المعااارب أفاااراد

  ا، أفارد فياه يادخل ءناه لرجلاي، علار يمشاي حماات حياوان بانه ا اإلنمان تعريف يصح اه  جا ل غير الءعريف
 . انل غير الءعريف ف اا كالطيور  المعرب  اإلنمان غير
 . انعا في ون المعرب  اجد الءعريف اجد كلما  (المطرد ا عنر)
 اي ون المانل هو المطرد ي ون هاا فعلر .جا ًعا في ون الءعريف  اجد المعرَّب اجد كلما  (المنع   ا عنر)

 المطااارد فمااار القرافااي ال ااا، .المنطقيااي، جم اااور كااا م  اا، الويجاااوري ف مااه الااااي اهااااا. الجااا ل هاااو الماانع  
 أي  انعااا  جا عااا الءعريااف ي ااون أن يشااءر  فال اال ساا ل  ذلااد فااي ااء اار  بالمااانل الماانع   افماار بالجااا ل 
 طوعاااة  حماااد علااار  ( 34/  1)   للملاااويالمنطاااى فاااي المااالم اااارج ينظااار .المعااارب ءفاااراد  ماااااية أفاااراد  ت اااون

 ها.1911اصويح اأاهد    صار  د    

 (.1/111الورهان في أصوذ الفقه  للجويني ) (  2)

 حمد ب، الحم، ب، فور  اءنصاري اءصو اني أبوب ر  علم باءصوذ اال  م   ، فق ار الشاافعية  أإاام (  3)
بالعرا  ا درت ب ا   اه: اءاعري علر أبي الحم، الواهلي  له تصانيف في أصوذ الدي، اأصوذ الفقه  ن ا  

 (.  3/13طوقات ال ورل للمو ي)ها ينظر ال401الحداد في اءصوذ  ا ش ل الحديا اغريوه  توفي  ممو اً 

(  تحقيااى   حمااد المااليماني  دار الغاارب اإلساا  ي  91كءاااب الحااداد فااي اءصااوذ  هباا، فااور  )ص/  ( 4)
 .  م3019تون      النانية 
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ا (1) الواااإ ني  ب اار أبااو  لقاضاايابمناال هاااا الءعريااف حااد  جماعااة  اا، العلمااار  اان م  ا 
  ا ذكاار   ااام الحاار ي، فااي الورهااان أن (5()4)ا ال لااوذاني (3)ا اإل ااام الواااجي(2) اإل ااام الشاايرالي

 .    (6)"ها تقان   الفعل  ح ام   به المءصف  ، يصح  ا اءسءاذ أبو ب ر ب، فور  عرب العلم بقوله "
 حاد فاي المقاوهت  ا، الاي "وقدالنتقدالمجوينياهذلالمتعريد افقد لافديالمارهد  :ا   

 ه العلم أن علر العلوم  عظم اخلر العمل ب يفية العلم حد أاهً  فمنه لهاا  ، افمادً  أظ ر العلم
 الارأي عا، ا خراج اا  العلام حاد فاي القادرو  درا  ذلاد  ا، فيلاسم  القادرو دان اإلح اام باه يءاتر
ا.(7) آر  الاي

                                                           

هااا   991أبااوب ر  حمااد باا، الطياا: باا،  حمااد باا، جعفاار الواااإ ني  فقيااه  ااال ي الااد فااي الوصاارو ساانة  (  1)
اهسءنوا  سريل الجواب  له  صنفات كنيرو  ن ا   عجال القرآن  ااإلنصاب توفي سنة اس ، بغداد  كان  جيد 

 (. 1/331(  االفءح الموي، في طوقات اءصوليي، )33ها . ينظر اجرو النور السكية  )ص/409

 ا،  براهيم ب، علي ب، يوساف الفيرالآباادي الشايرالي  أباو  ساحا  فقياه ااافعي  ألاف كءواا انءفال ب اا  كال  ( 2)
هااا  تاااريل بغااداد  491أتاار بعااد   اا، الشااافعية اغياارهم   ن ااا الم اااب فااي الفقااه  االلماال فااي اءصااوذ تااوفي ساانة

 (.1/311ها  االفءح الموي، في طوقات اءصوليي، )1943(  طوعة المعادو    صر 1/139للةطي:  )

مديناة بطلياوت  ارحال سليمان ب، خلف الواجي  فقياه أصاولي  حادث  اء لم  أديا: كاتا:  فمار  الاد ب(  3)
 لاار المشاار  فاإااام بم ااة ثاام انءقاال  لاار بغااداد   اا، تصااانيفه   ح ااام الفصااوذ  االمعاااني فااي ااارج الموطااا  تااوفي 

 (.1/313(  االفءح الموي، في طوقات اءصوليي،)131ها. ينظر اجرو النور السكية )ص/  494سنة

ر ت  ياا القاضاي أباي يعلار الفارار لاه  صانفات  حفوف ب، أحمد ال لوداني أبو الةطاب الحنولي   ، كوا(  4)
تحقياى   (1/111ها ينظار طوقاات الحنابلاة  ءباي يعلار )110توفي سنة فقه  جليلة  ن ا  الءم يد في أصوذ ال

 . حمد حا د الفقي  دار المعرفة  بيرات

  رساالة  بيارات   تحقيى  عواد الحمياد أباو لنياد   أسماة ال (1/194نظر الءقري: ااإلرااد  للواإ ني)( ي 5)
( عناار بءصااحيحه  رتشاارد يوسااف اليمااوعي  الم ءوااة 94  االءم يااد للواااإ ني)ص/م1331هااا  1411  اءالاار

( تحقياااااى  نسياااااه حمااااااد   أسماااااة السغواااااي  34  االحاااااداد فاااااي اءصاااااوذ للوااااااجي)ص/م1319الشااااارإية بيااااارات 
تحقياى   فياد  حماد أباو عمشاة  ا حماد با، علاي با،  (1/91م  االءم يد لل لاوذاني)1399ها1933بيرات 

اءالار     براهيم   ركس الوحا العلمي ا حيار الءاراث اإلسا  ي  جا عاة أم القارل  الممل اة العربياة الماعودية   
   م.1311ها  1401

 (.1/111الورهان في أصوذ الفقه  ) ( 6)

 (.1/111الورهان في أصوذ الفقه )(  7)
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اه يصح أيضا تحديد العلم بما يصاح  ا، الموصاوب باه اإلح اامل  وق لافيالإلرش د:"
فمن العلم بالممءحي ت االقديم االموجودات الواإية ه يصح  ، الموصوب ب ا اإلح ام  ا نما 

 .(1)يندر  تح   ا إاله القا ل ضرب ااحد  ، العلوم  اهو العلم باإلتقان ااإلح ام"
 . (2)الءعريف انموو   لر اب، فور ا إد أارد غير ااحد  ، العلمار هاا  
افقدالختافولافياحدالمعام:االمصعتزمةاواأم ا

 "  نه اعءقاد الشير علر  ا هو به فقس"  اإد نقل هاا الحد ع، المعءسلاة فق لابعضهم
 جمل  ، العلمار في  صنفات م  ن م الغسالي اأبطله  ، اج ي، 

عدم الجمل لاكر كلماة "ااير" ءن العلام يءعلاى بالمعادام  االمعادام لاي  اايبا  لألول:
 عند الغسالي.
 .(3)أن اهعءقاد يحصل للمقلد  اي ون اعءقاًدا جالً ا  اهو لي  بعالم لمث ني:

  (5)اتةمي، (4)كمااااا أارد  أبو الةطاب اأبطاله بان اعءقاد المعءقد إد يحصل ع، ظ،
ابان اعءقد علر الن افءعل  اهاا يقءضي أن ه يعلم اإلنمان حءر يوجد  ، ج ءه فعل   ل أنه 

ا اءلم بدان فعل  نه   فعل  ، ج ءه  فاإلنمان يح  بالفرجتوجد علوم لإلنمان بدان اجود 

                                                           

( تحقيااى   حمااد  وساار  ا علااي عوااد 13واطاال اءدلااة فااي أصااوذ اهعءقاااد  للجااويني)ص/اإلرااااد  لاار إ ( 1)
 المنعم  طوعة المعادو   صر. 

(  نشاار 4/1011( اكشاااب اصااط حات العلااوم ا الفنااون للء ااانوي )1/1نظاار توصاارو اءدلااة للنماافي)( ي 2)
 م.1399القاهرو  المأسمة المصرية العا ة  

 م.3010( تحقيى   حمد اءاقر   أسمة الرسالة   اءالر 1/31للغسالي)نظر الممءصفر  ( ي 3)

الظااااا، هاااااو  الطااااارب الاااااراجح   ااااا، الءاااااردد باااااي، أ اااااري،   الحاااااداد اءنيقاااااة االءعريفاااااات الدإيقاااااة  لسكرياااااا  (  4)
 م. 1331ها 1411(  تحقيى   الن الموار   دار الف ر المعاصر  بيرات     اءالر 19اءنصاري)ص/

اءالاار   دار   ءواة الحياااو  بيارات    (94/431جاار فاي تااا  العارات  اا، جاواهر القاا وت  للسبياادي) (  5)
( 119/  1)    للفياااو يال ويااار الشااارج غريااا: فاااي المنيااار المصاااواج  اجاااار فاااي  الءَّْحسبيااار     الءَّْةِماااي،     هااا1901

 ..بالحدت القوذ(  الءَّْةِمي،  )  الجوهري إاذ " م3001  ءوة لونان نااران  بيرات  د    
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في ون الحد غير جا لل لعدم دخوذ  نل  ا ذكرنا   ، علوم في الحد  اإد أبطل اااا الجويني ا 
 .  (2) (1)أبو يعلر
  "  نه اعءقاد الشير علر  ا هو  علر غير اجه الظ، االءقليد".  وق لاآخرو ا

حاااد  "  نااه اعءقااااد الشااير علااار  اااا هااو باااه  ذا اإاال عااا، ضااارارو أا  وقدد لاآخدددرو امدددنهم
 دليل".

 لاااار  الااانف  ساااا ون    ااال بااااه هاااو  اااا علاااار الشاااير اعءقاااااد العلااام حاااد  وقددد لاآخددددرو ا
 .  (3) عءقد "
اعاقالمجوينياعاىاذمكافق لافيالماره  :اا
  عقد  علر المصمم المقلد باعءقاد  باطل المجموع ب اا يليى ه تطويل دب عب باب   اهاا"

 الحنابلة  ،ي الحشو  نرل فمنا   واهءي، كانوا فيه الطمانينة أن راا ا ن  عندهم اعلمً  لي  فمنه
 (4)لْ  ب يب  لم بالمنشار نشر الو  النظر  ن ار   ل به هو  ا علر بالمعءقد يءعلى عقد علر ا صممً 
  ل  ن م ذلد أن ر ا ، ؟كفرهم  لر  طمبنون اال فار الطمانينة  ن ار يءجه اكيف  يرجل الم

 اه  بلد يحوي م ه الاي ال نير االعدد الغفير الجم اهم  طمانينء م  ع، اإلخوار علر اتفاإ م
 .  (5) " حدهم بطل فقد العرب إاعدو ااسءاصل  ال يوة حجاب خر  فقد عدد يحصي م

ا  

                                                           

 حمااااد باااا، الحمااااي، باااا،  حمااااد باااا، خلااااف باااا، أحمااااد الفاااارار القاضااااي أبااااو يعلاااار الوغاااادادي الحنولااااي  (  1)
 (.3/193(  اطوقات الحنابلة  ءبي يعلر )3/311ها(. ينظر تاريل بغداد  للةطي: )411)ت

تحقيااى  ( 1/93العاادو  ءبااي يعلاار)(  ا 1/111(  االورهااان  للجااويني)1/93نظاار الءم يااد لل لااوذاني)( ي 2)
 م.1330ها  1410النانية     المواركي  أحمد

(   حارر نصاه  أ اي، الةاولي  الارو 13/19نظر المغني في أبواب الءوحيد االعادذ  للقاضاي عواد الجواار)( ي 3)
 حماااد  ( تحقياااى 1/11(  اأب اااار اءف اااار  لق ااادي)1/1النقافاااة ااإلراااااد القاااو ي  اتوصااارو اءدلاااة  للنمااافي)

 م .3004ها 1434الم دي  دار ال ء:  االوثا ى القو ية  القاهرو     النانية 

 . أي  لم يةضل ( 4)

 ( .1/33الورهان للجويني)(  5)
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المصحابالمث ني:امناذهباإمىااعدماتحديدالمعام
  لر فرإءي،  -فيما تقدم  -فقد افءرإوا كما ذكرنا  (1)اأ ا  ، ذه:  لر أنه ه يحد

اا(2)لمفرقةالألومىاذهاولاإمىاأنهاالايحدامعسره
ذهاا: الجااويني  لاار أنااه ه يحااد لعماار    فقاااذ بعااد أن ليااف الءعاااريف الءااي ذكرهااا عاا، 

 عندكم المرتضر فما ل(3)بالنق  المحققي، ك م عيون تءوعءم إد  إيل فمنطوا ف  ، العلمار " 
     .ا حدادً  اير كل فلي  ؟ه أم الحد صناعة تحويه  ما العلم اهل ؟العلم حقيقة في

  ياااس ب اااا نوغاااي احناااةوبم العلااام حقيقاااة در   لااار نءوصااال أن عنااادنا الماااديد الااارأيا:قانددد   
 المقصااد  صااادفة حاالنااا  النظاار  وضاال اضااا   الحوااااي انءفضاا  فاامذا   نااه لااي   مااا  طلوبنااا
 . ج دنا

  ذلد في خالفه االعلم  به هو  ا خ ب علر بالمعءقد يءعلى عقد الج ل  فنقول
 النظر  ه يوقر ف   ذلد في بة ف ما اهو   عءقدي، بي، يءرددان االظ، (4)االشد  عنه ايءميس
 القطل  ل  ااهسءقرار ميمصالء  ل  ذلد في  قلد  ، به هو  ا علر بالمعءقد يءعلى عقد في
 ف ر  الناظر فليجرد  المقلد عقد ع، به يءميس ا ا  الحى العلم في االنظر  علما لي  بانه

 سديدو عوارو هساعدت فمن العلم بحقيقة أحا  فقد ذلد له اسءء: فمن  بين ما الميس لمحاالة
 كل فلي   العوارو تقاعد يضر الم  الحقيقة (5) بدر  اكءفر تماعد لم ا ن  ب ا حد الحد في
  العوارات ادرات  اللغات رف  فرضنا الو  حد  ع، عوارو له تنءظم اير حقيقة يدر   ،

                                                           

أي بالحاد الحقيقاي اهاو  عواارو عماا يمياس الشاير عا، غيار  بااتياتاه   فامن كاان  ال جميال الاااتيات العا اة (  1)
االةاصة فءام كحد اإلنمان بانه  الحيوان الناطى  ا ه فناإم  كحد  باناه  الجاوهر النااطى  أا النااطى  فقاس . 

ى  حمااا،  حمااود الشااافعي    ءواااة (  تحقياا13الموااي، فااي اااارج  ألفاااف الح مااار  االمء لماااي،  ل  اادي)ص/
 م.   3003ها 1490اهوة  القاهرو     النالنة 

أي بماو: عمار تصاور  بحقيقءاهل  ذ ه يحصال  ه بنظار دإياى لةفا اه   ةءصار  نء ار الماأذ ااء ال فاي (  2)
( تحقيااااااى  ناااااااير حمااااااادا   دار اباااااا، حااااااسم      اءالاااااار 1/304علمااااااي اءصااااااوذ االجاااااادذ لهباااااا، الحاجاااااا:)

 (  ل حااية الوناني.  1/110م  اارج المحلي علر جمل الجوا ل)3001ها1439 

   بطااذ أحاد الشايبي، بااآلخر  ولمصن قضةامغدة  تةلف المدلوذ أا الح م  ع، الدليل أا العلاة   لمنقض  (  3)
 (   19    نل بع   قد ات الدليل أا كل ا  فص . الحداد اءنيقة االءعاريف الدإيقة )ص/ولصحالح 

 (   11 ا اسءول طرفا . المصدر المابى )ص/ لمشك:  (  4)

 (    19  تمنل حقيقة المدر  يشاهدها بما به يدر  باآلخر. المصدر المابى )ص/لإلدرلك  (  5)
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 را حة حقيقة يدر  العقل ذا أن  بالمناذ ذلد ا يضاج  المعقوهت بدر  العقوذ هسءقل 
 .  (1) "يجدها لم عن ا عوارو يصوغ أن رام الو الممد
  حااررو بعوااارو الحقيقااي الوجااه علاار تحديااد  يعماار  "وولفقددهافددياذمددكالمغزلمدديافقدد لا 
 أكناااار باااال  اءااااايار أكناااار فااااي عمااااير ذلااااد أن بينااااا فمنااااا  (3)الااااااتي االفصاااال(2) للجاااان  جا عااااة

 نقادر لام  العمال طعم أا  الممد را حة نحد أن أردنا فلو  تحديدها يءعمر الحمية المدركات
 ارج علر نقدر ال نا  أعجس اإلدراكات تحديد ع، فنح، المدركات حد ع، عجسنا ا ذا  عليه
 . (5) "(4)ا ناذ بءقميم العلم  عنر

االاي يظ ر  ، ك م   اام الحار ي، االغسالاي  أن ماا  نعاا تحدياد العلام بالحاد الحقيقاي  
ا مااااا، إااااااذ باااااالد أيًضاااااا ماااااا جاااااول تعريفاااااه بالءقمااااايم االمنااااااذ  ه تعريفاااااه  طلقاااااا بااااال كااااال  ن 

 .  (7()6)القشيري
  

                                                           

 (.  1/31الورهان في أصوذ الفقه) (  1)
عوااارو عاا، أعاام كليااي،  قااولي، فااي جااواب  ااا هااو كااالحيوان بالنمااوة  لاار اإلنمااان. الموااي، فااي ااارج ألفاااف  ( 2)

 (.  11الح مار االمء لمي، ل  دي  )ص/
 عوارو عما يقاذ علر كلي ااحد إوًه ذاتياً كالناطى بالنموة  لر اإلنمان. ينظر المصدر نفمه. (  3)
  تجس ااة الشااير  لاار أنواعااه  أا تحليلااه  لاار عناصاار  كااان تقااوذ  ال لمااة القماامة  نااوع  اا، الءعريفااات تعنااي(  4)

تنقمااام  لااار ث ثاااة أإماااام هاااي  اهسااام االفعااال االحاااربل فمناااا ب ااااا ن اااون إاااد جسأناااا ال لماااة  لااار أنواع اااا الن ثاااة 
ن الماكورو االمناذ  نوع آخار  ا، الءعريفاات  اي اون بااكر  صادا   ا،  صااديى الشاير المعارب كقولناا  اإلنماا

دار ال ءااا: العلمياااة   ( 1/49 ناال  حماااد اخالاااد اعواااد اللاااه .... ينظااار  حااااية الءفءاااالاني علااار اااارج العضاااد )
م   االمنطاااااااااااى ا نااااااااااااه  الوحاااااااااااا  تااااااااااااليف  المجمااااااااااال العلماااااااااااي 3004هاااااااااااا  1434اءالااااااااااار   بيااااااااااارات   

 (. 41(  اآداب الوحا االمناظرو  لمحمد الشنقيطي)ص/11اإلس  ي)ص/

 (. 1/31غسالي)نظر الممءصفر  لل( ي 5)

عوااد ال ااريم باا، هااوالن باا، عوااد الملااد القشاايري  فقيااه أصااولي   ااء لم  فماارل إاارأ الفقااه علاار أبااي ب اار   ( 6)
هاااا. ينظااار طوقاااات  411الطوساااي  ااءصاااوذ علااار ابااا، فاااور   ااا، أاااا ر  صااانفاته  الرساااالة  تاااوفي بنيماااابور سااانة 

 م.1393ها 1933  بغداد      اءالر   ( تحقيى  عود الله الجووري  اإلرااد3/119الشافعية لإلسنوي)

 (. 1/19ينظر الوحر المحيس للسركشي)  ( 7)
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 لمفرقةالمث نية:اذهاولاإمىاأنهاالايصكناتحديدهاألنهاضروريا)1(.
اأ ا الفرإة النانية الاي، إالوا ه يم ، تحديد  ءنه ضراري فمن م   المو ي "الوالد")2(  ااإل ام 

 الرالي)3(  ااحء  علر أنه ضراري  ، اج ي،    
لضااارارو  (4)أناااا نءصاااور العلااام فااا  يةلاااو    اااا أن ي اااون تصاااور  ضاااراريا  أا كماااويالألول:ا

فامن  اا ساول العلام ه يعلام  ه باالعلم  فلاو علام العلام  (5)الحصر  االناني باطالل هساءلسا ه الادار
ابغير  يلسم الدار فيءعي، اءاذ.

ا.(6)بان توإف تصور غير العلم علر حصوذ العلم بغير   ه علر تصور  ف  داروأجيب:ا
                                                           

تحقياى  طاه جاابر فياان العلاواني  جا عاة اإل اام  حماد  (1/11نظار المحصاوذ فاي أصاوذ الفقاه للارالي)( ي 1)
صااوذ  ا  ةءصاار  نء اار المااأذ ااء اال فااي علمااي اءهااا.1400  باا، سااعود اإلساا  ية  الريااان  الطوعااة اءالاار

 (1/314(  ارفاااال الحاجاااا: عاااا،  ةءصاااار اباااا، الحاجاااا:  للءااااا  المااااو ي)1/304االجااادذ لهباااا، الحاجاااا:)
   .ها1413  تحقيى  علي  حمد  عون  اعادذ أحمد عود الموجود  دار عالم ال ء:  بيرات  الطوعة اءالر

علااي باا، عوااد ال ااافي باا، علااي باا، تمااام  القاضااي تقااي الاادي، أبااو الحماا، المااو ي  اءصااولي المااء لم    ( 2)
صاااح: الفنااون المءعااددو  اا، آثااار   اإلب ااا  فااي ااارج المن ااا   اصاال فيااه  لاار  مااالة   قد ااة الواجاا:  اأكملااه 

قااات الشااافعية ال واارل  هباا، هااا ينظاار طو911ابنااه  تااا  الاادي،  االءحقيااى فااي  مااالة الءعليااى اغيرهمااا  تااوفي ساانة
 (. 9/99(  اطوقات الشافعية هب، إاضي ا وة)10/193المو ي)

الو اري الارالي  الملقا: بفةار الادي،  فقياه ااافعي   حمد ب، عمر ب، الحمي، ب، الحم، با، عاي الءيماي ( 3)
 ااا م  هاااا  لاااه عااادو تصاااانيف  ن اااا  أساااات الءقااادي  فاااي علااام ال 111أصاااولي  اااء لم نظاااار  فمااار  الاااد سااانة 

هااا بمدينااة هاارا   ادفاا، فااي الجواال المقاباال لقريااة  101تااوفي يااوم عيااد الفطاار ساانة االمحصااوذ فااي أصااوذ الفقااه  
(  االفاااءح المواااي،  1/11بضااام المااايم اسااا ون الاااساي افاااءح الاااداذ ينظااار طوقاااات الشاااافعية ال وااارل) – سداخاااان 
 (.3/41للمراغي )

 ليااه  اا، غياار نظاار ااكءماااب  اأ ااا الم ءماا:  ف ااو  العلاام الضااراري   ااا يحصاال بمجاارد الءفااات الاانف   ( 4)
الموإاااوب علااار النظاااار ااهساااءدهذ  أي المحصااال اهااااو النظاااري المنماااوب  لاااار النظااار ينظااار كءاااااب الحاااداد فااااي 

(  رسااالة 31( نسهاة النقلااي، فاي رياان   اام الحاار ي،  لعواد الارحم، الووصايري )ص/99اءصاوذ  هبا، فاور )ص/
 ها.1494رية اهس  ية  اعداد الطال:  عود الم م الماعسي  العام الجا عي  اجمءير  رإونة بالجا عة اءسم

 (. 13الدار  ترت: الشير علر الشير الاي له صلوحية العلية اجودا اعد ا الحداد اءنيقة )ص/ ( 5)
ى  ضااايف اللااه بااا، صااالح بااا، عااون العمااارل  ترحياا: بااا، ربيعاااان ( تحقياا1/134الااارداد االنقااود للواااابرتي)(  6)

 م.3001     اءالر الداسري    ءوة الراد 
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افق ل:(1)وقرراذمكالألصفه ني
توإاف تصااور غياار العلام علاار حصااوذ العلام بغياار   ه علاار تصاور العلاام بغياار   احصااوذ  "

ا.ااا(2)انف  العلم ه يءوإف علر العلم بغير   بل تصور العلم يءوإف علر العلم بغير  ف  دار"
 -اهااااو أنااااا عااااالم بوجااااودي -أن علمنااااا بوجودنااااا ضااااراريل فاااامن هاااااا الءصااااديى لمثدددد ني:ا

 . (4)ل فيلسم أن ي ون العلم ضراريا(3)ات هاا الءصديىضراري  االعلم أحد تصور 
أن الضاااراري حصاااوله اه ناااساع فاااي ذلاااد  ا نماااا هاااو فاااي تصاااور  اضااارارية  وأجيدددباعنددده:

 .   (5)حصوله ه يمءلسم ضرارو تصور 
اهاااو أن كااال أحااد يعلااام اجاااود  ضاارارو  االعلااام بوجاااود  علااام ومهددذلالموجدددهاتقريدددراآخدددر:ا

 .ا(6)ضراريا كان العلم ضرارياخاص  ا ذا كان العلم الةاص 
  اإاااد ذكاااراا لاااه حاااداداً لعااال اأخياااراً أإاااوذ المجاااولان لءعرياااف العلااام هااام اءكنااارلمتدددرجي :

ا  (7)أإرب ا "  نه صفة توج: تميساً ه يحءمل النقي "
                                                           

 فااي اتعلاام الااد. بالعقليااات  عااالم  فماار   صااف انر اء الاارحم، عوااد باا،  حمااود الننااار  أبااو الاادي، ااام  ( 1)
 "إوصااون  "اء ياار لاه فوناار القااهرو  لاار اانءقاال. تيمياة اباا، باه اأعجاا: أهل ااا  فاكر اه د شااى  لار ارحاال. أصاو ان
 الوياان"  كءواه  ا، هاا 943سانة  القااهرو فاي بالطااعون  اات أن  لار فاساءمر في اا  اايةا ارتواه بالقرافاة  والةانقا
ينظاار طوقااات الشااافعية هباا، إاضااي   ي".الماااعات هباا، الوااديل  عاااني بيااان"ا  "الحاجاا: اباا،  ةءصاار ااارج فااي

 (.9/34ا وة)
( تحقياى   حماد  ظ ار   ركاس الوحاا العلماي بجا عاة اإل اام با، 1/43المةءصار لقصاف اني )فاي بياان (  2)

 ها.1401سعود     اءالر  
الءصور عوارو عا، حصاوذ صاورو  فاردو  اا فاي العقال  كاالجوهر االعارن انحاو   اأ اا الءصاديى  فعواارو عا،  ( 3)

يادا كاالح م بحاداث العاالم  ااجاود الصاانل . ح م العقل بنموة بي،  فردي،  يجابا أا سلوا علار اجاه ي اون  ف
 (.  11ينظر  الموي، في ارج ألفاف الح مار االمء لمي، ل  دي  )ص/

 (  1/99ءن  ا يءوإف علر الضراري ضراري. ينظر  أب ار اءف ار لق دي)(  4)
 (  1/131الرداد االنقود للوابرتي)(  5)
 ( ا ا بعدها.  19/نظر  ارج العضد علر  ةءصر اب، الحاج:)ص( ي 6)
( تحقياى  حما، با، عواد الارحم، 1/314 رصااد اإلف اام  لار  واادح اءح اام للقاضاي الويضاااي) نظار ( ي 7)

 .  ها 1491الحمي،  دار الضيار ال وي  
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المخ تصة
الحمد لله الاي بنعمءه تءم الصالحات  أحمد  حمًدا كنيرًا أن افقني إلتمام هاا الوحا 

 اعافية لم يمممني سور طيلة الفءرو الءي إضيء ا في  عداد .في صحة 
اإد أنا ي  ها  الورإات الءي ت عنار بدراساة  حاد العلام  دراساة أصاولية  -هاا ايجدر بي

أن ألةام بعضاا  ا، أهام النءاا   الءاي توصال   لي اا خا ذ  - قارنة بي، آرار جم ور اءصاوليي،
   ن  ، أهم النءا   الءي توصل   لي ا  ا ياتي  الوحا  جريا علر عادو الواحني،   فاإوذ 

  ،المصاااطلح الفناااي أداو أساساااية  ااا، أداات الوحاااا العلمااااي  اإاااد يعاااد ل اااا جاااسرا  اااا
المن   الااي ت ءمال باه اةصاية كال علام  ا، العلاوم  اه يمال الادارت الموءادح أن يمضاي فاي 

 مام بمصطلحاته اءساسية دراسة أي علم أا أن يف م كءابا ااحدا فيه علر نحون دإيى دان اإلل
ه اااد أن المااراد بالمصااطلحات االءعريفااات تصااوير المعاااني اانءقاااا ا فااي اءذهااان  ابالءااالي ا 

 ف م ا  أا الونار لعملية ف م ا.

   الوحا في تحديد المصطلحات ابيان  ا تحء ا  ، المعاني خير سويل لءفادي بع
تقارر فاي غيار علام أن اهااءرا  فاي المعااني فقاد   اءغ   المونية علر سور ف ام بعا  العواارات

 اان  إااد يوإاال فااي سااور اهسااءنءا   الاااا يحماا، بيااان المعاااني الماارادو فااي اهسااءدههت لءءضااح 
   .النءا  

  اهخء ب سنة جارية  اه يلسم  ، عدم اتفا  أهل العلم علر تعريفاات  وحادو  بطااذ
ثابااا  ا ن اخءلاااف فياااه الناااات  ف اااالد الءفصااايل االءااادإيى فاااي الءعرياااف  فااانح، نعلااام أن الحاااى 

ليم  كال الءعريفاات خاطباة.  حقا ى اءايار المعرفة ثابءة ا ن اخءلف تعريف النات ل ا  اإطعاً 
ذلااد علاار حماا:  العلاام لااه حقيقااة  اخءلااف الءعوياار عن ااا  اكاال ساالد  ماال ا خاصااا فااي فماان ً 

الاوع  اآلخار ت اون  أصوله  اإطعا ليم  كل ا صحيحة لءناإض ا فاي بعا  اءحياان  ل ا، فاي
 .صحيحة   ملة لوعض ا الوع 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وآل بيته أجمعين.

 مسالتة/ لواتة

 هـ1491من شهر ذي الحجة  01صبيحة يوم االثنين 

 م39/01/3019الموافق

 كتبه راجي عفو ربه ) أبو الليث هشام بن عمران العربي ( 

ا
ا

ا



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     العدد األول                                       مجلة كلية الشريعة والقانون     

 م 8102لسنة 

411 

 

المصط دراولمصرلجع
ها( تحقيى   حمد الم دي  191اآل دي )ت لميف الدي، أبو الحم، علي أب ار اءف ار  

 م .3004ها 1434دار ال ء:  االوثا ى القو ية  القاهرو     النانية 
ها(   تحقيى   134اإلح ام في أصوذ اءح ام  لميف الدي، أبو الحم، علي اآل دي )ت  

م   حمد ب، سعود اإلس  ية  المعودية     اءالر عود الله الش راني اآخري،  جا عة اء ا
 م1141

 ها(  اركة المدينة للطواعة جدو.1939آداب الوحا االمناظرو  لمحمد اء ي، الشنقيطي)ت 
ها(  تحقيى   حمد يوسف  111للجويني)ت اإلرااد  لر إواطل اءدلة في أصوذ اهعءقاد   

 .اعود المنعم عود الحميد   طوعة المعادو   صر
  تحقيى  ها(113)ت  ب، بسيسو   ءبي  حمد عود العسيس ب،  براهيماإلسعاد في ارج اإلرااد

  م.3014ها  1491  1رار اعماد الم يلي  دار الضيار  ال وي    اعود الرلا  بم

احرفالما ء
ها(   الارو 111)ت يالوحر المحيس في أصوذ الفقه  لودر الدي،  حمد ب، ب ادر السركش

 ها.4143ال وي   اءاإاب  
هااا( تحقيااى 4411الوادار اللوا اال فااي اارج جماال الجوا اال فاي أصااوذ الفقااه لحما،  اليوسااي)ت 
 م..1113حميد حماني اليوسي   طوعة الفرإان للنشر الحديا  الدار الويضار  المغرب 

هاااا(  تحقياااى  عواااد العظااايم الااادي:  دار الوفاااار   111الورهاااان فاااي أصاااوذ الفقاااه  للجاااويني)ت  
 م4111المنصورو     الرابعة  

هااا( تحقيااى  111بيااان  عاااني الوااديل  لشاام  الاادي،   حمااود باا، عوااد الاارحم، اءصااف اني)ت 
 م. 4111ها 4111حمام الدي، بوعفانة  رسالة دكءورا   رإونة بجا عة أم القرل العام الجا عي

احرفالمت ء
ر الس بيدي اني  الملق : بمرتضمحم د ب، عود الرل ا  الحميلتا  العرات  ، جواهر القا وت  

 ها.4311دار   ءوة الحياو  بيرات  لونان  الطوعة اءالر   ها(4111ت )
 طوعة  ها( 113ت أحمد ب، علي ب، ثاب  الةطي: الوغدادي )ءبي ب ر تاريل بغداد  

  ها 4311المعادو   صر 



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قاسام علاي با، الحما، تويي، كاب المفءري فيما نم:  لر اإل ام أبي الحم، اءاعري  ءباي ال
 ها.4311ها(  دار الف ر     النانية   141ب، هوة الله اب، عماكر الد شقي  )ت  

هاااا(  141الءحقياااى االوياااان فاااي اااارج الورهاااان  ءباااي الحمااا، علاااي بااا،  ساااماعيل اءبيااااري)ت 
 م.1144تحقيى  علر الومام  دار الضيار     اءالر  

ها( تحقياى  عواد الحمياد أباو لنياد     113الواإ ني)ت الءقري:  ااإلرااااد "الصغير" ءبي ب ر
 م . 4111ها4141  أسمة الرسالة   النانية 

 ةها(  تحقيى   فيد أباو عميشا141الءم يد  ءبي الةطاب  حفوف ب، أحمد ال لوذاني)  ت 
 ها. 4111  حمد  براهيم    ء: الوحا العلمي بجا عة أم القرل    اءالر  

عنااار بءصاااحيحه  رتشااارد يوساااف اليماااوعي  الم ءواااة  هاااا(113ءباااي ب ااار الوااااإ ني)ت الءم ياااد
 م.1319الشرإية بيرات 

احرفالمح ء
حااية الءوضيح االءصحيح لمش  ت كءاب الءنقيح  "تنقيح الفصوذ للقرافي " لمحمد الطااهر 

 . 1941ها(   طوعة الن ضة تون      اءالر 1939ب، عااور)ت 
( تحقياى  911ها(  علار اارج العضاد لمةءصار ابا، الحاجا: )ت 931 حااية الءفءالاني)ت

 ها.1409اعوان  سماعيل    ءوة ال ليات اءلهرية  
ها(  تحقيى   الن الموار   دار الف ر 331الحداد اءنيقة االءعريفات الدإيقة  لسكريا اءنصاري)

 م. 1331ها 1411المعاصر  بيرات     اءالر 
هااا( تحقيااى  نسيااه حماااد     أسمااة 111 يمان باا، خلااف الواااجي)تالحااداد  ءبااي الوليااد ساال

 م .4113السغوي  اءالر 

احرفالمرلء
ها( تحقيى علر  عون 114رفل الحاج: ع،  ةءصر اب، الحاج: لءا  الدي، المو ي )ت  

 م.4141/4111 عادذ عود الموجود     دار عالم ال ء:  اءالر    
احرفالمشين

هااا(   المطوعااة الماالفية  1190ات المال يااة  لمحمااد  ةلااوب )ت اااجرو النااور السكيااة فااي طوقاا
 ها. 1943ا  ءوء ا     اءالر سنة 



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاااا(   دار الف ااار  1013ااااارات الااااه: فاااي أخواااار  ااا، ذهااا:  هبااا، العمااااد الحنولاااي )ت  
 للطواعة االنشر.

 ها.1911 طوعة  حمد علر اصويح اأاهد    صار  د         للملويالمنطى في الملم ارج
هاااا(  تحقياااى   حماااد السحيلاااي   العوي اااان      313اااارج ال وكااا: المنيااار  هبااا، النجاااار )ت

 م.3003النالنة  
 ها(  تحقيى  عود المجيد تركي   دار الغرب491ارج اللمل ءبي  سحا  الشيرالي )ت  

ها(      114ارج المحلي علر جمل الجوا ل    لشم  الدي،  حمد ب، أحمد المحلي)ت 
 ال ء: العربية   ل حااية الوناني.دار  حيار 

 م.  1399ارج تنقيح الفصوذ  للقرافي تحقيى  طه عود الرؤب  دار الف ر     اءالر   
احرفالمح ء

هاا(  تحقياى  علااي  حماد عمار    ءواة النقافااة  111طوقاات الشاافعية  هبا، إاضااي اا وة )ت 
 الدينية.

تحقيااى   حمااود الطناااحي  اعوااد الفءاااج هااا(    991طوقااات الشااافعية ال واارل  للمااو ي )ت  
 م.1314-ها1919الحلو   عيمر الوابي الحلوي  

  ها(  دار المعرفة بيرات .139طوقات الحنابلة  لمحمد ب، أبي يعلر)ت 
احرفالمعين

ها(تحقيى  أحمد المواركي 111العدو في أصوذ الفقه  لمحمد ب، الحمي، أبو يعلر الفرار )ت 
 م.4111نية   أسمة  الرسالة  النا

احرفالمف ء
الفاااءح المواااي، فاااي طوقاااات اءصاااوليي،  لعواااد اللاااه  صاااطفر المراغاااي   النااااار  حماااد أ اااي، د ااا  

 م4111-4311ااركاؤ   بيرات لونان     النانية 
احرفالمك ف

كءاااب الحااداد فااي اءصااوذ" الحااداد االمواضااعات " ءبااي ب اار  حمااد باا، الحماا،  اباا، فااور  
اءصاااااو اني  إااااارأ  اإااااادم لاااااه اعلاااااى علياااااه   حماااااد الماااااليماني  دار الغااااارب اإلسااااا  ي  تاااااون   

 م. 3019  النانية



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     العدد األول                                       مجلة كلية الشريعة والقانون     

 م 8102لسنة 

414 

 

كشاب اصط حات العلوم االفنون   لمحمد علي الفااراإي الء اانوي   نشار المأسماة المصارية 
 م1399ة  القاهرو العا 

احرفالمصيم
هااااا(  191الموااااي، فااااي ااااارج  عاااااني ألفاااااف الح مااااار االمء لمااااي،  لماااايف الاااادي، اآل اااادي)ت 

 م.3003تحقيى  حم،  حمود الشافعي    ءوااة اهوة  القاهرو     النالنة 
هاا(  تحقياى  طاه جاابر العلاواني  دار الما م     101المحصوذ في علم اءصوذ للرالي )ت 

 م .3011اءالر 
هااااا 141 ةءصااار  نء اااار المااااأذ ا اء ااال فااااي علمااااي اءصااااوذ االجااادذ  هباااا، الحاجاااا: )ت  

 م.3001-1439(تحقيى  ناير حمادا     دار اب، حسم  اءالر  
هااااااا( تحقيى   حمااااااد اءاااااااقر     أسمااااااة 101الممءصاااااافر  اااااا، علاااااام اءصااااااوذ للغسالااااااي)ت 

 م.3010الرسالة   اءالر 
ال ويااااااااار للرافعاااااااااي  ءحماااااااااد بااااااااا،  حماااااااااد بااااااااا، علاااااااااي المصاااااااااواج المنيااااااااار فاااااااااي غريااااااااا: الشااااااااارج 

 ها(  الناار الم ءوة العلمية بيرات.990الفيو ي)ت 
( رسااااالة 34 صااااطلحات أصااااولية فااااي الرسااااالة لإل ااااام الشااااافعي  إلدرياااا  الفاسااااي الف ااااري)ص/

جا عية ناذ ب ا  صاحو ا دبلوم الدراسات العليا في اعوة اإلس  يات بجا عة سيدي  حمد ب، 
 .م1311/1313ت العام عود الله بفا

هاااا ( النااااار   ءواااة  1401 عجااام الماااألفي، تاااراجم  صااانفي ال ءااا: العربياااة لعمااار كحالاااة ) ت  
 .1991/1319المءنوي  بيرات  ادار صادر للءراث  بيرات  

هااا( أااارب 411المغنااي فااي أبااواب الءوحيااد االعاادذ "إماام الشاارعيات" للقاضااي عوااد الجوااار )ت
 نصه/ أ ي، الةولي   الارو النقافة ااإلرااد  القو يعلر  حيا ه/ طه حمي،  احرر 

هاااا( تحقياااى  كا ااال ب اااري  عواااد 311 فءااااج الماااعادو ا صاااواج المااايادو لطاااا  كواااري لاد )ت 
 الوهاب أبو النور   طوعة اهسءق ذ ال ورل .

هاا( تحقيااى   حماد حما، هيءااو  101المنةاوذ  ا، تعليقااات اءصاوذ  ءباي حا ااد الغسالاي)ت 
 م.1311 شى دار الف ر  د



 د. هشام عمران العربي     - أنموذجا" "حد العلم دراسة أصوليةتحديد المصطلحات  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     العدد األول                                       مجلة كلية الشريعة والقانون     

 م 8102لسنة 

411 

 

المنطاااااااااى ا ااااااااان   الوحاااااااااا  تااااااااااليف  المجمااااااااال العلماااااااااي اإلسااااااااا  ي   أسماااااااااة الاااااااااو غ     
 ها .1411اءالر 

المااان   اءحماااد فاااي تاااراجم أصاااحاب اإل اااام أحماااد  لمجيااار الااادي، أباااي الااايم، عواااد الااارحم، بااا، 
هاااااااا( تحقياااااااى   حماااااااود اءرنااااااااؤا      دار 331 حماااااااد الع لبْيماااااااي المقدساااااااي الحنولاااااااي )ت 

 م.1339صادر
احرفالمنو 

هاا(  رساالة  اجماءير 1914نسهة النقلي، في ريان   ام الحر ي،  لعود الارحم، الووصايري )ت  
 رإونااااااااة بالجا عااااااااة اءساااااااامرية اهساااااااا  ية  اعااااااااداد الطالاااااااا:  عوااااااااد الماااااااا م الماااااااااعسي  العااااااااام 

 ها.1494الجا عي 
احرفالمولو

حمان عوات    دار صادر  ها(  تحقيى    101الس ان هب، خل ان )ت  افيات اءعيان اأبنار 
هاااا(  تحقياااى  103م  الوفياااات ءباااي العواااات أحماااد  الشااا ير باااا"اب، إنفاااا")ت 1311بيااارات  

 م.1319ها/  1409عادذ نوي     نشورات دار اآلفا  الجديدو  بيرات     الرابعة 
هااا(  تحقيااى  عوااد اللااه الءركااي  119الواضااح فااي أصااوذ الفقااه ءبااي الوفااار علااي باا، عقياال )ت 

 ها.  1430الرسالة     اءالر   

هاااا(  دار النشااارات اإلسااا  ية   ألمانياااا     914الااوافي بالوفياااات لصااا ج الااادي، الصااافدي)ت 
 م .1313ها 1911النانية 

 


