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 مقـدمــة
اًمسالم قمغم مـ أرؾمؾف معؾام و اًمصالة، واحلؿد هلل اًمذي قمؾؿ اإلكسان ما مل يعؾؿ

 ...سمعد، وديـمـ ؾمار قمغم هنجف إمم يقم اًمو صحبفو قمغم آًمف، وًمؾـاس يماومة

 اًمعؾؿذًمؽ  ًمف شمصقراًمتل أن يعرف مبادئف اًمعنمة  قمؾاميـبغل عمـ أراد أن يتعؾؿ نكف وم

 :، وهذه اعمبادئ جمؿققمٌة ذم ىمقِل اًمصبَّـانىمبؾ اًمنموع ومقف 

ٍـّ قَمَشــــــَرْه                        احلَدُّ َواعَمْقُضْقُع صُمؿَّ اًمثََّؿــــــــَرهْ  يإِْن َمَبادِ       يُمــؾِّ وَم

اِرعْ      كِْسَبٌة َووَمْضُؾـُف َواًمَقاِضـــــــْع                           َوآؾْمُؿ آؾْمتِْؿَداُد طُمْؽُؿ اًمشَّ

وَمــــا                 سمِاًمَبْعِض ايْمَتَػك      َمَساِئٌؾ َواًمَبْعُض      َ ـْ َدَرى اجلَِؿْقَع طَماَز اًمنمَّ  َوَم

مما يمهؾف  ،ومؼد أطماط سماًمعؾؿ وشمصقره شمصقرا ضمقدااًمعنمة اعمبادئ  ومؿـ قمؾؿ هذه

 .قؾقةشملصًمؾدظمقل ذم دراؾمتف دراؾمة 

 قفاومومؾام كظرت  ،اًمنمقمقةسمعض اًمعؾقم مبادئ مجعت ُكبذا خمتٍمة قمـ ىمد يمـت و

ها ، وِمـَْفاأيمؿؾت اًمـاىمص و فذسمتفاوم ،وملطمببت أن ُأحتػ هبا إظمقاين ،اؾمتحسـتفا جمتؿعة

 .ومخذها قمغم سمريمة اهلل ،كصب قمقـقؽطُمؾة ىمشقبة وضعتفا ىمد  أكا ذا

  .ؾمؾؿو صحبفو قمغم آًمفو صغم اهلل قمغم كبقـا حمؿد و

  ويمتبف

 خالد بن حمنىد اجلهين 

 هـ.01/01/0141ذم 
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 َمَباِدُئ الُعُلِوِو الصَِّرِعيَِّة

  :ّااَبتَكِ َزَصَع مخسةِفِيَها َو

 .اًمَعِؼْقدةِ َمَباِدُئ قِمْؾِؿ  :اأَلوَُّل   الِكَتاُب

 .قِمْؾِؿ احلَِدْيِث َمَباِدُئ  :الجَّاِني  الِكَتاُب

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمِػْؼفِ  :الجَّاِلُح  الِكَتاُب

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اعَمَقاِرْيِث  :الزَّاِبُع  الِكَتاُب

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ ُأُصقِل اًمِػْؼفِ  :اخَلاِمُس  الِكَتاُب

 ؼفقة.ػاًمؼقاقمد اًم َمَباِدُئ قِمْؾؿِ  :الَساِدُس  الِكَتاُب

 .احلَِدْيِث َمَباِدُئ قِمْؾِؿ ُمْصَطَؾِح  الِكَتاُب  الساِبُع:

ػْمةِ  الِكَتاُب  الجاِمُن:  .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمسِّ

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمتَّْجِقْيدِ  التَّاِسُع: الِكَتاُب 

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمّتْػِسػِمِ  الِكَتاُب الَعاِشُز:

 .َمَباِدُئ قُمٌؾْقِم اًمُؼْرآنِ  احَلاِدي َعَصَز: الِكَتاُب 

 .اًمِؼَراَءاِت َمَباِدُئ قِمْؾِؿ  الجَّاني َعَصَز:  الِكَتاُب 

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمَباَلهَمةِ  الِكَتاُب   الجَّالَح َعَصَز:

 .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمـَّْحقِ  الِكَتاُب الزَّاِبَع َعَصَز:

ِف  الِكَتاُب اخلامس َعَصَز: ْ  .َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمٍمَّ

******* 
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 الَعِقِيدِة َمَباِدُئ ِعِلِه  :اأَلوَُّل   الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

 :أي ،قمؼدت احلبؾ :يؼال ،هق رسمط اًمٌمء سمنطمؽامو ،ملظمقذة مـ اًمعؼد :ًُمَغةً   اًمَعِؼْقدةُ 

 .رسمطتف سمنطمؽام

ـَ سمِا»  هل :اً طَم اَل طِ اْص وَ  ـَ سمِاًْمَؼَدِر  هللَِأْن شُمْمِم ِف َواًْمَقْقِم أظِمِر َوشُمْمِم
َوَماَلِئَؽتِِف َويُمُتبِِف َوُرؾُمؾِ

ِه  ِه َوََشِّ  .«ظَمػْمِ

 :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

ذم يؿتـع ما و ما جيقزو صػقة ظمؾؼ اهلل أمجعلم مـ طمقث ما جيب، ورب اًمعاعملم

 .طمؼفؿ

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ِؿ  ِم ـْ شَمَعؾُّ  :اًمَعِؼْقدِة  ؿِ ؾْ قمِ  ِم

 .شمصحقح اإليامن -0

 .اجلـانو شمؼقيؿ إريمان -2

 ما هلا مـ معان.و أؾمامئفو ،معرومة اًمرب سمصػاشمف -4

 .أهؾ اخلذٓنو دمـب اًمبدع -1

 .إشمباع مـ ؾمؾػ مـ أهؾ اإليامن -5

 .اًمسعادة ذم اًمداريـ -6

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

                                 
 .(8رواه مسؾؿ ) :( صحقح0)
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يدظمؾ ذم مجؾة اًمعؾقم و ،ما ؾمقاه ومرع إذ هق إؾماس هلذا اًمديـو أصؾ اًمَعِؼْقدِة قمؾؿ 

 .اًمنمقمقة

 :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 :وَمْضُؾفُ مـ ، وا مؼاماوَمْضُؾفَ أ، وأرومعا ؿملكا، وأضمؾ اًمعؾقم اًمَعِؼْقدِة قمؾؿ 

 .أول اًمقاضمباتأكف  -0

 .َشط ًمصحة اًمعبادات -2

 .ىمبقل اًمطاقماتاًمسبب ذم  -4

  .اعمرؾمؾلمو أصؾ دقمقة اًمـبلم -1

 .اإلكس أمجعلمو هماية ظمؾؼ اجلـ -5

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 قمغم اًمـبل إملم  شمـزيؾ مـ رب اًمعاعملم كزل سمف اًمروح إملم  اًمَعِؼْقدِة قمؾؿ 

، اًمشاومعل، وإئؿة اًمػحقل يماإلمام ماًمؽ اؾمتـبط شمؼسقامشمف، وًمؾـاس أمجعلم ًمقبؾغف

 .همػمهؿ، وأمحدو

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

أؾمامء هذه و ،إيمؼم اًمِػْؼِف و ،اًمنميعةو ،أصقل اًمديـو ،اًمتقطمقدو ،اًمسـةو ،اإليامن

 ذمقمة.أؾمامء مقمؾؿ اًمؽالم ، وػةؾساًمػو : ؿقدة حم

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

وقمغم هذا ومقجـب اًمقىمـقف  اًمَعِؼْقدِة قمؾؿ  ًمؾعؼؾ ذمٓ جمال إذ  ،اًمسـةو مـ اًمؽتاب

 .ومقفا قمغم ما ضماء سمف اًمؽتاب واًمسـة ومال يزاد ومقفا وٓ يـؼص

  :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 
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وملما ومرض اًمعلم ومفق  ،مـف ما هق ومرض يمػايةو مـف ما هق ومرض قملمف طمؽؿ شمعؾؿ -0

أما ومرض و هق ما شمسلل قمـف مجقع اًمؼمية :، وسمإدًمة اإلمجاًمقة اًمَعِؼْقدِة معرومة ما شمصح سمف 

، اًمؼدرة قمغم إًمزام اعمعاكديـ، واًمتعؾقؾو اًمتدًمقؾ، واًمؽػاية ومام زاد قمغم ذًمؽ مـ اًمتػصقؾ

 .إومحام اعمخاًمػلمو

 .ومرض يمػاية فطمؽؿ شمعؾقؿ -2

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

اإليامن و ،اًمصػاتو شمقطمقد إؾمامء، وإًمقهقةشمقطمقد ، وشمقطمقد اًمرسمقسمقة :ِمـَْفا

، اًمؼماءو اًمقٓء، وَشهو اًمؼدر ظمػمهو ،اًمققم أظمرو ،اًمرؾمؾو ،اًمؽتبو ،ةالئؽسماعم

 .كحقهو

 

 

 

 

 

  

******* 
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  ِعِلِه احَلِدِيِث  َمَباِدُئ  :الثَّاِىي  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل الضَّاِبُط 

 .ضد اًمؼديؿ :ًُمَغةً احلديث 

 شمؼريراشمفو وأومعاًمف وأطمقاًمف رؾمقل اًمهق قمؾؿ يعرف سمف أىمقال  :اْصطِاَلطَماً و 

 .صػاشمفو

  :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِنيالضَّاِبُط 

: يمام يتـاول أيضا  مـ طمقث دًٓمتفا قمغم اعمعـك اعمػفقم أو اعمراد أطماديث اًمرؾمقل 

 – ومعرومة إصؾلم ،اًمعؾقم اًمعرسمقة يمؾفا، ومعرومة اًمؼصص وإظمبار اعمتعؾؼة سماًمـبل 

 .وهمػم ذًمؽ اًمِػْؼِف و -اًمسـة و اًمؽتاب

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِؿ   ـْ شَمَعؾُّ ِة  ِم ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ   :قِمْؾِؿ احلَِدْيِث ِم

 .اعمزضمقر قمـفآكتفاء قمـ وسمف  اًمعؿؾ سماعملمقر.0

 .ك قمـفويـف اًمرؾمقل  اًمتخكم قمام يؽرهف.2

 .اًمتحكم سمأداب اًمـبقية.4

 .اًمػقز سمسعادة اًمداريـ.1

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

  :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

ىمد دقما ، وسماًمـبل َشف قمظقؿ مـ طمقث أكف شمعرف سمف يمقػقة آىمتداء  ِعْؾِؿ احلَِدْيِث ًم

ـِ صَماسمٍِت أظمرة ومَ و ٕصحاب احلديث سمـضارة اًمقضمف ذم اًمدكقا  اًمـبل   ـْ َزْيِد سْم  َع
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َ »  :َيُؼقُل   اهللِ ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل  :ىَماَل  َغهُ  اهللَُىَّضر  ،اْمَرًأ َسِمَع ِمنرا َحِديًثا َفَحِػَظُه َحترى ُيَبلِّ

 .« َفُربر َحاِمِل فِْؼٍه إََِل َمْن ُهَو َأْفَؼُه ِمنُْه َوُربر َحاِمِل فِْؼٍه َلْوَس بَِػِؼوهٍ 

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 . وصػاشمف شمؼريراشمفو اًمذيـ شمصدوا ًمضبط أىمقاًمف وأومعاًمف اًمرؾمقل  أصحاب

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .اًمسـة اًمـبقيةقمؾؿ ، ورواية قِمْؾِؿ احلَِدْيِث  

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 وأظمالىمف اعمرضقة. ،ةقَّ ؼِ ؾُ ف وأوصاومف اخلُ وأومعاًمف وشمؼريره وهِّ  مـ أىمقال اًمـبل 

 :ِفِيِهُحِكُه الصَّاِرِع  :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

ومرض و مـف ما، وهق مآ شمصح اًمعبادة إٓ سمفو مـف ما هق ومرض قملمطمؽؿ شمعؾؿف 

 .اًمعامل ذم اًمؽمضمقح سملم اعمسائؾو هق ما حيتاضمف اعمػتلو يمػاية

 .ومرض يمػاية فطمؽؿ شمعؾقؿو 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

اَم »  :يمؼقل اًمـبل  ،ىمضاياه اًمتل شمذيمر ضؿـاً  هل ومنكف متضؿـ  ،«إقَْماَمُل سمِاًمـِّقَّاِت إِكَّ

 .ومنكف متضؿـ ًمؼضقة احلسد ،« اًْمَعلْمُ طَمؼ  »  :يمؼقًمف ، واًمـقةًمؼضقة 

******* 

 

                                 
واسمـ ماضمف )  ،طمسـ صحقح :ىمال، و(2657) ،(2656اًمؽممذي )، و(4662رواه أسمق داود ) :صحوح( 0)

 .صححف إًمباين، و(241

 .(5146مسؾؿ )، و(0رواه اًمبخاري ) :متػق علوه( 2)

 .(2087مسؾؿ )، و(5711رواه اًمبخاري ) :متػق علوه(4)
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  الِفِقِه َمَباِدُئ ِعِلِه  :الثَّاِلُث  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

ڄ ڄ ڃ ڃ )  :ىمقًمف شمعامم مـف، واًمػفؿ ًمفو هق اًمعؾؿ سماًمٌمء :ًُمَغةً  اًمِػْؼِف 

اًمؾَُّفؿَّ  » :ريض اهلل قمـفام ٓسمـ اًمعباس دقماء اًمـبل  :مـف، و(   ڃ ڃ چ

ـِ  ي ْفُف ذِم اًمدِّ   .«وَمؼِّ

 . دًمتفا اًمتػصقؾقةأهق اًمعؾؿ سمإطمؽام اًمنمقمقة اًمعؿؾقة اعمؽتسب مـ  :َو اْصطِاَلطَماً 

   :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 أو شمؽؾقػفؿ سمؽميمفا ،اًمصقمو أومعال اعمؽؾػلم مـ طمقث شمؽؾقػفؿ سمتحصقؾفا ، يماًمصالة

  .اًمنمبو أو ختقػمهؿ ومقفا  يمإيمؾ ،يماًمزكا واًمؼتؾ

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

 وهبا حتصؾ ؾمعادة اًمداريـ.  ،وهل طمؼقؼة اًمتؼقى ،واضمتـاب كقاهقف اهللامتثال أوامر  

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

  :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

إذ ٓ  أومضؾ اًمعؾقم سمعد قمؾؿ اًمتقطمقد اًمِػْؼِف قمؾؿ  قمغم أنقة قماًمـصقص اًمنمدًمت 

   .شمصح اًمعبادة إٓ إذا يماكت مقاومؼة هلدي اًمرؾمقل 

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

وأول مـ أًمػ ومقف إمالًء هق اإلمام زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم  ،إئؿة اعمجتفدون

                                 
 .(2497أمحد )، و(014رواه اًمبخاري ) :صحوح( 0)
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طمـقػة اًمـعامن رمحف  شمؾؿقذه اإلمام اعمجتفد أسمقيمتاسمة ًمػ ومقف أوأول مـ  ،سمـ أيب ـماًمب 

 .شمعامم هللا

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

ومروع و ،إصغر اًمِػْؼِف و ،احلالل واحلرامقمؾؿ و ،قمؾؿ إطمؽام اًمنمقمقةو ،اًمِػْؼفِ قمؾؿ 

 .اًمديـ

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 مـ اًمؽتاب واًمسـة واإلمجاع واًمؼقاس.

 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 :قمغم صمالصمة أىمسام اًمِػْؼِف طمؽؿ شمعؾؿ قمؾؿ 

ذم اًمَؼْدِر اًمذي شمتقىمػ قمؾقف صحة اًمعبادة يماًمطفارة واًمصالة  فرض عني. 0

 وصحة اعمعامؾة يماًمبقع واًمـؽاح.  ،واًمصقام

 ام زاد قمغم ذًمؽ إمم سمؾقغ مرشمبة اًمػتقى. ومق :كػايةفرض . 2

 ومقام زاد قمغم مرشمبة اًمػتقى.  :االستحباب. 4

 .يةأما طمؽؿ شمعؾقؿف ومفق ومرض يمػا

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

اًمقزم َشط »و ،«ومرض ذم اًمقضقء قديـهمسؾ اًم»و  ،«ًمؾصالة اًمطفارة َشط» :ِمـَْفا

  .ذًمؽ كحق، و«ـؽاحًمؾ

******* 
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  َمَباِدُئ ِعِلِه املَواِرِيِث  :الرَّاِبُع  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

واإِلْرُث  ،فومصار مػماصمف ًمذا ماَت إ ،َوِرَث ومالٌن َأسماه  :يؼال ،مػماثمجع  :ًُمَغةً  قاريثاعم

 .مـ اًمٌمء اًمبؼقة مـ َأصؾف

 .مؼدار يمؾ وارثو مـ ٓ يرثو هق قمؾؿ يعرف سمف مـ يرث :َو اْصطِاَلطَماً 

  :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 .ِمـَْفاسمقان كصقب يمؾ وارث و ىمسؿتفااًمؽميمات مـ طمقث 

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

 .إيصال احلؼقق إمم ذوهيا

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .صمؿ ُأومرد سمؿصـػات مستؼؾة اًمِػْؼِف إذ يمان ضمزءا مـ قمؾؿ  ،ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

  :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 :أمقرأَشومفا ًمعدة و قمؾؿ اعمقاريث مـ أضمؾ اًمعؾقم

 .سمقانو أن اعمقاريث هدى.0

 .أن اهلل ؾمؿك هذه اًمػرائض طمدودا.2

 .أن اهلل ىمدر اًمػرائض سمـػسف.4

 .شمققمد مـ قمصاه ومقفا سماًمـار، وشمققمد مـ أـماقمف ذم اعمقاريث سماجلـةأن اهلل .1

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 .شمعاممو اهلل ؾمبحاكفشمـزيؾ مـ 
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 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .قمؾؿ اًمػرائض، وقمؾؿ اعمقاريث

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 .إمجاع اًمصحاسمة و اًمسـةو مـ اًمؽتاب

 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

  .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

 أصحاب اًمعصبات، وإمو اًمزوضمةو يماًمزوج أصحاب اًمػروضمػماث  :ِمـَْفا

 .كحقه، وسمقنقعمحجا، واًمعؿو إبو يمآسمـ

 

******* 
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  الِفِقِه َمَباِدُئ ِعِلِه ُأُصوِل  :اخَلاِمُس الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

 .هق اًمػفؿ ًُمَغًة  اًمِػْؼِف ، وقمؾقف همػمههق ما يبـك و إصقل مجع أصؾ :ًُمَغةً  اًمِػْؼِف أصقل 

 .هق معرومة إطمؽام اًمنمقمقة اعمؽتسب مـ أدًمتفا اًمتػصقؾقة :َو اْصطِاَلطَماً 

   :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

، اظمتالف مراشمبفاو أىمسامفا، وإدًمة اإلمجاًمقة اعمقصؾة إمم إطمؽام اًمنمقمقة اًمعؿؾقة

 .قمغم وضمف يمكم ِمـَْفا يمقػقة أظمذ إطمؽام اًمنمقمقة و

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ِؿ  ِم ـْ شَمَعؾُّ   :اًمِػْؼفِ قمؾؿ أصقل  ِم

 .اء ذم اؾمتـباط إطمؽاماًمِػْؼفمعرومة ـمرائؼ  .0

 .اًمتؿؽـ مـ ومفؿ إدًمة اًمنمقمقة ومفام صحقحا .2

 .اعمرضمقح مـ أىمقال اًمعؾامءمعرومة اًمراضمح مـ  .4

 .ن يدقمق إمم اهلل شمعامم سملؾمؾقب مؼـعأاًمعارف سمف يستطقع  .1

 ية قمغم وضمف صحقح.اًمِػْؼِف اؾمتـباط إطمؽام ، وشمػسػم اًمـصقص اًمنمقمقة .5

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

  :َفِضُلُه :اخَلاِمُس الضَّاِبُط 

مم اعمتضؿـ ًمؾػقز سمسعادة شمعاو قمظقؿ ٕكف يتـاول اًمعؾؿ سملطمؽام اهلل ؾمبحاكف وَمْضُؾُف 

 .اًمداريـ

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 
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 .رمحف اهللاإلمام اًمشاومعل 

 : ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .اًمِػْؼفِ قمؾؿ أصقل 

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 .إطمؽام اًمنمقمقة، واًمعرسمقة ُؾَغًة قمؾؿ اًم، واًمديـأصقل مـ 

 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

قمغم يستـبط إطمؽام اًمنمقمقة و يستػقد مـف، ويؾتزمفا اعمجتفدىمضاياه اًمتل  هل

 .كحقه، واًمـفل ًمؾتحريؿ، ويمإمر ًمؾقضمقب ،ضقئفا

******* 
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 القواعد الفقهية َمَباِدُئ ِعِلِه :لسَّاِدُسا  الِكَتاُب

 الضَّاِبُط   اأَلوَُّل: َحدُُّه:

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)ًمغة: هل إؾماس، ومـف ىمقًمف شمعامم:  القاعدة:

ىمضقة وىمقؾ: هل ، قمؾقفا ضمزئقات يمثػمة، شمػفؿ أطمؽامفا مـفا اصطالطما: هل ىمضقة يمؾقة يـطبؼ

يمؾقة مـطبؼة قمغم مجقع ضمزئقاهتا.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ًمغة: كسبة إمم اًمػؼف، وهق اًمػفؿ، ومـف ىمقًمف شمعامم:  والفقهية:

(  ڃ چ

 واصطالطما: هل اًمعؾؿ سمإطمؽام اًمنمقمقة اعمؽتسب مـ أدًمتفا اًمتػصقؾقة.

اًمتل  هق اًمعؾؿ اًمذي يبحث ومقف قمـ اًمؼضايا اًمػؼفقة اًمؽؾقة اصطالحا: وعلم الؼواعد الػؼهوة

ضمزئقاهتا ىمضايا ومؼفقة يمؾقة مـ طمقث معـاها وما ًمف صؾة هبا، ومـ طمقث سمقان أريماهنا، وَشوـمفا، 

 ومصدرها، وطمجقتفا، وكشلهتا وشمطقرها، وما شمـطبؼ قمؾقف مـ اجلزئقات، وما يستثـك مـفا.

 ِىُضِىُعُه:الضَّاِبُط  الجَّاِني: َم

اًمؼضايا اًمػؼفقة اًمؽؾقة، مـ طمقث دًٓمتفا قمغم طمؽؿ اًمػروع اًمػؼفقة اعمتشاهبة اعمـضبطة هبا، 

 .واًمػروع اًمداظمؾة ذم شمؾؽ اًمؼضايا، وما اؾمتثـل مـفا ٕؾمباب ظماصة

 الضَّاِبُط  الجَّاِلُح: َثَنَزُتُه:

ِم   ِة  ِمْن َتَعلُّ  علم الؼواعد الػؼهوة: ِمْن الثرَمَراِت املَْرُجور

 شمـظقؿ مـثقر اعمسائؾ ذم ؾمؾؽ واطمد. .0

 شمؼققد ؿمقارد اعمسائؾ، وشمؼريب يمؾ متباقمد. .2

 شمسفقؾ طمػظ اًمػروع، ويغـل اًمعامل سماًمضقاسمط قمـ طمػظ اجلزئقات. .4

 سمطريؼة ؾمؾقؿة.قمؾقفا اًمعامل مـ ختريج اًمػروع واعمسائؾ اعمستجدة اًمؼقاقمد اًمػؼفقة متؽـ  .1
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 َفِضُلُه: الزَّاِبُع:الضَّاِبُط  

 .سماًمػؼف اًمذي قمؾقف مدار اًمتؽؾقػمـ أَشف اًمعؾقم وأومضؾفا ًمتعؾؼف 

 َنَسُبُه: اخَلاِمُس:الضَّاِبُط  

 .ػؼفهق أطمد اًمعؾقم اًمنمقمقة اعمتعؾؼة سماًم

 الَساِدُس: ِاِسِتِنَداُدُه: الضَّاِبُط 

 اًمعرسمقة.مـ اًمؽتاب واًمسـة، وأىمقال اًمصحاسمة واًمتاسمعلم وإئؿة اعمجتفديـ، واًمؾغة 

 َوَاِضُعُه: :السَّاِبُعالضَّاِبُط  

 إئؿة اعمجتفدون، يماإلمام أيب طمـقػة، وماًمؽ، واًمشاومعل، وأمحد.

 : ِاِسُنُه:الجَّاِمُنالضَّاِبُط 

 قمؾؿ اًمؼقاقمد اًمػؼفقة، أو قمؾؿ إصقل اًمػؼفقة.

 الضَّاِبُط  التَّاِسُع: ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه:

 .يمػايةومرض  فوشمعؾقؿ فطمؽؿ شمعؾؿ

 َمَساِئُلُه: الضَّاِبُط  الَعاِشُز:

هل إطمقال اًمعارضة ًمؾؼقاقمد، مـ طمقث ضبطفا ًمؾػروع اًمػؼفقة، وًمؾػروع اًمػؼفقة مـ طمقث 

 دظمقهلا حتت كطاق اًمؼاقمدة، أو ظمروضمفا قمـفا

******* 

 

 

 

 

 

www.alukah.net



مبادئ العلوو الصرعية   07 

 

 ُمِصَطَلِح احَلِدِيِث الكتاب السابع:

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

ضد  :، واحلديث اعمصطؾح هق ما اصطؾَح قمؾقف أئؿُة احلديث :ًُمَغةً  احلديثمصطؾح 

 .اًمؼديؿ

طمقال اًمسـد واعمتـ مـ طمقث اًمؼبقل أهق اًمعؾؿ سماًمؼقاقمد اًمتل يعرف هبا  :اْصطِاَلطَماً وَ 

 .أو اًمرد

 :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 .مـ طمقث اًمؼبقل واًمرداعمتـ و اًمبحث ذم اًمسـد

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

 معرومة اعمؼبقل ومقعؿؾ سمف، واعمردود ومقعرض قمـف. 

 :َفِضُلُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

  ىمد دقما اًمـبل  ، وىمقل همػمه مـ يؽػقف َشوما وومضال أكف يؿقز ىمقل اًمـبل 

ـِ صَماسمٍِت و ٕصحاب احلديث سمـضارة اًمقضمف ذم اًمدكقا ـْ َزْيِد سْم ؾَمِؿْعُت  :ىَماَل  أظمرة وَمَع

َغفُ »  :َيُؼقُل  َرؾُمقَل اهللِ   َ اهللُ اْمَرًأ ؾَمِؿَع ِمـَّا طَمِديًثا وَمَحِػَظُف طَمتَّك ُيَبؾِّ وَمُربَّ طَماِمِؾ ومِْؼٍف  ،َكَّضَّ

ـْ ُهَق َأوْمَؼُف ِمـُْف َوُربَّ طَماِمِؾ ومِْؼٍف ًَمْقَس سمَِػِؼقٍف   .(0)«إمَِم َم

 :َنَسُبُه اخَلاِمُس: الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

                                 
واسمـ ماضمف )  ،طمسـ صحقح :ىمال، و(2657) ،(2656اًمؽممذي )، و(4662داود ) رواه أسمق :صحوح( 0)

 .صححف إًمباين، و(241
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 :ِاِسِتِنَداُدُه الَساِدُس: الضَّاِبُط 

 .مـ يمالم أئؿِة احلديث واصطالطماهتؿ

 َوَاِضُعُه: :السَّاِبُع الضَّاِبُط 

د اًمرامفرمزي اًمؼايض أول مـ يمتب ومقف يمتاسًما مستؼاًل هق أسمق حمؿٍد احلسـ سمـ ظمالَّ 

 .« اعمحدث اًمػاصؾ سملم اًمراوي واًمقاقمل » أؾمامهو  هـ 461 اعُمَتَقرمَّ ؾَمـَّة 

 :ِاِسُنُه :الجَّاِمُنالضَّاِبُط 

 قِمْؾِؿ احلَِدْيِث  و ،أصقل احلديثو ،قمؾؿ قمؾقم احلديثو ،قمؾؿ مصطؾح احلديث

 .دراية

 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شمعؾقؿف أكف ومرض يمػايةو طمؽؿ اًمشارع ذم شمعؾؿف

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

: اًمصحقح ِمـَْفاو ،كققماً  ؾمتلممخسة وإمم سمعض اًمعؾامء وهل يمثػمة ضمدًا، أوصؾفا 

 .قػ سملكقاقمفعاًمضو ،احلسـ سملكقاقمفو ،سملكقاقمف

******* 
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 .َمَباِدُئ ِعِلِه السِِّيرِة :ثامًال  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

 .ـمريؼتف :أي ،اشمبعت ؾمػمشمف :يؼال ،اًمطريؼة :ًُمَغةً اًمسػمة 

كشلشمف إمم أن و شمػصقال مذ وٓدشمف هق قمؾؿ يعرف سمف أطمقال اًمرؾمقل  :اْصطِاَلطَماً وَ 

 .حلؼ سماًمرومقؼ إقمغم

 :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 .أقمدائف، ومقاىمػف مع أصحاسمف ، وطمقاة اًمـبل 

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

 .آىمتداء سمف ذم ذًمؽ، وآـمالع قمغم هدي اًمرؾمقل 

 :َفِضُلُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .ا ًمتعؾؼفا سمحقاة اعمعصقم وَمْضُؾفأو مـ أضمؾ اًمعؾقم

 :َنَسُبُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

 :ِاِسِتِنَداُدُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 .أصمار اعمروية اًمصحاسمة و اًمسـةو اًمؽتاب

 :َوَاِضُعُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .قمروة سمـ اًمزسمػم، وؾ أسمان سمـ قمثامناًمتاسمعقن مث، واًمصحاسمة 

 :ِاِسُنُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 .، وقمؾؿ اًمؼصص وإظمبار اًمـبقيةقمؾؿ اًمسػمة اًمـبقية
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 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

 .كحقه، وأؾمػاره، وهمزواشمف، وهجرشمف، وسمعثتف، ووٓدشمف  :ِمـَْفا

 

******* 
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 َمَباِدُئ ِعِلِه التَِّجِوِيِد  :التاسع  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

، : طمسـأي ،مـف هذا يشء ضمقد، ون سماجلقداًمتحسلم واإلشمؼان واإلشمقا :ًُمَغةً اًمتجقيد  

 .ـ شمالوشمفطمسَّ  :د اًمؼرآن أيومالن ضمقَّ و

 .إظمراج يمؾ طمرف مـ خمرضمف وإقمطائف طمؼف ومستحؼف هق اًمعؾؿ سمؽقػقة َو اْصطِاَلطَمًا 

  :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

  .اًمؼرءان اًمؽريؿ مـ طمقث أطمقال اًمـطؼ سمف ويمقػقة أدائف سمؾحقن اًمعرب

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ـْ شَمَعؾُِّؿ قِمْؾؿِ  ِم  اًمتجقيد:  ِم

 .ل مـ اًمـبل ؼِّ ؾُ سمؾقغ اًمـفاية ذم إشمؼان ًمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم ما شمُ  .0

 .واًمؾحـ ذم يمالم اهلل شمعامم لصقن اًمؾسان قمـ اخلط .2

 .سمسعادة اًمداريـاًمػقز  .4

  :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

 :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 .هق اًمؼرآن اًمؽريؿو مـ أَشف اًمعؾقم وأضمؾفا ًمتعؾؼف سملَشف اًمؽتب 

  :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 .ومفق أول مـ كطؼ سمف جمقدا مـ اًمبنمية مـ اًمـاطمقة اًمعؿؾقة هق اًمرؾمقل 

أول مـ ضمعؾ قمؾؿ اًمتجقيد قمؾام مستؼال و ،اًمؼراءات ومـ اًمـاطمقة اًمعؾؿقة هؿ قمؾامء

 .هـ216 اعُمَتَقرمَّ ؾَمـَّة هق  أسمق قمؿر طمػص سمـ قمؿر اًمدوري 
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 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

قمؾؿ و ،قمؾؿ أو ومـ اًمؼراءة، و(2)وقمؾؿ أو ومـ إداء ،(0)و ومـ اًمتجقيدأقمؾؿ اًمتجقيد 

 .قمؾؿ اًمتؾؼلمو ،شمالوة اًمؼرءان اًمؽريؿ

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

صمؿ اًمتاسمعلم مـ سمعدهؿ إمم أن وصؾ  ،مـ سمعده صمؿ اًمصحاسمة  ، رؾمقلىمراءة اًممـ 

 .سماًمتقاشمرإًمقـا 

  :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع  الضَّاِبُط 

يؿقز احلروف ما هق و ٓ شمصح اًمصالة إٓ سمفقمؾؿ اًمتجقيد مـف ما هق واضمب يمتعؾؿ ما 

هق ما زاد قمغم و مستحبومـف ما هق  ،سمعضفا قمـ سمعض سمتعؾؿ خمارج احلروف وصػاهتا

 .وهمػمهايملطمؽام اًمغـة واإلظمػاء واإلفمفار واإلدهمام  ذًمؽ

  :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

هل  اًمؼقاقمد اًمتل يتقصؾ هبا إمم إشمؼان ىمراءة اًمؼرآن ىمراءة جمقدة مصقكة وحمػقفمة مـ 

اخلطن يمؿخارج احلروف وصػاهتا وأطمؽام اًمـقن اًمسايمـة واًمتـقيـ وأطمؽام اعمقؿ اًمسايمـة 

 .وأطمؽام اعمدود وهمػمها مـ إطمؽام

******* 

 

 

 

                                 
واًمعؾؿ اؾمؿ عما يشتؿؾ قمغم ضماكب  ،أن اًمػـ اؾمؿ عما يشتؿؾ قمغم ضماكب قمؿكم :(اًمػرق سملم اًمػـ واًمعؾؿ0)

 قمؿكم وقمؾؿل

 .( أي أداء اًمؼرآن اًمؽريؿ2)
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 َمَباِدُئ ِعِلِه الّتِفِسِيِر  :العاشر  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

 .اًمؽشػ قمـ اًمٌمء اعمغطَّكو اًمبقانَ سمؿعـك مشتؼ مـ وَمْْس، واًمَػْْس  :ًُمَغةً اًمتػسػم  

وقمـ  ،قمؾؿ ُيبحث ومقف قمـ يمقػقة اًمـطؼ سملًمػاظ اًمؼرآن اًمؽريؿهق  :َو اْصطِاَلطَماً 

مدًمقٓهتا وقمـ أطمؽامفا اإلومرادية واًمؽميمقبقة وقمـ معاكقفا اًمتل حُتؿؾ قمؾقفا طماًمة 

 .ذًمؽ تامتاًمؽميمقب وقمـ شم

 :مىضىعه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ طمقث سمقان يمقػقة اًمـطؼ وسمقان مدًمقٓشمف وقمـ أطمؽامف اإلومرادية 

 .كحق ذًمؽو اًمؽميمقبواًمؽميمقبقة وقمـ معاكقف اًمتل حُتؿؾ قمؾقفا طماًمة 

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط  

 .قمصؿة اعمؽؾػ قمـ اخلطل ذم ومفؿ يمالم اهلل شمعامم

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

 :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 .تـب اًمـقاهلدمإوامر، وؿتثؾ تضمزيؾ إذ سمف شُمعرف أوامر اًمؼرآن وكقاهقف وم 

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 ومـ ضماء سمعدهؿ مـ اعمجتفديـ. ،سمعض أصحاب رؾمقل اهلل

 :هُُنِساِ : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .شملويؾ اًمؼرآنقمؾؿ ، واًمتػسػمقمؾؿ 
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 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 .اًمِػْؼفِ وأصقل  ،ومـ قمؾقم اًمعرسمقة ،اًمـبقية مـ اًمسـة

 :هِيِفِ ِعاِرالصَّ ُهِكُح :التَّاِسُع  الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

  .آيات اًمؼرآن اًمعظقؿ اعمراد شمػسػمها

 

******* 
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ٌِِرالُق ِوِوُلُع ُئاِدَبَم :احلادي عصر  الِكَتاُب  آ

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

صمؿ ظُمصص  ،اإلدراكو اًمعؾؿ سمؿعـك اًمػفؿ، وقمؾقم مجع قمؾؿ :ًُمَغةً  قمؾقم اًمؼرآن

 .اًمؼرآن مصدر ىمرأ يؼرأ ىمراءة سمؿعـك شمال، وسماعمسائؾ اعمضبقـمة ضبطا قمؾؿقا

مـ كاطمقة شمتعؾؼ سماًمؼرآن اًمؽريؿ اًمتل باطمث هق اًمعؾؿ اًمذي يتـاول اعم :َو اْصطِاَلطَماً 

كزوًمف وشمرشمقبف ومجعف ويمتاسمتف وىمراءشمف وشمػسػمه وإقمجازه وكاؾمخف ومـسقظمف ودومع اًمشبف 

 .وكحق ذًمؽ ،قمـف

   :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 معرومة اعمؽل، وشمرشمقبفمجع اًمؼرآن و اًمؼرآن اًمعظقؿ مـ طمقث معرومة أؾمباب اًمـزول

 .كحقه مما ًمف صؾة سماًمؼرآن، واعمتشاسمفو اعمحؽؿ، واعمـسقخو اًمـاؾمخو ،اعمدينو

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ِؿ  ِم ـْ شَمَعؾُّ   :قُمُؾْقِم اًمُؼْرآنِ  ِم

 .ومفام صحقحاومفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  .0

 .اعمـسقخو اًمتؿققز سملم اًمـاؾمخ .2

 .اعمتشاسمفو اًمتؿققز سملم اعمحؽؿ .4

 .اًمعامو اًمتؿققز سملم اخلاص .1

 .اعمؼقدو اًمتؿققز سملم اعمطؾؼ .5

 .أمايمـف، ومعرومة أؾمباب اًمـزول .6

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ
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 :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 .ًمتعؾؼف سملَشف اًمؽتب وأضمؾفا  اوَمْضُؾفَ مـ أَشف اًمعؾقم وأ

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 .هـ141 اعُمَتَقرمَّ ؾَمـَّة قمكم سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد اعمشفقر سماحلقذم 

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .أصقل اًمتػسػم، وقمؾقم اًمؼرآن

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 . مـ اًمؼرآن واًمسـة وقمؿؾ اًمصحاسمة

 :الصَّاِرِع ِفِيِهُحِكُه  :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

 كحقه.و وما هق اعمؽل واعمدين  ،فمجع قةويمقػ ،ل اًمؼرآنوكز قةمعرومة يمقػ :ِمـَْفا

 

******* 
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  الِقَراَءاِت َمَباِدُئ ِعِلِه  :َعَصَر الثاىي الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

 .اًمقضمف اعمؼروء سمف :واًمؼراءة معـاها ،مػرد ىمراءة :ًُمَغةً 

هق قِمؾؿ ُيعرف سمف يمقػقة اًمـطؼ سماًمؽؾامت اًمؼرآكقة وـمرق أدائفا اشمػاىمًا  :اطَم اَل طِ اْص َو 

 واظمتالومًا مع قَمْزو يمؾ وضمف ًمـاىمؾف.

 :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 .سمؼراءهتا ضؿـ إطمرف اًمسبعة اًمتل ُأكزل اًمؼرآن قمؾقفا إوضمف اعملذون

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ـْ شَمَعؾُِّؿ قِمْؾؿِ  ِم  :اًمؼراءات ِم

 .اًمعصؿة مـ اخلطل ذم اًمـطؼ سماًمؽؾامت اًمؼرآكقة .0

 مـ اًمتحريػ واًمتغقػم.اًمؽؾامت اًمؼرآكقة  صقاكة .2

 .سمف يمؾ إمام مـ أئؿة اًمؼراءة اًمعؾؿ سمام يؼرأ .4

 .سمعضاومفؿ آيات اًمؼرآن اًمؽريؿ إذ أيات اعمختؾػة ذم اًمؼراءة شمػْس سمعضفا  .1

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

قِمقَّةِ  ْ  .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

 :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 .أَشف اًمعؾقم ًمتعؾُّؼف سماًمؼرآن اًمؽريؿ

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

 .هـ221اعُمَتَقرمَّ ؾَمـَّة قمبقد اًمؼاؾمؿ سمـ ؾمالم  أسمق
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 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

  .قمؾؿ اًمؼراءات

 :ِاِسِتِنَداُدُه:الجَّاِمُن الضَّاِبُط

 .اعمـؼقًمة سماًمتقاشمر ىمراءة اًمـبل  مـ

 :ِفِيِهُحِكُه الصَّاِرِع  :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

هل ىمقاقمده اًمؽؾقة يمؼقهلؿ: يمؾ أًمػ مـؼؾبة قمـ ياء يؿقؾفا محزة واًمؽسائل ويؼّؾؾفا 

أو ياء ؾمايمـة  ةورش، ويمؾ راء مػتقطمة أو مضؿقمة وىمعت سمعد يمْسة أصؾقة مقصقًم

 يرىمؼفا ورش، وهؽذا.

 

******* 
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 َمَباِدُئ ِعِلِه الَبَلاَغِة :َعَصَر  لثلثَّاا  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

 ومَبَؾغ سمؿعـك وصؾ. ،مـ سمُؾغ إذا سُمقًمغ ذم سمؾقهمف ًمؾغاية :ًُمَغةً اًمبالهمة 

 .هل مؾؽة يؼتدر هبا اًمػصقح قمغم خماـمبة يمؾ اًمـاس قمغم مستقى طماهلؿ :َو اْصطِاَلطَماً 

  :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

اعمؼام اًمذي يـبغل أن يمشمك ومقف سماًمضؿػم ، واعمؼام اًمذي يـبغل  لمقعوم ،إؾماًمقب اًمعرسمقة

أن يمشمك ومقف سمآؾمؿ فماهر، واعمؼام اًمذي يمشمك ومقف سماجلؿؾة اإلؾمؿقة، واعمؼام اًمذي يمشمك 

 .كحقهو ومقف سماجلؿؾة اًمػعؾقة،

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ـْ  ةِ اًمثََّؿرَ ِم ـْ شَمَعؾُِّؿ  اِت اعَمْرضُمقَّ   :قمؾؿ اًمبالهمة ِم

ـبغل ومقف اًمؽـاية، واعمؽان يـبغل ومقف اًمتٍميح، واعمؽان اًمذي اعمؽان اًمذي ي معرومة .0

 .كحقهو ،اًمذي يـبغل ومقف اًمتشبقف

هذا و ،اعمخاـمبمستقى ، و، حتاؿمقفااًمتل يـبغل إؾماًمقب و اًمؽؾامت معرومة .2

 .اًمؾغقي تحسلم اًمذوقيسؿك سم

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمَعَرسمِقَّةِ 

 :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

إمم إدراك إقمجاز يمتاب اهلل شمعامم،  ؾيقصِّ أرومعفا ىمدرا ٕكف و مـ أضمؾ اًمعؾقم

 .اًمؾسانسماإلضاومة إمم شمؼقيؿ 

 :الىاضع :الَساِدُس   الضَّاِبُط 

www.alukah.net



مبادئ العلوو الصرعية   31 

 .سمعده قمبد اهلل سمـ اعمؼػعاؿمتفر صمؿ  ،هق قمبد احلؿقد اًمؽاشمبف أول مـ اقمتـك سمجؿع

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .قمؾؿ اًمبقانقمؾؿ اًمبالهمة ، و

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

وأؿمعار اًمعرب  ،مـ اًمؽتاب واًمسـة ، وآصمار اخلؾػاء اًمراؿمديـ ، واخلطباء اعمشفقريـ

 .وآداهبؿ

 :الصَّاِرِع ِفِيِهُحِكُه  :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

 .اًمبديع قمؾؿ، واًمبقان قمؾؿ، واعمعاين قمؾؿ

 

****** 
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 َمَباِدُئ ِعِلِه اليَِّحِو  :َعَصَر لرابعا  الِكَتاُب

 :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط  

أي  ،زيد كحق قمؿرو :شمؼقل مثال ،اعمثؾو اًمشبف ِمـَْفا  :يطؾؼ قمغم قمدة معان :ًُمَغةً اًمـحق 

 أي ما يساوي ـمـ : ،معل كحق ـمـ :شمؼقل مثال :اًمؽؿقةو اعمؼدار ِمـَْفا و مثؾف :و ؿِمبفف

 :اًمؼصد شمؼقل مثال ِمـَْفا ، وأي ضمفة مؽة ،ؾماومرت كحق مؽة :شمؼقل مثال ،اجلفة ِمـَْفا و

  .أي ىمصدت ىمصدك ،كحقت كحقك

  .يعرف هبا أطمقال أواظمر اًمؽؾؿ إقمراسًما وسمـاءً  اًمؼقاقمد اًمتلعؾؿ سماًمهق  :َو اْصطِاَلطَماً 

  :َمِىُضِىُعُه :الجَّاِني الضَّاِبُط 

 .اًمؽؾامت اًمعرسمقة مـ طمقث قمروض إطمقال هلا طمال شمريمقبفا يماإلقمراب واًمبـاء

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط 

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ِؿ  ِم ـْ شَمَعؾُّ  :قمؾؿ اًمـحق ِم

 ،اًمػفؿ لقمـ ظمط واجلـان ،اخلطِّ ل واًمبـان قمـ ظمط ،اًمـطؼ لقمـ ظمطصقاكة اًمؾسان  .0

 .اًمعؿؾ لوإريمان قمـ ظمط

 .احلديث اًمـبقي ومفام صحقحاو ومفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .2

 :َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .اًمُعُؾْقِم اًمَعَرسمِقَّةِ ُيـَْسُب إمَِم 

  :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

هق دقمامة اًمعرسمقة وىماكقهنا ، وقمظقؿ ضمدا إذ سمف يؿقز اًمؽالم اًمصحقح مـ ؾمؼقؿف

 .وٓ يصؾح احلديث ًمؾّحان ،ُيػتضح وماىمده سمؽثرة اًمزًمؾ، وإقمغم

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 
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َؤزِم   .قمؿرو اًمؽقذم فمامل سمـأسمق إؾمقد اًمدُّ

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .قمؾؿ اًمـحق

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

  اًمعرب.ومصقح يمالم ، واًمسـة اًمـبقية، ومـ اًمؼرآن اًمؽريؿ

 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

واعمضاف إًمقف دائام يؽقن  ،سمحسب ما ىمبؾف واعمضاف  ،اًمػاقمؾ مرومقعيمقن  :ِمـَْفا

 .كحقهو ،يؽقن مـصقسًما وشمارة يؽقن جمروًرا اًمتؿققز شمارة ،احلال دائام مـصقسمة ،جمروًرا

 

******* 
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 ِفِرالصَّ ِهِلِع ُئاِدَبَم :َعَصَر اخلامس الِكَتاُب

  :َحدُُّه :اأَلوَُّل  الضَّاِبُط 

ظمؾقت ؾمبقؾف ، ورصومت  :أي رصومت إضمػممـف و ،اًمتغقػم واًمتحقيؾ وآكتؼال :ًُمَغةً 

  .زيـتف :أيومت اًمؽالم سمعتف ، ورص :أيأكػؼتف ، ورصومت اًمذهب سماًمدراهؿ  :أياعمال 

اًمؽؾؿ اًمتل ًمقست عرف هبا أطمقال أسمـقة ي سماًمؼقاقمد اًمتلعؾؿ اًمهق  :َو اْصطِاَلطَماً 

 .سمنقمراب وٓ سمـاء

 مىضىعه: :الجَّاِني الضَّاِبُط 

يمقػ  :مـ طمقث اًمبحث قمـ يمقػقة صقاهمتفا إلومادة اعمعاين ، مثؾ (0)اعمػردات اًمعرسمقة

اًمػعؾ اعمضارع مـ اًمػعؾ اعمايض ، ومـ طمقث اًمبحث قمـ أطمقاهلا اًمعارضة هلا  صقاهمة

 .مـ صحة وإقمالل وكحقها

 :َثَنَزُتُه :الجَّاِلُح الضَّاِبُط  

ِة  ـْ اًمثََّؿَراِت اعَمْرضُمقَّ ـْ شَمَعؾُِّؿ قِمْؾؿِ  ِم  :اًمٍمف ِم

 .. جيعؾ أداة اًمبقان ؾمؾقؿة مـ اخلطل ، سمريئة مـ اًمؾحـ0

 .ؾغة.حتؼؼ اًمؼدرة قمغم صقاهمة مػردات اًم2

 .َنَسُبُه :الزَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .ىمسقؿ قمؾؿ اًمـحق ٓ ىمسؿ مـفهق و ،ُيـَْسُب إمَِم اًمُعُؾْقِم اًمَعَرسمِقَّةِ 

                                 
آؾمؿ اعمتؿؽـ  :واًمٍمف يدظمؾ ذم اصمـلم مـفام ،احلروفو إومعالو إؾمامء :( اعمراد سماعمػردات اًمعرسمقة0)

 .واًمػعؾ اعمتٍمف

 .اًمػعؾ اجلامد ، واحلرفو « ،همػم اعمتؿؽـ » آؾمؿ اعمبـل  :وخيرج مـ ذًمؽ صمالصمة أىمسام
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  :َفِضُلُه :اخَلاِمُس  الضَّاِبُط 

 :مـ ومضائؾفو ،قمظقؿ وَمْضُؾُف قمؾؿ اًمٍمف 

 .اًمسـة اًمـبقيةو يعطل دارؾمف مـقحة ذم اًمؽتاب اإلهلل .0

اًمعرب ، وما ٓ يتؿ اًمقاضمب  ُؾَغًة قمغم ومفؿ اًمؼرآن اًمعظقؿ وٓ يتؿ ومفؿف إٓ سم ُيِعلْمُ . 2

 ومفق واضمبإٓ سمف 

 .إمم معرومة آؿمتؼاق إٓ سمف اًمباطمث صؾٓ ي. 4

 :َوَاِضُعُه :الَساِدُس  الضَّاِبُط 

هق أول مـ أومرد مسائؾ اًمٍمف و ، هـ087اعُمَتَقرمَّ ؾَمـَّة  اهلّراءأسمق معاذ سمـ مسؾؿ 

 .اًمعرسمقة ُؾَغة سماًمبحث أو اًمتلًمقػ وشمؽؾؿ ومقف مستؼاًل قمـ ومروع اًم

 :ِاِسُنُه : السَّاِبُع الضَّاِبُط 

 .اًمٍمف واًمتٍميػقمؾؿ 

 :ِاِسِتِنَداُدُهالضَّاِبُط الجَّاِمُن : 

 .اًمػصقحاًمؽالم اًمعريب  ،اًمسـة اًمـبقية، واًمؼرآن اًمعظقؿمـ 

 :ُحِكُه الصَّاِرِع ِفِيِه :التَّاِسُع الضَّاِبُط 

 .شَمْعؾِْقِؿِف وَمْرُض يمَِػاَيةٍ و طُمْؽُؿ شَمَعؾُِّؿفِ 

 :َمَساِئُلُه :الَعاِشُز الضَّاِبُط 

اًمصحة ، اإلقمالل ، اإلسمدال ، اًمؼؾب ، احلذف ، اًمزيادة  :ِمـَْفااًمتل ىمضاياه اجلزئقة هل 

واًمـؼصان ، آؿمتؼاق ، اًمتثـقة ، اجلؿع ، اًمـسب ، اًمتصغػم ، اإلماًمة ، اإلدهمام ، اًمتؼاء 

 .اًمسايمـلم

 الذي بنعنته تته الصاحلاتاحلند هلل 
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 الػهرس

 .............................................................................ةٌ مَ دِّ ؼَ مُ 

قِمقَّةِ  ْ  ......................................ومِْقَفا َأْرسَمَعَة قَمنَمَ يمَِتاسَماً ، وَمَباِدُئ اًمُعُؾْقِم اًمنمَّ

ُل   اًمؽَِتاُب   ..............................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمَعِؼْقدةِ  :إَوَّ

 ...............................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ احلَِدْيِث  :اًمثَّايِن  اًمؽَِتاُب 

 .................................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمِػْؼفِ  :اًمثَّاًمُِث  اًمؽَِتاُب 

 ..............................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اعَمَقاِرْيِث  :اسمِعُ اًمرَّ  اًمؽَِتاُب 

 .........................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ ُأُصقِل اًمِػْؼفِ : اخلَاِمُس  اًمؽَِتاُب 

 ...................................اًمؼقاقمد اًمػؼفقة َمَباِدُئ قِمْؾِؿ  اِدُس:اًمس اًمؽَِتاُب 

 ...................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ ُمْصَطَؾِح احلَِدْيِث  :اًمساسمع اًمؽَِتاُب 

ػْمةِ  :مـاثاًم اًمؽَِتاُب   ................................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمسِّ

 ..............................................اًمتَّْجِقْيدِ َمَباِدُئ قِمْؾِؿ  :اًمتَّاؾِمعُ  اًمؽَِتاُب 

 ..............................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمّتْػِسػِمِ  :اًمَعاَِشُ  اًمؽَِتاُب 

: اًمؽَِتاُب   .........................................َمَباِدُئ قُمٌؾْقِم اًمُؼْرآنِ  احلَاِدي قَمنَمَ

:  اًمؽَِتاُب   ........................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمِؼَراَءاِت  اًمثَّاين قَمنَمَ

:  اًمؽَِتاُب   ..........................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمَباَلهَمةِ  اًمثَّاًمَث قَمنَمَ

: اسمَِع قَمنَمَ  ...........................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمـَّْحقِ  اًمؽَِتاُب اًمرَّ

: ِف  اًمؽَِتاُب اخلامس قَمنَمَ ْ  .........................................َمَباِدُئ قِمْؾِؿ اًمٍمَّ

 ...........................................................................اًمػفرس
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