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حميبسم هللا  محن امرَّ  امرَّ

 
، وقد كنت  1«اندي  األفنان من غراس الغ  »من مقايل:  فصل مستل   اوبعد: فهذاحلمد هلل 

كتبتو شلا علق بذىين، بسبب أن كراريسي ومدونايت كانت بعيدة عين، وكان يف النية حتريره مرة 
شر إفراَد ىذا الفصل بالنَّ ا طلب مين أحد إخواين أخرى بعد أن يسر اهلل تعاىل وصوذلا إيلَّ، فلمَّ 

ظر فيو، وزدت أشياء، واستدركت ومهًا وقع يل، فقد ذكرُت أن الشيخ يفضل رجاَء نفعو، أعدت النَّ 
 سيأيت.كما   «نزيلة الت  ر  د  »واب أنو خيتار ، والصَّ «أويلمالك الت  »فظي يف ادلتشابو اللَّ 

 
 علهيايخ يويص هبا ويثين صل يف رسد امكتب اميت اكن امش َّ ف

 
واسع ادلعرفة بالكتب وخصائصها، وكان يتابع ما  -رمحو اهلل–ديَّان عبد اهلل الغُ  خالشَّي كان

و يذكر عند ادلعاصرين مع أنَّ  ادلؤلِّفٌن و كان ال حيفظ أمساءيصدر منها من قدمي أو حديث، غًن أنَّ 
 اإلحالة اسم الكتاب ويف كم يقع من الصفحات على وجو التقريب.

 اليت كان حييل عليها: فمن الكتب
  اطيب:أليب إسحاق الشَّ  «الموافقات» كتاب-1

على كثرة قراءتي وممارستي  اأن»ة: مرَّ قال يل ذات  يخ منزلة عظيمة،كان لو يف قلب الشَّ 
 مذىبهم وكتبجتد كتب األحناف ختدم  فأنت ؛الكتابمثل ىذا  لم أر   دريس وغير ذلكللت  

واآلمدي وابن احلاجب يذكرون خالف العلماء ويصعب معو أن أصول الفقو ادلقارن كادلستصفى 
ر القواعد عن طريق ك إذا كّررت القراءة خرجت بنتيجة ألنو يقر  الشاطبي فإن   اأم   ،بنتيجةخترج 

  .«استقراء األدلة
ريعة أحسن من القسم ف في مقاصد الش  ل  ليس فيما أ  و ويذكر لو من ادلزايا غًَن ىذا أنَّ 

 .ونمثانية وتسعٌن بادلائة من مباحثو مل يتعرض ذلا األصولي   وأنَّ ، «الموافقات» بها من قالمتعل  
  البن رشد : «بداية المجتهد» -2

كتب أسباب   فإن ،ةلي  م  الع  االختالف  في بابو من حيث أسباب   د  ر  و ف   إن  » يخ:يقول الشَّ 
و ىذا ذ جانبُ خِ أُ  وقد ،فقطا ىو ىذا ة إّنَّ يَّ لِ مَ احية العَ من النَّ  لكن ،كثًنةة  ظريَّ احية النَّ اخلالف من النَّ 

                                 
1 post_5.html-http://hammoudakhaled.blogspot.com/2017/12/blog 

 

http://hammoudakhaled.blogspot.com/2017/12/blog-post_5.html
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 .27 وانظر ما جييء برقم «ةيف رسائل جامعيَّ 
  :«ةموسوعة القواعد الفقهي  » -3

ة فهو قاموس القواعد الجمع واالستيعاب للقواعد الفقهي   وفائدت»عنو: يخ قال الشَّ 
التي شرحت فيها ىذه القاعدة في كتب و يذكر المواضع وأعظم من ذلك أن   ة،الفقهي  

 .«القواعد
  نقيطي:د األمٌن الشِّ يخ زلمَّ للشَّ  «عودنثر الورود على مراقي الس  » -4
د األمين رجل غاص في أعماق يخ محم  الش  » مسعتو يقول عنو: -وىو أحد شيوخو-

 .«و فوضعو في نثر الورودب  أخذ ل   األصول ثم  
 .ابد بن عبد الوىَّ يخ زلمَّ للشَّ  «وحيدكتاب الت  » -5
اب، عبد الوىَّ  زلمَّد بن بن عبد اهلليخ سليمان بن للشَّ  «تيسير العزيز الحميد» ؛شرحوو  - 6

 .«إنو أحسن شروح كتاب التوحيد»يقول الشيخ: 
  محن بن حسن.يخ عبد الرَّ للشَّ  «فتح المجيد» ؛سلتصره -7
 .«ةالعقيدة الواسطي  » -8
 .شيدعبد العزيز الرَّ يخ للشَّ  «شرحها»و -9

 .«ةو أحسن شروح الواسطي  إن  » يقول عنو:-أيضا-وىو من شيوخو 
  للوزير ابن ىبًنة: «اإلفصاح» -11

فق عليها األئمة ه بذكر ادلسائل اليت اتَّ أىم فائدة فيو اعتناؤُ » أكرب ومهي أين مسعتو قال عنو:
 .«األربعة

  للبطليوسي: «نبيو على األسباب الموجبة للخالفالت  » -11
 .«في بابو د  و جي  إن  » قال:
 .ىلويللدَّ  «أسباب اختالف الفقهاء» -12
  .كتور عبد اهلل الرتكيللد   «أسباب اختالف الفقهاء» -13
  اطيب:للشَّ  «االعتصام» -14
 .«إنو أحسن كتاب فيما يتعّلق بالبدع» قال:
  اس :البن النحَّ  «اسخ والمنسوخالن  » -15
دات حتت إشراف ق يف ثالث رللَّ قِّ ، وقد حُ «أحسن كتاب في نواسخ القرآنو إن  » قال:

 و.يخ نفسِ الشَّ 
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أليب عبيد مقارنة موعبة بٌن كتاب أيب عبيد ىذا  «اسخ والمنسوخالن  » ويف مقدمة حتقيق
 ا إىل تفضيل كتاب أيب عبيد واهلل أعلم.ص كاتبهُ لَ وكتاب ابن النحاس وكتاب أيب طالب ادلكي خَ 

  .مالبن القيِّ  «ةأحكام أىل الذم  » -16
 .«ىو أحسن كتاب يف موضوعو» قال أيضا:

 .للقرايف «الفروق» - 17
 .«قواعد ابن رجب»و -18

سها يف اإلجازة يف ادلسجد احلرام يف ثالث يخ يدرِّ كان الشَّ  «الموافقات» وىذان الكتابان مع
 ناسبة ىي أم ال؟مُ ي وقد اخرتت ىذه الكتب أَ واهلل ما أدر » ة بقولو:مرَّ  إيلَّ  أسرَّ  رلالس كل أسبوع،

قال:  .«م إليهاه  اس في غفلة عنها فقصدت تنبيه  ة الن  ها كتب مهم  ولكن   أنا ما قصدت تدريسها،
ة يتنبو فيعتين هبا اذلمَّ  إىل دراستها وصاحبُ  اسَ و النَّ و ينبِّ ، وادلعىن أنَّ «ة ديشي معناوالذي عنده مهَّ »

 ويدرسها.
 .امريللسَّ  «الفروق بين الفروع» -19
  للعالئي: «تحقيق المراد» -21

 .«و مفيده فإنَّ رت عليو فاشرتِ دَ إن قَ »قال يل: 
  :«قواعد المصالح» -21

 ة.مسعتو يذكره غًن ما مرَّ 
 :«رف وأثرهالع  » -22

ظرية وال من احية النَّ ، ال من النَّ تبوىو من أحسن ما ك  يقرب من تسعمائة صفحة، »قال: 
 .«طبيقيةاحية التَّ النَّ 

  للدكتور يعقوب الباحسٌن : «ك  يزول بالش   قاعدة اليقين ال» -23
ىذه القاعدة » :عن القاعدة اخلامسة عشرة من قواعد ابن رجب فأملى عليَّ  يخَ سألت الشَّ 

 «يعقوب باحسٌن رسالة الدكتور: وأحسن ما كتب فيها عة عن قاعدة اليقٌن ال يزول بالشك،متفرِّ 
 للجويين. «الكافية» -24
  :ينِّ البن جِ  «الخصائص» -25

 ؛ا ذكر معوورّبَّ  ،«غةو أحسن كتاب في فقو الل  إن  » ات يقول:مسعتو مرَّ 
 وأثىن عليو. ا بن فارس:ألمحد بن زكريَّ  «غةاحبي في فقو الل  الص  » -26
 .«عالبيغة للث  فقو الل  » -27
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 .2وتقدم مقالُو فيو «اج واإلكليل شرح مختصر خليلالت  » -28
  سلشري:للزَّ  «لفص  الم  » -29

مخشري في  م عليها الز  أحسن من تكل   ع يف داللة احلروف فإنَّ وس  من أراد التَّ » يخ:قال الشَّ 
 أما كتاب ابن رشد م على داللتها وكتابو نظري،و استقرأ احلروف وتكلَّ فإنَّ  ،«لفص  الم  »كتاب 

 فكتاب عملي. «البداية»
  :«أضواء البيان» -31
 .«ىو أحسن كتاب في تفسير القرآن بالقرآن» قال:
  :«تفسير ابن كثير» -31
 ؛وكذلك سلتصره ،«فسير من جهة الحديثىو أحسن كتاب في الت  » قال:
 ألمحد شاكر «فسيرعمدة الت  » -32
  :«عدييخ الس  تفسير الش  » -33
 .«أحسن كتاب في تفسير القرآن من جهة العقيدة» قال:
  ويف:للط   «هيةاإلشارات اإلل»كتاب -34
 .«يفسر القرآن على نسق قواعد األصول» قال:
  :«ررنظم الد  » تفسًن البقاعي-35
 .«أحسنها من ناحية ترابط السور» قال:
 :«افالكش  » -36
 .«سلشري ىو الذي ابتكر تفسًن القرآن عن طريق البالغةوالزَّ » قال:
  :«مختصر خليل» -37

ومن أحسن  ديكنك أن تقسم كتاب الطهارة مثال إىل األحكام اخلمسة،» يخ يف كالم:قال الشَّ 
 جيب، يقول لك: ،«ختصر خليلم» الكتب اليت نّظمت الفقو على ىذه الطريقة كتاب ادلالكية:

 «ظائرونو النَّ وىذا يسم  ، وىكذا ويذكر عشرين مسألة، حيرم، ويقول: ويذكر عشرين مسألة،
 يف ثالث رللدات. «اإلجماعموسوعة »-38

                                 
 هتتم اليت ىي فهذه ادلستنبطة وادلسائل»ونص و:  تقسيم الفقو إىل منصوص ومستنبط ادلقال األصلي عندما ذكره يف يد ير  2

 كلّ  ذكر عند اعتىن فإنو خليل، شروح من «واإلكليل  التاج» كتاب يف ىذا وجتد مأخذىا، ومعرفة رىاو  تص حيث من هبا
 .«اأصله إىل ورّدىا مأخذىا ببيان مسألة
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 :«نزيلأويل في متشابو الت  ة الت  ر  نزيل وغ  لت  اة در  » -39
وىو لإلسكايف يف  «فظي في القرآنىذا أحسن كتاب في بيان المتشابو الل  »يخ: قال الشَّ 
 .مخس رللدات

باىر البرىان في بيان معاني »ـ قال: وىناك كتاب آخر يف ادلتشابو يف ادلعاين امسو: 41
 يف أربع رللدات. «مشكل القرآن

  :يخ عبد العزيز السلمانللشَّ  «ةاألسئلة واألجوبة الفقهي  » -41
 رآه الشيخ يف يدي فسألتو عنو فأثىن عليو.

  :عديللسَّ  «القواعد واألصول الجامعة» -42
 كان يعتين بو ويُدرِّسو.

 للفتوحي. «الكوكب المنيرشرح » -43
ة من أصول الفقو دت يف مواضع خاصَّ فرِ وىي الكتب اليت أُ  «الكتب الموضوعية»ـ 44

، اوىي مفيدة جد  دامى، وكذلك يف الرسائل ادلعاصرة، وىي موجودة عند القُ »وغًنه، يقول: 
، قال: وأنا «قطة بعينها، وتغنيك عن الرجوع إىل الكثًن من الكتبختدمك من حيث دراسة ىذه الن  

  «.الكتب الموضوعية»أمسيها: 
 ومن الكتب اليت رأيتها تُقرأ على الشيخ يف رلالسو ويُعلِّق عليها:

 للشافعي. «سالةالر  » -45
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية. «راط المستقيماقتضاء الص  » -46
 بت.خلالد السَّ  «فسيرقواعد الت  » -47
 عدي.يخ السَّ للشَّ  «وحيدديد على كتاب الت  القول الس  » -48
 يخ ابن عثيمٌن.للشَّ  «شرح لمعة االعتقاد» -49
 عدي.للسَّ  «سان لتفسير القرآنالقواعد الح  » -51
 للعيين. «ةووي  شرح األربعين الن  » -51
 للحافظ ابن حجر. «ظرنزىة الن  » -52
 البن ضويان. «ليلبيل في شرح الد  منار الس  » -53
  نقيطي.للشِّ  «رة أصول الفقومذك  » -53

 ىذا آخر ادلراد، فرحم اهلل الشيخ عبد اهلل الغديان، وجزاه عنا خًن اجلزاء، واحلمد هلل ربِّ 
 العادلٌن.


