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مختصر النــذ يف ب  

أصقه الظَول الفرياه  

  
  تأليف

  حفظه اهللا الرباطايب حممد زين أبوالقاسم
  

  

  

  الطبعة األوىل

 .كل حقوق الطبع والتصرف حمفوظة للمؤلف حفظه اهللا
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  ١ترمجة املؤلف

  .أبو القاسم حممد زين الرباطايب ٢حممد زينهو أبو مسلم : نسبه

م بقرية السليمي بوالية اجلزيرة ، مث انتقلت إىل  ١٩٨٥ولدت يف عام :ميالده
حيث موطن اآلل ، وأدخلت اخللوة لتعلم القرآن -ديار الرباطاب–والية ر النيل

ومل أمكث طويالً حىت دخلت مدرسة -كما هو معتاد يف بالد السودان-الكرمي 
ي األساسية مث مدرسة أم غدي األساسية ،ومنها إىل أبوهشيم الثانوية، مث كمأ

منارة اد الثانوية ، ومنها إىل جامعة اخلرطوم كلية التربة ، مث جامعة أمدرمان 
اإلسالمية انتساباً ومل أكمل الدراسة لظروف احلياة ودواعي العمل ،وعملت 

مدرساً فيها للغة العربية والتاريخ  أستاذاً مبدرسة العاديات األساسية اخلاصة
  .والتربية اإلسالمية

  :شيوخه

  -:منهم 

فضيلة الشيخ حممد مصطفى عبدالقادر حفظه اهللا حضرت له بعض  .١
 .االس واحملاضرات والدروس

فضيلة الشخ الدكتور حسن اهلواري حفظه اهللا حضرت له بعض االس  .٢
 .واحملاضرات والدروس

                                                           

  .ويل ترمجة منفصلة أمتها اهللا سبحانه وتعاىل ١
 ....وحممد زين هذه أسم واحد مركب فتأمل ٢
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خالد عبداللطيف حفظه اهللا حضرت له شرح فضيلة الشيخ الدكتور  .٣
 .الطحاوية كامالً و بعض االس واحملاضرات والدروس

فضيلة الشخ حسن عطا اهللا حفظه اهللا حضرت معه الواسيطة كاملة  .٤
والدرر البهية للشوكاين وكتاب التوحيد وخنبة الفكر ومل أكملهما معه ، 

 .وحضرت له بعض االس واحملاضرات والدروس

فضيلة الشيخ الدكتور صالح األمني حفظه اهللا حضرت له نزهة النظر  .٥
 .وبعض االس واحملاضرات والدروس

فضيلة الشيخ عبدالرمحن حامد آل نابت حفظه اهللا حضرت معه شئ من  .٦
 .شرح البخاري ،وبعض االس واحملاضرات والدروس

 .ومرشداً فضيلة الشيخ علي أبوالفتح و استفدت كثرياً بتوجيهاته مربياً .٧

ودرست عليه (!) فضيلة الشيخ عوض الكرمي عثمان األشعري القادري  .٨
 .املنطق وعلم الكالم وقد استفدت منه كثرياً

 .جعفر العوض الفاضاليب حفظه اهللا درست عليه اللغة .٩

 .حممد عثمان سعد الدين حفظه اهللا درست عليه اللغة  .١٠

 .سكينة أمحد طلحة حفظها اهللا درست عليها اللغة .١١

 .اة كرار حفظها اهللا درست عليها اللغةجن .١٢

 .ابراهيم حممد مكي حفظه اهللا درست عليه العقائد .١٣

 :منها:مناظراته

مع معمر من مجاعة اهلجرة والتكفري حول احلكم بغري ما أنزل اهللا  .١
 .والتشريع
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مع مجاعة اهلجرة والتكفري مرتني بأمبدة اخلرطوم حول مسألة العذر  .٢
 .باجلهل

 .معة سنار حول حرمة اخلروج على احلكام الظلمةمع حزب األمة جبا .٣

يف األستواء ويف كرامات األولياء ويف : مع عبدالواحد الصويف ثالث مرات .٤
 .التصوف عامة

 .مع خالد األشعري يف جامعة سنار حول مذهب األشاعرة يف الصفات .٥

 .مع أجمد فيصل حول مسألة احلكم بغري ماأنزل اهللا والتشريع .٦

 وغريها

  منها:همؤلفات    

 .)وهو هذا الكتاب( خمتصر النبذ يف أصول الفقه الظاهري .١

 .النونية يف الرد على الصوفية .٢

 .كتم األنفاس يف بطالن القياس وإن رغمت أنوف كثري من الناس .٣

 .يف العذر باجلهل) رمحه اهللا(اإلجهاز على فتوى ابن باز  .٤

 .املتناقضون يف .٥

 .نظم النبذ يف أصول الفقه الظاهري .٦

 . الشرعيةاملعلقة  .٧

 .الباهرة يف تتبع األشاعرة .٨

 .بيان تناقضات الرازي .٩

 .جمموع أشعار أبو مسلم حممد زين بالفصحى .١٠

 .جمموع أشعار أبو مسلم حممد زين بالعامية .١١
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 .أيام العرب يف السودان .١٢

 .الصارم اليماين يف الرد على الكفور اجلاين معتقد عقيدة التجاين .١٣

 .املقلدين طبقات .١٤

  .وغريها
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  فصل يف اإلمجاع

ألن ؛فقط ال إمجاع غريهم -رضوان اهللا عليهم-واإلمجاع هو إمجاع الصحابة 
  .والبد من مستند من الكتاب والسنة، الدين اكتمل قبل انقطاع الصحبة

  فصل يف االختالف

  .إذا اختلف الناس وجب الرد للكتاب والسنة فقط

  فصل يف النقل 

  . منقول نقل التواتر وهو مجع عن مجع ٣القرآن

  فصل يف نقل السنة

بعضها متواتر وبعضها آحاد ، واملتواتر مقبول بالخالف وهو يقني، وأما اآلحاد 
ته اليقني والراجح إفادته اليقني،ومانقله يف إفاد ٤فقد اُختلفالصحيح بشروطه 

 على الراجح حجة الزمة بإتفاق املسلمني @ الثقة عن الثقة إىل رسول اهللا
  .به تعاىل ألن اليقني أمراهللا

  

  

  

                                                           
 .الروايات املتواترة ال الشاذة أن املقصودوالشك  ٣
  .يثار يكون للحق اجلليلفاإل وال عربة بأي خالف بعد ظهور الدليل ٤
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  فصل 

من صرف نصاً من الكتاب أو السنة الصحيحة عن ظاهره أو قال إنه خطأ أو 
  .٥منسوخ من غري برهان يقيين فهو كاذب

  فصل

إذا كانت الكلمة حتتمل معنيني أو أكثر فكلها مرادة والجيوز التخصيص اإل 
  .بدليل يقيين

  فصل

يدالن على ذلك فهوآمث  أو حديث من غري أية أو حديث من أيةمن استنبط علة 

  .بال علم @اهللا تعاىل ورسوله  على، قائل 

  فصل

،واألمر يفيد ٦ألن اهللا تعاىل أمر باملسارعة ؛والجيوز تأخري األوامر عن وقتها
  .الوجوب

  فصل

وجوب العمل الجيوز تأخري البيان عن وقت.  

                                                           
ولكنه قد  ١١١سورة البقرة اآلية  ..).صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ( فهو كاذب من جهة عدم صدقه ٥

 .اخل...أو جاهالً !يكون متأوالً
سورة آل ) ...للْمتقني أُعدت والْأَرض السماوات عرضها وجنة ربكُم من مغفرة إِلَى وسارِعوا(:كقوله تعاىل ٦

 .أيات املسارعةوعموما .١٣٣عمران اآلية 
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  فصل

  .الصحيحة تنسخ القرآن وكذلك القرآن ينسخ السنة ٧الصحيحة السنة

  فصل

  .٨النسخ اليكون اإل يف األوامر واألخبار اليت يف صورة األوامر

  فصل

األوامر تفيد وجوب الفعل و النواهي تفيد حترمي الفعل وال تنتقل إىل الندب أو 
  .ال بدليل يقيينإالكراهة 

  فصل

الندب والكراهة ألن اإلباحة عكس واإلباحة تنقسم إىل ثالثة أقسام الوجوب و
  .املنع

  فصل

،املكروه يؤجر تاركه واليعاقب فاعله،  الواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه
  .٩واملندوب يؤجر فاعله وال يعاقب تاركه

  

  
                                                           

 .باأللوف اكانوولو وجرت حتوف ورفعت سيوف وإن رغمت أنوف !!مطلقا )اآلحاد(و )املتواترة(  ٧
 . امعن اهللا عزوجل ولعلمه الت! وذلك النتفاء الكذب والبداءة ٨
  .مع إعتبار صحة النية يف الواجب واملندوب،وحتقق الشروط وانتفاء املوانع يف التارك ٩
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  فصل

كلها على الندب اإل ماكان سجية أو دل دليلٌ على أنه على @ أفعال النيب  
  . الوجوب

  فصل

إذا كان األمر من اآلداب يدل على اإلرشاد فهذه دعوى بال  :والجيوز  أن يقال
  .برهان

  فصل

إذا إتفق العلماء قاطبة وخالفهم واحد وجب الرد إىل الكتاب والسنة والجيوز 
  .ألحد أن يأخذ قول اجلمهور

    فصل  

ف دليل فهو الشاذ ، وإن قال به األلوالشذوذ هو خمالفة الدليل ، ومن خالف ال
  .وماوافق الدليل فهو احلق وإن قاله واحد فقط ذكراً كان أو أنثىمن العلماء ، 

  فصل

 انون الالنائم والناسي واملكره واملخطئ والصيب الذي مل يبلغ احللم والسكران و
حكم عليهم بشئ اإل بشئ أوجبه النص واألصل عذرهمي.  

  فصل

صاحلة اليصح عمل صاحل اإل بنية صاحلة وال يصلح عملٌ فاسد بنية.  
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  فصل

 الْحق من يغنِي لَا الظَّن وإِنَّ: (ألن اهللا تعاىل قال  ؛اليقني اليزول بالشك
  .١٠)شيئًا

  فصل

الجيوز أن نعمل عبادة يف غري وقتها اإل بدليل ؛ ألن األوقات هي حدود اهللا 
  .١١الزمانية،وقد ى عن تعديها

  فصل

  .االستثناء جائز من جنس الشئ ونص غري جنسه

  فصل

  .وجهالة الصحايب التضر لعدالتهم مجيعاً

  فصل

  .ويعرف الصاحب بنص من القرآن أو السنة أو قول الصاحب الذي ثبت صحبته

  فصل

طالت أو قصرت  ١٢مالزمة حسيةوالزمه  @الصاحب هو من صاحب النيب 
  .وكان مؤمناً حال صحبته

                                                           
  .٢٨ية اآل سورة النجم ١٠
  .٢٢٩سورة البقرة ) الظَّالمونَ هم فَأُولَئك اللَّه حدود يتعد ومن تعتدوها فَلَا اللَّه حدود تلْك:( يف كما ١١
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  فصل

  .مبارأى إذا خالف الصاحب ماروى فإن العربة مباروى ال

  فصل

  .وكيفيات الصفات ١٣املتشابه هو احلروف املقطعة ومعرفة العلة

  فصل

كلها حجة ، أما أفعال غريه فالتكون حجة اإل إذا رأها @وأفعال النيب 
  .وأقراها

  فصل

ارجاً عنها احلق اليتعد فإذا تعددت األقوال فاحلق يف واحد منها ورمبا كان خ
  .ضاللةن األمة الجتتمع على أل ؛ولكن للقصور يف مجعها

  فصل

فقط،وكل  @أمرنا بإتباع حممد  شرعاً لنا مطلقاً ؛ألننا ليس وشرع غرينا 
  .نيب أرسل إىل قومه

  فصل

  .املؤمن والكافر مكلف بإتباع كل األوامر والنواهي الشرعية
                                                                                                                                                                      

 .أو مل يره @أم مل يره أو هو رأي النيب  @سواء رأه النيب  ١٢
 .من غري دليلمبحض األقاويل و ١٣
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  فصل

 فَأَفْتوا...(:@القياس واالستحسان من الرأى ، والرأي كله باطل لقوله 
  .١٤)وأَضلُّوا فَضلُّوا بِالرأْيِ

  فصل

  !.عكسي ١٥ودليل اخلطاب أو مفهوم املخالفة فهو باطل وهو قياس

  فصل

  .والجيوز ألحد أن خيصص بغري نص وكذلك الجيوز له أن يقيد بغري حجة

  فصل

 ألن الذي أمر بسؤال أهل الذكر هو؛التقليد حمرم،وهو األخذ لالقوال بال حجة  
  .يفعل أمره فقد عصاهمل باملطالبة بالربهان ومن  الذي أمر

  فصل

  @ألنه تفرق يف الدين وقد ى اهللا تعاىل  ورسوله  ؛والتمذهب باطل وبدعة
  .عن ذلك

  

                                                           
وكذا يف جممع  ١٦٦وكذا اهليثمي يف كشف األستار عن زوائد البزار برقم ٢٤٢٤رواه البزار يف مسنده برقم  ١٤

 .١١٩٩٦وابن حجر يف إحتاف املهرة برقم  ٨٤٥الزوائد ومنبع الفوائد 
  .)كتم األنفاس يف بطالن القياس وأن رغمت أنوف كثري من الناس(بـراجع كتابنا املوسوم  ١٥
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  فصل

،وليس له درجة حمددة ١٦)عليم علْمٍ ذي كُلِّ وفَوق (:لقوله تعاىل أاالجتهاد يتجز
االستطاعة ، وكل شرط ليس يف كتاب اهللا ور حمدد،وشروطه اإلسالم والعص

  .فهو باطل ولو كان مئة شرط@ وسنة نبيه 

  فصل

شرط العامل أو املفيت أو اتهد أن يأيت يف كل مسألة الدليل ، واليقفوا ماليس له 
    .به علم وهذان بعد اإلسالم

  

  

  

  

  

  

  مت حبمداهللا

  

                                                           
  .٧٦ية سورة يوسف اآل ١٦
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  :املراجع

 .القرآن الكرمي .١

 عبد بن عمرو بن أمحد بكر أليب الزخار، البحر باسم املنشور البزار مسند .٢
، )هـ٢٩٢: املتوىف( بالبزار املعروف العتكي اهللا عبيد بن خالد بن اخلالق
 بن ، وعادل)٩ إىل ١ من األجزاء حقق( اهللا، زين الرمحن حمفوظ: احملقق
 الشافعي اخلالق عبد ، وصربي)١٧ إىل ١٠ من األجزاء حقق( سعد

: املنورة،الطبعة املدينة - واحلكم العلوم مكتبة: ،الناشر )١٨ اجلزء حقق(
 .١٨: األجزاء ،عدد)م٢٠٠٩ وانتهت م،١٩٨٨ بدأت( األوىل،

 سليمان بن بكر أيب بن علي الدين البزار،لنور زوائد عن األستار كشف .٣
: األعظمي،الناشر الرمحن حبيب: ،حتقيق)هـ٨٠٧: املتوىف( اهليثمي
 م،عدد ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ األوىل،: بريوت،الطبعة الرسالة، مؤسسة
 .٤: األجزاء

 بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن أليب الفوائد ومنبع الزوائد جممع .٤
: القدسي،الناشر الدين حسام: ،احملقق)هـ٨٠٧: املتوىف( اهليثمي سليمان

: األجزاء م،عدد ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر القاهرة،عام القدسي، مكتبة
١٠. 

 بن أمحد الفضل العشرة،ألبو أطراف من املبتكرة بالفوائد املهرة إحتاف .٥
:  ،حتقيق)هـ٨٥٢:  املتوىف( العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي

 راجعه( الناصر بن،ناصر زهري د بإشراف ، والسرية السنة خدمة مركز
 املصحف لطباعة فهد امللك جممع:  ،الناشر)واإلخراج التعليق منهج ووحد

 ،الطبعة)باملدينة( النبوية والسرية السنة خدمة ومركز -) باملدينة( الشريف
  .١٩:  األجزاء م،عدد ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ، األوىل: 


