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املقدمة



الحمددلله ال د ملحددباله ددعقولالوغ د فيلا ددزال األددعلحا د اَّ لارع د فيلاة دنفوللعددزكللبألعل د نلوب ،د لكبددللهددنل ع ددنلاحبح د فيلا د فلالم ألددلو ل
ال،ح فلأ ليمَّب اللا لالمبغ فلاالموغ فيلابولللح سمعًل علسمعحةلاالث عتلاالعم فيلاح ا غعًللل،طزلاالوغ ف.لاالصالنلاالسالملكلىل ازلارندعمل

المصددط،ىلالزل د فيلاكلددىلهلددللاعددح للالوددلاف.لاأ ددألللأ ل لألددللأ لحلاأ ددألللأ لححمددلاًلكآددلولاال د لللاكلددىلهلددللاعددحعل للاح د ل د وأل ل
إحسع لألىلو ملاللو .أما بعد:فنظ لهثازا لأ لا الفلالولمعءل يلالمسعئنلال،غألنةيلاحبألعلالخالفل يلارحكعملالعزهنةلح لالمثعلبلأالح ل

اإل ددعااتلاللالددةلكلددىلالخلددنيلاحددعلقلددقلأ لل ددايلأ دديل د ءلال د و للددلآ الكد لالولمددعءلبددعنآأل لاإلنسددعنييلح بعلددا ل ددعو لالثغع ددعتلاالمصددعلال

االغعيعتلا زقلا ل ل فلاا ل ب عط.ل ل لقلهعنتلالزغ ةل ديلأ االدةل د الالد

للآندع لحانغدةلالحكد لالعدزكيلاألد عللا د الفلالولمدعءلفندليلاأ ل

الح لاحمةلحل َ َوعَلىللأل ولارحةيلاقلانلكلىللوةلأ يلالعزيوةلالسمحةلاحزان ألعيلاأ منةلالوغنل يلال ع فلألىلالحك لالعزكييلا د الحدعل
بعالتل وولب ان لل يل الال حثلالم ل مل(الحك لالعزكيلاأل عللا الفلالولمعءلفنل).
اقللا منل ولل ولالمغلحةلكلىلثالثةلح عحثلا ع مة.ل

الم حثلاراف:لحوبىلالحك لالعزكي.ل
الم حثلالثعني:لأن اعلالحك لالعزكي.ل
الم حثلالثعلث:لح،أل ملا

الفلال،غأليلاأل ع ل.ل

ا يلالخ عملأحمللحل وعلىلكلىل نسازولأكمعفل الال حثيل معلهدع لفندللحد لعد الل مد ل اديلحل ودعلىيلاحدعلهدع لحد ل طد لأال غصدازلأال
لأل ل م لن،سيلأالالعنطع .ل

املبحث األول معنى احلكم الشرعي
دللح َك َمد ُةلالهل دعم:لا ديلحدعلأحدعطل حبكديل
أوالً :الحكم في الّلغة :الغ عءلاالمبعيلاحبللقانلللغ عء:ل ُحك ؛لرهندلليمبدعلحد ل ادزلالمغ ديل دليلاحب َ
ملالعلول(.)1
اللاهةلل مبوألعلح لال معحلاال ز ه
ه
لالبس ةيلحثنلق لبع:لايلل ع يلكمزاللنسل ،ع
ثانيا :الحكم في اصطالح المتكلمين :أث عتلأحزلرحزيلأالنفنللكبليلا ه
ً

.

( )2ل

ثال ًثا :تعريف الحكم الشرعي عند األصوليين :الحك لالعزكيل ل طعللحل وعلىلالم وليل وعفلالمكل،ا لكلىلبألةلا ق

عءيلأالال خاازيل

أالال ضددع.لاكآددزلكبددلل و ددأل ل خطددعللالعددعاع(.)3اقددللنظددزلارع د لا لألددىلالحك د لحد لحاددثلحصددلاولا د لحل وددعلىلاأ لالحك د لعدد،ةلح د ل

ع،ع لل أل لل حعنللو عفل نللالحعك لا طع للحك .اقللكز لله زا ل نلل"لحعلاق

عول طعللحل وعلىل"؛لر لالحك لالعزكيل ديلالحانغدةل

لأثزلالخطعللاح ولغليلاالخطعللقافلكلنل.لا لللول(.)4
دعءيلأال

ابعا :تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء:لكزفلال،غألعءلالحك ل نلل"أثزل طعللحل وعلىلالم وليل ودعفلالمكل،دا لكلدىلبألدةلا ق
رً
()5
ال خاازيلأالال ضع"  .عل،غألعءلنظزاالألىلالحك لح لحاثلح ولغةلا ديلار ودعفلالصدعقانلكد لالمكل،دا ؛لر ل زضدأل للندع لالصد،عتلالعدزهنةل
ال يل عفللألعل ولار وعف(.)6ل

شرح تعريف الحكم الشرعي عند األصوليين وبيان محترزاته:

لللللللق لبددع:ل طددعللحل وددعلىيل علخطددعلل دديلاللغددة:ل بنددللالكددالملالم،اددللللمس د معل"لاالخطددعللحصددلال ع ددبليخع ددبلحخع ددةلا طع ددعل"ل
الكد لالمدزاقل ددلل بددعلألد لالم،ود ف:لأملالكدالملالمخع ددبل ددل.لاىإضددع ةلالخطددعللألددىلحل ودعلىليخددزىل طددعلل ادزويلا طددعللحل وددعلىل ددعحنل
كالحللل حعنلل يله ع ليلالمعلااقلكلىللسع لال فلحل(علىلحلكلنللالل ).لايل نلفنللحعلكلولالعزعلقلاالل زهنعلهعإلبمدععيلاالاندعايل
ا از مع.لاالحك لكبللارع لاا يلهمعلي،الول الال وزيفيل لكل لكلىلالخطعللال ملو بألللالعدعاعلللمكلدفليطلدبلفندللحبدلل ودنل ديءيلأال
زهليلأاليخازولفنلللا لال،ونلاال زكيلأالي ونلفنلل ائعللآ عللعيءيلأالحعنوعًلحبليلأال ز عًللليلأالعحنحعًيلأال علللاً(:)7ل

1ل-لاحوبىل طعل:لببسل يلال وزيف.ليعمنل طعللحلا طعلل ازولح لاإلنسلاال

لاالمالئكة.لل

-2لا طعل:لح عفلال،ظلال اللةلح عفلألنليلا ولاإلضع ةلقالل يلال وزيفليخزىل طعلل ازولل حعنللا وعلى.لل
-3لاحوبىلالم ولي:لقاللقصلل لللنع لال اقع.لأقلح ل

لالخطعللأ ليك لح ولغعً.لل

-4ل احوبىلأ وعفلالمكل،ا :ل غااللال وليل وعفلالمكل،ا :لقالليخزىلالخطعللالم وليل غازلأ ودعفلالمكل،دا .لهدعلم وليللد اتلحلكدَّلابدنل ديل
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()8
يََ هََرُهر
حثدنلال مدعقاتلحثدنلق لدلل ودعلى:ل﴿ هشَ ده هد ُ أهنَه ِ دَهلَ هه دَال ﴾َ هو .لاالم ولديل عل مدعقاتلحثدنلق لدلل وددعلى:ل﴿ هودق ه
هس همِء أه ُقلد دعي﴾(.)9

د
ِء دَ هوهيَا
ُالهلعَي همَ ه

-5لاالمكل: ،لبمعيلح،زقو:لحكلفيلا لال علغلالوعقنلال ملللغ للاللك نيلاهع لأ اللللخطعليلال ليمبعلح ل كلن،للحعنع.لل
-6لاحوبىلكلىلبألةلالطلبيلأال ال خااز:لقلليخزىل للالخطعللال مل وليل وعفلالمكل،ا يلالك للنسلكلىلبألةلالطلبيلأالال خااز.لاقلدقل
كمعل يلق للل وعلى:ل﴿ هوُ هخهلهقك ُم هو هما هت ُع هملو هن (.)10ل إ لالخطعل-ل يل د ولاييدةلالكزيمدة-لاإ ل ولديل ودعفلالمكل،دا لأ لأندلللد ليكد لكلدىل
عال لأ وعلأل لحخل قةلهلل حعنللا وعلى(.)11لل
بألةلالطلبيلأالال خاازيلاإنمعلهع لكلىلبألةلا

-7لاحوب ىلأالالم وليل عرك لح لأ وعفلالمكل،ا لكلىلبألةلال ضع.لارك لح لأ وعفلالمكل،ا :ل لال مليعملألعيلايعمنل از ع.لل
احوبددىلال ضددع:لال وددنلكلددىلنحد ل ددع

.لال(أا)ل دديلال وزيددفللل ب يددعلاال غسددن يل ،اددللأ لالحكد لن كددع :لند عل ددع

ل وددعفلالمكل،ددا يلاند عل

و وليل وعفلالمكل،ا لا از لاحاثلهع لالب علالثعنيليعمنلأ وعفلالمكل،ا لا از يللاايلتل يلال وزيفلهلمةل(أك )لالم،النلللعم ف(.)12ل
أوالً :أنواع الحكم الشرعي:
ح ل وزيفلالحك لالعزكيلو

املبحث الثاني أنواع احلكم الشرعي وأقسامه
الأنللو ب علألىلن كا :ل كلن،ييلااضوي.لل

 -1التكليفي :كز للارع لا ل نل:ل طعللحلالم وليل ،ونلالمكلفلاق

عءلأال خاا لاًز
ً

()13

.ل

للبعءلكلىل لبلالععاعل ولألعيلأال زهألعيلأال خاازوللابألمع
اكز للال،غألعءل نل:لال عفلالعزكيللأل وعفلالصعقانلح لالمكل،ا
ً
لكز د ول ندل:ل طدعلل
الآبل الال،زق:لأ لللحك لبعنآا :لحصل اًالا لحيلاح ولغعًلا ل ونلالمكلف.ل م لنظزلألىلحصلاويلا لارع لا
ه
()14

.ل

لال،غألعءلكز ول نل:لال عفلالعزكي(...)15لألخ.ل
حلالم ولي...لألخيلاح لنظزلألىلح ولغةيلا
ه
اابلل سمنةل الالب علح لالحك ل عل كلن،ي:لأ لالمغص قلحبللال كلنفل عل،ونيلأالال زك.لاأ ليلكلىلال خاازلأي عً:ل غلا عً.ل

 -2الوضعي:ل لبونلالعيءللآ عًللعيءله زيلأال ز عًللليلأالحعنوعًلحبليلأالعحنحعًيلأال عللاً.لاقلدقله ودنلالطألدعانل دز عًلي،ديلعدحةل
الصالنيلابونلالحلثلحعنوعًلح لعح ألع.لابونلالبصعلللآ عًل يلاب للالَّهعن(.)16لل

لحبللأنمعلحزقولألىلاك عالالععاعلابولل.لاإ لل ليك له لق.ل
اه لالعيءللآ عًللعيءله زيلأال ز عًللليلأالحعنوعً
ه
اأحعلالحك لال ضويلكبللال،غألعءيل أل له لالعيءللآ عًللعيءله زيلأال ز عًللليلأالحعنوعًلحبل(.)17ل

لبعءلكلىلبونلالععاعلقلقلالعيءللآ لعًيلأال ز عًيلأالحعنوعً.لل
ً

اابلل سما لل عل ضوي:لأ لالمغص قلحبللاضعل يءللآ عًللعيءله زيلأال ز عًللليلأالحعنوعًلحبل.لل

اح ل وزيفلالحك لكبللهنلح لارع لاا لاال،غألعءيلو الأ لالحك لكبللارع لاا ل لن،دسلالطلدبيلأالال خاادزيلأالال ودنيلاكبدللال،غألدعءل
حعلثآتل حلل ولالثالثةيلاهع لأث اًزللألع.ل إي عللالصالنلال ملقفلكلنللق للل وعلى:ل﴿ هوأ دهقيموُا الصَاله هَ ()18ل د لالحكد لكبدللارعد لاا يلاأثدزل
الاإلي عليلا لال بد ليل د لالحكد لكبدللال،غألدعء.لابودنلالدلل كللدآ عًلل بد للالصدالنل د لالحكد لكبدللارعد لاا يلاحدعلثآدتللألد الال ودنيل

اهع لأث اًزلح لهثعاويلا للآآنةلاللل كلل ب للالصالنيل لالحك لكبللال،غألعء.ل

ثانيا :أقسام الحكم التكليفي :للحك لال كلن،يل غسنمعتلح ولقنل عك عااتلحخ ل،ة.لن هزلحبألعلحعلي ي:ل
ً
أ  -تقسيمه باعتبار ذاته:لوبغس لالحك لال كلن،ي-ل عك عالقا ل-لكلىل مسةلأقسعم:لل
-1لاإلي عل.ل
-2لالبلللل

-3لال حزي .ل
-4لالك از ة.ل
-5لاإل عحة.ل
ابمنعل ولارقسعمل

لح ل وزي،ل؛لر لهلمةل(ا ق

عء)لال ااقنل يلال وزيفل وبيلالطلبيلاالطلبلقلليكد :ل لدبل ودنيلاقدلليكد ل لدبل

ددزك.لا لددبلال،وددن:لأحددعل كلددىلبألددةلال ددَّملا د :لاإلي ددعليلاإحددعل لكلددىلبألددةلال ددَّملا د :لالبددلليلا لددبلال ددزكلأحددعلكلددىلبألددةلال ددَّميلا د ل

ال حزي .لاإحعل لكلىلبألةلاإللَّاملا :لالك از ة.ل أل ولأقسعملأاىوةل



مبألعلهلمةلا ق

عء).(19لل
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االمزاقل كلمةل"لال خاازل"لال ااقلقهز عل يلال وزيف:لال اءلال،ونلاال زكيلا لاإل عحة.لاى لقلانحصزلالحك لال كلن،يل يلارقسعملالخمسة:لل
د
د
ين هءاهمنَوُا
 -1اإلَجاب: :ل طعللحلال مليغ يل لبلال،ونل ل عًلبعاحعً.لاحثعلل:لق للل وعلى:ل﴿أهقيموُا الصَال هَ يلاق لدل:ل﴿ََِ أُّهي ههَا الَي ه
ُعلوُا ال هخُيهر ل)(20يلاحعلألىلقلقلح لهنل طعلليغ يل لبلال،ونل ل عًلبعاحلعً).(21لل
اسجدوُا هو ُ
اعبدوُا هربك ُم هواف ه
ُارهكعوُا هو ُ
َن هعدل ُم َت ُم دف َ د
يه ُم هخُي َراً ل).(22ل ددإ ل لددبل
 -2النََدب :د ل طددعللحلال د مليغ دديل لددبلال،وددنل ل دعًل اددزلبددعام.لاحثعلددل:لق لددلل﴿ هف هك َ داتبو﴾ ُم ُ
المكع ةل لبل ازلبعاميلر لالمكع ةللنستلااب ةيلاإنمعل يلحس ح ةل غط(.)23ل

 -3التحريم:ل :ل طعللحلال مليغ يلالكفلك لال،ونلكلىلبألةلاإللَّام.لاحثعلل:لق للل ودعلى:ل﴿ هواله هتُقهربوُا ّد
الزهنى~ ل)(24يلاق لدلل ودعلى:ل
)(25
نل»(...)26لألىل ازلقلدقلحد للدعئزلالخطع دعتلال ديل
طَ ِةلأَ ِ ِل
لكَلىل ِ ْ
لي ْخ ُ
ط ُب َ
المي هتة ل يلاق للل(علىلحلكلنللالل ):ل«ل َا َ َ
﴿حّدر هم ُت هعهلُيكم ه
م ل لبلا ح بععلك لال،ونل ل عًلبعاحلعً).(27ل
الق َ د َنلأَ َحد ُل ُك ُ ل
 -4الكرا﴾ة :يل طعللحلال مليغ يل لبلالكفلكد لال،ودنل ل دعًل ادزلبدعام.لاحثعلألدع:لق لدلل(عدلىلحلكلندللالدل ):ل«ِأ َق َ
ِ
لي ْ لِ َس»). (28) (29لل
لاْك َو َْا ِ ل َقْآ َنلأَ ْ َ
الم ْس َللَ ْل َا ْزَك ْع َ
َ
طا وُا يل ددإ لارح ددزل
َ
اصَ
ف
م
ت
َ
لَ
ل
ح
ا
ذ
إ
و
على:ل﴿
د
د
و
دلل
د
ل
دع:لق
د
أل
احثعل
ل
دزك.
د
ال
ا
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د
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د
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د
ا
خا
دىل
د
ل
دلافلك
د
ل
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د
ط
ديلالخ
د
ل
َة:
َ
اإلباحَ
5
د
ه
ه ه ه هُ ُ ُ ه
البّدر هما ُمت ُم حرًما ل).(30ل
ع عطنعق-ل وللال حلنلح لاإلحزام-لي،اللاإل عحة.لرنللااقل وللحبولل غ للل وعلى:ل﴿ هوحّدرهم هعهلُيك ُم هصُيد ه
ب  -تقسيمه باعتبار متعلقه ،و﴾و فعَ المكلف :ينقسملالحك لال كلن،ي-ل علبظزلألىل ولغلل ،ونلالمكلف-لكلى:لل
-1لاابب.لل

-2لحبلال.لل
-3لحزام.لل

-4لحكزاو.لل
-5لح عح.لل
لاابللالغسمةلكلىل ولارقسعملالخمسةل لأ ل طعللالعزعلااقل ع ق

عءيلأالال خاازيلاا ق

عءلحوبدعولالطلدب.لاالطلدبلن كدع لأحدعل لدبل

ونيلأال لبل زكيلاهال معلأحعلبعاملاإحعل ازلبعام.لاال خاازلحوبعولال س يةللا لال،ونلاال زك.لل
ثال ًثا :أقسام الحكم الشرعي التكليفي :ينقسم الحكم الشرعي على األقسام اِتية:

يلا د لحدعل لدبلالعدعاعلحد لالمكلدفل ولدللكلدىلابدللالحد لااإللدَّامللد اءلهدع لقلدقلحسد ،عقلاًلحد ل
 - 1الواجب:لا د لال،دزعلكبدلل ادزلالحبفندة ل
عنغةلالطلبلن،سألعيلأمل ونلارحزيلأالح لقزيبلل عابنةله ز بلالوغ ىةلكلىلال زك).(31ل
)(32
د
د
الصَهيام ل)(33؛ل ددإ لل،ددظلأةنمد ال دديلاييددةلارالددىلقفل صددنغ لل
مد لارافلق لددلل وددعلى:للأ دهقيمَوا الصَاله هَ
يل لاق لددلل وددعلى:للكتَ هب هعهلَُيكم ّ
اهن للكلىلالح لااإللَّاميلأقل غزالأ لارحزللل ب ليلاه لقلحعقنله بل موبىل زع).(34ل

 - 2المنََدوب :البددللل دديلاللغددة:لالد هدلكعءلألددىلال،وددن.لاالمبددلال:لح،و د فلح د لالبددلل.لاأعددلللالمبددلاللألنددل.لح د فلال ددعال خفن ،دعً.لاأحددعل دديل
ا عطالحيل أل :لحعل لبلالععاعل ولللح لالمكلفلكلىلابللالزبحع لاارال يةل لكلىلابللالح لااإللَّامل).(35لل

 - 3الحرام :احوبعول يلالهلغدة:لالحدزاملعد،ةلحعدآألةل علد لال،عكدنل-ل موبدىلالممبد ع-رهندللحد

ايغدعفلللحدزام:ل
قلحد لالُحزحدةيلاحوبع دع:لالمبدعيل ُ

دتلالبألديل
أحعلحوبدىلالحدزامل ديلا عدطالح:ل دعلمحظ الض هدللال ابدبلا د ل"لحدعلثآ
ل
الموصنةيلاال ه نبيلاالمَّب
ه
الكبليلاالم كفللكلنليلاالغآنايلا ه

كبلللللانلقطويل ل آألةلفنلل"لأال"ل لحعل يل زهللالثه اللا يل ولللالوغعلل"(.)36لل
ِ
ِ
دزاولح ُغد ع.لاالك از دةلحصدلالا ديلهمدعل وبديلالدُغول
 - 4المكروه:لاحوبعول يلالهلغة:لالمكزاولألد لح،ود فلحد ل ُهد ِزول موبدىلأَ غدو.ل ك هدنلحك َ
ملالعلنه.للا ملالحزل(.)37ل
لالع هلنلاحبللو ملالكزاهنةيلأملو
ه
وبيلأي عً ه
نأليلكبللالععاعلنألنعًل ازلبعامل"(.)38ل
أحعلحوبىلالمكزاول يلا عطالح:ل أل ل"لحعل زهلل ازلح ل وللل"لأال ل"لحعل
ه
اه
عحللالعيء ف
لأحللللل.لاالم عحلال لح،و فلح لاإل عحةل–لا د لحدعللدنسلقاندللحدعنعليمبودلل
لالحظز.ليغعف:لأ
يلاللغة:لضل
 - 5المباح :اإل عحةل
ه
ُ
ه َ
طلييلاالمطلي.لاالم قا لفنل(.)39لل
ايسمىلال ه
–ل ه
االم عحل يلا عطالحيل"ل لحعلأق لحل يل ولللا زهلل ازلحغ ز لل مل عكلليلأال عاهللا لحلحلل"لالنسلالم عحلح ح لاًال لل ع ،عق). (40لل

املبحث الثالث مفهوم االختالف الفقهي وأسبابه



 







احلكم الشرعي وأسباب اختالف العلماء فيه

قلأ لال مليوبابعل بدعل د لحوبدىلل،دظلالخدالفلحد لحادثل د ل دعو لايااءل ديلالمسدعئنلال،غألندةللدا لالمسدلما يلاقآدنل
أوالً :تعريف الخالف :ل هل
لللح للنع لحوبىلل،ظلالخالفللغة.
قلقل هل
ف :ل ِ
ضدللالُغد هلام.لايسد ومنللمودع للح ب كدةلح عوبدةيلاالخدالف:لالمخعل،دةيلاق لدلل ودعلى:ل﴿ل هفَ در هح اُلم هخلفَو هن دب همُق هعَ دد د﴾ ُم
:الخْلد ُل
 -1الخالف في اللغة َ
ّللال﴾()41يلأم:لحخعل،ةلال فلحل(عفلىلح ِ
ول د
الف هرس د
لا َلدفل َ )( .)42دع الفلنادنولا ،دعق.لاا لدفلارحد از للد لو ،غدعيلاهدنلحدعللد ل
دخ ه
ُ َ
لكَل ْندل َ
َ

و سعال غللا لف.لاالخالف:لالم عقنيلا عل،للألىلالعيءلكصعولألنليلأالقصلول وللأ لنألعولكبل(.)43ل
الفل لأ لي

 -2الخالف في االصطالح:ا

لهنلااحلل زيغلعًل ازل زييلاي زل يلحعلدللأال ولدل(.)44لاكز دلل ندل:ل"لحبعاكدةل دزملللدا ل

حيلأالإل طعفل ع ن"(.)45ا الال وزيفل ع
الم وعاضا لل حغايل هل

للحع تلالخالفيلأقللنستلبمنعلحع تلالخالفل قملألىلال بعاع.ل

ل

اال ملوآلالأ لالمزاقلح لالخالفل لالمغعوزنل يلالغ فلأالالزأملأالالحعلةلأالالألائةلأالالم قفيلاح ل الال وزيفليظألزلأ لالخالف:ل
أ.

فنلل غعوزللا ل ز ا لهنلحبألمعليخعلفلاي ز.ل

ل .أ لالخالفل يلالغ فلأالال،ونلأالالم قف.ل
 -3الفرق لين الخالف واالختالف:ل

للعلماء طريقتان في استعمال ﴾يا االصطالح:لحبأل لح لوزىللأنألمعلل،ظدع لح زاق دع ليسد ومنلهدنلااحدللحبألمدعل ديلالل لدةلكلدىلنادنولا ،دعقل
صلل،ظلا
ل اءلأنع لقلقلك لقلانلأملنع لك ل ازلقلانيلاحبأل لح ل ف ل
ازلقلانيلقعفلالوابي:ل"لاال،زقلللا لالخالفلاا

ا يلح ضعله زلقعف:ل"لال،زقلللا لالخالفلاا
حخ ل،عًل"ل(.)47أملأ لا

الفيلأ لا

الفيلأ لا

الفل مدعلهدع لنع دئلعًلكد لقلادنيلال،دظلالخدالفل مدعلهدع لنع دئلعًلكد ل

الفلحس ومنل يلق فللبيلكلىلقلانيلاالخالفلفنمعل لقلانلكلنل"(.)46ل

الفلأ ليك للالطزييلحخ ل،عًيلاالمغص قلااحل.لاالخالفلأ ليك للهالحألمدعل

الفلحعلهع ل يلال لعئنلحعلا حعقللا لالمخ ل،ا ل يلالغعيةيلاالخدالفل د لحدعليحمدنل ديلح دم نللالبدَّاعلاالعدغعقل

اال ددعو لالحانغددييل أل د ل ددالفل دديلال لددعئنلاالغعيعت.أحددعل دديلال عنددبلاللغ د مل غددلل غددلملأ لا

د الفل د لناددنولا ،ددعقيلاأ لاالخددالفل د ل

الم ددعقنيلا د الو ا دديلالغ د فلالثددعنييلاإ له ددع لالحددعفل دديلال عن ددبلالولمدديلال طآنغدديلو ه ددللالغ د فلارافيل إنبددعلن ددزىلأ لالولمددعءلال د ولم اله ددالل

الل،ظدا يل غدللالد ومل الل،دظلا

د الفلاكبد ال دللالخدالفلاىدعلوكسيلا د ولال ،زقدةللد لول َّحألدعلالولمدعء(.)48حد ل د الو آدا للبدعلأ لا

الخددالفيلاأ لارافلبددعئَّيلاأ لالثددعنيلحبألدديلكبددليل ددعلخالفل موبددىلا

د الفل ادزل

دزاقيلالك د لض د طل د الح د لالبعحنددةلال اقأنددةلأحددزلح ود ايلإلوزاق مددعل

موبىلااحللكبللهثازلح لالولمعءلا لحععحةل يلا عطالحل وللاض حلالموبى.اكلىل اليمك ل وزيفلالخالفلال،غأليل نللال دعو لأالكدلمل
ا ،عقل يلالمسعئنلال،غألنة.االخالفلاا

أحز ل آنأنع لبآهلنع ل لللح لحلاثألمعللدا لال عدزلحألمدعلهعندتلالظدزافلاارلدعلابلالم ودةل
الفل لا

ل ،عقيل؛لالك لو غىلالخالفلأح لاًزلحو عقاًيل أ لأقال زىلك لنطعقلالوغالننةلا غلي لار اءلكلىلالحييلاكلملا ك زاثل ال يعتلاأ لافلالطدزفل

ار زيل أل للا قملح معًلألىلال صعقملاحلاثلحعل ليحمللكا عو.أ فللاق علا

الفللا لالبعالأحزل للللحبللل ،عاتلأااق أل لاأ ألدعحأل لاقد ىلل

أقااكألد يلالكد لالمد ح مل د ل غدديل و دأل لكلددىل وددولاكلااندليلاإ ل ددإقالهددع لا
المخ ل،ا لقصلول عكةلحلاالد للل(عدلىلحلكلندللالدل )للد لي دزلقلدقلا

د الفلكلددىلابددلل لود قملألددىلال ددعو لاال حدَّليلاهددنلحد ل

د الف؛ل إندللأحدزل للدللحبدلل ديلال آلدةلاإلنسدعننةلالكد لأقالهدع ل

ارعنلااحللاًيلاالغعيةلالمطل ىةلااحلنيلاالطزييلالمسل هةلااحلنيلل ليكلليغدعلا د الفيلاإ لاقدعلهدع لا ال دلعًل لي دزل ديلا د الفلالصدحع ةل
الكزام-لاضيلحلكبأل -ل إ لارعنلال مللب الكلنللااحللا له عللحلالبةلالد للل(عدلىلحلكلندللالدل )يلاالغصدللااحدللا د ل عكدةلحل

االد للل(عددلىلحلكلنددللالددل )يلاالطزيدديلااحددللا د لالبظددزل دديلأقلددةلالغدزه لاالسددبةلا غددليمألعلكلددىلهددنلقد فلااأملاةنددعالاقاقللالنعلددة()49؛ل
الك ل وولقكعنلنآ لالخالفلاا

الفل لح ليغعلفنليلايس

لرن،سأل لقلقل ولقلح لالمس عتلال يلي  ،لكلاألعلالصد غةلالعدزهنةيل

اآنح لرن،سأل لحعليحزح ولكلىل از .ل
ثانيا :أنواع الخالف الفقهي:
ً
أ لحوز ددةلألد عللالخددالفلال،غألددييلأالألد عللا د ال أل ليسد لَّملحوز ددةلأند اعل د ولالخال ددعتيلللوالقددةلال ثنغددةللددا ل د ولارند اعلاىددا لارلد عليل
الك لأن اعلالخالفلال،غأليل خ لفل ع الفلحظعنألعلا آنو ألعيلاهمعلي ي:لل

 - 1اختالف في طبيعة المسائَ:ليحصنلالخالفلكلىلحسبلالخالفلال اقعل يل آنوةلالمسعئنلأالالم ض كعتلال،غاألةيلايمك ل غسن ل ال
الب علكلىلارقسعملاي نة:ل



 







احلكم الشرعي وأسباب اختالف العلماء فيه

األول:لا الفل ب عيلا ل"حعلهعنتلالمخعل،ةلفنلل ل غ

ديلأ طدعفلأحدللالغد لا للآل دزيلفنكد للهدنلقد فللآل دزلن كدلعًل ل

يلالمبع دعنيلا ل غ

ضللاً"()50يلأال" لحعل ليك للفنللأحدللارقد افلحبعق دلعًللألقد افلار دزىيللدنلهدنلارقد افلعدحنحةل"()51يلا د لأ ليكد ل دالفللدا لقد لا لأال

لدا ل ولددا لهال مددعل ددزكي(.)52قددعفلالد ل نمنددة:ل"لا د الالغسد لالد مللدمابعولا د الفلال بد علهددنلااحددللحد لالمخ ل،ددا لحصددابلفنددلللددالل ددزقق"(.)53ل

اقعفلالل ل م:ل"اقللكلل الهثا لاًزلح ل الال علل
الثاني:لا الفل

لالصحع ةلحخ ل ،يلاأنأل لبمنولعًلكلىلالأللى"(.)54ل

عقيلا لحص فل وعاعلأال بع يل يلارع فلأال يلال،زاع(.)55لأالأ ليك للهنلق فلح لأق افلالمخ ل،ا لي عقلاي زل

ايحك ل خطئللأال طالنليلا ليك لل يلالعيءلال احللح لبألةلالحك ل لح لبألةلال ،ىل(.)56ك ل الالب علقعفلال صع
ن،دعولحل وددعلىلكد له ع دللاأحكعحددليل د لا د الفلال

:ل"ا

الفلال مل

دعقلاال بددع ييلاقلددقل ادزلح بد قل دديلأحكددعملحل ودعلى"(.)57اقددعفلال د يبي:ل"ليسد حانلأ ل

يكد للالعديءلال احدللحدال لًلح ازحدلعًل إنألمدعلح بعق دع لح بعفندع "(.)58أملأ لضدع طلاقد علا د الفلال

دعقل ديلارحكدعملال كلنفندةلأندلليغدعل ديلهددنل

حكمددا لح بددع ا لح د لهددنلابددليلهعلحددنلاال ح دزي لاا ل د ح عللاالك از ددةل ع زقددعلح د ل د ولال ألددةيلا د الالب د عل ليمك د لفنددللال مددعللددا لالغ د لا ل
الم

عقو .ل

 - 2اختالف في اِثار الشرعية :خ لفلايثعالالعزهنةلالم ز ةلكلىلا

الفيلاكلىل عل ال خ لفلأن اكليلاهمعلي ي:ل

أ -الخالف الميموم:لايغعل حتل الالب علع الهثازنيلحبألع:ل
()59
د
د د
ال البعءلارحزل خال لل يلق للل وعلى:ل﴿لو ُ د
اخهتهلفَوُا دمَن
ين هت هفرقَوُا هو ُ
اع هتصموُا دب هحُب دَ ّللا هجميعَاً هواله هت هفرقَوُال﴾ يلا ديلق لدل:ل﴿ هواله هتكونَوُا هكالَي ه
ه
()62
()61
هب ُع دد هما هجاء﴾م اُلهبّيهناتل﴾()60يلا يلق لل:ل﴿ل هواله هتهن هازعوُا هف هت ُف هشلوُا هوهت ُي ه﴾ هب دريحكَ ُمل﴾ .كمدعل ديلحدلوثلبدعلزللد لكآدللح ل(اضديلحلكبدل)ل
الًلحبعلح زل ع لل يل أالدليلثد لاحد ل ل سد فلأعدحع لل غدعف:ل دنل دلا لللديلا صدةل ديلال دنم ل غدعل ا:لحدعل
قعف:ل زببعل يلل،زيل ععللاب ل

ّللاُلأَ ل
ن لللقلا صةلاأنتل غدلالكلدىلالمدعءل ع سدنل مدعتيل لمدعلقدلحبعلكلدىلالبآديل(عدلىلحلكلندللالدل )لأ آدزللد لقل غدعف:ل«لَقَُلد لوُلَقدََل ُألُلل فل
ِ ِ
َاليو ِ
ِ
نل َلد ِعئ َلزل
ال َكَل ْا َألدعل َاَي ْغ ِسد َل
بلَلكَلدىل ُب ْزِحد ِلل ِ ْزَقد ًةيلثُدفللَي ْم َسد َل
صد َل
عءلاْل ِو ِل
ل َل الِألقلللليولم ايل ِإفنمعل ِ  ،ل
افيلِأفن َمعل َهدع َلل َي ْكفن لدللأَ ْلل َو َد َن فمَلل َاَي ْوصد َلزيلأ ْل َ ْ
يلالس َ ُ
َ ُ ْ َْ َْ َ ُ َ َ َ ُ ه
َب َس ِلِول»(.)63ل
ب -الخََالف السََائ :ايك د لل دديل ددزاعلالوغاددلنلاال،غددل.لاحبددلل ددالفلالم د ا بلال،غألنددةيلا ددالفلالددلكعنلكلددىل وددولال لددعئنلالحلوثددةلللددلك نيل

اه لقل زاعلالوغالنلهزؤيةلالزل فل(علىلحلكلندللالدل )لاىدلللالدةلالمودزاىيلاحبدللالمودزاىللبآابدعل(عدلىلحلكلندللالدل )يل دنل د ل دعلزاحلأال
عل سل

الالب علح لالخالفلكلىلح از بل و ألعلقا لل وو:اىا لالعع آيلال،زقلللا لالخالفلالمس غلا ازول غ لدل:ل"لاقدللثآدتلكبدللالبظدعال

أ لالبظزيعتل ليمك لا ،دعقلكلاألدعلكدعقنيل علظبندعتلكزيغدةل ديلأحكدع لا
الكلنعتيل ل لقل لي زل الا

د الفل األدعي؛للكد ل ديلال،دزاعلقا للارعد فيلا ديلال َّئندعتلقا لل

الف"(.)64ل

ثال ًثا :أسباب الخالف الفقهي:أ ل الخالفلال،غألييلأالالخالفللا لال،غألعءللللأل عللهثادزنيل و دألعل دزكيللدلل دع علكلمدييلال و دألعلألد علل
ل متلألىلالول ل صلةيل كم لاااؤ علار اءلاالمصعلالاللنا يةيلاالب علالثعنيلحز علبملةلا ،صاالًيلا ل عاىلنطعقل الال حثل

غعاول

ألىلالللانلالعزكييلل لقلل ق صزلكلىلالخال عتلالعزهنةيلاال يليمك ل غسنمألعلألىلحعلي ي:
 -1عدم الوقوف على الدليَ" :لأ ل ليك لالحلوثلقللللغليلاح لل لوآلغللالحلوثلل ف
ليكلفلأ ليك لكعلمعًل م ب ليل دإقاللد لوآلغدللاقدللقدعفل
دديل لددقلالبعالددةل م بددبل ددع زلهيددةلأالحددلوثله ددزيلأال م بددبلةنددعالأالال صددحعلل غددللولا دديلالحددلوثلالم ددزاكل ددعانلايخعل،ددللأ ددزىيلا د ال

السآبل لالغعلبلكلىلأكثزلحعلو بللح لأق افلالسدلفلحخعل،دعًللد وولارحعقودثيل دإ لاإلحع دةل حدلوثلالد فلحل(عدلىلحلكلندللالدل )للد ل
كد لرحدليلااك آددزلقلدقل علخل،ددعءلال از دلو لالد و ل د لأكلد لارحدةل د ح الالد فلحل(عددلىلحلكلندللالددل )لالدببللاأح الددللا ص عدعًلالصددلويل

ال ملل ليك لي،عاقلل"(.)65ل

الم ُسَتم الّن هسَاء
-2لا الفل يل ،سازلأال اينلحودعنيلاييدعتلاارحعقودثيلحثدنلا د ال أل ل ديل ألد لالبصد .لهمدعل ديلق لدلل ودعلى:ل﴿لأ ُهو ه
طّيبَاًل﴾()66يل ،سدز علال مألد ال نألدعلال مدععيلالد لي ولد اللمدسلالمد أزلنلحمدعلودبغولال ضد ءيلفنمدعلأ د لالعدع ويل
هفهل ُم هت دجدوُا همَاء هف هتهيممَوُا هصَ دعيداً ه
ظع ز عل ونلح زقللمسلالم أزلنلنعق لعًللل ض ء()67يلايل نل يل الال عندبلا

د الفل ديل ألد لكلدةلالحكد يلهمدعل ديلالخدالفل ديلحعدزاهنةل

الانعمللل بعانيلاالخالفل يلأل عفلالثنعل(.)68ل

-3لا الفلألعلابلاللغةلالوزىنةلاق لةلأل،ع ألعلكلدىلالمودعني؛ل دإ لاللغدةلالوزىندةلقا لل دقل ديلأالدعللغدعتلالودعل ل ديلالم،دزقاتلاأققألدعل ديل
ال وآاددز؛لالكبأل ددعلحددعلقل ددق-ل د نألعل د لل ددعئزللغ ددعتلالوددعل -ل و ددلقل األ ددعلا خ لددفلحو ددعنيلارل ،ددع يل از ددةلاا د زاكعًيلهم ددعل دزااحلل ددا لالحانغ ددةل
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االم عايلاالوم ملاالخص

يلألىل ازلقلقلحمعل لحوزافل يله دبلاللغدةلاأعد فلال،غدللحد ل دزفلق لدةلالل،دظلكلدىلالموبدىيلاحندعفل د ال

طلهق َات هي هتهرب ُص َ هن
الوددلقلاا د الفل لددللأ ل وددلقلار ألددعملا خ لددفلا ل د ب ع عتيل خ لددفلل د لقلارحكددعميلح د لقلددقلحددثاللق لددلل وددعلى:ل﴿ل هواُلم ه
الثَ هة قَروءل﴾()69يل غددللا لدفلال،غألددعءل ديل د ولاييددةلكلدىلحوبددىل(الغدزء)لأقل د ل ديلاللغددةلالد لللحدنولاالطألددزلحودعًيلا د ليح مددنل
دبرهُنف دسَ دهن هث ه
اإل ألعالاالحنويلا لو بلل يلالسنعقلحعلولفلعزاحةلكلىلالمزاقلحبألمعيل"لاا ل ،ال يلاإلقزاءلكلىلق لا :لأحل مع:ل يلالحنويلا لق فل

كمزيلاكلدييلاحعلدقيلاألديلحبن،دةيلاأ دنلالودزاقيلاالثدعني:ل ديلاإل ألدعايلا د لقد فلكعئعدةيلاالد لكمدزيلاالَّ دزميلاالعدع وييلاأ دنلالح دعال"

ل

(.)70ل

-4لا الفلارئمةل ديلعدحةلالزاايدةل ديلالحدلوثيل علسدبةلالمطألدزنل ديلالمصدلالالثدعنيللألد ولالعدزيوةل ودللالغدزه لالكدزي يلاالسدبةلااقتلألابدعل
حبغ لددةل دديلعددلاالالزبددعفيلا د ءلالزبددعفل عددزليصددلق لايكد ل يلهمددعلأنألد ليح،ظد لايبسد يلا ليمكد لا وألد ل د قل د ولالمز ددةيلهمددعلأ ل
دعا ل ديلالدزااميل مددبأل لحد لودزاولح ث قدعًل ددليلاحدبأل لحد لودزاول اددزل
الولمدعءلالد و لاق ،د الأثدز لاقالد الحندع أل لالدل هأل لابدعفلأي دعًيل خ لدفلأنظ ل
قلقيلال لقلهع ل آنأنعًلأ ليخ لفلال،غألعءل يلا ح عىلل وولارحعقوثلقا لارحعقوثلار زىيلا آنويلأي عًلأ لود بلأحدعملألدىل دزبنال
ااايةلااالكلىلااايةله زلل ث قلل للأكثزيلاي بل انلله زلل زبنالحخعلفللأل الال زبنايلاك معقاًلحبللكلىلاث قلل علزااملاي ز(.)71ل

ا د الا

د الفلأقىل طآنوددةلارحددزلألددىلا

د الفل دديلهثاددزلحد لارحكددعملال،زهنددةل ودعًللال د الفل دديلحددلىلال ثد قل ددعلزااميلهمددعلأ لا د الفل

ال،غألدعءلفنمددعللاددبأل لكلددىل دزقل ددزبنالالزاايددعتلأقالحددعل وعاضدتيلاحددلىلأ د

للد وولأند اعلالحددلوثلأالاك د اا لكبددللهدع للددللأثددزلهآاددزل دديل

ا ال أل ل يلارحكعملال،زهنةيلح لقلقلحثالًلالحلوثلالمزلنيللاا الفلال،غألعءل يلار ل غ فلالصحعليلاكملللاكلملار للألمع(.)72ل

-5ل ا الفلال،غألعءلفنمعللادبأل لكلدىلقد نلا ح دعىللد وولالم دعقولاالغ اكدللارعد لنةيلحد لقلدقل ال ألد ل ديلا ح دعىل علودعملقطوديلالل لدةل
قآدنلال خصددنصيل لا ديلحمددنلالمطلديلكلددىلالمغاددليللاا د ال أل ل دديلا ح دعىل م،ألد ملالمخعل،دةيللاا د ال أل ل دديلبد االنسددخلالغدزه لالكدزي ل علسددبةل
العزي،ةلاالسبةل علغزه (.)73ل
-6لا ال أل ل يلالانعالاض ا طليل عل،غألعءلحعلا ،عقأل لكلىلا ح عىل علانعالاا ل ل فل ل-لكلالالظع زيدة-ليخ ل،د ل ديل دزاطلالاندعال
ف
بنالكلةلكلدىلأ دزىلكبدلل وعاضدألعلا دزقلثآد تلالولدةيلح دىلأندقل ل كدعقل دزىل
ا زاطلالولةلال يليصالالانعاللألعلاحسعلكألعلاحبع ع عيلا ز
أعالًلااحلالا ،غ الكلىلالغ فل ح ا لل يلالانعا(.)74ل

-7لا ال أل ل يلعحةلا ك معقلكلىلالكثازلح لارقلةلاإلبمعلنةيلحثنلا ل حسع يلاا ل صحعليلا زعلح لقآلبعيلاح ندةلقد فلالصدحعلييل
اكمنلأ نلالملوبة(.)75ل

-8لا الفللائعتلال،غألعءلاكص ا لااركزافلالسعئلنيل غللهع لل لقلأثزلهآازل يلا ال أل ل يلهثادزلحد لارحكدعملاال،دزاعيلح دىلأ لال،اندلل
الفلاابعلألىلا الفل

ال احللهع لوزبعلك لهثازلح لأق الللألىلأق افلأ زىلأقال وزعللآائةلبلولنل خعلفلالآائةلال يلهع ل األعيلا الا
ِ
دحنفةلكلددىلحزانددةلنصد لال عدزيعلاإللددالحييلاأ د عل مآددلألقعللنددةل غاددزلارحكددعملل غاددزل
الوصد الاالآائددعتلال دديلكع د ال األددعيلا د لكالحددةلعد ه
اراحدع ؛لالكد للدنسلحوبدىل د الال حلدنلحد لهدنلالبصد لالعدزهنةلا غدلعًللألد ولالغعكدلنيل دع للألد ولالغعكدلنلضد ا طلهثادزنل د زللألدعلالحمعيدةلحد ل
البَّافلألىلحس ىللالوآثلاال الكبل عرحكعميلاقللنصلال،غألعءلكلىل ولالغ اكللللقةل علغةيلاأحع
يل ع مةل الال حثلألخصلأ لالب عئجل معلي ي:ل

.1

عل سنعىلحبنعلح لالغا قلاالعزاط(.)76ل

اخلامتة

بعكلن كع لللحك لالعزكيلكلىلحك ل كلن،يلااضوي.لل

يلااإل عحة.ل
يلاالك از ة ل
يلاال حزي ل
يلاالبلل ل
 .2وبغس لالحك لال كلن،يل عك عالقا للكلىل مسةلأقسعم:لاإلي عل ل
.3

بعلأن اعلالخالفلال،غألييلا يلا الفل يل آنوةلالمسعئنيلاا الفل يلايثعالالعزهنة.ل

 .4الخالفلقلليك لح ح حعًيلايغعل حتل الالب علع الهثازنيلحبألع:لحعليصلالح ل ازلالمسلما .ل

 .5ا بددعل ددالفللددعئغيلايك د لل دديل ددزاعلالوغاددلنلاال،غددل.لا د الالب د علح د لالخددالفلكلددىلح از ددبل و ددألعلقا لل وددويلحثددنلالخددالفلالعددعقيل

اال أنف.لل

 .6أ لح لألزالأل عللالخالفلال،غألي:لكلملال ق فلكلىلالللانيلأالا

الفل يل ،سازلأال اينلحوعنيلاييعتلاارحعقوثيلأالا د الفل

ألددعلابلاللغددةلالوزىنددةلاق لددةلأل،ع ألددعلكلددىلالموددعنييلأالا د الفل دديلعددحةلااايددةلالحددلوثيلأالا



د الفل دديلقد نلا ح ددعىللد وولالم ددعقول
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دعالاال د ا طيلأال دديلعددحةلا ك مددعقلكلددىلالكثاددزلح د لارقلددةلاإلبمعلنددةيلأال د ثازللائددعتلال،غألددعءلاكص د ا ل
االغ اكددللارعد لنةيلأال دديلالاند ل
ااركزافلالسعئلنيلل

املصادر واملراجع

 .1اإللألددعىل دديل ددزحلالمبألددعىلكلددىلحبألددعىلال ع د فلألددىلكل د لارع د فلللآن ددعاميل غدديلالددلو لكلدديلل د لكآددللالكددع يلالس د كيل(ت 756له)يل
ه
حغايلبمعكةلح لالولمعءيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل 1416لهل1995-م.
أحكعملال،صد فل ديلأحكدعملارعد فيلألد لال لادلللدلنمع للد ل لدفلال دعبيل(ت474ه)يل حغاديلالدله الكآدلحلححمدللال آد اميلح لسدةل

.2

الزلعلةيللازاتيل1409ه-ل1989م.

 .3اإلحكعمل يلأع فلارحكعميلأل لالحس لكليلل لححمللايحدلمل(ت 631له)يل حغاديلكآدللالدزااقلكفن،دييلالمك دبلاإللدالحييللادزاتل-ل
ه
قحعييل1977م.
الفلاحعلهفلألنليلححمللكمزللعل ل عاح فيلقاالالأل زنلللبعزلاال ايعيلالزيععيل1995م.

.4

ا

.5

أقللا

.6

أا عقلال،ح فلأليل حغاديلالحديلحد لكلد لارعد فيلححمدلللد لكلديللد لححمدلللد لكآدلحلالعد هعنيلالنمبديل(ت1250ه)يل حغاديلأحمدلل

.7

ا ل نوعلل يلحوز ةلارعحعليلأل لكمزلو لفلل لكآللحللد لححمدلللد لكآدللالآدزللد لكععد لالبمدزملالغز آديل(ت463ه)يل حغاديل

الفيلععلالكآللحلحماليللاللقاايلالسو قيةيلط3يل1412ه.

كَّالكبعيةيلقحعييلقاالالك عللالوزىييللازاتيل1419ه-ل1999م.

كليلححمللال عاميلقاالال انيللازاتيل1412ه.
.8

اإلعع ةل يل مااَّلالصحع ةيلأل لال ،نل دألعللالدلو لأحمدلللد لكلديللد لححمدللالكبدعنيلالوسدغالنيلالمودزافل دعل لح دزل(ت852ه)يل

.9

أع فلال،غللاإللالحييلالله الاه ةلالَّحالييلقاالال،كزلللط عكةلاالبعزيللازاتيلط2يل1424ه-ل2004م.

.10

أع فلال،غليلق.لكآللالسالملححم قلأل لنعبييلقاالأايعلللبعزيللاآنعيل2001مل.

.11

ا ك صعميلألزاهن لل لح لىلل لححمللاللخميلالعع آيلالغزنع يلالمعلكيل(ت790ه)يل حغايلق.لححمللكآللالدزحم لالعدغازلاه دزي يل

حغايلكعقفلأحمللكآللالم ب قلاكلىلححمللحو عيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل1415ه.-

قاالال لال املللبعزلاال ايعيلالسو قيةيل1429ه-ل2008م.

.12

اق

عءلالصزاطلالمس ان للمخعل،ةلأعحعللال حن يل غيلاللو لأل لالأ عالأحملللد لكآدللالحلدن للد ل نمندةلالح ازنديل(ت728ه)يل حغاديل

نععزلكآللالكزي لالوغنيلقاالكعل لالك بيللازاتيلط7يل1419ه-ل1999م.
.13

اإلنصعفل ديللندع لألد عللا

د الفيلأحمدلللد لكآدلالزحن لالديلحلالدل ل مل(ت1176ه)يل حغاديلكآدللال ،دعحلألد ل دلنيلقاالالب،دعئسيل

لازاتيلط2يل1404ه.

.14

ال حزلالمحنطل يلأع فلال،غليلللالاللو لححمللل للألعقاللد لكآدلحلالعدع ويلالَّاهعديل(ت794ه)يلقاالالك آدييلحصدزيل1414ه-

1994م.
.15

الآز ع ل يلأع فلال،غليلأل لالموعليلكآللالملقلل لكآلحلل لو لفلال يبيل(ت478ه)يل حغايلعالحلل لححملللد لك ي دةيلقاال

الك بلالولمنةيللازاتيل1418ه-ل1997م.

.16

صعئزلقاملال مااَّيلأل لالطع زلح للاللو لححمللل ليوغ للال،ازااه عقملالصليغيلالعازاامل(ت817ه)يل حغاديلححمدللكلديلالب دعايل

الم لسلاركلىلللعئ لاإللالحنة-لل بةلأحنعءلال زاثلاإللالحييلالغع زنيل1969م.
.17

الآبعيةل زحلالأللايةيلأل لححمللححم قلل لأحمللل لح لىلل لأحمللل لالحسدا لالمودزافللآدلالالدلو لالوابديلالحب،ديل(ت855ه)يلقاال

الك بلالولمنةيللازاتيل1420ه-ل2000م.
.18

ددعىلالوددزاالحد لبدل ا زلالغددعح ايلححادديلالددلو لألد لال ،ددنلححمددللحز ددىلالحسددابيلال الددطيلالحب،دديلالَّىاددلمل(ت1205ه)يلحك ددةل

.19

ح،ةلالمس افل يل دزحلحخ صدزلحب ألدىلالسد فيلألد لاهزيدعليحادىللد لح لدىلالز د نيل(ت 773دد)يل حغاديلالدله الالألدعقمللد لالحسدا ل

الحنعنيللازاتيل1965م.
آالييلاي لفلار



زلالان يلقاالال ح ثللللاالعتلاإللالحنةلاإحنعءلال زاثل-لقلييلاإلحعااتيل 1422دل-ل2002م.
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.20

ال وزي،ددعتيلألد لالحسد لكلدديللد لححمددلللد لكلدديلال زبددعنيلالموددزافل علسدداللالعدزيفل(ت816ه)يلقاالالك ددبلالولمنددةيللاددزاتيللآبددع يل

.21

ال غزي ددزلاال حآا ددزيل ددمسلال ددلو لأل د لكآ ددللحلححم ددللل د ل ححم ددللل د لححم ددللالمو ددزافل ددعل لأحا ددزلح ددعىلالمو ددزافل ددعل لالم ق ددتلالحب ،دديل

1403ه-ل1986م.

(ت 879له)يلقاالالك بلالولمنةيلط2يل 1403لهل1983-م.
.22

ال مألاددلل دديل خدزيجلال،ددزاعلكلددىلارعد فيلألد لححمددللكآددللالددزحن للد لالحسد لاإللددب مل(ت 772له)يل حغادديلالددله الححمددللحسد ل ا د يل

.23

بدعحعلالآنددع لكد ل ايددنلهملالغدزه يلألد لبو،ددزلححمددلللد لبزيدزلايحلدديلالطآددزمل(ت310ه)يل حغادديلححمد قلححمددلل ددعكزلاأحمددللححمددلل

ح لسةلالزلعلةيللازاتيل 1400له.

عكزيلح لسةلالزلعلةيلحصزيل1420ه-ل2000م.
.24

ا ددعلالمددالملكد لارئمددةلاركددالميل غدديلالددلو لأل د لالأ ددعالأحمددللل د لكآددللالحلددن لل د ل نمنددةلالح ازندديل(ت728ه)يلالزئعلددةلالوعحددةلإلقاااتل

.25

ااحلالموعنيل يل ،سازلالغزه لالوظن لاالس علالمثعنييلأل لال ،نل ألعللالدلو لالسداللححمد قلايل لديل(ت1270ه)يل حغاديلكلديلكآدلل

ال ح ثلالولمنةلااإل عءلااللك نلااإلا عقيلالسو قيةيل1403ه-ل1983م.

ال عاملكطنةيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل1415ه.-
.26

ااضددةلالبددع زلاببددةلالمبددع زيلألد لححمددللكآددللحللد لأحمددلللد لقلاحددةلالمغللدديل(ت 620له)يل حغادديلالددله الكآددللالوَّيددَّلكآددللالددزحم ل

السواليلبعحوةلاإلحعملححمللل للو قيلالزيععيلط2يل1399ل له.

.27

لددب لألدديلقااقيلألد لقااقللددلنمع للد لار ددوثلالس سد عنيلاراقمل(ت 275له)يل حغادديل ددوابلارانددعؤاطيل ححمددللهعحددنلقدزوللللددييلقاال

الزلعلةلالوعلمنةيللازاتيل 1430لهل2009-م.
.28

زحلالك هبلالمبازلالمسمىل مخ صزلال حزي لأالالمخ صدزلالكآادزل دزحلالمخ صدزل ديلأعد فلال،غدليلححمدلللد لأحمدلللد لكآدللالوَّيدَّل

ل لكليلال ،حيلالموزافل عل لالب عالالحبآليل(ت 972له)يل حغايلالله الححمللالَّحالييلاالله النَّيللحمعق.لحك ةلالوآنكدع يلالسدو قيةيل

ط2يل 1418لهل1997-م.
.29

الصددحعحل ددعىلاللغددةلاعددحعحلالوزىنددةيلألددمعكانللد لحمددعقلال د زمل(ت393ه)يل حغادديلأحمددللكآددلالغ ،الكطددعايلقاالالولد لللمالوددا يل

لازاتيللآبع يلط2يل1407ه-ل1987م.
.30

عحنالال خعاميلأل لكآللحلححمدلللد لألدمعكانلال خدعاملال و،ديل(ت 256له)يل حغاديلححمدللا ادزلنععدزلالبععدزيلقاال د قلالب دعنيل

.31

عحنالحسل يلأل لالحسا لحسل لل لالح عىلالغعازملالبنسعل امل(ت 261له)يل حغايلححملل اقلكآللال عقييلقاالأحندعءلال دزاثلالوزىدييل

لازاتيل 1422له.

لازاتيللالل عايخ.
.32

الص اكيلالمزللةلكلىلال ألمنةلاالموطلةيلأل لكآلحلححمللل لأليل كزلأو للالَّاكيلالموزافل عل لةن لال ايةل(ت751ه)يل حغايل

ق.لكليلل لححمللالل انلحيلقاالالوععمةيلالزيععيلط3يل1418ه1997-م.

.33

ال،ددزاقيلألددوللل د لححمددللل د لالحسددا لالبنسددعل املالكزالنسدديل(ت570ه)يل حغادديلق.لححمددلل م د ميلا ااانلاراقددعفلاالع د ا لاإللددالحنةيل

الك يتيلط2يل1402ه.
.34

ال،ص د فل دديلارع د فيلالمو ددزافل ع د فلال ص ددع

يلأحم ددللل د لكل دديلال دزااملال ص ددع

ل(ت 370له)يل حغا دديلال ددله الك ا ددنلبعل د ل

البعمييلا ااانلاراقعفلاالع ا لاإللالحنةيلالك يتيل 1405له.

.35

غللالخالفللا لالمسلما يليعلزلحسا للز عحييلقاالالوغالنيلاإللكبلايةيلط2يل2000لم.

.36

كع ددفلالس ددع زل ددزحل د احولااض ددةلالب ددع زيلق.لححم ددللع ددلقيلأحم ددللححم ددللالآ ان د لالغ ددَّميلح لس ددةلالزل ددعلةيللا ددزاتيل 1423ددل-ل

2002م.
.37

لسع لالحكعمل يلحوز ةلارحكدعميلألد لال لادللألدزاهن للد لألديلالدنم لححمدليلالمودزافل دعل لالعدحبةل(ت883ه)يلحط ودةلحصدط،ىلال دعليل

الحلآييلالغع زنيلط2يل1393ه-ل1973م.

.38

لسع لالوزليلأل لال ،نلبمعفلاللو لححمللل لحكزملل لحبظ الار زيغيلالمصزمل(ت 711له)يلقاالععقايللازاتيل1968م.
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.39

حد د لالَّى ددليل ددألعللال ددلو لأحم ددلللد د لال ددال لالمغلل دديلالزحل دديلالع ددع ويل(ت804ه)يلحط و ددةلحص ددط،ىلال ددعليلالحلآ ددييلحص ددزيلط3يل

.40

ح مدعلالَّاائدللاحب ددعلال ،ائددليلند الالددلو لكلدديللد لألدديل كدزلالألاثمدديل(ت807ه)يل حغادديلحسددعملالدلو لالغللددييلحك ددةلالغللددييلالغددع زنيل

1357ه.

1414ه-ل1994م.
.41
.42

ح م كةل ح ثل غألنةيلالله الكآللالكزي لايلا يلح لسةلالزلعلةلللط عكةلاالبعزلاال ايعيلقاالال،زقع لللبعزلاال ايعيللالل عايخ.

المحصد فل دديلكل د لارعد فيل خددزلالددلو لححمددلللد لكمددزللد لالحسددا لال دزاامل(ت 606له)يل حغادديل ددللبددعلزلفنددععلالولد انييلبعحوددةل

ححمللل للو قلاإللالحنةيلالزيععيلط3يل 1418لهل1997-م.
.43

حخ ددعالالص ددحعحيلححم ددلللد د لأل دديل ك ددزللد د لكآ ددللالغ ددعقالالددزاامل(ت 666له)يل حغا دديلو ل ددفلالع ددنخلححم ددليلالمك ددةلالوصد دزيةل-لال ددلاال

البم قبنةيللازاتل-لعالايلط5يل 1420لهل1999-م.

.44

المس ص،ىلح لكل لارع فيلأل لحعحللححمللل لححمللالغَّاليل(ت505ه)يل حغايلححمللكآلالسدالملكآلالعدع ييلقاالالك دبلالولمندةيل

لازاتيل1413ه-ل1993م.
.45

حصعقالال عزيعلاإللالحيلارعلنةلاال أنةلاح عحثلالحك يلالله الأحمللالح يلالكزقميلح لسةلالزلعلةيلالك يتيللالل عايخ.

.46

المطلددعلكلددىلأل د اللال،غددليلأل د لكآددللحلححمددللل د لألدديلال ،د الال ولدديلالحبآلدديل(ت 709له)يل حغادديلححم د قلارانددعؤاطيلايعلددا لححم د قل

الخطابيلحك ةلالس اقمللل ايعيلبلنيل 1423لهل2003-م.

.47

حغعونسلاللغةيلأل لالحس لأحمللل ل عاالل لاهزيعل(ت 395له)يل حغايلكآللالسالمل عاا يلقاالال،كزيللازاتيل 1399لهل1979-م.

.48

المبخد فل دديل ولنغددعتلارع د فيلألد لحعحددللححمددلللد لححمددلللد لححمددللالغ اَّلدديل(ت505ه)يل حغادديلق.لححمددللحسد ل ا د يلقاالال،كددزيل

قحعييلط2يل1400ه.
.49

المأل لل يلكل لأع فلال،غللالمغعا يلكآللالكزي لكليلححمللالبملةيلحك ةلالز ليلالزيععيل 1420لهل1999-م.
ه
الم بَّل يلأع فلال،غليلبمعكةلح لالولمعءيلحط وةلالسوعقنيلحصزيل1963م.

.51

نَّ ةلالخع زلالودع زل دزحلااضدةلالبدع زلاببدةلالمبدع زل ديلأعد فلال،غدللكلدىلحد بلاإلحدعملاحمدلللد لحبآدنللم ديلالدلو لألديلححمدلل

.50

كآلل حلل لأحمللل لقلاحةلالمغلليلاللحعغييلكآللالغعقالأحمللحصط،ىللل اا لاللاحيلاللحعغييلقاالالك بلالولمنةيللازاتيللالل عايخ.
.52

البكتلاالوا يلأل لالحس لكلديللد لحآادبلال صدزمل(ت450ه)يل حغاديللداللكآدللالمغصد قلكآدللالدزحن يلقاالالك دبلالولمندةيللادزاتيل

.53

نألعيددةلالسد فل ددزحلحبألددعىلال ع د فيلبمددعفلالددلو لكآددللالددزحن لل د لالحسد للد لكلدديلاإللددب مل(ت 772له)يلقاالالك ددبلالولمنددةيللاددزاتيل

2004م.

 1420لهل1999-م.
.54

ال باَّل يلأع فلال،غليلالله الكآللالكزي لايلا يلحط وةلللمع لاركظمييل غلاقيلط3يل1967م.

اهلوامش
( )1وبظز:لحغعونسلاللغةيلأل لالحس لأحمللل ل عاالل لاهزيعل(ت 395له)يل حغايلكآللالسالمل عاا يلقاالال،كزيللازاتي ل 1399له ل ل
1979م:لحعقنل(حك )ل91/2ل.ل

()2للوبظز:لااضةلالبع زلاببةلالمبع زيلأل لححمللكآللحلل لأحمللل لقلاحةلالمغلليل(ت 620له)يل حغايلالله الكآللالوَّيَّلكآللالزحم ل
السواليلبعحوةلاإلحعملححمللل للو قيلالزيععيلط2يل1399ل له:ل25/2؛لنَّ ةلالخع زلالوع زل زحلااضةلالبع زلاببةلالمبع زل يلأع فل
ال،غللكلىلح بلاإل حعملاحمللل لحبآنللم يلاللو لأليلححمللكآللحلل لأحمللل لقلاحةلالمغلليلاللحعغييلكآللالغعقالأحمللحصط،ىللل اا ل
اللاحيلاللحعغييلقاالالك بلالولمنةيللازاتيللالل عايخ:ل90/1ل.ل

()3للوبظز:لالمحص فل يلكل لارع فيل خزلاللو لححمللل لكمزلل لالحسا لالزاامل(ت 606له)يل حغايل للبعلزلفنععلالول انييلبعحوةل
ححمللل للو قلاإللالحنةيلالزيععيلط3يل 1418لهل1997-م:ل.89/1لا يل وولنسخلالمبألعىلايعقنلالغلي ل ولل طعللح.لوبظز:لاإللألعىل
يل زحلالمبألعىلكلىلحبألعىلال ع فلألىلكل لارع فلللآن عاميل غيلاللو لكليلل لكآللالكع يلالس كيل(ت 756له)يل حغايلبمعكةلح ل
ه
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1995م :ل39/1؛لنألعيةلالس فل زحلحبألعىلال ع فيلبمعفلاللو لكآللالزحن لل لالحس لل لالولمعءيلقاالالك بلالولمنةيللازاتي ل 1416له ل ل
كليلاإللب مل(ت 772له)يقاالالك بلالولمنةيللازاتيل 1420لهل1999-م:ل16ل.ل
ل()4للوبظز :لهعفلالسع زل زحل احولااضةلالبع زيلق.لححمللعلقي لأحمللححمللالآ ان لالغَّميلح لسةلالزلعلةيللازاتي ل 1423د ل ل
2002م:ل143/1ل.ل
()5للالمأل لل يلكل لأع فلال،غللالمغعا يلكآللالكزي لكليلححمللالبملةيلحك ةلالز ليلالزيععيل 1420لهل1999-م:ل1ل131/ل.ل
ه
()6للوبظزلهعفلالسع ز:ل143/1ل
()7للوبظز:لنألعيةلالس ف:ل-17ل18؛ل ح،ةلالمس افل يل زحلحخ صزلحب ألىلالس فيلأل لاهزيعليحاىلل لح لىلالز نيل(ت 773د)يل حغايل
الله الالألعقملل لالحسا ل آالييلاي لفلار

زلالان يلقاالال ح ثللللاالعتلاإللالحنةل اإحنعءلال زاث ل -لقلييلاإلحعااتي ل 1422د ل-ل

2002م:ل-6/2ل12ل.ل

()8للل انلهفلكم از :لح لاييةل18ل.ل
()9للل انل ق:لح لاييةل44ل.ل
()10لل انلالصع عت:لح لاييةل.96ل
()11لوبظز:ل ح،ةلالمس اف:ل2ل6/؛لأع فلال،غليلق.لكآللالسالملححم قلأل لنعبييلقاالأايعلللبعزيللاآنعيل2001مل:ل-23ل25ل.ل

ل19؛لأع فلال،غلللوآلل()12لوبظزلنألعيةلالس ف:ل46/1؛لالم بَّل يلأع فلال،غليلبمعكةلح لالولمعءيلحط وةلالسوعقنيلحصزيل1963م:ل 18ل
ل25ل.لالسالم:ل 24ل
()13لوبظز:لنألعيةلالس ف:ل1ل38/ل.ل
()14لوبظز:لال مألالل يل خزيجلال،زاعلكلىلارع فيلأل لححمللكآللالزحن لل لالحس لاإللب مل(ت 772له)يل حغايلالله الححمللحس ل ا يل
ح لسةلالزلعلةيللازاتيل 1400له:ل48ل.ل

()15لوبظز:لنألعيةلالس ف:ل1ل38/؛لال مألال:ل.48ل
()16لوبظز:لالمصل اا لن،سألمع.لل
()17لوبظز:لنألعيةلالس ف:ل1ل38/؛لال مألال:ل.48ل
()18لل انلال غزن:لح لاييةل43ل.ل

) (19لوبظز:لاإللألعى :ل 5/2؛لال غزيزل اال حآازيل مسلاللو لأل لكآللحلححمللل لححمللل لححمللالموزافل عل لأحازلحعىلالموزافل عل ل
1983م:ل103/2ل.لالم قتلالحب،يل(ت 879له)يلقاالالك بلالولمنةيلط2يل 1403لهل ل
)(20لل انلالحج:لح لاييةل.77لل
)(21لوبظز:لالمحص ف:ل113/1ل.ل
)(22لل انلالب ا:لح لاييةل.33لل
()23لوبظز:لاإللألعى:ل.56/1ل
)(24لل انلاإللزاء:لح لاييةل.32لل
)(25لل انلالمعئلنيلح لاييةل.3لل
()26لح ،يلكلنللح لحلوثلأليل زيزنل(اضيلحلكبل).لعحنالال خعاميلأل لكآللحلححمللل لألمعكانلال خعاملال و،يل(ت 256له)يل حغايل

ححمللا ازلنععزلالبععزيلقاال قلالب عنيللازاتيل 1422له:له عللالآا عيل علل لوآنعلكلىللنعلأ نليلا ليس ملكلىلل ملأ نليلح ىلي ق ل
لللأالو زكيل3ل69/يلاق ل()2140؛لعحنالحسل يلأل لالحسا لحسل لل لالح عىلالغعازملالبنسعل امل(ت 261له)يل حغايلححملل اقلكآللال عقييل
قاالأحنعءلال زاثلالوزىييللازاتيللالل عايخ:له عللالآا عيل علل حزي للنعلالزبنلكلىللنعلأ نللال حللكلىلل حللا حزي لالب شلا حزي ل
ال صزيةيل2ل1029/يلاق لل(.)1408لاالل،ظللل خعام.ل

)(27لوبظز:لاإللألعى:ل5/2؛لال غزيزلاال حآاز:ل103/2ل.ل
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)(28لح ،يلكلنللح لحلوثلأليلق عقنل(اضيلحلكبل).لعحنالال خعام:له عللالصالنيل عللأقالق نلأحله لالمس لل لازهعلاهو ا لقآنلأ ل
ي لسيلل96/1يل اق ل ل()444؛ل عحنال حسل :لله علل عالنل المسع زي ل اقصز عيلل علل ال ح علل حنةل المس لل لزهو ا يل اه از ةل ال ل ال قآنل
عال ألمعيلاأنألعلحعزاكةل يلبمنعلاراقعتيل495/1يلاق لل(.)714لاالل،ظللل خعام.لل
)(29لوبظز:لاإللألعى:ل5/2؛لال غزيزلاال حآاز:ل103/2ل.ل
)(30لل انلالمعئلن:لح لاييةل.96لل

) (31ل وبظز:ل زحلالك هبلالمبازلالمسمىل مخ صزلال حزي لأالالمخ صزلالكآازل زحلالمخ صزل يلأع فلال،غليلححمللل لأحمللل لكآلل
الوَّيَّلل ل كليلال ،حيل الموزافل عل ل الب عال الحبآليل(ت 972له)يل حغايل الله الححملل الَّحالييل االله النَّيللحمعق.لحك ةللالوآنكع يل
1997م:ل247/1ل.لالسو قيةيلط2يل 1418لهل ل
)(32لل انلارنوعم:لح لاييةل72ل.ل

)(33لل انلال غزن:لح لاييةل178ل.ل
)(34لوبظز:لاإلحكعمل يلأع فلارحكعميلأل لالحس لكليلل لححمللايحلمل(ت 631له)يل حغايلكآللالزااقلكفن،ييلالمك بلاإللالحييللازاتل
ه
لقحعييل1977م:ل2ل148/ل.ل)(35لوبظز:لنألعيةلالس ف:ل1ل46/ل.ل

()36لوبظز:لح لالَّىليل ألعللاللو لأحمللل لالال لالمغلليلالزحليلالعع ويل(ت804ه)يلحط وةلحصط،ىلال عليلالحلآييلحصزيلط3يل
1357ه:ل3؛لالمطلعلكلىلأل اللال،غليلأل لكآللحلححمللل لأليلال ،الال وليلالحبآليل(ت 709له)يل حغايلححم قلارانعؤاطيلايعلا لححم قل
الخطابيلحك ةلالس اقمللل ايعيلبلنيل 1423لهل2003-م:ل.281ل
()37للوبظز:للسع لالوزليلأل لال ،نلبمعفلاللو لححمللل لحكزملل لحبظ الار زيغيلالمصزمل(ت 711له)يلقاالععقايللازاتيل1968م:ل
حعقنل(كزو)ل358/13ل.ل

()38لوبظز:لال،زاقيلألوللل لححمللل لالحسا لالبنسعل املالكزالنسيل(ت570ه)يل حغايلق.لححملل م ميلا ااانلاراقعفلاالع ا لاإللالحنةيل
الك يتيلط2يل1402ه:ل2ل260/ل.ل
()39لوبظز:لحخ عالالصحعحيلححمللل لأليل كزلل لكآللالغعقالالزاامل(ت 666له)يل حغايلو لفلالعنخلححمليلالمك ةلالوصزية ل -لاللاال
ط5يل 1420لهل1999-م:ل41ل.ل
البم قبنةيللازاتل-لعالايل ل
)(40لوبظز:لااضةلالبع ز:ل2ل37/؛لنَّ ةلالخع ز:ل.116/2لل
()41لل انلال ىة:لح لايية.81لل
()42لالصحعحل عىلاللغةلاعحعحلالوزىنةيلألمعكانلل لحمعقلال

زمل(ت393ه)يل حغايلأحمللكآلالغ ،الكطعايلقاالالول لللمالوا يل

لازاتيللآبع يلط2يل1407ه-ل1987م:لحعقنل( لف)ل.1357/4ل

()43لوبظز:ل عىلالوزاالح لب ا زلالغعح ايلححايلاللو لأل لال ،نلححمللحز ىلالحسابيلال الطيلالحب،يلالَّىالمل(ت1205ه)يلحك ةل
ل279ل.لالحنعنيللازاتيل1965م:لحعقنل( لف)ل 278/23ل
()44لوبظز:ل صعئزلقاملال مااَّيلأل لالطع زلح للاللو لححمللل ليوغ ل لال،ازااه عقملالصليغيلالعازاامل(ت817ه)يل حغايلححمللكليل
الب عايلالم لسلاركلىلللعئ لاإللالحنة-لل بةلأحنعءلال زاثلاإللالحييلالغع زنيل1969م:ل562/2ل.ل
()45لال وزي،عتيلأل لالحس لكليلل لححمللل لكليلال زبعنيلالموزافل علساللالعزيفل(ت816ه)يلقاالالك بلالولمنةيللازاتيللآبع يل
1403ه-ل1986م:ل135ل.ل

() 46لالآبعيةل زحلالأللايةيلأل لححمللححم قلل لأحمللل لح لىلل لأحمللل لالحسا لالموزافللآلالاللو لالوابيلالحب،يل(ت855ه)يلقاال
ه-ل2000م:ل6ل297/ل.ل
الك بلالولمنةيللازاتيل 1420ل
()47لالآبعية:ل.299/6لايبظز:للسع لالحكعمل يلحوز ةلارحكعميلأل لال لاللألزاهن لل لأليلالنم لححمليلالموزافل عل لالعحبةل(ت883ه)يل
حط وةلحصط،ىلال عليلالحلآييلالغع زنيلط2يل1393ه-ل1973م:ل221ل.ل
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()48لوبظز:لح م كةل ح ثل غألنةيلالله الكآللالكزي لايلا يلح لسةلالزلعلةلللط عكةلاالبعزلاال ايعيلقاالال،زقع لللبعزلاال ايعيللالل عايخ:ل
303-273؛لأقللا

الفيلععلالكآللحلحماليللاللقاايلالسو قيةيلط3يل1412ه:ل7ل.ل

() 49لوبظز:لالص اكيلالمزللةلكلىلال ألمنةلاالموطلةيلأل لكآلحلححمللل لأليل كزلأو للالَّاكيلالموزافل عل لةن لال ايةل(ت751ه)يل
ط3يل1418ه1997-م:ل519/2ل.ل
حغايلق.لكليلل لححمللالل انلحيلقاالالوععمةيلالزيععيل ل
()50لا

الفلاحعلهفلألنليلححمللكمزللعل ل عاح فيلقاالالأل زنلللبعزلاال ايعيلالزيععيل1995م:ل.19لل

()51ل غللالخالفللا لالمسلما يليعلزلحسا للز عحييلقاالالوغالنيلاإللكبلايةيلط2يل2000لم:ل.12ل
()52لوبظز:لاق

عءلالصزاطلالمس ان للمخعل،ةلأعحعللال حن يل غيلاللو لأل لالأ عالأحمللل لكآللالحلن لل ل نمنةلالحزانيل(ت728ه)يل

حغايلنععزلكآللالكزي لالوغنيلقاالكعل لالك بيللازاتيلط7يل1419ه-ل1999م:ل132/1ل.ل
()53لالمصلالن،سل:ل1ل.135/لل

()54لاإلنصعفل يللنع لأل عللا

الفيلأحمللل لكآلالزحن لاليلحلالل ل مل(ت1176ه)يل حغايلكآللال ،عحلأل ل لنيلقاالالب،عئسيل

لازاتيلط2يل1404ه:ل108ل.ل
()55لوبظز:لاق

عءلالصزاطلالمس ان :ل38/1ل.ل

()56لوبظز:ل غللالخالفللا لالمسلما :ل19ل.ل

()57لال،ص فل يلارع فيلالموزافل ع فلال صع

يلأحمللل لكليلالزااملال صع

ل(ت 370له)يل حغايلالله الك انلبعل لالبعمييل

ا ااانلاراقعفلاالع ا لاإللالحنةيلالك يتيل 1405له:ل2ل401/ل.ل
()58لالآز ع ل يلأع فلال،غليلأل لالموعليلكآللالملقلل لكآلحلل لو لفلال يبيل(ت478ه)يل حغايلعالحلل لححمللل لك ي ةيلقاال
الك بلالولمنةيللازاتي ل1418ه -ل1997م :ل.862/2لايبظز :لالمبخ فل يل ولنغعتلارع فيلأل لحعحللححمللل لححمللل لححمللالغَّاليل
ط2يل1400ه:ل562ل.ل
(ت505ه)يل حغايلق.لححمللحس ل ا يلقاالال،كزيلقحعييل ل

()59لل انلهفلكم از :لح لاييةل103ل.ل
()60لل انلهفلكم از :لح لاييةل105ل.ل
()61لل انلارن،عف:لح لاييةل46ل.ل

ل يل علملوبةللبةلل(74ه)يل()62ل لأل لكآللحلبعلزلل لكآللحلل لكمزالارنصعاملالسلميلأحللالمكثزي ل يلالزاايةل ألللأحلالاحعل ول ع ل
اقانل از ع.لوبظز:لا ل نوعلل يلحوز ةلارعحعليلأل لكمزلو لفلل لكآللحلل لححمللل لكآللالآزلل لكعع لالبمزملالغز آيل(ت463ه)يل
حغايلكليلححمللال عاميلقاالال انيللازاتيل1412ه:ل1ل 221/؛لاإلعع ةل يل مااَّلالصحع ةيلأل لال ،نل ألعللاللو لأحمللل لكليلل ل
ححمللالكبعنيلالوسغالنيلالموزافل عل لح زل(ت852ه)يل حغايلكعقفلأحمللكآللالم ب قلاكلىلححمللحو عيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل
1415ه:-ل213/1ل.

( )63للب لأليلقااقيلأل لقااقلللنمع لل لار وثلالس س عنيلاراقمل(ت 275له)يل حغايل وابلارانعؤاطيل ححمل لهعحنلقزوللللييلقاال
الزلعلةلالوعلمنةيللازاتيل 1430لهل2009-م:له عللالطألعانيل علل يلالم زاحلو نم يل252/1يلاق ل(.)336لاقهزولالألاثميل يلح معلالَّاائلل
ه -ل1994م:ل
يلل لأليل كزلالألاثميل(ت807ه)يل حغايلحسعملاللو لالغللييلحك ةلالغللييلالغع زني ل 1414ل
احب علال ،ائليلن الاللو لكل ل
194/9يلاقعف:ل"لاااولالطآزانييلاابعلللح ثغ لل".ل
()64لا ك صعميلألزاهن لل لح لىلل لححمللاللخميلالعع آيلالغزنع يلالمعلكيل(ت790ه)يل حغايلق.لححمللكآللالزحم لالعغازلاله زي يل
ل2008م:ل93/3ل.لقاالال لال املللبعزلاال ايعيلالسو قيةيل1429ه ل

()65لل انلالمعئلن:لح لاييةل6ل.ل
()66لالص اكيلالمزللة:ل524/2ل.ل
()67لوبظز:لااحلالموعنيل يل ،سازلالغزه لالوظن لاالس علالمثعنييلأل لال ،نل ألعللاللو لالساللححم قلايل ليل(ت1270ه)يل حغايلكليل
:ل5ل42-41/ل.لكآللال لعاملكطنةيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل1415ه ل

()68لوبظز:لال،ص فل يلارع ف:ل89/4ل.ل
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()69لل انلال غزن:لح لاييةل228ل.ل
()70لالبكتل االوا يلأل لالحس لكليلل لحآابلال صزمل(ت450ه)يل حغايللاللكآللالمغص قلكآللالزحن يلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل
2004م:ل.290/1لل
()71لوبظز:ل حصعقالال عزيعلاإللالحيلارعلنةلاال أنةلاح عحثلالحك يلالله الأحمللالح يلالكزقميلح لسةلالزلعلةيلالك يتيللالل عايخ:ل
22ل.ل

()72لوبظز:لأحكعملال،ص فل يلأحكعملارع فيلأل لال لاللللنمع لل ل لفلال عبيل(ت474ه)يل حغايلالله الكآلحلححمللال آ اميلح لسةل
الزلعلةيللازاتيل1409ه-ل1989مل272:؛لحصعقالال عزيعلاإللالحي:ل23ل.ل
ت505ه)يل حغايلححمللكآلالسالملكآلالعع ييلقاالالك بل
()73لوبظز:لالمس ص،ىلح لكل لارع فيلأل لحعحللححمللل لححمللالغَّاليل( ل
لل1993م :ل1ل 124/؛لال حزل المحنطل يل أع فلال،غليلللال اللو لححمللل للألعقالل لكآلحل العع ويل الَّاهعيلالولمنةيللازاتي ل1413ه ل

(ت794ه)يلقاالالك آييلحصزيل1414ه1994-م:ل118/4ل.ل

()74لوبظز:لنألعيةلالس ف:ل308؛لال حزلالمحنط:ل40/7ل–ل41؛ل أا عقلال،ح فلأليل حغايلالحيلح لكل لارع فيلححمللل لكليلل لححملل
ل لكآلحلالع هعنيلالنمبيل(ت1250ه)يل حغايلأحمللكَّالكبعيةيلقحعييلقاالالك عللالوزىييللازاتيل1419ه-ل1999م:ل296؛لأع فل
ل2004م:ل1ل607/؛لحصعقالال عزيعلاإللالحي:لال،غللاإللالحييلالله الاه ةلالَّحالييلقاالال،كزلللط عكةلاالبعزيللازاتيلط2يل1424ه ل

24ل.ل

()75لوبظز:لال حزلالمحنط :ل 20/6؛لال باَّل يلأع فلال،غليلالله الكآللالكزي ل ايلا يلحط وةلللمع لاركظمييل غلاقيلط3ي ل1967م:ل
264ل.ل
ل25ل.ل()76لوبظز:لحصعقالال عزيعلاإللالحي:ل 24ل



 



