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 املقدمة
الدد ملحددباله ددعقولالوغدد فيلا ددزال األددعلحاددَّا لارعدد فيلاةددنفوللعددزكللبألعلدد نلوب،دد  لكبددللهددنل ع ددنلاحبحدد فيلا دد فلالم  ألددلو ل الحمددلله

ارندعمللال،ح فلأ ليمَّب اللا لالمبغ فلاالموغ فيلابولللح سمًعل علسمعحةلاالث عتلاالعم فيلاح ا غًعللل،طزلاالوغ ف.لاالصالنلاالسالملكلىل از
اكلددىلهلددللاعددح للالوددلاف.لاأ ددألللأ ل لألددللأ لحلاأ ددألللأ لححمددلًالكآددلولاالدد لللاكلددىلهلددللاعددحعل للاحدد ل دد وأل للالمصددط،ىلالزلدد في

هثازا لأ لا  الفلالولمعءل يلالمسعئنلال،غألنةيلاحبألعلالخالفل يلارحكعملالعزهنةلح لالمثعلبلأالح لللفنظ أما بعد: إحسع لألىلو ملاللو .
لاإل ددعااتلاللالددةلكلددىلالخلددنيلاحددعلقلددقلأ لل ددايلأ دديل دد  ءلالدد و للددلآ الكدد لالولمددعءلبددعنآأل لاإلنسددعنييلح بعلددا ل  ددعو لالثغع ددعتلاالمصددعلا

ل لقلهعنتلالزغ ةل ديلأاالدةل د الالد   للآندع لحانغدةلالحكد لالعدزكيلاألد عللا د الفلالولمدعءلفندليلاأ لللاالغعيعتلا زقلا ل ل فلاا ل ب عط.
الحدعل  الح لاحمةلحلَ َوعَلىللأل ولارحةيلاقلانلكلىللوةلأ يلالعزيوةلالسمحةلاحزان ألعيلاأ منةلالوغنل يلال ع فلألىلالحك لالعزكييلا د 

 (.الحك لالعزكيلاأل عللا  الفلالولمعءلفنلم ل مل) بعالتل وولب ان لل يل  الال حثلال
لاقللا  منل ولل  ولالمغلحةلكلىلثالثةلح عحثلا ع مة.

لاراف:لحوبىلالحك لالعزكي.الم حثل
لالثعني:لأن اعلالحك لالعزكي.لالم حث
لالثعلث:لح،أل ملا   الفلال،غأليلاأل ع ل.لالم حث

لأال غصدازلأال طد لحد لهدع لاحدعل ودعلىيلحل   اديل مد لعد اللحد لفندللهدع ل معلال حثيل  الأكمعفل نسازولكلىل وعلىلحللأحملللالخ عمللا ي
ل.العنطع لأالن،سيل م للأل 

 احلكم الشرعيمعنى  األولاملبحث 

لليمبدعلحد ل ادزلالمغ ديل دلل:الغ عءلاالمبعيلاحبللقانلللغ عءالحكم في الّلغة:  أواًل:   ُةلالله دعمليُحك ؛لرنده ا ديلحدعلأحدعطل حبكديلل:احبدللَحَكمدَ
لول ا هةلل مبوألعلح لال معحلاال زملالعه  .(1)الله

 ل.(2)كمزاللنسل ،ع  ليحثنلق لبع:لايلل ع  يلأث عتلأحزلرحزيلأالنفنللكبليلا  لالبهس ةالحكم في اصطالح المتكلمين: ثانًيا:  

الحك لالعزكيل  ل طعللحل وعلىلالم وليل   وعفلالمكل،ا لكلىلبألةلا ق  عءيلأالال خاازيل تعريف الحكم الشرعي عند األصوليين:ثالًثا:  
.اقددللنظددزلارعدد لا  لألددىلالحكدد لحدد لحاددثلحصددلاولا دد لحل وددعلىلاأ لالحكدد لعدد،ةلحدد ل(3)أالال ضددع.لاكآددزلكبددلل و ددأل ل خطددعللالعددعاع

  نللالحعك لا طع للحك .اقللكز لله زا ل  نلل"لحعلاق  عول طعللحل وعلىل"؛لر لالحك لالعزكيل ديلالحانغدةللع،ع لل أل لل حعنللو عف
 .(4)  لأثزلالخطعللاح ولغليلاالخطعللقافلكلنل.لا  لللول

لأال   ودعفلالمكل،دا لكلدىلبألدةلا ق  دعءيأثزل طعللحل وعلىلالم وليل"كزفلال،غألعءلالحك ل  نللللتعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء:  رابًعا:
. عل،غألعءلنظزاالألىلالحك لح لحاثلح ولغةلا ديلار ودعفلالصدعقانلكد لالمكل،دا ؛لر ل زضدأل للندع لالصد،عتلالعدزهنةل(5)"ال ضعللأاللال خاازي

ل.(6)ال يل  عفللألعل  ولار وعف
  شرح تعريف الحكم الشرعي عند األصوليين وبيان محترزاته:

 علخطددعلل دديلاللغددة:ل  بنددللالكددالملالم،اددللللمسدد معل"لاالخطددعللحصددلال ع ددبليخع ددبلحخع  ددةلا طع ددعل"لليق لبددع:ل طددعللحل وددعلىللللللل
الكد لالمددزاقل ددلل بددعلألدد لالم،ودد ف:لأملالكدالملالمخع ددبل ددل.لاىإضددع ةلالخطددعللألددىلحل ودعلىليخددزىل طددعلل اددزويلا طددعللحل وددعلىل ددعحنل

)علىلحلكلنللالل (.لايل نلفنللحعلكلولالعزعلقلاالل زهنعلهعإلبمدععيلاالاندعايلليله ع ليلالمعلااقلكلىللسع لال فلح كالحللل حعنلل 
يلأالليل  همعلي،الول  الال وزيفلليا از مع.لاالحك لكبللارع لاا  كل لكلىلالخطعللال ملو بألللالعدعاعلللمكلدفليطلدبلفندللحبدلل ودنل ديء 

يلأالحعنوًعلحبليلأال ز ًعللليلأالعحنحًعيلأال عللاًل زهليلأاليخازولفنللل ل:(7)ا لال،ونلاال زكيلأالي ونلفنلل ائعللآ عللعيء 
لاحوبىل طعل:لببسل يلال وزيف.ليعمنل طعللحلا طعلل ازولح لاإلنسلاال  لاالمالئكة.لل-ل1
ل طعلل ازولل حعنللا وعلى.للا طعل:لح عفلال،ظلال اللةلح عفلألنليلا  ولاإلضع ةلقالل يلال وزيفليخزىل-2
لاحوبىلالم ولي:لقاللقصلل لللنع لال اقع.لأقلح ل   لالخطعللأ ليك  لح ولغًع.لل-3
لاحوبىلأ وعفلالمكل،ا :ل غااللال وليل   وعفلالمكل،ا :لقالليخزىلالخطعللالم وليل غازلأ ودعفلالمكل،دا .لهدعلم وليللد اتلحلكدَّلابدنل ديلل-4



   

         

 احلكم الشرعي وأسباب اختالف العلماء فيه                           

  

  

وه ﴿ودعلى:لحثدنلال مدعقاتلحثدنلق لدلل  هه َدال  ﴾َ  ه  ِ َدلَه ُ  أهنََ  ده  هد ا.لاالم ولديل عل مدعقاتلحثدنلق لدلل وددعلى:ل﴿(8)شَه يََه َد وه ِءه ي مَه رهُر   اُللهعَد َه ََه قديَ  وه
مهِء  أهُقلدعدي   .(9)﴾سه

 لاالمكل،  :لبمعيلح،زقو:لحكلفيلا  لال علغلالوعقنلال ملللغ للاللك نيلاهع لأ اللللخطعليلال ليمبعلح ل كلن،للحعنع.لل-5

ال خااز.لاقلدقلليلأاال خااز:لقلليخزىل للالخطعللال مل وليل   وعفلالمكل،ا يلالك للنسلكلىلبألةلالطلبلأالاحوبىلكلىلبألةلالطلبيلل-6
مها تهُعمهل ونه كمعل يلق للل وعلى:ل﴿ ك ُم وه لهقه ُ  خه اإ ل ولديل   ودعفلالمكل،دا لأ لأندلللد ليكد لكلدىلل- يل د ولاييدةلالكزيمدةل-.ل إ لالخطعل(10)وه

ل.ل(11)ال خاازيلاإنمعلهع لكلىلبألةلا    عال   لأ وعلأل لحخل قةلهلل حعنللا وعلىلأالبألةلالطلبي
لىلأالالم وليل عرك لح لأ وعفلالمكل،ا لكلىلبألةلال ضع.لارك لح لأ وعفلالمكل،ا :ل  لال مليعملألعيلايعمنل از ع.لاحوبل-7

  ،اددللأ لالحكدد لن كددع :لندد عل ددع ل   وددعفلالمكل،ددا يلاندد عللي دديلال وزيددفللل ب يددعلاال غسددن ل(أا)احوبددىلال ضددع:لال وددنلكلددىلنحدد ل ددع .لال
ل.(12)الم،النلللعم فل(أك ) يلال وزيفلهلمةللايلتيلالاحاثلهع لالب علالثعنيليعمنلأ وعفلالمكل،ا لا از  لو وليل   وعفلالمكل،ا لا از  

 الشرعي وأقسامهاحلكم أنواع  املبحث الثاني
 أواًل: أنواع الحكم الشرعي:

لح ل وزيفلالحك لالعزكيلو  الأنللو ب علألىلن كا :ل كلن،ييلااضوي.ل
ل.(13)كز للارع لا  ل  نل:ل طعللحلالم وليل ،ونلالمكلفلاق  عًءلأال خاازاًلالتكليفي:   -1

ل.(14)اكز للال،غألعءل  نل:لال عفلالعزكيللأل وعفلالصعقانلح لالمكل،ا للبعًءلكلىل لبلالععاعل ولألعيلأال زهألعيلأال خاازوللابألمع
لالآبل  الال،زق:لأ لللحك لبعنآا :لحصلاًالا  لحيلاح ولغًعلا  ل ونلالمكلف.ل م لنظزلألىلحصلاويلا  لارع لا  لكزه د ول  ندل:ل طدعل

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

  لبونلالعيءللآ ًعللعيءله زيلأال ز ًعللليلأالحعنوًعلحبليلأالعحنحًعيلأال عللًا.لاقلدقله ودنلالطألدعانل دز ًعلي،ديلعدحةلللالوضعي:  -2
ل.ل(16)اب للالَّهعنالصالنيلابونلالحلثلحعنوًعلح لعح ألع.لابونلالبصعلللآ ًعل يل

ولألىلاك  عالالععاعلابولل.لاإ لل ليك له لق. له زيلأال ز ًعللليلأالحعنوًعلحبللأنمعلحزقه لاه  لالعيءللآ ًعللعيء 
له زيلأال ز ًعللليلأالحعنوًعلحبل ل.(17)اأحعلالحك لال ضويلكبللال،غألعءيل أل له  لالعيءللآ ًعللعيء 

ليلأال ز ًعيلأالحعنوًع.للبعًءلكلىلبونلالععاعلقلقلالعيءللآ عًل
له زيلأال ز ًعللليلأالحعنوًعلحبل.ل للآ ًعللعيء  لاابلل سما لل عل ضوي:لأ لالمغص قلحبللاضعل يء 

اح ل وزيفلالحك لكبللهنلح لارع لاا لاال،غألعءيلو  الأ لالحك لكبللارع لاا ل  لن،دسلالطلدبيلأالال خاادزيلأالال ودنيلاكبدللال،غألدعءل
َه لثالثةيلاهع لأثزًاللألع.ل إي عللالصالنلال ملقفلكلنللق للل وعلى:ل﴿حعلثآتل  حلل  ولا اله  د لالحكد لكبدللارعد لاا يلاأثدزلل(18)وهأهقديم وُا الصَ 

  الاإلي عليلا  لال بد ليل د لالحكد لكبدللال،غألدعء.لابودنلالدلل كللدآ ًعلل بد للالصدالنل د لالحكد لكبدللارعد لاا يلاحدعلثآدتللألد الال ودنيل
ل لهثعاويلا  للآآنةلاللل كلل ب للالصالنيل  لالحك لكبللال،غألعء.اهع لأثزًالح

 للحك لال كلن،يل غسنمعتلح ولقنل عك  عااتلحخ ل،ة.لن هزلحبألعلحعلي  ي:لأقسام الحكم التكليفي:  ثانًيا:  
لكلىل مسةلأقسعم:لل- عك  عالقا لل-:لوبغس لالحك لال كلن،يتقسيمه باعتبار ذاته -أ 
لاإلي عل.ل-1
لالبلللل-2
لال حزي .ل-3
لالكزا ة.ل-4
لاإل عحة.ل-5

ابمنعل  ولارقسعمل    لح ل وزي،ل؛لر لهلمةل)ا ق  عء(لال ااقنل يلال وزيفل وبيلالطلبيلاالطلبلقلليكد  :ل لدبل ودنيلاقدلليكد  ل لدبل
كلددىلبألددةلال ددَّملا دد :لاإلي ددعليلاإحددعل لكلددىلبألددةلال ددَّملا دد :لالبددلليلا لددبلال ددزكلأحددعلكلددىلبألددةلال ددَّميلا دد لل ددزك.لا لددبلال،وددن:لأحددع

ل.ل)19(ال حزي .لاإحعل لكلىلبألةلاإللَّاملا  :لالكزا ة.ل أل ولأقسعملأاىوةل   مبألعلهلمةلا ق  عء
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ل زكيلا  لاإل عحة.لاى لقلانحصزلالحك لال كلن،يل يلارقسعملالخمسة:لاالمزاقل كلمةل"لال خاازل"لال ااقلقهز عل يلال وزيف:لال  اءلال،ونلاال
الَه احثعلل:لق للل وعلى:ل﴿ل  :ل طعللحلال مليغ  يل لبلال،ونل ل ًعلبعاحًع. اإلَجاب:  -1 وُا  ََِيلاق لدل:ل﴿أهقديم وُا الصَ  اهمنَ  ينه ءه يد ا الَ  أهيُّهَه

ُيره  ب ك ُم وهاُفعهل وُا الخه وُا ره وُا وهاُعب د  ل.ل)21(يلاحعلألىلقلقلح لهنل طعلليغ  يل لبلال،ونل ل ًعلبعاحعًل)20(للاُركهع وُا وهاُسج د 
رًا  دد ل طددعللحلالدد مليغ  دديل لددبلال،وددنل ل ددًعل اددزلبددعام.لاحثعلددل:لق لددلل﴿ النََدب: -2 ََُ ي ُم خه يهد ت ُم فََد لدمََُ اتدب و﴾ ُم َُن عه ََه .ل ددإ ل لددبل)22(لفهك

ل.(23)المكع  ةل لبل ازلبعاميلر لالمكع  ةللنستلااب ةيلاإنمعل يلحس ح ةل غط
ب وُا :ل طعللحلال مليغ  يلالكفلك لال،ونلكلىلبألةلاإللَّام.لاحثعلل:لق للل ودعلى:ل﴿  للالتحريم:  -3 يلاق لدلل ودعلى:ل)24(لالزّدنهى~ وهاله تهُقره
لهُيك م  المهيتهة  ﴿ ألىل ازلقلدقلحد للدعئزلالخطع دعتلال ديلل...(26)«َاَ لَيْخُطُبلَكَلىلِ ْطَ ِةلَأِ نلِلل»:ل(علىلحلكلنللالل )يلاق للل)25(لح رّدمهُت عه

ل.)27(   م ل لبلا ح بععلك لال،ونل ل ًعلبعاحعًل
ُلُكُ ل:ل(عدلىلحلكلندللالدل )لألدع:لق لدللعال مليغ  يل لبلالكفلكد لال،ودنل ل دًعل ادزلبدعام.لاحث يل طعللحل  الكرا﴾ة:  -4 َنلَأحدَ »ِأَقالَق دَ

ل.ل )28) (29(الَمْسِ َللَ ْلَاْزَكْعلَاْكَوَ ْاِ لَقْآَنلَأْ لَيْ ِلَس«
ََة: -5 طها  وُا على:ل﴿احثعلألدددع:لق لدددلل ودددل ددديلالخطدددعللالدددلافلكلدددىل خاادددزلالمكلدددفللدددا لال،ودددنلاال دددزك.لاإلباحَ ََُ ت ُم فهاصَ ََُ لهلَ يل دددإ لارحدددزلوهإدذها حه

ًما ي،اللاإل عحة.لرنللااقل وللحبولل غ للل وعلى:ل﴿ل- وللال حلنلح لاإلحزامل- ع عطنعق ُمت ُم ح ر  ُيد  البهرّد مها    لهُيك ُم صه ح رّدمه عه ل.)30(لوه
لكلى:لل- علبظزلألىل ولغلل ،ونلالمكلفل-الحك لال كلن،يلالمكلف: ينقسمتقسيمه باعتبار متعلقه، و﴾و فعَ   -ب 
لل.ااببل-1
لل.حبلالل-2
لل.حزامل-3
لل.حكزاول-4
لل.ح عحل-5
أ ل طعللالعزعلااقل ع ق  عءيلأالال خاازيلاا ق  عءلحوبدعولالطلدب.لاالطلدبلن كدع لأحدعل لدبل  للابللالغسمةلكلىل  ولارقسعملالخمسةال

لبعاملاإحعل ازلبعام.لاال خاازلحوبعولال س يةللا لال،ونلاال زك.لل ونيلأال لبل زكيلاهال معلأحع
 ينقسم الحكم الشرعي على األقسام اِتية:  أقسام الحكم الشرعي التكليفي:ثالًثا:  

حد للحسد ،عقاًل د لحدعل لدبلالعدعاعلحد لالمكلدفل ولدللكلدىلابدللالحد  لااإللدَّامللد اءلهدع لقلدقليلالا د لال،دزعلكبدلل ادزلالحبفندةللالواجب:  -  1
ل.)31(أمل ونلارحزيلأالح لقزيبلل عابنةله ز بلالوغ ىةلكلىلال زكليعنغةلالطلبلن،سألع

َه ل مدد لارافلق لددلل وددعلى:ل اله وا الصََ  يهام  لق لددلل وددعلى:ليلال)32(أهقديمََ  ُيك م  الصََّد لََه به عه  ددإ لل،ددظلأةنمدد ال دديلاييددةلارالددىلقفل صددنغ لل؛ل)33(لك تََد
ل.)34( زعلالح  لااإللَّاميلأقل غزالأ لارحزللل ب ليلاه لقلحعقنله بل موبىاهن  للكلىل

ََدوب: - 2 كعءلألددىلال،وددن.لاالمبددلال:لح،ودد فلحدد لالبددلل.لاأعددلللالمبددلاللألنددل.لحدد فلال ددعال خفن،ددًع. المن اأحددعل دديللالبددللل دديلاللغددة:لالددله
ل.ل)35( أل :لحعل لبلالععاعل ولللح لالمكلفلكلىلابللالزبحع لاارال يةل لكلىلابللالح  لااإللَّامليلا عطالح

للحد   قلحد لاُلحزحدةيلاحوبع دع:لالمبدع- موبدىلالممبد عل-احوبعول يلاللهغدة:لالحدزاملعد،ةلحعدآألةل علد لال،عكدنل الحرام:  -  3 اُيغدعفلللحدزام:ليلرنده
لال ابدبلا د ل"لحدعلثآدتلالبهألديليلالم  كفللكلنليلاالغآناالموصنةيلاال هنبيلاالمَّب الكبليلال اأحهعلحوبدىلالحدزامل ديلا عدطالح:ل دعلمحظ الضدله

ل.ل(36)كبلللللانلقطويل ل آألةلفنلل"لأال"ل  لحعل يل زهللالثه اللا يل ولللالوغعلل"
لحكدزاولَح غدُ ع.للالمكروه:  -  4 و.ل كدنه ِزول موبدىلَأ غدِ االكزا دةلحصدلالا ديلهمدعل وبديلالدُ غوللاحوبعول يلاللهغة:لالمكزاولألد لح،ود فلحدِ لهدُ

لنه.للا ملالحزل نلاحبللو ملالكزاهنةيلأملو ملالعه له ل.(37) وبيلأي ًعلالعه
عاعلنألنًعل ازلبعامل"اأحهعلحوبىلالمكزاول يلا عطالح:ل أل ل"لحعل زهلل ازلح ل وللل"لأال  ل"لحعل ل.(38)نأليلكبللالعه

يَءلأحلفلللل.لاالم عحلال لح،و فلح لاإل عحةل  المباح:  -  5 لالحظز.لُيغعف:لأ عحللالعه ا د لحدعللدنسلقاندللحدعنعليمبودللل–اإل عحةل يلاللغة:لضله
لل.(39)ايسمهىلالطهلييلاالمطلي.لاالم قا لفنلل–

ل.ل )40( لل ع ،عقل ولللا زهلل ازلحغ ز لل مل عكلليلأال عاهللا لحلحلل"لالنسلالم عحلح ح ااًل"ل  لحعلأق لحل يليلاالم عحل يلا عطالح
 مفهوم االختالف الفقهي وأسبابه الثالث املبحث
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لاقآدنلالمسدلما يال،غألندةللدا للالمسدعئنل ديلايااءل  دعو ل د لحادثلحد لالخدالفلل،دظلحوبدىل بدعل د ليوبابعلال ملأ ل قهلل أواًل: تعريف الخالف:
 .لغةلالخالفلل،ظلحوبىللنع لح ل للهللقلق
فُلالخالف في اللغة  -1 ل ل:لل:الَخلدْ املضدِ له ردحه ل﴿:ل ودعلىلاق لدليلالمخعل،دة:لاالخدالفيلح  عوبدةلح ب كدةللمودع  للايسد ومن.لالغدُ ونه  فَه ل فَ  ﴾دمُ  اُلم خه دد  بدمهُقعَه

الفه  ولد   خد س  لفَ (حللال فلحخعل،ة:للأميلل(41)﴾للّللا د   ره ِللَالدَ للد لحدعلو ،غدعيلاهدنللد لارحدزا لا  ،دعق.لاا  لدفلنادنول. دع   الف(42))َعلفىلُحلَكَلندْ
ل.(43)كبللنألعولأ ل وللقصلولأالألنليلكصعولالعيءلألىلا عل،للالم عقني:لاالخالف.لا  لفل غلللو سعا

للدا ل  دزمللحبعاكدة:ل"ل  ندللكز دلال.(44) ولدللأالحعلدلل يلاي زل زييل ازل زيغعًللااحللهنلي   لا   الفل  لأ :االصطالح  في  الخالف  -2
ل.ال بعاعلألىل  قملالخالفلحع تلبمنعللنستلأقيلالخالفلحع تل   لل ع لال وزيفلا  ا.(45)" ع نلإل طعفلأالحيه لللل حغايلالم وعاضا 

ل:الخالفلأ ليظألزل  الال وزيفلالم قفيلاح لأالالألائةلأالالحعلةلأالالزأملأالالغ فل يلالمغعوزنل  لالخالفلح لالمزاقلأ لوآلالاال م
ل.اي زليخعلفللحبألمعلهنل ز ا للا لل غعوزلفنل .أ

ل.الم قفلأالال،ونلأالالغ فل يلالخالفلأ  .ل
ل:واالختالف الخالف لين  الفرق  -3

لا  ،دعقلنادنولكلدىلالل لدةل ديلحبألمدعلااحدللهدنليسد ومنلح زاق دع لل،ظدع لأنألمعلوزىللح ل حبأللاالصطالح: ﴾يا استعمال في طريقتان  للعلماء
للح لقلانيلاحبأل ل ازلك لنع لأملقلانلك للقلقللأنع للل اء لكد لنع دئعًللهدع ل مدعلالخدالفلال،دظلقلادنيلكد لنع دئعًللهدع ل مدعلا   الفلل،ظل صف
ل.(46)كلنل"لقلانل لفنمعلاالخالفلقلانيلكلىللبيلق فل يلحس ومنلا   الفلأ لاا   الفيلالخالفللا لقلانيلقعفلالوابي:ل"لاال،زقلل از

لهالحألمدعليك  للأ لاالخالف.لااحللاالمغص قلحخ ل،ًعيلالطزييليك  للأ لا   الفلأ لاا   الفيلالخالفللا لا يلح ضعله زلقعف:ل"لال،زقل
حدعليحمدنل ديلح دم نللالبدَّاعلاالعدغعقل د للاالخدالفلالغعيةيا   الفلحعلهع ل يلال لعئنلحعلا  حعقللا لالمخ ل،ا ل يلأملأ ل.(47)للحخ ل،ًعل"

ا  ،ددعقيلاأ لاالخددالفل دد للأحددعل دديلال عنددبلاللغدد مل غددلل غددلملأ لا  دد الفل دد لناددنو. ألدد ل ددالفل دديلال لددعئنلاالغعيعتلاال  ددعو لالحانغدديي
الغدد فلارافيل إنبددعلندددزىلأ لالولمددعءلالدد ولم الهددداللالم ددعقنيلا دد الو ا ددديلالغدد فلالثددعنييلاإ لهدددع لالحددعفل دديلال عندددبلالولمدديلال طآنغدديلو هدددلل

حد ل د الو آدا للبدعلأ لا  د الفل ادزل.(48)الولمدعءلول َّحألدعللد لال ،زقدةلالل،ظدا يل غدللالد ومل الل،دظلا  د الفلاكبد ال دللالخدالفلاىدعلوكسيلا د و
الحدد لالبعحنددةلال اقأنددةلأحددزلح ودد ايلإلوزاق مددعلاأ لارافلبددعئَّيلاأ لالثددعنيلحبألدديلكبددليل ددعلخالفل موبددىلا   ددزاقيلالكدد لضدد طل دد لالخددالفي

ال  دعو لأالكدلمل موبىلااحللكبللهثازلح لالولمعءلا لحععحةل يلا عطالحل وللاض حلالموبى.اكلىل  اليمك ل وزيفلالخالفلال،غأليل  نلل
لدا لال عدزلحألمدعلهعندتلالظدزافلاارلدعلابلالم  ودةللمع لللح لحلاثأللع بآلهنلع  آنأنللا أحزلاالخالفلاا   الفلل يلالمسعئنلال،غألنة.للا  ،عق
أ لأقال زىلك لنطعقلالوغالننةلا غلي لار  اءلكلىلالحييلاكلملا ك زاثل  ال يعتلاأ لافلالطدزفللحو عقًايللالك لو غىلالخالفلأحزاًللل؛ل ،عقيل
لاقد ىللاأ ألدعحأل لأااق أل لل ،عاتلحبللللل لأحزلالبعالا للا   الفلاق علأ فليل أل للا قملح مًعلألىلال صعقملاحلاثلحعل ليحمللكا عو.ار ز

لحدد لاهددنلياال حدَّللال  ددعو لألددىلود قمل لابددللكلددىلا  د الفلهددع ل ددإقالاإ لياكلااندلل وددولكلددىل و دأل ل غدديل دد لالمد ح ملالكدد يلأقااكألد 
لهدع لأقالالكد لال آلدةلاإلنسدعننةل ديلحبدلللدلل لأحدزل إندلل؛ا  د الفلقلدقلي دزللد ل)عدلىلحلكلندللالدل (لاالد لللحل عكةلقصلوللالمخ ل،ا 

لالصدحع ةل ديلا د الفلي دزل لا  ال دعًللهدع لاقدعلاإ ليا د الفليغدعليكللل ليااحلنلالمسل هةلاالطزييليااحلنلالمطل ىةلاالغعيةليااحلاًلللارعن
لحل عكدةلا د لااحدلليلاالغصدل)عدلىلحلكلندللالدل (لالد لللالبةلحله عللا  لااحللكلنلللب الال ملارعنل إ لل-اضيلحلكبأل لل-الكزام

؛ل(49)النعلددةلاقاقللاةنددعالااأملقدد فلهددنلكلددىلا غددليمألعلاالسددبةلالغددزه لأقلددةل دديلالبظددزلا دد لااحددلليلاالطزيددي)عددلىلحلكلنددللالددل (لاالدد لل
المس  عتلال يلي ،  لكلاألعلالصد غةلالعدزهنةيلقكعنلنآ لالخالفلاا   الفل  لح ليغعلفنليلايس    لرن،سأل لقلقل ولقلح لالك ل وولل

ل اآنح  لرن،سأل لحعليحزح ولكلىل از  .
 ثانًيا: أنواع الخالف الفقهي:

يلأ لحوز ددةلألدد عللالخددالفلال،غألددييلأالألدد عللا دد ال أل ليسدد لَّملحوز ددةلأندد اعل دد ولالخال ددعتيلللوالقددةلال ثنغددةللددا ل دد ولارندد اعلاىددا لارلدد عل
لالك لأن اعلالخالفلال،غأليل خ لفل ع  الفلحظعنألعلا آنو ألعيلاهمعلي  ي:لل

عل يل آنوةلالمسعئنلأالالم ض كعتلال،غاألةيلايمك ل غسن ل  اليحصنلالخالفلكلىلحسبلالخالفلال اقللاختالف في طبيعة المسائَ:  -  1
لالب علكلىلارقسعملاي نة:
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ل لن كدعًلللآل دزلقد فلهدنلفنكد  لللآل دزيلالغد لا لأحدللأ طدعفل غ  ديلا لالمبع دعنيل غ  يل لفنللالمخعل،ةلهعنتلحع"ا  الفل ب عيلا  لللاألول:
يلا د لأ ليكد  ل دالفللدا لقد لا لأال(51)"لعدحنحةلارقد افلهدنللدنلار دزىيللألقد افلحبعق دعًللارقد افلأحدللفنلليك  لل لحعل  "أالللي(50)"ضلاًل

ل.(53)" ددزققللدداللفنددللحصددابلالمخ ل،ددا لحدد لااحددللهددنلال بدد علا دد الفللدمابعولالدد ملالغسدد ل.قددعفلالدد ل نمنددة:ل"لا دد ا(52)لدا ل ولددا لهال مددعل ددزكي
ل.(54)"الأللىلكلىلبمنوعًللاأنأل لحخ ل،  يلالصحع ةل   لال علل  الح لهثازاًللكلل الاقل"لاقعفلالل ل م:

لاي زلي عقلالمخ ل،ا لأق افلح لق فلهنليك  لل.لأالأ (55)ال،زاعلأال يلارع فل يا  الفل  عقيلا  لحص فل وعاعلأال بع يلللالثاني:
لال ملا   الف"لال صع :لل.ك ل  الالب علقعف(56)ال،  ىلح لبألةللل لالحك للبألةلح للال احلللالعيءل يليك  لللا  للي طالنلللأالل خطئللايحك 

لأ ليسدد حانل"لال دد يبي:لاقددعف.(57)" ودعلىلحلأحكددعمل دديلح بدد قل ادزلاقلددقلاال بددع ييلال  دعقلا دد الفل دد لاأحكعحددليله ع دللكدد ل وددعلىلحلن،دعو
لهددنل ديليغدعلأندللال كلنفندةلارحكدعمل ديلال  دعقلاقدد علا د الفلأملأ لضدع ط.(58)"ح بعفندع لح بعق دع ل إنألمدعلحزاحدعًللحدال ًللال احدللالعديءليكد  ل

ال ألددةيلا دد الالبدد عل ليمكدد لفنددللال مددعللددا لالغدد لا لل دد ولحدد ل ع  زقددعلاالكزا ددةلاا لدد ح عللاال حددزي لهعلحددنليابددللهددنلحدد لح بددع ا لحكمددا 
لالم  عقو .

لايثعالالعزهنةلالم ز  ةلكلىلا   الفيلاكلىل  عل  ال خ لفلأن اكليلاهمعلي  ي:ل خ لف:اختالف في اِثار الشرعية - 2
لايغعل حتل  الالب علع الهثازنيلحبألع:ل:الميموم الخالف -أ

م واُ ل﴿ال البعءلارحزل خال لل يلق للل وعلى:لل َد  وهاُعتهصد ُب مديعَاً  ّللا د  بدحه واُ  وهاله  جه قَ  واُ  وهاله ﴿يلا ديلق لدل:ل(59)﴾لتهفهر  ينه  تهك ونَ  يد الَ  واُ  كه قَ  واُ  تهفهر  ن وهاُختهلهفَ   مَد
اء﴾ م    مها  بهُعدد  ل واُ  تهنهازهع واُ  وهاله ل﴿ا يلق لل:للي(60)﴾لاُلبهّينهات    جه تهُي﴾هبه  فهتهُفشه مُ  وه كَ  )اضديلحلكبدل(لل(62)كمدعل ديلحدلوثلبدعلزللد لكآدللح.(61)﴾لرديح 

لحدع:ل غدعل الال دنم  ل ديلا صدةللديل  دلا لل دن:ل غدعفلأعدحع لل سد فلاحد ل لثد لاألدليل يل ع للح زلحبعللابالًللل  ععللليل،زلل يلل زببعقعف:لل
َ َلأُل ُللَقَ لدُ وُلل»:ل غدعفللد لقلأ آدزل)عدلىلحلكلندللالدل (لالبآديلكلدىلقدلحبعل لمدعل مدعتيل ع  سدنلالمدعءلكلدىلل غدلاللاأنتللا صةلللقللن ل لَأ لّللافُللقدَ

َ اُفيلاْلِويهِللِ َ،عءُللَ ِإنفَمعلليَيْوَلُم اللَل ْلللِأقْلللَلَ ُل ا ع َللِأنفَمعلالس  زَللَو َدَنمف َللَأ ْللَيْكِفندلِللهدَ بَللَأاْلليَاَيْوصدِ لِللكلدَىلَلَيْوصدِ ًةيلُبْزحدِ اَللثُد فللِ ْزقدَ علَيْمسدَ نَللَكَلْاألدَ عِئزَللَاَيْغسدِ للدَ
ل.(63)«َبَسِلِول

لللددلك نيلالحلوثددةلال لددعئنل وددولكلددىلالددلكعنلا ددالفلال،غألنددةيلالمدد ا بل ددالفلاحبددل.لاال،غددللالوغاددلنل ددزاعل دديل:ايكدد  لالسََائ  الخََالف -ب
لأال دعلزاحل د ل دنللبآابدعل)عدلىلحلكلندللالدل (يلالمودزاىلاحبدللالمودزاىيللالدةلاىدلل)علىلحلكلندللالدل (لالزل فللهزؤيةللالوغالنلل زاعللاه لق

لالبظدعالكبدللثآدتلاقدل"ل غ لدل:للا ازولالمس غلالخالفللا لال،زقللالعع آيل وو:اىا لقا لل و ألعلحزا بلكلىلالخالفلح لالب علل عل سل   ا
لقا للال َّئندعتلا ديلارعد فيلقا للال،دزاعل ديللكد ل األدعي؛لا  د الفلأحكدع ل ديلكزيغدةل علظبندعتلكدعقنيلكلاألدعللا  ،دعقلليمك لل للالبظزيعتللأ 

ل.(64)"ا   الفل  الي زل ل ل لقلالكلنعتي
الخالفلال،غألييلأالالخالفللا لال،غألعءللللأل عللهثادزنيل و دألعل دزكيللدلل دع علكلمدييلال و دألعلألد عللللأ ثالًثا: أسباب الخالف الفقهي:

غعاول ل متلألىلالول ل صلةيل كم لاااؤ علار  اءلاالمصعلالاللنا يةيلاالب علالثعنيلحز  علبملةلا ،صااًليلا  ل عاىلنطعقل  الال حثل   
 ىلالخال عتلالعزهنةيلاال يليمك ل غسنمألعلألىلحعلي  ي:ألىلالللانلالعزكييلل لقلل ق صزلكل

أ ل ليك  لالحلوثلقللللغليلاح لل لوآلغللالحلوثلل ليكلففلأ ليك  لكعلمًعل م ب ليل دإقاللد لوآلغدللاقدللقدعفل"لعدم الوقوف على الدليَ:   -1
ا دديلالحددلوثلالم ددزاكل ددعانلايخعل،ددللأ ددزىيلا دد ال دديل لددقلالبعالددةل م بددبل ددع زلهيددةلأالحددلوثله ددزيلأال م بددبلةنددعالأالال صددحعلل غددللو ل

لد للالسآبل  لالغعلبلكلىلأكثزلحعلو بللح لأق افلالسدلفلحخعل،دًعللد وولارحعقودثيل دإ لاإلحع دةل حدلوثلالد فلحل)عدلىلحلكلندللالدل (
الدببللاأح الددللا ص عدًعلالصددلويللالددل ( كد لرحدليلااك آددزلقلدقل علخل،ددعءلالزا دلو لالدد و ل د لأكلدد لارحدةل دد ح الالد فلحل)عددلىلحلكلندلل

ل.(65)"لال ملل ليك لي،عاقل
ت م   أهوُ ﴿للق لدلل ودعلى:ل ديلهمدع.لالبصد  ل ألد ل ديلا   الفل يل ،سازلأال  اينلحودعنيلاييدعتلاارحعقودثيلحثدنلا د ال أل لل-2 اء المهسَُ  الّنسَه
واُ   فهلهمُ  د  اء  تهجد واُ   مَه عديداً   فهتهيهم مَ  لالعدع ويلأ د لفنمدعلال ضد ءيلودبغولحمدعلالمدزأنلللمدسلي ولد الالد لال مدععيل  نألدعللال مألد الل ،سدز عيلل(66)﴾للطهّيبَاً   صَه

لحعدزاهنةل ديلالخدالفل ديلهمدعليالحكد لكلدةل ألد ل ديليلايل نل يل  الال عندبلا  د الف(67)لل ض ءللنعق عًلللالمزأنللللمسللح زقلل  ونلل ظع ز ع
ل.(68)االخالفل يلأل عفلالثنعلليلل بعانلالانعم

ل ديلاأققألدعلالم،دزقاتل ديلالودعل للغدعتلأالدعل ديل دقلقا للالوزىندةلاللغدةل دإ لالمودعني؛لكلدىلأل،ع ألعلاق لةلالوزىنةلاللغةللألعلابللا  الفلل-3
لالحانغدددةللدددا ل  ددزااحلهمدددعلاا ددد زاكًعيل زا ددةلارل،دددع يلحودددعنيلا خ لددفل األدددعل  ودددلقل-الوددعل للغدددعتللدددعئزل دد  ل ددد نألعل-قلدددقلحددعلالكبألدددعلال وآاددز؛
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ل د الاحندعفلالموبدىيلكلدىلالل،دظلق لدةل دزفلحد لال،غدللاأعد فلاللغدةله دبل يلحوزافل  لحمعلقلقل ازلألىلاالخص  يلاالوم مللاالم عاي
ات  ﴿ل:ل وددعلىلق لددللحددثاللقلددقلحدد لارحكددعميللدد لقل  خ لددفلا لدد ب ع عتيلا خ لددفلار ألددعمل  وددلقلأ ل لددللاا  دد الفلالوددلق نه  وهاُلم طهل قََه ب صََُ  يهتهره

ن   هد ةه  بدرهُنف سَد وء   ثهالثََه ر  لا دد ليح مددنلحودًعيلاالطألددزلللحدنولالدد لاللغددةل ديل دد لأق(لالغدزء)لحوبددىلكلدىلاييددةل دد ول ديلال،غألددعءلا  لدفل غددللي(69)﴾لقََ 
لق فلا  لالحنويل ي:لأحل مع:لق لا لكلىلاإلقزاءل يلاا  ل، احبألمعيل"للالمزاقلكلىلعزاحةلولفلحعلالسنعقل يللو بلللا للياالحنوللاإل ألعا

لالح دعال"لاأ دنلاالعدع وييلاالَّ دزميلكمدزيلاالد لكعئعدةيلقد فلا د لاإل ألدعايل دي:لاالثدعنيلالودزاقيلاأ دنلحبن،دةيللاألديللاحعلدقيللاكلدييللكمزي

ل.(70)
المصدلالالثدعنيللألد ولالعدزيوةل ودللالغدزه لالكدزي يلاالسدبةلااقتلألابدعلا  الفلارئمةل ديلعدحةلالزاايدةل ديلالحدلوثيل علسدبةلالمطألدزنل ديللل-4

حبغ لددةل دديلعددلاالالزبددعفيلا دد  ءلالزبددعفل عددزليصددلق  لايكدد ل  يلهمددعلأنألدد ليح،ظدد  لايبسدد  يلا ليمكدد لا وألدد ل دد قل دد ولالمز  ددةيلهمددعلأ ل
  ل ديلالدزااميل مددبأل لحد لودزاولح ث قدًعل ددليلاحدبأل لحد لودزاول اددزلالولمدعءلالد و لاق ،د الأثدز  لاقالدد الحندع أل لالدل هأل لابدعفلأي ددًعيل خ لدفلأنظدعال

ويلأي ًعلأ لود  بلأحدعملألدىل دزبنالنًعلأ ليخ لفلال،غألعءل يلا ح  عىلل وولارحعقوثلقا لارحعقوثلار زىيلا آأنقلقيلال لقلهع ل آن
ل.(71) زبنايلاك معقًالحبللكلىلاث قلل علزااملاي زااايةلااالكلىلااايةله زلل ث قلل للأكثزيلاي  بل انلله زلل زبنالحخعلفللأل الال

ا د الا  دد الفلأقىل طآنوددةلارحددزلألددىلا  دد الفل دديلهثاددزلحدد لارحكددعملال،زهنددةل  وددًعللال دد الفل دديلحددلىلال ثدد قل ددعلزااميلهمددعلأ لا دد الفل
ثلأالاك دد اا  لكبددللهدع للددللأثددزلهآاددزل دديلال،غألدعءلفنمددعللاددبأل لكلددىل دزقل ددزبنالالزاايددعتلأقالحددعل وعاضدتيلاحددلىلأ دد   للدد وولأند اعلالحددلو

ل.(72)ا  الفلال،غألعءل يلار  ل غ فلالصحعليلاكملللاكلملار  للألمعالا  ال أل ل يلارحكعملال،زهنةيلح لقلقلحثاًللالحلوثلالمزلنيل
علودعملقطوديلالل لدةلح  دعىل  ال ألد ل ديلا ا  الفلال،غألعءلفنمعللادبأل لكلدىلقد نلا ح  دعىللد وولالم دعقولاالغ اكدللارعد لنةيلحد لقلدقللل-5

بد االنسددخلالغدزه لالكددزي ل علسددبةل دديلا دد ال أل لالا ح  دعىل م،ألدد ملالمخعل،دةيل دديلا د ال أل لال ديلحمددنلالمطلديلكلددىلالمغاددليلالقآدنلال خصددنصيل
ل.(73)العزي،ةلاالسبةل علغزه 

يخ ل،د  ل ديل دزاطلالاندعالل-كلالالظع زيدةل-اا ل ل فل لا  ال أل ل يلالانعالاض ا طليل عل،غألعءلحعلا ،عقأل لكلىلا ح  عىل علانعاللل-6
ح دىلأندقل ل كدعقل دزىللا زاطلالولةلال يليصالالانعاللألعلاحسعلكألعلاحبع ع عيلا زبنالكلفةلكلدىلأ دزىلكبدلل وعاضدألعلا دزقلثآد تلالولدةي

ل.(74)أعاًللااحلالا ،غ الكلىلالغ فل ح ا لل يلالانعا
حثنلا ل حسع يلاا ل صحعليلا زعلح لقآلبعيلاح ندةلقد فلالصدحعلييلالكثازلح لارقلةلاإلبمعلنةيللا  ال أل ل يلعحةلا ك معقلكلىلل-7

ل.(75)اكمنلأ نلالملوبة
 غللهع لل لقلأثزلهآازل يلا  ال أل ل يلهثادزلحد لارحكدعملاال،دزاعيلح دىلأ لال،اندللللااركزافلالسعئلنيللا  الفللائعتلال،غألعءلاكص ا  لل-8

لا  الفلألىلاابعلا   الفليلا  اهثازلح لأق الللألىلأق افلأ زىلأقال وزعللآائةلبلولنل خعلفلالآائةلال يلهع ل األعللال احللهع لوزبعلك 
نفةلكالحددةلا دد ل األددعيلكع دد الال دديلاالآائددعتلالوصدد ا لل غاددزلارحكددعمل غاددزلقعللنددةل مآددلألاأ دد  علاإللددالحييلال عددزيعلنصدد  لحزانددةلكلددىلعددحِه

لحد لالحمعيدةللألدعل د  زلهثادزنلضد ا طلالغعكدلنللألد ول دع لالغعكدلنيللألد ولا غدعًللالعدزهنةلالبصد  لهدنلحد لال حلدنل د الحوبدىللدنسلاراحدع ؛لالكد 
ل.(76)االعزاطلالغا قلح لحبنعل سنعىلاأحع   عل علغةيلللقةلالغ اكلل  ولكلىلال،غألعءلنصلاقلل عرحكعميلاال الكبلالوآثلحس  ىللألىلالبَّاف

 اخلامتة
ل  الال حثلألخصلأ  لالب عئجل معلي  ي: يل ع مةل

ل كلن،يلااضوي.للكلىلحك لحك لالعزكيل بعكلن كع لل .1
لاإل عحة.يلالالكزا ةيلالال حزي يلالالبلليلالوبغس لالحك لال كلن،يل عك  عالقا للكلىل مسةلأقسعم:لاإلي عل .2
لايثعالالعزهنة. بعلأن اعلالخالفلال،غألييلا يلا  الفل يل آنوةلالمسعئنيلاا  الفل يل .3
لقلليك  لح ح حًعيلايغعل حتل  الالب علع الهثازنيلحبألع:لحعليصلالح ل ازلالمسلما .لالخالف .4
العددعقيلل وددويلحثددنلالخددالفلقا لل و ددألعلحزا ددبلكلددىلالخددالفلحدد لالبدد علا دد ا.لاال،غددللالوغاددلنل ددزاعل دديللددعئغيلايكدد  للا بددعل ددالف .5

لاال أنف.ل
لال ق فلكلىلالللانيلأالا   الفل يل ،سازلأال  اينلحوعنيلاييعتلاارحعقوثيلأالا د الفلأ لح لألزالأل عللالخالفلال،غألي:لكلم .6

قدد نلا ح  ددعىللدد وولالم ددعقول دديل دد الفلأالا ا دد الفل دديلعددحةلااايددةلالحددلوثيلالموددعنييلأاللكلددىلأل،ع ألددعلاق لددةلالوزىنددةلاللغددةلألددعلاب
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للائددعتلال،غألددعءلاكصدد ا  أال دد ثازلعددحةلا ك مددعقلكلددىلالكثاددزلحدد لارقلددةلاإلبمعلنددةيليلأال دديل دد ا طالالانددعالالأال دديلاالغ اكددللارعدد لنةيل
للااركزافلالسعئلني

 املصادر واملراجع
للدد لكآددللالكددع يلالسدد كيل)تاإللألددعىل دديل ددزحلالمبألددعىلكلددىلحبألددعىلال عدد فلألددىلكلدد لارعدد فلللآن ددعاميل غدديلا .1 (يلهل756لددلو لكلدديه

 .م1995-لهل1416 حغايلبمعكةلح لالولمعءيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل
ه(يل حغاديلالدله  الكآدلحلححمدللال آد اميلح لسدةل474أحكعملال،صد فل ديلأحكدعملارعد فيلألد لال لادلللدلنمع للد ل لدفلال دعبيل)ت .2

 .م1989ل-ه1409الزلعلةيللازاتيل
لل لححمللايحدلمل)تللاإلحكعم .3 ل-(يل حغاديلكآدللالدزااقلكفن،دييلالمك دبلاإللدالحييللادزاتلهل631 يلأع فلارحكعميلأل لالحس لكليه

 .م1977قحعييل
 .م1995يلقاالالأل زنلللبعزلاال  ايعيلالزيععا   الفلاحعلهفلألنليلححمللكمزللعل ل عاح فيل .4
 .ه1412يل3ةيلطأقللا   الفيلععلالكآللحلحماليللاللقاايلالسو قي .5
ه(يل حغاديلأحمدلل1250 حغاديلالحديلحد لكلد لارعد فيلححمدلللد لكلديللد لححمدلللد لكآدلحلالعد هعنيلالنمبديل)تللأا عقلال،ح فلألي .6

 .م1999ل-ه1419كَّالكبعيةيلقحعييلقاالالك عللالوزىييللازاتيل
 حغاديلله(ي463ا ل نوعلل يلحوز ةلارعحعليلأل لكمزلو لفلل لكآللحللد لححمدلللد لكآدللالآدزللد لكععد لالبمدزملالغز آديل)ت .7

 .ه1412كليلححمللال  عاميلقاالال انيللازاتيل
ه(يل852لد لححمدللالكبدعنيلالوسدغالنيلالمودزافل دعل لح دزل)تلاإلعع ةل يل مااَّلالصحع ةيلأل لال، نل دألعللالدلو لأحمدلللد لكلدي .8

 .-ه1415 حغايلكعقفلأحمللكآللالم ب قلاكلىلححمللحو عيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل
 .م2004ل-ه1424يل2أع فلال،غللاإللالحييلالله  الاه ةلالَّحالييلقاالال،كزلللط عكةلاالبعزيللازاتيلط .9

 .لم2001أع فلال،غليلق.لكآللالسالملححم قلأل لنعبييلقاالأايعلللبعزيللاآنعيل .10
كآللالدزحم لالعدغازلاه دزي يله(يل حغايلق.لححملل790ا ك صعميلألزاهن لل لح لىلل لححمللاللخميلالعع آيلالغزنع يلالمعلكيل)ت .11

 .م2008ل-ه1429قاالال لال  املللبعزلاال  ايعيلالسو قيةيل
ه(يل حغاديل728لد ل نمندةلالحزانديل)تلالحلدن لاق  عءلالصزاطلالمس ان للمخعل،ةلأعحعللال حن يل غيلاللو لأل لالأ عالأحملللد لكآدل .12

 .م1999ل-ه1419يل7نععزلكآللالكزي لالوغنيلقاالكعل لالك بيللازاتيلط
ال، دعحلألد ل دلنيلقاالالب،دعئسيلله(يل حغاديلكآدل1176اإلنصعفل ديللندع لألد عللا  د الفيلأحمدلللد لكآدلالزحن لالديلحلالدل ل مل)ت .13

 .ه1404يل2لازاتيلط
-ه1414ه(يلقاالالك آدييلحصدزيل794ال حزلالمحنطل يلأع فلال،غليلللالاللو لححمللل للألعقاللد لكآدلحلالعدع ويلالَّاهعديل)ت .14

 .م1994
ه(يل حغايلعالحلل لححملللد لك ي دةيلقاال478الآز ع ل يلأع فلال،غليلأل لالموعليلكآللالملقلل لكآلحلل لو لفلال  يبيل)ت .15

 .م1997ل-ه1418الك بلالولمنةيللازاتيل
كلديلالب دعايله(يل حغاديلححمدلل817 صعئزلقاملال مااَّيلأل لالطع زلح للاللو لححمللل ليوغ للال،ازااه عقملالصليغيلالعازاامل)ت .16

 .م1969ل بةلأحنعءلال زاثلاإللالحييلالغع زنيلل-الم لسلاركلىلللعئ  لاإللالحنة
ه(يلقاال855الآبعيةل زحلالأللايةيلأل لححمللححم قلل لأحمللل لح لىلل لأحمللل لالحسدا لالمودزافللآدلالالدلو لالوابديلالحب،ديل)ت .17

 .م2000ل-ه1420الك بلالولمنةيللازاتيل
ه(يلحك  ددةل1205ا زلالغددعح ايلححادديلالددلو لألدد لال، ددنلححمددللحز  ددىلالحسددابيلال الددطيلالحب،دديلالَّىاددلمل)ت ددعىلالوددزاالحدد لبدد ل .18

 .م1965الحنعنيللازاتيل
 دد(يل حغاديلالدله  الالألدعقمللد لالحسدا ل773 ح،ةلالمس افل يل دزحلحخ صدزلحب ألدىلالسد فيلألد لاهزيدعليحادىللد لح لدىلالز د نيل)ت .19

 .م2002ل- دل1422قلييلاإلحعااتيلل-ال ح ثللللاالعتلاإللالحنةلاإحنعءلال زاثل آالييلاي لفلار  زلالان يلقاال
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ه(يلقاالالك ددبلالولمنددةيللاددزاتيللآبددع يل816ال وزي،ددعتيلألدد لالحسدد لكلدديللدد لححمددلللدد لكلدديلال زبددعنيلالموددزافل علسدداللالعددزيفل)ت .20
 .م1986ل-ه1403

ححمدددلللددد لححمدددللالمودددزافل دددعل لأحادددزلحدددعىلالمودددزافل دددعل لالم قدددتلالحب،ددديلال غزيدددزلاال حآادددزيل دددمسلالدددلو لألددد لكآدددللحلححمدددلللددد ل .21
 .م1983-لهل1403يل2(يلقاالالك بلالولمنةيلطهل879)ت

(يل حغادديلالددله  الححمددللحسدد ل ا دد يلهل772ال مألاددلل دديل خددزيجلال،ددزاعلكلددىلارعدد فيلألدد لححمددللكآددللالددزحن للدد لالحسدد لاإللددب مل)ت .22
 .هل1400ح لسةلالزلعلةيللازاتيل

ه(يل حغادديلححمد قلححمددلل ددعكزلاأحمددللححمددلل310الآنددع لكدد ل  ايددنلهملالغدزه يلألدد لبو،ددزلححمددلللدد لبزيدزلايحلدديلالطآددزمل)تلبدعحع .23
 .م2000ل-ه1420 عكزيلح لسةلالزلعلةيلحصزيل

إلقاااتللالزئعلددةلالوعحددةه(يل728الحلددن للدد ل نمنددةلالحزاندديل)تل غدديلالددلو لألدد لالأ ددعالأحمددلللدد لكآددلا ددعلالمددالملكدد لارئمددةلاركددالميل .24
 .م1983ل-ه1403ال ح ثلالولمنةلااإل  عءلااللك نلااإلا عقيلالسو قيةيل

ه(يل حغاديلكلديلكآدلل1270ااحلالموعنيل يل ،سازلالغزه لالوظن لاالس علالمثعنييلأل لال، نل ألعللالدلو لالسداللححمد قلايل لديل)ت .25
 .-ه1415ال عاملكطنةيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل

(يل حغادديلالددله  الكآددللالوَّيددَّلكآددللالددزحم لهل620لمبددع زيلألدد لححمددللكآددللحللدد لأحمددلللدد لقلاحددةلالمغللدديل)تااضددةلالبددع زلاببددةلا .26
 .هلل1399يل2السواليلبعحوةلاإلحعملححمللل للو قيلالزيععيلط

لللددييلقااللهعحددنلقددزو(يل حغادديل ددوابلارانددعؤاطيل ححمددللهل275لددب لألدديلقااقيلألدد لقااقللددلنمع للدد لار ددوثلالس سدد عنيلاراقمل)ت .27
 .م2009-لهل1430الزلعلةلالوعلمنةيللازاتيل

 زحلالك هبلالمبازلالمسمىل مخ صزلال حزي لأالالمخ صدزلالكآادزل دزحلالمخ صدزل ديلأعد فلال،غدليلححمدلللد لأحمدلللد لكآدللالوَّيدَّل .28
للحمعق.لحك  ةلالوآنكدع يلالسدو قيةيل(يل حغايلالله  الححمللالَّحالييلاالله  النَّيهل972ل لكليلال،  حيلالموزافل عل لالب عالالحبآليل)ت

 .م1997-لهل1418يل2ط
ه(يل حغادديلأحمددللكآددلالغ، الكطددعايلقاالالولدد لللمالوددا يل393الصددحعحل ددعىلاللغددةلاعددحعحلالوزىنددةيلألددمعكانللدد لحمددعقلال دد  زمل)ت .29

 .م1987ل-ه1407يل2لازاتيللآبع يلط
(يل حغاديلححمدللا ادزلنععدزلالبععدزيلقاال د قلالب دعنيلهل256تعحنالال خعاميلأل لكآللحلححمدلللد لألدمعكانلال خدعاملال و،ديل) .30

 .هل1422لازاتيلل
(يل حغايلححملل  اقلكآللال عقييلقاالأحندعءلال دزاثلالوزىدييلهل261عحنالحسل يلأل لالحسا لحسل لل لالح عىلالغعازملالبنسعل امل)ت .31

 .لازاتيللالل عايخ
ه(يل حغايل751ححمللل لأليل كزلأو للالَّاكيلالموزافل عل لةن لال  ايةل)تالص اكيلالمزللةلكلىلال ألمنةلاالموطلةيلأل لكآلحل .32

 .م1997-ه1418يل3ق.لكليلل لححمللالل انلحيلقاالالوععمةيلالزيععيلط
اإللددالحنةيله(يل حغادديلق.لححمددلل مدد ميلاااانلاراقددعفلاالعدد ا ل570ال،ددزاقيلألددولللدد لححمددلللدد لالحسددا لالبنسددعل املالكزالنسدديل)ت .33

 .ه1402يل2الك يتيلط
(يل حغاددديلالدددله  الك ادددنلبعلددد لهل370ال،صددد فل ددديلارعددد فيلالمودددزافل  عددد فلال صدددع يلأحمدددلللددد لكلددديلالدددزااملال صدددع ل)ت .34

 .هل1405البعمييلاااانلاراقعفلاالع ا لاإللالحنةيلالك يتيل
 .مل2000يل2اإللكبلايةيلط غللالخالفللا لالمسلما يليعلزلحسا للز عحييلقاالالوغالنيل .35
ل- ددددل1423كعدددفلالسدددع زل دددزحل ددد احولااضدددةلالبدددع زيلق.لححمدددللعدددلقيلأحمدددللححمدددللالآ انددد لالغدددَّميلح لسدددةلالزلدددعلةيللادددزاتيل .36

 .م2002
ه(يلحط ودةلحصدط،ىلال دعليل883لسع لالحكعمل يلحوز ةلارحكدعميلألد لال لادللألدزاهن للد لألديلالدنم لححمدليلالمودزافل دعل لالعدحبةل)ت .37

 .م1973ل-ه1393يل2يلالغع زنيلطالحلآي
 .م1968(يلقاالععقايللازاتيلهل711لسع لالوزليلأل لال، نلبمعفلاللو لححمللل لحكزملل لحبظ الار زيغيلالمصزمل)ت .38
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يل3ه(يلحط ودددةلحصدددط،ىلال دددعليلالحلآدددييلحصدددزيلط804حددد  لالَّىدددليل دددألعللالدددلو لأحمدددلللددد لالدددال لالمغللددديلالزحلددديلالعدددع ويل)ت .39
 .ه1357

ه(يل حغادديلحسددعملالدلو لالغللددييلحك  ددةلالغللددييلالغددع زنيل807لدد لألدديل كدزلالألاثمدديل)تلللاحب ددعلال، ائددليلند الالددلو لكلدديح مدعلالَّاائدد .40
 .م1994ل-ه1414

 .ح لسةلالزلعلةلللط عكةلاالبعزلاال  ايعيلقاالال،زقع لللبعزلاال  ايعيللالل عايخح م كةل ح ثل غألنةيلالله  الكآللالكزي لايلا يل .41
(يل حغادديل ددللبددعلزلفنددععلالولدد انييلبعحوددةلهل606لدد لارعدد فيل خددزلالددلو لححمددلللدد لكمددزللدد لالحسددا لالددزاامل)تالمحصدد فل دديلك .42

 .م1997-لهل1418يل3ل للو قلاإللالحنةيلالزيععيلطلححمل
الدددلاالل-(يل حغاددديلو لدددفلالعدددنخلححمدددليلالمك  دددةلالوصدددزيةلهل666حخ دددعالالصدددحعحيلححمدددلللددد لألددديل كدددزللددد لكآدددللالغدددعقالالدددزاامل)ت .43
 .م1999-لهل1420يل5عالايلطل-بم قبنةيللازاتلال
ه(يل حغايلححمللكآلالسدالملكآلالعدع ييلقاالالك دبلالولمندةيل505المس ص،ىلح لكل لارع فيلأل لحعحللححمللل لححمللالغَّاليل)ت .44

 .م1993ل-ه1413لازاتيلل
 .يلح لسةلالزلعلةيلالك يتيللالل عايخحصعقالال عزيعلاإللالحيلارعلنةلاال  أنةلاح عحثلالحك يلالله  الأحمللالح يلالكزقم .45
(يل حغادديلححمدد قلارانددعؤاطيلايعلددا لححمدد قلهل709المطلددعلكلددىلألدد اللال،غددليلألدد لكآددللحلححمددلللدد لألدديلال،دد الال ولدديلالحبآلدديل)ت .46

 .م2003-لهل1423الخطابيلحك  ةلالس اقمللل  ايعيلبلنيل
 .م1979-لهل1399(يل حغايلكآللالسالمل عاا يلقاالال،كزيللازاتيلهل395حغعونسلاللغةيلأل لالحس لأحمللل ل عاالل لاهزيعل)ت .47
ه(يل حغادديلق.لححمددللحسدد ل ا دد يلقاالال،كددزيل505المبخدد فل دديل ولنغددعتلارعدد فيلألدد لحعحددللححمددلللدد لححمددلللدد لححمددللالغَّالدديل)ت .48

 .ه1400يل2قحعييلط
لححمللالبملةيلحك  ةلا .49  .م1999-لهل1420لز ليلالزيععيلالمأل لل يلكل لأع فلال،غللالمغعا يلكآللالكزي لكليه
 .م1963الم بَّل يلأع فلال،غليلبمعكةلح لالولمعءيلحط وةلالسوعقنيلحصزيل .50
نَّ ةلالخع زلالودع زل دزحلااضدةلالبدع زلاببدةلالمبدع زل ديلأعد فلال،غدللكلدىلحد  بلاإلحدعملاحمدلللد لحبآدنللم  ديلالدلو لألديلححمدلل .51

 .حلل لأحمللل لقلاحةلالمغلليلاللحعغييلكآللالغعقالأحمللحصط،ىلللاا لاللاحيلاللحعغييلقاالالك بلالولمنةيللازاتيللالل عايخلكآل
ه(يل حغاديللداللكآدللالمغصد قلكآدللالدزحن يلقاالالك دبلالولمندةيللادزاتيل450البكتلاالوا  يلأل لالحس لكلديللد لحآادبلال صدزمل)ت .52

 .م2004
(يلقاالالك ددبلالولمنددةيللاددزاتيلهل772لدد لكلدديلاإللددب مل)تلالددزحن للدد لالحسدد لحبألددعىلال عدد فيلبمددعفلالددلو لكآددلنألعيددةلالسدد فل ددزحل .53

 .م1999-لهل1420
 .م1967يل3ال باَّل يلأع فلال،غليلالله  الكآللالكزي لايلا يلحط وةلللمع لاركظمييل غلاقيلط .54

 اهلوامش

 

الحس لأحمللل ل عاالل لاهزيعل)ت (  1) أل ل اللغةيل ال،كزيللازاتيللهل395وبظز:لحغعونسل السالمل عاا يلقاال -لللهل1399(يل حغايلكآلل
ل.ل2/91م:لحعقنل)حك (لل1979

(يل حغايلالله  الكآللالوَّيَّلكآللالزحم لهل620وبظز:لااضةلالبع زلاببةلالمبع زيلأل لححمللكآللحلل لأحمللل لقلاحةلالمغلليل)تل(ل2)
نَّ ةلالخع زلالوع زل زحلااضةلالبع زلاببةلالمبع زل يلأع فلل؛لل2/25:للهللل1399يلل2السواليلبعحوةلاإلحعملححمللل للو قيلالزيععيلط

حعملاحمللل لحبآنللم  يلاللو لأليلححمللكآللحلل لأحمللل لقلاحةلالمغلليلاللحعغييلكآللالغعقالأحمللحصط،ىلللاا لال،غللكلىلح  بلاإل
ل.ل1/90:لاللاحيلاللحعغييلقاالالك بلالولمنةيللازاتيللالل عايخ

يل للبعلزلفنععلالول انييلبعحوةل(يل حغاهل606وبظز:لالمحص فل يلكل لارع فيل خزلاللو لححمللل لكمزلل لالحسا لالزاامل)تل(ل3)
.لا يل وولنسخلالمبألعىلايعقنلالغلي ل ولل طعللح.لوبظز:لاإللألعىل1/89م:لل1997-للهل1418يلل3ححمللل للو قلاإللالحنةيلالزيععيلط

لل لكآللالكع يلالس كيل)ت ايلبمعكةلح لل(يل حغهل756 يل زحلالمبألعىلكلىلحبألعىلال ع فلألىلكل لارع فلللآن عاميل غيلاللو لكليه
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الزحن لل لالحس لل للل؛لنألعيةلالس فل زحلحبألعىلال ع فيلبمعفلاللو لكآل1/39م:لل1995-لللهل1416الولمعءيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيلل
ل.ل16م:ل1999-للهل1420(يقاالالك بلالولمنةيللازاتيلهل772كليلاإللب مل)ت

لل-ل دلل1423أحمللححمللالآ ان لالغَّميلح لسةلالزلعلةيللازاتيللهعفلالسع زل زحل  احولااضةلالبع زيلق.لححمللعلقيللوبظز:للل(ل4)
ل.ل1/143:للم2002

لححمللالبملةيلحك  ةلالز ليلالزيععيلل(ل5) ل.ل131/ل1م:ل1999-لهل1420المأل لل يلكل لأع فلال،غللالمغعا يلكآللالكزي لكليه
ل1/143وبظزلهعفلالسع ز:لل(ل6)
 د(يل حغايلل773 ح،ةلالمس افل يل زحلحخ صزلحب ألىلالس فيلأل لاهزيعليحاىلل لح لىلالز  نيل)ت؛لل18ل-17وبظز:لنألعيةلالس ف:لل(ل7)

لل- دلل1422قلييلاإلحعااتيلللل-الله  الالألعقملل لالحسا ل آالييلاي لفلار  زلالان يلقاالال ح ثللللاالعتلاإللالحنةلاإحنعءلال زاثلل
ل.ل12ل-2/6:للم2002

ل.ل18ل انلهفلكمزا :لح لاييةللل(ل8)
ل.ل44ل انل  ق:لح لاييةلل(ل9)
ل.96ل انلالصع عت:لح لاييةل(ل10)
ل.ل25ل-23:لللم2001أع فلال،غليلق.لكآللالسالملححم قلأل لنعبييلقاالأايعلللبعزيللاآنعيل؛لل6/ل2وبظز:ل ح،ةلالمس اف:ل(ل11)
؛لأع فلال،غلللوآللل19لل-ل18:للم1963الولمعءيلحط وةلالسوعقنيلحصزيللالم بَّل يلأع فلال،غليلبمعكةلح لل؛لل1/46وبظزلنألعيةلالس ف:لل(لل12)

ل.ل25ل-ل24السالم:ل
ل.ل38/ل1وبظز:لنألعيةلالس ف:ل(ل13)
(يل حغايلالله  الححمللحس ل ا  يلهل772وبظز:لال مألالل يل خزيجلال،زاعلكلىلارع فيلأل لححمللكآللالزحن لل لالحس لاإللب مل)ت(لل14)

ل.ل48:لهل1400ح لسةلالزلعلةيللازاتيل
ل.48؛لال مألال:ل38/ل1وبظز:لنألعيةلالس ف:ل(ل15)
لوبظز:لالمصلاا لن،سألمع.ل(ل16)
ل.48؛لال مألال:ل38/ل1وبظز:لنألعيةلالس ف:ل(ل17)
ل.ل43ل انلال غزن:لح لاييةل(ل18)

زلحعىلالموزافل عل ل؛لال غزيزلاال حآازيل مسلاللو لأل لكآللحلححمللل لححمللل لححمللالموزافل عل لأحا2/5وبظز:لاإللألعى:لللل(19)
ل.ل2/103م:لل1983-للهل1403يل2(يلقاالالك بلالولمنةيلطهل879الم قتلالحب،يل)ت

ل.لل77ل انلالحج:لح لاييةلل(20)
ل.ل1/113وبظز:لالمحص ف:للل(21)
ل.لل33ل انلالب ا:لح لاييةللل(22)

 .لل1/56لاإللألعى:(لوبظز:ل23)
ل.لل32ل انلاإللزاء:لح لاييةلل(24)
ل.لل3ل انلالمعئلنيلح لاييةلل(25)

(يل حغايللهل256(لح ،يلكلنللح لحلوثلأليل زيزنل)اضيلحلكبل(.لعحنالال خعاميلأل لكآللحلححمللل لألمعكانلال خعاملال و،يل)ت26)
وآنعلكلىللنعلأ نليلا ليس ملكلىلل ملأ نليلح ىلي ق لل علل لل:له عللالآا عيللهل1422ححمللا ازلنععزلالبععزيلقاال  قلالب عنيللازاتيلل

(يل حغايلححملل  اقلكآللال عقييللهل261(؛لعحنالحسل يلأل لالحسا لحسل لل لالح عىلالغعازملالبنسعل امل)ت2140اق ل)يلل69/ل3لللأالو زكيلل
نعلأ نللال حللكلىلل حللا حزي لالب شلا حزي لقاالأحنعءلال زاثلالوزىييللازاتيللالل عايخ:له عللالآا عيل علل حزي للنعلالزبنلكلىلل

ل(.لاالل،ظللل خعام.1408يلاق ل)ل1029/ل2ال صزيةيل
ل.ل2/103؛لال غزيزلاال حآاز:ل2/5وبظز:لاإللألعى:لل(27)
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 لل عللأقالق نلأحله لالمس لل لازهعلاهو ا لقآنلأح ،يلكلنللح لحلوثلأليلق عقنل)اضيلحلكبل(.لعحنالال خعام:له عللالصالنيلللل(28)
)ل1/96يللي لس اق ل المسع زي لاقصز ع(؛لعحنالحسل :لل444يل قآنلليلله عللعالنل ال ل ال لزهو ا يلاهزا ةل المس لل ال ح علل حنةل  علل

ل(.لاالل،ظللل خعام.ل714يلاق ل)ل1/495يلعال ألمعيلاأنألعلحعزاكةل يلبمنعلاراقعت
ل.ل2/103؛لال غزيزلاال حآاز:ل2/5وبظز:لاإللألعى:لل(29)
ل.لل96ل انلالمعئلن:لح لاييةلل(30)
وبظز:ل زحلالك هبلالمبازلالمسمىل مخ صزلال حزي لأالالمخ صزلالكآازل زحلالمخ صزل يلأع فلال،غليلححمللل لأحمللل لكآلللل(31)

الحبآليل)ت الب عال الموزافل عل ل ال،  حيل نَّيللحمعق.لحك  ةهل972الوَّيَّلل لكليل الَّحالييلاالله  ال الله  الححملل الوآنكع يللل(يل حغايل
ل.ل1/247م:ل1997-للهل1418يلل2السو قيةيلط

ل.ل72ل انلارنوعم:لح لاييةلل(32)
ل.ل178ل انلال غزن:لح لاييةلل(33)
لل لححمللايحلمل)تلل(34) (يل حغايلكآللالزااقلكفن،ييلالمك بلاإللالحييللازاتللهل631وبظز:لاإلحكعمل يلأع فلارحكعميلأل لالحس لكليه

ل.ل148/ل2م:ل1977قحعييلل-
ل.ل46/ل1وبظز:لنألعيةلالس ف:لل(35)

يلل3ه(يلحط وةلحصط،ىلال عليلالحلآييلحصزيلط804(لوبظز:لح  لالَّىليل ألعللاللو لأحمللل لالال لالمغلليلالزحليلالعع ويل)ت36)
لا لححم قل(يل حغايلححم قلارانعؤاطيلايعهل709؛لالمطلعلكلىلأل اللال،غليلأل لكآللحلححمللل لأليلال، الال وليلالحبآليل)ت3ه:ل1357

ل.281م:ل2003-لهل1423الخطابيلحك  ةلالس اقمللل  ايعيلبلنيل
م:لل1968(يلقاالععقايللازاتيلهل711(للوبظز:للسع لالوزليلأل لال، نلبمعفلاللو لححمللل لحكزملل لحبظ الار زيغيلالمصزمل)ت37)

ل.ل13/358حعقنل)كزو(ل
ه(يل حغايلق.لححملل م ميلاااانلاراقعفلاالع ا لاإللالحنةيل570زالنسيل)ت(لوبظز:لال،زاقيلألوللل لححمللل لالحسا لالبنسعل املالك38)

ل.ل260/ل2ه:ل1402يل2الك يتيلط

اللاالللل-(يل حغايلو لفلالعنخلححمليلالمك  ةلالوصزيةللهل666(لوبظز:لحخ عالالصحعحيلححمللل لأليل كزلل لكآللالغعقالالزاامل)ت39)
ل.ل41للم:1999-لهل1420يل5عالايلطلل-البم قبنةيللازاتل

ل.لل2/116للنَّ ةلالخع ز:؛ل37/ل2وبظز:لااضةلالبع ز:لل(40)
ل.لل81ل انلال  ىة:لح لايية(ل41)
ال   زمل)ت42) الوزىنةيلألمعكانلل لحمعقل اللغةلاعحعحل للمالوا يلل393(لالصحعحل عىل الول ل ه(يل حغايلأحمللكآلالغ، الكطعايلقاال

ل.4/1357حعقنل) لف(للم:1987لل-ه1407يل2لازاتيللآبع يلط
ه(يلحك  ةلل1205(لوبظز:ل عىلالوزاالح لب ا زلالغعح ايلححايلاللو لأل لال، نلححمللحز  ىلالحسابيلال الطيلالحب،يلالَّىالمل)ت43)

ل.ل279ل-ل23/278م:لحعقنل) لف(ل1965الحنعنيللازاتيل
ه(يل حغايلححمللكليلل817ال،ازااه عقملالصليغيلالعازاامل)ت(لوبظز:ل صعئزلقاملال مااَّيلأل لالطع زلح للاللو لححمللل ليوغ للل44)

ل.ل2/562:للم1969ل بةلأحنعءلال زاثلاإللالحييلالغع زنيلل-الب عايلالم لسلاركلىلللعئ  لاإللالحنة
ال وزي،عتيلأل لالحس لكليلل لححمللل لكليلال زبعنيلالموزافل علساللالعزيفل)ت45) الولمنةيللازاتيلل816(ل آبع يله(يلقاالالك بل

ل.ل135للم:1986ل-ه1403
ه(يلقاالل855(لالآبعيةل زحلالأللايةيلأل لححمللححم قلل لأحمللل لح لىلل لأحمللل لالحسا لالموزافللآلالاللو لالوابيلالحب،يل)ت46)

ل.ل297/ل6م:ل2000ل-هل1420الك بلالولمنةيللازاتيل
ه(يلل883ألزاهن لل لأليلالنم لححمليلالموزافل عل لالعحبةل)ت.لايبظز:للسع لالحكعمل يلحوز ةلارحكعميلأل لال لاللل6/299(لالآبعية:لل47)

ل.ل221م:ل1973لل-ه1393يل2حط وةلحصط،ىلال عليلالحلآييلالغع زنيلط
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لح لسةلالزلعلةلللط عكةلاالبعزلاال  ايعيلقاالال،زقع لللبعزلاال  ايعيللالل عايخ:ح م كةل ح ثل غألنةيلالله  الكآللالكزي لايلا يلل(لوبظز:لل48)
ل.ل7ه:لل1412يل3؛لأقللا   الفيلععلالكآللحلحماليللاللقاايلالسو قيةيلط273-303

ه(يلل751(لوبظز:لالص اكيلالمزللةلكلىلال ألمنةلاالموطلةيلأل لكآلحلححمللل لأليل كزلأو للالَّاكيلالموزافل عل لةن لال  ايةل)ت49)
ل.ل2/519م:لل1997-ه1418يل3 حغايلق.لكليلل لححمللالل انلحيلقاالالوععمةيلالزيععيلطل

ل.لل19م:ل1995يلقاالالأل زنلللبعزلاال  ايعيلالزيععا   الفلاحعلهفلألنليلححمللكمزللعل ل عاح فيل(ل50)
ل.12م:لل2000يل2 غللالخالفللا لالمسلما يليعلزلحسا للز عحييلقاالالوغالنيلاإللكبلايةيلط(ل51)
ه(يلل728ل ل نمنةلالحزانيل)تلالحلن لن يل غيلاللو لأل لالأ عالأحمللل لكآل(لوبظز:لاق  عءلالصزاطلالمس ان للمخعل،ةلأعحعللال ح52)

ل.ل1/132:للم1999ل-ه1419يل7 حغايلنععزلكآللالكزي لالوغنيلقاالكعل لالك بيللازاتيلط
ل.لل135/ل1(لالمصلالن،سل:ل53)
ال، عحلأل ل لنيلقاالالب،عئسيللايلكآله(يل حغ1176(لاإلنصعفل يللنع لأل عللا   الفيلأحمللل لكآلالزحن لاليلحلالل ل مل)ت54)

ل.ل108:له1404يل2لازاتيلط
ل.ل1/38(لوبظز:لاق  عءلالصزاطلالمس ان :ل55)
ل.ل19 غللالخالفللا لالمسلما :ل(لوبظز:ل56)
(يل حغايلالله  الك انلبعل لالبعمييلهل370(لال،ص فل يلارع فيلالموزافل  ع فلال صع يلأحمللل لكليلالزااملال صع ل)ت57)

ل.ل401/ل2:لهل1405اراقعفلاالع ا لاإللالحنةيلالك يتيلاااانل
ه(يل حغايلعالحلل لححمللل لك ي ةيلقاالل478(لالآز ع ل يلأع فلال،غليلأل لالموعليلكآللالملقلل لكآلحلل لو لفلال  يبيل)ت58)

مللل لححمللل لححمللالغَّاليلالمبخ فل يل ولنغعتلارع فيلأل لحعحللحح.لايبظز:لل2/862:للم1997لل-ه1418الك بلالولمنةيللازاتيلل
ل.ل562ه:لل1400يل2ه(يل حغايلق.لححمللحس ل ا  يلقاالال،كزيلقحعييلطل505)ت

ل.ل103هفلكمزا :لح لاييةل(لل انل59)
ل.ل105هفلكمزا :لح لاييةل(لل انل60)
ل.ل46ارن،عف:لح لاييةل(لل انل61)
ه(يلل74   يل علملوبةللبةل)للل-ل(ل  لأل لكآللحلبعلزلل لكآللحلل لكمزالارنصعاملالسلميلأحللالمكثزي ل يلالزاايةل ألللأحلالاحعل ول ع62)

ه(يلل463اقانل از ع.لوبظز:لا ل نوعلل يلحوز ةلارعحعليلأل لكمزلو لفلل لكآللحلل لححمللل لكآللالآزلل لكعع لالبمزملالغز آيل)ت
؛لاإلعع ةل يل مااَّلالصحع ةيلأل لال، نل ألعللاللو لأحمللل لكليلل لل221/ل1ه:ل1412كليلححمللال  عاميلقاالال انيللازاتيلل حغاي

 حغايلكعقفلأحمللكآللالم ب قلاكلىلححمللحو عيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيله(يل852ححمللالكبعنيلالوسغالنيلالموزافل عل لح زل)ت
 .ل1/213ل:-ه1415

هعحنلقزوللللييلقاالل(يل حغايل وابلارانعؤاطيل ححملللهل275ليلقااقيلأل لقااقلللنمع لل لار وثلالس س عنيلاراقمل)تلب لأ(لل63)
(.لاقهزولالألاثميل يلح معلالَّاائللل336يلاق ل)1/252يل علل يلالم زاحلو نم م:له عللالطألعانيل2009-لهل1430الزلعلةلالوعلمنةيللازاتيل

م:لل1994لل-هل1414ه(يل حغايلحسعملاللو لالغللييلحك  ةلالغللييلالغع زنيلل807ل لأليل كزلالألاثميل)تل لكليلاحب علال، ائليلن الاللو
ل".لاااولالطآزانييلاابعلللح ثغ  ليلاقعف:ل"ل9/194
 زي يله(يل حغايلق.لححمللكآللالزحم لالعغازلاهل790(لا ك صعميلألزاهن لل لح لىلل لححمللاللخميلالعع آيلالغزنع يلالمعلكيل)ت64)

ل.ل3/93م:لل2008ل-له1429قاالال لال  املللبعزلاال  ايعيلالسو قيةيل
ل.ل6(لل انلالمعئلن:لح لاييةل65)
ل.ل2/524(لالص اكيلالمزللة:لل66)
ه(يل حغايلكليلل1270(لوبظز:لااحلالموعنيل يل ،سازلالغزه لالوظن لاالس علالمثعنييلأل لال، نل ألعللاللو لالساللححم قلايل ليل)ت67)

ل.ل42-41/ل5ل:-له1415ملكطنةيلقاالالك بلالولمنةيللازاتيلكآللال عال
ل.ل4/89ال،ص فل يلارع ف:لل(لوبظز:ل68)
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ل.ل228(لل انلال غزن:لح لاييةل69)
ه(يل حغايللاللكآللالمغص قلكآللالزحن يلقاالالك بلالولمنةيللازاتيل450(لالبكتلاالوا  يلأل لالحس لكليلل لحآابلال صزمل)ت70)

ل.لل1/290م:لل2004
حصعقالال عزيعلاإللالحيلارعلنةلاال  أنةلاح عحثلالحك يلالله  الأحمللالح يلالكزقميلح لسةلالزلعلةيلالك يتيللالل عايخ:لل(لوبظز:لل71)

ل.ل22
ه(يل حغايلالله  الكآلحلححمللال آ اميلح لسةل474(لوبظز:لأحكعملال،ص فل يلأحكعملارع فيلأل لال لاللللنمع لل ل لفلال عبيل)ت72)

ل.ل23؛لحصعقالال عزيعلاإللالحي:ل272:لم1989ل-ه1409الزلعلةيللازاتيل
ه(يل حغايلححمللكآلالسالملكآلالعع ييلقاالالك بل505(لوبظز:لالمس ص،ىلح لكل لارع فيلأل لحعحللححمللل لححمللالغَّاليل)تل73)

لازاتيلل الَّاهعيلل124/ل1م:لل1993لل-له1413الولمنةيل العع ويل لألعقالل لكآلحل اللو لححمللل ل للال ال،غليل المحنطل يلأع فل ال حزل ؛ل
ل.ل4/118م:لل1994-ه1414ه(يلقاالالك آييلحصزيل794)ت

أا عقلال،ح فلأليل حغايلالحيلح لكل لارع فيلححمللل لكليلل لححملل؛لل41لل–لل7/40؛لال حزلالمحنط:لل308:لل(لوبظز:لنألعيةلالس ف74)
أع فلل؛لل296للم:1999ل-ه1419ه(يل حغايلأحمللكَّالكبعيةيلقحعييلقاالالك عللالوزىييللازاتيلل1250ل لكآلحلالع هعنيلالنمبيل)ت

؛لحصعقالال عزيعلاإللالحي:ل607/ل1للم:2004لل-له1424يلل2ال،غللاإللالحييلالله  الاه ةلالَّحالييلقاالال،كزلللط عكةلاالبعزيللازاتيلط
ل.ل24

الله  الكآللالكزي لايلا يلحط وةلللمع لاركظمييل غلاقيلط6/20(لوبظز:لال حزلالمحنط:لل75) ال،غليل م:لل1967يلل3؛لال باَّل يلأع فل
ل.ل264

ل.ل25ل-ل24حصعقالال عزيعلاإللالحي:ل(لوبظز:ل76)


