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 المقدمة
الحمد هلل الذي خلق الخالئق ووضع الميزان، والصالة والسالال  للالم مالت ه ال   

 لحكمة وحست البي ن، وللم هله وأصح به ومت  بعه بإحس ن. هللا ا
 أم  بعد.

فالالالإن هللا  عالالال لم خلالالالق الخلالالالق، وأأنالالالا البنالالالا، وألالالالز  ال  الالال   ليقالالال   ال الالال   
ب لقسالال ، وليحكمالال ا ب لعالالد ، ف لعالالد  أ الالت أ الاليت، وأصالالا م الاليت، بالاله   مالال  السالالم ا  

َ لاالال  ، واألأض، وهالال  أم لالالة هللا  عالال لم  لبادالال  لبالال ،  فالالا أأضالاله، ألبيالال   وخ ِإنَّ َّللاَّ
الْيَت ال َّال ِ  َأْن َ ْحُ ُمال ا ِب ْلَعالْدِ  ِإنَّ  وا اأْلََم َلال ِ  ِإَلالم َأْهِلَدال  َوِاَحا َحَ ْمالُ ْم ََ ،و ََ  َيْأُمُبُكْم َأْن ُ ال

َ َ  َن َنِميعً  َبِصيباً  َ ِلِعمَّ  َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ َّللاَّ َّللاَّ
(1). 

: ))إن المقسالالنيت لظيمالة،  ال   ال بالا  وهال  م قبالة  بةمالة، وم زلالة ل الد هللا
، و ل   يديه يميت: الذيت يعدل ن ل د هللا للم م  َب مت ل أ لت يميت البحمت 

 .  (2)فا حكمدم وأهليدم وم  ول ا((
لذلك   ن القض   فا اإلنال  ه  الص أة الجلية ل حقيق العالد  الالذي أمالب هللا 

 به  لحاظ الحق ق، وا  مة الحدو،.
 ا الالع العملالالا لمسالاليبة القضالال   فالالا  الال أةق اإلنالالال   حقيالالق هالالالذا ولقالالد دالالدد ال

 المقصد العظيم.
. ثالم ، أو بمالت يسال خلاه ال بالا وألهمية هذا ال اج  ألي  بشخص ال بالا 

كالال ن للخلاالال   مالالت بعالالد . ولعالالد   الالدأة الخلياالالة أو أئالاليش الدولالالة للالالم مب دالالبة  الالا 
ت يخ ال أ  الخلياالة، فلالذلك ال اجب   َ اسه ُجعا القض   والية مت ال الي   ي قلده  مال

حالالبا العلمالال   للالالم ضالالبوأة  الال احفب دالالبوفي أو صالالا  ي فالالا الق ضالالا مسالال مدة مالالت 
َهلاله لمم أنالة هالذا ال اجال   ح الم يحقالق القضال    لص ا الشبع و  الالد  الع مالة  

 مقصد ، وال ي حبف لت الج ،ة، فياسد أكثب مم  يصلح.
الضالال   فالالا هالالذا ولعالالا مالالت َالاليت الشالالبوف المدمالالة ال الالا أأي الال  أن يسالالل  لليدالال  

 البحث ه : العلم ب ألحك   الشبلية أو َل غ أ بة االج د ،.
ف لقض   فا اإلنال  ليش حكمً  ب ل شدا أو الد ى أو العقا المجب،،  م  هال  
الح   فا ال ظم ال ضعية، َا ه   ض   بشبع هللا و حكاليم لم دجاله، إح العالد  الالذي 
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 الم الالالالز   مالالالال   الالالال   اإلمالالالال   هالالالال  لالالالال ب القضالالالال   وحقيق الالالاله إلمالالالال  هالالالال  ا بالالالال ع حكالالالالم هللا
 .(6) (5)، أو ه  الحكم بم  ألز  هللا  ع لم  م      اَت الم صلا(4()3)الش فعا

َهلالاله لدالالذ   لدالالذا  الال ن هالالذا البحالالث إج بالالة لالالت حالالظب الق ضالالا مالالت العلالالم الالالذي ي
 المدمة العظيمة.

 و د ح   هذ  الدأانة ثالثة مب حث ها:
 المبحث األو : ال ع أةف، وفيه منلب ن:

 ل  األو : دبف االج د ،.المن
 المنل  الث لا: والية القض  .

 المبحث الث لا: المج دد دبوطه ومبا به، وفيه ثالثة من ل :
 المنل  األو : دبوف المج دد.

 المنل  الث لا: مبا   المج دديت.
 المنل  الث لث: المج دد الجزئا أو الم جزي .

 وفيه ثالثة من ل : المبحث الث لث: دبف االج د ، فا والية القض  ،
 المنل  األو :  قليد والية القض  .

 المنل  الث لا: دبف االج د ، للق ضا.

 المنل  الث لث: مص ،أ أحك   الق ضا.
ثم جعل  فا لد ية الدأانة خ  مة َي ال  فيدال  أهالم مال    صالل  إلياله، مالع ح الب 

 المص ،أ والمباجع ال ا ال مد  لليد .
 ال   ا واالل م ،. وب هلل ال  فيق والسدا،، ولليه

 الب حث 
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 المبحث األو 
 ال ع أةف

 : دبف االج د ،المنل  األو 
 :  عبةف الشبف.أوالً 
.  ال   هللا  عال لم: (8)، وم دال  أدالباف السال لة، أي لالم  دال (7): العالمةالشبف لغة .1

 َْدَباُطَد َفَدْا َيْ ُظُبوَن ِإالَّ السَّ َلَة َأْن َ ْأِ َيُدْم َبْغَ ًة َفَقْد َج َ  أ
(9). 

: هال  مالال  يلالز  مالت لدماله العالالد ، وال يلالز  مالت وجال ،  وجالال ، وال الشالبف اصالنالح ً  .2
.   ل ضالالال   للصالالالالة، و بلالالال غ أ بالالالة (10)لالالالد  لذا الالاله، و الالال ن خ أجالالالً  لالالالت الم هيالالالة

 االج د ، للق ضا.

والشبف ه  أحد األحكال   ال ضالعية، والحكالم ال ضالعا: هال  خنال م هللا الم علالق 
. والمقص ، ب ل ضع هال  األمال أا  ال الا وضالعد  الشال أع (11)ضعبأفع   المكلايت ب ل  

. ومالالالت هالالالذ  األمالالال أا : األنالالالب م والشالالالبوف (12)لثبالالال   أو ال االالال   أو لاالالال ح أو إلغالالال  
 .  (13)والم الع

 
 :  عبةف االج د ،.ث لي ً 
: مت جدد، والجدد: الن  الة، و يالا الجدالد المشالقة. واالج دال ،: َالذ  االج د ، لغة .1

  األمب، وال يس عما إال فيم  فياله جدالد ومشالقة، فيقال  : ال نع والمجد ، فا طل
 . (14)اج دد فا حما البحم، وال يق  : اج دد فا حما ال  اة

: هالالال  َالالالذ  ال نالالالع فالالالا ليالالالا حكالالالم دالالالبلا لملالالالا بنبةالالالق االج دالالال ، اصالالالنالح ً  .2
 .  (15)االن  ب ف

أو هالالالال  َالالالالذ  ال نالالالالع فالالالالا ال ظالالالالب فالالالالا األ،لالالالالة الشالالالالبلية النالالالال  ب ف األحكالالالال   
ج د ، ال    أن يبذ  المج دد ونعه فالا النلال ، بحيالث يحالش مالت . واال(16)الشبلية

. وةلالالز  مالالت حلالالك أن يخالال ص هالالذا االنالالم بمالال  فيالاله (17)لاسالاله بالال لعجز لالالت مزةالالد طلالال 
مشقة ل خبج األمال أ الضالبوأةة ال الا  الدأل ب لضالبوأة مالت الشالبع، إح ال مشالقة فالا 

 .  (18) حصيلد  مع   لد  مت األحك   الشبلية
 اغ ال نع فا إ،أال حكم دبلا بنبةق االن  ب ف.ف الج د ، إحًا ه  ان اب 
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 : والية القض  المنل  الث لا
 

 :  عبةف ال الية.أوالً 
:  الالالد  للالالالم أكثالالالب مالالالت مع الالالم وم دالالال : المحبالالالة، وال صالالالبة، والالالالدل ، ال اليالالالة لغالالالة .1

،  قال   َوليال  أمالب (19)والِخنَّه، وللم مال  ي ال ال  اإللسال ن وةقال   باله مالت األلمال  
ولالالا العدالالالد، أي: القالالاليم بمالالال  لدالالد إليالالاله مالالالت أمالالالب  فالالالن، أي:  مالالال  بالالاله، وم الالاله

 .(20)المسلميت

، أو هالا:  ال ة (21): هالا:   ايالذ القال   للالم الغيالب دال   أو أَالمال الية اصنالح ً  .2
، أو هالا: صالالحية أو (22)دبلية يملك َد  صال حبد  ال صالبف فالا دالَون  يالب 

انالال حق ق دالالبلا أنالالبغه الشالال أع للالالم  الالا مكلالالس مالالت أفالالبا، المسالاللميت. وهالال  
ل بع مت   ليس الش أع للمسلميت بإ  مة أحك   الديت بم   ضم ه مالت  ان حق ق

 .(23) دَيب المص لح الع مة وأاجع إليه

 
 

 :  عبةف القض  .ث لي ً 
: ه  مت  ضم يقضا  ض ً ، وله مع ن لدة م دال : الحكالم، واألمالب، القض   لغة .1

 .(24)واإللزا ، واإللا ح، واأل،ا ، و يبه 

بال أا  الاقدال   فالا  عبةااله وم دال : هال  الحكالم َاليت : اخ لاال  لالقض   اصالنالح ً  .2
ال    ب لحق، والحكم بم  ألز  هللا 

(25). 

 .  (26)أو ه   بييت الحكم الشبلا، واإللزا  به،وفصا الخص م  
 .(27)أو ه  اإلخب أ لت حكم دبلا للم نبيا اإللزا 
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 المبحث الث لا
 المج دد دبوطه ومبا به

 : دبوف المج ددالمنل  األو 
المج دالالد: هالال  البالال لق الع  الالا حو مل الالة يق الالدأ َدالال  للالالم انالال    ج األحكالال   مالالت 

 .  (29)، أو ه  مت َذ  جدد  إل،أال الحكم الشبلا(28)مآخذه 
وال يمكت للمج دد أن يحقق م  ُحكب إال إحا   فب  فيه جملة مت الشبوف. و د 

، (31()30)   لالال  لبالال أا  العلمالال   فالالا ضالالبند ،فدا فالالا الجملالالة ل الالد اإلمالال   الغزالالالا
 :(33) (32)واَت  دامة

إح طالالة المج دالالد بمالالداأل الشالالبع، وهالالا: األصالال  : ال  الال م، والسالال ة واإلجمالال ع،  .1
وان صح م الح  ، والقي   ال  بع لد ، وم  يعد فا الحكم فالا الجملالة، و قالديم 

 م  يج  م د .

أن يكالال ن لالالداًل مج  بالالً  للمع صالالا الق ،حالالة فالالا العدالالالة، وهالالذا دالالبف فالالا جالال ا   .2
  ا ، أي: هالا دالبف لقبال   ف ال ا  ال أن   ال ن دالبطً  لالج دال ،. االل م ، للم ف

 فله أن يأخذ ب ج د ، لاسه.

 :(37) (36)والبيض وي  (35) (34)وها ل د اآلمدي
َم ً  ب هلل وأن له. .1  أن يك ن المج دد مكلاً  م

أن يكالال ن ل لمالالً  ل أفالالً  بمالالداأل األحكالال   الشالالبلية، وأ سالال مد ، وطالالبق إثب  دالال ،  .2
 ل ال د .ووج   ،الل د  للم مد

 :(39)ف لمج دد ل د  ي بغا أن يك ن لديه (38)وأم  الش طبا
 فدم لمق صد الشبةعة للم  م لد . .1

 ال مُكت مت االن  ب ف َ    للم فدمه فيد . .2
 :(40)وأم   اصيا م  يش بف معبف ه، والعلم به فد 

 .معبفة لص ا    م هللا  .1

،ون العقيالالالدة، وال يشالالال بف معبفالالالة جميالالالع ال  الالال م، َالالالا م لالالاله  علالالالق ب ألحكالالال  ، 
والقصالالص، والمالال الظ، و يبهالال . و الالذا ال يشالال بف حاظدالال ، َالالا يكاالالا أن يكالال ن ل لمالالً  

 بم اضعد ، وال ص  ، إليد  و   الح جة، والحاظ أولم.
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 معبفة لص ا الس ة ال ب ةة. .2

والمش بف فيد  معبفة م له  علق ب ألحكال  ، والقالدأة للالم طلبدال  و ال  الح جالة، 
حاالالالظ أولالالالم. وة بغالالالا العلالالالم بم لالالاله  علالالالق َ صالالالحيح وال يشالالال بف حاظدالالال ، وان  الالال ن ال

 الحديث و ضعياه  ل مييز المقب   م د  والمب،و،.

 معبفة اإلجم ع. .3

إح الَد مت معبفة المس ئا المجمع لليد   ح م ال يا ا المج دد بخالفدال ، وال 
يش بف حاظه لذلك، َا يكاا أن يعبف فا  ا مسألة يا ا فيد  أو يحكم َدال  أن ال 

 جم ع. خ لس اإل
 

 معبفة القي  .  .4

وحلالالك بمعبفالالة دالالبوطه، وأأ  لالاله  لالالب، الاالالبوع المسالالك   ل دالال  إلالالم األصالال   
 الم ن ق َد .

معبفة ال  نق والم س خ مت هي   وأح ،يث األحك     ج بً  للحكم بآية أو حالديث  .5
 م س خ.

معبفالالالة المحكالالالم، والم شالالال به، والعالالال  ، والخالالال ا، والمنلالالالق، والمقيالالالد، والمجمالالالا،  .6
 المبيت.والماسب، و 

معبفالالالة لسالالال ن العالالالبم: لغالالالة، ولحالالال ًا، وصالالالبفً ، ب لقالالالدأ الالالالذي يادالالالم بالالاله خنالالال َدم  .7
 ول ،ا دم فا االن عم  .

 معبفة أص   الاقه. .8

إح الَد مالت معبفالة لصال  األ،لالة، ودالبوطد  ال الا َدال   صاليب البالباهيت واأل،لالة 
 م  جة. وهذا إلم  ي أ م بمعبفة أص   الاقه  ألله أن   االج د ،. 

د الشبةعة الع مة ال ا يبا، َد  حاالظ مصال لح العبال ،، بجلال  الم ال فع معبفة مق ص .9
لدم، و،فع المض أ ل دم  ألله ثب  ب الن قبا  أن الشبائع إلم  وضع  لمصال لح 

 العب ، فا الدلي  واآلخبة.

معبفالة ال ا عالة، وأحالال ا  ال ال  ، فدالالذا أصالا لظاليم، فالالإن لالم يكالالت فقيدالً  فيالاله،  .10
ق أحدهم  للم اآلخب،   ن مال  ياسالد أكثالب ممال  فقيدً  فا األمب وال دا، ثم ينب

 يصلح. فببم   ص أ له الظ لم مظل مً ، والمحق مبناًل، وب لعكش.
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القالالدأة ال الالا يالال مكت َدالال  مالالت انالال  ب ف األحكالال  . فدالالا الثمالالبة الحقيقيالالة، فببمالال   .11
ام لك  ا الشبوف الس بقة، ل ت ال يس نيع أن يس  ب ، َالا هال  مقلالد يقال   مال  

  ة الَد أن    فب فيمت ي أها لالج د ،.يق    يب ، فدا مل

 فمت  حقق  فيه  ا هذ  الشبوف فد  المج دد الذي  أها للا ي  والقض  .   
 

 : مبا   المج دديتالمنل  الث لا
ليش  ا المج دديت بم زلة واحدة، ف الج د ، له ،أج   أو مبا  ، بحسال  مال  

مالالت   الالالد االنالال  ب ف  يملالالك المج دالالد مالالت أ،وا  االج دالال ، ودالالبوطه، ومالالدى  مك الاله
 :   (41)وأص له ، فد  َدذا االل ب أ ي قسم للم  سميت

 : المج دد المنلق:أوالً 
 وةبا، به ص ا ن هم :

المج دالالد المنلالالق المسالال قا: وهالال  الالالذي انالال قا بق الالالد ل اسالاله فالالا االنالال  ب ف،  .1
 يب ا لليد  الاقه،  أصح م المذاه  األأبعة مثاًل.

  مالالت  الال افب  فيالاله دالالبوف االج دالال ، فالالا المج دالالد المنلالالق  يالالب المسالال قا: وهالال .2
المج دد المنلالق، ل الت لاليش لاله   الالد خ صالة باله فالا االنال  ب ف، والمال  ال مالد 
للالالم   الالالد إمالال   مالالت أئمالالة المالالذاه  فالالا طبةقالالة انالال  ب طه، ،ون م  بع الاله فالالا 

 األحك  .

: المج دالالد المقيالالد: وهالال  مالالت أخالالاب بشالالبوف االج دالال ، المنلالالق، والمالالبا، بالاله ثالثالالة ث ليالال ً 
 أص  ف:

 مج دد ال خبةج أو مج دد المذه . .1

وهالالال  المقيالالالد فالالالا مالالالذه  إم مالالاله، المسالالال قا َ قبةالالالب أصالالال له ب لالالالدليا، ،ون أن 
ي جالال و  فالالا أ،ل الاله أصالال   إم مالاله، و  الالالد ، فدالال  مالالت أصالالح م ال جالال   المق لالالة فالالا 
المذه   خبةجً  للم لص اإلمال  ، أي الالذي يال مكت مالت معبفالة األحكال   فالا ال  ال ئع 

ت إمالال   المالذه  بنبةالق ال خالالبةج للالم الال ص أو الق الالالد ال الا لالم يالب، فيدالال  لالص لال
 الم ق لة لت هذا اإلم  .  

 



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 2009لسنة  األول اجمللدالثالث العدد   Issn:2071-6028 77  

 مج دد ال بجيح. .2

وهالال  ،ون الب بالالة السالال بقة، فدالال  حالال فظ لمالالذه  إم مالاله، لالال أف بأ،ل الاله،  الال ئم 
َ قبةبه ، يص أ وةحبأ، وةقبأ، وةمدد، وةزةف، وةبجح، فدالذا المج دالد يال مكت مالت 

هخب، أو ال بجيح َيت مال    لاله اإلمال   ومال    لاله   بجيح     إلم   المذه  للم    
ال   عالالالبف األ الالال ا  الصالالالحيحة المع مالالالدة فالالالا   الميالالالذ ، أو  يالالالب  مالالالت األئمالالالة. وبدالالال

 المذه . 
 

 مج دد الا ي .  .3

هالال  ،ون مج دالالد ال الالبجيح، وهالال  حالال فظ للمالالذه ،  الال ،أ للالالم لقلالاله وفدمالاله فالالا 
السال بقة مالت  قبةالب ال اضح   والمشكال ، ل ت ال يملالك مال  يمل اله أصالح م المب بالة 

 األ،لة، و حبةب األ  ا  واأل يسة.
والمج دد المقيد الَالد أن   ال ن لاله إح طالة ب لق الالد الع مالة، فمالت لالبف مأخالذ 

ب ل ب أ ل ع  لك  (42)إم مه وان قا بإجبا  المس ئا للم   الد  ي قسم للم  سميت
 الق الد:
 

بعالالالال  أحالالالالدهم : أن   الالالال ن  لالالالالك الق الالالالالد ممالالالال  يخالالالال ص َدالالالال  حلالالالالك اإلمالالالال  ، و 
 المج دديت معه، فدذا يمكت فيه االج د ، المقيد.

وث ليدمالال : الق الالالالد الع مالالالة ال الالالا ال  خالالال ص َالالالبع  المج دالالالديت،  كالالال ن خبالالالب 
ال احالالد حجالالة والقيالال   و يالالب حلالالك مالالت الق الالالد، فدالال  مح الال ج إلالالم مالال  يح الال ج إليالاله 

 المج دد المنلق.
وهال  العال ما أو وال يا     ه   أن لذ ب  سمً  هخب يق َا المج دد بكا أل الاله، 

الج هالالا: وةقصالالد بالاله الج هالالا ب ألحكالال   الشالالبلية، والالالذي ال يحاالالظ دالالي ً  مالالت أ الال ا  
ال  حقدالالم ال قليالالد مالالت  يالالب خالالالف(43)الاقدالال   ، وهالالم المقصالال ،ون بق لالاله (44). فدالال
ْكِب ِإْن ُ ْ ُ ْم ال َ ْعَلُم نَ  ع لم:  َف ْنَأل ا َأْهَا الذِب

(45)  . 
ل اصاليا  لمال  ي ب ال  للياله مالت مسال ئا فالا و د ح بل  مبا ال  المج دالديت ه ال  ب 

ال  واليالة القضال  ، ومصال ،أ أحك ماله إحا  المبحث الق ، ، فالا حكالم مالت ي قلالد مالت هال
  ضم.
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 : المج دد الجزئا أو الم جزي المنل  الث لث
الالم العلمالال   االج دالال ، ب ل بالال أا  لالالدة وم دالال : ألالاله ي قسالالم ب ل بالال أ انالال يع م   سب

 :  (46)و بعضد  للم  سميتالمج دد لجميع األَ ام الاقدية أ
: المج دد المنلق: وه  الذي َلق أ بالة االج دال ، بحيالث يمك اله ال ظالب فالا جميالع أوالً 

 .(47)المس ئا. وال يع ا هذا أن يك ن ل لمً  بكا مسألة َ ِبُ، لليه
: المج دد الجزئا أو الم جزى : وه  الذي لم يبلق أ بالة االج دال ، فالا المسال ئا ث لي ً 

ق هذ  الب بة فالا مسالألة مالت المسال ئا، أو بال م فقدالا معاليت ،ون جميعد  ، والم  َل
 .(48) يب ، أو ه  ج ها لم  لدا حلك

 واخ لس العلم   فا ج ا   جزؤ االج د ، للم   ليت:
 : يج    جزؤ االج د ،.الق   األو 

 .(49)والم هذا الق   حه   ثيب مت المحققيت
االلقسالال  ، فيكالال ن البجالالا : )االج دالال ،: ح لالالة  قبالالا ال جالالزؤ و (50) الال   اَالالت القالاليم

مج دالالدًا فالالا لالال ع مالالت العلالالم مقلالالدًا فالالا  يالالب ، أو فالالا بالال م مالالت أَ ابالاله،  مالالت انالال ابغ 
ونعه فا ل ع العلم ب لابائ ، وأ،ل د ، وان  ب طد  مالت ال  ال م والسال ة ،ون  يبهال  
مت العل  ، أو فا ب م الجد ،، أو الحج، أو  يب حلالك، فدالذا لاليش لاله الا ال ى فيمال  

وال    ن معبف ه بم  اج دد فياله مسال  ة لاله اإلف ال   بمال  ال يعلالم فالا  لم يج دد فيه،
 يالالب ، وهالالا لالاله أن يا الالا فالالا ال الال ع الالالذي اج دالالد فيالالهأ فيالاله ثالثالالة أ الال ا : أصالالحد  

 .(51)الج ا ، َا ه  الص ام المقن ع به(
 : ال يج    جزؤ االج د ،.الق   الث لا

 ع مالت الاقاله أبمال    ألن المسالألة فالا لال(52)حه  إلم هذا الق   بعال  العلمال  
 .  (53)ك ن أصلد  ل لً  هخب م ه، أو   ن فيم  ال يعلمه مت األ،لة مع أضً  لم  للمه

 .  (54): ال اصياالق   الث لث
فم    ن مت الشبوف  ليً ،  ق ة االن  ب ف، ومعبفالة مجال أي ال الال ، ومال  يق َالا 

ا ومالدل  ، فالال مت األ،لة وم  يب،، ولح  ، فالَد مت ان جم له ب ل سبة إلم  ا ،لي
   جزأ  لك األهلية.
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وم    ن خ صً  بمسألة، أو مس ئا، أو بال م، فالإحا انال جمعه اإللسال ن ب ل سالبة 
 إلم حلك الب م، أو  لك المسألة، أو المس ئا، مع األهلية ج   ال جزؤ.

والمخ  أ ال وهللا أللم ال ه  الق   ب لج ا ، وال ُيَظت بأصح م الق   األو  ألدم 
ون مبالالال ة ال اصالاليا الالال اأ، فالالا القالال   الث لالالث، فمالالت فقالالد الشالالبوف يجيالالزون حلالالك ،

ال لية، أو الق الد الع مة، ال ا ال  خ ص بمج دد ،ون هخب، فإله ياقد القدأة للالم 
 االن  ب ف.

 
 المبحث الث لث

 دبف االج د ، فا والية القض  
 :  قليد والية القض  المنل  األو 

ا أوالهال  لظال   الحكالم فالا اإلنالال  ل  يالة إن والية القض   ها مت ال الي   ال 
خ صة، و  ن لد  أثب  بيب فا  أكيالد واَالبا  نالي ،ة الشالبةعة فالا هالذا ال ظال  ، ولشالب 
العد  والحق واألمت َيت ال   . وه  مت ال اجب   ال ا أل طدال  الشالبع ب لخلياالة أو 

 أئيش الدولة، ج بً  إلم ج   مع واجب   أخبى ل دَيب دَون الحكم. 
و ا إلم الخلياة مت حلك ال يقدأ للم مب دبة جميعاله إال ب النال   بة،  وألن م 

ال الالالا ي الالال م فيدالالال  مالالالت يخ الالال أهم ل بابالالالً  ل الالاله،  بعالالالً  ل عالالالد،  لالالالك  (55) عالالالد،  ال اليالالال  
 ال اجب  .

 :  (56)لذلك فإن ال الي   فا لظ   الحكم اإلنالما   قسم للم أأبعة أ س   ها
مة.   الية الال  أا   أللدالم ُيسال   َ ن فالا جميالع : ال الية الع مة فا األلم   الع أوالً 

 األم أ مت  يب  خصيص.
: ال اليالالة الع مالالة فالالا األلمالال   الخ صالالة:   اليالالة أمالالبا  األ الال ليم، والبلالالدان  ألن ث ليالال ً 

 لظبهم فيم  ُخص ا به مت األلم   ل   فا جميع األم أ.
ولقيال  الجيال  ،  : ال الية الخ صة فا األلم   الع مالة.   اليالة   ضالا القضال ة،ث لث ً 

وح ما الثغال أ، وجال َا الصالد   ، ومسال  فا الخالباج  ألن  الا واحالد مال دم مقصال أ 
 للم لظب خ ا فا جميع األلم  .
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: ال اليالالة الخ صالالة فالالا األلمالال   الخ صالالة.   اليالالة   ضالالا َلالالد، أو إ لالاليم، وجالال َا أابعالال ً 
صالالالد   ه، ومسالالال  فا خباجالالاله، وحالالال ما ثغالالالب   ألن  الالالا واحالالالد مالالال دم خالالال ا ال ظالالالب، 

 العما.مخص ا 
 

: )فيج  للم ولا األمب أن ي لا للم  الا لمالا مالت (57)    اإلم   اَت  يمية
ألم   المسلميت أصلح مت يجد  لالذلك العمالا .... وهالذا واجال  للياله، فيجال  للياله 
البحالالث لالالت المسالال حقيت لل اليالال   مالالت ل ابالاله للالالم األمصالال أ، مالالت األمالالبا  الالالذيت هالالم 

 .(58) ،...(ل ام حي السلن ن، والقض  ، ومت أمبا  األج 
ولليالاله ف اليالالة القضالال   هالالا مالالت ال اليالال   المدمالالة ال الالا ي بغالالا أن ُ الال لم ل  يالالة 

 ب لغة، وأهمية خ صة، مت خال  اخ ي أ األصلح أل،ا  هذا ال اج .
 

 : دبف االج د ، للق ضاالمنل  الث لا
اخ لالالس الاقدالال   فالالا ادالال باف َلالال غ أ بالالة االج دالال ، لمالالت يبدالالح ل الال لا م صالال  

   ا  ها:القض   للم ثالثة أ
 : يج  أن يك ن الق ضا مج ددًا.الق   األو 

، (60)، والشالالال فعية(59)والالالالم هالالالذا القالالال   حهالالال  جمدالالال أ العلمالالال   مالالالت الم ل يالالالة
 (63)، واليالاله حهالال  اَالالت حالالز (62)، وبعالال  الح ايالالة(61)والح  َلالالة فالالا المشالالد أ لالال دم

(64). 
فأصح م هالذا القال   يالبون لالد  جال ا    ليالة  يالب المج دالد المنلالق فالا حال   

. إحا (65)أ، وأمال  مج دالد المالذه  أو مج دالد الا ال ى فأجال  وا   لي اله للضالبوأةاالخ ي 
 .(66)ُفِقَد المنلق. وأم  الج ها فال  صح   لي ه

: )وان أخالالا َدالال  أو بشالالا  م دالال  جدالالبوف االج دالال ،  (67) الال   اإلمالال   المالال وأ،ي
خبج مت أن يكال ن مالت أهالا االج دال ،، فلالم يجالز أن يقضالا، وال أن يا الا. فالإن  لالد 

فحكالالالم ب لصالالال ام أو الخنالالالأ،  الالال ن  قليالالالد  بالالال طاًل، وحكمالالاله وان وافالالالق الحالالالق  القضالالال  
والصالالال ام مالالالب،و،ًا، و  جالالاله الحالالالبج فيمالالال   ضالالالم بالالاله لليالالاله، وللالالالم مالالالت  لالالالد  الحكالالالم 
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والقض   ... والذي للياله جمدال أ الاقدال   أن والي اله ب طلالة، وأحك ماله مالب،و،ة  ألن 
ال يصاللح للقضال  ،  . ول الدهم لال  ولالا مالت(68)ال قليد فالا فالبوع الشالبع ضالبوأة ...(

مع وج ، الص لح له، والعلم ب لح   أثم الم لبا والم لبم وال ي االذ  ضال ؤ  وان أصال م 
. ل ت إن   ل  ضبوأة ُلصِب  خاللد   يب المج دد المنلق، أو ولبالم ناللن ن (69)فيه

حو د  ة  يَب األهالا للقضال   لاالذ  أحك ماله  لال ال   عنالا مصال لح ال ال  . للالم أن 
 .  (70)يه أن يك ن لديه طبف مت األحك   يب األها يش بف ف

 وان دل ا ل ج م دبف االج د ، فا الق ضا بأ،لة م د :
 : لص ا ال   م، وم د :أوالً 
ْيَ ُدْم ِبَم  َأْلَزَ  َّللاَُّ     هللا  ع لم:  .1 َوَأِن اْحُ ْم ََ

(71). 

ْيَت ال َّ ِ  ِبَم  َأَأاَل َّللاَُّ   له  ع لم:  .2 ِلَ ْحُ َم ََ
(72). 

َوال َ ْقُس َم  َلْيَش َلَك ِبِه ِلْلم   ع لم:   له  .3
(73). 

ُن  ِ   له  ع لم:  .4 ِ َوالبَّ وُ  ِإَلم َّللاَّ َفِإْن َ َ  َ ْلُ ْم ِفا َدْا ي َفُب،و
(74). 

ووجه الداللة: أن هللا  ع لم أمالب بال لحكم بمال  ألزلاله مالت القالبهن، ومال  جال   لالت 
 .  (76)ه مق س م  ليش له به للم. والمقلد فا حكم(75)، ولم يقا ب ل قليدال با 
 : لص ا الس ة ال ب ةة. وم د :ث لي ً 
: ))القض ة ثالثة: واحالد فالا الج الة، واث ال ن فالا ال ال أ، فأمال  الالذي     ال با  .1

فا الج ة فبجا لالبف الحالق فقضالم باله، وأجالا لالبف الحالق فجال أ فالا الحكالم، 
 .(77)فد  فا ال  أ، وأجا  ضم لل    للم جدا فد  فا ال  أ((

  ألن (78)الداللة: أن الحديث ي ضمت ال دا لالت   ليالة الج هالا القضال   ووجه
 .(80)، فد  يقضا للم جدا ال للم(79)  ضا الجدا ال يدأي طبةقه فا الحكم

 .(81)وظ هب الحديث أن مت حكم بجدا وان وافق حكمه الحق فإله فا ال  أ
كالالالم : ))إحا حكالالالم الحالالال كم ف ج دالالالد ثالالالم أصالالال م فلالالاله أجالالالبان، واحا ح الال   ال بالالالا  .2

 .(82)ف ج دد ثم أخنأ فله أجب((

))ف ج دالالد(( يالالد  للالالم ادالال باف االج دالال ،، و،أجالالة  ووجالاله الداللالالة: أن   لالاله 
 .(83)االج د ، إلم     ن لمت فدم مق صد الشبةعة، و مكت مت االن  ب ف
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لالالت العلمالال    الال لدم: )فأمالال  مالالت لالاليش بأهالالا للحكم،فالالال (84)ولقالالا اإلمالال   ال الال وي 
أجب له. َا ه  هثم، وال ي اذ حكمه، ن ا  وافق الحالق  يحاب له الحكم، فإن حكم فال

أ  ال  ألن إص َ ه ا ا  يالة ليسال  صال ،أة لالت أصالا دالبلا، فدال  لال ا فالا جميالع 
أحك مالاله نالال ا  وافالالق الصالال ام أ  ال، وهالالا مالالب،و،ة  لدالال ، وال يعالالذأ فالالا دالالا  مالالت 

 .(85)حلك(
َجب الحال كم إحا أخنالأ إحا  ال ن ل لمالً  ب(86)و    اَالت الم الذأ  الج دال ، : )والمال  يال

 .(87)ف ج دد(
 : القي   للم الا ي .ث لث ً 

إح القض   هكد مت الا ي   ألن الا يال  إخبال أ  يالب ملالز ، والقضال   إخبال أ ملالز ، 
فد  ف ي  والزا . فإحا   ن ال يج   أن يك ن الما ا ل ميً  مقلدًا، ف لق ضا مالت بال م 

 .  (88)أولم
 

 : ال يج  أن يك ن مج ددًا َا يس ح .الق   الث لا
، والياله حهال  اَالت (89)والم هذا الق   حه  الح اية فالا الصالحيح مالت مالذهبدم

. فدم يبون أن َل غ أ بة االج د ، للق ضا ه  دبف  مال   (91)مت الم ل ية (90)أدد
 .  (92)ال صحة، ومع هذا ال ي بغا ل دهم أن يقلد الج ها، وان  لبد لاذ  أحك مه

 وان د  أصح م هذا الق   بأ،لة م د :
أوي لالالت للالالا  : مالال أوالً 

إلالالم الالاليمت وألالال   ألالاله  الال  : ))بعث الالا أنالال   هللا  (93)
،    :  ل :  بعث ا إلم     يك ن َي دم أحداث، وال للم لالا ب لقضال  .  حديث الستب
 الال  : إن هللا نالاليددي لسالال لك، وةثبالال   لبالالك،  الال  : فمالال  دالالك   فالالا  ضالال   َالاليت اث الاليت 

 .  (94)بعد((
  َالدليا   لاله   (95)االج دال ، و  دال  لالم يكالت مالت أهالا ووجه الداللة: أن لليالً  

 )وال للم لا ب لقض  (، ولليه فال يش بف فا الق ضا َل غ أ بة االج د ،. 
))إن هللا نالالاليددي لسالالال لك وةثبالالال   وهالالالذا االنالالال دال  م عقالالال  بقالالال   ال بالالالا 

 لبك((، فإن   ن َدالذا الالدل   أ ق أهليالة االج دال ، فالال إدالك  ، واال فقالد حصالا لاله 
 .(96)،، وه  العلم والسدا،، وهذا  يب ث َ  فا  يب المقص ، مت االج د 
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:  ي نً  للم اإلم   األلظم. فليش مت دبطه َلال غ أ بالة االج دال ،  أللاله يمك اله ث لي ً 
 .(97)أن يقضا بعلم  يب  ب لبج ع إلم ف  ى  يب  مت العلم  ، ف ذلك فا الق ضا
العلمال  .  وهذا م عق . ف د باف االج دال ، فالا اإلمال   األلظالم هال   ال   جمدال أ

 .  (98)َا لقا بعضدم اال ا ق لليه
: الغ يالة مالت القضال   إيصال   الحالق إلالم مسال حقه، وحلالك يحصالا مالت المقلالد إحا ث لث ً 

 .  (99) ضم با  ى  يب ،  م  يحصا للمج دد إحا  ضم ب ج د ، لاسه
: المقلالالد يقالالدأ للالالم القضالال   بالال لحق بعلالالم  يالالب  ب النالال ا    مالالت الاقدالال  ، ف الال ن أابعالال ً 

ئزًا فالالا لاسالاله، ف نالالدًا لمع الالم فالالا  يالالب ، والا نالالد لمع الالم فالالا  يالالب  يصالاللح  قليالالد  جالال 
للحكم مثا الج ئز، ح م ي اذ  ض ي   ال الا لالم يجال و  فيدال  حالدب الشالبع، وهال   ال لبيع 

 .  (100)الا ند، أله مثا الج ئز فا حق الحكم  ذا هذا
وهالال  م عقالال  بالالأن الا نالالَد ب طالالا ل الالد الجمدالال أ  ألن الاسالال ، والالالبنالن ل الالدهم 

 .(101)،ف نم با
ميتخ مس ً   .(102): الحكم ب ل قليد ه   حكم المج دد بق   المق ب

 .  (103)وة عق  بأن هذا ال يمكت للمج دد معبف ه َ اسه بخالف الحكم
 : ال يج  أن يك ن مج ددًا إحا   ن لعذأ.الق   الث لث

والالالم هالالذا القالال   حهالال  اإلمالال   اَالالت  يميالالة.  الال  : )وُنالال ا بعالال  العلمالال   إحا لالالم 
 لم القضالال   إال لالال لم ف نالالق، أو ج هالالا ،يبالالت، فأيدمالال  يقالالد أ فقالال  : إن ي جالالد مالالت يالال

ك ل  الح جة إلم الديت أكثب لغلبة الاس ،،  دب  الديبت، وان   لال  الح جالة إلالم العلالم 
أكثالالب لخاالال   الحك مالال  ،  الالدب  العالال لم. وأكثالالب العلمالال   يقالالدم ن حا الالالديت، فالالإن األئمالالة 

أهاًل للشد ،ة، واخ لا ا فا اد باف العلالم: م اق ن للم أله الَد مت أن يك ن لداًل، 
هالالا يجالال  أن يكالال ن مج دالالدًا، أو يجالال   أن يكالال ن مقلالالدًا، أو ال اجالال    ليالالة األمثالالا 

. والالالذي يبالالدو ألالاله يميالالا إلالالم القالال   (104)ف ألمثالالا  يامالال   يسالالبأ للالالم ثالثالالة أ الال ا (
الث لث م دال .إح  ال   فالا مال طت هخالب: )إحا لالبف هالذا فلاليش للياله جأي الخلياالة  أن 

 عما إال أصلح الم ج ،، و د ال يك ن فا م جال ،  َمالت هال  صال لح ل لالك ال اليالة، يس
 .  (105)فيخ  أ األمثا ف ألمثا فا  ا م ص  بحسبه ...(
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ل الالت مالالع حلالالك هالال  يالالبى أن جالال ا    ليالالة  يالالب األهالالا للضالالبوأة إحا  الال ن أصالاللح 
الم ج ،، يج  معه السعا فا إصالح األح ا ، ح م يكما فالا ال ال   مال ال َالد لدالم 

 .(106)ه مت أم أ ال الي  ، واإلم أا  ولح ه م 
وة بغا ال  بيه ه   أن م  حه  إليه اإلم   اَالت  يميالة ال ي  افالق مالع المشالد أ 
مت مذه  الح اية. إح م  حهب ا إليه مالت جال ا  واليالة القضال   للمقلالد إلمال  هال  للالم 

وجال ،  إطال ه، فا حيت أن الماد   مت  ال  اإلم   اَت  يمية: أن حلالك مقيالد َ عالذأ
المج دالالالد، أو ألالالاله م جالالال ، ولالالالم يمك الالاله االج دالالال ،، إمالالال  لضالالاليق ال  الالال ، وامالالال  ل  الالال فَ 

 .(107)األ،لة
 :الق   المخ  أ

والمخ الال أ فالالالا هالالالذ  المسالالألة ال وهللا أللالالالم ال: ال ابةالالق َالالاليت ح لالالالة االخ يالالال أ 
والضبوأة. ف ألصا أن الق ضا من ل  ب لحكم ب لعد  الذي ج    به الشالبةعة  بهلالً  

مقصد القض   فا الاصا َيت الخص م  ، وايص   الحق لمسال حقه ون ة  ل حقيق 
َهلالاله  للالالم ال جالاله الصالالحيح، لالالذلك لالالز  أن ي م الالع الق ضالالا بصالالاة االج دالال ، ال الالا  
لل ع ما مع لص ا الشبةعة أث    لمله القضال ئا. ومالت ه ال    مالت خنال أة ا  حال   

ان أن الق ضالالالا الج هالالالا فالالالا ال الالال أ و  هالالالذا الميالالالدان لالالالت جدالالالا، فقالالالد َالالاليت ال بالالالا 
 .   (108)أص م

إحًا ال يكاا فا ح لة االخ ي أ، ووج ، المج دد المنلق، العدو  ل ه إلالم مالت 
ه  أ،لم م ه أ بالة، ممالت يقضالا بقال    يالب  مالت العلمال  ، إحا لالم ي جالد مال لع يم الع 

 المج دد المنلق مت القض  .
َ د هذا االخ ي أ فضال لت أ،لة الجمد أ السال بقة. أن القضال   لمليالة  ومم  ي

ة و، يقة،  د ي ا و  فا إ،أال لد ي د ، وضب  أ،ائد ، وليا الص ام فيد ، مت معقد
َةالالد حلالالك  الال   هللا  عالال لم فالالا  ضالال   ،او،   ج مالالع فالاليدم دالالبوف المج دالالد المنلالالق. ي

ً هَ ْيَ   ُحْ مً  َوِلْلم ً  ونليم ن  ْمَ  َه  ُنَلْيَم َن َوُ الب َفَادَّ
(109). 

ه هالال  النالالبف ال دالال ئا فالالا نلسالاللة لالالذلك فالالإن ال صالال   إلالالم الحكالالم والقضالال   بالال
القضالال  ، فدالال  لمليالالة ط ةلالالة،  بالالدأ بالال ل ظب فالالا الالالدل ى المقدمالالة ومالالدى انالال يا ئد  
لشبوف  ب لد  ونالم لد ، َال احص الشالبوف المع بالبة فالا المالدلا، والمالدلم للياله، 
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والمدلم به، وصيغة الدل ى، هخذًا ب الل بال أ أن هالذ  الشالبوف م دال  مال  هال  م االق 
وم دالال  مالال  هالال  مخ لالالس فيالاله، وال ع مالالا معدالال  يح الال ج إلالالم مج دالالد لليالاله َالاليت العلمالال   

لل بجيح فا م اطت الخالف، ثم ي  قا لظب الق ضا بعده  إلم ونال ئا اإلثبال   ال الا 
جبى الخالف فا العما َبعضد   علم الق ضا مثاًل. أو فا الشالبوف والضال اب  ال الا 

َهلدالال  لل الالأثيب فالالا الالالدل ى المقدمالالة،   إلدالالد ،، واليمالاليت، وال قالالبائت و يالالب حلالالك. ثالالم  
 مييز الدل ى بحس  اخ ص صد ، ف لدل وى الم لية  يالب الالدل وى الج  ئيالة، وهالذ  
 يب األح ا  الشخصية وهكذا، ول ا ل ع أ س   وأحك  ، جبى الخالف فا  ا صاليلد  
ومس ئلد ، وهذا يح  ج إلم لظالب ث  ال ، واج دال ، صال ئ ، لل صال   إلالم م لاله لال الة 

ة. ثم بعد حلالك إصالداأ الحكالم الالذي يحقالق مقصال ، القضال   مت حلك ب لدل ى المقدم
مت َيت  لك اآلأا  واالخ الف  ، ثم القض   به، ثم ال نيلة الم  نبة لل  ايالذ، وال الا 
 حقق المصلحة مالت هالذا الحكالم. إلالم  يالب حلالك ممال  َ ُمالبو باله الالدل ى فالا مساليب د  

 القض ئية.
َ الالد أن المخ الال أ فالالا المسالالألة هالال  ادالال باف َ لالال غ أ بالالة االج دالال ، لمالالت كالالا هالالذا ي

. وهذا االخ ي أ مقيالد َ جال ، مالت   ال فب فياله هالذ  الصالاة، (110)ي قلد م ص  القض  
وأم  مع فقده  ف ألمب ي  قا إلم ،ائبة الضبوأة ال ا   غيب معد  األحك  ، إح ال يعقا 
أن   عنالالا فبةضالالة القضالال   باقالالد المج دالالد المنلالالق  ألن هالالذا يع الالا دالالي ع الا ضالالم، 

و  قف الحدو،. وه  خالف م  دالبع القضال   ألجلاله. والناليم  فالا  وضي ع الحق ق،
. لالذلك ي بغالا أن يقلالد (111) م ل   الذي ي دأ مالت   ال فب فياله جميالع دالبوف االج دال ،

َ َم  اْنَ َنْعُ مْ األصلح واألمثا لدذا الم ص . ام ث اًل لق له  ع لم:  َف  َُّق ا َّللاَّ
(112). 

ولالالا أمالالب أن يسالال عيت فالالا والي الاله  وفالالا هالالذا يقالال   اَالالت القالاليم: )يجالال  للالالم  الالا
بأهالالا الصالالدق والعالالد ، واألمثالالا ف ألمثالالا ... والغ لالال  ألالاله ال ي جالالد ال  مالالا فالالا حلالالك، 

 .(113)فيج   حبي خيب الخيبةت، و،فع دب الشبةت(
ولليه فإحا ُفِقد المج دد المنلق فإله ُيَقلَّد األ،لم م ه أ بة للالم وفالق مال  ُحِكالَب 

 فا مبا   المج دديت.
 أة ه الالال  أن الضالالالبوأة والح جالالالة  الالالدل  إلالالالم ،لالالالم و أهيالالالا لمليالالالة و جالالالدأ اإلدالالال

االج د ، الجزئا أو الم جزي ، فإحا لم ي ص أ وج ، مج دالد منلالق يقضالا فالا  الا 
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األَالال ام والالالدل وى، فالالال َالالد مالالت إيجالال ، مالالت يبلالالق أ بالالة االج دالال ، فالالا بعالال  األَالال ام 
ل  مالالالا ك لج  يالالال   أو األحالالال ا  الشخصالالالية و يبهالالال . وهالالالا ،وائالالالب  ل قالالالا بمجم لدالالال  
. (114)اج د ،ًا منلقً .  م  ي بغا االأ ق   بال لم ج ، لبلال غ الب ال  العليال  فالا االج دال ،

 وهللا أللم.
 

 : مص ،أ أحك   الق ضاالمنل  الث لث
إحا   ن القض   ه  الحكم َيت ال    بم  ألز  هللا، أو  بييت الحكالم الشالبلا، 

فالَالالد أن يكالال ن  واإللالالزا  بالاله، وفصالالا الخصالال م    مالال  نالالبق فالالا  عبةالالف القضالال  .
للق ضالالا مصالال ،أ  ال الالا يسالال قا م دالال  األحكالال  ، وهالالا  لدالال  ،اخلالالة فالالا ،ائالالبة مصالال ،أ 
ال شبةع اإلنالالما، وان    لال  بحسال  المج دالديت، أو اخ لاال  بسالب  مالبا بدم، إح 

. (115)ليش للد ى والعقا المجب، مكال ن فالا م ظ مالة القضال   ومصال ،أ  فالا اإلنالال 
 معل  .وهذا بخالف ال ظم ال ضعية  م  ه  

 : مص ،أ أحك   المج دد المنلق.أوالً 
المج دالالد المنلالالق َ  ليالاله المسالال قا و يالالب المسالال قا مصالال ،أ  فالالا الحكالالم هالالا 
مصالال ،أ ال شالالبةع اإلنالالالما، وهالال  من لالال  ب الج دالال ، واالنالال ق   م دالال  مب دالالبة، وال 

. ول الالالا مج دالالالد   الالالالد  وأصالالال له فالالالا االنالالال  ب ف مالالالت  لالالالك (116)يجالالال   لالالاله ال قليالالالد
ق ن فا الجملة للم المص ،أ األأبعة: )ال   م والس ة واإلجم ع المص ،أ. وهم م ا

والقيالال  (. واخ لاالال ا فالالا البقيالالة   الن حسالال ن واالن صالالح م و الال   الصالالح َا ودالالبع 
 .  (117)مت  بل   و يبه 

 : المج دد المقيد.ث لي ً 
وأم  المج دد المقيد بمذه  معيت، فمص ،أ  فالا الحكالم ل الد المالذاه  األأبعالة 

لد إم   مذهبه، يبالا فيد  م  يباليه المنلق فا   اليت الشالبع، وال إجم اًل ها   ا
يعالالالالد  لالالالالت لالالالالص إم مالالالاله، وهالالالال  من لالالالال  أيضالالالالً  بالالالال لحكم بالالالال لباجح والمشالالالالد أ مالالالالت 

 .  (118)مذهبه
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وهذا القسم أولم ب ل اصيا مت ن بقه، إح  الاب مالت   ال فب فياله دالبوف المج دالد 
ا القضال     لبالً . وللياله المنلق.  م  أن المج دد المقيد هال  المعال ب  للياله فالا  ال ل

 فمص ،أ  للم ال اصيا بحس  مذهبه:
 :(119)المذه  الح اا .1

يحكالالالم بمالالال  اخ الالال أ  دالالالي خ المالالالذه ، واألصالالالا هالالال  العمالالالا بقالالال   اإلمالالال   أَالالالا  .أ 
، فالالال يعالالد  لالالت   لالاله إلالالم  يالالب  مالالت أصالالح به إال إحا وجالالد ال صالالبةح (120)ح ياالالة

 بأن الا  ى للم      يب .

د الق ضالا فالا  بجيحاله ألحالده  َ غيالب العالبف، إحا وأ،  أ  ا  بال  بجيح، فيع م .م 
 وأح ا  ال   ، وم  ظدب لليه ال ع ما، وم    ي وجده.

 ال يج   له الحكم بق   مدج أ، لجبب م اعة، أو  حصيا ،لي . .ج 

 يع مد الق ضا للم الا  ى ال ا  ثب  إم  بس د  أو بك  م مشد أ للمذه . .، 

 َبلد هخب.إحا أدكا لليه أمب ان ش أ الاقد  ، وان   ل ا  .ه 

إحا لم يجد األ  ا  لما با  ى أها الاقه مالت مذهباله فالا َلالد ، وان  ال ن فقيدالً   .و 
 واحدًا أخذ بق له للضبوأة.

 :(121)المذه  الم ل ا .2

 يل ز  الق ضا ب لمشد أ مت المذه ، وه  م    ي ،ليله، وال يخبج ل ه. .أ 

اال إحا  الال ن ه الال ل أكثالالب مالالت  الال   لالالت اإلمالال  ، وللالالم الم الالأخب م دمالال  لمالالا بالاله، و  .م 
لمالالالا بمالالال  يغلالالال  للالالالم ظ الالاله ألالالاله الم الالالأخب، و الالال   الالالالبع  يعمالالالا بقالالال   اَالالالت 

 وةبى أله الم أخب إال فيم  دذب. (122)الق نم

مت مبجح    ال   للالم هخالب:  ةال ،ة للالم صال ح  القال  ، أو وألاله، و يالا: َالا  .ج 
 كثبة الق ئليت به، و يا  يب حلك.

ح َاليت األ ال ا ، إحا   ن أكثب مت    ، و  ن م مك ً  مت المذه  و  الد ، فيبج .، 
 إن   ن أهاًل لذلك.

يأخذ بق   مج دد فا المذه  إحا لم يكت الق ضا مت أها ال ظب وال بجيح فالا  .ه 
 المذه ، فإن لم يجد  لد مج ددًا فا مذه  هخب.
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يع مد للم م  ه  م ث ق به مت     المذه ، و حب  مت ال  ال  الغبةبالة  يالب  .و 
 المشد أة.

 :(123)المذه  الش فعا .3

  ص اإلم  .يحكم الق ضا َ .أ 

 يحكم ب لمع مد مت المذه . .م 

إحا   ن م مك ً  مت أص   إم مه،   ،أًا للم القي   للم أ  ا  إم مه، في ع ما  .ج 
معدالال   مالال  ي ع مالالا المج دالالد المنلالالق مالالع لصالال ا الشالالبع، فالالال يعالالد  لالالت لالالص 

 إم مه  م  ال يس غ االج د ، مع ال ص.

يكالالالت مالالالت أهالالالا إحا  الالال ن ه الالال ل أكثالالالب مالالالت  الالال   ،ون  الالالبجيح، في  قالالالف إن لالالالم  .، 
 ال بجيح.

 ال يحق له أن يقلد  يب األئمة األأبعة. .ه 

 

 :(124)المذه  الح بلا .4

 يحكم الق ضا ب لم أخب مت     إم مه. .أ 

 يقلد  ب أ أئمة المذه ، ول  ال قد خالفه. .م 

إحا   ن أكثب مت  ال   فالا المالذه  ،ون  البجيح، فيأخالذ بمال   البجح ،ليلاله ل الد   .ج 
 إن   ن أهاًل لذلك.

  المج دد المقيد بمذه  إم ماله، ل الد المالذاه  األأبعالة. هذ  ها مص ،أ أحك 
: )هالالذا إلمالال  ي  جالاله للالالم لالالزو  ال مالالذه ، (125)و الال   الشالاليق لبالالد الالالبحمت َالالت   نالالم

واألخالالذ َالالبخص حلالالك المالالذه  ولزائمالاله ...  الال   الشالاليق جأي اَالالت  يميالالة : ومالالت  الال ن 
، أو م بعالالً  إلمالال   فخ لاالاله فالالا بعالال  المسالال ئا  لقالال ة الالالدليا، أو ل الال ن أحالالدهم  أللالالم

أ قم، فقالد أحسالت، ولالم يقالدح فالا لدال اله. و ال   فالا األخالذ َبخصاله ولزائماله ط لالة 
 .(126)فا  ا أمب  ولديه، خالف اإلجم ع، و  قف فا ج ا  (  يب البن   

و    اَت القيم لت المج دد المقيد بمذه  إم مه: )مت ه  مج دد فا مالذه  
َدالال  ال ي عالالدى أ  الالاله،  مالالت ال سالال  إليالاله، مقالالبأ لالاله ب لالالدليا، مالال قت لا  وةالاله، لالال لم

وف  وةه، وال يخ لاد ، واحا وجد لص إم مه لم يعد  ل ه إلم  يالب  الب الة، وهالذا حال   
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أكثب المص ايت فا مذاه  أئم دم ... و ثيب م دم يظت أله ال ح جة به إلم معبفالة 
ال   م والس ة والعببية  ل  له مج زةً  َ ص ا إم مه، فدا ل د    ص ا الشالبع 

  مت  لاة ال ع  والمشقة، و د  اال   اإلمال   انال  ب ف األحكال   ... فيال هلل  د اك ام َد
العجال  مالالت اج دالال ، لدالال  َدالم إلالالم  الال ن م بالال لدم ومقلالدهم أللالالم مالالت  يالالب ، أحالالق 
ب ال بالال ع مالالت نالال ا ، وأن مذهبالاله هالال  الالالباجح، والصالال ام ،ائالالب معالاله، و عالالد َدالالم لالالت 

 بجيح م  يشالدد لاله الال ص، االج د ، فا  ال  هللا وأن له، وان  ب ف األحك   م ه، و 
 .(127)مع ان يال   ال  هللا وأن له   ية البي ن ...(

هذا و د أج   بع  الاقد   الخبوج لت المذه  إلم  يالب  فالا وا عالة معي الة. 
     الزأ شا: )يق ي الق   ب الل ق   فا ص أ يت: 

أحدهم : إحا   ن مذه   يب إم مه يق ضا  شديدًا ... فإله يس ح  له األخالذ 
  الح ي ف ..ب

الث ليالالة: إحا أأى للقالال   المخالال لس لمالالذه  إم مالاله ،لالالياًل صالالحيحً ، ولالالم يجالالد فالالا 
مذه  إم مه ،لياًل   ةً  ل ه، وال مع أضالً  أاجحالً  للياله، فالال وجاله لم عاله مالت ال قليالد 

 .(128)حي  ذ مح فظة للم العما بظ هب الدليا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخ  مة
 ال   ئج ال ا ج    فيد  وها:فا لد ية هذ  الدأانة الَد أن لجما أهم 
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القض   ه  الص أة الحقيقية للعد  الالذي أمالب هللا باله، وهال  المم أنالة الاعليالة،  .1
وال  يجالالة الم نقيالالة ل حكالاليم دالالبع هللا  عالال لم فالالا الحاالال و للالالم الحقالال ق، وا  مالالة 

 الحدو،.

القض   فا ال ظ   السي نا اإلنالما ه  والية مت ال اليال   ال الا ي قلالده  مالت  .2
 لخلياة أو أئيش الدولة، لي بة ل ه فا مم أنة هذا ال اج .يخ  أ  ا

ألهمية القض   جعالا العلمال   دالبوطً  وصالا   للق ضالا، مسال مدة مالت لصال ا  .3
 الشبع، و  الد  الع مة، الَد أن    افب فيه ليحقق القض   مقصد .

مالالت هالالذ  الشالالبوف: العلالالم ب ألحكالال   الشالالبلية، أو َلالال غ أ بالالة االج دالال ،، ف ألصالالا  .4
 ية المج دد المنلق، ولد  ج ا   يب  إال مت ضبوأة.وج م   ل

ل د َفْقد المج دد المنلق المس قا ي  قالا إلالم   ليالة مالت هال  ،ولاله أ بالة فيال لبم  .5
المنلالالق  يالالب المسالال قا ثالالم المج دالالد المقيالالد، اَ الالداً  بمج دالالد المالالذه  )مج دالالد 
ال خبةج(، ثم مج دد ال بجيح، ثالم مج دالد الا ال ى، مالع مبالال ة وجال م ال ب يال ، 

 واخ ي أ األصلح، واألمثا فا  ا حلك.

 ال يج     لية الع ما والج ها ب ألحك   الشبلية، وال ي اذ  ض ؤ . .6

يج    جزؤ االج د ،، ولليه فيج     لية المج دد الجزئا أو الم جزي ، وهال   .7
مالالت َلالالق أ بالالة االج دالال ، فالالا بالال م مالالت األَالال ام.  ق ضالالا الج  يالال   أو األحالال ا  

 الشخصية، أو  يب حلك.

ص ،أ أحك   الق ضا، إحا   ن مج ددًا منلقً  ها فا الجملة مص ،أ ال شبةع م .8
اإلنالالالما. وأمالال  المج دالالد المقيالالد فمصالال ،أ أحك مالاله فالالا الجملالالة،   الالالد وأصالال   
إم   مذهبه، والباجح مت أ  ا  إم مه، أو  ب أ أئمة مذهبه، فإن  عد،  األ  ا  

أن يقضالا ب لمع مالد مالالت  ،ون  البجيح، أجالح َي دال  إن  ال ن أهالاًل لالذلك. واألصالا
مذهبه أو ب لباجح مت مالذه   يالب ، إحا  ال ي ،ليلاله، وللياله أن يالديم ال ظالب فالا 
أ الالال ا  األئمالالالة، وة حالالالبى مالالالداأ د ، وةمعالالالت فالالالا أ،ل دالالال ، وةميالالالز صالالالحيحد  لالالالت 

 ضعياد ، وةكثب مت ان ش أة العلم   والاقد  .

 ي  فيه.السعا الن  م   هلة االج د ،، و حصيا أ،وا ه  لبل غ الب   العل .9

وهللا أنأ  أن يجعا م    ب ه خ لصالً  ل جداله ال البةم، وأن يعاال  لمال   ال ن فياله 
 مت  لا، وأن ي اع ا وة اع به.

 وصلبم هللا ونلم للم لبي   محمد وللم هله وأصح به أجمعيت
 

 المص ،أ والمباجع
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اإلَدالال ج فالالا دالالبح الم دالال ج،  قالالا الالالديت للالالا السالالبكا واَ الاله لبالالد ال هالال م،  .1
 -هالالالال1404، )1للمالالال  ، ،اأ ال  الالال  العلميالالالة، َيالالالبو ، ف حقيالالالق مجم لالالالة 

1984.)  

إ حالال ف حوي البصالال ئب بشالالبح أوضالالة ال الال ظب، ،. لبالالد ال الالبةم َالالت للالالا ال ملالالة،  .2
  (.1996 -هال1417، )1،اأ الع صمة، ف

هالال(، 450األحك   الساللن لية وال اليال   الدي يالة، للالا َالت محمالد المال وأ،ي )  .3
  (.1985 -هال1405، )1،اأ ال    العلمية، َيبو ، ف

هالال(، منبعالة 631اإلحك   فا أص   األحكال  ، للالا َالت أَالا للالا اآلمالدي )  .4
 هال(.1347محمد للا صبيح، مصب، )

هالال(،  حقيالق: لبالد الغ الا 204أحكال   القالبهن، محمالد َالت إ،أةالش الشال فعا )   .5
  (.1990 -هال1410لبد الخ لق، ،اأ إحي   العل  ، َيبو ، )

َالالالت  يميالالالة، ،. أحمالالالد مالالال افا، ،اأ اَالالالت االخ يالالال أا  الاقديالالالة لشالالاليق اإلنالالالال  ا .6
 هال(.1423، )3الج  ي، السع ،ية، ف

هأا  اَت  يمية فالا الحكالم واإل،اأة، ،. حمالد َالت محمالد ه  فبةال ن، ،اأ األلبال م  .7
  (.2000 -هال1421، )1لل شب وال   ةع، ف

اإلأدالال ، إلالالم   اطالالع األ،لالالة فالالا أصالال   االل قالال ،، إمالال   الحالالبميت لبالالد الملالالك  .8
 حقيالالق: ،. محمالالد ي نالالس وللالالا لبالالد المالال عم، مك بالالة  هالالال(،478الجالال ة ا ) 

  (.2002 -هال1422، )3الخ لجا، الق هبة، ف

االن يع م فا معبفة األصح م، ي نس َت لبد هللا المعالبوف بال َت لبالد البالب  .9
 -هالالال1423، )1هالالال(، صالالححه: لالال ،  مبدالالد، ،اأ األلالالال ، لمالال ن، ف463) 

2002.)  

هالال(، 926 بةال  األلصال أي ) أن م المن ل  دبح أوض الن لال ، أَال  يحيالم    .10
 ،اأ ال   م اإلنالما، الق هبة.

، 2أص   الاقه اإلنالما، ،. وهبة الزحيلالا، ،اأ الا الب المع صالب، َيالبو ، ف .11
  (.2004 -هال1424)
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إلالالالال  المالالال  عيت لالالالت أم العالالال لميت، محمالالالد َالالالت أَالالالا بكالالالب َالالالت  الالاليم الج  ةالالالة  .12
 هال(:751) 

 البؤوف.  (،  عليق: طه لبد1973طبعة ،اأ الجيا، َيبو ، ) -

  (،  حقيق: لص   الصب بنا.2002 -هال1422،اأ الحديث، الق هبة، ) -

األلالالالال   الالال م    الالالباجم ألدالالالدب البجالالال   وال سالالال   مالالالت العالالالبم والمسالالال عببيت  .13
، 6والمس شالالالالب يت، خيالالالالب الالالالالديت الزأ لالالالالا، ،اأ العلالالالالم للماليالالالاليت، َيالالالالبو ، ف

(2005.)  

بجالا أحمالد َالت اإللص ف فا معبفة الباجح مت الخالف للالم مالذه  اإلمال   الم .14
هالال(، صالححه وحققاله: محمالد ح مالد 885ح با، للا َت نالليم ن المالب،اوي ) 

  (.1980 -هال1400، )2الاقا، ،اأ إحي   ال باث العببا، ف

هالال(، لال لم 684أل اأ الببوق فا أل اع الابوق، أحمالد َالت إ،أةالش القبافالا )  .15
 ال   ، البة ض.

اقدالال  ،   نالالم الق لالال ي، ألالاليش الاقدالال   فالالا  عبةاالال   األلاالال و الم داولالالة َالاليت ال .16
 -هالالال1406، )1 حقيالالق: ،. أحمالالد لبالالد الالالب اق ال بيسالالا، ،اأ ال ف  ،جالالدة، ف

1986.)  

البحب البائق دبح   ز الد  ئق،  ةت الع َديت َت إَباهيم المعبوف بال َت لجاليم  .17
 .2هال(، ،اأ ال   م اإلنالما، الق هبة، ف970) 

هالالال(، 794شالالا ) البحالالب المحالالي  فالالا أصالال   الاقالاله، محمالالد َالالت َدالال ،أ الزأ  .18
 حقيالالالق مجم لالالالة مالالالت العلمالالال  ، طبعالالالة و اأة األو الالال ف والشالالالَون اإلنالالالالمية، 

  (.1988 -هال1409، )1ال  ة ، ف

هالال(، 587َدائع الص  ئع فا  ب ي  الشبائع، أَ  بكب َت مسع ، ال  نال لا )  .19
 -هالالالالالال1420، )1 حقيالالالالالق: محمالالالالالد خيالالالالالب طعمالالالالالة، ،اأ المعبفالالالالالة، َيالالالالالبو ، ف

2000.)  

مالالت بعالالد القالالبن السالال بع، محمالالد َالالت للالالا الشالال   لا البالالدأ النالال لع بمح نالالت  .20
، 1هالالالال(،  حقيالالالق: محمالالالد حسالالالت حالالالالق، ،اأ اَالالالت  ثيالالالب، َيالالالبو ، ف1250) 
  (.2006 -هال1427)
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بغية ال لال ة فالا طبقال   اللغال ةيت وال حال ة، جالال  الالديت لبالد الالبحمت َالت أَالا  .21
 هال(، حققه: محمد أَ  الاضا، ،اأ المعبفة، َيبو .911بكب السي طا ) 

 بو ، محمد مب ضم الزبيدي، ،اأ ص ،أ، َيبو .  ج الع .22

الال   فالالا أصالال   األ ضالالية وم الال هج األحكالال  ، إَالالباهيم َالالت محمالالد َالالت  .23  بصالالبة الحكب
 هال(:769فبح ن ) 

 (، أاجعاله 1986 -هالال1406، )1طبعة مك بة ال لي   األ هبةالة، القال هبة، ف -
 و د  له: طه لبد البؤوف.

 هال(.1301، )1المنبعة الع مبة الشب ية، مصب، ف -

هالال(، ،اأ 743 بييت الحق ئق دبح   ز الالد  ئق، لثمال ن َالت للالا الزةلعالا )  .24
 .2ال   م اإلنالما، الق هبة، ف

 حاة المح  ج بشبح الم د ج، أحمد َت محمالد المعالبوف بال َت حجالب الدي مالا  .25
 هال(، ،اأ الا ب، َيبو .973) 

 سالالالديا السالالال َلة لمبةالالالد معبفالالالة الح  َلالالالة، البالالالب،ي صالالال لح َالالالت لبالالالد العزةالالالز ه   .26
 -هالالال1421، )1يمالاليت، حققالاله: بكالالب أَالال   ةالالد، مَنسالالة البنالال لة، َيالالبو ، فلث

2000.)  

ال قبةالالب وال حبيالالب فالالا دالالبح ال حبةالالب، اَالالت أميالالب الحالال ج، ،اأ ال  الال  العلميالالة،  .27
  (.1983 -هال1403، )2َيبو ، ف

هالال(، إ،اأة 463ج مع َي ن العلم وفضله، ي نس َت لبد هللا َالت لبالد البالب )  .28
     العلمية، َيبو .النب لة الم يبةة، ،اأ ال

الج مع ألحك   القبهن والمبيت لم   ضم ه مالت السال ة وهي الاب ال ن، محمالد َالت  .29
هالالال(،  حقيالالق: ،. لبالالد هللا ال ب الالا، مَنسالالة البنالال لة، 671أحمالالد القبطبالالا ) 

  (.2006 -هال1427، )1َيبو ، ف

 ح دية الدن  ا للم الشبح ال بيب، أحمد َت محمد الدأ،يب: .30

  (.1992 -هال1412، )3،اأ الا ب، َيبو ، ف -

 ،اأ إحي   ال    العببية. -
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ح دالالية الالالبوض المببالالع دالالبح  ا، المسالال ق ع، لبالالد الالالبحمت َالالت   نالالم ال جالالدي  .31
 هال(.1425، )10هال(، مَنسة البن لة، َيبو ، ف1392) 

ح دالالية العنالال أ للالالم دالالبح المحلالالا للالالم جمالالع الج امالالع، حسالالت َالالت محمالالد  .32
 العن أ، ،اأ ال    العلمية، َيبو .

با ولميبة للم دبح المحلا للم الم دج، دد م الديت القليال با ح دية  لي   .33
 والشيق لميبة، ،اأ الا ب، َيبو .

حست السل ل الح فظ ،ولة المل ل، محمد َت محمد َت لبد ال البةم الم صاللا  .34
َا، لبد الم عم، ،اأ ال طت، ف574)    هال(.1416، )1هال(،  حقيق: ،. ف

أحمالد َالت للالا المعالبوف بال َت حجالب  الدأأ ال  م ة فا ألي ن الم ئالة الث م الة، .35
 هال(، ،اأ الجيا، َيبو .852العسقاللا )  

الديب ج المذه  فالا معبفالة أليال ن المالذه ، إَالباهيم َالت أحمالد المعالبوف بال َت  .36
 -هالال1426، )2هال(،  حقيق: محمالد األحمالدي، ،اأ ال الباث، ف769فبح ن ) 

2005.)  

لصب فالبض، جالال  الب، للم مت أخلد إلم األأض وجدا أن االج د ، فا  ا  .37
 هال(.1325هال(، طبعة الجزائب، )911الديت لبد البحمت السي طا ) 

أ،ب المح  أ للم الدأ المخ  أ المسالمم ح دالية اَالت ل َالديت، محمالد أماليت َالت  .38
هالالال(، منبعالالة مصالالنام البالال َا الحلبالالا، 1252لمالالب المعالالبوف بالال ن ل َالالديت ) 

  (.1966 -هال1386، )2مصب، ف

هالالالال(، 676يحيالالالم َالالالت دالالالبف ال الالال وي ) أوضالالالة النالالال لبيت ولمالالالدة الما الالاليت،  .39
 إدباف:  هيب الش وةش، المك   اإلنالما.

أوضة ال  ظب وج ة الم ال ظب، م فالق الالديت لبالد هللا َالت أحمالد المعالبوف بال َت  .40
 هال(:620 دامة المقدنا ) 

 منب ع مع لزهة الخ طب الع طب، ،اأ ال    العلمية، َيبو . -

 يق: ،.لبد العزةز نعيد.طبعة ج معة اإلم   محمد َت نع ،، البة ض،  حق -

نالالالبا السالالالال  دالالالبح َلالالال غ المالالالبا  مالالالت أ،لالالالة األحكالالال  ، محمالالالد َالالالت إنالالالم ليا  .41
  (.2000 -هال1420، )2الص ع لا، جمعية إحي   ال باث اإلنالما، ف
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السالالباج ال هالال ج دالالبح الم دالال ج، محمالالد الزهالالبي الغمالالباوي، ،اأ الجيالالا، َيالالبو ،  .42
  (.1987 -هال1408)

اقاله اإلنالالما، ،. محمال ، محمالد ل صالب، ،اأ السلنة ال قديبةة للق ضا فالا ال .43
  (.2007 -هال1427، )1ال ا ئش، لم ن، ف

، 1السالاللنة القضالال ئية فالالا اإلنالالال ، دالال    لليالال ن، ،اأ البدالالد، البةالال ض، ف .44
  (.1982 -هال1402)

هالال(، َيال  األف ال أ الدوليالة، 273ن ت اَت م جة، محمد َالت يزةالد القزوة الا )  .45
  (.1998 -هال1419البة ض، )

هالالال(، َيالال  األف الال أ 275و،، نالالليم ن َالالت األدالالعث السجسالال  لا ) نالال ت أَالالا ،ا .46
  (.1998 -هال1419الدولية، البة ض )

هالال(، َيال  األف ال أ الدوليالة، البةال ض، 279ن ت ال بمذي، محمد َت ليسم )  .47
  (.1998 -هال1419)

هال(، َيال  األف ال أ الدوليالة، البةال ض، 303ن ت ال س ئا، أحمد َت دعي  )   .48
  (.1998 -هال1419)

هالالال(،  حقيالالق: دالالعي  748لالالال  ال الالبال ، محمالالد َالالت أحمالالد الالالذهبا )  نالاليب أ .49
 -هالالالالالال1405، )1األألالالالالالَوف ومحمالالالالالد لعالالالالاليم، مَنسالالالالالة البنالالالالال لة، َيالالالالالبو ، ف

1985.)  

دالالالالجبة ال الالالال أ الز يالالالالة، محمالالالالد َالالالالت مخلالالالال ف، ،اأ ال  الالالال م العببالالالالا، َيالالالالبو ،  .50
 هال(.1349)

هالالال(، 1089دالالذأا  الالالذه  فالالا أخبالال أ مالالت حهالال ، أحمالالد َالالت العمالال ، الح بلالالا ) .51
  (.1989 -هال1410، )1يق: لبد الق ،أ األألَوف، ،اأ اَت  ثيب، ف حق

هالالال(، 1421دالالبح األصالال   مالالت للالالم األصالال  ، محمالالد َالالت صالال لح العثيمالاليت )  .52
  حقيق: لشأ  َت  م  ، ،اأ البصيبة، اإلنك دأةة.

هالالال(،  حقيالالق: مالالأم ن 676دالالبح صالالحيح مسالاللم، يحيالالم َالالت دالالبف ال الال وي )  .53
  (.2006 -هال1427، )12خليا ديح ، ،اأ المعبفة، َيبو ، ف
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دالالبح   الال م السي نالالة الشالالبلية لشالاليق اإلنالالال  اَالالت  يميالالة، محمالالد َالالت صالال لح  .54
هالالال(، ال  الالم بالاله: صالال لح اللحالال  ، الالالداأ العثم ليالالة و،اأ اَالالت 1421العثيماليت ) 

  (.2004 -هال1425، )1حز ، ف

 هال(:972ال     الم يب، محمد َت أحمد الا  حا المعبوف ب َت ال ج أ )  .55

العلما بج معة أ  القبى، مكة المكبمالة،  حقيالق: ،. لزةاله  طبعة مب ز البحث -
 حم ، و،. محمد الزحيلا.

 منبعة الس ة المحمدية، الق هبة،  حقيق: محمد ح مد الاقا. -

هالالال(، إل  الالم بالاله: أَالال  صالالدي  256صالالحيح البخالال أي، محمالالد َالالت إنالالم ليا )  .56
  (.1998 -هال1419ال بما، َي  األف  أ الدولية، البة ض، )

الالال ج )  صالالالحيح مسالالاللم، م .57 هالالالال(، ال  الالالم بالالاله: أَالالال  صالالالدي  261سالالاللم َالالالت الحجب
  (.1998 -هال1419ال بما، َي  األف  أ الدولية، البة ض، )

هالالال(، ،اأ 771طبقالال   الشالال فعية ال بالالبى، لبالالد ال هالال م َالالت للالالا السالالبكا )  .58
 .2المعبفة، َيبو ، ف

النبق الحكمية فا السي نة الشبلية، محمد َت أَا بكب المعالبوف بال َت  اليم  .59
هالالال(،  حقيالالق: لصالال   الحبنالال  لا وحسالال ن لبالالد الم الال ن، ،اأ 751) الج  ةالالة 

  (.1998 -هال1418، )1الجيا، َيبو ، ف

هالالالال(، ،اأ الا الالالب، 786الع  يالالالة للالالالم الددايالالالة، محمالالالد َالالالت محمالالالد البالالال َب ا )  .60
 َيبو .

هالال(، 478 ي ث األمم فا ال ي ث الظلم، إم   الحبميت لبد الملالك الجال ة ا )  .61
  (.2003 -هال1424، )2،اأ ال    العلمية، َيبو ، ف

 ف  وى السبكا،  قا الديت للا السبكا، ،اأ المعبفة، َيبو . .62

هالال(، 973الا  وى ال بالبى، أحمالد َالت محمالد المعالبوف بال َت حجالب الدي مالا )  .63
 ،اأ ال    العلمية، َيبو .                                                                                      

  وى الد دية، مجم لة مت للم   الد د، ،اأ الا ب، َيبو .   الا  .64
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فالالال ح البالالال أي دالالالبح صالالالحيح البخالالال أي، أحمالالالد َالالالت للالالالا المعالالالبوف بالالال َت حجالالالب  .65
 -هالالالال1416، )1هالالالال(، طبعالالالة ،اأ أَالالالا حيالالال ن، القالالال هبة، ف852العسالالالقاللا ) 

1996.)  

فالالال ح القالالالديب،  مالالال   الالالالديت محمالالالد َالالالت لبالالالد ال احالالالد المعالالالبوف بالالال َت الدمالالال    .66
 منبعة مصنام الحلبا، مصب.هال(، 861) 

هالالال(، 463الاقيالاله والم اقالاله، أحمالالد َالالت ث َالال  المعالالبوف ب لخنيالال  البغالالدا،ي )   .67
، 2 صالالالحيح و عليالالالق: إنالالالم ليا األلصالالال أي، ،اأ ال  الالال  العلميالالالة، َيالالالبو ، ف

  (.1980 -هال1400)

الق م   المحي ، محمالد َالت يعقال م الايالبو  هبال ،ي، إدالباف: ،. محمالد لعاليم  .68
  (.2005 -هال1426، )8 لة، َيبو ، فالعب س نا، مَنسة البن

هالالال(، 795الق الالالد فالالا الاقالاله اإلنالالالما، لبالالد الالالبحمت َالالت أجالال  الح بلالالا )  .69
، 1مباجعالالة و عليالالق: طالاله لبالالد الالالبؤوف، مك بالالة ال ليالال   األ هبةالالة، القالال هبة، ف

 هال(.1391)

هالالال(، 1051كشال ف الق ال ع لالت مال ت اإل  ال ع، م صال أ َالت يال لش البدال  ا )  .70
 مصيلحا، ،اأ الا ب، َيبو .    أاجعه وللق لليه: هال  

كشس األنباأ لت أص   فخب اإلنال  البز،وي، لبد العزةز َت أحمد البخ أي  .71
 هال(، ،اأ ال   م اإلنالما، الق هبة.730) 

كا ية األخي أ فا حاب   ية االخ ص أ، أَ  بكالب َالت محمالد الحصال ا،  حقيالق:  .72
  (.  2000 -هال1421، )1لبد المجيد طعمة، ،اأ المعبفة، َيبو ، ف

هالال(، 632لب م المحصال   فالا للالم األصال  ، الحساليت َالت أداليق المال ل ا )  .73
، 1 حقيالالالالق: محمالالالالد  زالالالالالا، ،اأ البحالالالال ث والدأانالالالال   اإلنالالالالالمية، ،َالالالالا، ف

  (.2001 -هال1422)

هالال(، 711لس ن العبم، جم   الديت محمد َت مكب  المعبوف ب َت م ظ أ )  .74
 ،اأ ص ،أ، َيبو .

هالالالال(، ،اأ المعبفالالالة، َيالالالبو ، 490سالالالا ) المبسالالال ف، محمالالالد َالالالت أحمالالالد السبخ .75
  (.1986 -هال1406)



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 2009لسنة  األول اجمللدالثالث العدد   Issn:2071-6028 98  

 مجمع األلدب فا دبح مل قم األبحب، ،ام ، أف دي، ،اأ إحي   ال باث العببا. .76

هالالالال(، المك بالالالة 676المجمالالال ع دالالالبح المدالالالذم، يحيالالالم َالالالت دالالالبف ال الالال وي )  .77
 السلاية.

هال(، جمع 728مجم ع الا  وى، أحمد َت لبد الحليم المعبوف ب َت  يمية )  .78
ب يالالال : لبالالالد الالالالبحمت َالالالت   نالالالم، مك بالالالة ال دضالالالة الحديثالالالة، مكالالالة المكبمالالالة، و 
 هال(.1404)

هالالال(،  حقيالالق: 456المحلالالم، للالالا َالالت أحمالالد المعالالبوف بالال َت حالالز  الظالال هبي )  .79
 أحمد د كب، ،اأ إحي   ال باث، الق هبة.

المخ صالالالالب فالالالالا أصالالالال   الاقالالالاله، للالالالالا َالالالالت لبالالالال   المعالالالالبوف بالالالال َت اللحالالالال    .80
بق ، مب ز البحث العلما بج معالة الملالك هال(،  حقيق: ،. محمد مظدب 803) 

 هال(.1400لبد العزةز، )

المالدخا إلالالم مالالذه  اإلمالال   أحمالالد َالالت ح بالا، لبالالد القالال ،أ َالالت أحمالالد َالالت َالالدأان،  .81
 المنبعة الم يبةة، مصب.

هالالالال(، المك بالالالة 1393مالالالذ بة فالالالا أصالالال   الاقالالاله، محمالالالد األمالالاليت الشالالال قينا )  .82
 السلاية ب لمدي ة الم  أة.

هالالال(، 505لاقالاله، محمالالد َالالت محمالالد الغزالالالا ) المس صالالام مالالت للالالم أصالال   ا .83
 -هالال1417، )1 حقيق: محمد نليم ن األدالقب، مَنسالة البنال لة، َيالبو ، ف

1997.)  

هالال(، ال  الم باله: أَال  صالدي  241المس د، اإلم   أحمد َت ح با الشيب لا )  .84
  (.1998 -هال1419ال بما، َي  األف  أ الدولية، البة ض، )

ة والجم لة، محمد َت حسيت الجيزالالا، ،اأ مع لم أص   الاقه ل د أها الس  .85
 هال(.1422، )3اَت الج  ي، السع ،ية، ف

َلايت  الالالباجم مصالالال اا ال  الالال  العببيالالة، لمالالالب أضالالال   ح لالالالة، منبعالالالة  .86 معجالالم المالالال
  (.1957ال ب ا، ،مشق، )
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هالالال(، 620المغ الالا، م فالالق الالالديت لبالالد هللا َالالت أحمالالد َالالت  دامالالة المقدنالالا )  .87
الا ال ح الحلال ، ،اأ لال لم ال  ال ، البةال ض،  حقيق: ،. لبد هللا ال ب ا و،. لالد 

  (.1999 -هال1419، )4ف

مغ الالا المح الال ج إلالالم معبفالالة معالال لا ألاالال و الم دالال ج، محمالالد َالالت محمالالد الخنيالال   .88
هالال(،  حقيالق: للالا محمالد لال ض ولال ،  أحمالد، ،اأ ال  الال  977الشالببي ا ) 

  (.2006 -هال1427، )1العلمية، َيبو ، ف

َالالالت مصالالالنام طالالال    بالالالبي  ا،  ما الالال ح السالالالع ،ة ومصالالالب ح السالالالي ،ة، أحمالالالد  .89
، 1هال(، منبعة مجلش ،ائبة المع أف العثم لية، حيالدأ هبال ، الالد ت، ف968) 
  (.1977 -هال1397)

  (.1989 -هال1409م ح الجليا دبح مخ صب خليا، الشيق لليش، ف، ) .90

م اهالالال  الجليالالالا لشالالالبح مخ صالالالب خليالالالا، محمالالالد َالالالت لبالالالد الالالالبحمت المعالالالبوف  .91
  (.1992 -هال1412، )3ب لحنب م، ،اأ الا ب، َيبو ، ف

، 1الالالالالال ظم اإلنالالالالالالمية، ،. م يالالالالالب حميالالالالالد البيالالالالال  ا، ،اأ البشالالالالاليب، لمالالالالال ن، ف .92
  (.1994 -هال1415)

لد يالالة السالال   دالالبح م دالال ج األصالال   للالالم األصالال  ، لبالالد الالالبحيم َالالت حسالالت  .93
  (.1969 -هال1389هال(، منبعة محمد للا صبيح، مصب، )772) 

هالالالال(، 606ي ) ال د يالالة فالالالا  بةالالال  الحالالالديث، مجالالالد الالالديت اَالالالت األثيالالالب الجالالالزأ  .94
  حقيق: محم ، الن  حا وط هب أحمد، ،اأ الا ب، َيبو .

هالالالال(، طبعالالالة 505الالالال جيز فالالالا الاقالالاله الشالالال فعا، محمالالالد َالالالت محمالالالد الغزالالالالا )  .95
 هال(.1317الق هبة، )

 
 
 
 
 

 الد امش
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 (.58ن أة ال س  ، اآلية ) (1)

ال ج )  (2) هالال(،   ال م اإلمال أة، بال م فضاليلة اإلمال   العال ،  ولق بالة الجال ئب، 261صحيح مسلم، مسلم َالت الحجب
هال(،    م ه،ام القض ة، فضالا الحال كم العال ،  فالا 303(  ن ت ال س ئا، أحمد َت دعي  ) 1827أ م )

 (.5379حكمه، أ م )
هال(. أحن له ب إلف    وه  اَالت خمسالة لشالب نال ة، ال   150محمد َت إ،أةش أَ  لبد هللا، ولد بغزة ) ه  (3)

َلا  الاله األ ، والبنالال لة،  الال فا نالال ة ) هالالال(. 204م ل الالً  فالالا المدي الالة، واليالاله ي سالال  المالالذه  الشالال فعا، مالالت م
ف ومحمالد لعاليم، هالال(،  حقيالق: دالعي  األألالَو 748الظب: نيب ألال  ال بال ، محمد َت أحمالد الالذهبا )  

 (. 5/ 10 (، )1985 -هال1405، )1مَنسة البن لة، َيبو ، ف
هال(،  حقيق: لبالد الغ الا لبالد الخال لق، ،اأ إحيال   204الظب: أحك   القبهن، محمد َت إ،أةش الش فعا )  (4)

 (.465 (، ا )1990 -هال1410العل  ، َيبو ، )
المزبي والذهبا ألس فالا ال اساليب والاقاله  ال فا ه : محمد َت محمد َت لبد ال بةم الم صلا، مت دي خه  (5)

هالال(، ،اأ 852هال(. الظب: الدأأ ال  م الة فالا أليال ن الم ئالة الث م الة، اَالت حجالب العسالقاللا )  574ن ة )
(  بغية ال ل ة فا طبق   اللغال ةيت وال حال ة، جالال  الالديت السالي طا )  307 -306/ 4الجيا، َيبو ، )

 (.228/ 1أ المعبفة، َيبو ، )هال(،  حقيق: محمد أَ  الاضا، ،ا911
هال(،  حقيالق: 574الظب: حش السل ل الح فظ ،ولة المل ل، محمد َت محمد َت لبد ال بةم الم صلا )   (6)

َا، لبد الم عم، ،اأ ال طت، ف  (.55هال(، ا )1416، )1،. ف

أ، َيالبو ، هالال(،،اأ صال ،711الظب: لس ن العبم، جم   الديت محمد َت مكب  المعبوف ب َت م ظال أ )   (7)
 م ،ة )  أ ف(.

هالال(،  حقيالق مجم لالة للمال  ، 794الظب: البحب المحي  فا أص   الاقه، محمد َت َدال ،أ الزأ شالا )   (8)
(  دالالالالبح 327/ 3 (، )1988 -هالالالالال1409، )1طبعالالالة و اأة األو الالالال ف والشالالالَون اإلنالالالالالمية، ال  ةالالال ، ف

ق: لشالالأ  َالالت  مالال  ، ،اأ هالالال(،  حقيالال1421األصالال   مالالت للالالم األصالال  ، محمالالد َالالت صالال لح العثيمالاليت )  
 (.73البصيبة، اإلنك دأةة، ا )

 (.18ن أة محمد، اآلية ) (9)
(  دبح ال     الم يالب، محمالد َالت أحمالد الا ال حا المعالبوف 327/ 3الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (10)

 هالالال(،  حقيالالق: ،. لزةالاله حمالال ، و،. محمالالد الزحيلالالا، مب الالز البحالالث العلمالالا بج معالالة أ 972بالال َت ال جالال أ )  
 (.452/ 1القبى، مكة المكبمة، )

هالالال(،  حقيالالق: ،. 803الظالالب: المخ صالالب فالالا أصالال   الاقالاله، للالالا َالالت لبالال   المعالالبوف بالال َت اللحالال   )   (11)
 (.57هال(، ا )1400محمد مظدب بق ، مب ز البحث العلما بج معة الملك لبد العزةز، )

 (. 69الظب: دبح األص  ، اَت لثيميت، ا ) (12)
 (.435/ 1(  دبح ال     الم يب، اَت ال ج أ، )305/ 1ي ، الزأ شا، )الظب: البحب المح (13)
(  القالال م   المحالالي ، محمالالد َالالت يعقالال م الايالالبو  225 -223/ 3الظالالب: لسالال ن العالالبم، اَالالت م ظالال أ، ) (14)

 (، ا 2005 -هالال1426، )8هب ،ي، إدباف: ،. محمد لعيم العب س نا، مَنسالة البنال لة، َيالبو ، ف



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 2009لسنة  األول اجمللدالثالث العدد   Issn:2071-6028 101  

                                                                                                          
هالالال(، المك بالالة السالاللاية ب لمدي الالة 1393اقالاله، محمالالد األمالاليت الشالال قينا )  (  مالالذ بة فالالا أصالال   ال275)

 (.311الم  أة، ا)
 (.197/ 6الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (15)
هالالال(،  صالالحيح و عليالالق:  463الظالالب: الاقيالاله والم اقالاله، أحمالالد َالالت ث َالال  المعالالبوف ب لخنيالال  البغالالدا،ي )  (16)

(  أوضالة ال ال ظب 1/178 (، )1980 -هالال1400، )2ف إنم ليا األلص أي، ،اأ ال    العلمية، َيبو ،
هالال(، منبال ع مالع 620وج ة الم  ظب، م فق الديت لبالد هللا َالت أحمالد المعالبوف بال َت  دامالة المقدنالا )  

(  مجمالال ع الا الال وى، أحمالالد َالالت لبالالد الحلالاليم 2/401لزهالالة الخالال طب العالال طب، ،اأ ال  الال  العلميالالة، َيالالبو ، )
ب يال : لبالد الالبحمت َالت   نالم، مك بالة ال دضالة الحديثالة، مكالة هالال(، جمالع و 728المعبوف بال َت  يميالة ) 

(  مالالذ بة فالالا أصالال   4/458(  دالالبح ال   الال  الم يالالب، اَالالت ال جالال أ، )11/264هالالال(، )1404المكبمالالة، )
 (.311الاقه، الش قينا، ا )

هالالال(،  حقيالالق: محمالالد نالالليم ن 505الظالالب: المس صالالام مالالت للالالم األصالال  ، محمالالد َالالت محمالالد الغزالالالا )   (17)
 (.382/ 2 (، )1997 -هال1417، )1نسة البن لة، َيبو ، فاألدقب، مَ 

 (.197/ 6الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (18)
(  لسالال ن العالالبم، اَالالالت 160/ 5الظالالب:  الال ج العالالبو ، محمالالالد مب ضالالم الزبيالالدي، ،اأ صالال ،أ، َيالالالبو ، ) (19)

 نالالم الق لالال ي، م ظالال أ، مالال ،ة )و   ي(  ألالاليش الاقدالال   فالالا  عبةاالال   األلاالال و الم داولالالة َالاليت الاقدالال  ،  
، 229، 148 (، ا)1986 -هال1406، )1 حقيق: ،. أحمد لبد الب اق ال بيسا، ،اأ ال ف  ، جدة، ف

263 .) 
الظالالالالب: الجالالالال مع ألحكالالالال   القالالالالبهن والمبالالالاليت لمالالالال   ضالالالالم ه مالالالالت السالالالال ة وهي الاب الالالال ن، محمالالالالد َالالالالت أحمالالالالد  (20)

 (، 2006 -هالال1427، )1هال(،  حقيق: ،. لبد هللا ال ب ا، مَنسة البنال لة، َيالبو ، ف671القبطبا) 
(2 /311.) 

، 2الظالالالب: ال قبةالالالب وال حبيالالالب فالالالا دالالالبح ال حبةالالالب، اَالالالت أميالالالب الحالالال ج، ،اأ ال  الالال  العلميالالالة، َيالالالبو ، ف (21)
(  السالالاللنة ال قديبةالالالة 148(  ألالالاليش الاقدالالال  ، الق لالالال ي، ا )245، 185/ 2 (، )1983 -هالالالال1403)

 (، 2007 -هالال1427، )1ش، لمال ن، فللق ضا فا الاقه االنالما، ،. محم ، محمد ل صب، ،اأ ال ا ئ
 (.78ا )

 (، 1982 -هالال1402، )1الظب: السلنة القض ئية فا اإلنال ، د    للي ن، ،اأ البدد، البةال ض، ف (22)
 (.78(  السلنة ال قديبةة، ،. محم ، محمد، ا )97ا )

هال(، ا 1317، )هال(، طبعة الق هبة505الظب: ال جيز فا الاقه الش فعا، محمد َت محمد الغزالا )   (23)
(  الق الد فا الاقه اإلنالما، أَ  197هال(، ا )204(  البن لة، محمد َت إ،أةش الش فعا )  237)

هالالال(، مباجعالالة و عليالالق: طالاله لبالالد الالالبؤوف، مك بالالة ال ليالال   795الاالالبج لبالالد الالالبحمت َالالت أجالال  الح بلالالا )  
واإل،اأة، ،. حمالد َالت محمالد (  هأا  اَالت  يميالة فالا الحكالم 166هالال(، ا )1391، )1األ هبةة، الق هبة، ف

 (.587/ 2 (، )2000 -هال1421، )1ه  فبة ن، ،اأ األلب م لل شب وال   ةع، ف
الظب: لس ن العبم، اَت م ظ أ، م ،ة )ق ض ى(  ال د ية فالا  بةال  الحالديث، مجالد الالديت اَالت األثيالب  (24)

  ،ة    )ق ض ا(.هال(،  حقيق: محم ، الن  حا وط هب أحمد، ،اأ الا ب، َيبو ، م606الجزأي )  
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هالال(،  حقيالق: محمالد 587الظب: َالدائع الصال  ئع فالا  ب يال  الشالبائع، أَال  بكالب َالت مسالع ، ال  نال لا )   (25)

(  ح دالالية  ليالال با ولميالالبة للالالم 6/ 7 (، )2000 -هالالال1420، )1خيالالب طعمالالة، ،اأ المعبفالالة، َيالالبو ، ف
 (. 295/ 4، َيبو ، )دبح المحلا للم الم دج، دد م الديت القلي با والشيق لميبة، ،اأ الا ب

هالالال(، 1392الظالالب: ح دالالية الالالبوض المببالالع دالالبح  ا، المسالال ق ع، لبالالد الالالبحمت َالالت   نالالم ال جالالدي )   (26)
(  مجمالع 295/ 4(  ح دالية  ليال با ولميالبة، )508/ 7هالال(، )1425، )10مَنسة البنال لة، َيالبو ، ف

 (.150/ 2األلدب فا دبح مل قم األبحب، ،ام ، أف دي، ،اأ إحي   ال باث العببا، )
ال   فالا أصال   األ ضالية وم ال هج األحكال  ، إَالباهيم َالت محمالد َالت فبحال ن،)  (27) هالال(، 769الظب:  بصبة الحكب

/ 1 (، )1986 -هالالال1406، )1أاجعالاله و الالد  لالاله: طالاله لبالالد الالالبؤوف، مك بالالة ال ليالال   األ هبةالالة، القالال هبة، ف
هالال(، ،اأ 954م ) (  م اه  الجليا لشبح مخ صالب خليالا، محمالد َالت لبالد الالبحمت المعالبوف ب لحنبال 11

 (.86/ 6 (، )1992 -هال1412، )3الا ب، َيبو ، ف
 (.199/ 6الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (28)
 (.626الظب: دبح األص  ، اَت لثيميت، ا ) (29)
ه : أَ  ح مد محمد َت محمد َت أحمد الغزالا الش فعا، م  لم، فقيه، أص لا، ص فا، أخالذ لالت إمال    (30)

ه  صالال ليس م دالال : إحيالال   للالال   الالالديت، والالال جيز، وال نالالي ، والمس صالالام،  الال فا نالال ة الحالالبميت الجالال ة ا لالال
هالال(،  حقيالق: 1089هال(. الظب: دذأا  الذه  فالا أخبال أ مالت حهال ، أحمالد َالت العمال ، الح بلالا )  505)

(  األلالالال   الال م    الالباجم 671/ 3 (، )1989 -هالالال1410، )1لبالالد القالال ،أ األألالالَوف، ،اأ اَالالت  ثيالالب، ف
وال سالال   مالالت العالبم والمسالال عببيت والمس شالالب يت، خيالالب الالديت الزأ لالالا، ،اأ العلالالم للماليالاليت، ألدالدب البجالال   

 (.22/ 7 (، )2005، )6َيبو ، ف

 (.382/ 2الظب: المس صام، الغزالا، ) (31)

ه : م فق الالديت أَال  محمالد لبالد هللا َالت أحمالد َالت  دامالة المقدنالا الدمشالقا الح بلالا، العال لم، الاقياله،  (32)
مالت ظلالم الصالالليبيت فالا القالد ، ولاله أحالال ، ومصالال ا   م دال : المغ الا، وأوضالة ال الال ظب،  المج دالد هال جب
(   سالالديا السالال َلة لمبةالالد معبفالالة 155/ 7هالالال(. الظالالب: دالالذأا  الالالذه ، اَالالت العمالال ،، )620 الال فا نالال ة )

، 1الح  َلة، البب،ي ص لح َت لبد العزةز ه  لثيميت، حققه: بكالب أَال   ةالد، مَنسالة البنال لة، َيالبو ، ف
 (.762/ 2 (، )2000 -هال1421)

الظالالب: إ حالال ف حوي البصالال ئب بشالالبح أوضالالة ال الال ظب الَالالت  دامالالة، ،. لبالالد ال الالبةم َالالت للالالا ال ملالالة، ،اأ  (33)
 (.-24/ 8 (، )1996 -هال1417، )1الع صمة، ف

ه : للا َت أَا للا َت محمد ال غلبا اآلمدي الح بلا ثم الشال فعا، فقياله، أصال لا، مال  لم، م نقالا،  (34)
َلا   م هال(. الظب: ناليب ألالال  ال البال ، الالذهبا، 631 د :   ية المبا ، وأحك   األحك  ،   فا ن ة )له م

(12/211.) 

هال(، منبعة محمد للالا صالبيح، مصالب، 631اإلحك   فا أص   األحك  ، للا َت أَا للا اآلمدي )   (35)
 (.  139/ 3هال(، )1347)

لشالال فعا،  ال ن   ضالاليً ، ل لمالً  ب لاقالاله، واألصالال  ، هال : لبالالد هللا َالت لمالالب َالت محمالالد البيضالال وي الشاليبا ي ا (36)
هالال(، 685والعببية، والم نق، والحديث، له مص ا   م د : م د ج ال ص  ، وط الع األلال اأ،  ال فا نال ة )

هالالالال(. الظالالالب: ما الالال ح السالالالع ،ة ومصالالالب ح السالالالي ،ة، أحمالالالد َالالالت مصالالالنام طالالال    بالالالبي  ا،  )  691و يالالالا )
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/ 1 (، )1977 -هالال1397، )1ليالة، حيالدأ هبال ، الالد ت، فهال(، منبعالة مجلالش ،ائالبة المعال أف العثم 968
 (.392/ 5(  دذأا  الذه ، اَت العم ،، )478

هالال(، منبعالة 772الظب: لد ية السال   دالبح م دال ج األصال   للالم األصال  ، لبالد الالبحيم َالت حسالت )   (37)
 (.244/ 3 (، )1969 -هال1389محمد للا صبيح، مصب، )

خمالا المال ل ا الشال طبا، محالدث، فقياله، أصال لا، لغال ي، ماسالب لاله ه : إَباهيم َت م نم َالت محمالد الل (38)
(  75/ 1هالال(. الظالب: األلالال ، الزأ لالا،)790مص ا   م د : الم افق   فا أص   الشبةعة،   فا ن ة )

َلايت  (، 1957 الالباجم مصالال اا ال  الال  العببيالالة، لمالالب أضالال   ح لالالة، منبعالالة ال ب الالا، ،مشالالق، ) -معجالالم المالال
(1/118 .) 

 (.106 -4/105هال(، )790ق   فا أص   الشبةعة، إَباهيم َت م نم الش طبا ) الظب: الم اف (39)
هالال(، ،اأ 450الظب هذ  الشبوف فا: األحك   السلن لية وال الي   الدي ية، للا َت محمالد المال وأ،ي )  (40)

 -2/382(  المس صالام، الغزالالا، )85 -84 (، ا )1985 -هال1405، )1ال    العلمية، َيبو ، ف
(  لبال م المحصال   فالا للالم األصال  ، 29 -8/24 ف حوي البص ئب، ،. لبد ال بةم ال ملالة، )(  إ ح388

هال(،  حقيق: محمد  زالالا، ،اأ البحال ث والدأانال   اإلنالالمية، ،َالا، 632الحسيت َت أديق الم ل ا )  
(  إلالالالال  20/583(  مجمالالال ع الا الالال وى، اَالالالت  يميالالالة، )714 -711/ 2 (، )2001 -هالالالال1422، )1ف

هالال(،  عليالق: طاله لبالد الالبؤوف، 751ت أم الع لميت، محمد َت أَا بكالب َالت  اليم الج  ةالة ) الم  عيت ل
 -199/ 6(  البحالالالب المحالالالي ، الزأ شالالالا، )205، 4/204(، )46/ 1 (، )1973،اأ الجيالالالا، َيالالالبو ، )

(  المغ ا، م فق الديت لبد هللا َت أحمالد َالت 467 -4/459(  دبح ال     الم يب، اَت ال ج أ، )206
هالالالال(،  حقيالالالق: ،. لبالالالد هللا ال ب الالالا و،. لبالالالد الا الالال ح الحلالالال ، ،اأ لالالال لم ال  الالال ، 620المقدنالالالا )  دامالالالة 

(  السباج ال ه ج دبح الم د ج، محمد الزهبي الغمالباوي، 14/15 (، )1999 -هال1419، )4البة ض، ف
(  أصال   الاقاله اإلنالالما، ،. وهبالة الزحيلالا، ،اأ 588 (، ا )1987 -هال1408،اأ الجيا، َيبو ، )

(  معال لم 1079 -2/1071 (، )2004 -هالال1424، )2لا ب المع صب، َيالبو  و،اأ الا الب، ،مشالق، فا
أصالالالالالالالالال   الاقالالالالالالالالاله ل الالالالالالالالالد أهالالالالالالالالالا السالالالالالالالالال ة والجم لالالالالالالالالالة، محمالالالالالالالالالد َالالالالالالالالالت حسالالالالالالالالاليت الجيزالالالالالالالالالالا،،اأ اَالالالالالالالالالت 

 (.481 -478هال(،ا)1422،)3الج  ي،السع ،ية،ف
هالال(، المك بالة الساللاية  676الظب: هذ  األ س   فا: مقدمة    م المجم ع، يحيم َالت دالبف ال ال وي )  (41)

الب، للم مت أخلد إلم األأض وجدا أن االج د ، فا  ا لصب فبض، جال  الديت َت أَا بكب السي طا 
(  مغ الالالا المح الالال ج إلالالالم لبفالالالة معالالال لا ألاالالال و 42 -39هالالالال(، ا )1325هالالالال(، طبعالالالة الجزائالالالب، )911) 

مالد معال ض ولال ،  أحمالد، هالال(،  حقيالق: للالا مح977الم د ج، محمد َت محمد َت الخني  الشببي ا ) 
(  إلالالالالالال  المالالالالال  عيت، اَالالالالالت القالالالالاليم، 436/ 4 (،)2006 -هالالالالالال1427،)1،اأ ال  الالالالال  العلميالالالالالة،َيبو ،ف

(  المالالدخا إلالالم مالالذه  اإلمالال   أحمالالد َالالت ح بالالا، لبالالد القالال ،أ َالالت أحمالالد َالالت َالالدأان، طبعالالة 214 -4/212)
 (.1112 -1107/ 2(  أص   الاقه اإلنالما،،.الزحيلا، )184الم يبةة، مصب، ا )

 (.206 -205/ 6وهذا ه      اَت ، يق العيد لقله ل ه الزأ شا فا البحب المحي ، ) (42)

(  الع  يالالالة للالالالم الددايالالالة، محمالالالد َالالالت محمالالالد البالالال َب ا 434/ 4الظالالالب: مغ الالالا المح الالال ج، الشالالالببي ا، ) (43)
 (.256/ 7هال(، ،اأ الا ب، َيبو ، )786) 
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هال(، إ،اأة النب لة الم يبةالة، 463َت لبد البب، )  الظب: ج مع َي ن العلم وفضله، ي نس َت لبد هللا  (44)

 (.115/ 2،اأ ال    العلمية، َيبو ، )
 (.43ن أة ال حا، اآلية ) (45)
 (.472(  مع لم أص   الاقه، الجيزالا، ا )1103/ 2الظب: أص   الاقه اإلنالما، ،. الزحيلا، ) (46)
 (.385 -283، 205/ 6الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (47)
لقا الزأ شا لت اَت الزمل  لا   لاله: )إن   لال  لاله  ال ة االنال  ب ف لمعبف اله ب لق الالد، و يايالة انال ثم أ  (48)

األحكالال   مالالت األ،لالالة الشالالبلية، ثالالم انالال قا بالال لم ق   بحيالالث لالالبف مالال  فالالا المسالالألة مالالت إجمالال ع، أو اخالال الف 
ا الجزئا(. البحب المحي ، وجمع األح ،يث ال ا فيد  األ،لة، وأجح ن العما َبعضد ، فدذا ه  المج دد ف

(6/294.) 
ك لغزالا، والبافعا، واَت ، يالق العيالد، واَالت  دامالة، واَالت  يميالة، واَالت القاليم، والزأ شالا و يالبهم. الظالب:  (49)

(  دالبح ال   ال  الم يالب، اَالت ال جال أ،  حقيالق: محمالد ح مالد 407 -406/ 2أوضة ال  ظب، اَت  دامة، )
(  212، 20/204(  مجمال ع الا ال وى، اَالت  يميالة، )606ة، ا )الاقا، منبعة الس ة المحمدية، الق هب 

 (.209/ 6(  البحب المحي ، الزأ شا، )216/ 4إلال  الم  عيت، اَت القيم، )
هال : أَال  لبالد هللا محمالد َالت أَالا بكالب َالالت أيال م الزألالا ثالم الدمشالقا الح بلالا، ماسالب، فقياله، أصالال لا،  (50)

معه فا  لعة ،مشق. مت مص ا  ه:  ا، المع ،، والالال  محدث، لح ي، أخذ لت اإلم   اَت  يمية، ونجت 
هالال(، 1250الم  عيت. الظب: البدأ الن لع بمح نت مت بعد القالبن السال بع، محمالد َالت للالا الشال   لا ) 

(   سالالديا 695 (، ا )2006 -هالالال1427، )1 حقيالالق: محمالالد حسالالت حالالالق، ،اأ اَالالت  ثيالالب، َيالالبو ، ف
 (.2/1100الس َلة، البب،ي، )

 (.216/ 4م  عيت، اَت القيم، )إلال  ال (51)
 (.206/ 9لقله الزأ شا ،ون  سمية   ئله. الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (52)
(  ح دالية 209/ 6(  البحب المحي ، الزأ شالا، )140/ 3الظب: اإلحك   فا أص   األحك  ، اآلمدي، ) (53)

/ 2ال  ال  العلميالة، َيالبو ، ) العن أ للم دبح المحلا للم جمع الج امع، حست َت محمالد العنال أ، ،اأ
 (. 606(  دبح ال     الم يب، اَت ال ج أ، ا )425

 (.210/ 6وه      اَت الزمل  لا لقله ل ه الزأ شا. الظب: البحب المحي ، الزأ شا، ) (54)
(  ال ظم اإلنالمية، ،. م يالب حميالد البيال  ا، ،اأ البشاليب، 25الظب: األحك   السلن لية، الم وأ،ي، ا ) (55)

 (. 295 (، ا )1994 -هال1415، )1م ن، فل

 (.24الظب: األحك   السلن لية، الم وأ،ي، ا ) (56)
هالال : أَالال  العبالال    قالالا الالالديت أحمالالد َالالت لبالالد الحلالاليم َالالت لبالالد السالالال  َالالت  يميالالة، الدمشالالقا الح بلالالا َالالا  (57)

،ًا، الماسالب المج دد المنلق ديق اإلنالال ، وفبةالد العصالب للمالً  ومعبفالة، ودالج لة، وح ال ً ، و بمالً ، وجدال 
الاقيالاله، اللغالال ي، المحالالدث. ُأوحي بسالالب  بعالال  هأائالاله، ونالالجت فالالا  لعالالة ،مشالالق،  الال فا فالالا السالالجت نالال ة 

(  البالالالدأ 142/ 8هالالال(. َلغالالال  مصالالال ا  ه خمسالالم ئة مجلالالالدة. الظالالالب: دالالالذأا  الالالذه ، اَالالالت العمالالال ،، )728)
 (.94الن لع، الش   لا، ا )
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هالال(، ال  الم باله: 1421َالت صال لح العثيماليت )   الظب: دبح    م السي نة الشبلية الَت  يمية، محمد (58)

 (.22، 21 (، ا )2004 -هال1425، )1ص لح اللح  ، الداأ العثم لية و،اأ اَت حز ، ف
(  ح دية الدن  ا للم الشبح ال بيالب، أحمالد َالت محمالد 89 -88/ 6الظب: م اه  الجليا، الحنب م، ) (59)

 (.129/ 4 (، )1992 -هال1412، )3الدأ،يب، ،اأ الا ب، َيبو ، ف
هالال(، إدالباف:  هيالب الشال وةش، 676الظب: أوضة الن لبيت ولمدة الما يت، يحيالم َالت دالبف ال ال وي )  (60)

(   حاالة المح ال ج بشالبح الم دال ج، أحمالد 4/296(  ح دية  لي با ولميالبة، )11/94المك   اإلنالما، )
 (.10/107هال(، ،اأ الا ب، َيبو ، )973َت محمد المعبوف ب َت حجب الدي ما ) 

( اإللص ف فا معبفة الباجح مت الخالف للم مذه  اإلم   المبجالا 14/14الظب: المغ ا،اَت  دامة، ) (61)
هال(،صححه وحققه:محمد ح مالد الاقالا،،اأ إحيال   ال الباث 885أحمد َت ح با،للا َت نليم ن المب،اوي) 

نالالالم، (  ح دالالالية الالالالبوض المببالالالع، لبالالالد الالالالبحمت َالالالت   11/177 (، )1980 -هالالالال1400،)2العببالالالا، ف
(7/518.) 

وه  م ق   لت محمد َت الحست. الظب: ف ح القديب،  م   الديت محمد َت لبالد ال احالد المعالبوف بال َت  (62)
 (.256/ 7هال(، منبعة مصنام الحلبا، )861الدم   )  

ه : أَ  محمالد للالا َالت أحمالد َالت نالعيد َالت حالز  األلدلسالا القبطبالا الظال هبي الا أنالا األصالا، فقياله،  (63)
أ،يالال ، مج دالالد يسالال  ب  مالالت ال  الال  والسالال ة بعالالد أن  الال ن دالال فعيً ، مالالت مصالال ا  ه المحلالالم،  أصالال لا، محالالدث،

(  239/ 5هال(. الظب: دذأا  الذه ، اَالت العمال ،، )456والاصا فا الملا واأله ا  وال حا،   فا ن ة )
َلايت،  ح لة، )  (.16/ 7معجم الم

 حقيق: أحمد د كب، ،اأ إحي   ال باث، هال(، 456الظب: المحلم، للا َت أحمد المعبوف ب َت حز  )   (64)
 (.336/ 9الق هبة، )

 (. 4/434( مغ ا المح  ج، الشببي ا، )7/519الظب: ح دية البوض المببع، لبد البحمت َت   نم، ) (65)
(  مغ الالالالا 94/ 11(  أوضالالالالة النالالالال لبيت، ال الالالال وي، )89 -88/ 6الظالالالالب: م اهالالالال  الجليالالالالا، الحنبالالالال م، ) (66)

الال  ، اَالالت فبحالال ن، )4/434المح الال ج، الشالالببي ا، ) (. والج هالالا: المالالبا، بالاله ه الال  مالالت ال 1/26(   بصالالبة الحكب
 يحاظ دي ً  مت أ  ا  الاقد  .

هال : للالا َالت محمالالد َالت حبيال  البصالالبي الشال فعا المعالبوف ب لمال وأ،ي، فقيالاله، أصال لا، ماسالب، أ،يالال ،  (67)
ية،  الالال فا نالالال ة ني نالالالا، ولالالالا القضالالال   َبلالالالدان  ثيالالالبة مالالالت  صالالال لياه: الحالالال وي ال بيالالالب، واألحكالالال   السالالاللن ل

 (.218/ 5هال(. الظب: دذأا  الذه ، اَت العم ،، )450)
 (.85األحك   السلن لية، الم وأ،ي، ا ) (68)
 (.437/ 4الظب: مغ ا المح  ج، الشببي ا، ) (69)
(  ح دالالالية الالالالبوض المببالالالع، لبالالالد الالالالبحمت َالالالت   نالالالم، 4/437الظالالالب: مغ الالالا المح الالال ج، الشالالالببي ا، ) (70)

(7/519.) 
 (.49، اآلية )ن أة الم ئدة (71)
 (.105ن أة ال س  ، اآلية ) (72)
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 (.36ن أة اإلنبا ، اآلية ) (73)
 (.59ن أة ال س  ، اآلية ) (74)
 (.14/ 14الظب: المغ ا، اَت  دامة، ) (75)
الظب:  ا ية األخي أ فا حاب   ية االخ ص أ، أَ  بكب َت محمد الحصال ا،  حقيالق: لبالد المجيالد طعمالة،  (76)

 (.287/ 2 (، )2000 -هال1421، )1ف،اأ المعبفة، َيبو ، 
هالالال(،   الال م األ ضالالية، بالال م فالالا الق ضالالا 275نالال ت أَالالا ،او،، نالالليم ن َالالت األدالالعث السجسالال  لا )   (77)

هالال(،   ال م األحكال  ، بال م مال  279( واللاظ له  ن ت ال بمذي، محمد َت ليسم )  3573يخنا ، أ م )
، محمالالالد َالالالت يزةالالالد القزوة الالالا (  نالالال ت اَالالالت م جالالالة1322فالالالا الق ضالالالا، أ الالالم ) جالالال   لالالالت أنالالال   هللا 

 (.  2315هال(،    م األحك  ، ب م الح كم يج دد فيصي  الحق، أ م )273) 
الظالب: نالبا السالال  دالبح َلال غ المالبا  مالت أ،لالالة األحكال  ، محمالد َالت إنالم ليا الصال ع لا، جمعيالة إحيالال    (78)

 (.184/ 4 (، )2000 -هال1420، )2ال باث اإلنالما، ف
 (.288/ 2الحص ا، )الظب:  ا ية األخي أ،  (79)
 (.14/ 14الظب: المغ ا، اَت  دامة، ) (80)
 (.183/ 4الظب: نبا السال ، الص ع لا، ) (81)
هال(،   ال م االل صال   ب ل  ال م والسال ة، بال م أجالب 256صحيح البخ أي، محمد َت إنم ليا البخ أي )   (82)

ة، بال م َيال ن أجالب الحال كم (  صالحيح مساللم،   ال م األ ضالي7352الح كم إحا اج دد فأص م أو أخنأ، أ م )
 (.1716إحا اج دد فأص م أو أخنأ، أ م )

 (.518/ 7الظب: ح دية البوض المببع، لبد البحمت َت   نم، ) (83)
ه : أَ    بة  يحيم َالت دالبف َالت مالبي ال ال وي الدمشالقا الشال فعا، فقياله، محالدث، حال فظ، لغال ي، ولالا  (84)

ولالالم ي الالزوج. مالالت مصالال ا  ه: المجمالال ع دالالبح  هالالال(676مشالاليخة ،اأ الحالالديث بعالالد أَالالا دالال مة،  الال فا نالال ة )
المدذم، والم د ج، وأة ض الص لحيت. الظالب: طبقال   الشال فعية ال بالبى، لبالد ال هال م َالت للالا المعالبوف 

/ 7( دالالالذأا  الالالالذه ، اَالالالت العمالالال ،، )165/ 5، )2هالالالال(، ،اأ المعبفالالالة، َيالالالبو ، ف771بالالال َت السالالالبكا ) 
618.) 

هالالال(،  حقيالالق: خليالالا مالالأم ن دالاليح ، ،اأ 676وي )  الظالالب: دالالبح صالالحيح مسالاللم، يحيالالم َالالت دالالبف ال الال   (85)
 (.240/ 12 (، )2006 -هال1427، )12المعبفة، َيبو ، ف

هالال( أو 309ه : أَ  بكب محمد َالت إَالباهيم َالت الم الذأ ال يسال َ أي، حال فظ، محالدث، فقياله،  ال فا نال ة ) (86)
 .(783 -782/ 3هال(، )748هال(. الظب:  ذ بة الحا و، محمد َت أحمد الذهبا )  310)

هالال(، 852الظب: ف ح الب أي دبح صالحيح البخال أي، أحمالد َالت للالا المعالبوف بال َت حجالب العسالقاللا )  (87)
 (. 164/ 17 (، )1996 -هال1416، )1طبعة ،اأ أَا حي ن، الق هبة، ف

 (.288/ 2(   ا ية األخي أ، الحص ا، )15 -14/ 14الظب: المغ ا، اَت  دامة، ) (88)
(   بييت الحق ئق دبح   ز الد  ئق، لثم ن َالت للالا الزةلعالا 7/6،7ن لا، )الظب: َدائع الص  ئع، ال   (89)

، 256، 7/253(  فالالال ح القالالالديب،اَت الدمالالال  ، )4/176،)2هالالالال(،،اأ ال  الالال م اإلنالالالالما،الق هبة، ف743) 
257.) 



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 2009لسنة  األول اجمللدالثالث العدد   Issn:2071-6028 107  

                                                                                                          
ه :محمالالد َالالت أحمالالد َالالت محمالالد َالالت أدالالد أَالال  ال ليالالد الملقالال  ب لحايالالد،الم ل ا القبطبالالا   ضالالا الجم لالالة  (90)

فقياله، أصال لا، طبيال ، فيلسال ف،م  لم،مت مصال ا  ه:َداية المج دالد ولد يالة المق صالد،  فا نال ة  بقبطبة،
( الالالالالالديب ج المالالالالالذه  فالالالالالا معبفالالالالالة أليالالالالال ن 21/307هالالالالالال(.الظب: نالالالالاليب ألالالالالالال  ال الالالالالبال ، الالالالالالذهبا،)595)

هالالالالالالال(،  حقيق:محمالالالالالالد األحمالالالالالالدي،،اأ 769المالالالالالالذه ،إَباهيم َالالالالالالت أحمالالالالالالد المعالالالالالالبوف بالالالالالال َت فبحالالالالالال ن ) 
 (.2/202 (، )2005 -هال1426،)2ال باث،ف

(. و الال   اَالالت أدالالد هالال  129/ 4(  ح دالالية الدنالال  ا، )89 -88/ 6الظالالب: م اهالال  الجليالالا، الحنبالال م، ) (91)
 خالف م  لليه أها المذه .

 (.256/ 7(  الع  ية للم الدداية، الب َب ا، )6/ 7الظب: َدائع الص  ئع، ال  ن لا، ) (92)
نل  َت ه دم القبدا الد دما،  زوج مت ف طمالة َ ال  ه : أَ  الحست للا َت أَا ط ل  َت لبد الم (93)

،   ضيً  إلم اليمت، ولا الخالفة بعد لثم ن َت لا ن  وددد ن ئب المش هد، وبعثه ال با  ال با 
وحصالالا َي الاله وبالاليت بعالال  الصالالح بة خالالالف، وو عالال  َي دمالال  صالالايت والجمالالا. ان شالالدد بسالاليس اَالالت ملجالالم 

م فالا معبفالة األصالح م، ي نالس َالت لبالد هللا المعالبوف بال َت هال(. الظب: االنال يع  40المسم   فا ن ة )
 (، 2002 -هالالالالال1423، )1هالالالالال(، صالالالالححه: لالالالال ،  مبدالالالالد، ،اأ األلالالالالال ، لمالالالال ن، ف463لبالالالالد البالالالالب ) 

 (.1871( أ م )522ا)
 -هالالال1419هالالال(، َيالال  األف الال أ الدوليالالة، البةالال ض، )241المسالال د، اإلمالال   أحمالالد َالالت ح بالالا الشالاليب لا )   (94)

ه: الشيق دعي  فا  عليقه للالم المسال د  نال ت أَالا ،او،،   ال م األ ضالية، ( وصحح636 ( أ م )1998
 ( واللاظ ألحمد.3582ب م  يس القض  ، أ م )

 (.259 -258/ 7الظب: الع  ية، الب َب ا، ) (95)
 (.256/ 7الظب: ف ح القديب، اَت الدم  ، ) (96)

 (.6/ 7الظب: َدائع الص  ئع، ال  ن لا، ) (97)
هالال(، 478م   اطع األ،لالة فالا أصال   االل قال ،، إمال   الحالبميت لبالد الملالك الجال ة ا )  الظب: اإلأد ، إل (98)

 (، 2002 -هالالال1422، )3 حقيالالق: ،. محمالالد ي نالالس وللالالا لبالالد المالال عم، مك بالالة الخالال لجا، القالال هبة، ف
، 2(   يالال ث األمالالم فالالا ال يالال ث الظلالالم، إمالال   الحالالبميت الجالال ة ا، ،اأ ال  الال  العلميالالة، َيالالبو ، ف426ا)

 (.6(  األحك   السلن لية، الم وأ،ي، ا )45 (، ا )2003 -هال1424)
 (.257/ 7(  الع  ية، الب َب ا، )14/ 14الظب: المغ ا، اَت  دامة، ) (99)
 (.6/ 7الظب: َدائع الص  ئع، ال  ن لا، ) (100)
(  دالبح ال   ال  الم يالب، اَالت ال جال أ، طبعالة مب الز البحالث 320/ 1الظب: البحالب المحالي ، الزأ شالا، ) (101)

 (.473/ 1ا بج معة أ  القبى، )العلم
 (.14/ 14الظب: المغ ا، اَت  دامة، ) (102)
 المصدأ لاسه. (103)
 (.58 -57الظب: دبح السي نة الشبلية، اَت لثيميت، ا ) (104)
 (.39المصدأ لاسه، ا ) (105)
 (.58المصدأ لاسه، ا ) (106)
، 3، ،اأ اَت الج  ي، السع ،ية، فالظب: االخ ي أا  الاقدية لشيق اإلنال  اَت  يمية، ،. أحمد م افا (107)

 (.1266/ 3هال(، )1423)
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 الس َق ))القض ة ثالثة ...((. إد أة إلم حديث ال با  (108)
 (.79ن أة األلبي  ، اآلية ) (109)
(: )وح الالب الاقدالال   هالالذ  المسالالألة فالالا مسالال لك الظ الال ن، 133 الال   إمالال   الحالالبميت فالالا  يالال ث األمالالم، ا ) (110)

 ج د ،(.والذي أأا  القنع ب د باف اال
هالال(  ال  : )و الد أطبالق ال ال   للالم   ايالذ 702و د ُلقا هذا المع م لت مجد الديت اَت ، يق العيالد )   (111)

 أحك   القض ة مع لد  دبائ  االج د ، الي  (.
هال(: )وأم  فا لصبل  هذا فإلاله ال ي جالد فالا اإل لاليم ال انالع العظاليم ماال  لظبال أ  الد 530و بله     الم  أي )  

الالا هلالالة االج  دالال ، ... فضالالاًل لمالالت يكالال ن   ضالاليً  للالالم هالالذ  الصالالاة(. الظالالب: البحالالب المحالالي ، الزأ شالالا، حصب
 (. 18/ 1هال(، )1301، )1(   بصبة الحكب  ، اَت فبح ن، المنبعة الع مبة الشب ية، مصب، ف6/307)

 (.16ن أة ال غ َت، اآلية ) (112)
هالال(، 751بال َت  اليم الج  ةالة )   النبق الحكمية فا السي نة الشبلية، محمد َت أَا بكالب المعالبوف (113)

 (، 1998 -هالالالال1418، )1 حقيالالالق: لصالالال   الحبنالالال  لا وحسالالال ن لبالالالد الم الالال ن، ،اأ الجيالالالا، َيالالالبو ، ف
 (.303ا)

وفالا هالذا المع الم  الال   اإلمال   اَالت  يميالالة: )ومالع ألاله يجالال     ليالة  يالب األهالالا للضالبوأة إحا  ال ن أصالاللح  (114)
يكمالا فالا ال ال   مال ال َالد لدالم م اله مالت أمال أ  الم ج ،، فيج  مع حلك السالعا فالا إصالالح األحال ا ، ح الم

 (.58ال الي   واإلم أا  ولح ه (. دبح السي نة الشبلية، اَت لثيميت، ا )
 ألن السي ،ة فا لظ   الحكم اإلنالما للشبةعة، والقض   أ ت مت أأ  ن هذا ال ظ  . (115)
 (.99الظب: السلنة ال قديبةة، ،. محم ، محمد، ا ) (116)
 األحك   للمذاه  األأبعة:الظب: مص ،أ  (117)
 -هالال1406هالال(، ،اأ المعبفالة، َيالبو ، )490المذه  الح اا: المبس ف، محمالد َالت أحمالد السبخسالا )   .أ 

(  الا ال وى الد ديالة، مجم لالة مالالت للمال   الد الد، ،اأ الا الب، َيالالبو ، -83، 69، -67/ 16 (، )1986
(   شالالس األنالالباأ لالالت أصالال   212/ 2(، )-17/ 1(  ال قبةالالب وال حبيالالب، اَالالت أميالالب الحالال ج، )-3/311)

/ 1هالال(، ،اأ ال  ال م اإلنالالما، القال هبة، )730فخب اإلنالال  البالز،وي، لبالد العزةالز َالت أحمالد البخال أي )  
19.) 

الال  ، اَالالت فبحالال ن، ) .م  (  ألالال اأ البالالبوق فالالا ألالال اع الاالالبوق، أحمالالد َالالت 64/ 1المالالذه  المالال ل ا:  بصالالبة الحكب
 (.-128/ 1)هال(، ل لم ال   ، البة ض، 684إ،أةش القبافا )  

هالالال(، ،اأ 926المالالذه  الشالال فعا: أنالال م المن لالال  دالالبح أوض الن لالال ، أَالال  يحيالالم   بةالال  األلصالال أي )   .ج 
(  اإلَدالالال ج فالالالا دالالالبح 144/ 10(   حاالالالة المح الالال ج، الدي مالالالا، )303/ 4ال  الالال م اإلنالالالالما، القالالال هبة، )

  العلمية، َيبو ، الم د ج،  قا الديت للا السبكا واَ ه لبد ال ه م،  حقيق مجم لة للم  ، ،اأ ال  
 (.-5/ 6(، )54/ 1(  البحب المحي ، الزأ شا، )38/ 1 (، )1984 -هال1404، )1ف

المذه  الح بلا: أوضة ال  ظب، اَت  دامة، طبعالة ج معالة اإلمال   محمالد َالت نالع ،، البةال ض،  حقيالق: ،.  .، 
ت ال جال أ، (  دبح ال     الم يب، ا531َ -525/ 2(، )264/ 1هال(، )1399، )2لبد العزةز نعيد، ف

 (.196(  المدخا، اَت َدأان، ا )633 -632، 596 -588، 162طبعة الس ة المحمدية، ا )
 (. 114(  السلنة ال قديبةة، ،. محم ، محمد، ا )436/ 4الظب: مغ ا المح  ج، الشببي ا، )(118)
البائالالق (  البحالالب 10/ 7(  َالالدائع الصالال  ئع، ال  نالال لا، )83، 72/ 16الظالالب: المبسالال ف، السبخسالالا، ) (119)

هالالال(، ،اأ ال  الال م اإلنالالالما، 970دالالبح   الالز الالالد  ئق،  ةالالت الع َالالديت َالالت إَالالباهيم المعالالبوف بالال َت لجالاليم )  
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(  أ،ب المح الال أ للالالم الالالدأ المخ الال أ محمالالد أمالاليت َالالت لمالالب المعالالبوف بالال َت 292، 288/ 6، )2القالال هبة، ف
 (.365/ 5) (، 1966 -هال1386، )2هال(، منبعة مصنام الب َا الحلبا، مصب، ف1252ل َديت ) 

ه : ال عمال ن َالت ث َال  ال ال فا ال يمالا بال ل ال ، فقياله مج دالد والياله ي سال  المالذه  الح االا، مالت أصالا  (120)
أفغالال لا لالالبض لليالاله  ضالال   ال  فالالة وبغالالدا، فالال م  ع،  الال   فيالاله الشالال فعا ال الال   فالالا الاقالاله ليالال   للالالم أَالالا 

َلايت،  ح لالة، ) (  معجالم2/229هال(. الظب: دذأا  الذه ، اَت العم ، )150ح ياة،   فا ن ة ) / 4المال
32 .) 

(  م ح الجليا دبح 91/ 6(  م اه  الجليا، الحنب م، )-65/ 1الظب:  بصبة الحكب  ، اَت فبح ن، ) (121)
(  ح دالالية الدنالال  ا، ،اأ 261 -260/ 8 (، )1989 -هالالال1409مخ صالالب خليالالا، الشالاليق للالاليش، ف، )

 (.129/ 4إحي   ال    العببية، )
نم َت خ لد الُع قا المصبي، صح  اإلم   م لك لشبةت ل مً ، ولم يبو لالت ه : لبد البحمت َت الق  (122)

هال(. الظب: دجبة ال ال أ الز يالة، محمالد َالت مخلال ف، ،اأ ال  ال م 191م لك الم طأ أثب  م ه.   فا ن ة )
 (.24(، أ م )58هال(، ا)1349العببا، َيبو ، )

(  الا  وى ال بالبى، 297/ 4ا ولميبة، )(  ح دية  لي ب-109/ 10الظب:  حاة المح  ج، الدي ما، ) (123)
(  304/ 4هالالال(، ،اأ ال  الال  العلميالالة، َيالالبو ، )973أحمالالد َالالت محمالالد المعالالبوف بالال َت حجالالب الدي مالالا )  

(  281، 279 -278/ 4(  أنالال م المن لالال ،   بةالال  األلصالال أي، )436/ 4مغ الالا المح الال ج، الشالالببي ا، )
/ 6(  البحب المحالي ، الزأ شالا، )12/ 2بو ، )ف  وى السبكا،  قا الديت للا السبكا، ،اأ المعبفة، َي

209.) 
(   شالال ف الق الال ع لالالت مالال ت اإل  الال ع، م صالال أ َالالت -192، 187/ 11الظالالب: اإللصالال ف، المالالب،اوي، ) (124)

 -هالالال1402هالالال(، أاجعالاله وللالالق لليالاله: هالالال  مصالاليلحا، ،اأ الا الالب، َيالالبو ، )1051يالال لش البدالال  ا )  
 (.519/ 7بد البحمت َت   نم، )(  ح دية البوض المببع، ل296 -295/ 6 (، )1982

ه : لبد البحمت َت محمد َت   نم القحن لا الح بلا ال جالدي، مالت أليال ن فقدال   المالذه  الح بلالا،  (125)
هالالال(. الظالالب: األلالالال ، 1392جمالالع ف الال وى دالاليق اإلنالالال . ومالالت مصالال ا  ه: أحكالال   األحكالال  ،  الال فا نالال ة )

 (.3/336الزأ لا، )
 (.519/ 7ت َت   نم، )ح دية البوض المببع، لبد البحم (126)
 -هالالال1422إلالالال  المالال  عيت، اَالالت  الاليم الج  ةالالة،  حقيالالق: لصالال   الصالالب بنا، ،اأ الحالالديث، القالال هبة، ) (127)

2002( ،) 4 /455.) 
(. ولل   ف للم أ ال ا  المالذاه  فالا االل قال   مالت مالذه  321 -320/ 6البحب المحي ، الزأ شا، ) (128)

 (.325 -320/ 6آلخب. الظب: المصدأ لاسه، )


