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ABSTRACT: 
 

Religion and Judiciary Terms 
among the fundamentalists and 
jurisprudents: An Applied Study The 
Islamic library of jurisprudence and 
fundamentalism is rich in many terms، 
with many jurisprudential subsections 
that deal with real problems in ones 
verbal or practical behaviors either with 
Allah or with other people. Of these 
terms are Religion and the Judiciary 
among fundamentalists and 
jurisprudents. This original and applied 
study aims to highlight these two terms، 

their definitions and uncover these two 
terms and other terms related to religion 
and the judiciary، such as fatwa، 
adjudication، the mandate of 
grievances، promoting the values and 
preventing the vice، and the witness. 
Then the study shows the reasons of 
this division، its benefits and evidences. 
The study ends with providing realistic 
examples on literary and figurative 
meanings. The study concludes with 
research findings and 
recommendations.
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ــ - ســلمة أم عــن الشــيخان أخرجــه )١( ــا هللا ر ، الجعفــي البخــاري  إســماعيل بــن محمــد هللا أبوعبــد ):٢٦٨٠( بــرقم، )٣/١٨٠( البخــاري  صــحيح، - ع

ــــر  محمــــد تحقيــــق: ي عبــــد فــــؤاد محمــــد تــــرقيم بإضــــافة الســــلطانية عــــن مصــــورة« النجــــاة طــــوق  دار ، الناصــــر ناصــــر  بــــن زه ــــى الطبعــــة، »البــــا ، األو
ن أبـو  ):١٧١٣( بـرقم، )٣/١٣٣٧( مسـلم وصحيح، هـ١٤٢٢ ري  الحجـاج بـن مسـلم الحسـ ي عبـد فـؤاد محمـد تحقيـق:، النيسـابوري القشـ  دار ، البـا
راث إحياء روت - العربي ال  .ت]، ط [د: ب
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  التأصيلية: الدراسة األول: املبحث
 والقضاء: الديانة مصطلحي تعريف األول: املطلب
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ـــــى وزن »اصـــــطلح«مصـــــطلح: اســـــم مفعـــــول مـــــن  )١( : »اختصـــــم«تفيـــــد املشـــــاركة نحـــــو  »افتعـــــل«، وصـــــيغة »افتعـــــل«، والـــــذي هـــــو فعـــــل مزيـــــد ع ـــــ ، فمع

ر، واســـم الحـــدث مـــن ذلـــك هـــو »: اصــطلح« ن فــأك ن اثنـــ ـــي الصــلح، وعليـــه فاالســـم املصـــطلح عليـــه، هـــو االســم املتصـــالح عليـــه بـــ ـــره  تشـــارك مـــع غ
ء مخصوص، وهو ؛ أي التصالح»االصطالح« ى  ن أحمـد بـن ، »صـلح«مـادة  )،٣/٣٠٣معجـم مقـاييس اللغـة (. ينظـر: اتفاق طائفة ع أبـو الحسـ

)، إبـــــراهيم ١/٥٢٠املعجـــــم الوســـــيط (. و م [د: ط]١٩٧٩ -هــــــ ١٣٩٩فـــــارس بـــــن زكريـــــا، املحقـــــق: عبـــــد الســـــالم محمـــــد هـــــارون، الناشـــــر: دار الفكـــــر، 
 .محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق/ مجمع اللغة العربية -حامد عبد القادر  -أحمد الزيات  - مصطفى

تحقيــــق: محمــــد باســــل عيــــون  هـــــ)،٥٣٨:تاملؤلــــف: أبــــو القاســــم جــــار هللا محمــــود بــــن عمــــر بــــن أحمــــد الزمخشــــري ( )،١/٢٨١أســــاس البالغــــة (ينظــــر:  )٢(
ــــروت ، الســــود ــــى، ، لبنــــان -الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة، ب املؤلــــف: أبــــو زكريــــا  )،٢٦٧تحريــــر ألفــــاظ التنبيــــه (ص:. و م١٩٩٨ -هـــــ ١٤١٩الطبعــــة األو

ـ الـدقر هـ)،٦٧٦:ت(مح الدين يح بن شرف النووي  ـى، ، دمشـق -الناشـر: دار القلـم ، املحقق: عبـد الغ لسـان العـرب هــ. و ١٤٠٨الطبعـة األو
ـــر ( ).١٣/١٧٠(البـــن منظـــور  ـــي غريـــب الشـــرح الكب ـــر  ـــي الفيـــومي ثـــم الحمـــوي  )،١/٢٠٥املصـــباح املن املؤلـــف: أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ع

روت -الناشر: املكتبة العلمية  هـ)،٧٧٠:ت(  .»دين«مادة:  [د: ط، ت]. ب

ــــى اإلفريقــــ املؤلــــف: )،١٣/١٦٦( لســــان العــــرب )٣( ــــى، أبــــو الفضــــل، جمــــال الــــدين ابــــن منظــــور األنصــــاري الرويف  -دار صــــادر  ي،محمــــد بــــن مكــــرم بــــن ع
روت، الطبعة الثالثة   .هـ١٤١٤ -ب

ن هــ)،٣٩٣:الجـوهري (تإسـماعيل بـن حمـاد  )،٦/٣٩٧(» تاج اللغة وصـحاح العربيـة«الصحاح  )٤( ـروت -الناشـر: دار العلـم للماليـ  -الطبعـة الرابعـة، ب
املؤلـــف: أبــو الفـــيض محّمـــد بـــن محّمـــد بـــن  )،٣٥/٥٤تــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس (و  ).١٣/١٦٤( البـــن منظـــور  لســـان العـــربم. و ١٩٩٠ينــاير 

بيدي ،، امللّقب بمرت الزَّ نمجموعة من ا :تحقيق، عبد الرّزاق الحسي  .»دين«[د: م، ط، ت]. مادة  دار الهداية :الناشر، ملحقق
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 .)٤/٢٦٥( املوسوعة الفقهية الكويتية )١(

ر التحريـــر  )٢( ر بادشـــاه الحنفـــي ( املؤلـــف: )،٢/٨٧( تيســـ ن بـــن محمـــود البخـــاري املعـــروف بـــأم ـــروت  -الناشـــر: دار الفكـــر  هــــ)،٩٧٢:تمحمـــد أمـــ [د: ط، ب
 -الناشــــر: دار املعرفــــة  هـــــ)،٤٨٣:تاملؤلــــف: محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل شــــمس األئمــــة السرخســــ ( )،١/١٨١(أصــــول السرخســــ ت]، وانظــــر: 

روت  .[د: ط، ت] ب

ــي أصــول الفقــه )٣( ن التنقــيح  ــى التوضــيح ملــ ــرات، دار حقيــقت ،: ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازانياملؤلــف )،١/١٤٨( شــرح التلــويح ع : زكريــا عم
ــروت،  الكتــب العلميــة، دوي . وينظــر: م١٩٩٦ -هـــ ١٤١٦ب ــ : عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــالء الــدين ، املؤلــفكشــف األســرار شــرح أصــول ال
 .[د:م،ط،ت] )، دار الكتاب اإلسالمي٢/٧١( البخاري الحنفي

ــــي علــــم الوجــــوه والنظــــائر (ص: )٤( ن النــــواظر  ى: جمــــال الــــدين أبــــو الفــــرج عبــــد املؤلــــف:  )،٥٦٠نزهــــة األعــــ ــــي بــــن محمــــد الجــــوزي (املتــــو الــــرحمن بــــن ع
روت - لبنان -الناشر: مؤسسة الرسالة ، املحقق: محمد عبد الكريم كاظم الرا هـ)،٥٩٧ ى، ، ب  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة األو

ـــى األصـــول (ص:ينظـــر:  )٥( ـــي تخـــريج الفـــروع ع ـــي اإلســـنوي  )،٣٨٢التمهيـــد  ّي (املؤلـــف: عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن بـــن ع املحقـــق: د.  هــــ)،٧٧٢:تالشـــاف
روت -الناشر: مؤسسة الرسالة ، محمد حسن هيتو ـى، ، ب املؤلـف: تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن  )،١/٦٥األشـباه والنظـائر (هــ. و ١٤٠٠الطبعـة األو

ى ، الناشر: دار الكتب العلمية هـ)،٧٧١:تتقي الدين السبكي (  .م١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة األو

ن الحكـــا )٦( ن مـــن األحكـــاممعـــ ن الخصـــم ـــردد بـــ ـــي بـــن خليـــل الطرابلســـ الحنفـــي )، املؤلـــف:٦:ص( م فيمـــا ي  - دار الفكـــر ، أبـــو الحســـن، عـــالء الـــدين، ع
روت، [د: ط، ت] اج اية املحتاجو ، ب ى شرح امل ـي )، ٨/٢٣٥( إ املؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين الرم

روت هـ)،١٠٠٤: ت(  .)٢١/٩٨املوسوعة الفقهية الكويتية (و ). ٣/٢٥١ابن عابدين ( [د: ط]. وحاشية م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، الناشر: دار الفكر، ب
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 .»ق«مادة  )،٥/٩٩( البن فارس مقاييس اللغةمعجم  )١(

 .»ق«مادة  )،٨/٣٩٤(للجوهري الصحاح  )٢(

 .»ق«مادة  )،١٠٠ - ٥/٩٩( البن فارس مقاييس اللغةمعجم  )٣(

 .»ق«مادة  )،٨/٣٩٤(للجوهري الصحاح و  )،٥/٩٩( البن فارس مقاييس اللغةينظر: معجم  )٤(

ـــ الـــرازّي، مـــن أئمـــة اللغـــة واألدب )٥( ن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القزوي رهمـــا مـــن  ،والصـــاحب بـــن عبـــاد ،قـــرأ عليـــه البـــديع الهمـــذاني ،أبـــو الحســـ وغ
ـــا نســـبته أصـــله مـــن قــزوين، ،أعيــان البيـــان ـــا، وإل ي ف ـــى الـــرّي فتــو ـــي همـــذان، ثــم انتقـــل إ ـــي علـــم العربيـــة ،وأقـــام مـــدة   ّ  مـــن تصــانيفه الصـــاح

رها من التصانيفومعجم مقاييس اللغة ي سنة، وغ ي  األعالم انظر: ).هـ٣٩٥( ، تو  .)١/١٩٣(للزرك

ـــي كالمهـــا )٦( ن العـــرب  ـــي فقـــه اللغـــة العربيـــة ومســـائلها وســـ ـــ الـــرازي، املؤلـــف: )، ١/١٥٢( الصـــاح  ن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القزوي أبـــو الحســـ
ــى منشــورات  ــي بيضــون، الطبعــة األو ــي لطــائف الكتــاب العزيــز (١٩٩٧-هـــ١٤١٨محمــد ع ــ  املؤلــف: مجــد  )،٢٧٦ /٤م، وانظــر: بصــائر ذوي التمي

روزآبادى ( ي هـ)،٨١٧:تالدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الف ى للشئون اإلسالمية ، النجار املحقق: محمد ع لجنة إحيـاء  -الناشر: املجلس األع
راث اإلسالمي، القاهرة  .[د: ط، ت] ال
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 .املصادر نفسها )١(

ـــي فقـــه اللغـــة انظـــر:  )٢( ـــ«مـــادة  )،٣٩٥-٨/٣٩٤( للجـــوهري  الصـــحاحو  )،١/١٥٢(البـــن فـــارس الصـــاح  ـــ و ». ق ـــروز آبـــاديبصـــائر ذوي التمي  /٤( للف
٢٧٨-٢٧٦(. 

ي فقه اللغة  )٣(  .)١/١٥٢(البن فارس الصاح 

ــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف )٤( ــي بــن ســليمان املــرداوي الدمشــقياملؤلــف: )، ١١/١٥٤( اإلنصــاف  ــي أبــو الحســن عــالء الــدين ع ي الحنب دار ، الصــال
راث العربي،    [د: ت].الثانية  بعةطالإحياء ال

ي شرح روض الطالب ( ـ السـنيكي ( )،٤/٢٧٧أس املطالب  الناشـر:  هــ)،٩٢٦:تاملؤلف: زكريا بن محمـد بـن زكريـا األنصـاري، زيـن الـدين أبـو يح
  [د: م، ط، ت].  دار الكتاب اإلسالمي

ـــي شـــرح مجلـــة األحكـــامو   ن أفنـــدي املؤلـــف: )،٤/٤٧٢( درر الحكـــام  ـــي حيـــدر خواجـــه أمـــ ، دار الجيـــل،  ،ع ـــى،  بعـــةطالتعريـــب: فهمـــ الحســـي األو
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

ــاج  )٥( ــي شــرح امل ــ الشــرواني والعبــاديمطبــوع مــع «تحفــة املحتــاج  ــي بــن حجــر الهيتمــ )،١٠/١٠١( »حوا روجعــت ، املؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن ع
ى عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء رى بمصر، وصححت: ع ا ،الناشر: املكتبة التجارية الك ى، الطبعة، مصطفى محمد :لصاح هـ ١٣٥٧ األو

 .م١٩٨٣ -

ـاج ( )٦( ـى معرفـة معــاني ألفـاظ امل ـ املحتـاج إ ي ( )،٦/٢٥٧مغ الناشــر:  هــ)،٩٧٧:تاملؤلـف: شــمس الـدين محمـد بـن أحمـد الخطيــب الشـربي الشـاف
ى، ، دار الكتب العلمية  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة األو

ي شرح مختصر خليل )٧( ن أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلسـ املغربـي، املعـروف شمس الدي املؤلف: )،٦/٨٦( مواهب الجليل 
عي املالكي  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة،  بعةطالدار الفكر،  ،بالحطاب الرُّ
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ي، ولــــد ســــنة ( )١( ، املكــــي الشــــاف ــــي بــــن حجــــر الهيتمــــ الم هـــــ)، مــــن تصــــانيفه: إتحــــاف أهــــل اإلســــ٨٩٩شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن ع

ـي الفقـه، وشــرَ  ــي عمـدة الشـافعية املتـأخرين  ـاج و ــرًا،  َح بخصوصـيات الصـيام، تحفـة املحتـاج بشـرح امل رًا وكب ن صـغ اإلرشـاد البـن املقـري شـرح
ي ســنة ( ــرى الفقهيــة، والصـواعق املحرقــة، تـو ر املســم فــتح الجـواد، ولــه الفتـاوى الحديثيــة، والفتـاوى الك مـا الشــرح الصـغ هـــ). ٩٧٤وقـد طبــع م

ـي بـن أحمـد بـن محمـد٨/٣٧٠نظر: شذرات الذهب (ي ـي، ( ،)، املؤلف: عبـد ال ، حققـه: محمـود األرنـاؤوط هــ)،١٠٨٩:تابـن العمـاد الَعكـري الحنب
ـــــر، دمشـــــق ، خــــرج أحاديثـــــه: عبـــــد القــــادر األرنـــــاؤوط ــــروت -الناشـــــر: دار ابــــن كث ـــــى، ، ب ن (و  .م١٩٨٦ -هـــــ ١٤٠٦الطبعـــــة األو )، ١/٧٨هديـــــة العـــــارف

ر سليم الباباني البغـدادي ( ن بن م يـة اسـتانبول ١٣٩٩:تاملؤلف: إسماعيل بن محمد أم ـا ال ـي مطبع  ،هــ)، طبـع بعنايـة وكالـة املعـارف الجليلـة 
روت م، ١٩٥١ راث العربي ب لـف: املؤ  )،٢٥٨ص:النور السافر عـن أخبـار القـرن العاشـر (و  [د:ط،ت]. لبنان -أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء ال

روت -الناشر: دار الكتب العلمية  هـ)،١٠٣٨:تالدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا الَعْيَدُروس ( مح ى، ، ب  .هـ١٤٠٥الطبعة األو

ن اإلقناع )٢( ـى املؤلـف: )،٢٨٥ /٦( كشاف القناع عن م ـوتى الحنب  ،دار الكتـب العلميـة، منصـور بـن يـونس بـن صـالح الـدين بـن حسـن بـن إدريـس ال
روت [د: ط، ت]  .ب

ــي القواعــد (وينظــر:  )،١٨/٤١املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ( )٣( ــ  )،٢/٦٧املنثــور  ــادر الزرك املؤلــف: أبــو عبــد هللا بــدر الــدين محمــد بــن عبــد هللا بــن 
ــي أصــول األقضــية ومنــاهج األحكــام .م١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥الطبعــة الثانيــة، ، الناشــر: وزارة األوقــاف الكويتيــة هـــ)،٧٩٤:ت(  )،١/٦٠( وتبصــرة الحكــام 

ي بن محمد ابن فرحون، اليعمري املؤلف:  ى،  بعةطال، مكتبة الكليات األزهرية، املالكي برهان الدين إبراهيم بن ع  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األو

 .املصادر نفسها )٤(
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ن وعلماء األصو  )١( ما هذه العالقة أعـم مـن اآلخـر، مثـل مـا يسـم العموم والخصوص املطلق يع عند املنطقي ن اللذين قامت بي ل: أن أحد الشيئ

ي النوع الحاصل أن كالًّ ي اصطالحهم الجنس والنوع، و  ي النوع ،من اعتبار النوع  ـ العمـوم والخصـوص املطلـق ،واعتبار الجنس  ، فمـثاًل هـو مع
ـــى التوضـــيح، وعليـــه: فكـــل إنســـان حيـــواٌن، ولـــيس كـــل حيـــوان إنســـانًا. ينظـــر: »إنســـان«أعـــم مـــن لفـــظ » حيـــوان«لفـــظ   للتفتـــازاني شـــرح التلـــويح ع

ــــــى جمـــــع الجوامــــــع ( )،٢/١٤٩( ــــــي ع ـــــى شــــــرح الجـــــالل املح ي  )،١/١٨٦حاشـــــية العطــــــار ع املؤلـــــف: حســــــن بــــــن محمـــــد بــــــن محمـــــود العطــــــار الشــــــاف
روت [د:ط،ت]لناشر: دار الكتب العلميةا هـ)،١٢٥٠:ت(  .، ب

 .»ف«مادة  )،٤/٤٧٣معجم مقاييس اللغة البن فارس ( )٢(

ـ«مادة  )،٧١١اللغة البن فارس (ص: لمجماملصدر السابق، و  )٣( ـ الـرازي، (، »ف ن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوي  هــ)،٣٩٥:تاملؤلـف: أبـو الحسـ
ر عبد املحسن سلطان روت -دار النشر: مؤسسة الرسالة ، تحقيق: زه  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية، ب

ــ«مــادة  )،٤/٤٧٣معجــم مقــاييس اللغــة البــن فــارس ( )٤( ــ«مــادة  )،١٤/٢٣٤ــذيب اللغــة (». ف املؤلــف: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري » ف
ــــــراث العربــــــي ، املحقــــــق: محمــــــد عــــــوض مرعــــــب هـــــــ)،٣٧٠:تالهــــــروي ( ــــــروت -الناشــــــر: دار إحيــــــاء ال ــــــى، ، ب  مختــــــار الصــــــحاح. و م٢٠٠١الطبعــــــة األو

: يوسـف الشـيخ محمـد، املكتبـة حقيـقت ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي الـرازي املؤلف:  ،»ف«مادة  )،١/٣٣٤(
روت  -العصرية   .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠خامسة، ال بعةطالصيدا،  -الدار النموذجية، ب

ن (كتـاب  )٥(  .املحقــق: د هــ)،١٧٠:تاملؤلـف: أبـو عبـد الــرحمن الخليـل بـن أحمـد بــن عمـرو بـن تمـيم الفراهيــدي البصـري (، »قصــو«مـادة  )،٥/١٨٧العـ
  [د: م، ط، ت]. الناشر: دار ومكتبة الهالل، إبراهيم السامرائي .مهدي املخزومي، د

ـــي الثالثـــي املعتـــل مـــن حـــرف التـــاء، فقـــال:امللحـــوظ: أنـــه انقلـــب األمـــر  ـــى الخليـــل  ـــ" ع م، ويقـــال: الُفْتيـــا فيـــه أي يُ  :والَفقيـــُه ُيف ُن املُـــ ِ
ّ ذا، وأهـــل كـــَبـــ

ن للخليل بن أحمداملدينة يقولون: الفتوى   .»ف«مادة  )،٨/١٣٧( ". انظر: كتاب الع
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ــي اصــطالحات الفنــون «دســتور العلمــاء ينظــر:  )١( ــ بــن عبــد الرســول األحمــد نكــري  )،٣/١٢( »جــامع العلــوم  ــ عبــد الن عــرب عباراتــه ، املؤلــف: القا

روت -لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية ، الفارسية: حسن هاني فحص ى، ، ب  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة األو

 هـــــ)،٣٢١:تمـــد بــــن الحســـن بـــن دريـــد األزدي (املؤلــــف: أبـــو بكـــر مح )،٣/١٢٣١جمهـــرة اللغـــة (و  ).٤/٤٧٣معجـــم مقـــاييس اللغـــة البــــن فـــارس (ينظـــر:  )٢(
ر بعلبكي ن ، املحقق: رمزي من ـروت -الناشر: دار العلم للمالي ـى، ، ب  للجـوهري الصـحاح و  ).١٤/٢٣٤( لألزهـري  ـذيب اللغـة. و م١٩٨٧الطبعـة األو

 .»ف«مادة  )،٦/٢٤٥٢(

ـي الـزين الشـريف املؤلـف:  )،٣٢التعريفات (ص: )٣( ـي بـن محمـد بـن ع : جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، دار الكتـب العلميـة حقيـقت، الجرجـانيع
روت  ى بعةطاللبنان،  -ب  ..م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،األو

ى مهمات التعاريف (ص:  )٤( ي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم  )،٥٧التوقيف ع ن بن ع املؤلف: زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارف
ى: املناوي الق ى، ، القاهرة ،الناشر: عالم الكتب، عبد الخالق ثروتتحقيق:  هـ)،١٠٣١اهري (املتو  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠الطبعة األو

 .)٣/١٢( لألحمد نكري دستور العلماء ينظر:  )٥(

 .)٤/١٠٠( لألحمد نكري دستور العلماء ينظر:  )٦(

ـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب املـاوردي البصـري  )،١١٢ص:( نظر: األحكام السلطانيةي)، و ٢٠ص:(للنووي آداب الفتوى  )٧( املؤلف: أبو الحسن ع
ي، (ت: ـ واملسـتف (ص:، القـاهرة [د: ط، ت] -هـ)، الناشر: دار الحديث ٤٥٠الشاف )، املؤلـف: عثمـان بـن عبـد الـرحمن، أبـو عمـرو، ٨٦أدب املف

املدينــة املنـورة، الطبعــة  -هللا عبــد القـادر، الناشــر: مكتبـة العلــوم والحكـم  هـــ)، املحقـق: د. موفــق عبـد٦٤٣تقـي الــدين املعـروف بــابن الصـالح (ت:
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الثانية، 
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ي شرح ملتقى األبحر  )١( ر  ي زاده، يعـرف بـداماد أفنـدي (ت: )،٢/١٥٣( مجمع األ هــ)، ١٠٧٨املؤلف: عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان املـدعو بشـي

راث الع روت [د: ط، ت]الناشر: دار إحياء ال  .ربي، ب

 .املصدر نفسه )٢(

ن ( )٣( ن عـــن رب العـــامل تحقيـــق:  هــــ)،٧٥١:ت)، املؤلـــف: محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة (٤/١٦٩إعـــالم املـــوقع
روت -الناشر: دار الكتب العلمية ، محمد عبد السالم إبراهيم ى، ، ي  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة األو

 .»حكم«مادة  )،٢/٩١(البن فارس مقاييس اللغة معجم  )٤(

املؤلــف: أبــو  )،٣/٤٠٩املخصـص ( )،٤/٦٩(لألزهــري ــذيب اللغـة و  )،٥٦٤ /١(البـن دريــد جمهـرة اللغــة و  )،٢/٩١(البــن فــارس مقــاييس اللغـة معجـم  )٥(
ي بن إسماعيل بن سيده املرس ( ـراث العربـي ا، املحقق: خليل إبـراهم جفـال هـ)،٤٥٨:تالحسن ع ـروت -لناشـر: دار إحيـاء ال ـى، ، ب الطبعـة األو

 .»حكم«مادة  م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧

 .)١/٣٦٥مجلة األحكام العدلية ( )٦(

ــروت -الناشـــر: دار املعرفــة  هـــ)،٤٨٣:ت)، املؤلــف: محمــد بــن أحمــد بـــن أبــي ســهل شــمس األئمــة السرخســ (٢١/٦٢نظــر: املبســوط (ي )٧( ــر [د:ط]،  م١٩٩٣ - هـــ١٤١٤، ب للمـــاوردي الحــاوي الكب
َ ِإْسَماِعيل، دار الوفاء د. : حقيقت ،عياض بن موس بن عياض بن عمرون اليحص السب املؤلف: القا أبو الفضل )،٦/١٠٤( ُمْسِلمصحيح ِإكَماُل املُْعِلِم بَفَواِئِد و )، ١٦/٣٢٥( يْح

ــى،  بعــةطالللطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر،  ــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج«. وشــرح صــحيح مســلم م١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩األو ــ بــن املؤلــف: )، ١٢/٩٢( »امل ــ الــدين يح أبــو زكريــا مح
ـــراث العربـــي  ،شـــرف النـــووي ـــروت،  -دار إحيـــاء ال ـــي شـــرح البهجـــة الورديـــة (و  هــــ.١٣٩٢الثانيـــة،  بعـــةطالب يـــة  زكريـــا األنصـــاري املؤلـــف: زكريـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  )،٥/٢٤١الغـــرر ال

 .[د: ط، ت]» حاشية العالمة الشربي )،هـ٩٩٢ت:حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي («، مطبوع مع الناشر: املطبعة امليمنية هـ)،٩٢٦:تالسنيكي (
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ـــي شـــرح بدايـــة املبتـــدي (و )، ٧/٣( للكاســـانيبـــدائع الصـــنائع ينظـــر:  )١( ـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجليـــل الفرغـــاني املؤلـــف: أبـــو الحســـن برهـــان  )،٣/١٠٨الهدايـــة  الـــدين ع

ــراث العربــي ٥٩٣املرغينــاني (ت: ــروت  -هـــ)، املحقــق: طــالل يوســف، الناشــر: دار احيــاء ال املحــيط و  )،٧/٣١٦(للبــابرتي العنايــة شــرح الهدايــة و  .لبنــان [د: ط، ت] -ب
ي الفقه النعماني ( رهاني  ي برهان الد )،٨/١١٧ال املحقـق: عبـد  هــ)،٦١٦:تين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بـن َمـاَزَة البخـاري الحنفـي (املؤلف: أبو املعا

روت ، الكريم سامي الجندي ى، ، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، ب  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الطبعة األو

ــر ينظـر:  )٢( ي (١٦/٣٢٥(للمــاوردي الحــاوي الكب ــي مــذهب اإلمــام الشــاف ــر بــن ســالم العِ  )،١٣/٢٣)، البيــان  ــ بــن أبــي الخ ن يح ي املؤلــف: أبـو الحســ ــ الشــاف مرانــي اليم
ــاج ، املحقــق: قاســم محمــد النــوري هـــ)،٥٥٨:ت( ــى، ، جــدة -الناشــر: دار امل ن و  ،م٢٠٠٠ - هـــ١٤٢١الطبعــة األو ــاج الطــالب املؤلــف: أبــو زكريــا  )،٣٣٦(ص: للنــوويم

ــ بــن شــرف النــووي  ــ الــدين يح ــى، ٦٧٦(ت:مح البــن تحفــة املحتــاج ، م٢٠٠٥-هـــ ١٤٢٥هـــ)، املحقــق: عــوض قاســم أحمــد عــوض، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة األو
ياية املحتاج و )، ١٠/١١٨( حجر  ية و  )،٢٤٢ /٨( للرم  .)٥/٢٤١( لزكريا األنصاري الغرر ال

الناشــر:  هـــ)،٨٨٤:تابــن مفلــح ( ، برهــان الــدينمحمــد بــن عبــد هللا بــن محمــداملؤلــف: أبــو إســحاق إبــراهيم بــن  )،٨/١٥٩( املقنــعينظــر: املبــدع شــرح  )٣(
ـروت  ـى، ، لبنـان -دار الكتب العلمية، ب ـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل و  ).١١/١٩٧(للمـرداوي اإلنصـاف . و م١٩٩٧ -هــ ١٤١٨الطبعـة األو اإلقنـاع 

ي،  شــــــرف الــــــدين أبــــــو النجــــــا املؤلـــــف: )،٤/٣٧٦( ، ثــــــم الصــــــال موســــــ بـــــن أحمــــــد بــــــن موســــــ بــــــن ســــــالم بــــــن عيســـــ بــــــن ســــــالم الحجــــــاوي املقدســــــ
ــروت ،الناشــر: دار املعرفــة، املحقــق: عبــد اللطيــف الســبكي هـــ)،٩٦٨:ت( ــوتيالــروض املربــع [د: ت]. و  لبنــان -ب كشــاف القنــاع عــن و  )،٧٠٧(ص: لل

ن اإلقناع  وتي أيضًا م  .)٦/٣٠٨(لل

 .)٦/١١٢(للحطاب مواهب الجليل م أبو عبد هللا املازري، انظر: ومن هؤالء اإلما )٤(

ــــي (ا )٥( رة للقرا ي (ت: )،٣٦ /١٠نظــــر: الــــذخ ر بــــالقرا هـــــ)، ٦٨٤املؤلــــف: أبــــو العبــــاس شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن إدريــــس بــــن عبــــد الــــرحمن املــــالكي، الشــــه
ة، الناشــر: دار الغــرب اإل  ــ ــي، وســعيد أعــراب، ومحمــد بــو خ ــى،  -ســالمياملحقــق: محمــد ح ــروت، الطبعــة األو لتــاج واإلكليــل ملختصــر . وام١٩٩٤ب

الناشــر: دار  هـــ)،٨٩٧:تاملؤلــف: أبــو عبــد هللا محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرنــاطي، املــواق املــالكي ( )،٨/١٠٠خليــل (
ى، ، الكتب العلمية  .)٦/١١٢(للحطاب مواهب الجليل . و م١٩٩٤ - هـ١٤١٦الطبعة األو

 .)١٣٠(ص: للماوردي األحكام السلطانية )٦(
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ادة ينظــر:  )١( ن املؤلــف: ) ومــا بعــدها، ١/٧٨)، واألحكــام الســلطانية (١٣٨ص:( األحكــام الســلطانية للمــاورديلالســ ــى محمــد بــن الحســ ــ أبــو يع القا

ــي، تحقيــق بــن الفــراءابــن محمــد بــن خلــف  ــروت، لبنــان،  -ة : محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــب العلميــالحنب  .م٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١الثانيــة،  بعــةطالب
 .)١٤٧، ١/٢٢(البن فرحون  وتبصرة الحكام

ى  األحكام السلطانية )٢( ي طلب الحسبة (٢/٢٨٤(للقا أبي يع محمد بن محمد بـن أحمـد بـن  ضياء الدين املؤلف: )،١/٧)، وانظر: معالم القربة 
ــا ،أبــي زيــد ــردج ،دار الفنــون  ،بــن األخــوة القر ر أهــل اإلســالم [د: ط، ت]. كم ــي تــدب  أبــو عبــد هللا بــدر الــديناملؤلــف: )، ٥٢ص:( وتحريــر األحكــام 

يا ،محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن ســــعد هللا الدوحــــة،  -قطــــر  -تحقيــــق: د. فــــؤاد عبــــد املــــنعم أحمــــد، دار الثقافــــة ، بــــن جماعــــة الكنــــاني الحمــــوي الشــــاف
 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة، 

ــــي طلــــب الحســــبة )٣(  )،١/١٧٢( د. عبــــد الكــــريم زيــــدان .، املؤلــــف: أومــــا بعــــدها)، ١٨٠:ص( أصــــول الــــدعوةو  ).١/٧البــــن األخــــوة ( انظــــر: معــــالم القربــــة 
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، 

 .)٣٤٩ص:(للماوردي  األحكام السلطانية )٤(
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ادة: ينظـــر:  )١( ـــى٣٥٢ص:(للمـــاوردي  األحكـــام الســـلطانيةلالســـ املؤلـــف: تقـــي  )،١/١٣( ) والحســـبة البـــن تيميـــة١/٢٨٧( )، واألحكـــام الســـلطانية ألبـــي يع

ـي الدمشـقي، تحقيـق:  الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـالم بـن عبـد هللا بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنب
ــي بــن نــايف الشــحود، الطبعــة الثانيــة، ــي عبــد القــادر )،٨٩القضــاء والحســبة (ص: ــي الفقــه اإلســالمي. و هـــ١٤٢٥ ع الناشــر: املؤسســة ، املؤلــف: ع

ى، العربية للدراسات والنشر  .م١٩٨٦ ،الطبعة األو

 .»شهد«مادة  )،٦/٤٨( لألزهري  ذيب اللغةوينظر:  )،٣/٢٢١(البن فارس مقاييس اللغة معجم  )٢(

ر و  )،٥١٤(ص: مجمل اللغة البن فارسينظر:  )٣(  .»شهد«مادة  )،١/٣٢٤(للفيومي املصباح املن

 .)٧/٥٦(البن نجيم البحر الرائق ينظر:  )٤(

ي (ينظــر:  )٥( ــر للشـــيخ الــدردير وحاشـــية الدســـو ي املــالكي ( )،٤/١٦٤الشـــرح الكب الناشـــر: دار  هــــ)،١٢٣٠:تاملؤلــف: محمـــد بــن أحمـــد بـــن عرفــة الدســـو
 .[د: ط، ت] الفكر 

الناشــر: املكتبــة  هـــ)،٨٩٤:تمحمــد بــن قاســم األنصــاري، الرصــاع التونســ املــالكي ( املؤلــف: أبــو عبــد هللا )،٤٤٥حــدود ابــن عرفــة (ص: شــرحينظــر:  )٦(
ى، ، العلمية  .[د: م] هـ١٣٥٠الطبعة األو
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محمـد بــن أحمــد بـن زكريــا األنصــاري، املؤلـف: زكريــا بــن  )،٢/٢٧٢فـتح الوهــاب بشــرح مـنهج الطــالب ( وينظــر: )،١٠/٢١١( البـن حجــر تحفـة املحتــاج  )١(

ى:  ــ الســنيكي (املتــو ــيايــة املحتــاج [د:ط]، و  م١٩٩٤- هـــ١٤١٤، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر هـــ)،٩٢٦زيــن الــدين أبــو يح  )،٨/٢٩٢( للرم
رة حاشيو  رة )،٤/٣١٩( قليوبي وعم رلس عم روت -لفكر الناشر: دار ا، املؤلف: أحمد سالمة القليوبي وأحمد ال  .[د:ط] م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، ب

ى التحفة )٢(  .)١٠/٢١١( ينظر: حاشية الشرواني ع

الناشــــر: دار ، املحقـــق: فــــؤاد عبـــد املــــنعم أحمـــد هـــــ)،٣١٩:تاملؤلـــف: أبــــو بكـــر محمــــد بـــن إبــــراهيم بـــن املنــــذر النيســـابوري ( )،٦٦اإلجمــــاع (ص:ينظـــر:  )٣(
ــى، املســلم للنشــر والتوزيــع حمــد بـــن إبــراهيم بــن املنــذر النيســـابوري ر ماملؤلـــف: أبــو بكــ )،٢/٥٣٢اإلقنــاع ([د:م]. و  م٢٠٠٤ - هـــ١٤٢٥ ،الطبعـــة األو

ــرين هـــ)،٣١٩:ت( ــى، ، تحقيــق: الــدكتور عبــد هللا بــن عبــد العزيــز الج ــي بــن  )،٥٢مراتــب اإلجمــاع (ص:. و هـــ١٤٠٨الطبعــة األو املؤلــف: أبــو محمــد ع
روت -الناشر: دار الكتب العلمية  هـ)،٤٥٦:تالقرط الظاهري (أحمد بن سعيد بن حزم األندلس   .[د:ط،ت] ب
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ــــي شــــرح األشــــباه والنظــــائر ( )١( املؤلــــف: أبــــو العبــــاس شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن محمــــد مكــــي الحســــي الحمــــوي الحنفــــي  )،١/٣٣٤غمــــز عيــــون البصــــائر 
ى، ١٠٩٨(ت:  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األو

ن بن محمد املختار الجك )٢( ي عام  -رحمه هللا- الشنقيطي، ولد محمد األم م. املفسر، ١٩٠٥هـ / ١٣٢٥بالقطر املسم شنقيط من دولة موريتانيا 
ـره مـن املؤلفـات،  ي إيضاح القـرآن بـالقرآن، وغ ي البارع، والشاعر، واألديب، صاحب أضواء البيان  أقـام بقيـة حياتـه واملحدث، والفقيه، واألصو

ــــى الحـــج، تــــ ن مكـــة واملدينــــة معلمـــا ومفســــرا بعـــد رحلتـــه إ يبـــ املعجــــم  ينظـــر: بمكـــة املكرمــــة.ـ)، هـــ١٣٩٣( عــــام مــــن ذي الحجـــة١٧يـــوم الخمـــيس،  و
ي تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين  .)٢٨٠:(ص الجامع 

ي)، لفضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد ٣/١٨فقه املعامالت املصرفية ( )٣(  .»عبارة عن محاضرات ُفرغت بإذن من الشيخ« هللا الشبي

 .، موقع مدادهـ٢٣/٣/١٤٣٤حمد بن محمد الرزين ، أل حكم اإللزام بالوفاء بالوعد )٤(
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ِد  ْبِن  َخْيَثَمةَ  ْبُن  ُعْتَبةُ  الهيثم: أبو  )١( ُّ  َحاِتِم  ْبِن  ُمَحمَّ ِميِم ْيَسـاُبوِريُّ  التَّ ـِ النَّ ْسـَتاذُ  اْلَقا

ُ
ْصـَحاِب  َواْلُقَضـاِة، ِمـْن  اْلُفَقَهـاِء  أ

َ
ِبـي أ

َ
يَ  َحِنيَفـةَ  أ ِ

ّ ه  ٤٠٦سـنة  ُتـُو
ــيُّ ، املنتخــب مــن كتــاب الســياق لتــاريخ نيســابور  أنظــر: ِ ــٍد الِعَرا ْحَمــَد بــِن ُمَحمَّ

َ
ْزَهــِر بــِن أ

َ
ــِد بــِن األ ُبــو ِإْســَحاَق ِإْبــَراِهْيُم بــُن ُمَحمَّ

َ
ْيِن، أ ، املؤلــف: َتِقــيُّ الــّدِ

رِ  ى: الصَّ يُّ (املتو ِ ، الَحْنَب ُّ ِ  .١عدد األجزاء: ، هـ١٤١٤سنة النشر ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، هـ)، املحقق: خالد حيدر٦٤١ْيِفْي

)٢(  
ُ
ـــر أهـــل العلـــم، أمـــا إن أ ـــي ســـياق الفعـــل أو الشـــرط مـــن صـــيغ العمـــوم عنـــد أك يغة عمـــوم بـــال ّكـــد الفعـــل باملصـــدر فهـــو صـــوهـــو الصـــحيح: ألن الفعـــل 

ى صيغ العموم: ي السعود بقوله عاطفا ع ي مرا ى ذلك الشنقيطي    خالف، كما أشار إ

  واتفقوا إن مصدرا قد جلبا ***ونحو ال شربت أو إن شربا 

ا ال تختص بالفعل املتعدي دون الالزم، خالفاً  ي هذه املسألة أ ن التأكيـد ملـن زعـم ذلـك، وأنـه ال  يقول صاحب أضواء البيان: والتحقيق   فـرق بـ
ء ثابــت قبــل  ؛باملصـدر وعدمــه ـ ـى أن ذكــر املصــدر بعـد الفعــل تأكيـد للفعــل، والتأكيــد ال ينشـأ بــه حكـم، بــل هــو مطلـق تقويــة ل إلجمـاع النحــاة ع

ام معروف. ،ذلــك كمــا هــو معــروف ــ ــي عمــوم الفعــل املــذكور هــل هــو بداللــة املطابقــة أو االل ــي إيضــاح أضــواء  :نظــرـ، يهــا.وخــالف العلمــاء  البيــان 
ـ الشـنقيطياملؤلف: )، ٤/٣٩( القرآن بالقرآن ن بن محمـد املختـار بـن عبـد القـادر الجك ـروت ، محمد األم دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان،  -

دوي أصول  )٣(  .)٩/٨٣( ال

ن بــــن عمــــر  )،١/٧( تنقــــيح الفتــــاوى الحامديــــة )٤( ر بــــابن عابــــدين (ت:املؤلــــف: محمــــد أمــــ هـــــ)، ١٢٥٢بــــن عبــــد العزيــــز عابــــدين الدمشــــقي الحنفــــي، الشــــه
روت [د:ط،ت]  .الناشر: دار املعرفة، ب
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 .)٦/٢٥٩الفتوحات الربانية للمكي ( )١(

ـى املـذاهب األربعـة ( ينظـر: )٢( ــروت الناشـر: دار الكتـب ا هــ)،١٣٦٠:تاملؤلـف: عبـد الـرحمن بـن محمـد عـوض الجزيـري ( )،٥/١٦٥الفقـه ع  -لعلميـة، ب
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية، ، لبنان

 .)١٤/٤٠٤أصول فخر اإلسالم ( )٣(
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 .)٤٠٥ - ١٤/٤٠٤أصول فخر اإلسالم ( )١(

ـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم، إمـــام أهـــل الظـــاهر، مولـــده عـــام )٢( ي ســـنةتــــ)، و هـــ٣٨٤( ابـــن حـــزم الظـــاهري: أبـــو محمـــد ع انظـــر: وفيـــات  ـ).هـــ٤٥٦( و
ـــي املؤلـــف: )،٣/٣٢٧( األعيــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان رمكـــي اإلرب ، أبـــو العبـــاس شـــمس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان ال

روت -: إحسان عباس، دار صادر حقيقت  .[د:ط،ت] ب

ـــي أصـــول األحكـــام )٣( ـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــ املؤلـــف: أبـــو محمـــد )،٧/٤٣٧( اإلحكـــام  ـــى،  -دار الحـــديث هــــ)، ٤٥٦(ت: زم األندلســـع القـــاهرة، الطبعـــة األو
 .ـ.ه١٤٠٤

 .)٩/٤١كشف األسرار ( )٤(

ر التحرير  )٥( ر بادشاهأل تيس  .)٤/٣١٤( م
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 .، صاحبا اإلمام أبي حنيفة، رحم هللا الجميعي، ومحمد بن الحسن الشيبانيعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الصاحبان من الحنفية هما: )١(

دوي أصول  )٢(  .)١٤/٤٠٥( ال

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ ،مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة )،١/٧٦( عبد الكريم زيداند. ا.أصول الدعوة: )٣(
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ر بصــيغة باختصــار) ٥٣٤ص -٥٣٢:ص(للــدكتور محمــد هنــدو  مــن خــالل القواعــد واملقاصــد الشــرعية كمــات الخــالف الفقهــتمح )١( ، رســالة ماجســت

pdfم٢٠٠٨أحمد الباز، كلية الدراسات العليا الجامعة األردنية تموز  ، إشراف د.عباس. 

رونــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان»معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصــولية«)، ضــمن ١/٥٦(املــدخل الفقهــ العــام للزرقــا  )٢( رنــامج االلك يــان  ، ال آل 
رية واإلنسانية، إشراف منظمة التعاون اإلسالمي ومج يلألعمال الخ  .مع الفقه اإلسالمي الدو
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رنــــامج »معلمــــة زايــــد للقواعــــد الفقهيــــة واألصــــولية«ضــــمن  ،د. عبــــد الــــرحمن الكيالنــــياملؤلــــف:  )،٣/٢٩٦بحــــث خصــــائص الشــــريعة اإلســــالمية ( )١( ، ال

روني  .االلك

 .)٣/٢٩٩املرجع السابق ( )٢(

 .)٣/٣٠٠املرجع السابق ( )٣(

ار هللا -متفق عليه عن أم سلمة  )٤(  .٣، وتقدم تخريجه ص -ع

ى مسلم ( )٥( ى السيوطي  حاشية وينظر: )،١٢/٥شرح النووي ع ن النسائي (ع املؤلف: جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي  )،٨/٢٣٤س
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية،  -مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،: عبدالفتاح أبو غدةحقيقتهـ)، ٩١١(ت:
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ي، ذو املــــواعظ القيمــــة والــــدروس النافعــــة ،محمــــد بــــن محمــــد املختــــار الشــــنقيطي )١( نزيــــل املدينــــة املنــــورة، واملــــدرس باملســــجد النبــــوي  ،الفقيــــه األصــــو
ي املدينة املنورة سنة ـى، مـع ـ)، ه١٣٨١( الشريف، ولد  ْت بمرتبـِة الشـرِف األو ا، وقد أج رتبة عل من مؤلفاته: أحكاُم الجراحِة الطبّيِة واآلثاُر املُ

 . ِ ّ ـــــا جـــــائزة املدينـــــِة املنـــــّورِة للبحـــــِث العلمـــــ ـــــي تـــــراجم العلمـــــاء وطلبـــــة العلـــــم ينظـــــر: التوصـــــيِة بـــــالطبع، وطبعـــــْت مـــــرارًا، وأخـــــَذ عل املعجـــــم الجـــــامع 
ي ملتقى أهل الحديث)، أعض٣٠٩(ص املعاصرين  .اء ملتقى أهل الحديث، أعده للشاملة: أسامة بن الزهراء عضو 

اإلدارة  -املؤلـــف: محمـــد بـــن محمـــد املختـــار الشـــنقيطي، الرئاســـة العامـــة للبحـــوث العلميـــة واإلفتـــاء  )،٧/٦٧(ـــي اختصـــار املقنـــع شـــرح زاد املســـتقنع  )٢(
ى، امل -العامة ملراجعة املطبوعات الدينية، الرياض   .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ملكة العربية السعودية، الطبعة األو

ــ -)، عــن زيــد بــن أســلم ٦٩٨كتــاب الحــدود والســرقة، بــاب اإلقــرار بالزنــا، بــرقم ( )،٢٤٤(ص:  »روايــة محمــد بــن الحســن الشــيباني«موطــأ مالــك  )٣( ر
ي املـدني (، -هللا عنـه ، الناشــر: املكتبـة العلميــة، تحقيـق: عبــد الوهـاب عبــد اللطيـف هـــ)،١٧٩:تاملؤلـف: مالــك بـن أنــس بـن مالــك بـن عــامر األصـب

ن للحــاكم ([د:ت]. و  الطبعــة الثانيــة ــى الصــحيح هــذا حــديث صــحيح )، وقــال الحــاكم: ٧٦١٥كتــاب التوبــة واإلنابــة، بــرقم ( )،٤/٢٧٢املســتدرك ع
ن ولم يخرجاه ى شرط الشيخ : ع ى شرط البخاري ومسلم، وقال الذه  .ع

رمحمـــد بـــن إســـ )٤( ، الكحالنـــي ثـــم الصـــنعاني، أبـــو إبـــراهيم، عـــز الـــدين، املعـــروف كأســـالفه بـــاألم ـــد ،ماعيل بـــن صـــالح بـــن محمـــد الحســـ يلقـــب  ،مج
ى هللا. له نحو م ه) ابن املتوكل ع ـي الهنـد). ولـد بمدينـة كحـالنا(املؤيد باللَّ رهـا عنـده ( هــ)، ١٠٩٩(سـنة  ئة مؤلف، ذكـر صـديق حسـن خـان أن أك

ي  ــــيلاألعـــالم  ، وســـبل الســـالم شــــرح بلـــوغ املـــرام. ينظـــر:توضـــيح األفكـــار شــــرح تنقـــيح األنظـــار :)، مـــن كتبـــههـــــ١١٨٢ســـنة ( بصـــنعاءونشـــأ وتـــو  لزرك
)٦/٣٨.(. 

، الكحالنـي ثـم الصـنعاني، املعـروف بـاملؤلف:  )،٢/٤٢٣( سبل السالم شرح بلوغ املرام )٥( ـرابن محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسـ ، األم
 .، مصر [د:ط،ت]ر الحديثدا

ا العذاب، برقم ( )،٦/١٠١صحيح البخاري ( )٦( ر، باب ويدرأ ع ما -)، عن عبد هللا بن عباس٤٧٤٧كتاب التفس  .-ر هللا ع
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  :املبحث الثاني: الدراسة التطبيقية
אאא
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ن النسائي (وينظر:  )،١٢/٥(صحيح مسلم للنووي شرح  )١( ى س  .)٨/٢٣٤حاشية السيوطي ع

ي )،٩/٤٦١( شـــرح صـــحيح البخـــاري فـــتح البـــاري  )٢( ـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقالني الشـــاف يهرقمـــ ،املؤلـــف: أحمـــد بـــن ع ، : محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــا
ــروت،  -الناشــر: دار املعرفــة ، عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز، و : محــب الــدين الخطيــبتحقيــق عمــدة هـــ. وينظــر: ١٣٧٩ب

ـ املؤلـف: أبـ )،١٩/٧٨القاري شرح صـحيح البخـاري ( ن الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين العي و محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـ بـن أحمـد بـن حسـ
راث العربي  هـ)،٨٥٥:ت( روت -الناشر: دار إحياء ال  .[د: ط، ت] ب

ي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليم ( )،٨/٣٢٢نيل األوطار ( )٣( الناشـر: دار ، بطيتحقيق: عصام الـدين الصـبا هـ)،١٢٥٠:تاملؤلف: محمد بن ع
ى، ، الحديث، مصر  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة: األو
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  املطلب األول: تطبيقات ىلع الحقيقة واملجاز:
WאאW 

אW،אA@W،א،אA@،
אאא،א،K 

Wא،אאאאW
)١(K 
Wא٢(א(K 

WWאא 
Wאאאאא،

،א،)٣(K 
Wא،،אא
K 

אא،א،
K 

Wאאא،،
،אאא،אא

،K 
אא،
אאאא،א،אא)٤(K 
 

                                                            
ى مهمات التعاريف٨٩ص:(للجرجاني  التعريفات )١( ـي  )،١٨٣ص:( )، ومعجم لغة الفقهاء١/١٤٤(للمناوي  )، والتوقيف ع املؤلف: محمـد رواس قلع

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  ،حامد صادق قني -

 .)٤٠٥ص:( )، ومعجم لغة الفقهاء١/٢٠٣(للمناوي )، والتوقيف ٢٠٣ص:(للجرجاني  التعريفات )٢(

ــ الـدقائق ( )٣( ن الحقــائق شــرح ك ــي املؤلــف:  )،٣/١٢٢تبيـ ي، فخـر الــدين الزيل ـي بــن محجــن البــار ، حاشــية، مطبـوع مــع الحنفــيعثمــان بــن ع  الشــل
 ُّ ِ ــْل ريــة ، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يــونس بــن إســماعيل بــن يــونس الّشِ ــرى األم ــى،  -املطبعــة الك بــوالق، القــاهرة، الطبعــة األو

ر . وينظر: هـ١٣١٣ ي زاده (لمجمع األ  .)١/٥٥٤شي

ن الحقائق  )٤( ي تبي ي زاده (لر مجمع األو  )،١٤٩، ٣/١٤٨(للزيل  .)١/٥٥٤شي
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؛،א،אא
،א)؛)١אאא،

אאאא،אא،
،אאאK 

W،؛א
א،אא،א،א

W،אאW،א
אא،אא،אא،

)٢(K 
אW،אאא؛
،א؛א)٣(K 

א،W 
،אאאW

W،א؛אאא
W،אא،؛

٤(א(K 
  
  
  
  
  
  

                                                            
ن الحقائق  )١( ي (لتبي  .)٣/١٢٢لزيل

 .)٥/١٧٥(ة للبابرتي العناية شرح الهداي )٢(

ر الفائق شرح ك الدقائق )٣( : أحمـد عـزو عنايـة، دار الكتـب العلميـة، حقيـقت ،بن نجـيم الحنفـياسراج الدين عمر بن إبراهيم املؤلف: )، ٢/٢٧١( ال
ى،  بعةطال  .)٣/٢٠٩(البن نجيم  م، والبحر الرائق٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األو

ى الدر املختار  )٤( ن بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي املؤلـف: )،٣/٧٨٢( رد املحتار ع ـروت، الطبعـة الثانيـة،  -دار الفكـر ،محمـد أمـ ب
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
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  طلب الثاني: تطبيقات ىلع الصريح والكناية: امل
WאאW 

אWA@،א،W
א،אאאא،W،

W)١(K 
Wאאאאא،
אאW،K 

Wא)٢(K 
אWאאא،

אK 
אWאאאאא،א
אאאא،،א

)٣(K 
WאאאאK 

אאאאא،
א،אK 

א،אא،W
א،אK 
אאא؟א

K 
،אאאאאאאא?Wאא

،?אא)٤(K 
                                                            

 للزبيــــــديتــــــاج العــــــروس و  )،٢/٥٠٩( البــــــن منظــــــور  لســــــان العــــــربو  )،٢/٤٠٥حاح للجــــــوهري (الصــــــو  )،٣/٣٤٧معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة البــــــن فــــــارس ( )١(
 .»صرح«مادة  )،٦/٥٣٤(

ى مهمات التعاريف١٣٣ص:(للجرجاني  التعريفات )٢(  .)٢١٥ص:(للمناوي  )، والتوقيف ع

، دار الكتـــب  )،١/١٨٥( التعريفـــات الفقهيـــة )٣( ـــ رك ـــي باكســـتان  هالعلميـــة (إعـــادة صـــفاملؤلـــف: محمـــد عمـــيم اإلحســـان املجـــددي ال للطبعـــة القديمـــة 
ى، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م)، الطبعة األو

ـــي الفـــروق )٤( ـــي أنـــواء الفـــروق«للقرا ـــروق  ر  )،٣/١٥٦( »أنـــوار ال املؤلـــف: أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــد الـــرحمن املـــالكي، الشـــه
روت [د: ي، عالم الكتب، ب  .ط،ت]بالقرا
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WWאא 
،אWאא
،אא،א،אא،א

א،אא)١(אא؛אW،W
،؛א٢٢٢xאzW َّ خبمب حب جب  هئ  ُّ

K 
אאאאK 

אWאאא،אWא
؛א،،אאא،א
אא،א،אאאאא

אאא،א،א
،אאאא)٢(K 

אWא،אאW
،Wאאא،

K 
Wאא)٣(אWאא،

אW،א؛א
אאא،א)٤(א،K 

אאאW 
،،،،،،؛،Wא

אאא)٥(K 
                                                            

)١(  ِّ ِ ْل ن الحقائق شرح ك الدقائق وحاشية الّشِ  .)٢/٢٦٢( تبي

 .)٧/٢٢٣( املوسوعة الفقهية الكويتية )٢(

)٣(  ِّ ِ ــْل ــ الــدقائق وحاشــية الّشِ ن الحقــائق شــرح ك ــي بــن محمــد الِحْصــ  املؤلــف: )،١/٢٣٢( )، والــدر املختــار شــرح تنــوير األبصــار وجــامع البحــار ٢/٢٦٢( تبيــ محمــد بــن ع
ى، ، ليل إبراهيم، دار الكتب العلمية: عبد املنعم خحقيقت، املعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الطبعة األو

ُتــــُه (٧/٢٢٤( املوســــوعة الفقهيــــة )٤( ــــيّ : أ. د. َوْهَبــــة بــــن مصــــطفى املؤلــــف )،٩/٧٠٧٣) وانظــــر: الِفْقــــُه اإلســــالميُّ وأدلَّ ِ َحْي ة  -دار الفكــــر  الزُّ  دمشــــق -ســــوريَّ
 .[د:ط،ت]

ـي (ااملؤلف: أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد هللا بـن أحمـد بـن محمـد  )،٧/٣٩٢املغ ( )٥( ي املقدسـ ثـم الدمشـقي الحنب  هــ)،٦٢٠:تبـن قدامـة الجمـاعي
 .[د: ط] م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،الناشر: مكتبة القاهرة
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א،Wא،א،،
،،א،אWא

،א)١(K 
אWאאW،א،،،،א،
،،א،א
אא،אא،)٢(K 

،WWאאא،)٣(K 
A،@،،A@

،אWאA@،א
،אאאאא،

א٤(א(K 
א،אא

Kא 
  مةـالخات

WאW 
אאאאW 

١ ( אאאא،K 
٢ ( אאא،אאאאא،אאK 
٣ ( אאאWא،Kא 
٤ ( ،אאאWאאא

אK 
٥ ( ،אאאאאא،

א،Kאאאא
א،אK 

                                                            
 .)٧/٣٩٤( املرجع السابق )١(

 .املرجع السابق )٢(

ي معرفة الراجح من الخالف )٣(  ).٧/٥(للمرداوي  اإلنصاف 

وتي املرجع السابق، بتصرف، وانظر: الروض املربع  )٤( وتى (لكشاف القناع و )، ١/٤٥٣(لل  .)٤/٢٤٢ل
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٦( אAא@Aא@،
א،אאאK 

٧( ؛אאאאK 
٨( אאאא،אא

؛א،א؛
א،אאK 

٩( אאא،
אא،א

אאא،אK 
١٠( אאאא،

Kא 
١١( אא،

،אאאK 
WאW 

Wא 
١( אאאא،אא

Kא 
٢( אאא،א

،אאאKא 
٣( אאאאא،א

Kאאא 
٤( אאאאאא

Kאאא 
٥( א،אאאא

אאאאKא 
אא،Kא 
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 :املصادر واملراجع
١ ( Kאא 
Wא،EאWF٣١٩אא،אWאא ) ٢

אאאWא،אא،،١٤٢٥א J٢٠٠٤
KxWz 

٣ ( אWא،אאאא
WF،٤٥٠אאאWא،E JאKx،Wz 

٤ ( אאWא،אאאאא،
אW،אא،אא J،،

١٤٢١א،א J٢٠٠٠K 
٥ ( Wא،אא،אאא

 J،אא،١٤٠٤אK 
٦ ( אWא،אא،،אא

WF٦٤٣אא،EאKWא،אWאא
 J،אא،א١٤٢٣א J٢٠٠٢K 

٧ ( Wא،אאאאאאW،
אא،אא Jא،א،١٤٠٨K 

٨ ( אאWא،אFאW٥٣٨،E
אאWא،אWא، Jא،

،١٤١٩א J١٩٩٨K 
٩ ( Wא،אאא،

WFא٩٢٦אאWא،Eא،WzאKx، 
١٠( אAאא@א،Wאא،

Wא JKx،Wzא 
١١( ،אאKKWא،אא،א،א١٤٢١

 J٢٠٠١K 
١٢( Wא،אאאWF٤٨٣،E

אאWא JKx،Wz 
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١٣( Wא،אאאאאא
אאאאא،א، J،١٤١٥ J

١٩٩٥K 
١٤( Wא،אאאא

WFא٧٥١אW،Eא،אאאWא J
א،،א١٤١١ J١٩٩١K 
١٥( אWא،אאא،א،

אא،א JL٢٠٠٢K 
١٦( Wא،אאאא

א،אאWF،٩٦٨Wא،E
،אאWא،אא JzKxW 

١٧( אאWא،אאWF٣١٩،EW
א،אאאאא،١٤٠٨K 

אWאאא،א )١٨
KW،אאאא،،אא

،אא،١٤١٩ J١٩٩٨K 
١٩( אאאWא،אאא

 KxWzאאא،אאאאאא،אא
٢٠( אKWא،אאא،Aא

אאאK@ 
٢١( אאאאWא،אאא،

WF٩٧٠אאאאW،E،א
WFא١١٣٨אW،Eא،אWא

אא،אאKxWz 
٢٢( Wא،אאאאא،

WFאא٥٨٧אאאWא،Eאא،،١٤٠٦ J
١٩٨٦K 

٢٣( א،אאאWא
א،אWא،EאWאWF٨١٧א

א Jא،אאאWzKx، 
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٢٤( אWא،אאאאאא
WFא٥٥٨אWא،EאאWא،א J،
،א١٤٢١א J٢٠٠٠K 

٢٥( אWא،אאאא،אא
אW،אאא،אאאWKx،،Wz 

א،אWאאא )٢٦
WFאאא،א٨٩٧אא،Eא،אאאWא،

١٤١٦ J١٩٩٤K 
٢٧( ،אאאאאWא،

אא،אא،א،،١٤٠٦א J
١٩٨٦K 

٢٨( אאא،Wא،א
אWא،אאא

אא،אא Jא،א،،א
١٣١٣K 

٢٩( Wא،אא،אאא
אKW،אאאאאא، J J

،אא،١٤٠٨א J١٩٨٨K 
٦٧٦،EאWFא،אWא )٣٠

אאWא،אאWא J،אא،١٤٠٨K 
٣١( אאAאאאא@Wא،

W،א،אאW
،אאא،אא،١٣٥٧ J

١٩٨٣K 
٣٢( אWא،אאאאא،אא

אF١٤٠٧ J١٩٨٦،אא،E١٤٢٤ J
٢٠٠٣K 

٣٣( אאWא،אאWF٨١٦א،EW
،אאאWא،א Jא،،א١٤٠٣ J

١٩٨٣K 
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٣٤( Wא،אאאWF٣٧٠א،EW
אאאאWא، Jא،،א٢٠٠١K 

٣٥( אWא،אאאאא
אאאאאאFW١٠٣١אW،E
אא،א،אWא،،١٤١٠ J١٩٩٠K 

٣٦( אWא،אאא
WF٩٧٢אאWא،E Jx،WzK 

٣٧( אWא،אאFW٣٢١Wא،E
אאWא، Jא،א،١٩٨٧K 

אאאא،אWא )٣٨
WF٩١١א،אW،Eא Jא،

،١٤٠٦א J١٩٨٦K 
٣٩( אאאאאא،W

WFא١٢٥٠אאאאWא،Ez،Kx،W 
٤٠( אWא،אא،אW

א J،١٤١٥ J١٩٩٥KxWz 
٤١( אא،א٢٣L٣L١٤٣٤Kא، 
٤٢( אאאאAא@א،Wא

،אאאאWF٤٥٠א،EW
א Jאא،אWאאא،

 J،אא،١٤١٩ J١٩٩٩K 
٤٣( אאWא،אאאא

אאאאאא،Wאא،
،١٤٢٥אK 

٤٤( ،אאאאאWא
אאW،אאאאא،א
،אא،١٤٢٣א J٢٠٠٢K 

٤٥( Wא،אאא،W
،אא،אא،١٤١١א J١٩٩١K 
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٤٦( אAאאא@א،אWאא
Wאא،אא،Wאאא J

 J،אא،١٤٢١ J٢٠٠٠K 
٤٧( אאWא،אאא،א

WFא٦٨٤،Wא،E،אא،אW
אא J،אא،١٩٩٤K 

٤٨( Wא،אאאאא،א
אא،א Jא،א،١٤١٢ J١٩٩٢K 

٤٩( Wא،אאאאאא
אאW،אאא،אW

אא،א Jאz،WKx 
٥٠( אWא،אאא

 ،،Wz،Kxאאא،א،א،אא
٥١( אאWא،אא

אאWF٢٧٥Wא،E،אאאWא
א،א JKx،Wz 

٥٢( Wא،א،אא،
WF٢٧٩א،W،EW
אא J،אא،١٣٩٥ J١٩٧٥K 

٥٣( אא،אWאא،אאא،
WF١٠٨٩W،אW،EאאWא،אא

، J،אא،١٤٠٦ J١٩٨٦K 
٥٤( אאאא،Wאא

א،אW،אאאאא،،١٤١٦ J
١٩٩٦K 

٥٥( א،אאאאWא
אWF١٢٣٠x،WzאאWא،EK 

٥٦( אWא،אאאא،
WF٨٩٤אא،אאWא،E،א١٣٥٠xWzK 



٩٢

 

 ٩٢ 
  األندلس مجلة

   واالجتماعية اإلنسانية للعلوم

 احيأحمد بن محمد المصب د.  |                مصطلحا الديانة والقضاء عند األصوليين والفقهاء

 م٢٠١٨ يونيو-أبريل )٥( املجلد )١٨( العدد

ISSN : 2410-1818 

٥٧( Wא،אאאאא،אאא
אא Jאאאאאאא، Jא

،אא،א١٤٢٨א J٢٠٠٧K 
٥٨( אאאאWא،

אא،،אא،אאא،١٤١٨ J١٩٩٧K 
٥٩( אAאא@Wא،אW،

אאא،אא،א،١٤٠٧ J١٩٨٧K 
٦٠( אAאאאאאא

@אWא،א،אW
אא،אAאא

א@،אא،١٤٢٢K 
אW،אאא،אWא )٦١

אאאא،א Jzx،WK 
٦٢( Wא،אא

WFאאאא٨٥٥אאWא،Eאא J
Kx،Wz 

٦٣( Wא،אאא،אאאא
אאאאאאא،،אxWzK 

٦٤( Wא،אאאאא
WF٩٢٦א،אאWא،EAא
WF٩٩٢אאא،E@WzKx، 

٦٥( א،אאאWאא
،אאאא،א،EאWF١٠٩٨Wאאא

١٤٠٥ J١٩٨٥K 
٦٦( Wא،אאאא

W،אאW،אאא،Wא
אאאאWא، J،١٣٧٩K 

٦٧( Wא،אאא،
WFא٩٢٦אאWא،Eא،א١٤١٤ J

١٩٩٤KxWz 
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٦٨( אAאאאא@Wא،אא
،א،אא،אאzx،WK 

٦٩( Wא،אאאאאא،אאWא
،אא،א١٩٨٦K 

٧٠( אאKKWא،אאא، J J
Kx،Wz 

٧١( Kא،אאאאAא
אK@ 

٧٢( אWא،אאאאאWF١٣٦٠،E
،אאאWא Jא،א،١٤٢٤ J٢٠٠٣K 

٧٣( אאWא،אאא،א
אאאK،אKWא،א،،WzKx 

٧٤( Wא،אאא
Wz،אאא،אאKx، 

٧٥( אWא،אאאא،
x،،Wzאאא،אאK 

٧٦( אאWא،אא،א
א،אא Jאא، J١٤١٤K 

٧٧( אWא،אא،אא
WF٨٨٤אאWא،E،אא Jא،،١٤١٨א

 J١٩٩٧K 
٧٨( Wא،אאא

WF٤٨٣אאWא،E J،١٤١٤ J١٩٩٣KxWz 
٧٩( Wא،אאאא،

،،אW،،אKא 
٨٠( אWאאא،א

WFא١٠٧٨אאא،EWz،אKx، 
٨١( אאWא،א،אא

WF٣٩٥אא،אW،EWא J،
،א١٤٠٦א J١٩٨٦K 
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٨٢( אאאאאא،
pdf،אKא،אאאאא

٢٠٠٨K 
٨٣( Wא،אאאאאא

WFאא٦١٦אאWא،E،א
،אאאWא Jא،א،١٤٢٤ J٢٠٠٤K 

٨٤( אאWא،אאא
אא،אW،אא Jאאא، J

א،א،١٤٢٠א J١٩٩٩K 
٨٥( אWא،אאFW٤٥٨Wא،E

אאאאWא،א Jא،،١٤١٧א J
١٩٩٦K 

٨٦( Wא،אאאאא
WF٤٥٦אאאWא،E JzKx،W 

٨٧( אאWא،אאא
אאאאאFאW٤٠٥،E

אWאאWא،א Jאא،،
١٤١١ J١٩٩٠K 

٨٨( Wא،אאאאאא
WF٧٧٠אאאWא،E J،WzKx 

٨٩( Wא،אאאא،
אא،אאA@Kx،Wz 

٩٠( אאאאאאWא،
אאאW،http://www.ahlalhdeeth.com 

٩١( אWא،א Jאא،
،אא،אא١٤٠٨ J١٩٨٨K 

٩٢( אWא،אW،א
א،אא،١٣٩٩ J١٩٧٩K 

٩٣( אאאא،Wאא،،
z،אא،אאאx،WK 
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אWאאא،א )٩٤
WFא٩٧٧אאאWא،Eאאא،،١٤١٥ J

١٩٩٤K 
٩٥( Wא،אאאאא

א،אאאאא،אא
،١٣٨٨א J١٩٦٨K 

٩٦( אא،אWא،א
אאאא،WאFא،٦٤١Wא،E

،אאאאWא،א١٤١٤،Wאא١K 
٩٧( אאWא،אאאאא

WF٧٩٤א،אאאWא،Eא،١٤٠٥ J١٩٨٥K 
٩٨( אאאאא،א،א

אא،אאאאאKא 
٩٩( Wא،אאאא

WF٦٧٦Wא،Wא،Eאאא،،א١٤٢٥
 J٢٠٠٥K 
١٠٠ ( Wא،אאא

אאאא،א Jא،א،١٣٩٢K 
١٠١ ( Wא،אאאא

אאאא،אאאאא،א،
،١٤١٢א J١٩٩٢K 

١٠٢ ( אאW،אאאאא Jא،
F١٤٠٤א J١٤٢٧אא،E١ J٢٣אWאא،א J

אא،٢٤א J٣٨،אאWאא J،אא٣٩ J
٤٥אWא،אא،אאWאאK 

١٠٣ ( Aאאא@א،W
WFא١٧٩אאW،E،אאאW،א
KxWzאא 
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אאא،אWא ) ١٠٤
WFאא١٠٠٤אאWא،E،،١٤٠٤ J١٩٨٤Wz

Kx 
،אאאאא،אWאא ) ١٠٥

א،אאא،Wא،١٤٢٢ J٢٠٠٢K 
١٠٦ ( Wא،אאאאאאא

WF١٠٣٨אאאאWא،E Jא،א،١٤٠٥K 
١٠٧ ( Wא،אאאWFא١٢٥٠،E

אאWא،אאW،א،،אW١٤١٣ J
١٩٩٣K 

١٠٨ ( אWא،אאאאא
WFאא٥٩٣אWא،EאWא،אא

א J Jx،WzK 
١٠٩ ( Wא،אאאא

WF١٣٩٩אא،Eא،١٩٥١א،
אאאאW JKx،Wz 

١١٠ ( Wא،אאאאא
W،אאא،א J

Kx،Wz 
 


