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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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، أبوعبــد ﷲ محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي:(٢٦٨٠)  بــرقم،(١٨٠/٣)  صــحيح البخــاري،-  ر ـ ﷲ ع ــا- ( أخرجــه الشــيخان عــن أم ســلمة١)
، الطبع ــة األو ــى،« دار ط ــوق النج ــاة »مص ــورة ع ــن الس ــلطانية بإض ــافة ت ــرقيم محم ــد ف ــؤاد عب ــد الب ــا ي، محم ــد زه ــﺮ ب ــن ناص ــر الناص ــر:تحقي ــق
 دار، محمـد فـؤاد عبـد البـا ي: تحقيـق، أبـو الحسـ ن مسـلم بـن الحجـاج القشـ ﺮي النيسـابوري:(١٧١٣)  بـرقم،(١٣٣٧/٣)  وصحيح مسـلم،هـ١٤٢٢
.[ ت، ط: ب ﺮوت ]د- إحياء ال ﺮاث العربي
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷﻭل :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻴﺔ:
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) (١مص ــطلح :اس ــم مفع ــول م ــن »اص ــطلح« ،وال ــذي ه ــو فع ــل مزي ــد ع ــى وزن »افتع ــل« ،وص ــيغة »افتع ــل« تفي ــد املش ــاركة نح ــو »اختص ــم« ،فمع ـ ـ :
»اصــطلح« :تشــارك مــع غ ــﺮﻩ ــي الصــلح ،وعليــه فاالســم املصــطلح عليــه ،هــو االســم املتصــالح عليــه ب ـ ن اثن ـ ن فــأك ﺮ ،واســم الحــدث مــن ذلــك هــو
»االصطالح«؛ أي التصالح ،وهو اتفاق طائفة ع ى ء مخصوص .ينظـر :معجـم مقـاييس اللغـة ) ،(٣٠٣/٣مـادة »صـلح« ،أبـو الحسـ ن أحمـد بـن
ف ــارس ب ــن زكري ــا ،املحق ــق :عب ــد الس ــالم محم ــد ه ــارون ،الناش ــر :دار الفك ــر١٣٩٩ ،ه ـ ـ ١٩٧٩ -م ]د :ط[ .واملعج ــم الوس ــيط ) ،(٥٢٠/١إبـ ـراهيم
مصطفى  -أحمد الزيات  -حامد عبد القادر  -محمد النجار ،دار الدعوة ،تحقيق /مجمع اللغة العربية.
) (٢ينظ ــر :أس ــاس البالغ ــة ) ،(٢٨١/١املؤل ــف :أب ــو القاس ــم ج ــار ﷲ محم ــود ب ــن عم ــر ب ــن أحم ــد الزمخش ــري )ت٥٣٨:ه ــ( ،تحقي ــق :محم ــد باس ــل عي ــون
الس ــود ،الناش ــر :دار الكت ــب العلمي ــة ،ب ــﺮوت  -لبن ــان ،الطبع ــة األو ــى١٤١٩ ،هـ ـ ١٩٩٨ -م .وتحري ــر ألف ــاظ التنبي ــه )ص ،(٢٦٧:املؤل ــف :أب ــو زكري ــا
مح الدين يح بن شرف النووي )ت٦٧٦:هـ( ،املحقق :عبـد الغ ـ الـدقر ،الناشـر :دار القلـم  -دمشـق ،الطبعـة األو ـى١٤٠٨ ،هــ .ولسـان العـرب
البــن منظــور ) .(١٧٠/١٣املصــباح املن ــﺮ ــي غريــب الشــرح الكب ــﺮ ) ،(٢٠٥/١املؤلــف :أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ع ــي الفيــومي ثــم الحمــوي
)ت٧٧٠:هـ( ،الناشر :املكتبة العلمية  -ب ﺮوت ]د :ط ،ت[ .مادة» :دين«.
) (٣لس ــان الع ــرب ) ،(١٦٦/١٣املؤل ــف :محم ــد ب ــن مك ــرم ب ــن ع ــى ،أب ــو الفض ــل ،جم ــال ال ــدين اب ــن منظ ــور األنص ــاري الرويف ــى اإلفريق ـي ،دار ص ــادر -
ب ﺮوت ،الطبعة الثالثة ١٤١٤ -هـ.
) (٤الصحاح »تاج اللغة وصـحاح العربيـة« ) ،(٣٩٧/٦إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري )ت٣٩٣:هــ( ،الناشـر :دار العلـم للماليـ ن -ب ـﺮوت ،الطبعـة الرابعـة-
محمــد بــن ّ
ينــاير ١٩٩٠م .ولســان العــرب البــن منظــور ) .(١٦٤/١٣وتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ) ،(٥٤/٣٥املؤلــف :أبــو الفــيض ّ
محمــد بــن
عبد ّ
الرزاق الحسي ّ ،،
ﱠ
امللقب بمرت
الزبيدي ،تحقيق :مجموعة من املحقق ن ،الناشر :دار الهداية ]د :م ،ط ،ت[ .مادة »دين«.
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) (١املوسوعة الفقهية الكويتية ).(٢٦٥/٤
) (٢تيس ـ ﺮ التحريــر ) ،(٨٧/٢املؤلــف :محمــد أم ـ ن بــن محمــود البخــاري املعــروف بــأم ﺮ بادشــاﻩ الحنفــي )ت٩٧٢:ه ــ( ،الناشــر :دار الفكــر  -ب ــﺮوت ]د :ط،
ت[ ،وانظ ــر :أص ــول السرخﺴ ـ ) ،(١٨١/١املؤل ــف :محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أب ــي س ــهل ش ــمس األئم ــة السرخﺴ ـ )ت٤٨٣:ه ــ( ،الناش ــر :دار املعرف ــة -
ب ﺮوت ]د :ط ،ت[.
) (٣شــرح التلــويح ع ــى التوضــيح ملـ ن التنقــيح ــي أصــول الفقــه ) ،(١٤٨/١املؤلــف :ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني ،تحقيــق :زكريــا عم ـﺮات ،دار
الكتــب العلميــة ،ب ــﺮوت١٤١٦ ،ه ـ ١٩٩٦ -م .وينظــر :كشــف األسـرار شــرح أصــول ال ـ دوي ،املؤلــف :عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد ،عــالء الــدين
البخاري الحنفي ) ،(٧١/٢دار الكتاب اإلسالمي ]د:م،ط،ت[.
) (٤نزه ــة األع ـ ن الن ــواظر ــي عل ــم الوج ــوﻩ والنظ ــائر )ص ،(٥٦٠:املؤل ــف :جم ــال ال ــدين أب ــو الف ــرج عب ــد ال ــرحمن ب ــن ع ــي ب ــن محم ــد الج ــوزي )املت ــو ى:
٥٩٧هـ( ،املحقق :محمد عبد الكريم كاظم الرا  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان  -ب ﺮوت ،الطبعة األو ى١٤٠٤ ،هـ ١٩٨٤ -م.
) (٥ينظــر :التمهيــد ــي تخــريج الفــروع ع ــى األصــول )ص ،(٣٨٢:املؤلــف :عبــد الــرحيم بــن الحســن بــن ع ــي اإلســنوي الشــاف ّي )ت٧٧٢:ه ــ( ،املحقــق :د.
محمد حسن هيتو ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -ب ﺮوت ،الطبعـة األو ـى١٤٠٠ ،هــ .واألشـباﻩ والنظـائر ) ،(٦٥/١املؤلـف :تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن
تقي الدين السبكي )ت٧٧١:هـ( ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األو ى ١٤١١هـ١٩٩١ -م.
) (٦مع ـ ن الحكــام فيمــا ي ــﺮدد ب ـ ن الخصــم ن مــن األحكــام )ص ،(٦:املؤلــف :أبــو الحســن ،عــالء الــدين ،ع ــي بــن خليــل الطرابلﺴ ـ الحنفــي ،دار الفكــر -
ب ﺮوت] ،د :ط ،ت[ ،و اية املحتاج إ ى شرح امل اج ) ،(٢٣٥/٨املؤلف :شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين الرم ـي
)ت١٠٠٤ :هـ( ،الناشر :دار الفكر ،ب ﺮوت١٤٠٤ ،هـ ١٩٨٤ -م ]د :ط[ .وحاشية ابن عابدين ) .(٢٥١/٣واملوسوعة الفقهية الكويتية ).(٩٨/٢١

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٦١

اﻟﻌﺪد ) (١٨اﳌﺠﻠﺪ ) (٥أﺑﺮﻳﻞ-ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨م

ISSN : 2410-1818

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء

| ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ

W א W
א،@AWWא?WאאאאW
،אWﱡ ﱁﱂ

ﱃﱄﱅﱠ K(١)?W،x١٢Wz
אAWא@A@؛،@Aא

א،אא،א،אא K(٢)

א?Wאאא،א

אWKאWאW،،W،
 K(٣)?

אWא،אאWﱡ ﲬﲭﲮﲯﲰﱠ W،x٧٢Wzא
אKא، א،א؛

אא K(٤)
אאאW

א(٥)אא،א W

W،@ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦ ﱠzא Kx٤٢W
 AW (١
W،@ AW (٢ﱡ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ zאאW
K(٦)،x٢٣

) (١معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ،(٩٩/٥مادة »ق
) (٢الصحاح للجوهري ) ،(٣٩٤/٨مادة »ق

«.

«.

) (٣معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ،(١٠٠ - ٩٩/٥مادة »ق

«.

) (٤ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ،(٩٩/٥والصحاح للجوهري ) ،(٣٩٤/٨مادة »ق

«.

) (٥أبــو الحس ـ ن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوي ـ ال ـراز ّي ،مــن أئمــة اللغــة واألدب ،ق ـرأ عليــه البــديع الهمــذاني ،والصــاحب بــن عبــاد ،وغ ﺮهمــا مــن
أعيــان البيــان ،أصــله مــن قــزوين ،وأقــام مــدة ــي همــذان ،ثــم انتقــل إ ــى الــر ّي فتــو ي ف ــا ،وإل ــا نســبته ،مــن تصــانيفه الصــاح ّ ــي علــم العربيــة
ومعجم مقاييس اللغة ،وغ ﺮها من التصانيف ،تو ي سنة )٣٩٥هـ( .انظر :األعالم للزرك ي ).(١٩٣/١
) (٦الصــاح ــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وس ـ ن العــرب ــي كالمهــا ) ،(١٥٢/١املؤلــف :أبــو الحس ـ ن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوي ـ ال ـرازي،
منشــورات محمــد ع ــي بيضــون ،الطبعــة األو ــى ١٤١٨ه ـ١٩٩٧-م ،وانظــر :بصــائر ذوي التمي ـ ــي لطــائف الكتــاب العزيــز ) ،(٢٧٦ /٤املؤلــف :مجــد
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الف ﺮوزآبادى )ت٨١٧:هـ( ،املحقق :محمد ع ي النجار ،الناشر :املجلس األع ى للشئون اإلسالمية  -لجنة إحيـاء
ال ﺮاث اإلسالمي ،القاهرة ]د :ط ،ت[.

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٦٢

اﻟﻌﺪد ) (١٨اﳌﺠﻠﺪ ) (٥أﺑﺮﻳﻞ-ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨م

ISSN : 2410-1818

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء

| ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ

W،@ AW (٣ﱡ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱠ zאא،x٤W
 K(١)
 AW (٤
W،@ﱡ ﲬﲭﲮﲯﱠ W،x٧٢Wz
ﱡ ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱠW،x٧١Wzאא K
W،@ AW (٥ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱠ ،x١٢Wz
אאאאא K(٢)، WK

אWאא K(٣)

אאWW אא K(٤)
Wאאאא K(٥)
AWא،@א K

Wאא K(٦)

Wאאא K(٧)

) (١املصادر نفسها.
) (٢انظــر :الصــاح
.(٢٧٨-٢٧٦
) (٣الصاح

ــي فقــه اللغــة البــن فــارس ) ،(١٥٢/١والصــحاح للجــوهري ) ،(٣٩٥-٣٩٤/٨مــادة »ق ـ « .وبصــائر ذوي التمي ـ للف ــﺮوز آبــادي )/٤

ي فقه اللغة البن فارس ).(١٥٢/١

) (٤اإلنصــاف ــي معرفــة الـراجح مــن الخــالف ) ،(١٥٤/١١املؤلــف :أبــو الحســن عــالء الــدين ع ــي بــن ســليمان املــرداوي الدمشــقي الصــال ي الحنب ــي ،دار
إحياء ال ﺮاث العربي ،الطبعة الثانية ]د :ت[.
أس املطالب ي شرح روض الطالب ) ،(٢٧٧/٤املؤلف :زكريا بن محمـد بـن زكريـا األنصـاري ،زيـن الـدين أبـو يح ـ السـنيكي )ت٩٢٦:هــ( ،الناشـر:
دار الكتاب اإلسالمي ]د :م ،ط ،ت[.
ودرر الحكــام ــي شــرح مجلــة األحكــام ) ،(٤٧٢/٤املؤلــف :ع ــي حيــدر خواجــه أم ـ ن أفنــدي ،تعريــب :فهم ـ الحســي  ،دار الجيــل ،الطبعــة األو ــى،
١٤١١هـ ١٩٩١ -م.
) (٥تحفــة املحتــاج ــي شــرح امل ــاج »مطبــوع مــع حوا ـ الشــرواني والعبــادي« ) ،(١٠١/١٠املؤلــف :أحمــد بــن محمــد بــن ع ــي بــن حجــر الهيتمـ  ،روجعــت
وصححت :ع ى عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ،الناشر :املكتبة التجارية الك ﺮى بمصر ،لصاح ا :مصطفى محمد ،الطبعة األو ى١٣٥٧ ،هـ
 ١٩٨٣م.) (٦مغ ـ املحتـاج إ ـى معرفـة معــاني ألفـاظ امل ـاج ) ،(٢٥٧/٦املؤلـف :شــمس الـدين محمـد بـن أحمـد الخطيــب الشـربي الشـاف ي )ت٩٧٧:هــ( ،الناشــر:
دار الكتب العلمية ،الطبعة األو ى١٤١٥ ،هـ ١٩٩٤ -م.
) (٧مواهب الجليل ي شرح مختصر خليل ) ،(٨٦/٦املؤلف :شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلﺴـ املغربـي ،املعـروف
بالحطاب ﱡ
الرعي املالكي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة١٤١٢ ،هـ ١٩٩٢ -م.
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אאאW(١)אאא

א،אWאאא K(٢)

אאאאאA،אא،@

אא،אא،
אא K

אWאא W
אאאא،אאא،אאאW

אאWאאאאא،

אW،(٣)א ،

א،א،אK

אאאWאאאW،א

א،אאא
אK، 

אאאWאאאאאא،

W،אא،אא
 K(٤)
 

) (١ش ــهاب ال ــدين أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن ع ــي ب ــن حج ــر الهيتم ـ  ،املك ــي الش ــاف ي ،ول ــد س ــنة )٨٩٩ه ــ( ،م ــن تص ــانيفه :إتح ــاف أه ــل اإلس ـالم
ً
ً
بخصوصـيات الصـيام ،تحفـة املحتـاج بشـرح امل ـاج و ــي عمـدة الشـافعية املتـأخرين ـي الفقـه ،وشـ َـر َح اإلرشـاد البـن املقـري شـرح ن صـغ ﺮا وكب ـﺮا،
وقـد طبــع م مـا الشــرح الصـغ ﺮ املســم فــتح الجـواد ،ولــه الفتـاوى الحديثيــة ،والفتـاوى الك ــﺮى الفقهيــة ،والصـواعق املحرقــة ،تـو ي ســنة )٩٧٤هــ(.
ينظر :شذرات الذهب ) ،(٣٧٠/٨املؤلف :عبـد ال ـي بـن أحمـد بـن محمـد ،ابـن العمـاد َ
العكـري الحنب ـي) ،ت١٠٨٩:هــ( ،حققـه :محمـود األرنـاؤوط،
خ ــرج أحاديث ــه :عب ــد الق ــادر األرن ــاؤوط ،الناش ــر :دار اب ــن كث ــﺮ ،دمش ــق  -ب ــﺮوت ،الطبع ــة األو ــى١٤٠٦ ،ه ـ ـ ١٩٨٦ -م .وهدي ــة الع ــارف ن )،(٧٨/١
املؤلف :إسماعيل بن محمد أم ن بن م ﺮ سليم الباباني البغـدادي )ت١٣٩٩:هــ( ،طبـع بعنايـة وكالـة املعـارف الجليلـة ـي مطبع ـا ال يـة اسـتانبول،
١٩٥١م ،أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء ال ﺮاث العربي ب ﺮوت  -لبنان ]د:ط،ت[ .والنور السافر عـن أخبـار القـرن العاشـر )ص ،(٢٥٨:املؤلـف:
مح الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد ﷲ َ
الع ْي َد ُروس )ت١٠٣٨:هـ( ،الناشر :دار الكتب العلمية  -ب ﺮوت ،الطبعة األو ى١٤٠٥ ،هـ.
) (٢كشاف القناع عن م ن اإلقناع ) ،(٢٨٥ /٦املؤلـف :منصـور بـن يـونس بـن صـالح الـدين بـن حسـن بـن إدريـس ال ـوتى الحنب ـى ،دار الكتـب العلميـة،
ب ﺮوت ]د :ط ،ت[.
) (٣املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ) ،(٤١/١٨وينظــر :املنثــور ــي القواعــد ) ،(٦٧/٢املؤلــف :أبــو عبــد ﷲ بــدر الــدين محمــد بــن عبــد ﷲ بــن ــادر الزرك ـ
)ت٧٩٤:هــ( ،الناشــر :وزارة األوقــاف الكويتيــة ،الطبعــة الثانيــة١٤٠٥ ،ه ـ ١٩٨٥ -م .وتبصــرة الحكــام ــي أصــول األقضــية ومنــاهج األحكــام )،(٦٠/١
املؤلف :برهان الدين إبراهيم بن ع ي بن محمد ابن فرحون ،اليعمري املالكي ،مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة األو ى١٤٠٦ ،هـ ١٩٨٦ -م.
) (٤املصادر نفسها.
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Wאאא W
אאאא،א
א K

Wא،(١)א

אא،אא،،א
אאאא K،
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷﻟﻔﺎظ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء:

אאאא W،

אאWא W
Wא W

אWא،א?WאאאאWW

א،א،(٢)?Wאאא K(٣)

Wאא،אKא،אא،

FאEאאא K(٤)

אAאA@א@א(٥)؛ 

) (١العموم والخصوص املطلق يع عند املنطقي ن وعلماء األصول :أن أحد الشيئ ن اللذين قامت بي ما هذﻩ العالقة أعـم مـن اآلخـر ،مثـل مـا يسـم
ً
ًّ
ي اصطالحهم الجنس والنوع ،والحاصل أن كال من اعتبار النوع ي النوع ،واعتبار الجنس ي النوع ،هـو مع ـ العمـوم والخصـوص املطلـق ،فمـثال
ً
لفــظ »حيــوان« أعــم مــن لفــظ »إنســان« ،وعليــه :فكــل إنســان حيـ ٌ
ـوان ،ولــيس كــل حيــوان إنســانا .ينظــر :شــرح التلــويح ع ــى التوضــيح للتفتــازاني
) ،(١٤٩/٢حاشـ ــية العطـ ــار ع ـ ــى شـ ــرح الجـ ــالل املح ـ ــي ع ـ ــى جمـ ــع الجوامـ ــع ) ،(١٨٦/١املؤلـ ــف :حسـ ــن بـ ــن محمـ ــد بـ ــن محمـ ــود العطـ ــار الشـ ــاف ي
)ت١٢٥٠:هـ( ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ]د:ط،ت[.
) (٢معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ،(٤٧٣/٤مادة »ف «.
) (٣املصدر السابق ،ومجمل اللغة البن فارس )ص ،(٧١١:مادة »ف ـ « ،املؤلـف :أبـو الحسـ ن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوي ـ الـرازي) ،ت٣٩٥:هــ(،
تحقيق :زه ﺮ عبد املحسن سلطان ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -ب ﺮوت ،الطبعة الثانية١٤٠٦ ،هـ ١٩٨٦ -م.
) (٤معجــم مقــاييس اللغــة البــن فــارس ) ،(٤٧٣/٤مــادة »ف ـ « .ــذيب اللغــة ) ،(٢٣٤/١٤مــادة »ف ـ « املؤلــف :أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري
الهـ ــروي )ت٣٧٠:ه ـ ــ( ،املحقـ ــق :محمـ ــد عـ ــوض مرعـ ــب ،الناشـ ــر :دار إحيـ ــاء ال ـ ـﺮاث العربـ ــي  -ب ـ ــﺮوت ،الطبعـ ــة األو ـ ــى٢٠٠١ ،م .ومختـ ــار الصـ ــحاح
) ،(٣٣٤/١مادة »ف « ،املؤلف :زين الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي الـرازي ،تحقيـق :يوسـف الشـيخ محمـد ،املكتبـة
العصرية  -الدار النموذجية ،ب ﺮوت  -صيدا ،الطبعة الخامسة١٤٢٠ ،هـ ١٩٩٩ -م.
) (٥كتـاب العـ ن ) ،(١٨٧/٥مـادة »قصــو« ،املؤلـف :أبـو عبـد الــرحمن الخليـل بـن أحمـد بــن عمـرو بـن تمـيم الفراهيــدي البصـري )ت١٧٠:هــ( ،املحقــق :د.
مهدي املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة الهالل ]د :م ،ط ،ت[.
امللحــوظ :أنــه انقلــب األمــر ع ــى الخليــل ــي الثالثــي املعتــل مــن حــرف التــاء ،فقــالَ " :
والفقيـ ُـه ُيف ـ  :أي ُي َب ـ ّ ُن املُ ـ م ،ويقــالُ :
الف ْتيــا فيــه ك ـذا ،وأهــل
ِ
املدينة يقولون :الفتوى" .انظر :كتاب الع ن للخليل بن أحمد ) ،(١٣٧/٨مادة »ف «.
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) (١ينظــر :دســتور العلمــاء »جــامع العلــوم ــي اصــطالحات الفنــون« ) ،(١٢/٣املؤلــف :القا ـ عبــد الن ـ بــن عبــد الرســول األحمــد نكــري ،عــرب عباراتــه
الفارسية :حسن هاني فحص ،الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان  -ب ﺮوت ،الطبعة األو ى١٤٢١ ،هـ ٢٠٠٠ -م.
) (٢ينظ ــر :معج ــم مق ــاييس اللغ ــة الب ــن ف ــارس ) .(٤٧٣/٤وجمه ــرة اللغ ــة ) ،(١٢٣١/٣املؤل ــف :أب ــو بك ــر محم ــد ب ــن الحس ــن ب ــن دري ــد األزدي )ت٣٢١:ه ــ(،
املحقق :رمزي من ﺮ بعلبكي ،الناشر :دار العلم للمالي ن  -ب ـﺮوت ،الطبعـة األو ـى١٩٨٧ ،م .و ـذيب اللغـة لألزهـري ) .(٢٣٤/١٤والصـحاح للجـوهري
) ،(٢٤٥٢/٦مادة »ف «.
) (٣التعريفات )ص ،(٣٢:املؤلـف :ع ـي بـن محمـد بـن ع ـي الـزين الشـريف الجرجـاني ،تحقيـق :جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر ،دار الكتـب العلميـة
ب ﺮوت  -لبنان ،الطبعة األو ى١٤٠٣ ،هـ ١٩٨٣-م..
) (٤التوقيف ع ى مهمات التعاريف )ص ،(٥٧ :املؤلف :زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارف ن بن ع ي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم
املناوي القاهري )املتو ى١٠٣١ :هـ( ،تحقيق :عبد الخالق ثروت ،الناشر :عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األو ى١٤١٠ ،هـ ١٩٩٠-م.
) (٥ينظر :دستور العلماء لألحمد نكري ).(١٢/٣
) (٦ينظر :دستور العلماء لألحمد نكري ).(١٠٠/٤
) (٧آداب الفتوى للنووي )ص ،(٢٠:وينظر :األحكام السلطانية )ص ،(١١٢:املؤلف :أبو الحسن ع ـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب املـاوردي البصـري
الشاف ي) ،ت٤٥٠:هـ( ،الناشر :دار الحديث  -القـاهرة ]د :ط ،ت[ ،أدب املف ـ واملسـتف )ص ،(٨٦:املؤلـف :عثمـان بـن عبـد الـرحمن ،أبـو عمـرو،
تقـي الــدين املعـروف بــابن الصـالح )ت٦٤٣:هــ( ،املحقـق :د .موفــق عبـد ﷲ عبــد القـادر ،الناشــر :مكتبـة العلــوم والحكـم  -املدينــة املنـورة ،الطبعــة
الثانية١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٢ -م.
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) (١مجمع األ ر ي شرح ملتقى األبحر ) ،(١٥٣/٢املؤلف :عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان املـدعو بشـي ي زادﻩ ،يعـرف بـداماد أفنـدي )ت١٠٧٨:هــ(،
الناشر :دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت ]د :ط ،ت[.
) (٢املصدر نفسه.
) (٣إعــالم املــوقع ن عــن رب العــامل ن ) ،(١٦٩/٤املؤلــف :محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة )ت٧٥١:ه ــ( ،تحقيــق:
محمد عبد السالم إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -ي ﺮوت ،الطبعة األو ى١٤١١ ،هـ ١٩٩١ -م.
) (٤معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ،(٩١/٢مادة »حكم«.
) (٥معجـم مقــاييس اللغـة البــن فــارس ) ،(٩١/٢وجمهـرة اللغــة البـن دريــد ) ،(٥٦٤ /١و ــذيب اللغـة لألزهــري ) ،(٦٩/٤املخصـص ) ،(٤٠٩/٣املؤلــف :أبــو
الحسن ع ي بن إسماعيل بن سيدﻩ املرﺳ )ت٤٥٨:هـ( ،املحقق :خليل إبـراهم جفـال ،الناشـر :دار إحيـاء ال ـﺮاث العربـي  -ب ـﺮوت ،الطبعـة األو ـى،
١٤١٧هـ ١٩٩٦ -م .مادة »حكم«.
) (٦مجلة األحكام العدلية ).(٣٦٥/١
) (٧ينظــر :املبســوط ) ،(٦٢/٢١املؤلــف :محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس األئمــة السرخﺴ ـ )ت٤٨٣:ه ــ( ،الناشــر :دار املعرفــة  -ب ــﺮوت١٤١٤ ،ه ـ ١٩٩٣ -م ]د:ط[ ،الحــاوي الكب ــﺮ للمــاوردي
كم ُ ُ ْ َ َ
َْ ْ
ُ ْ
) ،(٣٢٥/١٦وإ َ
اعيل ،دار الوفاء
ال املع ِل ِم بفوا ِئ ِد صحيح مس ِلم ) ،(١٠٤/٦املؤلف :القا أبو الفضل عياض بن موﺳ بن عياض بن عمرون اليحص السب  ،تحقيق :د .يح ِإس َم ِ
ِ
للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،مصــر ،الطبعــة األو ــى١٤١٩ ،ه ـ ١٩٩٨ -م .وشــرح صــحيح مســلم »امل ــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج« ) ،(٩٢/١٢املؤلــف :أبــو زكريــا مح ـ الــدين يح ـ بــن
شــرف النــووي ،دار إحيــاء ال ـﺮاث العربــي  -ب ــﺮوت ،الطبعــة الثانيــة١٣٩٢ ،ه ــ .والغــرر ال يــة ــي شــرح البهجــة الورديــة ) ،(٢٤١/٥املؤلــف :زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري
السنيكي )ت٩٢٦:هـ( ،الناشر :املطبعة امليمنية ،مطبوع مع »حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي )ت٩٩٢:هـ( ،حاشية العالمة الشربي « ]د :ط ،ت[.
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) (١ينظ ــر :ب ــدائع الص ــنائع للكاس ــاني ) ،(٣/٧والهداي ــة ــي ش ــرح بداي ــة املبت ــدي ) ،(١٠٨/٣املؤل ــف :أب ــو الحس ــن بره ــان ال ــدين ع ــي ب ــن أب ــي بك ــر ب ــن عب ــد الجلي ــل الفرغ ــاني
املرغينــاني )ت٥٩٣:ه ــ( ،املحقــق :طــالل يوســف ،الناشــر :دار احيــاء ال ـﺮاث العربــي  -ب ــﺮوت  -لبنــان ]د :ط ،ت[ .والعنايــة شــرح الهدايــة للبــابرتي ) ،(٣١٦/٧واملحــيط
َ
ال ﺮهاني ي الفقه النعماني ) ،(١١٧/٨املؤلف :أبو املعا ي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بـن َم َـازة البخـاري الحنفـي )ت٦١٦:هــ( ،املحقـق :عبـد
الكريم سامي الجندي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت  -لبنان ،الطبعة األو ى١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٤ -م.
) (٢ينظـر :الحــاوي الكب ــﺮ للمــاوردي ) ،(٣٢٥/١٦البيــان ــي مــذهب اإلمــام الشــاف ي ) ،(٢٣/١٣املؤلــف :أبـو الحسـ ن يح ـ بــن أبــي الخ ــﺮ بــن ســالم ال ِعمرانــي اليم ـ الشــاف ي
)ت٥٥٨:هــ( ،املحقــق :قاســم محمــد النــوري ،الناشــر :دار امل ــاج  -جــدة ،الطبعــة األو ــى١٤٢١ ،ه ـ ٢٠٠٠ -م ،وم ــاج الطــالب ن للنــووي )ص ،(٣٣٦:املؤلــف :أبــو زكريــا
مح ـ الــدين يح ـ بــن شــرف النــووي )ت٦٧٦:هــ( ،املحقــق :عــوض قاســم أحمــد عــوض ،الناشــر :دار الفكــر ،الطبعــة األو ــى١٤٢٥ ،ه ـ ٢٠٠٥-م ،تحفــة املحتــاج البــن
حجر ) ،(١١٨/١٠و اية املحتاج للرم ي ) ،(٢٤٢ /٨والغرر ال ية لزكريا األنصاري ).(٢٤١/٥

) (٣ينظــر :املبــدع شــرح املقنــع ) ،(١٥٩/٨املؤلــف :أبــو إســحاق إبـراهيم بــن محمــد بــن عبــد ﷲ بــن محمــد ،برهــان الــدين ابــن مفلــح )ت٨٨٤:هــ( ،الناشــر:
دار الكتب العلمية ،ب ـﺮوت  -لبنـان ،الطبعـة األو ـى١٤١٨ ،ه ـ ١٩٩٧ -م .واإلنصـاف للمـرداوي ) .(١٩٧/١١واإلقنـاع ـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل
) ،(٣٧٦/٤املؤلـ ــف :شـ ــرف الـ ــدين أبـ ــو النجـ ــا موﺳ ـ ـ بـ ــن أحمـ ــد بـ ــن موﺳ ـ ـ بـ ــن سـ ــالم بـ ــن عيﺴ ـ ـ بـ ــن سـ ــالم الحجـ ــاوي املقدﺳ ـ ـ  ،ثـ ــم الصـ ــال ي،
)ت٩٦٨:هــ( ،املحقــق :عبــد اللطيــف الســبكي ،الناشــر :دار املعرفــة ،ب ــﺮوت -لبنــان ]د :ت[ .والــروض املربــع لل ــوتي )ص ،(٧٠٧:وكشــاف القنــاع عــن
ً
م ن اإلقناع لل وتي أيضا ).(٣٠٨/٦
) (٤ومن هؤالء اإلمام أبو عبد ﷲ املازري ،انظر :مواهب الجليل للحطاب ).(١١٢/٦
) (٥انظ ــر :ال ــذخ ﺮة للقرا ــي ) ،(٣٦ /١٠املؤل ــف :أب ــو العب ــاس ش ــهاب ال ــدين أحم ــد ب ــن إدري ــس ب ــن عب ــد ال ــرحمن امل ــالكي ،الش ــه ﺮ ب ــالقرا ي )ت٦٨٤:ه ــ(،
املحقــق :محمــد ح ــي ،وســعيد أعـراب ،ومحمــد بــو خ ـ ة ،الناشــر :دار الغــرب اإلســالمي -ب ــﺮوت ،الطبعــة األو ــى١٩٩٤ ،م .والتــاج واإلكليــل ملختصــر
خليــل ) ،(١٠٠/٨املؤلــف :أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرنــاطي ،املــواق املــالكي )ت٨٩٧:هــ( ،الناشــر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة األو ى١٤١٦ ،هـ ١٩٩٤ -م .ومواهب الجليل للحطاب ).(١١٢/٦
) (٦األحكام السلطانية للماوردي )ص.(١٣٠:
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 القا ـ أبــو يع ــى محمــد بــن الحسـ ن: املؤلــف،( ومــا بعــدها٧٨/١)  واألحكــام الســلطانية،(١٣٨: األحكــام الســلطانية للمــاوردي )ص:( لالسـ ادة ينظــر١)
.م٢٠٠٠ - ه ـ١٤٢١ ، الطبعــة الثانيــة، لبنــان، ب ــﺮوت-  دار الكتــب العلميـة، محمــد حامــد الفقــي: تحقيــق،بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفـراء الحنب ــي
.(١٤٧ ،٢٢/١) وتبصرة الحكام البن فرحون
 ضياء الدين محمد بن محمد بـن أحمـد بـن: املؤلف،(٧/١)  معالم القربة ي طلب الحسبة: وانظر،(٢٨٤/٢) ( األحكام السلطانية للقا أبي يع ى٢)
 أبــو عبــد ﷲ بــدر الــدين: املؤلــف،(٥٢: وتحريــر األحكــام ــي تــدب ﺮ أهــل اإلســالم )ص.[ ت، ط: كم ــﺮدج ]د، دار الفنــون،  ابــن األخــوة القر ـ،أبــي زيــد
، الدوح ــة-  قط ــر-  دار الثقاف ــة، ف ــؤاد عب ــد امل ــنعم أحم ــد. د: تحقي ــق، اب ــن جماع ــة الكن ــاني الحم ــوي الش ــاف ي،محم ــد ب ــن إب ـراهيم ب ــن س ــعد ﷲ
.م١٩٨٨- هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثالثة
،(١٧٢/١)  عب ــد الك ــريم زي ــدان. د. أ: املؤل ــف، وم ــا بع ــدها،(١٨٠: وأص ــول ال ــدعوة )ص.(٧/١)  مع ــالم القرب ــة ــي طل ــب الحس ــبة الب ــن األخ ــوة:( انظ ــر٣)
.م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ، الطبعة التاسعة،مؤسسة الرسالة
.(٣٤٩:( األحكام السلطانية للماوردي )ص٤)
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) (١لالس ـ ادة :ينظــر :األحكــام الســلطانية للمــاوردي )ص ،(٣٥٢:واألحكــام الســلطانية ألبــي يع ــى ) (٢٨٧/١والحســبة البــن تيميــة ) ،(١٣/١املؤلــف :تقــي
الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـالم بـن عبـد ﷲ بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنب ـي الدمشـقي ،تحقيـق:
ع ــي بــن نــايف الشــحود ،الطبعــة الثانيــة١٤٢٥ ،ه ـ .والفقــه اإلســالمي ــي القضــاء والحســبة )ص ،(٨٩:املؤلــف :ع ــي عبــد القــادر ،الناشــر :املؤسســة
العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األو ى١٩٨٦ ،م.
) (٢معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ،(٢٢١/٣وينظر :ذيب اللغة لألزهري ) ،(٤٨/٦مادة »شهد«.
) (٣ينظر :مجمل اللغة البن فارس )ص ،(٥١٤:واملصباح املن ﺮ للفيومي ) ،(٣٢٤/١مادة »شهد«.
) (٤ينظر :البحر الرائق البن نجيم ).(٥٦/٧
) (٥ينظــر :الشــرح الكب ــﺮ للشــيخ الــدردير وحاشــية الدســو ي ) ،(١٦٤/٤املؤلــف :محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســو ي املــالكي )ت١٢٣٠:ه ــ( ،الناشــر :دار
الفكر ]د :ط ،ت[.
) (٦ينظــر :شــرح حــدود ابــن عرفــة )ص ،(٤٤٥:املؤلــف :أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن قاســم األنصــاري ،الرصــاع التونﺴـ املــالكي )ت٨٩٤:هــ( ،الناشــر :املكتبــة
العلمية ،الطبعة األو ى١٣٥٠ ،هـ ]د :م[.
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، زكريــا بــن محمـد بــن أحمــد بـن زكريــا األنصــاري: املؤلـف،(٢٧٢/٢)  فـتح الوهــاب بشــرح مـنهج الطــالب: وينظــر،(٢١١/١٠) ( تحفـة املحتــاج البـن حجــر١)
،(٢٩٢/٨)  و ايــة املحتــاج للرم ــي،[ط:م ]د١٩٩٤- ه ـ١٤١٤ ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر: الناشــر،(هــ٩٢٦ :زيــن الــدين أبــو يح ـ الســنيكي )املتــو ى
.[ط:م ]د١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ، ب ﺮوت-  دار الفكر: الناشر، أحمد سالمة القليوبي وأحمد ال ﺮلﺴ عم ﺮة: املؤلف،(٣١٩/٤) وحاشي قليوبي وعم ﺮة
.(٢١١/١٠)  حاشية الشرواني ع ى التحفة:( ينظر٢)
 دار: الناش ــر، ف ــؤاد عب ــد امل ــنعم أحم ــد: املحق ــق،(ه ــ٣١٩: أب ــو بك ــر محم ــد ب ــن إب ـراهيم ب ــن املن ــذر النيس ــابوري )ت: املؤلــف،(٦٦: اإلجم ــاع )ص:( ينظ ــر٣)
 أبــو بك ـر محمــد بــن إب ـراهيم بــن املنــذر النيســابوري: املؤلــف،(٥٣٢/٢)  واإلقنــاع.[م:م ]د٢٠٠٤ - ه ـ١٤٢٥ ، الطبعــة األو ــى،املســلم للنشــر والتوزيــع
 أبــو محمــد ع ــي بــن: املؤلــف،(٥٢: ومراتــب اإلجمــاع )ص.ه ـ١٤٠٨ ، الطبعــة األو ــى، الــدكتور عبــد ﷲ بــن عبــد العزيــز الج ــﺮين: تحقيــق،(هــ٣١٩:)ت
.[ت،ط: ب ﺮوت ]د-  دار الكتب العلمية: الناشر،(هـ٤٥٦:أحمد بن سعيد بن حزم األندلﺴ القرط الظاهري )ت
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 أب ــو العب ــاس ش ــهاب ال ــدين أحم ــد ب ــن محم ــد مك ــي الحس ــي الحم ــوي الحنف ــي: املؤل ــف،(٣٣٤/١) ( غم ــز عي ــون البص ــائر ــي ش ــرح األش ــباﻩ والنظ ــائر١)
.م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، الطبعة األو ى، دار الكتب العلمية: الناشر،(هـ١٠٩٨:)ت
، املفسر.م١٩٠٥ / هـ١٣٢٥  بالقطر املسم شنقيط من دولة موريتانيا ي عام-رحمه ﷲ-  ولد،( محمد األم ن بن محمد املختار الجك الشنقيطي٢)
 أقـام بقيـة حياتـه، وغ ـﺮﻩ مـن املؤلفـات، صاحب أضواء البيان ي إيضاح القـرآن بـالقرآن، واألديب، والشاعر، واألصو ي البارع، والفقيه،واملحدث
 املعج ــم: ينظ ــر. بمك ــة املكرم ــة،(ه ــ١٣٩٣) م ــن ذي الحج ــة ع ــام١٧ ، ت ـو ي ي ــوم الخم ــيس،ب ـ ن مك ــة واملدين ــة معلم ــا ومفس ـرا بع ــد رحلت ــه إ ــى الح ــج
.(٢٨٠:الجامع ي تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين )ص
ُ
.« يوسف بن عبد ﷲ الشبي ي »عبارة عن محاضرات فرغت بإذن من الشيخ. لفضيلة الشيخ د،(١٨/٣) ( فقه املعامالت املصرفية٣)
. موقع مداد،هـ١٤٣٤/٣/٢٣  ألحمد بن محمد الرزين،( حكم اإللزام بالوفاء بالوعد٤)
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ْ َ ْ َ َ
َ َ ُ ّ
الن ْي َس ُـاب ﱡ ْ َ
ُ ْ َ ُ ََُْ َ ُْ َ
ﱠ
التميم ﱡ ﱠ
َُُْ ْ ُ ََْ َ ْ ُ َ ْ َ
اب أ ِبـي َح ِنيفـة ت ُـو ِ َي سـنة  ٤٠٦ه
) (١أبو الهيثم :عتبة بن خيث َمة ب ِن مح ﱠم ِد ب ِن حا ِت ِم ِ ِ
ِ
وري القا ِ ـ َ أسـتاذ الفقه ِـاء والقض ِـاةِ ،مـن أص َـح ِ
َ
أنظــر :املنتخــب مــن كتــاب الســياق لتــاريخ نيســابور ،املؤلــفَ :تقـ ﱡـي الـ ّـد ْين ،أ ُبــو إ ْسـ َـح َ
اق ِإ ْبـ َـر ِاه ْي ُم بـ ُـن ُم َح ﱠمـ ِـد بـ ِـن األ ْز َهـ ِـر بـ ِـن أ ْح َمـ َـد بـ ِـن ُم َح ﱠمـ ٍـد ال ِع َرا ِ ـ ﱡـي،
ِ
ِ
ِ ِ
الصرْيف ْي ﱡ َ ،
ﱠ
الح ْن َب ِ ﱡي )املتو ى٦٤١ :هـ( ،املحقق :خالد حيدر ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ،سنة النشر ١٤١٤هـ ،عدد األجزاء.١ :
ِ ِ ِ
ُّ
) (٢وهــو الصــحيح :ألن الفعــل ــي ســياق الفعــل أو الشــرط مــن صــيغ العمــوم عنــد أك ــﺮ أهــل العلــم ،أمــا إن أكــد الفعــل باملصــدر فهــو ص ـيغة عمــوم بــال
خالف ،كما أشار إ ى ذلك الشنقيطي ي مرا ي السعود بقوله عاطفا ع ى صيغ العموم:
ونحو ال شربت أو إن شربا *** واتفقوا إن مصدرا قد جلبا
ً
يقول صاحب أضواء البيان :والتحقيق ي هذﻩ املسألة أ ا ال تختص بالفعل املتعدي دون الالزم ،خالفا ملـن زعـم ذلـك ،وأنـه ال فـرق بـ ن التأكيـد
باملصـدر وعدمــه؛ إلجمـاع النحــاة ع ـى أن ذكــر املصــدر بعـد الفعــل تأكيـد للفعــل ،والتأكيــد ال ينشـأ بــه حكـم ،بــل هــو مطلـق تقويــة ل ـ ء ثابــت قبــل
ذلــك كمــا هــو معــروف ،وخــالف العلمــاء ــي عمــوم الفعــل املــذكور هــل هــو بداللــة املطابقــة أو االل ـ ام معروف.ا.هــ ،ينظــر :أضــواء البيــان ــي إيضــاح
القرآن بالقرآن ) ،(٣٩/٤املؤلف :محمد األم ن بن محمـد املختـار بـن عبـد القـادر الجك ـ الشـنقيطي ،دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع ،ب ـﺮوت
 لبنان١٤١٥ ،هـ ١٩٩٥ -م.) (٣أصول ال دوي ).(٨٣/٩
) (٤تنق ــيح الفت ــاوى الحامدي ــة ) ،(٧/١املؤل ــف :محم ــد أم ـ ن ب ــن عم ــر ب ــن عب ــد العزي ــز عاب ــدين الدمش ــقي الحنف ــي ،الش ــه ﺮ ب ــابن عاب ــدين )ت١٢٥٢:ه ــ(،
الناشر :دار املعرفة ،ب ﺮوت ]د:ط،ت[.
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اﻟﻌﺪد ) (١٨اﳌﺠﻠﺪ ) (٥أﺑﺮﻳﻞ-ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨م
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.(٢٥٩/٦) ( الفتوحات الربانية للمكي١)
-  ب ــﺮوت، دار الكتـب العلميـة: الناشـر،(هــ١٣٦٠: عبـد الـرحمن بـن محمـد عـوض الجزيـري )ت: املؤلـف،(١٦٥/٥)  الفقـه ع ـى املـذاهب األربعـة:( ينظـر٢)
.م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ، الطبعة الثانية،لبنان
.(٤٠٤/١٤) ( أصول فخر اإلسالم٣)
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد
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א؛ א؛א،א
،؛אא،אא

אא،אא

Wאאאא>אא؛ אא
.(٤٠٥ - ٤٠٤/١٤) ( أصول فخر اإلسالم١)
 وفيــات: انظــر.(ه ــ٤٥٦)  وت ـو ي ســنة،(ه ــ٣٨٤)  مولــدﻩ عــام، إمــام أهــل الظــاهر، أبــو محمــد ع ــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم:( ابــن حــزم الظــاهري٢)
، أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إب ـراهيم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان ال ﺮمكــي اإلرب ــي: املؤلــف،(٣٢٧/٣) األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان
.[ت،ط: ب ﺮوت ]د-  دار صادر، إحسان عباس:تحقيق
، الطبع ــة األو ــى، الق ــاهرة-  دار الح ــديث،(ه ــ٤٥٦: أب ــو محم ــد ع ــي ب ــن أحم ــد ب ــن ح ـزم األندلﺴ ـ )ت: املؤلــف،(٤٣٧/٧) ( اإلحكــام ــي أص ــول األحك ــام٣)
..هـ١٤٠٤
.(٤١/٩) ( كشف األسرار٤)
.(٣١٤/٤) ( تيس ﺮ التحرير ألم ﺮ بادشاﻩ٥)
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد
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. رحم ﷲ الجميع، صاحبا اإلمام أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم:( الصاحبان من الحنفية هما١)
.(٤٠٥/١٤) ( أصول ال دوي٢)
.م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ ، الطبعة التاسعة، مؤسسة الرسالة،(٧٦/١) عبد الكريم زيدان. د.ا:( أصول الدعوة٣)
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد
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ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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 Kx٨ J٧Wאz
 א،  אאא

،א ،א
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 رســالة ماجســت ﺮ بصــيغة،( باختصــار٥٣٤ ص-٥٣٢:( محتكمــات الخــالف الفقﻬـ مــن خــالل القواعــد واملقاصــد الشــرعية للــدكتور محمــد هنــدو )ص١)
.م٢٠٠٨  كلية الدراسات العليا الجامعة األردنية تموز،عباس أحمد الباز. إشراف د،pdf
 مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل يــان، ال ﺮنــامج االلك ﺮونــي،« ضــمن »معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصــولية،(٥٦/١) ( املــدخل الفقﻬـ العــام للزرقــا٢)
. إشراف منظمة التعاون اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي الدو ي،لألعمال الخ ﺮية واإلنسانية
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد

٧٧

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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 ال ﺮن ــامج،« ض ــمن »معلم ــة زاي ــد للقواع ــد الفقهي ــة واألص ــولية، عب ــد ال ــرحمن الكيالن ــي. د: املؤل ــف،(٢٩٦/٣) ( بح ــث خص ــائص الش ــريعة اإلس ــالمية١)
.االلك ﺮوني
.(٢٩٩/٣) ( املرجع السابق٢)
.(٣٠٠/٣) ( املرجع السابق٣)
.٣  وتقدم تخريجه ص،-ﷲ ع ا

ر- ( متفق عليه عن أم سلمة٤)

 جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي: املؤلف،(٢٣٤/٨)  حاشية السيوطي ع ى س ن النسائي: وينظر،(٥/١٢) ( شرح النووي ع ى مسلم٥)
.م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ، الطبعة الثانية، حلب-  مكتب املطبوعات اإلسالمية، عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق،(هـ٩١١:)ت
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد
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) (١محم ــد ب ــن محم ــد املخت ــار الش ــنقيطي ،الفقي ــه األص ــو ي ،ذو امل ــواعظ القيم ــة وال ــدروس النافع ــة ،نزي ــل املدين ــة املن ــورة ،وامل ــدرس باملس ــجد النب ــوي
ُ ُ
ْ
ّ
ُ
احة
ـرف األو ـى ،مـع
الطبي ِة
واآلثار امل ﺮتبة عل ا ،وقد أج ت بمرتب ِـة الش ِ
الشريف ،ولد ي املدينة املنورة سنة )١٣٨١هـ( ،من مؤلفاته :أحكام الجر ِ
ً
َ
ْ
ّ
ّ
رة للبح ـ ِـث العلمـ ـ ِ  .ينظ ــر :املعج ــم الج ــامع ــي تـ ـراجم العلم ــاء وطلب ــة العل ــم
التوص ـ ِ
ـية ب ــالطبع ،وطبع ــت مـ ـرارا ،وأخ ــذ عل ــا ج ــائزة املدين ـ ِـة املن ــو ِ
املعاصرين )ص ،(٣٠٩أعضاء ملتقى أهل الحديث ،أعدﻩ للشاملة :أسامة بن الزهراء عضو ي ملتقى أهل الحديث.
) (٢شــرح زاد املســتقنع ــي اختصــار املقنــع ) ،(٦٧/٧املؤلــف :محمــد بــن محمــد املختــار الشــنقيطي ،الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء  -اإلدارة
العامة ملراجعة املطبوعات الدينية ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األو ى١٤٢٨ ،هـ ٢٠٠٧ -م.
) (٣موطــأ مالــك »روايــة محمــد بــن الحســن الشــيباني« )ص ،(٢٤٤ :كتــاب الحــدود والســرقة ،بــاب اإلقـرار بالزنــا ،بــرقم ) ،(٦٩٨عــن زيــد بــن أســلم -ر ـ
ﷲ عنـه ،-املؤلـف :مالــك بـن أنــس بـن مالــك بـن عــامر األصـب ي املـدني )ت١٧٩:هــ( ،تحقيـق :عبــد الوهـاب عبــد اللطيـف ،الناشــر :املكتبـة العلميــة،
الطبعــة الثانيــة ]د:ت[ .واملســتدرك ع ــى الصــحيح ن للحــاكم ) ،(٢٧٢/٤كتــاب التوبــة واإلنابــة ،بــرقم ) ،(٧٦١٥وقــال الحــاكم :هــذا حــديث صــحيح
ع ى شرط الشيخ ن ولم يخرجاﻩ ،وقال الذه  :ع ى شرط البخاري ومسلم.
) (٤محمــد بــن إس ـماعيل بــن صــالح بــن محمــد الحس ـ  ،الكحالنــي ثــم الصــنعاني ،أبــو إب ـراهيم ،عــز الــدين ،املعــروف كأســالفه بــاألم ﺮ ،مج ــد ،يلقــب
ﱠ
)املؤيد بالله( ابن املتوكل ع ى ﷲ .له نحو مائة مؤلف ،ذكـر صـديق حسـن خـان أن أك ﺮهـا عنـدﻩ ) ـي الهنـد( .ولـد بمدينـة كحـالن سـنة )١٠٩٩هــ(،
ونش ــأ وت ــو ي بص ــنعاء س ــنة )١١٨٢هـ ـ( ،م ــن كتب ــه :توض ــيح األفك ــار ش ــرح تنق ــيح األنظ ــار ،وس ــبل الس ــالم ش ــرح بل ــوغ امل ـرام .ينظ ــر :األع ــالم للزرك ــي
)..(٣٨/٦
) (٥سبل السالم شرح بلوغ املرام ) ،(٤٢٣/٢املؤلف :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسـ  ،الكحالنـي ثـم الصـنعاني ،املعـروف بـابن األم ـﺮ،
دار الحديث ،مصر ]د:ط،ت[.
) (٦صحيح البخاري ) ،(١٠١/٦كتاب التفس ﺮ ،باب ويدرأ ع ا العذاب ،برقم ) ،(٤٧٤٧عن عبد ﷲ بن عباس -ر

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٧٩

ﷲ ع ما.-

اﻟﻌﺪد ) (١٨اﳌﺠﻠﺪ ) (٥أﺑﺮﻳﻞ-ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨م

 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ.| ﺩ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء
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 K(٣)?א

Kא،אא

: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ

אאא

،אא،אאW،אא
אAא،אאא

 Wאא،@א
 

.(٢٣٤/٨)  حاشية السيوطي ع ى س ن النسائي: وينظر،(٥/١٢) ( شرح صحيح مسلم للنووي١)
، محمــد فــؤاد عبــد البــا ي: رقم ـه، أحمــد بــن ع ــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني الشــاف ي: املؤلــف،(٤٦١/٩) ( فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري٢)
 عمــدة: وينظــر.هــ١٣٧٩ ، ب ــﺮوت-  دار املعرفــة: الناشــر، عبــد العزيــز بــن عبــد ﷲ بــن بــاز: وعليــه تعليقــات العالمــة، محــب الــدين الخطيــب:تحقيــق
 أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موﺳـ بـن أحمـد بـن حسـ ن الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين العي ـ: املؤلـف،(٧٨/١٩) القاري شرح صـحيح البخـاري
.[ ت، ط: ب ﺮوت ]د-  دار إحياء ال ﺮاث العربي: الناشر،(هـ٨٥٥:)ت
 دار: الناشـر، عصام الـدين الصـبابطي: تحقيق،(هـ١٢٥٠: محمد بن ع ي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني اليم )ت: املؤلف،(٣٢٢/٨) ( نيل األوطار٣)
.م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ ، األو ى: الطبعة، مصر،الحديث
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد

٨٠

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ.| ﺩ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء
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: ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻰﻠﻋ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﳌﺠﺎز:اﳌﻄﻠﺐ اﻷﻭل
 WאאW
،@A،א،א W@A،אWא
 K،אאאא،

W،אאאאWא

 K(١)

 K(٢)אWא

 WאאW

א،אאWאא

 K(٣)،א،

אא،،א
 W

 K 

،א،אא

 K

،،אאאW

אא،אאא،

 K،

، אא

 K(٤)אא،א،אאאא
 

 محمـد رواس قلع ـي: املؤلف،(١٨٣: ومعجم لغة الفقهاء )ص،(١٤٤/١)  والتوقيف ع ى مهمات التعاريف للمناوي،(٨٩:( التعريفات للجرجاني )ص١)
.م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ، الطبعة الثانية، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،  حامد صادق قني.(٤٠٥: ومعجم لغة الفقهاء )ص،(٢٠٣/١)  والتوقيف للمناوي،(٢٠٣:( التعريفات للجرجاني )ص٢)
،  مطبـوع مــع حاشــية الشــل، فخـر الــدين الزيل ــي الحنفــي، عثمــان بــن ع ـي بــن محجــن البــار ي: املؤلــف،(١٢٢/٣) ( تبيـ ن الحقــائق شــرح ك ـ الـدقائق٣)
ْ ّ
، الطبعــة األو ــى، القــاهرة، بــوالق-  املطبعــة الك ــﺮى األم ﺮيــة، الشــل ِ ﱡ
ِ شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يــونس بــن إســماعيل بــن يــونس
.(٥٥٤/١)  مجمع األ ر لشي ي زادﻩ: وينظر.هـ١٣١٣
.(٥٥٤/١)  ومجمع األ ر لشي ي زادﻩ،(١٤٩ ،١٤٨/٣) ( تبي ن الحقائق للزيل ي٤)
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد

٨١

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ.| ﺩ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء
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 K(٤)א

.(١٢٢/٣) ( تبي ن الحقائق للزيل ي١)
.(١٧٥/٥) ( العناية شرح الهداية للبابرتي٢)
، دار الكتـب العلميـة، أحمـد عـزو عنايـة: تحقيـق، سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجـيم الحنفـي: املؤلف،(٢٧١/٢) ( ال ر الفائق شرح ك الدقائق٣)
.(٢٠٩/٣)  والبحر الرائق البن نجيم،م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ ،الطبعة األو ى
، الطبعـة الثانيـة، ب ـﺮوت- دار الفكـر، محمـد أمـ ن بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي: املؤلـف،(٧٨٢/٣) ( رد املحتار ع ى الدر املختار٤)
.م١٩٩٢ - هـ١٤١٢
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد

٨٢

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ.| ﺩ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء
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: ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻰﻠﻋ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ:اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 WאאW
W،א،@AWא
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 K(٤)?אא،
 وتـ ــاج العـ ــروس للزبيـ ــدي،(٥٠٩/٢)  ولسـ ــان العـ ــرب البـ ــن منظـ ــور،(٤٠٥/٢)  والص ـ ـحاح للجـ ــوهري،(٣٤٧/٣) ( معجـ ــم مقـ ــاييس اللغـ ــة البـ ــن فـ ــارس١)
.« مادة »صرح،(٥٣٤/٦)
.(٢١٥: والتوقيف ع ى مهمات التعاريف للمناوي )ص،(١٣٣:( التعريفات للجرجاني )ص٢)
 دار الكتــب العلميــة )إعــادة صــفه للطبعــة القديمــة ــي باكســتان،  محمــد عمــيم اإلحســان املجــددي ال ﺮك ـ: املؤلــف،(١٨٥/١) ( التعريفــات الفقهيــة٣)
.م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ، الطبعة األو ى،(م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧
 الشــه ﺮ، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن املــالكي: املؤلــف،(١٥٦/٣) «( الفــروق للقرا ــي»أنــوار ال ــﺮوق ــي أنــواء الفــروق٤)
.[ت،ط: ب ﺮوت ]د، عالم الكتب،بالقرا ي
م٢٠١٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ-( أﺑﺮﻳﻞ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٨) اﻟﻌﺪد

٨٣

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ.| ﺩ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء

ISSN : 2410-1818

 WאאW
،אWאא
،אא،א،אא،א

Wאא؛אW،(١)א،אא
א؛،x٢٢٢Wאz ﱡ ﲛ ﲜﲝﲞﲟﱠ
 K 
 Kאא אא

אאא،אWאWא

؛א،،אאא،א
אא،א،אאאאא
אאא،א،א
 K(٢)،אאאא

W אא،אWא

،א،Wאא
 K

אWאא،(٣)Wאא

אא؛ אW، 

 Kא،(٤)א،אא א
 Wאאא

،،،،،،؛،Wא

 K(٥)אאא
ّْ
.(٢٦٢/٢) ِ ّ ِ الشل
ِ ( تبي ن الحقائق شرح ك الدقائق وحاشية١)
.(٢٢٣/٧) ( املوسوعة الفقهية الكويتية٢)

ّ
ْ  محمــد بــن ع ــي بــن محمــد الح: املؤلــف،(٢٣٢/١)  والــدر املختــار شــرح تنــوير األبصــار وجــامع البحــار،(٢٦٢/٢) ّ الشـ ْـل
صـ
ِ
ِ ِ ِ ( تبي ـ ن الحقــائق شــرح ك ـ الــدقائق وحاشــية٣)
.م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ، الطبعة األو ى، دار الكتب العلمية، عبد املنعم خليل إبراهيم: تحقيق،املعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي

ﱡ ﱠ
 َو ْه َب ــة ب ــن مص ــطفى ﱡ. د. أ: املؤل ــف،(٧٠٧٣/٩) وأدل ُت ـ ُـه
 س ـ ﱠ- الز َح ْي ـ ّـي دار الفك ــر
 دمش ــق- ـورية
الف ْق ـ ُـه اإلس ــالمي
ِ :( وانظ ــر٢٢٤/٧) ( املوس ــوعة الفقهي ــة٤)
ِ
.[ت،ط:]د
،(هــ٦٢٠: أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد ﷲ بـن أحمـد بـن محمـد ابـن قدامـة الجمـاعي ي املقدﺳـ ثـم الدمشـقي الحنب ـي )ت: املؤلف،(٣٩٢/٧) ( املغ٥)
.[ ط:م ]د١٩٦٨ - هـ١٣٨٨ ، مكتبة القاهرة:الناشر
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٨٤

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ.| ﺩ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء

ISSN : 2410-1818

،،א،א،Wא

אWא،  ،א،

 K(١)،א

،א،،،،א،אWאWא

،א،א،

 K(٢)אא،אא، 

 K(٣)،،WWאאא

@A،،@،A

א،@A،אWא

،אאאאא،
 K(٤)אא

אא،א
اﻟﺨﺎﺗـﻤﺔ

 Kא
 WאW
 

 Wאאאא

 K،אאאא (١
 Kאאא،אאא،אאאא (٢
 Kא،אאWא( א٣

א אא W ،אאא (٤
 Kא

א،אאא،אא (٥
אאאאK،א
 Kא،א
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.( املرجع السابق٢)
.(٥/٧) ( اإلنصاف ي معرفة الراجح من الخالف للمرداوي٣)
.(٢٤٢/٤)  وكشاف القناع لل وتى،(٤٥٣/١)  الروض املربع لل وتي: وانظر، بتصرف،( املرجع السابق٤)
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ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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