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نجاني في كتابه تخريج الفروع على  قاعدة الترجيح بكثرة األدلة عند اإلمام الز 
 األصول

 حاتم وليد عبد الرحمن
  دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية/ ديوان الوقف السني

 (   25/10/2021قبل للنشر في   9/2021/ 16) قدم للنشر في   
 ملخص البحث

إن العلممح اةمملن المممال ا، للفممل  ا مماف م  ن  عمما  لممل لفممل الممل تلصفممل  اصممه لل مم       مم  إ     ممفلفل        
ف العلمح ففجب لعاف  األ فل قب  ا فلفل  ا  يخاى  ن تل لء اإلسالم اصت فا  ي مل اصت ملم  علمح   مفل الافمم  ففم

ال عت ممف فممه األلممفه ا جتفلبيمم   ا ممم اتف مم  إلممى ال فل ممف الةممافة   ا اجممم ب لمم   لاممل  ال تممل  اال ممم  المبف مم  
 الةا ا  تلى ال علنه ال عمة .

 ا  ه ب  ن لن ال فاضةع القة   الته اشت   تلصفل تلح   فل الافم لفضفع التعلهض االتاجةح

لف فل إلى استمبلط األاكلم الةافة  لن األبلم  إ   عمف لعافم  صمذا ال فضمفع بصن األبل  الةافة  الذي   ي كن ا
ااإلل لم  ففاتفه اقمف اصمتح األ مفلصفن  مم فمه ،تمبفح  شمف اصت ملم  اتمى يفمع ال اتفمف تلمى لمل التلمم نفامم  ا لتمتم 

ل  ا اجح  امفصل   إثبلت الل  علهض األبل   الل ي تفجب تلةم تمف التاجةح  ألن الذي افهك التعلهض بصن األب
إن ل صف ال اتفف  ل فن التعلهض يكفن ا ب اجف  نظاه    فه ااقع األلما ااقةفتمم  إال    مملقي فمه الةما ع  

 اإلساللة .
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Abstract   
                 Knowledge is the life and perfection of the soul, and its quality is to know 

what it is and what it has. And its a faculty that does not happen except without its 

origins, so it is necessary to know the principles before they arrive, and its not a  

secret that the scholars of Islam paid great attention to the science of the principles of 

jurisprudence, as it is the science approved in matters of discretion, by which 

reacheing the purposes of the Sharia, and the meaning of the words of the book and 

the honorable Sunnah of the Prophet on the specific meanings. There is no doubt that 

the topics that were included in the science of jurisprudence are the subject of 

contradiction and preference between the legal evidence that it is not possible to 

derive legal rules from the evidence except after knowing this topic and familiarity 

with its rules. The fundamentalists have paid great attention to this subject in their 

books, so that the diligent (Al-mujtahid) stops on what his approach necessitates, and 

is committed to proving the case of conflicting evidence, and what is required of him 

when making preponderance, because the one who realizes the difference between the 

evidence and prefers one of them is the diligent (Al-mujtahid), because the difference 

is according to his point of view 
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 المقدمة 

اال الن اال الم تلى ابصبمل اسصفنل هسفل هللا  اتلى آلمم ا م بم ال ماام المن  مبعفح  إا ملن إلمى امفم ال  ف هلل  
 الفان.

  ه ممب إن   ممفل الافممم لممن  شمما  الامممفن ا ص فممل  االلممك ألن األاكمملم   ي كممن اسممتمبل فل لممن األبلمم       عافمم  
 صذا العلح ابهاستم ا عل م.

عافمم  التعمملهض الظمملصاي بممصن األبلمم   ا،ةكةمم  بفممع اللممك التعمملهض  ممللتاجةح ف ممن بممصن لاممابات تلممح   ممفل الافممم ل
 بصمفل.

اإن التعلهض بصن األخبله لةل  علهضًل فه اقةف  الم مف  الةمافة . إن مل صمف  عملهض فمه الصمن ال اتفمف تلمى 
 ال  ةح.

ال كلامصن  للع م  فإن هللا سب لنم ا عمللى   ام مب بلصلمصن اممفي ،م  ااامف لمف مل اأخما  ا م لا 
 بف ل ففذا   لةف   ل   يطلق  اج ع بصن المقةضصن.

ك مممل  ن األبلممم  لة مممة تلمممى بهجممم  ااامممفن  بممم  إنفمممل لتالا ممم  فمممه الفهجممم  االفمممفن  ا فمممذا يفمممع تلمممى 
 ال اتفف  ن يكفن تلل ًل بفجفه التاجةح بصن األبل   اتى   ي فط فه ال صان اا ضطاا .

لممن ال بلامما األ ممفلة  ال ف مم   فممإن تل مملء األ ممفل قمم  لممل ي الممفا الب مما التمماجةح  كاممان األبلمم  
تمفممل  فعلممى ال اتفممف  ن يكممفن تلل مممًل بممفهجلت قممفن األبلمم  ، ممل  شمممات إلصفممل آناممًل  اتممى ي مممتطةع 

 التاجةح بصمفل. 

 أهمية البحث:

ذا  ن األبلم  لة ممة تلمى بهجم  ااامفن  بم  إنفممل لتالا م  فمه الفهجم  االفمفن  ا فمم قلممل ك مل سمب  -1
يفممممع تلممممى ال اتفممممف  ن يكممممفن تلل ممممًل بفجممممفه التمممماجةح بممممصن األبلمممم   اتممممى   ي ممممفط فممممه ال صمممممان 

 .اا ضطاا  

 التعلهض إن ل يكفن  فه الصن ال اتفف تلى ال  ةح  الةل فه اقةف  الم ف  الةافة . -2
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يعممف التعمملهض االتمماجةح لممن ال فاضممةع القة مم  التممه اشممت   تلصفممل تلممح   ممفل الافممم لممن بممصن  -3
 بل  الةافة  الذي   ي كن الف فل إلى استمبلط األاكلم الةافة  لن األبل  إ   عف لعافتم. األ

 سبب اختيار الموضوع: 

  عتبا  ص ة  ال فضفع سببًل لن  سبل  اختةلهه.  -1

 األاكلم   ي كن استمبل فل لن األبل      عف لعاف  صذا العلح ابهاستم ا عل م. -2

 .منهجي في البحث  ثالثًا:

اتت فت فه   اه ال،ا لذصب الةملفية   المن اافففمح فمه الفلتمفن  ثمح ال،ما لمذصب ال مكةم   المن 
اافففح  ا،لن صذا التخا ج تلى ال ذاصب األه ع    ، ل اا ة تلى إاااب آهاء    ل  ال مذاصب 

ل ا مم ل  ،مم  األه عمم  لممن ال  مملبه ا  مملة   إضمملف  إلممى اللممك ابهات  صممح ا بلمم  التممه اسممتفل بفمم
 لذصب  ا عفصل ال،ات اثا الخال  فه الفلتفن. 

 خطة البحث:

 خطة البحث:رابعًا:  

 إن صذا اللفلء  عمفان )قلتفن التاجةح  كاان األبل  تمف اإلللم التنالنه فه ،تل م  خا ج الاااع 

 تلى األ فل(  

 اقف  ملالة )قلتفن التاجةح(  لطللب  بهجة ،  اااف ض ن لب ام.  

(  افةم ثالث   التعا ف  لإلللم التنالنه  المفام فه  خا ج الاااع تلى األ فل ال ب ا األال: )
 لطللب:

 . اإلللم التنالنه سصا م الذا ة  االعل ة األال:  ال طلب 
 .األ فللمفام فه ،تل م  خا ج الاااع تلى الالنه:  ال طلب 
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 :ثالث  لطللب (  افةم ا ةلن شاا م ن االتاجةحالفلتف  لعمى): الالنه ال ب ا 

 .نالفلتف  لعمىال طلب األال: 

 .لعمى التاجةح  كاان األبل ال طلب الالنه: 

 . شااط التاجةح  كاان األبل ال طلب الاللا: 

 . األبل  قفال األ فلصصن ا بلتفح فه قلتفن التاجةح  كاان ال ب ا الاللا: 

 ال طلب األال:  فهن الفلتفن.

 . قفال األ فلصصن ا بلتفح فه قلتفن التاجةح  كاان األبل  ال طلب الالنه:

 ال طلب الاللا:  ثا الخال  فه قلتفن التاجةح  كاان األبل .

 
 األول المبحث 

 ( األصولومنهجه في تخريج الفروع على  ،الزنجاني اإلمام)التعريف ب
اقمممف   كمممن   مممعتم العل ةممم   األ مممفل التناممملنه ل ممممع ،تمممل   خممما ج الامممااع تلمممى  اإللممملم

االاففةمم  التممه اقممع فصفممل الخممال  بممصن لممذصبه  األ ممفلة اا التممم لممن ج ممع تممفب ،بصمما لممن الففاتممف 
   صذا افل تلى انم تللح ،بصا فذا   اتاضفل اف  لمفاة  لت صتن   اه طفل  اااتفل  ال مكة  االةلفية 

،ممملن   بمممف لمممن   ممملةط الضمممفء تلمممى صمممذه الةخ مممة     الاضممم  التناممملنه الفلممم  لمممل ،تمممب تمممن اةل مممم
 : ص ل( 1)فه   لةام لفذا ال تل  االلك فه لطلبصن العلمالتعا ف   مفام ا 

  
 األول المطلب 

 الزنجاني سيرته الذاتية والعلمية  اإلمام
 سيرته الذاتية. :لً أو 
 وكنيته ولقبه. اسمه -1
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 تمللح جلصم   ال ملقب شفل  الفان التناملنه   بفبن ل  فب بن  ختةله      ا فصف ل  فب بن  
ه( 537المممف فصفمممل سمممم  )  اله ةاممملن(قممما  ) (2)زناممملن  صممم لمممن     لمممن فففممملء الةممملفية جمممفاا ل مممفي  ا 
   .(3)ة   ثح  لل  تم ا  للاستف ن   فاب  االه فصفل نةل   قضلء الفضلن  اتتل  ابه س  للمظا 
  :سرتهأ  -2

 صالنمممه  تبمممف المممازاق ابمممن الةمممة  تبمممف الفممملبه ال العمممللح ال  مممفخ الةمممة  ببممممة اإللممملم التناممملنه  مممتات 
تطمله   اصمذا الم مب   هللا حها فمزاق ال صالنمه خة الاقةم ال  فخ الفاتظ ن ا بن تبمفالا الب فابي ا 

  .(4)لكلن  هفةع  فه الفسط العل ه 
 

  :المناصب التي تقلدها  -3
 ال مل ب:   الن صذهالتنالنه فه اةل م لمل ب تفافن ااجم لن خاللفل فتن ،اصان اإلللم فلف 

 اتظح ش نم. العلمنظا الفقع ا الفضلء  التنالنه  اإلللم فلى  -1
 .الةلفية  بتفه ل قلما  ال  تم ا    لل فهس  فلى التفه ل   -2
 . فلى لم ب الفضلء فه   فاب فه زلن الخلةا  المل ا لفان هللا -3
 .ة  فتان لن التلنللالمظفه تفه ل ال فلى  -4
 .(5)ت لل ال فابن ب لةافًل تلى    -5

 .سيرته العلمية :ثانياً 
ل بممًل لمممم ا  سممة ل تلممح الافمممم   ظامملهه لفلعمممًل  طلممب العلممحلممممذ نعفلمم    التنامملنه  اإللمملمكمملن 

المح يكتمع   م اتلمح اخمتال  الاففملء ا ماع فمه ال مذصب الةملفعه اتمى نملل لفمب شمة  الةملفية   فلا 
م   ممفلن ،مملن اشممت للم  للافممم ا إلممى تلممح ال ممفاا ااشممت    ممم اإ ممللعلفم التممه ال،ممات بمم   عممفاصل  اإللمملم
لمممن العلمممفم   يضممملً   المل ممما لمممفان هللا ا،ممملن لمممن لةممملصصا ال  مممفثصن فمممه زللنممممففمممف امممفخ تمممن   كاممما

نم لن   فه   ااتتا   م تلى  ااشتفا بفل تلح الل   االتا صا ف لن  لهتًل بف ل   فل ملالالته   األخاى 
 عمف صمذا العطملء العل مه   (6)فن  للافم االل   االتا صا ان فهف لنة لم ل مالت تفا   العلح االت مةف

فاب لفامم  ال مالم تلمى امفصح امفم فاعمة   م (ه656)انتفى  م ال طمل  شمفصفًا تلمى امف ال  مفل سمم  
 .(7)آنذاك

 
 

 المطلب الثاني 
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 األصولمنهجه في كتابه تخريج الفروع على 
  :ق  صن إلى التنالنه فه ،تل م ) خا ج الاااع( امف ح  اإلللمتن لمفج  ال الم

 .(8)ال تل لمفام المظاي فه  :لً أو 
التنالنه لففل  ،تل م  لل  ف هلل االاملء تلةم الذي خص بلطلئع اك تم ال  طاصن   اإلللمابتف     -1

ثمح  ملى تلمى خصما البا م  لمن خلفمم ل  مف سمصف   لةلئمم ا الفصب  فه  فاه    سااهبع   ا ا    لن تل لئم
 .لةلئم  ا 
قب  الخفض فةم ، مل بمصن العالقم   لل التلم إلى ،  شخص لفب  تلى تلح لن العلفم  اإلللمنبم   -2

 .صذه العالق  بصمف ل  ص ة  إلى   شلهالافم ا    فلبصن تلح الافم اتلح 
 م لةف ال تمل  اهسمح الطا م  المذي  إلمى التمه بتتمم  األسمبل ال فل ف ا  إلى التنالنه  اإلللم   شله  -3

 األ فل.التلم فه  خا ج الاااع تلى 
 .لل عمى اال ض فن  مًل   نم لطلب   الذي اختلهه ل تل م لبص ا سحالتنالنه تلى  اإلللمنص  -4
 .ال عااف  اإلسالله ا  الافم  بف   ففف اضع لفضفتل م اف  عف صذه ال ففل  شاع بت لةف ،تل م  -5

ففاتف  ل ع  لتلك األبفا   ألنم ق ف  طبص  الاااع الاففة  تلى األ فل الفتضى اجع  األ فل اال
 اللك  ة صا صذا التطبص   ن ي لك ل لك التبف ب الاففه ال عاا .  

  اا  ممعصن ل مم ل   خ ممل  ًا اثالثممصن لفضممفتًل صممه لا ممفع ال تممب اال  مملئ  اااممف ضمم ن ال تممل   -6
ا  فففةم   بمف ال،اصل لا اًل  لن سبفمه بفهاسم  ال تمل  فمه  اقف  كاا   المفل فاتًل  ااافال        ال

 .صذه الاسلل  إلةمل فبن غصا لل  طاقة 
 إضملف بم  شم    ا  مطال، ال عاافم  فمه  األ مفلال تل  لح يكن خل ًل بتخا ج الامااع تلمى   -7

 اال ختلع فصفل بصن الا ففه. ال تا  تلصفل األ فل  بل    فل الافم اقفاتفه  إلى 
ثمممح امممذ،ا  عمممفصل اجفممملت نظممما ال ختلامممصن   ل الامممااع إلصفممم  لمفامممم بمممذ،ا ال  ممم ل  التمممه  ممماب ات اممم -8

  .(9)ا عفصل ابصن لل ابمى تلى اللك لن اختال  الاففلء   ة نفل
 األ مفلل صتًا سمله تلمى اففمم فمه ،تل مم  خما ج الامااع تلمى تل ةًل لمفال   التنالنه   للمن لإلإ  :ثانياً 

 إج لل  صح لل اه  ت تلةم صذا ال مفج:ا  كن 
 عمممف اللمممك   ثمممح اابفمممم   اتمممم ل ممماهن إلمممى الفلئممم  لم مممف ل  األ ممم التناممملنه ،ممملن امممذ،ا  اإللممملم -1

 .(10)اذ،ا
 .ن يطص  فه ال،ا ال اجه ي ال خللع بان  
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فمممه فااتمممم ،مممذلك لمممح اتعممماض   ا األ ممم  ملقةممم  الخمممال  فمممه التناممملنه ل  اإللممململمممح اتعممماض  -2
 .قلصل   ا التاجةح إ  فه لفاضعللت  ةح 

"ا تامماع تممن صممذا : التنامملنه اشممتااك فممه  عممي ال  ممطل لت ف ممااًل فممه قفلممم اإللمملماجممفنل تمممف  -3
  ال مممفج لاسممال  م اسممتع   ل ممطلح )ل مملئ ( لا ممفًا  ممم ل ممطلح )فممااع(نمم   ل مملئ  اجممفنل  األ مم 

م استع   ل طلح )ل ملئ ( لا مفًا  مم ل مطلح )قفاتمف ن  إف صا    ااافتلى نفج     ا ست ااها فتضه  
لمع تممفان  فمااع( فمه ال  ملئ  الاافةم  ل مه اتملسمبن ي مت ا فمه اسمتع لل ل مطلح ) ( لتم    فلا 

 ."األ فلكتل م الذي ا   تمفان " خا ج الاااع تلى 
لمممن   كاممااه  ممل ،مملن الخممملهت لمفممل   الاممااع خمملهت البمممل  الاففممه التنامملنه  خممما ج  اإللمملم  ممااه  -4

 .الفاخ  فصفل فه ،اصا لن ال  لئ 
ن خللام بفل غصاه إلن اجف  نظاه صف ا  إلةمالذي امت ه  األ  التنالنه الااع تلى   خاَّت اإلللم  -5

 م لح ي ت  م لف  ل بان  با ا.ن   تلى 
الاففممه فممه الاممااع  ا خممتال التممه تلصفممل  األ ممفلة ئ  اممااب ال  مملاإللمملم التنامملنه تلممى إاقت مما  -6
 .خت لها   امجتفلبي  لعلاًل اللك   نم ه ا  
  اةمملنامةام  افمه   بممه الةملفعه ا  اإللملمالخمال  الامملهي بمصن  االتناملنه تلممى   ا م اإللملمه،مت  -7

ال مذاصب الاففةم     م ل صن لمن اإللمللف ل الح امذ،ا غصما    لبكاصان يكتاه  للخال  الالهي بصن 
اا )المف   ن امةام  فمه   بمه  لململ فاففتمم لإل  نمللللمك بمن  اإللملمفه ل  لتصن ال،ا فصف ل    إ     ال عااف 

للامممممظ العممممملم   مممممببم ان اهب تلمممممى سمممممبب اخت مممممل  الممممملم الةممممملفعه )لفاففتمممممم لإلا  ل طلممممم  الا مممممع( 
 . (11)(خل 

  ، مممل فمممه ل ممم ل  )ال فمممفاه ال ت ل ممصن عمممي  فائمممع  األاةممملنالتناممملنه فمممه  عممي  اإللممملم ال،مما -8
 ا  ممفل  الافممم   ممفل ه ا كممفن اللممك تمممفلل   ممفن ال  مم ل  لةممتا،  بممصن تل مم الفااممف بممصن قمملبه ن( 

 الفان.
   مممطلح )ال مممذصب( افمممه  عمممي  –ال للمممب–التناممملنه تمممن لفقمممع  ممملاب الفمممفل  اإللممملمتبممما  -9

 الذصب الةلفعه ،ذا   ، ن يففل لااًل لعتففًا لةلفعه ،ذا  يعبا تمم    طلح )ال عتفف( األاةلن
تلز  لل ةلب تمفلل  لنم ا  ح  لل فضففة  فإ     لل ذصب الةلفعه  لفلف   التنالنه    لع  نَّ اإلللم -10

فم امةامم  فممه تمم  بممه   مم ل لمفممل نفممفه أل   فممه لفاضممع قلصلمم  إ  ال،مما ال اممج غصمما لتع ممب ل ذ بممم 
نفمفه ه افمح فمه )ال ممع  المفمل  ( اا ام  للا لب لع  علصلم لمذلكهصح )لاا لن القةلس فه ال الهاتاتتبل

 . (12)لن القةلس( الملقةتم ه ي ال مكة   ة ن)تفم جفاز القةلس تلى األسبل (
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  إنم لح يفت ا فه الضفا ط تلى ل لئ    فل الافم ب  ،لن للففاتف الاففةم  تممفه باهًا لل مف   -11
 اتى  نم فه استع لل ،ل   األ فل  عي األاةلن ش لة لع   فل الافم قفاتف الافم.

قف ي لب   ن   فن ضفا ط ال تل   ا البل  الفااف لةتا،  بصن ل لئ  األ فل االففاتف ، ل  -12
 افخ فه ،تل  الم ل،.

سمممصاًا لمممع  –إلةمممم  التمممتام ال  لمممع  ن    بتعمممف ال  ممم ل  المممفاهبن   مممة البمممل  الاففمممه تمممن ن مممبتفل -13
 ا فتم فه  خا ج الاااع اللك البل  تلى   فلفل ففف س ح لما م فه الفلص  الملبه  ن افهب ل  ل   ا 

  كاا لن غصا  سان ال تل   ا البل  الاففه الذي يكفن لف فب  للب ا.
 فممه ل مم ل  ال  ممل   ال اسممل  هغممح األخممذ االمماب اممفل ه ي الةمملفعه فصفممل الممل ي ةكممم فممه ،تممل  -14

ا طمملل ا ست  مملن لممن ،ممالم يةمم    عممي لممن است  مملن األامممل  ال  ممللح ال اسممل  تمممف ال لل ةمم  
 اتتبا ل لامل  ن لن الالئت تمف الةلفعه الت  ك  لل  للح ال  تمفن إلى ،له الةاع.

اصذا إن بل تلى شمهء فإن مل امفل تلمى  ن التناملنه تلمى جلنمب امذ،ا لمن ففمم الممال اففمح لفل مف 
 .  (13)الةا ع   ااإلبهاك ال االه األئ   فه اجتفلبصح

 
 

 الثاني  المبحث
 وبيان شروطه  ة والترجيح اعدالق معنى 

 المطلب األول
 )معنى القاعدة( 

 لمفل: تفن الفل لعلن ال عمى الل في  الفلتفن فه  :لً أو 
 :األساس -1

سلسمممم اج مممع الفلتمممفن قفاتمممف اقفاتمممف البصمممة  األسممملس سممملس البمممملء االففاتمممف  ا   سألأ ا ممم    :الفلتمممفن
الممممممم قفلمممممم   (127:)البفمممممان چٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ :  عمممممللى   الممممممم قفلمممممم (14)

 (.26 :)الم   چ   مئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ   عللى:
قملل هسمفل  :م قلل بةتن   ال لهخ التة ه خات لفسى بن ل  ف بن اباا ةح بن    :ال  ل     فل  -2

 ] ي فااتفمل الطف لم [ "كةف  اان بفاسمففل"":  فه افم بجن ]اي:  الة الة ل تن ال  ل  [  هللا  
قملل ا   (15)شمف   كمفمل ا ممفل ا  لمل  :قمللفا : "كةف  اان قفاتفصل""قلل   شف  تاا فل ا مفل ا  لل    :قللفا
 .(16)فل"  فلاصه  –قفاتف ال  ل  "يعمه  –قفاتفصل  :قفلم :تبصف  بف
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ه نلاصتممم فةفممفل  فمملل اان لممن لعلنصفممل الملاةمم  :نلاةمم  ال اممان – 3  ن    ي فممَ ا ن فممال  اممَل ه ا   إالا :  نممل فممَ
 .(17)م   ل قعف نلاة  تن  إالاا خذا فالن ااان  

 ٹ  ٹ  چ ق لل هللا تت اج :   (18)قعفت تن الم ل، إالاا ن قلتف  لا العتا  تن الم ل،: – 4

  (.60المفه:  (چٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ    ڇ  
ال مما ن الالبتمم  فممه بصممة زاجفممل اال  ممتفان فةممم.  :ي ال مما ن قعصممفن الاجمم   :فمفممفل :االابمملت ا سممتفااه -5

 .(19)لةلئفن ا   االم لء الفلتفات اال  تفاات فه بصفت آ لئفن  :ي انففل: الففاتف لن الم لء  
لمأفس    (20) ي جلل   الالفس: قعف قعفبا  -6 لَصه الَلاأ لم عأ  ا صمأف  يأضم  لس     يأخَل اقص : "   َل   لأطََّاب  لأمَلفم 

فًبا." فأ قأعممأ عممأ ف  الاَّجممأ أ ي فَل : ق عمم  للأ لأفَس. يأفمم  للَلاأ ل  ممَ ت   لَّحأ َفصفمم  ع     اممأ ه ل ف اضممَ ت   لَّحأ فممَ لن  اممأ ا َإنَل ،مم 
المممم قفلممم   (21)

 (.191:ت اانآل ) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ھ   چ :  عللى 
 . (22)سالم ي فه    سا  الةهء: يفلل: ق عف  َفه      الاب    –7
ه مممع  سمممل صن البمممملء فمممه  ع مممفه  اقفاتمممف الفمممفبت  ن الففاتمممف صمممه  سمممل صن البمممملء: ال،ممما التجممملت    -8

 .(23)سالم  ا،ب تصفان الففبت فصفل خةبلت لعتاض  فه 
 (ءسملس الةمه  قما  ال عملنه لفمل ) ن   لً لةمجتلصفمل اتضمح   مالع ا  ا  عف ال،ا ال علنه الل ف   للفلتمفن  

 لعمف ل ،ففاتف البملء.  االبصة  اصف لل ابمى تلةم غصاه ا ةل ،لن ،ففاتف
 :يالصطالحالقاعدة في المعنى  :ثانياً 

اصمه  ،اصان للفلتفن بملء تلى   فهصح ال عافه ل لصصتفمل ااظةاتفمل ا طالاة   لتا اال،ا العل لء  ع 
 :صه الل   لن ال تففلصن اال عل ا ن ا   ص لل ال،ا  لتفله   لع

 .(24)"لمطبف  تلى ج ةع جتئةل فلقلل الااجلنه: "الفلتفن: صه قضة  ،لة   – 1
 .(25)"لمفل ااكللفلال له الذي امطب  تلةم جتئةلت ،اصان يافح  األلا" :قلل ابن ال بكه  -2
   اكللفل جتئةلت ،اصان  افحا ،له امطَب  تلى  ل" :اصه   نف  قلل ابن الماله ال مبله: "ج ع ق لت -3

 .(26)"لمفل
تمح لمن العفمفب       ا العللماسملئا ال عملنه العفلةم   األ مفلخمص لمن  "ك  ،له صمف  :قال المقري   -4
 .(27)ج ل  الضفا ط الاففة  الخل  "سلئا ا 
 . (28)"لمم  اكللفل لتعا  جتئةل م ج ةع تلى  امطب  ،له  اكح" قال الحموي: –5
 . (29)"غلبه امطب  تلى لعظح جتئةل م  نفل: "اكح    قال الزحيلي: -6
  :اتجاهين اتريفهم في هذه التعل و 

 لمفل. اكللفل ا ،له   مطب  تلصفل جتئةلت ،اصان  افح  لالفلتفن  :األول تجاهال 
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  ااكللفلغلب جتئةل فل ،ه  عا     ي   ،له  امطب  تلصفل   كاا نفل اكح   ااى الفلتفن  :تجاه الثانيال 
 لمفل.
 إلمى م    ل الصب  األال  الهل  ف   الصصنا   عف المظا االتفقص  اتضح  ن م   افجف فلهق بصن ا      

 اإن ل  افاابصل  انطبلق الفلتفن تلى ج ةع ال له( لةل ال ااب لمفل ال عمى ال له   ي: األلا ن  فبلهن )
ن الفلتمفن صمه   امله الاملنه المذي اماى   ا  اتلى صمذا    عملهض بصممم ا مصن غلبة األ  هاباا  لل لة  صمل  

 .(30)جتئةل فل  كااي   ،له امطب  تلى  كاا اكح 
 

 المطلب الثاني 

   )معنى الترجيح بكثرة األدلة(

 : الترجيح في المعنى اللغوي  أوًل:

جمممح الةمممهء الافممم  االتاضمممص  االتفف ممم   يفممملل: ه ا  (31)ال صممم  للتممماجةح فمممه الل ممم  لعممملن: ،اصمممان لمفمممل:
ل اهجلاممم  ل اهجفامممً األخممماى: لللمممة  ممملل فزان   تلمممى ثفممم   اهج مممة إامممفى ال اتمممصن    ي:هج لنمممً

لم اقمممفاه  ااسمممتع لل الاج ممملن اقةفممم  إن مممل صمممف فمممه األفةممملن الافصا ممم   ثمممح  اهج مممم  هج مممم: فضممم 
 .(32)استع   فه ال علنه لالًزا

 الترجيح في المعنى الصطالحي:  ثانيًا: 
 ال اتفف"  م  نم ا عاختلع العل لء فه  عا ام نتةا   ختالففح فه   صةام  ص  صف فع        

 قلئح  للفلص  الااجح" 
  (34)  االةمملفية (33) ن التمماجةح فعمم  ل اتفممف  اإلةممم الصممب الا فممفه لممن ال مكةمم التجاااه األول: 

 .(36) اصا فللفا: "  فف   اافى األلله صن تلى األخاى لفلص "(35)اال ملبل 
صمف اقتماان األلملهن لألبلم   ففمللفا: "بصم ل الصب البعي لن األ فلصصن إلى  ن التاجةح يكمفن  ما  

 .(37)"  ل  ففى  م تلى لعلهضفل
إظفممله قممفن ألاممف الممفلصلصن ال تعلهضممصن لممف اناممابت تمممم    لممل ال مكةمم  فةعافممفن التمماجةح  فممفلفح: "

"  ففح صمل قف ج عفا بصن ،فن التاجةح لن فع  ال اتفف ا صن ،فنمم  ما  (38)  فن اا  لعلهض 
 .  (39)لألبل 
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 الثالث المطلب 

 )شروط الترجيح بكثرة األدلة( 
 

لةل ،   ماجةح بمصن بلصلمصن لتعلهضمصن ي مح   ال فذ  فه تلح ا فل الافم ال،ا  لاب ،تل   
 :(40)صها ال  ةح شاا ًل  ب  إن للتاجةح
 لكممن الا ممع فممال ي ممح  مماجةح  بممصن الممفلصلصن ال تعلهضممصن  فممإن :  ن اتعممذه الا ممعالشاارط األول
 اأخا. افص ل تلى 
   ماًل بمصن بلصلمصن قطعصمصن  ا مصن  لمفلصالن ظمصمصن  اصما إنمم    عملهض  ن يكمفن ا  الشرط الثاني:

    اجةح صمل  ب    بف  ن يكفن بصن ظمصصن  ألنف ل قلبالن بلص  قطعه  ابلص  ظمه  ا للتلله
 للتالات.

 اجةح لل ،لن اأاَّ  تلى لل    الن لت لا لن فه ال اة   فال ي ح ن يكفن الفلص الشرط الثالث:
   اًل.    أاَّ   ب    ي  ى اللك بتاجةح لةل

  ن يعلح ال اتفف   ف  شااط ال علهض  بصن الفلصلصن.  الشرط الرابع:
ي لب تلى ظمم  ن  اف الفلصلصن  ال اجح قف ل    صا ياع  ال اتفف   ن يكفن  الشرط الخامس:
  قفى لن اأخا.

 
 المبحث الثالث 

 في قاعدة الترجيح بكثرة األدلة( وأدلتهم األصوليين)أقوال 
 المطلب األول 

 )صورة القاعدة( 
 صورة القاعدة:  

 ن اتعلهض بلصالن ظمةلن فمه الصمن ال اتفمف  ثمح يامف بلمصاًل ثللامًل لمن األبلم  ال تام  تلصفمل        
  ففمم  يعتبمما  ي: لممن ال تممل   ا ال ممم   ا اإلج مملع  ا القةمملس  افافمم   اممف الممفلصلصن ال تعلهضممصن

المفلص  الاللما لاج مًل لمفلص  ال فافم  لمم فةع م   مم ا تماك اأخما ال خمللع لمم   م   يعتبماه لاج ممًل 
 للفلص  ال فاف  لم" اختلع العل لء فه صذه الفلتفن تلى قفلصن:
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 المطلب الثاني
 )أقوال األصوليين وأدلتهم في قاعدة الترجيح بكثرة األدلة(

 أوًل: أقوال األصوليين
لممممن ، (41)األ ممممفلصصن ج فمممفهاصمممذا لممممل الصمممب إلةممممم ، ي مممح التمممماجةح  كاممما األبلمممم  األول: لقااااولا

  ال لل ة   االةلفية   اال ملبل   ا عي ال مكة .
 .(42)  ي ح التاجةح  كاان األبل   اصذا لل الصب إلةم  كاا ال مكة القول الثاني: 

 
 :ثانيًا أدلة األصوليين

 األال. بل  الففل  أوًل: 
 الصب الا ففه فه التاجةح  كاان األبل   طلئا  لن األبل  لت  كًل بفل ألص فل:

َلصال آخما "  قلل التنالنه:  -1 َلصلصن لتعلهضصن لت لا صن َفه الَلفأفَّن َفه ظممل ثحَّ اجفن ل ب  َإالا ف اضم ل ب 
فا تلمى ال لمَك اأخما  لَاي   افص  ل ف ا فتف ل    بأف ا   ن يكفن ز ائمَ أَل ن لا فتف مل  تظمح لمن ،م  يأ  

لَاي  تظح ا هجح لا: لذ َلك اأخا ااألتظح لن الَل    ا اَاف َلمَلفأ  ل ا،  ا اَاف َلمَلفأ  ل ل  
"(43). 

اتفممفى الظممن  للتممفه ج  كاممان ال خبمما ن  اتممى امتفممه إلممى الةفممصن  ممللتفا ا  فت ممفن ال اممان لاصممفن  -2
 .(44)للففن ا اجح تلى غصاصل

  اتمى  خبماه بمذلك  بمف (45) فمفل الي الصمفان تممفلل قملل: " ق مات ال مالن"  لح يع   المبمه    -3
 .(46)هجح  كاان األبل  صمل   كا ات ا هضه هللا تمف ل  ااجم الف ل  لن اللك:  ن المبه

 ال لممط ن هاايمم  ا ثمممصن  قمما  إلممى ال مم   ا  عممف تممن  لس األبلمم  تلممى الممااان  بةمملن اللممك:قةمم -4
الفمممذا قممملل:  ممممف الا لتممم   اامممظ لممممم تممممف الفاامممف هاايممم  الفاامممف  اصممما إن الةمممهء ت لمممن اال مممفف

م  اإالا ،ملن ،مذلك  ففيح لل ،اات هاا م  لذلك ياب (47)اصف لع ا ثمصن   عف"   "الةةطلن لع الفااف 
  .(48)ال كح الذي ،اات  بلتم فإنم ياب  ففيح

التاجةح  كاان األبل  يفلس تلى  اجةح العل  ال متتت  لن   فل  فللعل  ال متتت  لن   فل   -5
كاصممان   تمماجح تلممى العلمم  ال متتتمم  لممن   مم  اااممف  فتفممفى  لممك العلمم   كاممان   ممفلفل اصكممذا   ممفن 

 .(49) الى لن التاجةح لن العل  الفاافن ال متتت  لن     اااف 
ع مم   كاممان العممفب  لممن اللممك:  ن ت مما لممح ي ،مملنفا ااج ممفن  -هضممه  َّ تمممفح  - ن ال مم ل    -6

اتى شفف لع الماااي  عمي ال م ل    ااأللالم    (50)"فلصاجع  لن است الن ثالثل الح ا الن لم" خبا:  
  .(51)كاصان
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 ثانيًا: أدلة القول الثاني.
يمم  ه  فممفن األثمما فممه الممفلص   اقممفن األثمما  ت فمم    ممل ي مملح ا مماًل  ل عممًل للممفلص   الممل  التمماجةح -1

ي تف  فال ي    لل صا قفن  لنض للم إلةم  ا،  لمف ل إن ل يكفن لعلهضًل للفلص  ال فجب لل كح 
 .(52)تلى خالفم  العمى اللك  ن الفلصلصن ال تعلهضصن ات لقطلن لع اجفب الفلص  ال  تف 

 ونوقش هذا الدليل:
إن ال ف فب لن التاجةح  كاان األبل   صف قفن الظن ال لبه تمن إامفى األلمله صن ال تعلهضمتصن  
اقممف ا مملة قممفن الظممن فممه الممفلص  الممذي تلهضممم بلصمم  آخمما لالممم فممه إثبمملت ال كممح فصتمماجح تلممى 

فف فمل  كامان اأخا     ماى  ن العلم  ال متتتم  لمن   مفل  تماجح تلمى ال متتتم  لمن   م  ااامف لت
 .(53)  فلفل  للعل  ال متتت  لن   فل  ا،لفل افل تلى اكح اااف   فن 

اااتج ال مكة   م ن ،امان األبلم  لمف ،لنمة سمببل للاج ملن ل لنمة األقة م  ال تعمفبن لففلم  تلمى   -2
 .(54)خبا الفااف إالا تلهضفل ااأللا لةل ،ذلك

  
 ونوقش هذا الدليل:

لممن   مم ن   مم   لممك األقة مم  إن ،مملن لت ممفا اصممذا ، ممل قصمم  فممه لعلهضمم  لممل هاى  ياممل  تممن اللممك
ال م ك ال صمة اماام قةلسمل تلمى ال ممح ال صتم    (55)" المة لممل لصتتملن ال م ك االامااب"  قفل المبه  

اتلمى الطمملئا ال صممة االبفما ااإلبمم  االخصمم   امللع ال ممفت فممه ،م  اللممك فتلممك األقة م  اصم ممذ   ممفن 
 يضل لت فن ااافا ا  فن قةلسل ااافا    قة   لتعفبن لفافن الاللع فإنفمل    ت ملاا إ   ن يعلم  

  ال كممح  علتممصن لختلاتممصن ل مممفع تلممى لممل سمملع اكممح األ مم  فممه قةمملس لمفممل  علمم   خمماى ا علصمم
فةكفن ال   لن  لك األقة   ااافا اإالا قفلمل تلصفل الخبما لمح يكمن قمف قمفلمله إ  تلمى بلصم  ااامف 

 .(56)اإن لح يكن   لفل لت فا ب  لتعفبا فال ن لح  ففيح خبا الفااف تلصفل
  للعمممفب فمممه الةمممفلبن  فمممإن القةممملس تلمممى لممممع التممماجةحال مممل ي ممممع التممماجةح  كامممان األبلممم   ن  -3

 .57ال ةففه ال مع لمم   خال  التاجةح   ت ف العفال 
 ونوقش هذا الدليل:

 ن التمممماجةح  للعممممفب إن ممممل لمممممع فممممه الةممممفلبن سممممًفا لبممممل  الخ ممممفللت  اا ممممً ل ل مممملبن المممممتاع بممممصن 
الخ  صن  فلف فتح صذا البل  ألبى إلى  ن يم  ه ،م  ااامف لمن الخ م صن  م كاا لمن تمفب شمففب 
 مملابم  ا  اممتال ،مم  اااممف لمف ممل ات صمم  فممه اللممك  فممال   مملب  ما مم  خ ممفل    خممال  التمماجةح 

ص ا بصمتممم  تممفل لممن بصممم  خ مم م  االتمماجةح  كاممان   ت ممف العفالمم    إال لممةل فممه قممفهن الخ ممح  ن يأ مم 
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ل  ا   ن ي مصا قلصم  األبلم   ل هاج مً األبل  لن صذا الفبص   فلةل فه قفه م  ن ي مصا بلمصاًل لاجفامً
فهن تلمى الت ملبن فصفمل   خمال  غصماه  كاصاصل  ألن األبل  قف استفات لن جف   لاب الةاع فال قم

 فلصالن  االم للعمفب  فظفما الاماق بصمف مل   كاان األبلم  ،مللتاجةح   ت مف العفالم    ،مللتاجةح  جةحفللتا 
 .(58) الى لن الع     افص ل بان اأخا  ل لن اجمفللع    ك  اااف لمف لَإالا  علهض

تمفم  ماجةح ابمن تمح صمف زات   ا  ف ألم فمه التع مصب تلمى ابمن   فمهاإلج ملع  القةلس تلمى    -4
 .(59)تح لةل ،ذلك ب  ي ت    ك  سبب تلى انااابه

 الراجح:   
األال اصمممح الا فمممفه  الفممملئلصن  ه ي   ممم ل  ال مممذصب المممااجح  نابمممفا  األبلممم  عمممف تممماض ال مممذاصب ا 

لهض   ا يضًل لضعع  بل    م ل   افاز التاجةح  كاان األبل  االلك لففن  بلتفح  اساللتفل لن ال ع
 . -وهللا  تلح-ال ذصب الالنه ها فح هللا  

 المطلب الثالث 
 )أثر الخالف في قاعدة الترجيح بكثرة األدلة( 

 
 أثر الخالف: 

 لعمفي  اصا إنم  ثا فه  عي الاااع الاففة   المفل: إن  ثا الخال  فه صذه الفلتفن
: الماذهب األولفإنمم بمملء تلمى   قملم بص مم   ،م  لمف ملا ف  افص ل  إالا ابَّتى هجالن شص ًل اصف فه ا

ا اج مة بصمم  الي الصمف  ألنف مل اسمتف ل فمه إقللم  البصَ مم  االلمك  صَ م  الي الصف تلى بصَ م  اأخا  ففم ب
 ال تملزع تلةم لعم. ل فن الةهء

بلصمم  ل ممتف   إثبمملت ال كممح  فممال      مم ع بص ممم  الي الصممف  ألن الصممف : فإنممم المااذهب الثاااني لمل تلممى 
  .(60)تن البصَ م   لح لتاجةح بصَ م   ألنفل لما ل ي

 الخاتمة: 
اتلمى آلمم  ن سمصفنل انبصممل ل  مف ال  ف هلل ه  العلل صن  اال مالن اال مالم تلمى  شما  ال اسملص

 ا  بم اسلح ا عف: 
التمماجةح  كاممان األبلمم   نفاتممم  كامما ل ممل ال،ممات فممه صممذا الب مما  اإن ممل اقت ممات تلممى الفاضممح  -1

 البصن.
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الع    للفلص  الذي يعضمفه بلصم  آخما   فضم  ا المى لمن  ماك الع م  بمفلص  يخللامم   ا  ا،مم   -2
  كال الفلصلصن.

التمماجةح  كاممان األبلمم  اختلممع فةممم العل مملء  لممل بممصن لاصممت لممم المملنع  ال مم  فا مم  لمممفح لب مما  -3
  بل  تلى لل الصب إلةم.

 ج ففه العل لء الفلئلصن  للافاز الففل الااجح فه صذه الفلتفن صف قفل -4
 

 المصادر والمراجع:
 .باه ال عاف   بصاات  صم(483  فل ال اخ ه  ل  ف بن  ا ف بن  به سف  ش ل األئ   ال اخ ه )ت   -
اإلبفلت فه شا، ال مفلت   بف ال  ن   فه الفان تله بمن تبمف ال ملفه بمن تلمه بمن   ملم بمن اللمف بمن ي صمه   - 

   .باه ال تب العل ة   بصاات  م1995صم  1416  ه( 785)ال بكه االفه  لت الفان  بف ن ا تبف الفصل  
م  الممفته 2011ه  1433لمفمملم  ا خممتال  األ ممفله فممه التمماجةح  كاممان األبلمم  االممااان ا ثمماه   ممللح سممللح ا -

 .اإلسالله  ال ف ة
م  باه 1991ه  1411  1ه(  ط771األشمممبله االمظمممملئا   مممملت الممممفان تبممممفالفصل  بممممن  فممممه الممممفان ال ممممبكه ) -

 .ال تب العل ة 
م  2002ه  1423  15خصا الفان بن ل  فب بمن ل  مف بمن تلمه بمن فملهس  الته،لمه الفلةمفه  ط   تالماأل  -

 .باه العلح لل الاصن
  سمعف ال لمك   بمف ن ما تلمه ااألن مل تن ال   لمع اال ختلمع فمه األسم لء اال ممى  اإله ةل فه هفع   اإلك لل  -

  .م  باه ال تب العل ة   بصاات1990ه  1411  1صم(  ط475بن  ب  هللا بن جعاا بن للكف  )
صممم(  794 بممف تبممف هللا بممفه الممفان ل  ممف بممن تبممف هللا بممن بفمملبه الته،ةممه )ت  الب مما ال  ممةط فممه   ممفل الافممم -

 ات.م  باه ال تب العل ة   بصا 2000 ه 1421
فه   فل الافم  تبف ال لك بن تبف هللا بمن افسمع بمن ل  مف الامف مه  بمف ال عملله ه،من المفان ال لفمب الباصلن   -

م  باه ال تب العل ة  1997ه  1418  1صم(    فص    ال، بن ل  ف بن تف ض   ط478 إللم ال الصن )ت  
 .بصاات  لبملن

صممم(    فصمم   ب. ل  ممف 476التب ممان فممه   ممفل الافممم   بممف اسمم لق إبمماا ةح بممن تلممه بممن افسممع الةممصاازي )ت -
 .م  باه الا ا  بلة 1982ه  1403  1ا ن صصتف  ط

  مفلة  فففةم   طبةقةم     ما  فمفم  مم صةملم بمن تبمف ال لمك بمن تبمفهللا بمن ل  مف   التاجةح  كامان األبلم  بهاسم   -
 لفضلء ق ح الافم ال فلهن  الاا ع االا لنفن.إلى ال عفف العلله ل

ه(  ضمبطم ا م  م ج لتم  لمن العل ملء 816التعا الت  تله بن ل  ف بمن تلمه المت ن الةما ف الااجملنه )  -
  .م  باه ال تب العل ة   بصاات1983ه  1403  1 إشاا  الملشا  ط
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ف ال عماا   ملبن  لصما املت ا فملل لمم ابمن التفا ا االت بصا   بف تبف هللا  ش ل الفان ل  ف بن ل  ف بن ل  م  -
 .م1996صم   1417  باه الا ا  بصاات  صم(879ال فقة ال ماه )ت 

   بف تبف هللا  ش ل الفان ل  ف بن ل  ف بن ل  ف ال عاا   لبن  لصا الت ا فملل لمم ابمن التفا ا االت بصا  - 
 .م  باه الا ا  بصاات1996ه  1417 صم( 879ال فقة ال ماه )ت 

 بف تبف هللا  ش ل الفان ل  ف بن ل  ف بن ل  ف ال عاا   لبن  لصا الت ا فملل لمم ابمن    التفا ا االت بصا - 
 .م  باه الا ا  بصاات1996  صم1417  صم(879ال فقة ال ماه )ت 

تص  بن إباا ةح بمن ال  صمان البخملهي  ل  ف بن إس ل  الاللع ال  مف ال  ةح ال خت ا لن  لفه هسفل هللا   -
 م  باه  فق المالن.2002ه  1422  1  فص   ل  ف زصصا بن نل ا المل ا  ط

  فصم    ا مف  ( ه393ال  ل،  لت الل   ا  ل، العا ة    بف ن ا إس لتص  بمن ا ملب الامفصاي الاملهابه )  -
  .م  باه العلح لل الاصن  بصاات1987ه  1407  4تبف ال افه تطله  ط

ه( ال مفاب االامليملت 656الففاتف األ فلة  االاففة  فه ،تمل   خما ج الامااع تلمى األ مفل لإللملم التناملنه )  -
المممل ،لةممم  العلمممفم إلمممى ل ن فالجمممًل بهاسممم  لفلهنممم   هسممملل  للج مممتصا  فمممفم بفمممل الطللمممب امممل ح الصمممف تبمممف الممماا ن  

 م.2020ه  1441اإلساللة   جللع  ال ف    
م  باه الا ما  2006ه  1427  1ل  ف ل طاى التاصلمه ط ا طبةفل فل فه ال ذاصب األه ع    الففاتف الاففة   -

 بلة .
 ال فاي التل  لنه  تللح ال تل .    بف تبفهللا ل  ف بن ل  ف بن  ا فالففاتف -
م  باه ت مممله  1998ه  1419  1  طل ا ممماي إبممماا ةح ل  مممف ل  مممفب ا ال مممفخ  إلمممى الففاتمممف الاففةممم  ال لةممم   -

 ت لن.
 .  ف الماله  باه الفتفن  الفلصانال عاح الفسةط  إباا ةح ل طاى   ا ف الت لت  اللف تبف الفلبه  ل -
َن  تبف ال ما ح بمن تلمه بمن ل  مف الم لم   ط  - َم الَل أف له  فَل الَافَل ذَّ أ فه َتلَلَح  أ أ لكتبم  م  1999ه  1420  1الَل أف 

 .الاشف  الا لض
االم ف االل     الصف بن  ا مف ال  مصن الت صماي  إيملب بمن تبمف  ااإلقااءال فسفت  ال ة ان فه  ااجح  ئ   التا صا   -

  1ن ق طمممملن ال بصممممب   ةممممصا بممممن جممممفاب القة ممممه  ت مممملب بممممن ل  ممممف الب ممممفابي  طاللطةممممف القة ممممه  ل ممممطاى بمممم
  .م  لال  ال ك    با طلنةل2003ه  1424

 .لا فت  لن ال  لاصن االم ف االل    ااإلقااءال فسفت  ال ة ان فه  ااجح  ئ   التا صا  -
الممازاق ال  ممصمه   بممف الكممةي ال لفممب   ا ضممى   مملت العممااس لممن جممفصا الفممللفس  ل  ممف بممن ل  ممف بممن تبممف -

  .لا فت  لن ال  ففصن  باه الففاي الت صفي    فص    
فةمملت ال ةمملصصا ا اإلتممالم  شمم ل الممفان  بممف تبممف هللا ل  ممف بممن  ا ممف بممن تا مملن بممن ق ليَل مملز  - ا   ممله   اإلسممالم ا 

 .اإلسالله م  باه ال ا 2003ه  1424صم(    فص    ةله تف اب لعاا   748الذصبه )
ه(    فصم   ل  مفب  بامب  مللح  656 خا ج الاااع تلى األ فل  شفل  الفان ل  فب بن  ا ف التنالنه )  -
   الاسلل   بصاات. 4ط
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ه  1432  1ه(    فصممم   ل  مممف تمممفض لاتمممب  ط370 فمممذاب الل ممم   ل  مممف بمممن  ا مممف األزصممماي الفمممااي ) -
  .باه إاةلء التااخ العا ه  بصاات م 2001

صمم(   972 ة صا الت ا ا  ل  ف  لصن بن ل  فب البخلهي ال عاا    لصا  لبشمله ال مامه )ت الت ا ا     ة صا  -
 .ل طاى البلبه ال لبه  ل ا م 1932ه  1351

  1ه(    فصممم   هلمممتي لمصممما  علبكمممه  ط321ج فمممان الل ممم    بمممف  كممما ل  مممف بمممن ال  مممن بمممن به مممف األزبي ) - 
  لل الاصن  بصاات.م  باه العلح 1987ه  1407

فلَ    بف تبف هللا ال  صن بن تله بمن  ل م  الاجااجمه ثمح الةفشملاي ال مَ  َلالله )ت   - فَلعأ المَ ف لَ  ت ن  مَقةح الة  ه 
 م  لكتب  الاشف للمةا االتفز ع  الا لض.2004ه  1425صم(    فص   ب.   اَل  ف بن ل  َّف ال اا، اآخاان  899

ال ففسممه ثممح  ا  ابممن قفالمم    بممف ل  ممف: لففمم  الممفان تبممف هللا بممن  ا ممف بممن ل  ممفهاضمم  الممملظا اجممم  ال ممملظ -
 .ل س   الا  لن للطبلت  االمةا االتفز ع م 2002ه  1423  1صم(  ط620ه  )ت الفلةفه ال مبل

صمممم(  748م الممممبالء  شممم ل المممفان  بمممف تبمممف هللا ل  مممف بمممن  ا مممف بمممن تا ممملن بمممن ق لي ممملز المممذصبه )سمممصا  تمممال -
 .م  باه ال فاا  الفلصان2006ه  1427

 لكتب   بةح  ل ا.  صم(793)ت  ف الفان ل عفب بن ت ا التاتلزانهسع  شا، التلف ح تلى التفضةح -
  صمممممممم(793: تسمممممممعف المممممممفان ل مممممممعفب بمممممممن ت ممممممما التاتممممممملزانه الةممممممملفعه )  تفضمممممممةحشممممممما، التلمممممممف ح تلمممممممى ال - 

 م.1996 صم  1416  1باه ال تب العل ة  بصاات  ط   ز،ا ل ت صاات  فص    
م  باه ا لمل 2001ه  1422  1  طلم الت تبمف ال   من بمن تبمف هللا بمن تبمف ال ما ح ا   شا، الففاتف ال معفي   -

 الخضااء  الا لض.
    بف البفلء ل  ف بن  ا ف بن تبف العت ت بن تله الاتفاه  فه الفان ال عاا   لبنشا، ال ف،ب ال مصا -
الاتممفاه ال عمماا   مملبن ه العت ممت بممن تلمم الممفان  بممف البفمملء ل  ممف بممن  ا ممف بممن تبممف فممه    شمما، ال ف،ممب ال مصمما -

 .لكتب  العبةكلن م 1997ه  1418  2  طل  ف التاصله انت م ا لب     فص  صم(972الماله ال مبله )ت 
تبممف     فصم   صمم( 883شما، لخت ما   مفل الافمم   فمه المفان  بمه  كما بمن زاامف الاااتمه ال ففسمه ال مبلمه ) -

لطمملئع لمةممما ال تممب االاسممملئ  ا  2012ه  1433  1العت ممت ل  ممف فة مممى ل  ممف لممتااح الفلامممفي  اآخمماان  ط
 .العل ة   ال ف ة

ه(  458   بممف  كمما  ا ممف بممن ال  ممصن بممن تلممه بممن لفسممى الخ ممااجابي الخاسمملنه البصففممه  )شممعب اإلي مملن - 
 . م  لكتب  الاشف  الا لض2003ه  1423  1  فص  تبف العله تبفال  صف اللف   ط

ل  مممفب ل  مممف   صمممم(    فصممم 771 ممملت المممفان بمممن  فمممه المممفان ال مممبكه )  بفممملت الةممملفية  ال بممماى  تبمممف الفصمممل  -
 .م  صاا للطبلت  االمةا1992ه  1413  2الطملاه  تبف الاتل، ل  ف ال لف  ط

ه  1404  1غا مممب ال مممفاا   بمممف تبصمممف الفلسمممح بمممن سمممالم الفمممااي    فصممم   ا مممصن ل  مممف ل  مممف شممما   ط -
 .الفلصان  م  ال طل ع األلصا  1984

ف لكممه  بممف اليبمملس شممفل  الممفان ال  ممصمه فممه شمما، األشممبله االمظمملئا   ا ممف بممن ل  ممغ ممت تصممفن الب مملئا  -
  م  باه ال تب العل ة .1985ه  1405  1ه(  ط1098ال  في ال ماه )
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  صمم(730)ت ل  ف  تالء الفان البخلهي ال ماهتبف العت ت بن  ا ف بن   ،ةع األسااه شا،   فل البتباي   -
 .هباه ال تل  اإلسالل

ه  1414  3ه(  ط711ج ممملل المممفان ل  مممف بمممن لكمممام بمممن تلمممه  بمممف الاضممم  ابمممن لمظمممفه) ل ممملن العممما   - 
 م  باه  لبه  بصاات.1994

  صمم(241) ل مف  ا ف بن امب    بف تبف هللا  ا ف بن ل  ف بن امب  بن صالل بن  سف الةصبلنهل مف  ا ف     -
  .بصااتتللح ال تب  م  1998ه  1419  1  طال صف  بف ال عل ه المفهي     فص  

ه  1416 2 صمممم(  ط626لعامممح البلمممفان  شمممفل  المممفان  بمممف تبمممف هللا يممملقفت بمممن تبمممف هللا الاالمممه ال  مممفي ) -
  .م  باه  لبه  بصاات1995

 .لكتب  ال امى  بصاات  ت ا هضل ، لل   لعاح ال  لاصن -
  فصمم   تبممف ال ممالم   ه(395)لعاممح لفمملاةل الل مم    بممف ال  ممصن  ا ممف بممن فمملهس بممن ز،ا ممل الفتا مممه المماازي  -

  .م  باه الا ا1979ه  1399صلهان   ل  ف
صمم(    فصم   تملبل  ا مف 684نالئل األ فل فه شا، ال   فل  شفل  الفان  ا ف بمن إبه مل الفاافمه )ت   -

 .م  لكتب  نتاه ل طاى البلز1995ه  1416  1تبف ال فجفب  تله ل  ف لعفض  ط
   بمف ل  مف  ج ملل المفان تبف الااةح بن ال  ن بن تله اإلسمفي الةملفعه    الف فلنفلي  ال فل شا، لمفلت   -
 .بصاات  باه ال تب العل ة  م 1999ه  1420  1  طصم(772 ت)
  م  لكتب  العبةكلن.1997ه  1418  2ه(    فص   ل  ف التاصله  نت م ا لب  ط972الماله ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الففالش : 
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ه( "ال مفاب 656: الففاتف الاففة  ااأل فلة  فه ،تل  ) خا ج الاااع تلى األ فل( لإلللم التناملنه )امظا  (1)

االامليمملت" )بهاسمم  لفلهنمم (  هسمملل  للج ممتصا  فممفم بفممل الطللممب اممل ح الصممف تبممف المماا ن  إلممى لالممل ،لةمم  العلممفم 
.  40م   2020ه  1441اإلساللة   جللع  ال ف    

فن ثلنةم ثح  جةح  اآخاه نفن: بلف ،بصما لةمففه لمن نمفااه الابملل بمصن  اله ةاملن ا صمفمل  اصمه  اتح  الم اسك  (2)
. اال ممفاا ااألب قا بمم  لممن  بفمما اقممتا ن  االعاممح يففلممفن زن مملن  لل ممل   اقممف خممات لمفممل ج لتمم  لممن  صمم  العلممح 

ه  1416 2 صممم(  ط626في )لعاممح البلممفان  شممفل  الممفان  بممف تبممف هللا يمملقفت بممن تبممف هللا الاالممه ال  ممامظمما: 
  . اصه اأن غا  العل    اإلااانة .3/152  م  باه  لبه  بصاات1995

ه  1423  15خصما المفان بمن ل  مفب بمن ل  مف بمن تلمه بمن فملهس  الته،لمه الفلةمفه  ط   تالماألامظا:    (3)
 .7/161  م  باه العلح لل الاصن2002

االم ف االل     الصف بن  ا ف ال  صن الت صاي  إيملب  ااإلقااءال فسفت  ال ة ان فه  ااجح  ئ   التا صا امظا:    (4)
  1بن تبف اللطةف القة ه  ل طاى بن ق طلن ال بصب   ةمصا بمن جمفاب القة مه  ت ملب بمن ل  مف الب مفابي  ط

 .40اإلللم التنالنه  ال اته/   الففاتف األ فلة  تمف3/2583  م  لال  ال ك    با طلنةل2003ه  1424
  سممعف ال لممك   بممف ااألن ممل تممن ال   لممع اال ختلممع فممه األسمم لء اال مممى  اإله ةممل فممه هفممع  امظمما: اإلك مملل (5)

م  باه ال تممب العل ةمم   بصمماات  1990ه  1411  1صممم(  ط475ن مما تلممه بممن  بمم  هللا بممن جعامما بممن لمملكف  )
فةمملت ال ةمملصصا   4/231 ا  ا اإلتممالم  شمم ل الممفان  بممف تبممف هللا ل  ممف بممن  ا ممف بممن تا مملن بممن  ممله   اإلسممالم ا 

  14/13  م  باه ال ممما  اإلسمممالله2003ه  1424صمممم(    فصممم    ةمممله تمممف اب لعممماا   748ق ليَل ممملز المممذصبه )
ه  1427صمم(  748م المبالء  ش ل الفان  بف تبف هللا ل  مف بمن  ا مف بمن تا ملن بمن ق لي ملز المذصبه )سصا  تال
 االم مممف االل ممم   ااإلقمممااءال فسمممفت  ال ة مممان فمممه  مممااجح  ئ ممم  التا مممصا   16/477  اه ال مممفاا  الفممملصانم  ب2006

 .41الففاتف الاففة  ااأل فلة   تبف الاا ن    3584-3/3583  لا فت  لن ال  لاصن
ل  ممفب   صممم(    فصمم 771 مملت الممفان بممن  فممه الممفان ال ممبكه ) فية  ال بمماى  تبممف الفصممل  بفمملت الةمملامظمما:  (6)

 لعامممح  8/368م  صاممما للطبلتممم  االمةممما  1992ه  1413  2ل  مممف الطمممملاه  تبمممف الاتمممل، ل  مممف ال لمممف  ط
 .42الاا ن   الففاتف الاففة  ااأل فلة   تبف   12/148 لكتب  ال امى  بصاات   ت ا هضل ، لل   ال  لاصن

 . 162-7/161امظا: األتالم  الته،ةه   (7)
 .  45-44الففاتف الاففة  ااأل فلة   تبف الاا ن      34-33امظا:  خا ج الاااع  التنالنه/ (8)
 .44الففاتف الاففة  ااأل فلة   تبف الاا ن   امظا:  (9)
لففاتممف الاففةمم  ااأل ممفلة   تبممف ا  395-281285-246-71-50-35امظمما:  خمما ج الاممااع  التنامملنه/ (10)

 .49-48الاا ن   
 . 50الففاتف الاففة  ااأل فلة   تبف الاا ن     55-35امظا:  خا ج الاااع  التنالنه/ (11)
 .  50الففاتف الاففة  ااأل فلة   تبف الاا ن    ( امظا:12)
 . 17-16-15 خا ج الاااع  التنالنه/ (13)
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  3ه(  ط711ج ممملل المممفان ل  مممف بمممن لكمممام بمممن تلمممه  بمممف الاضممم  ابمممن لمظمممفه) ( امظممما: ل ممملن العممما  (14

 للبن )قعف(. 3/361 م  باه  لبه  بصاات 1994ه  1414
  شممعب ا ي مملن   بممف  كمما  ا ممف بممن  خاجمم البصففممه فممه شممعب اإلي مملن   ممل  ف مم  فممه خلمم  هسممفل هللا ( (15

ه(    فصمم  تبممف العلممه تبفال  صممف اللممف   458ال  ممصن بممن تلممه بممن لفسممى الخ ممااجابي الخاسمملنه البصففممه  )
 (. 1363)  3/33م  لكتب  الاشف  الا لض  2003ه  1423  1ط
ه  1404  1غا ممب ال ممفاا   بممف تبصممف الفلسممح بممن سممالم الفممااي    فصمم   ا ممصن ل  ممف ل  ممف شمما   ط (16)

 .500-2/499 الفلصان   م  ال طل ع األلصا  1984
ه(    فصمم   هلممتي لمصمما  علبكممه  321 كمما ل  ممف بممن ال  ممن بممن به ممف األزبي )ج فممان الل مم    بممف ( امظمما: (17
 للبن )ااا(  .2/1134 م  باه العلح لل الاصن  بصاات 1987ه  1407  1ط

  1ه(    فصممم   ل  مممف تمممفض لاتمممب  ط370( امظممما:  فمممذاب الل ممم   ل  مممف بمممن  ا مممف األزصممماي الفمممااي )(18
 للبن )تت (. .1/136صاات  م  باه إاةلء التااخ العا ه  ب2001ه  1432

  فصم   تبمف   ه(395( امظا: لعاح لفلاةل الل     بف ال  صن  ا ف بن فلهس بن ز،ا مل الفتا ممه الماازي )(19
 للبن )قعف( .5/108م  باه الا ا  1979ه  1399ال الم ل  ف صلهان  

 ( ه393ي الامملهابه )( امظمما: ال مم ل،  مملت الل مم  ا مم ل، العا ةمم    بممف ن مما إسمم لتص  بممن ا مملب الاممفصا (20
 للبن )قعف( .2/525م  باه العلح لل الاصن  بصاات  1987ه  1407  4  فص    ا ف تبف ال افه تطله  ط

 . 5/108( لعاح لفلاةل الل    ابن فلهس  (21
الممازاق ال  ممصمه   بممف الكممةي ال لفممب  ( امظمما:  مملت العممااس لممن جممفصا الفممللفس  ل  ممف بممن ل  ممف بممن تبممف(22

 . 27/447  ا ضى الت صفي    فص   لا فت  لن ال  ففصن  باه الففاي   
 .9/60   لت العااس  الت صفي  361/ 3( امظا: ل لن العا   ابن لمظفه  (23
ه(  ضبطم ا   م ج لت  لن  816التعا الت  تله بن ل  ف بن تله الت ن الةا ف الااجلنه )( 24)

 . 1/171م  باه ال تب العل ة   بصاات  1983ه   1403   1ء  إشاا  الملشا  طالعل ل
م  باه 1991ه  1411  1ه(  ط771األشممبله االمظمملئا   مملت الممفان تبممفالفصل  بممن  فممه الممفان ال ممبكه )( (25

 .1/11ال تب العل ة   
  فه الفان ال عاا   لبن    بف البفلء ل  ف بن  ا ف بن تبف العت ت بن تله الاتفاه( شا، ال ف،ب ال مصا(26
 .1/30م  لكتب  العبةكلن  1997ه  1418  2ه(    فص   ل  ف التاصله  نت م ا لب  ط972الماله ) 

 .1/22   بف تبفهللا ل  ف بن ل  ف بن  ا ف ال فاي التل  لنه  تللح ال تل   ( الففاتف(27
ل  مف لكمه  بمف اليبملس شمفل  المفان ال  مصمه فمه شما، األشمبله االمظملئا   ا مف بمن ( غ ت تصفن الب ملئا  (28

  .1/51م  باه ال تب العل ة   1985ه  1405  1ه(  ط1098ال  في ال ماه )
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م  باه 2006ه  1427  1ل  ممف ل ممطاى التاصلممه ط ا طبةفل فممل فممه ال ممذاصب األه عمم   ( الففاتممف الاففةمم (29

ه  1422  1  طلمم الت هللا بممن تبمف ال مما ح اتبمف ال   ممن بمن تبممف   شما، الففاتممف ال ممعفي   1/22الا ما  بلةمم   
 .1/8م  باه ا لل الخضااء  الا لض  2001

م  باه 1998ه  1419  1  طل ا مماي إبمماا ةح ل  ممف ل  ممفب ا ( امظمما: ال ممفخ  إلممى الففاتممف الاففةمم  ال لةمم  (30
 .9ت له  ت لن/

 .1/364  الافصاي ال  ل،  لت الل   امظا: ( 31)
الفسمممةط  إبمماا ةح ل مممطاى   ا ممف الت ممملت  اللممف تبمممف الفمملبه  ل  مممف الماممله  باه المممفتفن  ال عاممح  امظمما: (32)

 .1/329الفلصان 
التفا مما االت بصمما   بممف تبممف هللا  شمم ل الممفان ل  ممف بممن ل  ممف بممن ل  ممف ال عمماا   مملبن  لصمما امملت ( امظمما: 33)

 .3/22  م1996صم   1417  باه الا ا  بصاات  صم(879ا فلل لم ابن ال فقة ال ماه )ت 
الباصمملن فممه   ممفل الافممم  تبممف ال لممك بممن تبممف هللا بممن افسممع بممن ل  ممف الاممف مه  بممف ال عمملله ه،ممن ( امظمما: 34)

م  باه 1997ه  1418  1صم(    فص    ال، بمن ل  مف بمن تف ضم   ط478الفان ال لفب  إللم ال الصن )ت 
 .2/175ال تب العل ة  بصاات  لبملن  

 الممملظا اجممم  ال ممملظا  ابممن قفالمم    بممف ل  ممف: لففمم  الممفان تبممف هللا بممن  ا ممف بممن ل  ممفهاضمم  ( امظمما: 35)
م   ل س   الا  لن للطبلت  االمةا االتفز ع  2002ه  1423  1صم(  ط620ال ففسه ثح الفلةفه ال مبله  )ت 

2/391. 
صمم(  794بفملبه الته،ةمه )ت  بف تبف هللا بفه الفان ل  ف بن تبف هللا بمن  الب ا ال  ةط فه   فل الافم  (36)

تبممف الممااةح بممن   نفليمم  ال ممفل شمما، لمفمملت الف ممفل  4/425  م  باه ال تممب العل ةمم   بصمماات2000ه  1421
باه ال تمب  م 1999ه  1420  1  طصمم(772 ت   بمف ل  مف  ج ملل المفان )ال  ن بن تلمه اإلسممفي الةملفعه  

ه العت ممت بممن تلمم المفان  بممف البفمملء ل  ممف بمن  ا ممف بممن تبمف فممه    شمما، ال ف،مب ال مصمما  1/374  بصمماات  العل ةم 
ه  1418  2  طل  مممف التاصلمممه انت مممم ا ممملب     فصممم  صمممم(972الاتمممفاه ال عممماا   ممملبن المامممله ال مبلمممه )ت 

 .4/616  لكتب  العبةكلن م 1997
 .4/616شا، ال ف،ب ال مصا  ابن الماله   (37)
 ل  مممف  تمممالء المممفان البخممملهي ال مامممهتبمممف العت مممت بمممن  ا مممف بمممن   ،ةمممع األسمممااه شممما،   مممفل البمممتباي  (38)

سمعف المفان ل معفب بمن ت ما التاتملزانه   شا، التلمف ح تلمى التفضمةح  4/78  باه ال تل  اإلسالله   صم(730)ت
  .2/206  لكتب   بةح     ا  صم(793)ت 

  فلة  فففة   طبةقة     ا  ففم  م صةلم بن تبف ال لك بن تبمفهللا بمن  امظا: التاجةح  كاان األبل  بهاس   (39)
 . 7ل  ف  إلى ال عفف العلله للفضلء ق ح الافم ال فلهن  الاا ع االا لنفن   

َن  تبمممف ال ممما ح بمممن تلمممه بمممن ل  مممف الم لممم   طامظممما:  (40) له  َم الَل أفممم  فَل الَافمممَل َح  أ مممأ ذَّ أ فمممه َتلمممَل ه  1420  1الَل أفممم 
 .5/2424كتب  الاشف  الا لض  م  ل1999
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صمم(    فصم   684: ناملئل األ مفل فمه شما، ال   مفل  شمفل  المفان  ا مف بمن إبه مل الفاافمه )ت امظا  (41)

  م  لكتبممممم  نمممممتاه ل مممممطاى البممممملز1995ه  1416  1تممممملبل  ا مممممف تبمممممف ال فجمممممفب  تلمممممه ل  مممممف لعمممممفض  ط
 ا ال  ةط فه   فل الافم  الته،ةمه    الب1/376   خا ج الاااع تلى األ فل  التنالنه   8/3675-3676
 .4/78  ،ةع األسااه  البخلهي  4/416  شا، ال ف،ب ال مصا  ابن الماله  4/432
باه ال عاف      صم(483  فل ال اخ ه  ل  ف بن  ا ف بن  به سف  ش ل األئ   ال اخ ه )ت  امظا: (42)

الممفان ل  ممف بممن ل  ممف بممن ل  ممف ال عمماا   مملبن  لصمما    بممف تبممف هللا  شمم ل  التفا مما االت بصمما 2/265بصمماات  
   ة ممممصا 3/46 م  باه الا مممما  بصمممماات 1996ه  1417صممممم(  879امممملت ا فمممملل لممممم ابممممن ال فقممممة ال ماممممه )ت 

صممممم(   972 ة ممممصا الت ا مممما  ل  ممممف  لممممصن بممممن ل  ممممفب البخمممملهي ال عمممماا   مممم لصا  لبشممممله ال ماممممه )ت الت ا مممما  
 .4/94ل ا   م  ل طاى البلبه ال لبه 1932ه  1351

 . 1/376 خا ج الاااع تلى األ فل  التنالنه   (43)
صمم(    فصم   ب. 476امظا: التب ان فه   فل الافم   بف اس لق إباا ةح بن تلمه بمن افسمع الةمصاازي )ت (44)

  التماجةح  كامان األبلم   صةملم بمن تبمف 1/348 م  باه الا ما  بلةم  1982ه  1403  1ل  ف ا من صصتمف  ط
 .12تبف هللا بن ل  ف   ال لك  بن 

 خاجم البخلهي فه   ة م  ،تل  بفء الفاه   ل  ص  ي خذ اإلللم إالا شك  ففل الملس"  الاللع ال  مف  (45)
ل  ممف بممن إسمم لتص  بممن إبمماا ةح بممن ال  صممان البخمملهي    فصمم   ل  ممف   ال مم ةح ال خت مما لممن  لممفه هسممفل هللا 

 (.714  )1/44ه  فق المالن  م  با2002ه  1422  1زصصا بن نل ا المل ا  ط
  صممم( 883شمما، لخت مما   ممفل الافممم   فممه الممفان  بممه  كمما بممن زااممف الاااتممه ال ففسممه ال مبلممه )امظمما:  (46)

لطملئع لمةما ال تمب ا  2012ه  1433  1تبف العت ت ل  ف فة ى ل  مف لمتااح الفلامفي  اآخماان  ط  فص    
 .3/475  االاسلئ  العل ة   ال ف ة

ل مف  ا مف بمن امبم    بمف تبمف هللا  ا مف بمن ل  مف  خاجم  ا ف فه ل مفه   ل  ل مف ت ا بن الخطل     (47)
م  1998ه  1419  1  طال ممصف  بممف ال عممل ه المممفهي        فصممصممم(241) بممن امبمم  بممن صممالل بممن  سممف الةممصبلنه

  .(114  )1/18تللح ال تب  بصاات  
 . 5/2432امظا: ال فذ  فه تلح ا فل الافم  ن ل    (48)
  التاجةح  كاان األبل   صةلم بن تبف ال لك بن تبف  4/113امظا: ،ةع األسااه  تبف العت ت البخلهي   (49)

 . 15هللا  بن ل  ف    
 .(19677  )32/453 خاجم  ا ف فه ل مفه   ل  ل مف ال ففصصن افاا  به لفسى األشعاي   (50)
 . 3/2431امظا: ال فذ  فه تلح ا فل الافم  ن ل    (51)
 بممف تبممف هللا  شمم ل الممفان ل  ممف بممن ل  ممف بممن ل  ممف ال عمماا   مملبن  لصمما امملت   التفا مما االت بصمما  امظمما: (52)

ا خمتال  األ مفله   3/33  م  باه الا ا  بصاات1996  صم1417  صم(879ا فلل لم ابن ال فقة ال ماه )ت 
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م  المممفته اإلسمممالله  ال ف ممممة  2011ه  1433بلممم  االمممااان ا ثممماه   مممللح سمممللح المفممملم  فمممه التممماجةح  كامممان األ

1/227. 
 .  4/78امظا: ، ع األسااه  البخلهي   (53)
امظا: اإلبفلت فه شا، ال مفلت   بف ال  ن   فه المفان تلمه بمن تبمف ال ملفه بمن تلمه بمن   ملم بمن اللمف  (54)

باه ال تممب العل ةمم     م1995صممم  1416  ه( 785)بممن ي صممه ال ممبكه االممفه  مملت الممفان  بممف ن مما تبممف الفصممل  
   .3/216   بصاات

   خاجم البصففه فه سمممم  ،تمل  ج ملع  بمفا  لمل   ي م   كلمم المل يامفز لل ضمطا لمن ال صتم  اغصما اللمك  (55)
 (. اقلل البصففه: صذا اسملب   ةح  امظا: نال ال  فه. 19697  )10/12 ل  لل جلء  فه ال بف االط لل  

 .3/216اإلبفلت فه شا، ال مفلت  ال بكه   (56)
ل َ ( امظمما: 57) عأ المَ فمم  فممَل فلَ    بممف تبممف هللا ال  ممصن بممن تلممه بممن  ل مم  الاجااجممه ثممح الةفشمملاي  ه  ةح الةمم  ن  مقممَ تمم 

ف ال مماا، اآخمماان  899ال ممَ  َلالله )ت  ف بممن ل  ممَّ م  لكتبمم  الاشممف للمةمما 2004ه  1425صممم(    فصمم   ب.   اَل مم 
 .5/491االتفز ع  الا لض  

 امظا: نال ال  فه. (58)
     فص    صم(793: تسعف الفان ل عفب بن ت ا التاتلزانه الةلفعه )  تفضةحامظا: شا، التلف ح تلى ال  (59)

 . 2/242م  1996 صم  1416  1باه ال تب العل ة  بصاات  ط   ز،ا ل ت صاات
 . 2433/ 5( امظا: ال فذ  فه تلح ا فل الافم ال فلهن  ن ل   60)


