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(، وبييا  ماا)ييا الفيةيي  ذيي767باإلميا  الي ا الي ال الالن  )ي      تناولنا في  ذي ا الث يل اليف  ي 
وقي  تيف في  ذي ا الث يل  و)ياالا الفية ، ومنهجا في  تيابيا الاليا ي  في  اي د اله ا ي  في  اليي وة ال ن يي ،

وقي   ،الالشف عل منهج الةؤلف وعقي تا، والةنهج ال ي سار عييا ف  تيابا الاليا  ، وصي   )بيهيا يلييا
، هأسيثا  اخيييار و  ،  الث يلالةق م   أذةيتناولت . مق م ، وث ث  مثاحل، وخاتة قّبةنا ذ ا الث ل يلى 

الةث يل و  ،--البي  ال ا ال ال الال  )  الةث ل األوا  اليف    بالةؤلفوتناوا  ،وأذ افا، ومنهجا
مييييهار ه  ،اسييييةا، و)بييييهيا ليةؤلييييفحيييييل   مييييل -اله ا يييي الاليا يييي  فيييي  ايييي د - الثييييا)   اليف  يييي  بالاليييييا 

مييل حيييل  ،ميينهج الةؤلييف فيي  تيابييا الاليا يي ينيياوا فةث ييل الثالييل  الأمييا  ،مةيزاتييا ومذخيي هو  ،ومصييا ره
 ،الخاتة   وفيهيا أذيف )ييائج الث يلثف  ،الفق   و  ،  الييبي   ، ه ليغوا ، صهليواأل ،ع ض الةبائل اليقهي 

 ومنها  
 عظيف الفيف، والييل الشأ . ، وأصهل فقيا البي  ال ا ال ال الال  ) أ  الةؤلف  -1
    )بهيا ليةؤلف.ص   عنها  الاليا  وص -2

 .الش ود اليقهي  واألصهلي أ  الةؤلف سار بةنهجا عيى أحبل ط ق  -3

 اليقهي  واألصهلي  خاص . قهاع خزا)  صغي ة لي  احيهى الاليا  عيى ما ة عيةي  قية ، وفهائ  غز  ة، تف -4

، ميز الزالي  الا حَع ض الةؤلف  -5 الفييا  ميا؛ وذيه ييي  وقيهة الاثيارة وغيزارة الفييفا بأسيه  ميهالز سيهل 
 مناسًثا ليةيخصصيل وغي ذف.

 ؛ وتجّيى ذلك مل خ ا ع ضا لةبائل الفقي ة.مل أذل البن  والجةاع  الفقي ةف  الةؤلف  -6

فيي  والةييالال  بيي م ميي ذم الةؤلييف ال نييي  عنيي  ع ضييا ليةبييائل اليقهييي ، وقيي  ايي ال  الةيي ذم الشييافف   -7
 بفض الةبائل الخ في .

اإلايارة يليهيا في   تليف  خيلن ميل بفيض الةذخي  اليي  تةي ان ) يفإ، اي حاعيى ال غف مل تةيز الةؤليف في   -8
 .ثنا ا الث ل

 . الاليا   ف  ا د اله ا ، الالن  ) ال ا ال ال   الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

In this research we dealt with introducing Imam Jalal al-Din al-Karlani 

(d .: 767 AH), explaining his scholarly position and his scientific output, and 

his approach in his book The Sufficient Explanation of Guidance in the Hanafi 

branches, and in this research the author’s approach and belief, and the 

method he followed in his book Al-Kifaya, And the validity of his attribution, 

and we have divided this research into an introduction, three sections, and a 

conclusion. The introduction dealt with the importance of the research, the 

reasons for choosing it, its objectives, and its method. The first topic dealt 

with introducing the author, Mr. Jalal al-Din al-Karlani-, and the second 

topic: the definition of the book - the sufficiency in explaining the guidance - 

in terms of: its name, its attribution to the author, its resources and sources, 

and its features And its drawbacks, as for the third topic: It dealt with the 

author’s approach in his book al-Kifiyya, in terms of presenting the issues of 

jurisprudence, fundamentalism, linguistic, exegetical, and dogmatic issues, 

and then the conclusion: It contains the most important results of the research, 

including  
1.The author, Mr. Jalal al-Din al-Karlani, is a jurist, and a fundamentalist of 

great knowledge and great concern. 
2.The title of the book is correct and its attribution to the author is correct. 
3.The author followed his method according to the best methods of 

jurisprudential and fundamentalist explanations. 
4.The book contains valuable scientific material, and abundant benefits, which are 

considered as a small treasury for the principles of jurisprudence and 

fundamentalism in particular. 

5.The author presented his explanation in an easy, concise manner, with 

abundance of pronunciation, strength of expression, and abundance of 

knowledge. 
Make it convenient for professionals and others. 

6. The author on the creed from the Sunnis and the community; This was 

demonstrated through his presentation of questions of faith. 
7.The author's Hanafi school of thought emerged when he presented the issues 

of jurisprudence, and the Shafi'i and Maliki doctrine may favor some 

controversial issues. 
8.Although the author was distinguished in his explanation, he was not without some 

shortcomings that were mentioned in the course of the research. 

Keywords: jalal al-Din al-Karlani, The Sufficient Explanation of Guidance in the Hanafi .
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سييي )ا  واليبيي ا ،أايي ه ب بالفنا يي  ، والصيي ة والبيي   عيييى مييل مبييي ا ال ةيي  واليةجييي ال ةيي    
 الطيهيل الطاذ  ل. وص ابيا، آلام ة  وعيى 
 أما بف  

 يي  وهييهر اإلسيي   وهيي  ومنيي  ب ا ،اليقييا اإلسيي م  من يي  يلهييي  اهههييا ب لةييل  شييا  مييل  ثييا ة فييإ 
 وذاي ا ،ثيف أئةي  أربفي  ،ايَيَهَ  مينهف فنقهيا  سيثف  بن يهرثيف األتثياة ا ،  تي ا ايه  فيا صي ابمفا اليقا وا

 وفهائ ه ولطائيا و)اليا ،وقهاع ه ،وأصهلاعنن  بالةز   مل الث ل والفنا   والينقيم عل أس اره وعجائثا، 
ف بيياخي  -اليي ي مفينييا   انوييم، وأسيي اره   تقييف عنيي  حيي ، بييل   اييزاا الثيياحثه  عيييى ميي  األممييا  

 ،واليغييييهي  ،واليقهييي  ،الجا)يييم الفقييي ي   جييي و  فييييا بغيييييهف، فييي  الها)يييم تثيييي ة، ميييل أذةهيييا -والهييياتهف
وا اليةاع ، حيى الجا)م البياس  وا قيصا ي، وغي ذا مل الجها)م اليي    غنيى لس)بيا  عنهيا، و  

ي  بينهذييا، ولييف  ةيي وا  ، فيييف اي تييها فيييا تهييي ة و  صييغي ةيقهييا وليي لك أقهييل ) ييهه ال ؛تاليةييل حياتييا ي  بهييا
، فأوه وا ميا يقاعيى لطيي  ي  تشيهذا، و  فائ ة ي  وض هذا، ثف تهالا بف  ذلك الة ققه  يلى تيم ال

، و نييالها ايي ًفا بفيةييا، لةجييااخييي  منهييا وغييا ، وأصييي ها مييا ا) يي ف عييل الصييها ، لياليةييل خ ميي  ذيي ا ا
 ذا، فيبي و ملسو هيلع هللا ىلصفي  عهي  النهي  باألحايا  الق آ  الال  ف من  )زوا يقها  وأالً ا بالفةل با، وب م الالثي  مل ال

را  آو  ،أقييييهااالةيييي  وتيصييييي ، وغاصييييها فيييي  ب يييي ه اليييي ي   انوييييم، وأسيييي اره الييييي    تنيهيييي ، فظهيييي   
الفيف، ومنهيا ميا ويل م ههًسيا عييى   ثما ت اولا الفيةا  وا)يش  بيل طي هاتثي ة ب  ع  ، ومن وااليها ا 

يهت عيى أا ي عيةا  الهاب ة، وتف رفهف الةايثا  الفيةي  الفام  ث وة عيةي    والخاص  مخطهطا ، تن
 اليي ا اليي ال الال  )ييي ، لسمييا  الاليا يي  فيي  ايي د اله ا يي   وت اثًييا يسيي مًيا ع بًيييا عظيًةييا، ومنهييا    يييا 

يَيف ميل ال ي تناولتن ت قيا الز  منا ف  رسالي  ليةاالبيي   مل أوا  (ذي767    الهييهة تييا  بيا  الب 
ومنهجيا  الي ا الي ال الالن  )ي ، اإلميا   الةفنه  بي  (، وق  اسيييتن ذ ا الث لتيا  الشها ا )ها    يلى

بالةشيارت  ميز األسيياذ  ،( مل تيك ال سال ، تث ل م ّايف قهيل الةناقشي الاليا   ف  ا د اله ا   اف  تياب
 .حيظا ب-مصطيى م ةه  ال وس   /ال تيهر

واذيةامييا باليقييا  اليقهييي ،وبيييا  مياليييا  وصيي ارتا،اإلمييا  البييي  اليي ا اليي ال الال  )يي  يوهييار ماا)يي  -1
 وأصهلا.

ومييا  واألصييهلي ،والي الي ييا  اليقهييي   ا خييييارا ،مييا توييةنا الاليييا  مييل الةهيي ة عظيةيي  مييل  يبيي ام-2
 والفقي ة. ،والييبي  ،واليغ  الف بي  وعيهمها الةقار ،حهاه مل ما ة عيةي  رصين  ف  مجاا اليقا 

 ال ِّّ   الةهضهة، وع   الالياب  حهلا مل قهل.-1
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 ف  خ م  الي اث اإلس م ، باليف    بثفض عيةائا وتيههف. اإلسها -2

 ا سييا ة، وا يبا  الةهارة والةف ف  ف  ذ ا اليخصص.-3

 

 .يقا وأصهلا راتا الفيةي  ف  عيف الوالها)م مل ق -ال ا ال ال الال  ) - يب ام مؤلف الاليا  -1
 " وما   يه ا مل ما ة عيةي ، وبيا  مصا ره ومهار ه.الاليا  اليف    بايا  " -2

 أثنا  تيبي ه.ف  الالشف عل الةنهج ال ي اليزما الةؤلف  -3

 

 ، فقةيت بياليف    بيالةؤلف، ميلوالييار خ  الهصيي ، وتي لك الةينهج ا سيق ائ ،الةنهج  نااسيخ م
 .ا حاخ ا تيثز تيم الي االف واليار خ، ثف ع ض منهجا ف  

 ، عيى الن ه اآلت  وخاتة  ،وث ث  مثاحل ،اقيوت صيغ  الث ل أ   اه  ف  مق م 

 وفيها أسثا  اخييار الث ل، وأذ افا، ومنهجا. المقدمة:
 وفيا مطيثا   ،اليف    بالةؤلف المبحث األول:

 ووفاتا(. ،ومهل ه ،و)بثا ،الشخصي   اسةا الةطيم األوا  حياتا
وثنيا  الفيةيا  عيييا، م  ثيا اليقهي   ،ومناقثا ،وت مي ه، فوائيا ،الةطيم الثا)   حياتا الفيةي   ايهخا

 والفق ي، آثاره الفيةي (.
 اليف    بالاليا ، وفيا ث ث  مطالم  المبحث الثاني:

 ليةؤلف(.و)بهيا  ،الةطيم األوا  اليف    بالاليا   اسةا
 الةطيم الثا)   مهار ه ومصا ره.
 الةطيم الثالل  مةيزاتا ومذخ ه.

 مطالم  خةب ، وفيا الاليا   منهج الةؤلف ف  تيابا المبحث الثالث:
  ع ض الةبائل اليقهي الةطيم األوا  منهجا ف  

  اأصهليً منهجا ف  ا د اله ا   الةطيم الثا)   

   ه واإلع ا اليغ  والنمنهجا ف  الةطيم الثالل  
 .اذيةاما بالييبي    ابزالةطيم ال
 .   قف  منهجا ف  ع ض مبائل الخامسالةطيم ال

 الخاتة   وفيها أذف )يائج الث ل.
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وبشيييارد  ،اييييه  بالبيييي  الييي ا الييي الا ،الال  )ييي  الييي ال الخيييهارمم ل ايييةس الييي ا الييي ال بيييذيييه  
 (2( 1  .وبالخهارمم  ،والال  ب  ،وبالال  )  ،اله ا  

عييى اي   حيها مهلي ه و)شيأتا وطيثيا  --مةيا تييم عيل الال  )ي   )ياهقيف فيةيا ق أ)ليف   مولدد 
   ناليييم عييل بيي ا اتهف؛ ببييهم أ)هييف لييف  اه)ييها مفيي وفيل ولييف )ييا إف ،ليفيييف، وذيي ا حيياا تثييي  مييل الفيةييا 

   ناليييم عيينهف، لالييل ذتيي  اليالنييهي صيياحم اليهائيي  الههييي  أ  ايييخنا الال  )يي  قيي  أخيي   ومييل ثييف شيييه وا، 
ومل ذنا )بيطيز أ  )بينيج أ)ا ول  ف  آخ  الق   البابز، يذا قينا  ،الثخاري  الفز ز وعه عل الَبغناق  

 (3 .ا طيم الفيف ف  سل مثا ة( وأ)  يذ٧٦٧   ي)ا  

( عييهييا اسييف 880فيي  مايثيي  اييهي  عييي  بااييا رقييف   ،أطيفنييا عيييى )بييخ  مخطييهة لياليا يي   وفاتدد 
 ،وال ه  الصة ا)  ،اإلما  الهةا  الفالف ال با)  اتهف  مه )الةؤلف ال ا ال ا وال ال الال  )  وفيها  "

الةجيهيي  ب أ ييا  ،أسييياذ اليويي   ،ميييك الفيةييا  ،ويي  ميييياد الةف ،تشيياف الةشييا   ،الة قييا الةيي قا
الةنيش  عيهما وتصا)ييا أط اف  ،ع م  الهرى  ،وأمذ  مذا  ال عهة ،أعيف عيةا  الفص  ،وب أي الق ما 

مه )يييا خاتةييي   ،النظييي  ىمنشييي ،مييييي  الثشيي  ،ل ال ييي ا وال ييي ا مهييييّ  ،مييي ذ اليقيي ا  ،ميجيييأ الغ بيييا  ،اليي )يا
ضها    مل ال ووف  ،سي  ال ا ال ا وال ال الال  )  ق س ب روحا ،وأسياذ الفالف وأسياذ)ا ،الةجيه ال

 (4 سن  سثز وسييل وسثفةائ . ،الفش  ل مل الةا ي األخ ة ،وقت الظه  اه  الث ثا  ،فيهحا

 

 ل ع   مل الشيهخ منهف عأخ  الالن  )  

                                                           
 (.٢٠٣٤(، كشف الظنون: لحاجي خليفة )ص:٥٨ينظر: الفوائد البهية )ص: (1)
 /5سلم الوصول إلىى بباىاا الفحىول: ) في كتابه، حاجي خليفةقال: رالني بضم الكاف أو فتحها، نسبة إلى كرالن. الك   (2)

ارزم. روى عن الحافظي، وقال: سمعت منه وقىرأا عليىه لالمنظومىة إليه ينسب: السيد جالل الدين نزيل خو (243

مدينىىة عراقيىىة جاىى  فىىي إقلىىيم كرفسىىتان بمحافظىىة  :كىىرالن قريىىة جاىى  جنىىون قيىىبة بن ىىوين و ىىيوحاليًىىا:  النَّسىىفيةل.

 كم جاريبًا. قرن الحدوف اإليرانية.96السليمانية وجبعد عن المحافظة 
 (.١٠٠)ص: للكنوياينظر: الفوائد البهية:  (3)
كتىىان و(، 2/38المخطوبىىاا فىىي المكتبىىة السىىليمانية ) (، وفهىىر 2034)ص:  : لحىىاجي خليفىىةينظىىر: كشىىف الظنىىون (4)

 /أ(. ٤٦٤) : للكفويأعالم األخيار
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بييل عييي  بييل ال جييا  أو  -عيييى اخييي ف بيييل الةييي الةيل فيي  اسييةا- بييا  اليي ال حبيييل أو ال بيييلح -1
 (1 .ه( عيى الص ي ٧١٤حجا  بل عي  البغناق     

 ه( وقييل 729 في  م ي    ى بثخيار  تيهفى ،بل أحة  بل م ة  اإلما  ع   الي ال الثخياري  زعه  الفز  -2
 (2 ه(.730   

الةصييّ ر  لقييم الشيييخ اإلمييا  تييا  اليي ال أبيي  عهيي  ب م ةيي  بييل م ةيي  بييل م ةيي  ال ييافظ  ال ييافظ    -3
ه(، وقيي  تيييا  ميييل أالييي  الفيةيييا . قييياا حييياال  710    م ةييي  الثارسيييا وذيييه  اليييّ  خهاالييا ،الثخيياري 
 يييافظ ، وقييياا  سيييةفت منيييا وقييي أ  عيييييا    البيييي  الييي ا الييي ال )ز يييل خيييهارم . روى عيييل ال خيييييي

 (3 الةنظهم  الن ب ي ".
 

 منهف  ي مي ع   مل التيية  عيى ا  الشيخ اإلما  الال  )  

)اصي  الي ال م ةي  بيل ايها  بييل اهسيف بيل عةي  بيل أحةيي  الالي  ي، الخيهارمم ، فقييا حنيي ، ذييه   -1
 (4 لهزام  ، و رس عييا.وال  حاف  ال ال م ة  الهزامي، صاحم اليياوي ا

الشييهي  ببييف  غيي اه  صيياحم "الييهاذ   الخييهارمم ، األ)صيياري،طيياذ  بييل يسيي   بييل قاسييف بييل أحةيي   -2
 (5 اليقا".

ا بل ب ذا  ال ال عيّى بل عةا  ال ال بل الي ا الي ال م ةي  بيل م يل الي ال عهي  الي حيف بيل عه  األو   -3
 (6 نا) .عةا  ال ال ابل صاحم اله ا   عي  بل أب  با  الة غي

يْةس بيل اْلجيَ ا بيل اْلجةياا أ -4 ْحة  بل منَ ة   بل منَ ة   بل منَ ة   بل منَ ة   اْلجَ ا َأبنيه الط ياذِّ  بيل الش 
 (7 .ه(742 رس عن  الال  )  بف    (،ه٨٠٢-ه 719  الخجن ي ثف  اْلة )ِّ  َو ف ف باألخهي 

يييي ام   -5 الشيييهي  بيييالف   ال نيييي   (8 ،البيييي اف ييييل  وقالشييييخ اإلميييا  عييي   الييي ال أحةييي  بيييل م ةييي  البِّّ
 (9 .عيى الص ي  ه(790   -اله قي -ايخ الشيهخ بالة رس  الظاذ    و  البي ام 

                                                           
 (.87،  56-1/٥٥ينظر: الكافي: للسغناقي ) (1)
: لحىاجي خليفىىة كشىف الظنىىونو، (1/٥٨١) : للبابىاني ديىة العىىارفينو ،(1/٤٢٨: الارشىي )ينظىر: ال ىوا ر المضىىي ة (2)

: كحالىىىىة مع ىىىىم المىىىى لفينو، (4/١٣: للزركلىىىىي)األعىىىىالمو، (٩٤ص: ) : اللكنىىىىويالفوائىىىىد البهيىىىىةو، (١١٢ص: )

 .(280 /2) : لحاجي خليفةسلم الوصول(، و٢٤٢/5)
 .(243، 308 /5) : لحاجي خليفةسلم الوصول إلى ببااا الفحول ينظر: (3)
مىاف  الحنبلىي: الشىرراا الىر بو ،(١٧٨ص: للكنىوي ): اينظر: الفوائد البهيىة (4) : الزركلىي األعىالمو ،(١٨٢/٧) بىن العم

 (.27)ص: : اللكنوي السعاية(، و٤٥/٧)
 .(3/٢٢٢) األعالمو ،(5/٣٥)مع م الم لفين و، (1/٦١٥)كشف الظنون و، (٨٤ :ص) ينظر: الفوائد البهية (5)
 (.58)ص:  : اللكنويينظر: الفوائد البهية (6)
  (.225 /1لزركلي )ل :األعالمو(، 200 -194 /2لسخاوي )ل :ينظر: الضوء الالم   (7)
وجبعىد عىن مدينىة  ،جا  سىيراف حاليًىا فىي ماابعىة كنعىان مىن محافظىة بوشىهر فىي جنىون إيىران علىى الخلىي  العربىي (8)

 م.14/2/2017كم( إلى ال نون. ينظر: صفحة بوشهر على النت بتأريخ : 434األحواز )
: السلوك لمعرفة فول الملىوك(، و6/٣١٢) شرراا الر بو ،(2/١٣٨)بغية الوعاة ، و(242 /1نظر: سلم الوصول )ي (9)

 (.173 /2المنهل اليافي والمستوفى بعد الوافي: ابن جغري برفي )و ،(214 /5الماريزي )
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وقاا ف  )هاايا أ) يان أتة يان في  ال الا)يي   ،)بخ تيا  اليهضي  لية ههب  ،عي  بل حاف  حبل الق  ة  -6
وبفيي ذا  ،ه(736مييل رموييا  سيين   وقييت الفصيي  فيي  ال ابييز عشيي   ،خييهارم  فيي  الة رسيي  البييامني 

حصيل عييى ياليامة ميل  ،ه(737سين    ،بخةب  أاه  أي  ف  اه  الخةيس الث ا)ِّ  عش  مل صيي 
   ما  أت)صها  ،الال  )  بخطا

 ببف ب ال حةل ال حيف
 وأ ي مهف بيإ را ِّ  ،ال ة ن   ال ي خّص طائيٌ  مل الط يث ِّ بإحاط  الطيائف  باينيمِّ الةفقيهاِّ والةنقيها

ييي ِّ  ،غيييهامضِّ  قيييائاِّ أسييي ارِّ الفييييه ِّ فييي  اليييي وةِّ واألصيييها ييي  لهيييف باةيييااِّ عناايييياِّ الهقيييهفن عييييى الةذخِّ و ب 
هيييَ ذف فييي  تهضيييي ِّ  ،الةفيييالِّفِّ والةَبيييالك ،وأوضيييَ  لهيييف بيويييياِّ فييي  اسيييينثاةِّ اليقييياِّ  ،والةييي ار   بييييي ِّغنهَ  الن

يّ اسن الشي  ف ِّ  ،الفاِّي ِّ وتنقيي ِّ الي   ئل و بينيِّ نوَ  وسفهف في  تيقيي  بييا ِّ  ،األحاا ِّ وتق   ِّ الةبائل فهيف حن
يي ل  ،وسييَهامِّ ِّ الةي يي ِّ ال ني ييي ِّ الز ذيي ا  ،الغيي ا  وصيياَ)هف بيطييياِّ عييل  ،عصييَةهفن بن عييل بيييا ِّ الهيي ةِّ والو 

ها     سيي  أبي  القاسيف م ةي ،حهييمن بِّ  ،والص ةن والب  ن عيى خي  مل أنوحِّ  يليا ،بهائاِّ فيلِّ الز غِّ والغِّ
ييلِّ واأل)هيييا   ،وخييائييا وصيي ابيا مييل الةهيياال  َل واأل)صييار ،وعيييى آلييا األطهييار ،أالةييلن بنيي  ذااييف ،ال ُّسن

 وبف  
ث اَ)ان لية ا اَلَفَل ا  فينا ذ ه )اسخً  ليش ائزِّ واأل  يا  ذنهرِّ واألمميا  ،فإ   َب سن  ،باقييً  يليى آخي ِّ الي ُّ

م ر   لغيهامض   ،  عص   مَل األعصارِّ عل عالف  ميقل  م ّقا  مص   مَل األمطارِّ ف ،لف  خل عز  اسةا
قا ر اله هن ف   ،مييجج با بجارِّ الةفارفِّ الةخييي  ،وم قا  راسخ  ف  أ)هاةِّ الفيه ِّ ال اني  ام ا يً  ،لطائف

ثارِّ ال ياِّ  سيَفان في  َتبي ِّ ايهت  الثاطيل امبييني ً  ،وَ)ْصيمِّ ليها ِّ اإلسي   ، فزِّ غن ي ةِّ  وإوهيارِّ ايفائِّ ِّ  ،ون الش 
يلِّّ منطيهق   ،وق  وفقان بن تفالى إلحي ام قصيم البيها في  أ)يهاةِّ الفييه ِّ  ،واألحاا  وأ  َميان بيإ را ِّ  قيائاِّ تن
ييييه  ةييييا  الياضييييل الالامييييل ،اإلمييييا  الَفييييالف الَفامييييل ،وميهن روَ)ييييان الةبيييياال ِّ  ،م نيييي  الة افييييلِّ والةجييييالس ،والهن

ييي ِّ واليي ال ،ليوييائلِّ والةييياخ مجةييَز ا ،َمْنَثييزن الةناقييمِّ والةييذث  ،والةيي ارس َاييَ ف  ،األخن فيي  ب عيي   الة 
ي ةِّ  ،اإلس  ِّ والةبيةيل  عيي  بيل حياف  حبيل الق  ةي  اي ِّ م اسيفِّ الش  وتةهيي ِّ قهاعي ِّ  ،أبَقياهن بن تفيالى ليج ِّ

ليا يِّليى وقي أ عيي   تيياَ  الي ن ،اي  فن  ب ويهرهِّ مجيالس الي رس ،فإ) يان سيي َةان ب ،األصلِّ واليي ة قيي  ميل أو 
فيييأالز ن ليييان أْ  َاييي وِّي عن ييي  َذيييَ ا  ،واقيييف عييييى َغهاموييياِّ و قائقيييا ،قييي ا َة عيييالف  ب قائقييياِّ  ،ق  يييم  ميييل آخييي ه

ي ائ  الةفيهي ةِّ عنيَ  عيةيا ِّ اإلسي   ،والةيز مق وآتاِّ ومبيةهعاتاِّ الةيقني ِّ في  تيلِّّ بيا  ،الالَِّيا  أعييى  ،بالش 
يي   و  يياِّ والةيييأمهان أْ    انبييا)  فييي  صييال ِّ أ عيِّييييا فييي    الةبن  راليياتِّهف فييي   ارِّ الب  اليييّه مييل عةييييفِّ ت مِّ

الييي ا بيييل ايييةس الال  )ييي  ايييه   ،اليقيييي  يليييى بِّ الغنييي  ،وَتيَيييَم ذييي ه األسيييط  ،مظيييا ِّّ اإلالابييي  والقهيييها
يييَِّف بييالخي ِّ والظ ييي  ،الخةيييس الث ييا)ِّ  عشيي  مييل صييي  لى   تفييا احاميي ً  ،سيين  سييثَز وث ثيييل وسييثفةائ  ،خن

 (1 وعيى آلا وص ثا وعل تابفيهف يلى اه ِّ ال ال. ،عيى سيِّّ ِّ األ)هيا  والة سييل اومصييً 

                                                           
(، 191و/ -190شىىريعة ) /بىىن مسىىعوف جىىا  ال عبيىىد هينظىىر: التوحىىي  فىىي حىىل م تىىوام  التناىىي : ليىىدر الشىىريعة  (1)

 ه(.736منها سنة ) ىاإلجازة أنته(، و ي بخط صاحب 451مخطوب، مكتبة: جار ه، جركيا، رقم )
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-وت الةي  الفيةيا  ليا  ،و ه م ذليك ميل خي ا مؤلياتيا ، ف  اإلما  الال  )  أح  أئة  الة ذم ال ني -1
ومييل خيي ا ع ضييا ليةبييائل اليقهييي   ،قهيي وذتيي ذف لييا فيي  مبيبيييهف ال يي اث  والي - ةييا سييها ذتيي ه

 .--و فاعا عل أب  حنيي  

 (3( 2 ة،ع  ااألاييو  (1 أذيل البيين  والجةاعيي  اليي ي مثيييا فيي  حينييا الةات    يي  ذم ميي  م  ثيا الفقيي ي ذييه-2

تيهلى الي فاة عيل عقيي ة أذيل حييل  ،اليي  تناولهيا الفقيي ة مبيائلذلك مل خي ا النظي  في  تجيى و 
 (4 .   عيى أذل األذها  وال وافض والخهار  والةفيزل  وإبطاا مفيق ذفوال ،البن  والجةاع 

 ا، وأصييهليً اوفقيهييا بييارمً  اومييًييي ،اوم يي ثً  ،فاضييً   اوإماًميي ،اسييياذً أو  ،اعالًةيي اايي  يً  اسييي ً  ييا  الال  )يي  
األمثياا، وتنشي  يِّلييا ال ِّحياا، وليا ، عظيف الجاه مائ  الخشة ، الييل الق ر، عال  ال تث ، تنوي   بيا ابارعً 

أ)ا ق  تص ى لش د اله ا  ، وذه  مل أعظيف تييم األحنياف  و اي  ،الي  الثاسط  ف  الة ذم والخ ف
ووضييز حاايييي  عيييى مشيييااة  ،فيي  اليقييا، واييي د أصييها الهيييز وي، وذييه  ميييل أعظييف تييييههف فيي  األصيييها

 (5 الةصابي  ف  ال  ال.
تيةيي ه  أحةي  األخيهي  َ مميا األ ث  مل أحي  عشي  عاًمي (6 لينالي )زا خهارم  و ّرس ف  الة رس  ا

ينِّيل وبق ا تيا فيها  ة َثَةا  سِّ َ اَ   فِّ  اْليِّْقا فِّ  من   َق ِّ ثا مل يِّْحَ ى عشَ ة سن  َحي ى َأخ  َعنان فِّ  الّش َت  اْلهِّ
 ، ا اوالهز وي والجيامفيل والز يبةي  ه قني  اليياري وبالبةاة الةصابي  َواْلَثْفض مل اْلَةَشارِّق ليصغا)  

ال َما  طها َا حا ي  واْلَ  ِّ وة والي ائض َوالي ْيبِّ ها َواْلين ن  (7 .َومل اأْلنصن

                                                           
ج نسب إلى أبي منيور الماجريدي، قامت على استخدام البرا ين والدالئل العالية والكالميىة  (،فرقة كالمية )بدعيةفي:  (1)

الموسىوعة  ينظر: وتير م، إلثباا حاائق الدين والعايدة اإلسالمية. ،ميةفي محاج ة خيومها، من المعتزلة وال ه

 (.95 /1الندوة العالمية للشبان اإلسالمي ) :الميسرة في األفيان والمرا ب واألحزان المعاصرة
ين فرقة كالمية إسالمية، جنسب ألبي الحسن األشىعري الىري خىر  علىى المعتزلىة. وقىد اجخىرا األشىاعرة البىرا   ي: (2)

 ،والىدالئل العاليىىة والكالميىة وسىىيلة فىي محاج ىىة خيىومها مىىن المعتزلىة والفالسىىفة وتيىر م، إلثبىىاا حاىائق الىىدين

 :الموسوعة الميسىرة فىي األفيىان والمىرا ب واألحىزان المعاصىرة ينظر: والعايدة اإلسالمية على برياة ابن كالن.

 .(83 /1الندوة العالمية للشبان اإلسالمي )
عٍ( َوُهَو َمْن َخالََف فِّي : (305 /8نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )مام الرملي في: يقول اإل (3) )َوتُْقبَُل َشَهاَدةُ( ُكل ِّ )ُمْبتَدِّ

ِمدا َكداَن َللَْيدأِّ النِبِّدِي  دْم  --اْلعَقَائِّددِّ َمدا َللَْيدأِّ َْْهدُل الِةدنِةِّ مِّ َرةِّ َوَْْصدَحابُأُ َوَمدْن بَْعدَدُهْمَ َواْلُمدَراُد بِّهِّ نَدةِّ اْلُمتَد َخ ِّ مِّ ْْ فِّدي اْأَ
ِي َوَْتْبَاَلُهَما يدِّ ِي َوَْبُو َمْنُصوٍر اْلَماتُرِّ  .إَماَماَها َْبُو اْلَحَةنِّ اْأَْشعَرِّ

 (.[78]و/ ،[69]و/ ،[59] / ،[82] / ،[84]و/ ،[83] / ،[69] /ينظر: )أ/ (4)
 (.58)ص:  البهية ينظر: اللكنوي: الفوائد (5)
ىىا اوي فىىي جرجمىىة األخىىوي جلميىىر الكرالنىىي: ثىىم فخىىل ياىىول السىىخ (6) سىىكن فميها خىىوارزم علىىى فرن قريىىب مىىن جيحىىون وا

لباىة فنحىو ألىف باالىب  أمىا مىن الط  اء ش ي وًخا وكهوال وشبانا عدفا كثيىرا وا ا من محااي اْلعلما ساةم التنكية ووافى بها دْرا بماْلما

ا رونق جا  الد ين فميها ألا ل اْلعلم وا ىا جْشىتاهي مىن كىل خيىر نبالء أذكياء وا ىا ما ىا وفيها لاْيها يىد عا ىة وافىرة الا مزم ْرما ح  ام  وبه ىة وا

تاير اىا دااياىة وا ا اْلهم ىارم نافمىي  شا ي مد جالل الد ين الكرالبي اْلحا ا السَّ ْن أاخر عانه  بها مَّ مم الضىوء الالمى  أل ىل  . ينظىر:وثمار، وا

 .(196 /2) : للسخاويالارن التاس 
 .(196 /2) : للسخاويالم الضوء ال ينظر: (7)



 2021 

 

113 

 أ.م.د/ مصطفى الروسي، أ.عبد اللطيف الصبان                    العالمة جالل الدين الُكرالني ومنهجه في كتابه الكافي في شرح الهداية...

أميي  ذةيا  الةيي  والي ال  الهزامي صاحم اليياوى الهزام    "أثنى عييا تثي  مل الفيةا ، فقاا عنا 
 (1 ". )ا البي  ال ا الةي  وال ال ابل البي  اةس الةي  وال ال الال  ) وخاتة  الفيةا  ا ف اليي ة مه 

 …وقاا الاليهي ف  ت الةيا  "الشيخ اإلما  الف م  الةيهلى الياضيل اليهامي  اي ف الفيي ة ال بييني 
و نشي  يلييا  ،توي   بيا األمثياا ،عيال  ال تثي  ،اليييل القي ر ،فاض  عظيف الجياه مائي  ال شية  ا ا  عالةً 

 (2 لا الي  الثاسط  ف  الة ذم والخ ف". ،ااال ح
  الجيهاذ  في  بيا  صيي  الصي ة  وذت  الشيخ الفالف طاذ  الشهي  ببف  غي به  صياحم تييا 

الخيهارمم   الال  )ي اسييييت مل أسياذي اإلما  الياضل صاحم ا د اله ا   مه )يا البيي  الي ا الي ال 
  (3   )قهل اها تهف ا)يهى ت ما.  قاا ف  الهابا ؟أ    أ  أذل تهرًة ت تها الجةاع  ذل تقهل اها تهف

، وتيا  اليناليي س في  الة رسي   رّ )يزا خيهارم  و حافيي  بيالفيف؛ حييل قي  اإلما  الال  )   ة ا)ت حيا
--  ،وليييا الف اييي  ميييل الةؤلييييا  ،و ييي ه باسيييط  فييي  تثيييي  ميييل الفييييه  ،اوم ييي ثً  اوميبييي ً م قًقيييا بارًعيييا، 

 ، منها ااأل ث  منها مخطهطً  و  ازاا ،وال هاا  ،والش ود
 الز  منا. بي قيا-احاليً –قه  الثاحل  وذه  الةخطهة ال ي  (4 ،ف  ا د اله ا   الاليا  -1

 (5 ف  األصها، ا د أصها الهز وي. الشاف -2
  (6 . مخطهة( -الةصابي  مشااة-عيى الةشااة  حااي -3

  منها  الالااف الفا  )بم يليا مخطهطا  (7 الفام  بال  اض الفز زعه  وبالث ل ف  مايث  الةيك 
 فيهض اإلتقا  ف  والهه الي قا . -1

 حااي  عيى لهامز األس ار ف  ا د مطالز األ)هار. -2

 .اأربفه  ح اثً  -3

 ا د قط  الن ى وبل الص ى. -4
                                                           

 (.2/462ينظر: كتائب أعالم األخيار: للكفوي ) (1)
 (.2/332ينظر: كتائب أعالم األخيار: للكفوي ) (2)
 (.59السابق )ص:  (3)
 (.٨٣٩ص: ): لسركيس مع م المطبوعاا، و(315 /6بروكلمان )ل :ينظر: جاريخ األفن العربي (4)
 (.79905)( 87/781لتراث )ينظر: مركز الملك فييل: خزانة ا (5)
 ،(1998 /3(، وجىام  الشىروا والحواشىي: لعبىد ه الحبشىي )74 /1ميىابي  السىنة: للبغىوي )مادمة جحايىق: ينظر:  (6)

لتبريىىزي: محمىىد بىىن عبىىد ه الخطيىىب  ىىي: لمشىىكاة الميىىابي ، ، و(241 /6بروكلمىىان )ل :وجىىاريخ األفن العربىىي

المكتىىب  ،ق: األلبىىانييىىحام لىىداا(، ج 3ببعىىت فىىي ) ، ىى (741: االتبريىىزي ) العمىىري، أبىىو عبىىد ه، ولىىي الىىدين،

 .1985، 3ب ،بيروا -اإلسالمي 
 :م11/3/2020ر: بتأريخ: ظين (7)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/mokhtout.koto

b/posts/394930087346410&ved=2ahUKEwiD9se_ppPoAhWNHhQKHcYHBok4FBAWMAJ6

BAgDEAE&usg=AOvVaw2t09owHT_QTp4Zi-xUtLmm. 
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 ا د األمثي . -5

 تيبي  آ ا  ق آ)ي  ميي ق . -6

 رسال  ف  الي ق الوال . -7

  ة الةيه .ت ي  الةةيه  وعة -8

 حااي  عيى ا د ته ام الةنطا. -9

بيثا ، وذت ذا تل ميل )مق م  الةؤلف ف  النبخ، وحن    ذ ه اليبةي  ف  الاليا   ف  ا د اله ا  
 .-ف  ص   )بث  الاليا  ليةؤلف (1 اليال  ذت ذف –يليا مل الةيه سيل 

 تيظاف  األ ل  أ  )بث  الاليا  ليةؤلف )بث  ص ي  ، ومةا ا ا عيى ذلك 
 الثاحل.الي  حصل عييها  النبخ مطيز ومق م ذن   اسف الاليا  واسف مؤليا ف   -1
فهييارس الاليييم والالشييافا  ثهيييت )بييث  الاليييا  ليةؤلييف،  تيثييزو  لييي االف،واالث ييل فيي  الاليييم  مييل خيي ا -2

 ومنها 

 (2    لطا  ته ى ما ة.الشقائا النفةا)ي -أ

 (3  يائم أع   األخيار  لياليهي. - 

 (4   ل اال  خييي . شف الظنه   - 
  (5 . وار  فن  ك  إلا ييا  القنهة - 
 (6   لب تيس.مفجف الةطههعا  الف بي  والةف ب  -ه
 (7 .في  ال ضا ق ه بيهة  لالي اث اإلس م  ف  مايثا  الفالف مفجف اليار خ -و
 (8 .فه س مخطهطا  -خزا)  الي اث  -م
  (9 .اليه س الشامل ليي اث الف ب  الشامل الةخطهة اليقا وأصهلا -د

                                                           
 (.13انظر: )ص: (1)
 .(261)ص: ينظر: الشاائق  (2)
 (.2/333ينظر: الكتائب ) (3)
 (.2/2035) (2022 /2)كشف الظنون  ينظر: (4)
 .(143)ص: اكتفاء الانوع  ينظر: (5)
 .(839 /2)مع م المطبوعاا  ينظر: (6)
 (.2062رقم ) (783 /2)نظر: مع م التأريخ ي (7)
 .(802 /56)خزانة التراث  ينظر: (8)
 (.286()371-8/369)(218 /8)الفهر  الشامل  ينظر: (9)
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 .-¬-وص   )بهيا ليةؤلف  ،ومل ذلك ايهيل ص   عنها  الاليا 

فأتةا بط  ق  وصيها ف  مق ميا أ)ها ، نا)  ف  اليقا ال ني تيا  اله ا   لية غيفيا الةؤلف  ا د
 ام مهًقيي احًقيي امييا الفيييا مةيييزً ؛ وذييه بفييي ة عييل اليطه ييل الةةييل واليقصييي  الةخييل خيي ف غييي ه مييل الشيي اد

حييل فبي  ميا صيفم  ؛سار عيى الةينهج الي ي اتخي ه وففً   ،الل اليقها والقواة والةصنييل اأعية  عيي
 ،ب بيم ميا تقيوييا الةبيأل  او يهس  أحيا)ً  ،ببط  اباية  وأحيا)ً  اواض   أحيا)ً وأاال باثارا  مهالزة 

باييييم  اوأحياً)ييي ،باييييم اليغييي  اوأحياً)ييي ، يبييي  اله ا ييي  باله ا ييي  اوأحياً)ييي ،او   طيييّها فييي  الةبيييائل ي  )يييا رً 
الةيقييي ميل  اليقهيييا واخيييييارا  الةؤليييف  اثييي  ميييل )قيييل آرا   أ    ا وقييي  والييي  الثاحثييي ،األصيييهاو  ،الييبيييي 

وذت  اخي ف الةيقي ميل والةييأخ  ل ميل  ،ا حا ليةبائلوغي ذف عن  والةيب  ل  والينغه يل والةفاص  ل
و  ا ال  ي  القييل مهافق  لةل سثقا، ولق   ،والةالالي  ،را  الشافاي آو يناوا ف  بفض الةبائل  ،اليقها 

بةيا  جفييا  ،باليهائي  واليطيائف الفظيةي  ا حاة ل ، والأصها اليقااذيف الةؤلف اذيةاًما بالًغا بةا ايفيا ب
 .ا يا   حقً 

عيييى الالثييي  مييل الةصييا ر انقييل منهييا بييالنص، أو بييالةفنى، وغالًثييا مييا  ايي حااعيةيي  الةؤلييف فيي  
 اليا  أو مؤليا، ومل ذ ه الةصا ر  ص د ب ت  ال

  (1  ة(ه طهم  .ه(٣٩٣ةا  الجهذ ي     إلسةاعيل بل ح  الص اد ف  اليغ  -1

 (2  مطههة( .ه(٦١٠    ألب  اليي  )اص  بل أب  الةاار  الةط مي   ف  ت تيم الةف   الةغ   -2

ذييي(. 350يبيي ا يف  يسيي اق بييل يبيي ا يف بييل ال بيييل الييياراب ،       اليي اها م مفجييف  اييها  األ   ألبيي -3
 (3   مطههة(

 

   طثفيت( والي خي ة اله ذا)يي  ، طثيز( --  اليقا النفةا)  فقا اإلما  أب  حنيي  الة ي  اله ذا)  ف -1
الةفال  ب ذا  ال ال م ةه  بل أحة  بل عه  الفز يز بيل عةي  بيل َمياَمَة الثخياري ال نيي        ألب

 4والة ي  ف    ،(امهضفً 26ص د بال خي ة ف   (4 مل الة ي . ةخيص  مال خي ة تةا أ  ه(، ٦١٦
 .مهاضز(

                                                           
 (.89، و:58ينظر: )أ/ و: (1)
 (.63،  :58ينظر: )أ/ و: (2)
 (.89ينظر: )أ/ و: (3)
 (.72ينظر: )أ/  : (4)
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   ة ةيييي  بييييل أحةيييي  بييييل أبيييي  سييييهل اييييةس األئةيييي  الب خبيييي   واألصييييها طثز(  ل ،الةثبييييهة طثز( -2
 بالغ بالنقل منا مز بيا  اسةا أو تيثا وتارة    صّ د. وق  (.ذي483

ْغَناق   ل النها   ا د اله ا    مخطهة(  -3  (1 .ذي(471   با  ال ال البِّّ

صيي د  ،ه(592   ي الي غييا)  ال نييي  فخيي  اليي ال حبييل بييل منصييهر األومالنيي  يييم قاضيي  خييا    -4
 (2 وا د الجامز الصغي  مخطهة(. ،بف   مل تيثا منها. اليياوى  طثز(

 (3 ذي(.430   م   الّ بهسّ  ال ني     بأل  تقه ف األ ل  ف  أصها اليقا  طثز(ماليقه ف  -5

وعييه   ،(ذيي539  في   الي ال البية قن ي  ل ،واي د الجيامز الصيغي  مخطهة( ،ت ي  اليقهيا  طثز( -6
 (4 .ذي(373   الييل البة قن ي    بأل ، طثز(الةبائل

 

وتييم  ابييل تييم اليقيا عةهًميالة مهقي  تيا  الاليا   مل الاليم الي  بي م  وف ضيت ماا)يهيا    نف
 نها م ،وما ذلك ي  ليةيزه بةزا ا ع ا ة االيقا ال ني  خصهًص 

 بيم أمةيا  الصي اب ، غيم الةؤلف ف  تيابا مل تث ة ا سيشها   بالاليا  والبن  وآثيار  االستشهاد: -1
 .لياليا  قهتا وأصاليا

عية  الةؤلف في  اي حا عييى أسييه  سيهل، ووسي ، انبيا  بةينهج عيةي  عةييا، ايوي  ا األسلوب:  -2
 ع وبي  تي فز القيارل يليى الةيابفي ، با أسيه  الفالف اليقيا، القا ر عيى مفالج  الةبائل اليقهي ، ميز

 ف  أغيم مبائل الاليا . االييً و ظه  ذلك 
بيفار   لغه   واصط حي  وفقهيي   ا ةيام الةؤَلف بجه ة الف ض  حيل  ةه  الةؤلِّف أحيا)ً   العرض -3

القيييها الصييي ي  أو  االييييم، تةيييا  فييي ض بفيييض الةبيييائل اليقهيييي  مهيًنيييالا و ه يصييياألبيييها  وال ثفضلييي
م ف  أغيم الةهاضز، وف  بفض األحيا  ا ت  مل قاا با واخياره مل أصي ا  األص  ف  الة ذ

  ت  أقيها أئةي  الةي اذم األخي ى في  بفيض الةبيائل و  ،الة ذم، سهاً  مل الةيق ميل أو الةيأخ  ل
 ،ميا  الهيز وي اإليييي  بفيض األصيهلييل ت آرا ، وقي   في ض -ارحةهف ب الةيًفي-والشافف   ، يييي  مالك
 .وغي ذف ،والب خب  ،وال بهس 

مييا ايي ى أ  فيي  بفييض  اعينيي  الةؤلييف بيهضييي  بفييض الاليةييا  الغ  ثيي  والييي قيا فيهييا  فالثييي ً   ا العنايددة -4
فيي  بفييض الةهاضييز يلييى الاليييم الييي   االاليةييا  غ ابيي ، فيثييا ر بيهضييي  الةيي ا  منهييا، وبيا)هييا، مشييي ً 

واعينييى بيينص  ،واليي اها  ،يلوالفيي ،وطيثيي  الطيثيي  والةغيي  ، الصيي اد،عيةيي  عييهييا فيي  ذلييك، مثييل  ا 
 اله ا   بةقابي  )بخ ع ة منها.

                                                           
 (.51ينظر: )أ/ : (1)
 (.57: ، 15:و)أ/  ينظر: (2)
 (.72ينظر: )أ/  : (3)
 (.57،  :26، و:86و/ينظر: )أ/  (4)
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  عل يبف ، ةيام الاليا  بهح ة الةهضهة، وتةاسك اليال ة، ف  تاف  الةبائل الي  تناولها  الموضوعية -5
وقيي   شيي د اله ا يي  مييل تيييا   ،بثفوييا امييا  جفيييا ميةاسيياً ؛ وذييه ا سيييط ا  الةخييل واليطه ييل الةةييل

 اله ا   )يبا.

أو  ، قه  الةؤلف بإصي د بفيض الاثيارا  اليهار ة في  الةييل، و ؤ ي  ذليك باليفيييل والتقييد: االستدراك -6
 (،  وذي ا  الظياذ  وذيهألييا  منهيا   ابي ت  الصي ي  ميز اليفيييل عييى ذليك مبييخ مً  ا بي ر  أحيا)ً 

 وذا ا. …عابا( بل الص ي   ،ليس بص ي   وذ ا ،((،  لاللليس بص ي ؛ أل)ا...

لف  قيص  الةؤلف ف  ا حا عييى الجا)يم اليقهي ، وتهضيي  الةبيائل اليقهيي ،  األخرى:الربط بالعلوم  -7
 ،األصييييهلييل آرا ومناقشيييييها، بييييل تييييا  ايييي حا م يييييى بييييالينه  األصيييييي ، فالييييا   فةيييي  يلييييى مناقشيييي  

في  ذليك عييى مصيا رذف وتييههف، مةيا اؤتي  أصيال  مصيا ر  االةيب  ل، واليغه يل، وغي ذف، مفيةي ً و 
 نهعها.ذ ا الاليا  وت

وا خييييار يلييى مييل  م ال ييا،القييها يلييى قائيييا، والييي الي  يلييى  اانبييم الةؤلييف غالًثيي  العلميددة ألمانددةا -8
 .مص ره، ف  أما)  وتج   والال   يلى ،اخياره

ميا ؛ وذيه تييههف مخطهطي    تيزاافقي   آثيارذف، وآخي  ل وأئةي  ايويةل الالييا  آرا  عيةيا    االحتواء -9
مةيا  ظهي  أ)يا ثي وة عيةيي   بيي ا  ،اة والةصينييل بفي ه  فيةي وا عيييامل الةيييل والقو االفل تثي ً 

 ا ذيةا  با.

 والجةاعييي ،أميييا  الةيي اذم الثاطييي  والةخاليييي  لةيينهج أذيييل البيين   ا   قييف الةؤليييف عقيي  ً والدددرد ،الدددفا  -10
 وغي ذف. األذها ،وأذل  وال وافض،ذف الةخالي  تييي  الخهار  آرا  مثطً  

، فييا واأ  تيابيا اوم قا بارة، و   فن  ذت  الةذخ  عييا اليقييل مل اأ)وأصهل  الةؤلف فقيا 
  اآلت قيةيا الفيةي  الفظية ، ومةا ق  اؤخ  عييا 

 ميييامة،والة يييي   بيييل  ليب خبييي ،والةثبيييهة  لينبيييي ،تالالييياف  انقيييل )قيييً  مطيييهً  ميييل بفيييض الالييييم،  -1
 .والنها   ليبغناق 

منهييا  وغي ذييا، فنقييلواله ا يي  لية غينييا)   ليب خبيي ،فيي  )قييل األحا اييل عيييى الةثبييهة اعيةيي  الةؤلييف  -2
أقيييييهاا فقهيييييا  عييييييى أ)هيييييا أحا ايييييل  و  ال اليييييهة وذتييييي     أصيييييل لهيييييا،أحا ايييييل أحا ايييييل ضيييييايي  و 

 .اغيثً  وذه  ف  الجمالةثبهة والبهم  اةل ف  أ  الب خب  أميى تيابا  لةصا رذا،

  ذا.    اف عيى األحا ال الي  اهر  -3

الشي اد البيابقيل    خيييف عيل مبييك  اوسيطً مبيياًلا  اي حافي  اإلما  الي ا الي ال الال  )ي  سيك 
، ي  أ)يا ميل خي ا ش اد، تةا  يفل بفض الا حا، وإ  تا  لف ا ت  منهجا ف  مق م  والةفاص  ل لا

واليغي  ي   ،ميهسيز في  الفييف مييةال ميل األصيهانهجيا، فيالةؤلف ال راس  والي قييا )بييطيز اليهصيل لة
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 ،فيهضيي  تيةيي  ،فيييف  يّصيل تييل ايي   بييل وضيي  مييا رآه  م  ،فيي  اليييزا  ميينهج اليهسيي  اأ)يا حيياوا الاذيي ً 
وعيا عيى أذف ما   يا   ا دبل ي)ا  ،ا ت  منها و قها يلى قهلا ت ا ،مقطهع  اوأحيا)ً  ،و هض  الةي 

 الةطالم اآلتي  هجا ف  يلى ذلك وسنيف ض لةن

تهييل ليثاحيل ميل خي ا الي قيييا أ  الةؤليف حنيي  الةي ذم وتجييى ذلييك ميل خي ا الةبيائل الييي  
 م   ف  ثنا ا الي قيا فق  تف ض لةبائل منها 

1

يليييى الثيييا  أو  ا  اله ا ييي  أ   شييي د أقهاليييا بأقهاليييا األخييي ى م ييييً  اهييي م تةييياا يتقيييا  الةؤليييف لاليييي
 قيص  عيى ذت  )ةاذ  منها وذ  االيصل أو الاليا  وذ   تثي  

ْهلعن  قهلا    (  وذه  قهلا في  تفيييل )نَهيِّّننا( قاا  أي  عيى قها أب  حن ي . و ي   َأ   فِّياِّ َ)ْهَة خن
 .(1 يلى آخ ه(…الخهل مز الةيك؛ يم ا أل) ٌا ببهيل مل ا سي  ا    ولا  أ)ا تّةالل --قها أب  حنيي 

وعن  قهليا   ثيف حاةهيا في  اليه  ة اي حناه في  الطي ق( بييل الةهضيز والقيها فقياا  أي  في  بيا  
 اليه  ة،فج   اليزو   اوذه  قهلا   وإذا تزو  ال الل ام أة فجا   بهل  لبي  أاه  فصاع ً  النبم،ثهه  
 (2 بشها ة ام أة واح ة(.اله  ة  تثهت

اليصييل الةيصييل بثييا   فيي  يي  وذييه مييا ذَ  ( مددر   وهدد ا هددو محمددي الحددداث  لدد  مددا   قهليياوعنيي  
 (3 ."نبين الصفقتين  ل  ما ومحمي الحداث اجتما "  بقهلا واليهلي الة اب   

2

ا حييام  اله ا يي  فيييف انيي ر وهيي ه لياليييم البييابق  عيييى ليي ى الةؤلييف تةيي ا)الييت الاليييم البييابق  اذيةاًميي
ميل الالييم واآلرا   ا يا  اله ا   بل وويهيا بط  قي  ب  في  في  خ مي  واي د اله ا ي  وتأ)يك تيصيي  عي  ً 

اي د بيا  يف  آ  واح  عيى أ)ها سيبي  مي ابط  وتنةهذ  )جي ه  شي د اله ا ي  بالةثبيهة ليب خبي  الي 
يذ ايييق  اليهائي  ب  فهيا وبةفناذيا  ؛بيل ذيه طيابز أصييل ،فييا ا ا عيًثيوليس ذي ،الاليم البي  بشال  فت

ما  خيص  صي ا  ف  سطهر والةل ميي ة تثة ا    تغن  عل الشج ة وب لك رب  بيل تيابيل  اوتثي ً 
عية  عييها ومل األمثي  عيى ا مةا اثي  القارل بالفه ة ليةصا ر األصيي  الي   ؛عظةيل وعيةيل بارم ل

 ذلك 
َ   َذَ ا َمْجهنهٌا َ   نْفَ فن  ؛اأوقارً  أو ( َواَل ِفي اْلَحَطِب ُحُزًماهلا   عن  ق يان، طنهلنيان،ألِّ َيظنيان، َوَعْ ضن  َوغِّ

 (4 .بهةثت ا ف  الةقاا   الائز،ذلك فهه  فَفإِّّ  ع  
                                                           

 .(94 /3الهداية )ينظر:  (1)
 .(80: )أ/ وانظر: (2812،28 /2الهداية ) ينظر: (2)
 .(59 /3) : للمرتينانيالهداية  (3)
 (.46: ، وانظر: )أ/(131 /12للسرخسي ) :المبسوبينظر:  (4)



 2021 

 

119 

 أ.م.د/ مصطفى الروسي، أ.عبد اللطيف الصبان                    العالمة جالل الدين الُكرالني ومنهجه في كتابه الكافي في شرح الهداية...

قييها اله ا يي   وماةييً   اقيياا مؤ يي ً  ( امددن بيددان وأندد   يً دد البددد ثددوب حر ددر نن كدداإو    قهليياوعنيي  
َ   قِّيَةيَ  اْلَ  ِّ ي ِّ َتْخَييِّيفن  ؛وإَذا َأْسَيَف فِّ  اْلَ  ِّ  ِّ َاْنَثغِّ  َأْ   نْشَيَ َة اْلَهْم ن   "الةثبهة ف وذت  ةثبهة  بال ألِّ

. ي  َأْ   نْشيَيَ َة الطُّيهان َواْلَفيْ ضن َميَز اْليَهْم ِّ  بِّاْخيَِّ فِّ اْلَهْم ِّ َ   اْلةنْبيَيَف يَلْيياِّ ؛ َوَ ْنَثغِّ ينيهاِّ َ يأْ ربةيا ألِّ تِّ  َوْقيَت حن
فيي    الثييا  في وأميا  (1 ."اأْلَاَليلِّ َ ْقَطيزن اْلَ  ِّ يَ  بِّيَ لَِّك اْليَهْم ِّ َوَ)ْ يلن َ)ْفَييفن َ قِّيًنيا َأ) يان َليْف اني ِّْ  بِّياِّ َقْطيَز اْلَ  ِّ ي ِّ 

 (2 . شي ة الهم  
ايةس   تي وذوحيى    ا ر اسف الاليا  ف  فق ة واح ة أتى بيائ ة أخ ى وذه ذت  الةؤلف فقاا  

ي  ِّ (3 اْايَِّ اَة اْلَهْم ِّ فِّ  اْلَهَذارِّيِّّ   --األئة  الب خب   (4 .َوَما َ ْخَييِّفن بِّالثَِّّقلِّ َواْلخِّ
3 

بيي لك  ا األئةيي  األخيي ى  اً  اوبييأقه  ،اثيي ي اإلمييا  الال  )يي  تيابييا بةبييائل مجةييز عييهييا فيي  الةيي ذم
مييا اييال مقار)يي  فقهييي  ب  فيي  رائفيي  مقنفيي   جفييل الةيي اذم ؛ وذييه وتهسييفا اليقهيي  ،اليفصييم عيييى عيي  

 و)ةهذ  ذلك  ،األخ ى تقينيا  حيهائا عيى تف ضخف مل أقهالها
َلم  جواأو    قهلا  .- -- - الص اب  بإالةاة أي  (ال شبهة في  بإجما   السَّ
 (5 ؛   جيهم  --  مفي  والشيافف    عنيإفي(  شدبهة ندو ُ ا سيصناة  وف  تعاملهم   قهلا 
ييييَيف --)قييييل مييييل الصيييي اب   وأل)ييييا ييييَيف بظيييياذ  الاليييييا  والبيييين   فيييي   اإلالةيييياة َ ّاييييأوت ،تفيييياميهف الب  الب 

 .الةشههرة
دَلم  ولد   ،هه تفاميهف ا سيصناة اي ف  --ل الص اب  ففوف   وهللا  .فكان الحمي  لد  السَّ

 (.  لم
 (7 "؛تنْقَهييل"  --مالييكَوَقيياَا   (6 (َواَل ُتْقَبددُي َشددَهاَدُْل اأْلَْ َمدد     أي  القيي وري َقييااَ وعنيي  قهلييا  

َ   الفَةى َ  َ ْقَ دن فِّ  اْلهَِّ َ  ِّ " َواَ  ن اأْلَْعَةىو  َواْلَفَ اَل ِّ،ألِّ َهاَ ة؛ َولَِّهَ ا قنهَِّيْت رِّ َةا َ جِّمن الش   (8 ".بِّاْعيَِّثارِّذِّ
َواَ  ٌ   --َوَقاَا منَف ن   ؛ (قهيل فِّيَةيا َ ْجي ِّي فِّيياِّ الي َبيامنزن   ت--َعْل َأبِّ  َحنِّيَييَ   (9 َوذنَه رِّ

يَةاةِّ  َ) ان فِّي  الب  يي َ تألِّ يافِّفِّ ُّ .  اْلَثصِّ يَف َوالش  ييً ات ّةيل الشيها ة وذيه يَذا  ( --َوَقياَا َأبنيه انهسن  ،َبصِّ
 (10 والفقار. ،اإلاارة تال اه  فيةا     يا  يلى  ،تقهل ،وأّ اذا وذه أعةى

                                                           
 .(134-313 /12للسرخسي ) :المبسوب (1)
 .(133 /12المبسوب للسرخسي ) ينظر: (2)
ْرقاْندا. (3) ( قاْرياةٌ بمساما ذاارا ْنس وٌن إلاى )وا ( ثاْوٌن ما يُّ ذاارم  (.481ينظر: المغرن: للمطرزي )ص:  )اْلوا
 (. 51، وانظر: )أ/ :(153 /12) : للسرخسيالمبسوب ينظر: (4)
 /1بو المعالي ال ىويني )أل :نهاية المطلب، و(134 /3األم للشافعي )و ،(134 /7) : البن مازةالمحيط البر انيينظر:  (5)

 .(166 /4) يلغزالألبو حامد ا :الوسيط في المر ب ،(40
 .(220مختير الادوري )ص: ينظر:  (6)
 .(444 /9  ( )520:ابن رشد ): ال( البيان والتحييل93 /2) : لإلمام مالكالمدونةينظر:  (7)
 .(129 /16)لسرخسي ل :المبسوب (8)
اعٍلأي:  (9) اياة  اْبنم ش  ا وا  .(398 /7لبابرجي ): لالعناية. ينظر: لرم
 .(48 /7األم للشافعي )و ،(129 /16لسرخسي )ل :المبسوبينظر:  (10)
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فيهي أ  ااه ي الةؤلف ب اعيا األصهلي  ف  الةبائل الي  فيها اخي ف بيل اليقهيا  أو األئةي  أصيهليً 
ثييف ايي ت  حجيي   ،ثييف ايي ت  أصييل عيةيا  م  ثييا مييز األ لي  ،بأصيل الةيي ذم اآلخيي  ميز بيييا  أ ليييا وأمثيييا

 )ةهذ  ذلك مبأل  ، و بط  ق  مه ب  خالي  مل اليفصم ،ثف ا ت  حج  م  ثا ،الة ذم اآلخ 

دددَلم )  قهليييا  :؛ إلطددد ل الحدددداث(1 يجدددوأ: --الشدددافعي :وقدددال ،ال مددد جً  إوال يجدددوأ السَّ
ددَلم(   --فةييل أصييل الشييافف    ) حيي  أ)ييا بيي أ بيهضييي  أصييل الشييافف  فقيياا  ورخددف فددي السَّ

ييَص »  --ذنييا لييف   ةييل مطيييا قهليياو  (2  ّيييقل الةطيييا عيييى الةةييح ييَيف َوَرخ    مييل ّيييقعيييى الة« فيي  الب 
ْنالنْف َفْيينْبيِّْف فِّ  َتْيل  َمْفينه   َوَوْم   َمْفينه   يَلى َأاَلل  َمْفينه   »  --قهلا  )ةا ت تت ي  فقاا (3 .«َمْل َأْسَيَف مِّ
 ،ي ابيي  مؤالييي  عيييى أصييواليي   الهيييز غييي  مؤالييل والالي حيييل ؛صييها ميفارضيي واليي   األ أل)يي   ؛أصييي

  صيييه  إفييي ،ها ميفارضييي ألصيييوالييي   ا ؛ أل)ييي تييييارة اليةييييل فييي   ت تيييت أصيييي  وذييي ا  أبيييا تةيييا  قيييها
في تيت صيه  تييارة  ،(7 مش وة بصيي  اليييابز (6 الظهار [ وصه 47]و/(5 مش وة بصي  اليي ق  (4 يف ةن يال

 ،الظهيارصيه   في تيابز تةيا     اياإو  ،صيه  الةيفي  في ق تةيا   ايا  في   ي  (8 عييى حالي    االيةيل مطيًقي
 (9 .ذا أمال الفةل بهةاي ،أ)ا     ةل الةطيا عيى الةيي   -- ناومل أصل عيةائ

 وذنيا لةيا الز يا ة،يابز بط  يا يا بالينَ ةِّ ف  صه  تيارة اليةيل عَ   صيلالنّ  ف تةا   ةال،ذا لف يا م  أف
ييَيف ع فيي طيي ق اليقيييي  ور  اإل  تييا  ت تييا،الجييهام عنيي    وعيي  األالييل،تيي  ذ نيي ال اييف وذييه الييهام عقيي  الب 

ا بالز ييا ة   عيييى يَنييةِّ فَ فَ  ،ولييف  ةاييل الفةييل بهةييا ،عيييى ال اييف الةطيييا امائيي ً  ايً ل وصيياليياليقيييي  بشيي ة األ
 .ط  ا حةل الةطيا عيى الةيي 

يَيف»  لك بال  ال  --احيج الشافف  يَيف رخصي  مطيقي  في فقي  أثهيت  ،«َوَرخ َص ف  الب   ،الب 
 االيل فييا ت فيًهيفيايه  األ ،ضي  مياا بةيااو أ)ا مفا  والةفنى فيا ،فيا م ا ة عيى النص اليأاليلي اة فاا
 ،   قي ر عييى تبيييةا ايييز  تبيييف ميا أ)يا    ميل حياا الفاقيل   الظاذ وأل ؛الارةواإل ،تالهيز  اا طً   

                                                           
 .(16 /6)لل ويني  :نهاية المطلب، و(425 /3) : للغزاليالوسيط في المر بو ،(95 /3للشافعي ) :األمينظر:  (1)
 (.44للشيرازي )ص:  :م  في أصول الفاهاللينظر:  (2)
(، ومسىىلم فىىي صىىحيحه 2240) (85 /3السىىلم فىىي وزن معلىىوم ) :بىىان، السىىلم :كتىىان أخرجىىه البخىىاري فىىي صىىحيحه، (3)

النَّىا  يسىلفون فمىي  :--قىدم النَّبمىي  - ¶- اْبن عابَّا  عن (1604) -127) (1226 /3السلم ) :بان ،المساقاة :كتان وا

ث فاااالا التَّْمر السنت الثَّالا ْعل وم»: -- :ين وا ْعل وم إملاى أجل ما وزن ما ْعل وم وا  .«من أسلف فمي شاْيء فليسلم فمي كيل ما
 (.6/135) للعيني أي: في الح . ينظر: البناية: (4)

 [. 196]سورة البارة:{ جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب }م خوذًا من قولأ تعالى:  (5)
فا ال رجاني  (6) جشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائ  منها، بعضو يحرم نظره إليه مىن  ::  وفاال رالظهاعارَّ

 .(144التعريفاا )ص:  ينظر: أعضاء محارمه، نسبًا أو رحاًعا، كأمه وابنته وأخته.

 [.4]سورة الم افلة: { ڱ ڱ ڱ }و و: قوله جعالى:  (7)

 [. 98]سورة المائدة:{  ۆئ ۆئ ۇئ}وهو: قولأ تعالى:  (8)
 .(287 /2) : لعالء الدين البخاريكشف األسرارو ،(268 /1أصول السرخسي )ينظر:  (9)
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عيييى اليبييييف فيةييا  اقييا رً  ل لييف  اييلئوليي ،وذلييك  ايييى لجييهام الفقيي  ،أ)ييا  قيي ر عيييى تبييييةا  فالييا  الظيياذ 
  ِّّ والهنيا تبيييف رأس الةياا عييى رَ ولهي ا أَ  ، ق ر عيى الي صييل واليبيييف ،ةاامل رأس ال اميال ف ا خل 
َيف أوّ   .وبه ا فارق الالياب  ل ال  ،قهل قثض الةبيف فيا ً  الب 

فيي   اييه     ،لشييمييه ه غييي  مالييك    الفهيي   خيي   مييل ايي إفيي ال اليي ،م الاليابيي    أالييهّ  فييإ)ِّّ   قيياا
فيهي ا  ،ة  بة ّ ي  صيل   ق ر عيى الي اميال ف وبةا ا خل  اله ا،تبييف  عيىأي   (تسليمال ل   اقادرً )
 .  مؤالً  يأالهمه   

يييْنالنفْ »  --  وحجينيييا فييييا قهليييا يَليييى َأاَليييل   َمْفينيييه  ،َوَوْم    َمْفينيييه  ،َفْيينْبييييِّْف فِّييي  َتْييييل   َميييْل َأْسيييَيَف مِّ
َيف  (1 .«َمْفينه     .ع   الق ري تةا ا ة  ،اللع   األي فق  ا ة لجهام الب 

ييَيف،الييل مييل ايي ائ  األ بيييا  أ     والةيي ا   اييه    أ    ،فيييهضييأرا  الصيي ة مييل أَ   الييل  قييهاتال ّ  الب 
 .االل مفيهمً انثغ  أ   اه  األ ،ذا أسيف مؤالً  يالة ا  أ)ا 

يييَيف  هوييياذ    فييييا األسييي ارصييياحم   وقييياا تةيييل قييياا  األوصييياف،  بهييي ه يعييييى ميييل أرا  ت ييي  ف الب 
 (2 .ف بالصها يومل تيةن  فييا الثص ،مل  خل  اري فيي خل غاض   خ آل

 ثنا ا الاليم واألبها  واليصها ف  
وإ   ،واليفييل  وث  و هيل الةؤلف األليا  الغ  ث  ف  الةيل و  قا ف  الةشال منها مز اليف   

ميز بييا  الالييم اليي  أسيين   ،و ي ت  أ  ذي ا الةفنيى لييس ذنيا م ييا ، ا)ت ت يةل مفنى آخ  )ثا عيييا
 لها )ةهذالا ما اي  

(  عييى ليي  اسيف الةيفيها؛ ليايه  فييا   ليٌ  عييى تهليي  غيي ه يّ ياه )حت  يجتمع في الدُمَولَّ قهليا  
 (3   اا  ب تفالى.ي  جئيى ما ع وذه األولى ليقاض  ،ب و  طيثا

ْطَبدددةِ  فددديوال    قهليييا ييييْل   الةفجةييي  وذيييه اليييزايبيقييي  ف اليييي ا  الةهةيييي  عييييى (  ارأً ُجددد الرَّ اْلَقْثَوييي ن مِّ
ْزَم  ،َوَ)ْ هِّهِّ (4 اْلَقتِّّ  َ) َها قِّْطَفٌ  ميل الجي م ؛َأْو اْل ن يْ ًما  ومنهيا قيهلهف ،وذيه القطيز ،ألِّ يَهاهن  َبياَة اْلَقيت  الن َوَميا سِّ

                                                           
 سبق جخري ه. )1)
 .(307 /3) : لعالء الدين البخاريكشف األسرارينظر:  (2)
 (.69)أ/ و:  ينظر: (3)
: الفسفسة 19 /5العين )قال الخليل بن أحمد في  (4) ْببًىا 222 /8) لألز ىري: جهىريب اللغىةاليابسىة، وفىي ( الااتُّ ( يكىون را

ْبباة، و ىي فارسىية، أصىلها:  :(5067 /8شمس العلوم )ياابسا، وقال نشوان الحميري في كتابه: ويكون   الفمْسفمسة: الرَّ

 اْسفمست.
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يٌ .   وذيي  ة  يل الةفجةييييل الةييز الييز  ئجييزم بابيي  الجيييف والييزاوأمييا الِّ [ 46] /(1 .تيي ا فيي  الةغيي   َتْصيي ِّ
 .ليس بةهضفا وذ ا ،(2 "الصهف الةجزوم"

الشيه    ذا تا  اييياو  ) يهي أما ،الفصا  ) ه  ِّ شّ بال  أي( ذا كان  ل  وج  ال اتفاوتإ   قهلاو 
 (3 الةنامع .لى يئا فواإل ؛والبهس ف   جهم

بيياليي  والالبيي  قي اطييا    اا)ِّ اليي َ "  الةغيي    وفيي ،(بددا امددا لقهلييا   بيييا   ( مددن الفلددو    قهليياو 
 (6 ". ا)ا   )صفن   والقي اةن " ،(5 "س س ال رذف  ال ا)ا"  الص اد  وف (4 و وا)يا". والجةز  وا)ا
دددَفاِت ُ وقهليييا    يييَييِّجن (  َوُ ْكدددَرُ  السَّ َ  َذيييَ ا اْلَقيييْ ضن بِّييياِّ  ،اييي   م ايييفٌ  وسيييييا ا،سييييي م يييَف  ت  الب  يييةِّّ َوسن
ْحاَلا ِّ َأْم ِّهِّ. ] / وف  الةغ    (7 إلِِّّ يلِّ َوَفْي ِّ الي ا ِّ ْيَيَج   بَِّوفِّ البِّّ  (8 .البياتج" [ واح هن 68"البن
بيفييار    اليصييهاأو الثييا   ةهيي  الةؤلييف لياليييا  أو ، واألبييها  واليصييها ب ا يي  ايي حا لياليييمفيي  
ثييف اييياليف عييل مشيي وعييا ميييل  ، اذمةييبيييل ال اوقييار  أحياً)ييي او ناقشييها أحياً)يي ،اايي عً أو  ا حً لغييً  واصييط

يلى آخي ه. تةيا في  تييا  أ   القاضي  ميل …ثيف ايياليف عيل الشي وة ،الاليا  والبن  واإلالةاة والةفقها
َيف مل تيا  الهيهة )ةهذ  ذلك  (9 الاليا  .  وبا  الب 

القوا   ذه  ثارة عل  الاليا  بيف    القوا  فقاا وافيي   ، يا  أ   القاض  - -قاا
اا  لغً . وَ َتا ِّ َقَواذنَةا (11 قاا   (10 اإلحِّ َةا َمْب ن  (13 وعل اإللزا  ا  ف . ،(12 َوَعَيْيهِّ

]سىورة  { ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}قياا ب تفيالى   ،وذيه  مشي وة بالالييا : وعل مشي وعييا قياا

يييان والبييين ِّ  ،[49المائىىىدة: فيييي  القويييا   ،والةفقيييها ،واإلالةييياة ،-¶-اومَفييياذً  ،اَوليييّى َعيًِّييييوَ  ،قويييى -- َفإِّ)ِّّ
ميل الجَاذيل  وذيه مةيا اي عها يلييا عقيل  وبيا قاميت البيةاوا  واألرض و فيز الظييف ،بال ا يوهار الفي ا

                                                           
 .(80)ص:  : للمطرزيالمغرن في جرجيب المعرن ينظر: (1)
 .(1003 /2بن فريد )ال :جمهرة اللغة (2)
 (.337 /8لعيني )ل :البناية ينظر: (3)
. ينظىر: م( جىرا،5210وعند الحنفية =) جرام، (0،496) الدانق عند ال مهور: =(، و169)ص:  للمطرزي :المغرن (4)

 .(86-85مع م ش ان )ص: 
 .(108)ص:  : للرازيمختار اليحاا(، و1477 /4اليحاا: لل و ري ) (5)
  (.251)ص: : للرازي مختار اليحااو (،1151 /3اليحاا: لل و ري ) (6)
اناوي )ل :( كشاف اصطالحاا الفنون82)ص:  : للاونويأنيس الفاهاء ينظر: (7)  .(956 /1لتَّها
 .(226)ص: المغرن: للمطرزي  (8)
 (.69ينظر: )أ/ و: (9)
 (.186 /15(، ولسان العرن: البن منظور )99 /5ينظر: مااييس اللغة: البن فار  ) (10)
ْيىىبٍ  أي: (11) الهىىرلي، شىىاعر م يىىد مخضىىرم، أفرك ال ا ليىىة  بىىن زيىىد  ىىو خويلىىد بىىن خالىىد بىىن محىىرزو الهىىرلي: أاب ىىو ذ يا

)فيىوان أبىي  :لىه ،روى عنىه: صعيىعة الهىرلي ،ل فأسىلم وحسىن إسىالمه--واإلسالم، قدم المدينة عند وفىاة النبىي 

 /3ا الحمىوي )يىاقو: لومع م األفباء ،(437-435ص)الشعر والشعراء البن قتيبة  :نظري. ه(27)ا:  (بب -ذييب 

-2/324األعىالم للزركلىىي ) ،(855معرفىة اليىىحابة البىن منىىده )ص:  ،(459 /1) : البىن مىىاكوالاإلكمىال ،(1275

325.) 
ابمغم ج بَّ    (12) نا   السَّوا ف  أاْو صا ا ... فااو  ا  ما وفاجاانم قاضا ْسر  ا ما ما لاْيهم عا التركرة (، و5/99)مع م مااييس اللغة البن فار   .  ينظر:وا

صىىن  السىىوابغ: المىىا ر بعمىىل ومعنىىى: مسىىروفجان: فرعىىان، قضىىا ما: عملهمىىا،  . ومعنىىى:(419 /2الحمدونيىىة )

 الدروع.
ىىاناوي ) (13) (، وفسىىتور 155(، والكليىىاا: ألبىىو الباىىاء الحنفىىي )ص: 1323 /2ينظىىر: كشىىاف اصىىطالحاا الفنىىون: للتَّها

 (.100 -3/97محموف عبد الرحمن عبد المنعم ) (، ومع م الميطلحاا: ف54 /3العلماء: ل     األحمد نكري )
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وألاليييا بنفييل ال نسييل  ،واألميي ن بييالةف وف ،والنهيي ن عييل الةناليي (1 وإ)صيياف الةظيييه  والةيهييهف ، ييل عاقييل
 (2 .والفيةا  الخييا عييا وتا   واأل)هيا 

فقي  )قيل بيهسي  تيارة وبإ جيام تيارة أخي ى وميل اليياسيي  اليي   ابالًغي ا فط  الةؤلف ليييبيي  اذيةاًمي
-و)ةييهذ  ذلييك  قييها الةؤلييف  ،وغي ذييا ،الفيييه   ليبيية قن ي وب يي  ،ليزمخشيي ي  الالشيياف أعيةيي  عييهييا  
-  الشىىعبل :[13 سىورة الح ىراا:]{ڇ ڇ ڇ چ چ }قولىه جعىىالى:  (3 :الكشىاف يوف: 

 ،طنوالىىبا  ،والعمىىارة ،والابليىىة ،الشىىعب: و ىىي ،التىىي عليهىىا العىىرن تالسىى مىىن الطباىىاا األولىىىالطباىىة 

 .والفييلة ،والفخر

 ،األفخيياذ  تجةييز ه والثطيي ،والفةييارة تجةييز الثطييه   ،ةييز الفةييائ تجوالقهيييي   ،فالشييفم  جةييز القثائييل
والاثياس  ،وذاايف فخي  ،وقص  بطيل ،وق  ش عةارة ،وتنا)  قهيي  ،ز ة  افمخ  ةز اليصائلج واليخ  
 .فصيي 

 ،ففيييى ذيي ا    ايييه  اليخيي  ذيي  القهيييي  الخاصييي  (4 ".  القثائييل تنشيييفم منهيياأل ؛يت الشييفموسييةّ 
 .الاليا  القهيي  الخاص  ف والة ا  باليخ  

مييل خيي ا الي قيييا أ  الةؤلييف مييل أذييل البيين  والجةاعيي  وتجيييى ذلييك مييل خيي ا  يلل ليثيياحثتهييي
 أب مذا ل ائةبالةبائل الي  م   ف  ثنا ا الي قيا فق  تف ض ل

وأبطيييل  ،وافيييا يالةييياة األمييي فقييي   - ييي   ب والهيييا-و)هبييي  عيييي   ،صييي   خ فييي  الخيييييا  ال ااييي ال
عييييل ميييي ذم  اوإ)ةييييا قنّييييي  بييييا احييييي امً  ،أي  فيييي  )هبيييي  عييييي ّ (5 قهلييييا  ف  )هبييييياِّ( قيييياا ف  ميييي ذم اليييي وافض

-وعثةيا  ،وتي لك في  )هبي  عةي  ،فإ)هف  قهله   تا  ال ا ف  اي  عييّ  في  )هبي  أبي  باي  (6 ال وافض
- وليه تيا  األمي  عييى (8 ،عييى صي   خ في  الخيييا ِّ ال ااي ال(7 باطل؛ إلالةاة األمي  ولالل ما قالهه

                                                           
ْظلوم ي ناافي ويستغيث. :الملهوف (1) م م  اللغة العربيىة  :المع م الوسيطو ،(381 /24) : للزبيديجا  العرو  ينظر: الما

  .(842 /2بالاا رة )
 .(60 /16لسرخسي )ل :المبسوب ينظر: (2)
محمىىوف بىىن عمىىرو بىىن أحمىىد، الزمخشىىري جىىار ه )المتىىوفى:  :مبىىو الااسىىألالكشىىاف عىىن حاىىائق تىىوام  التنزيىىل:  (3)

 .)بب (  (538
 .(375- 374 /4جفسير الزمخشري )ينظر:  (4)
 (.473)ص:  : للمطرزيالنائبة: النازلة وال م  نوائب. ينظر: المغرن (5)
واف  والرافضة:  م بائفةٌ من الشىيعة يرفضىون الشىيخين وعثمىانا  (6) لبركتىي )ص: ل :ريفىاا الفاهيىةالتع. ينظىر: --الرَّ

106.) 
فىي عيىر علىى أمىر فينىي. و ىو:  --واالجفىا،، اصىطالًحا: اجفىا، الم تهىدين فىي أمىة محمىد  لغةً: العزماإلجماع:  (7)

 :(، الحىدوف األنياىة10)ص:  : لل رجىانيأيًضا: العزم  التام على أمر من جماعة أ ل الحل والعاد. ينظىر: التعريفىاا

يَّا األا  كارم اري )ص: زا  (.81ْنيا
ىن بعىد م مىن الخلفىاء  ىم ملىوك اإلسىالم. ينظىر:  --وعلىي وعمىر  وعثمىان  الخلفاء  الراشدون:  م سافجنا: أبو بكر  (8) وما

 (.199مع م لغة الفاهاء )ص: و(، 89)ص:  : للبركتيالتعريفاا الفاهية
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 --ل عيّ  ع ولف ان و ،و  تجيةز األم ن عيى باطل ،عيى باطل   األم  ما قاليا ال وافض لالا  يالةاة
 (1 و  مل غي ه مخالي  ذلك اإلالةاة.

1

 (2  و  تقهل اها ة مل  ظه  سّم الّبيف(.والفيهف سيف ألس فا فقاا   ات ضى عنهف الةيفً 
 ،وفيي  الشيي ة  اسييف لالييل مييل تقييي  م  ثييا ،وذييه  الةاضيي (3 الفوفيي  الةبيصيييى  البيييف  الةييز سيي

والصيي اب  واليييابفه  سيييف ألبيي  حنيييي   ،فييإ)هف سيييينا -ô-وأصيي ابا  ،--تييأب  حنيييي   ،و قيييي  أثيي ه
 (-. 4- ت ا ذت  ب ر ال ال ،وأص ابا

؛ أل)يا --رسيها ب  أصي ا  اييف ميل ايها ة أالييز    --وف  ال خي ة  وقاا أبه اهسف 
  (5 فها ذنا أولى. ،مل الناس    جهم اها تا اه ايف واح ً ل

2

 ،وذتيييي  سييييهم اليبييييةي  ،حيييييل عيييي ف الهييييهى  ؛ فيييي ض الةؤلييييف الةبييييأل  بةنهجييييي  عيةييييي  رصييييين 
ثيف  ،ثيف ذتي  حايف ايها تهف في  الةي ذم ميز اليي الي  ،وذ ا  خييص بفييف الفقيي ة ،وع   ف قهف ،وأصهلهف
 ل مز األمثي  وذت  ما اتيقا عييا  وذا  الةبأل  يالة ذه آرا ثف )اقش  ،الشافف  مز اليفييل ذت  قها

  "الهيييييهى  ميييييي   الييييينيس يليييييى ميييييا  بييييييي  بيييييا ميييييل (6 قييييياا  قهليييييا  وتقهل ايييييها ة أذيييييل األذيييييها (
أذييل  فيإ  أصيها ،وغيي ذف ،(8 تييالخهار  ،ومخيالييهف البين  ،وإ)ةيا سيةها بيا؛ لةيييابفيهف الينيس(7 ،الشيهها 
ثييييف  صييييي   ،(6 واليفطيييييل ،(5 واليشييييهيا ،(4 والخيييي و  ،(3 واليييي فض ،(2 والقيييي ر ،(1 سييييي   الجهيييي  (9 األذييييها 
 (7 .فيهيغ يلى اثنيل وسثفيل ف ق  ،اثني  عش  ف ق   ل واح 

                                                           
 .(69: )أ/ ،(263 /7) : للبابرجيينظر: العناية (1)
ىالافا فمىي 305 /8نهاية المحتا  إلى شرا المنها  )في : الرملي: ياول (2) ىْن خا عٍ( وا ىو: ما ْبتاىدم افاة ( ك ىل م )م  ىها ج ْابال  شا ( قال: )وا

لاْيهم النَّبميُّ  ا كاانا عا مَّ لاْيهم أاْ ل  السُّنَّةم مم ا عا ْم فمي اأْلازْ  --اْلعاااائمدم ما اف  بمهم را اْلم  ْن باْعدا  ْم، وا ما اب ه  وا أاْصحا ا اىا وا اما ةم إما را اخ م تاىأ ناةم اْلم  مم

عم أا  ْبتاىدم لاىى ك ىل م م  قاىدْ ي ْطلاىق  عا ىا، وا جْبااعاه ما
أا يُّ وا يىدم اج رم ىوٍر اْلما ْني  أاب ىو ما يُّ وا سانم اأْلاْشعارم ْسىنمهم أاب و اْلحا ىْرع  بمح  دْ الشَّ ْمىٍر لاىْم ياْشىها

ه ( بمبمدْعاتمهم  ف مر  افًا   ناا )الا ن كا را لاْيسا م  اباةا وا حا إمْن سابَّ اليَّ لا  --وا ىمم شا ، وا ٍ ىق  انَّىه  ياىْزع م  أانَّىه  بمحا ناىا ألم اءا ما فم الاناىا وا لَّ أاْموا أاْو اْسىتاحا

ابميَّةل. طَّ رالمكا إالَّ اْلخا يا إلاى بمدْعاتمهم وا و: كا ه  الدَّاعم م   كاالا
 .(158 /9) ر: البن منظولسان العرن، و(455 /23للزبيدي ) :جا  العرو ينظر:  (3)
 .(151-150 /9): للعيني البناية ،(129 /2) : لنكريفستور العلماء ،(511بو البااء الحنفي )ص: ألالكلياا:  ينظر: (4)
 (.83: )أ/ ،(14/397مازة )الرخيرة البر انية: البن ينظر:  (5)
 (.120للخطيب البغدافي )ص:  :ينظر: الكفاية في علم الرواية (6)
 (.343 يثم  الل )ص: : مع م ميطل  األصول ،(257لل رجاني )ص:  :يفاالالتعر ينظر: (7)
لىىي  بىىن أبىىي بالىىب (8) ىىوا علىىى عا رج  ارم :  ىىم الَّىىرين خا ىىوا ىىْنه م:  --اْلخا ىىْرن صىىف ين، وكبىىار اْلفىىر، مم عاىىه فمىىي حا ىىانا ما ىىن كا مَّ مم

اْلباىىاق ونا فىىروعهم، المحكمىىة، واألزارقىىة، والن ىىداا والبهيسىىية، والع ىىارفة، والثعالبىىة، واإلباحىىية،  واليىىفرية، وا

علي  ان، وا ىالف --وي معهم الااْول بالتبري من ع ثْما ىام إمذا خا ما و  علىى اإلم ر  ان اْلكاباائمر، ويرون اْلخ  ، ويكفرون أاْصحا

ىىك. ينظىىر: اْلملاىىل والنحىىل: للشهرسىىتانتي ) بىىا، إملاىىى تيىىر ذالم اجم ىىنة حا ىىا وا غىىدافي (، اْلفىىر، باىىين اْلفىىر،: للب114 /1الس 

 (.92-54)ص:
اْلااىدا  (9) م وا ي  ْبىرم م اْل ا ىي  افمضم الرَّ م وا ي  جم ىارم انا اْلبمىداعم كااْلخا اْ لم اأْلا ىواءم أاْصىحا افا بمأ : أارا اجْااانميُّ ى قاالا اأْل ىمَّ ي سا ىلم وا عاط م اْلم  ىب مهم وا شا اْلم  م وا ي  رم

ْحب ونم  ْم إلاى ما ْيلمهم ْ ل  اْلبمداعم أاْ لا اأْلا واءم لمما
ىْيءا أا ىْن  ىوى الشَّ ْحب ون  النَّْفسم مم ٍ فااْلهوى ما ْالمي  ٍ أاْو عا ي  ْم بمالا فالميٍل شاْرعم هم أاْنف سم

بَّه. ينظر: جبيين الحاائق  (.223 /4) : للزيلعيإذاا أاحا
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و   اييه   ،يذا تييا  ذييهى    اييي  بييا صيياحثا ،وفيي  اليي خي ة  واييها ة أذييل األذييها  مقههليي  عنيي )ا
 (8 وذه  الص ي . ،ف  تفاطيا ً  و اه  ع  ،اماالنً 

يذ اليبيييا اعيقيييا  أغيييي  منيييا  ؛  و  تقهيييل ايييها ة أذيييل األذيييها ؛ أل)هيييف فبيييق -- وقييياا الشيييافف  
الياسيا ي)ةيا   تقهييل ايها تا؛ ليهةي  الالي   واليبيا ميل حيييل   ولنيا(  أ    (9 ،و  ايها ة ليياسيا ،اتفاطًيي

أ  ت ى أ  منهف مل  فظف ال )م  ،ههى لييفةا ف  ال الا عيقا    ا ا عيى ذلك؛ أل)ا ي)ةا وقز ف  ال
 امفيقي ً  اعة ً  (11 أو مي و  اليبةي  ،(10 عل الال   تةل ايناوا الةثيل افياه  مةينفً  ،احيى  جفيا تي ً 

 (12 .يباحيا فإ)ا    صي  با م  و  الشها ة
                                                                                                                                                                                 

: ج (1) ْبر: إفراب في جفوي  األمور إلى ه جعالى، بحيث ييير العبد بمنزلىة جمىاف ال إرافة لىه، والاىدر  فىريط فىي ذلىك ال ا

بحيث ييىير العبىد خالاًىا ألفعالىه. وعرفىه ال رجىاني فاىال:  ىو: إسىناف فعىل العبىد إلىى ه جعىالى، وال بريىة: اثنىان: 

( 68متوسطة، جثبت للعبد كسبًا في الفعل كاألشعرية، وخالية ال جثبىت، كال هميىة. ينظىر: التعريفىاا الفاهيىة )ص: 

 (. 74)ص:  : لل رجانيالتعريفاا
لادر: جعلق اإلرافة الراجية باألشياء في أوقاجها الخاصة، فتعليق كل حال من أحوال األعيان بزمان وعين وسبب معىين ا (2)

ى 174)ص:  : لل رجىانيعبارة عن الادر. ينظىر: التعريفىاا (. وفىي كتىان: األسىا  فىي السىنة وفاههىا: لسىعيد حىو 

وال ماعة قدريتان: أولى؛ انارحت قبل انتهاء الاىرن  ( لالادرية المرمومون عند أ ل السنة682 /2  ( )1409)ا:

الثاني اله ري و ي التي جنفي الادر وجاول: )إن ه لم يادر األمور أزاًل وإن ه يستأنف األمىر علًمىا حىال وقوعىه( 

دعىة إذا لىم و  الء كفار قطعًىا، والادريىة الثانيىة؛  ىم المعتزلىة الىرين ينسىبون أفعىال العبىاف إلىى قىدراجهم و ى الء مبت

كافَّر.  ي تم  لهم م  البدعة م 
ْف : ميدر رف ، الترك والم انبة، ومنه الرافضة:  م بائفةٌ من الشيعة يرفضون الشيخين وعثمىانا رحىي ه  (3) الرا

 (106( التعريفاا الفاهية )ص: 224عنهم وعن جمي  اليحابة وأجباعهم. ينظر: مع م لغة الفاهاء )ص: 
 (.146اإلمام: الخرو  عليه = البغي. ينظر: مع م لغة الفاهاء )ص:   و: التمرف على (4)
التشبيه:  و: التسوية بين المشبه، والمشىبه بىه فىي أكثىر اليىفاا، والتمثيىل: التسىوية فىي كىل اليىفاا، المشىبهة: قىوم  (5)

 :فىي نظىم االعتاىاف نهى  الرشىافو ،(216شبهوا ه جعالى بالمخلوقىاا، ومثلىوه بالمحىدثاا. ينظىر: التعريفىاا )ص: 

ي )ص: ل ر م ما وقال اإلمام أحمد لما س ل عن التشبيه:  و: أن ياول: يد كيدي، ووجىه كىوجهي،  ،(30 مال الدين السُّرَّ

فأما إثباا يىد ليسىت كاأليىدي، ووجىه لىيس كىالوجوه، فهىو: كاثبىاا ذاا ليسىت كالىرواا، وحيىاة ليسىت كغير ىا مىن 

 ألبيار.الحياة، وسم  وبير ليسا كاألسماع وا
التعطيل:  و: لغة: الترك، والمراف به: نفي اليفاا اإللهية عن ه جعالى وإنكار قيامها براجىه جعىالى أو إنكىار بعضىها.   (6)

 (.10ينظر: شرا العايدة الواسطية: لشيخ اإلسالم ابن جيمية )ص: 
 (.223 /4) : للزيلعيجبيين الحاائقو(، 415 /7) : للبابرجيينظر: العناية (7)
 (.14/393ينظر: الرخيرة البر انية: البن مازة ) (8)
 (.230 /4ينظر: األم: للشافعي ) (9)
ْنه . وعند أبي حنيفة وأصحابه: ي وز شىرن عيىير العنىب إمذا (10) تَّى ذا ابا ث ل ثااه  مم ي ب بمخا حا انم: الَّرم نا الشَّرا ثالَّث  مم بىبخ  اْلم 

نايَّف الري يطبخ حتى يىر ب نيىف ه، وإمن شىربه شىارن حتى ير ب ثلثاه. وقد روي عن أبي حنيفة ك را ة شرن الم 

دَّ، وإمن بمي  جاز بيع ه. واليحي   عنه أنه ال ي وز شرب ه، وكرلك قول  أصحابه.  لم ي حا

ىف، وال يعتبىر الطىبخ  فىي جىواز شىربه. ينظى نايَّ ثالَّىث وال الم  ر: وعند الشافعي ومالك وكثير من الفاهاء: ال ي وز شرن  الم 

 ى ( 666(، مختار اليحاا: للرازي )المتوفى: 871 /2  ( )573شمس العلوم: لنشوان الحميري اليمني )المتوفى: 

 (.50)ص: 
الا --لقاالا عاطاء  (11) ىا فمىي قاْولىه جاعاىالاى: }وا وم ما ام متمسكا بمع م  لاْيهم من باعاام وشران فاهو: حرا ا لم يركر اْسم ه عا : كل ما

ىاًزا عاىن الىر ْب  خيىها تايىره بالربيحىة ليسىا، جاأْك ل وا مم  لمىا اْحتمىل أان يكىون م ا إنَّه  لفسىق{ وا لاْيهم وا ا لم يركر اْسم ه عا مَّ

يا  وك التَّْسىمم تْىر  ي: ما ىافمعم قاىالا الشَّ ام، وا ياة من الرَّباائم  عمدا أاو ساهو:ا حىرا وك التَّْسمم تْر  الك: ما ل عمىدا أا اْْلياة، فاااالا ما ىالا و ة حا

ىنْ  خى  مم نافميَّىة، وا لاْيىهم اْلحا ْنىد الىر ْب  حمىل عا ياةم عم اف الىتَّلافُّب بمالتَّْسىمم ىرا لما اْحتمل أاْيضا أان يكون الم  ىا ساهو:ا، وا ىي لاها ه م النَّاسم

ا  ىي  أولىى، ألم ملىه علىى التَّْخيم ىي  وم ىاز فاحا م إمذا اْحتمل أان يكون فميىهم جاْخيم ان اْلكاالا ته، ألم لاىة اْلعاىام فاتحل ذابميحا ن فالا

ي الا جْحتامىل ذالمىك لكاونىه ازم ْعنااه  اْلم ا از على ما لاة اْلم ا فالا اميااة، وا ي  يْحتامل أان جكون حا افه بعد التَّْخيم خىالف  على أاْفرا

ىى ل. ينظىىر: الكليىىاا: للكفىىوي، أبىىو الباىىاء الحنفىىي اجم ىىاز، والمحتمىىل للىىراج  را ىىاع، والحاياىىة راجحىىة علىىى اْلم ا ْجما  اإْلم

 (.458  ( )ص: 1094)ا:

  (.133 /16ينظر: المبةوط: للةرخةي ) (12)
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م ةي  بيل أبي  وذيم  قهلا   ي  الخطابي (  الخطابي   قه  مل ال وافض انبهه  يلى أب  الخطا 
فطيي  ه  ،اإللييا األصييغ  والفييي  بييل م ةيي  الصييا ق ،اإللييا األ هيي  -- اوتييا  اييزعف أ  عيًييي ،األاليي ة
وذيف تيا)ها اي انه   ،وأبيه الخطيا  أعظيف منيا ،ومعف أتثاعا أ  الفي  يلا ،فا عى ف  )يبا أ)ا يلا الفي 

و قهليه    ،ل حييف عني ذف أ)يا م ياوقييل   فيقي و  الشيها ة لةي ،بشها ة الزور لةهافقيهف عيى مخيالييهف
 (1 فييةال اهه  الال   ف  اها تهف. االةبيف     يف تاذبً 

3

- اشييف عييل ميي ذم أبيي  حنيييي   ،قهلييا   وذيي ا  اشييف عييل م  ثييا( أي  فييإ  قهلييا  وذييه   ويييف(
-  )لةيا  ،انزة يلى مي ذم أذيل ا عييزاا (2 مل قاا  " ل مجيه  مصيم" وقها ، أ  الةجيه   خطئ

وتق  يي ذف  ،وتييا  صيييا)  ب تفييالى الةجيهيي ال عييل الخطييا  ،أ  عنيي ذف األصييي  واالييم عيييى ب تفييالى
و)بيهها ذي ا القيها يليى  ،فيييز  ميل ذي ا ضي ورة أ   قياا  تيل مجيهي  مصييم ،عيييا اعيى الصيها  واالًثي

وإ)ةا وقفها ف  ذ ا الظل ببهم ما )قل عل  ،وإليا أاار بقهلا     تةا ونا الثفض( --أب  حنيي  
ييْةيِّ ُّ  --أبيي  حنيييي   ييفن ْبييلن َخالِّيي   الب  أ)ييا قيياا  لينهسن

وال ييا عنيي  ب تفييالى  ،  وتييل مجيهيي  مصيييم(3 
وإ  تيا   ،ااي  يً  اواح  قينا  مفنى ذ ا الال   أ)ا مصيم ف  حا عةيا حيى ي  عةييا بيا  قيز صي ي ً 

 (4 لي ا عن  ب تفالى. امخطئً 

                                                           
 (.84:و/)أ ينظر: (1)
ي. ينظر: المنتاىى مىن منهىا  االعتىدال: للىر بي  (2) أحد قولي اأْلاْشعارم اْبن الباقالني وا اْبنه وا  و: قاْول أبي اْله رْيل وال بائي وا

 .، في كتب الحديثأنه حديث ولم أجده (399رازي)ص: وفي كتان اإلشارة إلى مر ب أ ل الحق للشي، (59)ص: 
في النسخ الخطية أنه أبو يوسف بن خالد و و: جيحيف، واليوان لأنه قال: ليوسف بىن خالىد السىمتيل، البيىري،   (3)

مولى بني ليث، يكنى أبا خالد، سكتوا عانه ، فايه، روى عن عاصم األحول و عنه نير بن علىي وجماعىة، قىال عىن 

مىىن اثىىاره: كتىىان وحىىعه فىىي الىىته م ينكىىر فيىىه الميىىزان والايامىىة. « جالسىىت أبىىا حنيفىىة سىىنتين ونيىىف سىىنة»نفسىىه: 

(، مع ىىىم 122للبخىىىاري )ص:  :(، الضىىىعفاء اليىىغير388لخليفىىة بىىىن خيىىاب )ص:  :ه(. ينظىىر: الطباىىىاا190)ا:

أبي حنيفة وصاحبيه: للر بي (. مناقب اإلمام 330، 3/329( ميزان االعتدال: للر بي: )295 /13) : لكحالةالم لفين

 (.40)ص: 
 .(78:وينظر: )أ/  (4)
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 ومؤليا، يلى النيائج اآلتي   الاليا  له ا الةهالز عل تيا   ةابف  ت    ذ ا خيص الثاحث 

 عظيف الفيف، والييل الشأ . ، وأصهل فقيا البي  ال ا ال ال الال  ) أ  الةؤلف  -4
 ص   عنها  الاليا  وص   )بهيا ليةؤلف. -5

 .الش ود اليقهي  واألصهلي سار بةنهجا عيى أحبل ط ق أ  الةؤلف  -6

 اليقهي  واألصهلي  خاص . قهاع خزا)  صغي ة لي تف احيهى الاليا  عيى ما ة عيةي  قية ، وفهائ  غز  ة،  -7

، ميز الزالي  الييي  وقيهة الاثيارة وغيزارة الفييف، ا حَع ض الةؤلف  -8 الفييا وذيه ميا ا بأسيه  ميهالز سيهل 
  ذف.مناسًثا ليةيخصصيل وغي

 ؛ وتجّيى ذلك مل خ ا ع ضا لةبائل الفقي ة.مل أذل البن  والجةاع  الفقي ةف  الةؤلف  -9

في  والةيالال  ب م م ذم الةؤليف ال نيي  عني  ع ضيا ليةبيائل اليقهيي ، وقي  اي ال  الةي ذم الشيافف   -10
 بفض الةبائل الخ في .

 .ثنا ا الث ل  الي  تف اإلاارة يليها ف  لف  خلن مل بفض الةذخ ان )  فإِّ ، ا حاعيى ال غف مل تةيز الةؤلف ف   -11
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 ،مايثيي   الييار ب ،مخطييهة ،بييل مبييفه  تييا  الشيي  ف  عهييي  باليهضييي  فيي  حييلِّّ غييهامض الينقييي   لصيي ر الشيي  ف   .1
 (.451   رقف ،ت تيا

   ري اليالنهي الهن ي، أبه ال بينا   م ة  عه  ال   بل م ة  عه  ال ييف األ)صا ،اليهائ  الههي  ف  ت االف ال ن ي  .2
 .ه 1324  األولى، ة ، ار البفا ة بجهار م افظ  مص  ،ذي( 1304

مصطيى بل عه  ب تاتم اليه  القبطنطين  الةشههر باسف حاال  خييي   ، شف الظنه  عل أسام  الاليم والينه   .3
 . 1941 ، .ة ،بغ ا -مايث  الةثنى  ،ذي(1067   أو ال ا  خييي   

وبيييي «  اتيييم اليهييي »مصيييطيى بيييل عهييي  ب القبيييطنطين  الفثةيييا)  الةفييي وف بيييي  ،الهصيييها يليييى طثقيييا  الي يييها سييييف .4
 ،ت تييا -مايث  يرسياا، يسيا)هها  ،  م ةه  عه  القا ر األر)اؤوةت  ،ذي( 1067 الةيهفى « حاال  خييي »

 . 2010 ، .ة

 1427 - 1404 مييل ة   ،الاله ييت -  اإلسيي مي  صييا ر عييل  ومارة األوقيياف والشييئه  ،الةهسييهع  اليقهييي  الاله يييي   .5
األوليى،  ار الصييهة  ة   38 - 24األاليزا   ،الاله يت -الب سل  الثا)ي ،  ار ة   23 - 1األالزا   ،ذي(
 .الثا)ي ، طثز الهمارة ة   45 - 39األالزا   ،مص  -

  .14/2/2017"  بيأر خ GeoNames IDصي   حيم عيى  .6

 ،ة  األوليييى ،-البيييفه    -الييي ة-سيييقيي  الصييييا  الفيةيييي   ،أميييي  أ  ،البيييييةا)ي فهييي س الةخطهطيييا  فييي  الةايثييي   .7
  .2010-ه1431

 ،لهنيا  -بيي و - ار الالييم الفيةيي   ،ه(990م ةه  بل سييةا  ال نيي  ال ومي  الالييهي     ، يائم أع   األخيار .8
  .2018 ،ة  األولى

يْغَناق    ال بيل بل عيي  بيل حجيا  بيل عيي ، حبيا  ،الالاف  ا د الهزو ي .9   فخي  الي ال تي  ،ذيي( 714   الي ال البِّّ
 . 2001 -ذي  1422  األولى، ة ،مايث  ال ا  ،سي  م ة  قا)ت  رسال   تيهراه(

عهي  القيا ر بيل م ةي  بيل )صي  ب الق اي ، أبيه م ةي ، م يي  الي ال ال نيي   ،الجهاذ  الةوي  ف  طثقا  ال ن ي  .10
  . . ، .ة ،ت اتش  - الناا   مي  م ة  تيم خا)ا ،ذي(775    

   يسييةاعيل بييل م ةيي  أميييل بييل مييي  سييييف الثابييا)  الثغيي ا ي   ،ذ  يي  الفييارفيل أسييةا  الةييؤلييل وآثييار الةصيينييل  .11
أعيييا    ،(1951 النااييي   طثيييز بفنا ييي  وتالييي  الةفيييارف الجيييييي  فييي  مطثفيهيييا الههيييي  اسييييا)هها  ،ذيييي(1399

 .لهنا  -  طثفا باألوفبت   ار يحيا  الي اث الف ب  بي و 

 ار الفييييف  ،ذيييي(1396   خيييي  الييي ال بيييل م ةيييه  بيييل م ةييي  بيييل عيييي  بيييل فيييارس، الزرتيييي  ال مشيييق    ،األعييي    .12
 . 2002أ ار / مااه  -  الخامب  عش  ة ،لية ايل

 -مايثيي  الةثنييى  ،ذييي(1408   عةيي  بييل رضييا بييل م ةيي  راغييم بييل عهيي  الغنيي  ت اليي  ال مشييا   ،مفجييف الةييؤلييل  .13
  . . ، .ة ،يا  الي اث الف ب  بي و بي و ،  ار يح

اةس ال ال أبه الخي  م ة  بل عه  ال حةل بل م ة  بل أب  باي  بيل عثةيا   ،الوه  ال مز ألذل الق   الياسز  .14
  . . ، .ة ،بي و  - ار مايث  ال ياة  ،ذي(902   بل م ة  البخاوي  

  .14/2/2017صي   بهاه  عيى النت بيأر خ     .15

  تيي  ،ذييي(911   عهيي  اليي حةل بييل أبيي  بايي ، اليي ا اليي ال البيييهط    ،طثقييا  اليغييه يل والن يياة بغييي  الهعيياة فيي   .16
  . . ، .ة ،لهنا  / صي ا -الةايث  الفص     ،م ة  أبه اليول يب ا يف
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   عهي  ال ي  بيل أحةي  بيل م ةي  ابيل الفةيا  الَفالي ي ال نهيي ، أبيه اليي د   ،ا را  ال ذم في  أخثيار ميل ذذيم  .17
 . 1986 -ذي  1406  األولى، ة ،بي و  - ار ابل تثي ،  مشا  ،  م ةه  األر)اؤوةت  ،ذي(1089

أحةيي  بييل عييي  بييل عهيي  القييا ر، أبييه الاثيياس ال بييين  الفهييي ي، تقيي  اليي ال الةق  ييزي  ،البيييه  لةف فيي   وا الةيييه   .18
 -ذيي 1418ليى،   األو ة ،لهنيا / بيي و  - ار الالييم الفيةيي   ،  م ة  عهي  القيا ر عطيات  ،ذي(845    

1997 . 

اهسف بل تغ ي ب  ي بيل عهي  ب الظياذ ي ال نيي ، أبيه الة اسيل، الةياا  ،الةنهل الصاف  والةبيهفى بف  الهاف   .19
  . . ، .ة ،الهيئ  الةص    الفام  لياليا  ،   تيهر م ة  م ة  أميلت  ،ذي(874   ال ال  

 .أ خيا ليشامي   ذا)  القزام ،لخامس اليار خالثا  ا ،الجز  الثالل ،تار خ األ   الف ب  ب وتيةا   .20

 ،مطثفي  سي تيس بةصي  ،ذيي(1351   اهسف بل يليا  بيل مهسيى سي تيس   ،مفجف الةطههعا  الف بي  والةف ب   .21
 . 1928 -ذي  1346 ، .ة

 .ص اره م تز الةيك فيصلإقا  ب ،فه س مخطهطا  -خزا)  الي اث   .22

 ،ذيي( 516   بييل بيل مبيفه  بيل م ةي  بيل اليي ا  الثغيهي الشيافف   م ي  البن ، أبه م ةي  ال  ،مصابي  البن   .23
 ار الةف في   ،  ال تيهر اهسف عه  ال حةل الة عشي ، م ة  سييف يب ا يف سيةارة، الةياا حةي ي الي ذه ت 

 . 1987 -ذي  1407  األولى، ة ،لهنا  -ليطثاع  والنش  واليهم ز، بي و  

  م ة  ت  ،ذي(741   خطيم الفة ي، أبه عه  ب، ول  ال ال، اليه  زي  م ة  بل عه  ب ال ،مشااة الةصابي   .24
 .1985  الثالث ، ة ،بي و  -الةايم اإلس م   ،)اص  ال ال األلثا) 

ْه ي َماَ ْه  ،الشقائا النفةا)ي  ف  عيةا  ال ول  الفثةا)ي   .25 أحة  بل مصطيى بل خييل، أبه الخي ، عصا  ال ال طاْاان
  . . ، .ة ،بي و  -ر الاليا  الف ب   ا ،ذي(968    

   ا وار  ت )يييييهس فا)يي  ك   ،ا ييييا  القنييهة بةييا ذييه مطهييهة، أاييه  اليييذلي  الف بييي  فيي  الةطييابز الشيي قي  والغ بييي   .26
 1313 ، .ة ،مطثفي  الييألي   الهي ا(، مصي  ،ص  ا وما  عييا  البي  م ة  عي  الهه وي  ،ذي(1313

 . 1896 -ذي 

 ار الفقثي  /  ،أحةي  طيهرا  قي ه بييهة -عيي  ال ضيا قي ه بييهة  ،اليي اث اإلسي م  في  مايثيا  الفيالفمفجف اليار خ   .27
  . . ، .ة ،ت تيا -قيص ي 

عّةا   -مؤسب  آا الهيت لييال  اإلس م   مذ (  ،اليه س الشامل ليي اث الف ب  الشامل الةخطهة اليقا وأصهلا  .28
 . 2004تةهم  اهليه(  -ذي 1425اآلخ ة الةا ى  ، .ة ،الةةيال  األر )ي  الهااةي  -

عيي  بيل أبي  باي  بيل عهي  الجيييل الي غيا)  الة غينيا) ، أبيه ال بيل ب ذيا  الي ال  ،اله ا   ف  اي د ب ا ي  الةهيي ي  .29
  . . ، .ة ،لهنا  -بي و   - ار احيا  الي اث الف ب   ،  ط ا اهسفت  ،ذي(593    

 ، .ة ،بيييي و  - ار الةف فيي   ،ذيييي(483   ألئةيي  الب خبيي   م ةيي  بيييل أحةيي  بييل أبييي  سييهل ايييةس ا ،الةثبييهة  .30
 . 1993 -ذي 1414

)اصييي  بييل عهيي  البييي  أبيييى الةاييار  ابييل عيييى، أبيييه اليييي ، ب ذييا  اليي ال الخيييهارمم   ،فيي  ت تيييم الةفيي   الةغيي    .31
مِّّى     . . ، .ة ، ار الاليا  الف ب  ،ذي(610   الةنَط ِّ

أبه الةفال  ب ذا  ال ال م ةه  بل أحة   ،قا اإلما  أب  حنيي  رض  ب عناالة ي  اله ذا)  ف  اليقا النفةا)  ف  .32
 ار الاليم  ،  عه  الال  ف سام  الجن يت  ،ذي(616   بل عه  الفز ز بل عة  بل َماَمَة الثخاري ال ني   

 . 2004 -ذي  1424  األولى، ة ،لهنا  -الفيةي ، بي و  
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ي ر ييس بييل الاثيياس بييل عثةييا  بييل اييافز بييل عهيي  الةطيييم بييل عهيي  منيياف  الشييافف  أبييه عهيي  ب م ةيي  بييل ،األ   .33
 . 1990ذي/1410 ، .ة ،بي و  - ار الةف ف   ،ذي(204   الةطيه  الق ا  الةا   

عه  الةيك بل عهي  ب بيل اهسيف بيل م ةي  الجيه ن ، أبيه الةفيال ، رتيل الي ال،  ،)ها   الةطيم ف   را   الة ذم  .34
  األوليييى، ة ، ار الةنهيييا  ،  أ.  / عهييي  الفظييييف م ةيييه  اليييّ امتييي  ،ذيييي(478    الةيقيييم بإميييا  ال ييي ميل 

 . 2007-ذي1428

م ةي   ،  أحةي  م ةيه  يبي ا يفتي  ،ذيي(505   أبه حام  م ة  بيل م ةي  الغزالي  الطهسي    ،الهسي  ف  الة ذم  .35
 .1417  األولى، ة ،القاذ ة - ار الب    ،م ة  تام 

   أحةيي  بييل م ةيي  بييل أحةيي  بييل الفييي  بييل حةيي ا  أبييه ال بيييل القيي وري   ،ال نييي مخيصيي  القيي وري فيي  اليقييا   .36
 . 1997 -ذي 1418  األولى، ة ، ار الاليم الفيةي  ،  تامل م ة  م ة  عه و ت  ،ذي(428

  األوليييى، ة ، ار الاليييم الفيةيييي  ،ذيييي(179   ماليييك بييل أ)يييس بيييل مالييك بيييل عيييام  األصييث   الةييي )    ،الة و)يي   .37
 . 1994 -ذي 1415

   أبيه الهليي  م ةي  بيل أحةي  بيل راي  الق طهي    ،الهيا  والي صيل والش د واليهالييا واليفيييل لةبيائل الةبييخ ال   .38
 -ذييي  1408  الثا)ييي ، ة ،لهنييا  - ار الغيي   اإلسيي م ، بييي و   ،    م ةيي  حجيي  وآخيي و  تيي  ،ذييي(520

1988 . 

ل أبه عه  ب ابل الشيخ اةس ال ال ابل الشيخ الةاا م ة  بل م ة  بل م ةه ، أ ةل ال ا ،الفنا   ا د اله ا    .39
  . . ، .ة ، ار اليال  ،ذي(786   ال ال ال وم  الثاب ت   

  ة ، ار الاليييم الفيةييي  ،ذييي(476   يبيي ا يف بييل عييي  بييل اهسييف الشييي امي   يسيي اقأبييه  ،اليةييز فيي  أصييها اليقييا  .40
 ذي.1424-   2003الثا)ي  

 ار طيهق  ،  م ة  مذي  بل )اص  الناصي ت  ،الثخاري الجفي  عه  بل أبه م ة  بل يسةاعي ،ص ي  الثخاري   .41
 .ذي1422  األولى، ة ،النجاة

 ار  ،  م ةي  فيؤا  عهي  الثياق تي  ،ذيي(261   مبيف بيل ال جيا  أبيه ال بيل القشيي ي النيبيابهري   ،ص ي  مبيف  .42
  . . ، .ة ،بي و -يحيا  الي اث الف ب  

 الفيني بي ر الي ال  ال نيي   ه م ة  م ةه  بل أحة  بل مهسى بيل أحةي  بيل حبييل الغيييابأب ،الهنا   ا د اله ا    .43
 . 2000-ذي  1420  األولى، ة ،، لهنا بي و - ار الاليم الفيةي   ،ذي(855    

  ة ،لهنيا - ار الاليم الفيةي  بيي و   ،ذي(816   عي  بل م ة  بل عي  الز ل الش    الج الا)    ،اليف  يا   .44
 . 1983-ذي 1403 األولى

 ،بييي و  - ار الةف فيي   ،ذييي(483   م ةيي  بييل أحةيي  بييل أبيي  سييهل اييةس األئةيي  الب خبيي    ،أصييها الب خبيي   .45
  . . ، .ة

 ،ذيي(730   عه  الفز ز بيل أحةي  بيل م ةي ، عي   الي ال الثخياري ال نيي    ،تشف األس ار ا د أصها الهز وي   .46
  . . ، .ة ، ار الاليا  اإلس م 

    مهييي ي تييي  ،ذيييي(170   عهييي  الييي حةل الخيييييل بيييل أحةييي  بيييل عةييي و بيييل تةييييف الي اذيييي ي الثصييي ي   أبيييه ،الفييييل  .47
  . . ، .ة ، ار ومايث  اله ا ،الةخزوم ،   يب ا يف البام ائ 

 ار  ،  م ةيي  عييهض م عييمتيي  ،ذييي(370   م ةيي  بييل أحةيي  بييل األمذيي ي الهيي وي، أبييه منصييهر   ،تهيي ام اليغيي   .48
 . 2001  األولى، ة ،بي و  -يحيا  الي اث الف ب  
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    حبييل بيل عهي  تي  ،ذيي(573   )شها  بل سفي  ال ةي ى اليةن    ،اةس الفيه  و وا  ت   الف   مل الاليه   .49
لهنيا (،  - ار اليال  الةفاص   بيي و   ،  اهسف م ة  عه  ب -مطه  بل عي  اإلر ا)   -ب الفة ي 

 . 1999 -ذي  1420  األولى، ة ،سهر  ( - ار اليال    مشا 

 ار الفييييف  ،  رميييزي منيييي  بفيثاييي تييي  ،ذيييي(321   أبيييه باييي  م ةييي  بيييل ال بيييل بيييل  ر ييي  األم ي   ،الةهييي ة اليغييي   .50
 . 1987  األولى، ة ،بي و  -لية ايل 

 مفجف اجا   .51

   أحة  عهي ت  ،ذي(393   أبه )ص  يسةاعيل بل حةا  الجهذ ي الياراب    ،الص اد تا  اليغ  وص اد الف بي   .52
 . 1987 - ذي 1407  ال ابف  ة ،بي و  - ار الفيف لية ايل  ،الغيهر عطار

  تيي  ،ذييي(666   م ييل اليي ال أبييه عهيي  ب م ةيي  بييل أبيي  بايي  بييل عهيي  القييا ر ال نييي  اليي امي   ،مخيييار الصيي اد  .53
ذيييي / 1420  الخامبييي ، ة ،صيييي ا -الييي ار النةهذاليييي ، بيييي و   -الةايثييي  الفصييي     ،اهسيييف الشييييخ م ةييي 

1999 . 

قاسيف بيل عهي  ب بيل أميي  عيي  القه)يهي ال ومي  ال نيي   ،أ)يس اليقها  ف  تف  ييا  األلييا  الةي اولي  بييل اليقهيا   .54
 .ذي1424- 2004 ، .ة ، ار الاليم الفيةي  ،    يى حبل م ا ت  ،ذي(978    

صيياب  الييياروق  ال نييي  م ةيي  بييل عييي  ابييل القاضيي  م ةيي  حاميي  بييل م ّةيي   ،تشيياف اصييط حا  الينييه  والفيييه   .55
 -  األولييييى ة ،بييييي و  -مايثيييي  لهنييييا  )اايييي و   ،   . عييييي   حيييي و تيييي  ،ذييييي(1158  بفيييي   اليهييييا)هي  

1996.  

  عهيي  البيي   تيي  ،ذييي(395   أحةيي  بييل فييارس بييل مت  ييا  القزو نيي  اليي امي، أبييه ال بيييل   ،مقيياايس اليغيي مفجييف   .56
  .1979 -ذي 1399 ، .ة ، ار اليال  ،م ة  ذارو  

   م ةي  بيل ماي   بيل عييى، أبيه اليويل، الةياا الي ال ابيل منظيهر األ)صياري ال و يفيى اإلف  قيى   ،با  الف  ل  .57
 .ه1414 -  الثالث  ة ،بي و  - ار صا ر  ،ذي(711

 ، .ة ، ار ال ييي ال، القييياذ ة ،ذيييي(276   أبيييه م ةييي  عهييي  ب بيييل مبييييف بيييل قييثييي  الييي انهري   ،الشيييف  والشيييف ا   .58
 .ذي1423

اييها  اليي ال أبيه عهيي  ب  يياقه  بيل عهيي  ب ال وميي  ال ةييهي  ، بييا  م يراييا  األر يم يلييى مف فيي  األ ايممفجيف األ  .59
 . 1993 -ذي  1414  األولى، ة ، ار الغ   اإلس م ، بي و  ،  يحبا   ثاست  ،ذي(626    

لةييك، أبيه )صي  عيي  بيل سيف  ا ،اإل ةاا ف  رفز ا رتيا  عل الةؤتييف والةخيييف في  األسيةا  والالنيى واأل)بيا   .60
-ذييي1411 ،األولييى ة  ،لهنييا -بييي و - ار الاليييم الفيةييي   ،ذييي(475    ثيي  ب بييل الفييي  بييل مييا ه   

1990 . 

تي    ،ذيي(395   أبه عه  ب م ة  بل يس اق بل م ة  بل   يى بيل َمْنيَ ه الفهي ي   ،مف ف  الص اب   بل من ه  .61
 . 2005 -ذي  1426  األولى، ة ،مارا  الف بي  الةي  ةمطههعا  الامف  اإل ،عام  حبل صه ي  /أ. 

   م ةيي  بيييل ال بييل بيييل م ةيي  بيييل عييي  بيييل حةيي و ، أبيييه الةفييال ، بهيييا  اليي ال الثغييي ا ي   ،الييي ت ة ال ة و)يييي   .62
 .ه1417  األولى، ة ، ار صا ر، بي و  ،ذي(562

الق  ةيي  الاليييهي، أبييه الثقييا  ال نييي  أاييه  بييل مهسييى ال بييين   ،الالييييا  مفجييف فيي  الةصييطي ا  والييي وق اليغه يي   .63
  . . ، .ة ،بي و  -مؤسب  ال سال   ،م ة  الةص ي  -  ع )ا   رو ش ت  ،ذي(1094    

  ق  القاض  عهي  النهي  بيل عهي  ال سيها األحةي  )الي ي   ، سيهر الفيةا  م الامز الفيه  ف  اصط حا  الينه    .64
 . 2000 -ذي 1421ولى،   األة ،لهنا  / بي و  - ار الاليم الفيةي   ،ذي(12
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م رس أصها اليقا بايي  الش  ف  والقا)ه   ،  م ةه  عه  ال حةل عه  الةنفف ،مفجف الةصطي ا  واألليا  اليقهي   .65
  . . ، .ة ، ار اليويي  ،الامف  األمذ  -

 ،ذيي(430   أبه )ايف أحة  بل عه  ب بل أحة  بيل يسي اق بيل مهسيى بيل مهي ا  األصيهها)    ،مف ف  الص اب   .66
 . 1998 -ذي  1419  األولى ة ، ار الهطل لينش ، ال  اض ،  عا ا بل اهسف الفزامي ت 

أبييه ال بييل عييي  بييل أبيي  الاليي   م ةيي  بييل م ةيي  بييل عهيي  الاليي  ف بييل عهيي  الهاحيي   ،أسيي  الغابيي  فيي  مف فيي  الصيي اب   .67
أحةييي  عهييي   عيييا ا -  عيييي  م ةييي  مفيييهض تييي  ،ذيييي(630   الشييييثا)  الجيييزري، عيييز الييي ال ابيييل األثيييي   

 . 1994 -ذي 1415 ،  األولىة ، ار الاليم الفيةي  ،الةهاله 

بيييي ي   ،تيييا  الفييي وس ميييل اليييهاذ  القيييامهس  .68    م ّةييي  بيييل م ّةييي  بيييل عهييي  الييي ّماق ال بيييين ، الةيّقيييم بة تويييى الز 
 .ذي1414 ،  األولىة ،بي و  - ار اليال   ،ذي(1205

يبييي ا يف مصيييطيى / أحةييي  الز يييا  / حامييي  عهييي  القيييا ر / م ةييي    ،مجةيييز اليغييي  الف بيييي  بالقييياذ ة ،الةفجيييف الهسيييي   .69
  . . ، .ة ، ار ال عهة ،النجار(

 ،ذيي(538   أبيه القاسيف م ةيه  بيل عةي و بيل أحةي ، الزمخشي ي اليار ب   ،الالشاف عل حقائا غيهامض الينز يل  .70
 .ه1407 -  الثالث  ة ،بي و  - ار الاليا  الف ب  

 ار الاليييم الفيةييي   يعييا ة صييف ليطثفيي  الق  ةيي  فيي   ،اإلحبييا  الةجيي  ي اله تييي  م ةيي  عةيييف ،اليف  يييا  اليقهييي   .71
 . 2003 -ذي 1424  األولى، ة ، (1986 -ذي 1407با بيا  

 ،ذيي(852   أبيه اليويل أحةي  بيل عيي  بيل م ةي  بيل أحةي  بيل حجي  الفبيق )    ،اإلصاب  ف  تةيييز الصي اب   .72
 .ه1415 -  األولى ة ،بي و  - ار الاليم الفيةي   ،هض  عا ا أحة  عه  الةهاله  وعيى م ة  مفت 

أبه عة  اهسف بل عه  ب بيل م ةي  بيل عهي  الهي  بيل عاصيف النةي ي الق طهي   ،ا سييفا  ف  مف ف  األص ا   .73
 . 1992 -ذي  1412  األولى، ة ، ار الجيل، بي و  ،  عي  م ة  الثجاوي ت  ،ذي(463    

  تي  ،ذيي(351   الثاق  بل قا)ز بل م موق بل واثا األميهي بياله   الثغي ا ي   أبه ال بيل عه  ،مفجف الص اب   .74
 .1418  األولى، ة ،الة ان  الةنهرة -مايث  الغ با  األث     ،ص د بل سالف الةص ات 

  مت  ييا بييل م ةيي  بييل أحةيي  بييل مت  ييا األ)صيياري، م ييل اليي ال أبييه   يييى البيينيا ،ال يي و  األ)يقيي  واليف  يييا  ال قيقيي   .75
 .1411  األولى، ة ،بي و  - ار اليال  الةفاص   ،   . مام  الةثار ت  ،ذي(926    

  الثا)يي ، ة ، ار النييائس ليطثاعي  والنشي  واليهم يز ،حام  صا ق قنيهي  -م ة  رواس قيفج   ،مفجف لغ  اليقها   .76
 . 1988 -ذي  1408

   ثيياس أحةيي  بييل حةييزة اييها  اليي ال ال مييي   اييةس اليي ال م ةيي  بييل أبيي  الا ،)ها يي  الة يييا  يلييى ايي د الةنهييا   .77
 . 1984ذي/1404 -أخي ة   ة ، ار اليال ، بي و  ،ذي(1004

   أبه الةفال  ب ذا  ال ال م ةه  بل أحة  بل عه  الفز ز بل عة  بل َماَمَة الثخياري ال نيي    ،ال خي ة اله ذا)ي   .78
 . 2019  األولى، ة ،لهنا  - ار الاليم الفيةي ، بي و   ،ذي(616

  ت  ،ذي(463   أبه با  أحة  بل عي  بل ثابت بل أحة  بل مه ي الخطيم الثغ ا ي   ،الاليا   ف  عيف ال وا    .79
  . . ، .ة ،الة ان  الةنهرة -الةايث  الفيةي   ،يب ا يف حة ي الة )  ،البهرق  عه  بأبه 

 .ذي1424 -  2003 ،ولى  األة ،بي و  - ار الجيل  ،ذيثف ذ ا  مفاص ( ،مفجف مصطي  األصها  .80

  . . ، .ة ،مؤسب  ال يه  ،ذي(548   أحة  الشه سيا)   أبه اليي  م ة  بل عه  الال  ف بل أبى با   ،الةيل والن ل  .81
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 .1977  الثا)ي ، ة ،بي و  - ار اآلفاق الج ا ة  ،(ذي429   أبه منصهر  
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  . . ، .ة ،مايث  القاذ ة ،ذي(620   ال نهي ، الشهي  بابل ق ام  الةق س   

  .2017 ،ة  األولى ، ار ومايث  الي اث األ ب  ،ت   اله  ح ا  ،فيييم حي  ،ا  وفيبطيلتار خ سهر ا ولهن  .87

أبيه ال بيل عيي  بيل يسيةاعيل بيل يسي اق بيل سيالف بيل يسيةاعيل بيل عهي   ،مقا   اإلس مييل واخي ف الةصييل  .88
  فيبيييثا    ار ف ا)ييز اييييااز، بة انيي ،ذيييي(324   ب بييل مهسيييى بييل أبييي  بيي  ة بيييل أبيي  مهسيييى األاييف ي  

 . 1980 -ذي  1400  الثالث ، ة ، ألةا)يا(

أبيه الاثياس ايةس الي ال أحةي  بيل م ةي  بيل يبي ا يف بيل أبي  باي  ابيل خياليا   ،وفيا  األ يا  وأ)ثيا  أبنيا  الزميا   .89
  .1994-1900 ، .ة ،بي و  - ار صا ر  ،  يحبا   ثاست  ،ذي(681   اله ما  اإلربي   

 ،  أحةي  بيل عيي تي  ،ذيي(597   به الي   عه  ال حةل بيل عيي  بيل م ةي  الجيهمي  الةاا ال ال أ ،صي  الصيهة  .90
 . 2000ذي/1421 ، .ة ، ار ال  ال، القاذ ة، مص 

ايةس الي ال أبيه عهي  ب م ةي  بيل أحةي  بيل  ،الةنيقى مل منها  ا عي اا ف  )قيض تي   أذيل الي فض وا عييزاا  .91
  . . ، .ة ،م م ال ال الخطيم  ت  ،ذي(748   عثةا  بل َقاْ ةام ال ذه   

  م ةي  حبيل تي  ،ذيي(476   أبيه اسي اق يبي ا يف بيل عيي  بيل اهسيف الشيي امي   ،اإلاارة يلى مي ذم أذيل ال يا  .92
 .ذي1425  األولى/ ة ،بي و  - ار الاليم الفيةي   ،يسةاعيل

روا ي    ،ذيي(240    أبيه عةي و خيييي  بيل خيياة بيل خيييي  الشييثا)  الفصيي ي الثصي ي  ،طثقا  خييي  بل خيياة  .93
ق   ذييي(، م ةيي  بييل أحةيي  بييل م ةيي  األم ي   3ق   أبيي  عةيي ا  مهسييى بييل مت  ييا بييل   يييى اليبييي ي   

 . 1993ذي م  1414، .ة ، ار اليال  ،    سهيل متارت  ،ذي(3

 أحة  بل   أبه عه  بت  ،ذي(256   م ة  بل يسةاعيل بل يب ا يف بل الةغي ة الثخاري، أبه عه  ب   ،الوفيا   .94
 .مي2005ذي/1426 ،  األولىة ،مايث  ابل  ثاس ،يب ا يف بل أب  الفينيل

   ايييةس اليي ال أبيييه عهييي  ب م ةييي  بييل أحةييي  بيييل عثةييا  بيييل َقاْ ةيييام الييي ذه    ،ميييزا  ا عيييي اا فييي  )قيي  ال الييياا  .95
 . 1963 -ذي  1382لى،   األو ة ،لهنا  - ار الةف ف  ليطثاع  والنش ، بي و   ،  عي  م ة  الثجاوي ت  ،ذي(748

 ار الني وة الفالةيي   ،الن وة الفالةي  ليشثا  اإلسي م   الةهسهع  الةيب ة ف  األ  ا  والة اذم واألحزا  الةفاص ة  .96
 ي.ه1420  ال ابف ، ة ،ليطثاع  والنش  واليهم ز

   ليي ال ال مييي   اييةس اليي ال م ةيي  بييل أبيي  الاثيياس أحةيي  بييل حةييزة اييها  ا  )ها يي  الة يييا  يلييى ايي د الةنهييا   .97
 . 1984ذي/1404 -أخي ة   ة ، ار اليال ، بي و  ،ذي(1004

   ايةس الي ال أبيه عهي  ب م ةي  بيل أحةي  بيل عثةيا  بيل َقاْ ةيام الي ذه    وصياحهيا،مناقم اإلميا  أبي  حنييي    .98
آبيا  الي تل  لجني  يحييا  الةفيارف النفةا)يي ، حيي ر ،  م ة  ماذ  الالهث ي، أبه الهفا  األفغا) ت  ذي( ،748
 .ذي1408  الثالث ، ة ،بالهن 


