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Abstract 
Sheikh Wahba Al-Zuhaili is considered one of the contemporary scholars, who left a clear mark 

in the Islamic library. He has written hundreds of books and researches in various legal sciences, 

and his interpretation of Al-Tafsir Al-Munir is very famous. Because of its scientific value, it is 

one of the interpretations in which its author relied on the analytical approach of the noble 
Qur’anic verses, and it contained within it many jurisprudential issues. The research is divided 

into four demands, and a preface precedes it in the biography of the author, and it adopted the 

comparative jurisprudential approach between the well-known Islamic schools of thought, and 

praise be to God first and foremost. 
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 الملخص

، شيددنيا ك ادد ش ل دداي  ش ددني بددل شيااكلددي يعددا شيخدديب  الددي شيمنياددل اددا شيعاادد   شياع  دد يا

شإلسالايي، بقا أيف شيائ ت اا شياكب  شأللن ث بل اخكادف شيعاد ا شيخد ،يي،  ادا شخدكس  ك سدي س شيك سدي  

يا  بيه اا شيقياي شيعاايي، بسد  ادا شيك  سدي  شيكدل ش،كادا بيسد  ااي سد  شيادنسل شيكنايادل شياني  خس ة الي ة؛ 

 اا ن ى بل طي كه شياثي  اا شياس ئل شي قسيي،  بل ادنش شيلندث عاعدت اد  اكلده يآلي ت شيق آنيي شيا ياي، 

شياايف بيا  يخص أنا ا شينيي بل شيطسد  ة، ادا شي  د  ،  شيكدياا،  شي سدل،  اسدات شيلندث عيد  أ لعدي 

اط يب،  كاسيا يسلقس  بل سي ة ني ة شياايف،  ش،كاات شيادنسل شي قسدل شياقد  ا لديا شيادنشاب شإلسدالايي 

 ياع  بي،  شيناا هلل أ ال  آخ ش.ش

 شيك سي  شياني ، شيمنيال، شي قه، شينيي، شيطس  ةشيااا ت شيا ك نيي: 
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 دمةالمق

 ب شيعد يايا،  شي دالة  شيسدالا ،اد  سديا شيا سدايا، سديان  انادا  ،اد  آيده   دنله  شيناا هلل

 أعاعيا،  لعا:

أن ع شيا شس ت  أاث ا  أاايي يال نثيا  طالدي شيعادا؛ ال كلد ط شي قده بإا ا شسي شي قه شإلسالال اا 

ط ل ي ددالة،  شي دد ا،  شيمادد ة، اددا أ ادد ا شإلسددالا لخددال يدد ال، ب ي قدده ادد كلش كل طدد   ثيقدد  لادد  ناايدده 

  شينل،  أ يس   أ الا : شيطس  ة.

عا شيطسدد  ة اددل شيخدد ط شألسدد س شيددنء يسددلا أاش  أء ،لدد اة اددا شيعلدد اشت شيعاايددي اثددل شي ددالة 

بل شينايث شي نيح، عنا  كاال  كدكا  لن عي عي  شينيي؛ بأ،ا ين  اا     س  شينلل شينل،  انس شيطس  ة 

 ل يني ت.

شيك  سي  شيخ ااي شيكل ن ت ،ا  اس ئل بقسيي اسكنلطي اا آيد ت شيقد آا شياد يا، شيك سدي   عا اا 

شياني  ياخيب شيااك    الي شيمنيال، بآث ت أا أعاع ا  أ  اس اا اس ئل بقسيي كخص شينيي بدل شيطسد  ة، 

  أا سس  ا شسي بقسيي اق  ني، ا  اش شألايي  ان اخكس ، اع لي ا شي أء شي شعح انس .

عيدد  كاسيددا  أ لعددي اط يددب، ب يكاسيددا  –لعددا اددنس شياقااددي  – ا ددت شيادد اة شيعاايددي كقسدديا لنثددل ب

نا ت بيه سي ة اايف شيك سي  شياني ،  ا  شيخيب شيمنيادل، أاد  شياطالد ا شأل ل  شيثد نل بقدا خ  دكسا  

 ألنا ا شينيي بل شي    ،  شياطاب شيث يث يانيي شي سل،  شي شلع بل شينيي ياكياا.

شيخ كاي  أعاات بيس  أاا شينك ئل شيكل ك  دات عييسد  خدالل شيلندث  شيا شسدي، كايسد  ا ئادي لدأاا  ثا

 شيا  ا   شيا شعع شيكل ش،كااكس  بل شياك لي  شيلنث.

  اا هللا شيك بيا.

 

 الزحيليوهبة سيرة الشيخ تمهيد في 

 اسمه ولقبه ومولدهأوالً: 

اي  ،طيي يا شيااك    الي ا ط   شيمنيال بل لااة 
(1)

اا ن شنل ااخا بدل شيقطد  شيسد  ء،  

ا(،  نخأ  ك ، ع بل انس شيلااة  ال نشت ساي  ي يي، بل انف أس ة ان بظي1932 -اـ1351، ا )
(2)

. 

                                                             

دير عطية: هي بلدة صغيرة في القلمون تتبع منطقة النبك في محافظة ريف دمشق، وتبعد عن  دمشنق  (1)

كم(، وأسمها نسبة إلى دير قديم فيها باسم القديس تئودوروس ومعناه عطنا    فعنرو وأصنبس اسنمها 89)

ينظر: الريف السوري، محافظة دمشق، وصف  طبغرافي، تاريخي اثنري، عمرانني امتمناعي  .دير عطية

لالقضننية والنننوااي والقننرئ العاىنندة إلننى محافظننة لننوا  دمشننق، أامنند وصنن،ي مكريننا، دار البيننان، دمشننق، 

 .133 -1/127م(، 1955-هـ1374)

-هنـ1422، دار القلنم، دمشنق، )1حنام، طينظر: وهبة الزايلي، العالم ال،قيه الم،سنر، د. بنديع السنيد الل (2)

 .12(، ص12م(، سلسلة )علما  وم،كرون معاصرون لمحات م  اياتهم، وتعريف بمؤل،اتهم( )2001
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ه،  اد  انطقدي )منادي( بدل يلند ا، عن  -شيمنيال -عا يقب شيااك    الي نسلي عيد  ااد ا  يديس نسدل 

  لدالا شيخد ا،  شسدكق  ش بدل انطقدي ايد  ،طيدي اندن أاثد  ادا ا ا أ اه انس  ثا ا ع  أعداشاس  عد ا ش عيد

( سني ا ت،  لقل يقله نسلي عي  ا طنه شأل ال200)
(1)

. 

 : عقيدته ومذهبه:ثانيا

يق ل شيااك    الي ،ا ،قياكه ،نداا  سدأين س ،نسد : أنده ،اد  ادناب أادل شيسدني  شيعا ،دي،  اد  

 قسل بس  خ بعل شيانابأا  اناله شي، اناب شالخ ، ة،  ا  ال يا   أناشه 
(2)

. 

  : دراسته وشهادتهثالثا

ا( 1946أاال شيااك    الي ا شسكه شاللكاشئيي بل ا يكه بدل ايد  ،طيدي ثدا اداا عيد  ااخدا ،د ا )

 ياك لعي ا شسكه شإل،اشايي  شيث ن يي.

 بددل ااخددا شيكنددا شيددااك   لاايددي شيخدد يعي،  ادد ا شأل ل ،ادد  ابعكدده لا عددي شاكيدد م بددل سددني 

ب ع شألالل. ثا شنكقدل عيد  ا د  ييكد لع  -ا(، اا  ن ل بل شيع ا ن سه ،ا  شيخس اة شيث ن يي شيع اي1952)

ا(، 1956ا شسكه بل ع اع كس ، بن ل ،ا  شيخس اة شيعاي  ادا اايدي شيخد يعي بدل شألماد  شيخد يف ،د ا )

ه،  عادع  بل شي ات ن سه ن ل ،ا  عع مة شيكخ ص ياكا يس بل اايدي شيا دي شيع ليدي بدل ش ألماد  أي د 

اعسا  شيا شسي بل اايي شينق ق ع اعي ،يا  خاس، بن ل انس  )شيايس نس( بل شينق ق
(3)

. 

 لعدددا نيدددب شنكسدددب عيددد  اايدددي شينقددد ق بدددل ع اعدددي شيقددد ا ة،  نددد ل انسددد  الاددد ا اعسدددا شيخددد يعي 

( ،دد ا ا(، ثددا ن ددل ،ادد  خددس اة شيددااك  شس بددل شينقدد ق )شيخدد يعي شإلسددالايي1959)شيا عسددكي ( ،دد ا )

ا(، لا كلدي شيخدد ف اددع شيك  دديي لكلد ال  سدد يكه اددع شيع اعدد ت شألعنليدي،  ادد ا ا  دد ع  سدد يكه 1963)

ا شسي اق  ني ليا شيانشاب شيثا نيي  شيق ن ا شيا يل شيع ا( -آث   شين ب بل شي قه شإلسالال -ياااك  شس
(4)

. 

ه بددل ا شسددكه ا ه ياعاددا، بقددا عاددع لدديا  ادا خددالل ادد  كقدداا نانددظ أا شيددااك    الددي ادد ا اك  اد  نلدد 

ا شسددكيا بددل آاح  شنددا شيا شسددي بددل اايددي شيخدد يعي  شيا شسددي بددل اايددي شينقدد ق،  اددنش ي  ددح ادداى كعاددا 

ه بدل ااي  كده عن شثد  ،ااده ،اد  اكلده  شيااك   ل يعاا  ع شاكه يا سا  شيلا غ غ يي شيعاا  انش اد  ند شس  ش دن 

ه بدد ياك نص يددلعه ااي  كدده نقدد ل عايعسدد  ألنسدد  اثيدد ة عن ك ددل عيدد  ادد  يقدد ب اددا  ال  -كددأثي شه شيع ليدد 

ي ى غمش ة ،ااه  ثق بكه شيعايقي بل شيعا ا شيخ ،يي شياخكا ي -خاسا ئي ليا اك ب  لنث  ا س ،ي
(5)

. 

 
                                                             

 .الدكتور وهبة الزايليمع مقابلة  (1)

 المقابلة المذكورة أيضاً. (2)

، بحن:: 94 -93ص، سيرة األستاذ وهبة، أامد راتن،، 15-14ينظر: وهبة الزايلي، بديع السيد، ص (3)

نزهة مع الشيخ وهبنة الزايلني ومقتط،نات من  انتامنه ال،كنري، د. عبند   اننا، نشنر )نم  كتناو )وهبنة 

، والموقنع اتلكترونني للندكتور وهبنة، صن،حة السنيرة 55 -53الزايلي، بحوث ومقناتت مهنداة إلينه(، ص

 الذاتية )الحياة الشخصية والعلمية(.

، معجننم المننؤل،ي  السننوريي  فنني القننرن العشننري ، عبنند 94-93راتنن،، صسننيرة األسننتاذ وهبننة، أامنند  (4)

 .220-219م(، ص1985 -هـ1405، دار ال،كر، دمشق، )1القادر عباس، ط

 .17ينظر: وهبة الزايلي، بديع السيد، ص (5)
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 : نشاطه ووظائفه العلمية واإلداريةرابعا

اد س  ني كده عا  ناي شيااك    الي شيمنيال شيعاايي ط ياي، عن لاأت انن ك ن يه يطاب شيعاا، ثدا 

 ياا، ة  كعايا طالي شيعاا شيخ ،ل  اا أاا نخ ط كه   ظ ئ ه ال:

ه بل ع اعي ااخا ، ا  - ا، ثا أسدك نشه ،د ا 1969ا،  أ لح أسك نشه اس ،اشه ، ا 1963،يا اا س 

ا، عن اّ س ا اة شي قه  أ  ل شي قه اع شي قه شياقد  ا بدل اايدي شيخد يعي،  اّ س اد شا شيخد يعي بدل 1975

ه يقسدا شي قده شإلسدالال اايي  شينق ق لع اعي ااخا بل ا ناكل شيا شس ت شال ييي  شيعاي ،  ثا أ دلح  ئيسد 

اايي شيخ يعي - انشاله لع اعي ااخا
(1)

،  اا أنيل ،ا  شيكق ،ا ااخ شه 
(2)

. 

ا،  أ،يد  عيدد  اايددي 1974 -1972ييليد ، يادداة سددنكيا  -أ،يد  عيدد  اايددي شيقد ن ا لع اعددي لن دد مء -

ه يقسدا شيخد يعي 1989 -1984يق ن ا لع اعي شألا  شت، ياداة خادس سدن شت )شيخ يعي  ش ا(،  ،ديا  ئيسد 

بيسد  ثدا ،ايداشه يسدنس شياايدي ل يني لدي ياداة أ لدع سدن شت،  أنخدأ اعادي شيخد يعي  شيقد ن ا لع اعدي شإلادد  شت، 

ه ياعني شياخط ط ت يسنس شيع اعي ه ياعني شيثق بيي شيعاي    ئيس   ا ا  ئيس 
(3)

. 

ا(،  ادد ا لكعددايل اعادددي 1990 -1989يدد  عيدد  اطدد   شيا يددت يادددا  س شي ا دد نيي يعدد ا )أ، -

 شيخ يعي  شيا شس ت شإلسالايي لع اعي شيا يت  كق ياس .

 أ،ي  عي  شيا ام شيع لل ياا شس ت شألانيي  شيكا يب ل ي يد ه ياداة أسدل ،يا ياعد ا شيا شسدل  -

(1993)
(4)

. 

شيا شسي بدل اايدي شيخد يعي لااخدا،  خطدي شيا شسدي بدل  ا  اا شينيا خ  ا ش بل   ع خطي  -

اايي شيخ يعي  شيق ن ا ل إلا  شت،  انيب خ  ب بل   ع لعه ان ال شياع اا شيخ ،يي بل س  يي يعد ا 

ا،  اا أخ ف ،ا  شياثي  اا  س ئل شيا عسكي   شيااك  شس بل ااخا،  اايي شإلاد ا شأل مش،دل بدل 1999

 يلن ا،  شيخ ط ا. -شلاسيلن ا،  بل ع اعي شيعن ا لط 

 شيددااك    الددي ، دد  يعنددي شيلندد ث  شيخددا ا شإلسددالايي،  ايئددي كن يدد  اعاددي نسددل شإلسددالا  -

ل مش ة شأل ا ف شيس  يي، اا  يخ ل ان ب  ئيس ايئدي شي ا لدي شيخد ،يي ياااسسد ت شيع ليدي شيا د بيي 

ه  ئدديس يعنددي شيا شسدد ت شيخدد ،يي ياااسسدد ت شيا دد بيي  شإلسددالايي،  ، دد  شياعاددس شإلسددالايي،  أي دد 

شيخ ،ل ياا  ف شإلسالال،  انيب  ئيس ايئي شي ا لي شيخ ،يي يخ اي شيا د  لي  شياق  دي شإلسدالايي 

ه  ئديس شيسيئدي يالندب شإلسدالال شيدا يل بدل شيااسسدي شيع ليدي شيا د بيي بدل شيلند يا  بل شيلن يا،  أي د 

 يناا
(5)

. 

                                                             

، وموقنننع الننندكتور الزايلننني 98ينظنننر: سنننيرة األسنننتاذ وهبنننة الزايلننني، أامننند راتننن، امنننو ، ص (1)

 ص،حة نشاطه العلمي(. اتلكتروني، )في

 .كلية الشريعة، مامعة دمشقموقع  (2)

، وموقع الدكتور 98، سيرة األستاذ وهبة الزايلي، لحمو ، ص28ينظر: وهبة الزايلي، اللحام، ص (3)

 الزايلي اتلكتروني )في ص،حة نشاطه العلمي(.

، وموقننع النندكتور 98، سننيرة األسننتاذ وهبننة الزايلنني، لحمننو ، ص28وهبننة الزايلنني، اللحننام، ص (4)

 الزايلي اتلكتروني )في ص،حة نشاطه العلمي(.

 .101-98، سيرة األستاذ وهبة ألامد رات،، ص33-28ينظر: وهبة الزايلي، بديع السيد اللحام، ص (5)
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 دد ت  شأللندد ث،  خدد  ب بددل ائدد ت شيادداكا شت  اددا أيددف شيخدديب شيمنياددل ائدد ت شياكددب  شيااي -

  شينا شت شيعاايي، ي يا لن  شياق ا ينا ا .

 المطلب األول

حكم النية في الوضوء
(1)

 

 اختلف العلماء فيها على مذهبين:

 المـذهـب األول:

شينيددي خدد ط
(2)

أ دد ف شيعاسدد   غيدد  شينن يددي ادد ل شيخدديب  الددي شيمنياددل: بددل  ددني شي  دد  ،  
«.عنا  شأل،ا ل ل يني ت»بل نايث شيخيخيا ،ا ،ا :  شينيي، يق يه  شي     ب ه  ي  شئه 

(3)
 

 عييه ناب عاس   شيعاا  ،  له اد ل ا يدب
(4)

 شيخد بعل 
(5)

 أنادا 
(6)

 عسدن ق لدا  شا يده  شيايدث  
،  أل  ،لياة  شلا شياندن    ليعدي  ألد  ثد    اش ا  شلدا ندما،  اد  اد  ء ،دا ،ادل لدا ألدل ط يدب 

 ا  ا  نالت عييه شإلا ايي.
(7)

 

 المـذهـب الثـانـي:

 نالددت شينن يدددي عيدد  ،ددداا شخددك شط شينيدددي بدددل شي  دد  ، لدددل اددل اسدددكنلي،  لدده اددد ل شيثددد  ء، 

ا   يح،  مب ،   ا يب بل   شيي. شأل مش،ل،  شينسا شل
(8)

 

ك اا شي     ليا أا يا ا ،ل اة ان ي، أء غي  اعق يي شياعن ،  عناد  يق دا  سبب االختالف:

لس  شيق لي بقط ا ي الة  غي ا ،  ليا أا يا ا ،ل اة اعق يي شياعن  ا سل شينع سي،  شي  د   بيده خدله 

اا شيعل اكيا،  ينيب  اع بيه شيخالف.
(9) 

 
                                                             

وأما الو)و  فهو م  الو)ا ة بالمد وهي النظافنة، وهنو عزم القل، على عمل فرض أو غيره.  :النية (1)

 .1/371، المجموع3/751: لسان العروينظربضم الواو اسم لل،عل وب،تحها اسم للما  الذي يتو)أ به. 

منا يتوقنف علينه الشني  ومنوداً أو صن،ة، دون أن يكنون منز اً من  اقيقتنه ، بحين: يلنزم منن  الشنرط:  (2)

: أصول ال،قه اتسالمي في نسيجه الجديد للندكتور مصنط،ى ينظره الومود. عدمه العدم وت يلزم م  ومود

 .59، الوميز في أصول ال،قه للدكتور عبدالكريم ميدان ص249الزلمي ص

 .106/ 6الت،سير المنير للزايلي:  (3)

 .6/85. الجامع ألاكام القرآن للقرطبي2/48أاكام القرآن تب  العربي (4)

، 1/86تناجح، مغني الم1/19، المهذو14تختصار اب  كثير، السراج الوهاج: صالعلي القدير  تيسير (5)

 . 1/35إعانة الطالبي 

 .15، بداية المجتهد ص 1/121، المغني 1/233اتنتصار في المساىل الكبار ألبي خطاو الكلوذاني (6)

، نيننل 15ص د/ بدايننة المجتهنن1/92المحلننى ، 1/374، المجمننوع لامننام النننووي6/85ت،سننير القرطبنني (7)

 . 85، الرسالة السعدية للمؤلف ص1/274، مختلف الشيعة للعالمة الحلي1/132اتوطار

، ااشنننية ابننن  1/9، اتختينننار2/334، أاكنننام القنننرآن للجصننناص2/48أاكنننام القنننرآن تبننن  العربننني (8)

 ،1/121، المغنننني 1/374، المجمنننوع 6/85الجنننامع ألاكنننام القنننرآن للقرطبننني :ينظنننر، و1/106عابننندي 

 .1/92حلىالم

 .15بداية المجتهد ص (9)
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 ة ومناقشـتها:األدلـ

 أدلـة المـذهـب األول:استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والقياس والمعقول:

 األول: الكتـاب:

.شآليي ﴾يَ  أَيَُّس  شيَِّنيَا آَانُ شْ عِنَش اُْاكُْا عِيَ  شي َّالةِ ب ْغِساُ شْ ُ ُع َاُاْا...﴿ا يه كع ي :  -1
(1)

   

 :وجه الداللة 

ِ ِادَا شيخَّدْيَط ِا ﴿ اكا شيقي ا عي  شي الة اق يده كع ي :كقاي  شآليي عنش أ ِّ بَدإِنَش اَدَ أَْت شْيقُدْ آَا بَ ْسدكَِعْن لِد 

ِعياِ  ﴾شي َّ
(2)

أء أ ات ا ش كه 
(3)

  شإل شاة اللا يس  اا نيي  ا ا. 

ياَ ﴿ا يه كع ي : -2 َ ُاْخِاِ يَا يَهُ شيّاِ .﴾َ َا  أُِاُ  ش عاِلَّ ِييَْعلُُا ش َّللاَّ
(4)

 

 وجه الداللة:

أا هللا سلن نه  كع ي  ن   أا يا ا أا ن  لخل  عال لعل اكه ا  ايا يه ني كن  لاينه شينء أا ند  لده، 

بعا لسنش عايع أ،ا ل شيخ يعي ااس .
(5)

 

أا شي     ييس لعل اة؛ ألنه غي  اق  ا ينشكه لل ا  سلب ي ي س اسك  شيعد  ة؛ بدال واعترض: 

يكن  يه انش شالسا.
(6)

 

(شيطسد   خدط  شإلياد ا  ): ااد  ال خدب بيده أا شي  د   ،لد اة لداييل ا يده : وأجيب
(7)

 ا يده: 

(اا ك  أ بأنسا شي  د   خ عدت خط يد س ادا عسداس نكد  كخد ت ادا كندت أظد ب س)
(8)

 غي ااد  ادا  

ه عال ل ينيدي، لدل ادل شياايدمة لديا شيعلد اة  شألن ايث شيكل كال ،ا  ب ل شيطس  ،  شيعل اة ال يعكا لس  خ ، 

  غي ا  اا  ا  سلب    ا

.(عنا  شأل،ا ل ل يني ت)نايث:
(9)

 

.(عنا  شأل،ا ل ل يني ت): ا يه   الثـانـي: السـنة:
(10)

 

                                                             

 .6المـاىدة /  (1)

 .98النحل/ (2)

 .142، ت،سير الجاللي  ص1/256، ت،سير البيضاوي2/48أاكام القرآن تب  العربي (3)

 .5البينة/  (4)

 .1/91ينظر: المحلى،  (5)

 .2/336ينظر: أاكام القرآن للجصاص (6)

 (.223، برقم )باو فضل الو)و  ،كتاو الطهارة 1/203صحيس مسلم (7)

بننرقم  5/280مسننند اامننام أامنند  ( ،446، بننرقم )كتنناو الطهننارة 1/220المسننتدرع علننى الصننحيحي  (8)

(22467.) 

 .  1/234ينظر: اتنتصار في المساىل الكبار (9)

وأننه يندخل  (إنما األعمال بالنية): باو قوله  ،كتاو اامارة 2/260، صحيس البخاري، مت،ق عليه (10)

 فيه الغزو وغيره م  األعمال.
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 وجه الحجة فيه :

ه عال ل ينيي،  ،اد ا  أنه  ن   أا يا ا يه ،ال خ ،ل لا ا نيي، بايس ان ب ،ال يعكا له خ ، 

ه  ال يكنقا عال ل ينيي  ا  شياطا ب. شأل،ا ل كخال شي    ، بياما أا ال ي عا شي     خ ، 
(1)

 

اددد ل شيلخددد  ء  ناددده هللا:ه بددداخل بيددده شألياددد ا  شي  ددد    شي دددالة  شيماددد ة  شيندددل  شي ددد ا 

. شألنا اه
(2)

 

ااد  أا شيندايث اعادل  -شينن يدي-لأا ادنش شنكعد ت لداييل شيخطد ب  يديس لنعدي ،ندان  واعترض:

ي كق  عي  ع ا  ، ألا شيعال ا ع ا لال ن ل،  شيا ا : شأل،ا ل شي   اي ل ينيي.
(3)

 

ه: أا شي سد ل  لأا وأجيب: ،ادا أا شيعادل ي عدا ادع ،داا  اييل شيخط ب نعي ،نان  أ اله.  ث نيد 

 عناد  يادل )لعدا نيدب : ا يه  بأ شا لق يه انش أا شيعال شيخ ،ل شياعكا له ال يا ا عال ل ينيي، لاييلشينيي، 

ه يا  س شس، اد ل شإلاد ا شيند  ء:ه اد ل شيخطد لل  أبد ا ا يده  (ا  ن ى ئشا   ن  شه إلثل ت شيانا    ن ي 

 ادل أا كعيديا شيعلدد اة  (ل ينيد تعنادد  شأل،اد ل ):  ب ئداة يدا كن دل لق يده  (اد  ندد ى ئ عناد  يادل شاد ):

شيان يي خ ط ي نكس ه.
(4)

 

 

 الثـالث: القيـاس:

ه ،ا  لقيي شيعل اشت شألخ ى اا شي الة  شي ي ا  شيكياا ....شيب، شيكدل ال يعكدا  أا شينيي خ ط اي س 
لس  عال ل ينيي.
(5)

 
 الـرابع: المعقـول:

ا ي دالة،  شيعلد اة ال كاد ا عال ان يدي أنس  طسد  ة ،دا نداث كا د  شيخط يد ، بسدل ،لد اة ان دي 
ألنس  ا لي عي  هللا  ط ،ي يه.
(6)

 
ً -أدلـة المـذهـب الثـانـي: احتج أصحاب هذا المذهب  بالكتاب والسنة  والقياس والمعقول: -أيضا

 األول: الكتـاب:
﴾.........شآليييَ  أَيَُّس  شيَِّنيَا آَانُ شْ عِنَش اُْاكُْا عِيَ  شي َّالةِ ﴿شآليي شيس لقي:  -1

.
 

ه يددنا ا ،  وجههه الداللههة: أا هللا سددلن نه  كعدد ي  نادد  شيخدد شئط  يددا يددنا  شينيددي،  يدد  ا نددت خدد ط 
 ب خك شطس  مي اة

،ا  شينص،  شيمي اة ،ا  شينص نسب
(7)

 نيب ال يع م عال لنص اثاه. 
(8)

 
                                                             

 .1/121المغني  ،1/86، مغني المحتاج 1/58ينظر: ااشية السندي على سن  النساىي  (1)

 .6/85الجامع ألاكام القرآن للقرطبي (2)

 .2/337ينظر: أاكام القرآن للجصاص (3)

 .1/373المجموع للنووي (4)

 .1/379لزايلي ال،قه ااسالمي وأدلته للدكتور وهبة ا (5)

 .1/86، مغني المحتاج1/14، المهذو 1/122ينظر: المغني  (6)

، 21النسنخ: إلغننا  اكننم شننرعي سننابق بنندليل شننرعي تاننق. ينظننر: النسننخ فنني القننرآن: د. الزلمنني ص (7)

 .388الوميز في أصول ال،قه :د. ميدان ص

، ال،قنننه اتسنننالمي 1/122، المغنننني  1/27، البحنننر الراىنننق 2/334ينظنننر: أاكنننام القنننرآن للجصننناص (8)

 .1/378وأدلته
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شينيي ييست مشئاة ،ا  شينص لل ادل ااد  يقك ديه -أ واعترض بـ:
(1)

ا يده كعد ي :  سدي اه ااد  بدل 
َس كُُاْا ﴿ َاْت َ،اَْيُاْا أُاَّ ﴾ُنّ ِ

(2)
 أء ن ا نا نسا. 

ه يكعطادت اثيد  ادا شألناد ا، بقدا ند ا هللا كعد ي  شياعدا اشت بدل شآليدي  -ب ي  ا ا ال مي اة نسخ 

(يندد ا اددا شي  دد ع ادد  يندد ا اددا شينسددب):  شيسدد لقي،  ادد ل شي سدد ل 
(3)

ال كددناح شيادد أة ،ادد  ) ادد ل:  

(،ا  خ يكس ،اكس   ال 
(4)

. 

﴾َ شيسَّ ِ ُق َ شيسَّ ِ اَيُ بَ ْاَطعُ شْ أَْيِايَُسَا ﴿ ا ل كع ي :
(5)

شين م  شين  ب.  مشا شي س ل  
(6)

 

ه أا شينيي بل شي     أ يد  ادا شينيدي  -ت ثا يا ال كناا ا ل يناا ن سه ،ا  شينيي بل شيكياا ؟ ،اا 

ع شينداث ،ندا ،داا  عد ا شياد  ، لخدالف شياد   بإنده يق دا بل شيكياا؛ ألا شيكياا ل يك شب ال يق ا عال ي بد

ي بع شيناث  غي س اا شينظ بي  شيكل ا....شيب.
(7)

 

.﴾َ أَنَمْينَ  ِاَا شيسََّا ِ  َا  ه َطُس  شه ﴿ا يه كع ي : -2
(8)

 

 وجه الداللة:

، بنيثاد   عدا ب شعدب أا ياد ا ادنيب -أء اطس شه -أا هللا سلن نه  كع ي    ف شيا   لأنه طس  

 ي  خ طن  بيه شينيي ان  اا سالن س   كه ألنه نينئن ال يا ا اطس شه عال ل ي س.
(9)

 

لأا شيطس   ،نااا لاعن  شيط ا  بال ي شا له شيكطسي ؛ باا ،ايكا ،نه ان واعترض: 
(10)

ااد  أنده  

 ععادت يدل ):  ثا أنه ال يع م شيكاسدب لده يق يده  ، ا ينكال أا ي شا له اطس  اع شينيي  اع ،اا شينيي،

(شأل ه اسعاشه  طس  شه 
(11)

 ا  ال يا ا اطس شه عال ل ينيي. 
(12)

 

 الثـاني: السـنة:

ال )ا ل يأل، شلل بل كعاياه شي دالة:  ا   ء ،ا  ب ،ي لا  شبع  ألل ا ي ة أا شي س ل  -1

يقلددل هللا  ددالة شادد ئ نكدد  ي ددع شيطسدد   ا ش ددعه بي سددل  عسدده ثددا يايدده ثددا ياسددح  أسدده ثددا ي سددل 

.( عايه
(13)

 

                                                             

أصنول  اتقتضا : الل،ظ الدال على شي  مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم على ذلك المسكوت. ينظر: (1)

 .364د. ميدان ص ، الوميز في أصول ال،قه: 416ص -الهامش –ال،قه في نسيجه الجديد: د.الزلمي 

 .23النسا  /  (2)

 .(2502برقم ) ،كتاو الشهادات: باو الشهادة على األنساو والر)اع 935/ 2صحيس البخاري (3)

 ، صحيس مسنلم(4819برقم )باو ت تنكس المرأة على عمتها ، كتاو النكاح 5/1965صحيس البخاري  (4)

 (.1408برقم )باو تحريم الجمع بي  المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح  ،كتاو النكاح 2/1029

 . 38المـاىدة /  (5)

 .1/244ينظر: اتنتصار في المساىل الكبار (6)

 .1/378ينظر: المجموع (7)

 . 48ال،رقان/  (8)

 .2/334أاكام القرآن للجصاص (9)

 .1/245اتنتصار في المساىل الكبار (10)

 .مت،ق عليه (11)

 .1/245اتنتصار في المساىل الكبار (12)

وقال:" لم أمنده بهنذا الل،نظ"،  1/59تلخيص الحبير في أاادي: الرافعي الكبير تب  اجر العسقالني  (13)

، 1/241 ، التحقيننق فني أاادينن: الخنالا تبنن  الجننومي65اندي: 1/29خالصنة البنندر المنينر لرنصنناري 

 .1/65ااشية اب  القيم على سن  أبي داود
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 وجه الداللة فيه:

أا شينايث يقك ل ع شم شي     ل ي  نيي ألا ا ش عه اعا اي انا  ة بل شيق آا.
(1)

 

عنادد  يا يددب أا كنثددل ،ادد   أسددب ثددالث نثيدد ت ثددا )بددل غسددل شيعن لددي ألا سددااي:  ا يدده  -2

.(ك ي يا ،ايب شيا   بكطس يا
(2)

 

 وجه الداللة:

أ خاا  عي  ا  يعميس  ،ا شي سل   يا يخك ط بيه شينيي. أا شي س ل 
(3)

 

ادنش   د   ال يقلدل هللا ) :: أنه ك  أ ا ة ا ة ثا ا ل ،ا شينلل  ا    ء ،ا شلا ،ا   -3

.(شي الة عال له
(4)

 

 وجه الداللة:

أنه أخ   عي  شي عل شياخ اا اا أ ا ا شي      يا ينا  شينيي، اا  يال ،ا  ،اا شخك شطس .
(5)

 

أا انس شألن ايث ااس  ع  ت اطاقي ا  ني للي ا ا    ا بيس  غيد  اكع  دي يانيدي،  واعترض:

 اا ثلت  ع ب شينيي ل آلي ت  شألن ايث  شألايسي شيكل سلا نا ا .
(6)

 

 الثـالث: القيـاس:

شي     طس  ة لا   بأخله غسل شينع سي، بال كخك ط يسد  شينيدي، ااد  أنده يديس اق د اشه ينشكده لدل 

ا  سدلب يك  دل لده عيد   دني شي دالة بأخدله سدك  شيعد  ة  شي اد ف ،اد  ااد ا طد ا   سد ئ  خد  ط 

شي الة شألخ ى.
(7)

 

أا عمشيي شينع سي اا ل ب شيك  ب شيكل يعب شالنك شم انه باا ي كق  عي  نيي اكد ب شيمند ،  وأجيب:

ه عال أنه ييس ،ل اة ان ي، لدل شياد شا انده شي د ي ني ،دا شيعيد ا،  يدنش يعدب  سك  شيع  ة  عا ا ا خ ط 

ه  ال ادا أادل شي دالة  شيعلد اة ااعند ا   دلل ال يايدم، بإنده يعدب ،اد   ييّده  سك  ،  ة اا ييس ااا د 

سك  ،  كه.
(8) 

 

 

                                                             

 .2/336أاكام القرآن للجصاص (1)

 (.330، برقم )باو اكم )،اىر المغتسلة ،كتاو الحيض 1/259 مصحيس مسل (2)

 .2/336أاكام القرآن للجصاص (3)

 نصنن، الرايننة ألاادينن: الهدايننة (89بننرقم ) ،بنناو فنني آداو الو)ننو  وفر)ننه 53ص ،مسننند الربيننع (4)

عبند النرايم بنن  ميند متنروع الحندي: وأبنوه مينند )نعيف الحندي: وت يصنس هننذا  و"أبن وقنال:، 28 ،1/27

 " . الحدي: ع  النبي 

 .2/336أاكام القرآن للجصاص (5)

 .1/377ينظر: المجموع  (6)

 .1/378، ال،قه ااسالمي وأدلته2/336ينظر: أاكام القرآن للجصاص (7)

 .1/377المجموع  (8)
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 الـرابع: المعقـول:

ه ي ي اد ،  بأاد  اد   ا ي ش ال كعب شينيي عال بل شي   ه شيكل ال اق  اة أل،ي نس ،  يدا كععدل سدلل 

ه ي ددني بعددل آخدد  بددال يعددب نيددب بيدده لددن س    ا شألادد  عال لااليددي كق  ندده، أال كدد ى أا ا يدده  ادد ا خدد ط 

﴾َ ثِي لََب بََطّسِ ﴿كع ي : 
(1)

ه بدل  عا ا ا أا شه لكطسي  شيثد ب ادا شينع سدي بإنده يد  ا ي عدب اد ا شينيدي خد ط 

كطسي س، عن يا كاا عمشيي شينع سي ا    ي ين سس ،  عناد  ادل خد ط بدل غي اد ؛ بكقداي س ال ك دل عال بدل 

ث ب ط ا .
(2)

 

ه ي دني غي اد  عال أنسد  ،لد اة ان دي ويمكن االعتراض علهيهم:  لدأا شيطسد  ة  عا ا ندت خد ط 

 سس  ،اد  كطسيد  شيثد ب ايد س ادع شي د  ق؛ ألا ادنش بدل لاييل ا    ا بل ب اس   أنس  كا   شيخط ي ،  اي

  بع شينع سي شينسيي  كاب بل  بع شينع سي شياعن لي .

 التـرجيـح:

 لعا ال ا  كقاا بإنه يلا  يدل  عند ا شيادناب شأل ل، يقد ة أايدكسا   د شنكس ،  يعداا  عد ا اد  

ا غيد  شياعقد ل أا ادا اخدل شياد   ين ل شخك شط شينيي بيا  شسدكال لده أ دن ب شيادناب شيثد نل. ااد  أنده اد

ه هلل اد  بد ه ،ايده كل اشه، أ  ياسل ني، أ  ياسدل ق ،اد  اد ل، أ  غيد  نيدب، أا ياد ا ااايد 
(3)

.  هللا أ،ادا  

 ل ي  شب.

 

 المطلب الثاني

 وقت النية في الوضوء

 اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

 المـذهـب األول:

عنننند غسنننل أول منننز  مننن  الومنننه، ولكننن  يسنننتح، أن يننننوي عنننند البننند  بنننأول سنننن  الو)نننو   

ويستصننحبها إلننى غسننل مننز  منن  الومننه، وبننه قالننع الملكيننة والشننافعية
(4)

وهننو هنناهر مننذه، الحن،يننة 
(5)

 .

ويجوم تقديمها بزم  يسير عرفاً عند المالكية.
(6)

 

 المـذهـب الثـانـي:

                                                             

 4المدثر/  (1)

 .6/85الجامع ألاكام القرآن للقرطبي ، 2/335ينظر: أاكام القرآن للجصاص (2)

 . 1/371، ينظر: األوسط في السن  واامماع واتختالا  (3)

، 1/14، المهننننذو1/92، الحنننناوي الكبيننننر 73، التح،ننننة الر)نننية ص1/307ينظنننر: المنتقننننى للبننننامي (4)

 .1/89مغني المحتاج،  320-1/317المجموع

 .37األشباه والنظاىر تب  نجيم ص (5)

 .1/60،65، كتاو ال،قه على المذاه، األربعة2/57أاكام القرآن تب  العربي  (6)
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لو)و ، و يستح، تقديمها على غسل اليدي  و التسمية لتشنمل عند المضمضة ألنها أول وامبات ا

م،نروض الو)ننو  ومسنننونه، وإن تقنندمع بننزم  يسننير مننام  ألنهنا عبننادة فلننم يشننترط اقتننران النيننة بأولهننا 

كالصيام. وبه قالع الحنابلة.
(1)

 

هو اتختالا في أول فرض م  فروض الو)و ، فعنند ال،رينق األول هنو غسنل  سبب االختالف:

ه، وعند الثاني هو المضمضة. فالكل مت،قون علنى أن محنل النينة هنو عنند غسنل أول فنرض ، وكنذلك الوم

ات،قوا على استحباو تقديم النية عند البد  بأول سن  الو)و .
(2)

 

 

 المطلب الثالث

 حكم النية في غسل الجنابة

﴾َاتَّننَى تََغتَُسننل واَ ﴿ تعننالى:فنن ن قولننه فنني الغسننل منن  الجنابننة  وامبننة النيننة 
(3)

ول،ننظ ... يقتضنني النيننة 

يقتضي اكتساو ال،عل، وت يكون مكتسبا له إت بالقصد إليه اقيقة، فم  أخرمه إلنى المجنام فعلينه  (اغتسل)

،البينة
(4)

 في الو)و  وقد مر. هاواكم النية هنا كحكم 

،ا يه كع ي  ا ل شيخيب  الي شيمنيال:  يَا،  }عِنّ  أَْنَمْين  عِيَْيدَب شْيِاكد َب لِد ْيَنّاِ ه يَدهُ شيدّاِ بَ ْ،لُدِا هللاَ ُاْخِا د 

يُا شْيخدد ِيُصي: اددل اييددل ،ادد   عدد ب  ِ شيددّاِ ّ ِِ شي  دد   شيددنء ادد  خددط   شينيددي بددل اددل ،اددل،  أ،ظادده  أاَل 

شي  د   يا دل ادا غيد  نيدي،  اد   شإليا ا، خالب  أللل نني ي  شي ييا لا اساا ،ا ا يب شيانيا يق الا: عا 

ط س،  ال ييخ ت شيخط ي  اا ليا شألظ ب   شيخع ، ل ي  نيي.ا ا ييا ا اا شإليا ا خ
(5)

 

 

 المطلب الرابع

 حكم النية في التيمم

 في المسألة مذهبان:

 المـذهـب األول:

 عييده نادب عاسد    -اا  نا ن - ع ب شينيي،  ،اا  ني شيكياا لا نس ،  ا  شخكي   شلا شيع لل

شيظ ا   شإلا ايي. أال  شيعاا  ،  له ا ل شألئاي شأل لعي
(6)

 

                                                             

 .98-1/97 المبدع ، 1/124، وينظر: المغني1/23الكافي  (1)

 ينظر: المصادر السابقة.  (2)

 .43سورة النسا /  (3)

 .560/ 1أاكام القرآن تب  العربي:  (4)

 .254/ 23الت،سير المنير للزايلي:  (5)

 /1 الصنناىع ، بنداىع6 /4 عمندة القناري ،213 /5 ، ت،سنير القرطبني334 /2 أاكام القنرآن للجصناص (6)

،   1/162، شننننننننرح الزقنننننننناني1/265، اتسننننننننتذكار101-22/100، التمهينننننننند 1/20 ، اتختيننننننننار252
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 المـذهـب الثـانـي:

،دداا  عدد ب شينيددي،  أا شيكددياا ي ددح لددا نس ،  لدده ادد ل مبدد   شينسددا لددا  دد يح  شأل مش،ددل بددل 

  شيي.
(1)

 

 األدلـة ومنـاقشـتها:

 أدلـة المـذهب األول:

سد ى شينن يددي-شسدكال أ ددن ب اددنش شياددناب
(2) 

لادد  شسددكاي ش لدده بدل ناددا شينيددي بددل شي  دد  ، -
(3)

 .

  شسكال شينن يي ،ا   ع ب شينيي بل شيكياا لا  يأكل:

ه  ﴿ا يه كع ي :  -1 ُا شْ َ ِعياشه َطيِّل  .﴾بَكَيَاَّ
(4)

 

ُا شْ ﴿أا ا يه  وجه الداللة: يقك ل شيق ا بل شي عل؛  شيق ا ال يكنقا عال ل ينيي. ﴾بَكَيَاَّ
(5)

 

والحامننة إنمننا تعننرا بالنيننة  التننيمم لننيس بطهننارة اقيقيننة وإنمننا معننل طهننارة عننند الحامننة،"أن  -2

."بخالا الو)و  ألنه طهارة اقيقية
(6)

 

شينيدي شيخ ي دي،  شينيدي اعكلد ة، بقدا ايدت  لا  أا شإلخالص ،ل  ة ،دا ها ل شيخيب  الي شيمنيال: 

شي  د   ادأا   لده بدل ا يده  شآليي ،ا  أا ال اأا   له، بال لا  أا يا ا ان ي . ا يدت شيخد بعيي: لاد  أا 

 هنش اُْاكُْا عِيَ  شي َّالةِ بَ ْغِساُ ش ُ ُع َاُاْاي  ايت انس شآليي ،ا  أا ال اأا   يعب أا ياد ا ان يد كع ي : }عِ 

شي  د   ان يد .  ،اد  ادنش ال لدا بدل شيادأا  شت ادا شينيدي: لدأا  بيادما ادا اعاد ع شآليكديا  عد ب اد ا 

ع  بدل ك اسد ،  عا ك اسد  شلك د   يق ا شيخخص لعااه  عه هللا. أا  شيانسي ت بإا ك اس  لدا ا نيدي يدا يدا

 عه هللا، ا ا اأع  ش ،ا  ك اس ،  أا  شيال ن ت ا ألال  شين ا، بإا بعاس  ل ي  نيي يا يداع ،  عا بعاسد  

لق ا  عه هللا  شيكق ء لس  ،ا  شيط ،ي، ا ا يه بيس  أع .
(7)

 

 أدلـة المـذهب الثـانـي:

شينيي بل شيكياا ،ا  نااس  بل شي      اد ي ش: شسكال أ ن ب انش شياناب ل يقي س، بق س ش ناا 

عا شيكياا خاف  شيخاف ال يخد يف شأل دل بدل شيخد  ط؛ بااد  أا شي  د   ي دح لدا ا شينيدي بادنش شيكدياا، 

 ألنه ا ي     اا نيث ا نه  سياي  ييس ،ل اة اسكقاي.
(8)

 

                                                                                                                                                                                              

بداينننة المجتهننند  ،1/289صننناا، اان1/63، الكنننافي286/ 1، المغنننني1/374، المجمنننوع 1/371األوسنننط

 .1/90، المحلى1/128، الية العلما 68ص

  ،101-22/100، التمهيد 1/20 ، اتختيار252 /1 الصناىع بداىع (1)

 ووموبها في التيمم فقط -وقد مرا-الحن،ية ذهبوا إلى عدم وموو النية في الو)و  والغسل (2)

 .1/286، المغني 1/374، المجموع101-22/100ينظر: التمهيد (3)

 . 6المـاىدة /  ، 43النسـا  /  (4)

 .1/20، اتختيار1/52، بداىع الصناىع2/334ينظر: أاكام القرآن للجصاص (5)

 . 1/52بداىع الصناىع (6)

 .101-22/100، التمهيد 1/20 ، اتختيار252 /1 الصناىع بداىع (7)

 .346/ 30منير للزايلي: الت،سير ال (8)
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 . شي شعح اا شياناليا ا  شأل ل؛ يق ة ا  شسكاي ش له،  هللا أ،اا الراجح:

 الخاتمة

بددل لدد ب اسددا اددا ألدد شب شي قدده شإلسددالال، بددل  ندد ب شيك سددي  شيانيدد  شييسددي ة لعددا اددنس شياسددي ة 

 يامنيال، يااا شيق ل عا شيلنث ك  ل عي  شينك ئل شآلكيي:

 ا( 1932 -ادـ1351ادا ند شنل ااخدا ،د ا )  يا شيااك    الي ا ط   شيمنيال بل لااة اي  ،طيدي

 .ال نشت ساي  ي يي، بل انف أس ة ان بظي نخأ  ك ، ع بل انس شيلااة  

  انالده شي قسدل  ،اد  ادناب أادل شيسدني  شيعا ،دي،  اد  ادناب شالخد ، ة، عا شيخيب  الدي شيمنيادل

 .خ بعل

  ن ى شيك سي  شياني  يامنيال ،ا  شيعايا اا شياس ئل شي قسيي،  انس  بل ألد شب شيطسد  ة،  كنايداش بدل

 ل ب شينيي بل شيطس  ة.

  شيمنيال ي  ا آ ش  شي قس   بل شيطس  ة،  يسكال ،ايس ،  أني ن  يخك   شيد شعح انسد  نسدب ا ا شيخيب

 ا  يكليا يه اا أايي.

   شيكدياا،  شي سدل،  ناد  آ ش  شي قسد   بدل كن  ل شيخديب شيمنيادل بدل ك سدي س نادا شينيدي بدل شي  د  ،

 نيب.

 أادد ا نيددب بددل شيكددياا أ  كدد عح يدداى شيل نددث لعددا ،دد ه شألايددي شخددك شط شينيددي بددل شيطسدد  ة، سدد ش  

 شي     أ  شي سل.

 

 المصادر والمراجع
 لعا شيق آا شيا يا

 اـ( ط/اش  شي ا .370أنا ا شيق آا: أل  لا  أناا لا ،ال شي شمء شياع  ف ل يع  ص )ت .1
اـ( ت: اناا ،لا 543-468أنا ا شيق آا: أل  لا  اناا لا ،لا هللا شياع  ف ل لا شيع لل ) .2

 (.2002-1424يلن ا)-لي  ت-اش  شياكب شيعاايي/3شيق ا  ،ط ، ط
 اـ(.683-599شالخكي   يكعايل شياخك  : كأييف ،لا هللا لا انا ا لا ا ا ا شيا  ال شينن ل ) .3
-368شالسكنا  : يإلا ا شين بظ ألل ،ا  ي سف لا ،لا هللا لا اناا لا ،لا شيل  شيق طلل ) .4

  ا(.2000لي  ت ) -شياكب شيعاايي/اش  1( ت: س يا اناا ،ط   اناا ،ال اع ه، ط463
شألخل س  شينظ ئ  ،ا  اناب ألل نني ي شينعا ا: كأييف شيعالاي ميا شيايا لا عل شايا لا اناا  .5

لي  ت  -/اش  شياكب شيعاايي1( ت: شيخيب ما ي  ،اي شت، ط970-926شيخسي  ل لا نعيا )
  ا(.1999-اـ1419)

/ااكدددب 10   ا دددط   علددد شايا شيميادددل، طأ دد ل شي قددده شإلسدددالال بدددل نسددديعه شيعايددا: يادددااك .6
   ا(.2002أ ليل ) -شيك سي 

ع، ني شيط يليا ،ا  نل أي  ظ بكح شياعيا: ياعالاي شيسيا ألل لا  لا شيسيا شيلا ء لا شيسيا  .7
  لي  ت.-يلن ا .  ط/اش  شي ا  -لي  ت -اناا خط ، ط/ اش  أني   شيك شث شيع لل

شالنك    بل شياس ئل شيال   ،ا  اناب شإلا ا أناا لا ننلل: كأييف ألل شيخط ب ان  ظ لا  .8
ااكلي  -1ط -(. ت: ا.سايا ا لا ،لا هللا شي اي 510-432أناا لا شينسا شياا نشنل شيننلال )

 (.1993-اـ 1412شيسع ايي ) -شي ي ه –شيعليا ا 
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إلا ا أناا لا ننلل: كأييف شإلا ا أل  شإلن  ف بل اع بي شي شعح اا شيخالف ،ا  اناب ش .9
/ اش  أني   2اـ( ت: اناا ن اا شي قل ، ط885-817شينسا ،ال لا سايا ا شيا اش ء)ت

 يلن ا.-لي  ت-شيك شث شيع لل
شأل سط بل شيسنا  شإلعا ع  شالخكالف: أل  لا  اناا لا عل شايا لا شيانن  شينيس ل  ء )ت  .10

  اـ(.1405شي ي ه ) -/ اش  طيلي1، طاـ( ت: ا.   ي  أناا اناا ننيف318
-( ط/اش  شياع بي970-926شيلن  شي شئا خ ح انـم شياا ئا: ميا شيايا لا نعيا شينن ل ) .11

  لي  ت.
لاشيي شياعكسا  نس يي شياقك ا: يإلا ا شيق  ل ألل شي ييا اناا لا أناا لا  خا شيق طلل  .12

/ اش  1ال أناا ،لا شيا ع ا، طاـ( ت: شيخيب اناا اع ه، شيخيب ،  595 -520شألنايسل )
  ا(.2002 -اـ 1422لي  ت ) –شياكب شيعاايي 

 587لاشئع شي ن ئع بل ك كيب شيخ شئع: يإلا ا ،ال  شيايا ألل لا  لا اسع ا شيا س نل شينن ل ) .13
 -اـ 1418لي  ت ) -/ اش  شياكب شيعاايي1ا(.  ط1982لي  ت )-/ اش  شياك ب شيع لل2اـ( ط
 ال اناا اع ه ، شيخيب ، ال أناا ،لا شيا ع ا . ا( ت: شيخيب ،1997

/اش  1شيكن ي شي  يي بل بقه شيس اة شيا يايي خ ح اكا شيعخا  يي: ياااك   ا ط   شيل  ، ط .14
  ا(.1992 -اـ 1413شيعمشئ  )-شيساى

( 597-508شيكنقيا بل أن ايث شيخالف: أل  شي  ت ،لا شي ناا لا ،ال لا اناا لا شيع مء) .15
  اـ(.1415لي  ت) -/ اش  شياكب شيعاايي1شينايا اناا شيسعانل، طت: اسعا ،لا 

ك سي  شيلي   ء: شياسا  أن ش  شيكنـميل  أس ش  شيكأ يل: كأييف شيق  ل ن    شيايا ألل سعيا  .16
اـ(  ت: شيخيب ،لا شيق ا  ، ب ت 791،لا هللا لا ،ا  لا اناا شيخي شمء شيلي   ء )ت 

  (.2003 -1424/اش  شياكب شيعاايي )1ا ،  ط1996 -اـ 1416شيعخ  نسُّ نه ، ط/اش  شي ا  

س  يي(، اش   -اش  شي ا  )ااخا  ،شيك سي  شياني  بل شيعقياة  شيخ يعي  شيانسل:  الي شيمنيال .17
 ا ١٩٩١ -اـ  ١٤١١شيطلعي: شأل ي ، ، يلن ا( -شي ا  شياع    )لي  ت 

-773ا نع  أل  شي  ل شيعسقالنل )كاخيص شينلي  بل أن ايث شي شبعل شيالي : أناا لا ،ال ل .18
  (.1964 – 1384( ت: شيسيا ،لاهللا ا خا شييا نل شياانل، شياايني شيان  ة )852

شيكاسيا يا  بل شيا طأ اا شياع نل  شألس نيا: يإلا ا شين بظ ألل ،ا  ي سف لا ،لا هللا لا اناا  .19
اا ،لا شيالي  شيلا  ، ان ( ت: ا ط   لا أناا شيعا ء ,463-368لا ،لا شيل  شيق طلل ت)

-/ اش  شياكب شيعاايي1شيا  ب.   ط-ط/ مش ة ،ا ا شأل ا ف  شيخا ا شإلسالايي
  ( ت: اناا ،لا شيق ا  ،ط .1999-1419لي  ت)

كيسي  شيعال شيقاي  الخك    شلا اثي : شخك  س  ،اا ،ايه  شخك   أ ح   شي كه: اناا نسيب  .20
  (.  1989-1410ااااي شيع ليي شيسع ايي )شي -شي ي ه-شي ب ،ل ، ط/ااككلي شياع  ف

( ت: ا. 256-194شيع اع شي نيح شياخك  : اناا لا عسا ،يل أل  ،لا هللا شيلخ  ء شيعع ل) .21
 (.1987-1407لي  ت )-/ اش  شلا اثي , شييا اي3ا ط   ايب شيل  ، ط

( ت: شيخيب اـ671شيع اع ألنا ا شيق آا: أللل ،لا هللا اناا لا أناا شألن   ء شيق طلل )ت .22
  (.1995-1416يلن ا )-لي  ت-/اش  أني   شيك شث شيع لل1اخ ا ساي  شيلخ  ء، ط

 751-691ن خيي شلا شيقيا ،ا  سنا ألل اش ا: اناا لا ألل لا  أي ب شيم ،ل أل  ،لا هللا ) .23
  (.1995 - 1415لي  ت ) -/اش  شياكب شيعاايي3ط

( ت: ،لا 1138س اء أل  شينسا شيسناء )تن خيي شيسناء ،ا  شينس ئل: ن   شيايا لا ،لا شي .24
  ا(.1986 -اـ1406ناب ) -/ ااكب شياطل ، ت شإلسالايي 2شي ك ح أل  غاة، ط

ن خيي  ا شيانك   ،ا  شيا  شياخك   : خ ح كن ي  شألل   ، كأييف اناا أايا شيخسي  ل لا  .25
  اـ(.1386لي  ت)-/اش  شي ا 2، لايا، ط
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خ بعل:  ا  خ ح اخك   شيامنل: ك نيف ألل شينسا ،ال لا شين  ء شيالي  بل بقه شإلا ا شي .26
اناا لا نليب شيا   اء شيل  ء . ت: شيخيب ،ال اناا اع ه  شيخيب ، ال أناا ،لا 

  ا(.1994 -اـ1414يلن ا ) -لي  ت -/اش  شياكب شيعاايي1شيا ع ا ، ط
a.  لا أناا نايي شيعاا   بل اع بي انشاب شي قس  : كأييف سيف شيايا ألل لا  اناا

/ااكلي شي س يي 1اـ( ت: ا. ي سيا أناا عل شايا ا شااي ، ط507-429شيخ خل شيق  ل )
  (.1988،ا ا )-شأل اا-شينايثي

خال ي شيلا  شياني  بل كخ يل اك ب شيخ ح شيالي  يا شبعل: ،ا  لا ،ال لا شيااقا  .27
شي ي ه -شي خا/ ااكلي 1( ت: نااء ،لا شياعيا عسا ،يل شيسا ل، ط804 -723شألن   ء)

  اـ(.1410)
شي س يي شيسعايي: كأييف ألل ان    شينسا لا ي سف لا شياطس  شألساء )شيعالاي شينال (  .28

  .    اـ( 1410اا ) -/ لساا1، ت: ،لا شينسيا اناا ،ا  لق ل ط  اـ( 726 - 648)
 شي يف شيس  ء، ان بظي ااخا،   ف  طل  شبل، ك  يخل شثد ء، ،ا شندل شعكاد ،ل يالا ديي .29

 شيندد شنل  شيقدد ى شيع ئدداة عيدد  ان بظددي يدد ش  ااخددا، أناددا   دد ل ما يدد ، اش  شيليدد ا، ااخددا، 
 ا(1955-اـ1374)

سدي ة شألسددك ن  الددي ا دط   شيمنياددل شيعاايددي  شيعاايدي: ا. أناددا  شكددب ناد  ،  دداا شيا اددع  .30
  شالياك  نل   اا اك ب ،اا   اا ا ا.

ل ،لا هللا اناا لا ،لا شيل ال لا ي سف خ ح شيم ا نل ،ا  ا طأ شإلا ا ا يب: كأييف أل .31
/ اش  شياكب 1(.  ط1961-1381ا   ) -اـ( ط/ا ط   شيل لل شينالل1122-1055شيم ا نل)
  اـ(.1411لي  ت ) -شيعاايي

( ت: اناا باشا 261-206 نيح اساا: اساا لا شينع ت أل  شينسيا شيقخي ء شينيس ل  ء) .32
  لي  ت.-شيع لل،لا  شيل ال ، ط/اش  عني   شيك شث 

،ااة شيق  ء خ ح  نيح شيلخ  ء: يإلا ا لا  شيايا ألل اناا انا ا لا أناا شيعينل )ت  .33
 يلن ا.-لي  ت-اـ( ط/اش  أني   شيك شث شيع لل855

 (.2004-1425ااخا )-/اش  شي ا  شياع   4شي قه شإلسالال  أايكه: ياااك    الي شيمنيال، ط .34
( 884-816 شايا لا اناا لا ،لا هللا لا ا اح شيننلال )شيالاع خ ح شياقنع: أل  عسن ق عل .35

 اـ(.1400لي  ت )-ط/شيااكب شإلسالال
( ت: 676-631شياعا ع خ ح شياسنب: يإلا ا انل شيايا ألل ما ي  ينل لا خ ف شين  ء) .36

(.  ط/ اش  شي ا  اا ا ا كنقيا، 1996-1417لي  ت )-/اش  شي ا 1انا ا اط نل، ط
 ميم يإلا ا شي شبعل،  كاخيص شينلي  اللا نع  شيعسقالنل . شياطل ع اعه بكح شيع

( ت: 456-383شيانا : يإلا ا ألل اناا ،ال لا أناا لا سعيا لا نما شيظ ا ء شألنايسل) .37
 ا (.2003 -اـ 1424لي  ت ) -/ اش  شياكب شيعاايي3ا.،لا شي     سايا ا شيلناش ء ، ط

ت: ااسسي شينخ    اـ( 726 - 648اي شينال )اخكاف شيخيعي بل أنا ا شيخ يعي: كأييف شيعال .38
 اـ(.1412شالسالال شيك لعي يعا ،ي شياا سيا لقا شياقاسي )

(ت: 405-321شياسكا ب ،ا  شي نينيا:اناا لا ،لاهللا أل  ،لاهللا شين اا شينيس ل  ء) .39
 ا (.1990-اـ1411لي  ت ) -/ اش  شياكب شيعاايي1ا ط   ،لا شيق ا  ،ط ، ط

 -( ط/ ااسسي ا طلي241-164اا لا ننلل: أناا لا ننلل أل  ،لاهللا شيخيل نل )اسنا شإلا ا أن .40
 ا  .

، اش  شي ادد ، ااخددا، 1اععددا شيادداي يا شيسدد  ييا بددل شيقدد ا شيعخدد يا، ،لددا شيقدد ا  ،لدد س، ط .41
 ا(1985 -اـ1405)

ا نل شيانك ت عي  اع بي اع نل أي  ظ شيانس ت: ياخيب خاس شيايا اناا لا شيخطيب شيخ لينل  .42
لي  ت -/اش  شياع بي2( ،ا  اكا انس ت شيط يليا يان  ء، ت: اناا خايل ،ك لل، ط977)ت
 ا(.  2004-اـ 1425)
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-541شيا نل بل بقه شإلا ا أناا لا ننلل شيخيل نل يإلا ا ألل اناا ،لا هللا لا ااشاي شياقاسل ) .43
 ا( 1992 -اـ 1412لي  ت ) -/ اش  شي ا 1( ط620

أييف شيق  ل ألل شي ييا سايا ا لا خاف لا سعا لا أي ب شيل عل شيانكق  خ ح ا طأ ا يب: ك .44
 -اـ1420لي  ت ) -/اش  شياكب شيعاايي 1اـ( ت: اناا ،لاشيق ا  أناا ،ط ، ط 494)ت

 ا (.1999
 شياسنب: يإلا ا ألل عسن ق شيخي شمء ، ط/،يس  شيل لل شينالل  خ ا اس لا  . .45
  ة شينشكيي )شيني ة شيخخ يي  شيعاايي(.شيا اع شالياك  نل ياااك    الي،   ني شيسي .46
 ا اع اايي شيخ يعي، ع اعي ااخا. .47
نماي اع شيخيب  الي شيمنيال  اقكط  ت اا شنك عه شي اد ء، ا. ،لدا هللا نند ، نخد   داا اكد ب  .48

 ) الي شيمنيال، لن ث  اق الت اساشة عييه(، 
اـ( ت: اناا 762شيمياعل)تن ب شي شيي ألن ايث شيساشيي: ،لا هللا لا ي سف أل  اناا شينن ل  .49

 اـ(.1357ا   ) -ي سف شيلن  ء، ط/ اش  شينايث
نيل شأل ط   اا أن ايث سيا شألخي   خ ح انكق  شألخل  : اناا لا ،ال لا اناا  .50

 ا (.1973لي  ت ) -شيق ا ة.   ط/ اش  شيعيل-اـ( ط/اش  شينايث1255-1173شيخ ا نل)
-1419عيد شا )-طسد شا-/اش  عنسد ا4شياد يا ميداشا، طشي عيم بدل أ د ل شي قده : يادااك   ،لدا  .51

1998.) 
-اددـ1422، اش  شيقاددا، ااخددا، )1 الددي شيمنياددل، شيعدد يا شي قيدده شيا سدد ، ا. لددايع شيسدديا شياندد ا، ط .52

 ا(، ساساي )،اا    ا ا  ا اع    ا يان ت اا ني كسا،  كع يف لااي  كسا(2001
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