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العدد ( ،)1ولغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف قواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة الرتققم بطريؼة تسؾسؾقة كام هو ضاهر طذ غالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رغبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذلك ،يؿؽـؽم
التواصل مع هقئة التحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٍئخ االعزشبسٌخ
ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً
فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ
فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
 .4أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش
 .5أ.دٍِٕ.ــشح ثٕذ حمّذ اٌـذٚعــشي
 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

ُّ ْ
ُ ُ
زاساذٗ
ِٕٙجٍح احلىُ عٍى اٌىراب ترعذد إت
ِ

إعذاد
أ.د .دامت تاي

ُمٜمٝمجٞم ُ٦م احلُٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمتٕمدُّ د إ ْسمرازاشمِف

إقمداد :أ.د .طم٤مشمؿ سم٤مي

ًَدٖـ ايبشح
ٍ
ُ
واًمداومع هلذا
يمت٤مب َُّم٤م سمتٕمدُّ د إسمرازاشمف.
ًمٚمحٙمؿ قمغم
درس هذا
ُ
اًمٌح٨م اعمٜمٝمجٞم َ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُ
َي ُ
اًمٌح٨م َقمدَ ُم ُصدور اًمٌ٤مطمثلم ذم إصمٌ٤مت شمٕمدُّ د اإلسمرازات أو َٟم ْٗمٞمٝم٤م قمـ ُمٜمٝم٩م ِّ ٍ
سملم ُيتح٤ميمَؿ إًمٞمفِ ،ممَّ٤م
ِ
أطمدَ َ
حلٙمؿ
ٚم٧م ذم هذا اًمٌح٨م
ث سمٞمٜمٝمؿ
َ
أص ُ
َ
آظمتالف ذم إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرةً .مذًمؽ َّ
ُمٜمٝم٩م ا ُ
ٍ
ِ
جمر ًدا قمـ
ُمراطم َؾ :إومم:
سمتٕمدُّ د اإلسمرازات ذم صمالث
اًمٕمٚمؿ سمٙمقن اًمٙمت٤مب ذا إسمرازات ُُمتٕمدِّ دةَّ ،
ُ
حت٘مٞمؼ يمقن اإلسمرازات واىمٕم ً٦م ذم اًمٜم ًَُّخ اًمتل سملم أيديٜم٤م.
حت٘مٞم٘مف ذم أ ْقمٞم٤من اًمٜمًخ .اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:
ُ
اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م :حتديدُ اعمت٘مدِّ م ُمـ اعمت٠م ِّظمر ُمـ اإلسمرازات.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :إسمرازةُ ،مٜم٤مه٩م اًمت٠مًمٞمػ ،حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت.


519
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مب سمتٕمدُّ د إ ْسمرازاشمِف٤متٙمؿ قمغم اًمُٙم احل٦ُ مٞمجٝمُٜم

مي٤مشمؿ سم٤ طم.د. أ:إقمداد

Abstract
This research studies the scientific methods to decide whether the book has
had multiple editions or has not. Researchers largely disagree about the
ways of judging the multiple editions of a book. In addition, their decisions
do not rely on precise scientific methods. For these reasons, I attempt to
state the scientific methods of judgment by following three steps: first,
showing the scientific ways to know that the author himself who made the
multiple editions; second, proving that the manuscripts were really exposed
to multiple editions; finally, stating the chronological order of the multiple
editions of manuscripts.
Key words: Edition, authorship’s methods, critical edition of manuscripts.
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م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

ُمٜمٝمجٞم ُ٦م احلُٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمتٕمدُّ د إ ْسمرازاشمِف

إقمداد :أ.د .طم٤مشمؿ سم٤مي

املكدَِّ١
سمًؿ اهلل ،واحلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل 8وسمٕمدُ :
ِ
يمثػم ُمـ اعمّمٜمِّٗملم َيً ُٚمٙمقهن٤م ذم شم٠مًمٞمٗم٤مهتؿ :إقم٤مد ُة اًمٜمَّ َٔمر ذم اًمٙمت٤مب
ومٛم َـ اعمً٤مًمؽ اًمتل يم٤من ٌ
ٍ
سميوب ُِمـ اًمتٕمديؾُِ :مـ اؾمتٌدال ،وطم ٍ
ٍ
ٍ
وشمٖمٞمػم ذم
وشم٠مظمػم،
وزي٤مدة ،وشم٘مدي ٍؿ
ذف،
اعمّمٜمَّػُ ،
َ
ِ
وه ْٞمٙمٚمتف.
ٟمٔم٤مم اًمٙمت٤مب َ
ٍ
ٍ
ُ
يمت٤مب َُّم٤م َّ
إسمرازات ُُمتٕمددةً ،إ ْذ ىمد
سم٠من ًمف
حلٙمْؿ قمغم
واإلؿمٙم٤مل اًمذي َي ِر ُد :هق ذم ُمٜمٝمجٞم٦م ا ُ
ِ
اخلالف سملم ٟم ًَُخف اخل ِّٓمٞم٦م هق ُِمـ
اًمٌ٤مطمثلم ذم سمٕمض اًمٙمُت٥م ،هؾ
اًمٕمريض سملم
اخلالف
َي َ٘مع
ُ
ُ
ُ
َىمٌٞمؾ اظمتالف اًمٜمًُّخ اعمٕمت٤مد ،أو َي ِ
وأيمثر
رضمع ذًمؽ إمم اظمتالف إسمرازات اًمٙمت٤مب ُِم َـ اعمّمٜمِّػ.
ُ
ٍ
ٍ
يمت٤مب
حلٙمؿ قمغم
اخلالف سملم اًمٌ٤مطمثلم ذم هذا ،يرضمع إمم قمَدَ م وٌط
ىم٤مر ُيتَح٤ميمؿ إًمٞمف ذم ا ُ
ُمٜمٝم٩م ٍّ
ٕملم َّ
سم٠من ًمف إسمرازات ُمتٕمددة ْأو ٓ.
ُُم َّ
١مؾمس
ًمذًمؽ ضم٤مء هذا اًمٌح٨م عمٕم٤مجل٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ،سم٤مًمت٠مصٞمؾ عمٜمٝم٩م َقم َٛم ٍّكم ُي ِّ
ٍ
حلٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب َّ
إسمرازات ِقمدَّ ًة أو ٓ.
سم٠من ًمف
ًمٓمري٘م٦م ا ُ
ايدِّزاضات ايطابك:١

مل ُي ِ
َ
إؿمٙم٤مل شمٕمدُّ د اإلسمرازات أمهٞم ً٦م ذم ِدراؾم٤مهتؿ،
قل اًمدارؾمقن ًمٕمٚمؿ حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت
ِ
ِ
ٕول" :أصقل ٟم٘مد اًمٜمّمقص وٟمنم
ٙمرر يمالم َّأول يمت٤مسملم ذم قمٚمؿ اًمتح٘مٞمؼ :ا َّ
وهم٤مًم ٌُٝمؿ ُي ِّ

ُ
حم٤مضات ُأًم٘مٞم٧م ذم اًمٕم٤مم اًمدراد
وأصؾ اًمٙمت٤مب
اًمٙمت٥م" ًمؼمضمًؽماه (ت1710م)،
ٌ
( ،)1()1710-1711و ُـمٌع اًمٓمٌٕم٦م إومم ؾمٜم٦م  .1747واًمث٤مين" :حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص وٟمنمه٤م"
ًمٕمٌد اًمًالم ه٤مرون (ت1226هـ) ،وىمد ٟمُنمت أول ـمٌٕم٦م ُمٜمف ؾمٜم٦م (1153هـ).
ٍَما ذم سمح٨م إؿمٙم٤مل اإلسمرازات اعمتٕمدِّ دة ًمٚمٙمت٤مب قمغم سمٞم٤من :أمهٞم٦م آٟمتٌ٤مه هلذه
واىمت َ َ
ُمٜمٝمج٤م
إسمرازاهت٤م .ومل َي َْم َٕم٤م
دت
اًمٔم٤مهرة أصمٜم٤مء اًمتح٘مٞمؼُ ،مع اًمتٛمثٞمؾ ًمٌٕمض اًمٙمت٥م اًمتل شمٕمدَّ ْ
ُ
ً

(ُ )1م٘مدُم٦م حمٛمد محدي اًمٌٙمري ًمتح٘مٞمؼ :أصقل ٟم٘مد اًمٜمّمقص وٟمنم اًمٙمت٥مً ،مؼمضمًؽماه( ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اًم٘م٤مهرة،
ط1773 ،0م).7 ،
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ٍ
١مص ً
يمت٤مب َُّم٤م سمتٕمدُّ د إسمرازاشمف .ومج٤مءت هذه اًمدِّ راؾم ُ٦م ًمٚمت٠مصٞمؾ ًمف ،واًمت٘مٕمٞمد
ًمٚمحٙمؿ قمغم
ال ُ
ُُم َّ
ًمْمقاسمٓمف.
َٓٗر ايبشح:
اؾمت٘مرأت
اعم٘م٤مرن" .وذًمؽ ِّأين
اًمتحٚمٞمكم" ،و"اعمٜمٝم٩م
اقمتٛمدت ذم اًمٌح٨م قمغم "اعمٜمٝم٩م
ُ
ُ
َ
ّ
ىم٤مرٟم٧م سمٞمٜمٝم٤م ذم وضمقه ِ
ٚم٧م
رازاتُ ،صم َّؿ
دت ومٞمٝم٤م اإل ْسم
اخلالف ،وطم َّٚم ُ
ُ
ُ
يمثػما ُِم َـ اعمّمٜمَّٗم٤مت اًمتل شمٕمدَّ ْ
ُ
ً
ٍ
ُمٜمٝم٩م ُحيٙمَؿ سمف قمغم
َُمٜم٤مطمل اًمتٖمٞمػمات اًمتل شمٙمقن ُِم َـ اعمّمٜمِّػ ومٞمٝم٤م 8وهذا َؾمٕم ًٞم٤م ٓؾمتخالص
اعمٕملم سمتٕمدُّ د إظمراضم٤مشمف.
اًمٙمت٤مب َّ
أُٖ ُ١ٝايبشح:
َّ
شمتجغم أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم:
اًمٌ٤مطمثلم ذم احلٙمؿ قمغم سمٕمض اًمٙمت٥م سمتٕمدُّ د إسمرازاشمف ،سملم ُم ٍ
ِ
ثٌ٧م ًمذًمؽ
آظمتالف سملم
ْ
ُ
ُ
ٍ
اًمّمدور قمـ ُمٜمٝم٩م
يت٠مؾمس قمغم ىمقاقمدَ
وٟم٤مف ًمف 8و َُمٜمِم ُ٠م هذا اخلالف يرضمع إمم قمدم ُّ
قمٚمٛمل َّ
ٍّ
ٍ
ٍ
أؾم٤مس ُمٜمف يٙمقن اًمتح٤ميمُؿ َ
ُ
اًمٌح٨م
طم٤مل اخلالف .ومج٤مء هذا
وأؾمس ،سمف يٙمقن احلٙمؿ ،وقمغم
ِ
ؾم٤مقم ًٞم٤م ًَمقوع هذا اعمٜمٝم٩م.
اًمتٗمرىم٦م سملم آظمتالف اًمٙم٤مئـ ذم اًمٜم ًَُّخ اخلَٓم َّٞم٦م اًمٜم٤مشم٩م قمـ َهم َٚمط اًمٜمًُّ٤مخ وشمٍموم٤مهتؿ
ِ
ِ
ِ
ّمدره اعمّمٜمِّػً ،متٕمدُّ د إسمرازه ًمٚمٙمت٤مب.
واظمتّم٤مرات اعمختٍميـ ،و آظمتالف اًمذي َُم ُ
ِ
ِ
حلٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمتٕمدُّ د اإل ْسمرازاتُ :
ٝم٤مدي اعمختٚمِػ
سمٞم٤من اعمً٤مر آضمت ِّ
وُمـ ومقائد ا ُ
ًمٚمٛمّمٜمِّػ سملم اإلسمرازات اعمتٕمدِّ دة ًمٚمٙمت٤مب.
ُ
ُ
اًمتٕمقيؾ وآقمتام ُد قمغم اجلديد دون
سمٞم٤من اًم٘مديؿ ُِم َـ اإلسمرازات واجلديد ُمٜمٝم٤مً ،مٞمٙمقن
َ٘مر قمٚمٞمف اعمّمٜمِّػ.
اًم٘مديؿً ،م َٙمقن اجلديد هق ُم٤م اؾمت َّ
بٝإُ َُفسَدات عُٓٛإ ايبشح:

ِ
وأىمّمد ُمـ
ضم٤مء قمٜمقان اًمٌح٨مُ" :مٜمٝمجٞم ُ٦م احلٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمتٕمدُّ د إسمرازاشمف".
ِ
اًمٌ٤مطم٨م ذم ؾمٌٞمؾ سمٞم٤من َّ
ُ
إصدارات
أن يمت٤م ًسم٤م َُّم٤م ًمف
ٕمقل قمٚمٞمٝم٤م
ٌ
"اعمٜمٝمحٞم٦م" :اًم٘مقاقمدَ وإُ ُؾم َس اًمتل ُي ِّ
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خمتٚمٗم٦م ُمـ اعم١م ًِّمػ ،وهذا سمت َْجٚمٞم٦م اخلُٓمقات اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ُيً٤مر قمغم َووم٘مٝم٤م ًم ُٞمث ٌَ٧م قمغم اًمٙمت٤مب
شمٕمدُّ ُد إظمراضم٤مت اعمّمٜمِّػ ًمف أو َقمدَ ُُمف.
أظمرضمف وٟم ََنمه(.)1
أ َُّم٤م "
ُ
ومج ْٛم ُع "إسمرازة"ُ ،ي٘م٤مل ذم اًمٕمرسمٞم٦مَ :
اإلسمرازات"َ ،
أسمرز اًمٙمت٤مب ،أي َ
ٍ
شمٖمٞمػمات ذم يمِت٤مسمف ،سمٕمد ْ
أن
٘مّمدُ ُِمـ هذا آصٓمالح ذم هذا اًمٌح٨مُ :م٤م َي٘مق ُم سمف اعمّمٜمِّػ ُِمـ
و ُي َ
أظمرضمف ًمٚمٜم٤مس َّأوًٓ سم َٓم ٍ
ريؼ ُمـ ُـم ُرق اإلظمراج واإل ْسمراز :يمتٌٞمٞمْمف ًمٚمٙمت٤مب ،أو إ ْذٟمف ًمٖمػمه
َ

ٍ
ٍ
ُ ِ
وإقم٤مدة ًمٚمؽمشمٞم٥م ،سمٕمد
وطم ْذف واؾمتٌدال
سمتٌٞمٞمْمف وآٟمتً٤مخ ُمٜمف .ومتٙمقن
اًمتٕمديالت ُمـ زي٤مدة َ
ِ
إظمراضمف َّأوًٓ
ًٛمك ذم قمٍمٟم٤م سمـ"اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة" 8ىم٤مل
ً
إسمرازا ضمديدً ا ًمٚمٙمت٤مب ،وهق ُم٤م ُي َّ
ؼمز ومٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب:
سمرضمًؽماه" :
اعمر ُ
ُ
ات اعمختٚمٗم ُ٦م اًمتل َي َ
ٔمٝمر أو ي ُ
اإلسمرازات هل َّ
( )editionو( .)recensionوشمُٓم٤مسمِؼ اإلسمراز ُة ذم زُم٤مٟمٜم٤م :اًمٓمٌٕم٦م"(.)0
خطَّ ١ايبشح:
ُ
جل ْر ُي قمغم َووم٘مٝم٤م ًمٞمٙمقن احلٙمؿ سمتٕمدُّ د اإلسمرازات َؾمديدً اَ َ ،
وخت َّٚمص زم
هٜم٤مك
ُمراطمؾ جي٥م ا َ
ٍ
ُمٓمٚم٥م ُُم ٍّ
أسمح٨م َّ
ُ
ُ
اعمٓم٤مًم٥م صمالصم ً٦م:
ًت٘مؾ ،ومج٤مءت
يمؾ ُمرطمٚم٦م ذم
صمالث ُمراطمؾ،
سمٕمد اًمٜمٔمر
ُ
أقمٞم٤من
اعمٓمٚم٥م إول:
جمر ًدا قمـ حت٘مٞم٘مف ذم ْ
اًمٕمٚمؿ سمٙمقن اًمٙمت٤مب ذا إسمرازات ُُمتٕمدِّ دةَّ ،
ُ
اًمٜمًخ.
حت٘مٞمؼ يمقن اإلسمرازات واىمٕم ً٦م ذم اًمٜم ًَُّخ اًمتل سملم أيديٜم٤م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
ُ
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :حتديدُ اعمت٘مدِّ م ُمـ ِّ
اعمت٠مظمر ُمـ اإلسمرازات (أو شمراشمٌُٞم٦م اإلسمرازات).


(ً )1مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل( ،دار ص٤مدر ،سمػموت ،ط1212 ،1هـ) .127/3
( )0أصقل ٟم٘مد اًمٜمّمقصً ،مؼمضمًؽماه .04
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املطًب األٍٚ
ايعًُِ به ٕٛايهتاب ذا إبساشات َُتعدِّد ،٠زتسٖدّا عٔ حتكٝك٘ يف أعٝإ ايٓطذ.
شمْم٤مومرت:
أطم ِد اعمً٤مًمؽ أشمٞم٦م ،ورسمام
ْ
يٙمقن اًمٕمٚمؿ سمتٕمدُّ د اإلسمرازات قمـ ـمريؼ َ
أٖٚال :تٓؿٝـُ املؿِّٓف يف ايهٔتاب أ ٚيف بعض ايٓطذ ارتط:١ٝ
ْ
ُمرة ،ومٝمق
شمٜمّمٞمّم٤م ُمـ اعمّمٜمِّػ ذم اًمٙمت٤مب قمغم أٟمف ىمد أظمرج
وم٢من َوضمدْ ٟم٤م
َ
ً
اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ َّ
ُمـ ّ
اًمتٜمّمٞمص ْ
إن ُوضمد ومٖم٤مًم ًٌ٤م ُم٤م يٙمقن ذم َّأول اًمٙمت٤مب
أدل اًمدٓئؾ قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات ،وهذا
ُ
اًمتٜمّمٞمص ُمـ اعمّمٜمِّػ ذم سمٕمض ٟمًُخ اًمٙمت٤مب ،دون سمٕمض .وذم طمٙمؿ
أو ِظمت٤مُمف .ورسمام يم٤من
ُ
اًمتٜمّمٞمص ُِمـ شمالُمذة اعمّمٜمِّػ ذم سمٕمض اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م قمغم شمٕمدُّ د إظمراضم٤مت
شمٜمّمٞمص اعمّمٜمِّػ:
ُ
اًمٙمت٤مب ،وقم٤مد ًة ُم٤م يٙمقن ذًمؽ ذم ِ
آظمر اًمٙمت٤مب.
يمت٤مب "اًم ُٙمتَّ٤مب" ٓسمـ ُدرؾمتقيف
وُمـ أُمثٚم٦م اًمتٜمّمٞمص قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات َّأو َل اًمٙمِت٤مب:
ُ
(ت125هـ)( ،)1ويمت٤مب "يتٞمٛم٦م اًمدهر" ًمٚم َّثٕم٤مًمٌل (ت207هـ)(.)0
ٍ
شمٕمديالت ذم اًمٙمت٤مب ذم ِظمت٤مم اًمٙمت٤مب،
وٟمَجد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ َطمريّملم قمغم سمٞم٤من ُوىمقع
ظم٤مص ً٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن ٟم ٌ
ًُخ ىمد اٟمتنمت ُمـ اًمٜمًُّخ٦م إُومم ،ورسمام َّأرظمقا ًمت٤مريخ آٟمتٝم٤مء ُمـ
إول ،صمؿ ًمت٤مريخ اًمتٕمديالتُِ .مث٤مًمف :يمت٤مب اعم٘مٜمع ذم اًم٘مراءات اًمًٌعٕ ،يب ضمٕمٗمر
اًمتٌٞمٞمض َّ
اجلزري ذم ِ
آظمر يمت٤مسمف "اعم٘مٜمع" أٟمف " َوم َر َغ ُمٜمف ذم رسمٞمع
أمحد سمـ حمرز إٟمّم٤مري
اسمـ َ
إٟمدًمز :ىمرأ ُ
ّ
وزدت ومٞمف
ُمقاوع
وأصٚمح٧م ومٞمف
أظمر ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وأرسمٕمامئ٦م" ،ىم٤مل" :صمؿ شمّم َّٗمحتُف
ُ
ُ
َ
ٍ
زي٤مدات سمٕمد ِ
أن اٟمتًُخ ُمٜمف ٟم ٌ
ًُخ ،وومرغ ُمٜمف ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة ومخًامئ٦م"(.)1

( )1يمت٤مب اًم ُٙمتَّ٤مبٓ ،سمـ درؾمتقيف( ،حت٘مٞمؼ ًمقيس ؿمٞمخقُ ،مٓمٌٕم٦م اًمٞمًققمٞملم ،سمػموت1701 ،م).2 ،
( )0يتٞمٛم٦م اًمدهر ذم حم٤مؾمـ أهؾ اًمٕمٍمً ،مٚمثٕم٤مًمٌل( ،حت٘مٞمؼ ُمٗمٞمد حمٛمد ىمٛمٞمح٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1221 ،1هـ،
1761م) .07-04/1
( )1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراءٓ ،سمـ اجلزري( ،حت٘مٞمؼ سمرضمًؽماهُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل1131 ،هـ) .300/112-111 /1
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ٍ
٤مق ِ
ًمٜمًخ٦م ومٞمٝم٤م ْ
وم٤مت ِّ
إحل ٌ
سمخط اعمّمٜمِّػ ،أو
ي٤مدات
وذم ُطمٙمؿ اًمتٜمّمٞمصِ :وضمداٟمُٜم٤م
وشمٍم ٌ
وز ٌ
ُّ
ِّ
ًمٚمٛمّمٜمِّػ ،سمحٞم٨م ٟمَٗم٘مدُ ه٤م ذم ٟم ٍ
ًُخ أظمرى 8ومٝمذا سمٛمٜمزًم٦م اًمتٜمّمٞمص
سمخط سمٕمض شمالُمذشمف ُمٜمًقسم٦م ُ
قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات ،وٟمٙمقن قمغم ٍ
اًمريٌ ُ٦م ذم ِص َّحتٝم٤م و ُد َ
صم٘م٦م ُمٜمٝم٤م ،وٓ شم ُ
ظمقهل٤م ذم همػمه٤م.
َدظمٚمٜم٤م ِّ
ِ
اجلقاهر واًمدّ رر ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر" ًمٚمًخ٤موي
ُمث٤م ًُمف :يمت٤مب "
ِّ
سمخط
زي٤مدات
(ت720هـ) ،ومٗمل اًمٜمًخ٦م اًمٌ٤مريًٞم٦م ،وٟمًُخ٦م إطم٘م٤مف ،يمُتٌ٧م ذم هقاُمِمٝم٤م
ٌ
اعمّمٜمِّػ( ،)1وذًمؽ يثٌِ َ٧م أصؾ شمٕمدُّ د اإلسمرازاتِ .
وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ يمذًمؽُ :م٤م َو َىمع ذم سمٕمض ٟم ًَُخ
ُ
ٍ
اعم٘مدِّ ُم٦م ٓسمـ َظم ْٚمدون ُمـ ْ
ي٤مدات هبقاُمِمٝم٤م( .)0ويمذًمؽ يمت٤مب "شم٘مري٥م
إحل٤مق اعمّمٜمِّػ ِز
أن اعمّمٜمِّػ يم٤من ذم ِزي٤مدات ٍ
اًمتٝمذي٥م" ٓسمـ طمجر( ،)1ومٝمق ٌ
دًمٞمؾ قمغم َّ
دائٌ٦م.
ِ
ِّ
سمخط سمٕمض
اعمٜمٗمّمٚم٦م اًمتل هل ُمٜمًقظم٦م
وىمري٥م ُمٜمف يمذًمؽ ُم٤م يٙمقن ُمـ اعمُْم٤موم٤مت
ٌ
ِ
وراىمٞمف ،ومٝم١مٓء قم٤مد ًة ٌ
ومٛم َثال "يمت٤مب
واًمريمقن عمَ٤م يٜمًٌقٟمف ًمٚمٛمّمٜمِّػَ .
أهؾ ًمٚم ِّث٘م٦م ُّ
شمالُمذشمف أو سمٕمض َّ
اًمٜمًِّ٤مء" و"يمت٤مب اًمٌٖم٤مل" ،أو٤مومٝمام اجل٤مطمظ (ت033هـ) إمم "يمت٤مب احلٞمقان" ،ىم٤مل اًمٜمديؿ
(ت155هـ)" :وأو٤مف إًمٞمف يمت٤م ًسم٤م َ
آظم َر ؾمامه "يمت٤مب اًمٜمً٤مء" ،وهق اًمٗمرق ومٞمام سملم اًمذيمر
ِّ
وإٟمثك ،ويمت٤م ًسم٤م َ
سمخط زيمري٤م سمـ حيٞمك سمـ
ورأي٧م أٟم٤م هذيـ اًمٙمت٤مسملم
آظم َر َؾم َّامه "يمت٤مب اًمٌٖم٤مل"،
ُ
وراق اجل٤مطمظ"(.)2
ؾمٚمٞمامن ،ويٙمٜمك أسم٤م حيٞمكَّ ،

ٍ
ٍ
زائدة
سمٗم٤مئدة
وسمٕمض اعمّمٜمِّٗملم ىمد يٜمّمقن ذم ُمقاوع ُِمـ شمّمٜمٞمٗمٝمؿ قمغم أٟمف ًمق َفم ِٗم َر
ُ

ؾم ُٞمٚمح٘مٝم٤م ،ومٛمث ً
إزم ُمـ
ال ىم٤مل اعمح ٌِّل (ت1111هـ) ذم "ظمالص٦م إصمر"..." :وهذا ُم٤م َو َص َؾ َّ
(ُ )1م٘مدُم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مضمس ًمتح٘مٞمؼ اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي( ،حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ سم٤مضمس ،دار اسمـ طمزم ،سمػموت1217 ،هـ،
1777م) .15 ،13/1
(ُ )0م٘مدُم٦م إسمراهٞمؿ ؿمٞمقح ًمتح٘مٞمؼ اعم٘مدُم٦مٓ ،سمـ ظمٚمدون( ،اًم٘مػموان ًمٚمٜمنم ،واًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،شمقٟمس ،ط0224 ،1م)
.21 ،12-07/1
(ُ )1م٘مدُم٦م صٖمػم ؿم٤مهمػ ًمتح٘مٞمؼ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر( ،حت٘مٞمؼ صٖمػم أمحد ؿم٤مهمػ اًمٌ٤ميمًت٤مين ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م،
اًمري٤مض12101 ،هـ) .13-12
( )2اًمٗمٝمرؾم٧مً ،مٚمٜمديؿ( ،حت٘مٞمؼ أيٛمـ وم١ماد اًمًٞمدُ ،م١مؾمً٦م اًمٗمرىم٤من ًمٚمؽماث اإلؾمالُملً ،مٜمدن ،ط1212 ،1هـ0227 ،م)
.360/1
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ٍ
سمٌمء ٍ
زائد َيّم ُٚمح ًمإلحل٤مق أحل٘متُف ذم اهل٤مُمش
فمٗمرت
ٞمٚم٧م ذم اًم٘مرٟمٗمؾ ،وإ ْن
ُ
اًمتِم٤مسمٞمف اًمتل ِىم ْ
سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم وإذٟمف"(ُ ،)1م٤م ُيثٌِ٧م أٟمف يم٤من َيًػم قمغم َهنْ٩م ْ
اإلحل٤مق واًمزي٤مدة يم َّٚمام اؾمتجدَّ ت ًمف.
ثاّْٝا :تٓؿٝـُ املؿِّٓف يف باقَُ ٞؿٖٓفات٘ ،أ ٚنالّ بعض تالَرت٘:
اعمًٕمقدي (ت124هـ)
اًمتٜمّمٞمص ُمـ اعمّمٜمِّػ ذم سمٕمض ُُمّمٜمَّٗم٤مشمف ،يمتٜمّمٞمص
وم٘مد يٙمقن
ِّ
ُ
ذم "اًمتٜمٌٞمف واإلذاف" قمغم شمٕمدُّ د إسمرازات يمت٤مب " ُُمروج اًمذه٥م"( .)0يمام َّ
أن شمٜمّمٞمص شمالُمٞمذ
ِ
اًمًخ٤موي (ت720هـ) قمغم شمٕمدُّ د
اعمّمٜمِّػ ُيٕمدُّ ُمـ أطمًـ ُم٤م ُي َّ
ٕمقل قمٚمٞمف ،يمتٜمّمٞمّم٤مت َّ
إسمرازات ُيمتُ٥م اسمـ َطم َجر (ت631هـ) ،ورسمام َّأرخ ًمٌٕمْمٝم٤م(.)1
ثايجّا :تٓؿٝـُ أٌٖ ايعًِ:
َ
يمام َّ
إصقل وقم٤م َيٜمَٝم٤م ،و َىم ُرب َقمٝمدُ ه ُمـ َز َُمـ اًمتّمٜمٞمػ،
ؿم٤مهدَ
أن يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ممـ َ
ُيٕمدُّ ُمـ أطمًـ ُم٤م ُيٛمٙمِـ آقمتام ُد قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ َّ
سم٠من اًمٙمت٤مب ُُمتٕمدِّ ُد اإلسمرازاتُ .مث٤مًمف يمت٤مب
اًمقراق اعم َّٓمٚمع:
"اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم" ًمٚمج٤مطمظ (033هـ) ،وم٘مد ىم٤مل اًمٜمَّديؿ (155هـ) ،وهق َّ
أصح وأضمق ُد"(.)2
"ويمت٤مب اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ٟمًُخت٤من أومم وصم٤مٟمٞم٦م ،واًمث٤مٟمٞم ُ٦م ُّ
زابعّا :ايكسا:ٔ٥
وهٜم٤مك ىمرائـ شمُثػم قمٜمد اًمٌ٤مطم٨م اطمتامًمٞم َ٦م شمٕمدُّ د اإلسمرازات ،ورسمام َىم ِق َي ْ٧م طمتك شمٙمقن دا ًَّم ً٦م
سمٜمٗمًٝم٤م قمغم إصمٌ٤مت هذا اًمتٕمدُّ دِ .
وُمـ مجٚم٦م هذه اًم٘مرائـ:
َْ .1كٌُِ أٌٖ ايعًِ عٔ ايهتاب َُٖٔا َْفكٔدُ ََٔٔ ٙايٓٗطذ اييت عٓدْا:
َِ
ُ
اطمتامل َّ
أن اًمٜم٘مؾ يم٤من ُِمـ سمٕمض إسمرازات اًمٙمت٤مبً ،مٙمـ ٓ يدل ذًمؽ دًٓم٦م
ومػم ُد قمٚمٞمٜم٤م
َ
آطمتامل ًم ُٞمدْ َرس ذم وقء سم٤مىمل اًمدَّ ٓئؾ اعمثٌت٦م أو
ىم٤مـمٕم٦م قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات ،وإٟمام ُيثػم هذا
اًمٜم٤مومٞم٦م ًمذًمؽ.
( )1ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنمً ،مٚمٛمحٌل( ،دار ص٤مدر ،سمػموت) .174/0
( )0اًمتٜمٌٞمف واإلذافً ،مٚمٛمًٕمقدي( ،شمّمحٞمح قمٌد اهلل اًمّم٤موي ،دار اًمّم٤موي ،اًم٘م٤مهرة ،دت) .127 ،111 ،63 ،62
( )1اٟمٔمر :اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .1101/1 ،510 ،477 ،453/0
واًمتٌٞملم-14/1 :
صح َ٦م اإلسمرازشملم قمٌد اًمًالم ه٤مرون ذم ُُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٚمٌٞم٤من
( )2اًمٗمٝمرؾم٧مً ،مٚمٜمديؿ  .362/1وىمد أصمٌ٧م َّ
ُّ
.15
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ٍ
ٍ
ذًمؽ َّ
ٕؾمٌ٤مب أظمرى
ُمٕملم ذم ٟمًُخ ظمٓمٞم٦م ،ىمد يٙمقن
أن ومِ٘مدان سمٕمض ُم٤م ُيٜم َ٘مؾ ُمـ
يمت٤مب َّ
ٍ
قم٤مئدة إمم دمديد اًمٙمت٤مب ُمـ اعمّمٜمِّػ 8ومٛمث ً
ال ىمد يٙمقن وم٘مدان ذًمؽ اًمٜم٘مؾ ٟم٤م ًدم٤م قمـ َسم ْ ٍؽم واىمع
همػم
ومٞمتقهؿ َّ
أن ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ اظمتالف إسمرازات
ذم اًمٜمًُّخ٦م اخلٓمٞم٦م مل َيٜمتٌف اعمح٘مؼ أو اًمٌ٤مطم٨م ًمف،
َّ
اًمٙمت٤مب ،ورسمام َذ َه٥م سمف َٟم َٔم ُره إمم احلٙمؿ سمدَ ِّس ذًمؽ اًمٜم٘مؾ قمغم ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مبُِ .مث٤مًمف :يمت٤مب
"اًمتٛمٝمٞمد" ًمٚمٌ٤مىمالين (ت221هـ) ،وم٢مٟمف ُطم ِّ٘مؼ َّأوًٓ قمغم اًمٜمًخ٦م اًمٌ٤مريًٞم٦م ،وىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م :حمٛمقد
شمٌلم َّ
ؽما ـمقي ً
ال ُُمتقاًم ًٞم٤م ذم أصمٜم٤مء
أن ذم اعمخٓمقـم٦م َسم ْ ً
اخليي وحمٛمد أسمق ريدة ،ؾمٜم٦م (1725م) ،صمؿ َّ

ٍ
أوراق يمثػمة ُمٜمف ،وىمد يم٤مٟم٧م صم٤مسمت ً٦م ذم اًمٜمًُّخ٦م ،و َصم ٌَ َ٧م ذًمؽ سمدٓئؾ يمثػمة
اًمٙمت٤مب ،سمًٌ٥م َوم ْ٘مد
ِ
ُٕمتٛمدَ ا ذم اًمتح٘مٞمؼ.
ُمـ اًمٜمًخ٦م اخلٓمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،وُمـ ُُمٔم٤مهرة ٟمًُختلم ظمٓم َّٞمتلم شمُريم َّٞمتَلم مل شم َ
وأطمًـ ذم اًمٌٞم٤من قمـ
اًمٙمت٤مب سمٕمدَ ذًمؽ قمغم هذه اًمٜمًخ ُِمـ ِىم ٌَؾ رشمِم٤مرد ُمٙم٤مرصمل،
وطم ِّ٘مؼ
َ
ُ
ُ
اًمً ْ٘مط اًمقاىمع .ويم٤من اعمح ِّ٘م٘م٤من ىمد اؾمتِمٙمال َٟم ْ٘مؾ اسمـ ىم ِّٞمؿ اجلقزي٦م (ت531هـ) ذم يمت٤مب
َّ
"اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م" قمـ "متٝمٞمد" اًمٌ٤مىمالين ِممَّ٤م مل يقضمد ذم اًمٜمًخ٦م اًمٌ٤مريًٞم٦مَ ،
وؿم َّٙمٙمَ٤م
وم٤مًمٜمص ُمقضمق ٌد ذم اًمٜمًُّختلم
قمغم أؾم٤مس ُِمـ ذًمؽ -ذم ِص َّح٦م هذا اًمٜم٘مؾ وهق ُِمـ اًم َٕم َجٚم٦م،ُّ
إظمريلم اًمتَّ٤م َُّم ْتلم(.)1
 .2عَ َدُّ االتِّطام ايصَٖاْ ٞيف سَٛاالت املؿِّٓف عً ٢نُتُب٘:
زُم٤مينُ ،مـ أُم٤مرات إقم٤مدة
وم َٕمدَ ُم اشمًِّ٤مق َطمقآت اعمّمٜمِّػ قمغم سم٤مىمل ُُمّمٜمّٗم٤مشمف ذم ٟم ًََؼ
ٍّ
حترير اعمّمٜمِّػ يمت٤مسمف ،واطمتامل اإلسمرازات اعمختٚمٗم٦م ومٞمٝم٤م أو ذم سمٕمْمٝم٤م .ومٛمث ً
ال ُحيٞمؾ ذم يمت٤مب (أ)
قمغم يمت٤مب (ب) وقمغم يمت٤مب (ج) 8وذم اًمٙمت٤مب (ب) ُحيٞمؾ قمغم اًمٙمت٤مسملم (أ وج) ،وذم (ج) ُحيٞمؾ
قمغم (أ وب) .ومال َشم ِ
ُ
٘مدر ُمـ ُجم َّرد هذه احلقآت ُمٕمروم َ٦م اعمت٘مدِّ م ُمـ ِّ
واطمتامل شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ذم
اعمت٠مظمر،
ٍ
واطمد ِ
اطمتامل ّ
ٌ
وإفمٝمر ْ
أن يٙمقن ىمد
أىمؾ ُمـ اطمتامل شمت٤مسمع اًمتّمٜمٞمػ وشمرا ُدومف.
وار ٌدً 8مٙمٜمف
وىم٧م
ُ
سمٕمض احلقآت سمٕمد شمّمٜمٞمػ سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م.
أحلؼ َ

( )1اٟمٔمرُُ :م٘مدِّ ُم٦م رشمِم٤مرد ُمٙم٤مرصملً ،متح٘مٞمؼ اًمتٛمٝمٞمد ًمٚمٌ٤مىمالين( ،اعمٙمتٌ٦م اًمنمىمٞم٦م ،سمػموت1735 ،م).21-07 ،01-02 :
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اًمٌٞمٝم٘مل (ت236هـ) ذم "اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" قمغم ُيمت ٍ
ُمث٤م ًُمفَ :
ُ٥م صٜمَّٗمٝم٤م سمٕمدَ ه ،يم٢مطم٤مًمتف
أطم٤مل
ُّ
قمغم "اخلالومٞم٤مت" و"اعمٕمروم٦م" ،و"يمت٤مب اًمدقمقات" ،و"إؾمامء ،واًمّمٗم٤مت" و"دٓئؾ
اًمٜمٌقة"(.)1

املطًب ايجاْٞ
حتكٝل ن ٕٛاإلبساشات ٚاقع ّ١يف ايٓٗطَذ اييت بني أٜدٜٓا
هٜم٤م دملء طم٤مًمت٤من :إوممْ :
أن يثٌ٧م ُِمـ ظمالل اعمرطمٚم٦م إومم شمٕمدُّ د اإلسمرازات .احل٤مًم٦م
إظمرىْ :
أن ٓ يثٌ٧م ذًمؽ.
أن ٟمُح ِّ٘مؼ َّ
أ َُّم٤م احل٤مًم٦م إومم :ومٞمٜمٌٖمل ْ
واىمع ذم اًمٜمًخ اًم َ٘م َٚمٛمٞم٦م اًمتل سملم
أن شمٕمدُّ د اإلسمرازات ٌ
وأن ٓ َحيٛمٚمٜم٤م ؾمٌ ُؼ ِ
أيديٜم٤مْ ،
اًمٕمٚمؿ سمتٕمدُّ د اإلسمرازات قمغم َمحؾ "اعم٤م َّدة اًم ُٗمروىمٞم٦م" قمغم أهن٤م ُِمـ
َ ْ
ُخم َرضم٤مت شمٕمدُّ د اإلسمرازاتً .مذًمؽ ًَم ِز َم اًمٜمٔمر ذم اخلٓمقات اًمتل ؾمت٠ميت.
أ َُّم٤م احل٤مًم٦م إظمرى( :وهل قمدم صمٌقت شمٕمدد اإلسمرازات ُمـ ظمالل اعمً٤مًمؽ اًمً٤مسم٘م٦م) :ومٝمٜم٤م
اًمٙمت٤مب قمغم اٟمتٗم٤مء اإلسمرازات َضم ْز ًُم٤م ،وم َٕمدَ ُم ُوضمقد ُم٤م ُّ
يّمح ْ
يدل ُمـ شمٚمؽ اعمً٤مًمؽ
أن ٟمحٛمؾ
ٓ
َ
ُّ
ٓ جيٕمؾ اًمٙمت٤مب ذا إسمرا ٍ
زة واطمدةً .مذًمؽ ٟمًَ ُٚمؽ اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمتح ُّ٘مؼ ُمـ ُوىمقع شمٕمدُّ د
َ
اإلسمرازات ذم اًمٜمًخ اًمتل سملم أيديٜم٤م.
وٟمٚمحظ َّ
أن اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م ُُمِمؽميم٦م سملم احل٤مًمتلم ،ومًقا ٌء َؾم ٌَ َؼ ًمٜم٤م اًمٕمٚمؿ سمتٕمدُّ د اإلسمرازات
ِ
ِ
أو مل يًٌؼَّ ،
أشمٞم٦م ٓز ٌم ًمٚمحٙمؿ قمغم أقمٞم٤من اًمٜمًخ اًمتل قمٜمدٟم٤م ،سمتٕمدد
اعمٜمٝمجٞم٦م
وم٢من ُؾمٚمقك
واًمٗمرق اًمٔم٤مهر سملم احل٤مًمتلم َّ
ُ
٘مقي ُِمـ
اإلسمرازات أم ٓ.
أن اًمٕمٚمؿ اًمً٤مسمؼ سمتٕمدُّ د اإلسمرازات ُي ِّ
دٓٓت اعم٤مدة اًم ُٗمروىمٞم٦م قمغم شمٕمدُّ د إظمراضم٤مت اًمٙمت٤مب.

(ُ )1م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ :اًمًٜمـ اًمٙمٌػمً ،مٚمٌٞمٝم٘مل( ،حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل اًمؽميمل ،دار هجرُ ،مٍم1210 ،هـ0211 ،م) .41/1
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ٖٚرا بَدِ ُ٤بٝإ ارتطٛات:
أٖٚال :مجع ايٓطذ:
ومجٕمٝم٤م ،واحلرص قمغم اظمتالف خم٤مرضمٝم٤م 8ذًمؽ َّ
اًمريمقن
ٕمل ٓؾمت٘مّم٤مء اًمٜمًُّخ َ
ٕن ُّ
اًمً ُ
َّ
اًمت٘ميص ذم
ًمٌٕمض اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م دون اؾمت٘مّم٤مء ،ىمد ُيٗميض إمم مجع ٟم ًَُخ ُمـ إسمرازة واطمدة ،أ َُّم٤م
ِّ
حلٙمؿ سمتٕمدد اإلسمرازات أو
سمح٨م اًمٜمًُّخ اخلٓمٞم٦م ،واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٜمًخ خمتٚمٗم٦م اعمخ٤مرج ،ومٞمجٕمؾ ُمـ ا ُ
قمَدَ م شمٕمدُّ ده٤م ؾمديدً ا ،وسمٕمٞمدً ا قمـ اًمتٕم٘م٥م وآؾمتدراك.
ثاّْٝا :املكابً ُ١بني ايٓطذٚ ،تؿٓٝفُ ايٓطذ إىل زتُٛعات:

ٍ
سمٕمد ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٜمًُّخ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م و ُُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م :إ َُّم٤م ْ
جمٛمققم٤مت ،وإ َُّم٤م
شمٗمر ُق اًمٜمًُّخ إمم
أن ٓ ئمٝمر ُّ
ْ
حيّمؾ ذًمؽ ًمٚمٜم٤مفمِر.
أن ُ
أن ُيٕم َٚمؿ َّ
شمقزع اًمٜمًُّخ إمم جمٛمققم٤مت) ،وم٢م َُّم٤م ْ
وم٢من َ
ْ
أن ًمٚمٙمت٤مب إسمراز ًة أو ٓ
(قمدَ ُم ُّ
إول َ
يم٤من َّ
ُيٕمٚمؿ:

ٍ
ٍ
ْ
ُ
واطمدة ُمـ مجٚم٦م إسمرازات اًمٙمت٤مب.
إسمرازة
اًمٜمًخ يم ُّٚمٝم٤م ُِمـ
وم٢من ُقمٚمِ َؿ ،يم٤مٟم٧م
ٍ
ٍ
ٍ
واطمدة همػم ُُمتٕمدِّ دة 8ذًمؽ َّ
ْ
وإن مل ُيٕم َٚمؿ ،وم٤مًمٜم ُ
أن اظمتالف
إسمرازة
ًمٙمت٤مب واطمد ُمـ
ًُّخ
ِ
الف إصؾ ،واًمٌ٘م٤م ُء قمغم إصؾ أ ْومم ُمـ اًم ُٕمدول قمٜمف.
اإلسمرازات هق ِظم ُ
(شمٜمقع اًمٜمًخ إمم جمٛمققم٤مت) ،وم٢مٟمف ُيٜم َٔمر إمم اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦مَّ ،
أ َُّم٤م ْ
وم٢من
إن يم٤من اًمث٤مين ُّ

اظمتالف اًمٜمًخ إمم جمٛمققم٤مت هق ُمـ َُم ِّ
ٔم٤من اظمتالف اإلسمرازات .و َيًتقي هٜم٤م اًمتٜمّمٞمص قمغم
يمؾ ذًمؽ ُم ِ
أن اًمٙمت٤مب ُُمتٕمدِّ ُد اإلسمرازات ْأو ٓ ،إ ْذ ُّ
َّ
ٗمت٘م ٌر إمم اًمٜمٔمر ذم اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م.
ُ
ثايجّا :تؿٓٝفُ ايفُسٚم حبطب طَبٝعتٗا:
وأقمٜمل هب٤م َّ
شمتٜمقع أٟمقا ًقم٤م ]1[ :اؾمتٌدال ]0[ ،وطمذف]1[ ،
أن اًمٗمروق سملم اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م َّ
وزي٤مدة ]2[ ،وشمٕمديؾ ذم اًمتٌقي٥م واًمؽمشمٞم٥م ]3[ ،وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم.
يمؾ ٟمق ٍع ُمـ أٟمقاع هذه اًم ُٗمروق ُمـ طمٞم٨م اًمٙمثرة ِ
حظ َطم ْج ُؿ ِّ
صمؿ ُي ْٚم ُ
واًم٘م َّٚم٦م ،وُمـ طمٞم٨م
يمؾ اًمٙمت٤مب أو ذم ضم ٍ
يمقهن٤م ذم ِّ
زء ُمٜمف.
ُ
ُ
ويٙمقن هذا ٓؾمتثامر هذه اخلُٓمقة ذم اخلُٓمقة اعمقاًمٞم٦م.
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زابعّا :اي ٖٓعَسُ يف دالي ١نٌِّ ْٛع َٔ ايفُسٚم عً ٢تَذِدٜد ايهتاب:
وم٠مٟمقاع اًم ُٗمروق اعمت٘مدِّ ُم٦م ُِمـ« :اؾمتٌدالش ،و«زي٤مدةش ،و«طمذفش ،و«شمرشمٞم٥م وشمٌقي٥مش،
ُ
ًمٞمً٧م ُّ
شمدل سمٜمٗمًٝم٤م قمغم َّ
تٓمرق إمم
أن ذًمؽ يم َّٚمف
و«شم٘مديؿ وشم٠مظمػمش8
ْ
ٌّ
ًمٚمٛمّمٜمِّػ ،وم٢مٟمف َي َّ
ُمٕمزو ُ
ِ
أن شمٙمقن ُمٜمًقسم ً٦م إًمٞمفً .مذًمؽ قمغم اًمٜمَّ٤مفمر ْ
روق قمـ ْ
اطمتامٓت يمثػمة ُخت ِرج هذه اًم ُٗم َ
أن يٌح٨م ذم
ٕمزوا ًمٖمػمه.
ًمٚمٛمّمٜمِّػ ،أو يمقن ذًمؽ َُم ًّ
َّ
ىمقة دًٓم٦م اًمٗمرق قمغم ٟمًٌتف ُ
واًمٜمٔمر ذم دًٓم٦م أٟمقاع «اعم٤مدة اًمٗمروىمٞم٦مش قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات يٙمقن ذم ُُمًتقيلمُ :ضمزئل،
ُكم:
ويم ّ
إول:
اعمًتقى َّ
اًمٜمٔمر اجلزئل :ومٚمق ٟمٔمرٟم٤م َٟم َٔم ًرا دمزيئٞم٤م ذم أومراد ِّ
يمؾ ٟمقع ُمـ اًم ُٗمروقَّ ،
وم٢من دًٓم٦م ذًمؽ اًمٜمقع
ال سملم يمٚمٛم٦م ويمٚمٛم٦م ،طمتك ْ
قمغم ُىم َّقة ٟم ًٌََف إمم اعمّمٜمِّػ ختتٚمػ ،وأقمٜمل هبذا َّ
أن آظمتالف ُمث ً
وإن
أن هذا ُِمـ شمٖمٞمػمات اعمّمٜمِّػَّ ،
يم ُثرت سملم اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م ٓ ،شم٘مقم وطمدَ ه٤م سم٤مًمدَّ ًٓم٦م قمغم َّ
ٕن أيمؼم
وشمّمحٞمٗم٤مهتؿ.
واًم٘مراء
وم٤مت اًمٜمً٤مخ
شمٍم ُ
ُ
َّ
اطمتامل وأىمقاه ذم هذا اخلالفُّ :
ُكم :ويٙمقن قمغم ـمري٘ملم:
اعمًتقى أظمر :اًمٜمَّ َٔم ُر اًمٙم ِّ ّ
(أ) َو ُّؿ ُم٤م َحت َّّمؾ ُِمـ دًٓم٦م ذم ِّ
يمؾ ُضمزئٞم٦م ُِمـ ضمزئٞم٤مت ٟمقع ُمـ اًمٗمروع إمم ُِمثٚمٝم٤م ُمـ اجلزئٞم٤مت.
تحّمؾ ُِمـ دًٓم٦م ذم ِّ
تحّمؾ ُِمـ دٓٓت ذم سم٘مٞم٦م إٟمقاع.
يمؾ ٟمقع إمم ُم٤م َي َّ
(ب) صمؿ َو ُّؿ ُم٤م َي َّ
يمكم ذم دٓٓت اعم٤م َّدة اًمٗمروىمٞم٦م.
وسمٕمد ذًمؽ يٙمقن ىمد َحت َّّمؾ َٟم َٔم ٌر ٌّ
وهبذا اًمٜمٔمر يٙمقن اإلومْم٤مء إمم احلٙمؿ سم٤مًمتجديد أو َقمدَ ُمف ُمـ ظمالل «اعم٤مدة اًمٗمروىمٞم٦مش ،ذم
وسمٕمض ُم٤م ؾمٜمذيمره ُمـ َوٕمػ اًمدَّ ًٓم٦م اعمٜمٗمردة قمغم شمٕمدُّ د
أقمٞم٤من اًمٜمًخ اًمتل سملم أيدي اًمٌ٤مطم٨م.
ُ
اإلسمرازةْ ،
شم٘مقىٕ ،ضمؾ ُم٤م ًمالضمتامع ُمـ اًم ُ٘م َّقة.
إن هق
اٟمْمؿ إمم سمٕمض َّ
اًمْمامئؿ إظمرى رسمام َّ
َّ
ُ
اعمجرد إمم
احلٙمؿ سم٤مًمٜمَّ َٔمر
راطمف ،سمؾ يم٤من
سم٤مًمْم ْٕمػ
حلٙمؿ َّ
إمه٤مل ذًمؽ وإ ِّـم ُ
َّ
ُ
وًمٞمس اعم٘مّمق ُد ُمـ ا ُ
ِ
وقم ْٞمٜمف ،سم َٖم ِّض اًمٜمَّ َٔمر قمـ اًم٘مرائـ اعمحت َّٗم٦م وأٟمقاع اًم ُٗمروق إظمرىً 8مذًمؽ َّ
وم٢من ُم٤م
ذات اًم َٗم ْرق َ
ٛمٕمل ،وسم٤مٟمْمامم
ؾم٠مطمٙمُؿ قمٚمٞمف َ
سمْمٕمػ اًمدَّ ًٓم٦م قمغم ِضمٝم٦م آٟمٗمراد ،رسمام َّ
جل ّ
جل َٛمكم ا َ
شم٘مقى سم٤مًمٜمٔمر ا ُ
َىمرائـ ووامئؿ شمَر َومع ُمـ ُرشمٌ٦م اًمدّ ًٓم٦م.
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ٍ
أؾم٤مس ُمـ هذا ،ومً٠مسمح٨م َّ
يمؾ ٟمق ٍع ُمـ اًم ُٗمروق وُم٤م ُيٕمٓمٞمف ُمـ ُىم َّقة ذم اًمدًٓم٦م قمغم
وقمغم
واعمٕمق ُل ذم احلٙمؿ قمغم دًٓم٦م اًم َٗم ْرق قمغم ٟمًٌ٦م آظمتالف ومٞمف ًمٚمٛمّمٜمِّػ ،وُمٜمف
ٟمًٌتف إمم اعمّمٜمِّػ.
َّ
ٟمًٌ٦م شمٕمدُّ د اإلسمرازات إًمٞمف :-هق درضم ُ٦م ُدظمقل اطمتِامل ْ
أن شمٙمقن شمٚمؽ اًم ُٗمروق ٟم٤مدم ً٦م ُمـ همػم
اعمّمٜمِّػ:
ِ
ِ
وهل شمدور قم٤مد ًة قمغم اطمتِاملْ :
وأوه٤مُمٝمؿ .ومام
شمٍموم٤مت اًمٜمًُّ٤مخ واًم٘مرأة
أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ ُّ
َسم ُٕمدَ ْ
أن يٙمقن ُِم َـ اًمٜمًُّ٤مخ واًم٘مرأة َىم ِق َي٧م ٟمًٌتُف ًمٚمٛمّمٜمِّػ.
ِ
ُ
اًمرواةِ ،ممَّ٤م شمرضمع أؾمٌ٤م ُسمف إمم همػم شمٕمدُّ د
اعمروي يزيد ومٞمف
واًمٙمت٤مب
ُّ
ُ
اطمتامل :اظمتالف ُّ
اإلسمرازات 8يمٗمقات سمٕمض اًمٙمت٤مب َؾمام ًقم٤م أو َقم ْر ًو٤م ،ويم٤مظمتالف َد َرضم٤مت ُرواة اًمٙمت٤مب ذم
اإلشم٘م٤من واًمتٞم ُّ٘مظ ،ويم٤مظمتالف اعمّمٜمِّػ ٟمٗمًف ذم ِروايتف َ
طم٤مل حتديثف ُمـ ِطمٗمٔمف مم٤م يرضمع إمم َقمدَ م
اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك.
وٌٓمف أو ُؾمٚمقيمف ُمًٚمؽ ِّ
ِ
اًمٜمٔمر ذم اعمٜم٤مؾمٌ٦م ومٞمٝم٤م ،وم٢مٟمف إن
أهؿ ُم٤م ٟمّم َٓمحٌف ذم احلٙمؿ قمغم "اعم٤م َّدة اًمٗمروىمٞم٦م":
ُ
وُمـ ِّ
اعمٜم٤مؾمٌ٤مت اًمٗمروىمٞم ُ٦م" سملم اًمٜمًُّختلم ذم أيمثر اعمقاوعَ ،ىم ِق َي اًمٔم ُّـ سمتٕمدُّ د اإلسمرازات،
طم٧م "
ُ
اٟم َ٘مدَ ْ
ويم َّٚمام اٟمخرُم٧م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،و ُٕمٗم٧م اًمدًٓم٦م قمغم شمٕمدُّ ده٤م.
 - 1دالي« ١االضتبداٍ» عً ٢جتدٜد ايهتاب:

ِ
ُ
اعمًتٌدل ،وقمـ
وإـمالق ُمّمٓمٚمح "اؾمتٌدال" هق قمغم ضمٝم٦م اًمتجريد سم َ٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ

اًم َ٘م ّْمد إًمٞمف .وٟم٠ميت هٜم٤م قمغم سمٞم٤من ِّ
يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاقمف وُمدى دًٓمتف:
ِ
شمٍمف اًمٜمًُّ٤مخ واًم َ٘م َرأة هق
 -1اؾمتٌدال يمٚمٛم٦م سمٙمٚمٛم٦م :هق
ٌ
وٕمٞمػ ذم اًمدًٓم٦م ،إذ اطمتامل ُّ
ٍ
ٍ
إىمقى 8وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م سم٤مٓؾمت٘مراء َّ
ويمٚمٛم٦م،
يمٚمٛم٦م
أن أيمثر اًم ُٗمروق اًمتل يٙمقن اخلالف ومٞمٝم٤م سملم
يمت٤مب ،ويْمٕمػ ُقمٛمق ًُم٤م ْ
دقمك
خي ُٚمق ُمٜمٝم٤م
شمٙمقن ُِمـ َىمٌٞمؾ اًمتّمحٞمػ واًمتحريػ ،اًمتل ٓ َ ْ
أن ُي َّ
ٌ

ِ
ُ
اطمتامل اًمتّمحٞمػ أو اًمتحريػ ْ
إن يم٤من َر ْؾم ُؿ
آؾمتٌدال إمم اعمّمٜمِّػ .وي٘مقى
ومٞمٝم٤م ٟمًٌ ُ٦م
اًمٙمٚمٛمتلم ُُم ِ
ت٘م٤مر ًسم٤م.
شمٍمف اًمٜمًُّ٤مخ واًم٘مراء هق إرضمح،
 -0اؾمتٌدال مجٚم٦م سمجٛمٚم٦م :هق
ٌ
وٕمٞمػ ذم ٟمٗمًف ،إذ اطمتامل ُّ
طمتك وًمق يم٤من ذًمؽ ذم ُـمقل اًمٙمت٤مب و َقمروف ،وم٘مد َصم ٌَ َ٧م َّ
ُدرس،
يمثػما ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شم َّ
أن ً
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يمثػم ُمـ اًمٕمٌ٤مراتُِ ،مـ اًمققمقرة إمم اًمًٝمقًم٦مً 8مذًمؽ مل شمٙمـ ومٞمف اًمدًٓم ُ٦م قمغم
شم َّ
ُٖمػم ومٞمٝم٤م ٌ
اإلسمرازة اجلديدة سم َ٘مدْ ر ُم٤م هق ٌ
شمٍمف اًمٜمً٤مخ واًم ُ٘م َّراء.
دًمٞمؾ قمغم ُّ
ِ
وٕمٞمػ ذم اًمدًٓم٦م قمغم إصمٌ٤مت اإلسمرازة اجلديدةً ،مٙمٜمف
اعمختٍم :وهق يمذًمؽ
 -1آؾمتٌدال
ٌ
إو ًَم ْلم.
أىمقى ُمـ َّ
 -2آؾمتٌدال اعمًٌقط :وهذا اًميب ُمـ آؾمتٌدال هق أىمقى أٟمقاع آؾمتٌدال اًمتل هل
ُ
َُمٔمٜم ُ٦م دمديد اًمٙمت٤مب ُمـ اعمّمٜمِّػ ،ظم٤مص ً٦م ْ
آؾمتٌدال ؿم٤مئ ًٕم٤م ذم اًمٙمت٤مب ،وشم٠م َّيد
إن يم٤من هذا
سم٠مٟمقا ٍع ُمـ اًم ُٗمروق إظمرى اًم٘مقي٦م اًمدًٓم٦م قمغم إصمٌ٤مت اإلسمرازة.
ِ
اًمٌٞم٤مينْ :
أن يتًَّؼ
أهؿ ُذوط آؾمتٌدال اًمذي يرضمع إمم اًمتٕمديؾ ذم إؾمٚمقب
وُمـ ِّ
ِّ
ٍ
اًمٌٞم٤من اعمًتٌدَ ل ُمع ٟمَٛمط سمٞم٤من اعم١م ًِّمػْ ،
ُ
رأي٧م ُمث ً
يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًم٘مرون اخلٛمً٦م
ال ٟمًُخ ً٦م
وم٢من
َ
ُ
آؾمتٌدال إمم حتًٞمٜمف قمغم ـمري٘م٦م
اًمٌٞم٤مين ،سمحٞم٨م َيٜم ُْحق
إُ َول َ ْدمري قمغم ـمري٘م٦م آؾمتٌدال
ّ
اعمت٠مظمريـْ ،
ِّ
واًمّمٜمٕم٦م ،ويرشمٗمع ُمٜمف ر ٌء ُمـ ضمزاًم٦م َسم َٞم٤من
سم٠من يٜمٓمٌع سمٓم٤مسمع آشمًِّ٤مق وآٟمْمٌ٤مط
َّ
أن َيدً ا همريٌ ً٦م شم َّ
شمٚمؽ اًم ُ٘مرون :-وم٤مقم َٚمؿ َّ
ومٜمزًم٧م
وًمٞمً٧م هل يدَ اعمّمٜمِّػ،
َقجل ْ٧م ذم اًمٙمت٤مب،
ْ
ْ
ٍ
اًمتٍمف ِّ
اعمت٠مظمر .وٓ ُيٕمٚمؿ هذا
ـمٌ٘م٤مت ،وأ ْذهٌ٧م َقمت٤مىمتَف ،وهذا يم٤مًمتقىمٞمع قمغم
سم٠مؾمٚمقب اًمٙمالم
ُّ
إٓ َ
سمذ ْوق ذم اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مع ًُمٓمػ ذم اًمٜمٔمر ،و ُىمدرة قمغم حلظ اًم ُٗمروق.
 - 2دالي« ١ايصِّٜاد »٠عً ٢جتدٜد ايهتاب:
اًمي ُب ُمـ اًم ُٗمروق هق ُمـ ِّ
ٜمص قمغم
أدل إدًم٦م قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات،
وهذا َّ
وأيمثر َُمـ َي ُّ
ُ
ي٤مدات واإلحل٤مىم٤مت هل اًمٗم٤مرىم َ٦م قمٜمده سملم «اًمٜمًخ٦م
اًمز ُ
شمٕمدُّ د اإلسمرازات ذم اًمٙمت٥م ،شمٙمقن ِّ
ِ
ي٤مدات اًمث٤مسمت َ٦م ،اًمتل ٓ ُحيٙمؿ قمغم أهن٤م ؾم٤مىمٓم ٌ٦م ُِم َـ
اًمز
اًم٘مديٛم٦مش و«اًمٜمًخ٦م إظمػمةش .وٟم٘مّمد ُمٜمٝم٤م ِّ
اًمٜمًخ إظمرى 8ذًمؽ َّ
اًمزي٤مدات صمالصم ُ٦م أٟمقاع:
أن ِّ
همػم
صح ُمٕمٜم٤مه٤م ،أو مل َي َّ
(أ) زي٤مد ٌة ظمٓم ٌ٠م (ؾمقاء َّ
ّمح ،أو مل شمُ١م ِّصمر ذم اعمٕمٜمك) .وهل اًمتل يزيده٤م ُ
اعمّمٜمِّػ.
اًمزي٤مدة ُحيٙمَؿ قمٚمٞمٝم٤م سم َٖم َٚمٓمٝم٤م ذم إؾم٘م٤مـمٝم٤م
(ب) زي٤مد ٌة صحٞمح ٌ٦م صم٤مسمت٦م ،واًمٜمًخ ُ٦م اًمتل أظم َّٚم ْ٧م سمتٚمؽ ِّ
ُ
اًمً٘مقط ذم اعمٕمٜمك أو مل ُي١م ِّصمر).
(ؾمقاء أ َّصمر
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سم٤مًمقهؿ ذم إؾم٘م٤مـمٝم٤م ،وهذا
(ج) زي٤مدة صحٞمح٦م صم٤مسمت٦مً ،مٙم ْـ ٓ ُحيٙمؿ قمغم اًمٜمًخ٦م اًمتل مل شمَذيمره٤م َ
َيرضمع إمم َّ
أن اإلؾم٘م٤مط واإلصمٌ٤مت ُيْم٤مف إمم اعمّمٜمِّػ و ُيرومع إًمٞمف .وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمزي٤مدة
هق اًمذي يٙمقن ذم اإلسمرازات اجلديدة ًمٚمٙمت٤مب.
سم٤مًمزي٤مدة ِ
اًمزي٤مدةشْ :
صحٞمح٤م :ومٚمق
اًمزي٤مدة
وُمـ دون ِّ
أن يٙمقن اًمٙمال ُم ِّ
وأهؿ و٤مسمط ذم «ومرق ِّ
ً
ُّ
اًمزي٤مدة ُُمٕمت ً
اًمً٘مط ،وُم٤م َو َىمع ذم اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
يم٤من اًمٙمالم سمدون ِّ
ال خمتالً ،ومٝمذا ُيٕمدُّ ُمـ َىمٌٞمؾ َّ
سم٤مًمزي٤مدة خمت ً
ال ُيٗمًد اًمٙمال َم وٟمِٔم٤م َُمف وُمٕمٜم٤مه،
ْ
اًمٜمص ِّ
ًمٞمً٧م زي٤مدةً ،وإٟمام هق مت٤م ُم اًمٙمالم .وًمق يم٤من ُّ
وم٤مًمزي٤مد ُة قمٚمٞمٚم ٌ٦م ُُمدرضم ٌ٦م ومٞمف.
شمْمٛمٜمٝم٤م ُم٤م ُّ
ًمٚمٛمّمٜمِّػ،
يدل قمغم أهن٤م
ْ
اًمْمقاسمط اًمٌ ِّٞمٜم٦م ذم هذه ِّ
وُمـ َّ
ًمٞمً٧م ُ
اًمزي٤مدات :قمَدَ ُم ُّ
ِ
َ
اًمت٠مين ذم دقمقى
اًمزي٤مدات مم٤م َحي ِٛم ُؾ
اًمٌ٤مطم٨م قمغم ُمزيد ِّ
اًمريٌ َ٦م ذم سم٘م ّٞم٦م ِّ
ومٚمق صمٌ٧م ذًمؽ ًمٙم٤من ُيدظمؾ ِّ
شمٕمدد اإلسمرازات ،طمتك ُحي ِّ٘مؼ َّ
اًمزي٤مدة اعمُ َ
دظمٚم٦م قمغم أصؾ اعمّمٜمِّػ.
يمثػما ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُمـ َىمٌٞمؾ ِّ
أن ً
اًمزي٤مدة قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات ذم صمالصم٦م ُم٘م٤مُم٤مت:
وسمٕمد هذا اًمتٛمٝمٞمد ،وم٢مٟمَّ٤م ٟمٌح٨م دًٓم َ٦م ِّ
إول :درضم ُ٦م دًٓم٦م « َطمجؿ اًمزي٤مدةش قمغم دمديد اًمٙمت٤مب.
َّ
اًمزي٤مدةش قمغم دمديد اًمٙمت٤مب.
اًمث٤مين :درضم ُ٦م دًٓم٦م «ـمٌٞمٕم٦م ِّ
اًمث٤مًم٨م :ىمريٜم٦م اًمؽماظمل ذم اًمزي٤مدات.
 .1 .2دزد ُ١دالي« ١سَذِ ايصٜاد »٠عً ٢جتدٜد ايهتاب:
وبِ :زي٤مد ُة يمٚمٛم٦م ،زي٤مدة مجٚم٦م ،زي٤مدة وم٘مرة ،زي٤مدة سم٤مب سم٠ميمٛمٚمف ،أو ُم٤م زاد
ِّ
اًمزي٤مد ُة هل٤م ُض ٌ
قمغم ذًمؽ.
اًمزي٤مد ُة
ومٙم َّٚمام يم٤مٟم٧م اًمزي٤مد ُة يًػم ًة َو ُٕم َ
ػ ذًمؽ قمـ اًمدَّ ًٓم٦م قمغم اًمتجديد ،ويم َّٚمام يم ُثرت ِّ
أوٕمػ سمٙمثػم ذم اًمدًٓم٦م ُِمـ
وـم٤مًم٧م يم٤مٟم٧م اإلظم٤مًم ُ٦م أىمقىً .مذًمؽ زي٤مد ُة يمٚمٛم٦م أو مجٚم٦م ،هل
ُ
زي٤مدة وم٘مرة أو ومّمؾ أو ٍ
سم٠مهه٤م.
سم٤مب سم٠ميمٛمٚمف أو أسمقاب ْ
ِ
اًمزي٤مدات اًمٞمًػمةَّ ،
يمثػما ُم٤م
اًمريٌ َ٦م ذم ِّ
واعمٜمٓم ُؼ اًمذي ُمٜمف أدظمٚمٜم٤م ِّ
أن اًمٜم ًَُّّ٤مخ واًم َ٘م َرأة ً
سمٕمض إًمٗم٤مظ أو اجلٛمؾ ،أو ُيً٘مٓمقهن٤م 8إ َُّم٤م قمغم اًم َٕمٛمد وإ َُّم٤م قمغم اًمًٝمق .أ َُّم٤م
تٍمومقن ومٞمزيدون َ
َي َّ
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واردً ،مٙمٜمف ُّ ِ
ِ
ِ
إول ،يمام َّ
أن اطمتِامل
أىمؾ ُم َـ َّ
زي٤مد ُة اًمٗم٘مرات اًمٓمقيٚم٦م ُمـ همػم اعمّمٜمِّػ ،وم٤مطمتام ًُمف ِ ٌ
ِزي٤مدة ٍ
ٍ
ومّمؾ ُسمر َُّمتف وار ٌد ِزي٤مدشمُف ُمـ همػم اعمّمٜمِّػً ،مٙمٜمف ُّ
أىمؾ ُِمـ إظمػم.
سم٤مب سم٠ميم َْٛمٚمف أو
ُ
ُ
اطمتامًمٞم٦م
آطمتامل سم٤مًمتجديد قمغم َطم ًَ٥م آطمتامل اعم٘م٤مسمؾ اًمذي هق
شمدرج
ومؽمى يمٞمػ َّ
ُّ
اًمزي٤مدات.
شمدظمؾ همػم اعمّمٜمِّػ ذم شمٚمؽ ِّ
ف سمـ«اٟمت٘م٤مل اًمٜمٔمرش( ،)1أو
وُمـ إهمالط اًمِم٤مئٕم٦م ذم إؾم٘م٤مط اجلٛمؾ واًمٗم٘مراتُ ،م٤م ُيٕم َر ُ
ٍ
«اًمٕمٌقر ُِمـ ؾمٓمر إمم ؾمٓمرش( ،)0ومٚمق وىمٗمٜم٤م قمغم ُم٤م يدُ ُّل قمغم اًمٕمٌقر ،وهق شمقاومؼ ِ
يمٚمٛم٦م ُِم َـ
آظمر
ُ
َ
ُ
ٍ
فم٤مهراَّ :-
وم٢من
اظمتالل ذم اعمٕمٜمك
اًمً٤مىمٓم٦م ُمع اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل َىم ٌَؾ سمداي٦م اًمً٘مطُ ،مع قمَدَ م
ً
اًمٕمٌ٤مرة َّ
ذًمؽ ُيثٌِ٧م قمغم ضمٝم٦م اًمٔم ِّـ اًمٖم٤مًم٥م أو اًم َ٘م ْٓمع ِ
اجل٤مزم َّ
اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص هق
أن اظمتالف اًمٜمًخ سملم ِّ
ُِمـ َىمٌٞمؾ اًمً٘مط اًمذي و َىمع ومٞمف ِ
اًمٜم٤مؾمخ.
َ

 .2 .2دزد ُ١دالي« ١طبٝع ١ايصِّٜاد »٠عً ٢جتدٜد ايهتاب:
ي٤مدات َختتٚمِػ ـمٌٞمٕمتُٝم٤م إمم أٟمقاع ،سمحً٥م اًم َٖم َرض ُمٜمٝم٤م ،وهل ختتٚمػ ذم َدرضم٦م دًٓمتٝم٤م
اًمز ُ
ِّ
اًمزي٤مدةً 8مٙمـ ٟم٠مظمذه٤م هٜم٤م قمغم ضمٝم٦م
قمغم دمديد اًمٙمت٤مب .وهذه اًمدًٓم٦م ُُمرشمٌِٓم٦م يمذًمؽ سمحجؿ ِّ
اًمتجريد:
ْ
وٕمٞمػ ذم دًٓمتف ،وم٢مٟمف ُيٕم َٚمؿ ُمـ اؾمت٘مراء ٍ
يمثػم
قوح٦م :هذا اًميب ُمـ اًمزي٤مدات
ٌ
 -1زي٤مد ٌة ُُم ِّ
اًمزي٤مدات أهن٤م مم٤م َيزيدُ ه اًمٜمًُّ٤مخ واًم٘مرأة ذم اًمٙمت٤مب ،عمزيد شمقوٞمح يمالم اعمّمٜمِّػ .ورسمام
ُمـ ِّ
ٍ
اعمٜمتًخ ُمٜمف ،ومٞمٖمٚمط اًمٜم٤مؾمخ وم ُٞمدرضمٝم٤م ذم اعمتـ ،وشمٚمتئؿ
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك
طمقاش سمٞم٤مٟمٞم٦م ذم إصؾ َ
ال ًمتٚمئتؿ ُمٕمفً .مذًمؽ ٓ ُّ
ٟمٗمًف قمٚمٞمف شمٕمدي ً
اًمزي٤مدة
يدل اًمتئ٤م ُم ِّ
سمٜمٗمًٝم٤م ذم اًمًٞم٤مق ،أو ُ ْ
جيري هق ُ
دائام قمغم ِص َّحتٝم٤م.
ذم ُمٙم٤مهن٤م ً
تقؾم ًٓم٤م أو ـمقي ً
ال َعم ِ٤م اىمتُْم٥م ذم اًمٜمًخ٦م إظمرى،
اًمزي٤مدة
ِّ
أ َُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ِّ
اعمقوح ُ٦م َسم ًْ ًٓم٤م ُُم ِّ
وم َٞم ْ٘مقى طمٞمٜمٝم٤م ٟمًٌ٦م ذًمؽ إمم اعمّمٜمِّػ.
(ُ )1مٜم٤مه٩م حت٘مٞمؼ اًمؽماث سملم اًم٘مداُمك واعمحدصملمً ،مرُمْم٤من قمٌد اًمتقابُ( ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة ،ط1763 ،1224 ،1م):
.127
( )0وومٞم٤مت إقمٞم٤منٓ ،سمـ ظمٚمٙم٤من( ،حت٘مٞمؼ إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مدر ،سمػموت) .062/2
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ٕمقل قمٚمٞمف ذم ا ِّدقم٤مء اًم٘مقل
وم٤مًمز ُ
 -0زي٤مد ٌة شمُٕمدِّ ل ؿمٞمئً٤م ِممَّ٤م َو َر َدِّ :
ي٤مدات اًمتٕمديٚمٞم٦م ُمـ أىمقى ُم٤م ُي َّ
ُ
آطمتامل اًمً٤مسمؼ ُمـ شمٍموم٤مت
سم٤مًمتجديد وشمثٌٞمتف .وُمع هذا ،وم٢من هذه اًمدًٓم٦م يتٓمرق إًمٞمٝم٤م
إوزم.
اًمٜمً٤مخ واًم ُ٘م َّراءً ،مٙمٜمف
ُمرضمقح سم٤مًمٜمٔمر َّ
ٌ
اًمي ُب يمذًمؽ ُمؽمدد ذم اًمدًٓم٦م سملم اًم٘مقة واًمْمٕمػً .مذًمؽ
 -1زي٤مد ٌة ُُم١ميمِّد ٌة عمَ ِ٤م ُذيمِ َر :وهذا َّ
ُيٜم َٔمر سم٤مىمل اًمدٓٓت ًمػمضمح أطمد آطمتامًملم.
ٍ
 -2زي٤مد ٌة ُمتْمٛمٜم ٌ٦م عمٕمٜمك ٍ
ومٙمرة ُمذيمقرة :ومٝمذه هل٤م ُىم َّقهت٤م ،إن
زائد ًمٞمس ذم إصؾً ،مٙم ْـ ذم ؾمٞم٤مق
ُ ِّ
اٟم٘مٓمع قمغم اًمٌ٤مطم٨م ُم٤م يد ًُّمف قمغم َؾم٘مط ذم اًمٕمٌ٤مرة ،يم ُٕمٌقر اًمٜمٔمر ُمـ َؾمٓمر إمم ؾمٓمر.
ِ -3زي٤مد ٌة حمْم ٌ٦م (يمزي٤مدة أسمقاب وومّمقل) :هل ُمـ أىمقى اًمدَّ ٓئؾ قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازة ،وهل
اًمً٤مسمؼ.
اًميب َّ
أىمقى ُمـ َّ ْ
 .3 .2قس ١ٜٓايرتاخ ٞيف ايصِّٜادات.
ٍ
ِ
سمّمٞمٖم٦م شمُٜمٌئ قمـ
ي٤مدات اًمتل شمٙمقن
اًمز ُ
اًمزي٤مداتِّ :
أهؿ ُم٤م َجي٥م اًمتٗم ُّٓمـ ًمف قمٜمد َؾم ْؼم ِّ
ُمـ ِّ
ٍ
اًمؽماظمل ،ومٝمل ُِمـ ِّ
أدل اًمدَّ ٓئؾ قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات ،إ ْذ شمُثٌِ٧م َّ
زُم٤من
اًمزي٤مدة سمٕمد
أن اعمّمٜمِّػ زاد ِّ
ُُمؽماخٍ ُمـ إظمراج اًمٙمت٤مب ذم ٟمًُختف إُومم.
ُِمث٤م ًُمف :ىم٤مل اسم ُـ طمزم (ت234هـ) ذم اإلسمرازة إُومم ًمٙمت٤مب "اًم َٗم ّْمؾ"" :ويم٤مٟمقا ذم ذًمؽ
سمحران ،وهؿ ٌ
ىمٚمٞمؾ ضمدًّ ا" .صمؿ زا َد سمٕمده٤م ذم
ًٛمقن سم٤محلٜمٗم٤مء ،وُمٜمٝمؿ اًمٞمقم سم٘م٤مي٤م َّ
اًمزُم٤من وسمٕمده ُي ّ
اإلسمرازة اًمث٤مٟمٞم٦مُ " :صم َّؿ َسم َٚمٖمٜم٤م أهنؿ ىمد سم٤م ُدوا مجٚم٦م ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم قمغم ذًمؽ"( .)1ومتٚمحظ َّ
أن
أصمر اًمؽماظمل اًمزُمٜمل ضم ِّٚم ًّٞم٤م.
ِّ
اًمزي٤مدة هذه َيٚمقح ُمٜمٝم٤م ُ
 - 3دالي« ١اذتَرِف» عً ٢تعدد اإلبساشات:
حل ْذف ،وذًمؽ ُُم ٌَّلم ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:
ختتٚمػ
ُ
درضم٤مت اًمدًٓم٦م سم٤مظمتالف ـمٌٞمٕم٦م ا َ
 -1احلذف ٕضمؾ ظمٓم٠م ذم اًمٜمًُّخ٦م إُومم :ذم هذا اًمٗمرق دًٓم ٌ٦م َطم ًَٜم ٌ٦م قمغم اًمتجديدً ،مٙم ْـ ًمٞمس
ِ
هق ذم أقمغم ُمراشم٥م اًم ُ٘م َّقةٟٕ 8مف حيتٛمؾ ْ
يمثػماً .مذًمؽ ٓ ُسمدَّ
أن يٙمقن ُم َـ اًمٜم ًََّخ٦م ،و َي َ٘مع هذا ً
ٟمص اًم َٗم ّْمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ٓسمـ طمزمُ( ،مٙمتٌ٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ ظم٤مًمد ،ط1214 ،1هـ0213 ،م)
( )1ؾمٛمػم ىمدوري ،شم٤مريخ ِّ
.033

514
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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اًمتّمحٞمح
إئٛم٦م قمغم َو َهؿ اعمّمٜمِّػ ،ومٞمٙمقن
ُمـ اًمٜمَّ َٔمر دو ًُم٤م ًمٌ٤مىمل اًمدَّ ٓئؾ :يمتٜمّمٞمص
ُ
َّ
اًمقاىمع ذم اًمٜمًخ٦م أو اًمٜمًخ ُمـ اًمٜمًُّ٤مخ.
همػمه ُم٘م٤م َُمف ٓ ،ؾمٞمام َ
واًمْمٕمػ،
َ -0طم ُ
طم٤مل اًمتٓمقيؾ :ومٝمذا ُُمؽم ِّد ٌد سملم َُمرشمٌتل اًم ُ٘م َّقة َّ
ذف ُم٤م ي٘مقم ُ
ِ
ِ
ومػمضمع إمم سم٤مىمل اًمدَّ ٓئؾ.
ٓطمتامل يمقٟمف ُمـ اعمّمٜمِّػ أو ُم َـ اًمٜمًُّ٤مخُ 8
ٚمٞمؼ سم٤مًمٙمت٤مب اًمذي ومٞمف :وهذا ُُمؽم ِّد ٌد
همػمه َُم٘م٤م َُمف ،وٓ َي ُ
َ -1طم ْذ ُ
ف ُم٤م يم٤من اؾمتٓمرا ًدا ،مم٤م ٓ ي٘مقم ُ
ِ
ِ
ومػمضمع إمم
يمذًمؽ سملم ُمرشمٌتل اًم ُ٘م َّقة َّ
واًمْمٕمػٓ ،طمتامل يمقٟمف ُمـ اعمّمٜمِّػ أو ُم َـ اًمٜمًُّ٤مخُ 8
سم٤مىمل اًمدٓئؾ.
شمٍمف
احلذف اجل٤مقمؾ ُِم َـ إؾمٚمقب أطمً َـ وأ ْقمغم :وهذا
-2
ٌ
ُ
وٕمٞمػ ذم دًٓمتف ٓطمتامل ُّ
اًمٜمً٤مخ.
أن « ُومروق احلذفش شمُٕمدُّ ُِمـ أوٕمػ اًمدَّ ٓٓت قمغم اإلسمرازة اجلديدةْ ،
َٚمحظ َّ
إن ٟمُٔمِ َر
ومت َ
إًمٞمٝم٤م قمغم ِضمٝم٦م آٟمٗمراد واًمتجريد.
ٍ
ٗمن قمغم أٟمف َؾم ْ٘م ٌط ُمـ اًمٜمًخ٦م ٓ ،ؾمٞمام ْ
وسملم أٟمف ْ
إن يم٤من
ِّ ٌ
ٚمق ٟمًخ٦م ُمـ ٍّ
إن يم٤من ُظم ُّ
ٟمص ُي َّ
ٟٓمت٘م٤مل اًمٜمٔمر ،ومٝمذا ِ
ظم٤مر ٌج قم ْـ ْ
أن يٙمقن دآًّ قمغم شمٕمدُّ د اإلسمرازات.

إن ُقمٚمؿ سم٤مؾمت٘مراء اًمٜمًخ٦م َّ
يمذًمؽ ْ
أن ص٤مطمٌٝم٤م (أو َُمـ هق أ ْقم َغم ُمٜمف) ىم٤مصدٌ إمم آظمتِّم٤مر
واًمتٚمخٞمص ،ورسمام ُيٕم َٚمؿ ذًمؽ سم٤مًمتٍميح ،ومال دًٓم َ٦م ًمذًمؽ قمغم أٟمف ُِمـ ومٕمؾ اعمّمٜمِّػ ذم اإلسمرازة

شمٍمف همػم اعمّمٜمِّػ
اجلديدة ،وإٟمام يٙمقن
ُ
آظمتالف سملم اًمٜم ًَُّخ ذم ِّ
اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص ،راضم ًٕم٤م إمم ُّ
ِ
ذـمٝم٤م ْ
سم٤مظمتّم٤مر ِيمت٤مسمف وشمٚمخٞمّمف .وىمد ىمدَّ ُمٜم٤م َّ
أن شمٙمقن ُِمـ
أن اإلسمرازة اجلديدة ًمٚمٙمت٤مب ُمـ َ ْ
ومٕمؾ اعمّمٜمِّػ ٓ ُِمـ ومٕمؾ همػمه.
 - 4دالي ١ايرتتٝب ٚايتبٜٛب عً ٢جتدٜد ايهتاب:

واًمْمٕمػٓ ،طمتِامل
 -1اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ذم إسمقاب واًمٗمّمقل :ومٝمذا ُُمؽم ِّد ٌد سملم ُمرشمٌتل اًم ُ٘م َّقة َّ
ِ
ومػمضمع إمم سم٤مىمل اًمدَّ ٓئؾ.
يمقٟمف ُمـ اعمّمٜمِّػ أو ُم َـ اًمٜمًُّ٤مخُ 8
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 -0زي٤مد ُة أسمقاب أو ومّمقل ي ِ
ٌ
ُمرشمٌط سمٛمًٚمؽ اًمزي٤مدة ،و ُيٕمدُّ ُمـ
دظم ُٚمٝم٤م ذم ٟمِٔم٤مم اًمٙمت٤مب :وهذا
ُ
أىمقى اًمدٓٓت قمغم دمديد اًمٙمت٤مب 8وذًمؽ ًم ُ٘م َّقة اطمتامًمٞم٦م يمقٟمف ُمـ اعمّمٜمِّػَّ ،
وأن ُم٤م َو َىمع
ذم اًمٜمًخ إظمرى ًمٞمس ُمـ َىمٌٞمؾ اًمً٘مط ،وإٟمام هق ُمـ ىمٌٞمؾ اإلظمراضم٦م إومم.
حل ْذف.
َ -1طم ْذ ٌ
ف أسمقاب أو ومّمقل :هذا دًٓمتُف وٕمٞمٗم٦مَّ ،
ظم٤مص ً٦م إن اٟمخرُم٧م ُُمٜم٤مؾمٌ ُ٦م ا َ
ٍ
أسمقاب أو ُومّمقل يم٤مٟم٧م ُمٗمؽمىم٦م :هل ُُمؽم ِّددة سملم ُمرشمٌتل اًم٘مقة واًمْمٕمػ ،وهل
 -2اًمد ُْم ُ٩م سملم
أرومع ُمـ اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم.
ٍ
ًمٚميب اعمت٘مدم.
 -3اًمتٗمريؼ سملم
أسمقاب أو ُومّمقل ْ
يم٤مٟم٧م جمتٛمٕم ً٦م :هل ُمثٞمٚم ٌ٦م َّ
شمٖمٞمػم ذم ُقمٜمقاٟم٤مت إسمقاب واًمٗمّمقل :هذه وٕمٞمٗم ٌ٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمتجديد.
ٌ -4
اًمقضمقه ي٠ميت ُِمـ شمرضمٞمح يمقن ذًمؽ ُمـ اًمٜمًُّ٤مخ .وهذه اًمدّ ٓٓت هل
واًمْم ُ
َّ
ٕمػ ذم هذه ُ
اًمْمامئؿ واًم٘مرائـ واًمدٓٓت.
سم٤مًمٜمٔمر اًمتجريدي ،سم َ٘مٓمع اًمٜمَّ َٔمر قمـ سم٤مىمل َّ
 - 5دالي ١ايتكدٚ ِٜايتأخري عً ٢جتدٜد ايهتاب:
وٕمٞمػ ذم اًمدًٓم٦م قمغم احلٙمؿ سمتجديد
اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم سملم اًمٜمّمقص هق ذم ُقمٛمقُمف
ٌ
ُ
وأىمرب اطمتامل ُمٕمروف ذم اًمت٘مديؿ
اًمٙمت٤مبٓ ،طمتِامل أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ اًمٜمًُّ٤مخ واًم٘مرأة.
ُ
واًمت٠مظمػم ًمٚمٜمّمقص واًمٗم٘مرات :يرضمع إمم َّ
إحل٤مىم٤مت أو ُر َىم ٌع
ًقدة ويم٤من ومٞمف
ٌ
أن اًمٙمت٤مب يم٤من ُُم َّ
ُ
اًمِمٞمخ
أيمثر ُمـ َو َّراق ،أو يدومع
ُُمْم٤موم٦م (أوراق َـم َّٞم٤مرة) ،ومٕمٜمد إظمراج اعمٌ َّٞمْم٤مت ُمٜمف ُخي ِرضمٝم٤م ُ
ْم٤مت هلؿِ 8
ُمًقدشمف ًمٓمٚمٌتف ًمٞمًتخرضمقا ُمٜمف ُمٌٞم ٍ
اعمًقدات أهن٤م يمثػم ُة إحل٤مق،
وُمـ ـمٌٞمٕم٦م
َّ
ُ َّ
َ
ُ َّ
ُ
ًقدة ؿمٞمخٝمؿ ،ذم ُمقوع إصمٌ٤مت
اًمقراىمقن اعمٌ ِّٞمْمقن أو
اًمتالُمٞمذ اًمٜم٤مىمٚمقن ُمـ ُُم َّ
ومٞمختٚمػ َّ
ٍ
إحل٤مق .وهذا إ َُّم٤م ْ
أٟم٘م٤مل
همػم ُُم١م ِّصمر ذم اًمٙمالم ،يمٜم٘مؾ
أن يٙمقن قمغم ضمٝم٦م اًم َٖم َٚمط ،وإ َُّم٤م أن يٙمقن َ
ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ذم شمرمج٦م ٍ
ومت٘مديؿ ىمقل اسمـ ُمٕملم قمغم ىمقل أمحدَ أو اًم َٗمالَّس
راو ُمـ اًمرواة،
ُ
ي ذم ٟمِٔم٤مم اًمٙمالم وُم٘م٤مصده ُقمٛمق ًُم٤م.
ًمٞمس َي ُّ
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اًمٌخ٤مري" ُمـ
اًمٌ٤مضمل (ت252هـ) ُم٤م َي َ٘مع سملم ُرواة "صحٞمح
ومن
ِّ
ُّ
وهبذا اًمتٗمًػم َّ
ٍ
ِ ٍ
ِ
سمحً٥م ُم٤م َىمدَّ ر ُّ
واطمد
يمؾ
اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػمُ ،مع أهنؿ ٟم ًََ ُخقا ُمـ أصؾ واطمد ،ىم٤مل" :وإٟمام ذًمؽ َ
ُمٜمٝمؿ ذم ُم٤م يم٤من ذم ُـمر ٍة أو ر ٍ
ىمٕم٦م ُُمْم٤موم٦م أٟمف ُِمـ ُمقوع َُّم٤م ،وم٠مو٤مومف إًمٞمف"(.)1
ُ
َّ
وسمذًمؽ َومن اعمٕم ِّٚمٛمل (ت1164هـ) ُم٤م و َىمع ُمـ ِظم ٍ
الف ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ،سملم ٟمًُختل
َ
َّ
يمت٤مب "اجلرح واًمتٕمديؾ" ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (ت105هـ) (ٟمًُختل :يمقسمريكم ،ودار اًمٙمت٥م
َ
اطمتامل َّ
ُمرشملمً ،مٙمٜمف َد َوم َع ذًمؽ سم َٕمدَ م ا ِّـمراد
أن اعمّمٜمِّػ َسم َّٞمض
اعمٍمي٦م)ُ ،مع شمٓمري٘مف
َ
اًمٙمت٤مب َّ
اعمٜم٤مؾمٌ٦م(.)0
خاَطّا :ايكُا ُِ٥املكرتِْ ُ١باملاد ٠ايفُسٚق ١ٝايداي ١عً ٢تعدٗد اإلبساشات:
حل ُٔمٝم٤م قمٜمد احلٙمؿ سم٤معم٤مدة اًمٗمروىمٞم٦م قمغم اًمدَّ ًٓم٦م قمغم شمٕمدد
ُمـ إُمقر اًمتل يٚمزم َ ْ
اإلسمرازاتَ :-ريمٞمزشم٤من:
 - 1املٓاضب:١

ومٚمحظ "اعمٜم٤مؾمٌ٤مت اًم ُٗمروىمٞم٦م" هل ِ
ُ
ُم٧م ِذيمره٤م ،وأقمدهت٤م ُهٜم٤م عمزيد آهتِامم:
اعمرؿمدُ
وىمد ىمدَّ ُ
إمم شم٘مقي٦م اًمدَّ ٓٓت أو شمْمٕمٞمٗمٝم٤مُ .مع اًمٜمٔمر ذم ُم ِ
واًم٘مراء.
داظمؾ َهم َٚمط اًمٜمًُّ٤مخ
َّ
َ

 - 2سَذِِ ايتػاٜس ٚاالختالف:
ِ
٥م اًمتٜمٌٞم ُف قمٚمٞمٝم٤مَّ :
أن يمَثرة آظمتالف واشمًِّ٤م َقمف سملم اًمٜمًخ،
أهؿ اعمالطمظ اًمتل َجي ُ
وُمـ ِّ
ٍ
وطمذف واؾمتٌدال وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم وشمٌقي٥م وشمرمج٦مَ :-حيٛمؾ
وشمٜمق َع آظمتالف سملم ِزي٤مدات َ
ُّ
ال قمغم "ومروٞم٦م اإلسمرازات اعمتٕمددة" ،وم٤مًمٕم٤مد ُة َشم ْ٘ميض َّ
َ
مح ً
سم٠من اًمٜم ًَُّّ٤مخ واًم َ٘م َرأة ٓ شمٌٚمغ هبؿ
اًمٌ٤مطم٨م َ ْ
اجلراء ُة إمم إطم٤مًم٦م اًمٙمت٤مب قمـ وضمٝمف ،واًمتٍمف اًمقاؾمع ومٞمف ،وإٟمام هم٤مًم٥م شمٍموم٤مهتؿ ذم طم ٍ
دود
ُ
َ
َ
ُّ
ُّ
ـمٗمٞمػ ،أو طم ْذ ٍ
ٍ
ف يًػم .أ َُّم٤م ْ
أن يتًَّع ذم ذًمؽ ا ِّشمً٤م ًقم٤م،
و ِّٞم٘م٦مُِ ،مـ زي٤مدة صٖمػمة ،واؾمتٌدال
َ
( )1اًمتٕمديؾ واًمتجريحً ،مٚمٌ٤مضمل( ،حت٘مٞمؼ أمحد ًمٌزار ،وزارة إوىم٤مف اعمٖمرسمٞم٦م1211 ،هـ1771 ،م)  ،065/1اعمٖمرسمٞم٦م .واٟمٔمر:
إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦مً ،مٚمٛمٕمٚمٛمل( ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت1224 ،هـ1764 ،م) .036-035
(ُ )0م٘مدُم٦م اعمٕمٚمٛمل ًمتح٘مٞمؼ :اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اهلٜمد ،ط1151 ،1هـ1731 ،م) :يم٤م-
يم٥م.
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ًمٚمٛمّمٜمِّػُ ،مع اؾمتحْم٤مر سم٤مىمل
ُ
وم٤مًمٖم٤مًم٥م قمَدَ ُم َضمً٤مرة اًمٜمً٤مخ واًم ُ٘مراء قمٚمٞمف ،وهق ُمٔمٜم٦م ٟمًٌتف ُ
ِ
يمت٥م احلٙم٤مي٤مت وإؾمامرِ ،ممَّ٤م شمتداوًمف اًمٕم٤م َُّم ُ٦م ،ومال
اعمٕم٤ميػم واًم٘مرائـ ٓ .ؾمٞمام يمت٥م اًمٕمٚمؿ ،أ َُّم٤م ُ
اًمتٍمف ،ومال شمٙمقن يمثرة اخلالف ُُم ْ١م ِذٟم ً٦م سم٤مظمتالف اإلسمرازات.
َه ْٞم ٌَ َ٦م هل٤م قمٜمد
ُّ
ضا ٔدضّا :ايكسا ُٔ٥االضتٓ٦اض ١ٝيتعدد اإلبساشات أ ٚعدَٗا:
ٍ
وهل ُّ
ُ٘مقي أطمدَ آطمتامًملم :شمٕمدُّ د اإلسمرازةْ ،أو قمدم شمٕمدُّ ده٤م.
يمؾ وٛمٞمٛم٦م شم ِّ
ٚاير ٟظََٗس َٔ ٖر ٙايكُٖا:ِ٥
 - 1االضتعٗازُ بعاد ٠املؿِّٓف َِٔٚ ،يف طبكت٘ َٔٔ أٌٖ َٔؿس:ٙ
ِ
اعمٕملمْ ،
أن يٙمقن ذًمؽ قم٤مد ًة
ُمـ إُمقر اًمتل َّ
شمت٘مقى هب٤م َدقمقى اإلسمرازشملم ذم اًمٙمت٤مب َّ
ًمٚمٛمّمٜمِّػ ُمٕمٚمقُم٦م ،ومٞمثٌ٧م قمٜمف ذم سمٕمض ُُمّمٜمَّٗم٤مشمف شمٕمدُّ ُد اإلسمرازات .وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ قم٤مدة اسمـ
ُ
طمجر (ت630هـ) ْ
اإلحل ُ
٤مق اعمتجدِّ د ذم ُُمّمٜمَّٗم٤مشمف :يمٗمتح اًمٌ٤مري( ،)1وًمً٤من اعمٞمزان( ،)0وهتذي٥م
اًمتٝمذي٥م( ،)1وشمٌّمػم اعمٜمتٌف( .)2وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :قم٤مدة اًمًخ٤موي (ت720هـ) يمذًمؽ ،وم٢مٟمف َضم َرى
قمغم شمٕمدُّ د اإلسمراز ذم يمت٤مب "اجلقاهر واًمدرر"( ،)3وىم٤مل ذم "وضمٞمز اًمٙمالم"" :ودمدَّ د زم ُِمـ
ِ
اًمتّم٤مٟمٞمػ ...وُمًقدة صم٤مٟمٞم٦م عم١مًمٗمل ذم ِ
أؾمتقف إمم أن ومٞمف اًمٖمرض"(.)4
اًمٗم َرق ،مل
ُ َّ
يمام أٟمف يًت٠مٟمَس ذم هذا اعم٘م٤مم سمقضمقد ِ
فم٤مهرة اإلسمرازات ذم شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٦م وذًمؽ اًم َٕمٍم،
ُ
ُ
ِ
ومٝمذا مم٤م َجي َٕمؾ َىم َ
جيري قمغم
ٌقل أدًم٦م إصمٌ٤مت شمٕمدُّ د اإلسمرازات
َ
أىمرب ُمـ دومٕمٝم٤م 8إذ اعمر ُء قم٤مد ًة ُم٤م َ ْ
اًمٕم٤مدات اًمٕم٤م َُّم٦م ذم زُم٤مٟمف واعمٙم٤من اًمذي هق ومٞمف.
( )1اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .477 ،453/0
( )0اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .510/0
( )1اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .1101/1
( )2اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .510/0
(ُ )3م٘مدُم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مضمس ًمتح٘مٞمؼ :اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .6-5/1
وآظمريـُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،دُمِمؼ ،ط1214 ،1هـ1773 ،م)
( )4وضمٞمز اًمٙمالمً ،مٚمًخ٤موي( ،حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف
َ
 .1016/1ويم٤من اًمًخ٤موي ؾمٛمك يمت٤مسمف َّأوٓ" :اعم٘م٤مصد اعمٌ٤مريم٦م ،ذم إيْم٤مح اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦م" ،صمؿ اؾمت٘مر قمغم شمًٛمٞمتف" :رومع
اًم٘مٚمؼ وإرق ،سمجٛمع اعمٌتدقملم ُمـ اًمٗمرق" .اًمْمقء اًمالُمعً ،مٚمًخ٤موي( ،دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة ،سمػموت ،دت) .17/6
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ومٛمث ً
ٞمقع فم٤مهرة اإلسمرازات قمٜمد ُقمٚمامء إٟمدًمس ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس ،يم٤من يٙمقن
ال ًمق َصم ٌَ َ٧م ُؿم ُ
أن ي ِ
ِ
ٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م َُمـ َيدَّ قمل شمٕمدُّ َد اإلسمرازات ذم يمت٤مب «اًمتٛمٝمٞمدش
ذًمؽ ُُم١مٟم ًً٤م ًمألدًم٦م اًمتل ُيٛمٙمـ ْ َ
ٓسمـ قمٌد اًمؼم (ت241هـ) ،ويمت٤مب «اًم َٗم ّْمؾش ،ويمت٤مب «اعمُ َّ
حغمش ٓسمـ طمزم (ت234هـ).
 - 2طبٝع ُ١ايهتاب َٔ دٔٗ ١غُٛٝع ظاٖس ٠اإلبساشات ف َٔ ٘ٝقًَّٔتٗا:
مهٝم٤م يمت٥م اًمت٤مريخ ،واًمٙمت٥م اعمقؾمققمٞم٦م ذم
ُ
سمٕمض اًمٕمٚمقم َيِمٞمع ومٞمٝم٤م شمٕمدُّ د اإلسمرازات ،وأ ُّ

ًمٚمٛمّمٜمِّػ سمٕمد ْ
خمتٚمِػ اًم ُٕمٚمقم .وذًمؽ َّ
اًمٙمت٤مب ذم ٟمًُختف إُومم،
أن َخي ُرج
أن ُم٤مدهت٤م
ُ
َ
شمتالطمؼ ُ
راز اًمٙمت٤مب ذم ٟم ٍ
ِ
ومت ِ
اعمتالطم٘م ُ٦م قمغم إ ْسم ِ
ًُخ٦م صم٤مٟمٞم٦م.
َحٛمٚمف اعم٤مد ُة
 - 3شِٜادات َؤزٖخ ١مبا بعد االْتٗا َٔ ٤ايتؿٓٝف:
حي٤م) ،واىم ًٕم٤م سمٕمد
ومٕمٜمدُم٤م ٟم َِ٘م ُ
حي٤م أو شمٚمق ً
ػ ذم سمٕمض اًمٜمًخ قمغم زي٤مدة شمتْمٛمـ شم٤مرخيً٤م (شمٍم ً
اًمزُم٤مين حلٞم٤مة اعمّمٜمِّػ:-
ؾمٜم٦م اًمتٜمّمٞمص قمغم آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمٙمت٤مب ،وٓ خيرج اًمت٤مريخ قمـ اعمج٤مل َّ
َي ِر ُد اطمتامٓن:
إولَّ :
أن اًمزي٤مدة شمٚمؽ ُمـ اعمُدْ رج ُمـ همػم اعمّمٜمِّػ ،ويٙمقن اًمت٠مريخ ُمـ دٓئؾ اإلدراج.
َّ
وأظمرْ :
أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ اعمزيد سمٕمد شم٤مريخ اًمتّمٜمٞمػ ،ويٙمقن ومٞمف دًٓم٦م قمغم أهن٤م إسمراز ٌة ٓطم٘م٦م
قمغم اإلسمرازة إومم.
إول ،وم ُٞمٔم ّـ َّ
يمثػما
ًمذًمؽ ٓ ُهي َجؿ قمغم آطمتامل َّ
أن شمٚمؽ اًمزي٤مدات ُمـ اعمدرج 8وم٘مد رأيٜم٤م ً
ُ
إول ،و َيٕمدُّ وٟمف دًمٞم ً
ال ىم٤مـم ًٕم٤م
ذه٥م قمٜمٝمؿ
ُمـ اًمٌ٤مطمثلم َي َ
آطمتامل اًمث٤مين ،و َيًٌ٘مقن إمم آطمتامل َّ
اًمزي٤مدة .وًمٞمس إُمر قمغم اًم٘مٓمع ،سمؾ إُمر حمتٛمؾ ،ورسمام يم٤من ُمـ اًم٘مرائـ اًمتل
قمغم إدراج شمٚمؽ ِّ
شمُ١م ِّيد شمٕمدُّ د اإلسمرازاتً .مذًمؽ هذا اًميب ُمـ اًمزي٤مدات جي٥م اقمتٌ٤مره٤م سمٖمػمه٤م ُمـ اًمدٓئؾ،
اًمزي٤مدات اعمدرضم٦م ،ورسمام يم٤مٟم٧م ُِمـ ىمرائـ شمٕمدُّ د اإلسمرازات.
ومرسمام يم٤مٟم٧م ُمـ ىمرائـ ِّ
وُمـ أُمثٚمتفَّ :
أن اًمًخ٤موي (ت720هـ) أ ًَّمػ يمت٤مب "اجلقاهر واًمدرر" ؾمٜم٦م ()651
سمٛمٙم٦م( ،)1صمؿ ٓ زال ذم ا ًِّمزي٤مدة قمٚمٞمف ،وم٘مد َذيمَر وىم٤مئع َّ
اًمزي٤مدات مل
أرظمٝم٤م سمٕمد هذه اًمًٜم٦م.
وسمٕمض ِّ
ُ
اًمزي٤مدات ،ووردت ذم ٟم ٍ
ٍ
شم َِرد ذم ٟم ٍ
ًُخ٦م صم٤مًمث٦م زي٤مدات
ًُخ٦م ،وذم
ٟمًخ٦م أظمرى َو َردت سمٕمض ِّ
ََ
( )1اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .1057/1
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ُمٜمٝمجٞم ُ٦م احلُٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمتٕمدُّ د إ ْسمرازاشمِف

إقمداد :أ.د .طم٤مشمؿ سم٤مي

أظمرى يمُتٌ٧م ذم اهل٤مُمش ِّ
اًمٜمص.
سمخط اعمّمٜمِّػ ،وذم ٟمًخ٦م راسمٕم٦م يمُتٌ٧م شمٚمؽ اًمزي٤مدات ذم ُصٚم٥م ِّ
اعم١مرخ ُ
وهذا ُّ
ىمٌؾ(.)1
يدل قمغم شمالطمؼ ِّ
اًمزي٤مدات ُمـ اعمّمٜمػ سمٕمد مت٤مم شمّمٜمٞمٗمف َّ
ِّ
سمخط اعمّمٜمِّػ ،يم٤مٟم٧م اًمدًٓم ُ٦م ىمقي ً٦م ذم أهن٤م ُمـ ِزي٤مداشمف ،ومٚمؿ يٙمـ
ي٤مدات
اًمز ُ
وعمََّ٤م يم٤مٟم٧م ِّ
اطمتامل اإلدراج ِ
ُ
وار ًدا.
ٟمص
وُمـ اعمُثُؾ:
جل َزري (ت611هـ) ،وم٘مد َّ
ُ
يمت٤مب "هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء" ٓسمـ ا َ

ِ
شمٌٞمٞمْمف ؾمٜم َ٦م (622هـ)( ،)0وُمع ذًمؽ وم٢مٟمؽ ُشم ْٚمٗمل ذم ُمقاوع ُمـ
آظم َر اًمٙمت٤مب قمغم أٟمف أهنك
َ
ال ًمتقاريخ و َوم ٍ
ىم٤مئع وشمًجٞم ً
ٞم٤مت سمٕمد هذه اًمًٜم٦م( .)1ومٝمٜم٤م َي ِرد آطمتامٓن اًمً٤مسم٘م٤منً ،مٙمـ
َ
اًمٙمت٤مب َو َ
أن ٟمًُخ ً٦م ُمـ اًمٜمًخ يمُتِ٥م ذم ِ
ُ
اطمتامل شمٕمدُّ د إسمراز اًمٙمت٤مب سمدٓئؾُ ،مٜمٝم٤مَّ :
آظمره٤مٟ" :مجزت
شمرضمح
َ
َّ
هذه اًمٜمًخ٦م اعمٌ٤مريم٦م ُمـ ٟمًخ٦م ُىمرئ٧م قمغم ُم١م ًِّمٗمف ،وهم٤مًم٥م خت٤مري٩م يمثػمة ومٞمٝم٤م سمخ ِّٓمف ،وإضم٤مزشمف
وم٤مًمتخ٤مري٩م دا ًَّم ٌ٦م قمغم ا ْ
إلحل٤مق سمٕمد اًمتٌٞمٞمض .وىمد ِزيدَ ُمقوٕم٤من سمٕمد ووم٤مة اعمّمٜمِّػ(.)3
هب٤مُمِمٝم٤م"(8)2
ُ
وُم٤م اؾمتَِم َٙم َٚمف حمٛمد أُملم اخل٤مٟمجل (ت1136هـ) ذم ِ
آظمر اًمٙمت٤مب(ً ،)4مٞمس ؾمديدً ا ،ومام
واإلدراج
يمرت،
ُأ ْحلؼ سمٕمد شم٤مريخ اًمتّمٜمٞمػ هم٤مًم ٌُف ُمـ ِزي٤مدات اعمّمٜمِّػ ،إٓ اعمقوٕملم اًمذيـ َذ ُ
ُ
واوح ٓ ُيِمٙمِؾ.
ومٞمٝمام
ٌ
ِ
وُمـ إُمثٚم٦مَّ :
أن اًمِمقيم٤مين (ت1032هـ) َوم َرغ ُمـ يمت٤مسمف "اًمٌدر اًمٓم٤مًمع" ؾمٜم٦م
ُ٘مٚم٧م قمـ ٟمًُخ٦م اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ
(1011هـ) ،واًمٜمًخ ُ٦م اًمتل ُـمٌِ َع ُمٜمٝم٤م اًمٙمت٤مب ٟم ْ
( )1إسمراهٞمؿ سم٤مضمسُ ،م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .6-5/1
( )0هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ اجلزري .227/0
( )1اٟمٔمر :هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ اجلزري ،521/142/1 ،521/137/1 ،427/111-112/1 ،251/121/1
،626/161/1

،1143/112/1

،1412/160/1

،0127/312/1

،0351/0

،1062/012/0

[ ،1211/027/0شمرمج٦م اسمـ اجلزري]،1346/067/0 ،1222/033/0 ،1213/031/0 ،1212/030/0 ،
.1446/114/0
( )2هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ اجلزري .212/0
( )3هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ اجلزري ( 1254/122/1زاده٤م وًمد اعمّمٜمّػ).1211/031/0 ،
( )4حمٛمد إُملم اخل٤مٟمجل ،ظم٤ممت٦م اًمٓمٌع ًمٙمت٤مب :هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ اجلزري .211/0
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ِّ
ٚمح٘م٤مت
سمخط اعم١م ًِّمػ رمحف اهلل ،وومٞمٝم٤م ُُم
ًقدة اًمتّمٜمٞمػ اًمتك
ٌ
أٟمز ،و َذيمَر أٟمف َٟم َ٘م َٚمٝم٤م "ُمـ ُُم َّ
سمخط اعم١مًمػ" ،صمؿ ٟم ٌَّف قمغم َّ
ِّ
قضمد ذم
وزوائدُ ذم اهلقاُمش واًمًقاىمط
٥م ُم٤م ُي َ
أن ذًمؽ هق َؾم ٌَ ُ
اًمٙمت٤مب ِممَّ٤م شم٤مرخيُف ُُم ِّ
ت٠مظم ٌر قمـ شم٤مريخ َمت٤مم اًمٙمت٤مب (1011هـ)(.)1
اعمًقدة" و"اعمٌٞمَّْم٦م" وقمالىمتٝمام
َ
وحي ًُـ اًمتٜمٌٞم ُف ذم هذا اعمقوع إمم اًم َٗم ْرق سملم " َّ
سمـ"اإلسمرازات"َّ :
اًمتحرير واًمزي٤مد ُة
اعمًقدة" هل اًمٜمًخ ُ٦م إصٚمٞم ُ٦م ًمٚمٛمّمٜمِّػ ،يٙمقن ومٞمٝم٤م
وم٢من " َّ
ُ
ًُخ٦م ُمٌٞم ٍ
واحلذف وآؾمتٌدال ،وشمٌ٘مك ُمًقد ًة إمم طملم اؾمتخراج ٟم ٍ
ْم٦م ُمٜمٝم٤م( ،)0إ َُّم٤م هق َي َّ
تقمم
ُ َّ
ُ َّ
أسمر َز يمت٤م َسمف وأصدَ ره،
اًمقراىملم أو شمالُمذشمف ،ومٗمل هذه اعمرطمٚم٦م يٙمقن اعمّمٜم ُ
اًمتٌٞمٞمض أو ُ
َ
ِّػ َ
سمٕمض َّ
ًُٛمك اًمٜمًخ ُ٦م اعمًتخرضم ُ٦م "ُمٌ َّٞمْم ً٦م".
وشم َّ
إولْ :
ِّػ ذم اًمٙمت٤مب سمٕمد شمٌٞمٞمض اًمٙمت٤مب
تٍمف اعمّمٜم ُ
وهٜم٤م َجيلء اطمتامٓنَّ :
أن ٓ َي َّ

ٍ
َ
إؿمٙم٤مل.
اًمتٍمف 8ومٝمٜم٤م يٙمقن ًمٚمٙمت٤مب إسمراز ٌة واطمدةٌ ،وٓ
سمٌمء ُمـ ُضوب
ُّ

ُ
آطمتامل أظمرْ :
اعمًقدة إُومم
ِّػ ذم اًمٙمت٤مب سمٕمد شمٌٞمٞمْمف ،إ َُّم٤م ذم
تٍمف اعمّمٜم ُ
َّ
أن َي َّ
ٍ
(وهذا ٌ
إول (وهذا هق إيمثر) ،ومتّمػم
ىمٚمٞمؾ ،يمام ؾمٞم٠ميت) ،وإ َُّم٤م ذم ٟمًُخ٦م ُمـ ٟم ًَُخ اًمتٌٞمٞمض َّ
اًمتٍمف ُِمـ ىمٌٞمؾ اإلسمرازة اجلديدة.
ًقد ًة صم٤مٟمٞم ً٦م" ،ويٙمقن هذا
اعمٌ َّٞمْم٦م " ُُم َّ
ُّ
اعمًقد ُة هذه هل
ًقدة اعمّمٜمِّػ ،جي٥م اًمٜمٔمر :هؾ
َّ
ًمذًمؽ قمٜمد اًمقىمقف قمغم زي٤مدات ذم ُُم َّ
اًمٙمت٤مب
اعمًقد ُة إومم :وم ُٞمٜم َٔمر هؾ ُسم ِّٞم َض
إول :أهن٤م
ُ
َّ
اعمًقد ُة إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م؟ ومٝمٜم٤م اطمتامٓنَّ :
َّ
ِ
ىمٌؾ سمحٞم٨م ٓ شم ِ
وم٢من مل يٙمـ ُسم ِّٞم َض ُ
ُ
ىمٌؾ ْأو ْٓ ،
ي٤مدات اًمتل قمغم
اًمز
وم٤مًمز ُ
ي٤مدات ذم اًمٜمًخِّ ،
َٗم٘مد شمٚمؽ ِّ
ّمح َقمدُّ ه٤م ُمـ َىمٌٞمؾ اإلسمرازة اجلديدةْ .
اًمٙمت٤مب ،سمحٞم٨م َظم َٚم ْ٧م ٟم ًَُ ٌخ
وإن يم٤من ُسم ِّٞم َض
ُ
اعمًقدة ٓ َي ُّ
َّ
اًمزي٤مدات يم ِّٚمٝم٤م أو َىم ٌَؾ ِ
سمٕمْمٝم٤مَّ :-
روج ٟم ٍ
وم٢من هذه
ًُخ َىم ٌَؾ ِّ
ُِم َـ اًمٙمت٤مب قمـ ِّ
اًمزي٤مدات ،أو َصم ٌَ َ٧م ُظم ُ
ِ
ي٤مدات دا ًَّم ٌ٦م قمغم شمٕمدُّ د إسمرازات اًمٙمِت٤مب.
اًمز
ِّ
ُ
آطمتامل أظمر ،وهق َّ
اعمًقدة هل اًم َّث٤مٟمٞم٦م :ومذًمؽ ُِمـ دٓئؾ شمٕمدُّ د اإلسمرازات اًمٌ ِّٞم ِٜم٦م.
أ َُّم٤م
أن َّ

( )1اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمعً ،مٚمِمقيم٤مين( ،دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،دت) .153/0
( )0حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص وٟمنمه٤مً ،مٕمٌد اًمًالم ه٤مرون .10
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املطًب ايجايح
حتدٜد املتكدِّّ َٔ املتأخِّس( ،أ ٚتساتُب ١ٝاإلبساشات)
سمٕمد إصمٌ٤مت َّ
أن هٜم٤مك إسمرازشملم أو أيمثر ذم اًمٜمًخ اًمتل سملم يدي اًمٌ٤مطم٨م ،جي٥م قمٚمٞمف َٟم َٔم ٌر
اعمت٠مظمر ،ذًمؽ َّ
شمٕمٞملم اًمؽماشمٌٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ًمإلسمرازات ،وم ُٞم ٌِّلم اعمت٘مدِّ َم ُمـ ِّ
َ
أن اًمتٕمقيؾ يٙمقن
آظم ُر ،وهق
ُ
ِّ
اعمت٠مظمر ُمٜمٝم٤م .وؾم٠مسمح٨م ذًمؽ ذم ٟمُ٘مٓمتلم :إومم :اعمً َتٜمَدات اًمدا ًَّم٦م قمغم اًمؽماشمٌٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م8
قمغم
حلٙمؿ سم٤مًمؽماشمٌٞم٦م .صمؿ أسمح٨م ذم ٟم٘مٓم٦م صم٤مًمث٦م :اًمتٗمريؼ سملم اًمٜم ًَُّخ اعمٜمتٛمٞم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦مُ :م٤م ٓ ُيٕمت ََٛمد ذم ا ُ
إسمرازات خمتٚمِ ٍ
ٍ
ٗم٦م.
إلطمدى اإلسمرازات ،و اًمٜمًُّخ اعمٚم َّٗم٘م٦م ُمـ
ْ
أٖٚال :املطتٓدات ايداي ١عً ٢ايرتاتب ١ٝايصَاْ.١ٝ
اًمزُم٤مٟمٞم٦م سملم اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب ذي اإلسمرازات
أهؿ ُم٤م ُيً َتٜمَد إًمٞمف ذم إصمٌ٤مت اًمؽماشمٌُٞم٦م َّ
ُّ
اعمتٕمددة:
 - 1ايتٓؿٝؿات اييت عً ٢ايٓٗطذ:

ٍ
شمٕمديالت ومٞمٝم٤م ،شمُٕمدُّ ُِمـ
اًمتٜمّمٞمص ُِم َـ اعم١م ًِّمػ أو ُِم َـ اًمٜم٤مؾمخ قمغم ُوىمقع
وم٤مًمٜم ًَُّ ُخ اًمتل ومٞمٝم٤م
ُ

ىمرائـ يمقهن٤م اإلسمراز َة اعمؽماظمٞم َ٦م .وهذه اًم٘مريٜم ُ٦م ًمٞمً٧م ىم٤مـمٕم ً٦م ،سمؾ َي ِر ُد اطمتامل ْ
أن يٙمقن ًمٚمٙمت٤مب
اًمتٜمّمٞمص ُمـ اإلسمرازة اًمث٤مٟمٞم٦مً .مذًمؽ هذه اًم٘مريٜم٦م
أيمثر ُمـ إسمرازشملم ،وشمٙمقن اًمٜمًخ ُ٦م اًمتل ومٞمٝم٤م
ُ
ُّ
ُزاطمؿ هذه اًم٘مريٜم٦م سم٤مٓقمؽماض ُمـ همػمه٤م ُمـ
شمدل دًٓم٦م فمٜمٞم٦مُ ،مع شمتٌع سم٤مىمل اًم٘مرائـ ،ومام مل شم َ
اًم٘مرائـ ،ومٝمل ىمقي ٌ٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمؽماشمٌٞم٦م.
 - 2ايصِّٜادات:
اًمٜمٔمر ذم ِّادم٤مه
أهؿ اًمدٓئؾ قمغم اًمؽماشمٌٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ،ورسمام يم٤مٟم٧م أىمقى ُمـ اًمتٜمّمٞمص:-
ُ
ُمـ ِّ
اًمزي٤مداتْ ،
اًمزي٤مدات سم٤مًمٜمٔمر اًمٕم٤م ِّم ذم اعم٤مدة اًمٗمروىمٞم٦م شمتَّجف إمم ٟمًُخ٦م ُُمٕم َّٞمٜم٦م ،أو إمم
وم٢من يم٤مٟم٧م ِّ
ِّ
ٕن اًمٕم٤مدة َضم َر ْت َّ
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمًخ ،ومٝمل ُمـ َدٓئؾ يمقهن٤م اإلسمرازة اعمؽماظمٞم٦م .ذًمؽ َّ
أن اعمّمٜمِّػ
َ
أهؿ ُُمٌتٖمٞم٤مشمف اًمزي٤مدة.
طم٤مل اًمتٕمديؾ يٙمقن ُمـ ِّ
واًمٙمت٤مب اًمذي ومٞمف أيمثر ُِمـ إسمرازشملمُ :يق َىمػ قمغم شمَراشمٌُٞم٦م إسمرازاشمفَ ،سمر ْصد "اعمًتقى
ُ
ًمٚمزي٤مدات" سملم جمٛمققم٤مت اًمٜمًخ:
اًمتّم٤م ُقمدي ِّ
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وم٠مو ُل ٍ
اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم جمٛمققم٤مت اًمٜمًُّخ.
أُمر ٟم٘مقم َسمر ْصده:
َّ
ُ
صمؿ ٟمَٜم ُٔمر ذم اًم َ٘مدْ ر اعمِمؽمك سملم سمٕمض اعمجٛمققم٤مت.
صمؿ ُم٤م شمٜمٗمرد سمف جمٛمققم ٌ٦م ُمـ اعمجٛمققم٤مت.
إول هل ُمـ اإلسمرازة إومم 8واعمجٛمققم ُ٦م ذم اًمث٤مين هل
وم٤معمجٛمققم ُ٦م اًمقاىمٕم ُ٦م ذم اعمًتقى َّ
اإلسمرازة اًمث٤مٟمٞم٦م ،واعمجٛمققم٦م اعمٜمٗمردة ِسمزي٤مدات قمـ سم٤مىمل اعمجٛمققم٤مت هل ِ
آظم ُر اإلسمرازات.
اًمزي٤مدات ذم اعمجٛمققم٦م إومم أو
ي ُؿمذو ٌذ ُمـ ِّ
ويٙمقن هذا سم٤مًمٜمٔمر ا ُ
ٛمكم اًمٕم٤م ِّم ،وٓ َي ُّ
جل ِّ
اًمث٤مٟمٞم٦م.
واصٓمٚمح أ ْن شمٙمقن ِىمًٛم ُ٦م اًمٜمًخ قمغم اعمراشم٥م أشمٞم٦م:
ُ
( )1اإلسمرازة إُومم )0( ،اإلسمرازة اًم ٌَ ْٞمٜم َّٞم٦م (أو اعمٗمتقطم٦م) .وأقمٜمل هب٤م اإلسمراز َة اًمقاىمٕم َ٦م سملم
اإلسمرازشملم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م )1( ،اإلسمرازة إظمػمة.
طم٤مل وىمقع شمٗم٤مو ٍ
اًمزي٤مدات واًمتٖمٞمػمات
ت سملم ٟمًخٝم٤م اخلٓمٞم٦م ذم ِّ
ُ
ُ٘مًؿ "اإلسمراز ُة اًمٌٞمٜمٞم٦م" َ ُ
وشم َّ
تقؾمٓم٦م( ،ج) إسمرازة َسم ْٞمٜم َّٞم٦م ُُم ِ
ِم٤مروم٦م
إمم صمالصم٦م أىمً٤مم( :أ) إسمرازة َسم ْٞمٜم َّٞم ٌ٦م اسمتدائٞم٦م( ،ب) إسمراز ٌة َسم ْٞمٜم َّٞم ٌ٦م ُُم ِّ
ف اإلسمراز َة إظمػمة وشمُ٘م ِ
(أي شم ِ
٤مر ُهب٤م).
ُِم٤مر ُ
ٌ
ُمث٤مل قمغم ذًمؽ :يمت٤مب "اجلقاهر واًمدُّ رر" ًمٚمًخ٤موي (ت720هـ)َ ،و َىمػ حم ِّ٘مؼ اًمٙمت٤مب
(إسمراهٞمؿ سم٤مضمس) قمغم أرسمع ٟم ٍ
اًمزي٤مدات َٟمت ََ٩م قمٜمف شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم صمالث
ًُخ ُمٜمف:
واًمٜمٔمر ذم َطم ْجؿ ِّ
ُ
جمٛمققم٤مت:
يمثػم ُمـ
اًمٜمًُّخ٦م اًمٌ٤مريًٞم٦مُ :ىمرئ٧م اًمٜمًخ ُ٦م قمغم اعمّمٜمِّػ ،أو ىم٤مم سم٘مراءهت٤م سمٜمٗمًف ،ومٗمٞمٝم٤م ٌ
يمثػما ُمـ زي٤مدات اًمٜمًخ أشمٞم٦م.
ِّ
اًمزي٤مدات سمخ ِّٓمفُ ،مع يمقهن٤م شمٗم٘مد ً
اًمً٤مسم٘م٦مً ،مٙمـ شمٜم٘مص قمـ
ٟمًُخ ُ٦م اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمرسم٤مط :ومٞمٝم٤م
ٌ
زي٤مدات قمغم اًمٜمًخ٦م َّ
زي٤مدات اًمٜمًختلم أشمٞمتلم.
ٟمًُخ٦م ُمٙمتٌ٦م إطم٘م٤مف ،وٟمًُخ٦م ُمٙمتٌ٦م اًمًٚمٓم٤من أمحد اًمث٤مًم٨م :وه٤مشم٤من اًمٜمًخت٤من أشم َُّؿ
واًمٔم٤مهر قمٜمد حم ِّ٘مؼ اًمٙمت٤مب َّ
أن اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜم٘مقًم ٌ٦م قمـ إومم،
اًمزي٤مدات،
اًمٜمًخ ُِمـ ضمٝم٦م ِّ
ُ
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يمثػما ُمـ اًمزي٤مدات ذم ٟمًُخ٦م إطم٘م٤مف ُمٙمتقسم ٌ٦م ذم اهل٤مُمش ِّ
ذًمؽ َّ
سمخط اعمّمٜمِّػ ،و ُأدرضم٧م ذم
أن ً
اًمّمٚم٥م ذم ٟمًُخ٦م أمحد اًمث٤مًم٨م(.)1
اًمزي٤مدات اًمتّم٤مقمدي )1( :اًمٌ٤مريًٞم٦م )0( ،اًمرسم٤مـمٞم٦م،
ومٞمٙمقن شمرشمٞم٥م اًمٜمًخ سمحً٥م َطمجؿ ِّ
( )1إطم٘م٤مف ،أمحد اًمث٤مًم٨م.
زي٤مدات قمغم احل٤مؿمٞم٦م ِّ
َٚمحظ َّ
سمخط اعمّمٜمِّػُ ،م٤م َيٕمٜمل أهن٤م إسمراز ٌة
أن اًمٜمًخ٦م اًمٌ٤مريً٦م ومٞمٝم٤م
ٌ
وشم َ
ٓطم٘م ٌ٦م قمـ اإلسمرازة إوممً .مذًمؽ ًمق أردٟم٤م شمٗمٙمٞمؽ اًمٜمًخ٦م اًمٌ٤مريًٞم٦م ،يٜمت٩م قمٜمدٟم٤م إسمرازشم٤من:
ٟمتٜمزل ،ومٜمجٕمٚمٝم٤م اإلسمراز َة إومم،
اًمزوائدً .مٙمـ َّ
اًمزوائد .إظمرىُ :مع َّ
إومم :سمتجريده٤م قمـ َّ
وهذا سمحً٥م ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ُ
طم٤مل اًمٜمًخ٦م.
وىمد شمَٕم َٚمؿ َّ
أن اإلسمرازات ىمد شمٙمقن اصمٜمتلم وىمد شمَزيد قمغم ذًمؽ ،وهذا سمحً٥م ُم٤م شمُٕمٓمٞمف
اعم٤مد ُة اًم ُٗمروىمٞم ُ٦مِ .
ومم٤م ُيًتَٝمدى سمف ذم هذا اعم٘م٤ممَّ :
اًمقاؾمع سملم اًمٜمًخ وآوٓمِراب
أن آظمتالف
َ
اًمٔم٤مهر سمٞمٜمٝم٤مُ ،مٔمٜم ُ٦م يمثرة إسمرازات اًمٙمت٤مب ْ
وأن ًمٞمس إُمر راضم ًٕم٤م إمم إسمرازشملم اصمٜمتلم وم٘مط 8وًمق
ِ
اًمقاؾمعُِ .مث٤م ًُمف يمت٤مب
إُمر قم٤مد ًة إمم هذا آظمتالف
إسمراز ضمديدٌ واطمدٌ عمَ٤م اٟمتٝمك
يم٤من هٜم٤مك
ٌ
ُ
"ذح اًمٙم٤مومٞم٦م" ًمٚمريض إؾمؽماسم٤مذي (ت ٟمحق464 :هـ) ،ىم٤مل اًمٌٖمدادي" :قم٤مش ُُمدَّ ًة ُحي ِّرر
ذطمف ،وهلذا ختتٚمػ ٟم ُ
يمثػما ،يمام َٟم َ٘م َٚمف اًمًٞمد اجلرضم٤مين ذم إضم٤مزشمف"( ،)0و َٟم َ٘مؾ سمٕمده٤م
َ
ًُخف اظمتال ًوم٤م ً
شمٖمٞمػمات ،ور ٌء يمثػم ُمـ اعمَ ْحق
إضم٤مزة اًمًٞمد اجلرضم٤مين ،ويم٤من ِممَّ٤م ىم٤مًمفً..." :مٙمـ َو َىمع ومٞمف
ٌ
واإلصمٌ٤مت ،وسمدّ ل سمذًمؽ صقر ٟمًخف شمٌدي ً
ال"(.)1
ُ
اًمٌ٤مطم٨م ُِمـ هذا آومؽماض ًم ُٞمح ِّ٘م٘مف أو يٜمٗمٞمف.
ًمذًمؽ يٜمٓمٚمؼ
 - 3اتِّذا ُٙاملٓاضب:١
تٌلم َّ
٤مه٤م ُُمٕم ّٞمٜمً٤م سملم جمٛمققم٤مت
أن اعمٜم٤مؾمٌ٦م اًم٘مقي٦م شمتجف ِّادم ً
قمٜمد اعم٘م٤ميً٦م سملم اعم٤مدة اًم ُٗمروىمٞم٦م َي َّ
أن اًمزي٤مدة هذه إٟمام ِزيدت ذم هذه اعمجٛمققم٦م عمزيد اًمٌٞم٤منَّ ،
اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م ،وم ُٞمٕمٚمؿ َّ
وأن هذه اًمٗم٘مرة
(ُ )1م٘مدُم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مضمسً ،متح٘مٞمؼ اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي .15-12/1
( )0ظمزاٟم٦م إدبً ،مٚمٌٖمداديُ( ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة ،ط 1216 ،2هـ1775 ،م) .07/1
( )1ظمزاٟم٦م إدبً ،مٚمٌٖمدادي .12/1
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ُطمذوم٧م ًمٔمٝمقر اخلَ َٚمؾ ومٞمٝم٤مَّ ،
وأن شمٌديؾ اًمٕمٌ٤مرة هذه يم٤مٟم٧م جلٝم٦م شمٕم٘مٞمده٤م أو اظمتّم٤مره٤م سمام ُي١م ِّدي
ُمٗمٝمقم اًمٙمالم سم٠مىمرب ـمريؼ ،وهٙمذا .ومت ِ
ُخ ُٞمؾ اعمٜم٤مؾمٌ٤مت اعمٕم٘مقًم٦م َّ
أن شمٚمؽ اعمجٛمققم َ٦م ُمـ اًمٜمًخ
هل ُُمٜمتٛمٞم ٌ٦م ًمإلسمرازة اجلديدة ًمٚمٙمت٤مب.
ُْ - 4طد ١املؿِّٓف:
َذيمَر إؾمت٤مذ قمٌد اًمًالم ه٤مرون (ت1226هـ) َّ
أن اًمٙمت٤مب اًمذي ُيق َىمػ ومٞمف قمغم ٟمًُخ٦م
ٍ
ِّ
ي٤مدات
اعمت٠مظمرة ،وهذا عمَ ِ٤م ومٞمف ُمـ اطمتامل ُم٤م َيتجدَّ د ًمف ُمـ ِز
اعمّمٜمِّػ ٓ ُي٘م َٓمع سم٠مهن٤م اًمٜمًُّخ ُ٦م
وإحل٤مىم٤مت ،مم٤م يٙمقن شم٘مرير اًمٙمت٤مب قمغم إسمرازة أظمرى(.)1
و َُم َّثؾ إؾمت٤م ُذ قمٌد اًمًالم ه٤مرون (ت1226هـ) قمغم ذًمؽ سمٙمت٤مب "هن٩م اًمٌالهم٦م" ُِمـ
اًمريض (224هـ)َّ ،
اًمريض سمخ ِّٓمف:
َ٥م
مجع
وم٢من اسمـ أيب احلديد (ت434هـ) َو َىم َ
ػ قمغم ٟمًُخ٦م َيمت َ
ُّ
ّ
" هذا طملم اٟمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م سمٜم٤م إمم ىمٓمع اعمٜمتزع ُمـ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ،طم٤مُمديـ هلل
ًمْمؿ ُم٤م اٟمتنم ُِمـ أـمراومف ،وشم٘مري٥م ُم٤م َسم ُٕمدَ ُمـ أىمٓم٤مره،
ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُم٤م َُم َّـ سمف ُِمـ شمقومٞم٘مٜم٤م
ِّ
أوراق ُمـ اًمٌٞم٤مض ذم ِ
ٍ
آظمر ِّ
يمؾ سم٤مب ُمـ إسمقاب،
٘مرريـ اًمٕمزم يمام ذـمٜم٤م َّأوًٓ قمغم شمٗمْمٞمؾ
ُُم ّ
ًمتٙمقن ٓىمتٜم٤مص اًمِم٤مرد ،واؾمتٚمح٤مق اًمقارد ،وُم٤م قمً٤مه ْ
أن ئمٝمر ًمٜم٤م سمٕمد اًمٖمٛمقض ،وي٘مع إًمٞمٜم٤م
اسمـ أيب احلديد (ت434هـ)" :صمؿ وضمدٟم٤م ٟم ً
زي٤مدات سمٕمد
ًُخ٤م يمثػم ًة ومٞمٝم٤م
ٌ
سمٕمد اًمِمذوذ"( .)0صمؿ ىم٤مل ُ
ٍ
ٟمًخ٦م يمُتٌ٧م ذم طمٞم٤مة اًمريض رمحف اهلل و ُىمرئ٧م قمٚمٞمف ،وم٠مُمْم٤مه٤م
ضمدت ذم
هذا اًمٙمالم ،ىمٞمؾ :إهن٤م ُو
ْ
ِ
وأذن ذم إحل٤مىمٝم٤م سم٤مًمٙمت٤مب"( .)1ىم٤مل قمٌد اًمًالم ه٤مرون (ت1226هـ) ُُمٕم ِّٚم ً٘م٤م قمغم ذًمؽ" :ومٝمذا
أيْم٤م َّ
يٜمص هق قمٚمٞمٝم٤م .وًمٞمس
شمتٙمرر ،وٓ يٛمٙمـ
ُي ٌِّلم ًمؽ ً
اًم٘مٓمع هب٤م ُم٤م مل ّ
ُ
أن ٟمًخ٦م اعم١مًمػ ىمد َّ
ال قمغم أهن٤م اًمٜمًخ٦م إ ُّم ،سمؾ َّ
ُوضمق ُد ظم ِّٓمف قمٚمٞمٝم٤م دًمٞم ً
إن إُمر يم َّٚمف أُمر اقمتٌ٤مري ٓ ىمٓمٕمل"(.)2

( )1حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص وٟمنمه٤مً ،مٕمٌد اًمًالم ه٤مرونُ( ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة ،ط1216 ،5هـ1776 ،م) .10
( )0ذح هن٩م اًمٌالهم٦مٓ ،سمـ أيب احلديد( ،حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل
وذيم٤مه ،ط1165 ،0هـ1745 ،م) .251/02
( )1ذح هن٩م اًمٌالهم٦مٓ ،سمـ أيب احلديد .251/02
( )2حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص وٟمنمه٤مً ،مٕمٌد اًمًالم ه٤مرون .14
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أن َقمدَ م اًم٘مٓمع ٓ يٕمٜمل َقمدَ م إوم٤مدة اًم َّٔمـ سمٙمقهن٤م ِ
واًمذي أراه َّ
آظم َر إظمراضم٤مت اًمٙمت٤مب،
ِّ
َ
َ
َ
اعمت٠مظمرةُ ،مع اطمتامل ْ
ِّ
سمخط اعمّمٜمِّػ هل َُمٔمٜم٦م يمقهن٤م ِّ
أن شمٙمقن هٜم٤مك ٟمًُخ ٌ٦م أظمرى
وم٤مًمٜمًخ٦م اًمتل
أوٕمػ ُمـ اطمتامًمٞم٦م
سمٕمده٤م َيمتٌَٝم٤م اعمّمٜمِّػ ،وومٞمٝم٤م إحل٤مىم٤مت وشمٕمديالتً ،مٙمـ آطمتامل هذا
ُ
ِ
اًمقاىمٕم٦م إًمٞمٜم٤م .إذ اًمٕم٤مد ُة اًمٙمثػم ُة ذم اعمّمٜمِّٗملم أهنؿ
اؾمت٘مرار اعمّمٜمِّػ قمغم اًمٜمًخ٦م اًمتل سمخ ِّٓمف
َيٜمًخقن ُمـ ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ٟمًخ٦م واطمدةًُ ،يٌ٘مقهن٤م قمٜمدهؿ ،و َي ِ٘م ُّؾ ُمٜمٝمؿ ْ
ٜمًخقا ٟم ًَُ ًخ٤م ُمـ
أن َي َ
اًمقراىملم .وعمََّ٤م يم٤من اًمٖم٤مًم٥م َّ
يمتٌٝمؿ ٓ ،ؾمٞمام ذم اًمٙمت٥م اًمٙمٌػمةَّ ،
أن اًمٜمًخ َ٦م
ٕن ذًمؽ ُمـ َصٜمٕم٦م َّ
سمخط اعمّمٜمِّػ يم٤مئٜم٦م قمٜمده ،ومام ي ِ
ِّ
ٚمح٘مف ويزيده و ُيٕمدِّ ًمف يٙمقن ذم هذه اًمٜمًخ٦م،
اًمقطمٞمدة اًمتل
ُ
ومتٙمقن اًمٜمًخ ُ٦م اًمتل سمخ ِّٓمف ِ
ٍ
ُمرضمقح ذم قمدم ذًمؽ،
آظم َر إظمراضم٦م ًمٚمٙمت٤مب َر ِو َٞمٝم٤مُ .مع اطمتامل
قمغم ذط ْ
راضمح٤م ،وإَّٓ وم٢مٟمَّ٤م سم٤مىمقن
ٕم٤مرض هذا اًم َّٔم ُّـ سمدٓئؾ دمٕمؾ ُمـ آطمتامل اعمرضمقح
ً
أن ٓ ُي َ
قمغم ُم٤م ُيٕمٓمٞمف هذا اعمً َٚم ُؽ ُمـ اًم َّٔم ِّـ اعمٗمٞمد ُّ
ًمٚمت٠مظمر.

وهؾ اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٜم٘مؾ ُمـ "ُمًقدة" اعمّمٜمِّػ ُ ِ
خي ُٞمؾ ُّ
شم٠مظم َر هذه اًمٜمًخ٦م؟:
ُ َّ
ُ
ِ
ُ
اعمًقدة إوممش ،أو «اعمًقدة اًمث٤مٟمٞم٦مش.
أطمدَ َُمٕمٜم َٞملمَّ « :
اعمًقدةش َحيتٛمؾ َ
إـمالق ُُمّم َٓم َٚمح « َّ

أن اعمّمٜمِّػ ُيٌ ِّٞم ُض يمت٤مسمف ،صمؿ إٟمف ْ
ذًمؽ َّ
ًقدة
وهمػم وسمدَّ ل ٓ يٙمقن ذًمؽ قم٤مد ًة ذم اعم َّ
إن زاد َّ
ًقد ًة
اعمًقدة إُومم ،ومتّمػم اعمٌ َّٞمْم٦م ُُم َّ
إصٚمٞم٦م ،وإٟمام يٙمقن ذم اعمٌ َّٞمْم٦م اًمتل هل ُُمًتخرضم ٌ٦م ُمـ َّ

أن شمٙمقن ْ
واًمتٖمٞمػمات ٓطم٘م ً٦م اعمًقد َة إومم ُُمًتٜمِدٌ إمم َّ
صم٤مٟمٞم٦م .واؾمتٌٕم٤م ُد ْ
أن اؾمتخراج
إحل٤مق
ُ
اعمًقدة َقم َٛم ٌؾ ٌّ
ؿم٤مقٓ ،ؾمٞمام ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمٌػم ،ومٚمٞمس ُمـ ُمً٤مًمؽ اًمٕم٘مالء اًمزي٤مد ُة ذم
اعمٌ َّٞمْم٦م ُمـ َّ
َ٧م ٍ
شمٙمرير ًمٚمٕمٛمؾ اًمً٤مسمؼ ذم اؾمتخراج اًمٜمًخ٦مُ ،مع َقمٜم ٍ
زائدً .مذًمؽ
اعمًقدة إوممَ ،عم ِ٤م ومٞمف ُمـ
ٍ ََ
يم٤من ُِمـ ُمً٤مًمؽ اعمّمٜمِّٗملم ذم شمّمٜمٞمٗم٤مهتؿ ْ
إن ُهؿ زادوا قمغم اإلسمرازة إومم ،يٙمقن ذًمؽ ذم
اعمٌ َّٞمْم٦م اعمًتخرضم٦م .إٓ ْ
َخرج اًم َّٓم َٚمٌ ُ٦م ٕٟمٗمًٝمؿ
ًمٚمٛمّمٜمِّػ ُمٌ َّٞمْم٦م ،وإٟمام اؾمت َ
أن ٓ يٙمقن ُ
واًمقراىمقن ًمٖمػمه ٟم ً
ًقدة واطمدة .وُمع ُورود هذا آطمتامل ،وم٢مٟمف
ًُخ٤م ُمـ اًمٙمت٤مب ،ومٝمٜم٤م شمٙمقن ُُم َّ
َّ
ُمرضمقح ،إٓ ْ
أرؿمدت إمم ذًمؽ دًٓم ٌ٦م.
إن
ْ
ٌ

سمؾ رسمام ٓ ُيٌ ِّٞمض اعمّمٜمِّػ يمت٤مسمف ،عمَ ِ٤م ذم ذًمؽ ُمـ َشم َٕم ٍ
٥م ؿمديد ،ومٞمؽمك ٟم َ
َ٘مؾ اعمٌ َّٞمْم٦م ًمٌٕمض

اًمتالُمٞمذ ،ورسمام شمًُتخرج ٟم ٌ
ًُخ ُمٜمٝم٤م ًمٖمػمه ،ورسمام يٛمقت وعمََّ٤م ُيٌ ِّٞمض.
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وقمغم ِّ
وم٢من اًمتٜمّمٞمص قمغم َّ
يمؾ اقمتٌ٤مرَّ ،
أن اًمٜمًخ٦م شمٜمتٝمل إمم " ُُمًقدة" اعمّمٜمِّػُ ،مٌ٤مذ ًة أو
ْمؿ ذًمؽ إمم ُم٤م شمُٕمٓمٞمف "اعم٤مد ُة اًمٗمروىمٞم٦م" ُمـ دٓٓتْ ،
سم٤مًمقاؾمٓم٦مَ ،جي٥م ْ
وم٢من َفم َٝمر أهن٤م يمثػم ُة
أن ُي َّ
ِ
اعم٘مؽمٟم٦م سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م اعمٕم٘مقًم٦م ذم اًمتٌديؾ:-
اًمزي٤مدات قمغم سم٤مىمل اًمٜمًُّخُ ،مع همػمه٤م ُمـ اًمتٍموم٤مت
ِّ
أن "اعمًقدة" شمٚمؽ هل ِ
ومٝمذا ُيٕمدُّ ُمـ أىمقى اعمً َتٜمَدات قمغم َّ
وحيتٛمؾ
آظم ُر ُم٤م
اؾمت٘مر قمٚمٞمف اعمّمٜمِّػَ ،
َّ
َّ
ْ
يمٌػما َّ
٤مىم٤مت وأصٜم٤مف
اعمًقدة" اعمٌ َّٞمْم٦م إومم اًمتل َو َىمع ومٞمٝم٤م
اإلحل ُ
أن اعمراد ُمـ " َّ
اطمتامًٓ ً
اًمتٍموم٤مت إظمرى ُمـ اعمّمٜمِّػ.
أن اًمٜمًُّخ٦م هل ُِمـ ِ
وُمـ أىمقى ُم٤م ُّ
آظمر اإلسمرازاتْ :
يدل قمغم َّ
أن شمٙمقن اًمٜمًخ ُ٦م ُمٜم٘مقًم ً٦م ُمـ
ُ
ِّ
وم٠مهمٚم٥م آطمتامل
اًمٜم٤مىمؾ ُِمـ أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف يمٌٕمض ُو ًْمده،
ظمط اعمّمٜمِّػ سمٕمد َووم٤مشمف ،ويٙمقن
ُ
ي٤مدات واًمتٕمديالتِ .
ْ
وُمـ
اًمز ُ
َ٘مر قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٜمِّػ ،واًمتل ومٞمٝم٤م ِّ
أن يٙمقن َٟم ْ٘م ُٚمف ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمتل اؾمت َّ
أُمثٚم٦م ذًمؽ :يمت٤مب "اعمقوققم٤مت" ٓسمـ اجلقزي (ت ت375هـ)َّ ،
وم٢من ًمف ومٞمف إسمرازشملم ،وىمد
ِّ
ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٕمراىمل (ت624هـ) ،وأوم٤مد َّ
قمكم َو ًَم ِد اعمّمٜمِّػ) ومٞمٝم٤م
أن اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
َّ
(سمخط ٍّ
ِّ
دت ٟمًُخت٤من ظمٓمٞمت٤من ُمـ اًمٙمت٤مب
ًمٞمً٧م ذم إُومم
ي٤مدات
وو ِضم ْ
ْ
ِز ٌ
زيمل اًمديـ اعمٜمذري)(ُ .)1
(سمخط ِّ
سمخط قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزيَ ،يمتٌَٝمام ُمـ ِّ
ِّ
ظمط اعم١م ًِّمػ سمٕمد ووم٤مشمف( ،)0وهل ُمـ اإلسمرازة
اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب.
ثاّْٝاَ :ا ال ُٜعتََُد عً ٘ٝيف اذتُهِ بايرتاتب ١ٝايصَاْ:١ٝ

ٔمـ ىمريٜم ً٦م أو دًمٞم ً
ال قمغم شمَراشمٌُٞم٦م ُُمٕم َّٞم ٍٜم٦م سملم اإلسمرازات ،وهل ٓ َشم ْ٘مقى ذم
هٜم٤مك ُ
سمٕمض ُم٤م ىمد ُي ُّ
َٟم َٔمري قمغم هذا اإلصمٌ٤متِ .
وُمـ مجٚم٦م ُم٤م رأيتُف:

( )1اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤محً ،مٚمٕمراىمل( ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ قمثامن ،اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط1167 ،1هـ1747 ،م) -047
 8052ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرةً ،مٚمٕمراىمل( ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اهلٛمٞمؿ وُم٤مهر ي٤مؾملم ومحؾ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت،
ط 1201 ،1هـ0220 ،م) .62 ،60/0
(ُ )0م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ :اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي( ،حت٘مٞمؼ ٟمقر اًمديـ ضمٞمالر ،أوقاء اًمًٚمػ واًمتدُمري٦م ،اًمري٤مض ،ط،1
1216هـ1775 ،م) .113 ،110-111/1
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 - 1نجسْ ُ٠طذ إبساشَ ٠ع:١ٓٝ

ٍ
ومال ُي٘م٤ملَّ :
إطمدى اإلسمرازشملم ،وىم ّٚم٦م ُٟم ًَخ اإلسمرازة
اًمقىمقف قمغم ٟم ًَُ ٍخ يمثػمة ُمـ ْ
إن ُ

يمثرهت٤م ُّ
إظمرىٌّ :-
دال قمغم َّ
يدل قمغم اٟمتِم٤مره٤م،
اًمٜمًخ اًمٙمثػم َة هل قمغم اإلسمرازة إظمػمة ،إ ْذ ُ
أن َ
واٟمتِم٤مره٤م ُّ
شم٘مرير اًمٙمت٤مب.
يدل قمغم أهن٤م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م
ُ
ُ

ٕٟمف ُجي٤مب قمـ ذًمؽَّ :
سم٠من سمٕمض اًمٙمُت٥م قمغم ِظمالف ذًمؽ واىم ًٕم٤م ،شمٙمقن اًمٜم ًَُّ ُخ ُِمـ
اإلسمرازة إُومم هل إيمثر ،واإلسمراز ُة اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ ُيق َىمػ ُمٜمٝم٤م إٓ قمغم اًمٜمًخ٦م اًمٞمتٞمٛم٦م ،وهذا َيرضمع
إئٛم٦م ُيّمٜمِّػ يمت٤م ًسم٤م ،ومٞمٜمتنم ،صمؿ هق ذم َد َأ ٍ
إمم َّ
اًمزي٤مدة ،ورسمام ُم٤مت ومل ُيٌ ِّٞمْمف،
أن سمٕمض
ب ذم ِّ
َّ
سمٕمض أصح٤مسمف ،ورسمام ُسم ِّٞمض ذم ُأظمري٤مت أ َّي٤مُمف ،وعمََّ٤م يم٤مٟم٧م اإلسمراز ُة إومم ًمٚمٙمت٤مب
ومٌ َّٞمْمف ُ
اٟمتِم٤مرا ،إ ْذ ًمالٟمتِم٤مر أؾمٌ٤م ُسمف و َدواقمٞمف .وُمـ أُمثٚم٦م يمثرة ٟم ًَُخ
اٟمتنمت مل شمٚمح٘مٝم٤م اإلسمراز ُة اًمث٤مٟمٞم٦م
ْ
ً
اإلسمرازة إومم دون اًمث٤مٟمٞم٦م :يمت٤مب اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (ت531هـ)(.)1
ومٙمثر ُة اًمٜمًخ إلسمرازة ُُمٕمٞمٜم٦م ُّ
وًمٞمً٧م هل سمدَ ا ًَّم ٍ٦م قمغم
شمدل قمغم ُؿمٞمقع اإلسمرازة واٟمتِم٤مره٤م،
ْ
ُّ
شم٠مظمره٤م.
 - 2ايٓطذُ َٓكٛي ْْ َٔ ١طد ١املؿِّٓف:
ىمد َي ِر ُد ذم سمٕمض اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م أهن٤م ُمٜم٘مقًم ٌ٦م ُمـ ٟمًُخ٦م اعمّمٜمِّػ ،أو ُمٜم٘مقًم ٌ٦م ُمـ ٟمًخ٦م
ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ ٟمًخ٦م اعمّمٜمِّػ .ومٝمذا ٓ ُيٕمدُّ ُمـ اًمدٓئؾ قمغم أهن٤م اًمٜمًخ٦م ِّ
اعمت٠مظمرة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م شم٘م َّرر
أن اًمٜمًُّخ يم َّٚمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م ذم اًمٜمِّٝم٤مي٦م ُمـ ِّ
اًمٙمت٤مب ،ذًمؽ َّ
ظمط اعمّمٜمِّػ ،أو ُمـ ٟمًخ٦م قمٚمٞمٝم٤م ظم ُّٓمف .إٓ
سم٢محل ٍ
ُمقؿمح٦م ْ
ِّ
٘مرن ذًمؽ سمٌٞم٤من َّ
ْ
٤مىم٤مت ُمٜمف وشمّمحٞمح٤مت
سمخط اعمّمٜمػ
أن اًمٜمًخ٦م اًمتل
َّ
أن ُي َ
وشمٕمديالت ،ومٝمذه اًم٘مريٜم٦م ُيًتَٕم٤من هب٤م ذم اًمدَّ ًٓم٦م قمغم ُّ
شم٠مظمر اًمٜمًخ٦م ،ورسمام يم٤مٟم٧م هل اإلسمرازة
إظمػمة.

(ُ )1م٘مدُم٦م زائد اًمٜمِمػمي ذم حت٘مٞمؼ :اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ( ،حت٘مٞمؼ زائد اًمٜمِمػمي ،قم٤ممل اًمٗمقائدُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م،
1211هـ).16-15 :
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ُْ - 3طد ١تالَٝر املؿِّٓفٚ ،ايٓطد ُ١اييت عًٗٝا خطُّ املؿٓف:
سمخط شمالُمذة اعمّمٜمِّػ أو قمٚمٞمٝم٤م ُظمٓمق ُـمٝمؿ أو ُّ
ِّ
يمذًمؽ َّ
ظمط اعمّمٜمِّػ
وم٢من اًمٜمًُّخ اًمتل هل
شمدل قمغم أهن٤م ِ
ِ
ٟمٗمًفُّ ٓ ،
آظم ُر اإلسمرازات ًمٚمٙمت٤مبٓ ،طمتامل اإلحل٤مق سمٕمدُم٤م يٜمتًخ اًمٜم٤مؾمخقن
٘مقي٦م.
اًمٙمت٤مب ذم إسمرازشمف إوممُ .م٤م مل شم٘مؽمن سم٘مرائـ ُُم ِّ
أطمًـ ٍ
دًمٞمؾ قمغم اإلُمٙم٤من :ومٜمرى َّ
أن يمت٤مب "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ٓسمـ َطم َجر
ىمقع هق
ُ
واًمق ُ
ُ
ِّ
َ٥م سمخ ِّٓمف ذم
إحل٤مىم٤مت
ضمدت ٟمًُخت٤من ظمٓمٞمت٤من قمٚمٞمٝمام
(ت630هـ)ُ ،و
ٌ
ْ
سمخط اعمّمٜمِّػ ،و َيمت َ
آظمرمه٤م :ىمراء َة إومم مجٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمف ُِمـ سمٕمض َـم َٚمٌتفِ 8
ِ
وىمراء َة ـم٤مًم ِ ٍ
٥م َ
آظم َر ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمف،
دت يمذًمؽ ٟمًُخ ٌ٦م
وو ِضم ْ
وأرظمٝم٤م ؾمٜم َ٦م (617هـ)(ُ .)1
"وأشم٘مـ ٟمًُختَف هذه سمٛم٘م٤مسمٚمتف وحتريره"َّ ،
أظمرى ضم ِّٞمدة ،اقمت ََٛمد ص٤مطم ٌُٝم٤م قمغم ٟمًُختلم ٟم ُِ٘م َٚمتَ٤م ُمـ ٟمًخ٦م اعمّمٜمِّػ ،واقمت ََٛمد قمغم ٟمًُخ٦م اسمـ
ِ
شمٚمٛمٞمذ اعمّمٜمِّػ (ت 700هـ)(.)0
اًمٙمريمل
ًمٙم ْـ ُوىمػ قمغم ٟمًُخ٦م اعمّمٜمِّػ ٟمٗمًف ،وسم٤من أٟمف زا َد قمغم شمٚمؽ اًمٜمًخ َزوائدَ  ،ويم٤من ًمف ومٞمٝم٤م
اعمت٠مظمرةَّ ،
سمٕمض اإلحل٤مىم٤مت ِّ
َ
١مرخ إلحل٤مىم٤مشمف،
ووم٤مشم٧م شمٚمؽ
إصالطم٤مت،
ْ
اًمٜمًخ ُ
وم٢من اسمـ طمجر يم٤من ُي ِّ
ِ
آظمر ْ ٍ
١مرخٍ ؾمٜم٦م (632هـ) ،أي ىمٌؾ ُمقشمف سمًٜمتلم( ،)1وهق ىمد أهنك شمّمٜمٞم َٗمف ؾمٜم٦م
إحل٤مق ُُم َّ
ويم٤من ُ
( 605هـ)(.)2
وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ يمذًمؽ :يمت٤مب "اجلقاهر واًمدرر" ًمٚمًخ٤موي ،وم٤مًمٜمًخ ُ٦م اًمٌ٤مريًٞم ُ٦م ذم
ِّ
اًمًخ٤موي (ت720هـ) ،وُمع ذًمؽ ،وم٘مد زا َد قمغم ذًمؽ ،يمام ذم ٟمًُخ٦م
إحل٤مىم٤مت
هقاُمِمٝم٤م
ٌ
سمخط َّ

(ُ )1م٘مدُم٦م صٖمػم ؿم٤مهمػ ًمتح٘مٞمؼ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر.13-12 :
(ُ )0م٘مدُم٦م حمٛمد قمقاُم٦م ًمتح٘مٞمؼ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م( ،دار اًمرؿمٞمد ،طمٚم٥م ،ط1211 ،1هـ1771 ،م) .46 :وٓ ُيدْ رى هؾ ٟمًُخ ُ٦م
اسمـ اًمٙمريمل هل إطمدى اًمٜمًختلم إظمريلم أو هل صم٤مًمث٦م ،يمام ٟمٌف قمٚمٞمف قمقاُم٦م.
(ُ )1م٘مدُم٦م حمٛمد قمقاُم٦م ًمتح٘مٞمؼ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م.42 :
(ُ )2م٘مدُم٦م حمٛمد قمقاُم٦م ًمتح٘مٞمؼ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م.42 :
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ُمٜمٝمجٞم ُ٦م احلُٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب سمتٕمدُّ د إ ْسمرازاشمِف

إقمداد :أ.د .طم٤مشمؿ سم٤مي

ِّ
ًمٞمً٧م هل ذم اًمٌ٤مريًٞم٦م8
سمخط اًمًخ٤موي يمذًمؽ،
زي٤مدات
ُمٙمتٌ٦م إوىم٤مف ،واًمتل ذم هقاُمِمٝم٤م
ْ
ٌ
أن اعمزيد ِّ
وهذا ُيثٌ٧م َّ
سمخط اعمّمٜمِّػ ٓ ُي٘مٓمع سم٠مهن٤م آظمر ُم٤م زاده(.)1
ْ - 4كٌُ أٌٖ ايعًِ عٔ إبساشَُ ٠ع:١ٖٓٝ
ُ٘مقل ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُُمتٓم٤مسم٘م ٌ٦م ُمع إطمدى اإلسمرازشملمَّ ،
صمرت ٟم ٌ
ْ
وىمؾ اًمٜم٘مؾ قمـ اإلسمرازة
إن ُأ ْ
إظمرى أو اٟم َٕمدَ م ٓ :يٚمزم ْ
أن يٙمقن ذًمؽ دًمٞم ً
ال قمغم يمقهن٤م إظمػمةَ ،وهذا يرضمع إمم اطمتامل
ِّػ يزيد ذم ٟمًُختف إمم ِ
آظمر طمٞم٤مشمف ،ورسمام مل شمُٜم َ٘مؾ
اٟمتِم٤مر اًمٜمًخ٦م إومم ُمـ اًمٙمت٤مب ،صمؿ َسم ِ٘م َل اعمّمٜم ُ
ُ
َٚمح ُظ َّ
ٟمٗمًف
أن هذا اًمتٕمٚمٞمؾ هق
شمٚمؽ ِّ
اًمزي٤مدات واإلحل٤مىم٤مت إٓ ذم سمٕمض اًمٜمًخ .وشم َ
اًمتٕمٚمٞمؾ ُ
ِ
ٕمٞم٤مرا ذم شمٕمٞملم اًمؽماشمٌٞم٦م اًمزُمٜمٞم٦م ًمإلسمرازات.
اعمت٘مدِّ ُم ذم قمَدَ م اًمتٕمقيؾ قمغم "يمثرة اًمٜمًخ" ُم ً
يمت٤مب "اعمًتٛمٚمح" َّ
ًمٚمذهٌل (ت526هـ) ،ومٝمق
وُمـ أُمثٚم٦م آقمتامد قمغم اإلسمرازة اعمت٘مدِّ ُم٦م:
ُ
اظمتّم٤مر ًمٙمت٤مب "شمٙمٛمٚم٦م اًمّمٚم٦م" ٓسمـ إسم٤مر (ت436هـ) ،واقمت ََٛمد َّ
اًمذهٌل  -ومٞمام ىم٤مًمف سمِم٤مر
ٌ
قمقاد  -قمغم إسمرازة ُمت٘مدِّ ُم٦م ًمٙمت٤مب اسمـ إسم٤مر ،وهل شمُقاومِؼ ٟمًُخ٦م إزهر .أ َُّم٤م ٟمًُخ٦م اخلزاٟم٦م
اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمرسم٤مط ،ومٝمل ُمـ اإلسمرازة إظمػمة( .)0ومٞمٙمقن ُم٤م يٜم٘مٚمف اًمذهٌل ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف ُمـ يمت٤مب
اًمتٙمٚمٛم٦م هق ُمـ اإلسمرازة اعمت٘مدِّ ُم٦م ًمٚمٙمت٤مب.
وهذا اًمذي ىمدَّ ُمتُف ُمـ ىمرائـ همػم دا ًَّم٦م قمغم شمٕمٞملم ِ
آظمر اإلسمرازات ،هق سم٤مًمٜمٔمر إمم ٟمٗمًٝم٤م
قمغم ِضمٝم٦م اًمتجريد ،أ َُّم٤م ًمق اىمؽمٟم٧م سمٖمػمه٤م ،أو مل يٙمـ ُِمـ دًٓم٦م ّ
شمدل إٓ دًٓمتٝم٤م ،رسمام ُقم ِّقل قمٚمٞمٝم٤م،
يمؾ ٍ
وهذا يرضمع إمم ِّ
طم٤مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م.
ثايجّا :ايتفسٜل بني ايٓٗطَذ املٓتُ ١ٝإلسِد ٣اإلبساشات ٚ ،ايٓٗطذ املًفَّك َٔ ١إبساشاتٕ شتتًٔف:ٕ١
ُِمـ اعمَ ِ
اًمٌ٤مطم٨م ذم اقمتٌِ٤مرهَّ ،
ُ
أن سمٕمض اًمٜمًخ رسمام شمٙمقن ُُمٚم َّٗم٘م ً٦م
الطمظ اًمدَّ ىمٞم٘م٦م اًمتل َي َْمٕمٝم٤م
ُمـ إسمرازات خمتٚمٗم٦م ،و َُم ْـ مل ُيد ِّىمؼ اًمٜم َٔم َر ىمد َيٕمجؾ وم َٞمجٕمٚمٝم٤م إسمراز ًة ُمـ مجٚم٦م إسمرازات اًمٙمت٤مب ،أو
َي َ٘مع ذم َطم ْػمة ُِمـ ُمقىمٕمٝم٤م ذم اًمتًٚمًؾ اًمزُمٜمل ًمإلسمرازات.

(ُ )1م٘مدُم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مضمس ًمتح٘مٞمؼ اجلقاهر واًمدررً ،مٚمًخ٤موي.16-15 ،13/1 :
(ُ )0م٘مدُم٦م سمِم٤مر قمقاد ًمتح٘مٞمؼ :اًمتٙمٚمٛم٦م ًمٙمت٤مب اًمّمٚم٦مٓ ،سمـ إسم٤مر( ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،شمقٟمس0211 ،م) .15-11/1
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سم٠من يٙمقن ُّ
ٝمقرا سم ِّٞمٜمً٤مْ ،
ظمط اعمقوٕملم ُخمتِٚم ًٗم٤م.
ُ
وسمٕمض اًمٜمًُّخ اخلٓمٞم٦م ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م اًمتٚمٗمٞمؼ ُفم ً
ظمط واطمد ،ومٞمدظمؾ اطمتِ ُ
امل ْ
ورسمام يم٤من قمغم ٍّ
اعمٜمتً ُخ ُمٜمٝم٤م أو اًمتل هل
أن شمٙمقن اًمٜمًخ ُ٦م إصؾ َ
أظم َذ ذم اًمٜمًَّخ قمغم ٟم ٍ
أقمغم ُمٜمٝم٤م َو َىم َع هل٤م هذا اخلَ َٚمؾ .أو يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ َ
ًُخ٦م ُمـ اإلسمرازة إومم،
ْ
ٍ
ًمً ٌَ ٍ
ٓطم َظ َّ
أن
٥م ُمـ إؾمٌ٤مب ،يم٠من يٙمقن َ
صمؿ َأمتَّٝم٤م قمغم ٟمًُخ٦م أظمرى ُمـ اإلسمرازة اًمث٤مٟمٞم٦مَ ،
اًمٜمًخ َ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أيمثر ِزي٤مدات وأشم َّؿ ،وم َٕمدَ ل قمـ إُومم إمم اًمث٤مٟمٞم٦م.
وم٢من سمٕمض ِ
يمذًمؽ َّ
َّمحٞمح أو ىمراء ٌة ُمـ ٟمًخ٦م
اًم٘مراءات اعمث ٌَتَ٦م ذم احلقار قمغم أهن٤م شم
ٌ
ٍ
ٟمًخ٦م ُمـ اإلسمرازة إظمرى ًمٚمٙمت٤مب .ومٙم٤من قمغم اًمٌ٤مطم٨م اًمتٞم ُّ٘مظ.
أظمرى ،رسمام يم٤مٟم٧م ُِمـ

واحلٙمؿ دائام يٙمقن سمٕمد اؾمت٘مراء اًمٜمًخ٦م ِ
وقمراوٝم٤م ،وٓ يٙمقن ذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٕم ِّٞمٜم٦م اًمقاطمدة
ُ ً
ٜمتلم.
واًمٕم ِّٞم ْ

ِ
ٓطم َظ َؾمٛمػم
ُمث٤م ًُمفٟ :مًُخ٦م اإلؾمٙمقري٤مل ًمٙمت٤مب "اًم َٗم ّْمؾ" ٓسمـ طمزم (ت234هـ) ،وم٘مد َ

ُىمدوري أٟمَّف ُؾم ِّجٚم٧م َطم ٍ
ٍّ
سمخط َ
آظم َر ،وهل قمغم اإلسمرازة اًمث٤مٟمٞم٦م.
قاش قمٚمٞمٝم٤م إمم اًمقرىم٦م (21ظ)،
ِ
ٓطم َٔمف يمذًمؽ َّ
أن اًمٜمًخ٦م َ ْدمري قمغم اإلسمرازة إومم إمم اًمقرىم٦م (115ظ) ،صمؿ سم٤مىمل اًمٜمًُّخ٦م
وممَّ٤م َ
َ ْدمري قمغم اإلسمرازة اًمث٤مٟمٞم٦م(.)1
يمام شمٜم ٌَّف ؾمٛمػم ُىمدوري إمم َّ
أن ٟمًُخ٦م ًمٞمدن ًمٙمت٤مب "اًم َٗم ّْمؾ" ،واًمتل هل ذم ِؾمٗمريـ ،هل
ِ
ِّ
ِّ
ٍ
سمخط
واًمًٗمر اًمث٤مين
سمخط
إول
وم٤مًمًٗمر َّ
ٟم٤مؾمخِّ ،
ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمًُخت٤من ٟم٤مىمّمت٤من ٓ ٟمًُخ٦م واطمدةِّ ،
ٟم٤مؾمخ َ
ٍ
واًمًٗمر اًمث٤مين اإلسمراز َة اًمث٤مٟمٞم٦م(.)0
إو ُل اإلسمراز َة إومم،
ٗمر َّ
ُ
اًمً ُ
آظم َر .و ُيٛم ِّثؾ ِّ


( )1شم٤مريخ ُمتـ اًمٗمّمؾً ،م٘مدوري .100 ،123
( )0شم٤مريخ ُمتـ اًمٗمّمؾً ،م٘مدوري .100 ،122-77

531
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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ارتامت١
أِٖٗ ايٓتا٥ر املطتدًؿ:١
ً٤مر ذم احلٙمؿ سمتٕمدُّ د إسمرازات اًمٙمت٤مب قمغم ُمراطمؾ صمالث:
ُي ُ
املسسً ١األٚىل:
أقمٞم٤من اًمٜمًخ .ويٙمقن ذًمؽ
جمر ًدا قمـ حت٘مٞم٘مف ذم ْ
اًمٕمٚمؿ سمٙمقن اًمٙمت٤مب ذا إسمرازات ُُمتٕمدِّ دةَّ ،
ُ
سمـ )1 :شمٜمّمٞمص اعمّمٜمِّػ ذم اًمٙمت٤مب أو ذم سمٕمض اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م قمغم ذًمؽ )0 8أو سمتٜمّمٞمّمف ذم
سمٕمض ُُمّمٜمَّٗم٤مشمف ،أو شمٜمّمٞمص سمٕمض شمالُمذشمف )1 8أو سمتٜمّمٞمص سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ )2 8يمام ُيرضمع
إمم اًم٘مرائـ :يمٜم٘مؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُِمـ سمٕمض اإلسمرازات ،ويم َٕمدَ م اشمًِّ٤مق احلقآت قمغم يمُتٌف.
املسسً ١ايجاْ:١ٝ
حت٘مٞمؼ يمقن اإلسمرازات واىمٕم ً٦م ذم اًمٜم ًَُّخ اًمتل سملم أيديٜم٤م .ويٙمقن ذًمؽ قمغم َوومؼ ُظمٓمقات:
ُ
وشمّمٜمٞمػ اًمٜمًخ إمم
مج ُع اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م واؾمت٘مّم٤مؤه٤م )0 8اعم٘م٤مسمٚم ُ٦م سملم اًمٜمًخ،
ُ
ْ َ )1
شمّمٜمٞمػ اًم ُٗمروق سمحً٥م َـمٌٞمٕمتٝم٤م )2 8اًمٜمَّ َٔم ُر ذم دًٓم٦م ِّ
يمؾ ٟمقع ُمـ اًم ُٗمروق قمغم
جمٛمققم٤مت)1 8
ُ
ويمكمَ )3 8ر ْقمل اعمٜم٤مؾمٌ٦م ذم آظمتالف سملم
دمديد اًمٙمت٤مب ،ويٙمقن قمغم ُُمًتقيلم :ضمزئل ِّ ّ
اًمتٍموم٤متَّ ،
٘مقي َدقمقى اإلسمرازات اعمتٕمدِّ دة
اإلسمرازات ،و ُُمالطمٔم ُ٦م َطم ْجؿ
وم٢من آشمً٤مع ومٞمٝم٤م مم٤م ُي ِّ
ُّ
 )4اًم٘مرائـ آؾمتئٜم٤مؾمٞم٦م ،يم٤مٓؾمتٔمٝم٤مر سمٕم٤مدة اعمّمٜمِّػ و َُمـ ذم ـمٌ٘متف ُمـ أهؾ ُِم ِ
ٍمه 8ويم٤مًمٜمٔمر ذم
ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمت٤مب ُِمـ ضمٝم٦م ُؿمٞمقع فم٤مهرة اإلسمرازات ومٞمف ُمـ ِىم َّٚمتٝم٤م.
املسسً ١ايجايج:١
ِّ
اعمت٠مظمر ُمـ اإلسمرازات (أو شمراشمٌُٞم٦م اإلسمرازات) .وهٜم٤مك ُمً٤مًمؽ ًمتٕمٞملم
حتديدُ اعمت٘مدِّ م ُمـ
هذه اًمؽماشمٌٞم٦م:
اًمزي٤مداتِّ )1 ،ادم٤م ُه اعمٜم٤مؾمٌ٦م ذم
)1
ُ
اًمتٜمّمٞمّم٤مت اًمتل قمغم اًمٜم ًَُّخ )0 8اًمٜمَّ َٔم ُر ذم ِّادم٤مه ِّ
اًمتٕمديالتٟ )2 8مًُخ ُ٦م اعمّمٜمِّػ.
يمام َّ
أن هٜم٤مك سمٕمض ُم٤م ٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف سمٛمٗمرده ذم احلٙمؿ سم٤مًمؽماشمٌٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ،وهل:
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ٍ
إسمرازة ُُمٕم َّٞمٜم٦م )0 8اًمٜم ًَُّ ُخ اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ ٟمًخ٦م اعمّمٜمِّػٟ )1 8مًُخ ُ٦م شمالُمٞمذ
 )1يمثر ُة ٟم ًَُخ
اعمّمٜمِّػ ،واًمٜمًخ ُ٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُّ
ظمط اعمّمٜمِّػَٟ )2 8م ْ٘م ُؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ إسمرازة ُُمٕم َّٞم ٍٜم٦م.
يمام يٜمٌٖمل اًمتٗمرىم ُ٦م سملم اًمٜم ًَُّخ اعمٜمتٛمٞم٦م إلطمدى اإلسمرازات ،واًمٜمًخ اعمٚم َّٗم٘م٦م ُِمـ إسمرازات
خمتٚمِٗم٦م.
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املؿادز ٚاملسادع
 اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر (ت531هـ)،حت٘مٞمؼ زائد اًمٜمِمػمي ،قم٤ممل اًمٗمقائدُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م1211 ،هـ.
 أصقل ٟم٘مد اًمٜمّمقص وٟمنم اًمٙمت٥م ،سمرضمًؽماه ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط،01773م.
 إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م عم٤م ذم يمت٤مب أوقاء قمغم اًمًٜم٦م ُمـ اًمزًمؾ واًمتْمٚمٞمؾ واعمج٤مزوم٦م ،اعمٕمٚمٛمل ،قمٌداًمرمحـ ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت1224 ،هـ1764 ،م.
 اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمع ،اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمكم (ت1032هـ) ،داراًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،دت.
 اًمتٕمديؾ واًمتجريح عمـ ظمرج قمٜمف اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،اًمٌ٤مضمل ،أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامنسمـ ظمٚمػ (ت252هـ) ،حت٘مٞمؼ أمحد ًمٌزار ،وزارة إوىم٤مف اعمٖمرسمٞم٦م1211 ،هـ1771 ،م.
 اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ،اًمٕمراىمل ،زيـ اًمديـ (624هـ) ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ قمثامن ،اعمٙمتٌ٦ماًمًٚمٗمٞم٦م ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط1167 ،1هـ1747 ،م.
اًمّم َٚم٦م ،حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اسمـ إسم٤مر (ت436هـ) ،دار اًمٖمرب
 اًمتٙمٚمٛم٦م ًمٙمت٤مب ِّاإلؾمالُمل ،شمقٟمس0211 ،م.
 اًمتٜمٌٞمف واإلذاف ،اعمًٕمقدي قمكم سمـ احلًلم (ت124هـ) ،شمّمحٞمح قمٌد اهلل اًمّم٤موي ،داراًمّم٤موي ،اًم٘م٤مهرة ،دت.
 اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي (ت105هـ) ،حت٘مٞمؼ اعمٕمٚمٛمل ،دائرة اعمٕم٤مرفاًمٕمثامٟمٞم٦م ،اهلٜمد ،ط1151 ،1هـ1731 ،م.
 اجلقاهر واًمدرر ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر ،اًمًخ٤موي (ت720هـ) ،حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿسم٤مضمس ،دار اسمـ طمزم ،سمػموت1217 ،هـ1777 ،م.
 اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ،اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم (ت236هـ) ،حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل اًمؽميمل ،دار هجر،ُمٍم1210 ،هـ0211 ،م.
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 اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ،اًمًخ٤موي (ت720هـ) ،دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة ،سمػموت ،دت. اًمٗمٝمرؾم٧م ،اًمٜمديؿ ،حمٛمد سمـ إؾمح٤مق (ت155هـ) ،حت٘مٞمؼ أيٛمـ وم١ماد اًمًٞمدُ ،م١مؾمً٦ماًمٗمرىم٤من ًمٚمؽماث اإلؾمالُملً ،مٜمدن ،ط1212 ،1هـ0227 ،م.
 اعمُ٘مدِّ ُم٦م ،اسمـ ظمٚمدون ،قمٌد اًمرمحـ (ت626هـ) ،حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ ؿمٌقح ،اًم٘مػموان ًمٚمٜمنم،واًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،شمقٟمس ،ط0224 ،1م.
 اعمقوققم٤مت ،اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم (ت375هـ) ،حت٘مٞمؼ ٟمقر اًمديـ ضمٞمالر،أوقاء اًمًٚمػ واًمتدُمري٦م ،اًمري٤مض ،ط1216 ،1هـ1775 ،م.
ٟمص اًم َٗم ّْمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ٓسمـ طمزم ،ىمدوري ،ؾمٛمػمُ ،مٙمتٌ٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ ظم٤مًمد،
 شم٤مريخ ِّط1214 ،1هـ0213 ،م.
 حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص وٟمنمه٤م ،ه٤مرون ،قمٌد اًمًالم (ت1226هـ)ُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة،ط1216 ،5هـ1776 ،م.
 شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين (ت630هـ) ،حت٘مٞمؼ صٖمػم أمحدؿم٤مهمػ اًمٌ٤ميمًت٤مين ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض12101 ،هـ.
 شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م ،دار اًمرؿمٞمد ،طمٚم٥م ،ط1211 ،1هـ1771 ،م. متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ ،اًمٌ٤مىمالين أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓم ِّٞم٥م (ت221هـ) ،حت٘مٞمؼرشمِم٤مرد ُمٙم٤مرصمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمنمىمٞم٦م ،سمػموت1735 ،م.
 ظمزاٟم٦م إدب وًم٥م ًمٌ٤مب ًمً٤من اًمٕمرب ،اًمٌٖمدادي ،قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ قمٛمر (ت1271هـ)،ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة ،ط 1216 ،2هـ1775 ،م.
 ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ،اعمحٌل ،حمٛمد أُملم (ت1111هـ) ،دار ص٤مدر،سمػموت.
 ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اهلٛمٞمؿ وُم٤مهر ي٤مؾملم ومحؾ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت ،ط 1201 ،1هـ0220 ،م.
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 ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ،اسمـ أيب احلديد ،قمٌد احلٛمٞمد سمـ هٌ٦م اهلل (ت434هـ) ،حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمقاًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل وذيم٤مه ،ط1165 ،0هـ،
1745م.
 هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ،اسمـ اجلزري ،ؿمٛمس اًمديـ (611هـ) ،حت٘مٞمؼ سمرضمًؽماه،ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل1131 ،هـ.
 يمت٤مب اًم ُٙمتَّ٤مب ،اسمـ ُد ُرؾمتقيف ،قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر (ت125هـ) ،حت٘مٞمؼ ًمقيس ؿمٞمخقُ ،مٓمٌٕم٦ماًمٞمًققمٞملم ،سمػموت1701 ،م.
 ًمً٤من اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،اإلومري٘مل (ت511هـ) ،دار ص٤مدر ،سمػموت ،ط1212 ،1هـ. ُمٜم٤مه٩م حت٘مٞمؼ اًمؽماث سملم اًم٘مداُمك واعمحدصملم ،رُمْم٤من قمٌد اًمتقابُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل،اًم٘م٤مهرة ،ط1763 ،1224 ،1م.
 وضمٞمز اًمٙمالم ذم اًمذيؾ قمغم دول اإلؾمالم ،اًمًخ٤موي (ت720هـ) ،حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقادوآظمريـُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،دُمِمؼ ،ط1214 ،1هـ1773 ،م.
ُمٕمروف
َ
 وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ،اسمـ ظم ِّٚمٙم٤من (461هـ) ،حت٘مٞمؼ إطمً٤من قمٌ٤مس ،دارص٤مدر ،سمػموت.
 يتٞمٛم٦م اًمدهر ذم حم٤مؾمـ أهؾ اًمٕمٍم ،اًمثٕم٤مًمٌل ،أسمق ُمٜمّمقر (ت207هـ) ،حت٘مٞمؼ ُمٗمٞمد حمٛمدىمٛمٞمح٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1221 ،1هـ1761 ،م.
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Publication Rules
-

Manuscripts submitted should represent original and novel works.
Adherence to well established scientific methodology.

-

The research has not previously been published in any other refereed journal or source.
The research should not be part of a book or derived from a thesis in which the author
obtained a degree.

-

Materials submitted should not previously published, not being considered for
publication elsewhere.
Original manuscripts should not exceed 10,000 words in length.

-

Publication guidelines
-

Authors should submit their works through the journal's website:

-

Font: Traditional Arabic.

-

Body Font Size: (16), footnotes and references: (12), titles: (18).

-

The researcher must attach the following:



A summary of up to (200 ) words in both English and Arabic. English summary should
be certified by accredited translation body.
Curriculum Vitae, including: (Name, scientific degree, area of specialization, current
employment, important scientific achievements, correspondence address, e-mail
address, mobile number)



-

Adherence to the following documentation and referencing methods of research
sources:




Citing the book title and author(s), including any publication information.
Inserting footnotes at the bottom of each page, and footnotes numbers should be
between brackets.
Writing the Quranic verses in accordance to the Uthmani script followed by their
reference, and can be downloaded from the following link: https://jisais.kku.edu.sa/#tab_down-



447

Review and Publication Process
1.
2.

All research will be subject to scientific review, in accordance to the widely
recognized scientific rules and regulations.
The order of research when published will be subject to technical considerations
and not related to the research or researcher.

3.

The journal reserves the right to publish the research in the edition it deems
suitable, or republish the research in any form if it considers that necessary.

4.

The published material expresses the opinions of its authors and does not
necessarily reflect the opinion of the journal.

Journal Title
King Khalid University Journal for Sharia Sciences and Islamic Studies.
Abha: (9010)
Correspondence should be directed to the Chairman of the Journal’s Editorial Board
Email: almajallah@kku.edu.sa

