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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
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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.

ِسائً إٌٛاسي ٚاٌٛالعاخ
ِىأرٙا ٚأشز٘ا يف ادلذ٘ة احلٕفً

إعذاد

د .محذي عثذ احلٍّذ عثذ اٌمادر حمّذ وشه

إقمداد :د .محدي قمٌد احلٛمٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر حمٛمد يمِمؽ

ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وأصمره٤م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل

املًدـ
يتٜم٤مول اًمٌح٨م اضمتٝم٤مدات قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م سمٕمد إئٛم٦م خترجي٤م وشمرضمٞمح٤م 8وهق ُم٤م اصٓمٚمح
قمٚمٞمف احلٜمٗمٞم٦م سمتًٛمٞمتف ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت 8طمٞم٨م شمٜم٤مول سم٤مًمدرس ُمقىمع ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت
ذم اًمٌٜم٤مء اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل ،وأصمره٤م ذم اعمذه٥م.
وىمد طم٤مول اًمٌح٨م شم٘مديؿ دراؾم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م عمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت ودمٚمٞم٦م ُمرشمٌتٝم٤م ذم اعمذه٥م،
وسمٞم٤من أصح٤مب اًمقضمقه ُمـ جمتٝمدي احلٜمٗمٞم٦م ،واضمتٝم٤مدات ُمدارس اعمذه٥م ،صمؿ ظمتؿ اًمٌح٨م
سمٛمٜم٤مىمِم٦م أصمره٤م ذم اًمتخري٩م واًمؽمضمٞمح ذم اعمذه٥م ،وُم٤م أدشمف ُمـ دور ذم ُمً٤ميرة ُم٤م يًتجد ُمـ
ٟمقازل وواىمٕم٤مت.
وإن هلذا اعمقوقع شمٕمٚم٘م٤م سمقاىمع آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس ُمـ ضمٝم٦م ُمٜمٝم٩م آضمتٝم٤مد ذم ختري٩م
اًمٜمقازل ،وىمْمٞم٦م شمٖمػم سمٕمض إطمٙم٤مم سمتٖمػم اًمٕمرف واًمزُم٤من ووضمقد طم٤مضم٦م أو ضورة 8وهق ُم٤م
طم٤مول اًمٌح٨م إفمٝم٤مره ُمـ ظمالل دراؾم٦م ُمٜمٝم٩م وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ذم شمٜم٤مول ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت خترجي٤م
وشمرضمٞمح٤م ،وصقٓ إمم آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس ُمـ ظمالل ٟمٛمقذج جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اعمًت٘م٤مة ُمـ
اعمذه٥م.
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مد يمِمؽٛمدر حم٤مد قمٌد اًم٘مٞمٛ محدي قمٌد احل. د:إقمداد

مٗملٜم احل٥م ذم اعمذه٤م وأصمره٤مٝمتٟم٤مٙمت ُم٤مقازل واًمقاىمٕمٜمئؾ اًم٤ًُم

Abstract
This research deals with an important issue in the Hanafi school of
religious law of hanafis, which is done by Hanafi scholras according to
their beliefs after head masters died and that what Hanafis called : "
issues of new incidents and events from point of preferring and giving
preponderance and its effect on the Hananfis ' school and doctrine".
This study tried to add to the field research about Hanafis school and
doctrine by studying these issues and its effects and rank between junior
leader of hanafi and its effect on hanafi school dealing with the issues of
reality of events then conclude by discussing Exposition and preference in
Hananfi school, and what have been renewed up of events and exposition
keeping up with what is emerging from the disadvantages and realities.
This is what the research tried to show through the study of the scholars of
the Hanafi school about new incidents and events and how they tried to
change rules according to customs, place, time and needs, this and up to
the contemporary ijtihad. In the form of the Journal of Judgments derived
from the doctrine.
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م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د .محدي قمٌد احلٛمٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر حمٛمد يمِمؽ

ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وأصمره٤م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل

املكدَ١
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف
وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف وسمٕمد:
فإٕ َٛقٛع ايبشح عباز ٠عٔ:
شم٘مديؿ دراؾم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م عمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت وُمدى إؾمٝم٤مُمٝم٤م ذم اًمٌٜم٤مء اًمٗم٘مٝمل ذم اعمذه٥م
احلٜمٗمل ،ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م ذم آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس.
أُٖ ١ٝاملٛقٛع:
ُ -1مـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من دراؾم٦م ُمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مد وادم٤مه٤مشمف ذم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وشمٕم٤مـمك
اًمٗم٘مٝم٤مء ُمع اًمٜمقازل اًمٓم٤مرئ٦م وشمٖمػم إقمراف وإزُم٤من 8وُمدى شمٖمػم اًمٗمتقى شمٌٕم٤م ًمذًمؽ.
 -0ومتح آوم٤مق اًمٌح٨م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ودراؾم٦م قمٛمؾ أصح٤مب اًمقضمقه ومٞمف ،وشمقفمٞمػ
قمٛمٚمٝمؿ ذم شمٓمقر اعمذه٥م.
خط ١ايبشح:
اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م وؾمت٦م ُمٌ٤مطم٨م وظم٤ممت٦م ومٞمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف.
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املبشح األٍٚ
َفَٗ ّٛطا ٌ٥ايٓٛاشٍ ٚايٛاقعات َٚهاْتٗا يف املرٖب
ٜٚػتٌُ عًَ ٢طًبني:
املطًب األٍٚ
ايتعسٜف مبطا ٌ٥ايٓٛاشٍ ٚايٛاقعات
تعسٜف ايٓٛاشٍ ٚايٛاقعات يػ:١
اًمقاىمٕم٤مت مجع واىمٕم٦م اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ وىمع اًمٌمء :طمّمؾ وؾم٘مط ،واًمقاىمٕم٦م :اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ
سوف اًمدهر( .)1واًمٜمقازل ذم اًمٚمٖم٦م :مجع ٟم٤مزًم٦م اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ (ٟمزل) ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :اًمٜمقن
واًمزاء واًمالم يمٚمٛم٦م صحٞمح٦م شمدل قمغم هٌقط رء ووىمققمف"( ،)0واًمٜم٤مزًم٦م :اًمِمديدة ُمـ ؿمدائد
اًمدهر شمٜمزل (.)1
ايٓٛاشٍ ٚايٛاقعات يف اؾطالح اذتٓف:١ٝ
اًمقاىمٕم٤مت اصٓمالح ظم٤مص سم٤محلٜمٗمٞم٦م 8يرد ذم يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ويراد سمف اإلؿم٤مرة إمم ٟمقع
ظم٤مص ُمـ ُمً٤مئؾ اعمذه٥م ،وهق" :اعمً٤مئؾ اًمتل ؾمئؾ قمٜمٝم٤م اعمِم٤ميخ اعمجتٝمدون ذم اعمذه٥م ومل
جيدوا ومٞمٝم٤م ٟمّم٤م وم٠مومتقا ومٞمٝم٤م خترجي٤م ،وىمد يتٗمؼ هلؿ أن خي٤مًمٗمقا أصح٤مب اعمذه٥م ٕؾمٌ٤مب ودٓئؾ
فمٝمرت هلؿ"(.)2

(ً )1مً٤من اًمٕمرب ( 221/6اسمـ ُمٜمٔمقر :حمٛمد سمـ ُمٙمرم،مج٤مل اًمديـ-دار ص٤مدر – سمػموت-ط  1212 - 1هـ).
(ُ )0مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (215/3أمحد اسمـ وم٤مرس -دار اًمٗمٙمر1177-هـ 1757 -م).
( )1يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب  ،437/11اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ( 446/0اًمٗمٞمقُمل ،أمحد سمـ حمٛمد-اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت).
( )2يٜمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ( 14-12/1اًمتٛمٞمٛمل ،شم٘مل اًمديـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر  -دار اًمروم٤مقمل) ٟم٘مال قمـ ىمٜم٤مزم زاده ،رد اعمحت٤مر
قمغم اًمدر اعمخت٤مر اعمِمٝمقر سمــ :طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ( 47/32،1/1اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم  -دار اًمٗمٙمر -سمػموت -ط،0:
1210هـ 1770 -م) ،ذح قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص( 11اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم ُ -مٓمٌٕم٦م ؾمٝمٞمؾ أيم٤مديٛمل ٓهقر
1174هـ) ،اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم عمـ يٓم٤مًمع اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ص ( 6اًمٚمٙمٜمقي ،حمٛمد قمٌد احلل  -قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت -ط،1 :
 1224هـ) ٟم٘مال قمـ اًمٙمٗمقي.
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وم٤معم٘مّمقد سمٛمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت :اضمتٝم٤مدات ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م سمٕمد أئٛم٦م اعمذه٥م اًمثالصم٦م (أيب
طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ وحمٛمد) خترجي٤م وشمرضمٞمح٤م.
وشمًٛمك ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م أيْم٤م سمــ "اًمٜمقازل" ُمـ همػم ومرق سمٞمٜمٝمام ذم
آصٓمالح .ويمذا شمًٛمك ُمً٤مئؾ"اًمٗمت٤موى"(.)1
ٜٚتبني َٔ ذيو إٔ َطا ٌ٥ايٛاقعات ٜػاز بٗا إىل:
 -1اعمً٤مئؾ اًمتل اؾمتٜمٌٓمٝم٤م اعمجتٝمدون اعمت٠مظمرون وظمرضمقه٤م قمغم ىمقاقمد اعمذه٥م ،وًمٞمس
ومٞمٝم٤م رواي٦م قمـ إئٛم٦م.
 -0اعمً٤مئؾ اًمتل رضمح ومٞمٝم٤م اعمت٠مظمرون ىمقٓ خي٤مًمػ اعمٜم٘مقل قمـ أئٛم٦م اعمذه٥م ًمدٓئؾ
وأؾمٌ٤مب فمٝمرت هلؿ سمٕمدهؿ.

املطًب ايجاْٞ
زتبَ ١طا ٌ٥ايٛاقعات بني َطا ٌ٥املرٖب
ٜكطِ اذتٓفَ ١ٝطا ٌ٥املرٖب إىل ثالخ َساتب (:)2
املستب ١األٚىلَ :طا ٌ٥األؾ ،ٍٛأَ ٚطا ٌ٥ظاٖس ايسٚا:١ٜ
وهل اعمً٤مئؾ اًمتل روي٧م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م عمحٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞمٌ٤مين 8وهل اعمًٌقط
واًمزي٤مدات واجل٤مُمع اًمّمٖمػم واجل٤مُمع اًمٙمٌػم واًمًػم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم( ،)1وشمْمٛمٜم٧م آراء أئٛم٦م
اعمذه٥م اًمثالصم٦م -أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ وحمٛمد ،-ؾمٛمٞم٧م سمٔم٤مهر اًمرواي٦م ٕهن٤م ُمتقاشمرة ،أو
( )1يٜمٔمر :ذح قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص ،11يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن (1060/0طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مّمٓمٗمك سمـ
قمٌد اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمٌل ُ -مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمٖمداد 1721م .وصقرهت٤م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب).
( )0اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ٟ 14-12/1م٘مال قمـ اعمقمم قمكم ضمٚمٌل اًمِمٝمػم سم٘مٜم٤مزم زاده ،طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ،47/1
ذح قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص ،11اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم ًمٚمٙمٜمقي ص.15
()1طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  ،47/1ذح قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص.10 -11
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ُمِمٝمقرة 8وهذه اعمً٤مئؾ أقمغم ـمٌ٘م٦م ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمثالث 8وهل متثؾ ُمٕمتٛمد اعمذه٥م 8ىم٤مل ذم اًمدر
اعمخت٤مر" :إن ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أصح٤مسمٜم٤م ذم اًمرواي٤مت اًمٔم٤مهرة يٗمتك سمف ىمٓمٕم٤م"(.)1
املستب ١ايجاَْ :١ٝطا ٌ٥ايٓٛادز:
وهل ُمً٤مئؾ ُمروي٦م قمـ أصح٤مب اعمذه٥م ذم همػم يمت٥م فم٤مهر اًمرواي٦م اًمًت٦م(.)0
وإٟمام ىمٞمؾ هل٤م همػم فم٤مهرة اًمرواي٦مٕ 8هن٤م مل شمرد قمـ حمٛمد سمرواي٤مت فم٤مهرة صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م
يم٤مًمٙمت٥م إومم ،ي٘مقل اًمدهٚمقي" :وىمًؿ هق رواي٦م ؿم٤مذة قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل وص٤مطمٌٞمف8
وطمٙمٛمف أن ٓ ي٘مٌٚمقه إٓ إذا واومؼ إصقل ،ويمؿ ذم اهلداي٦م وٟمحقه٤م ُمـ شمّمحٞمح ًمٌٕمض
اًمرواي٤مت اًمِم٤مذة سمح٤مل اًمدًمٞمؾ"(.)1
املستب ١ايجايجَ :١طا ٌ٥ايٓٛاشٍ ٚايٛاقعات:
وهل اضمتٝم٤مدات قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م خترجي٤م وشمرضمٞمح٤م.
ومٛمً٤مئؾ اًمٜمقازل أو اًمقاىمٕم٤مت هل ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد ُمً٤مئؾ فم٤مهر اًمرواي٦م وُمً٤مئؾ
اًمٜمقادرً 8مٙمقن ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت ُمٜمًقسم٦م ًمٖمػم أئٛم٦م اعمذه٥م اًمثالصم٦م( 8)2ي٘مقل أسمق زهرة" :أُم٤م
اًمٗمت٤موى واًمقاىمٕم٤مت واًمٜمقازل 8ومٝمل خترجي٤مت قمغم أىمقاهلؿ ،وىمد شمٙمقن ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمروي

( )1اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر وضم٤مُمع اًمٌح٤مر ص (13احلّمٙمٗمل ،حمٛمد سمـ قمكم  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ط،1:
1201هـ0220 -م).
( )0طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  ،47/1ذح قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص.10 -11
( )1قم٘مد اجلٞمد ذم أطمٙم٤مم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ص(17اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي  -اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة).
( )2وإمم هذه إىمً٤مم اًمثالصم٦م أؿم٤مر اسمـ قم٤مسمديـ سم٘مقًمف ذم رؾمؿ اعمٗمتل ص:11
و يمت٥م فمــ٤مهر اًمروايــ٦م أشم٧م

ؾمت٤م وسم٤مٕصقل أيْم٤م ؾمٛمٞم٧م

صٜمٗمٝم٤م حمٛمــــد اًمِمٞمٌ٤مين

طمرر ومٞمٝم٤م اعمذه٥م اًمٜمٕمامين

اجل٤مُمع اًمّمٖمػم واًمٙمـــٌػم

واًمًـــػم اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم

صمؿ اًمزي٤مدات ُمع اعمًٌــقط

شمقاشمرت سم٤مًمًـٜمد اعمْمٌقط

يمذا ًمف ُمً٤مئؾ اًمٜمـــــقادر

إؾمٜم٤مده٤م ذم اًمٙمت٥م همػم فم٤مهر

وسمٕمده٤م ُمً٤مئؾ اًمٜمـقازل

طمرره٤م إؿمٞم٤مخ سم٤مًمدٓئــؾ
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قمٜمٝمؿ شم٘مٌؾ قمغم أهن٤م اضمتٝم٤مد ُمـ أصح٤مهب٤م ٓ قمغم أهن٤م أىمقال ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ،ومٝمل شم١مظمذ
قمغم أهن٤م آراء هلؿ ،وٓ حيٛمؾ إىمدُمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمٝمؿ"(.)1
ٚميهٔ تكطَ ِٝطا ٌ٥ايٛاقعات إىل قطُني(:)2
ايكطِ األ:ٍٚ
ختري٩م ُمـ اعمت٠مظمريـ اشمٗمؼ قمٚمٞمف مجٝمقر إصح٤مب وىمٌٚمقه وطمٙمٛمف أهنؿ يٗمتقن سمف قمغم يمؾ
طم٤مل 8ىم٤مل ذم اخل٤مٟمٞم٦م" :وإن مل جيد هل٤م رواي٦م قمـ أصح٤مسمٜم٤م واشمٗمؼ ومٞمٝم٤م اعمت٠مظمرون قمغم رء يٕمٛمؾ
سمف"(.)1
ايكطِ اآلخس:
ختري٩م ُمٜمٝمؿ مل يتٗمؼ قمٚمٞمف مجٝمقر إصح٤مب -سمؾ رسمام قم٤مروف سمٕمْمٝمؿ أو أيمثرهؿ-
وطمٙمٛمف أن يٕمروف اعمٗمتل قمغم إصقل واًمٜمٔم٤مئر ُمـ يمالم اًمًٚمػ 8وم٢من وضمده ُمقاوم٘م٤م هل٤م أظمذ
سمف وإٓ شمريمف 8ىم٤مل ذم اخل٤مٟمٞم٦م" :وإن اظمتٚمٗمقا جيتٝمد ويٗمتك سمام هق صقاب قمٜمده وإن يم٤من اعمٗمتك
ُم٘مٚمدا همػم جمتٝمد ي٠مظمذ سم٘مقل ُمـ هق أوم٘مف اًمٜم٤مس قمٜمده"( ،)2يٕمٜمل ذم قمٍمه ُمـ اعمٗمتلم.
وم٤معمٕمقل قمٚمٞمف ذم شم٘مقيؿ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت هق اًمرضمقع إمم ُم٤م شم٘مرر ُمـ ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح
واإلومت٤مء ذم اعمذه٥م 8وىم٤مم قمغم صحتف اًمدًمٞمؾ سمؽمضمٞمح أئٛم٦م اعمذه٥م واقمتامدهؿ ًمف 8ومٞمحٙمؿ قمغم
اًمؽمضمٞمح ذم هذه اعمً٤مئؾ سمام ٟمص قمٚمٞمف حم٘م٘مق اعمذه٥م 8ومام يم٤من ُمٕمٚمام سمٕمالُم٦م اًمؽمضمٞمح واإلومت٤مء
أظمذ سمف ،وُم٤م يم٤من خمتٚمٗم٤م ذم ىمٌقًمف رضمع إمم ُم٤م ىمرره يمٌ٤مر أهؾ اًمؽمضمٞمح ذم اعمذه٥م.

( )1أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمٞم٤مشمف وقمٍمه  -آراؤه وومٙمره ص [ 030حمٛمد أسمق زهرة  -دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ط.]0
( )0يٜمٔمر :قم٘مد اجلٞمد ذم أطمٙم٤مم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ص.17
( )1ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من اعمٕمرووم٦م سمـ اًمٗمت٤موي اخل٤مٟمٞمف ( 1/1ىم٤موٞمخ٤من ،طمًـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي -ـمٌٕمف يمٚمٙمت٤م ؾمٜمف
.)1613
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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وسمٜم٤مء قمٚمٞمف :وم٢مذا مل يرد ذم اعمً٠مًم٦م رء قمـ إئٛم٦م يٜمٔمر ذم أىمقال اعمِم٤ميخ سمٕمدهؿ وم٢من
اشمٗم٘مقا قمغم ىمقل واطمد ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ سمف ،وإن اظمتٚمٗمقا ي١مظمذ سم٘مقل إيمثريـ مم٤م اقمتٛمده اًمٙمٌ٤مر
اعمٕمروومقن(.)1
وإذا شمٕم٤مرض اظمتٞم٤مر اعمِم٤ميخ وومتقاهؿ ذم اًمقاىمٕم٤مت ُمع اعمٜم٘مقل ذم اعمذه٥م :ىمدم ُم٤م صمٌ٧م
قمـ أئٛم٦م اعمذه٥م 8ىم٤مل ذم اًمٌحر" :هؾ يٕمٛمؾ سمام صح ُمـ اعمذه٥م أو سمٗمتقى اعمِم٤ميخ؟ ىمٚم٧م
يٕمٛمؾ سمام صح ُمـ اعمذه٥م "(.)0
ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف إئٛم٦م اعمجتٝمدون ذم اعمذه٥م ُمـ شمرضمٞمح ُم٤م ذم اًمقاىمٕم٤مت
قمغم اعمٜم٘مقل قمـ إئٛم٦م ًمًٌ٥م ُمـ إؾمٌ٤مب اعم٘متْمٞم٦م ًمذًمؽ 8وأهمٚم٥م ُم٤م ي٘مع ذًمؽ ًمتٖمػم اًمٕمرف
وومً٤مد اًمزُم٤من ووضمقد طم٤مضم٦م أو ضورة(.)1


( )1وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ قم٤مسمديـ ذم رؾمؿ اعمٗمتل سم٘مقًمف:
قمـ قمٚمٛمـ٤مئٜم٤م ذوي اًمدرايـــ٦م

صمـؿ إذا ًمـؿ شمقضمـد اًمروايـ٦م
واظمتـٚمػ اًمذيـ ىمـد شم٠مظمروا

يرضمح اًمذي قمٚمٞمف إيمثـر

ُمثؾ اًمٓمح٤موي وأيب طمٗمص اًمٙمٌػم

وأسمقي ضمٕمٗمر واًمٚمٞم٨م اًمِمٝمػم

يٜمٔمر :رؾمؿ اعمٗمتل ص ،06رد اعمحت٤مر  ،51/1اعمذه٥م احلٜمٗمل ( 036/1اًمٜم٘مٞم٥م ،أمحد سمـ حمٛمدُ -مٙمتٌ٦م اًمرؿمد اًمري٤مض-
ط1200 -1هـ  0221م).
( )0صمؿ ٟم٘مؾ اسمـ ٟمجٞمؿ قمـ أيب اًمٚمٞم٨م ذم ٟمقازًمف ؾمئؾ أسمق ٟمٍم قمـ ُمً٠مًم٦م وم٘م٤مل "ُم٤م صح قمـ أصح٤مسمٜم٤م ومذًمؽ قمٚمؿ حمٌقب
ُمرهمقب ومٞمف ُمريض سمف .وأُم٤م اًمٗمتٞم٤م ،وم٢مين ٓ أرى ٕطمد أن يٗمتل سمٌمء ٓ يٗمٝمٛمف وٓ يتحٛمؾ أصم٘م٤مل اًمٜم٤مس ،وم٢من يم٤مٟم٧م ُمً٤مئؾ
ىمد اؿمتٝمرت وفمٝمرت واٟمجٚم٧م قمـ أصح٤مسمٜم٤م رضمقت أن يًع آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمقازل" .اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ
( 62/1اسمـ ٟمجٞمؿ ،زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ  -دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل -ط :اًمث٤مٟمٞم٦م).
( )1ذح قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص  ،11ص  ،17اًمٗمت٤موى اخل٤مٟمٞم٦م .0/1
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املبشح ايجاْٞ
أزباب ايٛاقعات َٔ زتتٗد ٟاذتٓف١ٝ
املطًب األٍٚ
طبكات فكٗا ٤اذتٓفٚ ١ٝبٝإ أؾشاب ايٛدٙٛ
ىمًؿ اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م( ،)1ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء إمم ؾمٌع ـمٌ٘م٤مت(:)2
ايطبك ١األٚىل:
ـمٌ٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اًمنمع :يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م.
ايطبك ١ايجاْ:١ٝ
ـمٌ٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م :يم٠ميب يقؾمػ وحمٛمد.
ايطبك ١ايجايج:١
ـمٌ٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمً٤مئؾ اًمتل ٓ رواي٦م ومٞمٝم٤م قمـ ص٤مطم٥م اعمذه٥م :يم٤مخلّم٤مف( ،)1وأيب
ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي( ،)2وأيب احلًـ اًمٙمرظمل( ،)3وؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز( ،)4وومخر اإلؾمالم

( )1ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمامل سم٤مؿم٤م ،وًمد ؾمٜم٦م 651هـ .يٜمٔمر :اًمِم٘م٤مئؼ اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ذم قمٚمامء اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م :ص
[ 006 -005ـم٤مؿمٙمؼمي زاده ،أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك -دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت] 8اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م -01
 00وُمٕمٝم٤م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م سم٤مهل٤مُمش [اًمٚمٙمٜمقى ،حمٛمد قمٌد احلك -دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل1102-هـ].
(ٟ )0م٘مؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ قمـ اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م ذم :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م  ،12 :11/1ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ٓسمـ احلٜم٤مئل
ص[ 124اسمـ احلٜم٤مئل ،قمكم سمـ أُمر اهلل ُ-مٓمٌٕم٦م ديقان اًمقىمػ اًمًٜمل –سمٖمداد 0223م ] ،طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  ،55/1ذح
قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل ص.5-4
( )1أمحد سمـ قمٛمر ،أسمق سمٙمر اخلّم٤مف ،اًمِمٞمٌ٤مين ،اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ احلٜمٗمٞم٦مُ ،م٤مت سمٌٖمداد ؾمٜم٦م (041هـ) .يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
 ،101/11اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،66-65/1اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص ( ،)07اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م (.)217 :216/1
( )2أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي إزدي ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 101ه وُمقًمده ؾمٜم٦م  .016يٜمٔمر :اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م :120 / 1
 ،123اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م  ،27/0ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،05/13أظمٌ٤مر أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ص.146
( )3قمٌٞمد اهلل سمـ احلًلم ،أسمق احلًـ اًمٙمرظمل 8ؿمٞمخ احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًمٕمراق .يٜمٔمر :شم٤مريخ سمٖمداد  ،52/10شم٤مريخ اإلؾمالم ،520/5
اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،115/1شم٤مج اًمؽماضمؿ ص ،022اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م .201-202/2
( )4حمٛمد سمـ أمحد ،ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز ،أطمد اًمٗمحقل اًمٙمٌ٤مر اعمجتٝمديـ ذم اعمً٤مئؾ .يٜمٔمر :اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص – 136-
 ،137واجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،07-06 / 0شم٤مج اًمؽماضمؿ ص .013-012
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اًمٌزدوي( ،)1وومخر اًمديـ ىم٤ميض ظم٤من( ،)0وأُمث٤مهلؿ.
ايطبك ١ايسابع:١
ـمٌ٘م٦م أصح٤مب اًمتخري٩م ُمـ اعم٘مٚمديـ :يم٤مًمرازي( ،)1وأضاسمف 8وم٢مهنؿ ٓ ي٘مدرون قمغم
آضمتٝم٤مد أصالً 8مٙمٜمٝمؿ إلطم٤مـمتٝمؿ سم٤مٕصقل ،ووٌٓمٝمؿ اعمآظمذ ،ي٘مدرون قمغم شمٗمّمٞمؾ :ىمقل
ذي وضمٝملم ،وطمٙمؿ ُمٜمٝمؿ حمتٛمؾ ُٕمريـ(.)2
ايطبك ١ارتاَط:١
ـمٌ٘م٦م أصح٤مب اًمؽمضمٞمح ُمـ اعم٘مٚمديـ :يم٠ميب احلًـ اًم٘مدوري( ،)3وص٤مطم٥م "اهلداي٦م"(،)4
وأُمث٤مهلام 8وؿم٠مهنام شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم سمٕمض آظمر ،سم٘مقهلؿ هذا أومم ،وهذا أصح
رواي٦م ،وهذا أووح ،وهذا أوومؼ ًمٚم٘مٞم٤مس ،وهذا أرومؼ ًمٚمٜم٤مس(.)5

( )1قمكم سمـ حمٛمد ،ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي اًمٜمًٗمل شمقرم ؾمٜم٦م 260 :هـ .يٜمٔمر :شم٤مريخ اإلؾمالم  ،310/12ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
 ،420/16اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،150 / 1شم٤مج اًمؽماضمؿ ص.023
( )0احلًـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدى اًمٗمرهم٤مٟمك،اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،ومخر اًمديـ ىم٤مى ظم٤من شمقذم  370هـ .يٜمٔمر :اجلقاهر اعمْمٞم٦م
 ،023/1شم٤مريخ اإلؾمالم  ،700/10ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ،010-011/01شم٤مج اًمؽماضمؿ ص  ،131اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم
شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م  ،114/1اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص.43-42
( )1أمحد سمـ قمكم ،أسمق سمٙمر اًمرازي 8اإلُم٤مم اًمٙمٌػم اعمٕمروف سم٤مجلّم٤مص .يٜمٔمر :شم٤مريخ سمٖمداد  ،311/3شم٤مريخ اإلؾمالم ،113/6
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ،122/10اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،63-62/1اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص .06-05
( ) 2شمٕم٘م٥م اعمرضم٤مين ومٕمد أسم٤م سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص ُمـ اعم٘مٚمديـ اًمذيـ ٓ ي٘مدرون قمغم آضمتٝم٤مد أصال ،ىم٤مل :وهق شمٜمزيؾ ٕيب
سمٙمر اًمرازي قمـ حمٚمف اًمرومٞمع ،وُمـ شمتٌع شمّم٤مٟمٞمٗمف يمتٗمًػمه اعمًٛمك سمـ "إطمٙم٤مم" ،وهمػمه قمٚمؿ أٟمف ُمـ يمٌ٤مر إئٛم٦م اعمجتٝمديـ.
يٜمٔمر :طمًـ اًمت٘م٤ميض ص  71-72سمتٍمف.
( )3حمٛمد سمـ أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مدوري ،اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًمٕمراقً ،مف اعمختٍم اعمِمٝمقر سم٤مؾمٛمف
"خمتٍم اًم٘مدوري".يٜمٔمر :اجلقاهر اعمْمٞم٦م .71/1
( )4قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين اعمرهمٞمٜم٤مين ُمـ أيم٤مسمر وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ،ويمت٤مسمف "اهلداي٦م " ُمـ أؿمٝمر يمت٥م اعمذه٥م.
يٜمٔمر :اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،161 / 1واًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص .121
( ) 5وىمد شمٕم٘م٥م اعمرضم٤مين ضمٕمؾ اًم٘مدوري ،وص٤مطم٥م اهلداي٦م ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مُمً٦م أصح٤مب اًمؽمضمٞمح ،وأؿم٤مر إمم أهنؿ أطمؼ سم٤مًمٕمد
ذم ـمٌ٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م ،وواوم٘مف اًمٚمٙمٜمقي يٜمٔمر :طمًـ اًمت٘م٤ميض ص  ،70اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ص.121
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ايطبك ١ايطادض:١
ـمٌ٘م٦م اعم٘مٚمديـ اًم٘م٤مدريـ قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم إىمقى ،واًم٘مقي ،واًمْمٕمٞمػ ،وفم٤مهر اعمذه٥م
اًمرواي٦م واًمرواي٦م اًمٜم٤مدرة :يم٠مصح٤مب اعمتقن اعمٕمتؼمة ُمـ اعمت٠مظمريـ.
ايطبك ١ايطابع:١
ـمٌ٘م٦م اعم٘مٚمديـ اًمذيـ ٓ ي٘مدرون قمغم ُم٤م ذيمر.
وىمد قمٚمؼ اإلُم٤مم اًمٚمٙمٜمقي قمغم شم٘مًٞمؿ اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م سم٘مقًمف" :هذه ىمًٛم٦م ؿمٝمػمة ،وومٞمٝم٤م
أٟمٔم٤مر ظمٗمٞم٦م"( 8)1واحلؼ يمام ىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد إسمراهٞمؿ أن" :اًمت٘مًٞمؿ ذم طمد ذاشمف يم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م
ُم٘مٌقل ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م وآقمؽماض ُمٜمّم٥م قمغم اٟمٓمٌ٤مق اًم٘م٤مقمدة واًمت٘مًٞمامت قمغم إومراد
اعمدرضملم ذم يمؾ ـمٌ٘م٦م أو قمدم اٟمٓمٌ٤مىمٝم٤م"(.)0
فٝتشؿٌ َٔ ذيو أْ٘ ميهٔ تؿٓٝف عًُا ٤املرٖب بعد طبك ١أٌٖ االدتٗاد املطًل إىل:
 -1ـمٌ٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمً٤مئؾ اًمتل ٓ رواي٦م ومٞمٝم٤م قمـ ص٤مطم٥م اعمذه٥م ،وإًمٞمٝمؿ شمٜمً٥م ُمً٤مئؾ
اًمقاىمٕم٤مت ،ويتٙمقن قمٛمٚمٝمؿ ُمـ أُمريـ:
إول :اؾمتخالص اًم٘مقاقمد وإصقل ،اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم وأصح٤مسمف ،مم٤م مل ي١مصمر قمٜمٝمؿ
ٟمّم٤م ،وذًمؽ سم٢مضم٤مًم٦م اًمٜمٔمر ذم اعمً٤مئؾ واًمٗمروع اعمروي٦م قمٜمٝمؿ.
أظمر :اؾمتٜمٌ٤مط أطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ اًمتل مل يرد ومٞم٤م ٟمص قمـ أئٛم٦م اعمذه٥م ذم وقء ىمقاقمد اعمذه٥م
وأصقًمف.
ومٝمؿ اًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن سمٞم٤من طمٙمؿ ُم٤مٓ يقضمد ومٞمف ٟمص اإلُم٤مم ُمـ ُمً٤مئؾ ،خترجي٤م قمغم
ىمقاقمده وأصقًمف ،أو ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُمً٤مئٚمف و ومروقمف.
( )1يٜمٔمر :اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص 8 5وىمد أؾمٝم٥م ذم ٟم٘مد هذا اًمت٘مًٞمؿ ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرضم٤مين ذم يمت٤مسمف ٟم٤مفمقرة احلؼ ذم ومروٞم٦م اًمٕمِم٤مء
وإن مل يٖم٥م اًمِمٗمؼ وٟم٘مؾ ٟم٘مده ُم٘مررا ًمف :اًمٚمٙمٜمقي ذم ُم٘مدُم٦م ذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم ص 11ومام سمٕمده٤م ،واًمِمٞمخ حمٛمد زاهد
اًمٙمقصمري ذم طمًـ اًمت٘م٤ميض ص .72سمٞمٜمام ٟمجد اسمـ قم٤مسمديـ يٜم٘مٚمف ُم٘مرا ًمف ،وىم٤مل ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م" 12/1وهق شم٘مًٞمؿ
طمًـ ضمدا" ويٜمٔمر شمٗمّمٞمؾ آقمؽماو٤مت قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ ذم" :اعمذه٥م احلٜمٗمل" ًمٚمٜم٘مٞم٥م  152/1ومام سمٕمده٤م.
( )0اعمذه٥م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ص[ 41د.حمٛمد إسمراهٞمؿ ُ -مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل -ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى -يمٚمٞم٦م
اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م].
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 -0أهؾ اًمؽمضمٞمح ،اًمذيـ يٛمٞمزون سملم اًمرواي٤مت وإىمقال اعمختٚمٗم٦م ذم اعمذه٥م 8ومٞمحٙمٛمقن قمغم
سمٕمْمٝم٤م سم٤مًم٘مقة و اًمرضمح٤من ،وقمغم سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمْمٕمػ أو اًمٌٓمالن.
 -1أهؾ اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمؽمضمٞمح٤مت ،ومٚمدهيؿ اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ سمؽمضمٞمح٤مت اًمٓمٌ٘م٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،وُم٤م قمرف
شم٘مديٛمف وشم٠مظمػمه ُمـ اًمرواي٤مت و إىمقال ذم اعمذه٥م ،ورسمام ُمٞمزوا سملم اًمؽمضمٞمح٤مت اعمتٕمددة
قمٜمد اظمتالومٝم٤م 8ومٞم٠مظمذون سم٠مىمرهب٤م إمم أدًم٦م اًمنمع و أدٟم٤مه٤م إمم ىمقاقمد اعمذه٥م و أصقًمف(.)1
واًمٖم٤مًم٥م قمغم اًم٘مدُم٤مء ُمـ اعمِم٤ميخ :آضمتٝم٤مد ،واًمؽمضمٞمح 8وهؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُم٤م سملم:
ُمئتلم إمم أرسمع ُمئ٦م ُمـ اهلجرة ،واًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ وهؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا سمٕمد إرسمع
ُمئ٦م اًمؽمضمٞمح وم٘مط(.)0
أؾشاب ايٛد َٔ ٙٛاذتٓف:١ٝ
ٟمًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمت٘مًٞمامت وآؾمتدرايم٤مت اًمقاردة قمٚمٞمٝم٤مُ 8م٤م أؿم٤مروا إًمٞمف ُمـ سمٞم٤من سمٕمض
أؿمٝمر اعمجتٝمديـ ممـ شمٜمً٥م إًمٞمٝمؿ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت ،ويٕمدون ُمـ أصح٤مب اًمقضمقه.
وهق ٟمذر يًػم ُمـ أؿمٝمر أصح٤مب اًمقضمقه ُمـ جمتٝمدي احلٜمٗمٞم٦م ،وٓ ؿمؽ أن طمٍم
أصح٤مب اًمقضمقه ُمـ احلٜمٗمٞم٦م مم٤م هق ضمدير سم٤مإلومراد سم٤مًمٌح٨م وآؾمت٘مّم٤مء ُمـ ظمالل يمت٥م
اًمؽماضمؿ واًمقاىمٕم٤مت ،وهق مم٤م حيت٤مضمف اعمذه٥م ويٗمٞمد ذم ُمٕمروم٦م اًمٌٜم٤مء اًمت٤مرخيل وشمٓمقر آضمتٝم٤مد
اًمٗم٘مٝمل ومٞمف.
واًمٌ٤مطم٨م يالطمظ أن ـمري٘م٦م اًمت٠مًمٞمػ ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم ُمتقٟمف وذوطمف اعمٕمتٛمدة مل
شمٕمتـ سمؽمشمٞم٥م ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت وإسمرازه٤م قمغم ُمٜمقال ُم٤م رشمٌف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ ُمـ سمٞم٤من اًم٘مقل
واًمقضمف واًمٓمري٘م٦م(ُ 8)1مع أن ًمٚمٛمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م وضمقه٤م وـمرائؼ ذم طمٙم٤مي٦م اعمذه٥م ،وذم

()1يٜمٔمر :أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٕيب زهرة ص  275وص ،312اعمذه٥م احلٜمٗمل ًمٚمٜم٘مٞم٥م 170-171/1
( )0يٜمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن 1060/0
( )1ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع " :43/1وم٤مٕىمقال ًمٚمِم٤مومٕمل وإوضمف ٕصح٤مسمف اعمٜمتًٌلم إمم ُمذهٌف خيرضمقهن٤م قمغم أصقًمف
ويًتٜمٌٓمقهن٤م ُمـ ىمقاقمده وجيتٝمدون ذم سمٕمْمٝم٤م ،وإن مل ي٠مظمذوه ُمـ أصٚمف ،وأُم٤م اًمٓمرق ومٝمل اظمتالف إصح٤مب ذم طمٙم٤مي٦م
اعمذه٥م" وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمدهٚمقي قمـ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ُ -م٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمه ُمـ اعمذاه٥م -إٟمف( :أىمقاه٤م وٌٓم٤م ًمٜمّمقص
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اًمؽمضمٞمح واًمتخري٩م ،شمٓمقرت سم٤مٟمتِم٤مر اعمذه٥م وشمِمٕم٥م ُمدارؾمف( ،)1مم٤م يًتدقمل ُم١مًمٗم٤م يرشم٥م
ُمً٤مئؾ اعمذه٥م قمغم هذا اًمٜمٝم٩م ،وئمٝمر قمٛمؾ أصح٤مب اًمقضمقه ومٞمف.

املطًب ايجاْٞ
أغٗس َدازع اذتٓف ١ٝاييت تٓطب هلا َطا ٌ٥ايٛاقعات
يٙمثر ذم يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ٟمًٌ٦م اًمقاىمٕم٤مت إمم قمٚمامء سمٚمدان اعمدارس اعمِمٝمقرة ذم اعمذه٥م
احلٜمٗمل 8ويٕمٜمقن سمذًمؽ أٟمف اظمتٞم٤مر أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م اعمٜمًقسملم إمم هذه اًمٌٚمدان أو هم٤مًمٌٝمؿ أو
اعمجتٝمديـ ُمٜمٝمؿ ،وومٞمام ي٠ميت أؿمٝمر ُم٤م يرد ذم يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٤م:
أٚالَ :ػاٜذ ايعسام أ ٚايعساقٝني:
ُمدرؾم٦م اًمٕمراىمٞملم هل اُمتداد ًمٓمري٘م٦م اإلُم٤مم وأصح٤مسمف إوائؾ ،وهل شمٕمد أول اعمدارس
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اعمذه٥م شم٘مدُم٤م قمام ؾمٞمٔمٝمر سمٕمده٤م ُمـ ُمدارس قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ومٞمام وراء اًمٜمٝمر ،ويرأس
ـمري٘م٦م هذه اعمدرؾم٦م أسمق احلًـ اًمٙمرظمل صمؿ شمالُمذشمف وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ(.)0
ثاْٝا :بالد َا ٚزا ٤ايٓٗس(:)3
ي٘م٤مسمؾ اعمدرؾم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمدارس ُم٤م وراء اًمٜمٝمر 8وُمٜمٝمؿ ُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد وسمخ٤مرى وسمٚمخ،
وهمػمه٤م ُمـ سمالد ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ،وُمـ أؿمٝمرهؿ:
= اإلُم٤مم ،و أؿمده٤م متٞمزا سملم أىمقال اإلُم٤مم ووضمقه إصح٤مب ،و أيمثره٤م اقمتٜم٤مء سمؽمضمٞمح سمٕمض إىمقال و اًمقضمقه قمغم
سمٕمض) ،اإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من أؾمٌ٤مب آظمتالف ( 63/1وزم اهلل اًمدهٚمقي  -دار اًمٜمٗم٤مئس – سمػموت ط.)1222 ،0 :
( )1وىمد اقمتٜمك ظم٤ممت٦م حم٘م٘مل احلٜمٗمٞم٦م اإلُم٤مم اسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف اعمِمٝمقرة اقمتٜم٤مء يمٌػما سمٌٞم٤من ُمٕمتٛمد اعمذه٥م وإفمٝم٤مر اًمقضمقه
وآظمتالف سملم إصح٤مب ذم اًمتخري٩م واًمتّمحٞمح ،صمؿ ُم٤م زال ذم إيمامل قمٛمٚمف ودمقيده سم٘مٞم٦م ويمؿ شمرك إول ًممظمر.
( )0اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمًٕمٞمد طمقى ص ،124آظمتالوم٤مت إصقًمٞم٦م سملم ُمدرؾمتل اًمٕمراق وؾمٛمرىمٜمد وأصمره٤م ذم
أصقل اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ص( 17هٞمثؿ قمٌد احلٛمٞمد -اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م آذار .)0222
) (1اًمٜمٝمر يراد سمف هنر ضمٞمحقن سمخراؾم٤منُ ،م٤م يم٤من ذم ذىمٞمف أـمٚمؼ قمٚمٞمف :سمالد ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ،وُم٤م يم٤من ذم همرسمٞمف ومٝمق ظمراؾم٤من
ووٓي٦م ظمقارزم .اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان [ 23 /3احلٛمقي ،ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل (اعمتقرم404 :هـ) -دار ص٤مدر،
سمػموت -ط :اًمث٤مٟمٞم٦م 1773 ،م].

131
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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ُ -1مِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد(ُ :)1مـ أئٛم٦م اًمتخري٩م واًمؽمضمٞمح ذم اعمذه٥م ،ومتت٤مز ُمدرؾم٦م ؾمٛمرىمٜمد سمرسمط
ُمً٤مئؾ إصقل سم٤معمٌ٤مطم٨م اًمٕم٘مدي٦م اعم٤مشمريدي٦م( 8)0مم٤م أدى إمم سمٕمض آظمتالوم٤مت قمـ ُمدرؾم٦م
اًمٕمراىمٞملم 8وطمّمؾ شمٌٕم٤م ًمذًمؽ اظمتالف ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمخرضم٦م ذم اعمذه٥م طمتك
اؿمتٝمر قمـ ُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد سمٕمض اًمتٗمردات اًمٗم٘مٝمٞم٦م(.)1
ُ -0مِم٤ميخ سمخ٤مري(ُ :)2مِم٤ميخ سمخ٤مرى ُمـ جمتٝمدي احلٜمٗمٞم٦م يمثػمون سمداي٦م ُمـ ـمٌ٘م٦م أصح٤مب
اإلُم٤مم حمٛمد ومٛمـ سمٕمدهؿ(.)3
ُ -1مِم٤ميخ سمٚمخ( :)5اؿمتٝمر ُمِم٤ميخ سمٚمخ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم اعمذه٥م ،واؾمت٘مالل ذم اًمرأي8

( )1ؾمٛمرىمٜمد :سمٚمد ُم ٕمروف ُمِمٝمقر ،وهل ُمديٜم٦م قمري٘م٦م ىمديٛم٦م ،دظمٚمٝم٤م اإلؾمالم قمغم يد ىمتٞمٌ٦م سمـ ُمًٚمؿ ،وهل أن شم٘مع ذم
مجٝمقري٦م أوزسمٙمًت٤من قمغم سمٕمد  132يمؿ ضمٜمقب ذق سمخ٤مرى .يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ُ ،024/1مقؾمققم٦م ُ 1222مديٜم٦م
إؾمالُمٞم٦م ص ( 064قمٌد احلٙمٞمؿ اًمٕمٗمٞمٗمل ط دار أوراق ذىمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمً ،مٌٜم٤من ط .)0222-1201 1
( )0وذًمؽ شم٠مصمرا سم٤مًمِمٞمخ اإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي شمقذم ؾمٜم٦م  111وىمؼمه سمًٛمرىمٜمد .يٜمٔمر :اجلقاهر اعمْمٞم٦م ،111 -112/0
شم٤مج اًمؽماضمؿ  .032/1ىم٤مل ذم يمِمػ إهارُ" :077/1مِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد رئٞمًٝمؿ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي"
(قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري -دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل سمدون ط).
( )1اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمًٕمٞمد طمقى ص ،124آظمتالوم٤مت إصقًمٞم٦م سملم ُمدرؾمتل اًمٕمراق وؾمٛمرىمٜمد ص 11وُمـ
أؿمٝمر ُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد قمٜمد اإلـمالق :أسمق زيد اًمدسمقد ،وؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز ،وومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي ،وأسمق اًمٚمٞم٨م
اًمًٛمرىمٜمدي 8يٜمٔمر :اًمت٘مرير واًمتحٌػم ( 66/0اسمـ أُمػم طم٤مج ،حمٛمد سمـ حمٛمد -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط :اًمث٤مٟمٞم٦م1221 ،هـ -
1761م) .
( ) 2سمخ٤مرىُ :مـ أقمٔمؿ ُمدن ُم٤م وراء اًمٜمٝمر وأضمٚمٝم٤م ،وهل أن شم٘مع ذم مجٝمقري٦م أوزسمٙمًت٤من .يٜمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ،131/1
ُمقؾمققم٦م ُ 1222مديٜم٦م إؾمالُمٞم٦م ص.122
( )3وممـ وصػ سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم اعمذه٥م ُمـ أهؾ سمخ٤مرى :أسمق طمٗمص اًمٙمٌػم شمٚمٛمٞمذ حمٛمد سمـ احلًـ ،ذيمره اسمـ قم٤مسمديـ ذم رؾمؿ
اعمٗمتل ص 06ممـ يرضمح سم٤مظمتٞم٤مره ذم اًمٜمقازل قمٜمد آظمتالف ،وقمد اًمٚمٙمٜمقي ُمٜمٝمؿ :حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمٙمامري 8اًمٗمقائد
اًمٌٝمٞم٦م ص ،163-162اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ص .122وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمًٌذُمقين اعمٕمروف سم٤مٕؾمت٤مذ .يٜمٔمر،:اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م
ص ،123-122وسمره٤من اًمديـ حمٛمقد اًمٌخ٤مري ،واومتخ٤مر اًمديـ اًمٌخ٤مري يٜمٔمر :اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم .7-6
(ُ )4مديٜم٦م ُمِمٝمقرة سمخراؾم٤من ،وشم٘مع أن ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وشم٘مع قمغم هنر ضمٞمحقنُ .مٕمجؿ اًمٌٚمدان ُ ،257/1مقؾمققم٦م 1222
ُمديٜم٦م إؾمالُمٞم٦م ص.116
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أدى ًمتٗمردهؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٗمروع( ،)0ويّمقر ٟمزقمتٝمؿ آضمتٝم٤مدي٦م ىمقل أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمٗم٤مر
اًمٌٚمخل :ظم٤مًمٗم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم أًمػ ُمً٠مًم٦م ويمٜم٧م أومتل سم٤مظمتٞم٤مري واضمتٝم٤مدي ،واًمٗمتقى اًمٞمقم
قمغم ىمقزم ذم هذه إًمػ( 8)1ومٝمذا قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمٌ٤مًمٖم٦م يدل قمغم ُمدى ٟمزقم٦م آؾمت٘مالل واًمٜمزوع
ًمالضمتٝم٤مد قمٜمدهؿ (.)1
االختالف بني َدازع اذتٓف ١ٝيف ختسٜر َطا ٌ٥ايٛاقعات:
ىمد ي٘مع آظمتالف سملم ُمدارس احلٜمٗمٞم٦م ذم ختري٩م ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت 8ومتٔمٝمر آظمتالوم٤مت
سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمتخري٩م قمغم أصقل اعمذه٥م ،وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:
 -1اىمتداء اًمٌ٤مًمٖملم سم٤مًمّمٌٞم٤من ذم اًمتٓمققم٤مت:
صحح ُمِم٤ميخ سمٚمخ اىمتداء اًمٌ٤مًمٖملم سم٤مًمّمٌٞم٤من ذم اًمتٓمققم٤مت يم٤مًمؽماويح واًمًٜمـ
اعمٓمٚم٘م٦م ،وُمِم٤ميخ سمخ٤مرى وؾمٛمرىمٜمد مل جيقزوا ذًمؽ(.)2
 -0اًمٜمداء ذم إؾمقاق أن ومالٟم٤م ُم٤مت ًمٞمحي اًمٜم٤مس ضمٜم٤مزشمف:
يمره سمٕمض ُمِم٤ميخ سمٚمخ اًمٜمداء ذم إؾمقاق أن ومالٟم٤م ُم٤متٟٕ 8مف ُمـ أومٕم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م
واقمتٛمده ذم اًمٌدائع ،ويمثػم ُمـ ُمِم٤ميخ سمخ٤مرى مل يروا سمف سم٠مؾم٤م ،إذ ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمؽمؾمؿ
سمرؾمؿ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وإٟمام اعم٘مّمقد سمف اإلقمالم طمث٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م 8وهق ُم٤م صححف ذم آظمتٞم٤مر8
ٕن ومٞمف إقمالم اًمٜم٤مس ومٞم١مدون طم٘مف ،وومٞمف شمٙمثػم اعمّمٚملم قمٚمٞمف واعمًتٖمٗمريـ(.)3
( )1يٜمٔمر ذم اًمٙمالم قمغم اضمتٝم٤مدات أئٛم٦م سمٚمخ ذم يمت٤مبُ" :مِم٤ميخ سمٚمخ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وُم٤م اٟمٗمردوا سمف ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م" د حمٛمد
حمروس قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ُمٓمٌققم٦م ذم ضمزءيـ اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمداد  -1757ـمٌع وزارة إوىم٤مف
اًمٕمراىمٞم٦م.
( )0أمحد سمـ طم٤مزم سمـ قمّمٛم٦م ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمٗم٤مر اًمٌٚمخل .يٜمٔمر :اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ،041/0ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمحٜم٤مئل 21/0
ُمع شمٕمٚمٞمؼ اعمح٘مؼ ،واًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ُ،04مِم٤ميخ سمٚمخ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م .72/1
( ) 1وممـ ذيمر اسمـ قم٤مسمديـ أٟمف ممـ يرضمح سم٘مقًمف قمٜمد اظمتالف أئٛم٦م اعمذه٥م ذم اًمقاىمٕم٤مت ُمـ أئٛم٦م سمٚمخ أسمق ضمٕمٗمر اًمٌٚمخل
اهلٜمدواينُ .مٜمٔمقُم٦م رؾمؿ اعمٗمتل ص ،06ويٜمٔمر شمرمجتف ذم :ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمحٜم٤مئل  ،22/0اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م  ،157اجلقاهر
اعمْمٞم٦م  ،46/0ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .027/10
( )2سمدائع اًمّمٜم٤مئع .157/1
( )3يٜمٔمر :اًمٌدائع  ،077/1اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  ،022/0آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر (71/1قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم
اعمقصكم ُ -مٓمٌٕم٦م احلٚمٌل  -اًم٘م٤مهرة  1134هـ 1715 -م).
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 -1اًمٕم٤مدة اجلٕمٚمٞم٦م ًمٚمٛمرأة إذا ـمرأت قمغم اًمٕم٤مدة إصٚمٞم٦م هؾ شمٜمت٘مض إصٚمٞم٦م :اظمتٚمػ ُمِم٤ميخ
سمٚمخ وسمخ٤مرى ذم ذًمؽ (.)1
 -2آظمتالف ذم ظمٞم٤مر اًمرؤي٦م إذا يم٤من اًمٌمء ذم وقم٤مئلم ورأى ،أطمدمه٤م هؾ يثٌ٧م ًمف ظمٞم٤مر
اًمرؤي٦م؟ وىمع اخلالف سملم ُمِم٤ميخ اًمٕمراق وُمِم٤ميخ سمٚمخ(.)0
 -3إو٤موم٦م ًمذًمؽ يِمٞمع ذم يمت٥م اعمذه٥م اظمتالف ـمرق ُمدارس احلٜمٗمٞم٦م ذم طمٙم٤مي٦م اعمذه٥م
وحت٘مٞم٘مف 8وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :آظمتالف ذم طمٙمؿ اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ،ومٛمِم٤ميخ سمٚمخ طم٘م٘مقا
اخلالف ،وُمِم٤ميخ اًمٕمراق ىم٤مًمقا إٟمف ـم٤مهر همػم ـمٝمقر سمال ظمالف سملم أئٛم٦م اعمذه٥م(.)1


( )1يٜمٔمر :اعمًٌقط  ،163/1اعمحٞمط اًمؼمه٤مين .012/1
( )0حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ( 64/0حمٛمد سمـ أمحد قمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت  -ط :اًمث٤مٟمٞم٦م 1212 ،هـ -
 1772م).
( )1يٜمٔمر اًمتٗمّمٞمؾ ذم :حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء  ،56/1سمدائع اًمّمٜم٤مئع .45/1
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املبشح ايجايح
تٓا ٍٚنتب املرٖب َطا ٌ٥ايٛاقعات
ٜٚػتٌُ عًَ ٢طًبني:
املطًب األٍٚ
اغتُاٍ نتب املرٖب عًَ ٢طا ٌ٥ايٛاقعات
شم٘مًؿ يمت٥م اًمٗم٘مف احلٜمٗمل إمم صمالصم٦م أٟمقاع :اعمتقن ،واًمنموح ،واًمٗمت٤موى واًمقاىمٕم٤مت8
وٟمتٜم٤مول ذم هذا اعمٓمٚم٥م ُمدى اؿمتامل هذه اًمٙمت٥م وشمٜم٤موهل٤م عمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت.
أٚالّ :اغتُاٍ املتٚ ٕٛايػسٚح عً ٢املعتُد َٔ َطا ٌ٥ايٛاقعات:
اعمتقن هل اعمقوققم٦م ًمٌٞم٤من اعمذه٥م ،وىمد اؾمت٘مر اقمتامد احلٜمٗمٞم٦م قمغم قمدة ُمتقن ُمع
ذوطمٝم٤م(.)1
وؿم٠من يمت٥م اعمتقن -وذوطمٝم٤م شمٌٕم٤م -إيراد اعمٕمتٛمد ذم اعمذه٥م ُمـ فم٤مهر اًمرواي٦م ،وشمقرد
أطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م هق ُمٕمتٛمد ذم اعمذه٥م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت 8ي٘مقل اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م" :وؿم٠مهنؿ أن ٓ
يٜم٘مٚمقا ذم يمتٌٝمؿ إىمقال اعمردودة ،واًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م"( ،)0ومِم٠من اعمتقن واًمنموح اعمٕمتٛمدة
دمٜم٥م اًمْمٕمٞمػ ذم اعمذه٥م ؾمقاء اعمٜم٘مقل قمـ أصح٤مب اعمذه٥م أم ُمِم٤مخيف 8وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ومام يرد ذم
اعمتقن اعمٕمتٛمدة -وذوطمٝم٤م شمٌٕم٤مُ -مـ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت أىمقى وأقمغم درضم٦م مم٤م ورد ذم همػمه٤م8
وُم٤م ورد سم٤معمتقن يٛمثؾ ُمٕمتٛمد اعمِم٤ميخ ُمـ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت.
ثاْٝا :نتب ايفتاٚ ٣ٚايٛاقعات:
اعمرضمع إول عمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت هق يمت٥م اًمٗمت٤موى واًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت 8ومٛم٘مّمده٤م مجع
ُمً٤مئؾ اًمٗمت٤موى واًمقاىمٕم٤مت ،سمخالف اعمتقن واًمنموح طمٞم٨م ُم٤م يرد ومٞمٝم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٗمت٤موى
واًمقاىمٕم٤مت يرد شمٌٕم٤م.
( )1يٜمٔمر ذم سمٞم٤من ُمتقن اعمذه٥م وذوطمٝم٤م :اعمذه٥م احلٜمٗمل ًمٚمٜم٘مٞم٥م  310/1وُم٤م سمٕمده٤م.
( )0يٜمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م  ،12 : 11/1ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ٓسمـ احلٜم٤مئل ص ،124طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ،55/1
اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم ص .01
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َٓٗر نتب ايٛاقعات:
 -1اًمٜم٤مفمر ذم يمت٥م اًمٗمت٤موى واًمقاىمٕم٤مت جيد أهن٤م اقمتٜم٧م سمــجٛمع أىم٤مويؾ وومت٤موى إصح٤مب
ُمـ ـمٌ٘م٦م شمالُمٞمذ حمٛمد ومٛمـ سمٕمدهؿ( 8)1وسمذًمؽ وم٢من يمت٥م اًمقاىمٕم٤مت طمٗمٔم٧م اضمتٝم٤مدات
احلٜمٗمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ ـمٌ٘م٦م شمالُمٞمذ حمٛمد ومٛمـ سمٕمدهؿ.
 -0يمام أهن٤م متٞمزت سمٛمح٤موًم٦م آؾمتٞمٕم٤مب ًمٚمٜمقازل ورد اعمً٤مئؾ ٕصقهل٤م(.)0
 -1يمام اهتؿ سمٕمْمٝم٤م سم٢ميراد ُم٤م هق ُمٕمتٛمد ُمـ اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت ُمثؾ ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من 8طمٞم٨م
ٟمص قمغم أٟمف ومٞمام يمثرت ومٞمف إىم٤مويؾ ُمـ اعمت٠مظمريـ اىمتٍم ُمٜمف قمغم ىمقل أو ىمقًملم ،وىمدم
ُم٤م هق إفمٝمر يمام ىم٤مل ذم ظمٓمٌ٦م اًمٙمت٤مب(.)1


( )1وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ أسمق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي ذم اًمٜمقازل ،ويمت٤مب قمٞمقن اعمً٤مئؾ 8وم٢مٟمف مجع صقر ومت٤موى مج٤مقم٦م ُمـ ُمت٘مدُمل
ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ أصح٤مب حمٛمد ومٛمـ سمٕمدهؿ ،ىم٤مل :وأوردت ذم (اًمٕمٞمقن)ُ :مـ أىم٤مويؾ أصح٤مسمٜم٤مُ ،م٤م ًمٞمً٧م قمٜمٝمؿ رواي٦م ذم
هذه اًمٙمت٥م ،وذم (اًمٜمقازل)ُ :مـ أىم٤مويؾ اعمِم٤ميخ ،وؿمٞمئ٤م ُمـ أىم٤مويؾ أصح٤مسمٜم٤مُ ،م٤م ٓ رواي٦م قمٜمٝمؿ أيْم٤م ذم اًمٙمت٤مبً ،مٞمًٝمؾ
قمغم اًمٜم٤مفمر ومٞمٝم٤م ـمريؼ آضمتٝم٤مد.يٜمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن  ،1761/0طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  .47/1ويمت٤مب "قمٞمقن اعمً٤مئؾ"
ٟمنمه قمٌد اًمرزاق اًم٘م٤مدري سمحٞمدر آسم٤مد ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م ٟمنم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م  ،1742وـمٌع أيْم٤م سمٌٖمداد ُمٓمٌٕم٦م أؾمٕمد 1745
سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر صالح اًمديـ اًمٜم٤مهل ،أُم٤م يمت٤مب اًمٜمقازل ومٛمخٓمقط مل يٓمٌع 8ويٜمٔمر سمٞم٤من خمٓمقـم٤مشمف ذم شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب
اعمجٚمد إول اجلزء اًمث٤مًم٨م ص ُ( 126مٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد).
( )0يمام ذم إضمٜم٤مس ذم اًمٗمروع ًمٚمٜم٤مـمٗمك اقمتٜمك سمذيمر وقاسمط اعمً٤مئؾ وىمد ـمٌع إضمٜم٤مس وٟمنمشمف :إدارة اًم٘مرآن واًمٕمٚمقم
اإلؾمالُمٞم٦م ،يمراشمٌم ط 1202 1هـ،وًمٚمٜم٤مـمٗمل أيْم٤م ظمزاٟم٦م اًمقاىمٕم٤مت يٜمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن  ،130/1ويمت٤مب "اًمتجٜمٞمس
واعمزيد ،وهق ٕهؾ اًمٗمتقى همػم قمتٞمد" ًمٕمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين 8طمٞم٨م مجع هذا اًمٙمت٤مب همرر ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت اًمتل
دوٟم٧م ومٞمام ؾمٌ٘مف ُمـ يمت٥م .يٜمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب "اًمتجٜمٞمس واعمزيد" حمٛمد أُملم ُمٙمل ،إدارة اًم٘مرآن واًمٕمٚمقم
اإلؾمالُمٞم٦م ،يمراشمٌم سم٤ميمًت٤من ط1202 1هـ.
( )1ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من .1/1
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إقمداد :د .محدي قمٌد احلٛمٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر حمٛمد يمِمؽ

ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وأصمره٤م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل

املطًب ايجاْٞ
متٝٝص َطا ٌ٥ايٛاقعات يف نتب املرٖب
شم٘مرر مم٤م ؾمٌؼ أن يمت٥م اعمذه٥م اعمٕمتٛمدة ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت 8هذه اعمً٤مئؾ يمثػما
ُم٤م شم٠ميت خمتٚمٓم٦م سمٛمً٤مئؾ فم٤مهر اًمرواي٦م ،ي٘مقل اسمـ قم٤مسمديـ " :ذيمر اعمت٠مظمرون هذه اعمً٤مئؾ خمتٚمٓم٦م
همػم ُمتٛمٞمزة يمام ذم ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من واخلالص٦م وهمػممه٤م ،وُمٞمز سمٕمْمٝمؿ يمام ذم يمت٤مب اعمحٞمط
ًمريض اًمديـ اًمنظمز ،وم٢مٟمف ذيمر أوٓ ُمً٤مئؾ إصقل صمؿ اًمٜمقادر صمؿ اًمٗمت٤موى وٟمٕمؿ ُم٤م
ومٕمؾ"(.)1
ومتٛمٞمٞمز ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت وٟمًٌتٝم٤م ٕرسم٤مهب٤م ُمـ أصح٤مب اًمقضمقه ُمـ أهؿ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل
قمغم اًمٌ٤مطمثلم ذم اعمذه٥م ُمراقم٤مهت٤م 8ويٛمٙمـ اؾمت٘مراء سمٞم٤من أهؿ ـمرق وقمالُم٤مت متٞمٞمز ُمً٤مئؾ
اًمقاىمٕم٤مت ومٞمام ي٠ميت:
 -1اًمتٍميح واًمتٜمّمٞمص قمغم أن اعمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت(.)1
 -0شمٗمرد يمت٥م اًمٗمت٤موى واًمقاىمٕم٤مت سم٢ميراد اعمً٠مًم٦م(.)2
 -1قمزو اعمً٠مًم٦م إمم ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م أو شمًٛمٞم٦م أطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمٞمٜمف(.)3
( )1طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ .47/1
(ُ )0مث٤مًمف :ىمقل اًمٓمحٓم٤موي" :وهبذا اًمتٕمٚمٞمؾ ي٘مقى ُم٤م ٟمً٥م ًمٚمقاىمٕم٤مت ُمـ أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ جيقز ًمف أظمذ اًمزيم٤مة وًمق همٜمٞم٤م إذا
ومرغ ٟمٗمًف إلوم٤مدة اًمٕمٚمؿ واؾمتٗم٤مدشمف " طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح ص[ 502أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمحٓم٤موي احلٜمٗمل -
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  -ط1216 1هـ] ،طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  .122/0وىمقًمف ذم اًمدر اعمخت٤مر ذم ُمً٠مًم٦م قم٘مقسم٦م ُمـ
يتٝمؿ سم٤مًمنىم٦م ًمٞمٕمؽمف ىم٤مل ذم اًمدر" :واًمً٤مرق ٓ يٗمتك سمٕم٘مقسمتف ٕٟمف ضمقر دمٜمٞمس ،وقمزاه اًم٘مٝمًت٤مين ًمٚمقاىمٕم٤مت ُمٕمٚمال سم٠مٟمف
ظمالف اًمنمع" اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر .100/1
( )1ومحٞم٨م اٟمٗمردت يمت٥م اًمقاىمٕم٤مت سم٤معمً٠مًم٦م دون ذيمر هل٤م ذم يمت٥م اعمتقن واًمنموح اعمٕمتٛمدة 8يم٤من هذا دًمٞمال قمغم يمقن اعمً٠مًم٦م
ُمـ اضمتٝم٤مدات اعمت٠مظمريـ ،ويمذًمؽ إذا ٟمص ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب قمغم أٟمف ي٘متٍم ومٞمف قمغم ُم٤م مل شمرد سمف رواي٦م ُمـ ُمً٤مئؾ
إصح٤مب يمام ىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين ذم اًمتجٜمٞمس :وهذا اًمٙمت٤مب ًمٌٞم٤من ُم٤م اؾمتٜمٌٓمف اعمت٠مظمرون ،ومل يٜمص قمٚمٞمف اعمت٘مدُمقن إٓ ُم٤م ؿمذ
قمٜمٝمؿ ذم اًمرواي٦م .اًمتجٜمٞمس واعمزيد ص.67
( )2ومحٞم٨م ٟمًٌ٧م اعمً٠مًم٦م إمم اعمِم٤ميخ أو اعمت٠مظمريـ ،أو ٟمص قمغم أهن٤م ىمقل ومالن ُمـ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م 8قمٚمؿ يمقهن٤م همػم ُمٜمّمقص
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أئٛم٦م اعمذه٥م ،وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :ىمقًمف ذم اعمحٞمط" :ئؾ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمزاهد أسمق طمٗمص اًمٙمٌػم قمٛمـ يٕمٓمل اًمزيم٤مة
إمم اًمٗم٘مراء أطم٥م إًمٞمؽ ،أم إمم ُمـ قمٚمٞمف ديـ ًمٞم٘ميض ديٜمف؟ ىم٤مل :إمم ُمـ قمٚمٞمف ديـ" .اعمحٞمط اًمؼمه٤مين .066/0
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 -2اًمٜمص قمغم يمقن اعمً٠مًم٦م ٓ رواي٦م ومٞمٝم٤م (.)0
 -3شمٕم٘مٞم٥م اعمً٠مًم٦م سمٚمٗمظ قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا(.)1


( )1وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽُ :مـ ٟمذر صالة شمٓمقع هؾ يٚمزُمف أن يّمٚمٞمٝم٤م ىم٤مئام؟ ىم٤مل اًمنظمز" :وٓ رواي٦م ومٞمام إذا أـمٚمؼ اًمٜمذر"
اعمًٌقط  ،027-026/1وىمقًمف ذم اًمٌدائع ذم ُمً٠مًم٦م ذسمح اًمٌٝمٞمٛم٦م اعمقـمقءة" :صمؿ إن يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م ُمٚمؽ اًمقاـمئ ىمٞمؾ :إهن٤م
شمذسمح وٓ شم١ميمؾ ،وٓ رواي٦م ومٞمف قمـ أصح٤مسمٜم٤م" اًمٌدائع .12/5
(ً )0مٗمظ "ىم٤مًمقا" أو "قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا" إذا مل يٙمـ عمرضمع اًمْمٛمػم ذيمر ذم اًمٚمٗمظ يًتٕمٛمؾ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ومٞمام ومٞمف اظمتالف ُمِم٤ميخ
اعمذه٥م 8ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقيً :مٗمظ ىم٤مًمقا يًتٕمٛمؾ ومٞمام ومٞمف اظمتالف اعمِم٤ميخ اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م  ،020/0وقم٤مدة ٟمرى ُمّمٜمٗمل احلٜمٗمٞم٦م
يمّم٤مطم٥م اهلداي٦م وهمػمه إذا قم٘م٥م اًم٘مقل سم٘مقًمف" :قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا" إوم٤مدة أن اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م اظمتالف سملم ُمِم٤ميخ اعمذه٥م ذم خترجيٝم٤م
واإلؿم٤مرة إمم شمْمٕمٞمػ هذا اًم٘مقل اعمخرج وشم٘مقي٦م خم٤مًمٗمف .ومتح اًم٘مدير  .112/0وىم٤مل ذم ُمٚمت٘مك إسمحر " :وأُم٤م اخلالف
اًمقاىمع سملم اعمت٠مظمريـ أو سملم اًمٙمت٥م اعمذيمقرة ومٙمؾ ُم٤م صدرشمف سمٚمٗمظ ىمٞمؾ أو ىم٤مًمقا إن يم٤من ُم٘مروٟم٤م سم٤مٕصح وٟمحقه 8وم٢مٟمف
ُمرضمقح سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ "ُمٚمت٘مك إسمحر ص( 12إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلٚمٌل احلٜمٗمل (ت734 :هـ) دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت -ط1217 ،1:هـ 1776 -م) ،ويٜمٔمر ُمـ أُمثٚم٦م صٜمٞمع ص٤مطم٥م اهلداي٦م ذم شمّمدير ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت
سمٚمٗمظ ىم٤مًمقا :ىمقل ص٤مطم٥م اهلداي٦م" :ويم٤معمًتٛمٜمل سم٤مًمٙمػ قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا "ىم٤مل ذم اًمٕمٜم٤مي٦م"يٕمٜمل إذا قم٤مًم٩م ذيمره سمٙمٗمف طمتك أُمٜمك
مل يٗمٓمر (قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا) أي اعمِم٤ميخ ،وهق ىمقل أيب سمٙمر اإلؾمٙم٤مف ،وأيب اًم٘م٤مؾمؿ ًمٕمدم اجلامع صقرة وُمٕمٜمك .وقم٤مُمتٝمؿ قمغم
أٟمف يٗمًد صقُمف" .يٜمٔمر :اهلداي٦م ُمع ذح اًمٕمٜم٤مي٦م  ،112/0اعمحٞمط اًمؼمه٤مين .163/0
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املبشح ايسابع
أثس َطا ٌ٥ايٛاقعات يف ايتدسٜر يف املرٖب
ٜكؿد بايتدسٜر ايفكٗ ٞيف االؾطالح:
اؾمتٜمٌ٤مط أطمٙم٤مم اًمقاىمٕم٤مت اًمتل مل يٕمرف ٕئٛم٦م اعمذه٥م آراء ومٞمٝم٤م 8وذًمؽ سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم
إصقل اًمٕم٤مُم٦م اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م آؾمتٜمٌ٤مط ذم اعمذه٥م).(1
ومٞمٓمٚمؼ اًمتخري٩م قمغم اًمتقصؾ إمم ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اإلُم٤مم ذم ُمً٠مًم٦م مل يرد هب٤م اًمٜمص قمـ ـمريؼ
إحل٤مىمٝم٤م سمام يِمٌٝمٝم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م اًمتل ورد ٟمص اإلُم٤مم هب٤م ،أو قمـ ـمريؼ إحل٤مىمٝم٤م سمٛمٗمٝمقم
ٟمّمقص اإلُم٤مم أو قمٛمقُم٤مهت٤م ،وهذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سمتخري٩م اًمٗمروع قمغم اًمٗمروع(.)0
ايتدسٜر يف املرٖب اذتٓف:ٞ
يم٤من ًمٚمتخري٩م ذم اعمذه٥م دور يمٌػم ذم اًمتقؾمع ذم ُمً٤مئؾ اعمذه٥م ،واؾمتٙمامل قمٛمؾ أئٛم٦م
اعمذه٥م وإحل٤مق ُم٤م يًتجد ُمـ ومروع 8واًمٜم٤مفمر ذم يمت٥م اعمذه٥م يرى اشمً٤مع اًمتخري٩م ُمـ ىمٌؾ
جمتٝمدي اعمذه٥م قمغم شمقازم ـمٌ٘م٤مشمف 8ويًتخدم ُمّمٜمٗمق اعمذه٥م ًمٗمظ "اًمتخري٩م" ،وهمػمه مم٤م يدل
قمٚمٞمف يم٘مقهلؿ" :قمغم ىمٞم٤مس ىمقًمف"(.)1
وًمٌٞم٤من أمهٞم٦م اًمتخري٩م ذم ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت ،وُمً٤ميرشمف ُم٤م يًتجد ُمـ طمقادث وٟمقازل،
ٟمقرد ُمث٤مًملم ُمـ أؿمٝمر ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٕمرض هل٤م وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م:
املجاٍ األ :ٍٚبٝع ايٛفا:٤
سمٞمع اًمقوم٤مء -:هق اًمٕم٘مد اًمذي ذط ومٞمف اإلىم٤مًم٦م إذا رد اًمٌ٤مئع اًمثٛمـ ،وقمرف سم٠مٟمف" :اًمٌٞمع
سمنمط أن اًمٌ٤مئع ُمتك رد اًمثٛمـ يرد اعمِمؽمي إًمٞمف اعمٌٞمع"(.)2
( )1أسمق زهرة :أسمق طمٜمٞمٗم٦م ص .310
( )0اًمتخري٩م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملمً ،مٚمديمتقر /يٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم ،ص،11،10طُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد –اًمري٤مض.
(ُ )1مثؾ ىمقهلؿ" :قمغم ىمٞم٤مس ىمقًمف ٓ سم٠مس ًمٚمرضم٤مل سمٚمٌس اًمٚم١مًم١م اخل٤مًمص" يٕمٜمل خترجي٤م قمغم ُمً٠مًم٦م إذا طمٚمٗم٧م اُمرأة أن ٓ شمٚمٌس
طمٚمٞم٤م ،ومٚمًٌ٧م قم٘مد ًم١مًم١مة ٓ حتٜم٨م ذم ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل إٓ أن يٙمقن ُمٕمف ذه٥م .شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  ،133/1اعمحٞمط
اًمؼمه٤مين .115-114/2
( )2يٜمٔمرُ :مٕملم احلٙم٤مم ص (124قمالء اًمديـ ،قمكم اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل –دار اًمٗمٙمر -سمدون ـمٌٕم٦م) ،رد اعمحت٤مر ،055/3
اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م  ،015-014/7درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ( 111/1قمكم طمٞمدر -شمٕمري٥م :ومٝمٛمل احلًٞمٜمل-
دار اجلٞمؾ -ط إومم1211 ،هـ 1771 -م).
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وسمٞمع اًمقوم٤مء ُمـ ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت اعمًتحدصم٦م اًمتل وىمٕم٧م سمٌٚمخ وسمخ٤مرى وؾمٛمرىمٜمد حت٤ميال
قمغم اًمرسم٤م وومرارا ُمٜمف ،وأيْم٤م حت٤ميال قمغم ُمٜمع اعمذه٥م ُمـ إضم٤مرة اًمِمجر ،وُمٜمٕمف ُمـ اإلضم٤مرة
اًمٓمقيٚم٦م(.)1
وىمد اظمتٚمٗم٧م أىمقال ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م ذم ختري٩م ٟم٤مزًم٦م سمٞمع اًمقوم٤مء 8وظم٤مص٦م سمٕمد ومِمقه٤م
واٟمتِم٤مره٤م ذم ُم٤م وراء اًمٜمٝمر 8ووصٚم٧م إىمقال إمم شمًٕم٦م ،ويٛمٙمـ رده٤م خلٛمً٦م أىمقال(8)0
اخل٤مُمس ُمٜمٝم٤م -وهق ُم٤م اقمتٛمده احلٜمٗمٞم٦م :-أٟمف ُمريم٥م ُمـ رهـ وسمٞمع ضم٤مئز سم٤مت 8ومٜمٔمرا ًم٘مقة
شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م 8ادمف يمثػم ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ذم آظمر إُمر إمم شمّمحٞمح اعمٕم٤مُمٚم٦م
سمام ؾمٛمل سم٤مًم٘مقل اجل٤مُمع ىم٤مل ذم اهلداي٦م" وُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد -رمحٝمؿ اهلل -ضمٕمٚمقه سمٞمٕم٤م ضم٤مئزا
ُمٗمٞمدا سمٕمض إطمٙم٤مم قمغم ُم٤م هق اعمٕمت٤مد ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمف"(.)1
ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ :اًم٘مقل اجل٤مُمع ًمٌٕمض اعمح٘م٘ملم أٟمف سمٞمع وم٤مؾمد ذم طمؼ سمٕمض إطمٙم٤مم
طمتك ُمٚمؽ يمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٗمًخ ،صحٞمح ذم طمؼ سمٕمض إطمٙم٤مم :يمحؾ اإلٟمزال وُمٜم٤مومع اعمٌٞمع،
ورهـ ذم طمؼ اًمٌٕمض طمتك مل يٛمٚمؽ اعمِمؽمي سمٞمٕمف ُمـ آظمر وٓ رهٜمف وؾم٘مط اًمديـ هباليمف ،ومٝمق
ُمريم٥م ُمـ اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م(.)2
املجاٍ اآلخس :ايتٓاشٍ عٔ ايٛظا٥ف َكابٌ َاٍ:
ٟم٤مزًم٦م آقمتٞم٤مض قمـ وفم٤مئػ إوىم٤مف -اًمتل خيّمص هل٤م راشم٥م ُمـ اًمقىمػ ُمـ إُم٤مُم٦م
وظمٓم٤مسم٦م وأذان وومراؿم٦م وٟمحقه٤مً -مٚمٖمػم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مل إذا أذن اًمٜم٤مفمر ذم اًمتٜم٤مزل 8وىمد اٟمتنم ذًمؽ
ُمع اٟمتِم٤مر إوىم٤مف قمغم اعمً٤مضمد واعمدارس وٟمحقه٤م ،وىمد اظمتٚمػ ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م ذم ختري٩م
هذه اًمٜم٤مزًم٦م:

( )1اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ .7/4
( )0اًمقوم٤مء سمام يتٕمٚمؼ سمٌٞمع اًمقوم٤مء (حمٛمد سمػمم اًمث٤مين -رؾم٤مًم٦م ُمٜمِمقرة سمٛمجٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ع  5ج  ،1ص.)172
( )1اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م .015-014/7
( )2يٜمٔمر :رد اعمحت٤مر  ،055/3اًمٌحر اًمرائؼ  ،6/4درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم ( 025/0حمٛمد سمـ ومراُمقز  -دار إطمٞم٤مء
اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م) ،درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم  111/1اعم٤مدة رىمؿ (.)116
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ومذه٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م :إمم قمدم اجلقاز خترجي٤م قمغم اعمٜمّمقص ُمـ قمدم ضمقاز آقمتٞم٤مض
قمـ احل٘مقق اعمجردة يمحؼ اًمِمٗمٕم٦م.
وذه٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م :إمم ضمقازه جلري٤من اًمٕمرف سمف ،واًميورة 8ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ ىم٤مل:
اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم ومت٤مواهً :مٞمس ًمٚمٜمزول رء يٕمتٛمد قمٚمٞمف ،وًمٙمـ اًمٕمٚمامء واحلٙم٤مم ُمِمقا ذًمؽ
ًمٚميورة ،واؿمؽمـمقا إُمْم٤مء اًمٜم٤مفمر ًمئال ي٘مع ومٞمف ٟمزاع ،وذيمر اًمٕمٞمٜمل أٟمف ؾمٛمع ُمـ سمٕمض ؿمٞمقظمف
اًمٙمٌ٤مر أٟمف يٛمٙمـ أن حيٙمؿ سمّمح٦م اًمٜمزول قمـ اًمقفم٤مئػ اًمديٜمٞم٦م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم شمرك اعمرأة ىمًٛمٝم٤م
ًمّمحٌتٝم٤مٕ 8ن يمال ُمٜمٝمام جمرد إؾم٘م٤مط(.)1


( )1يٜمٔمر :رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ،317/2اًمٌحر اًمرائؼ  ،031/3جمٛمع اًمْمامٟم٤مت .231/1
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املبشح ارتاَظ
أثس َطا ٌ٥ايٛاقعات يف ايرتدٝح يف املرٖب
ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل أن اًمٗمتقى شمٙمقن قمغم وومؼ فم٤مهر اًمرواي٦م ذم اعمٜم٘مقل
قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطمٌٞمف(.)1
ًمٙمـ ىمد ي٘مع ذم اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت ُمً٤مئؾ رضمح ومٞمٝم٤م اعمِم٤ميخ ظمالف اعمٜم٘مقل قمـ إئٛم٦م
ٕؾمٌ٤مب ودٓئؾ فمٝمرت هلؿ( ،)0وأهمٚم٥م ُم٤م ي٘مع ذًمؽ ًمتٖمػم اًمٕمرف وومً٤مد اًمزُم٤من ،ووضمقد
طم٤مضم٦م أو ضورة 8ي٘مقل اسمـ قم٤مسمديـ " :صمؿ اقمٚمؿ أن يمثػما ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اعمجتٝمد
ص٤مطم٥م اعمذه٥م سمٜم٤مء قمغم ُم٤م يم٤من ذم قمرومف وزُم٤مٟمف ىمد شمٖمػمت سمتٖمػم إزُم٤من سمًٌ٥م ومً٤مد أهؾ
اًمزُم٤من أو قمٛمقم اًميورة"(.)1
وهذا ُمٜمحك ضمٚمٞمؾ يدل قمغم ُمً٤ميرة اعمذه٥م اًمقاىمٕم٤مت اعمًتجدة ذم إطمٙم٤مم اًمتل سمٜمٞم٧م
قمغم اًمٕمرف أو فمٝمرت ضورة أو طم٤مضم٦م ًمٚمٕمدول قمٜمٝم٤م 8وىمد ٟمٌف أرسم٤مب اعمذه٥م قمغم أمهٞم٦م هذا
اعمٜمحك ذم حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح وُمً٤ميرة اعمًتجدات سم٘مقهلؿ "إن مجقد اعمٗمتل أو اًم٘م٤ميض قمغم فم٤مهر
اعمٜم٘مقل ُمع شمرك اًمٕمرف واًم٘مرائـ اًمقاوح٦م واجلٝمؾ سم٠مطمقال اًمٜم٤مس يٚمزم ُمٜمف شمْمٞمٞمع طم٘مقق
يمثػمة وفمٚمؿ ظمٚمؼ يمثػميـ"(.)2
 َٔٚأَجً ١ايٛاقعات اييت خايف فٗٝا َػاٜذ اذتٓف ١ٝأ ١ُ٥املرٖب:
- 1اضت٦ذاز ايعاٌَ جبص َٔ ٤عًُ٘:
اعمذه٥م أٟمف شمٗمًد اإلضم٤مرة ًمق دومع إمم طم٤مئؽ همزٓ قمغم أن يٜمًجف سم٤مًمثٚم٨م ،وأضم٤مز يمثػم ُمـ
اعمت٠مظمريـ ُمـ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم :سمٚمخ ،وسمخ٤مرى ،وؾمٛمرىمٜمد ،وظمقارزم ،أضمر احل٤مئؽ سمٌٕمض
اعمحٞمؽ ،وأضمرة احلامل سمٌٕمض اعمحٛمقل ،وٟمحق ذًمؽ 8جلري٤من اًمٕمرف قمٚمٞمف اؾمتثٜم٤مء ُمـ اعمٜمع
( )1يٜمٔمر :ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من  ،1/1اًمدر اعمخت٤مر ص  ،13ي٘مقل اسمـ قم٤مسمديـ ذم ُمٜمٔمقُمتف :وفم٤مهر اعمروي ًمٞمس يٕمدل *** قمٜمف
إمم ظمالومف إذا يٜم٘مؾ .يٜمٔمر :ذح رؾمؿ اعمٗمتل ص.12-07
( )0طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ .47/1
( )1رؾمؿ اعمٗمتل ص  ،17اًمٗمت٤موى اخل٤مٟمٞم٦م .0/1
( )2رؾمؿ اعمٗمتل ص.20
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اًمقارد ُمـ هنل اًمٜمٌل قمـ ىمٗمٞمز اًمٓمح٤من ،وُمـ طمجتٝمؿ :أن اعمٜمع ورد ذم ىمٗمٞمز اًمٓمح٤من حتديدا،
واًمٌ٤مىمل صمٌ٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وُم٤م صمٌت٧م طمرُمتف سم٤مًم٘مٞم٤مس ضم٤مز ومٕمٚمف سم٤مًمٕمرف اًمٕم٤مم اعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس8
وهق ُم٤م قمٚمؾ سمف أسمق قمكم اًمٜمًٗمل سم٘مقًمف :ومٞمف قمرف فم٤مهر قمٜمدٟم٤م سمٜمًػ وًمق مل جيقزه إٟمام سم٤مًم٘مٞم٤مس
قمغم اعمٜمّمقص واًم٘مٞم٤مس يؽمك سم٤مًمٕمرف(.)1
- 2ايسد عً ٢ايصٚدني:
اعمذه٥م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م قمدم اًمرد قمغم اًمزوضملم ذم اعمػماث وشم٘مديؿ سمٞم٧م اعم٤مل( ،)0وأومتك
ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م اعمت٠مظمرون سم٤مًمرد قمغم اًمزوضملم قمٜمد ومً٤مد سمٞم٧م اعم٤مل( 8)1ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ" :وهذه
اعمً٠مًم٦م مم٤م أومتك سمف اعمت٠مظمرون قمغم ظمالف أصؾ اعمذه٥م ًمٚمٕمٚم٦م اعمذيمقرة " ىم٤مل" :وطمٞم٨م ذيمر
اًمنماح اإلومت٤مء ذم ُمً٠مًمتٜم٤م ومٚمٞمٕمٛمؾ سمف ،وٓ ؾمٞمام ذم ُمثؾ زُم٤مٟمٜم٤م "(.)2
ٚ- 3قٛع ايفسق ١بني ايصٚدني بايسد:٠
اعمذه٥م قمغم وىمقع اًمٗمرىم٦م سملم اًمزوضملم سم٤مًمردة ،وذه٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ُمِم٤ميخ ،سمٚمخ
وؾمٛمرىمٜمد -وىمد أومتك سمف اًمدسمقد واًمّمٗم٤مر -إمم اًمٗمتقى سمٕمدم وىمقع اًمٗمرىم٦م سم٤مًمردة طمًام ًمٌ٤مب
اعمٕمّمٞم٦م سم٠من حتت٤مل اعمرأة قمغم ومراق زوضمٝم٤م سمدقمقى اًمردة قمـ اإلؾمالم صمؿ اًمرضمقع قمٜمٝم٤م سمٕمد
اًمٗمرىم٦م ،وذه٥م سمٕمض ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م إمم وىمقع اًمٗمًخ وًمٙمـ دمؼم قمغم دمديد اًمٜمٙم٤مح ًمزوضمٝم٤م
سمٕمد اإلؾمالمٕ 8ن اعم٘مّمقد حيّمؾ سمذًمؽ ،وُمِم٤ميخ سمخ٤مرى يم٤مٟمقا قمغم هذا واظمت٤مره ىم٤موٞمخ٤من
ًمٚمٗمتقى(.)3

( )1يٜمٔمر :اعمًٌقط  ،72/13شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  ،107/3طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ .062/3
( )0اعمًٌقط ًمٚمنظمز .170 /07
( )1ويٙمقن وم٤مؾمدا إذا يم٤من اإلُم٤مم همػم قمدل 8ومٞم٠مظمذ اعم٤مل ُمـ أصح٤مسمف سمٖمػم طمؼ ،أو ي٠مظمذه سمحؼ ،وًمٙمـ يٜمٗمؼ ُمٜمف ذم همػم طمؼ
وقمغم همػم اًمقضمف اًمنمقمل.
( )2طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ .556/4
( )3يٜمٔمر :شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  ،156/0درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم  ،121/1طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ .031/2

143
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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- 4االضت٦ذاز عً ٢ايطاعات:
اعمذه٥م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م قمدم ضمقاز آؾمتئج٤مر قمغم اًمٓم٤مقم٤مت ،وذه٥م ُمت٠مظمرو احلٜمٗمٞم٦م وهق
اعمٗمتك سمف إمم ضمقاز آؾمتئج٤مر قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن واًمٗم٘مف وإذان واإلُم٤مُم٦م عمقوع احل٤مضم٦م ،ويرى
اسمـ قم٤مسمديـ آىمتّم٤مر ذم اجلقاز قمغم ُم٤م ٟمّمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ،وسم٘م٤مء همػمه٤م قمغم اعمٜمع ضمري٤م
قمغم إصؾ(.)1


( )1يٜمٔمر :اعمًٌقط  ،136/2سمدائع اًمّمٜم٤مئع ،170/2اًمٌحر اًمرائؼ  ،42/1طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ .471/4
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املبشح ايطادع
ادتٗادات َتأخس ٟاذتٓفٚ ١ٝعالقتٗا مبطا ٌ٥ايٛاقعات
َٔ خالٍ زتً ١األسهاّ ايعدي١ٝ
جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م شمٕمد أول شم٘مٜملم ُمدين ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب
طمٜمٞمٗم٦م ،وذًمؽ ظمالل قمٝمد اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ( ،)1وىمد اطمتقت اعمجٚم٦م سملم دومتٞمٝم٤م ُمقاد سمٚمٖم٧م
(ُ ) 1631م٤مدة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م أطمٙم٤مُم٤م عمختٚمػ اعمٕم٤مُمالت اعمدٟمٞم٦م ُمثؾ :اًمٌٞمع واإلجي٤مر واًمٙمٗم٤مًم٦م
واًمقيم٤مًم٦م ،وهمػمه٤م سمِمٙمؾ حمٙمؿ ٟمٔمؿ اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٌددة واعمتٜم٤مصمرة.
وىمد ووٕم٧م اعمجٚم٦م جلٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م أًمٗم٧م سمديقان اًمٕمدًمٞم٦م سم٤مٔؾمت٤مٟم٦م ـ أؾمٓمٜمٌقل ـ يم٤من رئٞمًٝم٤م
ٟم٤مفمر هذا اًمديقان أمحد ضمقدت سم٤مؿم٤م .وشمٙمقٟم٧م ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦مُ ،مٜمٝمؿ اًمِمٞمخ
قمالء اًمديـ قم٤مسمديـ اسمـ ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م اعمِمٝمقرة.
خٝازات اجملً ١خالف َرٖب اذتٓف:١ٝ
وىمد قمٛمٚم٧م اعمجٚم٦م قمغم إظمذ سم٤مًم٘مقل إصٚمح اعمالئؿ ًمٚمقاىمع اعمٕم٤مس ،وعم٤م اؾمتجد ُمـ
أُمقر اعمٕم٤مُمالت 8دون اًمت٘مٞمد سم٤مًمراضمح أو سمٔم٤مهر اًمرواي٦م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م 8يمام ادمٝم٧م اعمجٚم٦م إمم
ظمٞم٤مرات ظم٤مرج اعمذه٥م احلٜمٗمل(.)0
وشمٕمد ظمٞم٤مرات اعمجٚم٦م ُمـ ضمٜمس ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت ،وٟمٛمقذضم٤م ٕمهٞم٦م شمقاصؾ آضمتٝم٤مد
واًمتخري٩م ذم اعمذه٥م ،وىمد راقم٧م اعمجٚم٦م ذم ظمٞم٤مراهت٤م شمٖمػم اًمٕمرف واًمزُم٤من وـمٌٞمٕم٦م اعمٕم٤مُمالت
اعمٕم٤مسة مم٤م يٕمد ٟمٛمقذضم٤م عمً٤ميرة اًمقاىمٕم٤مت واًمٜمقازل اعمٕم٤مسة ،وهق ُمٜمحك صحٞمح ُمقاومؼ عم٤م

( )1يٜمٔمر ذم سمٞم٤من ٟمِم٠مة اعمجٚم٦م وشمقصٞمٗمٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م :اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ًمٚمزرىم٤م ص ،024 :013اًمت٘مٜملم ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم
اًمٕمدًمٞم٦م -حمٛمد احلًـ اًمٌٖم٤م -جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًمٚمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م– اعمجٚمد - 03اًمٕمدد اًمث٤مين0227-
ص 527ومام سمٕمده٤م ،جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ،س .س أوٟمر ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم :جمٚم٦م آضمتٝم٤مد سمػموت ،ع  1رسمٞمع ،1767
ص.015 :175
( )0س .س أوٟمر ،جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ص .015وىمد ؿمٙمٚم٧م جلٜم٦م ؾمٜم٦م  1701-1702سمٕمد صدور اعمجٚم٦م إلضمراء
شمٕمديالت قمغم اعمجٚم٦م 8ويم٤من ُمـ طمؼ اًمٚمجٜم٦م اخلروج سمخٞم٤مراهت٤م قمـ اعمذه٥م احلٜمٗمل إمم همػمه ُمـ اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦مً 8مٙمـ مل
يتًـ ًمٚمتٕمديالت أن خترج ذم ؿمٙمؾ ىم٤مٟمقن ،وًمق شمؿ ذًمؽ ًمٙم٤من شمٓمقرا ُمٝمام ًمٚمٛمجٚم٦م.
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ؾمٌؼ وىمرره احلٜمٗمٞم ٦م ُمـ ضمقاز خم٤مًمٗم٦م اعمٜم٘مقل قمـ إئٛم٦م عمٙم٤من اًمٕمرف أو احل٤مضم٦م واًميورة
وحت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م.
مناذز َٔ خٝازات اجملً:١
ُمـ آضمتٝم٤مدات اًمتل أظمذت هب٤م جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمٕمتٛمد اعمذه٥م احلٜمٗمل:
 - 1ايػسٚط يف ايعكٛد:
شمقؾمٕم٧م اعمجٚم٦م ذم ُمراقم٤مة اًمنمط سم٘مدر اإلُمٙم٤من وضمقاز اًمنمط اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف قمغم
اإلـمالق ،شمقؾمٕم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت ًمْمٞمؼ اعمذه٥م ذم شمّمحٞمح يمثػم ُمـ اًمنموط اعمٚمح٘م٦م سم٤مًمٕم٘مد،
واًمذي يٗمّمؾ يمثػما ذم ُمً٠مًم٦م اًمنموط طمٞم٨م ي٘مًٛمٝم٤م إمم صمالصم٦م أىمً٤مم :ذط ضم٤مئز ،وذط
ُمٗمًد ،وذط ًمٖمق ،ويمؾ ُمٜمٝم٤م ًمف شمٕمريٗمف وذوـمفً 8مٙمٜمٝم٤م مل شمتجف إمم اخلروج اًمٙم٤مُمؾ قمـ
اعمذه٥م وشمٌٜمل احلري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ،وُمٌدأ " اًمٕم٘مد ذيٕم٦م اعمتٕم٤مىمديـ"(.)1
 - 2اإليصاّ يف عكد االضتؿٓاع:
ذه٥م أسمقطمٜمٞمٗم٦م :إمم أن آؾمتّمٜم٤مع قم٘مد ضم٤مئز همػم ٓزمً 8مٙمؾ ُمٜمٝمام اًمرضمقع قمٜمف ىمٌؾ إمت٤مم
صٜمع اًمٌمء اعمٓمٚمقب ،وسمٕمد مت٤مم اًمّمٜمع يً٘مط ظمٞم٤مر اًمّم٤مٟمع اًمٌ٤مئع ،ويٌ٘مل اخلٞم٤مر ًمٚمٛمًتّمٜمع
سم٤مقمتٌ٤مر أٟمف ُمِمؽم عم٤م مل يره.
وذه٥م أسمق يقؾمػ :إمم أٟمف إذا أشمؿ اًمّم٤مٟمع صٜمع اًمٌمء وأطميه ًمٚمٛمًتّمٜمع ُمقاوم٘م٤م
ًمألوص٤مف ،ومٚمٞمس ٕطمد ُمٜمٝمام ظمٞم٤مر ،سمؾ يٚمزم اًمّم٤مٟمع سمتًٚمٞمٛمف ،ويٚمزم اعمًتّمٜمع سم٘مٌقًمف.
وىمد ادمٝم٧م اعمجٚم٦م إمم إظمذ سم٘مقل أيب يقؾمػ عمقاوم٘متف ُم٤م اؾمتجد ُمـ شمٓمقر اًمّمٜم٤مقم٤مت
وشمٙمٚمٗمتٝم٤م اهل٤مئٚم٦م اًمتل ٓ حتتٛمؾ همػم اًم٘مقل سم٤مإلًمزامً ،مٙمـ اعمجٚم٦م شمقؾمٕم٧م ذم هذا اًم٘مقل 8طمٞم٨م
ٟمّم٧م ذم اعم٤مدة )170( :قمغم أٟمف" :وإذا اٟمٕم٘مد آؾمتّمٜم٤مع ; ومٚمٞمس ٕطمد اًمٕم٤مىمديـ اًمرضمقع،
وإذا مل يٙمـ اعمّمٜمقع قمغم إوص٤مف اعمٓمٚمقسم٦م اعمٌٞمٜم٦م يم٤من اعمًتّمٜمع خمػما" (.)0
( )1يٜمٔمر شم٘مرير جلٜم٦م اعمجٚم٦م ذم ُم٘مدُم٦م جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ص ،00سمػموت :اعمٓمٌٕم٦م إدسمٞم٦م1120 ،هـ ،،س .س أوٟمر ،جمٚم٦م
إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ص  ،012 :025اًمٌٖم٤م :اًمت٘مٜملم ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ص 527ومام سمٕمده٤م ،ويراضمع ذم ُمقىمػ احلٜمٗمٞم٦م
ُمـ اًمنموط :اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ص .330 :332
) (0درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم .202/1
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وم٤معمجٚم٦م اقمتؼمت آؾمتّمٜم٤مع قم٘مدا ٓزُم٤م سم٤مًمٕم٘مد ٓ سم٤مًمنموع ذم اًمٕمٛمؾ ،وم٢مذا اٟمٕم٘مد اًمٕم٘مد
صحٞمح٤م يم٤من ٓزُم٤م ُمٜمذ اٟمٕم٘م٤مدهُ ،مٚمزُم٤م ًمٚمٓمروملم ،وًمق ىمٌؾ اًمٌدء سم٤مًمّمٜمع ،وهذا شمقؾمع ُمـ اعمجٚم٦م
قمـ رأي أيب يقؾمػ طمٞم٨م يتٗمؼ رأيف ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم أٟمف ىمٌؾ اًمّمٜمع قم٘مد همػم ٓزم( 8)1ي٘مقل
إؾمت٤مذ اًمزرىم٤م " وصٜمٞمع اعمجٚم٦م هبذا اإلـمالق ذم اًمٚمزوم يؼمره أن واوٕمل اعمجٚم٦م -وهؿ ُمـ
ظمػمة وم٘مٝم٤مء قمٍمهؿ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجري  -ىمد ٓطمٔمقا شمٓمقر اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕمٔمٞمؿ ذم
ذًمؽ اًمقىم٧م ،وشمٓمقر ٟمٓم٤مق آؾمتّمٜم٤مع واشمً٤مع دائرشمف يمام أؿم٤مروا إًمٞمف ،ومرأوا أن اعمّمٚمح٦م
اًمزُمٜمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمتٕم٤مىمدي٦م شم٘متْمٞمف ،وًمق مل ي٘مؾ سمف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمً٤مسم٘مقن ذم اعمذه٥م"(.)0
 - 3فطذ ايعكد بايػدي ايفاسؼ:
ٟمّم٧م اعم٤مدة (م" )135إذا همر أطمد اعمتٌ٤ميٕملم أظمر وحت٘مؼ أن ذم اًمٌٞمع همٌٜم٤م وم٤مطمِم٤م
ومٚمٚمٛمٖمٌقن أن يٗمًخ اًمٌٞمع طمٞمٜمئذ"( ،)1وفم٤مهر اًمرواي٦م أٓ ومًخ سم٤مًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش ،وأومتك سمٕمض
احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًمرد روم٘م٤م سم٤مًمٜم٤مس وىمٞمد اسمـ قم٤مسمديـ اًمٗمتقى سم٤مضمتامع اًمٖمٌـ واًمتٖمرير ومجع سملم ُم٤م أومتك
سمف اعمِم٤ميخ وُم٤م ضم٤مء ذم فم٤مهر اًمرواي٦م( 8)2وىمد اظمت٤مرت اعمجٚم٦م اًمٗمًخ سم٤مًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش.


) (1سمدائع اًمّمٜم٤مئع . 1/3
)ُ (0مّمٓمٗمك اًمزرىم٤م :قم٘مد آؾمتّمٜم٤مع جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ع 5ج0ص.022
( )1درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم .147/1
( )2رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر .121/3
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خامت١
أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚتٛؾٝات٘
بٓٗاٖ ١ٜرا ايبشح ْؿٌ إىل زتُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر:
 -1شم٘مديؿ صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل واًمقاىمٕم٤مت ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ،وُمٙم٤مٟمتٝم٤م،
وأصمره٤م 8وقمٛمؾ أصح٤مب اًمقضمقه ُمـ جمتٝمدي اعمذه٥م 8مم٤م يثري اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل
واًمٗم٘مٝمل.
 -0ىمدم اًمٌح٨م ٟمٛمقذضم٤م عمٜمٝم٩م قمٛمؾ جمتٝمدي اعمذاه٥م ذم ُمً٤مئؾ اًمٜمقازل خترجي٤م وشمرضمٞمح٤م.
ٜٛٚؾ ٞايبشح مبا ٜأت:ٞ
 -1آهتامم سمدراؾم٦م وشمتٌع ُمٜم٤مه٩م وادم٤مه٤مت آضمتٝم٤مد ذم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وقمالىمتف
سمٛمٜمّمقص اعمذه٥م ،وـمري٘م٦م شمٕم٤مـمك جمتٝمدي اعمذه٥م ُمع اًمٜمقازل اًمٓم٤مرئ٦م وشمٖمػم
إقمراف وإزُم٤من ،احل٤مضم٦م اًمٓم٤مرئ٦م ،واًميورة 8وُمدى شمٖمػم اًمٗمتقى شمٌٕم٤م ًمذًمؽ 8مم٤م
يثري آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل اعمٕم٤مس.
 -2أمهٞم٦م إظمراج دراؾم٦م اؾمت٘مرائٞم٦م شمتٜم٤مول سمٞم٤من أصح٤مب اًمقضمقه ُمـ جمتٝمدي إطمٜم٤مف
وطمٍمهؿ.
 -3ىمٞم٤مم ُمنموع سمحثل يٕمٛمؾ قمغم مجع ُمً٤مئؾ اًمقاىمٕم٤مت 8وشمرشمٞمٌٝم٤م ُمع ُمً٤مئؾ اعمذه٥م 8قمغم
ـمري٘م٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم سمٞم٤من اًم٘مقل واًمقضمف واًمٓمري٘م٦م 8مم٤م يٛمثؾ إصمراء ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل
ظم٤مص٦م ،واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمٕم٤مُم٦م.


149
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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قا ١ُ٥املسادع
 .1اًمتجٜمٞمس واعمزيد ،اعمرهمٞمٜم٤مين 8قمكم سمـ أيب سمٙمر ،حت٘مٞمؼ حمٛمد أُملم ُمٙمل  -إدارة اًم٘مرآن
واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ،يمراشمٌم سم٤ميمًت٤من-ط1202 1هـ.
 .0أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمٞم٤مشمف وقمٍمه آراؤه وومٙمره ،حمٛمد أسمق زهرة  -دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ط.
 .1آظمتالوم٤مت إصقًمٞم٦م سملم ُمدرؾمتل اًمٕمراق وؾمٛمرىمٜمد وأصمره٤م ذم أصقل اًمٗم٘مف احلٜمٗمل،
هٞمثؿ قمٌد احلٛمٞمد قمكم  -اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م آذار .0222
 .2آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر ،اعمقصكم 8قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود ُ -مٓمٌٕم٦م احلٚمٌل -
اًم٘م٤مهرة  1134هـ  1715 -م).
 .3اإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من أؾمٌ٤مب آظمتالف ،اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي  -دار اًمٜمٗم٤مئس – سمػموت
ط :اًمث٤مٟمٞم٦م.1222 ،
 .4اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ،اسمـ ٟمجٞمؿ 8زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ  -دار اًمٙمت٤مب
اإلؾمالُمل -ط :اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .5سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ،اًمٙم٤مؾم٤مين 8أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد  -دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م-ط1224 ،0هـ 1764 -م
 .6اًمٌدر اعمٜمػم ،اسمـ اعمٚم٘مـ 8هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم ،دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -
اًمري٤مض -اًمًٕمقدي٦م ،ط1203 ،1هـ0222-م
 .7شم٤مج اًمؽماضمؿ ،ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م احلٜمٗمل  -ت :حمٛمد ظمػم رُمْم٤من  -دار اًم٘مٚمؿ –
دُمِمؼ -ط :إومم 1211 ،هـ 1770-م).
 .12شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم ،اًمذهٌل 8ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد  -دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل ط :إومم 0221 ،م.
 .11شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب  -وم١ماد ؾمزيملمُ -مٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد.
 .10شم٤مريخ سمٖمداد ،اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  -ت :سمِم٤مر قمقاد  -دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل – سمػموت
ط1200 ،1هـ  0220 -م.
 .11شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ -اًمزيٚمٕمل 8قمثامن سمـ قمكم -اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م  -سمقٓق،
اًم٘م٤مهرة-ط1111 ،1هـ-شمّمقير دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ط.0
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 .12حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،اًمًٛمرىمٜمدي 8حمٛمد سمـ أمحد ،قمالء اًمديـ  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت -
ط :اًمث٤مٟمٞم٦م 1212 ،هـ 1772 -م).
 .13اًمتخري٩م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم ،اًمٌ٤مطمًلم 8يٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،طُ .مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد – اًمري٤مض.
 .14اًمت٘مرير واًمتحٌػم  -اسمـ أُمػم طم٤مج 8حمٛمد سمـ حمٛمد  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط :اًمث٤مٟمٞم٦م،
1221هـ 1761 -م).
 .15اًمت٘مٜملم ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م – اًمٌٖم٤م 8حمٛمد احلًـ  -جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًمٚمٕمٚمقم
آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م – اعمجٚمد  - 03اًمٕمدد اًمث٤مين.0227 -
 .16اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م  -اًم٘مرر 8قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد  -ـمٌٕم٦مُ :مػم حمٛمد
يمت٥م ظم٤مٟمف – يمراشمٌم.
 .17طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ (رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر)  -اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم قم٤مسمديـ-
دار اًمٗمٙمر -سمػموت-ط1210 ،0هـ 1770 -م.
 .02طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح – اًمٓمحٓم٤موي 8أمحد سمـ حمٛمد  -دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  -ط1216 1هـ 1775 -م.
 .01طمًـ اًمت٘م٤ميض ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب يقؾمػ اًم٘م٤ميض  -حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري  -اعمٙمتٌ٦م
إزهري٦م ًمٚمؽماث اًم٘م٤مهرة.
 .00اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر – احلّمٙمٗمل 8حمٛمد سمـ قمكم احلّمٜمل -دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ط 1201- 1هـ0220 -م.
 .01درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم ُ -مٜمال ظمنو 8حمٛمد سمـ ومراُمقز -دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م
اًمٕمرسمٞم٦م.
 .02درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم  -قمكم طمٞمدر -شمٕمري٥م :ومٝمٛمل احلًٞمٜمل -دار اجلٞمؾ
 ط1211 ،1هـ 1771 -م). .03ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل -اًمدارىمٓمٜمل 8حت٘مٞمؼ إرٟم١موط ُ -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت.
 .04اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -اًمٌٞمٝم٘مل 8أمحد سمـ احلًلم  -ت حمٛمد قمٓم٤م  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت – ط 1202 ،1هـ  0221 -م.
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 .05اًمِم٘م٤مئؼ اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ذم قمٚمامء اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م  -ـم٤مؿمٙمؼمي زاده 8أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك  -دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت.
 .06ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م  -اسمـ احلٜم٤مئل 8قمالء اًمديـ قمكم سمـ أُمر اهلل ُ -مٓمٌٕم٦م ديقان اًمقىمػ
اًمًٜمل – سمٖمداد 0223م.
 .07اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م  -شم٘مل اًمديـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل اعمٍمي احلٜمٗمل –ت قمٌد اًمٗمت٤مح
احلٚمق -دار اًمروم٤مقمل.
 .12ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء – اًمِمػمازي 8أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم  -هذسمف :حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ
ُمٜمٔمقر ت :إطمً٤من قمٌ٤مس  -دار اًمرائد اًمٕمريب ،سمػموت.
 .11قم٘مد آؾمتّمٜم٤مع ُ -مّمٓمٗمك اًمزرىم٤م  -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ع 5ج.0
 .10قم٘مد اجلٞمد ذم أطمٙم٤مم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد  -اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي  -ت :حم٥م اًمديـ
اخلٓمٞم٥م  -اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة.
 .11قم٘مقد رؾمؿ اعمٗمتل  -اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم قم٤مسمديـ ُ -مٓمٌٕم٦م ؾمٝمٞمؾ أيم٤مديٛمل ٓهقر
1174هـ.
 .12اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م – اًمٌ٤مسمريت 8حمٛمد سمـ حمٛمد  -دار اًمٗمٙمر سمدون ـمٌٕم٦م.
 .13ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من اعمٕمرووم٦م سمـ اًمٗمت٤موي اخل٤مٟمٞم٦م  -ىم٤ميض ظم٤من ،ومخر اًمديـ طمًـ سمـ
ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي  -ـمٌٕمف يمٚمٙمت٤م ؾمٜمف .1613
 .14اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م وُمٕمٝم٤م سم٤مهل٤مُمش اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م  -اًمٚمٙمٜمقى 8حمٛمد قمٌد
احلك  -دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل1102-هـ.
 .15يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي  -قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد ،قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري
احلٜمٗمل -دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل سمدون ط.
 .16يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن  -طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ُ -مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمٖمداد
1721م .وصقرهت٤م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.
ً .17مً٤من اًمٕمرب  -مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر  -دار ص٤مدر – سمػموت  -ط1212 – 1هـ.
 .22اعمًٌقط -حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز -دار اعمٕمروم٦م – سمػموت 1212-هـ 1771 -م.
 .21جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م  -س .س أوٟمر ،جمٚم٦م آضمتٝم٤مد سمػموت ،ع  1رسمٞمع .1767
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 .20جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م  -جلٜم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،سمػموت :اعمٓمٌٕم٦م
إدسمٞم٦م1120 ،هـ.
 .21اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ،اًمٜمقوي 8حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف  -دار اًمٗمٙمر-سمدون.
 .22اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ،اسمـ ُم٤مزه اًمٌخ٤مري 8سمره٤من اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد  -إدارة اًم٘مرآن
واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م يمراشمٌم سم٤ميمًت٤من 8سمتح٘مٞمؼ ٟمٕمٞمؿ أذف.
 .23خمت٤مر اًمّمح٤مح  -اًمرازي 8حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ،ت يقؾمػ اًمِمٞمخ  -اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م -
سمػموت – ط 1202-3هـ 1777 /م.
 .24اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ُ -مّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م -دار اًم٘مٚمؿ – دُمِمؼ -ط- 1203 – 0
0222م.
 .25اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م  -ؾمٕمٞمد طمقى – دار إٟمدًمس اخلياء – ضمدة -
.0220 -1201
 .26اعمذه٥م احلٜمٗمل  -أمحد سمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم اًمديـ اًمٜم٘مٞم٥م ُ -مٙمتٌ٦م اًمرؿمد اًمري٤مض-
ط1200 -1هـ 0221 ،م.
 .27اعمذه٥م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م  -حمٛمد إسمراهٞمؿ أمحدُ -مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث
اإلؾمالُمل  -ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  -يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
ُ .32مِم٤ميخ سمٚمخ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وُم٤م اٟمٗمردوا سمف ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م  -حمٛمد حمروس قمٌد اًمٚمٓمٞمػ
 اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمداد  -1757ـمٌع وزارة إوىم٤مف اًمٕمراىمٞم٦م. .31اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم – اًمٗمٞمقُمل 8أمحد سمـ حمٛمد  -اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.
ُ .30مٕمجؿ اًمٌٚمدان – احلٛمقي 8ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل  -دار ص٤مدر ،سمػموت  -ط،0 :
1773م.
ُ .31مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  -أمحد سمـ وم٤مرس اًم٘مزويٜمل اًمرازي  -ت :قمٌد اًمًالم ه٤مرون -
دار اًمٗمٙمر1177 -هـ 1757 -م.
ُ .32مٕملم احلٙم٤مم  -قمالء اًمديـ ،قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٓمراسمٚمز  -دار اًمٗمٙمر -سمدون ط.
ُ .33مٚمت٘مك إسمحر  -إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلٚمٌل احلٜمٗمل  -حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ قمٛمران  -دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  -ط :إومم1217 ،هـ 1776 -م.
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ُ .34مقؾمققم٦م ُ 1222مديٜم٦م إؾمالُمٞم٦م  -قمٌد احلٙمٞمؿ اًمٕمٗمٞمٗمل ط دار أوراق ذىمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم ً -مٌٜم٤من ط .0222-1201 1
 .35اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم عمـ يٓم٤مًمع اجل٤مُمع اًمّمٖمػم – اًمٚمٙمٜمقي 8حمٛمد قمٌد احلل  -قم٤ممل اًمٙمت٥م –
سمػموت -ط :إومم 1224 ،هـ.
 .36اًمقوم٤مء سمام يتٕمٚمؼ سمٌٞمع اًمقوم٤مء  -حمٛمد سمػمم اًمث٤مين ُ -مٜمِمقر سمٛمجٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ع
 5ج  ،1سمتح٘مٞمؼ حمٛمد احلٌٞم٥م سمـ ظمقضم٦م.
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