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1 
 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

 (جايعت انكٕيج) َايف انذبٕسبٍ محٕد د.                  
[4-33]  

 
 

2 
"مجعًا ٔدراست" انخاريخ انكبرييصطهخ )مل يصخ( عُذ اإلياو انبخاري يف   

 (جايعت انكٕيج)  حمًذ مشس انذيٍ بُج د. جامسيت

 
 

3 

 أدكاو احملجٕز نذيّ حتفظيًا يف انُظاو انسعٕدي ٔحطبيقاحٓا انقضائيت

 (جلايعت انسعٕديت اإلنكرتَٔيتا) فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕ د.

 

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد.  4

 
 

5 

 دكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع جبهذِ ـ دراست فقٓيت يقارَت ـ

 (طيبتجايعت ) عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

 
 

6 

يفذًاث األقراٌ يف )عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ 
"أمنٕرجًا" (يبًٓاث انقرآٌ  

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

 
 

7 
 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي

(جايعت أو انقرٖ) عبذ انرمحٍ أمحذ َخٕبُج يٓا أ.د.   

[34-62] 

[63-118] 

 انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء املعريف 
[119-164] 

[165-207] 

[208-253] 

[254-329] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثم أما بعد:                                   وصحبه أمجعني.       وظذ آلهملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل  

هبذه  ،"تؼدم البحث العؾؿي رهني بادـفج، يدور معه وجوًدا وظدًما، ِدقًة وختؾخاًل، صدًقا وبطالكا" فنن

يتوقف ظذ ظذ أن الػفم "الؽؾامت افتتح ظبد الرمحن بدوي كتابه )مـاهج البحث العؾؿي(، واختتؿه بؼوله: 

هاتان اجلؿؾتان تؾخصان ما كود احلديث ظـه يف هذه الؽؾؿة،  ."حتؾقل التصورات ادتعؾؼة بظاهرٍة اجتامظقة

وتشؽالن إشاس الػؾسػي الذي كرتضقه دا شقليت تؼريره ٓحًؼا إن صاء اهلل تعاىل.  وقبل أن كؾؼي الضوء ظذ 

اد أن يسفع ظن ادعارك العبثقة، التي ٓ حيسن صاحُبفا صقًئا هذه الػؽرة هنقب بؽلِّ مشتغٍل بالبحث العؾؿي اجل

شوى الدوران يف متاهات ادسائل اجلزئقة، أو آكشغال بأخرين، حتى ٓ يؽاد يستؿع إىل فؽرٍة ما، إٓ ويـؼل 

حبفا البحث من الؼول إىل الؼائل، يف هوٍس حمؿوٍم بآكشغال بتصـقف أخرين، وفق قوالب اظتباضقة، يظن صا

هي الؼؾعة احلصقـة التي حتؿي محى اإلشالم، بقـام  -التي ظاش ظؾقفا ردًحا  من الزمن-أن تؾك الصور الـؿطقة 

ٓ تعدو أن تؽون صـدوًقا  ضقًؼا  حبس فقه كْػَسه وأكػاَشه ظن التػاظل مع الواقع وظؾوم العرص؛ وهلذا كؾه 

ًٓ  قط مع الـوايا السقئة؛بالبحث العؾؿي الرصني: هنؿس دائاًم  يف آذان ضالبـا وإخواكـا من ادشتغؾني   ٓ ختؾْق جد

ففذا لن ُيَغّر يف الواقع صقًئا، وشقعطؾك ظن مرشوع اإلصالح الذي تريده لؾبحث الرشظي اجلاد الذي يدخل يف 

 ظؿق احتقاجات ادجتؿع. وإذا أوصؾك البحث العؾؿي إىل يشء، فؼؾه كام هو، دون آكشغال بردود إفعال.

هذا يلخذكا إىل إمر الذي أكدكاه مراًرا ِمن أنَّ معايَل إخالق ركُن ماهقٍة يف البحث العؾؿي من وجفة 

التي بغقاهبا يصبح الـظر اإلشالمقة، خالًفا لؽثٍر من اددارس الغربقة القوم. وُأوىل هذه إخالق: الشجاظة، 

ث من خالله رضا ممشسٍة، أو جمتؿٍع، أو ضائػٍة، وموقًعا يتؾؿس الباح البحث جمرد صورٍة لؾـػاق العؾؿي،

 وخمالًة جيؿع فقفا حصقؾة الرضا، لؽـه خيرس ذاته وييسء إىل العؾم الذي يدظي آكتامء إلقه.

كام قال -إذا تبني هذا فنن ادتلّمل يف كثٍر من الـتاج البحثي القوم حني يـادي بادـفج العؾؿي جيد كػسه 

 ، ويؽاد حيدو بؼول ذي الرّمة:"فقفا العني وإذن هيامء تؽذب"يف  -ادتـبي

 إذا قال حاديـا لقسؿع كبلًة:***صٍه؛ مل يؽن إٓ دويُّ ادسامعِ 

 القوم يف حاجٍة إىل تصحقح ادسار، واظتدال ادسرة أحوج من البحث إكاديؿي 
ٍ
ولعؿري إكه ما من يشء

 إىل ذاك يف ادمشسات العؾؿقة.

واحلؼقؼة التي كراها ماثؾة لؾعقان هي أن البحث العؾؿي يف العؾوم اإلكساكقة ظؿوًما، والبحث الرشظي ظذ 

معريٍف، ومجوٍد مـفجي، جيعؾه دائًرا يف تؾخقص أقوال  سٍ القوم من حالِة تؽؾُّ  -يف ظؿومه- جفة اخلصوص يعاين

غقابات التاريخ، ويف أحسن أحواله يعؼد مؼاركًة ادتؼدمني، أو حتؼقق كتاجفم، أو فض اخلصومة بني خمتؾػني يف 

فنن آكحقاز : حقث ادـفج، أما من حقث ادضؿونبني صخصقٍة معارصة وأخرى تارخيقة. هذا من 



بوصػه أحد أهم العقوب يف البحث، التي خترجه ظن أن يؽون ظؾؿًقا باتػاق ظؾامء - )إبستؿولوجي(

ر من الـتاج، حتى إن الؼارئ لقؽاد يعرف كتقجة البحث من ظـواكه، يشؽل روًحا شاريًة يف كث -ادقثودلوجقا

فضاًل ظن أن يتؿؽن الباحث من إبداء رأٍي خيالف السائد يف الوشط العؾؿي، أو يؼدم رؤيًة جديدًة خالقًة من 

 محوٓت التاريخ وآكحقاز إيديولوجي أو إبستؿولوجي.

ؽار وادعارصة، وآكعتاق من آشتالب التارخيي، إىل فضاء وكحن هـا كدظو الباحثني إىل اجلدة وآبت

البحث العؾؿي الرصني، الذي يوطف معارف الباحث التخصصقة، ويعتؿد ادـاهج البحثقة ادعارصة، يف ظالج 

قضايا ظرصه ومشؽالت وقته، كام فعل أشالفـا من قبل، يف متثؾفم واجب الوقت، ومعاجلتفم مسائل ظرصهم؛ 

ضارة اإلشالمقة رائدًة لؾبحث العؾؿي، يف الوقت الذي كاكت فقه أوروبا قابعة حتت ظصور حتى أضحت احل

الظالم. وهل ظرفت الدكقا مـفًجا اشتؼرائًقا أدق من مـفج ادحدثني!، أو مـفًجا حتؾقؾًقا أوىف من مـفج ظؾامء 

شالمي، وأكتجت تؾك ادـاهج إصول!. وادتلمل يف تاريخ تؾك احلركة الػؽرية التي شادت بالد العامل اإل

 الرصقـة؛ يدرك أمرين يف غاية إمهقة:

جرًسا ظزت مـه احلضارة القوكاكقة،  -كام يزظم مػؽرو الغرب القوم-أن احلضارة اإلشالمقة مل تؽن  أوهلام:

ب أو صورًة مشوهًة هلا. بل كاكت حضارًة مستؼؾًة، كشلت ظذ ادـفج الؼرآين، وكؼدت وضورت ما لدى الشعو

إخرى؛ حتى وّلدْت وأكضجت كقاًكا جديًدا، وفق مـطؾؼاٍت وآلقاٍت جديدة؛ يؿؽــا معه الؼول بصورٍة جازمة: 

 هو كتاج احلضارة اإلشالمقة. -بصورته التي يػاخر هبا العؾم التجريبي القوم-إن ادـفج آشتؼرائي 

ئل العؾم، وآكحقاز إىل احلؼقؼة العؾؿقة، تؾك ادوضوظقة الدققؼة، والشجاظة البارزة يف تؼرير مسا ثاكقفام:

 وكتاج البحث الرصني، وإن خالف السائد أو أغضب بعًضا من أتباع ادذاهب، واجلؿفور الؽبر من ادؼؾدة.

أمل يلن لؾبحث الرشظي القوم أن يستؾفم ذلك ادـفج وتؾك الروح يف  والسمال الذي يطرح كػسه أن:

ـحاز إىل احلؼقؼة ذاهتا دون اظتباٍر لؾحؿوٓت التارخيقة؟ وأن يعقد متوضعه يف قؿة اشتؽامٍل لتؾك ادسرة؟ وأن ي

 ني ميُّٱالبحث العؾؿي الرصني الذي يعالج مشؽالت العرص ويـشغل هبؿوم الوقت؟؛ ظؿاًل  بؼوله تعاىل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وقوله تعاىل: ،َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي
َُّّ. 

 واهلل من وراء الؼصد

 وظذ آله وصحبه وشؾم تسؾقاًم كثًرا.ملسو هيلع هللا ىلص وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد 

  

  

 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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املعريف انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء
 

 إعذاد
 أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد. 
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 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ًَدص ايبشح

أًم٘م٧م اًمدراؾم٦م اًمْمقء قمغم  شمٜم٤موًم٧م اًمدراؾم٦م دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم>طمٞم٨م

اًمتّمقر ذم اًمٗمٙمر إصقزم، وىمقاقمد آؾمتدٓل قمٜمد إصقًمٞملم سم٤مظمتالف ُمٜم٤مهجٝمؿ، ويمٞمٗمٞم٦م 

آؾمتدٓل ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمٜمد  شمٜمقعآؾمتٜم٤ٌمط سمجٛمٞمع ُمراطمٚمف وـمرىمف اعمتٜمققم٦م و

م إصقًمٞملم، ويمٞمٗمٞم٦م شمقؾمع إصقًمٞملم ذم وٌط إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين سم٤مؾمت٘مراء ظم٤مص ُمـ يمال

ٟمقا ٟمامًء ًمٖمقي٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم قمغم ُمر اًمٕمّمقر  اًمٕمرب، وأدًم٦م ظم٤مص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومٙمقَّ

اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة، وم٠موحك قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف صمروة أصٞمٚم٦م متٞمزت هب٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ؾم٤مئر 

 إُمؿ.

 :َػه١ً ايبشح

 وـمرق آؾمتٜم٤ٌمط وُمراطمٚمف ،اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذمذم  وىمقاقمده دور اًمٗمٙمر إصقزم حم٤موًم٦م إسمراز 

قمؼم اًمٕمّمقر  اًمتل سمدوره٤م يّمؾ اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد ًمٚمثراء اعمٕمرذم اًمذي متٞمز سمف إصقزم قمـ همػمه

 اعمختٚمٗم٦م.

   :أض١ً٦ ايبشح

 ُم٤مهق دور اًمٗمٙمر آصقزم ذم اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة ؟ -3

 اًمٌٜم٤مء واًمثراء اعمٕمرذم ؟يمٞمػ أصمرت ىمقاقمد آؾمتدٓل سم٤مدم٤مه٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م ذم  -4

 ُم٤مُمدى أصمر اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ؟ -5

 :ٓٗذ١ٝامل

 .ذم اًمثراء اعمٕمرذم ٤مودوره وىمقاقمده اًمٗمٙمر إصقزم ٙمٚمٞم٤متاعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ًم

 :ٓتا٥راي

 .قمٚمٛمل ُمتٙم٤مُمؾاًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم ذم ُمراطمؾ اًمٗمٙمر آصقزم يمّقن صمروة ُمٕمرومٞم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م  -
ؿمٛمقل اًم٘مقاقمد آؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر إصقزم يمّقن صمروة ُمٕمرومٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م  -

 سمتٜمقع ـمرىمٝم٤م وادم٤مه٤مهت٤م.
شم٠مصمػم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم ذم  -

 .ُمع يمؾ قمٍم وُمًتجداشمفإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 
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Abstract 

This study tackles the role of the Usuli Thought (Thought process derived 

from Principles of jurisprudence) in enriching knowledge; as it highlights 

the idea of perception regarding Usuli Thought; evidentiary rules of fiqh 

theorists regardless of the difference of their approaches; how to deduce at 

all levels and by various ways; the difference of deduction based on 

religious texts introduced by the theorists; and how the theorists 

increasingly adjust language and meaning by extrapolating the speech of 

Arab and the directories which are not required by The grammatical 

arrangement of words, then they achieved a linguistic and cognitive 

development over the ancient and modern times. Accordingly, Science of 

Jurisprudence principles is considered as an intrinsic wealth for the Islamic 

nations only.  

Research issue:  

The research aims at examining the Usuli Thought and its rules regarding 

enriching knowledge; and the ways of deduction and its levels upon which 

the jurist and who is eager to achieve knowledge enrichment, that 

distinguishes the theorists as a whole, rely through different eras.  

Research questions: 

How the Usuli Thought enables the knowledge enrichment over the ancient 

and modern times?  

How evidentiary rules and their directions affect the knowledge enrichment 

and cognitive structure?  

How much knowledge enrichment which is related to the Usuli Thought 

affect the juristic interpretations?  

The methodology  

The methodology depends on using the inductive and analytical approach 

concerning the Usuli Thought and it rules and their roles in enriching 

knowledge.   
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Findings 

- Enriching knowledge regarding the levels of the Usuli Thought has made 

a wealth of knowledge, depending on an integrated scientific approach.  

- The incorporation of the evidentiary rules in the Usuli Thought has 

created an inductive and analytical wealth of knowledge with different 

methods and trends.  

 The effect of the scientific renaissance and wealth of knowledge of Usuli 

Thought on the fiqh theorist interpretations for juridical rules in accordance 

with each age and its modern developments. 
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 حصُّ  احلٛمد اهلل اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ، قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤ممل يٕمٚمؿ، احلٛمد اهلل اًم٘م٤مئؾ ؾمٌح٤مٟمف:

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 .[:9اًمٜمحؾ: ]َّحف جف

اإلٟم٤ًمن، قمٚمٛمف اًمٌٞم٤من، وهداه إمم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ واإليامن، ًمٞمًٚمؽ احلٛمد هلل اًمذي ظمٚمؼ 

 ؾمٌٞمؾ اًمٗمقز واًمروقان.

ٟمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف محدًا يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛم٦م ؾمٚمٓم٤مٟمف، وؾمٕم٦م قمٚمٛمف، وؿمٛمقل طمٙمٛمتف، 

وواؾمع رمحتف، أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى واًمٗمرىم٤من، واحلٙمٛم٦م واًمٌٞم٤من، سملم شمٗمّمٞمؾ وإمج٤مل، ودىم٦م ذم 

، قمٔمٞماًم ط   اًمٚم٤ًمن واعم٘م٤مل، قمٚمٛمف ُم٤ممل يٙمـ يٕمٚمؿ، ومٙم٤من ومْمٚمف قمٚمٞمفاًمٕم٤ٌمرة ومج٤مل، وومّم٤مطم٦م ذم

ومٙم٤مٟم٧م ًمف صمروة ذم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، وإهار واًمٚمٓم٤مئػ، ومت٤مرة ي٘مقل ًمٞمتٚم٘مك قمٜمف اًم٤ًمُمع، 

ظمذ قمٜمف اعمِم٤مهد، وشم٤مرة ي٘مر، ومتتًع دائرة آضمتٝم٤مد ذم احلٙمؿ اًمنمقمل، وُمـ هٜم٤م ٠موشم٤مرة يٗمٕمؾ ًمٞم

طمتك اؾمت٘مرت ىمقاقمده، ووٌٓم٧م ذوـمف، واقمتؼمت  ،قمـ ؾمٚمػ ٤مٟمِم٠م اًمٗمٙمر إصقزم ظمٚمٗمً 

ًمٗم٧م ومٞمف اًمتآًمٞمػ، ُمقارده، وم٠مصٌح ومٜم٤ًم ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمقم واًمثراء اعمٕمرذم، ومُّمٜمٗم٧م ومٞمف اعمتقن، وأُ 

ٔمٛم٧م ومٞمف اعمٜمٔمقُم٤مت، ومال يًتٖمٜمل قمٜمف قم٤ممل، وٓ ضم٤مهؾ، اًمٖمٜمل سمامًمف ُمٗمت٘مر إًمٞمف، واًمٗم٘مػم وٟمُ 

٤مُمالت، وقم٘مقسم٤مت وضمٜم٤مي٤مت > هم٤مي٦م احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مصد سمح٤مضمتف ُمًتٜمد إًمٞمف، ذم قم٤ٌمدات وُمٕم

اخلٚمؼ وُمّم٤محلٝمؿ ُمـ ضوري٤مت وطم٤مضمٞم٤مت وحتًٞمٜمٞم٤مت> جلٚم٥م اعمٜم٤مومع هلؿ، ودرء اعمٗم٤مؾمد 

ذم اًمٜمامء واًمثراء اعمٕمرذم، ومخ٤مـم٥م شمّمقر اإلٟم٤ًمن  ٝمؿٌ ُم قمٜمٝمؿ. ومٙم٤من ًمٚمٗمٙمر إصقزم دورٌ 

واحلج٦م واًمؼمه٤من، وٟمٗمك اًمتٕم٤مرض إلقمامل اًمٕم٘مؾ ذم إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤مدًا ًمٚمٜمّمقص  ٤موومٙمره، ودقم

ومٙمرة هذا اًمٌح٨م  اٟمٓمٚم٘م٧مسملم إدًم٦م سم٤مجلٛمع واًمؽمضمٞمح واإلقمامل دون اإلمه٤مل، وُمـ هٜم٤م 

 )اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم(. اعمقؾمقم سمـ
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 َػه١ً ايبشح:

آؾمتٜم٤ٌمط وُمراطمٚمٝم٤م  وـمرق، اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذمذم  وىمقاقمده دور اًمٗمٙمر إصقزم حم٤موًم٦م إسمراز

متٞمز سمف قم٤ممل إصقل قمـ همػمه قمؼم اًمتل سمدوره٤م يّمؾ اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد ًمٚمثراء اعمٕمرذم اًمذي 

 .اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م

 أض١ً٦ ايبشح:

 ُم٤مهق دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة؟ -3

 آؾمتدٓل سم٤مدم٤مه٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٌٜم٤مء واًمثراء اعمٕمرذم؟يمٞمػ أصمرت ىمقاقمد  -4

 ُم٤م ُمدى أصمر اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل؟ -5

 َٓٗذ١ٝ ايبشح:

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ًمٙمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمر إصقزم وىمقاقمده ودوره٤م ذم اًمثراء واًمٌٜم٤مء 

 اعمٕمرذم.

 َٓٗا:  ،ختؿ٢ أ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح ٚأضباب اختٝازٙٚال 

أمهٞم٦م اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم واإلٟم٤ًمين قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، وذم شمٕمٚمؼ ومٕمؾ  -3

 اعمٙمٚمػ قمغم وضمف اخلّمقص.

دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم إقمامل اًمٕم٘مؾ اؾمتٜم٤مدًا إمم اًمٜمص واحلس ًمإلصمراء اعمٕمرذم اًمت٠مصٞمكم  -4

 ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل.

 ايطابك١: ايدزاضات

ُمـ ظمالل اًمتتٌع وآؾمت٘مراء ذم اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م مل أضمد دراؾم٦م سمحث٧م طمقل 

( إٓ أن هٜم٤مك سمٕمض اًمدراؾم٤مت ذات اًمّمٚم٦م اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذمُمقوقع )

 سمقضمف ُم٤م سم٤معمقوقع ُمٜمٝم٤م:

ٞمٚم٦م اًمديمتقر: قمٌد اًمقه٤مب إسمراهٞمؿ أسمق ًمٗمْماًمٗمٙمر إصقزم )دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م(  -3

 -  ه3626ؾمٚمٞمامن. أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى. اعمٓمٌقع قم٤مم 

 ضمدة. ،. سمدار اًمنموقم6:;3
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        347 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وىمد يم٤من ُمـ أوائؾ ُمـ يمت٥م ذم اًمٗمٙمر إصقزم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وىمد ىمًؿ ُمقوققم٤مت 

ُمـ ُمرطمٚم٦م قمٍم اًمّمح٤مسم٦م إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  ايمت٤مسمف إمم صمالث ُمراطمؾ ومٙمري٦م أصقًمٞم٦م سمدءً 

اهلجري، صمؿ ُمرطمٚم٦م اًمتٓمقر ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري طمتك وصؾ عمرطمٚم٦م آيمتامل اعمتٛمثٚم٦م ذم 

 صمؿ أردف يمؾ ومؽمة زُمٜمٞم٦م سمدراؾم٦م ،اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري وأوائؾ اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري

ٌققم٦م سمدراؾم٦م قم٤مُم٦م خلّم٤مئص اًمٗمٙمر حتٚمٞمٚمٞم٦م ٕهؿ ُمدوٟم٤مت يمؾ ومؽمة، خمٓمقـم٤ًم أو ُمٓمٌققم٤ًم، ُمت

 إصقزم.

وطمري سمٙمؾ سم٤مطم٨م آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اعمٜمٝمؾ اعمتٙم٤مُمؾ، وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم هذا اًمٙمت٤مب 

واؾمتٗمدت ُمٜمف يمثػمًا، وُمقوققم٤مت سمحثل ٓ خترج يمثػمًا قمٜمف إٓ أٟمٜمل أطم٧ٌٌم آظمتّم٤مر وإمج٤مل 

 .اًمؽمضمٞمح(اًمٗمٙمر إصقزم ذم أرسمٕم٦م حم٤مور )اًمتّمقر، آؾمتدٓل، آؾمتٜم٤ٌمط، 

 واإلو٤موم٦م اجلديدة ذم دراؾمتل:
سمٞم٤من دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم سمٜم٤مء اعمٕمروم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط وُمراطمٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م اًمتل  

 سمدوره٤م يّمؾ اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد ًمٚمثراء اعمٕمرذم واإلٟم٤ًمين قمغم وضمف اًمٕمٛمقم.

)دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م حلريم٦م شمدويـ أصقل اًمٗم٘مف شمٓمقر اًمٗمٙمر إصقزم قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم  -4

اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م، -قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم( د. أمحد إسمراهٞمؿ احلًٜم٤مت، سمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م

 م. أـمروطم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم درضم٦م اًمديمتقراه.:422قم٤مم 

وهتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم إسمراز شمٓمقر اًمٗمٙمر إصقزم قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ُمـ ظمالل ُمٜمٝمجٞم٦م 

يـ ذم هذه اًمٓمري٘م٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص> سمدراؾم٦م اعم١مًمٗم٤مت إصقًمٞم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم وإسمراز اًمتدو

اًمٕمٚمامء ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة واجلقاٟم٥م اعم١مصمرة ذم ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واعمدارس 

 اًمٕم٘مدي٦م.

وهل خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤ًم قمـ دراؾمتل، ومدراؾمتل ذم هذا اًمٌح٨م اظمتّم٤مر اًمٗمٙمر إصقزم سمِمٙمؾ 

وره ذم اًمثراء اعمٕمرذم، ويمٞمٗمٞم٦م شمقؾمع إصقًمٞملم ذم وٌط إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين قم٤مم وسمٞم٤من د

ٝم٤م ُمـ يمالم اًمٕمرب وأدًم٦م ظم٤مص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومٙمقٟمقا ٟمامء ًمٖمقي٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم ئسم٤مؾمت٘مرا

 قمغم ُمر اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة.
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٥م: حمٛمد ًمٚمٙم٤مشماًمٗمٙمر إصقزم واؾمتح٤مًم٦م اًمت٠مصٞمؾ ٟمحق شم٤مريخ آظمر ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل.  -5

 م.;;;3أريمقن، اعمٜمِمقر ذم دار اًم٤ًمىمل: ًمٌٜم٤من، ذم ـمٌٕمتف إومم: 

يٓمرح اًمٙم٤مشم٥م ُمـ ظمالل هذا اًمٙمت٤مب ومٙمرة اًمت٠مصٞمؾ، ويريمز قمغم اًمٜم٘مد اعمٕمرف عمٗمٝمقم 

اًمت٠مصٞمؾ، ويٜم٤مىمش اعمقوققم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ومؽمات اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م وأهن٤م مل شمٕمد ص٤محل٦م 

شم٠مصٞماًل ًمٚمٗمٙمر إصقزم، سمؾ ُمت٤مسمٕم٦م ًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مريخ ومٝمل ذم اًمقاىمع ًمٞمس ، ًمٚمزُم٤من احل٤مزم

اإلؾمالُمل سمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم اعمٕم٤مسة يمام أٟمف يرى أن اًمٕمٛمؾ قمغم شم٠مصٞمؾ إصقل سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ 

ذم زُمـ ٓ يتقق قمـ اًمتٖمػم واًمتٖمٞمػم، واؾمتح٤مًم٦م اًمت٠مصٞمؾ ٟمحق شم٤مريخ آظمر  لٍ ؾمٞمٌ٘مك همػم ُم٘مٌق

 ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل.

ًمدراؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، إذ يٓمرح اًمٙم٤مشم٥م ذم يمت٤مسمف ىمْمٞم٦م شم٠مصٞمؾ اودراؾمتل خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤ًم قمـ هذه 

أٟمقاع اخلٓم٤مسم٤مت وإطمٙم٤مم دون أن يتٕمرض ًمت٤مريخ اًمٗمٙمر إصقزم أو حتٚمٞمؾ عمراطمؾ اًمٗمٙمر 

ويريمز قمغم اًمٜم٘مد اعمٕمرذم اًمٕمٛمٞمؼ عمٗمٝمقم اًمت٠مصٞمؾ ذاشمف يمام ُم٤مرؾمف اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل  ،إصقزم

 احلدي٨م قمغم ىمْم٤مي٤م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل.

اؾمتل مل أشمٕمرض عم٤م ذيمر ذم اًمدراؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ اهلدف ُمـ دراؾمتل اًمؽميمٞمز قمغم وذم در

صمقاسم٧م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وُمقارده وشم٠مصمػم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم 

 طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم قمغم ُمر إزُمٜم٦م واًمٕمّمقر.

اًمٗمٙمر إصقزم وإقم٤مدة ىمراءة  وهٜم٤مك دراؾم٤مت وُم٘م٤مٓت ُمتٜم٤مصمرة ذم اعمقاىمع شمٜم٤مؿمد سمتجديد

اًمٜمّمقص مم٤م ٓ يًع اعم٘م٤مم سمذيمره٤م، ومام هل إٓ شم٠مويالت دظمٞمٚم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٕمٚمؿ إصقل، يمام 

واًمٗمٙمر  -اًمتل شمدقمقا سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م  -أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمرسمط سملم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمدظمٞمٚم٦م 

 إصقزم اًمٕمريؼ. 

  خط١ ايبشح: 

ٞم٦م اًمٌح٨م، واًمدراؾم٤مت وُمٜمٝمجوأؾمئٚم٦م اًمٌح٨م، ، ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨ماعم٘مدُم٦م اؿمتٛمٚم٧م قمغم: 

 اؿمٛمٚم٧م قمغم ُم٤م ي٠ميت: وظمٓم٦م اًمٌح٨ماًم٤ًمسم٘م٦م 
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 اًمتٛمٝمٞمد: اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م.

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 اًمتٕمريػ سم٤مًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمتٕمريػ سم٤مًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم اًمتّمقر ذم اًمٗمٙمر إصقزماعمٌح٨م إول: 

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمقر ذم اًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 دور اًمتّمقر إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ىمقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمٗمٙمر إصقزم ودوره٤م ذم اًمثراء اعمٕمرذم.اعمٌح٨م اًمث٤مين: 

 :واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم

 ىمقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 دور ىمقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ُمراطمؾ آؾمتٜم٤ٌمط ذم اًمٗمٙمر إصقزم ودوره٤م ذم اًمثراء اعمٕمرذم.اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: 

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 ذم اًمٗمٙمر إصقزم. ط: طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٜم٤ٌماعمٓمٚم٥م إول

 دور آؾمتٜم٤ٌمط إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم. ٤مين:اعمٓمٚم٥م اًمث

 .طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ذم اًمٗمٙمر إصقزم ودوره٤م ذم اًمثراء اعمٕمرذماعمٌح٨م اًمراسمع: 

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 طم٘مٞم٘م٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ذم اًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 دور طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ذم اًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 صمؿ اخل٤ممت٦م وٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف وُمّم٤مدره وومٝم٤مرؾمف.
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 اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م:

 ايتعسٜـ بايؿهس األصٛيٞ:املطًب األٍٚ: 

 اًمٗمٙمر واًمت٠مُمؾ.: ُمّمدر ًمٚمٗمٕمؾ )ومٙمر( سم٤مًمٗمتح، ُمـ اًمٗمٙمر ذم اًمٚمٖم٦م

وآؾمؿ: اًمٗمٙمر واًمٗمٙمرة، وأومٙمر ذم اًمٌمء وومٙمر ومٞمف سم٤مًمتِمديد، وشمٗمٙمر ومٞمف سمٛمٕمٜمك )رضمؾ 

 .(3)أي: يمثػم اًمتٗمٙمػم >ومٙمػم( سمقزن ؾمٙمٞم٧م

: مجع أصؾ، وهق يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من ًمٖمقي٦م يمثػمة ذيمره٤م اًمٚمٖمقيقن، وزاد إصقل ذم اًمٚمٖم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م إصقًمٞمقن سمٕمْم٤ًم آظمر، وُمـ أسمرزه٤م:

 .(4)اًمٌمء: وُمٜمف أصؾ احل٤مئط، أي: أؾم٤مؾمفأؾم٤مس  .3

 .(5)ُيٌٜمك قمٚمٞمف همػمه، وإمم هذا ذه٥م أيمثر إصقًمٞملم ُم٤م .4

 .(6)ُم٤م يًتٜمد وضمقد ذًمؽ اًمٌمء إًمٞمف .5

                                                           

، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون د.ط، م.7;;3، اًم٘م٤مدر، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ظم٤مـمر حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد :ٚمرازيًم خمت٤مر اًمّمح٤مح، (3)

 ُم٤مدة )وَمٙمر(.، 3/435 سمػموت،
، سمػموت، ، دار اجلٌٞمؾ4طم. ;;;3أمحد اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون. :سمـ وم٤مرسٓاٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م،  (4)

ُم٤مدة  ،38/ 33، سمػموت، ، دار ص٤مدر3ط ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اعمٍمي :سمـ ُمٜمٔمقرًٓم٤ًمن اًمٕمرب،  >;3/32

 .()أصؾ
، دار اًمٙمت٥م 3ط ، ه3625 ،أسمق احلًلم حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٞمس: ٚمٌٍميًم اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، (5)

أسمق اخلٓم٤مب حمٗمقظ أمحد سمـ احلًـ احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: د. ُمٗمٞمد  :ٚمٙمٚمقذاينًم اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، >3/7سمػموت،  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أسمق حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ  :ؾمٜمقيإلًمهن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل،  >3/7، ضمدة ،، دار اعمدين ًمٚمٜمنم3ط .حمٛمد أو قمٛمِم٦م

 ،شمٞمًػم اًمتحرير >: ،9/ 3، سمػموت، اسمـ طمزم ، دار3طم. ;;;3سمـ احلًـ اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد اؾمامقمٞمؾ.

حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم،  :سمـ اًمٜمج٤مرٓذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،  >;/3، سمػموت، ُمػم سم٤مدؿم٤مه حمٛمد أُملم. دار اًمٗمٙمرًمأل

ومقاشمح  >:5/ 3، ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى4ط ، ه3635، د. ٟمزيف مح٤مد، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اًمزطمٞمكم

حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمديـ حمٛمد اًمًٝم٤مًمقي إٟمّم٤مري، وٌٓمف وصححف : قمٌد اهلل  :اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ اًمثٌقت، ًمٚمٙمٜمقي

  .:/3، سمػموت، م. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4224حمٛمد قمٛمر 
ب ، دار اًمٙمت٤م ه3626 ،3طأسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد اجلٛمٞمكم،  :مُمديًمأصقل إطمٙم٤مم  اإلطمٙم٤مم ذم (6)

ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد  :ٚمٓمقذمًم ،ذح خمتٍم اًمروو٦م >3/45سمػموت، اًمٕمريب: 

 .45/ 3سمػموت،  ، م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4225 ، 6طاهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 
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 .(3)يتٗمرع ُمٜمف همػمه ُم٤م .6

 اًمٗمٙمر إصقزم ذم آصٓمالح:

يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ اسمتداًء ذم يمؾ قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ> ًمٞمتّمقره٤م اعمريد ًمالؿمتٖم٤مل سمف ىمٌؾ ))

يٌذل، ومال ضمرم آطمتٞم٤مج إمم شمٕمريػ أصقل  ومٞمف، ومٛمـ قمرف ُم٤م يٓمٚم٥م ه٤من قمٚمٞمف ُم٤م اخلقض

((اًمٗم٘مف
(4). 

ًٓ  (5): ُمٕمروم٦م دٓئؾ اًمٗم٘مفقمرومف اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي سم٠مٟمفوم٠مصقل اًمٗم٘مف ذم آصٓمالح   إمج٤م

  .(7)وطم٤مل اعمًتٗمٞمد (6)ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م

يتقصؾ هب٤م امم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م قمـ  لوقمرف سم٠مٟمف: اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد اًمت

 .(8)أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

وقمدول اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي قمـ اًمٕمٚمؿ إمم اعمٕمروم٦م> ٕن اعمٕمروم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمذوات، وهل: 

وهق: اًمتّمديؼ، وم٢من أراد أن قمٚمؿ إصقل شمّمقر حمض  ،واًمٕمٚمؿ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٥ًم ،اًمتّمقر

قضمقب، واًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ هذا ُمـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ومٚمٞمس يمذًمؽ> ٕن اًمٕمٚمؿ سمٙمقن إُمر ًمٚم

شمٞم٤من سمٚمٗمظ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م أومم> ٕٟمف أقمؿ ُمـ اعمٕمروم٦م> هلذا يٜم٘مًؿ اًمٕمٚمؿ إمم اًمتّمقر وهق شمّمديؼ وم٤مإل

  .(9)واًمتّمديؼ
                                                           

حت٘مٞمؼ:  .ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ :ٚمرازيًم اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل، >7/ 3، تٛمٝمٞمداًم >3/7، اٟمٔمر: اعمٕمتٛمد (3)

 .:5/ 3، > ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم464/ 4، اًمري٤مض، . ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ه3622، ـمف ضم٤مسمر ومٞم٤مض
شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، ووًمده شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم. دار اًمٙمت٥م  :ٚمًٌٙملًم اإلهب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج، (4)

 .3/52، م7;;3 ، سمػموتاًمٕمٚمٛمٞم٦م
 واًم٘مٞم٤مس. واإلمج٤معأي: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  (5)
 أي: ُمٕمروم٦م وضمقه دٓٓت إًمٗم٤مظ ُمـ إدًم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م. (6)
ٟم٤مس اًمديـ قمٌد اهلل سمـ : ٚمٌٞمْم٤مويًميٜمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل،  اعمًتٗمٞمد: أي اعمجتٝمد ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م. (7)

، 3طم. 8;;3قمٌد اًمٗمت٤مح أمحد ىمٓم٥م اًمدمخٞمز، اعمًٛمك: اًمتح٘مٞمؼ اعم٠مُمقل عمٜمٝم٤مج اًمقصقل. قمٛمر اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ:

 .92ص، إٟمدًمس ، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم
دار  ،م2:;3قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٕمكم احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م. :سمـ اًمٚمح٤ممٓاعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف،  (8)

 .52ص، دُمِمؼ ، اًمٗمٙمر

 .3/62، ح اعمٜمٝم٤مجيٜمٔمر: اإلهب٤مج ذ (9)
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ومٞمٕمٚمؿ ُمـ هذا أن قمٚمؿ إصقل ُمٌٜمل قمغم اًمتّمقر ذم اًمذهـ> ٕن احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع 

٘مف يّمٌح شمّمدي٘م٤ًم> ٕن اًمٗم٘مف شمّمديؼ ٓ شمّمقر> وم٤محلٙمؿ قمـ شمّمقره، وقمٜمد إو٤مومتف إمم قمٚمؿ اًمٗم

ٟمِم٤مء إُمر إيٓمٚمؼ قمغم اًمٜم٦ًٌم اخلؼمي٦م وهل ُمٕمٚمقُم٦م اًمتّمديؼ، وسمف خيرج اًمتّمقر يمٚمف، وقمغم 

واًمٜمٝمل وُمٜمف احلٙمؿ اًمنمقمل، واًمٕمٚمؿ سمف ىمد يتٕمٚمؼ قمغم ضمٝم٦م اًمتّمقر، ومالسمد ًمألصقل ُمـ شمّمقر 

اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م )): شمٕمريػ اًمٗم٘مف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م خمرضم٦م ًمٚمتّمقرات> ًمذًمؽ ي٘م٤مل ذم

((اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٙمت٥ًم ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م
 .(4)وم٤مًمتّمقر يٙمت٥ًم ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت ٓ ُمـ إدًم٦م (3)

وقمغم هذا يٛمٙمـ أن يٕمرف اًمٗمٙمر إصقزم ذم آصٓمالح سم٠مٟمف: اًمت٠مُمؾ واًمٜمٔمر ذم اًم٘مقاقمد 

  اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م.وأدًم٦م اًمٗم٘مف اإلمج٤مًمٞم٦م اًمتل يًتدل هب٤م قمغم إطمٙم٤مم 

 

 املطًب ايجاْٞ

 ايتعسٜـ بايجسا٤ املعسيف

 أٚاًل: ايجسا٤ املعسيف يف ايًػ١:

أي: ذم ظمػم قمٛمٞمؿ وذم همٜمك،  >: ُمّمدر صمرا، صمري، ي٘م٤مل: يٕمٞمش ذم صمراءاًمثراء ذم اًمٚمٖم٦م

ًٓ  >اوي٘م٤مل: طم٘مؼ صمراء يمثػمً    .(5)ا. وم٤مًمثراء: يمثرة اعم٤مل يمثػمً أي: ُم٤م

: اؾمؿ ُمٜمًقب إمم )اعمٕمروم٦م( وهل ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ )قَمِرف( ومجٕمٝم٤م اعمٕمرذم ذم اًمٚمٖم٦م

 )ُمٕم٤مرف( واًمٕمريػ واًمٕم٤مرف سمٛمٕمٜمك ُمثؾ: قمٚمٞمؿ وقم٤ممل.

 هق قمٚمٞمف. وهل: إدراك اًمٌمء قمغم ُم٤م

 أي: سمٕمٚمٛمف ،وىمٞمؾ: هل طمّمٞمٚم٦م اًمتٕمٚمؿ قمؼم اًمٕمّمقر. ي٘م٤مل: طمدث هذا سمٛمٕمرومتف

 
                                                           

أسمق حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اًمِم٤مومٕمل،  :ؾمٜمقيإلًم اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل >94، صاعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي (3)

 .72ص، ؼموتسم ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م;422: حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ هٞمتق. اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم

 .54 ،53، صيٜمٔمر: اإلهب٤مج (4)

حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل. حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م  :ٚمزسمٞمديًم > شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،36/332 ،يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب (5)

 (.صَمَرا)ُم٤مدة  ،59/492، دار اهلداي٦م ،ُمـ اعمح٘م٘ملم
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  .(3)واـمالقمف

 ايجسا٤ املعسيف يف االصطالح:: ثاًْٝا 

يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن هٜم٤مك صمٛم٦م قمالىم٦م سملم اًمثراء واعمٕمروم٦م، وم٤معمٕمروم٦م ذم أي رء شم١مدي إمم 

اًمثراء، يم٤مًمٕم٤مرف سمامًمف وطمّمقل يمًٌف، وـمرق شمٜمٛمٞمتف، واعمدرك حل٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، 

ن واًمٗمٙمر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ومٝمؿ اًمدٓٓت  وإيامءات إًمٗم٤مظ اعمٙمقٟم٦م ًمٗمٝمؿ احلٙمؿ اًمنمقمل سمال ؿمؽ يمقَّ

صمراًء ًمٖمقي٤ًم وُمٕمرومٞم٤ًم مم٤م أصمر ذم ومٙمره وومؼ ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ُمتٙم٤مُمؾ، ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف: هذا قم٤ممل صمري 

 سم٤معمٕم٤مرف.

 ومٞمٛمٙمـ أن يٕمرف اًمثراء اعمٕمرذم ذم آصٓمالح: 

قمغم ُم٤مهل قمٚمٞمف طمّمٞمٚم٦م اًمتٕمٚمؿ قمؼم  ٝم٤موإدرايم طم٘م٤مئؼهق حت٘مٞمؼ وايمت٤ًمب قمٚمقم و

 اًمٕمّمقر.

ٞم٦م قمغم اعمّم٤مدر اعمٕمرومٞم٦م، وهل: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ ٜمواعمٕمروم٦م قمٜمد إصقًمٞملم ُمٌ

واحلس، وؾم٠مسملم ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م يمٞمٗمٞم٦م اًمتّمقر اًمّمحٞمح ًمٚمٗمٙمر إصقزم وٟمٔمره ذم آؾمت٘مراء 

٤مه٤مت ذم اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م واًمتٜمقع اًمٚمٖمقي قمغم إًمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م، وشمٙمقيـ ىمقاقمد آؾمتدٓل وآدم

ذم اًمدٓٓت اًمٚمٗمٔمٞم٦م مم٤م يمقن صمروة ه٤مئٚم٦م ُمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم اًمٕمريؼ، مم٤م يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ اعمّم٤مدر 

 .إلؾمالُمٞم٦م.اعمٕمرومٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل أصمرت ذم قم٘مقل اًمٙمثػم ُمـ أسمٜم٤مء إُم٦م ا

 

 

 

 

                                                           

> اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، إلسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر، 458/; ،ًم٤ًمن اًمٕمرب يٜمٔمر: (3)

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اخلقارزُمل.  :ٚمزخمنميًم ،> أؾم٤مس اًمٌالهم٦م7;4/7، حت٘مٞمؼ: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة

سمـ أمحد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد  :ألزهريًم > هتذي٥م اًمٚمٖم٦م،3/637 ،م;9;3، سمػموت، دار اًمٗمٙمر

ٚمٗمػموزآسم٤مدي، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، ًم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، >;4/42، سمػموت، م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب4223: 3طُمرقم٥م. 

 ُم٤مدة )قَمِرف(. ،32:3سمػموت،  ،، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب4طم. 4225، إقمداد وشم٘مديؿ: حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم
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 املبشح األٍٚ

 ٚدٚزٙ يف ايجسا٤ املعسيف ايتصٛز يف ايؿهس األصٛيٞ

 املطًب األٍٚ: سكٝك١ ايتصٛز يف ايؿهس األصٛيٞ:

 أٚاًل: ايتصٛز يف ايًػ١: 

قر، واعمٗمٕمقل: ُمتّم قر، ويتّمقر( ومٝمق ُُمتّمَّ قر، وشمّمقر اًمٌمء: ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمٕمؾ )شَمّمَّ

  .(3)شمقمهف وختٞمٚمف، واؾمتحي صقرشمف ذم ذهٜمف، ومّم٤مر ًمف صقرة وؿمٙمالً 

واًمتّمقر قمٜمد اعمٜم٤مـم٘م٦م: إدراك اعمٗمرد، أي: ُمٕمٜمك اعم٤مهٞم٦م ُمـ همػم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٜمٗمل أو 

 .(4)إصم٤ٌمت. ي٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ًمف شمّمقرت ظم٤مـمئ٦م، أي: ًمف أومٙم٤مر وُمٗم٤مهٞمؿ وآراء ظم٤مـمئ٦م

ُمـ  (5)إدراك ُم٤مهٞم٦م اًمٌمء واؾمتحْم٤مر صقرشمف ذم اًمذهـويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: اًمتّمقر هق 

 همػم احلٙمؿ قمٚمٞمف اسمتداء> طمتك حيّمؾ ًمف اًمتّمديؼ سم٤مًمؼماهلم واًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمٚمٞمف.

 ثاًْٝا: ايتصٛز يف االصطالح األصٛيٞ:

يٛمٙمـ أن يٕمرف اًمتّمقر ذم آصٓمالح إصقزم سم٠مٟمف: إدراك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ 

 وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أؾم٤ٌمب وذوط وُمقاٟمع ،(:)ويمراه٦م ،(9)وحتريؿ ،(8)وإسم٤مطم٦م ،(7)وٟمدب ،(6)إجي٤مب

 وٟمحقه٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م ودٓٓهت٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م.

                                                           

 .34/588، شم٤مج اًمٕمروس >3/378، خمت٤مر اًمّمح٤مح >3/586، أؾم٤مس اًمٌالهم٦م (3)

 .:3/74، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (4)

ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اًمٜمٌل سمـ قمٌد اًمرؾمقل اًمٜمٙمري، قمرب قم٤ٌمراشمف اًمٗم٤مرؾمٞم٦م:  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقنء دؾمتقر اًمٕمٚمام (5)

 .5/322سمػموت،  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مم، 4222- ه3643 ،3ط ،طمًـ ه٤مين

قمالء اًمديـ أيب  ي:ٚمٛمرداوًم اًمتحٌػم ذح اًمتحرير، >3/478، ُم٤م اىمت٣م اًمنمع ومٕمٚمف اىمتْم٤مًء ضم٤مزُم٤ًم. ذح خمتٍم اًمروو٦م (6)

، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ،م4222، 3ط ،د. أمحد اًمناح  ،د. قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ:

4/:36.  

 .3/483، اىمتْم٤مء إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾ ُمع قمدم اجلزم. ذح خمتٍم اًمروو٦م (7)

  .3/484، ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع اًمدال قمغم اًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك. ذح خمتٍم اًمروو٦م (8)

 .79، صُم٤م اىمت٣م اًمنمع شمريمف اىمتْم٤مًء ضم٤مزُم٤ًم. اعمختٍم ٓسمـ اًمٚمح٤مم (9)

 .79، صاعمختٍم ٓسمـ اًمٚمح٤مم >3/484، ٍم اًمروو٦ماىمتْم٤مء شمرك اًمٗمٕمؾ ُمع قمدم اجلزم. ذح خمت (:)

https://al-maktaba.org/book/7038
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 وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: يمٞمػ ٟمٕمرف ُمٕمٜمك اإلجي٤مب؟

 ىمٚمٜم٤م: شمٕمريٗمف شمّمقر، وم٤مًمتٕمريٗم٤مت ٓ شمدرك إٓ سم٤مًمتّمقر.

اًمثقاب  إذًا: طمّمؾ اعمراد سمتّمقر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سم٠من اإلجي٤مب يٗمٞمد

ًمٗم٤مقمٚمف واًمٕم٘م٤مب ًمت٤مريمف، وم٤محلدود واًمتٕمريٗم٤مت إصقًمٞم٦م حتّمؾ سم٤مًمتّمقر وإدراك اًمٌمء، صمؿ ٓ 

 حيّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م إٓ سم٤مًمتّمديؼ سم٤مًمؼماهلم اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 

 املطًب ايجاْٞ

 دٚز ايتصٛز األصٛيٞ يف ايجسا٤ املعسيف

، وىمد اُمت٤مز طعم٤م يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب قمغم أومْمؾ اًمٌنمي٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآين ذم اًمتٕمٌػم ُمٜمٝمج٤ًم متٞمز سمف قمـ همػمه ُمـ اًمٙمت٥م واعمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وإرؾمٓمٞم٦م> سمؾ 

، وأينه٤م وأؿمده٤م وىمٕم٤ًم قمغم إذه٤من واًمقضمدان، مجع سملم دومتٞمف أدق اعمٕم٤مين وأسمٚمغ إًمٗم٤مظ

 سمتٜمقع أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م إدسمٞم٦م واًمٌالهمٞم٦م.

ُمـ هٜم٤م سمدأ إصقًمٞمقن سم٤مٓهتامم ذم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين وأهار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

اعمٓمٝمرة، وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ومدىم٘مقا اًمٜمٔمر ذم شمّمقر اًمٚمٖم٦م 

يم٤من قمٛمؾ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٤ميمقرة اًمتّمقر ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ودٓٓهت٤م، وىمد 

ومقوع اإلُم٤مم ))اعمٓمٝمرة، وُمٕمروم٦م اًمٓمرق اعم١مدي٦م ًمتّمقر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م> 

اًمِم٤مومٕمل ىم٤مٟمقٟم٤ًم يمٚمًٞم٤م يرضمع إًمٞمف ذم ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م أدًم٦م اًمنمع، ومث٧ٌم أن ٟم٦ًٌم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إمم 

((ع يمٜم٦ًٌم أرؾمٓمقـم٤مًمٞمس إمم قمٚمؿ اًمٕم٘مؾقمٚمؿ اًمنم
(3). 

وىمد يم٤من اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أصقًمٞم٤ًم، راؾمخ اًمٕمٚمؿ، واؾمع اًمٗمٙمر واًمتّمقر، ُمتقؾمٓم٤ًم سملم 

أصاًل ذم اًمتّمقر إصقزم اعمًتٛمد ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م شمّمقر أهؾ اًمرأي وأهؾ احلدي٨م، ويم٤من يمت٤مسمف 

اًمقطمٞملم، ويم٤من ُمـ صٛمٞمؿ شمّمقره اعمٕمرذم اًمدًٓم٦م اعمًتٛمدة ُمـ اًمٚمٗمظ اًم٘مرآين واًمٜمٌقي وأصمره٤م 

قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وشمّمقر هذه اًمدًٓم٦م وُم٤م شمقطمٞمف ُمـ ُمٕم٤مين قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م، أم طم٘مٞم٘م٦م أو 

                                                           

 .3/322، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمت٤مج اًمًٌٙمل (3)
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ًمدًٓم٦م، وإٟمام حيت٤مج إمم شمّمقر اًمًٞم٤مق يمٚمف جم٤مز، أم أُمر أو هنل، وىمد ٓ شمٙمٗمل اًمٚمٗمٔم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم ا

ٓؾمتجالء اعمٕمٜمك اعمراد، سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمّمقر اًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م، وُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ُمـ احلٙمؿ اعمراد 

ن هذا اًمثراء  وإمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمٔمري٤مت إصقًمٞم٦م اعمٕمتؼمة ذم اًمتّمقر إصقزم، وسمذًمؽ شمٙمقَّ

إصقزم ذم سمٞمئ٦م إصقًمٞملم، وؿمٙمؾ اًمْمخؿ ذم أول ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمتّمقر اًمٗمٙمري 

 .اًمريمٞمزة إومم اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمتّمقر إصقزم قمغم ُمر اًمٕمّمقر

وم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م حتّمؾ سمتّمقر أصقزم صمؿ شمّمديؼ سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم، ))

وم٤مٕصقًمٞمقن دىم٘مقا ذم ومٝمؿ أؿمٞم٤مء ُمـ يمالم اًمٕمرب مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة وٓ اًمٚمٖمقيقن> وم٢من يمالم 

ُمتًع ضمدًا، واًمٜمٔمر ومٞمف ُمتِمٕم٥م، ومٙمت٥م اًمٚمٖم٦م شمْمٌط إًمٗم٤مظ وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٔم٤مهرة دون اًمٕمرب 

 .اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل حتت٤مج إمم ٟمٔمر إصقزم واؾمت٘مراء زائد قمغم اؾمت٘مراء اًمٚمٖمقي

ُمث٤مًمف: دًٓم٦م صٞمٖم٦م )اومٕمؾ( قمغم اًمقضمقب )وٓ شمٗمٕمؾ( قمغم اًمتحريؿ، ويمقن )يمؾ 

٦م ٓ ٟمجد ومٞمٝم٤م ؿمٗم٤مًء ذم ذًمؽ وٓ شمٕمرو٤ًم إٓ اًمتٕمرض وأظمقاهت٤م( ًمٚمٕمٛمقم، ومٚمق ومتِمٜم٤م يمت٥م اًمٚمٖم

وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمدىم٤مئؼ اًمتل شمٕمرض هل٤م إصقًمٞمقن وأظمذوه٤م  ،اًمٞمًػم عم٤م ذيمره إصقًمٞمقن

((سم٤مؾمت٘مراء ظم٤مص ُمـ يمالم اًمٕمرب وأدًم٦م ظم٤مص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق
، ومٝمذا وٟمحقه مم٤م (3)

 .٤ًم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرةشمٙمٗمؾ سمف اًمٗمٙمر إصقزم ومٙمقن ٟمامًء ًمٖمقي٤ًم وُمٕمرومٞم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/32، هب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مجاإل (3)
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 املبشح ايجاْٞ

 قٛاعد االضتالٍ يف ايؿهس األصٛيٞ ٚدٚزٖا يف ايجسا٤ املعسيف

 املطًب األٍٚ: قٛاعد االضتدالٍ يف ايؿهس األصٛيٞ:

ًمٕم٤ٌمده ذائَع، وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ يمت٤ًٌم، ويمٚمػ اًمرؾمؾ سمتٌٚمٞمٖمٝم٤م إًمٞمٝمؿ، ويم٤من  ًم٘مد ذع اهلل 

 طظم٤ممتٝمؿ، ص٤مطم٥م اًمٚمقاء اعمٕم٘مقد، واحلقض اعمقرود، ص٤مطم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٙمؼمى، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 إَٓ ودًمٜم٤م قمٚمٞمف، وُم٤م ُمـ ٍذ إَٓ وطمذرٟم٤م ومٌٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟم٦م، وٟمّمح إُم٦م، ومام ُمـ ظمػمٍ 

ُمٜمف، صمؿ ضم٤مء ُمـ سمٕمده صح٤مسمتف اًمٙمرام، اًمذيـ هنجقا ذيٕمتف وم٘م٤مُمقا هب٤م ظمػم ىمٞم٤مم، صمؿ ُمـ شمٌٕمٝمؿ 

سم٢مطم٤ًمن ومحٛمٚمقا ًمقاء اًمنميٕم٦م قمٚمامء ضمٝم٤مسمذة طمٗمٔمقا هذا اًمديـ ذم صدورهؿ ًمتٌٚمٞمٖمف ًمٚمٜم٤مس، 

 اسمط اًمنمقمٞم٦م وإن مل شمدون ذم ذًمؽ اًمزُم٤من.وىمد يم٤مٟمقا يٗمتقهنؿ سمٕمٚمؿ ُمتٛمًٙملم سم٤مًمثقاسم٧م واًمْمق

هلذه إُم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  صمؿ عم٤م شمٖمػمت إطمقال وشمٗمرق اًمٕمٚمامء ذم اًمٌالد ىَمٞمََّض اهلل 

اًمٕم٤معملم اًمٕم٤مُمٚملم وم٠مًمٗمقا أصقًٓ ذم سمٞم٤من اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين ذم آؾمتدٓل طمتك يًػم قمٚمٞمف اًمٗم٘مٞمف 

صمؿ أًمػ سمٕمد   اًمٕمٚمؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملوإصقزم قمغم سمّمػمة، وىمد يم٤من أول ُمـ أًمػ ذم هذا 

ذًمؽ مج٤مقم٦م يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمامء، ومٙم٤من ُمـ أذف اًمٕمٚمقم اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ قمٚمامء هذا اًمديـ 

قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف> ٕٟمف آًم٦م يتقصؾ هب٤م إلدراك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت 

ومجٚم٦م قمٚمؿ ))ع اًمٗم٘مٝمٞم٦م> وهمػممه٤م، وسمقاؾمٓمتف شمْمٌط اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م، وشمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرو

ُم٤ٌمطم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل وأدًمتف، ووضمقه اًمدًٓم٦م ُمٜمف،  إصقل شمدور قمغم أسمقاب أرسمٕم٦م:

((واعمجتٝمد ومٞمف
(3).  

، وشمٜمققم٧م )اًمرؾم٤مًم٦م( ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملصمؿ شمت٤مسمع اًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٕمد يمت٤مب 

ة طمتك ضم٤مء اًم٘مرن ُمقوققم٤مشمف وُم٤ٌمطمثف ذم اعم١مًمٗم٤مت إصقًمٞم٦م وُمرت سمٛمراطمؾ ومٙمري٦م ُمتٕمدد

اخل٤مُمس اهلجري ومتحددت وسمرزت ُمٕم٤ممل هذا اًمٗمـ، وأصٌح ًمٙمؾ ومريؼ ومٙمر وُمذه٥م وآراء 

 خمتٚمٗم٦م وىمقاقمد شم٠مؾمٞمًٞم٦م ًمالؾمتدٓل ومِمٙمؾ هذا اًمثراء إصقزم ُمٜمٝمج٤ًم عمذهٌلم:

                                                           

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،م:422 ،3ط ،أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمِم٤مومٕمل :ٚمٖمزازمًم ( يٜمٔمر: اعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل،3)

 .3/38سمػموت، 
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 :(1)األٍٚ: َرٖب ادتُٗٛز

وىمد ؾم٤مر قمغم ُمٜمٝمجف وم٘مٝم٤مء  ويٕمد إُم٤مم هذا اعمذه٥م حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل  

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م> ًمذًمؽ ؾمٛمل هذا اعمذه٥م )ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.

وىمد اقمتٛمدوا هذا اعمذه٥م ذم شم٠مصٞمؾ ىمقاقمد آؾمتدٓل واؾمتخراج اًم٘مقاٟملم إصقًمٞم٦م 

قمغم ُمدًمقٓت إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دون اًمٜمٔمر إمم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م 

وٛمـ اًم٘م٤مقمدة وم٢مٟمام هل قمغم ؾمٌٞمؾ اإليْم٤مح واًمٌٞم٤من ًمٚم٘م٤مقمدة ًمٚم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، وإذا ذيمروه٤م 

 إصقًمٞم٦م أو سمٞم٤من أؾم٤ٌمب اخلالف إصقزم.

صمؿ إٟمام ٟمجري ذيمر هذه إُمثٚم٦م )) وىمد قمؼم قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل سم٘مقًمف:

 هتذي٤ًٌم ًمألصقل، وشمدري٤ًٌم ُمٜمٝم٤م، وإٓ ومحؼ إصقزم أٓ يٚمتٗم٧م إمم ُمذاه٥م أصح٤مب اًمٗمروع،

(( وٓ يٚمتزم ُمذه٤ًٌم خمّمقص٤ًم ذم اعم٤ًمئؾ اعمٔمٜمقٟم٦م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمذا هم٤مي٦م ُم٤م أردٟم٤مه ذم هذا اًمٗمـ
(4).  

 .ؾوإذا اظمتٚمػ اًمٗمرع ُمع اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، ومٞمّمحح اًمٗمرع قمغم إص

وىمد يم٤من ادم٤مه هذا اعمذه٥م ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م آؾمتدٓل سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

ٜمققم٧م اؾمتدٓٓهتؿ وآرائٝمؿ طمقل إدًم٦م آؾمتئٜم٤مؾمٞم٦م، يمحجٞم٦م واإلمج٤مع، واًم٘مٞم٤مس، وشم

آؾمتح٤ًمن، وىمقل اًمّمح٤ميب، واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، وقمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م 

 إصقًمٞم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م.

ن، ادم٤مه اعمٕمتزًم٦م وادم٤مه ٤مصمؿ أصمر قمغم هذا اعمذه٥م اًمٗمٙمري ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ادم٤مه

ه٥م اعمتٙمٚمٛملم هم٤مًم٤ًٌم، وىمد أصمرت قم٘مٞمدهتؿ ذم يمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت إؿم٤مقمرة، وهؿ يٛمثٚمقن ُمذ

إصقًمٞم٦م قم٘مٞمدًة وُمٜمٝمج٤ًم> طمتك فمٝمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمًٚمٗمٞمقن اًمذيـ خي٤مًمٗمقن آدم٤مهلم 

                                                           

وٟم٥ًم ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم، وًمٗمظ اعمتٙمٚمؿ شمٓمٚمؼ قمغم ُمـ يٕمرف قمٚمؿ اًمٙمالم وهق أصقل اًمديـ، وإٟمام ىمٞمؾ ًمف )قمٚمؿ اًمٙمالم( ٕن  (3)

هق أم همػم خمٚمقق، ومتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف، وٟم٥ًم هذا اًمٙمالم ًمإلُم٤مم  ، أخمٚمققاهلل أول ظمالف وىمع ذم اًمديـ يم٤من ذم يمالم 

أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس  :سمـ ظمٚمٙم٤منٓيٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من،  "صقلىمقاـمع إدًم٦م ذم إ"اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م يمت٤مب 

  .5/64، ًمٌٜم٤من، اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ: اطم٤ًمن قم٤ٌمس. دار اًمث٘م٤موم٦م

أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمدي٥م.  :ٚمجقيٜمل، ًماًمؼمه٤من ذم قمٚمؿ إصقل (4)

 .36:/5، ُمٍم، اعمٜمّمقرة، اًمقوم٤مء،  ه:363 ،6ط
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، يٕمغم احلٜمٌكم أيب، واإلُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕملاًم٤ًمسم٘ملم اقمت٘م٤مدًا وُمذه٤ًٌم، أُمث٤مل اإلُم٤مم 

وهمػمهؿ ُمـ إصقًمٞملم، ومج٤مءت ُم١مًمٗم٤مهتؿ إصقًمٞم٦م متثؾ اًمقضمٝم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م سم٠مومٙم٤مره٤م 

 وادم٤مه٤مهت٤م. 

صمؿ اٟمت٘مؾ اًمت٠مًمٞمػ ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس واًمت٘مٕمٞمد إمم ُمراطمؾ ُمت٘مدُم٦م ذم اًمتٝمذي٥م واًمتٜم٘مٞمح 

)ُمدرؾم٦م  ـسمإمم أن رؾم٧م ىمقاقمده وُوٌٓم٧م اؾمتدٓٓشمف، وؾمٛمٞم٧م سمٕمد ذًمؽ هذه اًمٓمري٘م٦م 

اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل واحلٜمٌكم اٟمٓمٚم٘مقا سمداي٦م ُمـ ٞمل ٕن أصقًم))أو )ُمدرؾم٦م أهؾ إصمر(>  اجلٛمٝمقر(

إصقل واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل طمرره٤م قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م> ًمذًمؽ شمرى اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمت٘مٕمٞمد ٓ يٙم٤مد يذيمر. أُم٤م ٟم٦ًٌم هذا اعمذه٥م ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم ٟم٦ًٌم إمم ـمري٘م٦م اًمت٠مًمٞمػ 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م -ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم قمٜمد أهؾ اعمٜمٓمؼ> ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م اعمذاه٥م اًمثالصم٦م وم٘مط و

((قمغم اظمتالف آرائٝم٤م ُمدرؾم٦م أصقًمٞم٦م واطمدة -واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م
(3). 

 ايجاْٞ: َرٖب اذتٓؿ١ٝ:

وهل: رسمط  ،ويتٛمثؾ هذا اعمذه٥م يمام ئمٝمر ُمـ اؾمٛمف ـمري٘م٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم

اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مًمٗمروع واعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ يمثرت ًمدهيؿ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م> 

ٕهنؿ ي٘مررون أطمٞم٤مٟم٤ًم ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م قمغم ومرع وم٘مٝمل واطمد، وم٠مصٌح٧م اًم٘م٤مقمدة شمتٌع اًمٗمرع ٓ 

ة ٓهتامُمٝمؿ سم٤مًمٗمرع اًمٗم٘مٝمل قمغم طم٤ًمب شمِمٙمٞمؾ اًم٘م٤مقمد )ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء( سمـاًمٕمٙمس، وؾمٛمٞم٧م 

 إصقًمٞم٦م.

هذا اًمٙمت٤مب ًمٌٞم٤من اًمٜمّمقص سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ))واحلٜمٗمل:  اإلُم٤مم اًمٌزدويومم٤م ي١ميد هذا ىمقل 

 .(4)سمٗمروقمٝم٤م((وشمٕمريػ إصقل 

وٟمتٞمج٦م هلذا آدم٤مه اًمٗم٘مٝمل ظمٚم٧م ُم١مًمٗم٤مهتؿ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمٙمالُمٞم٦م، واعمّمٓمٚمح٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م 

اعمٜم٤مفمرة واجلدل مم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف اًمتل اُمتألت هب٤م يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم، وإن يم٤من هلؿ سم٤مب واؾمع ذم 

 سم٠مصقل اًمٗم٘مف.

                                                           

 .363 -356، صدار اسمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ،م4228 .يٛمـ اًمٌداريـٕ ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم، (3)

 .7، صـمٌع ُمٙمت٥م اًمّمٜم٤ميع ، ه3529 ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد. :ٚمٌزدويًم يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل، (4)
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ٙم٤من سم٤مٓقمتامد قمغم اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمـ أئٛمتٝمؿ صمؿ ومأُم٤م ُمٜمٝمجٝمؿ ذم آؾمتدٓل 

آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م، وشمقؾمٕمقا ذم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس> طمتك ؾمٛمٞم٧م هذه اًمٓمري٘م٦م 

 .سمـ)ُمدرؾم٦م اًمرأي(

٦م، اظمتٚمٗم٧م ُمّمٓمٚمح٤مت اًم٘مقاقمد وشمٌٕم٤ًم ٓظمتالف ـمري٘م٦م اجلٛمٝمقر قمـ ـمري٘م٦م احلٜمٗمٞم

إصقًمٞم٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم، ومتٛمٞمزت ُمّمٓمٚمح٤مت اجلٛمٝمقر سم٤مًمًٝمقًم٦م ذم اًمٕم٤ٌمرة، واًمدىم٦م ذم اًمٌٞم٤من 

 أووح مم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م.

)ـمري٘م٦م  سمـصمؿ فمٝمرت ـمري٘م٦م أظمرى مجٕم٧م سملم ـمري٘متل اجلٛمٝمقر واحلٜمٗمٞم٦م، وؾمٛمٞم٧م 

سملم اًمٓمري٘متلم، ومح٘م٘مقا ىمقاقمد  ، ومًٚمؽ سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ ـمري٘م٦م مجٕمقا ومٞمٝم٤ماعمت٠مظمريـ(

آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وـمٌ٘مقه٤م قمغم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٟمزًمقه٤م قمٚمٞمٝم٤م ومج٤مءت 

 مه٤م:  ،شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ ضم٤مُمٕم٦م ًمٗم٤مئدشملم

 ظمدُم٦م اًمٗم٘مف، وسمٞم٤من اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م. -

 . (3)ظمدُم٦م متحٞمص إصقل اًمٙمٚمٞم٦م -

 وىمد سمرزت ادم٤مه٤مت أظمرى ذم يمت٤مسم٦م إصقل، هل:

 األٍٚ: َٓٗر ختسٜر ايؿسٚع ع٢ً األصٍٛ: االجتاٙ

واًمٖمرض ُمـ هذه اًمٓمري٘م٦م رسمط اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٜمققم٦م سم٘مقاقمده٤م إصقًمٞم٦م ُمع سمٞم٤من 

هق قمغم  اخلالف إصقزم ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمٜمد إصقًمٞملم، وسمرزت ُم١مًمٗم٤مت قمدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م

هق  اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل وُمٜمف ُم٤مهق قمغم  هق قمغم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُمٜمٝم٩م احلٜمٗمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ُم٤م

 .(4)قمغم اعمذه٥م احلٜمٌكم

 

                                                           

ٕمٌد ًماًمٗمٙمر إصقزم،  >553، صه، دار احل٤مُمد: إردن34229طاًمٌدوي.  ٞمقؾمػًمُمدظمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف،  (3)

 .سمتٍمف 679 - 667، صضمدة، م. دار اًمنموق3626 ،4طاًمقه٤مب أسمق ؾمٚمٞمامن، 

ُمثؾ: اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل ًمٚمتٛمرشم٤مر احلٜمٗمل، وُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين اعم٤مًمٙمل، وختري٩م  (4)

 ٕمل، وىمقاقمد اسمـ اًمٚمح٤مم احلٜمٌكم.اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين اًمِم٤موم
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 االجتاٙ ايجاْٞ: ايعٓا١ٜ مبكاصد ايػسٜع١ يف األسهاّ ايػسع١ٝ:

واًمٖمرض ُمـ هذه اًمٓمري٘م٦م سمٞم٤من أهار وطِمٙمؿ وهم٤مي٤مت اًمتنميع ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م> 

ومٞمٝم٤م ويم٤من أول ُمـ أًمػ ومٞمف يمٕمٚمؿ  ُمراقم٤مة عمّمٚمح٦م اًمٕم٤ٌمد ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد، وشمٜمققم٧م اًمتآًمٞمػ

 .)اعمقاوم٘م٤مت(ذم يمت٤مسمف  اعم٤مًمٙمل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌلُمًت٘مؾ 

وىمد شمزايد ذم اًمٕمٍم احل٤مزم آهتامم سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم ُمًتقى اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ 

واًمتح٘مٞمؼ واًمتدويـ، وقمغم ُمًتقى اًمتدريس واًمتٕمٚمؿ واًمتققمٞم٦م، وسمٞم٤من أصمر ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م 

 جم٤مٓت احلٞم٤مة، وُمتٖمػمات اًمٕمٍم وُمًتجداشمف.اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؿمتك 

ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن يمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ًمف ىمقاقمد وأصقل يرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م وشمٌٜمك قمٚمٞمف 

ذم يمت٤مسمف اعمقاوم٘م٤مت يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م اًمتل  ومروقمف> ًمذًمؽ أورد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

 شمٜمدرج حتتٝم٤م ُمٕم٤مٍن وطمٙمؿ شمنميٕمٞم٦م.

نمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م جيد أن اًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م سمٜمٞم٧م ُمـ واعمت٠مُمؾ ًمٚمٜمّمقص اًم

 ظمالل اؾمت٘مراء جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمٗمٞمد مجٞمٕمٝم٤م ُمٕمٜمًك واطمدًا.

  .(3))ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم إقمامل دوام اعمٙمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م(ُمث٤مل ذًمؽ: اًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م 

رآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة هل أصؾ سمٜمل ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘م

 :٠ميتشمٗمٞمد سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمٕمٜمًك واطمد، وُمـ هذه اًمٜمّمقص ُم٤مي

 [65اًمٌ٘مرة: ]َّريزي ٰى ين ىن نن من زنُّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .وم٤مُٕمر هٜم٤م يدل قمغم اًمدوام وآؾمتٛمراري٦م ذم إداء إٓ ذم طم٤مل اًمٕمجز واًمٕمذر

 

                                                           

ٚمِم٤مـمٌل: أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، شم٘مديؿ: اًمٕمالُم٦م سمٙمر ًم ذم أصقل اًمنميٕم٦م، اعمقاوم٘م٤مت (3)

 ،اًمري٤مض، دار اسمـ قمٗم٤من ،م، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ;422 ، ه3652 ،5طأسمق زيد. قمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن، 

 .4/626، اًم٘م٤مهرة



 أُمؾ سمٜم٧م أمحد ؾمٕمٞمد قم٘مالن : د.إقمداد                                                                                  اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم 
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((أطم٥م إقمامل إمم اهلل أدوُمٝم٤م وإن ىمؾ)): طوىمقًمف 
وم٤مًمٜمص دال قمغم أن ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع  (3)

ذم إقمامل دوام اعمٙمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م> ٕٟمف أدقمك عمح٦ٌم اخل٤مًمؼ واًم٘مرب ُمٜمف سم٤مُمتث٤مل أُمره قمغم أومْمؾ 

 اًمقضمقه وأطمٌٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار اعمٙمٚمػ قمغم أدائٝم٤م.

 

 املطًب ايجاْٞ

 أثس قٛاعد االضتدالٍ يف ايجسا٤ املعسيف

وسمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ٓدم٤مه٤مت ـمرق آؾمتدٓل وشم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م يتْمح 

ًمٚمٜم٤مفمر واعمت٠مُمؾ ُمدى ؾمٕم٦م وؿمٛمقل اًم٘مقاقمد آؾمتدًٓمٞم٦م ذم ؿمتك آدم٤مه٤مت إصقًمٞم٦م 

واًمٗمروقمٞم٦م واعم٘م٤مصدي٦م، وشمٙمقيـ صمروة ُمٕمرومٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م سمتٜمقع ـمرىمٝم٤م وادم٤مه٤مهت٤م 

اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، ومٙم٤مٟم٧م ىمقاقمد آؾمتدٓل أول ًمٌٜم٦م ووٕم٧م ذم أؾم٤مس هذا اًمٗمٙمر إصقزم 

 اًمٕمريؼ.

وُمـ اؾمت٘مرأ ىمقاقمد آؾمتدٓل وجم٤مٓهت٤م اعمٕمرومٞم٦م، وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف وقاسمط وىمٞمقد، 

ًمقضمد أن اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م ُمع شمٕمدد ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وأًمٗم٤مفمٝم٤م يمقٟم٧م وؿمٙمٚم٧م ٟمامًء وصمراًء ُمٕمرومٞم٤ًم ُمـ 

 ة ُمٜمٝم٤م:ضمقاٟم٥م قمد

أٚاًل: نٕٛ ايكاعد٠ األصٛي١ٝ تتعدد أيؿاظٗا ايًػ١ٜٛ ٚاملع٢ٓ االصطالسٞ هلا ال خيسز عٔ َع٢ٓ  

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: .ٚاسد

 .(2)ٜطام ايتهًٝـ مبا ال :قاعد٠

  .(5)اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٗمٕمؾ طمّمقل اًمتٛمٙمـ ُمٜمفهق شم٘مرير عمٕمٜمك ىم٤مقمدة: 

                                                           

أسمق قمٌد  :ٚمٌخ٤مريًم وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف طاجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل  :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

سم٤مب اًم٘مّمد ، يمت٤مب اإليامن سمػموت، ، م، دار اسمـ يمثػم9:;3 ،5ط اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م.

إمم رؾمقل اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل : صحٞمح ُمًٚمؿ >7/4595 ،8322، واعمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ

٤مب صالة تيم  سمػموت،، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. ًٚمؿ، عمطاهلل 

 .3/763 ،9:5، (اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م )سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وهمػمه
 .3/462، اٟمٔمر: ذح خمتٍم اًمروو٦م (4)
 .3/477، . اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ"لح٤ماًمتٙمٚمٞمػ سم٤معم"، وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝم٤م 3/446، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (5)
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ومرق ذم ذًمؽ،  وشم٤مرة يٜم٘مٚمٝم٤م قمـ همػمه، وٓيٜم٘مٚمٝم٤م شم٤مرة سمّمٞمٖمتف، اعمّمٜمػ ًمٚم٘م٤مقمدة وًمٕمؾ ا

 وم٤محل٤مصؾ أٟمف شمٙمرر ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة دون ًمٗمٔمٝم٤م، وذًمؽ يمثػم.
 أيْم٤ًم: ىمد شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة وردت قمـ أيمثر ُمـ ُمّمٜمػ، ويمؾ ُمٜمٝمؿ يقرده٤م سمٕم٤ٌمرشمف.

 وُمث٤مل ذًمؽ:

 .(1)قاعد٠: قد جيتُع يف ايؿعٌ ايٛاسد ثٛاب ٚعكاب

  .(4)قز أن يٙمقن واضم٤ًٌم طمراُم٤مً اًمقاطمد سم٤مًمٜمقع جيوهق شم٘مرير عمٕمٜمك ىم٤مقمدة: 

وجيقز أن يٙمقن اعمّمٜمػ إول أورده٤م سمٕم٤ٌمرشمف، وصٞم٤مهمتف اًمتل ارشمْم٤مه٤م، سمٞمٜمام أورده٤م 

اعمّمٜمػ أظمر سمٕم٤ٌمرة أظمرى رآه٤م إٟم٥ًم، وقمغم يمؾ وم٤معمٕمٜمك واطمد، وإن اظمتٚمػ اًمٚمٗمظ، وهذا 

   مم٤م يرد يمثػمًا ذم يمت٥م أصقل احلٜم٤مسمٚم٦م مم٤م يٛمٞمزهؿ قمـ همػمهؿ ذم ذًمؽ.

أيْم٤ًم: ذيمر احلٜم٤مسمٚم٦م ىمقاقمد أصقًمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م، هل شم٘مرير ًم٘مقاقمد وم٘مٝمٞم٦م مل 

 وإن يم٤مٟمقا ىمد ىمرروا ذًمؽ ذم ومروقمٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م. ،يذيمره٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م

 ُمث٤مل ذًمؽ:

  .(3)قاعد٠: املػهٛى يٝظ عهِ، ٚايػاى ال َرٖب ي٘

 إصقًمٞم٦م، وهل ذم اًمقاىمع شم٘مرير ًم٘م٤مقمدة احلٜمٌكمعمذه٥م ىم٤مقمدة شمتٙمرر يمثػمًا ذم يمت٥م ا

 

                                                           

سمـ ُمٗمٚمح: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد اعم٘مدد احلٜمٌكم. حت٘مٞمؼ: ومٝمد سمـ حمٛمد اًمٗم٘مف، ٓأصقل  (3)

 .3/443، اًمري٤مض ،اًمٕمٌٞمٙم٤منُمٙمت٦ٌم  ،م;;;3 - ه3642  د.ط،اًمًدطم٤من. 
 .2;3/5، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم >;3/35، روو٦م اًمٜم٤مفمر (4)
حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمكم اعم٤ٌمريمل، اًمٓمٌٕم٦م  ًمٚم٘م٤ميض: أيب يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم اًمٗمراء احلٜمٌكم.ذم أصقل اًمٗم٘مف، اٟمٔمر: اًمٕمدة  (5)

ٓسمـ قم٘مٞمؾ: أسمق اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ  ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمقاوح >5:/3، م، دار اًمٕمزة: اًمري٤مض4233- ه3654اًمراسمٕم٦م: 

سمػموت، م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: ;;;3 - ه3642: 3طسمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

ـ أيب ٔل شمٞمٛمٞم٦م: جمد اًمديـ أيب اًمؼميم٤مت قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل، واسمٜمف ؿمٝم٤مب اًمديذم أصقل اًمٗم٘مف،  اعمًقدة >3/53

 احلٚمٞمؿ. مجٕمٝم٤م وسمٞمْمٝم٤م: ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اعمح٤مؾمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم، واسمٜمف شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد

م، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، :422 - ه;364، 3ط ، ه967قمٌد اًمٖمٜمل احلراين، اعمتقرم ؾمٜم٦م:  اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ

، وذطمف اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم >89، صخمتٍم اًمتحرير >3/3:6، ُمٗمٚمح أصقل اسمـ >7;5، صاعم١مؾم٦ًم اًمًٕمقدي٦م سمٛمٍم

3/566. 
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(3)اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽوم٘مٝمٞم٦م: 
وهذا مم٤م ي٘مقي اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، ويزيد شم٠مصٞمٚمٝم٤م قمٜمد  

 .إصقًمٞملم

  .(4)ىمرره٤م احلٜم٤مسمٚم٦م، وهل إطمدى اًمرواي٤مت ذم اعمذه٥م ايؿسض آند َٔ ايٛادبقاعد٠: 

واإلُم٤مم  ،(5)ُم٤مًمؽشمٗمرد هب٤م احلٜم٤مسمٚم٦م قمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م، طمٞم٨م إن ُمذه٥م اإلُم٤مم 

 .أن اًمٗمرض واًمقاضم٥م ُمؽمادوم٤من ذقم٤مً  (7)اًمٕمٚمامء ومجٝمقر ،(6)اًمِم٤مومٕمل

واًم٘م٤مقمدة ُم٘مررة ذم يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وأن اًمٗمرض أقمغم ُمـ اًمقاضم٥م، وأن اعمراد 

قمٛمدًا وٓ ؾمٝمقًا، سمخالف اًمقاضم٥م ي٤ًمُمح ذم شمريمف سم٤مًمٗمروض إريم٤من، وٓ ي٤ًمُمح ذم شمريمٝم٤م 

 .(8)قمٛمدًا. ومٗمرىمقا سمذًمؽ سملم اًمٗمرض واًمقاضم٥م يمام قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ؾمٝمقًا ٓ

 

                                                           

شم٘مديؿ: رائد سمـ صؼمي . ًمٚمٛمرداوي: أسمق احلًـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامنذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف،  اٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف (3)

ًمٚمٌٝمقيت: ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس  ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات >3/382، ًمٌٜم٤من ،سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م ،م4226 د.ط،سمـ أيب قمٚمٗم٦م، 

سمػموت، م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: 4227 - ه3648 ،4طسمـ إدريس احلٜمٌكم. حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

3/439. 

 .:3/43، اًم٘مقاقمد ٓسمـ اًمٚمح٤مم >5/385 ،3/347، اًمقاوح >86 ،3/58، اًمتٛمٝمٞمد >5:2، 4/598، اٟمٔمر: اًمٕمدة (4)

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد احلٛمد سمـ قمكم أسمق زيد، . ًمٚم٘م٤ميض: أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين ،ًمّمٖمػماًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ا :اٟمٔمر (5)

  .3/559، سمٞم٤من اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م >6;4، صم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: سمػموت5;;3 -  ه3635 ،3ط

: 3ط. حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمجٞمد اًمؽميمل، ػًمٚمِمػمازي: أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمذم أصقل اًمٗم٘مف،  اٟمٔمر: ذح اًمٚمٛمع (6)

ذم أصقل  اإلطمٙم٤مم >6;/3، اعمًتّمٗمك >3/382، شمقٟمس، م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل:422ؾمح٥م ضمديد  ،م::;3

، سمػموت، ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ه3626: 3طحت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد اجلٛمٞمكم،  .ًممُمدي: أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمدإطمٙم٤مم 

 .;6، صختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمالؾمٜمقي اًمتٛمٝمٞمد ذم >3/67، هن٤مي٦م اًمًقل >3/362

ىم٤مم سمتحريره اًمِمٞمخ: قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٕم٤مين، . سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل ،ًمزريمٌما اعمحٞمط اٟمٔمر: اًمٌحر (7)

إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ  إرؿم٤مد اًمٗمحقل >3/366، اًمٖمردىم٦م، م، دار اًمّمٗمقة4;;3 ، ه3635: 4طوراضمٕمف: قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، 

م، دار اًمٗمٙمر: 4;;3 - ه3634، 3ط. حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌدري، ًمٚمِمقيم٤مين: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٞمامينإصقل، 

 .3/46سمػموت، 

، ُمريمز  ه3625: 3طحت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م،  ،ضمالل اًمديـ قمٛمر سمـ حمٛمد ،ٚمخ٤ٌمزيذم أصقل اًمٗم٘مف، ًماٟمٔمر: اعمٖمٜمل  (8)

 .:3/6، ومقاشمح اًمرمحقت >6: ،5:، صُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، اًمؽماث اإلؾمالُملاًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمٞم٤مء 
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  .(1)تهٕٛ حمس١َ قاعد٠: ايسخص١ ال

سمؾ ذيمره٤م احلٜم٤مسمٚم٦م، وهل ذم اًمقاىمع  ،ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م مل يذيمره٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ

 .(4)اًمرظمص ٓ شمٜم٤مط سم٤معمٕم٤ميص أنوهل:  ،شم٘مرير ًم٘م٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م

 ومل يِمػموا إمم أن ،(5)وىمد ذيمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ يمتٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 اًمرظمّم٦م ٓ شمٙمقن حمرُم٦م ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م.

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م مم٤م يٓمقل ذيمره٤م.

 : تٛضع األصٛيٕٝٛ يف أيؿاظ ايكٛاعد االضتدالي١ٝ:ثاًْٝا 

ُمّمٓمٚمح٤مت اجلٛمٝمقر سم٤مًمًٝمقًم٦م ذم اًمٕم٤ٌمرة، واًمدىم٦م ذم اًمٌٞم٤من أووح مم٤م قمٜمد ومتٛمٞمزت 

 احلٜمٗمٞم٦م. وإُمثٚم٦م قمغم هذا يمثػمة وواوح٦م، ُمٜمٝم٤م:

 وردت هبذا اًمٚمٗمظ ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م. ،(6)اًم٤ٌمـمؾ واًمٗم٤مؾمد ُمؽمادوم٤منقمٜمد اجلٛمٝمقر ىم٤مقمدة  -

ىمٌح ًمٕمٞمٜمف( يًٛمقٟمف:  أُم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م: مل يرد ًمٗمظ )سم٤مـمؾ( أو )وم٤مؾمد( سمؾ ورد ًمٗمظ )ُم٤م

 .(7)سم٤مـماًل، و)ُم٤م ىمٌح ًمٖمػمه( يًٛمقٟمف وم٤مؾمداً 

 

 

                                                           

 >4;، صخمتٍم اًمتحرير >6;5:  3/5:9، واًم٘مقاقمد ٓسمـ اًمٚمح٤مم ،:8، صاعمختٍم >3/477، اٟمٔمر: أصقل اسمـ ُمٗمٚمح (3)

شمٕمٚمٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد . قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل :ٓسمـ سمدران عمذه٥م اإلُم٤مم أمحد، اعمدظمؾ

 .389، صم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: سمػموت4228  ، ه3649 ، 5طاعمحًـ اًمؽميمل، 

د. ٟم٤مس سمـ ؾمٕمقد سمـ قمٌد اهلل اًمًالوم٦م،  حت٘مٞمؼ:. أسمق احلًـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن ،ًمٚمٛمرداوي اٟمٔمر: اًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع (4)

 .;;3/7، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات >334، صاًمري٤مض ،م، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد4226 - ه3647 ،3ط

 ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م:5;3 - ه3625 ،3طًمٚمًٞمقـمل: أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر.  ،اٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر (5)

حمٛمد طمًـ  سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞمؼ:، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد ًمٚمزريمٌم >482، صسمػموت

 .3/593سمػموت،  ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4222 - ه3643 ،3طإؾمامقمٞمؾ، 

 .3/574، أصقل اسمـ ُمٗمٚمح >3/398، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي >3/352، اعمًتّمٗمك >3/334، اٟمٔمر: اعمحّمقل (6)

 .3/654، ومقاشمح اًمرمحقت >94، صًمٚمخ٤ٌمزي ،اعمٖمٜمل >3/38، اٟمٔمر: أصقل اًمنظمز (7)
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ي٘مقًمقن اًمقاضم٥م يٜم٘مًؿ إمم واضم٥م  يمذًمؽ ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اجلٛمٝمقر ذم اًمقاضم٥م: -

  .(3)ُمقؾمع، وواضم٥م ُمْمٞمؼ
 ،(4)أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م: يٕمؼمون سم٤مصٓمالح آظمر، ومٞم٘مقًمقن: اًمقاضم٤ٌمت قمغم ٟمققملم: فمرف وُمٕمٞم٤مر

 واًمقاضم٥م اعمخػم.وهؿ يٕمٜمقن سمف: اًمقاضم٥م اعمقؾمع، 
إمم همػم ذًمؽ ُمـ آصٓمالطم٤مت اعمت٤ٌميٜم٦م سملم اجلٛمٝمقر واحلٜمٗمٞم٦م اًمتل سمدوره٤م يمقٟم٧م ٟمامًء 

 ُمٕمرومٞم٤ًم ذم اًمٗمٙمر إصقزم سم٤مظمتالف ُمٜم٤مهجف وُمراطمٚمف.

 : تٛيد ايكٛاعد األصٛي١ٝ ادتص١ٝ٥ َٔ ايكٛاعد ايه١ًٝ: ثايجًا 

  ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ:

 شمتقًمد ُمٜمٝم٤م ىمقاقمد ضمزئٞم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: (5)ايكطا٤(قاعد٠: )ايصش١: االدصا٤ ٚإضكاط 

  .(6)هؾ آضمزاء هق اًمٙمٗم٤مي٦م ذم إؾم٘م٤مط اًمتٕمٌد -3

 .(7)هؾ آضمزاء ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم اًمقاضم٥م -4
  .(8)هؾ ٟمٗمل آضمزاء يمٜمٗمل اًم٘مٌقل -5
  .(9)هؾ إذا وضمد اًمٗمٕمؾ ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٔم٤مهر اًمنمع طمٙمؿ سمّمحتف -6

إصقًمٞم٦م ُمـ ومروع وآصم٤مر وم٘مٝمٞم٦م، وُمٕم٤مٍن سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذه اًم٘مقاقمد 

ُمٕمرومٞم٦م، سمدأت سمٛمرطمٚم٦م اًمتّمقر اًمذهٜمل سم٤مؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واؾمت٘مرت 

سمٙمقهن٤م أول ًمٌٜم٦م ُمـ ًمٌٜم٤مت اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، وم٠مطمدصم٧م صمروة 

 قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م ذم ؾم٤مطم٦م ُمـ ؾم٤مطم٤مت اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمتٓمٌٞمؼ.

                                                           

حت٘مٞمؼ: قمٌد  ، ه696اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد، اعمتقرم ؾمٜم٦م: ًمٚم٤ٌمضمل: أسمق ذم أطمٙم٤مم إصقل طمٙم٤مم اًمٗمّمقل إاٟمٔمر:  (3)

، روو٦م اًمٜم٤مفمر >:;/3، اعمًتّمٗمك >3/443، شمقٟمس، م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل8:;3 - ه3629 ،3طاعمجٞمد اًمؽميمل، 

 .59، صاعمًقدة >3/332

 .:3/6، اٟمٔمر: أصقل اًمنظمز (4)

 .52، صهن٤مي٦م اًمًقل ًمالؾمٜمقي >3/93، اإلهب٤مج ًمٚمًٌٙمل (5)

 .4;5/32، يٜمٔمر: اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي (6)

 يٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (7)

 .5/3326، يٜمٔمر: اًمتحٌػم ذح اًمتحرير (8)

 .434، صيٜمٔمر: ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين (9)
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 ايجايحاملبشح 

 َساسٌ االضتٓباط يف ايؿهس األصٛيٞ ٚدٚزٖا يف ايجسا٤ املعسيف

  املطًب األٍٚ: سكٝك١ االضتٓباط يف ايؿهس األصٛيٞ:

آؾمتٜم٤ٌمط هق أطمد ًمٌٜم٤مت هذا اًمٗمٙمر إصقزم واًمثروة اعم٤ٌمريم٦م> ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقمٜمٍم أؾم٤مد ُمـ قمٜم٤مس صمروشمٜم٤م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل متٞمزت هب٤م 

 أُمتٜم٤م قمـ ؾم٤مئر إُمؿ.

 ُمٜمٝم٤م: ،وآؾمتٜم٤ٌمط يٛمٙمـ أن يٓمٚمؼ قمغم قمدة ُمٕم٤من

  واًمٙمِمػ قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.يمٞمٗمٞم٦م ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م 

 .ُمٕمروم٦م ُم٤ًمًمؽ وـمرق اؾمتخراج إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٞمٚم٦م 

 .يمٞمٗمٞم٦م رد اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم أصقهل٤م وىمقاقمده٤م اًمٙمٚمٞم٦م 

وىمد شمٜمققم٧م ـمرق آؾمتٜم٤ٌمط وصقره٤م قمٜمد إصقًمٞملم، وىمد قمؼم قمٜمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

يٕمرف ُمـ  ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُم٤مسم٤مًمٌٞم٤من، ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر سمـ)اًمرؾم٤مًم٦م( ومٗمّمؾ ـمرق  

 سمٞم٤من اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ، وم٘م٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف:

وم٢من ُمـ أدرك قمٚمؿ أطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ٟمّم٤ًم واؾمتدًٓٓ، وووم٘مف اهلل ًمٚم٘مقل واًمٕمٛمؾ ))

عم٤م قمٚمؿ ُمٜمف: وم٤مز سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ديٜمف ودٟمٞم٤مه، واٟمتٗم٧م قمٜمف اًمري٥م، وٟمّقرت ذم ىمٚمٌف احلٙمٛم٦م، واؾمتقضم٥م 

((قوع اإلُم٤مُم٦مذم اًمديـ ُم
(3).  

   .(4): اؾمؿ ضم٤مُمع عمٕم٤مين جمتٛمٕم٦م إصقل ُمتِمٕم٦ٌم اًمٗمروعصمؿ قمرف اًمٌٞم٤من سم٘مقًمف

ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مين اعمتِمٕم٦ٌم، أهن٤م سمٞم٤من عمـ ظمقـم٥م هب٤م ممـ ٟمزل اًم٘مرآن سمٚم٤ًمٟمف،  وم٠مىمؾ ُم٤م))وىم٤مل: 

 جيٝمؾُمت٘م٤مرسم٦م آؾمتقاء قمٜمده، وإن يم٤من سمٕمْمٝم٤م أؿمد شم٠ميمٞمد سمٞم٤مٍن ُمـ سمٕمض، وخمتٚمٗم٦م قمٜمد ُمـ 

 

                                                           

م، ُمٙمت٦ٌم دار 4227، 5ط حت٘مٞمؼ: حمٛمد أمحد ؿم٤ميمر. اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اعمٓمٚمٌل،: ٚمِم٤مومٕمل، ًماًمرؾم٤مًم٦م (3)

 .42، صاًم٘م٤مهرة ، اًمؽماث

 .43، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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((ًم٤ًمن اًمٕمرب
(3). 

وسم٤مب اًمٌٞم٤من قمغم شمِمٕم٥م ُم٤ًمًمٙمف وشمٜمقع ـمرىمف قمٜمد إصقًمٞملم، ومٝمق وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمٓمرائؼ 

آؾمتٜم٤ٌمط ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتدٓل ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وذًمؽ قمـ ـمريؼ ومٝمؿ ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ 

 .(4)ودٓٓهت٤م اعمتٜمققم٦م اًمذاظمرة ذم يمت٥م اًمٗمٙمر إصقزم

 

 املطًب ايجاْٞ

 االضتٓباط األصٛيٞ يف ايجسا٤ املعسيفدٚز 

وًم٘مد اُمتدت يد آؾمت٘مراء واًمتقؾمع ذم ُمٞمدان آصٓمالطم٤مت إمم ُم٤ٌمطم٨م اًمٌٞم٤من ذم ))

ي٘مًٛمقن اًمٌٞم٤من ُمـ طمٞم٨م  -ومٞمام سمٕمد رؾم٤مًم٦م اًمِم٤مومٕمل-شمٗمًػم اًمٜمّمقص، ومرأيٜم٤م إصقًمٞملم 

ًمقفمٞمٗم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن ي١مدهي٤م ُمـ شم٘مرير أو شمٗمًػم أو شمٖمٞمػم أو شمٌديؾ، إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، وأوصٚمٝم٤م ا

 سمٕمْمٝمؿ إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم.

وسمٞم٤من  -وم٤مًم٘م٤ميض أسمق زيد اًمدسمقد احلٜمٗمل ىمًٛمٝم٤م إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، هل: سمٞم٤من اًمت٘مرير

  .(5)وسمٞم٤من اًمتٌديؾ -وسمٞم٤من اًمتٖمٞمػم-اًمتٗمًػم

وأوصٚمٝم٤م ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز احلٜمٗمل إمم مخ٦ًم، طمٞم٨م اشمٗمؼ ُمع أيب زيد اًمدسمقد ذم 

(6)إرسمٕم٦م اعمذيمقرة، ووؿ إًمٞمٝم٤م ظم٤مُم٤ًًم وهق: سمٞم٤من اًميورة
))
(7) . 

                                                           

 .43، صٚمِم٤مومٕمل، ًماًمرؾم٤مًم٦م (3)

ضم٤مُمع  >4/48،  ه3594ُمٍم، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد، ُمٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب :ٚمنظمزًم ،يٜمٔمر: أصقل اًمنظمز (4)

اًم٘م٤مهرة> يمِمػ إهار قمـ أصقل ، ة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦مأسمق قمٛمر يقؾمػ اًم٘مرـمٌل. إدار :سمـ قمٌد اًمؼمٓ سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف،

م، دار اًمٙمت٥م 9;;3، 3طقمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر.  :ٚمٌخ٤مريًم ومخر اإلؾمالم،

 سمتٍمف. :5/64، سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4223 ،3طأسمق زيد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ حمل اًمديـ اعمٞمس.  :ٚمدسمقدًم :شم٘مقيؿ إدًم٦م (5)

 .443ص

 .75-4/48، أصقل اًمنظمز (6)

 .;3/4، سمػموت، م، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل:422، 7طحٛمد أدي٥م ص٤مًمح، عم شمٗمًػم اًمٜمّمقص ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، (7)
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أُم٤م سمٞم٤من اًمت٘مرير: ومٞم٘مّمد سمف: أن يمؾ طم٘مٞم٘م٦م حتتٛمؾ اعمج٤مز، أو يمؾ قم٤مم حيتٛمؾ اخلّمقص إذا 

  .(3)ُأحلؼ سمف ُم٤م ي٘مٓمع آطمتامل

: اًمٌٞم٤من اًمذي ومٞمف شمٖمٞمػم عمقضم٥م اًمٚمٗمظ ُمـ اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر إمم همػمه. يم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمتٖمٞمػموسمٞم٤من 

  .(4)سم٤مًمنمط وآؾمتثٜم٤مء

وهق: سمٞم٤من اٟمتٝم٤مء طمٙمؿ ذقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمؽماخ  ،: ي٘مّمد سمف )اًمٜمًخ(وسمٞم٤من اًمتٌديؾ

 .(5)قمٜمف

وٞمح سمام مل ومٝمق ٟمقع شمق .(6)ووع ًمف ذم إصؾ : وهق ٟمقع ُمـ اًمٌٞم٤من سمٖمػم ُم٤موسمٞم٤من اًميورة

  .(7)يقوع ًمٚمتقوٞمح

وهق قمغم أرسمٕم٦م أوضمف: ُمٜمف ))سم٘مقًمف:  اإلُم٤مم اًمنظمزوسمٞم٤من اًميورة أٟمقاع: وىمد أمجٚمٝم٤م 

يٙمقن  يٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم سمدًٓم٦م طم٤مل اعمتٙمٚمؿ، وُمٜمف ُم٤م ُمٜمزًم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٌٞم٤من، وُمٜمف ُم٤م يٜمزل ُم٤م

 .(8)وذيمر أُمثٚم٦م قمغم يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م ((اًمٙمالميٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم سمدًٓم٦م  سمٞم٤مٟم٤ًم سميورة دومع اًمٖمرر، وُمٜمف ُم٤م

  .(9)ومٞمف ظمٗم٤مء( )سمٞم٤من ُم٤م ـيٕمرف قمٜمد اًمٕمٚمامء سم : وهق ُم٤موسمٞم٤من اًمتٗمًػم

  .(:))اعمِمؽمك، واعمجٛمؾ، واعمِمٙمؾ، واخلٗمل...( وىمد ُمثٚمقا مل ومٞمف ظمٗم٤مء سمـ

                                                           

 .:4/4، أصقل اًمنظمل >48:/5، يٜمٔمر: أصقل اًمٌزدوي (3)

 .3/57، شمٗمًػم اًمٜمّمقص (4)

ٜمال عم ،ُمرآة إصقل ذم ذح ُمرىم٤مة اًمقصقل، ُمع طم٤مؿمٞم٦م آزُمػمي قمٚمٞمف >4/45، اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ُمع ذطمف ًمالؾمٜمقي (5)

 .:4/38،  ه;352دار اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕم٤مُمرة  حمٛمد سمـ ومراُمقز. :ظمنو

 .89:/5، ًمٚمٌخ٤ميأصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ إهار  >4/72، يٜمٔمر: أصقل اًمنظمز (6)

  ه3538ٚمٜمًٗمل، قمٌد اهلل سمـ أمحد. اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م ، ًمزُمػمي> ُمٜم٤مر إٟمقارطم٤مؿمٞم٦م إ عُم ،5/388، يٜمٔمر: اعمرآة واعمرىم٤مة (7)

 .4/929، أومم

 .4/72، يٜمٔمر: أصقل اًمنظمز (8)

: حيل اعمٍمي. اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م :ٚمره٤مويًم طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ ُمٚمؽ قمغم اعمٜم٤مر، >49:/5، يٜمٔمر: يمِمػ إهار (9)

 .;:3/8،  ه3537

واعمجٛمؾ: هق اعمتقىمػ قمغم سمٞم٤مٟمف دًمٞمؾ أو ، اعمِمؽمك: اًمٚمٗمظ اًمذي ووع عمٕمٜمٞملم خمتٚمٗملم أو ُمٕم٤مين خمتٚمٗم٦م سم٠موو٤مع ُمتٕمددة (:)

سم٤مٓضمتٝم٤مد واعمِمٙمؾ: هق اًمٚمٗمظ اًمذي ظمٗمل ُمـ ذاشمف ظمٗم٤مء يٛمٙمـ زواًمف ، ىمريٜم٦م، أو ُم٤ممل شمتْمح دًٓمتف إٓ سمٜمص أو ىمريٜم٦م
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ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ إـمالق احلٜمٗمٞم٦م ًمٌٕمض دٓٓت إًمٗم٤مظ، ٓ ختتٚمػ اظمتالوم٤ًم يمثػمًا قمـ 

إـمالىم٤مت مجٝمقر إصقًمٞملم ذم اعمْمٛمقن، سمؾ اظمتٚمٗمقا ذم إًم٘م٤مب اًمتقصٞمٗمٞم٦م، وم٤محلٜمٗمٞم٦م أـمٚم٘مقا 

 هل: اعمحٙمؿ، واعمٗمن، واًمٜمص واًمٔم٤مهر ًمٙمٗم٦م اًمقوقح. ،أرسمٕم٦م أًم٘م٤مب

   .(3)مه٤م: اًمٜمص واًمٔم٤مهر ،ٚم٘مٌلمأُم٤م اجلٛمٝمقر: ومٞمٓمٚم٘مقن يمٗم٦م اًمقوقح ًم

وٟمجد احلٜمٗمٞم٦م يْمٕمقن ذم يمٗم٦م اًمٖمٛمقض أًم٘م٤مب: اخلٗم٤مء واإلؿمٙم٤مل واإلمج٤مل واًمتِم٤مسمف، 

 سمٞمٜمام اجلٛمٝمقر يٙمتٗمل سم٤مًمتِم٤مسمف واإلمج٤مل، وهق مجع اًمٌمء مجٚم٦م واطمدة ُمـ همػم سمٞم٤من.

 وم٤مجلٛمٝمقر ايمتٗمقا سمدًٓم٦م آىمتْم٤مء، ودًٓم٦م -أي: اًمٙمالم اعمريم٥م-وُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمؿ 

   .(4)مه٤م: قم٤ٌمرة اًمٜمص وإؿم٤مرة اًمٜمص ،اإلؿم٤مرة. أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م ومزادوا دًٓمتلم

أُم٤م سم٤مب اعمٗمٝمقم، وم٤مجلٛمٝمقر ي٘مًٛمقن اعمٗمٝمقم إمم ُمٗمٝمقم  ،هذا ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٓمقق سمف

 .(5)ُمقاوم٘م٦م، وُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م

                                                           

، 3/74، واخلٗمل: اًمٚمٗمظ اًمٔم٤مهر ومٞمام ووع ًمف، وظمٗمل اعمراد ُمٜمف إٓ سم٤مًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد. يٜمٔمر: أصقل اًمٌزدوي، واًمٜمٔمر=

 .398، :3/38، أصقل اًمنظمز >76

 >34، صاًمري٤مض، م، دار اًمّمٛمٞمٕمل8;;3 ،3ط أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل. :ٚمجقيٜملًميٜمٔمر: اًمقرىم٤مت،  (3)

قمثامن سمـ قمٛمر اعم٘مرئ اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ٟمذير  :سمـ احل٤مضم٥مٓ خمتٍم ُمٜمتٝمك اًمًقل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل إصقل واجلدل،

ُمقومؼ اًمديـ قمٌد  :سمـ ىمداُم٦مٓ روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر، >48;/4، سمػموت، ًمٌٜم٤من ، دار اسمـ طمزم ،م4228، 3طمح٤مد، 

اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ذم طمؾ مجع  >:3/72، سمػموت، م. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4224اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اؾمامقمٞمؾ. اهلل سمـ أمحد

م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 4239 ،3طضمالل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمكم اًمداهمًت٤مين.  :ٚمٛمحكمًم اجلقاُمع،

 .696 -3/652، سمػموت، ٟم٤مذون

يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )وأذسمقا ذم ىمٚمقهبؿ  ،دًٓم٦م آىمتْم٤مء: دًٓم٦م اعمٜمٓمقق قمغم اعمحذوف ًميورة صدق اًمٙمالم ذقم٤ًم وقم٘مالً  (4)

ويمٚمقا واذسمقا )دًٓم٦م اإلؿم٤مرة: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم طمٙمؿ همػم ُم٘مّمقد وًمٙمٜمف ٓزم ًمٚمحٙمؿ. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٕمجؾ( أي: طمٌف.

يدل سمٕم٤ٌمرشمف سم٢مسم٤مطم٦م آؾمتٛمت٤مع ذم يمؾ أضمزاء اًمٚمٞمؾ، وسم٢مؿم٤مرشمف قمغم صح٦م صقم ُمـ أصٌح ضمٜم٤ًٌم ًمٚمزوُمف  (طمتك يتٌلم ًمٙمؿ...

قم٤ٌمرشمف: إجي٤مب  {وقمغم اعمقًمقد ًمف رزىمٝمـ ويمًقهتـ}ىمّمده اعمتٙمٚمؿ سمٙمالُمف. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٝمق ُم٤مّمقم٤ٌمرة اًمٜم اعم٘مّمقد.

ق هٜم٤م ٟم٦ًٌم اإلؿم٤مرة إمم ٟم٦ًٌم اًمقًمد إًمٞمف وأن ًمف طم٘م٤ًم ذم وه ،ٝمق ُم٤ممل ي٘مّمد ذم قمرف اعمتٙمٚمٛملمّمإؿم٤مرة اًمٜم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إب.

 ٕمٌد اهلل سمـ سمٞم٦م. اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م، دار اسمـ طمزم.ًم ،ُم٤مًمف وٟمٗمًف. يٜمٔمر: أُم٤مزم اًمدٓٓت وجم٤مزم آظمتالوم٤مت

اًمت٠مومٞمػ يمٗمٝمؿ حتريؿ اًميب ُمـ حتريؿ  ،46;/4، ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ ذم حمؾ اًمٜمٓمؼ. يٜمٔمر: خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م (5)

ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي، حت٘مٞمؼ:  :ٚمٓمقذمًم يٜمٔمر: خمتٍم اًمروو٦م، {ومال شم٘مؾ هلام أف}سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
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 وٓ يٕمتدون سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م. ،(3)سمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م: يًٛمقن ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م سمدًٓم٦م اًمٜمص

همػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واظمتالف ٟمٔمرة وومٙمر إصقًمٞملم ُمٜمٝم٤م، يمدًٓم٦م اًمٕم٤مم إمم 

ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م، واًمتخّمٞمص وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر شمزظمر هب٤م يمت٥م إصقل 

 واًمٗمروع.

وُمـ أسمرز ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُم٤ٌمطم٨م اخلّمقص )إُمر واًمٜمٝمل( وإذا ىمٚمٜم٤م: إُمر واًمٜمٝمل، ))

شمٗمٕمؾ( واًم٤ًمطم٦م   صٞمغ اًمتٙمٚمٞمػ اًمتل ُمداره٤م قمغم صٞمٖم٦م )اومٕمؾ( و)ٓومٛمٕمٜمك ذًمؽ: اًمٌح٨م ذم

((اًمتل شمتحرك ومٞمٝم٤م صٞمغ اًمتٙمٚمٞمػ وُم٤م يتقًمد ُمٜمٝم٤م ؾم٤مطم٦م سمٕمٞمدة اعمدى، ُمتًٕم٦م إرضم٤مء
صمري٦م  (4)

 غمًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمَّػ قم اعمٕم٤مرف>

ؾمتٜم٤مد ًمٚمٜمص اًمنمقمل واحلس إصقزم إصمراًء ًمٚمت٠مصٞمؾ وضمف اخلّمقص> إقمامًٓ ًمٚمٕم٘مؾ سم٤مٓ

 .اعمٕمرذم ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل

وًمـ شمٙمٗمل آٓف اًمًٓمقر ًمٚمتٕمٌػم قمـ هذه اًمثروة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل شَمٌٝم٩م وشمرشمقي هب٤م يمت٥م 

 اًم٘مدُم٤مء واعمٕم٤مسيـ قمغم اظمتالف إطمقال وإزُم٤من.

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ ٓ ذم حمؾ اًمٜمٓمؼ.  .;53ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج، اًمري٤مض، ص،  ه3662 ،4ط حمٛمد اًمٗمقزان.=

( وم٤معمٜمٓمقق هق: وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمٖمٜمؿ (ؾم٤مئٛم٦م اًمٖمٜمؿ اًمزيم٤مة : ))ذمط اًمٜمٌل، يم٘مقل 46;/4يٜمٔمر: خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، 

  .4/376، يٜمٔمر: اعمًتّمٗمك .-يًٛمك سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م  وهق ُم٤م -اًم٤ًمئٛم٦م، وُمٗمٝمقُمف: أن اعمٕمٚمقوم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة 

اًمت٘مرير واًمتحٌػم،  >:3/46، ُمٍم، ٚمتٗمتزاين، ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر، ُمٙمت٦ٌم صٌٞمحًم :ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح (3)

  .3/369، سمػموت، م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م5:;3 ،4طؿمٛمس اًمديـ حمٛمد احلٜمٗمل.  :سمـ أُمػم احل٤مجٓ

 .4/8، شمٗمًػم اًمٜمّمقص عمحٛمد أدي٥م ص٤مًمح (4)
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 املبشح ايسابع

 ٚدٚزٖا يف ايجسا٤ املعسيف سسن١ االدتٗاد ايػسعٞ يف ايؿهس األصٛيٞ

 املطًب األٍٚ: سكٝك١ االدتٗاد ايػسعٞ يف ايؿهس األصٛيٞ:

اضمتٝمد ذم محؾ اًمرطمك وٟمحقه٤م ُمـ ، ي٘م٤مل: (3)آضمتٝم٤مد ًمٖم٦م: سمذل اجلٝمد ذم ومٕمؾ ؿم٤مق

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: )واًمٚمذيـ ٓ جيدون إٓ ضمٝمدهؿ (> أي: سمذًمقا ىمّم٤مرى  (4)إؿمٞم٤مء اًمث٘مٞمٚم٦م

 .ضمٝمدهؿ ذم سمذل إُمقال ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم

وآضمتٝم٤مد ذم آصٓمالح: سمذل اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م ذم اًمتٕمرف قمغم احلٙمؿ اًمنمقمل 

  .(5)واؾمتٜم٤ٌمـمف

اًمذي ًمف اًم٘مدرة قمغم اؾمتٗم٤مدة إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م واعمجتٝمد: هق اًمٗم٘مٞمف 

 .(6)اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

وُمـ هذا اًمتٕمريػ ًمالضمتٝم٤مد يتٌلم أٟمف ٓسمد ُمـ سمذل اجلٝمد ذم حتّمٞمؾ احلٙمؿ اًمنمقمل 

 واؾمتٜم٤ٌمـمف سمنموـمف اعمٕمتؼمة ذم اًمٙمت٥م إصقل.

ؾ ًمألطمٙم٤مم وآضمتٝم٤مد اًمنمقمل ُمـ أهٚمؿ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يتٛمٙمـ هب٤م اًمٕم٤ممل ُمـ اًمتقص

اًمنمقمٞم٦م ذم احلقادث واعمًتجدات واًمٜمقازل ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من، وهق وؾمٞمٚم٦م ُم١ميمدة 

 ًمّمالطمٞم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٙمؾ اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م.  

 

 

 

 

 
                                                           

 ُم٤مدة )ضَمَٝمَد(. ،357، 355/ 5، ًم٤ًمن اًمٕمرب (3)

 ُم٤مدة )ضَمَٝمَد(. ،366، صخمت٤مر اًمّمح٤مح (4)

 .427/:، إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين ،449/:، يٜمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم (5)

 .;4/44، إرؿم٤مد اًمٗمحقل (6)
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 املطًب ايجاْٞ

 دٚز سسن١ االدتٗاد ايػسعٞ يف ايجسا٤ املعسيف

ًم٘مد أصمرت اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم 

ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ومٝمق وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م عم٤م يًتجد ُمـ طمقادث 

قمٍمٟم٤م احل٤مض، ومٞمٚمحؼ ُمٜمٝم٤م ُم٤ممل يرد ومٞمف  وىمْم٤مي٤م وٟمقازل ُم٤مزاًم٧م وٓ شمزال ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمٌقة إمم

ٟمص ذم وقء ُم٤م ورد ومٞمف ٟمص ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م ُمٓمٝمرة، وإمم هذا اعمٕمٜمك يِمػم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

يمؾ ُم٤م ٟمزل سمٛمًٚمؿ ومٗمٞمف طمٙمؿ ٓزم، أو قمغم ؾمٌٞمؾ احلؼ ومٞمف دًٓم٦م ُمقضمقدة، وقمٚمٞمف )) ذم ىمقًمف: 

سمٕمٞمٜمف ـمٚم٥م اًمدًٓم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ احلؼ ومٞمف إذا يم٤من ومٞمف سمٕمٞمٜمف طُمٙمؿ اشم٤ٌمقمف، وإذا مل يٙمـ ومٞمف 

((سم٤مٓضمتٝم٤مد
(3).  

وإن آضمتٝم٤مد اعمٕمتؼم ٓؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م طمؼ ًمٙمؾ ُمـ اؾمتٙمٛمؾ ذوط 

آضمتٝم٤مد اعم٘مررة ذم يمت٥م إصقل، صمؿ إن اًمٕم٤مُمل واعم٘مٚمد ٓ يًتٗمتل إٓ ُمـ همٚم٥م قمغم فمٜمف 

يّمٚمح ًمٚمٗمتقى ىمرره٤م إصقًمٞمقن ذم قمٚمٛمف، وأٟمف ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد سمٓمرق داًم٦م قمغم ُمٕمروم٦م ُمـ 

  .(4)يمتٌٝمؿ اعمٕمرووم٦م ذم ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد

وُمـ ومٜمقن آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض، أن يدرك اعمجتٝمد 

إصقزم أن اًمتٕم٤مرض ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع ذم إظم٤ٌمر اًمنمقمٞم٦م> ٕٟمف يٚمزم قمٚمٞمف أن أطمدمه٤م يمذب، 

يٛمٙمـ أن ي٘مع اًمتٕم٤مرض ذم  يٙمقن يمذسم٤ًم، يمام أٟمف ٓ ث٤مسم٧م قمٜمف ٓاًم طوظمؼم اهلل ورؾمقًمف 

طمٙمٛملم: أطمدمه٤م أُمر، وأظمر هنل، أو أطمدمه٤م طمٔمر وأظمر إسم٤مطم٦م> ٕن اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم 

إذا شمٕم٤مرض دًمٞمالن، ؾمقاء يم٤مٟم٤م ؾمٛمٕمٞملم أو قم٘مٚمٞملم، أو أطمدمه٤م ؾمٛمٕمٞم٤ًم وأظمر )) شمٙمٚمٞمػ حم٤مل، و

خيٚمق إُم٤م أن يٙمقٟم٤م ىمٓمٕمٞملم، أو يٙمقٟم٤م فمٜمٞملم، وإُم٤م أن يٙمقٟم٤م ٓ  وم٤مًمقاضم٥م أن ي٘م٤مل: قم٘مٚمٞم٤ًم،

ؾمقاء يم٤مٟم٤م قم٘مٚمٞملم أو ؾمٛمٕمٞملم،  ٔظمر فمٜمٞم٤ًم. وم٠مُم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٤من ومال جيقز شمٕم٤مروٝمام:اأطمدمه٤م ىمٓمٕمٞم٤ًم و
                                                           

 سم٤مب اًم٘مٞم٤مس. ،698، صاًمرؾم٤مًم٦م (3)

 ،3طقمٌد اًمرمحـ، قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي.  سمٙمر أمحد سمـ قمكم، حت٘مٞمؼ: أيب أيب :ٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمداديًميٜمٔمر: اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف،  (4)

 شمٞمًػم اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل، >753-3;6، صخمتٍم اًمروو٦م >4/552، اًمري٤مض، اجلقزيم، دار اسمـ 8;;3

 .946-8:7، صم، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م4223، 3ط ،قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح :ٚمٗمقزانًم
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ٕن اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل هق اًمذي > أو أطمدمه٤م قم٘مٚمٞم٤ًم وأظمر ؾمٛمٕمٞم٤ًم، وهذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٕم٘مالء

 أن شمٙمقن دًٓمتف سم٤مـمٚم٦م. وٓ يٛمٙمـ جي٥م صمٌقت ُمدًمقًمف:

وطمٞمٜمئذ ومٚمق شمٕم٤مرض دًمٞمالن ىمٓمٕمٞم٤من، وأطمدمه٤م يٜم٤مىمض ُمدًمقل أظمر، ًمٚمزم اجلٛمع سملم 

اًمٜم٘مٞمْملم، وهق حم٤مل، سمؾ يمؾ ُم٤م يٕمت٘مد شمٕم٤مروف ُمـ اًمدٓئؾ اًمتل يٕمت٘مد أهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م ومال سمد ُمـ أن 

ع شمٜم٤مىمض يٙمقن اًمدًمٞمالن أو أطمدمه٤م همػم ىمٓمٕمل، أو أن يٙمقن ُمدًمقٓمه٤م ُمتٜم٤مىمْملم، وم٠مُم٤م ُم

 اعمدًمقًملم اعمٕمٚمقُملم ومٞمٛمتٜمع شمٕم٤مرض اًمدًمٞمٚملم.

وإن يم٤من أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم ىمٓمٕمٞم٤ًم دون أظمر وم٢مٟمف جي٥م شم٘مديٛمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕم٘مالء، 

وم٢مٟمف  وأُم٤م إن يم٤مٟم٤م مجٞمٕم٤ًم فمٜمٞملم: ؾمقاء يم٤من هق اًمًٛمٕمل أو اًمٕم٘مكم، وم٢من اًمٔمـ ٓ يرومع اًمٞم٘ملم.

 ((ح يم٤من هق اعم٘مدم، ؾمقاء يم٤من ؾمٛمٞمٕم٤ًم أو قم٘مٚمٞم٤مً يّم٤مر إمم ـمٚم٥م شمرضمٞمح أطمدمه٤م، وم٠مهيام شمرضم
(3).  

أمهٝم٤م:  ،وقمغم هذا: يدرك اعمجتٝمد إصقزم يمٞمٗمٞم٦م اخلروج ُمـ اًمتٕم٤مرض سمٕمدة ـمرق

اجلٛمع سملم اًمدًمٞمٚملم، وذًمؽ سمقضمف ُم٘مٌقل ٓ شمٙمٚمػ ومٞمف وٓ شمٕمًػ، وم٢من أُمٙمـ اجلٛمع واًمتقومٞمؼ 

سملم اعمتٕم٤مرولم سمقضمف ُم٘مٌقل يم٤من اًمٕمٛمؾ هبام ُمتٕمٞمٜم٤ًم، وٓ جيقز اًمٕمدول إمم اًمؽمضمٞمح> ٕن إقمامل 

وإذا مل  .(4)إمه٤مًمف اًمدًمٞمٚملم أومم ُمـ إمه٤مل أطمدمه٤م أو إمه٤مهلام ُمٕم٤ًم> ٕن إصؾ ذم اًمدًمٞمؾ إقمامًمف ٓ

 يٛمٙمـ اجلٛمع قمدل إمم اًمؽمضمٞمح.

: هق شم٘مديؿ اعمجتٝمد أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم> عم٤م ومٞمف ُمزي٦م ُمٕمتؼمة سمجٕمؾ اًمٕمٛمؾ واًمؽمضمٞمح

  .(5)سمف أومم ُمـ أظمر

يٙمقن ذم إظم٤ٌمر ُمـ ضمٝم٦م ؾمٜمده٤م أو ُمتٜمٝم٤م أو ىمرائـ حتػ هب٤م  واًمؽمضمٞمح أٟمقاع: ُمٜمف ُم٤م

 وهل ُمٜمثقرة ذم يمت٥م إصقل.

                                                           

م، 3;;3 ،4طؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ احلراين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد..  :سمـ شمٞمٛمٞم٦مٓ درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، (3)

 .;3/9، اًمري٤مض، اإلُم٤مم حمٛمد سمٜم٧م ؾمٕمقدضم٤مُمٕم٦م 

 ،3طؿمٛمس اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اًمرمحـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م.  :ألصٗمٝم٤مينًمسمٞم٤من اعمختٍم )ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م(  (4)

سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  :ٚمزريمٌمًم ،> شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع اجلقاُمع5/62، اًمًٕمقدي٦م، م، دار اعمدين8:;3

 .4;5/6، م، ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم، شمقزيع: اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م:;;3:، 3طقمٌد اهلل رسمٞمع، .د، ؾمٞمد قمٌد اًمٕمزيز.ؼ: داًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞم

 .883، صشمٞمًػم اًمقصقل (5)
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 أي: اًمؽمضمٞمح سملم قمٚمؾ اعمٕم٤مين.> يٙمقن ذم اعمٕم٤مين وُمٜمف ُم٤م

واعمراد: شمرضمٞمح اًم٘مٞم٤مس ُمـ ضمٝم٦م قمٚمتف، ومٚمق يم٤من ًمألصؾ اًمقاطمد قمٚمت٤من وقمْمد إطمدامه٤م 

  .(3)سمدًمٞمؾ آظمر ومؽمضمح قمغم إظمرى

وهٙمذا شمدرج اًمٗمٙمر إصقزم سمدًء سم٤مًمت٘مٕمٞمد إصقزم ًمٚم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل شمًتٜمٌط 

لم ذم إطمٙم٤مم، ومه٤م: ٞمأدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م> ارشمٙم٤مزًا قمغم اعمّمدريـ إؾم٤مؾم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ

ُمًتٜمدا اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس، وإدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد إصقًمٞملم، صمؿ يٜمت٘مؾ سمٜم٤م  اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

سمرطمٚم٦م ومٙمري٦م ذم وضمقه آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ إطمٙم٤مم ودٓٓهت٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمتل شمًٛمك ذم يمت٥م إصقل 

اًمٖمٜمٞم٦م سمٛمٙمٜمقٟم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وىمقاقمده٤م وأهاره٤م اًمتل هل ًمٖم٦م اًم٘مرآن  سمـ)ُم٤ٌمطم٨م إًمٗم٤مظ(

اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، ومػمشم٘مل إصقزم سمٕم٘مٚمف وومٝمٛمف ًمقضمقه اًمدٓٓت ُمـ اًمٜمّمقص 

اًمنمقمٞم٦م، وُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصده٤م وأهداومٝم٤م ُمـ جمٛمقع ُم٤م اؾمتٜمٌط ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، 

شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، وؿمٌٝم٦م اًمتٕم٤مرض سملم اًمٜمّمقص سم٤مجلٛمع واإلقمامل، ويٕمدل إمم  أومٞمدر

ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح، ومٞم٘مدم احل٤مفمر قمغم اعمٌٞمح، واخلؼم اعمث٧ٌم قمغم اخلؼم اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل، 

قمرف ذم يمت٥م إصقًمٞملم  واخلؼم اعمرومقع قمغم اخلؼم اعمقىمقف واعمرؾمؾ وٟمحقه قمغم ُم٤م

٤مئٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم وومؼ ُمٜمٝم٩م ومٙمري ُمتٙم٤مُمؾ اًمٌٜمٞم٤من واعمحدصملم، طمّمٞمٚم٦م صمروة ه

وإصقل، ومتٜم٤مصمر ذم اعم٤ًمئؾ واًمٗمروع، وم٠مصمٛمر وأٟم٧ٌم ُمـ يمؾ زوج هبٞم٩م، ومح٘مٞمؼ قمغم إُم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اًمرومٞمع اًمذي يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم اقمتّم٤مم اعمجتٝمد ُمـ اخلٓم٠م 

ل شمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم إذ هل ُمّمدر ؾمٕم٤مدهتؿ ذم واًمزًمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمت

 .اًمداريـ

 وًمٕمؾ أسمرز آصم٤مر طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم يتٛمثؾ ومٞمام ي٠ميت:

ومتح سم٤مب آضمتٝم٤مد ُمٜمذ ىمرون اإلؾمالم إومم إمم يقُمٜم٤م هذا، وإن ختٚمٚمتٝم٤م ومؽمة مجقد ذم  -3

ذم آضمتٝم٤مد سمدون سمره٤من وٓ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري> ظمقوم٤ًم أن يتقؾمع اًمٜم٤مس 

دًمٞمؾ، إٓ أن آضمتٝم٤مد يٌ٘مك ُمٗمتقطم٤ًم سمنموـمف وُمٕم٤ميػمه اعمٕمتؼمة قمٜمد إصقًمٞملم، ومِمٝمدت 

                                                           

 .899، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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اًم٤ًمطم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمرايم٤ًم ه٤مئاًل ٟمِم٠مت ذم فمٚمف ُمدارس اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمٛمٜم٤مهجٝم٤م اعمتٕمددة، 

 ُمٞم٦م.وٟمت٤مضمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٖمزير> ًمتِمٙمؾ ُمٔمٝمرًا ُمـ ُمٔم٤مهر احلْم٤مرة اعمٕمرومٞم٦م اإلؾمال

اًمٜمٔمر اًمنمقمل ذم احلقادث واًمٜمقازل اعمًتجدة، ومُٞمٚمحؼ ُم٤ممل يرد ومٞمف ٟمص إمم ُم٤مورد ومٞمف  -4

اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ اًمدًمٞمؾ ُمـ يمت٤مٍب أم ؾمٜم٦م، أو دًمٞماًل ٟمٔمري٤ًم ُمـ ىمٞم٤مس أم 

اؾمتح٤ًمن، أم ُمّمٚمح٦م ُمٕمتؼمة أم قمرف ؾم٤مئد، ومتتقؾمع دائرة آضمتٝم٤مد ُمع يمؾ ٟم٤مزًم٦م وُمع 

دث واًمٜمقازل ُمتجددة وهمػم ُمتٜم٤مهٞم٦م، وٓسمد ُمـ سمذل اجلٝمد ذم يمؾ طمدث، واحلقا

وٌٓمٝم٤م، وشمّمقره٤م، وإقمامل اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م> ومٞمٜمٛمق ويتجدد اًمثراء اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم 

 قمغم ُمر اًمٕمّمقر.

فمٝمقر اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واعمقؾمققم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، واعم١ممترات واعمٜمٔمامت  -5

آدم٤مه٤مت واعمذاه٥م واًمث٘م٤موم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م> اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض، ُمع شمٜمقع 

ًمٌٞم٤من احلٚمقل اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م واحلقادث اًمتل متس طم٤مضم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعمجتٛمع 

اإلؾمالُمل. سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمرؾم٤مئؾ إيم٤مديٛمٞم٦م اعمًتٛمدة ُمـ هذا اًمٗمٙمر 

ث٦م، يمؾ هذا وأُمث٤مًمف إصقزم اًمٕمريؼ، واٟمتِم٤مر ـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واحلدي

 أدى إمم صمراء ُمٕمرذم واؾمع حُي٘مؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد.

قمّمٛمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمزًمؾ واخلٓم٠م ذم ديـ اهلل، وُم٤م يم٤من صقاسم٤ًم ومٛمـ اهلل وطمده ٓ 

 ذيؽ ًمف، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م وم٤مهلل ورؾمقًمف سمريئ٤من.

 رب اًمٕم٤معملم.واحلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م اهلل 
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 ارتامت١

احلٛمد اهلل اًمذي شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمّم٤محل٤مت، احلٛمد اهلل محدًا يٚمٞمؼ سمجالًمف، وقمٔمٞمؿ ؿم٠مٟمف، 

يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م ااهلل، احلٛمد اهلل اًمذي قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤ممل  احلٛمد اهلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م

ن، وأرؾمؾ رؾمقًمف سمقطمل وشمٗمّمٞمؾ وسمٞم٤من> ًمٞمخرج اًمٜم٤مس ُمـ آيٕمٚمؿ، قمٚمٛمف اًمٌٞم٤من ذم آي اًم٘مر

 فمٚمامت اجلٝمؾ إمم ٟمقر اًمٕمٚمؿ واإليامن 

أُم٤م سمٕمد: وم٤محلٛمد هلل أن أشمؿ قمكمَّ ٟمٕمٛمتف سم٢ممت٤مم هذا اجلٝمد اعمتقاوع، وومٞمام يكم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م 

 واًمتقصٞم٤مت.

  ْتا٥ر ايبشح:

اًمذهـ> ٕن احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره، اًمٗمٙمر إصقزم ُمٌٜمل قمغم اًمتّمقر ذم  -3

 وقمٜمد إو٤مومتف إمم قمٚمؿ اًمٗم٘مف يّمٌح شمّمدي٘م٤ًم.

، وإدراك احل٘م٤مئؼ قمغم ُم٤مهل قمٚمٞمف وايمت٤ًمهب٤م قمٚمقم وُمٕم٤مرف اًمثراء اعمٕمرذم هق حت٘مٞمؼ -4

 طمّمٞمٚم٦م اًمتٕمٚمؿ قمؼم اًمٕمّمقر.

شمقؾمع إصقًمٞمقن ذم وٌط إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين سم٤مؾمت٘مراء ظم٤مص ُمـ يمالم اًمٕمرب وأدًم٦م  -5

ص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومٙمقٟمقا ٟمامًء ًمٖمقي٤ًم وُمٕمرومٞم٤ًم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م ظم٤م

 واعمت٠مظمرة.

ؿمٛمقل اًم٘مقاقمد آؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر إصقزم يمّقن صمروة ُمٕمرومٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م  -6

 سمتٜمقع ـمرىمٝم٤م وادم٤مه٤مهت٤م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م.

يم٦م> ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمٙمت٤مب آؾمتٜم٤ٌمط أطمد ًمٌٜم٤مت هذا اًمٗمٙمر إصقزم واًمثروة اعم٤ٌمر -7

واًمًٜم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقمٜمٍم أؾم٤مد ُمـ قمٜم٤مس صمروشمٜم٤م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل متٞمزت 

 هب٤م إُم٦م آؾمالُمٞم٦م قمغم ؾم٤مئر إُمؿ.

شم٠مصمػم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم ذم  -8

 .إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
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 تٛصٝات ايبشح:

اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف هذا اًمؽماث اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق ُمٌدأ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م،  -3

 وآًم٦م اعمجتٝمد، وؾمالح اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف.

اًمث٤ٌمت قمغم ىمقاقمد هذا اًمٍمح اًمٕمٔمٞمؿ واًمتٛمًؽ سمثقاسمتف، واًمٕمٛمؾ قمغم ختٚمٞمّمف ُمـ قمٚمؿ  -4

إٓ ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ يمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اجلدل واعمٜمٓمؼ اًمذي ٓ يزيد اعمِمتٖمؾ هبام 

 ذم ذُمف ٕهؾ اجلدل واعمٜمٓمؼ. اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

اًمرد قمغم ؿمٌف أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ذم دمديد ىمقاقمد قمٚمؿ إصقل اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  -5

يتقاومؼ ُمع اًمثقاسم٧م  واؾمت٘مراء يمالم اًمٕمرب، وإقم٤مدة ىمراءة اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سمام ٓ

 اًمتل ورصمٜم٤مه٤م ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ.اًمنمقمٞم٦م واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر اًمٌخ٤مري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ،  -48

، 5ط ،حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،اًمٌخ٤مري()صحٞمح  وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف طرؾمقل اهلل 

 م.9:;3 ،سمػموت ،دار اسمـ يمثػم

 يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم،  اًمٌخ٤مري، قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد، -49

 م.9;;3 ،سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3ط ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر

 .م4228 ،سمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنمٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم، دار ا ،اًمٌداريـ، أيٛمـ -:4

إردن  ،، دار احل٤مُمد3طُمدظمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف،  ،اًمٌدوي، يقؾمػ أمحد -;4

 . ه4229

يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل، ـمٌع ُمٙمت٥م  ،اًمٌزدوي، ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد -52

 . ه3529 ،اًمّمٜم٤ميع

حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف،  اًمٌٍمي: أسمق احلًلم حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م، -53

 . ه3625 ،سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3ط ،اعمٞمس
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ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل  ،اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس احلٜمٌكم -54

 سمػموت. ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4227- ه3648 ،4طسمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

قمٛمر اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح أمحد ىمٓم٥م اًمٌٞمْم٤موي، ٟم٤مس اًمديـ قمٌد اهلل سمـ  -55

ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل،  ،اًمدمخٞمز، اعمًٛمك: اًمتح٘مٞمؼ اعم٠مُمقل عمٜمٝم٤مج اًمقصقل

 م.8;;3، إٟمدًمس ،، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم3ط

، ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، ُمٙمت٦ٌم صٌٞمح ،اًمتٗمتزاين، ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر -56

 ُمٍم.

ُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم سمٜم٤مء اًمٗمروع  حمٛمد سمـ أمحد اًمنميػ اعم٤مًمٙمل،اًمتٚمٛم٤ًمين، أسمق قمٌد اهلل  -57

 ،سمػموت، ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م3ط ،حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك ؿمٞمخ ُمّمٓمٗمكقمغم إصقل، 

 م.:422

حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ذيػ اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل، اًمتٛمرشم٤مر، حمٛمد اخلٓمٞم٥م احلٜمٗمل،  -58

 م.4222 ،سمػموت، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3ط ،ُمّمٓمٗمك أمحد ؾمٚمٞمامن

، ، دار اًمّمٛمٞمٕمل3طاًمقرىم٤مت،  ،اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل -59

 م.8;;3 ،اًمري٤مض

، 6طاًمؼمه٤من ذم قمٚمؿ إصقل،  اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، -:5

 . ه:363 ،ُمٍم، اًمقوم٤مء، اعمٜمّمقرة

اعمٖمٜمل ذم أصقل اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م،  ،اخل٤ٌمزي، ضمالل اًمديـ قمٛمر سمـ حمٛمد -;5

 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. ،، ُمريمز اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ه3625 ،3ط

حت٘مٞمؼ: أسمق قمٌد اًمرمحـ، قم٤مدل اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم،  -62

 م.8;;3 ،اًمري٤مض، ، دار اسمـ اجلقزي3ط ،سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي

 ،حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ حمل اًمديـ اعمٞمسشم٘مقيؿ إدًم٦م، ، أسمق زيد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، اًمدسمقد -63

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.3ط ،م4223
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حت٘مٞمؼ: ـمف اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل،  اًمرازي، ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ، -64

 . ه3622 ،اًمري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،ضم٤مسمر ومٞم٤مض

ُمٙمت٦ٌم  ،حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ظم٤مـمرخمت٤مر اًمّمح٤مح، اًمرازي، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر،  -65

 م.7;;3، سمػموت، ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون

 ،طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ ُمٚمؽ قمغم اعمٜم٤مر، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اًمره٤موي، حيل اعمٍمي -66

 . ه3537

ققم٦م حت٘مٞمؼ: جمٛمشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،  ،اًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل -67

 دار اهلداي٦م.  ،ُمـ اعمح٘م٘ملم

اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف  ،اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل -68

 - ه3635 ،4طىم٤مم سمتحريره اًمِمٞمخ: قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٕم٤مين، وراضمٕمف: قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، 

 ،3طم، دار اًمّمٗمقة: اًمٖمردىم٦م، وـمٌٕم٦م أظمرى سمتح٘مٞمؼ: د. حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر، 4;;3

 سمػموت.  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،م4222- ه3643

شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع  ،اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل -69

، ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم، شمقزيع: 3ط ،د. قمٌد اهلل رسمٞمع   حت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد قمٌد اًمٕمزيز، اجلقاُمع، 

 م.:;;3 ،اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م

حت٘مٞمؼ:  ،قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمداًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ  -:6

 سمػموت. ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4222- ه3643 ،3طحمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ، 

سمػموت ، أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، دار اًمٗمٙمر ،اًمزخمنمي، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اخلقارزُمل -;6

 م.;9;3

وع قمغم ختري٩م اًمٗمراًمزٟمج٤مين، أسمق اعمٜم٤مىم٥م ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل،  -72

 م.4228 ،اًمري٤مض، ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من4ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد أدي٥م اًمّم٤مًمحإصقل، 

اإلهب٤مج ذح  ،اًمًٌٙمل، شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم -73

 م.7;;3 ،سمػموت، اعمٜمٝم٤مج، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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ُمٍم ، أصقل اًمنظمز، ُمٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،اًمنظمز، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد -74

 . ه3594

 - ه3625 ،3طإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر،  ،اًمًٞمقـمل، أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر -75

 سمػموت. ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م:5;3

اعمقاوم٘م٤مت ذم  ،اًمِم٤مـمٌل، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل -76

قمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن،  ،ُم٦م سمٙمر أسمق زيدأصقل اًمنميٕم٦م، شم٘مديؿ: اًمٕمال

 اًم٘م٤مهرة.  ،اًمري٤مض، دار اسمـ قمٗم٤من ،م، دار اسمـ اًمٚم٘مٞمؿ;422 - ه3652 ،5ط

حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد اًمرؾم٤مًم٦م، اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اعمٓمٚمٌل،  -77

 م.4227 ،اًم٘م٤مهرة ،، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث5ط ،ؿم٤ميمر

إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ إصقل، حت٘مٞمؼ:  ،سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٞماميناًمِمقيم٤مين، حمٛمد  -78

 سمػموت. ،م، دار اًمٗمٙمر4;;3- ه3634 ،3طحمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌدري، 

حت٘مٞمؼ:  ،ذح اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اًمِمػمازي، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ -79

 ،م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل:422ؾمح٥م ضمديد  ،م::;3 ،3طقمٌد اعمجٞمد اًمؽميمل، 

 شمقٟمس.

 حت٘مٞمؼ: ذح خمتٍم اًمروو٦م، اًمٓمقذم، ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي،  -:7

 م.4225، سمػموت ،، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م6ط ،د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

 خمتٍم ،اًمٓمقذم، ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٗمقزان -;7

 . ه3662، اًمري٤مض، ، ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج4طاًمروو٦م، 

 اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م، دار اسمـ طمزم. ،قمٌد اهلل سمـ سمٞم٦م، أُم٤مزم اًمدٓٓت وجم٤مزم آظمتالوم٤مت -82

 م.3626ضمدة، ، دار اًمنموق ،4طقمٌد اًمقه٤مب أسمق ؾمٚمٞمامن، اًمٗمٙمر إصقزم،  -83

، 3طاعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل،  ،اًمٖمزازم، أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمِم٤مومٕمل -84

 م.:422سمػموت، ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م
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، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، 3طشمٞمًػم اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل،  ،اًمٗمقزان، قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح -85

 م.4223

إقمداد وشم٘مديؿ: حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموزآسم٤مدي، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب،  -86

 م.4225سمػموت،  ،اًمٕمريب، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 4ط ،اعمرقمِمكم

حت٘مٞمؼ: اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمٙمٚمقذاين، أسمق اخلٓم٤مب حمٗمقظ أمحد سمـ احلًـ احلٜمٌكم،  -87

 ضمدة. ،، دار اعمدين ًمٚمٜمنم3ط ،د. ُمٗمٞمد حمٛمد أو قمٛمِم٦م

ومقاشمح اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ  اًمٚمٙمٜمقي، حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمديـ حمٛمد اًمًٝم٤مًمقي إٟمّم٤مري، -88
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