


 

17 

 اسئل  ات ي ائت  يههئ أل  انأدلت  ذهل  امإذئ  ذئت  املأشهر 

 بشري عبد اهلل القلعي .د

ِّاملقدِّمة ِّ  ِّ ِّ ِّ ِِّّ

                  ٝاٍصدة٣ ٝاٍطدةٔ     ،              ّ                          زب اٍعاملني، محدّا ٟٞايف ٕعْٛ ٟٝياف٪ ّصٟددٜ         اؿْد هلل
                    قْد ٝع٥َ آٍٛ ٝصربٛ.        ، ض٠دٕا             ع٥َ خامت زضَٛ

   ُّ              ة        ة                 ّ      ر                             تعدُّ املدزضد٤ اٍقن٠ٚةد٤ املاٍي٠ةد٤ يف الٕددٍظ اّاددالّا ع٠َْردا ملدزضد٤ تدٕٞظ         
                                             ة                            ٝاٍنريٝا٘؛ ٍن٣ٞ االتصاِ بني ّدزضيت الٕدٍظ ٝإفسٟن٠ة٤، ٝتداخُ ٕػاطْٚا اٍعَْد١؛  
ّ                    ُّ                                    ٍرا ال لدد عٖدد املاديخسٟٗ فصدّة بدني املدزضداني، بدُ ٟعددُّٝ٘ عَْدا٧ املدزضد٤                                    

٘ة اٍيدنري ّدٗ ٙدعال٧ اٍعَْدا٧              ة  املاٍي٠ة٤         ة                  ة       ّ    ة                                     الٕدٍط٠ة٤ ّٗ املدزضد٤ املرسب٠ةد٤، ٝغاصد٤ّ  
  .                                                    ٙحسٝا الٕدٍظ بعد قٖاٚا، ٝاٍاحيٝا إىل لِٝ املرسب اٍعسب١

                             ّٖر عٚدد الّدري ٙػدأ بدٗ          ّاًٍ       اإلّأ               بالٕدٍظ ّرٙب             اعاْد املقاٞ٘     ٝمد 
  يف                 اصّٞا  ذياّدٛ        ، فداٍ            ّاْطيني بدٛ    ٞا    َّ ٝظََّ  -               ىْا ض٠يت١ ب٠إٛ-                 عبد اٍسمحٗ اٍداخُ 

ددا  ٝاضدداٖبا          ضددازٝا    ، ٝ                  اٍنطددا٧ ٝاٍقادد٦ٞ                                                          عَدد٥ مٞاعدددٜ يف الخددر بددالمٞاِ ٝاٍسٟٝا
                      ّاٍدً لٝ٘ ريدريٜ ّدٗ            اإلّدأ                                                              الذيأ، فيإٞا إذا ض٩َٞا عدٗ ٕاشٍد٤  فادٞا ف٠ٚدا بدس ٢      

  . (1 )    ّاًٍ      اإلّأ                          ٟٖيسٝ٘ ع٥َ ّٗ مل ٟقت بنِٞ              يف تًَ اٍدٟاز             ىا٘ اٍقنٚا٧ ٝ        ال٤ْ٨، 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .اؾاّع٤ المسس٤ٟ               
                     عَد٥ خدةل املدرٙب،                                                          ْد بٗ ٍباب٤ عٖدّا  فا٥ ٍمأّدري عبدد اٍدسمحٗ اٍٖاصدس     حمل         ىْا ذدث  -1

   !        ضبرا٘ اهلل =                                    ّٗ الذباع بنسطب٤، فناِ ٍٛ اٍقنٚا٧:     غ٧١     غسا٧       ّطي٤ٍ                 بس ٢ اٍعسام٠ني يف       ٝ خر
= 
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ُ   ًُمتطُّٝ  ٜ عَد٥ ريدريٜ ّدٗ    الٕددٍظ ذدرٙب إّدأ لاز اةحدس٣ ٝإٟنداز        ٙد
٘ة      ا، املراٙب، ٟسجع إىل  ضباب ٟطِٞ غسذٚ                                 ة           ّٖٚا ّدا ذىدسٜ ابدٗ ذدصٔ اٍيداٙس٢،  

                                                                                 ُٙ اٍطَطا٘ ٝاٍسٟاضد٤ ّدٗ الّدٟٞني ٖٙداٌ، ىدا٘ ةدٓ لٝز يف اٍداْيني ٍَْدرٙب         
             ٘ إاػدسا يف         ّدرٙبا  =                                          ٝاعاْالٜ يف اٍنطا٧ ٝاٍقا٦ٞ، ٟنِٞ ابٗ ذصٔ:               املاٍي١ ٝزجاٍٛ، 

ٍِٝد١  مطدا٧  اٍنطدا٣  بدٞ                                                        ة      ِ                             بد٧  ّسْٙا باٍسٟاض٤ ٝاٍطَطا٘: ّرٙب   ب١ ذ٠ٖق٤، فإٕةٛ ملا 
دبةل ّدٗ  مصد٥ املػدسو إىل       ١ٍِّٞ مطدا٧  ٍا                                      ِّ                                         ٟٞضك ىإت اٍنطا٣ ّٗ مب َٛ، فيا٘ ال ٟ
                 ة    َّ                                                         مص٥  عْاِ إفسٟن٠ة٤ إالَّ  صراب ٛ ٝاملٖاْني إىل ّرٙبدٛ، ّٝدرٙب  ّاٍدً بدٗ  ٕدظ      

٘ة و                   ّ                                              ٥٠ بٗ و٥٠ ىا٘ ّي٠ّٖا عٖد اٍطَطا٘، ّنبِٞ اٍنِٞ يف اٍنطدا٣، فيدا٘             ة  عٖدٕا، فإ
ٍ              َّ                           َّ                          ال ١َٟ ماٍض يف  مطازٕا إالَّ ذػٞزتٛ ٝاخا٠ازٜ، ٝال ٟػدري إالَّ بيصدرابٛ، ّٝدٗ ىدا٘              
ِ                                                                       ع٥َ ّرٙبدٛ، ٝاٍٖداع ِضدساىل إىل اٍدد٠ٕا ٝاٍسٟاضد٤، فديمبَٞا عَد٥ ّدا ٟسجدٞ٘ بَدٞ                               

  . (2 ) +           ريساضٚٓ بٛ

٘ة  ٙدُ املردسب  ٠َدٞ٘                                    ّٝٗ تًَ الضدباب ّدا ٟدساٜ                      ة                             ابدٗ خَددٝ٘، ٝٙدٞ  
                                            ة          ة                              بطددبعٚٓ إىل اٍبطدداط٤ ٝاٍٞضددٞف، ٟٖٝقددسٝ٘ ّددٗ اٍٖيسٟةددا  اٍقَطددق٠ة٤ ٝاٍادديٟٝة    
                               َّ                                                         اٍبع٠د٣، ٝاملطا٨ُ االفرتاضد٤٠ املايََّقد٤، ٝٙدرا الّدس ف٠دٛ تػدابٛ ٝاغدرتاٌ بدني ب٩٠د٤          

          ٣ٝ ىإدت          فاٍبددا  =                                        اٍب٤٩٠ اؿحاش٤ٟ، ٝإىل ذًٍ ٟػدري بنٍٞدٛ:     بني ٝ   ،              املرسب ٝالٕدٍظ
                                                                       رياٍب٤ ع٥َ  ُٙ املرسب ٝالٕدٍظ، ٝمل ٟيٕٞٞا ٟعإٞ٘ اؿطاز٣ اٍيت لُٙ اٍعدساو؛  
ٞا إىل  ُٙ اؿحاش  ٠ُّ ملٖاضب٤ اٍبدا٣ٝ؛ ٝةرا مل ٟصِ املرٙب املاٍي١ ريطةدا                                                                      ة    فيإ

    .   (3 ) +                                                             عٖدٙٓ، ٝمل ٟيخرٜ تٖن٠س اؿطاز٣ ٝتٚرٟبٚا ىْا ٝمع يف ريريٜ ّٗ املراٙب

         زمحدٛ اهلل  -             ّدأ ّاٍدً                       ّدا اّاداش بدٛ اإل     -    ّ    ٟطداّ -    باب        تًَ الض       بسش   ْٗ    َّ ٍعََّٝ 
دد٤     ِّ ٣ ؼسِّ            ة     ٝاغدداٚازٜ بػدددة   ،                  يف  ّددٞز اٍعن٠ددد٣         ّٖٚحددٛ            ّددٗ ضددة٤ّ   -      تعدداىل                ٟددٛ يف زٟٝا

             ّ  ّ         ّ                                    ك يف اٍقا٦ٞ تّٞزعّا ٝاذا٠اطّا ّع بَٞريٛ لزج٤ االجاٚال، فندد عدع                ُّ اؿدٟث، ٝاٍاٞمُّ
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

= 
                                                                                         ترتٌ مِٞ ّاًٍ اٍر٢  فا٥ بٛ  ضةفٖا ّٝطٞا ع٠َٛ، ٝاعاندٕاٜ بعدٙٓ، ٝ فا٠ٖا بدٛ ال م٠دد عٖدٛ    

ً     +                                     بٞجٛ، ٝٙٞ ز ٢  ّري املعّٖني ٝال٤ْ٨ آبا٨ٛ             ع٠داض بدٗ     ،                               تست٠ب املدازٌ ٝتنسٟدب املطداٍ
  .  89 / 6   ،           ّٞض٥ ا٠ٍرصيب

  ،    229 / 2  ،           إذطا٘ عباع  ،  ه ٠ ن          اٍياٙس٢، ؼ        بٗ ذصٔ             ، ع١َ بٗ  محد        الٕدٍط١              زضا٨ُ ابٗ ذصٔ   -2
  .   332 / 1  ،   س٢              َّ  محد بٗ قْد املنَّ  ،                           اٍط٠ب ّٗ ريصٗ الٕدٍظ اٍسط٠ب   س  ٕق       ٟٖٝيس: 

  .   449                  ّند٤ّ ابٗ خَدٝ٘، ص  -3
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  ،                    ب٥ٖ ع٠َٚدا ّرٙبدٛ                                                         إىل عَٓ اؿدٟث عَٓ اٍقنٛ، باإلضاف٤ إىل الصِٞ ٝاٍنٞاعد اٍيت
َّ   َّ ممَّ                            ِّ                                         َّ     ا ىا٘ ع٠َٛ  ُٙ اٍنسٝ٘ اـ٠ِّس٣ بعاص٤ْ اإلضةٔ الٝىل املد٤ٖٟ املٖدٞز٣، ٝال غد
ُّ ٙددرا زآٜ ّٖددٛ ٕٝنَددٛ عٖددٛ تة٠ّددرٜ          ُّ     ٚددا  صددسُّ  ة  ٕة                          ُّ                                                  صددِٞ اإلضددةٔ يف اٍاػددسٟع، ٝىدد

                                                            َّ                          الٕدٍط٠ٞ٘ ٝاملرازب٤ اٍدرٟٗ زذَدٞا إ٠ٍدٛ؛ ٍَطدْاىل ّٖدٛ ٝالخدر عٖدٛ، ممَّدٗ ضد٠يت١          
               ٙرا اٍبرث.         ذىسٙٓ يف

     ّ                               ّدٗ تددّبس  صدِٞ اإلضدةٔ ٝمٞاعدد       =                                    ٟنِٞ ابٗ ت٤٠ْ٠ عٗ  صِٞ اإلّأ ّاًٍ:
    .   (4 ) +                                     ة               اٍػسٟع٤ ٝجد  صِٞ ّاًٍ ٝ ُٙ املد٤ٖٟ  صسة الصِٞ ٝاٍنٞاعد

                                                                              ٝمد اعاْد املقاٞ٘ بعدد مدِٞ اإلّدأ ّاٍدً مدِٞ ت٠َْدرٜ عبدد اٍدسمحٗ بدٗ          
  ،  (5 )                          ٤، ٝمل ٟقازمدٛ ذاد٥ تدٞيف                 ة          ّ                         اٍناضٓ؛ ذًٍ لٕةٛ الشٔ ّاٍيّا ّا ٟنازب اٍعػدسٟٗ ضدٖ  

                   ، ٝمد  مدس بدرًٍ    (6 )             ع٠ط٥ بٗ لٟٖاز                                              ٝىا٘ اٍر٢  لخُ ز ٢ ابٗ اٍناضٓ ٝفنٚٛ الٕدٍظ 
ٓ     =             ، فناِ عٖٛ: (7 )             صبغ بٗ خ٠َُ   ،  (8 ) +                                             ٝٙٞ  ِٝ ّٗ  لخدُ الٕددٍظ ز ٢ ابدٗ اٍناضد

ٞا عٖدٛ يف فاداٝاٙٓ ٝ مطد٠اٚٓ إىل ز ٢                                                                                          فاٍاصٔ اٍقنٚا٧ ز ٢  ابدٗ اٍناضدٓ ٝمل ىسجد
                                         عٖدٙٓ، ٝجس٦ ع٠َٛ الّس بالٕددٍظ ٝاملردسب                     ّ       ّ ذا٥  صبس ذًٍ عسفّا ضازّٟا     ريريٜ، 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   328 /  22  ،                                        فْٞىل اٍقاا٦ٝ،  محد بٗ عبد اؿ٠َٓ بٗ ت٤٠ْ٠  -4
  .   252 / 3   ،           ّٞض٥ ا٠ٍرصيب        ع٠اض بٗ   ،                           تست٠ب املدازٌ ٝتنسٟب املطاًٍ  -5
         ، ٝ ذدد                     ع٥َ ّرٙب اإلّأ ّاًٍ                                                      ٙٞ ع٠ط٥ بٗ لٟٖاز بٗ ٝامد اٍرافن١، فن٠ٛ الٕدٍظ يف عصسٜ  -6

            صدرب عبدد      ، ٝ           يف طَب اؿدٟث     زذُ           ضيٗ مسطب٤، ٝ                  صَٛ ّٗ ط٠َط٤َ   ،                عَْا٨ٚا املػٚٞزٟٗ
   ،                                                 اٍقا٠دا تددٝز ع٠َدٛ بالٕددٍظ ال ٟاندّدٛ  ذدد         ت        عال فيإ                                اٍسمحٗ بٗ اٍناضٓ، ٝتقنٛ ع٠َٛ، ثٓ 

                                                               )ٟٖيس: تازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ ٍعبدد اهلل بدٗ قْدد املعدسٝل بدابٗ        د ٙ    212                تٞيف بط٠َط٤َ ض٤ٖ 
  ،                                                                 ٝجر٣ٝ املنابظ يف تازٟخ عَْدا٧ الٕددٍظ حملْدد بدٗ فادٞف اؿ٠ْدد٢        ،    426 / 1  ،    سض١ ق  اٍ

  . (   122 / 5   ،      ٝالعةٔ   ،   433 ص
  ّ                                   ّ                  فيدّا ٍَدس ٢ عَد٥ ّدرٙب ّاٍدً ٝ صدرابٛ، فن٠ٚدّا يف                                        صبغ بٗ خ٠َُ اٍندسطيب، ىدا٘ ذا     ٙٞ   -7

          ّ                                            ّ                             اٍػسٝ  بصريّا باٍعنٞل، لاز  اٍقا٠ا ع٠َٛ بالٕدٍظ مخطني عاّّا، مسع بالٕددٍظ ّدٗ اٍرداش٢    
          ٝضدرٖٞ٘،                  بٗ اٍقسد املصس٢                  زذُ فطْع ّٗ  صبغ   ثٓ   ،       ٝريريْٙا                     بٗ م٠ظ، ٝو٥٠ بٗ و٥٠

    ّ                                   ٝاحملدّدثني بالٕددٍظ، قْدد بدٗ اؿدازث         ٧                 خبداز اٍقنٚدا          ٟٖيدس:   )  د    ٙد    273               ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ 
                         ٝجر٣ٝ املنادبظ يف تدازٟخ      ،   129 / 1  ،    سض١ ق     بٗ اٍ ال                    ٝتازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ    ،  33 ص  ،     اـػين

  . (   247  ،               بٗ فاٞف اؿ٠ْد٢              عَْا٧ الٕدٍظ ال
  .   127 / 4  ،                    ع٠اض بٗ ّٞض٥ ا٠ٍرصيب  ،                           تست٠ب املدازٌ ٝتنسٟب املطاًٍ  -8
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             ٝمداِ  بدٞ     ،  (10 ) +     زغدد اتِّباىل ابٗ اٍناضٓ يف ز ٟدٛ  = : (9 )ا٠ٍَن١          َّ           اٍعسب١ ىاف٤َّ، ماِ و٥٠ 
                                                         ىا٘ يف ضحة  مسطب٤: ٝال ىسد عدٗ مدِٞ ابدٗ اٍناضدٓ، ّدا       =   : (11 )             ا٠ٍٍٞد اٍباج١

                  ، ٟنصد برًٍ املقيت. (12 ) +    ٝجدٜ

ّْا بدٛ اٍقاد٦ٞ ٝاٍنطدا٧ ّدٗ     ٝىا٘  املقاٞ٘ ٟساعٞ٘ يف فااٝاٙٓ  اّل ىسجٞا ع
دساجس   (13 )اٍندِٞ املاةقدده ع٠َدٛ   ، ٝاٍنددِٞ  (15 )، ٝاملػددٚٞز (14 )يف املددرٙب، ٝاٍنددِٞ ٍا
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                                             ّصدْٞل٣ اٍببسٟد٤، زذدُ إىل املػدسو، فطدْع                                                  ٙٞ و٥٠ بٗ و٥٠ ا٠ٍَند١،  صدَٛ ّدٗ مب٠َد٤       -9
                                                                                            املٞطي ّٗ اإلّأ ّاًٍ، ٝ خر عٗ ضدق٠ا٘ بدٗ ع٠٠ٖد٤، ٝا٠ٍَدث بدٗ ضدعد، ٝعبدد اٍدسمحٗ بدٗ          
                                                                                       اٍناضٓ، ٝريريٙٓ، ثٓ عال إىل الٕدٍظ فٖػس ف٠ٚا ّرٙب اإلّأ ّاًٍ، ٝإ٠ٍٛ إاٚت ز٨اضد٤ اٍقندٛ   

  ،         ذػدٞزتٛ                  َّ     يف بدةل الٕددٍظ إالَّ                                                           ٖٙاٌ، ٝعة غيٕٛ عٖد اٍطَطا٘، فيا٘ ال ٟادٞىل  ذدد اٍنطدا٧    
                                                                                         ٝتسفع ٙٞ عٗ ٝال٤ٟ اٍنطا٧، فصال ذًٍ يف جةٍاٛ، فيمبدُ اٍٖداع ع٠َدٛ، ٝتقندٛ بدٛ عاعد٤ ال       

  ،    222 / 2  ،                                                 )ٟٖيدس: تدازٟخ عَْدا٧ الٕددٍظ البدٗ اٍقسضد١         . د   ٙد    234                    وصٞ٘، ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ
            ، ٝالعدةٔ،     379 / 3   ،                             ٝتست٠ب املدازٌ ٍَناضد١ ع٠داض    ،    566 ص  ،                     ٝجر٣ٝ املنابظ ٍَر٠ْد٢

8 / 176   ) .  
  .   386 / 3  ،                    ع٠اض بٗ ّٞض٥ ا٠ٍرصيب  ،                           تست٠ب املدازٌ ٝتنسٟب املطاًٍ  -10
                                                                                 ٙٞ  بٞ ا٠ٍٍٞد ض٠َْا٘ بٗ خَك بٗ ضعد اٍباج١، ّٗ ىباز فنا٧ املاٍي٤٠ ّٝٗ زجاِ اؿددٟث    -11

ّ                                بالٕدٍظ، زذُ إىل املػسو فنط٥ ٖٙاٌ ضٖني عدٟد٣ ّاٖنّة بني اؿحاش ٝاٍعساو ٝاٍػأ، ثدٓ                                                 
                                                                                 الٕدٍظ، ف١ٍٞ اٍنطا٧ يف بع   ما٨ٚا، ٍٛ عد٣ ىاب تدِ عَد٥ ريدصاز٣ عَْدٛ، ّٖٚدا:           عال إىل

                                                                                     إذيأ اٍقصدِٞ يف  ذيدأ الصدِٞ، ٝغدسف فصدِٞ الذيدأ، ٝاملٖاند٥ يف غدسف املٞطدي،          
                                                                                      ٝاٍاعدُٟ ٝاٍاحسٟس ملٗ خسد ٍٛ اٍبخاز٢ يف اؾداّع اٍصدر٠س، ٝريريٙدا، ىإدت ٝفاتدٛ ضد٤ٖ       

            ، ٝاملسمبد٤     385 ص   ،                                    تدازٟخ زجداِ  ٙدُ الٕددٍظ ٍَطديب                      بر٤٠ املَداْظ يف   :  س    )ٟٖي   . دٙ    474
                           ، ٝاٍددٟباد املدرٙب البدٗ      95 ص   ،                                                           اٍع٠َا ف٠ْٗ ٟطاره اٍنطدا٧ ٝاٍقا٠دا لبد١ اؿطدٗ اٍٖبدا١ٙ     

  . (   125 / 3   ،     العةٔٝ   ،    377 / 1  ،      فسذٞ٘
                                       إبسا٠ٙٓ بٗ ع١َ بٗ قْدد اٍػدٚري بدابٗ      ،                                        تبصس٣ اؿيأ يف  صِٞ المط٤٠ ّٖٝاٙخ الذيأ  -12

  .  65 / 1   ،     فسذٞ٘
                                                                                   املسال باٍنِٞ املاقه ع٠َٛ: اتقاو  ُٙ املرٙب املاٍي١ اٍرٟٗ ٟعاد باتقامٚٓ، لٝ٘ ريريٙٓ ّدٗ    -13

ُ          ّٞاٙدب          )ٟٖيدس:                         ٟعدب عٖدٛ باملدرٙب.                          ّ املراٙب الخس٦، ٝ ذ٠إّا         كاصدس        غدسف    يف         اؾ٠َد
                        ، ٝزفع اٍعاداب ٝاملدةٔ     42 / 1  ،       باؿطاب        املعسٝل  ،      اٍسمحٗ     عبد    بٗ     قْد    بٗ           خ٠َُ، قْد

   (.  19 ص   ،   لز٢                قْد بٗ ماضٓ اٍنا
                           ٍَْػدٚٞز، ٝاٍصدٞاب الِٝ،                 ّ     ف٠يدٞ٘ ّسالفداّ     ،                                                اٍساجس ٙٞ ّا م٦ٞ ل٠ٍَٛ، ٝم٠ُ: ّدا ىندس ما٨َدٛ     -14

                                                          عدٗ اٍدساجس بالصدس، ٝالصدٞب، ٝاٍيداٙس، ٝمدٞ ذٍدً.                                     ٝع٠َٛ  ىنس عَْا٧ املرٙب، ٟٝعب
= 
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٘      (16 )املطا٢ٝ ملنابَٛ ، ٝىدإٞا ال ٟعَْدٞ٘    (17 )ذ٠دث ال ٟٞجدد يف املطدي٤ٍ زجردا
بالمٞاِ اٍطع٠ق٤ إاّل بٞجٞل  ضباب ّٝٞجبا  تناطد١ اٍعددِٝ عدٗ املػدٚٞز إىل     

                 ّساعا٣ عسل ضا٨د.الخر باٍطع٠ك، ىرا٤ٍ ضسٝز٣،  ٝ تبّدِ ّصَر٤،  ٝ 

                                                                     ٝمد ىإت اٍسريب٤ تساٝل١ٕ ٝتعاٝل١ٕ ّٖر شّٗ  ٘  ىادب يف ٙدرا املٞضدٞىل،    
ديت خداٍك ف٠ٚد            ة ٝ ٘  تابة                        ّػدٚٞز ّدرٙب اإلّدأ              الٕددٍظ         ا  ٙدُ                                    ع  غٚس املطدا٨ُ ٍا

                ف٠ْدا خداٍقٞا           الٕدٍظ                                             ٠ٍٝظ ّٗ مصد٢ يف ذًٍ اإلت٠ا٘ ع٥َ ذىس  ل٤ٍ فنٚا٧   ،     ّاًٍ
              َ                                                                   ف٠ٛ اإلّأ ّاٍيَا ٝت٠َْرٜ ابٗ اٍناضٓ، ّٖٝامػاٚا، ٝاٍرتج٠س ب٠ٖٚا، فرًٍ ممدا ال ٟاطدع   

   ة                        ٝإٕةْدا عصّدت عَد٥ ذىدس       -                                      ٍٝعُ اهلل ٠ٟطس ٙدرا الّدس يف عدث الذده    -         ٍٛ املنأ 
ْ ا  ز٦ يف ذًٍ ّٗ  ٠ْٙة٤ ع٠َْةد٤ تاْنةدُ يف ّسٕٝد٤ املدرٙب                      ِ                      ة      ة      ة                         غٚس تًَ املطا٨ُ ٍِ
            ُّ    ِ                                                         املاٍي١، ٝتبصُّس  َِٙٛ ّٗ زجاِ اٍنطا٧ ٝاٍقا٦ٞ، ٝمد  صبرت تَدً املطدا٨ُ ّدٗ    
                                  ة            ى                                  الّٞز اٍطدسٝز٤ٟ اٍديت ال ٟطداط٠ع  ٘ ٟسلةٙدا عَد٠ٚٓ زالى، ذاد٥ ػداٝش  اؿددٝل         

٘ة اٍينري ّٗ ٙدعال٧ اٍعَْدا٧ مدد ريدالز الٕددٍظ        ،          ةل الٕدٍظ           اؾرساف٤٠ ٍب         ة                                                ٝغاص٤  
                                                                         بعد ق٤ٖ املطَْني بٚا، ٕٝصٝذٚٓ ّٖٚا بيعدال ىبري٣، ٝاٍاحدا٨ٚٓ إىل لِٝ املردسب   

                              باٍعدٟدد ّدٗ تَدً املطدا٨ُ       -                   ّٖٝٚٓ  ٙدُ بةلٕدا  -                  فند  خر  ُٙ املرسب         اٍعسب١، 
      ٝفده                         ٝضيتٖاِٝ ٙرا املٞضدٞىل                                                  ٝلزجٞا ع٠َٚا، ٝ فاٞا بٚا، ٝجس٦ بٚا اٍعُْ عٖدٙٓ،
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= 

                  محدد بدٗ عبدد      ،                          ٕٞز اٍبصس غسف خطب٤ املخاصسٝ   ،   36 / 1        ٍَرطاب،              ّٞاٙب اؾ٠َُ  :      )ٟٖيس
      لمحدد                   اٍػدسف اٍيدبري     ٥              اٍدضدٞم١ عَد              بدٗ عسفد٤      د             ٝذاغد٤٠ قْد    ،    125 ص  ،  ١    اةةٍ       اٍعصٟص 

   (.  22 / 1         اٍدزلٟس، 
                                 ٙٞ ّا م٢ٞ ل٠ٍَٛ، ٝم٠ُ ٙدٞ مدِٞ     :                                                 اخاَك يف تعسٟك املػٚٞز فن٠ُ: ٙٞ ّا ىنس ما٨َٛ، ٝم٠ُ  -15

     ٚدٞ   ف                                                                              ابٗ اٍناضٓ يف املد٤ٕٝ، ٝٙرا الخري ٙٞ ذطب اإلطةو اٍنددٟٓ،  ّدا إطدةو املاديخسٟٗ     
  ،    125 ص   ،                                            ٕٞز اٍبصس يف غسف خطب٤ املخاصدس،  محدد اةةٍد١          ٟٖيس: )            ىنس ما٨َٛ.    ّا      عٖدٙٓ 

  . (  42 / 1   ،                                      ٝاٍبٚح٤ يف غسف اٍارق٤،  بٞ اؿطٗ اٍاط١ٍٞ
                                                                                  ٟيٞ٘ اٍنِٞ املطا٢ٝ ملنابَٛ عٖد عدٔ اٍرتج٠س بني اٍنٍٞني، بي٘ ٟيٕٞا يف ّستب٤ ٝاذدد٣ ّدٗ     -16

                                          ا ىا٘  ذد اٍنا٨َني  ااش عٗ اٍنا٨دُ اخخدس       ٛ إذ       ة ْٚا؛ لٕة ٠                                 ج٤ٚ اٍنٍٞني يف ذاتْٚا، ّٝٗ ج٤ٚ ما٨َ
٘ة                                                     ّنُ ٙرٜ اٍصقا  ّٞجبد٤ ٍَسجردا٘ ٝإ٘ ىدا٘ اٍندٞال٘                                       ة بصق٤ ّٗ اٍصقا  ىاٍعَٓ ٝاٍٞزىل فإ

   ،            قْدد زٟداض    ،                                              صدِٞ اٍقاد٦ٞ ٝاٍنطدا٧ يف املدرٙب املداٍي١             ٟٖيدس:   )                  يف ذاتْٚا ّاطاٟٝني
   (.   529 ص

  .   126  ص    ،                ٕٞز اٍبصس ٍَٚة١ٍ  -17
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  :            املباذث اخت٤٠
  .                               لخِٞ ّرٙب اإلّأ ّاًٍ بةل الٕدٍظ   :          املبرث الِٝ
  .                                                     : عد٣ املطا٨ُ اٍيت خاٍك ف٠ٚا  ُٙ الٕدٍظ ّرٙب اإلّأ ّاًٍ            املبرث اٍنا١ٕ
                                       ّا خاٍقٞا ف٠ٛ ز ٢ اإلّأ ّاًٍ ٕقطٛ.   :            املبرث اٍناٍث
                                                    ّا خاٍقٞا ف٠ٛ ز ٢ ابٗ اٍناضٓ ٝاٍنِٞ املػٚٞز يف املرٙب:   :            املبرث اٍسابع

  ،          ٛ املندأ    ٍد      طدع                                                  ة ٝف٠ْا ١َٟ تقص٠ُ اٍنِٞ يف املباذث املرىٞز٣ عطب ّا ٟاة
      ّ              ّطاْدّا ّٗ اهلل اٍعٞ٘.

ِّاملبحثِّاألول:ِّدخولِّمذهبِّاإلمامِّمالكِّبالدِّاألندلس

        ٔ عبدد                                                          ىا٘  ُٙ الٕدٍظ مبُ لخِٞ املرٙب املاٍي١ إ٠ٍٚا ع٥َ ّرٙب اإلّا
                                 ٕدٍظ اٍقاؼٞ٘ ّدٗ جٖدد اٍػدأ،                     ، ٕنُ ّرٙبٛ إىل ال (18 )                     اٍسمحٗ الٝشاع١ اٍدّػن١

 ّ٘ ّ  فند جا٧ يف اٍعدٟد ّٗ املساجع الٕدٍط٤٠   ٙدٞ  ِٝ ّدٗ      (19 )صعصدع٤ بدٗ ضدََّأ                                        
 لخُ فنٛ الٝشاع١ الٕدٍظ ، ٝىإت اٍُقا٠دا لا٨دس٣ ع٠َدٛ بالٕددٍظ  ٟدأ الّدري عبدد        

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                                                  عْسٝ بٗ وْد الٝشاعد١، فن٠دٛ قددث، ٕطدباٛ إىل الٝشاىل ّدٗ مدس٦                       ٙٞ عبد اٍسمحٗ بٗ   -18

                                                                                        اٍػأ، ٝٙٞ فن٠ٛ  ُٙ اٍػأ ٝإّاّٚٓ، ٝمد بن١  ُٙ لّػه ّٝا ذٞةا ّدٗ اٍدبةل عَد٥ ّرٙبدٛ     
ًّ، ٝضديٗ بدريٝ  ٝتدٞيف بٚدا، ٝعدسض ع٠َدٛ            ّ                                  ّ                                                مّٞا ّٗ ّا٨اني ٝعػسٟٗ ض٤ٖ، ٍٝدد يف بعَبد

                                            ٗ يف اٍقنٛ، ٝىااب املطا٨ُ، ٝٙٞ فْٞىل فاداٝاٜ،                                          اٍنطا٧ فاّاٖع، ٍٛ ّصٖقا  ّٖٚا: ىااب اٍطٖ
                    ذ٠دث ؼدِٞ اٍٖداع                                                                     ٝىإت اٍقا٠ا تدٝز بالٕدٍظ ع٥َ ز ٟٛ، إىل شّٗ ٙػأ بٗ عبد اٍدسمحٗ، 

                 تست٠دب املددازٌ     :       ٟٖيدس  )   ٜ .   157     ضد٤ٖ                اإلّأ الٝشاع١     تٞيف                              بيّسٜ إىل ّرٙب اإلّأ ّاًٍ، ٝمد 
                     ٝقاضٗ املطاع١ يف ّٖامب   ،    115 /  12  ،                            ، ٝاٍبدا٤ٟ ٝاٍٖٚا٤ٟ البٗ ىنري  26 / 1  ،     ع٠اض        ٍَناض١

   ،          ، ٝالعدةٔ   22                                                                    اإلّأ  ب١ عْسٝ الٝشاع١، شٟٗ اٍدٟٗ اـط٠دب، ؼن٠ده: غدي٠ب  زضدة٘، ص    
3 / 322   .)   

                                 ّ                                             ٙٞ صعصع٤ بٗ ضةٔ بٗ عبد اهلل اٍدّػن١ّ، خط٠ب مسطب٤، ٝ ِٝ ّدٗ  لخدُ عَدٓ اؿددٟث       -19
                               ٤، فيإت اٍقا٠ا لا٨دس٣ ع٠َدٛ                                                          ّٝرٙب الٝشاع١ إىل الٕدٍظ، ٍٝد ٕٝػي بدّػه، ٝإانُ إىل مسطب

   ٜ .   192                                       ّ                                               ف٠ٚا  ٟأ الّري عبد اٍسمحٗ بٗ ّعا٤ٟٝ ٝصدزّا ّدٗ  ٟدأ ابٖدٛ ٙػدأ، ٝتدٞيف بٚدا ضد٤ٖ       
          ، ٝبر٠دد٤    352 ص   ،                                                                         )ٟٖيددس: جددر٣ٝ املناددبظ يف تددازٟخ عَْددا٧ الٕدددٍظ البددٗ فاددٞف اؿ٠ْددد٢

          ٍٖٚاٟد٤              ٝاٍبداٟد٤ ٝا    ،   418   ، ص                    محد بٗ و٠د٥ اٍطديب     ،                              املَاْظ يف تازٟخ زجاِ  ُٙ الٕدٍظ
   (.   224 / 3  ،         ، ٝالعةٔ   228 /  12  ،        البٗ ىنري
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 . (20 ) ٟأ ابٖٛ ٙػأ بٗ عبد اٍسمحٗاٍسمحٗ اٍداخُ ٝصدزّا ّٗ 

ٝ ّا  ُٙ الٕدٍظ فيا٘ ز ٟٚٓ ّدر ُفِاردت عَد٥ ز ٢    = ٝماِ اٍناض١ ع٠اض:
   ٗ ددسمح ْٞع بددٗ  (21 )الٝشاعدد١ إىل  ٘ زذددُ إىل ّاٍددً: شٟددال بددٗ عبددد ٍا ، ِٝمْسع دد

ٝ بدإٞا ٍَٖداع فطدَٛ    ، ّٝٗ بعدٙٓ، فحا٧ٝا بعَْٛ ، (23 )، ٝاٍراش٢ بٗ م٠ظ (22 )اٍعباع
ٛ، إىل  ٘  خر  ّري الٕدٍظ إذ ذاٌ ٙػدأ  ع ّرٙب ز ٛ ٝل ل ذنُّس بٛ، فع ٝامادا٧ ال٤ْ٨ 

ع٠عدّا   بٗ عبد اٍسمحٗ بٗ ّعا٤ٟٝ بدٗ ٙػدأ بدٗ عبدد املَدً بدٗ ّدسٝا٘ اٍٖداع         
بعني ّٝا٨د٤  طد ٝذًٍ يف عػس٣ اٍ ،س اٍنطا٧ ٝاٍقا٠ا ع٠َٛٝص٠ة، باٍاصاّٚٓ ّرٙب ّاًٍ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                   ٝجدر٣ٝ املنادبظ يف تدازٟخ عَْدا٧        ،   278 / 1  ،                                      تازٟخ عَْدا٧ الٕددٍظ البدٗ اٍقسضد١          ٟٖيس:   -20

   ،                                          ، ٝبر٤٠ املَاْظ يف تازٟخ زجاِ  ٙدُ الٕددٍظ     352 ص   ،                          الٕدٍظ، قْد بٗ فاٞف اؿ٠ْد٢
   (.   418   ، ص                محد بٗ و٥٠ اٍطيب

                                                                              ٙٞ شٟال بٗ عبد اٍسمحٗ املَنب بػبطٞ٘، فن٠ٛ  ُٙ الٕدٍظ ع٥َ ّرٙب اإلّأ ّاًٍ، ٝٙدٞ    -21
                                                                                      ِٝ ّٗ  لخُ الٕدٍظ فنٛ اإلّأ ّاًٍ، ٝىإٞا مبُ ذاٌ ع٥َ ّرٙب اإلّدأ الٝشاعد١، ىإدت    

                  جدر٣ٝ املنادبظ يف   ٝ   ،    372 / 1  ،                                تازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ البٗ اٍنسضد١       ٟٖيس:  )  ٜ    199          ٝفاتٛ ض٤ٖ 
                                          ، ٝبر٠د٤ املَداْظ يف تدازٟخ زجداِ  ٙدُ         313 ص  ،                     ٕدٍظ البٗ فاٞف اؿ٠ْد٢              تازٟخ عَْا٧ ال
   (.   372  ،            الٕدٍظ ٍَطيب

ْٞع، ّٗ  ُٙ مسطب٤، زذُ إىل املػسو فطْع ّٗ اإلّأ ّاٍدً،    -22 ْٞع بٗ اٍعباع بٗ ِمْسع  ْ                                                     ِمْسع     ْ  ِ                ْ    ْ  ِ
                                                                                       ٝضق٠ا٘ اٍنٞز٢، ٝابٗ جسٟخ، ٝا٠ٍَث بٗ ضعد ٝريريٙدٓ، ٝز٦ٝ عٖدٛ  صدبغ بدٗ خ٠َدُ، ٝعبدد       

ّ      ّ                                                 ذب٠ب ٝريريْٙا، ٝىا٘ فاضّة ٝزعّا، ٍٛ عَدٓ باملطدا٨ُ عَد٥ ّدرٙب اإلّدأ ّاٍدً               املًَ بٗ                       
                                     ٟٖيس: تدازٟخ عَْدا٧ الٕددٍظ البدٗ      )  ٜ    222                                          ٝ صرابٛ، ٝال عَٓ ٍٛ باؿدٟث، ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ 

  ،    421 ص   ،                                                     ، ٝجر٣ٝ املنابظ يف تازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ البٗ فاٞف اؿ٠ْدد٢    475 / 1  ،       اٍنسض١
  . (   595 ص   ،                ُٙ الٕدٍظ ٍَطيب                          ٝبر٤٠ املَاْظ يف تازٟخ زجاِ 

                                                     ّ                                      ٙٞ رياش٢ بٗ مد٠ظ الٕدٍطد١، فن٠دٛ مد٢ٞ، ّدٗ املدٞا١ٍ، ىدا٘ ّعلبدّا بنسطبد٤، ٝزذدُ إىل             -23
               ٝٙدٞ  ِٝ ّدٗ                                                                   ّ املػسو. فرطس تي٠ٍك اإلّأ ّاًٍ ٍَْٞطي، ٝمسعٛ ّٖٛ، ٝىا٘ وقيٛ ظاٙسّا،

         ، ٝعدسض                                                                            لخَٛ الٕدٍظ، ٝىا٘ عبد اٍسمحٗ بٗ ّعا٤ٟٝ اـ٠َقد٤ يف الٕددٍظ هَدٛ ٟٝعيْدٛ    
                                         طبندا  اٍٖردٟٞني ٝاٍَردٟٞني، قْدد بدٗ              ٟٖيدس:      ٜ. )   199                                  ع٠َٛ اٍنطا٧ فيب٥، ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ
                      ، ٝتازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ    254 ص   ،                     قْد  بٞ اٍقطُ إبسا٠ٙٓ   ،                          اؿطٗ اٍصب٠د٢ الٕدٍط١، ؼن٠ه

  ،    475 ص   ،                                                        ، ٝجر٣ٝ املنادبظ يف تدازٟخ عَْدا٧ الٕددٍظ البدٗ فادٞف         443 / 1  ،           البٗ اٍقسض١
  . (  13 1 / 5  ،       ٝالعةٔ
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 . (24 )+يف ذ٠ا٣ ّاًٍ زمحٛ اهلل تعاىل، ّٗ اةحس٣

٘ة امل يف ذ٠دا٣     (25 )رٙب املاٍي١ عسل طسٟنٛ مٞ الٕددٍظ ّٝٗ ٖٙا ٕعَٓ  
ٓ   اإلّأ ّاًٍ عٖدّا زذُ عاع٤ ّدٗ الٕددٍظ إىل املػدسو ٍَردخِّ      ،ٝطَدب اٍعَد

ٞا اٍاف ىاابدٛ  ٝ خدرٝا عٖدٛ   ّٖدٛ اؿددٟث ٝاملطدا٨ُ اٍقن٠ٚةد٤،      ّاٍيا ٝمسعدٞا اإلّأ ن
ٞا إىل بةلٙٓ  خرٝا يف ٕػدس عَْدٛ فب٠ّٖدٞا    املٞطي، ٝملَّ فطدُ اإلّدأ   ٍَٖداع  ا زجع
ٜٞ ، عَْٛ ٤ّاًٍ ٝضع در٢ زرّيدبٚٓ يف اٍان   ، ٝجة٤ٍ مدزٜ فديعيْ ٛ ٝالخدر  ا٨د الّدس ٍا

ٞا عَد٥ ضدٌَٞ طسٟده اٍسذَد٤      دسذة  اٍع٠َْةد٤    فيإدت   ،عٖٛ، فاػدّحع ّدٗ  تَدً ٍا
دديت  لة اٍس٠٨طدد٤ اٍعٞاّددُ                    بالٕدددٍظ باتقدداو         ّاٍددًاإلّددأ   إىل إاػدداز ّددرٙب ٍا

ّ    ة إاّل  ٕة  ،    ّ   املعّزخني ٞا يف  ِٝ ّٗ  لخُ ٙرا املرٙب إىل الٕدٍظ    .                                            ٚٓ اخاَق

ددت                                         بعدد  اٍبدداذنني يف تددازٟخ الٕدددٍظ             فدداعاب ّ٘ ٙددرٜ املطددي٤ٍ الشٍا                             ّ  
             ّ     ّطددي٤ٍ كاَقددّا   ة             ٝعدددةٙا بعطددٚٓ   ،  (27 )                               ٝجعَددٚا آخددس صددعب٤ اٍاردٟددد  ،  (26 )       رياّطدد٤

                                                          ، ٝإ٠ًٍ بع  اٍٖنِٞ ّٗ املصالز اٍند ٤، اٍيت تيٚس ٙرا اـةل:   (28 )    ف٠ٚا

٘      =   :                 ِ ابٗ فاٞف اؿ٠ْد٢  ما دسمحٗ املعدسٝل بػدبطٞ          ، فن٠دٛ                                           شٟال بدٗ عبدد ٍا
                   فندٛ  ّاٍدً بدٗ                             ٙٞ  ِٝ ّٗ  لخُ الٕدٍظ                                   ُٙ الٕدٍظ ع٥َ ّرٙب اإلّأ ّاًٍ، ٝ

            ّدٗ  لخدُ        ِٝ  =   :            ٝمداِ آخدس    ،  (29 ) +                      عَد٥ ّدرٙب الٝشاعد١     ا  رٙ              ، ٝىإٞا مبُ     ٕظ
ْة   . (30 ) +                         باٍطْاىل و٥٠ بٗ و٥٠ ا٠ٍَن١    ّ قّا   َّ ّننَّ   ّ ّة                     ة ىااب املٞطي ٍمإٔدٍظ ّي

ّة ٘ة    ة   ٞ                               ة     ا ابٗ فسذٞ٘ فندد ذٙدب إىل                    ِٝ ّدٗ  لخدُ    =                           اٍرداش٢ بدٗ مد٠ظ، ٙد
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .  26 / 1  ،             تست٠ب املدازٌ  -24
                                          ّ                                       لخُ مٞٔ ّٗ اٍسذاٍني ٝاٍرسبا٧ إىل الٕدٍظ غ٩٠ّا ّٗ ّرٙب اٍػافع١ ٝ ب١ ذ٠ٖقد٤ ٝامحدد     -25

ٓ  ذ                       فَٓ  يٖٞا ّٗ ٕػسٜ فْا     ،     ٝلاٝل   َّ       ة                    إالَّ ّدٗ تددٟةٗ بدٛ يف ٕقطدٛ        ،                        ٞتٚٓ ع٥َ اخاةل  شّدإٚ
  . (  27 / 1             ٍَناض١ ع٠اض،                                ممٗ ال ٟعبٛ ٍنٍٞٛ.)تست٠ب املدازٌ

  .   417   ، ص        ذطني ّعٕظ     سع٤،  ت   ،                  آنُ جٖناٍث باٍٖن٠ا   ،                   تازٟخ اٍقيس الٕدٍط١      ٟٖيس:   -26
  .  25   ، ص          إذطا٘ عباع  ،                   تازٟخ اللب الٕدٍط١      ٟٖيس:   -27
  .  17   ، ص                املرسب، عْس اؾ٠د٢ ب             املرٙب املاٍي١   يف       ّباذث       ٟٖيس:   -28
       خاٍدد             ،  محد بدٗ       المص٥                لخباز لِٝ املرسب    ٧                ، ٟٖٝيس: االضانصا   314 ص  ،            جر٣ٝ املنابظ  -29

  .   194 / 1  ،               بٗ قْد اٍٖاصس٢
  .   125 / 1  ،            ٍٟٞظ ٠ٍّٖٞا       تسع٤،   ،                        ذىس بةل الٕدٍظ ملعٍك فِٚٞ  -30
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دسمحٗ        ،  (31 ) +                                         ّٞطدي ّاٍدً ٝمدسا٣٧ ٕدافع إىل الٕددٍظ                                          ٝىدا٘ ذٍدً يف  ٟدأ عبدد ٍا
    .   (32 )                اٍداخُ بٗ ّعا٤ٟٝ

                                   يف جعُ ٙرٜ املطي٤ٍ صعب٤ ٝرياّط٤ عٖدد        ّ ضببّا                         فاخاةل ٙرٜ اٍسٝاٟا  ىا٘
٘ة ّ    ة بعطٚٓ، إاّل                  ه يف عبازاتٚدا                                         َّ           ّٗ  ّعدٗ اٍٖيدس يف ٙدرٜ اٍٖصدٞص املخاَقد٤، ٝلمَّد                

         ٤ ٙدعال٧                                                 ة ه ٝهْع بني ٙرٜ اٍسٝاٟا ، ف٠َظ ٖٙاٌ تٖام  بني  ٠ٍٝةد              ِّ  يٗ ٍٛ  ٘ ٟٞفِّ
ِّ ٝاذد ّٖٚٓ ةا اعابازٙا (33 )        ّ    العةٔ اٍّنةث٤ ٘ة  ٠ٍٝة٤ ى     ُّ                 اـاصُّ، ٝع٠َٛ  يدٗ  ٘           ة     ة    ِّ                      ، إذ إ

      :    ٕنِٞ

ّ٘  ِٝ ّٗ  لخُ املٞطي إىل الٕدٍظ ٙٞ اٍراش٢ بٗ مد٠ظ بعدد زذَادٛ إىل     ّ                                                                  إ  
             مسعدٛ ّٖدٛ،                      ، ٝعٖددّا  ىَْدٛ    (34 )                   ّ              ٝىا٘ مد غٚدٜ ٝٙدٞ ٟعٍّدك املٞطدي     ،           اإلّأ ّاًٍ

              ٝىدا٘ وقيدٛ     ،                             ّ     ّ                       جا٧ بٖطخ٤ إىل الٕدٍظ، فحَظ ٟعَّٓ اٍّٖاع ٟٝنس  ع٠َٚٓ املٞطدي ٝ 
      . (35 )     ّ ظاٙسّا

                                      ِٝ ّٗ  لخُ املٞطي عَد٥ صدٞزتٛ الٝىل    ُّ                  دُّ اٍراش٢ بٗ م٠ظ ٙٞ  ع     ً ٟ     ٝبرٍ
ٟٝ           مبُ  ٘ ٟ  ٘ة ّ       ّٖنس  ّ      ة ّٚرب؛ ل ُة              ، ذاد٥                     ضد٤ٖ ٟٝطدنم ّٖدٛ               ّ                 ة     اإلّأ ّاٍيّا ىا٘ ٟٖيس ف٠دٛ ىد

  . (36 )                        بن١ ٙرا اٍر٢ زٝتٛ الج٠اِ

ٗ    ٗ         شٟال بد                            فاملٞطي لخُ الٕدٍظ مبُ زذ٤َ    ّ ّا،  إذ دسمح ديت            غدبطٞ٘،                عبدد ٍا       ٍا
٘ة  ؛                                      ٢ بعد ٝال٤ٟ ٙػأ بٗ عبد اٍسمحٗ بطد٤ٖ     د(ٙ    371 )          ىإت ض٤ٖ                ٝالٟادٛ ىإدت       ة ل

  . (37 ) ( ٙ د   381      ٙد إىل    371 )  بني

               ٝعدال بٖطدخ٤     ،                      بعد اٍراش٢ بدٗ مد٠ظ       ٞطي                            ٝع٠َٛ فند مسع شٟال ّٗ ّاًٍ امل
                   ّ                  ّ                               ّ     إىل الٕدٍظ بعدّا ّٕنرٛ اإلّأ ّاًٍ ّٝٙربٛ، ٝبرًٍ فٚٞ  ِٝ ّٗ  لخَدٛ ىداّةّ      ّٖٛ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   136 / 2  ،                        إبسا٠ٙٓ بٗ ع١َ بٗ فسذٞ٘  ،                                        اٍدٟباد املرٙب يف ّعسف٤  ع٠ا٘ عَْا٧ املرٙب  -31
  .   443 / 1   ،          البٗ اٍقسض١        الٕدٍظ            تازٟخ عَْا٧       ٟٖيس:   -32
  .                  ٝو٥٠ بٗ و٥٠ ا٠ٍَن١                                   اٍراش٢ بٗ م٠ظ، ٝشٟال بٗ عبد اٍسمحٗ،   -33
  .   136 / 2  ،                 ، ٝاٍدٟباد املرٙب   114 / 3  ،       املدازٌ            ٟٖيس: تست٠ب   -34
ّ            خباز اٍقنٚا٧ ٝاحملّدثني بالٕدٍظ      ٟٖيس:   -35   .   292                      ، قْد بٗ اؿازث اـػين، ص                 
  .  73 / 2  ،       املدازٌ            ٟٖيس: تست٠ب   -36
  .  33 / 1  ،                 محد بٗ و٥٠ اٍطيب  ،                                    بر٤٠ املَاْظ يف تازٟخ زجاِ  ُٙ الٕدٍظ  -37
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                                        ، ٝمد ىا٘ و٥٠ بٗ و٥٠ ا٠ٍَن١ ّٗ تة٠ّدر  (38 )     ّعٍقٛ            باٍطْاىل ّٗ      ّ   ّ ّٝاقّنّٚا    ّ رّا    َّ ّٖٝنَّ
ٝز٦ٝ عدٗ شٟدال املٞطدي مبدُ زذَادٛ ّدٗ                                   ، بدُ ىدا٘ ّدٗ  بدسعٚٓ،             )غدبطٞ٘(       شٟال

                  َّ                 ّ            ٟسذُ إىل ّاٍدً ٟٝاَنَّد٥ عٖدٛ ّباغدس٣، طَبدّا        ٘   بي  شٟالالٕدٍظ، فيغاز ع٠َٛ  ضااذٜ 
ِّٞ اٍطٖد ما٨ّة ٍٛ: ّ     ٍعَ ٘ة اٍسجاِ اٍرٟٗ محَٖدا اٍعَدٓ عدٖٚٓ     =      ِّ                                   بدامٞ٘، ٝعحدص بدً  ٘      ة                                    إ
ْةٗ لٕٝٚٓ   . (39 ) +       ة       تس٢ٝ ع

ّْدةّ                               ، ٝزذُ ٍَطْاىل ّٗ اإلّأ ّاًٍ،                  فيخر بٖص٠ر٤  ضااذٜ ّ  ّ   ٝعال باملٞطي ّي                 
             ٕدٍطد١         آخدس           ا٠ٍَند١                                                  يف صٞزتٛ الخري٣ ىْا  زالٙا صاذبٛ، فيا٘ و٥٠ بٗ و٥٠

ٞا بعَْدٛ ٝمسادٛ؛ فنَددٜٝ         ،                         ز٦ٝ عٗ اإلّأ ّاًٍ ّباغس٣                                                         فْاِ اٍٖداع إ٠ٍدٛ، ٝ عحبد
  . (40 )إاٚت اٍس٨اض٤ بالٕدٍظ يف اٍعَٓ            بعٜٞ، ٝإ٠ٍٛ  ة تة ٝ ا

َّْٞا عٖا٧ اٍسذ٤َ ّٝصاعب اٍرسب٤ يف ضب٠ُ  ّ                                      فٚعال٧ الٝا٨ُ ؼ               ٍنا٧ اإلّدأ               
  ،      ّ       ُّ                 ؛ طَبّا ٍَاٞثُّه ٝعَدٞ اإلضدٖال            اٍعَٓ عٖٚٓ      ِ ٝ خِر         ٝال٤ْ٨،                      ّاًٍ ٝريريٜ ّٗ اٍعَْا٧

ْةا زجع ٙعال٧ العدةٔ إىل الٕددٍظ تصددةزٝا فداٍظ                  ُّ             اٍاددزٟظ، ٝبنُّدٞا فندٛ       ة                              ة                 فَ
      ٍبٖا٧    ع        ذحس الضا              فطُ ىبري يف ٝضع   ٓ       فيا٘ ة                         ّاًٍ ٕٝػسٜٝ بني تة٠ّرٙٓ،

       ٙػدأ            ، ٝابٖدٛ                      عٚد عبد اٍسمحٗ اٍداخُ      ، ع٥َ          ٤ بالٕدٍظ        ة ٤ املاٍي٠ة             ة املدزض٤ اٍقن٠ٚة
 ٗ                  عَد٥ ريدريٜ ّدٗ            ّ   ٝرياٍبداّ   ا                     ر          صدبس ّدرٙب ّاٍدً ّطدانسر            ، ذاد٥                بٗ عبد اٍدسمح

ٞة                 خر الٕدٍط٠ٞ٘ ٟاٝ   ،       املراٙب                ، ّٖٝدر ذٍدً    ٤           ة ٤ إىل املاٍي٠ةد               ة       ٍدٞ٘ ّدٗ الٝشاع٠ةد     ة ر
                                                                                  اٍٞمددت اٍاددصٔ  ٙددُ الٕدددٍظ ّددرٙب اإلّددأ ّاٍددً، ٝذدداف  ع٠َددٛ عَْددا ٙٓ    

         اٍنطدا٧                                                             ٝ ّسا ٙٓ، ذا٥  ضر٥ صاذب اٍط٠ال٣ ٝاٍرَب٤، ٝاملرٙب املعاْدد يف  
                                                  مل و  بدٛ ريدريٜ ّدٗ املدراٙب، ذاد٥ مداِ ٍطدا٘                          ّ مبَٞا ع٠َٛ إمبااّل     ، ٝ ٦      ٝاٍقاٞ

   ، ٤                         ة         ٟٗ ٝصدةف اٍعنا٨دد  ذدٞاِ ضد٠ٖة                         ِّ  ذٞاِ ٙرا اٍنطس يف اٍدِّ =   :    ـط٠ب          اٍدٟٗ بٗ ا
                                                                          ٝالٙٞا٧ ٝاٍٖرُ ف٠ٚٓ ّعد٤ّٝ، ّٝرٙبٚٓ ع٥َ ّرٙب ّاٍدً بدٗ  ٕدظ إّدأ لاز     

      . (41 ) +           اةحس٣ جاز٤ٟ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .  46 / 2  ،         قخ اٍط٠ب    ، ٕٝ   382 / 3   ،            تست٠ب املدازٌ      ٟٖيس:   -38
    382 / 3   ،            تست٠ب املدازٌ  -39
  .   381 / 3  ،             املسجع اٍطابه      ٟٖيس:   -40
  .  38                      ٍطا٘ اٍدٟٗ بٗ اـط٠ب، ص                                  اٍَْر٤ اٍبدز٤ٟ يف اٍد٤ٍٝ اٍٖصس٤ٟ،  -41
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املبحثِّالثاني:ِّعدةِّاملسائلِّاليتِّخالفِّفيهاِّأهلِّاألندلسِّمشهورِّ

ِّمذهبِّاإلمامِّمالك

                    ً ٝاالعاددال ذدرٙب          ُّ ٣ اٍاْطُّد          ة   د ّٖٚٓ غددة    ٚ                   ُٙ الٕدٍظ مد ع    ة ٘ة إ          ضبه اٍنِٞ 
ٞا اإلفاا٧ بٛ يف ع٠ع اٍٖٞاشِ ٝاملطا٨ُ؛ لٕةد                        ة اإلّأ ّاًٍ، ّٝع ذًٍ فإٕة   ٛ                                                 ة   ٚٓ مل َٟاصّ
           ٤ ٝتقٟٞدت                                      َّ             ٢ تطب٠ندٛ عَد٥ ّطدي٤ٍ ّدا إىل اٍعٖدت ٝاملػدنَّ                         ِّ يف بع  الذ٠ا٘ مد ٟعلِّ

                              ضدداعا٤ٕ باجاٚددالا  املددراٙب  ال    إىل ا                                           املصددَر٤؛ ٍٝددرًٍ ٟطددطس املقدديت ٝاٍناضدد١
                                                                               املخاٍقدد٤، ٝٙددٞ بددرًٍ مل ىددسو  صددِٞ املددرٙب، ٝال خددسد عٖٚددا، بددُ زاعدد٥   

                                                        اٍر٢ إقسل بٛ املرٙب املاٍي١ عٗ بام١ املراٙب، ٝٙٞ ّساعدا٣     ،               املخاٍقني ٝل٠ٍَٚٓ
   ب                 اجاٚدالا   صدرا                   عَد٥ ريدريٜ ّدٗ       ّ ّا ر  ِ قِاٖ                        . فٚرٜ ٠ّص٣ جعَت املقيت ّ (42 )    اـةل

                                                     ٝاالضاقال٣ ّٖٚا، ٝإفال٣ املطاقيت ٝزفدع اؿدسد ٝاٍعٖدت      ، ٓ             الخس٦ ٝآزا٨ٚ       املراٙب 
                                              عد عٗ اٍاعصب ٝاؾْدٞل، فيدا٘ ٍدرًٍ  ثدسٜ يف                                عٖٛ، ٝال ىق٥ ّا يف ذًٍ ّٗ ب 
                          إثسا٧ املرٙب املاٍي١ ٕٝطحٛ.

              ّاٍدً يف ضدت         اإلّأ                                           ٝمد ذصس بعطٚٓ ّا خاٍك ف٠ٛ  ُٙ الٕدٍظ ّرٙب 
                            ٝتَدً املطدا٨ُ ّٖٚدا ّدا       .                         إىل مثدا١ٕ عػدس٣ ّطدي٤ٍ     ٓ       بعطدٚ           . ٝ ٝصَٚا  (43 )     ّطا٨ُ

                        ، ّٖٝٚدا ّدا خداٍقٞا     (44 )             ١ٙٝ اٍطت الٝىل  ،                                   خاٍك ف٠ٛ  ُٙ الٕدٍظ ز ٢ اإلّأ ٕقطٛ
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                                                 ٙد١ عبداز٣ عدٗ إعْداِ ا اٚدد ٍدد٠ٍُ خصدْٛ         =                                  ماِ املػا  يف تعسٟك ّساعا٣ اـدةل:   -42
ً            َّ آخس، ١ٙٝ ممَّ                               ّ ّدٍٍٞٛ اٍر٢  عُْ يف ٕن٠طٛ ل٠ٍّة              املخاٍك يف الشٔ ّ                    ا واّخ بٚا اإلّدأ ّاٍد      ،  

   ،                              يف ب٠دا٘  لٍد٤ عدامل املدٟٖد٤                        اؾدٞاٙس اٍن٠ْٖد٤     +                                      إذا زجس ل٠ٍُ املخاٍك ع٥َ ل٠ٍَٛ يف اٍَصٝٔ
ِ ٝ         ىدنري٣.                                      ّ     ٝمد ب٥ٖ املاٍي٤٠ ع٥َ ٙرا الصدُ فسٝعداّ     ،   235                   ذطٗ بٗ قْد املػا ، ص         ٟندٞ

  ،    645 / 2  ،           )االعاصدأ    +                                        يف ّرٙب ّاًٍ ٟٖدبين ع٠َدٛ ّطدا٨ُ ىدنري٣           ٙٞ  صُ  =         اٍػاطيب:    عٖٛ 
                                                                    ّساعا٣ اـةل يف املرٙب املاٍي١ ٝعةماٚا بدبع   صدِٞ املدرٙب ٝمٞاعددٜ،              ّ  ٟٖٝيس  ٟطّا 

   (.  85   ، ص                 قْد الّني بٗ اٍػ٠خ
ٝاإلذيأ يف غدسف ؼقد٤ اؿيدأ     -43 قاض١ ضت ّطا٨ُ يف ىااٛب اإلتنا٘    ،   21 / 1  ،   ة                                                                         عدةٙا قْد ٠ّاز٣ ٍا

ا  زبع ّطا٨ُ، ّٖٚٓ     ذىسٝ  ثدا٨ه املخاصدس٣، ص    :                          ريريٜ  ٕٚ رسٕاط١ يف ىااٛب اٍٞ        ٝابدٗ    ،    291                                                  ٞب إضراو ٍا
ٞاشِ الذيأ       املق٠د      ىااٛب              ٙػأ االشل٢ يف    .   483 / 2  ،                                    ٍَريأ ف٠ْا ٟعسض ةٓ ّٗ ٕ

                                      ٕنَٚا قْد ٠ّاز٣ عٗ ابٗ رياش٢ ىْا ض٠يت١     اٍيت                 تًَ املطا٨ُ اٍطت                   ضيعاْد يف عن١ ذىس  -44
      ّ مسٟبّا.       ب٠إٛ
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ٗ                      َّ ف٠ٛ ّػٚٞز املرٙب ممَّ                                                            ا ٕنَٛ عبد اٍسمحٗ بدٗ اٍناضدٓ يف ّسٟٝاتدٛ ٝمساعاتدٛ عد
   ، (45 )       الخدس٦        عػدس٣     ١              ٝٙد١ اٍنْدإ                                        ّاًٍ،  ٝ ىا٘ ّٗ اجاٚالاتٛ ٝؽسهاتدٛ،        اإلّأ

٘ة ٙرا                 ٍٝيٗ ال ٕطاط٠ع اٍ ّ          ٍاًَ املطدا٨ُ ىافَّد٤ّ؛ فد     ُ           اإلذصا٧ غاّ       ة     نطع بي             ة ٟبعدد  ٘                 َّ
ً     ،                                        تيٞ٘ ٖٙاٌ ّطا٨ُ  خس ٕصعٞا ف٠ٚا ٙرا املٖصىل         ٟٝبند٥    ،                          ٝضَيٞا ف٠ٚا ٙدرا املطدَ

           صٟدد ّدٗ          َد٥ امل  ع       اٍعنٞز            ٙٞ اٍيق٠ُ ب  ،                                    اٍبرث يف تطاع٠ك اٍرتاث اٍقن١ٚ الٕدٍط١
                               ٝمدزتٚٓ ع٥َ اٍٖيدس يف املطدا٨ُ              الٕدٍط٠ني،        اٍقنٚا٧                 ٤ ع٥َ م٣ٞ عازض٤              َّ اٍْٖاذد اٍداٍَّ

                                                                                ٕيس ؼن٠ه ٝاجاٚال، ذا٥ ٍٝدٞ ىدا٘ ٍطدَقٚٓ يف عدني املطدي٤ٍ املٖيدٞز ف٠ٚدا آزا٧        
      .      ّٖصٞص٤

                                                                          ٝيف املبرث اٍاا١ٍ ضديذىس املطدا٨ُ اٍطدت الٝىل اٍديت خداٍقٞا ف٠ٚدا إّدأ        
ّةا ّا خاٍقٞا ف٠ٛ ت٠َْرٜ ابٗ اٍناضٓ فإٕةين ضيماصس ع٥َ ذىدس  غدٚسٙا يف             ة                                     ة                              املرٙب،  

ٍِ، إ٘ غا٧ اهلل تعاىل.ّ              ٍ                 برث تا

ِّخالفواِّفيهِّرأيِّاإلمامِّمالكِّنفسهاملبحثِّالثالث:ِّماِّ

٘ة                                                                ة    ة       ّٗ خةِ اٍٖيس اٍقاذص ٍَرتاث اٍقن١ٚ ٍقنٚا٧ الٕددٍظ ٝمطداتٚا، تبد٠ةٗ  
ددٟاز يف شّدإٚٓ ز ٢  اإلّدأ ّاٍدً                                                                                      فْٞىل املطا٨ُ اٍيت خاٍك ف٠ٚا  ٙدُ تَدً ٍا

ٞا عٖٚا إىل تسج٠س آزا٧ ب                                       ع  ال٤ْ٨ ّٗ املراٙب الخس٦، بَردت ضدت                                    ٕقطٛ، ٝعدٍ
                       ، ٕٝنَدٚا عٖدٛ قْدد     (46 )                                                  ّطا٨ُ، ٕيْٚا اٍقن٠ٛ  بٞ عبد اهلل قْد بٗ رياش٢ امليٖاض١
  : (47 )                                              بٗ ٠ّاز٣ يف غسف ؼق٤ اؿيأ. ماِ ابٗ رياش٢ امليٖاض١

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                       ٝابدٗ ٙػدأ االشل٢ يف    ،    292                        اٍرسٕداط١ يف ٝثا٨ندٛ، ص     و           بٞ إضدرا                    ذىسٙا باٍعد ٝاؿصس  -45

       فداٍظ                                         اٍناض١  بٞ عبد اهلل امليٖاضد١ يف ىاابدٛ    -    ّ  ٟطّا-          ، ٝ ٝزلٙا    483 / 2        ٍَريأ،        املق٠د
  .   856 ص               اٍنطا٣ ٝاؿيأ، 

          قنند٠ٚٓ،                                                                ٙٞ قْد بٗ  محد بٗ قْد بٗ رياش٢ امليٖاض١، خامت٤ عَْا٧ املرسب ٝآخدس    -46
                                                                                        ّٗ فنٚا٧ املاٍي٤٠، ٍٛ تصا٠ٕك ّق٠د٣ يف عَٞٔ غا٥، ّٖٚا: اٍي٠َا  اٍقن٤٠ٚ، ٝغسف لٍق٠د٤ ابدٗ   

                          ٟٖيدس: تٞغد٠س اٍددٟباد     )  ٜ    919                                                      ّاًٍ، ٝغقا٧ اٍر٠َُ يف ذُ ّنقُ خ٠َُ ٝريريٙدا، تدٞيف ضد٤ٖ   
ٗ   ،              ٝذ٤٠َ االباٚاد                    ، ٠ٕٝدُ االباٚداد      162              عَد١ عْدس، ص    ،                 اٍندسايف، ؼن٠ده                   قْد بٗ و٥٠ بد

  . (   336 / 5         ، ٝالعةٔ    581        اةسا٤ّ ص           عبد اؿ٠ْد  ،                                اٍدٟباد،  محد بابا اٍابٖييت، ؼن٠ه        باطسٟص
  .  21 / 1  ،                                          اإلتنا٘ ٝاإلذيأ يف غسف ؼق٤ اؿيأ، قْد ٠ّاز٣  -47



 بشري عبد اهلل القلعيد. 
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                                مددد خٍٞددك املددرٙب يف الٕدددٍظ 
 

                                     يف ضدددا٤: ّدددٖٚٓ ضدددٚٓ اٍقدددسع    
                                 ٝريددسع الغددحاز ٍددد٦ املطدداجد   

 
                 مدددُ ٝاٍػددداٙد   ،         بدددا٠ٍْني         ٝاؿيدددٓ  

                       ٝالزض بددداؾص٧ تَددد١   ،         ٝخَطددد٤ 
 

                                     ٝزفددددددددع تيددددددددبري الذا٘ الِٝ 
 

  :                                                     ٝف٠ْا ١َٟ ب٠ا٘ ٍاًَ املطا٨ُ اٍطت املرىٞز٣ يف ٙرٜ الزجٞش٣

 المسألة األولى: سيم الفرس من الغنيمة
                    ة                                                       ذٙب اإلّدأ ّاٍدً إىل  ٕةدٛ ٟطدٚٓ ٍَقدسع ضدْٚا٘ ٍَٝقدازع ضدٚٓ ٝاذدد،          

ِة ع٥َ ّا ذٙدب إ٠ٍدٛ                                    ة                               ذدا بَردٛ عدٗ عْدس بدٗ عبدد اٍعصٟدص  ٕةدٛ ىدا٘ ٟندِٞ:                  ة                    ٝاضاد
=    ً ٗ  (48 ) +                                                      ٍَقسع ضْٚا٘ ٍَٝسجُ ضٚٓ، ماِ ّاٍدً: ٝمل  شِ امسدع ذٍد  بد١          . ٝعد

٘ة زضِٞ اهلل  =   :-        اهلل عْٖٚا     زض١-           عٗ ابٗ عْس ، ّعا٤ٟٝ                        ضٚٓ ٍَسجدُ ٍٝقسضدٛ       ة          
  . (49 ) +              ّ                 ثةث٤  ضٚٓ: ضّْٚا ٍٛ، ٝضْٚني ٍقسضٛ

٘ة ٍَقدازع ثةثد٤َ                       ٟسٟد ٍَقسع ضدٚٓ   =             ماِ اٍباج١:   ُّ                ة           َ            ىصُّدٛ، ٝٙدرا ٟناطد١  
در٢        ّ                                   ضٚٓ، ٍَٝساجُ ضٚٓ ٝاذد؛ لٕةٛ إذا ىدا٘ ٍَقدسع خاصةد٤ّ ضدْٚا٘، ٍَٝساجدُ ٍا                           ة                   ة
                            ِّ                                                              ٟسىبددٛ ضددٚٓ ىاٍساجددُ املقددسل، فإِّٕددٛ ٟيددٞ٘ ٍَقددازع ثةثدد٤  ضددٚٓ، ٝبٚددرا مدداِ      

                                                 اٍنط٤ْ ٍَقازع ثةثد٤  ضدٚٓ، ٍدٛ ضدٚٓ ٍٝقسضدٛ       =                     ، ٝماِ ابٗ عبد اٍب: (50 ) +       اٍػافع١
      . (51 ) +             ، ٍَٝساجُ ضٚٓ     ضْٚا٘

                           ّ                                             ٝخاٍك  ُٙ الٕدٍظ اإلّأ ّاٍيّا يف ٙرٜ املطي٤ٍ، فيخدرٝا ف٠ٚدا بدس ٢  بد١     
  . (52 ) +                                       ٟطٚٓ يف اؾٚال ضٚٓ ٝاذد ٍَقسع ٝضٚٓ ٍساىبٛ =                ذ٠ٖق٤، ٝماٍٞا:

 ُ                   ٢ املاغد١ عَد٥   -                                                  ف٠يٞ٘ ٍَقازع ضْٚا٘، ضٚٓ ٍٛ ٝضٚٓ ٍقسضٛ، ٍَٝساجد
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .   456 / 2  ،                        باب اٍنطٓ ٍَخ٠ُ يف اٍرصٝ   ،     املٞطي  -48
  . (      2733 )   :        ذدٟث زمٓ  ،                 باب يف ضْٚا٘ اـ٠ُ               ٛ، ىااب اؾٚال،    ضٖٖ                  خسجٛ  بٞ لاٝل يف   -49
  ،                                 ، ٟٖٝيدس: الٔ ٍمّدأ اٍػدافع١      196 / 3  ،                             ضد٠َْا٘ بدٗ خَدك اٍبداج١      ،      املٞطي           املٖان٥ غسف   -50

7 / 356   .  
  .   475 / 1  ،               عبد اٍب اٍنسطيب   بٗ       ٟٞضك  ،                       اٍيايف يف فنٛ  ُٙ املد٤ٖٟ  -51
                                                                          اٍدز اٍنْني ٝاملٞزل املعني غسف املسغد املعني ع٥َ اٍطسٝز٢ ّٗ عَٞٔ اٍدٟٗ، قْد بدٗ    -52

  .   284 ص   ،                    ؼن٠ه، عبد اهلل املٖػا٢ٝ   ،                 محد ٠ّاز٣ املاٍي١
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         ، فْٚدا   (53 )                                                      ضٚٓ ٝاذد، ٝٙٞ ّرٙب  ب١ ذ٠ٖق٤ ىْا ضبه، ٝمد خاٍقٛ صاذباٜ  -     مد٠ّٛ
ِّْدع بدٗ         ٤         بٞ ذ٠ٖق       ٝاضادِ   .  (54 )              ع٥َ ز ٢ اؾْٚٞز                        ِّ               ع٥َ ّا ذٙدب إ٠ٍدٛ عددٟث ف

٘ة زضِٞ اهلل  (55 ) ٢            جاز٤ٟ الٕصاز         فديعط٥   =                                    مطدٓ خ٠دب عَد٥  ٙدُ اؿدٟب٠د٤:           ة         ،  
  . (56 ) +                              ّ اٍقازع ضْٚني، ٝ عط٥ اٍساجُ ضّْٚا

ٗة  ِة            ة مَت: ٍٝي ديت اضداد                                                        ة      با لاٝل ٟسجس اٍسٝا٤ٟ الٝىل عٗ  ب١ ّعا٤ٟٝ، ١ٙٝ ٍا
ِّع:                                      ذدٟث  ب١ ّعا٤ٟٝ  صس ٝاٍعْدُ ع٠َدٛ،    =                                  ِّ  بٚا اؾْٚٞز، فٚٞ ٟنِٞ عٗ زٝا٤ٟ ف

ِّع   . (57 ) +                    ِّ ٝ ز٦ اٍٞٙٓ يف ذدٟث ف

 المساجد لدى غرس األشجار: المسألة الثانية
   ّ                خةفّا ملدرٙب ّاٍدً          املطاجد       يف ذسٔ                                جاش فنٚا٧ الٕدٍظ ريسع الغحاز

ُ        ، ٝإ٘ رُيسع ف٠ٚا (58 )                  اٍر٢  ٖع ريسضٚا بٚا ُ                                 ُمَدع، ٝريدسع الغدحاز باملطداجد         ٧١ غ        

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                                                          اٍصاذبا٘ يف عسل اؿٖق٤٠ ْٙا  بٞ ٟٞضك ٟعنٞب بٗ إبسا٠ٙٓ اٍيٞيف، ٝقْد بٗ اؿطدٗ    -53

ّ                                   اٍػ٠با١ٕ، ال ٟسٟد اؿٖق٤٠ ريريْٙدا ّدٗ بدني  صدراب  بد١ ذ٠ٖقد٤، ٝمدد مّس٠دا بدرًٍ لْٕٚدا                                                                     
                         اؿٖق٠د٤، عبدد اٍندالز                   املط٤٠ يف طبنا         اؾٞاٙس  :      )ٟٖيس                                  صاذبا٘ ٝت٠َْرا٘ ٍمّأ  ب١ ذ٠ٖق٤.

  . (   426 / 2  ،                    بٗ قْد اٍنسغ١ اؿٖق١
           ، ٝبداٟد٤     126 / 7   ١،                                                                        ٟٖيس: بدا٨ع اٍصٖا٨ع يف تست٠ب اٍػسا٨ع،  بدٞ بيدس بدٗ ّطدعٞل اٍياضدإ       -54

    157 / 2  ،                        ا اٚد، قْد بٗ زغد اؿق٠د
                                ذدد ّدٗ عدع اٍندسآ٘ عَد٥         ،                                               ٙٞ فْع بٗ جاز٤ٟ بٗ عاّس بٗ اٍعطال الٝض١ الٕصاز٢  -55

٘ة عْدس                          إال ضٞز٣  ٝ ضٞزتني، ٟٝناِ   .          عٚد اٍٖيب           اٍيٞفد٤                                 بعندٛ  ٟدأ خةفادٛ إىل  ٙدُ         ة       إ
          اٍطبندا             )ٟٖيدس:    ٜ .  52      ضد٤ٖ     ١               ّعاٟٝد٤ ذدٞاٍ                     باملدٟٖد٤ يف خةفد٤              ىإت ٝفاتٛ   ،       اٍنسآ٘  ٓ      ٟعَْٚ

                ، ٝاالضدا٠عاب يف     257 / 2  ،                   عبد اٍندالز عطدا      ْد                                  اٍيب٦، قْد بٗ ضعد بٗ ٠ّٖع، ؼن٠ه، ق
                                           ، ٝاإلصدداب٤ يف مت٠٠ددص اٍصددراب٤ البددٗ ذحددس     1362 / 3                    البددٗ عبددد اٍددب،=           الصددراب        ّعسفدد٤ 

                                          ، ٝمددد ٝزل يف طبنددا  ابددٗ ضددعد باضددٓ     282 / 5  ،                     ، ٝالعددةٔ ٍَصزىَدد١   776 / 5            اٍعطددنة١ٕ، 
                                                      ، ٍٝعَٛ تصر٠ك ّٗ اٍٖطاخ، إذ ٝزل يف ريريٙا ٝفه ّا  ثباٛ(. +            فْع بٗ ذازث٤ =

ِّد       ٝ ز٦ =      ناِ: ف                                      خسجٛ  بٞ لاٝل يف ضٖٖٛ ٝ غاز إىل ضعقٛ  -56     ة           ع  ٕةدٛ مداِ:                  ِّ اٍٞٙٓ يف ذدٟث ف
ٓ         ، +                  . ٝىإٞا ّا٨يت فازع (             ثةث ّا٤٨ فازع )    :                                 ّ                  ىااب اؾٚال، بداب فد٠ْٗ  ضدٚٓ ٍدٛ ضدّْٚا، بدسم
( 2736    )  ،  3 / 76  .  

  .  76 / 3                                               ّ  ضٖٗ  ب١ لاٝل، ىااب اؾٚال، باب ف٠ْٗ  ضٚٓ ٍٛ ضّْٚا،   -57
  .   479 / 1  ،       املصٟد٢     محد    :                                                    غسف  محد شزٝو ع٥َ ّنت زضا٤ٍ ابٗ  ب١ شٟد اٍنريٝا١ٕ، ؼن٠ه  -58
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                                               ّ                          بد  ّٖر ض٠ال٣ ّرٙب اإلّأ الٝشاع١ بالٕدٍظ، ٝؼدٟدّا ّٖر ت١ٍٞ اٍقن٠ٛ صعصدع٤  
ُ                 ٔ اٍػا١ّ إّا٤ّ اٍصة٣ بنسطب٤، ذ٠دث رُيدس ع اٍػدحس     َّ ََّا    بٗ ض         املطدحد               لاخدُ ذدسٔ                                    

                                               ٍظ ع٥َ ذًٍ زريٓ إاناةٓ إىل ّرٙب اإلّأ ّاًٍ.                    اؾاّع، ٝلزد  ُٙ الٕد

                                ٝىإدت اٍقا٠دا لا٨دس٣ ع٠َدٛ      =   ٔ : َّ ََّا                                  ماِ ابٗ اٍقسض١ يف تسع٤ صعصع٤ بٗ ضد 
                                          ّ                                            بالٕدٍظ  ٟأ الّدري عبدد اٍدسمحٗ بدٗ ّعاٟٝد٤ ٝصددزّا ّدٗ  ٟدأ ٙػدأ بدٗ عبدد            

ُ            اٍسمحٗ، ١ٍٝٝ اٍصة٣ بنسطب٤، ٝيف  ٟاّٛ رُيسضت اٍػحس يف                  املطدحد اؾداّع،      (59 )                                   
  . (60 ) +                                          ّرٙب الٝشاع١ ٝاٍػا٠ّني، ٟٝيسٙٛ ّاًٍ ٝ صرابٛ     ٝٙٞ

٘ة ابدٗ عاةداب     (61 )                                   ٝمد ٕنُ اٍناض١  بٞ  صبغ ع٠ط٥ بٗ ضُٚ ْةدا      (62 )  ة       ة              ة      ضد٩ُ ع
                                     ّ      ّ                           إذا ىا٘ ريسع  الغحاز يف صرٞ٘ املطاجد  ّسّا ّباذّا  ٔ ريدري ّطداربف فيجداب    

             خس ٟٖبدت،      ٧١                            يف صرٞ٘ املطاجد، ٝعدٔ ريسع  ٢ غ                      بعدٔ جٞاش ريسع الغحاز
    .   (63 )                 ا٘ ٟٖيس ذًٍ ٝ ٖعٛ  ٝى

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
     ٝإمنا    ،                                                                   ّٗ اٍٞاضس  ٕٛ ٠ٍظ املنصٞل ّٗ ريسع الغحاز باملطاجد ريسضٚا لاخُ ب٠ت اٍصة٣  -59

                            ُّ          ٝٙٞ ّا ٟعسل بصرٗ املطدحد، ٟٝعددُّ ّدٗ                                          املنصٞل ريسضٚا لاخُ ضٞز املطحد احملٞ  بٛ،
                ذسّٛ اٍاابع ٍٛ.

  .   242 / 1   ،                  تازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ  -60
                                                     ٍنسطيب اٍرسٕاط١، ماض١ ريسٕاط٤.  صَٛ ّدٗ ج٠دا٘ ٝضديٗ                              ٙٞ  بٞ الصبغ ع٠ط٥ بٗ ضُٚ ا  -61

                                     ّ                                 بٚا ّد٣، ثٓ اضانط١ برسٕاط٤ ٝتدٞيف ّصدسٝفّا عدٗ اٍنطدا٧، ٝىدا٘ ّدٗ               اٍػٞز٦           مسطب٤ ١ٍٝٝ 
  َّ                                          ّ               ّ               ّ                       ج٤ََّ اٍقنٚا٧ ٝىباز اٍعَْا٧، ذافيا ٍَس ٢، ذاىدسّا ٍَْطدا٨ُ، عازفدّا بداٍٖٞاشِ، بصدريّا بالذيدأ،       
     ّ                          ّ     ّ      ّ                                            ّاندّّا يف ّعسفاٚا، ٝعع ف٠ٚا ىاابّا ذطّٖا ّق٠دّا مساٜ اإلعةٔ بٖٞاشِ الذيدأ، ىإدت ٝفاتدٛ    

                                             بدٞ اٍناضدٓ خَدك بدٗ عبدد املَدً بدٗ          ،                                   س: اٍص٤َ يف تدازٟخ  ٨ْد٤ الٕددٍظ       )ٟٖي  د ٙ    486   ض٤ٖ
                                   ، ٝاملسمب٤ اٍع٠َا لب١ اؿطٗ اٍٖبا١ٙ،    415                                       بػيٞاِ، ؼن٠ه، اٍط٠د عص  اٍعطاز اؿط٠ين، ص

   (.   123 / 5          ، ٝالعةٔ،   96 ص
                                                                               ٙٞ عبد اٍسمحٗ بٗ قْد بٗ عااب، ّٗ  ُٙ مسطب٤، ٝٙٞ آخس اٍػد٠ٞخ الىدابس بالٕددٍظ      -62

ّ     ّ                                             اإلضٖال ٝضع٤ اٍسٝا٤ٟ، عدع ىاابدّا ذدافّة ضدخّْا يف اٍصٙدد ٝاٍسمدا٨ه مسداٜ: غدقا٧               يف عَٞ       ّ                            
                                                                                           اٍصدٝز، ٝىإت اٍسذ٤َ إ٠ٍٛ ّٝدداز  صدراب اؿددٟث ع٠َدٛ يف ٝمادٛ؛ ٍننادٛ ٝجةٍادٛ ٝعَدٞ         

           ، ٝاٍصد٤َ     464                                ٜ. )ٟٖيس: بر٤٠ املَاْظ ٍَطديب، ص     522                                إضٖالٜ ٝصر٤ ىابٛ، ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ
   (.   327 / 3    ةٔ،       ، ٝالع   332             البٗ بػيٞاِ، ص

  .   743 / 1  ،                                             ٟٖيس: اإلعةٔ بٖٞاشِ الذيأ، ع٠ط٥ بٗ ضُٚ الضد٢  -63
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    ة                                  ٕةٛ ض٩ُ عٗ اٍرسع يف املطدحد فيجداب:     (64 )                      ُ  ٕٝنُ إٍٞػسٟط١ عٗ ابٗ ٍُب
                              مَع، ّٝدرٙب الٝشاعد١ جدٞاش         غ٧١                                   ّرٙب ّاًٍ املٖع ّٗ ذًٍ، ٝإ٘ ريسع ف٠ٛ  =

  . (65 ) +   ذًٍ

                       َّ                                                ٝإذا ىددا٘ ّددٗ ضددَك ذىددسٙٓ ممَّددٗ  ٕيددسٝا ريددسع الغددحاز يف صددرٞ٘    
                          ّ                                  ة                      املطاجد، ٝىسٜٙٞ مل ٟبدٝا ضببّا ٍَارسٟٓ اٍر٢ إاٚدٞا إ٠ٍدٛ، ضد٦ٞ  ٕةٚدٓ مل ٟػدٚدٝا      
٘ة الصدُ يف                    ّ                      ة                         ة                              ةرا ٕيدريّا يف الّصداز ّدٗ مبدُ، فإٕةدٛ  يدٗ تع٠َدُ ٙدرا اٍدس ٢ بدي

       ة     ّ                ٥  ٘ ؽصةص متاّّا ٍَعبال٣، فدة           ة                                     املطاجد  ٕةٚا لٝز ٍَعبال٣ ٝإما٤ّ غعا٨س اٍدٟٗ، عَ
                                                                             تطددارُ املطدداجد ىْددصازىل ٍَرددسع عَدد٥ ٝجددٛ ىسجٚددا عددٗ ريسضددٚا الصدد١َ،  
                                                                              ٟٝصسل الذٙا٘ عٗ اٍاقيري يف  ّٞز اٍعبدال٣ إىل االغداراِ بسعاٟد٤ ٙدرٜ اٍردساع،      
                                                                           ٝضن٠اٙا ٝتسمب مثازٙا، ذا ٟطداابعٛ ذٍدً ّدٗ جٚدد يف ذدسث الزض ٝت٩٠ٚاٚدا       

٘ة ّدٗ آثدازٜ صدسل االٙاْدأ                    َّ           ٝتط٠ْدٙا، ممَّا ال عةمد٤                           ة                                      ٍدٛ بػدعٝ٘ اٍعبدال٣، ىْدا  
                                                                                 باٍعبال٣ إىل االٙاْأ بالغحاز ٝمثازٙا، ٝاٍاٚافت ع٠َٚدا ٝاماطداّٚا، ّٝدا إىل ذٍدً     

ّ                      ممَّا ىسد عٗ  ريساض اٍعبال٣، فطّة عٗ اٍاَٞث، ٝاضاٖقال    . (66 )    املا٧ َّ                          

 الحكم باليمين والشاىد :المسألة الثالثة
                                                                         اٍنطا٧ با٠ٍْني ّع اٍػاٙد ّٗ املطا٨ُ اٍقن٤٠ٚ اٍقسع٠د٤ املخاَدك ف٠ٚدا بدني     
                                       ة                                      اٍعَْا٧، فند  جاشٜ املاٍي٤٠ يف الّٞاِ خاصة٤، ٝاضادِ اإلّأ ّاًٍ عَد٥ ّدا ذٙدب    

٘ة زضدِٞ اهلل   =                                              إ٠ٍدٛ عددٟث جعقددس بدٗ قْدد عددٗ  ب٠دٛ:                          مطدد٥ بدا٠ٍْني ّددع      ة            
        ة                          ٍعصٟص  ٕةٛ ىاب إىل عبد اؿ٠ْدد بدٗ                                    ، ٝباخثاز اٍٞازل٣ عٗ عْس بٗ عبد ا (67 ) +      اٍػاٙد

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                                                  ّ              ّ          ٙٞ  بٞ ضع٠د فسد بٗ ماضٓ بٗ ٍب اٍرسٕاط١، ىا٘ ّٗ ال٤ْ٨ اٍقنٚدا٧، عازفدّا باٍعسب٠د٤ ّدبشّا       -64

                                                                                       يف اٍاقطري ٝاٍنسا٧ا ، ٝاٍقنٛ ٝاٍقسا٨ ، إاٚت إ٠ٍٛ زٟاض٤ اٍقا٦ٞ يف الٕدٍظ، ٍٝٝد١ اـطابد٤   
  ع                                                                                    ظاّع ريسٕاط٤، ٍٛ ّصٖقا  ّٖٚا: ىااب يف اٍبا٧ املٞذد٣، ٝ زجٞش٣ يف الٍرداش اٍٖرٟٞد٤، ّد   

                           اإلذاط٤ يف  خباز ريسٕاط٤، قْد   :     ٟٖيس   د )ٙ    782                                      غسف ٍٛ ع٠َٚا، ٝريري ذًٍ، ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ 
                                 ، ٠ٕٝدُ االباٚداد،  محدد بابدا        213 / 4                                                    بٗ عبد اهلل اٍرسٕاط١ اٍػٚري بَطا٘ اٍدٟٗ ابدٗ اـط٠دب،   

  . (   142 / 5          ، ٝالعةٔ،    357          اٍابٖييت، ص
  .  12 /  11                                    املع٠از املعسب،  محد بٗ و٥٠ إٍٞػسٟط١،   -65
  .  15 ص   ،                                                      ٖيس: ٝثا٨ه يف غعٝ٘ اٍعْسا٘ يف الٕدٍظ، قْد عبد اٍٞٙاب خةلٟ   -66
  .  12 / 4  ،                                                   غسف اٍصزما١ٕ ع٥َ املٞطي، قْد بٗ عبد اٍبام١ اٍصزما١ٕ  -67
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                   ٘ امد  بدا٠ٍْني    =   :                          ، ٝٙٞ عاَّٛ عَد٥ اٍيٞفد٤   (68 )                         عبد اٍسمحٗ بٗ شٟد بٗ اـطاب
  . (69 ) +      اٍػاٙد   ّع 

                                                              ّطت اٍطد٤ٖ يف اٍنطدا٧ بدا٠ٍْني ّدع اٍػداٙد اٍٞاذدد، وَدك         =           ماِ ّاًٍ:
   ،     ة                                   . ٝإٕةْدا ٟيدٞ٘ ذٍدً يف الّدٞاِ خاصد٤       ..  ٛاؿه ّع غاٙدٜ ٟٝطاره ذنَّ     صاذب

                                                                      ٝال ٟنع ذًٍ يف غ٧١ ّدٗ اؿددٝل، ٝال يف ٕيداف، ٝال يف طدةو، ٝال يف عاامد٤،      
      . (70 ) +                   ٝال يف ضسم٤ ٝال يف فس٤ٟ

د٠ْني إذا ىدا٘ اٍػداٙد         (71 )                 ٝم٠د ابٗ عبد اؿيٓ                                                       جٞاش اٍنطا٧ باٍػداٙد ّدع ٍا
ّةا ريريٜ فة. ماِ إٍٞػسٟط١: ّ    ِّ             ة                        عداّل ب٠ِّٗ اٍعدا٤ٍ،                                   ٍيٗ ماِ قْدد بدٗ عبدد اؿيدٓ      =    

                                      ُْ ع٥َ اٍاقطدري ٍَْدرٙب، ٝمدد ىدا٘                    ٗ اٍعدا٤ٍ، ٝذ                        ِّ ذًٍ يف اٍػاٙد اٍعدِ اٍب٠ِّ  ة   إٕةْا 
  . (72 ) +                                         ة                    اٍناض١  بٞ بيس ٖٙا ال ويٓ بٛ إال ّع غاٙد ّبةش، ٝال ٟيخر بٛ ّع ريريٜ

                                                                       ّٝٗ اٍقنٚا٧ ّٗ متطً بياٙس اخ٤ٟ، فَٓ هص اٍنطدا٧ بدا٠ٍْني ّدع اٍػداٙد،     
د٠ْني ّدع اٍػداٙد                   ّٝٗ اٍٖاع ّٗ =                              ٝإ٠ٍٛ  غاز اإلّأ ّاًٍ بنٍٞٛ:                                     ٟنِٞ ال تيدٞ٘ ٍا

              ک ک ک ک گ گ گ                              بنددِٞ اهلل تبددازٌ ٝتعدداىل:               ُّ     اٍٞاذددد، ٝودداخُّ

                                            فإ٘ مل ٟي  بسجُ ٝاّدس تني فدة غد٧١ ٍدٛ ٝال         ...    ز   282   :       شاٍبنس٣       گ ڳ ڳ
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

    ّ      ّ           ٝ ّريّا عالاّل، ١ٍٝ إّس٣   ،    ثن٤           ّ ىا٘ إّاّّا  ،                                          ٙٞ عبد اؿ٠ْد بٗ عبد اٍسمحٗ بٗ شٟد بٗ اـطاب  -68
      ريريٙٓ،                                    عباع، ٝقْد بٗ ضعد، ّٝطَٓ بٗ ٟطاز، ٝ            ز٦ٝ عٗ ابٗ  ،                          اٍيٞف٤ ٍعْس بٗ عبد اٍعصٟص

       ىإدت    ،                                    عبد اٍدسمحٗ بدٗ ٟصٟدد بدٗ جدابس     ٝ          اٍصٙس٢،         ابٗ غٚاب                           ٝذدث عٖٛ ابٖاٜ عْس ٝشٟد، ٝ
             ٝضدري  عدةٔ     ،    332 / 5  ،           بدٗ ضدعد   ال   ٦                اٍطبندا  اٍيدب    :     ٟٖيس )   ٜ .   115         ذٞا١ٍ ض٤ٖ           ٝفاتٛ عسا٘ 

  . (   286 / 3  ،    عةٔ     ، ٝال   148 / 5  ،                                          اٍٖبة٧، قْد بٗ  محد اٍػٚري بػْظ اٍدٟٗ اٍرٙيب
  .   722 / 2   (،     1424 )         ، بسمٓ:                           باب اٍنطا٧ با٠ٍْني ّع اٍػاٙد       املٞطي،   -69
  .   722 / 2  ،  (    1425 )   :                                        املٞطي، باب اٍنطا٧ با٠ٍْني ّع اٍػاٙد، بسمٓ  -70
َ  ابٗ ع ْبِد اَؿَيٓ  -71  َ    ِ         إ٠ٍدٛ                          ، ىا٘ فن٠ٛ عصسٜ، إاٚدت            اؿيٓ املصس٢                        ٙٞ قْد بٗ عبد اهلل بٗ عبد    :      ْ 

ّ                        يف اٍعَٓ ذصس، ىا٘ ّاٍي١ املرٙب، ٝالشٔ اإلّأ اٍػافع١ّ ّد٣، ثٓ زجع إىل ّدرٙب     ٤      اٍسٟاض                                                
                                                               ّ                      ّاًٍ، ٝمحُ يف فا٤ٖ اٍنِٞ غَه اٍنسآ٘ إىل بردال، فَدٓ هدب ملدا طَبدٜٞ، فدسّل إىل ّصدس،       

                                                             ذيأ اٍنسآ٘، ٝاٍسل ع٥َ فنٚا٧ اٍعساو، ٝ لب اٍنطدا٣، ٝضدري٣     :                           ٝتٞيف بٚا، ٍٛ ىاب ىنري٣ ّٖٚا
                                         ٟٖيس: تست٠ب املدازٌ ٝتنسٟب املطاًٍ، ع٠داض   )  ٜ    268                      اٍعصٟص، ىإت ٝفاتٛ ض٤ٖ           عْس بٗ عبد 

   (.   223 / 6   ،      ٝالعةٔ   ،  34 / 3  ،             ٝف٠ا  الع٠ا٘ٝ   ،    157 / 4  ،               بٗ ّٞض٥ ا٠ٍرصيب
  .   176 /  12   ،            املع٠از املعسب  -72



 اليت خئلف فيهئ أه  األندلس مذهب اإلمئم مئلكاسئل  املأشهر 

                  جملة اجلامعة األمسرية
77 

  . (73 ) +            وَك ّع غاٙدٜ

ٝا بدٛ عْدّة ذدرٙب ا٠ٍَدث      ّ                     ٝإىل ٙرا اٍس ٢ الخري ّاِ  ُٙ الٕدٍظ، ٝ خر                                                
                                                                                بٗ ضعد، فخسجٞا برًٍ عدٗ ز ٢ اإلّدأ ّاٍدً ٝخداٍقٞا ّرٙبدٛ، ذدٖعٚٓ اٍنطدا٧        

               ٢ عٗ اإلّدأ  -            ٝمل ىاَك عٖٛ  =                                           باٍػاٙد ّع ا٠ٍْني، ٝيف ذًٍ ٟنِٞ ابٗ عبد اٍب: 
 صدرابٛ باملدٟٖد٤ ّٝصدس         ّدٗ                                       يف اٍنطا٧ با٠ٍْني ّع اٍػاٙد، ٝال عٗ  ذد   -    ّاًٍ

ٝريريٙددا، ٝال ٟعددسل املدداٍي٠ٞ٘ يف ىددُ بَددد ريددري ذٍددً ّددٗ ّددرٙبٚٓ، إالَّ عٖدددٕا  
٘ة و٥٠ بٗ و٥٠ تسىٛ، ٝشعٓ  ٕةٛ مل ٟس ا٠ٍَث بدٗ ضدعد ٟقاد٥ بدٛ ٝال     ، بالٕدٍظ فإ

  ً ّددع خةفددٛ اٍطدد٤ٖ ٝاٍعْددُ بددداز   ،ٟددرٙب إ٠ٍددٛ، ٝخدداٍك و٠دد٥ ّاٍيددّا يف ذٍدد
  . (74 )+اةحس٣

 عدم اعتبار الخمطة في اليمين: الرابعةالمسألة 
                                                                         ذٙب اإلّدأ ّاٍدً إىل عددٔ اعابداز  دني املددع٥ ع٠َدٛ ٍَْددع١ ذحدسل          
                َّ                                                          اٍدع٦ٞ، ٝال ػب إالَّ إذا ىا٘ ب٠ْٖٚا كاٍط٤ باٍب٠ع ٝاٍػسا٧، ٝاضادِ ع٥َ ّا ذٙدب  

د٠ْني عَد٥ املددع٥ ع٠َدٛ إالَّ إذا                                   إ٠ٍٛ بي٘ عْس بٗ عبد اٍعصٟص                                    َّ               ىا٘ ال ٟٞجدب ٍا
  .           ِّ  ّٗ ذًٍ مل وِّقٛ     غ٧١                                       ٠ْٖٚا كاٍط٤  ٝ ّةبط٤، ٝإ٘ مل ٟيٗ ب٠ْٖٚا       ىإت ب

                                                      ىا٘ عْس بٗ عبد اٍعصٟص ٝٙٞ ٟنط١ بني اٍٖاع فدإذا جدا٧ٜ    =              ماِ يف املٞطي:
      ذَدك                                           فإ٘ ىإدت ب٠ْٖٚدا كاٍطد٤  ٝ ّةبطد٤          ٕيس  ،  ا               ِّ ع١ ع٥َ اٍسجُ ذنِّ        ة اٍسجُ ٟدة

                         ماِ ّاًٍ ٝع٥َ ذًٍ الّدس     ،                         ٘ مل ٟيٗ غ٧١ ّٗ ذًٍ مل وَقٛ إٝ   ،     ع٠َٛ     ١  ِ ِع         اٍر٢ ال 
                                           س فدإ٘ ىإدت ب٠ْٖٚدا كاٍطد٤  ٝ ّةبطد٤      ِ    ِيد                     ع٥ ع٥َ زجُ بدع٦ٞ ٕ        ة ٛ ّٗ الة ة ٕة    ،      عٖدٕا

           ة   ٘ وَدك ٝزلة           ٘  بد٥   إٝ    ،     عٖدٛ                      ُّ           فدإ٘ ذَدك بطدُ ذٍدً اؿدهُّ       ،             ك املدع٥ ع٠َٛ  ِ ذَِ ُ ُ 
     َّ                   ، ٝعََّدُ  صدراب ّاٍدً     (75 ) +ٛ       َّ      خدر ذنَّد       ِّ   اؿدهِّ                              ا٠ٍْني ع٥َ املدع١ فرَك طاٍب 

                                                          يف  ني املدع٥ ع٠َٛ؛ ذا٥ ال تنع ّقطدد٣ بار٠َدك  ٙدُ اٍطدقٛ                   اغرتاطٛ ٍَخَط٤ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   723 / 2   ،     املٞطي  -73
  .   154 / 2  ،           بٗ عبد اٍب              بٞ عْس ٟٞضك                                        اٍا٠ْٚد ملا يف املٞطي ّٗ املعا١ٕ ٝالضا٠ٕد،   -74
  ،                                                  اٍيدايف يف عْدُ  ٙدُ املدٟٖد٤، ابدٗ عبدد اٍدب               ٟٖيدس:     ، ٝ   725 / 2   ، (    1426 )   :    بسمٓ  ،      املٞطي  -75

2 / 921   .  
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  .               ّ لُٙ اٍقطُ ّسازّا

                                             َّ           محَٛ ّاًٍ ّٝٞافنٜٞ عَد٥ ّدا إذا ىإدت خَطد٤؛ ٍد٩ةَّ      =                     ماِ اإلّأ اٍصزما١ٕ:
                                       ّ                                       ٟبارِ  ُٙ اٍطقٛ  ُٙ اٍقطُ بار٠َقٚٓ ّسازّا يف ا٠ٍدٞٔ اٍٞاذدد، فاغدرتطت اـَطد٤     

  (76 ) +          ةرٜ املقطد٣

د٠ْني،                               ٝمل ٟعاب  ٙدُ الٕددٍظ                                                     ٙدرٜ املقطدد٣، فَدٓ ٟػدرتطٞا اـَطد٤ يف ٍا
د٠ْني عَد٥ امُلد      ٝا بنِٞ ا٠ٍَث بٗ ضدعد يف تٞج٠دٛ ٍا ُ            ٝ خر      ٕدت   ا                  ٥ ع٠َدٛ، ضدٞا٧ ى     ع  ة دة                                            

دٖيب   ٘ة ٍا                                                                 ة        ب٠ْٖٚا خَط٤ بب٠ع  ٝ غسا٧  ٔ ال؛ ٍعْٞٔ ذدٟث ابٗ عباع يف اٍصر٠رني،  
  = ٛ(77 ) +                         مط٥ با٠ٍْني ع٥َ املدع٥ ع٠َ .  

ديت هدٞش     (78 )                           ٝإىل ٙرٜ  غاز اٍػ٠خ اٍٞزلٟر١                                     ، ٝٙٞ ٟاردث عٗ املطدا٨ُ ٍا
                                                                              ف٠ٚا االٕاناِ ّٗ ّرٙب إىل ّرٙب ّٗ ريدري تَق٠ده، فدرىس تٞج٠دٛ فنٚدا٧ الٕددٍظ       

  . (79 )                                 ا٠ٍْني ذحسل اٍدع٦ٞ ّٗ ريري ثبٞ  خَط٤

 ا يخرج منيا                     كراء األرض بالجزء مم  : المسألة الخامسة
ٝابددٗ ٝٙددب، ٝ غددٚب،   ناضددٓ،                                                                                   ّددرٙب اإلّددأ ّاٍددً ٝضددا٨س  صددراٛب ابددٗ ٍا

ٞاش ىدسا٧ الزض ب      ِّ ّٝطسِّ ٝاٗب عبد اؿيٓ، ٙٞ عدٔ جد ٝاٗب املاجػٞ٘،    ا  َّ   ممَّد        ػد٧١                                                            ل، 
                                 ا ٟعىُ ٟٝػسب خسد ّٖٚا  ٝ مل ىدسد   َّ ممَّ     ػ٧١                 ُ  ٝ مل ٟعىُ، ٝال ب ِ ِى ُ  ُ   ،        ىسد ّٖٚا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .  22 / 4   ،                      غسف اٍصزما١ٕ ع٥َ املٞطي  -76
                                            باب اٍد٠ْني عَد٥ املددع٥ ع٠َدٛ يف الّدٞاِ        ،                 ٛ، ىااب اٍػٚالا     صر٠ر                 خسجٛ اٍبخاز٢ يف   -77

                            بداب اٍد٠ْني عَد٥ املددع٥                      ، ىااب المطد٤٠،               (، ٝصر٠س ّطَٓ    2524 )   :        ذدٟث زمٓ   ،      ٝاؿدٝل
  . (    1711 )   :        ذدٟث زمٓ  ،     ع٠َٛ

                 جداٝز يف الشٙدس     ،           فن٠ٛ ّاٍي١   ،                                                  عبد اٍنالز بٗ عبد اٍيسٟٓ اٍٞزلٟر١ اٍػقػا١ٕٝ املرسب١   ٙٞ   -78
                                         ّٖٚدا: ضدعد اٍػدْٞع ٝالمْداز ٝشبدد٣              م٠ْد٤               ٜ. ٍٛ ّعٍقا     1313               ٘ تٞيف بٚا ض٤ٖ        ذصس إىل

                                                                                          غسٟع٤ اٍٖيب املخااز يف اٍقندٛ، ٝسدظ اةداٟد٤ يف اٍنطدا٧، ٝبر٠د٤ املػدااو لصدِٞ اٍدٟإد٤         
  ،                                                                                        ٝالذٝاو يف اٍاصٞل، ٝريريٜ ذًٍ. )ٟٖيس: ا٠ٍٞام٠دت اٍن٠ْٖد٤ يف  ع٠دا٘ ّدرٙب عدامل املدٟٖد٤      

                   اٍطدا١ّ يف تدازٟخ             ٝاٍقيدس   ،    218 ص         ، ّصدس.    ٙد    1324     (  .   )ل   ،                     قْد اٍبػري ظافس الشٙس٢
  . (  39 / 4  ،         ، ٝالعةٔ   367 / 2  ،                  قْد بٗ اؿطٗ اؿح٢ٞ  ،             اٍقنٛ اإلضة١ّ

  .   259  ص    ،                   عبد اٍنالز اٍٞزلٟر١  ،                   ضعد اٍػْٞع ٝالمْاز      ٟٖيس:   -79
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ٙ  (80 )    ّٖٚا قطد٤، ٝريري ٍٝا    ٝال   ،                    ا ٟٖبادٛ اهلل ف٠ٚدا     َّ  ا ممَّد    ْد                                          ، ٝهٞش ىسا ٙا عٖدٙٓ باٍرٙب 
ٞا ع٥َ   ،             لخُ خل١ّ ف٠ٛ صزمد١ عدٗ                    ٝاضادٍ ٜٝا ذٖيَد٤ بدٗ مد٠ظ ٍا ٞا إ٠ٍٛ ذدا ز                                                          ّا ذٙب
٘ة =               زافع ٗب خدٟخ:                               مداِ ذٖيَد٤: فطديٍت زافدع        ،                  ٥ٕٚ عٗ ىسا٧ املصازىل          زضِٞ اهلل     ة  

ٞز  ٍٝا ّة ف و                      ٗب خدٟخ باٍرٙب    :ِ ٞز           ة ، فنا ٍٝا   . (81 ) +           و فة بيع ٛب                ا باٍرٙب 

  ا                                        َّ     ال هٞش ىسا٧ الزض عٖد ّاًٍ ٝعٚدٞز  صدرابٛ ممَّد    =                  ماِ ابٗ عبد اٍب:
                                    ّندُ اٍعصدقس ٝاٍصعقدسا٘ ٝاٍنطدٗ        ،          ىا٘  ٝ ريريٜ                             ّ تٖبت تًَ الزض  ٝ ريريٙا طعاّّا

 ٘    ،                      ا تٖباددٛ  ٝ ال تٖباددٛ               َّ        ٝضددٞا٧ ىددا٘ ذٍددً ممَّدد  ،                               ٝال بػدد٧١ ّددٗ اٍطعددأ ٝاخلأ   ،         ٝاٍيادا
                ا ال صدٖع ف٠دٛ                                                           َّ   ٝهٞش ىسا ٙا عٖدٙٓ بيُ ّا ٟٖباٛ اهلل ف٠ٚا ّٗ اؾٞاٙس ٝريريٙا ممَّد 

                                                                   مٞ اٍرٙب ٝاٍقطد٤ ٝاٍسصداص ٝاٍنصددٟس ٝاؿدٟدد ٝاٍٖرداع ٝاٍيردُ          ،    خل١ّ
در٢ ٍد٠ظ ذنْدس ٝاٍنصدب         ،      ىَدٛ    ب               ٝاـػدب ٝاٍط٠د                                                       ٝاٍصز٠ٕخ ٝاؿطب ٝاٍػدحس ٍا

  . (82 ) +               ّ ىا٘ ذًٍ  ٝ ّعجّة              ّ ٝالل٤ٟٝ ّعحّة

  : (83 )                        ماِ ابٗ عاصٓ يف ؼق٤ اؿيأ

                             ٝالزض ال تيددس٦ ظددص٧ ؽسجددٛ 
 

                                     ٝاٍقطددخ ّددع ىددسا٧ ّنددُ كسجددٛ    
                          تٖباددددٛ ريددددري اـػددددب          ٝال ذددددا  

 
                                     ّددٗ ريددري ّددصزٝىل بٚددا  ٝ اٍنصددب   

 
ٝ ٍَدٞ َطع اّداّ    =                                 ٟنِٞ اٍػازف عٗ ّطي٤ٍ ىسا٧ الزض: َ      ّ       ٝ م٠ُ: هٞش ِبُيُ غ د٧١ْ     َ     ْ      ُ  ِ             

ْةا ىسد      ٝباؾص ِ  ا٠ٍََّْدث     ،     ٔ ال         ّ  ّٖٚا طعاّّا   ِ  ة      ٧ ِّ    ،َ                 َ ىندس الٕدٍطد٠ني    ٛ            ٝ  خدر بد     ،  ِ   َ        َّْ      ٝ ِبٛ َمدا
      . (84 ) +    ّ اٍيّاّ      ٠ٚا    َِّ           ُ اٍَِّا١ خاٍقٞا ف  ِ ا٨ِ   ِ   ٦ اٍِْط د   إ ذ  ١   ٝٙ

٘ة  ُٙ الٕدٍظ ع٥َ خدةل ّدرٙب ّاٍدً يف ٙدرٜ املطدي٤ٍ، فندد                 ة                                                            ٝع٠َٛ فإ
                                                                            جس٦ اٍعُْ بالٕدٍظ ع٥َ جٞاش ىسا٧ الزض بداؾص٧ ّٖٚدا، ٝاضدادٍٞا عَد٥ ذٍدً      

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   318 / 2   ،                   اٍا٠ْٚد البٗ عبد اٍب      ٟٖيس:   -80
ٓ   ،                   ىادداب ىددسا٧ الزض  ،        املٞطددي  -81   ،    711 / 2   ، (    1392 )   :                                       بدداب ّددا جددا٧ يف ىددسا٧ الزض، بددسم

  .   133 / 5   ،                                  املٖان٥ غسف املٞطي لب١ ا٠ٍٍٞد اٍباج١ٝ 
  .   759 / 2   ،                      اٍيايف يف فنٛ  ُٙ املد٤ٖٟ  -82
  .   271 / 2  ،    ُّ     اٍاُّط ١ٍٞ            ،  بٞ اؿطٗ     اؿيأ   ٤      غسف ؼق         اٍبٚح٤ يف   -83
  .     272 / 2               املصدز اٍطابه،  -84
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٘ة زضددِٞ اهلل                                                عطد٥ ٟٚددٞل خ٠دب اٍٖخددُ ٝالزض عَدد٥  ٘                       ة                 ذدا زٝاٜ ابددٗ عْدس  
-ٗ عبدد اهلل بدٗ عْدس    عد            فق١ اٍصر٠س                       َّ            ٟعَْٞٙا ٟٝصزعٞٙا بػطس ممَّا ىسد ّٖٚا، 

 ٘ ٟندسةٙٓ   ٟٚدٞل زضدِٞ اهلل    ملا افااردت خ٠دب ضديٍتْ   = ماِ: -زض١ اهلل عْٖٚا
دصزىل    ٞا ع٥َ ٕصك ّا خسد ّٖٚا ّدٗ اٍنْدس ٍٝا فنداِ زضدِٞ اهلل   ، ف٠ٚا ع٥َ  ٘ ٟعَْ

:   ُّة                              إٕةدٛ ذددٟث صدر٠س،  صدس ّدٗ         :          ، ٝمداٍٞا  (85 ) +                             ىٓ ف٠ٚا ع٥َ ذٍدً ّدا غد٩ٖا      ُّ  مس  
  . (86 )                       ة                ذالٟث زافع بٗ خدٟخ؛ لٕةٚا ّططسب٤ املاٞ٘

ّةد٤  ٙدُ                                                           ة          ٝع٥َ ٙرا الّس صاز  ُٙ الٕدٍظ ّٖر فارت، ٝتبعٚٓ يف ذًٍ عا
                                                       ُّ        املرسب، ذا٥  صبس عٖدٙٓ ّٗ اٍطسٝزٟا  اٍيت ال ٟطاط٠ع  ذد زلُّٙٓ عٖٚا.

ّة =            بٗ اٍعسب١:   س       بٞ بي    ماِ                        ّدرٙب ف٠دٛ  ذالٟدث          فٚدٞ                      ا اٍيسا٧ ظص٧ ّٖٚدا     ة ٝ 
٘ة  ؛        ى ف٠ٛ م٢ٞى     ع٥ٖ        ىنري٣ ٝامل   ل                               ة     مد  ذ٘ ملٗ ىا٘ عٖدٜ ٕندد  ٘ ٟاصدسة           اهلل تعاىل         ة ٝذًٍ  

     ُّ   فدي٢ُّ      َّ ٝإالَّ   ،              فدالزض ّنَدٛ     ،                                  ٝ ٟعط٠ٛ ٍرريٜ ٟاصسل ف٠ٛ ظص٧ ّعَٞٔ   ،       ّ       ف٠ٛ طَبّا ٍَسبس
  . (87 ) +                           ٝٙرا  م٦ٞ يف اٍباب ٝمٗ ٕقعَٛ   ف          فسو ب٠ْٖٚا

دديت                                 ٝاعاددب اٍػدد٠خ عبددد اٍنددالز  ددٞزلٟر١ ٙددرٜ املخاٍقدد٤ ّددٗ اؾددا٨صا  ٍا                                                  ٍا
     ّدع    ،                                                              صبرت ضسٝز٣، عٖد  ُٙ الٕدٍظ ٝاملرسب، ٝال  يٖٚٓ اٍعدِٝ عٖٚا عاِ
        مداِ:   .   ة     ِ َ                                                                    ٕةٚا كاٍَِق٤ ملدا ع٠َدٛ اإلّدأ ّاٍدً يف ّٖدع ىدسا٧ الزض ذدا ىدسد ّٖٚدا         

ّةد٤ اٍٖد   =    اع                                                             ة         ّٝرٙب ا٠ٍَث اؾٞاش ذا ىسد ّٖٚا، ٝبٛ  خر  ُٙ الٕدٍظ، ٝع٠َٛ عا
  . (88 ) +                                    ى ا٠ٍٞٔ، ٝال ٟطاط٠ع  ٘ ٟسلٙٓ عٗ ذًٍ زالى

 السادسة: رفع تكبير األذان األولالمسألة 
                                 املياٞبد٤ اؿاضدس٣، بيدُ ّطدحد                       ّعىد٣ ٍَصدَٞا                 ة    ة  الذا٘ عٖد املاٍي٠ة٤ ضٖة٤ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
   ،                                                           ، ىااب املصازع٤، باب إذا مداِ زب الزض  مدسٌ ّدا  مدسٌ اهلل                   اٍبخاز٢ يف صر٠رٛ       خسجٛ   -85

                         ّٝطَٓ، ىاداب املطداما٣،     ،  (    2213 )   :                           فْٚا ع٥َ تساض٠ْٚا، ذدٟث زمٓ        ّ ّعَّّٞا             ّ ٝمل ٟرىس  جّة
   (.    1551 )   :        ذدٟث زمٓ   ،                                        باب املطاما٣ ٝاملعا٤َّ ظص٧ ّٗ اٍنْس ٝاٍصزىل

  .   299                ّصطق٥ اةسٝع، ص   ،                             ٟٖيس: املدزض٤ املاٍي٤٠ الٕدٍط٤٠  -86
  .   864 / 1  ،       اٍعسب١                 قْد بٗ عبد اهلل بٗ          بٞ بيس    ،   ٞطي  امل            اٍنبظ يف غسف   -87
  .   259   ،                  ضعد اٍػْٞع ٝالمْاز  -88
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                       ، ٝاخاَدك اٍعَْدا٧ يف    (89 )                                                 ّٗ ّطاجد اؾْاعا ، ٝذ٠دث ٟيدٞ٘ ال٨ْد٤ ٝاـطبدا٧    
٘ة الذ٘ا ّنٖد٥ ّنٖد٥،                                  ى٠ق٤٠ الذ٘ا ٝاإلما٤ّ، فدرٙب                              ة                            اإلّاّدا٘ ّاٍدً ٝاٍػدافع١ إىل  

                   َّ                                                            ٝاإلما٤ّ ّس٣ ّس٣، إالَّ  ٘ اٍػافع١ ٟنِٞ يف الذا٘: اهلل  ىدب ) زبدع ّدسا (، ّٝاٍدً     
  . (90 )      )ّستني(

  ٛ        ة ٝذًٍ  ٕةد   ،                                       ٝاتقه ّاًٍ ٝاٍػافع١ ع٥َ اٍرتج٠ع يف الذا٘ =                  ماِ ابٗ عبد اٍب:
   ،         زضدِٞ اهلل               ّ      غدٚد  ٘ قْدداّ     ،             ال إٍدٛ إال اهلل          غٚد  ٘    ،                           إذا ماِ  غٚد  ٘ ال إٍٛ إال اهلل

ِ           ة زجع فْدة   ،       زضِٞ اهلل              ّ  غٚد  ٘ قْدّا    ،         اهلل ّدستني                       غدٚد  ٘ ال إٍدٛ إال      :             صدٞتٛ فندا
           ّ                                                  َّ      غٚد  ٘ قْدّا زضِٞ اهلل ّستني، ٝال خةل بني ّاًٍ ٝاٍػدافع١ يف الذا٘ إالَّ يف  

                              َّ             ٝىرًٍ ال خةل ب٠ْٖٚا يف اإلما٤ّ إالَّ يف مٍٞٛ مدد     ،                          اٍايبري يف  ٍٝٛ ع٥َ ّا ٝصقٖا
٘ة ،اٍصة٣     ماّت     .   (91 ) +ٝعٖد ّاًٍ ّس٣ ،ذًٍ عٖد اٍػافع١ ٟناِ ّستني فإ

        بديزفع     +                 ّ   بيزفع ّٗ صدٞتٛ  ٝالّ  =                                   ٝماِ اؿطاب يف غسذٛ ٍنِٞ اٍػ٠خ خ٠َُ
                                                                           ّٗ صٞتٛ: واُْ  ٘ ٟسٟد بيزفع ّٗ صدٞتٛ يف اٍرتج٠دع فندم، ف٠يدٞ٘ اٍايدبري يف      

                                                         ٝواُْ  ٘ ٟيٞ٘ ٟسٟد بيزفع ّدٗ صدٞتٛ يف  ِٝ الذا٘ ف٠يدٞ٘       ،                ّ  ِٝ الذا٘ ّسفٞعّا
دٞجٚني ز٢ٝ عدٗ ّاٍدً ٝتعٍٝدت ع٠َدٛ          ،                              اٍايبري يف  ِٝ الذ٘ا بردري زفدع                                                  ٝىدة ٍا

                                   رًٍ اٍناضد١ ع٠داض ٝابدٗ اؿاجدب                                        ٝالِٝ ٙدٞ املػدٚٞز ىْدا صدسف بد        ،      املد٤ٕٝ
٘ة               ة ٝماِ ابٗ بػري إٕة   ،       ١ ٝريريٙٓ ِّ بِّ   ُ ٝاُل                    اٍنا١ٕ ٙدٞ ظداٙس                                ة ٛ اٍصر٠س، ٝماِ يف اٍاٞض٠س إ

  . (92 )         ب ٝاٍاَنني                    َّ املد٤ٕٝ ٝاٍسضا٤ٍ ٝاؾةَّ

٘ة ّػٚٞز املرٙب ٙٞ إخقا٧ اٍصٞ  يف  ِٝ ال              ذ٘ا ٝاٍسفدع                  ة                                    ٟطاقال ّٗ ٙرا  
                                 ٙدٞ خدةل ّدرٙب ّاٍدً يف ٙدرٜ                                                   يف اٍرتج٠ع، ّٝدا جدس٦ بدٛ اٍعْدُ بالٕددٍظ      

                                                                                   املطي٤ٍ، فٚدٓ ٟسفعدٞ٘ صدٞ  املدعذ٘ يف اٍايدبري الِٝ، ٝإ٠ٍٚدا  غداز ابدٗ ريداش٢          

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
      يدس:  ٖ     ، ٟٝ   246 / 1  ،                                                               اٍػسف اٍصرري ٝٙٞ غسف اٍػ٠خ  محد اٍددزلٟس عَد٥ كاصدسٜ اٍقنٚد١      -89

  .   133 / 1  ،                                  ،  بٞ ا٠ٍٍٞد ض٠َْا٘ بٗ خَك اٍباج١     املٞطي           املٖان٥ غسف 
  .   113 / 1   ،                   بدا٤ٟ ا اٚد البٗ زغد  -90
  .  28 /  24             البٗ عبد اٍب،         اٍا٠ْٚد   -91
  .   426 / 1             ّٞاٙب اؾ٠َُ،   -92
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  : (93 )             امليٖاض١ بنٍٞٛ

                                مددد خٍٞددك املددرٙب يف الٕدددٍظ 
 

                                     يف ضدددا٤: ّدددٖٚٓ ضدددٚٓ اٍقدددسع    
 

      :       إىل مٍٞٛ

........        ...............................                               ..............              
..   
 

     الِٝ                                ٝزفددددددددع تيددددددددبري الذا٘  
 

٘ة   =                                                            ٝٙرا اٍس ٢ جا٧ ذىدسٜ ٝتنسٟدسٜ يف ذاغد٤٠ اٍدضدٞم١ مداِ:               ة   ٝاؿاصدُ  
ّ                                                                      املدعذ٘ ٟسفددع  ٝاّل صدٞتٛ بدداٍايبري ملٖاٚداٜ، ثددٓ ىقطدٛ باٍػددٚالتني لٝ٘ اٍايددبري                   

  . (94 ) +                                                            ّ ع٠ث ٟطْع اٍٖاع، ثٓ ٟسفع صٞتٛ بْٚا ع٠ث ٟطا٢ٝ زفعٛ باٍايبري  ٝاّل

ِّملذهبماِّخالفواِّفيهِّرأيِّابنِّالقاسمِّوالقولِّاملشهورِّيفِّاِّ:املبحثِّالزابع

   ُّ                                                               ٟعدُّ ابٗ اٍناضٓ اٍسجُ اٍنا١ٕ يف املرٙب املاٍي١ بعد اإلّأ ّاًٍ زمحْٚدا  
                                            ، ذا٥ صاز  ذق  اٍٖاع ٍقنٛ ّاٍدً ّٝطدا٨َٛ،    (95 )                          اهلل تعاىل فند الشّٛ عػسٟٗ ض٤ٖ

  ،  (96 )                  اٍسٝاٟا  ٝ ضدبطٚا                                                 ُّ       ِّ ٝ عَْٚٓ بس ٟٛ، ٝآّٖٚٓ ع٠َٛ، ٝزٝاٟاٛ ٍَْٞطي تعدُّ ّٗ  صسِّ
ّةدا املدٕٝد٤   ٞةبٚدا، فنددد  صدبرت  صددُ         (97 )  ة              دديت  خدرٙا عٖدٛ ضددرٖٞ٘ ٝٙدربٚا ٝب                               ة                                     ٍا

٘ة  ُٙ مسطبد٤ اغدرتطٞا يف                       ة                             ة                        املرٙب ٝعْدتٛ، ٝاملسجةس زٝاٟاٚا عٖد املرازب٤، ذا٥ إ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .  21 / 1  ،                                          اإلتنا٘ ٝاإلذيأ يف غسف ؼق٤ اؿيأ، قْد ٠ّاز٣  -93
  .   193 / 1                               ذاغ٤٠ اٍدضٞم١ ع٥َ اٍػسف اٍيبري،   -94
  .   466 / 1                         اٍدٟباد املرٙب البٗ فسذٞ٘،   -95
  .   466 / 1  ،             املصدز اٍطابه  -96
          ذا مسعٛ ّٗ                                                                    املد٤ٕٝ: ١ٙ عباز٣ عٗ  جٞب٤ ض٩ُ عٖٚا عبد اٍسمحٗ بٗ اٍناضٓ، فيجاب عٖٚا   -97

                                  ّ                                               اإلّأ ّاًٍ، ٝإذا مل هد يف املطي٤ٍ ز ّٟا ٍٛ ه٠ب باٍن٠اع ٝاٍس ٢. ٝ ِٝ ّٗ ضيٍٛ عٖٚا  ضد 
                                                                                       بٗ اٍقسا  ثٓ ت٠َْرٜ ضرٖٞ٘، فازؼُ بٚا ضرٖٞ٘ إىل ابٗ اٍناضٓ فعسضٚا ع٠َدٛ، فيجابدٛ ابدٗ    

             ىل  ضدد بدٗ                                                        ّ                     اٍناضٓ عْا  غيُ ع٠َٛ ف٠ٚا، ٝريري ف٠ٚا بع  املطا٨ُ ّطادزىّا ّا فاتدٛ، ٝىادب إ  
                                     ِّ                 َّ            ِّ              اٍقسا   ٘  عسض ىابً ع٥َ ىاب ضرٖٞ٘ فإ١ِّٕ زجعت عٗ  غ٠ا٧ ممَّا زٟٝا ٚدا عِّد١، فدسف     
                                                                                        ابٗ اٍقسا ، فبَغ ذًٍ ابٗ اٍناضٓ، فناِ: اٍَٚٓ ال تبازٌ يف الضد٤ٟ، فسفطٚا اٍٖاع، ٝاماصدسٝا  

      بد١  ل                  طبنا  اٍقنٚدا٧، ٝ   ،    298 / 3  ،            ٍَناض١ ع٠اض                     )ٟٖيس: تست٠ب املدازٌ                  ع٥َ زٝا٤ٟ ضرٖٞ٘.
   (.   156 ص   ،            إضره اٍػرياش٢
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  . (98 )         َّ                                     ضحةتٚٓ  الَّ ىسد اٍناض١ عٗ مِٞ ابٗ اٍناضٓ ّا ٝجدٜ

٤٠ِّ املدٕٝد٤ ّٝيإاٚدا ا      ة                                          مل٠ْةدص٣ بدني  ّٚدا  ىادب اٍقندٛ املداٍي١؛                ِّ                        ٝتيت١  ٙ
                                                                 ّ          باعابازٙا ٕنَت عٗ ابٗ اٍناضٓ، ٝٙٞ  فنٛ اٍٖاع ذرٙب ّاًٍ ٝ طٞةٓ صدرب٤ّ ٍدٛ،   
                                                         ِّ               ذا٥  صبس مِٞ املد٤ٕٝ ٙٞ املػٚٞز يف اصطةف املرازبد٤، ّٝدع ذٍدً ىَِّدٛ هدد      
٘ة             ِّ                                                            ة           املاابِّع الٕاػاز املرٙب املاٍي١ عاضدس٣ الٕددٍظ، ّٝساذَدٛ ٝ طدٞازٜ ٖٙداٌ،  

ٞا ز ٢ ابدٗ اٍناضدٓ يف ّطدا٨ُ        ٞا عٗ ّدرٙب املدٕٝد٤، ٝخداٍق                                                                               فنٚا٧ الٕدٍظ خسج
  ة                                                                                    عدددة٣، ٝاخاددازٝا مددِٞ ريددريٜ ّددٗ ىبدداز ال٨ْدد٤ املعاْددد٣  مددٞاةٓ، ٝ صددبرت تَددً  
                                                                          االخا٠ازا  ١ٙ املعاْد٣ ٝاملعاب٣ عٖدٙٓ، ٝبٚا جس٦ اٍعْدُ يف اٍقاد٦ٞ ٝاٍنطدا٧    

  .                          يف الٕدٍظ ٝبةل املرسب اٍعسب١

                                                                      ٍمأ٤٠ْٙ اٍع٤٠َْ ٍاَدً املطدا٨ُ، تابعٚدا اٍعَْدا٧ بداؾْع ٝاإلذصدا٧،           ّ  ٕٝيسّا 
ددسمحٗ                                                                                       ٝلٕٝٞٙددا يف ىاددبٚٓ، ٟٝدديت١ يف ّندددّاٚٓ إبددسا٠ٙٓ بددٗ  محددد بددٗ عبددد ٍا

                     ، فندد ىدا٘ ٙدرا٘     (100 )                                                ، ثدٓ تدةٜ ٙػدأ بدٗ عبدد اهلل الشل٢ اٍندسطيب       (99 )        اٍرسٕاط١
ديت خدداٍك ف٠               ٚددا  ٙددُ                                                                          اٍناضد٠ا٘ الٕدٍطدد٠ا٘ ْٙددا  ِٝ ّدٗ عددع تَددً املطددا٨ُ ٍا

                                                                               الٕدٍظ ز ٢ ابٗ اٍناضدٓ، ٝذىساٙدا باٍعدد ٝاؿصدس، فيٝصدةٙا إىل مثدا١ٕ عػدس٣        
ٞا ّرٙب ابٗ اٍناضدٓ يف مثدا١ٕ عػدس٣     =   :                              ّطي٤ٍ، ٟنِٞ  بٞ إضراو اٍرسٕاط١                                           ٝخاٍق

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                 اٍقيس اٍطدا١ّ يف  ٝ   ،    482 / 2  ،      املعسب       ملع٠از    ، ٝا  65 / 1  ،         بٗ فسذٞ٘ ال            تبصس٣ اؿيأ   :     ٟٖيس  -98

  .   516 / 1  ،                  قْد بٗ اؿطٗ اؿح٢ٞ  ،                   تازٟخ اٍقنٛ اإلضة١ّ
             ٍٝدد ٕٝػدي     ،                                                             إبسا٠ٙٓ بٗ  محد بدٗ عبدد اٍدسمحٗ اٍرسٕداط١، مداض  ٕدٍطد١         و         بٞ إضرا   ٙٞ   -99

                                                                  يف بع   عْاةا، ثٓ خسد ّٖٚدا فاضدانس يف ٠ّٞزمد٤ ٝتنَدد مطدا٧ٙا،                           برسٕاط٤، ١ٍٝٝ اٍنطا٧ 
٘             ّ       ّ     ّ             َّ ٝىا٘ فن٠ّٚا ٕابّٚا، بصريّا باٍٞثا٨ه ٕنَّ   .  (                   اٍٞثدا٨ه املخاصدس٣   )    ّ                                      الّا ةا، ٍٛ ف٠ٚدا ىاداب ّق٠دد بعٖدٞا

                                                                 املسمبد٤ اٍع٠َدا فد٠ْٗ ٟطداره اٍنطدا٧ ٝاٍقا٠دا لبد١ اؿطدٗ           :       ٟٖيدس  )  ٜ    579                 ىإت ٝفاتٛ ضد٤ٖ  
  . (  29 / 1  ،      العةٔ   ، ٝ   271 / 1  ،                املرٙب البٗ فسذٞ٘          ٝاٍدٟباد  ،    116 ص  ،        اٍٖبا١ٙ

                                                                                 ٙٞ  بٞ ا٠ٍٍٞد ٙػأ بٗ عبد اهلل بٗ ٙػأ الشل٢، فن٠ٛ ّاٍي١ ّٗ  ُٙ مسطب٤، ٝ ذد اٍنطا٣   -100
                                                                بٚا٧، تٞىل اٍصة٣ ٝاـطب٤ يف اؾاّع العيٓ بنسطب٤، ٍدٛ ّصدٖقا  ّدٗ    ٖ                   املػاٙري ٝاٍقنٚا٧ اٍ

  د ٙ    626                     ىإت ٝفاتٛ بنسطب٤ ض٤ٖ   +           ٞاشِ الذيأ                 ف٠ْا ٟعسض ةٓ ّٗ ٕ              املق٠د ٍَريأ =         غٚسٙا
      عبدد    ،                            ٗ البداز اٍبَٖطد١، ؼن٠ده    ب                       قْد بٗ عبد اهلل املعسٝل با  ،                    اٍاي٤َْ ٍيااب اٍص٤َ  :      )ٟٖيس

              إمساع٠دُ بدٗ     ،                            مسا٧ املعٍقني ٝآثاز املصدٖقني    يف                 ، ٝٙد٤ٟ اٍعازفني   145 / 4  ،            اٍطةٔ اةساع
   (.  86 / 8   ،     العةٔ   ، ٝ   529 / 2  ،             قْد اٍبردال٢



 بشري عبد اهلل القلعيد. 

 31السنة    العدد 
77 

                                                               . ثٓ غسىل يف ذىسٙا، ذا٥  ت٥ ع٠َٚا ع٠عٚا، ٝمد  ٝزل عبازتٛ ٕقطدٚا   (101 ) +     ّطي٤ٍ
  يف    ا                آخدسٝ٘ ٝذىسٝٙد                     ثٓ  خدرٙا عْٖٚدا      . (102 )      ٍَريأ                        ابٗ ٙػأ الشل٢ يف املق٠د

                                                                              ىابٚٓ، ّٖٚٓ اٍناض١  بٞ بيس قْدد بدٗ عاصدٓ الٕدٍطد١ اٍرسٕداط١ يف ّٖيّٞادٛ       
                               ، ٝاٍناض١  بٞ عبد اهلل امليٖاضد١   (       َّ                       ؼق٤ اؿيَّأ يف ٕيت اٍعنٞل ٝالذيأ )        اٍػٚري٣

    ّ                 ة                ٕٝيسّا ٍطد٠ه املندأ، فدإٕةين  ىاقد١       ،         ، ٝريريْٙا (                  فاٍظ اٍنطا٣ ٝاؿيأ )         يف ىاابٛ
                                                           برىس  غٚس تًَ املطا٨ُ، ٝ ٍصنٚا ع٠ا٣ اٍٖاع ا٠ٍٞٔ، فْٖٚا:

 مى اإلمامة في الفريضة والنافمةع األجرةأجازوا أخذ  .1
                    ة                                                        اخاَك اٍقنٚدا٧ املاٍي٠ةد٤ يف ّطدي٤ٍ  خدر الجدس٣ عَد٥ اإلّاّد٤ يف اٍصدة٣،         

                       ذا٘ ٝاإلماّد٤، مداِ يف                                                               ٝاملػٚٞز ّٖعٚا إذا ىإت ّقدسل٣، ٝجٞاشٙدا إذا ىإدت ّدع ال    
                                                               ّاًٍ ٟيسٜ اإلجاز٣ يف اؿخ، في٠ك ال ٟيسٜ اإلجداز٣ يف اٍصدة٣، مَدت:    =        املد٤ٕٝ:

 ِ                                 ىسٙدٛ ّاٍدً يف اٍٖافَد٤ فٚدٞ       :                                                 ز ٟت إ٘ اضايجسٜ ع٥َ  ٘ ٟص١َ بٚٓ املياٞب٤، مدا
ّ            ِّ   يف املياٞب٤ عٖد٢  غد ىسا٤٠ٙ، مَت:  ز ٟت إ٘ اضايجسٝا زجّة ع٥َ  ٘ ٟدعذِّ         ٘ ةدٓ                                                      

    ٜٝ                               ٘ ةدٓ ٟٝند٠ٓ، ٟٝصد١َ بٚدٓ               ِّ     عَد٥  ٘ ٟدعذِّ                                             ٟٝن٠ٓف مداِ: مداِ ّاٍدً: إ٘ اضدايجس
ٞةش ّاًٍ ٙرٜ اإلجاز٣؛ لٕةٛ إٕةْا  ٝمدع اإلجداز٣ يف     :                     صةتٚٓ فة بيع بٛ، ماِ    ة     ة                     ة    ة                     ٝإٕةْا ج

                                                                              ٙرا ع٥َ الذ٘ا ٝاإلما٤ّ، ٝم٠اّٛ ع٥َ املطحد، ٝمل ٟندع ّدٗ اإلجداز٣ عَد٥ اٍصدة٣      
  . (103 ) +               بٚٓ م٠َُ ٝال ىنري

ّ                          ُ عّْة هلل إجاز٣، ٝىا٘ ٥ٖٟٚ عدٗ                                    ٝىا٘ ّاًٍ زمحٛ اهلل ٟيسٜ  ٘ ٟعُْ اٍسج     
   ة           إٍد١ة ّدٗ  ٘                              ُّ       ٟعاجس ٕقطٛ يف ضدٞو اإلبدُ  ذدبُّ    =             ٛ ىا٘ ٟنِٞ:         ة نُ عٖٛ  ٕة            ذًٍ، فند ٕ 

ّ          ٟعُْ عّْة هلل بإجاز٣        + ( 104) .  

ّدٗ  ٘  طَبٚدا    إٍد١ة  ل٘  طَب اٍد٠ٕا باٍدل ٝاملصّاز  ذدبُّ = ٝماِ ضرٖٞ٘:
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                                                                                           اٍٞثا٨ه املخاصدس٣، إبدسا٠ٙٓ بدٗ  محدد اٍرسٕداط١، ؼن٠ده، إبدسا٠ٙٓ بدٗ قْدد اٍطد١َٚ،             -101
  .   292 ص

                                                                          ف٠ْا ٟعسض ةدٓ ّدٗ ٕدٞاشِ الذيدأ، ٙػدأ بدٗ عبدد اهلل الشل٢، ؼن٠ده:                       املق٠د ٍَريأ  -102
  .   483 / 2  ،                       محد بٗ عبد اٍيسٟٓ ل٠ب

  .   432 / 3       اٍيب٦،         املد٤ٕٝ  -103
  .   115 / 2  ،              بٗ ٟٞضك املٞاو    قْد   ،                         اٍااد ٝاإلى٠َُ ملخاصس خ٠َُ  -104
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                                                                  ّٖٝع اٍقن٠ٛ عبد املًَ بدٗ ذب٠دب اإلجداز٣ عَد٥ الذا٘ ٝاإلّاّد٤ يف        . (105 )+باٍدٟٗ
ْةدا ع٠َدٛ اٍنطدا٧                  ّ      ّ                              ّ    ة                        اٍصة٣ ّطَنّا، كاٍقّا يف ذًٍ املػٚٞز ّٗ املدرٙب، ٝخازجدّا ع

                                                          اٍر٢ ه٠ص  خر الجس٣ ع٥َ اإلّا٤ّ، فق١ ّٞاٙب اؾ٠َدُ ٍَرطداب                  ٝاٍقا٦ٞ ببَدٜ، 
        ٝ جداش    ،                    ٝع٥َ اإلّا٤ّ يف اٍصة٣                                      ماِ ابٗ ذب٠ب: ال ػٞش اإلجاز٣ ع٥َ الذا٘ =      ماِ:

  . (106 ) +                      ذًٍ ابٗ عبد اؿيٓ ف٠ْٚا

                                                                         ٝاخااز  ُٙ الٕدٍظ ّرٙب ابدٗ عبدد اؿيدٓ، فيجداشٝا  خدر الجدس٣ عَد٥        
          ٝ جداشٝا   =                                                                         اإلّا٤ّ فسٟط٤ ىإت  ٝ ٕاف٤َ، ٝإ٠ٍٚا  غاز  بٞ إضدراو اٍرسٕداط١ بنٍٞدٛ:   

  . (107 ) +                             ع٥َ اإلّا٤ّ يف اٍقسٟط٤ ٝاٍٖاف٤َ       الجس٣     خر 

زوا .2                                                   بيع كتب الفقو، وىو ما كرىو ابن القاسم تبعا  لمالك       جو 
           ، ٝىدا٘ ال                                                              ىسٜ اإلّأ ّاًٍ ب٠ع ىاب اٍقنٛ، ٝ جداش ب٠دع املصدرك اٍػدسٟك    

ددس ٢ الخددري مدداع ابددٗ اٍناضددٓ جددٞاش إجدداز٣                 ّ                                                                         ٟددس٦ يف ذٍددً بيضددّا، ٝعَدد٥ ٙددرا ٍا
                                        ٝىسٜ ب٠ع ىاب اٍقنٛ، ٝاإلجاز٣ ع٥َ تع٠َْٛ.                     املصرك ٍسجُ ٟنس  ف٠ٛ، 

ّ                   ز ٟت إ٘ اضايجس  زجدّة ٟعَدٓ ٍٝدد٢     =                   ٤ٕ يف إجاز٣ املعَٓ:          ماِ يف املدٝ                    
                                                             ّ    َّ   ة        اٍقنٛ ٝاٍقسا٨ ،  ػٞش ٙرٜ اإلجاز٣  ٔ الف ماِ: ّا مسعت ّٖٛ ف٠ٛ غ٩٠ّا إالَّ  ٕةٛ ىدسٜ  
                                                                                      ب٠ع ىادب اٍقندٛ، فيٕدا  ز٦ اإلجداز٣ عَد٥ تعَد٠ٓ ذٍدً ال تعحدبين، ٝاإلجداز٣ عَد٥           

  . (108 ) +            ُّ تع٠َْْٚا  غسُّ

                               ز ٟدت إ٘ اضدايجس  لفداتس٢     =        مَدت:   ،          ٝاٍرٖدا٧                          ٝماِ يف إجاز٣ لفاتس اٍػعس 
ِ     ،              ال ٟصدَس ٙدرا    :                                     ف٠ٚا ٕٞف  ٝ غعس ٝريٖا٧ ٟنس  ف٠ٚاف ماِ     ّ    ّاٍيدّا     ة ٘ة ل  :                مَدت: ملف مدا

ُّ    ،                                      ال ٟباىل لفاتس ف٠ٚا اٍقنٛ، ٝىسٜ ب٠عٚدا   :    ماِ ٘ة         ُّ     ّٝدا  غد     ّ                          ّاٍيدّا إذا ىدسٜ ب٠دع ىادب         ة  
ْرد          ة اٍقنٛ إٕة                            ّاٍدً ب٠دع ٙدرٜ اٍيادب              ا ىدسٜ                                          ر     ٛ ٍب٠ع ىاب اٍػعس ٝاٍرٖا٧ ٝاٍٖٞف  ىدسٜ، فَ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   115 / 2   ،            املصدز اٍطابه  -105
  .   455 / 1  ،            ّٞاٙب اؾ٠َُ  -106
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٘ة                                ّا ال هدٞش ب٠عدٛ عٖدد ّاٍدً                                                     ة ىإت اإلجاز٣ ف٠ٚا ع٥َ  ٘ ٟنس  ف٠ٚا ريري جا٨ص٣؛ ل
  . (109 ) +                 فة ػٞش اإلجاز٣ ف٠ٛ

٘ة      ّ                               ّاٍيّا ىسٜ ب٠ع ىادب اٍقندٛ، ٝٙدٞ           الّأ                             ة ٟابني ٍٖا ّٗ خةِ ٙرٜ اٍٖصٞص  
ٗة  ُٙ الٕددٍظ عَد٥ خةفدٛ، إذ ه٠دصٝ٘ ب٠دع                                         ة                                             ّا اخاازٜ ابٗ اٍناضٓ يف املد٤ٕٝ، ٍي

                      ، ّٝٗ بعدٜ ابٗ ٙػدأ   (110 )                َّ                                 ىاب اٍقنٛ ىْا  ىَّد ذًٍ  بٞ إضراو اٍرسٕاط١ يف ٝثا٨نٛ
                            ٝٙددٞ مددِٞ  ىنددس  صددراب                                  ٝ بدداذٞا ب٠ددع ىاددب اٍقنددٛ،   =                        الشل٢، مدداِ يف املق٠ددد

  . (112 )            ّ                                   ٝذىس ذًٍ  ٟطّا اٍناض١  بٞ عبد اهلل امليٖاض١ يف فاٍطٛ   . (111 ) +    ّاًٍ

واحد من الشركاء من البيوت                                          لم يجيزوا القسمة في الدار حتى يصير لكل   .3
 ينتفع بو، ويستتر فيو عن صاحبو والساحة ما

                                                     جٞاش اٍنط٤ْ يف اٍدٝز ٝاٍعنازا ، ٍٝدٞ مل ٟصدس ٍصداذب      ً        ّأ ّاٍ      ٟس٦ اإل
                     م٠ََد٤ بدني  غدساٌ                         ّ       مَت: فدإذا ىإدت  زضداّ    =             فق١ املد٤ٕٝ:  ،                   اٍن٠َُ ّا ٟٖاقع بٛ     ِّ اؿ ِّ

                      اٍن٠َُ اٍر٢ ال ٟٖاقدع            َّ  ذدٙٓ إالَّ                                            ِّ ىنري٣، إ٘ اماطْٞٙا ف٠ْا ب٠ٖٚٓ مل ٟصس ّا يف ذ ِّ
                                                                              بٛ،  تنطٓ ب٠ٖٚٓ ٙرٜ الزض  ٔ ال يف مِٞ ّاًٍف ماِ: ماِ ّاٍدً: تنطدٓ ب٠دٖٚٓ ٝإ٘    

                     ٝإ٘ مل ٟددىل إىل ذٍدً      ،                    ّٖٚٓ مطْت الزض ب٠ٖٚٓ                  ّٝٗ لعا إىل اٍنطٓ   ،         ىسٜ بعطٚٓ
  . (113 ) +         ٝاذد ّٖٚٓ    َّ إالَّ

                                                                    ٝض٩ُ ابٗ اٍناضٓ عٗ مط٤ْ اٍب٠ٞ  ٝاٍرسل ٝاٍططٞف ٝاٍطاذ٤، ّٝاذا ٟندِٞ  
                                                ز ٟت اٍب٠ت إذا ىدا٘ ٕصد٠ب  ذددٙٓ إذا مطدٓ      =                                اإلّأ ّاًٍ ف٠ٚاف جا٧ يف املد٤ٕٝ:
٘ة اهلل تبدازٌ ٝتعداىل                               ماِ: مداِ ّاٍدً: ٟنطدٓ؛     ف                             مل ٟٖاقع بٛ،  ٟنطٓ يف مِٞ ّاًٍ   ة                    ل

                               مَددت: ف٠يددٞ٘ ٍصدداذب ٙددرا     ،  ز 7   :         شاٍٖطددا٧                 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ         ٟنددِٞ:
                                                                                      اٍٖصدد٠ب اٍن٠َددُ اٍددر٢ ال ٟندددز عَدد٥  ٘ ٟطدديٖٛ،  ٝ ٟستقدده ّددٗ اٍطدداذ٤ يف        
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                       مداِ: إ٘ ضديٗ ّعٚدٓ      ف                                        ، ذنُ ّا ٟستقه بٛ اٍينري اٍٖص٠ب يف ذٞا٨حٛ (114 )      ذٞا٨حٛ
                   ٝٙدٞ ضداىٗ يف لاز      ،                 ٟستقده باٍطداذ٤                                             فَٛ  ٘ ٟستقه، ٝإ٘ مل ٟطيٗ ّعٚدٓ فديزال  ٘   

  . (115 ) +           فيز٦ ذًٍ ٍٛ   ،     خس٦

٘ة =                       مدداِ ابددٗ اٍناضددٓ: ُة             ة   ٝ ٕددا  ز٦   دددٝز، ٝاملٖدداشِ          ّددا ال    ة   ىدد                                  ٟٖنطددٓ ّددٗ ٍا
                 ٝال ٟيدٞ٘ ف٠ْدا     ،                           ا ٟيدٞ٘ يف مطدْاٛ اٍطدسز                              َّ ٝالزضني، ٝاؿْاّا ، ٝريري ذًٍ ممَّ

٘ة     ٠دٛ              ، ٝال غدقع٤ ف                                                ع، فيز٦  ٘ ٟبداىل ٟٝنطدٓ مثٖدٛ عَد٥ اٍقدسا٨                   َ ٟنطٓ ّٖٛ ّٖاَق     ة ؛ ل
  . (117 ) +        ٝٙرا ضسز  ،  (116 ) (             ال ضسز ٝال ضساز )      ماِ:          زضِٞ اهلل 

   ة                               َ                                 ٝفسةو  ُٙ الٕدٍظ يف اٍنط٤ْ بني ّا ٟٖاَقع بٛ ّٗ اٍدٝز ٝاؿٞا٨م، ٝبني ّدا  
  : (118 )                                                                 ٟٖاقع ّٗ ريَاٛ ىاٍسذ٥ ٝاؿْأ، ٝإىل ٙرٜ اٍاقسم٤  غاز ابٗ عاصٓ يف مٍٞٛ

 ْٓ ْٗ ل ع دددا ٍب٠دددع  ّدددا ال ٟ َْٖنِطددد ّ ددد  ٝ                 ْ  ِ  َ ْ                     ْ      

 

  ْٓ ْ    ٍَدد  َ ْٓ ْ ْع إالَّ ذ٠ددث  إْضددسازم ذ ددِا ِ  ْ          ٟ ْطدد ْ    م           َّ    ْ    ْ    

ْٝ لاز    ٌِ ذدددددا٨م  َ  ُ  اْغدددددِاسا ْ                       ِّْنددددد  َ        ِ    ِ  ْ      ِْ  

 

ْ                      ال ىددداٍسةذ ٥ ٝاٍُِقدددْس٘ يف املخاددداز          ة      ِ ُ 

ّةدا اٍقدس٘ ّٝدا غدابٚٛ                                                           ة                                    فاٍدٝز ٝاؿدٞا٨م ٝاٍبطداتني تاخدر ٍةٕاقداىل بع٠ٖٚدا،  
   ّ    خةفدّا                                                                            ف٠ٖاقع برَاٛ، ٝع٥َ ٙرٜ اٍاقسم٤  جاش فنٚا٧ الٕدٍظ اٍػقع٤ ف٠ْدا ال ٟٖنطدٓ،   

  .                               ملرٙب ابٗ اٍناضٓ ىْا ض٠يت١ ب٠إٛ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                 هْع ٙرا االضٓ يف  مُ اٍعددل عَد٥              اٍصٞاب  ٘  ،                              ٟنع اٍٞٙٓ يف عع ذاج٤ ع٥َ ذٞا٨خ  -114

                    ذاجا ، ىنِٞ اٍػاعس:
 ً                                      ٝمددد ؽددسد اؿاجددا  ٟددا  ٔ ّاٍدد

 
  ٓ                  بٚددددٗ ضددددٖني              ّددددٗ زب              ىددددسا٨

                بٗ فازع اٍَر٢ٞ:          ىنِٞ  محد                اٍعدل ع٥َ ذاد،               ٝ ٘ هْع يف  ىنس  
                                        ٝمددداٍٞا ى٠دددك  ٕدددت فنَدددت خدددري  

 
                                     تنطدددد١ ذاجدددد٤ ٝتقددددٞ  ذدددداد  

                                                                             لز٣ اٍرٞاص يف  ٝٙأ اـدٞاص، اٍناضدٓ بدٗ عَد١ بدٗ قْدد اؿسٟدس٢، ؼن٠ده:               ٟٖيس:  
  .  65   ، ص           عسفا  ّطسج١

  .   313 / 4       املد٤ٕٝ   -115
  . (    1429 )   :    بسمٓ   ،                  باب اٍنطا٧ يف املسفه   ،     املٞطي  -116
  .   313 / 4   ،     اٍيب٦       املد٤ٕٝ   -117
  .  75   ، ص                           قْد بٗ قْد بٗ عاصٓ اٍرسٕاط١  ،        َّ                       ؼق٤ اؿيَّأ يف ٕيت اٍعنٞل ٝالذيأ  -118
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 مالكل        وفاقا   وأوجبوا الشفعة فيما ال ينقسم .4
                                       ّ              ّ                         اتقه اٍقنٚا٧ ع٥َ جٞاش اٍػقع٤ ٍَحداز مسٟبدّا ىدا٘  ٝ بع٠ددّا، يف املػداىل ّدٗ       
                                                                                 اٍعناز ىَٛ، اٍدٝز ٝالزضني، ٝىُ ّا ٟصس ف٠دٛ اٍنطدٓ، ٝاخاَقدٞا يف جدٞاش اٍػدقع٤      

             عددٔ جدٞاش     -              ٝٙدٞ املػدٚٞز  -                              ، فْرٙب ابٗ اٍناضٓ يف املدٕٝد٤   (119 )            ف٠ْا ال ٟٖنطٓ
  . (120 )                   اٍػقع٤ ف٠ْا ال ٟٖنطٓ

                                                   ٝاخاَك عٗ ّاٍدً يف اٍػدقع٤ يف اؿْاّدا ، ٝف٠ْدا ال      =                  ماِ ابٗ عبد اٍب:
                                                           واَْدٚا ٙد١ ضدسز  ذدد املاندامسني ّدٗ صدراز اؿٞا٠ٕدت،                          واُْ اٍنط٤ْ،  ٝ

                            هابٛ اٍػدقع٤ يف اؿْدأ، ٝيف                                                 ٝاٍدٝز ٝاٍب٠ٞ ، ٝضا٨س اٍسباىل، ٝالغٚس عٗ ّاًٍ إ
                                ة                                      ذًٍ ىَٛ، ٝٙٞ اٍصر٠س ع٥َ  صَٛ؛ لٕةٛ مل ىاَك مٍٞدٛ يف ٝجدٞب مطد٤ْ ذٍدً     

           ّ                                                      ىا٘  ٝ ىبريّا، ىا٘ يف مطد٤ْ ذٍدً ضدسز عَد٥  ذدد املاندامسني  ٝ مل                 ّ ىَٛ صرريّا
               ٥ ذٍدً، ٝٙدٞ                                                             ة   ٟيٗ، ٝماِ بنِٞ ّاًٍ يف ذًٍ طا٨ق٤ ّٗ  صرابٛ، ٝطا٨ق٤ ّٖٚٓ تديبة 

                                                             ٝع٥َ ّرٙب ابٗ اٍناضٓ يف إباٟاٛ ّٗ مطد٤ْ ّدا ٟدخَدٛ اٍطدسز                      ّرٙب ابٗ اٍناضٓ، 
                               ة                                               ع٥َ  ذدْٙا، ال هدب يف ذٍدً غدقع٤؛ لٕةدٛ ٟبطدُ اؿْدأ بنطدْاٛ، فدة ٟيدٞ٘          
    ّ                                                   ة                     محاّّا، ٝمٍٞٛ يف اٍٖخ٤َ بني اٍسجَني ٟب٠ع  ذدْٙا ذصاٛ ّٖٚا  ٕةدٛ ال غدقع٤ ف٠ٚدا؛    

  . (121 ) +  ة                                              لٕةٚا ال تٖنطٓ، ٝ ىنس  صراب ّاًٍ ٟسٝ٘ اٍػقع٤ يف ذًٍ

                                    ٝ ٝجبدٞا اٍػدقع٤ ف٠ْدا ال ٟٖنطدٓ                                           فنٚا٧ الٕدٍظ فخاٍقٞا ز ٢ ابٗ اٍناضٓ،      ّا
در٢ ه٠دص اٍػدقع٤       ب         إّأ املرٙ      بنِٞ      يف ذًٍ        ٝمتطيٞا    ، (122 )             ىاؿْأ ٝاٍسذ٥                       ٍا

  . (123 )                َّ                    ف٠ْا ال ٟٖنطٓ، إالَّ يف فرُ اٍٖخُ ٝاٍطسٟه

                                                                         ع٠ط٥ بدٗ لٟٖداز ّدا ع٠َدٛ اٍعْدُ ببَددٜ يف جدٞاش اٍػدقع٤ ف٠ْدا ال                ٝخاٍك 
                                                                             ٟٖنطٓ، فْٖع اٍػقع٤ يف اٍسذ٥، ٝاؿ٠ٞا٘، ٝاٍعسٝض ىَٚا، ٝاٍن٠داب ٝاٍطدقٗ، ّٝدا    

ال غدقع٤ يف   =        ٛ ماِ:               ة عٗ ابٗ لٟٖاز  ٕة                     فند ٕنُ ابٗ عبد اٍب   س.            ٝىرًٍ اؾٞاٙ  ،        غبٚٚا
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .  41 / 4   ،                   بدا٤ٟ ا اٚد البٗ زغد  -119
  .   242 / 4        اٍيب٦،        املد٤ٕٝ  -120
    436                         اٍيايف يف فنٛ  ُٙ املد٤ٖٟ، ص  -121
  .   296 ص  ،                 ١ إضراو اٍرسٕاط١ ب                 اٍٞثا٨ه املخاصس٣ ل  -122
    217 / 6        اٍباج١،               ض٠َْا٘ بٗ خَك   ،      املٞطي           املٖان٥ غسف   -123
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   ٥              ٝتبداىل اٍسذد     ،                             ٘ تبداىل ذٞةدا  زض ّػدرتى٤              َّ   الذدٞاِ إالَّ ذاِ ّدٗ   ٥اٍسذ٥ عَ
ّة   ،                           ّعٚا فادخُ ّع الزض يف اٍػقع٤             ٝال غدقع٤ يف     ،                       ا ١ٙ ٝذدٙا فة غقع٤ ف٠ٚا   ة ٝ 

               ٝىرًٍ اؾدٞاٙس     ،                           ّٗ اٍن٠اب ٝاٍطقٗ ّٝا  غبٚٚا   ،                          غ٧١ ّٗ اؿ٠ٞا٘ ٝاٍعسٝض ىَٚا
  . (124 ) +    ىَٚا

 (125)، وىو قول سحنونشاىدينب    إال                            ولم يوجبوا الحميل بالحق   .5
                                                مسددا٧ ّرتالفدد٤، ّٝعٖاٙددا ٝاذددد، فْددٗ مدداِ                               اٍدد٤، ٝاٍطددْا٘، ٝاٍيقاٍدد٤،    ْ   َ اَؿ
                                                                                ٕا ىق٠ُ ذاٍدً عَد٥ فدة٘ ّدٗ لٟدٗ،  ٝ  ٕدا مح٠دُ،  ٝ  ٕدا شعد٠ٓ، فٚدٞ                ٍػخص 

  . (126 )    ضاّٗ

              ماِ ابٗ عاصٓ:

   ُ ٠ِْددددد ٗ  باَؿ ١ِّ  اٍطةددددداّ ِ                      ٝض ددددد  َ      ِّ      ة       

 

   ُ ٓ  ٝاٍَيِق٠دددد َ ِ                  ىددددراٌ بدددداٍصةع٠   (127 )         ة        

                                                     ّ     ّ              ٟٝيٞ٘ اٍطْا٘ يف اؿنٞو اٍنابا٤ ىَدٚا، ٝإ٘ مل ٟيدٗ اؿده ثابادّا الشّدّا مل       
                              ّٗ اؿدٝل، ٝاٍنصاص، ٝال اؾدساف       غ٧١                               هص اٍطْا٘ ف٠ٛ، ٝال ػٞش اؿْا٤ٍ يف 

                                                       اٍيت ف٠ٚا مصاص، ّا عدا بع  اؾساف اٍيت ٟعِٝ ذيْٚا إىل ّاِ.

                                  ّٗ املطا٨ُ اٍيت خداٍك ف٠ٚدا  ٙدُ      -    ّ  ٟطّا-                            ّٝطي٤ٍ اٍيقا٤ٍ  ٝ اؿْا٤ٍ ١ٙ 
در٢ ال ه٠دص اؿ٠ْدُ بداؿه إالَّ                                                                       َّ           الٕدٍظ ز ٢ ابٗ اٍناضٓ ٝ خرٝا بنِٞ ضدرٖٞ٘ ٍا

                                            بػاٙدٟٗ، ٝإ٠ٍْٚا  غاز ابٗ عاصٓ يف  زجٞشتٛ:  

ٍٓ ِبر ددددْه ِ  ٍنددددا٨ ٍ  ِ    ْ                 ٝاٍػةدددداٙد  اٍعددددد      ة                

 

ٗ  ذدهْ      (128 )                            ْ     إعطا٧  ّ طَٞب  بٛ اٍطداّ

٘ة =                         ماِ اٍػ٠خ ٠ّاز٣ يف غسذٛ:                                  ّ           ّٗ العد٥ لعد٦ٞ ٝ مدأ ع٠َٚدا غداٙداّ             ة ٟعين  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   437 ص                         اٍيايف يف فنٛ  ُٙ املد٤ٖٟ،  -124
                                   املق٠د ٍَريدأ البدٗ ٙػدأ الشل٢،    ٝ    ،   296 ص                  ١ إضراو اٍرسٕاط١ ب                 اٍٞثا٨ه املخاصس٣ ل  -125
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  .  33               املصدز اٍطابه، ص  -128
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٘ة     ّ عداّل       ّ ٝاذدّا    ؛        ِّ     بدرًٍ اؿدهِّ                                        ّ   ٛ  ٘ ٟيخر ّٗ املطَٞب املدع٥ ع٠َٛ ضداّٖاّ      ِّ ّٗ ذنِّ     ة فإ
ّة                       ة ل٘ اؿيٓ مد مازب  ٘ ٟاٞجة                                                   ا بإضاف٤ غاٙد ثا٘ ٍمأِٝ، ٝإّا بد٠ْني اٍندا٨ٓ ّدع        ة ٛ إ

        ني عَد٥         ا ٟداع                      َّ     ٝاٍطاّٗ يف ٙرا املٞضدع ممَّد    ،                                غاٙدٜ، ٝ ٟا ّا ىا٘ ف٠حب اؿيٓ بٛ
٘ة                                                      ْدا ٟيدٞ٘ ّدٗ عٖدد ّدٗ ه٠دص اؿيدٓ باٍػداٙد               ة   ٙدرا إٕة                      ة     املطْٞ٘ عٖدٛ ٟٝيٚدس  

  . (129 ) +      ٝا٠ٍْني

د٠ْني ىْدا ضدبه ب٠إدٛ،       ٘ة  ُٙ الٕدٍظ ال ه٠صٝ٘ اٍنطا٧ باٍػداٙد ٍٝا       ة                                                                   ٝذا  
   ة                                                                   فإٕةٚٓ متطيٞا بنِٞ اإلّأ ضرٖٞ٘ يف جٞاش اٍطْا٘ باملاِ ّع غاٙدٟٗ، ٝبٛ جدس٦  

  . (130 )             اٍعُْ بالٕدٍظ

 بتقديم مستأنف                                          ومنعوا الوصي من النظر في أوالد محجوره إال   .6
  يف          اٍٖيدس        ٞصد١   ٍَ        ٛ ه٠دص                                          ة     املػٚٞز ّٗ مِٞ ابٗ اٍناضٓ يف ٙرٜ املطدي٤ٍ  ٕةد  

ٞا ّٞجٞلٟٗ ٝمت اإلٟصدا٧  ٝ جدا٧ٝا بعددٜ،                 ٝإىل ّػدٚٞز                                                                  ٝالل قحٞزٜ، ضٞا٧ ىإ
                              املرٙب ٟػري ابٗ عاصٓ يف  زجٞشتٛ:

ِ  ِّ                       ٕٝ َيدددددس  اٍِٞصددددد١ِّ يف املػدددددٚٞ        َ     ز    

 

ْ            ّ ْٖط ِربم ع ََد٥ ب دين امَلْرحدٞز       َ ِ  م   َ            ْ  ( 131)  

٘ة ٕيس اٍٞص١ ّ                               فاملػٚٞز اٍر٢ بٛ اٍنطا٧ ٝاٍعُْ             ٖطرب عَد٥            ة            يف املرٙب  
          ّ                                                         ٝبٖاتٛ تبعّا ٍٛ، ٝظاٙسٜ ىإٞا ّٞجٞلٟٗ ٝمت اإلٟصا٧  ٝ ذددثٞا بعددٜ،     ٜ        بين قحٞز

                                                                       ٝ ُٙ الٕدٍظ ع٥َ خةل ز ٢ ابٗ اٍناضٓ يف ٙرٜ املطي٤ٍ، فٚدٓ ال ه٠دصٝ٘ ٕيدس    
  .                                     بعد ذصٍٞٛ ع٥َ تندٟٓ آخس ّٗ طسل اٍناض١                     َّ اٍٞص١ لٝالل قحٞزٜ إالَّ

                                                                                ماِ  بٞ إضراو اٍرسٕداط١ عٖدد ذىدسٜ ٍَْطدا٨ُ اٍديت خداٍقٞا ف٠ٚدا ز ٢ ابدٗ         
                       َّ                       اٍٖيدددس عَددد٥  ٝالل قحدددٞزٜ إالَّ بانددددٟٓ       ١                 ه٠دددصٝا ٍَٞصددد    ٝمل  =   :         اٍناضدددٓ
  . (132 ) +       ّطايٕ ك

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   127 / 1                                اإلتنا٘ ٝاإلذيأ يف غسف ؼق٤ اؿيأ،   -129
  .   315 / 1                          ع١َ بٗ عبد اٍطةٔ اٍاط١ٍٞ،    ،                   اٍبٚح٤ يف غسف اٍارق٤  -130
  .  97            ؼق٤ اؿيأ، ص  -131
                                       ، ٟٖٝيس: املق٠دد ٍَريدأ البدٗ ٙػدأ        298 ص                    لب١ إضراو اٍرسٕاط١،                   اٍٞثا٨ه املخاصس٣،  -132
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                              أن يحمف قائما  مستقبال  القبمة وأوجبوا عمى الحالف إذا وجبت عميو اليمين .7
٘ة اؿاٍك هب ع٠َٛ اٍٞمٞل، فإ٘ ذَدك جاٍطدّا،                             ة                                    ّ      اتقه فنٚا٧ املاٍي٤٠ ع٥َ  
         ّ           ّ                                                              ٝ ّطددطحعّا،  ٝ ّٖر٠ٖددّا، ٍرددري عددرز ال ػددٞش  ٠ٖددٛ، ٝخدداٍقٚٓ يف ذٍددً ابددٗ    

  .               فَٓ ٟػرت  اٍٞمٞل   (133 )     ىٖا٤ٕ

     نباِ                                           ة                           ٝاـةل اؿاصُ بدني فنٚدا٧ الٕددٍظ ٝابدٗ اٍناضدٓ إٕةْدا ٙدٞ يف اضدا        
                                                                           اٍنب٤َ، فاملػٚٞز ّٗ املرٙب عدٔ اضانباِ اٍنب٤َ، ٝع٠َدٛ لزد خ٠َدُ يف املخاصدس    

ِ     ِ: =   فنا ّةدا ّدا جدس٦ بدٛ اٍعْدُ فٚدٞ عَد٥ خدةل          (134 ) +                      ٝباٍن٠أ ال باالضدانبا     ة                                              ،  
                                   املػٚٞز، ٝإ٠ٍٛ  غاز ابٗ عاصٓ بنٍٞٛ:

   ٘ ُ                         َٝما٨ِْددددددّا ّ ْطددددددا ِنِبّة ُٟيددددددٞ    ّ  ِِ    ْ     ّ  ِ  َ  
 

دد٠ ْني      ٗ  اْضددا ِرنَّْت ِعْٖدددٜ  ٍا ْ   ِْ                        ّ دد َّ  ِ    ْ       ( 135)  
٘ة ّدٗ ٝجبدت                                                               ة             ٟقٚٓ ّٗ ىةٔ اٍٖاظٓ  ٕٛ اخااز ّا ع٠َٛ اٍعُْ بالٕدٍظ، ٝٙٞ  

در٢ تصد٥َ      ٘ة ٍٛ  ٘ ٟناط٠ٚا يف املطدحد اؾداّع ٍا                             ة                                               ٍٛ  ني يف زبع لٟٖاز فيىنس، فإ
ٟٝ نط ٥ ع٥َ اٍر٢ تٞجٚت ع٠َدٛ بدرًٍ، إالَّ إذا زضد١ صداذب اؿدهِّ                                                      َّ                 ِّ           ف٠ٛ اؾْع٤، 

ّ                        ٟيٞ٘ ما٨ّْا، ّطانبّة ٍَنبَد٤، مداِ  بدٞ                                   باؿَك يف ريري املطحد اؾاّع، ٝهب  ٘         ّ          
   ،      ّ   ّطدطحعاّ      ٝ   ،             ّ   فإ٘ ذَك جاٍطداّ    ،   ّٖٛ                 ة  ّا اٍن٠أ فةبدة   : =                   اؿطٗ اٍاط١ٍٞ يف غسذٛ

   ّ                                   خةفدّا البدٗ ىٖإد٤ يف عددٔ اغدرتاطٛ         ،                        ٍرري عرز مل ػصٜ ع٥َ املػٚٞز   ،      ّ ّٖر٠ّٖا     ٝ
ٞة     ٛ ال                                 ة . ٝ ّا االضانباِ فصسف يف املد٤ٕٝ بيٕة  ..        اٍن٠أ ُ    ِ             ة هب، ٝع٠َٛ ع   ،               اٍػد٠خ خ٠َد

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
= 

  .   523 / 2                        ، ٝاٍبٚح٤ يف غسف اٍارق٤،    484 / 2  ،      الشل٢
                          ىٖا٤ٕ، ىا٘ ّٗ  ُٙ اٍعَدٓ     إىل                                                          ٙٞ اٍقسد بٗ ىٖا٤ٕ بٗ ٕصاز بٗ عابا٘ بٗ ّاًٍ اٍيٖا١ٕ. ٕطبٛ   -133

                          املػدسو، مسدع ف٠ٚدا ّدٗ         إىل                                                ّٗ اٍقنٚا٧ ٝاٍنطا٣ املعدٝلٟٗ بالٕدٍظ، ٍٝٛ زذَد٤  ٝ           ٝاٍعبال٣. 
ٝ ملا مدٔ ّٗ زذَاٛ، اضاخَصدٛ اٍِدَيّري اؿيدٓ     َ               عبد اٍسمحٗ بٗ اٍناضٓ ٝريريٜ، ّٗ  ُٙ اٍعَٓ،   ِ                                                                    

                 ِ                        ّ                                                ٙػأ، ٝٝالٜ مطا٧ اٍِحْاع٤ بنسطب٤، فيا٘ ماض٠ّا  ٟدأ فاٖد٤ اٍدسب ، فاضداٖنر اهلل بػدقاعاٛ         بٗ 
     بدٗ                    ٝجدر٣ٝ املنادبظ ال     ،   448 / 1  ،              بدٗ اٍقسضد١                        تازٟخ عَْا٧ الٕددٍظ ال       ٟٖيس:  )    ٟٗ   ىنري   ّ  خَنّا 

            ، ٝاملسمبد٤     144 / 4  ،                                     ست٠ب املدازٌ، ع٠اض بٗ ّٞضد٥ ا٠ٍرصديب   تٝ    ،   483 ص   ،           فاٞف اؿ٠ْد٢
   (.  53 ص   ،       اٍٖبا١ٙ          بٞ اؿطٗ                ٍنطا٧ ٝاٍقا٠ا،                    اٍع٠َا ف٠ْٗ ٟطاره ا

  .   237                      خ٠َُ بٗ إضراو اؾٖد٢، ص      كاصس  -134
  .  29            ؼق٤ اؿيأ، ص  -135
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ٝ  لٕةد  ؛ٝجٞبٛ  (136 )الخٞا٘     ٝز٦ٝ  ٙدٞ ّدا اخادازٜ ابدٗ عاصدٓ؛      ٛ وصدُ اإلزٙداب، 
ٞةٝ د٠ْني يف     .. يف بَددٜ ِ اٍٖاظٓ ٍيٕٞٛ املعْدِٞ بدٛ   ع٠َٛ ع . ٝٙدرا ذ٠دث ٝجبدت ٍا

مل هدب م٠دأ ٝال    ،اؾاّع، فدإ٘ مل ػدب ف٠دٛ ٍيدٞ٘ اؿده  مدُ ّدٗ زبدع لٟٖداز         
 . (137 ) +ّٞضع ذيٓ ع٠َٛ ف٠ٛ بُ وَك يف  ٢ِّ ،اضانباِ

ِّخامتةِّالبحث

ٝبعد، فٚرا عث كاصس يف ب٠دا٘  ٙدٓ املطدا٨ُ اٍديت خداٍك ف٠ٚدا اٍنطدا٣        
                   ٝجس٦ بٚدا اٍعْدُ                       ٝت٠َْرٜ ابٗ اٍناضٓ،              الّأ ّاًٍ،ٝاملقاٞ٘ ببةل الٕدٍظ ّرٙب 

إانَت ّدع عدٞىل اٍٖداشذني اٍقدازِّٟٗ بددٟٖٚٓ ّدٗ                                     عٖدٙٓ، ٝاغاٚس  ّسٙا ب٠ٖٚٓ، ثٓ 
إىل بَدا٘ املردسب اٍعسبد١ ٝبعد  لِٝ  فسٟن٠دا املطد٤َْ جٖدٞب        الضبا٘اضطٚال 

اٍصرسا٧، ٝمد اماصس  يف عن١ ع٥َ ذىس  غٚسٙا، ٝ ىنس ٝمٞعّا يف ذ٠ا٣ اٍٖداع،  
 ّٖر ظٚٞزٙا ٝذا٥ ا٠ٍٞٔ.  

ٝاٍر٢ ٟبدٝ ٍد١  ٘ ضدبب خدسٝجٚٓ عدٗ ّدرٙب اإلّدأ ّاٍدً  ٝ كاٍقد٤         
اٍٖدداع يف ذ٠دداتٚٓ ّددٗ ٕددٞاشِ  املػددٚٞز ٙددٞ تطددازىل ٝتددري٣ اٍاطددٞز، ّٝددا ٕددصِ ب  

ّٝطاحدا  فن٠ٚة٤ َّرة٤ اضطس   ُٙ اٍنطدا٧ ٝاٍقا٠دا إىل ّساعدا٣ ل٠ٍدُ املخداٍك      
ٝإعْاٍٛ. ّٝساعا٣ اـةل ّبد  ّعسٝل ّٝنسز عٖد اإلّدأ ّاٍدً زمحدٛ اهلل، ٝٙدرا     
ُِّ شّدا٘        ٟدِ ع٥َ خصٞب٤ ّرٙبٛ بصق٤ خاصد٤، ٝصدةذ٤٠ اٍػدسٟع٤ اإلضدة٤٠ّ ٍيد

   .عا٤ّ ّٝيا٘ ٝإٕطا٘ بصق٤

                                                                          ٝال ٟبعد  ٘ تيٞ٘ ٖٙاٌ ّطا٨ُ  خس ٕصعٞا ف٠ٚدا ٙدرا املٖدصىل ٝضدَيٞا ف٠ٚدا      
٘ة   ؛         ٙرا املطًَ                                ْدا ٙدٞ باعابداز ّدا ٝصدُ                  ة ريري غاُّ، ٝإٕة   ٥          املرىٞز ٟبن       اإلذصا٧     ة ل

          ٝ ٝزلٙدا  إضراو إبسا٠ٙٓ بٗ  محد بٗ عبد اٍسمحٗ اٍرسٕداط١،  ١ يب      اٍناض٠         إ٠ٍٛ عَٓ 
                     ٙػدأ بدٗ عبدد اهلل                             املخاصس٣، ٝ تابعٛ ع٠َٚدا     ه            ىاابٛ اٍٞثا٨                  باٍعد ٝاؿصس يف آخس 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                              ٝابٗ املاجػٞ٘؛ ٝمس٠ا برًٍ ٍيندس٣ ّدا ٟاقندا٘          ّطسل  :                             الخٞا٘ عٖد املاٍي٤٠ ٟنصد بْٚا  -136

                 ل٠ٍددُ اٍطدداًٍ     ، ٝ  83 / 1  ،                                      اٍبٚحدد٤ يف غددسف اٍارقدد٤ ٍَاطدد١ٍٞ    :       ٟٖيددس  .                      ع٠َددٛ ّددٗ الذيددأ 
  .  26   ، ص                 محد٢ عبد املٖعٓ غَيب   ،                                 ٍَْصطَرا  ٝالمسا٧ يف فنٛ اإلّأ ّاًٍ

  .   243 / 1  ،                    اٍبٚح٤ يف غسف اٍارق٤  -137
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                                                   ٍَريدأ ف٠ْدا ٟعدسض ةدٓ ّدٗ ٕدٞاشِ الذيدأ،                 املق٠دد          يف ىاابٛ              الشل٢ اٍنسطيب
                                                                               ٟٝبن٥ اٍبرث يف تطداع٠ك اٍدرتاث اٍقنٚد١ الٕدٍطد١، ٙدٞ اٍيق٠دُ باٍيػدك عدٗ         
                                                                                       خباٟا ٙرا املٞضدٞىل، ٝاٍعندٞز عَد٥ ّصٟدد ّدٗ اٍْٖداذد اٍداٍد٤ عَد٥ مد٣ٞ عازضد٤           

                                                                   ، ٝمدزتٚٓ ع٥َ اٍٖيس يف املطا٨ُ ٕيس ؼن٠ه ٝاجاٚدال، ذاد٥ ٍٝدٞ ىدا٘             الٕدٍط٠ني
                                                                       ٍطَقٚٓ يف عني املطي٤ٍ املٖيٞز ف٠ٚا آزا٧ ّٖصٞص٤، ٟنِٞ اٍدىاٞز قْدد زٟداض:   

       ٚدا ال                                                                ة             ٝع٥َ ىُ ذاِ فباٍسريٓ ّٗ ٙدرٜ املخاٍقد٤ لمدٞاِ ّاٍدً ٝابدٗ اٍناضدٓ، فإٕة       =
                          ٝتٖيدس تَدً املخاٍقد٤ يف                                                    ؽسد تًَ المٞاِ عٗ لا٨س٣ املػٚٞز ٝفاِ االعابداز، 

      زجدع                                                                َّ               ٕطامٚا االجاٚال٢، فإ٘ بند١ ّٞجدب الخدر بٚدا ما٨ْدا ٟٖيدس يف ذٍدً، ٝإالَّ       
  (138 ) +                        اؿيٓ ٍَْػٚٞز ىْا ٙٞ الصُ

  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .   498 ص   ،                              صِٞ اٍقا٦ٞ ٝاٍنطا٧، قْد زٟاض  -138
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ِّمصادرِّالبحثِّوِّمزاجعه

                                                                      اإلتنا٘ ٝاإلذيأ يف غسف ؼقد٤ اؿيدأ، قْدد بدٗ  محدد اٍقاضد١ اٍػدٚري          . 3
            لاز املعسف٤.  ،  خ         ٝلٝ٘ تازٟ   ،        لٝ٘ طبع٤       ذ٠از٣، 

                                                                            اإلذاط٤ يف  خباز ريسٕاطد٤، قْدد بدٗ عبدد اهلل بدٗ ضدع٠د اٍرسٕداط١ اٍػدٚري           . 1
        ، بريٝ .                    ٜ، لاز اٍياب اٍع٤٠َْ    3111  ،            اٍطبع٤ الٝىل  ،                      بَطا٘ اٍدٟٗ ابٗ اـط٠ب

                  ّ                                                خباز اٍقنٚا٧ ٝاحملّدثني بالٕدٍظ، قْد بٗ اؿازث اـػين، ؼن٠ده، ّازٟدا     . 1
                           العَد٥ ٍمأعداث اٍع٠َْد٤،                                       ٍٝدٟٞظ ٠ٍّٖٞدا، ّٖػدٞزا  ا َدظ       ،             ٍٟٞطا آبد٠ة 

       ّدزٟد.
                                                       لخباز لِٝ املرسب المص٥،  محد بٗ خاٍد بٗ قْدد اٍٖاصدس٢،      ٧       االضانصا  . 1

لاز اٍياداب،     ٔ،     3997-   د   ٙد     3138  ،                                 ؼن٠ه، جعقس اٍٖاصس٢، ٝقْد اٍٖاصس٢
 .املَْي٤ املرسب٤٠اٍداز اٍب٠طا٧، 

دب       ،                        االضا٠عاب يف ّعسف٤ الصراب  . 5   ،                                           ٟٞضك بٗ عبد اهلل بدٗ قْدد بدٗ عبدد ٍا
              ، لاز اؾ٠دُ،  ٔ     3991-   د   ٙد     3131  ،            اٍطبع٤ الٝىل  ،                ع١َ قْد اٍبحا٢ٝ  ،  ه ٠ ن ؼ

      بريٝ .
             ؼن٠ده عَد١     ،  ١             ذحس اٍعطدنةٕ                محد بٗ ع١َ بٗ   ،                      اإلصاب٤ يف مت٠٠ص اٍصراب٤  . 6

  .    بريٝ    ،        لاز اؾ٠ُ   ،ٜ     3131  ،              ، اٍطبع٤ الٝىل           قْد اٍبحا٢ٝ
  ،     الٝىل         اٍطبعد٤    ،             قْدد زٟداض    ،                                        صِٞ اٍقا٦ٞ ٝاٍنطا٧ يف املدرٙب املداٍي١    . 7

  ٔ .    3996- ٙ د    3136
        ؼن٠ده،     ،                                                    سا٠ٙٓ بٗ ّٞض٥ بدٗ قْدد اٍَخْد١، اٍػدٚري باٍػداطيب       إب          االعاصأ،  . 8

٘   ا                             ض٠َٓ بدٗ عبدد اةةٍد١، لاز       ، 3991ٔ -ٙدد  3131  ،             اٍطبعد٤ الٝىل   ،            بدٗ عقدا
  .               املَْي٤ اٍطعٞل٤ٟ

                                                                         اإلعةٔ بٖٞاشِ الذيأ، ع٠ط٥ بدٗ ضدُٚ الضدد٢، ؼن٠ده، ٕدٞز٣ قْدد عبدد          . 9
  .ٔ     3995-   دٙ     3135   ،           اٍطبع٤ الٝىل                اٍعصٟص اٍاٞهس٢، 

دددٟٗ اٍصزىَدد١، اٍطبعدد٤    .  31                ٔ، لاز اٍعَددٓ     1111  ،  ٣              اـاّطدد٤ عػددس                                           العددةٔ، خددري ٍا
  .      ، بريٝ       ٍَْةٟني

  ،             لاز املعسفد٤   ، ٔ     3991- دٙ     3131  ،                                     الٔ، قْد بٗ إلزٟظ اٍػافع١، بدٝ٘ طبع٤  .  33
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      بريٝ .
  ،                                                                    بدا٤ٟ ا اٚد ٕٝٚا٤ٟ املناصد، قْد بٗ  محد بٗ زغد اؿق٠دد، بددٝ٘ طبعد٤     .  31

  .                     ٔ، لاز اؿدٟث، اٍناٙس٣      1111-   ٙد     3115
  ،3986ٔ -ٙدد  3117، ، بدٝ٘ طبع٤إمساع٠ُ بٗ عْس بٗ ىنري  ، اٍبدا٤ٟ ٝاٍٖٚا٤ٟ  .  31

  .لاز اٍقيس
                                                                             بدا٨ع اٍصٖا٨ع يف تست٠ب اٍػسا٨ع،  بٞ بيدس بدٗ ّطدعٞل بدٗ  محدد اٍياضدا١ٕ،         .  31

  .       ٤، بريٝ                    ٔ، لاز اٍياب اٍع٠َْ    3986  -   ٙد     3116                اٍطبع٤ اٍنا٤٠ٕ، 
   ه،    ٠د                       محد بٗ و٥٠ اٍطديب، ؼن   ،                        يف تازٟخ زجاِ  ُٙ الٕدٍظ            بر٤٠ املَاْظ   .  35

  ،  ٢                      ٔ، لاز اٍياداب املصدس      3989  -     ٙدد      3131  ،                               إبسا٠ٙٓ الب٠از٢، اٍطبعد٤ الٝىل 
  .       اٍناٙس٣

                                           ّ                         اٍبٚح٤ يف غسف ؼق٤ اؿيأ، ع١َ بٗ عبد اٍطدةٔ اٍّاطد١ٍٞ، ؼن٠ده، قْدد       .  36
           اٍع٠َْد٤،                  ٔ، لاز اٍيادب     3998  -     ٙدد      3138  ،                                 عبد اٍنالز غداٙني، اٍطبعد٤ الٝىل  

      بريٝ .
  ،              اٍطبعد٤ الٝىل   ،                                                          اٍااد ٝاإلى٠َدُ ملخاصدس خ٠َدُ، قْدد بدٗ ٟٞضدك املدٞاو         .  37

        ، بريٝ .                    ٔ، لاز اٍياب اٍع٤٠َْ    3991  -   ٙد     3136
  ،              اٍطبعد٤ الٝىل   ،               إذطدا٘ عبداع    ،                      )عصس ضد٠ال٣ مسطبد٤(                      تازٟخ اللب الٕدٍط١  .  38

                      ٔ، لاز اٍنناف٤، بريٝ .    3961
                                                                           تازٟخ اٍقيس الٕدٍطد١، آندُ جٖناٍدث باٍٖن٠دا، تسعد٤، ذطدني ّدعٕظ، لٝ٘          .  39

  .         ، اٍناٙس٣                                لٝ٘ تازٟخ، ّياب٤ اٍنناف٤ اٍد٤٠ٖٟٝ       طبع٤، 
                                                                         تازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ، عبد اهلل بدٗ قْدد، املعدسٝل بدابٗ اٍقسضد١، ؼن٠ده،         .  11

                ٔ، لاز اٍردددسب     1118  -      ٙدددد     3119   ،                                        بػددداز عدددٞال ّعدددسٝل، اٍطبعددد٤ الٝىل
  .      اإلضة١ّ

                                                           اؿيأ يف  صِٞ المط٤٠ ّٖٝاٙخ الذيأ، إبسا٠ٙٓ بٗ ع١َ بٗ قْدد        تبصس٣   .  13
                  ّيابدد٤ اٍي٠َددا    ، ٔ     3986  -     ٙددد     3116   ،                                     اٍػددٚري بددابٗ فسذددٞ٘، اٍطبعدد٤ الٝىل

           ، اٍناٙس٣.       الشٙس٤ٟ
        ؼن٠ده،     ،       َّ                                               ؼق٤ اؿيَّأ يف ٕيت اٍعنٞل ٝالذيأ، قْد بٗ عاصٓ اٍرسٕداط١   .  11

               ٔ، لاز اخفداو      1133  -  د    ٙد       3111                                        قْد عبدد اٍطدةٔ قْدد، اٍطبعد٤ الٝىل،     
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  .                اٍعسب٤٠، اٍناٙس٣
                                                                         تست٠ددب املدددازٌ ٝتنسٟددب املطدداًٍ، ع٠دداض بددٗ ّٞضدد٥ ا٠ٍرصدديب، ؼن٠دده،   .  11

                                     بدٝ٘ تازٟخ، ّطبع٤ فطدا٤ٍ، احملْدٟد٤،     ،                            فْٞع٤ ّٗ احملننني، اٍطبع٤ الٝىل
  .     املرسب

دب،                بٞ عْدس                                         اٍا٠ْٚد ملا يف املٞطي ّٗ املعا١ٕ ٝالضا٠ٕد،   .  11                          ٟٞضدك بدٗ عبدد ٍا
                                           ٝقْدد عبدد اٍيدبري اٍبيدس٢، لٝ٘ طبعد٤،                                  ؼن٠ه، ّصطق٥ بٗ  محد اٍع٢َٞ،

  .                                      ٜ، ٝشاز٣ الٝمال ٝاٍػعٝ٘ اإلضة٤٠ّ، املرسب    3187
                                      قْد بٗ و٥٠ بٗ عْس اٍنسايف، ؼن٠ه، عَد١    ،                            تٞغ٠س اٍدٟباد ٝذ٤٠َ االباٚاد  .  15

             ٤ اٍد٠ٖٟد٤،                            ّٖػدٞزا  ّيابد٤ اٍننافد      ٔ ،    1111  -     ٙدد      3115  ،                   عْس، اٍطبعد٤ الٝىل 
      .       اٍناٙس٣

٠ِْدد٢، ؼن٠ده،      .  16 ِ                  جر٣ٝ املنابظ يف تازٟخ عَْا٧ الٕدٍظ، قْد بٗ فادٞف اَؿ  َ                                                
  -     ٙددد     3119  ،                                                             بػدداز عددٞال ّعددسٝل، ٝقْددد عددٞال ّعددسٝل، اٍطبعدد٤ الٝىل 

        ، تٕٞظ.                   ٔ، لاز اٍرسب اإلضة١ّ    1118
                                                                       اؾٞاٙس اٍن٤ٖ٠ْ يف ب٠ا٘  ل٤ٍ عامل املد٤ٖٟ، ذطٗ بدٗ قْدد املػدا ، ؼن٠ده،       .  17

               ٔ، لاز اٍرددسب     3991  -     ٙددد     3133  ،                                           ٍٞٙدداب بددٗ إبددسا٠ٙٓ، اٍطبعدد٤ اٍنا٠ٕدد٤       عبددد ا
                  اإلضة١ّ، بريٝ .

اٍنسغد١  عبد اٍنالز بٗ قْد بٗ ٕصس اهلل   ، اؾٞاٙس املط٤٠ يف طبنا  اؿٖق٤٠  .  18
 .ىساتػ١ ،ّري قْد ىاب خإّٖٛػٞزا    ، ١اؿٖق

                                                                      ذاغ٤٠ اٍدضٞم١ ع٥َ اٍػسف اٍيدبري، قْدد عسفد٤ اٍدضدٞم١، ؼن٠ده قْدد         .  19
                     لاز اٍقيس، بريٝ .   .لٝ٘ طبع٤ ٝلٝ٘ تازٟخ      ع٠َؼ،

                                                                    اٍدز اٍنْني ٝاملٞزل املعني غسف املسغد املعدني عَد٥ اٍطدسٝز٢ ّدٗ عَدٞٔ        .  11
             لٝ٘ طبعد٤،                                                          اٍدٟٗ، قْد بٗ  محد ٠ّاز٣ املاٍي١، ؼن٠ه، عبد اهلل املٖػدا٢ٝ، 

  .       اٍناٙس٣   ،            ٔ، لاز اؿدٟث    1118  -   ٙد       3119
  ،                               بٗ ع١َ بٗ قْد اؿسٟدس٢، ؼن٠ده                                   لز٣ اٍرٞاص يف  ٝٙأ اـٞاص، اٍناضٓ   .  13

                ّعضطدد٤ اٍياددب   ،     ٙددد    3998  -     ٙددد     3138  ،              اٍطبعدد٤ الٝىل  ،                عسفددا  ّطسجدد١
  .    بريٝ    ،        اٍنناف٤٠

                                                                 ل٠ٍُ اٍطاًٍ ٍَْصطَرا  ٝالمسا٧ يف فنٛ اإلّأ ّاًٍ، محد٢ عبدد املدٖعٓ     .  11
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                                    ّياب٤ ابٗ ض٠ٖا ٍَٖػس ٝاٍاٞشٟع، ّصس.                     لٝ٘ طبع٤ ٝلٝ٘ تازٟخ،      غَيب، 
                                                  ف٤  ع٠ا٘ عَْا٧ املرٙب، إبسا٠ٙٓ بٗ ع١َ ابٗ فسذدٞ٘،                     اٍدٟباد املرٙب يف ّعس  .  11

درتاث ٍَطبدع                          لٝ٘ طبع٤ ٝلٝ٘ تدازٟخ،    ،                          ؼن٠ه، قْد المحد٢  بٞ اٍٖٞز                     لاز ٍا
      .               ٝاٍٖػس، اٍناٙس٣

            لٝ٘ طبعدد٤،                   ٍددٟٞظ ٠ٍّٖٞددا،  ،                                             ذىددس بددةل الٕدددٍظ ملعٍددك فٚددِٞ، تسعدد٤    .  11
  .       اضبا٠ٕا   ،     ّدزٟد             ّطبع٤ زبدٕري،    ٔ،     3876

                                                                    زضا٨ُ ابٗ ذصٔ الٕدٍط١، ع١َ بٗ  محد بٗ ذصٔ اٍيداٙس٢، ؼن٠ده، إذطدا٘      .  15
                                         ٔ، املعضط٤ اٍعسب٤٠ ٍَدزاضا  ٝاٍٖػس، بريٝ .    3987                      عباع، اٍطبع٤ اٍنا٤٠ٕ، 

                  قْدد بدٗ ماضدٓ                                         عْٗ ماِ اٍعُْ باٍطع٠ك اخا٠ازا ذسأ،                  زفع اٍعااب ٝاملةٔ  .  16
  .         لٝ٘ تازٟخ   ،                 اٍنالز٢، لٝ٘ طبع٤

ددٞزلٟر١، لٝ٘ طبعدد٤، لٝ٘ تددازٟخ                                     ضددعد اٍػددْٞع ٝالمْدداز، عبددد    .  17   ،                                               اٍنددالز ٍا
       املرسب.

ددٟٗ       .  18 ِ  ْ                                  ضٖٗ  ب١ لاٝل، ض٠َْا٘ بٗ الغعث اٍطِِّحْطاا١ٕ، ؼن٠ده، قْدد ق٠د١ ٍا ِّ                                 
                      املياب٤ اٍعصس٤ٟ، بريٝ .                      لٝ٘ طبع٤ ٝلٝ٘ تازٟخ،  ،          عبد اؿ٠ْد

٘   ،               ضري  عةٔ اٍٖبة٧  .  19 ٗ                        قْد بٗ  محد بٗ عنْدا ددٟ درٙيب                           ، اٍػدٚري بػدْظ ٍا   ،        ٍا
         اٍطبعد٤    ،                                             ٗ احملنندني بإغدسال اٍػد٠خ غدع٠ب الزٕدا ٝ                 فْٞعد٤ ّد    ،  ه ٠ ن ؼ

  .      ، بريٝ              ّعضط٤ اٍسضا٤ٍ   ٔ،     3985-   ٙد     3115  ،  ٤      اٍناٍن
                      عَد٥ ّدنت اٍسضدا٤ٍ،       ،            املعسٝل بصزٝو   ،                            غسف  محد بٗ قْد اٍبٕط١ اٍقاض١ .11

  ،                              ؼن٠ده،  محدد فسٟدد املصٟدد٢      ،                                           لب١ قْد عبد اهلل بدٗ  بد١ شٟدد اٍنريٝإد١    
٘    ٔ ،    1116-   ٙد     3117  ،            اٍطبع٤ الٝىل             لاز اٍيادب    ،                        ّٖػٞزا  قْد ع١َ ب٠طدٞ

        ، بريٝ .       اٍع٤٠َْ
                                                                      غسف اٍصزما١ٕ ع٥َ ّٞطي اإلّأ ّاًٍ، قْد بٗ عبد اٍبام١ اٍصزما١ٕ، ؼن٠ده،    .  13

ددس٧ٝل ضددعد، اٍطبعدد٤ الٝىل،                        ٔ، ّيابدد٤ اٍننافدد٤     1111   ،    ٙددد    3111                                           طددٛ عبددد ٍا
         اٍناٙس٣.  ،        اٍد٤٠ٖٟ

                 كاصدسٜ اٍقنٚد١                                                    اٍػسف اٍصرري ٝٙٞ غسف  ب١ اٍبىا   محد اٍدزلٟس عَد٥    .  11
    لاز   ،                             بدٝ٘ طبعد٤، ٝبددٝ٘ تدازٟخ     ،                         ِ           املط٥ْ  مسب املطاًٍ ملرٙب اٍِإ ّأ ّاًٍ

        املعازل.
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                                                                    صر٠س اٍبخاز٢، قْد بٗ إمساع٠ُ اٍبخاز٢، ؼن٠ده، ّصدطق٥ لٟدب اٍبردا،       .  11
         ٔ، بريٝ .    3987-   ٙد     3117   ،                           لاز ابٗ ىنري، اٍطبع٤ اٍناٍن٤

                   ٠ده، قْدد فدعال                                                        صر٠س ّطَٓ، ّطَٓ بٗ اؿحداد اٍنػدري٢ ا٠ٍٖطدابٞز٢، ؼن     .  11
  .بريٝ  ،لاز إذ٠ا٧ اٍرتاث اٍعسب١ٝلٝ٘ تازٟخ(،  .)لٝ٘ طبع٤            عبد اٍبام١،

                                               بٞ اٍناضٓ خَك بٗ عبدد املَدً بدٗ بػديٞاِ،       ،                          اٍص٤َ يف تازٟخ  ٤ْ٨ الٕدٍظ  .  15
   ٔ،     3955-     ٙدد      3171   ٤،                  اٍطبعد٤ اٍنا٠ٕد    ،                               اٍطد٠د عدص  اٍعطداز اؿطد٠ين      ،     ؼن٠ه

  .                ّياب٤ اـال١، ّصس
                                              إبسا٠ٙٓ بٗ ع١َ اٍػرياش٢، ؼن٠ه، إذطدا٘ عبداع،          إضراو                   طبنا  اٍقنٚا٧،  بٞ  .16

  .                       لاز اٍسا٨د اٍعسب١، بريٝ    ٔ ،    3971   ،           اٍطبع٤ الٝىل
  ،       ؼن٠ده   ،                      املعدسٝل بدابٗ ضدعد     ،                             قْدد بدٗ ضدعد بدٗ ٠ّٖدع       ،              اٍطبنا  اٍيب٦  .  74

  ،                    لاز اٍياب اٍع٠َْد٤    ٔ،     3991-   ٙد     3131  ،            اٍطبع٤ الٝىل  ،                   قْد عبد اٍنالز عطا
  .    بريٝ 

                                                      ٝاٍَرٟٞني، قْد بٗ اؿطٗ بٗ عب٠د اهلل اٍصب٠دد٢ الٕدٍطد١،                 طبنا  اٍٖرٟٞني   .  18
  ٓ   ،             لاز املعدازل               لٝ٘ تدازٟخ،                      اٍطبعد٤ اٍنا٠ٕد٤،    ،                                ؼن٠ه، قْد  بٞ اٍقطدُ إبدسا٠ٙ

         اٍناٙس٣.
                                                                   قيس اٍطا١ّ يف تازٟخ اٍقنٛ اإلضة١ّ، قْد بدٗ اؿطدٗ اؿحد٢ٞ، اٍطبعد٤       اٍ  .  19

  .                          ٔ، لاز اٍياب اٍع٤٠َْ، بريٝ     3995  - ٙ د    3136      الٝىل، 
                                                                   ظ يف غسف ّٞطي ّاًٍ بٗ  ٕظ، قْد بٗ عبد اهلل  بدٞ بيدس بدٗ اٍعسبد١،         اٍنب  .  51

               ٔ، لاز اٍرددسب     3991  ،                                                       ؼن٠دده، قْددد عبددد اهلل ٍٝددد ىددسٟٓ، اٍطبعدد٤ الٝىل    
  ،      اإلضة١ّ

دب اٍندسطيب، ؼن٠ده،      .  53                                                                       اٍيايف يف فنٛ  ُٙ املد٤ٖٟ، ٟٞضك بٗ عبد اهلل بٗ عبد ٍا
   ٔ.     3981  -     ٙددد     3111                                                            قْدد  ذ٠دد ٍٝدد ّالٟددً املٞزٟادا١ٕ، اٍطبعد٤ اٍنا٠ٕد٤،       

      .                                    ّياب٤ اٍسٟاض اؿدٟن٤، املَْي٤ اٍطعٞل٤ٟ
دددٟٗ بددٗ اـط٠ددب  ،                                        اٍَْردد٤ اٍبدزٟدد٤ يف اٍدٍٝدد٤ اٍٖصددس٤ٟ  .  51   ،           لٝ٘ طبعدد٤  ،                            ٍطددا٘ ٍا

  .                  ٔ، لاز اخفاو، بريٝ     3978
   ،                              عْددس اؾ٠ددد٢، اٍطبعدد٤ الٝىل    ،                                      ّباذددث يف املددرٙب املدداٍي١ بدداملرسب    .  51

  .       . املرسبٔ     3991
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                                         عبدد اهلل امليٖاضد١، ؼن٠ده، ٕعد٠ٓ عبدد                                     فاٍظ اٍنطا٣ ٝاؿيأ، قْدد بدٗ     .  51
                        ٔ، ّٖػٞزا  ّسىدص ععد٤       1111  -   ٙد     3111   ،                          اٍعصٟص اٍينري٢، اٍطبع٤ الٝىل
                           املاجد ٍَنناف٤ ٝاٍرتاث، لب١.

                                                                           فْٞىل اٍقاا٦ٝ،  محد بٗ عبد اؿ٠َٓ بٗ ت٠ْ٠د٤، ؼن٠ده،  ٕدٞز اٍبداش، ٝعداّس        .  55
  .           ي٤ اٍطعٞل٤ٟ                  ، لاز اٍٞفا٧، املَْٔ       1115  -   ٙد     3116  ،                      اؾصاز، اٍطبع٤ اٍناٍن٤

ددٟٗ اـط٠دب، ؼن٠ده،                                            قاضٗ املطاع١ يف ّٖامب اإلّدأ الٝشاعد١،    .  56 شٟدٗ ٍا
 ، بريٝ .ٔ، ّٖػٞزا  لاز ّياب٤ اؿ٠ا3997٣ لٝ٘ طبع٤، غي٠ب  زضة٘،

57  .   ُ                                                             خ٠َدُ بدٗ إضدراو اؾٖدد٢، ؼن٠ده، طداٙس  محدد اٍدصا٢ٝ،           ،            كاصس خ٠َد
        ، بريٝ .                   ٔ، لاز املداز اإلضة١ّ    1111   ،              اٍطبع٤ اٍنا٤٠ٕ

  -     ٙددد     3138            لٝ٘ طبعدد٤،   ،                                                 املدزضدد٤ املاٍي٠دد٤ الٕدٍطدد٤٠، ّصددطق٥ اةددسٝع    .  58
       املرسب.   ٤،                              الٝمال ٝاٍػعٝ٘ اإلضة٤٠ّ املرسب٠               ّٖػٞزا  ٝشاز٣   ٔ ،    3997

  -     ٙددد     3135                                                                املدٕٝدد٤، ّاٍددً بددٗ  ٕددظ الصددبر١ املددد١ٕ، اٍطبعدد٤ الٝىل،      .  59
  .      ، بريٝ                     ٔ، لاز اٍياب اٍع٤٠َْ    3991

                                                                      ّساعددا٣ اـددةل يف املددرٙب املدداٍي١ ٝعةماٚددا بددبع   صددِٞ املددرٙب      .  61
                ٔ، لاز اٍبرددٞث     1111                                                        ٝمٞاعدددٜ، قْددد الّددني بددٗ اٍػدد٠خ، اٍطبعدد٤ الٝىل،    

                                    ٍَدزاضا  اإلضة٤٠ّ ٝإذ٠ا٧ اٍرتاث، لب١.
                                                                               املسمب٤ اٍع٠َا ف٠ْٗ ٟطاره اٍنطا٧ ٝاٍقا٠ا،  بدٞ اؿطدٗ عَد١ بدٗ عبدد اهلل بدٗ         .  63

   ٤،                                                ؼن٠ه ؾ٤ٖ إذ٠ا٧ اٍرتاث اٍعسبد١، اٍطبعد٤ اـاّطد     ،        الٕدٍط١             قْد اٍٖبا١ٙ
       ٍبٖا٘.   ،    بريٝ   ،       اؾدٟد٣   و        لاز اخفا   ٔ،     3981-   ٙد     3111

  ،                           جددٛ عاعدد٤ ّددٗ اٍقنٚددا٧  ة  خسة  ،  ١                            محددد بددٗ و٠دد٥ إٍٞػسٟطدد  ،        املعددسب  .  61
                                             ّٖػددٞزا  ٝشاز٣ الٝمددال ٝاٍػددعٝ٘ اإلضددة٤٠ّ   ،            قْددد ذحدد١  ،         بإغددسال
          ٔ، املرسب.    3983  -   ٙد     3113  ،        املرسب٤٠

                                                              ٍَريأ ف٠ْا ٟعسض ةٓ ّٗ ٕٞاشِ الذيأ، ٙػأ بٗ عبد اهلل بٗ ٙػدأ        املق٠د   .  61
  -     ٙدد      3111   ،                                                           الشل٢، ؼن٠ه،  محدد بدٗ عبدد اٍيدسٟٓ ل٠دب، اٍطبعد٤ الٝىل      

             ٟٛ، اٍناٙس٣.ٞ                    ٔ، ّٖػٞزا  ّسىص ل٠ب    1131
  ، ٔ     3981             لٝ٘ طبعد٤،                                                  ّند٤ّ ابٗ خَدٝ٘، عبد اٍسمحٗ بٗ قْد بدٗ خَددٝ٘،    .  61

      بريٝ .           لاز اٍنَٓ، 
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                                                          ، ضد٠َْا٘ بدٗ خَدك بدٗ ضدعد اٍبداج١، اٍطبعد٤ الٝىل،               املٞطدي            املٖان٥ غسف   .  65
                        ٙد، ّطبع٤ اٍطعال٣، ّصس.      3111

دسمحٗ        .  66                                                                ّٞاٙب اؾ٠َُ يف غسف كاصس خ٠َُ، قْد بدٗ قْدد بدٗ عبدد ٍا
       ٔ، لاز     3991  -     ٙددد     3131   ٤،                                                   اٍطسابَطدد١ املعددسٝل باؿطدداب، اٍطبعدد٤ اٍناٍندد  

        ، بريٝ .     اٍقيس
    لٝ٘   ،                                        الصبر١، ؼن٠ه، قْد فدعال عبدد اٍبدام١                            املٞطي، اإلّأ ّاًٍ بٗ  ٕظ   .  67

  .                           لاز إذ٠ا٧ اٍرتاث اٍعسب١، ّصس                  طبع٤ ٝلٝ٘ تازٟخ،
            س٢، ؼن٠ده،                                                َّ             ٕقخ اٍط٠ب ّٗ ريصٗ الٕددٍظ اٍسط٠دب،  محدد بدٗ قْدد املنَّد        .  68

                   ٜ، لاز صالز، بريٝ .    3188           لٝ٘ طبع٤،  ،           إذطا٘ عباع
        ؼن٠ده،                                                             ٕٞز اٍبصس يف غسف خطب٤ املخاصس،  محد بٗ عبد اٍعصٟدص اةةٍد١،    .  69

       ٔ، لاز     1117-     ٙددد     3118   ،                                             قْددد قْددٞل ٍٝددد قْددد الّددني اٍطبعدد٤ الٝىل
                            ٟٞضك بٗ تاغقني، ّٞزٟاا٠ٕا.  

                       عبدد اؿ٠ْدد عبدد اهلل       ،                                                  ٠ُٕ االباٚاد باطسٟص اٍدٟباد،  محد بابا اٍابٖييت، ؼن٠ه  .  71
ددع٣ٞ اإلضدة٤٠ّ        3989   ،                   اةسا٤ّ، اٍطبع٤ الٝىل   ،         طدسابَظ   ،                                       ٔ، ّٖػدٞزا  ى٠َد٤ ٍا

       ٠ٍب٠ا.
                                                          إبسا٠ٙٓ بدٗ  محدد بدٗ عبدد اٍدسمحٗ اٍرسٕداط١، ؼن٠ده،          ،               ٍٞثا٨ه املخاصس٣ ا  .  73

             ٔ، ّٖػدٞزا       1133  -     ٙدد      3111  ،                                   بدٗ قْدد اٍطد١َٚ، اٍطبعد٤ الٝىل      ٓ       إبسا٠ٙ
  .                             اؾاّع٤ اإلضة٤٠ّ باملد٤ٖٟ املٖٞز٣

                                                                        ٝثا٨ه يف غعٝ٘ اٍعْدسا٘ يف الٕددٍظ، قْدد عبدد اٍٞٙداب خدةل، اٍطبعد٤          .  71
                       اٍد١ٍٝ ٍمعةٔ، اٍناٙس٣.                 ٔ، ّٖػٞزا  املسىص     3981   ،    الٝىل

                                                                             ٝف٠ا  الع٠ا٘،  محدد بدٗ قْدد بدٗ إبدسا٠ٙٓ ابدٗ خَيدا٘، ؼن٠ده، إذطدا٘            .  71
                لاز صالز، بريٝ .                      لٝ٘ طبع٤ ٝلٝ٘ تازٟخ،       عباع،

  ،                          حملْد اٍبػري ظدافس الشٙدس٢     ،                                         ا٠ٍٞام٠ت اٍن٤ٖ٠ْ، يف  ع٠ا٘ ّرٙب عامل املد٤ٖٟ  .  71
    ٙد.      3111     ض٤ٖ             . طبع يف ّصس    الِٝ     اؾص٧ 



 

 

 
 


