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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

 

 

 

  قحطان محبوب فضيل .م.أ
 

هلل رب العالميف حمدا يميؽ بجالله ككمالػه كالالػالة كالمػالـ  مػي  بيػه كرمػكله الحمد
الػػػ يف مػػػاركا  مػػػي م ااجػػػه كال ػػػابعيف الػػػالةن كمػػػالمان يميػػػؽ بم امػػػه ك مػػػي الػػػه كالػػػحبه 

كاألئمػػػل المج اػػػديف الػػػ يف ك ػػػحكا لرمػػػل  الاالػػػيؿ وػػػريع ه كد  ت مػػػ  ه ك ديػػػه ح ػػػي 
   د:ػأ حت ظا رة لكؿ مالؾ كميٌمرة لكؿ طالب كراغب كبع

فػػ ف مك ػػكع الاػػالؼ الال اػػو مػػف المكا ػػيل الدةي ػػل كالعمي ػػل ال ػػو   يمػػ   و   اػػا 
ل ال ػػػراض ف ػػػال  ػػػف طمبػػػل العمػػػـ الوػػػر و كفػػػو  الػػػر ا  ػػػالـ م بحػػػر فػػػو أحكػػػاـ الوػػػريع

الحا ر او دت الحاجل إلي معرفل ح ي  ه كالمراحؿ ال و مرَّ باا كآدابػه ككياليػل ال عامػؿ 
معه فو المػاحل العمميػل كالد كيػل كالممػاجد كاألكمػاط العمميػل األاػرل ك   كجػد وػريعل 

ا كمع ػػد ن فػػو  ر ػػه ك وػػر  كوػػريعل االمػػالـ ك ػػعت م اجػػان وػػامال كم كػػامالن كم كا  ػػ
بػػيف ال ػػاى ح ػػي جعمػػت لممج اػػد أجػػريف إف أالػػابإ كأجػػرا كاحػػدا إف ااطػػ إ مػػاداـ بػػ ؿ 

 كمعه كةالارل جاد  فو ام د اض الحكـ الور و بال كابط الور يل.
يج اػػد فػػو الممػػائؿ  كةػػد  وػػ  الاػػالؼ الال اػػو م ػػ  العالػػر األكؿ حػػيف كػػاف رمػػكؿ

حالػل ا عػداـ  ػش  وػريعو  ػف طريػؽ الػكحو ككػاف  كال  ايا ال ػو  حػدث لمممػمميف فػو
الػػكحو يمػػدد  أك ي ػػر   مػػي  لػػؾ كةػػد فػػ أل البػػاب أمػػاـ األالػػحاب ر ػػكاف اهلل  مػػياـ فػػو 

 ػػ اـإ كفػػو  ا ج اػػاد فػػو مكاةػػؼ كعيػػرة ا  ر ػػ اـ فػػو مػػالر أك فػػو غيبػػل رمػػكؿ اهلل
الرفيػػؽ حػػاؿ  ػػكد اـ يالػػكب مػػف كػػاف ماطئػػان كي ػػر مػػف كػػاف مالػػيبانإ كبعػػد ا   الػػه إلػػي 

األ ميإ او دت حاجل المممميف إلػي ا ج اػاد أكعػرذ ك لػؾ لكعػرة الحػكادث كالممػ جدات 
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

ك كمػػػل رةعػػػل االمػػػالـإ ةػػػاؿ ابػػػف ال ػػػيـ رحمػػػه اهلل:   كا  طػػػاع الػػػكحو بكفػػػاة رمػػػكؿ اهلل
)فالالػػػػحابل معمػػػػكا الكةػػػػائل ب ظائر ػػػػا كوػػػػباك ا ب معالاػػػػا كردكا بع ػػػػاا  مػػػػي بعػػػػ  فػػػػو 

 .(ُ)باب ا ج ااد ك اجكا له طري ه كبي كا له مبيمه( أحكاماا كف حكا لمعمماض
 كةد اة  ت اطل البحث   ميمه إلي م دمل ك مايد كمبحعيف:

 : فكا الو مورك يل الاالؼ الال او فو ال رآف كالم ل.المبحث التمهيديأما  
: ف ػػم  ه  بػػ ة  ػػف  وػػ ة الاػػالؼ الال اػػو كالمراحػػؿ ال ػػو مػػر باػػا المبحثثث ال  كأمػػا  

   ك ركر ه.
 .فكاف فو أ كاع ا ا الؼ كحكمه  المبحث الثانيكأما  

 أكج ت فياا أ ـ ال  ائج ال و  كالمت إلياا. الخاتمةعـ 
 

كا امان   اد ػو الكمػاؿ كام مػا محاكلػل فػو ادمػل الوػريعل كطمبػل العمػـإ فػاف أالػبت     
فمػػػف اهللإ كاف أاطػػػ ت فمػػػف  المػػػو كالوػػػيطافإ كاهلل المكفػػػؽ كالاػػػادم إلػػػي مػػػكاض المػػػبيؿ 

 كالحبه أجمعيف. آلهكالمي اهلل كممـ  مي ميد األكليف كاآلاريف ميد ا محمد ك مي 
 
 
  
 

                                                           

 (.ُِٕ/ِإ دار الالكرإ بيركتإ )ُ( إ الـ المكةعيفإ ألبو  بداهلل محمد بف أبو بكر بف ةيـ الجك يلإ طُ)
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

كردت آيػػات فػػو ال ػػرآف الكػػريـ كالمػػ ل المطاػػرة  ػػدؿ  مػػي ال الػػريأل أك ال ممػػيأل  مػػي     
 مورك يل الاالؼ الال او كأ ه م ل كك يل كفطريل كةد أج ت  لؾ فو الال رات اآل يل:

 أ ال: من القرآن:
لعمماض فػو فػركع أما فو ال رآف الكريـ ف د اا رت جممل مف اآليات فو جكا  اا الؼ ا  

   الوريعل ام واد باا العمماض فو مال الا اـ  مي مورك يل الاالؼ الال او ا كر م اا:
ثث للَها َ بلثث لُ نل الا ثثث ل .ةكلػػه  عػػالي:  ُ َِثثثا َطاىلَمثثةل َهَاثثب أمذم تممم  ثثُن لليَنثثَة َأُ  َتَرَُ َمثثا َطَعُتثثتمُِ مل

ثثثثقلينَ  َِايل إ ةػػػػاؿ ابػػػػف  يميػػػػل بعػػػػد أف ام وػػػػاد باػػػػ   اآليػػػػل  مػػػػي موػػػػرك يل (ُ){َ لليمُخثثثث لَي اُل
الاػػػالؼ الال اػػػو الالر و:)كةػػػد كػػػا كا ةػػػد اا مالػػػكا فػػػو ةطػػػل األوػػػجارإ ف طػػػل ةػػػـك ك ػػػرؾ 

 كلـ  مـ  اآليل أحدا بالعؿ اآلار كلـ  ع ؼ أحدا م اـ بؿ اةر ـ. (ِ)آاركف( 
يتم ا .ةكله  عالي:  ِ يَن آَمنم ا َأعل ُِ َ ث لُن َيا َأيَُّها ال  ل َم ُن يتم ا الر يم َ  َ أم للي اُلَُمرل مل الا َ  َ َأعل

ثرل َ للث َ  خل َُ نمث َن بلالا ث ل َ اُلَيثُ ِل ا ُِ تمُؤمل َمُنثتم  َتَناَ ُهتمُِ  لي َشُيَء َ ثرمدُّ ُم إلَلثب الا ث ل َ الر يمث  ل إلُن 
ؼإ كاآليػل  ػد ك العممػاض إلػي رد إ كالم الكد بال  ا ع ودة ا ا ال(ّ){َخُيٌر َ َأُحَينم َتُأ ليلل 

ما اا مالكا فيه فيما بي اـإ أك بيػ اـ كبػيف الحكػاـ مػف أمػكر الػديف إلػي اهلل كرمػكلهإ كالػرد 
كالػي مػ  ه  إلي اهلل  ك الػرد إلػي ك ابػهإ كالػرد إلػي الرمػكؿ  ػك الرجػكع إليػه فػو حيا ػه

اػا دلٌػت  مػي كةك ػه د لل اآليل  مي مورك يل ا ا الؼ الال او: أ  ككجه .(ْ)بعد مك ه
كأمرت برد  إلي الك اب كالم لإ ك ػ ا إةػرار بجػكا  كةك ػه بػيف العممػاضإ كام مػا جعػؿ  لػؾ 

                                                           

 .ٓمكرة الحور اآليل:  (ُ)
 .ّٖاة  اض الالراط المم  يـ ش (ِ)
 .ٗٓمكرة ال ماض: اآليل  (ّ)
 .ِّٔ/ِإ ك المير ابف كعير: ُِّ/ٓي ظر: الجامل ألحكاـ ال رآف لم رطبو  (ْ)
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 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

موػػركطا بػػالرد إلػػي الك ػػاب كالمػػ لإ ك لػػك كػػاف  ػػ ا ا اػػ الؼ غيػػر موػػركع لمػػا أمػػرت 
   .(ُ) اب داضن اآليل برد  إلي اهلل كرمكلهإ بؿ ل ات   ه 

 -ثانيا: الينثة:
كردت أحاديث كعيرة فو المػ ل ال بكيػل امػ الاد م اػا العممػاض موػرك يل ا اػ الؼ فػو     

 فركع الوريعل كم اا: 
)إ ا حكـ الحػاكـ فاج اػد عػـ أالػاب  ػ ما ركا   مرك بف العاش ةاؿ: ةاؿ رمكؿ اهللُ

 .  (ِ)فمه أجرافإ كام ا حكـ فاج اد عـ أاط  فمه أجر(
ا ج اػػاد كفػػ أل بابػػه أمػػاـ المج اػػديف كلمػػا كػػاف  كجػػه الد لػػل: دؿ الحػػديث  مػػي إباحػػل   

الاط  كاردا ر ب الوارع أجرا لمف ب ؿ جادا لمكالكؿ إلي الحؽإ كةد ام دؿ بػه العممػاض 
 مػػي وػػر يل ااػػ الؼ ال  ػػكعإ ةػػاؿ االمػػاـ الاطػػابو: )إ مػػا يػػؤجر الماطػػ   مػػي اج اػػاد  

إ (ّ) ػه االعػـ ف ػط(فو طمب الحؽ ألف اج ااد   بادة ك  يؤجر  مي الاط  بػؿ يك ػل  
 كةد أةر . (ْ)كةاؿ االماـ ال ككم )ك  ا ا ا الؼ إ ما  ك فو ا ج ااد فو الالركع(

بععػػه إلػػي الػػيمف ف ػػاؿ: )كيػػؼ    ػػو  ( ةػػاؿ:  ػػػ مػػا ركا  معػػا  بػػف جبػػؿ أف رمػػكؿ اهللِ
أة ػػػو بمػػػا فػػػو ك ػػػاب اهللإ ف ػػػاؿ: )فػػػاف لػػػـ يكػػػف فػػػو ك ػػػاب اهلل  ( ةػػػاؿ: فبمػػػ ل رمػػػكؿ 

الحمػدهلل الػ م أج اد رأيوإ ةاؿ: )  ( ةاؿ:فاف لـ يكف فو م ل رمكؿ اهلل إ ةاؿ:اهلل
كجػه الد لػل: ك ػ ا الحػديث كمػاب ه ي ػر ا ج اػادإ كيع بػر  ممػػمكا  .(ٓ)(اهلل كفػؽ رمػكؿ

                                                           

 .َِٗ ظريل ال  عيد الال او ش ( ي ظر:ُ)
(إ كممػمـ/ك اب األة ػيل/باب ُٗٗٔأارجه الباارم/ك اب ا   الاـ/باب اجػر الحػاكـ ا ا اج اػد ف الػاب أك ااطػ  رةػـ ) (ِ)

 ( كالمالظ له.ُُٕٔبياف أجر الحاكـ إ ا اج اد ف الاب أك أاط  برةـ )
 .َُٔ/ْمعالـ الم ف: (ّ)
 .ُّ/ُِورح الحيأل مممـ:  (ْ)
 /(  ((إ ال رم م/ك اب األحكاـ  ػف رمػكؿ اهللُُّٗالرأم فو ال  اض/رةـ ) أارجه أبك داكد/ك اب ال  اض/باب اج ااد (ٓ)

( كةاؿ ال رم م: ) ػ ا حػديث    عرفػه إ  مػف  ػ ا الكجػه كلػيى إمػ اد  ُِْٗباب ما جاض فو ال ا و كيؼ ي  و/رةـ )
ةاؿ   ػه الباػارم  ماهلل الع الو  ف الحارث بف  مر ال عيؼ  الرد به أبك  كف محمد بف  بد  دم بم الؿ( كالحديث  
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 ػػـ  –كمػػا   ػػدـ  –مػػف الممػػالؾ المكالػػمل إلػػيإ معرفػػل األحكػػاـ الوػػر يل. كالمج اػػدكف 
موػػػرك اإ كػػػاف مػػػا يال ػػػو إليػػػه مػػػف ا اػػػ الؼ  ر ػػػل لالاػػػ الؼإ فممػػػا كػػػاف ا ج اػػػاد 

 مورك ان أي ان. 
   ) يػػػػـك األحػػػػ اب: اهلل بػػػػف  مػػػػر ر ػػػػو اهلل   امػػػػا ةػػػػاؿ: ةػػػػاؿ ال بػػػػو. مػػػػا ركا   بػػػػدّ

يالػػػميف أحػػػد العالػػػر إ  فػػػو ب ػػػو ةريظػػػلإ فػػػ درؾ بع ػػػاـ العالػػػر فػػػو الطريػػػؽ ف ػػػاؿ 
إ فػ كر  لػػؾ بع ػاـ:    الػمو ح ػي  ػ  ياـإ كةػاؿ بع ػاـ: بػػؿ  الػمو لػـ يػرد م ػا  لػؾ

 مي كاحد م اـ إةػرار م ػه لمػا  ك دـ  ع ياله كام كار  (ُ) فمـ يع ؼ كاحدا م اـ( لم بو
 مػي  كةل بي اـ مف ا ا الؼ ال م مػببه أف بعػ  الالػحابل فاػـ اطػاب رمػكؿ اهلل

الح ي ل فمـ يالؿ العالػر ح ػي داػؿ ب ػو ةريظػل ككػاف  لػؾ لػيالإ كبع ػاـ فامػك   مػي 
إ مػػػا  ػػػك الحػػػث  مػػػي االمػػػراعإ فاػػػؤ ض الػػػمكا  المجػػػا إ فا   ػػػدكا أف المػػػراد باطابػػػه

أةػر الجميػل  مػي اج اػاد ـإ فػدؿ  لػؾ  مػي  العالر فو الطريؽإ فمما بمغ  لػؾ ال بػو
 .(ِ)ور يل ا ا الؼ فو الالركع

مػػػا ركا  أبػػػك مػػػعيد الاػػػدرم ةػػػاؿ: اػػػرج رجػػػالف مػػػف مػػػالرإ فح ػػػرت الالػػػالة كلػػػيى . ْ
معامػػػا مػػػاضإ ف يممػػػا الػػػعيدا طيبػػػا فالػػػمياإ عػػػـ كجػػػدا المػػػاض فػػػو الكةػػػتإ ف  ػػػاد أحػػػد ما 

فػػ كر  لػػؾ لػػهإ ف ػػاؿ لمػػ م لػػـ  الالػػالة كالك ػػكض كلػػـ يعػػد اآلاػػرإ عػػـ أ يػػا رمػػكؿ اهلل
 .(ّ)ك   كأ اد: )لؾ األجر مر يف(يعد:)أالبت الم ل كأج أ ؾ الال ؾ(إ كةاؿ لم م  

 مػػي اج ااد مػػا الػػ م أٌدل بامػػا إلػػي ا اػػ الؼ فػػدؿ  لػػؾ  مػػي وػػر يل  ف ػػد أةر مػػا  
 ا ا الؼ الال او.

                                                                                                                                                                          

  يالػػأل حديعػػه ك   عرفػػه كلكػػف الحػػديث لػػه وػػكا د مكةكفػػل  ػػف  مػػر كابػػف ممػػعكد ك يػػد بػػف عابػػت كابػػف  بػػاى   ػػكم  ػػ ا 
 (.ِْٔ/ٔالحديث إلي مر بل الحمف ل ير  )ي ظر:  كف المعبكد 

 (.ُّٖٗ/رةـ )مف األح ابإ كمارجه إلي ب و ةريظل( )أارجه الباارم/ك اب الم ا م/باب مرجل ال بو (ُ)
 .ِٕٓإ ك ظريل ال  عيد الال او ش ُٓٓ/ُكام الـ المكةعيف:  ُّٕ/ِْي ظر: مجمك ل الال اكل:  (ِ)
( ةػاؿ أبػك داككد: ك كػر أبػو ّّٖأارجه أبك داكد/ك اب الطاارة/باب فو الم يمـ يجد الماض بعد ما يالمو فو الكةت رةػـ ) (ّ)

 فو   ا الحديث ليى بمحالكظ ك ك مرمؿ. معيد الادرم
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ا اػػ الؼ الال اػػو كا ػػـ المراحػػؿ ال ػػو مػػر   وػػا مػػ   اكؿ فػػو  ػػ ا المبحػػث  ػػاري  
 ال ػػا ل ؤكػػد اف ا اػػ الؼ الال اػػو لػػيى  باػػا مػػف ال ػػرف األكؿ مػػركرا بعاػػد ال ػػابعيف كمػػا

فػػو  أل ػػهكليػػد  الػػكر ال امػػؼ ال ػػو مػػرت بػػه ام  ػػا اك ال الػػرؽ كمػػا يظػػف بعػػ  ال ػػاى ذ 
ة مػف  ػركرات الح ي ل  امؿ ةكة كعراض لمال ه كال راث اف احم ا ال عامؿ معه كا ػه  ػركر 

 الوريعل ك لؾ فو المطالب ا  يل: 
 المعاب ال  
 نشأة الخلف

 رجل  و ة ا ا الؼ الال او إلي  وػ ة ا ج اػاد فػو األحكػاـ الػ م بػدأ يمػيران فػو 
  اد ال بو  ميه الالالة كالمالـ حيث ام   ي ال اى بػالكحو الم ػ ؿ  مػي رمػكؿ اهلل

ككػػػ لؾ با  وػػػار الالػػػحابل  عػػػـ  كمػػػل ك مػػػا ا اػػػ الؼ الال اػػػو بعػػػد  لػػػؾ بكفػػػاة ال بػػػو
كالػػ م يراجػػل مالػػ الات العممػػاض الموػػاكرة فػػو  ػػ ا  .(ُ)ر ػػكاف اهلل  مػػياـ فػػو األمالػػار

البػػاب يظاػػر لػػه جميػػان أف ا اػػ الؼ فػػو الممػػائؿ الال ايػػل كػػاف كامػػعان فػػو  مػػف الالػػحابل 
إلػػػي الرفيػػػؽ  ااػػػ الؼ جػػػرل بيػػػ اـ بعػػػد ا   ػػػاؿ الرمػػػكؿر ػػػكاف اهلل  مػػػياـ كلعػػػؿ أكؿ 

عػػـ  األ مػػي ااػػ الفاـ فػػو ممػػ لل االمامػػل الكبػػرلإ كمػػف  ػػك األحػػؽ باػػا بعػػد رمػػكؿ اهلل
 كمػػعت ا ا الفػػات فػػو األحكػػاـ الال ايػػلإ كمػػف  ػػ   الممػػائؿ ميػػراث الجػػدة فعػػف ةبيالػػل 

ا لػؾ فػو ك ػاب اهلل  مػ له ميراعاػا ف ػاؿ: مػ بف  ئيب ةػاؿ: جػاضت الجػدة إلػي أبػو بكػر
وػػػيئانإ فػػارجعو ح ػػػي أمػػػ ؿ ال ػػػاى فمػػػ ؿ ( ) بػػػو اهلل مػػػ لوػػوضإ كمػػػا  ممػػػت لػػػؾ فػػو 

أ طا ػػا المػػدى. ف ػػاؿ أبػػك بكػػر  ال ػػاىإ ف ػػاؿ الم يػػرة بػػف وػػعبلإ ح ػػرت رمػػكؿ اهلل
                                                           

األكلي مػ ل  مك بل الادل/حمب ط. ُِمحمد أبك الال أل البيا ك و ش َي ظر: درامات فو ا ا الفات الال ايل/د (ُ)
 ـ.ُٕٓٗ - ػُّٓٗ
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 ؿ معؾ غيرؾإ ف اـ محمد بف ممممل األ الارمإ ف اؿ معؿ مػا ةػاؿ الم يػرةإ ف  الػ   لاػا 
لجدة األارل إلي  مر ر و اهلل   ه  م له ميراعاػاإ ف ػاؿ: مػا لػؾ أبك بكرإ عـ جاضت ا

    فػػو ك ػػاب اهلل وػػوضإ كلكػػف  ػػك  اؾ المػػدىإ فػػاف اج مع ػػا فاػػك لكمػػا كأيكمػػا امػػت بػػه 
: )كةػػد   ػػا ع الالػػحابل فػػو كعيػػر مػػف (رحمػػه اهلل). ةػػاؿ ابػػف ال ػػيـ (ِ). كغير ػػا(ُ)فاػػك لاػػا

كةػػاؿ الػػد مكم:  .(ّ)األحكػػاـ ال ػػو اا مالػػكا فياػػاممػػائؿ األحكػػاـ( عػػـ مػػاؽ أمعمػػل كعيػػرة مػػف 
إف أكعػػػر الػػػكر ا اػػػ الؼ بػػػيف الال اػػػاض  مػػػيما فػػػو الممػػػائؿ ال ػػػو ظاػػػرت فياػػػا أةػػػكاؿ 
الالػػحابل ر ػػكاف اهلل  مػػياـ فػػو الجػػا بيف ك كبيػػرات ال وػػريؽ ك كبيػػرات العيػػديف ك وػػاد 

ار فػػػو االةالػػػل ابػػػف  بػػػاى كابػػػف ممػػػعكد كاالاالػػػاض فػػػو البمػػػمملإ كبػػػ ميف كاالوػػػالاع كااليعػػػ
ك حك  لؾ إ ما  ك فو  رجيأل أحد ال كليف ك ظيػر  ااػ الؼ ال ػراض فػو كجػك  ال ػراضةإ كةػد 

. كةػػد (ْ) ممػػكا كعيػػران مػػف  ػػ ا البػػاب بػػ ف الالػػحابل ما مالػػكفإ كأ اػػـ جميعػػان  مػػي الاػػدل
ا مػػل  ػػ ا ا اػػ الؼ الال اػػو فػػو  الػػر األئمػػل المج اػػديف الكبػػار كػػ بو ح يالػػلإ كمالػػؾإ 

كأحمػػدإ كالعػػكرمإ كاألك ا ػػوإ كغيػػر ـ كلػػـ يػػركا فيػػه وػػران ذ بػػؿ أةػػرك  ك عػػاممكا  كالوػػافعوإ
كمما يركل فو  لؾ  ف االماـ أحمػد ةيػؿ لػه كيػؼ  الػمو امػؼ مػف اػرج  معه بكاةعيل.

م ه الدـ كلـ ي ك     ف جػاب ممػ  كران كيػؼ   أالػمو امػؼ مالػؾ كمػعيد بػف الممػيب  
الر ػػاؼ كمػػيالف الػػدـ الكعيػػر أمػػا االمػػاـ  كةػػد كػػاف االمػػاـ أحمػػد يػػرل   ػػ  الك ػػكض مػػف
عػػػـ  طػػػكر الاػػػالؼ الال اػػػو كا مػػػعت  .(ٓ)مالػػػؾ كمػػػعيد فكا ػػػا   يريػػػاف الػػػ    فػػػو  لػػػؾ

                                                           

 (إ ال رم م الالرائ  كابف ماجل ِْٖٗم ف أبو داكد برةـ ) (ُ)
إ كأعػػر ا اػػ الؼ فػػو ال كا ػػد األالػػكليل فػػو ااػػ الؼ الال اػػاض ُٖٓ/ُي ظػػر: حجػػل اهلل البال ػػل لمعالمػػل الػػد مكم  (ِ)

 ـ مؤممل الرمالل.َََِ - ػُُِْإ لم ل ِإ طّٕ-ّٔلمدك كر مالطالي معيد الاف ش
ي ظر: إ الـ المكةعيف  ف رب العالميف/لإلماـ ومى الديف محمد بف أبو بكر المعركؼ بابف ةيـ الجك يل ش  (ّ)

 ـ دار المعادة بمالر. ُٓٓٗ - ػُّْٕإ ط. األكلي َُِ
 .ُٖٓ/ُي ظر: حجل اهلل البال ل لمعاٌلمل الد مكم  (ْ)
 ي ظر: المالدر  المه. (ٓ)
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دائر ػػه بعػػد  الػػر أئمػػل المػػ ا ب الموػػاكرة كبػػدأ أ بػػاع المػػ ا ب يالر ػػكف  مػػي مػػ ا باـإ 
ك عػػددت ا ا الفػػات فػػو المػػ  ب الكاحػػدإ عػػـ كالػػؿ إلػػي مرحمػػل ال عالػػب فػػو المػػ  ب 
ك حريـ الاركج  مي الم  ب ح ي كالػؿ إلػي ال ػرف المػادى الاجػرمإ فظاػر فيػه كعيػر 
مػػػف األئمػػػل الػػػ يف يجمعػػػكف بػػػيف ف ػػػه المػػػ  ب ك اػػػريج األدلػػػل كاالمػػػاـ ال ػػػككم كاالمػػػاـ 
ال  بو كابف دةيؽ العيد كاالماـ ابف  يميػل فبػدأ يجػدد مػا االػو مػف  مػـ األكلػيفإ كا   ػي 

ل ػػػػابعيفإ كطري ػػػػل األئمػػػػل الم بػػػػك يف كك ػػػػب ك ابػػػػه   ايػػػػل ااالػػػػل بمػػػػ ا ب الالػػػػحابل كا
الموػػاكر فػػو ممػػائؿ ا اػػ الؼ الال اػػو كأمػػبابه كفػػو مرحمػػل  م يػػل ظاػػر فياػػا ال عالػػب 
مػػػف بعػػػ  الم ػػػ اريف لممػػػ  ب أكعػػػر مػػػف ال عالػػػب لمػػػدليؿإ كظاػػػر مػػػف يػػػد و أف بػػػاب 

ث كحػػدعت فجػػكة بػػيف الال ػػه كالحػػدي ا ج اػػاد ةػػد أغمػػؽ فط ػػي ال  ميػػد كأ ممػػت ال الػػكش.
 به  مياا االمػاـ الاطػابو فػو ك ابػه )معػالـ المػ ف( ب كلػه رحمػه اهلل )ةػد حالػمكا حػ بيف 
كا  ممكا فرة يف: أالحاب حديث كأعرإ كأ ؿ ف ه ك ظر ككؿ كاحد  م امػا     ميػ   ػف 

 .(ُ)أا اا فو الحاجل(
 المعاب الثاني

 ضر رة التاِ باالختلف الِقهي  أِميت   َ ن  رحمة  ايتة
إف مف ال ركرم لكؿ باحث فو الال ه أف يطمل  مي اا الؼ الال اػاض ليعػرؼ  عػدد      

المػػ ا ب ك  ػػكع الم اػػ  كالموػػارب كأف لكػػؿ مج اػػد أدل ػػه ال ػػو يمػػ  د إلياػػا فػػو امػػ  باط 
األحكاـ الال ايل كمىف لـ يطمل  مػي  ػ ا البػاب مػف أبػكاب العمػـ فػال يعػد  المػانإ أٌكػد  ػ   

ض األمػػػل ر ػػػكاف اهلل  مػػػياـ كمػػػا أٌكػػػدكا  مػػػي كجػػػكب العمػػػـ الح ي ػػػل الم  ػػػدمكف مػػػف  ممػػػا

                                                           

 .ٓ/ُي ظر: معالـ الم ف ألبو مميماف الاطابو  (ُ)
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ػػػػف لػػػػـ يعػػػػرؼ ا اػػػػ الؼ لػػػػـ يوػػػػـ الال ػػػػه  .(ُ)ب جمػػػػا اـ كلاػػػػ ا ةػػػػاؿ ة ػػػػادة رحمػػػػه اهلل: )مى
ػػػف لػػػـ يعػػػرؼ ااػػػ الؼ الال اػػػاض فمػػػيى (ِ)ب  الػػػه( . كةػػػاؿ  وػػػاـ بػػػف  بيػػػد اهلل الػػػرا م: )كمى
ػػف لػػـ (ّ)بال يػػه( يمػػمل ا اػػ الؼ فػػال  عػػدك  . كي ػػكؿ مػػعيد بػػف أبػػو  ركبػػل رحمػػه اهلل: )مى
. ككةك ه  ركرة   بد م اا كيدؿ  مي حيكيل الوريعل االمػالميل كةػد كةػل فػو (ْ) المان(

ال ػػديـ فػػو  الػػر المػػمؼ كمػػا ةػػاؿ ابػػف امػػدكف فػػو م دم ػػه: )ككػػاف المػػمؼ يمػػ ارجك اا 
مف  مؾ األدلل  مي اا الؼ فيمػا بيػ اـإ ك بػد مػف كةك ػه  ػركرة أف األدلػل غالباػا مػف 

 الكش ك و بم ل العربإ كفػو إة  ػاضات ألالاظاػا لكعيػر مػف معا ياػا ااػ الؼ بيػ اـ ال
معػػػػركؼإ كأي ػػػػان فالمػػػػ ل ما مالػػػػل الطػػػػرؽ فػػػػو العبػػػػكت ك  عػػػػار  فػػػػو األكعػػػػر أحكاماػػػػا 
ف ح ػػػاج إلػػػي ال ػػػرجيألإ ك ػػػك ما مػػػؼ أي ػػػان فاألدلػػػل مػػػف غيػػػر ال الػػػكش ما مػػػؼ فياػػػا. 

ش كمػػػػا كػػػػاف م اػػػػا غيػػػػر ظػػػػا ر فػػػػو كأي ػػػػانان فالكةػػػػائل الم جػػػػددة    ػػػػكفيو باػػػػا ال الػػػػك 
الم الػػػػكش فيحمػػػػؿ  مػػػػي الم الػػػػكش لموػػػػابال بي امػػػػا. ك ػػػػ   كماػػػػا إوػػػػارات لماػػػػالؼ 

. ك ػك ظػا رة (ٓ) ركريل الكةكع. كمف   ا كةل الاػالؼ بػيف المػمؼ كاألئمػل مػف بعػد ـ(
الػػحيل يػػدؿ  مػػي مرك ػػل الوػػريعل كالػػالحي اا لم طبيػػؽ فػػو كػػؿ  مػػاف كمكػػاف كفػػو  لػػؾ 

ال حيمػػػو: )ااػػػ الؼ الال اػػػاض  ػػػركرةإ كظػػػا رة الػػػحيلإ يػػػدؿ  مػػػي  ي ػػػكؿ الػػػدك كر ك بػػػل
الحريػػػل الالكريػػػل فػػػو االمػػػالـ كيعػػػد أي ػػػػان رافػػػدان مػػػف ركافػػػد امػػػكد الوػػػريعل كالػػػػالحي اا 

كةػػػد أبػػػاف األمػػػاـ الوػػػاطبو  لػػػؾ إ  ةػػػاؿ: )كك ػػػل  .(ٔ)لم طبيػػػؽ فػػػو كػػػؿ  مػػػاف كمكػػػاف(
                                                           

. د (ُ) ط الرابعػػل  ُٕيكمػػؼ ال ر ػػاكم ش َي ظػػر: الالػػحكة االمػػالميل بػػيف ا اػػ الؼ الموػػركع كال الػػرؽ المػػ مـك
 ـ.ُٓٗٗ - ػ ُُْٓ

 ْٔ/ِي ظر: جامل بياف العمـ كف مه لمحافظ ابف  بدالبر:  (ِ)
 المابؽ. المالدر (ّ)
 المابؽ. المالدر (ْ)
 لب اف - ػإ دار الادرإ بيركتُِْٓ-ـ ََِٓلم ل  ُإ طَّّم دمل ابف امدكف/ بدالرحمف بف محمد بف امدكف ش (ٓ)
 . ُّٖي ظر: الراش الور يل لمدك كر ك بل ال حيمو ش:  (ٔ)
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ف ػػػد جعػػػؿ مػػػبيال الػػػي  الوػػػارع لاػػػا م الػػػكد لػػػهإ كا ا كػػػاف م الػػػكدا ك ػػػك  ػػػالـ بالمػػػا ت
. كل ػػد أفػػاد (ُ)ا اػػ الؼإ فػػال يالػػأل اف ي الػػو  ػػف الوػػارع رفػػل مجػػاؿ ا اػػ الؼ جممػػل(

ابف  يميػل رحمػه اهلل فػو مالػ الا ه أف الاػالؼ فػو الممػائؿ الالر يػل العمميػل  ػركرة مػف 
ال ركرات ك  يمكف رفعػهإ ك  ا  الػاؽ كاالجمػاع  مػي الممػائؿ الالر يػل إ  لػك كػاف  لػؾ 

. كال ػػابعيف ك ػػؤ ض  ػػـ ايػػر ال ػػركف  الالػػحابلمػػف  المػػمؼلمػػا   ػػا ع فػػو بع ػػاا ممك  ػػا 
   ك لؾ لرمباب اآل يل: (ِ) فما بالؾ بمف بعد ـ. كأ مـ ألامؽ

أمػػباب الاػػػالؼ العوػػرة ال ػػػو  كر ػػػا فػػو رمػػػال ه )رفػػػل المػػالـ(   يمكػػػف  كالاػػػا  -ُ
 كماا كبال الو   يمكف رفل الاالؼ بالكميل.

اهلل  ػػ اـ فػػو دةػػائؽ الال ػػه كالع يػػدة كلػػـ ير الػػل ااػػ الفاـ  اا مػػؼ الالػػحابل ر ػػو -ِ
 بالكميل ك ـ اير ال ركف. فكيؼ بمف بعد ـ 

الحاجػػػػل إلػػػػي   كيػػػػل األ مػػػػاؿ ككعػػػػرة فرك اػػػػا يمػػػػ مـ  ال ػػػػ اع  ػػػػركرة  اػػػػ الؼ  -ّ
.  األفااـ ك الاكت العمـك

ف  مػػؾ  ػػو مجمػػؿ أراض ابػػف  يميػػل فػػو  ػػ   ال  ػػيل كاآلف   بػػد مػػف   كيػػد مػػا مػػبؽ مػػ   
الػػريأل  بار ػػه فػػو  لػػؾ ةػػاؿ رحمػػه اهلل: )لمػػا د ػػت ألحاجػػل إلػػي  الريػػل األ مػػاؿإ ككعػػرة 

كةاؿ أي ػا:)كأما  (ّ)فرك ااإ ك لؾ مم مـ  لكةكع ال  اع أطم  ت أل مكب فياا إلي أل  اع(
مػػف  ػػرجأل   ػػد  ف ػػؿ إمػػاـ  مػػي إمػػاـ أك وػػي   مػػي وػػي  بحمػػب اج اػػاد إ كمػػا   ػػا ع 

جيل فو األ اف أك  ركه أك أفراد االةامل أك أع ائاػاإ كالػالة الممممكف: أياما أف ؿ: ال ر 
الالجر ب مى أك االمالار باا  كال  كت فو الالجر أك  ركه  كالجار بال مػميل أك المااف ػل 

                                                           

 .ُِْ/ْإ ٗ/ُالمكاف ات  (ُ)
 .ٖٖإ كي ظر: معا  مي طريؽ الد كة ش: ٔٓ/ٔ( مجمك ل الال اكل (ِ
 .ٖٓ/ٔ( مجمك ل الال اكل ّ)
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  ك حػػك  لػػؾ فاػػ   ممػػائؿ ا ج اػػاد ال ػػو   ػػا ع باػػا المػػمؼ كاألئمػػل. ةراض اػػاباػػا أك  ػػرؾ 
كةػػػاؿ أي ػػػا: )كاج اػػػاد العممػػػاض فػػػو األحكػػػاـ  .(ُ)فكػػػؿ مػػػ اـ أةػػػٌر اآلاػػػر  مػػػي اج اػػػاد (

كاج اػػػاد الممػػػ دليف  مػػػي جاػػػل الكعبػػػلإ فػػػ  ا الػػػمي كػػػؿ أربعػػػل أ الػػػىإ كػػػؿ كاحػػػد مػػػ اـ 
بطائالل إلي أربل جااتإ     اد ـ أف ال بمل   اؾ: ف ف الالة األربعل الحيحلإ كالػ م 

 ػػف إ كمػػا فػػو الالػػحيأل (ِ)الػمي إلػػي جاػػل الكعبػػل كاحػد ك ػػك المالػػيب الػػ م لػػه أجػراف(
 .(ّ)أ ه ةاؿ: )إ ا أج اد الحاكـ ف الاب فمػه أجػراف كأف أج اػد ف اطػ  فمػه أجػر( ال بو

كةػػػاؿ رحمػػػه اهلل مبي ػػػا أف أمػػػباب ألاػػػالؼ   يمكػػػف أف  رفػػػل كماا:)كأمػػػا إحاطػػػه كاحػػػد 
إ ك لػؾ لاالػاض العديػد مػف المػ ف (ْ)فا ا   يمكف اد ػاؤ  ةػط( بجميل حديث رمكؿ اهلل

الامالػػاض الراوػػديفإ )فاػػؤ ض كػػا كا ا مػػـ ألمػػل كأف ااػػاإ كا  ا ػػا   مػػي الالػػحابل الكػػراـ ح ػػي
كأف مااإ فمف بعد ـ أ   إ فاالاض بع  ألم ل  مياـ أكليإ فال يح اج  لػؾ إلػي بيػاف 
فمػػف أ   ػػد أف كػػؿ حػػديث الػػحيأل ةػػد بمػػغ كػػؿ كاحػػد مػػف األئمػػلإ أك إمامػػا معي ػػاإ فاػػك 

ر ػػت لكعيػػر مػػف ال ػػاى إ عػػـ رد  مػػي وػػبال ةػػد  عػػر ذ بػػؿ  (ٓ)ماطػػ  اطػػ  فاحوػػا(
ك  ي ػكلف ةائػؿ: إف األحاديػث ةػد دك ػت كجمعػتإ فاالاؤ ػا كالحػاؿ  ةديما كحػديعاإ ف ػاؿ:)

 ػػػ   بعيػػػدهإ ألف  ػػػ   الػػػدكاكيف الموػػػاكرة فػػػو المػػػ ف إ مػػػا جمعػػػت بعػػػد ا  ػػػرا  أألئمػػػل 
فػػػو دكاكيػػػف  الم بػػػك يف رحماػػػـ اهلل فػػػال يجػػػك  أف يػػػٌد و ا حالػػػار حػػػديث رمػػػكؿ اهلل

عػػػـ  حػػػدث  ػػػف المعرفػػػل بد لػػػل  إ عػػػـ أاػػػ  يال ػػػد  ػػػ   ألوػػػبال بمػػػا يدح ػػػاا.(ٔ)معي ػػػل...(
الحػػديثإ كأ ػػه   يمكػػف ألم  ػػالـ أف يحػػيط باػػاذ ألف: )جاػػات د  ت األةػػكاؿ م مػػعل 

                                                           

 .ِِٗ/َِمجمك ل الال اكل  (ُ)
 .ِِْ/َِمجمك ل الال اكل  (ِ)
 .ْمبؽ  اريجه ش:  (ّ)
 .ُِال ا رة : ش  –ـ ةمـ ال ح يؽ بدار الحرميف ُٖٗٗلم ل  ُرفل المالـ  ف األئمل األ الـإ ط (ْ)
 .ُْالمالدر المابؽ: ش (ٓ)
 .ُٖالمالدر المابؽ: ش (ٔ)
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جداإ ي الاكت ال اى فو إدراكااإ كفاـ كجػك  الكػالـإ بحمػب مػ أل الحػؽ مػبحا ه كمكا بػه 
إ ك  يػػػ ال طف لكػػػكف  لػػػؾ المع ػػػي دااػػػال فػػػو  ػػػ ا عػػػـ ةػػػد يعرفاػػػا الرجػػػؿ مػػػف حيػػػث العمػػػـك

العاـإ عـ ةد ي الطف له  ارةإ عـ ي ما  بعد  لؾإ ك لؾ باب كامل جدان   يحػيط بػه إ  اهلل 
         كةػػػػػػػد ي مػػػػػػػط الرجػػػػػػػؿإ فػػػػػػػيالاـ مػػػػػػػف الكػػػػػػػالـ مػػػػػػػا   ح ممػػػػػػػه الم ػػػػػػػل العربيػػػػػػػل ال ػػػػػػػو بعػػػػػػػث 

 الػاكت إفاػاماـ. إ إف ا ماع د  ت األةكاؿإ كاا الؼ مػدارؾ ال ػاى ك (ُ)باا( الرمكؿ
دراؾ   ا ما ياالي  مي  لؾ كالعكى كؿ   ا يؤكد  ركرة الاالؼ فو اآلراض. كي ػكؿ  كام

 .(ِ)رحمه اهلل: )إف  عار  د  ت األةكاؿإ ك رجيأل بع اا  مي بع  بحر ا ـ(
 امش مف  لؾ أف ب اض الاالؼ فػو الالػركع أمػر   بػٌد م ػه ك  يمكػف رفعػه إ  لػك أمكػف 

اة الالػػػحابل الكػػػراـ فاػػػـ ايػػػر ال ػػػركفإ كأ مػػػـ ال ػػػاى كاف اػػػـ. كمػػػف رفعػػػه ألر الػػػل فػػػو حيػػػ
أمػػا كك ػػه رحمػػل كامػػعل فػػرف الػػرأم أك المػػ  ب ةػػد  .(ّ)بعػػد ـ ا  ػػش مػػ اـ فكجػػكد  أكلػػي

يالػػمأل لػػ مف ك  يالػػمأل آلاػػر. كةػػد يحمػػف فػػو بيئػػل معي ػػل ك  يحمػػف فػػو أاػػرلإ كلاػػ ا 
ةػػاؿ ابػػف  .(ْ)ك كمػػعل  مياػػا كػػاف كجػػكد آراض كاج اػػادات أك مػػ ا ب م عػػددة رحمػػل لرمػػل

     . (ٓ)ةدامػػػػػل الم دمػػػػػو رحمػػػػػه اهلل: )إجمػػػػػا اـ حجػػػػػل ةاطعػػػػػلإ كااػػػػػ الفاـ رحمػػػػػل كامػػػػػعل(
كةاؿ فو اا مل رمال ه المطيالػل لمعػل ا    ػاد: )كأمػا بال مػبل إلػي إمػاـ فػو فػركع الػديفإ 
إ فػػػاف ا اػػػ الؼ فػػػو الالػػػركع رحمػػػلإ كالما مالػػػكف فيػػػه  كػػػالطكائؼ األربػػػل فمػػػيى بمػػػ مـك
محمػػكدكف فػػو ااػػ الفاـإ معػػابكف فػػو اج اػػاد ـإ كااػػ الفاـ رحمػػل كامػػعل كا الػػاةاـ حجػػل 

 .(ٔ)ةاطعل(

                                                           

 َّرفل المالـ: ش (ُ)
 .ِّالمالدر  المه: ش (ِ)
 .ٖٖمعان  مي طريؽ الد كة ش (ّ)
 .ُْٔـإ ش: ََِٓ - ػ ُِْٔإ ُي ظر: كيؼ   عامؿ مل ال راث كال م  ب كا ا الؼ لمدك كر يكمؼ ال ر اكم إ ط (ْ)
ما الػػر الارةػػو ألبػػو محمػػد  بػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف ةدامػػل الم دمػػوإ  ػػبط ك الػػحيأل  بػػد المػػالـ محمػػد  مػػو الم  ػػو  مػػي  (ٓ)

 .ِّ/ُلب افإ  –ـ دار الك ب العمميل بيركت ََِْ - ػ ُِْْإ لم ل ِوا يفإ ط
 .ْٓوإ بيركت ػ لب اف ش: لمعل ا    اد ألبو محمد  بداهلل بف أحمد بف محمد بف ةدامل الم دمو إ طبعل المك ب االمالم (ٔ)
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كةػػػػاؿ االمػػػػاـ المػػػػيكطو رحمػػػػه اهلل: )ك ػػػػ ا الاجػػػػراف كال بػػػػرؤ كالمعػػػػاداة أل ػػػػؿ البػػػػدع    
كالماالاليف فو األالكؿإ أما ا ا الؼ فو الالركع بيف العممػاض فػاا الؼ رحمػلإ أراد اهلل 

 مي المؤم يف حرج فػو الػديفإ فػ لؾ   يكجػب الاجػراف كال طيعػلإ ألف  ػ ا أف   يككف 
مػػػل كػػػك اـ إاكا ػػػان مػػػؤ ماليفإ رحمػػػاض بيػػػ اـإ  ا اػػػ الؼ كػػػاف بػػػيف أالػػػحاب رمػػػكؿ اهلل

ك ممؾ ب كؿ كؿ فريؽ م اـ طائالل مػف أ ػؿ العمػـ بعػد ـإ ككػؿه فػو طمػب الحػؽ كمػمكؾ 
إلػػػي مع ػػػي حػػػديث )ااػػػ الؼ أم ػػػو  كك  ػػػه رحمػػػه اهلل يوػػػير .(ُ)مػػػبيؿ الروػػػد موػػػ رككف(

البر  ػػف كةػػد ركل ابػػف  بػػد .(ِ)رحمػػل( كالحػػديث فيػػه م ػػاؿ فػػو عبك ػػه أك أ ػػه   أالػػؿ لػػه
ال امػـ بػف محمػد أحػد الال اػػاض المػبعل فػو المدي ػل ةكلػه: ل ػػد أ جب ػو ةػكؿ  مػر بػف  بػػد 

اى فػػو الع يػػ : )مػػا كددت أف الالػػحابل لػػـ يا مالػػكا أل اػػـ لػػك كػػا كا ةػػك ن كاحػػدانإ كػػاف ال ػػ
 .  (ّ) يؽإ كأ اـ أئمل ي  دل باـإ فمك أا  رجؿ ب كؿ أحد ـ كاف فو معل(

. كةػاؿ أي ػان: (ْ)كةاؿ أبك  مرك بف  بد البر مع بػان: ) ػ ا فيمػا كػاف طري ػه ا ج اػاد(  
كركل   ه أي ان ةػاؿ: )ل ػد أكمػل اهلل  مػي  .(ٓ))ما يمر و أف لو باا الفاـ حمر ال َّعـ(

 .(ٔ)أم  لؾ أا ت به لـ يكف فو  المؾ ووض( محمد ال اى باا الؼ أالحاب

                                                           

إ كي ظػػر: األمػػر باال بػػاع كال اػػو  ػػف ا ب ػػداع لمحػػافظ جػػالؿ الػػديف المػػيكطو  ح يػػؽ َِّػػػِِٗ/ُوػػرح المػػ ل ألبػػو الحمػػف الب ػػكم  (ُ)
 ـإ دار ابف ال يـ الريا ََُِ ػ ػ ُِِْإ لم لّإ طٕٕمواكر حمفإ ش

... كااػػ الؼ أالػػحابو لكػػـ  طػػل  ػػف ابػػف  بػػاى بمالػػظ: ةػػاؿ رمػػكؿ اهللركا  البيا ػػو فػػو المػػداؿ بمػػ د م  ةػػاؿ فػػو كوػػؼ الاالػػاض: ) (ِ)
بمالظه كفيه  عيؼ... كةد اكرد  ابف الحاجب فو الما الر فػو مباحػث ال يػاى بمالػظ:  رحملإ كمف   ا الكجه أارجه الطبرا و كالديممو

)ااػ الؼ ام ػو رحمػػل لم ػاى( ك  ػـ كعيػػر مػف ا ئمػػل ا ػه   أالػؿ لػػه لكػف  كػر  الاطػػابو فػو غريػػب الحػديث كرد  مػي الػػ يف   مػكا لػػك 
ةػػاؿ الاطػػابو: كا اػػ الؼ فػػو الػػديف عالعػػل أةمػػاـ....  كػػاف ا اػػ الؼ رحمػػل لكػػاف فػػو ا  الػػاؽ  ػػ اباإ كاوػػعر بػػاف لػػه أالػػالن   ػػد إ عػػـ

كالعالػػث فػػو احكػػاـ الالػػركع المح ممػػل كجك ػػا فاػػ ا أحمػػه اهلل رحمػػل ككرامػػل لمعممػػاض ك ػػك المػػراد بػػاا الؼ أم ػػو رحمػػلإ ك  يمػػـ  مػػف كػػكف 
ض كم يػؿ ا لبػاى  مػا اوػ ار الووض رحمل اف يككف  د    ابا. كلعمه ارج فو بعػ  ك ػب الحالػاظ ال ػو لػـ  الػؿ الي ػا(. كوػؼ الاالػا

إ ٕٔ-ٔٔ/ُال ػػػا رة: –مػػػف األحاديػػػث  مػػػي المػػػ ل ال ػػػاىإ لموػػػي  إمػػػما يؿ بػػػف محمػػػد العجمػػػك وإ  ح يػػػؽ احمػػػد ال ػػػال إ دار ال ػػػراث 
ك ػػك مرمػػؿ كالحػديث مع ػػا  الػػحيأل ةػػد احػ ج بػػه العممػػاض فػػو موػرك يل الاػػالؼ الال اػػو كمػػا  ػك ظػػا ر مػػف أةػػكالاـ الم  دمػل كاهلل ا مػػـإ 

 ؼ.ك عي
 .ُٖٖ-ُٕٖإ المكاف ات: ش َٖ/ِالبر بياف العمـ كف مه لمحافظ ابف  بدجامل  (ّ)
 .َٖ/ِالمالادر  المه:  (ْ)
 .َٖ/ِالمالادر  المه:  (ٓ)
   َٖ/ِالمالادر  المه:  (ٔ)
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فػو أ مػالاـ   يعمػؿ العامػؿ ( )كةاؿ أي ان: )ل د  الل اهلل باا الؼ أالػحاب محمػد   
كةػاؿ ابػف  يميػل  .(ُ) بعمؿ رجؿ م اـ إ  رأل أ ه فو معل كرأل أف ايران م ػه ةػد  ممػه(

مػػما :)ك اب ا اػػ الؼ( ف ػػاؿ لػػه رحمػػه اهلل: الػػ ؼ رجػػؿ فػػو  اػػد ا مػػاـ أحمػػد ك ابػػان 
االماـ أحمد: ممه ك ػاب المػعلإ ك ػ ا يػدؿ  مػي أ اػـ كػا كا ي ظػركف إلػي ا اػ الؼ أ ػه 

 .(ِ) مف باب ال كمعل  مي األمل
 المعاب الثالث

 مِايد الجه  باالختلف الِقهي
 ا إ ا ك ػػا ةػػد أكػػٌد ا فػػو المطمػػب المػػابؽ أف العمػػـ بػػا ا الؼ الال اػػو  ػػركرة ف   ػػا فػػو  ػػ

المطمػػػب  جػػػد مػػػف ال ػػػركرم أف  ؤكػػػد أف الجاػػػؿ باػػػ   ال  ػػػيل اطػػػر كبيػػػر مػػػف اػػػالؿ 
 الاطكات اآل يل:

الجاػػؿ بػػاا الؼ الال اػػاض يػػؤدم إلػػي رد بعػػ  الحػػؽ الػػ م   يعممػػهإ ك لػػؾ ألف  .ُ
كممػػا يػػركل فػػو  (ّ)الحػؽ   ي حالػػر فػػو ةػكؿ كاحػػد مػػف العممػاض مامػػا كػػاف  ممػه

 لؾ  ف  عماف بف  طاض  ػف أبيػه ةكلػه: )  ي ب ػو ألحػد أف يال ػو ال ػاى ح ػي 
يكػػكف  المػػان بػػاا الؼ ال ػػاىإ ف  ػػه إف لػػـ يكػػف كػػ لؾ رد مػػف العمػػـ مػػا  ػػك أكعػػؽ 

 .(ْ)مف ال م بيف يديه(
 
 

                                                           

 .ُٖٖ-ُٕٖإ المكاف ات: ش: َٖ/ِ( جامل بياف العمـ كف مه لمحافظ ابف  بد البر ُ)
 .ُُ/ُ( ي ظر: طب ات الح ابمل: ِ)
 .ُُِ ػ بمالر ش: ُُّْممماف فاد العكدة ط العا يل  َي ظر:  كابط لمدرامات الال ايل د (ّ)
 . ْٔ/ِجامل بياف العمـ كف مه لمحافظ ابف  بد البر  (ْ)
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ك لؾ جاؿ الباحث باا الؼ الال ااض يجرئه  مي  رجيأل ما لػيى بػراجأل كال اػاكف  .ِ
ألحكػػاـ كالال ػػكل بمجػػرد االطػػالع  مػػي  ػػش فػػو المك ػػكع دكف أف يبحػػث فػػو إالػػدار ا

 ف  الكش أاػرل ربمػا  االالػه أك   مػاه أك   يػد إ ك ػ ا يػؤدم إلػي الالك ػي ال ػو 
لي إعارة الال  ل بيف المممميف  .(ُ)   اايل لاا كام

أجمػػر ال ػػاى  مػػي  كلػػ لؾ كػػاف االمػػاـ الجميػػؿ أيػػكب المػػا يا و رحمػػه اهلل ي ػػكؿ: )    
يػػػػػا أةماػػػػػـ  ممػػػػػان بػػػػػاا الؼ العممػػػػػاضإ كأممػػػػػؾ ال ػػػػػاى  ػػػػػف الال يػػػػػا أ مماػػػػػـ بػػػػػاا الؼ الال 

كمف االؿ  ػ ا العػر  ي  كػد ل ػا  ػركرة العمػـ بػاا الؼ الال اػاض كماػاطر  .(ِ)العمماض(
كمف األمعمل ال طبي يػل فػو  ػ ا البػاب كأ مي ػه لرمػل  لجاؿ با ا الباب مف أبكاب العمـ.ا

و يػركح  ػحي اا فػو كػؿ  ػاـ مئػات األركاح كلمال اػاض مم لل رمػو الجمػار فػو الحػج ال ػ
ؿ  طػػػاض م اػػػا جػػػكا  رمػػػو الجمػػػار ةبػػػؿ الػػػ كاؿ مطم ػػػان ك ػػػك ةػػػك  .(ّ)فياػػػا أةػػػكاؿ م عػػػددة

كةد راش الح اليػل فػو الرمػو فػو اليػـك العالػث ةبػؿ الػ كاؿ  كطاككى رحماـ اهلل  عالي.
إ كفػو  ػ   (ْ) ام حمػا ان  الرمو فيه ةبػؿ الػ كاؿ ف اؿ األماـ أبك ح يالل رحمه اهلل: )يجك 

األةكاؿ لاؤ ض األئمل ر و اهلل  ػ اـ ماػرج لمػف  جػ   ػف الرمػو بعػد الػ كاؿ ك كمػعل 
  مي األمل.

 
 

                                                           

 .ُُِممماف فاد العكدة ش  .ي ظر:  كابط لمدرامات الال ايل د (ُ)
 .ُٖٖػ ُٕٖشإ المكاف ات ْٔ/ِالبر بياف العمـ كف مه لمحافظ ابف  بدجامل  (ِ)
(إ طبعػل مك بػل ِٖٓي ظر: ف أل البارم ورح الحيأل الباارم لمحافظ أحمػد بػف  مػو بػف حجػر العمػ ال و )ت:  (ّ)

طبعػػػل دار  إ ك مػػػدة ال ػػػارم وػػػرح الػػػحيأل الباػػػارم لبػػػدر الػػػديف العي ػػػو الح الػػػوإُّٕ/ّالريػػػا   –دار المػػػالـ 
 .َّٕ/ٕبيركتإ  -الالكر

 َّٕ/ٕر الديف العي و الح الو:  مدة ال ارم ورح الحيأل الباارم لبد (ْ) 
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ةمػػـ العممػػاض الاػػالؼ  مػػي ةمػػميف: ااػػ الؼ   ػػكع كااػػ الؼ   ػػادإ أك اػػالؼ 
ك ػػ ا ال  مػػيـ مػػػبؽ غيػػر  فيػػه االمػػػاـ  (ُ)موػػركعإ كاػػػالؼ محػػـر مػػ مـك أك مػػػردكدمػػائغ 

فمػف حيػث  عم ػه بػاألمكر الدي يػل ي  ػكع  .(ِ)الوافعو رحمه اهلل فػو ك ابػه الوػاير الرمػالل
إلي االؼ فو أالكؿ الديف كاػالؼ فػو فرك ػه. مػا ي عمػؽ ب الػكؿ الػديف إمػا إف يكػكف 

الممػػمميف أ المػػاـ كػػالاالؼ بػػيف الالػػرؽ ال ػػو   مػػب إلػػي بػػيف الممػػمميف كالكالػػارإ أك بػػيف 
و ة كأ ػكاع الاػالؼ االمالـإ ك  ا ال كع اارج  ف مك كع   ا البحثذ  ف مك ك ه  

كل ػػػػد  عػػػػددت أ ػػػػكاع الاػػػػالؼ الال اػػػػو ك  ك ػػػػت فػػػػو  ظػػػػر الال اػػػػاض كفػػػػو   ػػػػد الال اػػػػاض: 
 مػػيمات أ ػػكاع مالػػ الا اـ الال ايػػلإ ك لػػؾ بحمػػب ا   بػػارات الما مالػػل كممػػا كجد ػػه مػػف  

 الاالؼ الال او فو الالركع ما ي  و: 
 أ ال: أن اه  بحيب حَم  إلب: 

 ػػك: الػػ م مػػاغت أمػػبابه  فػػالاالؼ المػػائغ الم بػػكؿ: ػػػ اػػالؼ جػػائ  م بػػكؿ أك ممػػدكحُ
كدكا يهإ ككجدت مكجبات الحيحل     يهإ ك ك االؼ المج اديف مف ف اػاض كمال ػيفإ 

 كحكاـ فيما ليى فيه دليؿ ةاطل. 
إ أك مػػػ مـك كمػػػردكدػػػػ ِ  كالمػػػ مـك المحػػػـر  ػػػك: الػػػ م كػػػاف فػػػو م ابمػػػل  :كاػػػالؼ محػػػـر

الدليؿ الالحيألإ ككاف ال ر  م ه المكػابرة كالع ػادإ أك ال عالػبإ أك الجاػؿإ أك إ با ػا 
 . (ّ)لر كاض كالواكات

                                                           

( كما بعد اإ الاالؼ فو الوريعل االمالميل لموي   بد الكريـ  يداف ّْي ظر: اة  اض الالراط المم  يـ ش ) (ُ)
 .ِْ(  مف مجمك ل بحكث ف ايل. كادب ا ا الؼإ د طه العمكا و شِٕٓش )

 كما بعد ا.  ّٔٓالرمالل لإلماـ محمد ادريى الوافعو ش  (ِ)
(إ أمػباب ااػ الؼ الال اػاض ِِّ(إ  ظريػل ال  عيػد الال اػو ش )ّٓػ  ّْي ظر: اة  اض الالػراط الممػ  يـ ش ) (ّ)

 .ِْ(. كأدب الاالؼ لمعمكا و ش َْفو الالركع ش )
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 ثانيا: أن اه  من حيث الذ  إلب: 
كيطمػػؽ  ميػػه ااػػ الؼ ال اييػػر كاػػالؼ ال  ػػاير أك  فػػاا الؼ ال  ػػكع :ػػػ ااػػ الؼ ال  ػػكعُ

 ػػػك: الػػػ م   ي   ػػػو فيػػػه احػػػد ال ػػػكليف  ػػػد مػػػا ي   ػػػيه اآلاػػػر ذ  (ُ)الاػػػالؼ المبػػػاح 
ك لػػؾ كػػ ف  كػػكف األةػػكاؿ الم عػػددة جميعػػا ح ػػا موػػرك اإ كمػػف أمعم ػػه ااػػ الؼ ال ػػراضاتإ 

ل وػػػػػاد أك ااػػػػػ الؼ الالػػػػػالات ألػػػػػكارد  فػػػػػو بعػػػػػ  العبػػػػػادات كػػػػػاا الؼ الػػػػػالل األ اف كا
كا م ال اح فو الالالةإ كغير  لػؾ ممػا ةػد وػرع جميعػه كاف كا ػت أ كا ػه   الا ػؿ فيمػا 

كفػػػو الح ي ػػػل إف أكعػػػر مػػػا ي ػػػل  ػػػ ا ال ػػػكع فػػػو ال المػػػير ذ إ  ةػػػد  كػػػكف اآليػػػل  .(ِ)بي اػػػا 
مح ممل لمعافإ فيحمماا كؿ كاحد  مي مع ي مما  دؿ  ميهإ ك  يككف بػيف  مػؾ المعػا و 

 دا د  يثثثثايمان إ  يحَمثثثثان  ثثثثي الحثثثثرث إ  فػػػػو ةكلػػػػه  عػػػػالي )   ػػػػاد ك    ػػػػافر كمػػػػا
. فاػػش مػػميماف بػػالالاـإ كأع ػػي  ميامػػا بػػالعمـ كالحكمػػلإ كم ػػه  المػػير اآليػػل (ّ)(نِشثثت...

 .(ْ))كالعاديات( باالبؿإ كبالايؿ
ك ػك الػ م يمػمي ااػ الؼ ال عػار  ك ػك الػ م ي   ػو فيػه احػد  ػ ااػ الؼ ال  ػاد: ِ

ك ػ ا ال  مػيـ مب ػو  مػي أٌف المج اػد ياطػ  ا ي   ػيه اآلاػر. أك األةكاؿ  د مػال كليف 
كياليب أما   د مف ي كؿ: إف كؿ مج اد ماليب فكال األمريف   د  مف اػالؼ ال  ػكع 

 . (ٓ)  اا الؼ ال  اد
 الخلف الجاى  المقب  : 

مبؽ  عريؼ الاالؼ الال او المائغ الم بكؿإ ك ك ما كةػل بػيف المج اػديف مػف الال اػاض   
 ال يف كالحكاـ فو ممائؿ الالركع ا ج ااديل. كام ما كاف مائ ا م بك  لرمباب اآل يل:كالم

                                                           

 .ُّٗ/ِي ظر: مجمك ل الال اكل  (ُ)
 ( .ّٔي ظر اة  اض الالراط المم  يـ ش ) (ِ)
 .ٕٗػ  ٖٕمكرة األ بياضإ اآلي اف:  (ّ)
 (.ُْر أمباب اا الؼ الال ااض فو الالركع الال ايل ش )ي ظ (ْ)
 (.ّٕاة  اض الالراط المم  يـ ش ) (ٓ)
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: ا ػػػه   يجػػػل ا ج اػػػاد الػػػ م إ ف الوػػػرع بػػػهإ كأعػػػاب  ميػػػه مػػػف أالػػػاب فيػػػه أك ااطػػػ  أ ال
)إ ا اج اػػد الحػػاكـ ف الػػاب فمػػه أجػػرافإ كام ا اج اػػد فااطػػ  فمػػه أجػػر(. كمػػا  حيػػث ةػػاؿ

 كاف مبيؿ العمـ به  ك ا ج ااد فالاالؼ فيه مائغ. 
ككا ػأل م ػه أك معمػه حػديث الػرجميف المػ يف اا مالػػا فػو ةػراضة آيػل مػف ال ػراف الكػريـ ف ػػاؿ 

ؽ  ػػػك مػػػف فػػػو  لػػػؾ )كالكمػػػا محمػػػف(ذ ألف ا اػػػ الؼ فػػػو ال ػػػراضة كمػػػا مػػػب الرمػػػكؿ
 اا الؼ ال  كع الموركع. 

: أل ه ي ل فو الالركع   فو األالكؿإ كفو الج ئيات   فو الكمياتإ كفػو الظ يػات ثانيا
  فػػو ال طعيػػاتإ كةػػد حكػػـ اهلل  عػػالي أف  كػػكف فػػركع الوػػريعل االمػػالميل ػ كمػػا ةػػاؿ 

اػػ الؼإ الوػػاطبو: )ةابمػػل لر ظػػارإ كمجػػا ت لمظ ػػكفإ كالظ يػػات  ري ػػل فػػو إمكػػاف ا 
 .(ُ)كلك ه فو الالركع دكف األالكؿإ كل لؾ   ي ر   ا ا ا الؼ(

فػػػو الػػػكرإ وػػػ ي كأةػػػر إ ككةػػػل بػػػيف  عالعػػػا: إف  ػػػ ا الاػػػالؼ كةػػػل فػػػو  اػػػد الرمػػػكؿ
الالػػػحابل مػػػف بعػػػد إ عػػػـ بػػػيف ال ػػػابعيف ك ػػػابعياـإ عػػػـ  حػػػرر ك  ػػػررإ فػػػو مػػػ ا ب ف ايػػػل 

 م بك ل كم  ر ل مف غير  كير يع د به . 
 او   ف أمباب مك ك يل أكجب هإ  رجل فو جمم اا إلػي ااػ الؼ المػدارؾ  أل ه رابتا:

 كاالفااـإ كاح ماليل ال الكش الور يل فو عبك ااإ كد ل اا  مي األحكاـ.
ألف كعيػػر مػػف العممػػػاض ةػػد جعمػػكا العمػػـ معرفػػل مكاةػػػل  ػػ ا ال ػػكع مػػف الاػػػالؼإ  خاميثثا:

لػـ يعػرؼ ااػ الؼ الال اػاض فمػيى  كةالكا: مف لػـ يعػرؼ الاػالؼ لػـ يوػـ ا الػه الال ػهإ كمػف
بال يهإ كةالكا أي ا:    جك  الال كل إ  لمف  مـ ما اا مؼ ال اى فيهإ ك ػف مػعيد كابػف 

 .(ِ)أبو  ركبل: )مف لـ يممل ا ا الؼ فال  عد   الما(
                                                           

 إ طبعل المك بل ال جاريل الكبرل بمالر.ُٖٔ/ِا   الاـ ألبو إمحاؽ الواطبوإ  (ُ)
 .ْٔ/ِجامل بياف العمـ كف مه  بف  بد البرإ  (ِ)
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: كألف بعػػ  العممػػاض  ػػدكا  ػػ ا الاػػالؼ  كمػػعل كرحمػػل  مػػي العبػػاد. كالم الػػكد ياديثثا
لمج اديف مػف الممػاميف حيػث أبػاح لاػـ األاػ  بمػا  كالػؿ إليػه ا ه رحمل ك كمعل  مي ا

كؿ مج ادإ كلـ يحالر ـ  مي مػ  ب كاحػد فػاف المج اػد م  بػه فػو األمػكر ا ج ااديػل 
كمػ  ب مػف ي مػد   ػك مػا  كالػؿ إليػه اج اػاد إ ك  يجػك  لممج اػد أف ي مػد مج اػدا آاػػر 

 ا م ع اض.  فو األمكر ا ج ااديل إ  فو أمكر ةميمل جاضت  مي طريؽ
إ ا كػػػاف البا ػػػث  ميػػػه طمػػػب الحػػػؽ ك حػػػرم  : أف الاػػػالؼ الال اػػػو الالرك ػػػو الخلذثثثة

م الػػكد الوػػارعإ كةػػاـ   يجػػل أمػػباب مك ػػك يل أكجب ػػهإ ك مػػؿ الػػحيحل أكجد ػػهإ ككةػػل 
مػػف ا مػػهإ ك ػػـ  كك الال ػػه كالبالػػيرة فػػو الػػديفإ كفػػو محمػػه ك ػػك احكػػاـ الممػػائؿ الالر يػػل 
 ال و ليى فياا  ش ةطعػوإ اك    ػش فياػا االػالإ ا ا كػاف الاػالؼ  مػي  ػ ا الكجػهإ
فا ه يككف مائ ا موػرك ا كمػا  كػر جمػل مػف العممػاض كالمح  ػيف ذ بػؿ ةػاؿ ال ا ػو ابػك 
بكر ابف العربو ػ رحمه اهلل ػ: )ا ه يعد مف محامف الوػريعلإ أل ػه يمػ أل الال ػه ا مػالمو 
مرك ل  جعمه ةادرا  مي ام يعاب احكاـ ما يم جد فػو الحيػاة مػف كةػائل كأحػداث... مػف 

عػػػاـ لرالػػػكؿ العكابػػػت ال طعيػػػاتإ مػػػكاض فػػػو ممػػػائؿ الالػػػركعإ اك غيػػػر إاػػػالؿ باالطػػػار ال
 كةد ةمـ العمماض رحماـ اهلل ا ا الؼ فو مال الا اـ  مي  ك يف: .(ُ)ا    ادات(

ك ػػػك ا اػػػ الؼ المػػػائغ كالموػػػركع كالػػػ م  م  ػػػه األمػػػل  النثثث أل ال  : اخثثثتلف التنثثث أل:
 امل كمف طبيعل الم ػل العربيػل بال بكؿ ك  ا ال كع مف طبيعل الديف بؿ  ك ظا رة كك يل 

. كال م يكعر ال ظر فو آيات ال رآف الكريـ يجد     الظا رة فو غايػل (ِ)كالالطرة البوريل
 مثثا  رأ لَثثِ  ثثي الرف مختاِثثال أل انثث  إن  ثثي  لثث  َيثثة لقثث ِ الك ػػكح ةػػاؿ  عػػالي: )

 .(ّ)(ّيّ َر ن
                                                           

فمػػا بعػػد اإ فػػ أل البػػارم  ِِْ/ِْإ مجمك ػػل ف ػػاكل ابػػف  يميػػل  َُِػ  ُّٗاػػو إ  ظريػػل ال  عيػػد الال ُُٗ/ِي ظػػر: الجػػامل لم رطبػػو  (ُ)
 . ْٕإ امباب اا الؼ الال ااض فو الالركع الال ايل ش ُّٗ/ُٗ

 .ُِِيكمؼ ال ر اكم ش  َي ظر: كيؼ   عامؿ مل ال راث كال م  ب كا ا الؼإ د (ِ)
 .  ُّال حؿإ آيل: مكرة:  (ّ)
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ـٍ  ىػػرى أىفَّ المَّػػهى أىٍ ػػ ىؿى ًمػػفى ا ػػرىاتو ميٍا ىًمالنػػا أىٍلكىا ياىػػا كةكلػػه  عػػالي:  أىلىػػ ػػاضن فى ىٍارىٍج ىػػا بًػػًه عىمى اًض مى لمَّػػمى
ٍمره ميٍا ىًمػؼه أىٍلكىا ياىػا كىغىرىاًبيػبي ميػكده{ دىده ًبي ه كىحي ًمفى اٍلًجبىاًؿ جي كى
فاػ   اآليػات الكريمػات  .(ُ)

  حػػػدث  ػػػف ظػػػا رة ال  ػػػكع الػػػ م جعمػػػه اهلل مػػػبحا ه ك عػػػالي فػػػو مامكةا ػػػه فػػػو ل ػػػا اـ 
  اـ كألكا اـ كأج اماـ كةد وممت     الحكمل الربا يل األحكاـ الوػر يل ال ػو أ  لاػا كألم

 مػػي البوػػر ك  اكلاػػا العممػػاض بالبحػػث كالدرامػػل  مػػي  ػػكض أمػػاليب الم ػػل العربيػػل ال ػػو 
جػػػػاضت باػػػػا. ك الػػػػاكت المػػػػدارؾ بػػػػيف العممػػػػاض الػػػػ يف فاٌلػػػػمكا أحكػػػػاماـ كوػػػػرحكا م ا ياػػػػا 

عددت م ا باـ كمػف العممػاض الػ يف فٌر ػكا  ػ   ال الريعػات  ػك كمرامياا ك  ك ت أةكالاـ ك 
 االماـ ابف  يميل حيث ةاؿ: كاا الؼ ال  كع  مي كجك :

: أف يكػكف كػؿ مػف ال ػكليف أك الالعمػيف ح ػان موػرك ان كمػا فػو ال ػراضات ال ػو ال ج  ال  
 ػػػػف  ػػػػ ا ا اػػػػ الؼ كةػػػػاؿ: كالكمػػػػا اا مػػػػؼ فياػػػػا الالػػػػحابلإ ح ػػػػي  جػػػػر ـ رمػػػػكؿ اهلل 

محمف. كمف األمعمل ال طبي يل  مي  لؾ ما ركا   بد اهلل بف ممػعكد ةػاؿ: مػمعت رجػالن 
فػ كرت  ي رأ االفااإ ف ا ت بيد إ ةاؿ فا طم ت بػه إلػي ال بػو ةرأ آيل ممعت ال بو

 لؾ لهإ فعرفت فو كجاه الكرا يلإ ةاؿ: كالكما محمف ك   ا مالكاإ ف ف مىف كػاف ةػبمكـ 
لاػالؼ ال  ػكع ل كلػه:  فو الحديث د لل كا حل  مي إةرار ال بػوك  .(ِ)اا مالكا فامككا(

)كالكمػػا محمػػف( فػػو  الػػى الكةػػت فيػػه  حػػ ير مػػف ا اػػ الؼ المػػ مـك الػػ م فيػػه   ػػا ع 
ك  اطل ال م كاف فو األمـ ال و مب   ا فػ  مكاـ. كألجػؿ  لػؾ ةػاؿ ح يالػل لععمػاف ر ػو 

 .(ّ)كما اا مالت فيه األمـ ةبمكـ(اهلل   اما: )أدرؾ     األمل ك   ا مؼ فو الك اب 

                                                           

 .ِٖ -ِٕفاطرإ اآلي اف: مكرة:  (ُ)
             بػػػػػاب مػػػػػا يػػػػػ كر فػػػػػو األوػػػػػااش كالاالػػػػػكمل بػػػػػيف الممػػػػػمـ كالياػػػػػكدمإ  أارجػػػػػه الباارم/ك ػػػػػاب الاالػػػػػكمات/ (ِ)

 (.ِِّّ)رةـ 
ي ظػر: اة  ػػاض الالػػراط الممػػ  يـ فػػو ماالالػػل أالػػحاب الجحػيـ  بػػف  يميػػلإ  ح يػػؽ محمػػد حامػػد الال ػػو ط. بػػال.  (ّ)

 .ّٕدار المعرفل بيركت لب اف ش: 
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 ييتِاد من الحديث نقعتان:
 حريـ ا اػ الؼ فػو حػركؼ ال ػرآف الكػريـ ا اػ الؼ المػ مـك ك ػك الػ م يراف ػه  ال لب:

   ا ع ك  اطل.
 ا   بار بمىف مب  ا مف األمـإ ك دـ ال وبه باـ. الثانية:
االةامػػل لمالػػالة ككػػ لؾ أد يػػل كمػػف األمعمػػل كػػ لؾ ال ػػو  ػػداؿ فػػو ااػػ الؼ ال  ػػكع:     

ا م ال اح كال واد. ك  ا ال كع مف الاالؼ أةر  الورع كمارمه الالػحابل ر ػو اهلل   ػه 
فػػػو أةػػػػكالاـ كأفعػػػػالاـ كفػػػػو اج اػػػػادا اـ كأة ػػػي اـ كف ػػػػكا ـ ك مػػػػي اطػػػػا ـ مػػػػار األئمػػػػل 

 .(ُ)الم بك كف مف بعد ـ
اآلاػػرإ لكػػف العبار ػػاف : أف يكػػكف كػػؿ مػػف ال ػػكليف  ػػك فػػو مع ػػي ال ػػكؿ ال جثث  الثثثاني

ما مال افإ كما ةد يا مؼ كعير مف ال اى فو ألالاظ الحػدكدإ كالػيغ األدلػل كال عبيػر  ػف 
الممػػػمياتإ   مػػػيـ األحكػػػاـإ كغيػػػر  لػػػؾإ عػػػـ الجاػػػؿ أك الظمػػػـ ييحمػػػؿ  مػػػي حمػػػد إحػػػدل 

 الطائال يف ك ـ األارل.
كؿ الػحيأل ك ػ ا ةػكؿ : أف يكك ا مع ييف م  ايريفإ لكف   ي  افيافإ فاػ ا ةػال ج  الثالث

ف لـ يكف مع ي احد ما  ك مع ي اآلارإ ك  ا كعير فو الم ا  ات جدا.  الحيألإ كام
أف يكك ا طري يف مورك يفإ كرجؿ أك ةـك ةد ممككا  ػ ا الطريػؽ كآاػركف  :ال ج  الرابع

عػػـ  كػػر رحمػػه اهلل إف مػػبب  ـ إحػػدل  ةػػد مػػمككا األاػػرلإ ككال مػػا محمػػف فػػو الػػديف.
 كالظمـ. ما ي ر ب  مي اا الؼ ال  كع: الطري يف  ك الجاؿ

 

                                                           

إ كا ج اػاد المعاالػر لمػدك كر ال ر ػاكم ش: إ ك ح يػؽ الم ػاط ّٗ-ّٕي ظر: اة  ػاض الالػراط الممػ  يـ ش (ُ)
 فو ا ج ااد ش: . 
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كؿ كاحد مف الما ماليف مالػيب فيػه بػال  ػرددإ كةػد جػاض ال ػرآف بمػدح الطػرفيف كمػا  أ الل:
ًلييٍاػً مى  ػكًلاىا فىبًػً ٍ ًف المَّػًه كى مىي أيالي ٍك يميك ىا ةىاًئمىلن  ى ا ةىطىٍع يـٍ ًمٍف ًلي ىلو أىٍك  ىرى فو ةكله  عالي:  مى

} . كجه الد لل فو     اآليل أ اـ اا مالكا فو ةطػل األوػجار ف طػل ةػـك ك ػرؾ (ُ)اٍلالىاًمً يفى
 .(ِ)آاركف كلـ يع ؼ أحدان م اـ بؿ أةر ـ

 

ـي اٍل ىػٍكـً     ػ ى ػٍرًث ًإٍ   ىالىوىػٍت ًفيػًه غى اًف ًفو اٍلحى مىٍيمىافى ًإٍ  يىٍحكيمى مي دىاكيكدى كى كك لؾ ةكله  عالي:  كى
ػػاً ًديفى  ـٍ وى ٍكًمًاػػ كي َّػػا ًلحي ػػا...{ كى ػػا كىً ٍممن ٍكمن كيػػالي آى ىٍي ىػػا حي ػػمىٍيمىافى كى * فىالىاٍَّم ىا ىػػا مي

. ةػػاؿ االمػػاـ: (ّ)
إ كجػػه الد لػػل فػػو اآليػػل الكريمػػل (ْ))اػػش مػػميماف بػػالالاـ كأع ػػي  ميامػػا بػػالعمـ كالحكمػػل(

 أف اهلل مبحا ه ألاـ مميماف الحكـ الالكاب فياا كلـ يكفؽ إليه داكد  ميه المالـ.
 

يػػػـك ب ػػػو ةريظػػػل لمػػػف  الوػػػكا د  مػػػي ااػػػ الؼ ال  ػػػكع مػػػف المهػػػ ل إةػػػرار ال بػػػوكمػػػف    
 المي العالر فو كة اما كلمف أار ا إلي أف كالؿ إلي ب و ةريظل. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٓمكرة: الحورإ آيل:  (ُ)
 .ّٕي ظر: اة  اض الالراط المم  يـ ش (ِ)
 .ٕٗ-ٖٕاأل بياضإ اآلي اف: مكرة:  (ّ)
 . ّٕي ظر: اة  اض الالراط المم  يـ ش (ْ)
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إليػػؾ الحادعػػل كمػػا ركا ػػا المحػػدعكف:: مػػا ركا   بػػد اهلل بػػف  مػػر ر ػػو اهلل   امػػا       
يػػـك األحػػ اب: )  يالػػميٌف أحػػد العالػػر إ  فػػو ب ػػو ةريظػػلإ فػػ درؾ  ةػػاؿ: ةػػاؿ ال بػػو

بع ػػاـ العالػػر فػػو الطريػػؽ ف ػػاؿ بع ػػاـ:    الػػمو ح ػػي  ػػ  ياـإ كةػػاؿ بع ػػاـ: بػػؿ 
 .  (ُ)فمـ يع ؼ كاحد م اـ(  المو إف لـ يرد م ا  لؾإ ف كر  لؾ لم بو

مػف ا اػ الؼ الػ م  مي كاحد م اـ إةػرارا م ػه لمػا كةػل بيػ اـ  ك دـ  ع ياله كام كار    
 مي الح ي ل فمـ يالػؿ العالػر ح ػي  مببه أف بع  الالحابل فاـ اطاب رمكؿ اهلل

داػػػؿ ب ػػػو ةريظػػػل ككػػػاف  لػػػؾ لػػػيالإ كبع ػػػاـ فامػػػك   مػػػي المجػػػا إ فا   ػػػدكا أف المػػػراد 
إ مػػا  ػػك الحػػث  مػػي االمػػراعإ فاػػؤ ض الػػمكا العالػػر فػػو الطريػػؽإ فممػػا بمػػغ  باطابػػه

ي اج اػػػاد ـإ ةػػػاؿ ابػػػف ال ػػػيـ: )ف ظػػػر فريػػػؽ إلػػػي المع ػػػي أةػػػر الجميػػػل  مػػػ  لػػػؾ ال بػػػو
كاج اػػد آاػػركف ف ارك ػػا إلػػي ب ػػو ةريظػػل فالػػمك ا لػػيالن  ظػػركا إلػػي المالػػظإ ك ػػؤ ض مػػمؼ 

 .(ِ)أ ؿ الظا ر ك ؤ ض ممؼ أالحاب المعا و كال ياى(
ه مىػًملى كك لؾ أف الوكا د  مي إةرار الورع اا الؼ ال  كع ما ركا   ىٍمًرك ٍبًف اٍلعىػاًش أى َّػ

ميػػكؿى المَّػػهً  ـى  يى يػػكؿي  رى ػػ كى ـي )ًإ ىا حى ػػاًك َـّ  اٍلحى ـى فىاٍج ىاىػػدى عيػػ ػػ كى ػػابى فىمىػػهي أىٍجػػرىاًف كىاًم ىا حى َـّ أىالى فىاٍج ىاىػػدى عيػػ
 .(ْ). ةاؿ ابف  يميل: ك ظائر  كعيرة(ّ)(أىٍاطى ى فىمىهي أىٍجره 

 
 

                                                           

 (.ُّٖٗالباارم/ك اب الم ا م/باب مرجل ال بو المي اهلل  ميه كممـ مف ا ح اب/رةـ) أارجه (ُ)
 .ُٓٓ/ُي ظر: أ الـ المكةعيف  (ِ)
(إ ممػػػػمـ/ك اب ُٗٗٔأارجػػػػه الباارم/ك ػػػػاب ا   الػػػػاـ/باب أجػػػػر الحػػػػاكـ إ ا اج اػػػػد ف الػػػػاب أك أاطػػػػ /رةـ) (ّ)

 (.ُُٕٔباب أجر الحاكـ إ ا اج اد ف الاب أك أاط /رةـ) / أألة يل
 .ّٗي ظر: اة  اض الالراط المم  يـ ش (ْ)
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

ال ػػػاى ب ػػػكابط ا اػػػ الؼ ككمػػػا   ػػػدـ فا ػػػه إ ا ال ػػػـ   أ ػػػـ فكائػػػد ا اػػػ الؼ الم بػػػكؿ   
 المحمكد ك  دبكا ب دابه كاف له بع  ا يجابيات مف أ ماا:

أ ػػه ي ػػيأل إ ا الػػدةت ال كايػػا ال عػػرؼ  مػػي جميػػل ا ح مػػا ت ال ػػو يمكػػف أف يكػػكف  أ ال:
 الدليؿ الور و ارود إلياا بكجه مف كجك  األدلل.

فػػػ أل مجػػػا ت ال الكيػػػر فػػػو ا اػػػ الؼ المحمػػػكد ريا ػػػل لر  ػػػاف ك الةػػػأل لػػػ راض ك  ثانيثثثا:
 لمكالكؿ إلي مائر ا ف را ات ال و  م طيل الع كؿ الما مالل الكالكؿ إلياا.

 عدد الحمكؿ أماـ الاحب كؿ كاةعل ليا دم إلي الحؿ الم امػب لمك ػل الػ م  ػك  ثالثا:
فيػػه بمػػػا ي  امػػػب كيمػػر الوػػػريعل ال ػػػو جػػاضت لمرا ػػػات مالػػػالأل ال ػػاى كك ػػػل الحمػػػكؿ 

 كموكال اـ.الم امبل لكاةل حيا اـ 
 مػػؾ أ ػػـ الالكائػػد كغير ػػا يمكػػف أف   ح ػػؽ إ ا ب ػػو ا اػػ الؼ  ػػمف الحػػدكد كاآلداب    

ال و يجب الحرش  مياا كمرا ا ااإ كلك ه إ ا جػاك  حػدكد  ك ػكابطهإ كلػـ  ػراع آدابػه 
ف حكؿ إلي جداؿ كو اؽ كاف ظا رة ممبيل ميئل العكاةب  حػدث وػراا فػو جمػد األمػلإ 

 .(ُ)ظا رة ب اض كرحملإ إلي معاكؿ  دـ ك  مل في حكؿ ا ا الؼ مف
 

                                                           

 .ِٓإ شْ( ي ظر: آدب ا ا الؼ فو االمالـإ د. طه جابر العمكا وإ طإ ُ)
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

بعػػد إ مػػاـ البحػػث ب كفيػػؽ اهلل  عػػالي آف لػػو األكاف اليجػػا  أ ػػـ ال  ػػائج ال ػػو  كالػػمت    
 إلياا ك و  مي ال حك اآل و:

الاػػالؼ  ك ػػاف محمػػكد كمػػ مـك فػػالمحمكد مػػا كػػاف فػػو فػػركع الػػديف ك ػػك مم مػػاغ  أ ال:
طيعػل كالاجػر بػيف الممػمميفإ بػؿ  ػك رحمػل كًمػعل  مػي األمػل كموركع ك  يد ك إلي ال 

ك ػػػػك الػػػػ م  ٌبػػػػر   ػػػػه بػػػػاا الؼ ال  ػػػػكعإ أمػػػػا ا اػػػػ الؼ المػػػػ مـك فاػػػػك ا اػػػػ الؼ فػػػػو 
األالػػكؿ كبمػػا كػػاف ةطعيػػا ككا ػػأل الد لػػل كالماػػالؼ فيػػه اػػالؼ  ػػف  ػػكل كمكػػابرة كةػػد 

  ٌبر  ف   ا ال كع باا الؼ ال  اد.
 ركرة مف  ركرات الوريعل ك ك رحمػل كامػعل  مػي األمػل مػا ا ا الؼ الال او  :ثالثا

 لـ يؤدِّ إلي ال  ا ع كالوجار كالب  اض كةد اا مؼ الالحابل ر و اهلل   اـ مف ةبم ا.
الاػػػالؼ كا اػػػ الؼ كمم ػػػاف امػػػ عمماما الال اػػػاض فػػػو مالػػػ الا اـ بمع ػػػي كاحػػػد ك   رابتثثثا:

 مواحل فو ا الطالح. 
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

 كرينالقرآن ال  
  أعر ا ا الؼ فو ال كا د األالكليل فو ااػ الؼ الال اػاض الػدك كر مالػطالي الحمػفإ

 ـ(إ مؤممل الرمالل.ََِّ - ػ ُِْْإ )ِط
  ا ج اػػػاد المعاالػػػر بػػػيف ا   ػػػباطإ كا  الػػػراط/د. يكمػػػؼ ال ر ػػػاكمإ ط بػػػال رةػػػـإ

 ـ(.ُْٗٗ - ػ ُُْْ)
 ػػػػػ َُْٔ) إِأدب ا اػػػػ الؼ فػػػػو االمػػػػالـإ د. طػػػػه جػػػػابر فيػػػػا  العمػػػػكا وإ ط -

 ةطر. -ـ(. ك اب األمل ُٖٔٗ
 إ ُأمباب اا الؼ الال ااض فو األحكاـ الور يل الدك كر مالطالي إبرا يـ ال لمػوإ ط

 ـ(إ الدار العربيل لمطبا ل.ُٕٔٗ - ػ ُّٔٗ)
  أمباب اا الؼ الال ااض فو الالركع الال ايل إ داد الػدك كر حمػد بػف جمػدم ألالػا دم

 ـ(.ََِْ - ػ ُِْْإ )ُلجامعل االمالميلإ طالموارؾ بكميل الوريعل با األم ا 
  ا   الػػاـ ألبػػو إمػػحاؽ الوػػاطبو إبػػرا يـ بػػف مكمػػي المامػػو الالر ػػاطو المػػالكو ت

 ػػػ. طبعػػل جديػػدة مالػػححل ا   ػػي باػػا مك ػػب  ح يػػؽ ال ػػراث دار إحيػػاض ال ػػراث َٕٗ
 لب اف. ط بال. –العربو بيركت 

 د اهلل محمػػد بػػف أبػػو بكػػر أ ػػالـ المػػكةعيف  ػػف درب العالميف/لوػػمى الػػديف أبػػو  بػػ
 ػػػإ ر بػػه ك ػػبطه كاػػرج آيا ػػه محمػػد ُٕٓالمعػػركؼ بػػابف ةػػيـ الجك يػػل الم ػػكفو مػػ ل 

 –ـ(إ دار الك ػػػػب العمميػػػػل بيػػػػركت ُّٗٗ - ػػػػػ ُُْْإ )ِ بػػػػد المػػػػالـ إبػػػػرا يـ. ط
 لب اف.
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

 مػػالـ أحمػػد بػػف اة  ػػاض الالػػراط الممػػ  يـ لماالالػػل أالػػحاب الجحػػيـ  ػػ ليؼ وػػي  اال
ـ ََِْ -ق  ُِْْ/ُ ػػ/ط ِٖٕالمػالـ أبػف  يميػل  ػكفو مػ ل  بد الحميـ بػف  بد

 .لب اف –أبف حـ  بيركت  دار
   ػػػػ( طبعػػػل  ْٕٕ المػػػير ال ػػػراف العظػػػيـ لمحػػػافظ إمػػػما يؿ بػػػف كعيػػػر الدموػػػ و )ت 

 ـإ دار  الـ الك ب ػ المعكديل. ََِْ ػ ػ  ُِْٓإ ُجديدة مح  لإ ط 
 افظ الم ػرب لإلمػاـ المحػدث حػ جامل بياف العمـ كف مه كما ي ب و فو ركاي ه كحممه

 ػػػػ ط بػػػالإ دار ِْٔاهلل ال ميػػػرم ال رطبػػػو ا  دلمػػػو ت أبػػػو  مػػػر يكمػػػؼ ابػػػف  بػػػد
 لب اف. –الك ب العمميل بيركت 

 ػػ(إ ُٕٔاهلل محمد بف أحمد األ الػارم ال رطبػو )تبو  بدالجامل ألحكاـ ال رآف أل 
دار الحػػػديثإ  محمػػػكد حامػػػد فرحػػػافإ طبعػػػل محمػػػد إبػػػرا يـ الحال ػػػاكمإ د.  ح يػػػؽ د.

 ـ.ََِِ ػ ػُِّْال ا رةإ لم ل 
  حجػػل اهلل البال ػػل لمعالمػػل أحمػػد المعػػركؼ بوػػا  كلػػو اهلل ابػػف  بػػد الػػرحيـ الػػد مكمإ

  ح يؽ ميد مابؽإ دار الك ب الحديعل بال ا رةإ بدكف طبعل ك اري .
  أمػػباباا لمػػدك كر محمػػد أبػػك  – وػػ  اا  –ح ي  اػػا  –درامػػات فػػو ا ا الفػػات الال ايػػل

 حمب. -ـ(. مك بل الادل ُٕٓٗ - ػ ُّٓٗإ )ُلال ألإ طا
  ُد. ك بػػػػػػػػػػػل الرحيمػػػػػػػػػػػو طك ػػػػػػػػػػػكابطااإ –الػػػػػػػػػػػراش الوػػػػػػػػػػػر يل حكاماػػػػػػػػػػػا/ُُّْ- 

 بيركت. -ـ/دار الاير ُّٗٗ
  إ ّ ػػػ(  ح يػػؽ احمػػد وػػاكر/ط  َِْالرمػػالل لإلمػػاـ الوػػافعو محمػػد بػػف إدريػػى )ت

 ـإ مك بل دار ال راث ػ ال ا رة . ََِٓ ػ ػ  ُِْٔ
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
 اإلسالهيت العلىم هجلت

 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

  ػػػإ ِٖٕرفػػل المػػالـ  ػػف األئمػػل األ ػػالـ  الػػ يؼ وػػي  االمػػالـ أحمػػد بػػف  يميػػل ت 
 ح يػػػػؽ إبػػػػرا يـ إمػػػػما يؿ ال ا ػػػػو كالمػػػػيد  ػػػػ ت المرمػػػػو إوػػػػراؼ محمػػػػد  ػػػػك  

 ال ا رة. –ـ(إ دار الحرميف ُٖٗٗإ )ُالم  ك إ ط
 /ػػػػ(إ المك بػػػل ِٕٓمػػػ ف أبػػػو داكد: أبػػػك داكد مػػػميماف بػػػف األوػػػعث المجمػػػ ا و )ت 

 لب اف. -يركتب -العالريل
  إ د. يكمػؼ ال ر ػاكمإ الالحكة االمالميل بيف ا اػ الؼ الموػركع كال الػرؽ المػ مـك

 ـ(إ مؤممل الرماللإ بيركت.ُٓٗٗ - ػ ُُْٓإ )ْط
  :ػػػػ(إ دار ُِٔممػػػمـ بػػػف الحجػػػاج ال وػػػيرم ال يمػػػابكرم )ت/ لإلمػػػاـالػػػحيأل ممػػػمـ 

 لب اف. -بيركت -احياض ال راث العربو
  .ػػإ دار الالػالكة ُُّْإ ِد. ممماف بف فاد العكدةإ ط كابط لمدرامات الال ايل – 

 مالر.
  ػػػػػ( طبعػػػػل دار الالكر/وػػػػرح الػػػػحيأل  ٖٓٓ مػػػػدة ال ػػػػارم لبػػػػدر الػػػػديف الح الػػػػو )ت 

 ػػػ(إ دار ِٔٓمحمػػد بػػف امػػما يؿ الباػػارم )ت/ لإلمػػاـالباػػارم. الػػحيأل الباػػارم: 
 لب اف. -بيركت-ال مـ

 ف ابػػػػف  يميػػػػل الحرا ػػػػو/ت الال ػػػػاكل الكبػػػػرل مجمك ػػػػل ف ػػػػاكل وػػػػي  االمػػػػالـ   ػػػػو الػػػػدي
 لب اف. –ـ(إ دار ال مـ بيركت ُٕٖٗ - ػ َُْٕإ )ُ ػإ طِٖٕ

  فػػػػػػ أل البػػػػػػارم وػػػػػػرح الػػػػػػحيأل الباػػػػػػارم: احمػػػػػػد بػػػػػػف  مػػػػػػو بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف حجػػػػػػر
 ال ا رة. - ػ(إ دار الالالآِٖالعم ال و)ت/

   كوػػؼ الاالػػاض كم يػػؿ ا لبػػاى  مػػا اوػػ ار مػػف األحاديػػث  مػػي المػػ ل ال ػػاى لموػػي
 ػػػ(  عميػػؽ احمػػد ال ػػال  دار ال ػػراث ػ  ُُِٔالعجمػػك و )ت  إمػػما يؿ بػػف محمػػد

 ال ا رة.
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  قحطان هحبىب فضيل .أ.م نشأة الخالف الفقهي وأنىاعه
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 ( 7( السنـت )  26العـذد ) 

 إ ُكيػػػػؼ   عامػػػػؿ مػػػػل ال ػػػػراث كال مػػػػ  ب كا اػػػػ الؼ الػػػػدك كر يكمػػػػؼ ال ر ػػػػاكم ط
 بيركت. -ـ(إ مؤممل الرمالل ََِٓ - ػ ُِْٔ)
 ـ ُٖٔٗ-ق َُْٕالكريـ  يػػػػداف. ط بػػػػال/مك ػػػػل البحػػػػكث الال ايػػػػل لمػػػػدك كر  بػػػػدمج

 .بيركت-ألرمالل مؤممل
  إ ُالحميـ حامػدإ طابػف  يميػل كحمػف الب ػاإ محمػد  بػد معان  مي طريؽ الػد كةإ وػي

 ال ا رة. –ـ(إ دار ال ك يل كال ور االمالميل ُٖٗٗ - ػ َُْٗ)
  اهلل احمػػػد بػػػف ةدامػػػل فػػػؽ الػػػديف أبػػػك محمػػػد  بػػػدالم  ػػػو  مػػػي ما الػػػر الارةػػػو: مك

 -يػػػركتب -الك ػػػب العمميػػػل  ػػػػإ دارُِْْـ ػََِْإ ِ ػػػػ(إ طَِٔالم دمػػػو )ت/
 لب اف.

 إ لمػػػػػػ ل ُإ طَّّش  الرحمف بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف امػػػػػػدكف.م دمػػػػػػل ابػػػػػػف امدكف/ بػػػػػػد
 لب اف –ق دار الادرإ بيركت  ُِْٓ –ـ ََِٓ

  المكاف ػػػات فػػػو أالػػػكؿ الوػػػريعل ألبػػػو إمػػػحاؽ ألوػػػاطبو إبػػػرا يـ بػػػف مكمػػػي المامػػػو
 - ػػػ ُِْٓإ )ُ ػػػ طبعػػل جديػػدة كاممػػل فػػو مجمػػد كاحػػد طَٕٗالالر ػػاطو المػػالكو ت

 لب اف. –دار الك ب العمميل بيركت ـ(إ ََِْ
  ظريػػػل ال  عيػػػد الال اػػػو كأعر ػػػا فػػػو ااػػػ الؼ الال ااض/محمػػػد الرككػػػوإ   ػػػديـ د. فػػػاركؽ 

 ـ(.َََِ - ػ ُُِْإ )ُحمادة/دار الالالاض/ط
 


