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سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ 

احلؿد هلل اًمذي طمػظ  أرواح وأضمسادهؿ سماًمؼصاص واحلدود ، وذع هلؿ ما حيػظفؿ مـ 

ضمقر يمؾ فمامل وطمؼقد ، ويرس هلؿ ؾمبؾ احلقاة  سمطؾب اًمرزق سمعد اًمتقيمؾ قمغم اهلل واًمرضا  

سماعمقضمقد واعمققمقد ، واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـبل اعمحؿقد اعمقصقف سملمجؾ اًمصػات مـ 

. اعمؾؽ اعمعبقد ،  وقمغم آًمف وأصباه واًمتاسمعلم هلؿ إمم يقم جيتؿع ومقف اًمشاهد واعمشفقد  

:   أما سمعد 

ًمؾردع قمـ ارشمؽاب ما طمظر، وشمرك ما - شمعامم - زواضمر وضعفا اهلل دود واًمؼصاص اًمحومنن 

 –، ومجعؾ اهلل  ؛ عما ذم اًمطبع مـ مغاًمبة اًمشفقات اعمؾفقة قمـ وقمقد أظمرة سمعاضمؾ اًمؾذة أمر سمف

 مـ زواضمر احلدود ما يردع سمف ذا اجلفاًمة طمذًرا مـ أمل اًمعؼقسمة، وظمقػة مـ كؽال - شمعامم

ممـققًما، وما أمر سمف مـ ومروضف متبققًما، - شمعامم-؛ ًمقؽقن ما طمظر مـ حمارمف  اًمػضقحة

.  ، وشمتحؼؼ اًمرمحة ومتؽقن اعمصؾحة أقمؿ واًمتؽؾقػ أشمؿ

إٓ أن دائرة ًمبعض أظمر ، عمحظقر قمؼقسمة، ومل ينمع لسمعض ا ذع اهلل شمعامم لوىمد

 أوؾمع سمؽثػم مـ دائرة اجلرائؿ ذم ةاإلؾمالملذيعة اعمحظقرات اًمتل ذقمت هلا قمؼقسمة ذم ال

. ة  اًمقضعلىمقاكلمال

وسماعمجتؿع - شمعامم-صالح قمالىمات اإلكسان سمرسمف ت إل ضماءة اإلؾمالملذيعة وذًمؽ ٕن ال

 .اًمذي يعقش ومقف 

، وذم يمؾ جمال   إظمرىوضمقداتمجاقمات، أطمقاء أو أمقاشًما، وسماملأو أومراًدا ؾمقاء يمان اعمجتؿع 

أو كقاهل شمقضمب شمريًما مـ ، إما أوامر شمقضمب قمؿاًل مـ إقمامل ، مـ هذه اعمجآت أطمؽام 

  .اًمؽموك أو حتظر ومعاًل مـ إومعال

وىمد قمظؿت اًمعؼقسمة ذم آقمتداء قمغم اًمـػس اعمممـة ذم اًمدكقا سماًمؼقد ذم اًمـػس واًمؼصاص ذم 

 وأن مصػمه إمم ضمفـؿ وسمئس  اًمطرف، وذم أظمرة سمام شمققمد اهلل سمف اًمؼاشمؾ مـ همضبف وًمعـتف،

دًا وَمَجَزاُؤُه ضَمَفـَُّؿ ظَماًمِدًا ومِقَفا َوهَمِضَب اهللَُّ قَمَؾْقِف  }: اعمصػم، ىمال شمعامم ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ َوَم
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َويَمَتْبـَا قَمَؾْقِفْؿ ومِقَفا َأنَّ اًمـَّْػَس سمِاًمـَّْػِس َواًْمَعلْمَ  }: ل شمعامما ، وق(){ َوًَمَعـَُف َوَأقَمدَّ ًَمُف قَمَذاسمًا قَمظِقامً 

ِـّ َواجْلُُروَح ىِمَصاٌص  َـّ سمِاًمسِّ   . (){ سمِاًْمَعلْمِ َوإَْكَػ سمِإَْكِػ َوإَُذَن سمِإُُذِن َواًمسِّ

َوًَمُؽْؿ ذِم اًْمِؼَصاِص طَمَقاٌة َيا ُأوزِم  }: وذم إىمامة اًمؼصاص قمغم اجلاين طمقاة ًمؾـاس، ىمال شمعامم

ًَْمَباِب ًَمَعؾَُّؽْؿ شَمتَُّؼقنَ  ْٕ ٓقمتداء قمغم اإلكسان إذا قمؾؿ أكف مؼتقل أو اىماصد ذًمؽ أن   و(){ا

ـٌ ًمدمف  معاىمب قمغم ومعؾتف ومؽر يمثػمًا، وكظر ذم اًمعاىمبة ، ويمػ قمـ ومعؾتف، ومؽان ذم ذًمؽ طمؼ

سمتطبقؼ اًمؼصاص ذم اًمـػس وما دوهنا حتؼـ اًمدماء، فودم همػمه وطمقاة ًمف وًمغػمه مـ اًمـاس، 

وهل ذم يمؾ ذًمؽ شمنمع ًمؾـاس ما . ويـتنم إمـ، ويطؿئـ اإلكسان قمغم كػسف وماًمف وقمرضف

، طمتك يعقش اعمجتؿع آمـًا مطؿئـًا  حيؼؼ مصاحلفؿ سمجؾب اًمـػع هلؿ، ودرء اًمرض قمـفؿ

ا ٓ يعؽر صػقه  . أطمد مستؼرًّ

 ضماءت رؾماًمة اًمعالمة اعمدىمؼ وعما يماكت مسائؾ اًمؼصاص ذم اًمـػس واًمطرف يمثػمة ومتشعبة

متؿؿة هلذا  (  واًمبـان رىمؿ اًمبقان ذم دية اعمػصؾ )، واًمػفامة اعمحؼؼ أيب اإلظمالص اًمنمكبالزم 

. اًمبـقان 

ومعؿؾت قمغم إظمراج هذا اعمخطقط إمم طمقز اًمقضمقد سمعد أن يمان سملم اعمخطقـمات ذم قمداد 

 .اعمػؼقد 

وىمد كنمت ؿمبؽة إًمقيمة كسختلم ومؼاسمؾتفام  ، معروما سماعمصطؾحات  اًمعؾؿقة ، ومعروما 

 . سمإقمالم ، وإمايمـ ، واًمؽتب اًمقاردة ذم اًمرؾماًمة ، يمؾ ذًمؽ دراؾمة وحتؼقؼا 

 .وىمد اىمتضت ـمبقعة اًمبحث أن شمؽقن مـ مؼدمة وصمالصمة مطاًمب وماًمـص اعمحؼؼ وماعمصادر 

 ، وىمد شمضؿـ اؾمؿف،  وكسبف ، ويمـقتف ، وكسبتف طمقاة اًمنمكبالزم اًمشخصقة : اعمطؾب إول 

 .ومقًمده 

                                                             

 93:  أية اًمـساءؾمقرة   () 

 45   : أية اعمائدةؾمقرة   ()

 179 : أية اًمبؼرةؾمقرة    ()
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طمقاة اًمنمكبالزم اًمعؾؿقة ، وىمد شمضؿـ ؿمققظمف ، وشمالمقذه ،  وممًمػاشمف ، : وأما اعمطؾب اًمثاين 

 . ومؽاكتف سملم اًمعؾامء  ، وووماشمف 

اعمـفج اًمدراد ، وىمد شمضؿـ أمهقة اعمخطقط وشمقصمقؼ كسبتف عممًمػف ،  : وأما اعمطؾب اًمثاًمث 

 .ومـفج اعمحؼؼ ، ووصػ اًمـسخ اخلطقة ، وصقر اعمخطقط 

 .صمؿ اًمـص اعمحؼؼ 

 .صمؿ ىمائؿة اعمصادر 

وأظمػما ومام يمان مـ صقاب ومؿـ اهلل وطمده وًمف احلؿد و اًمشؽر ، وما يمان مـ ظمطل ومؿـ كػز 

 .ومـ اًمشقطان وأؾمتغػر اهلل مـف 

وآظمر دقمقاكا أن احلؿد هلل رب اًمعاعملم ، وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمارك قمغم ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف 

 . وصحبف أمجعلم 
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طمقاة اًمنمكبالزم اًمشخصقة  : اعمطؾب إول 

 اؾمؿف وكسبف    :أوٓ

 ().طمسـ سمـ قمامر سمـ قمكم اعمرصي اًمقومائل اًمنمكبالزم احلـػل 

 يمـقتف    :صماكقا 

 .  اإلظمالصأسمق 

كسبتف   : صماًمثا 

كسبة ًمشؼماسمؾقل ، وهل سمؾدة  (سمضؿ اًمشلم واًمراء وؾمؽقن اًمـقن واًمباء اعمقطمدة  )اًمنمكبالين 

  (). دماه مـقف اًمعؾقا سماىمؾقؿ اعمـقومقة سمسقاد مرص

صمالصمة ومخسقن مقضعا يمؾفا سمؿرص مـفا قمنمة سماًمنمىمقة ومخسة سماعمرشماطمقة وؾمتة : وطمدودها 

سمجزيرة ىمقؾمـقا وإطمدى قمنمة سماًمغرسمقة وؾمبعة سماًمسؿـقدية وصمالصمة سماعمـقومقة وصمالصمة سمجزيرة 

 ()سمـل كرص وأرسمعة سماًمبحػمة واصمـان سمرمسقس وإصمـان سماجلقزية 

وىمد ضماءت اًمـسبة قمغم همػم ىمقاس ، وإصؾ اًمشؼمسمؾقزم ، واؿمتفرت اًمـسبة اًمقفا سمؾػظ 

. اًمنمكبالزم 

مقًمده   : راسمعا 

صمؿ ضماء سمف واًمده مـفا إمم اًمؼاهرة وقمؿره   (هـ994 )ذم ؾمـة   (ؿمؼماًمقل)يمان مقًمده ذم مديـة 

 ()ؾمت ؾمـقات ومـشل هبا 

 

                                                             

/ 2: إقمالم ًمؾزريمكم  1/135: : قمجائب أصمار  ًمؾجؼميت  ، 39/ 2: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر   ()

    .265/ 3:  معجؿ اعممًمػلم ًمؽحاًمة 208

.  اعمصادر كػسفا : يـظر  (())

  10: طماؿمقة اًمطحاوي قمغم مراىمل اًمػالح :   يـظر ()

/ 2: إقمالم ًمؾزريمكم  1/135: : قمجائب أصمار  ًمؾجؼميت  ، 39/ 2: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر  ()

   .265/ 3:  معجؿ اعممًمػلم ًمؽحاًمة 208
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طمقاة اًمنمكبالزم اًمعؾؿقة  : اعمطؾب اًمثاين 

  ؿمققظمف: أوٓ 

 حمؿد سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ أمحد اعمؾؼب سمشؿس اًمديـ، احلؿقي إصؾ اًمدمشؼل  -1

اعمقًمد، اعمقداين اًمشاومعل، قمامل اًمشام وحمدصمفا، وصدر قمؾامئفا، احلاومظ اعمتؼـ ، يمان 

سمديع اًمتؼرير، متلم اًمتحؼقؼ، هماية ذم دىمة اًمـظر، ويمامل اًمتدىمقؼ، طماومظا ضاسمطا، ذا 

ذهـ صماىمب، وىمرحية وىمادة، ورسقمة ومفؿ، وكظر مستؼقؿ، ؿمديدا ذم اًمديـ مفاسما قمـد 

 ( )(هـ1003ت )اًمـاس، 

 قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ظمؾقؾ، اخلز رضمل اًمسعدي اًمعّبادي، اعمؼدد إصؾ  -2

اًمؼاهري اعمقًمد واًمسؽـ، اعمؾؼب سمـقر اًمديـ، احلـػل ، أطمد أومراد اًمعؾؿ اعمجؿع قمغم 

ضمالًمتف وسمراقمتف وشمػقىمف ذم يمؾ ومـ مـ اًمػـقن سماجلؿؾة واًمتػصقؾ، كشل سمؿرص، وطمػظ 

ومشقخة ، اًمؼرآن اًمؽريؿ وشماله سماًمسبع، وزم اعمـاصب اجلؾقؾة يمنمامة إذومقة 

  ( ).(هـ 1004: ت)مدرؾمة اًمقزير، ومشقخة اإلىمراء

 أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ يقكس سمـ إؾمامقمقؾ اسمـ حمؿقد اًمسعقدي اًمشفػم سماًمشؾبل  -3

ويمان ًمف سمعؾؿ ، اًمػؼقف احلـػل إمام اعمحدث رأس ومؼفاء زمـف وحمدصمقف ، اعمرصي 

وًمف ؾمفؿ قمال ذم ، واىمراء يمتبف ،احلديث اقمتـاء يمبػم حمتاـما ومقف قماروما سمطرىمف وشمػققداشمف 

وًمد سمؿرص وهبا كشل ويماكت ، ويمان رسيع اًمػفؿ واومر آـمالع ، اًمػؼف واًمػرائض 

  () (ه1023)ووماشمف سمؿرص 

،  قمبد اًمرطمقؿ سمـ أيب اًمؾطػ سمـ إؾمحؼ سمـ حمؿد سمـ أيب اًمؾطػ احلـػل اًمؼدد  -4

يمان هاؿمؿل ، ورئقس قمؾامئفا اًمعالمة اًمعامل اًمػاضؾ اًمشفػم ، مػتل احلـػقة سماًمؼدس 

                                                             

. 11/311: ، معجؿ اعممًمػلم ًمؽحاًمة 174- 4/170: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر   ()

 .5/12:  ، إقمالم ًمؾزريمكم 185 – 3/180: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر   ()

 282/ 1: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر   ()
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قماعمًا مػرسًا ومؼقفًا كحقيًا مالزم آومادة يمان اًمطبع طمسـ إظمالق مريض اهلؿة 

 ()  .(ه1104:ت) مؼتدي ومستقذم اًمعؾقم اًمعؼؾقة واًمـؼؾقة إماماً واًمتدريس 

حمؿد سمـ مـصقر سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمالمة حمؼ اًمديـ اعمؾؼب سمشؿس اًمديـ، اًمشفػم  -5

سماعمحبل، اًمدمشؼل، احلـػل ، ومؼقف، حمدث، مؼرئ، معؿر، طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 .()( هـ 1030: ت ) وضمّقده وشمعؾؿ اًمؼراءات

 ()مـ أقمامل مرص ويعرف سماسمـ اًمذيب (مسػمة  )قمبد اهلل اعمسػمي  كسبة إمم   -6

 قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمـحريري احلـػل قمامل إزهر ذم ومؼف احلـػقة يمان ًمف ظمؾقة  -7

 .()سماًمؼمىمقىمقة 

شمالمقذه  :  صماكقا  

كزيؾ دمشؼ ومدرس ، يقكس سمـ أمحد اعمحكم إزهري اًمؽػراوي اًمشاومعل  -1

أقمجقسمة اًمدهر ذم ىمقة احلاومظة وـمالىمة ، آمام اًمعامل اًمػؼقف اعمتبحر ، احلديث هبا 

 () .(ه1120:ت) اًمعبارة وآؾمتحضار اًمتام ذم اًمػؼف وهمػمه

طمػقد ؿمقخ ، حمؿد سمـ صاًمح سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد اًمغزي اًمتؿرشمار  -2

 اإلؾمالم اًمشؿس حمؿد سمـ قمبد اهلل صاطمب اًمتـقير مـ ومضالء اًمػؼفاء احلـػقة

  (). (ه1035)

                                                             

 3/ 3: ؾمؾؽ اًمدرر ذم أقمقان اًمؼرن اًمثاين قمنم ٓيب اًمػضؾ :   يـظر ()

 .233 - 4/231: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر   ()

 220/ 3: ، ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل242: شماريخ أرسمؾ  ًمالرسمكم : يـظر  ()

    .386/ 1: ، ومفرس اًمػفارس ًمؾؽتاين136/ 2: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل  :يـظر  ()

 266/ 4: ؾمؾؽ اًمدرر ذم أقمقان اًمؼرن اًمثاين قمنم ٕيب اًمػضؾ :  يـظر  ()

 475/ 3: ظمالصة إصمر ذم أقمقان اًمؼرن احلادي قمنم ًمؾؿحبل :  يـظر  ()
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وأضمؾ قمؾامء احلـػقة ، حمؿد اعمحبل اعمرصي ؿمؿس اًمديـ احلـػل ؿمقخ اإلؾمالم  -3

واحلديث ، وأوطمد أومراد اًمدهر ذم اًمؾغة واًمعرسمقة ، اًمؽبار ذم اعمذهب واخلالف 

 () .(ه1041:ت)

ومخر اًمديـ سمـ زيمريا سمـ إسمراهقؿ سمـ قمبد اًمعظقؿ سمـ أمحد اًمؼدد اعمعروف  -4

ويمان قماعما ومؼقفا كبقاًل  اكؼطع ذم آظمر أمره ًمؾتدريس وإومادة ، سماعمعري احلـػل 

  () .(ه 1070: ت)سمحجرة سماعمسجد إىمىص 

يمان ومؼقفا وماضال طمسـ اًمتحرير ويمان مػتل ،  صاًمح سمـ قمكم اًمصػدي احلـػل  -5

احلـػقة سمصػد ومقضمفت اًمػتقى هبا إًمقف واكتؼؾ إًمقفا وؾمؽـفا ومل يزل مػتقا هبا إمم 

  () .(ه1078: ت)أن مات 

إمام إذومقة ، قمبد اًمباىمل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم اعمؼدد إصؾ اعمرصي  -6

وشمؼققد اًمػقائد ، سمؿرص مـ مشاهػم إوماضؾ ًمف اهنامك قمغم حتصقؾ اًمعؾقم 

ويمان مالزما ًمؾعبادة وآؾمتػادة مؽمومعا قمـ ، ويمان حيػظ مـفا يمثػما ، اًمغريبة 

اًمدكقا وأهؾفا ٓ يؽمدد إمم أطمد إٓ ذم ظمػم ويمان كػم اًمقضمف مجاًمقا ؾمؿح اًمـػس 

مشفقرا سمؼقام اًمؾقؾ وإطمقاء اًمؾقازم اًمػاضؾة ، طمسـ اًمصػات ذيػ اًمطباع 

 .()(ه1078: ت)

                                                             

 301/ 4: ظمالصة إصمر ذم أقمقان اًمؼرن احلادي قمنم ًمؾؿحبل: يـظر  ()

 266/ 3:اعمصدر كػسف  : يـظر    ()

  238/ 2: اعمصدر كػسف :   يـظر ()

 285/ 2: اعمصدر كػسف : يـظر  ()
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 ، حمؿد سمـ طماومظ اًمديـ سمـ حمؿد اعمعروف سماًمرسوري اعمؼدد احلـػل اًمبصػم -7

مشاريما ذم قمدة ومـقن ويمان ًمطقػ ، يمان حمؼؼًا سمارقمًا طمديد اًمذهـ ىمقى اإلدراك 

 ().  (ه1089: ت)اًمطبع طمؾق اعمؽاعمة ٓ يؿؾ اخلاـمر مـ حتػف وكقادره 

اًمػاضؾ اًمبارع ،  حمؿد سمـ طمسلم اعمال سمـ كاس إؿمؼر اًمعؼقكم احلؿقي احلـػل  -8

يمان ًمف صحة ومفؿ وذيماء ومشاريمة ضمقدة ذم قمؾقم متعددة وـمقب حماورة ، اعمػــ 

 (). (ه1094)وصدق هلجة 

مػتل ، حمؿد سمـ شماج اًمديـ سمـ حمؿد اعمؼدد إصؾ اًمرمكم اعمقًمد واعمـشل احلـػل  -9

وهق اسمـ اسمـ أظمت ؿمقخ ، اًمرمؾة اإلمام اًمعامل اًمصاًمح اًمتؼل اخلػم كادرة اًمزمان 

  () (ه1097:ت)اإلؾمالم ظمػم اًمديـ اًمرمكم 

 أومؼف احلـػقة ذم قمرصه  سماًمؼاهرة ،ؿماهلم سمـ مـصقر سمـ قمامر آرمـاوي احلـػل -10

   ()(ه1100:ت)وؾمارت ومتاواه ذم اًمبالد ، اؿمتفر صقتف 

قمالمة اعمتلظمريـ ،  قمبد احلل سمـ قمبد احلؼ سمـ قمبد اًمشاذم اًمنمكبالزم احلـػل  -11

 () (ه 1117:ت) وىمدوة اعمحؼؼلم

إؾمامقمقؾ  سمـ قمبد اًمغـل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ اًمـاسمؾز إصؾ   -12

اًمدمشؼل اعمقًمد، اًمعالمة اًمػؼقف احلـػل، يمان إماما ومؼقفا مػرسا حمدصما، كبقفا 

                                                             

 415/ 3:  ظمالصة إصمر ذم أقمقان اًمؼرن احلادي قمنم ًمؾؿحبل:   يـظر()

  459/ 3: اعمصدر كػسف: يـظر  ()

 411/ 3: اعمصدر كػسف :  يـظر  ()

/ 1:   قمجائب أصمار ًمؾجؼميت 221/ 2: ظمالصة إصمر ذم أقمقان اًمؼرن احلادي قمنم ًمؾؿحبل  : يـظر  ()

120 

 121/ 1: قمجائب أصمار ًمؾجؼميت :  يـظر  ()
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متقؼظا، طماومظا ومطـا ذيمقا، أديبا مرسمقا، حيػظ اًمتػسػم ويؿؾقف إمالء مـ طمػظف مـ 

  .()(ه1062:ت)همػم يمراؾمة، حمررا مدىمؼا ًمف اعمعرومة سماًمتاريخ وإدب 

ممًمػاشمف  :  صماًمثا 

 .آسمتسام سملطمؽام اإلومحام وكشؼ كسقؿ اًمشام  .1

 . إحتاف اًمريب سمجقاز أؾمتـاسمة اخلطقب .2

 .  إحتاف ذوي اإلشمؼان سمحؽؿ اًمرهان .3

 .  إصمر اعمحؿقد ًمؼفر ذوي اًمعفقد اجلحقد .4

 . أطمسـ إىمقال ًمؾتخؾص مـ حمظقر اًمػعال .5

 . إطمؽام اعمؾخصة ذم طمؽؿ ماء احلؿصة .6

 . إرؿماد إقمالم ًمرشمبة اجلدة وذوي إرطمام ذم شمزويج إيتام .7

 . آؾمتػادة مـ يمتاب اًمشفادة .8

 .  إؾمعاد آل قمثامن اعمؽرم سمبـاء سمقت اهلل اعمحرم .9

 .  إصاسمة اًمغرض إهؿ ذم اًمعتؼ اعمبفؿ .10

 .اإلىمـاع ذم اًمرهـ واعمرهتـ إذا اظمتؾػا ذم اًمرد ومل يذيمر اًمضقاع .11

 . إيمرام أوزم إًمباب سمنميػ اخلطاب .12

 . إمداد اًمػتاح ذح كقر اإليضاح وكجاة إرواح .13

 . إكؼاذ إوامر اإلهلقة اًمعسايمر اًمعثامكقة .14

 .إيضاح اخلػقات قمـد شمعارض سمقـة اًمـػل واإلصمبات .15

 .إيؼاظ ذوي اًمدراية ًمقصػ مـ يمؾػ اًمسعاية .16

 . اًمبديعة اعمفؿة اعمتعؾؼة سمـؼض اًمؼسؿة .17

 . سمديعة اهلدى عما اؾمتقرس مـ اهلدى .18

                                                             

 9: مشقخة أيب اعمقاهب احلـبكم عمحؿد سمـ قمبد اًمباىمل اًمبعكم : يـظر  ()
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 .سمسط اعمؼاًمة ذم حتؼقؼ شملضمقؾ وشمعؾقؼ اًمؽػاًمة .19

 . سمؾقغ إرب ًمذوي اًمؼرب .20

 . دمدد اعمرسات سماًمؼسؿ سملم اًمزوضمات .21

 . حتػة أقمقان اًمػـا سمصحة اجلؿعة واًمعقديـ ذم اًمػـا .22

 .حتػة إيمؿؾ واهلام اعمصدر ذم سمقان ضمقاز ًمبس إمحر .23

حتػة اًمتحرير وإؾمعاف اًمـادر اًمغـل واًمػؼػم سماًمتخقػم قمغم اًمصحقح  .24

 .واًمتحرير

 . حتؼقؼ إقمالم اًمقاىمػلم قمغم مػاد قمبارات اًمقاىمػلم .25

 . حتؼقؼ اًمسقدد سماؿمؽماط اًمرسمع أو اًمسؽـل ذم اًمقىمػ ًمؾقًمد .26

 . شمذيمرة اًمبؾغاء اًمـظار سمقضمقد رد طمجة اًمقٓة اًمـظار .27

 . شمـؼقح إطمؽام اإلسمراء واإلىمرار اخلاص واًمعام .28

 . شمقسػم اًمعؾقؿ اجلقاب اًمتحؽقؿ .29

  شمقسػم اعمؼاصد مـ قمؼد اًمػرائد ذم ذح همرر إطمؽام  .30

 . ضمداول اًمزٓل اجلارية ًمؽمشمقب اًمػقائت سمؽؾ اطمتامل .31

 .طمسام احلؽام اعمحؼلم ًمصد اًمبغاة اعمعتديـ قمـ أوىماف اعمسؾؿلم .32

 .طمػظ إصغريـ قمـ اقمتؼاد مـ زقمؿ أن احلرام ٓ يتعدى ًمذمتلم .33

 . احلؽؿ اعمسـد سمؽمضمقح سمقـة ذوي اًمقد .34

 . اًمدر اًمثؿلم ذم اًمقؿـ .35

 . در اًمؽـقز عمـ قمؿؾ هبا سماًمسعادة يػقز .36

 .اًمدرة اًمثؿقـة ذم محؾ اًمسػقـة .37

اًمدرة اًمػريدة سملم إقمالم ًمتحؼقؼ طمؽؿ مػماث مـ قمؾؼ ـمالىمفا سمام ىمبؾ  .38

 .اعمقت سمشفر وأيام
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 . اًمدرة اًمقتقؿة ذم اًمغـقؿة .39

 . رىمؿ اًمبقان ذم دية اعمػصؾ واًمبـان .40

 . اًمزهر اًمـضػم قمغم احلقض اعمستدير .41

 .ؾمعادة اعماضمد سمعامرة اعمساضمد .42

 .ؾمعادة أهؾ اإلؾمالم سماعمصاومحة قمؼب اًمصالة واًمسالم .43

 . اًمعؼد اًمػريد ًمبقان اًمراضمح مـ اخلالف ذم ضمقاز اًمتؼؾقد .44

 .هماية اعمطؾب ذم اًمرهـ إذا أذهب .45

ومتح سماري إًمطاف سمجدول ـمبؼات مستحؼل إوىماف اعمقاومؼ ًمـص هالل  .46

 .واخلصاف

 . اًمػقز سماعمال سماًمقصقة مما مجع مـ اعمال .47

 . ىمفر اعمؾة اًمؽػرية سمإدًمة اعمحؿدية .48

 . يمشػ اًمؼـاع اًمرومقع قمـ مسلًمة اًمتؼمع سمام يستحؼ اًمرضقع .49

 . يمشػ اعمعضؾ ومقؿـ قمؼؾ .50

 .ًمـعت اعمؼبقل ذم رد اإلومتاء سمدية اعمؼتقل .51

 .  مراىمل اًمسعادة ذم قمؾؿ اًمؽالم .52

 . مراىمل اًمػالح سمنمداد اًمػتاح ذوح كقر اإليضاح ذم اًمػروع ًمف .53

 . اعمسائؾ اًمبفقة اًمزيمقة قمغم اإلصمـك قمنمية .54

 . مػقدة احلسـل ًمدومع فمـ اخلؾق سماًمسؽـل .55

 . مـة اجلؾقؾ ذم ىمبقل ىمقل اًمقيمقؾ .56

 كتقجة اعمػاوضة  ًمبقان ذوط اعمعاوضة .57

 .  كزهة أقمقان احلزب سماًمـظر عمسائؾ اًمنمب .58

 . اًمـص اعمؼبقل ًمرد اإلومتاء اعمعؾقل .59
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 . كظر احلاذق اًمتحرير ذم ومؽاك اًمرهـ واًمرضمقع قمغم اعمستعػم .60

 .اًمـظر اعمستطاب ًمبقان طمؽؿ اًمؼراءة ذم صالة اجلـازة سملم اًمؽتاب .61

 . اًمـعؿ اعمجددة سمؽػقؾ اًمقاًمدة .62

 . اًمـػحة اًمؼدؾمقة ذم أطمؽام ىمراءة اًمؼرآن ويمتاسمتف سماًمػارؾمقة .63

 .كػقس اعمتجر سمنماء اًمدرر .64

. هناية مراد اًمػرىملم ذم اؿمؽماط اعمؾؽ ٔظمر اًمنمـملم .65

 .  كقر اإليضاح وكجاة إرواح مؼدمة ذم اًمػروع .66

. كقر اإليضاح وكجاة إرواح مؼدمة ذم اًمػؼف .67

 (). واضح اعمحجة ًمؾعدول قمـ ظمؾؾ احلجة .68

 

 

 

 

 

                                                             

:  ، ايمتػاء اًمؼـقع ٓدوارد 1199/ 2 ، 845/ 1، 732/ 1:  يمشػ اًمظـقن حلاضمل ظمؾقػة : يـظر   ()

 ، 3/14:  إيضاح اعمؽـقن  ًمؾباسماين  ،  1790/ 2:   ، معجؿ اعمطبققمات اًمعرسمقة واعمعرسمة  ًمرسيمقس 147

3/17 ،3/21 ، 3/24 ،3/33 ، 3/37 ، 3/58 ، 3/77 ، 3/89 ، 3/113 ، 3/115 ، 3/126 

 ،3/134 ، 3/154 ، 3/159 ، 3/173 ، 3/182 ،3/195 ،3/227 ،3/241 ،3/261 ،

3/264 ،3/265 ،3/273 ،3/330 ،3/343 ،3/344 ،3/360 ،3/402 ،3/408 ،3/413 ،

3/445 ،3/457 ،3/460 ،3/582 ،3/619 ،4/464 ،4/623 ،4/656 ،4/657 ،4/661 ،

ومفارس قمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ عمخطقـمات دار ، (1/297، 1/292: ، هدية اًمعاروملم ًمؾباسماين 4/692

  477/ 1:  اًمؽتب اًمظاهرية ًمؾخقؿل 

 



 

 16 

مؽاكتف اًمعؾؿقة  : راسمعا 

 مـ أقمقان اًمػؼفاء وومضالء قمرصه ، وؾمار ذيمره واكتنم أمره ، وىمد أيمثر مـ  يعد -1

  ()اًمتصـقػ ، وشمرك آصمارًا ضخاًم ، ورؾمائؾ مّجة ٓ شمؽاد شمـحرص

 اعمعّقل قمؾقف ذم اًمػتقى وشمؼدم قمـد أرسماب اًمدوًمة وأظمذ قمـف ظمؾؼ  صار ذم قمرصه -2

 ()يمثػم 

اًمشقخ اًمعؿدة احلسـ اًمنمكبالزم ، مصباح إزهر  )): وصػف واًمد اعمحبل سمؼقًمف   -3

ٓىمتبس مـ كقره أو صاطمب  ويمقيمبف اعمـػم اعمتالزم ًمق رآه صاطمب اًمرساج اًمقهاج

ٕضمؾف  ٕطمسـ اًمثـاء قمؾقف أو أسمق يقؾمػ ٓظمتػك قمـد فمفقره أو اسمـ احلسـ اًمظفػمة

ومل يلؾمػ قمغم همػمه ومل يؾتػت إًمقف قمؿدة أرسماب اخلالف وقمدة أصحاب آظمتالف 

صاطمب اًمتحريرات واًمرؾمائؾ اًمتل وماىمت أكػع اًمقؾمائؾ ، مبدى اًمػضائؾ سمنيضاح 

شمؼريره وحمل ذوي آومفام سمدرر همرر حتريره كّؼال اعمسائؾ اًمديـقة ومقضح 

اعمعضالت اًمقؼقـقة صاطمب ظمؾؼ طمسـ وومصاطمة وًمسـ ، ويمان أطمسـ ومؼفاء زماكف 

وصـػ يمتبًا يمثػمة ذم اعمذهب وأضمؾفا طماؿمقتف قمغم يمتاب اًمدرر واًمغرر عمال ظمرسو 

اؿمتفرت ذم طمقاشمف واكتػع اًمـاس هبا وهل أيمؼم دًمقؾ قمغم مؾؽتف اًمراؾمخة وشمبرصه 

وذح مـظقمة اسمـ وهبان ذم جمؾديـ وًمف متـ ذم اًمػؼف ورؾمائؾ وحتريرات واومرة 

 ( ) ((متداوًمة 

 () ((صاطمب اًمتحريرات اًمػائؼة واًمؽتب اًمـػقسة  ):  ىمال اًمؾؽـقي  -4

                                                             

 ، معجؿ اعمطبققمات ًمرسيمقس 268:  ،  ـمرب إمثؾ ًمؾؽـقي 2/38: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل  : يـظر  ()

 :1/1117 

  ،3/265: معجؿ اعممًمػلم ًمؾباسماين  .2/38: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل  : يـظر   ()

 .2/28:  ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل  ()

 268:  ـمرب آماصمؾ ًمؾؽـقي  ()
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 اهتامم ومؼفاء احلـػقة وقمـايتفؿ ذم حتؼقؼاشمف وحتريراشمف ومؿـ اًمـادر أن يقردوا مسائؾ  -5

( 24)مـ همػم أن يذيمروا ومقفا كؼال قمـف وىمد فمفر ذًمؽ ضمؾقا ذم اًمدر اعمختار ذم 

.  مرة  (79)مرة وذم درر احلؽام  (277 )مقضعا وذم طماؿمقة اسمـ قماسمديـ 

    ووماشمف  :ظمامسا 

 (ه1069) يماكت ووماشمف سماًمؼاهرة يقم اجلؿعة سمعد صالة اًمعرص طمادي قمنم مـ  ؿمفر رمضان 

 ()ؾمـة  ، ودومـ سمؽمسمة اعمجاوريـ  رمحف اهلل شمعامم   (75)قمـ قمؿر مـ كحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

/ 2: إقمالم ًمؾزريمكم  1/135: : قمجائب أصمار  ًمؾجؼميت  ، 39/ 2: ظمالصة إصمر ًمؾؿحبل : يـظر  ()

  265/ 3:  معجؿ اعممًمػلم ًمؽحاًمة 208
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  اعمـفج اًمدراد   
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اعمـفج اًمدراد  : اعمطؾب اًمثاًمث 

أمهقة اعمخطقط  : أوٓ 

 . يمقكف ًمعامل ضمؾقؾ مشفقد ًمف سماًمػضؾ أٓ وهق اًمشقخ طمسـ اًمنمكبالزم -1

  إن اًمرؾماًمة قمغم صغرها يمثػمة اًمـؼقل و اًمـصقص، مجة إقمالم وإطمؽام مما  -2

 .شمؼتيض شمػتقشًا دىمقؼًا، ومراضمعة ذم يمتب إطمؽام واًمرضمال ، واًمؾغة وهمػمها

 اجلفقد اعمبذوًمة ، واًمعـاية اًمػائؼة واًمتحري اًمشديد ذم اًمـؼؾ قمؿـ ؾمبؼف مـ اًمػؼفاء،  -3

 .واؾمتخدامفا ذم اعمؽان اعمـاؾمب هلا

  .اجلـايات  سمحث ذم اعمجال اًمػؼفل مع سمقان طمؽؿ مسلًمة شمتعؾؼ  -4

 اًمتقصمقؼ واًمـسبة طمقث صمبتت كسبة هذه اعمخطقـمة إزم اًمشقخ طمسـ اًمنمكبالزم ؛ ٕكف  -5

ضؿـ اًمتحؼقؼات اًمؼدؾمقة واًمـػحات اًمرمحاكقة احلسـقة ذم مذهب اًمسادة احلـػقة 

 . وهل قمبارة قمـ ضمزء مـ شمؾؽ اًمتحؼقؼات 

 مل يسبؼ اًمشقخ اًمنمكبالزم إمم مقضقع هذا اًمبحث هبذه اًمصػة أطمد مـ اًمعؾامء، إٓ  -6

 .اًمػتاوى اًمتل أصدرها جمؿققمة مـ اًمػؼفاء سمنجياز حلؽؿ اعمسلًمة 

 اجلفد اًمذي سمذًمف اًمػؼفاء سماًمبحث واًمتدىمقؼ، ويمتاسمة اًمرؾمائؾ ذم مسائؾ اًمػروع، مثؾام  -7

هق احلال قمـد اًمنمكبالزم ، وذًمؽ سمسبب يمثرة آظمتالف وفمفقر اجلدل طمقل شمؾؽ 

 .اعمسائؾ ، مما اؾمتؾزم فمفقر مـ يبلم أطمؽام شمؾؽ اًمػروع 

 شمقصمقؼ كسبة اعمخطقط عممًمػف : صماكقا 

ٓ ظمالف ذم  كسبة هذا اًمؽتاب عممًمػف طمسـ اًمنمكبالزم احلـػل ، طمقث اشمػؼ يمؾ مـ شمرضمؿ ًمف 

 ()اًمباسماين  وىمد ذيمرها ( (   واًمبـان رىمؿ اًمبقان ذم دية اعمػصؾ   ))مـ اًمعؾامء سمان 

 

                                                             
()

  1/156: هدية اًمعاروملم : يـظر   
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مـفج اعمحؼؼ  : صماًمثا 

ًمؾؿطاسمؼة   (ب)كسخة اعمخطقط  أصال وكسخة  (أ)مؼاسمؾة اًمـسخ ، مع اقمتامد اًمـسخة  -1

 .مع سمقان اًمػقارق سمقـفام ذم اهلامش 

 .اًمتعؾقؼ أطمقاكًا قمغم سمعض ذيمره اعممًمػ مقاومؼة ًمف أوشمعضقدًا وهق اًمغاًمب -2

 . سمقان حتديد إمايمـ اًمتل ذيمرها  -3

 اقمتؿدت اًمؽتاسمة اًمصحقحة مـ همػم إؿمارة إمم ذًمؽ ذم اًمتحؼقؼ إذ ٓ رضورة ًمذًمؽ  -4

 .ذم اًمؽؾامت اًمتل ىمؾبت ومقفا اهلؿزة إمم ياء وهمػمها ومؼد 

 شمرمجت ًمألقمالم اًمتل وردت ذم اًمرؾماًمة مع اإلطماًمة إمم اعمصادر اًمتل شمـاوًمت  -5

 .اًمؽممجة

  يمتبت اًمؽؾامت قمغم طمسب ىمقاقمد اإلمالء اعمعروومة واًمـطؼ اًمسائد ذم اًمؾغة اًمعرسمقة   -6

  وصمؼت اًمـصقص وإىمقال اًمتل كؼؾفا اعمصـػ مـ مصادرها  -7

 . قمّرومت سمإًمػاظ واعمصطؾحات اًمتل أرى اهنا حتتاج إليضاح -8

. قمدم شملصمػمها : يمثرهتا ، اًمثاين :  دماهؾت اًمػروق ذم اجلداول ظماصة ًمسببلم ، إول  -9

 . وهمؼمها  (قمشا)و (قمش)و  (فمفر )و  (ظ  )وذًمؽ مثؾ 
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وصػ اعمخطقط  : راسمعا 

 

 (أ)سمقاكات اًمـسخة 

 

 ورىمات  (2)  :  قمدد إوراق 

  ( 0 ) : قمدد اعمؾػات اعمرومؼة 

 ؾمطرا  (30)   : قمدد إؾمطر 

 يمؾامت  (10 ): قمدد يمؾامت اًمسطر 

مـشقر قمغم ؿمبؽة /  (26752)اًمعام  (1319)اعمؽتبة إزهرية اخلاص : مصدر اعمخطقط 

 . إًمقيمة آًمؽؽموين 

 

 

 (ب)سمقاكات اًمـسخة 

 

 ورىمات ( 2)    : قمدد إوراق   

  ( 1 ) : قمدد اعمؾػات اعمرومؼة 

 ؾمطرا  ( 23  ):قمدد إؾمطر 

 يمؾامت  (9) :  قمدد يمؾامت اًمسطر 

مـشقر قمغم ؿمبؽة  / (26752)اًمعام  (1319) اعمؽتبة إزهرية اخلاص : مصدر اعمخطقط 

 .إًمقيمة آًمؽؽموين 
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صقرة اًمـسخ اخلطقة  : ظمامسا 

  (أ) اًمصػحة إومم مـ اًمـسخة 
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  (أ )اًمصػحة إظمػمة مـ اًمـسخة 
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  (ب)اًمصػحة إومم مـ اًمـسخة 
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  (ب )اًمصػحة إظمػمة مـ اًمـسخة 
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 ()اإلقماكة سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ  وسمف 

احلؿد هلل اًمذي ضمعؾ اًمعؾامء أكجاًم زاهرة ًمالهتدا ، وأقمالما فماهرة ًمالىمتدا ، وطمجة راهمؿة 

 ، () اًمبقـات ومبلم أطمؽام اًمديـسمأياتو اًمصالة واًمسالم قمغم مـ أرؾمؾ  عمـ اقمتدى ،

 يمؾام مدت إىمالم وشمذايمرت ()أيات هلؿائ ، وقمغم آًمف اًمذيـ كزًمت سمػض()ومؼادير اًمديات

.  إومفام 

، ًمدومع ما يتقهؿ ذم  () واًمبـان()رىمؿ اًمبقان ذم دية اعمػصؾ: ومفذه كبذة ًمطقػة ؾمؿقتفا : وسمعد 

.  سمبادئ اإلـمالع واًمـظر  ()قمبارة اًمدرر، واًمغرر 

                                                             

. كستعلم  (ب) ذم  ()

()
يْمرَ  إًَِمْقَؽ  َوَأْكَزًْمـَا }: إؿمارة إمم ىمقًمف شمعامم    َ  اًمذِّ َل  َما ًمِؾـَّاسِ  ًمُِتَبلمِّ ُرونَ  َوًَمَعؾَُّفؿْ  إًَِمْقِفؿْ  ُكزِّ ؾمقرة  {   َيَتَػؽَّ

  44:  مـ أية اًمـحؾ

()
 وديت: شمؼقل اًمقاو، مـ قمقض واهلاء ، وديا وديتف وىمد اًمؼتقؾ، طمؼ: مجع مػرده دية وهل ذم اًمؾغة   

 ديا، وًمالصمـلم ومالكا د: ىمؾت مـف أمرت وإذا ديتف، أظمذت أي واشمديت ديتف، أقمطقت إذا دية أديف اًمؼتقؾ

وٓ خيرج اعمعـك   (ودي ) مادة 383/ 15: ٓسمـ مـظقر  اًمعرب ًمسان: يـظر  .ومالكا دوا وًمؾجامقمة

إذا و.  سمدل قمـ اًمؼصاص سمرضا اجلاين قمـد احلـػقة واعماًمؽقةآصطالطمل قمـد اًمػؼفاء قمـ ذًمؽ إٓ أهنا

    .طمتؿل قمـد احلـاسمؾة ، وقمػل إًمقفا قمـد اًمشاومعقة 

()
اَم  }: إؿمارة إمم ىمقًمف شمعامم    ضْمَس  قَمـُْؽؿُ  ًمُِقْذِهَب  اهللَُّ ُيِريدُ  إِكَّ َريُمؿْ  اًْمَبْقِت  َأْهَؾ  اًمرِّ ؾمقرة  { شَمْطِفػًما َوُيَطفِّ

َّٓ  َأضْمًرا قَمَؾْقفِ  َأؾْمَلًُمُؽؿْ  َٓ  ىُمْؾ  }:   ، و ىمقًمف شمعامم 33:  مـ أية إطمزاب ةَ  إِ ـْ  اًْمُؼْرسَمك ذِم  اعمََْقدَّ ْف  َوَم  َيْؼؽَمِ

  23:  مـ أية اًمشقرىؾمقرة  { ؿَمُؽقرٌ  هَمُػقرٌ  اهللََّ إِنَّ  طُمْسـًا ومِقَفا ًَمفُ  َكِزدْ  طَمَسـَةً 

 اًمػؼفل اًمؼامقس:  يـظر .اجلسد مـ قمظؿلم مؾتؼك يمؾ مجعف مػاصؾ ، اًمصاد ويمرس اعمقؿ سمػتح  ()

 446: ًمؼؾعجل  اًمػؼفاء ًمغة معجؿ ، 692/ 2:  عمجؿققمة  اًمقؾمقط اعمعجؿ ، 287: ًمسعدي 

()
  سماب اًمباء72/ 1:عمجؿققمة  اًمقؾمقط اعمعجؿ:  يـظر إصاسمع أـمرافمجع مػرده سمـاكة ، وهل   

:  وؾمامه وذطمف (ه885 :ت)ظمرسو مـال اعمعروف بعمحؿد سمـ ومرامرزة ، ذم ومروع احلـػل همرر إطمؽام  ()

 211/ 2: ًمؾباسماين  اًمعاروملم  هدية،1199/ 2: حلاضمل ظمؾقػة  اًمظـقن يمشػ:   يـظر درر احلؽام
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  سمؾ دية اعمقضحة واًمعلم ()  ذم إذهاب قمقـف سمؿقضحة()ٓ ىمقد - :  رمحف اهلل –وهذه قمبارشمف 

وٓ يؼطع أصبع  ؿمّؾ ضماره ٕكف أيضا مـ ىمبقؾ اًمرساية ، سمؾ اًمدية ومقفام ّٕن : صمؿ ىمال . ()

ٓ ىمقد  :  يمؾ مـفام ًمؽقهنام قمضقيـ مستؼؾلم ، أو أصبع أي ()اًمؼصاص عمّا ؾمؼط وضمب أرش

أيضًا ذم أصبع ىمطع مػصؾف إقمغم ؿمؾ ما سمؼل ٕكف أيضًا مـ ىمبقؾ اًمرساية ، سمؾ دية اعمػصؾ 

ٕكف مؼّدر ذقمًا ومؼط إن مل يـتػع سمام سمؼل ، واحلؽقمة ومقام سمؼل ٓكتػاء اًمتؼدير اًمنمقمل ومقف ، 

 .  اكتفك يمالمف ()  ()وإكام يمان يمذًمؽ ًمؽقهنام قمضقًا واطمدًا  ذيمره اًمزيؾعل. إن اكتػع سمف ()و

                                                             
 معجؿ ، 309: ًمسعدي  اًمػؼفل اًمؼامقس ، 734:  ًمؾؽػقي   اًمؽؾقات:  يـظر اًمؼصاص: سماًمتحريؽ   ()

 372: ًمؼؾعجل  اًمػؼفاء ًمغة

  اًمػؼفل اًمؼامقس:  يـظر اًمعظام  سمقاض شمبدياًمتل  اًمشجة ، سمضؿ اعمقؿ وومتح اًمقاو ويمرس اًمضاد  ()

 162: ًمؼؾعجل  اًمػؼفاء ًمغة معجؿ ، 382: ًمسعدي 

()
  إطمؽام همرر ذح احلؽام درر ( َواًْمَعْقـَلْمِ  اعمُْقِضَحةِ  ِدَيةُ  سَمْؾ  قَمْقـَْقفِ  إْذَهاِب  ذِم  ىَمَقدَ  َٓ  ): كص اًمعبارة   

 107/ 2: عمال ظمرسو

()
 ذم اعمال مـ وضمب ما أو اًمدية  مـ معؾقم ىمدر ًمف ًمقس ما ،  أروشقمفسماهلؿزة اعمػتقطمة وؾمؽقن اًمراء، ضمؿ 

 54:  ًمؼؾعجل  اًمػؼفاء ًمغة معجؿ ،  19: ًمسعدي  اًمػؼفل اًمؼامقس: يـظر .  اًمـػس  دون ما قمغم اجلـاية

 ( أ)ؾمؼط مـ  (و)  ()

()
: مـ يمتبف  (كصب اًمراية    )قمثامن سمـ قمكم سمـ حمجـ ، ومخر اًمديـ اًمزيؾعل وهق همػم اًمزيؾعل صاطمب   

: ت)شمبقلم احلؼائؼ ذم ذح يمـز اًمدىمائؼ و شمريمة اًمؽالم قمغم أطماديث آطمؽام   و ذح اجلامع اًمؽبػم 

 ، شماج اًمؽماضمؿ 345/ 1: ، اجلقاهر اعمضقة عمحقل اًمديـ436/ 1:اًمقومقات ٓسمـ راومع : يـظر  ( ه743

  204:  ٓسمـ ىمطؾقسمغا

 107/ 2:  عمال ظمرسو إطمؽام همرر ذح احلؽام درر ()
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ٕكف أوضمب دية  : ()ومقف كظر. ٓ ىمقد أيضًا ذم أصبع إمم آظمره  :  ، أي ()أو سملصبع: ومؼقًمف 

  ومقام سمؼل إن اكتػع سمف ، وهق خماًمػ عما ذم () اعمػصؾ ومؼط إن مل يـتػع سمام سمؼل ، واًمدية واحلؽقمة

 .ذم همػمه مـ اًمؽتب وًمقس سمصحقح 

إذا ىمطع مـ أصبع مػصاًل واطمدًا ومشؾَّ اًمباىمل  : () قمـ ذح اًمطحاوي()ومنكف كؼؾ ذم اًمـفاية

مـ إصبع أو اًمؽػ ٓ جيب اًمؼصاص ، وًمؽـ جيب اًمدية ومقام ؿمؾَّ مـف إن يمان أصبعًا ومدية 

 . إصبع ، ومنن يمان يمػًا ومدية اًمؽػ وهذا سماإلمجاع اكتفك 

وأمجعقا أكف ًمق ىمطع مػصال مـ أصبع ومشؾ اًمباىمل ، أو ىمطع إصاسمع  : ()وىمال ذم هماية اًمبقان

  اكتفك ()ومشؾت اًمؽػ ومنكف جيب ذم اًمؽؾ إرش ودمعؾ يمؾ ضمـاية واطمدة 

                                                             

أصبع   (ب) ذم  ()

()
 احلؽام دررطماؿمقة اًمنمكبالزم قمغم : يـظر   . َصِحقًحا َوًَمْقَس  اعمَْْذَهِب  عمَِـُْؼقلِ  خُمَاًمًِػا احْلُْؽؿَ  َأْوضَمَب  كَّفُ ٕ  

  107/ 2:  إطمؽام همرر ذح

()
 واطمد قمامل سمف طمؽؿ ومام ، قمدل أهؾ وهؾ اًمعؾؿ، ٕهؾ راضمع وشمؼقيؿف ، اجلراطمات ذم يعطك ما هقو   

  20: ًمسعدي  اًمػؼفل اًمؼامقس:  يـظر .كظراؤه سمف حيؽؿ اًمذي ومفق

()
 اًمغلم وؾمؽقن اًمسلم سمؽرس )اًمسغـاىمك قمغم سمـ طمجاج سمـ قمغم سمـ حلسلماًمـفاية ذم ذح اهلداية ، ل   

 314/ 1: ًمؾباسماين  اًمعاروملم هدية: يـظر  (ه711 :ت) طمؾب كزيؾ احلـػل اًمػؼقف اًمديـ طمسام( اعمعجؿة

 أو 229 )امحد سمـ حمؿد سمـ ؾمالمف آزدي  أسمق ضمعػر اًمطحاوي وًمد ذم مديـة ـمحا  ذم صعقد مرص   ()

إًمقف اكتفت رئاؾمة احلـػقة سمؿرص ذم زماكف ، و يمان قماعمًا سمجؿقع مذاهب اًمػؼفاء ،و مـ يمبائر إئؿة  .(ه239

ذم احلديث واًمػؼف واخلالف ، ومـ شمصاكقػف أطمؽام اًمؼران و معاين أصمار ذح مشؽؾ أصمار واًمعؼقدة 

 1/197: ،   إقمالم ًمؾزريمكم 102/ 1:  اجلقاهر اعمضقئة عمحقل اًمديـ: يـظر  (هـ321: ت)

 ( ه758 :ت) احلـػل إشمؼاين، قمؿر أمػم سمـ يماشمب أمػم اًمديـ ىمقام، لإىمران  وكادرة اًمبقان، هماية  ()

 839/ 1: ًمؾباسماين  اًمعاروملم هدية ،  2022/ 2: حلاضمل ظمؾقػة  اًمظـقن يمشػ: يـظر

 385/ 8: ٓسمـ كجقؿ  اًمرائؼ اًمبحر ،107/ 2: عمال ظمرسو احلؽام درر: يـظر   ()
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 سمؼل واحلؽقمة ومقام سمؼل إن اكتػع سمف  خماًمػ عما ()  إن مل يـتػع سمفومؼط سمؾ دية اعمػصؾ  : () ىمقًمف

 . ذيمر

ذيمره اًمزيؾعل ، اًمزيؾعل مل يذيمره ، ومنن قمبارشمف وإن يمان قمضقا واطمدا سملن ىمطع : وىمقًمف 

إصبع مـ اعمػصؾ إقمغم ومشّؾ ما سمؼل مـفا يؽتػل  سملرش واطمد ، إن مل يـتػع سمام سمؼل ، وإن 

يمان يـتػع سمف جيب دية اعمؼطقع وجيب طمؽقمة قمدل ذم اًمباىمل سماإلمجاع ،  ويمذا إذا يمرس كصػ 

 . اكتفك ()اًمسـ واؾمقّد ما سمؼل أو اصػّر أو امحّر جيب دية اًمسـ يمؾف سماإلمجاع 

يؽتػل سملرش واطمد إن مل : ٓ خماًمػة سمقـف وسملم يمالم اًمزيؾعل ، ٕن اًمزيؾعل ىمال : ومنن ىمقؾ 

 .يـتػع سمام سمؼل وهق مػفقم قمبارة اعمصـػ اًمتل هل سمؾ دية اعمػصؾ ومؼط إن مل يـتػع سمام سمؼل  

أرش أصبع ، سمدًمقؾ : ىمقل اًمزيؾعل يؽتػل سملرش واطمد إ ن مل يـتػع سمام سمؼل  ، اعمراد سمف : ىمؾت 

.  ()ويمذا إذا يمرس كصػ اًمسـ إمم آظمره : ىمقًمف 

سمؾ دية اعمػصؾ ومؼط إكام يقضمب دية اعمػصؾ ٓ دية سماىمل إصبع ٕكف : وأما ىمقل اعمصـػ 

 . ومؾقتلمؾ () واحلؽقمة ومقام سمؼل ٓكتػاء اًمتؼدير اًمنمقمل ومقف إن اكتػع ومقف: ىماسمؾف سمؼقًمف 

 

                                                             

 ومؼقًمف  (ب) ذم  ()

 سمام  (ب) ذم  ()

 136/ 6:  اًمدىمائؼ يمـز ذح احلؼائؼ شمبقلم  ()

()
ِـّ  كِْصَػ  يَمرَسَ  إَذا َويَمَذا  ):  كص اًمزيؾعل     ِـّ  ِدَيةُ  دَمُِب  امْحَرَّ  َأوْ  اْصَػرَّ  َأوْ  سَمِؼَل  َما َواؾْمَقدَّ  اًمسِّ  يُمؾِّفِ  اًمسِّ

مْجَاعِ   136/ 6 : احلؼائؼ شمبقلم (  سمِاإْلِ

()
َكَّفُ   اعمِْْػَصؾِ  ِدَيةُ  سَمْؾ  ):   كص مال ظمرسو   

رٌ  ِٕ قًما ُمَؼدَّ ْ  إنْ   وَمَؼطْ   َذْ   سَمِؼَل  ومِقاَم  َواحْلُُؽقَمةُ   سَمِؼَل  سماَِم  َيـَْتِػعْ  مَل

 
ِ
ْكتَِػاء قِملِّ  اًمتَّْؼِديرِ  ِٓ ْ اَم   سمِفِ  اْكَتَػعَ  إنْ   ومِقفِ  اًمنمَّ  107/ 2:  احلؽام درر ( َواطِمًدا قُمْضًقا ًمَِؽْقهِنِاَم  يَمَذًمَِؽ  يَمانَ  َوإِكَّ
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يػسد اعمضارسمة يمؾ ذط يقضمب ضمفاًمة اًمرسمح ، يمام ًمق : يمذا أي  : ()وىمال ذم يمتاب اعمضارسمة

 .  ()ًمؽؾ كصػ اًمرسمح ،  أو صمؾثف ، أو رسمعف: ىمال 

ًمؽؾ كصػ اًمرسمح أو صمؾثف ، سملن مـ ذط صحتفا يمقن : ٓ يشؽؾ ىمقًمف يمام ًمق ىمال : ومؼؾت 

كصػ : كصػ اًمرسمح أو صمؾثف مشاع ٕن مراده مـ ىمقًمف : اًمرسمح مشاقما ،  وٓ ؿمؽ أن ىمقًمف 

، عما ىمال ذم ذح اًمؽـز عمال ()اًمؽمديد يقضمب اجلفاًمة : اًمرسمح أو صمؾثف اًمؽمديد ذم اًمرسمح وهق أي 

قمؼد : ، أي ()ويمؾ ذط يقضمب اجلفاًمة ذم اًمرسمح يػسده - :  رمحف اهلل شمعامم –()مسؽلم 

اعمضارسمة وذًمؽ كحق أن يشؽمط رب اعمال قمغم اعمضارب أن يسؽـ رب اعمال داره مدة ؾمـة ، 

أو أرضف ٕكف ضمعؾ كصػ اًمرسمح قمقضا قمـ قمؿؾف وأضمرة اًمدار ومصارت طمصة اًمعؿؾ جمفقًمة 

 .ويمذا اًمقرود ذم اًمرسمح أيضا يػسد  قمؼد اعمضارسمة . ومؾؿ شمصح 

اكتفك شملًمقػفا ذم أوائؾ ؿمفر رسمقع اًمثاين ، ؾمـة ًمتسع قمنم وأًمػ ، وهذا أول ومتح ذم اًمتلًمقػ 

ـّ اهلل سمف قمغم اًمعبد اًمضعقػ ، ومؾؾف احلؿد واًمشؽر ، وكسلل اعمزيد مـ ومضؾف اعمزيد واًمؼبقل  م

                                                             
()

، إسمداع وهل آظمر، مـ وقمؿؾ رضمؾ مـ سمامل اًمرسمح ذم ذيمة قمؼد    ًٓ  إن وذيمة قمؿؾف، قمـد وشمقيمقؾ أو

  وشمسؿك،ًمؾؿضارب اؿمؽمط إن ىمرض ًمؾامًمؽ، اًمرسمح يمؾ ذط إن وسمضاقمة ظماًمػ، إن وهمصب رسمح،

 434: ًمؼؾعجل  اًمػؼفاء ًمغة معجؿ ، 218: ًمؾجرضماين  اًمتعريػات .اًمؼراض

  311/ 2: عمال ظمرسو  احلؽام درر  ()

 311/ 2:  احلؽام دررطماؿمقة اًمنمكبالزم قمغم   ()

()
 اًمظـقن يمشػ: يـظر  .(954 :ت) .مسؽلم سمؿـال اعمعروف اهلروي، اًمديـ قملمذح يمـز اًمدىمائؼ مل   

 1516/ 2 :حلاضمل ظمؾقػة 

 اًمعـاية، 201/ 3: ًمؾؿرهمـاين  اهلداية :يـظر . أورد هذا اًمضاسمط  ذم اعمضارسمة مجفقر احلـػقة ذم يمتبفؿ   ()

 طماؿمقة، 323/ 2: ًمشقخل زاده إهنر جمؿع ، 311/ 2:عمال ظمرسو  احلؽام درر، 451/ 8 : ًمؾباسمريت 

 648/ 5:  قماسمديـ اسمـ
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 أؾمتاذي اًمعالمة ؿمقخ اإلؾمالم اًمشقخ حمؿد سمـ اعمحب احلـػل ()عما يريد ، وهذا مثال ىمريض

  احلؿد هلل اًمذي ومّضؾ اًمعؾؿ وأهؾف ، وزيـ مـ ؿماء سماًمػضائؾ  وأهّؾف ، – ()رمحف اهلل شمعامم–

 واًمصالة واًمسالم قمغم مـ مجقع اًمصػات اًمؽامؾة ًمف ، وقمغم آًمف وصحبف إئؿة اًمؽؿؾة 

ومؼد وىمػت قمغم هذه اًمـبذة اًمؾطقػة ، واًمعجاًمة اًمظريػة ومنذا اعمخاًمػة ومقفا فماهرة  :  وسمعد 

ومـاسمذهتا ًمؽؾؿة إئؿة مؼدرة  ، أسمرزها مـشمها سمؾػظ وضمقز واًمتقومقؼ ممؽـ وهق يمام ىمقؾ 

 طماًمـا و طماًمف وأؾمبغ قمؾقـا – شمعامم –مبتؽرها طمسـ ، طمّسـ اهلل  ()]وهلل در [قمزيز وأؾمؾقهبا 

 ()] آملم[كعؿف وأومضاًمف  

 اًمػؼػم اًمعاضمز احلؼػم حمؿد سمـ اعمحب احلـػل طمامدا هلل مصؾقا ذم ضحقة يقم آصمـلم ()ويمتبف

 . اعمبارك صماين ؿمفر رضمب اًمػرد ؾمـة شمسع قمنم وأًمػ يمتبف سمقده 

 اًمػؼػم اًمعاضمز احلؼػم اًمراضمل قمػق رسمف اًمؼقي اعمتلم قمبده حمؿد أملم همػر اهلل ًمف () ويمتبف[

وًمقاًمديف وجلؿقع اعمسؾؿلم آملم وصغم اهلل قمغم ظمػم ظمؾؼف ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف  وصحبف 

 () ]وؾمؾؿ آملم

 

                                                             
()

: يـظر . اًمؽالم  مـ اىمتطاع ٕكف مػعقل سمؿعـك ومعقؾ ( ىَمِريٌض  ) ومفق كظؿتف اًمشعر ( ىَمَرْضُت   ): يؼال    

 498/ 2: ًمؾػققمل  اعمـػم اعمصباح

  (أ)ؾمؼط مـ  (شمعامم)  ()

  (ب) ما سملم اعمعؼقومتلم زيادة مـ  ()

  (ب) ما سملم اعمعؼقومتلم زيادة مـ  ()

()
 .اًمتؼريض : أي   

. اعمخطقط:  أي ( )

  (ب) ما سملم اعمعؼقومتلم زيادة مـ ( )
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   اعمصادر واعمراضمع   
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: ت)، خلػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومارس، اًمزريمكم اًمدمشؼل إقمالم  -1

 . م 2002مايق / أيار - اخلامسة قمنم : ، دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، اًمطبعة (هـ1396

 اًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىمائؼ ، ًمزيـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد، اعمعروف سماسمـ   -2

شمؽؿؾة اًمبحر اًمرائؼ عمحؿد سمـ طمسلم سمـ : ، وذم آظمره (هـ970: ت)كجقؿ اعمرصي 

مـحة اخلاًمؼ ٓسمـ : ، وسماحلاؿمقة ( هـ1138ت سمعد )قمكم اًمطقري احلـػل اًمؼادري 

 دار اًمؽتاب اإلؾمالمل : قماسمديـ 

شماج اًمؽماضمؿ ، ٕيب اًمػداء زيـ اًمديـ أسمق اًمعدل ىماؾمؿ سمـ ىُمطُؾقسمغا اًمسقدوين احلـػل   -3

:  دمشؼ ، اًمطبعة–دار اًمؼؾؿ : حمؿد ظمػم رمضان يقؾمػ ، : اعمحؼؼ (هـ879: ت)

 م 1992- هـ 1413إومم، 

شماريخ أرسمؾ   ، اعمبارك سمـ أمحد سمـ اعمبارك سمـ مقهقب اًمؾخؿل اإِلرسمكم، اعمعروف   -4

ؾمامل سمـ ؾمقد مخاس اًمصؼار ، وزارة اًمثؼاومة : ، اعمحؼؼ (هـ637: ت)سماسمـ اعمستقذم 

  م 1980: واإلقمالم، دار اًمرؿمقد ًمؾـنم، اًمعراق

شماريخ قمجائب أصمار ذم اًمؽماضمؿ وإظمبار ، ًمعبد اًمرمحـ سمـ طمسـ اجلؼميت اعممرخ   -5

 ، دار اجلقؾ سمػموت (هـ1237: ت)

ْؾبِلِّ ، ًمعثامن سمـ قمكم سمـ حمجـ اًمبارقمل،   -6 شمبقلم احلؼائؼ ذح يمـز اًمدىمائؼ وطماؿمقة اًمشِّ

ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ : احلاؿمقة ( هـ743: ت)ومخر اًمديـ اًمزيؾعل احلـػل 

ْؾبِلُّ  ، اعمطبعة اًمؽؼمى  ( هـ1021: ت)أمحد سمـ يقكس سمـ إؾمامقمقؾ سمـ يقكس اًمشِّ

  هـ1313سمقٓق، اًمؼاهرة اًمطبعة  إومم، - إمػمية 

،  (هـ816: ت)اًمتعريػات  ،ًمعكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضماين   -7

ًمبـان ، –ضبطف وصححف مجاقمة مـ اًمعؾامء  ، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت : اعمحؼؼ

 م1983-هـ 1403اًمطبعة  إومم 
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طماؿمقة اسمـ قماسمديـ  ، عمحؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز قماسمديـ اًمدمشؼل احلـػل   -8

 م1992- هـ 1412سمػموت ، اًمطبعة  اًمثاكقة، -، دار اًمػؽر (هـ1252: ت)

طماؿمقة اًمطحاوي قمغم مراىمل اًمػالح ذح كقر اإليضاح ، ٕمحد سمـ حمؿد سمـ   -9

حمؿد قمبد اًمعزيز اخلاًمدي ، : ، اعمحؼؼ ( هـ1231: ت)إؾمامقمقؾ اًمطحطاوي احلـػل 

 م 1997- هـ 1418 ًمبـان ، اًمطبعة إومم –دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت 

ظمالصة إصمر ذم أقمقان اًمؼرن احلادي قمنم،عمحؿد أملم سمـ ومضؾ اهلل سمـ   -10

دار .،  (هـ1111: ت)حمب اًمديـ سمـ حمؿد اعمحبل احلؿقي إصؾ، اًمدمشؼل 

   درر احلؽام    سمػموت–صادر 

ذم أقمقان اًمؼرن اًمثاين قمنم ، عمحؿد ظمؾقؾ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ ؾمؾؽ اًمدرر   -11

دار اًمبشائر اإلؾمالمقة، دار اسمـ  (هـ1206: ت)حمؿد مراد احلسقـل، أسمق اًمػضؾ 

  م1988-  هـ 1408اًمثاًمثة، : طمزم ، اًمطبعة

ذح اهلداية عمحؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد، أيمؿؾ اًمديـ أيب قمبد اهلل اسمـ اًمعـاية   -12

، دار  (هـ786: اعمتقرم)اًمشقخ ؿمؿس اًمديـ اسمـ اًمشقخ مجال اًمديـ اًمرومل اًمباسمريت 

 اًمػؽر

ومفارس قمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ عمخطقـمات دار اًمؽتب اًمظاهرية، ًمصالح   -13

 . م 1983-  هـ 1403:  دمشؼ –حمؿد اخلقؿك ، جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة 

ومفرس اًمػفارس وإصمبات ومعجؿ اعمعاضمؿ واعمشقخات واعمسؾسالت ،   -14

عمحؿد قَمْبد احلَّل سمـ قمبد اًمؽبػم اسمـ حمؿد احلسـل اإلدريز، اعمعروف سمعبد احلل 

سمػموت ، - إطمسان قمباس ، دار اًمغرب اإلؾمالمل : ، اعمحؼؼ (هـ1382: ت)اًمؽتاين 

  1982، 2: اًمطبعة

. اًمؼامقس اًمػؼفل ًمغة واصطالطما ًمؾديمتقر ؾمعدي أيب طمبقب ، دار اًمػؽر  -15

  م 1993:  م شمصقير1988=  هـ 1408اًمثاكقة : اًمطبعة  ؾمقرية–دمشؼ 
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قمـ أؾمامل اًمؽتب واًمػـقن ، عمصطػك سمـ قمبد اهلل يماشمب يمشػ اًمظـقن   -16

 (هـ1067: ت)ضمؾبل اًمؼسطـطقـل اعمشفقر سماؾمؿ طماضمل ظمؾقػة أو احلاج ظمؾقػة 

  م1941:  سمغداد ، شماريخ اًمـنم–مؽتبة اعمثـك : اًمـاذ

اًمؽؾقات  معجؿ ذم اعمصطؾحات واًمػروق اًمؾغقية ، ٕيقب سمـ مقؾمك   -17

قمدكان : اعمحؼؼ (هـ1094: ت)احلسقـل اًمؼريؿل اًمؽػقي، أيب اًمبؼاء احلـػل 

  سمػموت–حمؿد اعمرصي ، ممؾمسة اًمرؾماًمة - درويش 

عمحؿد سمـ مؽرم سمـ قمغم، أسمق اًمػضؾ، مجال اًمديـ اسمـ مـظقر ، ًمسان اًمعرب   -18

:  سمػموت ، اًمطبعة–، دار صادر  (هـ711: ت)إكصاري اًمرويػعك اإلومريؼك 

  هـ 1414- اًمثاًمثة 

جمؿع إهنر ذم ذح مؾتؼك إسمحر ، ًمعبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن   -19

 ، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب (هـ1078: ت)يعرف سمداماد أومـدي , اعمدقمق سمشقخل زاده

مشقخة أيب اعمقاهب احلـبكم عمحؿد سمـ قمبد اًمباىمل احلـبكم اًمبعكم اًمدمشؼل   -20

 اعمؽتبة اًمشامؾة  (هـ1126: ت)

اعمصباح اعمـػم ذم همريب اًمنمح اًمؽبػم ، ٕمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمػققمل صمؿ   -21

  سمػموت–، اعمؽتبة اًمعؾؿقة  (هـ770كحق : ت)احلؿقي، أسمق اًمعباس 

معجؿ اعمطبققمات اًمعرسمقة واعمعرسمة ، ًمققؾمػ سمـ إًمقان سمـ مقؾمك رسيمقس   -22

  معجؿ اعممًمػلم م1928-  هـ 1346، مطبعة رسيمقس سمؿرص  (هـ1351: ت)

أمحد / إسمراهقؿ مصطػك )عمجؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سماًمؼاهرة اعمعجؿ اًمقؾمقط ،   -23

 حمؿد اًمـجار ، دار اًمدقمقة / طمامد قمبد اًمؼادر / اًمزيات 

طمامد صادق ىمـقبل ، دار - ، عمحؿد رواس ىمؾعجل  معجؿ ًمغة اًمػؼفاء   -24

   م1988-  هـ 1408اًمثاكقة، : اًمطبعة اًمـػائس ًمؾطباقمة واًمـنم واًمتقزيع
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اهلداية  ذم ذح سمداية اعمبتدي ، ًمعكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اجلؾقؾ اًمػرهماين   -25

سمػموت - ـمالل يقؾمػ ، دار اطمقاء اًمؽماث اًمعريب : اعمحؼؼ (هـ593: ت)اعمرهمقـاين 

  ًمبـان–

هدية اًمعاروملم ذم أؾمامء اعممًمػلم وآصمار اعمصـػلم ، إلؾمامقمقؾ سمـ حمؿد أملم   -26

ـمبع سمعـاية ويماًمة اعمعارف اجلؾقؾة : (هـ 1399: ت)سمـ مػم ؾمؾقؿ اًمباسماين اًمبغدادي 

دار إطمقاء اًمؽماث :  ، أقمادت ـمبعف سمإوومست1951ذم مطبعتفا اًمبفقة اؾمتاكبقل 

  ًمبـان–اًمعريب سمػموت 

 (هـ774: ت)اًمقومقات ، ًمتؼل اًمديـ حمؿد سمـ هجرس سمـ راومع اًمسالمل   -27

 سمػموت ، –سمشار قمقاد معروف ، ممؾمسة اًمرؾماًمة . د, صاًمح مفدي قمباس : اعمحؼؼ

 1402اًمطبعة إومم، 

 

 


