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 فتح اجمليد بأحكام التقليد

تأليف / علي بن أبي بكر اجلمال األنصاري املكي 

 هـ 2771سنة  املتوفى الشافعي

  ()/ أمحد بن حممد السراج.قدم له وحققه وعلق عليه د

 املقدمة: 

ََ قَِلني   اتَِّبُعوا َما أُنِزَل إلَْيُكم مِّنن ََّّبُِّكنْم وت تَنبَِّبعُنوا ِمنن ُدونِنِه أَ احلمد هلل القائل ) ْولِيَنا

الالال د يعالال   )صالاللر د عل الالل والالالل (علالالر والالال حم د  مالالد  والصالال و والمالال   (1)(مَّننا تَننرَوَُّرو َ 

 التممك باهلدى، وعلر آلل وصحبل ال ين بايووا إىل امتثال أوامره ون اه ل، وبعد: الناس إىل 

ل تتقل الالد فالال ا التقل الالد منالالل مالالا هالال  مالال م   و الالر  ويلالال  النصالال   ال الالرع   علالالر  ر الال

اآلباء مع اإلعراض عن الكتالا  والمالن ، تالال د  تنالع عالن إمبالان مالا أنالال د مالن احلال  مكت  الا  

ََ َهُنُم اتَِّبعُنوا َمنا بتقل د ما تاا عل ل آباؤه من الك ر وعبايو األصنا  تما قال معالاىل: ) وإَذا ِقين

َُ َمنننا َأْلَ ينْ َنننا َعَلْيننن َْ نَنبَّبِننن ُ قَننناُلوا بَننن ََنَنننا َأَو لَنننْو َوننناَ  آبَننناُعُقْم ت  َنْعِقلُنننوَ  َ نننْي  ا وت َأننننَزَل ا َّ ِه آبَا

ُُ ، وتتقل د مالن حم يعلال  القلالد أنالل أهالل ألا يقوال  بق لالل تمالا قالال معالاىل )(2)( َنْهَبُدو َ  وت تَنْقن

                                           
()  .األالتاذ ال اوك يف قم  أص ل ال قل بكل   ال ريع  بالرياض 
 من ال وو األعراف. 5آي  ( 1)
 من ال وو البقرو.  277آي  ( 2)
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َِ بِننِه ِعْلننم   ََ لَنن فمالالن قلالالد مالالن ليالالل أهل تالالل فقالالد ق الالا مالالا لالال ق لالالل بالالل علالال ، وتالتقل الالد  (1)(َمننا لَننْي

  و الالالدل ل علالالر والال ف قالال ل القلالالد تالتقل الالد يف  الالرحل احلالال ل و ل الالل احلالالرا ، تمالالا قالالالبعالالد  يالال

َننننُروا َأْحبَنننناََُّقْم وَُّْقبَننننانَنُهْم َأَّْبَاب ننننا مِّننننن ُدوِ  ا َِّ معالالالالاىل ) يف فقالالالالد ذ  د أهالالالالل الكتالالالالا   (2)(اَّتَّ

 . (3)طاعتي  للعلماء ومقل ده  هل  يف  رحل احل ل و ل ل احلرا 

يك ا يف العقائالد ويكال ا يف ال الرون، فأمالا التقل الد يف بالا  العقائالد فاوتل ال   والتقل د

م اقالالا العلمالالالاء منالالالل، فمالالالني  مالالالن حالالالر  التقل الالالد يف بالالالا  العقائالالالد وأو الالال  علالالالر الكلالالالا الن الالالر 

واحمالالالتدحمل، ومالالني  مالالن أو الال  التقل الالد علالالر الكلالالا وحالالر  الن الالر، ومالالني  مالالن م الالال  وأ الالا  

 .(4)تاا القلد  اه   وعا اا  عن أل ي  واحمالتدحملالتقل د يف با  العقائد وه  إذا  

ابالالالن م م الالال : )النالالالاس يف احمالالالالتدحمل والتقل الالالد علالالالر طالالالريف نقالالال   مالالالني  مالالالن قالالالال  الالال   

ي  الال  احمالالالتدحمل حالالس يف المالالائل الدق قالال  أصالال هلا وفروعيالالا علالالر تالالل أحالالد، ومالالني  مالالن  الالر  

 .(5) او األم و أوالاطيا(احمالتدحمل يف الدق   علر تل أحد، وه ا يف األص ل وال رون وو

وأما التقل د يف ال رون في  م ض ن ه ا الكتالا  وهال  م ضال ن مت الع  ويالدول  تالل 

ممالال تثالال و، وهالال  مالالن المالائل اليمالال  يف أصالال ل ال قالالل، وقالالد اعتالو بالالل علمالالاء األصالال ل وفصالالل ا 

تمالا أا ذتروا ما يقابلل وه  التقل د،  الك   عنل يف تت  األص ل، ف ذا مكلم ا عن احم تياي 

ال قيالالالالاء مارقالالالال ا للتقل الالالالد، إمالالالالا يف مقالالالالدماق تتالالالالبي ، أو يف بالالالالا  الق الالالالاء، وذلالالالالك ل  الالالال ي ا الالالالر 

                                           
 من ال وو اإلالراء  53آي  ( 1)
 من ال وو الت ب .  52آي  ( 2)
 (.51 – 1عبد العايا الرا ح  )  / أن ر: التقل د واإلفتاء واحمالت تاء لل    ي( 3)
 (. 35 – 63ناصر اجلديع )  / أن ر: التقل د يف با  العقائد ي( 4)
 (26/ 17أن ر: جمم ن فتاوى     اإلال   )( 5)
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للخال ف يف هالال ه المالأل  األصالال ل   علالر اعالال ف يف بعال  ال الالرون ال قي ال ، ويف القالالرا العا الالر 

اهلجالالالالرد واحلالالالالايد ع الالالالر ومالالالالا بعالالالالدةا تثالالالالرق القل الالالالاق اعاصالالالال    ضالالالال ن التقل الالالالد، ومالالالالن ملالالالالك 

لكتالالا  الالال د بالالن أيالالدينا فيالال  يوو يف عقالالد من الال   مالالن هالال ه القل الالاق اعاصالال  القل الالاق هالال ا ا

لالا ي الا بالل مالن ذتالر ألهال  ممالائل التقل الد بالتقل د، وقد وقع اوت اود علر  ق   ه ا الكتالا  

الختلا ف يا، ومجع لك   األص ل ن وال قياء ف يا، مع القاونال  بالن هال ه اآلواء والتنب الل علالر 

 ام اق أو اوت ف أو معاوض.  ما حصل ب نيا من

فالالالالقلا عنالالالدما ينقالالالالل تالالال   األصالالالال ل ن أو ال قيالالالاء ين الالالالر إل الالالل ن الالالالرو الناقالالالد البصالالالال ، 

باإلضالاف  إىل أنالالل ق يقتصالالر علالالر مالال ه  ال الالافع   بالل نقالالل عالالن مج الالع الالال اه  األوبعالال ، ون الالرا  

لمالائل والتعل ال  ألا المائل الال  ذترهالا يف التقل الد تثال و ومت الاق ، فقالد قمال  بتحريالر بعال  ا

علر البع  اآلور، تما حرص  علر م   ال  النقال ل الكثال و الال اويو يف الكتالا  مالن مصالايوها 

 الاب ع  أو الخا ط . 

أسأل هللا عز وجَ أ   وفق ا للعلم ال افَ وأ   هد  ا ملا اخبلُ فيه، إنه مسيَ 

 جميب وصلى هللا على نبي ا حممد
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 التمهيد: 

 مرمج  للمقلا والتعريا بكتابل: يف ه ا التمي د الأذتر 

 التعريف باملؤلف:  –املبحث األول 

 مسه ونسبه ووتدته ونشأته: ااملطلب األول: 

يب بكالالر علالال  نالال و الالالدين بالالن أيب بكالالر بالالن أمحالالد بالالن عبالالد أهالال : علالال  بالالن  امسننه ونسننبه:

الالالرمحن بالالن  مالالد العالالروف باجلمالالال الصالالرد بالالن أيب بكالالر علالال  بالالن ي الالالا األنصالالاود اعاو الال  

 .  (1)لك  ال افع ا

 ويعرف باا اجلمال أو عل  بن اجلمال 

                                           
(، الختصالر مالن تتالا  213 - 211/ 57لل مرمج  يف و ص  األ ر يف أع اا القرا احلايد ع ر حملمالد أمالن احملال  )( 1)

(، األعالال   للاوتلالال  257/ 2(، إي الالاح الكنالال ا )733/ 2العالالاوفن ) (، هديالال 577 - 573/ 1ن الالر النالال و والاهالالر )
 – 323/ 2(، إمتالان ال  ال ء بالما   القالراء يف مالا بعالد القالرا الثالامن اهلجالالرد )13/ 7(، معجال  الالقل ن )137/ 1)

326.) 
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 :  والدته ونشأته

 .(1)هال2771ولد يف مكن  الن  

ون الأ  كالال  وح الالر القالرآا، ومالالاق أبالال ه الالن  الالال  بعالالد األلالا، منثالالأ يت مالالا  فقالال   د 

 .  (2)معاىل لل ال    أبا ال رج الاين ال افع ، فاحت ل بمب تل، وح ر القرآا الكرحل

يلامالالالالل باحم الالالالتةال قالالالالراءو وماالعالالالال  و  الالالالر الكتالالالال  فح الالالالر ال الالالالاطب   واألل  الالالال  وتالالالالاا 

 .  (3)وغ ها

 املطلب الثاين:  يوخه: 

ا الالتةل القلالالا أوحم  بعلالال  القالالراءاق   أوالال  عالالن علمالالاء عصالالره مالالن ال الالافع   واحلن الال  

ث والالك الالال  عالالالدي مالالالن ال نالالال ا، تالالالالنح  والعالالالروض والعرب الالال  والعالالالا  والعقائالالالد والت مالالال  واحلالالالدي

 ، والأذتر أبر     ول وه : (1)وال قل وأص لل 

                                           
ال  ال ء بالما   (، إمتالان 137/ 1(، األعال   للاوتلال  )733/ 2(، هدايال  العالاوفن )211/ 5أن ر: و ص  األ الر )( 1)

 (.323/ 2القراء )
(، إمتالالان ال  الال ء بالالما   القالالراء 573/ 1(، الختصالالر مالالن تتالالا  ن الالر النالال و والاهالالر )211/ 5أن الالر: و صالال  األ الالر )( 2)

(2 /323.) 
 (.573/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 3)
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 ( عبد الرمحن بن أيب احلسن بن ناصر األ عري: 1

أوحم   أوالالالال  عالالالالن القلالالالالا علالالالال  القالالالالراءاق، تمالالالالا صالالالالرح بالالالال لك احملالالالال  فقالالالالال: )وا الالالالتةل

بالقراءاق علر ال    عبد الرمحن بن أيب احلمن بالن ناصالر األ العرد فقالرأ عل الل إىل مالاق الالن  

 .  (2)ا(إحدى و   ن وأل

 :  (3)يب ال بح احلكمي املقرئأ( أمحد بن 2

أوالال  عنالالل القلالالا علالال  القالالراءاق، وذلالالك بعالالد أا مالال    الال خل عبالالد الالالرمحن األ الالعرد 

 .  (4)هال فأتمل القراءو علر ال    أمحد احلكم 2752الن  

وقالالالال يف االالال  النجالالال   العالالال اد يف مرمجتالالالل ألمحالالالد احلكمالالال  )وف يالالالا مالالال يف بالالالن العصالالالرين 

أوال  عنالل  ال خنا  ال    األجمد  يا  الدين أمحد بالن أيب ال التح احلكمال ، الابع ع ر و  

 .  (1)الع م  ال    علر بن اجلمال األنصاود(

                                                                                                           
 (.323/ 2أن ر: إمتان ال   ء بما   القراء )( 1)
 (. 323/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )211/ 5و ص  األ ر )أن ر: ( 2)
ه  ال    أمحد بن أيب ال تح، اللق   يا  الدين، احلكم  القرئ، نايل مك  ملق  العل  عن عدي من علماء ال من ( 3)

اا بالالن المالاليل، مالالني : الصالالدي  بالالن  مالالد ال الالي  بالالالب مل، وأمحالالد بالالن القبالال ل األالالالدد ال الالي و بالالأيب ال  الالائل، وعثمالال
و مالالد عبالالد القالالايو احللالال د، و مالالد بالالن يعقالال   الةمالالا د، وعبالالد القالالايو بالالن أمحالالد احلكمالال ، وعبالالد د بالالن الالال د ال الالافع  
ال مين نايل مك ، أو  عني  عدي من ال ن ا تالت م  واحلديث وال قل واألص ل والنح  والصرف والقراءاق، أو  عنل  

 هال. 2711الك ، وعبد د الع د باق  ، م يف ومحل د بالدين  الن  تث وا مني : عل  بن اجلمال األنصاود 
 (131/ 1(، ا  النج   الع اد يف أنباء األوائل والت اد )231 - 235/ 2لل مرمج  يف و ص  األ ر )

 (211/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 4)
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 ( حممد تقي الد ن الزبريي: 3

وقالرأ علالر ال ال    مالد أو  عنل القلا عل  القراءاق تما صرح ب لك احملال  فقالال )

 .(2)مق  الدين الاب د(

 :  (3)د ن العصامي( عبد امللِ بن مجال ال4

فقالالال: )وأوالال  صالالاح  أوالال  عنالالل القلالالا النحالال  والعالالروض واألصالال ل تمالالا صالالرح بالال لك احملالال  

 .  (4)الممج  النح  واألص ل والعروض عن ال    عبد اللك العصام (

                                                                                                           
 (.131/ 1أن ر: ا  النج   الع اد )( 1)
قلا بالقراءو علر ال    عبد الرمحن بن أيب احلمن األ عرد و مد مق  الالدين الالاب د يصالل إىل ذتر احمل  أا الند ال( 2)

 ال   القالالراء  مالالد اجلالاود والالالندةا واحالالد فقالال: )والالالند الالالاب د والالالند ال ال   أيب احلمالالن مالالن طريال  أهالالل الدينالال  واحالالد، 
ن مجاعال  أ ال ء مالن أع هال  الالندا  ال ال   اإلمالا  ف هنما قرأ مج عالا  علالر القالرئ ال ال    مالد بالن أيب احلالر  الالد ، وهال  عال

ال الالمق  مالالد بالالن إبالالراه   الممديمالال  الصالالرد احلن الال ، وهالال  عالالن  الال   القالالراء أمحالالد بالالن وا الالد األالالال  ط  وهالال  عالالن إمالالا  
القالالالراء  مالالالد بالالالن  مالالالد بالالالن  مالالالد اجلالالالاود والالالالنده مالالال ت و يف الن الالالر وغالالال ه، وق يأوالالال  ال الالال    مالالالد مقالالال  إحم عالالالن  الالال خل 

 ال ت و.
 (213 - 211/ 5ص  األ ر )أن ر:و 

ه  عبد اللك بن مجال الدين بن إااع ل صالدو الالدين بالن عصالا  الالدين ال الافع  الكال  ال الي  بالعصالام ، ولالد  كال  ( 3)
هال، ون أ وأو  عن والده، وعن عمل القاض  علر بن صدو الدين ال ي  باحل  د، وعن ال يا  أمحد بن  376الن  

بالالن اعا ال  ال الالرب ين، والمالال د  مالد ال الالي  بالأم  باي الالاه احلن الال ، وعبالد الالالرءوف الكالال ، قاالال  العبالالايد، وعبالد الالالرمحن 
ومصدو لإلقراء والتدويق حس فاق وا تير، وممن أو  عنل  مد عل  بن ف ا والقاض  ماج الالدين الالالك ، وعلال  بالن 

منالالل ) الالرح ال الال وو( حمبالالن ه الالا ، و اجلمالالال، وعبالالد د بالالن الالالع د باق الال ، واعا الال  أمحالالد الهد،بلةالال  مقل امالالل المالالتن 
) رح اإلو اي( يف النحال ، و ) الرح علالر من  مال  ال المين يف أصال ل احلالديث( و )من  مال ( يف األلةالا  النح يال  و )بلال   

 –ومحالالل د  –األو  مالالن تالال   العالالر ( و ) الالرح علالالر والالالال  احمالالالتعاواق للمالالمرقندد( و )الكالالايف يف العالالروض والقالال ايف 
 هال(. 2757الن  
/ 1(، االال  النجالال   العالال اد يف أنبالالاء األوائالالل والتالال اد لالالل عبالالد اللالالك العصالالام  )63 – 61/ 5  يف: و صالال  األ الالر )لالالل مرمجالال

 (.262/ 3(، معج  القل ن )237/ 1(، األع   للاوتل  )112 - 117
 (327/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 4)



 ي/ أمحد بن  مد المراح    فتح اجمل د بأحكا  التقل د        أحباث 

 561 

 :  (1)( إبراقيم بن إبراقيم اللقاين املالكي5

 .  (2)أو  القلا عنل عل  الك   تما ذتر ذلك احمل 

لالالالا يف هالالال ا الكتالالالا  باالالالال   الالال خل عنالالالدما نقالالالل عنالالالل فقالالالال: )قالالالال  الالال خنا وصالالالرح الق 

وقالال ل القالالرايف يف اإلحكالالا  ال الالي و عالالن مالال ه  مالالالك  –ومحالالل د  –الع مالال  إبالالراه   اللقالالا  

 .  (3)امتنان التقل د حم مع ل عل ل(

وقالال يف م ضالالع أوالالر: )واحلاصالالل أا يف م مالال   مالالن متبالالع الالالرو  والال ف، االالالت  يل 

أنالل فاالال ، إا تالاا حب الث منحالالل وبقال  التلك الا مالن عنقالل، و الرى عل الل  الال خنا يف التح ال  منالل 

 .  (4)الع م  إبراه   اللقا  يف  رح عق دمل   هرو الت ح د(

                                           
ه   بن حمالن بالن علال  بالن عبالد القالدوس، برهالاا الالدين اللقالا  الالالك ، واللقالا  نمالبل إىل لقانال  مالن ه  إبراه   بن إبرا( 1)

قالالرى مصالالر، وهالال  أحالالد األعالال   ال الالالاو إلالال ي  بمالالع  اإلطالال ن يف علالال  احلالالالديث والدوايالال  والتبحالالر يف الكالال  ، وتالالاا إل الالالل 
 الال خل يف التصالالرف ال الالرن يب، وأوالال  العلالال  عالالن الر الالع يف ال الالك ق وال تالالاود يف وقتالالل بالقالالاهرو، وتالالاا مالالن الصالال ف  ، و 

عدي من علماء عصالره، مالني :  مالد الرملال   الاوح النيالاج، وأمحالد بالن قاالال  العبالايد صالاح  اآليالاق الب نالاق، و مالد 
النحريالرد، وعمالر بالن  ال   مالن احلن  الال ، و مالد المالني ود، وعبالد الكالرحل الهمالال   مقلالا احلا ال   علال   تصالر ول الالل، وق 

صره أتثر م م و منل، وممن أوال  عنالل: ولالده عبالد المال  ، وال المق البالابل  وي الالا الة  ال ، وحمالن يكن أحد يف ع
 ر   الالك ، وع  بن اجلمال، النماود وحمن اع ا  ، وأمحد العجم ، و مد اع

ال تال ى( مال يف مصن امل: )  هرو الت ح د( من  م  يف عل  الك  ، و رحيا، و )م ض ح األ روم  ( و )مناو أص ل من     
 هال. 2712الن   –ومحل د  –

 (16/ 2(، األع   للاوتل  )23 – 23/ 2لل مرمج  يف: و ص  األ ر )
 (. 327/ 2(، وأي ا : إمتان ال   ء بما   القراء )213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 2)
 من ه ا الكتا .  51أن ر:  ( 3)
 من ه ا الكتا .  33 – 31أن ر:  ( 4)
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 :  (1)( عمر بن عبد الرحيم البصري 6

أوالال  عنالالل القلالالا وحم مالالل، وهالال  مالالن أ الالير  الال  ول، وقالالد ملقالالر عنالالل عالالديا  مالالن ال نالال ا، 

قالالالال: )وأوالالال  عالالالن المالالال د عمالالالر بالالالن عبالالالد الالالالرح   البصالالالرد ال قالالالل وقالالالد بالالالن احملالالال  هالالال ه ال نالالال ا ف

واألصالالال ل، والعرب الالال ، واحلالالالديث وأصالالال هلن والت مالالال ، والعالالالا  والب الالالاا، وأ الالالا ه بالالالالل ر يف الالالالن  

 . (2)هال2751

وقالالالال ال الالال   عبالالالد د أبالالال  اعالالال  )وتالالالاا يالالال ه  بالالالل إىل يووس المالالال د عمالالالر البصالالالرد، 

ب الال ، وقالالد االالع صالالاح  الممجالال  بقراءمالالل وقالالراءو غالال ه ف  مالالل يف يووالالالل يف ال قالالل واحلالالديث والعر 

 .(3)علر الم د عمر اق ذت و تتبا  تث و و رح أل    ابن مالك(

البصالالرد )وأوالال  وقالالال عبالالد اللالالك العصالالام  يف االال  النجالال   العالال اد يف مرمجتالالل لعمالالر 

 .  (1)عنل   خنا ال    عل  بن أيب بكر بن اجلمال(

                                           
هالال وتالاا فق يالا عاوفالا  مرب الا  تبال  القالدو، عالاد 373ر بن عبد الرح   البصرد احلم ين ال افع  الكال ، ولالد الالن  ه  عم( 1)

الص  ، أو  عن مشق الدين  مالد الرملال ، وال اليا  أمحالد بالن قاالال  العبالايد، والال  عبالد د المالندد، والمال د أمال  
ر بالالن اجلمالالال األنصالالاود الكالال ، و يالالن العابالالدين بالالن عبالالد باي الالاه، وأوالال  عنالالل ولالال  تثالال  مالالني : ال الال   علالال  بالالن أيب بكالال

القايو الاالهد، وال ال    مالد بالن عبالد الالنع  الاالائ  ، وعبالد د بالن الالع د باق ال ، وعبالد الالرمحن تري ال  المالقاف، مالن 
ع الاا هال، لل مرمج  يف و ص  األ ر يف أ2757الن   –ومحل د  –مصن امل )حا    علر     احملتاج( و )فتاود( م يف 

 (.123/ 1( ا  النج   الع اد يف أنباء األوائل والت اد )171 – 172/ 5القرا احلايد ع ر )
 (. 327/ 2(، وأي ا : إمتان ال   ء بما   القراء )213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 2)
 (573/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 3)
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  خل عمر البصرد عنالدما نقالل عنالل يف م اضالع  وصرح القلا يف ه ا الكتا  باال 

  تل   من ه ا الكتا . 

بأنالالل لالال   العمالالل  –ومحالالل د معالالاىل  –منيالالا ق لالالل: )أفالال  م حمنالالا و الال خنا المالال د عمالالر 

 .(2)بم  ح تل لة  األهل(

عالالالن  – ومحالالالل د –وقالالالال يف م ضالالالع آوالالالر: )وقالالالد الالالال ل م حمنالالالا و الالال خنا المالالال د عمالالالر 

 .(3)لل افع (وو مقلد مت ض  أتل حل   ا حنبل  

 :  (4)أمحد بريي بن ( حممد7

أو  عنل القلا وحم مل وتاا من أول م ائخل تمالا صالرح بال لك ال ال   عبالد د أبال  

تاا أول م ائخل ال     مد بن بال د احلن ال ، ف نالل حم مالل، وقالرأ عل الل يف اع  ح ث قال: )

                                                                                                           
 (123/ 1أن ر: ا  النج   الع اد )( 1)
 من ه ا الكتا . 35أن ر:  ( 2)
 من ه ا الكتا  63أن ر:  ( 3)
ه   مد بن أمحد بن  مد بن أمحد بن ب د الك  العل ا  احلن   ال رض ، تاا من ف  ء أهل القرا احلالايد ع الر ( 4)

صالالدو للتالالدويق بالمالالجد ذود ال الأا، قالالرأ علالالر ال الال   علال  بالالن  الالاو د بالالن  يال و، وبالالرن يف العلالال   العقل الال  والنقل ال ، وم
 احلرا ، وأو  عنل تث وا، مني : ابن أو ل إبراه   ب د، وعبد د بن الع د باق  ، وعل  بن اجلمال الك  وغ ه . 

األااء والن ص ق( و رحل: )ال  اق   ال   ق يف  الرح اآلد النال اق(،  3من مصن امل )الآلد الن اق يف أعمال ذواق
 هال. 2717الن   – ومحل د –م يف 

(، 173/ 1( هديالالال  العالالالاوفن )751 ا )(، إي الالالاح الكنالالال535/ 1لالالالل مرمجالالال  يف: الختصالالالر مالالالن تتالالالا  ن الالالر النالالال و والاهالالالر )
 (523/ 6معج  القل ن )
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وأ الالالا  لالالالل يف الالالالن   الالالا  ع الالالر، و، احلمالالالا  واجلالالاله والقابلالالال  وال الالالرائ  والناالالالالخاق تتبالالالا  تثالالال  

 .  (1)وحم مل أ و ع ر الن (

وقالالد صالالرح القلالالا بأنالالل  الال خل ح الالث قالالال: )ويقالالر  مالالن ذلالالك مالالا حكالالاه لنالالا م حمنالالا 

 .  (2)و  خنا الم د عمر، و  خنا الع م   مد بن ب د ومحيما د(

 :  (3)( الشهاب اخل اجي8

يف مرمجتالل للمقلالا فقالال: )وعالن أو  القلا عنل عل  احلديث تمالا ذتالر ذلالك احملال  

 .  (4)ال يا  اع ا   احلديث(

 مكانبه العملية وت ميره: 

 بلغ القلا مكان  علم   يف عصره وم د التدويق بالمجد احلرا . 

                                           
 (.573/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 1)
 من ه ا الكتا . 33أن ر:  ( 2)
هالالالال مجالالالع بالالالن ال قالالالل واألي   377لالالالدين اع الالالا   الصالالالرد احلن الالال ، ولالالالد الالالالن  هالالال : أمحالالالد بالالالن  مالالالد بالالالن عمالالالر  الالاليا  ا( 3)

وال الالعر، قالالالرأ علالال   العرب الالال  يف صالالالةره عالالن أيب بكالالالر ال الالن ا  وأوالالال  الالالال هبن مالال ه  أيب حن  الالال  وال الالافع  مقالمالالالا  علالالالر 
و الالالدين علالال  األصالاللن بالالن م الالاي  عصالالره، ومالالني : ال الال    مالالد الرملالال  وأ الالا ه ام الالع مقل امالالل ومرويامالالل، وأوالال  عالالن نالال  

الايالالالالايد وحم مالالالالل  منالالالالا  طالالالال ي  ، تمالالالالا أوالالالال  عالالالالن إبالالالالراه   العلقمالالالال ، وعلالالالال  بالالالالن غالالالالا  القدالالالالال ، ووحالالالالل إىل مكالالالال  والدينالالالال  
والقمالالانا ن  ،   االالالتقر  صالالر يقلالالا ويصالالنا ويقالالرئ، وأوالال  عنالالل مجاعالال  مالالني : عبالالد القالالايو البةالالدايد، والمالال د أمحالالد 

القاضال ( و ) الرح ال القا( و )الر انال ( و )حا ال    الرح ال الرائ ( و احلم د، لل مصن اق تث و منيا: )ح ا   م م  
 هال. 2733الن   –ومحل د  –)  اء الةل ل ف ما يف ت   العر  من الدو ل( و )طرا  اجملالق( م يف 

 (.327/ 2(، وأي ا ، إمتان ال   ء بما   القراء )213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 4)
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وقالالد بالالن هالال ه الكانالال  احملالال  عنالالدما مالالر   لالالل فقالالال: )تالالاا صالالدوا  عالالاد القالالدو واالالالع 

 .  (1)نل(احمل  ظ  ققا  م د إل ل الرحال لألو  ع

وقالالالالال أي الالالالا : )ومصالالالالدو لإلقالالالالراء والتالالالالدويق يف المالالالالجد احلالالالالرا  وانت الالالالع بالالالالل مجاعالالالال  مالالالالن 

 .  (2)األع  (

وتالالاا يتالال ىل مالالدويق فقالالل ال الالافع   وغالال ه مالالن الالال اه  قالالال ال الال   عبالالد د أبالال  اعالال : 

 مدويمالالالا  ومأل  الالالا ، حالالالس يف أيالالالا  مرضالالالل، تالالالاا مجاعالالال  يوالالالالل)وق يالالالال م  مالالالا  ل  الالالتةال بالالالالعل   

يأم نالل الب الال  للقالالراءو، وتالالاا عالالاد اهلمالال ، يقالرأ يف جملمالالل فقالالل ال الالافع   يف أع الال  الكتالال  القل الال  

ف ل وه  التح   لل    أبن حجر ف التكل  مالع   ال يا األالالتاذ ابالن قاالال ، ومالن بعالده بأحمالن 

 .  (3)مقرير، وقد يت   لل إقراء فقل احلن    وفقل احلنابل (

                                           
 ( 211/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 1)
 ( 213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 2)
 ( 573/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 3)
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 وسأذور أبرز ت ميره وقم: 

 :  (1) بد هللا حممد طاقر عباسيع -1

وقالالد ذتالالر احملالال  أنالالل مالالن م م الال  القلالالا فقالالال: )وانت الالع بالالل مجاعالال  مالالن األعالال   مالالني  

 .  (2)ال    عبد د بن  مد طاهر عباال (

 :(3)أمحد بن علي باقشري  -2

ذتر احمل  أنالل مالن م م ال  القلالا فقالال: )وانت الع بالل مجاعال  مالن األعال   مالني  ال ال   

 .  (4) بن  مد طاهر عباال  وال    أمحد باق  (عبد د

 .  (1)وت لك ذتر عبد د أب  اع  أنل من م م   القلا

                                           
هالالالال  عبالالالالد د بالالالالن  مالالالالد بالالالالن طالالالالاهر بالالالالن  مالالالالد صالالالال ا التا الالالالكندد األصالالالالل، الكالالالال  ال الالالالي  بعباالالالالال ، ولالالالالد يف مكالالالال  الالالالالن  ( 1)

 ، تالالاا ذا ةالال  عال الال ، قاالالع ويعالالاا عمالالره هالالال، وهالال  أحالالد صالالدوو ال الالافع   بالالالدياو الك الال ، وممالالن بالالرن يف فنالال ا العرب الال2715
و  خ وتل باحم تةال بالعل ، أو  عن عمر البصرد، والاق بن أمحد   خاا، وأو  ال قل وغ ه عن الع مال  علال  بالن 
اجلمال، وعبد د بن الع د باق  ، و مد بن عبد النع  الاائ  ، و مالد البالابل ، وعبالد الالرمحن اإليويمال ، ووحالل إىل 

 من ويول  ب د، وأو  عن علمائيا، ومصدو للتدويق باجملمد احلرا  وأو  عنل مجاع  منل الم د أمحالد بالن أيب هتام  وال
 كال   –ومحالل د  –بكر   خاا، وعبد د بن الاق البصالرد، وعلال  بالن ف الل الاالهد، ومحالد بالن أمحالد األالالدد، مال يف 

 هال. 2733الن  
 (327/ 2ن ال   ء بما   القراء )(، وأي ا  إمتا 213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 2)
هالال : أمحالالد بالالن علالال  بالالن عبالالد الالالرمحن بالالن  مالالد  الال ح باق الال ، ولالالد يف مالال ق وح الالر القالالرآا علالالر يالالد  الالده ألمالالل اهلالالايد ( 3)

باق  ، وأو  عن مجاع  حب ر م ق،   او ل إىل مك  الكرم ، وأو  عنل علمائيا تال    عبد د باق ال  أوال  عنالل 
راءاق، وأوالال  ال قالالل عالالن ال الال   عبالالد العايالالا الامامالال ، وعالالن ال الال   علالال  بالالن اجلمالالال ال قالالل وال الالالرائ  علالال  الت ح الالد والقالال

واحلمالالالا ،   أذا لالالالل م الالالائخل بالتالالالدويق فالالالدوس وأوالالال  عنالالالل مجاعالالال  ولالالالل ن الالال  تثالالال ، ون الالال  أو الالال  و يف علالالال  ال الالالرائ    
 هال. 2773الن   –ومحل د  – رحيا، م يف 

(، الختصر من تتا  ن ر الن و 377 – 136/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )163/ 2لل مرمج  يف: و ص  األ ر )
 (. 11/ 2والاهر )

 (213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 4)
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وقالالد أوالال  عالالن علالال  بالالن اجلمالالال ال قالالل وال الالرائ ، تمالالا ذتالالر ذلالالك احملالال  عنالالدما ذتالالر 

 الال  أ أمحالالد باق الال  قالالال: )وعالالن ال الال   علالال  اجلمالالال وال الالرائ  واحلمالالا ، وحم مالالل يف هالال ين 

 .  (2)ال ن ن(

 .  (3)وقال أي ا : )ان ري بعلم  ال رائ  واحلما  بعد   خل عل  بن اجلمال(

 :(4)حممد بن أيب بكر بن أمحد بن علوي احلضرمي -3

وه  من م م   القلا تما نقل ذلك احمل  فقد نقل عنل أنل قال: )ولا مال يف  ال خنا 

 باق الال  بالالاجلل س يف  لالالل علالال  بالالن اجلمالالال، أمالالر  مجاعالال  مالالن م الالائخ  مالالني : ال الال   عبالالد د

بالمالالجد احلالالرا  فاعتالال وق بالالأم و منيالالا ا الالتةاد بالالالال  علالالر ال الالائ  اغتنامالالا  ل  مالالتي  قبالالل 

 .  (5)وفاهت (

 .  (6)وقال ال    عبد د أب  اع : )وخترج بل مجاع  تالم د  مد  ل (

                                                                                                           
 (. 11/ 2أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 1)
 (. 163/ 2أن ر: و ص  األ ر )( 2)
 أن ر: الصدو الماب . ( 3)
بالالن أمحالد بالالن أيب بكالالر بالالن عبالالد د بالن أيب بكالالر بالالن علالال د بالالن عبالد د بالالن علالال  بالالن عبالالد د بالالن  هال :  مالالد بالالن أيب بكالالر( 4)

هالال، مالقوأ فلكال  فرضال  وياضال ، وحالل إىل اهلنالد،   إىل احلجالا  وأقالا  2757عل د ال ل  احل رم ، ولد يف مك  الالن  
عنالل الت مال  والمال د عبالد الالرمحن   ك ، أو  عن علماء عصره، ومني : فخر الدين أب  بكر بن  يا  الدين وقد أوال 

بالالن علالال د وقالالد أوالال  عنالالل ال قالالل واألصالال ل، وعبالالد العايالالا الامامالال ، مالالن مصالالن امل: )عقالال ي اجلالال اهر( و ) الالرح علالالر  تصالالر 
 هال. 2735يف مك  الن   –ومحل د  –اإلي اح( حمبن  ر، و )والال  يف معرف  ام اق الاالع واوت فيا( م يف 

 (. 273/ 3(، معج  القل ن )273/ 1(، إي اح الكن ا )513 – 511/ 5)لل مرمج  يف: و ص  األ ر 
 (511/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 5)
 (. 577/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 6)
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 :(1)سامل بن أيب بكر بن سامل بن أمحد بن  يخا  -4

مالالالالن م م الالالال  القلالالالالا فقالالالالال يف مرمجتالالالالل لالالالالل: )وحم   ال الالالال   علالالالال  بالالالالن ذتالالالالر احملالالالال  أنالالالالل 

 .  (2)اجلمال(

الختصالالر مالالن تتالالا  ن الالر النالال و تمالالا ذتالالر أبالال  اعالال  أنالالل مالالن م م الال  القلالالا يف تتابالالل 

 .(3)والاهر

 :(4)أمحد بن أيب بكر بن سامل بن أمحد بن  يخا  -5

)وأوالال  عالالن ال الال   عبالالد ذتالالر احملالال  أنالالل مالالن م م الال  القلالالا ح الالث قالالال يف مرمجتالالل لالالل: 

 .  (5)وال    عل  بن اجلمال(العايا الامام  

 .  (6)وذتر أنل من م م   القلا عبد د أب  اع  يف الختصر

                                           
 ه  الاق بن أيب بكر بن الاق بن أمحد بن   خاا بن عل  بن أيب بكر بالن عبالد الالرمحن بالن عبالد د عبال ي بالن علال  بالن( 1)

 مالد مالال د الدويلالال  ال الالد الصالال   احلمالال ين، ولالد  كالال  وقالالا ن الالأ، وح الالر القالالرآا، وا التةل ب نالال ا العلالال ، وأوالال  عالالن والالالده، 
وحم   ال    عل  بن اجلمال، وعبد د بالن الالع د باق ال ، وعبالد د بالن الاالاهر العباالال ، وأوال  عالن ال افالدين إىل مكال   

 الالعاو تثالالال و، مالالال يف يف ح الالاو والالالالده وهالال   الالالا  وصالاللر عل الالالل والالالالده تال الالمق البالالالابل ، ومنصالال و الاالالال و  وغالال ه ، ولالالالل أ
 هال. 2761بالمجد احلرا  إماما  بالناس بالمجد احلرا  الن  

 (. 233/ 1)أن ر: و ص  األ ر( 2)
 (. 235/ 2أن ر:   الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 3)
بالالن أيب بكالالر بالن عبالالد الالالرمحن بالالن عبالالد د بالالاعل د، ولالالد هال : أمحالالد بالالن أيب بكالالر بالالن الالالاق بالالن أمحالد بالالن  الال خاا بالالن علالال  ( 4)

هالالال، وقالالا ن الالأ ومالالرو يف تنالالا والالالده وح الالر القالالرآا، وح الالر بعالال  التالال ا يف ال قالالل واحلالالديث 2713 كالال  الكرمالال  الالالن  
والنحالال ، وحم   أبالالاه، تمالالا حم   ال الال   عبالالد د الالالع د باق الال ، وأوالال  عالالن ال الال   عبالالد العايالالا الامامالال ، وال الال   علالال  بالالن 

ال، وعبالالد د بالالن الاالاهر العباالالال ، و مالالد بالن الالالل ماا، وأمقالالن عالدو فنالال ا منيالالا: احلالديث وال قالالل واألصالال ل العرب الال ، اجلمال
وال رائ  والعروض، وأمره   خل ابن الل ماا بالتالدويق فجلالق بالمالجد احلالرا ، مالن مصالن امل ) تصالر مالاوي  القالرط ( 

 هال. 2732 ك  الن   –ومحل د  –م يف 
 (37/ 2(، الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )231/ 2 ص  األ ر )لل مرمج  يف: و

 أن ر: الصدو الماب .( 5)
 (37/ 2الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 6)
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 :  (1)حسن بن علي العجيمي -6

ذتالالر احملالال  أنالالل مالالن م م الال  القلالالا فعنالالدما ذتالالر م م الال  القلالالا قالالال )و الال خنا احلمالالن 

 .  (2)العج م (

وأنل أو  عنل عديا  من ال ن ا، فعندما ذتالر م م ال  م م   القلا ذتر احمل  أنل من 

القلالالا قالالال: )و الال خنا أمحالالد النخلالال  قالالال: وقالالرأق عل الالل ال قالالل وال الالرائ  واحلمالالا  واألصالاللن 

 .  (3)(وأص للواحلديث 

 . (4)عبد د أب  اع  يف تتابل الختصر ذتر أنل من م م   القلاو 

                                           
هالال، وهال  مالقوأ 2713ه : حمن بن عل  بالن   ال  بالن عمالر العج مال  ال مالين األصالل الكال  الالداو، احلن ال ، ولالد الالن  ( 1)

مصالن امل: )إهالداء اللاالائا مالن أوبالاو الاالائا( ، )األقال ال الرضال   علالر األ  بال  ال من ال (  م اوك يف بعال  العلال  ، مالن
 هال. 2225الن   –ومحل د  –م يف 

( 115/ 1) ( األعالالالال   للاوتلالالالال 16 – 221 – 232/ 2(، إي الالالالاح الكنالالالال ا )131/ 2لالالالالل مرمجالالالال  يف: هديالالالال  العالالالالاوفن )
 (.131/ 5) معج  القل ن

 (. 213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 2)
 هال. 2257يف مك  الن   –ومحل د  –ص يف، من مصن امل: )بة   الاالبن لن اا ال ائ  احملققن العتمدين( م يف 

(، 63 – 63/ 2(، الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )272/ 2لل مرمج  يف: اللك الدوو يف أع اا القرو الثا  ع ر )
 (. 75/ 1(، معج  القل ن )111 – 112/ 2(، األع   )266/ 2إي اح الكن ا )

 (213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 3)
 (.577/ 1( ، )63/ 2الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر ) أن ر:( 4)
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 :(1)بد امللِ العصاميعبد امللِ بن حسني بن ع -8

 وه  ح  د عبد اللك بن مجال الدين العصام  ال د الب  ذتر من    أ القلا.   

وقالالالد صالالالرح عبالالالد اللالالالك بالالالن حمالالالن العصالالالام  يف تتابالالالل االالال  النجالالال   العالالال اد بالالالأا القلالالالا مالالالن 

)أوالالال  عنالالالل  الالال خنا الع مالالال   الالال  ول فقالالالال يف مرمجالالال   الالاليا  الالالالدين أمحالالالد بالالالن ال الالالتح احلكمالالال : 

 .  (2)ن اجلمال األنصاو الك (ال    عل  ب

 املطلب الرابَ: مص  اته ووفاته: 

بعلالالال  ال الالالرائ  فالالالأتثر مصالالالن امل يف هالالال ا العلالالال ، تمالالالا صالالالنا يف  –ومحالالالل د  –اعتالالالو القلالالالا 

 التج يد والقراءاق، وال قل وأص لل، والتاوي  والما   واحلما ، واجله والقابل . 

صان ا تث و وأتثرها يف فن ال الرائ  واحلمالا  قال ال    عبد د أب  اع : )ولل م

 .(3)واجله والقابل ، ولل والائل وح ا   يف ال قل والقراءاق(

                                           
هال : عبالالد اللالك بالالن حمالن بالالن عبالد اللالالك العصالالام  ال الافع  الكالال ، ال اضالل األييالال  ال الاعر النالالا  ، ولالد  كالال  الالالن  ( 1)

 تةل ب ن ا العل  ، ولل  عر لا الا، وتالاا فاضال   نب يالا  ذا م الاوت  يف العلال  ، ومعرفال  بالاألي  هال، ون أ قا، وا2713
وال عر، و د وأ تيد، ومصدو للتدويق يف المجد احلرا  مالدو عمالره، مالن مصالن امل: )اال  النجال   يف العال اد يف أنبالاء 

ومحالل  –البي   يف  رح اعاو   ( يف علال  العالروض مال يف  األوائل والت اد( و )وق د األوابد من ال  ائد والع ائد( و )الةروو
 هال. 2222يف مك  الن   –د 

/ 1(، إي اح الكن ا )171/ 1(، البدو الاالع )253/ 5لل مرمج  يف: اللك الدوو يف أع اا القرو الثا  ع ر للمرايد )
 (. 261/ 3(، معج  القل ن )316/ 2(، هدي  العاوفن )16

 (. 131/ 1نج   الع اد )أن ر: ا  ال( 2)
 (. 573/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 3)
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 بجو د والقراَات:مص  اته يف ال - أوت  

 . (1)والال  يف أحكا  الن ا الماتن  والتن ين (2

 .  (2)مم غاق احمبتداء و رحيا (1

 .(3)الدوو الن  د يف مأو  القراءاق من القص د (5

 مص  اته يف األصول وال قه:  –انيا  ث

 فتح اجمل د يف أحكا  التقل د.  (2

 وه ا ه  الكتا  وال أيت الك   عنل يف البحث الثا . 

 .  (4)النق ل ال اضح  الصر   يف عد  ت ا العمرو قبل الن رو صح ح  (1

 .(5)اجملم ن ال ضاح علر مناالك اإلي اح (5

 ل ا ب  علر احلاج. وه  يف الدماء ا (1) رح أب اق ابن القرد (1

                                           
/ 2( إمتالالالالان ال  الالالال ء بالالالالما   القالالالالراء )733/ 2(، وهديالالالال  العالالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالالبتل إل الالالالل يف: و صالالالال  األ الالالالر )( 1)

326 .) 
 (. 326/ 2راء )( إمتان ال   ء بما   الق213/ 5وويق نمبتل إل ل يف: و ص  األ ر )( 2)
(، معجالال  135/ 2(، إي الاح الكنال ا )733/ 2(، وهديال  العالالاوفن )213/ 5وويق نمالبتل إل الل يف: و صالال  األ الر ) (3)

 (. 326/ 2( إمتان ال   ء بما   القراء )13/ 7القل ن )
(، إمتالالان 373/ 1)(، إي الالاح الكنالال ا 737/ 2(، وهديالال  العالالاوفن )213/ 5وويق نمالالبتل إل الالل يف: و صالال  األ الالر ) (4)

 (327/ 2)ال   ء بما   القراء
(، األعال   156/ 1(، إي الاح الكنال ا )737/ 2(، وهدي  العالاوفن )213/ 5وويق نمبتل إل ل يف: و ص  األ ر ) (5)

 (، وه   رح علر تتا  اإلي اح يف ال قل. 326/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )137/ 1للاوتل  )
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 مص  اته يف ال رائض:  –ثالثا  

 .  (2)تايف احملتاج ل رائ  النياج (2

 . (3)قرو العن ال رائ  يف فين احلما  وال رائ  (1

 .(4)الن ح  الك   يف  رح التح   القدال   (5

 .(5)ال لل يف ال رائ  (1

 .(6)فتح ال  اض يف عل  ال رائ  (3

                                                                                                           
(، وي  الد لالل نمالخ  وا ال  327/ 2(، إمتالان ال  ال ء بالما   القالراء )213/ 5إل ل يف: و صال  األ الر )وويق نمبتل  (1)

 .2137ووق ، ووق  الخا مل  13يف  امع  اللك الع ي بالرياض وعدي أوواقل 
 (، األعالال  133/ 1( إي الالاح الكنالال ا )737/ 2(، وهديالال  العالالاوفن )213/ 5وويق نمالالبتل إل الالل يف: و صالال  األ الالر )(2)

(، وهالالالالال   الالالالالرح لكتالالالالالا  327/ 2(، إمتالالالالان ال  الالالالال ء بالالالالالما   القالالالالراء )13/ 7(، معجالالالالال  الالالالالالقل ن )137/ 1للاوتلالالالال  )
 ال رائ  من تتا  النياج للن ود يف ال قل. 

(، هديالال  العالالاوفن 573/ 1(، الختصالالر مالالن تتالالا  ن الالر النالال و والاهالالر )213/ 5وويق نمالالبتل إل الالل يف: و صالال  األ الالر ) (3)
 (327/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )137/ 1(، األع   للاوتل  )115/ 1لكن ا )(، إي اح ا737/ 2)

  .ك(.  3753ولل نمخ  وا   يف مكتب  تل   اآليا  الرتاي  يف مصر برق  )
(، إمتالالالان 732/ 1(، إي الالالاح الكنالالال ا )737/ 2(، هديالالال  العالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالبتل إل الالالل يف: و صالالال  األ الالالر )( 4)

 (. 327/ 2ال   ء بما   القراء )
وه   رح للتح   القدال   يف اوتصاو الرحب   يف ال رائ ، وال ي وو باألل    الصةرى مأل ا أمحالد بالن  مالد بالن اهلالائ  

 (.237/ 1هال، وه ا الكتا  ذتره المخاود يف ض ء ال مع )623ال افع  الت يف الن  
 ( وطبعالال  هالال ه الرالالالال  يف جملالال  احلكمالال  يف العالالدي وقالال  3113اللالالك الالالع ي بالالرق  ) وي  الالد لالالل نمالالخ  وا الال  يف  امعالال 

 بتحق   ها  بن عبد د.  11
(، هديالال  العالالاوفن 573/ 1(، الختصالالر مالالن تتالالا  ن الالر النالال و والاهالالر )213/ 5وويق نمالالبتل إل الالل يف: و صالال  األ الالر )( 5)

 (.327/ 2القراء ) (، إمتان ال   ء بما  133/ 1( إي اح الكن ا )737/ 2)
(، ولكالالن ووي ف يالالا االالال  الكتالالا  فالالتح ال  الالاض يف 236/ 1وويق نمالالبتل إل الالل يف: الصالالايو المالالابق  وإي الالاح الكنالال ا )( 6)

عل  القراض، ويبدوا أا تلم  ال رائ  مصح   إىل القراض، ومناقلتيا الكت  بعد مصالح  يا، واألوىل مالا أ بتالل، وذلالك 
تتا  فتح ال  اض بعل  ال الرائ ، وهال ه النمالخ  م  ال يو يف مكتبال  هال  مال ا اامعال    ألنل قد تت  علر النمخ  اعا  
 . 2322ووق  ووقميا  16هاوفري يف أمريكا وعدي أوواقيا 
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 .(1)وصل  البتدد ب ر ن   يو اليتدد (3

 .(2)وه  يف ال رائ  علر م ه  اإلما  أيب حن   

 .  (3) رح أب اق اجل ل الم  ط  (7

 .  (4) رح من  م  اهلامل  يف ال رائ  (6

 مص  اته يف الباَّ خ والرتاجم:  –َّابعا  

 .(5)احمنتصاو الن  ق جلنا   مد بن إيويق (2

ش ألالالالا هالالال ا الكتالالالالا  ويا  علالالالر بعالالال  احلن  الالالال  يف  مانالالالل الالالال ين  عمالالالال ا أا ف الالالر قالالالالري

 .(6) ص   بالقاطنن بأ  القرى

 .(1)    القرى يف ف ل القاطنن بأ  القرى (1

                                           
(، إمتالالالان 727/ 1(، إي الالالاح الكنالالال ا )737/ 2(، هديالالال  العالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالبتل إل الالالل يف: و صالالال  األ الالالر ) (1)

 (.327/ 2ال   ء بما   القراء )
 (.326/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )213أن ر: و ص  األ ر )( 2)
/ 2(، إمتالالالالان ال  الالالال ء بالالالالما   القالالالالراء )733/ 2(، هديالالالال  العالالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالبتل إل الالالالل يف: و صالالالال  األ الالالالر )( 3)

بالع ال الرن يف انتمالا  (، وه   رح من  م  يف عل  ال رائ  قال احمل  و الرح أب الاق اجلال ل المال ط  الال  أوهلالا: يت326
 أباه. 

 (.573/ 1وويق نمبتل إل ل يف: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر )( 4)
(، إمتالالالان 257/ 2( إي الالالاح الكنالالال ا )733/ 2(، هديالالال  العالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالبتل إل الالالل يف: و صالالال  األ الالالر )( 5)

 (. 326/ 2ال   ء بما   القراء )
 (.213/ 5أن ر: و ص  األ ر )( 6)

( عالن هال ا الكتالا  )ووالالال  يف أا ال الافع  هال  العالو بعالاق قالريش يف 573/ 1وقال ال    عبد د أب  اع  يف الختصالر )
 حديث( )عاق قريش  أل طباق األوض علما (. 
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 مص  اته يف احلساب واجلرب واملقابلة:  –خامسا  

 .(2)فتح ال ها  علر ناه  احلما  (2

 .(3)التح   احلجا ي  يف األعمال احلماب   (1

 .  (4)ال اه  المن   يف عل  اجله والقابل  (5

 .(5)والقابل   رح ال اا ن   يف اجله (1

 .(7)يف ال ريك أ كال (6) رير القال يف ق لل ابن اجملدد (3

                                                                                                           
( إي الالالالاح 13/ 7(، معجالالالال  الالالالالقل ن )733/ 2(، هديالالالال  العالالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالالبتل إل الالالالل يف: و صالالالال  األ الالالالر )( 1)

 (.113/ 2 ا )الكن
( فالالتح ال هالالا  213/ 5(، ووي ااالالل يف و صالال  األ الالر )137/ 1هكالال ا ووي االالال  هالال ا الكتالالا  يف األعالال   للاوتلالال  )( 2)

(، 273/ 1(، إي الالاح الكنالال ا )737 - 733/ 2ب الالرح ناهالال  األحبالالا  وتالال لك ووي قالال ا احمالالال  يف هديالال  العالالاوفن )
 اوتل  يف األع   إىل أنل  ا مل. (، وأ او ال326/ 2إمتان ال   ء بما   القراء )

  .ك( 3172وي  د لل نمخ  وا   يف مكتب  تل   اآليا  الرتاي  يف مصر بعن اا فتح ال ها  بصناع  احلما  برق  )
( هديالال  العالالاوفن 573/ 1(، الختصالالر مالالن تتالالا  ن الالر النالال و والاهالالر )213/ 5وويق نمالالبتل إل الالل يف: و صالال  األ الالر )( 3)

(، تما 326/ 2(، إمتان ال   ء بما   القراء )13/ 7(، معج  القل ن )113/ 2لكن ا )(، إي اح ا733/ 2)
 ( ووما لل حبرف )أ( إ اوو إىل أنل ي  د لل نمخ  وا  . 137/ 1أوويه الاوتل  يف األع   )

معجالال  (، 372/ 1) إي الالاح الكنالال ا، (733/ 2هديالال  العالالاوفن )(، 213/ 5) و صالال  األ الالر وويق نمالالبتل إل الالل يف:( 4)
  .(326/ 2إمتان ال   ء بما   القراء )، (13/ 7القل ن )

وويق نمبتل إل ل يف الصايو المابق  ما عدا إي اح الكن ا، وي  د لل نمخ  وا   يف مكتب  تل ال  اآليا  الرتايال  يف ( 5)
 ا طاق يف صنعاء بال من.  .ك. وه  مص وو عن النمخ  اعا   ال   يو يف ياو الخ 3172مصر وق  ال كروفل  

هالال بالقالاهرو، م قالل علالر عالدي مالن 737ه : أمحد بن و   بن ط بةا، ال ي  بابن اجملدد الع ئال  ال الافع ، ولالد الالن  ( 6)
ال ال  أ، مالالني  أبالال  البقالاء الالالدم د، ومجالالال الالدين الالالاوييين، والالالرم، الالدين البلق الالين، وبالالرن يف عالدو فنالال ا وعلالال  ، ووصالالا 

اا وأس النالالالاس يف تثالالال  مالالالن العلالالال  ، ويف مقالالالدمتيا علالالال  ال لالالالك والرياضالالال اق واهلندالالالال ، والتقالالال حل، ب الالالرمل الالالال تاء وبأنالالالل تالالال
والنحالالالال ، وال قالالالالل وال الالالالرائ ، وقالالالالد قربالالالال  مقل الالالالاق ابالالالالن اجملالالالالدد مالالالالن لمالالالالن تتابالالالالا  ووالالالالالال  ومقالالالالال ، مع ميالالالالا يف ال لالالالالك 

 هال. 637الن   – ومحل د –والرياض اق منيا )إبرا  لاائا الة ام  وإحرا  صناع  ال رائ ( م يف 
 (.216/ 2(، هدي  العاوفن )136/ 7لل مرمج  يف:   واق ال ه  )

( إمتالالالالان 151/ 2( إي الالالالاح الكنالالالال ا )733/ 2(، هديالالالال  العالالالالاوفن )213/ 5وويق نمالالالالبتل إل الالالالل يف: و صالالالال  األ الالالالر )( 7)
 (.326/ 2ال   ء بما   القراء )
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 وفاته: 

يالال   احم نالالن  الالاا بقالالن مالالن  الالير وب الالع الثالالا ، الالالن  ا نالالن والالالبعن  –ومحالالل د  –مالال يف 

 .(1)هال(، ويفن  قهو الع و  ك  الكرم 2771وألا من اهلجرو )

 د بأحكام التقليد: املبحث الثاني: التعريف بكتاب فتح اجملي

 املطلب األول: حتقيق اسم الكباب ونسببه للمؤلُ: 

يالالدل علالالر  بالال ق نمالالب  هالال ا الكتالالا  لعلالال  بالالن أيب بكالالر بالالن اجلمالالال الكالال  ال الالافع  

 عدي من األم و منيا: 

 ما تت  علر ص ح  عناوين النمخ  اعا  :  األمر األول:

ال ال   علال  اجلمالال األنصالاود  فعن اا نمخ  ) ( )فتح اجمل د بأحكا  التقل الد مالأل ا

 الك (. 

فتتاح   ه ه النمخ : )بم  د الالرمحن الالرح   وبالل نمالتعن، قالال ال ال   اإلمالا  ا ويف

العالالال  الع مالال  علالالال  بالالن أيب بكالالالر بالالن اجلمالالال األنصالالالاود اعاو الال  ال الالالافع  الكالال  مةمالالالده د 

   علالالالر الالال دنا وم حمنالالا  مالالالد برمحتالاللا احلمالالد هلل و  العالالالن والعاقبالالال  للمتقالالن والصالال و والمالال

والالاا األنب الالاء والرالالاللن، وعلالالر آلالالل وأصالالحابل أمجعالالن، هالال ا مالالا يعالال  إل الالل حا الال  أمثالالاد مالالن 

 القاصرين من مجع ما لألئم  األع   من مت رق الك   يف أحكا  التقل د(. 
                                           

، (733/ 2هديالالال  العالالالاوفن )(، 577/ 1) ر النالالال و والاهالالالرالختصالالالر مالالالن تتالالالا  ن الالال، (213/ 5و صالالال  األ الالالر ) أن الالالر:(1)
 .(326/ 2إمتان ال   ء بما   القراء )(، 137/ 1) األع   للاوتل 
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عنالالال اا نمالالالالخ  )ح( )هالالالال ه والالالالال  يف أحكالالالالا  التقل الالالالد علالالالر و الالالالل إا  الالالالاء د م  الالالالد، 

ع مالال  البحالالر احملقالال  الالالدق  ال يامالال  ال الال   علالال  بالالن ال الال   ال اضالالل أيب بكالالر اجلمالالال للعالالاق ال

 عاملل د بلا ل يف احلال واحمالتقبال إنل ه  التعال آمن(. 

ويف افتتاح   هال ه النمالخ  )بمال  د الالرمحن الالرح   قالال اإلمالا  العالاق الع مال  ال ال   

والعاقبالالال   –احلمالالالد هلل و  العالالالالن  – معالالالاىل ومحالالالل د –علالالال  بالالالن أيب بكالالالر اجلمالالالال األنصالالالاود 

للمتقن والص و والم   علر ال دنا  مد واا األنب الاء والرالاللن وعلالر آلالل وصالحبل أمجعالن 

ه ا ما يعال  إل الل حا ال  أمثالاد مالن القاصالرين مالن مجالع مالا لألئمال  األعال   مالن مت رقال  الكال   

 د(. يف أحكا  التقل د علر و ل إا  اء د معاىل م  

ويف آوالر هال ه النمالخ  )قالال مقل الل ن الع د بالالل مالن مجعالل مالن تال   غال ه، االالم ذنبالالل، 

أحقالالر العبالالاي وأحالال  ي  إىل وه البالالاود علالال  بالالن أيب بكالالر بالالن علالال  اجلمالالال األنصالالاود اعاو الال  

 ال افع (. 

الصالالالالايو الالالالال  ذتالالالالرق ممالالالالا يالالالالدل علالالالالر  بالالالال ق نمالالالالب  الكتالالالالا  للمقلالالالالا  األمننننر الثنننناين:

  الكتا  ونمبتل لل.

فقالالد ذتالالره احملالال  يف تتابالالل و صالال  األ الالر يف أع الالاا القالالرا احلالالايد ع الالر فعنالالدما ذتالالر 

 .  (1)مصن امل قال )ووالال  يف التقل د(

 .  (1)وذتره إااع ل با ا البةدايد يف هدي  العاوفن بعن اا )والال  يف التقل د(

                                           
 (.213/ 5و ص  األ ر ) أن ر: (1)
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 .  (2)التقل د(وذتره ال    عبد د أب  اع ، فعندما ذتر مصن امل قال: )ووالال  يف 

تمالالالالالالا ذتالالالالالالالره ال الالالالالال   إل الالالالالالالاس الهمالالالالالالالاود فعنالالالالالالدما ذتالالالالالالالر مصالالالالالالن امل قالالالالالالالال: )ووالالالالالالالالال  يف 

 .(3)التقل د(

  ب ق نمب  الكتا  للمقلا الصايو ال  نقل  عنل. علر يدل  األمر الثالث:

 فقد نقل عنل البكرد وصرح باال  ه ا الكتا . 

يف فالالالالتح اجمل الالالالد: أعلالالالال  أا  : )وقالالالالال يف ال  ائالالالالد وابالالالالن اجلمالالالالالفقالالالالال يف إعانالالالال  الاالالالالالبن

القالالال لن أو الالالال  ين أو الاالالالريقن إذا تانالالالا ل احالالالد وق ير الالالع أحالالالدةا فللمقلالالالد أا يعمالالالل لن مالالالل 

 .(4)بأييما  اء إذا ق يكن أه   للم  ح(

وذتالالالره احللالالال ا  عنالالالدما أووي تالالال   الكالالالريد الالالال د نقلالالالل عالالالن عمالالالر البصالالالرد فقالالالال يف 

لل عنل ملم ال ه ابالن اجلمالال األنصالاود يف والالالتل فالتح ال ال  وال   : )قال اإلما  الكريد: ونق

 .(5)اجمل د بأحكا  التقل د، وأقره(

 املطلب الثاني: وصف النسخ اخلطية:

 بعد حبث يف الكتباق وفياوس الخا طاق عثرق علر نمختن وا تن وه : 

 ال سخة األوىل: 

                                                                                                           
 (.733/ 2أن ر: هدي  العاوفن ) (1)
 (.573/ 1أن ر: الختصر من تتا  ن ر الن و والاهر ) (2)
 (.327/ 2بما   القراء )أن ر: إمتان ال   ء  (3)
 (.117/ 1أن ر: إعان  الاالبن ) (4)
 (.215 – 211أن ر: ال ال  يف ال    )  (5)
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( أصالالالال ل فقالالالالل 13النمالالالالخ  ال  الالالال يو يف مكتبالالالال  احلالالالالر  الكالالالال   كالالالال  الكرمالالالال  ووقميالالالالا )

 ووماق هل ه النمخ  حبرف )ح( ألنل أول حرف من تلم  )احلر (. 
تتالال  علالالر صالال ح  العنالال اا: )هالال ه والالالال  يف أحكالالا  التقل الالد علالالر و الالل إا  الالاء د 

م  الالد، للعالالاق الع مالال  البحالالر احملقالال  الالالدق  ال يامالال  ال الال   علالال  بالالن ال الال   ال اضالالل أيب بكالالر 

   اجلمال(. 

 لقرا الثا  ع ر مقديرا . : نمخ  يف اتاَّ خ ال سخ

 ووق .  23: عدد األوَّاق

 الار.  15: عدد األسطر يف الص حة

 تلم .   21: عدد الكلمات يف السطر

 : نم  معتاي. نوع اخلط

 النمخ  مام  والل م  ونايوو المق ، ول ا  علتيا ه  األصل. : الوصُ العام لل سخة

 ال سخة الثانية: 

الكرمالال  التابعالال  لالال  اوو ال الالقوا اإلالالال م   واألوقالالاف النمالالخ  ال  الال يو يف مكتبالال  مكالال  

 . 27والدع و واإلو اي بالملك  العرب   المع يي ، ووقميا أص ل 

 ووماق هلا باحلرف ) ( ألنل أول حرف من تلم  )مك (. 

تتالالال  علالالالر صالالال ح  العنالالال اا: )فالالالتح اجمل الالالد بأحكالالالا  التقل الالالد مالالالأل ا ال الالال   علالالال  بالالالن 

 اجلمال األنصاود الك (. 

 هال  ك  الكرم . 2161: اعامق ع ر من  ير و   الن   خ ال سختاَّ 

 ووق .  26: عدد األوَّاق

 الار.  15: عدد األسطر يف الص حة
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 تلماق.   3: عدد الكلمات يف السطر

: النمالالخ  مامالال  مالالن أول الكتالالا  إىل آوالالره، ولكالالن ي  الالد يف الوصننُ العننام لل سننخة

 بع  ال اضع القل ل  الق  يف بع  العباواق. 

 قد أحلق  بع  النماذج من النم  اعا   للكتا ، وه  م مل ما يأيت: و 

 ص ح  العن اا من نمخ  )ح(.  (2

 ص ح  األوىل من نمخ  )ح(.  (1

 ص ح  األو و من نمخ  )ح(.  (5

 ص ح  العن اا من نمخ  ) (.  (1

 ص ح  األوىل من نمخ  ) (.  (3

 ص ح  األو و من نمخ  ) (.  (3
 صوَّة ص حة الع وا  من نسخة )ح(
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 صوَّة للوَّقة األوىل من نسخة )ح(
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 صوَّة للوَّقة األخرية من نسخة )ح(
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 صوَّة ص حة الع وا  من نسخة )م(
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 صوَّة للوَّقة األوىل من نسخة )م(
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 صوَّة للوَّقة األخرية من نسخة )م(
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  منهجي يف حتقيق الكتاب: –املطلب الثالث 

 ضبط نص الكباب ومقابلة ال سخ اخلطية:  –أوت  

امبالالالالالع يف والالالالالال  الكتالالالالالا  الالالالالالرحل اإلم ئالالالالال  احلالالالالالديث يوا إ الالالالالاوو إىل األواالالالالالاء  (2

اإلم ئ   ال  وقع ف يا الناالِ ، وت لك إعجا  الكلماق الال  أةالل الناالال  

 إعجاميا يوا التنب ل علر ذلك إحم أا مرم  عل ل اوت ف يف العو.

ووي إ باق ن  الكتا  وعد  الماس بالل إذا تالاا لالل و الل مالن الصالح  تمالا  (1

يف النمالالالالالختن اعا تالالالالالن، أمالالالالالا إذا  امالالالالال   ا الالالالالل فالالالالال   أ بالالالالال  الصالالالالال ا  يف 

مالالالا يف النمالالالخ  ، وأبالالالل يف اهلالالالامش علالالالر ]   [الصالالالل  بالالالن معقالالال فن هكالالال ا 

 اعا   والصدو ال د االتندق عل ل يف التص ي . 

أ بالال  يف اهلالالامش فالالروق النمالال  الالال اء أتالالاا ال الالرق يف تلمالال  أو عبالالاوو تاملالال ،  (5

 عباوو ط يل  وذحمك من أ ل مقل ل اهل امش.  وقد أ ب  يف اهلامش

 م هجي يف حتقيق ال ص:  – ثانيا  

 مرق   اآلياق القرآن   ب تر وق  اآلي  واال  الم وو.  (2
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اقتصرق يف ختري، األحاييث ال   يو يف الصح حن عل يما فق ، فال ا ق  (1

يكالالالن احلالالالديث يف الصالالالح حن وور الالالل أصالالالحا  المالالالنن أو اإلمالالالا  أمحالالالد يف 

و مالالالالك يف ال طالالالأ اتت  الالال  بالالال لك، فالالال ا ق يكالالالن يف هالالال ا الكتالالال  المالالالند أ

ور تالالل مالالن تتالال  احلالالديث األوالالرى وأوويق تالال   احملالالد ن يف احلكالال  علالالر 

احلالالديث، ويكالال ا التخالالري، بالال تر االالال  الكتالالا  والبالالا  ووقالال  الصالال ح  ووقالال  

 احلديث. 

 مرمجالال  لألعالال   الالال اويو يف الكتالالا  مالالا عالالدا اعل الالاء األوبعالال  واألئمالال  األوبعالال  (5

الممجالال  وال الالي وين مالالن علمالالاء األصالال ل الالال ين هلالال  تتالال  ماب عالال ، وم الالمل 

ومالالاوي  االالال  الالالم  ، وم هبالالل ال قيالال ، وأبالالر  مالالا ي الالا بالالل، وأ الالير مصالالن امل 

 وفامل. 
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 : وي تمل      أن ان من الت     وه : البوثيق (1

 : ويعرف بالت     ال ض ع ، ويك ا ذلك للممائل الرئ مال  توثيق املسائَ أ ( 

بالال تر أمالالاتن حبالالث المالالأل  يف أ الالير تتالال  األصالال ل، وتتالال  ال قالالل ال الالافع  

لك  يت  وب  الكتا  بة ه من تت  ال ه  ال الافع  وأح انالا  أذتالر تتال  

 ال اه  األورى. 

: واآلواء الال  ي ويهالا القلالالا يف الكتالا  الال اء نبيالا إىل أحالالد توثينق األقنوال ( 

 ه  أو طائ الالال  و قتالالالل مالالالن تتالالال  أو ق ينمالالالبيا، فالالال ذا تالالالاا القالالال ل منمالالال با  لالالال

الالالالال ه ، أو الاائ الالالال ، فالالالال ا قِ أ الالالالد ذلالالالالك يف تتالالالالبي  حرصالالالال  علالالالالر ذتالالالالر 

مصدو القلا، وإا تاا القال ل منمال با  لعالاق و قتالل مالن تتبالل، فال ا ق أ الده 

 يف تتبل و قتل من الكت  ال  نقل  عنل. 

بالالعو عالن  ج( م     النق ل: والراي قالا النصال   الال  ينقليالا القلالا بالالل ر أو

غ ه من العلماء، ف ذا تاا النقالل بنصالل وضالعتل بالن ع مال  منصال   هكال ا 

)   ( وأذتالالالالالر مصالالالالالدوه، وإذا تالالالالالاا النقالالالالالل بالالالالالالعو فالالالالال  أضالالالالالعل بالالالالالن ع مالالالالال  
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منصالالال   وإأالالالا أ الالال  إىل مصالالالدوه يف اهلالالالامش وأح انالالالا  أنقالالالل الالالالن  الالالال اوي يف 

 الكتا  ال د نقل عنل القلا. 

 ليق على الكباب و شمَ األموَّ اآلتية: م هجي يف البع –ثالثا  

 التعريا بالصالحاق واحلدوي.   (2

  رح ال رياق الةريب .  (1

 يف بع  المائل قم  بتحريرها وذلك ب تر األق ال منم ب  ألصحاقا.  (5

قم  بالتعل   علر بع  المائل لت ض حيا وقد أنقالل تال   أهالل العلال  إا  (1

 اقت ر القا  ذلك. 

 ه ا التمي الد الال د أوويق ف الل مرمجال  القلالا والتعريالا بالكتالا ، أالالأل ه ا ما م مر ذتره يف

د عالالالالا و الالالالل أا ين الالالالع قالالالال ا الكتالالالالا  القالالالالاوئ والاالالالالالع ف الالالالل، وأا يالالالالأ ر عل الالالالل مقل الالالالل وناالالالالالخل 

 و ققل، إنل البحانل ود ذلك والقايو عل ل، وصلر د والل  علر نب نا  مد. 

 احملقق
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 فتح اجمليد بأحكام التقليد

 

 أليُ ت

 اجلمال األنصاَّي املكي الشافعيبن علي بن أيب بكر 

 قن 1772س ة  املبوىف

 قدم له وحققه وعلق عليه 

 الدوبوَّ/ أمحد بن حممد السراج

 األسباذ املشاَّك يف قسم أصول ال قه بكلية الشر عة بالر اض
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

بالالالن اجلمالالالال األنصالالالاود  (3)بكالالالرعلالالال  بالالالن أيب  (2)العالالالاق الع مالالال  ال الالال   (1)قالالالال اإلمالالالا 

: احلمالد هلل و  العالالن، والعاقبال  للمتقالن، (5)الك (، مةمده د برمحتالل (4))اعاو   ال افع 

أمجعالن،  (7)الرالاللن، وعلالر آلالل وصالحبل مالد والاا األنب الاء و  (6)والص و والم   علر الال دنا

ئمال  األعال   مالن مت الرق الكال   ه ا ما يع  إل ل حا   أمثاد من القاصرين، مالن مجالع مالا لأل

يف أحكالالا  التقل الالد، علالالر و الالل هلالال  إا  الالاء د معالالاىل م  الالد، وبالالاهلل احمالالالتعان  والت ف الال  واهلدايالال  

 إىل أق   طري . 

 

                                           
 يف   )وبل نمتعن قال ال    اإلما (. ( 1)
 تلم  )ال   ( الاقا  من  . ( 2)
 تلم  )ابن( الاقا  من ح. ( 3)
 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 4)
  يف ح )ومحل د معاىل(.( 5)
 يف   )ال دنا وم حمنا(. ( 6)
 يف   )وأصحابل(. ( 7)
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 مقدمة: 

اعتقالالاي قالال ل الةالال  مالالن غالال  معرفالال  يل لالالل الت صالال ل  : (2)هالال  (1)أعلالال  أا حق قالال  التقل الالد

 .(3)والعمل بل

احم تيالالاي  (4)  يبلالالغ مرمبالال  التالالاا  مالال ه  معالالن علالالر تالالل مالالنوأنالالل لالال  التقل الالد، أد: 

 .(5)الال 

                                           
 التقل د لة : وضع ال  ء يف العن  مع اإلحاط  بل ويممر ذلك ق يو واجلمع ق ئد. ( 1)

 ( التقل د: مقل د البدن ، وذلك أا يعاق يف عنقيا   ء ل عل  أنل هدى. 23/ 3قال ابن فاوس يف معج  مقاي ق اللة  )
(: )قلده ق يا  ومقلدها، ومنل التقل د يف الدين، ومقل الد الال حمو األعمالال، ومقل الد 537/ 5لماا العر  )وقال ابن من  و يف 

  البدا: أا لعل يف عنقيا  عاو يعل  بل أنل هدى(.
 يف ح )ه (. ( 2)
 ه ا معريا التقل د اصا حا . ( 3)

 وقد ذتر علماء األص ل للتقل د عديا  من التعاويا أذتر منيا: 
 أب  يعل  وال  ا د بأنل )قب ل الق ل من غ  يل ل(.  عرفل -2
 عرفل أب  اعاا  واجل يين والةااد وابن قدام  والا يف بأنل )قب ل ق ل الة  من غ  حج . (.  -1

 عرفل ابن المبك  بأنل )أو  الق ل من غ  معرف  يل لل(.  -5

  لل(. وعرفل الرياود وابن النجاو بأنل )أو  م ه  الة  ب  معرف  يل -1

(، ووضالال  253/ 1(، المتصالالةر )2537/ 1(، الههالالاا للجالال يين )533/ 1( التمي الالد )2123/ 1أن الالر: العالالدو )
( التج   رح 531/ 1( مجع اجل امع مع  رح احملل  )337/ 5(  رح  تصر الروضر للا يف )2727/ 5النا ر )
 (. 313/ 1(،  رح الك ت  الن  )1722/ 6التحرير )

 (. يف   )ومب ( 4)
ذه  أتثالر العلمالاء مالن احلن  ال  وال الافع   والالك ال  واحلنابلال  إىل  ال ا  التقل الد والتمال ه  وم الروع تل لالن ق يبلالغ مرمبال  ( 5)

 احم تياي.
( )غالال  اجملتيالالد الالالال  يلامالالل اجلميالال و التقل الالد وإا تالالاا جمتيالالدا  يف بعالال  511/ 5قالالال ابالالن أمالال  احلالالاج يف التقريالالر والتحبالال  )

 ل  تياي.  دءو بع  العل   تال رائ  علر الق ل بالتجا ممائل ال قل أ
( الناس إىل      أقما : جمتيد، وعام ، وعاق ق يبلغ ومب  احم تياي، 161 – 165/ 3وقم  الاوت   يف البحر احمل   )

ا، وحم ين عالل مالا أحدها: العام  الصرف واجلمي و علر أنل ل   لل احمالت تاء ول  عل ل التقل د يف فالرون ال الريع  مج عيال
 عنده من العل   حم مقيد إىل ا تياي وحك  ابن عبد اله ف ل اإلمجان. 

الثا : العاق ال د حصل علر بع  العل   العتهو وق يبلغ ومب  احم تياي، فاوتالاو ابالن احلا ال  وغال ه أنالل تالعالال  الصالرف 
 لعجاه عن احم تياي. 

   احلك  باريق . وقال ق  ، حم ل   لل ذلك ول  عل ل معرف
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( )التقل الالد هالال  األوالال  بقالال ل الةالال  مالالن غالال  معرفالال  يل لالالل، والالال د عل الالل اجلميالال و أنالالل 57/ 2  اجلل الالل )وقالالال احلاالالا  يف م اهالال

 ل  علر من ل ق ف ل أهل   ل  تياي أا يقلد أحد األئم  اجملتيدين ال اء تاا عالا  أو ل ق بعاِق. 
(، )وأما التقل د يف ال الرون فيال   الائا إمجاعالا  فكانال  احلجال  يف اإلمجالان، وألا 2726/ 5وقال ابن قدام  يف ووض  النا ر )

 اجملتيد يف ال رون إما مص   وإما  ائ متا  غ  مأ   ، فلي ا  ا  التقل د بل و   علر العام  ذلك(*. 
( 131 – 132/ 23اود )وفرق     اإلال   ابن م م   بالن القالايو علالر احمالالتدحمل وبالن العالا ا فقالال: )يف جممال ن ال تال

وهل ا نقل غ  واحد اإلمجان علر أنل حم ل   للعاق أا يقلد غ ه إذا تالاا ا تيالد واالالتدل ومبالن لالل احلال  الال د  الاء بالل 
 ، فينا حم ل   لل مقل د من قال و ف ذلك ب  ناان(. "صلر د عل ل والل "الرال ل 

 ق حما: ولكن هل ل   مع قدومل علر احمالتدحمل أا يقل؟ ف ل
 عن  مد بن احلمن   ا ه،   فم ه  ال افع  وأمحد وغ ةا حم ل  ، وحك

 ومقل د العا ا عن احمالتدحمل للعاق ل   عند اجلمي و. 
 (      أق ال يف حك  التقل د يف ال رون: 111 – 115/ 1وقد ذتر ال  تا  يف إو اي ال ح ل )

لالال   مالقالالا ، قالالال القالالرايف: مالال ه  مالالالك ومجيالال و العلمالالاء و الال   احم تيالالاي األول: ذهالال  مجاعالال  مالالن أهالالل العلالال  إىل أنالالل حم 
 وإباال التقل د وأيعر ابن حا  اإلمجان علر الني  عن التقل د. 

( 13 – 11وقد اوتاو ال  تا  ه ا ألق ل يف إو اي ال ح ل وت لك يف تتابل الق ل ال  د يف أيلال  احم تيالاي والتقل الد ) 
 ألوبع  الصرح  بالني  عن التقل د. ونقل نص   عن األئم  ا

 الثا : ل  التقل د مالقا  ونمبل ال  تا  لبع  احل  ي . 
 الثالث: الت ص ل وه  أنل ل  علر العام  و ر  علر اجملتيد، وقال، وق ا قال تث  من أمبان األئم  األوبع . 

اي ه  ال د يت   مع واقع ال اه  األوبع  علر مر العص و إىل قل : الق ل ا ا  التقل د يف ال رون لن ق يبلغ مرمب  احم تي
 عصرنا احلاضر. 

فالق ل ا ا  التقل د حم يعين إق ال با  احم تياي، فبالا  احم تيالاي م تال ح لالن مال افرق ف الل أهل ال  احم تيالاي، وأمالا مالن ق يبلالغ 
 مرمب  احم تياي ف ج   لل التقل د. 
( إا ه ه ال اه  األوبع  الدون  احملروو قد ا تمع  555 – 551/ 2  د البالة ( )قال ود د الدهل د يف تتابل )حج

األم  أو من يعتد بل منيا علر   ا  مقل دها إىل ي منالا، ويف ذلالك مالن الصالا  مالا حم ال ال ، حمالال ما يف هال ه األيالا  الال  
 قصرق ف يا اهلم   دا  ،أ رب  الن  س اهل ى وأعج  تل ذد وأد برأيل. 

( ح ث قال: التقل د حرا  وم   ل ألحد أا يأوال  بقال ل أحالد غال  والال ل د 151/ 1ما ذه  إل ل ابن حا  اإلحكا  )ف
 ب  برهاا، إأا يت  ف من لل ضر  من احم تياي ول  يف ممأل  واحدو(.  "صلر د عل ل والل "

التمالال ه  لالالن ق يكالالن جمتيالالدا ، وأووي نص صالالا  تثالالرو ووأد ال الال   عبالالد ال تالالاح ال الالافع  يف تتابالالل التمالال ه  م الالروع   والتقل الالد و 
لعلماء من  تلا ال اه  األوبعال  ي الا التقل الد والتمال ه ، ووأد أا التقل الد والتمال ه  واقالع علالر مالر التالاوي  فكثال    

 العلماء تان ا متم هب ا. 
مالالاا مالالن بعالالد االالالتقراو الالال اه  األوبعالال   فقالالال: )والنالالا ر يف التالالاوي  اإلالالال م  لالالد أا األئمالال  والصالاللحن والقالالايو علالالر مالالر الا 

تليالال  متمالال هب ا، ولكالالن مالالن غالال  معصالال  فالالدونك تتالال  التالالاوي  والالالما   والمالال  معالالرف ذلالالك، ويوا تتالال  الابقالالاق، 
 فتلك طبقاق احلن   ، وملك طبقاق الالك  ، وملك طبقاق ال افع   وملك طبقاق احلنابل (. 

   ذتر أمثل  للعلماء التم هب ا. 
 (. 211 – 227م ه  لل افع  ) أن ر: الت
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قالالال ل مالالالن قالالالال: إا العالالالام  لالالالالل  (1)وعلالالالر هالالال ا محالالالل يف التح الالال  يف النكالالالاح االالالالت  اها

، ومحالالل النقالال ل عالالن عامالال  األصالالحا  الالال د مالالال (2)مالال ه  معالالن، وهالال  األصالالح عنالالد الق الالال

مالال ه  لالالل علالالر أنالالل حم يلامالالل التالالاا  مالال ه   أنالالل حم –ومحالالل د معالالاىل  – (3)إهلالال  اإلمالالا  النالال ود

 .(5)أ.هال (4)معن، قال: واألول أصح

أنالالل يلامالالل ذلالالك وعالالد  لاومالالل مقل الالد مالال ه  معتالاله إأالالا تالالاا قبالالل  (6)قالالال: واألصالالح أد

 .  (7)مدوين ال اه  واالتقراوها تما يف التح   أي ا  يف با  الاتاو

                                           
يمتعمل القلا ه ا الصالح يف الكتا  فمرو يق ل االت  اها ومالرو يقال ل واالالت  ل والالراي بال لك أا الال د اوتالاو هال ا ( 1)

 الق ل وآه ق حم  و  يا . 
  وابالن  ريالر هالال، االع ابالن وا ال132ه :  مد بن عل  بن إااع ل ال ا   ال ايف العروف بالق ال الكب ، ولد الن  ( 2)

هالالالال، لالالالل مرمجالالال  يف الابقالالالاق 533الالالالن   –ومحالالالل د  –والبةالالال د، مالالالن منصالالال امل: آيا  الق الالالاء( و االالالالن ال الالالريع ، مالالال يف 
 (. 177/ 1( وف اق األع اا )216/ 2(، طبقاق ال افع   حمبن قاض   يبل )273/ 1الكهى حمبن المبك  )

 (. 272/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 3)
هالالال، وهالال   الالدث فق الالل و الالرو مالال ه ، 352  بالالن  الالرف بالالن مالالرد  الال  الالالدين النالال ود ال الالافع ، ولالالد الالالن  والنالال ود هالال :  الال

ال الالالافع  ، مجالالالع بالالالن العلالالال  والاهالالالد والقالالال و يف احلالالال ، لالالالل مصالالالن اق تثالالال و منيالالالا ) الالالرح صالالالح ح ممالالالل ( و )اجملمالالال ن  الالالرح 
 هال. 373الن   –ومحل د  –الي  ( و )ووض  الاالبن( م يف 

 (. 2177/ 1( م ترو احل اظ )233/ 3قاق الكهى حمبن المبك  )لل مرمج  يف: الاب
 ت ا يف ح ويف   )قال واألصح(. ( 4)
 (. 117 – 153/ 7أن ر:     احملتاج  رح النياج )( 5)
 )أد( الاقا  من  . ( 6)
احملج و عل ل بم ل، ( يف با  من ملامل الاتاو )وي  يف مال الص  واجملن ا و 552 – 557/ 5قال يف     احملتاج )( 7)

، إا اعتقالد أا ال  ال  ، الال اء العالام  وغال ه، و عال  أا العالام  حم مال ه  لالل ممنال ن و رؤاوال د  اط  ب ورا يا منل، 
 بل يلامل مقل د م ه  معته، وذلك إأا تاا قبل مدوين ال اه  واالتقراوها. 
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 أا قلالد القائالالل حبلالل، أمالا اجملتيالالد فعالل إحموقالد ام قال ا علالر أنالالل حم لال   للعالام  معالالاط  

 (1)ال ت و فال ا تالاا ا تيالد يف احلكال  و نالل: حالر  عل الل التقل الد ام اقالا  وإا ق لتيالد حالر  عل الل

 علر الرا حا لتمكنل من احم تياي ال د ه  أصل التقل د. 

وقال ل القالرايف يف اإلحكالا :  –ومحل د معاىل  – (2)قال   خنا الع م  إبراه   اللقا 

 .حم مع ل عل ل انتير (3)ال ي و عن م ه  مالك امتنان التقل د

ومبال  احم تيالاي )و كالن  (6)غ ه إأا ه  لن بلغ (5)عن مقل ده ومقل د (4)وهنر ال افع 

 .(7)محل ت   القرايف عل ل(

                                           
 تلم  )عل ل( الاقا  من ح. ( 1)
 البق  مرمجتل يف التمي د. ( 2)
ق أ الالده يف تتابالالل اإلحكالالا ، وقالالد نقالالل ال الال تا  عالالن القالالرايف قالال ل اإلمالالا  مالالالك يف منالالع التقل الالد فقالالال يف إو الالاي ال حالال ل ( 3)

 ( )قال القرايف م ه  مالك ومجي و العلماء، و    احم تياي وإباال التقل د(. 115/ 2)
 افع  يف النع من التقل د منيالا مالا نقلالل ابالن القال   عديا  من النص   النق ل  عن ال –ومحل د  –ذتر ابن ق   اجل  يل ( 4)

( أا الا  قال يف أول  تصره: اوتصرق ه ا من عل  ال الافع ، ومالن معالو ق لالل ألقالر بالل 177/ 1يف إع   ال قعن )
 علر من أوايه مع إع مل هن  ل عن مقل ده ومقل د غ ، ل ن ر ف ل لدينل و تامل ف ل لن مل. 

( أا الرب الالع قالالال: اعالال  ال الالافع  يقالال ل: تالالل ممالالأل  مكلمالال  ف يالالا 163/ 1ن القالال   يف أعالال   الالال قعن )ومنيالالا مالالا حكالالاه ابالال
 عند أهل النقل   ف ما قل  فأنا وا ع عنيا يف ح ايت وبعد م يت.  "صلر د عل ل والل "صح اعه ف يا عن الن  

قالد قالال  ال ف قال د ممالا يصالح فحالديث   عل الل والالل ""صاللر دوقل  حرمل  بن    : قال ال افع : ما قل  وقد تاا الن  
 أوىل حم مقلدو .  "صلر د عل ل والل "الن  

 ت ا يف   ويف ح )ه  أا(. ( 5)
 ت ا يف   ويف ح )وه  إا بلغ(. ( 6)
 ما بن الق الن الاق  من  . ( 7)
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 مسألة: 

وهالالال  يوا التالالال امر وفالالال ق والالاله  (1)حم يقلالالالد إحم مالالالن علمالالال  أهل تالالالل، لالالال / باحمالت اضالالال 

 ال احد. 

وحم يكت الالالال   الالالالهه إحم إذا تالالالالاا عنالالالالده معرفالالالال    اهالالالالا بالالالالن اللالالالالبق وغالالالال ه، وعدالتالالالالل ولالالالال  

 .  (2)ال اهرو بأا ق يعل  فمقل

                                           
نالالاا، وينقالالل ذلالالك عالالن بعالال  ال قيالالاء، يقالالال: االالالت اض اعالاله إذا  الالان فيالال  ممالالت    وأقالالل مالالا مثبالال  بالالل احمالت اضالال  ا ( 1)

وق ل:      وينقل ذلك عن بع  احملد ن، وق ل: أوبع  وينقل ذلالك عالن علمالاء األصال ل، فقالد قالال ا: المالت    مالا  اي 
 نقلتل علر      وقد يممر ال ي و ممت   ا . 

 (. 221/ 2أن ر: م   ل الن ر إىل أص ل األ ر للجاائرد )
   مقل د باحمم اق و  ي مقل د واالت تاء من غل  علر  نل أنل من أهل احم تياي وذلك يعرف من عرف باجليل ف  ل( 2)

 من   ث طرق: 
أا يعالالرف أنالالل عالالاق عالالدل، وهالال ا يك الال  يف  الال ا  مقل الالده واالالالت تائل، ألا القصالال ي مالالن احمالالالت تاء الالالقال العالالاق  الطر ننق األول:
 العدل. 
يد من أع اا العلماء، ف ا ت نل ت لك يدل علر علمل وأنل أهل ل الت تاء، ف جال   إذا وآه منتصبا  لل ت ا    الطر ق الثاين:
 لل مقل ده. 
 : أا يعرف أنل أه   لل ت ا واحم تياي عن طري  اإلوباو، وه ا اوتلا العلماء ف ل علر أق ال: الطر ق الثالث

 واحد واوتاوه ال  ا د وابن قدامل.  : أنل يك   إوباو عدلالقول األول
: أنالل حم يكت ال   اله العالدل إحم إذا تالاا عنالده معرفال  يتم الا قالا التلبال ق مالن غال ه، وحم يقبالل يف ذلالك لقول الثناينا

وه آحاي العام ، لكثرو ما يتارق إل ل من التلب ق يف ذلك ذتره الن ود يف ووض  الاالبن وه  ال د أ او إل ل 
 القلا يف ه ه المأل . 

  قتن وأوتاوه أب  بكر البق  . : أنل حمبد من القول الثالث
 : يعرف ذلك من ق لل أنا أهل لل ت ى واوتاوه بع  ال افع  . القول الرابَ

: يعالالرف ذلالالك عالالن طريالال  احمالت اضالال  بأنالالل أهالالل لل تالال ى واوتالالاوه  الال   اإلالالال   ابالالن م م الال  وابالالالن القننول اخلننامَ
 الص ح والن ود يف ووض  الاالبن ونقلل عن أصحاق . 

(، 151/ 1(، اإلحكالالالا  لآلمالالالدد )2515/ 1، الههالالالاا للجالالالايين )2757/ 1للمالالالع لل الالال ا د )أن الالالر:  الالالرح ا
 (، البحالر احملال   275/ 22(، ووضال  الاالالبن )257 – 253أي  ال ت ى وص   المت   حمبن الصال ح ) 
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 مسألة: 

إذا معدي من يصلح للتقل د فيل ل  مقل د األف الل، أو يتخال  ولال   جالري الت الي ، 

 مع اعتقاي من قلده م   حم ؟  (1)أو

وغ هالا، واعتمالدوه وأفالس بالل العالا بالن  (3)روضال ال (2)األصح عند اجلمي و تما يف أصل

 .  (6()5): الثا (4)عبد الم  

                                                                                                           
(، ملخ   ووضال  النالا ر 2712/ 5(، ووض  النا ر )137/ 2(، ال اضح )175/ 1(، التمي د )573/ 3)

 – 1753/ 6(، التحب   الرح التحريالر )117/ 1(، أع   ال قعن )631/ 1(، الم يو )726/ 1ل  )للبع
(، وفالالالع النقالالالا  عالالالن 111(  الالالرح منقالالال ح ال صالالال ل للقالالالرايب ) 713(، أحكالالالا  ال صالالال ل للبا الالال  ) 1757

 (. 175/ 1(، ف امح الرمح ق )217/ 3منق ح ال يا  )
 ت ا يف ح ويف   )و(. ( 1)
أ( الالالالراي قالالال ا الصالالالالح فقالالالال: )إذا ق الالالل يف أصالالالل / 1مالالالن   وقالالالد بالالالن عمالالالر البصالالالرد يف ال تالالال ى )ووقالالال   )أصالالالل( الالالالاقا ( 2)

 الروض  فالراي منل عباوو اإلما  الن ود يف الروض  ال  اوتصره من ل ر العايا(. 
 (. 271/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 3)
يقلالالد األعلالال  ح الالالث قالالال: )ومالالالن الالال ون أا التالالالاو ال الال  األعلالالال  الالال د اوتالالاوه العالالالا بالالن عبالالالد المالال   يف ال تالالالاوى هالال  أنالالالل ( 4)

 األوون(. 
 (277أن ر: تتا  ال تاوى للعا  ا عبد الم   ) 

وابالالن عبالالد المالال   هالال  عالالا الالالدين بالالن عبالالد المالال   بالالن أيب القاالالال  الدم الالق  ال الالافع ، العالالروف بالالابن عبالالد المالال  ، اللقالال  
قالالل واألصالال ل والعرب الال ، وتالالاا ووعالالا  آمالالرا  بالالالعروف أ ال تثالال ا  مالالن البالالدن هالالال، بالالرن يف ال 377بمالاللااا العلمالالاء، ولالالد الالالن  

النت رو يف  مانل، وبلغ ومب  احم تياي، وقصالده الاال   مالن اآلفالاق، ومالن أ الير م م ال ه ابالن يق ال  الع الد، مالن مصالن امل 
 هال. 337)ق اعد األحكا  يف مصا  األنا ( م يف الن  

 (.176/ 7(، النج   الااهرو )167/ 2( ف اق ال ف اق )277 – 67/ 3المبك  )لل مرمج  يف الابقاق الكهى حمبن 
 تلم  )الثا ( الاقا  من )ح(. ( 5)
أد أا األصح عند اجلمي و ه  الق ل الثا  وه  أنل يتخ ، وه ا الق ل وواي  لإلما  أمحالد، واوتالاوه القاضال  أبال  يعلال  ( 6)

و، واألتثر من احلنابل  وال افع   واحلن   ، واوتاوه البا   وابن احلا   من وابن قدام  وابن م لح والرياود وابن النجا
 الالك  . 

 وق ل: يقلد األف ل أو األعل  ف ا االت يا خت  وه ا الق ل نمبل القلا للن ود يف الروض  واوتاوه ابن قدام . 
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واجملمالال ن بأنالالل لالال ق مالالن أهالالل احم تيالالاي، وفرضالالل أا يقلالالد  (1)وعللالالل يف  وائالالد الروضالال  

 .  (2)علماء، وقد فعل بأو ه بق ل من  اء منيما أ.هال

 .(3)وه  ق اس ما يف القبل  تما يف  رح الي   يف احمالتقبال

 ، (6()5)من أنل ل  عل ل مقل د األعل  (4)يف مقدمتل ويف الروض  وما

                                                                                                           
 أا البنا من احلنابل .  وق ل: يأو  باألغلر واأل ل ذتره    

 باألوا، واوتاوه عبد اجلباو العتاد. وق ل: يأو  
 وق ل: يأو  بأو حيما يل    واوتاوه الرياود. 

 وق ل: ل  عل ل أا يتحرى ويبحث عن الرا ح حبمبل واوتاوه ابن ق   اجل  ي . 
 وق ل: يأو  بق ل من ينبين ق لل علر األ ر. 
 وق ل: يمأل  الثا  ويأو  بق ل من وافقل. 

( أي  157/ 1( اإلحكالالالالالالا  لآلمالالالالالالدد )2511/ 1( الههالالالالالالاا )221/ 5/ 1( احملصالالالالالال ل )235 /1أن الالالالالالر: المتصالالالالالال ر )
( فالالالتح العايالالالا  الالالرح 31/ 2( اجملمالالال ن  الالالرح اليالالال   )271/ 22( ووضالالال  الاالالالالبن )213ال تالالال ى حمبالالالن الصالالال ح ) 

/ 1 تمالال  )الكالالهى ال قي الال  حمبالالن حجالالر اهل ال تالالاوى ( / 6( العقالالد ال ريالالد للمالالي يد ووقالال  )111/ 1الالال   ا للرافعالال  )
( 2711/ 5( ووضالال  النالالا ر )175/ 1( التمي الالد )2113/ 1 ( العالالدو )/ 57( فتالالاود عمالالر البصالالري  ووقالال  )571

( إحكالالا  1736/ 6( التحبالال   الالرح التحريالالر )131/ 1( إعالال   الالال قعن )33( صالال   ال تالال ى ) 633/ 1المالال يو )
( منالالالالاو أصالالالال ل 5313/ 3صالالالال ل )( ن الالالالائق األ151(  الالالالرح منقالالالال ح ال صالالالال ل للقالالالالرايف ) 757ال صالالالال ل للبالالالالا   ) 

( التقل الالالد 233 – 231عبالالالد العايالالالا الرا حالالال  )  / ( التقل الالالد ي171/ 1( فالالال امح الرمحالالال ق )512ال تالالال ى للقالالالا  )
 (.33العد ال مد )  / وأحكامل ي

ا علالر مالا أ( الراي ق ا الصالالح فقالال وإذا عالاى إىل  وائالد الروضال ، فالالراي منالل  يايهتال/ 1) ال تاوىبن عمر البصرد يف ( 1)
 يف العايا. 

 (. 31/ 2(، اجملم ن  رح الي   )273/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 2)
 (. 127/ 5أن ر: اجملم ن  رح الي   )( 3)
(: )فعلالر هال ا يلامالل مقل الده أوون العالالن وأعلال  الال وعن، فال ا معاوضالا  قالد  271/ 22قال النال ود يف ووضال  الاالالبن )( 4)

 األعل  علر األصح(. 
 ت ا يف   ويف ح )األع  (. ( 5)
(: )إا اوتلالا عل الل ا تيالاي جمتيالدين قلالد مالن  الاء 127/ 5قال الن ود يف اجملم ن  الرح اليال   يف االالتقبال القبلال  )( 6)

( أنل يأو  31/ 2منيما علر الصح ح النص  ، وبل قاع الصنا واجلمي و( وه ا  الا لق لل يف مقدم  اجملم ن )
 بق ل األعل . 
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فالال يواك صالال اقا أقالالر ،  (2)أماومالالل حمالال   (1)وال الالرق ب نالالل وبالالن التقل الالد ف مالالا  الالن ف الالل أا

 م الالالالالاوقف  يالالالالالر الت الالالالالاوق بالالالالالن اجملتيالالالالالدين ف يالالالالالا، وال تالالالالالاوى إماوهتالالالالالا معن يالالالالال  فالالالالال  ي يالالالالالر تثالالالالال  

 . (4)(3)للمجتيدين انتير

ومحالل  –دوك حم مالن ح الث النقالل تمالا أ الاو إل الل الع مال  أبالن حجالر في  من ح ث الال

 .(5)هايف بع  فتاو  –د معاىل 

                                           
أ( م   الالل هالال ا احموالالت ف يف تالال   النالال ود فقالالال: )فق لالالل يف االالالتقبال / 1 –  / 5وبالالن المالالمي يد يف العقالالد ال ريالالد ) (1)

القبل  من  رح الي   ف ا اوتلا عل ل ا تياي جمتيالدين أد يف القبلال  قلالد مالن  الاء منيمالا علالر الصالح ح النصال  ، 
واألو  بق ل األعل  إذا اوتلا عل ل م ت اا ون  ال افع    ال لق لل يف القدم  عق  حكاي  الثالث وه : احم تياي

علر مثلل يف القبل  وقد مابع يف ذلك ابن الص ح، ولعلل ق يصالرح يف االالتقبال القبلال  علالر حكايال  هال ا الالن ، واقتصالر 
 النصر علر مقابلل ألنل ق يره صر ا  يف ال    ، بل     محلل علر الند (. 

 يف   )بأا(.( 2)
 )و   ( يف  ( 3)
 (.31/ 2أن ر: اجملم ن  رح الي   )( 4)
 (571/ 1أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر اهل تم  )( 5)
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 مسألة: 

وغ هالالا وعللالالل يف  (2)الالال د ام الال  عل الالل ال الال خاا (1)لالال   مقل الالد ال الال  علالالر الصالالح ح

يعتالالالالد قالالالالا يف اعالالالال ف  (4)، ولالالالال ا(3) الالالالرح اليالالالال  ، بالالالالأا الالالالال اه  حم يالالالال ق  الالالال ق أصالالالالحاقا

 .  (6)احلك  حم  نع احلك  ب يايمل   ف فمقل (5)وبأا م ق ال اهد قبل إيقان واإلمجانا

                                           
 ه ا ه  الق ل األول وه  ق ل مجي و العلماء. ( 1)

 الق ل الثا : أنل حم ل   مقل د ال   مالقا  وه  و ل عند ال افع   واحلنابل . 
 م  مقل د ال   إا و د جمتيدا  ح ا  وإحم  ا . الق ل الثالث: حم ل   للعا

القالالال ل الرابالالالع: وحكالالالاه صالالال   الالالالدين اهلنالالالدد وهالالال  الت صالالال ل بالالالن أا يكالالال ا احلالالالات  عالالالن ال الالال  أهالالال   للمنالالالا رو وهالالال  جمتيالالالد يف 
 م ه  ال   ف ج   وإحم ف . 

( اجملم ن  رح الي   533/ 1(  رح احملل  علر منت مجع اجل امع )37/ 5/ 1(، احملص ل )2531/ 1أن ر: الههاا )
/ 3( البحالالالر احملالالال   )112/ 1( فالالالتح العايالالالا  الالالرح الالالال   ا للرافعالالال  )256( أي  ال تالالال ى حمبالالالن الصالالال ح ) 31/ 2)

( التمي الالالد 122 – 127منالالالاو أصالالال ل ال تالالال ى للقالالالا  )   (/ 1( العقالالالد ال ريالالالد للمالالالمي يد ووقالالال  )577 - 137
/ 6( التحبالالالالالالال   الالالالالالالرح التحريالالالالالالالر )137/ 1  الالالالالالالال قعن )( إعالالالالالالال 77( صالالالالالالال   ال تالالالالالالال ى )637/ 1( المالالالالالالال يو )121/ 1)

/ 1( فالال امح الرمحالال ق )137/ 1( م مالال  التحريالالر )511/ 1( ن الالر البنالال ي )325/ 1(  الالرح الك تالال  النالال  )5365
 (. 271العد ال مد )  / ( التقل د وأحكامل ي225( التقل د واإلفتاء لل    عبد العايا الرا ح  ) 177

خن يف ه ا الكتا  والراي قما عند ال افع   الرافع  والن ود وقد صرح بالراي قما الممي يد مكرو ذتر القلا لل  ( 2)
 ( فقال: ل   مقل د ال   من اجملتيالدين علالر الصالح ح الال د ام ال  ال ال خاا الرافعال  / 1يف تتابل العقد ال ريد )ووق  

 وغ ةا من األئم  علر اعتمايه.  –ومحيما د  –والن ود 
( هال ا العبالاوو لإلمالا  ال الافع  ح الث قالال: ولال   مقل الد ال ال  لبقالاء ق لالل  533/ 1نم  احملل  يف  رح مجالع اجل امالع ) (3)

 تما قال ال افع  ال اه  حم ي ق   ق أوباقا. 
  (. / 1تما نمبل أي ا  لإلما  ال افع  الممي يد يف العقد ال ريد يف أحكا  التقل د ووق  )

 يف   )فل ا(. ( 4)
 تلم  )إيقان( الاقا  من  . ( 5)
 (. 31/ 2أن ر: اجملم ن  رح الي   )( 6)
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 .  (3)ال    (2)علر أنل حم جمتيد (1) اي يف الروض : وألا الناس تاجملمعن

 مسألة: 

ل   بنالاء علالر  ال ا  مقل الد ال ال  اإلفتالاء للمقلالد الال اء القالايو علالر الت ريالغ والم ال ح 

 .(4) بل عن إمامل وإا ق ين  علر نقلل عنلوغ ه، ألنل ناقل لا ي س

 

                                           
 ت ا يف   ويف ح )جمتمع ا(. ( 1)
 ت ا يف   ويف ح )حم لتيد(. ( 2)
 (. 33/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 3)
 القلد لل حالتاا: ( 4)

غ والم ال ح فيالالل لالل اإلفتالاء اوتلالا العلمالالاء أا يكال ا فق الل الالن ق حاف الا  للمالال ه  قالايوا  علالر الت ريال  احلالة األوىل:
 يف ذلك علر      أق ال: 
 الق ل األول: ل   وه  ق ل أتثر العلماء. 

 الق ل الثا : النع 
 الق ل الثالث: ل   عند عد  اجملتيد. 

ا العلماء يف ذلك من   ر ول ق قايوا  علر الت ريغ والم  ح فيل لل اإلفتاء  ا ه  مقلد ف ل اوتل احلالة الثانية:
 علر ق لن: 

الق ل األول: ل   لل اإلفتاء واوتاو ه ا الق ل الق ال وبع  ال افع  ، فقد نقل ابن الص ح عن الق ال أنل قالال: مالن 
 ح ر م ه  إما  أفس بل. 

 اجل يين. الق ل الثا : حم ل   لل أا ي     ه  غ ه إحم إذا تاا متبحرا  ف ل واوتاو ه ا الق ل أب   مد 
( ب الالاا الختصالالر لألصالال يا  321/ 1( م الالن ا المالالامع  الالرح مجالالع اجل امالالع )372/ 1أن الالر: الة الالث اهلالالامع  الالرح مجالالع اجل امالالع )

( أي  ال تالالال ى 537/ 1(  الالالرح احمللالالال  علالالالر مالالالنت مجالالالع اجل امالالالع )576/ 1(  الالالرح الع الالالد يف  تصالالالر ابالالالن احلا الالال  )533/ 5)
( 1771 – 1775/ 6( التحبالالال   الالالرح التحريالالالر )576 – 573/ 3   )( البحالالالر احملالالال37وصالالال   المالالالت   حمبالالالن الصالالال ح ) 

  (/ 3( العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يد ووق  )336/ 1 رح الك ت  الن  )
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 – (2)نقالالال   عالالالن  الالال خل اجلالالال ل احمللالالال  (1)قالالالال م حمنالالالا المالالال د نالالال و الالالالدين المالالالمي يد

 . (3))وه ا ه  ال اقع يف األعصاو التأورو: انتير – ومحيما د معاىل

 (6()5)مالالن اإلفتالالاء يف  الال ء تمالالا قالالالل األيوعالال  (4)أد ف فتالالاؤه بالال لك ووايالال  فقالال  ولالال ق

 .(7)-ومحل د معاىل  –

                                           
هالالال نايالالل الدينالال  النالال وو وعاليالالا 611هالال : علالال  بالالن عبالالد د بالالن أمحالالد احلمالال ين نالال و الالالدين المالالمي يد ال الالافع  ولالالد الالالن  ( 1)

الالاليا ومقوويالالا، حم   والالالده وقالالالرأ عل الالل النيالالاج، وأوالال  عالالن اجلالالال ل احمللالال  واجلالال  رد وابالالن قاضالال  عجلالالال ا، وم ت يالالا ومدو 
ووحل إىل القاهرو و او ب   القدس واالت طن الدين  الن وو قال عنل الع د ووال  )وباجلملال  فيال  فاضالل مت النن متم الا يف 

يو بالباحث  والنا رو، ق د اجل يو، طل  العباوو مع قال و م النن األصلن وال قل، مدحل العل  واجلمع والتأل ا، مت  ل للعبا
أ.هالالال مالالن مصالالن امل )اقت الالاء ال فالالاء بأوبالالاو ياو الصالالا ر( و )أمن الال  القتنالالن بروضالال  الاالالالبن( و )العقالالد ال ريالالد يف أحكالالا  

 هال. 322التقل د( م يف ومحل د الن  
 (. 135/ 1( معج  القل ن )37 – 36لع دووال  ) لل مرمج  يف: الن و المافر عن أوباو القرا العا ر ل

 (. 537/ 1أن ر:  رح   ل الدين احملل  علر منت اجل امع )( 2)
  (. / 3أن ر: العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يد ووق  )( 3)
 ت ا يف   ويف ح )فل ق(.( 4)
الالدين األذوعال  ال الافع ، واألذوعال  ب التح األلالا ه : أمحد بن محداا بالن أمحالد بالن عبالد ال احالد بالن عبالد الةالين  اليا  ( 5)

هالالال وم قالالل بدم الال    وحالالل إىل حلالال  776والالراء والالالك ا الالال ال نمالالب  إىل أذوعالالاق بكمالالر الالالراء ناح الال  بال الا  ولالالد الالالن  
ونالالا  يف احلكالال  قالالا،   مالالرك ذلالالك وأقبالالل علالالر احم الالتةال بالالالعل  والتصالالن ا وال تالال ى والتالالدويِق، قالالد  القالالاهرو وأوالال  عالالن 

يا، وانتي  إل ل وئاال  العل  حبل ، مجع الكت  حس ا تمع عنده منيا مالا ق  صالل ألهالل عصالره وأغلال  بع  ف  ئ
 –مصن امل يف ال قل ومنيا: )الق ق علالر النيالاج( و )غن ال  احملتالاج( و )مجالع الت الال  وال التح بالن الروضال  وال الرح( مال يف 

 هال. 765حبل  الن   –ومحل د 
 (223/ 2(، األع   )176/ 3(   واق ال ه  )53/ 2( البدو الاالع )213/ 2لل مرمج  يف: الدوو الكامن  )

بق لالل: فالأوه بالل فجعلالل ووايال    ال    –ومحالل د  –قال الممي يد: )ويك ا ذلك من قب ل اإلوباو، ول ا عاله الرافعال  ( 6)
 تما قالل األذوع  ف مت اي منل أا ذلك من حق ق  اإلفتاء يف   ء(. 

  (. / 3ووق  ) ريد يف أحكا  التقل دالعقد ال  أن ر:
 )ومحل د معاىل( الاقا  من ح.( 7)
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 مسألة: 

قبالالل  –ومحالالل د  –ال الالافع   (1)إذا تالاا يف المالالأل  قالال حما قالدحل، وهالال : مالالا قالالالل إمامنالا

، ومنالالل: الختصالالر، (3)يو هلالالا، و ديالالد وهالال : مالالا قالالالل بعالالد (2)يو لالالل مصالالر ومنالالل تتالالا  احلجالال 

ع الالالرين  (5)ل إحم يف  الالال ، فالعمالالالل علالالالر الثالالالا  لر  عالالالل عالالالن األو (4)والبالالال يا / واأل ، واإلمالالال ء

 . (6)ممأل  لصح  احلديث قا عم   ب ص تل

عنالالل إا  الالاء  (7)تمالالا يالالأيت يف النقالالل  –ومحالالل د معالالاىل  –و الال   العالالا بالالن عبالالد المالال   

 .  (9)عنل (8)د معاىل األو  بالق ل الر  ن

                                           
 تلم  )إمامنا( الاقا  من  .( 1)
 ت ا يف   ويف ح )احل،(( 2)
( )وصنا يف العراق تتا  القدحل، ويممر تتا  احلج  ويرويالل عنالل أوبعال  مالن 13 – 13/ 2قال الن ود يف اجملم ن )( 3)

 ممع وممعن ومائ  وصنا تتبل اجلديدو تليا  صر(.  أصحابل،   ورج إىل مصر الن 
 الاقا  من حتلم  )اإلم ء( ( 4)
 تلم  )  ( الاقا  من  ( 5)
(: )وعل  أنالل مالس تالاا قال حما قالدحل و ديالد فالعمالل علالر اجلديالد إحم يف  ال  225/ 22قال الن ود يف ووض  الاالبن )( 6)

 ع رين أو    ن ممأل (. 
 صالالر ومنالالالل  –وضالالال  د عنالالل  –(، )وح الالث أقالالال ل اجلديالالد وهالال  مالالالا قالالالل ال الالافع  31/ 2  احملتالالاج )وقالالال ابالالن حجالالر يف   الالال

الختصر والب يا  واأل  و فا  لن   ، وق الل مالا قالالل بعالد ورو الل مالن بةالداي إىل مصالر، وهال  مالا قالالل قبالل يو هلالا ومنالل  
  ع الرين، وعاله بع الي  بن الا و   الن ممالأل ، تتا  احلج  أو أق ال يف القدحل فاجلديالد و فالل والعمالل عل الل إحم يف  ال

 وأنل لنح  صح  احلديث بل عم    ا م امر عن وص   ال افع  أنل إذا صح احلديث من غ  معاوض في  م ه (. 
 يف   )ال أيت النقل(. ( 7)
 ت ا يف   ويف ح )الر  ح(( 8)
 أ. / 25أحكا  التقل د ووق   أن ر: نمب  ه ا الق ل للعا  بن عبد الم   يف العقد ال ريد يف( 9)



 ي/ أمحد بن  مد المراح    فتح اجمل د بأحكا  التقل د        أحباث 

 111 

 (1)بالالالأا الر الالال ن –ومحالالالل د معالالالاىل  –وو يالالالل م حمنالالالا المالالال د نالالال و الالالالدين المالالالمي يد 

إأالالالالا هالالالال  ألو ح الالالال  الثالالالالا ، ف كالالالال ا األول مر  حالالالالا  حم  نالالالالع مالالالالن  الالالال ا  مقل الالالالده عنالالالالده،  (2)نالالالاللع

 (4)، وبالالالالالأا القاضالالالالال  لالالالالال  حكالالالالال (3)والر الالالال ن حم يرفالالالالالع اعالالالالال ف المالالالالالاب ، تمالالالالالا يف أوائالالالالل اعالالالالالاي 

حم يالالنق  األول، وحبكايالال  أهالالل األصالال ل يف إمجالالال أهالالل العصالالر بعالالد  (5)با تيالالايه   مةالال  ف نالالل

 . (7)، فما ق يقع ف ل إمجان أوىل انتير(6)اوم ان اع ف اوت في : ق لن يف

                                           
 ت ا يف   ويف ح )الر  ن( (1)
 تلم  )عنل( الاقا  من ح( 2)
هالال لالل نمالخ  وا ال   731الراي بل تتا  واي  الرافع  والروض  يف ال رون، مأل ا  مد بن قايو الاوت ال  التال يف الالن  ( 3)

 يف ياو الكت  الصري . 
 ت ا يف   ويف ح )ل  و ع(.( 4)
  نل( الاقا  من  تلم  )ف( 5)
إذا اوتلالالا أهالالل العصالالر علالالر قالال لِن، فيالالل لالال   ألهالالل ذلالالك العصالالر يع الالني  بعالالد االالالتقراو اعالال ف احمم الالاق علالالر أحالالد ( 6)

القالال لن والنالالع مالالن الصالال  إىل القالال ل اآلوالالر؟ ف الالل والال ف وهالال  مبالالين علالالر ا الالمامل انقالالراض العصالالر، فالال ا ا الالممل انقالالراض 
 العصر فقد اوتلا العلماء ف ل علر      أق ال: العصر  ا  قاعا  وإا ق ي ممل انقراض 

األول: أا ام اقي  بعد اوت في  إمجان وحج  واوتاو القاض  أب  يعل  واآلمالدد والالرا د ونمالبل اجلال يين لألتثالر وبنالاء علالر 
 ه ا الق ل ف ا اع ف يرم ع. 

و الا  بالل أبال  إالالحاق ال ال ا د واوتالاوه البالاق   الثا : ل ق إمجاعا  بل هال  ممتنالع وهال ا القال ل نقلالل ابالن برهالاا عالن ال الافع  
 واآلمدد والةااد وبناء علر ه ا الق ل ف ا اع ف حم يرم ع. 

 الق ل الثالث: إا قر  عيد الختل ن   ام ق ا علر ق ل في  إمجان وإا يايى اع ف وطال  منل   ام ق ا فل ق ب مجان. 
/ 2/ 1( احملصالال ل )273/ 1( ال صالال ل إىل األصالال ل )512النخالال ل )  (727/ 2( الههالالاا )2222/ 1أن الالر: العالالدو )
( 357/ 1(، البحالالر احملالال   )263/ 1(،  الالرح احمللالال  علالالر مالالنت مجالالع اجل امالالع )533/ 2(، اإلحكالالا  لآلمالالدد )237

/ 1(  الالالرح الك تالالال  النالالال  )2335 – 2337/ 1( التحبالالال   الالالرح التحريالالالر )516 الالالرح منقالالال ح ال صالالال ل للقالالالرايف ) 
 (. 151/ 5تحرير )( م م  ال173

 أ. / 25أن ر: العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يد ووق  ( 7)
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وإذا تالالالاا يف المالالالأل  طريقالالالاا أو قالالال حما أو و يالالالالاا علالالالر اجلديالالالد وق يصالالالحح منيمالالالالا 

من العلماء:  ا  لة  اجملتيد إذا ق لد مالن ف الل أهل ال  الم ال ح )العمالل بأحالده  أحد  (1)   ا  

فال ا و الد مالن ف الل أهل ال   –ومحل د معاىل  – (2)ل لل رووو، تما أفس بل الع م  ال يا  الرم

 .  (4)وفع األمر إل ل (3)الم  ح(

علالالالر القلالالالد بالالالن قالالال د  (6)اإلمجالالالان (5)ومحالالالل يف التح الالال  ومبعالالالل يف النيايالالال  نقالالالل القرافالالالئ

علالالالر  يالالال  البالالالدل حم اجلمالالالع إذا ق ي يالالالر مالالالر  ح أحالالالدةا علالالالر إمجالالالان أئمالالال  : (8)أد (7)إمامالالالل

 .(9)بنا منع ذلك يف الق اء واإلفتاء يوا العمل للن قم هبل، ألا مقت ر م ه

 

                                           
 تلم  )   ا ( الاقا  من  ( 1)
هالالال،   777هالال  أمحالالد بالالن حمالالن بالالن حمالالن بالالن أوالالال ا  الاليا  الالالدين الرملالال  ال الالافع ، ولالالد بالرملالال  يف فلمالالان الالالن  ( 2)

يف ال قل، ومصدى لإلقالراء، ولالا  اإلفتالاء والتدويمال  مالدو، مالن  وحل ألو  العل   فممع احلديث علر مجاع  تث و، وبرن
مصالالن امل ) الالرح البخالالاود( و ) الالرح الالالنن أبالال  ياوي( و ) الالرح مجالالع اجل امالالع( و ) الالرح منيالالاج الب  الالاود( يف األصالال ل و 

 هال. 611الن   –ومحل د  –) تصر الروض ( و )النياج( يف ال قل م يف 
 (. 116/ 7(،   واق ال ه  )13/ 2ن بعد القرا المابع )لل مرمج  يف )البدو الاالع  حاالن م

 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 3)
 يف   )وفع إل ل األمر(.( 4)
 (. 5331 – 5335/ 3أن ر: ن ائق األص ل يف  رح احملص ل )( 5)
 يف ح )يف اإلمجان(.( 6)
 ت ا يف   ويف ح )أنل(. ( 7)
 )أد( الاقا  من ح.( 8)
 (.17/ 2(، هناي  احملتاج إىل  رح النياج للرمل  )17 – 13/ 2تاج ب رح النياج )أن ر:     احمل( 9)
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مالالالن القالالال انن أو األقالالال ال فيالالال   الالال  ا    (2)–ومحالالالل د  –ال الالالافع   (1)اإلمالالالا وإذا و الالالح 

الالالرا ح، ويعلالال  ذلالالك بالالأم و: التالالأو ، فالالالن  علالالر الر حالالاا، فالالالت ريع عل الالل وحالالده، فالالالق ل 

يف  الل، فم افقال  مال ه  جمتيالد لتق يالل بالل،   مقابل  أنل مدو ل، أو يلامل فماي فال فرايه (3)علر

 .  (6)أو ا من الروض  يف بع ل (5)بالعو (4)ت ا يف التح  

: أا الالالالرا ح –ومحالالالل د معالالالاىل  – (8)الع مالالال  ابالالالن قاالالالال  (7)لكالالالن مقت الالالاه تمالالالا قالالالال

مالا فالر  عل الل  (9)أي الا  مقالدحل التأور وإا ن  علر و حاا األول ول ق ت لك قاعا  ومقت اه

  .  (10)وإا قال يلامل فماي، قال: وحم ينبة  أا يك ا مرايا  أ.هالوحده، 

                                           
 تلم  )اإلما ( الاقا  من  .  (1)
 تلم  )معاىل( الاقا  من ح. (2)
 يف   )عن(. ( 3)
 (. 13/ 2أن ر:     احملتاج ب رح النياج )( 4)
 يف   )بالعو يف التح  (. ( 5)
(: )ولالالال ق للم الالال  والعامالالالل علالالالر مالالال ه  اإلمالالالا  ال الالالايف يف المالالالأل  ذاق 222/ 22البن )قالالالال النالالال ود يف ووضالالال  الاالالال( 6)

الال  ين أو القالال لن أا ي الال  أو يعمالل  الالا  الالاء منيمالا مالالن غالال  ن الالر وهال ا حم والال ف ف الالل، بالل عل الالل يف القالال لن أا يعمالالل 
 بالتأور منيما إا علمل فبال د و حل ال افع (. 

 ت ا يف   ويف )قال(. ( 7)
ه  أمحد بن قاال  الصبا   يا  الدين العبايد القالاهرد أوال  العلال  عالن ال ال   ناصالر الالدين اللقالا ، و اليا  الالدين ( 8)

الهالل ، وقا  الدين ع مر الص  د، وبرن والاي وفاق األقراا والاوق بتحريرامل الرتباا، لل مصالن اق منيالا )اآليالاق 
ومحالل  –ق( و )حا    علر     احملتالاج ب الرح النيالاج( مال يف الب ناق يف  رح مجع اجل امع( و )حا    علر  رح ال وقا

 هال. 331الن   –د 
 (. 236/ 2(، األع   للاوتل  )151/ 6لل مرمج  يف:   واق ال ه  )

 تلم  )مقدحل( الاقا  من  . ( 9)
 (. 13/ 2أن ر: حا    بن قاال  العبايد علر     احملتاج ب رح النياج )( 10)
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 (3) –ومحالالل د معالالاىل  – (2)و حالالل ال الالافع  (1)وحم لالال   مقل الالد غالال ه أعالالين غالال  الالال د

قالال ل العالالا الالالاو ال الالامل لالالا ذتالالر، وعباوامالالل: )ومالالن إلمامالالل قالال حما لالالل مقل الالد يف  (4)أد: إحم علالالر

 .(5)أييما أح ( انتي 

عالن أيب القاالال   (7)–ومحالل د معالاىل  –نال و الالدين المالمي يد  (6)الم د ونقل م حمنا

عالالن ال الال   الصالالا  ال ق الالل  ، أنالالل ووى بمالالند صالالح ح(9)عالالن فتالال ى  الال خل ابالالن عرفالال  (8)الالاله د

                                           
 )ما(  ت ا يف   ويف ح( 1)
(، حا الالال   ال الالال وا  علالالالر   الالال  احملتالالالاج ب الالالرح 36/ 2(، اجملمالالال ن  الالالرح اليالالال   )222/ 22أن الالالر: ووضالالال  الاالالالالبن )( 2)

 (. 13/ 2النياج )
 )ومحل د معاىل( الاقا  من  . ( 3)
 يف   )أد إحم علر(. ( 4)
العقد ال ريد يف أحكا  التقل الد للمالمي يد ( 222/ 27أن ر: ق ل ابن عبد الم   يف:     احملتاج يف  رح النياج )( 5)

  (. / 7ووق  )
 يف   )الم د الع م (. ( 6)
 )معاىل( الاقا  من  . ( 7)
هالال وهال  أحالد أئمال  الالك ال  بالالةر  712ه  أيب القاال  بالن أمحالد بالن  مالد البلال د القال وا  العالروف بالاله د ولالد الالن  ( 8)

تيالال  إل الالل وئاالالال  ال تالال ى ف يالالا وعمالالر طالال ي  ، قالالال المالالخاود مالال يف يف هالالال والالالكن مالال نق وان677وحالالل إىل القالالاهرو الالالن  
م نق عن مائ  و  ث النن من مصن امل )ال تاوى( و ) امع ممائل األحكا  مما نال من الق الايا للم ت الن واحلكالا ( 

 هال. 611الن   –ومحل د  –م يف 
 . (271/ 3(، األع   للاوتل  )255/ 22لل مرمج  يف: ال  ء ال مع )

هالال ووى عالن أيب عبالد 723ه   مد بن  مدين بن عرف  ال وغم  الت نم  ال ق ل الالك  إما  م نق وعاليا ولالد الالن  ( 9)
د بن عبد المال  ، وم قالل علالر أبالن عبالد د  مالد بالن هالاووا، و مالد بالن حمالن الاب الدد، وم الري بالال ت ى يف الال ه ، 

 ه  ضالالالاباا  لق اعالالده إمامالالالا  يف علالال   القالالرآا، ختالالالرج علالالر يديالالالل مجاعالال  مالالالن وانت الالر علمالالل  الالالرقا  وغربالالا  وتالالالاا حاف الالا  للمالال
العلمالالاء األعالال  ، مالال ىل اعاابالال  االالامع الايت نالال ، مالالن مصالالن امل )الختصالالر الكبالال ( يف فقالالل الالك الال  و )البمالال مل( يف ال قالالل، 

 هال. 675الن   –ومحل د  –م يف 
 (. 15/ 7(، األع   )117/ 3ء ال مع )(، ال   555 – 552/ 1لل مرمج  يف: الديباج ال ه  )
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أنالالل قالالال:  (1)األصالال د الالالدوس ال الال ، أحالالد ق الالاو مالال نق أيب  مالالد عبالالد احلم الالد أبالالن أيب الالالدن ا

لعاق الع م  عا الدين بن عبد الم   هالل لال   األوال  بالالق ل ال قل اإلما  ا (2)الأل  ال   

 .(3)د: ذلك  ائا أ.هالال د و ع عنل اإلما  القلد أ  حم؟ فقال 

ه أا مجعالالالالالا  مالالالالالن يف بعالالالالال  فتالالالالالاوا –ومحالالالالالل د معالالالالالاىل  – (4)وأفالالالالالاي الع مالالالالال  ابالالالالالن حجالالالالالر

 .(5)أصحابنا قائل ا  قالل العا ه ا فاالت ده

                                           
هالال 373ه  عبد احلم د بن أيب الهتاق بالن عمالراا بالن أيب الالدن ا أبال   مالد الصالديف الارابلال  ال ق الل الالالك ، ولالد الالن  ( 1)

هالالال فأوالال  باإلالالالكندوي  عالالن 355هالالال والثان الال  الالالن  311ون الالأ يف طالالرابلق الةالالر  ووحالالل إىل ال الالرق مالالرمن، األوىل الالالن  
بد الكرحل بن عااء د اجل امِ ، و ال   القالراء عبالد احلم الد الصال راود ومال ىل الق الاء بتال نق مالن مصالن امل )حالل اإلما  ع

 هال. 361الن   –ومحل د  –احملتباس يف الري علر ن اه الق اس( و )م ت  ال قاي يف احلصن علر اجلياي( م يف 
 (. 163/ 1( األع   للاوتل  )231/ 2(،  جرو الن و الات   )13/ 1لل مرمج  يف: الديباج ال ه  )

 تلم  )ال   أ( الاقا  من  . ( 2)
  أ(./ 25أن ر: العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يد ووق  )( 3)
هالال 373ه  أمحد بن  مد بن  مد بن عل   يا  الدين ابن حجر اهل تمال  المالعدد األنصالاود ال الافع ، ولالد الالن  ( 4)

   الةرب    صر، انتقل من  ل  أيب اهل ت  إىل  امع األ هر، فأو  عن علماء مصر، وممالن أوال  يف  ل  أيب اهل ت  من إقل
عالالالني  عبالالالد احلالالال  المالالالنباط  واألمالالالن الةمالالالرد، وال الالاليا  الرملالالال ، والاالالالب ود، إذا لالالالل باإلفتالالالاء والتالالالدويق وعمالالالره يوا 

ل وال رائ  والنح  والعا  والنا ، مصن امل الع رين، وبرن يف عل   تث و من الت م  واحلديث والك   وال قل واألص  
ومحل د  –تث و منيا: )    احملتاج  رح النياج( و ) رح العبا ( و ) رح  تصر أيب احلمن البكرد( يف ال قل م يف 

 هال. 371 ك  الن   –
 (. 572 – 577/ 6(،   واق ال ه  )131 – 167لل مرمج  يف: الن و المافر ) 

 (. 573تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر اهل تم  ) أن ر: ال ( 5)
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األصالالالحا    ا  مالالالن القالالال لن أو األقالالال ال، واوتلالالالا مالالالر  حوإذا ق يالالالر ح ال الالالافع   الالال 

 (3)مالالا ق لمالالع (2)التالالأورين أا العتمالالد الالالرا ح مالالا م الال  عل الالل ال الال خاا (1)فالالال د عل الالل  ققالال 

 .  (5)أنل الي ، قال يف التح  ، وأ  بل (4)متعقب  ت ميما

لالالالالالا اوت مالالالالر  ح يوا فيالالالال ، )  إذا (7)اوتل الالالالا فالالالالالن ود، فالالالال ا و الالالالالد للرافعالالالال  (6)وإا

ا ح غالبالالا  مالالا هالال  النالال ود يف تتبالالل فالالالر  (1)  إذا اوتلالالا مالالر  ح اإلمالالا  ،(8)مالالر  ح يونالالل فيالال (

                                           
 يف   ) ق (.( 1)
(: )فال د أطب  عل ل  ق ا التأورين وق مال م الائخنا ي صال ا بالل وينقل نالل عالن 53/ 2قال ابن حجر يف     احملتاج )( 2)

 علر أنل الي  وأ  بل(.  م ائخي  وه  عمن قبلي  وهك ا أا العتمد ما ام قا عل ل، أد ما ق لمع متعلق  ت ميما
(: )أعلال  أا العتمالد يف الال ه  للحكال  وال تال ى مالا م ال  عل الل ال ال خاا، 137/ 2وقال الل باود ال الافع  يف فالتح العالن )

 التأورين وال د أوصر باعتمايه م ائخنا(.  ل   خنا: ه ا ما أطب  عل ل  قق قا
  خن فقال: )ق لل ما ام   عل ل ال  خاا أد الن ود والرافع  و لل، ما ( الراي بال23/ 2وبن البكرد يف إعان  الاالبن )

 ق يت   التأوروا علر أا ما ام   عل ل الي  أو غل (. 
 يف   )لمع ا(. ( 3)
 ت ا يف   ويف ح )تل منيما( ( 4)
 معو ق لل )وأ  بل( أد باإلمجال علر الي  ما ام   عل ل ف نل بع د  دا ( ( 5)

 (. 53/ 2عبد احلم د ال  وا  الاب ع  مع     احملتاج ) أن ر: حا   
 يف   )ف ا(.( 6)
هالال، 337ه  عبد الكرحل بن  مد بن عبد الكرحل بن ال  ل بن احلمن أب  القاال  الرافع  القاويين ال افع ، ولد الالن  ( 7)

من مجاع ، انتي  إل ل معرف  الال اه  والرافع  منم   إىل وافعاا بلدو من ب ي قاوين، م قل علر والده واع احلديث 
 تيالالالد  مانالالالل يف الالالال ه  وفريالالالد وقتالالالل يف الت مالالال ، مالالالن اويقائقالالالل، وتالالالاا أوحالالالد عصالالالره يف العلالالال   الالالالديين أصالالال حم  وفروعالالالا ، و 

مصالالن امل ) الالرح المالالند( لل الالافع  و )فالالتح العايالالا يف  الالالرح الالال   ا( يف ال قالالل، قالالال النالال ود يف وصالال  هالال ا الكتالالالا  )ق 
ومحالل د  –ل افع  ما  صل لك جمم ن ما ذترمل أتمل من تتا  الرافع  ذد التحق قاق(، م يف يصنا يف م ه  ا

 هال. 315الن   –
( طبقالاق 375 – 372/ 2( طبقالاق ال الافع   لإلالالن د )761/ 1لل مرمج  يف طبقاق ال قياء ال افع   حمبن الص ح )

 (.276/ 3(   واق ال ه  )223/ 3ال  اع   الكهى للمبك  )
 ما بن الق الن الاق  من )ح( ( 8)
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فالالاجملم ن، فالالالتنق ح،   مالالا هالال   تصالالر ف الالل تالروضالال ، فالنيالالاج، وأمالالا  الال  متتبالالع ف الالل تالالالتحق  ، 

 .  (2)فتاواه ف رح ممل ، فتصح ح التنب ل، ونكتل، مما ه  من أوائل مأل  ل في  مقور عما ذتر

ذتالالر  الال  ذلالالك: وهالال ا مقريالال ، وإحم فال ا الال  يف احلق قالال   (3)قالالال يف التح الال  بعالالد مالالا

 .  (4)عند معاوض ه ه الكت  مرا ع  ت   معتمدد التأورين وإمبان ما و ح ه منيا أ.هال

ذلالالك فالال  لالال   الق الالاء واإلفتالالاء إحم بالالالرا ح، وأمالالا العمالالل عاصالال  الالالن ق   إذا علمالال

 ذاق القالالال لن أو األقالالال ال ف جالالال   ف الالالل مقل الالالد الر الالال ح الالالال د و حالالالل يف المالالالأل  الالالال ت وو، أعالالالين

 (6)م حمنالالا المالال د نالال و الالالدين المالالمي يد (5)بعالال  أهالالل الم الال ح، الالال اء الرافعالال  وغالال ه تمالالا قالالال

 .  (7)أا  اهر

                                                                                                           
 تلم  )اإلما ( الاقا  من ح. ( 1)
 (. 53/ 2أن ر: حا    ال  وا  علر     احملتاج )( 2)
 )ما( الاقا  من ح. ( 3)
 (. 53/ 2أن ر:     احملتاج )( 4)
 ت ا يف   ويف ح )قالل( (5)
 )الممي يد( الاقا  من  . (6)
  (./ 6تقل د للممي يد ووق  )أن ر: العقد ال ريد يف أحكا  ال (7)
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 . (3) –ومحل د معاىل  – (2)اإلما  الع م  الم د عمر (1)واقت اه عم   ت   م حمنا و  خنا

عالالالن ب الالالع  –ومحالالالل د معالالالاىل  –ا الالالال ل الع مالالال  اجملتيالالالد اإلمالالالا  المالالالبك  ويقيالالالده أنالالالل لالالال

 (5)بالصالالالالح  بنالالالالاء علالالالالر القالالالال ل ال الالالالع ا، فقالالالالال: ب الالالالع النحالالالالل يف الكالالالال اوو (4)الةالالالالائ  أفالالالالس ف الالالالل

قالالد  (6)وواو يالالا بعالالد وؤيتالالل صالالح ح، وقبالالل وؤيتالالل الالالرج/ علالالر قالال د ب الالع الةائالال ، وب الالع الةائالال 

 ا لل قال  حم بالأس باللا ألنالل قال ل األتثالرا وألا الالدل ل صححل أتثر العلماء وأمباعي ، ومثل هال

ت ل ا وحمحت الالاج غالالال  النالالاس إل الالل يف أتثالالر األمالال ال الالال   تالالاج إىل  الالرائيا مالالن الالالأ(7)بع الالده

                                           
 يف   )وال دنا و  خنا(. (1)
 البق  مرمجتل يف التمي د. (2)
 أ ا  عمر البصرد مقل د ال  ل الر  ح بالنمب  لعمل اإلنماا يف واص  ن مل يوا الق اء واإلفتاِء. ( 3)

كالل منيمالا، وإا قلنالا العتمالد يف ح ث قال: )وإا تاا المقال عن   ا  العمالل لإلنمالاا يف واصال  ن مالل، فالاجل ا  اجلال ا  ب
اإلفتاء األول، فقد صرح المبك  وغ ه من أ  ء التأورين ا ا  مقل الد ال  الل الر ال ح بالنمالب  إىل العمالل يوا الق الاء 

 واإلفتاء. 
 أ(./ 25فتاوى عمر البصرد ووق  ) ن ر:ا
 )ف ل( الاقا  من  . ( 4)
 من ق باا ض   الرأس للنحل معمل ف ل.  (، الك اوو: ب   يتخ 237/ 3يف لماا العر  )( 5)

(: )الكالالال اوو ب الالال  الكالالالاف وفتحيالالالا مالالالع م الالالديد الالالال او ف يمالالالا ومالالالع خت   يالالالا يف األوىل : 51/ 1و الالالاء يف ح ا الالال  ال الالال وا  )
 اعل  ، وحك  أي ا  تمر الكاف مع خت  ا ال او. 

 )ب ع الةائ ( الاقا  من  . ( 6)
 يف ح )يعت ده(. ( 7)
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واألمالال و إذا ضالالاق  اممالالالع ، وحم  –إا  الالاء د معالالاىل  –واللبالال س، واألمالالر يف ذلالالك و  الالا 

 .(1)حرير( أ.هالتليكلا عم   الناس  ا يكلا بل ال ق ل احلاذق ا

إفتالالالاء بالالالالق ل ال الالالع ا، والنقالالال ل أنالالالل ممنالالال ن تمالالالا قدمتالالالل  (2)فالالال ا قلالالال : مالالالا ذتالالالره ف الالالل

 الال ف العمالالل بالالل عاصالال  الالالن ق، وإا تالالاا مقت الالر عبالالاوو الروضالال  أا العمالالل تاإلفتالالاء حم لالال   

 .(3)إحم بالرا ح

لال ه ، أمالا اقل : المن ن إأا ه  إط ق اإلفتاء بل حب ث ي ه  المت   أنل معتمالد 

فتاء بل علر و ل التعريا حبالل، وأنل ل   للعام  العمل بل يف واص  الن ق: فجالائا، فال ا اإل

 –القائلن لنا ب لك إفتاء لنا بالعو ال ت و، نبل علر ذلك م حمنا و  خنا المال د عمالر إوباو 

 . (5)انتير (4)–ومحل د معاىل 

                                           
 (. 237/ 2بك  )الم فتاوىأن ر: ( 1)
 يف   )يف(. ( 2)
 (. 222/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 3)
 )معاىل( الاقا  من  . ( 4)
 أ(. / 25أن ر: فتاوى عمر البصرد ووق  )( 5)
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 (2)و الالل لنعالالل ب الالرمل التعريالالا الالالاو، وبالال لك: وألا ال الال  بالال لك واو وناقالالل فالال  (1)أد

المالأل  ذاق الال  ين  (3)بعل  أا ق ل الروض : )ل ق ال   والعامل علر م ه  ال الافع  يف

أو القالالال لن أا ي الالال  أو يعمالالالل  الالالا  الالالاء مالالالن غالالال  ن الالالر، وهالالال ا حم والالال ف ف الالالل بالالالل يبحالالالث عالالالن 

 . (4)أو حيما بنح  مأوره( انتير

 .  (5) ال ه  لل يف مريد العمل بالرا ح يف

)أما من ال ل عن ق ل ال افع  يف ممالأل  تال ا  –ومحل د  –قال الع م  ابن حجر 

ل عالالرف أا لالالل و يالالا  ف عمالالل بالالل عنالالد مالالن  الال   العمالالل بالالالق ل ال الالع ا، وتالال ا ال  الالل ال الالع ا 

وأا مجعالالالا مالالالني  العالالالا بالالالن عبالالالد  (6)ممالالالأل  تالالال ا قالالال لن،فللممالالال  ل أا ي ت الالالل بالالالأا لل الالالافع  يف 

                                           
 )أد( الاقا  من  . ( 1)
 يف   )و ا ذتر(. ( 2)
 )يف( الاقا  من  .( 3)
 (.222/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 4)
 الاقا  من  . )ومحل د معاىل( ( 5)
 يف   )ق حم(. ( 6)
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العمالالل بال الالع ا وإا  بالال  و الال ن قائلالالل عنالالل، بنالالاء علالالر أا الر الال ن حم يرفالالع  (1)المالال    الال  وا

 .  (2)اع ف الماب ( أ.هال

أهالل الم ال ح ف قت ال   ال ا   (3)و اهره عد  ا مامل أا ير ح الق ل ال ع ا بعال 

مقل الد ال الع ا: أا ير حالل قدمتالل مالن أا  الرمل  (4)مقل ده، ومثلل ال  ل ال ع ا مالقا ، تما

للعامالالل إا   (5) الال ح،  لالالل فالال من يريالالد العمالالل بالالالرا ح و الالل ق هلالالا أي الالا / بالنمالالب بعالال  أهالالل الم 

تاا من أهل الن الر وعلال  الالرا ح مالن غال ه، تمالا م  الده عباوهتالا إذا الن الر والبحالر عالن األو الح 

لال   لالل العمالل بالالق ل ال الع ا مالقالا  إذا ق لالد  (6)إأا يص و مالن التأهالل حم مالن غال ه، فيالل

   ؟ا ح وأواي العمل بل أو ا مما مقد من الهه بالر 

                                           
 يف   )   (. ( 1)
 (.526/ 1أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر اهل تم  )( 2)
 )بع ( الاقا  من ح. ( 3)
 يف   )فما(. ( 4)
 ت ا يف   ويف ح )النمب (( 5)
 يف   )فيل(. ( 6)
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 مسألة: 

إذا تالالاا يف المالالأل  و يالالاا أو أو الالل فالال ا تانالالا لقالالائلن:  الالا  مقل الالد تالالل منيمالالا لعمالالل 

للن ر والبحث عن األو ح، لت من ذلك مالر  ح تالل منيمالا مالن  (1)الن ق واص  من التأهل

 .  (2)قائلل األهل

أد: ف اجملتيالالالالدين يف ال تالالالال ى، اوالالالالت ف التبحالالالرين تالالالالاوت  (3)تمالالالا اقت الالالالاه الروضالالالال 

والالالرا ح التخ الال  ف يمالالا يف العمالالل، فل حمالالل مالالا ف يالالا مالالن إطالال ق منالالع العمالالل إحم بالالالرا ح علالالر 

 ما إذا تانا ل احد، أد: وقد و ح أحدةا وق ير ح مقابل  مج ع من أمر من بعده. 

 .(6) –د معاىل ومحل  – (5)الم د عمر البصرد (4)ق ده ب لك م حمنا العاوف باهلل   خنا تما

وه ا يف التأهل، أمالا غال ه فقالد علال  حكمالل ممالا مالر وإحم فكما إذا تانا لقائلن، أد:  

 وه  اجل ا  مالقا  ب رطل علر ما مر. 

                                           
 يف   )حس للمتأهل(. ( 1)
(، إعان  الاالبن حا    علر أل اظ فتح العن للبكالرد 222/ 27ب رح النياج ) أن ر: ه ه المأل  يف:     احملتاج( 2)

(1 /117 .) 
(: )وإذا اوتلالالا متبحالالراا يف مالال ه  حموت فيمالالا يف ق الالاس أصالالل مالال ه  272/ 22قالالال النالال ود يف ووضالال  الاالالالبن )( 3)

 يف اوت ف اجملتيدين(.  إماميما ومن ه ا يت لد و  ه األصحا  فنق ل أييما يأو  العام  ف ل ما الن تره
 )  خنا( الاقا  من  . ( 4)
 )البصرد( الاقا  من  . ( 5)
  (. / 22أن ر: فتاوى عمر البصرد ووق  )( 6)
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فل     يف ت ا ال  ين لقائلن أو لقائل وو ح أحدةا، فيالل لال   مقل الد الر ال ح 

ل احالالد، وقالد و الالح مقابلالالل؟ ق أو يف ذلالالك  حمحتمالالال أهنمالالا (1)حمحتمالال أهنمالالا لقالالائلن، أو  تنالع

 ( النع. (2)   ا  لكن مقت ر قاعدو: )معاوض الانع والقت  

التصالالريح بالالل، لكالالن  لالالل   –ومحالالل د معالالاىل  –  وأيالال  يف فتالالاوى الع مالال  ابالالن حجالالر 

 تما مقد .   (3)تما علم  ف من يريد العمل بالرا ح من المأل 

ل ع ا ال د و حل بع  أهالل الم ال ح مالن المالأل  أا ا (4)فعل  من مج ع ما قدمتل

ذاق القالال لن أو الالال  ين مالالث   لالال   مقل الالده للعالالاوف ولةالال ه وال الالع ا غالال  الالالرا ح مالالن بعالال  

أهل الم  ح  تنع مقل ده علر العاوف بالن ر يف األيل ، والبحث علر األو الح وغال ه لال   لالل 

                                           
 يف   ) نع(. ( 1)
نالال  القاعالالالدو: )إذا معالالاوض الالالالانع والقت الالال  يقالالد  الالالالانع( ويف معناهالالالا )إذا ا تمالالع احلالالال ل واحلالالالرا  غلالال  احلالالالرا ( والالالالراي ( 2)

 يف ه ه القاعدو: ال مدو والراي بالقت  : األمر الاال  لل عل لت منل الصلح . بالانع 
ومعالو هالال ه القاعالدو: أنالالل إذا تالالاا لل ال ء ال احالالد، أو العمالالل ال احالد  الالاذير ممالالتلا  منعالل وتالالاا لالالل يوان مقت ال  ممالال يةل فقالالد 

النالالافع، ألا حالالر  ال الالاون علالالر منالالالع معاوضالالا، وير الالع منعالالل لالالا ف الالل مالالن يوء ال مالالدو ويوء ال مالالالدو مقالالد  علالالر  لالال  
الني الالاق أتثالالر مالالن حرصالالل علالالر  ق الال  الالالأم واق، واعتنالالاء ال الالاون بالني الالاق أ الالد مالالن اعتنائالالل بالالالأم واق، ويمالالتثو مالالن 
 ذلك إذا تاا  ان  الصلح  أع   ف قد  القت ر علر الانع تما ل  معاوض وا   وحرا  فتقد  مصلح  ال ا  . 

 اب قاق يف العباياق والعام ق. وه ه القاعدو هلا م
(، األ الباه والن الالائر 273(، األ الباه والن الالائر للمال  ط  ) 516/ 2أن الر: هال ه القاعالدو وماب قاهتالالا يف: النثال و للاوت ال  )

(، الالالالالايو وقالالالالال  31(، جملالالالال  األحكالالالالالا  العدل الالالال  ) 177/ 2(، مرم الالالال  اآلد يف الالالالالاللك األمالالالالاد )273حمبالالالالن  الالالال   ) 
(، الالالال   ا يف إي الالالاح 115(  الالالرح الق اعالالالد ال قي الالال  للاوقالالالاء ) 31/ 2رح جملالالال  األحكالالالا  )(، يوو احلكالالالا  يف  الالال13)

 (. 111/ 2 مد الاح ل  ) / (، الق اعد ال قي  ، ي133الق اعد ال قي   ي. ال  ون  ) 
 )من ممأل ( الاقا  من  . ( 3)
 ت ا يف   ويف ح )مما قدمتل(.( 4)
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 العمالالل بالالل مالالا ق يالالري العمالالل بةالال ه تمالالا مقالالد  وإحم معالالن (1)مقل الالده إذا ق لالالد مالالن الالالهه بالالاألو ح

 يف ذلك.  (2)هنا  صل ما

علالالال  أي الالالا  ممالالالا مقالالالد : أا ال الالال  والقاضالالال  لالالال ق هلمالالالا اإلفتالالالاء والق الالالاء إحم بالالالالرا ح، و 

ومقد  أا  لالل يف ال ال / إذا أطلال  نمالب  اإلفتالاء بالل حب الث يال ه  المالت   أنالل معتمالد الال ه ، 

 ال ف  (5)المالبك  (4)ذا تاا ممن ل ق مالن أهالل الم ال ح، تمالا قالاللأي ا  إ (3)و لل يف احلات 

، (6)مالالن تالالاا مالالن أهالالل الم الال ح، ف نالالل مالالس و الالح قالال حم  منقالال حم  بالالدل ل   الالد  الالا  ون الال  حكمالالل بالالل

ِوإا تاا مر  حا  عند أتثالر األصالحا ، مالا ق يكالن بع الدا  أو  الاذا  أو الالرج عالن م هبالل، وإحم 

عل الالل التالالاا  مالال ه  بل الالر: ول تالالك علالالر  (7)وق ي الالممل الالا  إا  يالالر و حانالالل وتالالاا مالالن أهلالالل، 

 .(8)م ه  ف ا انتير

                                           
 يف   )بالرا ح(.( 1)
 )ما( الاقا  من ح.( 2)
 ت ا يف   ويف ح )احلك (( 3)
 يف   )قال(. ( 4)
علر أا احلات  إذا وفع إل ل حكال  حم يالراه أنالل يعالرض عنالل وحم  –وض  د عنل  –قال المبك : )ممأل : ن  ال افع  ( 5)

ين الال ه، وذتالالر األصالالحا  و يالالا  أوالالر أنالالل ين الال ه وعل الالل العمالالل، وأنالالا اوتالالاو الت صالال ل وهالال : أا حم يالالراه إا تالالاا ممالالا عالالرف 
اوت ف العلماء ف ل واالتقرق الال اه  عل الل وق يكالن عنالد احلالات  يل الل علالر وا الل إمالا القصال و احلالات  عالن احم تيالاي 
ح ث ل   لثلل أا يك ا حاتما ، وإما لقال و احموالت ف وم الاوق ال وال  عنالده ف نالل ين ال ها ألنالل يلالا  مالن اإلعالراض عنالل 

 با ا ح  احملك   لل. 
 (111/ 1أن ر: فتاوى المبك  )

 و )بل( الاقا  من  .( 6)
 يف   )ي رمل(. ( 7)
 (573أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر اهل تم  ) ( 8)
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)وإحم فلالالالالال ق لالالالالالل أا يتجالالالالالاو  ذلالالالالالك الالالالالال ه  وحم يصالالالالالح احلكالالالالال  بةالالالالال ه ألا الت ل الالالالال  ق 

 .  (1)م ملل(

 مسألة: 

عالالن ال الال خن فيالالل لالال   لةالال  اجملتيالالد التالالأورين  (2)إذا معالالاوض مالالر  ح يف ممالالأل  بالالن

 ، وين عل عند د معاىل؟ أا يقلد من  اء من الر حن

بأنالل لال   العمالل بم ال ح تالل  –ومحالل د معالاىل  –عمر  (3)أفس م حمنا و  خنا الم د

لةالال  األهالالل، وتالال ا لالال   للم الال  إذا تالالاا ممالالن ذتالالر أنالالل ي الال  بم الال ح مالالن أوايا ألنالالل واو  حم غالال  

 .  (4)ف تخ  يف وواي  أييما  اء

 تالالالالاج لثالالالالل هالالالال ا التنب الالالالل أا األوىل بالالالالال      قالالالال )نعالالالال  ي يالالالالر ح الالالالث تالالالالاا المالالالت  

بالالعاائ  ومالا ف الل احمحت الامل التأمل يف طبقاق العام ، ف ا تاا المالائل ا مالن األق يالاء اآلوال ين 

                                           
 ما بن الق الن الاق  من  . ( 1)
 يف   )من(. ( 2)
 يف   )م حمنا وال دنا و  خنا الع م  الم د(. ( 3)
لالا ف يالا الم ال ح بالن ال اليا  ابالن حجالر وال المق أفس بال لك ال ال   عمالر البصالرد عنالدما الال ل عالن المالائل الال  الت( 4)

الرمل ، فما الع ل علل من الم  حن؟ فأ ا : )إا ذلك التلا باوت ف ال تن ، فةن تاا ال   مالن أهالل الم ال ح 
والقالالدوو علالالر التصالالح ح أفالالس  الالا مالالر ح عنالالده  قت الالر أصالال ل الالال ه  وق اعالالده، ف ةالالمف مالالن البحالالر الالال د اغالالمف منالالل 

ل  ا ال او إل يما، أو غ ةا من ال ح ل، وإا ق يكالن تال لك تمالا هال  الةالال  يف هال ه األعصالاو التالأورو الم داا اجل
في  واو  حم غ ، ف تخ  يف وواي  أييما  اء، ومج عيا من مر  حاق أ  ء التأورين، مع منب ل المت   علر   ل  تل 

 بل(.  من الر حن، و  ا  العمل بم  حل ومأهلل ل قتداء
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 (1)اوتصالالي  بروايالال  مالالا ي الالتمل علالالر الت الالديد، وإا تالالان ا مالالن ال الالع اء الالال ين هالال   الال  أالالالر

ةلال ه ووقعال ا يف وهال ه الخال ال  حلكال  الن  س، حب ث ل  اقتصر يف  أهن  علر وواي  الت الديد أ

ووى هلالال  مالالا ف الالل التخ  الالا،  الال ق  علالال ي  مالالن ال قالال ن يف ووطالال  اهلالال ك، حم ممالالاه   يف ال الالرن، 

أو وغبال  أو وهبال ،   قالال: وهال ا الال د مقالرو هال  الال د  يين د معاىل، أو لباعث فاالد تامالع

 .(3)انتير (2)نعتقده وندين د بل(

القاضالال  إذا تالالاا ممالالن ذتالالر، ف جالال   لالالل الق الالاء بم الال ح مالالن وهالالل يقالالال  ثالالل ذلالالك يف 

م ل الل الق الاء بم ال ح معالن منيمالا معالاوض الم ال ح وينبةال  أا مثالل ما ق ي الممل عل الل  (4)أواي

معاوض الم  حن مث   يف النق ل معاوضيما يف البح ث ف ج   العمالل واإلفتالاء بم ال ح تالل، 

 .  /وقد ي ملل اإلفتاء ال ت و

مالالن  الال ا   –ومحالالل د معالالاىل  –فتالالاء الالال ت و مالالن فتالالاوى الع مالال  ابالالن حجالالر ويقيالالد اإل

اإلفتالالالاء  الالال ه  الةالالال  إذا عرفالالالل ونمالالالبل إىل اإلمالالالا  القائالالالل بالالالل، ومعل لالالالل بالالالأا اإلفتالالالاء يف العصالالالر 

                                           
 ت ا يف   ويف ح )أمر(( 1)
 يف   )وندين د معاىل بل(. ( 2)
 أ(. / 22أن ر: فتاوى عمر البصرد ووق  )( 3)
 ت ا يف   ويف ح )من ذتر(( 4)
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التالأورو، إأالا الالب لل النقالل والروايالال ، حمنقاالان احم تيالاي بمالائر مرامبالل مالالن منال  أ منال ، تمالا صالالرح 

 ح ن   ف  فرق بن أا ينقل احلك  عن إمامل أو غ ه. بل غ  واحد، و 

يف ذلالك الال د أ الاو إل الل بق لالل: المالبك   (1)قال: ف ا قلال : ِقَ َ  ق نقالل بت صال ل

إمالالالا  إذا أفالالالس بكالالال ا ال الالال ء وا بالالالا  أو مباحالالالا  أو حرامالالالا  علالالالر م هبالالالل،  (2)ال الالال  علالالالر مالالال ه 

غال ه وي ال    فاللا ألنالل ح ن ال   يقلالدح ث ل   للمقلد اإلفتالاِء،  مالن أا يقالال: لال ق لالل أا 

]م الالالل[ الالال  
االالالال ا ه،  (4)الليالالالال  إحم أا يقصالالالد مصالالالاللح  يين الالال  ف عالالالال ي إىل مالالالا قالالالالدمنا ونقالالال ل (3)

 .(5)انتير

يف غالالالال  مالالالالا قرونالالالالاا ألنالالالالل منتقالالالالل إىل  (7)يقالالالالال –ومحالالالالل د معالالالالاىل  – (6)ت مالالالالل  قلنننن :

 من أفالالس حبالالل  الال ء مالالث   فالال (9)وي الال  بالالل، بالالدل ل فرضالالل الكالال   (8)مالال ه  غالال  م هبالالل ل عتقالالده

، (11)لباإلمالالا ،   أواي أا يقلالد مالالن قالال  نعالالل وي ال  بالالل، فلال ق لالالل ذلالك  جالالري الت الال (10)مقلالدا  
                                           

 ت ا يف   ويف ح )م ص ل(( 1)
 ت ا يف   ويف ح )ال   بل علر م ه (( 2)
 وابن حجر وه  الص ا .يف ح )م ب ل( ويف   )م بل( والثب  من فتاوى المبك   (3)
 ت ا يف   ويف ح )يق ل( (4)
 (.236/ 2أن ر: فتاوى المبك  ) (5)
 الراي بل المبك  ال د نقل ت مل ابن حجر (6)
 )يقال( الاقا  من  . (7)
 ت ا يف   ويف ح )ل قصده(. (8)
 )الك  ( الاقا  من ح. (9)
 يف   )مقل د(. (10)
 تلم  )الت ي ( الاقا  يف ح.(11)
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مع نالالالا    أفالالالس غالالال ه  مالالال هبا   (1)لالالال ق يف ذلالالالك، بالالالل يف ملتالالا  بالنمالالالب  لعملالالاللوأمالالا مالالالا قرونالالالاه ف نالالالل 

علالر أا مالا قالالل المالبك  م ي  ب  الل،  (2)حبك  يف م ه  إما  آور فلل ذلك مالقا ، إذا حم

احمنتقالالالال )منالالالل إحم  مالالالن اعتقالالالده أف الالالل، وحم لالالال   لالالال  مقل الالد (3)إأالالا يتالالالأمر علالالالر ال الالالع ا أنالالالل

أد مال ه  مالن ( إىل (4)لصلح  يين  ، أما علر الصالح ح وهال  التخ ال  مالقالا  و ال ا  احمنتقالال

ر مالالالا مالالالر، أد متبعيالالالا علالالالإا  (5)الالالال اه  العتالالالهو ولالالال   جالالالري الت الالالي  مالالالا ق يتتبالالالع الالالالرو ، و

فلل، وإا أفالس حبكال  أا ينتقالل إىل و فالل ويقلالد القائالل بالل وي ال  بالل  (7)ت   العا وغ ه (6)من

ما ق يمم  علر ذلك مل    التقل الد المالتلا  لالبا ا ملالك الصال وو با تمالان الال ه ، بالل وإا 

يف احمالالتدحمل لالل ابن اهلما ، وأطالال  (8)لا  عل ل ذلك علر ما اوتاوه  قق  احلن   ، تالكمال

 .   (9)انتير

                                           
 )العمل(. يف   (1)
 )حم( الاقا  من  . (2)
  (أدت ا يف   ويف ح )( 3)
 ما بن الق الن الاق  من ح.( 4)
 )ال او( الاقا  من  . ( 5)
 يف   )علر(. ( 6)
 )وغ ه( الاقا  من  . ( 7)
 يف   )الكمال(. ( 8)
 (. 523/ 1)ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر نقل القلا ت   ابن حجر ب  ء من احموتصاو أن ر: ( 9)
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أفالالس بأحالالد الالالر حن مالالث   أا ينتقالالل إىل و فالالل ويقلالالد القائالالل بالالل  (1)وبالالل يعلالال  أنالالل لالالن

 صريح ف ل.  (3)ب رط ل ال ت وين، و اهر اإلفتاء ال ت و (2)وي   بل

 مسألة: 

  :(4)ي ممل لصح  التقل د  رومل

ق الاء القاضال ، وهال  أوبعال : مالا  (5): أا حم يك ا ذلك القلد ف ل مما ينق  ف اللاألول

 والا الن ، أو اإلمجان، أو الق اعد، أو الق اس اجلل . 

بأا يأو  مالن تالل مال ه  مالا هال  األهال ا عل الل، حم مالا  (6): أا حم يتتبع الرو الثاين

 وإحم أ .     (3)عند األص ل ن (2)الروص  (1)يناب  عل ل حد

                                           
 (منت ا يف   ويف ح )( 1)
 )بل( الاقا  من  . ( 2)
 )ال ت و( الاقا  من ح.( 3)
 أوبع   رومل لصح  التقل د وه :  –ومحل د  –ذتر القلا ( 4)

 : أا يك ا ذلك القلد ف ل مما ينق  ف ل ق اء القاض .  الشرط األول
 : أا حم يتتبع الرو .   الشرط الثاين
 أا حم يل   بن الق لن. : الشرط الثالث
 : أا حم يعمل بق ل إما  يف مِمأل    يعمل ب دها يف ع نيا.  الشرط الرابَ

 القلا الك   يف الثا  والثالث والرابع و اي بع ي   روطا  أورى وه :  وقد فصل
 : أا يك ا م ه  القلد ب تح ال   مدونا .  اخلامَالشرط 

 مر ال    رومل القلد ب تح ال   يف ملك المأل . ح ر القلد بك : الشرط السادس
 يلا  القلد اعتقاي أو ح   أو مماواو مقلده للة . : الشرط السابَ

 (. 127/ 1(، إعان  الاالبن )221 – 273/ 27أن ر:     احملتاج ب رح النياج )
 )ف ل( الاقا  من ح. ( 5)
 اإلمجان عل ل، وذه  بع  ال افع   واحلن    إىل   ا  متبع الرو . ه ا م ه  مجي و العلماء وحك  ابن عبد اله ( 6)
(، 373/ 1(، الة الث اهلالامع  الرح مجالع اجل امالع )111/ 3(، اإلقاج  رح النيالاج )317/ 1أن ر: م ن ا المامع امع اجل امع ) 

/ 1(، إعالالال   الالالال قعن )313/ 1(، المالالال يو )2335/ 1(، أصالالال ل ال قالالالل حمبالالالن م لالالالح )553 الالالرح منقالالال ح ال صالالال ل للقالالالرايف ) 
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أنالل ي مال ، وعالن أيب  (5)ن أيب إالالحاقوغ ه عال (4)بل يف الروض  عن حكاي  احلناط 

علالالالر أا تالالالل جمتيالالالد  بالت مالالال   بنالالالاء  بع الالالي  القالالال ل ، واالت الالالكل  (2)حم ي مالالال  (1)أنالالالل (6)هريالالالرو

                                                                                                           
(، م مالال  التحريالالالر 532/ 5(، التقريالالر والتحبالال  )377/ 1(،  الالرح الك تالال  النالال  )1737/ 6(، التحبالال   الالرح التحريالالر )111

أ(، منالالالالاو أصالالال ل ال قالالالالل / 22(، العقالالالالد ال ريالالالد يف أحكالالالا  التقل الالالالد للمالالالمي يد ووقالالال  )276/ 22(، ووضالالال  الاالالالالبن )131/ 1)
(، عمالالالدو التحق الالال  يف 73العقالالالد ال ريالالالد لب الالالاا الالالالرا ح مالالالن اعالالال ف االالال ا  التقل الالالد، لل الالالرنب د )  (،121إلبالالالراه   اللقالالالا  ) 

عبالالالد العايالالالا الرا حالالال   / (، اإلفتالالالاء واحمالالالالت تاء ي212(، ال الالالال  يف ال  الالال  للحلالالال ا  ) 222التقل الالالد والتل  الالال   مالالالد البالالالا  ) 
 (. 235العد ال مد )  / (، التقل د وأحكامل ي233) 

 اب (. يف   )ض( 1)
 يف   )الرو (. ( 2)
 القلا فرق بن متبع الرو  والروص  فبن الراي بتتبع الروص  بأا يأو  أو التاو من تل م ه  ما ه  األه ا عل ل، ( 3)
(، والاوت ال  يف وقالد عالرف 373/ 1وقد عرف متبالع الالرو  قال ا التعريالا العراقال  يف الة الث اهلالامق  الرح مجالع اجل امالع )  

/ 1( والاوت الالال  يف م الالالن ا المالالالامع )373/ 1ا التعريالالالا العراقالالال  يف الة الالالث اهلالالالامع  الالالرح مجالالالع اجل امالالالع )متبالالالع الالالالرو  قالالال 
  أ(./ 22(، والممي يد يف العقد ال ريد ووق  )312

 وأما الروص  عند األص ل ن فقد عرفيا الب  اود بأهنا احلك  الثاب  علر و ف الدل ل لع و. 
 حكا  لع و مع ق ا  الدل ل احملر (. وعرفيا اآلمدد بأهنا )ما  رن من األ

 وعرفيا الا يف بأهنا )االتباح  احمل  و  رعا  مع ق ا  المب  احلاضر(. 
 وعرفيا القرايف بأهنا )  ا  ال عل مع الانع ال تير(. 

(،  الالرح 167/ 2(،  الالرح  تصالالر الروضالال  للاالال يف )251/ 2(، اإلحكالالا  لآلمالالدد )126/ 1ان الالر: النيالالاج مالالع اإلقالالاج )
 511/ 2(، ال امل يف حدوي ومعري اق ومصالحاق عل  أصال ل ال قالل أ.ي/  عبالد الكالرحل النملال  )63نق ح ال ص ل ) م
– 557 .) 
الة الث اهلالامع  الرح مجالع / أ( 22(، العقالد ال ريالد للمالمي يد ووقال  )513/ 3حات   احلنالاط  يف البحالر احملال   ) أن ر:( 4)

 (. 312/ 1(، م ن ا المامع )373/ 5) اجل امع
واحلنالالاط  هالال : احلمالالن بالالن  مالالد الاالالهد احلنالالاط  ال الالايف واحلنالالاط  نمالالب  لب الالع احلناالال ، أوالال  عالالن أيب إالالالحاق الالالرو د وأيب 

بعالالالد  –ومحالالالل د  –الا الالال  الاالالالهد و مالالالد الرويالالالا ، وتالالالاا احلنالالالاط  و الالال   حاف الالالا  لكتالالال  ال الالالافع ، ولالالالل فتالالالاوى مالالال يف 
 األوبعمائ  بقل ل.

/ 6(، مالالالاوي  بةالالالداي )237/ 5(، طبقالالالاق ال الالالافع   الكالالالهى للمالالالبك  )226ل الالال ا د ) لالالالل مرمجالالال  يف: طبقالالالاق ال قيالالالاء ل
275 .) 

الة الث / أ(، 22(، العقد ال ريد للمالمي يد )ووقال  513/ 3نمب  ه ا الق ل لل يف البحر احمل   ) أن ر:يعين الرو د، ( 5)
 (. 312/ 1(، م ن ا المامع )373/ 5) اهلامع  رح مجع اجل امع

ه : إالحاق إبرا  بن أمحد الالرو د، تالاا إمامالا   لال    غ اصالا  علالر العالا  أوال  عالن ابالن الالري، وانتيال  إل الل وئاالال  والرو د  
 هال. 517الن   –ومحل د  –م ه  ال افع  ببةداي، وانت ر ال قل عن أصحابل يف الب ي، من مصن امل )المن ( م يف 

 (. 533/ 1)   واق ال ه (، 113/ 23ب ء )(، ال  أع   الن22/ 3لل مرمج  يف: ماوي  بةداي )
الة الث اهلالامع  الرح / أ(، 22(، العقالد ال ريالد ووقال  )513/ 3أن ر: نمب  هال ا القال ل حمبالن أيب هريالرو يف البحالر احملال   )( 6)

 (. 312/ 1(، م ن ا المامع )373/ 5) مجع اجل امع
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وو حالالل مالالن أصالالحابنا )ال الال    (4)األوبعالال  (3)مصالال  ، أد: وهالال  أحالالد القالال لن لكالالل مالالن األئمالال 

وابالالالن  (9)لبالالالاق  ،أبالالال  بكالالالر ا (8)، والقاضالالال (7)((6)إمالالالا  أهالالالل المالالالن  ،(5)أبالالال  احلمالالالن األ الالالعرد

                                                                                                           
ن أيب هريالالالرو، أحالالالالد أعالالال   ال الالالالافع   والق الالالالاو وابالالالن أيب هريالالالالرو هالالال  حمالالالالن بالالالالن احلمالالالن البةالالالالدايد ال الالالافع  العالالالالروف بالالالالاب

 هال. 513الن   –ومحل د  –ال ي وين، أو  عن ابن الري،، لل مصن اق منيا: )التعل   الكب  علر  تصر الا ( م يف 
 (. 173/ 1(، طبقاق ال افع   الكهى حمبن المبك  )136/ 7لل مرمج  يف: ماوي  بةداي )

 هريرو(. ت ا يف   ويف ح )عن أيب ( 1)
 (. 276/ 22ذتر ه ين ال  ين عند ال افع   الن ود يف ووض  الاالبن )( 2)
 يف   )لألئم (. ( 3)
 ه ا ه  الق ل األول وه  أا تل جمتيد مص  . (4)

(: وأبالالال  حن  الالال  وال الالالافع   ومالالالالك وأمحالالالد نقالالالل عالالالن أوبعالالالتي  127/ 1قالالالال ال نالالالاود يف فصالالال ل البالالالدائع يف أصالالال ل ال الالالرائع )
 تيد والق ل ب حدو احل  وختا   البع . مص ي  تل جم

( أا ال افع   اوتل  ا يف النقل عن اإلما  ال افع  فنقل بع ي  أنل تل إا تالل 2713/ 1وذتر ال  ا د يف  رح اللمع )
جمتيالالالد مصالالال  ، ونقالالالل بع الالالي  عنالالالل أنالالالل قالالالال: إنالالالل لالالال ق تالالالل جمتيالالالد مصالالال   وأا الصالالال   واحالالالد، وو الالالح ال الالال ا د أا قالالال ل 

وأذتالالر علالالر مالالن نمالال  لالالل القالال ل األلالال  فقالالال: )ونمالال  قالال   مالالن التالالأورين حم معرفالال  هلالال    هبالالل أا تالالل جمتيالالد  ال الالافع  الثالالا 
 مص  ، وم بث ا بأل اظ ل ق ف يا يل ل عنده ، ول ق ال افع  ت   يدل عل ل. 

 ( الق ل بأا تل جمتيد مص   لإلما  أيب حن   . 735ونم  الممرقندد يف ال ااا ) 
 ص ل ن عن األ عرد ق لن يف المأل  ق ل بأا تل جمتيد مص   والق ل اآلور أا احل  يف واحد. حك  بع  األ (5)

/ 6(، التحبالالال   الالالرح التحريالالالر )2716/ 1(،  الالالرح اللمالالالع )777أن الالالر: إحكالالالا  ال صالالال ل يف أحكالالالا  األصالالال ل للبالالالا   ) 
5311 .) 

هالال، وهال  مالن ولالد 137رد ال الافع ، ولالد الالن  واأل عرد ه : عل  بن إااع ل بن إالحاق بن الالاق األ العرد ال مالا  البصال
أيب األ العرد، ِوإل الالل منمالال  الاائ الال  األ العري  وتالالاا معتالالا ل الالا فتالا ، ويعالالا إىل مالالا ينمالالبل إل الل األ الالاعرو،   مالالا  مالالن تالالل 

 هال. 557الن   –ومحل د  –ذلك والتا  م ه  أهل المن ، من مصن امل: )اإلبان ( م يف 
 (. 575/ 1)   واق ال ه ( 513/ 22( ماوي  بةداي )113/ 1بن المبك  )لل مرمج  يف: طبقاق ال افع   حم

أبالال  احلمالالن األ الالعرد هالال  إمالالا  األ الالاعرو وإل الالل منمالال  هالال ه ال رقالال ، وإا تالالاا مالالرك مالالا هالال  عل الالل وانتقالالل إىل مالال ه  أهالالل ( 6)
 المن ، فمراي القلا هنا بأهل المن  األ اعرو. 

 ما بن الق الن الاق  من  . ( 7)
 القاض (. يف   )( 8)
 )الباق  ( الاقا  من  . ( 9)

/ 1(، الههالالالالاا )776(، إحكالالالالا  ال صالالالال ل للبالالالالا   ) 2716/ 1وأن الالالالر: نمالالالالب  هالالالال ا القالالالال ل للالالالالبق   يف:  الالالالرح اللمالالالالع )
2523 .) 
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، (3)، وأتثر العراق ن، ومن التأورين احلافر الم  ط  يف  ايالل ال اهال  (2)، والرا د(1) ريح

 ف ما  (4)وال دد عبد ال ها  ال عرا 

، وأبالال   يالالد الدب الالال ، (7)، و مالالد بالالن احلمالالن(6)، ومالالن احلن  الال  أبالال  ي الالالا(5)أحمالال 

 .  (1)ونقلل عن علمائي  مج عا  

                                           
( وابالالن الالالريح هالال : أمحالالد بالالن عمالالر بالالن الالالريح وق الالل ابالالن 111/ 3أن الالر نمالالب  هالال ا القالال ل حمبالالن الالالريح يف: البحالالر احملالال   )( 1)

يف  –ومحالل د  –هال إمالا  ال الافع   يف وقتالل، ود الق الاء ب ال ا    م الر  للتالدوي  مال يف 113ايد، ولد الن   ريح البةد
 هال. 573بةداي الن  

 (. 622/ 1( م ترو احل اظ )167/ 1(، ماوي  بةداي )67/ 1لل مرمج  يف: طبقاق ال افع   حمبن المبك  )
 (. 17/ 5/ 1يف: احملص ل ) يف   )الدوام ( وان ر: ق ل فخر الدين الرا د( 2)
/  ( ضالمن جممال ن: إذا عالرف ممالا قرونالاه عالرف يالريح 33قال الم  ط  يف  ايالل ال اهال  يف اوالت ف الال اه  )ووقال  ( 3)

 الق ل بأا تل جمتيد مص   وإا حك  د يف تل واقع  مابع ل ن اجملتيد(. 
 (. 51 – 52/ 2أن ر: ال ااا لل عرا  )( 4)
عبد ال ها  بن أمحد بن عل  ال عرا  األنصاود ال افع  العابد الااهد ال ق ل احملدث األصال د الصال يف  وال عرا  ه :    

هال وح ر الت ا وأوال  ال ال   أمالن الالدين  الامع الةمالرد، وقالرأ عل الل مالا حم 322هال وانتقل إىل مصر الن  636ولد الن  
صالالدود للتالالدويق والتصالالن ا ولالالل مصالالن اق تثالال و  صالالر تثالالرو منيالالا الكتالال  المالالت ، تمالالا أوالال  عالالن ال الاليا  الرملالال ،   م

 –منيا )الني، البن يف أيل  اجملتيدين( و )م ح  األتباي يف م اي احم تياي( و )احمقتباس يف الق الاس( و )ال الااا( مال يف 
 هال. 375الن   –ومحل د 
 (.571 – 571/ 6)   واق ال ه لل مرمج  يف: 

 )ف ما أحم ( الاقا  من ح. ( 5)
هالال 225ي الا ه : يعق   بن إبراه   بن ون ق بن العد بن حبت  األنصاود، وه  صالاح  أيب حن  ال  ولالد الالن  أب  ( 6)

وتالاا فق يالالا  حاف الا  لألحاييالالث عالالا  بالت مالال ، مال د الق الالاء يف بةالداي، أوالال  عنالل  مالالد بالن احلمالالن ال ال با ، و  الال  بالالن 
 هال. 261  يف بةداي الن –ومحل د  –معن، من مصن امل )اعراج( م يف 

 (. 576/ 3(، وف اق األع اا )322/ 5(، اجل اهر ال     )111/ 21) ماوي  بةدايلل مرمج  يف: 
 –(، مالال ه   مالد بالالن احلمالن يف هالال ه المالالأل  فقالال: )وقالالال  مالد بالالن احلمالالن 177بالن الدب الالال  يف مقال حل األيلالال  ) ( 7)

نالالل  االالئ احلالال  عنالالد د    الالا  ف الالرق القاضالال  ب نيمالالا ن الال  يف تتالالا  الاالال ق: إذا مالال  عالالن الاو الالاا مالالع فتالال اه أ –ومحالالل د 
 ق اؤه وقد أواأ المن ، فجعل ق اؤه يف حقل ص ابا . 

هال أو  عن الث ود واألو عال  251و مد بن احلمن ه :  مد بن احلمن بن فرقد ال  با  صاح  أيب حن   ، ولد الن    
 هال. 263الن   –ومحل د  –ا  اجلامع الكب ( م يف ومالك وأو  عنل اإلما  ال افع ، لل مصن اق منيا: )تت

 (.271/ 1) ماوي  بةداي(، 211/ 1لل مرمج  يف: اجل اهر ال     )
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مالن  (3)عندنا ف  الل ن الر (2)الص   واحد، أيك ق ل اجلمي و الر حوعلر الق ل بأا 

)و تمالالالالالل و فالالالالالل، والت مالالالالال   مالالالالالع ال الالالالالك يف مقت الالالالال ل  (4)ح الالالالالث أا اوتالالالالالاوه  تمالالالالالل احم الالالالال ل

   .(5)ممتنع

بع الدا ألا التتبالع يقت ال ل وذلالك  (6) وأ ا  الاوت   بأا احتمال وال ف احم ال ل(

 .(7)مناف للعدال 

بالالالأا تالالال ا  (1) –ومحالالالل د معالالالاىل  –نالالال و الالالالدين المالالالمي يد  واعماضالالالل م حمنالالالا المالالال د

 .(6)بل  (5)من غ  مقل د يوا التق د (4)يتتبع (3)ف من (2)التتبع يقت  ل

                                                                                                           
ذتالالر أبالال   يالالد الدب الالال  أا الالال ين قالالال ا بالالأا تالالل جمتيالالد مصالال   افمقالال ا: فقالالال قالال  : احلالال  عنالالد د حقالال ق علالالر التمالالاود، ( 1)

 عند د واحد   افمق ا: وقال: أهل ال قل وبع  أهل الك  : احل  
فقال ق ل إذا ق يصال   اجملتيالد احلال  عنالد د تالاا  ا الا  ابتالداء وانتيالاء، حالس إا عملالل حم يصالح،   بالن أا مال ه  احلن  ال  

 ه  أا تل جمتيد مص   يف ح  العمل واحل  عند د واحد. 
اىل مص با  يف حال  عملالل، حالس إا عملالل بالل يقالع صالح حا  تاا  ا ا  للح  عند د مع  –ومحي  د  –فقال: )وقال علماؤنا 

أنالل قالال ل  الالا بالن والالد المالم  تالل  –وضال  د عنالل  – رعا  تأنل أصا  احل  عند د معاىل، بلةنا عالن أيب حن  ال  
 جمتيد مص   واحل  عند د واحد فبن أا ال د أواأ ما عند د مص   يف ح  عملل(. 

 (. 177: مق حل األيل  ) أن ر
 يف   )أد وه  الر ح(. ( 2)
 تلم  )ن ر( الاقا  من ح.( 3)
 الراي بل ا  ل وبق  التكل ا من عنقل تما ال ب نل القلا. ( 4)
أووي ه ا اإل كال الاوت   فقال: )وقال ال       الدين البالم : م م قل مع القال ل ب صالاب  تالل جمتيالد م الكل، أمالا ( 5)

 الل ن الالرا مالالن ح الث أا اوت الالاوه األهالال ا ي العر بالالا  ل وممالالاهل، لكنالل معالالاوض بالالأا العدالالال  إذا  علنالا الصالال   واحالالدا  ف 
 ابتالالال ، واوت الالالاو األهالالال ا،  تمالالالل أا يكالالال ا علالالالر و الالالل ي الالالعر بالالالا  ل و تمالالالل و فالالالل، فال مالالال  مالالالع ال الالالك يف مقت الالال ل 

 ممن ن(. 
 (. 312/ 1) م ن ا المامع  رح مجع اجل امعأن ر: 

 ح. ما بن الق الن الاق  من( 6)
 / أ(. 22(، ونقل ذلك عنل الممي يد يف العقد ال ريد ووق  )312/ 1) م ن ا المامع  رح مجع اجل امعأن ر: ( 7)
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: ال قالالالل بالت مالالال   إذا تالالالاا (8) يف التح الالال  يف  الالالرح اعابالالال  )األول وهالالال ( (7)واالالالالت  ل

 (14)و ليالا (13)، قالال: ق الل(12)مالن عنال  التتبالع التكل ا (11)وبق  (10)بل (9)التتبع حب ث ينحل

 .  (16)من ال اه  الدون  وإحم فم  قاعا   (15)إذا متبعيا

 ابن عبد الم  : للعاق أا يعمل  (18): )وق ل(17)وقال يف الق اء ف يا

                                                                                                           
 )معاىل( الاقا  من ح.( 1)
 أد يقت   ا  ل وبق  التكل ا من عنقل. ( 2)
 (غمنت ا يف   ويف ح )( 3)
 يف   )متبع(. ( 4)
 (التق  دت ا يف   ويف ح )( 5)
 / أ(. 22ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يد أن ر:( 6)
معالالو واالالالت  ل أد وآه قالال حم  و  يالالا، وقالالد صالالرح ابالالن حجالالر يف التح الال  بالال لك فبعالالد أا ذتالالر القالال ل بالت مالال  ، قالالال: وهالال  ( 7)

 و  ل. 
 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 8)
 يف   ) ل(. ( 9)
 )بل( الاقا  من  . ( 10)
: عالالروو يف حبالالل يعالالل يف عنالال  البي مالال  أو يالالدها يمالالكيا، والربالال  بالكمالالر ف الالل عالالرى م الالد بالالل الالالبي ، الربقالال  يف األصالال ل( 11)

وال احدو   العرى وبق  و اء يف احلديث: )من فاوق اجلماع  فقد ولع وبق  اإلال   من عنقل "فاالتعاوها لإلال   يعين 
 ه ون اه ل(. ما ي د المل  بل ن مل من عرى اإلال  " أد: حدويه وأحكامل وأوامر 

 (. 225/ 27أن ر: لماا العر  )
 يف   )عن عنقل(. ( 12)
 )ق ل( الاقا  من ح. ( 13)
 يف   )و لل(. ( 14)
 (إذا متبعت ا يف   ويف ح )( 15)
 (17/ 2أن ر:     احملتاج ب رح النياج حمبن حجر اهل تم  الاب ن مع ح ا  ل )( 16)
 النياج.  أد يف تتا  الق اء يف     احملتاج ب رح( 17)
 يف   )وقال(. ( 18)
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، حم ينالالايف حرمالال  التتبالالع )وحم ال مالال  ف الالل و فالالا  (2)وإنكالالاوه  يالالل ،(1)بالالرو  الالال اه 

، ولالالال ق العمالالالل بالالالرو  الالالال اه  مقت الالال ا  لالالالل لصالالالدق (3) لالالالن وهالالال  ف الالاللا ألنالالالل ق يعالالاله بالالالالتتبع(

و  بالعاائ  أي ا ، ول ق الكال   يف هال اا ألا مالن عمالل بالالعاائ  والالرو ، األو  قا، مع األ

  ا مر.  (4)حم يقال ف ل أنل متتبع للرو ، حمال ما الن ر/ ل باي  التتبع

 .  (6)الرو  ، نقل ابن حا  اإلمجان علر منع متبع(5)وال  ل احملك  ا ا ه يري

مالالن النقالالل  حم أيود مالالا  نالالع (8)احلن  الال  الكمالالال ابالالن اهلمالالا  (7)وتالال ا يالالري بالالل قالال ل  قالال 

) الال  مالالن و الالا  )صالاللر د عل الالل والالالل (مالالع أنالالل إمبالالان قالال ل جمتيالالد متبالال ن، وتالالاا ، (9)والعقالالل

                                           
 (ال ه ت ا يف   ويف ح )( 1)
 / أ(. 22أن ر: ق ل ابن عبد الم   يف: العقد ال ريد ووق  )( 2)
 ما بن الق الن الاق  من  . ( 3)
 يف   )للتتبع(. ( 4)
 (يريت ا يف   ويف ح )( 5)
 (. 67(، مرام  اإلمجان ) 373/ 27أن ر: احملل  )( 6)
 قق (. يف   ) ( 7)
ه   مد بن عبد ال احد بن عبد احلم د الم  االال ، اإلالالكندود، العالروف بكمالال الالدين ابالن اهلمالا  احلن ال  ولالد الالن  ( 8)

هالالال أوالال  عالالن  الال  الالالدين بالالن ال الالحن  وأيب  وعالال  العراقالال ، وبالالرن يف العلالال  ، ومصالالدى لن الالر العلالال ، وتالالاا ع مالال  يف 737
الالالن   –ومحالالل د  –القالالدير( يف ال قالالل )والتحريالالر( يف األصالال ل، مالال يف  ال قالالل واألصالال ل والنحالال ، لالالل مصالالان ا منيالالا: )فالالتح

 هال. 632
 (. 136/ 7)   واق ال ه (، 217/ 6(، ال  ء ال مع )267لل مرمج  يف: ال  ائد البي   ) 

 يف   )من العقل والنقل(. ( 9)
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ومن بعالده  يمالأل ا مالن  الاء  –وض  د عني   –، والناس يف عصر الصاحب  (1) علر أمتل(

 . (3)ب لك انتير (2)ق  دمن غ  م

ومالا نقلالل ابالن حالا  مالن اإلمجالالان علالر منالع متبالع الالرو ، نقالالل عالن ابالن عبالد الاله أي الالا  

 .  (4)مثلل

                                           
مالالا لقالال  د معالالاىل حالالس  قالالل عالالن أوالالرج البخالالاود مالالن حالالديث عائ الال  قالالال  )والالال د ذهالال  بالالل مالالا مرتيالالا حالالس لقالال  د، و ( 1)

 "صالالالاللر د عل الالالالل والالالالالل "وتالالالالاا النالالالال   –معالالالالين الالالالرتعتن بعالالالالد العصالالالالر  –الصالالال و، وتالالالالاا يصالالالالل  تثالالالال ا  مالالالالن صالالالال مل قاعالالالالدا  
/ 2يصالالل يما، وحم يصالالل يما يف المالالجد،  افالال  أا يثقالالل علالالر أمتالالل وتالالاا  الال  مالالن ال الالا عالالني ( "صالالح ح البخالالاود".)

 (.337ما يصل  بعد العصر من ال  ائ ، وق  احلديث )( تتا  م اق   الص و، با  177
وه ا احلديث االتدل بل من يرى   ا  متبع الرو ، تما االتدل ا بأحاييث يف معنالاه تمالا ذتالر ذلالك أمال  باي الاه يف م مال  

 (، فقد االتدل ا بعم   األحاييث الدال  علر ااح  ه ا الدين ويمر: 131/ 1التحرير )
أهنالالا قالالال : مالالا والال  والالال ل د  –وضالال  د عنيالالا  –ل البخالالاود عالالن عالالروو بالالن الالالاب  عالالن عائ الال  منيالالا: احلالالديث الالال د أور الال

صلر "" بن أمرينِ إحم أو  أيمرةا ما ق يكن إ ا ، ف ا تاا أبعد الناس منل، وما انتق  وال ل د صلر د عل ل والل "
 (. 326/ 1( "صح ح البخاود" )لن مل إحم أا منتيك حرم  د ف نتق  هلل قا "د عل ل والل 

 (. 5337، وق  احلديث )" صلر د عل ل والل "تتا  الناق ، با  ص   الن  
)ي م ال  لالتعل  ييال ي  "صلر د عل ل والل "ومنيا احلديث ال د أور ل اإلما  أمحد بمنده عن عائ   قال : قال وال ل د 

/ 12 ق  حالديث قال د وهال ا الالن حمالن  ممالند اإلمالا  أمحالد ) أا يف ييننا فمح ، إ  أوالل  حبن     اح (. وقال
 {. 11633( وق  احلديث 153

 ب  عنل أنل التاو أيمر األمال و، تمالا أواله أنالل بعالث باحلن  ال  المالمح  وهال   "صلر د عل ل والل "و ل االتدحمل: أا الن  
   لرو  ال اه . الميل  ال مرو، واألو  بالرو  ف ل يمر والي ل ، فد لعلر   ا  إمبان العام

واجل ا  عن و ل احمالتدحمل: أا متبع الرو  م اي لألصل الال د االالتدل بالل اجمل الاوا لتتبالع الالرو ا ألنالل إأالا أمالر المالماح 
 مق دا   ا ه   او علر أص هلا ول ق متبع الرو  وحم اوت او األق ال بالت ي  بثاب  من أص هلا. 

 (. 237 – 233العايا الرا ح  ) أن ر: التقل د واإلفتاء واحمالت تاء ي/ عبد 
 (. 136/ 7 رح فتح القدير حمبن اهلما  ) أن ر:( 2)
 (.221/ 27ب رح النياج )     احملتاج أن ر:( 3)
(، )وذتر الاهد عن أمحد بن إبراه   عالن غمالاا بالن 122 – 127قال ابن عبد اله يف  امع ب اا العل  وف لل ) (4)

  م : إا أو  بروص  تل عاق ا تمع ف ك ال ر تلل. ال  ل قال: قال: د الل ماا الت
 قال أب  عمر: ه ا إمجان حم أعل  ف ل و فا . 
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قال الع م  ابن أم  حاج يف  رحل علر التحريالر ل ال   احملقال  ابالن اهلمالا  )حم نمالل  

القاضالال   ، ومحالالل(2)عالالن أمحالالد ووايتالالاا للالالرو  (1)مجالالان، إذ يف م مالال   التتبالالعصالالح  يعالال ى اإل

إا قالال ى  (4)، وذتالالر بعالال  احلنابلالال  أنالالل(3)أبالال  يعلالال  الروايالال  ال مالالق  علالالر غالال  متالالأول وحم مقلالالد

 .(9)أ.هال (8)ال  ين المابقن (7)  ذتر عن الروض ، (6)حم ي م  (5)يل ل أو تاا عام ا  

ابالن  (11)حكايال  –ومحالل د معالاىل  – (10)وقال م حمنالا الع مال  نال و الالدين المالمي يد

مجان علر أا من متبع الرو  فاال ، مريويو  ا أفالس بالل العالا بالن عبالد المال  : أنالل حم حا  اإل

                                                                                                           
(، وابالن أمال  احلالاج يف 33/ 3وقد نقل حكاي  ابن عبد الاله هلال ا اإلمجالان ال   الاود يف وفالع النقالا  عالن منقال ح ال اليا  ) 

(، وابالالن النجالالاو يف  الالرح الك تالال  النالال  1732/ 6ر )(، والالالداود يف التحبالال   الالرح التحريالال532/ 5التقريالالر والتحبالال  )
(1 /376.) 

 التتبع( الاقا  من ح. ) (1)
 (. 376/ 1(،  رح الك ت  الن  )1735/ 6(، التحب   رح التحرير )2331/ 1أن ر: أص ل ال قل حمبن م لح )( 2)
 نمب  ه ا الق ل أليب يعل  يف الصايو المابق .  أن ر:( 3)
 من  .  )أنل( الاقا ( 4)
 يف   )عاص ا (. ( 5)
 (، ونمب  لبع  احلنابل . 2331/ 1ذتر ذلك ابن م لح يف أص لل )( 6)
 (. 276/ 22أن ر: ووض  الاالبن )( 7)
  (الاوينت ا يف   ويف ح )( 8)
 (.532/ 5أن ر: التقرير والتحب  )( 9)
 (الع م  الم د الممي يدت ا يف   ويف ح )( 10)
  يف   )وحكاي (.( 11)
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ألا النالاس مالن لالدا  ا(1)يتعن علر العام  إذا قلد إمامالا  يف ممالأل  أا يقلالده يف الالائر المالائل

الصالالحاب  إىل أا  يالالرق الالالال اه  يمالالأل ا ف مالالالا الالالنح هلالال  العلمالالالاء الختل الالن مالالالن غالال  نكالالال ، 

لرو  يف ذلك أو العاائ ا ألا من  عل الص   واحدا  ق يع نالل، ومالن  عالل تالل ال اء متبع ا

 .(5)يف الص ا  أ.هال (4)ف  إنكاو علر من قلده (3)مص   (2)جمتيد

وقال يف م ضع آور: )أما ما حكاه بع الي  عالن ابالن حالا  مالن حكايال  اإلمجالان علالر 

 الالالد لالالالن قالالالال قالالالا، أو علالالالر مالالالن غالالال  مقل (6)منالالالع متبالالالع الالالالرو ، فلعلالالالل  مالالال ل علالالالر مالالالن يتتبعيالالالا

 ال عل ال احد. (7)الرو  المتب  من

                                           
ولالال   لكالالل واحالالد أا يقلالالد  –وضال  د عالالني   –قالال العالالا بالالن عبالالد المالال  : )لالال   مقل الد تالالل واحالالد مالالن األئمالال  األوبعالال  ( 1)

واحدا  مني  يف ممأل  ويقلد إماما  أوالر مالني  يف ممالأل  أوالرى وحم يتعالن عل الل مقل الد واحالدا  مالني  يع نالل يف تالل المالائل 
 وحم ل   متبع الرو (. 

 (. 211تاوى للعا بن عبد الم   ) أن ر: تتا  ال 
 (ت   جمتيدت ا يف   ويف ح )( 2)
 )مص  ( الاقا  من ح. ( 3)
 يف   )قلد(. ( 4)
 / أ(. 21 –/   22ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 5)
 يف   )متبعيا(. ( 6)
 يف   )يف(. ( 7)
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ويف اعالالاي  قالالال بعالال  احملتالالاطن: مالالن بلالالر ب الالال اس أو الالك أو قنالال مل أو يالالأس فالالاألوىل 

قل الالل الالالدين   (3)ف خالالرج عالالن ال الالرح، ومالالن تالالاا بالالع (2)مالالا (1)أوالال ه بالالاألوا والالالرو  لالال   يالالاياي

 . (7)ما بل إىل اإلباح ( انتير (6)ياياي ل   (5)باأل قل والعا   (4)تث  التماهل يقاو 

منالالل أنالالل  (9)الالالرو  والال ف/ االالالت  ل يف التح الال  (8)واحلاصالالل أا يف م مالال   مالالن متبالالع

 .  (10)إا تاا حب ث منحل وبق  التكل ا من عنقلفاال  

يف  الالالرح عق دمالالالل  الالال هرو  (2) الالال خنا الع مالالال  إبالالالراه   اللقالالالا  الالالالالك  (1)و الالالرى عل الالالل

فقال: )واحل  فم  فاعلالل وفاقالا  أليب إالالحاق الالرو د (3)يف التح  (، الت ح د )من غ  ال ت و

 الرو د حمبن أيب هريرو( أ.هال.

                                           
 (يايايت ا يف   ويف ح )( 1)
 من  . )ما( الاقا  ( 2)
 )تاا( الاقا  من ح. ( 3)
 (يأو ت ا يف   ويف ح )( 4)
 )والعا  ( الاقا  من ح. ( 5)
 (ياايت ا يف   ويف ح )( 6)
 /  (. 22ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 7)
 (متتبعت ا يف   ويف ح )( 8)
 (. 17/ 2لاب ن مع ح ا  ل )ب رح النياج حمبن حجر اهل تم  ا     احملتاجأن ر:و ( 9)
 يف   )حب ث منحل وبق  التكل ا من عنقل و فا  االت  ل يف التح   الق ل بل. ( 10)
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 (4)مالالالع إنالالالل حم اللالالال  مالالالن إ الالالكال مقالالالدم  اإل الالالاوو إل الالالل،   وأيالالال  الع مالالال  بالالالن قاالالالال 

 االت  يا عد  فمقل.  (6)،–د معاىل  ماومحي – (5)واجلمال الرمل 

يقال ل  مت لالد منيمالا حق قال  حم (11)حب الث (10) لنالق (9)بن (8)أا حم يل   :(7)الثالث

يالالالدوك مقل الالالدا  ، وق (1)تمالالالا م ضالالالأ ومالالالق بالالال   الالالي و مقل الالالدا  لالالالالك  (13()12)قالالالا تالالالل مالالالن القالالالائلن

                                                                                                           
 تلم  )عل ل( الاقا  من ح. ( 1)
 تلم  )الالك ( الاقا  من ح. ( 2)
 ما بن الق الن الاقا  من  . ( 3)
  (.17/ 2أن ر: حا    ابن القاال  العبايد علر     احملتاج )( 4)
 (. 17/ 2أن ر: هناي  احملتاج إىل  رح النياج )( 5)

واجلمال الرمل  ه :  مد بن أمحد بالن محالاو مشالق الالدين الرملال  الصالرد ال الافع ، والرملال  نمالب  إىل الرملال  مالن قالرى الن ف ال  
مالن مصالن امل:  هالال فق الل الالدياو الصالري  يف عصالره ومر عيالا يف ال تال ى، ويقالال لالل ال الافع  الصالة ،323 صر، ولد الن  

 هال. 2771الن   –ومحل د  –)هناي  احملتاج إىل  رح النياج( و )غاي  الب اا  رح  بد وال ا( م يف 
 (. 7/ 3(، األع   للاوتل  )511/ 5) و ص  األ رلل مرمج  يف: 

 )ومحيما د معاىل( الاق  من  . ( 6)
 ل رمل من حم يرى   ا  التل   . ه ا ال رمل الثالث من  رومل صح  التقل د وا ممل ه ا ا( 7)
لتل    لة : ض  ال  ء إىل آور ويأيت  عو ال ئمال ،  الاء يف لمالاا العالر : الثال   ال قالل ل قالا وهال  أا م ال   الق  إىل ا( 8)

 أورى، فتخ ايما ول   ال قتن يل قيا: ض  إحداةا إىل األورى فخاطيما. 
بعالالد التل  الال  ق الالل ان تالال  ل قيمالالا والل الال  بكمالالر الالال  : أحالالد ل قالال  الالال ءو  والتل  الال  أعالال  وهالال  مالالا يامتالالا م الالم متن، فالال ذا مباينالالا

 وم ف  الق   م ءم  أم وه  وأحاييث مل ق  أد أتاذي  ماورف . 
 (، مايو )ل  (. 552 – 157/ 27أن ر: لماا العر  )

 )بن( الاقا  من  . ( 9)
 يف   )ق لن(. ( 10)
 )حب ث( الاقا  من  . ( 11)
 قا صاح  تل من الق لن قما(.  يف   )حم يق ل( 12)
ه ا وصا من القلا للتل   ، والتعريا احمصالا ح  للتل  ال ، ق يعالرض لالل إحم القل الل فالكتال  ال قي ال  التالأورو الال  ( 13)

ووي ف يالالا ذتالالر هالال ا الصالالالح اقتصالالرق علالالر ذتالالر صالال ومل أو وصالال ل، وقالالد ووي معريالالا التقل الالد يف بعالال  الرالالالائل العلم الال  
   يف التل    أو يف بع  البح ث العلم   التعلق  بالتل    والأذتر بع  ه ه التعاويا: الصة و القل 
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،   صلر ف ا ص مل باطل  بام اقيمالاا حمم اقيمالا علالر باال ا طياومالل الممبال  هال  (2)لل افع 

 .  (3)عل يا

                                                                                                           
(، فقالالال: )بالالأا حم يل الال  يف ق الال   واحالالدو ابتالالداء بالالن قالال لن 255عرفالالل احللالال ا  يف والالالالتل ال الالال  يف ال  الال  )  -2

العمالل بالاألول مالا يمتال  منالل يت لد منيما حق ق  مرتب  حم يق ل قالا صالاحباةا، بالل وحم يوامالا  بالأا يبقالر مالن آ الاو 
 مع الثا  حق ق  حم يق ل قا صاحباةا(. 

( فقالال: ومالس عمالل عبالايو أو 33عرفل النابلم  يف والالتل و ص  التحق   يف ب اا حكال  التقل الد والتل  ال  )  -1
 معامل  مل ق  أو  هلا من تل م ه  ق حم  يق ل بل صاح  ال ه  اآلور فقد ورج عن ال اه  األوبع (. 

 ( بأنل )اإلم اا بك     حم يق ل قا جمتيد(. 32عرف   مد الع د البا  يف تتابل عمدو التحق   يف التقل د والتل    )  -5

( فقالالال )هالال  التخالالال  مالالن أحكالالا  الالالال اه  313الالال د  مالالد م الالالالر يف تتابالالل احم تيالالاي ومالالدى حا تنالالالا إل الالل ) / عرفالالل ي -1
 ال قي   العتهو مقل دا . 

( العالدي 23د ال ماا يف حبالث لالل بعنال اا التل  ال  يف احم تيالاي والتقل الد الن ال و يف جملال  العالدل )  ناصر بن عبد/ عرفل ي -3
هال فقد ذتر عدي من التعاويا   قال: )ولعل الص ا  يف التعريا أا يقال إنل "األو  يف األحكالا  2111( و   22)

 أ ااء احلك  ال احد(. ال قي   بق ل أتثر من م ه  يف أب ا  مت رق  أو با  واحدو أو يف 

( مالن هال ا 21عبد د بن  مالد المالع دد يف حبالث لالل بعنال اا التل  ال  وحكمالل يف ال قالل اإلالال م ، فقالال يف ) / عرفل ي -3
 البحث )وال د أواه أا يعرف التل    يف احمصا ح بأنل( اجلمع بن ال اه  ال قي   الختل   يف أ ااء احلك  ال احد(. 

 لك وأصحابل أا الق لة   ي و حم ينق  ال ض ء. م ه  اإلما  ما( 1)
 (. 233/ 2(، الع ن  للقاض  عبد ال ها  )25/ 2أن ر: الدون  الكهى )

حم يك ال  عنالالد الالك الال  إمالالراو الالالاء علالالر األع الالاء يف ال ضالال ء وعلالالر البالالدا يف الةمالالل بالالل لالال  عنالالده  الالالدلك وهالال  إمالالراو ( 2)
 ال د علر الع   الةم ل. 

( )واإلالبا  فرض وه  اإلم اا بالاء علالر الع ال  الةمال ل حالس يعمالل بالةمالل وإمالراو 257/ 2د اله يف الكايف )قال ابن عب
 ال د عل ل(. 

(: 255/ 2وأ الالاو القاضالال  عبالالد ال هالالا  إىل اعالال ف بالالن الالك الال  وال الالافع   يف و الال ي الالالدلك يف ال ضالال ء فقالالال يف الع نالال  )
ل وأع الالائل يف ال ضالال ء فالال ا اقتصالالر علالالر جمالالري احمنةمالالاس أو صالال  الالالاء فالال  لايالالل )ويلامالالل إمالالراو يديالالل علالالر بدنالالل يف الةمالال

 و فا  أليب حن    وال افع (. 
(، العقالالالد ال ريالالالد لب الالالاا 131/ 1(، م مالالال  التحريالالالر ألمالالال  بايئالالالاه )316أن الالالر: هالالال ا الثالالالال: يف التمي الالالد لإلالالالالن د ) ( 3)

 (. 123/ 1ح العن الاب ن مع إعان  الاالبن )(، فت77الرا ح من اع ف ا ا  التقل د لل ربن د ) 
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أو بالال   (1)كالالح بالال  وىل مقل الالدا  أليب حن  الال ومالن فالالرون ذلالالك تمالالا قالالال اإلالالالن د: )إذا ن

: حالد تمالا قالالل (3))ووطئ: حم  د ول  نكالح بال  ود وحم  الي ي أي الا (، (2) ي ي مقل دا  لالك

 .  (5)ام قا علر البا ا( أ.هال (4)الرافع ا ألا اإلمامن قد

فجالالالالالالرى علالالالالالالر عالالالالالالد  و الالالالالال ي احلالالالالالالد يف هالالالالالال ه  (6)ووالالالالالالالا يف ذلالالالالالالك صالالالالالالاح  العبالالالالالالا 

 .  (7)الص وو

  بالالالال لك ال الالالاليا  الرملالالالال ، ومبعالالالالل ولالالالالده اجلمالالالالال الرملالالالال  أوالالالال  مالالالالن تالالالال    الالالالرح )وافالالالال

، ف نالالل  عالالل مالالن أمثلالال   كالالا التعالال  الالال د حم حالالد ف الالل  الالرى بأنالالل مققتالالا  بالالدوا ود وحم (1)ممالالل 

                                           
قال يف بداي  البتدد: )وينعقد نكاح احلرو العاقلال  البالةال  برضالاها، وإا ق يعقالد عل يالا ود، بكالرا  تانال  أو   بالا  عنالد أيب ( 1)

 حن    وأيب ي الا. 
 (. 227/ 5   رح تنا الدقائ  )(، وأن ر أي ا  البحر الرائ172/ 2أن ر: بداي  البتدد الاب ن مع اهلداي  )

 (: )يصح عقد النكاح من غ  إ ياي و فا  أليب حن    وال افع (. 713/ 1قال القاض  عبد ال ها  يف الع ن  )( 2)
 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 3)
 )قد( الاقا  من ح. ( 4)
 (. 316أن ر: التمي د يف ختري، ال رون من األص ل ) ( 5)
وه : أمحد بن عمر بن  مد بن عبد الرمحن  يا  الدين ال حج  المال    الالرايد ال الافع  ال الي   صاح  العبا ( 6)

هالالالال، ايالالال  قريالالال  الايديالالال  ون الالالأ قالالالا، وح الالالر  الالالامع 617م ت حالالال  ويال ميملالالال  ولالالالد الالالالن   دبالا الالالد  الالال   م الالالم م     ا
األصالال ل عالالن ال الالال  ك ، وبالالرن يف علالالال    الختصالالراق،   او الالل إىل  ب الالالد، وا الالتةل بال قالالل علالالالر أيب احل الال  ال الالس وأوالالال  

تث و، وي ا يف ال قل، حس تاا ف ل أوحد وقتل، من مصن امل: )العبا ( يف ال قل وقد تثر احمعتناء ق ا الكتا  و رحل 
 هال.357يف مدين   ب د الن   –ومحل د  –غ  واحد من األع   مني  ابن حجر اهل تم ، م يف 

 (. 233/ 6)   واق ال ه (، 257 لل مرمج  يف: الن و المافر )
 (. 2613/ 3أن ر: العبا  احمل   )( 7)
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 الالي ي، فالالألا احلالالد مالالع انت الالاء التأق الال ، واحلالالال أأالالا ذتالالره بالالاألوىل فتأملالالل، لالالتعل  بالالل قالال و مالالدوك  

علالالر أا  الالبي  اوالالت ف العلمالالاء إذا تانالال  ق يالال  وأي الالا  فقالالد نصالال ا القائالالل بعالالد  و الال   احلالالد، 

تالالاا  الالب   مالالن  بالالال العلالال ، وأا م هبالالل يف هالال ه الصالال وو   (2)ياوئالال  للحالالد ونصالال ا علالالر أا ياوي

 ود أعل .  (4)(،(3)صح  النكاح ف نت، من ذلك أا  بي  اوت ف م هبل ياوئ  للحد فافي 

                                                                                                           
 (. 263 – 263/ 3أن ر: صح ح ممل  ب رح الن ود )( 1)

وممل  ه : ممل  بن احلجاج بن ممل  الق ال د الن مالاب ود أحالد األئمال  احل الاظ وأعال   احلالديث، وحالل إىل احلجالا  واالع 
، والالع د بالن منصال و، وقالد  بةالداي غال  مالرو، فالروى عالن بالل وإالالحاق بالن واه يالل، وأمحالد بالن حن    بن     الن ماب ود

أهليا، ولا االالت طن البخالاود ن مالاب و أتثالر ممالل  مالن احموالت ف عل الل، مالن مصالن امل تتالا  )الصالح ح( مال يف ومحالل د 
 هال. 132الن  

/ 1) اق الالالالالال ه  الالالالال و (، 271 – 277/ 25) مالالالالالاوي  بةالالالالالداي(، 216 – 213/ 27لالالالالالل مرمجالالالالال  يف: هتالالالالال ي  التيالالالالال ي  )
211.) 

، لهال االع مالن إالالحاق بالن واه يال172ه  ياوي بن عل  بن ولا األصبيا  ال اهرد، إما  ال ه  ال اهرد ولد الن  ( 2)
وأيب  الال و وغ ةالالا، وا الالتير بالالالعل  واحل الالر والتقالالر والالال ون والاهالالد، أوالال  عنالالل م هبالالل ابنالالل  مالالد، مالالن مصالالن امل: )تتالالا  

 هال. 177الن   –ومحل د  –اإلي اح( و )تتا  األص ل( م يف 
 (. 133/ 1(، وف اق األع اا )533/ 6) ماوي  بةدايلل مرمج  يف: 

قالالال مشالالق الالالدين الرملالال : )وتالال ا تالالل  يالال  أبالالاح قالالا عالالاق يعتالالد   فالالل ل الالبي  إباحتالالل، وإا ق يقلالالده ال اعالالل تنكالالاح بالال  ( 3)
م هبل اعتباوةا يف صح  الدو ل، ح ث  ي ي علر الصح ح، تم ه  مالك علر ما ا تير عنل، لكن العروف عن 

ق يقع وق  العقد، أو ب  ود تم ه  أيب حن   ، أو ب  ود و ي ي تما نقل عن ياوي، وصالرح بالل الصالنا يف  الرح 
ممالالل ، جلعلالالل مالالن أمثلالال  نكالالاح التعالال  الالال د حم أحالالد ف الالل  ريانالالل مققتالالا  بالالدوا ود و الالي ي، فالال ذا انت الالر مالالع و الال ي التأق الال  

 ال بي  فألا ينت   مع انت ائل باألوىل، وقد أفس ب لك ال الد ومحل د. القت ر ل عا 
 (. 113/ 7أن ر: هناي  احملتاج إىل  رح النياج )

 ما بن الق الن الاق  من  . ( 4)
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 (2()1)قاعالا ، أو باإلمجالان احملكال ؟ ف الل وال ف  ه ا التل    هالل هال  باطالل باإلمجالان 

، ف نالالل بعالالد نقالالل تالال   احملقالال  ابالالن اهلمالالا  (1)أو  الالاهرو يف األول عبالالاوو التح الال  يف الق الالاء صالالر  

                                           
 يف   )المتدل بل علر با نل ف ل و ف(. ( 1)
االالتباح احملرمالاق واوتل ال ا يف حكال  التل  ال  يف التقل الد ام   العلماء علر عد    ا  التل    بن ال اه  إا مرم  عل الل ( 2)

 علر      أق ال: 
: النالالع مالالن التل  الال  مالقالالا  وهالال  قالال ل أتثالالر العلمالالاء وذهالال  إىل هالال ا القالال ل مالالن ال الالافع   اجلالال يين، ومقالال  الالالدين القننول األول

لكالهى، و اليا  الالدين األق يال  يف  المبك  يف فتاويل، وابن حجر اهل تم  يف     احملتاج ب رح النيالاج، ويف ال تالاوى ا
تتابل م ق ا احلكا  وذتر أا التل    باطل ب مجان الملمن، تما اوتالاوه مقلالا هال ا الكتالا  علال  بالن اجلمالال الكال ، 
والل باود يف فتح العن، وعثماا البكرد يف إعان  الاالبن واحلل ا  يف والال  ال الال  يف ال  ال ، واوتالاو هال ا القال ل مالن 

قاال  بن قال بةا يف ييبا   تتابل مصح ح القدوود، وعمر بالن  ال   وحكال  اإلمجالان علالر باال ا التل  ال ، تمالا احلن    
اوتاوه أب  اإلو   حمن ال رنب د يف تتابل العقد ال ريد، وإبراه   بن حمالن بال د يف تتابالل  الك الا والتالدق   يف 

يف الالالالدو الختالالالاو، وابالالالن عابالالالدين يف وي الختالالالاو علالالالر الالالالدو  الالالرح غايالالال  التحق الالال  يف منالالالع التل  الالال  يف التقل الالالد، واحلصالالالك   
الختالالالاو، ونمالالال   مالالالد الدالالالال ق  الالالالالك  هالالال ا القالالال ل  نالالالع التل  الالال  للمصالالالرين مالالالن الالك الالال  واوتالالالاوه إبالالالراه   اللقالالالا  مالالالن 

باال ا التل  ال   الالك   يف تتابل مناو أص ل ال ت ى واوتاو ه ا الق ل من احلنابل   مالد المال اويين يف تتابالل التحق ال  يف
 وأغل  من قال ق ا الق ل ا ممل لصح  التقل د عد  التل   . 

:   ا  التل    مالقا  ب رمل عد  متبع الالرو ، واوتالاو هال ا القال ل مالن احلن  ال  أبال  المالع ي العمالايد، تمالا نقالل القول الثاين
ريالالر والتحبالال ، وأمالال  باي الالاه يف م مالال  ذلالالك عنالالل ابالالن عابالالدين، و يالالن الالالدين بالالن  الال   يف والالالائلل، وابالالن أمالال  احلالالاج يف التق

التحريالالر، و مالالد عبالالد الع الال   الالال وود يف تتابالالل القالال ل المالالديد، ونمالالب  لألئمالال  احلن  الال  وال الالافع   ونمالالب  من الال  النابلمالال  
ألتثر احلن    التأورين، ونمب  الدال ق  للمةاوب  مالن الالك ال  واوتالاو هال ا القال ل مالن احلنابلال  مرعال  الكرمال  احلنبلال  يف 

 فت ى لل يف التل   ، وحمن يف والالتل يف التقل د والتل   . 
الق ل بالت ص ل يف   ا  التل    يف التقل د ولكن ب الرومل وهال  مال ه  أتثالر احملققالن مالن أهالل العلال  مالني :  :القول الثالث

 ، وال الالالالاط ، القالالالالرايف، والعالالالالا بالالالالن عبالالالالد المالالالال  ، وابالالالالن يق الالالال  الع الالالالِد، والع ئالالالال ، و الالالال   اإلالالالالال   بالالالالن م م الالالال ، وابالالالالن القالالالال 
وال   الالاود، وابالالن  الالاد، والمالالمي يد، وال الالنق ا ، ومن الال  النابلمالال ، واوتالالاوه مالالن العاصالالرين عبالالد الالالرمحن العلمالالال ، 
و مالالد البالالا ، والالالدتت و وهبالال  الاح لالال ، وول الالل الالال ق، والالالدتت و عبالالد د المالالع دد، والالالدتت و والالالا الرويتالالع يف والالالالتل 

علر  رمل واحد وه  عد  قصد متبع الرو  واوتل  ا يف بق   ال الرومل وهال  التم ه ، وقد ام   أصحا  ه ا الق ل 
 الت : 

: أا حم يمم  علر التل    يف التقل د مرت ال  قال ل يت ال  علالر با نالل اجملتيالدوا أد حم لمالع ب نيمالا علالر و الل الشرط األول
ن يق ال  الع الد، وال الاط ، وابالن  الاد، الالا اإلمجان، وا ممل ه ا ال رمل: الانا ، والقرايف، والعا بن عبد الم  ، واب

 وال نق ا . 
 أا حم يمتلا  التل    نق  حك  احلات . الشرط الثاين: 

أا حم يمالالالتلا  التل  الالال  الر الالال ن عمالالالا عمالالالل بالالالل الكلالالالا مقل الالالدا  أو عالالالن حم مالالالل اإلمجالالالاع ، وقالالالد ا الالالممل هالالال ين الشنننرط الثالنننث: 
 تت و وهب  الاح ل  وول ل ال ق والدتت و عبد د المع دد. ال رطن من   النابلم ، ومن العاصرين  مد البا  والد 
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المالالالاب  قالالالال: )و الالالاهرو  الالال ا  التل  الالال  وهالالال  والالال ف اإلمجالالالان، فالالالتقان لالالالل، وحم مةالالالم  الالالن أوالالال  

  .  (3)ت   ه ا الخالا لإلمجان تما مقرو(،  (2)ب اهرو،

                                                                                                           
أا يك ا التل    غ  مقص ي وا مامل ه ا ال رمل     العلم  والدتت و عبد د  مد المع دد، والالدتت و  الشرط الرابَ:

 وال بن مماعد الرويتع. 
 أا مدع  إل ل حا  .  الشرط اخلامَ:
ال الالريع  بالالاعلا، فالال  يصالالاي  مقاصالالدها وحم يالالقيد إىل التليالال  أو العبالالث يف أحاتميالالا، أا حم يعالال ي علالالر  الشننرط السننادس:

 وقد ا ممل ه ين ال رطن الدتت و عبد د بن  مد المع دد. 
(، فتاوى مق  الدين المبك  511/ 3(، البحر احمل   )21 – 25مة ث اعل  يف مر  ح الق ل احل  للج يين )  أنظر:
(،   الالال  احملتالالالاج ب الالالرح النيالالالاج حمبالالالن 513 – 513/ 1) كالالالهى ال قي الالال  حمبالالالن حجالالالر اهل تمالالال ال تالالالاوى ال(، 237/ 2)

/ أ(، منالاو أصال ل ال تال ى إلبالراه   25ووقال  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل الد للمالمي يد(، 221/ 27حجر اهل تم  )
، ال ال  يف ال    للحل ا  (126/ 1(، إعان  الاالبن للبكرد )126/ 1(، فتح العن للمل باود )121اللقا  ) 

(، والائل 131/ 1(، م م  التحرير ألم  باي اه )532/ 5(، التقرير والتحب  حمبن أم  احلاج )251 – 255) 
(، الك الا 61 – 76(، العقد ال ريالد لب الاا الالرا ح مالن اعال ف يف  ال ا  التقل الد لل الرنب د ) 117ابن     ) 

/ أ و  (، القالال ل 175ع التل  الال  يف التقل الالد إلبالالراه   بالالن حمالال ين بالالن بالال د ووقالال  )والتالالدق   ل الالرح غايالال  التحق الال  يف منالال
( الالالدو 31 – 73المالالديد يف بعالال  ممالالائل احم تيالالاي والتقل الالد حملمالالد عبالالد الع الال   بالالن مالال  فالالروأ الالال وود احلن الال  ) 

(، 216/ 1ط  )(، ال افقالالاق لل الالا111/ 2احملتالالاو للحصالالك   و الالرحل وي احملتالالاو علالالر الالالدو الختالالاو حمبالالن عابالالدين )
( ، اإلحكالا  يف ي  الا ال تال ى 5331/ 3(، ن الائق األصال ل يف  الرح احملصال ل )151 رح منقال ح ال صال ل للقالرايف ) 

(، مقريالال  ال صالال ل 31/ 3(، وفالالع النقالالا  عالالن منقالال ح ال الاليا  لل   الالاود )151 – 155عالالن األحكالالا  للقالالرايف ) 
(، 17/ 2حا الال   الدالالال ق  علالالر  الالرح الكبالال  )(، 515/ 1(، ن الالر البنالال ي علالالر مراقالال  المالالع ي )33حمبالالن  الالاد ) 

(، والالالال  يف التقل الالد والتل  الال  271( التحق الال  يف باالال ا التل  الال  للمالال اويين احلنبلالال  ) 237فتالال ى مرعالال  احلنبلالال  ) 
 – 61( التل  ال  بالن أحكالا  الال اه  لل ال    مالد المالني ود حبالث من ال و يف جملال  األ هالالر ) 1لل الا  احلنبلال  ) 

(، أصالال ل ال قالالل ي/ 211 – 222 – 212التقل الالد والتل  الال  لل الال    مالالد الالالع د البالالا  )  ( عمالالدو التحق الال  يف63
(، التل    لل    ول ل ال ق حبث من  و يف جمل  جممع ال قل اإلالال م  العالدي 2235 – 2216/ 1وهب  الاح ل  )

(، 561/ 1لعلمالال  )(، التنك الالل  الالا يف مأن الال  الكالال  رد مالالن األباط الالل لل الال   عبالالد الالالرمحن ا261 – 2/236الثالالامن )
(، التل  الال  يف احم تيالالاي والتقل الالد للالالدتت و ناصالالر بالالن عبالالد د 116م قالالا األصالال ل ن مالالن التل  الال  ي/  مالالد الالالدويش ) 

(، حبالالث من الال و يف جملالال  العالالدل، التل  الال  وحكمالالل يف ال قالالل اإلالالال م  للالالدتت و عبالالد د بالالن  مالالد 22 – 3ال مالالاا ) 
ال ت الالا، التمالال ه  يواالالال  ن ريالال  نقديالال  للالالدتت و والالالد بالالن ممالالاعد الرويتالالع (، حبالالث مقالالد  لالالقير 55/ 12المالالع دد ) 

 (. 2735 – 2753/ 1)والال  يتت واه( )
 )أو  اوو( الاقا  من  . ( 1)
 يف   ) اهر(. ( 2)
 (. 27/221ب رح النياج )     احملتاجأن ر: ( 3)
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ه، أعين صاح  التح   علر ما نقل عنيالا، وق أوه بعالد أا حكال  ا)وعباوو بع  فتاو 

اإلمجالالان علالالر منالالع التل  الال ، و عالال  الكمالالال ابالالن اهلمالالا   الال ا  ذلالالك ضالالع ا )وإا بالالرهن عل الالل، 

 .  (1)انتي (،

للمحق  ال الاو إل الل بعالد أا نقالل  ال ا  التقل الد وق الده )أد  ال ا  /  (2)وعباوو التحرير

 .(5()4)متأور (3)مقلده(مقل د غ  

ومحيمالا  –ت مالل الع مال  ابالن أمال  احلالاج، وم حمنالا الع مال  المال د باي الاه   قاو  الاوحا

عل الالل مالالا  نعانالالل، فمالالن قلالالد ال الالافع  يف عالالد  الالالدلك، ومالكالالا   (6): بالالأا حم يممالال  -د معالالاىل 

بالالالال   الالالي و وصالالاللر، إا تانالالال  صالالالال مل بالالالدل صالالالح ، وإحم بالالالالال   (7)يف عالالالد  نقالالال  اللمالالالق

 .(1)انتي (8)ندةاع

                                           
 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 1)
 يف   )وعباوو مبتدأ التحرير(. ( 2)
 ما بن الق الن الاق  من  . (3)
 (متأوروات ا يف   ويف ح ) (4)
 (.1/531أن ر: التحرير الاب ن مع م م  التحرير ) (5)
 يف   ومحل د ه  الع م  القرايف بأا حم يمم . (6)
 (القت ا يف   ويف ح ) (7)
 (.131/ 1ر )( وم م  التحري531 – 532/ 5أن ر: التقرير والتحب   رح التحرير ) (8)
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معقبالالل لالالل ب الال ء )فالالال   (3)عالالالد  (2) تملالال  ألا يكالال ا ذلالالك التقل الالالد مرضالال ا  لالالل، بالالدل ل

النقالالالل عالالالن غالالال ه ولالالال ق قالالالالل علالالالر الالالالب ل  (5)و تملالالال  ألا يكالالال ا مالالالا (4)يكالالال ا قالالالائ   بالالالالتل   (،

 الالد مرضالال ا  لالالل، بالالدل ل أنالالل ق نقالالل أ الالر ذلالالك عالالن اإلمالالا  إمجالالان احملققالالن علالالر منالالع العالال ا  مالالن مقل

قالالائ    (8)ف كالال ا (7)، وهالال  صالالح ح(6)أع الالاا الصالالحاب  ومنالالع مقل الالد غالال  األوبعالال  إىل أوالالر مالالا قالالالل

 بل. 

، ف نالالل (9)وهالال ا هالال  الالال د فيمالالل غالال  واحالالد مالالن عباومالالل، تالع مالال   يالالن الالالدين بالالن  الال  

ومالا وقالع يف آوالر التحريالر مالن منالع  (10): -تمالا وأيتالل  االل   –قال بعالد أا أفالس اال ا  التل  ال  

 .(11)   عااه لبع  التأورين ول ق ه ا ال ه  انتيرالتل 

                                                                                                           
 )انتي ( الاقا  من  . (1)
 )بدل ل( الاقا  من ح. (2)
  ت ا يف   ويف ح )بعد (.   (3)
 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 4)
 )ما( الاقا  من ح.( 5)
 (.531 – 535/ 5التقرير والتحب  ) أن ر:( 6)
 يف   )قال لا هناه وه  صح ح(. ( 7)
 )ف ك ا( الاقا  من ح. ( 8)
لالالدين بالالالن إبالالراه   بالالالن  مالالالد، ال الالي  بالالالابن  الال   احلن الالال ، أوالال  عالالالن قاالالالال  بالالن قال بةالالالا، والههالالاا الكرتالالال ، لالالالل هالال   يالالالن ا( 9)

 –ومحالل د  –مصن اق منيا: )البحر الرائ   رح تنا الدقائ (. و )فتح الة الاو  الرح النالاو( و )األ الباه والن الائر( مال يف 
 هال. 377الن  

 (. 6/536) اق ال ه   و (، 251لل مرمج  يف: ال  ائد البي   ) 
 )تما وأيتل  ا ( الاق  من  . ( 10)
 (. 117أن ر: والائل ابن     ) ( 11)
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بعالد مالالا مقالد  نقلالل مالن الالالري  (2)ف نالل قالال – (1)ومحالل د معالالاىل –وتالع مال  ابالن حجالر 

علر )ق ل ابن اهلما  يف  رح اهلداي : وأنا حم أيود مالا  نعالل مالن العقالل، والنقالل، مالع أنالل إمبالان 

 .  (4)(،(3)ق ل جمتيد إىل آوره

 .  (6()5)التل    إىل آور ما قال و اهره   ا 

ه علالالالر مالالالا نقالالالل عنيالالالا وق أوه بعالالالد أا حكالالال  اإلمجالالالان علالالالر منالالالع ا)وعبالالالاوو بعالالال  فتالالالاو 

 .(7)ل   ، و ع  الكمال ابن اهلما    ا     ذلك ضع ا وإا برهن عل يا. هال(،الت

أنالالالل قالالالال بعالالالد أا ذتالالالر  (10)،–ومحالالالل د معالالالاىل  –ه الالالالك عالالالن فتالالالاو  (9)قالالالدم  (8)وقالالالد

إمالالالا  إذا أفالالالس  (12): ال الالال  علالالالر مالالال ه (11)ن م صالالال ل المالالالبك  ال الالالاو إل الالالل بق لالالاللاجلالالال ا  عالالال

                                           
 )ومحل د معاىل( الاقا  من  . ( 1)
 يف   )فقال(. ( 2)
 (136/ 7 رح فتح القدير حمبن اهلما  ) أن ر:( 3)
 . ما بن الق الن الاق  من  ، وف يا )ق ل التحرير ويتخرج منل   ا  الرو (( 4)
 يف   )إىل آوره(. ( 5)
(: )و الالاهره  ال ا  التل  الال  أي الالا  وهال  والال ف اإلمجالالان أي الا  فالالتقان لالالل، وحم 221/ 27قالال ابالالن حجالالر يف   ال  احملتالالاج )( 6)

 مةم  ن أو  بك مل ه ا، الخالا لإلمجان تما مقرو(. 
 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 7)
 )وقد( الاقا  من ح. ( 8)
  يف ح )وقدم (.( 9)
 )ومحل د معاىل( الاق  من ح. ( 10)
 )بق ل(. ت ا يف   ويف ح ( 11)
 . الاقا  من  )علر م ه ( ( 12)
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مالالا قالالل المالبك  إأالالا يتالأمر علالالر ال الع ا، أمالالا  (2)اخل: )علالر أا (1)بكال ا ال ال ء وا بالالا  ...،

 (3)احمنتقالال ولال   جالري الت الي  فلالل، وإا أفالس حبكال علر الصح ح وه  التخب  مالقا  و ال ا  

بالالالل وإا متبعيالالالا  (5)بالالالل، وي الالال  بالالل، مالالالا ق يتتبالالالع الالالرو ، (4)ويقلالالالد القائالالل أا ينتقالالل إىل و فالالالل

مالالالا ق يممالالال  علالالالر ذلالالالك مل  الالال  التقل الالالد المالالالتلا   (6)علالالالر مالالالا مالالالر )أد مالالالن قالالال ل العالالالا وغالالال ه(،

الال هبن، بالل وإا لالا  عل الل ذلالك علالر  تالاو  قال  احلن  ال   (8)با تمان (7)لبا ا ملك الص وو

 .  (11)احمالتدحمل انتي  (10)طال يف، وأ(9)الكمال ابن اهلما 

ح الالالالث قالالالال يف  الالالرحل علالالالالر  (1)،–ومحالالالل د معالالالاىل  –باي الالالالاه  (12)وتالع مالالال  المالالال د

أد عالن اجلال ا   –التحرير بعد أا ذتر احمعماض علر القرايب واجل ا  عنل: )وقد لالا  عنالل 

                                           
 (. 2/236الب  أا ذتر القلا ت   المبك ، أن ر: فتاوى المبك  )( 1)
 )أا( الاقا  من  .( 2)
 يف   )  ف احلك (. ( 3)
 يف   )العامل(. ( 4)
 )الروص (. ت ا يف   ويف ح ( 5)
 ما بن الق الن الاق  من  . ( 6)
 ت ا يف   ويف ح )الص وو. ( 7)
 يف   )باحتمال(. ( 8)
 (. 1/131أن ر: التحرير حمبن اهلما  الاب ن مع م م  التحرير )( 9)
 )يف( الاقا  من ح. ( 10)
 (. 1/523أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر اهل تم  )( 11)
 م حمنا الم د(. يف   )وتالع م  الم د اجلل ل( 12)
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و التل  الال  بالالأا ال الالاوق ب نيمالالا لالال ق إحم أا تالالل واحالالد مالالن اجملتيالالدين حم لالالد يف صالال و  –الالال ت و 

أا  (3)يوا بعالالال ، وهالالال ا ال الالالاوق حم نمالالالل  (2)مج الالالع مالالالا  الالالرمل يف صالالالحتيا بالالالل لالالالد يف بع الالاليا

والخال الالالال  يف بعالالالال  ال الالالالرومل أهالالالال ا مالالالالن  (4)يكالالالال ا م  بالالالالا  للحكالالالال  بالالالالالبا ا، وت الالالالا نمالالالالل 

ومالالن يالالدع  و الال ي  (6)األوىل (5)الخال الال  يف اجلم الالع، ف لالالا  احلكالال  بالصالالح  يف األهالال ا بالالالاري 

 .  (7) ي يل ل أور علر با ا ص وو التل    فعل ل بالههاافاوق أور أو و 

فالالالالال ا قلالالالالال : حم نمالالالالالل  تالالالالال ا الخال الالالالال  يف الالالالالالبع  أهالالالالال  مالالالالالن الخال الالالالال  يف الكالالالالاللا ألا 

مالالالالا يت قالالالالا عل الالالالل صالالالالح  العمالالالالالل،  (10)جمتيالالالالدا  واحالالالالدا  يف مج الالالالالع (9)مبالالالالع (8)الخالالالالالا يف الكالالالالل

 ق يتبع واحدا .  (11)وهينا

                                                                                                           
 )معاىل( الاقا  من ح. ( 1)
 )يف بع ل(. ت ا يف   ويف ح ( 2)
 يف ح )يمل (. ( 3)
 يف ح )يمل (. ( 4)
 الاقا  من ح)بالاري ( ( 5)
 يف ح )باألوىل(( 6)
 يف   )الههاا(. ( 7)
 يف   )الخالا(. ( 8)
 يف   )يتبع( ( 9)
 )يف مج ع( الاق  من ح. ( 10)
 )هنا(. ت ا يف   ويف ح ( 11)
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عك يل ل من ن ، أو إمجان، أو ق اس قال د، يالدل قل : ه ا إأا يت  لك إذا تاا م

 مج الالع مالالا يت قالالا علالالر أا العمالالل إذا تالالاا لالالل  الالرومل لالال  علالالر القلالالد إمبالالان جمتيالالد واحالالد، يف

 .(1)بل إا تن  من الصايقن ود أعل ( انتير قِ عل ل ذلك، فا

)ق الالل: لالال  أواي الكمالالال هالال ا احمحتمالالال لقالالرا بالالن ممالالأل  إمبالالان الالالرو  والتل  الال  يف 

ة  واحالالدو، فقالالال: ويتخالالرج منالالل  الال ا  إمبالالان الالالرو  مالالن الالال اه  صالالايق  الالا ف الالل مل  الال ، صالال 

و  فل وحمنل، فمخال   الص غ بالن المالألتن يل الل علالر أا التق  الد غال  مرضال  لاللا ألنالل قالد 

قالالرا ب نيمالالا يف ق لالالل: )ويتخالالرج منالالل  الال ا  إمبالالان ووالال  الالال اه  تمالالا الالاللمل القائالالل(   حكالال  

 .  (2)الرض  لل، فتأمللمق  د غ ه، الة  

 (3)بعالالالد أا الالالال ل عالالالن –ومحالالالل د معالالالاىل  –وعبالالالاوو بعالالال  فتالالالاوى الع مالالال  ابالالالن حجالالالر 

حم لال   يف اإلفتالاء  (4))ال د  رو أا مقل د غال  األوبعال (،مقل د غ  األوبع  )هل ل   أو حم؟: 

                                           
 (. 1/133أن ر: م م  التحرير )( 1)
 ما بن الق الن الاق  من  . ( 2)
 )عن( الاقا  من ح. ( 3)
 ما بن الق الن الاق  من ح.( 4)
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مقل الالده ، حم   اإلنمالالاا ف جالال   مقل الالده لةالال  األوبعالال ، ممالالن لالال   (1)وحم يف الق الالاء وأمالالا يف عمالالل

 (3)معرفالال  القلالالد بنقالالل العالالدل عالالن مثلالالل، وم صالال ل ملالالك (2)وبعالال  ال اهريالال ، وي الالمملتال الال ع  

المالالأل  القلالالد ف يالالا، ومالالا يتعلالال  قالالا علالالر مالال ه  ذلالالك القلالالد، وعالالد  التل  الال  لالال  أواي أا ي الال  

يف/ عالالد  إل يالا أو إىل بع الاليا مقل الالد غالال  ذلالك القلالالد، لالالا مقالالرو أا مل  ال  التقل الالد تتقل الالد مالالالك 

ام اقالالالا ، وق الالالل: إمجاعالالالا ، فالالال ذا  (6)ممتنالالالع (5)وال الالالافع  يف ممالالالح بعالالال  الالالالرأس (4) االالالال  الكلالالال 

و الالالالالدق  الالالالالرومل التقل الالالالالد الالالالالال  ذترناهالالالالالا، وغ هالالالالالا ممالالالالالا هالالالالال  معلالالالالال   يف  لالالالالالل، فعبالالالالالاياق القلالالالالالد 

   .(8)صح ح ، وإحم ف ، ويأا ب لك ويلامل الق اء ف وا ( انتي  (7)ومعام مل

                                           
 . الاقا  من ح)عمل( ( 1)
 يف   )و رمل(. ( 2)
  .  ما بن الق الن الاق  من( 3)
لكل  طالاهر، وإأالا غمالل اإلنالاء مالن ول غالل معبالدا ، وذهال  ذه  اإلما  مالك إىل أا الكل  طاهر والاء ال د يلغ ف ل ا( 4)

 ال افع   واحلن    واحلنابل  إىل أا الكل   ق وول غل  ق. 
(، البمالال مل 751/ 1(، ع ال ا األيلال  حمبالن القصالاو )36/ 2( التلقالن للقاضال  عبالد ال هالا  )3/ 2الدونال  الكالهى ) أن الر:
 (. 17/ 2(، الكايف حمبن قدام  )177/ 2الكب  واإلنصاف ) (، ال رح375/ 1(، اجملم ن  رح الي   )35/ 2)

/ 2(، )مالالن ممالالح مالالن وأالالالل  الال  ا  فقالالد ممالالح برأالالالل(. وقالالال ال الال ا د يف اليالال   )76/ 2قالالال اإلمالالا  ال الالايف يف األ  )( 5)
 (، )وال ا   منل أا  مح منل ما يقع عل ل أحل المح وإا قل(. 27

 يف ص و واحدو وف ل مرت   حم يق ل قا تل من اإلمامن. يف ه ا الثال مجع بن الق لن ( 6)
 (. 17/ 2(، هناي  احملتاج إىل  رح النياج ل مق الدين الرمل  )17/ 2ب رح النياج )     احملتاجأن ر: 

 يف   )معاملتل(. ( 7)
 (. 513 – 513/ 1أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر اهل تم  )( 8)
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الع مال   يالن الالدين  (5)، وتال  (4)م حمنالا المال د باي الاه (3)مل  ت  مأ (2)إذا (1)وأن 

الالال ت واق،  (10)، وفتالالاوى صالالاحبيا(9)والنكالالاح (8)الق الالاء (7)، مالالع تالال   التح الال  يف(6)بالالن  الال  

ذتالالالر ح الالالث  (12)(،(11)الالالال ما األوالالال و، وت مالالالل يف تالالالا الرعالالالان )عالالالن  رمالالالاق الليالالال  والمالالالمان

 (14)، )وت مالالالل يف التصالالرف يف األصالالاللن والتصالالال ف(13)مجالالالاناإل امتنالالان التل  الالال  ام اقالالالا  وق ينقالالل

 .(16) ير لك أا يف التل    طريقتن (15) ح ث ضر  علر ق لل إمجاعا  وأبدلل بق لل ام اقا (

                                           
   من ح.وأن ( الاقا)( 1)
 يف   )إذا(. ( 2)
 يف ح )ت  تل من(. ( 3)
 (.533 – 531/ 1أن ر: م م  التحرير )( 4)
 )ت  ( الاق  من ح. ( 5)
 (. 117أن ر: والائل ابن     ) ( 6)
 يف   )بعد(. ( 7)
 (. 221/ 27أن ر:     احملتاج ب رح النياج حمبن حجر اهل تم  )( 8)
 (.117/ 7لنياج )أن ر:     احملتاج ب رح ا( 9)
 أد فتاوى صاح  التح   وه  ابن حجر اهل تم .( 10)
 (. 572/  6)   واق ال ه ه ا الكتا  من مقل اق ابن حجر اهل تم  تما ووي يف ( 11)
 ح.  ما بن الق الن الاق  من( 12)
 (. 213أن ر: تا الرعان عن  رماق اللي  والممان حمبن حجر اهل تم  ) ( 13)
ن مقل اق ابن حجر اهل تم ، وقد نمالبل إىل الع دووالال  يف تتالا  النال و المالافر يف أوبالاو القالرا العا الر ه ا الكتا  م( 14)

 (132 .) 
  .  ما بن الق الن الاق  من( 15)
 يف   )طريقن(. ( 16)
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اعتمالالد يف التح الال  يف الق الالاء ح الالث نبالالل  (3)وإياهالالا (2)حات الال  لإلمجالالان قاعالالا ، (1)طريقالال 

ان، وحالال و منالالل ح الالث قالالال: وحم مةالالم  الالن بالالاألمر بالالالت ان لالالا قالالالل الكمالالال، وأنالالل والال ف اإلمجالال

 .(5)ه ا الخالا لإلمجان (4)أو  ب اهر ت مل

اإلمجالالالالان وحم يلالالالالا  مالالالالن حكايتيالالالالا  (7)حات الالالال  ل م الالالالاق الالالالالاتت  عالالالالن حكايالالالال  (6)وطريقالالالال 

، ويف تالالالالالا (9)، تمالالالالالا هالالالالال   الالالالالاهر، واقتصالالالالالر عل الالالالالل يف التح الالالالال  يف النكالالالالالاح(8)احمم الالالالالاق اإلمجالالالالالان

 (12)لإلمجالان مثال و اعال ف ف الل، وهال : مالا اقتصالر عل الل( أو حات ال  (11)، و)التصرف(10)الرعان

                                           
 )طريق ( الاقا  يف ح. ( 1)
 )قاعا ( الاقا  من  . ( 2)
 يف   )وأييا(. ( 3)
 )ت  (.  ت ا يف   ويف ح ( 4)
 (221/ 27ب رح النياج )     احملتاج ر: أن( 5)
 )طريق ( الاقا  من ح. ( 6)
 )حكاي ( الاقا  من ح. ( 7)
 ت ا يف   ويف ح )وحم يلامل اإلمجان(.( 8)
 (117/ 7)     احملتاج يف  رح النياجأن رو ( 9)
 (. 213أن ر تا الرعان عن  رماق اللي  والممان ) ( 10)
 صلن والتص ف حمبن حجر اهل تم . أد يف تتا  التصرف يف األ( 11)
 ما بن الق الن الاق  من  . ( 12)
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)إذ لال  تالاا  (1)بعال  ال تالاوى، ح الث  عال  الكمالال، و عالل مالا قالالل ضالع  ا  وإا بالرهن عل الليف 

 .  (2)اإلمجان احملك  مقا عا  بل لا تاا لل مقابل  ك   عل ل بال عا، فتأملل منص ا (

ح الالث  (4)واألوىل  الالاهرا ، (3)صالالا  الاالالريقتن يف بعالال  ال تالالاوى، وهالال  األوالال و نوحكالال  

 .  (5)    اإلفتاء بل علر  تاو ابن اهلما 

 حم يقال ما حكاه يف ال ت ى ال ت وو إأا ه  علر ص ة  التهد، ول ق مرض ا  لل. 

مالالا نقالال لا ألنالالل لالال  تانالال  المالالأل   (7)الالاللمنا ذلالالك وهالال  حم ينالالايف (6)ألنالالا نقالال ل: ولالال ن

ومحالل د  –ابالن حجالر  (8)  والرق اإلمجالان، ولالا الالا  للع مال إمجاع   قااعا  لا الا  حمبن اهلما

أا ي  ، مع التصريح منل بالأا هال ا اإلفتالاء م الرن علالر الصالح ح بالأا للم ال  القلالد  (9)-معاىل 

                                           
 يف   )وبع  ال تاوى ح ث  عمل و علل ضع  ا  وإا برهن عل ل(. (1)
 ما بن الق الن الاق  من  . (2)
 يف   )أي ا (. (3)
 )واألوىل  اهرا ( الاق  من  . (4)
 يف   )الكمال( (5)
 )ول ن( الاقا  من ح. (6)
 ف  ينايف(.يف   ) (7)
 للع م ( الاقا  من ح.) (8)
 )ومحل د معاىل( الاقا  من ح. (9)
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يف  (2)ال الافع  مالث   وإا أفالس حبكال  يف م هبالل، تالأا أفالس اال ا  ممالح بعال  الالرأس (1)ل ه 

، أا ينتقالالالل إىل مالالال ه  غالالال ه تاإلمالالالا  أيب (5)والمم الالال  (4)تالن الالال   مالالالع بق الالال  العتالالالهاق (3)ال ضالالال ء

ال الافع ، بعالد   /أ 6/ (7)وي   من أفتاه أوحم ، قبل علمل ب لك علالر مال ه  اإلمالا  (6)حن   

                                           
 )القلد ل ه ( الاقا  من ح. (1)
 (.2/35(، مةو احملتاج )27/ 2أن ر: الي   ) (2)
 )يف ال ض ء( الاقا  من  . ( 3)
 حم لاد وض ء بدوا ن   عند ال افع  وذلك ألا الن   وا ب  يف ال ض ء. ( 4)

 (. 63 – 17/ 2(، ووض  الاالبن )21/ 2الي   لل  ا د )أن ر: 
(: )ولال  أا يرمال  ال ضال ء ف ةمالل و يال ،   يديالل، 23/ 2المم   وا   عند ال الافع  ، قالال ال ال ا د يف اليال   )( 5)

هالال :     مالالح برأالالالل،   يةمالالل و ل الالل، وحكالال  أبالال  العبالالاس بالالن القالالا  قالال حم  آوالالر أنالالل إا نمالال  المم الال   الالا ، وال الالي و
 األول(. 

 )تأيب حن   (. ت ا يف   ويف ح ( 6)
 )اإلما ( الاقا  من  . ( 7)
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بنالاء  علالر  (4)وإا لا  علر ذلك التل   ، تعد  ممح وبالع الالرأس (3()2)والمم   (1)و    الن  

 إذا مأملتل بل و ا ي ي .  (5)الاو، لكنق ل ابن اهلما ، تما ه  صريح صن عل 

بالالالاجل ا ، إذ لالالال  ق يكالالالن  (7)ال ت الالالا الالالال ت وو أا هنالالالاك قالالالائ   آوالالالر (6)صالالالن عل يف  الالال ا 

 ذلك لكاا ابن اهلما  واوقا  لإلمجان يف  تاوه ه ا، ف  يقلد ف ل. 

ع  يف ال ت الالا األوالال و، بالالل صالالن  (2)حكايتالالل الاالالرقتن (1)ويالالدل علالالر و الال ي القائالالل غالال ه 

وحكال   (4)احلات ال  لإلمجالان ح الث قالد  األوىل (3)ف يا يدل علر ق و القائلال  باحمم الاق، وضالعا

 .  (5)وحك  الثان   بق ل

                                           
(،: )الن   يف ال ض ء الالن  عنالدنا( وقالال 3/ 2الن   يف ال ض ء، ل م  ب ا ب  عند احلن    وإأا ه  الن  قال يف اهلداي  )( 1)

 ك المم   ف ج   ال ض ء بدوا الن  (. (: )وأما الن   فل م  من ال رائ  وت ل2/51الكاالا  يف بدائع الصنائع )
 )بعدةا علر م ه  أيب حن   (. ت ا يف   ويف ح ( 2)
 المم   يف ال ض ء د ب ا   عند احلن   . ( 3)

 (. 51/ 2(، بدائع الصنائع )33/ 2(، البم مل للمروم  )3/ 2أن ر: اهلداي  )
 لإلما  أيب حن    ووايتاا يف ممح الرأس. ( 4)

 وىل: أنل إذا ممح ناص تل أ اأه وه  ما بن الناعتن وذلك أقل من وبع الرأس. الرواي  األ
الرواي  الثان ال : وهال  ال الي وو أنالل حمبالد مالن ممالح وبالع الالرأس، بالث ث أصالابع وإا مالن ممالح بالث ث أصالابع يوا وبالع الالرأس ق 

 لائل. 
المالديد يف بعال  ممالائل احم تيالاي والتقل الد (، القال ل 11/ 2( بالدائع الصالنائع )31 – 35/ 2ن ر: البم مل للمروم  )ا

 (. 37د ) يو بعد الع    الاو  حملمد
 )لكن( الاقا  من ح. ( 5)
 )  ا ( الاقا  من ح. ( 6)
 )أور( الاقا  من ح. ( 7)
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احلات   لإلمجان معيا  يايو علال ، و يالايو الثقال  مقب لال ، تمالا هال   (6)ف ا قل : الاريق 

 ف  مناف يا احلات   ل م اق.  (7)مقرو

تانالالال  احلات الالال    (9)كالالالن لالالالا قالالالا  العالالالاوض، ل(8)قلالالال : الالالاللمنا ذلالالالك مالالالع عالالالد  العالالالاوض

مالا مقالالد  مالالن قالال ل الع مالال   يالالد  (12)هالال : (11)اعالال ف، والعالالاوض (10)ل م الاق أ بالال ا إلفياميالالا

اال ا  التل  ال ،  (17)-ومحالل د معالاىل  – (16()15)، وم حمنا المال د بايئالاه(14)ابن     (13)الدين

                                                                                                           
 يف   )غ ه(. ( 1)
 ت ا يف   ويف ح )القالتن(. ( 2)
 يف   )يوا(. ( 3)
 يف   )قدميا(. ( 4)
احمم اق علر النع من التل    واإلمجان علر النع منل، فقال، )لالا مقالرو أا مل  ال    -ل د ومح –حك  ابن ح، اهل تم  ( 5)

يف ممالح بعال  الالرأس فممتنالع  –وضال  د عنالل  –يف عد   اال  الكل  وال افع   –ومحل د  –التقل د تتقل د مالك 
 ام اقا، وق ل: إمجاعا (. 

 (. 513-1/513أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   )
 )الاريق ( الاقا  من ح. ( 6)
 )تما ه  مقرو( الاقا  من ح. ( 7)
 ت ا يف   ويف ح )العاوض(. ( 8)
 ت ا يف   ويف ح )العاوض(. ( 9)
 يف   )ألهنا ف يا(. ( 10)
 ت ا يف   ويف ح )العاوض(. ( 11)
 يف   )وه (. ( 12)
 ) ين الدين( الاقا  من  . ( 13)
 (. 117أن ر: والائل ابن     ) ( 14)
 ) اه(.  ت ا يف   ويف ح( 15)
 (. 1/131أن ر: م م  التحرير )( 16)
  )ومحيما د معاىل( الاقا  من ح. (17)
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والثالالا : مالالن ن  الالل اإلمجالالان علالالر  أئمالالتي  عل الالل، (2)ام الالاق (1)و الالاهرهاألول: نقالال   عالالن مالال هبي  

المالاب  أا صالن ع ال ت الا الال ت وو ي يال  قالائ    (3)منعل، وق ا يعل  اجل ا  عن ما يري علر ق لنالا

عالد  القائالل  (6)، أعالين التل  ال  مالع(5)أنل حم لال   مقل الد القال ل بالل (4)باجل ا  غ  ابن اهلما ، مع

مالالالع بق الالال   (7)بالالالل حمبالالالد مالالالن  قالالال  و الالال يهبالالالل، وإا تالالالاا  الالالاهرا  ومقت الالالر التعبالالال  ي يالالال  و الالال يه 

 (9)الثقال  عالن مال ه  (8)العتهاق، وو ل عل  اجل ا  من ذلالك: أا القائالل قالد علال  بنقالل هال ه

 .  (10)اجل ا  فل تأمل ذلك

والالالع   –معالاىل  ومحالل د –بالن حجالالر  (1)الع مالال   اليا  (12) ق ال  (11)وبال لك علال 

يف بعالال  منالالل، ويقالال   (2)ب نيمالالا إط عالالل، ح الالث  الالرى علالالر تالالل منيمالالا يف بعالال  ت مالالل، ومجالالع

                                           
 )و اهر(. ت ا يف   ويف ح (1)
  )إمجان(. ت ا يف   ويف ح (2)
  )اجل ا  من ق لنا(. ت ا يف   ويف ح  (3)
 (.يف   )ومن (4)
 (.ت ا يف   ويف ح )بالتقل د ( 5)
 .ل   ( الاقا  من حأعو الت) (6)
 بل حمبد من  ق  و  يه( الاق  من  ) (7)
 (.يف   )ه ا (8)
 (.يف   )م هبل( 9)
 )فل تأمل ذلك( الاق  من  . (10)
  يف   )معل (.  (11)
 ) ق (. ت ا يف   ويف ح (12)
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القائلالال  بالالل، ذتالالر أنالالل لالال   للم الال  أا ي الال   الال ف  (3)ووعالالل وهالال : أنالالل لالالا مر حالال  لالالل الاريقالال 

علالالالر  (5)، ويقلالالالد مالالالن يقالالال ل  الالال ف األول وي الالال  بالالالل، وإا لالالالا  التل  الالال (4)ل بعالالالد انتقالالالاللم هبالالال

اعالالالا   الالالا  قالالالا يف أع الالال  إمج (9)القائلالالال   نعالالالل (8)، ولالالالا مر حالالال  لالالالل الاريقالالال (7)الكمالالالال (6) تالالالاو

، ولا ق يم ح لل  ال ء منيمالا، (10)مصن امل ال قي  ، وح و من و فيا وأنل و ف اإلمجان

 ، وإا تالالالاا يف ذلالالالك اإل الالالاووِ إىل الم الالال ح((11)حكاةالالالا مقالالالدما  األوىل احلات الالال  ل م الالالاق )فقالالال 

(12)  . 

                                                                                                           
  يف   )الع م  األوحد ال     يا  الدين(.  (1)
 )منيما(. ت ا يف   ويف ح (2)
 ا  من ح.)الاريق ( الاق (3)
 )بعد انتقالل( الاقا  من  . (4)
 )وإا لا  التل   ( الاق  من  . (5)
 )ق ل(. ت ا يف   ويف ح (6)
 (.136/ 7أن ر:  رح فتح القدير علر اهلداي  ) (7)
 )الاريق ( الاقا  من ح. (8)
 ) نعل(. ت ا يف   ويف ح (9)
/ 27قالال ل االال ا ه  الالالا لإلمجالالان، فقالالال يف   الال  احملتالالاج ) نالالع التل  الال  وأا ال –ومحالالل د  –صالالرح ابالالن حجالالر اهل تمالال   (10)

( يف الالالري علالالر أا مالالن أ الالا  التل  الال : )و الالاهره  الال ا  التل  الال  وهالال  والال ف اإلمجالالان أي الالا ، فالالت ان لالالل وحم مةالالم  الالن 221
 أو  بك مل ه ا، الخالا لإلمجان تما مقرو(.

ومحالالل د  –ال )لالالا مقالالرو أا مل  ال  التقل الالد تتقل الالد مالالالك حكال  ابالالن حجالالر احمم الالاق علالر النالالع مالالن التل  الال  واإلمجالان، فقالال (11)
يف ممالح بعال  الالرأس فممتنالع ام اقالا  وق الل:  –وض  د مباوك ومعالاىل عنالل  –يف عد   اال  الكل  وال افع   –معاىل 

 إمجاعا (.
 (.513 – 513/ 1أن ر: ال تاوى الكهى ال قي   )

 ما بن الق الن الاق  من  . (12)
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 (2)هايف فتالالالالالالاو  (1)مالالالالالالس اوتلالالالالالالا تالالالالالال   الصالالالالالالناميالالالالالال  مصالالالالالالرح بأنالالالالالالل فالالالالالال ا قلالالالالالال : ت 

ا ألنالل أ الد  ريالرا ، ونال  علالر ذلالك المالبك ، وأفال  (4))فالقد  مالا( يف التصالن ا (3)ومصن ا

 .  -معاىل ومحل د  –الم د عمر  (6)م حمنا و  خنا (5)بل

ود  (9)ذتالر، فتأماللمالا  (8)مالع (7)ه  حم ينايف و ال ي القائالل بال لك مالع ممالل ملقل : 

 .  (10)أعل 

الثان    م حم  علر اإلمجان الال ه ، أو  (11)لاريق وح ن   ف ك ا اإلمجان احملك  يف ا

 يف ت مي .  (13)ن ائر م   يو (12)إمجان األغل ، ولل

                                           
 ا(.يف   )مصن (1)
 يف   )فتاواه(. (2)
 ت ا يف   ويف ح )ومصن  ل(. (3)
 يف   )فما يف التصن ا مقد (. (4)
 )المبك  وأفس بل( الاق  من  . (5)
 )و  خنا( الاقا  من  . (6)
 يف   )ممل  (. (7)
 )مع( الاقا  من  . (8)
 )فتأمل( الاقا  من ح. (9)
  )ود أعل ( الاقا  من  .  (10)
 ق  من ح.)يف الاريق ( الا (11)
 يف   )ومثل ه ا لل. (12)
 يف   )م   ي(. (13)
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علالالالر: خت الالال   اإلمجالالالان (2)الع مالالال  ابالالالن حجالالالر يف التح الالال  نقالالالل القالالالرايف (1)فمنيالالالا: محالالالل

ل، إذ مقت الالر مالال هبنا منالالع ذلالالك يف الق الالاء قالال د إمامالالل علالالر إمجالالان أئمالال  م هبالال (3)القلالالد بالالن

 .  (5()4)إلفتاء يوا العمل للن قوا

محالالالل اإلمجالالالان علالالالر منالالالع التل  الالال  علالالالر مالالالا ذترمالالالل،  (6)وإذا محلالالالل علالالالر ذلالالالك، فالالال مكن

 .  (9)أئمتي  الال ل (8)من (7)، إذ صريح ت   ابن     والم دللمعاوض ال ت و

                                           
  يف   )ق ل(. (1)
(: )انعقالالد اإلمجالالان علالالر أا مالالن أالالالل  فلالالل أا يقلالالد مالالن  الالاء مالالن العلمالالاء 151قالالال القالالرايف يف  الالرح منقالال ح ال صالال ل )  (2)

 بة  حجر(.
مالالع عل الالل يبقالالر لالالن قلالالد إمامالالا  (، وذتالالر أا هالال ا التخ ال  اجمل5331 – 5335/ 3وحكال  هالال ا اإلمجالالان يف ن الالائق األصالال ل )

يالال تر يف هالال ه المالالأل  أمجالالاع ن علالالر أا مالالن أالالالل  حم  –ومحالالل د  –مع نالالا ، فقالالال: )تالالاا ال الال   عالالا الالالدين بالالن عبالالد المالال   
ل  عل ل إمبان إما  معن بل ه    ، ف ا قلد إماما  مع نا  و   أا يبقر ذلك التخ   اجملمع عل ل حس  صل يل الل علالر 

 حمال ما اإلمجال حم يرفع إحم  ا ه  مثلل يف الق و(. وفعل،
 يف   )يف(. (3)
 )للن ق( الاقا  من ح. (4)
(: )ونقالالل القالالرايف اإلمجالالان علالالر خت الال  القلالالد بالالن قالال د إمامالالل، أد: علالالر 17 – 13/ 2قالالال ابالالن حجالالر يف   الال  احملتالالاج ) (5)

مجالالالان أئمالالال  م هبالالالل، ت الالالا ومقت الالالر مالالال هبنا تمالالالا قالالالالل  يالالال  البالالالدل حم اجلمالالالع إذا ق ي يالالالر مالالالر  ح أحالالالدةا، وتأنالالالل أواي إ
 المبك  منع ذلك يف الق اء واإلفتاء يوا العمل لن مل(.

 يف   )ألا مقت ر ال ه  الال ل ف مكن(. (6)
 )والم د( الاقا  من ح والراي بل الم د أم  باي اه احلن  . (7)
 )عن(. ت ا يف   ويف ح (8)
 (.135 – 131/ 1م م  التحرير ) (،117أن ر: والائل ابن     )  (9)
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)ول ن اللمنا و  ي وال ف مال هبي  أي الا ، وأا مالا قالالل ابالن  ال   لال ق هال ا الال ه  

لر ح عنده ، ف   ي اع ف يف اإلمجان  ق  علر ه ا، ف نالايف حكايال  اإلمجالان إحم باعتباو ا

 .(1)إل ل(مع احلمل ال د أ رق 

ومنيا محل  أعين الع م  ابن حجر اإلمجان علالر منالع مقل الد غال  األوبعال  علالر: مالا إذا 

 .  (3()2)اوتل ف ل  رمل من ال رومل ال ت وو

علالالر منالالع متبالالع يد حكايالال  ابالالن حالالا  اإلمجالالان )ومنيالالا محالالل المالال د نالال و الالالدين المالالمي  

 .  (4)الرو  علر: ما إذا متبعيا من غ  مقل د، أو علر ما إذا حصل مل   

فالال ا قلالال : محالالل المالال د اإلمجالالان علالالر منالالع متبالالع الالالرو  علالالر مالالا إذا حصالالل مل  الال ، 

 ن  أو  اهر يف منع التل    إمجاعا ؟ 

                                           
 ما بن الق الن الاق  من  . (1)
 يف   )ال  ذترها وال أيت متمتل إا  اء د(. (2)
(: )لال   مقل الد تالل مالن األئمال  األوبعال ، وتال ا مالن عالداه  ممالن ح الر 27/273قال ابن حجر اهل تمال  يف   ال  احملتالاج ) (3)

والالالالائر معتهامالالالل، فاإلمجالالالان الالالال د نقلالالالل غالالال  واحالالالد علالالالر منالالالع مقل الالالد  م هبالالالل يف ملالالالك المالالالأل  ويوا، حالالالس عرفالالال   الالالروطل
 الصحاب   مل علر ما فقد ف ل  رمل من ذلك(.

 / (. 22أن ر: العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يد ووق  )( 4)
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، ولعليالالال  ق يعتالالالهوا (1)العالالالاوض الالال ي الالالالابقا   الالالاو ف الالالل أي الالالا  ل  قلالالال : احلمالالالل الالالال ت و 

يقت الالال  عالالالد  و الالال ي  (2)ل، فحكالالال ا اإلمجالالالان، وإا تالالالاا  الالالاهر تالالال   ابالالالن  الالال  اعالالال ف ل الالالع 

 .  (3)اع ف يف م هبي  يف   ا ه(

، وأمالالا غالال ه (6)مالالن أئمتنالالا قاعالالا   (5)منالالع التل  الال  ام اقالالا  أا مالال هبنا  (4)واحلاصالالل أا معلالال 

 .  (7) ل ود أعل فقد علم  من النق ل ال  ذترهتا لل ما ف

 (8)واحالالالالد أمالالالالا إذا/ تالالالالاا يفهالالالال ا تلالالالالل إذا تالالالالاا التل  الالالال  يف ق الالالال   واحالالالالدو أد: حكالالالال  

، وأواي (9)بعال  وأالالل ق  تن، أد: حكمن، ت افع  م ضأ علر مقت ر م هبل: بأا ممالح

                                           
 يف ح )العاوض( والثب  ه  الناال  للم اق. ( 1)
 (.117أن ر: والائل ابن     )  (2)
  .  الن الاق  منما بن الق (3)
 )يعل (. ت ا يف   ويف ح (4)
 )ام اقا ( الاقا  من ح. (5)
 )قاعا ( الاقا  من ح. (6)
 يف   )ود معاىل أعل (. (7)
 )من(. ت ا يف   ويف ح (8)
 (.27/ 2أن ر: الي   لل  ا د ) (9)



 ي/ أمحد بن  مد المراح    فتح اجمل د بأحكا  التقل د        أحباث 

 176 

أي الا  عنالدنا  (2)فيالل  تنالع (1)يف االالتقبال اجليال  –ومحالل د معالاىل  –أا يقلد اإلما  أبالا حن  ال  

  اقا  أو حم؟. ام

ومحالالل د معالالاىل  – (4)ال ق الالل وح الالد الالالدين عبالالد الالالرمحن ابالالن  يالالاي (3)أفالالس اإلمالالا  الع مالال 
،   قالالالال: وقالالالد وأيالالال  يف (5)هابالثالالالا ، وهالالال : اجلالالال ا ، واالالالالتدل لالالال لك  الالالا هالالال  مبالالالن يف فتالالالاو  –

 .  (8()7)ما يقت   أا المت   من ق  تن غ  قايح التل    (6)البلق ين فتاوى

 
                                           

ا  عنيالالا لالال  عل الالل الت  الالل إىل  يتيالالا، (: )وإا تالالاا نائ الالا  عالالن الكعبالال ، غائبالال2/236قالالال الكاالالالا  يف بالالدائع الصالالنائع ) (1)
وهالال  احملاويالال  النصالال ب  باألمالالاواق الدالالال  عل يالالا حم إىل ع نيالالا، ومعتالاله اجليالال  يوا العالالن، تالال ا ذتالالر الكروالال  والالالرا د وهالال  

 ق ل م ائخنا  ا وواء النير(.
 يف   ) نع(. (2)
 يف   )اإلما  الع م (. (3)
هالال وح الر القالرآا، 377راه   بن عل  بن  ياي الة ث  الاب الدد ال الافع ، ولالد الالن ه : عبد الرمحن بن عبد الكرحل بن إب (4)

وأو  عن  مد بن أمحد ال جاع  وأمحد الا د، والانبااود، واحلافر بن الديبع، و الد وا تيالد حالس صالاو مالن أع الاا 
ر بالبممل  وأهنا من ال ا  ( و الاماا ي او إل ل بالبناا، ويوس وا تةل باإلفتاء، من مصن امل: )األيل  ال اضح  يف اجلي

 هال.373الن   –ومحل د  –)التقل د( و )أحكا  وو  ال ريع ( م يف 
 (.576 – 6/577(،   واق ال ه  )573لل مرمج  يف: ماوي  الن و المافر ) 

لتقل الالالد أا أفالالالس عبالالالد الالالالرمحن بالالالن  يالالالاي االالال ا  ذلالالالك، إذا تالالالاا المت الالال  يف ق الالال تن فقالالالال: )الالالال د ي يالالال  مالالالن ت ميالالال  يف ا (5)
المت الال  القالالايح ف الالل إأالالا إذا تالالاا يف ق الال   واحالالدو، تمالالن م ضالالأ ومالالق مقل الالدا  أليب حن  الال ، واقتصالالد مقل الالدا  لل الالافع ،   
صالاللر فصالال مل باطلالال  حمم الالاق اإلمالالامن علالالر باالال ا طياومالالل،  الال ف مالالا إذا تالالاا المت الال  مالالن ق الال تن فالالال د ي يالالر أا 

 ذلك غ  قايح يف التقل د.
/أ(، فالالالالتح العالالالالن للمل بالالالالاود 5(، فتالالالالاوى عمالالالالر البصالالالالرد ووقالالالال  )133   الالالالالراي مالالالالن فتالالالالاوى ابالالالالن  يالالالالاي ) أن الالالالر: غايالالالال  ملخالالالال

(1/132.) 
هالال 711ه : عمر بن وال ا بن نص  بن صا  بن  يا  الدين بن عبد اعال ، الراج الدين البلق الين الكنالا  ال الايف، ولالد الالن  ( 6)

ألص ل، وقد  إىل القاهرو وطل  العل  وا تةل علر علماء عصالره، وقالرأ األصال ل ح ر القرآا الكرحل، تما ح ر الت ا يف ال قل وا
علر مشق الدين األص يا  وفاق األقراا وا تمع  ف ل  رومل احم تياي، وا تير باحل ر وتثر احمالالت ياو، مالن مصالن امل: ) الرح 

 هال. 673الن   –ومحل د  –علر النن المم د( و )مصح ح النياج( م   
 (.31 – 32/ 7(،   واق ال ه  )63/ 3يف ال  ء ال مع )لل مرمج  

 يف   )التقل د(. ( 7)
 /أ(.5أن ر: حكاي  ابن  ياي ذلك عن البلق ين يف فتاوى عمر البصرد ووق  )( 8)
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يف اعلع ما ل  الل: )ممالأل  اعلالع العالاود عالن ل الر الاال ق ون تالل، هالل  (1)ليفتاو  ف  

 األ ن ، وحم مع ي الص   إذا ماو يا  ان ا ؟  (2)ه  ط ق ينق  العدي، أو فم ، ويصح من

أ الالالا : لالالال ق باالالال ق وحم يالالالنق  عالالالدي الاالالال ق بالالالل هالالال  فمالالال ا ألمالالال و بمالالالاتيا يف 

هال ا  (5)صالحتل مالع األ نال ، ألا (4)اعال ف، وحم أوى يف (3)ال  ائد احمل  ، وه ا هال  التصال و

فمال  يقالالع يماضال  الالالاو ن علالر و الالل  صالال   فال  يتعالالدى إىل األ نال ، وحم معالال ي الصالال   إذا 

 م هبن مريوي بأم و ل ق ه ا م ضع بمايا.  (6)ماو يا  ان ا ، وما يقال أنل مرت  من

د ذلك بل ر اعلع عاويالا  عالن و ل طل   و تل طلقتن،   والعيا بع (7)وف يا أي ا   

 ل ر الا ق ون تل. 

                                           
 )فتاواه(. ت ا يف   ويف ح ( 1)
 يف   )مع(. ( 2)
 يف   )الن  و(. ( 3)
 )وحم أيود(. ت ا يف   ويف ح ( 4)
 )بأا(. ويف ح  ت ا يف  ( 5)
 يف   )يف(. ( 6)
 )أي ا ( الاقا  من ح. ( 7)
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 (5)مجاعالال  (4)عل الالل (3)الالال د نالال  (2)وهال  (1)أ الا : حم يكالال ا ط قالالا  وحم يالالنق  عالالديا  

بالالالا ق أنالالل حم  (8)حلالالا والال ف اجلديالالد، وأفت الال  بالالل للخالال   ممالالن (7)، وإا تالالاا(6)وو حالال ه

، وهال ا (9)و ختل  من احلنثي عل ت ا، وأضار إىل فعلل، ف ذا والع  و تل علر ال  ل ال ت  

                                           
 يف   )العدي(. ( 1)
 يف   )وه ا(. ( 2)
 يف   )نص ه(. ( 3)
 )عل ل( الاقا  من  . ( 4)
 اوتلا ال قياء يف اعلع هل ه  فم  أو ط ق علر ق لن: ( 5)

   و وق ل اإلما  ال افع  القدحل.  الق ل األول: أا اعلع فم  وه  ق ل ابن عباس، وعكرم ، وطاوود، وأيب
الق ل الثالا : أا اعلالع طال ق ووى ذلالك عالن عثمالاا بالن ع الاا، وعلال  بالن أيب طالال ، والالع د بالن المال  ، واحلال ، وعاالاء، 
والنخعالال ، وال الالع ، والاهالالرد، واألو اعالال ، والثالال ود، وهالال  قالال ل اإلمالالا  أيب حن  الال  وأصالالحابل واإلمالالا  مالالالك، وووايالال   ان الال  

قال ابن قدام : وفائدو اع ف أنا إذا قلنا ه  طلق  فخالعيا حمب  طلق  فنق  قالا عالدي ط قيالا، وإا  لإلما  أمحد،
 والعيا    ا  طلق     ا  ف   ل لل من بعد حس منك  و ا  غ ه. 

 وإا قلنا: ه  فم  ق  ر  عل ل وإا والعيا مائ  مرو. 
ق ين ه، فأما إذا ب ل  لالل العال ض علالر فراقيالا فيال  طال ق حم اوالت ف ف الل وه ا اع ف ف ما إذا والعيا بة  ل ر الا ق و 

 وإا وقع بة  ل ر الا ق، ول  ن ى بل الا ق في  ط ق أي ا .
(، اجملمال ن  الرح 532 – 537/ 3(،  الرح الاوت ال  علالر  تصالر اعرقال  )173 – 171/ 27أن ر: الةين حمبالن قدامال  )

 (33/ 1(، بداي  اجملتيد )136/ 1تنا الدقائ  للايلع  )  ( مب ن احلقائ   رح23/ 27ال ه  )
 )وو ح ه( الاقا  من  . ( 6)
 يف   )من و  ه وإا تاا(. ( 7)
 يف   )من احللا(. ( 8)
 يف   )احللا(. ( 9)
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ماو يالالا، والالال د  (2)، إحم أا الصالال   معالال ي إذا(1)وإا تالالاا علالالر مالال ه  اإلمالالا  أمحالالد بالالن حنبالالل

 مما حلا.  (3)أفت   بل أا الص   حم مع ي، ل تخل 

)وقالال ل مالالن قالالال: إا اإلمالالا  أمحالالد ق يقالالل هالال ا، مالالريوي، وتالال ا اعلالالع فمالالخا   الالين مالالن 

   .  (5)تث  من ال قياء(  ومقت ر المن  وعل ل مجع (4)القرآا

  قال، وق ل البلق ين: وما يقال إا ذلالك مرتال  مالن مال هبن، وأنالل ب نالل يف غال  هال ا 

لا بانال  منالل بالاعلع الال ت وو فقالد  (7): أهنا(6)ال ضع، ق أقا علر ذلك، وو ل ف ما ي ير د

التعل ال  الال ت و  ط ق أو فمال  وهال / قاطعال  حلكال  ام   ال هباا علر الب ن ن ، ال اء قلنا إنل

                                           
 يف ح )اإلما  أمحد بن حنبل وض  د عنل(. ( 1)
 يف   )إىل(. ( 2)
 يف   )لتخل (. ( 3)
( )البقالرو، الطَّن ُق َمرَّتَنا ِ ال ين قال ا: بالأا اعلالع فمال  ب الاهر القالرآا واحتجال ا بق لالل معالاىل ) االتدل أصحا  ه ا الق ل( 4)

َه لَنُه ِمنْن (،   قالال: )133( )البقالرو، آيال  َف  ُجَ اَح َعَلْيِهَمنا ِفيَمنا افْنبَنَدْت بِنهِ (   قال: )113آي   فَنن  طَلََّقَهنا فَن  حتَِن
َرهُ بَنْعُد َحَّتَّ تَ ِكَح َزْوج ا   (.157( )البقرو آي  َغينْ

  ل احمالتدحمل: أا د البحانل ومعاىل يف هالامن اآليتالن ذتالر مال قتالن واعلالع ومال قالل بعالدها، فلال  تالاا اعلالع ط قالا  لكالاا 
 أوبعا . 

(، مب الالن احلقالالائ   الالرح تنالالا الالالدقائ  537/ 3(،  الالرح الاوت الال  علالالر  تصالالر اعرقالال  )173/ 27ن الالر: الةالالو حمبالالن قدامالال  )ا
 (. 136/ 1للايلع  )

 ما بن الق الن الاق  من ح. ( 5)
 )د( الاقا  من ح. ( 6)
 )أنل(. ت ا يف   ويف ح ( 7)
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،   فعالالل احمللالال ف عل الالل، فمالال ه  احلالالالا أنالالل حم يعالال ي (2)، فالال ذا عقالالد قالالا  ان الالا  (1)عنالالد احلالالالا

هالال ا عقالالد  ديالالد  (5)ألا (4)اومبالالامل هلالالا بالالاألوىل عنالالد احلالالالاا (3)احلنالالث، وهالال  واقعالال  أوالالرى حم

 بعد ام اق ال هبن علر الب ن ن ؟ 

  مالالالق فر الالالالل مقل الالالالدا  للقائالالالالل بعالالالالد  ن الالالال  مالالالا لالالالال  م ضالالالالأ  الالالالافع   (6)فالالال ا قلالالالال : هالالالال ا

، وقالد (9)وأواي أ، يصلرا ألا ال صد عنل ال افع  غ  نالاق  لل ضال ء (8)،   افتصد(7)النق 

 .  (11)من م هبن (10)صرح ا بأا ذلك حم يصحا ألنل مرت  

                                           
 يف   )منل احللا(. ( 1)
 يف   )بعد ذلك(. ( 2)
 يف   )وحم(. ( 3)
 يف   )عند احللا(. ( 4)
 يف   )وألا(. ( 5)
 يف   )هل ه ا(. ( 6)
 ال تر علر      أق ال:  اوتلا ال قياء يف نق  ال ض ء  ق( 7)

الق ل األول: أنل ينق  ال ض ء، وحم فرق بن بان الكا و يره، وه  م ه  ابن عمر، والع د بن الم  ، وعااء ووواي  
 لألما  أمحد. 

 الق ل الثا : أنل ينق  ال ض ء إذا تاا ببان ت ل وه  ق ل اإلما  ال افع  واإلما  مالك. 
ال ض ء، ووى ذلك عن عل  بن أيب طال ، وابن ممع ي، وعمراا بن احلصالن، وبالل قالال وب عال ، الق ل الثالث: أنل حم ينق  

 والث ود وأب  حن    وأصحابل، وه  وواي   ان   لإلما  أمحد. 
(، الدونالالال  53/ 2(، مةالالالو احملتالالالاج )56/ 1(، اجملمالالال ن  الالرح اليالالال   )11/ 2(، الالالال ه  لل الالال ا د )36/ 2أن الالر: األ  )
( الةالالو حمبالالن 33/ 2(، البمالال مل للمرومالال  )112/ 2ع الال ا األيلالال  حمبالالن القصالالاو تتالالا  الايالالاوو ) (،6/ 2الكالالهى )
 (. 137 – 115/ 2(،  رح الاوت   علر  تصر اعرق  )111 – 2/117قدام  )

 (: )ال صد: قاع العرق وبابل ضر ، وقد فصد وافتصد(122قال يف  تاو الصحاح ) ( 8)
 منق  ال ض ء   قال: )وما ال ى ه ه األ  اء حم ينق  ال ض ء تد  ال صد واحلجام (. ذتر ال  ا د لم  أ  اء ( 9)

 (. 11/ 2أن ر: الي   )
 يف   )مرت (. ( 10)
 (.253أن ر: ه ا الثال يف ال ال  يف ال    ) ( 11)
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الصالال و  (3)الالال هباا علالالر با هنالالا، وعالالد  انعقالالاي (2)عبالالايو واحالالدو ام الال  (1)قلنالالا: هالال ه

ن  هالالا لال  ام قالالا علالالر الايالاوو عقالال  اللمالالق، وقالالد  (4)  واحالدو، وإأالالا يكالال ابعالدها، وهالال  ق الال 

بعد اللمق، بالل ال الافع  قائالل ببا هنالا،  ال ف ممالأل   (5)علم  أهنما ق يت قا علر بقاءها

اعلالالالع، ف نالالالل لالالالا و الالالد اعلالالالع ام الالال  الالالال هباا علالالالر الب ن نالالال ، فالالال  يكالالال ا مالالالن المت الالال  القالالالايح يف 

 تير.   ء، فتأملل ف نل مي  ان

ح الث قلالد اإلمالا  أمحالد  (7)ما يأيت عن القاض  الاهد (6)قل : ومما يقيده يف اجلمل 

، ومقريالالر (1)اإلمالالا  ال الالافع تالالاا علالالر مالال ه    (9)، ومعلالال   أا وضالال ءه(8)يف الصالال و مالالع الالال وق
                                           

 )ه ا(. ت ا يف   ويف ح ( 1)
 )وام  (. ت ا يف   ويف ح ( 2)
 )انعقاي( الاقا  من ح. ( 3)
 )مك ا(.  يف  ( 4)
 يف   )عل يا(. ( 5)
 )يف اجلمل ( الاق  من ح. ( 6)
هالال واالالت طن بةالداي وأقالا  قالا إىل حالن 111ه   مد بن  رير بن يايد بن تث  بن غال  أبال   ع الر الاالهد، ولالد الالن  ( 7)

عاوفالالالا  بالالالأق ال الصالالالحاب  وفامالالالل، وتالالالاا عاوفالالالا  بالالالالقراءاق بصالالال ا  بالعالالالا ، فق يالالالا  يف أحكالالالا  القالالالرآا، عالالالالا  بالمالالالنن وطرقيالالالا، 
الالالالن   –ومحالالل د  –والتالالابعن، ومالالن مصالالالن امل: )مالالاوي  األمالالال  واللالال ك( و) امالالالل الب الالاا( العالالروف بت مالالال  الاالالهد، مالالال يف 

 هال. 527
 (. 1/232(، وف اق األع اا )233 – 231/ 1لل مرمج  يف: ماوي  بةداي )

 (، ذوق الاائر: ورؤه. 276/ 27 اء يف لماا العر  ) (8)
 تر ابن قدام  أا ب ل ما يقتل حلمل ووو ل طاهر، وحك  يف طياوو ذوق الاائر ق لن. وذ 

فقالالال: )وووالال  يف ذوق الاالالائر أبالال   ع الالر، واحلكالال ، ومحالالاي، وأبالال  حن  الال  وعالالن أمحالالد أا ذلالالك  الالق وهالال  قالال ل ال الالافع  وأيب 
   و(.

مالر العالرن ن أا ي الرب ا مالن أبال ال اإلبالل )البخالاود وو ح الق ل بااهرمل واالتدل لل فقال: ولنا أا الن  صاللر د عل الل والالل  أ
( والالالنجق حم يبالالاح  الالره، ولالال  أب الالع لل الالرووو ألمالالره  بةمالالل أ الالره إذا أوايوا الصالال و،   قالالال: وألنالالل متحلالالل معالالاي مالالن 37/ 2

 ح  اا يقتل حلمل فكاا طاهرا  تالل ، وذوق الاائر عند من اللمل. 
 (.513/ 1الاب ن من اإلنصاف ) (، ال رح الكب 135 – 131/ 1أن ر: الةو )

 )وض ء(. ت ا يف   ويف ح ( 9)
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أمحالالالد، فعلالالال  أا أئمالالال  الالالال ه   (2)لالالالل، وق يتحقالالال  وضالالال ءه علالالالر مالالال ه  اإلمالالالا اعالالالاي  وغالالال ه 

ألا  (4)أمحالالالد حم ينالالالايف مالالالا قلنالالالا (3)تمالالالال أا وضالالال ءه تالالالاا علالالالر مالالال ه  اإلمالالالا قالالالائل ا بالالالل، واح

 األصل عدمل، ول ا قلنا: يف اجلمل . 

حنبلال  مت ضالئ  (6)عالن –ومحالل د معالاىل  –م حمنالا و ال خنا المال د عمالر  (5)وقد ال ل

بالالالل، فأصالالالا  بعالالال  بدنالالالل أو ملب الالالالل  (8) الالالاوو مقلالالالدا  لل الالالافع  يف عالالالد  الالالالنق  (7)أتالالالل حلالالال 

                                                                                                           
 لل افع   و ياا يف طياوو ذوق الا  و:( 1)

 ال  ل األول: أا ذوق الا  و  ق  وه  م ه  أتثر ال افع  . 
 ال  ل الثا : أنل طاهر. 
تالالل احل الال اا، الالال اء. الالالأت ل وغالال ه (: )مالال هبنا أا مج الالع األووث والالالدوق والبالال ل  مالال  مالالن  1/337قالالال النالال ود يف اجملمالال ن )

والا ، إىل أا قال: وقد قدمنا و يا  عن حكاي  صاح  الب اا والرافعال  أا بال ل مالا يقتالل ووو الل طالاهراا، وهال  غريال ، 
 وه ا ال ت و من  اال  ذوق الا  و تليا ه  م هبنا(. 

 وذه  بع  ال افع   إىل أا ذوق الا  و يع   عنل إذا عم  بل البل ى. 
(: )ويمتثو من الكاا ما ل  انت ر ذوق الا  و، ف نل يع ر عنالل 35/ 1البج م  يف     احلب   علر  رح اعا   ) قال

 يف األوض وت ا ال رش ف ما ي ير ل ق  احمحما  عنل(. 
اجلالالانبن   قالالال: )واحلاصالالل أنالالل يع الال  عالالن ذوق الا الال و ب الالرومل    الال : أا حم يتعمالالد إمماالالالل، وأا حم مكالال ا وط بالال  مالالن أحالالد 

 وأا ي   احمحما  عنل(. 
  بن الراي بال ق  فقال: )ق لل للم الق  أ الاو بال لك أا ذلالك هال  الالراي بالالعم   يف قال ل بع الي   الرمل الع ال  عمال   البلال ى 

 بل(. 
 )اإلما ( الاق  من  . ( 2)
 )اإلما ( الاقا  من ح. ( 3)
 )ما قلناه( الاق  من  . ( 4)
 يف   )وعباوو(. ( 5)
 )بعد أا ال ل عن(.  يف  ( 6)
أتل حل  اجلاوو من ن اق  ال ض ء عند احلنابل ، قال الرياود يف اإلنصاف يف ذتره لن اق  ال ض ء: )أتل حل  اجلاوو ( 7)

 ه ا ال ه  مالقا  ب  وي  ون  عل ل، وعل ل عام  األصحا  وه  من ال رياق(. 
 (.  23/ 2(، احملرو يف ال قل )31 – 35/ 1ع ال رح الكب  )(، اإلنصاف الاب ن م137/ 2أن ر: الةو حمبن قدام  )

 عد  نق  ال ض ء بأتل حل  اجلاوو ه  ق ل اإلما  ال افع  يف اجلديد. ( 8)
(: )ويف حلالال  اجلالالاوو وهالال  حلالال  اإلبالالل قالال حما: اجلديالالد ال الالي و حم ينالالتق  وهالال  الصالالح ح عنالالد 37/ 1قالالال النالال ود يف اجملمالال ن )

 األصحا . 
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 (3)، فيالل(2)، يوا مال ه  ال الافع (1)أب ال ما يقتل حلمل، مما هال  طالاهر يف م هبالل   ء من

ذتالالر، أو  الال  عل الالل ا تنالالا  تالالل  الالق عنالالد مالالن أواي مقل الالده؟ مالالا  (4)ممالال   لالالل الصالال و واحلالالال

يف األوتالاا وال الرومل  (5)وهل ل  أا مك ا الص و  اوي  علالر مال ه  اإلمالا  ال الافع  حالس

 .  (6)أ  حم؟

ابالالالالالن حجالالالالالر يف أول وابالالالالال   (8)معرضالالالالالل لكالالالالال   الع مالالالالال  (7)يا بعالالالالالدفأ الالالالالا : مالالالالالا نصالالالالال

فالال ا  (11)ابالالن  يالالاي/ الالال د الالالقناه اآلا بق لالالل (10)، وتالال   الع مالال  ال ق الالل عبالالد الالالرمحن(9)النيالالاج

فرعنا علر األول تاا ق    إط قل منع التقل د يف ممالأل  المالقال، ف نالل ق يق الده بك نالل ير الع 

حكالال  أو حكمالالن، وإا عرفنالالا علالالر الثالالا  اقت الالر  الالال ا   (12)إىل ق الال   أو ق الال تن، يعالالين إىل

التقل الالالد يف ممالالالأل  المالالالقالا ألا المت الالال  ير الالالع ف يالالالا إىل حكمالالالن، عالالالد  الالالالنق  بأتالالالل حلالالال  

اجلالاوو الرا الع إىل طيالاوو احلالدث، وطيالالاوو بال ل مالا يقتالل حلمالالل، الرا الع إىل طيالاوو اعبالث وهالال  

                                                                                                           
تق  وهالالال  ضالالالع ا عنالالالد األصالالالحا ، ولكنالالالل هالالال  القالالال د أو الصالالالح ح مالالالن ح الالالث الالالالدل ل، وهالالال  الالالال د اعتقالالالد والقالالالدحل أنالالالل ينالالال
 و حانل. 

 أد يف م ه  احلنابل  ألا الق ل ال ي و عند احلنابل  أا ب ل ما يقتل حلمل ووو ل طاهر. ( 1)
 (. 513/ 1(، ال رح الكب  مع اإلنصاف )131/ 1أن ر: الةو )

 ال افع   أا مج ع األوواث والب ل  ق من تل احل  اا، مأت ل أو غ  مأت ل. ال ي و من م ه  ( 2)
 (. 337/ 1أن ر: اجملم ن  رح الي   )

 يف   )وهل(. ( 3)
 يف   )واحلال (. ( 4)
 )حس( الاقا  من  . ( 5)
 / (. 1أن ر: ه ا المقال يف فتاوى عمر البصرد ووق  )( 6)
 يف   )ما نصيا بعد(. ( 7)
  م ( الاقا  من  . )الع( 8)
 (. 17/ 2أن ر:     احملتاج ب رح النياج )( 9)
 )الع م  ال ق ل عبد الرمحن( الاق  من  . ( 10)
 يف   )ما نصيا(. ( 11)
 )إىل( الاقا  من  . ( 12)
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يف الل الر ولكالل مالن القالالتن و الل،  (1) رمل مةاير للال د قبلالل يف احلق قال  واحلكال ، وإا  الاوتل

وت الالالر بكالالالل مالالالن القالالالائلن قالالالدوو، واألول أوفالالال    الالالاو  واصالالال ، والثالالالا    الالالاو  العامالالال  ود 

 .  (3()2)أعل 

)فالالالان ر إىل ق لالالالل "ولكالالالل اخل" يالالالده نصالالالا  يف  الالال ا  مقل الالالد ال ق الالالل ابالالالن  يالالالاي يف  الالال ا  

 .  (4)التل    من ق  تن فتأملل(

 ا حم يعمل بق ل إما  من ممأل    يعمل ب ده يف ع نيا. : أ(5)الرابَ من الشروط

وهالالال ا ال الالالرمل  تلالالالا ف الالالل عنالالالدنا، فالالالال د  الالالرى عل الالالل الع مالالال  ابالالالن المالالالبك  يف مجالالالع 

، بالالالل حك الالالا احمم الالالاق عل الالالل ونقلالالالل عنيمالالالا غالالال  (8)وابالالالن احلا الالال  (7)، مبعالالالا  لآلمالالالدد(6)اجل امالالالع

 .  (10)اع ف عن ابن احلا   ، وه  ما مقد ، لكن نقل اإلالن د يف يي ده إ باق(9)واحد
                                           

 يف   ) اوك(. ( 1)
 يف ح )انتير(. ( 2)
 نقل القلا ت   عمر البصرد باوتصاو: ( 3)

 / (. 1أن ر: فتاوى عمر البصرد )
  .  ما بن الق الن الاق  من( 4)

 /أ(. 5أن ر: فتاوى عمر البصرد ووق  )
 أد ال رمل الرابع من  رومل صح  التقل د. ( 5)
قال المبك  يف مجع اجل امع: )وإذا عمل العام  بق ل جمتيد فل ق لالل الر ال ن عنالل( ومبعالل  الراحل تالاحملل  والعراقال  والاوت ال  وابالن ( 6)

 ط . قاال  العبايد والم   
(، م ن ا المامع  الرح مجالع اجل امالع 5/375(، الة ث اهلامع  رح مجع اجل امع )177/ 1أن ر:  رح احملل  علر منت مجع اجل امع)

 (. 1/133(،  رح الك ت  الماطع يف ن   مجع اجل امع )567/ 1(، اآلياق الب ناق )327/ 1)
(: )إذا امبالالع العالالام  بعالال  اجملتيالالدين يف حكالال  حاي الال  مالالن 156/ 1حكالال  اآلمالالدد احمم الالاق يف هالال ه المالالأل  فقالالال يف اإلحكالالا  )( 7)

 احل ايث وعمل بق لل ف يا، ام ق ا علر أنل ل ق لل الر  ن عنل يف ذلك احلك  بعد ذلك إىل غ ه(. 
 قال ابن احلا  : )ممأل  وحم ير ع عنل بعد مقل ده ام اقا (. ( 8)

 (. 573/ 1أن ر:  تصر النتير الاب ن مع  رح الع د )
(،  الالالرح احمللالال  علالالر مجالالالع 127/ 1(، م الالن ا المالالامع  الالالرح مجالالع اجل امالالع )375/ 5أن الالر: الة الالث اهلالالالامع  الالرح مجالالع اجل امالالالع )( 9)

(، التحبالالالال   الالالالرح 135/ 1(، م مالالالال  التحريالالالر )113(، المالالالاطع للمالالالال  ط  ) 511/ 3(، البحالالالالر احملالالالال   )177/ 1اجل امالالالع )
(، 5331/ 3(، ن الائق األصالال ل يف  الالرح احملصالال ل للقالالرايف )373/ 1) (،  الالرح الك تالال  النالال 1733 – 1733/ 6التحريالر )

/أ(، العقالالد ال ريالالد لب الالاا الالالرا ح مالالن اعالال ف يف  الال ا  التقل الالد لل الالرنب د 21العقالالد ال ريالالد يف أحكالالا  التقل الالد للمالالمي يد ووقالال  )
 / (. 1(، فتاوى عمر البصرد ووق  )221/ 27(، )17/ 2(،     احملتاج ب رح النياج )13) 

(: )ممالالال  إذا التالالا  مالال هبا  مع نالالا  تالاائ الال  ال الالاف   واحلن  الال  ف الال  الر الال ن إىل غالال ه 316قالالال اإلالالالن د يف التمي الالد ) ( 10)
 من ال اه       أق ال حكاها ابن احلا  ،  الثيا: ل   الر  ن ف ما ق يعمل بل، وحم ل   يف غ ه(. 
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، والعالالروف عنالالل مالالا (1)–ومحالالل د معالالاىل  –قالالال م حمنالالا المالال د نالال و الالالدين المالالمي يد 

غال  اللتالا ،  (2)الب :   وا ع  ت   ابن احلا ال  فرأيتالل إأالا حكال  احمم الاق يف عمالل العالام 

 . (4)انتير (3)  قال: ف ا التا  م هبا  مع نا  فخ ف

 احملص ل.  (5)القا  القرايف يف  رحوقد صرح باع ف م

و فالالل، وهالال  عالالد  ا الالمامل أا حم  (7) -ومحيالال  د معالالاىل  – (6)تنالالاومقت الالر تالال   آئ

يف ملالالالك ال اقعالالال  بقالالال ل إمامالالالل األول، فالالال هن  أطلقالالال ا  الالال ا  احمنتقالالالال، وأوالالال   (8)يمالالالب  منالالالل عمالالالل

                                           
 )ومحل د معاىل( الاق  من ح.( 1)
 لعام ( الاق  من ح. )يف عمل ا( 2)
أذتر بع  العلماء ه ا اإلمجان احملك  عن اآلمدد وابن احلا   وقال ا بأا ه ه المأل  و ف   قال الاوت  : )أيعالر ( 3)

اآلمدد وابن احلا   أنل حم ل   قبل العمل وحم بعده باحمم اق، ول ق تما قاحم، ف ال  ت مالل غ ةالا مالا يقت ال   ريالاا 
 الا ، وت الا  تنالع إذا اعتقالد صالحتل؟ ولكالن و الل مالا قالاحمه: أنالل بالتاامالل مال ه  إمالا  مكلالا مالا ق اع ف بعد العمل أي

 ي ير لل غ ه، والعام  حم ي ير لل   ف اجملتيد، ح ث ينتقل من أماوو إىل أماوو(. 
د لب الاا الالرا ح مالن العقالد ال ريال(، 537/ 5(، التقرير والتحب  )135/ 1(، م م  التحرير )511/ 3أن ر: البحر احمل   )

(، 211(، الق ل المديد يف بع  ممالائل احم تيالاي والتقل الد ) 16 – 17)  اع ف يف   ا  التقل د لل رنب د
 (. 225 – 221/ 27ب رح النياج )     احملتاج

 /أ(. 21ووق   العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 4)
م  م هبا  مع نا  تم ه  ال افع  أو أيب حن    أو غ ه وقال: أنا علر م هبل وملتالا  لالل، قال القرايف: )أما إذا عن العا( 5)

 فج   ق   إمبان غ ه يف ممأل  من المائل ن را  إىل أا التاا  ذلك ال اه  غ  ملا  لل. 
ل وهالال : أا تالالل ممالالأل  مالالن ومنعالالل آوالالرواا ألا التاامالالل ملالالا  لالالل تمالالا لالال  التالالا  م هبالالل يف حكالال  حاي الال  مع نالال  والختالالاو: الت صالال 

 م ه  األول امصل عملل قا، فل ق لل مقل د الة  ف يا، وما ق يتصل عملل قا ف  مانع من إمبان غ ه(. 
 (. 5335 – 5331/ 3أن ر: ن ائق الم ل يف  رح احملص ل )

 أد: علماء ال افع  . ( 6)
 يف   )ومحل د(. ( 7)
 يف   )العمل(. ( 8)
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  صالالرح بع الالي   الالا األئمالال  إذا مناولالال   الال  ا   اإلالالالن د مالالن تالال   اجملمالال ن ومبعالال ه أا أط قالالاق

   .  (1)الال ل، فالعتمد األو  ب ط قي 

، (3)مالالالالن التالالالالأورين العمالالالال  ابالالالالن حجالالالالر يف  الالالالرح وابالالالال  النيالالالالاج (2)و الالالالرى علالالالالر ذلالالالالك

 الرمل .  (6)ال يا  (5)، ووالده(4)والع م  اجلمال الرمل 

و الالالرى يف التح الالال  يف الق الالالاء علالالالر ا الالالمامل هالالال ا ال الالالرمل، وقالالالد علمالالال  ممالالالا نقلالالالل هالالال  

 .  (8)ن اإلالن د أا العتمد األو  ب ط ق األئم ع (7)وغ ه

احلا الالال  ومحالالالل الع مالالال  المالالال د نالالال و الالالالدين المالالالمي يد الالالال د حكالالالاه اآلمالالالدد وابالالالن 

 .  (10)((9)علر: ام اق األص ل ن حم ال قياء )فقد     ابن عبد الم   احمنتقال عم   باألول

ك ال اقعالال  النق الال   ملالال (1)  قالال: إا تالالاا الالالراي مالالن منالالع الر الال ن ح الالث عمالالل يف عالالن

 حم ما  دث بعدها من  نميا في   اهر. 
                                           

 (. 221/ 27)     احملتاج يف  رح النياجه ا الق ل عن اإلالن د يف أن ر: حكاي  ( 1)
 أد علر عد  ا مامل أا حم يمب  منل عمل. ( 2)
 (. 17/ 2)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: ( 3)
 (.17/ 2أن ر: هناي  احملتاج إىل  رح النياج ل مق الدين الرمل  )( 4)
 يف   )وولده(. ( 5)
 م  ال يا (. يف   )الع ( 6)

 صرح ابن حجر ق ا ال رمل فقال: وأا حم يعمل بق ل يف ممأل    ب ده يف ع نيا(.
 (. 225/ 27)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: 

 يف   )ف يا وغ ه(. ( 7)
 يف   )ب ط قي (. ( 8)
 (. 225/ 27)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: نمب  ه ا الق ل حمبن عبد الم   يف ( 9)
  .  ما بن الق الن الاق  من( 10)
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 (4)،   عالالن(3)اجلالال او والالاللميا للاالالال  عمالال   بعق دمالالل (2)مثالالالل: حن الال  ط لالال  ب الال ع 

، تمالا (8)ل الل ذلالكأوحم ، فلال ق  (7)العقالاو ممالن ممالل  لالل (6)حالس ينالان ذلالك (5)لل مقل د ال الافع 

و مالالالا م الالالر مالالالن عبايمالالالل، الالالال  يقالالال ل ال الالالافع  ، حم الاطالالال  بعالالالد مقل الالالد ال الالالافع  ب عالالالاي(9)أنالالالل

حكمالالل ف مالالا م الالر، وإأالالا  (10)ببا هنالا، ل الال يا علالالر الصالالح  أوحم  يف اعتقالالايه، فالال ا ذلالك تالالاا

اإلمالالا  الثالالا  حكمالالل يف المالالتقبل، فلالال   (11)االالالت اي  الالا يالالدي مالالن التقل الالد تالال ا مالالا يعتقالالده ذلالالك

                                                                                                           
 )عن( الاقا  من ح. ( 1)
(: )الالال ل أبالال  العبالالاس عالالن ا الالتقاق ال الال ع  يف اللةالال ، 261/ 6ال الال ع  لةالال : الايالالايو، قالالال ابالالن من الال و يف لمالالاا العالالر  )( 2)

أا مايالده قالا،  فقال: ال  ع : الايايو وه : أا ي  عك ف مالا مالال  حالس م المل إىل مالا عنالدك فتايالده وم ال عل قالا، أد:
 أد أنل تاا ومرا  واحدا  ف   إل ل ما  ايه و  عل بل(. 

(، فقالالال: )هالال  االالالتحقاق ال الالريك 176وال ال ع  اصالالا حا : عرفيالالا ابالالن أيب ال الالتح البعلالال  يف الالالالع علالر أبالال ا  القنالالع ) 
 انتاان حص   ريكل النتقل عنل من يد من انتقل  إل ل(. 

    قال ا: ب     ال  ع  باجل او. أد   هبل احلن   ألا احلن ( 3)
 (. 515/ 1أن ر: اهلدي   رح بداي  البتدد )

 (: )عن ال  ء يعن ويعن عنا وعن نا:  ير(. 137/ 25عن لل أد بدالل و ير،  اء يف لماا العر  )( 4)
لل الالريك يف ملالالك  (: )وحم مثبالال  ال الال ع  إحم177/ 2مالال ه  ال الالافع   أنالالل حم  الال ع  للجالالاو قالالال ال الال ا د يف اليالال   )( 5)

 م ان، فأما اجلاو والقاال  ف    ع  لل(. 
 )ذلك( الاقا  من ح.  (6)
 )لل( الاقا  من ح. ( 7)
ذتر ه ا الثال ابن حجر فقال: )وتاا أو  ب  ع  اجل او مقل دا  أليب حن      االتحق  عل ل فالأواي مقل الد ال الافع  يف ( 8)

 حم يق ل بل ح ن  (. مرتيا، ف متنع ف يماا ألا ت   من اإلمامن 
 العقالالد ال ريالد لب الالاا الالرا ح مالالن اعال ف يف  الال ا  التقل الد لل الالرنب د(، 16 – 17/ 2)   الال  احملتالاج يف  الالرح النيالاجأن الر: 

 (13 .) 
 )أنل( الاقا  من ح. ( 9)
 )تاا( الاقا  من ح. ( 10)
 )ذلك( الاقا  من  . ( 11)
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يف عالد  القال ل ب ال ع  اجلال او، فال  ه ا احلن   بعد ذلك عقاوا  آور، وقلالد ال الافع   (1)ا مى

 .  (2) نعل ما الب  من أا يقلده يف ذلك، فلل أا  تنع من ممل   العقاو الثا 

ذلالك يف  (4)اآلمدد وابن حا   ومن مبعيما بالنع يف مثل ه ا وعممال ا (3)ف ا قلد

 مج ع ص و ما وقع بل العمل أوحم ، في  غ  ممل  ويع ى احمم اق عل ل ممن ع . 

 (6)حكالال  أنالالل أق مالال  صالال و اجلمعالال  وهالال  اإلمالالا  (5)اعالالاي  أا اإلمالالا  الارط الالال ف الال  

 (8)، فقالالالالال: أنالالالالا حنبلالالالال    أحالالالالر  ويوالالالالل يف الصالالالال و(7)الاالالالالهد بالالالالالتكب ، إذا ذوق طالالالالائر عل الالالالل

 . (9)انتير

                                           
 يف   ) رى(. ( 1)
 (. 33 – 31) ل ريد لب اا الرا ح من اع ف يف   ا  التقل د العقد اأن ر: ه ا الثال يف ( 2)
 يف   )قال(( 3)
 يف   )وعم ا( ( 4)
الارط ال  هك ا ووي أال يف تت  ال قل احلن  ، ويف تت  الما   )الارط ال ( ف ج   االتعمال الل تن يف حد الال اء ( 5)

 فقد االتعمليا بع  علماء احلن   . 
(: )تمالالا حبثالالل الارط الالال  أد يف أن الالع ال الالالائل والبحالالث يف الت صالال ل الالال ت و، فالال ا 255/ 5) قالالال أبالالن عابالالدين يف حا الال تل

 هال. 2الارط ال  نقل أوحم  عن ال و و(
والارط ال  ه : إبراه   بن عل  بن أمحد بن عبد ال احد بن عبد النع  بن عبد الصمد    الدين أبال  إالالحاق الارط الال  

هالالال ون الالأ يف ح الالاو والالالده ومصالدو لإلقالالراء الالالنن، ونالالا  يف احلكالال  عالالن 712الالن   نمالب  إىل طرطالال س بلالالدو يف ال الالا ، ولالالد
والده، وه      احلن    بال ا ، وتاا إمامالا  عالالا  وقال وا ، لالل مصالن امل منيالا: )ال تالاوى الارال الال  ( و)أن الع ال الالائل إىل 

الالالن   –ومحالالل د  –مالالاا( مالال يف  ريالالر المالالائل( و )وفالالع الكل الال  عالالن اإلوالال اا يف ذتالالر مالالا قالالد  ف الالل الق الالاس علالالر احمالتح
 هال. 736

 (. 123 – 125/ 2( الابقاق المن   يف مرا   احلن    )16 – 17لل مرمج  يف: ال  ائد البي   ) 
 يف   )القاض (. ( 6)
 )إذا طائر ذوق عل ل(.ت ا يف   ويف ح ( 7)
 (. 33)  قل د لل رنب دالعقد ال ريد لب اا الرا ح من اع ف يف   ا  التأن ر: ه ه احلكاي  يف ( 8)
 نقل القلا عن الممي يد باوتصاو.( 9)

 /أ(21 –/  25ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: 
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 نعالل الالب   (2)تاا  افع ا  يتجن  الص و بال وق الاال ، فلال   (1): ومعل   أنل إأاقل 

 ل د الخالا عند احلا   إل ل. عملل   هبل من مق

العاصالالالالالال  ويف اعالالالالالاي  أي الالالالالا  يف الكالالالالال   علالالالالالر احمقتالالالالالالداء بالخالالالالالالا: أا القاضالالالالال  أبالالالالالا 

فالالالمك  (5)، والالالالقذا يالالالقذا الةالالالر (4)احلن الالال  تالالالاا ي الالال  علالالالر بالالالا  ممالالالجد الق الالالال (3)العالالالامرد

د  و يالالر القاضالال  فتقالال (7)وأمالالر (6)ويوالالل/ المالالد فلمالالا وآه الق الالال أمالالر الالالقذا أا يثالالو اإلقامالال 

 . (10)انتير (9)يف ص مل (8)بالبممل  مع القراءو، وأمر ب عاو ال اف  

                                           
 )إأا( الاقا  من  . ( 1)
 يف   )ف (. ( 2)
 . ه :  مد بن أمحد أب  عاص  العامرد احلن   تاا قاض ا  إماما  يف يم   من مصن امل )البم مل(( 3)

 (.237(، ال  ائد البي   ) 36/ 1لل مرمج  يف: اجل اهر ال     )
هالال ابتالدأ الالتعل  علالر تاله الالن بعالد مالا أفالس  الب بتل 517ه  عبد د بن أمحد بن عبد د أب  بكر الق ال الصة  الرو د، ولالد الالن  ( 4)

وح د  مانالل فقيالا  وح  الا  وووعالا ، ولالل يف مال ه  اإلمالا   يف صناع  األق ال، ول لك ق ل لل الق ال، م قل علر أيب  يد الرو د وتاا
ال الالافع  مالالن اآل الالاو مالالا لالال ق لةالال ه مالالن أبنالالاء عصالالره، ا الالتةل عل الالل ولالال  تثالال  مالالني  أبالال  علالال  المالالنج ، وأبالال   مالالد اجلالال يين،  الالرح 

 هال ويفن بمجمتاا. 127الن   –ومحل د  –)فرون( أيب بكر بن احلداي الصرد، م يف 
 (. 177/ 5(،   واق ال ه  )13/ 5(، وف اق األع اا )177 – 236/ 5ق ال  اع   الكهى حمبن المبك  )لل مرمج  يف: طبقا

 يف   )للمةر (. ( 5)
(: )واإلقام  مثل األذاا إحم أنالل يايالد ف يالا بعالد 56/ 2م ه  احلن    مثن   اإلقام ، فاإلقام  مثل األذاا قال يف اهلداي  )( 6)

 ن وه  ال ي و(. ال  ح قد قام  الص و مرم
(: )وأما اإلقام  فمثو مثو، عند عام  العلماء تاألذاا، وعند مالك وال افع  117/ 2وقال الكاالا  يف بدائع الصنائع )

 فرايد فرايد، إحم ق لل قد قام  الص و ف نل يق هلا مرمن عند ال افع (. 
 يف   )وقد (. ( 7)
 )ال افع (. ت ا يف   ويف ح ( 8)
 ير بالبممل  يف الص و اجليري  الن  عند ال افع  . اجل( 9)

أ بت هالالا ف مالا مجعال ا مالن القالرآاا ف الدل علالالر أهنالا آيال  منيالا، فال ا تالالاا يف  –وضال  د عالني   –قالال ال ال ا د: )وألا الصالحاب  
قالالرأ بعالالد التعالال ذ صالال و ليالالر ف يالالا  يالالر قالالا تمالالا ليالالر يف الالالائر ال ا الال ، وألهنالالا مقالالرأ علالالر أهنالالا آيالال  مالالن القالالرآا بالالدل ل أهنالالا م

 فكاا النتيا اجلير تمائر ال ا  (. 
 (. 711/ 1(، التعل ق  للقاض  الرو د )71/ 2أن ر: الي   )

 /أ(. 21ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 10)
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إأالالا تالالاا يصالالل  قبالالل ذلالالك ب الالعاو م هبالالل،  (1): ومعلالال   أا القاضالال  أبالالا العاصالال قلنن 

 .  (2)فل   نعل الب  عملل   هبل من ذلك أي ا  أ.هال

حمالالن  وهالال  أا )قالالال ال ق الالل ابالالن  يالالاي: يف قالال ل القاضالال  أيب الا الال  أنالالا حنبلالال  فائقالال  

 . (3)احمنتقال حم فرق يف   ا ه بن العام  وال ق ل من أهل الم  ح أ  ظ انتير(

م حمنا و  خنا الم د عمر، و ال خنا الع مال   (4)ويقر  من ذلك ما حكاه لنا قل :

أا مجعالالالالا  مالالالالن أ الالالال ء احلن  الالالال  ت الالالال خيما  –د معالالالالاىل  (8)ومحيمالالالالا – (7)بالالالال د (6)بالالالالن (5) مالالالالد

وغ ةالا تالان ا  (11)ال ال    مالد النحالراود (10)والع م ، (9) او د بن  ي والقاض  عل  بن 

                                           
 )أبا العاص ( الاقا  من ح. ( 1)
 /أ(. 21ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 2)
  .  ما بن الق الن الاق  من( 3)
 )ما أوهنا(.  ت ا يف   ويف ح ( 4)
 يف   )وال دنا و  خنا(.( 5)
 )ابن( الاقا  من  . ( 6)
 البق  مرمجتل يف التمي د. ( 7)
 يف ح )ومحل د(. ( 8)
ن بالن علال  بالن أمحالد بالن ه : عل  بن  او د بن  مد بن أيب ال من بن أيب بكر بن عل  بالن  مالد بالن  مالد بالن حمال( 9)

عا   بن  ي و القر   الخاوم  احلن ال ، م ال  مكال  ال الي  بالابن  يال و، وتالاا م ت الا  ووا بالا  بالاحلر  الكال  يف عصالره، 
 اعتو بالعل ، وا تةل عل ل مجاع  مني  عبد الرمحن الر دد، وعبد القايو الاهد. 

 هال. 2727الن   –ومحل د  –يماغ   ( و )فتاوى( م يف من مصن امل )حا    علر  رح الت ض ح( و )حا    علر إ
 يف   )والع م  األوحد(. ( 10)
هال :  مالالد بالالن   ال  الالالدين عبالالد القالالايو بالن  يالالد الالالدين بالالن ناصالر الالالدين النحالالراود الصالالرد/ مالن علمالالاء احلن  الال  يف القالالرا ( 11)

هالال قالال احملال  يف مرمجتالل 2755الاالهد ق  هال وعبد القايو بالن  مالد2713العا ر، أو  عنل ولده عبد د الت يف الن  
لعبالالد القالالايو الاالالهد: )وح الالر عالالدو متالال ا وعالالرض مجلتيالالا علالالر عالالدو م الالائ  يف الالالن  إحالالدى وممالالعن وممالالعمائ  مالالني  

 و صال  األ الر افع  عصرد ال مق  مد الرمل  الصرد ال افع  والعام  ال نن مشق الدين  مالد النحالراود( أن الر: 
(1 /137.) 
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تالاا   (2)وهالا ول الل، مالع أناللءب د يقر  (1)وا ال ا   ولا اإلما ، واع    خنا  مد بنءيقر 

مال هبي  ولال  صال و، فلال   النعي   (4)ومعل   أا ت  من ال ت وين صل ا علر مقت الر (3)حن  ا  

 .  (6)  من ذلكعلمي    هبي (5)الب 

ينقالالل لنالالا معل الالل ذلالالك عالالن الالال ت وين: بالالأا  (7)–ومحالالل د  –وتالالاا م حمنالالا المالال د عمالالر 

، مالع قال ل اإلمالالا  (9)علالر صالحتيا عنالد اجلم الع (8)الصال و مالع قالراءو ال ا ال  ولالا اإلمالا  مت الال 

ف يا، وق  حم منايف الصح    ف عدمل في  صالح ح  عنالده بال    (10)األع   بكراه  التحرحل

 .  (11) ، لكنيا  تلا ف يا إذا ال افع  يق ل ب مايهاتراه

                                           
 قا  من ح. )ابن( الا( 1)
 يف   )يف تل ص و مع أنل(. ( 2)
م ه  احلن    أ  الأم   حم يقرأ ال ا   ولا اإلمالا ، قالال  مالد بالن احلمالن ال ال با  يف تتابالل احلجال : )قالال أبال  حن  ال  ( 3)

 حم قراءو ولا اإلما  يف   ء من الص و ما لير ف ل بالقراءو، وما حم لير ف ل بالقراءو(. 
يف البحالر الرائال : )ومعقبالل يف غايال  الب الاا بالأا  مالدا  صالرح يف تتبالل بعالد  القالراءو ولالا اإلمالا  ف يالا ليالر ف الل،  وقال ابالن  ال  

 وف ما حم لير ف ل قال وبل نأو  وه  ق ل أيب حن   (. 
ر (، البحالالال263/ 2(، بالالدائع الصالالالنائع )35/ 2(، اهلدايالالال   الالرح بدايالالال  البتالالالدد )223/ 2أن الالر: احلجالالال  علالالالر أهالالل الدينالالال  )
 (. 535/ 2الرائ   رح تنا الدقائ  )

 )مقت ر( الاقا  من  . ( 4)
 )الب ( الاقا  من  . ( 5)
 )من ذلك( الاقا  من  . ( 6)
 )عمر ومحل د( الاقا  من  . ( 7)
 )جممع(.  ت ا يف   ويف ح ( 8)
 )عند اجلم ع( الاق  من  .  ( 9)
(، )ق لالالل تالالره ذلالالك  ر الالا  ويف بعالال  الروايالالاق أهنالالا حم 235/ 2قالالال الاحالالاود احلن الال  يف حا الال تل علالالر مراقالال  ال الال ح )( 10)

 لالا ولالا اإلمالالا ، وإأالا ق يالقال ا االالال  احلرمال  عل يالا لالالا عالرف مالن أصالاللي  إذا ق يكالن الالدل ل قاع الالا  حم يالقال ا ل الالر 
 احلرم  وإأا يعهوا بالكراه . 
 ما (. (: )ومما يكره القراءو ولا اإل555/ 2وقال أبن اهلما  يف  رح القدير )

 يف   )ف ا بع  األئم  قائلن بال ماي ف يا ود أعل (. ( 11)
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: ويف  الرح اليال   أا مالن –ومحالل د معالاىل  –  قال الم د ن و الالدين المالمي يد 

نمالر الن الال  يف وم الالاا حالالس طلالع ال جالالر: ق يصالالح صالال مل بال  والال ف عنالالدنا، ويلامالالل اإلممالالاك 

ألا ذلالالك لالالائ عنالالد أيب  وم الالااا (1)أا ينالال د يف أول هنالالاوه الصالال   مالالنوالق الالاء، ويمالالتح  

  هبالل يف الن ال ، فلال   نعالل ذلالك  (2)عالد  صالحتل مالع الالب  عملاللحن   ا ل   يتعاطر ما يعتقد 

 .  (4)من ح ث احمحت امل (3)من   ا ها بل االتح 

ويف اعالالاي : أا ابالالن  الالريح يف ال يائالالع قالالال: قالالال: بعالال  أصالالحابنا أا فاقالالد الايالال وين 

 ه، وأنالالل قالال: وهلال ا قالال ا: إا مالن أصالبح يف وم الالاا أو  ال (5)يمالتح  لالل التال م  علالر الصالخر

 صائما  عند اجمل ا للن   هناوا .  (7)أا ين د ف ك ا (6)غ  ناو  يمتح  لل

العمالالالالالل أا قالالالالالال بالالالالالل هالالالالالقحمء أا مالالالالالن يالالالالالرى  (9)صالالالالال و  الالالالال ا  (8)ومقت الالالالالر معمالالالالال   مج الالالالالع

تنالالع عل الالل ،  (11)غالال  ال ا الال  يف الصالال و، أو النكالالاح بةالال  ود فصالاللر ونكالالح، لالال لك (10)قالالراءو

                                           
 يف   )عن(. ( 1)
 )علمل(. ت ا يف   ويف ح ( 2)
 )يمتح (. ت ا يف   ويف ح ( 3)
 (. 571/ 3أن ر: اجملم ن  رح الي   )( 4)
(: )وحم لالالالال   إحم 51/ 2ليالالالال   )ال الالالالي و مالالالالن مالالالال ه  ال الالالالافع   أنالالالالل حم لالالالال   التالالالال م  إحم بالالالالالما  قالالالالال ال الالالال ا د يف ا( 5)

 بالما (. 
 (: )وأ ا  مالك وأب  حن    الت م  بصخرو حم غباو عل يا(. 517/ 2وقال ابن قدام  يف الةو )

 )لل( الاقا  من ح. ( 6)
 يف   )ل ك ا(. ( 7)
 )مج ع( الاقا  من ح.( 8)
 )  ا ( الاقا  من  . ( 9)
 يف   )قراءمل(. ( 10)
 ت لك(. )ت ا يف   ويف ح ( 11)
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بعد مقل د من يرى معن ال ا   وال د، مع أا احمحت امل يقت  ل، وه ا حم قائل بالل، فلال  فالرض 

 من ل   ذلك؟  (1)عكمل تمن صلر أوحم  بال ا   ونكح بال د، فما و ل منعل بعد مقل د

 وعد.  (2): علمل بل التا  لل إذا ما قبللفن  قيَ

مالالا تالالاا مالالن ال عالالد والعالالا  تامالالل يعالال ي احلالالاد إىل : وب راغالالل مالالن ذلالالك العمالالل  الالا القل ننا

بالالالال د مت الالال  علالالالر صالالالحتيما عنالالالد  (3)ف مالالالا يتجالالالدي، مالالالع أا صالالال مل بال ا الالال  أوحم  ونكاحالالالل أوحم  

بالاألول  (6)اآلا ق ي علالل، بالل ال  ال ي منالل (5)إىل، والختلا ف ل إأا ه  (4)مقلده األول والثا 

حالالال   (7)  تمالالائر مالالا ق يعمالالل بالالل ممالالا يعتقالالد ضالالع لمالالرك العمالالل بالثالالا  واعتقالالاي عالالد   الال ا ه فيالال

 .  (8)مقل د إمامل األول

المالالالبك  أنالالالل الالالال ل عالالالن ذلالالالك يف ضالالالمن ممالالالائل متعالالالديو،   وأيالالال  يف فتالالالاوى التقالالال  

 (11)إمامالالل (10)إىل أا قالالال: )المالالابع  أا يعمالالل بتقل الالد – (9)والالالاق عباومالالل -فقالالال مالالا نصالالل، 
                                           

 )بعد من مقل د(. ت ا يف   ويف ح ( 1)
 )ما بعده(. ت ا يف   ويف ح ( 2)
 )أوحم ( الاقا  من ح. ( 3)
 )والثا ( الاق  من  . ( 4)
 )إىل( الاقا  من ح. ( 5)
 يف   )اجملري عنل(. ( 6)
 )منل(. ت ا يف   ويف ح ( 7)
 /أ(. 23 –/  21ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 8)
أد: أا الممي يد الاق عباوو مق  الدين المبك  عنالدما ذتالر أا القلالد لال ه  ال الافع ، أو غال ه مالن األئمال  إذا أواه ( 9)

أا يقلالالد غالال ه يف ممالالأل  لالالل الالالبع  أحالال ال، وقالالد نقالالل المالالمي يد ه الالل األحالال ال المالالبع  وأمالالا القلالالا ف نالالل اوتصالالر عبالالاوو 
 انتقل إىل احلال  المابع . الممي يد ومرك إيراي الت  أح ال و 

 )بتقل د(. ت ا يف   ويف ح ( 10)
 )إمامل( الاقا  من ح. ( 11)
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أيب حن  الال ،   ممالالتح  عل الالل ف يالالد  (1) الال ه األول، تالالاحلن   يالالدع   الال ع  اجلالال او ف أوالال  قالالا 

ذلك لتحق  واابل إمالا يف األول، أو يف الثالا   (2)عل ل أا يقلد ال افع  ف متنع منيا، ف متنع

 .  (3)وه   خ  واحد مكلا

، (5)حم بعالده (4)وق ل ال    ال ا الدين اآلمدد وابن احلا   أنالل لال   قبالل العمالل

اعالال ف بعالالد العمالالل أي الالا ، وت الالا  تنالالع إذا  (7) الالعر ب  بالالاقن الالر، ويف تالال   غ ةالالا مالالا ي (6)ف الالل

اعتقد صحتل، ولكن و ل ما قاحمه أنل بالتاا  م ه  مكلا بل ما ق ي يالر لالل غال ه، والعالام  

هالال ا و الالل مالالا قالالالل /  (9)إىل أمالالاوو (8)حم ي يالالر لالالل الةالال ،  الال ف اجملتيالالد ح الالث ينتقالالل مالالن أمالالاوو

أعالالالين  (10)ين أوى منايلالالالل علالالالر الصالالال وو الالالال  ذترهتالالالااآلمالالالدد وابالالالن احلا الالال ، وحم بالالالأس بالالالل، ولكالالال

 .  (12()11)المابع 

 

                                           
 يف   )من م ه (. ( 1)
 )عل ل( الاقا  من  . ( 2)
 )مكلا(. ت ا يف   ويف ح ( 3)
 (. 573/ 1(،  تصر النتير الاب ن مع  رح الع د )156/ 1أن ر: األحكا  يف أص ل األحكا  )( 4)
 )العمل قبل ذلك حم بعده باحمم اق(.  ويف ح ت ا يف ( 5)
 )وف ل(. ت ا يف   ويف ح ( 6)
 )ب م اا(. ت ا يف   ويف ح ( 7)
 )أماواق(. ت ا يف   ويف ح ( 8)
 )أماواق(. ت ا يف   ويف ح ( 9)
 يف   )ذترها(. ( 10)
 )المابق (. ت ا يف   ويف ح ( 11)
 /أ(. 23ووق  ) ل ريد يف أحكا  التقل د للممي يدالعقد ا(، 236 – 237/ 2أن ر: فتاوى المبك  )( 12)
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 :  (1))فائدة يف البقليد بعد العمَ(

التقل الالالالالد بعالالالالالد العمالالالالالل إا تالالالالالاا مالالالالالن ال  الالالالال   إىل اإلباحالالالالال   (2)وممالالالالالا يبالالالالالن ذلالالالالالك: )أا

، تالالاحلن   يقلالالد يف أا الالال مر الالالن ، أو مالالن احل الالر إىل اإلباحالال  ل  عالالل، تال الالافع  يقلالالد (3)ل الالمك

ال عالالل ويف  (7)التقالالد  منالالل يف الالال مر هالال  (6)معلالال  أا (5)ود  الالائا، فأنالال  (4)لنكالالاح بالال مالالن أا ا

النكاح ب  ود المك، وت ةا حم ينايف اإلباح ، واعتقاي ال     أو التحرحل والاوج عالن العمالل 

مالالانع مالالن التقل الالد، وإا تالالاا بالالالعكق  (9)ف يمالالا (8)وحاصالالل قبلالالل، فالال  معالالو للقالال ل بالالأا العمالالل

التحالالالرحل، فالالالالق ل بالالالالنع أبعالالالد، ولالالال ق يف  (10)يعتقالالالد اإلباحالالال  فقلالالالد يف ال  الالال  ، أوبالالالأا تالالالاا 

 . (11)العام  ال ى ه ه األقما ( انتير

                                           
 ح. ما بن الق الن الاق  من( 1)
 )لك(.ت ا يف   ويف ح ( 2)
 )ل مك( الاقا  من ح. ( 3)
 يف   )بة ه(. ( 4)
 )ف ا(. ت ا يف   ويف ح ( 5)
 )منل أا(. ت ا يف   ويف ح ( 6)
 يف   )ه ا(. ( 7)
 )بأا(. ت ا يف   ويف ح ( 8)
 )ف يا(.   ويف ح  ت ا يف( 9)
 ل    ) رح اعاب ( الاقا  من ح. ( 10)
 نقل القلا ت   مق  الدين ابن المبك  لنصل. ( 11)

 (. 236/ 2أن ر: فتاوى المبك  )
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، تالالال   (2)صالالالاحبيما (1)ومحالالالل يف التح الالال  يف  الالالرح اعابالالال  والنيايالالال  مبعالالالا  إلفتالالالاء والالالالد

م الاق ف الل يال   اآلمدد وابن احلا   )ومقد : أا ت مل يف غ  اللتا  فنقل غ  واحد عنالل احم

  رى عل ل يف التح   يف  رح اعاب . 

علالالر مالالا إذا بقالالر  (5)الالال ت و (4)علالالر التحق الال  عنالالل( (3)و الالرى ف يالالا يف تتالالا  الق الالاء

مالالالن آ الالالاو العمالالالل األول مالالالا يلالالالا  عل الالالل مالالالع الثالالالا  مرتالالال  حق قالالال  حم يقالالال ل قالالالا تالالالل مالالالن اإلمالالالامن  

   يف ص و واحدو. تتقل د ال افع  يف ممح بع  الرأس، ومالك يف طياوو الكل

ذتالالر  الال  ذلالالك مالالع  يالالايو البمالالال ،  (6)هاقالالال:   وأيالال  المالالبك  يف الصالال و مالالن فتالالالاو 

 (7)ومبعالالل عل الالل مجالالع فقالالال ا: إأالالا  تنالالع مقل الالد الةالال  بعالالد العمالالل يف ملالالك احلاي الال  حم مثليالالا و فالالا  

  .(9)انتير (8)للج ل احملل 

                                           
 )والده(. ت ا يف   ويف ح ( 1)
 وه   يا  الدين أمحد الرمل .  هناي  احملتاج إىل  رح النياجأد والد صاح  ( 2)
( يف تتالا  الق الاء، )وي الممل أي الا  أا حم يل ال  بالن قال لن يت لالد 225 – 221/ 27 ال  احملتالاج )قال ابن حجالر يف  ( 3)

منيمالالا حق قالال  مرتبالال  حم يقالال ل هلالالا تالالل منيمالالا، وأا حم يعمالالل بقالال ل يف ممالالأل    ب الالده يف ع نيالالا تمالالا مالالر بمالال  ذلالالك يف 
 واحد عن ابن احلا   مثلل ف ل يال  ،  رح اعاب ، مع ب اا حكاي  اآلمدد واحمم اق علر النع بعد العمل، ونقل غ 

 وإا  ري  عل ل،   ف نل إأا نقل ذلك يف عام  ق يلتا  م هبا (. 
  .  ما بن الق الن الاق  من( 4)
 أد ت   اآلمدد وابن احلا   يف حكايتيما احمم اق علر النع بعد العمل. ( 5)
 (. 236/ 2أن ر: فتاوى المبك  )( 6)
 (. يف   )أد و فا  ( 7)
 (. 177/ 1أن ر:  رح   ل الدين احملل  علر منت مجع اجل امع )( 8)
 (. 2/17ل مق الدين الرمل  ) هناي  احملتاج إىل  رح النياج(، 17/ 2)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: ( 9)
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لتل    ول  منع من ق  تن، أمالا ،  رى علر منع ا(1))ويث لل بتقل د ال افع  ... اخل

 .  (2)علر مر ح ال ق ل ابن  ياي في ا الثال  ائا

ووقع ف يا أد: التح   مثال آور وه : أنل مثل للتل     الا إذا أفالس بب ن نال   و تالل يف 

   معل   فنكح أوتيالا،   أفالس بأنالل حم ب ن نال ، فالأواي أا ير الع لالألوىل ويعالرض عالن الثان ال  مالن 

 . (3)انتير غ  إبانتيا

مرتالال  قالال ل حم واعمضالالل م حمنالالا و الال خنا المالال د عمالالر بالالأا تالال ا هالال ه الصالال وو يلالالا  ف يالالا 

 يق ل بل تل منيما  ل مأمل، نع  ل  ق ل: ببقائل معيما تاا واضحا  انتير. 

واعمضالالالل أي الالالا  الع مالالال  ابالالالن قاالالالال  بالالالأا ق الالال تل قالالال ل اجملتيالالالد الثالالالا  ف يالالالا بالالالأا الاو الالال  

 .  (4)ا الاو   الثان   ق مقع يف عصمتل أ.هالاألوىل باق   يف عصمتل وأ

 .  (6)    اإلال    تريا (5)ووقع عن ما يف التح   من التمث ل يف فتاوى

                                           
  و واحدو. أد يف الثال الماب  وه  مقل د ال افع  يف ممح بع  الرأس، ومالك يف طياوو الكل  يف ص( 1)
( )إذا تالاا المت ال  مالن ق ال تن فالال د ي يالر أا ذلالك غالال  133قالال يف: غايال  ملخال   الالراي مالن فتالاوى ابالن  يالاي ) ( 2)

 قايح يف التقل د(. 
 (. 16/ 2)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: ( 3)
 ( 16/ 2)     احملتاجأن ر: حا    ابن قاال  علر ( 4)
: )والمن ن إأا ه  التقل د يف ملك احلاي  ،   يع نيالا بعالد العمالل تمالا صالرح بالل مجالع، وإا تالاا تال   قال  تريا األنصاود( 5)

اجل ل احملل  قد ي عر   فالل، وذلالك تالاا أفتالاه م ال  بالاا  و تالل وقالع عل يالا طال ق معلال  فقلالده وعمالل  قت الاه، تالأا 
 ذلك بأا يريها ويبال ماوي، أوتيا. ماوج أوتيا،   أفتاو أور بعد  وق ن ط قيا فل ق لل الر  ن عن 

 / (3أن ر: فتاوى  تريا األنصاود  ا مل ووق  )
هال وح الر القالرآا وعمالدو األحكالا ،   613ه   تريا بن  مد بن أمحد بن  تريا األنصاود األ هرد ال افع ، ولد الن  ( 6)

  تالقالالالايل  البلق الالالين، واجلالالال ل هالالالال فقاالالالن األ هالالالر وأتمالالالل ح الالالر الختصالالالر، وأوالالال  عالالالن مجاعالالال612 الالال ل إىل القالالالاهرو الالالالن  
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وحم  كالالالالن ختر الالالالل إىل علالالالال  عالالالالد  احلمالالالالل الالالالال د اعتمالالالالده يف التح الالالال  والنيايالالالال  والرملالالالال  

 صل مل   . الكب ، مبعا  للمبك ، وه : أنل حم ير ع يف ملك احلاي   بعد العمل وإا ق  

وقالالالد علمالالال  أا العتمالالالد احلمالالالل الالالال ت و، والثالالالال الصالالالح ح معالالالل مالالالا وقالالالع يف النيايالالال ، 

وه : تاا أفس  خ  بب ن ن   و تل با ق الكره،   نكح بعالد انق الاء عالدهتا أوتيالا مقلالدا  

،   أفتاه  افع  بعالد  احلنالث، ف متنالع عل الل أا ياالأ األوىل مقلالدا  (1)أبا حن    يف ط ق الكره

 .  (2)لل افع ، وأا ياأ الثان   مقلدا  للحن  ا ألا ت   من اإلمامن حم يق ل بل أ.هال

 .(3)عنده أا المت   من ق  تنا ألنل ير ع إىل طياوو احلدث وطياوو اعبث(

ألنالالل  (5)المالال د المالالمي يدا (4)وعبالالاوو احملقالال  ابالالن اهلمالالا  يف  ريالالره صالالر   ف مالالا ذتالالره

قالال  (6)رو  ال اف  لالا ذهال  إل الل العالا بالن عبالد المال   مالن ائتمنالابعد أا اوتاو   ا  متبع ال

                                                                                                           
احملل ، وابن حجر، وقرأ يف مج ع ال ن ا ومصدو وأفس ويوس، لل مصن اق منيا: غ   ال ص ل يف  رح ل  األص ل( و 

 هال(. 313)فتح ال ها   رح اآليا ( م يف ومحل د الن  
 (. 225/ 2(، ن   العقباا يف أع اا األع اا )553/ 2لل مرمج  يف: البدو الاالع )

 ومحل د(.  –(: )وط ق الكره واقع و فا  لل افع  157/ 2ط ق الكره يع  عند احلن   ، قال يف اهلداي  )( 1)
(: )وأما ت ا الاوج طائعا  فل ق ب رمل عند أصحابنا وعند ال افع   رمل حس 237/ 5وقال الكاالا  يف بدائع الصنائع )
 يقع ط ق الكره عندنا(. 

 (. 16 – 17/ 2ل مق الدين الرمل  ) اي  احملتاج إىل  رح النياجهنأن ر: ( 2)
 من  . ما بن الق الن الاق  ( 3)
 يف   )ذتر(. ( 4)
 ل    )الم د الممي يد( الاقا  من  .( 5)
 /أ(. 23 –/  23ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 6)
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لإلنمالالاا أا يمالاللك األوالالا عل الالل إذا تالالاا لالالل إل الالل معلالال    لالالل: )وحم  نالالع منالالل مالالانع  الالرع ن إذ 

 . (1)الب ل بأا ق يكن عمل بأور ف ل، أد: يف ال  ء ال د قلد ف ل أوحم ( انتير

لر ما تاا مالن أبعالد البع الد، وهال  وال ف )ومحل ق لل بأا ق يكن عمل ب ور ف ل، ع

ما أفيمل من األئم  العتهين من ت مل، بل حم قائل بل تمالا هال  نال  عبالاوو المالبك  الالاوو مالع 

 .  (2)اإلنصاف فتأمليا(

وتالالالال ا ق لالالالالل يف  الالالالرح اهلدايالالالال  بعالالالالد أا نقالالالالل عالالالالن أئمالالالالتي : أا النتقالالالالل مالالالالن مالالالال ه  إىل 

فالالب  ا تيالالاي وبرهالالاا أوىل، وحمبالالد أا يالالراي  ، يمالالت    التعايالالا،(3)مالال ه  با تيالالاي وبرهالالاا آ 

)  حق قال  ق ا احم تياي معالو التحالرد و كال   القلال ا ألا العالام  لال ق لالل ا تيالاي مالا نصالل: 

يف حكالالال  ممالالأل  واصالالال  قلالالالد ف الالالل وعمالالل بالالالل، وإحم فق لالالالل قلالالالدق أبالالالا  (4)احمنتقالالال أا: مالالالا  قالالال 

والتام  العمالل بالل علالر اإلمجالال، وهال  ف ما أفس بل من المائل   – (5)ومحل د معاىل –حن    

حم يعرف صال وها، لال ق حق قال  التقل الد، بالل هال ا حق قال  معل ال  التقل الد، أو وعالد بالل، تأنالل التالا  

فالال  بقالال ل أيب حن  الال  ف مالالا يقالالع لالالل مالالن المالالائل الالال  متعالالن يف ال قالالائع، فالال ا أوايوا هالال ا احملتالالاا  

أو ن تالل  الرعا ، بالل الالدل ل  (7)ل ذلالك قال حم  ن مال (6)يل ل علر و ال   إمبالان اجملتيالد العالن، بال لاا 
                                           

 (. 131/ 1ع م م  التحرير )أن ر: التحرير حمبن اهلما  الاب ن م( 1)
  .  ما بن الق الن الاق  من( 2)
 يف   ) (. ( 3)
 يف   )يتحق (. ( 4)
 معاىل( الاقا  من  . )( 5)
 يف   )ب لاامل(. ( 6)
 )ق حم ( الاقا  من  . ( 7)
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ََ الننرِِّْوِر إ  ُو ننُبْم ت احتالالاج إل الالل بق لالالل معالالاىل: )اقت الالر العمالالل بقالال ل اجملتيالالد ف مالالا  فَاْسننأَُلوا َأْقنن

والمقال إأا يتحق  عند طل  حك  احلاي ال  الع نال  ح ن ال ، وإذا  بال  عنالده قال ل  (1)(تَنْعَلُمو َ 

مالالالالني  بكالالالالا النالالالالاس عالالالالن متبالالالالع  (2)أا مثالالالالل هالالالال ا إلاامالالالالاقو الالالال  العمالالالالل بالالالالل، والةالالالالال   اجملتيالالالالد

مالالا  نالالع  (3)الالالرو ، وإحم أوالال  العالالام  يف تالالل ممالالأل  بقالال ل جمتيالالد أوالالا عل الالل، وأنالالا حم أيود

اإلنمالاا يتبالالع مالالا هالال  أوالالا علالر ن مالالل مالالن قالال ل جمتيالالد مالالا  (4)هال ا مالالن العقالالل والنقالالل )فكالال ا(

 .  (6)ا و ا علر أمتل( أ.هال   م )صلر د عل ل والل (من ال رن ذمل، وتاا  (5)علم 

فتأمل ق لل: )  حق ق  احمنتقال إأا ه  يف حك  ممالأل  واصال  قلالد ف الل وعمالل بالل(، 

( يالالده نالال  يف أا المنالال ن إأالالا هالال  ملالالك (7)مالالع ق لالالل يف التحريالالر: )إذا ق يكالالن عمالالل بالال ور ف الالل

 ال اقع  بع نيا حم غ ها وحم ن  ها من  نميا. 

 (8)هالالالال : أا المنالالالال ن إأالالالالا هالالالال  ع نيالالالالا حم ن  هالالالالا مالالالالنوقالالالالد علمالالالال  احلكالالالال  يف مالالالال هبنا و 

مقت الر تال   غال ه مالن أي الا  علالر  (1)، بل وغ ها(9)، علر ما  رى عل ل ابن المبك  نميا
                                           

 من ال وو األنب اء.  7من ال وو النحل، وآي :  15آي : ( 1)
 )إلااماا(. ت ا يف   ويف ح ( 2)
   )أليود(. يف ( 3)
 يف ح و   )ف ك ا( والثب  من  رح فتح القدير وه  الص ا . ( 4)
 يف   )ما علمتل(. ( 5)
العقالالد ال ريالالد يف أحكالالا  (، ونقلالالل عالالن الكمالالال ابالالن اهلمالالا  المالالمي يد يف 136 – 137/ 7أن الالر:  الالرح فالالتح القالالدير )( 6)

 /أ(. 23ووق  )التقل د 
 (131/ 1حرير )أن ر: التحرير الاب ن مع م م  الت( 7)
 يف   )ول  من(. ( 8)
 (. 2/236أن ر: فتاوى المبك  )( 9)
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اإلالالن د، وأفالس بالل أو  (3)، وعلم  أا العتمد األوال  بال ط قي  تمالا قالالل(2)من أئم  ال ه 

يف  الالالرح  (8))تمالالالا يقت الالال ل تالالال   التح الالال  (7)المتنالالالع (6)وأا  لالالالل ق  صالالالل التل  الالال  (5()4) وعالالال 

 .  (11)ود أعل  (10) علر إط قي ( (9)اعاب ، بل صرح بل وإا  رى ف يا يف / الق اء

ان الراح صالدو وهال   (13) الرطا  أوالر (12)و اي اإلما  اجملتيد مق  الدين ابن يق ال  الع الد

 . (1) لالقلد للتقل د ال ت و وعد  اعتقايه لك ا مت عبا  بالدين متماه   ف

                                                                                                           
 يف   )وع نيا(. ( 1)
 (.533/ 1أن ر:  رح   ل الدين احملل  علر منت مجع اجل امع )( 2)
 يف   )تما قدمتل(. ( 3)
 ق لل )اإلالن د وأفس بل أب   وع ( ق مري   . ( 4)
بالن عبالد الالرمحن بالن إبالراه   أبال   وعال  الكالريد األصالل، اليالرا  ال الافع ، العالروف  نأمحد بن عبد الرح   بالن احلماله : ( 5)

هالالال ون الالأ بالقالالاهرو، وأوالال  عالالن علمائيالالا، ووحالالل إىل يم الال  ومكالال  والدينالال ، مالالن مصالالن امل 731بالالابن العراقالال ، ولالالد الالالن  
 هال. 613الن   –ومحل د  –) رير ال تاوى علر التنب ل والنياج واحلاود( م يف 

 (. 515/ 2مرمج  يف: ال  ء ال مع )لل 
 )مل   (ت ا يف   ويف ح ( 6)
 )المتنع( الاقا  من ح. ( 7)
 (. 17/ 2)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: ( 8)
 (. 221/ 27)     احملتاج يف  رح النياجيف با  الق اء، أن ر:      احملتاجأد يف ( 9)
  .  ما بن الق الن الاق  من( 10)
    )ود البحانل أعل (. يف( 11)
هالالال، 313هال :  مالالد بالالن علال  بالالن وهالال  بالن ما الالع مقالال  الالدين القمالال د ال الالافع  العالروف بالالابن يق الال  الع الد، ولالالد الالالن  ( 12)

م قالالل علالالر والالالده، وتالالاا والالالده مالالالك  الالال ه ،   م قالالل علالالر ال الال   عالالا الالالدين بالالن عبالالد المالال    قالال  الالال هبن وأفالالس 
ومحل د  –، ووىل ق اء الدياو الصري ، لل مصن امل منيا: ) رح عمدو األحكا ( م يف ف يما، واع احلديث من مجاع 

 هال. 771الن   –
 (. 3/ 3)   واق ال ه (، 111/ 1لل مرمج  يف: ف اق ال ف اق )

 أد  رطا  أور علر ال رومل األوبع  المابق  ال  ذترها القلا لصح  التقل د فتك ا ال رومل لم . ( 13)
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"اإل  مالالالالا حالالالالك يف  )صالالالاللر د عل الالالالل والالالالالل (قالالالالال: ويل الالالالل اعتبالالالالاو هالالالال ا ال الالالالرمل ق لالالالالل 

 .  (2)ن مك(

مج الالع  (3)يف فيالال ا مصالالريح بالالأا مالالا حالالاك يف الالالن ق فعلالالل إ ، بالالل أقالال ل أا هالال ا  الالرك

 .  (4)التكال ا وه  أا حم يقد  اإلنماا علر ما يعتقد  ال ا  ألمر د عا و ل أ.هال

                                                                                                           
/ 3(، البحالر احملال   )573 – 571/ 1ه ا ال رمل يف: ق اعد األحكا  يف مصا  األنا  للعا بن عبالد المال   ) أن ر:( 1)

 ال تالالالالاوى الكالالالالهى ال قي الالالال  حمبالالالالن حجالالالالر اهل تمالالالال /أ(، 25ووقالالالال  ) العقالالالالد ال ريالالالالد يف أحكالالالالا  التقل الالالالد للمالالالالمي يد(، 511
 (. 31احلن   )  لل رنب دالعقد ال ريد لب اا الرا ح من اع ف يف   ا  التقل د (، 1/573)

(، مالالن طريالال  الالالاب  أبالال  عبالالد المالال   عالالن أيالال   بالالن عبالالد د بالالن مكالالر ، وق 355/ 13أور الالل اإلمالالا  أمحالالد يف المالالند )( 2)
يمالالمعل منالالل عالالن وابصالال  األالالالدد مالالن حالالديث ط يالالل وف الالل فقالالال: )يالالا وابصالال  ممالالألين عالالن الالاله واإل  فقالالال: نعالال ، فجمالالع 

ود، ويقالالال ل: يالالالا وابصالالال  االالالالت   قلبالالالك واالالالالت   ن مالالالك(  الالال ث مالالالراق( يف الالالاله مالالالا أناملالالالل فجعالالالل ينكالالالث قالالالن يف صالالالد
 أطمأن  إل ل الن ق، واإل  ما حك يف الن ق ومريي يف الصدو وإا أفتاك الناس وأفت ك(. 

( يف  517/ 1، وأور الالالل الالالالدوام  يف الالالالننل 2363(، بالالالرق : 231 – 237/ 5وأور الالالل أبالالال  يعلالالال  ال صالالالل  يف ممالالالنده )
/ 11(، وأور ل الاالها  يف العجال  الكبال  )1355با  ين ما يريبك إىل ما حم يريبك، وق  احلديث: )تتا  الب  ن، 

(، وقالالال ابالالن اجلالال  د يف ال ضالال عاق 155/ 3(، ويف الالالنده الالالاب  أبالال  عبالالد المالال   ذتالالره ابالالن حبالالاا يف الثقالالاق )216
بن مكر  بالنكراق أ.هال، والالنده عنالد اإلمالا  (: )ه  الاب  أب  عبد الم   ف نل  دث عن أي   بن عبد د 2/217)

أمحد منقاع ح ث ق يممع الاب  أب  عبد الم   من أي   بن عبد د بالن مكالر ، وأور الل الاالها  يف العجال  الكبال  
 (، عن ه ا الاري  و الل  قاق. 131/ 27(، من طري  أور، وقال اهل ثم  يف جممع الاوائد )217/ 11)

  . )يف( الاقا  من( 3)
العقالد ال ريالد يف أحكالا  التقل الد (، والمالمي يد يف 511/ 3نقل ذلك عن ابن يق   الع الد: الاوت ال  يف البحالر احملال   )( 4)

 (. 537/ 1)ال تاوى الكهى ال قي   /أ(، وابن حجر اهل تم  يف 25ووق  )
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المالمي يد: بأنالل م الالرن علالر و ال   البحالالث  (2)نالال و الالدين (1)لمال دواعمضالل م حمنالا ا

الالالالب  أا مقت الالالر  (4)و  الالل قلبالالالل إل الالالل، قالالال: )وقالالالد علمالالال  ممالالا (3)والعلالال   الالالا مالالر ح عنالالالد القلالالالد

 من فعل ما و  ف ل  رعا  ت ا يقال أنل مت ع  متماهل.  (5)النق ل مر  ح و فل، و

... اخل(، فاحلالالال ف مالالا  الالن ف الالل حم  (7)مج الالع التكالالال ا (6): )إا ذلالالك  الالرمل يفلوق لالال

أا احلكال  يف حال   (8)يصل إىل ه ا احلدا ألا القلد لل افع  مث   مع اعتقالاي أو ح تالل يعتقالد

مالا اعتقالده با تيالاي أو مقل الد، ويالرى أا لالل عيدو التكل الا، هال :  (10)الخرج لل عن (9)احلن  

كالال  يف حقالالل ذلالالك، فلالال  يقالالد  علالالر مقل الالده بنالالاء علالالر التخ الال  الالالرا ح، وأنالالل مالالس قلالالده تالالاا احل

 يعتقده  ال ا  ألمر د معاىل، بل علر ما يعتقد م افقتل لل.  (11)ما

                                           
 يف   )الع م  الم د(. ( 1)
 )ن و الدين( الاقا  من ح. ( 2)
 لقلدين(. )ات ا يف   ويف ح ( 3)
 ) ا(. ت ا يف   ويف ح ( 4)
 )ال او( الاقا  من ح. ( 5)
 )يف( الاقا  من  . ( 6)
 يف   )التكل ا(. ( 7)
 )يقت ر(. ت ا يف   ويف ح ( 8)
 )احلن  ( الاقا  من ح. (9)
 يف   )من(. ( 10)
 يف   )من(. ( 11)
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( مالالالع مالالالا أبالالالاا هلالالال  مالالالن م  الالال ل بع الالالي  علالالالر (1)الالالال ما وحالالالديث )أصالالالحايب تالالالالنج  

 يف التخ   مع ذلك.  (2)بع   اهر

يف ن مالالك( )اإل  مالالا حالالاك  )صالاللر د عل الالل والالالل (وأمالالا االالالتدحملل علالالر ذلالالك بق لالالل 

)وترهالال  أا يالالالع  (3)عقب الالل تمالالا يف صالالح ح ممالالل  )صالاللر د عل الالل والالالل (ف  الالل ن الالر لق لالالل 

 ف نل مق د للرواي  الالق .  (4)عل ل الناس(

                                           
(، عالالن طريالال  الالال   بالالن 61/ 1  يف اإلحكالالا  )(، وابالالن حالالا 22/ 1أور الالل ابالالن عبالالد الالاله يف  الالامع ب الالاا العلالال  وف الاللل )( 1)

 الل ماا من حديث  ابر قال ابن عبد اله يف وواي   ابر )ه ا إالناي حم مق   بل حج (. 
وقالالال ابالالن حالالا : )الالال   بالالن الالالل ماا يالالروى األحاييالالث ال ضالال ع ، وهالال ا منيالالا بالال   الالك فيالال ه ووايالال  الالالاقا  مالالن طريالال  ضالالعا 

 إالنايها(. 
 الرواي  حم مثب  أص   بل  ك أهنا مك وب (. وقال أي ا : فقد  ير أا ه ه 

 (، من طري   ع ر بن عبد ال احد عن أيب صا  عن أيب هريرو. 137/ 1وأور ل الق اع  يف ممند ال يا  )
 (، ويف إالنايه  ع ر بن عبد ال احد اهلامش  وه  ت ا . 232/ 1وقال ابن حجر يف التخل   احلب  )
(، عالن إااع الل بالن الالع د 2277/ 1ممالن أنكالره اإلمالا  أمحالد فقالد نقالل القاضال  يف العالدو )وقد أنكر العلمالاء هال ا احلالديث و 

: )أصالالحايب  نالالال  النجالال   بالالأيي  )صالاللر د عل الالل والالالل (عمالالن احالالت، بقالال ل النالال   –وضالال  د عنالالل  –قالالال الالالأل  أمحالالد 
وت الال  قالالال ابالالن عالالدد يف ( قالالال: )حم يصالالح هالال ا احلالالديث(، وممكالالن أنكالالره ابالالن عالالدد وابالالن اجلالال  د والا اهتالالديت اقتالالديت  
 ( )ه ا منكر النت(. 2737/ 5الكامل )

 (: )ه ا حم يصح(.165/ 2وقال ابن اجل  د يف العلل التناه   )
 ( عن الب يق  ق لل: )ه ا احلديث م ي و النت وأالان ده ضع    ق يثب  ف يا إالناي(. 65ونقل الاوت   يف العته ) 

 ) اهر( الاقا  من ح. ( 2)
 )عقب ل تما يف صح ح ممل ( الاقا  من ح. عباوو( 3)
بالدينال  الالن  مالا  نعالين مالن اهلجالرو  )صاللر د عل الل والالل (أور ل ممل  من حديث الن اس بالن اعالاا، قالال: أقمال  مالع والال ل د ( 4)

)صاللر ل والال ل د عن   ء قال فمألتل عن اله واإل  فقا )صلر د عل ل والل (إىل المأل ، تاا إذا ها ر ق يمأل وال ل د 
 )اله حمن اعل ، واإل  ما حك يف ن مك، وتره  أا يالع عل ل الناس.   د عل ل والل (

 (. 1335(، تتا  اله والصل ، با  م م  اله واإل ، وق  احلديث )2367/ 1أن ر: صح ح ممل  )
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 (3)وق ين الالرح لالالالل (2)، أد:  الالرك ف الالل ومالالريي(1)قالالال النالال ود: )ومعالالو حالالاك يف ن مالالالك

 .  (4)الصدو، وحصل يف القل   ك وو ف ت نل ذنبا (

وإا ق ين الالرح صالالدوه لالالا قالالالل غالال  إمامالالل فيالال  مالالع العلالال  بالالالتخ   وق الالا  الالالدل ل فالقلالالد 

يف قلبالالل، بالالل يعتقالالد أا مقل الالده  (7)، وحم يرالالال  ذلالالك(6)ت نالالل ذنبالالا  إذا قالالا  ف الالل  (5)عل الالل حم الالالاف

إذا  (10)أنالالل  الاله  الال ف مالالا (9)حمعتقالالاي حم يكالالره إطالال ن النالالاس / عل الالل (8)ينج الالل مالالن اإل  ولالال ا

 )صالاللر د عل الالل والالالل (إمبالالان األو الالح عنالالده، وإا  علنالالا هالال ا اجلالال ا  منالالل  (11)اعتقالالد و الال  

، (1)لن امتا  بص اق يمتقل ب االاتيا علر  رحل ما حالاك يف ن مالل، تمالا أ الاو إل الل اللخمال 

                                           
 يف   )صدوك(. ( 1)
 يف   )ويرود(. ( 2)
 ح(. )وه  ما ان ر ت ا يف   ويف ح ( 3)
 (. 222/ 23أن ر: صح ح ممل  ب رح الن ود )( 4)
 يف   )حم الالا(. ( 5)
 )ف ل( الاقا  من  . ( 6)
 )ذلك( الاقا  من  .( 7)
 يف   )وت ا(. ( 8)
 يف   )اعتقاي(. ( 9)
 )ما( الاقا  من ح. ( 10)
 )و   ( الاقا  من ح. ( 11)



 ي/ أمحد بن  مد المراح    فتح اجمل د بأحكا  التقل د        أحباث 

 376 

 ثالل ذلالك، إذا هال  لقلال  علمالل إأالا  (3)القلالد (2)، فل ق ممالا  الن ف الل، ويبعالد واالا (1)اللخم 

 . (5)انتير (4)ا عل لا  بت ص ل األوامر والن اه ، وإ

 مسألة: 

عل  من ق هل  ال د ذترمل يف أوائل ه ا الكتا  أنالل حم لال   اإلقالدا  علالر فعالل حالس 

مقلالالدا  ملتامالالا  لالال ه  معالالن، وتالالاا يعتقالالد حلالاللا ألنالالل مالالس معالالاطر  الال  ا   تل الالا  يف  ر يالالا وتالالاا 

معتقالدا   ر الل حالر  عل الل  مقلده يرى  ر ل حر  عل ل اومكابل وأنكر عل لا ألا من معاطر  ال  ا  

، )تمالالالن معالالالاطر (1)وتالالال ا النالالال ود (6)وو الالال  اإلنكالالالاو عل الالالل، تمالالالا صالالالححل الرافع الالال  يف ال ل مالالال 

                                           
لك ، ال الالي  بتالالالاج الالالدين ال اتيالالا  يكالالالين أبالالا ح الالال  هالال : عمالالر بالالالن أيب الالال من علالال  بالالالن الالالاق بالالالن صالالدق  اللخمالال  الالالالا( 1)

هال، قرأ القرآا بالقراءاق علر أيب عبد د  مد بن عبد د الا و ، واالع مالن أيب عبالد د 331اإلالكندود، ولد الن  
لتالالن ا يف احلالالديث وال قالالل واألصالال ل والعرب الال  واألي ، وتالالاا علالالر حالالر وافالالر مالالن الالالدين ايالالبالالن طرفالالاا، وتالالاا فق يالالا  مت ق

 –ومحالل د  –والصا  الع   ، وإمبان الماللا الصالا ، لالل ) الرح العمالدو يف احلالديث( و ) الرح األوبعالن الن ويال (، مال يف 
 هال. 751باإلالكندوي  الن  

 (. 33/ 3)   واق ال ه (، 276/ 5(، الدوو الكامن  )1/627لل مرمج  يف: الديباج ال ه  )
 يف   )ومبعل احلاا (. ( 2)
 لد( الاقا  من ح. )الق( 3)
 )ود أعل ( ق مري يف ح. ( 4)
 /أ(. 21 –/  25ووق  ) العقد ال ريد يف أحكا  التقل د للممي يدأن ر: ( 5)
ذتالر الرافعالال  مالالن  الالرومل ح الال و ول مالال  النكالالاح: )أا حم يكالال ا هنالالاك منكالالر ت الالر  اعمالالر وال هالال ، فالال ا تالالاا، ن الالر، إا  ( 6)

  ح ر إ اب  الدع و، وإ ال  للمنكر وإحم ف  ياا: تاا ال خ  ممن إذا ح ر وفع النكر فل
أحالالالدةا: أا األوىل أحم   الالالر، ولالالال   أا   الالالر وحم يمالالالتمع، وينكالالالر بقلبالالالل وأصالالالحيما أا حم لالالال   لالالالل احل الالال وا ألهنالالالا الرضالالالا 

فال ا ق  بالنكر والتقرير عل ل،   قال: وإا ق يعل  حالس ح الر فنيالاه  فال ا ق ينتيال ا، فل خالرج، ويف  ال ا  القعال ي و يالا،
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عق الالالالدو  (3) الالالال ف معتقالالالد احلالالالل، وإا وفالالالع إىل حالالالالات  عق دمالالالل ختالالالالا (2)جممعالالالا  علالالالر  ر الالالل(

هنالالا م روضالال  يف ا أل(4)الرفالال ن، وحم مناف الالل القاعالالدو وهالال : )أا العالالهو بعق الالدو احلالالات  حم اعصالال (

 غ  ذلك وأمثالل.  

ق لالالالال   (5)معمضالالالالا  بالالالالل علالالالالر –ومحالالالالل د معالالالالاىل  –تمالالالالا االالالالالت  يل الع مالالالال  ابالالالالن قاالالالالال  

التح الالال  بعالالالد قالالال ل النيالالالاج يف الر عالالال  وحم يعالالالاو إحم معتقالالالد  ر الالالل: )أد: وملء الر ع الالال   الالال ف 

 .  (6)معتقد احلل، أو اجلاهل  ر ل، وذلك إلقدامل علر معص   عنده

                                                                                                           
 كنالالل اعالالروج، تمالالا إذا تالالاا بالل الالل، ويف اعالالروج والال فا ف قعالالد تاوهالالا  وحم يمالالمع وإذا تالالان ا ي الالرب ا النب الال  الختلالالا يف 

 حلل ف  ينكر. 
قالالال القاضالال  ابالالن طالال،: ألا يف م ضالالع احم تيالالاي، واألوىل أا يكالال ا احل الال و ممالالن يعتقالالد التحالالرحل تمالالا يف النكالالر اجملمالالع علالالر 

 ل(.   ر ل، وق ل   ف
 (. 516/ 6أن ر: فتح العايا ب رح ال   ا للرافع  )

ذتر الن ود ت   الرافع  الماب    قال: )ول  تالان ا ي الرب ا النب ال  الختلالا يف إباحتالل، ق ينكالره، ألنالل جمتيالد ف الل، فال ا  ( 1)
 تاا حاضرو ممن يعتقد  ر ل فكما النكر اجملمع علر  ر ل: وق ل: حم(. 

 (.  313 – 316/ 3لبن )أن ر: ووض  الاا
 ح.  ما بن الق الن الاق  من( 2)
 يف   )  ف(. ( 3)
  ال  (، حا    ابن قاالال  العبالايد علالر 6/235)     احملتاج يف  رح النياجذتر ه ه القاعدو بع  ال افع  : أن ر ( 4)

 احملتالالالاج إىل  الالالرح النيالالالاج هنايالالال (، 551/ 1(،   الالال  احلب الالال  علالالالر  الالالرح اعا الالال  )235/ 6) احملتالالالاج يف  الالالرح النيالالالاج
 (. 31/ 3(، حا    اجلمل علر الني، لاتريا األنصاود )31/ 7ل مق الدين الرمل  )

 )علر( الاقا  من ح. ( 5)
 )عند(. ت ا يف   ويف ح ( 6)
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، الالالالي  بالالالل ينكالالالر أي الالالا  مالالالا اعتقالالالد (2)عل الالالل( (1)الاوت الالال : )حم ينكالالالر إحم اجملمالالالعوقالالال ل 

العالهو بعق الدو احلالات  حم  (3)ال اعل  ر ل، نع  ف ل إ كال من  ي  أوالرىا ألهنال  صالرح ا بالأا

 (6)ا ألا احلن ال  يالرى حلالل(5)احلن   حم يعا  ال افع  ف ل، وإا اعتقالد  ر الل (4)اعص  فح ن  

  احلن الال  إذا وفالالع لالالل وإا اعتقالالد حلالالل عمالال   بالقاعالالدو فك الالا مالالع ذلالالك يصالالح يعالالا  (7)وال الالافع 

 .  (8)النت ب ط قل فل ق د  ا إذا وفع لعتقد  ر ل أي ا ( أ.هال

مالالالا مقالالالد : )وباجلملالالال  فال  الالالل األوالالال   الالالا أفايمالالالل  (9)  قالالالال )الع مالالال  ابالالالن قاالالالال  بعالالالد(

 .  (2)حم يعاو( أ.هال (1)عباوهت  من أا معتقد احلل

                                           
 يف   )جممع(. ( 1)
ا الختلالا ف الل فال  ننكالره (، فقال: )حم ينكر إحم ما أمجع منعالل، أمال535/ 5ن  علر ه ه القاعدو الاوت   يف النث و )( 2)

إحم يف أوبع ص و، أحدها: أا يك ا فاعل ذلك معتقد التحالرحل ف نكالر عل الل ح ن ال ، وهلال ا يعالا  واطالئ الر ع ال  إذا اعتقالد 
 التحرحل(. 

 يف   )أا(. ( 3)
 يف   )إذ(. ( 4)
 رمل الا ق. م ه  ال افع   ه   رحل وملء الر ع   أو احمالتمتان قا، وذلك ألا النكاح يب حل ف ح( 5)

 (. 235/ 6)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: 
 –( والاالال ق الر عالال  حم  الالر  الالال ملء وقالالال ال الالالافع  172/ 1ذهالال  احلن  الال  إىل إباحالال  وملء الر ع الال  قالالال يف اهلدايالال  )( 6)

 يرمحل.  –ومحل د 
(، مب الن احلقالائ   الرح تنالا الالدقائ  172/ 1(، اهلدايال   الرح بدايال  البتالدد )37/ 1أن ر: البحر الرائال   الرح تنالا الالدقائ  )

 (.533/ 1للايلع  )
 يف   )فال افع (( 7)
 (. 235/ 6)     احملتاج يف  رح النياجه ا ن  ت   ابن حجر يف ( 8)
 ح.  ما بن الق الن الاق  من( 9)
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 .  (4)عنل، ول ق ه ا  ل بمال( (3)مض ا علر ه ه القاعدو بأ  اء وأ اب ا)واع

 مسألة: 

 (7)وضال  د عالني  (6)اإلمجالان علالر منالع مقل الد / الصالحاب  (5)نقل غال  واحالد تاإلمالا 

إذا ق مالدوا  ال ف مال اه  األئمال   (1)وإا تالان ا أ الل قالدوا  وأوفالعا حموم الان الثقال   ال اهبي  –

 .  (2)ال ين هل  أمبان

                                                                                                           
 )من أا من اعتقد(.ت ا يف   ويف ح ( 1)
 (. 235/ 6)تاج    احملأن ر: حا    ابن قاال  العبايد علر ( 2)
 الراي ب لك القاعدو ال  ذترها القلا وغ ه من ال افع  : )العهو بعق دو احلات  حم اعص (. ( 3)

وقالد اعالالمض ابالن قاالالال  العبالايد علالالر احمحتجالالاج قال ه القاعالالدو فقالال: )ق لالالل: وال الالافع  يعالا  احلن الال  إذا وفالع لالالل، وإا اعتقالالد 
ال ويلالا  عل الل معايالا مالن وطالئ يف نكالاح بال  ود، أو بال   الي ي مالن إمبالان أيب حلل، عم   بالقاعدو، ه ا يف غاي  اإل الك

حن    أو مالك، ومعايا حن   صلر ب ض ء حم ن   ف ل، أو وقد مق فر ل، ومالك  م ضأ  اء قل ل وقع  ف ل  اال  ق 
 ل إل الالل، ومالالا أ الالن أحالالدا  مةالال ه، أو  مالالتعمل، أو مالالرك قالالراءو ال ا الال  ولالالا اإلمالالا ، وتالالل ذلالالك يف غايالال  اإل الالكال، حم الالالب

 يق لل، وأما القاعدو ال  ذترها فعلر ممل   أا األصحا  صرح ا قا، ف تعن فرضيا يف غ  ذلك وأمثالل(. 
 (235/ 6)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: حا    ابن قاال  العبايد علر 

  .  ما بن الق الن الاق  من( 4)
(، فال )أمجالع احملققال ا علالر أا العال ا  لال ق 2213/ 1فقد حك  ه ا اإلمجان يف الههاا ) الراي بل إما احلرمن اجل يين( 5)

بالالل علالال ي  أا يتبعالال ا مالال اه  األئمالال  الالال ين الالالهوا ون الالروا  –وضالال  د عالالني   –هلالال  أا يتعلقالال ا  الال اه  أع الالاا الصالالحاب  
 وب ب ا األب ا  وذترا أوضان المائل، ومعرض ا للك   علر م اه  األولن(. 

 )غ  الصحاب (.  ت ا يف   ويف ح ( 6)
ه ا ه  الق ل األول وه : أنل يلامل مقل د األئم  األوبع ، وحم ل   مقل د الصحاب ، وقالد حكال  اإلمجالان علالر منالع مقل الد ( 7)

الصالالالحاب  اجلالالال يين يف الههالالالاا، تمالالالا ذتالالالر القلالالالا ونقالالالل حكايالالال  هالالال ا اإلمجالالالان عالالالن اجلالالال يين: القالالالرايف يف ن الالالائق األصالالال ل، 
إلالن د يف هناي  الم ل، والاوت   يف البحر احمل  ، وأم  باي اه يف م م  التحرير وابن أم  احلاج، وعلر ه ا الق ل وا

 ف نصر التقل د يف األئم  األوبع ، واألو ع  وال  اا، وإالحاق، وياوي علر و ف يف ياويا ألا هقحمء ذو األمبان. 
ل   مقل ده  ألهن  قالد نالال ا ومبال  احم تيالاي، ولال   أي الا  مقل الد غال ه  وهال ا  – وض  د عني  –الق ل الثا : أا الصحاب  

 الق ل اوتاوه العا بن عبد الم   وصححل الاوت   وه ه المأل  مب ن  علر   ا  احمنتقال. 
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ومحل يف التح   يف الق اء اإلمجان ال ت و بعد أا قال: )العتمد أنل ل   مقل الد تالل 

عرفالال   الالروطل  (4)ويوا (3)مالالن األوبعالال ، وتالال ا مالالن عالالداه  ممالالن ح الالر م هبالالل يف ملالالك المالالأل 

فقالالالد  الالالرمل مالالالن ذلالالالك،   قالالالال: هالالال ا بالنمالالالب  لعلالالال  ن مالالالل حم  (5)والالالالائل معتهامالالالل، علالالالر مالالالا إذا

   (8)ومالن (7)ومةريالر (6) متنالع مقل الد غال  األوبعال  ف الل إمجاعالا ا ألنالل  ال  م البلإلفتاء وق الاء، ف

                                                                                                           
ا يف ينبالالالين علالالالالر  الالال ا  احمنتقالالالالال يف الالالال اه  تمالالالالا حكالالال  ابالالالالن برهالالالالا –وضالالال  د عالالالالني   –قالالالال اإلالالالالالن د: مقل الالالد الصالالالالحاب  

 األوال ا ألا م اهبي  غ  مدون  وحم م ب ط ، حس  كن القلد احمتت اء قا ف قييل ذلك إىل احمنتقال. 
واعالالمض علالالر ذلالالك العاالالاو يف الالالل  ال صالال ل ل الالرح هنايالال  المالال ل فقالالال: )مقل الالد الصالالحاب  لالال ق بنالالاء علالالر  الال ا  احمنتقالالال يف 

 ال اه  بل مبناه التدوين وعدمل(. 
(، هنايالال  المالال ل يف  الالرح منيالالاج األصالال ل لإلالالالن د، والالالل  األصالال ل ل الالرح المالال ل 2213/ 1جالال يين )أن الالر: الههالالاا لل

( ، البحالالالر 212(، أي  ال تالالال ى حمبالالالن الصالالال ح ) 5333/ 3(، ن الالالائق األصالالال ل يف  الالالرح احملصالالال ل للقالالالرايف )357/ 1)
 قي ال  حمبالن حجالر اهل تمال ال تالاوى الكالهى ال (، 17(، تتا  ال تاوى للعالا بالن عبالد المال   ) 137 – 166/ 3احمل   )
 (. 133/ 1(، م م  التحرير )5/535(، التقرير والتحب  حمبن أم  احلاج )513) 
 )  اهبي ( ت ا يف   ويف ح ( 1)
بن ابالن الصال ح معل الل القال ل  نالع مقل الد الصالحاب  أا مال اهبي  ق مالدوا فقالال: )ولال ق لالل التمال ه   ال ه  أحالد مالن ( 2)

األولن، وإا تان ا أعل  وأعلر يو   ممن بعده، ألهن  ق يت رغ ا لتالدوين العلال  وضالب  أصال لل أئم  الصحاب  وغ ه  من 
وفروعل، ول ق ألحد منل م ه  مي   مقرو، وإأا قا  ب لك من  اء بعالده  مالن األئمال  النالاولن لال اه  الصالحاب  

أصالالالال هلا وفروعيالالالالا تمالالالالالك وأيب حن  الالالال  والتالالالالابعن، والقالالالالائمن بتمي الالالالد أحكالالالالا  ال قالالالالائع قبالالالالل وق عيالالالالا، الناه الالالالن ب ي الالالالاح 
 وغ ةا(.  

 (. 211 – 212أن ر: أي  ال ت ى و رومل ال   حمبن الص ح ) 
 )يف ملك المأل ( الاق  من ح. ( 3)
 )حس( الاقا  من ح. ( 4)
 )حمما(. ت ا يف   ويف ح ( 5)
 )م ب ل(. ت ا يف   ويف ح ( 6)
 )مقرير(ت ا يف   ويف ح ( 7)
 )ومنع(.  ح ت ا يف   ويف( 8)
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أد: "مالالع منب الالل المالالت   علالالر قائالالل  (1)قالالال المالالبك : إذا قصالالد بالالل )ال الالس مصالاللح  يين الال   الالا 

 (2)ذلك"

: "الالالال د  الالالرو مقل الالالده غالالال  (3)ه علالالالر ذلالالالك، فقالالالال تمالالالا قدمتالالالل عنالالالل(او الالالرى يف فتالالالاو  

أما يف عمل اإلنماا ف ج   مقل الده لةال  األوبعال  ممالن  (5)، و (4)اء وإفتاءاألوبع  حم ل   يف ق 

 .  (6)ل   مقل ده ، حم تال  ع  وبع  ال اهري " أ.هال

، ومابعالالل عل الالل الع مالال  اجلمالالال الرملالال  يف (7)و الالرى عل الالل أي الالا  يف  الالرح وابالال  النيالالاج

 .  (8)النياي 

                                           
 (. 236أن ر: فتاوى المبك  ) ( 1)
  (. 227 – 273/ 27حمبن حجر )     احملتاج يف  رح النياجأن ر:  (2)
 ما بن الق الن الاق  من ح.  ( 3)
 )حم ل   أد: إفتاء(. ت ا يف   ويف ح ( 4)
 )ال او( الاقا  من ح. ( 5)
 (. 513/ 1)ال تاوى الكهى ال قي   حمبن حجر أن ر: ( 6)
 (. 17/ 2)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: ( 7)
 (. 17/ 2ل مق الدين الرمل  ) هناي  احملتاج إىل  رح النياجأن ر: ( 8)
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نالالل مالالع فالالالرض علالال  النمالالب  ومج الالالع أ –ومحالالل د معالالالاىل  –قالالال الع مالال  ابالالالن قاالالال   (1)و

ال الرق بالن الال اه  األوبعالال  وغ هالا، يف مق  الد غ هالا بةال  الق الاء واإلفتالالاء   (2)ال الرومل، ي الكل

 .  (4)ه ا الك   أ.هال (3)تما ه  ق   

أا يكالال ا يافعالالا   (9)حم يصالاللح (8()7)ومةريالالر( (6)يف التح الال : )ألنالالل  الال  م الالبل (5)وق لالالل

 لل، بل ه  م كل أي ا . 

المالالالبك  مالالالا  (10)يف التح الالال  )وعلالالالر مالالا اوتالالالل ف الالالل  الالرمل ممالالالا ذتالالالر  مالالل قالالال ل   قالالال

 .  (12)اإلمجان( أ.هال (11)ولا األوبع ، تمخال  

                                           
 )ال او( الاقا  من ح. ( 1)
 )ي كل( الاقا  من ح. ( 2)
 )ق  تل(. ت ا يف   ويف ح ( 3)
تالاء أو ق الاء، ف متنالع مقل الد غال  األوبعال  إمجاعالا ، صالريح يف أا قال ابن قاال  العبايد: )ه ا بالنمب  لعمل ن مل، حم إلف( 4)

من عدا األوبع  ممن ح ر م هبل يف ملك المأل  ويوا، حس عرف   الروطل والالائر معتهامالل  تنالع مقل الده يف غال  العمالل 
 من اإلفتاء واحلك ، فل نتبل ل لك ول ح ر، مع انل يف ن ق حم الل  من إ كال(. 

 (.273/ 27)     احملتاجال  العبايد علر أن ر: حا    ابن قا
 يف   )وه  واضح وق لل(. ( 5)
 )م ب ل(. ت ا يف   ويف ح ( 6)
 )مةرير(. ت ا يف   ويف ح ( 7)
 (. 227/ 27)     احملتاج يف  رح النياجأن ر: ( 8)
 يف   )حم يصح(. ( 9)
 )ت  (. ت ا يف   ويف ح ( 10)
 )لخالا(. ت ا يف   ويف ح ( 11)
 أن ر: الصدو الماب .  (12)
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واحلمالالالد هلل أوحم  وأوالالالرا  و الالالاهرا  وباطنالالالا ، حم  صالالالر  (2)مجعالالالل (1)أوالالالر مالالالا يمالالالر دوهالالال ا 

حبل أمجعالن،  ناء عل ل، ه  تما أ و علر ن مل، وصاللر د علالر الال دنا  مالد وعلالر آلالل وصال

الماللمن، والتابعن هل  ب حماا إىل ي   الدين، ووض  د عن م الاالنا ومالن علمنالا حرفالا  مالن 

قال مقل ل ن ع د بل من مجعل مالن تال   غال ه، االالم ذنبالل، أحقالر العبالاي وأحال  ي  إىل د وبالل 

 .  (3)الباود، عل  بن أيب بكر بن عل  اجلمال األنصاود اعاو   ال افع 

                                           
 يف   )يمر د البحانل ومعاىل ب  لل وترمل(. ( 1)
 )مجعل( الاقا  من  . ( 2)
يف   )وعلالالالر آلالالالل وصالالالبح أمجعالالالن، وهالالال  حمالالالبنا و الالال  عنا ونعالالال  ال ت الالالل، وحم حالالال ل وحم قالالال و إحم بالالالاهلل العلالالال  الع الالال  ، يالالال  ( 3)

هالالال  كالال  ال الالرف  غ الالر د لكامبالالل 2161األصالال  الالالن  نمالالاوتيا يف يالال   األوبعالالاء البالالاوك اعالالامق ع الالر مالالن  الالير و الال  
 آمن. 
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 رس املصادر واملراجعفه

  طبالالع ياو الكتالال  2331: ألمحالالد بالالن قاالالال  العبالالايد ال الالافع  ق اآل ننات البي ننات (2

 هال. 2127العلم   يف ب وق، 

هالالالال 733: لتقالالال  الالالالدين علالالال  بالالالن عبالالالد الكالالالايف المالالالبك  ق اإلهبننناج يف  نننرح امل هننناج (1

هالالال،  ق الال  الالالدتت و أمحالالالد 772وولالالده مالالاج الالالدين عبالالد ال هالالا  بالالالن علالال  المالالبك  ق 

الامامالال  والالالدتت و نالال و الالالدين عبالالد اجلبالالاو صالالة د، ن الالر ياو البحالال ث للدواالالالاق  مجالالال

 هال. 2111( 2اإلال م  وإح اء الماث يف ييب، مل )

: للالالدتت و الالال د  مالالد م الالالر، طبالالع ياو الكتالال  احلديثالال  اتجبهنناد ومنندج حاجبننه إليننه (5

  . 2371بالقاهرو 

  ال الالالالاهرد، ق :أليب  مالالالالد علالالالال  بالالالالن حالالالالا  األندلمالالالالاإلحكننننام يف أصننننول األحكننننام (1

هالالالال،  ق الالال  ال الالال   أمحالالالد  الالالاتر، طبالالالع مابعالالال  العاصالالالم  يف القالالالاهرو، النا الالالر  تريالالالا 133

 عل  ي الا. 

هالالالال، 352الالالالدين علالالال  بالالالن  مالالالد اآلمالالالدد ق  لمالالال ااإلحكنننام يف أصنننول األحكنننام:  (3

 هال. 2171    عبد الرا ق ع    ، طبع الكت  اإلال م  يف ب وق معل   ال

ل اليا  الالدين أمحالد بالن إيويالق القالرايف ق  األحكنام: اإلحكام يف متيينز ال بناوج عنن (3

هالالالال أعتالالالين بالالالل عبالالالد ال تالالالاح أبالالال  غالالالدو، طبالالالع ون الالالر  الالالرت  يو الب الالالائر اإلالالالال م   يف 361

 هال. 2157ب وق، مل )ن( 
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أليب ال ل الالالالد الالالالالل ماا بالالالالن ولالالالالا البالالالالا   ق  إحكننننام ال صننننول يف أحكننننام األصننننول: (7

او الةالر  اإلالال م  يف هالال ن الر ي2177( 2هالال  ق ال  ي/ عبالد اجمل الد مرتال ، مل )171

 ب وق. 

 أدب ال بنوج و ننروط امل ننة وصنن ة املسنب ة وأحكامننه ووي يننة ال بننوج واتسننب باَ: (6

 هال. 315مأل ا أب  عمرو عثماا بن الص ح ال ير  وود ق 

الالالالالن   التالالالال  حملمالالالالد بالالالالن علالالالال  ال الالالال تا   إَّ نننناد ال حننننول إىل حتقيننننق علننننم األصننننول: (3

 هال. 2123كتا  العريب يف ب وق الن  هال،  ق   أمحد عاو، ن ر ياو ال2137

لالالاين الالالدين بالالن إبالالراه   بالالن  الال    األ ننباه وال ظننائر علننى مننرقب أيب ح ي ننة ال عمننا : (27

 هال. 2173هال، طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق، 377احلن   ق 

جلال ل الالدين عبالد الالرمحن المال  ط  ق األ باه وال ظائر يف قواعند وفنروع الشنافعية:  (22

 هال. 2533( 2الكت  العلم   يف ب وق مل )هال، طبع ياو 322

هالالالال،  ق الالال  735ل الالمق الالالالدين  مالالد بالالالن م لالالح القدالالالال  احلنبلالال  ق  أصننول ال قنننه: (21

 هال. 2117أ.ي. فيد بن  مد المدحاا، طبع مكتب  العب كاا بالرياض 

( 2مالالالالالأل ا الالالالالالدتت و وهبالالالالال  الاح لالالالالال ، طبالالالالالع ياو ال كالالالالالر بدم الالالالال  مل ) أصنننننول ال قنننننه: (25

 هال. 2173

 الالاا الالالدم اط  أليب بكالالر ال الالي و بالمالال د البكالالرد ابالالن المالال د  مالالد  :إعانننة الطننالبني (21

 ال افع  طبع ياو إح اء الكت  العرب  ، ع مر البايب احلل  و رتاه. 
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الالالن   التالال  : ل الالمق الالالدين بالالن أيب بكالالر قالال   اجل  يالال  إعنن م املننوقعني عننن َّب العنناملني (23

 هال.2526هال، ن ر مكتب  الكل اق األ هري  يف القاهرو 372

( 3هالال طبالع ياو العلال  للم يالن يف بال وق مل)2533الالدين الاوتلال  ق  ع األع م:  (23

2367.  

مالالأل ا إل الالاس بالالن  إمبنناع ال ضنن َ بننرتاجم القننراَ يف مننا بعنند القننر  الثننامن اهجننري: (27

( 1أمحالالد حمالالن بالالن الالالل ماا الهمالالاود، ن الالر مكتبالال  ياو الامالالاا يف الدينالال  النالال وو، مل )

2116 . 

هال، ورج أحاييالث  مال ي 171عبد د  مد بن إيويق ال افع  ق : لإلما  أيب األم (26

 هال. 2125مار  ، طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق، 

: لعالالال ء الالالالدين علالالال  بالالالن الالالالل ماا الالالالرياود اإلنصنننا  يف معرفنننة النننراجح منننن اخلننن   (23

هال الاب ن مع القنع و رح الكب ،  ق   ي/ عبد د بن عبالد احملمالن 663احلنبل  ق 

 هال. 2123مت ، م  يع و اوو ال قوا اإلال م   بالملك  العرب   المع يي ، ال

 :إ ضننناح املك ننننو  يف الننننر َ علننننى وشننننُ الظ نننو  علننننى أسننننامي الكبننننب وال  ننننو  (17

 هال. 2313إلااع ل با ا  مد أمن البةدايد، طبع وتال  العاوف باالتانب ل 

هالال، 377بن     احلن ال  ق  لاين الدين بن إبراه   :البحر الرائق  رح و ز الدقائق (12

 .1طبع ياو العرف  يف ب وق مل
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لبالالالدو الالالالدين  مالالالد بالالالن قالالالايو الاوت الالال  التالالال يف الالالالن   :البحنننر احملنننيط يف أصنننول ال قنننه (11

هالالالال، حالالالروه عمالالالر بالالالن الالالالل ماا األ الالالقر، ن الالالر و اوو األوقالالالاف وال الالالقوا اإلالالالال م   731

 هال. 2125( 1بالك ي ، مل )

الالالن   التالال   عبالالد اللالالك بالالن عبالالد د اجلالال يين إلمالالا  احلالالرمن :الربقننا  يف أصننول ال قننه (15

 هال. 2533هال  ق   ي/ عبد الع    الدي ، طبع ماابع الدوح  يف قار الن  176

لع ء الدين أيب بكر بن ممالع ي الكاالالا  احلن ال   :بدائَ الص ائَ يف ترتيب الشرائَ (11

( 2هالالالالالال   الالالالال   مالالالالالد والالالالال  طعمالالالالال  حلالالالالال ، طبالالالالالع ياو العرفالالالالال  يف بالالالالال وق، مل )367ق 

 هال.2117

حملمالالالالالد بالالالالالن علالالالالال  ال الالالالال تا  ق  :البننننندَّ الطنننننالَ عحاسنننننن منننننن بعننننند القنننننر  السنننننابَ (13

 هال. 2516( 2هال، طبع مابع  المعايو يف مصر، مل )2137

ل الالمق الالالدين  مالال ي بالالن عبالالد  :بيننا  املخبصننر وقننو  ننرح املخبصننر تبننن احلاجننب (13

 هالال، طبالع2173( 2هال،  ق   ي/  مالد م يالر بقالاء، مل )713الرمحن األص يا  ق 

 ياو الكتا  العريب يف ب وق. 

هالالالالال، طبالالالالع ياو 135أليب بكالالالالر أمحالالالد بالالالالن علالالال  اعا الالالال  البةالالالدايد ق  :تننناَّ خ بدننننداد (17

 الكت  العريب يف ب وق. 

حملالال  الالالدين عبالالد القالالايو بالالن عبالالد د  :تنناَّ خ ال ننوَّ املسننافر عننن أخبنناَّ القننر  العا ننر (16

 الع دووال . 
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ا بالالن علالال  الايلعالال  احلن الال  ق ل خالالر الالالدين عثمالالا :تبيننني احلقننائق  ننرح و ننز النندقائق (13

 (. 3هال، طبع ياو العرف  يف ب وق، مل )715

 التال  ياود لع ء الدين عل  بالن الالل ماا الالر البحبري  رح البحر ر يف أصول ال قه:  (57

هال،  ق   ي. عبالد الالرمحن بالن  مالد المالراح، ن الر مكتبال  الر الد بالريالاض مل 663الن  

 هال. 2112الن  ( 2)

مالالالالأل ا الالالالالل ماا بالالالن  مالالالالد بالالالن عمالالالالر البحالالالال د  خلطينننب:حت نننة احلبيننننب علننننى  ننننرح ا (52

 هال. 2127 (2ال افع  طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق، مل )

هالالالال 371ق ل الالاليا  الالالالدين أمحالالالد بالالالن حجالالالر اهل تمالالال   حت نننة احملبننناج بشنننرح امل هننناج: (51

لل ال   عبالد الالرمحن ال الروا  وال ال      ال  احملتالاج يف  الرح النيالاجالاب ن مالع ح ا ال  

 (. 2الكتب  التجاوي  الكهى  صر، مل )العبايد، ن ر أمحد بن قاال  

هالالالال  2266أليب العالالال ا  مالالالد بالالالن أمحالالالد المالالال اويين ق  البحقينننق يف بطننن   البل ينننق: (55

( 2اعتالالالالالو بالالالالالل عبالالالالالد العايالالالالالا بالالالالالن إبالالالالالراه   الالالالالالدو ل، ن الالالالالر ياو الصالالالالالم ع  بالريالالالالالاض مل )

 هال. 2126

هالال، طبالع ياو 716الن   الت  : ل مق الدين أيب عبد د  مد ال ه  ترورة احل اظ (51

 إح اء الماث العريب. 

مالأل ا  مالد بالن الالل ماا ال الي  بنالا ر  ايه، ال ال    :ترتيب الآليل يف سنلِ األمنايل (53

 هال. 2113( 2بالرياض، مل )والد بن عبد العايا آل الل ماا، ن ر مكتب  الر د 
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 هالالال،731لبالالدو الالالدين  مالالد بالالن قالالايو الاوت الال  ق : تشنن يُ املسننامَ امننَ اجلوامننَ (53

 ق   الدتت و ال د عبد العايا والالدتت و عبالد د وب الع، ن الر مكتبال  قرطبال  بالقالاهرو، مل 

 هال. 2123( 2)

هالالال، طبالالع 732أمالال  احلالالاج احلن الال  التالال يف الالالن   حمبالالنالبقر ننر والبحبننري  ننرح البحر ننر:  (57

 هال. 2523( 2الاب ع  األم و بب حمق مصر، مل )

ال المد، ن الر ياو الال طن، بالريالاض،  ل    الدتت و العد بالن ناصالر البقليد وأحكامه: (56

 . 2123( 2مل )

لل الال   الالالدتت و عبالالد العايالالا بالالن عبالالد د الرا حالال ، ن الالر   البقلينند واإلفبنناَ واتسننب باَ: (53

 هال.  2117( 2تن   إ ب ل ا، بالرياض مل )

هالالال،  ق الال  ول الالل 157أليب  يالالد عب الالد د بالالن عمالالر الدوالالال  احلن الال  ق تقننوا األدلننة:  (17

 هال. 2112  العلم   يف ب وق ال ق، طبع ياو الكت

ل الاليا  الالدين أمحالد بالن حجالالر البخلنيص احلبنري يف َّتنر ح أحاد ننث الرافعني الكبنري:  (12

هالالالال علالالال  عل الالالل وصالالالححل عبالالد د ها الالال  ال مالالالا ، مابعالالال  الاباعالالال  631العمالالق   ق 

 هال. 2561ال ن   التحدو بالقاهرو 

ق الالالدين  مالالد بالالن مالالأل ا مشالال تلخننيص َّوضننة ال نناةر وج ننة امل نناةر يف أصننول ال قننه: (11

هال، حققل وعل  عل ل  مد بالن المالراح، ن الر مكتبال  773أيب ال تح البعل  احلنبل  ق 

 هال.2113( 2التدمري  بالرياض، مل )
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: لل الالال   ول الالالل الالالالال ق: حبالالالث من الالال و يف جملالالال  جممالالالالع ال قالالالل اإلالالالال م  العالالالالدي البل ينننق (15

 الثامن. 

ود، حبالث مقالد  للمالقير لل ال    مالد أمحالد فالرح المالني   :بني أحكام املراقب البل يق (11

األول جملمالالع البحالال ث اإلالالال م  ، ومن الال و يف جملالال  البحالال ث اإلالالال م   بالالاأل هر، العالالدي 

 هال. 2565الصايو يف  ير   اء 

: لألالالالالتاذ الالالالدتت و ناصالالالر بالالالن عبالالالد د ال مالالالاا، حبالالالث البل ينننق يف اتجبهننناد والبقليننند (13

 هال. 2111( و   22من  و يف جمل  العدل العدي وق  )

: للالالالدتت و عبالالالد د بالالالن  مالالالد المالالالع دد، حبالالالث ق وحكمنننه يف ال قنننه اإلسننن ميالبل يننن (13

 هال. 2111( و   22من  و يف جمل  العدل العدي وق  )

هالال،  ق ال  111للقاضال  عبالد ال هالا  البةالدايد الالالك  ق البلقني يف فقنه املنالكي:  (17

 هال. 2157 (1مل ) مد  الث الع د الةا ، طبع ياو ال كر يف ب وق 

مالأل ا عبالد ال تالاح بالن دَّاسة تأصيلية مقاَّننة ملسنائَ وأحكنام البمنرقب: البمرقب  (16

 هال.2157 (1مل )صا  ال افع ، طبع مقالم  الرالال  يف ب وق 

للالالدتت و والالالد بالالن ممالالاعد ال يتالالع، والالالال  يتتالال واه يف البمننرقب دَّاسننة نظر ننة نقد ننة:  (13

 هال. 2152 – 2157قم  أص ل ال قل بكل   ال ريع  بالرياض  عا  

جلمالالالالال الالالالالدين عبالالالالد الالالالالرح   بالالالالن احلمالالالالن  ينننند يف َّتننننر ح ال ننننروع علننننى األصننننول:البمه (37

هالال،  ق الال  ي/  مالد حمالالن ه تال ، طبالع مقالمالال  الرالالال  يف بالال وق، 773اإلالالن د ق 

 هال. 2172 (1مل )
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الالالالالن   التالالالال  أليب اعاالالالالا    الالالال ظ بالالالالن أمحالالالالد الكلالالالال ذا   البمهينننند يف أصننننول ال قننننه: (32

 هال. 2173ا البحث اامع  أ  القرى هال،  ق   ي/ م  د أب  عم  ، ن ر مرت327

هالالال، 631: ل الاليا  الالالدين أمحالالد بالالن علالال  بالالن حجالالر العمالالق  ، ق هتننر ب البهننر ب (31

 هال. 2513طبع ياو العاوف العثمان  ، ح دو آباي باهلند، 

: لل الال   عبالالد الالالرمحن بالالن   الال  العلمالال  الب كيننَ عننا يف تأنيننب الكننوثري مننن األباطيننَ (35

    مالد ناصالر الالدين األلبالا ، ن الر مكتبال  العالاوف هال، قد  لل ال ال2563ال ما  ق 

 هال. 2173 (1مل )بالرياض، 

: مأل ا طاهر اجلاائالرد الدم الق   ق ال  عبالد ال تالاح أبال  توجيه ال ظر إىل أصول األثر (31

 هال. 2123 (2مل )غدو، ن ر مكتب  الاب عاق اإلال م   حبل  

هالال، طبالع مقالمالال  367ق  حملمالد أمالن العالروف بالأم  باي الاه احلن ال تيسنري البحر نر:  (33

 هال. 2532مصا ر البايب احلل  يف مصر 

حمبالالالالن حبالالالالاا البمالالالال ،  ق الالالال   مالالالالد عبالالالالد العالالالالن والالالالاا، طبالالالالع يائالالالالرو العالالالالاوف  الثقننننات: (33

 هال. 2375العثمان   

ل  الالا بالن عبالد د بالن  مالد  جامَ بيا  العلنم وفضنله ومنا   بدني يف َّوا بنه ومحلنه: (37

عالالالالل عبالالالالد الالالالالرمحن عثمالالالالاا، طبالالالالع ماالالالالابع هالالالالال، صالالالالححل ووا 135عبالالالالد الالالالاله الالالالالالك  ق 

 هال. 2566العاصم  بالقاهرو 

هالال، وقال  أب ابالل وأحاييثالل 133لإلما   مد بن إااع ل البخاود ق اجلامَ الصحيح:  (36

 هال. 2177 مد فقاي عبد الباق ، طبع الابع  المل    بالقاهرو، 
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هالال، 322 جل ل الدين عبد الالرمحن المال  ط  ق جز َ املواقب يف اخب   الظاقر: (33

 االال مل وم  الال ي يف قمالال  الخا طالالاق اامعالال  اإلمالالا   مالالد بالالن الالالع ي اإلالالال م   بالالرق  

 فل .  6323

أليب  مالالالد عبالالالد القالالالايو بالالالن أيب  مالالالد القر الالال  اجلنننواقر املضننني ة يف طبقنننات احل  ينننة:  (37

يف هالالال،  ق الال  ي. عبالالد ال تالالاح احللالال ، طبالالع مابعالال  ع مالالر البالالا  احللالال  773احلن الال  ق 

 هال. 2536مصر 

مالأل ا: ال ال   الالل ماا  ية اجلمَ على امل هح لشيخ اإلسن م زور نا األنصناَّي:حا  (32

 اجلمل، ن ر ياو ال كر يف ب وق. 

ل المق الالدين  مالد بالن عرفال  الدالال ق ، طبالع  حا ية الدسوقي على الشرح الكبنري: (31

 ياو ال كر يف ب وق. 

كتبال  التجاويال  لل    عبد احلم د ال روا  ال افع ، طبالع ال حا ية على حت ة احملباج: (35

 الكهى يف مصر. 

هالالالال 331لل الالال   أمحالالالد بالالالن قاالالالال  العبالالالايد ال الالالافع  ق حا نننية علنننى حت نننة احملبننناج:  (31

 الاب ن مع حا    ال روا  علر     احملتاج، طبع الكتب  التجاوي  الكهى يف مصر. 

مالأل ا أمحالد بالن إااع الل الاحالاود  حا ية على مراقي ال ن ح  نرح ننوَّ اإل ضناح: (33

 هال. 2526هال، طبع الابع  األم ي  بب حمق مصر، 2152ق احلن   

هال،  ق ال  ميالدد 263مأل ا  مد بن احلمن ال  با  ق  احلجة على أقَ املد  ة: (33

 هال. 2175حمن الك   ، طبع عاق الكت  يف ب وق، 



 (17)العدي  –المن  المابع    ح ل   مرتا البح ث والدواالاق اإلال م   

 313 

ال    أمحد العروف ب اه ود د بالن عبالد الالرح   الالدهل د،  ق ال   حجة هللا البالدة: (37

 هال. 2125 (1مل )   مد  ريا الكر، طبع ياو إح اء العل   يف ب وق، ال  

مالالأل ا  مالالد أمالالن بالالن ف الالل د احملالال   خ صننة األثننر يف أعيننا  القننر  احلننادي عشننر: (36

هال،  ق    مد حمن  مالد إااع الل، طبالع ياو الكتال  العلم ال  يف 2222احلن   ق 

 هال. 2117 (2مل )ب وق، 

مالأل ا عبالد الةالين بالن إااع الل بالن  البقليند والبل ينق:خ صة البحقينق يف بينا  حكنم  (33

 ود وهب ، ن ر ياو األلبا  يف يم  . اعبد الةين النابلم   ق   محد بدو 

مأل ا علر ح الدو، معريال  احملالام  فيمال  احلمال ين، دََّّ احلكام  رح جملة األحكام:  (77

 هال. 2115ن ر ياو عاق الكت  بالرياض ، 

ل اليا  الالالدين أمحالد بالالن حجالر العمالالق   ق  الثام نة: الندََّّ الكام ننة يف أعينا  املائننة (72

 هال،  ق    مد ال د  اي احل ، طبع مابع  الد  بالقاهرو. 631

لههاا الالدين إبالراه   بالن علال  بالن فرحال ا  الد باج املرقب يف معرفة أعيا  املراقب: (71

هالالالالال،  ق الالالال   مالالالالد األمحالالالالدد أبالالالال  النالالالال و، طبالالالالع ياو الالالالالماث بالقالالالالاهرو 733الالالالالالك  ق 

 هال. 2531

حملمالالد أمالالن بالالن عمالالر ال الالي   َّد املخبنناَّ علننى النندَّ املخبنناَّ )حا ننية ابننن عابنند ن(: (75

مل هالالال، طبالالع مابعالال  مصالالا ر البالالا  احللالال  يف مصالالر، 2132بالالابن عابالالدين احلن الال  ق 

 هال. 2563 (1)
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ياو هالال، طبالع 377لالاين الالدين إبالراه   ال الي  بالابن  ال   احلن ال  ق  َّسائَ ابن جنيم: (71

 هال. 2177 (2مل )، وقالكت  العلم   يف ب  

 هال. 2516مأل ا حمن ال ا  طبع ووض  ال ا  بدم  ،  َّسالة البقليد والبل يق: (73

أليب علالال  حمالالن بالالن علالال  الر را الال  ال   الالاود  َّفننَ ال قنناب عننن ت قننيح الشننهاب: (73

هالالال  ق الال  الالالدتت و أمحالالد بالالن  مالالد المالالراح، والالالدتت و عبالالد الالالرمحن بالالن عبالالد د 633ق 

 هال. 2113 (2مل )بالرياض،  اجلهد، ن ر مكتب  الر د

هال، ن ر الكت  اإلالال م  373أليب  تريا     بن  رح الن ود ق  َّوضة الطالبني: (77

 هال. 2121 (1مل )يف ب وق، 

ل فالال  الالالدين عبالالد د أمحالالد بالالن قدامالال  َّوضننة ال نناةر وج ننة امل نناةر يف أصننول ال قننه:  (76

مكتبالالال  الر الالالد  هالالالال،  ق الالال  أ.ي. عبالالالد الكالالالرحل بالالالن علالالال  النملالالال ، ن الالالر317القدالالالال  ق 

 هال. 2127 (3مل )بالرياض، 

مالأل ا عبالد اللالك بالن حمالن بالن عبالد  مسط ال جوم العوايل يف أنباَ األوائَ والبنوايل: (73

 هال، طبع الابع  المل    ومكتبتيا يف مصر. 2222اللك العاصم  اللك  ق 

هالالالال، طبالالالع بعنايالالال   مالالالد 133أليب  مالالالد بالالالن عبالالالد الالالالرمحن الالالالدوام  ق  سننن ن الننندَّامي: (67

 د يةاا، ن ر ياو إح اء المن  النب ي . أمح

هالال، أ الرف علالر  ق قالل 716ل المق الالدين بالن أمحالد الال ه  ق  سري أع م ال نب َ: (62

 . 2171مقالم  الرالال  يف ب وق مل، طبع و  ع   األونق 
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: مالالالأل ا أ.ي. عبالالالد الشنننامَ يف حننندود وتعر  نننات ومصنننطلحات علنننم أصنننول ال قنننه (61

 هال. 2157 (2مل ) د بالرياض، الكرحل بن عل  النمل  ن ر مكتب  الر 

حملمالالالد بالالالن  لالالال ف، طبالالالع مابعالالال  المالالالل     : نننجرة ال نننوَّ الزوينننة يف طبقنننات املالكينننة (65

 هال. 2173بالقاهرو 

ياو هالال، طبالع 2763لعبالد احلال  بالن العمالاا احلنبلال  ق  رَّات يف أخباَّ من ذقنب:  (61

 . الكت  العلم   يف ب وق

هالالال،  ق الال  طالالل 361قالالرايف ق : أليب العبالالاس أمحالالد بالالن إيويالالق ال ننرح ت قننيح ال صننول (63

 هال. 2535ن ر مكتب  الكل اق األ هري   (2مل )عبد الرؤوف العد، 

ل الالالمق الالالالدين  مالالالد بالالالن عبالالالد د الاوت الالال   : نننرح الزَّوشننني علنننى يبصنننر اخلرقننني (63

ومحالل د  –هال،  ق   ال    الدتت و عبد د بن عبد الالرمحن اجلالهين 771احلنبل  ق 

 هال. 2121 طبع  رتاق العب كاا بالرياض –

هالالال، مابالال ن 733لع الالد الالالدين اإللالال  ق  : ننرح العضنند علننى يبصننر ابننن احلاجننب (67

 هال. 2535، مع حا    اجلر ا  وحا    الت ا ا  طبع مكتب  الكل اق األ هري 

 الالالرح فالالالتح القالالالدير علالالالر اهلدايالالال : لكمالالالال الالالالدين  مالالالد بالالالن عبالالالد ال احالالالد العالالالروف بالالالابن  (66

 (2مل )ر البالالالالا  احللالالالال  يف مصالالالالر، هالالالالال، طبالالالالع مابعالالالال  مصالالالالا 632اهلمالالالالا  احلن الالالال  ق 

 هال. 2563

: لل الال   أمحالالد بالالن الاوقالالاء، مصالالح ح ومعل الال  ال الال   مصالالا ر  ننرح القواعنند ال قهيننة (63

 . 2535 (1مل )أمحد الاوقاء، طبع ياو القل  يف يم  ، 
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هالالال 361ل الالمق الالالدين عبالالد الالالرمحن بالالن  مالالد بالالن قدامالال  القدالالال  ق  :الشننرح الكبننري (37

ق الال  ي. عبالالد د بالالن عبالالد احملمالالن المتالال ، م  يالالع و اوو الابالال ن مالالع القنالالع واإلنصالالاف،  

 هال. 2126ال قوا اإلال م   بالملك  العرب   المع يي ، 

جلال ل الالدين عبالد الالرمحن بالن أيب بكالر  : رح الكووب الساطَ يف نظم مجَ اجلوامَ (32

هال،  ق   احلب   بن  مد ن ر مكتب  نااو مصا ر البا  يف مكال  322الم  ط  ق 

 هال. 2117 الكرم ،

حملمالد بالن أمحالد بالن عبالد العايالا ال تال ى احلنبلال   : رح الكووب امل ري يف أصنول ال قنه (31

هالالال،  ق الال  الالالدتت و نايالالل محالالاي والالالدتت و  مالالد 371الالالن   التالال  العالالروف بالالابن النجالالاو 

 هال. 2177الاح ل ، ن ر مرتا البحث العلم  اامع  أ  القرى 

هالالال، 173الالالن   التالال  بالالراه   ال الال ا د أليب إالالالحاق إ ننرح اللمننَ يف أصننول ال قننه:  (35

 هال. 2176 ق   ي/ عبد اجمل د مرت ، ن ر ياو الةر  اإلال م  يف ب وق 

هالال، 631جل ل الدين  مالد بالن أمحالد احمللال  ق   رح احمللي على منت مجَ اجلوامَ: (31

 ماب ن مع حا    البنا  طبع ياو إح اء الكت  العرب   بالقاهرو. 

الالالالالن   التالالالال  نج  الالالالالدين الالالالالل ماا بالالالالن عبالالالالد القالالالال د الاالالالال يف لالالالال  ننننرح يبصننننر الروضننننة: (33

هالال،  ق الال  ي/ عبالد د بالالن عبالالد احملمالن المتالال ، ن الالر مقالمال  الرالالالال  يف بالال وق، 723

 هال. 2127 (2مل )

هالالال طبالالع الابعالال  373حمل الال  الالالدين   الال  النالال ود ق  صننحيح مسننلم  شننرح ال ننووي: (33

 هال. 2517 (2مل )الصري  بالقاهرو، 
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هالال، ن الر 333ألمحالد بالن محالداا احلالرا  احلنبلال  ق   واملسنب ة:ص ة ال بنوج وامل نة (37

 هال. 2127( 5الكت  اإلال م  يف ب وق، مل )

مق الالالدين  مالالد بالالن عبالالد الالالرمحن المالالخاود ل الالالضننَو ال مننَ ألقننَ القننر  الباسننَ:  (36

 هال، ن ر مكتب  احل او يف ب وق.371ق 

لقالالايو الةالالاد الصالالالرد ق لتقالال  الالالدين بالالن عبالالد ا الطبقننات السنن ية يف تننراجم احل  يننة: (33

 هال،  ق   ي/ عبد ال تاح احلل ، ن ر ياو الرفاع  بالرياض. 2773

أيب بكالالالر بالالالن أمحالالالد بالالالن  مالالالد العالالالروف بالالالابن قاضالالال   لتقالالال  الالالالدينطبقنننات الشنننافعية:  (277

هالالالالال،  ق الالال  ي/ عبالالالالد العلالالال   والالالالاا، ن الالالر ياو عالالالالاق 632الالالالن   التالالالال   الالاليب  الدم الالالق  

 . 2177الكت  يف ب وق، 

لتالالاج الالالدين عبالالد ال هالالا  بالالن علالال  بالالن الكالالايف المالالبك   ية الكننربج:طبقننات الشننافع (272

 هال، طبع ياو العرف  يف ب وق. 772الن   الت  

لتقالال  الالالدين أيب عمالالرو عثمالالاا بالالن عبالالد الالالرمحن اهلالالر وود  طبقننات ال قهنناَ الشنن اعية: (271

هالال،  ق ال    الال  الالدين علالر   ال ، طبالالع ياو 315الالن   التالال  العالروف بالابن الصال ح 

 هال. 2173ر اإلال م   يف ب وق، الب ائ

لصالالال   الالالالدين أيب العبالالالاس  العبننناب احملنننيط ععظنننم نصنننوأل الشنننافعي واألصنننحاب: (275

بالالالن عبالالالد الالالالرمحن العالالالروف بالالالابن الالالال حج  الا الالالد ال مالالالن ال الالالافع  ق أمحالالالد بالالالن عمالالالر 

 ،  ق   محدد الدمر، طبع ياو ال كر يف ب وق. هال357
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مد بن احلمالن ال الراء البةالدايد احلنبلال  للقاض  ابن يعل    العدة يف أصول ال قه: (271

مل هال،  ق   أ.ي. أمحد بن عل  ال  مبالاوت ، طبالع مقالمال  الرالالال ، 163الن   الت  

 هال. 2127 (2)

لنال و الالدين علال  بالن عبالد د المالمي يد ال الافع   العقد ال ر د يف أحكنام البقليند: (273

 . 357ث وق  هال، لل نمخ  وا   يف مرتا اللك ف صل للدواالاق والبح  322ق 

أليب اإلوالال   حمالن بالالن  العقند ال ر ند لبيننا  النراجح مننن اخلن   اننواز البقليند: (273

 هال. 2733احلن   ق عماو ال رنب د الصرد 

أليب ال الالالالرج عبالالالالد الالالالالرمحن بالالالالن اجلالالالال  د ق  العلننننَ املب اقيننننة يف األحاد ننننث الواقيننننة: (277

 متاا. هال،  ق   إو اي األ رد، ن ر ياو مرمجاا المن  يف حمه و، بات337

لل الالالال    مالالالالد الالالالالع د البالالالالا ، طبالالالالع الكتالالالال   عمنننندة البحقيننننق يف البقلينننند والبل يننننق: (276

 هال. 2172 (2مل )اإلال م  يف يم   

أليب علال   عيو  األدلة يف مسائَ اخل   بنني فقهناَ األمصناَّ )وبناب الطهناَّة(: (273

هالال،  ق ال  537احلمن بن عمر بن أمحالد البةالدايد الالالك  العالروف بالابن القصالاو ق 

طبع ون ر عمايو البحالث يف  امعال   –ومحل د  –بد احلم د بن العد المع يد ي. ع

 هال. 2113اإلما   مد بن الع ي اإلال م   بالرياض، 

للمالال د عبالد الالرمحن بالالن  مالد بالن حمالالن  غا نة تلخنيص املننراد منن فبنناوج ابنن ز ناد: (227

ين يف قالالامش بة الال  المم الالدبالال ن بالالن عمالالر ال الالي و بالالاعل د م الال  الالالدياو احل الالرم  ، ما
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بعالالالال  األئمالالال  مالالالن العلمالالالالاء التالالالأورين للمقلالالالا، طبالالالالع مكتبالالال  ومابعالالالال   فتالالالاوىملخالالال   

 هال. 2572، الابع  األو و. مصا ر ألبا  احلل  يف مصر

هالالال 613لالال د الالالدين أيب  وعالال  أمحالالد العراقالال  ق  الديننث اهننامَ  ننرح مجننَ اجلوامننَ: (222

والن الالالالالر بالقالالالالالاهرو، مرتالالالالا البحالالالالالث  كتبالالالالال  قرطبالالالال ، ن الالالالالر ياو ال الالالالالاووق احلديثالالالال  للاباعالالالالال  

 هال. 2177

هالال، 2757لل    عمر بن عبد الرح   البصرد ال الافع  ق  فباوج عمر البصري: (221

لالالل نمالالخ  وا الال  يف مكتبالال  األمالال  الالاللماا بالالن عبالالد العايالالا اامعالال  اللالالك الالالع ي ضالالمن 

 . 2632جمم ن برق  

أليب احلمالالالالالن مقالالالالال  علالالالالال  بالالالالالن عبالالالالالد الكالالالالالايف المالالالالالبك  ال الالالالالافع   فبننننناوج السنننننبكي: (225

 هال. 2533مكتب  القدال  الن  ن ر هال، 733ق

هالال لالل 313لاتريا بن  مد بن أمحد األنصاود ال افع  ق  فباوج زور ا األنصاَّي: (221

نمالالالخ  وا الالال  يف قمالالال  الخا طالالالاق اامعالالال  اإلمالالالا   مالالالد بالالالن الالالالع ي اإلالالالال م   بالالالرق  

 فل .  21253

هالال، ن الر 371: ل يا  الدين أمحد بالن حجالر اهل تمال  ق ال باوج الكربج ال قهية (223

 اإلال م   يف يياو بكر بمت ا. مكتب  

ماب عالال  مالالع تتالالا  التحق الال  يف باالال ا فبننوج مرعنني بننن  وسننُ الكرمنني احل بلنني:  (223

 (2مل ) اعتالو بالل عبالد العايالا الالدو ل، ن الر ياو الصالم ع  بالريالاض، التل    للمال اويين

 هال. 2126
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عال  القاال  عبد الكرحل بالن  مالد بالن عبالد الكالرحل الراف: أليب فبح العز ز  رح الوجيز (227

هال  ق   عل  مع ض، وعايل أمحد عبد ال  ال ي، طبالع ياو الكتال  315ال افع  ق 

 هال. 2127 (2مل )العلم   يف ب وق، 

لالالاين الالالدين الل بالالاود ال الالافع  طبالالع مابعالال  ياو إح الالاء الكتالال  العرب الال ،  :فننبح املعننني (226

 ع مر البا  احلل  يف مصر. 

هالالال، 651 نالالاود احلن الال  ق حملمالالد بالالن محالالاو ال :فصننول البنندائَ يف أصننول الشننرائَ (223

 هال. 2163طبع مابع  ال    أفندد بمت ا 

أليب احلمالالالناق  مالالالالد بالالالالن عبالالالالد احلالالالال  اللكنالالالال د  :ال وائنننند البهيننننة يف تننننراجم احل  يننننة (217

هالالال، معل الال   مالالد بالالدو الالالدين أبالال  فالالراس، طبالالع مابعالال  المالالعايو  صالالر 2571احلن الال  ق 

 هال. 2511

مالالد بالالن ن الالا  الالالدين األنصالالاود فالال امح الرمحالال ق  الالرح ممالالل  الثبالال ق: لعبالالد العلالال   ح (212

 (2مل )هال، ماب ن قامش المتص ر، طبالع الابعال  األم يال  ببال حمق مصالر، 2113ق 

 هال. 2511

هالالالال،  ق الالال  ي. إحمالالالاا عبالالالاس، 731: حملمالالالد بالالالن  الالالاتر الكتالالال  ق فنننوات الوفينننات (211

 طبع ياو صايو ب وق. 

  ق لعالالالالا الالالالالدين عبالالالالد العايالالالالا بالالالالن عبالالالالد المالالالال قواعنننند األحكننننام يف مصننننا  األنننننام:  (215

 هال، طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق. 337
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 مالد الاح لال ، طبالع ياو  للالدتت والقواعد ال قهينة وتطبيقاهتنا يف املنراقب األَّبعنة:  (211

 هال. 2116 (2مل )ال كر بدم  ، 

هالالال، 712حملمالالد بالالن أمحالالد بالالن  الالاد الكلالال  األندلمالال  الالالالك  ق  القننوانني ال قهيننة: (213

 ن ر ياو القل  يف ب وق. 

أليب عبالالد د  مالالد بالالن عبالالد   د يف بعننض مسننائَ اتجبهنناد والبقلينند:القننول السنند (213

هالالال،  ق الال   االالال  بالالن  مالالد 2732الع الال   اللكالال  احلن الال  بالالن مالال  فالالروأ الالال وود ق 

 هال. 2176 (2مل )ال االن وعدناا بن الاق الروم ، ن ر ياو الدع و يف الك ي ، 

هالالال، 2137ال الال تا  ق : حملمالالد بالالن علالال  القننول امل ينند يف أدلننة اتجبهنناد والبقلينند (217

  ق    مد اع  ، ن ر مكتب  القرآا بالقاهرو. 

أليب عمر ي الا بن عبد د بن  مالد بالن عبالد الاله ق  :الكايف يف فقه أقَ املد  ة (216

هالالالالال،  ق الالالال  ي/  مالالالالد  مالالالالد أح الالالالد ولالالالالد ماييالالالالك ال ويتالالالالا ، ن الالالالر مكتبالالالال  الريالالالالاض 135

 هال. 2536احلديث  

 هال. 2171طبع ياو ال كر يف ب وق : حمبن عدد، الكامَ يف الضع اَ (213

الالدين بالن عبالد العايالا بالن عبالد المال   الماللم  ال الافع   لإلمالا  عالاوباب ال باوج:  (257

مل هالالال، والالرج أحاييثالالالل عبالالد الالالالرمحن عبالالد ال تالالاح، ن الالالر ياو العرفالال  يف بالالال وق، 337ق 

 هال. 2173 (2)



 ي/ أمحد بن  مد المراح    فتح اجمل د بأحكا  التقل د        أحباث 

 351 

لل الالالال    الكشننننُ والبنننندقيق لشننننرح غا ننننة البحقيننننق يف م ننننَ البل يننننق يف البقلينننند: (252

هالالالال، لالالالل نمالالالخ  وا الالال  يف مكتبالالال  2733إبالالالراه   بالالالن حمالالالن بالالالن بالالال د  ايه احلن الالال  ق 

 ( أص ل فقل. 1725احلر  الك  برق  )

ل اليا  الالدين أمحالد بالن حجالر اهل تمال   وُ الرعاع عنن حمرمنات اللهنو والسنماع: (251

هالالال، الابالال ن قالالامش الاوا الالر عالالن اقالالماف الكبالالائر حمبالالن حجالالر اهل تمالال ، طبالالع 371ق 

 هال. 2533ر الكتب  التجاوي  الكهى بالقاهرو الن  مابع  حجا د، ن 

مجالالالال الالالالدين  مالالالد مكالالالر  بالالالن من الالال و اإلفريقالالال  الصالالالرد  أليب ال  الالالللسنننا  العنننرب:  (255

 هال. 2371هال، طبع ياو صايو يف ب وق 722الن   الت  

هالالال، 165ل المق األئمال   مالد أمحالد بالن أيب الاليل المرومال  احلن ال  ق  املبسنوط: (251

 . (1مل )طبع ياو العرف  يف ب وق،  مصح ح مجاع  من العلماء،

الدولال  العثمان ال  طبالع بعنايال  بمالا   مالأل ا جمم عال  مالن علمالاءجملة األحكام العدلية:  (253

 هال. 2111 (2مل )عبد ال ها  اجلايب، طبع ياو ابن حا  

هالالال، 677لنالال و الالالدين علالالر بالالن أيب بكالالر اهل ثمالال  ق وم بننَ ال وائنند: جممننَ الزوائنند  (253

 هال. 2173وق، ن ر مقالم  العاوف يف ب  

هالال  ق ال   مالد 373أليب  تريالا   ال  بالن  الرف النال ود ق  اجملموع  نرح املهنرب: (257

 ن ر ياو الكتا  العريب يف ب وق. حامد ال ق ، 

هالالال،  ق الال  331  بالالن عبالالد د بالالن م م الال  ق جملالالد الالالدين عبالالد المالال  احملننرَّ يف ال قننه: (256

  مد حامد ال ق ، ن ر ياو الكتا  العريب يف ب وق. 
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هالالال، 373الالالرا د ق  ل خالالر الالالدين  مالالد بالالن عمالالر صننول يف علننم أصننول ال قننه:احمل (253

ال الالر يق بالريالالاض، ن الالر  امعالال  اإلمالالا   مالالد بالالن   ق الال  ي/  الالابر العلالال ا ، طبالالع ماالالابع

 هال. 2533الع ي اإلال م   بالرياض، 

هالالال،  ق الال  133أليب  مالالد علالال  بالالن أمحالالد بالالن حالالا  األندلمالال  ال الالاهرد ق  احمللنني: (217

 هال. 2537ن ر ياو احم اي العريب للاباع  بالقاهرو   مد أمحد  اتر،

هالال، ن الر مكتبال  333حملمالد بالن أيب بكالر بالن عبالد القالايو الالرا د ق  يباَّ الصنحاح: (212

  . 2331لبناا، 

جلمالال الالدين عثمالاا بالن عمالر بالن احلا ال   يبصر امل بهى )يبصنر ابنن احلاجنب(: (211

الكل الالاق األ هريالال   هالالال، مالالع  الالرحل للقاضالال  ع الالد الالالدين اإللالال ، ن الالر مكتبالال 313ق 

 هال. 2535بالقاهرو، 

املخبصنر مننن وبنناب نشننر ال ننوَّ والزقننر يف تنراجم أفاضننَ مكننة مننن القننر  العا ننر  (215

مأل ا ال    عبد د مرياي أب  اعال ، اوتصالاو ومرم ال   مالد  إىل القر  الرابَ عشر:

 هال. 2536الع د العام يد وأمحد عل ، ماب عاق النايد األييب بالاائا، 

مل ن الالر ياو صالايو يف بالال وق،  هالال273لإلمالالا  مالالك بالالن أنالق ق الكنربج:  املدوننة (211

 هال. 2113 (2)

هالال، 133: أليب  مد عل  بن أمحد بن حا  األندلمال  ال الاهرد ق مراتب اإلمجاع (213

 .ياو الكت  العلم   يف ب وقن ر 
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الالالالالن   التالالالال  : أليب حامالالالالد  مالالالالد بالالالالن  مالالالالد الةالالالالااد املسبصنننن ى مننننن علننننم األصننننول (213

ي/ محالالالاو  هالالال  حالالالافر، طبالالالع  الالالرت  الدينالالال  النالالال وو للاباعالالال  والن الالالر يف هالالالال،  ق الالال  373

  دو. 

هالالال  ق الالال  577يعلالال  أمحالالالد بالالن الثالالو التم مالالال  ق  أليبمسنن د أيب  علنني املوصنننلي:  (217

 هال. 2171حمن بن الل   األالد، طبع ياو الأم ا للماث بدم  ، 

ق الالالال  هالالالالال،  131أليب عبالالالالد د  مالالالالد بالالالالن الالالالال م  الق الالالالاع  ق  مسنننن د الشننننهاب: (216

 هال. 2173محدد عبد اجمل د المل  ، طبع مقالم  الرالال  يف ب وق 

هالال، طبالع ب  الراف ي. 112: لإلما  أمحد بالن حنبالل ق مس د اإلمام أمحد بن ح بَ (213

مالالن احملققالالن، طبالالع مل وجمم عالال  و عبالالد د بالالن عبالالد احملمالالن المتالال  و ق الال   الالع   األونالالق 

 هال(. 2112 – 2125مقالم  الرالال  يف ب وق )

جمالالالد الالالالدين عبالالالد المالالال   بالالالن م م الالال  ق  -2: آلل م م الالال : دة يف أصنننول ال قنننهاملسنننو  (237

 -هالالالالال 361 الالاليا  الالالالدين عبالالالد احللالالال   بالالالالن عبالالالد المالالال   بالالالن م م الالال  ق  -1هالالالال 331

اإلالالال    الال    -5هالالال، 361 الاليا  الالالدين عبالالد احللالال   بالالن عبالالد المالال   بالالن م م الال  ق 

  الالال وود، ن الالر هالالال،  ق الال  ي/ أمحالالد بالالن إبالالراه 716أمحالالد بالالن عبالالد احللالال   بالالن م م الال  ق

 هال. 2111 (2مل )ياو ال   ل  بالرياض، 

: لبالالدو الالالدين  مالالد بالالن قالالايو الاوت الال  املعبننرب يف َّتننر ح أحننادا امل هنناج واملخبصننر (232

 هال. 731هال،  ق   محدد المل  ، طبع ياو القل  بالك ي ، 2177ق 



 (17)العدي  –المن  المابع    ح ل   مرتا البح ث والدواالاق اإلال م   

 357 

هالالال،  ق الال  537ق : للحالالافر أيب القاالال  الالالل ماا بالن أمحالالد الاالها  املعجنم الكبننري (231

 محدد المل  ، طبع ياو العرب   للاباع  يف بةداي. 

 هال. 2567: لعمر وضا تحال ، ن ر مكتب  الثو يف ب وق معجم املؤل ني (235

للقاضالالالال  عبالالالد ال هالالالالا  البةالالالدايد الالالالالالك  ق  :املعوننننة علننننى منننرقب عننننامل املد  نننة (231

 هال. 2123هال،  ق   مح ش عبد احل ، طبع ياو ال كر يف ب وق، 111

هال،  ق   الالدتت و 371الدين عبد د بن أمحد بن قدام  القدال  ق  ل ف املدىن:  (233

 (2مل )عبالالد د بالالن عبالالد احملمالالن المتالال  والالالدتت و عبالالد ال تالالاح احللالال ، طبالالع ياو هجالالر، 

 هال. 2122 – 2173

لل الال    مالالد ال الالرب ين اعا الال  مالالن  مدننىن احملبنناج إىل معرفننة معنناين أل نناظ امل هنناج: (233

عا ر اهلجرد، طبع مابعال  مصالا ر البالا  احللال  يف مصالر، علماء ال افع   يف القرا ال

 هال. 2577
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أليب العالالاد عبالالد اللالالك اجلالال يين ال الالي  ب مالالا   مديننث اخللننق يف تننرجيح القننول احلننق: (237

 . 2531 (2مل )هال، طبع الابع  الصري  176احلرمن ق 

ق  لل ق الالالل الالالالالك  إبالالالراه   القالالالا م ننناَّ أصنننول ال بنننوج وقواعننند اإلفبننناَ بننناألقوج:  (236

هالالالالالالال  ق الالالالالال  ي/ عبالالالالالالد د اهلالالالالالال د، ن الالالالالالر و اوو األوقالالالالالالاف وال الالالالالال  ا اإلالالالالالالال م    2712

 هال. 2173 (1مل )بالك ي ، 

،  ق الال  م مالال  731لبالالدو الالالدين  مالالد بالالن قالالايو الاوت الال  ق  امل ثننوَّ يف القواعنند: (233

 . 2173 (1مل ) أمحد  م ي، ن ر و اوو األوقاف وال   ا اإلال م   بالك ي فائ  

هالالال،  ق الال  ي/ 373: أليب حامالالد  مالالد الةالالااد ق عليقننات األصننولامل خننول مننن ت (237

 هال. 2177 مد حمن ه ت ، طبع ياو ال كر بدم   

إالالالالحاق إبالالالراه   بالالالن علالالال  ال الالال ا د ق  أليباملهنننرب يف فقنننه منننرقب الشنننافعي:  (232

 هال طبع ياو ال كر يف ب وق. 173
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 ق أليب إالالالالالالحاق إبالالالالالراه   بالالالالالن م الالالالالالر ال الالالالالاط  املوافقنننننات يف أصنننننول الشنننننر عة: (231

 هال. 2533 (1مل )هال،  رح ومعل   عبد د يوا ، طبع ياو ال كر يف ب وق، 737

حملمالالد بالالن  مالالد بالالن عبالالد الالالرمحن الارابلمالال   مواقننب اجلليننَ لشننرح يبصننر خليننَ: (235

 هال، ن ر مكتب  النجاح يف ل ب ا.331الالك  العروف باعاا  ق 

ق الالدويش، حبالث  كال  للالدتت و  مالد بالن عبالد الالرا   موقُ األصوليني من البل يق: (231

 وغ  من  و. 

أليب ال اهالالالال  عبالالالالد ال هالالالالا  بالالالالن أمحالالالالد علالالالال  األنصالالالالاود ال الالالالافع  الصالالالالرد  امليننننزا : (233

العالالروف بال الالعرا  مالالن علمالالاء القالالرا العا الالر اهلجالالرد، طبالالع ياو إح الالاء الكتالال  العالالالريب 

 ع مر البا  احلل  يف مصر. 

المالمرقندد احلن ال  ق أليب بكالر  مالد بالن أمحالد  ميزا  األصنول يف نبنائح العقنول: (233

 هال. 2171 (2مل )هال،  ق   ي/  مد  ت  عبد اله، ن ر ماابع الدوح ، 353
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هالالال، 671ل  الالالا بالالن مةالالرد األمالالابك  ق ال جننوم الزاقننرة يف ملننوك مصننر والقنناقرة: (237

ن الالالالالالر و اوو الثقافالالالالالال  واإلو الالالالالالاي القالالالالالال م ، القالمالالالالالال  الصالالالالالالري  العامالالالالالال  للكتالالالالالالا ، ماالالالالالالابع  

 ت التامم ماس يف مصر. 

لل الالالال   الالالالال دد عبالالالالد د بالالالالن إبالالالالراه   العلالالالال د  ود علننننى مراقنننني السننننعود:نشننننر الب نننن (236

 هال. 2173 (2مل )هال، طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق، 2157ال نق ا  ق 

هالالال، 322جلالال ل الالالدين عبالالد الالالرمحن المالال  ط  ق  نظننم العقيننا  يف أعيننا  األعيننا : (233

 . طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق

ل الالالاليا  الالالالالدين عبالالالالد الالالالالرمحن المالالالال  ط  ق  :ن ننننائَ األصننننول يف  ننننرح احملصننننول (277

هال،  ق   عايل عبالد ال  ال ي وعلال  معال ض، ن الر مكتبال  نالااو مصالا ر البالا  يف 322

 هال. 2123مك ، 
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جلمال اجلدين عبد الرمحن بالن احلمالن اإلالالن د  :هنا ة السول  رح م هاج األصول (272

هالالالالالال، ومعالالالالالل الالالالالالل  ال صالالالالال ل ل الالالالالرح هنايالالالالال  المالالالالال ل طبالالالالالع عالالالالالاق الكتالالالالال  يف بالالالالال وق 771

 هال. 2513هال، مص وو عن طبع  الابع  المل    بالقاهرو 2361

ل الالمق الالالدين  مالالد بالالن أيب العبالالاس أمحالالد بالالن محالالاو  :هنا ننة احملبنناج إىل  ننرح امل هنناج (271

هالالال، طبالالع مابعالال  مصالالا ر البالالا  2771الرملالال  الصالالرد ال الالي  بال الالافع  الصالالة  ق 

 احلل  يف مصر. 

مالالد بالالن عبالالد الالالرح   اهلنالالدد ق لصالال   الالالدين   :هنا ننة الوصننول يف دَّا ننة األصننول (275

هال،  ق   الدتت و صالا  ال  الالا والالدتت و الالعد المال يح، ن الر الكتبال  التجاويال  723

  ك  الكرم . 

أليب احلمالالن علالال  بالالن أيب بكالالر عبالالد اجلل الالل الرغ انالالا  اهدا ننة  ننرح بدا ننة املبنندي:  (271

  هال.2127( 2هال، طبع ياو الكت  العلم   يف ب وق، مل )335احلن   ق 
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إلااع الالالالل با الالالالا البةالالالالدايد ق د ننننة العنننناَّفني أمسنننناَ املننننؤل ني وآثنننناَّ املصنننن  ني: ق (273

  . 2333مرت ا،  –هال، طبع وتال  العاوف 2553

هالال، 321أليب ال فاء عل  بن عق ل البةدايد احلنبلال  ق  الواضح يف أصول ال قه: (273

 هال.2117، طبع مقالم  الرالال  يف ب وق ق   ي. عبد د بن عبد احملمن المت ، 

طبالالع مقالمالال  للالالدتت و  مالالد صالالدق  الب ونالال ،  الننوجيز يف إ ضنناح القواعنند ال قهيننة: (277

 . 2123 (1مل )، الرالال  يف ب وق

ل الالالالاليا  الالالالالالدين أمحالالالالالالد بالالالالالن أمحالالالالالد بالالالالالن إااع الالالالالل احللالالالالالال ا ، ق  الوسنننننم يف الو نننننم: (276

 هال. 2175ن صا  الهاك، طبع مابع  النر ق بالرياض، هال،  ق   أمحد ب2576

أليب ال الالالالالالتح أمحالالالالالالد بالالالالالالن أمحالالالالالالد بالالالالالالن إااع الالالالالالل احللالالالالالال ا  ق  :الوصننننننول إىل األصننننننول (273

هالالالالال،  ق الالالال  ي/ عبالالالالد احلم الالالالد علالالالال  أبالالالال   يالالالالد، ن الالالالر مكتبالالالال  العالالالالاوف بالريالالالالاض، 2576

 هال. 2175

أليب العبالاس مشالق أمحالد بالن  مالد بالن ولكالاا  وفيات األعيا  وأب ناَ أب ناَ الزمنا : (267

 هال. 2371وق هال،  ق   ي/ إحماا عباس، طبع ياو صايو يف ب  362الن   الت  


