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 المقدمة

ب العددديلموا صال دددسال صالىدددسل  ادددن  عدددآله ا مدددوا ص ادددن  لددده الحمدددد          
 صأصحيبه الغر المويموا صما عي   ان نهجهم إلن يآل الديا 

 المرحآمددة( هدد ا ا ّمددة أّمددي بعددد ميلحمدددذ   الدد م  عاّددي مددا أّمددة الّ دد  محّمددد  
صالشدديهدال  اددن مددا عدد قهي مددا ا مددم صالعدد  ع ددهي بشددرععة  معدد   دد  الشددرا   

 لعكآن صيلحة لك ِّّ زمين صمكين . الىيبقة
ص ن ال سال ه   ميد الدديا صمدا ا د  معرمدة الهولدة ال دحوحة الدآا دال  ّده      

 )  لاوديا لو ععدد المىدام الد م يّشدد الحدا  دا الهولديل العد  لدم  درص   ّده ) 
دسالِّ( (  صعأع  بمي  يء به الم طفن  إععرل ه ا المآضآع   هولةذ الو دياِّ مد  ال ال

كآن مدا  بحثد  هد ا العديل صلكثدرال المىدي   صا دعراال المجدسل العامودة أن   ي عدد لو
صفحة قىدمعهذ إلدن  د  وا ا ص      هولدةذ الوددياِّ مد  ال دسالِّ مدا   25ال حث  ا 

 ك وددرالِّ ارحددرالِّ حعددن الر ددآع ( صالثددين    هولددةذ الودددياِّ مدد  ال ددسالِّ مددا الر ددآعِّ حعددن 
 الىسل ( 

 اعة مقهوة مقي نة م  الم اهب ارعسموة صه  بعد المد اهب د ع  المىي   د     
 ا  بعة م هب ارميموة صم هب ال عدية صم هب الظيهرعة.

صبعد  رض المىي   ص خرعج ا حيديث الشرعفة الآا دال م  ال حدث قمد  رعدر وا مدي 
 ص د ه  ا حي ب حة دلواه صقآال د لعه  ان المراد.

 -مقدمة ص شرال مىي   صعي مة ص مي يأ  :ص ين  عطة ال حث قد ا عما   ان 
 المىألة ا صلن: حكم  م  الوديا

 المىألة الثينوة: مآض   م  الوديا
 المىألة الثيلثة:  م  الوديا مآق الرأس 

 المىألة الرابعة:  م  ما  ين رودا     

 المىألة الخيمىة:  م  المرأال 

 المىألة الىيدعة: ه  يفرج روا أصيبعه 

   بعة: معن ي دأ العك ورالمىألة الىي

 صض  الوموا  ان الشمي  المىألة الثيمّة:

 مح  الآض  المىألة العيععة:

 المىألة العي رال:  وفوة الآض  
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 ثم الخي مة صاهم الّعي ج 

       
 
 

 المىيلة ا صلن: حكم  م  الوديا
لم أ د عسمدي ردوا الفقهديء مد  اعدعح يب  مد  الودديا  ّدد امععديل ال دسال رد  نقد   

أ  إن الفقهيء قد اععافآا م  مىي   مّهدي حكدم  مد  الودديا ( 1 ار ميع  ان   ذلك 
 ص ين لهم م ه ين :

 

أنال  مددد  الودددديا  ّدددد  ك ودددرال ارحدددرال عدددّة صهدددآ مددد هب الحّفودددة  -المددد هب ا ص :
ميموددددة صقددددي  الحّيراددددة هددددآ صالميلكوددددة صال عديددددة صاعددددعح ه  مهددددآ  الشدددديمعوة صار

 .  (2 مّدصب
 -بمي يأ  :صاععدلآا 

(  دين يرمد  مي صا  دا اردا  مدر  ضد  ه  ّهمدي قدي :   أنال  عدآ  ه   -1
يديدده حدد ص مّك ودده إذا امدددععا ال ددسال صرذا   ددر لار ددآع صرذا  مددد   أعددده مددا الر ددآع 

 .(3  معهمي   لدك   أيضي ..... ( 
يا مادآ ( مد  الحدديث  دد   ادن إعدعح يب  مد  الوددص ه الد لة: أنال غييدة معاده  

 ( لامى ء صس ه  مي عوأ   قرع ًي.كين  مرضًي لعّامهي الّ    
( دعدد  المىددجد مدددع  ( قددي :   إن  عددآ  ه  مددي صددا  ددا أردد  هرعددرال   -2

( مدرد صقدي    ا  د  م د  ميندك لدم   د  ( مر د      م ان مىدام  ادن الّ د   
يندك لدم   د  ( ( مقي    ا    م د  مي ا   مي صان ثم  يء مىام  ان الّ    

ثسثي مقي  صال م بعثك بيلحا مي أحىّ  غورا معامّ  مقدي    إذا قمد  إلدن ال دسال 
مك ددر ثددم إقددرأ مددي  وىددر معددك مددا القددر ن ثددم ا  دد  حعددن  طمددلا  اكعددي ثددم ا مدد  حعددن 

 .(4  ععد  قي مي...( 
آ ( ذ ر مرا ض ال سال صأ  ينهي صلدم يد  ر  مد  الودديا مادص ه الد لة: أنال الّ    

 (. عّة لث آ هي  ّه كين  صا  ة أص مرضًي لعّامهي له ا ال حير  مد   ان أنهي
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يدددرص أصدددحيب هددد ا المددد هب أن  مددد  الودددديا مدددرض رهددد ا قدددي   -المددد هب الثدددين :
 .(5 صزا    حمه ه  عيلنالظيهرعة صبعض الشيمعوة صارميموة صهآ مرصم  ا ا  

 -صاععدلآا بمي يأ  :
( قدددي   ...صصدددّاآا  مدددي ( أنال الّ ددد   رث  مدددي صدددا  دددا ميلدددك ردددا الحدددآع-1

 .(6  أيعمآن  اصا ...( 

( امرندي أن ن دا   مدي صدان  عدآ  ه ص ه الد لة مد  الحدديث الشدرعن انده   
 ( دلو  الآ آب.صقد ث   انه  ين يرم  يديه  ّد العك ور صأمراذ  

  در  مد  (  دين إذا ( قدي :   إن الّ د   مي صا  دا ميلدك ردا الحدآعرث   -2
 .(7 يديه حعن يحيذم رهمي أذنوه...... ( 

 دين يرمد   ( مي صا  ا ارا  مر  ضد  ه  ّهمدي قدي :   إنال  عدآ  ه  -3 
 .(8 يديه ح ص مّك وه... ( 

مددي  صص ندديم   ددا ارددا  مددر  ضدد  ه  ّهمددي يقددآ   ددين ارددا  مددر إذا  أص  -4
 .(10 ن يرم  حع (9 م اوي   يرم  يديه  امي عفض أص  م  ح  ه 

ص ه الد لة: أنال ارا  مر  ض  ه  ّهمي مي  ين لورم  مىدامي بيلح ديال إذا  در  
 .(11 ميله  ر ه مد  ذلك  ان أنال الرم  مرض 

صا عددرض: بددين  مودد  ا دلددة لددو  موهددي أمددر يددد   اددن الفرعضددة ردد  غييددة مددي موهددي 
مدا عدّا ال دسال  ، صانه  ين يرم  يديه مد  ذلك انده عدّة( صصف ل سال الّ   

أن يعامه ال سال حودث قدي  لده   إذا قمد  (   نه لآ  ين مرضي لعامه لما عأله 
ذلدك (  إلن ال سال مك ر... ( صلم يأمرا ررم  الوديا ص  يعق  أن يؤعر  عآ  ه 

  ا صق  حي عه مد  ذلك  ان انه عّة.
 

 العر وا
ب مدا يدرص أنال  مد  الودديا بعد  رض م اهب الفقهيء صأدلعهم ي دص ل    حين مد ه

لم يعّامه لامى ء صس ه صلآ  ين مرضي صا  ي لعّامده لده صلمدي  ( عّة صذلك  نه 
أعددرا  ددا صقدد  الحي ددة لدده ص ن غييددة مددي مدد  ا حيديددث العدد  اعددعد  رهددي مددا قددي  
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صلدو  هد  رودين لافدرا ض صالآا  ديل  ( بيلآ آب صالفرضدوة هد  صصدف ل دس ه 
 م  ال سال.

 موه ا ا 
 المىألة الثينوة: مآض  الرم 

اععاف الفقهيء مد  المآضد  الد م  رمد  إلوده الودديا  ّدد امععديل ال دسال ص دين     
 لهم أ بعة م اهب

 
أصحيب ه ا الم هب أن الم ا  يرم  يديه إلن حد اء أذنوده.  يرص  -الم هب ا ص :

 -صاععدلآا بمي يأ  : (12 صهآ م هب الحّفوة صارميموة صقآ  لاشيمعوة 
(  دين إذا   در  مد  يديده (   أن الّ د   مي صا  دا ميلدك ردا الحدآعرث   -1

 .(13 حعن يحيذم رهمي أذنوه.... ( 
(  دين يرمد  يديده إلدن حد اء أذنوده صقدد مىدر المحديذاال الحىدا ص ه الد لة: انه  

رددا زعدديد  حمدده ه مقددي :   قددي  أرددآ حّوفددة  حمدده ه: يرمدد  حعددن يحدديذم ب رهيمدده 
 .(14 ذنوه ص  لك    مآض   رم  موه ا يدم (  حمة أ

(  دين إذا   در ( قددي :   إن  عدآ  ه  مي  صم  دا ميلدك ردا الحدآعرث   -2
 م  يديه حعن يجعاهمي قرع دي ما أذنوه صرذا     صّ  مث  ذلك صرذا  مدد   أعده مدا 

 .(15 الر آع صّ  مثدد  ذلك ( 
أذنوه مد   ان أن الرمد  يكدآن إلدن حد اء (  م  يديه قرع ي ما ص ه الد لة انه  

 ا ذنوا .
صا عرض: بين الحديثوا إعّيدهمي مّقط   نه مدا  صايدة   دد الج دي  ردا صا د  صلدم 

 .(16 يىم  ما أروه حعن قو  انه صلد بعد صميال أروه 
صأ وددب: بددين حددديث ميلددك صددحوا أعر دده ارمدديل مىددام رهدد ا ارعددّيد صان الحددديث 

 .(17 ( مهآ حجةالعام  ا ميلك را الحآعرث  الثين  قد صححه أه  
( إذا   در  مد  يديده ( قدي :    دين الّ د   مي  صم  دا ال دراء ردا  ديزب   -3

 .(18 حعن نرص إرهيموه قرع ي ما أذنوه ( 
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( حددوا امعددعا ال ددسال  مدد  ( قددي :    أيدد  الّ دد   حددديث صا دد  رددا حجددر   -4
يرمدددعآن أيددديهم إلددن صدددص هم مدد  امعدددعيل يديدده حوددي  أذنودده قددي  ثددم أ وددعهم مددرايعهم 

 .(19 ال سال ص اوهم رراند  صاكدوىة ( 
( مددا ص هددوا أحدددهمي  ددر وا صالثددين  صا عددرض  اددن حددديث صا دد  رددا حجددر  

إعددععمي  مأمددي العددر وا ممددا ص هددوا: احدددهمي: أن حددديثّي أكثددر  صاال صأ ددهر  مددس 
 مكين أصلن .

صص إلدن ا ذندوا ص صص إلدن ال دد  مكدين صالثين  أن حديث صا   مخعاف موده  نده   
بعضه يعي ض بعضي صحديثّي مؤ ادف مكدين أصلدن. صأمدي ا عدععمي  مهدآ أن يىدععم  
ما  صص إلن ال د   ان ارعداء الرم  صما  صص إلن ا ذنوا  ادن أردراا ا صديب  
م  انعهيء الرم  صما  صص إلن ا ذنوا  ا أرراا ا صديب  مد  انعهديء الرمد  صمدا 

ن المّك ددوا اع ددر  ددا حددي  الكفددوا مدد  مق ددآد الرمدد  مّ ددور مىددععماوا  صص إلدد
لارصايدديل  اددن ص دده صددحوا ص ددين أرددآ الع دديس رددا عددرعج يقددآ       دد  هدد ا مددا 

 .(20 اععسا الم يل صلو  بعضه أصلن ما بعض ( 
رِّع الرم  ر سل ا صم صه ا المق آد إنمي يح د  إذا  مد  يديده  -قيلآا: -5 إنمي  ذ

 .(21 أذنوه إلن حوي  
 

يرص أصحيب ه ا الم هب أن الم ا  يرم  يديه إلن ح ص مّك وده  -الم هب الثين :
رهدد ا قددي   مهددآ  الميلكوددة صهددآ قددآ  لاشدديمعوة صهددآ مددرصم  ددا  مددر صارددا  مددر 

 .(22  ض  ه  ّهم ص صم  ا إعحيق صارا المّ    حمهمي ه 
 -صاععدلآا بمي يأ  :

( إذا قديل ( قدي :    دين  عدآ  ه  رعج  مي صا  دا ال هدرم  دا اردا  د -1
 .(23 إلن ال سال  م  يديه حعن  كآني ح ص مّك وه ثم   ر ( 

 (  ين إذا امععا ال سال  م  يديه إلن ح ص مّك وه.ص ه الد لة: انه  
صا عدددرض: بدددين الحدددديث محمدددآ   ادددن حيلدددة العددد   حدددوا  ينددد   ادددوهم ا كوىدددة 

ععد    ادوهم الرمد  إلدن ا ذندوا يدد   ادن ذلدك مدي صال ران  م  زما الشدعيء مكدين ي
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( قددي :       قدددم  المديّددة مآ ددد هم يرمعددآن أيددديهم إلددن  صص صا دد  رددا حجددر  
ا ذنددوا ثددم قدددم   اددوهم قيردد  ص اددوهم ا كوىددة صال ددران  مددا  دددال ال ددرد مآ ددد هم 

 .(24 يرمعآن أيديهم إلن المّيكب ( 
(  دين مدي قدي :   إن  عدآ  ه  مي صدا  دا عديلم ردا  مدر  ضد  ه  ّه -2

يرم  يديه ح ص مّك وه إذا امععا ال سال صرذا   ر لار دآع صرذا  مد   أعده مدا الر دآع 
 معهمي   لك أيضي صقي  عم  ه لما حمدا  بّي صلك الحمد ص ين   يفعد  ذلدك مد  

 .  (25 الىجآد ( 
 يديه ح ص مّك وه.(  ين يرم  ص ه الد لة: د  الحديث الشرعن  ان أن الّ    

صا عرض: بين المراد بمي  صعّي د أم  صاية إلن ا ذندوا د  وصس ا صديب  صبمدي  صم 
 .(26 د أم  صاية إلن ح ص مّك وه د أم ا كف صا  عيغ  مس بيلد    قد  ارمكين 

 
(  ددين إذا قدديل إلددن ال ددسال ( قددي : إن  عددآ  ه  مددي صددا  ددا  ادد    -3

ديدده حدد ص مّك ودده صع ددّ  مثدد  ذلددك إذا قضددن قراء دده صأ اد أن المكعآبددة   ددر ص مدد  ي
ير   صع ّعه إذا  م  ما الر آع ص  يرم  يدا م    ء ما ال سال صهدآ قي دد صرذا 

 .(27 قيل ما الىجد وا  م  يديه   لك ص  ر ( 
 

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال الم ددا  مخوددر مدد   معهمددي إلددن  -المدد هب الثيلددث :
 . (28  ص مّك وه ره ا قي  الحّيراة صالظيهرعة  حمع  أذنوه أص ح

 ا  مرصم  ا مرعا س  عور  نال  صرنميذلك المآض   أصيبعه بأررااي اغ  أنصمعّيا 
( مدديلرم  إلددن حدد ص المّك ددوا مدد  حددديث أردد  حموددد صارددا  مددر صهددآ  عددآ  ه  

( صهددآ قددآ  لاشدديمعوة صرعددحيق صالرمدد  إلددن حدد ص مددرصم  ددا  ادد  صأردد  هرعددرال  
 صقي  به أنيس ما أه  العام (  ذنوا  صاا صا   را حجر صميلك را الحآعرث  ا

 .(29 ص ين ارميل احمد يمو  إلن ا ص  
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يددرص أصددحيب هدد ا الددرأم أنال الم ددا  يرمدد  يديدده إلددن صددد ا صهددآ  -المدد هب الرابدد :
 .(30 مرصم  ا بعض أه  الحديث ص صاية  ّد الميلكوة صالحّيراة 

 العر وا
م اهب الفقهيء صأدلعهم ي دص ل  أنال الرم  إلن حد ص المّك دوا صالدن حد ص  بعد  رض

( بأحيديدددث صددحوحة  مدددي مدددر ، ممدددا أ دددن ب حددددص ا ذنددوا  ددد  ذلدددك صا د  ّددده  
ال فعوا مقد أصيب الىّة إن  يء ه  عديلن صمدا أ اد الجمد  ردوا الدرصايعوا صاعد  

حد ص المّك دوا أم ا كدف  ررأم ما قي  إلن ح ص ا ذندوا أم  وصس ا صديب  صالدن
 . (31 صا  عيغ 

يؤعد ه ا مي  صاا ا ثرل  حمه ه  عيلن  ا ارميل احمد  حمه ه  عيلن قدي : قاد  
 ر    د ه إلن أيا ي اغ الرم  ؟ مقي  : أمي أني ميذهدب إلدن المّك دوا لحدديث اردا 

 صاال ا ص  أكثدر  مر صما ذهب إلن أنال الرم  إلن ح ص المّك دوا محىدا صذلدك  ن 
(  دين يفعد  ( ص آاز اآلعر  ن صحة  صايعه  د   ادن انده  صاقرب إلن الّ    
 . وه ا ام  (32 ه ا مرال صه ا مرال 
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 المىيلة الثيلثة:  م  الوديا مآق الرأس
 اععاف الفقهيء موما  يصز ررم  يديه  أعه ص ين لهم م ه ين       

 
  أصحيب ه ا الم هب يكرا لام ا  أن يجيصز رهمي  أعده رهد ا قي -الم هب ا ص :

. صاعددعدلآا ردددلو   قادد  صقدديلآا أندده  جدديصز (33 قددي  الشدديمعوة صالحّيراددة صارميموددة 
 المأمآ  به صهآ  م  الوديا ح ص المّك وا أص ح ص ا ذنوا  مي ع ا.

 
مده ه  آاز  مد  الودديا مدآق الدرأس صهدآ مدرصم  دا رديصس  ح -الم هب الثين :

 .(34 حوث  صم  ّه انه  م  يديه حعن  جيصز رهمي  أعه 
 .(35 إ  أن ارميل الّآصم  حمه ه  عيلن قي    صه ا بير    اص  له (

 صلم أ د لهم دلوسً 
 

 المىيلة الرابعة:  م  ما  ين رودا    
 -اععاف الفقهيء م   م  ما  ين رودا     ص ين لهم م ه ين:    

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال مددا  ددين رودددا  دد   اعددعحب لدده  - :المدد هب ا ص
ار وين بيلمقدص  مما  ين  إحدص يديده مقطآ دة مدا أصداهي أص  دّسء  مد  ا عدرص 
صما  ين مقطدآع الكفدوا  مد  عدي ديه صمقطدآع الد  ا وا يرمد  العضدديا رهد ا قدي  

 .(36 الحّيراة صارميموة ص يمة الشيمعوة 
 -صاععدلآا بمي يأ  :

قددي    د ددآن  مددي  ددر عكم إنمددي  ( أنال الّ دد   ( مددي صددا  ددا أردد  هرعددرال  -1 
اهادددك مدددا  دددين قددد اكم عدددؤالهم صاعدددعسمهم  ادددن أن ودددي هم مددد ذا نهودددعكم  دددا  ددد ء 

 .(37 مي عّ آا صرذا أمر كم بأمر مأ آا مّه مي اععطععم ( 
ن ندأ   مّده إذا أمرندي بدأمر أ ( ص ه الد لة مد  الحدديث الشدرعن: هدآ أنال الّ د  

 مي نىعطو  مما  ين رودا      م   ان قد  مي يىعطو .
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حدوا امعدعا  ( قدي     أيد  الّ د   ( اععدلآا بظيهر حديث صا د  ردا حجدر  -2
ال سال  م  يديه حوي  أذنوه قي  ثم أ وعهم مرأيعهم يرمعآن أيديهم إلن صددص هم مد  

 .(38 امععيل ال سال ص اوهم رران  صاكوىة ( 
كددينآا يرمعددآن مدد  م دد  الشددعيء ص اددوهم ال ددران  (   لددة: أنال ال ددحيبة ص دده الد

صا كوىة إلدن صددص هم لضدوا المسبد  ممدي دال لد   ال دران  صا كوىدة  د  ا مد  
 الرم  إلن المآض  المىّآن ميلمرض صالع   أصلن.

 
 يرص ارميل ال غدآم مدا الشديمعوة أنال مقطدآع الودد مدا المدرمقوا   -الم هب الثين :

 .(39 يرم   ن العضد   يرم  م  حيلة ال حة 
 

 العر وا
بعددد  ددرض مدد اهب الفقهدديء صأدلددعهم ي دددص لدد    حددين المدد هب ا ص  لعمددآل ا دلددة 
ال حوحة الدالة  ان أنال المع ص  يأ   بمي يىدعطو  ممدي أذمدر بده صمقطدآع الودد مدا 

لعددل القدد ال مد ذا المرمقوا مع ص  لكّه يىعطو   م  العضد مهد ا هدآ المطادآب مّده 
 أ ن به صهآ  م  العضد مقد أدص مي  اوه.

 وه ا ام
 

 المىيلة الخيمىة:  م  المرأال يديهي م  ال سال
لددم أ ددد عسمددي رددوا الفقهدديء مدد  اعددعح يب  مدد  الر دد  يديدده مدد  ال ددسال  مددي        

 -ع ا إ  أنهم اععافآا م   م  المرأال ص ين لهم ثسثة م اهب :
 

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال المددرأال  يلر دد  معرمدد  يددديهي حدد اء  -المدد هب ا ص :
أذنوهي ره ا قي  ارميموة صهآ  صاية الحىا  ا أر  حّوفة  حمه ه صقآ  لك  ما 

 .(40 الشيمعوة صالحّيراة صهآ قآ  ريصس  حمه ه 
 -صاععدلآا بمي يأ  :
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ا أنهمي  ينعي  رمعين مي  صص الخس  ب عّيدا  ا أل الد داء صحف ة رّ  عورع -1
 .(41 أيديهمي 

ص ن مددا  ددرع مدد  حقدده العك وددر  ددرع مدد  حقدده الرمدد   يلر دد  ص ن ا ع ددي   -2
 .(42 ال ص ن  فوهي لوىي بعآ اللم  فرق روا الر   صالمرأ ( ال حوحة الآا دال  ّه 

 

يرص أصحيب ه ا الم هب أنهي  رم  يديهي ح ص مّك وهدي رهد ا قدي   -الم هب الثين :
ميلكوة صهآ  صايدة محمدد ردا مقي د  الدرازم  دا مقهديء الحّفودة صهدآ القدآ  الثدين  ال

 .(43 لاشيمعوة 
 .(44 صاععدلآا ردلو   قا  حوث قيلآا أن ذلك اععر لهي صبّيء أمرها  ان الىعر 

 .(45 ال    رم  يديهييرص الحّيراة م  الرصاية الثينوة لهم أنال المرأ -الم هب الثيلث:
مد  معّدن العجديم  ص  يشدرع لهدي رد   جمد  نفىدهي مد  الر دآع صالىدجآد صقديلآا انه 

 .(46 صعي ر صس هي 
 

 العر وا
بعد  رض م اهب الفقهيء صأدلعهم ي دص ل    حين الم هب ا ص  القي   بين المدرأال 
 رم   يلر   صذلك  ن ا ع ي  الآا دال م  ه ا المىيلة لم  فرق ردوا الر د  صالمدرأال 

عاة م  ا مر بيلرم  صلم يرد  ّه صان ه  اوه صعام اععثّيء المرأال ص ن المرأال دا
موشددرع الرمدد  لهددي  مددي يشددرع لار دد  ، إ  إذا  يندد  بحضددرال الر ددي  م نهددي  رمدد  إلددن 

 المّك وا  ن ذلك ععر لهي .     وه ا ام
 

 المىيلة الىيدعة: صه  يفرج روا أصيبعه
 - ين لهم أ بعة م اهب:إععاف الفقهيء م  ه ا المىيلة ص       

يرص أصحيب ه ا الم هب أنال الم ا  إذا  م  يديه يضم أصديبعه  -الم هب ا ص : 
 .(47 ره ا قي  الحّيراة صارميموة صبعض الحّفوة 

   -صاععدلآا بمي يأ  :
إذا دعد  مد  ال دسال  مد  يديده  ( قي     ين  عدآ  ه (  بمي  صص أرآ هرعرال 

 .(48 مدا ( 
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 بين الحديث معاآ  بىعود را عمعين حوث ضعفه ا زدم.صا عرض: 
صأ وددب: بددين عددعود رددا عددمعين ا ن ددي م صدددصق صثقدده الّىددي   صارددا ح ددين ص  
العفيل إلن قآ  أر  الفعا ا زدم موه ضعوف  ن ا زدم معكام موه صالّىي   ا ام 

 .(49 مّه 
ا ا صديب   ّددد يدرص أصدحيب هد ا المدد هب اعدعح يب العفرعدا ردو -المد هب الثدين :

 .(50 الرم  ره ا قي   مهآ  الشيمعوة صبعض الحّفوة 
 -صاععدلآا بمي يأ  :

  ددددين يّشددددر أصدددديبعه ( قددددي    أنال الّ دددد   ( مددددي  صم  ددددا أردددد  هرعددددرال  -1
 .(51 لاعك ور(

ص ده الد لددة: د  الحدديث الشددرعن  ادن أن الم ددا  يّشدر أصدديبعه ممدي يددد   اددن 
 م .اععح يب نشر ا صيب   ّد الر 

صأ وب: بين المراد بيلّشر أن يرمعهمي مفعآحعوا   مضمآمعوا حوا  كآن ا صيب  
. ثدددم إن ارمددديل العرمددد م  حمددده ه  عددديلن قدددي : بعدددد أن  صص (52 نحدددآ    الق ادددة 

الحديث   صه ا عطأ صال دحوا مدي  صعّديا ثدم لدآ صدا لكدين معّديا مدد أصديبعه قدي  
أصدديبعه. صهدد ا نشددر صمددد أصدديبعه صهدد ا احمددد أهدد  العربوددة قدديلآا هدد ا ضددم، صضددم 

العفرعا صمرق أصيبعه ص ن الّشدر   يقعضد  العفرعدا  ّشدر الثدآب صلهد ا اعدععم  
 .(53 م  الش ء الآاحد ص   فرعا موه ( 

 
يرص أصحيب ه ا الم هب أنال الم ا    يكادف الضدم ص  العفرعدا  -الم هب الثيلث:

بعددض الشدديمعوة صهددآ قددآ  أرددآ  عفددر  ردد  يعر همددي مّشددآ ال  اددن هولعهمددي رهدد ا قددي 
 .  (54 الهّدصان  ما   الحّفوة 

 صلم أ د لهم دلوس .
 

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال الم ددا  يرمدد  يديدده م ىددآرعوا  -المدد هب الرابدد  :
 . (55 ظهآ همي إلن الىميء  هولة الراهب صهآ م هب الميلكوة 

 صلم أ د لهم دلوس . 
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 العر وا 
هدديء صأدلددعهم ي دددص لدد    حددين المدد هب ا ص  القي دد  بضددم بعددد  ددرض مدد اهب الفق

ا صدديب   ّددد الرمدد  ل ددحة مددي اعددعدلآا بدده ص ن المدد اهب ا عددرص لددو  لهددم دلودد  
ي دداا لسحعجدديج ص ن الّشددر مدد  دلودد  المدد هب الثددين  المق ددآد بدده مددد ا صدديب  

مدددي صلدددو   فرعقهدددي يدددد   ادددن ذلدددك قدددآ  الىدددمرقّدم      أ اد بيلّشدددر أن   يرمعه
مضمآمعوا ر  مفعآحعوا حعن  كآن ا صيب  نحآ الق ادة   أن يفدرج ردوا ا صديب  

 .(56  فرعجي ( 
 

 المىيلة الىيبعة: معن ي دأ العك ور
اععاف الفقهيء م  الآق  ال م ي دأ به بيلعك ور هد  هدآ مد  ارعدداء الرمد  أل        

 بعد الرم  ص ين لهم أ بعة م اهب:
يب هدد ا المدد هب أنال ارعددداء العك وددر مدد  ارعددداء الرمدد  يددرص أصددح -المدد هب ا ص :

صانعهيوا م  انعهي ده رهد ا قدي  الحّفودة صالحّيرادة صارميمودة صهدآ اصدا ا ص ده  ّدد 
 .(57 الشيمعوة 

صاعددعدلآا ردددلو   قادد  مقدديلآا إن الرمدد   ددرع ر ددسل ا صددم الشددرصع مدد  ال ددسال ص  
 .(58 العك ور يح   ه ا المق آد إ  بيلقِّران روا الرم  ص 

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال الرمدد  ي دددأ مدد  ارعددداء العك وددر ص   -المدد هب الثددين :
اععح يب م  ا نعهديء مدين مدرغ مدا العك ودر ق د   مديل الرمد  أص العكد  أ دم ال ديق  
صان مرغ مّهي حط يديه صلم يىعدل الرم  صهآ قآ  الشديمعوة صدححه ارمديل الرامعد  

 .(59  حمه ه
   -دلآا بمي يأ  :صاعع

إذا صددان   ددر (  اندده  أص ميلددك ردا الحددآعرث  ( مدي صددا  ددا أرد  قسبددة  -1
ص م  يديه صرذا أ اد أن ير    م  يديه صرذا  م   أعه ما الر آع  م  يديه صحدث أنال 

 .  (60 صّ  هك ا  (  عآ  ه 
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امعدعا  ( مي صا  ا   د ه ردا  مدر  ضد  ه  ّهمدي قدي     أيد  الّ د   -2
العك ور م  ال سال مرم  يديه حوا يك ر حعن يجعاهمي ح ص مّك وه صرذا   در لار دآع 
مع  مثاه صرذا قي    عم  ه لما حمددا ( معد  مثاده صقدي     بّدي صلدك الحمدد ( ص  

   (61 يفع  ذلك حوا يىجد ص  حوا يرم   أعه ما الىجآد ( 
إذا قدديل  (  ددين  عددآ  ه  مددي صددا  ددا ارددا  مددر  ضدد  ه  ّهمددي قددي :   -3

لا سال  م  يديده حعدن  كآندي الدن حد ص مّك وده ثدم   در مد ذا أ اد أن ير د  معد  مثد  
 .(62 ذلك.... ( 

 دين إذا   در  ( قدي :   إنال  عدآ  ه (  مي صدا  دا ميلدك ردا الحدآعرث  -4
 .(63  م  يديه حعن يحيذم رهمي أذنوه.... ( 

يبقة: دلد  ا حيديدث الىديبقة  ادن أنال الرمد  ي ددأ مد  ص ه الد لة م  ا حيديث الى
 .(64 العك ور ص  اععح يب م  إنهيء الرم  م  العك ور 

 
يرص أصحيب ه ا الم هب أنال الم ا  يرم  بس  ك ور ثم ي عددمء  -الم هب الثيلث :

. صلددم  (65 العك وددر مدد  إ عددي  الوددديا صعّهودده مدد  إنهي دده رهدد ا قددي  بعددض الشدديمعوة 
 لهم دلوس.أ د 

يدرص أصدحيب هد ا المد هب أنال الم دا  يرمد  بدس  ك ودر ثدم يك در  -الم هب الرابد  :
صعداا مي  ين ثم يرعاهمي بعد مراغ العك ور ره ا قي  بعض الشيمعوة صصدححه ارمديل 

 .( 66 ال غآم  حمه ه      عيلن 
 العر وا

 وددر يكددآن مدد  ارعددداء بعددد  ددرض مدد اهب الفقهدديء صأدلددعهم ي دددص لدد  أنال ارعددداء العك
الرم   ن ا حيديث ال حوحة دل   ان ذلك مف  حديث ارا  مر  ض  ه  ّهمدي 
قي    مرم  يديه حوا يك ر ( صم  حديث أر  قسبة     ر ص م  يديده ( صمد  حدديث 

 ميلك را الحآعرث   إذا   ر  م  يديه (
كآن مد  انعهديء العك ودر أمي انعهيوا مام يرد م  ا حيديث الشرعفة مي يد   ان انه ي

صال م أمو  إلوه م هب ما يرص أنال انعهيء العك ور يكآن م  انعهيء الرم  لكد  يعادم 
 ا صم انعهيء  م  ارميل.
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 وه  عيلن ا ام 
 المىيلة الثيمّة: حكم صض  الوموا  ان الشمي 

 اععاف الفقهيء م  حكم صض  الوموا  ان الشمي  ص ين لهم أ بعة م اهب       
 

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال صضدد  الومددوا  اددن الشددمي  مددا  -المدد هب ا ص :
الىّة ره ا قي  الحّفوة صالشيمعوة صالحّيراة صال عدية صاععح ه الظيهرعدة صهدآ  صايدة 
ارا   د الحكم  ا ميلك قي  القرر   صهآ ال حوا صهآ مدرصم  دا  اد  ردا أرد  

قدي  عدعود ردا   ودر صالّخعد  صأردآ ريلب صأر  هرعرال ص ي شة  ضد  ه  دّهم صبده 
 .(67 مجا  صالثآ م صأرآ ثآ  صداصد 

   -صاععدلآا بمي يأ  :
قدي :    دين الّديس يدؤمرصن أن يضد  الر د   ( مي صا  ا عه  را عدعد  -1

الود الومّن  ادن ذ ا ده الوىدرص مد  ال دسال قدي  أردآ حديزل   أ امده إ  يّمد  ذلدك 
 .()  ) 68 إلن الّ   

 م  يديه حوا دعد  مد   (   انه  أص الّ    ( صا   را حجر  مي صا  ا -2
. ثم العحف رثآبه ثم صض  يدا الومّدن (69 ال سال   ر   صصف هميل حوي  أذنوه ( 

 ان الوىرص مامي أ اد أن ير د  اعدرج يديده مدا ثآبده ثدم  معهمدي ثدم   در مر د  مامدي 
 .(70 ه ( قي  عم  ه لما حمدا  م  يديه مامي عجد عجد روا  فو

 ( قدي : قاد   نظدرنال إلدن صدسال  عدآ  ه  ( مي  صم  ا صا   را حجدر -3
ميعدعق   الق ادة مك در مرمد  يديده حعدن حيذ دي  ( كوف ي دا  قدي  مقديل  عدآ  ه 

أذنوه ثم اع   ميله روموّه مامي أ اد أن ير    معهمي مثد  ذلدك ثدم صضد  يديده  ادن 
 معهمددي مثدد  ذلددك مامددي عددجد صضدد   أعدده ردد لك     عودده مامددي  مدد   أعدده مددا الر ددآع

المّد   ردوا يديده ثددم  اد  مديمعرا   ادده الوىدرص صصضد  يدددا الوىدرص  ادن مخدد ا 
الوىرص صحد مرمقه ا يما  ان مخ ا الومّن صق ض ثّعوا صحاا حاقة ص أيعه يقدآ  

 .(71 هك ا صحاا بشد اررهيل صالآعطن صأ ي  بيلى يبة ( 
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صضد  يموّده  ادن  دميله ممدي (  الىديبقة : أنال الّ د  ص ه الد لدة مد  ا حيديدث 
 يد   ان أن ذلك ما الىّة .

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أنال الم ددا  يرعدد  يديدده ص  يضدد   -المدد هب الثددين :
احدددهمي  اددن ا عددرص رهدد ا قددي  ارميموددة صهددآ  صايددة ارددا القيعددم  ددا ارمدديل ميلددك 

ال بوددر  ضدد  ه  ّهمددي صالحىددا  حمدده ه صحكدديا ارددا المّدد    ددا   ددد ه رددا 
 .(72 ال  رم صحكيا القيض  أرآ الطوب  ا ارا عورعا 

دعدد  المىددجد  ( قددي :   إنال  عددآ  ه  ( صاعددعدلآا بمددي صددا  ددا أردد  هرعددرال 
مدرد صقدي    ا  د  م د  ميندك لدم   د  (  ( مدع      م دان مىدام  ادن الّ د  

مقدي    ا  د  م د  ميندك لدم  ( مر   م ان  مي صان ثم  يء مىدام  ادن الّ د  
    ( ثسثي مقي  صال م بعثك بيلحا مي أحىّ  غورا معامّد  مقدي    إذا قمد  إلدن 
ال سال مك ر ثم إقرأ مي  وىر معدك مدا القدر ن ثدم إ  د  حعدن  طمدلا  اكعدي ثدم إ مد  

 .(73 حعن  ععد  قي مي... ( 
لومددوا  اددن الشددمي  لددم يعاددم المىدد ء صددس ه صضدد  ا ( ص دده الد لددة: انال الّ دد  

 مد   ان انه يرعاهمي  ن ار عي  هآ ا ص .
لم يعامده إ  الآا  ديل صصضد  الومدوا  ادن الشدمي  عدّة  ( صا عرض: بين الّ   

 .(74 مس  عاا لكم بيلحديث 
صأمي الرصاية  ا ارا ال بور مه   صاية  يذال مخيلفة لمي  صص الثقيل  ّه رددلو  مدي 

رددا   ددد الددرحما قددي : عمدددع  ارددا ال بوددر يقددآ    صدددف اعددرج أرددآ داصد أن ز  ددة 
صان عدام  آنهدي صدحوحة مهد ا معد   (75 القدموا صصضد  الود  ان الودد ما الىّدة( 

صالفعدد     مددآل لدده ص صايدددة الآضدد   ّدده مرمآ ددة  نددده نىدد ة إلددن الىددّة صقدددآ  
يدر ال حير  ما الىّة م  حكم الرم   مي حقا م   عب الحديث صم  ه ا لعاده لدم 

الآض  ما عّا الهدم صمهم ال حير  لو  بحجة   عدومي إذا  دين مخيلفدي   ادة 
ال حيبة  أمورم المؤمّوا أر  بكر ص ا  صارا   يس صارا مىعآد صعه  را عدعد 
صنحددددآهم  اددددن أنهددددي مخيلفددددة لاحيديددددث المرمآ ددددة المشددددهآ ال صأ مددددي  ال ددددحيبة 

 .(76 ص  المىعفوضة م  بيب الآض   مي مر م  أدلة الم هب ا  
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صأمي الرصاية  ا ارميل ميلك م نهي مضطربة ميلمدنوآن مدا أصدحيبه  صصا  ّده أمدر 
الآض  مطاقي عآاء  ين م  الفرض أص الّف   مي  هد به حديث المآردأ  دا عده  

 .(77 صأثرا  ا   د الكرعم را أر  المخي ق ال  رم  ( را ععد 
صالآضدد  مدد  الّفدد  ص  ددد  صالم ددرعآن مددا أصددحيبه  صصا  ّدده ار عددي  مدد  الفددرض

الرحما را القيعم  صص  ّه ار عي  مطاقي ص صص أ هب  ّده إبيحدة الآضد  ص ادك 
الرصاييل أم  صاييل الم رعوا صارا القيعم صرن   مد  رهدي المعدأعرصن مدا الميلكودة 
لهدي  لكّهي  يذال مخيلفة لرصاية  مهآ  أصحيبه مس  خرق ار ميع صلكآنهي  ديذال أصال

مخع ددرا مددد  الفقدده بير عمددديد  اددن ا  ض إذا  مددد   أعدده مدددا  إرددا الحي ددب مددد 
 .(78 الىجدال صنهض إلن القويل 

العفرقة روا الفرض صالّف  حوث  را ارميل ميلك  حمه ه صضد   -الم هب الثيلث :
 . (79 الوموا  ان الشمي  م  الفرض صأ يزا م  الّف  

   -صاععدلآا بمي يأ  :
لم يّق  موهي انه  ين يض  يددا (  موهي صسال الّ    قيلآا إن اآلثي  الع  نق  -1

الومّن  ادن الوىدرص ص ن مدا اث د  يدرص أنال اآلثدي  العد  أث عد  ذلدك اقعضد  زعديدال 
  ان اآلثي  الع  لم  ّق  موهي ه ا ال عيدال صان ال عيدال يجب أن ي ي  إلوهي.

ال عديدال  نهدي  ص أص المينعآن أن ا ص ب الم ور إلدن اآلثدي  العد  لوىد  موهدي هد ا
أكثر صلكآن ه ا لوى  مّيع ة  معي  ال سال صرنمدي هد  مدا بديب ا عدععينة صلد لك 
أ يزهي ارميل ميلك م  الّف  صلم يج هي م  الفرض صقدد يظهدر مدا أمرهدي أنهدي هولدة 

 .(80  قعض  الخضآع صهآ ا صلن     رهي 
يث المىد ء صدس ه صعمكّّي ا  عراض بين ا حيديث الع  لم   دوا الآضد  مثد  حدد

أن ي وا له صا  يل ال سال رددلو  انده صدان ه  اوده صعدام لدم ي دوا  ( إنمي أ اد 
 لدده  مدد  الوددديا  ّددد  ك وددرال ارحددرال مددثس ثددم إن ا حيديددث ال ددحوحة قددد دلدد   اددن

  ين يض  يدا الومّن  ان الوىرص دصن  فرعا روا مرض صنف . ( انه
ديا صالآضد  لسعدعراحة د   اوده مدي  صم  دا قيلآا إن ار عي  ا دا  ادن الود -2

إرددراهوم الّخعدد  قددي  : إنهددم  ددينآا يفعاددآن ذلددك مخيمددة ا عمدديع الدددل مدد   وصس 
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 ان لىدين  عدآ   (81 ا صيب   نهم  ينآا يطواآن ال سال صأمض  ا  مي  احم هي 
 . ()  82 ه 

الم ددا  مخوددر رددوا يددرص ارمدديل ا صزا دد   حمدده ه  عدديلن أنال  -المدد هب الرابدد  :
 ، صلم أ د له دلوس . (83 الآض  صار عي  نق  ذلك  ّه ارميل الّآصم  حمه ه 

 العر وا
بعدد  ددرض مد اهب الفقهدديء صأدلدعهم ي دددص لد    حددين مد هب مددا يقدآ  أن الآضدد  
عّة صذلك ل حة مدي اعدعد  بده أصدحيب هد ا المد هب مدا أدلدة صدحوحة صصدرعحة 

يددا الومّدن  ادن الوىدرص مد  ال دسال صقدد نقد  ذلدك كدين يضد  (   ان أن الّ   
صلم يفرقآا روا مرض صنف  ثم إن ار عي  مدؤص  بير عدي  (  ّه أ سل ال حيبة 

 ( الخفوف ق   الآض  ردلو  مي ص د م  المآرأ   لم يرد ار عدي   دا  عدآ  ه 
  مددا ررعددا صددحوا ص  مددا ررعددا ضددعوف نعددم ص د مدد  بعددض الرصايدديل اندده  ددين 

.      وه (84 يرعدد  صهددآ محمددآ   اددن اندده  ددين يرعدد  إ عددي  عفوفددي ثددم يضدد  ( 
 ا ام

 
 
 

 المىألة العيععة : مح  الآض 
 اععاف الفقهيء م  مح  صض  الديا م  ال سال ص ين لهم ا بعة م اهب     

 

يرص اصحيب ه ا الم هب ان الم ا  يضد  يددا  حد  عدر ه صهدآ  -الم هب ا ص :
 صاية  ا    مدا الحّيرادة صال عديدة صهدآ مدرصم  دا  اد  صارد  هرعدرال صارد  مجاد  
صالّخعدد  صالثددآ م صرعددحيق صبهدد ا قددي  الحّفوددة مدد  حددا الر دد  صأمددي المددراال  ّدددهم 

 (.85 مينهي  ض  مآق ال د  
 -صاععدلآا بمي يي   :

( قددي  :   مددا الىددّة صضدد  الومددوا  اددن الشددمي   حدد   مددي صم  ددا  ادد   -1
 .(86 الىرال ( 
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 ادددن ا كدددف مددد  ال دددسال  حددد  ( قدددي :   أعددد  ا كدددف  دددا ارددد  هرعدددرال   -2
 . (87 الىرال(

ص دده الد لددة : انهمددي  ضدد  ه  ّهمددي قددي : إن صضدد  الومددوا  اددن الشددمي   حدد  
 ( .الىرال ما الىّة صه ا يّ را الن عّة الّ    

ض: بدددين ادلدددعكم ضدددعوفة ا مددد  اهددد  العادددم  ادددن  ضدددعوفهي مدددس حجدددة لكدددم صا عدددر 
 .(88 موهي

يدرص اصدحيب هد ا المد هب ان الم دا  يجعد  يديده مدآق الىددرال  -المد هب الثدين  :
صهآ مرصم  ا  ا ععود را   ور صار  مجاد  ص حدا ردا حمودد  حمهدم ه  عديلن 

 .(89 ل عدية صهآ م هب الميلكوة صالشيمعوة ص صاية  ّد الحّيراة صا
 -صاععدلآا بمي يي   :

قدي   (90    م   لربدك صانحدر ((( م   أصع  قآله  عيلن بمي  صم  ا  ا    -1
 .(91 عي دا الوىرص ثم يضعهمي  ان صد اهآ ان يض  يدا الومّن  ان صعط 

صا عدرض: بدين معّدن ا يدة الكرعمدة   اعاد  صدس ك صذبحدك مد ن المشدر وا  دينآا 
ع بحآن لهي مأمرا ه  عديلن ان يخديلفهم صا نحدراا  مدي هدم موده يع دصن ا صّيل ص 

 .(92 بيلعضد صالّوة صالع ل  ان ا عسص    عيلن ( 
قددي  الكيعددين   حمدده ه  عدديلن إّن معّددن اآليددة الكرعمددة   صدد  صددسال العوددد      

صانحر الج ص  صهآ ال حوا ما العأصع   نه حوّل  يكآن  طف الش ء  ادن غودرا 
ي هددآ مقعضددن العطددف مدد  ا صدد  صصضدد  الوددد مددا امعددي  ال ددسال صابعيضددهي ص  كمدد

مغييرال روا ال عض صبوا الك  اص يحعم  مي قاّي مدس يكدآن حجدة مد  ا حعددمي   ادن 
انده  صم  دا  اد  صارد  هرعدرال  ضد  ه  ّهددمي قددي :   مدا الىدّة صضد  الومددوا 

ن أنده مخديلف لاعأصعد  ال دحوا  ان الشمي   ح  الىرال ( مس   رال رعأصعاه هد ا  اد
 93). 
( يضدد  يدددا الومّددن  اددن يدددا  مددي  صم  ددا ردديصس قددي :   ددين  عددآ  ه  -2

 .(94 الوىرص ثم يشد روّهي  ان صد ا صهآ م  ال سال ( 
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(  دين يضد  يددا مدآق صدد ا صال دد  ص ه الد لة ان الحديث الشرعن روا انده  
 ميكين مآق الىرال    حعهي .

صصضد  يددا  (  قي  : صاو  مد   عدآ  ه(  ا صا   را حجر مي  صم   -3
 . (95 الومّن  ان يدا الوىرص  ان صد ا ( 

مي صم  ا ار  ال بور قي  : أمرن   طيء أن أعأ  ععود ردا   ودر  حمهدم ه  -4
 .(96 ايا  كآن الودان م  ال سال مآق الىرال اص اعف  الىرال مقي  مآق الىرال

يّ را  ا يموّده ص دا يىدي ا  (   اي   عآ  ه  (ي   ا هاب  ا اروه ق -5
 .(97 ص أيعه يض  ه ا  ان صد ا صصصف الومّن  ان الوىرص ...( 

قيلآا أنمي  ح  الىرال  آ ال ص ح  ال د  القاب صهآ مح  الخشآع مكدين صضد   -6
 .(98 الوديا  اوه اراغ م  الخشآع ما صضعهمي  ان العآ ال 

 .(99 عآ ال اصلن صاراغ بيلآض   اوه لحفظه صا عرض: بين الآض   ان ال
 

يددرص اصددحيب هدد ا المدد هب ان الم ددا  مخوددر رددوا صضدد  يديدده  -المدد هب الثيلددث :
 ح  عر ه اص مآقهي  ن الجمو  مرصم  مدي عد ا صا مدر مد  ذلدك صاعد  رهد ا قدي  

 .(100 الحّيراة م   صاية اعرص  ّهم
ان يجعدد  يديدده مددآق صددد ا يددرص اصددحيب هدد ا المدد هب ان الم دد -المدد هب الرابدد  :

ص صاية ثيلثة  ّد ال عدية ص صاية  دا الحّيرادة ا  (  صهآ مرصم  ا ا ميل  ا  
 .(101 ان صيح ي الكشيا صالفرصع قي  يكرا  ع  يديه  ان صد ا 

 صاععدلآا بمي يأ   :
يضدد  يدددا الومّددن  ( مددي صم  ددا ردديصس  حمدده ه قددي  :   ددين  عددآ  ه  -1

 . (102 ص ثددددم يشددددد روّهمددددي  اددددن صددددد ا صهددددآ مدددد  ال ددددسال (  اددددن يدددددا الوىددددر 
 ين يض  يددا  ادن صدد ا ممدي يدد   ادن أن الم دا  يضد   ( ص ه الد لة: انه 

 يديه  ان صد ا صهآ الىّة م  ذلك .
صصضد  يددا  ( قي  : صاو  مد   عدآ  ه (  مي  صم  ا صا   را حجر  -2

 .(103 الومّن  ان يدا الوىرص  ان صد ا ( 
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صضدد  يديدده  اددن صددد ا (  ص دده الد لددة: ان ا حيديددث ال ددحوحة دلدد   اددن اندده 
 مآ ب الم ور الن ذلك .

 العر وا
بعد  رض م اهب الفقهيء صادلعهم   وا ل  أن صض  الوديا  ح  الىرال لم يرد موده 
حديث صحوا صان الآض  مآق الىرال   لك لم يرد موه ع ر يجدب الم دور الوده صان 

العديبعوا  حمهدم ه . ا  ان المد هب الثيلدث الد م يدرص اصدحيبه ص د موه اثدي   دا 
صض  الوديا  ان ال د  قد ص دل موه احيديث صحوحة يجب الم ور الوهدي ميلد م 
ا اا  ا حددي هددآ صضدد  الوددديا  اددن ال ددد   اددن ان   يعكاددف المىددام مدد   معهمددي 

د صالعمدد  صع دديلغ يددد   اددن ذلددك قددآ  الشددوف ارددآ الحىددا مدد   عدديلعه  ددآاز العقاودد
بيلحديث حوث قي  نقس  ا ا ميل الشيمع   حمه ه  عيلن قي     آضد  الودد  ادن 
ال ددد  بحوددث  كددآن اعددر الوددد  حدد  ال ددد   معددي رددوا هدد ا ا حيديددث صبددوا مدديم  

 . (104 بعض الرصاييل  ّد ال د  ( 
 
 

 المىيلة العي رال :  وفوة الآض 
  ان الشمي  ص ين لهم  ى  م اهب  ااععاف الفقهيء م   وفوة صض  الومو        

يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أن الم ددا  يضدد   فدده الومّددن  اددن  -المدد هب ا ص  :
ذ ا ه الوىرص صهآ  صاية  ّد الحّفودة صع ددص انده  أصذ ال عديدة  نهدم يدرصصن حدديث 

 .(105 عه  را ععد م   ع هم صلم ا د لهم  أيًي صرعحي ر لك 
قي  :   ين الّيس يؤمرصن (  را ععد الىي دم صاععدلآا بمي صا  ا عه     

ان يض  احدهم الود الومّن  ان ذ ا ه الوىرص م  ال دسال قدي  اردآ حديزل ص  ا ادم 
 . ()  ) 107 ذلك إلن الّ    (106 ا  انه يّم  

ص ه الد لة م  الحديث الشرعن د لة صاضدحة  ادن ان الكدف الومّدن  آضد   ادن 
   ذلك .ذ اع الوىرص صهآ الىّة م
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يددرص أصددحيب هدد ا المدد هب أن الم ددان يضدد  بعددض يدددا  اددن  -المدد هب الثددين  :
الكف صبعضهي  ان ال  اع صقو  يضد   ادن الرعدغ صالىدي د رهد ا قدي  الحّيرادة مد  

 .(108  صاية  ّهم 
قي    قا   نظرن الن صدسال  عدآ  ه (  صاععدلآا بمي صا  ا صا   را حجر 

  )ه مقديل مك ددر مرمد  يديدده حعدن حيذ ددي بيذنوده ثددم صضدد  كودف  ي ددان مّظدرل الودد
 . (109 الومّن  ان  فه الوىرص صالرعغ صالىي د ...(

اندده صضدد   فدده  ( صصددف صددسال الّ دد  (  ص دده الد لددة : ان صا دد  رددا حجددر 
الومّن  ان  فه الوىرص صالرعغ صالىدي د صهد ا يدد   ادن ان هد ا الهولدة قدد معاهدي 

 م  ذلك .صه  الىّة (   عآ  ه 
 

يرص أصحيب ه ا الم هب أن الم ا  يقد ض روموّده  دآع يىدي ا  -الم هب الثيلث :
 .(110 ّد الشيمعوة ص صاية  ّد الحّيراةصبعض عي دهي ص عغهي صهآ الم هب  

اذا  دين (  صاععدلآا بمي صا  ا  اقمة را صا    ا اروه قي     أي   عدآ  ه 
 .(111 يله ( قي مي م  ال سال ق ض روموّه  ان  م

( إنمدي قد ض روموّده  صعمكّّي ا  عراض بين   حجدة لكدم مد  الحدديث  ن الّ د  
  ان  ميله صلم ي وا مآض  الق ض .

 
يرص اصحيب هد ا المد هب ان الم دا  يقد ض روددا الومّدن  ادن  -الم هب الراب  :

فودة  عغ يدا الوىرص صهآ قآ  لاميلكوة صارآ يآعف صاردآ  عفدر الهّددصان  مدا الحّ
صهددآ اععوددي   امدديء مددي ص اء الّهددر صمىددرصا بددين ييعدد  الم ددا   عددغ يدددا الوىددرص 
رآعط  فه الومّن صعحاا بيرهيمه صعّ را صعضد  الآعدطن صالمىد حة مكدين الجمد  

 . (112 اصلن ص ن م  الق ض صضعي صزعيدال روّهمي  مس بيلد    ا م  مكين
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م دا  يضد  يددا الومّدن  ادن يرص اصحيب ه ا الم هب ان ال -الم هب الخيم  :
كآع يدا الوىرص ره ا قي  الظيهرعة صهآ الم هب  ّد الحّيراة ص صاية  ّدد الميلكودة 

 113). 
 صاععدلآا بمي يي   

يددا الومّدن  ادن (  صموده   .... ثدم صضد  (  مي  صم  ا صا   را حجدر  -1
 . (114 ظهر  فه الوىرص صالرعغ صالىي د ... ( 

قدي    ثدم صضد  الومّدن  ادن ظهدر  فده الوىدرص صالرعدغ   دا  يصدم ردا  اودب -2
 .(115 صالىي د ... ( 

مي  صص غ صان را  رعر الظ    ا اروه قي  :    ين  ا  اذا قيل مد  ال دسال  -3
صضدد  يموّدده  اددن  عددغه مددس يدد ا   دد لك معددن مددي   دد  ا  ان ي دداا ثآبدده اص يحددك 

 (116  ىدا ... ( 
 

مدد ردا الحىدا مدا الحّفودة ان الم دا  يضد  يدرص ا مديل مح -الم هب الىيدس :
 .(117 يدا الوموا  ان  عغ يدا الوىرص 

 
يرص اصحيب  ه ا الم هب ان الم ا  يعخور ردوا بىدط اصديب   -الم هب الىيب  :

ب الىددددي د صهددددآ  صايددددة  ّددددد الومددددوا مدددد   ددددرض المف دددد  صبددددوا نشددددرهي صددددآ 
 .(118 الشيمعوة

 
ن الم دا  يضد   فده الومدوا  ادن يدرص اصدحيب هد ا المد هب ا -الم هب الثديما :

 .(119 المف   صهآ  صاية  ّد الحّفوة 
 

يرص اصدحيب هد ا المد هب ان الم دا  يضد   فده الومّدن  ادن  -الم هب العيع  :
 . (120 ظهر  فه الوىرص صهآ  صاية  ّد الحّفوة 
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 العر وا 
ي ا بعد  رض م اهب الفقهيء صادلعهم   وا لن ان الآض  صالقد ض قدد ص د موهمدي اثد

صحوحة  ّه صان ه  اوه مما صضد  يددا اص قد ض يموّده  ادن  دميله مقدد اعد  
ا  ان ا حيديدث الدالدة  ادن القد ض لدم ي دوا موهدي الّ د   (  بمي صا  ا الّ   

  )  مآض  الق ض مكد   مدي يىدمن ق ضدي داعد  مد  الىدّة صامدي الآضد  مقدد دلد
ص صايدة اردآ داصد صالّىدي   أن الآض  يكآن  ادن الد  اع (   صاية عه  را ععد 

دلدد   اددن ان الآضدد  يكددآن  اددن الكددف صالرعددغ صالىددي د ممددا ا ددن بيحدددص هدد ا 
 الهوليل مقد اصيب الىّة وه  عيلن ا ام
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 الخي مة
 

الحمدددد    ب العددديلموا صال دددسال صالىدددسل  ادددن عدددي م ا ن وددديء صالمرعددداوا         
 صما   عهم بيحىين الن يآل الديا : امي بعد :ص ان  له صأصحيبه صالعيبعوا 

مقددد  ددم صالحمددد    عدديلن الجدد ء ا ص  مددا مآضددآع   هولددة الوددديا مدد  ال ددسال ( 
صال م روّ  موه هولة الوديا م  ال سال ما  ك ورال ا حرال حعدن الر دآع ص ندعج  دا 

 ال حث نعي ج أهمهي مي يأ   :
(  ص ح ص ا ذندوا  د  ذلدك صا د  ّده   وا ل  أن  م  الوديا ح ص المّك وا أ -1

 بيحيديث صحوحة مما أع  ب حدص الهولعوا مقد أصيب الىّة.
كمدي (  أث   ال حث إمكينوة الجم  روا الهولعوا الآا د وا م  ال دحيل  ّده  -2

ذ ر ذلك ارميل الشيمع   حمه ه  عيلن حوث قي    يرم   فوه مقيرد  مّك وده 
أ اددن أذنودده صررهيمدديا  ددحمة أذنودده ص احعدديا  بددأن يحدديذم أرددراا أصدديبعهمي

   (121 مّك وه ( 
يكرا لام ا   م  يديه مآق  اعه  نه عسا الىّة المطهرال مديلم يكدا معد ص ا  -3

. 
   وا ل  أن  م  الوديا م   ك ورال ا حرال عّة . -4
مددا  ددين رودددا  دد   اعددعحب لدده ار وددين بيلمقدددص  مددا  مدد  الوددديا ممددا  يندد   -5

ه مقطآ ددة اص  ددسء  مدد  ا عددرص صمقطددآع الكفددوا يرمدد  عددي ديه احدددص يديدد
 صمقطآع ال  ا وا يرم  العضديا .

اث دد  ال حددث أن المددرأال  رمدد  يددديهي  مددي يرمدد  الر دد   ن ا حيديددث ال ددحوحة  -6
 لم  فرق روا ذ ر صانثن .(  الآا دال  ّه 

 ان .  وا لن ان الم ا  اذا  م  يديه يضم اصيبعه صعمدهي إلن ا   -7
 أن ارعداء العك ور م  ارعداء الرم  صأن نهييعه م  انعهيء الرم . -8
  ددوا لدد  أن صضدد  الومددوا  اددن الشددمي  مددا الىددّة  مددي  دديء مدد  ا حيديددث  -9

 ال حوحة .
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  وا لن   حدين مد هب مدا قدي  ان الم دا  يضد  يديده  ادن صدد ا ل دحة  -10
 ر لك .(  الرصاية  ّه 

بيحيديددث صددحوحة صان (  القدد ض قددد ص دا  ّدده اث دد  ال حددث ان الآضدد  ص  -11
الآض  أمي أن يكآن  ان الد  اع أص  ادن الكدف صالرعدغ صالىدي د امدي القد ض 

مكدد  مددي يىددمن ق ضددي  ددين صددحوحي . وه (  ماددم  ددرد لدده هولددة  ددا الّ دد  
 ا ام
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 .2/30ا ال وهق  الك رص قي  ا ل ين  ضعوف، عّ 1/259( أرآ داصد 75 
 .1/97( الرصضة الّدية 76 
صأمددي اثددر ارددا أردد  المخددي ق مفدد  المآرددأ  1/195( حددديث عدده  رددا عددعد عدد ا  خرعجدده صانظددر المآرددأ 77 

1/158. 
 .1/98( الرصضة الّدية 78 
 .20/200،  فىور القرر   1/146، رداية المجعهد 1/126( المدصنة 79 
 .1/146( رداية المجعهد 80 
 .1/440الّهيية م  غرعب الحديث  65( احم هي: أمعّهي صأقآاهي صأ دهي مخعي  ال حيل 81 
 .5/169،  مدال القي م 1/174(  شف الخفيء 82 
 .3/187المجمآع ( 83 
 . 2/62( المآرأ 84 
ن صلم ا د لاظيهرعة قدآ  ا  انهدم يدرصص 1/96، الرصضة الّدية  2/20، المغّ   2/34( ردا   ال ّي   85 

 صهآ   ما الىّة صض  الوموا  ان الشمي   ح  الىرال (.(  حديث ار  هرعرال 
 قي  ا ل ين  ضعوف . 1/360( أرآ داصد 86 
 صقي  الشوف  عوب ا  نؤصال اعّيدا ضعوف . 1/110( مىّد ارميل احمد 87 
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ىدّد ارمديل قدي  مد  إعدّيدا ضدعف ، م 2/31قي  ضعوف ، عّا ال وهق  الك رص  2/105( ن ب الراية 88 

 قي  الشوف  عوب ا  نؤصال إعّيدا ضعوف . 1/117احمد 
 .1/96،الرصضة الّدية 2/21، المغّ  2/128، الحيصم 1/454(  رل ال  قين  89 
 صقي  الحديث مضطرب م  عّدا صمعّه . 2/30( الجآهر الّق  90 
 .12/721ص فىور الط رم  2/28( الحيصم 91 
 . 12/721ىور الط رم ،  ف2/265(  فىور ارا  ثور 92 
 .2/34( ردا   ال ّي   93 
 صقي  ا ل ين  صحوا . 1/260( أرآ داصد 94 
 قي  ا ل ين  اعّيدا ضعوف ره ا الافظ صاصاه م  ال حوا  مي ع ا . 1/243( صحوا ارا ع عمة 95 
 قي  صهآ اصا ع ر ص د م  ه ا ال يب . 2/31( عّا ال وهق  الك رص 96 
 صقي   صا ه ثقيل . 2/326(  آن المع آد 97 
 .2/128( الحيصم 98 
 . 1/400(  شيا القّيع 99 
 . 2/121( المغّ  100 
، صددفة 1/361، الفددرصع 1/400،  شدديا القّدديع  1/96، الرصضددة الّديددة 2/221(  فىددور القرر دد  101 

 .88صسال الّ   
 صقي  ا ل ين  صحوا . 1/260( أرآ داصد 102 
 قي  ا ل ين  اعّيدا ضعوف ره ا الافظ. 1/243( صحوا ارا ع عمة 103 
 .2/82(  حفة ا حآذم 104 
 .1/96، الرصضة الّدية 2/34( ردا   ال ّي   105 
 .2/62المآرأ (  ( يّم  أم ي اه إلن الرعآ  106 
 .2/62، المآرأ 1/259( ال خي م 107 
 . 1/400(  شيا القّيع 108 
ا ، مىّد ا ميل احمد صقي  الشوف  دعوب ا  ندؤصال صدحوا قي  ا ل ين  صحو 2/126( عّا الّىي   109 

 صقي  محققه صحوا. 1/354، عّا الدا م  
 . 1/400،  شيا القّيع 1/431، الم دع 1/131، ا قّيع 13/197( العمهود 110 
  88اعّيدا صحوا صفة صسال الّ    قي  ا ل ين  1/286، عّا الدا قطّ  2/126( عّا الّىي   111 
 .1/536، العيج صا كاو  2/34ا   ال ّي   ( رد112 
 . 3/30، المحان 2/46( ارن يا 113 
 .2/62( المآرأ 114 
 صقي  ا ل ين  صحوا . 1/351( أرآ داصد 115 
 .20/77صصححه ، العمهود  2/76(  حفة ا حآذم 116 
 .2/34( ردا   ال ّي   117 
 .1/131( ارقّيع 118 
 .2/34( ردا   ال ّي   119 
 الم د  نفىه صال فحة ذا هي. 120 
 .1/131( ارقّيع 121 
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 لمرا  ا 
 ا  مدددديع لسمددددديل اردددد  بكدددددر محمددددد ردددددا ارددددراهوم اردددددا المّدددد   الّوىددددديرآ م  -1

 . 2008،  3هد ( دا  الكدعب العاموة ، رورصل ، ل ّين ، ال 318 ل  
 ا قّددددديع لاشدددددربوّ  محمدددددد الشدددددربوّ  الخطودددددب دا  الفكدددددر رودددددرصل ل ّدددددين -2

 دا  الفكر. –(  حقوا مكعب ال حآث صالد اعيل هد1415   
ا ن يا م  مىي   الخسا  لامرداصم  ا  را عاومين المرداصم اردآ الحىدا               -3

 هد ( دا  إحويء العراث العرب   حقوا محمد حيمد الفق  . 885  ل 
مىددعآد ردددا   ال ددّي   مدد   ر وددب الشددرا   لسمدديل  ددسء الددديا اردد  بكددر رددا  -4

هددد ( حققدده د. محمددد محمددد ثدديمر صاعددرصن دا   587  ل  الكيعددين  الحّفدد 
 . 2004الحديث القيهرال 

رداية المجعهد صنهيية المقع د لسميل القيضد  ارد  الآلودد محمدد ردا احمدد ردا  -5
محمد را احمدد اردا   دد القرر د  ا ندلىد   حقودا مرعدد   دد الع عد  الجّددم 

 . 2004دا  الحديث القيهرال 
العدديج صا كاودد  محمددد رددا يآعددف رددا أردد  القيعددم الع ددد م  ارددآ   ددد ه   ل  -6

 هد . 1398، 2هد ( دا  الفكر رورصل ال 897
 حفة ا حآذم لسميل محمد   د الرحما را   د الرحوم الم ي  فآ م اردآ العدس  -7

 دا  الكعب العاموة رورصل .
هدد ( دا   539مرقّدم   ل  حفة الفقهديء محمدد ردا احمدد ردا ارد  احمدد الىد -8

 هد . 1405 1الكعب العاموة رورصل ال
 هد ( مكع ة الرضآعة ايران . 726   رال الفقهيء لاعسمة الحا    ل  -9

 774 فىور ارا  ثور إعمي و  را  مر را  ثور الدمشدق  أردآ الفدداء   ل  -10
 هد . 1401هد ( دا  الفكر رورصل 

ي عددد رددا عيلددد الط ددرم ارددآ  عفددر   ل  فىددور الط ددرم محمددد رددا  رعددر رددا  -11
 هد . 1405هد (   دا  الفكر رورصل  310
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 فىور القرر   محمد را احمد را أر  بكر ردا مدرج القرر د  أردآ   دد ه    -12
 حقوددددا احمددددد   ددددد العاددددوم  2ال 1372هددددد ( دا  الشددددعب القدددديهرال  671ل 

 ال ردصن  .
ردآ الفضد  العىدقسن    ل  اخو  الح ور لسمديل احمدد ردا  اد  ردا حجدر ا -13

 حقوا الىود   د ه هي م الومين  المددن   1964هد ( المديّة المّآ ال  852
. 
العمهود  را   د ال ر ارآ  مر يآعف را   د ه را   د ال در الّمدرم   ل  -14

هدد  حقودا  1387هد ( صزا ال  مآل ا صقيا صالشؤصن ارعسموة المغدرب  463
 م ومحمد   د الك ور ال كرم .م طفن را احمد العاآ 

الثمر الدان   رل  عيلة القورصان  صيلا   د الىدمو  اآلرد  ا زدم المكع دة  -15
 الثقيموة  رورصل .

 يم  الخسا صالآميق روا ارميمودة صبدوا أ مدة الحجديز صالعدراق لاشدوا  اد   -16
 را محمد القم  الشو صا م  حقوا حىوا الحىّ  قم ايران .

 هد ( دا  الفكر . 745الّق   سء الديا المي ديّ    ل الجآهر  -17
الحيصم الك ور لسميل ارآ الحىدا  اد  ردا محمدد ردا ح ودب المديص دم حققده  -18

 ل  2003صعرج احيديثه د. محمآد عطر   صاعرصن دا  الفكر رورصل ل ّين 
الخددسا لسمدديل اردد   عفددر محمددد رددا الحىددا الطآعدد   حقوددا عددود  ادد   -19

   ص عرصن مؤعىة الّشر ا عسم  قم ايران.الخراعين
الرصضة الّدية  رل الد   ال هودة لاعسمدة ارد  الطودب صدديا ردا حىدا ردا  -20

هددد روددرصل  1404 1 ادد  الحىددوّ  القّددآ   ال خددي م دا  الّدددصال الجديدددال ال
 ل ّين .

عّا ار  داصد ا ميل عاومين ردا ا  دعث اردآ داصد الىجىدعين  ا زدم   ل  -21
 د ( دا  الفكر  حقوا محمد محو  الديا   د الحمود .ه 275

هدد (  275عّا ارا مي ة ا ميل محمد ردا ي عدد اردآ   دد ه الق صعّد    ل  -22
 دا  الفكر رورصل  حقوا محمد مؤاد   د ال يق  .
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عّا ال وهق  لسميل احمد را الحىوا را  اد  ردا مآعدن اردآ بكدر ال وهقد   -23
ل  حقوددا محمددد   ددد  1994  ال دديز مكددة المكرمددة هددد ( مكع ددة دا 458  ل 

 القيد   طي .
هدد (  279عّا العرم م محمد را  وىن ارآ  وىن العرمد م الىدام    ل  -24

 دا  إحويء العراث العرب  رورصل  حقوا احمد محمد  يكر صاعرصن .
هدد  385عّا الدا قطّ   ان را  مر ارآ الحىا الددا قطّ  ال غددادم   ل  -25

 الىود   د ه هي م يمين  مدن  ل  حقوا  1966المعرمة رورصل ( دا  
هددد (  255عددّا الدددا م    ددد ه رددا   ددد الددرحما ارددآ محمددد الدددا م    ل  -26

 احمد زمرل  صعيلد الى   العام    حقوا مآاز 1دا  الكعيب العرب  رورصل ال
هدد ( دا   303عّا الّىي   احمد را  عوب ارآ   د الرحما الّىدي     ل  -27

 حقوا د.   د الغفي  عاومين ال ّدا م صعود  ىرصم  1الكعب العاموة رورصل ال
 حىا .

هد (  حقوا الىود صديدق الشدورازم  676 را   ا عسل لامحقا الحا    ل  -28
 هد قم ايران. 1409 2ال 

( هددد 1122 ددرل ال  قددين  محمددد رددا   ددد ال دديق  رددا يآعددف ال  قددين    ل  -29
 هد . 1411 1عاموة رورصل الدا  الكعب ال

 درل مّعهدن ا  ادال لعقدد  الدديا محمددد ردا احمدد الفعددآح  الشدهور بيلّجددي   -30
 ل . 1962 حقوا   د الغّ    د الخيلا دا  الجو  لاط ي ة القيهرال 

صحوا ارا ع عمة محمد را اعحيق را ع عمة ارآ بكر الىدام  الّوىديرآ م  -31
ل  حقودا د. محمدد م دطفن  1970رصل هد ( المكعب ارعدسم  رود 311  ل 

 ا  ظم  .
 صددددحوا ال خددددي م محمددددد رددددا اعددددمي و  ارددددآ   ددددد ه ال خددددي م الجعفدددد  -32

ل  حقودا م دطفن  1987هد ( دا  اردا  ثودر دا  الوميمدة رودرصل  256  ل  
 ديب ال غي .
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صحوا مىام ا ميل مىام ردا الحجديج اردآ الحدوا القشدورم الّوىديرآ م   ل  -33
 دا  إحويء العراث العرب  رورصل  حقوا محمد مؤاد   د ال يق  .هد (  261

( لاشددوف محمددد نيصددر الددديا ا ل ددين  دا  المعددي ا  صددفة صددسال الّ دد   -34
 ل . 1996الرعيض 

 هد . 1408 مدال القي م  رل صحوا ال خي م لاعوّ  الط عة المّورعة  -35
طوب دا  الكعب العامودة            آن المع آد محمد  م  الحا العظوم ابيدم ارآ ال -36

 هد . 1415رورصل 
هددد ( دا  الكعددب  762الفددرصع محمددد رددا مفاددا المقدعدد  ارددآ   ددد ه   ل  -37

 هد  حقوا ارآ ال هراء حيزل القيض . 1418 1العاموة     رورصل ال
هدد (  741القآانوا الفقهوة ار  القيعم محمد را احمد را   م الكا د    ل  -38

عددّة  2حه محمددد امددوا الضددّيصم دا  الكعددب العاموددة روددرصل الضدد طه صصددح
 ل . 2006

هددد (  حقوددا الشددوف  ضددي اعددعيدم  447الكدديم  ارددآ ال ددسل الحا دد    ل  -39
 هد . 1403مكع ة امور المؤمّوا اصفهين 

 شدديا القّدديع مّ ددآ  رددا يآعددف رددا اد عدد  ال هددآ   دا  الفكددر روددرصل  -40
 ن هس  .هد  حقوا هس  م واح  م طف 1402

 2هدد ( ال 1162 شف الخفيء اعدمي و  ردا محمدد العجادآن  الجراحد    ل  -41
 دا  الكعب العاموة . 1408

الم دددع ارددراهوم رددا محمددد رددا   ددد ه رددا مفاددا الحّ ادد  ارددآ اعددحيق   ل  -42
 هد. 1400هد ( المكعب ارعسم  رورصل  884

بكددر دا  المعرمددة الم ىددآال لاىرعىدد  محمددد رددا اردد  عدده  الىرعىدد  ارددآ  -43
 هد  . 1406رورصل       

هدد ( دا  الرعدين لاعدراث  708مجم  ال صا د  ا  ردا ارد  بكدر الهوثمد    ل  -44
 هد . 1407صدا  الكعيب العرب  القيهرال صبورصل 
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هددد ( دا   676المجمددآع لسمدديل محودد  الددديا يحوددن رددا  ددرا الّددآصم   ل  -45
 رح  .ل  حقوا محمآد مط 1966 1الفكر رورصل ال

المحادن بي ثددي  لسمديل الجاودد  اردد  محمدد  ادد  ردا احمددد رددا عدعود رددا حدد ل  -46
ا ندلى   حقودا   د.   دد الغفدي  عداومين ال ّددا م دا  الكعدب العامودة رودرصل 

 ل. 2003 1ل ّين ال
 666مخعي  ال حيل  يلوف محمدد ردا ارد  بكدر ردا   دد القديد  الدرازم   ل  -47

 ل . 1983هد ( دا  الرعيلة الكآع  
 هد ( دا  صيد  رورصل . 179المدصنة الك رص لسميل ميلك را ان    ل  -48
هددد (  241مىددّد ا مدديل احمددد احمددد رددا حّ دد  ارددآ   ددد ه الشددو ين    ل  -49

 مؤعىة قرر ة م ر.
هددد ( دا   219مىددّد الحمودددم   ددد ه رددا ال بوددر ارددآ بكددر الحمودددم   ل  -50

 ح وب الرحما ا  ظم  . الكعب العاموة رورصل  حقوا
هددد ( لجّددة العحقوددا  676المعع ددر مدد   ددرل المخع ددر لامحقددا الحادد    ل  -51

 بي راا الشوف نيصر مكي ل ايران .
المغّدد  لمآمددا الددديا اردد  محمددد   ددد ه رددا احمددد رددا محمددد رددا قدامددة  -52

هدددد (  حقودددا د. محمدددد  دددرا الدددديا  620المقدعددد  الدمشدددق  الحّ اددد    ل 
 ل. 2004رصن دا  الحديث القيهرال عطيب صاع

 مغّ  المحعيج محمد الخطوب الشربوّ  دا  الفكر رورصل . -53
هددد ( دا   179المآرددأ لسمدديل ميلددك رددا اندد  ارددآ   ددد ه ا صدد ح    ل  -54

 إحويء العراث العرب  م ر  حقوا محمد مؤاد   د ال يق  .
 762الحّفد  ال عاعد    ل ن ب الراية لسميل   د ه را يآعف ارآ محمدد  -55

  حقوا محمد يآعف ال ّآ م. 1357هد ( دا  الحديث م ر 
الهدايددة مدد  مقدده ا مدديل احمددد لاشددوف ا مدديل محفددآظ رددا احمددد رددا الحىددا  -56

 هدددد (  حقودددا د.   دددد الاطودددف همدددوم ص 510هدددد صل  432الكادددآذان    صلدددد 
 .           ل 2004د. ميهر ييعوا الفح  مراس لاّشر صالعآزع  الكآع   


