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المقدمة

الحمددد ر ا اللددنلموال الالوددسال الالىددس
ال



د خددن ا ابياوددن الالمرس د وال

آله الصحاه أجملوال الالتنبلوا لها بإحىنن إل يو الديا.
أمن بلد:

فقددد امتددد امتمددن ااسددس بنلقيددن مددا حوددط التالددوا الالت اود الىد وا ماد

صددد الددد وال ااسددسموةل ال هددد الرسددنلة ابالها لمددن ل هددنل القيددن

ف د الداللددة

ااسددسموة مددا أممو د ةة ،او درةالل الٍددد ة سددن ةل فهددو أجددا الل ددو ٍددد ال الأ سمددن م نيددنل
الأشرفهن ذ ،اًرل حتد ٍدنه بلدل الميىدريا فد يىدور الح مدة التد ال له فد ٍولده
نه اْل ِح ْ م َة َالَف ْوا اْلخ َ ِ
نا))()1ل بأن المرال بهن ا القين (.)2
((الآ َ ْوَا ُ
لنل َ :
َ
َ
وده السد ا -مهمدة القيدن
ما أجا ذلك بنشر الرسدوه الردريا -صد

بايىهل الأمر أصحنبه بهل الأ سا بليها ٍين ًال إل ابٍنلوا الداخ ة حديثن فد لاللدة
ِ
ابمدة القيدن َ أممودة ،اودرالل فخوودوا ،تادن الأبوابدنً
ااسس اليتوةل الٍد أالل فقهن ُ
مىددتق ة لد اسددة مانحددط القيددن ل اللالي دوا الوٍددن و القيددن وةل الضحث دوا آلاا القيددن

الالاجانه القنض الشرالط صحة ول القين الغور ذلك(.)3

ال ُّ
لد السن ا ااثانه ما المىن ا المهمة الالحووية ف م دنه ل اسدة القيدن

ااسسم ل فإن ابس وا ال ي يتاله القنض ف ااثانه يتوقف

وه إحقدن الحد

ال جحددنن مو داان اللدالددة بددهل الان فىددنل ابس د وا ف د ااثاددنه حددوه لالن الصددوه
الانس إل حقوٍهال ما أجا ذلك فدإن لوسدن ا ااثادنه م نيدة نلودة ادد اليقهدن ل
الٍددد أخد مدداها ا متمددن الرنمددا حتد أليدوا فودده ،تاددن أفرلالمددن فد مد ا الاددنا ماهددن:

ال ددر الح موددة بددا ٍددوا ال وليددةل ال او درال الح ددن

بددا فرحددونل الملددوا الح ددن

للس الديا ال راب ى ل ال،تب ألا القين لغور الاحد ما الل من (.)4

الأمن م ا ا متمن الراودر مدا لددن فقهن ادن ابجدس لهد ا ال نيدب مدا فقهادن
ابصوال فقد ا أيت أن أب ه من السلا ما جهدد لتادناله جا ودة ىدورال مدا جا ودنه

السن ا ااثانه ف القين ااسسم ل فنستلات بنر لنل بكتدب فد ٍيدوة جدو
القنض إل أما الخارالل بقف اد ميهو ذلدكل الالتأصدوا الردر

لدهل ثدا حناللدت
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جنمدا أن أ اناله آلوة مد ا الرجدو ل ال،ويوتده أال شدرالوهل الاسدتلات إلد جنيدب ،تدب

اليقه ااسسم بمن ىره

مدددا المىدددن ا لتردددون أمث دددة

لدنل مدا مراجدو القدنيون الوضدل ل ثدا اختدره ثسثدة
اوقودددة لرجدددو القنضددد إلددد أمدددا الخادددرالل ال اناللدددت

التلريف بهن الأٍواه اليقهن فوهن.

الضلد ذلك اختره أن ون اوان م ا الاحط:
جو القنض إل أما الخارال ف اليقه ااسسم

الما أجا ذلك فقد اٍتيت خ دة مد ا الاحدط أن ردون مقىدمة

الثسثة مانحط الخن مة.

د مقدمدة

فأمن المقدمة فقد أالجاه فوهن أمموة الموضو الساب اختون ي له.

الأمددن الماحددط اباله فقددد جل تدده ف د

الالتأصوا الرر

لهن.

الأمددن الماحددط الثددني فقددد جل تدده ف د
أيها.

الأمن الماحط الثنلط فقد جل ته ف

اددناله ميهددو الخا درال ال و مددن التددأ يخ
اددناله لوددوا الخا د ار ال دددلمال الح وددة
اناله بلل المىدن ا التد بحثهدن اليقهدن ل

اليم ددا أن رددون يموذجددن لرجددو القنض د إل د أمددا الخا درالل فددنختره ثسثددة مىددن ا
وىةل م  :مىألة القونفةل المىألة المترجال المىألة القنسا.

ثا اناللت ف الخن مة أما من وص ت إلوه ف الاحط ما يتن ج.
الجدد
اللمدا مدن
أجدد فد صدد ِ مدا ُ دنلِ ُو مد ا
رديو لد إن َ
آم ُا أن َ
ُ
َ
م ا الاي ُ
فوه خ سًل فإن من ،نن فوه ما ٍوو أال خَ ا فإيمن مدو مدا ييىد الالردو ننل المدن
ِ
وفوقد ِدهل المددو الحد َدد ُه
الحىد ِدا
الح ْىد ةدا فإيمددن مددو بييد ِدا
لددنل ُ
كددنن فودده مددا مددن ة ُ

القاوه.
المىؤاله أن يا َي َو بهل الي ُت َب له
َ
ُ
سودين الياوان الحاواادن محمد ةد الودنل ِ ابمدوال ال د آلِ ِده
ُ السَّ َا
الص
ِ
الصحنب ِت ِه ِِّ
الحمدد
بإحىدنن إلد يدو ِ
الغدر المودنموال الالتدنبلوا لهدا
ال واوال
ة
الدديال ال ُ
َ
ِ
اللنلموا.
ر ِِّا
َ
الماحط اباله
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ميهو الخارال ال و من التأ يخ الالتأصوا الرر
الم ب اباله

التلريف ال غوي:



لهن

ميهو الخارال ف ال غة الالرريلة الالقنيون

دره بد ِ
دنبمر:
الخا درال ف د ال غددةل موددد َخَاد َدرل قددنه :خاد ُ
ِ
الخار.
سألت ُه ا
ُ
الخدنبر:
الماه:
الخار ال ُ
احدد ابخادن ِ ل المدو مدن أ دنن مدا يادأ مدا ىدتخارل ال ُ
ُ
ِ
بنلخار.
نلا
خنبر
ٌ
جا ٌ
ُ
المختار الم ِِّر ُال ال ٌ
الخاورل أيٌ :
متددهل الاسددتخار ه:

الم ْخُاَرُال :م الل ُا بنلر
الم ْخَاَرُال ال َ
ال َ
ُخ ْا اًر ُخ ْاَرًال.
الالخارُال :ا ختان ل الالخاور :اللنلا(.)5

خادرل الٍدد خادره خادره
ل
قدوه :لد بده ٌ
ُ

َه ِب ِده َخ ِا ْود اًر))()6ل ملادنه :إسدأه اده خاود اًر
الماه ٍوله لنل :
َّ
((الدر ْح َم ُا َف ْ
نسدأ ْ
خاد ُددرل أال :إسدددأه اددده جدددسً ن فدددنً خادددرن برحمتدددهل أال فنسدددأه جدددسً خاوددد اًر بددده
الضرحمته(.)7
الالخاودددر :مدددا أسدددمن

الحىدددا ل الملادددنه :اللدددنلا بمدددن ،دددنن المدددن دددونل

الالخاور أ ينً :مو ال ي خار الر بل مه.
ال،د ا ماده ٍولده لدنل (( :ال يَا ِاُ ِ
دا َخ ِا ْو ةدر))()8ل ٍدنه اللسمدة الاىدي ُّ -
َ ُ ِّ َ
دك م ْث ُ
لنل (( :-ال ياا ك أيهن الميتون بأسانا الغدرال ل ،مدن ياا دك الخاودر
حمه
بخان ن ابمو ل ال حقوقه :ال خارن بدنبمر مخادر مدو مثدا خاودر دنلا بدهل يريدد أن
الخاور بنبمر الحده مو ال ي خارن بنلحقوقة لالن سن ر المخاريا به(.)9
التلريف ا ص سح :
يدي ما مراجو ٍد مة
لا أقف فومن بوا َّ

ما ذ،ر لرييدن الاضدحن ل خادرال

موضو الاحطل غا أي الجده لرييدنه ،ثودرال ل خادرال الالخاودرل لراهدن شد ت بلوددا
من يقودهل ال م نه ستقون هن جمولن(.)10
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إ أين ي د بلل الانحثوا الملنصريا ٍد ذ،ر لهدن لرييدنه لٍوقدة الالاضدحة

وب ف الغرض ال ي يحا بودل إ ينحه ما بودنن منمودة الخادرالل ماهدن مدن ذ،دره
ابستنذ الماة الاحو

بقوله(( :م ا

ب ب ما القنض ))(.)11

أي المختووا فد حقوقدة الاد اا

تمنل

إ أيدده لريددف ٍنصدٌدرل إذ ددأ
الخاورل ف حدوا أن الخاودر إيمدن ياددي أ ده فد الواٍلدة الملرالضدة

ال(ا

تمنل) إيمن ون

ودده أيدده جلددا الخا درال (ا تمددنلاً)

أي القنض (.)12

د

أي

وده فحىدبل

يف ابستنذ الد،تو محمد مو ي الاحو د بأيهدن:
اللوس بلودا ا م ا لر ُ
((ااخان ا حقوقة الر المتانل فوه ب ب ما القنض ))(.)13
الللدددا لريدددف ابسدددتنذ ادددد الانصدددر شددداوو أكثدددر لٍدددةل إذ رفهدددن بأيهدددن:
د و دب القنضد

((السو ة إثانه موةل قدو بهدن أمدا الل دا الا ختودنء بادن ً
ابدا أيهدا فد ابمدر المتادنل فودهل ا هدن الحقوقدةل ال ىدت وو القنضد القودن
ب لك بايىه))(.)14

السوتاوا لان ما خسه ل اسة م ا الموضو أن الرجو إل أما الخارال ٍدد

يتوقف

و ب ما القنض ل فقد

ب ذلك أحد الخوو ل أال ٍدد

اده القنضد

ييىهل ل ا فإن التقوود ب ب القنض ف التلريينه الثسثة ٍدد دون حردوا

ماه.

ون دا

الالاينلال الت ف آخدر التلريدف ابخودر(( :ال ىدت وو القنضد القودن بد لك
بايىه)) ضرال يةا بن القنض إذا ،نن مىتغاون دا أي الخاودر م تيودن بمدن ادده

ما

ا الٍان ة ف وس له الرجو إل أما الخارال.

ما أجا ذلك فإن التلريف ابكثدر مس مدة –و

أ دا -مدو التلريدف الد ي

لا منل الخارال إخادن ا مدا أمدا ا ختودنء الالملرفدة ل قنضد بدرأيها فد ابمدر
المتانل فوه إ هن اً ل حقوقة المارولال ممن

ىت وو القنض أن قو به بايىه.
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م ال فنلخارال ف ا ص سح م  :السو ة إثانه

الضان ً
أما الل ا الا ختودنء ابددا



مودة قدو بهدن

أيهدا فد ابمدر المتادنل فودها ا هدن الحقوقدةل ال

ىت وو القنض القون ب لك بايىه(.)15

الم د ا التلريددف ل خا درال ٍريددب جدددا بددا ددنل ددون مت نبقددن مددو لرييهددن اددد

أ ضنا القنيونل فقد او ت أليدن التلريدف اددما حىدب ال اولدة القنيويودة ل خادرالل
د مدن

حوط إن م ه يترض الجول الاٍلة منل ة أال شو ن ود الخاور ح مه بادن ً
استلهره ماه(.)16
ال منل م ا  ،ه أيهن –أي :الخارال :-إبدا أي ما ِ
فا ة ىدتلوا بده القنضد
ِّ ِّ
أال المحقدد فددد الدددد نالض الملرالضددةل فلرفهدددن ابسدددتنذ آل الموددب بأيهدددن(( :إجددد ار
حقوق

مل ومنه ضرال ية ف فر ما فرال الملرفة ا

قود ماه الحووه

وري أصحنا اختونء ف مثا م ه ابمو ))(.)17

ال رفهددن بليددها بأيهددن(( :إج د ار يتل د بموضددو يت ددب االمددن بمل ومددنه

فاوة ام نن استخسء الدلوا ماه))(.)18

ال رفهددن آخددرالن بأيهددن(( :ا سترددن ال الياوددة الت د

المحق ف م نه ااثانه لمىن د ه ف
إل ملرفدة فاودة أال ل ا دة

بح ا م ه الثقنفته))(.)19

مودة

ىددتلوا بهددن القنض د أال

قدير المىن ا الياودة التد

حتدنق قدديرمن

تدوافر لددض يدو الىد ة القيدن وة المخدت

الللددا لريددف ابسددتنذ محمددد د الوددو ي المحددنم أكثددر الضددوحن الشددمو ً
للانصر التلريفل فقد ٍنه(( :الالخارال م ددبور حقوقد قودد ماده الحودوه د

مل ومددنه ضددرال ية بواس د ة أصددحنا ا ختوددنء ل اددت بمىددن ا فاوددة رددون محددا

ي د اا ))()20ل اللددوس بلودددا ادده لريددف ابسددتنذ وددمت اددد الم وددد ل خا درال بأيهددن:
(( دددبور حقوق د الاسترددن ال فاوددة ىددتلوا بهددن القنض د بغوددة الوصددوه إل د ملرفددة
موة أال فاودة تل د بنلواٍلدة الملرالضدة
أسنس س وا))(.)21

وده اودر ال ريد أمنمده لوااد ح مده
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اللسٍة بوا الملاووا ال غوي الا ص سح ل خارال:
قدد ملادن أن الخادرال فد ال غددة مد الل ددا بنلرد

ا ص سح ل إذ إن ،اده الل دا الالد ا دة التدنموا بنلرد
الاليا ال يا



ل المددو ميدمون التلريددف
مدا ٍادا أمدا ا ختودنء

ب ماها أيها ف القيوة.

م ا ..الٍد ي ،ر اليقهن الخارال بألين أخرض غور ليظ الخادرالل المدرالما ماهدن

الرجو إل أما الخارالل الما م ه ابلين  :الملرفة الالت رضة الالاور الغورمن(.)22

الم ب الثني
الت و التأ يخ الترريل ل خارال

للددا مددا المانسددب ض د الموضددو بأصددوله التأ يخوددة لغددرض بحددط الخا درال
كوسو ة ما السن ا ااثادنها الذلدك ل وٍدول
الالوٍول

د الت دو الد ي لحد بهد ه الوسدو ة

مدلولهن التأ يخ الاست س ملانمن.

فقددد ،نيددت أش د نه الميددنموا ا سددتلنية بأمددا الل ددا خت د

حىددب

ددو ،ددا

مرح ددةل ف ددا دددا ثمددة ضدددنب لصجدد ار اه الخنصدددة بإثاددنه الحددد فدد الم تملدددنه
القد مةل حت

و ه م ه الم تملنه القد مة الضدأه احط ا الاديا ال ي حدترا

إلودده ف د مانل ن هددنل الضىدداب سددو رال التقنلوددد الدياوددة بددرل يلددن ح ددا ا لهددةل فرددنن
االه مو صنحب اب ضل ال بنسدمه ودد ابح دن ل المدن الم دك إ بمثنبدة ممثدا أال

ين ب اه(.)23

الٍدد ،نيددت الخادرال فد

ددك الم تملدنه تمثددا بددنل و إلد اللرافددة بن تان مددن

السو ة كترنل ال ار ا مت من ،نن سر ال ريمة م هو ً.
الما ذلك يتاوا أن السن ا ااثانه ف المرح ة الادا وة (القا وة) لا ا لهدن
سدددددوض لال ضددددد وال الأن إ هدددددن الح دددددا ،دددددنن بدددددنلغرياال أال بدددددنلقوال أال بمىدددددن دال
ا لهة(الرهنية أال اللرافة) لتحديد الين ا(.)24

الخارال ف الترريلنه اللراٍوة الالمورية القد مة:
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للا حين ال الالي الرافديا مثا مهد أالل الحين اه التد

ال لد م تملن هن أالل الم تملنه الت



رفتهدن الاردريةل

رفت القوايوا لتالوا حون هن الشؤاليهن.

اليلد ٍنيون أال يمو ( ) . 2003-2111أٍدد ٍدنيون م ترد

حتد ا نل

ال،ددد ا ٍدددنيون لادددت ردددتن ( ) . 1924-1934ثدددا ٍدددنيون حمدددو اب (-1792

 ) . 1750الغورمن مدا القدوايوا اللراٍودة القد مدةل المد ه القدوايوا الان أشدن ه إلد

السددن ا ااثاددنه ،نلرتنبددة الالرددهنلال الااٍ د ار الغورمددنل لراددن ي ددد يو دنً ً الاضددحن أال
صددريحن رددور إل د الخا درال أال ا سددتلنية بأمددا الل ددا الالملرفددةل بوددد أن ثمددة بلددل
الق د ار ا رددور إل د أن م د ه الترددريلنه اسددتلنيت بأمددا الل ددا الالملرفددة ف د ملرفددة
الاومنه ما ٍاا الانب ووا القدمن ل اليده

ياوددمون بنابهددن

ذلدك الجدول ألدواح وواودة حودط ،دنيوا

دد بلددل ابلددواح ال واوددة المحتويددة

المنلوة أال الت ن ية لغرض حمن ة أييىها ما التاالير(.)25

دد بلددل التلددنمسه

أمن ف مور القد مة فقدد اسدتلنن المودريون القددمن بقونصد ابثدر مدا

الىدددولايووا حودددط ،دددنيوا يتمتلدددون بدٍدددة الض ار دددة الفراسدددة فددد اٍتيدددن ا ثدددن فددد

التحقوقنه ال ان وة.

فقددد ،ددنن مددؤ

خاد ار فد ملرفددة ا ثددن ال مووددا أثددر اايىددنن ددا الحودوان

الال وددو الالاالاحدد ل ال،دد لك اسددتخد الموددريون القدددمن الرددسا فدد اٍتيددن أثددر
ال ار حة ل تدلوا
ف ،ر

الم رموال ،من استلنن الموريون القدمن بأمدا الدرأي الالخادرال

ق ود ابح ن الرريمة الالوين ح ال ماوة(.)26

الم ب الثنلط
التأصوا الرر

ل خارال
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لقد ثاتدت مردرال وة الرجدو إلد أمدا الخادرال فد القيدن ن التد

بنلرتنا اللايا الالىاة الم هرال الضلما الوحنبة الر ار الضنلملقوه.
فأمن الرتنا الرريا:

ىدت ا ذلدك

َم َا ال ِِّ ْك ِر ِإ ْن ُْ،ا ُت ْا
نسأَُلوا أ ْ
فقد ٍنه – َّا ما ٍن ةاَ (( :-ف ْ
دا -جلددا الجددوا الرجددو إل د أمددا الل ددا
الجدده الد لددة :أن الاددن ي – د َّدا الجد َّ
َ ْلَ ُم ْو َن))(.)27

الالملرفة الالخارال ف ،ا فا ما الياونل ،ا حىب فاه ال مه الخار ه(.)28
((ال ُيَاِِّاُ َك ِم ْث ُا َخ ِا ْو ةر))(.)29
الٍنه –ساحنيه ال لنل َ :-
الجدده الد لددة :أن ا ددة لددا ُخ د َّ أحددداً بنلخ د ِ
دنا()30ل أي :خاددرن أيهددن
وده خنفودة فد
الىنمو ،ن ان ما ،ات مخار مو مثا الخاودر اللدنلا الد ي خيد
اب ض ال ف الىمن ل فو ب الرجو إل أمدا الخادرال الا ختودنء لملرفدة ابمدو
حقوقتهن(.)31

ِ
الود ْدو َد َالأَْيد ُدت ْا ُحدُدرٌ َال َمد ْدا
آمُادوا َ ْق ُتُ دوا َّ
الماهددن ٍولدده لددنل  َ(( :ددن أَُّي َهددن الد ْي َا َ
الالاِ ح ُرا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
به َذ َالا َ ْد ةه ِمْا ُر ْا))(.)32
ٍََتَ ُه مْا ُر ْا ُم َت َل ِّمداً َف َ َاا ٌ م ْث ُا َمن ٍََت َا م َا َّ َ َ ْ ُ
الجدده الد لددة :أن ا ددة الرريمددة أالجاددت الرجددو إل د أمددا الخا درال ف د قدددير
الودددود الددد ي قت ددده المحدددر متلمددددا فددد الحدددجل الفددد ،دددا مدددن حتدددنق إلددد

ال قدير(.)33

قدددويا

الأمن ما الىاة الرر ية:
فولدد حدديط م دال المددل

الد ي ا يد

الىاا الغورمن حديط الانا ف ا ستد ه

ب أر ه.

د

الايتده الردوخنن ال ال ده ،تدب

مررال وة الرجو إل الخاودر الابخد

فقد أخرق الاخن ي ف صحوحه دا الامدري دا درالال دا ن ردة  -ضد
-ص د

لددنل اهددنٍ -نلددت :لخددا د َّ سددوه
المو مىرال ل فقنه :ن ن رةل ألا ري أن م ا ال المدل

ودده الس د ا -ذاه يددو
لخا فدرأض أسدنمة الليددا

ال وهمدن ٍ ويددة ٍددد غ وددن والسددهمن الضددده أٍدددامهمن فقددنه :إن مد ه ابٍدددا بليددهن

ما بلل))(.)34

العدد الرابع المجلد األول لسنة  109 2009رجوع القاضي إلى أهل الخبرة

ISSN:2071-6028



 للعلوم اإلسالمية
مجلة جامعة االنبار 



الجدده الد لددة :أيهددا ،ددنيوا فد ال نم وددة قدددحون باىددب أسددنمةا لرويدده ،ددنن

دوه أبددول مددا الق ددا()35ل فنسددتده جمهددو الل مددن
أسد َ
دولل ال،ددنن ليدٌدد أبد ُ
الرجو إل القنفدة ادد التادنل فد يىدب الولددل حودط ُس َّدر الااد -صد

الس ا -بقوه م ا القن

ل ٍدنه القرواد  -حمده

بنل ي ىر بنلانوا ال ل اه))(.)36

د جدوال
وده

(( :-المدن ،دنن  -وده الىدس -

الما الىاة أ ين مدن أخرجده اامدن مىد ا فد صدحوحهل فد ٍودة اللدريووا
ال يا ٍت دوا ا د إبدا الوددٍة الاسدتنٍوا اابدال الفوده(( :ال ادده شدانا مدا ابيودن
ٍريب ما رريا فأ س ها إلوها الضلط ملها ٍن ين قت
الجده الد لدة :أن الااد -صد

أثرما))(.)37

وده السد ا -بلددط القدن

ف ملرفة أثر ال انال ال حديد شخوصهال فنلحديط يده

لسستلنية بها ف الوصوه ل حقوقة.

لوىدتلوا بدده

مررال وة يدا الخاد ار
بددا ضددنح ٍددنه:

الأخدرق اامددن مىد ا فد صددحوحه :أخاريددن ثنبددت بددا اددد

((الفدين إل ملنالية با أب سيونن الفوان أبو مريرالل فرنن ،ا جا مان واو ولنمدن
يومن بصحنبهل فرنيت يوضت ل فق ت :ن أبن مريدرال الودو يدوضت ل ف دنوالا إلد الماداه
اللا يدد ن ولنمادنل فق دت :دن أبدن مريدرال لدو حددثتان دا سدوه
الس ا -حت يد ن ولنمانل فقدنه، :ادن مدو سدوه

اليددتحل ف لددا خنلددد بددا الولوددد
الوىرض الجلا أبن اودال

-صد

-صد

وده السد ا -يدو

د الم ااددة الوما د الجلددا الاضوددر

الاونذٍة الض ا الوالي ))...الحديط(.)38

الجه الد لة :أن الاا -ص

إل سودين خنلد با الولود  -ض

وده
د الم ااددة

وه الس ا -آثر إسانل القودنلال اللىد رية

اه -مدو أن ال دوك ،دنن فوده مدا مدو أكثدر

مادده ال ددن ال مددن بنلددديال بيدده ،ددنن مددا ألم د المى د موا الأ مهددا بياددون القتددنه
الأكثرما خارال بهن(.)39

الأمن ما الودحنبة – ضد

داها -فقدد أخدرق ادد الدر ال فد مودايه

مر القنفدةل الاٍتددض فد ذلدك باودر
ا رالال ((أن ج وا اختومن ف اللدل فد ن ُ
القنفة الألحقه أحد الرج وا))(.)40
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الالجه الد لة ف م ا ابثر
اددهٍ -ددد ا تمددد



خي ل حوط إن الخ وية مدر بدا الخ دنا -

د ٍددوه القنفددةل المددا أمددا الخا درال الالملرفددة ف د م د ا
د ٍددوه القددن

الم ددنهل الضاد ح مدده فد إلحددن الولددد بأحددد المتخنصددموا

ل فهددو

ٍولها.

تمنل
جو ماه إل أما الخارال الا ختونءل الا ٌ
ال الض منلك  -حمده  -فد الموودأل ال ادد الدر ال فد مودايه :أن سدن ٍن
اده -أ رجدة()41ل فدأمر بهدن ثمدنن  -ضد

سر ف لمنن ثمنن  -ض

ادده -أن قد َّدوَ فُق ِِّومددت بثسثددة ل امددا مددا صددرل اثا د
ثمنن يده(.)42
الجه الد لة :أن الخ وية الراشد  -ض

رددر ل ممددن بددديان فق ددو

اه -جو إلد أمدا الخادرال فد

ملرفة ٍومة المنلال المىرالٍةل ال د ضدو مدن أشدن الا بده مدا ٍومدة المىدرال باد

ادده -إل د أمددا الخا درال الا ختوددنء

ح مدده بددنلق ول فهددو جددو ٌ مادده  -ض د
ٍولها.
تمنل
الا ٌ
الأخدرق اامدن مىد ا فد صدحوحه(( :اخت د
الابيوددن ل فقددنه ابيوددن يون

فد ذلدك مد مدا المهددنجريا

ددب الغىددا إ مددا الدددف أال مددا المددن ل الٍددنه

المهنجرالن بدا إذا خدنل فقدد الجدب الغىدال ٍدنه ٍدنه أبدو موسد  :فأيدن أشديو ا مدا

ذلكل فقمت فنستأذيت

إي أ يد أن أسألك ا ش

ن رة فأذن ل ل فق ت لهن :ن أمنه أال دن أ المدؤماوال
ىدتحو أن ىدألا

الايد أسدتحووكل فقنلدت:

مدن

كات سن س اه أمدك التد اللدد كل فإيمدن أيدن أمدكل ٍ دت :فمدن يوجدب الغىدا؟ ٍنلدت:
د الخاوددر سددق تل ٍددنه سددوه

ودده السد ا(( :-إذا ج ددس بددوا

-صد

شلاهن اب ضو المس الختنن الختنن فقد الجب الغىا))(.)43
الجدده الد لددة :أيهددن  -ضد

لددنل

اهددنٍ -نلددت ( :د الخاوددر سددق ت)

فهو إٍ ار ماهن بىؤاه أما الخارال الا ختونء(.)44
الأمن الملقوه:
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فممن

الاسددلةل فإيدده

خت د

فوده اثادنن أن القنضد مهمدن أال د مدا



دا غايدرل الملرفدة

ىددت وو ااحنوددة ب ددا الل ددو الالياددون المخت يددةل سددومن الددد نالض

الدٍوقددةل فددس ماددنء مددا الرجددو إل د أم دا الخا درال الالملرفددة الا ختوددنءا لووددد
القنض ح مه

الفوا الا اا (.)45

أسنس مدا ا وم ادنن الالثقدةل اللو دون أٍدرا إلد إصدنبة الحد

الممدددن قدددد مدددا ابللدددة يتادددوا لادددن أن ال دددو إلددد أمدددا الخادددرال الالملرفدددة

الا ختوددنء أمددر ضددرال ي مددا أجددا حقو د اللدالددة ف د الم تمددو الأيدده

ماددنء

ل قنض ما الرجو إل أما الخارال لمىن د ه ف إ ونه الح إل أصحنبه.
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الماحط الثني

لووا الخا ار ال دلمال الح وة أيها
إن المتتاو لرس اليقهن ف ٍين ن الخارال الالرجو إل أما ا ختونءل
ىتيويون ف بحط مىن ا الخارالل ،من أيها

أيها

د

يتوسلون ف بونن يودوا

آلوة الرجدو إلد أمدا الخادرالل مدا حودط ،ويودة لودوا الخاودرل أال حددالل الخادرالل أال
القين ن الت

م ا الرجو فوهن إل أما الخارال لالن سوامنل أال ح ودة أي الخاودر

المدض إل اا أ ه ف القيوةل الام نيوة ل أ ده أال

ما المانحط الت

دخا ف

ا تده أال ابخد بده أال غودر ذلدك

يووسه الموضو ل لران ي د الرتب الحديثدة – سدومن

القنيويودددة ماهدددن -توقدددف ادددد مددد ه المانحدددط ال تادددناله بنلتيودددوا دددك ا لودددنه
الالوسحونه.

الللا الىاب ف يد ال

ر اليقهن إل

ك التيووسه الال ا ونه يرجدو إلد

امريا:
ابمر اباله :أن القنض ،نن ذا س ة الاسلة الصسحونه ،نم ة من لا ح مده

لاخس ف ي ن أح ن الرريلة ااسسموةل بورل الالر ا ا ا اليقهودة القنب دة
لسجتهنل أال التيىورل الأٍواه اليقهن الآ ا ها المتلدلال ف المىألة الواحدالل المدو مدن
لا القنض ذا حرية الاسلة ف الالر ف جوايدب القيدوة الملرالضدة الحوثون هدنل

الما جم دة ذلدك ب اولدة الحدنه الالدر فد السدن ا ااثادنهل الماهدن الرجدو إلد أمدا
الخارالل فمت من أض الحنجة إل ذلك أحدنه ابمدر إلد أمدا الخادرال بايىده مدا غودر

أن رون ثمة آلوة ملواة لتمد
حدل ذلك ال المه.

وهدن فد الرجدو إلد الخاودرل أال ضدواب ملرالفدة

ابمر الثني  :أن يلدن القيدن فد الردريلة ااسدسموة غدا سدلته اللٍتده فد
ملنل ددة القيددن ن الملرالضددةل الا تمددنله
الت

د

ثاوددت الوٍددن و الابحدددا الملرالضددة

وهل ال وثو من ود بودل ك الخوومنهل إ أيه لا يددالن ضدواب ااجد ار اه
بد ما ا ان هن لرفو الد وض أال الات فوهن أال الرجو إل أما الخادرال أال غودر

ذلك ما ينصوا المرافلنه اد القين ل فس غرابة أن الانحط

د ضواب ملواة
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أال إج د ار اه خنصددة حدددل آلوددة الرجددو إل د أمددا الخا درال الا ختوددنء ف د الددد وض

الملرالضة.

د الجدده الدٍدة آلودة ملوادة لرويودة الرجدو إلد

الحودط إن الردريلة لدا حددل

أما الخارال الا ختونءل فورجو اد إل ٍوا د الرريلة اللنمةل المقنصددمن التد
هدددل إل د

حقو د الموددنلح الل المينسدددل ف صمددن أال مددا ياددوا ادده أن يددو

ضواب ملواة الا م ا ابمرل الضمن حق اللدالة المارولال.
الم ب اباله
لوودا الخا ار

خ و لووا الخاور أن ون بأحد وريقوا:

اباله :أن ددددون ب ددددب مددددا أحددددد الخوددددموا (أال الخوددددو ) فدددد الددددد وض

الملرالضة.

الثني  :أن ون بأمر القنض لقان ته بيرال ال ذلك.
الأ ن ،نن ابمر فنلقنض مو ال ي قر ذلكل المدو الد ي حددل منمودة الخاودرل

اليىددتمو ل أر دده فد القيددوة التد
مراجو فقهوة

ددب خار دده فوهددنل اللددا أقددف فومددن بددوا يدددي مددا

ما ذ،ر شو ن مدا التيودوا حدوه مد ا ابمدر ادد اليقهدن بدأكثر

ما م ا.

الٍد يوت المنلال ( )133الالمنلال (/135ثنيون) ما ٍنيون ااثانه اللراٍد ذي

الرٍا  107لىاة 1979
حقوقة ابمر إل

أن الرجو إل الخاور أال المخت

قدير المح مةل إذ المح مة المختوة م الت

أال الحنجة إلوه مت من أه ذلك(.)46
المو ذلك فإن يدا الخاور

إيمن خيو ف
قر ضرال ال ذلدك

خ و ما أن ون بأحد وريقوا:

اباله :أن ددددون ددددا وريدددد أحددددد الخوددددموا أال الخوددددو فدددد الددددد وض

الملرالضددةل فنلخوددا – أ ددن ،نيددت صدديته :مد َّدد ة أال مددد
الد وض -له الح ف أن ب ا ستلنية بنلخاور لحىا الدد وضل الفد أي مرح دة
ودده أال وددرل ثنلددط فد

ما مراحا الد وض –خس مح مة التمووا-ل إ أن الخوا ف الد وض بد أن يادوا
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الغن ة ما لووا الخاورل ال أثور ذلك ف حىدا الدد وض اليدو اللمدا الم دوا مادهل
الذلدددك لرددد يدددتم ا القنضددد مدددا أن يتحقددد مدددا أن مددد ا ااجددد ار الم دددوا –أي:

ا ستلنية بنلخاور -ماتج ف الدد وض اللده فن ددال فد حىدمهنل ال يوجدد مدا ابللدة
الالمىتاداه من غا

اه أال يد ل يودا فد الدد وضل فلاد د ىدت وب المح مدة

ل اهل ال حوا الدد وض إلد الخاودرل أمدن إذا أه –أي :المح مدة -أيهدن ىدت وو أن
قد

د الحقوقدة لالن الحنجدة إلد ا سدتلنية بدرأي الخاودرل ف قنضد أن يدرفل

و ددب الخوددو ا سددتلنية بددنلخاور م تيوددن بنلمىددتاداه الملرالضددة

الرهول(.)47

ودده أال بددأٍواه

مددا أجددا ذلددك فددإن المح مددة إذا فيددت لوددوا خاوددر مددا لالن أن د ،ر سدداان
السو ة أخرض اثادنه حقده الد ي يد ودهل فدإن

ملقو ًل أال ما لالن أن ون ل مد
المح مة اد رون ٍد أخَّت بحقوٍه(.)48
((اليانطُ ايتخنا الخا ار أال بنلخودو ل فدإذا
ٍنه ابستنذ محمد
الوو يُ :
ا يقدوا ددوها ٍاددا القنضد ا يددنٍهال الان اخت يدوا ايتخدداها القنضد ل أي :لددوس لرددا
ما الخوموا أن ياتخب الاحدال بدا الردرط أن يرضد الخودا ا خدر بد لك الخاودرل
الالل ا خر فس يوجد مانلك ا يدن ل فوتدول
بليها الاخت يوا
الاذا ا يقوا
()49
القنض لووا ال موو)) .
الثدددني  :اختودددن المح مدددة ل خاودددرل فلادددد دددد ا يدددن الخودددو ددد اختودددن
الخاورل أال أيها آثرالا رن م ا ابمر ل مح مة فدإن المح مدة تدول اختودن الخاودرل
سوا ،نن الخاور ما جداله الخاد ار أال مدا خن جدهل المدا ال ددير بنلد ،ر أيده(( :
ددول ل مح مددة أن د مب إل د اختوددن خاوددر ٍاددا ر و د الخوددو بنيتخددنا خاوددرل
بن تاددن أن الخوددو مددا أصددحنا الرددأنل اللهددا التوددرل ف د حقددوٍها أال التاددنله
اهن))(.)50
م ال الممن د ذ،ره أن ثمة لالا ر ملرالفدة بخار هدن الياودة الالل مودةل ال دؤلي
خار هن لمىن دال اللدالةل ،ملهد ال ب اللدل ()51ل الم تب حقو ابللة الياوة()52ل
كمن م ا ا ستلنية بنلخا ار ال يا يدتا اختودن ما دا وريد ا حدنل الغدرل الت ن يدة
أال الوان وة أال الاقنبنه المهاوةل ،اقنبة المهادسوا اليقنبة المحنساوا(.)53

الم ب الثني
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دل الخا ار
إشددترط اب مددة اب ضلددة اللدددل ف د المقد ِِّدو ِم ْو َال الذلددك بودديتها خا د ار ()54ل المددا
خسه تادو يووصدها فد ذلدك ي ددما يدرالن ضدرال ال أن يرجدو القنضد إلد اثادوا

ما المقوموا()55ل ٍنه اللسمة الاهدو

مدا الحانب دة(( :الان اخت يدنل أي :الردري نن

ِِّ
موال
جدو إلد ٍدوه
المقدو َ

ف القومةل أيٍ :ومة اللاد المرترنل حوا ال يدظ بدنللت
أي :أمددا الخا درال بد ِ
دنلقَو ِاا بيهددا أل ض بهددنل ال بددد مددا اثاددوال ،مددن يؤخ د مددا بددنا
قويا فس بد ما ٍنسموا.)56())...
القىمةل ما ٍولها :إن ،نن ُ حتنق إل
ة
الٍنه صنحب الاحر ال ار

ما الحايوة(( :ال ق و الىن

بتقويا الواحدل بدا

بد ما قويا ج وا دلوا لهمن ملرفة بنلقومدةا بيده مدا بدنا الحدداللل فدس يثادت

إ بمن ثاتت به الىرٍة فس ٍ و اد اختسل المقوموا ،من ف اللهورية))(.)57
اللددا يددا

ٍددنيون ااثاددنه اللراٍ د

د بوددنن دددل ملددوا ل خا د ار ()58ل لرددا

المددنلال ( )133مددا ٍددنيون ااثاددنه اشددتروت أن ددون دددل الخاد ار ال د ار فد حنلددة

ا ستلنية بأكثر ما خاورل فدوم ا اختودن ثسثدة أال خمىدة أال سدالة الم د اا لو دون
الرأي لألغ اوة ف حنلة اختسل الرأي بوا الخا ار الملواوا(.)59
الم ب الثنلط
ح وة الدلوا الان ج ا الخارال

لدددا يت دددر اليقهدددن إلددد ح ودددة أي الخاودددر أال المقد ِِّ
ددو أال صدددنحب الاودددر
الالد ا ةل المدض إلاامه ل قنض لوح ا به ف الدد وض الملرالضدة ودهل إ أيده ممدن
شددك فودده أن ٍددوه القنض د الح مدده مددو القددوه اليوددا ف د الددد وضل الان يددمات

الد وض جو ن إل أما الخارال الالاودر الالد ا دةل اليم دا القدوه بدأن غن دة مدن دون
يدددنل إلددد الح دددج الابللدددة

دده إلددد القنضددد
لتقريدددر الخاودددر أيددده ٍُد َّددوُال إٍادددن ة ُ َّ
وجد ُ
الااثان ددنه الالمىددتاداه ابخددرض الموجددولال فدد الددد وض الملرالضددةل اليتلددوا

دد

القنض أن ِِّو َن ٍان ته ال أ ه الٍ ار ه ما خسه ذلك.
المد ا ددوا مددن ذمددب إلودده أ ضددنا القددنيونل فددإن أي الخاوددر الد ي يتوصددا إلودده
ا وري ا ستاانط الالملنياة لمحا الاد اا الفحد

ال ح ودا أج اا دهل أال دا وريد
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أٍ دواه الخوددو الالمىددتاداه المقدمددة ال ،د لك الرددهول ف د القيددوةل لددوس لدده ح ددة

ٍنيويوة م امة ل مح مةل الان القنض مو صنحب الرأي الينصا ف الد وض(.)60

ال قو المح مدة بدتس الال قريدر الخاودر بحيدو الخودو فد الدد وض ال ىدألها

مددن لددديها مددا آ ا المسحلددنه الا تراضددنهل الي ددول ل مح مددة –س دوا مددا قددن

ييىهن أال ب ب ما الخوو  -أن قر ل وال الخاودر لحيدو ج ىدة المحنكمدة إذا
الل أال أيهن بحنجة بن ىتوضح ماه بلل ابمو التد
أه أن قريره غور ال ة

ماهن ل يوا ف الد وض.

بدد

ال بد ما ااشن ال إلد أن المح مدة لوىدت م امدة بإجنبدة ل دوال الخاودر إن أه

الل ،مددن أن لهددن أن وجدده ل خاوددر مددا ابسد ة مددن دراه مانسددان
دح الال ة
أن قريددره الاضد ٌ
الميودا ل يوا ف الد وض(.)61
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الماحط الثنلط

يمنذق ما الت اوقنه اليقهوة لرجو القنض إل أما الخارال

دط ب مددو المىددن ا الت د يددرض فوهددن
ٍددد ددون مددا اللىددور جدددا أن قددو بنحد ٌ

اليقهن أن يرجو القنض إلد أمدا الخادرال أال الملرفدة الا ختودنء فوهدن ٍادا الادت
ف أمرمنل الحوط إيان اناللان بودنن ميهدو جدو القنضد إلد أمدا الخادرال الالتأصدوا
ف د ذلددك الورفددن مددا آلوددة ذلددك الرجددو ل فسبددد مددا أن يتاددناله ورفددن مددا

الرددر

المىن ا الت ي ،رمن اليقهن ،اموذق المثنه لرجو القنض إل أمدا الخادرالل اللدوس
الغددرض أن يتاناللهددن بنلاحددط الالد اسددة الميو د ةا بن ذلددك لددوس مدددا بحثاددن المددو

أالسو ما أن يتانالله به ه الد اسة المتواضلةل فقد حتدنق بلدل مد ه القيدن ن إلد

من و ح بن ون سنلة

موةل با ساتاناله من لاوادن بحثدهل المدو بودنن وضدوح

لمنموددة مد ه المىدن ال اليد ،ر خددسل اليقهددن فوهددن إن الجدددل الأشددهر م د ه المىددن ا
ثسثددة :مىددألة القونفددةل المىددألة الترجمددةل المىددألة القنسددال ل د ا فددإن م د ا الماحددط

سو ون

ثسثة م نلب:

الم ب اباله
مىألة القونفة

أثرُه
َ
ٍوا
َ

دت
قدنهْ ٍُ :ي ُ
القن ف ال غدة :مدو الد ي لدرل ا ثدن م قدنل الال ُ
مدو القنفدةُل ُ ُ
الا ِ
ل َّ
الماده
دنسل
ده ٍَِون َفدةًل
إذا ا َّ َا ْل ُت ُهل
ابثدر ْ
ٌ
ُ
اليقدنه :مدو أ ٍْ َدو ُ
اليق َتن ُف ُ
الفسن ُق ُ
دول َ
ُ
ِ
ِ
ِ
لدرل
اليلدا :القونفدةُل فمدا
ُ
الموددُ
ل ي يالُ ُدر إلد شداه الولدد بأبودهٍ :دن ٌ ل ْ

وه فهو ٍن ٌ (.)62
اس ةة َّ
أن م ا ابا ة
فسن أال أ ُخ ُ
بي ا ةة الصد ِ فر َ
الددد ددا الملاد ال غددويل إذ مد :
أمددن القونفددة فد اصد سح اليقهددن فهد
ا سددتد ه بردداه اايىددنن لغوددره
بغوره بن شتانهل بمن خوه

د الاىددب()63ل الالقددن

لنل به ما

ا ذلك(.)64

 :مددو مددا ي حد الاىددب
خدت

بقدو

الٍد اشتهر بنلقونفة ٍوٌ ل ماها باو مدلج الضاو أسددل بودد أيهدن
ل بهن ف ه أن لما بهن(.)65
لالن غورمال با م
ا ما الل و ل فما ل مهن ال ُ ِر َ
مررال وة اللما بنلقونفة:
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اخت د

ٍولوا:



ِ
دا
اليقهددن فد ا تادن القونفددة فد إثاددنه
الاىدبل الخسفهددا حنصد ٌ

القوه اباله :ذمدب المنلرودة الالردنفلوة الالحانب دة إلد ابخد بدرأي القدن
إثانه الاىب.

الح تها ف ذلك حديط الىودال ن رة  -ضد
-ص

َّ سوه
ألددا ددري أن م ددا ال المدددل

لدنل

د
فد

اهدنٍ -نلدت :لخدا

وه الس ا -ذاه يو المو مىرال فقدنه (( :دن ن ردةل
لخددا ف درآض أسددنمة الليدددا ال وهمددن ٍ ويددة ٍددد غ وددن

والسهمن الضده أٍدامهمن فقنه :إن م ه ابٍدا بليهن ما بلل))(.)66

وددده

ٍدددنلوا :لدددو جدددوال ا تمدددنل ددد القنفدددة لمدددن ُسد َّددر الااددد ُّ -صددد
بدأن الخ ويد َة مدر بدا الخ ِ
ادهٍ -يد
دنا  -ضد
الس ا()67ل الاسدتدلوا أ يدن َّ

أحد ماهال فرنن ذلك إجمن نً ماها(.)68
بنلقونفة بحيرال الوحنبةل ف ا يارره ٌ
أي اجح ما شخ ة ذي خادرةال المدو أمدا لد لكل
بلا ة
الٍنلوا :إيه ح ٌا ِّة
غنلب ال ة
ف نل ابخ به ،نلمقوموا(.)69

وده السد ا(( :-إن جدن ه بده

حديط ال لنن حوط ٍنه -صد
اللها أ ين
ُ

جلددا جمنلودن

أصوهب أ يوح أثواج حمك الىنٍوا فهو لهسه الان جن ه به أال

خدلج الىنٍوا سنبغ االوتوا فهو ل ي موت به)) ...الحديط(.)70
القوه الثني  :ذمدب أبدو حاويدة  -حمده

القن

ولا بيه حا ال خموا فس

 -المدا الافقده إلد أن ابخد بقدوه

ول(.)71

الأجددنبوا ددا حددديط الىددودال ن رددة  -ض د

سددرال الاا د -ص د

لددنل

اهددن -المتقددد بددأن

ودده الس د ا -لددا ددا إ بن الريددن ،ددنيوا

لاددون ف د

الليدد أبدولل اللرداها ،دنيوا مدو ذلدك لتقددالن بقدوه
يىب أسنمةل ،ويده ،دنن
أسدول ٌ
َ
القن ل فرنن ٍوه م ال المدل ٍنولن ل لاهال المو من ُسَّر له سوه -ص
وه الس ا.)72(-

الف ذلك قوه اامدن الىرخىد  -حمده
ادده ،ددنن بددنليراو

بقددوه القددن

(( :-الثادوه يىدب أسدنمة ضد

إ أن المرددر،وا ،ددنيوا

لاددون ف د ذلددك

العدد الرابع المجلد األول لسنة  119 2009رجوع القاضي إلى أهل الخبرة

ISSN:2071-6028

 للعلوم اإلسالمية
مجلة جامعة االنبار 



خدددتسل لويهمدددن ال،دددنيوا لتقددددالن أن ثدددا القنفدددة



دددا بددد لك الان باددد المددددلج مدددا

المختوددون بلمددا القونفددة الم ددال وىددهال ف مددن ٍددنه مددن ٍددنه ،ددنن ٍولدده لا ل لددا
المرر،وا فإيمن سدر بده سدوه

ح ة ف الاىب شر ن))(.)73

صد

وده السد ا لهد اا

المو ذاه من وقف اده الرنسني  -حمه

الاا د
القن

بن ٍدوه القدن

 -ف بدا له فقدنه(( :الأمدن فدرح

ودده الوددسال الالىددس ال ددرن الددرل الالارددر فنحتمددا أيدده لددا ددا
ح ة با لوجه آخر المو أن الرين ،نيوا

ادده ال،ددنيوا لتقدددالن القونفددة ف مددن ٍددنه القددن

تاددن ه ٍددوه

لاون ف يىب أسنمة ضد

ذلددك فددرح سددوه

للهددو ب ددسن

ٍددولها بمددن مددو ح ددة ادددما فرددنن فرحدده ف د الحقوقددة بدداالاه ال لددا بمددن مددو للوددا
الاالاه ادما الالمحتما

و ح ح ة))(.)74

الأجنبوا ا حديط ال لنن بأن ملرفته -صد

إيمن ،نيدت ب ريد الدوح ل
شر وة ال لنن خت

وده السد ا -بهد ا الوصد

ب ريد القونفدة()75ل اللدو ،نيدت القونفدة ملتادرالل لرنيدت

بمن إذا لا راه المرم َّ به(.)76
الم ب الثني
مىألة المترجا

المرال بنلمترجا اد اليقهن  :مو ال ي يىر الردس ب ىدنن آخدرل قدنه :درجا

كسمه إذا فىره ب س آخر(.)77

مررال وة اللما بخارال المترجا:
له
َّ

مررال وة اللما بخارال المترجا الرتنا الردريا الالىداة الردريية ال مدا

الوحنبة الاللقا.

فأمدددددن الرتدددددنال ف قولددددده د َّ
ددددت ْا
ددددا الددددد ِِّ ْك ِر ِإ ْن ُْ،اد ُ
نسدددددأَُلوا أ ْ
ددددا شدددددأيهَ (( :ف ْ
َمد َ
َ ْلَ ُم ْو َن))(.)78
((ال ُيَاِِّاُ َك ِم ْث ُا َخ ِا ْو ةر))(.)79
اللقوله ان ن ال لنل َ :
فقد قد ملان ف م ه الد اسة الجدوا الرجدو إلد امدا الل دا الالملرفدة ادد
د الل ال الماها المترجال فهو اب ا الاب رل بنل غة الت يرال رجمة ملنيوهن.
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وده السد ا -أمدر
الأمن مدا الىداة الم هدرالل فقدد ثادت أن الااد -صد
ليددد بددا ثنبددت أن يددتل ا ،تددنا الوهددولل فقددد أخددرق الاخددن ي ددا خن جدة بددا ليددد بددا

وده السد ا -أمدره أن يدتل ا ،تدنا
ثنبتل ا ليد با ثنبت(( :أن الااد -صد
ودده الس د ا، -تاددهل الأٍ أر دده ،تدداها إذا ،تا دوا
الوهددول حت د ،تاددت ل اا د -ص د

إلوه))(.)80
الأمن ما الوحنبة  -ض

اها -فقد الي ا مر ال،نن اده

د

اهاٍ -وله :منذا قوه م ه ؟ ٍدنه ادد الدرحما
ال اد الرحما ال ثمنن  -ض
با حنوب :فق ت خارن بونحاهن ال ي صاو بهن(.)81
الٍنه أبو جمرال، :ات أ رجا بوا ابا انس الضوا الانس(.)82
الأمن ما الملقوه :فس غدرال أن الحنجدة خدنذ القنضد مدا يتدرجا لده ،دس

الخوددموا ال د يا يتر مددنن بغوددر لغتدده منسددة الٍن م دةل الضخددسل ذلددك فددإن الحقددو
يوو اليقو الانس ف مرقة الحرق.

دل المترجموا:
ل يقهددن خددسل حددوه دددل المتددرجموال فمدداها مددا ٍددنه بددد مددا متددرجموا

ابٍال الماها ما ذمب إل ا كتين بمترجا الاحد فحىبل الخسفها لا ر
اثاوا
خارل فو ي فوهن ٍوه الواحد من لا دد ً مىد منًل اللد ا
أن الترجمة بحد ذا هن ٌ
وه الس ا -اكتي بخار ليد با ثنبت ف ابخان .
فإن الاا -ص
أمددن ف د الخوددومة فددس بددد مددا اشددتراط اللدددل ف د المتددرجمواا بيهددن اد د

شهنل ٌال –أال ف ح ا الرهنلال -فورترط فوهن اللدل(.)83
ٍددنه اامددن ابددا الما د  -حمدده (( :-القوددنس قتي د اشددتراط اللدددل ف د

الح ن ا بن ،ا ش غنا ا الحنكا قاا فوه إ الاواة الرنم ةل الالواحدد لدوس
باواة ،نم دة حتد يدا إلودهل ،مدن أن الحدديط إذا صدح سدق الالدرل الفد ا كتيدن
ول خسفهن))(.)84
بايد با ثنبت الحده ح ة نمرال
الالمىألة فوهن ،س وه حوه دل المتدرجموال ال رجمدة ابخدرس الاب مد

الغور ذلكل اللوس بحثان م ا محس لتاناله ذلك  ،ه(.)85
الم ب الثنلط
خارال القنسا
ميهو القنسا:
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القنسا مو اسا لسٍتىن ل ،نلقدالال لسٍتدا الابسوال لس ىن .

أمن القنسا ف اص سح اليقهن فدنلمرال بده :جمدو يودوب شدن و فد ملدوال

أال م

مووا بوا الحقو الرن لة(.)86

التأصوا الرر

له
َّ

خنذ القنض ٍنسمن:

ددد مردددرال وة اللمدددا بقدددوه القنسدددا الرتدددنا الردددريا الالىددداة الردددريية

الااجمن .

َن اْل َمن َ ٍِ ْى َم ٌة َب ْوَا ُه ْا))(.)87
((الَيِِّاْ ُه ْا أ َّ
فأمن الرتنال فقد ٍنه َّا شأيهَ :
((الِا َذا َح َيَر اْل ِق ْى َم َة أُالُلوا اْلُقْرَض  ))...ا ة(.)88
الٍنه ساحنيهَ :
ِ
دددده
((الا ْ َ ُمددددوا أ َّ
َن َمددددن َغ ِا ْم ُ
ددددت ْا ِم ْ
ددددا َشدددد ْ ة َفددددِإ َّن ر ُخ ُم َى ُ
الٍددددنه سدددداحنيهَ :
َاللِ َّر ُس ْو ِه ))...ا ة(.)89
فن نه الرريمة صريح ٌة ف أن القىمة ف ابشون التد

حتدنق إلد ٍىدمة

ِ
الخمس ال ي أمرين ان ن ال لنل به ف ا ة ابخودرال إيمدن دون
مررال ةٌل الملرف ُة
)90(-ل الذلددك مددو

دنسل ،مددن قددوه اللسمددة الرد ا  -حمدده
مدده مددا أ ضلددة أخمد ة
ل ا القىمة(.)91
وده السد ا، -دنن يانشدر
الأمن ما الىاة الم هرالل فقد ُ ِ َا أيده -صد
ِ
ٍىمة الغان ا بايىهل ال ،ا الموا يطل ال،نن أ ده
الانس ٍىمةًل فول ،ا ذي ح ةِّ

حقه(.)92

أمددن ااجمددن ُ  :فددس أ ددا خسفددن حوددا ف د م د ه المىددألةل الٍددنه اللسمددة ابددا
مررال وتهن))(.)93
نبديا(( :أجملت ابمة
ح ا القنسا:

يادددا ل قنض د أن يتخ د ٍنسددمن لوقىددا بددوا الخوددو اليق ددو بدده المانل ددة

القن مة بواهال الي ون أجره

بوت المنهل فإن لا ا ،د لكل يودب ٍنسدمن قىدا

بدوا الخوددو بدأجر بلدددل الددروالسل أي :دون أجددره
الايو ن د لها

الجه الخووء.

د المتخنصددموال ذلددكا بن
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الف ذلك قوه اامن الاي ل  -حمه



(( :-اليددا يودب ٍنسدا لٍده فد

بوت المنها لوقىا بس أجرا بن القىمة ما جاس ما القيدن مدا حودط أيده يدتا
بدده ٍ ددو المانل ددةل فأشدداه ل القنض د ل البن مايلتدده لددول إل د اللنمددة ،مايلددة

القيددنال الالمقن ددة الالميتددوال فترددون ،ينيتدده ف د بوددت المددنها بيدده أ ددد لموددنلحها
ِ
ٍنسدا لٍده
اودب
و َب
كايقة مؤ ل الا ُي ِّ
ٍنسا قىدا بلددل الدروالسل أي :إن لدا ُي َ
ٌ
ٌ
المتقنسدمواا بن الايدو لهدا د الجده
بأجر
ف بوت المنه ُيوب
ٍنسا قىا ة
ٌ

الخووء))(.)94
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الخن مددة
بلد ال ي قد ما ل استان لقيوة جو القنض إلد أمدا الخادرالل م دا أن
يوجا أما من وص ان إلوه ف الاقنط ا وة:

 – 1إن أصددا الخا درال ف د ال غددة مددا اليلددا ( َخَاد َدر)ل الالخاود ُدر مددو اللددنلال المددو مددا
الحىددا ل الالخا درال –موضددو الاحددط -م د  :السددو ة إثاددنه موددة
أسددمن
قو بهن أما الل ا الا ختونءا ابدا

أيها ف ابمر المتادنل فوده ا هدن

الحقوقةل ال ىت وو القنض القون ب لك بايىه.
 – 2ينال ت ان اه الانحثوا القنيويووا ف

لدرييها ل خادرالل لراهدن ٍريادة جددا مدا

التلريف ا ص سح ال ي اخترينهل ال ي ذ،رينه ف الاق ة الىنبقة.

، – 3نيت الخارال موجولال ف الم تملنه القد مةل اللراهن ،نيت بدا وةل ال تمثا فد
ال ددو إلد أمددا اللرافددة الالرهنيددة أال (بمىددن دال ا لهددة)ل المددو الجددول إشددن اه
إلد السددن ا ااثاددنه فد القدوايوا القد مددة فد الالي الرافددديال لراهددن لددا ددا
صراحة

الرجو إل أما الخارالل غا إشن ال بليهن إل ودرل مدا السدن ا

ااثانه ،نلردهنلال الالرتنبدةل إ أن ثمدة ٍد ار ا أشدن ه إلد أن مد ه التردريلنه
أستلنيت بأما الملرفة.

 – 4لقد ثاتت مردرال وة الرجدو إلد أمدا الخادرال الا ختودنء ادد الحنجدة إلدوها
فد إصدددا ابح ددن القيددن وة بنلرتددنا الرددريا الالىدداة الااويددة الرددريية ال مددا
الوحنبة الر ار الالملقوه.

 – 5لا ي ،ر اليقهن  -حمها

يووسه حدوه آلودة جدو القنضد
 ف ،تاهاة

إل أما الخادرالل الضدواب ذلدكل فردنن ابمدر مترال،دن لدول ابمدر أال المىدؤاله
ا الى ة القين وةل فهو ال ي يتول

الوا ذلك الضمن حق المو حة الف

القوا د اليقهوة اللنمة.

َّه إل القنضد
 - 6إن غن ة من ون لتقرير الخاور أيه ٍُ َّوُال إٍان ة ُوج ُ
الح ددددج الابللددددة الااثان ددددنه الالمىددددتاداه ابخددددرض الموجددددولال فدددد الددددد وض
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الملرالضددةل اليتلددوا

ذلك.

د القنض د أن د ِِّدو َن ٍان تدده ال أ دده الٍ د ار ه مددا خددسه

 – 7إن القونفة الت م ا ستد ه براه اايىنن لغوره
ما



الاىبل مثا يموذجدن

اوقنه اليقهن لرجو القنض إل أما الخارالل الابخ بدرأي القدن

ا ستد ه

فد

الاىب محا خسل بوا اليقهن ل حوط أخد بهدن ال مهدو مدا

الرنفلوة الالحانب ة الالمنلروةل اللا أخ بهن الحايوة.
 – 8المدددا يمدددنذق الت اوقدددنه اليقهودددة لألخددد بدددرأي الخاودددر ادددد اليقهدددن مىدددألة
المترجال فقد له

د مردرال وة اللمدا بخادرال المتدرجا الرتدنا الردريا الالىداة

الرريية ال ما الوحنبة الالملقوهل ال ،لك مىألة القنسال المو شدخ

يتخد ه

القنض د لوقىددا بددوا الاددنس حقددوٍها الت د يتخنصددمون فوهددن ممددن حتددنق إل د

خاور ن ل فد ذلدكل فواددا ل قنضد أن ياددا ٍنسدمن لوقىدا بدوا الخودو

اليق و به المانل ة القن مة بواهال الي ون أجره

د بودت المدنهل فدإن لدا دا

ك لكل يوب ٍنسمن قىا بوا الخوو ل الأجر ه

وها.

سودين الياوان الحاواادن محمد ةد الودنل ِ ابمدوال ال د آلِ ِده

ُ السَّ َا
الص
ِ
الصحنب ِت ِه ِِّ
الحمدد
بإحىدنن إلد يدو ِ
الغدر المودنموال الالتدنبلوا لهدا
ال واوال
ة
الدديال ال ُ
َ
ِ
اللنلموا.
ر ِِّا
َ
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مودنل الاحدط

 - 1ااثانه بنلخارالل ادد الانصدر محمدد شداوو ل ماردو اه لا الايدن سل ال الدة
ابالل ل . 2005
 - 2ابشانه الالالدن رل لدايا الدديا ابدا ي دوال لا الرتدب الل مودةل بودرالهل لاادننل
ط1ل . 1999

 - 3الاحددددر ال ار دددد ل ل رددددوا ليددددا بددددا إبددددراموا بددددا محمددددد بددددا محمددددد بددددا ب ددددر
(ه970مد)ل مارو اه لا الملرفةل بورالهل لااننل بدالن أ يا.

 - 4بدددا و الوددان و فد

ر وددب الرد ار و لصمددن

ددس الددديا الرنسددني ل لا اليرددرل

بورالهل لااننل ط1ل 1417مد.
 - 5الاان ة شرح الهدا ة لصمن بد الديا أب محمدد محمدول اللواد (ه855مدد)ل
لا اليررل بورالهل لااننل ط1ل 1400مد. 1980-

 - 6اووا الحقن

شرح ،اا الدٍن ل لصمن فخر الدديا ثمدنن بدا

د الاي لد

الحاي (ه743مد)ل حقو  :أحمد اال ان ةل مارو اه لا الرتب الل مودةل
بورالهل لااننل ط1ل 1420مد. 2000-

 - 7حيددة ابحددوذيل بب د اللددس محمددد اددد الددرحما الماددن ،يو ي (ه1353مددد)
لا الرتب الل موةل بدالن أ يا.

 - 8التلرييددنهل ل لسمددة

د بددا محمددد ال رجددني (ه816مددد) حقو د  :إب دراموا

اببون يل لا الرتنا اللرض ل بورالهل ال الة ابالل ل 1405مد.

 - 9التل و د المقددن ن

د ٍددنيون ااثاددنه

د ضددو آ ا اليقهددن الالت اوقددنه

القين وة اللراٍوة الالمورية الالىو ية الال اانيودة الغورمدنل لألسدتنذ محمدد

الوو ي المحنم ل م الة شيو ل بغدالل ساة . 1983

د

 - 10يىور ال اريل بب جلير محمد با جرير ال اري (ه310مدد)ل لا اليردرل
بورالهل 1405مد.

 - 11يىدددور القدددرآن الللدددوال الملدددرالل بتيىدددور ابدددا ،ثودددرل لصمدددن أبددد اليددددا
إسمن وا با ،ثور القرش (ه774مد)ل لا الميودل بورالهل بدالن أ يا.
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 - 12التيىور الراور ل راليل لا إحون الت ار اللرض ل ال الة الرابلةل . 2001
 - 13ال نمو بح ن القرآنل بب

اد

محمدد بدا أحمدد القرواد (ه671مدد)ل

لا الرلبل مورل ال الة الثنيوةل 1372مد.
 - 14حنشددوة الا ورم د ل ل رددوا اللسمددة سد ومنن بددا مددر بددا محمددد الا ورم د ل
مارو اه الم تاة ااسسموةل ل ن ب رل ر،ونل بدالن أ يا.

اووا الحقن ل ل لسمدة الرد ا الحايد

 - 15حنشوة الر ا

حقود  :أحمدد

دداال ان ددةل مارددو اه لا الرتددب الل موددةل بوددرالهل لااددننل ط1ل 1420مددد-

. 2000

 - 16حنشددوة ابددا نبددديال ل رددوا محمددد أمددوا ابددا نبددديا الحاي د ل والددة لا
اليررل بورالهل لااننل ط2ل 1386مد.

 - 17الخادرال فد ااثاددنه ال اا د ل اسددة مقن يددةل ،ددريا خمددوس خوددانن الاددديريل
سنلة منجىتور مقدمة إل  ،وة القنيون ف جنملة بغدالل لىاة . 1995

 - 18الخادددرال فددد المىدددن ا ال ان ودددةل ل .آمدددنه ادددد الدددرحوا ثمدددننل لا م دددنبو
الرلبل القنمرال:ل . 1964

 - 19الد ا ددة ف د

خددريج أحنليددط الهدا ددةل لصمددن الحددنفظ إبددا ح ددر اللىددقسي

(ه852مددد)ل حقودد  :الىددود اددد
بورالهل بدالن أ يا.

منشددا الومددني المدددي ل لا الملرفددةل

 - 20الددد الماتق د شددرح الم تق د ل لددس الحوددا للا الرتددب الل موددةل بوددرالهل
بدالن أ يال بهنمك م تق ا بحر.

 - 21لال الخاودر فد الدد وض ال اا ودة واقدن لالدن ااجد ار اه ال اا ودة الىدلولي
ل اسة نصو وة ح و وةل حنمد با مىن د الىحوم ل سنلة منجىتور مقدمدة
إلد  ،وددة الد اسددنه الل وددن ف د جنملددة يددن ف اللرضوددة ل ل ددو ابماوددةل المم رددة
اللرضوة الىلول ةل 1428مد. 2007-
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 - 22الح الملني ف



يىور القرآن الللوا الالىداو المثدني ببد الييدا محمدول

أب الثان ا لوس ل لا إحون الت ار اللرض ل بورالهل بدالن أ يا.

 - 23سدددداا الدددددا ٍ ا ل ببدددد الحىددددا

دددد بددددا مددددر الدددددا ٍ ا الاغدددددالي

(ه385مد)ل حقو  :الىود ادد منشدا مدني المددي ل لا الملرفدةل بودرالهل
. 1966

 - 24سدداا أب د لااللل لصمددن أب د لاالل س د ومنن بددا ابشددلط ابللي الى ىددتني
(ه275مد)ل مارو اه لا اليررل بدالن أ يا.

 - 25الىوا ال ار المتددف

د حددا

ابلمدن ل لردوا ااسدس محمدد بدا

د

الرددو،ني (ه1250مددد)ل حقو د  :محمددول إب دراموا ليدددل لا الرتددب الل موددةل
بورالهل لااننل ط1ل 1405مد. 1985-

 - 26شرح مدال ابح ن ل بب اليتح ق الديا ابا لٍو اللود (ه702مد)ل لا
الرتب الل موةل بدالن أ يا.

 - 27شرح ٍنيون ااثانه ل اسدة أصدو وة

اوقودة مقن يدةل ابسدتنذ ل .آل المودب

الادااليل م الة الملن لل بغدالل ال الة ابالل ل ساة . 1984

 - 28شددرح ٍددنيون ااجد ار اه ال ان وددةل ل .محمددول ي وددب حىددا ل م الددة جنملددة
القنمرال الالرتنا ال نمل ل مورل . 1982

 - 29صحوح الاخن يل محمد با إسمن وا الاخن ي (ه256مدد)ل حقود مود ي
ليب الاغنل لا ابا ،ثورل بورالهل . 1987

 - 30صحوح مى ال لصمن أبد الحىدوا مىد ا بدا الح دنق القردوري الاوىدنبو ي
(ه261مدددد)ل حقوددد  :محمدددد فدددؤال ادددد الادددنٍ ل لا إحودددن التددد ار اللرضددد ل
بورالهل بدالن أ يا.

 - 31اللان ددة شددرح الهدا ددةل لسمددن اكمددا الددديا محمددد بددا محمددول الاددنبر

(ه

 786مدددد) بهدددنمك فدددتح القدددديرل الم الدددة الرادددرض ا موريدددة بمودددرل ال الدددة
ا الل ساة  1317مد.
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 - 32ددون الملاددولل ببد ال وددب محمددد شددمس الحد الللددوا آبددنليل لا الرتددب
الل موةل بورالهل ال الة الثنيوةل 1415مد.

 - 33فتدددددنالض ٍنضدددددوخننل أال اليتدددددنالض الخنيودددددةل لصمدددددن الحىدددددا بدددددا ماودددددو
اباللجاديل م او بهنمك اليتنالض الهاد ةل يىخة موو ال

ساة 1310مد.

والدة بدو

 - 34اليتدددنالض الهاد دددةل الملرالفدددة بنليتدددنالض اللنلم وريدددةل لم مو دددة مدددا
الهادل يىخة موو ال

والة بو

ساة 1310مد.

 - 35فتح الان ي ف شرح صحوح الاخن يل لصمن أب الييا أحمدد بدا

مدددن
د بدا

ح ر اللىدقسي (ه852مدد)ل حقود  :محمدد فدؤال ادد الادنٍ المحدب الدديا
الخ وبل والة لا الملن لل بورالهل لااننل 1379مد.

 - 36فتح القديرل لسمدن ،مدنه الدديا محمدد بدا ادد الواحدد الىوواسد الملدرالل

بنبا الهمن الحايد (ه  861مدد)ل الم الدة الرادرض ا موريدة بمودرل ال الدة

ا الل 1315مد.

 - 37اليقه ا سسم الاللتهل ل د،تو الماة الاحو ل لا اليررل لمرد  -سدو ينل
ال الة الرابلة 1418مد . 1997 -

 - 38فول القدير شرح ال نمو الوغورل ل لسمدة ادد الدروالل المادناليل الم تادة
الت ن ية الرارضل مورل ال الة ابالل ل 1356مد.

 - 39القددنموس المحددو ل لم ددد الددديا محمددد بددا لقددوا اليوددرالل آبددنليل والددة
الم تاة الت ن ية الرارض بمورل بدالن ن يا.

 - 40القيددن بددنلخارالل لددؤي اددد الددروالل الخ و د ل بحددط مارددو

د الرددا ة

الداللوةل موٍو ماتدض ابص وا.
، - 41رنل القان ل روا ماوو با يويس با إل يدس الاهدو ل حقود  :مدسه
موو ح مو ي مسهل لا اليررل بورالهل لااننل 1402مد.

 - 42لىددنن اللددرال محمددد بددا م ددر بددا أبد الحىددوا الملددرالل بددنبا ا يوددن يل
والة لا الملن لل بدالن ن يا.
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 - 43الماىدددوطل لسمدددن أبددد ب دددر محمدددد بدددا احمدددد بدددا أبددد سدددها الىرخىددد
(ه490مد)ل م الة الىلنلال بمورل االه والة له ا الرتنا ساة 1324مد.

 - 44المحو الارمني ل لصمن محمول با صد الرريلة با منله الاخن ي الحاي ل
مارو اه إلا ال القرآنل الانكىتننل ط1ل 2004

 - 45مددددا ن التاايدددا الحقدددن
الار،نه اد

بدالن أ يا.

 - 46مىددداد أبددد

التأاليدددا الملدددرالل بتيىوددددر الاىدددي ل لصمددددن أبددد

با أحمدد الاىدي (ه701مدد) ماردو اه لا اليردرل بودرالهل
وايدددةل لصمدددن أبددد

وايدددة لقدددوا بدددا إسدددحن ابسددديرايوا

(ه316مددد)ل حقو د  :أ مددا ددن ل الدمرددق ل لا الملرفددةل بوددرالهل ال الددة
ابالل ل . 1998

اد الر ال ل بب ب ر اد الر ال با ممدن الودالني (ه211مدد)ل

 - 47موا

حقودددد  :حاوددددب الددددرحما اب لمدددد ل الم تددددب ااسددددسم ل بوددددرالهل ال الددددة
الثنيوةل1403مد.

 - 48ملوا الميت
اد

جواا المىتيت ل ل روا اللسمة شدمس الدديا محمدد بدا

الخ وب التمر نش الحاي الغداي (ه1004مدد)ل حقود  :ل .محمدول

شددمس الددديا أموددر الخ اا د ل لا الارددن ر ااسددسموةل بوددرالهل لااددننل ط1ل

. 2009

 - 49مغا د المحتددنق إل د ملرفددة ملددني أليددن الماهددنقل ل رددوا محمددد الرددرضوا
الخ وبل لا اليررل بورالهل لااننل بدالن أ يا.

 - 50مان الىاوال ل روا إبراموا با محمدد بدا سدنلا بدا ضدوينن (ه1353مدد)ل
حقو  :ون الق ل ل م تاة الملن لل الرينضل ط2ل 1405مد.
 - 51المووأل لصمن أب اد منلدك بدا أيدس ابصداح (ه179مدد)ل حقود :
محمد فؤال اد الانٍ ل لا إحون الت ار اللرض ل مورل بدالن أ يا.
 - 52الملويددة

د م د مب ددنلا المدياددةل لصمددن القنض د

اددد الومددنا الاغدددالي

(ه422مددددد)ل حقودددد  :حمددددوك اددددد الحدددد ل لا اليرددددرل بوددددرالهل لااددددننل
1419مد. 1999-
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 - 53يوب ال ار ةل بب محمدد ادد
حقو  :محمد يوس

بدا يوسد



الحايد الاي لد (ه762مدد)ل

الااو يل والة لا الحديطل مورل 1357مد.

 - 54يلن القين ف الرريلة ااسسموةل ل د،تو

ادد الردريا ليددانل ماردو اه

مؤسىة الرسنلةل بورالهل ال الة الثنلثةل . 2002

 - 55يوددا ابالوددن ل لصمددن محمددد بددا

د الرددو،ني (ه1255مددد)ل لا ال وددال

بورالهل . 1973

 - 56الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل ودمت ادد الم ودد ب درل م الدة الامدننل
بغدال . 1997

 - 57السددن ا ااثاددنه فد الرددريلة ااسددسموةل الددد،تو محمددد مود ي الاحو د ل
م تاة لا الاوننل لمر ل ال الة ابالل ل . 1982

الهوامك
( )1سو ال ءل ما ا ة.20 :

(ٍ )2نله م نمد الالىديل يالر :يىور القرآن الللوال ل حنفظ أب اليدا إسمن وا با ،ثور القرشد الدمردق
(ه774مد)ل مارو اه لا الميودل بورالهل لااننل بدالن أ يا.30/4 :
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( )3يالر :المدخا لد اسدة الردريلة ااسدسموةل دألو



الدد،تو مود ي الالمد الابسدتنذ ادد الادنٍ الا دريل

مارو اه م تاة الىاهو يل بغدال الل ار ل بدالن أ يا :ء .216

الد،تو محمدد مود ي الاحو د ل م تادة لا الاودننل

( )4يالر :السن ا ااثانه ف الرريلة ااسسموةل ألو

لمر ل سو ينل ال الة ابالل ل 1402مد.10 – 9/1 : 1982-

( )5يالددر :لىددنن اللددرال محمددد بددا م ددر بددا أب د الحىددوا الملددرالل بددنبا مالددو ا يوددن يل والددة لا

الملددن لل بدددالن ددن يا 226/4 :مددنلال :خاددرل القددنموس المحددو ل لم ددد الددديا محمددد بددا لقددوا اليوددرالل

آبنليل والة الم تاة الت ن ية الرارض بمورل بدالن ن يا 25/2 :بنا ال ار فوا الخن .

( )6سو ال اليرٍننل ما ا ة.59 :
( )7يالددر :مدددا ن التاايددا الحقددن

التأاليددا الملددرالل بتيىددور الاىددي ل لصمددن أبد الار،ددنه اددد

بددا أحمددد

الاىدي (ه701مدد) مارددو اه لا اليردرل بوددرالهل بددالن دأ يا173-172/3:ل يىدور ابددا ،ثودرل موددد
سنب .324/3 :

( )8سو ال فنورل ما ا ة.14 :
( )9يىور الاىي ل مود سنب 337/3 :ل اليالر :يىور ابا ،ثورل مود سنب .552/3 :
( )10مددا جم ددة مددا رفهددن اامددن ال رجددني  -حمدده
ل لسمة

 -بأيهددن(( :الملرفددة با دواوا ابمددو ))ل التلرييددنهل

با محمد ال رجني (ه816مد) حقو  :إبراموا اببودن يل لا الرتدنا اللرضد ل بودرالهل ال الدة

اباللد ل 1405مددد :ء131ل اللددوس بلودددا ددا مد ا رفهدن اللسمددة الماددن ،يو ي فد

حيددة ابحددوذيل ببد

اللددس محمددد اددد الددرحما الماددن ،يو ي (ه1353مددد) لا الرتددب الل موددةل بدددالن ددأ يا340/9 :ل ال ددرل
اللسمة المانالي
الخاور بأيه(( :الل وا باواوا ابمدو ل مدا الخادرال المدو الل دا بنلخين دن الانوادةل أال المدتم ا
َ
مددا ااخاددن مددن مدده))ل فددول القدددير شددرح ال ددنمو الوددغورل ل لسمددة اددد الددروالل الماددناليل الم تاددة

الت ن ية الرارضل مورل ال الة ابالل ل 1356مد.483/2 :
الذ،ر اللسمة اللس الحوا  -حمه

لدنل  -أن أمدا الخادرال مدا(( :أ ضدنا الملرفدة ب دا

دن ال

الصدالة))ل الددد الماتقد شددرح الم تقد ل لدس الحوددا للا الرتدب الل موددةل بوددرالهل بددالن ددأ يال بهددنمك
م تق ا بحر.59/3 :
الاواوا

الذ،ر ا لوس  -حمه

-ف

يىوره(( :الخارال ملرفة بواوا ابمو ،من ذ،ره الراغبل المدا

ا اللوامر بنل ري ابالل ))ل الح الملني ف

دا

يىور القرآن الللوا الالىاو المثدني ببد الييدا

محمول أب الثان ا لوس ل لا إحون الت ار اللرض ل بورالهل بدالن أ يا.38/19 :
الٍد جمو م ه التلريينه الروا لؤي الخ و

ف بحط أ ده ا الخادرال يردره

الالواٍو أن م ه التلريينه جمولهن دال

ملا بلود ال ن ل خارال لا يرل أصدحنبهن ملاد الخادرال

ف ماتدض ابص وال يالر :القين بنلخارالل لؤي اد الروالل الخ و ل ء 3المن بلدمن.
ف ا ص سح ال ي يحا بودلها ل ا فإيهن جمولن

د الردا ة الداللودة

رنل ي بمن يرالمه.

( )11اليقه ا سسم الاللتهل ل د،تو الماة الاحو ل لا اليررل لمرد  -سدو ينل ال الدة الرابلدة 1418مدد -
.6288/8 : 1997
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( )12يالر :لال الخاور ف الد وض ال اا وة واقن لالن ااج ار اه ال اا وة الىلولي ل اسة نصو وة ح و وةل

حنمددد بددا مىددن د الىددحوم ل سددنلة منجىددتور مقدمددة إلد  ،وددة الد اسددنه الل وددن فد جنملددة يددن ف اللرضوددة
ل ل و ابماوةل المم رة اللرضوة الىلول ةل 1428مد : 2007-ء.26

( )13السن ا ااثانه ف الرريلة ااسسموةل مود سنب .594/2 :

( )14ااثانه بنلخارالل اد الانصر محمد شاوو ل مارو اه لا الاين سل ال الة ابالل ل  : 2005ء.39
( )15الٍد بحط الىود حنمد با مىن د الىحوم
الخ

إل أن الخاور مو(( :شخ

لريينه الخاور الينٍك ا

تراضنه التد

دأ

د بليدهن

لده مدا المل ومدنه الالد ا دة المتلمقدة فد مىدألة مدا المىدن ال يتو دة

ومه الخا ار ه اللم وة الالل موةل من م اه ما ،ر

حقوقة الاٍلة منل ة ملواة ىن د القنض ف الوصدوه

إل الجه الح فد الدد وض))ل لال الخاودر فد الدد وض ال اا ودة واقدن لالدن ااجد ار اه ال اا ودة الىدلوليل

مود سنب  :ء.28

( )16الخارال فد ااثادنه ال اا د ل اسدة مقن يدةل ،دريا خمدوس خودانن الادديريل سدنلة منجىدتور مقدمدة إلد
ك وة القنيون ف جنملة بغدالل لىاة  : 1995ء .23

( )17شرح ٍدنيون ااثادنه ل اسدة أصدو وة

اوقودة مقن يدةل ابسدتنذ ل .آل المودب الاددااليل م الدة الملدن لل

بغدالل ال الة ابالل ل ساة  : 1984ء .230

( )18شددرح ٍددنيون ااج د ار اه ال ان وددةل ل .محمددول ي وددب حىددا ل م الددة جنملددة القددنمرال الالرتددنا ال ددنمل ل
مورل  : 1982ء.485

( )19الخا درال ف د المىددن ا ال ان وددةل ل .آمددنه اددد الددرحوا ثمددننل لا م ددنبو الرددلبل القددنمرال:ل : 1964
ء.3

( )20التل ود المقدن ن

د ٍدنيون ااثادنه

الالىو ية الال اانيوة الغورمدنل لألسدتنذ محمدد

.1241/3

د ضدو آ ا اليقهدن الالت اوقدنه القيدن وة اللراٍودة الالمودرية

د الودو ي المحدنم ل م الدة شديو ل بغددالل سداة : 1983

( )21الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل ومت اد الم ود ب رل م الة الامننل بغدال  : 1997ء .313
( )22يالر :القين بنلخارالل مود سنب  :ء .6

( )23الخارال ف ااثانه ال اا ل مود سنب  :ء .1
( )24المود ييىه :ء . 2

()25الخارال ف ااثانه ال اا ل مود سنب  :ء .4
( )26المود ييىه :ء.6-5

( )27سو ال الاحال ما ا ة.43 :

( )28مدا ال ددير بنلد ،ر أن الميىدريا ٍدد اخت يدوا فد

يىدور مد ه ا دةل فد مب اامدن القرواد إلد أن أمدا

الد ،ر مددا مؤمادوا أمددا الرتددنال الذمددب ال اددري إلد أن أمددا الد ،ر مددا الد يا ٍدرأال الرتددب مددا ٍددا را التددو اال

الااي وددا الغورمددنل الذمددب ابددا ،ثوددر  -حمدده
ال وا

ابخرضل الذمب ابا انس  -ض

الل ال الالملا متقن ا.

 إل د أيهددا أمددا الل ددا مددا الوهددول الالاوددن ض الغوددرما مددالنل

اهمن -إل أن أما ال ،ر ما أما القرآنل الٍودا أمدا
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ال جح ابستنذ محمد مو ي الاحو



أن المقوول أما الل ا ف ،ا فا ما الياون

يحو من ذمب

إلوه ابا انسل مل سً أن الميىريا إيمن خوووا مان أما الل ا بأما الرتناا بن الموضدو يتل د بنلرتدب
الالرسا الىنبقوال الاللارال للمو ال يظ لخووء الىابل فن ة الان ،نن سدااهن خنصدن بنلىدؤاه دا حنلدة
الرسا المتقدموا ما أما ال ،رل الما أما الل ال إ أيهن نمة ف ،ا مىألة إذا لا ا اد اايىنن إلمدن ٌ
أال ا بهنل فوىأه اهدنل السدن ا ااثادنه فد الردريلة ااسدسموةل مود سدنب ل 595/2ل اليالدر :يىدور

ال اريل بب جير محمد با جرير ال ادري (ه310مدد)ل لا اليردرل بودرالهل 1405مدد108/14 :ل ال دنمو
بح ددن الق درآنل بب د

اددد

محمددد بددا أحمددد القروا د (ه671مددد)ل لا الرددلبل موددرل ال الددة الثنيوددةل

1372مددد108/10 :ل يىددور ابددا ،ثوددرل موددد سددنب 174/4 :ل لال الخاوددر فد الددد وض ال اا وددة واقددن
لالن ااج ار اه ال اا وة الىلوليل مود سنب :ء.29

( )29سو ال فنورل ما ا ة.14 :

( )30يالددر :التيىددور الراوددر ل دراليل لا إحوددن الت د ار اللرض د ل ال الددة الرابلددةل 229/25 : 201ل يىددور
ا لوسد ل موددد سددنب 183/22 :ل يىددور القرواد ل موددد سددنب 245/14 :ل القيددن بددنلخارالل موددد

سنب  :ء .7

( )31يالر :يىور ا لوس ل مود سنب 183/22 :ل القين بنلخارالل مود سنب  :ء .8-7
( )32سو ال المن دالل ما ا ة.95 :

( )33يالر :لال الخاور ف الد وض ال اا وة واقن لالن ااج ار اه ال اا وة الىلوليل مود سنب :ء-30
.31

( )34صحوح الاخن يل محمد با إسدمن وا الاخدن ي (ه256مدد)ل حقود مود ي ليدب الاغدنل لا ابدا ،ثودرل
بورالهل ٍ 2486/6 : 1987دا الحدديط6389 :ل صدحوح مىد ال لصمدن أبد الحىدوا مىد ا بدا الح دنق
القروري الاوىنبو ي (ه261مد)ل حقو  :محمد فؤال اد الادنٍ ل لا إحودن التد ار اللرضد ل بودرالهل بددالن
أ ياٍ 1081/2 :ا الحديط.1459 :

( )35يالر :يىور القروا ل مودد سدنب 259/10 :ل حنشدوة الا ورمد ل ل ردوا اللسمدة سد ومنن بدا مدر
با محمد الا ورم ل مارو اه الم تاة ااسسموةل ل ن ب رل ر،ونل بدالن أ يا.411/4 :

( )36يىور القروا ل مود سنب .259/10 :

( )37صددحوح مى د ال موددد سددنب ٍ 1298/3 :ددا الحددديط1671 :ل مىدداد أبد

وايددةل لصمددن أب د

وايددة

لقوا ابا إسحن ابسيرايوا (ه316مدد)ل حقود  :أ مدا دن ل الدمردق ل لا الملرفدةل بودرالهل ال الدة

ابالل د ل ٍ 89/4 : 1998ددا الحددديط6123 :ل ددون الملاددولل بب د ال وددب محمددد شددمس الح د الللددوا
آبنليل لا الرتب الل موةل بورالهل ال الة الثنيوةل 1415مد.16/12 :

( )38صحوح مى ال مود سنب ٍ 1407/3 :ا الحدديط1780 :ل سداا الددا ٍ ا ل ببد الحىدا

د بدا

مددر الدددا ٍ ا الاغدددالي (ه385مددد)ل حقو د  :الىددود اددد منشددا مددني المدددي ل لا الملرفددةل بوددرالهل

ٍ 60 /3 : 1966ا الحديط233 :ل ون الملاولل مود سنب .181/8 :

( )39لال الخاور ف الد وض ال اا وة واقن لالن ااج ار اه ال اا وة الىلوليل مود سنب  :ء.32

العدد الرابع المجلد األول لسنة  134 2009رجوع القاضي إلى أهل الخبرة

ISSN:2071-6028

 للعلوم اإلسالمية
مجلة جامعة االنبار 





( )40موددا

اددد الددر ال ل بب د ب ددر اددد الددر ال بددا ممددن الوددالني (ه211مددد)ل حقو د  :حاوددب الددرحما

بدددا يوسددد

الاادددو يل والدددة لا الحدددديطل مودددرل

اب لم ل الم تب ااسسم ل بورالهل ال الة الثنيوةل 1403مد360/7 :ل يوب ال ار ةل بب محمد اد
الحايددد الاي لددد (ه762مدددد)ل حقوددد  :محمدددد يوسددد

1357مد.290/3 :

( )41الم خرلال ما ذمب وضو ف
( )42المووأل لصمن أب

اد

ا الوا ل يالر :موا

منلك با أيس ابصاح (ه179مدد)ل حقود  :محمدد فدؤال ادد الادنٍ ل لا

إحوددن التد ار اللرضد ل موددرل بدددالن ددأ يا832/2 :ل موددا
ابالون ل لصمن محمد با

اد الر ال ل مود سنب .237/10 :

اددد الددر ال ل موددد سددنب 237/10 :ل يوددا

الرو،ني (ه1255مد)ل لا ال وال بورالهل 301/7 : 1973ل الد ا ة فد

خددريج أحنليددط الهدا ددةل لصمددن الحددنفظ إبددا ح ددر اللىددقسي (ه852مددد)ل حقو د  :الىددود اددد

الومني المدي ل لا الملرفةل بورالهل بدالن أ يا107/2 :ل يوب ال ار ةل مود سنب .355/3 :

منشددا

( )43صحوح مى ال مود سنب ٍ 271/1 :ا الحديط.349 :
( )44القين بنلخارالل مود سنب  :ء.10

( )45يالر :القين بنلخارالل مود سنب  :ء.11

( )46يالر :الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل مود سنب  :ء .317

( )47يالدددر :شدددرح ٍدددنيون ااثادددنهل مودددد سدددنب  :ء 231ل الدددوجوا فددد شدددرح ٍدددنيون ااثادددنهل مودددد
سنب .318:

م ا الٍد يوت المنلال (/135ثنيون)

د أن(( :ل مح مدة أن درفل إجنبدة و دب الخودا لودوا خاودر

إذا اوا لهن د لاال ذلكل الي ب أن ون ٍ ار من مىاان)).

( )48يالر :الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل مود سنب  :ء.318
( )49التل و المقن ن

موال ٍنيون ااثانهل مود سنب .1256/3 :

( )50الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل مود سنب  :ء .319-318

( )51ا ر وا ملهد ال ب اللدل بموجب القنيون المرٍا  57لىاة  1987ل الال ي يهدل إل

قدد ا الخادرال

الل موددة الالياوددة ل قيددن أال ال هددنه التحقوقوددة الملاوددةل ،مددن يوددت

د ذلددك المددنلال (/2ثنيوددن) مددا م د ا

( )52م تب حقو ابللة الياوة نبو لمديرية الرروة اللنمةل حوط خت

بودمنه

القنيون.

ابصنبو الالتواٍوو الالخ وط الابس حة الان ية اليحو ذلك.

بدنلخارال فد م دنه فحد

( )53يالر :الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل مود سنب  :ء .322
( )54يالر :حنشوة ابدا نبدديال ل ردوا محمدد أمدوا ابدا نبدديا الحايد ل والدة لا اليردرل بودرالهل لاادننل
ط2ل 1386مد84/4 :ل القين بنلخارال ل خ و ل مود سنب  :ء.12

( )55يالددر :ملددوا الميتد

د جدواا المىددتيت ل ل رددوا اللسمددة شدمس الددديا محمددد بددا اددد

الخ وددب

التمر نشددد الحايددد الغددداي (ه1004مدددد)ل حقوددد  :ل .محمدددول شدددمس الدددديا أمودددر الخ اا ددد ل لا الاردددن ر
ااسسموةل بورالهل لااننل ط1ل  : 2009ء.452
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( )56كرنل القان ل روا ماوو بدا يدويس بدا إل يدس الاهدو ل حقود  :مدسه مودو ح مود ي مدسهل
لا اليررل بورالهل لااننل 1402مد.517/4 :

( )57الاحر ال ار ل ل روا ليا با إبراموا بدا محمدد بدا محمدد بدا ب در (ه970مدد)ل ماردو اه لا الملرفدةل
بورالهل لااننل بدالن أ يا55/5 :ل اليالر :حنشوة ابا نبديال مود سنب .84/4 :

( )58يوددت المددنلال  133مددا ٍددنيون ااثاددنه ٍددا  107لىدداة 1979
الد وض ا ستلنية براي الخا ار  ،يت المح مة ال رفوا بن يدن

د مدن ددأ (( :إذا اٍتيد موضددو

د خاودر أال أكثدر

د أن دون ددلما

ال ار مما ال ل اسمه ف جداله الخا ار أال مما لا يرل اسمه ف م ا ال دالهل ال اد د ا ين ال رفوا

خاور ملوا تول المح مة لووا الخاور)).

( )59التل و المقن ن

موال ٍنيون ااثانهل مود سنب .1256/3 :

( )60يالر :شرح ٍنيون ااثانهل مود سنب  :ء.240

( )61يالر :الوجوا ف شرح ٍنيون ااثانهل مود سنب  :ء.333
( )62لىنن اللرال مود سنب  293/9 :منلال ٍول.

( )63شددرح مدددال ابح ددن ل ببد اليددتح قد الددديا ابددا لٍود اللوددد (ه702مددد)ل لا الرتددب الل موددةل بدددالن
أ يا73/4 :ل مان الىاوال ل روا إبراموا با محمدد بدا سدنلا بدا ضدوينن (ه1353مدد)ل حقود  :ودن

الق ل ددد ل م تادددة الملدددن لل الريدددنضل ط2ل 1405مدددد434/1 :ل يلدددن القيدددن فددد الردددريلة ااسدددسموةل

ل د،تو

اد الرريا ليدانل مارو اه مؤسىة الرسنلةل بورالهل ال الة الثنلثةل  : 2002ء.191

( )64مغا المحتنق إل ملرفدة ملدني أليدن الماهدنقل ل ردوا محمدد الردرضوا الخ ودبل لا اليردرل بودرالهل
لااننل بدالن أ يا.488/4 :

( )65يالددر :فددتح الاددن ي فد شددرح صددحوح الاخددن يل لصمددن أبد الييددا أحمددد بددا

د بددا ح ددر اللىددقسي

(ه852مددد)ل حقو د  :محمددد ف دؤال اددد الاددنٍ المحددب الددديا الخ وددبل والددة لا الملددن لل بوددرالل لااددننل

1379مددد57/12 :ل حنشددوة الا ورم د ل موددد سددنب 411/4 :ل ماددن الىدداوال موددد سددنب -433/1 :
434ل يلن القين ف الرريلة ااسسموةل مود سنب  :ء.191

( )66سا

خري ه.

( )67يالر :يىور القروا ل مود سنب .259/10 :
( )68سددا

.290/3

خري ددهل اليالددر :موددا

اددد الددر ال ل موددد سددنب 360/7 :ل يوددب ال ار ددةل موددد سددنب :

( )69يالر :يلن القين ف الرريلة ااسسموةل مود سنب  :ء .191
( )70حديط ال لنن أخرجه أبو لاالل ف سااهل ا رمة ا ابا انس ٍنه :جن مدسه بدا أمودة المدو أحدد
وها ف ن ما أ ضه رون فوجد ثدا أم ده جدس فدرأض بلواده السدمو بأذيده ف دا يه ده
الثسثة ال يا نا
ردن فوجدده
وه الس ا فقنه ن سوه إي ج ت أم
ص
سوه
حت أصاح ثا غدا
وده السد ا مدن جدن بدده الاشدتد ودده
صد
اددما جدس فرأيددت بلواد السدملت بددأذي فردره سددوه
فاالت ((الال يا يرمون ألالاجها اللا ا لها شهدا إ أييىها فرهنلال أحددما ))...ا يتدوا  ،توهمدن فىدري
ا الجدا لدك فرجدن المخرجدن ٍدنه مدسه
وه الس ا فقنه أبرر ن مسه ٍد جلا
ص
ا سوه
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وده السد ا أ سد وا إلوهدن ف دن ه فدتس وهمدن سدوه
ص
ٍد ،ات أ جو ذلك ما ض فقنه سوه
ودده السد ا الذ،رممددن الأخارممدن أن د اا ا خدرال أشددد مدا د اا الدديون فقددنه مدسه و لقددد
صد
ادوا بواهمدن فقودا لهدسه اشدهد فردهد
وه الس ا
ص
صدٍت وهن فقنلت ٍد  ،ا فقنه سوه
فدإن د اا الدديون أمدون
أ ضو شهنلاه بنر إيه لما الونلٍوا ف من ،نيت الخنمىة ٍودا لده دن مدسه ا د
وهدن ،مدن لدا ددي
لد با
ما اا ا خرال الان م ه الموجاة الت وجب وك الل اا فقنه و
وه إن ،نن ما الرنذبوا ثا ٍوا لهن اشهدي فرهده أ ضو شهنلاه بدنر
وهن فرهد الخنمىة أن للاة
فدإن د اا الدديون أمدون مدا د اا ا خدرال الان مد ه
إيه لما الرنذبوا ف من ،نيت الخنمىة ٍوا لهدن ا قد

أفيدح ٍدوم فردهده الخنمىدة أن غيدب
الموجاة الت وجب وك الل اا فت رأه سن ة ثا ٍنلت و
وده السد ا بواهمدن الٍيد أن يدد اللددمن
صد
وهن إن ،نن ما الونلٍوا فير سوه
با ال رم ال يرم اللدمن الما منمن أال م اللدمن فل وه الحد الٍي أن بوت لهن وه ال ٍدوه مدا
أجا أيهمن يتيرٍدنن ودس ال متدوف اهدن الٍدنه إن جدن ه بده أصدوهب أ يودح أثوداج حمدك الىدنٍوا فهدو
لهس ه الان جن ه به أال جلدا جمنلون خدلج الىنٍوا سنبغ االوتوا فهو ل ي موت بده ف دن ه بده أال
وه السد ا لدو اب مدنن لردنن لد اللهدن
ص
جلدا جمنلون خدلج الىنٍوا سنبغ االوتوا فقنه سوه
مور المن يد با))ل ساا أبد لااللل لصمدن أبد لاالل سد ومنن
شأن ٍنه رمة فرنن بلد ذلك أمو ار
بددا ابشددلط ابللي الى ىددتني (ه275مددد)ل مارددو اه لا اليرددرل بدددالن ددأ ياٍ 277/2 :ددا الحددديط:
2256ل اليالر :يوا ابالون ل مود سدنب 70/7 :ل شدرح فدتح القدديرل لسمدن ،مدنه الدديا محمدد بدا ادد
الواحد الىوواس الملرالل بنبا الهمن الحاي (المتوف سداة  861مدد)ل الم الدة الرادرض ا موريدة بمودرل
ال الة ا الل 1315مد.53/5 :
( )71يلن القين ف الرريلة ااسسموةل مود سنب  :ء .191
( )72شرح فتح القديرل مود سنب .53/5 :
( )73الماىددوطل لسمددن أبد ب ددر محمددد بددا احمددد بددا أبد سددها الىرخىد (المتددوف سدداة 490مددد)ل م الددة
الىلنلال بمورل االه والة له ا الرتنا ساة 1324مد.70/17 :
( )74بددددا و الودددان و فددد ر ودددب الرددد ار و لصمدددن دددس الدددديا الرنسدددني ل لا اليردددرل بودددرالهل لاادددننل ط1ل
1417مد.244/6 :
( )75يالر :شرح فتح القديرل مود سنب .53/5 :
( )76يالر :المود ييىه.
( )77يالر :الاان ة شرح الهدا ة لصمن بد الديا أب محمد محمول اللواد (ه855مدد)ل لا اليردرل بودرالهل
لااننل ط1ل 1400مد.144/7 : 1980-
( )78سو ال الاحال ما ا ة.43 :
( )79سو ال فنورل ما ا ة.14 :
( )80صحوح الاخن يل مود سنب 2631/6 :ل بنا رجمة الح ن .
( )81صحوح الاخن يل مود سنب 2631/6 :ل اليالر :فتح الان يل مود سنب .186/13 :
( )82أال ل ذلك الاخن ي ف صحوحه ف بنا رجمة الح ن .2631/6 :
( )83يالر :الملويدة د مد مب دنلا المديادةل لصمدن القنضد ادد الومدنا الاغددالي (ه422مدد)ل حقود :
حموك اد الح ل لا اليررل بورالهل لااننل 1419مد1508/3 : 1999-ل الماىدوط ل ىرخىد ل مودد
ددد حددددا
سدددنب 105-104/16 :ل فدددتح الادددن يل مودددد سدددنب 186/13 :ل الىدددوا ال ددد ار المتددددف
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ابلمددن ل لرددوا ااسددس محمددد بددا د الرددو،ني (ه1250مددد)ل حقود  :محمددول إبدراموا ليدددل لا الرتددب
الل موةل بورالهل لااننل ط1ل 1405مد.188/4 : 1985-
( )84الىوا ال ار ل مود سنب .188/4 :
( )85يالددر ف د ذلددك :الملويددة د م د مب ددنلا المدياددةل موددد سددنب 1508/3 :ل الماىددوط ل ىرخى د ل
موددد سددنب 105-104/16 :ل المحددو الارمددني ل لصمددن محمددول بددا صددد الرددريلة بددا مددنله الاخددن ي
الحايدددد ل مارددددو اه إلا ال القددددرآنل الانكىددددتننل ط1ل 286/12 : 2004ل فددددتح الاددددن يل موددددد سددددنب :
186/13ل ابشانه الالالن رل لايا الديا ابا ي وال لا الرتدب الل مودةل بودرالهل لاادننل ط1ل  : 1999ء
296ل فتنالض ٍنضوخننل ليخر الديا با ماوو اباللجادديل بهدنمك اليتدنالض الهاد دةل مودو ال د والدة
بو ل 1310مد462/4 :ل الىوا ال ار ل مود سنب 188/4 :ل اليتنالض الهاد ة أال اليتنالض اللنلم وريدةل
من الهادل موو ال

والة بو ل 1310مد373/3 :ل القين بنلخارال ل خ و ل مودد

لم مو ة ما
سنب  :ء .16
( )86يالر ف لريف القنسا اد اليقهن  :اودوا الحقدن شدرح ،ادا الددٍن ل لصمدن فخدر الدديا ثمدنن بدا
الاي ل الحاي (ه743مد)ل حقو  :أحمد اال ان ةل ماردو اه لا الرتدب الل مودةل بودرالهل لاادننل
ط1ل 1420مد 401/6 : 2000-المن بلدمنل اللان دة شدرح الهدا دةل لسمدن اكمدا الدديا محمدد بدا محمدول
الانبر (المتوف ساة  786مد) بهنمك فتح القديرل الم الة الرارض ا موريدة بمودرل ال الدة ا اللد سداة
 1317مد.425/9 :
( )87سو ال القمرل ما ا ة.28 :
( )88سو ال الاىن ل ما ا ة.8 :
( )89سو ال ابيينهل ما ا ة.41 :
اووا الحقن (م او مو اووا الحقن ).402-401/6 :
( )90حنشوة اللسمة الر ا
( )91يالر :القين بنلخارال ل خ و ل مود سنب  :ء.20
( )92يالر :حنشوة ابا نبديال مود سنب .368/9 :
( )93المود ييىه.368/9 :
( )94اووا الحقن ل مود سنب .265/5 :
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