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 المقدمة

الحمدددد ل الدددذي علدددل اللممددديا ور دددت ا منهددديا ت وان دددير مدددمرم المع رددددهن  ددد   مدددوم ال دددرهلت      
ا ولهيا ت  من احنرم كمرم  قد  يز ودنل    زمرة ا  قهيا ومن ام قص واحدا ممرم  قد ظمم مفسه 

 وهو من ا  قهيا ت

وا رد ان   اله ا  ال وحده    درهك لده وا درد ان سدهدمي محمددا  ندده ورسدوله سدهد اللممديا     
 الفقريا صمى ال  مهه وسمم  سمهمي ك هرا

 امي نلد:

 دد ن  دد   ددراعم اللممدديا  وا ددد مفهسددت ت و وا ددد عمهمددت ت  لمددد ذكددرهم  مددزل الرحمددت هقددول ا مدديم     
ت وهقددول محمددد نددن هددومس: ميراهددت لمقمددب  (ٔ)لحهن  مددزل الرحمددتسددفهين نددن  ههمددت:  مددد ذكددر الصددي

ت  من هذه الفوا د ملر ت مميقنرم واحوالرم ت  م د دب نديدانرم ت ومق دنس  (ٕ)امفع من ذكر الصيلحهن
مددن محيسددن ا دديرهم ت وممرددي ملر ددت مددرا نرم و صددورهم  همزلددون ممدديزلرم ت و  مقصددر نيللدديل   دد  

 ت (ٖ)(َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيم  ) :ع غهره  ن مر ن ه قيل  ليلىالعاللت  ن درع ه ت و  مر 

مدددن همدددي عددديا الكدددالم  مدددى سدددهدمي و دددهنمي ا سددد يذ الددددك ور اندددو الهقظدددين الدددذي    نفدددى عالل ددده 
واميم دده الممقددب نددين  حمهفددت الصدد هر وهددو ذو  قي ددت م مو ددت عملددت نددهن الفقدده والحدددهث وال فسددهر 

رهث ت لذا راهت ان انصص نح    مه  وسدم ه  )ال دها الددك ور اندو الهقظدين والقيمون  يلم الموا
 وممي  علم  ك هرا لمك ينت نرذا الموضوع امور  دهدة ممري  طهت  رج العنوري وعروده اللممهت(ت

ال لرف  مى سهر  ممي مدي  د  ك دنرم وا ه مديم ن درا رم والوقدوف  مدى عردودهم اللممهدت و لرهدف -
 جالميس نرذا الم ي

ان  يلمي ك هنمي ان  الهقظين ومدي هم مدك مدن مؤلفديت  مهمدت هوعدب  مهمدي ان مقدف  مدده ومد كمم -
 مددده رغندددت ممدددي ان ملدددرف اللددديلم ندددنلض ك نددده وانحي ددده ال ددد  رنمدددي نفهدددت  مدددى الك هدددرهن نسدددنب 

 الظروف الصلنت ال   مرت نه وحيلت دون وصول نلض هذه المؤلفيت الى الميس.

 نحث ممقسمي  مى مقدمت و ال ت منيحث وني مت تو مى ذلك كين ال      

                                                 

 ههمه همظر   ا سرار المر و ت ت قيل اللراق    اصل له واممي هو قول انن  ٕٖٓ/٘همظر مراق  المفي هح:(ٔ)
 .ٜٕٗ/ٔ   ا ننير الموضو ت:

 ٘ٗ/ٔهمظر صفوة الصفوة:(ٕ)
 ٙٚسورة هوسف:  (ٖ)
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 ذكرت    المقدمت اهمهت الموضوع وسنب ان هيري له

 نصصت المنحث األول: لسهر ه ال نصهت وعلم ه      ال ت مطيلب.     

 المطمب األول: اسمُه ومسنه وكمه ُه ومولده.

 المطمب ال يم : و د ه و ي م ه وم   ُه.

 وصفي ه.المطمب ال يلث: مذهنه 

 وضممت المنحث ال يم : سهر ه اللممهت وكين  مى نمست مطيلب.

 المطمب األول: نداهت  مقهه لملمم.

 المطمب ال يم : رحال ه    طمب اللمم.

 المطمب ال يلث:  هونه و المهذه.

 المطمب الرانع: ألقينه اللممهت والمميصب ال     مري والمواد ال   درسري وأميكن اللمل.

 نيمس: و ي ه و ميا اللمميا  مهه.المطمب ال

  حد ت    المنحث ال يلث:  ن عروده اللممهت وكين  مى  ال ت مطيلب.

 المطمب األول: مؤلفي ه.

 المطمب ال يم : الرسي ل واألطيرهح ال   ا رف  مهري وميق ري.

 المطمب ال يلث: ال ريدات والو ي ق.

 وال اس ل ال و هق  والسداد والحمدل  ون مت النحث ذاكرا اهم الم ي ج ال    وصمت الهري

 رب الليلمهن وصمى ال  مى سهدمي محمد و مى اله وصحنه وسمم.

 النيح ين                                    
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 ملبحث األولا 

 سيرتو الشخصية

 : اسمُو ونسبو وكنيتو ومولدهاألولالمطمب 

 أوال: اسموُ 

)هو ال ها اللالمت الدك ور أنو الهقظين  طهت  رج حمدان عنر صيلح حمزة محمد حوري    
 .(ٕ)الرمم  عينر حسهن امعيد  يمر ن ر عنيرة العنر( (ٔ)عيسم )الحعيج(

 ثانيًا: نسبوُ 

ال    م ر  إلى عدهم األكنر ملد  هم سب ال ها إلى قنهمت العنور ال   ه  إحدى قني ل زنهد    
 نن هكرب الزنهدي.

 ثالثًا: كنيتو

هكمى نين  محمد مسنت إلى معمه األكنر محمدت كمي سيرت  مى ذلك  يدة الميس و قمهدهم      
نيل كمهت نيسم ا نن األكنرت أمي )أنو الهقظين(  ر  لهس كمي ه صور النلض كمهت لُه نل هو 

هت األحوال المدمهتت ح ى أن هذا األمر نف   مى نلض أقيرنه  ضاًل اسمُه الذي ُسم  نه    هو 
  ن من   هلر ه.

 رابعًا: مولدهُ 

ولد ال ها رحمُه ال    قضيا ال رقيط قرهت نليعت ال ينلت لمحي ظت مهموى سينقًي وأضهفت  همي 
وال م وهذا هو ال يرها الذي ا نت    هوهت األحٜٔٗٔنلد إلى محي ظت صالح الدهن سمت 

م وهذا مقاًل  ن ال ها رحمه ال    الو هقت ال   أمالهي ٖٜٚٔالمدمهتت والصحهح امه ولد سمت 
  مى احد  المهذه قنل و ي ه ن سينهع وهذا مي أكدُه أ ميمه وأنميؤه وال ا مم.

 

 
                                                 

 لعنددورمعيلس قنهددمت أاو د عيسم هم  حوري ومصطفى و ندان كيموا هسمون نيلحعيج ت همظر ك ين(ٔ)
 المصدر مفسه(ٕ)
 

 

http://majalisajbour.com/vb/
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 المطمب الثاني: عائمتو ونشأتو

 أوال: عائمتو

 والده: )عطية فرج الجبوري(:-أ

 كين  قهرًا من  يمت المسممهن ولم  كن له مرمٌت ولد وميت    قضيا ال رقيط. 
 والدتو: )صبحة عويد عبد اهلل الجبوري(.-ب

 كيمت من أنميا  مومت والده من أسرة  قهرة نسهطت ولدت ومي ت    قضيا ال رقيط.     
 زوجتو )سورية عمي محمد الجبوري(:-ج

    قضيا ال رقيط. ٕ٘ٓٓ هت سمت    مهموىت و و  ٜ٘٘ٔولدت سمت     

 أبناؤه: -دـ

وهو معمه األكنر أكمل دراس ه العيملهت    األردن    عيملت :محمد أنو الهقظين -ٔ
 .ٜٜٙٔوهو من موالهد  ٜٜٜٔالهرموك كمهت ال رهلت قسم الفقه سمت 

دراس ه العيملهت    ن داد عيملت صدام لملموم اإلسالمهت سينقًي  أكمل:احمد أنو الهقظين -ٕ
وهو اآلن  ٕٜٚٔوهو من موالهد  ٜٜٛٔالعيملت اللراقهت حيلهًي كمهت الفقه وأصوله سمت 

 هزاول مرمت ال درهس    قضيا ال رقيط.

 .ٕٗٓٓ و   سمت  ٜ٘ٚٔمحمود أنو الهقظين: أكمل دراس ُه ا ن دا هت وهو من موالهد  -ٖ

 .ٜٚٚٔوكين مولده  ٜٜٚٔأنو الهقظين: أكمل دراس ه    ن داد سمت ح   -ٗ

    ن داد ت م زوعت وه  رنت نهت. ٜٓٚٔمحيسن أنو الهقظين: ولدت سمت  -٘

 ن داد ت م زوعت وه  رنت نهت. ٜٙٛٔزهمب أنو الهقظين: ولدت سمت  -ٙ

 أخوتو: -ه

 .ٜٗٔٔإنراههم  طهت: أنوه األكنر غهر ال قهق ولد سمت  -ٔ

وكين  يعرًا    قضيا ال رقيط وهو الذي  لرد نر يهت ال ها رحمه ال  واإلمفيق  مهه و عله 
 مى إكميل دراس ه وزرع    قمنه حب اللمم ممذ أن أ م دراس ُه ا ن دا هت إلى أن أكمل دراس ه 

    قضيا ال رقيط. ٖٜٜٔألن والده كين  قهرًا  و   رحمه ال سمت 
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وكين هلمل  يعرًا    قضيا ال رقيط  ٜٛٔٔغهر ال قهق ولد سمت إسمي هل  طهت: أنوه  -ٕ
 .ٜٜٚٔ و   سمت 

 ضيا ال رقيط وكين هلمُل كيسنًي     ق ٕٜٛٔ  مين  طهت: أنوه األكنر ال قهق ولد سمت  -ٖ

   قضيا ال رقيط أكمل دراس ه العيملهت     ٜٔٗٔسفهين  طهت: أنوه ال قهق ولد سمت  -ٗ
ميمي ونطهنًي نير ًي آمر نيلملروف وميههًي  ن الممكر  مل مدرسًي لم ت ن داد كمهت ال رهلت كين إ

 رحمُه ال. وكين  سمسمه نلد ال ها رحمه ال. ٕٓٔٓاللرنهت  و   سمت 

   قضيا ال رقيط أكمل دراس ه    ملرد  ٜٛٗٔعملت  طهت: أنوه ال قهق ولد سمت -٘
وهسكن عمهع إنوة ال ها رحمه ال  الملممهن    أن  غرهب/ن داد  مل مدرسًي وهو م قي د

 و وا مرم    قضيا ال رقيط وكذلك أنميؤه ونمي ه.

  م ه  طهت: أن ه ال قهقت ولدت    قضيا ال رقيط.-ٙ

 ثانيًا: نشأتو:

م   رحمُه ال     ي مت  قهرة و   نه ت  قهرة لم  لرف اللمم ولدم   لدرف  مدى اللممديا إ  امده كدين 
معدددًا  دد  الدراسددت ا ن دا هددت معهدددًا م مهددزًا  دد  نطددهت  كددين هك ددب  دد   مددوة نضددير أنهدده األكنددر 

مدى نرا  ده الحيج إنراههم همظم لردم حسديني رمت وكدين آن ذاك  مدره   ه عديوز اللي درة  ددل ذلدك  
   الحسيب ممي علمرم هل مدون  مههت  عميل نطه مع دقت حسينه و راست ال ها اللالمدت محدب 
الددددهن )المدددال مر ددد  الرددديههس( اذ طمدددب ممددده الحضدددور إلدددى العددديمع الكنهدددر  ددد  قضددديا ال دددرقيط 
   طيه م ميلرحنهت     المهراث نلدد أن أ عدب ننطده وطمدب ممده حفظردي  ممدي أ دم الحفدظ  درحري 

 رحًي وا هًي وأ قن ال ها رحمه ال ال رح  قيل له محب الدهن امطمقهدي نمد   قدد أصدنح ليلمًي  د   له
الموارهدددث ولمددددع ال دددها رحمددده ال هددد كمم  دددن م ددد  ه  هقدددول: ) نملمدددت مدددن ال وحددددهت و و هدددق لدددم 

 مددوم ه دديركُه  هدده سددواهت علممدد  وممددُذ الصدد ر أعددد  دد  مفسدد  مددهاًل نددلت إلحيحددي  دددهدًا إلددى طمددب 
ال ددرهلتت  كددم هفددي القمددب لددذكراهي وكيمددت أممه دده دون سددواهيت  لزمددت ممددُذ الصدد ر أن أكددون مددن 
طالب  مم الددهن وال درهلتت  د  رت ال وعده إلهدهتوهممت وعرد  محدوهت  وضدلت  د  وعرد  نلدض 
اللراقهل من قنل ملير   ح ى قهل ل  وميذا  سديك أن  كدون غهدر مقدرئ  مدى المقدينر أو غيسداًل 

ت  دد ن أردت النهددر  مهددك نيلمدددارس الرسددمهت اللممهددت ممرددي واألدنهددت ت ولكددن نفضددل ال لددم لممددو ى
ُاِ ددْر هدددذه األقددوال آذامدددًي صدديغهت ندددل صددممت  مردددي اآلذان و رك رددي لمدددرهح  نل رهددي  ددد  كددل مكدددين 
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وسدددرت  ددد  طرهقددد  ح دددى أمرهدددت كمهدددت ال دددرهلت  ددد  عيملدددت ن دددداد ولدددم هددد ن عريلدددت العردددالا أو 
 .(ٔ)ا((ضال ت السفري

 المطمب الثالث: مذىبو وصفاتو

 أوال: مذىبوُ 

أمي مذهنُه  رو حمف  المذهب وهذا من نالل السهرة ال   أمالهي ال ها رحمُه ال  مى احد 
طالنه  ذكر امه كين همقب نين  حمهفت الص هر ولم  قف لحد أ ن  مى من أطمق  مهه هذا 

المقب قهل أطمق  مهه    مصر وقهل أطمقه  مهه الدك ور  ند الكرهم زهدان وقد أكد هذا  دٌد من 
 ي ذة والم يها الذهن  يصروهت وهذا األمر هو الذي  يع  مه ق  قضيا ال رقيط.األس

إ  أن ال ها رحمُه ال كين هرى أن ال قمهد ا  مى مذموُم ولم ه قهد نيلمذهب الحمف     ممرج 
نح ه    ك هر من المسي ل والمس قرئ لك ب ال ها رحمه هرى دقت هذه الملمومت وامه هدور مع 

 مي  رعح له.الدلهل حه 

ومن ذلك قوله    ملرض الد يع  ن أن  حمهفت: )وذكرت أهم المآنذ  مهه    أمور الفقه 
  ميولت نلض مي  مسب إلهه من منيلفت السمت و ركري واألنذ نيلرأي كمي ُز م وذلك م ل  دم 

لم هقل  القول ن  لير الردي وقوله أن اإل لير ُم متت وحدهث النهلين نيلنهير مي لم ه فرقي وهو
ننهير المعمست وا  طيؤه لمفرس سرمًي هنممي الحدهث هلط  الفرس سرمهنت وقد حيولمي اس نالص 
وعه الحق    ذلك دون أن هكون هوامي مع احد    ذلك ألن المفروض أن هلرف الرعيل نيلحق 

 .(ٕ)  الحق نيلرعيل

 ثانيا:صفاتو

ميمت واإله ير والكرم ومن أميم ه امه كين  يش ال ها رحمه ال حهية الزهد والورع وال واضع واأل
عره ًي    الحق   هن ى    ال لومت   مت و  هضن نمصحت و  هننل ن لمهمت وقد حنيه ال 

نسر ت الندهرتت و دة الحفظ والذكيات ووهب له ممكُت    حسن النط وعميله وكين و هق الصمت 
 َحسن الملي رة.

يحب  كيهدددت ومالطفدددتت وكدددين م واضدددلًي لمكندددير والصددد ير مدددن هح دددرم زمدددالؤه واقرامدددهت وهعمردددم صددد
اللممدديات وكددين  فهددُف المسددينت لددم هددرَو  مدده ال فددوه نكددالم نددذيا كددين حمهمددًي هلفددو  مددن انطدد   دد  

                                                 

 .٘ٔت وهمظر حكم المهراث    ال رهلت ا سالمهت انو الهقظين/ٗ٘/ٔا ميم ز ر واراؤه الفقرهت انو الهقظين: (ٔ)
 .ٚ/ٔا ميم ز ر واراؤه الفقرهت انو الهقظين ج(ٕ)
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حقهت او اسيا ا دب ملده مدؤ رًا  مدى مفسدهت  يندد  قهدًي محي ظدًي  مدى اداا الفدرا ض  مدن صدالحه 
للمهددي  دد  ا زهددر لمدديدة ام حيمهددتت  ممددي كددين ال ددد  فيعدد  نيمدده قددرأ و قددواه امدده قددرأ واسدد لد  دد  دراسدد ه ا

لمدديدة انددرىت وا م حددين  دد  غهرهددي  معدد  الددى ال  لدديلى نيلددد يا وال ضددرع وهددذا  دد ن الصدديلحهن 
 .(ٔ)واللير هن نيل  ي يمه ال ان   ح  مهه  يعيب واعيد و مهز    ا م حين وهو لم هقرأ  هه   ا

هَر غيضنًي    هوم من ا هيم ا  ان  كون غضنت ل  قد  وهد رحمه ال  ومن ُحممه امه لم
غيضنًي غضنًي  دهدًا هنطب    الميس وهمذرهم  مدمي نرعت مظيهراٌت    عيملت ن دد 

 .(ٕ)ه صدرهي ال هو هون وهر لون  هري  ليراٍت مليرضٍت لالسالم

معمس ح ى هس ل واذا س ل اعيب ومن حممه امه كين قمهل الكالم ك هر الصمت   ه كمم    
  مى قدر السؤال وه رد نذلك كل من  ر ه وعيلسه.

وهندو ان ا ه ير  زم ال ها رحمه ال ممُذ ملومدت اظدي ره  قدد  مديزل  دن حقده  د  السدكن الددانم  
والمنصصيت ال   كيمت  ممح لألول من نرهع  الدراسيت ا ن دا هت  حد زمال ه اذ لم  كن    

 .(ٖ)ا دادهيٌت هدرسون  هري ا     مراكز المحي ظيتا قضهت 

امي  فو ال ها رحمه ال  كين سعهًت له ممذ الصد ر اذ امسدك نسديرق ه ندذ المديل مدن  دوب انهده 
ا كنر وكين المنمغ )  رة دميمهر(    نمسهمهيت القرن الممصرم   ركه و فى  مه نلد أنذ الميل 

 .(ٗ)ممه وس ر  مهه

كين دهدمه    اهيمده ا نهدرة  مدن عمدس قرنده هسدمع نطندت او هفدك  نديرة او ه درح امي النكيا   مه 
درسددًي هعددده نكدديًا  دد  اغمددب وق دده ح ددى كددين هن ددى  مهدده  المهددذه مددن ك ددرة نكددياه وهلعنددون لرددذا 
النكيا من  ها كنهر و يلم عمهل ا رى ا مت نلممهت وهذا النكيا قد  وا ر  مه  كل من س لميه  ن 

 .(٘)مه ال ذكر كين هك ر النكيا  ممه درهحيل ال ها رح

                                                 

 نمف حمدان العنوري مقاًل من ال ها رحمه ال. كمي ذكر احد انميا  موم ه المقرنهن الهه الحيج هلقوب دودح(ٔ)
 المصدر مفسه. (ٕ)
 هلرف هذه القصت عمهع انميا  موم ه ص يرًا وكنيرًا.(ٖ)
 اننرمي الحيج هلقوب دودح نمف حمدان نري مقال  ن ال ها رحمه ال.(ٗ)
 ل ها محمد صفيا.اننرمي نري  المهذه ممرم الدك ور هومس كيمل احمد والدك ور هوسف  واد نردي وا(٘)
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 المبحث الثاني

 سيرتو العممية 

 المطمب األول: بداية تمقيو العمم

 كمم ال ها رحمُه ال  ن نداهت طمنه لملمم وسنب هذا الطمب  قيل: )اس ولى  مّ  ك هرًا وامي    
: )من هرد ال نه نهرًا )صلى هللا عليه وسلم(نلد لم ازل ادرج    صنيي قول الرسول الكرهم 

ت  وقع مم  موقلًي  ظهمًي وقد احسست نرذا المهل لمفقه هزداد    مفس  هومًي (ٔ)هفقره    الدهن(
نلد آنر ومي ان امرهت المدرست ا ن دا هت ح ى وعدت مفس  مهيلٌت عدًا الى األل حيق نيلدراسيت 

 قد همنري احدهم  هقول وميذا  سيك  الدهمهت ولكم  كمت القى   نهطًي وسنرهت من اهم  وملير  
ان  كون! غسيً  لممو ى او قيرئ  مى المقينر؟ ال حقت نيلمدرست الدهمهت ولكن نفضل ال  ليلى 

الدهمهت     (ٕ)و و هقه لم ُأ ر كل هذه ا قوال اه ميمًي و ضمت ا ل حيق نيلمدرست الفهصمهت
   ن داد  م نكمهت  (ٖ)الموصل وواصمت  هري دارس    م امره ري وال حقت نيل يموهت المعهنهت

 .(ٗ)ال رهلت(

وقددد ُأ ددر  ددن ال ددها رحمددُه ال امدده كددين هقددول دا مددًي: )لددم امددس   دد هًي مددن  مددم الموارهددث ممددُذ ان   
ارهث  مدى هدد ال دها وهدو  د  ال يمهدت قرآ ه  مى مال مر  ت وكين قد قرأ م ن الرحنهت     مم المو 

 .(٘)  ر من  مره

                                                 

 ٜٖ/ٔصحهح الننيري نيب من هرد ال نه نهرا هفقره    الدهن:(ٔ)
أسسري مننت من م قفهو مميا الموصل أم يل ال ها  ند ال الملمت واألسي ذة ر هد النطهب و  ميميلدهوه ع  (ٕ)

وا نذت  ٜٜٔٔأوا ل مهسين وملرم من رعي ت المدهمت ت وقد  هن ال ها الملمت مدهرا لريونددأ مد يطريال درنوي 
وا قت إدارة المدرست  مى  ٕٜٔٔمن العيمع ألموري الكنهر مقرا لريونلد   كهل الحكم الوطم  سمت 

أمر الممك  هصل األول رحمريل نعلل  ٕٜٗٔكيمون ال يم   ٕٗا ر نيطنممطقت مليرف الموصل ت و   
ذهيلعيملت ألحقت المدرست نوزارة األوقيف وصدرت ونلد إل يا هٖٜٓٔد  ٕٕٜٔالمدرست  ينلت لعيملت آل النهت 

اإلرادة الممكهت ن  ههر اسمريوعلمه ) المدرست الفهصمهت ( وصيرت م وسطت هقنل نرهعوهي     يموهت ن دادالدهمهت 
 ٓ  م    كمهت ال رهلت همظر ك يب منطوطيت الموصاللدك ور داؤود العمن 

 مدرست دهمهت  يموهت    ن داد (ٖ)
 ٘ٔانو الهقظين/ -المهراث    ال رهلت ا سالمهتحكم (ٗ)
 مقال  ن  رعمت امالهي ال ها رحمه ال  حد  المهذه قنل ان هموت نيسينهع.(٘)
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 المطمب الثاني: رحالتو في طمب العمم

 اواًل: رحالتو في طمب العمم داخل البالد

رحل ال ها رحمه ال    طمب اللمم   مه    ذلك   ن كل طيلب  مٍم معد وم ينرت وهو نذلك 
حذا حذوا السمف ا نرار الذهن كيموا هم قمون نهن ا مصير طمنًي لمحدهث الواحدت  كيموا اسوة حسمت 

وطن من  ل هنمي الفيضل رحمه الت   ول رحمت  مم سير الهري الى مهموى ارض اللمم واللمميا وم
ال هومس  مهه السالم وسي ر انوا ه ا منهيا لهحط رحمه    المدرست الفهصمهت الدهمهت    سمت 

و مقى اللمم  هري  مى هد كنير  ممي ري وم يهنري     مك الف رةت  م ا م دراس ه  هري م فوقًي  ٜٗ٘ٔ
وال رنت الى ن داد  ت  م سير نه الركب    طمب اللمم و ع م  ميا السفرٜٙ٘ٔ مى اقرامه سمت 

دار السالم ونمد الممصور ومحط اللمم واللمميا لهم حق نيل يموهت المعهنهت ت لهكمل دراس ه الدهمهت 
 هري وهمرل من موارد ال رهلت    عيملت ن داد  سمت  الث وس ونت وُ هن ُملهدًا    الكمهت مفسري 

 .(ٔ)ٍق دراس وذلك لمي كين ه م ع نه من نمفهت  ممهت و فو  ٜٙٙٔ ٘/ٜٕ   
 ثانيًا: رحالتو في طمب العمم خارج البالد

 ن  مميا نمده  قط نل كيمت له همت  يلهت وطموح كنهر  لم هك ف ال ها رحمُه ال ني نذ      
وحب لملمم وحمٌم هراوده ان هكون احد طالب ا زهر وهمرل من مميهل  ممي ه  قصد ا زهر 
لهكمل دراست الميعس هر قيل ال ها رحمه ال واصفًي  مك الرغنت: )وندأت الرغنت ممحٌت  مى 

صرصرت نه من قنل وكين نلض القوم هل نرُه وهمًي  حقهق ُحمٌم كين هراودم  ممُذ الص ر وكم 
 من ا وهيمت او ضرني من النهيل ا  وهو ان اكون احد طالب ا زهر الل هدت

و يا ال ان هحقق ل  مي كمت ا مميُه والذي ا  نره النلض ضرنًي من النهيل ومي  مموا أن ال 
 الدراسيت اللمهي. هسُرُل  مهه مي َهصُلُب  مى غهرهت  يصنحت احد طالنه   

ولكن لحكمت ارادهي ال ِحهل نهممي ونهن   مت الدراست نحي ل و ركمي ا زهر ني عسيد نلد ان  لمق 
 نه الفؤاد ولسين حيلمي هقول: )نلد أْن ظممي ان   رعلت لمي الهه(:

 إذ    الق  نلد طول  راق.  مي ل  اودع كل هوٍم صنيحي.

نهممددي اّ  صدددمت الددرحم وو ددهع ُه اّ  وهدددو اللمددم الدددذي عملمددي ال نددده و ركمدديه سددمهن  دددددًا ولددم هندددق 
و مهددهت وقددد  دديا ال ان هلهدددم  الهدده  يمهددًت نلددد أْن ُنلدددت نمددي  ددطونت وسدديلت نمددي نطدديٌح  رعلمددي 

 ومحن مردد قول ال ي ر حهث هقول:
                                                 

 مقاًل  ن الو ي ق الموعودة    ممفه ال نص  رمز) أ( و )ه(د.(ٔ)
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 هظمين كل الظن ان    القهي.  وقد هعمع ال ال  ه هن نلدمي.

 .(ٔ)م طمنيت الميعس هر و قدمت لمدك وراه  ي ممت

ت وقدد ا دم دراسد ه  هده ٜٔٚٔ -ٜٓٚٔاذ ال حق    ا زهدر  كمديل الميعسد هر  د  اللديم الدراسد  
 .(ٕ) نصص  قه مقيرن ن قدهر عهد وذلك حسب  ريدة عيملت ا زهر ٖٜٚٔ   الليم الدراس  

و نددرج ممردددي  (ٖ)مٜ٘ٚٔ -ٜٗٚٔسدد  امددي دراسدد ه لمدددك ور  كيمددت  دد  عيملددت ا زهددر لملدديم الدرا
 .(ٗ)وممح  ريدة الدك وراه    الفقه المقيرن مع مر نت ال رف األولى ٜٛٚٔ/ ٙ/٘ن يرها 

 المطمب الثالث: شيوخو وتالميذه

 أوال: شيوخو

 يش ال ها رحمه ال س ُت  قود من الزمين وكين طهمت هذا اللمر   و ًي نيللمم ودراس ِه و درهسه 
 نمده وقرأ  مهرم من مف اللموم ال ر هت  نرع  هري.  عمس الى  هوخ

و مد املين المظر    الف رة ال    يش  هري  هنمي رحمُه ال معد امري من اك ر الف رات ال   
ازدهر  هري اللمم ومنغ  هري اللمميا    القرن الممصرمت  ينذ  ن اك ر  مميا  صره من اهل 

مه نهن مدن اللمم من مهموى الى ن داد  م الى مصرت   نذ نمده وغهره وسي ده    هذا ال موع  مق
 ن عرينذة  ممي ري وم يهنري  كين لرذا ال مقل ا ُر كنهر     دد ال هوخ اللمميا الذهن   ممذ 

  مى هدهرم ال ها رحمه ال وكين من انرزهم.

 م  حسهن د س نمف اسود مفرج الظيهر  ال ها اللالمت محب الدهن مال مر   الريهس  -ٔ
 الرهعل امعيد العنوري.

كمي  ٜٓٓٔكمي ا نت    هوهت ا حوال المدمهت والصحهح امه ولد سمت  ٜٓٔٔولد رحمه ال سمت 
ذكر لمي احد انرز  المهذه ومن طيلت صحن ه له ال ها الدك ور هومس كيمل احمدت ندأ طمنه 

د ية القيدمهن من الموصل وهو ه كمم    اللمم   ُ عب  مدمي سمع  حد ال ٜٚٔٔلملمم سمت 
نكالمه وس له كهف هكون م مه  يننرت نين هم قل الى الموصل وهطمب اللمم  هريت  فلل واس مر 

ني عيزة اللممهت الليلمهت من مدرست انن الحنير  ٖٜٙٔ -ٖٜ٘ٔ مى هذه الحيل ح ى اعهز سمت 

                                                 

 .٘/ٔا ميم ز ر واراؤه الفقرهت انو الهقظين (ٔ)
 ة  ن عيملت ا زهر المر قت    رمز )ز (   الو ي ق.همظر ال ريدة العدارهت الصيدر (ٕ)
 حسب اس قراا الو ي ق ال   حصممي  مهري.(ٖ)
 و هقت رمز) ج(.(ٗ)
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و هن نلد اعيز ه مدهرًا لممدرست الرهحيمهت    الموصل   يلم الموصل ومف هري احمد ا مدي الحنير
 م ام قل الى ال رقيط اميمًي  ٜٛ٘ٔ -ٜٚ٘ٔلمي كين ه م ع نه من اللمم واس مر نري الى سمت 

ونطهنًي ومف هًي وكين هحضر الى معمسه  دٌد من طالب اللمم من الموصل هنل رم الهه انن 
 رمون من  ممه وكين   هعيرى     مم الموارهث و مه الحنير وهمك ون  مده ا هيم وا سينهع هم

انذ ال ها انو الهقظين رحمه ال  مم الموارهث وقيل قنل و ي ه: لم امس من  مم الموارهث  ه ًي 
ممذ درس ه  مى  هن  مال مر   الريهست وسؤل ال ها انو الهقظين رحمه ال نلد ان  يد من 

لدك وراه  ن المال مر   الريهس كهف  قهمه  عيه  مميا األزهر وهو هحمل ال ريدة الليلمهت ا
ا زهر  قيل رحمُه ال: )لو كين    ا زهر لفيق ك هرًا من  ممي ه من حممت ال ريدات اللمهي    

 مم الموارهثت  وكين هنيطنه  هنُه  المتالموصل انن الحنير    رسي مه ال   هرسمري إلهه 
   الرهعم  وطمًي ال ي ل  مذهنًي.قي ال: )إلى محب الدهن المال مر 

 مقنه نمحب الدهن لمي  درف مدن  ممده ومحن ده لدهمدهت امدي الرهعمد   مسدنًت الدى قرهدت الرهعدل ال د  
كين هقطمري ال ها هرحمه ال وكين مع هذا كمه  ها   هر رم ورث الم هنت  ن انهه كين  ير ًي 

ت  مدى اللدراق وكدين ذلدك قندل الحدرب اللراقهدت نيل صيلحًي  قهدًي هقدول ارى  د  الدرآى ان الفد ن مقنمد
ا هرامهددتت وأ ددر  مدده ك ددرت الددد يا المرددم امدد  اسدد لك  ددهش السددلداا ومه ددت ال ددرداا و    ددمت نمددي 

 ا  داا.

كين اصولهًي نير ًي  قد ان صر عمع العوامع و رحه  درحًي وا هدي  د  منطوطدت نندط هدده موعدودة 
ين ال دها هعهدده وهك در  د  الك يندت  هده و مدده منطوطدت  مد احدد  المهدذه مك وندت نندط المسدا وكد

     رح الرحنهت    الموارهث وك يب    ا داب وعمهلري منطوطت لم  َر المور نلدت

ا ر حيدث دهس نيلسهيرة وهو همنس العنت واللميمدت وهحمدل ملده  ٜٙٛٔ موز  ٜٔوا يه اعمه    
غم   مهه حممه انميؤه وهو مضروج ندمي ه مليممت لمحج لك  هحج  ن امه  ممي دهس ه السهيرة وا

 ممددي ا دديق  دد  الطرهددق ومظددر الددى عسددده والدددميا  لمددوه اننددر انمدديؤه ان   هسددعن السددي ق و  هرددين 
وهطمددق صددراحه  رحمدده ال رحمددت واسددلت واممدد  اذكددر ذلددك الحدديدث  مدددمي عدديا ننددر مددوت ال ددا 

 .(ٔ)مده ال نرحم هوكهف    ر الميس  مهه ص يرًا وكنيرًا رعيً  ومسيًا   
 ثانيًا: تالميذهُ 

أمددي  المهددذ ال ددها رحمددُه ال  رددم اك ددر ممددي م صددور وذلددك لطددول   ددرة ال دددرهس ال دد  امضدديهي     
م مقاًل نهن عيمليت وكمهيت   ى مي نهن  درهس وا راٍف ومميق ت لمرسي ل وا طيرهح  د  من مدف 

                                                 

 حد مي نري احد  المهذه الدك ور هومس كيمل احمد.(ٔ)
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ان لددم هكددن م دديت الرسددي ل وا طدديرهح  (ٔ)اتاللمددوم ال ددر هت  دديذا مددي  ر مددي امدده ا ددرف ومدديقش   ددر 
   الدراسيت اللمهي  ضاًل  ن الدراسيت األولهت و دد الطالب الذهن  نرعوا  مى هدهده  ددد كنهدٌر   

 من انرزهم:

هي م  يرس  ندون وهو ا ن  مهد كمهت ال رهلت /عيملدت  كرهدت حصدل  مدى لقدب اسد يذ  -ٔ
 قنل   رة ا وام  نصص  قه عميهيت وقيمون

 ن مصطفى نضهر كين  درهسهي    العيملت اللراقهت  نصص اصول  قه حسه -ٕ

محمود  هدان احمد وهو ا ن  درهس     كمهت ال رهلت عيملت  كرهت نمقب اس يذ  -ٖ
  نصص  موم حدهث

هومس كيمل احمد وهو ا ن طيلب دك وراه    قسم  موم القران /كمهت ال رنهت عيملت  -ٗ
  كرهت  نصص  قه

ا ن طيلب دك وراه    قسم  موم القران /كمهت ال رنهت عيملت  هوسف  واد نردي وهو -٘
  كرهت  نصص قرااات

 محمد صفيا  ز الدهن اكمل النكيلورهوس    عيملت الموصل كمهت ال رنهت -ٙ
 المطمب الرابع: القابو العممية ومناصبو والمواد الدراسية التي درسيا وأماكن العمل

 أوال: ألقابو العممية ومناصبو

اللممهت: مذكر    هذه الفقرة القينه اللممهت ومميصنه و يرها حصوله  مهري القينه  - أ
 مقاًل  ن الممف ا داري الموعود    كمهت اللموم ا سالمهت عيملت ن داد:

 .ٜٙٙٔ/٘/ٜٕ لهن ملهدًا    كمهت ال رهلت/ عيملت ن داد     -ٔ

 .ٜٜٙٔ/ٙ/ٕ رقى الى ر نت مدرس ن يرها  -ٕ

 .ٖٜٚٔ/ٙ/ٕن يرها  رقى الى ر نت اس يذ مسي د  -ٖ

                                                 

 و هقت )رمز د( السهرة اللممهت امي كممت الم يت  قد انذميهي  ن انمه محمد الذي اننرمي ان  دد الرسي ل(ٔ)
رسيلت امي  دم قدر مي  مى عمع هذه الرسي ل وا طيرهح هو  ٓٓٗوا طيرهح ال   ا رف  مهري وميق ري قرانت 

ممي ادى الى ضهيع الك هر من الو ي ق ولم معد    كمهت ال رهلت  ٖٕٓٓاح راق اولهيت كمهت ال رهلت     يم 
 ميعس هر. ٜدك وراه و ٕ دك وراه وميقش ٖرسي ل ميعس هر و ٛ ن  هنمي ا  امه  ا رف  مى 
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نموعب ا مر ا داري ذي اللدد  ٜٜٓٔ/ٜ/ٕ رقى الى ر نت اس يذ ن يرها  -ٗ
ٔٙٗٛ    ٕ٘/ٜ/ٜٜٔٓ(ٔ). 

 مناصبو: - ب

 ٜٜٔٔ/ٕٔ/ٕٗر هس قسم اصول الدهن كمهت ال رهلت عيملت ن داد ن يرها  -ٔ
 .ٜٜٔٔ/ٕٔ/ٖٔ    ٕٛٙٙنموعب ا مر ا داري ش/

 ت: درهس     كل من الكمهيت والعيمليت ا  ه -ٕ

 كمهت ال رهلت عيملت ن داد. -

 كمهت الدراسيت ا سالمهت المم يت. -

 كمهت اإلميم ا  ظم. -

 كمهت ال رنهت/ عيملت ن داد. -

 عيملت صدام لملموم ا سالمهت. -

 كمهت ا داب عيملت ن داد. -

 .(ٕ)عيملت الهرموك/ كمهت ال رهلت -

 وقد  مل ال ها رحمه ال    لعين ك هرة ممري: -ٖ

 ا سي ذة    وزارة ال لمهم الليل .لعمت ان هير  -

 لعمت الدراسيت اللمهي. -

 المعمت اللممهت. -

 لعمت ال لضهد. -

 لعمت ا مضنيط. -

 المعين ا م حيمهت. -

 .(ٔ)لعمت نرميمج الحسيب )الموارهث( الذي اقر ه الدولت اللراقهت -

                                                 

 همظر الو هقت رمز )د( السهرة اللممهت.(ٔ)
 همظر الو هقت رمز )هد( السهرة الذا هت.(ٕ)
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 ثانيًا: المواد التي درسيا

والحدهث و مومه والفقه والم ت وا دبت  كين اه م ال ها رحمه ال ندارست القران الكرهم و مومه 
موسو هًي ح ى اصنح ممهزًا    كل  مم من هذه اللموم مي مكمه ان هدرس من مف هذه اللموم 

 وال   ممري:

  قه اللنيدات. -ٔ

  قه المليمالت. -ٕ

 الوصيهي والموارهث. -ٖ

 ال فسهر و مومه. -ٗ

 الفقه العمي  . -٘

 المدنل الى ال رهلت و يرها ال  رهع. -ٙ

 ميدة ال فسهر لطمنت الميعس هر. درهس  -ٚ

 .(ٕ)الفقه المقيرن -ٛ
 ثالثًا: الشيادات التي حصل عمييا وكتب الشكر:

نكيلورهوس    ال رهلت ا سالمهت والم ت اللرنهت وادانري/ عيملت ن داد/كمهت  - أ
 .ٖٜٙٔال رهلت ن قدهر عهد عهدًا سمت 

 دنموم ا حوال ال نصهت ا زهر كمهت ال رهلت والقيمون.-ب

 نموم الدراسيت ا سالمهت القيهرة.د-ت

 ميعس هر  قه مقيرن كمهت ال رهلت والقيمون/عيملت ا زهر.-ث

 دك وراه  قه مقيرن كمهت ال رهلت والقيمون عيملت ا زهر مر نت ال رف ا ولى.-ج

ك ب ال كر  رنو  مى الل رة ممري من العيملت ممري من الكمهت نمميسنيت   ى و   وعد  مده -ح
 (ٖ) قونيتاي 

                                                                                                                                            

 همظر الو هقت )د( السهرة اللممهت.(ٔ)
 و هقت رمز )هد( السهرة الذا هت د.انو الهقظين.(ٕ)
 السهرة الذا هت و هقت رمز )هد( وو هقت رمز أ.(ٖ)
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 المطمب الخامس: وفاتو وثناء العمماء عميو

 أوال: وفاتو

ندأت مليمية ال ها رحمُه ال     سلهميت القرن الممصرم  ندأ المظيم نمضيهق ه  ي يه ننٌر    
ممن هو ق نه هو ز له نيلررب والنروج من اللراق مي ذًا نعمده قنل ان هميل ممه المظيم ا  ان 

ار ممع السفر    حقه  مى كل ممي ذ الحدود  يس طيع  ن طرهق ملير ه ال هُا  وع  نيصد
و القي ه ان هنرج عوازًا ك ب  هه المرمت كيسب وقيم نلض النهرهن ن قدهم هد المسي د  نرج 
ال ها رحمه ال الى ا ردن مريعرًا نمفسه واهمه لكن هذا لم ه م  من  زهمت ال ها وواصل 

ردن( ا  ان ظروف ال رنت القيسهت ومي الم نه من امراض  دهدة حيلت  طيؤه    النمد ال قهق )ا 
هصيرع المرض نلد ان امضى  ٕٕٓٓدون اس مراره    اللطيا  رعع الى نمده ومسقط راسِه سمت 

قرانت الل ر سموات م  رنًي  ن نمده واهمه  مي ان  مفس هواا دعمه ح ى ندت نه الروح واس  مف 
ت واقيمت الدروس المهرات رغم مي كين هليمهه من مرض  مرنمي رأه من  طيؤه    القيا المحيظرا

درس  مده     مك الف رة همض  السي ت والسي  هن     رر  موز وآب هلط  الدروس الفقرهت 
وهو عيلس    غر ت قد املدمت  هري كل وسي ل ال كهف وال نرهد وقد ميهز السنلهن من  مره ومي 

د  هه نفت الروح ون ي ت الوعه وطالقَت المسين نيلحق وا همين هلعزُه    ذلك من   ا نل مع
لهمت  ٕٗٓٓنق  رحمه ال  مى هذه الحيل الى ان وا يه ا عل و  مده ال نرحم ه    صهف 

 .(ٔ)هدٕ٘ٗٔ لنين  ٕٕا رنليا الموا ق 

 ثانيًا: ثناء العمماء عميو

مددن صددالح ون ددهت وزهددد ونكدديا َحددري  ان  إن  يلمددًي ك ددهنمي رحمددُه ال ه م ددع نرددذا السددمت اللظددهم
همدحه اللمميا من اقرامهت ومن  رف ُنمقه وقف حي رًا    وصدفهت ومدن سدمع  المهدذه وهدم ه مدون 
 مهه والدملت طي هت     هومرم حزمدًي  مهده لهدوُد ان هكدون لده مدن المكيمدت مدي ل دهنمي حندًي واعدالً  

 مه ُلقب )نين  حمهفت الص هر( وذلك لفرط  ممه.و لظهمًي لقدره وهكف     مدحه وال ميا  مهه أ

 وقد  مو ت  نيرات الميدحهن له حنًي و ميًا و لظهمًي:

 قيل  مه  ممهذه ا س يذ الدك ور محمود  هدان

                                                 

 امالهي ال ها  مى احد  المهذه     رعم ه قنل و ي ه. ريدة الو ية (ٔ)
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رحمك ال هي اني الهقظين مرمي ام دت نمي ا هيم و طيولت نمي السمون و ليقب  مهمي كر المهل 
   هواك ان همسيك لقد زر ت  همي مليم  النر وا حسين ممذ ان والمرير  ال همكن لقمن  الم هم 

كمي    نداهيت طمنمي لملمم ت لقد  ر ميه امسيمي  قهي ور ي   ه كمم ا     النهر هصون لسيمه  ن 
الزلت وقمنه  ن النيطرة كين من اقرب الميس الى مفوس الطالب كين هقدم لمي اللمم نهد والمودة 

 حمت ال اس ود ك و   عمت ال مو دك. نيلهد ا نرى  ف  ر 

 المبحث الثالث: جيوده العممية

 المطمب األول: مؤلفاتو

كين ال ها رحمُه ال هم مك  قي ت  ممهت واسلت ا ن صيص م لددة اللموم ك هرة ال مير علم ه     
ن نير ًي    الم ت هنرز     موٍم ك هرة  قد ألف    الفقه والحدهث وال فسهر والموارهث والقيمون وكي

ونقهت اللموم ا نرى ألمه   ممذ  مى هد اكينر  هوخ  صره    نمده ونيرعه    من مف 
ا ن صيصيت وطمب اللمم و فمن نه ونرع نرا ٌت  يق  هري من  قدمُه من ا قرانت وملرض    

 هذه اللعيلت مؤلفيت ال ها وانحي ه مع ال لرهف نري:
 اوال: الكتب 

 الشريعة اإلسالمية:حكم الميراث في  -1

وهو من أمريت الك ب ال   صمفت    هذا المعيل لسل ه وغزارة ميد ه اللممهت القي مت  مى    
األصول ال  رهلهت لمدهن الحمهف والملزز نيألدلت القطلهت ك ينًي وسمت وألعل كل ذلك ُ دَّ هذا 

اللرن  ومذكر  مى سنهل الك يب مرعلًي مل مدًا    الك هر من العيمليت اإلسالمهت    الوطن 
 .(ٔ)الم يل ولهس الحصر    عمرورهت اللراق ودولت قطر والكوهت

وقد ضمن الك يب  صاًل    الموارهث لم را ع المن مفت السينقت لإلسالم  م  كمم  ن ال ركت   
والحقوق الم لمقت نري والمهراث وأركيمه وأسنيب المهراث وأصحيب الفروض واللصنيت والحعب 

ضي ت إلى هذه الطنلت العدهدة أحكيم الوصهت واللول  والرد ومهراث األسهر والحمل والنم ى وا 
  كين الك يب عيملًي ميملًي    نينه وقد طنع هذا الك يب طنليت  دة.

 اإلمام زفر وآراؤه الفقيية: -2

وهو أطروحت الدك وراه ال    قدم نري ال ها رحمُه ال إلى األزهر وقد اق رح  مهه الموضوع 
ألس يذ الفيضل ال ها أنو الكميل  ند ال م  محمد  ند النيلق ا  مل هذا الك يب  مى عز ههن ا

                                                 

 .ٕٕٔٓحكم المهراث    ال رهلت ا سالمهت مقدمت المي ر الطنلت دار الملمين نهروت لنمين (ٔ)
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ضمن العزا األول  مرهدًا  رف نه نيإلميم ز ر ونهن الحيلت السهيسهت وال قي هت وا ع مي هت وذكر 
القسم  طمنه لملمم وم ره لممذهب الحمف  و ولهه قضيا النصرة وذكر  هونه و المهذهت  م ذكر   

ال يم  من العزا األول أراا اإلميم ز ر     قه اللنيدات والحدود والعميهيت و   العزا ال يم  
ذكر المليمالت وذكر  هري النهع وأموا ه والسمم وأركيمه و قد ا س صميع والرهن والرني والمرانحت 

ل ريدات وقد طنع الك يب واإلقيلت والحوالت وال ركيت وال فلت واإلميرة والل ق والد يوى ون مه ني
 أك ر من طنلت.

 مباحث في تدوين السنة المطيرة: -3

ألف ال ها رحمه ال هذا الك يب     مم الحدهث لهكون ممرعًي هدرُس    عيملت ن داد  
 سي دت عيملت ن داد  مى م ره وطني  ه ألول مرة وطنع نلد ذلك طنلت أنرى وا  مل الك يب 
 ال ت أنواب ذكر    النيب األول  لرهف السمت وأسنيب الوضع واإلسميدت وذكر    النيب ال يم  

لصحنت وطرق إ ني ري ومرا ب العرح وال لدهل وضمن النيب ال يلث مراحل  دوهن السمت  لرهف ا
وذكر األحيدهث ال   مرت  ن الك ينت واألنرى ال    )صلى هللا عليه وسلم(ممُذ زمن المن  

أنيحت الك ينت  م ال دوهن     صر الصحينت  م ال دوهن    زمن ال ينلهن و ينلهرم وذكر أهم 
ا  ممت  مى السمت و رف نكل واحد ممريت  م ن م الك يب نفصل    الرحمت    الك ب ال   

 .(ٔ)طمب اللمم و وا دهي
 :الحديث الشريف وأحكامو -ٗ

هذا الك يب ألفُه ال ها رحمه ال لهظرر  هه أهمهت هذه األحيدهث ال   ان يرهي ول كون  ومًي لكل 
مسمم وممرج حهيٍة  قسم الك يب إلى أرنلت  صول ضمن الفصل األول اللقي د واألنالق ذلك ألمه 

ه أهم أمر لدى األممت  ال أهم لألمت من  قهد ري وأنالقري وارد ه نيلفصل ال يم  ونصص
لألحوال ال نصهت  نهن  هه مي هح يعه اإلمسين ممذ أن هفكر    النطنت ح ى مريهت اللقد 

نيلموت أو ا   راق واآل ير الم ر نت  مهه  م ا نله نفصل  يلٍث  كمم  هه  ن أحكيم المليمالت 
يص ألن اإلمسين هح يعري ك هرًا  سهمي إذا ك ر  هيله و ح ميلهت  م أ قنه نفصل لمحدود والقص

 قد  م وي نلض الِفطر السمهمت و حهد  ن عيدة الصواب  مي امسب لري من اللقيب هكذا قيل 
ال ها رحمه ال     صدهره لرذا الفصلت  م هكون اإلمسين نلد هذا المطيف قد أو ك  مى 

                                                 

 همظر: منيحث     دوهن السمت المطررة انو الهقظين  طهت المطنلت اللرنهت الحده ت القيهرة.(ٔ)
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للند الرحهل واح يج    سفرِه الطوهل إلى الزاد والدلهل  مرذا ن م النحث نيل ونت وا س  فير له وب ا
 .(ٔ)ممي أصينه من األوضير    هذه الدار

 دراساٌت في التفسير ورجالو: -5

كمي أسمفمي نالل النحث سلت  مم ال ها رحمه ال وغزار ه و مو ه  هحيول أن هك ب    كل  ن 
من الفمون  عيا هذا الك يب     مم ال فسهر ورعيله  قسمه إلى قسمهن  عيا القسم األول  مى 

يب األول  لرهف القرآن وال فسهر وال  وهل والفرق نهن ال فسهر وال  وهل وذكر نينهن ذكر    الن
أقسيم ال فسهر  فسهر القران نيلقران و فسهر القران نيلسمت و فسهر القران نيلرأي  م ن م النيب نمي 
ل هح يج إلهه المفسر نيلرأي وا   ح النيب ال يم  نذكر المفسرهن من الصحينت و دد أنرزهم  م ام ق

إلى م  ة  مم ال فسهر والمراحل ال   مرَّ نريت  م ا رد  صاًل لدراست أ رر ك ب ال فسهر و كمم    
القسم ال يم   ن  فسهر سورة المور ومي عيا  هري من أحكيم م لددة ذاكرًا أسنيب  مك األحكيم 

 .(ٕ) كين الك يب مور  مى مور كمي أراد مؤلفه رحمه ال

 ة عميو:اليمين واآلثار المترتب -6

ذكر ال ها رحمه ال السنب الذي حممه  مى   لهف هذا الك يب وهو ك رة مي َسمع من هحمفون 
نيل أو ن هره إل فه األسنيب سواا كين ذلك    لروهم و وادهم أم    أحيده رم ومعيلسرم أم    

م هحمفون نهلرم و را رم ورنمي كين نلض هذه األهمين لهس  مى و ق مي  رد    ال رع نل مراه
نيألمنهيا واألولهيا واآلنيا واألعداد و راب األمريت وحسرة األحنيب أو هحمفون نيلحالل والحرام 
والطالق ومي  يكل ذلكت  كل هذه األمور مع ملًت وغهرهي كيمت سننًي وني  ي      لهف الك يب 

رو ه ري وحكمري  عيا الك يب م  ماًل  مى نينهن ذكر    النيب األول  لرهف الهمهن ودلهل م 
وأموا ري وعملري  م ذكر  صال لممقسوم نه و   آنر  روط المحموف  مهه و صل    الكفيرة 
وأحكيمري  م ذكر    النيب ال يم  الهمهن وسهمت من وسي ل اإل نيت  نهن  هه  مى من  كون 

القسيمت  الهمهن ومي ال روط ال   هعب  وا رهي ل وعه الهمهن إلى الُمد    مهه  م ام قل إلى
 لر ري ونهن  مى من  كون  م ن م النحث نذكر أهم الم ي ج ال    وصل إلهري والك يب طنع 

 .(ٖ)طنليت م لددة

 
                                                 

 قظين وقد طنع هذا الك يب طنليت  دة.الحدهث ال رهف واحكيمه انو اله(ٔ)
 همظر دراسيت    ال فسهر ورعيله انو الهقظين.(ٕ)
 همظر الهمهن وا  ير الم ر ب  مهه دار المدوة العدهدة نهروت لنمين.(ٖ)
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 نصوص إسالمية قديمة: -7
ألف هذا الك يب ني   راك مع  ضهمت األس يذ  رج  و هق الولهد رحمه ال نميًا  مى طمب من 

لطالب الصف الرانع    قسم أصول الدهن وقد قيم كمهت ال رهلت عيملت ن داد لهكون ممرعًي 
األس يذ  رج  و هق الولهد نك ينت الفصل األول  ن اللقي د ذكر  هه وعوب ال  ليلى وآراا اللمميا 
   الصفيت اإللرهتت ود  ل إ نيت المنوة والنلث والم ور وذكر    الفصل ال يم  ال صوف منهمًي 

يلملروف والمر   ن الممكر  م ذكر    الفصل ال يلث  فسهر أركيمه وال ونت واألدب واألمر ن
آهيت من يرة و   الفصل الرانع  رح أحيدهث مم قية وقيم ال ها رحمه ال نك ينت الفصل النيمس 
   الفقه منهمي  هه حكم ال رهد وصالة المسي ر ووعوب صالة العملت والصهيم وقرااة القران    

د وحرمت المصيهرة واللدل نهن المسيا ونيب الحضيمت والرني ونهع الحج وحد القذف ومن هقهم الح
الوص  و راؤه ونهير اللهب والردمت    الحرب و روط المهراث وك ب    الفصل السيدس 

أصول الفقه و كمم  ن الواعب والمسا وقو الصحين   م ن م الك يب ني ع ريد والك يب 
 .(ٔ)مطنوع

 ثانيا: أبحاثه 

أنحيث م مو ت وم لددة ممري مي هو مم وٌر    معمت كمهت ال رهلتت عيملت ن دادت لم ها رحمه ال 
وممري مي هو مم ور    معمت الرسيلت اإلسالمهتت األوقيفت وممري مي هو مم ور    معمت كمهت 
الدراسيت اإلسالمهت عيملت ن دادت وأنرى مم ورة    معمت كمهت ال رهلت والقيمون عيملت ن داد 

النحوث األنرى ال   لم  م ر نلد و مد ا  صيل ن نميا ال ها رحمه ال اننرومي نضهيع وغهرهي من 
  ا من أنحي ه نسنب ال مقالت والظروف السه ت ال   مر نري النمد من اح الل و قدان لألمن 

والذي نهن أهدهمي نمست أنحيث مطنو تت أمي الو ي ق ال      حوز ميت   ذكر سنلت أنحيث مم ورة 
المعالت الم قدمت. وو هقت من كمهت اللموم اإلسالمهت من هه ت ال حرهر  فهد نقنول م ر نحث    

 نلموان )حكم ال داوي    ال رهلت اإلسالمهت/ هصنح المعموع  ميمهت أنحيث وال ا مم.
 حكم الوصية في الشريعة والقانون. -1

وصهت ودلهل الم رو هت ذكر ال ها رحمه ال    المنحث األول من هذا النحث  لرهف ال  
وحكمري واأل ر الم ر ب  مهري والوصهت ن ك ر من ال مث أو نعمهع ال ركت أمي المنحث ال يم   

 ذكر  هه الوصهت الواعنت وذكر  هه القيمون األردم  والمصري ومظرة موعزة    نلض القوامهن 
النحث ن هم الم ي ج  اللرنهتت  م  قب ندوا   الوصهت الواعنت وَحلِّ نلض مسي مريت  م ن م

وال وصهيت ال    وصل ألهريت وقد ا د ال ها رحمه ال هذا النحث  مدمي كين    عيملت 
 .(ٕ)مٕٓٓٓالهرموك كمهت ال رهلت سمت 

                                                 

 .ٜٙٛٔمصوص اسالمهت قدهمت انو الهقظين مدهرهت دار الك ب لمطني ت والم ر عيملت الموصل (ٔ)
 حكم الوصهت    ال رهلت والقيمون -انو الهقظين  طهت العنوريمعمو ت انحيث  قرهت (ٕ)
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 حكم التداوي في الشريعة اإلسالمية. -2

و مد ا طالع  مى هذا النحث وعدمي أن ال ها رحمه ال قد ذكر سنب ك ينت هذا النحث      
 )صلى هللا عليه وسلم(وهو امقسيم اللمميا إلى  رهق هوعب ال داوي هس دل لذلك ن قوال الرسول 

ى )صلو رهق آنر   هوعنون ال داوي ألمه همي   ال وكل  مى ال وهس دلون ن حيدهث رسول ال 

ت  قيل ال ها رحمه ال هذا األمر علمم  أقدم  مى هذه المس لت وامظر    أدلت  هللا عليه وسلم(
 .(ٔ)الفرهقهن واس نمص الرأي الراعح نميًا  مى مي أورده كل  رهٍق من أدلت

 ذكر    المنحث األول أدلت الذهن   هوعنون ال داوي ونهن وعه ا س د ل ممري وذكر    
  أدلت الذهن هوعنون ال داوي ونهن وعه ا س د ل ممري  م ميقش األدلت ونهن الراعح المنحث ال يم

   المس لت وهو عواز ال داوي إن لم هكن وعونه    الحي ت ال   ُ رف أن الدواا  يٍف ممري 
وأمري لو لم  ليلج هؤدي إلى موت اإلمسين أو   وهه عسمه  م ن م النحث نني مت ذكر  هري أمواع 

    ٓٛٔوهذا النحث مم وٌر    معمت كمهت اللموم اإلسالمهت اللدد  (ٕ)ألدوهت المنوهتمن ا
ٜٔ/ٕ/ٕٓٓٓ)(ٖ). 

 حكم الرضاع في الشريعة اإلسالمية. -3

ذكر ال ها رحمه ال    هذا النحدث  لرهدف الرضديع و حدرهم الرضديع لممكديح ومقددار المدنن الدذي 
هم ددر الحرمددت و دددد الرضددليت المحرمددت والسددن ال دد  هحددرم نرددي الرضدديع ونددالف اللممدديا  دد  هددذه 
المسددي ل ونهددين الددراعح ممردديت  ددم ذكددر مسددي ل م فرقددت ممرددي كهفهددت وصددول المددنن إلددى العددوف وحكددم 

إذا نيلط غهره أو  ندل طنله وحكم لنن الرعل وحكم لنن النكر ولنن المه ت  م ذكر مي ه نت المنن 
ندده الرضدديع مددن ال ددريدة واإلقددرارت  ددم نددهن المحرمدديت نسددنب الرضدديع  ددم ندد م النح نني مددت نهمفهرددي 

يلدث أهم الم ي ج ال    وصل إلهري وهذا النحث مم ور    معمت كمهت الدراسيت اإلسالمهت اللددد ال 
 .(ٗ)مطنلت الليم  ن داد ٜٓٚٔ

 

 

                                                 

مقدمت حكم ال داوي    ال رهلت ا سالمهت )معمو ت انحيث  قرهت عيملت الهرموك كمهت ال رهلت والدراسيت (ٔ)
 م(.ٕٓٓٓا سالمهت 

 المصدر مفسه همظر الني مت.(ٕ)
 و هقت من عيملت ن داد )رمز و( قنول م ر.(ٖ)
 انحيث  قرهت انو هقظين/حكم الرضيع    ال رهلت ا سالمهت.معمو ت (ٗ)
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 ما يحُل ويحرم بالذكاة. -4

وهو من النحوث القهمت ال   ك نري ال ها رحمُه ال وهو نحث كنهر هزهد  مى مي ت صفحت نهن 
 هه ال ها رحمه ال حكم ال سمهت ونالف اللمميا  هري وأدلت كل  رهق والراعح ممري ون ي ل ت 

الفصل ال يم  آلت الذنح و روطري وذكر    الفصل ال يلث من  كون ووقت قولريت  م ذكر    
كل ذنهحت ومن    حل والفصل الرانع نصصه لنهين  روط وآداب الذنح  م ذكر    الفصل 
النيمس مي هعوز ذنحه ومي   هعوز ذنحه وذكر  هه مسي ل م لددة نهن  هري أحكيم ذنح ك هر 

لضفدع والسمحفية والضنع وال لمب والقمفذ وغهرهيت من الحهواميت المن مف  هري نهن اللمميا كي
ون م النحث نني مت ذكر  هري أهم الم ي ج ال    وصل إلهري والنحث مم وٌر    معمت كمهت 

 مطنلت الليم . ٖٜٚٔالدراسيت اإلسالمهت عيملت ن داد اللدد النيمس 
 حكم التداوي بالنجس وبعض أجزاء الجسم. -5

قدمت نح ه سنب إقدامه  مى هذا النحث وهو ك رة األدوهت و  لنري ذكر ال ها رحمُه ال    م  
 ممري مي هكون من مواد طيهرة وممري مي هصمع من مواد كهميوهت أو مني هت وممري مي هس نمص من 

أ هيا معست ولك رة األس مت  ن ال داوي و رب النهرة لم داوي أو  رب ألنين األ ن والحمهر 
 .(ٔ)ا الموضوعومحوهي رأهت أن انحث    هذ

 ميول ال ها رحمه ال    المنحث األول أراا اللمميا القي مهن نلدم عواز ال داوي نيلمحرم وأدل رم 
ومميق ت هذه األدلت وذكر    المنحث ال يم  أراا اللمميا القي مهن نيلعواز وأدل رم ومميق ت األدلت 

ي هعوز ممري ومي   هعوز وكذلك وذكر    المنحث ال يلث صور من ال داوي نيلمحرم والمعس وم
 طرق النحث إلى ال داوي نن ر األ ضيا أو زرا  ري سواُا كين صيحنري حهي أو مه ًي ومسي ل 

وهذا النحث مم ور  (ٕ)أنرى م فرقت  م ن م النحث نني مت ذكر  هري أهم الم ي ج ال    وصل إلهري
 .(ٖ)   معمت الرسيلت اإلسالمهت األوقيف

 أنرى   هسع المقيم لذكر  فصهل  مري سمذكرهي ن سمي ري والمعالت ال   م رت  هري.وهميك أنحيث 

 .(ٗ)الحكمت من  لدد الزوعيت وهو مم ور    معمت كمهت ال رهلت عيملت ن داد -ٙ

 .(ٔ)مقدميت الزواج وهو مم ور    معمت كمهت ال رهلت عيملت ن داد -ٚ
                                                 

 معمو ت انحيث  قرهت انو الهقظين مقدمت نحث حكم ال داوي نيلمعس ونلض اعزاا ا مسين.(ٔ)
 معمو ت انحيث  قرهت انو الهقظين حكم ال داوي نيلمعس ونلض اعزاا ا مسين.(ٕ)
 همظر الو هقت )رمز هد(.(ٖ)
 هد(. المصدر مفسه )رمز(ٗ)
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  معمت ال رهلت والقيمون حكم الرهين والسنيق واأللليب الرهيضهت وهو مم ور   -ٛ
 كمهت ال رهلت وغهرهي من النحوث األنرى.

 ممًي أن عمهع ك ب ال ها رحمه ال وأنحي ه ُ رع نطني  ري  طنع ممري طنلت عدهدة حكم المهراث 
   ال رهلت اإلسالمهت والنقهت  م ظر دورهي ل رى المور وهس فهد ممري طالب اللمم و يمت 

 المسممهن.

 المطمب الثاني: الرسائل واألطاريح التي َأشرف عمييا وناقشيا.

والرسي ل العيملهت وميقش  ددًا كنهرًا ممري  ا رف ال ها الدك ور رحمُه ال  مى   رات ا طيرهح
والذي أسلفه    ذلك طول مدة ندم ه وغزارة  ممه وسلت اطال ِهت  قد كين موسو هًي  ال هق صر 

 مى  مٍم واحٍدت   راُه    الفقه له نيٌع طوهٌل وهو أس يذ    األصول و يلٌم نيرع    الموارهث 
هت  رو أهل لذلك و عدُه سمدًا وملهمًي وهكذا  مو ت الرسي ل و مدمي ُهح يج إلهه    ا ق صيد وال رن

واألطيرهح ال   ا رف  مهري نحكم  لدد األميكن ال    مل نري والمميصب ال    و هي نهن 
واس مر نيللمل  ٖٜٚٔال رهلت والقيمون واآلداب  رو ميل ر ن ُه اللممهت أس يذ مسي د سمت 

ود إ   يمًي من اللمل العيد الداوب الم مر  كيمت  ر   ال ت  ق ٕٕٓٓوال درهس إلى  يم 
 الحصهمت هذا اللدد الري ل من الرسي ل واألطيرهح وال   ممري:

 أوال: االطاريح.

الحي ظ انن حعر اللسقالم  وممرعُه      ح النيري  رح صحهح الننيري  -ٔ
لمطيلب  ند الحمهد  نيس  نطين ن  راف الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري 

 كمهت ال رهلت/ عيملت ن داد. ٖٜٜٔ

اللوض    الم مفيت الميلهت    الفقه اإلسالم  لمطيلب  ند القيدر  ند ال  -ٕ
كمهت ال رهلت/ عيملت  ٖٜٜٔنمف ن  راف الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري 

 ن داد.

مسقطيت اللقونت    عرا م الحدود دراست مقيرمت    ال رهلت والقيمون لمطيلب  -ٖ
رس  ندون  الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري مميقش كمهت اللموم هي م  ي

 اإلسالمهت عيملت ن داد سمت .

ٗ-  
                                                                                                                                            

 المصدر مفسه )رمز هد(.(ٔ)
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 ثانيًا: رسائل الماجستير.

اإلمعيب دراست مقيرمت نهن ال رهلت والقيمون الطيلب  ؤاد محمد  ند ال إ راف  -ٔ
رهلت/عيملت الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري والدك ور محمد  الل الليم  كمهت ال 

 .ٜٜٛٔن داد سمت 

 م  نن المدهم  ومكيم ه نهن  مميا العرح وال لدهل الطيلب  يضل إسمي هل  -ٕ
نمهل إ راف الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري كمهت ال رهلت عيملت ن داد سمت 

ٜٜٔٓ. 

 فسهر المراغ  دراست  حمهمهت الطيلنت أسميا  دمين محمد الم رف الدك ور أنو  -ٖ
 .ٜٜٓٔهت العنوري كمهت ال رهلت عيملت ن داد سمت الهقظين  ط

اإلميم هحهى نن ملهن ومكيم ه نهن  مميا العرح وال لدهل الطيلب احمد  واد  -ٗ
الكنهس  الم رف الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري كمهت ال رهلت/عيملت ن داد سمت 

ٜٜٔٔ. 

زان والمكيهل المقيدهر ال ر هت وأهمه ري     طنهق ال رهلت اإلسالمهت األو  -٘
والمقهيس الطيلب ممهر حمود  رحين الكنهس  الم رف الدك ور أنو الهقظين  طهت 

 .ٖٜٜٔالعنوري كمهت ال رهلت عيملت ن داد سمت 

حق اإلمسين    الحهية ووسي ل حميه ه    ال رهلت والقيمون الطيلب هي م  يرس  -ٙ
 لتت عيملت ن داد سمت. ندون ن  راف الدك ور أنو الهقظين  طهت العنوري كمهت ال ره

الصحينت ومكيم رم  مد المسممهن الطيلب محمود  هدان احمد الدك ور أنو  -ٚ
 .ٖٜٜٔالهقظين ر هس لعمت المميق ت كمهت ال رهلت عيملت ن داد سمت 

 المطمب الثالث: الشيادات والوثائق

وهضم هذا المطمب ال ريدات والو ي ق النيصت نيل ها الدك ور رحمه ال وال   نم ينت   
 المصيدر والمراعع ال   ا  مدمي  مهري    النحث وه  كي   :

عيملت  ٖٜٙٔ/حزهران ٕ٘ ريدة النكيلورهوس    ال رهلت ا سالمهت وا داب ندرعت عهد عدا -
 ن داد وقد رمزمي لري )أ(

ق مميق ت اطروحت الدك وراه    الفقه المقيرن مع مر نت ال رف ا ولى كمهت ال رهلت و هقت  صده-
 عيملت ا زهر وقد رمزمي لري )ب( ٜٛٚٔ/ٙ/ٕٓوالقيمون    
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 ريدة مؤق ت ممح ال ريدة الليلمهت الدك وراه  قه مقيرن مع مر نت ال رف ا ولى كمهت ال رهلت -
 قد رمزمي لري )ج(و  ٜٛٚٔ/ٙ/ٕٓوالقيمون عيملت ا زهر    

و هقت السهرة اللممهت لمدك ور انو الهقظين  طهت  رج حمدان العنوري عيملت ن داد كمهت اللموم -
 ا سالمهت قسم اصول الدهن وقد رمزمي لري )د(

السهرة الذا هت لمدك ور انو الهقظين  طهت  رج حمدان العنوري عيملت ن داد /كمهت اللموم -
 الدهن وقد رمزمي لري )ه(ا سالمهت /قسم اصول 

و هقت قنول م ر نحث نلموان )حكم ال داوي    ال رهلت ا سالمهت( معمت كمهت اللموم ا سالمهت -
 وقد رمزمي لري )و(  ٕٓٓٓ/ٕ/ٜٔعيملت ن داد    

و هقت ممح  ريدة الميعس هر    الفقه المقيرن ن قدهر عهد كمهت ال رهلت والقيمون/ عيملت ا زهر  -
 وقد رمزمي لري )ز(. ٖٜٚٔ    يم 

 الخاتمة

الحمد ل الذي نملم ه   م الصيلحيت والصالة والسالم  مى سدهدمي محمدد سدهد الكي مديت و مدى الده 
 وصحنه وسمم  سمهمي ك هرا

 نلد هدذه العولدت المنيركدت  د  سدهرة  دهنمي الفيضدل والوقدوف  مدد عردوده اللممهدت ال مهمدت  ندهن لمدي 
 نلض الم ي ج ا  هت

نحق ال ها اللالمت والعرنذ الفريمت صيحب النمق الر هع وال رف الممهع  يلم الموارهدث ذو  امه-
الصدددهت الح هدددث  قهددده مصدددره و رهدددد  صدددره اللددديلم الم واضدددع الصدددينر الدددورع الزاهدددد النكددديا وحقدددي 

 هصدق  هه قول القي ل:)انو حمهفت الص هر(

رددي مصددمفيت من مفددت  قددد ك ددب  دد  ان ال ددها رحمدده ال كددين موسددو ت  ممهددت م مو ددت م عددت  م-
 الفقه والقيمون و   ال فسهر ورعيله و   الحدهث واحكيمه وغهر ذلك

ان ال ددها رحمدده ال كددين حمفدد  المددذهب لكمدده غهددر م لصددب  رددو هدددور مددع الدددلهل وان ندديلف -
 مذهب اصحينه ت

سددددهدمي محمددددد و مددددى الدددده  وانددددر د وامددددي ان الحمددددد ل رب الليلمددددددددهن والصددددالة والسددددالم  مددددددددددددددددى 
 .وصحنه وسمم 
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 المصيدر والمراعع 

ت قيل اللراق    اصل له واممي هو قول انن  ههمه همظر   ا سرار  ٕٖٓ/٘مراق  المفي هح: .ٔ
 .المر و ت    ا ننير الموضو ت

 .صفوة الصفوة .ٕ
معيلس قنهددمت او د عيسم هم  حوري ومصطفى و ندان كيموا هسمون نيلحعيج ت همظر ك ين .ٖ

 ألعنددور
 .ا ميم ز ر واراؤه الفقرهت انو الهقظين  .ٗ
 .حكم المهراث    ال رهلت ا سالمهت انو الهقظين  .٘
 .ا ميم ز ر واراؤه الفقرهت انو الهقظين  .ٙ
 .نهرا هفقره    الدهنصحهح الننيري نيب من هرد ال نه  .ٚ
 .انو الهقظين -حكم المهراث    ال رهلت ا سالمهت  .ٛ
 .ا ميم ز ر واراؤه الفقرهت انو الهقظين   .ٜ

 ال ريدة العدارهت الصيدرة  ن عيملت ا زهر المر قت    رمز )ز (   الو ي ق. .ٓٔ
ي اننرمي و هقت )رمز د( السهرة اللممهت امي كممت الم يت  قد انذميهي  ن انمه محمد الذ  .ٔٔ

رسيلت امي  دم قدر مي  مى  ٓٓٗان  دد الرسي ل وا طيرهح ال   ا رف  مهري وميق ري قرانت 
ممي ادى الى  ٖٕٓٓعمع هذه الرسي ل وا طيرهح هو اح راق اولهيت كمهت ال رهلت     يم 

رسي ل  ٛضهيع الك هر من الو ي ق ولم معد    كمهت ال رهلت  ن  هنمي ا  امه  ا رف  مى 
 ميعس هر. ٜدك وراه و ٕدك وراه وميقش  ٖيعس هر وم
 الو هقت رمز )د( السهرة اللممهت. .ٕٔ
 الو هقت رمز )هد( السهرة الذا هت. .ٖٔ
حكم المهراث    ال رهلت ا سالمهت مقدمت المي ر الطنلت دار الملمين نهروت لنمين  .ٗٔ

ٕٕٓٔ. 
 الحده ت القيهرة.منيحث     دوهن السمت المطررة انو الهقظين  طهت المطنلت اللرنهت  .٘ٔ
 دراسيت    ال فسهر ورعيله انو الهقظين. .ٙٔ
 الهمهن وا  ير الم ر ب  مهه دار المدوة العدهدة نهروت لنمين. .ٚٔ
مصوص اسالمهت قدهمت انو الهقظين مدهرهت دار الك ب لمطني ت والم ر عيملت الموصل  .ٛٔ

ٜٔٛٙ. 
 ال رهلت والقيمونحكم الوصهت     -معمو ت انحيث  قرهت انو الهقظين  طهت العنوري .ٜٔ

http://majalisajbour.com/vb/
http://majalisajbour.com/vb/
http://majalisajbour.com/vb/
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مقدمت حكم ال داوي    ال رهلت ا سالمهت )معمو ت انحيث  قرهت عيملت الهرموك كمهت ) .ٕٓ
 م(.ٕٓٓٓال رهلت والدراسيت ا سالمهت 

 معمو ت انحيث  قرهت انو هقظين/حكم الرضيع    ال رهلت ا سالمهت. .ٕٔ
 


