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 التراث والحضارة

مجلةةع ملة ةةع ةورحةةع محقةةةع  ر ةةبح ث اةةر اةثحةةاث الدلة ةةع لةةا مجةةا  ةرا ةةا  التةةراث 

 .)اةةث ع والادب ع والتارحخ ع واله د  ع واإلنسان ع واةثار( ورح  ق الةخطبطا  التراث ع

  قبامد وشروط ال ار لا الةجلعقبامد وشروط ال ار لا الةجلع

الدرث ةع واإلنجل يحةع والنرنسة ع ولةا  الةع ال اةر ر بل الةجلع اةثحاث الةقتبثع ثاللغةا   .1

 ثلغع غ ر االنجل يحع حرلق ملخص للبحث ثاللغع االنجل يحع

 رخضع الةباة الة دمع لل ار للتحق م الدلةا .2

 ح دح البا ث ملخصاً لبحثه ثاللغع الدرث ع لا  دوة صنحع وا دة  .3

 ةةم  24 ةةم  17م ا ةةا  البرقةةع ر ةةدح اةمةةةا  مقتبثةةع ملةةا القةب ةةبرر مةة  نسةةخت    .4

 ومصحبثع ثإ طبانع قاثلع للنتح م 2.5وهبامش 

أن رتبلر ل هةا م اصةر الجدحةع والدةةق والرصةانع وأن ردتةةد اةصةب  الدلة ةع الةتدةار   .5

 كلةع  9000و  6000مل ها م    ث طرح ع الت او  واال  اة وأن حتراوح  جةها ما ث   

ث ةةع صةةبرا  لبربغرال ةةع ورةةدوح ا  مب ةة   ع أن حصةةحا الة ةةا  الةقتةةبا مةة  مةةاةة مب .6

 ور بح ث ان ع أو ه د  ع ونحبها م  و ائل التبض ح والتبث ق .

ال ر اةةر الةجلةةع أد مةةاةة  ةةبق ناةةرها أو ال رةةيا  ق ةةد ال بةةر لل اةةر لةةا مطببمةةع أ ةةرد  .7

وحجبز لصا ا الة ا  الة ابر ثالةجلع اماةة نار ثحثه ثدد مرور  تع أشهر ملا اةقل 

 حاار الا مجلع التراث والحضارة ثبصنها مصدر ال ار اةصلا .ملا أن 

ححتنظ رحرحر الةجلع ثح ه لا رحدحد أولبحا  نار الة اال  التا رخضةع ةمتبةارا  ل  ةع  .8

 ال مالقع لها ثجبةة الةاةة لا ذارها وال ثةقانع القارا .
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  حراما لي إمداة قائةع الةراجع اآلري :حراما لي إمداة قائةع الةراجع اآلري :

 –مقةان ال اةر  –م ةبان القتةاا  –التارحخ ) مع ث ان الطبدةع (  –القتاا : ا م الةؤلف  .أ

 ةار ال ار .

رقم  –ا م الدورحع  –م بان الة ا   –الة اال  والدورحا  ربدأ ثا م صا ا الة ا   .ا

 الصنحا  التي ح ع ل ها الة ا  . –الددة ورارحخه 

 –والجامدةةع القل ةةع  –م ةةبان الر ةةالع  –الر ةةائل الدلة ةةع ربةةدأ ثا ةةم صةةا ا الر ةةالع  .ج

 التارحخ .

مةدة الصةنحا   –ال اشةر  –مقان ورةارحخ ال اةر  –الةؤلف -مراجدا  ومروض القتا: .ة

 ربض ح لغع القتاا –

الةةةباة التةةا ردتةةجر الةجلةةع مةة  مةةدح ناةةرها ال ردةةاة الةةا أصةةحاثها وحجةةرد اثةةال  م ةةدما  .9

 الةباة ثرأد الةجلع ثدد التحق م 

ج مصرد م اثل نار مارح  صنحع ، ومازاة م  500حدلع البا ث ق ةع مال ع م دارها  .10

ذلك حدلع م اثل كل صنحع مارة  ج  ها  ، كةا حسدة البا ث ثاإلضالع إلا ما بق مبلة  

 ج م اثل رحق م اةثحاث150

ةوالر م اثةل ناةر ثحثةه شةاملع ق ةةع التحقة م 300حدلع البا ث م  غ ر الةصةرح   مبلة   .11

 ذلك حدلع م اثل كل صنحع  ةسع ةوالرا صنحع وما زاة م   ثالث  ثةا الحيحد م  

رسدة الر بح ن داً أوثحبالع ث ق ع او ثرحدحع ثدد االرصا  ث ائةا رئة ا التحرحةر أو ثاة ك  .12

 لا  ساا الةجلع

 حةق  للةجلع نار أثحاثها ملا الةباقع االلقترون ع ثاالضالع الا االصدار البرقا للةجلع .13

مةةةدوناً ثهةةةا  ةةةجالً مختصةةةراً مةةة  رارحخةةةه اةكةةةاةحةي  A4ح ةةةدح البا ةةةث ورقةةةع م نصةةةلع  .14

ورخصصةةه الدةةاح والةةدق ق إلةةا جانةةا اهتةامارةةه الدلة ةةع ا ال ةةتخداح هةةج  الب انةةا  لةةي 

 التدرحف ثه ل راء الدورحع

ردتبر اةمةا  الة ابرة مدبرة م  رأد أصحاثها ل ط وال ردبر ثالضرورة م  رأد اةارة 

  .الةجلع
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  اشتراكا  وأ دار الةجلعاشتراكا  وأ دار الةجلع
 االشتراكا  م  ةا ل جةهبرحع مصر الدرث ع   

ج  ةه مة  السة ع (  40ج  ه( + أ دار البرحد )160أمداة( ) 4لأللراة والةؤ سا  م    ع )

ورر ةةل االشةةتراكا  ثحبالةةع ثرحدحةةع  قبم ةةع . أو ث ق ةةع أو شةة ك ثا ةةم مركةةي ثحةةبث التةةراث 

 جامدع ق اة السبحا. –والحضارة 

 جةهبرحع مصر الدرث عاالشتراكا  م   ارج 

 

الدو  الدو  

  الدرث ع  الدرث ع  

 

 ةوالر م  الس ع ( 40$(   + أ دار البرحد ) 40أمداة( )4لأللراة   م    ع )

 ةوالر م  الس ع ( 40$( + أ دار البرحد ) 50أمداة( )  4للةؤ سا   م    ه )

   الدو  اةج ب ع   الدو  اةج ب ع   

 ةوالر م  الس ع ( 40)$(   + أ دار البرحد  50أمداة( )4لأللراة  م    ع )

 ةوالر م  الس ع ( 40$( + أ دار البرحد ) 60أمداة(  )  4للةؤ سا   م    ه )

    در الةجلع در الةجلع

 ج  ه مصرد ( 25ال سخع البرق ع  ةا ل جةهبرحع مصر الدرث ع )

   الت ن جالت ن ج

 رم جةع ماةة الةجلع وا راجها ث سم الةدلبما  وال ار ثةركي ثحبث التراث والحضارة

 ثحبث التراث والحضارةورم الت س ق ثةركي 

 الجامدع ثجامدع ق اة السبحارةت الطبامع ثةطبدع  و

مركةي ثحةبث التةراث  –ر بل الةرا ال  والا قا  ثا م/ نائا رئ ا التحرحةر ... ملةا م ةبان  

أو  الجامدع ال دحةع ثجبار مب ا كل ع اآلةاا   -جامدع ق اة السبحا  -والحضارة    اال ةام ل ع

  ملا اةحة ل التالا

➢  torath.hadara@yahoo.com  

➢  Nor_mobark2010@gmail.com  

 

 

mailto:folcolor_hadara2@yahoo.com
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 أ.ة/ محةد صالح الدح  م د    رئ ا التحرحر

 أ.ة/ مر ا الس د مر ا الصبا  نائا رئ ا التحرحر  

     س  محةد نبرة / .أ مدحر التحرحر

 أ امه محةد  ل م /ة أ.  قرر را التحرحر  

 ة /رمضان الدياود مار  ال سم االنجل يد

 ة /  س   ملا  المه الجبهرد النرنسيمار  ال سم 

 مبد البا ط مة ر /ة  اةشرا  الن ا  

 أ / أ ةاء مبدالرؤ  محةد  السقررارحع الن  ع للةجلع

  ل مة / ا امه محةد  الةراجدع اللغبحع  

                           ناجي ا ةام ل محةدالةسئب  الةالي                                         أ/ 
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  اله ئع اإل تاارحع للتحرحراله ئع اإل تاارحع للتحرحر
 ا .ة . أ ةد ملا مر ا             1

 أ . ة . أ ةد شةا الدح  الحجاجا    2

 ا.ة . محةد محةبة الجبهرد          3

 مل اء شقرد ا . ة . 4

 ا.ة  ملا محةد الةقاود           5

 ا.ة الطاهر أ ةد مقا   6

 ا.ة حب ف  س  نبلل                        7

 ا.ة مبد الر  م القرةد      8

 ا .ة لبزد محةد م سا                        9

 ا .ة ا ةد حب ف ملا     10

 ا.ة  س  مبد الدل م حب ف    11

 ا.ة  احة   رد لا     12

 ا. ة رألت  غ  ةا الا خ          13

 ا.ة محةد مبد الحل م نبر الدح        14

 رألت محةد ال براود  -أ.ة  15

 أ.ة . من د   س  البشا ا 16

 أ.ة ملا مبد هللا مةر            17

 أ.ة مي  زكا  امد قاةوس    18
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 أبوالنور محمد كلمةاألستاذ الدكتور /عاطف 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 

 بسم هللا والحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا

وبعــــد: نســــعدنا ســــعادة كبيــــرة فــــي رحــــاب جامعــــة قنــــاة الســــويس انعقادهــــذه املــــؤتمرات العلميــــة 

قــاد هــذا املــؤتمر العلمــي الكبيــر عــن الحضــارة والتــراث الكبيــرة ، كمــا نســعدنا بصــورة خاصــة انع

العربــي واإلســالمي إلظهــار تلــك الجوانــب اإلبداعيــة الرائعــة واألصــيلة فــي هــذه الحضــارة العربيــة 

.
ً
 واإلسالمية التي مألت الدنيا شرقا وغربا

ونيابـــة عـــن معـــالي رئـــيس الجامعـــة وباألصـــالة عـــن نفســـ ي أحيـــي الحضـــور الكـــريم وهـــذه الكوكبـــة 

لكبيــرة مــن علمــاء الــوطن العربــي وهــذا التشــريف الحميــل مــن الســادة العلمــاء األجــالء فــي هــذه ا

املجــــاالت املتعــــددة واملتنوعــــة مــــن مجــــاالت الحضــــارة والفكــــر والتــــراث العربــــي واإلســــالمي ،و ــــي 

مجــاالت خصــبة وتســتحق الدراســة والبحــث العلمــي ،كمــا تســتحق عقــد مــؤتمرات علميــة كثيــرة 

 اإلبداعية وبيان جمالياتها وروعتها.إلظهار جوانبها 

 نعم  ي مجاالت جديرة بالبحث والدراسة والنقاشات العلمية الجادة .

ومـن هنـا ومـن رحـاب جامعـة قنـاة السـويس أحيـيكم جميعـا وأرجـو مـن هللا تعـالى أن تخرجـوا مـن 

 تعــالى أن هــذا املــؤتمر العلمــي الكبيــر بعــدد مــن النتــائج العلميــة والتوصــيات املهمــة ، واســال هللا

 تكونو موفقين.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 يوسف حسن/  الدكتور  األستاذ كلمة

 املؤتمر رئيس

 الكرام السادة أيها

 ، الرحيم الرحمن هلل بسم

 بالدروس ومليئ والجواهر  بالدرر  ومليئ ومهم وواسع كبير  تراث واإلسالمي العربي التراث

  املتوالية عصورها في تألقت واإلسالمية العربية الحضارة أن كما ، والفوائد
ً
  تألقا

ً
 وكانت كبيرا

 الحضارة هذه أصالة عن نعبر  ما بكل مليئة أنها كما ، باإلبداعات ومليئة زاهية حضارة

 . الكبيرة واإلسالمية العربية

 ونقلت حولها من العالم وأفادة واإلسالمي العربي العالم ربوع في الحضارة هذه أنتشرت وقد

 وذلك الحضارة بهذه نحتفي إننا فنحن هنا ومن الكثير  الش ئ وأستفادت اآلخري  األمم عنها

  إحتفاء واإلسالمي العربي التراث
ً
 هذا أهمها ومن كبيرة علمية مؤتمرات لها ونقيم ، كبيرا

 . واإلسالمية العربية البلدان مختلف من فيه لنا بتشريفكم نسعدنا الذي الكبير  املؤتمر 

 
ً
  فأهال

ً
 طيب لكم نرجو  كما ، التوفيق وكل النجاح كل لكم ونرجو  تشريفكم ويسعدنا بكم وسهال

 اإلقامة.

 وبركاتة. هللا ورحمة والسالم
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 نور  محمد حسن/  الدكتور  األستاذ كلمة

 املؤتمر عام أمين

 والحضارة التراث بحوث مركز  مدير 

لـه وعلـي محمـد سـيدنا علـي والسـالم والصـالة العـاملين رب هلل والحمـد الـرحيم الرحمن هلل بسم
ّ
 ا

 .... أجمعين وأصحابيه

 السـادة أيهـا بكـم نرحـب السـويس قنـاة جامعـة والحضـارة التراث مركز  في فإننا ، بعد أما

 العربيـــــــة بالدنـــــــا كـــــــل مـــــــن بتشـــــــريفكم الكبيـــــــرة ســـــــعادتنا عـــــــن لكـــــــم نعبـــــــر  و  الترحيـــــــب كـــــــل الكـــــــرام

 بــالتراث كبيــرة عنايــة لــه و  كبيــر  مركــز  والحضــارة التــراث مركــز  وإن  بكــم وســهال  فــأهال  ، واإلســالمية

 وهــذا ، ســابقة مــؤتمرات أربــع إنجــاز  فــي املركــز  نجــ  وقــد ، محكمــة علميــة مجلــة ولــه والحضــارة،

 اليـــــوم وأصـــــالة إبـــــداع: واإلســـــالمي العربـــــي والتـــــراث الحضـــــارة عـــــن الخـــــامس الـــــدولي املـــــؤتمر  هـــــو 

 .م2018( نيسان) أبريل من العاشر 

 حياتنــــــا فـــــي القضــــــايا أهـــــم مـــــن ،تعــــــد والحضـــــارة التـــــراث قضــــــية فـــــإن املـــــؤتمر  إشــــــكالية عـــــن أمـــــا

 حولهـــا أثـــارت كمـــا ، النـــاس شـــغلت و  الـــدنيا مـــألت وقـــد راقيـــة رائـــدة حضـــارة العربيـــة والحضـــارة

 هــذا أهميــة حــول  ومتعــددة كثيــرة أســئلة حولهــا ثــارت كمــا ، والتفــاعالت االهتمامــات مــن الكثيــر 

 األقــــوام فــــي كــــذلك أثرهمــــا و  ، كلهــــا حياتنــــا فــــي وتلــــك هــــذة وأثــــر  ، الحضــــارة تلــــك وأهميــــة التــــراث

 تراثنـــا فـــي إبـــداع ويوجـــد أصـــالة ويوجـــد أصـــالة توجـــد هـــل وكـــذلك ، حولنـــا مـــن األخـــرى  والبلـــدان

             ، وحضارتنا

 الـــذى الكبيــر  العنــوان هــذا اختيــار  كــان هنــا ومــن حولنــا ومــن عنــدنا الجميــع تشــغل كثيــرة أســئلة

 إبــــداع واإلســــالم  العربــــي والتــــراث الحضــــارة:  الســــويس قنــــاة جامعــــة رحــــاب فــــي هنــــا هــــا جمعنــــا

  وأصالة
َ
  رصدا

َ
 وحضـارتنا تراثنـا فـي واملوجـودة األصـيلة اإلبداعيـة الجوانـب كتلـك ودراسـة وبحثا

 واإلســالمية العربيــة لألجيــال األصــيل التــراث وذلــك  الحضــارة تلــك تقــدمها أن اســتطاعت والتــى
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 والحضـــارية واألدبيـــة اللغويـــة املجـــاالت شـــتى وفـــي املعمـــورة بقـــاع شـــتى فـــي حولنـــا مـــن كلـــه العـــالم

 . الثقافية و  واملعرفية واإلنسانية

 
َ
 تعـب الـذى  النـور  أبـو  عـاطف/د.أ املحتـرم النائـب ومعـالي الجامعـة رئيس ملعالي الشكر  كل ختاما

  معنــــــا
َ
 الســــــادة أيهــــــا بكــــــم والترحيــــــب الشــــــكر  وكــــــل ، الكبيــــــر  الــــــدولي املــــــؤتمر  هــــــذا إنجــــــاز  فــــــي كثيــــــرا

  و  املحترمون  املشاركون 
َ
  أهال

َ
 اإلسـماعيلية مدينـة وفـي السـويس قنـاة جامعـة رحاب في بكم وسهال

  و  سعيدة وإقامة الجميلة
َ
  مؤتمرا

َ
 .هادفة وتوصيات موفقا

 مـن شـأنه من تقلل التى األوصاف من بكثير  وصف أنه إال  الرائد العربي التراث هذا ازدهار  ورغم

خر  بعضهم مدحهم من كما ، املستشرقين بعض قبل
ّ
 . اال

 النقـاب لتكشـف الكبيـر  الـدولي املـؤتمر  هـذا مـن املرجـوه األهـداف كـل تتحقـق أن نلرجـو  هنـا ومن

 .الزاهرة العربية الحضارة و  العربي التراث في واألصالة اإلبداع جوانب من كثير  عن

  املــــــؤتمر  يحقــــــق أن نرجــــــو  وكــــــذلك 
َ
 خــــــالل مــــــن الخبــــــرات وتبــــــادل والتثــــــاقف التحــــــاور  مــــــن مزيــــــدا

 بــــين األفطــــار  وتالقــــح الخبــــرات تبــــادل خــــالل مــــن و  املشــــاركين الســــادة وحــــوارات املــــؤتمر  جلســــات

 بـــين املتنوعـــة املـــؤتمر  محـــاور  تضـــمنتها التـــى العلميـــة التخصصـــات هـــذة كـــل فـــي العلمـــاء الســـادة

 والتــــاريخ والتــــراث الحضــــارة بــــين متنوعــــة جــــاءت ،و  الكبيــــر  والــــدولي العلمــــي املــــؤتمر  هــــذا محــــاور 

 . مصادره و  التراث وتحقيق ، واإلنسانية واإلسالمية العربية والدراسات والعمارة والفنون 

 العربـــــي والتـــــراث العربيـــــة الحضـــــارة شـــــأن إعـــــالء فـــــي الكبيـــــر  هدفـــــه املـــــؤتمر  يحقـــــق أن نرجـــــو  كمـــــا

 و  العربيـــــــة الهويـــــــة علـــــــي الحفــــــا  فـــــــي أثـــــــره لـــــــه يكــــــون  وأن ، واملجتمعـــــــات األمـــــــم بـــــــين واإلســــــالمي

 . الكبيرة العربية الشعوب لهذه اإلسالمية

 . وبركاتة هلل ورحمة عليكم والسالم 
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 توصيات 

 املؤتمر الدولي الخامس 

 "إبداع وأصالة " الحضارة والتراث العربي واإلسالمي

 11/4/2018-10في الفترة من 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 د املؤتمر العلمي الدولي الخامس :اهللا وتوفيقه وعونه أنعقبحمد تم           

 11/4/2018-10من الحضارة والتراث العربي واإلسالمي إبداع وأصالة في الفترة 

عقـــــده مركـــــز بحـــــوث التـــــراث والحضـــــارة باالشـــــترا  مـــــع كليـــــة اآلداب ومركـــــز البحـــــوث الـــــذي         

بجمهوريـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة يـــــــومي الثالثـــــــاء والدراســـــــات اإلندونيســـــــية بجامعـــــــة قنـــــــاة الســـــــويس 

 .2018إبريل 11-10واألربعاء املوافق 

وقد شار  فيه العديد من السادة العلماء األجالء في تخصصات متنوعـة منهـا : الحضـارة            

والتــــــــاريخ واللغــــــــة العربيــــــــة واآلداب والفنــــــــون واآلثــــــــار والدراســــــــات اإلســــــــالمية وتحقيــــــــق التــــــــراث 

وكانــــت واألســــيوية جــــاء مــــن كثيــــر مــــن الــــدول العربيــــة واإلســــالمية واإلفريقيــــة واألستشــــراق وقــــد 

املفيــدة جلسـات املـؤتمر جلسـات علميـة مثمــرة أكتظـت  باملناقشـات واآلراء واملـداخالت العلميـة 

 البناءه.و 
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جتمعـــت لجنــة توصـــيات املـــؤتمر وكانــت مكونـــة مـــن الســادة العلمـــاء األجـــالء ا وقــد       

 -هم :ؤ أسما املحترمين واآلتي

 )مصر( رئيس املؤتمر             أ . د / حسن عبد العليم يوسف           -

 "مدير مركز البحوث والدراسات اإلندونيسية"                                                           

 ) مصر( أمين عام املؤتمر                أ . د / حسن محمد نور                    -

 " مدير مركز التراث والحضارة"                                                                   

 )اإلمارات( أستاذ األداب                 أ .د / فايز   القيس ي                           -

 )اإلمارات( أستاذ األداب                       أ . د / شفيق الرقب                    -

 )السعودية(                                    يديأ . د / عبد العزيز السن-

 )البحرين(                     أ . د / أحالم الحسن                    -

 )الجزائر(                    أ .د / عثماني أم الخير                   -

 )مصر( رئيس جمعية السرديات                  أ . د / عبد الرحيم الكردي               -

 )مصر(أستاذ البالغة جامعة قناة السويس                 أ . د / عبد الحفيظ حسن                -

 جامعة األزهر) مصر(                    أ . د / مفيدة إبراهيم                    -
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 -وقد خرجت اللجنة وخلصت إلي أهم التوصيات اآلتية :

: 
ً
 .ثمنت اللجنة العلمية البحوث العلمية والدراسات الرصينة املشاركة في املؤتمر  -أوال

: 
ً
أكدت اللجنة علي ضرورة الحفا  علي الحضارة والتراث العربي واإلسالمي واإلنساني  -ثانيا

 .ألنها حضارة عظيمة وتراث مهم وأصيل ومليئ باإلبداعات والجماليات 

: 
ً
 .ستفادة من هذا التراث العربي واإلسالميضرورة اال  -ثالثا

: 
ً
واإلسالمي والعمل علي تحقيقه ونشره لتعظيم هتمام بهذا التراث العربي ضرورة اال  -رابعا

 .اإلستفادة منه

: 
ً
ضرورة توحيد الجهود والعمل الجماعي من الجهات املعنية بالتراث العربي  -خامسا

 .واإلسالمي 

: 
ً
وأفضل من يقوم  ،يحتاج هذا التراث الثمين إلي حارس أمين لرعايته والحفا  عليه -سادسا

 األجالء الحاضرون في املؤتمر وأمثالكم من بقية العلماء املجتهدين .العلماء هؤالء بذلك هم 

: 
ً
التاريخ العربي واإلسالمي مليئ باألحداث والحوادث الرائدة التي يمكن األستفادة منها  -سابعا

 .في املستقبلفهي نبراس لألجيال القادمة 

: 
ً
بي واإلسالمي فهي رمز الجمال جمل ما في هذا التراث العر أتعتبر الفنون والعمارة من  -ثامنا

 والفن.

: 
ً
هتمام في الجامعات واملراكز اهتمام به أيما التوصية بالحفا  علي النص التراثي واال  -تاسعا

 . ه ونشرهالبحثية التي تقوم علي تحقيق

: 
ً
نشر البحوث والدراسات العلمية الرصينة املشاركة في املؤتمر وفي املواقع  -عاشرا

 .ب صادر من املؤتمر والعمل علي تفعليلها واالستفادة منها لكترونية وكتااال
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 تقترح اللجنة وتوص ي بأن يكون موضوع املؤتمر القادم هو : -: احادى عشر وختام

 اللغات والعلوم اإلنسانية والفنونبين التأثير والتأثر.
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 المقيمل:

يُعدددي يح ددد  حددد  يح ددد  الل ردددا مددد  يحدددند ا، دددعل تدددا ا،اددديلي   لعددد     ي ددد  

اضددددد قنار مةددددعم   ال دددددنيعل اوضددددعم ل تدددددا م ددددع   العلددددد ل  ال  ددددن  القدددددعلى  لدددد 

ا تددددا  دددد ا  ا   لمددددع ال ق  ددددل    لدددد ل الحددددييث ال بدددد   ال ددددنيم  ععلددددل م دددد  منععددددع

المةددمع    مددد    ددع    دددن ي م ددل  ددد   الي اضدددل ح صدد  ع محع لدددل ولقددعر الةددد ر  لددد  

 ددددل       ددددع تددددا الم ددددع   العلم ددددل  ا ع مع    دددد   ال خ دددد ل العنح ددددل اوضددددعم ل

 ا  مدددياع تدددا  ددد ا الم دددعل المددد  ل ال دددع يخا القدددعلى  لددد  اضددد قنار الن ايدددع  ال ع يخ دددل 

ال ددا   ع لددل  دد   ال خ دد ل تددا محع لددل لنضددى صدد     ال  نيددل ح دد    ا دد    ح  ددل 

  حق ق ذلك  تقي  ةم ل الي اضل المبعحث اآل  ل:

      ددددع ل المبحددددث ا، ل  ال عنيددددم حعضددددم   اتددددب       دددد    ح ع دددد   يُضددددن

  حع دد  تددا الددم العلددى حع  بددع  ذلددك حدديايع     ي دد  ال  ددن    ذ حددنص  لدد  ا  تددع  

العلددد ل  المعدددع خ تدددا مخ لدددم ا خ  عصدددع  ذا  الععةدددل حعلددد ل ال دددنيعل   مددد    دددع 

ا تدددا ال دددع يك العنحدددا اوضدددعما    بدددص ذلدددك  ام لدددك م اصددد ع   ي عح دددل ععلدددل م ددد   لمدددع

 ددددص اضدددد قاع  اع مددددع ا  تددددق  م عا ع دددد   ذ يصددددب  م   ظ دددد   م عا دددد  ا ع مع  ددددل

 ال ق  ل  

لحدددييث  ددد  يحدددند ال ددد  ذ الددد ي    لمددد   لددد  لتدددا حددد   ُ دددنا المبحدددث الردددعاا 

لددد ار  لمددد   تخدددن   حملدددلييددديي ى    عم  ددد  الددد ي  ي دددعم  ح دددعر ى  الددد ي  يعدددي   

ا ، م ددل  م عاددل الل رددا تددا  ددع يك الي لددل العنح ددل اوضددعم ل  تددا ل  دد ل ا ام دديا اا دم  ددع

ا،اددديلي  تةدددعا  ددد  الدددي   الددد   لعبددد  تدددا اا  دددع  مددد  م اومدددعل معلدددك تدددا ا،اددديلي  

 حنصدد  مدد  خددعل ا ددن يت ددع    لدد   حددي  ا،ُمددل  تددق ضدد عةع    ح ددي ا،ت ددع  اليي  ددل 

 الن ح دددددل  محدددددع  ا ا خدددددعذ  ددددد   ال حدددددي  اددددد ا  ل  ددددد ي  صددددد    م حدددددي  لييم مدددددل 

 ذ  دددع   ععتددد  الح ددد   ي مرددد  حخ ددد      اضددد منا  ح  يدددل الي لدددل العنح دددل اوضدددعم ل 

ا  ا    ا يع ا  ،  ذلك ض ؤ    ل       ع ض عض ع  م     ك ا،ُمل ت نيع

 لعدددددد  اددددددا د الل رددددددا  الددددددي   الدددددد   ا ددددددالص حدددددد  تددددددا اا  ددددددع  المدددددد  م 

    ين دددا  لددد  يتةدددل ل مددد  م  ضدددعما  لددد  اخدددن   ل ددد  الل ردددا  دددع  بع اددديليالمعل  

يعادددا اوم عا دددل تدددا   ح دددي او ا   ا ع مع  دددل  تدددق يدددنن ي   ةدددع ل المددد  م المدددعل ا 

ا لعخدددد عخ  ا ح ددددنا   المدددد  م المددددعل ا  ممددددع يةدددد ا   عصددددن القدددد    الم عددددل   تعددددع

ا تددا عددار ح دد   مدد  الي لددل العنح ددل اوضددعم ل الم مردد  تددا   م ددى الدد     ي ددي  ا عددع

تددا الددياخ   ا،ادديلي ال ددا  ددع  يح ا ددع ا، دديار مدد  الخددع ت تةددعا  دد  حن ددع  ال مددن 



  عدد خاص باملؤتمر العلمي الدولي الخامس)الحضارة والتراث العربي ابداع واصالة(               راث والحضارة        الت 

 

 2014/  18901رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية                                                           53    

                                                  

ا  ل  دد  محددي  اا تددا   ددع  حي دد  الددن  يخددص حعلدد  ن  مددن  ض الدد   يلحددق  ددن اا  ا ددحع

 ل العنح ل اوضعم ل تا ا،ايلي الي ل

يمدددع المبحدددث الرعلدددث  ا،خ دددن تقدددي اخددد ص حعلحدددييث  ددد  حن دددل ي ددد  الدددنحض 

ى  ددد) ددد ل الدددنحض(  المح دددل ال دددا  عدددنر ل دددع الل ردددا يكدددن م دددع     ت  دددع  كدددى ذ دددن ا

مؤل ع دد   الم عاددل العلم ددل ال ددا  ددع  ي م ددص ح ددع حدد   ي ضددعا ي دد  ا،ادديلي    ددعتل  لدد  

اضددددددددد عنار مدددددددددع ة ددددددددد  تدددددددددا تةدددددددددل  تدددددددددا م دددددددددع   العلددددددددد ل اليي  دددددددددل       

اع مع  دددل م حدددي    عمع دددل  المق    ال دددا اضددد  يخ م  دددع   ددد ي   قل دددل ا ع مدددع ا

مددد  ةبددد  العلمدددعر بحدددث حعضددد عنار ي دددى مدددع ة ددد  تدددا حقددد  مددد  مدددي   ك دددعر م ى ال ددد يخ

 ال ي   عصن   ي  ععر ا حعي   الت ل ال ا  اتع  ت  ع ا،ع  

  هللا الم تق    ح  ات ع  
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 المبحث ا، ل:

 اضم   اتب        :

م  عيددع الل ردددا  يُ  ددد   ددن حددد   ضددعا حددد  ةدددمل  ح ر دد  يح ددد  حدد  يح ددد  حددد   

    دد  مدد  ةب لددل م ددم    ا  ددل   ي  مددا  لدد  ح ددا الل ددث     يعلددى  لدد  (1)يحددع محمددي

ضدددعا  دددع  ةدددي يضدددلى  لددد  يدددي يايدددي حددد   دددعمن  ال دددحل ضدددبم ذلدددك   ة ددد  ي  عدددي ى 

 دددن  ددد  الم  ددد  حددد حا رالل ردددا  ل دددث   عادددل  ل ددد ا  دددع  ضدددبم اا مدددعر ى  لددد  ل دددث    

    ددعا ا (2) دد 92  تدد    دد  الددياخ   لدد  ا،ادديلي تددا حملددل اددع   حدد  ديددع  تددا ضدد ل 

ةدددي  لدددا ال ايدددن  الخةدددنار   ةددد  ال   يح ددد      دددع   الدددي  (3)يعنتددد   حددد حا   تددد 

  (4)ع ح    تع  م ظ   عمعا  ل  

 ح ع    يُضن  :

 دددعب يحددد  محمدددي يح ددد  حددد  يح ددد  الل ردددا تدددا ي الددد    دددن ا،مدددع   ا،م يدددل 

ا، ل مددد  القدددن  تدددا ا،اددديلي  تدددا ال  دددم الردددعاا مددد  القدددن  الردددعاا ال  دددن   الرلدددث 

م دددن الرعلدددث ال  دددن   تقدددي  لدددي تدددا التددد ل الرعا دددل  الخمتددد   حعدددي المعلدددل  لددد    دددي ا،

  بددددددددددددددددددددددددددددددي الددددددددددددددددددددددددددددددنحم  حدددددددددددددددددددددددددددددد  معع يددددددددددددددددددددددددددددددل الددددددددددددددددددددددددددددددياخ 

  (5)ل( مؤضي ا،مع   ا،م يل حع،ايلي755-788   / 138-172)

لددددى   عددددنر الم ددددع   ال ع يخ ددددل ال ددددا   ع لددددل  نعمددددل يح دددد  حدددد  يح دددد  

 لدد  لا  ل دد      ددم  ددع  اح دديار  علمدد    ي ل مددع   عددنر لدد  الل رددا   لدد  المناحدد  ا،

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ذلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعل  

   حةدددد    ل(808 دددد  / 193) :  حايددددع  حدددد   بددددي الددددنحم  الملقددددم حدددد  )ةددددبا  (

م لتددد   ح دددث  دددع  يح ددد  يمدددن حايدددع    ددد  تدددا م لدددي   ضددد  )ت م ددد   ل ددد   يقعدددي 

يحةدددن م لتددد      بدددع    دددي (   معلددد ل ي  ديدددع اا  دددع  تق ددد  ا،اددديلي تدددا  ة ددد   تدددع 

الالبددددل  م قدددديم  ى   مدددد  ي ددددي ا يا تدددد ى لل لقددددا   دددديا اا  يمددددع ا،ضددددع    الدددد ي    ا 

 لددد  ييددديي ى يح ددد  ةبددد   ددد   المنحلدددل تدددع  تدددع  ع الم دددع   ح دددار  ددد  ى   لعل دددى 

 دددعا ا مددد  صدددد ع  ا،ضدددع     م مدددد    ال ددد  ذ الدددد ي   دددعا ا يع دددد   ح ح ددد   القددددنا  

  (6)الانيقل الم بعل تا   ا ال    اا اك   لق   مبع ئ العل ل حتم

لدددى ي دددد  ديددددع  حدددد   بدددي الددددنحم  )ةددددبا  ( يلقددددا حدددع ا لحةدددد   يح دددد  حعددددي 

ا   مددددع ي   لددددل  ال حعةدددد  حم لتدددد  ، ل   ذلددددك ،  يح دددد   ددددع  مدددد  يصدددد ن الالبددددل ضدددد ع

  ئ ددد   ديلددد  لدددى ي  ادددع    ئدددل  د  مددد   دددع  ي معددد  ح دددى الم لدددي مددد   بدددع  الادددع   

 ع  مدددع ا   دددم مدددع  دددع  ي م دددص حددد   لم ددد   ال ييدددي مددد  ا عحدددل  ذ دددعر  ضدددنل ددد  ديدددع اا 
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 الخب دددن ي   دددم  عم ددد   ، ل ا  دددعل م ا دددم  اضددد عيا ا     ددد ا  ددد  ةددد   ا،ضددد عذ 

لدددد  ح ددددى  ت دددد ع  ى  لدددد   دددد ر  ق يمدددد  وم عا ددددع  ى  ةددددي ا  ى  اضدددد عيا ا  ى  لدددد لك 

ا )ي   ا  لددد  الددد على تخددد  (  ةدددعل لددد : ُ يدددع حُ دددا     ةّنحُ م ددد ي ادددع  ديدددع  ي مدددع  دددل  عدمدددع

  ت عددد  يح ددد  ذلدددك تتددددن حددد  ديدددع   اع  دددي تدددا  عل مددد  (7)مددد  ةدددعنك  يصدددل  ديدددك   ُ

  (8)ح   يصب  م  يحند  عم   

ضدددعا  مدددع يضدددل  ع   حددد    ر دددنيمدددع  ددد  يُضدددن  الل ردددا  ت الدددي   ددد  يح ددد  حددد  

ال ايددن  الخةددنار  ةدد  ال   حقددا حعملدد   دد ا  لدد  ي     ةددي      بددي الددنحم  الددياخ 

 مددددددددددددددددددددددددددع  تددددددددددددددددددددددددددا اخددددددددددددددددددددددددددن   ددددددددددددددددددددددددددي اح دددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددعل 

 ددددددي  الح ددددددى حدددددد    ددددددعل حدددددد   بددددددي ي  ي ل   ددددددي ح  ل(796-788 دددددد /180 -172)

 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنحم 

  (9)ل(796-822  /180-206)

ضددعا    دد  الددياخ   لدد  ا،ادديلي   ددي ات  عح ددع   ددع   دد   حدد    ر ددن عددي  

يخ ددد  ا ددن حددد    تدد   مددد   ددم  عددد   اددع   حددد  ضدددعا  احدد    يخدد   يح ددد  حدد  

ا حب دددل يحدددا   تددد   ديدددع    ددديمع ةدددعل ح ددد    ددد   الدددبع     دددع  م دددال ى حقنابدددل معن تدددع

    ل ا،   ال ي 

ا لدددد  يُتددددم  تدددد      ددددع  مدددد  ا، ةددددعر     اعددددنخ مدددد  يخدددد   يح دددد     يخددددع

ت دد  البددع دي  تددا  دديح ن الق ددعل  لدد  الح ددى حدد    ددعل النحةددا  ال ةدد خ  ددي    حعددي 

 لددك المحع لددل  ددىل يح دد   يخدد   حددعل نا  مددد  ةنابددل اددعع   ح  تدد مع  تلمددع  صددع  لددد  

ح  لدددددددددددددد  ا  مددددددددددددددع اا   حع  ال     حقنابل  قيل ت   ،حي  بع  الب اح   ل       ي ص  

 لددد  مدددع  دددع  ح   مدددع مددد      صدددياةل  تمدددع ي   ادددع م ددد     دددم لددد   ددد   ع ددد  ح ددد  

ةدددبض  ل ددد   يمدددن حةدددن    قددد     دددع  الح دددى ةدددي ي صددد  ي ددد  ا،حددد ا  ي  يق لددد ا  ددد  

ا حددد   يقددديل  لددد  مرددد   لدددك  مددد  ي  دددعد ح دددى م   دددناا  يمدددع يح ددد  تقدددي ا ددد  يخدددع  ت حدددع

خن يح ددد   حقدددا يناةدددم الم ددد ي مددد  حع دددي  تلمدددع الم دددعمن   تلمدددع لدددى ي  دددن  ح  دددح   ددد 

اا  ددد  ح لدددك ال  عيدددل المن  دددل اد ا  ذ دددن   حدددعلس تدددا ال   دددن ح ددد    تدددن لددد  الخدددن ت 

مدد  ةنابددل تددعل حق حال الددل  حقددا ح ددع  لدد  ي   ددى ال ددل  مددص الح ددى تنعددص  لدد  ةنابددل 

ا  ا ام ع   (10)ضعلمع

ا  دددد  د ت الل رددددا  حعضدددد ر عر مددددع ذ ددددن   صددددعحم  لددددى  دددد  ن الم ددددع   ةدددد ئع

 دددد (   ةددددي 236المدددديا ك اضدددد انا اا يك ددددعر  نعم دددد  لتددددع ي حدددد  حتددددع  ال ددددعلس  ) : 

 عاددل ح  دد   حدد   يح دد  خلددل  مؤاخددع    ذا  يدد ل اضدد  ذ  ضددع ي حدد  حتددع   لدد  يح دد  
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حدد  يح دد   ت ع دد  لدد  حددع،ذ    عاددل د عددل يح دد  حع ددن  تدديخلل ع ددل الب ددل   ن ددل 

  م تددد  ا  الحدددعل  تلمدددع  ين ضدددع ي حددد  اعل دددع المددداي  حعلدددي   ال دددعة   ،ا دددع  عادددل مددد

حتدددع  ذلدددك  حدددك خل لددد  يح ددد   يا دددن   ل ددد   ةدددعل لددد : ُ ددد ا مددد  التدددنخ الددد   يُتددد ل 

   ي   ضناخ د ع   تا  اي   اعل ع حعلي   ال عة   (11)   ُ

 ةدددددي خلدددددم يح ددددد  حددددد  يح ددددد   دددددي اا مددددد  ا،    ابدددددس حعةددددد ى تدددددا العلدددددى 

 ن   اضددددعل ذ ددددن    ددددم اددددل  ةدددد اةدددد  ن ا تددددا ا،ادددديلي   بدددد ي الددددبعض مدددد  ى م ع

  يح  : اضمع    ال ناعى م  ى محمي  اضحع    ب يالل 

ا  لقددددا ضددددح    حدددد  ضددددع ي   1 محمددددي حدددد  يح دددد   خددددنت تددددا ح ددددع  يح دددد  حععددددع

ا  حدددعلق ن ا   لقدددا حم دددن  عدددع ا مددد  يصدددحع  معلدددك تتدددمص مددد  ى   دددع  معن تدددع

  (12) الا ي  عع   حم ل    تا   عك تا ح ع  يح    حعل ق

 ددد (  ضدددمص مددد  يح ددد    ددد  261يح ددد  الم  ددد  حددد حا  ضدددمع    ) :  ضدددحع  حددد    2

  (13)ي بن يح عر 

 دد (  ي  دد  يحددع مددن ا    ن  دد  يح دد   لمدد   لددى 298 ب ددي هللا حدد  يح دد  ) :   3

ا   خدد  ح دديا  تتددمص ح ددع مدد  ةدد  خ ع  يتددمص حع،ادديلي مدد  و ددن     حدد  حععددع

  دد  اخددن مدد  حددّي   دد   الددي  يح ددد    دد لك ضددمص مدد  ي دد  م ددن  الح ددعد  

ا  ر دددن المددعل   ددد ى ال ددع   ضدددمص م دد  ي ددد  حدد  يح دد      دددع   عددعا  دددعةعا  نيمددع

 ةعل اح   بي  ح  تا  كعل :  (14)ا،ايلي من يع   الي 

 لقدددددددددي ت دددددددددص ا ضدددددددددعل م ددددددددد  ح عصدددددددددن

 

  مددددددددع ت ددددددددص ا ي ددددددددعل م دددددددد  ح الددددددددي 

 

 ح  دددددددددد  ال  ددددددددددعم   ا،يددددددددددعم   ي  لددددددددددل

 

 (15)الم ا دددددي  ل ددددد  ا ضدددددع ن خعحئدددددع  

 

اضددمع    حدد  يح دد  ) دد تا تددا ح ددع  اح دد ( ي  دد  احددع القعضددى   مدد  ي دد  ةنابددل    4

ا ةع ناا     (16)  ن    اح      ع  ا يعا  تعلل الا ل  ي يبع

امددع يح دد  تلددى اقددم لدد   لدد   نعمددل ت مددع االع ددع  ل دد  مدد    ددم ال ددناعى   لعدد    5

ا ضددن   و ددن يادد  لدد  اح ددعر التددبم ينعددص الدد  يادد  لددى ي دد  ن تددا العلددى تددا  دد   

  نت ا حعلعلى  ض   ا ال عنيم ح ى 
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  م  يح ع  :

 ددد (  اخددد   بددديهللا حددد  يح ددد   297يحمدددي حددد  يح ددد  حددد  يح ددد  حددد  يح ددد ) :   1

 الددي القع ددا احددا  بدديهللا  يخ دد  يحددا   تدد   مدد  ي دد  ةنابددل   ددع  مدد  ي دد  

 ا يدددل العلدددى   ممددد  لدددال محمدددي حددد    دددع   اخددد    ددد     دددع  ح ددد ناا حعلل دددل  

لل دددعن يقددد ل ا،ح دددع  الحتدددع     دددع  مددد  عملدددل الم دددع  ي  حقنابدددل تدددا ييدددعل 

ل(   ددد تا   ددد  احددد  913-888 ددد /300-275ا،م دددن  بددديهللا حددد  محمدددي ) : 

  (17)ضبص  ا حع   ض ل

 ددد (  ي  ددد  يحدددع  بدددي هللا  لددد   حلدددل  ضدددمص مددد  303يح ددد  حددد   ب دددي هللا ) :   2

  (18) لمعر م ن  الح عد   ع  م ع  اا مص يح  

ة عدددل    ن  ددد  303يح ددد  حددد   ضدددحع  يحددد   ضدددمع    ) :   3  ددد (  يُعدددنخ حعلنل

ا  ن يح دددد    حدددد   لدددد  الم دددد   خدددد  يتنيق ددددع كددددى م ددددن  العددددنا     ددددع   علمددددع

  (19)حعل ق   الحييث  ال  ت ن

 بدديهللا حدد  يح دد  حدد  يح دد  حدد  يح دد  الل رددا  مدد  ي دد  ةنابددل  ي  دد  احددع محمددي    4

حددد   دددعل   محمدددي حددد    دددع    مددد   ضدددمص مددد  الخ ددد ا  احدددنا  ى حددد  ةعضدددى

  (20) م   ب ي هللا ح  يح    حي      اح   يح  

  حع   تا الم العلى:

 ددددع  يح دددد    دددد  ي لقدددد  العلددددى مدددد  ي ددددعل ي لدددد  حع،ادددديلي  لدددد  ا  ددددعل 

 متدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد من ح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد خ  ا، ل 

ديدددع  حددد   بدددي الدددنحم  )ةدددبا  (    دددع  ديدددع  حدددي    يناةدددم خاددد ا   لم ددد     ددد  

 المعنتدددل     ددديمع يلمدددي م ددد  ياددد  صدددع  تدددا  ددديا  ال ق دددعر   ياددد   ين قدددا ي  ات العلدددى

لددى يعددي ح  دد   حدد   ةدد  خ  تددع    لمددا  ب ددن ضدد ن  لدد  التدد ي  ي ع دد   لدد  ا   حددعل 

 لددد  الم دددن   ي ددد ع   لددد  ذلدددك  يع  ددد   ل ددد  ل  خددد   ددد  ا دددي ال ددد  ذ الددد ي  يخددد  

ا ل ددد  خ  تدددا ةددد  خ ى    ي دددب  ت مدددع  ددد  ى ةددد  خ  ا،ايلتددد    ت  ددد   حددد لك م دددع  ع

حعدددي صدددعحم ي لددد  ا،ضدددعا ي تدددا حدددع  ا،اددديلي  ةدددعل ديدددع  ل ح ددد : ُ   النعدددعل الددد ي  

    دددد ا ا دددد  (21)حمل ددددع  دددد  ى العلددددى حددددعة      ددددا حددددك ي   ددددن    مدددد    ا ددددىُ

يخلدددص  علمددد  ف    دددنخ ي  العلدددى يمعادددل ي دددم    ع ددد    ي دددي ا      ددد  ةددد ك ةدددي 

ص  لددد   بل   دددع ح معادددل   خدددعص   ي  الح دددعظ  ل  دددع   ال  ددد  ص  لددد  ح   دددع  الحدددن

مدد  اوخددعص ل ددع اخ  ددع  يعددي  ال ددعا حعلح ددعظ  ل  ددع  يةددي  ى  لدد  ذلددك    دد ع   ى 
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لددد     ددد  ع ى  ل ددد  حل دددعا  ى  لددد   ددد ل   ال دددعع  ال دددا ةدددي  ع ن ددد ى    دددى ح دددي  

 الق عل ح  ا ال اعم اليي ا المقيا  

ل نعمدددل يح ددد  حددد   ةدددي يةدددع   مع دددى الم دددع   ال ع يخ دددل ال دددا  عن دددل 

 ا  حل دد  ا، لدد  مدد  معلددك يح دد  الل رددا  لدد  ي  لدد   حل دد    لدد  الم ددن    يادد  ضددمع

حدد  ياددي   اددعتص حدد  يحددا اعدد ى القددع ئ   ضدد  ع  حدد      دد    الل ددث حدد  ضددعي ال  مددا 

 بدددي هللا حددد    دددم  و دددن ى    مدددعل الم دددني   تدددا  ة ددد     بدددي هللا حددد  ادددعتص ال دددعلس  

قددي اة  ددن  لدد   بددي الددنحم  حدد  القعضددى حم ددن   دمدد  مددي   يمددع تددا  حل دد  الرعا ددل ت

و دددن ي   ددد   الم دددع      ددد  ن التددد ل ال دددا  حددد  ت  دددع يح ددد   لددد  الم دددن     التددد ل 

ال ددا  ددع  ت  ددع م دد     تددا  حل دد  ا، لدد     تددا الرعا ددل    دد  مددع  دد  ن     ددع    مددص 

مدد  العمددن كمعا ددل ي  يح دد   حدد   لدد  الم ددن   لدد   –ل قدد  حعةدد ع  دد  حعددض  – ل دد  

 ددد (   ي  لددد  مددد  العمدددن اك دددع   كمدددعا   234   دددن   ضددد ل   ي   تع ددد   عادددل ضددد ل )

ا     تحددد ن  ددد   ال ددد ا يك الرعكدددل ي   حلدددل يح ددد  ا، لددد   لددد  الم دددن   عادددل (22) عمدددع

ا مددد  ضددد ل معلدددل  كمدددعا     نيدددل  تدددلذا  نت دددع ي  يح ددد  ةدددي يخددد   ددد  الل دددث حددد   ةنيبدددع

    نت دددع ي   تدددع  الل دددث (23)الميي دددل     يعددد  لمعلدددك ضدددعي حم دددن حعدددي ةدددي ل يح ددد  مددد 

حددد  ضدددعي  عادددل ضددد ل معلدددل  خمتدددل  ضدددبع     نيدددل   بددد   ل دددع ح  ددد   ي   حلدددل 

يح ددد  ا، لددد   لددد  الم دددن   عادددل ةبددد   تدددع  الل دددث حمدددع   يقددد   ددد  ضددد ل ي  ةبددد  ضددد ل 

 معلل  ي حعل  ضبع     نيل  ل ي ض ل معلل  كمعا     نيل 

 ددد ( )ضددد ل  تددددع  اومدددعل معلددددك 179تقدددي اح ددديي  ضدددد ل )يمدددع  حل ددد  الرعا ددددل 

ا تدددا مدددنر   حمددد  هللا( ،  يح ددد   دددع  ةدددي  عدددص مددد  م دددن  لددد  الميي دددل ت عدددي معل دددع

ةددييي  تبقددا حعلميي ددل  لدد  ي   ات دد  الم  ددل  حةددن ع عد دد  كددى  ددع   لدد   كددن ذلددك  لدد  

  ا،ادددديلي تلددددى يلبددددث ح ددددع    يتدددد ناا ح دددد   تددددع   الددددي    دددد   لدددد   ملدددد  حددددعل اين

الخةددنار  ت خدد  مددع اددع  لدد  مدد  م ناكدد  م دد  كددى  ددع  مددن  كعا ددل لم اصددلل النحلددل  لدد  

الم ددن    ل دد   ع  دد   دد   المددن   عاددل  لدد  احدد  القعضددى تددا م ددن  لدد ي  لدد  معلددك 

ا تا     ا،ك عر  ع  ةي تع   الح ع    (24)تا الميي ل ،  معل ع

اتدد   ل ممددع  قدديل ي  يحددي ال دد ا يك الرعكددل ةددي  ةددص ت دد  خادد  ،ادد    يم دد  

  ددح    دد   ال دد ا يك عملددل     ذا  ددع  يح دد  ةددي يا دد   حل دد   لدد  الم ددن   لدد  مدد  

العمددن كمعا ددل    ددن   ضدد ل    دد ا مددع لددى يدد  ن  م ددي   احددي   لعدد  يةددن  ال دد ا يك 

اك ددد    كمدددعا   ضددد ل ،اددد   حمدددع   لددد  اح مدددعل الخاددد   ددد   حييدددي ضددد ّ    دددي  تع ددد  تدددا
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  صددد   ل ددد  ةدددعلل    ددد  انيدددق مقع ادددل ال ددد ا يك  ذ لدددى يتددد ي   ،حدددي    اتدددب    لددد  

 ةعل  يع بن تعصعا تا المت لل 

 المبحث الرعاا:

 ة  خ    عم   :

 ة  خ :

ل ح دددد  حدددد  يح دددد  الل رددددا  ددددي اا مدددد  ال دددد  ذ الدددد ي    لمدددد   لدددد  ييدددديي ى تددددا 

ا،اددديلي  ح دددي ي  الم دددع   ال ع يخ دددل ذا  الععةدددل لدددى   عدددنر    ل  دددعل مددد  ى   لعددد  

حدددد   بددددي الددددنحم  اللخمددددا القنابددددا المعددددن خ حدددد  اديددددع  مدددد  يحددددند ى يحدددد   بددددي هللا 

يح دد  حع،ادديلي  يعددي  ى  ح ددث  ددع  مدد  يحددند ةدد  ذ يح دد  حدد  ااددم الدد  ن )ةددبا  (

حعل قدددييى لمدددع  دددع  لتددد ن      ع  ددد  مددد   م دددق ا،كدددن تدددا ح دددع  يح ددد   ضدددل     ضدددمص 

يح ددد  مددد  ديددددع    دددع  الم ادددد     ا    ددد  ةبددد   حل دددد   لددد  الم ددددن   ضدددمع   مدددد  

ا    (25)اومعل معلك    ع  ديع  ي ل م  ي خ  الم ا   ل  ا،ايلي م معا م ق ع

ا يحدد   د نيددع يح دد  حدد  ا ددن الق تددا ال ددعما ا،صدد   مدد  ةدد  ذ يح دد  ييةددع

يحدددي   بدددع  ال ق دددعر حقنابدددل  ضدددمص مددد  معلدددك    ن   ددد  الم اددد    ضدددمص  ددد لك مددد  

ا م   ددددياا صددددلب  ا،م ددددن مةددددضدددد  ع  الردددد       ن   دددد     ددددع  احدددد   ا م ق ددددع ن  علمددددع

الح ددى النحةددا حعددي ي  يلقدد  القددبض  ل دد  يكددن المحع لددل ال عةددلل ال ددا  ددع  احدد  مةددن 

  (26)    ال ا  نتل ح  ل النحض189ا م  ع   ذلك تا ض ل يحي م 

كددى  حددد   لددد  الم ددن    ددد  احددد  كمددع     دددني  ضددد ل  تتددمص مددد  معلدددك حددد  

  الم ادددد     ددددع  معلددددك يتددددم    ددددياددددي    ن   دددد  يلددددم حددددييث حعو ددددعتل  لدددد    اي

) عةددد  ا،اددديلي(    دددع  ضدددبم ذلدددك ت مدددع     ياددد   دددع  تدددا م لدددي معلدددك مدددص عمع دددل 

تقددعل ةعلدد : ةددي حةددن ال  دد   تخنعدد ا  لددى يخددنت  تقددعل معلددك: ُمعلددك لددى مدد  يصددحعح   

 خدددنت ت دددنا  ايق دددي ال  ددد ض  ذ لددد ي حددد  ر ا،اددديليُ" ت   بددد  يح ددد  حق لددد : ُ امدددع 

  (27)عئددددل مدددد  حلددددي  ،ا ددددن  ل ددددك   ي علددددى مدددد   ددددييك   لمددددك   ،ا ددددن  لدددد  ال  دددد ُ

اددد  تتدددمع  ) عةددد  ت   دددم معلدددك ححتددد  ع اح  مدددع يُ  دددم ةبلددد  ححنصددد    ةدددع    ا اا

  (28)ا،ايلي(

 تدددا م دددل ضدددمص مددد  ةددد ك المحددديك   حدددعلحنل الم دددا يحدددا محمدددي ضددد  ع  حددد  

 ل    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الددد    دددع  يق دددي  الح ددد ل حعدددي ح  دددى ت ا حمددد    ل ددد  ييدددعل الم ضدددى    ددد (198) : 
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مددن     لدد  ا،ةدد    لتددا دمدد  احدد      دد لعدد  يح دد   ددع  مدد  عملددل  ددؤ ر  تقددي حددل 

  (29)ل  م  لى الح عدُ  ض  ع ةعل ال عتعا: ُل   معلك 

 ددد (  لعلددد   دددع  مددد  يحدددند 175-94 تدددا م دددن ضدددمص مددد  الل دددث حددد  ضدددعي )

ا  ال دد  ذ الدد ي   ددع  ل ددى حعددي اومددعل معلددك يةدد ن ا،كددن تددا ضددل ك يح دد   ا  ع دد   لم ددع

ا   ددددع  ال ددددعتعا ي  ضددددم  لدددد  ت ا دددد   يقدددد ل: ُ دددد  يتقدددد  مدددد  معلددددك    ي    ت نيددددع

ا: ُ دددع  ي بدددص ل كدددن مددد  معلدددكُ  (30)يصدددحعح  لدددى يق مددد ا حددد ُ   (31) يقددد ل   ددد  ييةدددع

 دددد تا  حمدددد  هللا ل لددددل ال معددددل  (32)لدددد   معلددددك  الل ددددث لةددددلل عُ ةددددعل احدددد    ددددم: ُ

  (33)    ل   حين  كمعا   ض ل175ال  م م  ةعبع  ض ل 

ا تدددا م دددن مددد  يحددد   بدددي هللا  بدددي الدددنحم  حددد  القعضدددى العُ ّقدددا   ضدددمص ييةدددع

ا  ةدددعل   ددد  احددد    ددد (   دددع   حمددد  هللا132-191) ا  علمدددع ا ةددد ع ع ا ضدددخ ع دا دددياا    دددع

ا يحددددا كعحددددل: ُ   ي     دددد ا ال دددد   ايق ددددي تقدددد  معلددددكض تعل ددددك حددددعح     ددددم مخعابددددع

   ةدددعل معلدددك تدددا  صددد    لددد : ُا دددق هللا (34)القعضدددى تلاددد  اا دددن  حددد   ةددد ل ع ح  دددن ُ

ا يحددد  محمدددي  بدددي هللا (35)  ل دددك ح  دددن  ددد ا العلدددىُ حددد  ا   مددد  ةددد  خ  الم دددني   ييةدددع

 دد ( و ددن ي  يح دد  لددى ي دد كن حددعح    ددم مدد  ال عح ددل ال ق  ددل حتددبم 197-125  ددم )

 تددا ذلدددك يقدد ل احددد    دددم     رددع   مددد  الن ايددع   ددد  ال دد  ذ  لددد  اخدد عخ يحددد ال ى

   ت دد  يقدد ل يح دد  حدد  يح دد : ُلدد    ددع  يحددي (36)ا تدد : ُلدد   معلددك  الل ددث لةددلل عُ

  (37)يتلى م    م او رع  لتلى م   اح    مُ

 حعددي  حلددل يح دد   لدد  م ددن  ددع   لدد  م ددل تدد  ن م عضددك الحددل كددى  عددص  لدد  

الميي دددل ل دددا ا  مددد  معلدددك  ت عدددي  تدددا مدددنر المددد   ت ةدددعل   دددي   لددد  ي    تدددع  هللا  

ع عد ددد      قددد  حعلمددديا     الم دددني   مددد  ي دددعحن يصدددحع  معلدددك حددد  يادددي حعدددي  ةددد ي 

  (38)اا  ع   حمعلك  معدم  

  عم   :

ا  لددد  ةني يح ددد   ضدددمص م ددد  ُعدددّ  ي ددد  العلدددى تدددا ا،اددديلي ممددد   عصدددن  ةددد خع

ى   حدد لك  رددن  عم دد   مدد  ي دد  العلددى  حح ددث ي ددعم اح ددع  ى   لددد لك  م  ددي اا لل علدد

 صددم يح دد  حدداا   ا،ادديلي  ةددعل محمددي حدد  لبعحددل: تق دد  ا،ادديلي   تدد  حدد   ي ددع   

ت عادددل  ددد   مددد كن    (39)حددد  يح ددد ا  علم دددع  بدددي الملدددك حددد  حب دددم    ا ي دددع يح ددد  

 يخنن  ةعخ  ل  مآكن    م   ؤ ر ال عم  :

هللا حددد  يح ددد     ددد  يةددد ن  عم  ددد   اخدددن مددد  حدددّي   ددد  اح ددد  يحددد  مدددن ا   ب دددي  1

ا حع،اددددديلي ) :   ة ددددد  ضددددد ل   ددددد 298يح ددددد    ذ  دددددع  اخدددددن يصدددددحع  يح ددددد  م  دددددع
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(  ضدددمص م ددد  ال دددعا   ايدددل يح ددد     بددد    ادددعل  مدددن  ح ددد  ذ بدددل ابق ددد   ددد 297

  (40)مص ابقل يخنن   ت  

 دد (  مدد  ةدد  ذ ميي ددل الب ددن   265 حددنا  ى حدد  ةددع م البددع لا يحدد   ضددحع  ) :   2

ا  ل  م  م معلك   (41) ع  تق  ع

 دد (  لدد   حلددل ضددمص ح ددع مدد  عمع ددل مدد  268 حددنا  ى حدد  خعلددي يحدد   ضددحع  ) :   3

  (42)ي   الم ن   م ن  الح عد    ع  م  ال ق عر المعن ت   تا ا،ايلي

 ددد (  لددد   حلدددل  لددد  278لب دددم يحددد   ضدددحع  يُعدددنخ حدددعح  الحعلدددك ) :   حدددنا  ى حددد   4

الم ددددن  ضددددمص ت  ددددع مدددد  ال دددد  ذ الم دددد   ي    ددددع   لدددد  ا،ادددديلي ت خدددد    دددد  

  (43)ال عا من يع  

يحمدددي حددد  ال ل دددي حددد   بدددي الخدددعلق يحددد  ضدددع ي البدددع لا  مددد  ي ددد  ال الدددل    لدددا   5

  (44)القةعر ح ع   ع  م  م ع  ن  لمعل ع

ا 286يحمدددي حددد  مدددن ا  ال دددعتا ) :   6 ا حعت دددع  ددد (  مددد  ي ددد  ةنابدددل   دددع  تق  دددع

  (45) ر ن ال مص للحييث  معلك  نيل

  (46)  (  ع  م  تق عر ةنابل  يخ ع  ع263 ضحع  ح  ععحن القنابا ) :   7

 ضدددحع  حددد   بدددي  حددد  البدددععا  لددد   حلدددل ضدددمص ح دددع مددد  عمع دددل    دددع  م ددد   اا   8

  (47)ال ع  حميي ل حععلحعلعلى  ال ة    لّا  معمل 

عظ مدد  م اومددعل  ّدد دد (   ددع  مدد  حُ 273يصددبص حدد  خل دد  يحدد  القعضددى القنابددا ) :   9

ا  ا    ل   ال   ع تا ا،ايلي مي  دا    ل  الخمت   ض ل   (48)معلك  م   ع

ا ،    ح دددن حددد    10  بدددي هللا ال ع دددا  مددد  ي ددد  ةنابدددل  يحدددي ةددد  خ ع   دددع  مؤ حدددع

  (49) ال ح ا،ُمنار تا ا،   

 ددد (  مددد  تق دددعر 273ديدددع  حددد  محمدددي حددد  ديدددع  يحددد   بدددي الدددنحم  القنابدددا ) :   11

  (50)ةنابل ضمص م   ال عا      ح  ي ديع  ةبا   صعحم معلك

 ددد (  ةع دددا ال مع دددل حقنابدددل  210ضدددع ي حددد  محمدددي حددد  ح ددد ن المعدددعتن  ) :   12

ا  لددا  القةددعر دمدد  ا،م ددن  بددي يقددعل ي  يصددل  مدد  ميي ددل حععددل   ددع   عددعا صددعلحع

  (51)النحم  ح  الح ى حعي يح   محمي ح  ح  ن

 دددد (   حدددد   لدددد  269مددددن حدددد  ضددددل مع  ال ددددعتقا  يحدددد   رمددددع  ) :  ضددددع ي حدددد  ال  13

الم دددن  تتدددمص ت  دددع مددد  ةددد  ذ م دددن  الح دددعد   دددع   لددد  حدددع   تتدددمص م ددد  

  (52)ال عا مع  ع  يحمل  م    ايع  ي   الم ن 
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 ددد (  لددد   حلدددل  لددد  الم دددن  260م  ددد   يحددد  ييددد   ) :    ضدددل مع  حددد  ا دددن حددد 14

  (53)حل ح ع  ضمص م  ة  ذ  ي    ع  م  ال ق عر

 دددد (  294 م ددددن  يحدددد  ال  دددد  ) :   حدددد    ال دددبع  حدددد   بددددي الددددنحم  حدددد  ال ةدددد15

مددد  ةددد  ذ ا،اددديلي  الم دددن   الح دددعد  ضدددمص م ددد  ال دددعا   عادددل النحلدددل  ضدددمص

  (54) ل   تا دمعا 

ا 258 حددنا  ى حدد    تدد  يحدد  ديددي القنابددا ) :    بددي الددنحم  حدد  16  دد (   ددع  تق  ددع

ا تددددا ال دددد  ن  ضددددمص م دددد  ال ددددعا ال ر ددددن مدددد   ل مدددد   من يع دددد   ا مقدددديمع محدددديكع

  (55)الم نة ل ال ا علب ع م  الم ن  خعل  حل  

 دددد (   ددددع  تع ددددعا  ا   دددد  حعل قدددد  290   بددددي الددددنحم  حدددد  محمددددي القنابددددا ) : 17

  (56) متعلل 

 دددد (   حدددد   لدددد  261لدددد  حدددد    ددددم حدددد   بددددي ا، لدددد  يحدددد    ددددم ) :    بددددي ا، 18

الم دددن   ضدددمص مددد  ةددد  خ ع  تعا دددنخ  لددد  ا،اددديلي ت دددع  م دددع  اا تدددا ا،ح دددعل 

ا تا ال ح   الل ل ا لعل ل ال ق  م ع  ع   (57)  ع  حعت ع

 دددد (  لدددد   حلددددل   ددددع  مدددد  تق ددددعر 268   بددددي الم  ددددي حدددد    ددددع  البلدددد   ) : 19

  (58)ا،ايلي

القدددع   ال ع دددا يحددد  ضدددع ي  مددد  ي ددد  يةدددب ل ل  ةددد  خ ع مدددع  ي اخدددن ييدددعل    بدددي 20

  (59)ا،م ن محمي ح   بي النحم 

حددددي ال ق ددددعر  دددد (  ي257 دددد  ي  254   مددددن حدددد  م ضدددد  ال  ددددعاا يحدددد  ح ددددص ) : 21

  (60)   ضح    ح  ضع ي ال ي   نت ا حعلن ايل

   دددع   عدددعا ةعضدددى حددد  يضدددبعا حددد  ح دددى المخا مدددا يحددد  محمدددي  مددد  ي ددد  ةنابدددل  22

ا حعل دددددن ا   ددددد تا تدددددا ييدددددعل ا،م دددددن  بدددددي هللا حددددد   ا لل قددددد   علمدددددع ا حعت دددددع صدددددعلحع

  (61)محمي

 دددد (  مدددد  ي دددد  ةنابددددل  د ع  ددددع 268معلددددك حدددد   لددددا حدددد  معلددددك ال  ددددن  ) :   23

  (62)م    اا ح لك    ن    عمع ل م  ي   العلى  ضمص م   ي   ةنابل

 ددد (   دددع  مددد   لمدددعر   دددن  255) :   محمدددي حددد  يحمدددي حددد   بدددي العايدددا الع بدددا 24

ا   لددد  م ةدددم تددا ال قددد  المدددعل ا يُعدددنخ حعلعُ  بددل م ددد   اا لدددين البدددل  ا  ح  دددع  لمددع

  (63)العلى

 دد (  مدد  ي دد  ةنابددل   حدد  تتددمص 260  محمددي حدد  ضددع ي حدد  حتددع  ال ددعلس ) : 25

  (64)حم ن  الح عد
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عل ال ددددنال  دددد (   لددددا يح دددد260محمدددي حدددد  الحددددع   يحدددد   بددددي هللا القنابدددا ) :   26

 ييدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعل ا،م دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

  (65) بي النحم  ح  الح ى كى  لا الت     مع      ي    

 دد (   ددع   ر ددن الن ايددل  دد  يح دد  276  محمددي حدد  القعضددى حدد  لب ددم ال دديمن  ) : 27

ا خ ل  ا ح لكح  يح    ل   حلل  ل  ال ن    ع  ة خع   (66)ناا معن تع

ن  لدد   حلددل   دد (  يحددي تق ددعر  دديم276محمددي حدد   م ددن  يحدد  مددن ا  الع قددا ) :   28

  (67) ل  الم ن   ضمص ح ع تا م ن  الح عد

 دد (  مدد  ي دد  ةنابددل  لدد   حلددل 279  محمددي حدد  يضددبعا حدد  ح ددى المخا مددا ) : 29

ا حعقي ال كعلق ا لل ق    علمع   (68) ل  الم ن    ع  حعت ع

ا لددني  اومددعل 30 معلددك  يصددحعح     محمددي حدد  ضددع ي يحدد   بددي هللا القنابددا   ددع  حعت ددع

ا حعقددددي ال ددددن ا  لدددد  تددددا ذلددددك   ددددع  معددددن خ لددددين ي دددد  ا،ادددديلي   لددددا   علمددددع

  (69)ال نال دم  ا،م ن  بي هللا  مع  تا حيايل  مع   

ا 283محمددي حددد   بددي البدددن ال ع ددا ) :   31 ا  ع تدددع  ددد (  مدد  ي ددد  ع ددع     دددع     ددع

  (70)حعل نالض  الحتع 

ةدددددعب   دددددع  لددددد  معنتدددددل المعدددددن خ حعليل  ل اد محمدددددي حددددد  ال دددددنت القنابدددددا الددددد  32

  (71)حعلق عضع   المتعحع 

 دد (  لددد   حل دد    لدد  الم دددن  287محمددي حدد    ددع  يحددد   بددي هللا القنابددا ) :   33

ا  ا حعلحددددييث     ددددع  خدددد  ح مددددع الم ددددن   م ددددن  الح ددددعد  العددددنا    ددددع   علمددددع

حعل قددد  دا دددياا  ضدددمص م ددد  ال دددعا  ر دددناا مددد   ل مددد  و دددن ياددد   دددع  ةل ددد  المعنتدددل 

  (72) العنح ل

 ددد (   حددد   لددد  الم دددن  282مادددنخ حددد   بدددي الدددنحم  يحددد  ضدددع ي القنابدددا ) :   34

تددديخ  م دددن  الح دددعد   دددع  ح ددد ناا حدددعل ح   الل دددل  ال دددعن    دددع  ةدددع ناا ضدددمص 

  (73)م   ال عا  ر ناا 

 ددد (   خددد  م دددن  الح دددعد تتدددمص 238 دددع    حددد  ضدددعلى يحددد   مدددن القنابدددا ) :   35

يحددددي د ددددع    ددددن  ولبددددل  ل دددد  العبددددع    ا اعدددداال  دددد   مدددد  ةدددد  خ ع   ددددع 

  (74)ال عا

 لددد  م دددن  الح دددعد  العدددنا    ددد (   حددد 259 حدددنا  ى حددد  مددداي  ) : يح ددد  حددد    36

ا ل  ددع  الم ادد   لدد   ا حعت ددع تتددمص تددا  دد   الددبع  ال ر ددن مدد  ال دد  ذ    ددع  تق  ددع

  (75)ح  م   لى العنح ل  ل  مؤل ع  م     
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 ددد (  مددد  ال ق دددعر  يحدددي الم ع ددديي  263ي ددد  ال الدددل ) :  يح ددد  حددد  ح دددعت مددد   37

  (76)تا ضب   هللا  اض   ي تا  حين المعع ك تا الت ل الم     

 دددد (   حدددد   لدددد  م ددددن  الح ددددعد 288  ي ضددددم حدددد  يح دددد  ا،د   يحدددد   مددددن ) : 38

 حمدد   دد  ةدد  خ ع   ددع  تتدد   م ددن  ضددمص م دد  ي دد  العلددى من يددع   مؤل ددع  

  (77)ايلتا   خ  ال م   و ن ع بي الملك ح  حب م ا،

   دددعك ال ر دددن ممددد  ضدددمص    ن  ددد  يح ددد  حددد  يح ددد   ت مدددع ةددديم ع   عيدددل 

 للي لل  ل  ة ن    م عا   العلم ل تا ا،ايلي  

      تا اا  ع  م  م اومعل معلك حع،ايلي:

 عاددل الح ددع  اليي  ددل تددا ا،ادديلي تددا ال  ددن  ا، لدد  م دد كن  حددبع  ال ددعل  تقددي 

ا   دددق ي ددد  ا،اددديلي مددد  م اومدددعل  بدددي الدددنحم  حددد   مدددن  ا، دا دددا   مدددعل ال دددعل 

ل(    دددع   ددد ا اومدددعل مددد  الم ع ددديي  المدددناحا   تدددا ميي دددل ح دددن   773 ددد /157) : 

 دددا  لددد  ال  دددنيعع  الحنح دددل   دددي العدددي  الب ااادددا   مددد    دددع تقدددي  دددع  م  بددد  ين

الحدددن   ال  دددع     عادددل  ددد   ا،مددد     عضدددم   دددص ي ددد  ا،اددديلي تدددا ال  دددن   يح دددعل 

ا، لدد   ح ددث  ددع    ددع ى تددا  دد   الددبع  ةددعلى  لدد  الحددن   ال  ددع    ل دد ا ا   قدد ا 

  (78)م  م ا، دا ا

 مددد  العلمدددعر الددد ي  ضدددع  ا حع،ادددديلي  لددد  ا دددل ا، دا دددا  صع دددعل حدددد  

ل(    دددع   لم ددد اا ل  دا دددا    ل ددد   عادددل 817 ددد /202 دددعما ا،ايلتدددا ) : ضدددعل ال

 ددي   ال   ددع حع،ادديلي ييددعل ا،م ددن  بددي الددنحم  حدد  معع يددل   صددي اا مدد  ييددعل   ددعل حدد  

ل(    لدددددا ال ددددع  حقنابدددددل  تدددددا ييعمددددد  ونضدددددل 206 ددددد /180 بددددي الدددددنحم  ) : 

  (79)ال  ن تا مت ي ةنابل ال عمص     ا  ل  م  م ا، دا ا

 ل ددد  ي ددد  ا،اددديلي حددديي ا حع   دددع  مددد  م اومدددعل معلدددك حددد  يادددي   مدددعل  ا  

ل(   ذلدددك م ددد  ييدددعل ا،م دددن   دددعل حددد  765 ددد /179ال  دددن   الميي دددل الم ددد     ) : 

ا لددد لك  لددد   ي  معلدددك حددد  يادددي   اا  دددن  لمددد    بدددي الدددنحم    ةدددي اا قلدددل ال  ددد ن  بعدددع

ا  حددد  تدددا ةدددمعل ا   ةدددي   دددص اومدددعل    ييددد  تدددا ةنابدددل  ا،اددديلي عم عدددع يتنيق دددع ييةدددع

ا تدددا ال قددد   الحدددييث ضدددمع  )الم اددد ( ي  التددد   ال ا ددد   كدددى  معلدددك تدددا الميي دددل   عحدددع

ذاد صددد ل  ددد ا اومدددعل  اا  دددن   عحددد  تدددا العدددعلى اوضدددعما   يةبددد  ا،ايلتددد     لددد  

ا   دددع  م  بددد   يمدددع     دددل  صددد ل  ددد ا المددد  م  لددد  ا،اددديلي  ت نعدددص  لددد  ع دددد   

ر   عددددعل العلددددى الدددد ي   ددددعا ا ينحلدددد    لدددد  الحددددل تددددا الح ددددعد     ددددعك حعددددض ال ق ددددع
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يل قددد   حعومدددعل معلدددك   ي خددد      ددد   لمددد   م  بددد      ددديمع  عدددص  دددؤ ر  لددد  حلدددي ى 

  (80) ص  ا تة  معك  ضعل  لم   ععلل ةي    تعا  ن  يي    لم  حع،ايلي

ي خددد    ةدددي اخ ل دددل الم دددع   ال ع يخ دددل حددد ل  حييدددي ةخ ددد ل ال ق ددد  الددد  

ا،ضدددبعاا المددد  م المدددعل ا  لددد  ا،اددديلي   ال  دددن  ال دددا  دددى ت  دددع ذلدددك  تعلمت  دددن  

خددد  المددد  م المدددعل ا  لددد  ا،اددديلي  ياخددد  ع رعلربعل ر دددع يدددنن ي  متددد لل  حييدددي مددد  ي

   يتدددعاي  تدددا ذلددك  حتدددع   بدددعا الددد   يُقددن ح دددع حل  حييدددي ال ق ددد  (81) بقدد  وعمةدددل

 دددد         ي  ا،مددددن ي دددد  ع  حدددد   تق(82)ا،ادددديليالدددد   ي خدددد  المدددد  م المددددعل ا  لدددد  

   بدددي الدددنحم  ل(  ديدددع  حددد874 ددد /199) :  اك ددد    مدددع ال دددعد  ي  ال دددعد حددد  ةددد ي

   مدددد  خددددعل ةددددنار  م  ا ددددل لم م  ددددل مدددد  ال  دددد ص (83)المعددددن خ حدددد  )ةددددبا  (

ا  حعدددنر  دددي  مددد   ال ناعم دددل  ال ع يخ دددل  ي دددب  حلم عا دددع اضددد  عر ا،مدددن  لددد  عال دددع

 ععع   القنال   الم مرلل تا:ا ض   

   ال ددددعد  حدددد  ةدددد ي ا   دددد  حل خددددعل الم ادددد  تددددا صدددد     ا، لدددد   ي    دددديمع  ددددع   -

ا  لدددد    ل  دددد    ذلددددك ،   حلددددل  دددد ا ال ق دددد   لدددد  الم ددددن  (84)اومددددعل معلددددك مع   ددددع

  ي  تدددا (85) يخددد    ددد  اومدددعل معلدددك  مدددل تدددا صدددي   مدددع    بدددي الدددنحم  الدددياخ 

ع  مددد  القدددن  الردددعاا ال  دددن / الردددعم  المددد ع    ا، حع  ددد ا عيدددل الرعك  دددع   حيايدددل

  (86)كى  ع   ل  ا،ايلي تا ييعل ا ي ا،م ن

   ال دددددعد  حددددد  ةددددد ي يخددددد   يك دددددعر   اعدددددي  تدددددا الم دددددن    ددددد  ا، دا دددددا ) : -

-699 دددددد /150-80) :   ل(    دددددد   بددددددي الملددددددك حدددددد  عددددددنيل774 دددددد /157

ل  ي  ةبددد  767 ددد /150 قب  ضددد لل(  ممدددع يددديل  لددد  ياددد   دددع   لددد  ا،ايلتددد767

  (87) تع  اح  عنيل ال   يع بن يحي ة  خ 

لخل  دددل العبعضدددا يحدددا عع دددن    معلدددك حددد  يادددي اا  ددد  مددد   ددد ل م الم اددد  حعدددي  تدددع  ا -

 الم  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

  (88)ل(754-775  /136-158)

الم ادد  حددعل  ق    ال  دد يم  ال حددن  ا لددل      اومددعل معلددك حدد  ياددي ظدد  ي ع ددي   عحدد -

  (89)ل795  /179ي حع   ض ل  ل  وعيل  تع   ض ل 

لي   دددع  الم اددد   حددد لك يم ددد  القددد ل حددد   ال دددعد  حددد  ةددد ي ي خددد   لددد  ا،ادددي

ل  ي  ةبددد  ي  ي ددد    اومدددعل معلدددك 767 ددد /150 ذلدددك ةبددد  ضددد ل تدددا صددد     ا، لددد   

  (90)حعل   يم  ال  ق  
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حددد   بدددي الدددنحم  ةدددبا   ت   دددق الم دددع    لددد  ياددد  ي خددد  يمدددع ح ددد   ديدددع  

ا حعلتدددمعد ا  م مدددعا  م  ق دددع ا    لدددى ي  دددم، حددد لك  حددد  ي(91)م اددد  معلدددك م ق دددع  خددد  ييةدددع

  ي  ياددد  ي خددد  ال قددد  (92)   متدددعل  الحدددعل  الحدددنال   عددد   ال قددد   ا،ح دددعل لدددى التددد 

  (95)   م  ا ا،ايلي(94)   لُقم ح ق   ا،ايلي(93)المعل ا

 قدديل يم   ددع القدد ل حدد   ال ددعد  حدد  ةدد ي ا   دد  حل خددعل م ادد  معلددك تددا ممددع 

ا     صدددد     ا، لدددد   و ددددن الم قحددددل  يمددددع ةددددبا   تقددددي ي خدددد  الم ادددد   ددددعمعا م قحددددع

   الددديل    لددد  (96)يخ لدددم  ددد  الم اددد  الددد     ا  يح ددد  حددد  يح ددد  الل ردددا  ددد  معلدددك

    دددعخ مددد  ذلدددك ي  يح ددد  حددد  يح ددد  ةدددي ةدددك تدددا ضدددمعد حعدددض يحددد ا  تدددا   دددع  ا

  مدددص العلدددى ي    ايدددل يح ددد  حددد  (97)الم اددد   ت كبدددل   اي ددد  ت  دددع  ددد  ديدددع  ةدددبا  

 يح   للم ا    ع بن  ل  حي اآل    حين ية ن الن ايع  

 مدد  خدددعل  ددد   المعا دددع   اخلدددص  لددد  القددد ل حددد   مدددع ةدددعل حددد  ةدددبا    دددع  

خددعل الم ادد   لدد  م مددعا لمددع ةددعل حدد  احدد  ةدد ي   ذ ينعددص ال ةدد   لدد   دد ا ا،خ ددن تددا   

ا،اددددديلي    عنيدددددم ا،ايلتددددد    حددددد   حح دددددث يةدددددني  لعدددددي  مددددد  الالبدددددل الددددد ي   دددددعا ا 

   مدددد  المح مدددد  ي  ي دددد   ةددددبا   يحددددي ى  ،  ي دددد  ا،ادددديلي (98)ي ح لقدددد   ح لدددد 

  ع   ا  ل  يخ  الم ا  تا حلي ى ةب  ال  ع  اح  يتنيق ل ي  الم ن  

الل ردددا  ددد  ةددد خ   بدددي يخددد  يح ددد  حددد  يح ددد   م مدددع ي ددد  مددد  يمدددن  تقدددي 

الددنحم  ةددبا    ي ددى مددع  ددع  ةددي حدديي    ذلددك حعددي  عدد د يح دد  مدد   حل دد  الرعا ددل  لدد  

الم دددن   ح دددث يُ ددد   لددد  ي  ي دددع ك  بدددع  ةددد  خ  تدددا ةددد  خ ى  ت دددع  حددد لك صدددعحم 

ي لددد  ا،ضدددعا ي تدددا ا،اددديلي  ت  قددد  حددد  عمع دددل   يح ددد    دددي اا     ن   ددد  خلدددق 

 ق  ال بدددع   ال ددد ع   تدددا الن ايدددل   ددد   ت دددع  ححددد ر دددن   ادددعل  مدددن  ح ددد  لحدددق ت ددد

  (99)يض عذ ال    تا ا،ايلي

يمدددع  لددد  ال دددع ي النضدددما  تقدددي اضددد   ن مددد  م معلدددك   مدددع يدددن ن  ا،م دددن 

  دددعل الددد   اقددد   ل ددد  حعدددض ا،ايلتددد    ك دددعر     دددع  معلدددك حددد  يادددي حددد   ميحددد  لددد  

  دددى   ل ددد ا لي  حنم دددع حمحق لددد : اتددد ل هللا ي  يددداي  م ضدددم ع حددد   ي  اتددد ل هللا ي  يدددا

  (100)تقددددي حمدددد    ددددعل ال ددددعا  لدددد  مدددد  م اومددددعل معلددددك    ددددنك مدددد  م ا، دا ددددا

لم دددن  او  دددع  مدددع اب عدددل الحدددعل    يم ددد  لمددد  م مددد  المددد ا م ي  ي   دددن تدددا حلدددي  ح

ي    دد     ددعك   امدد  يخددنن ض عضدد ل حددي الم بددع ل حدد    مددعل المدد  م  يم ددن البلددي     

 ضع ي   ل  اا  ع  م  م اومعل معلك تا ا،ايلي  اع مع  ل  ا ت ل 
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تلقددددي ةعمددددل اومددددع   ا،م يددددل تددددا ا،ادددديلي متدددد قلل  دددد  الم ددددن    ح دددد   

خدددعص  ددد  الي لدددل العبعضددد ل ال دددا  دددع  مددد  ب ع النضدددما  ددد  المددد  م الح  دددا   يبدددي  

ا تدددا الم اةدددم  دار الي لدددل العبعضددد ل عمدددص حددد   معلدددك حددد  يادددي  ا،م دددن   دددعل  ي   آل دددع

بددي الددنحم   تقددي  ددع  اومددعل معلددك   يم دد   لدد  العبعضدد     ح دد  يادد  يت دد   ددي ى حدد   

ل ددددعل  ااةددددمعل ال ددددعا  لدددد  كدددد    محمددددي ذ  الدددد  ي الا  ددددل   ةددددي ي   ت   دددد   لدددد  

 دددنح  حعلتددد عا   ل ددد ا  دددن الم  ددد      الدددا الميي دددل الددد   وةدددم الخل  دددل يحددد  عع

ا  تع   ددددع  ي دددد  ا،ادددديلي   يم ددددن ى ح دددد   خددددعص لمدددد  م معلدددد ك يحمدددد  حُعددددياا ض عضدددد ع

 يحقدددددق ل دددددى ال ا دددددل ا ضددددد قعل ل  ددددد  و دددددن ى مددددد  البلددددديا    يؤ دددددي ةخ ددددد   ى 

 الم م ا  

 مدد  اعح ددل يخددنن  تقددي  ددع  لاب عددل ي دد  ا،ادديلي  الم ددن  يكددن تددا  قددبل ى 

لمددد  م معلددددك   دددا ت ى  دددد  و ددددن    ذلدددك ي   دددد   الاب عددددل  عادددل   م ددددا حعلبتددددعال 

ا   دددب  اب عدددل ي ددد  الح دددعد الددد ي    لدددم  لددد  ى اا دددل  البعدددي  ددد  ال عق دددي    دددا ل ددد 

ي ددد  الحدددييث  ا   مدددع   لددد  مددد  م معلدددك الددد   ي ق دددي ح  ددد ص القدددنا   الحدددييث     

يل ددد   لددد  اضددد عمعل الدددني   الق دددعا    تدددا حدددي    ددد قل    ددد ا  لددد    دددي الب ئدددل 

ا م عددي    ملددعا مخ ل ددل  ممددع ي ن  لدد   العناة ددل ال ددا   م ددا حعل عق ددي  ،ا ددع  ةددى يع عضددع

ظ دددد   ةةددددعيع  م ددددع   عييددددي      ابددددق  ل  ددددع ال  دددد ص    ح ددددعت  لدددد  ا ع  ددددع  

 ا ضدددد   عت العقلددددا  الق ددددعا    لدددد   دددد   ا،ُضددددي يقدددد ل المدددد  م الح  ددددا   يُعددددنخ 

ي بع دد  ح  دد  الددني   الق ددعا  يمددع  قل ددل ي دد  ا،ادديلي ت عاددل   لددم  لدد  ى اا ددل ي دد  

مدددد  م ا، دا ددددا    دددد  مدددد  يا ددددع  مي ضددددل  الحددددييث   ل دددد ا ا  مددددي ا ي  ا  لدددد 

الحددييث  كددى ا  مددي ا حعددي ذلددك  لدد  مدد  م معلددك الدد   يتدد ن تددا  دد ا ا   ددع    يُعددنخ 

 يصحعح  ح    الحييث  

   دددعك  عمددد  اخدددن  حددد  ي ددد  ا،اددديلي ح  ددد  الح دددعد ي ردددن ممدددع  حا دددى ح  ددد  

 خعصدددل العدددنا   ذلدددك ي  مع دددى العدددن  ال دددع ح   ل اددديلي  دددعا ا مددد  يصددد  ح دددعد   

حددد  ا دد ن  يمدددع البق ددل مددد  ى مدد  حدددع  ال ددعل  م دددن  اي لئددك الددد ي  عددعر ا مدددص م ضدد  

ي  الددد ي   خلددد ا مدددص حلدددل حددد  ح دددن   لدددى ي ددد  تدددا  ددد   ال  ددد ب مددد  ي  مدددا  لددد  ي ددد  

العددددنا    مدددد    ددددع  تقددددي  ددددع  مدددد  الاب عددددا ي  يحددددع ل  ددددؤ ر الح ددددعدي   ا   ددددعل 

   ةدددي ضدددع ي  ددد ا ا،مدددن  لددد  ا  دددعل ى ح  دددعل  ى  ذ ي دددى  العددد    ، ار تنيةدددل الحدددل

 حعومعل معلك  ال عنخ  ل  م  ب  
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  لددد  ييدددل حدددعل  تدددل  اا  دددع  مددد  م معلدددك    متدددك ا،ُمدددنار ا،مددد ي   حددد  

ضددد ارا حق دددي او  دددع  حددد     ةددد ل   لددد  و دددن  مددد  المددد ا م يل ل    دددي ةخ ددد   ى 

لمدد  م ال احددي  ددد   ا ضدد قعل ل  ي ن  لدد  ادد د مددد  ا ضدد قنا  تددا الددبع   ،  ض عضدددل ا

ع بدددل الر ددد   اوضدددعم ل    عدددعل القبعلددد  ح ددد    دددعل ةدددن   ال ددد   الم  ب دددل   ح  دددل 

ل دددع ضدددعم  ع   حدددي  ع الن ح دددل   اضددد من  ا،اددديلي ا لدددل   دددي اومدددع    حددد  ا لدددل 

  م دددص حع ضددد قنا  الن حدددا  الددد    الع ددد   اوضدددعم ل ا،خدددنن  ع  دددق  ددد ا المددد  م  

ا ممعلددك ةددمعل ي ل دد ا تنيق ددع      دداال حلدديا   دد   الم اقددل  حدد    حع   عة ددع ةددم  ييةددع

لحدددي ال ةدددل الحع دددن   لقدددي يكدددن ا خدددعذ العدددن  تدددا ا،اددديلي لت عضدددل المددد  م المددد  م 

ال احدددي  لددد  الممعل دددك المتددد ح ل الم دددع    ال دددا ةعمدددل تدددا  ضدددبعا ع  تقدددي ا بعدددل  دددا 

ا،خدددددنن ض عضدددددل المددددد  م الددددديي ا ال احدددددي  اة  دددددن   لددددد  المددددد  م ال دددددعك ل  ا  

ا للبعح يدددددل ال عك ل  ع دددددبل لددددد   ت صدددددبحل  ا   ع دددددبع    دددددل مددددد  البعحدددددع ي ردددددن  متددددد ع

  (101)ا ت 

 المبحث الرعلث:

 مح ل يح   ح  يح      ل النحض:

 ع دددا  لمدددل الدددنحض مددد  ال عح دددل الل  يدددل الحدددا ي  الةدددعح ل   المق ددد     دددع 

الم اقدددل التددد   ل ال ييدددي  ال دددا اضددد حيكل تدددا ةنابدددل حعدددي ي  يصدددل  ا،م دددن   دددعل حددد  

حعلةدددد ل ا،خددددنن مدددد   بددددي الددددنحم  ال تددددن الدددد   ي دددد  ةنابددددل القييمددددل المتدددد    

ال  ددن  ح ددث  قددص  ددعح ل ةددق ي    ةددي ضدد   ال ر ددن مدد  ال ق ددعر  دد   الةددعح ل لقنح ددع 

مدد  المتدد ي  الدد    ددع   لدد  ال عاددم اآلخددن مدد  ال  ددن تددا ةنابددل القييمددل   مددع اضدد قن 

ا تددا  دد ا الحددا ي  الددنحض العييددي مدد  الحددنت     ي دد  ا،ضدد ا    ال  ددع   مع ددى  ييةددع

  ؤ ر م  الم ليي  

الح دددى   عددد   عددد     ددد   ال   دددل ال دددا ةع  دددع ال ق دددعر المدددعل      دددي ا،م دددن 

حدد    ددعل  لدد  اا  ددع  ةدد     تددل   ددؤ ر ال ق ددعر تددا   ددي يح دد    ددعل الدد    ددع  يعمدد  

حم دد    ى  ي دد كن ح  دد ذ ى   ل دد  الح ددى  ددع  يخ لددم  دد  يح دد   تلددى ي دد  م ددع ا لقبدد ل 

 ددع   لدد  الع ددي يم دد   لدد  الل دد   ال دد ي  صددعيل ال ق ددعر  لددى يت تددلى ل دد ك ن ى  حدد  

 و ن ددددع مدددد  ا،مدددد   ال ددددا   يت تدددد   ع ال ق ددددعر     دددد ا ا دددد    دددد    م قددددل حدددد   

ح ضددعل  ةدد    ي م ددع   ددؤ ر  حدد   الح ددى الدد   حددي مدد  ا دد ذ ى   لقددي حدديي ا حمحع ح دد 

  ل دددم الععمدددل  ل ددد   الاعددد  حتدددل    الددديي ا  ا،خعةدددا   اضددد  ع  الععمدددل مددد  ضددد ع  

ل ددد ا ال حدددنيض  ،ا دددى ي ا  ا ي  ي ددد   ل دددى صددد   متدددم د تدددا الم  مدددص   الدددنحض
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 خعصدددددل يا دددددى  دددددعا ا ابقدددددل اع مع  دددددل  ب دددددن  ل دددددع امعل دددددع   العع  دددددع ا ع مع  دددددل 

ا      تدددا  ددد ع ل  ددد   ال   دددل حمدددع   دددع  مددد   دددنالم   الت عضددد ل    دددع  للح دددى ييةدددع

  (102)عييي   م ع ل  ل  ال عم

ل ح  مدددع حدددع ل  عددد   ي ددد  ةنابدددل  تقع  دددع مدددن   ددد   ال   دددل حدددي  ي   ا، 

ل(   اخ  دددع  يحدددي يةع حددد  805-804 ددد /189الق دددعل حمدددؤامن  لعدددال الح دددى تدددا  دددعل )

مدد  ا،ُضددن  ا،م يددل الحع مدددل حددي ا م دد    ل ددد   دد ا ا،خ ددن   اضدددم  محمددي حدد  القعضدددى  

  دددع ن حعلن دددع  كدددى يت ددد  حتدددن المدددؤامن   ةددديل يضدددمعر الم دددآمني   لددد  الح دددى  تقدددبض 

   ةدددي اد ا  (103)لددد  ى ا،م دددن  صدددلب ى    دددع   دددي  ى  ب دددناا حةدددم  ى تق دددعر  ر دددن   

ضددددخ  ال ق ددددعر  الععمددددل حعددددي  دددد   الحع كددددل   يخدددد  ا ي ح  دددد   ال ددددنص للق ددددعل  لدددد  

ا،م دددن الح دددى   ي  ك ا،م دددن  ددد   الحق قدددل تقدددعل حع خدددعذ  عدددنارا   ييدددي  لحمعيدددل ا تددد  

ا يمددعل ييددل     ُ مددمحع لددل للردد     تدد  ق  ح ددعر ضدد   ع   م  ح دد   ميي ددل ةنابددل  ددمعاع

ا   ةدد ّ  ن يحدد ا  ة ددن   كددى ي رددن مدد  ةددنار  اضدد خيال الممعل ددك  مددع ح ددن ح ل ددع خ دديةع

  العب ي تا ال    

يمددع الددي   الرددعاا الدد   مددن  حدد   دد   ال   ددل  تقددي  ةددص حعددي احدد  ي حعددل   ددن 

ا مدددد  مددددؤامن  ال ق ددددعر ا، لدددد     دددديام ى    ددددع  التددددبم المبع ةددددن ل دددد   ال   ددددل  عمددددع

ا تددددا حدددي ذا دددد   ل  دددد   دددع   عل ددددنا   ال دددا ت ددددن     ددددع  الخدددعخ حدددد   ي دددد   حتددد اع

الددنحض ال  ددد حا  محن ددد  ى مدد  ال ق دددعر  تقدددي ا ددم خدددعخ حددد   حدديا   يحدددي حدددناا 

ا،م دددن ح ددد    صدددع  ضددد م ا،خ دددن  ذلدددك حتدددبم  بدددعاؤ الحددديا  تدددا  ا دددعد العمددد    لدددى 

لدد  مق دد  الحدديا    ةددي يكددع   دد ا الحددع   وةددم يلبددث الخددعخ ي   ادد    لدد  اددااد ي ن  

ي ددد  الدددنحض مددد  الم لددديي   لددد  دمددد ل ى الحددديا   تق لددد ا ال  دددي      م دددن ا ينيدددي   

ال  عددد   لددد  ة دددن اومدددع     ة ددد  ا،م دددن الح دددى حع  بدددع   متدددؤ  ا  مدددع حدددي   تعبدددن ا 

ال تدددن  لددد  الدددنوى مددد  مقع مدددل حدددنا ا،م دددن   يحدددعا ا حعلق دددن الددد    ح ددد  ت ددد  

م دددن  ي بع ددد     دددا ى حعدددض الم دددع   ي  الح دددى لدددى ي قدددي عني ددد   ةددد ع    تدددا ذلدددك ا،

الم ةدددم   صدددمى  لددد  الق دددعل ح ددد  المددد    تقدددي الدددم مددد  خع مددد  ي  ي   ددد  حقدددع     

 اددن     دديمع عددعر ح ددع يتنو ددع  لدد   يضدد   ت تددعرل الخددع ل  دد  عددي ن ال ا ددم تددا 

عددنخ ةع لدد   اضدد   يم ددا   دد  يعحدد  الح ددى:  ادد   امددع ي ا ددم ح دد  مردد   دد ا ال ةددل  ت ع

   ا اآلخدددني     ددد  ي ددد ن حاب عدددل الحدددعل   لددد  ياددد  ةدددي   ددد  ا تددد  للمددد   ي  لل  دددن 

 ةدددي    دددق ذ  ددد   ددد  خادددل ذ  دددل للقةدددعر  لددد  الم مدددن ي   تدددي ع  لددد ي   (104)حعلعدددي 

حنضدددد  الخددددعص للدددديتعد  دددد  الق ددددن   ا ضدددد  اك ددددع  مدددد  ةدددد ا   ل عبددددن ا ال  ددددن مدددد  
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 تدددن الددد   يتددد ان  ل ددد  الم مدددن    ت م  دددل  ددد   القددد   مخع دددل  دددحلل حع دددياا  ددد  ال

ال دددا يق   دددع القعلددديا    ب دددي هللا حددد   بدددي هللا البل تدددا   ضدددحع  حددد  الم ددد   القنةدددا  

مددد  العبددد      ع دددل  لددد  م دددعدل ي ددد  الدددنحض  يةدددعلل ت  دددع ال  دددنا      ددديمع يحدددي 

علدد  ت ةعدد ا الم مددن    حدد لك    نةددل صدد  ت ى    عدد  ةتددى  ب ددن مدد  ى واقددعذ ي لدد   م

 ح   ع ي ا،م ن م  ا،معل  الخلم   ة   م  ى  ي   ب ن عياا 

 حعدددي اا  دددعر المقع مدددل يُلقدددا القدددبض  لددد  احددد  كعكمعلدددل  عددد  مددد  د مدددعر 

ا  احدددياا  لددد  ا دددن الددد ا   ال ب دددن كدددى يمدددن الح دددى ح ددديل الدددنحض   ال   دددل   صدددلب ا صددد ع

ا،ادديلي    ددع  مدد    حددن  ي  دد   د ا   ددع   ا ددا مدد   بقدد  مدد  ضدد عا   لدد  خددع ت

عملددل مدد   ددن   لدد  خددع ت ةنابددل يح دد  حدد  يح دد  الل رددا   اددعل   حدد   بددي ال بددع   

   تددد  حددد   ي دددع     دددى ي دددعل المعل  دددل تدددا   دددن ى  ح دددث تدددّن يح ددد  مددد  مح دددل 

ا ح  تددد  م   دددناا  تلحدددق حال الدددل ت عدددع   ي ل دددع   لددد   يضددد ى  بدددي ا  ةنابدددل اعع دددع

  تادددعلب ى ا،م دددن الح دددى ح تدددل م  تدددعم  ع ا   الدددي ضدددع ي حددد   بدددي ا  ةع دددا ال الدددل

ا  لدد  ي  ي ددع    ددع  ا،م ددن الح ددى يالددم م دد  النعدد د  لدد   تلددى يددال تددا عدد ا  ى م نمددع

ةنابدددل تدددا يمدددع ي  لددد  ي  يدددن   ل ددد  م ع ددد   معلددد   تعدددع  يح ددد   لددد  ةنابدددل تدددا ي اخدددن 

تقدددعل: ييدددعل الح دددى تلمدددع  صددد  حدددعد عم دددص  ب دددي   اضددد بيل ى حدددآخني  تق ددد  لددد  تدددا ذلدددك 

  ةددددي ظدددد   (105)ُا ددددن  ي  ي ددددحب ع مدددد   ددددنخ مددددع  ا   ل  ددددع مدددد  ال ددددن   الدددد لُ

م  دد  اا مدد  التددد ع  Arrabalالددنحض  الدد   مددع يدداال م ةعدد  يُعددنخ لحددي اآل  حعضددى 

لمدددع يقدددن  مددد  ةدددنا   مددد  الامدددع  حعدددي   دددي الح دددى الددد   اة دددن  اضدددم  حعضدددى  ددد ا 

  (106)الم ع   تُتما حعلح ى النحةا

ضددد ار  لددد  ال دددع ي الدددياخلا يل  ال   دددل ي  الرددد    ا عل  دددع ةدددي  دددع  ل ددد   

تبعل تدددبل  لددد  ا،اددديلي ي ن القةدددعر  لددد   ددد   ال   دددل ال دددا    لددد  ال دددع ي الخدددع عا

يكع  ددع ال ق ددعر  مدد   ددم  ى يح دد  الل رددا م  دد د ححر ددع   لدد    ا ددي الح ددى ل مددع   

ا،م يدددل  ،ا دددع يدالدددل ةددد    ا ددد ذ ال ق دددعر   حدددن   ا،مدددنار مددد   صدددعي  ى   ددديخل ى  

ص  يةدددم   ذلدددك ي  يمدددع حعل تدددبل  لددد  ا عل  دددع الخع ع دددل  تقدددي  عادددل  لددد  اادددع  ي ضددد

يتددد ات النحةددد    الم   ددد    لددد  خدددع ت ا،اددديلي حادددل تدددا يمدددع    ييدددي   اكدددن   لددد  

ضددد ن ا،حددديا  ت  دددع  تقدددي اضددد قن تنيدددق مددد  ى تدددا الم دددن  ح دددث ضدددم  ل دددى    يدددي 

الردددعاا يم دددن او ا ضدددل حعوةعمدددل تدددا ميي دددل تدددعا ال دددا يضتددد ع  الدددي     يدددي ا، ل  

لتدددددد      اقلدددددد ا مع ددددددى م ددددددع ن الحةددددددع   ت ةددددددعم ا حددددددعلحا المعددددددن خ ححددددددا ا،اي

ل حاددددعحص يايلتددددا عم دددد  مدددد  ح ددددث ال دددد ع ل   ا،ح  ددددل  ددددا،ايلتدددد ل   ابعدددد ا الميي
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الب ةدددعر ذا  الحددديالق الياخل دددل     ددد ا ضددد ان ا  لددد  ميي دددل تدددعا ح ددد  يا دددع يصدددبحل 

تقددي  اصددل ا ضدد ن ى ى ميي ددل ا،ايلتدد     يمددع ال نيددق اآلخددن مدد  النحةدد     ددي   حعضدد

  ح ددد   صدددل ا  لدد  ميي دددل اوضددد  ي يل تدددا م ددن  ضددد ان ا  ل  دددع متددد  ل   تددا البحدددن

ال   ددد   ا  دددانا  الددد   حددد  حدددعلبع  عدددنار ال   دددل حددد   ا،مددد    المددد م       ددديمع 

اضدددد قن  ا،مدددد   ل خ ددددن ي ضدددد  ةعلددددي   بددددي هللا حدددد  اددددع ن حدددد  الحتدددد    تحعصددددن 

ع    الدددبع    ددديل ا،ايلتددد    الددد ي  ا دددان ا  لددد  م دددعلح     ا  قددد ا معددد   لددد  م ددد

ل(  كدددى 827 ددد /212)ضددد ل ال  عددد   لددد  ييدددل حقعدددل  عحعدددل للعبعضددد       دددع  ذلدددك تدددا 

للي لدددل الب ااا دددل  ا   ددد ا  لددد  عايدددن   نيدددل    عادددل  تدددم  يةدددنيا     دددا  عحعدددل 

   يضتددد ا ت  دددع  علبل اا  تددد  حددد تعضددد  ل ا  ل  دددع حق دددع   د ددد م ى يحدددا ح دددص  مدددن 

ا   ا ددددن ا ت  ددددع اوضددددعل   يضتدددد ا   لددددل ح مددددل احدددد  معلددددل  خمتددددل  كع كدددد    عمددددع

المددددي    م  ددددع ميي ددددل الخ ددددي  ال ددددا ا خدددد   ع  عصددددمل ل ددددى   ةددددي صددددع    نيددددل 

ححنيدددل  ضدددعم ل م مدددل   دددي  ضددد اح  اومبناا  يدددل الب ااا دددل حمدددع  قددد ل حددد  مددد  ةع ي 

حمدددع   لددد  مم ل ع  دددع    ع   دددع   ل ددد  يمدددن  ددد   الي لدددل اوضدددعم ل اا  ددد  ح  لدددم 

    ل  دددع   اضددد نععد عايدددن   نيدددل تدددا   دددي اومبنااددد     مدددعا ا الردددعاا الب دددااا 

ل(  ت  دددن  يمدددن ا،ايلتددد    ت  دددع   حق دددل المتدددلم    تنعدددص 960 ددد /349تدددا  دددعل )

     ددد ا ادددنن ي  ت  دددل (107)ةتدددى مددد  ى  لددد  ا،اددديلي   ةتدددى اخدددن  لددد  م دددن  صدددقل ل

عددددياا   حمدددد   الددددنحض لددددى  ددددؤكن تقدددد   لدددد  ا،ادددديلي حدددد  ةددددم    ك ن ددددع يمددددع   حع ددددي 

 ا،ل خ م  ا،ايلت      ا ال  ك ن اوي عحا ال ععل  ل  ا،مع   ال ا  ععن ا  ل  ع 

 مؤل ع    م عا   العلم ل:

ا تدددا ال كدددعلق  اقددد    ددد    يا لددد  العلمدددعر  يلدددم يح ددد  حددد  يح ددد  الل ردددا   عحدددع

ص  دد (  ةددي االددص  ل دد   تقددعل تددا مقيمددل   عحدد : المق دد459حعددي   ت دد ا احدد  م  ددث ) : 

تددا  لددى ال ددن ا يمددع حعددي: ُتددلاا   دد حل   ددم  كددعلق الم قدديم    ل ح دد  حدد  يح دد   

ممددد  ياددد ل ال  دددع  حددد  ن ى  الددد ي   احددد  حب دددم   ضدددح      احددد  مددداي      و دددن ى 

    ددد  الم عادددل العلم دددل ال دددا ح دددا ح دددع تقدددي  دددع  (108) لم دددى    ي  دددن تةدددل ىُ امدددع

ال   ددددع حع،ادددديلي حعددددي   تدددد  حدددد  يح دددد  مدددد   حل دددد  الم ددددنة ل حعلددددى  ر ددددن ت صددددبحل 

   (109) ل   يي   ة ل    ي ع 

ةددعل القع ددا   ددعر اقددعا  دد    ا دد : ُلددى يعدد ، يحددي مدد  ي دد  العلددى حع،ادديلي 

مددد  الح ددد      دددى القدددي   ععلدددل الددد  ن  مدددع ي ا ددد  يح ددد  حددد    م ددد   خل دددع اوضدددعل

ينعدددص  ددد  ة لددد   ب  ددد  ا،        ُ ب لّددديح ددد     دددع  ا،م دددن  بدددي الدددنحم  حددد  الح دددى يُ 
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تدددا مي ددد     مددد  ي ل ددد   يعالددد   تلددد لك  ردددن القةدددعتدددا  يت  ددد ن  تدددا عم دددص يمدددن   

  (110)  ع  ي ة  حعلعق   ل   لم ُ

لقبددد  اومدددعل معلدددك حععةددد  ا،اددديلي    ار  ددد ا اللقدددم ة دددل ضدددبق ذ ن دددع  ةدددعل 

 يحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 ل  ل دد     ددع  عّدد ددع  يح دد   مددعل ي دد  حلددي  المق ددين حدد  الم  دد    ل دد  المُ ُ بددي البددن: 

  (111)ُكقل  عةعا حت  ال ين  التمل ي ب  ضمل معلك

 ةددعل  حددنا  ى حدد   حددع : ُمددع  ييددل ي ةددن مدد  يح دد  حدد  يح دد  ةدد   مددع  يي دد  

يب دددددق    يتدددددع  تدددددا م لتددددد      ي حدددددنك  ددددد  حعلددددد     دددددع  اخددددد  حدددددا  معلدددددك 

  (112) ضم  ُ

ن  اةدددد  ن    ايددددل يح دددد  حدددد  يح دددد  الل رددددا ل  ددددع  الم ادددد  تددددا حددددع  الم دددد

ي اومدددعل معلدددك تدددا اوضدددعما  الم دددن  ح ةددد   دددبا    ة ددد  تدددا ال قددد   ال حدددن    ةلّددد

ي الددد  ال ق  دددل  خعل ددد  تدددا حعدددض المتدددعل  م  دددع: خعل ددد  تدددا ة ددد   ال دددب  تلاددد   ن ددد  

 ا بددص تددا ذلددك  ي  الل ددث حدد  ضددعي  تقددي   ن يح دد   دد  الل ددث حدد  ضددعي  دد  ةدد  خ  

ا يددددي  ا  لدددد  ةدددد ل  يددددي  ا احدددد اا مدددد  ة لدددد : ُ امددددع ة ددددل  ضدددد ل هللا  ي حعدددد   ي مددددع

ا  ي  معلدددك تدددا ال مددد   مدددص ال دددع ي   (113)آلخدددني  كدددى  دددنك الق ددد  ُ   دددنك يح ددد  ييةدددع

 يخدد  حقدد ل الل ددث تددا ذلددك   ي ددع  ةددع يي     ددع    يددنن حعرددل الح مدد    دد    ددععن 

 دددنار ا، ر حمدددع يخدددنت م  دددع  لددد   ن    ي(114)الدددا ع     دددع  ذلدددك ممدددع ي  دددن  ل ددد 

ا  ددد    دددع  يح ددد  مدددص يمعا ددد    ي ددد  م  (115)مددد  م الل دددث ا      دددع ا   دددي ا،مدددنار مع مدددع ع

ا  ل   ع دد   دد  القةددعر ت ددع  ي لدد  ةددي اا مدد  القةددع    ددي     لّددعُ  دد  ال  يددع  م  ا ددع

ا،مدددن   دددعك لا دددي  تدددا القةدددعر  ام  ع ددد    ددد     ددد  احددد  حدددال ا،ايلتدددا ياددد  ةدددعل: 

  لمدددع لادددت م  م يحدددا ح   ل: التدددلاع ل يعضدددحعلنمددد  بع  اا  دددنا تدددا حدددير يمن مدددع ُ

ت دددع    يددد لا ةةدددعر الدددبع     لدددا ةةدددعر القةدددع  يحددد  ي ضدددم  عادددل القةدددع  مددد  ةبلددد 

   يصدددددحعح   الم  مددددد    لددددد    مددددد  ية ددددد  الم دددددن   لددددد  ية ددددد  ي مدددددعل يتنيق دددددع

ا   ددددي التددددلاع  مقبدددد ل  م  ب   مدددد  م معلددددك   ددددياع حع،ادددديلي تددددع  يح دددد   ددددع  م   ددددع

 دددددع    يلدددددا ةدددددعري تدددددا يةادددددع  حدددددع  ا،اددددديلي   ل حم ددددد     القددددد ل تدددددا القةدددددع   ت

 ال دددعا ضدددناد  لددد  ُ (116) اخ  دددع       ي ددد ن   ل ح صدددحعح   مددد   دددع   لددد  م  بددد    

  ، يددد َحددد    لددد  ي  يح ددد  حددد  يح ددد  لدددىيونا ددد ى  غالددديا ع  تددد ةبل ا  لددد  مدددع ينعددد   حلددد 

ا  لدد  ةبدد ل  ييدد    ددي ى ع   ل دد     ددع  ذلددك دالددياا تددا ععل دد  ةةددعر ةدد     يصدد   ا  ددع

  ُ دددنر  ل ددد  القةدددعر مدددنا  تددد ح  مددد  ةب لددد   ةدددي يلددد   ل ددد  ا،م دددن  بدددي (117)لددديي ى
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الددنحم  حدد  الح ددى تددا  دد لا القةددعر تدد ح   ل دد   ت  دد   ل دد  مدد  يقعددي  تددا المتدد ي 

 ةدددعل لل دددعا  ددد ا ةع ددد  ى  تددد ح  مددد  الح دددى  تقدددعل ل دددى يح ددد : ُ   الم دددع   صال دددعم

 ذا   لّددى ال ددعا مدد  ةددعري يعلتدد م اا   الدد   ياددع ت دد  يا ددص  خ ددن ل ددى ممددع  نيددي    يادد

ا تددد  لى م دددا  مدددع يددد  لى مددد  القةدددع  مددد   ت  دددن  ل دددى تدددا يح عمددد     ذ   دددل ةع ددد ع

  (118) ق ي   ي  ن تا يح عما" ت   ا    ُ

نوى مددد  المبعل دددل تدددا  ددد ا القددد ل تدددل  يح ددد  حددد  يح ددد   دددع   يا   لددد  الددد

لم  دددم القةدددعر  حم ددد     يعدددال  ددد ا ي  تق دددعر ا،اددديلي     مدددياتص يقددديل مددد  ي دددعر 

ذاك    ددع  ا،م ددن  بددي الددنحم  حدد  الح ددى   يخددعلم لدد  يمددناا مدد  ذلددك   تددا   ددع  احدد  

 م القةددع  ح دد  ح ددع  مددع ي دد ن  لدد   دد ن ا،م ددن  بددي الددنحم  مدد   رددن   ددال     دد

   ذ  ر ددددناا مددددع  ددددع  يل دددد  يح دددد  (119) صددددم يح دددد  حدددد  يح دددد  البعحددددث  لدددد  الم ددددع  

القةدددع  يمدددعل ا،م دددن ،ضدددبع   ر دددن   تقدددي ذ دددن القع دددا  لددد   ةدددع م  تق دددعر ةنابدددل 

 دد ( 226ا ا،ةددب لا ) : ت  ددعر  دد  ضددبم  ددال يح دد  حدد  معمددن حدد   مددنا  ا،ل ددع

  يمددن مدد  القةددعر   اخ لددم  ل دد  ال ق ددعريةدد    ل دد   دد  ةةددعر ةنابددل يادد   ددع   ذا 

 و ددن  مدد  ي دد  العلددى     دد ا  تددا يح عمدد     ددم ت دد   لدد  م ددن  لدد  يصددبس حدد  ال ددنت

ت  ع ح اددد  حمدددع يعمددد   ل ددد     عادددل اتدددل  ددد ا القع دددا ةلدددل   دددع   ددد  ال ق دددعر    بدددص 

   لدددد  حعةدددد ى حعلتددددخال ت  نةدددد ا   دددد  ضددددقاع  ى  ةلددددل ميا ا دددد  ل ددددى ح دددد  ضدددد ّ 

  دددع  يح ددد   ا  ل ددد  مددد   ددد  ععادددم  ضدددع ا  ل ددد  ع دددي ى ح ددد   دددال حددد عمع ى    تعددد

  (120)ح  يح   يةي ى  ل  

ةدددعل يح ددد  حددد  يح ددد : ُلمدددع ةدددعل ال دددعا  لددد  احددد  معمدددن ي دددعاا ضدددع ي حددد  

حتدددع  تقدددعل لدددا: مدددع  دددنن تدددا ةددد ع  ا  ل ددد " تقلدددل:     عددد    اا  دددن ي  ا  دددع   

ت ددد   ت  ددد    ييدددك يا ددد  مددد  ةددد ع  ك ت لب ددد  ةددد      ةددد ي ت ددد   تلدددى يا دددم ي  ي دددعاا 

 ةدددي  ع   دددع  ل دددك  ت  دددع ةددد ع  ك   دددع  ا،م دددن يقددد ل لدددا:   ددد حل ال ددد ع ا  تلدددى ي  

ل   دددد ح ع     ددددم حنييددددك ت  ددددع  ت  بددددل  لدددد  ا،م ددددن: مددددع   ددددي  مدددد  يخبددددع  القع ددددا 

ةددار  ،ادد  لددى ي دد  يحةددناا م لتدد      ي ددع  اا   يمددع ال دد ع ا   ل دد  تلدد   ةددص 

ُا كدددى يمدددن ا،م دددن  بدددي الدددنحم   (121)مرل دددع  لددد  معلدددك  الل دددث  مدددع  تعدددع حعدددي ع  يضدددع

 حعال  

احددد  معمدددن حدددعلعلى  العددديل  ال  ا دددص   ا دددعذ   ضددد ن ل دددناعىا ةدددي  صددد ل   دددم 

   ة دد  ي  ا،م ددن  بددي الددنحم  يالددص  لدد  حددعل (122)الحددق   يخددعخ تددا ذلددك ل مددل  لددى

م  بددد  ت  دددع    لددد  القةدددعر مدددن  كعا دددل    ددديمع حةدددن   ال تدددع  ةع ددد    ددد ا   دددنخ 
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الدددم مددد  خع مددد  الددد  ع   لددد  يح ددد  حددد  يح ددد  حعدددي  تع ددد    حعوددد  ة لددد : ُ ضددد على 

  يح ددد   ةدددعل  ادددع ف   ادددع  ل ددد   دددت عددد  ذلدددك تب (123)ي قلبددد  ُ الددد ي  ظلمددد ا ي  م قلدددمي 

 اععددد   مدددع يظ ددد     خدددي  ع تدددا ال ددد ك  ضدددار ح   دددع  ح  ددد   كدددى اضددد   ن هللا    دددع 

  (124)ل ُ

 تددددا   ايددددل يخددددنن ي  يح دددد  حدددد  يح دددد  ةدددديل يحددددي ال ق ددددعر للقةددددعر تدددد ةن  

 دددد   ي  يح دددد   ذا اخ لددددم ال ق ددددعر ا،م ددددن  لدددد  ذلددددك  ت ددددع  ذلددددك القع ددددا   يعدددديل 

  ددددن  ت  ددددع يح دددد   خعل دددد  عمدددد ع ى  ت  عدددد  القع ددددا  ل ل دددد   تددددع  ق ي   ةعددددل ة دددد

ا  تلمدددع ي ددد  ق دددل قةدددعر  ل  دددع ح دددعرا مددد  عمدددع   ى    ت  ال يخدددنن ةدددع    ت  دددع ييةدددع

 لددد   ضددد ل   ةدددعل: مدددع  ةدددي يحقدددي    ة ددد   لددد   ا دددعذ ا، لددد  صدددنت    عحددد   لددد  يح ددد  

ا      يةددد ن  ل ددد  ح دددار  ذ ةدددي   ةدددم  ددد  القةدددعر ل دددع  حمدددع يةدددن  يتدددك لددد  خ عمدددع

 ل ددد  حددد     عحددد   تلمدددع اا دددنخ  ل ددد   ضددد ل    نتددد  حق لددد   ةلدددق م ددد     دددم مددد  

ص  ضددد خ  ةدددعل لددد : لدددى يظددد  ا،مدددن  ةدددص م دددك  ددد ا الم ةددد  تددد     لددد  يح ددد  مع ددد  اا 

ا" ةددعل اعددى  ةددعل لدد : تددعآل   لدد يةةددا    ددل و  ددا     تقددعل لدد  يح دد :    عدد  ذلددك صدديةع

ا تدددا ا،ةددد ال ت مدددع  تدددلاا ظ  دددل  ذ خدددعل  ا يصدددحعحك  يادددك   ة دددل متددد خ ناا ف م حنيدددع

  ذا صدددن    بدددص ال ددد ن   قةدددا حن ددد  مخلددد    دددع م تدددع خ دددن ت مدددع   دددار حددد     

ا      دد    م ددك  تعضدد عم م ددك ذلددك  تلادد  يضدد ن لددك      تعددل تددا  الددك  تنتددص تدد

  (125)يت ع ا تعال

يدددي   مددد      ةدددك  لددد  م عادددل يح ددد  حددد  يح ددد    ضددد ذ   ددد ي  المردددعل   

 ةيم  لين الخعصل  الععمل تا ا،ايلي 

 ذ ن ةار م  يخبع    تةل   ية ال   ك عر العلمعر  ل  :

ا ُةدددددعل يح ددددد    ضددددد ل   ي  ي صددددد  ا  تقدددددعل لدددددا:  ل دددددك لمدددددع    دددددل معل دددددع

لمدددع حدددع  حعل  ددد حل ف  ل  عحددد   ،لمدددل المتدددلم     دددعم  ى  كدددى ةددديمل  لددد  الل دددث ت

  (126)تناةا  يع   ةلل ل  مر  مقعل ا لمعلك  تقعل لا مر  ة ل  ض ارُ

ا يكدددن العلمدددعر مددد  ةبلددد    يح ددد  حددد  يح ددد  يبدددي  تدددا ال ر دددن مددد  ضدددل    م بعدددع

ا ح ددى تقددي   ن  دد  الل ددث حدد  ضددعي ح ادد  يخدد  حن ددع   ح عددل  ح عددل:   تقددعل لدد    مق ددييع

 ح عدددل ي  يبلدددس مبلدددس ال نامدددل  تمدددع خدددنت يدددع ل دددل خددديمك العلدددى  ةدددعل يح ددد :   امدددع ي ا  

ةدددعل يح ددد :  يخددد   حن دددع  الل دددث تقدددعل  (127)الل دددث حددد  ضدددعي مددد  الددديا ع ح ددد   ين ذلدددك

  (128)لا: ية ل لك مع ةعل لا  ح عل  خيمك العلى يع يح  
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يحدددا  ر دددن ة لددد : ُ  احددد    ددد  مععادددع  ي ددد  العلدددى تدددا البددد    ن يح ددد   ددد  

 مددع ي يددي يدد ل الب دد ُ يتدد اعد العلددى حناحددل ال تددىُ ةددعل يح دد   لقددي البددل  دد ا ا،مددن 

حددد     ا تدددا ح ددد    ددد  هللا مدددع   ددد  تعلمدددل ي  ال دددعا يح دددعع    لدددّا   لقدددي  قدددل  لددد  

ا  ال تددعر ييددعما مددص احدد  القعضددى حم ددن  تعةدد نيل عع يددل ح ددع  تدد هللا مددع  ييددل ل ددع  ع ددع

مدددع يةعمدددل   دددي  ح ددد  حع  دددع  اةددد  ع ا حدددعح  القعضدددى   لمددد     دددع  احددد  ا دددع اا اددد ل 

القعضدددى م  دددص ذلدددك  ي لددد  تدددا    ددد    معم ددد      دددل ي دددا  بدددي الدددنحم  حددد  القعضدددى 

ت قدد ل لددا: مدد  ييدد  ي  ددل تدد ة ل لدد  مدد    ددي  بددي هللا حدد    ددم  ت قدد ل لددا: تددل  ي رددن 

ي هللا حدد    ددم ت قدد ل لددا: ا،حع يددث ال ددا   خدد  ع م دد  لدد ي  ل  ددع العمدد   كددى ي ددا  بدد

مددد  ييددد  ي  دددل  تددد ة ل مددد    دددي احددد  القعضدددى  ت قددد ل لدددا: تدددل  ي ردددن المتدددعل  ال دددا 

 تدددمع ع م ددد   دددا  ي   ةدددعل لدددا يح ددد  حددد  يح ددد     ت ع مدددع ةدددي يصدددع  تدددا ة لددد  لدددا  

 ةددي ا ددعاا احدد  القعضددى  دد    بددعد مددع لدد ي  ل دد  العمدد  مدد  الحددييث  يصددع    ا ددعاا 

    رن ددد    يمنادددا حع  بدددعد   يصدددع   كدددى يقددد ل يح ددد : احددد    دددم  ددد  ولبدددل الدددني

   بعد اح  القعضى تا  يي   ةي     بعد اح    م تا يكن   ين 

عمدددص متدددعل  ضددد ل    دددع يةددد م  احددد  ادددعتص  و ن مدددع مددد  ةدددي   دددع  يح ددد  

يصددحع  معلددك     ب ددع  دد  ى تعن دد ع  لدد  احدد  القعضددى ل ددنن ت  ددع م  بدد   ت عدد  احدد  

تلمددع  ين يح دد  ذلددك ادد ن   عحدد   ي خلدد  تددا  مدد  تقددعل لدد  احدد  القعضددى ي دد قص  لدد  ى  

القعضددى: مددع حعلددك" ةددعل:     ددؤ ر ل ددى  لددّا حددق  حقددك   ةددي   بددل  دد  ى  لم ددى   لددى 

ي  ي  ي ددنر ح ددى لل ةدد د تدد  ى  تددلذا  ددع   دد ا تددع حععددل لددا حدد لك   مرلدد  لدد  معدد  تددا 

م  حدد  الح ددى ال ق ددعر ةددعل احدد  يحددا ال  ددعر: عمددص ا،م ددن  بددي الددنح  (129)ضددمعد ديددع 

ةدددص  لددد  عع يدددل لددد  تدددا يددد ل مددد   مةدددع   كدددى اددديل يةدددي ال ددديل   ةدددي تدددا ة دددن    دددع  

تتددد ل ى  ددد  ال  حدددل  ال  دددع    تقدددعل يح ددد :  ُّ  دددن ح ددد ل ةددد ني  م  دددعحع    تلمدددع حدددع   

ددَى لددى  ُ  دديح دد  ح دد   ال   ددع ضدد ل ال ق ددعر ح دد  خنعدد ا  تقددعل حعةدد ى: ل، معلددك حمدد  م  ل،   

: لددد   ت ح دددع لددد   ددد ا البدددع   تددد    ل ددد  ي  ياددد   ددد  يددد ل  يع دددق  ةبدددل  ن" تقدددعل حدددعل خ

   ةددددعل حعددددض المعل  ددددل: ي  يح دددد  (130) ل دددد  ععل دددد   لدددد  يصددددعم ا،مدددد   لددددئع يعدددد  

ا  ذ  ددد ل  َ  متددد  ن  ال مدددل تدددع   دددق لددد      اعدددعل    ن ح ددد ا    ين ياددد  لدددى يملدددك ةددد ئع

 تلى يبق     ال  عل 

ةدددك ت ددد    ياددد  لدددى    دددم  لددد  يح ددد   عددد  مددد  ةدددني  يتددد ل   ددد  ح دددث 

ت  دددددم  ل ددددد : ي ن ي    ددددد  د ت  دددددع       ددددد ا  ال دددددعا  ل دددددك  و دددددن    لتددددد لمين َ 

 ت      ل  ى   التعل 
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خددن ضدد ل  دد  متدد لل ح ددث  ةعددل تددا م لتدد :   ي ب ددا لددك ي   تدد ل آل ةددعل 

ي دددك تلاددد  يديددد  لددددك  العلمدددعر  ددد   ددد  مدددع يحةدددن م لتدددك ممددددع  ي ب دددا ي  يحدددنت  

  التعل 

 عمددددص حعددددض يصددددحع  يح دددد   تدددد     لدددد  احدددد  القعضددددى  تدددد  ا  ي  يقني ددددع 

 ل دد   ت عددعظى ذلددك  يحدد  م دد   تق دد  لدد : ي  ل تددل حتدد ل" تقددعل: ياددع   يحددم  دد  حتدد  

ا لمعلك  اح  القعضى  كى لى ي   (131)   م   ن  ع  ل  مي    ت   مخعل ع

المععاقدددل   ي ل مددد  يحددديك ع   ددددياع   دددع  يح ددد  يقددد ل:  عدددع ا ا  لددد  ةادددص 

 ال تعر  ال ب ع   الخ  ع  

 ة دددد  ل ح دددد : ةددددعل الحتدددد : لدددد   الحمقدددد  مددددع  مددددن  الدددديا ع  تقددددعل يح دددد : 

 ل  ا ية ل: ل   الحلمعر مع  من  اليا ع 

ار  ال ق دددعر   ة ددد  لددد : ةدددعل ضددد  ع  الرددد   : مدددع يخدددعخ  لددد  ا تدددا    القدددنّ 

ل خعددا: ت عدد  يح دد  ي عدد ذ  يقدد ل: الل ددى    خددم ح ددع مددع ياددع ةل دد   ةعلدد  يحدد   حددنا  ى ا

يحدددي مددد  خلقدددك    دددع  يح ددد  يقددد ل: ي خددد  الح دددمل ح  دددك  حددد   ال دددعا  تلاددد  ي ةدددن 

 لحنم ك 

 ضددد ل   عددد  مددد  و دددن م لتددد   ددد  متددد لل  تددد ا ن ذلدددك   ةدددعل:  ذا علتدددل 

 م لي التعل   الم  م يعب عك 

عر" تقددعل: لدد  تعلددل ذلددك    بتدد  تددا المدد   عابتددعاك تددا الخدد لددىَ  ة دد  لدد : ،

 ل ل  م ح   يي    ياع يحم ي  يُق ين حا  مع اة ييل ياع ح  ن  

 ي ا  ي  ي دددع   تدددا متددد لل  تعضددد مي تلدددى ي دددي المددديا   كدددى   دددن  تلدددى يم  ددد   

تقددعل لدد   عدد   لدد  ع بدد    دد   الددي ا  يددع يحددع محمددي  تقددعل: لدد   ددع  ل ددع   تةددى ال  دد  

يح دد  كددى ةددعل: لدد  علتددل تددا ح  ددك  ددع  يضدد ن لددك    ُ الدديت ن  لدد   ع دد     بتددى  لح دد

  ةعل:  م  ي ا  ي  يعم  حمع يق ل: ية ي   م  لى ين  ذلك يبعل مع يقعل 

حددد  م  دددث   الملدددك  دددع  يح ددد  يع دددم ح لمدددل ح مدددل ةعل دددع لددد  الحععدددم  بدددي 

 ةعلدد  لدد  يح دد  مددن :  اددا ي يددي ي  ي لمددك ح ددار يددن   ع ددا   ددك ت دد  ةددييياا  تقددعل 

 ل : يع يحع محمي:    ةار  بلس الح مل م ك ت     ا  تةع     ا تك 

ي  الحلدددددى يددددداي     دددددع  يح ددددد  يع بددددد   يقددددد ل: مدددددع يديددددد  الحلدددددى حعلنعدددددعل

ا   ضددمص يح دد  حدد  يح دد  يقدد ل تددا ةدد ل هللا: ُيددع ح ددا االنععل  ل ةددي ياال ددع  لدد  ى لبعضددع

ا  لبدددددعا ال قددددد  ُ   ةدددددعل: )لبدددددعا ال قددددد ن( التددددد   ل (132)يددددد ا   ضدددددؤا  ى   ي دددددع

  ال ةع   حت  التمل  كى ينعص يح   ت ق ل: مص العم  حمع ي ب  ذلك 
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حددعلحعل ت دد  ت  ددع  م  ددع   ل   ُضددئ   دد  الا ددي تددا الدديا ع تقددعل: مدد  لددى يددنرَ 

ا حني بّ ُم دا ي       ع   ل  ع  ا ع  ع

مددد  عدددعر  المددد     ددد  يالدددم العلدددى  لدددى ي ددد  ح  ددد   حددد   ا،اب دددعر تدددا  ةدددعل: 

ال  دددل      عدددل  ذ ن يح ددد  يصدددحع  ا، دددناخ ت نعدددص  اضددد نعص   ةدددعل: ةددد ل ي ا  ا 

ا مدد  الخ ددن تلددى ي دد ب    تق دد  لدد : يت نعدد  مددص ذلددك  " تقددعل: لدد ي كدد ا  تددع  ىل ع ددع

 تا خعخ الت ل  ععر الر ا  

يددددع يحددددع محمددددي لدددد     ل ددددع  لدددد  هللا حددددق    لدددد   ، عاددددع  ةددددعل ةدددد ل ل ح دددد : 

حدددعلند   لددد  ح    دددع  مدددع يددد  ا الا دددن  ةدددعل:  هللا مدددع  دددع  يددد  ا   تددد  حددد  مدددنيى البقددد  

 البن  ح ث    ععلي  ح   يخنت  ل    ل  ال حنار يل مت  

 ة ددد  ل ح ددد :    مددد  مةددد   دددع  ي م ددد  ال قدددن  تددد ا ن ذلدددك  ةدددعل:   ي ب دددا 

  (133)   مع  ع ذ م   اب   لم  يعق  ي  ي م

حددد   الملدددك ح ددد   ب دددي هللا حددد  يح ددد   ددد  يح ددد  ةدددعل:   دددل مدددص الحععدددم  بدددي 

تدددع ي حددد  محمدددي حددد  ح ددد ن   ت دددع     معدددا صعحب  م  دددث تدددا ال  دددع  يددد ل ي ح ادددل

ي نم دددع  ينضددد   ل  دددع  يت  ددد ناع    حمدددع اض خ ددد ا حعو ضدددعل ح ددد  ةلدددل لددد :     عددد  

ا ح ددلل معلددل  ي ددع     لدد  ضددع ي حمرل ددع     عدد   لددال تنحمددع يح دد  ذلددك يددع صددعحبا   ي مددع

ت دددنت  ع  ل ددد   ةلدددل لددد : يمدددع يادددع تمتددد   ي    دددع ححمدددي هللا   ل ددد  يعمع دددع ل دددعحبا 

ا: يددع يحددع محمددي ي     لحعع دد   ل  ددع  تلمددع تدد   هللا  لدد  المتددلم     ة  ددع  ةددعل لددا ي مددع

ذلدددك" ةدددعل حددد   يضدددمع مع ي  يُ نمدددك يادددل  صدددعحبك  تددد م   ح مدددع ا،اددديلي  ةلدددل:  حدددى 

ا   دددي   تقلدددل يادددل  هللا  نيدددي   عا  دددع     نام دددع   ا حتددد ع تقدددعل لدددا: ذلدددك ح دددى  ضدددمع ع

تقلدددددل:   عددددداا ى هللا خ دددددناا  ددددد  يا تددددد ى      دددددك  تقدددددي  هللا خدددددعت ا هللا   ضددددد ل   

  (134)تخ    ا    

 ةدددي يك ددد  العلمدددعر  لددد  يح ددد  حددد  يح ددد  الل ردددا  الم عادددل العلم دددل ال دددا  دددع  

ةدديل ا،ادديلي حعلددى  ر ددن  تعددع    ي م ددص ح ددع  ت دد ا احدد  ال ن ددا ةددي ذ ددن حدد   الل رددا: ُ

ا: ُ ددع   مددعل  ة دد    ت  ددع ا،ادديلي حعددي   تدد  حدد   ي ددع   لدد   ييدد   ة لدد ُ   ةددعل ييةددع

  (135)حلي     ع   ععا  عةعُا حيَ  ا 

يحدددي مددد  ي ددد  العلدددى حع،اددديلي م ددد   خل دددع   ةدددعل يحمدددي حددد  خعلدددي: ُلدددى يُعددد َ 

يح دد  حدد  يح دد    ضددمص   ضددعل مدد  الح دد       ددى القددي    ععلددل الدد  ن مددع يُ ا دداو

  (136)م   م عيك ا،ايلي تا  ة  ُ
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ا  – حمددددد  هللا  – ةدددددعل ييةدددددع: ُ دددددع  يح ددددد   مددددد  العقدددددعر      دددددع   علمدددددع

   ةددعل محمددي حدد   مددن حدد  لبعحددل: ُ عةدد  ا،ادديلي مدد  العلمددعر يح دد  حدد  (137)تع ددعُا

  (138) ي ع     علم ع  بي الملك ح  حب مُ يح     تق   ع   ت  ح 

 ةدددعل احددد   بدددي البدددن: ُ دددع   مدددعل ي ددد  حلدددي    المق دددين حددد  تددد  ى   الم  ددد   

  تدددا ضدددم    ل ددد   المعلددد ل  ل ددد     دددع  كقدددل  دددعةعا  حتددد  ال دددي   التدددمل   دددع  يُ دددبّ 

  (139)حعلحييثُ  ن   لى ي   ل  ح- حم  هللا  –حتمل معلك ح  ياي 

ل ددد  اا  دددل النيعضدددل حعل قددد  حع،اددديلي   حددد  اا  دددن مددد  م  ةدددعل الحم دددي : ُ 

  (140)معلك   عكُ

  (141) ةعل الخل لا: ُكقلُ

 ع يخدد : ُ ددع  يح دد  حدد  يح دد  م ددع  الددي    تددا ذ ددن  يمددع احدد  ح دد  ال تقددي

  (142)  ع  ةي يخ  تا ا ت     ئ    مقعي    ئل معلكُ

ا  ر دددن العلدددى   ب دددن القدددي    اتدددن  الحنمدددل   عمددد   ةدددعل الددد  با: ُ دددع  امعمدددع

  (143)ُالعق    ر ن العبع    ال ة 

 يخبددع  يح دد   ر ددن    ذ ددن عملددل م  ددع محمددي حدد  حددع   الخ دد ا تددا   عحدد  

ُيخبدددع  ال ق دددعر  المحددديك  ُ  كدددى ةدددعل تدددا اخدددن  نعم ددد : ُ يخبدددع  يح ددد  حددد  يح ددد  

 ر دددن  وايدددن   لددد  ذ بدددل  لددد   ق ددد  ع  اضددد  ععح ع لادددعل ح دددع ال  دددع  اددد  ا يخدددنت  ددد  

  (144)حُ ا  ل   م  معنتل العلمعرُ حي مع

  تع  :

 ددد تا يح ددد  حددد  يح ددد  الل ردددا تدددا ةنابدددل   ددد ل يددد ل ا، حعدددعر لرمدددع  حقددد   

  دد     ددع 233 دد    ة دد  ضدد ل 234مدد   عددم  ة دد  لرمددع  حقدد   مدد  ذ  الح ددل ضدد ل 

 تع ددد  ي صددد  يحدددي خعصددد    ل       ددديمع  اَددد(145)حددد    ددد تا اك  ددد    كمدددعا   ضددد ل  ُ  ل ُضددد

محمددي حدد  ديددع  حب ددص مددعل لدد    خلدد ص  يدد  ت عاددل  صدد ل خعصددل  ذ  ددا   دد  القع ددا 

بدددن  قمق ددد     لددد      ددد  مدددع ذ دددن   ةدددي صددد ل  ل ددد  القع دددا محمدددي حددد  ديدددع   ُ تددد  حم

احدد    ددعب ال ددا  قددص ح ددع ن ةنابددل    ددع  ال ددعا خددعل الح ددى اوضددعما تددا ا،ادديلي 

  (146)يت تق     ي ةبن   ذا ع ح ا

 

 

 

 



  عدد خاص باملؤتمر العلمي الدولي الخامس)الحضارة والتراث العربي ابداع واصالة(               راث والحضارة        الت 

 

 2014/  18901رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية                                                           79    

                                                  

   ام  البحث:

                                                           

( أبو الوليد عبد هللا بن محمد بن يوسف األزدي ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس، حققه وضبط نصه 1)
؛ 223،  2/222م(: 2008، تونس، دار الغرب اإلسالمي، 1وعلق عليه: بشار عواد معروف، )ط

حققه تاريخ علماء االندلس، ذوة المقتبس في جأبو عبد هللا محمد بن فتوح بن عبد هللا الحميدي، 
م(، 2008، تونس، دار الغرب االسالمي، 1وعلق عليه: بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، )ط

سالسن بزيادة نون(؛ القاضي عياض و )وقد ذكره باسم يحيى بن يحيى بن كثير بن  .567-566ص
، السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، تحقيق: عبد القادر الصحراوي 

؛ أحمد بن يحيى بن 3/379( :ال تاريخ للطبع)المملكة المغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
، 1، تحقيق: ابراهيم االبياري، )طندلساأل علماء، بغية الملتمس في تاريخ الضبيأحمد بن عميرة 

؛ أبو العباس شمس  2/685م(: 1989بيروت، دار الكتاب اللبناني، -القاهرة، دار الكتاب المصري 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان 

 باسم يحيى بن )وقد ذكره أيضا   146-6/143(: ال تاريخ للطبععباس، )بيروت، دار صادر، 
د األلف الم(؛ أحمد سالسن بزيادة نون بن َشّمال بفتح الشين وتشديد الميم وبعو يحيى بن كثير بن 

طيب، تحقيق: إحسان عباس، ر بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس ال
 .12-2/9(: ال تاريخ للطبع)بيروت، دار صادر، 

؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 380-3/379( عياض، ترتيب المدارك: 2)
 .6/462(: م1983)بيروت، دار الكتاب اللبناني، 

 .3/380( عياض، ترتيب المدارك: 3)
* ويقال لها جزيرة أم حكيم وقاعدتها مدينة الجزيرة الخضراء، وهي على ربوة مشرفة على البحر وسورها 
متصل به، وفيها مرافق وجامع كبير حسن البناء، وتعد من الجزائر المأمونة، وهي أول أرض فتحها 

حمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر طارق بن زياد في األندلس. ينظر: م
م(، 1975، بيروت، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، 1األقطار، تحقيق: إحسان عباس، )ط

حامد، التاريخ السياسي للجزيرة الخضراء في ال؛ وللمزيد من التفاصيل ينظر: برزان ميسر 223ص
، بيروت، عالم الكتب للطباعة 1م، )ط1378-711هـ/780-92األندلس من الفتح حتى السقوط 

 .26،  25م(، ص2013والنشر والتوزيع، 
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* كورة من كّور األندلس، تقع في الجنوب الغربي، وكانت قاعدتها مدينة شذونة، وفيها من خيرات البر 
والبحر وقد نزلها جند فلسطين من العرب. ينظر: أبو عبد هللا محمد األدريسي، القارة األفريقية 

رة األندلس )وهو جزء من كتاب نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق(، تحقيق: إسماعيل العربي، وجزي
 .174م(، ص1983)الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .380،  3/379( عياض، ترتيب المدارك: 4)
، 11)طوســي، س( شــمس الــدين الــذهبي، ســير أعــالم النــبالء، تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط ومحمــد نعــيم العرق5)

، 8؛ محمد الخضري بك، تـاريخ التشـريع اإلسـالمي، )ط5/972م(: 2001بيروت، مؤسسة الرسالة، 
؛ محمــد بــن حســن شــرحبيلي، يحيــى بــن يحيــى الليثــي وروايتــه للموطــأ، 142م(، ص1967بيــروت، 

 .9م(، ص1995)المغرب، منشورات كلية الشريعة بأغادير، 
محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف، شجرة النور الزكية  محمد بن؛ 3/380( عياض، ترتيب المدارك: 6)

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1في طبقات المالكية، خرج حواشيه وعلق عليه: عبدالمجيد خيالي، )ط
م؛ شرحبيلي، يحيى بن يحيى، 1960، المغرب، 32مجلة دعوة الحق، العدد ؛ 1/94م(: 2003

 .40ص
 .40؛ شرحبيلي، يحيى بن يحيى، ص32مجلة دعوة الحق، العدد؛ 3/380( عياض، ترتيب المدارك: 7)
 .381،  3/380( عياض، ترتيب المدارك: 8)
؛ 181،  2/179؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 380،  3/379( عياض، ترتيب المدارك: 9)

؛ ابن خلكان، وفيات 587-2/586:؛ العيني، بغية الملتمس566الحميدي، جذوة المقتبس، ص
 .12 - 2/9 ؛ المقري، نفح الطيب:146-6/143عيان: األ

 .3/392( عياض، ترتيب المدارك: 10)
* مولى األمير الحكم بن هشام من أهل قرطبة، ُيكنى أبا عثمان، رحل إلى المشرق سنة سبع وسبعين 
ومائة، فروى عن عبد هللا بن نافع وآخرون. كان زاهدا  فاضال  فقيها  في المسائل. ينظر: ابن 

 .1/224فرضي، تاريخ علماء األندلس: ال
 .34م(؛ وينظر: شرحبيلي، يحيى بن يحيى، ص1983، 2)ط 4/113( عياض: 11)
س، ، تون1ابن االبار، التكملة لكتاب الصلة، حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عواد معروف، )ط( 12)

 .2/149المقري، نفح الطيب: ؛ 2/8م(:2011دار الغرب االسالمي، 
 .4/424؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/122فرضي، تاريخ علماء األندلس: ( ابن ال13)
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( ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق وتعليق: محمد 14)
؛ الحميدي، جذوة 1/462م(: 1977األحمدي أبو النور، )القاهرة، دار التراث للطبع والنشر، 

؛ ابن العماد 337-1/336؛ ابن الفرضي: 4/421ب المدارك: ؛ عياض، ترتي386المقتبس، ص
الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، اشرف على تحقيقه وخرج احاديثه: عبدالقادر 

م(: 1988، دمشق، دار ابن الكثير، 1االرنائووط، حققه وعلق عليه: محمود االرنائووط، )ط
3/420 . 

 .4/422نقال  عن: عياض، ترتيب المدارك: ( 15)
 .1/300ابن االبار، التكملة لكتاب الصلة: ( 16)
، 1( أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن األّبار، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: إبراهيم األبياري، )ط17)

 .24م(، ص1989بيروت، دار الكتاب اللبناني،  –القاهرة، دار الكتاب المصري 
 .2/360؛ ابن فرحون، الديباج المذهب: 2/232( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 18)
؛ 2/357:؛ ابن فرحون، الديباج المذهب233 ، 2/232( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 19)

 .36شرحبيلي، يحيى بن يحيى، ص
 .1/305ابن الفرضي، تاريخ علماء االندلس: ( 20)
 وما بعدها. 3/327( عياض، ترتيب المدارك: 21)
( أبو مروان حيان بن خلف القرطبي ابن حيان، المقتبس من أنباء أهل األندلس )قطعة خاصة 22)

بالسنوات األخيرة من عهد عبد الرحمن األوسط وعهد األمير محمد بن عبد الرحمن(، تحقيق: 
؛ عياض، 218صهـ( 1390)القاهرة، المجلس االعلى للشؤون االسالمية، محمود علي مكي، 

؛ شرحبيلي، يحيى بن  353-2/352؛ ابن فرحون، الديباج المذهب: 3/380ترتيب المدارك: 
 .43،  42يحيى، ص

سألته أن يوصيني، فقال لي: عليك بالنصيحة هلل ولكتابه وألئمة مالكا   ( قال يحيى: "لما ودعت23)
له مثل مقالتي لمالك، فقال لي  المسلمين وعامتهم. ثم قدمت على الليث فلما حان فراقي إياه، قلت

مثل قوله سواء". والقصة واضحة الداللة على أن يحيى الزم مالكا  مدة طويلة قبل قدومه على 
الليث، ألن مالكا  كان يوصي تالميذه بقدر ما يناسب، وذلك بعد معرفته بهم وتفرسه فيما هم أصل 

 .2/353ن فرحون، الديباج المذهب: ؛ اب3/383له في المستقبل. ينظر: عياض، ترتيب المدارك: 
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، القاهرة، دار الكتاب 2، تحقيق: ابراهيم االبياري، )طمحمد بن حارث الخشني، قضاة قرطبة( 24)
؛ ابن 3/181؛ عياض، ترتيب المدارك: 55، صم(1989بيروت ، دار الكتاب اللبناني، -المصري 

 .2/11؛ المقري، نفح الطيب: 2/224الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 
 .3/116( عياض، ترتيب المدارك: 25)
؛ شرحبيلي، يحيى 3/126؛ عياض، ترتيب المدارك: 2/220( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 26)

 .41بن يحيى، ص
؛ ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق: شوقي 3/382( عياض، ترتيب المدارك: 27)

 .1/164 م(:1953ضيف، )القاهرة، دار المعارف، 
 1/164؛ ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب: 383،  3/382( المصدر نفسه، 28)
 .264-1/263دار إحياء التراث العربي، د.ت(:  –( شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ، )بيروت 29)
 .49؛ شرحبيلي، يحيى بن يحيى، ص1/224( المصدر نفسه: 30)
 .1/224( الذهبي، تذكرة الحفاظ: 31)
 .1/224( المصدر نفسه: 32)
 .1/224( المصدر نفسه: 33)
 وما بعدها.  3/244( عياض، ترتيب المدارك: 34)
 .3/244( المصدر نفسه: 35)
 
 .1/224( الذهبي، تذكرة الحفاظ: 36)
 . 50؛ شرحبيلي، يحيى بن يحيى، ص3/240( عياض، ترتيب المدارك: 37)
 ؛ المقـري، نفـح الطيـب:2/224علماء األندلس:  ؛ ابن الفرضي، تاريخ55( الخشني، قضاة قرطبة، ص38)

 2/9-11. 
 .2/7( المصدر نفسه: 39)
؛ ابن فرحون، الديباج المذهب: 2/460: بغية الملتمس، الضبي؛ 4/421( عياض، ترتيب المدارك: 40)

؛ 3/420ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب: ؛ 386؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص1/462
 .51ى، صشرحبيلي، يحيى بن يحي

 .4/265؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/40( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 41)
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 .4/266؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/41( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 42)
 .1/43( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 43)
 .4/272؛ عياض، ترتيب المدارك: 63،  1/62( المصدر نفسه: 44)
 .1/64الفرضي، تاريخ علماء األندلس:  ( ابن45)
 .4/264؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/122( المصدر نفسه: 46)
 .4/270؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/122( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 47)
 .131-1/129( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 48)
 .1/147( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 49)
 .1/218المصدر نفسه: ( 50)
 .1/226، تاريخ علماء األندلس: الفرضي؛ ابن 68( الخشني، قضاة قرطبة، ص51)
 .227-1/226( المصدر نفسه: 52)
 .1/255( المصدر نفسه: 53)
 .277-1/276( المصدر نفسه: 54)
 .258-4/257؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/346( المصدر نفسه: 55)
 . 349-1/348( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 56)
 .372-1/370( المصدر نفسه: 57)
 .1/382( المصدر نفسه: 58)
 .1/383( المصدر نفسه: 59)
 .1/415( المصدر نفسه: 60)
 .1/458( المصدر نفسه: 61)
 .4/256؛ عياض، ترتيب المدارك: 6-2/5( المصدر نفسه: 62)
 
 .4/253؛ عياض، ترتيب المدارك: 13-2/12األندلس: ( ابن الفرضي، تاريخ علماء 63)
 .4/259؛ عياض، ترتيب المدارك: 2/14( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 64)
 .4/262؛ عياض، ترتيب المدارك: 2/14( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 65)
 .2/18( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 66)
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 .2/18( المصدر نفسه: 67)
 .2/20( المصدر نفسه: 68)
 .2/21( المصدر نفسه: 69)
 .22-2/21( المصدر نفسه: 70)
 .2/23( المصدر نفسه: 71)
 .436-4/435؛ عياض، ترتيب المدارك: 27-20/25( المصدر نفسه: 72)
 .2/170( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 73)
 .2/211( المصدر نفسه: 74)
 .226-2/225( المصدر نفسه: 75)
 .4/270؛ عياض، ترتيب المدارك: 2/226المصدر نفسه: ( 76)
 .250-2/249( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 77)
؛ السامرائي 114(، ص1968( أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب واألندلس، )االسكندرية، 78)

عة والنشر، ، الموصل، دار ابن األثير للطبا1وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، )ط
؛ ليفي 224م(، ص1978؛ إبراهيم بيضون، الدولة العربية في إسبانيا، )بيروت، 106م(، ص1986

 .43بروفنسال، حضارة العرب في األندلس، ترجمة ذوقان قرقوط، )بيروت، ال تاريخ للطبع(، ص
حققه بر، ؛ شمس الدين الذهبي، العبر في خبر من غ1/278( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 79)

وضبطه على مخطوطتين: ابو هاجر محمد السعيد، )بيروت، دار الكتب العلمية، ال تاريخ للطبع(: 
 .107؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، ص1/240

؛ لطفي 3/230، 46-2/45وما بعدها؛ المقري، نفح الطيب:  2/352: المذهب ( ابن فرحون، الديباج80)
 . 40م(، ص1969 –عبد البديع، اإلسالم في إسبانيا، )القاهرة 

مكتبة الثقافة الدينية، ال  –( أنخل جنثالثبالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي، ترجمة: حسين مؤنس، )القاهرة 81)
ي الدين، "دخول المذهب المالكي إلى األندلس ؛ وينظر: صفي الدين مح417تاريخ للطبع(، ص

 .61، ص2011وعوامل انتشاره فيها"، دورية كان التاريخية، العدد الثالث عشر، سبتمبر
م(، 1960دار الثقافة،  –، بيروت 1( إحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي )عصر سيادة قرطبة( )ط82)

 .61؛ وينظر: محي الدين، دخول المذهب، ص24ص
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هل قرطبة، اموي من الموالي، يكنى ابا محمد، رحل قديما  فسمع من مالك الموطأ، وسمع من أبن من أ *
جريج واالوزاعي، وثور بن زيد، ومحمد بن وردان. روى عنه عبدالملك بن حبيب، وهو اول من 

م ادخل موطأ مالك، وقراءة نافع وشهد مالكا  وهو يؤلف الموطأ. وقرأ القرآن على نافع بن أبي نعي
قارئ المدينة المنورة، وكان يحفظ الموطأ ظاهرا ، وانصرف الى االندلس بعلٍم عظيم. توفي رحمه هللا 

؛ مخلوف، 2/575: ؛ الضبي، بغية الملتمس3/114عياض، ترتيب المدارك: م. 874هـ/199سنة 
 .475؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص1/94شجرة النور: 

ا؛ الضـبي، وما بعده 3/116؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/217: ( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس83)
ــــتمس ــــبس ومــــا بعــــدها، ص2/575: بغيــــة المل ؛ محــــي الــــدين، دخــــول 313؛ الحميــــدي، جــــذوة المقت

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب، 
 .62-61ص

 وما بعدها. 3/114( عياض، ترتيب المدارك: 84)
 .1/443( ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 85)
المؤسسة الوطنية  –افتتاح األندلس، تحقيق وتعليق: إسماعيل العربي، )الجزائر ( ابن القوطية، تاريخ 86)

 .41م(، ص1989للكتاب، 
االمام العالمة الحافظ، شيخ الحرم، ابو خالد، وابو الوليد القرشي األموي، المكي، صاحب التصانيف * 

؛ 326-6/325ينظر: الذهبي، سير اعالم النبالء:  .وأول من دون العلم بمكة، مولى امية ابن خالد
 .1/213؛ العبر في خبر من غبر: 171-1/169تذكرة الحفاظ: 

وما بعدها؛ محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: إحسان  6/325الذهبي، سير أعالم النبالء: (87)
؛ 3/127 ؛ ابن خلكان: وفيات األعيان:7/488م(: 1968دار صادر،  –، بيروت 1عباس، )ط

العلم للماليين،  دار –، د.م1خير الدين الزركلي، األعالم، )ط ؛1/94مخلوف، شجرة النور: 
 .4/160م(: 2002

 .2/71عياض، ترتيب المدارك:  (88)
 .2/72عياض، ترتيب المدارك:  (89)
 .3/114المصدر نفسه:  (90)
 .1/94النور: ؛ مخلوف، شجرة 2/46؛ المقري، نفح الطيب: 3/117المصدر نفسه:  (91)
 . 3/117عياض، ترتيب المدارك:  (92)
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 .314؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص1/372: ، بغية المتلمسالضبي(93)
 .92؛ محي الدين، دخول المذهب، ص3/117عياض، ترتيب المدارك:  (94)
 .9/311الذهبي، سير أعالم النبالء:  (95)
، 314-313؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص218-1/217ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس:  (96)

وما  3/116؛ عياض، ترتيب المدارك: 520-10/519؛ الذهبي، سير أعالم النبالء: 566-567
 بعدها.

 .92؛ محي الدين، دخول المذهب، ص2/223ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس:  (97)
 .3/114دارك: عياض، ترتيب الم (98)
 وما بعدها. 2/222ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس:  (99)
م(، 1867 –؛ مؤلف مجهول، أخبار مجموعة )مدريد 43ابن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (100)

 .108؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، ص3/230؛ المقري، نفح الطيب: 120ص
؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، 125-121، صدلسفي تاريخ المغرب واالنالعبادي،  (101)

 .109ص
لسان الدين أبو عبد هللا محمد التلمساني ابن الخطيب، أعمال األعالم في من بويع قبل االحتالم  (102)

، دار الكتب ، )بيروتسيد كروي حسن، تحقيق: وما يتعلق ذلك من الكالم من ملوك اإلسالم
 .115؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، صوما بعدها 2/16م(: 1956 العلمية،

؛ أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ابن 51-50ابن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (103)
 –عذاري، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق: كوالن وليفي بروفنسال، )أبريل 

 .2/71م(، 1951
السامرائي وآخرون، ؛ 2/16ابن الخطيب، اعمال االعالم: ؛ 131مجهول، أخبار مجموعة، ص (104)

 .116ص
 .66؛ شرحبيلي، يحيى بن يحيى، ص3/393عياض، ترتيب المدارك:  (105)
في ، وينظر: العبادي، 2/17؛ ابن الخطيب، أعمال األعالم: 2/77ابن عذاري، البيان المغرب:  (106)

 .103، صتاريخ المغرب واالندلس
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البلوطي نسبة إلى فحص البلوط، وهي منطقة تقع إلى الغرب من قرطبة. وعن كريت تحت ظل بيدعى  *
م(؛ خليل 1977 –األندلسيين، ينظر: اسمث غنيم، االمبراطورية البيزنطية وكريت اإلسالمية، )جدة 

 م. 1978إبراهيم السامرائي، إمارة كريت األندلسية، مجلة الجامعة، الموصل، أيلول
؛ 2/17؛ ابن الخطيب، أعمال األعالم: 52-51ن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، صينظر: اب (107)

؛ عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب واألندلس، 1/339المقري، نفج الطيب: 
)القاهرة ولة اإلسالمية وامبراطورية الروم، ؛ أحمد العدوي، الد225-224م(، ص1969 –)بيروت 

-؛ أحمد بدر، دراسات في تاريخ األندلس وحضارتها، )دمشق110-107م(، ص1958 –
 .125-124م(، ص1972

 .7م(، ص2000أحمد بن مغيث الطليطلي، المقنع في علم الشروط، )بيروت، دار الكتب العلمية،  (108)
كان اصله من من اهل قرطبة، يكنى ابا محمد، من متقدمي العلم باالندلس، و  ،الغافقيعيسى بن دينار  *

الذ كان يقول "اتانا عيسى فسألنا له رحلة سمع بها من عبد الرحمن بن القاسم المصري  طليطلة.
وغيره وكانت له مكانة ورئاسة ظاهرة، جلس للتدريب والفتيا بقرطبة وانتفع به الناس، له سؤال عالم" 

الفقهاء والمحدثين،  الخشني، أخبارمحمد بن حارث هـ. ينظر: 212كتاب في البيوع. توفي سنة 
)مدريد، المجلس االعلى لالبحاث العلمية، معهد التعاون  ،ا آبيال ولويس موليناتحقيق: ماريا لويس

 .1/1331؛ ابن الفرضي: 270م(، ص1991 مع العالم العربي،
 .2/223ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس:  (109)
؛ ويقارن: محمد بن أبي بكر المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي، اتحاف 3/382ترتيب المدارك:  (110)

المصري،  تحققه وعلق عليه واخرج احاديثه: ابو يعقوب نشأالسالك برواة الموطأ عن اإلمام مالك، 
 .218، ص(م2006المكتبة اإلسالمية: ، القاهرة، 1)ط

 .3/382عياض، ترتيب المدارك:  (111)
 .3/383المصدر نفسه:  (112)
 .2/223ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس:  (113)
 .2/224المصدر نفسه:  (114)
 .3/383عياض، ترتيب المدارك:  (115)
؛ 568-567؛ الحميدي، جذوة المقتبس، 2/686؛ الضبي، بغية الملتمس: 3/382المصدر نفسه:  (116)

 .2/10المقري، نفح الطيب: 



  عدد خاص باملؤتمر العلمي الدولي الخامس)الحضارة والتراث العربي ابداع واصالة(               راث والحضارة        الت 

 

 2014/  18901رقم االيداع بدار الكتب والوثائق القومية                                                           88    

                                                  

                                                                                                                                              

 .1/164سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب:  ؛ ابن2/10: المصدر نفسه(117)
 .30؛ ويقارن: الخشني، قضاة قرطبة، ص3/382عياض، ترتيب المدارك:  (118)
 . 68ابن حيان، المقتبس، ص (119)

* أصبغ بن الفرج بن سعيد أبو عبد هللا، من أهل مصر، سمع من جماعة بمصر والحجاز وكان فقيه بلده 
هـ. 225. مات بمصر سنة من افقه فقهاء طبقته نظارا  حسن القياس  ماهرا  في فقهه، طويل اللسان

 . 1/299ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب: 
 . 4/146ترتيب المدارك: (120)
-106؛ الخشني، قضاة قرطبة، ص3/385؛ وينظر أيضا: 4/147عياض، ترتيب المدارك:  (121)

107. 
 وما بعدها. 108، ص؛الخشني، قضاة قرطبة4/146: عياض، ترتيب المدارك(122)
 .227سورة الشعراء، اآلية:  (123)
 .114؛ الخشني، قضاة قرطبة، ص4/149عياض، ترتيب المدارك:  (124)
 .3/285المصدر نفسه:  (125)
 .2/353؛ ابن فرحون، الديباج المذهب: 3/383المصدر نفسه:  (126)

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن وُيعرف بربيعة الرأي، أدرك جماعة من الصحابة، وكان عالم عصره.  *
؛ النووي، 8/42؛ الخطيب البغدادي: 65هـ. ينظر: الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص136توفي سنة 

 . 1/189(: المنبريةالمطبعة  –تهذيب األسماء واللغات، )القاهرة 
 .3/386 عياض، ترتيب المدارك: (127)
 .3/386المصدر نفسه:  (128)
 .388-3/387المصدر نفسه:  (129)
 .2/11؛ المقري، نفح الطيب: 3/388المصدر نفسه:  (130)
 .389-3/388المصدر نفسه:  (131)
 .26سورة األعراف، اآلية:  (132)
 .391-3/390عياض، ترتيب المدارك:  (133)

ي، الروض ر هـ. الحمي330مدينة أندلسية مما يلي بالد األفرنجة، خرجت من أيدي المسلمين سنة  *
 .210د. م، ال تاريخ للطبع(، ص –؛ الحموي، معجم البلدان، )بيروت 12-11المعطار، ص
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سعيد بن بشير المعافري، من فقهاء قرطبة ومشاهيرها، سمع من جماعة،، وولي القضاء بقرطبة زمن  *
 ن؛ اب89شني، قضاة قرطبة، صخهـ. ينظر: ال210ير عبد الرحمن بن الحكم. توفي سنة األم

 .64القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص
 .92-91؛ ويقارن: الخشني، قضاة قرطبة، ص64المصدر نفسه، ص (134)
 .224-2/223: علماء االندلستاريخ  (135)
 .224-2/223المصدر نفسه:  (136)
 .358الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثين، ص (137)
 .358المصدر نفسه، ص (138)
أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، االنتفاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، مالك  (139)

 .60هـ(، ص1350مكتبة القدسي،  –والشافعي وأبي حنيفة )رضي هللا عنهم(، )القاهرة 
 .567جذوة المقتبس، ص (140)
، تحقيق: محمد ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديثأبي يعلى الخليل بن عبد هللا الخليلي القزويني(141)

 .265مكتبة الرشد، ال تاريخ للطبع(، ص –سعيد بن عمر إدريس، )الرياض 
 .6/146كما صرح بذلك ابن خلكان في وفيات االعيان: (142)
 .1/330العبر في خبر من غبر: (143)
 .367أخبار الفقهاء والمحدثين، ص (144)
؛ عياض، ترتيب المدارك: 218؛ ابن حيان، المقتبس، ص2/89ابن عذاري، البيان المغرب:  (145)

؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء 1/164: د المغربي، المغرب في حلى المغرب؛ ابن سعي3/393
 .219اف السالك، ص، الدمشقي، إتح1/330: في خبر من غبر ، الذهبي، العبر2/225األندلس: 

؛ ابن خلكان، وفيات األعيان: 3/394؛ عياض، ترتيب المدارك: 207ابن حيان، المقتبس، ص (146)
؛ الخشني، 225-2/224؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس: 2/9؛ المقري، نفح الطيب: 6/146

 .128قضاة قرطبة، ص
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