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أهميت كتب الفتاوي و الىىازل في اللضاء
كتاب اإلاعيار لدىوشريس ي أهمىذجا
ال كتىرة :حياة كتاب
كضم الدغت العربيت وآدابها  ،كديت آلاداب والعدىم الاجتماعيت-
جامعت اإلاضيدت -الجسائر.
ؤوال  :حُاة ؤلامام ؤبى اللباغ ؤحمس الىوـطَس ي اإلاخىفى ( 914هـ) وكلمه
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ولس ؤحمس بً ًخي بً محمس بً كبس الىاحس بً كلي الىوـطَس ي في بلسه
"ووـطَؽ"هطب بالز الجعاثط في حسوز ػىت 834هـ كلى ألاضجح  ،2اهخِل مم ؤػطجه
بلى مسًىت جلمؼان وهى صوحر الؼً  ،بؼبب الاطؼطاباث اإلاخٕطضة التي كطًتها
حبا٘ الىوـطَؽ وـإ بخلمؼان  ،حُث ؤدص الللم كلى ًس ًِهائها وكلمائها

8

ؤمثا٘ :
 ؤبى الٌظل ُاػم بً ػلُس اللِباوي ،الخاًف الدجت بلى زضحت الاحتهاز فياإلاصهب ولي الِظاء بخلمؼان زم جٌطن للخسضَؽ وؤلاًخاء جىفي ػىت 854هـ . 0
 ؤبى كبس هللا محمس بً كلي بً ُاػم ألاهصاضي  ،الـهحر باإلاطي ُ،ا٘ ًُهالىوـطَس ي ضحمه هللا «:ؿُذىا و مٌُسها اإلاِسم »  ، 5جىفي ػىت 864هـ. 1
 ؤبى كبس هللا محمس بً كباغ بً محمس بً كِس ى اللبازي الـهحر بابً كباغ ،مً ؤٔابط كلماء جلمؼان وؤحس ؤثمتها ألاكالم  ،جىفي ػىت 871هـ.7
ٓما ؤدص الللم كً ؤثمت ًاغ باإلاٖاجبت ؤمثا٘ ؤبى كبس هللا محمس بً ُاػم الِىضي
ؿُر ؤلاػالم بٌاغ وُاض ي الجماكت بها ٔ ،ان الىوـطَس ي ضحمه هللا ٌؼدـحره في
الِظاًا التي حلطض له وُس ؤًاز مىه ٓثحرا ُ ،ا٘ في حِه  «:الـُر الخاًف
ؿُذىا مٖاجبت » ، 3جىفي ضحمه هللا ػىت 872هـ  ، 9و إلاا ُسم بلى ًاغ اهٕب كلى
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جسضَؽ اإلاسوهت ومذخصط ابً الخاحب الٌطعيً 01خذطج كلى ًسًه حملت مً الٌِهاء
هصٓط منهم :
 ؤبى محمس الخؼً بً كثمان الجعولي  ،الٌُِه اللابس الصالح الظمه بلى ػىت908هـ جىفي ضحمه هللا ػىت 932هـ

00

 الٌُِه الىىاظلي ؤبى كُاز بً ًلُح اللمؼي ُطؤ كلُه مذخصط ابً الخاحب الٌطعي ،جىفي ػىت  936هـ .02
 ولسه ؤلامام الـهُس  ،ؤبى محمس بً كبس الىاحس الىوـطَس ي  ،اللالم ألازًب ،الٌُِه اإلاخظلم جىفي ػىت 955هـ .08
 محمس بً كبس الجباض الىضجسهحري  ،الظم ؤبى اللباغ مسة لِؼذ بالِصحرة  ،زمالخحّ بخلمؼان  ،جىفي ػىت 956هـ . 00
و لِس جطْ الىوـطَس ي ضحمه هللا جطازا ضخما مً الٕخب والطػاثل وألاحىبت هصٓط
ؤهمها :
 اإلالُاض اإلالطب والجامم اإلاوطب كً ًخاوي كلماء اًطٍُِت وألاهسلؽ واإلاوطب ،وػُإحي الخسًث كً هصا اإلاالٍ .
 بًظاح اإلاؼالٗ بلى الِىاكس ؤلامام مالٗ. اإلاىهج الٌاثّ واإلاصهل الطاثّ واإلالنى الالثّ بإزب اإلاىزّ وؤحٖام الىزاثّ وهىٌلطي بـ "الٌاثّ في الىزاثّ" مؼبىق ػبلت حجطٍت بٌاغ ػىت 1228هـ .
 مذخصط ؤحٖام البرظلي ً ،ىحس مذؼىػا في اإلإخبت اللامت بالطباغ بطُم /1447ز وًُاث الىوـطَس ي  ،بخحُِّ محمس حجي وميـىض طمً ٓخاب ؤلٍ ػىت مًالىًُاث بالطباغ ػىت 1976م وهحرها مً اإلاالٌاث. 05
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زاهُا :الخلطٍٍ بٕخاب"اإلالُاض اإلالطب و الجامم اإلاوطب كً ًخاوي كلماء بًطٍُِت
وألاهسلؽ و اإلاوطب "
ٌلخبر ٓخاب "اإلالُاض اإلالطب " مً ؤهم الٕخب التي ؤلٌها ؤلامام الىوـطَس ي
ضحمه هللا و مً ؤكـم ٓخب الٌخاوي و الىىاظ٘ الٌِهُت و ؤحلها بما احخىي كلُه
مً مؼاثل و ُظاًا و ًخاوي ال حصط لها  ،بش ٌلس بحّ مً ؤٓبر اإلاىػىكاث
الٌِهُت حُث ًِم في زالزت كـط حعءا  ،ألادحر منها دصص لتراحم ضحا٘ اإلالُاض و
ًهاضغ اإلاىطىكاث و ألاكالم و ألامآً و الٕخب  ،ولِس حـي باهخمام الٌِهاء و
الللماء مىص كصط اإلاالٍ حُث ال ًٖاز ًذلى ٓخابا ًِهُا ؤلٍ بلسه مً هِى٘ كىه
ؤو بحاالث بلُه ٓ ،ما ؤهه احخىي كلى هصىص مً ؤمهاث الٕخب الٌِهُت ألاصُلت و
هصا مما ًعٍس مً ُُمخه الللمُت وكـمت ؿإهه  ،باإلطاًت بلى ؤهه ٌلخبر مطحلا
ؤػاػُا و مهما في الخاضٍر و كلم الاحخماق  ،حُث احخىي كلى الٕثحر مً ؤلاؿاضاث
بلى ؤحىا٘ اإلاجخمم في مىؼِت الوطب ؤلاػالمي  ،مً كازاث في ألاًطاح و ألاجطاح
،وؤهىاق اإلالبىػاث و اإلاؼلىماث ،و حاالث ملُىت في الخطب و الؼلم وهحرها
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ولِس اػخوطَ ضحمه هللا في جإلٍُ هصا الٕخاب و جىُِحه و جىػُله حىالي ضبم ُطن
مً العمً مً هحى كام  890هـ بلى وًاجه كام  914هـ حُث ٓثحرا ما ٔان ًظٍُ
ًخاوي في بلع ألابىاب صطح هى بىٌؼه في بلظها ؤهه ًلل شلٗ كام  911هـ ، 07
ٓما ؤن "اإلالُاض" اؿخمل كلى ًخاوي الللماء اإلاخإدطًٍ و اإلاخِسمحن منهم  ،مً ًِهاء
اإلاالُٕت في الوطب ؤلاػالمي مً جالمُص ؤلامام مالٗ ضحمه هللا بلى ؿُىخ الىوـطَس ي
و ؤُطاهه اإلالاصطًٍ له  ،وًيهم ٓثحر ممً وصٍ باالحتهاز اإلاؼلّ و الاحتهاز
اإلاصهبيًِ ،03ى٘ ضحمه هللا في مِسمت الٕخاب  « :الخمس هلل اإلاخٌظل بةحابت
الؼاثل  ،اإلاخؼاو٘ بةًاطت الىاثل ًاجح ؤبىاب آلاما٘ البلُسة اإلاىا٘ وماهح الهباث
الىاًطة واللؼاًا الجعاثل ،الصي حلل الللم الىاًم مً ؤكـم ألاػباب اإلاىصلت
63
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إلاِاصس الؼلازة ألادطوٍت وؤؿطي الىػاثل  ،والصالة والؼالم ألآمالن كلى
ػُسها ومىالها محمس اإلاىخذب مً ؤؿطي اللـاثط والِباثل آلاحي بالدجج
الىاضخت السالثل  ،والطض ى كً آله ألاًظلحن وؤصخابه ألاكسلحن ،ما حلاُبذ
البٖىض وألاصاثل ،وبلس ًهصا ٓخاب ػمُخه باإلالُاض اإلالطب والجامم اإلاوطب كً
ًخاوي كلماء بًطٍُِا وألاهسلؽ واإلاوطب ،حملذ ًُه مً ؤحىبت مخإدطيهم
اللصطٍحن ومخِسميهم ما ٌلؼط الىُىي كلى ؤٓثره في ؤمآىه واػخذطاحه مً
مٖامىه ،لخبسزه وجٌطٍِه ،واهبهام محله وػطٍِه ،ضهبت في كمىم الىٌم به،
ومظاكٌت ألاحط بؼببه وضجبخه كلى ألابىاب الٌِهُت لِؼهل ألامط ًُه كلى الىاؿط،
وصطحذ بإػماء اإلاٌخحن بال في الِؼحر الىازض وضحىث مً هللا ػبحاهه ؤن ًجلله
ػببا مً ؤػباب الؼلازة  ،وػيىا مىصال بلى الخؼنى والعٍازة  ،وهى اإلاؼاو٘ كع
وحل في ؤحع٘ الثىاب  ،وبصابت صىب الصىاب» .
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ؤما كً اإلاىهج الصي اجبله الىوـطَس ي ضحمه هللا في جإلٍُ الٕخاب ًُمًٕ
ؤن هجمله في الىِاغ الخالُت :
ً -1بسؤ ضحمه هللا اإلاؼإلت بلباضة "ػئل ػُسي "...ؤو "ػئل الـُر" و ًصٓط اػم
الٌُِه ،زم ًصٓط هص الؼاا٘ ،وبلسها ًصٓط الجىاب بِىله " وؤحاب بما هصه "...
ؤو ُىله "ًإحاب" ومثا٘ شلٗ ُىله في مؼإلت ٓخاب ؤو مصخٍ جحل ًُه هجاػت« :
وػئل الـُر ؤبى بسخاَ الـاػبي كً ٓخاب ؤو مصخٍ جحل ًُه هجاػت،
ًإحاب  :بن ٔاهذ وسخت اإلاصخٍ ؤو الٕخاب مً ألامهاث اإلالخبرة التي ًطحم بليها ؤو
ٌلخمس في صخت هحرها كليها ؤو ال ًٖىن زم وسخت مً الٕخاب ػىي ما وُلذ ًُه
الىجاػتً ،الخٕم ؤن ًعا٘ مً حطم الىجاػت ما اػخؼُم كلُه وال بزم لألزطً ،ان
الصخابت ضطىان هللا كليهم جطٔىا مصخٍ كثمان ضض ي هللا كىه و كلُه السم ،
ولم ًمحىه باإلااء وال ؤجلٌىا مىطم السم لٖىهه كمسة ؤلاػالم  ،وبما بن لم ًًٕ
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الٕخاب ؤو اإلاصخٍ ٓصلٗ ًُيبغي ؤن ٌوؼل اإلاىطم وٍجبر بن ٔان مما ًجبر ؤو
ٌؼخونى كىه بوحره وهللا ؤكلم »

21

وُىله في مؼإلت ػِىغ الىجاػت في الصالة  « :و ػئل ابً كطًت كمً
ػِؼذ كلُه هجاػت و هى في الصالة و باهذ كلُه في الخا٘  ،هل ًِؼم ؤو
ًخمازي ،وٍُٓ بن لم ٌؼدـلط بها حتى ػلم ً ،إحاب ًِ :ؼم صالجه و ال ًخمازي،
وَلُس بشا لم ٌؼدـلط بها مازام في الىُذ بسلُل ُىله في اإلاسوهت  :بشا كلم و هى في
الصالة ؤهه ؿطَ ؤو هطب ُؼم  ،ؿاهطه و لى ٔان آلان مؼخِبل الِبلت »
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 -2بلس شٓط هص الؼاا٘ والجىاب للىاظلت ًىضز آضاء الللماء ًيها ،و مثا٘ شلٗ ُىله
في مؼإلت الصالة في زىب اإلالٍ الصي وسجه الىصاضي ،حُث بلس ؤن ؤوضز هص
الؼاا٘ و الجىاب في اإلاؼإلت شٓط ضؤي ؤلامام ؤبى الىلُس ابً ضؿس ضحمه هللاُ... « :ا٘
الِاض ي ؤبى الىلُس ابً ضؿس ضحمه هللا حلالى في ؿطحه لهصه اإلاؼإلت ٓ :طهه للطحل
في داصت هٌؼه مً ؤحل ما ُُل بنهم ًجللىن ًُه بهٌحت الخجزًط ،ولى لم ٌؼمح
بصلٗ لم ًًٕ كلُه ؤن ًبحث كىه ألن هللا ػبحاهه ُس ؤباح لىا ؤٔل ػلامهم
بِىله حلالى <<:وػلام الصًً ؤوجىا الٕخاب حل لٕم>> ً ،22إٔل ػلامهم حاثع ما
لم ًىًُ بىجاػت ً ،ان دص ي شلٗ ضحل لص يء ػمله ٌؼخحب له ؤن ًترٓه» ..
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وٓصلٗ ُىله في مؼإلت ػِىغ الىجاػت في الصالة بلس ؤن شٓط حىاب ابً كطًت
في اإلاؼإلت  ،ؤوضز ضؤي ؤلامام ؤبى الِاػم الوبرًني ...« :وؤحاب ػُسي ؤبى الِاػم
الوبرًني بإهه ًخمازي و ال ًِؼم و ٌلُس في الىُذ ألن هؼل الىجاػت واحب مم
الصٓط ،وهى ما جصٓطها حتى اهٌصل كنها ،وَلُس في الىُذ ألهه ًلل حعءا مً
ؤحعاء الصالة و هى مخلبؽ بها  ،وهى كىسي ًخذطج كلى مؼإلت وهي ٔل حعء مً
ؤحعاء الصالة مؼخِل بصاجه كً بُِت الصالة ؤو ٔلها ٔالص يء الىاحس  ،وهي مؼإلت
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بشا وس ي السجىز ألاولى ،والطٔىق مً الثاهُت  ،هل ًظٍُ سجىز الثاهُت لألولى ؤو
ال  ،وٍُٓ بشا بؼلذ ضٓلت هل جيخِل ألادطي ؤم ال»
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 -3اكخمس ضحمه هللا ؤػلىب الٌىِلت "ًةن ُلذ ُ....لذ " ،ومثا٘ شلٗ ما ؤوضزه في
مؼإلت "هل ًىىب هؼل الجملت كً الىطىء " بلس ؤن ؤوضز حىاب ابً ضؿس ًيها :
« ً....ةن ُلذ ػلمىا ؤن اإلاطاز هؼل الجملت  ،لًٕ لِؽ في لٌف الخسًث ما
ًِخض ي ؤهه اُخصط كلى الوؼل  ،الحخما٘ اإلالنى ومً اهدؼل مم الىطىء ًال
ًٖىن ًُه حجت  ،ألن اإلالهىز اؿخما٘ الوؼل كلى الىطىء  ،وُس هبه صلى هللا
كلُه وػلم هصا الوؼل بوؼل الجىابت كلى ما ُسمىا مً الصخُححن  ،وهؼل
الجىابت وضزث ألاحازًث الصخُحت باؿخماله كلى الىطىء ُ .لذ  :هصا الؼاا٘
ُىي ؤلاًطاز كلى ابً ضؿس وللله الصي ؤؿطجم بلُه بِىلٕم  ،ولى ػلمذ صخخه
لٖان في اػخيباغ شلٗ هعاق  ،ومم هصا ًله ؤن ًجُب كً هصا الخإوٍل باؿخماله
كلى ؤلاطماض لخِسًط الؼاثل  :و مً اهدؼل مم الىطىء و هى دالي ألاصل  ،حتى
بن باب هحر ؤلاطماض في الخإوٍل ؤولى مىه » ....
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ً -4ىضز ضؤًه في اإلاؼإلت بلس هِله ؤضاء الللماء  ،مثل ما حاء في مؼإلت اػخلما٘
الىضَ الطومي في البالز ؤلاػالمُت  ،حُث حاءث اإلاؼإلت في الٕخاب بلىىان "الىضَ
ؤلاػالمي ال ًصىم بال في ألاهسلؽ و في ًاغ" بش ًِى٘  « :وحاصله الظطوضة
الخاصت هل جخجز٘ مجزلت اللامت ؤم ال  ،وبئر بظاكت ؤٓبر ؿاهس في هصا الباب  ،وؤًً
ٓثرة الاطؼطاض بلى بلع هصه اإلاُاه  ،بش ال ؤكلم مً ًجس مً مسًىت ػطابلؽ
اإلاوطب بلى مسًىت جلمؼان مً بالز الؼىاحل و بالز الصخطاء وضُا ٌؼخلمل هحر
الطومي  ،وال ؤزضي ما حا٘ باقي بالز اإلاوطب هحر مسًىت ًاغ و هحر حعٍطة ألاهسلؽ
ًةنهم ٌؼخلملىن الىضَ وُس ٔان ٌؼخلمل ُبل هصا العمان بخلمؼان  ،و ؤما آلان
ًال  ،وططوضة اػخلما٘ الىضَ في ؤمىض السًً و السهُا ال ًذٌ  ،ومما ٌـهس لهصا
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الاكخباض مً مؼاثل اإلاصهب  ،بل هى ؤوؼب ؿاهس للمؼإلت ما وُم في ؤواثل اللخبُت
مً ُىله  :و ُا٘ مالٗ في الؼٍُ ًِاجل به في ػبُل هللا ًُٖىن ًُه السم هل جطي
ؤن ٌوؼل ُ ،ا٘  :ال لِؽ شلٗ كلى الىاغ  ،وػإلذ مالٖا كً الخاجم ًُه شٓط هللا
ؤًلبؽ في الـما٘ وهى ٌؼدىجى به ُ ،ا٘ مالٗ  :ؤضحى ؤن ًٖىن دٌٌُا  ،اهخهى
هصها» .

21

ً-5ىضز ؤحُاها ًخاوي ُصحرة ال جخجاوظ الؼؼط الىاحس و ؤحُاها ؤدطي ًىضز ًخاوي
ػىٍلت بحؼب ػبُلت الؼاا٘ وما ًُه مً آضاء الللماء ،ومثا٘ الٌخاوي الِصحرة
هصٓط ُىله في مؼإلت "بشا ماث ؤلامام ؤزىاء الصالة:
« وػئل سخىىن  27كً بمام صلى بِىم ً ،لما دط ػاحسا ماث في اإلاحطاب
ً ،إحاب ًِ :سمىن ضحال ًصلي بهم باقي صالتهم ًِىم ًمحن اإلاحطاب ؤو ؿماله »

23

 ،ؤما مثا٘ ما حاء في الٌخاوي الؼىٍلت ًىصٓط كلى ػبُل اإلاثا٘ ال الخصطُ ،ىله في
هىاظ٘ الصالة في مؼإلت اهحطاي ؤلامام في اإلاحطاب و مخابلت اإلاإمىمحن له في
الاهحطاي  ،وهإدص مِؼلا مً الجىاب  « :ػئل الـُر الٌُِه ُاض ي الجماكت
ومٌتي حظطة هطهاػت ؤبى الِاػم ابً ػطاج ضحمه هللا كً مؼإلت بمام بِؼط ٓبحر
ًام الىاغ باإلاسجس ألاكـم مً شلٗ الِؼط ،وٍىحطي بسادل اإلاحطاب لجهت
اإلاـطَ اهحطاًا ٓثحرا مم ؤن اإلاحطاب كلى دمؼت و ؤضبلحن حعءا ٓما هي ؤٓثر
اإلاحاضٍب بمؼاحس ألاهسلؽً ،هل ٌؼىن شلٗ ًا ػُسي لإلمام وٍلعم اإلاإمىمحن
بجباكه في شلٗ وٍىحطًىن مله  ،ؤو ال ٌؼىن شلٗ له وكلى ًطض حىاظ شلٗ له هل
ًلعمهم بجباكه في شلٗ وجصح صالتهم  ،بِىىا لىا الخٕم في شلٗ ٔله بُاها ؿاًُا
مإحىضًٍ والؼالم الٕطٍم ًذص حاللٕم الللي و ضحمت هللا و بطٔاجه ً،إحاب بما
هصه  :الخمس هلل و الصالة و الؼالم كلى ضػى٘ هللا ،جصٌحذ الؼاا٘ ؤكاله،
والجىاب وباهلل الخىًُّ ،ؤهه ال ًيبغي لإلمام ؤن ًىحطي الاهحطاي اإلاؼاو٘ كىه
67

ال كتىرة حياة كتاب
ألن اإلاحطاب اإلاىصىب بمصط ٓبحر ٌللم ؤن هصبه باحخماق ٓثحر مً الىاغ و الللماء
 ،وشلٗ مما ًس٘ كلى صخخه وهصبه باحتهاز ،وُس هص الللماء ضض ي هللا كنهم ؤن
اإلاحاضٍب التي باألُؼاض الٕباض ًصح جِلُسها »

29

الفتىي و ألالفاظ ذاث الطدت بها
 -1التعريف الدغىي  :ؤصل الٌخىي في اللوتً" ،تى" ولها ملىُان.
ّ
ًالٌتي الؼط ّي مً ؤلابل والٌتي مً الىاغ واحس
ألاولً :س٘ كلى الؼطاوة والجسة،
الٌخُان ،و الٌخاء :الـباب.
الثاوي :الٌخُاًِ :ا٘ ؤًتى الٌُِه في اإلاؼإلت بشا جبحن حٕمها ،و اػخٌخِذ بشا ػإلذ
َُْ َ َ ُ ّ ْ ُ
81
كً الخٕمُ ،ا٘ حلالىَ >> :ي ْضتفتىهك ك ِل الده ُيف ِتيك ْم <<.
80
والٌخُا والٌخىي وُس جظم( ،والٌخح ؤضجح) ٔلها بملنى ما ؤًتى به الٌُِه.
وٍِا٘ جٌاجىا بلى ًالن ،ؤي جذاصمىا و جحآمىا وجطاًلىا بلُه .82
وؤصل الٌخىي الؼاا٘ زم ػمي به الجىاب ،وُس ًٖىن الؼاا٘ ػاا٘ حللم
َُْ َ َ ُ ّ ْ ُ
ٓما حاء في ُىله حلالىَ >> :ي ْضتفتىهك ك ِل الده ُيف ِتيك ْم في الكاللت <<  88ؤي ػلهم
َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ
اث َو َل ُ
هم
 ، 80ؤو ًٖىن ػاا٘ بهٖاض ٓما في ُىله حلالى >> فاصتف ِتهم أ ِلرِبك البى
هم َأ َش ُّ
ْال َب ُىى َن<<  ، 85وبما ؤن ًٖىن ػاا٘ جِطٍط مثل ُىله حلالىَ >> :ف ْ
اص َت ْفت ْهم َأ ْ
ِ
ًَْ َ
َََْ
خدلا أم َّم ْن خدلىا << 81وبما ؤن السكاء  87هى كباضة كً ػاا٘ وػلب ًُ ،مًٕ
ؤن ًؼلّ مصؼلح الٌخىي كلى السكاء  ،مثل ُىله -صلى هللا كلُه وػلم -في
حسًثه الـطٍٍ للاجـت ضض ي هللا كنها << :ؤؿلطث ؤن هللا ؤًخاوي ًُما ًُه
ؿٌاجي>>.

83

-2التعريف ؤلاضطالحي:

68

أهميت كتب الفتاوي و الىىازل في اللضاء
كتاب اإلاعيار لدىوشريس ي أهمىذجا

ٌلخبر الخلطٍٍ الاصؼالحي للٌخىي هى هٌؼه الخلطٍٍ اللوىي لها وشلٗ
لخِاضبهما وجؼابِهما وهصا كىس ؤٓثر ؤهل الللم ،بِىما شهب آدطون لخلطٍٍ الٌخىي
بحسوز مذخلٌت هصٓط
منها :حلطٍٍ ؿُر ؤلاػالم ظٓطٍا ألاهصاضي " ،89الٌخىي حىاب حسًث ألمط
حسًث"  ،01وهى ُطٍب مً اإلالنى اللوىي بش حلل الٌخىي بحابت كً ؤمط حسًس
وحازر والخسزان هى الٌىاء .00
وكطًها ؤلامام الخؼاب اإلاالٖي  ، 02بِىله ؤلاًخاء ؤلادباض كً حٕم ؿطعي ال
كلى وحه ؤلالعام.

08

ؤما كً اإلالاصطًٍ ًِا٘ كنها كبس الٕطٍم ظٍسان << :ؤن اإلالنى الاصؼالحي
لإلًخاء هى اإلالنى اللوىي لهصه الٖلمت ،ولًٕ بُِس واحس وهى ؤن اإلاؼإلت التي وُم
الؼاا٘ كً حٕمها حلخبر مً اإلاؼاثل الـطكُت >> .00
وكطًها السٓخىض ًىػٍ الِططاوي بِىله:
<< الٌخىي ؿطكا بُان الخٕم الـطعي في ُظُت مً الِظاًا حىابا كً
ػاا٘ ػاثل ملحن ٔان ؤو مبهمً ،طزا ؤو حماكت >>.

05

 -8ألالفاظ ذاث الطدت بالفتىي
اػخذسم الٌِهاء ؤلٌاؿا ؤدطي جس٘ كلى ملنى الٌخىي وهي:
-0الىىازل :لغت :حمم هاظلت ،والىاظلت هي الـسًسة مً ؿساثس السهط وججز٘ بالِىم،
وُا٘ ابً ًاضغ (الىىن والعاي والالم) ٔلمت صخُحت ،جس٘ كلى هبىغ ش يء
ووُىكه.01
اضطالحا :ال ًىحس حلطٍٍ زُُّ للىىاظ٘ وٍمًٕ حلطٌٍها بما ًلي << :بإنها الىاُلاث
واإلاؼاثل اإلاؼخجسة التي ججز٘ باللالم الٌُِه ًِؼخذطج لها حٕما ؿطكُا>> .07
69

ال كتىرة حياة كتاب
ولِس ؿاق اػخذسام هصا اإلاصؼلح (الىىاظ٘) في الىاُلاث اإلاخللِت
باللبازاث التي ًحخاج الىاغ بلى ملطًت حٕمها الـطعي ،ومً الىاضح ؤن هصه
الدؼمُت مـخِت مً اإلالنى اللوىي حُث ؤن الىاظلت كىسما ججز٘ بالىاغ ػىاء
ٔاهذ زًيُت ؤو ػُاػُت ؤو اُخصازًت ؤم احخماكُت جحسر في هٌىػهم ؿِئا مً
الخىي والِلًّ ،يهطكىن بلى الٌِهاء الػخجالء آضائهم والاػتهساء بإُىالهم ًةن
ؤًتى الٌُِه ،وؤصسض الخٕم الـطعي ًةن الىٌىغ تهسؤ وجلعم جلٗ الٌخىي .03
 -2ألاصئدت وألاجىبت:
ؤو ما حؼمى باألحىبت ؤو الجىاباث ؤو ألاػئلت وٍِصس بها ؤحىبت اإلاٌتي
كً ألاػئلت التي ُسمذ بلُه لٌُتي ًيها في ؤمط ؤؿٖل بحن الىاغ.09
ومثا٘ شلٗ ٓخاب "ؤحىبت الدؼىلي كً مؼاثل ألامحر كبس الِازض الجعاثطي"
ألبي الخؼً كلي بً كبس الؼالم بً كلي الدؼىلي (اإلاخىفي 1258هـ)

51

،والٕخاب

كباضة كً ػاا٘ وحهه ألامحر كبس الِازض الجعاثطي  50للٌُِه الدؼىلي حُث ػإله
كً حٕم اإلاؼلمحن مً الجعاثطٍحن الصًً ًخلاملىن مم اللسو.
-8ألاحكــام :وهي ما جخللّ بإبىاب ألاُظُت واإلالامالث اإلاؼخجسة مثل ما حللّ
باإلاؼلمحن وملاملتهم مم ؤهل الصمت وهحرها  ،ومثا٘ شلٗ ٓخاب "ؤحٖام ؤهل الصمت"
للموُلي  52ضحمه هللا  ،وٓخاب "حامم مؼاثل ألاحٖام إلاا هع٘ مً الِظاًا باإلاٌخحن
والخٖام" ألبي الِاػم بً ؤحمس البلىي الِحرواوي الـهحر بالبرظلي(ث  841هـ) ،58
وٓخابه مىػىكت ٓبحرة الدجم حلسزث مىاضزه واحؼلذ مازجه وؿل مً اإلاصازض
اإلالخمسة لٕثحر مً ٓخب الٌِه والٌخاوي ،ضجب كلى جبىٍب ٓخب الٌِه بال ؤهه
ؤطاي بلُه في النهاًت ؤبىابا جخللّ باألزكُت والىكف والؼب وهحر شلٗ مً اإلاؼاثل
اإلاخٌطُت التي ال جخصل بالٌِه .50

70
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0العمل أو العمدياث :ومً ؤمثلت شلٗ "اللمل الٌاس ي" الصي هـمه الـُر كبس
الطحمان الٌاس ي (ث 1096هـ)

55

في مىـىمت طمنها حىالي زالزماثت مؼإلت مما

حطي به اللمل بٌاغ ،ولِس ؿطحها ولم ًخمها وؿطحها ؤبى الِاػم السجلماس ي
(ث  1214هـ) .51
ثالثا  :تعريف اللضاء
-0التعريف الدغىي :الِظاء لوت هى الخٕم و الٌطان وؤلانهاء و الِؼم و الٌصل ،
هِى٘ ُض ى ًالن حاحخه و ُض ى حىاثجه

57

 ،وػمي الِظاء حٕما إلاا ًُه مً

الخٕمت التي جىحب وطم الص يء في محله لٖىهه ًٍٕ الـالم كً ؿلمه و ًمىله
مً الجىض و الدؼلؽ

53

 -2التعريف الاضطالحي :كطًه الللماء بِىلهم  " :هى ؤلادباض كً حٕم ؿطعي كلى
ػبُل ؤلالعام "

59

ً ،حٕم الِاض ي مىصىي بٖىهه ملعما و هاًصا  ،وكبر كىه

بلظهم بإهه  " :حٕم الـطق في الىاُلت ًُمً ًجب كلُه بمظائه "

11

رابعا :أثر الفتاوي و الىىازل الىاردة في اإلاعيار في اللضاء
للٌخاوي و الىىاظ٘ الىاضزة في ٓخاب اإلالُاض ألاهمُت البالوت و ألازط الٕبحر في
مجا٘ الٌخُا و الِظاء ،بش ال ًمًٕ إلاً ًخىلى هصا اإلاىصب الاػخوىاء كنها إلاا
جحخىٍه مً حلى٘ لٕثحر مً اإلاـأل وجصلُل لٕثحر مً اللِباث في كمل اإلاٌتي ؤو
الِاض ي  ،حُث ؤن هاًت ؤي كمل حـطَعي ؤو ُاهىوي هى جحُِّ مصالح الخلّ
وزًم اإلاظاض كنهمً ،ةشا ٔاهذ الىىاظ٘ اإلاؼخجسة في حُاجىا الُىم مـابهت للىىاظ٘
الىاضزة في اإلالُاض ًُمًٕ ؤلاًخاء و الِظاء بها مازامذ جحِّ اإلاصلخت و ال جخصازم
مم هصىص الـطق  ،10وكلُه ًمًٕ ؤن هدىاو٘ هصا ألازط وهصه ألاهمُت في الىِاغ
الخالُت :
71

ال كتىرة حياة كتاب
 -0مراعاة اإلاطلحت  :ال ؿٗ ؤن ؤلامام الىوـطَس ي ضحمه هللا ٔان ٌلالج اإلاؼاثل
الىاظلت بمطا كاة اإلاصلخت و جدبلها مازامذ ال جخصازم مم الىصىص الِؼلُت ،
ًجىهط الدـطَم هى جحُِّ اإلاصلخت ػىاء ٔاهذ زهُىٍت ؤو ؤدطوٍت  ،ومً الٌخاوي
الىاضزة في اإلالُاض والتي ضاعى ًيها ضحمه هللا اإلاصلخت هصٓط  - :ؤًتى ضحمه هللا
بظمان الطاعي اإلاـترْ ضكاًت إلاصالح اإلاالْ في البازًت  ،جماما ٓظمان ألاححر
اإلاـترْ.12
 ؤًتى ضحمه هللا بجىاظ بحاظة اإلااشهحن و ألاثمت و الطكاة بِسض مللىم مىصىي ،مطاكاة للمصلخت

18

 -بًطازه ضحمه هللا للٌخىي اإلاجحزة إلحاضة الؼٌُىت و هحىها

بيؼبت ملُىت  ،حُث ػئل ُاض ي الجماكت باألهسلؽ كً هصه اإلاؼإلت ًِا٘  « :ال
ًجىظ بكؼاء الؼٌُىت بالجعء هصٌا ؤو زلثا ؤو ضبلا ؤو هحر شلٗ مً ألاحعاء للظطوضة
الساكُت لصلٗ  ،ألن مصهب مالٗ مطاكاة اإلاصلخت بشا ٔاهذ ٔلُت حاحُت وهصه منها
»

10

 -2مراعاة الضرورة و الحاجت :الظطوضة هي ؤن جؼطؤ كلى ؤلاوؼان حالت مً
الخؼط ؤو اإلاـِت الـسًسة بحُث ًذاي حسور ططض ؤو ؤشي بالىٌؽ ؤو باللظى ؤو
باللطض ؤو باللِل ؤو باإلاا٘  ،وٍخلحن ؤو ًباح حُيئص اضجٖاب الخطام ؤو جطْ الىاحب
 ،ؤو جإدحره كً وُخه  ،زًلا للظطض كىه في هالب ؿىه طمً ُُىز الـطق .15
و الظطوضة ؤؿس زاًلا مً الخاحت ،ألن ؤلاوؼان ال ًملٗ ملها كىصط ؤلاضازة
و الادخُاض  ،بل ًسًم بلى اضجٖاب اإلاحـىض ؤو جطْ الىاحب حٌاؿا كلى ططوضٍاث
بِاثه  ،بذالي الخاحت التي هي ؤُل زًلا لإلوؼان للخلبؽ بخلٗ الخاالث  ، 11و
الِاكسة اإلاِطضة لخالت الظطوضة في مجلت ألاحٖام اللسلُت هي  " :الظطوضاث جبُح
اإلاحـىضاث " اإلاازة  21مً اإلاجلت

17

 ،وجٌطكذ كً هصه الِاكسة ألام ُىاكس

زاهىٍت طابؼت لها منها :
72
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 " ما ؤبُح للظطوضة ًخِسض بِسضها " اإلاازة  22مً اإلاجلت " ماحاظ للصض بؼل بعواله " اإلاازة  23مً اإلاجلت . 13ولِس هِل الىوـطَس ي ضحمه هللا في اإلالُاض ًخاوي كً بلع الللماء ضاكىا
ًيها الظطوضة والخاحت ومثا٘ شلٗ :
ُ -ى٘ ابً كطًت

19

ضحمه هللا بجىاظ جِسًم ظٔاة الٌؼط ؤو٘ ضمظان ٓ ،ما ؤحاظ

زًلها بالُِمت مذالٌا مـهىض اإلاصهب مطاكاة للظطوضة و الخاحت .71
 الاُخُاث للظطوضة  :حُث مً جاب و بُسه ما٘ حطام و لِؽ له مً ما٘ هحرهًِخاث مىه  ،هِل الىوـطَس ي كً بلع اإلاالُٕت  ،ؤهه ال ًبِ بُسه بال ؤُل ما
ججعت به الصالة مً اللباغ  ،و هى ماٌؼتره مً الؼطة بلى الطٓبت  ،و ًِخاث مىه
ما ٌؼس ُىث ًىمه  ،و ألهه ًجب له مً ما٘ هحره بشا اطؼط .70
وكلُه ًللى مً ًخىلى مىصب الِظاء ؤن ًِى٘ و ؤن ًِض ي بىاء كلى الظطوضة و
الخاحت
 -3مراعاة أعراف الىاش و عىائ هم ٌ :لخبر اللطي مً ؤهم ألازلت اإلالخس بها كىس
ًِهاء اإلاصاهب ،بش ًحخل مؼاحت واػلت مً ؤُىالهم و ًخاويهم ،ومطاكاة ؤكطاي
الىاغ و الاكخساز بما حطث به كازاتهم في ٔل ؿإن مً ؿاون حُاتهم ،مً ؤبطظ
مـاهط مطوهت الـطَلت ؤلاػالمُت و زًمىمت مبازئها

72

 ،ولِس حاء في اإلالُاض كً

مىاصٌاث اإلاـاوض ؤو الِاض ي و ما ججب مطاكاجه ًُه  ،كً الٌُِه ؤبي كمطو بً
مىـىض ُا٘ ً « :يبغي كىسي للمـاوض في مؼإلت ؤن ًحظط كىس شلٗ ؤمىضا ًبني
كليها ًخىاه  ،وٍجللها ؤصال ًطحم بلُه ؤبسا ًُما ٌؼخحظط مً شلٗ  ،منها  :مطاكاة
اللىاثس في ؤحىا٘ الىاغ و ؤُىالهم و ؤظمانهم لخجطي ألاحٖام كليها مً الىصىص
اإلاىِىلت كً ألاثمت  ،وألحل اإلاطاكاة حطي كلى ؤلؼىت الللماء في ٓثحر مً اإلاىاطم
اإلاىِىلت ًيها ادخالًهم ؤن ًِىلىا هصا دالي في حا٘ ال في مِا٘  ،و ُس هِل بلع
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الىاغ ؤلاحماق كلى مطاكاة شلٗ وؤن الٌخاوي جذخلٍ كىس ادخالي اللىاثس و ال
ًجىظ ػطحها مم ادخالًها » . 78
 -0دفع اإلافاص و درء اإلاضار  :بن الِاكسة الـطكُت " زضء اإلاٌاػس ؤولى مً
حلب اإلاصالح " اإلاازة  30مً مجلت ألاحٖام اللسلُت حـحر بلى ؤهمُت زًم الظطض و
زًم اإلاٌاػس كً الىاغ في الاحتهازاث التي ؤصسضها كلمائها في ٔل ما ًمؽ الخُاة
الُىمُت للمؼلمٔ ،الدجط كلى الؼبِب الجاهل  ،ومىم اإلاٌتي اإلااحً مً ؤلاًخاء ،
ومىم الاحخٖاض مؼلِا في ألاُىاث  ،وجحطٍم الاججاض في الخمط و اإلاذسضاث وهحرها ، 70
ولِس وضزث في اإلالُاض ٓثحر مً الىىاظ٘ ٓىىاظ٘ البِئت و اإلاُاه والتي جبحن مىم الظطض
وؤلاططاض بالوحر ً 75للى مً ًخىلى مىصب الِظاء ؤو ؤلاًخاء ؤن ًيخِي ؤُىي الىحىه
ؤزطا و ألآثر جحُِِا للمصلخت و زضءا للمظطة.
 -5التزام ميزان الع الت و إحلاق الحمًِ :خض ي إلاً جصسض مىصب الِظاء و
ؤلاًخاء التزام مبسؤ اللسالت في بحِاَ الخّ و ببؼا٘ الباػل ً ،ال ًِض ي بهىاه
ًُحُس كً حازة الصىاب باإلاُل لؼطي كلى حؼاب ػطي ؤو لجماكت كلى حؼاب
حماكت  ،ال لص يء ػىي ؤن هصا الؼطي ؤو هصه الجماكت مخٌِت مم ُىاكخه
الصخصُت و مُله اإلاصهبي  ،وٍخحِّ التزام محزان اللسالت بإحس ؤمطًٍ :
ألاول  :ؤلادالص وٍخمثل في بص٘ الجهس الالظم في زضاػت اإلاـٖلت ،والىصى٘ به
بلى هلبت الـً اإلاازًت بلى الدـهي و الهىي .
الثاوي  :جحطي الخّ الصي ٌولب كلى الـً ؤهه حٕم هللا  ،و جحطي الخّ ًيبغي
ؤن ال ًازي بلى اإلاـِت و بال اهخِل بلى زاثطة الخؼط.71
ومً ألامثلت الىاضزة في اإلالُاض والتي جظطب في هصا الؼُاَ  :ؤن مً حؼلٍ
مً الىزٌلت زم ػطَ مً باُيهاً ،ظمً ما حؼلٍ منها ًِؽ  ،والصي ٌؼخلحر
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اللاضٍت ،زم بلس ؤدصها ؤهه طامً لها ًُ ،لعمه طمانها و الىزٌم و اإلاؼخلحر ًُما ال
ٌلاب كلُه ٔالخُىان والؼمؼاض ،ؤمىاء ال ًظمىىن بال بالخلسي ؤو الخِصحر
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 -1مراعاة ملاض الشرع  :بن ؿطَلت ؤلاػالم ضاكذ في ٔلُاتها و حعثُاتها جحُِّ
مصالح اللباز في اإلالاؾ  ،ػىاء ؤٔاهذ هصه اإلاصالح ططوضٍت ؤم حاحُت ؤم
جحؼُيُت  ،وكلى هصا اػخِط ضؤي اإلاحِِحن مً كلماء ؤلاػالم ً ،ال جٖاز جٖىن
هىاْ حعثُت مً حعثُاث هصه الـطَلت بال وحِِذ ًيها مِاصس الـطق اللاثسة في
مجملها بلى حٌف هـام ألامت و اػخسامت صالحه بصالح اإلاهُمً كلُه وهى هىق
ؤلاوؼان  ،وَـمل صالحه صالح كِله و صالح كمله و صالح مابحن ًسًه مً
مىحىزاث.73
وللل ؤهلب الٌخاوي التي هِلها الىوـطَس ي في اإلالُاض بهما هاًتها جحُِّ مِصس
الـطق بخحُِّ مصالح اللباز  ،وكلُه ًةن ملطًت مِاصس الـطق وكلل ألاحٖام
ططوضٍت لٖل مً ؤضاز الخلطي كلى حُِِت مىاٍُ هصه الـطَلت والىُىي كلى
ؤػطاضها  ،وططوضٍت لٖل ًُِه ؤو ُاض ًطٍس جحُِّ مصالح هصه ألامت .79
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هىامش اإلالال :
ضاحم  :ابً مطٍم  ،البؼخان في شٓط ألاولُاء و الللماء بخلمؼان ،زًىان

.1

اإلاؼبىكاث الجاملُت  ،الجعاثط ،ص( ،) 54-53الخىٌاوي  ،حلطٍٍ الخلٍ بطحا٘
الؼلٍ  ،ماػؼت الطػالت  ،اإلإخبت اللخُِت  ،بحروث  ،غ1405( ، 2هـ1985-م) ،
( ،) 59-58/1الخيبٕتي  ،هُل الابتهاج بخؼطٍع السًباج  ،زاض الٕخب الللمُت  ،بحروث
 ،ص( ، )88-87هىيهع  ،معجم ؤكالم الجعاثط مً صسض ؤلاػالم حتى مىخصٍ
الِطن اللـطًٍ  ،ميـىضاث اإلإخبت الخجاضٍت  ،بحروث  ،غ1971 ،1م  ،ص(-49
.)50
.2

الىوـطَس ي  ،بًظاح اإلاؼالٗ بلى ُىاكس ؤلامام مالٗ  ،جحُِّ ؤحمس ؤبى
ػاهط الخؼابي  ،صىسوَ بحُاء للترار ؤلاػالمي اإلاملٕت اإلاوطبُت وؤلاماضاث اإلاخحسة

،الطباغ 1400(،هـ1980-م)  ،ص44
.3

ضاحم :ابً مطٍم  ،البؼخان  ،ص ( ،) 54-53الخىٌاوي  ،حلطٍٍ الخلٍ،

(.) 59-58/1
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ضاحم :ابً مطٍم  ،البؼخان  ،ص  ، 147الىوـطَس ي  ،ؤلٍ ػىت مً

.4

الىًُاث ،جحُِّ محمس حجي ،مؼبىكاث زاض اإلاوطب للخإلٍُ والترحمت 1396(،هـ-
1976م ) ص .145
.5

الىوـطَس ي  ،ؤلٍ ػىت مً الىًُاث ،ص .145

.6

اإلاطحم هٌؼه  ،ص .145

.7

ضاحم :الىوـطَس ي  ،ؤلٍ ػىت مً الىًُاث  ،ص  ، 145ابً مطٍم ،
البؼخان  ،ص .223

.8

الىوـطَس ي  ،ؤلٍ ػىت مً الىًُاث  ،ص . 149

.9

ضاحم الخيبٕتي ،هُل ؤلابتهاج  ،ص ( ، )319-318محمس مذلىي  ،شجطة
الىىض العُٓت في ػبِاث اإلاالُٕت  ،زاض الٕخب الللمُت  ،بحروث 2003م )261/1( ،

.
ضاحم ابً مطٍم  ،البؼخان  ،ص ، 54الخىٌاوي  ،حلطٍٍ الخلٍ -58/1( ،

.10
.) 59
.11

ؤحمس بً كلي اإلاىجىض  ،الٌهطػت  ،ػبم زاض اإلاوطب لخإلٍُ والترحمت

واليـط 1936 ،م  ،ص 5
.12

اإلاىجىض  ،الٌهطػت  ،ص.51

.13

محمس مذلىي  ،شجطة الىىض)282/1( ،

.14

اإلاىجىض  ،الٌهطػت  ،مصسض ػابّ ص.12

.15

ضاحم الخيبٕتي  ،هُل ؤلابتهاج  ،ص ، 88ابً مطٍم  ،البؼخان  ،ص ، 53
الىوـطَس ي  ،بًظاح اإلاؼالٗ  ،ص( ، )73-66الىوـطَس ي  ،اإلالُاض اإلالطب ،
جحُِّ حماكت مً الٌِهاء بةؿطاي محمس حجي  ،زاض الوطب ؤلاػالمي بحروث ،
1401هـ  ،مِسمت اإلالُاض (. )3-2/1
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.16

الىوـطَس ي  ،اإلالُاض /1( ،مِسمت الٕخاب )

.17

اإلاطحم هٌؼه /1( ،مِسمت الٕخاب )

.18

اإلاطحم هٌؼه /1(،مِسمت الٕخاب ).

.19

اإلاطحم هٌؼه . ) 1/1( ،

.20

اإلاطحم هٌؼه . ) 30-29/1( ،

.21

اإلاطحم هٌؼه . )9/1( ،

.22

آلاًت  ، 5ػىضة اإلااثسة .

.23

الىوـطَس ي  ،اإلالُاض . )5/1( ،

.24

اإلاطحم هٌؼه .)9/1( ،

.25

اإلاطحم هٌؼه . )40/1( ،

.26

اإلاطحم هٌؼه . )85/1( ،

.27

هى الِاض ي اللس٘ و الخاًف الٌُِه اإلاجتهس ؤبى ػلُس كبس الؼالم بً
حبِب الخىىدي الِحرواوي اإلالِب بسخىىن  ،هاؿط كلم مالٗ باإلاوطب بلس ابً ظٍاز

 ،جىفي ضحمه هللا كام 240 ،هـ .ضاحم :الِاض ي كُاض  ،جطجِب اإلاساضْ وجِطٍب
اإلاؼالٗ إلالطًت ؤكالم مصهب مالٗ،جحُِّ محمس بً جاوٍذ الؼىجي وكبس الِازض
الصخطاوي ومحمس بيـطٌٍت وؤحمس ؤكطاب  ،وظاضة ألاوُاي و الـاون ؤلاػالمُت ،
الطباغ  ،غ1403( ،2هـ1983-م)  ، )626-585/2( ،ابً ًطحىن  ،السًباج اإلاصهب
في ملطًت ؤكُان اإلاصهب  ،مؼبلت الؼلازة  ،مصط غ1971 ،1م  ،ص(،)166-160
محمس مذلىي  ،شجطة الىىض )70-69/1( ،
.28

الىوـطَس ي  ،اإلالُاض . )135/1( ،

.29

اإلاطحم هٌؼه .)118-117/1( ،

.30

ػىضة اليؼاء ،آلاًت .175
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.31

ابً ًاضغ معجم مِاًِؽ اللوت ،طبؽ كبس الؼالم محمس هاضون ،زاض

الٌٕط ،بحروث.)173/7( ،1979 ،
.32

ابً مىـىض ،لؼان اللطب ،جصيٍُ ًىػٍ دُاغ ،زاض لؼان اللطب،

بحروث ،)1050/2( ،مازة ًخا.
.33

ػىضة اليؼاء ،آلاًت .175

.34

الِاض ي كُاض ،مـاضي ألاهىاض كلى صخاح آلازاض ،زاض الترار.)146/2( ،

.35

ػىضة الصاًاث ،آلاًت .143

.36

ػىضة الصاًاث ،آلاًت .11

.37

ابً حجطً ،خح الباضي ،زاض بحُاء الترار اللطبي ،بحروث ،غ1402 ،2هـ،

(.)187/10
.38

الخسًث ؤدطحه البذاضيٓ( ،خاب الطقي /باب السخط ،ضُم .)1445

.39

هى ظٓطٍا بً محمس بً ؤحمس ألاهصاضي الـاًعي ُاض ي الِظاة وؿُر
ؤلاػالم مً مصىٌاجه :ؤػنى اإلاؼالب ،ومىهج الؼالب في الٌِه ،لب ألاصى٘
وؿطحه في هاًت الىصى٘ في ؤصى٘ الٌِه وهحرها  ،جىفي ػىت 926هـ ،ضاحم :ابً
اللماز الخىبلي ،ؿصضاث الصهب ،زاض الٕخب الللمُت ،بحروث ،غ 1399 ،1هـ ،

( ، )345/8دحر السًً العضٓلي ،ألاكالمُ ،امىغ جطاحم ألؿهط الطحا٘ واليؼاء مً
اللطب واإلاؼخلطبحن واإلاؼدـطُحن ،زاض الللم للمالًحن ،بحروث ،لبىان .)80/3( ،
.40

ظٓطٍا ألاهصاضي  ،الوطض البهُت في ؿطح البهجت الىضزًت ،مصط ،اإلاؼبلت

الُمىُت)9/1( ،
.41

ًىػٍ بلمهسي ،البلس العماوي واإلاٖاوي وؤزطهما في الٌخىي ،زاض الـهاب،

بحروث ،غ2000 ،1م ،ص.25
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.42

هى كبس هللا محمس بً محمس بً كبس الطحمان اإلالطوي بالخؼاب الٌُِه
ألاصىلي اإلاالٖي ،مً جألٌُه مىاهب الجلُل ؿطح دلُل ُ،طة اللحن ؿطح وضُاث
بمام الخطمحن  ،جىفي بؼطابلؽ الوطب ػىت 954هـ ،ضاحم محمس مذلىي ،شجطة
الىىض العُٓت ،)364/2( ،ألاكالم ،العضٓلي.)216/7( ،

.43

الخؼاب ،مىاهب الجلُل ؿطح مذخصط دلُل ،زاض الٌٕط ،بحروث ،غ،2
. )32/1( ،1978

.44

كبس الٕطٍم ظٍسان ،ؤصى٘ السكىةُ ،صط الٕخاب ،الجعاثط ،ص.140

.45

ًىػٍ الِططاوي ،الٌخىي بحن اإلااض ي والخاطط ،زاض البلث ُ ،ؼىؼُىت،
 ،1985ص.15

.46

ابً مىـىض ،لؼان اللطب ،زاض صازض  ،بحروث .)659/11( ،

.47

ضاحم :محمس ببطاهُم كلي  ،اصؼالح اإلاصهب كىس اإلاالُٕت  ،زاض البحىر

للسضاػاث ؤلاػالمُت و بحُاء الترار ،ؤلاماضاث اللطبُت اإلاخحسة  ،غ2000 ، 1م،
ص ( ،)58-57لخؽ الُىبي الٌخاوي الٌِهُت في ؤهم الِظاًا مً كهس الؼلسًحن
بلى ما ُبل الخماًت ،اإلاملٕت اإلاوطبُت ،وظاضة ألاوُاي 1419هـ ،ص (.)151-150
.48

لخؼً الُىبي ،الٌخىاي الٌِهُت ،ص (.)152-151

.49

كمط الجُسي  ،محاططاث في جاضٍر اإلاصهب اإلاالٖي في الوطب ؤلاػالمي ،
ميـىضاث كٖاؾ  ،ص.94

.50

هى ؤبى الخؼً كلي بً كبس الؼالم بً كلي الدؼىلي اإلالطوي بمسًسؾ
ُاض ي ًاغ حاًف اإلاصهب وحامل لىاثه جىفي كام  1258هـ ،ضاحم ،العضٓلي،
ألاكالم ، )299/4( ،محمس مذلىي ،شجطة الىىض العُٓت (.)397/2

.51

هىكبس الِازض بً مخي السًً بً محمس بً مذخاض الخؼً الجعاثطي ؤمحر
مجاهس ؿاكط ؤزًب كالم صىفيُ ،اجل الٌطوؼُحن ،و داض كسة ملاضْ طسهم،
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هٌي مً الجعاثط واػخِط بسمـّ ،مً مالٌاجه :شٓطي اللاُل ،ضػالت في الللىم
وألادالَ وزًىان الـلط ،جىفي كام  1300هـ ،ضاحم :العضٓلي ،ألاكالم، )170/3( ،
الخٌىاوي ،حلطٍٍ الخلٍ ، )314-308/2( ،هىيهع ،معجم ؤكالم الجعاثط ،ص
(.)96-94
.52

هى محمس بً كبس الٕطٍم اإلاوُلي الخلمؼاوي ًُِ ،ه مٌؼط مخٖلم  ،وـإ
بخلمؼان و ظاض الؼىزان ومنها اضجحل بلى بالز الخٕطوض  ،حاضب اليهىز في مىؼِت
جىاث ؤاهذ له ملهم مـاحىاث ؤزث بلى ُخالهم و هسم ٓىاجؼهم  ،مً مالٌاجه
"مصباح ألاضواح في ؤصى٘ الٌالح " " ،ؿطح بُىق آلاحا٘ "" ،ؤحٖام ؤهل الصمت " و
هحرها  ،جىفي ضحمه هللا ػىت 909هـ ضاحم  :العضٓلي ،ألاكالم، )85-84/7( ،
الخٌىاوي ،حلطٍٍ الخلٍ ، )170-166/1( ،هىيهع ،معجم ؤكالم الجعاثط،
ص ،157الخيبٕتي  ،هُل الابتهاج  ،ص(. )332-330

.53

البرظلي هى ؤبى الِاػم ؤحمس بً محمس الِحرواوي زم الخىوس ي ،جىفي ػىت
 841هـ ،ضاحم ،الخيبٕتي ،هُل الابتهاج ، )226-225( ،ابً مطٍم البؼخان ،ص

( ، )154-150محمس مذلىي  ،شجطة الىىض العُٓت.)245/1( ،
.54

محمس ببطاهُم كلي ،اصؼالح اإلاصهب كىس اإلاالُٕت( ،ص.)472 -470

.55

هى ؤبى ظٍس كبس الطحمان بً كبس الِازض الٌهطي الٌاس ي ،الٌُِه اللالمت ،
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.74

مُلىز ػطٍط ً ،خاوي الىىاظ٘ زضاػت هـطٍت و جؼبُُِت  ،ص586
82

أهميت كتب الفتاوي و الىىازل في اللضاء
كتاب اإلاعيار لدىوشريس ي أهمىذجا

.75
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