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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

                                                             احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ رشوق  اهلل صوذ اهلل ظؾقوف وشوؾؿ خور  

          ، فؾدـتقر  ي                      اصطالح ادذهى ظـد ادوفؽق                                            إكبقوء وادرشؾغ، وبعد، ؾفذه مؼتطػوت مـ ـتوب 

                                                         ، تعرض ذم ـتوبف ادذـقر إػ افتطقر افتورخيل فؾؿذهى، وؿود أؾودت   ظع                ؿد إبراهقؿ أمحد حم

                                                                     مـ ذفؽ افبحٌ ؾوئدة ـبرة، حقٌ تؽتؿوؾ افصوقرة فودى ؿوورئ ادوذهى، وتتضو  فديوف 

  .                                                          مصطؾحوت ـثرة يعرؾفو ادختصقن بدراشي ادذهى بقـام تغقى ظـ ؽرهؿ

                                          وفػقائده اجلؿي افتل دمشوؿ ممفػفوو هعفوو موـ ـتوى                          وؿد ضوفعً افؽتوب ؽر مرة،  

                                                               ـثرة، خمتِِصا جفدا ـبرا ظذ ضوفى افعؾؿ، ؾؼود رأيوً أن أخل وص فـػزو موو افتؼط وف موـ 
ِ         

                                                                              ؾقائد، رأيً أكـل حمتوج إفقفو، وٓ صؽ أن احلقار دائؿ بغ افزمالء ذم شؾؽ افتودريس، ؾوقام 

ُ                               ُأضؾع اإلخقة ظذ موو تقنو أ أن أضؾوع                                           يتعؾؼ بؿصطؾحوت ادذاهى افػؼفقي إربعي، ــً 

                                                                              ظؾقف مـ افؽتوب ادذـقر، وصعرت أكف ٓ بد مـ تؾخقص مو رأيتف مفام، وٓ يسعـل جفؾف مـ 

                                                                افؽتوب، ؾوفؽتوب وإن ـون حوؾال بؽثر مـ ادفامت إٓ أكـل اؿتطػً إهؿ.

ُ                                                              ـام أكـل مل أظُز هذه افـؼق  إػ رؿؿ افصػحي فؾعؾؿ بوفؽتووب، واـتػووء بولن افعـوقان                 

َ                 ـوٍف دـ أراد أن يتقثؼ مـ صحي مو كَؼْؾً، ـام حرصً ظذ بقون ترهي افعَؾؿ ظـد ذـره ادرة                              ْ  َ                              ٍ   

                                                                     إوػ ذم افبحٌ وؿـ ادتـ، وــوً أود أن يتوقؾر أ افقؿوً افؽووذم فستقوى إظوالم ذم 
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                                                                      توريخ افقؾوة، وأكو ٓ أزظؿ أن هذا افتؾخقص ؿد افتزموً ؾقوف افؼقاظود افػـقوي              افـفويي حسى

ُ           ادعروؾي ذم افبحقث إكام هق مسقدة ــً أظدهو فـػز، وفؽـ صوء اهلل تعوػ أن ُأضؾع اإلخقة                                                                    

                                                                      إؾووؾ ظؾقفو مـ بوب مذاـرة افعؾؿ، ؾنن أصبً ؾؿـ اهلل، وإن أخطلت ؾؿـ كػز.

                                              ؿد وؾؼً ؾقام ؿصدتف موـ هوذا ادؼتطوػ، وٓ أشوتطقع أن                        وذم اخلتوم أرجق أن أـقن 

                                                                           أؿق  إكف خمتِص؛ ٕن ادختِص هق رد افؽثر إػ افؼؾقؾ وذم افؼؾقؾ معـك افؽثر، وٓ أحسوى 

    .                         اصطالح ادذهى ظـد ادوفؽقي                                        أين ؾعؾً ذفؽ، فذا شؿقتف مؼتطػوت مـ ـتوب: 

 هقؿ ظع.افعـقان: اصطالح ادذهى ظـد ادوفؽقي   د. حمؿد إبرا

 م.2000هو/  1421/ 1ديب إدارة افبحقث فؾدراشوت اإلشالمقي وإحقوء افساث. ط
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                         األدوار افتل مر هبا ادذهب:

 مر ادذهب بلدوار ظديدة ظذ افـحق افتايل: 

                                                       مرحؾي تلشقس ادذهى، وووع أصقفف مـ ؿبؾ ممشسف، ثؿ تالمقذه.             دور افـشقء:  –   1

                                                            ظذ يد ظؾامء كبغقا ذم متحقص وتـؼق  افروايوت وإؿوقا  ظوـ افسووبؼغ.              دور افتطقر:  –   2

                                                                                دور افتػريع وافتطبقؼ وافسجق  مـ بدايي افؼرن افرابع إػ بدايي افسوبع بقؾوة بـ صووس     وهق 

   (. ھ     616  /    610 )

                       بدايي افسووبع بودأ بؿختِصو        ، مـذ                        ؼرار ادذهى حتك افعِص احلورض ت  اش               دور االشتؼرار:  –   3

                       وهوول مرحؾووي افؼوووح واحلووقار    ،                         وجووومع إمفوووت إػ افعِصوو احلووورض          بووـ احلوجووى

            وآختصورات.

  :                              أصقل مذهب مافؽ واصطالحف يف ادقضل

 :وإئؿي ادؼتدى هبؿ مموـ          ـ شبؼقه مم              رأي أهؾ افعؾؿ                        فقس رأي اإلموم موفؽ بؾ       رأيك                    

                                      ؾفق ؿق  متقارث ظـ افصحوبي جقال بعد جقوؾ            ي افصحوبي أ ر ف          وهق مقاؾؼ                 أخذ ظـفؿ افعؾؿ

  .                        إػ ظفد اإلموم موفؽ رمحف اهلل

 :هوظي ممـ تؼدم مـ إئؿي.    رأي       أرى                       

 :مـ ؿق .                             اجتؿع ظؾقف أهؾ افػؼف وافعؾؿ    مو                  األمر ادجؿع ظؾقف        
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 :جرت بف إحؽوم وظرؾف اجلوهؾ وافعومل و                      مو ظؿؾ افـوس بف ظـدكو              األمر ظـدكا                                 

 ،ء اشتحسـف اإلموم مـ ؿق  افعؾامء ر  :          أهؾ افعؾؿ      وبعض         ببؾدكا                             .    

  :وأمو مو مل أشؿع مـف ؾوجتفدت وكظرت ظذ    ”                                     أمو مو مل يؽـ ممو شبؼ ؾقؼق  اإلموم ؾقف                                    

                                                                        مذهى مـ فؼقتف، حتك وؿع ذفؽ مقؿع احلؼ أو ؿريبو مـف، حتك ٓ خيورج ظوـ موذهى أهوؾ 

                                                                                ادديـي وآرائفؿ، وإن مل أشؿع ذفؽ بعقـف ؾـسبً افرأي إأ مع آجتفود مع افسـي، ومو مهو 

                        شق  اهلل صوذ اهلل ظؾقوف وشوؾؿ                                                       ظؾقف أهؾ افعؾؿ ادؼتدى هبؿ، وإمر ادعؿق  بف ظـدكو مـذ ر

 1 . “                                                       وإئؿي افراصديـ، مع مـ فؼقً ؾذفؽ رأهيؿ  مو خرجً إػ ؽرهؿ 

   :           أصقل ادذهب

                                                                    أصق  ادذهى، ـام أحصوهو افؼراذم:صفوب افديـ أبق افعبوس أمحود بوـ أيب افعوالء،  

   (. ھ   684     مِصي )

 .افؼرآن        

 .افسـة       

  اإلمجاع       

 :إمجاع أهؾ ادديـة                   

                                                           
1544119652

3419661971567819811983

274 
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                                     ؾنذا ـون إمر بودديـي طوهرا معؿقٓ بف    ”                                 يؼق  اإلموم موفؽ ذم تقوق  هذا إصؾ:   

                                                                      مل أر ٕحد خالؾي، فؾذي ذم أيودهيؿ موـ تؾوؽ افقراثوي افتول ٓ حوقز ٕحود اكتحو وو، وٓ 

                                                                          ادظوؤهو، وفق ذهى أهؾ إمصور يؼقفقن: هذا افعؿؾ ببؾدكو وهذا افوذي مهو ظؾقوف موـ 

    2 . “                                        ذفؽ ظذ ثؼي ومل يؽـ  ؿ مـ ذفؽ افذي جوز  ؿ                      مه مـو، مل يؽقكقا مـ

 .افؼقوس        

 .ؿق  افصحويب            

 .ادصؾحي ادرشؾي               

 .افعرف وافعودات                

   .شد افذرائع            

 .آشتصحوب          

 .آشتحسون          

                    مدارس ادذهب ادافؽل:

                                                                    تؽقكً ذم أكحوء افبالد اإلشالمقي مدارس فؾؿذهى ؿقامفو أوفئوؽ افتالمقوذ افوذيـ  

                                                وأصقفف آشتـبوضقي، وفـشقء هذه اددارس ظقامؾ، هل:                   افتزمقا مذهى اإلموم 

 

                                                           
2

143
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                                        افعقامؾ افتل أدت ظذ كشقء مـاهج يف ادذهب:

 :ؿود  و   ،           ظؾقفوو ادوذهى   ك              وأصوقفف افتول بـو   ،                    مـفٍ اإلموم آشتـبوضل              افعامؾ األول   

                           اشتد  موفؽ بـقظغ مـ افسـي:

                 إحوديٌ افصحقحي.   ذم         ادتؿثؾي   :             افسـة ادرؾقظة  –  أ 

  .                        ظؿؾ أهؾ ادديـي وأظراؾفؿ(   ،                       ) أؿقا  افصحوبي، ؾتووهيؿ   :            افسـة األثرية  –  ب 

 :افػؼف ( ؾؿـ تالمقوذه موـ    ،                                افتخصص ادزدوج فإلموم موفؽ ) احلديٌ               افعامؾ افثاين                      

                      ومـفؿ مـ تلثر بوفػؼف.   ،           تلثر بوحلديٌ

   ن: ا             طفر بذفؽ مـفج

                            أي افسـي ادرؾقظي ظذ إثريوي.    ؛                                  يرى تؼديؿ إحوديٌ افصحقحي ظذ افعؿؾ             ادـفج األول:

           وابـ حبقى.   ،                     واتبع ذفؽ ابـ ادوجشقن

                ظرض ـتبوف ظوذ ابوـ    ،                 صوحى ـتوب افقاوحي   ،                       ظبد ادؾؽ بـ حبقى افسؾؿل           ابـ حبقب:

   (. ھ   238     )ت:   ،       ادوجشقن

      واختووذ    ،                              وأن افػؼف يبـك ظذ افسـي إثريوي   ،                              اظتامد إحوديٌ افتل أيدهو افعؿؾ              ادـفج افثاين:

   ،                                   وؿد تزظؿ هذا آدموه تالمقذ موفؽ ادِصويغ   ،           ومػنا فؾسـي   ،         ؿال مثوفقو ظ         ؾ ادديـي       ظؿؾ أه

                              ظذ رأشفؿ ظبد افرمحـ بـ افؼوشؿ.
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 :لهوؾ  ب           فوو ادوفؽقوي   ؾق     تولثر    ،                        ؾوفبقئوي افعؾؿقوي ذم افعورا    ،              افبقئي افعؾؿقي                افعامؾ افثافث    

      حتجووج  ال ف                                                       وترأس هذه اددرشي إشامظقؾ بـ إشحؼ افؼوو  ) افوذي صوـػ ـتوبوو    ،     افرأي

  .          دذهى موفؽ(

                اددارس ادافؽقة:

 :ـووبـ    : غ                                  ر هوذه اددرشوي ـبوور تالمقوذ موفوؽ ادودكق  ّ صودّ  َ تَ                       مدرشة ادديـةة ادـةقرة     

            وابـ مسؾؿي.   ،         وابـ كوؾع   ،            وابـ أيب حوزم   ،                 ومطرف، وابـ ديـور   ،       ادوجشقن

                                 صووحى موفؽوو ظؼويـ شوـي، درس ظوذ ابوـ     ،              مطرف بـ ظبود اهلل   ،        أبق مصعى       مطرف:

   (. ھ   220       ، )ت:       ادوجشقن

 :موـ ؿودموء أصوحوب موفوؽ وـبوورهؿ   ،                         أبق ظبود اهلل حمؿود بوـ إبوراهقؿ            ابـ ديـار                            ،  

   (. ھ   182   )ت:

 :؟          مـ ترى فـوو   ،                   ن موفؽو شئؾ حغ احترض إ   ل ُ ِ ُحؽِ    ،                  أبق متوم بـ أيب حوزم              ابـ أيب حازم   

  . ( ھ   185  ت: )   ،       أبق متوم   :   ؿو 

 :ابـ حبقوى    ه    ظد     ،                (، شؿع مـف شحـقن ھ   186   )ت: ،                     ظبد اهلل بـ كوؾع افصوئغ           ابـ كاؾع         

                     وفؾامفؽقوي ابوـ كووؾع ؽور           بافؼريـغ   ؛             ويعرف مع أصفى          ذم افػؼف،                      ؿـ خؾػ موفؽو بودديـي ق ؾ

                                                                         هذا، هق ظبداهلل بـ كوؾع افزبري شؿع موفؽو، وهق مـ صققخ ظبودادؾؽ بوـ حبقوى، وهوق 

   (. ھ   216           افصوئغ، )ت:                 أصغر مـ ابـ كوؾع 
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 :أخووذ ظووـفؿ موفووؽ  ـ                      أحوود ؾؼفوووء ادديـووي افووذي   ،            حمؿوود بووـ مسووؾؿي          ابةةـ مسةةؾؿة              ،  

  . ( ھ   216   )ت:

 :رِضو ُ ُي     ـوون    ،               أوبط تالمقذ موفؽ                        ظثامن بـ ظقسك بـ ــاكة 
                   ه دـووطرة أيب يقشوػ ذم  ِ

   (. ھ   186       ، )ت:                خؾػ موفؽو ذم جمؾسف   ،          جمؾس افرصقد

 :ن ظؾقف. و             وـثرة مو يتػؼ   ،       فتالزمفام   ،                    مهو ابـ ادوجشقن ومطرف         األخقان        

                            افذي يعتؿد أثوور ظوـ افصوحوبي    ،            ؾ آدموه أخر  وب                                اظتؿدت هذه اددرشي، مـفٍ افسـي مؼ

             وابوـ حبقوى موـ    ،                 ـوبـ وهى موـ ادِصويغ    ع:                     وأيده ـبور ظؾامء افػرو   ،               وظؿؾ أهؾ ادديـي

          إكدفسقغ.

 :موفؽ بعود وقفوف                          ادقفد أظود افـشوط إػ مذهى       ، مدين              إبراهقؿ بـ ظع            ابـ ؾرحقن             ،   

   (. ھ   799       ، )ت:                           بسبى شقطرة افشقعي ظذ ادديـي

 :اددرشة افعراؿقة                 

          وافؼعـبل.   ،         ـوبـ مفدي   ،                ظذ يد تالمقذ موفؽ   ،                     بدأ طفقر ادذهى بوفبِصة

 :ي،               شوؿع موفؽوو وصوعب             ، ابوق شوعقد،                        ظبود افورمحـ بوـ مفودي افعـوزي           ابـ مفدي   

  ( ھ   198   )ت:

 :شؽـ افبِصوة، أثبوً افـووس ذم موفوؽ،      مدين                        ظبد اهلل بـ مسؾؿي بـ ؿعـى           افؼعـبل                              

  . ( ھ   222    )ت: 
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   وحمؿد    ،                    مـ أصحوب ابـ ادوجشقن   ،                              أمحد بـ ادعذ ، ذا  مػتقحي مشددة    ل:          ابـ ادعذ     

                    مل يعرف توريخ وؾوتف.   ،                                 تؾؿقذ موفؽ أخذ ظـف إشامظقؾ بـ إشحؼ   ،        بـ مسؾؿي

 :إشوامظقؾ      موـفؿ    ،                               ظؿؾً ظذ كؼ ادذهى ادوفؽل ذم بغداد   ،        بقئي ظؾؿ                آل محاد بـ زيد       

                                                                       ، تردد افعؾؿ ذم ضبؼتفؿ ثالثامئي ظوم، مـ زمـ جدهؿ اإلموم محود بوـ زيود، إػ آخور      افؼو 

                                                                       مـ وصػ مـفؿ بوفعؾؿ، وهق ادعروف بوبـ أيب يعذ ووؾوتف ؿرابي ظوم أربع موئي.

                        ممقزات اددرشة افعراؿقة: 

                      متلثريـ بؿـفٍ إحـوف.   ،                                           متقزت بؿقؾفو إػ افتحؾقؾ ادـطؼل فؾصقر افػؼفقي  –   1

           وأهوؾ افـظور    ، غ   دفق                       وحترير افدٓئؾ ظذ ضريؼ اجلو   ،                           آشتدٓ  إصقأ بنؾراد ادسوئؾ  –   2

                                               وهق مو ظرف ظـد متلخري ادوفؽقي بطريؼي افعراؿقغ.   ،          مـ إصقفقغ

                     أهؿ ظؾامء هذه اددرشة:

  .            افؼايض إشامظقؾ  –   1

ُ  ّ            ورا ُوّأ ؿضووء بغوداد، ظو            ـوون أصوقفقو ك   ،                ظع بـ ظؿر بوـ أمحود                     أبق احلسـ بـ افؼصار:  –   2       

   (. ھ   398   )ت:

  . ھ   378      ،ت:           ػؼف بوٕهبري ت    بِصي    ،                     ظبد اهلل بـ احلسغ بـ حسـ           ابـ اجلالب:  –   3
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                   رج آخور ظؿوره إػ مِصو،  خو   ،                          بـ ظع بـ كِص أبق حمؿد بغودادي                  افؼايض ظبد افقهاب  –   4

   (. ھ   422   )ت:

  ( ھ   375       ، )ت:                     حمؿد بـ ظبد اهلل، بغدادي                أبق بؽر األهبري:  –   5

               ِ                                                        افؼو  أبق افػرجِ : ظؿر)ظؿرو( ابـ حمؿد افؾقثل افبغدادي، صحى افؼو  إشوامظقؾ،   - 6

                                                                        وتػؼف معف، فف ـتوب احلووي ذم مذهى موفؽ، وـتوب افؾؿوع روى ظـوف أبوق بؽور إهبوري 

    (.  ھ   331   )ت:

   (،  ھ   452   )ت:   ،         ابـ ظبودوس           أبق افػضؾ            ادذهى ؾقفو   ي            وـون آخر أئؿ   ،               وعػً هذه اددرشي

                                                               مظوهر هذا افضعػ تظفر مع خروج افؼو  ظبد افقهوب مـ افعرا  إػ مِص.          وؿد بدأت

 :اددرشة ادرصية              

            واظتؿدت ظذ:   ،              ع ادذهى ادوفؽل  جذ               تعد هذه اددرشي  

      .                شامظوت ابـ افؼوشؿ  –   1

  .                      وكي مـ آراء اإلموم موفؽ د           موؿدمف ذم اد  –   2

  .      افؼوشؿ     ابـ      آراء  –   3
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                 ظؾامء هذه اددرشة:

  .          ابـ افؼاشؿ–   1

   فوف    ،         تػؼوف بامفوؽ              ،وأصوفى فؼبوف،                                     بـ ظبد افعزيز أبق ظؿر ويؼو  اشوؿف مسؽغ     أصفب   –   2

   (. ھ   204     ، )ت:          مدوكي أصفى

  .       ابـ وهى  –   3

     وابوـ    ،     وأصوفى   ،         بوـ افؼوشوؿ ا    صوحى    ،                       دخؾ ادديـي يقم موت موفؽ   ،        بـ افػرج   غ   أصب  –   4

ِ            (، فف ـتوب شامِظف مـ ابـ اف ھ   225      ، )ت:              قاز وابـ حبقى                     وهى، ظؾقف تػؼف ابـ اد       ؼوشؿ.             

     وابوـ    ،        وابوـ وهوى   ،                                     ظبد اهلل بـ ظبد احلؽؿ وفد بؿِص، شوؿع موفؽوو               ابـ ظبد احلؽؿ:  –   5

    ابوـ         وروايووت   ،  ( ھ   214                                       ، أؾضً إفقف رئوشي ادوذهى بعود أصوفى، )ت:     وأصفى   ،      افؼوشؿ

           بوإلوووؾي إػ   ،         افعوراؿقغ   د             ـوكً مؼدموي ظـو   ،           وابـ افؼوشؿ   ،     وأصفى   ،               ظبداحلؽؿ ظـ موفؽ

  .                       مدوكي ابـ افؼوشؿ وشحـقن

  ،   دِصو   ي         ؽوؿ افعبقود  احل          بسوبى وبووء    ،                                    اكؼطعً هذه اددرشي كحق ؿركغ مـ افزموون 

                           تعتز هوذه اددرشوي رائودة موـفٍ  و                                               ؾخبً أوقاء هذه اددرشي حتك أواخر افؼرن افسودس.
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                         وهق ادوذهى افسووئد ذم ادوذهى    ،                    جـبو إػ جـى مع احلديٌ   ،                           اظتامد افسـي إثريي ) افعؿؾ(

        ادوفؽل.

 (.         تقكس، ؾاس )        افؼروان:                اددرشة ادغربقة   

   ،                                                                      ـون ادذهى افسوئد ؾقفو مذهى افؽقؾقغ إػ أن دخؾ ظع بـ زيود وأشد بـ افػرات 

         ّ افوذي دّ     ،                ظذ يد ظع بـ زيود   ،             ن إو  فؾؿذهى       افتؽق        عد    ُ ويُ    ،                     إػ أن ؽؾى ذم ظفد شحـقن

        افتعووون                                    ه مو ؿصد شحـقن ابـ افؼوشؿ، وكتقجوي    وفقٓ   ،                           بدوره شحـقن ظذ اددرشي ادِصيي

                         بؿسووظدة أشود وتودؿقؼ شوحـقن    ،                                 كشلت اددوكي افتل أمالهو ابوـ افؼوشوؿ   ،          بغ اددرشتغ

      ريره.  وحت

                  ممقزات هذه اددرشة:

                                     وهق ادقضول ؾؽوون موـفٍ هوذه اددرشوي تصوحق     ،                          بتً هذه اددرشي ظذ أصؾ موفؽ ك  –   1

              ووبط احلوروف ظوذ    ،                          وتتبع أثور وأشوفقى إخبور   ،                  وبقون وجقه آحتامٓت   ،        افروايوت

                                                     ثؿ تػرظً ظـ مدرشي تقكس مدرشوي ادغورب إؿعو ظوذ كػوس ادوـفٍ    ،         حسى افسامع

                                           افذي أدخؾ مدوكي شوحـقن إػ ؾووس ذم أوائوؾ افؼورن    ،                    ظذ يد دارس بـ إشامظقؾ   ،      وأراء

        افرابع.
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                                                       ، شؿع ـتوب ابـ ادقاز، وهق أو  مـ أدخؾ اددوكي إػ مديـي          أبق مقؿقكي              س بـ إشامظقؾ:  را د

  . ( ھ   358 :  )ت      ؾوس،

 وهؿ:   ،                    اصطالح افعؾامء ادغاربة     

    هو(   385      : )ت:           ابـ أيب زيد  –   1

    ظومل    ، ( ھ   403     ، )ت:                       ـون ووبطو رؽؿ ـقكف أظؿك   ،                  أبق احلسـ ظع بـ حمؿد   :          ابـ افؼابز  –   2

              بوحلديٌ وظؾؾف.

   (. ھ   333                                    ، فف أثور وافػقائد، ظؼة أجزاء، )ت:                   أبق بؽر حمؿد بـ حمؿد             ابـ افؾباد:  - 3

     هو(.   474                                                    : افؼو  أبق افقفقد افبوجل شؾقامن بـ خؾػ افتؿقؿل، )ت:       افباجل  –   4

  .      افؾخؿل  –   5

                                  ، فووف تعؾقووؼ ظووذ اددوكووي وهووق افتبِصووة،                    أبووق افؼوشووؿ ظبوود افوورمحـ          ابةةـ زةةرز:  –   6

  . ( ھ   450    ،)ت:     ؿرواين

                                                   بـ ظبد افز اافـؿري، أبق ظؿر، فف افتؿفقد، آشتذـور،                 يقشػ بـ ظبد اهلل              ابـ ظبد افز:  –   7

   .                صقخ ظؾامء إكدفس    ه(   463 :  )ت           آشتقعوب،

   (. ھ   530        وؿقؾ )ت:   (،  ھ     520         أكدفز )ت:   ،                            أبق افقفقد حمؿد بـ أمحد ) اجلد(          ابـ رصد:  –   8
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   (. ھ   543   )ت:   ،                ختوم ظؾامء إكدفس   ،                     أبق بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل            ابـ افعريب:  –   9

   (. ھ   541   )ت:   ،       شؽـدريي إل       تقذم ذم ا   ،                        بـ ظـون بـ إبراهقؿ إزدي      شـد:  –    10

              مدرشة األكدفس:

 ممشس هذه اددرشي زيود بـ ظبد افرمحـ ادؾؼى بشبطقن                                              .  

 ى   ورو   ،                 شؿع مـ موفؽ ادقضول   ،                  ادعروف بزيود صبطقن   ،                        زيود بـ ظبد افرمحـ افؾخؿل   

   ،                        ؾؼقف إكدفس ظذ موذهى موفوؽ   ،                                        ظـف يقك بـ يقك ادقضل ؿبؾ أن يرحؾ إػ موفؽ

   (. ھ   204     وؿقؾ    ھ   193   )ت:

 ظبد افرمحـ بـ ظؿر           األوزاظل: .                                       وؿد ـوكً إكدفس ظذ مذهى إوزاظل ؿبؾ ذفؽ                 

   (. ھ   157    )ت:    ،      بـ يؿد

 .تعد مدرشي إكدفس امتدادا ظؾؿقو ددرشي تقكس وافؼروان                                                    

   (  ھ   238   )ت:     حلؽؿ                       اختوذ اخلؾقػي ظبد افرمحـ ا   ،                             ـون شبى اكتشور ادذهى ذم إكدفس  

  .                                    يقك بـ يقك تؾؿقذ زيود ؿووقو ومستشورا

          ؿرواكقة(:  -      )مرصية             ؿصة اددوكة

                             فقستزيد مـف وـون أشد مقووٓ إػ    ،                                             شوؾر أشد بـ افػرات بتقجقف مـ ابـ زيود إػ موفؽ 

َ  افػؼف افػَر                                    وبعدمو فزم أشد صوحبل أيب حـقػوي رجوع    ،                        ؾقجفف موفؽ إػ أهؾ افعرا    ،         
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     وفؽوـ    ،                                 ؾلخذ يسل  ابـ افؼوشؿ ظذ مذهى موفؽ   ،                      وـون موفؽ ؿد تقذم ظـدئذ   ،     إػ مِص

                ظذ افـحق افتوأ:   ،                  ظذ مـفٍ أهؾ افعرا 

    .               شؿعً موفؽو يؼق    :                                  إذا ـون ٓبـ افؼوشؿ شامع مـ موفؽ ؿو   –   1

                                 مل أشؿع مـ موفؽ ذم ذفؽ صوقئو وبؾغـول    :   ؿو    ،                              ومو مل يؽـ ظـده مـ موفؽ إٓ بالؽو  –   2

  .                أكف ؿو  ـذا وـذا

      وافوذي    ،        وٓ بؾغـول   ،                         مل أشؿع مـ موفؽ ذم ذفؽ صوقئو        ، ؿو :                   إن مل يؽـ هذا وٓ ذاك  –   3

  .                    حتك أـؿؾفو شتغ ـتوبو   ،             أراه ـذا وـذا

  شؿقً هذه اددوكي بوٕشديي. وهل أو  ممفػ بعد ادقضل.مودتوف حجوزيوي ومـفجوف                                                                    

       ظراؿل.

  دوكي أشد افؼبق  ظـد أهؾ تقكس دو رجع إفقفؿ دو يع: م    دمد  مل                                                 

                                        إن أشؾقهبو ممشس ظذ افػؼف ادجرد ظـ احلديٌ.  –   1

                                           إن ؾروظفو ختتؾػ ظام ظرؾف شحـقن مـ مذهى موفؽ.  –   2

                               إظراض موفؽ ظـ مـفٍ أهؾ افعرا .  –   3

                         و  وأحسوى وترـوً أثوور وموو  خ        جئتـو بل   "   :      وؿوفقا   ،                       فذا ظزف افـوس ظـ إشديي 

  . "           ظؾقف افسؾػ 
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 ؾرجوع إػ    ،                           واؿسح ظؾقف إظوودة افـظور ؾقفوو   ،   وكي د                              ظود شحـقن إػ ابـ افؼوشؿ هبذه اد        

    .                   موفؽقي افػؼف وادـفٍ   ،       بغ يديف        اددوكي          تقكس يؿؾ

          واظتوز ابوـ    ،              ظوـ وٓدة اددوكوي   ،     شوحـقن   ،         بـ افؼوشؿ ا   ،                       أشػر افتعوون افثالثل أشد 

           هذا ادذهى.        مفـدشا                 افؼوشؿ وشحـقن مهو 

                          أصفر ممفػات مرحؾة افـشقء:

                                        يرى افعؾامء أن أمفات افػؼف ادافؽل أربعة: 

                                       (، يؿؽووـ تصووـقػ ادووودة افعؾؿقووي ذم ادقضوول إػ  ھ   197              فإلموووم موفووؽ )ت:        ادقضةةل:  –   1

                إؿسوم افتوفقي:

                                                    أحوديٌ مرويي بسـدهو ادتصؾ إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.  . 1

              اهلل ظؾقف وشؾؿ.                                   أحوديٌ مرويي بسـد مرشؾ ظـ افـبل صذ   . 2

                         أحوديٌ مرويي بسـد مـؼطع.  . 3

               أحوديٌ مقؿقؾي.  . 4

                                                                 افبالؽوت:وهل ؿق  موفؽ: بؾغـل أن رشق  اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿو :.....  . 5

                              أؿقا  افصحوبي وؾؼفوء افتوبعغ.  . 6

                                                                         مو اشتـبطف اإلموم مـ افػؼف ادستـد إػ افعؿؾ أو افؼقوس، أو إػ ؿقاظد افؼيعي.  . 7

       ادقضل:                     افروايات ادطبقظة مـ
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                         روايي يقك بـ حقك افؾقثل.  . 1

                           روايي حمؿد بـ احلسـ افشقبوين.  . 2

                                       تؾخقص افؼوبز فروايي ابـ افؼوشؿ فؾؿقضل.  . 3

         اددوكة:   –   2

                                                                  اظتؿدهو ادوفؽقي، وهل أجؾ افؽتى ذم ادذهى بعد ادقضل، ٕهنو مـ إمالء ابـ  

                                                          افؼوشؿ، أجؾ تالمذة موفؽ، وهل أصؾ ادذهى وظؿدتف، وتسؿك بوٕم.

   (. ھ   238                           ظبد ادؾؽ بـ حبقى افسؾؿل )ت:                         افقاضحة يف افسـة وافػؼف:  –   3

                                                                 مـ مػوخر إكدفس، وطؾً مرجعو ؾؼفقو حتك ؽؾبً ظؾقفوو بعود حوغ موـ افودهر  

                                                                      افعتتبقي وادستخرجي، وفؽـفو بؼقً موـ إمفووت، تؽؿوـ أمهقتفوو أن ممفػفوو يعورض 

                  ادديـوي، وآخوتالف ذم                                             آختالف ذم افرأي، ذم ظِص موفوؽ بوغ حؾؼووت ظؾوامء أهوؾ 

                                                                         روايوت تالمقذ اإلموم موفؽ ادعوسيـ، وؿد ورث ممفػف افػؼف ادوفؽل بؿـفجقوف ادودين 

َ                                     وادِصي وافؼرواين، ؾفق ُيَعد ادموهو مدكقو داخؾ ادوفؽقي إكدفسقي.  ُ                      

    . ھ   255                   حمؿد بـ أمحد افعتبل                                 ادستخرجة مـ األشؿعة ) افعتبقة (:  –   4

    ابوـ  و   ،    أصوفى و   ،          ابـ افؼوشوؿ   :                      قفو ثالثي ظـ موفؽ مبوذة                  هل شامظوت أحد ظؼ ؾؼ 

                     وفؽـ افعتبل ـثر ؾقفو         وأصبغ،   ،      وشحـقن         بـ يقك،     ويقك    ،      بـ وهى ا   :       وأخرون     ،    كوؾع
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                                                                               مـ افروايوت ادطروحي وادسوئؾ افشوذة، وـون يليت ؾقفو بودسوئؾ افغريبي، وـوون تؾؿقوذه 

ُ                                ابـ فبوبي ُيؼرئفو  افـوس، ؾنذا ظقتى ذم ذفؽ،                                         ؿو : إكام أؿرأهو دـ أظرف أكف يعرف خطلهو           

                                                                             وصقاهبو، وفؽـ هقل اهلل  و ظومل إكدفس، ابـ رصد اجلد ؾؼوم بعؿؾقي كؼديي  وو ذم افققوون 

                                       وافتحصقؾ، ومقز ؾقفو افصحق  مـ افسؼقؿ .

                                   مالحظي: افقاوحي وافعتبقي أكدفسقتون.

           . مِصي تػؼف  ھ     269      ، ت:                 ادعروف بوبـ ادقاز   ،              حمؿد بـ إبراهقؿ   :      )مرصية(         ادقازية  –   4

                                                               ، ورؽؿ أن ابـ ادقاز تؾؿقوذ اددرشوي ادوفؽقوي اددكقوي، ؾونن دراشوتف ظوذ             بوبـ ادوجشقن

                                                                             اددرشي ادوفؽقي ادِصيي ـوكً أؿقى أثرا ذم أراء افتل اظتؿدهو، ؾؼد درس ظذ ابـ ظبد 

                       أصبغ بـ افػورج، افوذي هوع                                             احلؽؿ، وروى ظـ ابـ افؼوشؿ وهق صغر، ـام درس ظذ 

                                                                          شامظوت ـبور ادِصيغ: ابـ افؼوشؿ، وابـ وهى، وأصفى، وفشدة تلثر ابـ ادوقاز بواراء 

                                                    تالمقذ موفؽ ادِصيغ، أوحك معتؿد اددرشي ادِصيي ؾقام بعد .

                                                           بوإلووؾي إػ إمفوت هـوك مـ حعوؾ افودواويـ شوبعي ؾقضوقػقن فتمفووت         مالحظة:

                                                     وادبسقط، وـام هق معؾقم أن ادختؾطوي هول اددوكوي ؿبوؾ تـظوقؿ                    ادختؾطي، وادجؿقظي، 

                                                                        شحـقن  و، ؾفل اشؿ ظؾؿ فتجزاء افتل مل هيذهبو شحـقن، وظؾقف ؾنن افدواويـ شتي.

                                                ٓبـ ظبدوس،  شامهو: ادجؿقظي ظذ مذهى موفؽ وأصحوبف.          ادجؿقظة:
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              د اظتؿوده ظؾوامء                                                   شودس افدواويـ، وهق أهؿ ـتوب جومع فػؼف افعوراؿقغ، وؿو         ادبسقط:

                                                                      ادغرب وإكدفس، وظذ رأشفؿ افبوجل، افذي حػظ ذم ادـتؼك افؽثر موـ آؿتبوشووت 

                                                                        مـ ادبسقط، وـذفؽ موفؽ افصغر) ابـ أيب زيد افؼورواين( ذم ـتوبوف افشوفر: افـوقادر 

           وافزيودات.

 دور افتطقر:

        هوع آراء                                                          بدأت هذه ادرحؾي بوكتفوء دور افـشقء افذي اكصى ؾقوف اجلفود ظوذ   

                                                        يوت تالمقذه وتدويـفو ويبدأ دور افتطقربدايي افؼرن افرابع. و         اإلموم ومر

                                                                        متقز هذا افدور بـضقب افـبع افعراؿل ومع رحقؾ افؼرن اخلومس أصقبً ؾوروع ادوذهى 

             رشوتون اددكقوي  د                                                      ذم ادديـي ومِص وافؼروان بوإلوطفود افعبقدي حقٌ حقٌ ووعػً اد

                 ي إكدفس مـ ذفؽ.                           وادِصيي وعػو صديدا وكجً مدرش

                                                                  وؿد برز ذم هذه ادرحؾي ـثرة آتصو  بغ اددارس ادوفؽقي ادختؾػوي، ٓ شوقام   

                                                                      بغ مدرشتل افعرا  وافؼروان، حقٌ أرشؾ ابـ أيب زيد كسوخي موـ افرشووفي إػ صوقخ 

                                                                             اددرشي ادوفؽقي ذم افعرا ، ؾـوفً تؼديرهؿ وإظجوهبؿ، حتك ؿقؾ إهنو بقعً بقزهنو ذهبوو، 

                                                                  ن إهبري أفػ ظؾقفوو ـتوبوو شوامه: مسوؾؽ اجلالفوي ذم مسوـد افرشووفي، تتبوع ؾقفوو     بؾ إ
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                                                                             مسوئؾفو، افتل تبؾغ أربعي آٓف، ؾرؾع فػظفو ومعـوهو إػ افـبل صوذ اهلل ظؾقوف وشوؾؿ،أو 

           إػ أصحوبف.

  :                حسب افستقب افتايل                         ؿقاظد افسجقح بغ ادرويات

  .                ؿق  موفؽ ذم ادقضل  –   1

                   ؿق  موفؽ ذم اددوكي.  –   2

                         ؿق  ابـ افؼوشؿ ذم اددوكي.  –   3

                            ؿق  ابـ افؼوشؿ ذم ؽر اددوكي.  –   4

    .                          ؿق  ؽر ابـ افؼوشؿ ذم اددوكي  –   5

  .                                          ؿق  ؽر ابـ افؼوشؿ مـ أهؾ ادذهى خورج اددوكي  –   6

   ثوؿ     ،                                                                وهق ترتقى إفزامل ٓحقز اخلروج ظـف مع إخذ بعغ آظتبور ترتقوى ادقضول 

        اددوكي 

  :                           ـفج افدراشة وافبحث وافتلفقػ م

  .             االصطالح افؼروي  –   2                االصطالح افعراؿل  –   1                       برز مـفجون ذم ادذهى مهو: 
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                    االصطالح افعراؿل:  –   1

                 صوق  ادوذهى بوٕدفوي  أ                                                   اختذت مدرشي افعرا  مـ مسوئؾ اددوكي أشوشو يبـقن ظؾقف  

      وحتريور    ،              ومـوؿشوي إفػووظ   ،                                       ومل يعرجقا ـثرا ظذ ادقضل بتصحق  افروايووت   ،       وافؼقوس

                                             متلثرة بؿذهى أهؾ افرأي، وؿد ووع أشوس ادوذاهى ذم    ، غ ق                    افدٓئؾ ظذ ضريؼي اجلدف

  .                           إشامظقؾ بـ إشحؼ افؼو  ادوفؽل   ،      افعرا 

َ     االصطالح افَؼروي:  –   2        وتصوحق     ،                         ؾفق افبحٌ ظـ أفػوظ افؽتوب   ،                أمو مـفٍ افؼرويغ           

         ؾفق موـفٍ    ،                    وترتقى أشوفقى إخبور   ،    ٔثور       وتتبع ا   ،                  وبقون وجقه آحتامٓت   ،        افروايوت

                        وتغ ادمشسوتغ أثور ذم تشوؽقؾ   و                                    يرـز ظذ افـص وافتخوريٍ ظؾقوف. وؿود ـوون    ،    أثري

     ـووبـ    :        وصوققخ مِصو   ،                       حقٌ خترج ظذ صوققخ أؾريؼقوي   ،                        صخصقي ابـ أيب زيد افؼرواين

    د،                              وافؼوو  أمحود بوـ إبوراهقؿ بوـ آ  محوو   ،             ـليب بؽر إهبري   ،            وصققخ افعرا    ،     صعبون

                      حقٌ متؽـ موـ مـووطرة ابوـ    ،       اددرشتغ           اشتػود مـ         وجل افذي  ب                     وـذفؽ إمر بوفـسبي فؾ

                                            ممو أدى إػ اكحسور مذهبف وشقودة ادذهى ادوفؽل.   ،   حزم

                          مـفج افتلفقػ يف ظرص افتطقر:

                              وافتـؼق  ٕمفوت ودواويـ ادذهى.   ،        وآختصور   ،       وافستقى   ،            متقز بوفتفذيى  –   1

  .                           مرـزة فمراء افػؼفقي ذم ادذهى و   ،                 صقوؽي جديدة مـظؿي  –   2
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  :                   أما بافـسبة فؾؿقضقع

                                          تقجف افتلفقػ إػ افعـويي بودقاوقع افتوفقي: 

        وافعوودو     .                             هوول افعؼووقد افتوول يسووجؾفو ادقثؼووقن   :        ؾوفقثوووئؼ                 افقثةةا ؼ وافؼةةوط:  –   1

                                    واحد. ؾفل بؿثوبي افصؽقك افتل تصودرهو    ك        أشامء دسؿ   ،       وافعؼقد   ،        وافقثوئؼ   ،      وافؼوط

                          بام حتقيف مـ ظؼقد بغ افـوس.   ،           وـتوب افعد    ،      ادحوـؿ

                             ما جرى بف افعؿؾ ) اداجريات(:  –   2

                               ويعوقد ذفوؽ إػ افؼوظودة إشوشوقي ذم    ،                                   وهق آفتزام بام جرى بف افعؿوؾ افؼضووئل 

                         آحتجوج بعؿؾ أهؾ ادديـي.   ،         مذهى موفؽ

          افػؼفووء ذم                                             وهق ظؾؿ تروى ؾقف إحؽوم وافػتووى افصودرة موـ                    افػتاوى وافـقازل:  –   3

   : ؿ ؾو                 ادمفػووت ذم هوذا افع  ً     وشؿق   ،                            فقسفؾ إمر ظذ افؼوصديـ بعدهؿ   ،              افقؿوئع اجلزئقي

                                       قبي، وافـقاز ، وإحؽوم، ومسوئؾ إحؽوم. ج             بوفػتووى، وإ

                              وتؼسؿ ـتى هذه ادرحؾي إػ ؿسؿغ:

                                         معتؿدة معق  ظؾقفو تؾؼوهو افعؾامء بوفؼبق .  –   1
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    ـتوى    "    مثوؾ:                                 وإكام وصػقهو بلوصوف تـبوك ظوـ ؿبق وو    ،                     مل يِصح افعؾامء بوظتامدهو  –   2

             افعؾوامء وظوزوا    ف                       وهـوك ؿسؿ ثوفٌ اؿتبس مـ   ، "                                  مشفقرة، وحسـي مػقدة، وجومعي حوؾؾي 

                                               وفؽـفو مل حتظ مـ افتؼدير بام حظل بف افؼسامن إوٓن.   ،        ز أو رأي خ       إفقفو ب

                                              فقٓ افشقخون، وادحؿدان، وافؼووقون فذهى ادذهى (   :      ) يؼو 

                                   أبق حمؿد بـ أيب زيد، وأبق بؽر إهبري.     ان:     افشقخ

                    أبق احلسـ بـ افؼصور.                   ظبد افقهوب بـ كِص،           افؼاضقان:

                            حمؿد بـ شحـقن، حمؿد بـ ادقاز.          ادحؿدان:

   ،                 وافتػريوع ٓبوـ اجلوالب   ،       واجلوقاهر   ،                                    وؿد ظؽػ ادوفؽقي ذم هذا افعِص ظذ اددوكي

          وادؼدموت.   ،                وافبقون وافتحصقؾ   ،        وافرشوفي

                            افؽتب ادعتؿدة يف دور افتطقر:    أهؿ 

  :ـتب اإلمام أيب بؽر األهبري                         

                                                                      إموم ادوفؽقي ذم افعرا ، وأحد افشقخغ افذيـ فقٓمهو فذهى ادذهى،وأصفر ـتبف: 

                           ذح خمتِص ابـ ظبد احلؽؿ افؽبر.  . 1

                           ذح خمتِص ابـ ظبد احلؽؿ افصغر.  . 2
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                                    وـالمهو حمقر اجتفودات اددرشي افعراؿقي.

  اجلالب.            افتػريع البـ      

                                                 اظتؿده ابـ رصد ذم ادؼدموت، وحػقده ذم بدايي ادجتفد. 

 :ممفػات ابـ أيب زيد ) مافؽ افصغر(، أهؿ ممفػاتف                                              

         افرشافة.  . 1

                                                  هع ؾقف مو ذم إمفوت مـ ادسووئؾ واخلوالف وإؿوقا ، ؾفوق ذم                   افـقادر وافزيادات:  . 2

                قوف ؾوفغوفوى أن ٓ                                                       ادذهى ادوفؽل ـؿسـد أمحد ظـد ادحدثغ، إذا مل تقجود ادسولفي ؾ

         كص ؾقفو.

                                                   ظذ هذا افؽتوب مع افـقادر معق  ادوفؽقي ذم ـؾ افعصقر.             خمترص اددوكة:  . 3

 :أحد افؼووقغ افذيـ فقٓمهو فوذهى ادوذهى، واحتؽووم                         ظققن األدفة البـ افؼصار                                            

                                                      افبوجل وظؾامء افشوم إػ ـتى ابـ افؼصور دفقؾ ظذ اظتامدهو.

 :تؽؿـ أمهقي ـتبف أهنو متثوؾ زبودة افتطوقر ذم آراء                              ـتب افؼايض ظبد افقهاب بـ كرص                                          

                                                                          ظؾامء ادوفؽقي ذم افعرا ، ؾؿمفػفو وارث أيب بؽر إهبري، وابـ اجلوالب، وأيب احلسوـ ابوـ 

                                                                              افؼصور، بوإلووؾي إػ أهنو متثؾ آكدموج بغ آراء ؿؿي مدرشتغ موفؽقتغ؛ آراء افؼوو  ظبود 

                                           عراؿقي، وابـ أيب زيود زظوقؿ اددرشوي افؼرواكقوي،           َ                         افقهوب: أَحد ادحؿديـ، زظقؿ اددرشي اف

                                                                          ويظفر هذا آكدموج ذم ذح افؼو  ظبد افقهوب فؾرشوفي وادختِص. ويعتز ـتوب افتؾؼغ 

                                    أصفر ـتبف افتل ظؽػ  ظؾقفو ادوفؽققن.
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 :بؾغ مـ صفرتف أن أضؾؼ ظؾقف افبعض اشؿ اددوكي وهوق اختصوور                   افتفذيب فؾزادظل                                                      

     و.

 شؿل مصحػ ادذهى، فصحي مسوئؾف ووثوق  صووحبف، وهوق       قكس:           اجلامع البـ ي                                             

                               أحد افذيـ اظتؿدهؿ خؾقؾ ذم خمتِصه.

 :وهق وإن ـون ذم إصؾ ذحو فؾؿقضل إٓ أكف مقشوقظي ؾؼوف مؼوورن                 ادـتؼك فؾباجل                                                      

                           يرـز ظذ آراء ادذهى ادوفؽل.

 :ف:                                               أحد إربعي افذيـ اظتؿدهؿ خؾقؾ ذم خمتِصه، وأصفر ـتب                 ممفػات ابـ رصد   

                 افبقان وافتحصقؾ.  . 1

                 ادؼدمات ادؿفدات.  . 2

                                       ؾتاوى ابـ رصد، مجعفا تؾؿقذه ابـ افقزان.  . 3

 :اـتسبً ـتبف أمهقتفو مـ خال  ترجقحووت ممفػفوو، افوذي                 ممفػات ادازري                                               

                                                                سح أكف ٓ يؿؾ افـوس ظذ ؽر ادشفقر موـ موذهى موفوؽ، وؿود اظتؿوده خؾقوؾ ذم 

             خمتِصه ادشفقر.

                    افتعؾقؼة ظذ اددوكة.  . 1

        افتؾؼغ.    ذح  . 2

         افػتاوى.  . 3

 :وشعي روايي ظقوض هل افتول أحؾتوف                             ـتاب افتـبقفات فؾؼايض ظقاض                              

                                                         مؽوكي ظظقؿي، وظق  ظؾقف أبـوء ظِصه ذم حؾ أفػوظ مدوكي شحـقن.
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 .ظؼد اجلقاهر افثؿقـة البـ صاس                            

       اخلالصة:

                                      أوٓ: هذه افؽتى متثؾ هقع مدارس ادوفؽقي.

                              مبووذا، ويتسؾسوؾ هوذا آرتبووط إػ                                       ثوكقو: هذه افؽتى ترتبط ببعضوفو ارتبوضوو 

                          أمفوت ـتى ادذهى ودواويـف:

   .ؾودـتؼك ذح فؾؿقضل                   

  ،وخمتِص ابـ أيب زيد، وافتفذيى، وتبِصة افؾخؿل، وادؼودموت، وافتـبقفووت                                                               

                                                                  وتعؾقؼي ادوزري، ـؾفو ـتى ختدم اددوكي ذحو واختصورا وتؼريرا وتـبقفو.

 .افبقون وافتحصقؾ ذح مقشع فؾعتبقي                                 

  ، وـتى إهبري، وافتػريوع، وافتؾؼوغ، تعتؿود ادبسوقط إلشوامظقؾ افؼوو                                                          

                                     بوإلووؾي إػ خمتِص ابـ ظبد احلؽؿ واددوكي.

  ويليت ذح افتؾؼغ فؾامزري فربط بغ مدرشي افعرا  وافؼوروان ربطوو يتؿقوز                                                               

                                                   بتؼديؿ آراء اددرشتغ ظذ هنٍ اددرشي افعراؿقي ادوفؽقي.

 ؿ بوغ دؾتقوف خالصوي أمفووت ادوذهى ودواويـوف:                      وافـقادر وافزيوودات، وو                                      

                                                                 افقاوحي، وافعتبقي،وادقازيي، وجمؿقظوي ابوـ ظبودوس جـبوو إػ جـوى موع آراء 

ف افؽتوب مـ آراء أيب بؽر إهبري، وبؽر بـ افعوالء                                                                         اددرشي افعراؿقي ممثؾي ذم وؿ 

                                     وآراء اددرشي ادِصيي ممثؾي ذم ابـ صعبون.
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 دوكووي، وذح مسوووئؾفو معتؿوودا ظووذ:                        واجلووومع ٓبووـ يووقكس اختِصوو اد                             

                                                         ادستخرجي، وادقازيي، وافـقادر وافزيودات، وخمتِص ابـ أيب زيد.

 .أمو ظؼد اجلقاهر ؾقؼدم ـؾ آراء ادذهى ومسوئؾف ذم مـفٍ جديد                                                        

              دور االشتؼرار:  –   3

               ؽتووب ابوـ احلوجوى  ب            بـ صووس وبودأ                          ؽتوب ظؼد اجلقاهر افثؿقـي ٓ ب                 اكتفك دور افتطقر 

                                           ؿد متقزت ـتى هذا افدور بودقؾ دـفٍ افعراؿقغ. و             جومع إمفوت، 

                            اددارس ادافؽقة يف هذا افدور:

                                                             امتزجً مدارس ادذهى ذم هذا افعِصو ذم بقتؼوي واحودة، وؽودت وحودة واحودة  

                                                   متؽومؾي مـ آجتفودات، شوظد ظذ ذفؽ ظقامؾ ظدة، أمهفو:

 إٓ مو طفر مـ ادذهى ظذ يود   ،               ديـي آراء وـتبو                  مدرشي افعرا  واد ر        ؽقوب تلث                          

                                    وذفؽ خال  حؽؿ افشقعي فؾؿديـي ادـقرة.   ،               ـ ؾرحقن بعد وق  ب

 ثوؿ آحوتال  إشوبوين  وو   ،                                  وعػ افدوفي اإلشالمقي ذم إكدفس ومتزؿفوو                   ،   

                  ؼ إٓ اددرشوي ادِصويي   يبو   ومل    ،                                          ؾزافً مـ إكدفس واكودجمً  موع اددرشوي إؾريؼقوي

          وادغربقي.

                                                                    وؿد ازداد افتقاصؾ بغ اددرشي ادِصيي وادغربقوي بووبـ احلوجوى وافؼوراذم: صوفوب  

         (.إذ ـوون  ھ   684                                                           افديـ أبق افعبوس، أمحد بـ أيب افعالء افؼراذم افصـفوجل ادِصوي )ت: 
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                                                                    مـ أخذيـ ظـفام ابـ راصد: حمؿد بـ ظبداهلل بوـ راصود افؼػأو أبوق ظبود اهلل يعورف 

                                          (.وكوس افديـ افوزواوي: أبوق ظوع مـصوقر بوـ أمحود  ھ   736                   بشورح ابـ احلوجى )ت:

                                                               ، وؿوبؾ طفقر همٓء بؿِص أن طفر بتقكس ابـ هورون افؽـوين، ووصوػف ابوـ  ھ   731  ت:

                                     (، وابـ ظبد افسالم: أبق ظبد اهلل حمؿد بـ  ھ   750                                   ظرؾي ببؾقغ رتبي آجتفود ادذهبل )ت: 

   (. ھ   749             ظبد افسالم )ت:

                        ؾظفر افشوقخ خؾقوؾ ذم افؼورن    ،         رشي ادِصيي                                 ازداد افتقاصؾ بغ مدرشي ادغرب وادد

                             حقٌ اظتؿد ذم ذحف ظذ افزيتوقكقغ    ،                             وأفػ افتقوق  ظذ خمتِص ابـ احلوجى   ،      افثومـ

                                  أثر واو  دتؼدمل إؾورؿي، ـوفؾخؿل،       خؾقؾ   خمتِص  ذم              وابـ هورون. و   ،             ابـ ظبد افسالم

    ابوـ   :       ـ ظرؾوي       وطفور ابو                                                   وابـ يقكس، وادوزري، ممـ بـك ظذ اختقوراهتؿ خؾقؾ خمتِصوه، 

  ،                       ذم تقكس مؼوبال خلؾقوؾ ذم مِصو    (، ھ   803  ت:                                  ظرؾي: حمؿد بـ ظرؾي افقرؽؿل افتقكز )

                                                                     وطفر هذا افتقاصؾ واوحو ذم ذح ابـ مرزو :حمؿد بـ أمحد بـ مرزو  أبوق ظبود اهلل 

َ                  ويعرف بحػقد بـ مرزو  وخُيَتِص: بوبـ مرزو  ت:                         . دختِص خؾقؾ إذ ـثرا موو  ھ   842                       ُ

                                                    ابـ ظرؾي، وـتوب افشومؾ فبفورام: هبورام بوـ ظبوداهلل بوـ ظبود                    اظتؿد ظذ اشتظفورات 

                                                                           افعزيز توج افديـ افدمري، حومؾ فقاء ادذهى بؿِص، افذي أصور ـثرا إػ حتؼقؼوت ابـ 

      ظرؾي.
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  حقٌ يعتؿد ظوذ دراشوي إؿوقا     ،                                     افسؿي ادؿقزة  ذا افدور أكف دور افسجق                          

                          وآختقور بوفسجق  وافتشفر.   ،       ومتحقصفو

  

                                      تطقرت ؿقاظد افسجقح بحقث أصبحت ـافتايل:

                                        ؿقل اإلمام افذي رواه ابـ افؼاشؿ يف اددوكة  . 1

                                            ؿقل اإلمام افذي رواه ؽر ابـ افؼاشؿ يف اددوكة.  . 2

                         ؿقل ابـ افؼاشؿ يف اددوكة.  . 3

                            ؿقل ؽر ابـ افؼاشؿ يف اددوكة.  . 4

                                            ؿقل اإلمام افذي رواه ابـ افؼاشؿ يف ؽر اددوكة.  . 5

                             ه ؽر ابـ افؼاشؿ يف ؽر اددوكة.                  ؿقل اإلمام افذي روا  . 6

                            ؿقل ابـ افؼاشؿ يف ؽر اددوكة.  . 7

                     ثؿ أؿقال ظؾامء ادذهب.  . 8

            يالحظ ما يع:

 وتؼديؿفو ظذ افقاردة ذم ؽر اددوكوي أيوو ـوون    ،                                افسـقز ظذ أمهقي افروايوت ذم اددوكي                                        

        افراوي.

  مؽون                              ؾؼد احتؾً اددوكي افدرجي إوػ    ،                 ؿق  اإلموم ذم ادقضل      تؼديؿ             ظدم افـص ظذ     

           وروايوي ابوـ    ،                         ٕن اددوكي متولخرة ظوـ ادقضول   ،                          ؾؽون ادقضل خالؾو فعِص افـشقء       ادقضل، 
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                        ؾفول افصوقغي إخورة ٓجتفوود    ،             شـي إػ أن توقذم     ظؼيـ                        افؼوشؿ افذي صحى اإلموم

       اإلموم.

             درجات افرأي:

              مو ؿقي دفقؾف.               األوػ: افراجح:

                                  مو ؿقي دفقؾف ؾقؽقن مرادؾو فؾراج .-                وؾقف آراء وهل: أ   :  قر             افثاكقة: ادشف

                                  ـثر ؿوئؾف وهق ادعتؿد ظـ ادتلخريـ.   و م- ب

                                   روايي ابـ افؼوشؿ ظـ موفؽ ذم اددوكي.- ج

                                                    وادعتؿد ظـد أـثر ادتلخريـ أن ادشفقر مو ـثر ؿوئؾف.  

                       : افضعقػ يؼوبؾ افراج .                     افثافث: افضعقػ وافشاذ

                    افشوذ يؼوبؾ ادشفقر.

 .ٓحقز افعدو  ظـ افراج  وادشفقر                               

  .                     وإرج  مؼدم ظذ افراج 

  .                     وإصفر مؼدم ظذ ادشفقر
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                       أيو ـون ؿوئؾف متك ثبتوً    ،                       ؾنن ادعتؿد تؼديؿ افراج    ،                         وظـد تعورض افراج  وادشفقر

           ؿقة دفقؾف.

                        ؿقاظد افتشفر بغ اددارس:

    ابوـ    :     ؾؿوـفؿ   ،       م ادوذهى       ٕهنؿ أظوال   ،          ؿدم ادِصيقن   ،                         إذا اختؾػ ادِصيقن واددكققن- 1

                              ويؼدم ادِصيقن ظذ ادغوربي أيضو.   ،        وابـ وهى   ،     وأصفى   ،      افؼوشؿ

              وابـ ادوجشقن.   ،    مطرف   :   ومهو   :      األخقان             ٕن مـ اددكقغ    ،                       يؼدم اددكققن ظذ ادغوربي- 2

  ،                 وأبوق احلسوـ افؼوبزو   ،          ابـ أيب زيد   :                                       يؼدم ادغوربي ظذ افعراؿقغ ٕن مـفؿ افشقخغ- 3

                                                                      اظتامد ادغوربي ظذ ابـ افؼوشؿ ـودِصيغ، بقـام أـثر اظتامد افعراؿقغ ظذ روايي          وٕن أـثر 

  .            ابـ ظبد احلؽؿ

                         افسجقح ظـد اختالف افشققخ:

                               متسوووون ذم افتشوفر، وذم حوو  اخوتالف    ،           وظبد افقهوب   ،       وادوزري   ،       ابـ رصد - 1

                يتخر مـ أؿقا ؿ.

   ،    تقكزو                إبوراهقؿ افؼورر،                 : ظبد افعزيز بـ                                يؼدم تشفر ابـ رصد ظذ ) ابـ بزيزة - 2

                                            وهذه افؼوظدة مؼقدة ؾقام ظدا مو كبف افشققخ ظذ    ،       وافؾخؿل   ،         وابـ يقكس   ، ( ھ   673

                 وعػ ابـ رصد ؾقف.
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                         ابـ يقكس مؼدم ظذ افؾخؿل.  - 3

                                          بؾ إن خؾقؾ رجو  افؾخؿول ذم بعوض إحقوون ظوذ ابوـ    ،                 وهذا فقس ظذ اإلضال 

                         مع وؿقؾف ظذ ؿق  ابـ رصد.   ،   رصد

                                                       افتشفر بغ افثالثي ذم افـؼطي إوػ يتؿ آختقور مـ أهيؿ صوء.               وذم حوفي اختالف

                                                                      مالحظة: ظدم وضقح رأي افعؾامء ؾةقام إذا اختؾةػ ـةؾ مةـ ابةـ رصةد، وادةازري، وظبةد 

                 افقهاب يف افتشفر.

                 ما جرى بف افعؿؾ:

               افؼضوء واحلؽؿ.    ذم                                  وادؼصقد أي تؼديؿ مو جرى بف افعؿؾ

      ويورج     ،                                       بف افعؿؾ يؼدم حتك وفق ـون صوذا أو ووعقػو                           وافؼوظدة ذم ذفؽ أن افذي حري 

                                                                     ظذ ؽره حتك وفق ـون مشفقرا أو راجحو. ؾرج  مو جرى بف افعؿؾ ؿضوء وؾتقى.

                       أؿسام ما جرى بف افعؿؾ:

                                                    كظرا فعرف وظودة خوصي ببؾد معوغ ؾفوذا افعؿوؾ خيوتص بسجقحوف              افعؿؾ ادحع: - 1

                                 ي ويعز ظـف مو جرى بف افعؿوؾ ذم بؾود                                         بتؾؽ ادديـي وافؼطر ويؾحؼ هبو إؿطور ادشوهب
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                               افعرف وافعوودة وادصوؾحي افتول بـول                                       ـذا. إٓ أن ذط إخذ هبذا افعؿؾ اشتؿرار

            ظؾقفو احلؽؿ.

وهل أراء افؼضوئقي افتل اظتؿد ؾقفو ظذ مو هق خموفػ  افعؿؾ ادطؾؼ:-2

 فؾراج  وادشفقر كظرا فتحؼقؼ مصؾحي ظومي أو شد ذريعي أو ظرف ظوم. وهذا

 مو أضؾؼ ظؾقف) جرى بف افعؿؾ، اشتؼرت ظؾقف إحؽوم(.

                                 ذوط تطبقؼ ؿاظدة ما جيري بف افعؿؾ:

                             ثبقت جريون افعؿؾ بذفؽ افؼق . - 1

                    حمؾقو أو ظومو مطؾؼو.   ف         معرؾي ـقك - 2

  .           معرؾي زموكف - 3

                                                     معرؾي ـقن مـ أجرى افعؿؾ مـ إئؿي ادؼتدى هبؿ ذم افسجق . - 4

                             ر إػ مؼوبؾف واتصوفف بوفعومؾ.                                    معرؾي افسبى افذي ٕجؾف ظدفقا ظـ ادشفق - 5

                      مـفج افتلفقػ ومقضقظف:

                 ثؿ حتق  تدرحقو إػ    ،                                              اتسؿ بوفتـؼق  وافتـظقؿ وافتفذيى مع ووقح افتعبر             ادـفج األول:

                        ) رد افؽثور إػ افؼؾقوؾ وذم  :   وهق   ،                                             اختصور يضؿ ادودة افعؾؿقي افقاشعي ذم ـؾامت مقجزة

                      افوذي اختِصو بوف ـتووب ابوـ    ،          بؿختِص خؾقؾ                                  افؼؾقؾ ذم افؽثر( وبؾغ آختصور أوجف 
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    كف إ   :          وؿو  بعضفؿ   ،                                             ويعتز جومع إمفوت ٓبـ احلوجى اختصورا فؽتى ـثرة   ،     احلوجى

                                اختصور فؾجقاهر افثؿقـي ٓبـ صوس.

 ل إؿوقا  افضوعقػي غو   وتؾ   ،                                         ثؿ ذم هذه ادختِصات آؿتصور ظذ افوراج  ادشوفقر                ،   

                           ، وهوق افوـفٍ افوذي يطؾوؼ ظؾقوف     صوؾحي        وئفو بود ؾ      وؿؾي و   ،                      فضعػ مستـدهو أو دفقؾفو

  . “      تؼـقـو”                افشقخ ابـ ظوصقر 

                                  بوفتقشع ؾقف، ذم ممفػوت توبعً تـزيؾ                 ؾؼد صفد تراجعو   ،                  أمو افػؼف افتطبقؼل              ادـفج افثاين:

                                                                         إحؽوم افػؼفقي ظذ واؿعوت ادشوـؾ، ؿضوء وؾتقى متبعي ذم ذفؽ موـفٍ افتػوصوقؾ ذم  

                                   افصقر افعؿؾقي دسوئؾ أحؽوم افتقثقؼ.

     تودور                     ظـ ـقهنو ذوحو وحقار                 ـتى افػؼف افـظري                        ومـ حقٌ ادقوقع ؾؾؿ خترج    

                   وخمتِصو خؾقوؾ، واهتؿوقا    ،            وجومع إمفوت   ،        وافرشوفي   ،       ـوددوكي                    حق  ممفػوت معقـي: 

                                                                             بوفػؼف افعؿع بػروظف افػتووى وإحؽوم وافتقثقؼ خوصي ؾقام يتعؾؼ بوٕحؽووم وافتثقوؼ، 

  .            ـتب افعؿؾقات          ظرؾً بوشؿ    ز       و أراجق          وكظؿقا ؾقف                  ومو جرى بف افعؿؾ، 

  :                      أصفر ممفػات هذه ادرحؾة

                                                                          ـون افتؾؼل ادبوذ ظـ افعؾامء، وافروايي افصحقحي ادسـدة، هل أشوس افعؾؿ افػؼفل    

                                                                     حتك افؼرون ادتلخرة، حقٌ ـؾ ً مهؿ افطالب، واـتػوقا بوام بوغ أيودهيؿ موـ افؽتوى، 
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                              ؾقفوو ومووكؼص. وـوون فتقشوع ؾؼفووء                                        ؾصورت افػتقى تـؼؾ مـ ـتى ٓ يدرى مو زيود 

                                                                          ادوفؽقي ادتلخريـ ذم تطبقؼ مبدأ افعؿؾ ادحع بؼسوؿقف: ادحوع وادطؾوؼ، تولثر بوورز ذم 

                                                                             اظتامد افؽتى ادمفػي ومو ترجحف مـ آراء، ؾؿـ افؼقاظد تؼديؿ مو جرى بوف افعؿوؾ، وفوق 

          ددة ٓظوتامد                                                         ـون صوذا ووعقػو ظذ ادشفقر، ممو محؾ ادتولخريـ ظوذ وووع ووقابط حمو

       افؽتى.

                    ضقابط اظتامد افؽتب: 

  صحي كسبي افؽتوب إػ صوحبف بسـد متصؾ، ويؼقم مؼوم ذفؽ اصوتفور افؽتووب بوغ                                                                    

                                  افعؾامء ادقثق  هبؿ مـسقبو إػ ممفػف.

  .صحي ادودة افػؼفقي افتل تضؿـفو افؽتوب، وهق مو يعرف بؿقاؾؼتف دو جرى بف افعؿؾ                                                                            

                                                     افؽتى افغريبي، افتل مل تشتفر وافؽتى احلديثي افتصـقػ إن                              وافـظريي افعومي، أكف ٓ تعتؿد 

                                                                                مل يشتفر ظزو مو ؾقفو مـ افـؼق  إػ افؽتى ادشفقرة، أو يعؾؿ أن مصـػفو ـون يعتؿد هذا 

                                                           افـقع مـ افصحي، وهق مقثق  بعدافتف، فذا كبف افعؾامء ظذ مويع:

o ٕمفووت، أو مـسوقبي إػ                                                      حترم افػتقو بحقار افؽتى ؽريبي افـؼؾ، أموو إذا ـوكوً ذم ا                   

                                                       حمؾفو، وبخط مـ يقثؼ بف، ؾال ؾر  بقـفو وبغ شوئر افتصوكقػ.

o  افتؼويقد ) افط َرر( هتدي وٓ تعتَؿد. ومـ هذه افتؼققدات، افتؼققود ادـسوقب إػ ظبود                                             َ               َ                

                            افرمحـ اجلزوأ ظذ متـ افرشوفي.
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o وم، ـؼوح                                                              مـ ادمفػوت مو يؽقن مشفقرا، فؽـ ٓ يعتؿد ظذ مو اكػردت بف مـ أحؽ        

                                                               افشقخ ظع إجفقري ظذ خمتِص خؾقؾ، وذوح تالمقوذه ) ظبودافبوؿل افزرؿووين، 

                                                                إبراهقؿ افشزخقتل، وحمؿد اخلرر(، وـتووب جوقاهر افودرر دحؿود بوـ إبوراهقؿ 

         افتتوئل.

                           افؽتب ادعتؿدة يف هذا افدور:

                                   أوال: افؽتب ادعتؿدة يف افػؼف افـظري:

 :ظوووثامن بوووـ ظؿووور بوووـ أيب بؽووور،           ٓبوووـ احلوجوووى                 اجلةةةامع بةةةغ األمفةةةات                       

                                                            (،وادعروف بؿختِص ابـ احلوجى،وهق مثؾ ظجقى ظذ وؾورة ادعووين، وـثورة  ھ   646   )ت:

                                                                              ادسوئؾ مع ؿؾي إفػوظ، ممو جعؾف افؽتوب ادعتؿود ذم أواخور افؼورن افسووبع، وضقؾوي افؼورن 

                                         افثومـ، وخمتِص خؾقؾ هق خمتِص دختِص ابـ احلوجى.

 :(.مـ أئؿوي ادوذهى،  ھ   673                                ظبد افعزيز بـ إبراهقؿ افتقكز )ت:                   ممفػات ابـ بزيزة                 

            مـ ممفػاتف:                                              اظتؿده خؾقؾ ذم افسجق  وافتشفر، ذم ـتوبف افتقوق .

                          ذح افتؾؼغ ) روضة ادستبغ(.  –   1

                  اإلشعاد ذح اإلرصاد.  –   2

 :(.ذم ـتوبف: افطرر ٕيب إبوراهقؿ  ھ   683                      إشحؼ بـ يقك بـ مطر )ت:              ضرر ابـ األظرج                            

                  إظرج ظذ افتفذيى.   بـ 



                                                                       walidshawish.com 

 

 :(. مـ ممفػوتف: ھ   712                     احلسغ بـ أيب افؼوشؿ )ت:             ممفػات افـقع               

                     ـتاب اهلداية يف افػؼف.  –   1

                         اختصار افتػريع البـ اجلالب.  - 2

 :ظع بوـ حمؿود بوـ ظبود احلوؼ افوزرويع، ت:                                ذح أيب احلسـ افصغر ظذ افرشافة                                  

                                     .وافؽتوب تؼققد ظذ افرشوفي مـ تالمقذه. ھ   719

 ظوع بوـ ظبود افورمحـ بوـ متوقؿ، ادشوفقر                            احلسـ افطـجل ظةذ افتفةذيب:      ضرر أيب                               

  . ھ   734           بوفطـجل ت: 

 وأصفرهو:                   ذوح اجلامع بغ األمفات ،           

                            دحؿود بوـ ظبوداهلل بوـ راصود افؼػأو                                    افشفاب افثاؿب يف ذح خمترص ابـ احلاجب:  –   1

  . ھ   736  ت:

  ،  ھ   749                            دحؿود بوـ ظبود افسوالم ا وقاري، ت:                                  تـبقف افطافب فػفؿ ـالم ابـ احلاجب:  –   2

                                                                 اظتؿد ذحف خؾقؾ بـ إشحؼ، وبـك ظذ ترجقحوتف ذم ذحف افذي شامه افتقوق .

                                                    ذح ؾقف خؾقؾ جومع إمفوت ٓبـ احلوجوى، خمتِصو خؾقوؾ ظوذ جوومع           افتقضقح:  -   3

                  إمفوت ٓبـ احلوجى.

 ھ   776     ، ت:                       خمترص افشقخ خؾقؾ بـ إشحؼ .  

  ھ   803                      حمؿد بـ ظرؾي افقرؽؿل ت:       ظرؾة:                 ادخترص افػؼفل البـ .  
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 :وفف ثالثي ذوح افؽبور  ھ   805                       هبرام بـ ظبداهلل افدمري ت:                  ذح هبرام ظذ خؾقؾ ،                     

                                         وإوشط وافصغر ـؾفو معتؿدة وأصفرهو افصغر.

 :وـتبف: ھ   838               ؿوشؿ بـ ظقسك ت:                ممفػات ابـ كاجل.        

                 ٕيب شعقد افزادظل.                             ، جؾ اظتامده ؾقفو ظذ افتفذيى،                     ذحف ظذ اددوكة فسحـقن  –   1

            ، ٓبـ اجلالب.                   ذحف ظذ ـتاب افتػريع  –   2

                ذحف ظذ افرشافة.  –   3

 :حمؿوود بووـ  أمحوود بووـ حمؿوود بووـ موورزو                               ادـةةزع افـبقةةؾ يف ذح خمترصةة خؾقةةؾ                            

  . ھ   842         )احلػقد(ت:

 :اظتؿد ادقا  ظوذ    ھ   484                             حمؿد بـ حمؿد بـ هاج افغركوضل ت:              ذح خمترص خؾقؾ               

                               ذحف افؽبر، وأـثر مـ افـؼؾ ظـف.

 :فوف ثالثوي ذوح أصوفرهو:  ھ   857                            إلبراهقؿ بـ ؾوئدة افزواوي، ت:           ذح ادخترص ،                      

                                     )تسفقؾ افسبقؾ دؼتطػ أزهور روض خؾقؾ(.

 بـ أيب زيد افؼرواين ٕيب افعبوس أمحد بـ حمؿد افؼؾشووين                         حترير ادؼافة يف ذح رشافة                                               

  . ھ   863  ت:

  حمؿد بـ يقشػ افعبدري افغركوضل، افشفر بودقا                      ادقاق ظذ خمترص خؾقؾ:    ذوح                                           

                    ، فف ذحون ظذ ادختِص: ھ   897

                              افتاج واإلـؾقؾ وهق افؼح افؽبر.  –   1
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                     ذح صغر وـالمها  معتؿد.  –   2

 :(.وفف ذحون: ھ   898                   أمحد بـ ظبدافرمحـ )ت:                        ذوح ادخترص فؾشقخ حؾقفق            

                     تؽؿقؾ يف ذح خمترص خؾقؾ.                       ذح ـبر واشؿف افبقان واف  –   1

                     ذح صغر. وـالمها معتؿد.  –   2

 :فف ذحون، وـالمهو معتؿد. ھ   899                    أمحد بـ أمحد بـ حمؿد ت:                 ذح افرشافة فزروق ،                        

 :حوصووقي ابووـ ؽوووزي حمؿوود بووـ أمحوود                            صةةػاء افغؾقةةؾ يف حةةؾ مؼػةةؾ خؾقةةؾ                          

  . ھ   919         افعثامين،ت:

 ھ   947               ، دقشك افطخقخل                       حاصقة افطخقخل ظذ ادخترص .  

  دحؿود بوـ حمؿود بوـ ظبود افورمحـ افشوفر                    اجلؾقؾ يف ذح خمترص خؾقةؾ      مقاهب ،                                 

                                               .اشتؿد مـف ـؾ مـ ذح ادختِصو بعوده، وهوق أـثور افؼووح  ھ   954 /   953         بوحلطوب ت:

                                                                            حتريرا واتؼوكو، ظؾقف اظتؿد افبـوين، وابـ شقدة، وافرهقين ذم تعؼقبوهتؿ ظذ افزرؿوين.

 :ؿ افشوووفر بعظوووقم       فبؾؼوشووو                                    بركةةةامج افشةةةقارد الشةةةتخراج مسةةةا ؾ افشةةةامؾ              

                                                    ( معتؿوود افػتووقى ذم تووقكس، وـتوووب افشووومؾ فبفوورام بووـ ظبووداهلل  ھ    1013 /    1009   ت:)

        افدمري.

 شوومل بوـ حمؿود افسوـفقري                                     تقسر ادؾؽ اجلؾقةؾ جلؿةع افؼةوح وحةقار خؾقةؾ :                      

  . ھ    1015  ت:

 فف ـتوبون ظذ ادختِص: ھ    1032  ت:                               حاصقة افشقخ أمحد بابا ظذ ادخترص ،                      
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          ؼػؾ خؾقؾ.                  ادؼصد افؽػقؾ بحؾ م  –   1

                                 مــ افرب اجلؾقؾ يف حترير مفامت خؾقؾ.  –   2

 :ھ    1040                        ظبد افقاحد بوـ أمحود بوـ ظووذ                                  ادرصد ادعغ ظذ افرضوري ظؾقم افديـ  ،  

                                               مـظقمي ظديؿي ادثو  ذم آختصور، ومقاؾؼي فؾؿشفقر.

 :وتالمقذه ظذ ادختِصو.اظتؿد ظؾوامء  ھ    1006   ت:                           ممفػات افشقخ ظع األجفقري،                             

                                                رأشوفؿ افشوقخ حمؿود إمور، وموع ذفوؽ خووفػ إمور ذم جمؿقظوف               مِص أؿوق ؿ وظوذ

                                                                    ترجقحوت إجفقري وتالمقذه، وخوفػ ذم ذفؽ ظؾامء ادغرب ظذ جالفي ؿدر إجفقري 

                                                                              ظـدهؿ ؾقعتزون ذحف ـثر افػقائد دـ يؿقز حصبوه مـ دره، وشؾؽقا ذم حترير مو اكػرد بوف 

                           حقووٌ أخضووعقا هووذه أراء فؾـؼوود                                       إجوووهرة مووـ كؼووق  وترجقحوووت مـفجووو مبوووذا، 

                                                                  وافتؿحقص، واكصى جوؾ اهتاممووهتؿ ظوذ ذح ظبود افبووؿل افزرؿووين فؾؿختِصو إذ هوق 

                           تؾخقص ٔراء أشتوذه إجفقري.

                                         وؿد حرر ادغوربي آراء إجوهرة ذم ـتوبغ مهو: 

                    : فؾشقخ حمؿد افبـوين.                                افػتح افرباين ؾقام ذهؾ ظـف افزرؿاين - 1

                                                 ظذ افزرؿوين، ذـر ؾقفو )أمقرا كبف ظؾقفو ممو يتووج إػ                          أفػ افشقخ افتوودي حوصقي - 2

                                               افتـبقف ظؾقف، ممو أؽػؾف افشقخ بـوين ومل يؼ إفقف(.

                                                                     وهبذيـ افؽتوبغ، حرر ادغوربي مدرشي إجوهرة وترجقحووهتؿ، وأصوب  موـ افضوقابط 

   وين                                                                       ادسؾؿي ظـد ادغوربي أكف: وٓيتؿ كظر افزرؿوين  *****  إٓ مع افتوودي أو افبـ
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                                                                 وأصبحً ترجقحوت مدرشي إجوهرة معتؿودة، بؼوط إؿرارهوو كصوو أو شوؽقتو موـ 

                                                                             افبـوين أو افتوودي.ومع ذفؽ بؼقً مقاوع يتوج إػ افتـبقف ظؾقفوو، مل تؼوع موـفام إصوورة 

                                                                        إفقفو ـام اظسوو ظؾقف ذم مسوئؾ صحوح، وكسبوه إػ اخلطل افِصاح، وفتحرير ذفؽ أفوػ 

                                                  ظذ ذح افزرؿوين، يذـر ؾقفو تـبقفوت مػقدة، فؽـ حوصوقي                          افشقخ حمؿد افرهقين حوصقتف

                                                                         افرهقين ـثرة إضـوب متداخؾي افـؼق  فذفؽ اختِصهو حمؿد بـ اددين، اختصورا مقؾقوو 

                                                      بؿعوكقفو، ؽر خمؾ بؿؼوصدهو، وربام زاد ظذ إصؾ صقئو ؿؾقال.

 :ذح ؾقف    ، ھ    1072  ة                حمؿد بـ أمحد مقور                                     افدر افثؿغ وادقرد ادعغ ذح ادرصد ادعغ       

                                                                   مـظقمي ادرصد ادعغ، وهذا هق افؼح افؽبر، واختِصوه ذم خمتِصو افودر افثؿوغ وهوق 

                         افؼح افؽبر، وـالمهو معتؿد.

 :ھ    1136  ت:                                               حاصةةقة مصةةطػك افرمةةاح ظةةذ ذح افتتةةا ل ظةةذ خمترصةة خؾقةةؾ  ،  

   هوق                                                                  واحلوصقي ظذ ـتوب ؾت  اجلؾقؾ ذح خمتِص خؾقؾ، دحؿود بوـ إبوراهقؿ افتتووئل، و

                                                                            افؼح افؽبر، وؾقف مقاوع حصؾ افقهؿ ؾقفو كؼال وتؼريرا وبحثو، كبف ظؾقفو افرمويص ذم 

        حوصقتف.

 :ھ    1182                         أبق ظبداهلل حمؿد بـ ؿوشؿ، ت:                  ذح افرشافة جلسقس .  

 ھ    1194                        ، حمؿدبـ احلسـ  افبـوين، ت:                                افػتح افرباين ؾقام ذهؾ ظـف افزرؿاين .  

 :وهق مـ  ھ    1201               شفر بوفدردير، ت                     ٕمحد بـ  حمؿد افعدوي اف               ذح  خمترص خؾقؾ ،         

                            افؽتى افتل يػتك هبو ذم ادغرب.
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 حمؿد افتوودي بـ ضوفوى بوـ                                          ضافع األماين، حاصقة ظذ ذح افزرؿاين دخترص خؾقؾ ،                         

  . ھ    1209       شقدة ت:

 ،دحؿود بوـ أمحود                                                          أوضح ادسافؽ وأشفؾ ادراؿل إػ شبؽ إبريز افشقخ ظبد افبةاؿل            

                                       زيتقكي ذم افدروس وافػتووى وإحؽووم، وـوون                   ، اظتؿدهو ؾؼفوء اف ھ    1230          افرهقين ت: 

                                                                     صققخ ادذهى ذم أواشط افؼرن افثوفٌ ظؼ يعتؿدون، ـالم افدشوقؿل ويسوـدون إفقوف 

         ؾتوواهؿ.

 :ھ    1232             حمؿد بـ حمؿد ت:                   ادجؿقع وذحف فألمر .  

 :ھ    1302                  دحؿد بـ اددين ــقن                        حاصقة ــقن ظذ افرهقين .  

                                                      افتطبقؼل ) افـقازل، افػتاوي، افؼضاء، ماجرى بف افعؿؾ(.                             ثاكقا: افؽتب ادعتؿدة يف افػؼف 

 :ٓبوـ شوؾؿقن                                                         افعؼد ادـظؿ فؾحؽام ؾقام جيري بةغ أيةد ؿ مةـ افعؼةقد واألحؽةام          

                            ، ظؾقف اظتامد افؼضوة وادػتغ. ھ   767  ت:

 :إلبوراهقؿ بوـ ظوع بوـ ؾرحوقن                                         تبرصة احلؽام يف أصقل األؿضقة مـةاهج األحؽةام                       

  . ھ   779  ت:

  ھ   829                      دحؿد بـ حمؿد بـ ظوصؿ ت:                     كؽت افعؼقد واألحؽام:            حتػة احلؽام يف .  

 كقاز  افوززأ ذم افػؼوف                                                  جامع مسا ؾ األحؽام مما كزل مـ افؼضايا بادػتغ واحلؽام( :                       

  . ھ   844 /   841                              وافػتووى ( ٕمحد بـ حمؿد افززأ ت:

 :)ٕيب زـريوو يقوك بوـ مقشوك ادووزوين                                            افدرر ادؽـقكة يف كقازل مازوكةة ) ادازوكقةة                            

  . ھ   883  ت:
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 :فف: ھ   903                                ممفػوت إبراهقؿ بـ هال  افسجؾامد ت،     

                                   افدر افـثر ظذ أجقبة أيب احلسـ افصغر.  –   1

              كقازل بـ هالل.  –   2

 :وهق مـ أهع  ھ   914                     ٕمحد بـ يقك افقكؼيز ت:                            ادعقار ادعرب واجلامع ادغرب ،             

             ـتى افـقاز .

 :ھ   918 /   917        ادؽـود ت                           حمؿد بـ أمحد بـ ظبداهلل افقػرين                    جمافس افؼضاة واحلؽام .  

 :ھ    1062                                        ظقسك بـ ظبد افرمحـ افسجستوين ) افسؽتوين ( ت                 كقازل افسجستاين  

 :ھ    1072                    دحؿد بـ أمحد مقورة ت:                               اإلتؼان واإلحؽام ذح حتػة األحؽام .  

 300             كظوؿ ؾقوف حوقاأ    ھ    1096                    : ظبد افرمحـ افػود ت:                    كظؿ افعؿؾ افػاد وذحف     

                               ذوحف مـ افؽتى ادعتؿدة ذم ادغرب.                                     مسلفي ممو جرى بف افعؿؾ بػوس، وافؽتوب و

  ،حاصةةقة احلسةةـ بةةـ رحةةال ادعةةداين ظةةذ اإلتؼةةان واألحؽةةام ذح حتػةةة احلؽةةام                                                          

  . ھ    1140  ت:

 ھ    1188                        ، فعؿر بـ ظبداهلل افػود ت:                           ؽاية اإلحؽام يف ذح حتػة األحؽام  

 ھ    1209                              : دحؿد افتوودي بـ شقدة ادري ت:         ذح افتحػة  

 :ھ    1258              فسالم افتسقأ ت:            فعع بـ ظبد ا                   افبفجة ذح افتحػة .  

  :مـ أصفرهو:   ھ    1342   ت:                      ممفػات ادفدي افقزاين           

                                                            ادعقار افؽبر، ويعرف بادعقار اجلديد، أو افـقازل اجلديدة افؽزى.  –   1
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                                                                      ادـح افسامقة يف افـقازل افػؼفقة ويعرف بـقازل افقزاين أو افـقازل افصغرى.  -   2

                ذح افعؿؾ افػاد.  - 3

                                    حاصقة ظذ ذح افتاودي فتحػة ابـ ظاصؿ.  –   4

                           : وهول حوصوقي ظوذ ذح افتووودي،                                  حتػة احلذاق بـؼ ما متـتف المقة افزؿةاق - 6

              فالمقي افزؿو .

 

       اخلالصة:

                                                                  إن افؽتووى ادعتؿوودة ذم هووذا افوودور ؾرظووون رئقسووون فؾؽتووى ادعتؿوودة ذم افوودوريـ  

         افسوبؼغ:

                                                   ذوح وحقار ظذ خمتِصويـ معتؿوديـ مهوو: افتفوذيى وافرشووفي ظوذ              افػرع األول:

             افـحق افتوأ:

 .ؾطرر إظرج، وافطـجل، وذح ابـ كوجل، ـؾفو ظذ افتفذيى فؾزاذظل                                                            

 .وابـ كوجل، وافؼؾشوين،  ذحون فؾرشوفي ٓبـ أيب زيد افؼرواين                                                       

 .وافتػريع فؾجالب ذحف ابـ كوجل                             

   غ:             يتشعى إػ صعبت            افػرع افثاين:
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 :خمتِصووات تضووؿ آراء ادووذهى واجتفوداتووف ادعتؿوودة، مسووتؿدة مووـ        األوػ                                                   

                                            إمفوت، وافدواويـ، وادطقٓت ادعتؿدة، مـ ؿبؾ:

  ،ؾوجلومع بغ إمفوت )خمتِص ابـ احلوجى افػرظل ( اختصور فسوتغ ديقاكوو                                                             

                                                 ويرتبط بعؼد اجلقاهر ٓبـ صوس، إن مل يؽـ اختصورا فف.

  فؾتػريع.                  وخمتِص افـقع اختصور         

  ،وخمتِص ابـ ظرؾي كؿط ؽريى ذم مـفجف آختصووري ويتؿقوز بوصوطالحوتف                                                          

                                                وحدوده، ومـوؿشوتف ٔراء ابـ احلوجى ذم خمتِصه افػرظل.

  أمو خمتِص خؾقؾ، ؾذروة مـفٍ آختصور فؾؽتى ادعتؿدة، مع ارتبوضف افقثقؼ                                                                  

                                            بؿختِص ابـ احلوجى افػرظل ) اجلومع بغ إمفوت (.

  وهل مـبثؼي ظـ إوػ، وتضؿ ذوحو، وحقار ظذ ـؾ مـ:           افثاكقة:       افشعبة                                               

                                 ـتوب اجلومع بغ إمفوت، وخمتِص خؾقؾ.

  ؾوفشفوب افثوؿوى، وتـبقوف افطوفوى، وافتقووق ، ـؾفوو ذوح فؾجوومع بوغ                                                            

                                                                              إمفوت، ويتؿقز افتقوق  بوظتامد مو صفره ابـ بزيزة ذم ممفػوتف ادعتؿدة: ذح افتؾؼغ، 

        اإلرصود.    وذح 

  وكو  خمتِص خؾقؾ أـز ؿسط مـ افؼوح واحلقار ادعتؿدة معتؿدة ظوذ موو                                                           

                                                                     تؼدمفو مـ ـتى معتؿدة، ؾؿقاهى اجلؾقؾ حلطوب ظومل مؽي، هق حؾؼي افقصوؾ بوغ موو 

                                                              تؼدمف ومو جوء بعده مـ ذوح وحوقار ظوذ ادختِصو، ؾؼود اظتؿود ظوذ ـثور موـ 
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                                 ـؾ موـ ذح ادختِصو بعوده، وظؾقوف اظتؿود                                       افؼوح ادعتؿدة افسوبؼي فف، واشتؿد مـف

                                                                      افبـوكـل، وابـ شقدة ) افتوودي(، وافرهقين ذم ـثر مـ تعؼقبوهتؿ ظذ افزرؿوين.

 .أمو ـتى افػؼف افتطبقؼل ؾفل  تعتؿد ظذ ـتى افػؼف افـظري                                                       

 بعض مـ مل ترد فف ترمجة شابؼا

                ، كوذ مذهى موفؽ  ھ   191  ت:                                             ظبد افرمحـ بـ افؼوشؿ افعتؼل، يؽـك أبو ظبد اهلل             ابـ افؼاشؿ:

                                                            ذم مِص، أمذ إشديي ) اددوكي( ؾؽوكً )افؽتوب( فؾؿذهى ذؿو وؽربو.

  ( ھ   234  /    223   ) ت   ،      إكدفس   ،                 حيقك بـ حيقك افؾقثل

  (  هو   478   )   ت                               أبق احلسـ بـ ظع بـ حمؿد افؼرواين         افؾخؿل:

                                                                       إبراهقؿ بـ ظبد افصؿد بـ بشر افتـقخل مل تعرف وؾوتف اكتفك مـ ـتوب افرد ظوذ          ابـ بشر: 

    هو.     526     ت                                 افؾخؿل ذم اختقوراتف ذم ـتوب افتبِصة 

    هو.     790   ت                                 أبق إشحؼ إبراهقؿ بـ مقشك افؾخؿل          افشاضبل:

   هو   616  هو   610   ت                                                  ظبد اهلل بـ كجؿ ) اجلقاهر افثؿقـي ذم مذهى ظومل ادديـي (          ابـ صاس:

                  فف اجلومع ذم افػؼف.    هو   646   ت                      أبق ظؿر وظثامن بـ ظؿر      اجب:      ابـ احل



                                                                       walidshawish.com 

 

   فف    هوو،     474                     موـ ظؾوامء افؼو  وإكودفس    ،                              أبق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ بـ شوعد         افباجل:

                 ادـتؼك ذح ادقضل.

               ( وهوق أو  ضبؼوي   هوو   386 )   ت   :                                           أبق زؿةد ظبةد اب بةـ أيب زيةد افؼةرواين مافةؽ افصةغر

          ادتلخريـ.

    هو.     282   ت                                 ممفػ ادبسقط ظومل ادوفؽقي بوفعرا    :              إشامظقؾ بـ إشحؼ

           تولثر مـفجوو    ،               افتزم موذهى موفوؽ   ،                 أو  مـ أدخؾ ادقضل   ،         شؿع موفؽو   ،    تقكس             ظع بـ زياد:

  . ھ   183        بوحلـػقي 

  .  هو   197   ت                       ظبد اهلل بـ وهى وفد بؿِص          ابـ وهب:

      احلسوـ،                                                        ؾوت  صؼؾقي، تؾؿقذ موفؽ، وابـ افؼوشؿ، وأيب يقشػ، وحمؿد بوـ               أشد بـ افػرات:

                                                                          صوحى إشديي، أشوس مدوكي شحـقن، هع ذم أشديتف بغ مـفٍ احلـػقي وآراء ادوفؽقوي ذم 

  . ھ   154          افػؼف، ت: 

     وابوـ    ،                                                          أبق مروان ظبد ادؾؽ ظبد افعزيز مػتول ادديـوي تتؾؿوذ ظؾقوف شوحـقن              ابـ اداجشقن:

                   ادعذ  ، وابـ حبقى.

  . ھ   175                    بـ ظبد افرمحـ ظومل مِص            قث بـ شعد ؾ  اف  
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                                                             ظبد افسالم بـ شعقد، وشحـقن فؼبف، درس ظذ ظوذ ـبوور أصوحوب موفوؽ موـ         شحـقن:

                                                                      أمثو  ظع بـ زيوود، وابوـ افؼوشوؿ، وأصوفى، وابوـ وهوى، وظبود اهلل بوـ احلؽوؿ، وابوـ 

 . ھ   240                                                                ادوجشقن، ومطرف، وؽرهؿ مل يؾؼ موفؽو، اكتفً إفقف افريوشي بودغرب، ت:

  . ھ   544                       دار وادقفد، أكدفز إصؾ   اف     بتل                        أبق افػضؾ ظقوض بـ مقشك ش             افؼايض ظقاض:

  . ھ   355  ت:    مِص،             ابـ صعبان:

 

 

 


