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انتشار املذهب الشافعي يف املشزق اإلسالمي 

يف القزنني الثالث والزابع اهلجزيني 

 )*(عبد القادر أمحد يونس الزبيدي. د

لجً اٌجلء ثبٌؾل٠ش ػٍٝ أزْبه اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ اٌّْوق اإلٍالِٟ الثل 

. ِٓ ر١ٙٛؼ اٌّمٖٛك ثبٌّْوق اإلٍالِٟ عغواف١بً 

افزٍف اٌغغواف١ْٛ اٌٍَّّْٛ فٟ ألَبَ اٌّْوق اإلٍالِٟ ٚأٚٙؼ ٘نٖ 

األلَبَ عبءد ػٕل أثٟ ى٠ل اٌجٍقٟ ٚاٌّملٍٟ؛ فمل لَُ أثٛ ى٠ل اٌّْوق اإلٍالِٟ 

فواٍبْ ، ِٚب ٚهاء إٌٙو، ٍٚغَزبْ، أِب اٌّملٍٟ فغؼٍٗ : ئٌٝ صالصخ ألَبَ ٟ٘

فواٍبْ ِٚب ٚهاء إٌٙو ٠ٚفًٖ ث١ّٕٙب ٔٙو ع١ؾْٛ: ئل١ٍّب ٚاؽلاً ما عبٔج١ٓ ّ٘ب
(1)

. 

                                              
.  عبِؼخ إًٌّٛ/ و١ٍخ ا٢كاة -  ِلهً فٟ لَُ اٌزبه٠ـ )*(

اٌّملٍٟ ، ٌّّ اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ أثٟ ثىو اٌّؼوٚف ثبٌجْبهٞ ، أؽَٓ اٌزمب١ٍُ فٟ  (1)

؛ ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفب١ًٕ ػٓ 260ِطجؼخ ثو٠ً،  ( 1967: ١ٌلْ  ) 2كٞ غ٠ٛٗ ، ٛ: ِؼوفخ األلب١ٌُ ، ثؼٕب٠خ

اٌزبه٠ـ اٌضمبفٟ  )اٌضبِوٞ ، ئؽَبْ مْٔٛ ، اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ىِٓ اٌَبِب١١ٔٓ : اٌّْوق اإلٍالِٟ ٚرؾل٠لٖ أظو 

كاه اٌط١ٍؼخ ٌٍطجبػخ ( د . ك : ث١وٚد) ،  (ٌقواٍبْ ٚثالك ِب ٚهاء إٌٙو فٟ اٌمو١ٔٓ اٌضبٌش ٚاٌواثغ ٌٍٙغوح 

ػجل اٌمبكه أؽّل ٠ٌٛٔ ، : ػجل اٌؼي٠ي اٌلٚهٞ ؛ اٌيث١لٞ: ، إًٔ اٌىزبة هٍبٌخ ثاّواف ك22ٚإٌْو، 

اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ اٌؼواق ٚاٌّْوق اإلٍالِٟ فٟ اٌموْ اٌضبٌش ٌٍٙغوح ، أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح 

 . 13 ، 12،  ( 2005: إًٌّٛ  )ِملِخ ئٌٝ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ إًٌّٛ ، 
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ِٚب  ٔمٖلٖ  ثبٌّْوق اإلٍالِٟ فٟ ثؾضٕب وً ِب ٠مغ  ّوق اٌؼواق  ِٓ  ثالك 

ب موؤبٖ َّّ ووِبْ:  ٚرًّْ فٚالً ػ
(2)

، ِٚىواْ
(3)

، ٚثالك فبهً
(4)

، ِٕٚطمخ 

اٌغجبي
(5)

، ٚأمهث١غبْ
(6)

 .

ٌمل ٌم١ذ اٌّنا٘ت اٌفم١ٙخ أزْبهاً فٟ اٌّْوق اإلٍالِٟ، فمل وبْ اٌؼٍّبء 

٠ؾْٚٛ ػٍٝ رؼٍُ اٌفمٗ
(7)

ِٓ  ): ، رطج١مبً ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ ٠ ُٛا فِٟ اٌلِّ (١ٌَِزَفَمَّٙ
(8)

، فبٔزْود 

ِؼظُ اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ فٟ اٌّْوق اإلٍالِٟ ئال أْ أوضو٘ب أزْبهاً اٌّن٘جبْ 

اٌؾٕفٟ ٚاٌْبفؼٟ
(9)

ِن٘ت )، ٚلل وبْ اٌّـن٘ت اٌْبفؼٟ ٠غّغ ث١ٓ اٌّـن٘ت اٌؾٕفٟ 

(ِن٘ت أً٘ اٌؾل٠ش)ِٚن٘ت اإلِبَ ِبٌه  (أً٘ اٌوأٞ
(10)

، ِٚغ مٌه فمل وبْ ١ّ٠ً 

ئٌٝ أً٘ اٌؾل٠ش
(11)

، ِٚٓ ّلح اػزٕبء فمٙبء اٌْبفؼ١خ ثبٌؾل٠ش ٚأفنُ٘ ثٗ ٕبه 

                                                                                                                
 

ِؾّل عبثو ػجل : االٕطقوٞ، أثٛ اٍؾك ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل اٌفبهٍٟ اٌىوفٟ ، اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه، رؾم١ك  (2)

  .97ِطبثغ كاه اٌمٍُ،  ( 1961: اٌمب٘وح )ِؾّل ّف١ك غوثبي، : اٌؼبي اٌؾ١ٕٟ، ِواعؼخ 

كاه ٕبكه ٌٍطجبػخ   ( 1957: ث١وٚد) اٌؾّٛٞ، ّٙبة اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا ٠بلٛد ثٓ ػجل هللا، ِؼغُ اٌجٍلاْ،  (3)

  .180 / 5ٚإٌْو، 

 .67االٕطقوٞ، اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه،  (4)

 .115اٌّٖله اٌَبثك،  (5)

  .128 / 1اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ،  (6)

  .145اٌضبِوٞ، اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ،  (7)

  .122ٍٛهح اٌزٛثخ، ِٓ ا٠٢خ  (8)

  .145اٌضبِوٞ، اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ،  (9)

  .207، ( 1991: ث١وٚد ) 1ػجل اٌجبلٟ، أؽّل، ِؼبٌُ اٌؾٚبهح اٌؼوث١خ فٟ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ، ٛ (10)

  .217كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ،  ( 1978: ث١وٚد ) 4اٌٖبٌؼ، ٕجؾٟ، إٌظُ اإلٍال١ِخ ْٔأرٙب ٚرطٛه٘ب، ٛ (11)



 م 2007–هـ 1428(                                                                    46) العدد –آداب الزافدٌي 

 65 

فٟ فواٍبْ ٠لي ػٍٝ اٌّن٘ت  (ِن٘ت اٌؾل٠ش  )ٚ  (إٔؾبة اٌؾل٠ش  )ِٖطٍؼ 

اٌْبفؼٟ 
(12)

 . 

٠ٚزٍقٔ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ ئ٠ضبه اٌوعٛع ئٌٝ إٌٖٛٓ ِٓ آ٠بد 

ٚأؽبك٠ش ف١ؼًّ ثظب٘و اٌموآْ ِب ٌُ ٠مُ ك١ًٌ ػٍٝ ئفواعٗ ػٓ ظب٘وٖ، صُ ثبٌَٕخ 

ٌْ ٚال ٍٕخ ٌٌ  ؽزٝ ٚئْ وبٔذ فجواً ٚاؽلاً غ١و ِْٙٛه، فاما ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌَّبٌخ لوآ

فال ثأً ثبإلعّبع ٚال ٠زم١ل ٘نا اإلعّبع ثؼًّ أً٘ اٌّل٠ٕخ ، وّب ٠أفن فٟ ٘نا 

اٌّن٘ت أ٠ٚب ثبٌم١بً ِٓ غ١و رٍٛغ ٚالثل اْ ٠ىْٛ ٌٗ إًٔ ِٓ اٌىزبة ٚإٌَخ
(13)

 .

٠ٚؼل اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ أٚي ِن٘ت فمٟٙ ِٕظُ ٠غّغ ث١ٓ ٍلاك اٌوأٞ ٕٚؾخ 

األٕٛي
(14)

ْ إٌٔٛٗ ٚموو اٌمٛاػل  َّٚ ُ ك َّٗ ، ٌٚؼً أٍجبة أزْبه اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ؛ أٔـ

اٌزٟ ٠وعغ ئ١ٌٙب فٟ اٍزٕجبٛ ِن٘جٗ، ٌُٚ ٠إصو ػٓ غ١وٖ ِٓ األئّخ إٔؾبة اٌّنا٘ت 

اْ ث١ٓ لٛاػلٖ وّب ث١ٕٙب اٌْبفؼٟ
(15)

، وّب لبي ثؼ٘ اٌفمٙبء اٌْبفؼ١خ                  

أُٙ ارجؼٛا اٌْبفؼٟ كْٚ غ١وٖ؛ ألُٔٙ ٚعلٚا لٌٛٗ إٔؼ األلٛاي ٚأػلٌٙب ١ٌٌٚ    

رم١ٍلاً ٌٗ
(16)

، فٚالً ػٓ رٕبفٌ فمٙبء اٌْبفؼ١خ ٚاٌؾٕف١خ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌّنا٘ت      

ػٍٝ اٌؼًّ ػٍٝ ْٔو ِن٘جُٙ فٟ اٌّْوق
(17)

 .

                                              
  .154اٌضبِوٞ، اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ،  (12)

  .217اٌٖبٌؼ، إٌظُ اإلٍال١ِخ،  (13)

  .218 ، 217اٌّوعغ اٌَبثك،  (14)

كاه اٌؾّبً            ( 1948: ِٖو ) 2أثٛ ى٘وح، ِؾّل، اٌْبفؼٟ ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ـ آهائٗ ٚفمٙٗ، ٛ (15)

 .357ٌٍطجبػخ، 

  .364 ، 363اٌّوعغ اٌَبثك،  (16)

  .377اٌّوعغ اٌَبثك،  (17)
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 ٚال ثل ِٓ اٌؾل٠ش ػٓ ٕبؽت ٘نا اٌّن٘ت ٚاإلّبهح ئٌٝ ِٖٕفبرٗ اٌزٟ 

أفن٘ب رال١ِنٖ ػٕٗ، ٚاٌزٟ أزْو اٌّن٘ت ثٍٛبٛزٙب ػٍٝ أ٠لٞ إٔؾبثٗ ٚرال١ِنٖ ِٓ 

: ثؼلٖ، ٚ٘ٛ

أتى عثد هللا القزشً الوطلثً ... هحود تي إدرٌض تي العثاص تي عثواى

فٟ ِٖو، ٠وعغ َٔجٗ ئٌٝ ٘بُّ ثٓ ػجل  ( 854َ/ ٘ـ 204) اٌّزٛفٝ ٍٕخ الشافعً

اٌّطٍت، فم١ٗ اٌٍّخ ٚػبٌُ اٌؼٖو ٚٔبٕو اٌؾل٠ش، ٌٚل فٟ غيح ٍٕخ ف١َّٓ ِٚبئخ، 

ِبد أثٖٛ ٚ٘ٛ ٕغ١و فؾٍّزٗ أِٗ ئٌٝ ِىخ ٚ٘ٛ اثٓ ٍٕز١ٓ، فْٕأ ف١ٙب ٚرٍمٝ اٌؼٍُ 

ٚؽفع اٌمواْ ٚػّوٖ ٍجغ ١ٍٕٓ، ٚرفمٗ ف١ٙب ػٍٝ ٍَُِ ثٓ فبٌل اٌئغٟ ِفزٟ ِىخ 

َْ ٌٗ ثبإلفزبء ٚػّوٖ فٌّ ػْوح ٍٕخ،  ٍّٚغ ِٓ ٍف١بْ ثٓ ػ١١ٕخ، ٚف١ًٚ  اٌنٞ أِم

ثٓ ػ١بٗ، ٚػجل اٌّـٍه ثٓ اٌّبعْْٛ، وّــب كهً اٌؼوث١خ ٚاٌْؼو، ٚوبْ ػبٌّبً 

ثبٌموآْ ٚاٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ ٚاٌؼوث١خ ٚاٌؼوٚٗ ٚاٌْؼو
(18)

، ٚهؽً ئٌٝ اٌّل٠ٕخ ٚرزٍّن 

ػٍٝ األِبَ ِبٌه ثٓ أٌٔ فموأ ػ١ٍٗ اٌّٛٛأ، ٚوبْ لل ؽفظٗ ٚػّوٖ ػْو ١ٍٕٓ، 

                                              
اثٓ إٌل٠ُ، أثٛ اٌفوط ِؾّل ثٓ أثٟ ٠ؼمٛة اٍؾك، اٌفٙوٍذ فٟ أفجبه اٌؼٍّبء اٌّٖٕف١ٓ ِٓ اٌملِبء  (18)

، (1971: ٛٙواْ  )هٙب رغلك ثٓ ػٍٟ ثٓ ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ اٌّبىٔلهأٟ ، : ٚاٌّؾلص١ٓ ٚأٍّبء وزجُٙ ، رؾم١ك 

اَٚٔذ وٛٔوٚغواف١ي،  : ؛ اٌقط١ت اٌجغلاكٞ، أثٛ ثىو اؽّل ثٓ ػٍٟ، ربه٠ـ ثغلاك، رؾم١ك ٚٛجغ263

؛ اٌن٘جٟ، ٌّّ اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػضّبْ، ١ٍو أػالَ 56 / 2كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ،  (د. ك : ث١وٚد)

؛ 10/5،6ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو،  (1986: ث١وٚد ) 4ِؾّل ٔؼ١ُ اٌؼولٍَٟٛ، ٛ: إٌجالء، رؾم١ك

:    ث١وٚد) 2اٌَجىٟ، ربط اٌل٠ٓ أثٛ ٖٔو ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌىبفٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ اٌىجوٜ، ٛ

ػجل هللا : ؛ االٍٕٛٞ، عّبي اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽ١ُ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، رؾم١ك 100 / 1كاه اٌّؼوفخ،  (د. ك 

 ؛ اٌْبِٟ، ٕبٌؼ أؽّل، ِٛاػع األِبَ اٌْبفؼٟ، 12 ، 11 / 1ِطجؼخ اإلهّبك،  (1970: ثغلاك  )اٌغجٛهٞ ، 

؛ ٚل١ً ٌٚل 216 ؛ اٌٖبٌؼ، إٌظُ اإلٍال١ِخ، 7 ، 6 ، 5اٌّىزت اإلٍالِٟ،  (1998: ث١وٚد  ) 1ٛ

 . 11 / 1ثؼَمالْ، ٚل١ً ثب١ٌّٓ، االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 
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ٚهؽً ئٌٝ ا١ٌّٓ صُ ئٌٝ ثغلاك ٚافن ػٓ ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ ا١ٌْجبٟٔ ٚوزت وزجٗ   

ٚٔبظوٖ، صُ ألبَ ِن٘جٗ ْٚٔو ػٍُ اٌؾل٠ش ٚاٍزقوط األؽىبَ، ٚاّزٙو، ٚوضو اٌطٍجخ 

ػ١ٍٗ، ٕٕٚف رٖب١ٔف
)*(

 فٟ إٔٛي اٌفمٗ ٚفوٚػٗ، صُ فوط ئٌٝ ِٖو فٟ ٍٕخ 

رَغ ٚرَؼ١ٓ ِٚبئخ ٕٕٚف وزجٗ اٌغل٠لح
(19)

وزبة اٌْوٚٛ      : ، ِٚٓ ِٖٕفبرٗ

، ٚوزبة األَ(إٔٛي اٌفمٗ)، ٚوزبة اٌوٍبٌخ فٟ (صالصخ أعياء)
)**(

، ٚافزالف 

اٌؾل٠ش
(20)

، إٌَّل، ٚوزبة إٌَٓ، ٚوزبة اٌؼم١لح، ٚوزبة أؽىبَ اٌموآْ، ٚوزبة 

اٌَجك ٚاٌوِٝ
(21)

 .

ٚال ثل ِٓ اإلّبهح ئٌٝ أْ فمٙبء اٌّْوق اإلٍالِٟ أفنٚا اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ 

ػٓ ٛو٠ك رال١ِن اٌْبفؼٟ فٟ اٌؼواق ِٖٚو، ٌنا ٍأٙغ رول١ّبً ٌفمٙبء اٌؼواق 

                                              
: ٍيو١ٓ ، فإاك، ربه٠ـ اٌزواس اٌؼوثٟ، ٔمٍٗ ئٌٝ اٌؼوث١خ: أظو.  وزبثبً 140 ئ113ٌٝثٍغذ ِإٌفبرٗ ث١ٓ  (*)

،            1ِطبثغ عبِؼخ األِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك اإلٍال١ِخ ، ِظ (1983: اٌَؼٛك٠خ)ِؾّٛك فّٟٙ ؽغبىٞ، 

 . 183 / 3ط

 ؛ اٌٖبٌؼ، 6 ، 5 ؛ اٌْبِٟ، ِٛاػع األِبَ اٌْبفؼٟ، 7 / 10 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو، 263اثٓ إٌل٠ُ، اٌفٙوٍذ،  (19 )

  .217 ، 216إٌظُ اإلٍال١ِخ، 

وزبة األَ ٌُ ٠إٌفٗ اٌْبفؼٟ ٚأّب أٌفٗ أثٛ ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ثٓ ٠ؾ١ٝ " أٌف اٌلوزٛه ىوٟ ِجبهن هٍبٌخ اٍّٙب  (**)

ٟٚ٘ ِطجٛػخ فٟ اٌمب٘وح، ٚأهاك أْ ٠مٛي ئْ اٌج٠ٛطٟ عّؼٗ ِّب وزت اٌْبفؼٟ، أٞ أْ اٌج٠ٛطٟ " اٌج٠ٛطٟ 

 .  12 / 1االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌفمٙبء، ٘بِِ، . عّغ آهاء األِبَ اٌْبفؼٟ اٌفم١ٙخ فٟ ٘نا اٌىزبة

 ؛ اٌٖبٌؼ، إٌظُ اإلٍال١ِخ، 7؛ اٌْبِٟ، ِٛاػع اإلِبَ اٌْبفؼٟ، 264 ، 263اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ،  (20)

  .149؛ أثٛ ى٘وح ، اٌْبفؼٟ ، 217

؛ 189 / 3 ، ط1 ؛ ٍيو١ٓ ، ربه٠ـ اٌزواس اٌؼوثٟ ، ِظ12 / 1االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، ٘بِِ ،  (21)

َّْ ٌٍْبفؼٟ ٔفَٗ  ػٕلِب أفن أثٛ ػّوٚ ِؾّل ثٓ عؼفو ا١ٌَٕبثٛهٞ أؽبك٠ضٗ إٌَّلح ظٓ ثؼ٘ اٌؼٍّبء أ

. 217َِزمالً فٟ اٌؾل٠ش؛ اٌٖبٌؼ، إٌظُ اإلٍال١ِخ،  " َِٕلأ"
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ِٖٚو ٚفك ٍٕخ ٚف١برُٙ، ٍٚأٙغ رواعُ فمٙبء اٌّْوق اٌن٠ٓ افنٚا ػُٕٙ ٚوً 

. ِّٓ افن اٌّن٘ت

وهي فقهاء العزاق وهصز الذٌي أخذ عٌهن فقهاء الوشزق اإلطالهً      

الوذهة الشافعً 

 اٌفم١ٗ اٌّؾلس  ـ إتزاهٍن تي خالد تي أتً الٍواى أتى ثىر الكلثً الثغدادي1

فٟ ثغلاك، ٚوبْ أثٛ صٛه لل رفمـَّٗ أٚي األِو ثبٌوأٞ  ( 854َ/ ٘ـ 240)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

، ٚػٕلِب للَ األِبَ اٌْبفؼٟ ئٌٝ ثغلاك ارًٖ ثٗ (اٌؾٕفٟ)أٞ ِن٘ت أً٘ اٌؼواق 

ٚالىِٗ ٚأفن ػٕٗ ٚهعغ ػٓ ِن٘ت أً٘ اٌوأٞ ئٌٝ اٌؾل٠ش، ٕٚبه ِٓ أػالَ 

اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ٚ٘ٛ أؽل هٚاح اٌمل٠ُ
)*(

، وّب افزٍف ػٓ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ٚفبٌفٗ 

فٟ أ١ّبء ٚأٚعل ٌٕفَٗ ِن٘جبً فبٕبً اّزمٗ ِٓ ِن٘ت اٌْبفؼٟ، ٚأوضو أً٘ أمهث١غبْ 

ٚأه١ٕ١ِخ ٠زفمْٙٛ ػٍٝ ِن٘جٗ
(22)

 .

ٌٚٗ ػلك ِٓ اٌىزت اٌّٖٕفخ فٟ األؽىبَ عّغ ف١ٙب ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌؾل٠ش ِٕٙب 

وزبة اٌطٙبهح، ٚوزبة اٌٖالح، ٚوزبة ا١ٌٖبَ، ٚوزبة إٌّبٍه، ٚوزبة أؽىبَ 

                                              
ٌٍْبفؼٟ ِن٘جبْ لل٠ُ ٚعل٠ل فّب ٚٙؼٗ فٟ اٌؼواق ِٓ األؽىبَ ٘ٛ ِن٘جٗ اٌمل٠ُ ، ِٚب اٍزمو ػ١ٍٗ فٟ ِٖو  (*)

٘ٛ ِن٘جٗ اٌغل٠ل، ٚث١ٓ اٌّوؽٍز١ٓ رفبٚد غ١و ل١ًٍ فٟ ٛو٠مخ االٍزٕجبٛ ٚاالٍزٕزبط ؛ اٌٖبٌؼ، إٌظُ 

 . 216اإلٍال١ِخ، 

؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، أثٛ ثىو ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػّو ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 265اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (22)

 ؛ ػجل اٌجبلٟ، ِؼبٌُ، 56 ، 55 / 2ػبٌُ اٌىزت،  (٘ـ 1407: ث١وٚد ) 1اٌؾبفع ػجل اٌؼ١ٍُ فبْ، ٛ: رؾم١ك

  .265؛ ٚمووٖ اثٓ إٌل٠ُ ثبٍُ ئثوا١ُ٘ ثٓ فبٌل ثٓ ا١ٌّبْ ، اٌفٙوٍذ، 231، 230
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اٌمواْ 
(23)

، ٚوزبة افزالف ِبٌه ٚاٌْبفؼٟ ٚموو ف١ٗ ِن٘جٗ ٚ٘ٛ أوضو ١ِالً ئٌٝ 

اٌْبفؼٟ 
(24)

 .

 ـ إطواعٍل تي ٌحٍى تي إطواعٍل تي عوزو تي إطحاق أو هظلن الوشًً 2

ٌٚل      ( َ 877/ ٘ـ 264) اٌّىٕٝ ثأثٟ ئثوا١ُ٘ اٌّزٛفٝ فٟ ِٖو ٍٕخ الوصزي

ٚ٘ٛ ٕبؽت األِبَ اٌْبفؼٟ ٚأفمٗ رال١ِنٖ، وبْ عجً       ( 791َ/٘ـ 175)ٍٕخ 

ػٍُ ِٕبظواً ِغزٙلاً ِزؼّمبً فٟ اٌجؾش ػٓ اٌّؼبٟٔ اٌفم١ٙخ اٌلل١مخ ، لبي ػٕٗ 

، ِٚٓ ِٖٕفبرٗ "اٌّئٟ ٔبٕو ِن٘جٟ: "، ٚلبي"ٌٛ ٔبظو ا١ٌْطبْ ٌغٍجٗ: "اٌْبفؼٟ

، ٚوزبة اٌّقزٖو (ِقزٖو اٌّئٟ)وزبة اٌّقزٖو اٌٖغ١و : فٟ اٌفمٗ اٌْبفؼٟ

اٌىج١و، ٚوزبة اٌٛصبئك، ٚوزبة اٌغبِغ اٌىج١و، ٚاٌغبِغ اٌٖغ١و، ِٚقزٖو 

اٌّقزٖو، ٚإٌّضٛه، ٚاٌَّبئً اٌّؼزجوح، ٚوزبة اٌزوغ١ت فٟ اٌؼٍُ
(25)

، ئال اْ اوضو 

وزجٗ ّٙوح ٘ٛ وزبة اٌّقزٖو اٌّؼوٚف ثّقزٖو اٌّئٟ ٚ٘ٛ إًٔ اٌىزت 

اٌّٖٕفخ فٟ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ؽ١ش رٕبٌٚزٗ أ٠لٞ اٌؼٍّبء فٖٕفٛا ِضٍٗ ّٚوؽٖٛ 

                                              
 ؛ اٌجغلاكٞ، ئٍّبػ١ً ثبّب، 56 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 265اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (23)

 .231؛ ػجل اٌجبلٟ، ِؼبٌُ، 3ـ2 /1، ( 1951: اٍزبٔجٛي )٘ل٠خ اٌؼبهف١ٓ ٚأٍّبء اٌّإٌف١ٓ ٚآصبه اٌّٖٕف١ٓ، 

اٌيهوٍٟ ، ف١و اٌل٠ٓ ، األػالَ ، لبًِٛ رواعُ ألّٙو اٌوعبي ٚإٌَبء ِٓ اٌؼوة ٚاٌَّزؼوث١ٓ  (24)

  .31 ، 30 / 1،  ( 1969: ث١وٚد  ) 3ٚاٌَّزْول١ٓ ، ٛ

:  ؛ أثٛ اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف، ٛجمبد اٌفمٙبء، رؾم١ك 266اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ،  (25)

 ؛ اثٓ فٍىبْ، ٌّّ اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو، 109كاه اٌمٍُ ،  (د . ك : ث١وٚد )ف١ًٍ ا١ٌٌّ ، 

ِطجؼخ اٌغو٠ت،               ( 1968: ث١وٚد  )ئؽَبْ ػجبً ، : ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌيِبْ، رؾم١ك 

 ؛ اثٓ لبٟٙ 239 ، 238 / 1 ؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 293 ، 492 / 12؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 217 / 1

؛ ؽبعٟ ف١ٍفخ ، ِٖطفٝ ثٓ ػجل هللا ، وْف اٌظْٕٛ ػٓ اٍبِٟ اٌىزت 158 / 2ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 

  .266؛ اثٓ إٌل٠ُ، اٌفٙوٍذ، 1635 / 1، ِطجؼخ اٌّؼبهف،  (1941: ِٖو)ٚاٌفْٕٛ ، 
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ٚفَوٖٚ
(26)

، ٚافن ػٓ اٌّئٟ اٌؼٍُ اٌىض١و ِٓ ػٍّبء فواٍبْ ٚاٌؼواق ٚاٌْبَ، وّب 

أزْو ِقزٖوٖ فٟ اٌجٍلاْ
(27)

، ٚػٓ ٛو٠ك اٌّئٟ أزْو ِن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ 

ا٢فبق
(28)

 .

 

وهي علواء الوشزق الذٌي اخذوا عي الوشًً أو عي تالهٍذٍ 

ـ ِؾّل ثٓ ٖٔو اٌّوٚىٞ اٌّىٕٝ ثأثٟ ػجل هللا اٌّزٛفٝ ٍٕخ              

ٚ٘ٛ أؽل أػالَ األِخ، فم١ٗ إٌٟٔٛ ِؾلس، ِفزٟ ١َٔبثٛه، ٌٚل  (906َ/ ٘ـ 294)

فٟ ثغلاك ْٚٔأ فٟ ١َٔبثٛه ٍٚىٓ فٟ ٍّولٕل ؽزٝ ٚفبرٗ، هؽً فٟ ٍٛت            

اٌؼٍُ فَّغ فٟ فواٍبْ  ٚاٌؼواق ٚاٌؾغبى ٚاٌْبَ ِٖٚو، ٚرفمٗ فٟ ِٖو ػٍٝ 

اٌوث١غ ثٓ ١ٍٍّبْ اٌّواكٞ ٚاٌّئٟ، ٚأفن ػٓ اٌّئٟ وزت اٌْبفؼٟ ٙجطبً 

ٚرفمٙبً 
(29)

 .

 

                                              
  .238 / 1 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 217 / 1اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ،  (26)

  .239 / 1 ؛  اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 493 / 12اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (27)

  .239 / 1 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 495 / 12اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (28)

 ؛ اثٓ اٌغٛىٞ ، أثٛ اٌفوط               116 ؛ ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ، 49اٌؼجبكٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (29)

: ؽ١له آثبك اٌلوٓ  ) 1ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ، إٌّزظُ فٟ ربه٠ـ اٌٍّٛن ٚاألُِ ، ٛ

 ؛  اٌٖفلٞ 34 ، 33 / 14 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 64 / 6ِطجؼخ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّب١ٔخ فٟ إٌٙل ،  (٘ـ 1357

 ( 1970:              ث١وٚد  )ً ك٠له٠ٕغ ، : ،  ٕالػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ ا٠جه ، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ، ثبػزٕبء 

 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، 24 ، 21 ، 20 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 111 / 5ِطبثغ  كاه ٕبكه ، 

 12ِطجؼخ  اٌزولٟ ،  ( 1960: كِْك  ) ؛ وؾبٌخ ، ػّو هٙب ، ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ ، 84 / 2ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 

 /78.  
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، وّب ٕٕف وزبثبً ف١ّب فبٌف (ٚ٘ٛ فٟ اٌفمٗ)وزبة اٌمَبِخ : ِٚٓ ِٖٕفبرٗ

ف١ٗ األِبَ أثٛ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ اٌٖؾبث١١ٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ٛبٌت ٚػجل هللا ثٓ َِؼٛك 

هٟٙ هللا ػّٕٙب فٟ األؽىبَ اٌفم١ٙخ ، ٚرزّٚٓ وزجٗ ا٢صبه ٚاٌفمٗ
(30)

 ِٓٚ ،

وزبة رؼظ١ُ لله اٌٖالح اٌنٞ اّزًّ ػٍٝ أؽبك٠ش وض١وح ٚأؽىبَ : ِٖٕفبرٗ أ٠ٚب

(ِغٍل ٙقُ)١َ٠وح ٚ٘ٛ 
(31)

، ٠ٚىْٛ ثنٌه لل أفن ِٖٕفبد األِبَ اٌْبفؼٟ ػٓ 

. ٛو٠ك اٌّئٟ ٚأكفٍٙب ئٌٝ ١َٔبثٛه ٍّٚولٕل

ـ ٠ؼمٛة ثٓ ئٍؾبق ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ى٠ل أٚ ٠ي٠ل ا١ٌَٕبثٛهٞ صُ االٍفوا١٠ٕٟ 

، وبْ ( َ 925/ ٘ـ 313 َ ٚل١ً 928/ ٘ـ 316 )اٌّىٕٝ أثٛ ػٛأخ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

أؽل اٌؼٍّبء اٌوؽب١ٌٓ، ٍّغ فٟ فواٍبْ ٚاٌؼواق ٚاٌؾغبى ٚا١ٌّٓ ٚاٌْبَ ٚاٌغي٠وح 

ٚاٌضغٛه ٚفبهً ٚإجٙبْ ِٖٚو، ٚافن اٌفمٗ ػٓ اٌّئٟ ٚاٌوث١غ فٟ ِٖو، 

ٚؽًّ ػّٕٙب وزت اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ أكفً اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ئٌٝ 

، (ٚ٘ٛ فٟ اٌؾل٠ش )اٍفوا١٠ٓ، ٕٕٚف إٌَّل اٌٖؾ١ؼ اٌّقوط ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ 

ٚهٜٚ ػٕٗ أثٛ ػٍٟ ا١ٌَٕبثٛهٞ، ٚأثٛ ثىو اإلٍّبػ١ٍٟ، ٚػجل هللا ثٓ ػٍٟ 

ٚغ١وُ٘
(32)

 .

                                              
 ؛ 34 / 14 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 64 ، 63 / 6 ؛ اثٓ اٌغٛىٞ ، إٌّزظُ ، 117ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (30)

  .  84 / 2  ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 21 / 2اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

  .85 / 2اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (31)

 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، 322 ، 321 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 420 ، 417 / 14اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (32)

 ؛ اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍٟ ، أثٛ اٌفالػ ػجل اٌؾٟ ، ّنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ 104 / 2ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ؛ ٚموو اثٓ 544 / 2 ؛ اٌجغلاكٞ ، ٘ل٠خ اٌؼبهف١ٓ ، 274 / 2كاه ا١ٌَّوح ،  (1979: ث١وٚد ) 2م٘ت، ٛ

  .104 / 2 ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 306لبٟٙ ّٙجخ أٗ رٛفٟ فٟ ٍٕخ 
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ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػجل األؽل اٌّىٕٝ 

، ( َ 939/ ٘ـ 328 )ثأثٟ ػٍٟ اٌضمفٟ اٌؾغبعٟ ا١ٌَٕبثٛهٞ اٌفم١ٗ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ٚوبْ ئِبِب للٚح فٟ اٌفمٗ ٚاٌىالَ ٚاٌٛػع ٚاٌٛهع ٚاٌؼمً ٚاٌل٠ٓ، وّب وبْ ِزٖٛفبً 

ىا٘لاً فٟ أٚي أِوٖ ٚثٍٛبٛزٗ ظٙو اٌزٖٛف فٟ ١َٔبثٛه ، ٚرفمٗ ػٍٝ ِؾّل ثٓ 

ٖٔو اٌّوٚىٞ
(33)

، ٚأثٟ ثىو ثٓ في٠ّخ
(34)

، اٌٍن٠ٓ وبٔب لل أفنا اٌفمٗ ػٓ اٌوث١غ 

ٚاٌّئٟ
(35)

، ٚلبي ػٕٗ أثٛ اٌؼجبً ثٓ ٍو٠ظ أٔٗ ٌُ ٠أد ِٓ فواٍبْ افمٗ ِٕٗ
(36)

 ،

- فم١ٗ اٌؼواق اٌىج١و- ٚ٘ٛ أٚي ِٓ ٔمً ػٍُ اٌْبفؼٟ ٚكلبئك أثٟ اٌؼجبً ثٓ ٍو٠ظ 

ئٌٝ فواٍبْ
(37)

ِب ػوفٕب اٌغـــلي ٚإٌظو ؽزٝ ٚهك أثٛ ػٍٟ : "، ٚلبي اٌٖجغٟ

"اٌضمفٟ ِٓ اٌؼواق
(38)

، ِٚٓ ِٖٕفبرٗ وزبة أعبة ف١ٗ ػٓ اٌغبِغ اٌٖغ١و ٌّؾّل 

ثٓ اٌؾَٓ ا١ٌْجبٟٔ
(39)

 .

ـ أؽّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ئٍّبػ١ً ثٓ اٌؼجبً اٌغوعبٟٔ اإلٍّبػ١ٍٟ اٌفم١ٗ اٌْبفؼٟ 

، ٚ٘ٛ ١ّـ اٌْبفؼ١خ، عّغ ث١ٓ ( 981َ/ ٘ـ 371)اٌّىٕٝ ثأثٟ ثىو اٌّزٛفٝ فٟ ٍٕخ 

                                              
 / 1 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 172 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 280 / 15اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (33)

َٔجخ ئٌٝ اٌؾغبط ثٓ ٠ٍٛف :  ؛ اٌؾغبعٟ 118 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 326، 325

  .325 / 1اٌضمفٟ ، االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

  .377 / 14اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (34)

  .462 / 1 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 21 ، 20 / 2اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (35)

  .118 / 2اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (36)

  .377 / 14اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (37)

  .118 / 2اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (38)

  .326 / 1االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (39)
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اٌفمٗ ٚاٌؾل٠ش ٚهئبٍخ اٌل٠ٓ ٚاٌل١ٔب
(40)

، ٍّٚغ فٟ فواٍبْ ٚاٌغجبي ٚاٌؾغبى 

ٚاٌؼواق، ٚهٜٚ ػٓ اثٓ في٠ّخ ػٓ اٌّئٟ ٚاٌوث١غ، وّب افن ػٓ اٌؾَٓ         

ثٓ ٍف١بْ
)*(

 ػٓ أثٟ صٛه ٚؽوٍِخ
)**(

 ػٓ اٌْبفؼٟ
(41)

، ٚوبْ أٚؽل ػٖوٖ      

١ّٚقبً ٌٍّؾلص١ٓ ٚاٌفمٙبء
(42)

، ٚ٘ٛ اٌنٞ لبَ ثْٕو اٌفمٗ فٟ عوعبْ ئم أفنٖ         

ػٕٗ فمٙبؤ٘ب
(43)

َِٕل ػّو هٟٙ هللا ػٕٗ فٟ          : ، ٕٕٚف ِٖٕفبد ِٕٙب

أهثغ        )ٚ٘ٛ فٟ  (ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ  )ِغٍل٠ٓ ، ٚاٌَّزقوط ػٍٝ اٌٖؾ١ؼ 

(ِغٍلاد 
(44)

 .

 

وهي الفقهاء اَخزٌي الذٌي اخذ عٌهن فقهاء الوشزق اإلطالهً 

 ثبٌٛالء اٌّىٕٝ ثأثٟ  ـ الزتٍع تي طلٍواى تي عثد الجثار تي كاهل الوزادي3

ثّٖو، ٌٚل ٍٕخ  ( 883َ/ ٘ـ 270)ِؾّل أٚ ١ٍٍّبْ اٌّإمْ اٌّٖوٞ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ٚوبْ ِإمٔبً فٟ اٌَّغل اٌغبِغ فٟ فَطبٛ ِٖو ٚ٘ٛ عبِغ  ( 790َ/ ٘ـ 174)

                                              
 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 296 ، 292 / 16 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 124ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (40)

  .51 / 1؛ ٚموو أٔٗ رٛفٟ ٍٕخ ١ٔف ٍٚجؼ١ٓ ٚصالصّبئخ ، االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 1/50

اٌؾَٓ ثٓ ٍف١بْ ثٓ ػبِو ا١ٌْجبٟٔ أثٛ اٌؼجبً إٌَٛٞ ، رفمٗ ػٍٝ أثٟ صٛه ٚؽوٍِخ ٚوبْ ِؾلس فواٍبْ  (*)

٘ـ ، اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،         303فٟ ػٖوٖ ِملِبً فٟ اٌفمٗ ٚاألكة ، ٕٕف إٌَّل ، ٚرٛفٟ ٍٕخ 

2 / 210 ، 211 .

ؽوٍِخ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػجل هللا اٌّٖوٞ ، وبْ ئِبِب ؽبفظبً ٌٍؾل٠ش ٚاٌفمٗ ، ِٓ رال١ِن اٌْبفؼٟ ، ِٓ  (**)

 . 29 ، 28 / 1٘ـ ، االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 243ِٖٕفبرٗ اٌّجَٛٛ ، ٚاٌّقزٖو ، ٚرٛفٟ ٍٕخ 

 .462 / 1 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 210 / 2؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 293 / 16اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (41)

  .294 / 16اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (42)

  .50 / 1 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 295 / 16 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 124ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (43)

  . 294 ، 293 / 16اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (44)
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ػّوٚ ثٓ اٌؼبٓ هٟٙ هللا ػٕٗ، ٚ٘ٛ ٕبؽت األِبَ اٌْبفؼٟ ٚر١ٍّنٖ ٚ٘ٛ اٌنٞ 

، ٚوبْ "ِب فلِٕٟ أؽل ِب فلِٕٟ اٌوث١غ: "هٚٞ وزجٗ اٌغل٠لح، لبي اٌْبفؼٟ ػٕٗ

" ٠ب هث١غ ٌٛ أِىٕٕٟ أْ أٛؼّه اٌؼٍُ ألٛؼّزه: "٠مٛي ٌٗ
(45)

، ٚوبْ أفؼُٙ ٌٍْبفؼٟ 

فٟ ْٔو اٌىزت، ٚوبْ آفو ِٓ هٜٚ ػٓ اٌْبفؼٟ فٟ ِٖو
(46)

، ٠َّٚٝ ِب هٚاٖ 

ػٓ اٌْبفؼٟ ثبٌّجَٛٛ
(47)

، ٚوبٔذ اٌوؽٍخ ئ١ٌٗ ِٓ ِقزٍف اٌجٍلاْ ١ٌأفنٚا ػٕٗ وزت 

اٌْبفؼٟ ٚ٘ٛ صمخ صجذ
(48)

 .

 

وهوي أخذ عي الزتٍع هي علواء الوشزق 

ـ ػجل هللا أٚ ػج١ل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ اٌّىٕٝ ثأثٟ ِؾّل اٌّوٚىٞ 

ٚ٘ٛ فم١ٗ ِٚؾلس ِل٠ٕخ ِوٚ،  ( 905َ/ ٘ـ 293)اٌّؼوٚف ثؼجلاْ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ٍٛت اٌؼٍُ ٚهؽً ِٓ أعٍٗ ئٌٝ فواٍبْ ٚاٌؼواق ٚاٌؾغبى ِٖٚو ٚاٌزمٝ فٟ ِٖو 

ثبٌّئٟ ٚاٌوث١غ ٚرفمٗ ػ١ٍُٙ، ٚوبْ لل ٍٛت وزت اٌْبفؼٟ ِٓ أؽّل ثٓ ١ٍبه 

                                              
 ، 291 / 2 ؛ اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ، 109 ؛ ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ، 264اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (45)

 ( 1974: ِٖو  )ف١ُٙ ِؾّل ٍّزٛد ِٚؾّل ِٖطفٝ ئثوا١ُ٘ ، :  ؛ اٌن٘جٟ ، كٚي اإلٍالَ ، رؾم١ك 292

 ؛ االٍٕٛٞ ، 260 ، 259 / 1 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 165 / 1ِطبثغ ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ، 

 ؛ اثٓ وض١و ، أثٛ اٌفلا ، اٌجلا٠خ 65 / 2؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 39 / 1ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ؛ اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ ، ّٙبة اٌل٠ٓ أثٛ 48 / 11ِىزجخ اٌّؼبهف ،  ( 1977: ث١وٚد  ) 2ٚإٌٙب٠خ ، ٛ

 ؛ اٌّواكٞ ٘نٖ إٌَجخ ئٌٝ ِواك 245 / 3،  (1325: اٌلوٓ ) 1اٌفًٚ أؽّل ثٓ ػٍٟ ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت ، ٛ

  .292 / 2ٟٚ٘ لج١ٍخ ١ّٕ٠خ وج١وح ، اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ، 

  .291 / 2اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ،  (46)

  .264اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (47)

 ؛  اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد 39 / 1 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 260 / 1اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (48)

  .65 / 2اٌْبفؼ١خ ، 
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اٌّوٚىٞ
)*(

 ٌُٚ ٠ؼطٙب ٌٗ فملَ ئٌٝ ِٖو ٚأكهن اٌوث١غ ٚغ١وٖ ِٓ إٔؾبثٗ َٚٔـ 

وزجٗ، ٚثمٟ فٟ ِٖو ١ٍٕٓ، صُ ػبك ئٌٝ ِوٚ ٚ٘ٛ أؽل اٌن٠ٓ اظٙوٚا اٌّن٘ت 

اٌْبفؼٟ ْٚٔوٖ فٟ فواٍبْ ػبِخ ٚفٟ ِوٚ فبٕخ، ٚأٚي ِٓ ؽًّ ِقزٖو 

اٌّئٟ ئٌٝ ِوٚ
(49)

  .

ـ ٠ؼمٛة ثٓ ئٍؾبق ثٓ ئثوا١ُ٘ ا١ٌَٕبثٛهٞ أثٛ ػٛأخ االٍفوا١٠ٕٟ اٌّزٛفٝ 

ـ ٍٍف مووٖ ـ ٚأفن ػٓ اٌّئٟ  ( َ 925/ ٘ـ 313َ  ٚل١ً 928/ ٘ـ 316 )ٍٕخ 

أ٠ٚب
(50)

 .

ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػجل اٌوؽّٓ أثٛ ػٍٟ اٌضمفٟ ا١ٌَٕبثٛهٞ اٌّزٛفٝ 

ـ ٍٍف مووٖ ـ ٚأفن ػٍُ اٌوث١غ ػٓ ٛو٠ك ِؾّل ثٓ ٖٔو  ( َ 939/ ٘ـ 328)ٍٕخ 

اٌّوٚىٞ ، ٚأثٟ ثىو ثٓ في٠ّخ
(51)

 .

ـ ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ِؼمً ثٓ ٍٕبْ ثٓ ػجل هللا اٌٛهاق أثٛ 

وبْ أثٖٛ ؽبفظبً ػبٌّبً  ( َ 957/ ٘ـ 346 )اٌؼجبً ا١ٌَٕبثٛهٞ األُٕ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

                                              
أؽّل ثٓ ١ٍبه اٌّوٚىٞ أثٛ اٌؾَٓ اٌؾبفع اٌفم١ٗ ئِبَ أً٘ اٌؾل٠ش فٟ ثٍلٖ ٌٗ وزبة أفجبه ِوٚ ، رٛف١ن ٍٕخ  (*)

 ؛ ٌُٚ رْو اٌّٖبكه ػٓ ِٓ افن وزت 75 / 2 َ ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 881/ ٘ـ 268

. اٌْبفؼٟ 

ػجل :  ؛ اٌَّؼبٟٔ ، ػجل اٌىو٠ُ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٕٖٛه ، األَٔبة ، رؾم١ك 57اٌؼجبكٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (49)

؛ 14 ، 13 / 14 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 325 / 3،  ( 1980: ث١وٚد  ) 2اٌوؽّٓ ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌّؼٍّٟ ا١ٌّبٟٔ ، ٛ

  .79 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 51 ، 50 / 2اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ؛ اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍٟ ، 322 ، 321 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 420 ، 417 / 14اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (50)

  .274 / 2ّنهاد اٌن٘ت ، 

 ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،         173 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 280 / 15اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (51)

1 /462 . 
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اهرؾً ثٗ ٍّٚغ اٌىزت اٌىجبه ٚاٌىض١و ِٓ اٌؼٍّبء فٟ اٌؼواق ٚكِْك ٚث١وٚد 

ٚإٔجٙبْ ِٚىخ ٚػَمالْ ٚك١ِبٛ ٚٛوًٍٛ ٚؽّٔ ٚاٌغي٠وح ، ٚفٟ ِٖو أفن 

ػٓ اٌوث١غ ثٓ ١ٍٍّبْ اٌّواكٞ ٚهٜٚ ػٕٗ وزت اٌْبفؼٟ
(52)

، ِٚٓ مٌه ؽلس ثىزبة 

أالَ ٌٍْبفؼٟ ػٕٗ
(53)

ٌٍوث١غ ثٓ  (وزبة اٌّجَٛٛ  )، ٍّٚغ ػ١ٍٗ ثؼ٘ اٌؼٍّبء 

ًُ ف١ٗ ؽزٝ أْ ٍٛجخ اٌؼٍُ وبٔٛا  ٠ؾٍّٛٔٗ  ١ٍٍّبْ اٌّواكٞ ، ؽ١ش وبْ ٌٗ َِغل ٠لهِّ

ِٓ ث١زٗ ئ١ٌٗ ، ٚوبْ ٌٗ كهً فٟ َِبء وً ٠َٛ اص١ٕٓ
(54)

 .

ـ أؽّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ئٍّبػ١ً اٌغوعبٟٔ اإلٍّبػ١ٍٟ أثٛ ثىو اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ـ ٍٍف مووٖ ـ ، ٚأفن ػٍُ اٌوث١غ ػٓ ٛو٠ك اثٓ في٠ّخ  ( َ 981/ ٘ـ 371)

ٚاٌؾَٓ ثٓ ٍف١بْ اٌنٞ وبْ لل افن ػٓ أثٟ صٛه ٚؽوٍِخ ػٓ اٌْبفؼٟ
(55)

 .

 

 اٌّزٛفٝ  ـ أحود تي هحود أتً الحظٍي الوعزوف تاتي القطاى الثغدادي4

اٌفم١ٗ اٌْبفؼٟ، اٌنٞ وبْ ِٓ وجبه اٌفمٙبء اٌْبفؼ١خ، ٚأفن  ( 969َ/ ٘ـ 359)ٍٕخ 

اٌفمٗ ػٓ اثٓ ٍو٠ظ صُ ِٓ أثٟ ئٍؾبق اٌّوٚىٞ، صُ لبَ ثبٌزله٠ٌ فٟ ثغلاك فبلجً 

ٍٛجخ اٌؼٍُ ػ١ٍٗ ؽ١ش وبٔذ اٌوؽٍخ ئ١ٌٗ ٘ٛ ٚئٌٝ أثٟ اٌمبٍُ اٌلاهوٟ
)*(

، صُ إٔجؾذ 

                                              
 ؛ اثٓ وض١و ، اٌجلا٠خ 77 ، 76 / 1 ِٚب ثؼل٘ب ؛ االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 452 / 15اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (52)

  .232 / 11ٚإٌٙب٠خ ، 

  .454 / 15اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (53)

  .458 ، 457 / 15اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (54)

 ؛ االٍٕٛٞ ، 131 ، 130 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 296 ، 293 ، 292 / 16اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (55)

  50 / 1ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ٘ٛ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل أثٛ اٌمبٍُ اٌلاهوٟ ، فم١ٗ ّبفؼٟ رفمٗ ػٍٝ أثٟ اٍؾك اٌّوٚىٞ ٚأزٙٝ )*(

َ 985/  ٘ـ 375 )ئ١ٌٗ اٌزله٠ٌ فٟ ثغلاك رفمٗ ػ١ٍغ اٌىض١و ِٓ اٌؼٍّبء ٚػبِخ ١ّٛؿ ثغلاك ٚغ١وُ٘ رٛفٝ ٍٕخ 

 . 126 ؛ ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ، 464 ، 463 / 10اٌقط١ت اٌجغلاكٞ ، ربه٠ـ ، : ، أظو  (
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ٌٗ هئبٍخ اٌّن٘ت ثؼل ٚفبح اٌلاهوٟ، ٚافن ػٕٗ اٌفمٗ اٌؼٍّبء ٌٚٗ ِٖٕفبد فٟ إٔٛي 

اٌفمٗ ٚفوٚػٗ
(56)

 .

٠ٍٛف ثٓ أؽّل ثٓ ٠ٍٛف ثٓ وظ أثٛ اٌمبٍُ : ٚأفن ػٕٗ ِٓ أً٘ اٌّْوق

، ٚعّغ ث١ٓ هئبٍخ اٌؼٍُ ( 1014َ/ ٘ـ 405)اٌل٠ٕٛهٞ اٌمبٟٙ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ٚاٌل١ٔب، ٚرٌٛٝ اٌمٚبء فٟ ثٍلٖ ٚ٘ٛ أؽل وجبه اٌْبفؼ١خ، وّب ٍّغ ِٓ أثٟ اٌمبٍُ ػجل 

اٌؼي٠ي اٌلاهوٟ
(57)

، ٚوبْ ٕبؽت ٚعٗ فٟ اٌّن٘ت، فٚالً ػٓ وٛٔٗ ِٚوة  

اٌّضً فٟ ؽفظٗ، ٌّٚىبٔزٗ ٚر١ّيٖ ٚهغجخ فٟ ػٍّٗ ٚعٛكح ٔظوٖ، ٚاهرؾً ئ١ٌٗ 

اٌؼٍّبء ِٓ ا٢فبق ١ٌأفنٚا ػٕٗ فٟ اٌل٠ٕٛه، ٚلل ٕٕف وزجبً وض١وح أزفغ ثٙب 

اٌفمٙبء
(58)

، ِٚٓ ِٖٕفبرٗ اٌزغو٠ل ٚ٘ٛ ِطٛي
(59)

 .

 ـ أحود تي عوز تي طزٌج القاضً أتى العثاص الثغدادي الوعزوف تالثاس 5

فٟ ثغلاك، ٚ٘ٛ ١ّـ اٌّن٘ت ٚؽبًِ  ( 918َ/ ٘ـ 306) اٌّزٛفٝ ٍٕخ األشهة

ٌٛائٗ، وبْ ػبٌّبً ثبألٕٛي ٚاٌفوٚع ٚاٌؾَبة ِزىٍّبً، رفمٗ ػٍٝ أثٟ اٌمبٍُ 

االّٔبٟٛ
(60)

، ٚافن اٌىض١و ِٓ اٌفمٙبء ػٕٗ اٌفمٗ، فبٔزْو ِن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ اوضو 

األِٖبه ٚ٘ٛ اٌنٞ كافغ ػٓ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ٖٚٔوٖ ٚرٌٛٝ َِبٌخ اٌوك ػٍٝ 

                                              
  .70 / 1 ؛ اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ، 121ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (56)

 ؛ 65 / 1 ؛ اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ، 127 ؛ ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ، 107اٌؼجبكٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (57)

  183 / 17اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 

  .184 / 17 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 65 / 1 ؛ اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ، 127ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (58)

 178 / 3اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍٟ ، ّنهاد اٌن٘ت ،  (59)

 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 118 ؛ ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ، 266اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (60)

 . َ 917/ ٘ـ 305 ؛ ٚموو اثٓ إٌل٠ُ أٗ رٛفٟ ٍٕخ 89 ، 87 / 2؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 91 / 2
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ِقبٌف١ٗ ِٓ أً٘ اٌوأٞ ٚإٔؾبة اٌظب٘و
(61)

، ٚرٌٛٝ اٌمٚبء فٟ ١ّواى، ٚوبْ 

٠فًٚ ػٍٝ ع١ّغ إٔؾبة اٌْبفؼٟ ؽزٝ ػٍٝ اٌّئٟ ، لبي ػٕٗ ا١ٌْـ أثٛ ؽبِل 

"ٔؾٓ ٔغوٞ ِغ أثٟ اٌؼجبً فٟ ظٛا٘و اٌفمٗ كْٚ كلبئمٗ: "االٍفوا١٠ٕٟ
(62)

        ،

ٚلل ثوع فٟ إٌّبظوح ٚفٟ ػٍُ اٌىالَ ، ٍّٟٚ ثبٌْبفؼٟ اٌٖغ١و
(63)

، ٚأزٙذ      

ئ١ٌٗ اٌوؽٍخ ٚرزٍّن ػ١ٍٗ اٌىض١و ِٓ األئّخ
(64)

، ٌٚٗ ِٖٕفبد وض١وح ل١ً أٙب       

وزبة اٌوك ػٍٝ أثٟ كاؤك فٟ اٌم١بً، ٚوزبة        : أهثغ ِئخ ِٖٕف ِٕٙب"ثٍغذ 

فٟ اٌوك ػ١ٍٗ فٟ َِبئً اػزوٗ ثٙب ػٍٝ اٌْبفؼٟ ٚ٘ٛ وزبة ٔف١ٌ
(65)

          ،

ٚوزبة اٌوك ػٍٝ ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ، ٚوزبة اٌزمو٠ت ث١ٓ اٌّئٟ ٚاٌْبفؼٟ،       

ٚوزبة ِقزٖو فٟ اٌفمٗ، ٚوزبة اٌقٖبي فٟ اٌفوٚع، ٚوزبة اٌغ١ٕخ فٟ اٌفوٚع ، 

ٚوزبة اٌؼ١ٓ ٚاٌل٠ٓ، ٚوزبة اٌٛكائغ ٌّٕٖٛٓ اٌْوائغ فٟ أؽىبَ ِغوكح          

ػٓ األكٌخ
(66)

 .

أؽّل ثٓ أثٟ أؽّل اٌطجوٞ          : ِّٚٓ أفن ػٓ اثٓ ٍو٠ظ أٚ ػٓ رال١ِنٖ

اٌنٞ رفمٗ ػٍٝ اثٓ  ( 946َ/ ٘ـ 335)أثٛ اٌؼجبً اثٓ اٌمبٓ اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

                                              
 ؛ ػجل اٌجبلٟ،           90 / 2؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 118ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (61)

  .206ِؼبٌُ ، 

  .87 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 118ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (62)

  .87 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 118ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (63)

  . 90 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 89 ، 87 / 2اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (64)

  .88 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 118ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (65)

  .57 / 1 ؛ اٌجغلاكٞ ، ٘ل٠خ ، 88 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 266اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (66)
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ٍو٠ظ
(67)

، ٚ٘ٛ اٌنٞ لبَ ثْٕو اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ ٛجوٍزبْ، ٚرفمٗ ثٗ أٍ٘ٙب، ِٚٓ 

اٌزٍق١ٔ،  ٚاٌّفزبػ: ِٖٕفبرٗ اٌّْٙٛهح
(68)

، (فٟ ِغٍل ٚاؽل)، ٚأكة اٌمبٟٙ 

ٚاٌّٛال١ذ ٚغ١و٘ب فٟ اٌفمٗ، ٌٚٗ ِٖٕف فٟ إٔٛي اٌفمٗ، ٚوبٔذ ٚفبرٗ فٟ 

ٛوًٍٛ ِواثطبً ثؼل أْ هؽً ئ١ٌٙب
(69)

 .

ـ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ئٍّبػ١ً أثٛ ثىو اٌمفبي اٌْبّٟ اٌىج١و اٌفم١ٗ اٌْبفؼٟ 

فٟ اٌْبُ، ٚ٘ٛ ئِبَ اٌْبفؼ١خ ف١ّب ٚهاء إٌٙو فٟ  ( 975َ/ ٘ـ 365)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

، ٚوبْ ػبٌّبً فٟ ّزٝ اٌؼٍَٛ ٚئِبِب فٟ ( 903َ/ ٘ـ 291)ػٖوٖ، ٌٚل ٍٕخ  

اٌزف١َو ٚاٌؾل٠ش ٚاٌىالَ ٚاألٕٛي ٚاٌفوٚع ٚاٌي٘ل ٚاٌٛهع ٚاٌٍغخ ٚاٌْؼو، 

. ٚهؽً ئٌٝ فواٍبْ ٚاٌؼواق ٚاٌْبَ ٚاٌؾغبى ٚاٌضغٛه

أفن اٌفمٗ ػٓ أثٟ ا١ٌٍش اٌْبٌٍٟٛ ػٓ أثٟ اٌؼجبً ثٓ                        

اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ف١ّب ٚهاء                      (اٌمفبي اٌْبّٟ)ٍو٠ظ، ٚأزْو ثٍٛبٛخ 

                                              
 ، 103 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 371 / 15 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 120ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (67)

  .106 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 104

مووٖ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ثبٍُ اٌّفزٛػ ، ٚوزبة اٌزٍق١ٔ ٠نوو فٟ وً ثبة َِبئً ِٕٖٕٛخ ِٚقوعخ          (68)

صُ اِٛهاً م٘ت ئ١ٌٙب اٌؾٕف١خ ػٍٝ فالف لبػلرُٙ ٚلل اػزٕٝ األئّخ ثبٌىزبث١ٓ ّٚوؽّٛ٘ب ّوٚؽبً ِْٙٛهح ، 

 ؛ ِّٚٓ ّوػ اٌزٍق١ٔ أثٛ ػجل هللا فزٓ اإلٍّبػ١ٍٟ ، ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد 107 / 2ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،  

 ؛ ٍّٟٚ ثبثٓ اٌمبٓ؛ ألٔٗ كفً ثالك اٌل٠ٍُ ٚوبْ ٠ؼع ف١ٙب ، اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،        120اٌفمٙبء ، 

2 / 103 ، 104.  

 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،             372 ، 371 / 15 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 120ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (69)

 106 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 104 ، 103 / 2
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إٌٙو
(70)

، ٌٚٗ ِٖٕفبد وض١وح، فٙٛ أٚي ِٓ ٕٕف اٌغلي اٌؾَٓ
)*(

 ِٓ اٌفمٙبء، ٌٚٗ 

(ٌإلِبَ اٌْبفؼٟ)وزبة فٟ إٔٛي اٌفمٗ، ّٚوػ اٌوٍبٌخ 
(71)

 .

ـ ِؾّل ثٓ أؽّل أثٛ ػجل هللا اٌقٚوٞ اٌّوٚىٞ اٌفم١ٗ اٌّؾلس اٌْبفؼٟ 

، ٚاٌقٚوٞ َٔجخ ئٌٝ اٍُ هعً ِٓ أعلاكٖ اٍّٗ ( 991َ/ ٘ـ 381)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

اٌقٚو، وبْ ١ّـ ػٖوٖ فٟ ِوٚ ، ٚأفن ػٓ أثٟ ثىو اٌفبهٍٟ
(72)

 ػٓ اثٓ 

ٍو٠ظ، ٚلبَ ثْٕو اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ ِوٚ، ٚوبْ ٌٗ ِملهح وج١وح ػٍٝ اٌؾفع ؽزٝ 

                                              
 ؛ اثٓ األص١و ، ػي اٌل٠ٓ ، اٌٍجبة فٟ 120 ؛ ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ، 269اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (70)

 ؛ ربه٠ـ اإلٍالَ 283 / 16 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 50 / 3كاه ٕبكه ،  (د . ك: ث١وٚد  )رٙن٠ت األَٔبة ، 

ػّو ػجل اٌَالَ رلِوٞ ،          : ، رؾم١ك  ( 380 ـ 351 )ٚٚف١بد اٌّْب١٘و ٚاألػالَ ، ؽٛاكس ٚٚف١بد 

 ؛ اثٓ 176 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 346 ، 345كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ ،  (1989: ث١وٚد ) 1ٛ

 ؛ موو ا١ٌْواىٞ أٗ رفمٗ ػٍٝ أثٟ اٌؼجبً ثٓ ٍو٠ظ ، 149 ، 148 / 2لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ؛ ئال اْ اٌن٘جٟ موو فٟ ١ٍو أػالَ إٌجالء أٔٗ رُٛ٘؛ ألْ اثٓ ٍو٠ظ ِبد لجً للَٚ 120ٛجمبد اٌفمٙبء ، 

٘ـ ، ٛجمبد 336 ؛ ٚموو اثٓ لبٟٙ ّٙجخ أْ اٌجؼ٘ رُٛ٘ أْ ٚفبرٗ ٍٕخ 284 / 16اٌمفبي ثضالس ١ٍٕٓ ، 

.149 / 2اٌْبفؼ١خ، 
 

ػٍُ اٌغلي ٘ٛ ِؼوفخ آكاة إٌّبظوح اٌزٟ رغوٞ ث١ٓ أً٘ اٌّنا٘ت اٌفم١ٙخ ٚغ١وُ٘           :  اٌغلي اٌؾَٓ )*(

ِٕٚٗ اٌغلي ا١ٌَٟء ِٕٚٗ اٌؾَٓ ، فب١ٌَئ ٘ٛ اٌنٞ ٠ٛهس اٌٛؽْخ ٚاٌؼلاٚح ١ٚ٠ٚغ اٌٛلذ فٙٛ            

ؽبعٟ ف١ٍفخ ، وْف اٌظْٕٛ ،         : أظو . ِّٕٛع ، ٚاِب اٌؾَٓ ِٕٗ فٙٛ اٌغلي ثبٌزٟ ٟ٘ أؽَٓ ٚ٘ٛ ِف١ل 

. 580 ـ 579 / 1

 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد 176 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 120ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (71)

  .149 / 2اٌْبفؼ١خ ، 

وزبة : ٘ـ ، فم١ٗ ّبفؼٟ ِٓ ِٖٕفبرٗ 350٘ٛ أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ًٍٙ أثٛ ثىو اٌفبهٍٟ ، رٛفٟ ٍٕخ  (72)

ػ١ْٛ اٌَّبئً أٚ اٌؼ١ْٛ ػٍٝ َِبئً اٌوث١غ ، ٚوزبة االٔزمبك ػٍٝ اٌّئٟ ، اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد 

  .132 / 2اٌْبفؼ١خ، 
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أٗ وبْ ٠ٚوة ثٗ اٌّضً
(73)

، وّب وبْ ٌٗ ِغٌٍ ٌإلِالء ٚاٌزله٠ٌ ؽ١ش رفمٗ ػ١ٍٗ 

عّبػخ ُِٕٙ أثٛ ػٍٟ اٌللبق ٚاٌفم١ٗ ؽى١ُ ثٓ ِؾّل اٌل٠ّٟٛٔ
(74)

، ٌٚٗ فٟ اٌّن٘ت 

ٚعٖٛ غو٠جخ ٔمٍٙب ػٕٗ اٌقوٍب١ْٔٛ
(75)

 .

ـ اٌؾَٓ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌؼجبً اٌمبٟٙ أثٛ ػٍٟ اٌيعبعٟ اٌطجوٞ اٌّزٛفٝ فٟ 

، ٚأفن اٌفمٗ ػٓ أثٟ اٌؼجبً ثٓ اٌمبٓ ـ اٌَبٌف ( 1009َ/ ٘ـ 400)ؽلٚك ٍٕخ   

مووٖ ـ ػٓ أثٟ اٌؼجبً ثٓ ٍو٠ظ، ٚ٘ٛ اٌنٞ لبَ ثْٕو اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ آًِ، 

وزبة ى٠بكح اٌفزبػ، ٚوزبة فٟ اٌلٚه ػٍمٗ ػٓ : ٚافن ػٕٗ فمٙبئٙب، ِٚٓ ِٖٕفبرٗ

اثٓ اٌمبٓ
(76)

 .

وهي الفقهاء اَخزٌي الذٌي أخذ عٌهن فقهاء الوشزق أٌضا  

 ( 951َ/ ٘ـ 340) اٌّزٛفٝ ٍٕخ  ـ إتزاهٍن تي أحود أتى اطحك الوزوسي6

فم١ٗ ثغلاك ١ّٚـ اٌْبفؼ١خ ٚئِبَ ػٖوٖ فٟ اٌفزٜٛ ٚاٌزله٠ٌ، ٚ٘ٛ ر١ٍّن             

أثٟ اٌؼجبً ثٓ ٍو٠ظ كهً فٟ ثغلاك فزوح ٠ٍٛٛخ ٚاّزغً ف١ٙب، ٚوبْ ٠فزٟ      

                                              
؛ 125 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 215 / 4 ؛ اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ، 96اٌؼجبكٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (73)

 ؛              146 ، 123 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 469 / 1االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ؛ ٚموو اثٓ فٍىبْ أٗ وبْ ِٓ رال١ِن أثٟ ثىو اٌمفبي اٌْبّٟ،       82 / 3اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍٟ ، ّنهاد ، 

٘ـ ؛ ٠ٚمٛي اٌَجىٟ أٗ هثّب وبْ اٌمفبي لل          373؛ ٚعؼٍٗ اثٓ اٌؼّبك فٟ ٚف١بد ٍٕخ 215/ 4ٚف١بد ، 

 ؛ ٚاٌّوعؼ  أٗ 469 / 1 ؛ ٚونٌه لبي االٍٕٛٞ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 125 / 2رفمٗ ػ١ٍٗ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 

 ٘ـ ، ٚفٟ اٌغبٌت أْ ٠زٛفٝ ا١ٌْٛؿ              لجً 365ِٓ رال١ِن اٌمفبي اٌْبّٟ أ٠ٚب الْ اٌمفبي رٛفٟ ٍٕخ 

 .رال١ِنرُٙ 

  .125 / 2اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (74)

  .215 / 4اثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد ،  (75)

  .146 / 3 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 371 / 15 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 125ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (76)
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٠ٚلهً ؽزٝ أزٙذ ئ١ٌٗ هئبٍخ اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ ثغلاك ثؼل اثٓ ٍو٠ظ ـ ٚثنٌه 

٠ىْٛ ػلاكٖ ِٓ ػٍّبء اٌؼواق ـ، ٚلبَ ثْوػ اٌّن٘ت ٌٚقٖٗ، ٚأزْو ػٕٗ ٚػٓ 

إٔؾبثٗ فٟ اٌجالك، ِّٚٓ رقوط ػ١ٍٗ ِٓ األئّخ أثٛ ى٠ل اٌّوٚىٞ، ٚاٌمبٟٙ أثٛ 

ؽبِل أؽّل ثٓ ثْو اٌّوٚهٚمٞ ِفزٟ اٌجٖوح، ٚاثٓ أثٟ ٘و٠وح ٚغ١وُ٘، صُ م٘ت 

ئٌٝ ِٖو ٚاعزّغ إٌبً ػ١ٍٗ ٚرقوط ِٓ ِغٍَٗ ٍجؼْٛ ئِبِب فىبٔذ فبئلرٗ 

وج١وح
(77)

 .

، ٚوزبة اٌزٍٜٛ ث١ٓ (صّب١ٔخ أعياء)ّوػ ِقزٖو اٌّئٟ : ِٚٓ ِٖٕفبرٗ

ٚ٘ٛ ِغٍل ٙقُ ٠وعؼ )اٌْبفؼٟ ٚاٌّئٟ ٌّب اػزوٗ ػ١ٍٗ اٌّئٟ فٟ اٌّقزٖو 

، ٚوزبة اٌفٖٛي فٟ ِؼوفخ األٕٛي، (ف١ٗ االػزواٗ ِوح ٠ٚلفؼٗ ِوح أفوٜ

ٚوزبة اٌْوٚٛ ٚاٌٛصبئك، ٚوزبة إٌٛب٠ب ٚؽَبة اٌلٚه، ٚوزبة اٌقٖٛٓ 

ٚاٌؼَّٛ
(78)

، ٚوبٔذ ٚفبرٗ فٟ ِٖو، ٚكفٓ ػٕل ٙو٠ؼ األِبَ اٌْبفؼٟ هٟٙ هللا 

ػٕٗ
(79)

 .

                                              
 5 ؛ اٌٖفلٞ ، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ،            429 / 15 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 121ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (77)

 ؛ موو اثٓ 23 ، 22 / 1 ؛ اٌيهوٍٟ ، األػالَ ، 105 / 2؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 303/ 

 ؛ 105 / 2ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، : أظو . لبٟٙ ّٙجخ أٗ افن اٌفمٗ ػٓ ػجلاْ اٌّوٚىٞ صُ ػٓ اثٓ ٍو٠ظ 

  .429 / 15ٚا١ٌٗ ٠َٕت كهة اٌّوٚىٞ فٟ ثغلاك اٌنٞ ٠مغ فٟ لط١ؼخ اٌوث١غ ، اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 

 ؛ موو اثٓ إٌل٠ُ اْ وزبة 106 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 266اثٓ إٌل٠ُ ، اٌفٙوٍذ ،  (78)

  .266ّوػ ِقزٖو اٌّئٟ ف١ٗ أٚي ٚصبٟٔ ، اٌفٙوٍذ ، 

  .429 / 15اٌن٘جٟ ، ١ٍو ،  (79)
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وهوي أخذ عي أتً اطحك الوزوسي هي فقهاء الوشزق 

ـ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل اٌفبّبٟٔ اٌّوٚىٞ اٌّىٕٝ ثأثٟ ى٠ل 

ِٓ لو٠خ فبّبْ ٟٚ٘ ئؽلٜ لوٜ ِوٚ، للَ ئٌٝ  ( 981َ/ ٘ـ 371)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ثغلاك، ٚ٘ٛ ر١ٍّن أثٟ اٍؾك اٌّوٚىٞ
(80)

، ٚوبْ ِىضواً فٟ اٌؼٍُ ؽبفظبً ٌّن٘ت 

وبْ أؽل أئّخ ا١ٌٍَّّٓ ؽبفظبً ٌّن٘ت "أٗ   : األِبَ اٌْبفؼٟ، ؽزٝ موو ػٕٗ

"اٌْبفؼٟ ؽَٓ إٌظو ِْٙٛهاً ثبٌي٘ل ٚاٌٛهع
(81)

، ٚلبَ ثْٕو اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فٟ 

ِوٚ ٚأفن ػٕٗ فمٙبؤ٘ب
(82)

، ٚعبٚه ِىخ ٍجغ ١ٍٕٓ، ٚؽلَّس ثبٌغبِغ اٌٖؾ١ؼ 

ٌٍجقبهٞ، صُ ػبك ئٌٝ ِوٚ ٚرٛفٟ ف١ٙب
(83)

 .

ـ أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ اٌفوط ثٓ ثالي أثٛ ثىو اٌّٙنأٟ 

، وبْ ِؾلصبً ٚفم١ٙبً ِفز١بً ٌٍجٍل، ( 1009َ ـ 1007/ ٘ـ 399 أٚ 398)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

اّزٙو ثبٌفمٗ ثؼل أفنٖ ػٓ أثٟ اٍؾك اٌّوٚىٞ، ٚػٓ اثٓ أثٟ ٘و٠وح، ٚوبْ صمخ، 

ٚافن اٌفمٗ ػٕٗ فمٙبء ّ٘ناْ
(84)

 .

                                              
 ، 108 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 429 / 15 ؛ اٌن٘جٟ ، ١ٍو ، 123ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (80)

  .144 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 111

  .109 / 2اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ،  (81)

  .145 / 2 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 123ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (82)

  .111 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 123ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (83)

 ؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ ، ٛجمبد 86 / 2 ؛ اٌَجىٟ ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 126ا١ٌْواىٞ ، ٛجمبد اٌفمٙبء ،  (84)

   .155 ، 154 / 2اٌْبفؼ١خ، 
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Abstract 

The Spreading of Shāfi’i Mazhab in The Islamic 

East During The 3rd and 4th Hijra Centuries 

Dr. Abd-Al-Qadir Ahmed Yonis
(*)

 

Though there were many other mazhabs, the Shāfi’i one 

school of jurisprudence became dominant in the Islamic East due to 

the travels of the East Scholars. Their journeys to Iraq and Egypt 

where it was first appeared. Scholars received this mazhab from the 

students of the imam Shāfi’i. Then they introduced it to the 

countries and cities in East. The acceptability of this school of 

jurisprudence in the East has its influence in the activity of its 

followers and their disseminating played a great role to make it 

dominant. 

These scholars made it popular or dominant by teaching it in 

the mosques, debates, and seminars which they held for the students 

who were attending these places in large numbers. Furthermore 

there were many books written by the scholars tackling this school 

whether to summerize or to explain it. 
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