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 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 : قال اهلل تعاىل

                    

                 

            

 (962البقرة: اآليت سىرة ) 

 : ☺وقال حممذ 

 "ا يفقهه يف الذينمن يرد اهلل به خريً"
 (17)صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الذين : رقم احلذيث
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 اإلىساء

 ًَُّانسَ  - إٌ شاء اهلل -إىل يٍ أُيطخُ تربمها ًحؽٍ انتٌزز ذلًا، ظىطتِ زَْاُ ًآذطتِ 

 ًآذطهتًا فطزًؼًا أػهَ ... آيني. ،انكطميني، جؼم اهلل حْاهتًا جنح

ًإىل صاحة ادلؼطفح ًانشطف شْرِ ًأؼتاشُ انشْد ػثس احلكْى انفْضِ 

.. حفظيى .تكرياال/ اذلنس -ادلهْثاضُ، ًإىل ؼائط أؼاتصتِ يف يطكع انرتتْح اإلؼاليْح

 ًتاضن يف أػًاضىى... آيني. ،اهلل

شافؼْح اذلنس انشْد أمحس ظٍّ انسٍّ ادلرسًو ادلهْثاضُ، ًإىل األئًح انكثاض؛  إياوًإىل 

، ًظازىى فضهًا -ضمحيى اهلل  -، ًؼائط فمياء ادلؽهًني ًاذلْتًِ ،انشافؼِ ًاننًٌُ

 آيني. ..ًشطفًا .

ًكثطج  ،ًصفاء لهثيا ،ًإىل ضفْمح حْاتِ ظًجيت احلثْثح، شكط اهلل ذلا حؽٍ ػشطهتا

 آيني. . ا، ًأتضطع إنْو أٌ جيؼم انفطزًغ األػهَ تشطاىا..صربىا ًحتًهي

 أػْننا يف انسَْا ًآذطج ... آيني. اهلل لطج ًاجؼهي ني، احلثْث ًَنَسَّْنَاًإىل  

 

 

 



4 

 

 انشكط ًانتمسّط

أتٌجو أًنًا إىل اهلل جم ًػال تاحلًس ًانشكط ًانثناء اجلًْم؛ أٌ يٍَّ ػهِ تئمتاو  

 ىٌ ػهَ كم شِء لسّط. ىصا انثحث تفضهو ًكطيو، ً

ًػظْى االيتناٌ إىل صاحة  ،ًذانص انتمسّط ،ًأتمسو تٌافط انشكط اجلعّم 

كم  ، ًجعاه- حفظو اهلل تؼاىل -األؼتاش انسكتٌض إتطاىْى حمًس ػثس انطحْى انفضْهح 

ذري، ػهَ يا تكهفو يٍ اإلشطاف ػهَ ىصا انؼثس انضؼْف ًضؼانتو، فٌجسخ فْو ذري 

حبؽٍ تٌجْياتو ًإضشازاتو ًَصحو يف حبثِ، فنؼى األؼتاش  يشطف مل ّثرم ػهِّ

ًادلطشس ًادلشطف ىٌ، ؼائهًا ادلٌىل ػع ًجم أٌ ٌّاصهو تاننؼى ظاىطج ًتاطنح، ًّنفغ تو 

 .. آيني..كم يٍ ّهماه

انسكتٌض  ني انفاضهني األؼتاشًَِانِؽؼسَِ أٌ أتٌجو جبعّم انشكط ًانؼطفاٌ إىل انؼًَُّ

، ًاألؼتاش ؼاتمًا كهْح انشطّؼح ًانماٌٌَ تسينيٌض ػًْسِ، شةإمساػْم ػثس انطمحٍ ػ

، أؼتاش ًضئْػ لؽى انشطّؼح اإلؼاليْحِ تكهْح زاض مسطجػثس انغين حؽني  انسكتٌض

انؼهٌو، نتفضّهيًا تادلٌافمح ػهَ لطاءج ىصه األططًحح انؼهًْح ًينالشتِيا يٍ أجم إتساء 

تصحّح يؽاضىا ًتُضِء انططّك أياو ادلالحظاخ انمًّْح ًانتٌجْياخ انؽسّسج انيت 

 أٌ جيعّيًا ًُّجعل يثٌتتيًا يف انسَْا ًآذطج.   ػعّ ًجمّ ا، فأؼأل اهلليصاحث
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ًال ّفٌتين أٌ أتٌجو جبعّم انشكط ًانتمسّط إىل أؼاتصتِ األفاضم يف لؽى انشطّؼح  

أثناء  ًػهَ كم يا لسيٌا يل ،اإلؼاليْح تكهْح زاض انؼهٌو ػهَ تشجْؼيى ًيؽاػساهتى

حْث كاٌَا ادلصاتْح انيت أضاءخ ططق انؼهى أيايِ ذالل زضاؼيت  ؛إػساز ىصه انطؼانح

 ىصه، فأؼأل اهلل أٌ جيعّيى ذري يا جيعُ انؼهًاء انصاحلني ػٍ تاليصهتى. 

كًا ال ّؽؼين إال أٌ ألسو جعّم انشكط ًذانص انسػاء نكم يٍ أؼسٍ يل ػًٌَا أً  

 تؼاىل اجلًْغإجناظ ىصا انثحث ًإذطاجو، فجعٍ اهلل أً زػاء يف  أً َصْحح ،إضشازًا

 ػين ذري اجلعاء.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اإلالضمت
ؿإن الٔلماء الٔاملين، ودلهم مً بين الٔاإلاين  ؤٓلىالخمس هلل الصي  

 اتض وطٔلهم مىابالىىض اإلابين، وؤضؿسَم بلى كطاي ألاهبُاء واإلاطػلين، 

 ،الؼالم ٓلى الطػى٨ ألامين، الصي ؤضػل ضحمة للٔاإلاينللمهحسًً، واللالة و 

ً، وؤصخابه ألا٣طمين،  لى آله الٌُبين الٌاٍَط سوة للخل١ ؤطمٔين، ٓو ٟو

لى مً ثبٔ  ؤما بٔس: هم وػاض ٓلى زضبهم بلى ًىم السًً،ٓو

ٍم ال جٔس وال ثحصخى؛ ومً  - ثباض٢ وجٔالى - ٛةن هللا  َٔ ؤؤم ٓلى ٓبازٍ بِى

ً  ،ا٨ ال٠طآن اإلابينؤمة بهع  :ؤِٓمها وبضػا٨ الطػى٨ ألامين ملسٍض

م، واػحٌآىا  ؤػاػُين، ٛبهما كلخد ؤحىالهم، واػخىاضت ٠ٓىلهم وؤ٦ٛاَض

ٜطوا بالؼٔازة في السهُا  ،ثمُيز الصخُح مً الٜاػس والطابح مً ال٦اػس، ُو

 ،اإلاؼح٠طة ؤح٦امها ،وآلادطة، ومجهما اػحيبٌىا ؿطاجٕ ؤلاػالم الخالسة

واجؼاْ  ،ٓلى امحساز العمان ؛ى مؼاًطة حاطات الىاغ اإلاحجسزةال٠ازضة ٓل

 وثٌىض وػاثل الخُاة.  ،اإلا٦ان

ؤن ٌٔٚط الٔبس ح٥م  ،وبن مً ؤَم اإلاهمات وآ٣س الٜطاثى والىاطبات 

ح٠ٜه ُٛما هع٨ به مً مؼاثل الـْط والسًً، حتى ٌٔ ،ضب الٔاإلاين بسٍ ٓلى ٍو

وبخبلُٙ شل٧  بالح٠ٜه في السًًجٔالى  ؤمطها هللا لصاو  بليرة اإلاهحسًً واإلاح٠ين،

ٛ ً ٠  ا٨: ال٠ٜه بلى آلادٍط                   

                           

 
 (1).  

                                                

 .111ػىضة الحىبة:  آلاًة  (1)
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وؤٓالم ٠ٛهاء، مً  ،ٍ اإلاهمة الُِٔمة ٟام ؤثمة ٓلماءوألطل ؤزاء َص

 برط طُل - ╚ - لسن الصخابة
ا
ا بٔس ٟطن، بحٔلم الـطاجٕ  ،طُال طها ٟو

  ألاهام. لل الخال٨ والخطام؛ وبحٔلُمها ل٦اٛةوألاح٦ام؛ ٛو

لىمهُاَط ؤو  الم بجهس الٔلماء اهخـطت في ؤهحاء الٔ ن ؤلاػالم ٓو

اإلاذللين والسٓاة اإلاح٠ين، ولى لم ٥ًً طهسَم واطتهازَم ل٦اهد الٔلىم 

ا ليـط زًىه، ؤضاز هللا ؤن  ؛ؤلاػالمُة مىسضػة بمط العمان، ؤم ًجٔلهم ؤػبابا

 ؤهٜؼهم في ػبُلبصلىا و  صا السًًَ ٛإزوا مؼاولُاتهم ثجاٍ ،ألهبُاثه ووضرة

الصخابي الجلُل  ضواٍ الصي - ☺ - ٍ، محمؼ٥ين بحسًص اإلالٌٜىوـط 

ة  "ًا أيها الىاؽ : ٠ًى٨  - ☺ - ى٨ هللاػ: ػمٔد ض ٟا٨ ؤهه -    -مٔاٍو

ومً ًغص هللا به زحًرا ًفلهه في  ،ئهما العلم بالخعلم والفله بالخفله ،حعلمىا

 . (1)وئهما ًسصخى هللا مً عباصٍ العلماء" ،الضًً

٠ه ا  اة  ،ؤلاػاالمُة ٔةالـاَطلسًً َى مجاا٨ الحإمال فاي هلاىق ٛو ومٔٛط

ؤح٦امهاااااا وم٠اكاااااسَا، ٛال٠ُٜاااااه فاااااي الاااااسًً َاااااى ال٠اااااازض ٓلاااااى اػاااااحيباي ؤح٦اااااام 

ُة التااا ًجاان ٓلااى اإلاؼاالمين فااي ٤اال ظمااان وم٦ااان  الىااىاظ٨ مااً الىلااىق الـاآط

م الٔلماء وألاثماة بالح٠ٜاه فاي اَح ؛ؿاون حُاتهم، ومً رّم  ؤن ًحح٥مىا بلحها في

ٔة ؤلاػاالمُةهلىق  حتاى  ؛اػاحيباي ؤح٦اام الىاىاظ٨ مجهااٛاطتهاسوا فاي  ،الـَط

باٟطة في اػحيباي ألاح٦ام.  ؤكبحىا ؤثمة في ال٠ٜه ٓو

لاااااى ضؤغ الٔلمااااااء   هااااامٛ - ☺ - الطػاااااى٨  ؤصاااااخاب ؛ٓو
َ
 ث
َ
ااااال ىا الٔلااااام ٓاااااً ٠ 

َمااااً ، وه٠لااااىا شلاااا٧ بلااااى ٣حاااااب ضبهاااام وػااااىة هبااااحهموث٠ٜهااااىا فااااي  - ☺ - ضػااااى٨ هللا

ااة السابحااةالٌااٞط ىاػااٌة بلُىااا ب بٔااسَم ِمااً الحااابٔين، حتااى وكاال التااا  اإلاحُٜى

 الس٠اااات ٓاااً الس٠اااات، حتاااى وكااال بلاااى َاااصا ال٠اااطن  ال ًحٌاااٞط بلحهاااا الـااا٧، ه٠لاااه

 ☺ - ٓاً الطػاى٨  ؛ً ًاٞط الس٠ااتٓه٠ل الٔلم  مً َىا ًحطر ؤن. ٛاإلأاكط

                                                

ا في "٣حاب الٔلم"، في "باب الٔلم ٟبل ال٠ى٨ والٔمل"، ُٔلجش٣ٍط البذاضي ( 1) ا٨ ابً حجط في "ٛحح ٠ا ٟو

م الخسًص  5:3/ :1الباضي" "بػىازٍ حؼً"، وؤدططه الٌبراوي في "اإلاعجم ال٥بير":   (.  :1:)ٟض
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ً ثابٔحهم  - ╚ - هصخابرم ًٓ ؤ - بلى ماً بٔاسَم؛ َاى بٟاماة للدجاة، ٓو

ل٠اىا لاه ماً ٓباازة  للٔباز بماوزٓىة بلى الخ١، وثحصًط مً الباًل، وثبلير 
ُ
د

آحه   .هللا ًو

جاااااس ٌاااااط؛ ٛى٤ااااال ٟ بلاااااى ألاملااااااض، واثلااااالىا بإَااااالولهاااااصا اضثحااااال الٔلمااااااء 

ااام ؤٛوااال الىااااغ بٔاااس ألاهبُااااء - ╚ - الصااخابة ًيح٠لاااىن ماااً باااالز بلاااى  - َو

ثحلااااىا وػاااااضوا فااااي ًلاااان باااالز؛ راااام طاااااء الٔلماااااء بٔااااسَم مااااً الحاااابٔين، ٥َااااصا اض 

اااااا١ وا فااااااي زًااااااً الٔلااااام، وثبلااااااط  م بلااااااى الٌٍط هللا حتااااااى بلااااااطوا الىاااااااغ، وؤضؿااااااسَو

 
ّ
ل ُة التاااااا بهااااا ٌٔااااٚط ٣حاااااب هللا، وبهااااا جٔلااااام الؼااااىي، ٓو م ال٠ىآااااس الـاااآط مااااَى

 مٔاهُه، وبها ثحّٜ الؼىة، وبها ثيـط مٔاهحها.

م، وؤااٚط مىااا،جهم وطهااىزَم، وؤن   ٛىطان ٓلُىااا ؤن ؤااٚط لهاام ٟاسَض

م ٓلاااااى ٓلااااا لاااااى ماااااا ٟاااااامىا باااااه ماااااةمهم الُِٔماااااى وـاااا٥َط ً حٜاااااّ ضػاااااالة هللا ، ٓو

 وث٠ُٜاااه الىااااغ فاااي زًىاااه، وؤن وؼاااحُٜس مماااا زوّ 
ّ
ٜاااٍى ماااً ال٥حااان اإلاُٜاااسة هاااٍى ودل

 والٔلىم الىاٛٔة، حتى ؤٚط بصل٧ ألاح٦ام والـطاجٕ ؤلاػالمُة الخ٠ُ٠ة. 

اا 
ّ
٠ُااه طلُاال مااً طل ااا ؤهااا ؤٟااٝ الؼااآة بااين ًااسي ٓااالم ٣بياار ٛو ة َاااالء َو

واال ه وحؼاً مىججااه الٔلماااء ٓلااى الٔلمااء الااصًً ػااب١ وكاٜهم، ؤٟااط بٔلمااه ٛو

ااااى بماااااام ؿاااااُٛٔة الهىااااس، وكاااااحن ٣حااااااب مـااااهىض  ٛااااحح اإلأاااااين "مااااط ألاًااااام، َو

ااً الاسًً بااً ي ال٘عالاي بااً "بـاط  ٟااطة الٔاين بمهمااات الاسًً ، الـااُر ؤحماس ٍظ

ااااً الااااسًً بااااً ٓلااااي بااااً ؤحمااااس اإلأبااااري اإلالُباااااضي الهىااااسي الـاااااٛ ي  - ♫ - ٍظ

ى (،1219 - 59ٌ:) ُةبمام ٣بير دسم ا َو ٠ٛاه الؼاازة و ، ٓاماة  لٔلاىم الـآط

 .داكة الـاُٛٔة

ااااااصٍ محاولاااااااة محىاهاااااأة جؼاااااااآس  الباااااااحسين وال٠ااااااااضثين للحٔااااااٚط ٓلاااااااى  َو

ااااً زوضٍ فااااي وـااااط  ،ٍض ال٠ٜهُااااة، وللبحااااص ٓااااً آرااااال٠ٜهُااااة والٔلمُااااةا ٍطهااااىز ٓو

اسٍ ماً داال٨ َاصٍ  - بن ؿاء هللا - الـاٛ ي في طىىب الهىس اإلاصَن صا ما ؤٍض َو

١ واإلأين. الطحلة اإلاحىاهٔ  ة، وهللا اإلاٛى
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 أَمُت اإلاىطىع، :  وأؾباب ازخُاٍع

ة ال٠ٜهاء الصًً َم  ة ال٠ٜه ؤلاػالمي وؤزلة ؤح٦امه، ومٔٛط بن مٔٛط

اإلاططٕ في َصا الًٜ؛ مً ألامىض اإلاهمة التا ًيبغي ألَل الٔلم الٔىاًة بها، 

ال ًم٥ً دل١ الس٠لين لٔبازثه، و  - وجٔالىػبحاهه  -وبًواحها للىاغ؛ ألن هللا 

 
ُ
ة ال٠ٜه ؤلاػالمي وؤزلحهٔٚط كىض َصٍ الٔبازة بؤن ج وؤح٦امه، وال  ال بمٔٛط

٦ًىن شل٧ بال بالحٔٚط ٓلى طهىز الٔلماء ال٠ٜهاء الصًً ٌٔحمس ٓلحهم في َصا 

ة مىا،جهم  وؤ ،الباب ا بمٔٛط  في ٣حبهم. التا اهحججَى

ً السً ً اإلاذسوم وثإجي ؤَمُة البحص ًٓ الجهىز ال٠ٜهُة لإلمام ؤحمس ٍظ

 :دال٨ مً - ♫ - اإلالُباضي 

طهىزَم التا  ةٔٛطمو  ،ؤثمتهم ةٔٛطحاطة اإلاؼلمين في ٤ل ظمان بلى م -1

لىمهبصلىَا  ة ؤػالُبهم ومىا،جهم ل٦ي ب، و في دسمة ؤلاػالم ٓو لى مٔٛط

 ٓلم. وعي و ٠ًحسوا هججهم ٓلى 

 ٜهاألن هٔ جٔم١ُ ر٠اٛة ًالب الٔلم والسٓاة بلى هللا بال٠ٜه وؤثمحه؛ -1

 ألاح٦ام وال٠ىآس السًيُة.  فيبلى ٣سير مً الـ٦ى٢  ًازي

م ؤَمُحه  -بن َصا اإلاىهْى  -5 لم ًل١ ٓىاًة ٤اُٛة مً الٔلماء والباحسين  -ٗض

ً، ولم ؤطس زضاػة محذللة ُٛه في الل٘ة الٔطبُة.  اإلأاكٍط

ؤٓح٠س ؤن السضاػة ًٓ ؤمسا٨ ؤلامام اإلالُباضي وطهىزٍ ومىا،جه ال٠ٜهُة،  -4

 ً اإلاهمات التا ًيبغي ؤن ًحلسض لها الٔلماء والباحسىن في َصا الٔلط.م

 :َضف َظٍ الضعاؾت 

اْل ٓلى ألامىض اإلاهمة مً ػيرة ؤلامام اإلالُباضي     رم - ♫ - الًا

 ًٓ طهىزٍ الٔلمُة وال٠ٜهُة التا ؤزاَا في دسمة اإلاصَن الـاٛ ي ال٥ـٝ

ً زوضٍ في وـٍط في طىىب ٓلى وطه الخلىق ً م٦اهة ٣حبه الهى، ٓو س، ٓو

 بين الـاُٛٔة في الٔالم. - "ٛحح اإلأين بـط  ٟطة الٔين"داكة  -ال٠ٜهُة 
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 :صعىباث البدث 

 :واطهُد ٓسة كٔىبات ؤرىاء بٓسز َصا البحص، ومجها 

ا ؤ ،ٟلة اإلالازض اإلأحمسة -1 ا -و ٓسم ثىاَٛط اإلألىمات اإلاحٔل٠ة  في - ؤحُاها

ر ؤلاػالم في الهىس ر ُهى  ،بحاٍض  ،ض اإلاصَن الـاٛ ي ووـٍط ٛحهاوبحاٍض

ر ؤلامام اإلالُباضي   . ♫ -وبحاٍض

ٛحح اإلأين "لم ٥ًً مً الؼهل طمٕ اإلألىمات ًٓ م٦اهة ٣حابه اإلاـهىض  -1

حُص لم  ؛بين اإلاجحمٔات الـاُٛٔة في البالز اإلاذحلٜة "بـط  ٟطة الٔين

ا  - ؤطس مطاطٕ ٤اُٛة في َصا ألامط، ٗير ؤوي آحمست ٨ ٓلى ؤٟىا -ؤحُاها

الب الٔلم الٔلماء    مً ثل٧ البالز. ًو

 :الضعاؾاث الؿابلت في َظا اإلاىطىع 

ٓاااااً والل٘ااااات ألاداااااطي بحاااااص ؤو ضػاااااالة فااااي الل٘اااااة الٔطبُاااااة  لاااام ؤٓلااااار ٓلااااى  

 ػىي السضاػات الحالُة: - ♫ - الجهىز ال٠ٜهُة لإلمام اإلالُباضي 

اااااة"ٛىااااااوياإلاذاااااسوم و " -1 الجاااااامٕ ـاااااطثه لجىاااااة و ،: َاااااصا ٣حااااااب فاااااي الل٘اااااة اإلالُباٍض

حؼااين ضهااسثاوي  ز.فااي طىااىب الهىااس، ًااح٦لم ُٛااه مالٜااه  "ٛىاااوي"بمى٠ٌااة ال٥بياار 

لٔلمااااء ٓاثلاااة ؤلاماااام  ٓاااً الجهاااىز الٔلمُاااة والسًيُاااة والؼُاػاااُة والاطحمآُاااة

اً م٦ااهتهم باين مؼالنا طىاى  - "اإلاذاسوم"اإلأطوٛة باػام ٓاثلاة  -اإلالُباضي  ب ٓو

ا - ♫ - إلالُباضي طهىز ؤلامام ا ثِهطالهىس. وفي همً كٜحاثه   .ؤًوا

)فااااااي الل٘ااااااة ز٣حاااااىضاٍ / ضػااااااالة  "مؼااااااَمة ٓلماااااااء ملُباااااااض فاااااي ألازب ال٠ٜ ااااااا" -1

ىتطامٔاااة الٔطبُاااة( للباحاااص حؼاااين. قاااخا. ؤغ، ٟؼااام الل٘اااة الٔطبُاااة، 
ُ
اااااِل٦ُ

َ
٤ ،

مى٠ٌااة ٠ٛهاااء  اتامهػاابفااي َااصٍ الطػااالة ٓااً ًححااسذ الباحااص  :٣ياارالا/ الهىااس

اااا، ٓمى  فاااي دسماااة ال٠ٜاااه الـااااٛ ي "ملُبااااض" ٓاااً فاااي كاااٜحاتها ٍاااإجي الخاااسًص و ما

ً ٣حابه   ."ٛحح اإلأين بـط  ٟطة الٔين"ؤلامام اإلالُباضي ٓو

ااا فااي الهىااس" -5  The Development) "ثٌااىض مسضػااة ال٠ٜااه الـاااٛ ي وثإريَر

and Impact of Shafe-i School of Jurisprudence in India ضػااالة /)
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ااااااة( ز٣حااااااىضاٍ ، ٟؼاااااام السضاػاااااااات  بهاااااااء الااااااسًًللباحاااااااص ي )فااااااي الل٘ااااااة ؤلاهجليًز

: ًااإجي ٛحهااا ال٥ااالم ٓاااً الجامٔااة اإلالُااة ؤلاػااالمُة، هُااى زل اااا/ الهىااسؤلاػااالمُة، 

وزوض الٔلمااااااء ُٛاااااه، وفاااااي هااااامً كاااااٜحاثه  ،ـااااااٛ ي فاااااي الهىاااااسوـاااااط اإلااااااصَن ال

 -ٓاثلااااة ؤلامااااام اإلالُباااااضي  - "اإلاذااااسوم"ًححااااسذ الباحااااص ٓااااً زوض ٓلماااااء ٓاثلااااة 

فااااي وـااااط اإلاااااصَن  "ٛااااحح اإلأااااين بـااااط  ٟااااطة الٔااااين" ضي اإلالُبااااا وزوض ٣حاااااب ؤلامااااام

     الـاٛ ي في طىىب الهىس.

 َظٍ الضعاؾت: كُمت 

1-  
ُ
ًىحلط بحثها في  - ُٛما ؤٓلم - ٔس َصٍ الطػالة ؤو٨ زضاػة ٓلمُةج

 .♫ -الجهىز ال٠ٜهُة لإلمام اإلالُباضي 

يٍربجمٕ َصٍ الطػالة  ؤٟىم في -1  .مالٜات ؤلامام اإلالُباضي في ال٠ٜه ٗو

5-  
ُ
ٛحح اإلأين "إلمام اإلالُباضي لفي َصٍ الطػالة م٦اهة ؤؿهط ٣حاب وضر ؤ

ٓىس ؿاُٛٔة الٔالم، ومسي آحمازَم ٓلُه في اإلاؼاثل  "بـط  ٟطة الٔين

 وال٠واًا وألاح٦ام ال٠ٜهُة.

ٓلى ملىٜات ؤلامام مً ؿطو  َصا البحص بص٣ط ما ٣حبه الٔلماء في َحم ؤ -4

ط و  توجٔل٠ُا وحىاٍؾ   ثططمات.وث٠اٍض

الٜلى٨، وفي الترطُح و مىججه في الحإلُٝ، وفي ثطثِن ألابىاب  بين ُٛهؤ -3

في وـط اإلاصَن الـاٛ ي في وزوض مالٜاثه ؤبين زوضٍ ٣ما بين ؤٟىا٨ ال٠ٜهاء، 

 طىىب الهىس. 

 :مىهج البدث 

طوٛة آحمست في َصا البحص ٓلى الجمٕ بين اإلاىا،ج الٔلمُة اإلأ  

لن ٓلُه ذي الىكٜي،  حؼن اإلا٠حطخى. ٗو اإلاىجج الاػح٠طاجي، واإلاىجج الحاٍض

 واإلاىجج الححلُلي. 

 البحص ٓلى الىحى الحالي:  ٠س مطخىٛ
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 حماز ٓلى ؤٟىا٨ اإلااضدين ات ،الٓا و٣حن التراطم  ،وؤصخاب اإلاىػٓى

 في الخسًص ًٓ ٓلط ؤلامام وحُاثه ووـإثه الٔلمُة. 

 في وثططماتها  ،وؿطوحها وحىاؿحها ،الططْى بلى مالٜات ؤلامام ال٠ٜهُة

و٣حن ال٠ٜهاء اإلأحمسة في اإلاصَن الـاٛ ي ٓىس  ،الل٘ات اإلاذحلٜة

 البحص ًٓ مىججه ال٠ٜ ا، مٕ ش٣ط الىماشض وبُاجها.   

  الاٟحلاض في َصٍ السضاػة ٓلى ٣الم الـاُٛٔة ٠ٍٛ، ٛلم ؤجٔطن

م مً اإلاصاَن بال   شل٧. تا اٟحودفي بٔى الىماشض الل٥الم ٗيَر

 م آلاًة. ،هُة الىاضزة في البحص بلى ػىضَآعو آلاًات ال٠طآ  مٕ ش٣ط ٟض

  .ا ألاكلُة ج ألاحازًص الىاضزة مً ملازَض  ثذٍط

  ًثىر١ُ اإلاطاطٕ م 
َ
ة واإلا  الل٘ات الٔطبُة وؤلاهجليًز
َ
ِ َُ ل

َ
 ة.ُ  اإلا

 ًٓوالجطاثس واإلا٠االت الخاكة مً اإلاجالت ؤلاٛازة 
ا
اػخُٜاء  ، ٛوال

 اإلألىمات مً اإلاىاٟٕ ؤلال٥تروهُة. 

 .بُان بٔى اإلالٌلخات ومٔجى ال٦لمات الىاضزة في البحص 

   الم وألا  . خاؿُةما٣ً الىاضزة في الطػالة بالثططمة ألٓا

 ه  ات.طغ اإلاححٍىال٠ُام بٔمل ٛهطغ اإلالازض واإلاطاطٕ، ٛو

 :زؼت البدث 

ً الضًً اإلاسضوم   العىىان: الجهىص الفلهُت لئلمام أخمض ٍػ

 ( وصوعٍ في وشغ اإلاظَبم8689َـ/ 8208ث )اإلالُباعي الهىضي 

 الشافعي في حىىب الهىض.

 وداثمة. ،ورالرة ؤبىاب ،وثمهُس ،جـحمل َصٍ الطػالة ٓلى م٠سمةو 

سٚ  ،٠ٛس ثومىد ؤَمُة اإلاىهْى :أما اإلالضمت ، َو َصٍ وؤػباب ادحُاٍض

، و َصا ضاػات الؼاب٠ة في السضاػة، وكٔىبات البحص، والس  ُٟمةاإلاىهْى

 ، ودٌة البحص.َصٍ السضاػة، ومىجج البحص
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ف بمصؼلخاث   .البدث عىىانالخمهُض في الخعٍغ

حومً  رالرة مباحص: ٍو

ٝ ال٠ٜهاإلابحص ألاو٨:   .، وثٌىضٍجٍٔط

 .ودلاثله ،اإلابحص الساوي: اإلاصَن الـاٛ ي

  .إلمام اإلالُباضي اإلابحص السالص: اإلا٠لىز بالجهىز ال٠ٜهُة ل

ً الضًً اإلالُباعي اله : ؤلامام أخمض ٍػ  ،عصٍغ -ىضي الشافعيالباب ألاٌو

 :ووشأجه العلمُت ،وخُاجه

 :رالرة ٛلى٨  ٍحومًو 

ً الضًً اإلالُباعي  : عصغ ؤلامام أخمض ٍػ  :الفصل ألاٌو

 .اإلابحص ألاو٨: الخالة الؼُاػُة في ٓلط ؤلامام اإلالُباضي 

 .طحمآُة في ٓلط ؤلامام اإلالُباضي اإلابحص الساوي: الخالة الا 

 .في ٓلط ؤلامام اإلالُباضي اإلابحص السالص: الخالة الس٠اُٛة 

 .ٟحلازًة في ٓلط ؤلامام اإلالُباضي اإلابحص الطابٕ: الخالة الا

ً الضًً اإلالُباعي   :الفصل الثاوي: خُاة ؤلامام أخمض ٍػ

  .اإلابحص ألاو٨: ؤػطة ؤلامام اإلالُباضي وكلتها بالٔلم

 .اإلابحص الساوي: اػم ؤلامام اإلالُباضي ومىلسٍ ووـإثه

 ت ؤلامام اإلالُباضي، ورىاء الٔلماء ٓلُه.اإلابحص السالص: كٜا

اة ؤلامام اإلالُباضي   .اإلابحص الطابٕ: ٛو

ً الضًً اإلالُباعي  :الفصل الثالث   :اليشأة العلمُت لئلمام أخمض ٍػ

  .وضحالثه الٔلمُة ،اإلابحص ألاو٨: زضاػة ؤلامام اإلالُباضي 

 .وؤٟطاهه ،اإلابحص الساوي: ؿُىخ ؤلامام اإلالُباضي 

 .ص: ٓالٟة ؤلامام اإلالُباضي بٔلماء ٓلٍطاإلابحص السال

ؽ ؤلامام اإلالُباضي، وؤبطظ ثالمُصٍ.  اإلابحص الطابٕ: ثسَض

ً الضًً اإلالُباعي والفله الشافعي  :الباب الثاوي: ؤلامام أخمض ٍػ
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 :رالرة ٛلى٨  ٍحومًو 

ً الضًً  : مإلفاث ؤلامام أخمض ٍػ  اإلالُباعي ومياهتها في الفلهالفصل ألاٌو

 :الشافعي

  .بحص ألاو٨: مالٜات ؤلامام اإلالُباضي اإلا

ما٨ الٔلمُة حى٨ اإلاالٜات ال٠ٜهُة لإلمام اإلالُباضي    .اإلابحص الساوي: ألٓا

بين ٣حن ال٠ٜه  "ٛحح اإلأين"ص: منزلة ٣حاب ؤلامام اإلالُباضي اإلابحص السال

 .الـاٛ ي

ً الضًً الفصل الثاوي: عىاصغ الخألُف الفلهي  عىض ؤلامام أخمض ٍػ

 :ي اإلالُباع 

 .اإلابحص ألاو٨: اًاْل ؤلامام اإلالُباضي الىاػٕ  في اإلاصَن الـاٛ ي، وملازٍض

 .اإلابحص الساوي: اإلالٌلخات ال٠ٜهُة ٓىس ؤلامام اإلالُباضي 

 .اإلابحص السالص: اإلالازض ال٠ٜهُة ٓىس ؤلامام اإلالُباضي 

ً الضًً اإلالُباعي   :الفصل الثالث: اإلاىهج الفلهي لئلمام أخمض ٍػ

 .ال٠ٜ ا مىجج ؤلامام اإلالُباضي في الحإل٨ُٝ: اإلابحص ألاو 

مىجج ؤلامام و  ٠ٛهاء الـاُٛٔة، ؤٟىا٨ ؤػباب ادحالٚاإلابحص الساوي: 

 .هااإلالُباضي في الترطُح بُج

 ثططُحات ؤلامام اإلالُباضي  اإلابحص السالص:

ً الضًً اإلالُباعي والفله الشافعي في الهىض  :الباب الثالث: ؤلامام أخمض ٍػ

 :رة ٛلى٨ رال ٍحومًو 

: اإلاظَب الشافعي في الهىض ئلى عصغ ؤلامام  ً الضًً الفصل ألاٌو أخمض ٍػ

 :اإلالُباعي 

 .اإلابحص ألاو٨: ُهىض اإلاصَن الـاٛ ي في الهىس

 .اإلابحص الساوي: ؤػباب اهخـاض اإلاصَن الـاٛ ي في الهىس

 ي.      ؤلامام اإلالُباض  ؤٓالم ؿاُٛٔة الهىس بلى ٓلطمً اإلابحص السالص: 
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ً الضًً صل الثاوي: صوع ؤلامام الف اإلالُباعي في وشغ اإلاظَب أخمض ٍػ

 :الشافعي في الهىض

 .الهىسفي وـط اإلاصَن الـاٛ ي في  "ذسوماإلا" ٓاثلةاإلابحص ألاو٨: زوض 

 .الهىسُباضي في وـط اإلاصَن الـاٛ ي في اإلابحص الساوي: زوض ؤلامام اإلال

في وـط اإلاصَن الـاٛ ي في اإلابحص السالص: زوض مالٜات ؤلامام اإلالُباضي 

    .الهىس

ً الفصل الثالث: اإلاظَب الشافعي في الهىض بعض عصغ ؤلامام  أخمض ٍػ

 :اإلالُباعي الضًً 

اإلابحص ألاو٨: زوض الجمُٔات واإلااػؼات في الخٜاَ ٓلى اإلاصَن الـاٛ ي  

 .في الهىس

 .اإلابحص الساوي: ؤٓالم ؿاُٛٔة الهىس بٔس ٓلط ؤلامام اإلالُباضي 

ٛحح "ص السالص: ؤَم اإلاالٜات ال٠ٜهُة لٔلماء ؿاُٛٔة الهىس بٔس اإلابح

 ".اإلأين

  :جـحمل الخاثمة ٓلى :الخاجمت

  .ىحاثجال -ؤ

 حىكُات. ال -ب

س شًلد الطػالة بٜهطػين: ٛه  .اتٛهطغ اإلاححٍى، و طغ اإلالازض واإلاطاطٕٟو

وبٔس، ٛهصا البحص ؤهٔه بين ًسي ال٠اضت ليري ُٛه ضؤًه، ٛةن وطس  

ا ٛمً هللا، وبن وطس ُٛه  ال٠بى٨،  جٔالى  ؤػإ٨ هللا ،ُ٘ان ال٠لم ٛمجاًكىابا

والخمس  ،.. آمين.ولىطهه داللة ،وؤن ًجٔل ٓملىا َصا و٤ل ؤٓمالىا كالخة

 هلل ضب الٔاإلاين.

 

 


