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 املشرفة، ومقدار الجائز واملمووع موهاالهحراف عن الكعبة 
 )دساظت فلهُت ملاسهت(

 : انبحث يهخص

 أٌٖ قب١ً ٖٞ املػسؾ١ ايهعب١

 اإلميإ، أٌٖ أؾ٦د٠ ٣َٛٗٚ اإلضالّ،

 بٗا ٜتعًل، َكدض١ َعع١ُ قب١ً ٖٚٞ

 ٚدٛب: أُٖٗا َٔ األسهاّ َٔ مج١ً

 َٔ َٛقع أٟ َٔ ايصال٠ يف اضتكباهلا

 نإ أٚ ٜػاٖدٖا نإ ؾُٔ األزض،

 عٝٓٗا، اضتكباٍ عًٝ٘ ٚدب َٓٗا قسٜبّا

 ٜٛيٞ إٔ عًٝ٘ ٚدب عٓٗا ْأ٣ َٚٔ

 اضِ عًٝ٘ ٜصدم عٝح غطسٖا ٚدٗ٘

 ايبعٝد اضتكباٍ ٚبني هلا، االضتكباٍ

 أقٛاٍ ؾٗتٗا أٚ ايهعب١ يعني

 ال ٚإٔ ايهعب١ َكاب١ً ٚدٛب: ساصًٗا

 عٓٗا، َٓشسؾّا ٜعد عٝح عٓٗا ٜػٝب

 يٛ ست٢ هلا َعآّٜا ٜهٕٛ إٔ ًٜصّ ٚال

 نإ عٝٓٝ٘ بني َٔ خط خسٚز ؾسض

 ال مما ٖرا ؾإٕ ؾدازٖا; َصٝبا

 .املع٢ٓ بٗرا ب٘ قا٥ٌ ٚال ٜتأت٢،

 يف املػسؾ١ ايهعب١ عٔ ٚاالمساف

 اتؿام ٚقع ٜطريّا ٜهٕٛ َا َٓ٘ ايصال٠

 َا َٚٓ٘ ؾٝ٘، املطاق١ ع٢ً ايهاؾ١

 نْٛ٘ عٔ املس٤ خيسز نجريّا ٜهٕٛ

 بادتٗاد ٜهٕٛ َا َٚٓ٘ هلا، َطتكباّل

 ٖٛ ؾُا، ذيو خالف ع٢ً َٚٓ٘، ضا٥ؼ

 ٖٛ َٚا اؾا٥ص، ايٝطري االمساف

 نٌ َكداز ٖٛ َٚا املُٓٛع، ايهجري

 ٖرا املعسٚؾ١؟ ايؿًه١ٝ بايدزدات ذيو

 باضتؿاض١، ايبشح عٓ٘ جيٝب َا

 املتكدَني، ايؿكٗا٤ َراٖب عازضّا

 ٚاالضتٓاز٠ املعاصسٜٔ، ايعًُا٤ ٚآزا٤

 ٚايؿًو، اهل١٦ٝ عًُا٤ باضتٓتادات

 قددات َعسؾ١ يف يًػا١ٜ ٚصٛاّل

 صال٠ تهٕٛ ست٢ ايؿكٗٞ، االضتكباٍ

 اؿٓٝـ، ايػسع قٛاعد ٚؾل املس٤

 أِٖ يف صالت٘ ع٢ً املطًِ ؾٝط٦ُٔ

 اضتكباٍ ٖٚٛ أال غسٚطٗا; َٔ غسط

 غسؾّا اهلل شادٖا املػسؾ١، ايهعب١

 . ٚتععُّٝا
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 : تًهيذ

 ايتبذٌٝ َعاْٞ بأععِ – ٚتععُّٝا غسؾّا اهلل شادٖا – املػسؾ١ ايهعب١ سعٝت يكد

 قًٛب يف ٚايكداض١ اؾالي١ هلا اهلل ٚضعقد ٚ ايبػسٟ، ايتازٜذ بدا١ٜ َٓر، ٚايتععِٝ

 . ٚايدٖٛز ايعصٛز َس ع٢ً ٚأَّٓا يًٓاع َجاب١ ٚأصبشت اـًل،

ُّ ايبٝت شادٚملا دا٤ اإلضالّ  ، ٚسسَت٘ قدضٝت٘ألتباع٘  ٚأبإ ٚإدالاّل، اتععٝ

 ؾأضشت ايهعب١ املػسؾ١ قب١ً ايكًٛب ٚاألبدإ.

 َٚٔ األسهاّ ايػسع١ٝ املتعًك١ بتععِٝ ايبٝت اؿساّ: ايتٛد٘ إيٝ٘ يف ايصال٠، 

 حَْْثُ ًَيٍِْ ٚؼسٟ اضتكباٍ ايهعب١ املػسؾ١ سٝجُا نإ املطًِ، نُا قاٍ تعاىل:

ا كُنْزُىْ يَب ًَحَْْثُ انْحَسَاوِ انًَْسْجِدِ شَطْسَ ًَجْيَكَ فٌََلِّ خَسَجْذَ  . (1)هشَطْسَ ًُجٌُىَكُىْ فٌََنٌُّ
ٚصاز ٖرا االضتكباٍ غعري٠ َٔ غعا٥س ٖرا ايدٜٔ، ٚعباد٠ َٔ أدٌ عبادات أٌٖ 

 اإلضالّ، متٝصِٖ عٔ ضا٥س ايعاملني.

ٌٕ أُٜٓا نإ َٛقع٘  ٚملا نإ دسّ ايهعب١ صػريّا ٚجيب اضتكباهلا ع٢ً نٌ َص

ع٢ً ٖرٙ ايبطٝط١، نإ َٔ ايصعٛب١ مبهإ إصاب١ عٝٓٗا، ٚطبٝعٞ إٔ ؽتًـ 

قازٜب املطادد يف ايتٛد٘ يًهعب١ املػسؾ١، ٚخيتًـ امساؾٗا يف ذيو بني قًٌٝ 

ساف ايٛاقع يف قازٜب املطادد ٚنجري، ٚقد ٚقع يػط يف بعض ايبالد سٍٛ ٖرا االم

مما أد٣ اختالف املصًني، ٚإٜكاع ايػو يف صش١ صالتِٗ ٚتٛد٘ َطاددِٖ، ٚعجت 

عجّا ٚاؾّٝا ؾٝ٘، ؾاضتعٓت باهلل، ٚقُت  –عطب َا ٚقؿت عًٝ٘  –املٛضٛع ؾًِ أدد 

ببشح املطأي١، ٚبٝإ نالّ ايعًُا٤ يف ٚدٛب اضتكباٍ عٝٓٗا أٚ دٗتٗا ٚاؾُع بني 

ني، َٚعسؾ١ َكداز االمساف ايطا٥ؼ ٚغري ايطا٥ؼ، ٚبٝإ ذيو باملكادٜس ٚايدزدات ايكٛي

اؿدٜج١، نٌ ذيو َدعَّٛا بهالّ ايؿكٗا٤ ٚاملدتصني َٔ عًُا٤ اهل١٦ٝ، ٚناْت خط١ 

 ايبشح ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ٚؾٝ٘ بٝإ أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚايباعح ع٢ً نتابت٘. متوَد : 

 ؾطٌ ايهعب١ ٚتععِٝ دٗتٗا: ٚؾٝ٘ َطًبإ: املبحح األًل :

 تعسٜـ ايهعب١ يػ١ ٚاصطالسّا. املطلب األًل:

 املطلب الجانُ: تعظَه الكعبة ًجوتوا.

 اضتكباٍ ايبعٝد يًهعب١ املػسؾ١، ٚؾٝ٘ أزبع١ َطايب: املبحح الجانُ:

 املطلب األًل: ًجٌب اصتقبال القبلة يف الصالة.

                                                           
 (.144( ظىسة البلشة آًت )1)
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 َرٖب ايكا٥ًني بٛدٛب اضتكباٍ عني ايهعب١. املطلب الجانُ:

 َرٖب ايكا٥ًني باضتكباٍ اؾ١ٗ. املطلب الجالح:

 سكٝك١ اـالف يف املطأي١: املطلب الزابع:

 سهِ االمساف عٔ ايهعب١ املػسؾ١: ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب: املبحح الجالح:

 االمساف املبين ع٢ً ادتٗاد َػسٚع. املطلب األًل:

 مساف َٔ غري ادتٗاد.اال املطلب الجانُ:

 َكداز االمساف اؾا٥ص ٚاملُٓٛع عٔ ايهعب١، ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب: املبحح الزابع:

 دٛاش االمساف ايٝطري عٔ عني ايهعب١. املطلب األًل:

 َكداز االمساف اؾا٥ص ٚاملُٓٛع عٔ ايهعب١. املطلب الجانُ:

 اؾا٥ص عٔ ايهعب١. ايكٍٛ املدتاز يف ؼدٜد َكداز االمساف املطلب الجالح:

 

 فضم انكؼبة وتؼظيى جهتها انًبحث األول :

 ٚؾٝ٘ َطًبإ:

 املطلب األًل : تعزٍف الكعبة ًالقبلة لػة ًاصطالحًا:

ايهعب١ يػ١: ايهعب١: بؿتح ايهاف ٖٞ ايبٝت اؿساّ، ٚيف تطُٝتٗا  تعسبـ أٚاَل:

بايهعب١ قٛالٕ: ايكٍٛ األٍٚ: مسٝت نعب١ يرتبٝعٗا; ٚنٌ بٝت َسبع ؾٗٛ عٓد ايعسب 

 .(2)نعب١

 نعب، بازش ْات٧ ؾهٌ ،ٚازتؿاعٗا ٚبسٚشٖاايكٍٛ ايجاْٞ: مسٝت نعب١ يٓت٥ٛٗا 

 ثدٟ ٚنعب ،ايكٓا٠ ٚنعٛب ،ايكدّ نعب َٚٓ٘ ،َطتدٜس غري أٚ نإ َطتدٜسّا

 .(3)صدزٖا يف ظٗس إذا املسأ٠

ٚال َٓاؾا٠ بني ايكٛيني، ؾايهعب١ َسبع١ ايتػٝٝد، بازش٠ ايبٓا٤، َسؾٛع١ املهإ 

 .(4)ٚايكدز، يرا ذنس بعطِٗ املعٓٝني َستب١ ألْٗا تتطُٔ ذيو نً٘ 

 ،ايعامل يف أَسٖا ٚاغتٗس ،ايدْٝا يف ذنسٖا ازتؿع ملا ؾايهعب١قاٍ اإلَاّ ايساشٟ: )

 .(5)(نعب٘ عال ؾالٕ :أَسٙ ععِ ملٔ ٜكٛيٕٛ ؾإِْٗ ٚيريو االضِ بٗرا مسٝت

                                                           
 (.1377/  1( تهزًب ألاظماء واللغاث للىىوي )2)

 (.6/324)(  الجامؼ ألحيام اللشآن لللشؾبي 5/151( ًىظش : ملاًِغ اللغت البن فاسط )3)

 (. 1/1337(  لعان الػشب البن مىظىس )4/151( ًىظش : جاج الػشوط للضبُذي )4)

 (.83/  12( مفاجُح الغُب للشاصي )5)
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 ثاّْٝا: تعسٜـ ايهعب١ اصطالسّا: ايهعب١ املعع١ُ ٖٞ ايبٝت اؿساّ، قاٍ تعاىل:

َنِهنَّبسِ قَِْبيًب انْحَسَاوَ انْجَْْذَ انْكَعْجَخَ انهَّوُ جَعَم
 (6)

املعسٚف، ٚمسٞ .ٚايبٝت بٓٝإ ايهعب١ املسبع 

 اٙ اهللٚمٓسبٝتّا ألْ٘ ذٚ ضكـ ٚدداز، ٖٚٞ سكٝك١ ايبٝت١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ بٗا ضانٔ، 

ٕٓ) ، ٚيف اؿدٜح:(7)سسَت٘ ٚعٓعِ سٓسَ٘ تعاىل ايًٓ٘ ألٕ اؿساّ ايبٝت  سٓسّ تعاىل ايًٓ٘ إ

    (.8)ّٜٛ ايكٝا١َ( إىل اهلل، ؾٗٞ سساّ عساّ ٚاألزض ايطُٛات خًل ّٜٛ َه١

 املطلب الجانُ : تعظَه الكعبة :

يكد سعٝت ايهعب١ بأععِ َعاْٞ ايتبذٌٝ ٚايتععِٝ، َٓر بدا١ٜ ايتازٜذ ايبػسٟ 

ؾٗٞ أٍٚ بٝت ٚضع يًٓاع، ٚٚضع اهلل هلا اؾالي١ ٚايكداض١ يف قًٛب اـًل، ٚأصبشت 

 َجاب١ يًٓاع ٚأَّٓا ع٢ً َس ايعصٛز ٚايدٖٛز .

امت األْبٝا٤ ٚاملسضًني قُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عسف يًبٝت ٚملا بعح اهلل خ

ععُت٘ ٚسسَت٘، ؾصادٙ تػسٜؿّا ٚدالاّل ٚععُ٘ سل ايتععِٝ، ٚأعطاٙ سك٘ َٔ اإلدالٍ 

ٚاملٗاب١ ؾععُ٘ سل ايتععِٝ، ٚطٗسٙ سل ايتطٗري، ٚأبإ ألَت٘ أظٗس ايبٝإ سسَت٘ 

ع١، ؾايهعب١ املػسؾ١ َٔ أععِ ٚقدضٝت٘ األبد١ٜ َٓر أٍٚ ايتازٜذ إىل إٔ تكّٛ ايطا

 اؿسَات َها١ْ، ٚسسَٗا َٔ أقدع األَانٔ.

 ٚقد دا٤ت ايٓصٛص يف بٝإ تععِٝ ايهعب١ بأضايٝب َتعدد٠ َٓٗا:

ٚأععِ َا يف  ٚاألزض، ايطُٛات خًل َٓر َه١ سسّ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل إٔ (1

زَةَّ ىَرِهِ انْجَهْدَحِ انَّرُِ حَسَّيَيَب ًَنَوُ كُمُّ إًَََِّب أُيِسْدُ أٌَْ أَعْجُدَ  :تعاىل قاٍَه١ ايبٝت اؿساّ، 

شَِْءٍ
 ؾتح ّٜٛ  اهلل زضٍٛقاٍ:  ،قاٍ عباع بٔا عٔ (10)ايصشٝشني ٚيف ،(9) 

 عس١َ سساّ ؾٗٛ ،ٚاألزض ايطُاٚات خًل ّٜٛ اهلل سسَ٘ ايبًد ٖرا إٕ : )َه١

 ضاع١ إال يٞ حيٌ ٚمل ،قبًٞ ألسد ؾٝ٘ ايكتاٍ حيٌ مل ٚإْ٘ ،ايكٝا١َ ّٜٛ إىل اهلل

 صٝدٙ ٜٓؿس ٚال ٘غٛن ٜعطد ال ايكٝا١َ ّٜٛ إىل اهلل عس١َ سساّ ؾٗٛ ،ْٗاز َٔ

 (.خالٖا  خيت٢ً ٚال عسؾٗا َٔ إال ًٜتكط ٚال

يهٌ َٔ قصدٙ ٚالذ  آَّٓا سسَّا ايبٝت اؿساّ َٚه١ تبعّا ي٘ دعٌ ثٓاؤٙ دٌ اهلل إٔ (2

 ُّؤْيِنٌٌَُ أَفَجِبنْجَبطِمِ حٌَْنِيِىْ يٍِْ اننَّبسُ ًَُّزَخَطَّفُ آيِنًب حَسَيًب جَعَهْنَب أَََّب َّسًَْا أًََنَىْ :تعاىل قاٍنُا  ب٘،
                                                           

 (.97( ظىسة اإلاائذة آًت )6)

 (.6/324( الجامؼ ألحيام اللشآن لللشؾبي )7)

ىم حىين ( سكم )8)  (.4119( أخشحه البخاسي،باب )كٌى هللا حػالى ٍو

 (.91الىمل آًت )( ظىسة 9)

م مىت وضُذها وخالها، سكم )3117( صخُح البخاسي، باب إثم الغادس للبر والفاحش سكم )11)  (.1353( صخُح معلم،باب جحٍش
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َّكْفُسًٌَُ انهَّوِ ًَثِنِعًَْخِ
 صاز َٔ آَّٓا أعًِ ٚاهلل ٜعين): اهلل زمح٘ ايػاؾعٞ قاٍ ،(11)

 إٔ ايعدٚإ َٔ آَّٓا): ايطٝٛطٞ اٍ، (12)( سٛهلِ َٔ اختطاف ٜتدطـ ال ،إيٝ٘

 (إَٓٓٛ ِٖٚ سٛهلِ َٔ ايٓاع ٜتدطـ اؾا١ًٖٝ يف ناْٛا ٚقد ايطالَح، ؾٝ٘ حيٌُ
(13). 

 فِّالئنِ :تعاىل ؾكاٍ داًٖٝتِٗ ساٍ يف ست٢ عًِٝٗ اَنٖت مبا اؿسّ أٌٖ ٚذٓنس

 يٍِْ ًَآيَنَيُىْ جٌُعٍ يٍِْ أَطْعًََيُىْ انَّرُِ * انْجَْْذِ ىَرَا زَةَّ فَهَْْعْجُدًُا*  ًَانصَّْْفِ انشِّزَبءِ زِحْهَخَ فِيِىْإِّال * قُسَّْشٍ

خٌَْفٍ
ايّٝٛ، ٚإىل إٔ تكّٛ ايطاع١. َٚا ذيو إال ألدٌ ،ٚايٛاقع ٜػٗد بريو إىل (14) 

تععِٝ اهلل عص ٚدٌ يًهعب١ َٚا سٛهلا، َٚا دعً٘ اهلل يف قًٛب ايٓاع َٔ ايتععِٝ 

 يًبٝت اؿساّ َٓر ايكدّ.

 يَثَبثَخً انْجَْْذَ جَعَهْنَب ًَإِذْ :تعاىل قاٍنُا  يًٓاع، َجاب١ ايبٝت ٖرا دعٌ اهلل إٔ (3

نِهنَّبسِ
 ّادَٚعا يًٓاع َسدعّا ايبٝت دعًٓا ٚإذ)يف َعٓاٙ : ايطربٟ دعؿس أبٛ قاٍ (15)

 يف يباب١ أبٞ ٚز٣ٚ عٔ.(16)(ٚطسّا َٓ٘ ٜكطٕٛ ؾال إيٝ٘ ٜٚسدعٕٛ عاّ، نٌ ٜأتْٛ٘

 قد أْ٘ ٜس٣ ٖٚٛ َٓصسف عٓ٘ ٜٓصسف ال :قاٍ ،نِهنَّبسِ يَثَبثَخً انْجَْْذَ جَعَهْنَب ًَإِذْ :قٛي٘

 .(17)ٚطسا َٓ٘ قط٢

 فًٍََْ انهَّوِ شَعَبئِسِ يٍِْ ًَانًَْسًَْحَ انصَّفَب إٌَِّ :تعاىل قاٍ اهلل، غعا٥س أععِ َٔ ايبٝت اؿساّ إٔ (4

َّفَ أٌَْ عَهَْْوِ جُنَبحَ فَال اعْزًََسَ أًَِ انْجَْْذَ حَجَّ ثِيًَِب َّطٌَّ
 ٖرٙ تععِٝ إٔ َبّٝٓا تعاىل ٚقاٍ. (18)

انْقُهٌُةِ رَقٌٍَْ يٍِْ فَئََِّيَب انهَّوِ شَعَبئِسَ ُّعَظِّىْ ًَيٍَْ ذَنِكَ :اإلميإ ع٢ً عال١َ ايػعا٥س
 ابٔ قاٍ .(19) 

                                                           
 (.67( ظىسة اللطظ آًت )11)

 (1/121( أحيام اللشآن للشافعي )12)

 (. 1/289(  الذس اإلاىثىس في الخفعير باإلاأثىس للعُىؾي)13)

 ( ظىسة كَشش.14)

 (.125ظىسة البلشة آًت )( 15)

ل اللشآن )16) ش الؿبري اإلاعمى : حامؼ البُان في جأٍو  ( .1/532( جفعير ابن حٍش

 (.1/533( اإلاطذس العابم )17)

 (.158( ظىسة البلشة آًت )18)

 (.32( ظىسة الدج  آًت )19)
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 اؿساّ، املػعس اؿسَات: قاٍ اهلل حسيبد ّعظى ًيٍ :قٛي٘ يف شٜد ابٔ قاٍ) :دسٜس

 (.20( )اؿسَات ٖؤال٤ اؿساّ، ٚايبًد اؿساّ، ٚاملطذد اؿساّ، ٚايبٝت

 قَدْ :تعاىل قاٍ املُات، ٚيف اؿٝا٠ يف قب١ً ٚايٛدٛٙ، يًكًٛب قب١ً ايبٝت اؿساّ إٔ (5

 كُنْزُىْ يَب ًَحَْْثُ انْحَسَاوِ انًَْسْجِدِ شَطْسَ ًَجْيَكَ فٌََلِّ رَسْضَبىَب قِجْهَخً فَهَنٌَُنَِّْنَّكَ انسًََّبءِ فِِ ًَجْيِكَ رَقَهُّتَ ََسٍَ

ا شَطْسَهُ ًُجٌُىَكُىْ فٌََنٌُّ
 ٚتععُٝ٘،ٚدعٌ قبت٘ ايكًٛب يف ٚتعاىل ضبشاْ٘ َٚزَنَص .(21)

 يٍَِ أَفْئِدَحً فَبجْعَمْ :ؾكاٍ زب٘ دعا أْ٘ إبساِٖٝ عٔ كربّا تعاىل قاٍ إيٝ٘، تٗؿٛا ايكًٛب

إِنَْْيِى رَيٌُِْ اننَّبسِ
 ٚتععُٝ٘، بٝت٘ عر ؾسٜطت٘ ٚأَط٢ دعٛت٘، اهلل ؾاضتذاب (22) 

 . (23) سَجِْالً إِنَْْوِ اسْزَطَبعَ يٍَِ انْجَْْذِ حِجُّ اننَّبسِ عَهََ ًَنِهَّوِ :اإلهل١ٝ ايػسا٥ع تٛايت ٖرا ٚع٢ً

 نُا- ؾكاٍ، سادني َععُني ايبٝت ع٢ً تٛاؾدٚا األْبٝا٤ إٔ  ايٓيب ٚأخرب

، األشزم بٛادٟ َس  اهلل زضٍٛ إٔ) :عُٓٗا اهلل زضٞ عباع بٔا عٔ َطًِ زٚاٙ

 عًٝ٘ َٛض٢ إىل أْعس نأْٞ) :قاٍ. األشزم ٚادٟ ٖرا: ؾكايٛا (ٖرا؟ ٚاد أٟ): ؾكاٍ

 َِٖسَغ٢، ث١ٝٓ ع٢ً أت٢ ثِ. (بايتًب١ٝ اهلل إىل دؤاز ٚي٘ ايج١ٝٓ، َٔ ٖابطّا ايطالّ

 عًٝ٘ ٢َٖت بٔ ْٜٛظ إىل أْعس نأْٞ): قاٍ. ٖسغ٢ ث١ٝٓ قايٛا (ٖرٙ؟ ث١ٝٓ أٟ): ؾكاٍ

 ٖٚٛ، خًب١ ْاقت٘ خطاّ صٛف، َٔ دب١ عًٝ٘ دعد٠، محسا٤ ْاق١ ع٢ً ايطالّ،

 .  (24) (يٝؿّا ٜعين: ٖػِٝ قاٍ سدٜج٘ يف سٓبٌ ابٔ: قاٍ. (ًٜيب

 :عُٓٗا اهلل زضٞ ايصبري ابٔ قاٍ ؾكد، أْبٝا٥ِٗ خط٢ ٜكتؿٕٛ األْبٝا٤ أتباع ٚضاز

 ْعاهلِ ٜطعٕٛ أيـ، ضبعُا١٥ إضسا٥ٌٝ بين َٔ حيذ٘ نإ ايبٝت ٖرا إٕ)

 .(25)( ي٘ تععُٝا سؿا٠; ٜدخًٕٛ ثِ بايتٓعِٝ،

 بعدَا ست٢ ايبٝت هلرا ٚإدالاّل تععُّٝا عًٝ٘ ؾطست َا ع٢ً ايكًٛب ٚتتابعت

 ايبٝت تععِ ايعسب ؾهاْت اؾا١ًٖٝ، ٚغًبت َعاملٗا، ٚخؿٝت، ايٓب٠ٛ اْدزضت

َٔ ايكبا٥ٌ غري  ايسدٌ ؾهإ ؾٝٗا، اهلل عصت بجٝاب ؾٝ٘ تطٛف ٚال ّ،ااؿس

 - اؿُظ ثٝاب يف إال بايبٝت ٜطٛؾٛاال  ُسّاتعَ أٚ ادّاس اؿسّ قدّ إذااؿُظ 

                                                           
ش الؿبري  )21)  ( .17/153(جفعير ابن حٍش

 ( .144( ظىسة البلشة آًت )21)

 ( .37آًت ) ( ظىسة إبشاهُم22)

 ( .98( ظىسة آٌ غمشان آًت )23)

 ( .166سكم ) ( أخشحه معلم، باب ؤلاظشاء بشظٌى هللا 24)

 (. 3/238( اإلاطىف في ألاحادًث وآلاثاس البن أبي شِبت )25)
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 َٔ أسد أْـ ؾإٕ ،عسا٠ بايبٝت طاؾٛا جيدٚا مل ؾإٕ -ِٖٚ قسٜؼ ٚسًؿاؤٖا 

 إذا أيكاٖا ثٝاب٘ يف طافؾ اؿُظ ثٝاب جيد مل إذا عسٜاّْا ٜطٛف إٔ ععُا٥ِٗ

 .(26) ايًك٢ ٜطُْٛٗا ٚناْٛا غريٙ أسد ٚال ٖٛ ميطٗا ٚال ،ايطٛاف َٔ ؾسؽ

 أال بِٝٓٗ ؾُٝا تٛاصٛا تٗدّ َا بعد اؿساّ ايبٝت عُاز٠ ػدٜد قسٜؼ أزادت ٚملا

 نُا ايٓاع، َٔ أسد َع١ًُ ٚال بػٞ، َٗس أٚ زبا، َٔ سساَّا َااّل ؾٝ٘ ٜدخًٛا

 بٔ اهلل عبد عٔ أخرب أْ٘ لٝح أبٞ بٔ اهلل عبد عٔ ايطري٠ يف إضشام ابٔ ذنس

 ٖبري٠ بٔ دعد٠ دد ٖٚٛ كصّٚ بٔ عُسإ بٔ عابد بٔ ٖٚب أبا إٔ أ١َٝ بٔ صؿٛإ

 ٚال ايطٝب، إال نطبهِ َٔ ؾٝ٘ تدخًٛا ال) :يكسٜؼ قاٍ املدصَٚٞ ٖٚب أبٞ بٔ

 .(27)( ايٓاع َٔ أسد َع١ًُ ٚال زبا، بٝع ٚال بػٞ، َٗس ؾٝ٘ تدخًٛا

أَا أٌٖ اإلضالّ ؾِٗ ٖٚرا يف اؾا١ًٖٝ،  ّ،ااؿس ِٗ ايبٝتتععُٝي ذيو نٌ

 أنجس تبذٝاَل ٚتععُّٝا  يًهعب١ املػسؾ١ ٚعُّٛ اؿسّ.

ايهعب١ املػسؾ١، هلدا ٢ْٗ  إٔ د١ٗ ايبٝت اؿساّ د١ٗ ععُٗا ايػازع ؿس١َ (6

 إٔ أٜٛب أبٞ عٔعٔ اضتكباٍ ايكب١ً بػا٥ط أٚ بٍٛ تععُّٝا ؾٗتٗا، ؾعٔ  ايٓيب

 غا٥ط ٚال ببٍٛ تطتدبسٖٚا ٚال ايكب١ً تطتكبًٛا ؾال ايػا٥ط أتٝتِ إذا : )قاٍ  ايٓيب

ذيو ايتععِٝ ؾ١ٗ ايهعب١ ؾ٢ٗٓ  . ٚأند ايٓيب (28) (غسبٛا أٚ غسقٛا ٚيهٔ

 ،ؾشه٘ ايكب١ً دداز يف بصاقّا زأ٣  إٔ عُس بٔ اهلل عبدعٔ ايبصام إيٝٗا ؾعٔ 

 اهلل ؾإٕ ٚدٗ٘ قبٌ ٜبصل ؾال ٜصًٞ أسدنِ نإ إذا: )ؾكاٍ ايٓاع ع٢ً أقبٌ ثِ

 .(29) (ص٢ً إذا ٚدٗ٘ قبٌ

مما ضبل ٜتبني يٓا تععِٝ ايٓصٛص يًهعب١ ٚدٗتٗا، َٚا يًهعب١ املػسؾ١ َٔ 

 َها١ْ عاي١ٝ يف عكٝد٠ املطًِ، َٚا سعٝت ب٘ َٔ تكدٜظ يف تازٜذ ايبػس١ٜ.

                                                           
 (. 2/315( اهظش: البذاًت والنهاًت البن هثير )26)

 (. 3/444( فخح الباسي البن حجش الػعلالوي )27)

( صخُح معلم، هخاب الؿهاسة، باب خطاٌ الفؿشة، سكم 386هىاب أبىاب اللبلت، باب كبلت أهل اإلاذًىت وأهل الشام، سكم ) ( صخُح البخاسي 28)

(264.) 

 (.546(  صخُح معلم، هخاب اإلاعاحذ ومىاغؼ الطالة، باب الىهي غن البطاق في اإلاسجذ في الطالة وغيرها، سكم )29)
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 : استقبال انبؼيذ نهكؼبة انًشرفة انًبحث انثاني

 ًفَى مطلبان

 املطلب األًل: ًجٌب اصتقبال القبلة يف الصالة

خيتًـ ايؿكٗا٤ يف إٔ اضتكباٍ ايكب١ً يف ايصال٠ غسط أٚ ؾسض يف صشتٗا، ٚقد مل 

 دا٤ت ايٓصٛص ايػسع١ٝ  ٚاضش١ يف ايتأنٝد عًٝ٘، َٔ ذيو:

 شَطْسَ ًَجْيَكَ فٌََلِّ رَسْضَبىَب قِجْهَخً فَهَنٌَُنَِّْنَّكَ انسًََّبءِ فِِ ًَجْيِكَ رَقَهُّتَ ََسٍَ قَدْقٍٛ اهلل تعاىل:  -1

ا كُنْزُىْ يَب ًَحَْْثُ انْحَسَاوِ انًَْسْجِدِ  . (30)شَطْسَهُ ًُجٌُىَكُىْ فٌََنٌُّ

ا كُنْزُىْ يَب ًَحَْْثُ انْحَسَاوِ انًَْسْجِدِ شَطْسَ ًَجْيَكَ فٌََلِّ خَسَجْذَ حَْْثُ ًَيٍِْٚقٍٛ اهلل تعاىل:  -2  فٌََنٌُّ

 . (31)شَطْسَه ًُجٌُىَكُىْ

 ثِ ايٛض٤ٛ ؾأضبؼ ايصال٠ إىل قُت إذا) يًُط٤ٞ يف صالت٘: قٍٛ ايٓيب  -3

 . (32)..( اؿدٜحؾهرب ايكب١ً اضتكبٌ

 َٔ فُٛع  ٖرٙ األدي١ اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً اغرتاط اضتكباٍ ايكب١ً يف ايصال٠.

 ٚال قسإٓ، ضذٛد ٚال ْاؾ١ً، ٚال ؾسٜط١، صال٠ ألسد جيٛش ٚال) :قاٍ اإلَاّ ايػاؾعٞ

 .(33) (اؿساّ ايبٝت إىل َتٛدّٗا إال دٓاش٠،

 مٖٛا بايتٛد٘ ٚعبادٙ ْبٝ٘ اهلل أَس اييت ايكب١ً إٔ ايعًُا٤ أمجعٚقاٍ ابٔ عبد ايرب: )

 غاٖدٖا َٔ نٌ ع٢ً ؾسض ٚأْ٘ ،مبه١ اؿساّ ايبٝت ايهعب١ ٖٞ صالتِٗ يف

 .(34) (اضتكباهلا ٚعآٜٗا

 ْص ٖٛ بٌ االضتكباٍ بٛدٛب َصسس١ املتٛاتس٠ ٚاألسادٜحٚقاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ: )

 قطعٞ ٖٚٛ ،املطًُٕٛ أمجع ذيو ٚع٢ً انْحَسَاوِ انًَْسْجِدِ شَطْسَ ًَجْيَكَ فٌََلِّ  ايهسِٜ ايكسإٓ

 .(35) (ايػسٜع١ قطعٝات َٔ

 

                                                           
 (.144(  ظىسة البلشة آًت )31)

 (.151البلشة آًت ) (  ظىسة31)

( صخُح معلم، هخاب الطالة، باب وحىب كشاءة الفاجحت في ول 5896(  صخُح البخاسي، هخاب الاظدئزان، باب من سد فلاٌ غلًُ العالم سكم )32)

 (.397سهػت، سكم )

 (.2/67(  الخاوي الىبير اإلااوسدي )33)

 (.17/54لبر )(  الخمهُذ إلاا في اإلاىؾأ من اإلاػاوي وألاظاهُذ البن غبذ ا34)

 (.1/95( الذساسي اإلاػُت ششح الذسس البهُت للشىواوي )35)
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 : املطلب الجانُ: اصتقبال القزٍب للكعبة املشزفة

املكصٛد بايكسٜب ٖٛ َٔ ٜتٝكٔ تٛدٗ٘ إىل ايهعب١ ضٛا٤ نإ َعآّٜا يًهعب١ أٚ َٔ 

 .(36)نإ مبه١ أٚ خازدَا عٓٗا بكًٌٝ ٚحيصٌ ي٘ ايٝكني بايتٛد٘ إيٝٗا 

 ايصال٠، يف ٚمل خيتًـ ايؿكٗا٤ يف إٔ ايكسٜب ؾسض٘ ايتٛد٘ إيٝٗا باضتكباٍ عٝٓٗا

 ألٕ دٗتٗا، اضتكباٍ ٚال االدتٗاد ؿٜٞه ٚال ،ٜكّٝٓا ايهعب١ بٓا٤ ذات عٝح ٜكابٌ

 ؾإٕ مل ٜتٝكٔ مل ػص٥٘ صالت٘. االدتٗاد َٔ متٓع ٚايعني ايٝكني ع٢ً ايكدز٠

 يف مبه١ ممٔ ايبٝت زؤ١ٜ ع٢ً ٜكدز نإ َٔ ؾهٌقاٍ اإلَاّ ايػاؾعٞ: )

 ;ايبٝت اضتكباٍ ٜصٝب ست٢ صالت٘ ػصٜ٘ ؾال دبٌ أٚ ضٌٗ أٚ َٓٗا َٓصٍ أٚ َطذدٖا

 .(37) (مبعآٜت٘ اضتكباي٘ صٛاب ٜدزى ألْ٘

 إٕ ٚأْ٘ ،اضتكباهلا عًٝ٘ ؾسض ٚعآٜٗا غاٖدٖا َٔ إٔ ع٢ً أمجعٛاٚقاٍ ايكسطيب: )

 َا نٌ إعاد٠ ٚعًٝ٘ ،ي٘ صال٠ ؾال ظٗتٗا ٚعامل هلا َعأٜ ٖٚٛ اضتكباهلا تسى

 .(38)(ص٢ً

 َٔ مبه١ نإ أٚ يًهعب١ َعآَٜا نإ َٔ ٖٚٛ ايٝكني ًٜصَ٘ َٔٚقاٍ ابٔ قدا١َ: )

 ايهعب١ عني إىل ايتٛد٘ ؾؿسض٘ ناؿٝطإ قدخ سا٥ٌ ٚزا٤ َٔ بٗا ْاغ٦َا أٚ أًٖٗا

 .(39) (ٜكَٝٓا

 يٛ املطاَت١ متهٓ٘ ممٔ سهُٗا يف َٚا َه١ يف املصًٞ إٔ قسز عا١َ ايؿكٗا٤ٚ

ّٛ يٛٚ - باقٝ٘ ٚخسز بدْ٘ ببعض ايهعب١ َٔ طسؾّا اضتكبٌ  عٔ - اٚاسّد اعط

 .(40)ألْ٘ مل ٜطتكبٌ ايهعب١ بهً٘ صالت٘ تصح مل اضتكباهلا

ؾه١ًُ ايؿكٗا٤ َتؿك١ ع٢ً إٔ املعأٜ يًهعب١ ٚاملتٝكٔ َٔ أصابت٘ عٝٓٗا ال جيص٥٘ 

يو، ؾًٝتؿطٔ أٚي٦و ايدٜٔ ٜهْٕٛٛ يف أطساف املطذد اؿساّ ٚؼت ضكؿ٘ َٔ ذإال 

 يو َطس بصالتِٗ، ٚاهلل املطتعإ.راالمساف عٔ عني ايهعب١، نُا ٖٛ َػاٖد ؾ
 

 

                                                           
 (.1/311( البحش الشائم البن هجُم )1/262( اإلاغني البن كذامت )1/216( سوغت الؿالبين للىىوي )36)

 (.1/93( ألام للشافعي )37)

 (.1/161( جفعير اللشؾبي )38)

 (.1/262( اإلاغني البن كذامت )39)

 (.1/485( الششح الىبير البن كذامت، )1223( حاشُت الذظىقي، )1518( مىاهب الجلُل للمغشبي )3192للىىوي )( اإلاجمىع 41)
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 استقبال انبؼيذ نهكؼبة انًشرفة انًبحث انثانث:

ايبعٝد عٔ ايهعب١ ٖٛ ايٓا٥ٞ عٓٗا عٝح ال ٜعآٜٗا، ٚال ٜطتطٝع اؾصّ بصٛاب 

 اضتكباهلا يبعد قً٘ عٔ ايبٝت اؿساّ.

يو يف ثالث١ ذٚقد اختًـ ايؿكٗا٤ يف ايٛادب ع٢ً ايبعٝد َٔ االضتكباٍ، ْتشدخ عٔ 

 َطايب:

 : لقائلني باصتقبال البعَد لعني الكعبةهب اذاملطلب األًل: م

 عٔ ٚزٚا١ٜ املايه١ٝ، عٓد ايكصاز البٔ قٍٛ ٖٚٛذٖب اإلَاّ ايػاؾعٞ يف اؾدٜد، 

إٔ ايرٟ ًٜصّ ايبعٝد عٔ ايهعب١ االدتٗاد يف  (41)اؿٓاب١ً َٔ اـطاب أبٛ اختازٖا أمحد

 إصاب١ عني ايهعب١ ال دٗتٗا، ٚاضتديٛا بعد٠ أدي١ َٓٗا:

ا كُنْزُىْ يَب ًَحَْْثُ تعاىل:قٛي٘  -1  يف دٗت٘ ٚغطسٙ، قاٍ ايػاؾعٞ:  (42)شَطْسَهُ ًُجٌُىَكُىْ فٌََنٌُّ

 عني صدق قصدأ تكٍٛ أْو َعسٚف نرا غطس أقصد قًت إذا ايعسب نالّ

، (43)ساٍ بهٌ ايبٝت صاب١إل غطسٙ ٚايتٛد٘، نرا ْؿظ قصد ٜعين ،نرا

 .مست٘ يف ٚٚاقعّا ي٘ قاذّٜا ٜهٕٛ ايرٟ داْب٘ اؿساّ املطذد غطس َٔ املسادؾ

ِّ ٚمل ،نًٗا ْٛاسٝ٘ يف دعا ايبٝت  ايٓيب دخٌ ملا :قاٍ عباع بٔسدٜح ا -2  ٜص

، (44) (ايكب١ً ٖرٙ: )ٚقاٍ ايهعب١ ٌَبٔق يف زنعتني زنع خسز ؾًُا ،َٓ٘ خسز ست٢

 يػ١ٜٛ سكٝك١ ايعني ع٢ً اؾ١ٗ ٚإطالم ،اؾ١ٗ ع٢ً اآل١ٜ محٌ ٜدؾع ٖٓا ؾاؿصس

  .(45)املساد ٖٓا ٖٚٛ

 ٚاضتديٛا َٔ ايكٝاع:-3

 ألٕ إصاب١ ايعني ٖٛ األصٌ. (46)ايعني إصاب١ يصَ٘ ايكب١ً ؾسض يصَ٘ َٔ ٕبأ  -أ

 غعا٥س أععِ َٔ ٚايصال٠، ايتٛاتس َبًؼ بًؼ أَس، ايهعب١ تععِٝ يف  َبايػ١ -ب

ـُ، ايدٜٔ  .              (47)ايػسف َصٜد ٜٛدب ايهعب١ عني اضتكباٍ ع٢ً صشتٗا ٚتٛقٝ

                                                           
 (.2/9( اإلاشداوي، ؤلاهطاف في مػشفت الشاجح من الخالف )2/327( الذظىقي، الخاشُت )3192( الىىوي، اإلاجمىع )41)

 (. 144( ظىسة البلشة آًت )42)

 ص )34الشافعي، ص ) ( الشظالت إلاحمذ ابن إدَسغ43)
ً
 (.513( واهظش أًػا

( صخُح معلم، هخاب الدج، باب اظخحباب 389( صخُح البخاسي، أبىاب اللبلت، باب كٌى هللا حػالى: } واجخزوا من ملام إبشاهُم مطلى {سكم )44)

 (.1331دخٌى الىػبت للخاج وغيره والطالة فيها والذغاء في هىاحيها ولها، سكم )

ا ألاهطاسي ) ( حاشِخه الجمل45)  (.119/ 2غلى اإلاىهج لشُخ ؤلاظالم صهٍش

 (.2/141( البُان للػمشاوي )67(  اإلاهزب للشيراصي، ص )46)

 (.4/93(  الخفعير الىبير للشاصي )47)
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 ٚألٕإٔ يصّٚ االضتكباٍ ؿس١َ ايبكع١، ٖٚرا املع٢ٓ يف ايعني ال يف اؾ١ٗ، -ز 

 اإلعاد٠ ًٜصَ٘ اؾ١ٗ ؾأخطأ ادتٗد إذا ي٘ ٜٓبػٞ يهإ اؾ١ٗ ناْت يٛ قبًت٘

 .( 48)اإلعاد٠ تًصَ٘ ال ذيو َٚع بٝكني ادتٗادٙ يف خط٦٘ يعٗٛز

ُٕ -د  ؾٝ٘، َػهٛى أَس قب١ً غريٖا ٚنٕٛ ب٘، َكطٛع أَس قب١ً ايهعب١ نٛ

 ع٢ً ايصال٠ صش١ تٛقٝـ ؾٛدب ٚادب، أَس ايصال٠ يف االستٝاط ٚزعا١ُٜ

 ( .49)ايهعب١ عني اضتكباٍ

ٚاملكصٛد بإصاب١ ايعني إمنا ٖٛ ٚدٛب االدتٗاد يف إصابتٗا مبا ٜػًب ع٢ً ايعٔ، 

األدي١ ، ٖٚرا أَس َتاح عطب (50)بكطع ايٓعس عٔ إصابتٗا يف ايٛاقع نُٔ ٜػاٖدٖا 

 .ٜطام ال َا تهًٝـ ٖرا ؾًٝظ املٓصٛب١ ع٢ً ايكب١ً،

 هب القائلني باصتقبال البعَد جوة الكعبة:ذاملطلب الجانُ: م

ذٖب مجٗٛز ايعًُا٤ إٔ ايٛادب ع٢ً ايبعٝد اضتكباٍ د١ٗ ايهعب١ املػسؾ١، ٖٚرا 

َرٖب اؿٓؿ١ٝ، ٚاملايه١ٝ، ٚاؿٓاب١ً، ٚايكدِٜ َٔ َرٖب ايػاؾعٞ، اختازٙ َٔ 

 أبٞ ٚابٔ نر ٚابٔ اؾسداْٞ ٚصشش٘ ايػصايٞٚزدش٘ َِٓٗ  (51)صشاب٘ املصْٞ أ

 . ٚاضتديٛا بأدي١ َٓٗا:(52)احملًٞ ب٘ ٚدصّ، عصسٕٚ

ا كُنْزُىْ يَب ًَحَْْثُ قٛي٘ تعاىل: (1 شَطْسَهُ ًُجٌُىَكُىْ فٌََنٌُّ
، ٚقصدٙ مٛٙ: غ٤ٞ، ٚغطس نٌ (53)

ِّ:  ايهالّ يف َٚجً٘، ٚتًكا٤ٙ مٛٙ ٜسٜد: ايؿسا٤ قاٍ ،مٛٙ أٟ غطسٙ ٚقصدت ٚ 

 :سايػاع ٚقاٍ ،ٚػاٖ٘ غطسٙ ٚدٗو

َُٔسٖا دا٤ْ ٔبٗا اِيَعٔطرَي إٕ          ِٝٔ ََْعُس َؾَػِطُسٖا                ََُدا َٓ ِٝ  ََِشُطٛز اِيَع

إٔ  اآل١ٜ ظاٖس، ٚ(54)ؾٝ٘ ايًػ١ أٌٖ بني اختالف ايٓشٛ،ال ايػطس: ماإضش أبٛ ٚقاٍ

 ٚىل ؾُٔ املطذد اؿساّ، داْب إىل ٚدٗ٘ ٜٛيٞ إٔ املهًـ ع٢ً أٚدب تعاىل اهلل

 نإ ضٛا٤ ،ب٘ أَس مبا أت٢ ؾكد ؾٝ٘ ايهعب١ سصًت ايرٟ اؾاْب إىل ٚدٗ٘

 .(55) ايعٗد٠ عٔ خيسز إٔ ؾٛدب ،ال أّ عٝٓٗا َطتكباّل

                                                           
 ( وغذم ؤلاغادة اإلازهىس غلى مزهب الخىفُت هما ظُأحي.1/118( بذائؼ الطىائؼ للياظاوي )48)

 (.4/93( الخفعير الىبير للشاصي )49)

 ( .1/233( مىح الجلُل لػلِش )51)

 (.1/27(  اإلاخخطش لخلُل )1/491( اإلاغني البن كذامت، )51)

ن لباغلىي )ص: 52)  (.78( اهظش : بغُت اإلاعترشذًن في جلخُظ فخاوي بػؼ ألائمت من الػلماء اإلاخأخٍش

 (. 144( ظىسة البلشة آًت )53)

 (.11/211( تهزًب اللغت لألصهشي )3/188ملاًِغ اللغت البن فاسط )( معجم 4/419( اهظش: لعان الػشب البن مىظىس، )54)

 (  .4/93( جفعير الشاصي، )55)
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 .(56)(قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َا:)  اهلل زضٍٛ قاٍ :قاٍ ٖسٜس٠ أبٞ سدٜح (2

، ٚقد زٟٚ ٖرا (57)(قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َاقاٍ: ) بٔ اـطاب  عُسسدٜح  (3

 بٔاٚ ،طايب أبٞ بٔ عًٞٚ عجُإ، َِٓٗ ، ايٓيب أصشاب َٔ ٚاسدعٔ غري 

 ذيو يف ايصشاب١ َٔ أسد عٔ ٜعسفٚال  ،(58)، ٚابٔ عُس، ٚقُد بٔ اؿٓؿ١ٝعباع

  .(59)ْصاع

 قبٌ تٛدٗت إذا قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َا: )َٛقٛؾّا  اـطاب بٔ عُس سدٜح (4

 .(60)(ايبٝت

 َا قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َٚا ايصال٠ ايسدٌ خيط٧ نٝـقاٍ: )  عجُإسدٜح  (5

 . (61)(عُدّا ايػسم ٜتشٖس مل

 ؾُا ٜطازى عٔ ٚاملػسم ميٝٓو عٔ املػسب دعًت إذاقاٍ: )  عُس بٔسدٜح ا (6

 ٚاملػسم ميٝٓو عٔ املػسب دعًت إذا. ٚعٓ٘ قاٍ: )(62)(ايكب١ً اضتكبًت إذا قب١ً بُٝٓٗا

 .(63)(ايػُاٍ ألٌٖ قب١ً بُٝٓٗا ؾُا ٜطازى عٔ

ٚنالّ ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ ٖرا ٜدٍ ع٢ً إٔ قب١ً ايبعٝد ٚاضع١ َا بني 

 زدب ابٔاملػسم ٚاملػسب، ٚنالَِٗ َتٛازد ع٢ً ذيو ال اختالف ؾٝ٘ بِٝٓٗ، قاٍ 

 .(ذيو خالف صشابٞ عٔ ٜعسف ٚال: ) (64)ايبازٟ ؾتح يف

 (قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َا: ) عُس قٍٛ عٔ سٓبٌ بٔ أمحد ضأيت :األثسّ قاٍ

 ؾكد قٌ ٚإٕ بػ٤ٞ عٓ٘ شاٍ إٕ ؾإْ٘ ،ايبٝت عٓد َه١ إال ايبًدإ نٌ يف ٖرا :ؾكاٍ

 ،بٝدٙ ٚأغاز ،املػسم ٖرا :قاٍ ثِ ،ايبًدإ قب١ً نريو ٚيٝظ :قاٍ ،ايكب١ً تسى

، دا٥ص٠ بُٝٓٗا ص٢ً َٔ ؾصال٠ :ي٘ قًت ،قب١ً بُٝٓٗا َٚا،بٝدٙ ٚأغاز املػسب ٖٚرا

 .(65) ايٛضط ٜتشس٣ إٔ ٜٚٓبػٞ ،ْعِ :قاٍ

                                                           
باب اللبلت، سكم « إكامت الطالة»( وابن ماحه في 342، باب ما حاء ما بين اإلاششق واإلاغشب كبلت، سكم )«الطالة»( ظنن الترمزي في 56)

 (.325/ 1ء الغلُل )(.والخذًث صدخه الترمزي،وألالباوي في إسوا1111)

 (.2/9( ظنن البيهلي الىبري )2/174( ظنن الترمزي )57)

 (.17/61( الاظخزواس البن غبذ البر )2/9( ظنن البيهلي الىبري )2/141( مطىف ابن أبي شِبت )2/174( ظنن الترمزي )58)

 (.147/ 5(  مجمىع الفخاوي الن جُمُت )59)

 (.2121( ظنن البيهلي الىبري حذًث سكم )61)

 (.17/59( الخمهُذ إلاا في اإلاىؾأ من اإلاػاوي وألاظاهُذ البن غبذ البر )61)

 غن غمش.2/141( مطىف ابن أبي شِبت )2/174( ظنن الترمزي )62)
ً
 ( وكذ سواه أًػا

 (.7434( مطىف ابن أبي شِبت سكم )63)

 (.3/139( فخح الباسي )64)

 (.2458( الاظخزواس البن غبذ البر )65)



 
 

 
 
 75 

 
  نهؼهىو اإلنسانية واالجتًاػية

  الجائز واملمووع موهاالهحراف عن الكعبة املشرفة، ومقدار 
   د.صالح مبارك دعكيك                        )دساظت فلهُت ملاسهت (

p-ISSN : 2410-1818 

 و2015  يناير ( 9( انًجهذ )5انؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 إٔ ٜسٜد (ايبًدإ نٌ يف ٖرا) :سٓبٌ بٔ أمحد قٍٛ تؿطريابٔ عبد ايرب: )  قاٍ

 اؾٓٛب باملد١ٜٓ قبًت٘ ناْت ملٔ َا َجٌ قبًتِٗ يف ايطع١ َٔ ألًٖٗا نًٗا ايبًدإ

 بني َا ؾٝٗا ٚمشااّل ميّٝٓا ٜٚتطعٕٛ ،دٗتٗا ؾٝطتكبًٕٛ ،ايهعب١ ؾٝٗا هلِ تكع اييت

 ٖٚٞ ،اؿساّ املطذد أٌٖ ع٢ً ايطٝل نٌ ايكب١ً تطٝل ٚإمنا، ٚاملػسب املػسم

 َٔ اآلؾام ألٌٖ ٖٞ ثِ ،قًٝال أٚضع اؿسّ ألٌٖ ٖٞ ثِ ،قًٝال أٚضع َه١ ألٌٖ

 بني َا) اـطاب بٔ عُس قٍٛ :خايد بٔ أمحد قاٍ، ذنسْا َا سطب ع٢ً ايطع١

 ضع١ يف ؾٗٛ املد١ٜٓ قب١ً َجٌ قبًت٘ ناْت ؾُٔ ،باملد١ٜٓ قاي٘ (قب١ً ٚاملػسب املػسم

 اؾٓٛب يف ،ذيو َجٌ ايكب١ً يف ايطع١ َٔ، ايبًدإ ٚيطا٥س ،ٚاملػسب املػسم بني َا

 أٌٖ بني خالف ٚال ،ي٘ َدؾع ال صشٝح ٖٚٛ ،قٛي٘ َع٢ٓ ٖرا  ،ذيو ٚمٛ ٚايػُاٍ

 .(66) (ؾٝ٘ ايعًِ

 صال٠ يف ناْٛا قبا٤ َطذد أٌٖ إٔ ٜٚطاف إىل أقٛاٍ ايصشاب١ ؾعًُِٗ، ؾكد ثبت (7

ٕٓ، يًهعب١ َطتدبسٜٔ املكدع يبٝت َطتكبًني ايصبح  :هلِ ؾكٌٝ، بُٝٓٗا املد١ٜٓ أل

ٕٓ أال ٛٓيت قد ايكب١ً إ  ع٢ً ديٌٝ طًب غري َٔ ايصال٠ يف ؾاضتدازٚا، ايهعب١ إىل س

 برٟ َطذدِٖ ٚمسٞ(. 67)عًُِٗ ٚايطالّ ايصال٠ عًٝ٘ ايٓيب ٜٓهس ٚمل ايكب١ً،

 ٖٓدض١ٝ أدي١ ع٢ً ايٛقٛف بعد إال ايهعب١ عني تطتكبٌ ايعني إٔ ٜعكٌ ٚال، ايكبًتني

 أثٓا٤ يف ايبد١ٜٗ ع٢ً ٜدزنٖٛا إٔ ميهٔ ٚال، ٜتعًُٖٓٛا ٚمل، ؾٝٗا ايٓعس ٜطٍٛ

 . (68.)ايًٌٝ ٚظ١ًُ ايصال٠

 يف املطادد بٓٛا ايطالّٚ ايصال٠ عًٝ٘ ايٓيب عٗد َٔ ايٓاعَٚٔ د١ٗ أخس٣ ؾإٕ 

 ال ايعني َٚكاب١ً احملساب، تط١ٜٛ عٓد َٗٓدضّا حيطسٚا ٚمل اإلضالّ، بالد مجٝع

، ٚمل ٜكٌ أسد َٔ ايعًُا٤ إٕ تعًِ أدي١ ايدال٥ٌ اهلٓدض١ ْعس بدقٝل إال تدزى

 .(69)اهلٓدض١ٝ ٚادب، ؾعًِ إٔ اضتكباٍ عني ايهعب١ غري ٚادب

 ايصـ أٌٖ صال٠ صشت ملا ايعني إصاب١ ايؿسض نإ يٛ ْ٘اضتديٛا َٔ ايكٝاع بأٚ (8

 ال ؾإْ٘ ،ٚاسد٠ قب١ً ٜطتكبالٕ َتباعدٜٔ اثٓني صال٠ ٚال ،َطتٛ خط ع٢ً ايطٌٜٛ

 ايهعب١ سّد ٕأل; (70)بكدزٖا إال ايصـ طٍٛ َع ايهعب١ إىل ٜتٛد٘ إٔ جيٛش

                                                           
 فعه.( اإلاشحؼ العابم ه66)

ل اللبلت من 4218( صخُح البخاسي، هخاب الخفعير، باب )وما حػلىا اللبلت التي هىذ غليها( سكم )67) (، صخُح معلم، هخاب اإلاعاحذ، باب جحٍى

 (.526اللذط إلى الىػبت، سكم )

 (.2/265( اهظش: إحُاء غلىم الذًن للغضالي )68)

 ( .1/127حيام من اللشآن للطابىوي )( سوائؼ البُان جفعير آًاث ألا 4/93( جفعير الشاصي )69)

 (.1/491( اإلاغني البن كذامت )71)
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 ِٗبعط إٔ َٚعًّٛ ،باؾ١ٗ ؾٝهتؿ٢ ;ايدْٝا أٌٖ إيٝ٘ ٜتٛد٘ إٔ ٜطتشٌٝ صػري

ُٔ قاٍ ،ّاقاتؿا تصٗح ايصٛز٠ بٗرٙ ٚايصال٠ُ، ايعني قاذا٠ عٔ خازدٕٛ - زغٕد اب

ِّ ع٢ً املطًُني اتؿاُم)  :-اهلل زمح٘ ٍٗ ايهعب١ خازز ايطٌٜٛ ايص ٕٖ ع٢ً ٜد  أ

 ايبٗٛتٞ ٚقاٍ ،(71)( -َبصس٠ ايهعب١ تهٔ مل إذا أعين- ايعني ٖٛ يٝظ ايؿسض

 قب١ً ٜطتكبالٕ املتباعدٜٔ االثٓني صٓش١ ع٢ً اإلمجأع ٚالْعكأد)  :-اهلل زمح٘-

ِّ صال٠ صٓش١ ٚع٢ً ٚاسد٠، ٕٛ خط ع٢ً ايطٌٜٛ ايص    .(72) (َطت

، (73)ثِ إٕ إصاب١ عني ايهعب١ يًبعٝد َتعرز٠، ؾأقُٝت دٗتٗا َهاْٗا يًطسٚز٠

 .(74)ٚإصاب١ ايعني غري َكدٚز عًٝٗا ؾال تهٕٛ َؿسٚض١ ٚاملؿسٚض ٖٛ املكدٚز عًٝ٘،

 ،كدز أْ٘ َطاَت َٚكابٌ يًهعب١إٔ نٌ ٚاسد َٔ ايصـ ايطٌٜٛ ُٜٚاؿاصٌ     

هلا  ٚيٝظ املساد أْ٘ ال بد إٔ ٜهٕٛ نٌ ٚاسد َطاَتّا ،ٚإٕ مل ٜهٔ نريو يف ايٛاقع

ؾايٛادب ع٢ً املصًٞ اعتكاد إٔ  ،ألْ٘ ٜطتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ ايهٌ َطاَتني هلا ;يف ايٛاقع

 ( 75) . طاَت َٚكابٌ هلاايكب١ً يف اؾ١ٗ اييت أَاَ٘ ٚيٛ مل ٜكدز أْ٘ َ

 املطلب الجالح: حقَقة اخلالف بني القٌلني:

ْعس بعض ايعًُا٤ يف خالف ايؿسٜكني سٍٛ ايتٛد٘ مٛ عني ايكب١ً أٚ دٗتٗا، ؾكسز 

إٔ اـالف خالف يؿعٞ ال سكٝك١ ي٘، ٚممٔ تب٢ٓ ٖرا ايطسح غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ 

 :، ٚأٚدص نالَ٘ يف ايٓكاط اآلت١ٝ (76)ٚأضٗب ؾٝ٘

 اهلل قاٍ اؿساّ، املطذد مٛ ايٛد٘ ٚتٛي١ٝ ايكب١ً باضتكباٍ تعاىل اهلل َسأ يكد-1

 مٛٙ:  ٚغطسٙ شطسه ًجٌىكى فٌنٌا كنزى ًحْثًب احلساو املسجد شطس ًجيك فٌل :تعاىل

. ٚش١ْ عد٠ يف نُا اؾ١ٗ ٖٞ" ايٛد١ٗ" ٚ يٌنْيب ىٌ ًجيخ ًنكم: تعاىل ٚقاٍ ٚتًكاؤٙ،

 .ٜٛيٝٗا اييت ٖٞ ٚايٛد١ٗ تطتكبٌ اييت ٖٞ ؾايكب١ً. ٚٚش١ْ ٚعد٠: أصًٗا

 بعد اؿساّ املطذد ٜكسبٛا ؾال): قٛي٘ يف نُا نً٘ اؿسّ ٖٛ" اؿساّ املطذد"ٚ

 قب١ً ايهعب١): املسٟٚ األثس حيكل ٖٚرا بايهعب١، كتصا ذيو ٚيٝظ (ٖرا عاَِٗ

 .(األزض قب١ً ٚاؿسّ اؿسّ قب١ً َٚه١ َه١ قب١ً ٚاملطذد املطذد

                                                           
 (.1/81( بذاًت اإلاجتهذ البن سشذ )71)

 (.1/171(، ششح مىخهى ؤلاساداث للبهىحي )72)

 ( هفغ اإلاشحؼ العابم.73)

 (.1/319(، بذائؼ الطىائؼ للياظاوي )74)

 (.224/ 1( حاشُت الذظىقي )75)

 (.1/233( وأشاس إلُه الشُخ غلِش من غلماء اإلاالىُت في مىح الجلُل ششح مخخطش خلُل )1/319( مجمىع الفخاوي )76)
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 زنعتني ايهعب١ قب١ً يف ص٢ً أْ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ ايصشٝشني ٚيف

 ٚال بػا٥ط ايكب١ً تطتكبًٛا ال: ) قاٍ أْ٘ ايصشٝشني يف عٓ٘ ٚثبت(. ايكب١ً ٖرٙ): ٚقاٍ

 أٚ بػا٥ط ايكب١ً اضتكباٍ عٔ ؾ٢ٗٓ(  غسبٛا أٚ غسقٛا ٚيهٔ، تطتدبسٖٚا ٚال بٍٛ

 بايػا٥ط ٚاضتدبازٖا اضتكباهلا عٔ ٢ْٗ اييت ؾايكب١ً ايصال٠، يف باضتكباهلا ٚأَس بٍٛ

 .ايصال٠ يف باضتكباهلا املصًٞ أَس اييت ايكب١ً ٖٞ ٚايبٍٛ

 سدٜح ايرتَرٟ قاٍ( قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َا): ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ٚقاٍ

 طايب أبٞ بٔ ٚعًٞ ٚعجُإ عُس َجٌ: ايصشاب١ َٔ ٚاسد غري قاٍ ٖٚهرا.  صشٝح

 ْصاع، ذيو يف ايصشاب١ َٔ أسد عٔ ٜعسف ٚال. ٚغريِٖ عُس ٚابٔ عباع ٚابٔ

 .َعسٚف ذيو يف ٚنالَِٗ املتبٛع١ املراٖب أ١ُ٥ عًٝ٘ ْص ٖٚهرا

 أمجع ٚقد اؿساّ، املطذد غطس ايٛد٘ ٚتٛي١ٝ ،ايكب١ً اضتكباٍ تٛدب األدي١ ٖٚرٙ-2

 إٔ غسط٘ َٔ ايٛد٘ ٚتٛي١ٝ االضتكباٍ ٌٖ ؾٝٓعس اؾ١ًُ، يف ذيو ع٢ً املطًُٕٛ

 ٚمٛ ٚايرقٔ اؾب١ٗ َٔ حياذٜ٘ َٚا األْـ نٛضط هلا َطتكباّل ٚدٗ٘ ٚضط ٜهٕٛ

 حياذٙ مل ٚإٕ ٚدٗ٘ إيٝ٘ ٚد٘ إذا ٜطتكبً٘ ملا َطتكباّل ايػدص ٜهٕٛ أٚ ،ذيو

 . املطأي١ أصٌ ؾٗرا ؟ٚدٗ٘ بٛضط

 اضتكباٍ عٔ ْٚٗٛا ،بٛدِٖٛٗ اـطٝب ٜطتكبًٛا إٔ هلِ ُٖٔض قد ايٓاع إٔ َٚعًّٛ-3

 بٛضط االضتكباٍ ٜهٕٛ إٔ ؾٝ٘ ٜػرتط مل مما ذيو ٚأَجاٍ ،بٍٛ أٚ بػا٥ط ايكب١ً

 .  االضتكباٍ يف ذيو ٜكدح مل ٜطريّا امساؾّا َٓشسؾّا نإ يٛ بٌ ; ٚايبدٕ ايٛد٘

 ،ٚايعسف ايًػ١ يف سدٙ إىل زدع ٚإال ;إيٝ٘ زدع ايػسع يف سد ي٘ نإ إٕ ٚاالضِ

 املػسم بني َا): ؾكاٍ ايػازع أَاؾ ،ٚايعسف ٚايًػ١ ايػسع عًٝ٘ دٍ ٖٓا ٚاالضتكباٍ

 عٔ املػسم دعٌ إذا ;ٚمُٖٛا ٚايػاّ باملد١ٜٓ نإ َٔ إٔ َٚعًّٛ (قب١ً ٚاملػسب

 َٔ خيسز إٔ ميهٔ عٝح ببدْ٘ يًهعب١ َطتكبٌ ؾٗٛ ميٝٓ٘ عٔ ٚاملػسب ٜطازٙ

 اـط ذيو ٜهٕٛ ال قد يهٔ ،ٚبطٓ٘ صدزٙ َٚٔ ايهعب١ إىل َطتكِٝ خط ٚدٗ٘

 .ؾكط بٛضط٘ خيتص إٔ َٔ أعِ بايٛد٘ االضتكباٍ إٔ ؾعًِ.  ٚصدزٙ ٚدٗ٘ ٚضط َٔ

 ايتشكٝل، عٓد غالف ٖٛ يٝظ املطأي١ يف ايكٛيني َٔ ايؿكٗا٤ َتأخسٚ سهاٙ َٚا-4

 ايهعب١ عني اضتكباٍ ؾسض٘ أٚ ،ايهعب١ عني إىل ٜصًٞ إٔ جيتٗد: قاٍ َٔ بٌ

 ؾسض٘ أٚ ،ايهعب١ د١ٗ إىل ٜصًٞ إٔ جيتٗد: قاٍ َٚٔ. أصاب ؾكد ادتٗادٙ عطب

 ؾإْ٘ ايهعب١ غاٖد َٔ إٔ ع٢ً َتؿكٕٛ أِْٗ ٚذيو. أصاب ؾكد ايكب١ً اضتكباٍ

 َٔ أقصس صؿِٗ نإ إيٝٗا املصًٕٛ قسب نًُا أْ٘ ع٢ً َٚتؿكٕٛ إيٝٗا، ٜصًٞ

 ع٢ً طٛي٘ ٜصٜد ال َٓٗا ايكسٜب ؾايصـ ،ٜطتكبٌ َا نٌ غإٔ ٖٚرا. عٓٗا ايبعٝدٜٔ
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 خًؿ٘ ايرٟ ٚايصـ ،ايهعب١ غري إىل َصًّٝا ايصا٥د يهإ شاد ٚيٛ ،ايهعب١ قدز

 ناْت املطذد ضكا٥ـ ؼت ايصؿٛف ناْت ؾإذا ،دسّا ُِّٖٚ َٓ٘ أطٍٛ ٜهٕٛ

 بعد ؾإذا ،أٜطّا دٗتٗا ٚإىل إيٝٗا ٜصًٕٛ ِٖٚ ،ايهعب١ ٜطتكبًٕٛ َا بكدز َٓش١ٝٓ

 ايصـ نإ ٚيٛ ،أٜطّا إيٝٗا َصًٕٛ ِٖٚ دٗتٗا إىل َصًني ناْٛا عٓٗا ايٓاع

 نإ ٚإٕ ،املطًُني باتؿام صالتِٗ صشت ايهعب١ قدز ع٢ً طٛي٘ ٜصٜد طٜٛاّل

 .ٜػاٖدٖٚا مل سٝح َطتكُّٝا ايصـ

 ع٢ً ٜصٜد َا يهإ إيٝٗا َطتكِٝ خط ع٢ً ايصؿٛف َٔ ضاز يٛ أْ٘ املعًّٛ َٚٔ-5

 يف ايصال٠ املصًٞ ٜكصد إٔ ايؿسض إٔ تِٖٛ ؾُٔ ،َطاؾتٗا عٔ خازدا قدزٖا

 ؾطس َٚٔ ،أخطأ ؾكد ايهعب١ عني إىل ٚصٌ َطتكِٝ خط ع٢ً ضاز يٛ َهإ

 قا٥ٌ قاي٘ قد ٖرا نإ ٚإٕ ،أخطأ ؾكد ٖرا ٚأٚدب ،بٗرا ايعني إىل ايصال٠ ٚدٛب

 بٌ ايطًـ; ٚإمجاع ٚايط١ٓ ايهتاب ْص ايـك خطأ ايكٍٛ ؾٗرا ،اجملتٗدٜٔ َٔ

 طٛي٘ ٜصٜد ايرٟ املطتطٌٝ ايصـ صال٠ صش١ ع٢ً َتؿك١ األ١َ ؾإٕ ،األ١َ ٚإمجاع

 ٚال ؾٝ٘ امٓا٤ ال َطتكُّٝا ايصـ نإ ٚإٕ ،َطاعؿ١ بأضعاف ايهعب١ مست ع٢ً

 .تكٛع

 ،ايكسب يف إيٝ٘ حيتاز نُا ٚايتكٛع االمٓا٤ إىل حيتاز ال ايبعد َع:  قٌٝ ؾإٕ-6

 ٜطتكبًْٛ٘ ؾإِْٗ اؾباٍ َٔ دباّل أٚ ايػُظ أٚ اهلالٍ اضتكبًٛا إذا ايٓاع إٔ نُا

 ال قٌٝ ،ٚاالدتُاع ايك١ً َع إال ٜطتكبًٛٙ مل قسٜبّا نإ ٚيٛ ،ٚتؿسقِٗ نجستِٗ َع

 بٌ ايكسب; يف ٚايتكٛع االمٓا٤ بكدز ايبعد يف ٚايتكٛع االمٓا٤ يٝظ أْ٘ زٜب

 ايٓاع أععِ ٜهٕٛ ست٢ ;االمٓا٤ نجس قسب ٚنًُا ،االمٓا٤ قٌ ايبعد شاد نًُا

 ايتكٛع َٔ بد ؾال ٖرا َع ٚيهٔ ايهعب١ ًٜٞ ايرٟ ايصـ ٚتكٛضّا امٓا٤

 يٛ عٝح َطتكِٝ خط ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ ٜهٕٛ إٔ املكصٛد نإ إذا ايبعد يف ٚاالمٓا٤

 إذا إْ٘ قٌٝ نُا ،ددّا ٜطريّا غ٦ّٝا ايتكٛع ٜهٕٛ يهٔ ; إيٝٗا يٛصٌ إيٝ٘ َػ٢

 ،غعري٠ بكدز ٚاسد نٌ َٔ االمٓا٤ نإ ;ايػاّ يف َجاّل ٖٚٛ َٝاّل ايصـ دزُق

 ٖرا َجٌ إٕ: ٚقاٍ ،ايعني اضتكباٍ ٚدٛب ع٢ً ْص َٔ بعض ذنسٙ ٖرا ؾإٕ

 ،اؾ١ٗ اضتكباٍ ايٛادب إٕ: قٛيٓا َع٢ٓ ؾٗرا: ي٘ ؾٝكاٍ ،عٓ٘ ٜعؿ٢ ايٝطري ايتكٛع

 سكٝك١ ال يؿعّٝا ايٓصاع ؾصاز ٚاالمٓا٤ ايتكٛع ٖرا َجٌ ؼسٟ ٚدٛب عٔ ايعؿٛ ٖٚٛ

 . ي٘

ٌٕ ؾٗٛ دٗتٗا إىل ص٢ً َٔ إٔ ؾاملكصٛد-7  إٔ عًٝ٘ يٝظ نإ ٚإٕ عٝٓٗا إىل َص

 بٌ ;عٓ٘ َعؿٛ ايباطٔ يف كط٧ أْ٘ نريو ص٢ً ملٔ ٜكاٍ ٚال ،ٖرا َجٌ ٜتشس٣
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 أصشاب ب٢ٓ ملا ٚهلرا ب٘; َسُأ ايرٟ ٖٛ ٖٚرا ،ٚظاٖسّا باطّٓا ايكب١ً َطتكبٌ ٖرا

 إىل َطتكِٝ خط َٓ٘ خسز يٛ َا بعطٗا يف نإ األَصاز َطادد  اهلل زضٍٛ

 .املطًُني باتؿام دا٥ص٠ ؾٝ٘ املطًُني صال٠ ٚناْت ،َٓشسؾّا يهإ ايهعب١

 أْؿ٘ ٚضط بني ٜهٕٛ إٔ ٜتشس٣ إٔ اإلْطإ ع٢ً بإٔ قٌٝ يٛ أْ٘ ذيو ع٢ً ٜٚدٍ-8

 ٜٛدب مل اهلل ؾإٕ ; ذيو بٗا ٜعًِ طسٜل َٔ بد ؾال قٌٝ َطتكِٝ خط ٚبٝٓٗا ٚدبٗت٘

 إال ٜعسؾ٘ ال بريو ايعًِ طسٜل إٔ َٚعًّٛ ،ديٝاّل ب٘ ايعًِ ع٢ً ْصب ٚقد إال غ٦ّٝا

 بديًٝ٘ طٛيبٛا ٚيٛ ذيو، يف اـطأ نجس٠ َٚع ،ؾٝ٘ اختالؾِٗ َع ،ايٓاع خاص١

 بعض ذنسٚا ٚايرٜٔ ،غربٙ ٜٛثل ال َٔ ٚأخباز ،َع١ًَٛ غري َكدَات إىل زدعٛا

 .حيهُٛٙ ٚمل ٖؤال٤ عٔ تًكٛٙ إمنا ايؿكٗا٤ َٔ ذيو

 ٜعًِ ال خؿّٝا ايٛادب ايعًِ ٜهٕٛ ؾال املطًُني ؾُٝع عاّ ايكب١ً اضتكباٍ ٚٚدٛب

 األسٛاٍ، أغًب يف تعطسٙ أٚ بريو ايعًِ تعرز َع ،كٛؾ١ صعب١ ط١ًٜٛ بطسٜل إال

 ،ذيو مبساعا٠ أَس َٔ ع٢ً أمحد اإلَاّ أْهس ٚهلرا، ايػسٜع١ ب٘ تسد ال ٖرا َٚجٌ

 َا ٚيهٔ اؾدٟ; ذنس اؿدٜح يف يٝظ: ٚقاٍ ،باؾدٟ ايكب١ً تعترب ال إٔ ٚأَس

 أٚ ٚادبّا بريو ايكب١ً ؼدٜد نإ يٛ ؾإْ٘ قاٍ; نُا ٖٚٛ قب١ً، ٚاملػسب املػسم بني

 ( .77)أضبل ٚإيٝ٘ بريو أعًِ ايصشاب١ يهإ َطتشبّا

 ظٗسَٚا ذنسٙ اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ، ذنس قسٜبّا َٓ٘ إَاّ اؿسَني اؾٜٛين ؾكاٍ : )

 إغهاٍ; ؾٝ٘ ٖٚرا دٗتٗا، أٚ ايهعب١ عني اجملتٗد َطًٛب إٔ يف أ٥ُتٓا اختالف

 عني َطاَت١ إصاب١ُ َٓ٘ ٜتأت٢ ؾهٝـ بعٝد٠، َطاؾ١ ع٢ً نإ إذا اجملتٗد ؾإٕ

 ايٛصٍٛ ميهٔ مبا ٜتعًٓل إمنا ٚايطًب يطايب؟ َطًٛبّا ذيو ٜكدز ٚنٝـ ايهعب١؟

 اؿساّ املطذد يف اقرتب َٔ: ٜكاٍ إٔ عٓدٟ ذيو يف ؾايٛد٘ -ثِ قاٍ  -٘، إيٝ

 يٝظ بأْ٘ ُٜكطع عٝح ٚامساف، ٌَٝ بأد٢ْ عٓٗا َٓشسؾّا ٜصري ؾإْ٘ ايهعب١، َٔ

 بّٝٓا، اختالؾّا االضتكباٍ اضِ ؾٝدتًـ املطذد، أخسٜات يف ٚقـ ٚإذا َطتكبًٗا،

 ايهعب١، َطاَت١ عٔ بعطِٗ ٚخيسز إال ثالثٕٛ املطاف يف ٜصطـ ال ٚيريو

 إٔ متٗد ٚقد ،َطتكباّل َِٓٗ ٚاسد نٌ ٜٚط٢ُ أيـ، املطذد َؤخس يف ٜٚصطـ

ِٛا يٛ َُكاب١ً ُنِّؿٛا يٛ اـًل ؾإٕ غريٙ; ؽٌٝ ٜطٛؽ ؾال االضِ، ع٢ً ايتعٌٜٛ  ع٢ً َََػ

 تهًٝـ ذيو يهإ بايهعب١، أدطادِٖ التصًت َٛاقؿِٗ، َٔ َطتك١ُٝ خطٛط

 امسف يٛ املطذد، يف بعٝدّا ٜكـ ؾايرٟ بٗرا، ايعٗد ػٓدد إذا ثِ، ٜطام ال َا

                                                           
 (.319-317مجمىع الفخاوي ) (77)
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 املطاف، يف نريو امسف يٛ نإ ٚإٕ املطتكبٌ، اضِ عٔ خيسز ال امساف أد٢ْ

 ؾٗٛ ايبعد، بعَض املطذد يف ٜبعد ؾُٝٔ ذيو الح ؾإذا املطاَت١، عٔ َا٥اّل يهإ

 . (78) (ٚأبني أظٗس ٚايػسب ايػسم طسَف ٜكطٔ ؾُٝٔ

ٖرا قصٌ َا قاي٘ اإلَاَإ اؾٜٛين ٚابٔ ت١ُٝٝ زمحُٗا اهلل، ٚنأُْٗا أزادا 

كب١ً ٜػرتى ؾٝ٘ َٔ ص٢ً إىل عٝٓٗا َٚٔ اؾُع بني ايكٛيني باعتباز إٔ اضتكباٍ اي

تٛد٘ إىل مستٗا عٝح ال ٜعد َٓشسؾّا عٓٗا ٚإٔ اؾُٝع ٜػًُ٘ اضِ االضتكباٍ، 

ٚع٢ً ٖرا ديت ايٓصٛص ٚب٘ أؾت٢ ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ، ٚعًٝ٘ دست أعُاهلِ 

سُٝٓا بٓٛا املطادد يف األَصاز، ٚإمجاع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ االمساف ايٝطري ال ٜطس، 

إٔ ايصـ ايطٌٜٛ ايبعٝد ال جيب ؾٝ٘ ايتكٛع ٚال االمٓا٤، َع ٜكني خسٚد٘ عٔ ٚ

عني ايكب١ً داٍ ع٢ً إٔ ايؿسض ٖٛ اضتكباٍ مست ايكب١ً ٚتٛي١ٝ ايٛد٘ غطس املطذد 

 اؿساّ. 

 املطلب الزابع : نظزات على مذاهب العلناء يف املضألة:

ؾإْٞ ضأٚدص َالسعاتٞ يف بعد ايتأٌَ ٚتكًٝب ايٓعس يف أدي١ ايؿسٜكني ٚنالَِٗ 

 ايٓكاط اآلت١ٝ:

ال خيؿ٢ إٔ َع٢ٓ "غطس املطذد اؾساّ" ٖٛ دٗت٘ ٚمٛٙ، ٚمل خيتًـ ايعًُا٤ يف  -1

 بني اختالف ال ايٓشٛ، ايػطس ذيو، ٚقد ذنس غري ٚاسد عٔ أبٞ إضشام قٛي٘:

 (.79)ؾٝ٘ ايًػ١ أٌٖ

 يكٍٛ بإٔ إطالمٚع٢ً ٖرا ؾًٝظ يف اآل١ٜ ديٌٝ ع٢ً قصد عني ايهعب١ يًبعٝد، ٚا

غري َعسٚف، ٚال َٓكٍٛ عٔ أٌٖ ايًػ١، ٚاضتعُاٍ  يػ١ٜٛ سكٝك١ ايعني ع٢ً اؾ١ٗ

ايػازع يف مج١ً أسادٜح ايباب تسدٙ، َٚٓٗا: )َا بني املػسم ٚاملػسب قب١ً(، َٚع 

 أَس بٌ ،اؾداز بايعني املساد يٝظٖرا ٜكٍٛ ايصزنػٞ ايػاؾعٞ يف خادّ ايسٚض١: )

 . (80)( ايطابع١ ٚاألزض ايطابع١ ايطُا٤ إىل ٖٚٛاؤٙ بٝتاي مست ٖٚٛ ،اصطالسٞ

 ْ٘ذنس "ايػطس" يف اآل١ٜ ي٘ ؾا٥د٠، ٖٚٞ تٛد٘ املصًٞ إىل اؾ١ٗ ٚيٝظ ايعني، أل -2

 أقص٢ يف ََِٔ ألٕ، ٜطام ال َا تهًٝـ يصّ ،"اؿساّ املطذد ٚدٗو ؾٍٛ": قاٍ يٛ

                                                           
ني ) (78)  (.114-113/ 2نهاًت اإلاؿلب دساًت اإلازهب في للجٍى

 (.11/211( تهزًب اللغت لألصهشي )3/188( معجم ملاًِغ اللغت البن فاسط )4/419( اهظش: لعان الػشب البن مىظىس )79)

ا ألاهطاسي )81)  (.119/ 2(، حاشِخه الجمل غلى اإلاىهج لشُخ ؤلاظالم صهٍش
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 شَطْسَ ًَجْيَكَ فٌََلِّ  :قاٍ إذا أَا املطذد، ٚدٗ٘ ٜٛيٞ إٔ ميهٓ٘ ال املػسب أٚ املػسم

 . (81) .ٚايػا٥بٕٛ اؿاضسٕٚ ؾٝ٘ دخٌ املطذد، داْب أٟ ، انْحَسَاو انًَْسْجِدِ

 َساعا٠ ٖٛ جيب ايرٟ إٔ ع٢ً دالي١ ايهعب١ ذنس دٕٚ اؿساّ املطذد ذنس يف-3

 ٚاملطذد اؿساّ ٜعِ اؿسّ نً٘ يف األصٌ، (.82)عٝٓٗا َساعا٠ ال ايهعب١، د١ٗ

 كتصّا ذيو ٚيٝظ( 83) (ىَرَا عَبيِيِىْ ثَعْدَ انْحَسَاوَ انًَْسْجِدَ َّقْسَثٌُا فَهَب :)تعاىل قٛي٘ يف نُا

 املطذد ألٌٖ قب١ًْ ايبُٝتعٔ ابٔ عباع: ) املسٟٚ األثس ٖراٜؤٜد ٚ ،(84)بايهعب١

ُّ اؿسّ، ألٌٖ قب١ًْ ٚاملطذُد  َٔ َٚػازبٗا َػازقٗا يف األزض ألٌٖ قب١ًْ ٚاؿس

 ؾُٔ اضتكبٌ املطذد اؿساّ ؾكد أت٢ مبا ُأَس ب٘. ،(85) (أَيت

 ٚمل نًٗا ْٛاسٝ٘ يف دعا ايبٝت  ايٓيب دخٌ ملا :قاٍسدٜح ابٔ عباع ايطابل -4

 (ايكب١ً ٖرٙ: )ٚقاٍ ايهعب١ قبٌ يف زنعتني زنع خسز ؾًُا َٓ٘ خسز ست٢ ٜصٌ

 ، ٖرٙ ايًؿع١ ؾطست بأنجس َٔ َع٢ٓ:(86)

 إيٝ٘ ؾصًٛا ،ايّٝٛ بعد ٜٓطذ ؾال ايبٝت ٖرا ع٢ً اضتكس قد ايكب١ً أَس إَٔٓٗا:  -

 (87) .قبًتهِ ؾٗٛ أبدّا

 دٕٚ ٚدٗٗا يف ٜكـ ٚأْ٘ ،اإلَاّ َٛقـ ض١ٓ عًُِٜٗ إٔأْ٘ أزاد  َٚٓٗا: -

 . (88) فص١٥ دٗاتٗا مجٝع يف ايصال٠ ناْت ٚإٕ أزناْٗا،

 سطّا اضتكباي٘ يف ٚعآٜ٘ ايبٝت غاٖد َٔ سهِ إٔ ع٢ً ب٘ دٍ ٜهٕٛ إٔ َٚٓٗا: -

 . (89) ٚاضتدالاّل تٛخّٝا إيٝ٘ ؾٝصًٞ، عٓ٘ غاب َٔ سهِ خالف

 إٔ َتِٖٛ ٜتِٖٛ ي٦الٚ نًٗا، ايب١ٝٓ ٖٞ باضتكباهلا املأَٛز ايكب١ً َٕٚٓٗا: أ -

بداخًٗا ثِ قاٍ:)ٖرٙ  ايتطٛع ص٢ً ألْ٘ ;ايؿسض يف نإف بعطٗا اضتكباٍ

 . (90)ايكب١ً( 

                                                           
 ( . 1/643(، جفعير الشاصي  )81)

 (.2/24( البحش اإلاحُـ ألبي حُان )82)

 (28ظىسة الخىبت آًت ) (83)

 (.22/217) ابن جُمُتمجمىع فخاوي  (84)

 ( وغػفه.2166ًث سكم )( العنن الىبري للبيهلي حذ85)

( صخُح معلم، هخاب الدج، باب اظخحباب 389( صخُح البخاسي، أبىاب اللبلت، باب كٌى هللا حػالى: } واجخزوا من ملام إبشاهُم مطلى {سكم )86)

 (.1331دخٌى الىػبت للخاج وغيره والطالة فيها والذغاء في هىاحيها ولها، سكم )

 (.157/ 5( رهشه ؤلامام الخؿابي في هخابه : اإلافهم إلاا أشيل من جلخُظ هخاب معلم )87)

 ( .317/ 2( فخح الباسي البن سحب ـ )2/334( ًىظش: ششح العىت للبغىي )88)

 (.358/ 6( والػُني في غمذة اللاسي ششح صخُح البخاسي )317/ 2( رهشه الخافظ ابن سحب في فخح الباسي )89)

 (.546/ 1وع اإلاشبؼ البن كاظم الػاضمي )( حاشُت الش 91)
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ؾع٢ً ٖرا يٝظ ؾٝ٘ دالي١ ع٢ً أْ٘ أزاد سصس ايكب١ً يف ايهعب١، بٌ أزاد بٝإ قب١ً 

 آخس َع٢ٓ أبد٣ اهلل زمح٘املصًٞ ملٔ نإ َػاٖدّا هلا، عًُا إٔ اإلَاّ ايٟٓٛٚ 

 نٌ ال ،باضتكباي٘ أَسمت ايرٟ اؿساّ املطذد ٖٞ ايهعب١ ٖرٙ إٔ) ٖٚٛ ُاّلتق

 (ؾكط ْؿطٗا ايهعب١ ٖٞ بٌ، ايهعب١ سٍٛ ايرٟ املطذد ٚال َه١ ٚال اؿسّ

 (.92) (أعًِ ٚاهلل. ٖرا َٔ أصح اـطابٞ ٚقٍٛ، قاٍ ابٔ زدب: )(91)

ٚيعٌ األقسب ٖٛ ايتؿطري ايجاْٞ ٚأْ٘ بٝإ ملٛقـ اإلَاّ يف َٛاد١ٗ ايباب، قاٍ 

 زأٜت: "قاٍ اـجعُٞ سبػٞ بٔ اهلل عبد سدٜح َٔ ايبصاز زٚاٙ َا ٜٚؤٜدٙاؿاؾغ: ) 

 إٕ ايٓاع، أٜٗا: ٜكٍٛ ٖٚٛ ايهعب١ باب إىل ٜصًٞ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ٢صً اهلل زضٍٛ

 .(93) (قب١ً ايباب

ايػاؾع١ٝ ايكا٥ًٕٛ بٛدٛب اضتكباٍ عني ايكب١ً ال ٜٛدبٕٛ إٔ ٜهٕٛ بني ٚضط أْؿ٘ -5 

ٚدبٗت٘ َا يٛ خسز خط َطتكِٝ ٚصٌ إىل دداز ايهعب١، بٌ صسسٛا إٔ املساد ٖٛ 

ٌ يعني ايهعب١، ٖٚٛ َا عربٚا عٓ٘ باالضتكباٍ ؼسٟ َا ٜػًب ع٢ً ايعٔ أْ٘ َطتكب

ايعسيف، ٚيٝظ بايطسٚز٠ إٔ ٜصٝب ددازٖا ملا ذيو َٔ ايعطس، ٚإيٝو بعض 

 ْصٛصِٗ يف ذيو:

 ْؿّٝا- احملاذا٠ سكٝك١ إٔ ْعًِ قطٕع ع٢ً ٚمٔقاٍ إَاّ اؿسَني اؾٜٛين: ) -

 سهِ ْعا٥سٙ ٚيف ذيو يف عاملتَب ٚيهٔ ٚايبعد، بايكسب ؽتًـ ال -ٚإثباتّا

 . (94) (املطاَت١ سكٝك١ ال ٚايتط١ُٝ، اإلطالم

 ٜعد عٝح ٜهٕٛ إٔ َٚعٓاٙ)قاٍ اإلَاّ مشظ ايدٜٔ ايسًَٞ يف ْٗا١ٜ احملتاز:  -

 ( .95( )ايٓٗا١ٜ  يف اإلَاّ سكك٘ نُا، ايهعب١ عني إىل َتٛد٘ أْ٘ عسؾّا

 االنتؿا٤ املتعني)ع٢ً ؼؿ١ احملتاز:  ايسغٝدٟ محدأ ايػٝذ ساغ١ٝ ٚيف -

 ( .96( )اؿسَني إَاّ بٗا قاٍ اييت ايعسؾ١ٝ باملطاَت١

 سكٝك١ ال اإلطالم سهِ ؾٝ٘ املعترب إٔ ؾتعنيٚعٔ ابٔ سذس يف ايعباب: ) -

 نإ ٚإٕ صالت٘، صشت ايبعد عٓد االضتكباٍ اضِ عًٝٗا أطًل ؾُت٢ ،املطاَت١

 .(97) (هلا قاذٜا ايعسف يف ٜعد إذ ايطُت، عٔ خسز قسب يٛ

                                                           
 (.3/191( اإلاجمىع للىىوي )91)

 (317/ 2( فخح الباسي البن سحب )92)

 (.512/ 1بخػلُم ابن باص ) -البن حجش ( فخح الباسي 93)

ني )94)  (.2/88( نهاًت اإلاؿلب في دساًت اإلازهب للجٍى

 (. 3/155ل ) (، واهظش هزلً حاشُت الجم  3/437( نهاًت اإلاحخاج للشملي ) 95)

 (. 1/172( حاشِخه غلى جحفت اإلاحخاج بششح اإلانهاج للششُذي ) 96)

 (.3/158( هلله غىه في ششح البهجت الىسدًت )97)
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 يف ايؿسض ٜصري عًٝ٘ٚ ،املطاَت١ تتطع ايبعد َع أْ٘ ٜتبني ْكً٘ ضبل مماٚ

 ٖٚرا اؿكٝك١، باعتباز ال ايعسف، باعتباز املطاَت١ ٚصـ عًٝ٘ ٜصدم َا االضتكباٍ

 ١ٝاؿكٝك املطاَت١ عٔ َعني امساف إىل ميٌٝ اضتكباٍ تصٛز إىل َؿَٗٛ٘ يف ٜؤدٟ

 . يًهعب١

ؾٝعٗس مبا ذنسْاٙ إٔ اـالف بني ايؿسٜكني خالف يؿعٞ، ؾاؾُٝع ٜٛقٔ 

باضتشاي١ إصاب١ ايعني يًبعٝد، مبع٢ٓ إٔ ٜطاَت أْؿ٘ َٚا بني عٝٓٝ٘ دداز ايهعب١ 

 املػسؾ١ .

ؾايػاؾع١ٝ ايكا٥ًٕٛ بإصاب١ ايعني ٜؿطسْٚ٘ باالضتكباٍ ايعسيف ال اؿكٝكٞ نُا 

 أٚ يًهعب١ اَطاَّت ايٛد٘ ضطح َٔ غ٤ٞ ٜبك٢ بإٔضبل، ٚايكا٥ًٕٛ باؾ١ٗ ٜؿطسْٚ٘ 

، ٚقد محٌ املايه١ٝ (98) سكٝك١ َطتكبًٗا ٚد٘ تًكا٤ َٔ ٜؿسض بإٔ، هلٛا٥ٗا

نالّ ابٔ ايكصاز َٔ أصشابِٗ ايكا٥ٌ بٛدٛب اضتكباٍ ايعني أْ٘ إمنا أزاد ايطُت 

 .(99)ايتكدٜسٟ ال اؿكٝكٞ 

يؿعّٝا، ٚقد صسح بٗرا مجع َٔ األ١ُ٥ ٚبٗرا ٜتبني إٔ اـالف أغب٘ بإٔ ٜهٕٛ خالؾّا 

 زمحِٗ اهلل:

َُ َيا اـًَاف ٖرا إٔقاٍ ابٔ عبد اؿل َٛاؾكا يإلَاّ املاشزٟ: )-  َصٖسَح نُا ي٘ ٠سَث

 .(100) (امَلأشٔزٟ ب٘

 .(101) (ي٘ مثس٠ ال اـالف ٖرا إٔ اؿلٚقاٍ  صاسب َٓح اؾًٌٝ بكٛي٘: )-

نُا ذٖب إىل ذيو َٔ املعاصسٜٔ ايػٝذ ايطاٜظ، ؾبعد إٔ ذنس ايكٛيني ٚذنس -

ال سطّا قاٍ: )ٚبعد إٔ  قصدّا إصابت٘ املػاٖد غري ؾسضتصسٜح ايػاؾع١ٝ بإٔ 

ٕٓ، ايؿا٥د٠ عدِٜ اـالف ٜهادْساِٖ ٜصسسٕٛ بريو   ايتٛد٘ إٔ ٜعتكد ايهٌ ؾإ

 .(102) (ايهعب١ بكصد غعٛز ؾٝ٘ ناْت أٜا ايكب١ً إىل

                                                           
 (.1/271( ششح فخح اللذًش العُىاس ي )331/ 3( سد اإلاحخاس )98)

 (.224/ 1( حاشُت الذظىقي )99)

 (233/ 1( مىح الجلُل )224/ 1( حاشُت الذظىقي )111)

 (233/ 1الجلُل ) ( مىح111)

 (.44( جفعير آًاث ألاحيام  للعاٌغ )ص: 112)
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 انًبحث انثانث: حكى االنحراف ػن انكؼبة انًشرفة: وفيه ثالثة يطانب:

 املطلب األًل: حكه االجتواد يف القبلة:

أنجس َا حيتاز املصًٞ ملعسؾ١ ايكب١ً يف األضؿاز، ٚاملٛاطٔ اييت يٝظ بٗا َطادد، 

ٚمٛ ذيو، ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ًٜصّ املصًٞ ايبشح ٚاالدتٗاد ملعسؾ١ اؾ١ٗ اييت تكع ؾٝٗا 

 عاَس ز٣ٚ َا: ايتشسٟ ٚدٛب ع٢ً ٚايديٌٝايكب١ً يٝتُهٔ َٔ ايتٛد٘ إيٝٗا يف صالت٘، 

 أٜٔ ْدز ؾًِ َع١ًُ، ي١ًٝ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ًٓ اهلل زضٍٛ َع نٓا): قاٍ أْ٘ زبٝع١ بٔ

 ص٢ًٓ اهلل يسضٍٛ ذيو ذنسْا أصبشٓا ؾًُا سٝاي٘، ع٢ً َٓا زدٌ نٌ ؾص٢ً ايكب١ً،

 .  (103)اهلل ًجو فثَىَّ رٌنٌا فأّنًب:ؾٓصيت، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل

ٚايؿكٗا٤ مل خيتًؿٛا يف ٚدٛب االدتٗاد َٔ سٝح اؾ١ًُ ع٢ً َٔ خؿٝت عًٝ٘ 

 جيد ٚمل ايكب١ً َه١ أزض عٔ ايػا٥ب ٜعسف مل إذاايكب١ً، ٜكٍٛ اإلَاّ ايٟٓٛٚ : ) 

 إيٝ٘ أد٣ َا ٜٚطتكبٌ ايكب١ً يف االدتٗاد يصَ٘ ضبل َا ع٢ً خيربٙ َٔ ٚال قسابّا

 . (104) (ادتٗادٙ

 ادتٗد عٓٗا ٜطأي٘ َٔ عطست٘ ٚيٝظ ايكب١ً عًٝ٘ اغتبٗت ؾإٕٚقاٍ املسغٝٓاْٞ : ) 

 عًٝ٘ اهلل زضٍٛ عًِٝٗ ٜٓهس ٚمل ٚصًٛا ؼسٚا عًِٝٗ اهلل زضٛإ ايصشاب١ ألٕ ;ٚص٢ً

 .(105) (ؾٛق٘ ديٌٝ اْعداّ عٓد ٚادب ايعاٖس بايديٌٝ ايعٌُ ٚألٕ ،ٚايطالّ ايصال٠

ٜٚٓكٌ اإلَاّ ابٔ عبد ايرب اإلمجاع ع٢ً بطالٕ صال٠ َٔ ص٢ً إىل غري ايكب١ً َٔ غري 

 غري َٔ ايكب١ً غري إىل ص٢ً َٔ أْ٘ ع٢ً ٚأمجعٛاادتٗاد ٚال ؼسٍّ ألدي١ ايكب١ً ؾٝكٍٛ :) 

 .(106) (ايكب١ً إىل إعادتٗا ٚعًٝ٘ ،عٓ٘ فص١٥ غري صالت٘ إٔ ذيو ع٢ً محً٘ ادتٗاد

 االحنزاف املبين على اجتواد مشزًع:املطلب الجانُ: 

إذا ادتٗد ايػدص ملعسؾ١ ايكب١ً مبا ٖٛ َتاح َٔ أدي١ ايكب١ً، ٚص٢ً بٓا٤ ع٢ً ذيو 

االدتٗاد ٚتبني ي٘ خطؤٙ يف إصاب١ ايكب١ً; ؾٌٗ ًٜصَ٘ إعاد٠ ايصال٠ أّ متطٞ صالت٘ 

 ع٢ً ايصش١ الدتٗادٙ؟

 يًؿكٗا٤ يف املطأي١ تؿصٌٝ: 

 يف ٖٚٛ خطؤٙ ي٘ ظٗس ثِ ٚؼس٣ ايكب١ً عًٝ٘ خؿٝت َٕٔ إٔ ؾاؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٜسٚ

 ؾًٛ، ٚب٢ٓ عًٝٗا ٚال تبطٌ صالت٘، ؼسٜ٘ إيٝٗا اْت٢ٗ اييت اؾ١ٗ إىل اضتداز ايصال٠

                                                           
 (.115( ظىسة البلشة  آًت )113)

 (.215/ 3( مجمىع الىىوي  )114)

 (.45/ 1( الهذاًت ششح البذاًت للميرغني )115)

 (.17/54( الخمهُذ البن غبذ البر)116)
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 إعاد٠ ٚال ايكاد١َ، ايصال٠ ص٢ً ايصال٠ بعد نإ ٚإٕ ،داش ؾ١ٗ زنع١ نٌ ص٢ً

 .(107)ٚضع٘ يف مبا إلتٝاْ٘ َط٢، ملا عًٝ٘

 ايؿذس صال٠ يف املكدع بٝت إىل َتٛدٗني ناْٛا قبا٤ أٌٖ إٔ زٟٚ اٚاضتديٛا مب

   .(108) .ذيو ع٢ً ايٓيب ٚأقسِٖ ايكب١ً إىل ؾاضتدازٚا ،ايكب١ً بتشٌٜٛ خربٚاؾُأ

 ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب َع نٓا ):  بًؿغ زبٝع١ بٔ عاَس دٜحع نُا اضتديٛا

 ذيو ذنسْا أصبشٓا ؾًُا ٝاي٘س ع٢ً زدٌ نٌ ٚص٢ً ايكب١ً أٜٔ ْدز ؾًِ َع١ًُ ي١ًٝ يف

 .)(109) اهلل ًجو فثى رٌنٌا فأّنًب :  ؾٓصٍ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً يًٓيب

 أٚ َطري يف  اهلل زضٍٛ َع ْصًٞ نٓا) :بًؿغ دابس دٜحٚاضتديٛا أٜطّا ع

 ،سد٠ ع٢ً َٓا ٚاسد نٌ ؾص٢ً ،ايكب١ً يف ؾاختًؿٓا ،ؾتشريْا ،غِٝ يٓا ؾأظٌ ،ضري

 ٜأَسْا ؾًِ  يًٓيب ذيو ؾرنسْا، أَهٓتٓا يٓعًِ ٜدٜ٘ بني خيط َٓا ٚاسد نٌ ؾذعٌ

 .(110)(صالتهِ أدصأت قد : ) ٚقاٍ ،باإلعاد٠

 بعطا بعطٗا ٜكٟٛ األسادٜح ٖٚرٙ: ) (176/ 2) األٚطاز ٌْٝقاٍ ايػٛناْٞ يف 

 .(111) (بٗا يالستذاز ؾتصًح

ٚؾصٌ املايه١ٝ يف املطأي١ ٚقايٛا :إٕ تبني خطؤٙ يف أثٓا٤ ايصال٠ بإٔ غسم عٔ 

ايكب١ً أٚ غسب ؾٝكطع صالت٘ ثِ ٜطتأْؿٗا، ٚإٕ امسف ٜطريّا اضتكبٌ ٚب٢ٓ ع٢ً صالت٘ 

 ايٛقت يف صالت٘ نجريّا املٓشسف أعاد ايصال٠ أدا٤ بعد اـطأ ظٗس ؾإٕٚال ٜكطعٗا، 

 . (112)ضتشبابع٢ً املػٗٛز، ٚقٌٝ ع٢ً د١ٗ اال

 أعادٖا أٟ اضتأْؿٗا بعدٖا أٚ ايصال٠ يف اـطأ تٝكٔ إٕ ٚاملعتُد عٓد ايػاؾع١ٝ أْ٘

 َٔ غسط يف ٖٚٛ خطأ ايكطا٤، يف َجً٘ ٜأَٔ ؾُٝا اـطأ ٜكني ي٘ تعني ألْ٘ ددٜد; َٔ

 .(113)، ٚال ٜعرز بٗاايصال٠ غسٚط

                                                           
 (.1/549الػمذة  البن  جُمُت)( ششح 315/1( البحش الشائم البن هجُم )433/ 1( حاشُت ابن غابذًن )117)

ل اللبلت من اللذط إلى الىػبت 4218( ًىظش : صخُح البخاسي، باب } كذ هشي جللب وحهً في العماء( حذًث سكم )118) (، صخُح معلم  باب جحٍى

 (. 525حذًث سكم )

(، باب الاحتهاد في اللبلت وحىاص 1/271سكؿني )( ظنن الذا345( ظنن الترمزي  )باب ما حاء في الشحل ًطلي لغير اللبلت في الغُم ( ح. سكم )119)

 (. 1/335الخحشي في رلً ( والخذًث غػفه الترمزي والبيهلي وغيرهما )اهظش: خالضت ألاحيام للىىوي 

حتهاد (  ظنن الذاس كؿني، باب الا 2167(  ظنن البيهلي الىبري، باب الاخخالف في اللبلت غىذ الخحشي سكم )743( معخذسن الخاهم حذًث سكم )111)

 ( . 1/324( والخذًث حعىه ألالباوي بمجمىع الؿشق. اهظش: إسواء الغلُل )1/271في اللبلت وحىاص الخحشي في رلً )

 (. 176/ 2( هُل ألاوؾاس للشىواوي )111)

 (. 1/81( بذاًت اإلاجتهذ )1/227( حاشُت الذظىقي )1/511( الخاج والاولُل )112)

 (. 2/212( مجمىع الىىوي )113)
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 املطلب الجالح: االحنزاف عن الكعبة من غري اجتواد:

د١ٗ ايهعب١ إِذ إْ٘ َأَٛز  ٜتشس٣ إٔ دٕٚ ايصال٠ يفاإلْطإ  ٜػسع إٔ جيٛش ال

 ٚسدٙ ص٢ً أٚ ،آخس فتٗدّا قًد بإٔ عًٝ٘ قادز ٖٚٛ االدتٗاد تسىباضتكباهلا، ؾُٔ 

 أْ٘ ي٘ تبني ٚإٕ ،تصح ال اؾإْٗٚؼٕس ؾهاْت صالت٘ َٓشسؾ١ عٔ ايهعب١  ادتٗاد بدٕٚ

 ،، َع نْٛ٘ قادزّا ع٢ً ايتٛد٘ يًكب١ًديٌٝ ت٘ َٔ دٕٚصاليف  ، ألْ٘ َؿسطايكب١ً أصاب

، ٖٚرا َا بٗا عًُ٘ َع ايهعب١ إىل ايتٛد٘ تسى َٔ ؾأغب٘ ،ب٘ َسُأ مبا ٜأٔت مل ألْ٘ٚ

 . (114)ذٖب إيٝ٘ ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً

ٚعٓد املايه١ٝ إٔ اجملتٗد اذا خايـ َا أداٙ إيٝ٘ ادتٗادٙ، ٚنرا املكًد إذا خايـ 

ؾصالتُٗا باط١ً، ٚأعاداٖا ٚدٛبّا ٚيٛ صادؾا ايكب١ً نالّ ايعازف بايكب١ً 

 . (115)يتكصريُٖا

 ٚاختاز ذنس َا تكًٝد ٚتسى قساب أٚ فتٗد َٔ ٜكًدٙ َٔ املكًد ذيو ٚدد يٛ ٚأَا

  .(116)خطؤٙ ٜتبني مل إٕ صشٝش١ صالت٘ ناْت هلا ٚص٢ً ْؿط٘ هلا تسنٔ د١ٗ ي٘

 دٕٚ ايصال٠ يف ٜػسع إٔ جيٛش ال باألدي١ ايكب١ً َعسؾ١ عٔ دصيعاا إٔ اؿٓؿ١ٝ ٜٚكسز

 ؾساغ٘ بعد إصابت٘ عًِ إٕ ٜعٝد ال أْ٘ إال، ايتشسٟ ؾسض يرتن٘، أصاب ٚإٕ ٜتشس٣ إٔ

 قّٜٛا ب٢ٓ ألْ٘ تبطٌ صالت٘ ؾإٕ، ايتُاّ قبٌ اإلصاب١ عًِ إذا غالف، ِٖعٓد اتؿاقّا

  ( .117)ٜٛضـ ألبٞ خالؾّا ضعٝـ ع٢ً

 وانًًنىع ػن انكؼبة:   وفيه ثالثة يطانب:انًبحث انرابغ: االنحراف انجائز 

 املطلب األًل: جٌاس االحنزاف الَضري عن عني الكعبة:

 د١ٗ مل خيتًـ ايعًُا٤ َٔ ناؾ١ املراٖب إٔ ٜطري االمساف عٔ عني ايهعب١ إىل

ال ٜطس، ٚال ٜعد ذيو تٛدّٗا يػري ايكب١ً، ٚقد تٛازدت ْصٛصِٗ ع٢ً  ايٝطاز أٚ ايُٝني

 ذيو:

 ٚال ٚقت يف عًٝ٘ إعاد٠ ؾال فتّٗدا تٝاضس أٚ تٝأَ َٔ ٚأَا) : عبد ايرب ابٔ قاٍ -

 .(118) ( غريٙ

   .(119) (يًدرب ٜطس٠ّ أٚ مي١ّٓ ٜطرٕي امسإف عٔ ٜٚعؿ٢) : ايبٗٛتٞ ٚقاٍ-

                                                           
 (. 185/ 1(: سوغت الؿالبين للىىوي )269/ 1ي البن كذامت )( اإلاغن114)

 (. 225/ 1( الششح الىبير للذسدًش )115)

 (. 227/ 1( حاشُت الذظىقي )116)

 (. 435/ 1(  حاشُت ابن غابذًن )117)

 (.. 39(  اليافي البن غبذ البر ص )118)

 (244/ 3(. الششح الىبير للشافعي )171/ 1( ششح مىخهى ؤلاساداث للبهىحي: )119)
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 عٔ ايبعٝد عٔ االضتكباٍ ضِا ٜطًب ال ايٝطري االمساف ٚقاٍ ايساؾعٞ: ) إٕ -

 عٔ ٜطًب٘ مل ٚإذا ،ايهعب١ َٔ ايكسٜب عٔ ٜطًب٘ نإ ٕإٚ املطذد يف ايهعب١

 املػسم أقص٢ يف ايٛاقـ عٔ ٜطًب٘ ال إٔ ؾأٚىل املطذد يف ايٛاقـ ايبعٝد

 .(120) (ٚاملػسب

 أٚ ايٛد٘ َع٘ ٜبك٢ ايرٟ ٖٚٛ ٜطس، ال ايٝطري االمسافٚقاٍ ابٔ عابدٜٔ: ) -

 .(121) (هلٛا٥ٗا أٚ ايهعب١ يعني َطاَتا دٛاْب٘ َٔ ٤غٞ

ْصٛص ايؿكٗا٤ ٜتبني يٓا أِْٗ ٜكسزٕٚ إٔ االمساف ايٝطري  َٚٔ خالٍ َا تكدّ َٔ

ميّٝٓا أٚ ٜطازّا عٔ مست ايهعب١ ال ٜطس بايصال٠، ٚال خيٌ بٗا، ذيو ألْ٘ ال ٜعد 

 خسٚدّا عٔ َكابًتٗا، ٚيهٔ َا ٖٛ سد ايٝطري املطُٛح ب٘ ٚايهجري املُٓٛع؟

 ٖرا َا ضأعسض٘ يف املطًب ايتايٞ:

 حنزاف اجلائش ًاملننٌع عن الكعبة:املطلب الجانُ: مقدار اال

تبآٜت آزا٤ ايعًُا٤ يف ؼدٜد َكداز االمساف ايٝطري اؾا٥ص ايرٟ ال ٜطس 

بايصال٠، ٚال ٜعد خسٚدّا عٔ َكاب١ً ايهعب١ املػسؾ١، ٚنرا ايهجري ايؿاسؼ، ٖٚٛ 

املُٓٛع ايرٟ ٜطس بايصال٠، ٚذيو بٓا٤ّا ع٢ً َراٖبِٗ يف ايكٍٛ باضتكباٍ عني ايهعب١ 

 أٚ دٗتٗا . 

 ٚميهٔ إمجاٍ اختالؾِٗ إىل ثالث١ اػاٖات :

  إٔ االمساف املُٓٛع ٜهٕٛ بعدّ اضتكباٍ عني ايهعب١ عسؾّا: االجتاي األًل :

ٖٚؤال٤ ِٖ عا١َ ؾكٗا٤ ايػاؾع١ٝ ايكا٥ًني إٔ ايٛادب ع٢ً املصًٞ إصاب١ عني  

صاب١ ؾداز ايهعب١ املػسؾ١، ٚؾطسٚا ذيو بإٔ املكصٛد بايعني يٝظ سكٝك١ اإل

 ٜعد عٝح ايهعب١، بٌ ٖٛ اضتكباٍ عسيف مبطاَت١ ايهعب١ ايػسٜؿ١ َطاَت١ صٛز١ٜ،

 . ايهعب١ عني إىل َتٛد٘ أْ٘ عسؾّا

 بايعني املساد يٝظ): اـادّ ْكٌ اإلَاّ ابٔ سذس اهلٝتُٞ يف ؼؿ١ احملتاز عٔ

 ٚاألزض، ايطُا٤ إىل ٖٚٛاؤٖا ايبٝت مست ٖٚٛ أٟ اصطالسٞ، أَس ٖٛ بٌ اؾداز،

 ( .122( ) سكٝك١ ال عسؾّا َطاَتتٗا ٚاملعترب، ايطابع١

 اؿكٝك١، ٜسٜدٚا مل بايعني ايكا٥ًني إٕ) ايػاؾعٞ: ايهسدٟ قُد ايعال١َ قاٍٚ

 صاسب عٔ أٜطّا ْٚكٌ ،(ايهعب١ عٔ ايبعٝد صال٠ تصح مل ٚإال ظاٖس، ٖٚٛ

                                                           
 (.244/ 3( الششح الىبير للشافعي )121)

 (.463/ 1( حاشُت سد اإلاحخاس البن غابذًن )121)

 (. 1/172( جحفت اإلاحخاج بششح اإلانهاج البن حجش ) 122)
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 ايبعد، َع املطاَت١ اتطاع َٔ َٓس ملا ٚذيو ايعني، ايؿسض قًٓا ٚإٕ) :قٛي٘ ٝعابضتاال

  (.123()ايبعد َع ايٛادب ٖٛ ٖٚرا ايصٛز١ٜ، املطاَت١ أٟ ايعني اضتكباٍ ؾُع٢ٓ

 يرا ،املطاَت١ تتطع ايبعد َع َٚٔ خالٍ ٖرا ايتكسٜس يؿكٗا٤ ايػاؾع١ٝ ٜتطح أْ٘

 باعتباز ال ايعسف، باعتباز املطاَت١ ٚصـ عًٝ٘ ٜصدم َا االضتكباٍ يف ايؿسض ٜصري

 عٔ َعني امساف إىل ميٌٝ اضتكباٍ تصٛز إىل َؿَٗٛ٘ يف ٜؤدٟ ٖٚرا اؿكٝك١،

 . يًهعب١ اؿكٝك١ املطاَت١

 اهلٓدضٞ، اؾاْب َٔ ٚدزاضت٘ ايعسيف، املؿّٗٛ ٚؾل االضتكباٍ يف ايٓعس ٚألدٌ

 اؿادخ ايتٛاشٟ خالٍ َٔ ؾطٓذد ٚٚدٗ٘، بصدزٙ ايكب١ً املس٤ اضتكبٌ إذا أْ٘ ْكٍٛ

 ؾُا ايعٝٓني، بني َا ٚضطٞ اضتكباٍ متاَّا ٜطابل يًهعب١ ايصدز اضتكباٍ إٔ بُٝٓٗا

 اضتكباٍ نإ ؾإذا ايعٝٓني، بني َا يٛضطٞ نريو ٜكاٍ ايصدز اضتكباٍ يف ٜكاٍ

 ؾعسؾّا، عسؾّا نإ ٚإٕ ايعٝٓني، بني َا ٚضطٞ اضتكباٍ ٖٛ ؾهريو سكٝكّٝا، ايصدز

 .  غريٙ َٔ ٚأظٗس أدم ايعٝٓني عرب ايعسيف االضتكباٍ سدٟ ْٗاٜيت اضتدساز إٔ إال

 املصًٞ ٜكـ إٔ ٖٛ اؿكٝك١ املطاَت١ عٔ ايعسؾ١ٝ ايصٛز٠ يف ايتٝأَ سد ؾػا١ٜ

 عٝٓ٘ بٛضط حياذٜٗا إٔ ايتٝاضس سد ٚغا١ٜ اي٢ُٓٝ، عٝٓ٘ بٛضط ايكب١ً حياذٟ عٝح

 أٟ ايعٝٓني، ٚضطٞ بني ؾُٝا هلا املطتكبٌ عٔ ٚاقع١ ؾايكب١ً األَسٜٔ نال ٚيف ايٝطس٣،

 نٕٛ ؾإٕ يريو ٚدٗ٘، تًٞ مما أَاَ٘ ٖٞ بٌ ؽتؿٞ، أٚ سداُٖاإ عٔ تػب مل أْٗا

 ضُٔ بايطسٚز٠ ٜدخٌ مما هلٛ هلا، املطتكبٌ عٝين ٚضطٞ بني ؾُٝا ٚاقع١ ايهعب١

 ٌَٝ َع يهٔ يًهعب١ سكٝك١ٝ َطاَت١ ْؿط٘ ٖٛ ايعسيف ؾاالضتكباٍ  ايعسيف، االضتكباٍ

 نٌ إىل ايصال٠ ٚػٛش) :قٛي٘ زشٜٔ ابٔ عٔ ايهسدٟ ْكٌ يريو ؾٝ٘، َتطاٌٖ ٜطري

 تٝأَ أٚ عٓ٘ ٜطري تٝاضس ؾٝ٘ َا ٚإىل عًٝ٘، املتؿل َصس داَع حملساب َٛاؾل قساب

 أٌٖ ٜطًل َا إٔ ب٘، ٜتُٝص َا ٚأقٌ ايؿاسؼ، ايتٝاضس أٚ ايتٝأَ غالف نريو،

 َعني غ٤ٞ اضتكباٍ يف ذيو قدز يٛ ٜػاٖد عٝح املٌٝ، َع عًٝ٘ االضتكباٍ اضِ ايعسف

 ٚأقسٙ) :قاٍ ثِ( ؾاسؼ ؾٗٛ عًٝ٘ االضتكباٍ اضِ ٜطًكٕٛ ال َٚا ٜطري، ؾٗٛ بعد ع٢ً

 ٜعدٙ َا ٜؿشؼ، مل ايرٟ أٟ ٖٚٛ ٜؿشؼ مل إٕ: ؾكاٍ املصٓـ ٚتبعِٗ َتأخسٕٚ، مجع

 (.124( )املٌٝ َع اضتكبااّل ايعسف أٌٖ

 َطاَت١ عٔ دزد١ (20) دٕٚ َا نإ إذا املٌٝ إٔ ٜبني باألضؿٌ ايتٛضٝشٞ ٚايسضِ

 االضتكباٍ سدٚد ضُٔ ٜصٍ مل صاسب٘ ٚإٔ ،ؾاسؼ غري َٝاّل ٜعد ؾٗٛ ايهعب١ عني

                                                           
 (.36(  كشة الػين بفخاوي غلماء الخشمين للىشدي، ص :)123)

 (. 36(  اإلاطذس العابم  ص :)124)
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اآلتٞ ٜٛضح َكداز ( 1)ٚايػهٌ  (.125)بٓا٤ ع٢ً تكسٜس ايطاد٠ ايػاؾع١ٝ ايعسيف

 االضتكباٍ ايعسيف.

 
 
 
 
 
 
 

 

 (1الشكل )

ظُٝع إٔ االمساف عٔ ايهعب١ باـسٚز عٔ َكاب١ً ايهعب١ املػسؾ١  االجتاي الجانُ:

 ايٛد٘:

ٖٚرا َا ٜكسزٙ عًُا٤ اؿٓؿ١ٝ ايرٜٔ ْصٛا ع٢ً إٔ االمساف ايؿاسؼ ٖٛ َا تصٍٚ ب٘ 

، يًهعب١ َطاَتا ايٛد٘ ضطح َٔ ٤غٞ ٜبك٢ بإَٔكاب١ً ايهعب١ نًّٝا، ٜٚهٕٛ ذيو 

 ٚميهٔ إٔ ْطُٞ ٖرا ) باالػاٙ األصػس( ٖٚرٙ بعض ْصٛصِٗ يف ذيو:

 ال امساؾّا باالمساف بأع ٚال) :ايكٗطتاْٞ عٔ (126)احملتاز زد ساغ١ٝ يف -

  .(يًهعب١ َطاَتّا ايٛد٘ ضطح َٔ ٤غٞ ٜبك٢ بإٔ بايه١ًٝ، املكاب١ً ب٘ تصٍٚ

 َطاَتّا ايٛد٘ ضطح َٔ غ٤ٞ ٜبك٢ إٔ :اؾ١ٗ اضتكباٍ: )ايكدٜس ؾتح غسحٚيف  -

 َٔ ب٘ ٜصٍٚ مبا تصٍٚ ال بعٝد٠ َطاؾ١ يف ٚقعت إذا املكاب١ً ألٕ ;هلٛا٥ٗا أٚ يًهعب١

 .(127) (قسٜب١ َطاؾ١ يف ناْت يٛ االمساف

 ٚذنس اؿٓؿ١ٝ يطبط ذيو طسٜكتني:

إٔ ٜؿسض خط خازز َٔ دبني املصًٞ  إىل د١ٗ ايهعب١، ٜٚؿسض  )الطزٍقة األًل( :

خط آخس ميس ع٢ً ضطح ايهعب١ َٔ املػسم إىل املػسب، ٜٚهٕٛ خط املصًٞ اـازز 

                                                           
 (.55"أدلت اللبلت بحػشمىث" ص :) (  ًىظش: مبحث الفليي الجػُذي125)

 (.463/ 1(  حاشُت سد اإلاحخاس البن غابذًن )126)

 (.271/ 1(  ششح فخح اللذًش للعُىاس ي )127)
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ايهعب١، ٜٚهٕٛ عُٛدّٜا ع٢ً اضتكا١َ عٝح َٔ دبٝٓ٘ ٚاصاّل إىل اـط املاز ع٢ً 

 املكاب١ً تصٍٚ الحيصٌ ب٘ شاٜٚتإ قا٥ُتإ، ٚبريو تهٕٛ املٛاد١ٗ يًهعب١،  ٚ

 ٜبك٢ ايهعب١ عني عٔ ٜطازّا أٚ ميّٝٓا تأخس ؾُُٗا َكٛع، ْطإاإل ٚد٘ ٕأل بايه١ًٝ،

االضتكباٍ ( ٜٛضح صٛز٠ 2ٚايػهٌ اآلتٞ ). (128) .هلا َكابال ٚدٗ٘ دٛاْب َٔ ٤غٞ

 بايطسٜك١ األٚىل عٓد اؿٓؿ١ٝ:

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 (2الشكل ) 

 

ٚتكدز َطاس١ اؾب١ٗ َع تكٜٛظ دبٝين ايٛد٘ مخظ قٝط ايدا٥س٠، ٖٚٛ ٜطاٟٚ 

( دزد١ َٔ 35اثٓإ ٚضبعٕٛ دزد١، ؾٝهٕٛ َكداز االمساف اؾا٥ص مخط١ ٚثالثني )

 . (129)اـسبٛطًٞنٌ داْب، نُا سكك٘ ايعال١َ ايؿًهٞ اؿٓؿٞ عًٞ بٔ قُد 

 ،ايدَاؽ يف ًٜتكٝإ، خطني بني ؾُٝا يًُصًٞ ايهعب١ تكع إٔ ٖٛ )الطزٍقة الجانَة(:

 عٔ امسف يٛ أْ٘ َٓ٘ ؾٝعًِ: ) ايتؿتاشاْٞ قاٍ، املجًح نطاقٞ ايعٝٓني إىل ؾٝدسدإ

 تٝأَ إذا:  ايعٗري١ٜ يف قاٍ َا ٜٚؤٜدٙ داش، بايه١ًٝ املكاب١ً َٓ٘ تصٍٚ ال امساؾّا ايعني

( اآلتٞ ٜٛضح صٛز٠ 3ايػهٌ); ٚ(130() َكٛع اإلْطإ ٚد٘ ألٕ، ػٛش تٝاضس أٚ

 االضتكباٍ بايطسٜك١ ايجا١ْٝ عٓد اؿٓؿ١ٝ.

 
                                                           

 (.428/ 1(  حاشُت ابن غابذًن )128)

 (.17( اهظش هخابه : شمىط ألادلت في بُان ظمذ اللبلت، مخؿىؽ )ص129)

 ( اإلاطذس العابم، هفغ الطفحت.131)
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 (3الشكل )

ٚتكدز َطاس١ خطٞ ايدَاؽ اـازدني َٔ ايعٝٓني ضدع قٝط ايدا٥س٠، مبا ٜطاٟٚ 

( َٔ نٌ 29ضتني دص٤ّا َٔ قٝطٗا، ؾٝهٕٛ ايكدز املؿتكس تطع١ ٚعػسٜٔ دزد١ )

داْب َٔ داْيب ايُٝني ٚايػُاٍ، نُا سكك٘ ايعال١َ ايؿًهٞ اؿٓؿٞ 

 . (131)اـسبٛطًٞ

َٔ ْكطيت داْيب اـطني، ٚهلرا  ٜٚبدٚ إٔ ايعال١َ اـسبٛطًٞ مل حيطب ناّل

 ( دزد29.١( دزد١، ٚيف ايصٛز٠ ايجا١ْٝ )35نإ املكداز يف ايصٛز٠ األٚىل )

 إٔ االمساف ٜهٕٛ باـسٚز عٔ اؾ١ٗ ايهرب٣: :(االجتاي الجالح)

املكصٛد باؾ١ٗ ايهرب٣ ٖٛ تكطِٝ ايكطاعات إىل قطاعني اثٓني بايٓطب١ يًكب١ً، 

عب١  تكع َا بني املػسم ٚاملػسب، أٚ بني ايػُاٍ ٚاؾٓٛب، ٚذيو باعتباز إٔ د١ٗ ايه

 ٖٚهرا، ؾُا بني ميني املصًٞ ٚمشاي٘ د١ٗ ايكب١ً إٕ اػ٘ إيٝٗا.

، ٖٚرا َسٟٚ (132) (قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َاٜٚعتُد ايكا٥ًٕٛ بٗرا ع٢ً سدٜح: )

 ذيو :عٔ مجاع١ َٔ ايصشاب١ ٚايطًـ، ٖٚٛ َسٟٚ عٔ اإلَاّ أمحد َٚٔ ْصٛصِٗ يف 

 َا ،قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َٚا ايصال٠ ايسدٌ خيط٧ نٝـ) : عجُإقٍٛ   -1

 .(133) (عُدّا ايػسم ٜتشٖس مل

 ؾُا ٜطازى عٔ ٚاملػسم ميٝٓو عٔ املػسب دعًت إذا) قاٍ:  عُس بٔٚسدٜح ا -2

 قب١ً(. بُٝٓٗا

                                                           
 (.18العابم )ص( اإلاطذس 131)

 (.9( مخفم غلُه، وكذ ظبم ص )132)

 (.17/56( الخمهُذ البن غبذ البر )133)
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 "قب١ً ٚاملػسب املػسم بني َا:" عُس قٍٛ عٔ سٓبٌ بٔ أمحد ضأيت :األثسّ قاٍ -3

 قٌ ٚإٕ بػ٤ٞ عٓ٘ شاٍ إٕ ؾإْ٘ ،ايبٝت عٓد َه١ إال ايبًدإ نٌ يف ٖرا :ؾكاٍ

 بٝدٙ ٚأغاز مػسامل ٖرا قاٍ ثِ ،ايبًدإ قب١ً نريو ٚيٝظ :قاٍ ،ايكب١ً تسى ؾكد

 ،دا٥ص٠ بُٝٓٗا ص٢ً َٔ ؾصال٠ : ي٘ قًت ،قب١ً بُٝٓٗا َٚا بٝدٙ ٚأغاز املػسب ٖٚرا

 .(134)  ايٛضط ٜتشس٣ إٔ ٜٚٓبػٞ ،ْعِ :قاٍ

 نًٗا ايبًدإ إٔ ٜسٜد)  ٚضبل تؿطري اإلَاّ ابٔ عبد ايرب يهالّ اإلَاّ أمحد أْ٘:

 ؾٝٗا هلِ تكع اييت اؾٓٛب باملد١ٜٓ قبًت٘ ناْت ملٔ َا َجٌ قبًتِٗ يف ايطع١ َٔ ألًٖٗا

 (.ٚاملػسب املػسم بني َا ؾٝٗا ٚمشاال ميٝٓا ٜٚتطعٕٛ دٗتٗا ؾٝطتكبًٕٛ ،ايهعب١

ابٔ عبد ايرب ع٢ً ٖرٙ ايطع١ ألٌٖ اآلؾام ثِ خيتِ نالَ٘ بتكسٜس عدّ  ٜٚؤند

 .(135)(ؾٝ٘ ايعًِ أٌٖ بني خالف ٚال ،ي٘ َدؾع ال صشٝح ٖٚٛاـالف ؾٝٗا ؾٝكٍٛ: )

َٚا ذنسٙ اإلَاّ ابٔ عبد ايرب ٜكسزٙ مجاع١ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ يف تؿطريِٖ 

 يالمساف ايٝطري ٚأْ٘ َا بني املػازم ٚاملػازب.

 ( املػازب إىل املػازم جياٚش إٔ عٓدْا املاْع االمسافقاٍ ابٔ لِٝ اؿٓؿٞ : ) -

(136). 

 .املػازب إىل املػازم جياٚش إٔ املؿطد االمساف اهلٓد١ٜ يألسٓاف إٔ ايؿتاٟٚ ٚيف-

(137 ) 

 أٚ يًػسم ايتٛد٘ إٔ َٔ ايػساح بعض نالّاملايهٞ: عٔ  ايدضٛقٞ ساغ١ٝٚيف  -

 .(138)ايكب١ً يدبس ايتٛد٘ ٖٛ إمنا ٚايهجري ايٝطري االمساف َٔ ايػسب

ٖٚرا ايكٍٛ ٜعين إٔ د١ٗ قب١ً املصًٞ َا بني ميٝٓ٘ إىل مشاي٘، مما ٜؤدٟ إىل ايكٍٛ 

دزد١، ٜٚطس٠   90إٔ ضع١ اَتداد د١ٗ ايكب١ً بايٓطب١ يًُصًٞ يهٌ د١ٗ َٔ دٗات٘ مي١ٓ 

 دزد١ تكسٜبّا. 90

ايدا٥س٠ اييت يف اػاٙ ايكب١ً نًٗا قبً٘، ؾٗرا ايسأٟ أٚضع اآلزا٤، سٝح جيعٌ ْصـ 

 َع ايتأنٝد ع٢ً ؼسٟ ايٛضط .

 

 

                                                           
 (.458/ 2( الاظخزواس البن غبذ البر )134)

 (.459/ 2( اإلاشحؼ العابم )135)

 (.2/49( البحش الشائم البن هجُم )136)

 (.1/431( وحاشُت ابن غابذًن )1/271( اهظش : ششح فخح اللذًش للعُىاس ي )137)

 (، وهزا غير مػخمذ غىذ اإلاالىُت، ولهزا كاٌ بػذ هلله :)وهى غػُف(.227/ 1شُت الذظىقي )( حا138)
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 إٔ االمساف ٜهٕٛ باـسٚز عٔ اؾ١ٗ ايصػس٣ : : (االجتاي الزابع)

َٔ قٝط  ايكب١ً ؾٝٗا اييتٚاملكصٛد باؾ١ٗ ايصػس٣ د١ٗ َٔ اؾٗات األزبع 

  .ايدا٥س٠

إىل أزبع قطاعات، ٖٚٞ: ايػُاٍ ٚأصشاب ٖرا االػاٙ ِٖ ايكا٥ًٕٛ بتكطِٝ ايعامل 

 ٚاؾٓٛب ٚايػسم ٚايػسب، ٚد١ٗ ايهعب١ ايػسٜؿ١ يف إسد٣ ٖرٙ ايكطاعات األزبع.

 َهاْ٘ َٔ نًٗا ايعامل دٗات أؾل إىل ٜٓعس إٔ أزاد إذا املس٤ إٔ ذيو ٚتكسٜس

 إٔ َٚعًّٛ، نا١ًَ دا٥س٠ تػهٌ اؾٗات فُٛع ألٕ، نا١ًَ دٚز٠ ْؿط٘ سٍٛ ؾطٝدٚز

 ايدا٥س٠; أَس عًُٓا ؾإذا ،(دزد١ 360) ع٢ً ؼٟٛ ؾإْٗا أدصا٤ إىل قطُت إذا ايدا٥س٠

ع٢ً  -ٖٚٞ ، د١ٗ نٌ ضع١ َعسؾ١ يٝتط٢ٓ ايعامل دٗات عدد َعسؾ١ إال ٜبك٢ ؾًٔ

 أزبع، ٖٚٞ اييت أغازت إيٝٗا بعض ايٓصٛص. -ٖرا ايسأٟ 

 اييت ايصٛز٠ صش١ ديٌٝ ٚأَا): تعاىل اهلل زمح٘ ايػصايٞ اإلضالّ سذ١ قاٍ

 قطا٤ آداب يف ايطالّ عًٝ٘ ؾكٛي٘ دٗات، أزبع يف ايعامل دٗات سصس ٖٚٛ صٛزْاٖا،

 ٖرا ٚقاٍ غسبٛا، أٚ  غسقٛا ٚيهٔ تطتدبسٖٚا، ٚال ايكب١ً بٗا تطتكبًٛا ال اؿاد١،

 ٚزخص دٗتني عٔ ؾ٢ٗٓ ميٝٓ٘، ع٢ً ٚاملػسب هلا، املطتكبٌ ٜطاز ع٢ً ٚاملػسم باملد١ٜٓ

 أٚ ضبٕع أٚ ضٕت يف تؿسض إٔ ميهٔ ايعامل دٗات إٔ أسد بباٍ خيطس ٚمل دٗتني، يف

 ٚيٝظ، اإلْطإ خًك١ ع٢ً بٓا٤ّ االعتكادات يف تجبت اؾٗات بٌ نإ، نٝؿُا أٚ عػس

 اإلْطإ إىل باإلضاؾ١ اؾٗات ؾهاْت ٚمشاٍ، ٚميني ٚخًـ قداّ دٗات، أزبع إال ي٘

   .(139()االعتكادات ٖرٙ َجٌ ع٢ً إال ٜبين ال ٚايػسع، أزبعّا ايٓص ظاٖس يف

 إسد٣ أٟ اؾ١ٗ:  املٓٗاز غسح يف األضٟٓٛ ٚقاٍ) :ؾتاٜٚ٘ يف ايهسدٟ ايعال١َ ٚقاٍ

 إىل املػسم َٔ املطتطٌٝ ايصـ صش١ بديٌٝ ايهعب١، ؾٝٗا اييت األزبع١ اؾٗات

 األزبع، اؾٗات َٔ املرنٛز احملساب ؾٝٗا اييت ؾاؾ١ٗ ايطربٟ، مٛٙ ٚذنس املػسب،

 أْ٘ عًٝ٘ ٜصدم ال احملساب، د١ٗ عٔ خيسز مل اجملتٗد شاٍ ؾُا احملساب، د١ٗ ٖٞ

 ٚإذا، د١ّٗ ادتٗد أْ٘ عٓ٘ ٜكاٍ ست٢ أخس٣، د١ٗ إىل عٓٗا خيسز مل ألْ٘، د١ّٗ ادتٗد

 . (140( ) ٚايٝطس٠ اي١ُٓٝ قبٌٝ َٔ احملساب عٔ ؾامساؾ٘ اؾ١ٗ، سد إىل خيسز مل

ٖٚرا املع٢ٓ ايرٟ ذنسٙ اإلَاّ  ايػصايٞ َٚع٘ عًُا٤ ايػاؾع١ٝ ٜكسزٙ عا١َ  ايؿكٗا٤ 

 َٔ زنع١ ادتٗاد بهٌ ص٢ً أْ٘ ؾسض ؾًٛعٓد سدٜجِٗ عٔ اغتباٙ املصًٞ يف ايكب١ً، 

 صازت إيٝٗا ؼس٣ اييت اؾ١ٗ ألٕ، األزبع اؾٗات إىل صالت٘ صشت د١ٗ إىل ايسباع١ٝ

                                                           
 (.265/ 2( إحُاء غلىم الذًن  للغضالي )139)

 (.45( كشة الػين بفخاوي غلماء الخشمين للىشدي )ص141)
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 يف اؾ١ٗ ٖرٙ قبًت٘ صازت أخس٣ د١ٗ إىل زأٜ٘ ؼٍٛ ؾشني االدتٗاد بطسٜل ت٘قبً

 بادتٗاد ٜٓكض ال باالدتٗاد أَط٢ َا ألٕ ;األٍٚ باالدتٗاد أد٣ َا ٜبطٌ ٚمل ،املطتكبٌ

 .(141)أسدٖا يف ايكب١ً ، ألٕايكب١ً إىل نًٗا األسٛاٍ يف َصًٝا ؾصاز ،َجً٘

 ٚسٝح اؾٗات، بعدد ايصال٠ ايٛادب يهإ أزبع، َٔ أنجس اؾٗات ناْت ؾًٛ

، ٜٚصسسٕٛ إٔ ايكب١ً يف أزبع ايعامل دٗات عدد إٔ ديٌٝ ؾريو ;أزبع يف سصسٖٚا أِْٗ

 أسدٖا.

َٚؤد٣ ٖرا ايكٍٛ بإٔ د١ٗ ايكب١ً يف إسد٣ اؾٗات األزبع، ؾتكطِ ايدا٥س٠ أزباعّا، 

( دزد١، ؾٗرا 45( دزد١ يهٌ َٔ ايُٝني ٚايػُاٍ )90ؾٝهٕٛ اَتداد اؾ١ٗ ايٛاسد٠ )

املكداز اؾا٥ص يف اضتكباٍ ايكب١ً، َٚا شاد نإ خسٚدّا عٔ اؾ١ٗ; ٚبايتايٞ ٖٛ ٖٛ 

 خسٚز عٔ ايكب١ً.

مشااّل ( ٖٛ َا ٜكدزٙ مجاع١ َٔ ايعًُا٤  45دزد١ ميّٝٓا ٚ 45ٖٚرا املكداز املرنٛز )

املعاصسٜٔ ؼدٜدّا حملازٜب املطادد اييت تعد َتذ١ٗ إىل ايكب١ً ٚتصح ايصال٠ ؾٝٗا، َٚا 

 عٓ٘ نإ امساؾّا عٔ د١ٗ ايكب١ً.   شاد 

ايؿكٗا٤ يف ؼدٜد اضتكباٍ ايكب١ً اؾا٥ص ْطتدًص  تَٚٔ خالٍ َا تكدّ َٔ اػاٖا

 اآلتٞ:

يعا١َ ايػاؾع١ٝ، ٖٚٛ اػاٙ "عني ايكب١ً"، ايكا٥ٌ بٛدٛب اضتكباٍ عني  االجتاي األًل

١ ذيو تكدز  ايهعب١ عسؾّا، ٚذيو بإٔ تهٕٛ ايهعب١ َا بني ٚضطٞ ايعٝٓني، َٚطاس

 ( دزد١، ؾُا شاد عًٝ٘ نإ امساؾّا ٜعد املصًٞ خازدّا ب٘ عٔ عني ايكب١ً. 20عٛايٞ )

يعا١َ اؿٓؿ١ٝ، ايكا٥ًني إٔ ايٛادب اضتكباٍ ايهعب١ ظُٝع ايٛد٘،  ًاالجتاي الجانُ

، ٚأمسٝت٘ اؾ١ٗ األصػس، ُٚقدِّز يًهعب١ َطاَتّا ايٛد٘ ضطح َٔ ٤غٞ ٜبك٢ٚذيو بإٔ 

( دزد١، ؾُا شاد عًٝ٘ نإ امساؾّا خيسز ب٘ املصًٞ عٔ َكاب١ً 35يٞ )ذيو عٛا

 ايهعب١ املػسؾ١. 

يًشٓاب١ً، ٖٚٛ اػاٙ "اؾ١ٗ ايهرب٣"، ٖٚٛ إٔ ايٛادب اضتكباٍ د١ٗ  ًاالجتاي الجالح

ايهعب١ املػسؾ١، ٚإٔ َا بني املػسم ٚاملػسب قب١ً، ؾكب١ً املصًٞ َا بني ميٝٓ٘ ٚمشاي٘ 

دزد١ (، ؾٝهٕٛ 180ٚتهٕٛ ضع١ اَتدادٖا ْصـ ايدا٥س٠ َٚكدازٖا ) إذا تٛد٘ إيٝٗا،

 دزد١( يػُاي٘ تكسٜبّا. 90دزد١( يُٝني املصًٞ، ٚ) 90) 

                                                           
( مىح الجلُل  121/ 1( بذائؼ الطىائؼ للياظاوي )312/ 1) (هشاف اللىاع للبهىحي211/ 3( مجمىع الىىوي )346/ 1( الخاوي الىبير للماوسدي )141)

 (.237/ 1لػلِش )
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ٖٚٛ اػاٙ اؾ١ٗ ايصػس٣،ٖٚٛ يعا١َ ايعًُا٤ ايكا٥ًني بإٔ ايكب١ً تكع يف  االجتاي الزابع،

هعب١ أدصأٙ ذيو، إسد٣ اؾٗات األزبع، ؾشٝجُا تٛد٘ املصًٞ إىل اؾ١ٗ اييت ؾٝٗا اي

دزد١(، َٚا شاد  45دزد١(، ٚايٝطاز ) 45دزد١( يهٌ َٔ ايُٝني )90ٖٚٞ َكدز٠ ب )

( بٝإ 5ٚيف ٖرا ايػهٌ ) ع٢ً ذيو ؾٗٛ امساف عٔ اؾ١ٗ، ٚال ٜعد َتٛدّٗا إىل ايكب١ً.

 ملكادٜس ايدزدات يًهعب١ عطب االػاٖات ايطابك١:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : املختار يف حتدٍد مقدار االحنزاف اجلائش عن الكعبة املشزفةاملطلب الجالح: القٌل 

بعد ايتأٌَ يف اػاٖات ايعًُا٤ يف َعسؾ١ سكٝك١ االضتكباٍ ايٛادب يًهعب١،     

ٚؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥ص عٓٗا ٜرتغح يٞ ايكٍٛ إٔ بتكطِٝ اؾٗات إىل أزبع 

دزد١( عٔ ميني  45دٗات َٚكداز االمساف اؾا٥ص عٔ ايكب١ً ٖٛ مخظ ٚأزبعٕٛ دزد١ )

 قسب، ٚذيو يعد٠ اعتبازات َٓٗا:دزد١( ٜٚطازٙ ٖٛ األ 45املصًٞ ٚ)

إٔ َط٢ُ االضتكباٍ يًكب١ً ٜػرتى ؾٝ٘ َٔ ص٢ً إىل عٝٓٗا َٚٔ تٛد٘ إىل مستٗا 

عٝح ال ٜعد َٓشسؾا عٓٗا، ٚإٔ ايتٛد٘ إىل ايهعب١ ال ًٜصّ َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ املصًٞ 

َٛادّٗا ؾدازٖا ع٢ً اؿكٝك١، ؾٝذب ايتٛد٘ إىل دٗتٗا تٛدّٗا ٜصح َع٘ اضِ 

 االضتكباٍ .
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ايتكطِٝ ايطبٝعٞ يًذٗات احملٝط١ باإلْطإ ٖٞ ايتكطُٝات األزبع١ املعسٚؾ١ يد٣ 

بايكطع أْ٘ َتٛد٘ إيٝٗا غسقّا  ايهاؾ١، ٚاملتذ٘ إىل د١ٗ َٔ تًو اؾٗات ٜصح إٔ ٜكاٍ

 أٚ غسبّا ميّٝٓا أٚ مشااّل.

 تطٛزَع  -إال أْ٘  األزبع ايس٥ٝط١ اؾٗات َع إٔ ايهعب١ تكع غايبّا يف بإسد٣ -1

 ،ايؿسع١ٝ اؾٗات اعتُاد إىل ٜكرتح ايؿًهٕٝٛ زغب١ّ يف ايدق١ - اـسا٥ط عًِ

 اؾٓٛبٚ ،ايػسبٞ يػُاٍٚا ،ايػسقٞ ايػُاٍؾتهٕٛ اؾٗات ع٢ً ٖرا : )

 (.ايػسبٞ اؾٓٛبٚ ،ايػسقٞ

 ٚإمنا مت ضًٛى ٖرا املٓش٢ يف اختٝاز اؾٗات ايؿسع١ٝ آْؿ١ ايرنس يعد٠ أَٛز: -2

 ميس ال اؾػسايف، طٛهلا خط أٟ املهس١َ، مله١ ايٓٗاز َٓتصـ خط إٔ : أًاًل

 ؾإْ٘ َه١ ؾٓٛب اـط اَتداد أَا ،ايصػري٠ ايكس٣ َٔ قًٌٝ عدد ع٢ً إال

 ؾٝ٘ تكع ايرٟ ايٛقت يف ايٝابط١، ع٢ً ميس ٚال احملٝط ثِ األمحس ايبشس يف ٜدخٌ

 . غسب٘ أٚ اـط ٖرا غسم ٚاألقايِٝ املدٕ أغًب

 َه١ عسض دا٥س٠ عٔ نريو ٜكاٍ ايٓٗاز، َٓتصـ خط عٔ قٌٝ َا : ثانًَا

 . دٓٛبٗا أٚ مشاهلا إَا تكع ايبًدإ ؾأقايِٝ املهس١َ،

 اؾٗات يف غايبّا تكع ٚايبًدإ املدٕ َٔ يًُعُٛز٠ ايكب١ً دٗات ٕأ : ثالجًا

 . ايس٥ٝط١ اؾٗات يف ٚقٛعٗا َٔ أنجس َٓٗا، قسٜب١ أٚ ايؿسع١ٝ،

 ؼدٜد يف ايؿسع١ٝ اؾٗات إىل يإلغاز٠ املتعاَد٠ االسداثٝات اعتُاد ٕأ : رابعًا

 يف اؿاٍ ٖٛ نُا، يالضتٝعاب ٚاألضٌٗ ايتصٛز يف األْطب ٖٞ ايكب١ً

 . ايبٝا١ْٝ ايسضَٛات

 عبد ايطٝدَٚٔ ايطٛابل ايؿك١ٝٗ يف اختٝاز ٖرا املٓش٢ َا قاي٘ ايؿكٝ٘ اؿطسَٞ 

 ايسبعني بني ايتُٝٝص ٖٛ األزبع١ اؾٗات باضتدساز ٚاملساد): ايطكاف قُد بٔ اهلل

 ايػُاٍ:  أٟ ايػُايٝني بايسبعني ؾُكصٛدٙ(، 142( )اؾٓٛبٝني ٚايسبعني ايػُايٝني،

 . ايػسبٞ ٚاؾٓٛب ايػسقٞ اؾٓٛب: أٟ اؾٓٛبٝني ٚايسبعني ايػسبٞ، ٚايػُاٍ ايػسقٞ

 .  ٖرا االختٝاز ٚؾل ايكب١ً دٗات ٜٛضح (4) تٞاآل ٚايػهٌ

 
 

                                                           
 (.35( اإلاعلً اللٍشب للػمل في سبؼ الخجُِب للعلاف، ص : )142)
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 (4الشكل )
 

بايٓعس يف دٗات ايكب١ً يًدٍٚ ايعسب١ٝ عا١َ ٚيًُٝٔ خاص١ ْالسغ أْٗا تكع يف  خامضًا:

 اؾٗات ايؿسع١ٝ، ٚبايٓعس يف ايػهٌ ايتايٞ ٜتبني دًّٝا َا ذنسْاٙ.

 
 
   
 
 
 
 
 

 :  اآلتٞ ضٓذد اـسٜط١ٚبايٓعس يف 

 ٞ.ايػسب ايػُاٍ يف عُإ ٚضًط١ٓ ايُٝٔ قب١ً د١ٗ (1

 .ايػسبٞ ايػُاٍ يف سطسَٛت عُّٛ قب١ً (2

 . ايػسقٞ اؾٓٛب َصس قب١ً د١ٗ (3
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 .ايػسبٞ اؾٓٛب ٚغريٖا ٚغاز٣ ٚخساضإ ٚإٜسإ ٚايهٜٛت ايعسام قب١ً د١ٗ (4

ٜٚتبني بٗرا ايتكطِٝ إٔ قب١ً أنجس ايدٍٚ َا١ً٥ إىل االػاٖات ايؿسع١ٝ مما ٜدٍ ع٢ً     

 دق١ ٖرا ايتكطِٝ ٚاعتُادٙ يف ؼدٜد د١ٗ ايكب١ً.

ايعًُا٤ ٚايباسجني املعاصسٜٔ إٔ غا١ٜ َكداز االمساف اؾا٥ص ٖٛ: اختاز مجاع١ َٔ 

 ( يهٌ د١ٗ َٔ ميني ٚمشاٍ املصًٞ َِٓٗ:45)

: ؾك٘ ايعباداتايػٝذ ايعال١َ قُد بٔ صاحل ايعجُٝني، ؾكد قاٍ يف نتاب -أ

 ٚاؾٗات، ٜطس ال اؾ١ٗ يف ايٝطري االمساف إٔ اهلل زمحِٗ ايعًِ أٌٖ ذنس)

 عٔ اإلْطإ نإ ؾإذا، ٚايػسب، ٚايػسم، ٚاؾٓٛب، ايػُاٍ: أزبع أْٗا َعسٚف

 ٚإذا، ٚاؾٓٛب ايػُاٍ بني َا سك٘ يف ايكب١ً ناْت، غسبّا أٚ غسقّا ايهعب١

، ٚايػسب ايػسم بني َا سك٘ يف ايكب١ً صازت، دٓٛبّا أٚ مشااّل ايهعب١ عٔ نإ

 .(143) (اؾ١ٗ اضتكباٍ ايٛادب ألٕ

 ٖٛ يًٓصال٠ املبطٌ االمسافقاٍ يف ؾتاٜٚ٘: )ا١ْ، ايػٝذ سطاّ ايدٜٔ عؿ-ب

 نُا دزد١( 45) بـ املعاصسٜٔ ايعًُا٤ بعض ٚقدزٙ نبريّا ٜهٕٛ ايرٟ االمساف

 إىل ايكب١ً ناْت ؾإذا ،ايهعب١ د١ٗ غري إىل ٜص٢ً عٓدَا ذيو ٜٚهٕٛ ،ضبل

 ؾإذا. صشٝش١ ؾصالت٘ ادتٗادٙ ع٢ً بٓا٤ّ اؾٓٛب د١ٗ إىل املصًٞ ٚتٛٓد٘ اؾٓٛب

 د١ٗ إىل َٓتذّٗا ٜعٌ ؾإْٓ٘ دزد١ 45 سٓت٢ ٜطازّا أٚ ميّٝٓا ايكب١ً عني عٔ ابتعد

ٕٓ ايػسب، أٚ ايػسم د١ٗ إىل ٜٓتذ٘ بدأ ؾكد ذيو عٔ شاد ؾإذا اؾٓٛب، ٌٓ أل  د١ٗ ن

 ؾكد دزد١ 45 إىل ٚصٌ ؾإذا. دزد١ 90 اؾٓٛب د١ٗ عٔ تبعد اؾٗتني ٖاتني َٔ

 أٚ. اؾٓٛبٞ ايػسم د١ٗ إىل ايتٛٓد٘ ٚبدأ ايػسم، د١ٗ َٔ اؾٓٛب ْٗا١ٜ إىل ٚصٌ

 يف ؾاـطأ.  اؾٓٛبٞ ايػسب إىل ايتٛٓد٘ ٚبدأ ايػسب د١ٗ َٔ اؾٓٛب ْٗا١ٜ إىل

 . (144) (ٚاالدتٗاد ٚايتشسٟ ايبشح بعد سصٌ إذا اهلل غا٤ إٕ َػتؿس اؿدٚد ٖرٙ

 ايكب١ً عٔ االمساف نإ إذا) ، قاٍ يف ؾت٣ٛ ي٘:املٓذد صاحل بٔ قُد ايػٝذ-ز

 اضتكباٍ ٖٛ سكهِ يف ايؿسض ألٕ، صشٝش١ ؾصالتهِ دزد١، 45 َٔ أقٌ

 اضتكباٍ عٔ خيسدهِ ال االمساف ٖٚرا، َه١ ٚال ايهعب١ اضتكباٍ ال، اؾ١ٗ

 . (145) (اؾ١ٗ

                                                           
ن من معا . وللشُخwww.binothaimeen.com( ًىظش مىكؼ الشُخ غلى الشابـ: 149( فله الػباداث )ص: 143) ئل ابن فخىي في هخاب ثماس الخذٍو

( غن ملذاس الاهحشاف غن اللبلت الزي ٌػفى غىه فلاٌ: )هى ما وان فُه اإلاُل غن حهت اللبلت إلى ما حاري حاحب غُىه ألاًمن أو 28غثُمين )ص: 

 ألاٌعش . فئن واحه أكص ى ًمُىه أو شماله فلِغ إلى كبلت(.

 (.11/ 8(  فخاوي ٌعألىهً لخعام الذًن غفاهت )144)

 .islamqa.info-ar (101449)خ محمذ بن ضالح اإلاىجذ غلى ؤلاهترهذ : )ؤلاظالم ظؤاٌ وحىاب(( مىكؼ فػُلت الش145ُ)
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ايػٝذ ايدنتٛز غٛقٞ عبد ايهسِٜ عالّ املؿيت بداز اإلؾتا٤ املصس١ٜ ٜكٍٛ يف -د

ايكب١ً، ٜكٍٛ: )ٚاؾٗات أزبع متجٌ ؾت٣ٛ ي٘ عٔ دزد١ االمساف املطُٛح بٗا يف 

دزد١، ٖٚرا ٜعين إٔ د١ٗ ايكب١ً ٖٞ زبع 90نٌ د١ٗ زبع ايدا٥س٠ ايها١ًَ ٖٚٞ 

ايدا٥س٠، َٚا داّ املصًٞ يف سدٚدٙ ؾإْ٘ َطتكبٌ يًكب١ً، ٚع٢ً ذيو ؾٝصري 

 .(146)ميّٝٓا َٚجًٗا مشااّل( 45االمساف املطُٛح ب٘ عٔ مست ايهعب١ ٖٛ 

 املػسف ع٢ً َٛقع ايؿت٣ٛ، قاٍ يف ؾت٣ٛ ي٘: ايؿكٝ٘ عبد اهللايػٝذ ايدنتٛز -ٖـ

 عٔ أٚ ميٝٓ٘ عٔ ايكب١ً دعٌ قد ؾٗٛ ايكب١ً، عٔ 45ِّ بامساف ص٢ً َٔ ٚأَا)

 تبطٌ أٚىل باب َٚٔ صالت٘، تصح ؾال َٛادٗت٘، يف ايكب١ً تهٔ ؾًِ مشاي٘،

 .(147) (ايكب١ً، عٔ 70ِّ إىل 55ِّ بامساف ص٢ً َٔ صال٠

ايػٝذ أبٛ عبد املعص قُد عًٞ ؾازنٛع اؾصا٥سٟ ٜكٍٛ يف نالّ ي٘ سٍٛ -ٚ

 ايٓاع عسف إىل ؼدٜدٙ ٜسدع ايٝطري االمساف ٚضابطاالمساف عٔ ايكب١ً: )

ٕٖ ٜكطٞ ايٓاع ٚعسُف ايػسع، يف ي٘ ؼدٜٕد ٚزٚد عدّ إىل بايٓعس ٌٖ بأ  عٔ ٌَٝ ن

 َٔ ؾٗٛ ؾٗتٗا هلا َكاباّل ٜبك٢ بٌ مشاي٘ أٚ ميٝٓ٘ عٔ ايهعب١َ ٜصِّس ال ايكب١ً

 مشااّل أٚ ميٝٓا ايكا١ُ٥ ايصا١ٜٚ ْصـ دٕٚ َا تعداد ميهٔ االعتباز ٚبٗرا ايٝطري،

َٖا ٚدٗ٘، تًكا٤ ايهعب١ داَت َا ايٝطري دزد١ نأقص٢  عٔ االمساف شٜاد٠ ٚأ

َٞ ُِٜدٔسُز ٚؾاسْؼ نبرْي امساف ؾإْ٘ مشااّل أٚ ميّٝٓا ايكا١ُ٥ ايصا١ٜٚ ْصـ  املصً

ٌَ نْٛ٘ عٔ  .(148) (مشاي٘ أٚ ميٝٓ٘ د١ٗ َسكِّ٘ يف تصري ايهعب١ بٌ ايهعب١ٔ، َطتكٔب

ٚع٢ً َا تكدّ ْكٍٛ: ٜرتدح ايكٍٛ بإٔ َكداز ايتٝأَ ٚايتٝاضس ٚاملٌٝ اؾا٥ص عٔ 

دزد١(  عٔ  45دزد١( عٔ ميني املصًٞ ٚ) 45ايكب١ً، ٖٛ اؾ١ٗ ايصػس٣، ٖٚٛ )

 .دزد١ تطعٕٛ ؾُذُٛعُٗاٜطازٙ،

تٝطس مجع٘ يف ٖرٙ املطأي١، ٖٚٞ قاٚي١ يًباسح يبٝإ االمساف اؾا٥ص ٖرا َا 

ٚاملُٓٛع عٔ ايهعب١ املػسؾ١، ٚأزدٛ إٔ أنٕٛ ٚؾكت يبٝإ ٖرٙ املطأي١ اييت تِٗ نٌ 

 َطًِ.

ٚأضأٍ اهلل ايععِٝ إٔ ٜصًح غأْٓا نً٘، ٜٚٛؾكٓا ملا حيب٘ ٜٚسضاٙ، ٚص٢ً اهلل 

 أمجعني ٚاؿُد هلل زب ايعاملني.ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ 

                                                           
ت، بشكم معلعل )146)  .Dar-alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=6981&langID=1( 6981( مىكؼ داس ؤلافخاء اإلاطٍش

 fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page =showfatId&Id=15685 كؼ مشهض الفخىي بئششاف الذهخىس غبذ هللا الفلُه( مى 147)

 بػىىان الاهحشاف غن كبلت اإلاعلمين بين ؤلاهطاف والخػىذ. .بحثwww.ferkous.com/site/rep/m48.php( مىكؼ الشُخ فاسهىط 148)

 

http://www.ferkous.com/site/rep/m48.php.بحث
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 انخاتًة

يف ختاّ ٖرٙ ايدزاض١ ٚبعد عسض آزا٤ ايعًُا٤ َٔ كتًـ املراٖب اإلضال١َٝ يف 

 َطأي١ االمساف عٔ ايهعب١ املػسؾ١ ؾإْٞ أعسض ٖٓا ْتا٥ر ايبشح يف ايٓكاط اآلت١ٝ:

يكد سعٝت ايهعب١ املػسؾ١ بأععِ َعاْٞ ايتبذٌٝ ٚايتػسٜـ خالٍ ايتازٜذ -1

ايبػسٟ ٚاإلضالّ شادٖا قدض١ٝ ٚتععُٝا، ؾأضشت تٗؿٛا إيٝٗا أؾ٦د٠ أٌٖ األميإ 

 ٚصازت قب١ً قًٛبِٗ ٚأبداِْٗ.

َٔ أِٖ األسهاّ املتعًك١ بايهعب١ ٚدٛب اضتكباٍ املطًِ هلا يف صالت٘ سٝجُا -2

 نإ، ٚصاز ٖرا االضتكباٍ غعري٠ عع١ُٝ ٚعباد٠ َٔ أدٌ عبادات اإلضالّ.

ع٢ً ٚدٛب اضتكباٍ عني ايهعب١ يًُصًٞ ايكسٜب َٓٗا، ٚال جيٛش ٚاتؿل ايؿكٗا٤ -3

إٔ ميٌٝ عٓٗا بأد٢ْ ٌَٝ، أَا ايبعٝد َٓٗا ؾاختًؿت أْعازِٖ، ؾُِٓٗ ايكا٥ٌ 

بٛدٛب اضتكباٍ عٝٓٗا عسؾّا، َِٚٓٗ ايكا٥ٌ باضتكباٍ دٗتٗا يتعرز إصابتٗا 

ؾٝ٘ َٔ ص٢ً إىل يًبعٝد، َِٚٓٗ َٔ مجع بني ايكٛيني باعتباز إٔ االضتكباٍ ٜػرتى 

عٝٓٗا َٚٔ تٛد٘ إىل دٗتٗا، ٚاؾُٝع ٜػًُِٗ اضِ االضتكباٍ، ؾُٔ عرب بإصاب١ 

عٝٓٗا عسؾّا أزاد املطاق١ يف بعض املٌٝ َٚٔ عرب باضتكباٍ دٗتٗا أزاد االنتؿا٤ 

باضتكباهلا بريو املٌٝ املتطاَح ؾٝ٘، ؾشاصٌ ايكٛيني دٛاش املٌٝ عٔ عٝٓٗا يًبعٝد، 

 ٍ ساصٌ يًذُٝع.ٚإٔ اضِ االضتكبا

ٜؿسم ايؿكٗا٤ بني املٓشسف عٔ ايهعب١ بادتٗاد ضا٥ؼ ؾصالت٘ صشٝش١; ألْ٘ قد -4

أد٣ َا عًٝ٘، ٚبني املٓشسف عٓٗا بػري ادتٗاد أٚ بتكًٝد قض ؾعًٝ٘ إعاد٠ صالت٘ 

 يتكصريٙ يف ايتشسٟ ايٛادب.

يف اختًؿت آزا٤ ايؿكٗا٤ يف ؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥ص، ٚتتًدص آزا٥ِٗ -5

 أزبع١ اػاٖات ٖٚٞ ناآلتٞ:

اػاٙ "عني ايكب١ً"، ايكا٥ٌ بٛدٛب اضتكباٍ عني ايهعب١ عسؾّا، ٚذيو بإٔ  - أ

( 20تهٕٛ ايهعب١ َا بني ٚضطٞ ايعٝٓني، َٚطاس١ ذيو تكدز  عٛايٞ )

 دزد١، ؾُا شاد عًٝ٘ نإ امساؾّا ٜعد املصًٞ خازدّا ب٘ عٔ عني ايكب١ً. 

 ٤غٞ ٜبك٢ايهعب١ ظُٝع ايٛد٘، ٚذيو بإٔ  االػاٙ ايجاْٞ: ٖٚٛ اضتكباٍ  - ب

( دزد١. ؾُا شاد 35، ُٚقدِّز ذيو عٛايٞ )يًهعب١ َطاَتّا ايٛد٘ ضطح َٔ

 عًٝ٘ نإ امساؾّا خيسز ب٘ املصًٞ عٔ َكاب١ً ايهعب١ املػسؾ١. 

ايجايح: اػاٙ "اؾ١ٗ ايهرب٣"، ٖٚٛ إٔ ايٛادب اضتكباٍ د١ٗ ايهعب١     - ز

املػسؾ١، ٚإٔ َا بني املػسم ٚاملػسب قب١ً، ؾكب١ً املصًٞ َا بني ميٝٓ٘ ٚمشاي٘ 
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(، دزد180١ا ْصـ ايدا٥س٠ َٚكدازٖا )إذا تٛد٘ إيٝٗا، ٚتهٕٛ ضع١ اَتدادٖ

 ٜبّا.دزد١( يػُاي٘ تكس 90دزد١( يُٝني املصًٞ، ٚ) 90ؾٝهٕٛ ) 

ايسابع: اػاٙ اؾ١ٗ ايصػس٣، سٝح تكع ايكب١ً يف إسد٣ اؾٗات األزبع،  - د

ؾشٝجُا تٛد٘ املصًٞ إىل اؾ١ٗ اييت ؾٝٗا ايهعب١ أدصأٙ ذيو، ٖٚٞ َكدز٠ ب 

دزد١(، َٚا شاد ع٢ً  45دزد١(، ٚايٝطاز ) 45دزد١( يهٌ َٔ ايُٝني )90)

 ١.ٚال ٜعد َتٛدّٗا إىل ايكبً ذيو ؾٗٛ امساف عٔ اؾ١ٗ،

ايكٍٛ املدتاز يف ؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥ص ٖٛ االػاٙ ايكا٥ٌ بتكطِٝ اؾٗات -6

االزبع، ؾهٌ زبع َٓٗا د١ٗ ٖٚٛ َا دس٣ عًٝ٘ عسف عا١َ ايؿكٗا٤ ٚ أٌٖ ايؿًو، 

دزد١ يهٌ د١ٗ َٔ دٗات املصًٞ عٔ ميٝٓ٘ ٚعٔ ٜطازٙ، ٖٚٛ  45ٜٚكدز ذيو بـ 

 .ايباسجني املعاصسٜٔايرٟ اختازٙ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ ٚ 
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 أهى انًصادر وانًراجغ

أسهاّ ايكسإٓ، قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾعٞ، ؼكٝل عبـد ايػـين عبـد اــايل، داز      (1

 ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ.

ٙ( ايٓاغــس داز 505إسٝــا٤ عًــّٛ ايــدٜٔ، قُــد بــٔ قُــد ايػصايــٞ أبــٛ ساَــد )ت:      (2

 املعسؾ١، بريٚت.

 أدي١ ايكب١ً عطسَٛت، ضامل عُس اؾعٝدٟ، عح َصؿٛف إيهرتّْٚٝا. (3

ــاْٞ،     (4 ــد ْاصـــس ايـــدٜٔ األيبـ ــبٌٝ، قُـ ــاز ايطـ ــسٜر أسادٜـــح َٓـ إزٚا٤ ايػًٝـــٌ يف ؽـ

 ّ.1985 –ٖـ 1405 – 2بريٚت،ط –املهتب اإلضالَٞ 

االضترناز اؾاَع ملراٖب ؾكٗا٤ األَصاز، أبٛ عُس ٜٛضـ بـٔ عبـد اهلل بـٔ عبـد      (5

قُـــد عًـــٞ -ٖــــ( ؼكٝـــل ضـــامل قُـــد عطـــا463ايكـــسطيب ) ت:  ايـــرب ايُٓـــسٟ

 ّ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت.2000َعٛض، ط. ض١ٓ 

 ٙ( داز املعسؾ١، بريٚت.204األّ، قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾعٞ، )ت  (6

اإلْصاف يف َعسؾ١ ايسادح َٔ اـالف ع٢ً َرٖب اإلَاّ أمحـد بـٔ سٓبـٌ، عـال٤      (7

ــٔ ضــًُٝإ املــ     ــٞ ب ــٛ اؿطــٔ عً ٙ داز 1419ٖـــ( ط. األٚىل 885سداٟٚ )ت : ايــدٜٔ أب

 إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ بريٚت ــ يبٓإ.

ٖـــ( داز 970ايبشــس ايسا٥ــل غــسح نٓــص ايــدقا٥ل، شٜــٔ ايــدٜٔ ابــٔ لــِٝ اؿٓؿــٞ)ت   (8

 املعسؾ١، بريٚت.

بدا١ٜ اجملتٗد ٚ ْٗا١ٜ املكتصد، أبٛ ايٛيٝد قُد بٔ أمحد بـٔ زغـد ايكـسطيب )ت :     (9

بٞ اؿًــــــيب ٚأٚالدٙ، َصــــــس،ط : ايسابعــــــ١، ٖـــــــ( َطبعــــــ١ َصــــــطؿ٢ ايبــــــا595

 ّ.1975ٖـ/1395

ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، إمساعٌٝ بٔ عُـس بـٔ نـجري، َهتبـ١ املعـازف،       (10

 بريٚت.

ٙ( داز ايهتاب 587بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع، عال٤ ايدٜٔ ايهاضاْٞ ) ت  (11

 ّ.1982ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ ض١ٓ 

تًدــٝص ؾتــا٣ٚ بعــض األ٥ُــ١ َــٔ ايعًُــا٤ املتــأخسٜٔ، عبــد        بػٝــ١ املطرتغــدٜٔ يف   (12

 ايسمحٔ بٔ قُد بٔ سطني بٔ عُس باعًٟٛ، داز ايؿهس، بريٚت.

ــٔ ضــامل         (13 ــٞ اـــري ب ــ٢ بــٔ أب ايبٝــإ يف َــرٖب اإلَــاّ ايػــاؾعٞ، أبــٛ اؿطــني حيٝ

 –ٖـ( ؼكٝل قاضـِ قُـد ايٓـٛزٟ، داز املٓٗـاز     558ايعُساْٞ ايُٝين ايػاؾعٞ )ت: 

 ّ 2000 -ٖـ 1421ٚىل، دد٠، ط. األ
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ُٓد بٔ عبد ايسٓشام اؿطـٝين املًٓكـب    (14 ُٓد بٔ ق تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع،حمل

 مبستط٢، ؼكٝل فُٛع١ َٔ احملككني،ْػس داز اهلدا١ٜ.

ــٔ أبـــٞ ايكاضـــِ ايعبـــدزٟ     (15 ايتـــاز ٚاإلنًٝـــٌ ملدتصـــس خًٝـــٌ، قُـــد بـــٔ ٜٛضــــ بـ

 ٙ.1398ٖـ( داز ايؿهس، بريٚت، ض١ٓ 897)ت:

تاز يف غسح املٓٗاز،  أمحد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ سذس اهلٝتُٞ، عاغـ١ٝ  ؼؿ١ احمل (16

 ّ بريٚت يبٓإ .1997-1418ايػسٚاْٞ ٚابٔ قاضِ، داز ايؿهس،ط.األٚىل 

تؿطـري ايبشـس احملــٝط، قُـد بـٔ ٜٛضـــ ايػـٗري بـأبٞ سٝــإ األْديطـٞ، ط. ضــ١ٓ         (17

 ٙ. داز ايؿهس، بريٚت.1420

يػٝب، حملُد بٔ عُس بٔ اؿطني ايـساشٟ َـٔ   تؿطري ايؿدس ايساشٟ املط٢ُ َؿاتٝح ا (18

 ايكسإٓ ايهسِٜ، ْػس داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ.

تؿطري آٜات األسهاّ، قُد عًٞ ايطاٜظ، املهتب١ ايعصـس١ٜ يًطباعـ١ ٚايٓػـس،     (19

 ّ.01/10/2002تازٜذ ايٓػس: 

اهلل بـٔ عبـد   ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٞ ٚاألضـاْٝد، أبـٛ عُـس ٜٛضــ بـٔ عبـد        (20

ــاف ٚايػــؤٕٚ اإلضــال١َٝ       ــرب ايُٓــسٟ، ْػــس ٚشاز٠ عُــّٛ األٚق املػــسب، ضــ١ٓ   -اي

 ٚقُد عبد ايهبري ايبهسٟ.  ٙ، ؼكٝل َصطؿ٢ بٔ أمحد ايعًٟٛ ،1387

ٙ( ؼكٝـل َهتـب   676تٗرٜب األمسا٤ ٚايًػات، حملٞ ايدٜٔ بٔ غسف ايٟٓٛٚ، )ت  (21

 ّ.1996ٓإ، ض١ٓ ايبشٛخ ٚايدزاضات، ايٓاغس داز ايؿهس، بريٚت، يب

ٖـــ( ؼكٝــل قُــد 370تٗــرٜب ايًػــ١، أبــٛ َٓصــٛز قُــد بــٔ أمحــد األشٖــسٟ، )ت  (22

 ّ، بريٚت، يبٓإ.2001عٛض َسعب،داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، ض١ٓ 

داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ، قُد بٔ دسٜـس بـٔ ٜصٜـد بـٔ خايـد ايطـربٟ أبـٛ         (23

 يبٓإ.ٙ .داز ايؿهس، بريٚت، 1405ٙ( ط.ض١ٓ 310دعؿس)ت 

ــا٤       (24 اؾــاَع ألسهــاّ ايكــسإٓ، حملُــد بــٔ أمحــد بــٔ أبــٞ بهــس ايكــسطيب، داز اسٝ

 ٙ(. 1405ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ،ض١ٓ )

 بريٚت. –ساغ١ٝ اؾٌُ ع٢ً املٓٗر، ايػٝذ ضًُٝإ اؾٌُ، داز ايؿهس  (25

ساغــ١ٝ ايدضــٛقٞ عًــ٢ ايػــسح ايهــبري، قُــد عسؾــ٘ ايدضــٛقٞ، ؼكٝــل قُــد     (26

 بريٚت. عًٝؼ، داز ايؿهس،

ساغــ١ٝ ايـــسٚض املسبـــع غــسح شاد املطـــتكٓع، عبـــد ايـــسمحٔ بــٔ قُـــد بـــٔ قاضـــِ     (27

 ٙ. 1397 -ٖـ( )بدٕٚ ْاغس( ط .األٚىل 1392ايعاصُٞ اؿٓبًٞ ايٓذدٟ )ت: 
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-ٖـــ  1419اؿــاٟٚ ايهــبري، أبــٛ اؿطــٔ املــاٚزدٟ، داز ايهتــب ايعًُٝــ١، ضــ١ٓ   (28

 يبٓإ. -ّ، بريٚت 1999

ٚقٛاعد اإلضالّ، حي٢ٝ بٔ َـسٟ بـٔ سطـٔ بـٔ      خالص١ االسهاّ يف َُٗات ايطٓٔ (29

ٙ(ـ ؼكٝل ٚؽسٜر سطني إمساعٌٝ اؾُـٌ، َؤضطـ١    676سطني أبٛ شنسٜا، )ت :

 ّ .1997 -ٖـ 1418بريٚت، ض١ٓ  -ايسضاي١، يبٓإ 

ٖــ(، داز ايؿهـس،   911ايدز املٓجٛز يف ايتؿطري باملأثٛز، دالٍ ايدٜٔ يًطـٝٛطٞ)ت:   (30

 ّ.1993بريٚت، يبٓإ،ط.ض١ٓ 

ايــدزازٟ املطــ١ٝ غــسح ايــدزز ايبٗٝــ١، قُــد بــٔ عًــٞ بــٔ قُــد ايػــٛناْٞ )ت :    (31

 ّ.1987 -ٖـ 1407ٖـ( داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط. األٚىل 1250

زد احملتاز عًـ٢ ايـدز املدتـاز، ٖٚـٛ ساغـ١ٝ ابـٔ عابـدٜٔ، حملُـد أَـني بـٔ عُـس بـٔ              (32

١ بـريٚت،. ضـٓ  -ٖــ( داز ايؿهـس  1252عبد ايعصٜـص عابـدٜٔ ايدَػـكٞ اؿٓؿـٞ )ت:    

 ّ.2000 -ٖـ 1421

ايسضاي١، قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾعٞ، ؼكٝل : زؾعـت ؾـٛشٟ عبـد املطًب،ْػـس داز      (33

 ّ.2001ٖـ، 1422ايٛؾا٤، املٓصٛز٠ ـ َصس، ط. األٚىل، ض١ٓ: 

( 1/127زٚا٥ع ايبٝإ تؿطري آٜات األسهاّ َـٔ ايكـسإٓ،، قُـد عًـٞ ايصـابْٛٞ )      (34

 ّ.1997-1418ٙداز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت يبٓإ ط. ض١ٓ

 ٙ، بريٚت.1405زٚض١ ايطايبني ٚعُد٠ املؿتني،  املهتب اإلضالَٞ، ض١ٓ  (35

ٙ( ؼكٝـل قُـد   275ضٓٔ ابٔ َاد٘، قُد بـٔ ٜصٜـد أبـٛ عبـد اهلل ايكـصٜٚين )ت:       (36

 ؾؤاد عبد ايباقٞ، داز ايؿهس،بريٚت.

ضٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣، أمحد بٔ اؿطني بٔ عًٞ بٔ َٛض٢ أبٛ بهس ايبٝٗكٞ)ت:  (37

ؼكٝل قُد عبد ايكادز عطا ْػس َهتب١ داز ايبـاش، َهـ١ املهسَـ١. ط.    ٙ( 458

 ّ.1994 – 1414ض١ٓ 

(، ؼكٝل أمحد قُد غـانس  279ضٓٔ ايرتَرٟ، قُد بٔ عٝط٢ ايرتَرٟ )ت : (38

 ٚآخسٜٔ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ.

ٙ( ؼكٝـل ايطـٝد   385ضٓٔ ايداز قطين، عًٞ بٔ عُس أبٛ اؿطٔ ايداز قطين، )ت: (39

 ّ.1966 –ٙ 1386 ٖاغِ مياْٞ املدْٞ، داز املعسؾ١ بريٚت، ض١ٓ عبد اهلل

ٙ( ؼكٝـل عبـد   303ضٓٔ ايٓطا٥ٞ، أمحد بٔ غعٝب أبٛ عبد ايسمحٔ ايٓطـا٥ٞ )ت:   (40

 ّ.1986 –ٙ 1406ايؿتاح أبٛ غد٠، ْػس َهتب املطبٛعات اإلضال١َٝ، سًب، ض١ٓ 
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ـ بـريٚت ـ   دَػـل    -غسح ايط١ٓ، اؿطني بٔ َطعٛد ايبػـٟٛ، املهتـب اإلضـالَٞ     (41

 قُد شٖري ايػاٜٚؼ. -، ؼكٝل غعٝب األزْاؤٚط 2ّ، ط1983 -ٖـ 1403

ٙ( ؼكٝـل  727غسح ايعُد٠ يف ايؿك٘، أمحد بٔ عبد اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿساْـٞ )ت:   (42

 ٙ.1413د. ضعٛد صاحل ايعطٝػإ، ض١ٓ 

ــ٢ َــنت املكٓــع، عبــد ايــسمحٔ بــٔ قُــد بــٔ أمحــد بــٔ قداَــ١        (43 ايػــسح ايهــبري عً

ٖـ( داز ايهتاب ايعسبـٞ يًٓػـس ٚايتٛشٜـع، أغـسف عًـ٢ طباعتـ٘:       682املكدضٞ )ت: 

 قُد زغٝد زضا.

ايػسح ايهبري، ضٝدٟ أمحـد ايـدزدٜس أبـٛ ايربنـات، ؼكٝـل قُـد عًـٝؼ، داز         (44

 ايؿهس، بريٚت.

ٖــ( داز  681غسح ؾتح ايكدٜس، نُاٍ ايدٜٔ قُد بٔ عبد ايٛاسـد ايطٝٛاضـٞ) ت:   (45

 بريٚت.-ايؿهس

ط٢ُ دقا٥ل أٚيٞ اي٢ٗٓ يػسح املٓت٢ٗ، َٓصٛز بٔ ْٜٛظ بـٔ  غسح َٓت٢ٗ اإلزادات امل (46

 ّ.1996ٙ( عامل ايهتب،. بريٚت، ط. ض١ٓ 1051إدزٜظ ايبٗٛتٞ)ت: 

مشٛع األدي١ يف بٝإ مست ايكب١ً، عًٞ بٔ قُـد اـسبـٛطًٞ اؿٓؿـٞ ايؿًهـٞ،      (47

 كطٛط .

ــٛ عبــد اهلل ايبدــازٟ اؾعؿــٞ، داز ابــٔ       (48 صــشٝح ايبدــازٟ، قُــد بــٔ إمساعٝــٌ أب

ّ،ؼكٝـل : د. َصـطؿ٢   1987 – 1407بـريٚت، ايطبعـ١ ايجايجـ١،     –جري، ايُٝاَـ١  ن

 دٜب ايبػا.

( 261صــشٝح َطــًِ، َطــًِ بــٔ اؿذــاز أبــٛ اؿطــني ايكػــريٟ ايٓٝطــابٛزٟ، )ت     (49

 ؼكٝل قُد ؾؤاد عبد ايباقٞ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ.

ــٛ اؿطــني ايكػــريٟ        (50 ــٔ اؿذــاز أب ( 261ايٓٝطــابٛزٟ )ت:صــشٝح َطــًِ، َطــًِ ب

 ؼكٝل قُد ؾؤاد عبد ايباقٞ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت.

عُــد٠ ايكــازٟ غــسح صــشٝح ايبدــازٟ، بــدز ايــدٜٔ قُــٛد بــٔ أمحــد ايعــٝين )ت:       (51

 ٙ(ـ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت.855

ايػــسز ايبٗٝــ١ يف غــسح ايبٗذــ١ ايٛزدٜــ١، شنسٜــا بــٔ قُــد بــٔ أمحــد بــٔ شنسٜــا       (52

 ٖـ( املطبع١ امل926.١ُٝٓٝزٟ، )ت: األْصا

ؾـتح ايبــازٟ بػــسح ايبدــازٟ، أبـٛ ايؿــسز عبــد ايــسمحٔ بـٔ غــٗاب ايــدٜٔ ابــٔ زدــب     (53

ٖـ،ط : ايجاْٝـ١، ؼكٝـل   1422 -ايطعٛد١ٜ، ايدَاّ  -اؿٓبًٞ، داز ابٔ اؾٛشٟ 

 : أبٞ َعاذ طازم بٔ عٛض اهلل.
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سذـس أبـٛ ايؿطـٌ    ؾتح ايبازٟ ؾتح ايبازٟ غسح صشٝح ايبدازٟ، أمحد بٔ عًٞ بـٔ   (54

 ٙ( ؼكٝل قب ايدٜٔ اـطٝب، داز املعسؾ١، بريٚت.852ايعطكالْٞ، )ت 

 ؾٗسع أِٖ املسادع (55

قس٠ ايعني بؿتا٣ٚ عًُا٤ اؿسَني، تصشٝح ٚضبط األضـتاذ قُـد عًـٞ املـايهٞ،      (56

 َطبع١ َصطؿ٢ قُد. 1938ايطبع١ األٚىل، 

57)        ٔ ــ ــد اهلل بـ ــٔ عبـ ـــ بـ ــس ٜٛضـ ــٛ عُـ ــ١، أبـ ــٌ املدٜٓـ ــ٘ أٖـ ــايف يف ؾكـ ــد ايـــرب   ايهـ عبـ

 ٙ(.1407ٙ( داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ْػس ض١ٓ )463ايكسطيب)ت: 

ــ١         (58 ــٔ تُٝٝ ــِٝ ب ــد اؿً ــ١، أمحــد عب ــٔ تُٝٝ ــا٣ٚ غــٝذ اإلضــالّ اب نتــب ٚزضــا٥ٌ ٚؾت

ٙ( ؼكٝل عبد ايسمحٔ بٔ قُد بـٔ قاضـِ ايعاصـُٞ ايٓذـدٟ،     728اؿساْٞ،)ت: 

 ْػس َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ.  

 -ايهًٝات، أبٛ ايبكـا٤ أٜـٛب بـٔ َٛضـ٢ اؿطـٝين  ايهؿـ٣ٛ، َؤضطـ١ ايسضـاي١          (59

 قُد املصسٟ. -ّ. ؼكٝل عدْإ دزٜٚؼ 1998 -ٖـ 1419 -بريٚت 

يطــإ ايعــسب حملُــد بــٔ َهــسّ بــٔ َٓعــٛز األؾسٜكــٞ املصــسٟ، ْػــس داز صــادز،     (60

 ايطبع١ األٚىل، بريٚت، يبٓإ.

ٖـــ( ؼكٝــل أمجــد دــاد، داز 776كتصــس خًٝــٌ، خًٝــٌ بــٔ إضــشام اؾٓــدٟ )ت :  (61

 ّ(ـ2005ٖـ/1426اؿدٜح، ايكاٖس٠، ط. األٚىل )

املطتدزى ع٢ً ايصشٝشني، قُد بٔ عبد اهلل أبٛ عبـد اهلل اؿـانِ ايٓٝطـابٛزٟ     (62

ــريٚت، ضــ١ٓ        405)ت:  ــ١، ب ــب ايعًُٝ ــادز، داز ايهت ــد ايك ــل َصــطؿ٢ عب ـــ ؼكٝ )ٙ

 ّ.1990 -ٖـ 1411

ــب    (63 ــع ايتذٝٝ ــب يًعُــٌ يف زب ــ١    املطــًو ايكسٜ ــد ايطــكاف، َطبع ــٔ قُ ــد اهلل ب ، عب

 ٖـ.  1352ايسغدٜات باإلضهٓدز١ٜ عاّ 

املصٓـ يف األسادٜح ٚاآلثاز، أبٛ بهس عبد اهلل بٔ قُد بٔ أبٞ غٝب١ ايهٛيف،  (64

 ٙ، ؼكٝل : نُاٍ ٜٛضـ اؿٛت.1409ايسٜاض، ط. األٚىل،  –َهتب١ ايسغد 

بــد ايطـالّ قُــد  َعذـِ َكـاٜٝظ ايًػــ١، ألمحـد بــٔ ؾـازع بـٔ شنسٜــا، ؼكٝـل ع       (65

 ّ(.1979 -ٖـ 1399ٖازٕٚ،داز ايؿهس، يبٓإ، طبع١ ض١ٓ )

ــد اهلل بــٔ أمحــد بــٔ قداَــ١        (66 املػــين يف ؾكــ٘ اإلَــاّ أمحــد بــٔ سٓبــٌ ايػــٝباْٞ، عب

 بريٚت. –ٙ، داز ايؿهس 1405املكدضٞ، ايطبع١ األٚىل، 

َٓح اؾًٌٝ غـسح عًـ٢ كتصـس ضـٝد خًٝـٌ، قُـد عًـٝؼ، داز ايؿهـس، ط.ضـ١ٓ           (67

 ّ.1989 -ٖـ 1409
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املٗرب يف ؾك٘ اإلَاّ ايػاؾعٞ، إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛضـ ايػرياشٟ أبـٛ إضـشام،    (68

 داز ايؿهس بريٚت.

َٛاٖــب اؾًٝــٌ يػــسح كتصــس اـًٝــٌ، مشــظ ايــدٜٔ قُــد بــٔ قُــد بــٔ عبــد     (69

ٖـــ( ؼكٝــل : شنسٜـــا   954ايــسمحٔ ايطسابًطــٞ املعــسٚف باؿطــاب ايــٗسعٝين )ت:     

 ّ.2003 -ٖـ 1423عُريات، داز عامل ايهتب، ط. 

 www.yasaloonak.netَٛقع ايػٝذ سطاّ ايدٜٔ عؿا١ْ   (70

ــسٟ      (71 ــٞ اؾصا٥ـــــ ــد عًـــــ ــص قُـــــ ــد املعـــــ ــٞ عبـــــ ــازنٛع أبـــــ ــٝذ ؾـــــ ــع ايػـــــ َٛقـــــ

www.ferkous.com/site/rep/m48.php. 

 .www.binothaimeen.comَٛقع ايػٝذ قُد  بٔ صاحل بٔ عجُٝني :  (72

 islamqa.info-ar(101449.)َٛقع ايػٝذ قُد بٔ صاحل املٓذد  (73

ــس١ٜ،   (74 ــا٤ املصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــع داز اإلؾتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -Darَٛقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=6981&langID=1. 

َٛقــــــــــع َسنــــــــــص ايؿتــــــــــ٣ٛ بإغــــــــــساف ايــــــــــدنتٛز عبــــــــــداهلل ايؿكٝــــــــــ٘        (75

fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatId&Id=15685 
ْٗاٜــ١ األزب يف ؾٓــٕٛ األدب، أمحــد بــٔ عبــد ايٖٛــاب ايكسغــٞ ايتُٝــٞ ايبهــسٟ،     (76

ٖـ( داز ايهتب ٚايٛثا٥ل ايك١َٝٛ، ايكـاٖس٠، ايطبعـ١:   733غٗاب ايدٜٔ ايٜٓٛسٟ )ت 

 ٖـ.  1423األٚىل، ض١ٓ 

ْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح املٓٗاز، مشظ ايدٜٔ قُد بٔ أبٞ ايعباع بٔ غـٗاب ايـدٜٔ    (77

 ّ. 1984 -ٖـ 1404داز ايؿهس يًطباع١، بريٚت،ط. ض١ٓ ٙ( 1004ايسًَٞ )ت :

ْٗاٜــ١ املطًــب يف دزاٜــ١ املــرٖب، عبــد املًــو بــٔ عبــد اهلل بــٔ ٜٛضـــ اؾــٜٛين، أبــٛ  (78

ٖـ( سكك٘ ٚصٓع ؾٗازض٘: أ. د/ عبد ايععِٝ 478املعايٞ، املًكب بإَاّ اؿسَني )ت:

 ّ.2007-ٖـ1428قُٛد ايٓدٜب، ْػس داز املٓٗاز، ط.األٚىل، 

ــاْٞ     اهلد (79 ــٌ املسغٝـ ــس بـــٔ عبـــد اؾًٝـ ــٔ أبـــٞ بهـ ــدٟ، عًـــٞ بـ ــ١ املبتـ ــسح بداٜـ ــ١ غـ اٜـ

 ٖـ( ْػس املهتب١ اإلضال593.١َٝ)ت:
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