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 ذهبــم دـــملعتم  ريـــالجف سقاف ةن ويـعل العالمة مخالفة
 أهموذجًا( الصالة كتاب) السالك عمدة شرح كتاةه يف الشافعية

 الملخص :
 كايؿ١ بسضاغ١ ايبشح ٖصا اعت٢ٓ      

 ملعتُس اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬

 ٖصا أغباب َٚعطؾ١ ايؿاؾعٞ املصٖب

 عُس٠ ؾطح نتاب ٚتكسِٜ ، ا٫خت٬ف

 نتاب يف اؾؿطٟ غكاف بٔ يعًٟٛ ايػايو

 مبٓٗر ايسضاغ١ هلصٙ(  ُأمنٛشدًا) ايك٠٬

 ث٬ث١ يف ايبشح اْتعِ ٚقس ، تأقًٝٞ

 ؼسٜس يف ا٭ٍٚ املبشح نإ سٝح:  َباسح

 ٚؾطٚط ايؿاؾع١ٝ َصٖب َعتُس َكطًح

 عُس٠ ؾطح بهتاب ٚايتعطٜـ ، كايؿت٘

 متَّ ايجاْٞ املبشح ٚيف ، َٚكٓؿ٘ ايػايو

 ايع١َ٬ ؾٝٗا خايـ اييت املػا٥ٌ أِٖ شنط

 يف املصٖب َعتُس اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ

 ، ايػايو يعُس٠ ؾطس٘ َٔ ايك٠٬ نتاب

 كايؿ١ أغباب عٔ ؾهإ ايجايح املبشح أَا

 ملعتُس اؾؿطٟ غكاف ابٔ عًٟٛ ايع١َ٬

 . املصٖب

َّ يًباسح ظٗط ٚقس       ايع١َ٬ اخت٬ف أ

 يف املصٖب ملعتُس اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ

 ب٘ اغتسٍ مبا ٚداٖت٘ ي٘ املػا٥ٌ َٔ نجري

 ٚمبا ايؿطع١ٝ، يًٓكٛم ٚتٛدٝٗات أزي١ َٔ

 املدايؿ١ ٚؾطٚط نٛابط َٔ ب٘ ايتعّ

ِّٔ ٖٚصا،  يًُصٖب  ايعًُٞ ايٓبٛؽ َس٣ ٜب

 عٓس ايؿاؾعٞ املصٖب يف ايؿكٗٞ ٚايطغٛر

 .  املصٖيب تعكب٘ ٚعسّ،  ايع١َ٬ ايؿكٝ٘ ٖصا

 ايعًٝا ايسضاغات ط٬ب ايباسح ٜٚٛقٞ 

 ؾكٗا٤ ؾٝٗا خايـ اييت املػا٥ٌ بسضاغ١

 ٚاختٝاضاتِٗ املصٖب يف املعتُس سهطَٛت

 َٔ يهجري ٚقكل َطٍٛ ببشح،  ايؿك١ٝٗ

 ٚؾكٗا٤ خاق١ سهطَٛت يؿكٗا٤ ايؿك٘ نتب

 . عا١َ ايُٝٔ

 

 

Abstract  
This study is concerned with 

studying the disagreement of the 

scholar Alwi Bin Saqqaff Al-Jefri to 

what is relied on al-Shafi'i school 

and knowing its reasons. It presents 

the book "Explanation of Omdet 

Assalik" composed by the scholar 

Alwi Bin Saqqaff Al-Jefri choosing 

the chapter of Prayer as a 

methodological example of this 

study. The study is divided into 

three chapters. The first chapter 

determines the term what is relied 

on al-Shafi'i school, presents the 

disagreement conditions, and 

introduces the book of Explanation 

of Omdet Assalik and its author. The 

most prominent issues that the 

scholar Alwi Bin Saqqaff Al-Jefri 

disagrees with what is agreed on 

regarding the chapter of prayer in 

the school are demonstrated in the 
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second chapter. The third chapter 

shows the reasons behind the 

disagreement of the scholar Alwi 

Bin Saqqaff Al-Jefri to what is 

relied on the school. 

It becomes clear to the researcher 

that the disagreement of the scholar 

Alwi Bin Saqqaff Al-Jefri to what is 

relied on the school in many issues 

has its purpose as evidenced by al-

Shari'ia evidences and his 

commitment to follow the 

disagreement's standards and rules. 

This indicates his extreme scientific 

mentality and jurisprudential 

stability of al-Shafi'i school and his 

non-intolerance of the school. 

The researcher recommends the 

graduate students to study the issues 

that the  Islamic jurists of 

Hadhramout disagree with what is 

relied on the school and their 

jurisprudential selections. They 

should conduct a deep and 

investigative study of a lot of 

jurisprudential books of Islamic 

jurists of Hadhramout particularly 

and Yemeni  jurists generally. 

 

ـــــاملكسَ ١:ــ  

 أَا أمجعني، ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚايػ٬ّ ٚايك٠٬ ايعاملني، ضب هلل اؿُس     

 : بعس

 ٚؼكٝل ٚزضاغتٗا ٚتطدٝشاتِٗ ؾٝٗا ايؿكٗا٤ اخت٬ف َٚعطؾ١ ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ يف ايبشح ؾإٕ     

 يؿكٗا٤ إٔ جيس ؼسٜسًا اؿهطَٞ ايؿكٗٞ تطاثٓا يف ٚايٓاظط ، ب٘ ا٫عتٓا٤ ٜٓبػٞ مما ؾٝٗا ايكٍٛ

 إ٫ شاى َٚا ، ايؿاؾعٞ املصٖب َصٖبِٗ َعتُس عٔ ؾك١ٝٗ ٚاْؿطازات اختٝاضات سهطَٛت

 . ايؿك٘ يف ٚضغٛخِٗ متهِٓٗ ٚق٠ٛ أشٖاِْٗ، ٚتٛقس ايعًُٞ يٓبٛغِٗ

َّ أ٫    أيَّـ ايصٟ اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ ايؿكٝ٘ ايؿانٌ ايعامل ايعًُا٤ ٖ٪٤٫ َٔ ٚإ

 َٔ يٛاسس ؾطح ع٢ً ايؿطٜس املكٓـ ٖصا است٣ٛ سٝح(  ايػايو عُس٠ ؾطح) بـ املٛغّٛ نتاب٘

 نجري يف املصٖب ملعتُس املدايؿ١ ايؿك١ٝٗ اختٝاضات٘ ع٢ً است٣ٛ نُا  ايؿاؾع١ٝ ؾك٘ نتب أِٖ

 . ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ َٔ

 زضاغ١،  ٚأغباب٘ ا٫خت٬ف ٖصا ملعطؾ١ ايع١ًُٝ ايعاٖط٠ ٖصٙ يسضاغ١ زاؾعًا شيو ؾهإ   

ٝ ِّٔ اييت املػا٥ٌ يبعض تأق١ًٝٝ  بهتاب١ اجملاٍ ٖصا يف ُأغِٗ إٔ أسببت ٚقس ، ا٫خت٬ف ٖصا تب

 يف ايؿاؾع١ٝ َصٖب ملعتُس  اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ كايؿ١) بــ ي٘ عْٓٛت عًُٞ عح

 (.تأق١ًٝٝ زضاغ١،  ُأمنٛشدًا( ايك٠٬ نتاب)  ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب٘
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 : ايبشح أٖساف

 غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ ؾٝٗا خايـ اييت ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ أِٖ يسضاغ١ ايبشح ٖصا ٜٗسف   

 َٚعطؾ١ ،( ايك٠٬ نتاب)  ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب٘ يف ايؿاؾع١ٝ َصٖب َعتُس  اؾؿطٟ

 .ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب َػا٥ٌ ببعض يصيو ايتسيٌٝ َع ، ا٫خت٬ف هلصا أزت اييت ا٭غباب

 : ؾٝ٘ ايهتاب١ ٚأغباب املٛنٛع أ١ُٖٝ

 : ايتاي١ٝ ايٓكاط يف املٛنٛع أ١ُٖٝ تعٗط

 باملصٖب املتعًك١ املػا٥ٌ أِٖ عح اغتُطاض يف امل١ُٗ املٛانٝع َٔ املٛنٛع ٖصا ُٜعس .1

 .ايؿاؾعٞ

 يف سهطَٛت ؾكٗا٤ أسس ْبٛؽ َس٣ تبني ١َُٗ ؾك١ٝٗ زضاغ١ ايؿاؾع١ٝ يًُهتب١ ٜكسّ .2

 .املصٖب عًٝ٘ ملا ٚاملدايؿ١ ايرتدٝح ع٢ً ٚقسضت٘ ايؿاؾعٞ، يًُصٖب ٚاتكاْ٘ ايؿك٘،

 َٚكاقس يكٛاعس َٚطاعاتِٗ سهطَٛت ؾكٗا٤ بعض عٓس املصٖيب ايتشطض َس٣ ٜبِّٔ .3

 .اهلل ضمح٘ اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ ايؿكٝ٘ َِٚٓٗ ايؿطٜع١

 يًبشح ايؿاؾعٞ املصٖب يف ٚاملتدككني ايعًِ ٚط٬ب ايساضغني أَاّ اجملاٍ ٜؿتح .4

 يف ؾكط يٝؼ املصٖب َعتُس عَُٛا سهطَٛت ؾكٗا٤ ؾٝٗا خايـ اييت يًُػا٥ٌ ٚايتسقٝل

 .املصٖب نتب غا٥ط يف بٌ ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب

 :ايبشح َؿه١ً

 بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ خايـ ٌٖ: ) ايتايٞ ايط٥ٝؼ ايػ٪اٍ عٔ اإلداب١ يف ايبشح َؿه١ً ترتنع   

 ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ أِٖ ٖٞ ؾُا املدايؿ١ ٖصٙ ٚدست ٚإٕ ؟ ايؿاؾع١ٝ َصٖب َعتُس اؾؿطٟ غكاف

 (.  ؟ املصٖب َعتُس ؾٝٗا خايـ اييت

 :  ايػابك١ ايسضاغات

 عجًا ايباسح جيس مل ايسضاغ١ ٖصٙ َجٌ ٚدٛز َٚعإ املدتًؿ١، ايبشح َٓاؾص يف ايبشح بعس  

 . املدايؿ١ ٖصٙ تبني اييت املػا٥ٌ بعض شنط أٚ يًُٛنٛع هلصا تططم عًًُٝا
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 : ايبشح أغ١ً٦

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ عٔ ايبشح ٖصا جيٝب

 بعض يف اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ خايؿ٘ ايصٟ املصٖب مبعتُس املككٛز َا .1

 . ؟ املػا٥ٌ

  ؟ ايػايو عُس٠ ؾطح َكٓؿ٘ َا ٚ ؟ اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ َٔ .2

 ٚنٛابط ؾطٚط َٚا ؟ اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ كايؿ١ إىل أزت اييت ا٭غباب َا .3

  ا٫خت٬ف؟ ٖصا

 َصٖب َعتُس َعطؾ١ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ ؾٝٗا خايـ اييت ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ أبطظ َا .4

 ٖصا ٚد٘ َٚا ؟ ايع١َ٬ َٚكٓؿ٘ ايػايو عُس٠ ؾطح بهتاب ٚايتعطٜـ ايؿاؾع١ٝ

  ؟ املػا٥ٌ ٖصٙ يف ايطادح ٖٛ َٚا ا٫خت٬ف؟

 : ايبشح َٓٗر

 ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ ػُٝع ٜتِ عٝح ؛ ايتأقًٝٞ املٓٗر ٖٛ ايبشح ٖصا إعساز يف املتبع املٓٗر       

 خايـ اييت املػا٥ٌ عح يف املتبع ٚاملػًو ، ٚزضاغتٗا املٛنٛع بٗصا تتعًل اييت ٚايتطبٝكات

 ايع١َ٬ كايؿ١ ثِ املػأي١ يف املصٖب َعتُس ٜصنط إٔ املصٖب َعتُس ؾٝٗا اؾؿطٟ ايع١َ٬

 غبل َٔ ٚشنط ، ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب٘ َٔ املدايؿ١ ع٢ً ٜسٍ ايصٟ ْٚكِّ٘ ، ؾٝٗا اؾؿطٟ

 املدايؿ١، ع٢ً ب٘ اغتسيٛا َٚا ، ٚغريِٖ ا٭ضبع١ املصاٖب ؾكٗا٤ َٔ املدايؿ١ يف اؾؿطٟ

 . ي٘ املدايـ ايكٍٛ ع٢ً أٚ املصٖب يف املعتُس ع٢ً تسٍ اييت املصاٖب يف ايؿكٗا٤ بعض ْٚك٫ٛت

 : املٛنٛع١ٝ ايبشح سسٚز 

 ايع١َ٬ ؾٝٗا خايـ اييت ايؿك١ٝٗ املػا٥ٌ أِٖ زضاغ١ ع٢ً ايبشح ٖصا يف ايرتنٝع متَّ        

  ؼسٜسًا ايػايو، عُس٠ ؾطح نتاب٘ َٔ ايؿاؾعٞ املصٖب ملعتُس اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ

 . ايك٠٬ نتاب

 : ايبشح خط١

 :اٯتٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚخامت١، َباسح ث٬ث١ إىل ايبشح خط١ تكػِٝ متَّ 
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 عُس٠ ؾطح بهتاب ٚايتعطٜـ كايؿت٘ ٚؾطٚط ايؿاؾع١ٝ َصٖب َعتُس َعطؾ١:  ا٫ٍٚ املبشح

 . َٚكٓؿ٘ ايػايو

 :  َطايب ث٬ث١ ع٢ً ٜٚؿتٌُ

 . دٛاظٖا ٚؾطٚط ي٘ املدايؿ١ َٚع٢ٓ ايؿاؾع١ٝ عٓس مبعتُس املككٛز:   ا٭ٍٚ املطًب

 .  َٚكٓؿ٘ ايػايو عُس٠ بهتاب ايتعطٜـ:  ايجاْٞ املطًب 

 .(اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ) ايع١َ٬ ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب َكٓـ عٔ ْبص٠: ايجايح املطًب

 يف املصٖب َعتُس اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ ؾٝٗا خايـ اييت املػا٥ٌ: ايجاْٞ املبشح

  ايػايو عُس٠ َٔ ايك٠٬ يهتاب ؾطس٘

 :َطايب مثا١ْٝ ٚؾٝ٘

 .بككري يٝؼ ضنٔ ا٫عتساٍ: ا٭ٍٚ املطًب

 .ايكًٛات َٔ ايػ٬ّ يف( ٚبطنات٘) ظٜاز٠: ايجاْٞ املطًب 

 . ايهش٢ ضنعات أنجط: ايجايح املطًب

 . ايٓٗٞ أٚقات يف اؿطّ يف ايك٠٬: ايطابع املطًب

 .اؾُع١ ايعسز اؾرتاط: اـاَؼ املطًب

 . يًكبٛض ايٓػا٤ ظٜاض٠:  ايػازؽ املطًب

 .املكرب٠ يف ايك٠٬: ايػابع املطًب

 . املػذس يف املطأ٠ ق٠٬: ايجأَ املطًب

 املصٖب َعتُس اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ كايؿ١ أغباب:  ايجايح املبشح

 : أغباب ث٬ث١ ٚأبطظٖا

 ٚا٭خص،  ايٓكٛم ٖصٙ عًٝ٘ زيت َا عٓس ٚايٛقٛف ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ ْكٛم َطاعا٠: ا٭ٍٚ ايػبب

 . ايتعاضض عٓس بٝٓٗا باؾُع

 . ايعًُا٤ أقٛاٍ َٔ ا٭سٛط َٚطاعا٠ ايصضا٥ع غس بكاعس٠ ا٭خص:  ايجاْٞ ايػبب

 .  ايٓاؽ ع٢ً ٚايتدؿٝـ ايتٝػري مببسأ ا٭خص:  ايجايح ايػبب

 . ب٘ املتعًك١ ٚايتٛقٝات ايبشح ْتا٥ر أِٖ ع٢ً ٚتؿتٌُ: اـامت١
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 املبشح ا٫ٍٚ

 َعطؾ١ َعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ ٚؾطٚط كايؿت٘ ، ٚايتعطٜـ بهتاب ؾطح عُس٠ ايػايو

 َٚكٓؿ٘.

 : ٜٚؿتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َطايب 

 املطًب ا٭ٍٚ

 املككٛز مبعتُس املصٖب عٓس ايؿاؾع١ٝ َٚع٢ٓ املدايؿ١ ي٘ ٚؾطٚط ٚنٛابط دٛاظٖا 

اتؿل عًُا٤ ايؿاؾع١ٝ إٔ املعتُس يف املصٖب َا اتؿل عًٝ٘ ايؿٝدإ ) ايطاؾعٞ ٚايٟٓٛٚ(           

َٔ أقٛاٍ إَاّ املصٖب ٚأقٛاٍ ا٭قشاب ، ٭ُْٗا قس ادتٗسا يف ؼطٜط املصٖب غا١ٜ ا٫دتٗاز ، 

اختًؿا ؾاملعتُس َا قاي٘ ايٟٓٛٚ ، إ٫ إٕ ٚدس يًطاؾعٞ تطدٝح زٕٚ ايٟٓٛٚ ؾٗٛ املعتُس ، ؾإٕ ؾإٕ 

ؽايؿت نتب ايٟٓٛٚ ؾٝعتُس املتأخط َٓٗا ايصٟ ٜهٕٛ تتبع٘ ؾٝ٘ يه٬ّ ا٭قشاب أنجط، 

ناجملُٛع ؾايتشكٝل ؾايتٓكٝح ؾايطٚن١ ؾاملٓٗاز ؾايؿتا٣ٚ ؾؿطح َػًِ ؾتكشٝح ايتٓبٝ٘ ، َٚا 

ٝ٘ ا٭نجط َٔ نتب٘ َكسّ ع٢ً ا٭قٌ َٓٗا غايبًا ، َٚا نإ يف باب٘ َكسّ ع٢ً غريٙ اتؿل عً

 غايبًا .
ثِ إٕ املعتُس بعس ايؿٝدني  عٓس أٌٖ سهطَٛت ٚأنجط أٌٖ ايُٝٔ ٚاؿذاظ ٚايؿاّ          

ايؿٗاب أمحس بٔ سذط اهلٝتُٞ يف نتب٘ ٚخكٛقًا ؼؿ١ احملتاز  ٙٚا٭نطاز ٚزاغػتإ َا قطض

ؾٝٗا َٔ اإلساط١ بٓكٛم اإلَاّ ايؿاؾعٞ ، َع َعٜس تتبع امل٪يـ ؾٝٗا ، ٚيكطا٠٤ احملككني ، ملا 

 هلا عًٝ٘ ايصٜٔ ٫ حيكٕٛ نجط٠ .
ٚاملعتُس عٓس أٌٖ َكط َا قطضٙ مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس ايطًَٞ يف نتب٘ ،        

ًُا٤ ؾٓكسٖٚا خكٛقًا ْٗا١ٜ احملتاز ؛٭ْٗا قط٥ت عًٝ٘ إىل آخطٖا يف أضبعُا١٥ َٔ ايع

 ٚقششٖٛا ست٢ بًػت سسًا َعتربًا . 

ٚبعس ٚؾٛز آضا٤ ٚتطدٝشات ايؿُؼ ايطًَٞ اىل َه١ ٚب٬ز اؿذاظ ٚاْتؿاضٖا أقبح   

احملككٕٛ ٜكطضٕٚ ـ عٓس اخت٬ف قٍٛ ابٔ سذط ٚايطًَٞ ـ إٔ َٔ نإ َٔ أٌٖ ايٓعط يف املآخص 

ا٭خص بأُٜٗا ؾا٤.  ٚاعتُس ايؿاؾع١ٝ أٜهًا ٚا٭زي١ ؾً٘ ا٫ختٝاض ، َٚٔ مل ٜتأٌٖ يصيو خيّـِري يف 

ؾُٝا مل ٜتعطنا ي٘ تطدٝشات ؾٝذ اإلغ٬ّ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ ٚاـطٝب ايؿطبٝين، ثِ ن٬ّ 
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. ؾُٔ أخص بػري َا شنط َٔ  (1)أٌٖ اؿٛاؾٞ ع٢ً املٓٗاز نابٔ قاغِ ٚايؿرباًَػٞ ٚغريُٖا

صٖب هلصا سهِ أ١ُ٥ املصٖب َعتُس املصٖب ؾكٛي٘ كايـ يًُصٖب ، ٚيٛ نإ إَاًَا يف امل

 سٝح َٔ ق١ٜٛ ناْت ٚإٕ املصٖب سٝح َٔ نعٝؿ١ ع٢ً اختٝاضات اإلَاّ ايٟٓٛٚ بأْٗا نًٗا

 نطا١ٖ عسّ اختٝاضٙ يف ايطادح إ٫ أٚ ايكشٝح مبع٢ٓ ايطٚض ،ؾإْٗا يف اختٝاضات٘ إ٫ ايسيٌٝ

  . (2)املصٖب د١ٗ َٔ نعٝـ ايطٚن١ ،ؾٗٛ يف املؿُؼ
 يًهطٚض٠ ؾٝ٘ املطدٛح أٚ َصٖب٘ غري ايؿاؾعٞ َصٖب ًَتعّ ٚأداظ عًُا٤ ايؿاؾع١ٝ تكًٝس        

 أ٬ًٖ بايؿتح املكًَس نإ إٕ إ٫ ، ؾٝشطّ عسَٗا عٓس أَا ، عاز٠ ؼتٌُ ٫ اييت املؿك١ أٟ ،

 . (3)إَاَ٘ زيٌٝ ع٢ً زيًٝ٘ ضدشإ املكًًس ٚضأ٣ يًرتدٝح
٫ٚؾو إٔ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل ممٔ ٖٛ أٌٖ يًرتدٝح عٓس أ١ُ٥ املصٖب ؾٗٛ قطض     

 أ١ُ٥ املصٖب داظ ي٘ تكًٝسٙ . زيٌٝ ع٢ً زيًٝ٘ ضدشإ َٔ املكًسٜٔ املصٖب ا٭ٍٚ ؾُٔ ضأ٣

َٚٔ عًُا٤ سهطَٛت ايصٜٔ  ْكٌ أْ٘ َٔ أٌٖ ايرتدٝح بٌ قسّ تطدٝش٘ عٓسِٖ ع٢ً       

تطدٝشات اإلَاَني ابٔ سذط ٚايطًَٞ ْعطًا يك٠ٛ َسضن٘ ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ 

ضمح٘ اهلل نُا غٝأتٞ َعٓا يف تطمجت٘ ،ؾكس خايـ ايع١َ٬ اؾؿطٟ َعتُس املصٖب يف نجري 

 يف ٖصٙ ا٫ختٝاضات َا قٌٝ يف اختٝاضات اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل .     َٔ  املػا٥ٌ ، ٜٚكاٍ 

 :  مخػ١ ٖٞ ؾطٚطًا ٚنٛابطٚاؾرتط عًُا٤ ايؿاؾع١ٝ يف كايؿ١ املصٖب ٚتكًٝس غريٙ      

 َٚعترباتٗا  ؾطٚطٗا بػا٥ط ٜكًسٙ َٔ َصٖب ع٢ً باملػأي١ عًُ٘ -1

 اإلمجاع أٚ ايٓل خايـ َا ٖٚٛ ، ب٘ ايكانٞ قها٤ ٜٓكض مما ؾٝ٘ املكًس ٜهٕٛ ٫ ٚإٔ -.2

 .اؾًٞ ايكٝاؽ ايكٛاعس أٚ

 .عًٝ٘ ا٭ٖٕٛ ٖٛ َا َصٖب نٌ َٔ ٜأخص بإٔ ايطخل ٜتتبع ٫ ٚإٔ -3

 ٚمل تٛنأ نإٔ ايكا٥ًني َٔ نٌ بٗا ٜكٍٛ ٫ سكٝك١ َُٓٗا تتٛيس قٛيني بني ًٜؿل ٫ ٚإٔ -4 

 باتؿاقُٗا. باط١ً س٦ٓٝص ؾك٬ت٘ ق٢ً ثِ ملايو تكًٝسًا ؾ٠ٛٗ ب٬ َٚؼ ، يًؿاؾعٞ تكًٝسًا ٜسيو

 .  (1)بهسٙ ؾٝٗا  ٜعٌُ ثِ املػأي١ يف إَاّ بكٍٛ ٜعٌُ ٫ ٚإٔ -5 

                                                           
وإثمد الػيييين في بػع اخخالف  )81، 80(ومعجم مصؼلخاث فقه الشافػيت ص  )37، 36(( والفىائد املنيه ص60، 59(( زاحؼ : مؼلب إلاًقاؾ ص1) 

واملرهب غىد الشافػيت ص  )81، 80(ومعجم مصؼلخاث فقه الشافػيت    ص  )37، 36(والفىائد املنيه ص )857 (الشيخين ابً حجس والسملي البً ص

)244-248(. 

 ( 96/  1) -(  طلم املخػلم ، واملدخل إلى مرهب إلامام الشافعي 2)

 ( .19(  بغيت املظترشدًً )ص: 644-642( فخاوي ألاشخس )3)

 

 ( .10/122( الخدفت البً حجس)1)
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 املطًب ايجاْٞ

 ايتعطٜـ بهتاب عُس٠ ايػايو  

سعٞ نتاب عُس٠ ايػايو ٚعس٠ ايٓاغو مبها١ْ نبري٠ يف قًٛب ايعًُا٤ ؾ٬ ٜعاٍ      

ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ حيطقٕٛ ع٢ً قطا٤ت٘ ٚإقطا٥٘ ، ٜٚٛقٕٛ بسضاغت٘ ٚسؿع٘ ، ؾكس تًكاٙ 

ايعًُا٤ بايكبٍٛ ٚقاَٛا بؿطس٘ ٚايٓكٌ عٓ٘ بٌ دعً٘ ايؿاؾع١ٝ أسس نتب ايػًِ ايتعًُٝٞ عٓسِٖ 

 .  (2)ايسضد١ قبٌ ا٭خري٠ َٔ ايػًِ قبٌ َٓٗاز ايطايبني يًٟٓٛٚؾٗٛ عٓسِٖ يف 

 مشؼ ايطمحٔ، عبس بٔ إبطاِٖٝ بٔ بهط أبٞ بٔ َٚكٓؿ٘ ابٔ ايٓكٝب املكطٟ : قُس        

 اؿهِ ، زَؿكٞ ، ٚيٞ ايؿاؾع١ٝ قها٠ َٔ ٖـ ، َؿػط،702 غ١ٓ ٚيس: ايٓكٝب ابٔ ايسٜٔ

 ايؿك٘ ؾطٚع يف فًسات غت يف ايهؿا١ٜ تكطك: تكاْٝؿ٘  عًب ، َٔ ثِ ٚططابًؼ عُل

 ٚعس٠ ايػايو عُس٠ ايتٓبٝ٘ ، تٗصٜب فًسات ، ث٬خ يف املٓٗاز ْهت يًػًٗٝٞ، ايؿاؾعٞ

 باؿػا١ْٝ ايؿاؾعٞ ، تكسض ايؿك٘ ؾطٚع يف املٗصب تكشٝح يف املصٖب ايٓاغو ٚتطؾٝح

 .   (3) ٖـ ( 769غ١ٓ ) َٚتٛؾ٢ ٚا٫ؾطؾ١ٝ

 املطًب ايجايح

 َكٓـ نتاب ؾطح عُس٠ ايػايو )عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ(ْبص٠ عٔ 

ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ  : ٖٛ اإلَاّ ايؿكٝ٘ اؾٗبص ايع١َ٬ : عًٟٛ بٔ غكاف بٔ      

 .قُس بٔ عٝسضٚؽ بٔ غامل بٔ سػني بٔ عبس اهلل بٔ ؾٝدإ بٔ عًٟٛ بٔ عبس اهلل اؾؿطٟ

 َٛيسٙ ْٚؿأت٘ :

اف يف بٝت عًِ ٚق٬ح أخص عٔ عًُا٤ عكطٙ  ٚمجع بني ايعًِ ٚيس ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غك     

ٚايجكاؾ١ ٚايكساض٠ ٚاإلق٬ح ا٫دتُاعٞ بطع يف ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚي٘ َؿاضن١ يف أنجط َٔ 

 ايعًّٛ . 

 َهاْت٘ ايع١ًُٝ : 

قاٍ ؾٝ٘ ايع١َ٬ عٝسضٚؽ بٔ عُط اؿبؿٞ : ايػٝس ايع١َ٬ اؾٗبص ايؿٗا١َ ايصٟ ٖٛ بهٌ      

تطزز إيٝ٘ ٚأخصت عٓ٘  ٚدا٤ يف َكس١َ ؾتا٣ٚ عبس اهلل بٔ عُط بٔ حي٢ٝ عٔ ؾهٌ سكٝل 

ايكانٞ عًٟٛ بٔ سػني ايػكاف عٔ ٚايسٙ عٔ َؿا٥د٘ أِْٗ ٜكسَٕٛ تطدٝح ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ 

                                                           
 ( .54/  1( املدخل إلى مرهب إلامام الشافعي )2)

 ( . 112/  1( هدًت الػازفين )55/  6( زاحؼ : ألاغالم للصزللي )3)
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غكاف ٚايع١َ٬ عبس اهلل بٔ عُط بٔ حي٢ٝ ع٢ً َا ضدش٘ ايؿٝذ ابٔ سذط اهلٝتُٞ ٚايؿٝذ 

 ٠ َسضى ٖصٜٔ ايػٝسٜٔ اؾًًٝني .قُس ايطًَٞ َٚٔ يف طبكتِٗ يكٛ

 ؾٝٛخ٘ ٚت٬َٝصٙ  : 

تتًُص ع٢ً ٜس ايهجري َٔ عًُا٤ سهطَٛت ٚغريِٖ َِٓٗ ٚايسٙ غكاف بٔ قُس ٚايع١َ٬       

اؿػٔ بٔ قاحل ايبشط ٚايع١َ٬ عبس اهلل بٔ سػني ٜٔ طاٖط ٚايع١َ٬  عبس اهلل ٔب عُط بٔ 

عبس ايطمحٔ بٔ سػٔ ايطميٞ ٚغريِٖ حي٢ٝ ٚايكانٞ قُس بٔ حي٢ٝ ايعٓػٞ ٚايكانٞ 

 نجري .

َٚٔ ت٬َٝصٙ لً٘ ايع١َ٬ غامل ، َٚؿيت سهطَٛت عبسايطمحٔ بٔ قُس املؿٗٛض ٚامل٪ضر      

 ايؿٝذ غامل بٔ محٝس ايهٓسٟ ٚايع١َ٬ عٝسضٚؽ بٔ عُط اؿبؿٞ ٚغريِٖ .

ٚايس٥٫ٌ  -3ٚايؿتا٣ٚ ايعذٝب١  -2ؾطح عُس٠ ايػايو  -1:  َٔ َ٪يؿات٘ َ٪يؿات٘  

كتكط تاضٜذ اـًؿا٤  - 5ضغاي١ يف ايٓصض -4ايٛانش١ يف ايطز ع٢ً ضغاي١ ايؿاؼ١ 

 يًػٝٛطٞ .

 .  (1)ٖـ1273ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ  6ٚؾات٘ :  ناْت ٚؾا٠ ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ يف 

 ؾطح ايعُس٠ يًع١َ٬ اؾؿطٟ: 

ميتاظ ٖصا ايؿطح عٔ غريٙ َٔ ؾطٚح ايعُس٠ إٔ ايؿاضح ضمح٘ اهلل اتبع يف ؾطس٘ ططٜك١  

يف نجري َٔ  ٜٗتِاحملسثني ٫ ايؿكٗا٤، سٝح ٜٗتِ بصنط ا٭زي١ اؿسٜج١ٝ ٚغريٖا نُا أْ٘ 

املٛانع بصنط أقٛاٍ ايعًُا٤ يف املػأي١ ايٛاسس٠ نُا أْ٘ ضدح ٚاختاض ايهجري َٔ املػا٥ٌ 

تُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ َتبعًا يف شيو ْٗر اإلَاّ ابٔ دشط يف ؾتح ايباضٟ ٚايٟٓٛٚ يف املدايؿ١ ملع

 ؾطح قشٝح َػًِ ٚاجملُٛع ٚايؿٛناْٞ يف ٌْٝ ا٭ٚطاض ٚغريِٖ .    

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .2/789( وفهسض الفهازض )43( وهىز ألابصاز ص )23-2/19( وغقد البىاقيذ ) 43( مصدز الترحمت : هيل الىػس ص )1)
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 ايجاْٞ املبشح

عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ َعتُس املصٖب يف ؾطس٘ يهتاب  ع١َ٬املػا٥ٌ اييت خايـ ؾٝٗا اي

  ايك٠٬ َٔ عُس٠ ايػايو

 :مثا١ْٝ َطايب  ٚؾٝ٘    

 املطًب ا٭ٍٚ

 ا٫عتساٍ ضنٔ يٝؼ بككري

بتدؿٝؿ٘، ٚخايـ  املكًٞ قكري أَط ضنٔ ايؿاؾعٞ إٔ ا٫عتساٍ املعتُس يف املصٖب        

يف نتاب٘ ؾطح عُس٠ ايػايو ٚقاٍ بعسّ قكطٙ ، قاٍ يف ؾطح  ايؿٝذ ايع١َ٬ عًٟٛ اؾؿطٟ

ايكا٥ٌ بإٔ ا٫عتساٍ ضنٔ قكري: " ٚقس ٚضز يف ا٭سازٜح َا ايعُس٠ بعس شنطٙ ملعتُس املصٖب 

.ثِ شنط ا٭سازٜح ايساي١ ع٢ً شيو ٚإٔ َا قاي٘ (1)ٜسٍ ع٢ً إٔ ا٫عتساٍ ٚاؾًٛؽ ط٬ٜٕٛ"

 ايؿاؾع١ٝ قٝاؽ يف َكاب١ً ايٓل نُا قاٍ ابٔ زقٝل ايعٝس .

يف املصٖب يف سهِ إطاي١  ث٬ث١ أٚد٘ (2)ْٚكٌ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ضٚن١ ايطايبني       

ا٫عتساٍ ٚعسّ        قكطٙ، غٛا٤ ناْت اإلطاي١ بايػهٛت أٚ ايكٓٛت أٚ بصنط آخط يٝؼ 

 بطنٔ:

 يف أٚ بايكٓٛت، بايتطٌٜٛ ايؿطع ٚضز سٝح بط٬ٕ ق٠٬ َٔ أطاٍ ا٫عتساٍ إ٫ ايٛد٘ ا٭ٍٚ:

 .  (3)ٚضز َا ع٢ً ؾٝ٘ ايعٜاز٠ جيٛظ ايتػبٝح، ٫ٚ ق٠٬

ٍَّ ؾًٛ ٜطٛي٘ ٫ إٔ ٖٚٛ ضابع ٚقاٍ ايطاؾعٞ يف ؾطس٘ يًٛدٝع: "ٚٚادب       أٚ بصنط عُسًا ط

ٚايػبب يف بط٬ٕ ايك٠٬ َٔ طٍٛ  .(4)قكري" ضنٔ بأْ٘ ا٫قح ع٢ً ق٬ت٘ بطًت قطا٠٤

 يٝتُٝعا ٚادب ا٫عتساٍ إٔ ا٫عتساٍ غري َككٛز يف ْؿػ٘، بٌ يًؿكٌ، ٚإ٫ يؿطع ؾٝ٘  شنط

 نايكٝاّ . ايعاز٠ عٔ ب٘

 قٌٝ ، ٚسٝح قٛضت٘ ٚٚدٛز قكسٙ َٔ بس ٫ أْ٘ أضٜس َككٛز إْ٘ قٌٝ سٝح بأْ٘ ٚأدٝب        

. ٚاغتسيٛا نصيو بكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًُػ٤ٞ (5)ٜطٍٛ ٫ أْ٘ أضٜس َككٛز غري إْ٘

                                                           
 ( .  257(    شسح غمدة الظالو ص )1)

 ( .299/ 1(   زوطت الؼالبين وغمدة املفخين )2)

 (.301/ 1غلى خل ألفاؾ فخذ املػين )(، إغاهت الؼالبين 299/ 1(   زوطت الؼالبين وغمدة املفخين )3)

ص بشسح الىحيز  الشسح النبير )4)  (.3/410(   فخذ الػٍص

 (. 187/ 1(   أطنى املؼالب في شسح زوض الؼالب )5)
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، ٚٚد٘ ايس٫ي١: أْ٘ ق٢ً  (1)قا٥ُا" تعسٍ ست٢ اضؾع ثِ ضانعا، تط٦ُٔ ست٢ اضنع ثِ ق٬ت٘: "

، ٚعسّ شنطٙ ايطُأ١ْٓٝ ٜسٍ ع٢ً (2)با٫عتساٍ ٚمل ٜصنط ايطُأ١ْٓٝاهلل عًٝ٘ ٚغًِ انتؿ٢ 

 عسّ دٛاظ اإلطاي١ يف ايطنٛع.

ٖٚٛ َكته٢ قٍٛ ايع١َ٬ اؾؿطٟ يف كايؿت٘ املعتُس َٔ املصٖب، . تبطٌ ٫: ايٛد٘ ايجاْٞ

 ٚاغتسٍ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل هلصا 

 ايطُأ١ْٓٝ جيب ايعًُا٤ َٚصاٖب َصٖبٓا َٔ ؾاملؿٗٛض ا٫عتساٍ ٚأَا ٚضدَّش٘ سٝح قاٍ: "ايكٍٛ 

  ايٓيب ٚثبت إٔ .(3)ؾٝ٘"

 دسا؛ نُا يف سسٜح أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: " ا٫عتساٍ طٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 قس ْكٍٛ ست٢ قاّ، «محسٙ ملٔ اهلل "مسع: قاٍ إشا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، اهلل ضغٍٛ ٚنإ

   ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ ايكٍٛ ايطادح زي٬ًٝ .. (4)أِٖٚ"

 ٜككس ٫ آخط بصنط طٍٛ ٚإٕ بطًت، َٛنع٘ غري يف اعتساي٘ يف عُسًا قٓت إٕ:  ايٛد٘ ايجايح

 .(5)تبطٌ مل ايكٓٛت

 ايجاْٞ املطًب

 ظٜاز٠ )ٚبطنات٘( يف ايػ٬ّ َٔ ايكًٛات

يف ساؾٝت٘: ايبذريَٞ ظٜاز٠ )ٚبطنات٘( يف ايػ٬ّ َٔ ايك٠٬، قاٍ  غ١ٝٓ عسّ املصٖب          

املعتُس بكٛي٘  ايع١َ٬ اؾؿطٟ ، ٚخايـ (6)ططم" عس٠ َٔ ٚضزت ٚإٕ تػٔ ؾ٬ بطنات٘ "ٚأَا

يف غا٥ط ايك٠٬ ، سٝح ْل ع٢ً شيو بكٛي٘: "ضسِ اهلل اإلَاّ ايؿاؾعٞ  ٚبطنات٘ ظٜاز٠ بػ١ٝٓ

ٗٛ َصٖب٘ ْكَا ، ٚقس قح اؿسٜح ؾٝٓبػٞ ا٫تٝإ ب قس عًل َصٖب٘ ع٢ً قش١ اؿسٜح ؾ

 ٚاغتسٍ ع٢ً ايكٍٛ بػ١ٝٓ ظٜاز٠ )ٚبطنات٘( عسٜح )ٚبطنات٘( هلصا ٚ٭ْ٘ ظٜاز٠ يف ايتش١ٝ "

 "ايػ٬ّ: ميٝٓ٘ عٔ ٜػًِ ؾهإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ايٓيب َع قًٝت: قاٍ: قاٍ سذط بٔ ٚا٥ٌ

ٚعسٜح عبس  .(7) اهلل" ٚضمح١ عًٝهِ "ايػ٬ّ: مشاي٘ ٚعٔ ، ٚبطنات٘" اهلل ٚضمح١ عًٝهِ

 ست٢ ميٝٓ٘ عٔ ٜػًِ» ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل ضغٍٛ نإ: اهلل بٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ

                                                           
 (.397(  أخسحه مظلم )1)

 (.108/ 4(  شسح الىىوي غلى مظلم )2)

 (.108/ 4(  شسح الىىوي غلى مظلم )3)

 (. 473(  أخسحه مظلم )4)

 (.  299/ 1زوطت الؼالبين وغمدة املفخين )  (  5)

د لىفؼ الػبيد )6)  (.223/ 1( خاشيت البجيرمي غلى شسح املىهج الخجٍس

ج أخادًث مىاز الظبيل )997(   أخسحه أبى داود  )7) / 2(، قاى ألالباوي زخمه هللا: " وإطىاده صخيذ زحاله ملهم ثقاث زحاى الصخيذ". ًىظس: إزواء الغليل في جخٍس

32. ) 
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 خسٙ ،" بٝاض ٜبسٚ ست٢ مشاي٘ ٚعٔ ٚبطنات٘ ، اهلل ٚضمح١ عًٝهِ ايػ٬ّ بٝاض خسٙ، ٜط٣

 "ٚسسٜح:  (2)زاٚز أبٞ غٓٔ ؾطح املعبٛز . دا٤ يف عٕٛ(1)"ٚبطنات٘ اهلل ٚضمح١ عًٝهِ ايػ٬ّ

 ٚنعٝـ ٚسػٔ قشٝح ؾٝٗا كتًؿ١ بأسازٜح ايكشاب١ َٔ عؿط مخػ١ أخطد٘ ايتػًُٝتني

 ابٔ عٓس َػعٛز ابٔ عٔ ٚضٚا١ٜ ٖصٙ، ٚا٥ٌ ضٚا١ٜ يف إ٫ ٚبطنات٘، ظٜاز٠ بسٕٚ ٚنًٗا َٚرتٚى،

 -املطاّ بًٛؽ يف اؿاؾغ قاٍ نُا- ٚا٥ٌ سسٜح إغٓاز قش١ َٚع سبإ، ابٔ ٚعٓس َاد١

 ٚقس يعسَٗا، ضٚا١ٜ يٝػت غريٙ ضٚا١ٜ يف شنطٖا ٚعسّ عسٍ، ظٜاز٠ ٖٞ إش ظٜازت٘، قبٍٛ ٜتعني

َّ عطؾت  َٔ مجاع١ ب٘ ٚقاٍ بٗا، ايكٍٛ عٔ عصض ٫ٚ قشَّت ٚقس ٚبطنات٘، ظٜاز٠ ايٛاضز أ

  .ايعًُا٤" 

ٚقاٍ ابٔ قسا١َ اؿٓبًٞ يف ظٜاز٠ )ٚبطنات٘( بعس شنطٙ ؿسٜح ٚا٥ٌ ابٔ سذط  

: قاٍ ؾإٕ أقح ٚططق٘ أنجط، ضٚات٘ ٭ٕ أسػٔ؛ ٚا٭ٍٚ ؾشػٔ،     شيو قاٍ ايػابل: " ؾإٕ

 يف أمحس عًٝ٘ ْٚل: قاٍ ايكانٞ. جيع٥٘ أْ٘ أمحس ن٬ّ ؾعاٖط ٜعز ٚمل عًٝهِ ، ايػ٬ّ

. ايتػًِٝ ٚؼًًٝٗا: قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ايٓيب ٭ٕ اؾعٞ؛ايؿ َصٖب ٖٚٛ. اؾٓاظ٠ ق٠٬

 .(3)ايكٍٛ" بٗصا حيكٌ ٚايتػًِٝ

 ايُٝني، د١ٗ إىل ايتػًِٝ يف ٚبطنات٘ اهلل ٚضمح١ عًٝهِ ايػ٬ّ: قٍٛ ؾإٕ ٚعًٝ٘؛        

 ثابت١ يٝؼ ؾٝٗا كايؿ١ يًػ١ٓ يهْٛٗا ايٝػاض، د١ٗ إىل اهلل ٚبطنات٘ ٚضمح١ عًٝهِ ٚايػ٬ّ

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ اختٝاض ايع١َ٬ اؾؿطٟ . ايٓيب عٔ

  

                                                           
مت )1) مت "إطىاده طػيف في طىده أبى اسخق الظبيعي مخخلؽ مدلع" ، وأخسحه أبى داود         ) 728(  أخسحه ابً خٍص (، قاى ألاغظمي "مدقق صخيذ ابً خٍص

ادة في الدظليمت ألاولى فقؽ مً خدًث وائل بً ح997 ً دون قىله وبسماجه وقد جثبذ هره الٍص اد بً أًىب وآخٍس ق ٍش جس أخسحه أبى داود بظىد ( مً ػٍس

مت )  ( .1/359صخيذ. ًىظس: صخيذ ابً خٍص

 (.207/ 3(   غىن املػبىد وخاشيت ابً القيم )2)

 ( .1/397(  املغني البً قدامت )3)
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 املطًب ايجايح

 أنجط ضنعات ايهش٢

مثا ضنعات، ٚخايـ  عسز ضنعات ق٠٬ ايهش٢ املعتُس يف املصٖب إٔ أنجط

ايع١َ٬ اؾؿطٟ ؾكاٍ إٕ أنجطٖا ٖٛ ثٓيت عؿط٠ ضنع١، َٛاؾكًا بصيو ابٔ سذط نُا يف 

 .(1)ايؿتح

 سسٜح نُا يف  ؛ (2) يف غ١ٓ ايهش٢ جيس إٔ أقًٗا قس ٚضز تكٝٝسٙ ٖٚٛ ضنعتإ ٚاملتأٌَ ملا ٚضز

 ضنعتإ شيو َٔ ٚجيع٨ ":  قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب إٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ شض أبٞ

ق٢ً  خًًٝٞ أٚقاْٞ ":  قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ ، ٚسسٜح (3) " ايهش٢ َٔ ٜطنعُٗا

 إٔ قبٌ أٚتط ٚإٔ ، ايهش٢ ٚضنعيت ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قٝاّ:  بج٬خ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 .(4)" أْاّ

 يصا ضأٜٓا اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف ؼسٜس شيو. شيو ؼسٜس يف ْل ٜطز ؾًِ ، أنجطٖا ٚأَا    

،  (7)، ٚاؿٓاب١ً (6)أْٗا مثإ ؾٗٛ أٜها َصٖب املايه١ٝ (5) ٚنُا إٔ املعتُس يف املصٖب ايؿاؾعٞ

 بإٔ أنجطٖا مثإ ضنعات. سٝح شٖبٛا إىل ايكٍٛ

،  (9) ، ٚقٍٛ َطدٛح عٓس ايؿاؾع١ٝ (8) ٚأَا َا شٖب إيٝ٘ ايع١َ٬ اؾؿطٟ ؾٗٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ       

  . (10) عٓ٘ ضٚا١ٜ يف ٚقٍٛ َطدٛح نصيو عٓس اإلَاّ أمحس

                                                           
 ( .54/  3( فخذ البازي )313-312(  شسح الػمدة للجفسي ص )1)

 (. 131/  2( املغني )2)

 (.720( أخسحه مظلم )3)

 ( .721( ، ومظلم )1981ي )( أخسحه البخاز 4)

 (.36/ 4(،  املجمىع )214/ 1( شسح املخلى غلى املنهاج )5)

 ( .313/ 1( خاشيت الدطىقي )6)

 (.131/  2(، واملغني ) 190/  2( إلاهصاف )7)

 ( .459/  1( خاشيت ابً غابدًً )8)

 (.332/  1(، زوطت الؼالبين )214/  1( شسح املخلى غلى املنهاج ) 9)

 ( .131/  2( واملغني ) 190/  2هصاف )( إلا 10)

 ( .336( أخسحه مظلم )11)

( : " لنً إذا طم إليه خدًث أبي ذز وأبي الدزداء قىي وصلح لالخخجاج به" 54/  3( لنً قاى الخافظ في الفخذ )1380(، ابً ماحه )473( أخسحه الترمري )12)

. ( : " وإذا صلح312قاى الػالمت الجفسي في شسح الػمدة ص )  لالخخجاج زجح القىى بأن اثىتي غشسة زلػت أفظل مً الثمان " 
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 قاّ: "  قايت عٓٗا اهلل ضنٞ ٖا٧ْ ٚاغتسٍ َٔ قاٍ بإٔ أنجطٖا مثإ ضنعات عسٜح أّ       

 ثِ ب٘، ؾايتشـ ثٛب٘ أخص ثِ ؾاط١ُ عًٝ٘ ؾػرتت غػً٘، إىل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل ضغٍٛ

  . (11) " ايهش٢ غبش١ ضنعات مثإ ق٢ً

 ؾٝ٘ بػٓس ٚابٔ َاد١ ايرتَصٟ أخطد٘ ٚأَا زيٌٝ َٔ قاٍ بأْٗا ثٓيت عؿط٠ ضنع١ ؾًُا       

 ي٘ اهلل ب٢ٓ ضنع١ عؿط٠ ثٓيت ايهش٢ ق٢ً "َٔ:  قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب إٔ نعـ

 ٚساقٌ ن٬ّ ايؿاؾع١ٝ يف.  (12) " اؾ١ٓ يف شٖب َٔ قكطا

 

ٚخايـ شيو يف ؾطح املٗصب،  ، (1)عؿط٠ ايٟٓٛٚ يف املٓٗاز إٔ أنجطٖا اثٓتا شيو نُا شنط

. ٚقاٍ يف ضٚن١ ايطايبني: أؾهًٗا مثإ  (2)ؾشه٢ عٔ ا٭نجطٜٔ: إٔ أنجطٖا مثإ ضنعات

 . (3)ٜٚػًِ َٔ نٌ ضنعتنيٚأنجطٖا اثٓتا عؿط٠، 

 ايؿدل ٜكًٞ بٌ ، َعني عسز ٭نجطٖا يٝؼ ايهش٢ ق٠٬ إٔ ٚايصٟ ٜعٗط ٚاهلل أعًِ        

، ٭ٕ  ضنعتني ضنعتني:  أٟ ، َج٢ٓ َج٢ٓ ايك٠٬ تًو تهٕٛ إٔ ع٢ً ضنعات، َٔ ؾا٤ َا

 ؾتح ّٜٛ ضنعات مثإ ايؿتح ّٜٛ ٚق٬ٖا أضبعا ٚق٢ً اثٓتني ق٢ً ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب

 أنجط أٚ عؿط٠ اثٓيت أٚ عؿطًا أٚ مثاًْٝا ق٢ً ؾُٔ ، ٚاغع ٖصا يف ؾا٭َط ، َه١ عًٝ٘ اهلل

 .(4)" َج٢ٓ َج٢ٓ ٚايٓٗاض ايًٌٝ "ق٠٬:  ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ يكٛي٘ ؛ بأؽ ؾ٬ ، أقٌ أٚ شيو َٔ

 

 املطًب ايطابع

 ايك٠٬ يف اؿطّ يف أٚقات ايٓٗٞ 

ٚقاٍ  ٚخايـ ايع١َ٬ اؾؿطٟ اؿطّ يف ايهطا١ٖ اٚقات يف ايٓاؾ١ً ايك٠٬ دٛاظ املصٖب        

اجملٛظ٠ ، َٚا قحَّ َٓٗا حيٌُ ع٢ً ضنعيت  ا٭سازٜح يهعـ ايك٠٬ عسّ بإٔ ا٭سٛط

ايطٛاف ،  ْٚل ن٬َ٘ يف ؾطح ايعُس٠ بعس ضزٙ ٭زي١ ايؿاؾع١ٝ: "ٚبٗصا ٜعٗط يو ق٠ٛ قٍٛ 

دبري بٔ عسٜح . ٚاغتسٍ يًذٛاظ(5)خ٬ف َٔ سطَ٘ "احملاًَٞ : ٚا٭ٚىل عسّ ايؿعٌ خطٚدًا َٔ 

 بٗصا ايبٝت أٚ "ٜا بين عبس َٓاف ٫ متٓعٛا أسسا طافقاٍ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِإٔ ايٓيب  َطعِ

                                                           
 ( .214/  1(  شسح املخلى غلى املنهاج )1)

 (.36/  4(  املجمىع )2)

 (.332/  1(  زوطت الؼالبين )3)

 (.749(، ومظلم )472(   أخسحه البخازي )4)

 ( . 386-385(  ص ) 5)
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ٚخايؿِٗ يف شيو اؾُٗٛض ٚمحًٛا اؿسٜح ع٢ً ،  (1)ق٢ً ؾٝ٘ أ١ٜ غاع١ ؾا٤ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاض"

ٌٖ اؾٛاظ خام باملػذس ؾكط أٚ مبه١ أٚ عاّ ضنعيت ايطٛاف خاق١، ثِ اختًـ ايؿاؾع١ٝ 

 يف اؿطّ نً٘ ٖٚٛ املصٖب.
قاٍ أقشابٓا: ٫ تهطٙ ايك٠٬ مبه١ يف ٖصٙ ا٭ٚقات، "يف ؾطح املٗصب:ايٟٓٛٚقاٍ         

غٛا٤ يف شيو ق٠٬ ايطٛاف ٚغريٖا، ٖصا ٖٛ ايكشٝح املؿٗٛض عٓسِٖ، ٚؾٝ٘ ٚد٘ أْ٘ إمنا 

اغإْٝٛ ٚمجاع١ َٔ ايعطاقٝني َِٓٗ ايؿٝذ أبٛ ساَس تباح ق٠٬ ايطٛاف سهاٙ اـط

عٔ أبٞ بهط ايكؿاٍ ايؿاؾٞ، ٚاملصٖب  ٟٚايبٓسْٝذٞ ٚاملاٚضزٟ، ٚسهاٙ قاسب اؿاٚ

ا٭ٍٚ، قاٍ قاسب اؿاٟٚ: ٚب٘ قاٍ أبٛ إغشل املطٚظٟ ٚمجٗٛض أقشابٓا، ٚاملطاز مبه١ 

ؼ ايبًس٠ زٕٚ باقٞ اؿطّ، ٚيف ايبًس٠ ٚمجٝع اؿطّ ايصٟ سٛايٝٗا، ٚيف ٚد٘ إمنا تباح يف ْؿ

ٚد٘ ثايح سهاٙ قاسب اؿاٟٚ عٔ ايكؿاٍ ايؿاؾٞ إمنا تباح يف ْؿؼ املػذس ايصٟ سٍٛ 

ايهعب١ ٫ ؾُٝا غٛاٙ َٔ بٝٛت َه١ ٚغا٥ط اؿطّ، ٚايكشٝح ا٭ٍٚ قشش٘ ا٭قشاب 

ٚسهاٙ قاسب اؿاٟٚ عٔ أبٞ إغشل املطٚظٟ، ٖصا تؿكٌٝ َصٖبٓا. ٚقاٍ َايو ٚأبٛ سٓٝؿ١ 

  .(2)"أمحس: ٫ تباح ايك٠٬ مبه١ يف ٖصٙ ا٭ٚقات يعُّٛ ا٭سازٜح، زيًٝٓا سسٜح دبريٚ

سسٜح دبري بٔ َطعِ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :أٜهًا " ايٟٓٛٚقاٍٚ      

" ٜا بين عبس َٓاف ٫ متٓعٛا أسسا طاف بٗصا ايبٝت ٚق٢ً أٟ غاع١ ؾا٤ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاض "  : قاٍ

ٚغريُٖا يف نتاب ايك٠٬،  ١أخطد٘ أبٛ زاٚز ٚايرتَصٟ يف نتاب اؿر ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد

ٖٚصا يؿغ ايرتَصٟ، ٚقاٍ: ٖٛ سسٜح سػٔ قشٝح. قاٍ ايبٝٗكٞ: حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ املطاز 

بايك٠٬ ق٠٬ ايطٛاف خاق١ ٖٚٛ ا٭ؾب٘ باٯثاض، ٚحيتٌُ مجٝع ايكًٛات )قًت( ٜٚ٪ٜس ا٭ٍٚ 

 .   (3)" متٓعٛا أسسا ٜطٛف بٗصا ايبٝت ٜكًٞ أٟ غاع١ ؾا٤ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاضضٚا١ٜ أبٞ زاٚز: ٫

 شنطْا َا ثبت ٚقاٍ املاٚضزٟ بعس إٔ شنط ا٭ٚقات اييت ٢ٜٗٓ عٔ ايك٠٬ ؾٝٗا : "ؾإشا        

 بعض، زٕٚ ايبًسإ بعض بايٓٗٞ ؾاملطاز اـُػ١ ، ا٭ٚقات ٖصٙ يف ايك٠٬ عٔ ايٓٗٞ َٔ

 ؾُه١ ايبًسإ بعض ؽكٝل ؾأَا بعض ،     زٕٚ ايكًٛات ٚبعض بعض، زٕٚ ا٭ٜاّ ٚبعض

 أبٛ عٓٗا ، ٚقاٍ     املٓٗٞ ا٭ٚقات غا٥ط يف ؾٝٗا ايك٠٬ ظٛاظ ايبًسإ غا٥ط َٔ ككٛق١

 شنطٖا . املكسّ ا٭خباض يعُّٛ نػريٖا ايٓٗٞ يف َه١: سٓٝؿ١

                                                           
مت )16782وأخمد )( 585(، واليظائي )668أخسحه الترمري ) (1)  (.1553( وابً خبان في لخاب الصالة )2747( وابً خٍص

 (.179/ 4(  املجمىع شسح املهرب )2)

 (.178/ 4( املسحؼ الظابق )3)
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 ؾكس عطؾين َٔ ":قاٍ أْ٘: ايػؿاضٟ شض أبٞ ضٚا١ٜ ايٓٗٞ َٔ ؽكٝكٗا ع٢ً ٚايس٫ي١       

 ايك٠٬ عٔ ٢ٜٗٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  اهلل ضغٍٛ مسعت دٓسب ؾأْا ٜعطؾين مل َٚٔ عطؾين،

 .(2)مبه١" إ٫ ؾٝٗا ايك٠٬ عٔ ٢ْٗ اييت ا٭ٚقات يف

 َٔ َٓاف عبس بين ٜا: " قاٍ أْ٘ -  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ - ايٓيب عٔ َطعِ ٔب دبري ٚض٣ٚ

 يٌٝ َٔ ؾا٤ غاع١ أ١ٜ ٚق٢ً ايبٝت بٗصا طاف أسسا ميٓعٔ ؾ٬ ؾ٦ٝا ايٓاؽ أَٛض َٔ َٓهِ ٚيٞ

 :ٚدٗني ع٢ً ؽكٝكٗا يف أقشابٓا اختًـ ؾكس َه١ ؽكٝل ثبت ، ؾإشا " ْٗاض أٚ

 مجٝع يف ؾعًٗا ٚدٛاظ ايطٛاف، بطنعيت ككٛق١ إْٗا: ايكؿاٍ بهط أبٞ قٍٛ ٖٚٛ: أسسُٖا

 ايٓٛاؾٌ. غا٥ط زٕٚ ا٭ٚقات

 ككٛق١ إْٗا أقشابٓا ٚمجٗٛض املطٚظٟ، إغشام أبٛ قاٍ ٚب٘ أقح، ٖٚٛ: ايجاْٞ ٚايٛد٘

 ايٛدٗني ٖصٜٔ ٚع٢ً ايتدكٝل، يعُّٛ عٓٗا املٓٗٞ ا٭ٚقات يف نًٗا ايٓٛاؾٌ ؾعٌ ظٛاظ

 بهط أبٞ قٍٛ ٖٚٛ ايٛدٗني، ؾأسس اؿطّ ٚغا٥ط مبه١ َٓعي٘ يف ايطدٌ تٓؿٌ يف اختًؿٛا

 جيٛظ . ٫ ايكؿاٍ

 ايب٬ز غا٥ط َٔ َه١ ؽكٝل يف املع٢ٓ ؾُا: قٌٝ ؾإٕ جيٛظ، إغشام أبٞ قٍٛ ٖٛ: ٚايجاْٞ

 . (3)غريٖا" َٔ ٚمتٝٝعٖا

َه١ ٚغريٖا يف املٓع َٔ ايتطٛع يف أٚقات ايٓٗٞ، ٫ٚ ؾطم بني" :اؿٓبًٞابٔ قسا١َٚقاٍ    

بٗصا ايبٝت  طاف ٫ متٓعٛا أسسًا"ٚقاٍ ايؿاؾعٞ: ٫ ميٓع ؾٝٗا يكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 

ٚعٔ أبٞ شض قاٍ : مسعت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  "،ٚق٢ً يف أٟ غاع١ ؾا٤ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاض

٫ ٜكًني أسس بعس ايكبح إىل طًٛع ايؿُؼ ٫ٚ بعس ايعكط إىل إٔ تػطب ايؿُؼ "ٚغًِ ٜكٍٛ : 

ميٓع ٚيٓا عُّٛ ايٓٗٞ ٚأْ٘ َع٢ٓ ٜكٍٛ : قاٍ شيو ث٬ثا أخطد٘ ايساضقطين. "،إ٫ مبه١

ٚسسٜجِٗ أضاز ب٘ ضنعيت ايطٛاف ؾٝدتل ،  ٚغريٖا ناؿٝضايك٠٬، ؾاغتٛت ؾٝ٘ َه١

 . (4)"بُٗا، ٚسسٜح أبٞ شض نعٝـ ٜطٜٚ٘ عبس اهلل بٔ امل٪ٌَ ٖٚٛ نعٝـ قاي٘ حي٢ٝ بٔ َعني

َّ ا٭سٛط عسّ ق٠٬          يف ايهطا١ٖ أٚقات يف ايٓاؾ١ً َٚا اختاضٙ ايع١َ٬ اؾؿطٟ َٔ أ

دًا َٔ خ٬ف اؾُٗٛض ايصٜٔ سطََّٛا ايك٠٬ يف ٖصٙ ا٭ٚقات ٚيٛ يف اؿطّ ، اؿطّ خطٚ

                                                           
 ( .4207( زواه البيهقي في الظنن النبري) 2)

 ( .274-273/ 2( الخاوي النبير )3)

 ( .795/  1( املغني البً قدامت  )4)
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ٚيـهعـ أسازٜح ايؿاؾع١ٝ اجملٛظ٠ يًك٠٬ يف اؿطّ ، َٚا قحَّ َٓٗا حيٌُ ع٢ً ضنعيت 

 ايطٛاف ٖٛ قٍٛ قٟٛ دسًا ْعطًا يك٠ٛ أزي١ اؾُٗٛض .    

   

 املطًب اـاَؼ

 عسّ اؾرتاط ايعسز يف اؾُع١ 

،   (2)ٚؾاقًا يًُايه١ٝ (1)اؾُع١ ٫ٚ تٓعكس إ٫ بٗصا ايعسز يف ا٫ضبعني ٜؿرتط املصٖب

ايصٖاب إىل  ميهِٓٗ مل ايعسز إشا ٚقاٍ بعسّ اؾرتط ٚخايـ ايع١َ٬ اؾؿطٟ ،(3)ٚاؿٓاب١ً

مبؿك١، سٝح ْل يف ؾطح ايعُس٠ بكٛي٘: " مل ٜجبت يف  يهٔ أَهِٓٗ أٚ قط١ٜ نا١ًَ ايعسز

ا٭سازٜح تعٝني عسز ككٛم ، ٚإشا نإ ا٭َط نصيو َع إمجاع ؾ٤ٞ َٔ أسازٜح َٔ 

ا٭١َ إٔ اؾُع١ َٔ ؾطٚض ا٭عٝإ ، ٚايصٟ ْسٜٔ اهلل ب٘ أْ٘ َت٢ ادتُع يف قط١ٜ عسز  ٚمل 

ميهِٓٗ ايصٖاب إىل قط١ٜ نا١ًَ ايعسز ، أٚ ميهِٓٗ ٚيهٓ٘ مبؿك١ أْ٘ جيٛظ هلِ يف ايجا١ْٝ 

،  (4)"ُع١ يف قًتِٗ، ٖٚٛ قٍٛ َٓػٛب يمإَاّ أبٞ سٓٝؿ١ٚجيب عًِٝٗ يف ا٭ٚىل إٔ ٜكُٝٛا اؾ

 إٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ اؿٜٛطخ بٔ َايو أخطد٘ ٚاغتسٍ ايؿاؾع١ٝ ع٢ً املعتُس يف َصٖبِٗ مبا

 .(5) أقًٞ" ضأٜتُْٛٞ نُا "قًٛا: قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب

 ٚإمنا ٚسسٙ، خيطب ٚمل ق٢ً ، نُا بايك٠٬ أَط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب إٔ: ايس٫ي١ ٚد٘

ايعسز ؾكس ْكٌ  ،ٚأَا زيٌٝ َٔ قاٍ بعسّ اؾرتط (6)اؾُع١ بِٗ تٓعكس ايصٜٔ ايعسز عهط٠ خطب

 ايعسز، ي٘ ٜؿرتط ؾًِ ايك٠٬، ٜتكسّ شنط ابٔ قسا١َ يف املػين اغتس٫ِٖ بإٔ اـطب١

 .  (7)نا٭شإ

 اإلع٬ّ، َككٛزٙ ٚإمنا بؿطط، يٝؼ ا٭شإ ٭ٕ ايؿاضم ؛ َع ٖٚصا نُا ًٜشغ قٝاؽ      

 نُا يًشانطٜٔ، ٜهٕٛ ٚشيو ٚاملٛعع١، ايتصنري َككٛزٖا ٚاـطب١ يًػا٥بني، ٚاإلع٬ّ

   .(8)يًشانطٜٔ ٜهٕٛ إمنا ٚاـطاب اـطاب، َٔ َؿتك١ أْٗا

                                                           
 (.7/ 2( زوطت الؼالبين )502/ 4و املجمىع ) (190/ 1(  ألام )1)

 (.306/ 1( الفىاله الدواوي )166 – 165/ 2(  مىاهب الجليل )2)

 (.390/ 2( إلاهصاف )111/ 2(  الفسوع )210/ 3(  املغني )3)

ظب هرا القىى ألبي خىيفت القاض ي غبدالىهاب في إلاشساف غلى هنذ مظائل الخالف )4)
َ
 (.210/ 3ت في املغني )(، وابً قدام134/ 1(  و

 (.674(، ومظلم )605(  أخسحه البخازي )5)

 (.166/ 2(  مىاهب الجليل )6)

 (.210/ 3(   املغني  ) 7)

(8.  (   املسحؼ الظابق 
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 ٚاغتسٍ َٔ قاٍ بعسّ ا٫ؾرتاط إٔ ايعسز اثٓإ ؾُا ؾٛقُٗا مجاع١ يف عطف ايؿاضع، ؾكس بٛب

 اؿٜٛطخ بٔ َايو سسٜح ؾٝ٘ ض٣ٚ ثِ (1)" مجاع١ ؾٛقُٗا ؾُا اثٓإ باب: " اهلل ضمح٘ ايبداضٟ

 ثِ ٚأقُٝا ؾأشْا ايك٠٬ سهطت "إشا:  قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب عٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ

 . (2)" أنربنُا يٝ٪َهُا

 عٓ٘ اهلل ضنٞ اؿٜٛطخ بٔ َايو سسٜح ٜعين ب٘ "ٚاغتسٍ:  اهلل ضمح٘ سذط ابٔ اؿاؾغ قاٍ

 .(3)" اَطأ٠ أٚ قبٝا أٚ ضد٬ املأَّٛ ٜهٕٛ إٔ َٔ أعِ ٖٚٛ ، َٚأَّٛ إَاّ اؾُاع١ أقٌ إٔ ع٢ً

 مجاع١ ٜتشكل اـطب١ حيهط إٔ جيب أْ٘ ٖٛ - بايكٛاب أعًِ ٚاهلل - ٜعٗط ٚايصٟ       

اؾُع١ خاق١  ب٘ تٓعكس ايصٟ ايعسز انتُاٍ جيب ٚايتصنري ، ٫ٚ ايٛعغ َٔ َككٛزٖا بِٗ

 .  مبؿك١ يهٔ أَهِٓٗ ،أٚ ايصٖاب إىل قط١ٜ نا١ًَ ايعسز ميهِٓٗ مل إشا

 املطًب ايػازؽ

 ظٜاض٠ ايٓػا٤ يًكبٛض   

 يًعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١ ث٬ث١ أقٛاٍ َؿٗٛض٠ :        

ػٛظ ظٜاض٠ ايٓػا٤ يًكبٛض ب٬ نطا١ٖ ، ٖٚٛ َصٖب اؿٓؿ١ٝ ، ٚقٍٛ عٓس ا٭ٍٚ :  ايكٍٛ

 .(4)ٚاختٝاض ابٔ سعّ ضمح٘ اهلل ٚغريٙاملايه١ٝ ٚضٚا١ٜ يف َصٖب اؿٓاب١ً ، 

ؼطّ ظٜاض٠ ايٓػا٤ يًكبٛض، ٖٚٛ قٍٛ عٓس اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ، ، ٚضٚا١ٜ يف َصٖب ايكٍٛ ايجاْٞ : 

  .(5)اؿٓاب١ً، ٚاختٝاض ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل

إٔ ظٜاض٠ ايكبٛض يًٓػا٤ َهط١ٖٚ ، ٖٚٓاى قٍٛ هلِ باؿط١َ ، ٚقٍٛ باإلباس١ ،  ايكٍٛ ايجايح : 

تهطٙ يًٓػا٤ ٚقٌٝ: ؼطّ ٚقٌٝ: تباح ( ٖٚصا ،(6) قاٍ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل: )ٚظٜاز٠ ايكبٛض يًطداٍٚ 

 .(7)َصٖب ايؿاؾع١ٝ ٖٚٛ املؿٗٛض َٔ َصٖب اؿٓاب١ًيف عتُس ايكٍٛ ٖٛ امل

 :ب٬ نطا١ٖ  أزي١ َٔ قاٍ باؾٛاظ

 اغتسٍ اؾُٗٛض بعسز َٔ ا٭زي١ َٓٗا :      

                                                           
 ( .132/ 1(   ًىظس: صخيذ البخازي )1)

 ( .658(   أخسحه البخازي ) 2)

 ( .133/ 2(  فخذ البازي البً حجس )3)

 ( .  160/  5( املخلى )2/284( املبدع ) 311-5/310( املجمىع )2/237( مىاهب الجليل )2/242( زد املخخاز ) 4)

( : "وال ًجاىش لليظاااء 139/  1(. وقااى بااه مًا الشاافػيت الشاايراشي فاي املهاارب )2/562( إلاهصاااف )5/310( واملجماىع 2/237( مىاهاب الجلياال ) 2/242(  زد املخخااز) 5)

ازة الق  بىز ".ٍش

 (.  5/310( املجمىع )62(  في املنهاج )ص: 6)

 (.2/284(   املبدع ) 7)
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ثبٛت إشٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يعا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ٚتعًُٝٗا ايسعا٤ إشا ظاضت  -1

ايػ٬ّ ع٢ً أٌٖ ايسٜاض َٔ امل٪َٓني  "ايكبٛض قًت: نٝـ أقٍٛ هلِ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ قٛيٞ: 

 . (1)"َٓا ٚاملػتأخطٜٔ، ٚإْا إٕ ؾا٤ اهلل بهِ ي٬سكٕٛ  ٚاملػًُني ، ٜٚطسِ اهلل املػتكسَني

سسٜح أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: َطَِّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ باَطأ٠ تبهٞ  -2

، ؾكايت: إيٝو عين ؾإْو مل تكب مبكٝبيت ٚمل تعطؾ٘،  "عٓس قرب، ؾكاٍ: اتكٞ اهلل ٚاقربٟ

ؾأتت باب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾًِ ػس عٓسٙ ؾكٌٝ هلا: إْ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، 

 . (2) "إمنا ايكرب عٓس ايكس١َ ا٭ٚىل "بٛابني، ؾكايت: مل أعطؾو، ؾكاٍ: 

ؾأقطٖا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ظٜاضتٗا ايكرب ٚايٛقٛف عًٝ٘، ٚإقطاض ايٓيب ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚغًِ سذ١.

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل ٜٓهط ع٢ً املطأ٠ قعٛزٖا عٓس  َٚٛنع ايس٫ي١ َٓ٘ أْ٘ ق٢ً"قاٍ ابٔ سذط: 

  .(3) "ايكرب، ٚتكطٜطٙ سذ١

 ٚإمنا أْهط عًٝٗا ايبها٤ ايؿسٜس أٚ ضؾع ايكٛت ب٘ مما قس ْٗٞ عٔ َجً٘.    

قاٍ ايكططيب: ايعاٖط أْ٘ نإ يف بها٥ٗا قسض ظا٥س َٔ ْٛح أٚ غريٙ، ٚهلصا "قاٍ ابٔ سذط: 

ؾػُع َٓٗا َا ٜهطٙ : أَطٖا بايتك٣ٛ. قًت: ٜ٪ٜسٙ إٔ يف َطغٌ حي٢ٝ ٔب أبٞ نجري املصنٛض 

 . (4) "ؾٛقـ عًٝٗا

ثبٛت ظٜاض٠ ايكبٛض عٔ ايكشابٝات، ؾكس ثبت عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا، نُا ض٣ٚ ابٔ  -3

١ أْ٘ ضآٖا ظاضت قرب أخٝٗا عبسايطمحٔ ؾكٌٝ هلا: أيٝؼ قس ٢ْٗ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ أبٞ ًَٝه

  (5)"ْعِ، نإ ٢ْٗ ثِ أَط بعٜاضتٗا"ٚغًِ عٔ شيو؟ قايت: 

ظاز   .(6) "نٓت ْٗٝتهِ عٔ ظٜاض٠ ايكبٛض   ؾعٚضٖٚا"قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  -4

ٚقس  "ثِ قاٍ ايرتَصٟ بعس ضٚا١ٜ اؿسٜح:  "ؾإْٗا تصنط اٯخط٠  "      ايرتَصٟ بإغٓاز قشٝح:

ضأ٣ بعض أٌٖ ايعًِ إٔ ٖصا نإ قبٌ إٔ ٜطخل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ظٜاض٠ ايكبٛض، 

 . "ؾًُا ضخَّل زخٌ يف ضخكت٘ ايطداٍ ٚايٓػا٤

 أزي١ ايتشطِٜ  :

                                                           
 (.974(  أخسحه مظلم ) 1)

 (.  926( ومظلم )1283( أخسحه البخازي)2)

 (.  3/148(  فخذ البازي )3)

 ( .  3/148(  فخذ البازي )4)

 ( .7207( والبيهقي في الظنن) 1392(  أخسحه الخالم في املظخدزك )5)

 (.1054(، الترمري )977( أخسحه مظلم ) 6)
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 . (1)"يعٔ ظٚاضات ايكبٛض "ٝ٘ ٚغًِ: سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘: "إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عً 

يعٔ ضغٍٛ اهلل  "َا ضٚاٙ أبٛ قاحل باشاّ بعسَا نرب عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ:  -2

  .(2) "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ظا٥طات ايكبٛض ٚاملتدصات عًٝٗا املػادس

ْٗٝٓا عٔ اتباع اؾٓا٥ع ٚمل  "َا ثبت يف ايكشٝشني عٔ أّ عط١ٝ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت :  -3

 .(3)"ٜععّ عًٝٓا

إٔ ايػايب ع٢ً املطأ٠ أْٗا تهعـ يف َٛانع املٛت ٫ٚ تتُايو ْؿػٗا، ؾٝكع َٓٗا ؾ٤ٞ مما  -4

 سطّ اهلل َٔ ايٓٝاس١ ٚايًطِ ٚمٛ شيو، ؾتُٓع َٔ ايعٜاض٠ غسًا يًصضٜع١ 

 أزي١ ايكا٥ًني بايهطا١ٖ:      

 ع٢ً قٛهلِ بأَٛض : اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ بايهطا١ٖ      

 . (4)تعاضض ا٭زي١ بني اإلباس١ ٚاؿعط ٚأقٌ شيو ايهطا١ٖ -1

٭ْ٘ َع١ٓ يطًب بها٥ٗٔ ٚضؾع أقٛاتٗٔ ملا ؾٝٗٔ َٔ ضق١ ايكًب ٚنجط٠ اؾعع ٚق١ً  -2

 .                    (5)استُاٍ املكا٥ب

ٚاختاض ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ ؾاضح ايعُس٠ ايكٍٛ باؾٛاظ ب٬ نطا١ٖ يًذُع        

بني ا٭سازٜح املتعاضن١ ٖٚٛ ممهٔ ٖٓا ، ؾٝشٌُ ايٓٗٞ ع٢ً املهجطات َٔ ايعٜاض٠ ملا تكتهٝ٘ 

ٛ ، ٖٚ (6)ايكٝػ١ َٔ املبايػ١ ، ٚحيٌُ اإلشٕ هلٔ ؛ بإٔ تصنط املٛت حيتاز إيٝ٘ ايطداٍ ٚايٓػا٤

قاٍ ايكططيب : ايًعٔ املصنٛض يف اؿسٜح إمنا ٖٛ  "اختٝاض اإلَاّ ايؿٛناْٞ قاٍ ضمح٘ اهلل : 

يًُهجطات َٔ ايعٜاض٠ ملا تكتهٝ٘ ايكٝػ١ َٔ املبايػ١، ٚيعٌ ايػبب َا ٜؿهٞ إيٝ٘ شيو َٔ 

تهٝٝع سل ايعٚز ٚايتربز َٚا ٜٓؿأ َٔ ايكٝاح ٚمٛ شيو ، ٚقس ٜكاٍ: إشا أَٔ مجٝع شيو ؾ٬ 

اْع َٔ ا٫شٕ هلٔ، ٫ٕ تصنط املٛت حيتاز إيٝ٘ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٖٚصا ايه٬ّ ٖٛ ايصٟ ٜٓبػٞ َ

 . (7) "اعتُازٙ يف اؾُع بني أسازٜح ايباب املتعاضن١ يف ايعاٖط اعتُازٙ
 

 

                                                           
 ، قاى الترمري: هرا خدًث خظً صخيذ(.8449، أخمد 1576، ابً ماحه 1056(   الترمري 1)

 (.7206، البيهقي 3236(   أخسحه أبى داود )2)

 (.938(، ومظلم 1278(   البخازي )3)

 ( .57/  2(   زاحؼ : مغني املخخاج إلى مػسفت مػاوي ألفاؾ املنهاج )4)

 ( . 57/  2(  زاحؼ : مغني املخخاج إلى مػسفت مػاوي ألفاؾ املنهاج )5)

 ( .502(   زاحؼ : شسح الػمدة  ص )6)

 ( .298/  6(   في هيل ألاوػاز هيل ألاوػاز )7)
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 املطًب ايػابع

 ايك٠٬ يف املكرب٠ 

مل تكح ايك٠٬ ؾٝٗا ب٬ خ٬ف ؛  شٖب ايؿاؾع١ٝ إىل إٔ املكرب٠ إٕ ؼكل أْٗا َٓبٛؾ١         

٭ْ٘ قس اختًط با٭ضض قسٜس املٛت٢ ، ٖصا إشا مل ٜبػط ؼت٘ ؾ٤ٞ ، ٚإٕ ؼكل عسّ ْبؿٗا 

قشت ب٬ خ٬ف عٓسِٖ ؛ ٭ٕ اؾع٤ ايصٟ باؾطٙ بايك٠٬ طاٖط ، ٚيهٓٗا َهط١ٖٚ نطا١ٖ 

غريٖا ، ٫ٚ بني املكرب٠ تٓعٜ٘ ؛ ٭ْٗا َسؾٔ ايٓذاغ١ ، ٫ٚ تؿرتم ايهطا١ٖ بني املٓبٛؾ١ عا٥ٌ ٚ

ايكسمي١ ٚاؾسٜس٠ ، ٚإٕ ؾو يف ْبؿٗا ؾك٫ٕٛ : أقشُٗا : تكح ايك٠٬ َع ايهطا١ٖ ؛ ٭ٕ 

ا٭قٌ طٗاض٠ ا٭ضض ؾ٬ حيهِ بٓذاغتٗا بايؿو، ٚيف َكابٌ ا٭قح : ٫ تكح ايك٠٬ ٭ٕ 

ا ايكٍٛ ا٭قٌ بكا٤ ايؿطض يف شَت٘ ، ٖٚٛ ٜؿو يف إغكاط٘، ٚايؿطض ٫ ٜػكط بايؿو . ٖٚص

ٖٛ قٍٛ ايؿاؾع١ٝ ، ٚإيٝ٘ شٖب أبٛ طايب ٚأبٛ ايعباؽ ٚاإلَاّ حي٢ٝ َٔ عًُا٤ ايعٜس١ٜ  . ٚمحًٛا  

ايٓٗٞ ايٛاضز يف ا٭سازٜح ع٢ً ايهطا١ٖ ؛ ٚعًت٘ قاشات٘ يًٓذاغ١ غٛا٤ َا ؼت٘ أٚ أَاَ٘ أٚ 

ًت يٞ ا٭ضض دع "ظاْب٘ ، ٚإٔ ايك٠٬ يف املكرب٠ ايطاٖط٠ قشٝش١ يعُّٛ قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

 .(1)؛ ٚ٭ْ٘ َٛنع طاٖط ؾكشت ايك٠٬ ؾٝ٘ نايكشطا٤ "َػذسا ٚطٗٛضا 

قاٍ ضمح٘ اهلل بعس شنطٙ ٚاختاض ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ َا شٖب إيٝ٘ اؿٓاب١ً         

يٮسازٜح املاْع١ َٔ ايك٠٬ يف املكابط : " ٚا٭سازٜح نجري٠ ٖٚٞ تسٍ ع٢ً ايتشطِٜ ٚظاٖط 

املٓع َٔ ايك٠٬ يف املكرب٠ ٚاؿُاّ ٫ٚ ؾطم بني املٓبٛؾ١ ٚغريٖا ٫ٚ بني إٔ ٜؿطف  شيو ٜسٍ ع٢ً

عًٝٗا ؾ٦ٝا ٜكٝ٘ َٔ ايٓذاغ١ أّ ٫ ، ٫ٚ بني إٔ ٜهٕٛ يف ايكبٛض أّ يف َهإ َٓؿطز عٓٗا 

ٚإىل شيو شٖبت ايعاٖط١ٜ ٚسه٢ ابٔ سعّ عٔ مخػ١ َٔ ايكشاب١ ايٓٗٞ عٔ . (2)نايبٝت "

ٚعًٞ ٚأبٛ ٖطٜط٠ ٚأْؼ ٚابٔ عباؽ ، نُا سهاٙ أٜهًا عٔ مجاع١ َٔ شيو ِٖٚ: عُط 

ايتابعني إبطاِٖٝ ايٓدعٞ ْٚاؾع بٔ دبري بٔ َطعِ ٚطا٩ٚؽ ٚعُطٚ بٔ زٜٓاض ٚخٝج١ُ ٚغريِٖ ، 

ٚقايت اؿٓاب١ً : ٫ ميٓع َٔ ايك٠٬ قرب ٫ٚ قربإ ؛ ٭ْ٘ ٫ ٜتٓاٚهلا اغِ املكرب٠ ٚإمنا املكرب٠ ث٬ث١ 

، ؾايك٠٬ ؾٝٗا قشٝش١ ب٬ نطا١ٖ إٕ مل ٜػتكبٌ ايكرب ٚإ٫ نطٙ ، ٚنٌ َا قبٛض ؾكاعسا 

 .(3)2زخٌ يف اغِ املكرب٠ مما سٍٛ ايكبٛض ٫ ٜك٢ً ؾٝ٘

                                                           
( وهياااال ألاوػاااااز شااااسح 489/  6املخخاااااج فااااي شااااسح املنهاااااج )( وجدفااات 157/  3( املجمااااىع شااااسح املهاااارب  ) 605/  2( الخاااااوي النبياااار للماااااوزدي  )92/  1(   زاحاااؼ : ألام  )1)

 ( .468/  6مىخقى ألاخباز )

 ( .206(  شسح غمدة الظالو ص )2)

( وهيااال ألاوػاااز شاااسح 345/  1( وإلاهصااااف فااي مػسفااات الااساجح مااًا الخااالف )105/  2( والفااسوع )294-293/  1( لشاااف القىااااع  )498-493/  2( املخلااى الباًا خاااصم )3)

 ( .   467/  6خباز )مىخقى ألا 

 ( . 2295(   زواه مظلم صخيذ مظلم )4)
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ٚاغتسيٛا بعس٠ أزي١ َٓٗا : أ٫ًٚ: سسٜح أبٞ َطثس ايػٟٓٛ  ضنٞ اهلل عٓ٘  قاٍ: مسعت ضغٍٛ     

. ؾؿٞ ٖصا (4) "بٛض، ٫ٚ ػًػٛا عًٝٗا ٫ تكًٛا إىل ايك  "اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: 

 اؿسٜح ْٗٞ عٔ ايك٠٬ إىل ايكرب، ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً ؼطِٜ ؾعٌ ايك٠٬ يف املكرب٠.

 : سسٜح أبٞ غعٝس اـسضٟ  ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ثاْٝا

ع٫ًٛ باإلضغاٍ ؛ إ٫ أْٗا ٚاؿسٜح ٚإٕ نإ َ،  (5)"ا٭ضض نًٗا َػذس إ٫ املكرب٠ ٚاؿُاّ "

ْٚكٌ ابٔ ، (1)يٝػت بع١ً قازس١، ٚيصيو َاٍ اؿاؾغ ْؿػ٘ إىل تكشٝح اؿسٜح يف ايتًدٝل

 . (3)تكشٝح اؿؿاظ ي٘ ، ٚقشش٘ ايؿٝذ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚط يف ؼكٝك٘ ملػٓس أمحس (2)ت١ُٝٝ

٢ْٗ عٔ ":  إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -ضنٞ اهلل عٓ٘  -: سسٜح أْؼ بٔ َايو ثايجًا

 .(4) "ايك٠٬ بني ايكبٛض

ادعًٛا  ": سسٜح ابٔ عُط ، ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ضابعًا

املكرب٠ يٝػت َٛنع ؾاؿسٜح زيٌٝ ع٢ً إٔ ( 5) "يف بٝٛتهِ َٔ ق٬تهِ، ٫ٚ تتدصٖٚا قبٛضًا 

 ق٠٬. ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً ايتشطِٜ .

: سسٜح عا٥ؿ١  ضنٞ اهلل عٓٗا عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ يف َطن٘ ايصٟ خاَػًا

َّ ٖصا اؿسٜح  (6) "يعٔ اهلل ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ اؽصٚا قبٛض أْبٝا٥ِٗ َػذسا  "تٛيف ؾٝ٘:  سٝح ز

 شٖا َػادس ٖٚٛ قطّ؛ بٌ ٖٛ َٔ نبا٥ط ايصْٛب.ع٢ً إٔ ايك٠٬ عٓس ايكبٛض ٖٛ َٔ اؽا

: عٔ ثابت ايبٓاْٞ عٔ أْؼ قاٍ: ضآْٞ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ ، ٚأْا أقًٞ عٓس قرب، ؾذعٌ غازغًا

إمنا  "، ؾشػبت٘ أْ٘ ٜكٍٛ: ايكُط، ؾذعًت أضؾع ضأغٞ إىل ايػُا٤ ؾأْعط، قاٍ:  "ايكرب "ٜكٍٛ: 

أْؼ ٜأخص ٜسٟ إشا أضاز إٔ ٜكًٞ ؾٝتٓش٢ عٔ  . قاٍ ثابت : ؾهإ "أقٍٛ ايكرب ٫ تكٌ إيٝ٘ 

. ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ املػتكط عٓس ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ َا ْٗاِٖ عٓ٘ ايٓيب ق٢ً   (7)ايكبٛض

 اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ايك٠٬ عٓس ايكبٛض .  

                                                           
 ( .3/83( )11801(   وأخمد بً خىبل في مظىده )317( زواه الترمري )5)

 (.  1/659(   جلخيص الخبير )1)

 (   22/160(    مجمىع الفخاوي )2)

 ( .83/  3(   زاحؼ مظىد أخمد جدقيق ألازهاؤوغ )3)

( فاااي مظاااىده 3( : "زواه الباازاز وزحالاااه زحاااى الصاااخيذ" ، وزواه أباااى ٌػلااى)143/  2(  )2( وقااااى الهيثماااي فااي مجماااؼ الصوائاااد)289/  2( )6487(  زواه الباازاز فاااي مظااىده )4)

صاالة فااي املقبارة   ألن ألاصاال فااي ( قاااى مدققاه خظااين طاليم أطااد : )زحالااه زحااى الصااخيذ ( ، فهاره ألاخادًااث جادى غلااى الى ااي غًا فػاال ال174/  5(  )2788زقام )

م.   الى ي الخدٍس

 (.   1856(، ومظلم )422(   أخسحه البخازي )5)

 ( .1323(  أخسحه البخازي )6)

فاااي   ( : " زواه أباااى الخظااًا الااادًىىزي35( وقااااى ألالبااااوي فااي لخاباااه جدااارًس الظااااحد مااًا اجخااااذ القبااىز مظااااحد  ص )404/  1) 1581(  زواه غبااد الاااسشام فاااي مصاااىفه 7)

 ( بإطىاد صخيذ " .  1/  3حصء فيه مجالع مً أمالي أبي الخظً القصوٍني ) م 
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ٚايصٟ ٜعٗط  ٚاهلل تعاىل أعًِ  إٔ قٍٛ اؿٓاب١ً ايصٟ اختاضٙ املكٓـ ضمح٘ اهلل ايكا٥ٌ بإٔ        

 ٖٛ ايطادح ، ٚشيو  يعس٠ أغباب : ايك٠٬ يف املكرب٠ ٫ ػٛظ َطًكًا

 أ٫ًٚ: ق٠ٛ أزيتِٗ ٚقطاستٗا يف ايٓٗٞ عٔ شيو .

يف املكابط َٔ غري نطا١ٖ ٖٚٛ ثاًْٝا : َا اغتسٍ ب٘ أقشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ َٔ دٛاظ ايك٠٬ 

سسٜح ٚدعًت يٞ ا٭ضض َػذسا ٚطٗٛضا  ، بإٔ ٖصا اؿسٜح عاّ، ٚأسازٜح ايٓٗٞ عٔ 

ايك٠٬ يف املكابط خام، ؾ٬ ٜبك٢ اؿسٜح ع٢ً عَُٛ٘، ثِ إٕ سسٜح دابط ؾٝ٘ بٝإ يؿهٌ 

دٌ ايك٠٬ ٖصٙ ا٭١َ سٝح ضخل هلِ يف ايطٗٛض يف ا٭ضض، ٚايك٠٬ يف ايبكاع اييت مل تدي، ٭

 ناملػادس، ٖٚصا غ٬ف ا٭َِ ايػابك١ اييت ٫ ٜكًٕٛ إ٫ يف بٝعِٗ ٚنٓا٥ػِٗ ، أَا

اغتس٫هلِ عسٜح ق٠٬ ايٓيب ع٢ً قرب املطأ٠ اييت ناْت تكِ املػذس  بإٔ ٖصا اؿسٜح يٝؼ 

يف قٌ ايٓعاع، ٖٚٛ ايك٠٬ يف املكرب٠، ٚإمنا ٜسٍ ع٢ً دٛاظ ق٠٬ اؾٓاظ٠ ع٢ً ايكرب بعس 

سؾٔ؛ يؿعً٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ، ٚأَا َا اغتسيٛا ب٘ َٔ آثاض عٔ ايكشاب١ بإٔ ٖصا ايؿعٌ اي

َعاضض ملا قح عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ  -إٕ قح عِٓٗ  -َٔ بعض ايكشاب١ 

يعسز    َٔ ايكشاب١ ايصٜٔ قايٛا:  -أٜها  -ايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ يف املكرب٠، َٚعاضض 

 رب٠ .بهطا١ٖ ايك٠٬ يف املك

ثايجًا : إٕ َا قاي٘ ايؿاؾع١ٝ َٔ إٔ ايع١ً يف ا٭سازٜح ايٓا١ٖٝ عٔ ايك٠٬ يف املكرب٠ أْٗا    

ايٓذاغ١ ٖصا ايتعًٌٝ ايصٟ شنطٚٙ يٝؼ َصنٛضًا يف اؿسٜح ٫ ْكًا ٫ٚ ظاٖطًا؛ بٌ ٖٞ ع١ً 

هٔ َع١ْٛٓ  ، ٭ٕ ايٓذاغ١ ع٢ً ا٭ضض َاْع َٔ ايك٠٬ عًٝٗا غٛا٤ ناْت َكرب٠، أٚ مل ت

نصيو  . ٚ٭ٕ َػذس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قس نإ َكرب٠ يًُؿطنني ؾٓبؿت، ٚدعٌ 

َهاْٗا املػذس، ٚيٛ نإ شيو ايرتاب لػا، يٛدب إٔ ٜٓكٌ َٔ املػذس  ؛ ٚ٭ٕ ا٭ْبٝا٤ 

عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٫ ٜبًٕٛ ٚتطاب قبٛضِٖ طاٖط، َٚع شيو دا٤ ايٓٗٞ ا٭نٝس ٚايٛعٝس 

 ص قبٛض ا٭ْبٝا٤ َػادس.ايؿسٜس ملٔ اؽ

ٚمما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ يف املكرب٠ يٝؼ ٭دٌ أْٗا َسؾٔ ايٓذاغ١ أْ٘ قس دا٤       

ايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ إىل ايكبٛض، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ املطاز بايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ يف املكرب٠ يٝؼ َع١ٓ 

 .ايٓذاغ١. ٭ٕ ايٓذاغ١ إشا ناْت أَاّ املكًٞ ٫ تبطٌ ايك٠٬  

ٚمما غبل ٜتبني إٔ املككٛز َٔ ايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ يف املكابط، أٚ ايك٠٬ إيٝٗا، َا شنطٙ       

احملككٕٛ َٔ أٌٖ ايعًِ ٖٚٛ َا يف شيو َٔ ايتؿب٘ بأٌٖ ايؿطى ٚايبسع ؛ ٚي٬٦ ٜهٕٛ شيو 

    .شضٜع١ ٚٚغ١ًٝ إىل ايؿطى
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يٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ عٔ اؽاش قاٍ ايعًُا٤ امنا ٢ْٗ ا ": ضمح٘ اهلل قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ     

قربٙ ٚقرب غريٙ َػذسا خٛؾا َٔ املبايػ١ يف تععُٝ٘ ٚا٫ؾتتإ ب٘ ؾطمبا أز٣ شيو إىل ايهؿط 

نُا دط٣ يهجري َٔ ا٫َِ اـاي١ٝ ٚملا استادت ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني 

 نجط املػًُٕٛ ٚاَتست ٚايتابعٕٛ إىل ايعٜاز٠ يف َػذس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ سني

ايعٜاز٠ إىل إٔ زخًت بٝٛت أَٗات امل٪َٓني ؾٝ٘ ، َٚٓٗا سذط٠ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا َسؾٔ 

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ٚقاسبٝ٘ أبٞ بهط ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا بٓٛا ع٢ً ايكرب 

احملصٚض ثِ بٓٛا سٝطاْا َطتؿع١ َػتسٜط٠ سٛي٘ ي٬٦ ٜعٗط يف املػذس ؾٝكًٞ إيٝ٘ ايعٛاّ ٜٚ٪زٟ 

دساضٜٔ َٔ ضنين ايكرب ايؿُايٝني ٚسطؾُٖٛا ست٢ ايتكٝا ست٢ ٫ ٜتُهٔ أسس َٔ اغتكباٍ 

ايكرب ٚهلصا قاٍ يف اؿسٜح ٚي٫ٛ شيو ٭بطظ قربٙ غري أْ٘ خؿٞ إٔ ٜتدص َػذسا ٚاهلل تعاىل 

 أعًِ 

 . (1)"بايكٛاب

ايؿت١ٓ بايكبٛض، ٚتعًل ايكًٛب بٗا ضابعًا: إٔ ايك٠٬ يف املكابط ٜرتتب عًٝٗا َؿاغس عع١ُٝ َٔ 

ٚايعهٛف عٓسٖا مما ٜهٕٛ ٚغ١ًٝ إىل ايؿطى، ؾكٝا١ْ ؿ٢ُ ايتٛسٝس ميٓع َٔ شيو؛ ٭ٕ 

 زض٤ املؿاغس َكسّ ع٢ً دًب املكاحل .    
 املطًب ايجأَ

                                              ق٠٬ املطأ٠ يف املػذس 

َعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ أْ٘ ٜهطٙ يػري ايعذا٥ع ا٭ٚىل يصٚات اهل٦ٝات سهٛض املػذس َع          

ايطداٍ ٜٚهطٙ يًعٚز ٚايػٝس ٚايٛيٞ متهٝٓٗٔ َٓ٘ ملا يف ايكشٝشني عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل 

يٛ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضأ٣ َا أسسخ ايٓػا٤ ملٓعٗٔ املػذس  "عٓٗا أْٗا قايت : 

٫ متٓعٛا  "؛ ٚـٛف ايؿت١ٓ أَا ايٓٗٞ ايٛاضز يف خرب َػًِ : ( 2)" ٤ بين إغطا٥ٌٝنُا َٓعت ْػا

يًتٓعٜ٘ ؛ ٭ٕ اؿل ايٛادب ٫ ٜرتى يًؿه١ًٝ ، أٚ قٍُٛ ع٢ً َٔ ٫  (3) "إَا٤ اهلل َػادس اهلل 

تؿت٢ٗ ، أٚ أْ٘ أضاز اـًٝات َٔ ا٭ظٚاز اي٬تٞ ميًهٔ تكطف أْؿػٗٔ ، أٚ أْ٘ قٍُٛ ع٢ً 

املػادس اؿر ايصٟ يٝؼ يًعٚز َٓعٗا َٔ ؾطن٘ يف أسس ايكٛيني ، أٚ أْ٘ ككٛم يف ظَاْ٘ 

 ٔ ، ثِ ظاٍ املع٢ٓ ؾعاٍ ملا ٚدب َٔ تبًٝؼ ايطغاي١ إيٝٗ

                                                           
 (.14-13/  5(   شسح الىىوي غلى مظلم  )1)

 ( .1027( ،  ومظلم  )831(   أخسحه البخازي ) 2)

سة .1018(  أخسحه مظلم  )3)  (  غً أبي هٍس
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 .(1)ايتُهني أٚ أْ٘ َٓػٛر مبا ٚنس َٔ يعّٚ اؿذاب

ٚشٖب ايع١َ٬ اؾؿطٟ إىل إٔ املطأ٠ إٕ ناْت َػ١َّ أٚ ؾاب١  ٫ بأؽ َٔ سهٛضٖا ،         

ايؿطع١ٝ  تٛؾط ايهٛابطبٚق٬تٗا يف بٝتٗا أؾهٌ ، ٚيهٔ خطٚدٗٔ جيب إٔ ٜهٕٛ َؿطًٚطا 

َّ يف ططٜل خياف ٫ٚٚ ظ١ٜٓ،  تهع ط ًٝبا، ٚأ٫َّ ُٜدَؿ٢ َٓٗا ايؿت١ٓ، غري َتطٝبات ٫ إٔب أ٫َّ ٜه

ٚغري شيو ، قاٍ ضمح٘ اهلل بعس شنطٙ ؿسٜجني فٛظٜٔ ـطٚز ايٓػا٤ يًُػادس: "  َٓ٘ ايؿت١ٓ

ؾعًِ َٔ ٖصا اؿسٜح ٚايصٟ قبً٘ أْ٘ جيٛظ يًٓػا٤ اـطٚز إىل املػادس إشا مل ٜهٔ يف 

ٔ َا ٜسعٛ إىل ايؿت١ٓ َٔ طٝب أٚسًٞ أٚ أٟ ظ١ٜٓ ٚأْ٘ إشا ٚدس َا ٜسعٛ إىل ايؿت١ٓ حيطّ خطٚدٗ

 . (3) ٖٚصا قٍٛ عٓس اؿٓؿ١ٝ املايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚايعاٖط١ٜ،  (2)عًٝٗٔ اـطٚز "
ٚعسٜح ،   "٫ متٓعٛا إَا٤ اهلل َػادس اهلل"ٚاغتسيٛا بأزي١ َٓٗا : اؿسٜح املاض شنطٙ :       

نإ يٝكًٞ ايكبح ؾٝٓكطف ايٓػا٤ "عا٥ؿ١ أّ امل٪َٓني إٔ ضغٍٛ اهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 

 .(4) "َتًؿِّعات مُبطٚط ٗٔ، َا ٜعطؾٔ َٔ ايَػًَؼ 

َٚا ضٚاٙ  غامل بٔ عبساهلل بٔ عُط ُٜشسِّخ عٔ أبٝ٘ ٜبًؼ ب٘ ايٓيب   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ        

، ٚابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا  (5)"َطأت٘ إىل املػذس ؾ٬ ميٓعٗا أسسنِ ا تإشا اغتأشْ "قاٍ: 

٫ متُٓعٛا ْػا٤نِ املػادس، ٚبٝٛتٗٔ خري "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ :  -عٔ ضغٍٛ اهلل 

 .(6) "هلٔ 

َٚا اختاضٙ ايع١َ٬ اؾؿطٟ ٖٛ ايطاٟ ايطادح أ٫ ٖٚٛ دٛاظ خطٚز املطأ٠ إىل املػذس،       

ٚيف عكطْا اؿسٜح ادتُعت ايؿت١ٓ يف ايساخٌ ، ييت غبل شنطٖا ٚيهٔ َع ايهٛابط ا

أنجط َٔ اـاضز ٚخاق١ عٓس زخٍٛ ايتًؿاظ ٚايؿها٥ٝات نٌ بٝت، ٚخطٚز املطأ٠ إىل املػذس 

أؾهٌ هلا، ؾٗٞ عاد١ إىل ايٛعغ ٚاإلضؾاز، ٚخاق١ ٚإٔ املطأ٠ ٖٞ اييت تطبٞ ا٭دٝاٍ، غٛا٤ 

١َّ  املطأ٠ ايؿاب١ أٚ ايّٝٛ عاد١ إىل ضا٥سات ٚقا٥سات ، ٚنٝـ حيكٌ شيو ٖٚٞ ايعذٛظ، ٚا٭

 سبٝػ١ ايبٝت .
 

                                                           
 (.  210/  1( وأطنى املؼالب في شسح زوض الؼالب )198/199/   4ملهرب  )( واملجمىع شسح ا1387/  9(  الخاوي النبير للماوزدي  )1)

 ( . 354( شسح الػمدة ص )2)

( واملخلااى 1/30( والااسوض املسبااؼ لليهااىحي: )1/158( وإلاقىاااع، للدجاااوي )3/78( ملالااو باًا أوااع ، وباادائؼ الصااىائؼ فااي جسجيااب الشااسائؼ للهاطاااوي ) 1/251( املدوهات )3)

 ( .   129/.1البً خصم: ) 

 (.1491(  ومظلم  )553( أخسحه البخازي  )4)

 ( .835( أخسحه البخازي  )5)

 ( .1017( أخسحه مظلم  )6)
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 املبشح ايجايح

 أغباب كايؿ١ ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ َعتُس املصٖب

مل خيايـ املصٖب تؿًٗٝا ٚاعتباطًا ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ مما ٫ؾو ؾٝ٘ إٔ       

 خ٬ٍ زضاغتٓا يًُػا٥ٌ ايػابك١ اييت خايـ ؾٝٗاٚإمنا ناْت ٖٓاى أغباب زؾعت٘ يصيو َٚٔ 

 :ٖصٙ ا٭غباب بعض املصٖب ْكـ ع٢ً ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ 

: َطاعا٠ ْكٛم ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚايٛقٛف عٓس َا زيت عًٝ٘ ٖصٙ ايٓكٛم ،  ٍٚايػبب ا٭

 ٚا٭خص باؾُع بٝٓٗا عٓس ايتعاضض . 

 :اييت أخصت بٗصا ايػبب املػا٥ٌ  َٚٔ   

َعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ إٔ ظٜاض٠ ايكبٛض يًٓػا٤ َهط١ٖٚ ، ٚاختاض ايع١َ٬ اؾؿطٟ ايكٍٛ  -أ

، ؾشٌُ ايٓٗٞ ع٢ً املهجطات َٔ ايعٜاض٠  باؾٛاظ ب٬ نطا١ٖ يًذُع بني ا٭سازٜح املتعاضن١

ملا تكتهٝ٘ ايكٝػ١ َٔ املبايػ١ ، ٚمحٌ اإلشٕ هلٔ ؛ بإٔ تصنط املٛت حيتاز إيٝ٘ ايطداٍ ٚايٓػا٤ 

 ؾطح ايعُس٠ .

َعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ أْ٘ ٜهطٙ يػري ايعذا٥ع ا٭ٚىل يصٚات اهل٦ٝات سهٛض املػذس َع  -ب

ايطداٍ  ٜٚهطٙ يًعٚز ٚايػٝس ٚايٛيٞ متهٝٓٗٔ َٓ٘ ملا يف ايكشٝشني عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل 

ػذس يٛ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضأ٣ َا أسسخ ايٓػا٤ ملٓعٗٔ امل "عٓٗا أْٗا قايت : 

ٚـٛف ايؿت١ٓ ،ٚشٖب ايع١َ٬ اؾؿطٟ إىل إٔ املطأ٠ إٕ  " ،إغطا٥ٌٝ  نُا َٓعت ْػا٤ بين

ناْت َػ١َّ أٚ ؾاب١  ٫ بأؽ َٔ سهٛضٖا ، ٚق٬تٗا يف بٝتٗا أؾهٌ ، ٚيهٔ خطٚدٗٔ 

جيب إٔ ٜهٕٛ َؿطًٚطا َع تٛؾط ايهٛابط، َا زاّ بإشٕ أظٚادٗٔ أٚ أٚيٝا٥ٗٔ ، ٚبؿطط أ٫َّ 

ٚأ٫َّ ُٜدَؿ٢ َٓٗا ايؿت١ٓ، غري َتطٝبات، ٫ٚ ًٜبػٔ ثٛب ايؿٗط٠، ٫ٚ ظ١ٜٓ، ٫ٚ  تهع ط ًٝبا،

َّ يف ططٜل خياف َٓ٘ ايؿت١ٓ، ٚإ٫ ؾ٬ خيطدٔ.  خيايطٔ ايطداٍ، بٌ أ٫َّ ٜه
ٚعسٜح عا٥ؿ١ أّ  "٫ متٓعٛا إَا٤ اهلل َػادس اهلل"ٚاغتسٍ يصيو بأزي١ َٓٗا سسٜح:    

نإ يٝكًٞ ايكبح ؾٝٓكطف ايٓػا٤ َتًؿِّعات  "امل٪َٓني إٔ ضغٍٛ اهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 

 ."مُبطٚط ٗٔ، َا ٜعطؾٔ َٔ ايَػًَؼ 

َٚا ضٚاٙ  غامل بٔ عبساهلل بٔ عُط ُٜشسِّخ عٔ أبٝ٘ ٜبًؼ ب٘ ايٓيب  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ        

ٚابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا عٔ ،  "٘ إىل املػذس ؾ٬ ميٓعٗاإشا اغتأشٕ أسسنِ اَطأت "قاٍ: 

 "٫ متُٓعٛا ْػا٤نِ املػادس، ٚبٝٛتٗٔ خري هلٔ "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ :  -ضغٍٛ اهلل 

. 



 
 

 
 
 

112 

 شرح كتاةه يف الشافعية مذهب ملعتمد  الجفري سقاف ةن علوي العالمة مخالفة
 عثمان به  سالم أميه. د |       تأصيلية دراسة - أهموذجًا( الصالة كتاب)  السالك عمدة

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

َعتُس املصٖب عسّ غ١ٝٓ ظٜاز٠ ٚبطنات٘ يف ايػ٬ّ َٔ ايك٠٬ يهٔ ضدَّح ايع١َ٬   -ز

ػ١ٓ ايكشٝش١ ؾعٔ ٚا٥ٌ بٔ سذط قاٍ: قاٍ: قًٝت َع اؾؿطٟ غٓٝتٗا ْعطًا يجبٛت شيو يف اي

،  " ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘"ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ؾهإ ٜػًِ عٔ ميٝٓ٘: 

ٚعسٜح عبس اهلل بٔ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘  قاٍ:  ، "ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل"ٚعٔ مشاي٘: 

ٓ٘ ست٢ ٜط٣ بٝاض خسٙ، ايػ٬ّ عًٝهِ ٜػًِ عٔ ميٝ" نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘، ٚعٔ مشاي٘ ست٢ ٜبسٚ بٝاض خسٙ، ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل 

 .  " ٚبطنات٘

َعتُس املصٖب إٔ ا٫عتساٍ يف ايك٠٬ ضنٔ قكري يهٔ ضدح ايع١َ٬ اؾؿطٟ بأْ٘  -ز

ٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ضنٔ طٌٜٛ ؿسٜح أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ عٓس َػًِ قاٍ: ٚنإ ضغ

 قاّ، ست٢ ْكٍٛ قس أِٖٚ. " مسع اهلل ملٔ محسٙ"عًٝ٘ ٚغًِ، إشا قاٍ: 

 : ا٭خص بكاعس٠ غس ايصضا٥ع َٚطاعا٠ ا٭سٛط َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤  ايجاْٞايػبب 

 :  املػا٥ٌ اٯت١ٝ اييت ضاعت ٖصا ايػببَٚٔ  

مل تكح ايك٠٬ ؾٝٗا ب٬ خ٬ف ؛ ٭ْ٘  شٖب ايؿاؾع١ٝ إىل إٔ املكرب٠ إٕ ؼكل أْٗا َٓبٛؾ١ -أ

قس اختًط با٭ضض قسٜس املٛت٢ ، ٖصا إشا مل ٜبػط ؼت٘ ؾ٤ٞ ، ٚإٕ ؼكل عسّ ْبؿٗا 

قشت ب٬ خ٬ف عٓسِٖ ؛ ٚاختاض ايع١َ٬ عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ َا شٖب إيٝ٘ اؿٓاب١ً َٔ 

ٖا ، ٫ٚ بني إٔ ٜؿطف ؼطِٜ ايك٠٬ يف املكرب٠ َطًكًا ، سٝح مل ٜؿطقٛا بني املٓبٛؾ١ ٚغري

عًٝٗا ؾ٦ٝا بكٝ٘ َٔ ايٓذاغ١ أّ ٫؛ ٭ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ٢ْٗ عٔ اؽاش قربٙ ٚقرب 

غريٙ َػذسا خٛؾا َٔ املبايػ١ يف تععُٝ٘ ٚا٫ؾتتإ ب٘ ؾطمبا أز٣ شيو إىل ايهؿط نُا دط٣ 

 يهجري َٔ ا٫َِ اـاي١ٝ.

هطا١ٖ يف اؿطّ ٚخايـ اؾؿطٟ ٚقاٍ بإٔ املصٖب دٛاظ ايك٠٬ ايٓاؾ١ً يف أٚقات اي -ب

ا٭سٛط عسّ ايك٠٬ يهعـ ا٫سازٜح اجملٛظ٠ ، َٚا قح َٓٗا محٌ ع٢ً ضنعيت ايطٛاف 

 خاق١ .

 .ا٭خص مببسأ ايتٝػري ٚايتدؿٝـ ع٢ً ايٓاؽ  : ايجايحايػبب 

 :أي١ َٚٔ شيو ٖصٙ املػ

عسز ٚؾاقا يًُايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ، ضبعني يف اؾُع١ ٫ٚ تٓعكس إ٫ بٗصا اياملصٖب ٜؿرتط ا٭      

ط ايعسز إشا مل ميهِٓٗ ايصٖاب أٚ أَهِٓٗ يهٔ ااؾؿطٟ ٚقاٍ بعسّ اؾرتايع١َ٬ ٚخايـ 

 مبؿك١ ، ٖٚٛ قٍٛ َٓػٛب يمإَاّ أبٞ سٓٝؿ١ .
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 ١ـــامتــــــاـ

إٔ ٜػط يٓا، ٚأعآْا، ع٢ً َا تٛخٝٓا َٔ اإلبا١ْ، يف عح  ٚبعس: ؾإْٓا مُس اهلل      

 ؾطح نتاب٘ يف ايؿاؾع١ٝ َصٖب ملعتُس  اؾؿطٟ غكاف بٔ عًٟٛ ايع١َ٬ َٛنٛع: )كايؿ١

 أمنٛشدًا(، ٚقس تبَّٔ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:( ايك٠٬ نتاب)ايػايو  عُس٠

 ملعتُس  اؾؿطٟ غكاف بٔ ؾٝ٘ ايع١َ٬  عًٟٛ يـٜككس مبعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ ايصٟ خاأ٫ًٚ: 

َا اتؿل عًٝ٘ َٔ تطدٝح ؾٝدا املصٖب  ٖٛ:ايػايو  عُس٠ ؾطح نتاب٘ يف ايؿاؾع١ٝ َصٖب

ايٟٓٛٚ ٚايطاؾعٞ َٔ أقٛاٍ اإلَاّ ٚا٭قشاب ؾإٕ اختًؿا ؾُا ضدش٘ ايٟٓٛٚ ٖٛ املصٖب َٚامل 

ٚايؿُؼ ايطًَٞ ، َٚامل ٜتعطنا ؾٝ٘ اعتُس ؾٝ٘  ٜتعطنا ؾاملعتُس َا ضدش٘ ابٔ سذط اهلٝتُٞ

تطدٝح ؾٝذ اإلغ٬ّ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ ٚاـطٝب ايؿطبٝين ثِ ن٬ّ أٌٖ اؿٛاؾٞ ع٢ً 

  املٓٗاز نابٔ قاغِ ٚايؿرباًَػٞ ٚغريُٖا .    

عًٟٛ بٔ غكاف اؾؿطٟ َٔ نتب ايع١َ٬ عُس٠ ايػايو ملكٓؿ٘ ؾطح ُٜعس نتاب  ثاًْٝا:

، سٝح شنط ؾٝ٘ َكٓؿ٘ اخت٬ؾات ايجايح عؿط اهلذطٟ  ايكطٕ املصٖب ايؿاؾع١ٝ يف

 خاق١ يف نتاب ايك٠٬ .  ،ٚاْؿطازات ؾك١ٝٗ عٔ املعتُس يف املصٖب ايؿاؾعٞ ٚتطدٝشات

  اؾؿطٟ غكاف بٔ : ظٗط يًباسح إٔ َٔ أِٖ ا٭غباب اييت زعت إىل كايؿ١ ايع١َ٬ عًٟٛثايجًا

َطاعا٠ ْكٛم ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚايٛقٛف عٓس َا زيت عًٝ٘ ٖصٙ  ٖٞ: ايؿاؾع١ٝ َصٖب ملعتُس

ٚنصا ا٭خص بكاعس٠ غس ايصضا٥ع َٚطاعا٠  ، ايٓكٛم ٚا٭خص باؾُع بٝٓٗا عٓس ايتعاضض

 . ا٭سٛط َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤، ، ٚا٭خص مببسأ ايتٝػري ٚايتدؿٝـ ع٢ً ايٓاؽ
 يتعاّ بٗا عٓس كايؿت٘ يًُصٖب : : َٔ أِٖ ايؿطٚط ٚايهٛابط اييت جيب ع٢ً ايؿكٝ٘ ا٫ضابعًا

 ؾٝ٘ املكًس ٜهٕٛ ٫ َٚعترباتٗا  ، ٚإٔ ؾطٚطٗا بػا٥ط ٜكًسٙ َٔ َصٖب ع٢ً باملػأي١ عًُ٘     

اؾًٞ ،  ايكٝاؽ ايكٛاعس أٚ اإلمجاع أٚ ايٓل خايـ َا ٖٚٛ ، ب٘ ايكانٞ قها٤ ٜٓكض مما

 قٛيني بني ًٜؿل ٫ ، ٚإٔعًٝ٘  ا٭ٖٕٛ ٖٛ َا َصٖب نٌ َٔ ٜأخص بإٔ ايطخل ٜتتبع ٫ ٚإٔ

 َٚؼ ، يًؿاؾعٞ تكًٝسًا ٜسيو ٚمل تٛنأ نإٔ ايكا٥ًني َٔ نٌ بٗا ٜكٍٛ ٫ سكٝك١ َُٓٗا تتٛيس

 يف إَاّ بكٍٛ ٜعٌُ ٫ باتؿاقُٗا ،ٚإٔ باط١ً س٦ٓٝص ؾك٬ت٘ ق٢ً ثِ ملايو تكًٝسًا ؾ٠ٛٗ ب٬

 بهسٙ ؾٝ٘ . ٜعٌُ ثِ املػأي١

نتاب١ ؾطح عُس٠ ايػايو يف ايعسٜس َٔ املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ يف خايـ ايع١َ٬ اؾؿطٟ يف خاَػًا: 

كتًـ أبٛاب ايؿك٘ املعتُس َٔ املصٖب ايؿاؾعٞ، ٚعٓس زضاغ١ نتاب ايك٠٬ َٓ٘ تبني إٔ أِٖ 

 تًو املػا٥ٌ اييت خايـ ؾٝٗا املصٖب َا ًٜٞ:
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بتدؿٝؿ٘، ٚخايـ  املكًٞ قكري أَط ضنٔ ايؿاؾعٞ إٔ ا٫عتساٍ املعتُس يف املصٖب .1

 .يف نتاب٘ ؾطح عُس٠ ايػايو ٚقاٍ بعسّ ق َكِطٙ ١َ٬ عًٟٛ اؾؿطٟايع

 ايع١َ٬ اؾؿطٟ ظٜاز٠ )ٚبطنات٘( يف ايػ٬ّ َٔ ايك٠٬ ٚخايـ غ١ٝٓ عسّ املصٖب .2

 .يف غا٥ط ايك٠٬ ٚبطنات٘ ظٜاز٠ املعتُس بكٛي٘ بػ١ٝٓ

مثا ضنعات، ٚخايـ  عسز ضنعات ق٠٬ ايهش٢ املعتُس يف املصٖب إٔ أنجط .3

اؾؿطٟ ؾكاٍ إٕ أنجطٖا ٖٛ ثٓيت عؿط٠ ضنع١، َٛاؾكا بصيو ابٔ سذط  ايع١َ٬ 

 نُا يف ايؿتح
 ٚخايـ ايع١َ٬ اؾؿطٟ اؿطّ يف ايهطا١ٖ اٚقات يف ايٓاؾ١ً ايك٠٬ دٛاظ املصٖب .4

 .اجملٛظ٠ ا٫سازٜح يهعـ ايك٠٬ عسّ ٚقاٍ بإٔ ا٭سٛط

 ايع١َ٬ٚخايـ  اؾُع١ ٫ٚ تٓعكس إ٫ بٗصا ايعسز، يف ا٫ضبعني ٜؿرتط املصٖب .5

 . مبؿك١ يهٔ أَهِٓٗ أٚ ايصٖاب ميهِٓٗ مل ايعسز إشا ٚقاٍ بعسّ اؾرتط اؾؿطٟ

ٚاختاض ايع١َ٬ اؾؿطٟ ايكٍٛ َعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ نطا١ٖ ظٜاض٠ ايٓػا٤ يًكبٛض ،   .6

، ؾٝشٌُ ايٓٗٞ ع٢ً املهجطات  باؾٛاظ ب٬ نطا١ٖ يًذُع بني ا٭سازٜح املتعاضن١

تكتهٝ٘ ايكٝػ١ َٔ املبايػ١ ، ٚحيٌُ اإلشٕ هلٔ ؛ بإٔ تصنط املٛت َٔ ايعٜاض٠ ملا 

 . حيتاز إيٝ٘ ايطداٍ ٚايٓػا٤

شٖب ايؿاؾع١ٝ إىل إٔ املكرب٠ إٕ ؼكل أْٗا َٓبٛؾ١ مل تكح ايك٠٬ ؾٝٗا ب٬ خ٬ف   .7

؛ ٭ْ٘ قس اختًط با٭ضض قسٜس املٛت٢ ، ٖصا إشا مل ٜبػط ؼت٘ ؾ٤ٞ ، ٚإٕ ؼكل 

، ٚضدح ايع١َ٬ اؾؿطٟ سط١َ ٚبط٬ٕ ايك٠٬  خ٬ف عٓسِٖ عسّ ْبؿٗا قشت ب٬

 ؾٝٗا َطًكًا .

يصٚات اهل٦ٝات سهٛض املػذس َع َٚعتُس َصٖب ايؿاؾع١ٝ أْ٘ ٜهطٙ يػري ايعذا٥ع  .8

ٚشٖب ايع١َ٬ اؾؿطٟ إىل إٔ ، ايػٝس ٚايٛيٞ متهٝٓٗٔ َٓ٘ ٚايطداٍ ٜٚهطٙ يًعٚز 

ٛضٖا ، ٚق٬تٗا يف بٝتٗا أؾهٌ ، املطأ٠ إٕ ناْت َػ١َّ أٚ ؾاب١  ٫ بأؽ َٔ سه

   . ٚيهٔ خطٚدٗٔ جيب إٔ ٜهٕٛ َؿطًٚطا بتٛؾط ايهٛابط ايؿطع١ٝ

 

 ايتٛقٝات:

 اييت املػا٥ٌ بسضاغ١ -ٚغريِٖ ايعًٝا ايسضاغات ط٬ب- ايباسجني ايباسح ٜٛقٞ

 ايؿك٘ نتب َٔ يهجري ٚقكل َطٍٛ ببشح املصٖب يف املعتُس سهطَٛت عًُا٤ ؾٝٗا خايـ

 بٔ عًٟٛ يًع١َ٬ ايػايو عُس٠ ؾطح نتاب تهُٓٗا اييت ناملػا٥ٌ،  سهطَٛت يؿكٗا٤
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 يف ٜكاٍ ٖصا َٚجٌ ، ايهتاب أبٛاب مجٝع يف املصٖب َعتُس ؾٝٗا ٚخايـ اؾؿطٟ غكاف

 ٚغريٖا باكط١َ عُط بٔ اهلل عبس ايع١َ٬ يمإَاّ ايعس١ْٝ ٚايؿتا٣ٚ،  اهلذطا١ْٝ ايؿتا٣ٚ نتاب

 ٚعًُا٤ خاق١ سهطَٛت عًُا٤ ٜٛقٞ نُا،  سهطَٛت ؾكٗا٤ قٓؿٗا اييت ايؿك٘ نتب َٔ

 ٚاؿاد١ ايهطٚض٠ عٓس بٗا ٚا٭خص املعترب٠ ايك١ٜٛ ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛاٍ املصاٖب بسضاغ١ عا١َ ايُٝٔ

 .        ايعًُا٤ شنطٖا اييت ٚايؿطٚط بايهٛابط ًَتعَني ايٓاؽ عٔ يًشطز ضؾعًا

 :عـــطادـــامل

َٓاض ايػبٌٝ، حملُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ايٓاؾط: املهتب  إضٚا٤ ايػًٌٝ يف ؽطٜر أسازٜح .1

 ّ.1985 -ٖـ 1405اإلغ٬َٞ ببريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ  
أغ٢ٓ املطايب يف ؾطح ضٚض ايطايب، ظنطٜا بٔ قُس بٔ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ، ايٓاؾط: زاض  .2

 ايهتاب اإلغ٬َٞ، ايطبع١: بسٕٚ طبع١ ٚبسٕٚ تاضٜذ

امل٪يـ: ايكانٞ أبٛ قُس عبس ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ ، اـ٬فاإلؾطاف ع٢ً ْهت َػا٥ٌ  .3

ايطبع١: ا٭ٚىل،  ايٓاؾط: زاض ابٔ سعّ ْكط ايبػسازٟ املايهٞ ، ؼكٝل: اؿبٝب بٔ طاٖط

 1999ّ -ٖـ 1420

إعا١ْ ايطايبني ع٢ً سٌ أيؿاظ ؾتح املعني )ٖٛ ساؾ١ٝ ع٢ً ؾتح املعني بؿطح قط٠ ايعني  .4

مبُٗات ايسٜٔ( ٭بٞ بهط )املؿٗٛض بايبهطٟ( بٔ قُس ؾطا ايسَٝاطٞ )املتٛؾ٢: بعس 

 -ٖـ  1418ٖـ( ايٓاؾط: زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛضٜع، ايطبع١: ا٭ٚىل، 1302

1997  ّ 

سٜٔ بٔ قُٛز بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ ؾاضؽ، ايعضنًٞ ايسَؿكٞ ، ا٭ع٬ّ، ـري اي .5

 ّ 2002أٜاض / َاٜٛ  -ايٓاؾط: زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، ايطبع١: اـاَػ١ عؿط 

ا٭ّ، يمإَاّ أبٞ عبس اهلل قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ايٓاؾط: زاض املعطؾ١، يبٓإ، بريٚت،  .6

 ٖـ. 1393ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ 

طادح َٔ اـ٬ف ع٢ً َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ، ٭بٞ اؿػني اإلْكاف يف َعطؾ١ اي .7

عًٞ بٔ غًُٝإ املطزاٟٚ، ؼكٝل: قُس ساَس ايؿكٞ، ايٓاؾط: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، 

 ّ.1988يبٓإ، بريٚت، ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ 

ٞ، ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع، يع٤٬ ايسٜٔ ايهاغاْٞ، ايٓاؾط: زاض ايهتاب ايعطب بسا٥ع .8

 ّ.1982بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ 
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بػ١ٝ املػرتؾسٜٔ يف تًدٝل ؾتا٣ٚ بعض ا٭١ُ٥ َٔ ايعًُا٤ املتأخطٜٔ َع نِ ؾٛا٥س مج١  .9

َٔ نتب ؾت٢ يًعًُا٤ اجملتٗسٜٔ، عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ سػني بٔ عُط باعًٟٛ، زاض 

 ايٓؿط : زاض ايؿهط

محس بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ سذط اهلٝتُٞ، ايٓاؾط: املهتب١ ٭ؼؿ١ احملتاز يف ؾطح املٓٗاز،  .10

 1983 -ٖـ  1357ايتذاض١ٜ ايهرب٣ مبكط يكاسبٗا َكطؿ٢ قُس، ايطبع١ ا٭ٚىل، 

.ّ 
محس بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ سذط اهلٝتُٞ، ضٚدعت ٭ؼؿ١ احملتاز يف ؾطح املٓٗاز،  .11

ايتذاض١ٜ ايهرب٣  ٚقششت: ع٢ً عس٠ ْػذ مبعطؾ١ ؾ١ٓ َٔ ايعًُا٤، ايٓاؾط: املهتب١

 ّ 1983 -ٖـ  1357مبكط يكاسبٗا َكطؿ٢ قُس، ايطبع١: بسٕٚ طبع١، عاّ ايٓؿط: 
ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري، حملُس عطؾ٘ ايسغٛقٞ، ؼكٝل: قُس عًٝـ،  .12

 ٖـ.1419ايٓاؾط: زاض ايؿهط، بريٚت، ايطبع١ ايطابع١، عاّ 

ط ا٭بكاض ؾك٘ أبٛ سٓٝؿ١، ٫بٔ عابسٜٔ، ساؾ١ٝ ضز املدتاض ع٢ً ايسض املدتاض ؾطح تٜٓٛ  .13

 ّ.2000 -ٖـ 1421ايٓاؾط: زاض ايؿهط، بريٚت، يبٓإ، ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ 
اؿػٔ  ٭بٞاؿاٟٚ ايهبري يف ؾك٘ َصٖب اإلَاّ ايؿاؾعٞ ٖٚٛ ؾطح كتكط املعْٞ،  .14

بٔ قُس بٔ قُس بٔ سبٝب ايبكطٟ ايبػسازٟ، ايؿٗري باملاٚضزٟ  ، ؼكٝل: ا  عًٞ 

ايؿٝذ عازٍ أمحس عبس املٛدٛز، ايٓاؾط: زاض ايهتب  -يؿٝذ عًٞ قُس َعٛض ا

 ّ. 1999-ٖـ  1419يبٓإ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –ايع١ًُٝ، بريٚت 
َع٘ َٓتك٢ ايٝٓبٛع ؾُٝا  .15  ٚ ضٚن١ ايطايبني ٭بٞ ظنطٜا حي٢ٝ ٔب ؾطف ايٟٓٛٚ ايسَؿكٞ،

عازٍ عبس املٛدٛز، ٚعًٞ ظاز ع٢ً ايطٚن١ َٔ ايؿطٚع، ؾ٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ، ؼكٝل: 

 -ٖـ 1412َعٛض، ايٓاؾط: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ 

1992.ّ 

غٓٔ ابٔ َاد٘، حملُس بٔ ٜعٜس أبٞ عبس اهلل ايكعٜٚين، ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ،  .16

 ايٓاؾط: زاض ايؿهط  ببريٚت، َٚع ايهتاب: تعًٝل قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ.

أبٛ زاٚز، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ ا٭ظزٟ ، ؼكٝل: قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس غٓٔ  .17

 اؿُٝس، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، يبٓإ، ببريٚت.
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غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣، ٭محس بٔ اؿػني بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ أبٛ بهط ايبٝٗكٞ، ؼكٝل:  .18

ايجا١ْٝ، عاّ قُس عبس ايكازض عطا، ايٓاؾط: َهتب١ زاض ايباظ، َه١ املهط١َ، ايطبع١ 

 ّ.1994 -ٖـ 1414

غٓٔ ايرتَصٟ  اؾاَع ايكشٝح، ٭بٞ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ ايػًُٞ، ؼكٝل :  .19

 أمحس قُس ؾانط ٚآخطٕٚ، يٓاؾط : زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت.

غٓٔ ايٓػا٥ٞ = اجملتب٢ َٔ ايػٓٔ، ٭محس بٔ ؾعٝب أبٞ عبس ايطمحٔ ايٓػا٥ٞ، ُٜٚكاٍ:  .20

ٝل: عبس ايؿتاح أبٛ غس٠، ايٓاؾط: َهتب املطبٛعات اإلغ١َٝ٬ عًب، ايٓػ٦ٞ، ؼك

 ّ. 1986-ٖـ 1406غٛضٜا، ايطبع١ ايجا١ْٝ عاّ
ؾطح احمل٢ً ع٢ً املٓٗاز = نٓع ايطاغبني ؾطح َٓٗاز ايطايبني، د٬ٍ ايسٜٔ قُس بٔ  .21

 أمحس بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ احملًٞ

، ٭بٞ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ( ٔ اؿذازاملٓٗاز ؾطح قشٝح َػًِ ب)ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ  .22

 ٖـ.1392ؾطف ايٟٓٛٚ، ايٓاؾط: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ  
قشٝح ابٔ سبإ برتتٝب ابٔ بًبإ، حملُس بٔ سبإ بٔ أمحس أبٞ سامت ايتُُٝٞ ايبػيت،  .23

 ١1414، عاّ ٩ٚط، ايٓاؾط: َ٪غػ١ ايطغاي١ بريٚت، ايطبع١ ايجاْٝاؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ

 ّ. 1993 -ٖـ

قشٝح ابٔ خعمي١، قُس بٔ إغشام بٔ خعمي١ أبٛ بهط ايػًُٞ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل:  .24

 ّ.1970 -ٖـ 1390قُس َكطؿ٢ ا٭ععُٞ، ايٓاؾط: املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت،عاّ 
٭بٞ عبس اهلل قُس ٔب إمساعٌٝ ايبداضٟ ( اؾاَع ايكشٝح املدتكط)قشٝح ايبداضٟ  .25

َكطؿ٢ زٜب ايبػا، ايٓاؾط: زاض ابٔ نجري، ببريٚت، ايطبع١ ايجايج١، عاّ  اؾعؿٞ، ؼكٝل

 ّ.1987 -ٖـ 1407
قشٝح َػًِ بٔ اؿذاز أبٞ اؿػني ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبس  .26

 ايباقٞ، ايٓاؾط: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت.

تٗصٜب غٓٔ أبٞ زاٚز ٚإٜهاح عٕٛ املعبٛز ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز، َٚع٘ ساؾ١ٝ ابٔ ايكِٝ:  .27

عًً٘ َٚؿه٬ت، حملُس أؾطف بٔ أَري ايكسٜكٞ، ايععِٝ آبازٟ، ايٓاؾط: زاض ايهتب 

 ٙ 1415بريٚت، ايطبع١: ايجا١ْٝ،  –ايع١ًُٝ 
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ؾتا٣ٚ ايطًَٞ، امل٪يـ: ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ محع٠ ا٭ْكاضٟ ايطًَٞ ايؿاؾعٞ )، مجعٗا:  .28

أمحس بٔ محع٠ ؾٗاب ايسٜٔ ايطًَٞ، ايٓاؾط: ابٓ٘، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ ايعباؽ 

 املهتب١ اإلغ١َٝ٬
  ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ :يعبس اهلل بٔ سػني بًؿكٝ٘ )ر(  .29
ؾتح ايباضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ، ٭بٞ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ  .30

 ٖـ.1379ايؿاؾعٞ، ايٓاؾط: زاض املعطؾ١، يبٓإ، ببريٚت، ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ 
ؾتح ايععٜع ؾطح ايٛدٝع ٖٚٛ ايؿطح ايهبري يمإَاّ أبٞ ايكاغِ عبس ايهطِٜ بٔ قُس  .31

 ّ.  1990ايطاؾعٞ، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، بٝٛت، ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ  
ايؿطٚع ٚتكشٝح ايؿطٚع، ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ َؿًح املكسغٞ، ؼكٝل: أبٛ ايعٖطا٤  .32

 ٖـ.1418بريٚت، ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ   ساظّ ايكانٞ، ايٓاؾط: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 
ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ ع٢ً ضغاي١ ابٔ أبٞ ظٜس ايكريٚاْٞ، ٭محس بٔ غِٓٝ بٔ غامل ايٓؿطاٟٚ  .33

 ٖـ 1415املايهٞ، زاض ايٓؿط: زاض ايؿهط ، بريٚت، 

ق٥٬س اـطا٥س ٚؾطا٥س ايؿٛا٥س ، ايؿكٝ٘ عبساهلل بٔ قُس باقؿري اؿهطَٞ ايؿاؾعٞ،  .34

 1990ّدس٠ :؛ بريٚت : َ٪غػ١ عًّٛ ايكطإ، ، اؾ١ ا٫غ١َٝ٬زاض ايكب١ً يًجك
نؿا١ٜ ا٭خٝاض يف سٌ غا١ٜ اإلختكاض، ٭بٛ بهط بٔ قُس ٔب عبس امل٪َٔ بٔ سطٜع بٔ  .35

َع٢ً اؿػٝين اؿكين، تكٞ ايسٜٔ ايؿاؾعٞ ، احملكل: عًٞ عبس اؿُٝس بًطذٞ ٚقُس 

 1994ّ٭ٚىل، زَؿل، ايطبع١: ا –ٖٚيب غًُٝإ، ايٓاؾط: زاض اـري 
ايًباب يف ؾطح ايهتاب، عبس ايػين بٔ طايب بٔ محاز٠ بٔ إبطاِٖٝ ايػُٓٝٞ ايسَؿكٞ  .36

املٝساْٞ اؿٓؿٞ ، ؼكٞ: قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، ايٓاؾط: املهتب١ ايع١ًُٝ، 

ٕ. –بريٚت   يبٓا
اجملُٛع ؾطح املٗصب ٭بٞ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، ايٓاؾط: زاض ايؿهط،  .37

 ّ.1997ببريٚت، عاّ 

 .َػٓس اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ أبٞ عبس اهلل ايؿٝباْٞ، ايٓاؾط: َ٪غػ١ قططب١، ايكاٖط٠ .38
  اجملُع ايجكايفَكازض ايؿهط اإلغ٬َٞ، عبس اهلل قُس اؿبؿٞ، زاض ايٓؿط:  .39

http://k-tb.com/publishing_house/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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املعذِ ايهبري، يػًُٝإ بٔ أمحس بٔ أٜٛب ايطرباْٞ، ؼكٝل: طاضم بٔ عٛض اهلل بٔ  .40

 ٚ عبس احملػٔ بٔ إبطاِٖٝ اؿػٝين، ايٓاؾط: َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ، املٛقٌ،  قُس،

 ّ.1983 -ٖـ 1404ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ 
: ايٓاؾط  ايسَؿل نشاي١ ايػين عبس بٔ ضاغب قُس بٔ ضنا بٔ يعُط   َعذِ امل٪يؿني .41

 بريٚت  ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤ زاض بريٚت، - املج٢ٓ َهتب١

ؿُؼ ايسٜٔ، قُس بٔ أمحس اـطٝب ياملػين احملتاز إىل َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاظ املٓٗاز،  .42

 .ّ 1994 -ٖـ 1415ايؿطبٝين ايؿاؾعٞ، ايٓاؾط: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 
املػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ، ملٛؾل ايسٜٔ أبٞ قُس عبس اهلل بٔ أمحس  .43

بٔ قسا١َ املكسغٞ اؾُاعًٝٞ ايسَؿكٞ ايكاؿٞ اؿٓبًٞ، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، بريٚت، 

 ٖـ.1405ايطبع١ ا٭ٚىل، عاّ 

زاض ايػطب  ايٓاؾط: ، املكسَات املُٗسات، أبٛ ايٛيٝس قُس بٔ أمحس بٔ ضؾس ايكططيب .44

 ّ.1988 -ٖـ  1408اإلغ٬َٞ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 

َٓٗاز ايطايبني ٚعُس٠ املؿتني يف ايؿك٘، أبٛ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ،  .45

 -ٖـ 1425ؼكٝل: عٛض قاغِ أمحس عٛض، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، ايطبع١: ا٭ٚىل، 

2005.ّ 
قُس ٔب عبس ايطمحٔ املػطبٞ، َٛاٖب اؾًٌٝ يؿطح كتكط خًٌٝ، ٭بٞ عبس اهلل:  .46

 ّ.1398ايٓاؾط: زاض ايؿهط، يبٓإ، بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ 
ْٗا١ٜ احملتاز إىل ؾطح املٓٗاز، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ محع٠ ؾٗاب  .47

 ّ.1984-ٖـ1404 -ايسٜٔ ايطًَٞ، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، بريٚت، ايطبع١: ط أخري٠ 


