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خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ
املـكدمــة
اؿُد هلل زب ايعاملنيٚ ,ايؿٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضٝد املسضًني قُدٕ

,

ٚعً ٢آي٘ ٚأؾشاب٘ َٔٚ ,تبعِٗ بإسطإ إىل  ّٜٛايد ,ٜٔأَا بعد:
فٗرا عح يف (خرب ايٛاسد فُٝا تعِ ب٘ ايبًٚ ٣ٛأثس ٙيف اـ٬ف ايفكٗٚ )ٞايرٟ
ؾادف ٖ ّ٣ٛيف ْفط ;ٞ٭ٕ َا تعِ ب٘ ايبً ٣ٛوتاز نٌ َطًِ َٓر عٗد ايسضٍٛ
اهلل

إىل َعسفت٘ٚ ,بٓا ٤عً ٘ٝفإٕ ايعاد ٠تكتك ٞاضتفاقْ ١كٌ اـرب

ٚغٗست٘; ٭ٕ ايٓيب

ٜ ٫كتؿس فُٝا تعِ ايبً ٣ٛب٘ عً ٢كاطبٚ ١اسدٕ ,بٌ

ًٜك ٘ٝإىل عددٕ وؿٌ ب٘ ايتٛاتس ٚايػٗسَ ٠بايػ ١يف إغاعت٘ ؿاد ١ايٓاع إي,٘ٝ
ٚيعٌٖ ٖرا ا٭َس ٜبعح ايجكٚ ١ا٫طُٓ٦إ يف ْفظ نٌ َ ,َٔ٪بإٔ فكٗ٘ ايرٟ
ٜتٖبع٘ إمنا ٖ ٛفِٗ ٚاضتٓباط َٔ ايكسإٓ ٚايطَٓ ١بين عً ٢قٛاعد ثابتَ ١كسز٠
غسعاً ٚممشؿ ١عجاًٚ ,يٝظ ٖ ٛفسد ق ٍٛف ,ٕ٬أ ٚزغب ١ف ,ٕ٬فٝأخر
ايدازع بٗرا َٓاعٚ ١سؿاْ ١أَاّ ايػبٗات اييت ٜجريٖا أعدا ٤اإلض ّ٬ايرٜٔ
ؾٖٛزٚا ايفك٘ اإلضَٓ َٞ٬فؿ٬اّ عٔ أؾٛي٘ٚ ,غبٓٗ ٙٛبادتٗادات ايكاْْٝٛني يف
ايفك٘ ايٛقع ,ٞتصٖٝداً فٚ ,٘ٝتكً َٔ ً٬ٝغأْ٘ ,يٝطٌٗ عً ٢ايٓاع إٔ ٜطتبديٙٛ
بايكٛاْني ايٛقع.١ٝ
ْٚعساً هلر ٙا٭ُٖ ١ٝايهرب ٣فإٕ ايعًُا ٤اير ٜٔسسؾٛا عًٖ ٢را ايد ٜٔقاَٛا
بتعسٜف ٖرا ايعًِ ايٓفٝظ  -أعين عًِ أؾ ٍٛايفك٘  -فأفسغٛا ٚضعِٗ يف
تأؾ ٌٝقٛاعدٚ ,ٙبٓا ٤ايفسٚع عً ٢تًو ايكٛاعد َٚا اَتاش ب٘ زداٍ ايػسٜع١
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اإلض ١َٝ٬عٔ زداٍ غريٖا َٔ ايػسا٥ع ايٛقع ١ٝاييت ٜسدع نجري َٔ أسهاَٗا
إىل زغب ١ايككاٚ ٠أٖٛا.ِٗ٥
 ٫ٚزٜب إٔ ٖرا ايعًِ  ُِّٜٞٓيف ْفظ ايدازع ًَه ١ايفِٗ ايؿشٝضٚ ,املٓاقػ١
ايعًُ ١ٝاييت وتاز إيٗٝا يف مجٝع أعاث٘ٚ ,يف كتًف فا٫ت سٝات٘ ,فٗٛ
٪ٜؾٌ دزاضت٘ إىل سد َا با٭دي ١اإلمجاي ١ٝ٭سهاّ ايػسٜع ١ايعًُ ١ٝاييت تِٗ
املهًف ,فٝه ٕٛعاَ ً٬بد ٜ٘ٓعً ٢فٍِٗ ٚبؿري ,ٕ٠متِّٝص ٙعٔ دًٗ ١ايعاَ ١ايرٜٔ
ٜ ٫عسفٖ ٕٛر ٙا٭سهاّٜٚ ,هتف ٕٛبطُاع ا٭قٛاٍ ٚا٭سهاّ.
ٚأسطب إٔ ا٫عتٓا ٤بٗر ٙاؾص ١ٝ٥ا٭ؾٛي ١ٝتعدٗ َٔ ايدزٚع املُٗ ١اييت تؿدٖز هلا
ا٭ؾٛي َٔ ٕٛٝقبٌ ,فأسببت إٔ أغازى بٗرا ايبشح طُعاً فُٝا عٓد اهلل تعاىل
َٔ ا٭دسٚ ,إضٗاَاً يف خدَ ١غسٜعتٓا ايػساٜ ,٤ك ٍٛايػاطيب( :نٌ َطأي ١يف
أؾ ٍٛايفك٘ ٜٓ ٫بين عًٗٝا فسٚع فكٗ ١ٝأ ٚآداب غسع ١ٝأ ٫ ٚته ٕٛعْٛاً يف ذيو
فٛقعٗا يف أؾ ٍٛايفك٘ ته ٕٛعازٚ .١ٜايرٜٛ ٟقض ذيو إٔ عًِ ا٭ؾ ٍٛمل
ىتـ بإقافت٘ إىل ايفك٘ إ ٫يهَ ْ٘ٛفٝداً ي٘ ٚقككاً ي٬دتٗاد ف .٘ٝفإذا مل
ٜفد ذيو فًٝظ بأؾٌ ي٘)(ٚ )1مما غذعين عً ٢نتابٖ ١ر ٙايكك ١ٝأْ ٞأسببت
إفساد عحٕ َطتكٌٍ هلا,إذ مل أقف  -سطب عًُ - ٞعً َٔ ٢تعسٖض هلرٙ
ايكك ١ٝببشحٕ َٓفسدٕ ٜتٓا ٍٚاملعامل ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝك ١ٝملطأي ١خرب اٯساد فُٝا
تعِ ب٘ ايبًٚ ٣ٛأثس ٙيف اـ٬ف ايفكٗٚ ,ٞؼكٝل ايك ٍٛفٗٝاٚ ,قد اعتُدت يف
ذيو عً ٢املؿادز ا٭ؾ َٔ ١ًٝايهتب ايػسعٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛغريٖاٚ ,بٖٓٝت أقٛاٍ
أٌٖ ايعًِ املتباٚ ١ٜٓأديتَِٗ ,ع َا ٜرتتب عً ٢ذيو َٔ آثاز فكٗٚ ,١ٝبٝإ ايسادض

 )1املٛفكات ( )22/1املكسَ ١ايطابع.١

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

436

خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ

د .حمند بزكات

َٓٗا يف ٚسدَٛ ٠قٛع ١ٝبكؿد متهني ايكاز َٔ ٨ايسدٛع إىل املؿادز ا٭ؾ١ًٝ
عٓد اؿاد ١إىل ايتٛضع.
ٖرا ٚقد اقتك ٢ايبشح إٔ ٜه ٕٛعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
َكدَٚ ,١مخطَ ١باسحٚ ,خامت.١
أَا املكدَ :١فتتٓا ٍٚخط ١ايبشح ٚأُٖٝت٘.
املبشح ا٭ٜ :ٍٚتٓا ٍٚايتعسٜف مبفسدات عٓٛإ ايبشح.
املبشح ايجاَْ :ٞساتب ٚأْٛاع اـرب.
املبشح ايجايح :سهِ خرب ايٛاسد.
املبشح ايسابع :غسٚط ايعٌُ غرب ايٛاسد.
املبشح اـاَظ :تطبٝكات َٔ ا٭ثس ايفكٗ ٞيف خرب ايٛاسد فُٝا تعِ ب٘ ايبً.٣ٛ
اـامتٚ :١تتٓا ٍٚأِٖ ايٓتا٥ر املٛقٛع ١ٝاييت تٛؾًت إيٗٝا َٔ خ ٍ٬ايبشح.
ٚآٌَ إٔ أن ٕٛقد أضُٗت َٔ خٖ ٍ٬را ايبشح مبا ٜتٓاضب ٚطبٝع ١املٛقٛع,
ضا ً٬٥املٛىل عص ٚدٌ إٔ ٜٓفع بٗر ٙايدزاض ,١فإٕ أؾبت فبتٛفٝل اهلل تعاىلٚ ,إٕ
أخطأت فُٔ ْفطٚ ٞايػٝطإٚ ,عصا ٞ٥أْ ٞبريت اؾٗد يف ايٛؾ ٍٛإىل َا ٖٛ
ايؿٛاب ,ﭽ ﭘ ﭙ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ...ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ طضٛز٠

ايبكس٠ص.
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املبحح األًل
التعزٍف مبفزدات عنٌان البحح
أ :ً٫ٚتعسٜف اـرب يػٚ ً١اؾط٬ساً:
(أ) تعسٜف اـرب يػ ٖٛ :ً١ق ٍٛوتٌُ ايؿدم ٚايهرب يرات٘(.)1
غسح ايتعسٜف:
قٛهلِ (ق :)ٍٛدٓظ يف ايتعسٜف ٜػٌُ نٌ ق ٍٛضٛا ّ٤أنإ خرباً ,أ ٚإْػا.ّ٤
ٚقٛهلِ (وتٌُ ايؿدم ٚايهرب) قٝد أ ٍٚىسز ب٘ اإلْػا ,٤٭ٕ ا٭خري ٫
وتٌُ ايؿدم ٚايهرب; ٚ٭ٕ َٓػأ استُاٍ ايؿدم

ٚايهرب

ايٓطب١

ايه َٔ ١َٝ٬سٝح َطابكتٗا يًٓطب ١اـازد ١ٝأ ٚعدّ َطابكتٗا هلا.
ٚقٛهلِ (يرات٘) قٝد ثإٍ قؿد ب٘ إدخاٍ اـرب اير ٫ ٟوتٌُ إ ٫ايؿدم ندرب
اهلل تعاىلٚ ,خرب املعؿّٛ

ٚ ,خرب إمجاع ا٭َٚ ,١اـرب اير ٫ ٟوتٌُ إ٫

ايهرب ندرب َط ١ًُٝايهرٖاب; ٭ٕ ايٓعس فٗٝا إىل املتهًِِّ ْفط٘ٚ ,إىل
ايكسا ٔ٥احملٝط ١ب٘ ٫ ,إىل ذات اـرب(.)2
(ب) تعسٜف خرب ايٛاسد اؾط٬ساً:
مل ٜتفل ايعًُا ٤عً ٢عبازٚ ٠اسدٜ ٠عسٓف ٕٛبٗا خرب اٯساد( )3غري أْ٘ هُعِٗ َعٓ٢
ٚاسد َػرتى بني عبازاتِٜٗ ِٖٚ ,عسٓف ْ٘ٛباٯت: ٞ
خرب ايٛاسد ٖٛ :اير ٟمل هُع غسٚط ايتٛاتس(.)1

ٜٓ )1عط :ؾطح تٓكٝض ايفك ,)125/2( ٍٛايبشط احملٝط ( ,)74/6إضؾاز ايفش( ٍٛم ,)44أق ٍٛايفك٘ يًؿٝذ ظٖري (.)125/3
(ٜٓ )2عط :ؾطح تٓكٝض ايفك ,)125/2( ٍٛأق ٍٛايفك٘ يًؿٝذ ظٖري ( 125/3فُا بعسٖا).
(ٚ )3اآلساز :مجع ٚاسسٚ ,إمنا ق ٌٝيًدرب آسازّا ألْ٘ ضٚا ١ٜاآلساز ,فٗ ٛإَا َٔ باب سصف املهاف ,أ َٔ ٚتػُ ١ٝاألثط باغِ
املؤثط زتاظاّ ,ألٕ ايطٚا ١ٜأثط ايطا .ٟٚؾطح شتتكط ايطٚن ١يًطٛيف (.)103/2
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(.)2

سد ايتٛاتس)
قاٍ ايػرياش( :ٟاعًِ إٔ خرب ايٛاسد َا امطَّ عٔ ِّ

ٚقاٍ اٯَد( :ٟخرب اٯساد َا نإ َٔ ا٭خباز غري َُٓتٕ٘ إىل سدِّ ايتٛاتس)(.)3
ٚقاٍ ابٔ ايطبهَ ٖٛ( :ٞا مل ٜٓت٘ إىل ايتٛاتس)(.)4
فٗر ٙايتعسٜفات نًٗا َعٓاٖا ٚاسد ٖٞٚ ,ؾشٝشٚ , ١إٕ اختًفت عبازاتٗا بإٔ
زٚاٖا عٔ ايسضٍٛ

ٚاسد أ ٚاثٓإ أ ٚمجع مل ٜبًؼ سد ايتٛاتسٚ ,زٚاٖا عٔ

ٖرا ايساَ ٟٚجًٖ٘ٚ ,هرا ستٚ ٢ؾًت إيٓٝا بطٓدٕ طبكات٘ آساد  ٫مجٛع
ايتٛاتس(ٖٚ ,)5را عٓد مجٗٛز ايعًُاٚ ,٤فازم اؿٓف ١ٝفذعًٛا املػٗٛز قطُٝاً ي٘
(.)6

ٚإٕ مل ٜؿٌ إىل سدِّ ايتٛاتس

ٚخرب ايٛاسد َٓ٘ :املػٗٛزٚ ,ايعصٜصٚ ,ايػسٜبٖٚ ,را عطب عدد ايسٚا ٠يف
طبكات ا٭ضاْٝد َ٘ٓٚ ,نريو ايؿشٝضٚ ,اؿطٔٚ ,ايكعٝف َٔ سٝح ايؿش١
ٚايجبٛت.
ٖ َٔٚرا ايكطِ :أنجس ا٭سادٜح اييت مجعت يف نتب ايطٜٓٚ ,١طُ ٢خرب
ايٛاسد ,أ ٚضٓ ١اٯساد.
ثاْٝاً :تعسٜف ايعاّ يػٚ ١اؾط٬ساً:
ايعاّ يف ايًػ :١اضِ فاعٌ َٔ عِٖ ايػٜ ٤ٞعِ عَُٛاً ,فٗ ٛعاّ مبعٓ ٢غاٌَ.

(ٜٓ )1عطْ :عٖ ١ايٓعط يف تٛنٝض خنب ١ايفهط يف َكطًض األثط البٔ سذط (م ,)47حتكٝل زْٛ .ض ايس ٜٔعرت ,تٝػري
َكطًض اذتسٜح ز .ستُٛز ايطشإ (م .)54
ٜٓ )2عط :ايًُع (م .)72
ٜٓ 3عط :اإلسهاّ يف أق ٍٛاألسهاّ (.)234/1
ٜٓ )4عط :ؾطح احملً ٞعً ٢مجع ادتٛاَع (.)156/2
(ٖ َٔٚ )5صا ايكػِ أنجط األسازٜح اييت مجعت يف نتب ايػٓٚ ,١تػُ ٢خرب اآلساز ايص ٖٛ ٟضنٝع ٠ايجط ٠ٚاذتسٜج ١إش
ٜؿهٌ أنجط َٔ تػعني باملا َٔ ١٥األسازٜح ايكشٝش ١عٓس ايؿٝدني ٚاألضبع ١بعس ططح األسازٜح املتٛاتط َٓٗا.
(ٜٓ )6عطَٝ :عإ األق ٍٛيًػُطقٓس( ٟم ,)431املػين يف أق ٍٛايفك٘ يًدباظ( ٟم.)194
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ٚعُِٖٗ بايعط )1(١ٝإذا أعطاِٖ مجٝعاًَٚ ,طس عاّ ,أ :ٟغاٌَ يٮَهٓ ١نًٗا.
َٚجً٘ :عُٖت ايربن ,١فٜٗ ٛطتعٌُ يًُشطٛضات ٚاملعٜٓٛات.
ٚيف ا٫ؾط٬ح :عسٖف ٙٛبتعسٜفات َٔ أسطٓٗا:
 ٖٛ - 1ايًفغ املطتػسم ؾُٝع َا ٜؿًض ي٘ َٔ غري سؿسٍ بٛقعٍ ٚاسدٕ(.)2
 ٖٛ - 2نٌ يفغ ٜٓتعِ مجعاً َٔ ا٭مسا ٤يفعاً أَ ٚعٓ.)3(٢
َجاي٘:قٛي٘ تعاىل:ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ( ,)4فًفغ (ايطازم) (ٚايطازق )١عاّ
ٜػٌُ مجٝع َٔ ٜؿدم عًٖ ٘ٝرا ايًفغ َٔ غري سؿسٍ يف عددٕ َعنيٚ ,نٌ َا
ٜطًل عًٖ ٘ٝرا ايًفغ ٜطتشل ايعكٛب ١اييت ٖ ٞقطع ايٝد.
ٚقٛهلِ يف ا٫ؾط٬ح (بٛقعٍ ٚاسدٕ) اسرتاش ب٘ عُا ٜتٓاٚي٘ ايًفغ بٛقعني فأنجس
ناملػرتى(.)5
ٚاملساد فُٝا تعِ ب٘ ايبًَ ٖٛ ٣ٛا وتاز إي ٘ٝأنجس ايٓاع سادَ ١تأند٠
َتهسز ٠يفا٥د ٠بٝاْ٘ٚ ,يهجسٚ ٠قٛع٘ يف ضبب٘ٚ ,يتهسز سدٚث٘ بإٔ ٜٓكً٘ عدد
 ٫بدٖ إٔ ٜب ِّٔٝسهُ٘ يعُّٛ

نبري وؿٌ بٓكًِٗ ايعًِ; ٭ٕ ايسضٍٛ

ايٓاعٜ ٫ٚ ,هتف ٞببٝاْ٘ يٛاسدٕ أ ٚاثٓني ,فايعُ ٖٛ ّٛايػُٚ ,ٍٛايبًٖٞ ٣ٛ
ا٫ختباز أ ٚاَ٫تشإ ايرٜٓ ٟتر عٓ٘ َػك ١شا٥د.)6(٠
ٚقَ ٖٞ :ٌٝا متظ اؿاد ١إي ٘ٝيف عُ ّٛا٭سٛآٍٜٚ ,تػس ٚقٛع٘.
ٜٓ )1عط :شتتاض ايكشاح (م  ,)294املعذِ ايٛغٝط (.)629/2
 )2ايبشط احملٝط ( ,)5/3تؿٓٝف املػاَع ظُع ادتٛاَع (ْٗ ,)232/1ا ١ٜايػ ٍٛيف ؾطح َٓٗاز األق.)312/2( ٍٛ
( 3أق ٍٛايبعزَ ٟٚع نؿف األغطاض (.)53/1
( )4غٛض ٠املا٥س( :٠اآل.)38 :١ٜ
(َ 5جٌ نًُ( ١عني) فإْٗا َٛنٛع ١يعسَ ٠عاْ :ٞايباقطٚ ,٠ايؿُؼٚ ,ايصٖبْٚ ,بع املاَٚ .٤جٌ نًُ( ١ادتَ )ِٕٛتطًل يف
ايًػ ١عً ٢األغٛزٚ ,عً ٢األمحط ارتايل ٚعً ٢األبٝض.
(ٜٓ )6عط :املٛغٛع ١ايفكٗ ,)31/8( ١ٝيػإ ايعطب (.)261/2
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ٚق ٖٛ :ٌٝغٛٝع ايب ٤٬عح ٜتعرز عً ٢اإلْطإ إٔ ٜتدًـ َٓ٘ أٜ ٚبتعد
عٓ٘(.)1
ثايجاً :تعسٜف ا٭ثس يػٚ ً١اؾط٬ساً:
ا٭ثس يػَ ٖٛ :ً١ؿدز ايفعٌ ايج٬ث ٞأثسٚ ,اٯثاز مجع ا٭ثسٜ ,كاٍَّ :أثَسَ ٚ ,اأثَسَ ف٘ٝ
تأثرياً :تسى ف ٘ٝأثساًٚ ,ا٭ثس  -بفتشتني  -بك ١ٝايػ ,٤ٞأ ٚاـرب( ,)2قاٍ اهلل
تعاىل:ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﭼ ( )3أْ ٟهتب َا أضًفٛا َٔ أعُاهلِْٚ ,هتب
آثازِٖ ,أ َٔ :ٟضٖٔ ضٓ ١سطٓ ١نتب ي٘ ثٛابٗا َٔٚ :ضٖٔ ضٓ ١ض ١٦ٝنتب عً٘ٝ
عكابٗاٚ ,ضٓٔ ايٓيب

آثاز.)4(ٙ

ؾُِعُ :آثازْ ٚأُثٛزْ
دا ٤يف ايكاَٛع احملٝط( :ا ا٭ثَسُ – قسٖن – ً١بَكٔ ُ١ٖٝايػٚ ٤ٞا ا
ٚخسز يف إثسِٚ ٙأثَسِ :ٙبعدٚ ٙاِ٥تجَسََ ٚ ٙت اأثٖسَ :ُٙتَبٔعَ اأثَسٚ ,ٙأثٖسَ ف ٘ٝتأثرياً :تسى ف ٘ٝأثساً,
ٚاٯثازُ :ا٭ع.)5()ُّ٬
ٚبٓا ّ٤عًٜ ٘ٝتب ٖٔٝإٔ َعاْ ٞا٭ثس يف ايًػ ١أْ٘ مبعَٓ ٢ا ٜبك ٢بعد ايػ ,٤ٞأ :ٟبك١ٝ
ايػٜ ,٤ٞكاٍ :أثس اؾسح ,أَ :ٟا ٜبك ٢بعد اؾسحٚ ,أثس ايكدّ َا ٜبك ٢عً٢
ا٭زض َٔ زضِ ايكدّ ,فًٓدـ إٔ يٮثس ث٬ثَ ١عإٍ أضاض:ٖٞ ,١ٝ
ا٭ :ٍٚمبعٓ ٢ايٓتٝذ ٖٛٚ , ١اؿاؾٌ َٔ ايػ.٤ٞ

( )1نايكٛض املٓكٛؾ ١عً ٢ايٓكٛزٚ ,اغتعُاٍ ايتكٚ ِٜٛاملٓاظري يف ايطؤَٚ ,١ٜهربات ايكٛت يف األشإٚ ,ايتًكٝض ايكٓاع,ٞ
ٚأطفاٍ األْابٝب ٚغريٖا مما نجط ؾٛٝع٘ ٚؾل االسرتاظ َٓ٘ٚ ,عِ االبتال ٤بٜ٘ٓ .عط تفك ٌٝشيو يف :األؾباٚ ٙايٓعا٥ط
يًػٛٝط( ٞم  92فُا بعسٖا) ,األؾباٚ ٙايٓعا٥ط البٔ صت( ِٝم  ,)84إغاث ١ايًٗفإ ( ,)234/1املؿك ١جتًب ايتٝػري (م )232
يكاحل ٜٛغف.
ٜٓ )2عط :ايكاَٛؽ احملٝط ( ,)435/1يػإ ايعطب ( ,)5/4املعذِ ايٛغٝط ( ,)5/1شتتاض ايكشاح (م َ ,)21از( ٠أ ثط).
 )3غٛضٜ ٠ؼ (اآل.)12 :١ٜ
ٜٓ )4عط :أغاؽ ايبالغ ,)2/1( ١شتتاض ايكشاح (م .)21
ٜٓ )5عط :ايكاَٛؽ احملٝط (.)1/436
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ايجاْ :ٞمبعٓ ٢ايع.١َ٬
ايجايح :مبعٓ ٢اؾص.)1(٤
ٚاملآثسَ :ا ٜسَ َٔ ٣ٚهازّ اإلْطإٚ ,ا٫ضت٦جاز :ايتفسٗد بايػ َٔ ٤ٞد ٕٚغري.ٙ
ا٭ثس اؾط٬ساً:
ٚا٭ثس يف اؾط٬ح ايفكٗاٚ ٤ا٭ؾٛيٝني ٚاحملدَٓثني  ٫ىسز َعٓا ٙعٔ ٖر ٙاملعاْٞ
ايًػ.١ٜٛ
فٝطًك ٕٛا٭ثس  -مبعٓ ٢ايبك - ١ٝعً ٢بك ١ٝايٓذاضٚ ١مٖٛا.
نُا ٜطًك - ْ٘ٛمبعٓ ٢اـرب  -فريٜد ٕٚب٘ اؿدٜح املسفٛع أ ٚاملٛقٛف أٚ
املكطٛعٚ ,بعض ايفكٗاٜ ٤كؿس ْ٘ٚعً ٢املٛقٛف.
ٜٚطًك ْ٘ٛمبعَٓ ٢ا ٜرتتب عً ٢ايػ ٖٛٚ ,٤ٞاملطُٖ ٢باؿهِ عٓدِٖ ,نُا إذا
()2

أقٝف إىل ايػ٤ٞ

فٝكاٍ :أثس ايعكد ,أَ :ٟا ودث٘ ايعكد َٔ ايتصاَات

ٚأسهاّ عً ٢املتعاقد.ٜٔ
زابعاً :تعسٜف اـ٬ف يػٚ ً١اؾط٬ساً:
اـ٬ف يػ :ً١املكادٚ ,٠خايف٘ إىل ايػ ٤ٞعؿا ٙإي ,٘ٝأ ٚقؿد ٙبعد إٔ ْٗا ٙعٓ٘.
ٚاـ٬فَٓ :اشع ١ػس ٟبني املتعازقني ;يتشكٝل دٛاش دا٥ص ,أ ٚإبطاٍ باطٌ.
ٚاـ٬فٚ ,ا٫خت٬فٚ ,املدايف :١إٔ ٜأخر نٌ ٚاسدٕ طسٜكاً غري طسٜل ا٭ ٍٚيف
فعً٘ أ ٚساي٘.
ٚاملدايف أعِٗ َٔ ايكدِّ ; ٭ٕ نٌ قد ٜٔكتًفإ ٫ٚ ,عهظٚ ,ملا نإ

ٜٓ )1عط :ايتعطٜفات ( ,)1/23املفطزات (م  ,)9ايٓٗا ١ٜالبٔ األثري ( ,)1/22املكباح املٓري (م .)4
ٜٓ )2عط :املٛغٛع ١ايفكٗ ١ٝايكازضٚ َٔ ٠ظاض ٠األٚقاف ايهٜٛت.)249/1( ١ٝ
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ا٫خت٬ف بني ايٓاع يف ايكٜ ٍٛكتك ٞايتٓاشع اضتعري ذيو يًُٓاشعٚ ١اجملادي.)1(١
ٚا٫خت٬فْ :كٝض ا٫تفامٚ ,اختًف ا٭َسإ  :مل ٜتفكاٚ ,نٌ َا مل ٜتطا ٚفكد
اختًف.
اـ٬ف اؾط٬ساً:
 ٫ىتًف ايتعسٜف ايًػ ٟٛيًد٬ف عٔ ايتعسٜف ا٫ؾط٬س ,ٞبٌ إْ٘ ٜطتعٌُ
عٓد ايفكٗا ٤مبعٓا ٙايًػ.ٟٛ
ٚقد دا ٤عٔ بعض ايفكٗا ٤ايتفسٜل بني اـ٬ف ٚا٫خت٬ف ,نُا دا ٤يف فتض
ايكدٜس(ٚ ,)2زدِّ احملتاز عً ٢ايدزِّ املدتاز(ٔ ُْٚ )3كٌَ عٔ بعكِٗ إٔ ا٫خت٬ف ٜطتعٌُ
يف قُ ٍٍٛبٓٔ َٞعً ٢ديٚ ,ٌٝاـ٬ف فُٝا  ٫دي ٌٝعًٚ ,٘ٝق :ٌٝإٕ ايك ٍٛاملسدٛح يف
َكابً ١ايسادض ٜكاٍ ي٘ :خ٬ف ٫ ,اخت٬فٚ ,اؿاؾٌ َٓ٘ ثبٛت ايكعف يف
داْب املدايف يف (اـ٬ف) ,نُدايف ١اإلمجاعٚ ,عدّ قعف داْب٘ يف
(ا٫خت٬ف).
ٚيهٔ ذٖب بعض ا٭ؾٛيٝني ٚايفكٗا ٤إىل عدّ اعتباز ٖرا ايفسم ,بٌ ٜطتعًُٕٛ
أسٝاْاً ايًفعني مبعٓٚ ٢اسد( ,)4فهٌ أَس ٜٔخايف أسدُٖا اٯخس خ٬فاً ,فكد
اختًفا اخت٬فاً(.)5
ٚعً ٢نٌٍُ فإٕ املساد بًفغ (اـ٬ف) يف ٖرا ايبشح َٖ ٛطًل ا٫خت٬ف بني
ايفكٗا ٤ايطابكني يف املطا ٌ٥ايفكٗ ١ٝايفسع ١ٝاملبين عً ٢ايدي ٌٝايػسع.ٞ
(ٜٓ )1عط :ايتٛقٝف عًَُٗ ٢ات ايتعاضٜف ,يًُٓا.)322/1( ٟٚ
ٜٓ 2عط :فتض ايكسٜط (.)349/6
ٜٓ )3عط :ساؾ ١ٝابٔ عابس.)331/4( ٜٔ
ٜٓ )4عط :ايفتا ٟٚاهلٓس ,)312/3( ١ٜاملٛافكات (.)161/4
ٜٓ )5عطَ :عذِ املكطًشات ٚاأليفاظ ايفكٗ ,١ٝز .ستُٛز عبس ايطمحٔ عبس املٓعِ ( ,)44- 45/2املٛغٛع ١ايفكٗ ١ٝايكازض٠
َٔ ٚظاض ٠األٚقاف ايهٜٛت.)291/2( ١ٝ
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خاَطاً :تعسٜف ايفكٗ ٞيػٚ ً١اؾط٬ساً:
ايفكٗ ٞيػْ :ً١طب ١إىل ايفك٘ٚ ,ايفك٘  -يف ايًػ - ١فِٗ ايػٚ ,٤ٞنٌ عًِ
يػ ٤ٞفٗ ٛفك٘ٚ ,ايفك٘ عً ٢يطإ محً ١ايػسع :عًِ خافٚ ,فاكَٔ٘ فكٗاً َٔ ,باب
تعب :إذا عًِٚ ,فاكَُ٘ َجً٘ٚ ,ق - :ٌٝبايكِ  -إذا ؾاز ايفك٘ ي٘ ضذ.)1(١ٝ
ٚايفك٘ يف أؾٌ ايٛقع :ايفِٗ( ,)2قاٍ اهلل تعاىل إخبازاً عٔ َٛض ٢عً ٘ٝايط:ّ٬
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ (.)3
ايفك٘ اؾط٬ساً ٖٛ :ايعًِ با٭سهاّ ايػسع ١ٝايعًُ ١ٝاملهتطب َٔ ١أديتٗا
(.)4

ايتفؿ١ًٝٝ

غسح ايتعسٜف:
قٛهلِ (ايعًِ) :دٓظٚ ,املساد ب٘ ؾٓاعت٘ ,نُا تك :ٍٛعًِ ايٓش ,ٛأ ٟؾٓاعت٘,
فٝػٌُ بريو ايٝكني ٚايعٔ; فإٕ نجرياً َٔ دص٦ٜات ٚأسهاّ عًِ ايفك٘ ظٓ,١ٝ
ف ٬إغهاٍ س٦ٓٝرٕ َٔ إط٬م ايعًِ عً ٢ا٭َٛز ايعٓ ١ٝباعتباز ايؿٓاع.١
قٛهلِ (ا٭سهاّ) :مجع سهِ َٚ ,عٓا :ٙإثبات أَسٍ ٯخس إهاباً أ ٚضًباً,
نكٛيٓا :ايػُظ َػسق ١أ ٚغري َػسقٚ ,١املا ٤ضاخٔ أ ٚغري ضاخٔٚ ,خسز بٗرا
ايكٝد ايعًِ بايرٚات ٚايؿفات ٚا٭فعاٍ.
قٛهلِ (ايػسع :)١ٝأَ ٟا ٜتٛقف َعسفتٗا عً ٢ايػسع ,أَ ٟأخٛذَ َ٘ٓ ٠باغس ٠أٚ
بٛاضط ,١ف ٬تدخٌ يف ايتعسٜف ا٭سهاُّ ايعكً ,١ٝنايعًِ بإٔ ايٛاسد ْؿف
ا٫ثٓنيٚ ,إٔ ايهٌ أنرب َٔ اؾص ٫ٚ ,٤ا٭سهاّ اؿط ,١ٝنعًُٓا :إٔ ايٓاز
ٜٓ )1عط :املكباح املٓري (م.)479
ٜٓ )2عط :تفػري ايكططيب (.)129/11
 )3غٛض ٠ط٘ ,اآلٜتإ ضقِ (.)27 - 28
ٜٓ )4عط :املػتكف( ٢م ,)5ؾطح ايتًٜٛض عً ٢ايتٛنٝض يًتفتاظاْ ,)19/1( ٞايبشط احملٝط (.)35/1
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قسق ٫ٚ ,١ا٭سهاّ ايجابت ١بطسٜل ايتذسب ,١نايعًِ بإٔ ايطُِٖ قاتٌ٫ٚ ,
ا٭سهاّ ايٛقع :١ٝنايعًِ بإٔ ايفاعٌ َسفٛعٚ ,إٔ (نإ) ٚأخٛاتٗا تسفع
املبتدأٚ ,تٓؿب اـرب ٫ٚ ,ع٬ق ١هلا بعًِ أؾ ٍٛايفك٘.
ٚاملساد باؿهِ ايػسع ٞيف اؾط٬ح ا٭ؾٛيٝني :خطاب اهلل املتعًل بأفعاٍ
املهًفني بطسٜل ا٫قتكا ,٤أ ٚايتدٝري  ,أ ٚايٛقع .فاملساد با٭سهاّ ايػسع١ٝ
ٖٓاَ :ا ٜجبت ٭فعاٍ املهًفني َٔ ٚدٛب ,أْ ٚدب ,أ ٚإباس ,١أ ٚسسَ ,١أٚ
نساٖ ,١أ ٚؾش ,١أ ٚفطاد ,أ ٚبط.ٕ٬
قٛهلِ (ايعًُ :)١ٝأَ ٟا ٜتعًل بأفعاٍ املهًفني ,نايؿٚ ,٠٬ايؿٚ ,ّٛاؿر,
ٚايبٝعٚ ,اؾٓاٜات ,فٝدسز َٓٗا َا ٜتعًل با٭سهاّ ا٫عتكاد ,١ٜناإلميإ باهلل
ٚايبعحَ٫ٚ ,ا ٜتعًل بايٛدداْ ١ٝا٭خ٬ق ,١ٝنٛدٛب ايؿدمٚ ,سسَ١
ايهرب ,فٗرا مما ٜبشجٗا عًِ ايهٚ ّ٬ايتؿٛف.
قٛهلِ (املهتطبٚ - :)١ؾف يٮسهاّ  -أ :ٟاملطتفاد َٔ ٠ا٭دي ١ايتفؿ١ًٝٝ
بطسم ا٫ضتدٚ ٍ٫ايٓعس ,فٜ ٬دخٌ فٗٝا َا ٜتعًل بعًِ اهلل با٭سهاّٚ ,عًِ
ايسضٍٛ

بٗاٚ ,عًِ املكًآد ٜٔبٗا ,فهٌ ذيو ٜ ٫طُ ٢فكٗاً يف ايػسع٫ٚ ,

ٜطُٓ ٢ؾاسب٘ فكٗٝاً ,فعًِ اهلل ٫شّ يراتٜ٘ ٖٛٚ ,عًِ اؿهِ ٚايديٚ ,ٌٝعًِ
ايسضٍٛ

َطتفاد َٔ ايٛسَ ٫ ٞهتطب َٔ ا٭ديٚ ,١عًِ املكًَّد َأخٛذ

بطسٜل ايتكًٝد  ٫بطسٜل ا٫دتٗاد ٚايٓعس.
قٛهلِ (َٔ أديتٗا ايتفؿ :)١ًٝٝا٭دي ١ايتفؿ :ٖٞ ١ًٝٝا٭دي ١اؾص ١ٝ٥املع ١ٓٝاييت
ٜتعًل نٌ َٓٗا مبطأي ١خاؾٜٓٚ ,١ـ عً ٢سهِ َعني هلا ,نديٚ ٌٝدٛب
ايطٗاز ٠يًؿٚ ,٠٬سسَْ ١هاح ا٭َٗاتٚ ,سسَ ١ايصْاٚٚ ,دٛب ايكؿاف,
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ٚم ٛذيوٚ ,قد ثبت يًعًُا ٤با٫ضتكسا ٤إٔ ا٭دي ١اييت تطتفاد َٓٗا ا٭سهاّ
ايػسع ١ٝايعًُ ١ٝتسدع إىل أزبع :١ايهتابٚ ,ايطٓٚ ,١اإلمجاعٚ ,ايكٝاع(.)1
فاملساد باـ٬ف ايفكٗ :ٞاخت٬ف ايعًُا ٤يف املطا ٌ٥ايفكٗ ١ٝايفسع ١ٝاملأخٛذَٔ ٠
أديتٗا ايتفؿ.١ًٝٝ
املبحح الجانُ
مزاتب ًأنٌاع اآلحاد
تبآٜت أقٛاٍ ايعًُا ٤يف َساتب ٚأْٛاع اٯساد:ٖٞٚ ,
اٯساد ايؿشٝش ١ايت ٢تًّكاٖا ايعًُا ٤بايكبٚ ,ٍٛاٯسادايؿشٝش ١احملفٛف١
بايكساٚ ,ٔ٥اٯساد ايؿشٝشٚ ,١اٯساد ايت ٢مل تؿضٚ .ضٛف ْكتؿس اؿدٜح
عً ٢ايٓٛع ا٭ ٍٚفكط تفادٜاً يإلطاي :ٖٛٚ ,١أخباز اٯساد ايؿشٝش ١املتًّكا٠
بايكب:ٍٛ
٫غو إٔ مث ١أسادٜح ؾشٝش ١تًّكاٖا ا٭ ١ُ٥ايجكات َٔ احملدِّثني بايكب ,ٍٛبٌ
ٚقطعٛا بؿشتٗاٚ ,عٌُ ا٭ ١ُ٥ايفكٗاٚ ٤اجملتٗد ٕٚا٭ع ّ٬مبكتكاٖا,نتًو
ا٭سادٜح اييت أخسدٗا ايبدازَٚ ٟطًِ يف ؾشٝشُٗا ,فٗ ٞمما تًكت٘ ا٭َ١
()2

بايكب ٍٛظًُتٗا ,أ ٚذنس يف غريُٖا َٔ نتب ايؿشاح

نؿشٝض ابٔ

سبإٚ ,ؾشٝض ابٔ خصميَٚ ,١طتدزى اؿانِ ,فكد تًّك ٢ا٭ ١ُ٥أنجسٖا

ٜٓ 1عط :ايبشط احملٝط ( ,)35/1ؾطح ايتشطٜط (20/1فُا بعسٖا) ,ؾطح ايهٛنب املٓري ( ,)11/1املٝػط يف أق ٍٛايفك٘
اإلغالَ .ٞز .إبطاٖ ِٝايػًكٝين (م .)15
ٚ )2املطاز باذتسٜح ايكشٝض نُا قاٍ ابٔ ايكالح ٖٛ :اذتسٜح املػٓس ايصٜ ٟتكٌ إغٓاز ٙبٓكٌ ايعسٍ ايهابط عٔ ايعسٍ
ايهابط إىل َٓتٗاٚ ,ٙالٜه ٕٛؾاشاّ ٚال َعًٛالّ – ٜٓعطَ :كسَ ١ابٔ ايكالح (م ٚ ,)8قاٍ ايٓ :ٟٚٛاملطاز بايكشٝضَ ٖٛ :ا
اتكٌ غٓس ٙبايعس ٍٚايهابطني َٔ غري ؾصٚش ٚال عًٜٓ – ١عط :املٌٓٗ ايطا ٟٚؾطح تكطٜب ايٓ( ٟٚٛم .)31
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بايكبٚ ,ٍٛعًُٛا مبتككاٖا ٚاستذٛا بٗا ,يهٔ اختًف أٌٖ ايعًِ يف َفاد ٖرا
ايٓٛع َٔ اٯساد عً ٢أقٛاٍ:
 ايك ٍٛا٭ :ٍٚأْٗا تفٝد ايكطعٚ ,ب٘ قاٍ مجٗٛز ايعًُا.٤
فكد ذنس ايػافع ٞيف زضايت٘ َاٜفٝد ذيو فكاٍ (أَا َانإ ْـ نتاب ب,ٔٓٝ
أٚضٓ ١فُع عًٗٝا فايعرز فٗٝا َكطٛعٜ ٫ٚ ,طع ايػو يف ٚاسدٕ َُٓٗأَٚ ,
اَتٓع َٔ قبٛي٘ اضتتٝب)(.)1
ٚقاٍ اـطٝب ايبػداد( :ٟخرب ايٛاسد اير ٟتًكت٘ ا٭َ ١بايكب ٍٛفُٝكطع بؿدق٘,
ضٛا ٤عٌُ ب٘ ايهٌ أ ٚعٌُ ب٘ ايبعضٚ ,تأٓٚي٘ ايبعض ,فٗر ٙا٭خباز تٛدب
ايعٌُٜٚ ,كع بٗا ايعًِ اضتد.)2()ّ ٫٫
ٚقاٍ أب ٛاملعفس ايطُعاْ( :ٞخرب ايٛاسد اير ٟتًّكت٘ ا٭َ ١بايكبٚ ٍٛعًُٛا ب٘
٭دً٘ فٝكطع بؿدق٘ٚ ,ضٛا ٤يف ذيو عٌُ ايهٌ ب٘ ,أٚعٌُ ايبعضٚ ,تأٓٚي٘
ايبعض)(.)3
ٚقاٍ ايػرياشٚ( :ٟا٭خباز إذا تًكتٗا ا٭َ ١بايكب ٍٛته ٕٛمبٓصي ١ايتٛاتس يف
إهاب ايعًِ)(.)4
ٚقاٍ إَاّ اؿسَني( :قاٍ ا٭ضتاذ أب ٛبهسبٔ فٛزى زمح٘ اهلل:اـرب اير ٟتًكّت٘
سهَِٔ بؿدق٘)(.)5
ا٭ ١ُ٥بايكب ٍٛقه ّٛبؿدق٘ٚ ,إٕ تًّك ٙٛبايكب ٍٛقًٚ٫ٛقطعاً ُ

( )1ايطغاي( ١م.)460
 )2ايفكٚ ٘ٝاملتفك٘ (.)96/1
( )3قٛاطع األزي ١يف األق )233/2( ٍٛبتشكٝكٓا.
 )4ايتبكط( ٠م  ,)222ؾطح ايًُع (.)783/2
 )5ايربٖإ (.)584 /1
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ٚقاٍ اؾؿافَ( :ا تًكا ٙايٓاع بايكب ,ٍٛفإٕ نإ َٔ أخباز اٯساد فٗ ٛعٓدْا
هس ٟفس ٣ايتٛاتسٜٛ ٖٛٚ ,دب ايعًِ)(.)1
ٚقاٍ ايباد ٞيف سدٜج٘ عُا وؿٌ ب٘ ايعًِ( :ايطادع :خرب اٯساد إذا تًكت٘ ا٭َ١
بايكب.)2()ٍٛ
ٚقاٍ ايكاق ٞأبٜ ٛعً( :٢أخباز اٯساد إذا تًُكّٝت بايكب ٍٛناْت َكطٛعاً بٗا
نايتٛاتس)(.)3
بٌ ْٚكٌ نجري َٔ ايعًُا ٤اإلمجاع يف ٖر ٙايكك:َِٗٓ ١ٝ
ابٔ قداَ ١إذ ٜك( ٍٛاتفام ا٭َ ١عً ٢قبٛهلا إمجاع َٓٗا عً ٢ؾشتٗا ٚاإلمجاع
سذ ١قاطع.)4()١
ٚسذتِٗ  :بإٔ ا٭َ ١ملا أمجعت عً ٢قبٛي٘ نإ إمجاعِٗ سذ ,١٭ْٗا  ٫ػتُع
عً ٢خطأٚ ,نريو فإٕ اإلمجاع عً ٢ؾش ١اإلضٓاد ناإلمجاع عً ٢ؾش١
اؿهِ(.)5
ٚأٜكاً :ملا ناْت ا٭َ ١تًكّت٘ بايكب ,ٍٛديّٓا ذيو عً ٢قٝاّ اؿذ ١عٓدِٖ
بؿشت٘ٚ ,ايعاد ٠داي ١عً ٢ذيوٚ ,باملكابٌ فإٕ خرب ايٛاسد اير ٟمل تكِ اؿذ١
عً ٢ؾشت٘ مل تتًكّ٘ ا٭َ ١بايكب ٫ٚ ٍٛػتُع عً ٘ٝبٌ ٜكبً٘ قٜٚ ,ّٛسدٓ ٙآخس.)6(ٕٚ
آخس.)6(ٕٚ
 )1ايفك.)174/1( ٍٛ
 )2إسهاّ ايفك( ٍٛم .)247
 )3ايعس.)743/3( ٠
 )4ضٚن ١ايٓاظط (.)364/1
ٜٓ )5عط :ايعس ,)900/3( ٠اإلسهاّ يآلَس ,)57/2( ٟتٝػري ايتشطٜط (َٝ ,)76/3عإ األق( ٍٛم  )429إضؾاز ايفش( ٍٛم .)49
.)49
 )6ايعس ,)900/3( ٠ايتُٗٝس ألب ٞارتطاب (. )84/2
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 ايك ٍٛايجاْ :ٞأْٗا تفٝد ايعَٔ ٖٛٚ ,رٖب بعض ايػافع.١ٝ
قاٍ ايصزنػ( :ٞإذا أمجعت ا٭َ ١عًٚ ٢فل خرب ,فٌٗ ٜدٍ عً ٢ايكطع بؿدق٘,
فَ ٘ٝراٖب ,أؾشٗا املٓع)(.)1
ٚيف فٛاتض ايسمحٛتٚ( :إمنا اـ٬ف يف أْ٘ ٌٖ ٜدٍ عً ٘ٝقطعاً أ ٚظٓاً ؟
فاؾُٗٛز َٔ أؾشابٓا عً ٢ايكطعٚ ,ذٖب ايكاق ٞأب ٛبهس ٚإَاّ اؿسَني إىل
ايعٔ)(.)2
ٚأَا ايفدس ايساش ٟفًِ ٜكبٌ إٔ ايعٌُ ب٘ َٛدب يًكطع بؿشت٘ ,فكاٍ( :عٌُ
نٌ ا٭َ ١مبٛدب اـرب ٜ ٫تٛقف عً ٢قطعِٗ بؿش ١ذيو اـرب)(ُْٚ ,)3كٌ َجً٘
عٔ ايػصاىل(.)4
ٚدي :ًِٗٝبإٔ تؿشٝض ا٭َ ١يًشدٜح إمنا ٖ ٛعطب ا٭َٛز ايعاٖسٚ ,٠ايكطع
ٜ٫هتف ٞبا٭َٛز ايعاٖس ,٠فهإ تؿشٝشِٗ غري َفٝد يًكطع(.)5
ٚنريو فإٕ املطتكس عٓد أنجس ايعًُا ٤إٔ خرب ايٛاسد هب ايعٌُ ب٘ ٚيٛمل
ٜكطع ب٘ ,فُٝهٔ إٔ ٜه ٕٛتًكّ ِٗٝي٘ بايكب ٍٛيٛدٛب ايعٌُ ب٘ ٫ ,٭ْ٘ ٜفٝد
ايكطع(.)6
 ايك ٍٛايجايح :أْ٘ ٜٛدب عًِ ايطُأَْ ٖٛٚ ,١ٓٝرٖب بعض اؿٓف.١ٝ
قاٍ ايػاغ( :ٞاملػٗٛزٜٛدب عًِ ايطُأْٜٚ ,١ٓٝه ٕٛزدٓ ٙبدع.)7()١
 )1تؿٓٝف املػاَع (.)1201/4
 )2فٛاتض ايطمحٛت (.)123/2
( )3احملك.)145/2( ٍٛ
( )4املٓد( ٍٛم .)245
 5ايربٖإ (.)585/1
 6احملك.)145/2( ٍٛ
 7أق ٍٛايؿاؾ( ٞم .)272
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ٚقاٍ اـباش( :ٟفؿاز املتٛاتس ٜٛدب عًِ ايٝكنيٚ ,املػٗٛز عًِ ايطُأْ.)1()١ٓٝ
ٖٚر ٙايٓؿٛف ٚإٕ ناْت يف اؿدٜح املػٗٛز ,فُا تًكّت٘ ا٭َ ١بايكب ٍٛمما
ؾضٓ َٔ باب أٚىل.
ٚاستذٛا :بإٔ املتًكّ ٞبايكب ٍٛيف َٓصي ١أعً َٔ ٢أخباز اٯساد اييت تفٝد ايعٔ,
ٚبايطبع أقٌٓ َٔ املتٛاتس املفٝد يًعًِ ,فهاْت إفادت٘ بني ٖاتني اإلفادتنيٖٞٚ ,
دزد ١عًِ ايطُأْ.)2(١ٓٝ
ٚأٜكاً :إٕ اؿدبح أؾً٘ خرب آسادٚ ,ايعًِ ٫وؿٌ يف ا٭خباز إ ٫بأخباز أٌٖ
ايتٛاتس ,عٝح ٜه ٕٛذيو يف مجٝع ايطٓد  ٫يف بعك٘(.)3
الرتجَح:
يعٌٖ ايك ٍٛا٭ ٖٛ ٍٚايسادض; ٭ٕ خرب اٯساد املتًكَّ ٢بايكبٜ ٍٛفٝد ايكطع بؿدق٘;
٭ْ٘ ٜطتٓد يإلمجاع ,فإفاد ٠ايكطع ٖ ٞيد٫ي ١اإلمجاع عً ٢قبٚ ٍٛتؿشٝض
ايعًُا ٤يَ٘ٚ ,جاي٘ ناؿهِ املطتدسز باإلمجاع فٝفٝد ظٓاً ,ثِ هُع عً ٘ٝأٌٖ
ايعًِ فٝؿبض َفٝداً يًعًِٚ ,اهلل أعًِ.

 1املػين يًدباظ( ٟم .)213
 2نؿف األغطاض (َٝ ,)674/2عإ األق( ٍٛم .)428
 3نؿف األغطاض ( ,)675/2ايكطعٚ ٞايعين (م  133فُا بعسٖا).
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املبحح الجالح
حكه خرب الٌاحد
اختًف ا٭ؾٛي ٕٛٝيف سهِ خرب ايٛاسد عًَ ٢رٖبني ُٖا:
املرٖب ا٭ :ٍٚذٖب مجٗٛز ا٭ؾٛيٝني إىل إٔ خرب ايٛاسد َكبٚ ,ٍٛهب ايعٌُ
ب٘ ٚإٕ اْفسد ايٛاسد بسٚاٜت٘(.)1
قاٍ ؾاسب ايتبؿس( :٠هب ايعٌُ غرب ايٛاسد ٚإٕ اْفسد ايٛاسد بسٜ٩ت٘)(.)2
ٚقاٍ ابٔ بسٖإ( :هب ايعٌُ غرب ايٛاسد ٚإٕ مل ٜتابع٘ غري.)3()ٙ
ٚقاٍ ؾاسب املعتُد( :ذٖب دٌٓ ايكاً٥ني بأخباز اٯساد إىل قب ٍٛاـرب ٚإٕ زٚاٙ
ٚاسد)(.)4
ٚقاٍ ايهًٛذاْٜٚ( : ٞكبٌ يف ايعٌُ خرب ايٛاسد ايجك.)5()١
ٚاستر اؾُٗٛز عً ٢قب ٍٛخرباٯساد ٚإٕ مل ٜتابع٘ غريٚٚ ,ٙدٛب ايعٌُ ب٘ بأدي١
َٔ ايهتاب ٚايطٓٚ ١اإلمجاع ٚايعكٌ.
أًالً :الكتاب:
(أ) قاٍ اهلل تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ( )6فايفسق ١ث٬ثٚ ,١ايطا٥فٚ :١اسد أ ٚاثٓإٚ ,ايرتد َٔ ٞاهلل
تعاىل ٜعدٗ طًباً ٚادباً ,فاٯ ١ٜأٚدبت ا٭خر بك ٍٛايطا٥ف ١املتعًُِّٚ ٖٞٚ ١اسد أٚ
ٜٓ )1عط :املػتكف ,)148/1( ٢مجع ادتٛاَع عاؾ ١ٝايعطاض ( ,)158/2احملك ,)599/1/2( ٍٛفٛاتض ايطمحٛت ( ,)131/2ضٚن١
ايٓاظط (م ,)101ؾطح ايهٛنب املٓري (.)361/2
( )2ايتبكط( ٠م.)312
( )3ايٛق ٍٛإىل األق.)174/2( ٍٛ
( )4املعتُس (.)138/2
( )5ايتُٗٝس يف أق ٍٛايفك٘ (.)75/3
 )6غٛض ٠ايتٛب( ١اآل.)122 :١ٜ
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اثٓإ ,مما ٜدٍ عً ٢إٔ خرب ايٛاسد هب ايعٌُ ب٘.
(ب) ٚقاٍ تعاىل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ(ٚ )1قس٥ت (فتجبتٛا) فاٯ ١ٜأَست
بايتجبت َٔ خرب ايٛاسد يعً ١فطك٘ ,أَا خرب ايٛاسد ايعدٍ فٝذب قب ٍٛقٛي٘
ٚايعٌُ ب٘.
ثانَاً :السنة:
قٛي٘

(( :بًػٛا عين ٚي ٛآٚ )2())١ٜد٘ ايد٫يٖ َٔ ١را اؿدٜح إٔ ايٓيب

أَس بايتبًٝؼ إلزغاد ايٓاع ٚي ٛنإ خربٜ ٫ ٙعتدٗ ب٘ يهإ اؿدٜح عبجاً نُا
تٛاتس عٔ ايسضٍٛ

إزضاي٘ ايسضٌ ٚا٭َساٚ ٤ايككا ٠إىل ايبًدإ يتبًٝؼ

ا٭سهاّٚ ,مجع ايؿدقات .فًكد ز ٟٚإٔ ايسضٍٛ

بعح اثين عػس زضً٫ٛ

إىل اثين عػس ًَهاً ٜبًػ ِْٗٛزضاي ١اهللٜٚ ,عسِّف ِْٗٛعً ٢أسهاّ اإلض.ّ٬
نُا نإ ٜسضٌ ايهتب إىل اي ٠٫ٛاملطًُني بٛاضطٚ ١اسدٕ َٔ ايؿشاب.١
نُا نإ ايؿشابٜٓ ١كً ٕٛا٭سهاّ اييت ناْٛا ٜطُعْٗٛا َٔ ايٓيب

إىل

أًِٖٗ ٚذ.ِٜٗٚ
فهٌ ٖرا ٜدٍ عً ٢إٔ خرب ايٛاسد سذَ ١ت ٢تٛفست ف ٘ٝغسٚط ايعداي١
ٚايكبطٚ ,إ ٫ملا فعً٘ ايسضٍٛ

.

ٚنريو اؿاٍ يف ؼس ِٜاـُس أٜكاً ْكً٘ أسد ايؿشاب ١سٝح ٚزد يف سدٜح
أْظ بٔ َايو(( :نٓت أضك ٞأبا عبٝد ٠بٔ اؾساح ٚأبا طًشٚ ١أُب ٖٞابٔ نعب,

 )1غٛض ٠اذتذطات (اآل.)6 :١ٜ
 )2أخطد٘ ايبداض ٟيف ايكشٝض ( )496/6نتاب األْبٝا ,٤باب َا شنط عٔ بين إغطا ٌٝ٥ضقِ (ٚ ,)3461ايرتَص ٟيف ايػٓٔ
( )40/5نتاب ايعًِ ,باب َا دا ٤يف اذتسٜح عٔ بين إغطا ٌٝ٥ضقِ (ٚ ,)2669أمحس يف املػٓس ( ,)213/2عٔ ابٔ عُط.
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غساباً َٔ فكٝذٍ ٚمتسٍ .فأتاِٖ آتٕ فكاٍ :إٕ اـُس قد سسَت .فكاٍ أب ٛطًش:١
ٜا أْظ ! قِ إىل ٖر ٙاؾس ٠فانطسٖا .فكُت إىل َٗساعٍ يٓا فكسبتٗا بأضفً٘
ست ٢تهطٖست))(.)1
ٚي ٛاستاز ايسضٍٛ

يف نٌ زضاي ١إىل عدد ايتٛاتس مل ٜف بريو مجٝع

ايؿشابٚ ١ـًت املد َٔ ١ٜٓأؾشاب٘ عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط.)2(ّ٬
ثايجاً :إمجاع ايؿشابَ ١زقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَُِِٓٗ; فًكد تٛاتس عٔ ؾشاب ١ايسضٍٛ

يف

ٚقا٥ع نجري ٫ ٠ؼؿ ٢ايعٌُ غرب اٯساد مما ٜفٝد إمجاعِٗ عً ٢ايعٌُ ب٘.
فهجرياً َا ناْٛا ٜرتن ٕٛادتٗادِٖ يف سهٍِ مبذسد إٔ ٜبًػِٗ خرب عٔ ايٓيب
 .إذ ناْٛا ٜسدع ٕٛ٭َٗات املَٓ٪ني يف نجريٍ َٔ اؿٛادخ يٝعًُٛا َا
نإ ايٓيب

ٜفعٌ فإٕ عًُٛا أخرٚا ب٘.

فكد عٌُ ايؿدٜل َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ غرب قُد بٔ ََطًِاُ ١يف إعطا ٤اؾد٠
ايطدع(.)3
ٚعٌُ عُس ايفازٚم َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ غرب عبد ايسمحٔ بٔ عٛف يف أخر اؾص١ٜ
َٔ اجملٛع; يكٛي٘

(( :ضٓٛا بِٗ ضٓ ١أٌٖ ايهتاب))(.)4

ٚعٌُ عجُإ بٔ عفإ غرب فسٜع ١بٓت َايو يف اعتداد املتٛف ٢عٓٗا شٚدٗا يف
بٝت ايصٚد.١ٝ
 )1أ خطد٘ َػًِ يف ايكشٝض (م )886نتاب األؾطب ١باب حتط ِٜارتُط بطقِ (ٚ ,)1980ايفهٝذ :بفاٚ ٤ناز َعذُتني
عًٚ ٢ظٕ عع ٖٛٚ ,ِٝؾطاب ٜتدص َٔ اي ُبػِط ٚسس َٔ ٙغري إٔ متػ٘ ايٓاض ٜٓعط :شتتاض ايكشاح( .م َ ,)476از( ٠ف ض ر).
ٜٓ 2عط :ضٚن ١ايٓاظط (م ,)53ط :ايػًف.).ٙ1378( ١ٝ
 )3أخطد٘ أب ٛزاٚز يف ايػٓٔ ( )110/2نتاب ايفطا٥ض ,باب يف ادتسٚ ,٠ايرتَص ٟيف ايػٓٔ ( )420/4نتاب ايفطا٥ض ,باب َا
دا ٤يف َرياخ ادتسٚ ,٠ابٔ َاد ١يف ايػٓٔ ( )910/2نتاب ايفطا٥ض ,باب َرياخ ادتس.٠
 )4أخطد٘ اإلَاّ َايو يف املٛطأ (.)278/1
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ٚعٌُ غريِٖ يف ٚقا٥ع كتًف ,١فهإ ٖرا إمجاعاً عًٚ ٢دٛب ايعٌُ غرب
اٯساد(.)1
ٚمما ٜعكد إمجاعِٗ عً ٢ايعٌُ غرب اٯساد ايجك ,١غري َا ضبل ذنس ٙضسد
ٖر ٙا٭َجً:١
إٕ أٌٖ قبا ٤زدعٛا إىل خرب اٯساد يف ايتش َٔ ٍٗٛبٝت املكدع إىل ايهعب;١
ٜٚدٍ عً ٢ذيو َازٚا ٙعبداهلل بٔ عُس َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعِٓ َُُٗا ,قاٍ(( :بُٓٝا ايٓاع يف
ؾ ٠٬ايؿبض بكبا ,٤إذ دا ِٖ٤آتٕ فكاٍ :إٕ زض ٍٛاهلل

قد أْصٍ عً٘ٝ

ايًٚ ,١ًٝقد أَُٔسَ إٔ ٜطتكبٌ ايهعب ١فاضتكبًٖٛاٚ ,ناْت ٚد ِٖٗٛإىل ايػاّ.
فاضتدازٚا إىل ايهعب.)2())١
إٕ عُرس برٔ اـطراب َزقٔر َٞاْيًّرُ٘ َعِٓرُ٘ خفٝرت عًٝر٘ دٜر ١اؾرٓني ,فطررأٍ
ايؿشاب ١عٓٗا ,ست ٢أخرب ٙمحٌ بٔ َايو برٔ ايٓابػر )3(١بككرا ٤زضر ٍٛاهلل
فٗٝاٜٚ ,دٍ عً ٢ذيو َازٚا ٙابٔ عباع عٔ عُس أْ٘ ضأٍ عٔ قكر ١ٝايرٓيب
يف ذيرو ,فكراّ محررٌ برٔ َايررو برٔ ايٓابػر ١فكرراٍ(( :نٓرت بررني اَرسأتني فكررسبت
إسداُٖا ا٭خس ٣مبططض( )4فكتًتٗا ٚدٓٗٓٝا ,فككر ٢زضر ٍٛاهلل

يف دٓٗٓٝرا

بػسٚ ٠إٔ تكتٌ))(.)5

 )1اإلسهاّ يآلَس ,)57/2( ٟأق ٍٛايفك٘ يًؿٝذ ظٖرب (.)143/3
( )2أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ ( )10/5بؿطح ايٓ ,ٟٚٛنتاب املػادس ,باب حت ٌٜٛايكبً َٔ ١ايكسؽ إىل ايهعب ,١بطقِ (.)526
 ٖٛ )3أبْ ٛهً ١محٌ بٔ َايو بٔ ايٓابػ ١بٔ دابط اهلصي ,ٞقشاب ,ٞاغتعًُ٘ ايٓيب

عً ٢قسقات ٖص ٌٜعاف إىل خالف١

عُط ضَنِ َٞاِيًُّ٘ عَُِٜٓ٘ٓ .عط :اإلقاب 38/2( ١فُابعسٖا).
 )4املػطض ٖٛ :عُٛز يًدبآٜ .٤عط :تاز ايعطٚؽ ( ,)164/2قاَٛؽ احملٝط(.)228/1
 5أخطد٘ أب ٛزاٚز يف غٓٓ٘ ( )498/2فُا بعسٖا ,نتاب ايسٜات ,باب ز ١ٜادتٓنيٚ ,ايًفغ ي٘ٚ ,أخطد٘ ابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘
( ,)882/2نتاب ايسٜات ,باب زب ١ادتٓٝني ٚاذتسٜح قشٝضٜٓٚ ,عطْ :كب ايطا 381/4( ١ٜفُا بعسٖا).
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ٚقد قك ٢عُس بٔ اـطاب بريو عُ ً٬بٗرا اـرب; ٚقاٍ(( :اهلل أنرب; ي ٛمل
أمسع بٗرا يككٓٝا بػري ٖرا))(.)1
(ز) اخت٬ف ا٭ْؿاز يف غطٌ اؾُاعٚ ,إزضاهلِ أبَٛ ٞض ٢ا٭غعسَ ٟزقٔ َٞاْيًُّ٘
َعُِٓ٘ إىل عا٥ػ ١بٓت ايؿدٜل َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَِٓٗا ,فسٚت هلِ عٔ ايٓيب

قٛي٘:

((إذا دًظ بني غعبٗا ا٭زبعَٚ ,ظٖ اـتإ اـتإ فكد ٚدب ايػطٌ))( )2فسدعٛا
إىل قٛهلا َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَِٓٗا.
(د) إٕ عُس بٔ اـطاب زَقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ مل ٜدزنٝف ٜؿٓع يف أَس اجملٛع(,)3
ست ٢أخرب ٙعبد ايسمحٔ بٔ عٛف مبا مسع٘ َٔ زض ٍٛاهلل

يف ذيو ٖٛٚ

إٔ سهُِٗ سهِ أٌٖ ايهتاب ,فسدع إىل سدٜح عبد ايسمحٔ ٚعٌُ ب٘,
ٜٚدٍ عً ٢ذيو َا أخسد٘ اإلَاّ َايو يف َٛط :٘٦إٔ عُس بٔ اـطاب ذنس
اجملٛع ,فكاٍَ :ا أدز ٟنٝف أؾٓع يف أَسِٖ ,فكاٍ عبدايسمحٔ بٔ عٛف:
أغٗد يطُعت زض ٍٛاهلل

ٜك(( :ٍٛضٓٛا بِٗ ضٓ ١أٌٖ ايهتاب))(ٚ )4غريٖا

َٔ ا٭خباز نجريٚ ,٠نًٗا تدٍ عً ٢أِْٗ قبًٛا خرب اٯسادٚ ,مل ٜػرتطٛا ف٘ٝ
املتابعٚ ,١عً ٘ٝفإٕ اغرتاط املتابع ١خ٬ف اإلمجاع.
ٚنريو اؿاٍ فُٝا تٛاتسَٔ إْفاذ زض ٍٛاهلل

أَساٚ ٙ٤زضً٘ ٚقكات٘

ٚضعات٘ آساداً إىل ا٭طساف يتبًٝؼ ا٭سهاّ ٚايككاٚ ٤أخر ايؿدقات ٚتبًٝؼ

 1أخطد٘ أب ٛزاٚز يف غٓٓ٘ ( ,)499/4نتاب ايسٜات ,باب ز ١ٜادتٓني ٖٛٚ ,سسٜح نعٝف اإلغٓاز.
 )2أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ ( 41/4فُا بعسٖا) بؿطح ايٓ ,ٟٚٛنتاب اذتٝض ,باب َاٜٛدب ايػػٌ.
 )3اجملٛؽ ِٖ :ايص ٜٔأثبتٛا أقًني ٜكتػُإ ارتري ٚايؿطٚ ,ايكالح ٚايفػازٚ ,ايٓفع ٚايهطُٖٚ ,ا ايٓٛض ٚايعًُ٘ٚ ,قايٛا:
ايٓٛض أظيٚ ,ٞايعًُ ١ستسث ,١ثِ ٜكٛي :ٕٛاملبسأ األ َٔ ٍٚاألؾدام ((نَٛٝطخ)) َٚعٓا ٙاذت ٞايٓاطلٚ ,ايٓيب ايجاْ(( ٞظض
زؾت))ٜٓ .عط :املًٌ ٚايٓشٌ (.)233/1
 )4غبل ختطجي٘.
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ايسضاي َٔٚ ,١املعً ّٛأْ٘ نإ هب عً ِٗٝتًّك ٞذيو بايكب ٍٛيٝهَ ٕٛفٝداً,
ٚايٓيب

َأَٛز بتبًٝؼ ايسضايٚ ,١مل ٜهٔ يٝبًّػٗا مبٔ ٜ٫هتف ٞبٜ٘ٚ ,دٍ
دس ١ٝايهًيب بهتاب٘ إىل

عً ٢ذيو َازٚا ٙابٔ عباع أْ٘ قاٍ(( :بعح ايٓيب
عع ِٝبؿس ٣إٔ ٜدفع٘ إىل قٝؿس))(.)1

ٚأٜكاًَ :ازٚا ٙضًُ ١بٔ ا٭نٛع َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ :أْ٘ قاٍ :بعح زض ٍٛاهلل
زد َٔ ً٬أضًِ  ّٜٛعاغٛزا .٤فأَس إٔ ٪ٜذٕ يف ايٓاع َٔ(( :نإ مل ٜؿِ,
فًٝؿِ َٔٚ ,نإ أنٌ; فًٝتِ ؾٝاَ٘ إىل ايً.)2())ٌٝ
ٚبٓا ّ٤عًَ ٢اضبل لد إٔ اإلمجاع اْعكد عًٚ ٢دٛب قب ٍٛق ٍٛاملفيت فُٝا ىرب
ب٘ عٔ ظٓ٘ ,فُا ىرب ب٘ عٔ ايطُاع ايرٜ٫ ٟػو ف ٘ٝأٚىل.
ٚأٜكاً قايٛا :إٕ ايعٌُ غرب اٯساد ايعدٍ ٜتكُٓٔ دفع قسز َعٓ ,ٕٛفٝهٕٛ
ٚادباً(.)3
َٚعٖٓ ٢را ايدي :ٌٝإٔ خرب اٯساد قد ٜتكُٓٔ سهُاً غسعٝاً عًُٝاً ,فرتى ايعٌُ
بٗرا اؿهِ ايػسعٜ ٞكك ٞإىل ايٛقٛع يف اإلثِ فٝشؿٌ بريو قسز عع ِٝعً٢
املهًف ,أَا ايعٌُ مبكتك ٢خرب اٯساد فإْ٘ لاٖ َٔ ٠را اإلثِ فهإ ايتُطو
ب٘ ٚادباً(.)4
زابعاً :ايكٝاع :يكد قاع ا٭ؾٛي ٕٛٝايعٌُ غرب اٯساد يف اؿدٜح عً ٢ايعٌُ
غرب اٯساد يف ايككا ,٤فايكاقٜ ٞكك ٞبٓا ٤عً ٢غٗاد ٠زدًني أ ٚزدٌ

 1أخطد٘ ايبداض ٟيف قشٝش٘ (َ )136/8ع فتض ايباض ,ٟباب ٜبعح ايٓيب

َٔ األَطاٚ ٤ايطغٌ ٚاسساّ بعس ٚاسس.

 )2أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ (م )480نتاب ايكٝاّ ,باب َٔ أنٌ يف عاؾٛضا ٤فًٝهفَّ بك َٜ٘ٛ ١ٝبطقِ (.)1135
ٜٓ )3عط :املعتُس ( ,)138/2ايتبكط( ٠م  312فُا بعسٖا) ,ايربٖإ ( ,)608/1احملك 600/1/2( ٍٛفُابعسٖا) ايتُٗٝس
يًهًٛشاْ ,)75/3( ٞايٛق ٍٛإىل األق ,)175/2( ٍٛضٚن ١ايٓاظط (م 101فُا بعسٖا).
 )4آضا ٤املعتعي ١األقٛي.)342( ١ٝ
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ٚاَسأتني بٓـ ايهتاب ٚايطٓ ١سٝح قاٍ عص ٚدٌ :ﭽﮉ ﭾ ﭿ ﮌﮍ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﭼ( )1فهريو ٜكبٌ خرب ايٛاسد يف اؿدٜح(ٚ ,)2قاضٛا أٜكاً قبٍٛ
خرب اٯساد يف اؿدٜح عً ٢قب ٍٛاملفيت يف اؿهِ(. )3
خاَطاً :ايعكٌٚ :نريو إٔ خرب ايٛاسد وتٌُ ايؿدم ٚايهربٚ ,يهٔ
اغرتاط ؼكل ايعدايٚ ١ايكبط ٚغريُٖا َٔ ايػسٚط تسدض داْب ايؿدم(ٚ .)4إٔ
أنجس ايطٓٚ ١زدت إيٓٝا آساداً فً ٛمل ْعٌُ بٗا يكاع ايكطِ ايهبري َٔ
ايػسٜعٚٚ ,١قع ايٓاع يف سسز نبريٚ ,ي ٛمل ٜهٔ خرب ايٛاسد سذ ١يٛدب عً٢
ؾشاب ١ايسض ٍٛاهلل

إٔ ٜرتى أعُاهلِ ٬ٜٚشَٛا ايٓيب

ٖٚرا مل

ٜكع(.)5
املرٖب ايجاْٜٚ :ٞس ٣أب ٛعً ٞاؾبا ٞ٥أْ٘ ٜ ٫كبٌ إذا نإ زاٚ ٜ٘ٚاسداً ,أَا إذا
زٚا ٙاثٓإ عد ٕ٫عٔ اثٓني فإْ٘ هب ايعٌُ ب٘(.)6
ٚهلرا فكد قاٍ( :إذا ز ٣ٚايعد ٕ٫خرباً ٚدب ايعٌُ ب٘ٚ ,إٕ زٚاٚ ٙاسد فكط مل
هص ايعٌُ ب٘ إ ٫بأسد غسٚطَٗٓ ,ا :إٔ ٜعكد ٙظاٖس ,أ ٚعٌُ بعض ايؿشاب,١
أ ٚادتٗاد ,أٜ ٚهَٓ ٕٛتػساً)(.)7
ٚاضتدٍ عً ٢إٔ خرب ايٛاسد ٫هٛش ايعٌُ ب٘ با٭دي ١اٯت:١ٝ

 )1غٛض ٠ايبكط( :٠اآل.)283 :١ٜ
َٗٓ )2از ايٛق( ٍٛم  ,)267نؿف األغطاض (.)659/2
 )3املػتكف.)152/1( ٢
 )4نؿف األغطاض ( ,)659/2اإلسهاّ اآلَس.)48/2( ٟ
 )5املٝػط يف أق ٍٛايفك٘ اإلغالَ( ٞم .)79/77
ٜٓ )6عط :املػين يعبس ادتباض ( ,)380/17املعتُس ( ,)138/2ايتبكط( ٠م ,)312ايربٖإ ( ,)607 /1ايتُٗٝس يًهًٛشاْ,)75/3( ٞ
ضٚن ١ايٓاظط (م ,)111نؿف األغطاض ( ,)370/20فٛاتض ايطمحٛت ( ,)131/2ؾطح ايهٛنب املٓري (.)362/2
 )7املعتُس (.)138/2
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( )1قاٍ :املسدع يف قب ٍٛخرب اٯساد إىل ايػسعٚ ,قد ز ٟٚإٔ ايٓيب

مل

ٜعٌُ عً ٢خرب ذ ٟايٝد )1(ٜٔست ٢ضأٍ أبا بهس ٚعُس زَقٔ َٞاْيًُّ٘ َعِٓ َُُٗا(.)2
( )2قاٍ :إٕ ايؿشاب ١اعتربت ايعدد يف ا٭خباز ,فإٕ أبا بهس مل ٜكبٌ خرب
املػري ٠يف اؾد ٠ست ٢زٚاَ ٙع٘ قُد بٔ َطًُ.)3(١
ٚمل ٜعٌُ عُس عً ٢خرب أبَٛ ٞض ٢يف ا٫ضت٦رإ ست ٢زٚاَ ٙع٘ غري ٫ٚ )4(ٙعٌُ
عً ٢خرب فاطُ ١بٓت قٝظ(.)1()5

 :ٖٛ ) 1ارتطبام بٔ عُط ٚايػًُ ٞأ ٖٛ ٚعُري بٔ عبس عُط بٔ ْهً ١ارتعاع ٞسًٝف بين ظٖط ,٠ؾٗس بسضاّ ٚاغتؿٗس بٗا.
ٜٓعط :اإلقاب.)176 - 108/2( ١
 )2عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضَنِ َٞاِيًُّ٘ عَُِٓ٘ ٜكٍٛ

قًَّ ٢بٓا ايطغ ٍٛاهلل

إسس ٣قالت ٞايعَؿ ,ِّٞإَا ايعٗط ٚإَا ايعكط .فػًَِّ يف

ضنعتني .ثِ أت ٢دِصِعاّ يف قِبً ١املػذس فاغتٓس إيٗٝا َُػهَباّ ٚ .يف ايك ّٛأب ٛبهطٍ ٚعُط .فٗابا إٔ ٜتهًُاٚ .خطز غَطَعإُ ايٓاؽ,
قُكِطت ايكال .٠فكاّ ش ٚايٝس ٜٔفكاٍٜ :اضغ ٍٛاهلل ,أقُكطتِ ايكال ٠أّ ْػٝت ؟ فٓعط ايٓيب

ميٓٝاّ ٚمشاالّ.

فكاٍَ(( :ا ٜك ٍٛش ٚايٝس ٜٔ؟)) قايٛا :قسم .مل تكٌ إال ضنعتني .فكًَّ ٢ضنعتني ٚغًَِّ .ثِ نبَّط ثِ غذس .ثِ نبَّط فطفع.
ثِ نبَّط ٚغذس .ثِ نبَّط ٚضفع .قاٍٚ :أُخربِتُ عٔ عُطإ بٔ سكني ,أْ٘ قاٍٚ :غًَِّ)) .أخطد٘ َػًِ يف ايكشٝض (م )263
نتاب املػادس ,باب ايػٗ ٛيف ايكالٚ ٠ايػذٛز ي٘ ,بطقِ (.)573
 ) 3عٔ قبٝك ١بٔ شؤٜب أْ٘ قاٍ(( :دا٤ت ادتس ٠إىل أب ٞبهط ايكسٜل تػأي٘ َرياثٗا فكاٍَ :ايَوِ يف نتاب اهلل تعاىل ؾ,٤ٞ
َٚا عًُت يو يف غْٓ ١يب اهلل

ؾ٦ٝاّ ,فاضدع ٞست ٢أغأٍ ايٓاؽ ,فكاٍ املػري ٠بٔ ؾعب :١سهطت ضغ ٍٛاهلل أعطاٖا

ايػسؽ ,فكاٍ :أب ٛبهطَ ٌٖ:عو غريى؟ فكاّ ستُس بٔ َػًُ ١فكاٍ َجٌ َاقاٍ املػري ٠بٔ ؾعب ١فأْفص ٙهلا أب ٛبهط)).
أخطد٘ أب ٛزاٚز يف غٓٓ٘ ( 316/3فُا بعسٖا) ,نتاب ايفطا٥ض ,باب يف ادتسٚ ,٠ايًفغ ي٘ٚ .أخطد٘ ايرتَص ٟيف غٓٓ٘ (,)284/3
أبٛاب ايفطا٥ض ,باب َادا ٤يف َرياخ ادتسٚ ٠قاٍٖ( :صا سسٜح سػٔ قشٝض)ٚ .أخطد٘ اإلَاّ َايو يف َٛط( ٘٦م ,)346
نتاب ايفطا٥ض ,باب َرياخ ادتسات.
 ) 4عٔ أب ٞغعٝس ارتسض ٟقاٍ(( :نٓت دايػاّ يف املس ١ٜٓيف زتًؼ األْكاض .فأتاْا أبَٛ ٛغَ ٢فعِعاّ أَ ٚصعٛضاّ .قًٓاَ :ا
ؾأْو؟ قاٍ :إٕ عُط أضغٌ إي َّٞإٔ آت .٘ٝفأتٝت باب٘ فػًَُّت ثالثّا .فًِ ٜطزَّ عً .َّٞفطدعت فكاٍَ :ا َٓعو إٔ تأتٓٝا؟ فكًت:
إْ ٞأتٝتو .فػًَُّت عً ٢بابو ثالثاّ .فًِ ٜطزُّٚا عً .َّٞفطدعتٚ .قس قاٍ ضغ ٍٛاهلل

(( :إشا اغتأشٕ أسسنِ ثالثّا فًِ

ٜؤشٕ ي٘ ,فًريدع)) .فكاٍ عُط :أقِ عً ٘ٝايبٚ .١ٓٝإال أٚدعتو .فكاٍ أُبُّ ٞبٔ نعب:الٜكَ ّٛع٘ إالأقػط ايك .ّٛقاٍ
أبٛغعٝس:قًت:أْاأقػط ايك.ّٛقاٍ:فاشٖب ب٘ٚ .يف ضٚا:١ٜفكُت َع٘ ,فصٖبت إىل عُط,قؿٗست)).أخطد٘ َػًِ يف ايكشٝض (م
 )954نتاب اآلزاب ,باب االغت٦صإ ,بطقِ (.)2153
 ٖٞ )5فاطُ ١بٓت قٝؼ ايكطؾ ١ٝايفٗط َٔ ٖٞٚ ,١ٜاملٗادطات األٚ ,ٍٚناْت شات مجاٍ ٚعكٌ نُاٍٚ ,يف بٝتٗا ضَنِ َٞاِيًُّ٘
عََِٓٗا ادتُع أقشاب ايؿٛض ٣عٓس قتٌ عُط بٔ ارتطابٚ ,قس ض ٣ٚعٓٗا مجاع َِٗٓ ١أب ٛغًُٚ ١ايؿعيب ٚايٓدعٜٓ .ٞعط:
اإلقا ب,)384/4( ١االغتٝعاب (.)383/4
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ؿهاِ بٔ أب ٞايعاف(ٚ ,)3قا :٫إْو غاٖد ٚاسد.
ٚمل ٜكب )2(٬خرب عجُإ يف زدِّ ا ا
قاٍ :فعًُت إٔ ذيو إمجاع ,٭ْ٘ مل ٜٓهس عً.ِٗٝ
( )3قٝاع اـرب عً ٢ايػٗاد ,٠يعً ١إٔ نٌ ٚاسدٕ َُٓٗا إخباز عٔ ايػري هب
عٓد ٙايعٌُ ,فهإ َٔ غسط٘ ايعدد(.)4
َٓاقػ ١أدي ١أب ٞعً ٞاؾبا:ٞ٥
زأ ٟأب ٞعً ٞاؾبا ٞ٥يف ٖر ٙاملطأيَ ١بين عً ٢أْ٘ ٫بدٖ َٔ زٚا ١ٜاثٓني ست٢
ٚزأٖ ٜ٘را ٜ ٫طتٓٓد إىل أؾٌ ٜ٪ٜد ٙايعكٌ فكً٬

ٜتؿٌ ا٭َس بسض ٍٛاهلل

عٔ ايػسع; فإٕ ايعكٌ ٜ ٫فسَٓم بني ايٛاسد ٚا٫ثٓنيٚ ,إَهإ اـطأ ٜتطسٖم إىل
ا٫ثٓني تطسٗق٘ إىل ايٛاسد,

ٚ ,نإ أْفل عًٗٝا ْفك ّ١زُ .ٍٕٚفًُا ضأت شيو قايتٚ :اهلل

 )1عٔ فاطُ ١بٓت قٝؼٍ أْ٘ طًَّكٗا ظٚدُٗا يف عٗس ايٓيب

ألُعًَُِّٔ ضغ ٍٛاهلل ,فإٕ نإ يْ ٞفك ١أخصتُ ايصٜ ٟكًشينٚ ,إٕ مل تهٔ يْ ٞفك ١مل آخصِ َٓ٘ ؾ٦ٝأ ,قايت :فصنطت شيو
يطغ ٍٛاهلل فكاٍ(( :ال ْفك ١يو ٚال غهٓ ))٢أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ ( 98/10فُا بعسٖا) بؿطح ايٓ ,ٟٚٛنتاب ايطالم,
باب املطًك ١ثالثاّ ال ْفك ١هلا.
ٚقس ضزَّ عُط بٔ ارتطاب ٖصا ارترب فكاٍ(( :الْرتىُ نتابَ اهلل ٚغْٓ َ١بٓٝا

يك ٍٛاَطأ .٠ال ْسض ٟيعًٗاسفعت أْ ٚػٝت

هلا ايػهٓٚ ٢ايٓفك ,١قاٍ اهلل تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ طايطالم1 :ص .أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘
( )104/10بؿطح ايٓ ,ٟٚٛنتاب ايطالم.
 )2أ ٟإٔ أبا بهط ٚعُط ضَنِ َٞاِيًُّ٘ عََُُِٓٗا مل ٜكبال خرب عجُإ بٔ عفإ يف ٚعس ايٓيب

ي٘ بطزََّ اذتهَِ إىل املس ,١ٜٓسٝح

قاٍ ضَنِ َٞاِيًُّ٘ عَُِٓ٘ (( :نٓت ؾفعت ف ٘ٝفٛعسْ ٞبطزٚ ,))ٙقاال ي٘(( :إٕ نإ َعو ؾٗٝس ضززْآٜ .))ٙعط :اإلقاب,)29/2( ١
ايعٛاقِ َٔ ايكٛاقِ البٔ ايعطب( ٞم .)77
 ٖٛ ) 3اذتَهَِ بٔ ايعام بٔ أَ ١ٝايكطؾ ٞاألَ ٖٛٚ ,ٟٛعِ عجُاإ بأ عفاإٚٚ ,اياس َاطٚإ بأ اذتهاِ ,أغاًِ ٜا ّٛايفاتضٚ ,غاهٔ
املس ,١ٜٓثِ ْفا ٙايٓيب

إىل ايطا٥ف ,ثِ أعٝس إىل املسٜٓا ١يف خالفا ١عجُاإٚ ,قاس اختًاف يف غابب طاطزَ ٙأ املسٜٓا ١فكٝاٌ:

ألْ٘ نإ ٜتتبع غطَّ ضغ ٍٛاهلل

ٚ ,ق ٌٝغري شيوَ .ات باملسٜٓا ١يف خالفا ١عجُاإ غآٜٓ .)ٙ32( ١عاط :اإلقااب 28/2( ١فُاا

بعسٖا).
(ٜٓ )4عط املعتُس (.)140- 138/2
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فٝتع ٖٔٝعً ٢أب ٞعً ٞاؾبا ٞ٥إٔ ٜطٓد زأٖ ٜ٘را إىل ضب ٌٝقطع ٞمسع٫ ٖٛٚ ,ٞ
هد ٙأبداً(.)1
ٚ٭ٕ اغرتاط ا٫ثٓني ٜفك ٞإىل إبطاٍ ايتعًّل بأخباز اٯساد; ٭ْ٘ إذا ز ٣ٚاثٓإ
عٔ زض ٍٛاهلل سدٜجاًٚ ,دب إٔ ٜس ٣ٚعٔ نٌ ٚاسد َٔ ا٫ثٓني اثٓإ ٜٚتكاعف
ا٭َس يف ايسٚاٚ ,١ٜذيو َطتشٜ ٌٝفك ٞإىل إبطاٍ ايتُطو با٭خبازٚ ,ذيو
٫هٛش(.)2
ٚبٓا ٤عً ٢ذيو فإٕ َا اضتدٍ ب٘ ٖٓا عً ٢تربٜس َاذٖب إي َٔ ٘ٝعدّ قب ٍٛخرب
ايٛاسدٜٓ ,اقؼ عً ٘ٝمبا :ًٜٞ
أٜٓ :ً٫ٚاقؼ عً ٢دي ً٘ٝا٭ ٖٛٚ :ٍٚإٔ ايٓيب

مل ٜكبٌ ق ٍٛذ ٟايٝد ٜٔيف

ايؿ ٠٬ست ٢ضأٍ أبا بهس ٚعُسٚ َٔ .دٗني:
ا٭ :ٍٚإٕ ذيو إٕ دٍٓ ,فإمنا ٜدٍ عً ٢اعتباز ث٬ث :١أب ٞبهسٚ ,عُسٚ ,ذٟ
ايٝد ,ٜٔفٝه ٕٛايٓيب
ايجاْ :ٞإْ٘ مل ٜكبٌ

قد زدع إىل ق ٍٛث٬ثٜ ٫ ٖٛٚ ١عترب ث٬ث.١
قٚ ٍٛاسد يف ايطٗ ;ٛ٭ْ٘ يٝظ أٚىل َٔ ظٓ٘ فًِ ٜكدَٓ٘

عً ,٘ٝفًُا تسدٓض ق ٍٛذ ٟايٝد ٜٔبك ٍٛأب ٞبهس ٚعُس قابًٔا٘

٭ْ٘ أؾبض

أق َٔ ٣ٛظٓ٘.
ثاْٝآًٜٚ :اقؼ عً ٢دي ً٘ٝايجاْ ٖٛٚ :ٞإٔ ايؿشاب ١اعترب ٚايعدد يف ا٭خباز :بإٔ
ٖرا ٫سذ ١يو فٚ ,٘ٝذيو ٭ٕ ايؿشاب ١إمنا طًبٛا ايصٜاد ٠ي٬ستٝاط ٫
ي٬غرتاط ,فإِْٗ قد قبًٛا خرب اٯساد إذا اْفسدٚ ,يهِٓٗ طًبٛا ايصٜاد ٠ملؿًش١
نسدع ايٓاع عٔ ايتك ٍٗٛعً ٢زض ٍٛاهلل

بػري عًِ ٚايتجبٗت يف أخر ا٭خباز.

( )1بٓعط :ايربٖإ ( ,)8 - 6/1ايٛق ٍٛإىل األق.)175/2( ٍٛ
(ٜٓ )2عط :املكسض ايػابل.
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ٜٚدٍ عً ٢ذيو :إٔ عُس بٔ اـطاب قاٍ ٭بَٛ ٞض ٢ا٭غعس(( :ٟأَا إْ ٞمل
أتُٓٗوٚ ,يهٔ خػٝت إٔ ٜتك ٍٖٛايٓاع عً ٢زض ٍٛاهلل

))(.)1

ٚملا قاٍ ي٘ أُب ٗٞبٔ نعب٫(( :تهٔ عراباً عً ٢أؾشاب زض ٍٛاهلل

))(,)2

قاٍ(( :ضبشإ اهلل ,إمنا مسعت غ٦ٝاً فأسببت إٔ أتجبٖت))(.)3
ثايجآًٜٚ :اقؼ عً ٢دي ً٘ٝايجايح ٖٛٚ :قٝاع ايسٚا ١ٜعً ٢ايػٗاد :٠بأْ٘ قٝاع
باطٌ; ٭ْ٘ قٝاع َع ٚدٛد ايفازم ,فإٕ ايػٗادَ ٠ب ١ٓٝعً ٢ايتكٝٝلٚ ,هلرا فإْٗا
 ٫تكبٌ َٔ ايسدٌ ايٛاسد ٫ٚ ,تطُع َٔ ايٓطا ٤عً ٢اْ٫فساد ٫ٚ ,تكبٌ فٗٝا
ايعٓعٓٚ ١اإلزضاٍٚ ,نٌ ذيو َعد ّٚيف ايسٚا.)4(١ٜ
قاٍ ايػافعَٛ ٞقشاً أِٖ ايفسٚم بني ايسٚاٚ ١ٜايػٗاد( :٠أقبٌ يف اؿدٜح:
ايٛاسدٚ ,املسأ ٫ٚ ,٠أقبٌ ٚاسداً َُٓٗا ٚسد ٙيف ايػٗادٚ ,٠أقبٌ يف اؿدٜح:
سدثين ف ٕ٬عٔ ف ٕ٬إذا مل ٜهٔ َديَّطاً ٫ٚ ,أقبٌ يف ايػٗاد ٠إ ٫مسعت أٚ
زأٜت أ ٚأغٗدْٚ ,ٞؽتًف ا٭سادٜح فأخر ببعكٗا اضتد ً٫٫بهتابٕ أ ٚضٓ ٕ١أٚ
إمجاعٍ أ ٚقٝاعٍٖٚ ,را ٪ٜ ٫خر ب٘ يف ايػٗادات ٖهراٜٛ ٫ٚ ,دد فٗٝا عاٍ,
ثِ ٜه ٕٛبػس نًِٗ ػٛش غٗادت٘  ٫ٚأقبٌ سدٜج٘ٔ َٔ ,قٔ َبٌِ َا ٜدخٌ يف
اؿدٜح َٔ نجس ٠اإلسايٚ ١إشاي ١أيفاظ املعاْ.)5()ٞ

 )1أخطد٘ اإلَاّ َايو يف املٛطأ (م  ,)685باب االغت٦صإٜٓٚ ,عط :فتض ايباض ,)30/11( ٟايطغاي( ١م.)435
ٜٓ )2عط :فتض ايباض.)30/11( ٟ
 )3املكسض ايػابل.
ٜٓ )4عط :املعتُس ( ,)139/2ايربٖإ ( 609/1فُا بعسٖا) ,ايتُٗٝس يًهًٛشاْ 76/3( ٞفُا بعسٖا) ,ايٛق ٍٛإىل األق176/2( ٍٛ
فُا بعسٖا) ,ضٚن ١ايٓاظط (م  109فُا بعسٖا).
 )5ايطغاي( ١م .)373
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مثزة اخلالف:
خ٬ف أب ٞعً ٞاؾبا ٞ٥يف ٖر ٙاملطأيٜ ٫ ١رتتب عً ٘ٝإبطاٍ سهِ غسعٞ
فشطب ,بٌ ٜرتتب عً ٘ٝإبطاٍ مجٝع ا٭سهاّ ايػسع ١ٝايٛازد ٠عٔ طسٜل اـرب
ايٛاسد ايعدٍ بسٚاٜت٘ ,فُا َٔ سهٍِ ثبت غرب ايٛاسد ايعدٍ إٚ ٫هب زدٗٙ
ٚتسى ايعٌُ مبٛدب٘ يعدّ قٝاّ اؿذ ١ب٘.
بَان املذهب الزاجح:
َٔ خَ ٍ٬ا ضبلٜ ,رتدٖض يد ٖٟيف ٖر ٙاملطأي ١إٔ خرب ايٛاسد إذا اْفسد ايعدٍ
بسٚاٜت٘ ,هب قبٛي٘ ٚايعٌُ ب٘ٚ ,ذيو يكعف أدي ١أب ٞعً ٞاؾباٚ ٞ٥ق ٠ٛأدي١
كايفٚ ,٘ٝ٭ْ٘ ٜطعٓا َا ٚضع أؾشاب زض ٍٛاهلل ٚتابع ِٗٝسٝح عًُٛا غرب
ايٛاسد ايعدٍٚ ,مل ٜتػسطٛا ايتعدٗد يكبٛي٘ ٚايعٌُ مبكتكا ,ٙبٌ ٜهف ِٗٝيف
ايعٌُ مبٛدب٘ ن ٕٛزا ٜ٘ٚعد ً ٫ثك.)1(١

 )1آضا ٤املعتعي ١األقٛي( ١ٝم .)346
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املبحح الزابع
شزًط العنل خبرب الٌاحد
أمجع ايعًُا ٤عً ٢إٔ خرب ايٛاسد سذًٜ ١صّ اتباعٗاٚ ,أْٗا َٔ َؿادز ايتػسٜع,
إ ٫أِْٗ اختًفٛا يف ايػسٚط اي٬شَ ١يريو ,أ ٟيف غسٚط ٚدٛب ايعٌُ بٗا,
ٚاضتٓباط ا٭سهاّ َٓٗاٚ .ميهٔ تؿٜٛس املطأي: ١أْ٘ إذا ٚزد خرب ايٛاسد يف
َطأي ١تهًٝف ١ٝمما تعِ ب٘ ايبًٚ ,٣ٛاغتٗس بني ايٓاع عاد , ٠فٌٗ ٜؿض
ا٫ستذاز ب٘ أ ٫ ٚ؟ خ٬ف بني ايعًُا ٤عً ٢قٛيني:
 ايك ٍٛا٭ :ٍٚذٖب مجٗٛز ا٭ؾٛيٚ ,ٕٛٝايػافعٚ ,ٞمجٝع أؾشاب اؿدٜح
إىل قبٛي٘ ٚا٫ستذاز ب٘ إذا نإ ضٓد ٙؾشٝشاً(.)1
ٚسذتِٗ يف ذيو:
إٔ ايٓؿٛف ايٛازد ٠يف قب ٍٛخرب اٯساد َطًك َٔ ,١غري تفسٜل بني َا تعِ
ب٘ ايبًَٚ ٣ٛا  ٫تعِ.
أمجع ايؿشاب ١عً ٢ا٭خر غرب اٯساد فُٝا تعِ ب٘ ايبً َٔٚ , ٣ٛذيو َا
ٜس ٟٚعٔ ابٔ عُس َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ أْ٘ قاٍ(( :نٓا نابس أزبعني ضْٓ ٫ ,١س٣
بريو بأضاً ,ست ٢ز ٣ٚيٓا زافع بٔ خدٜر إٔ ايسضٍٛ

ْٗ ٢عٔ ذيو,

فاْتٗٓٝا))(.)2
 َٔٚذيو زدٛع ايؿشاب ١بعد اخت٬فِٗ يف ٚدٛب ايػطٌ َٔ ايتكا ٤اـتاْني

ٜٓ 1عط :نؿف األغطاض يًبداض ,)16/3( ٟاإلسهاّ يآلَس.)198/1( ٟ
 )2أخطد٘ ايبداض ٟيف ايكشٝض ( )134/3نتاب املعاضع ,١باب َا نإ َٔ أقشاب ايٓيب

ٜٛاغ ٞبعهِٗ بعهاّ يف

ايعضاعٚ ١ايجُط ,٠بطقِ (َٚ ,)1170ػًِ يف ايكشٝض ( )1181/3نتاب ايبٛٝع ,باب نطا ٤األضض ,بطقِ (ٜٓٚ ,)1547عطْ :كب
ايطاٖٚ ,)180/4( ١ٜصا قس اختًف ايعًُا ٤مبعٓ ٢املدابط ٠املٓٗ ٞعٓٗآٜ .عط ٌْٝ :األٚطاض ( 272/5فُا بعسٖا).
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َٔ غري إْصاٍ ,زدٛعِٗ إىل خرب عا٥ػَ ١زقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَِٓٗا(( :إذا ايتك ٢اـتاْإ
ٚدب ايػطٌ أْصٍ أ ٚمل ٜٓصٍ ,فعًت٘ أْا ٚزضٍٛ

ٚاغتطًٓا))(.)1

ايعكٌ ٖٛٚ :إٔ ايسا ٟٚعدٍ ثك ٖٛٚ ,١داشّ بايسٚا ١ٜفُٝا ميهٔ ؾدق٘,
ٚذيو ٜػًب عً ٢ايعٔ ؾدق٘ ,فٛدب تؿدٜك٘ ,ندرب ٙفُٝا  ٫تعِ ب٘ ايبً.٣ٛ
ٖرا إىل إٔ ايكٝاع ٜكبٌ فَ ٘ٝع أْ٘ أقعف َٔ خرب ايٛاسد ,فٮٕ ٜكبٌ ف٘ٝ
اـرب أٚىل(.)2
 ايك ٍٛايجاْ :ٞذٖب أب ٛاؿطٔ ايهسخَ َٔ ٞتكدَ ٞا٭سٓافٚ ,مجٝع
املتأخس َٔ ٜٔا٭سٓاف إىل زدٓٚ ٙعدّ ايعٌُ ب٘(.)3
ٚدي ًِٗٝيف ذيو :بإٔ ايعاد ٠تكتك ٞاضتفاقْ ١كٌ َا تعِ ب٘ ايبً ٣ٛنُظَٓ
ايرنس ,ي ٛنإ مما تٓتكض ب٘ ايطٗاز ,٠٭غاع٘ ايسضٍٛ

ٚمل ٜكتؿس

عً ٢كاطب ١اٯساد .بٌ ًٜك ٘ٝإىل عددٕ وؿٌ ب٘ ايتٛاتس أ ٚايػٗسَ ٠بايػ ١يف
إغاعت٘ ,يٜ ٬٦فك ٞإىل بط ٕ٬ؾ ٠٬نجري َٔ ا٭َ َٔ ,١غري غعٛز ب٘ ,فًُا
مل ٜٓكً٘ إٚ ٫اسد َع تٛفس ايدٚاع ٞعًْ ٢كً٘ ,دٍٖ ذيو عً ٢نرب٘ أ ٚغفًت٘ أٚ
ْطذ َا زٚا, ٙناْفساد ايٛاسد بٓكٌ قتٌ أَري املد ١ٜٓيف ايطٛم مبػٗدٕ َٔ
اـًلٚ ,نطس ٤ٚسادثَٓ ١عت ايٓاع َٔ ؾ ٠٬اؾُع.)4(١
ْٚرنس فُٝا  ًٜٞأِٖ غسٚط ا٭سٓاف ٚاملايه ١ٝيكب ٍٛخرب ايٛاسد:
أ :ً٫ٚغسٚط ا٭سٓاف يكب ٍٛخرب ايٛاسد:
 1أخطد٘ َػًِ يف ايكشٝض ( ,)2720/1نتاب اذتٝضْ ,ػذ املا َٔ ٤املاٚٚ ٤دٛب ايػػٌ بايتكا ٤ارتتاْنيٚ ,ايرتَص ٟيف
ايػٓٔ ( )181/1نتاب ايطٗاض ,٠باب َا دا ٤إشا ايتك ٢ارتتاْإ ٚدب ايػػٌٚ ,ابٔ َاد٘ يف ايػٓٔ ( ,)200/1نتاب ايطٗاض, ٠
باب َا دا ٤يف ٚدٛب ايػػٌ إشا ايتك ٢ارتتاْإ.
 )2أثط االختالف يف ايكٛاعس األقٛي( ١ٝم .)427
ٜٓ )3عط :نؿف األغطاض يًبداض ,)16/3( ٟاإلسهاّ يآلَس.)198/1( ٟ
ٜٓ )4عط :املكسض ٜٔايػابكني.
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اغرتط ا٭سٓاف يكب ٍٛضٓ ١اٯساد ث٬ث ١غسٚط:
ا٭ :ٍٚإٔ ٜ ٫عٌُ ايسا َٔ ٟٚايؿشاب ١غ٬ف َا ٜس , ٜ٘ٚفإٕ عٌُ غ٬ف َا
زٚا ٙمل ٜكبٌ سدٜج٘,نُا يف سدٜح أبٖ ٞسٜسَ ٠زقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ ((إذا غسب
ايهًب يف إْا ٤أسدنِ فًٝػطً٘ ضبعاً إسدأٖ يف ايرتاب))(ٚ ,)1نإ أبٖ ٛسٜس٠
ٜهتف ٞبايػطٌ ث٬ثاًٚ ,نشدٜح عا٥ػَ ١زقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَِٓٗا إٔ ايٓيب

قاٍ:

((أميا اَسأْ ٠هشت بػري إذٕ ٚيٗٝا فٓهاسٗا باطٌ))(ٚ .)2قد شٖٚدت ايطٝد٠
عا٥ػَ ١زقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَِٓٗا ابٓ ١أخٗٝا عبد ايسمحٔ  ٖٛٚغا٥ب.
ٚعًًَّٛا ٖرا بإٔ ايسا ٟٚعدٍِ ,فإذا خايف َا ز ٣ٚدٍٖ عًْ ٢طد٘ ,إذ ي ٛتسن٘ َع
عدّ ْطد٘ يهإ ذيو قادساً يف عدايت٘.
ٚاؾُٗٛز قايٛا إْا ايعرب ٠مبا ثبت عٔ ايٓيب

 ٫مبا ٜفعً٘ ايؿشاب,ٞ

فايؿشاب ٞيٝظ َعؿَٛاً َٔ اـطأ ٚايٓطٝإ ,فكد ٜه ٕٛتسى ايعٌُ ب٘ ْطٝاْاً
أ ٚتكؿرياً.
ايجاْ :ٞإٔ ٜ ٫ه ٕٛاؿدٜح َتٓا ً٫ٚأَساً تعِ ب٘ ايبً ,٣ٛفإٕ نإ نريو ٫
٪ٜخر غرب اٯساد ,بٌ  ٫بد َٔ غٗستَ٘ٚ ,سادِٖ فُٝا تعِ ب٘ ايبًَ ٣ٛا وتاز
إي ٘ٝأنجس ايٓاع سادَ ١تأندَ ٠تهسز ,٠فإذا نإ اؿهِ اير ٟتكُٓ٘
خرب اٯساد مما وتاز أنجس ايٓاع إىل بٝاْ٘ يهجسٚ ٠قٛعِٗ يف ضبب٘ ٚتهسز
سدٚث٘ ف ٬بد إٔ ٜٓكً٘ عدد نبري وؿٌ بٓكًِٗ ايعًِ; ٭ٕ ايسضٍٛ

 ٫بد

 )1أخطد٘ ايبداض ٟيف ايكشٝض ( )53/1نتاب ايٛن ٤ٛباب املا ٤ايصٜ ٟػػٌ ب٘ ؾعط اإلْػإَٚ ,ػًِ يف ايكشٝض ()235/1
نتاب ايطٗاض ,٠باب سهِ ٚيٛغ ايهًبٜٓٚ .عطْ :كب ايطا ,)132( ١ٜتًدٝل اذتبري (.)23/1
 )2أخطد٘ أب ٛزاٚز يف ايػٓٔ ( )481/1باب ايٛيٚ ,ٞايرتَص ٟيف ايػٓٔ ( )399/3باب َا دا ٤ال ْهاح إال بٛيٚ ,ٞقاٍ :سسٜح
سػٔٚ ,اإلَاّ أمحس يف املػٓس (ٚ ,)47/6اذتانِ يف املػتسضى (ٚ )168/2قاٍ :سسٜح قشٝض عً ٢ؾطط ايؿٝدني ٚمل
خيطداٙ
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إٔ ٜبني سهُ٘ يعُ ّٛايٓاعٜ ٫ٚ ,هتف ٞببٝاْ٘ يٛاسد أ ٚإثٓني.
َٚجًٖٛا عدٜح ابٔ عباع بًفغ :نإ زض ٍٛاهلل

هٗس ببطِ اهلل ايسمحٔ

ايسس ِٝيف ايؿٚ ,)1(٠٬خرب بُطس ٠بٓت ؾفٛإ ((َٔ َظٖ ذنس ٙفٜ ٬ؿً ٞست٢
ٜتٛقأ))(َٚ ,)2جً٘ اؿدٜح املس ٟٚعٔ ابٔ َطعٛد يف زفع ايٝد ٜٔعٓد
ضُُس ٠يف ا٭َس بايٛق َٔ ٤ٛؿِ اإلبٌ( ,)4فًِ ٜأخرٚا
ايسنٛع(ٚ ,)3خرب دابس بٔ َ
بٗا; ٭ْٗا زٜٚت بطسٜل اـرب ايٛاسد ٚ ,مل تػتٗسَ ,ع أْٗا َٔ ا٭َٛز اييت هب
إٔ تهَ ٕٛػتٗس.٠
ايجايح :إٔ ٜ ٫ه ٕٛاؿدٜح كايفاً يٮؾٚ ٍٛايكٛاعد ايػسع ١ٝايجابت ١إذا
نإ ايسا ٟٚغري فكَ.)5(٘ٝجٌ سدٜح املؿسٖا ٠ايٛازد يف ايؿشٝشني عٔ أبٖ ٞسٜس٠
َزقٔ َٞاْيًُّ٘ َعُِٓ٘ إٔ ايٓيب

قاٍ ٫(( :تُؿَسٗ اإلبٌَ ٚايػَِٓ ,فُٔ ابتاعٗا فٗٛا

غري ايٖٓعاس ٜٔبعد إٔ وتًبٗا ,إٕ غا ٤أَطهٗاٚ ,إٕ غا ٤زدٖا ٚؾاعاً َٔ
متس))(.)6
ٚٚد٘ كايفٖ ١را اـرب يٮؾ :ٍٛإٔ قٛاعد ايػسع تكك ٞبإٔ قُإ املتًفات
( )1أخطد٘ اذتانِ يف املػتسضى ٚقششٜ٘ٓ .عط :تفػري ايؿٛناْ( ٞم .)41
 2أخطد٘ أب ٛزاٚز يف ايػٓٔ ( )46/1نتاب ايطٗاض ,٠باب ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ ايصنط ضقِ ( ٚ ,)181ايرتَص ٟيف ايػٓٔ ()126/1
نتاب ايطٗاض ,٠باب ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ ايصنط ,ضقِ (ٚ ,)82ايٓػا ٞ٥يف ايػٓٔ ( )100/1نتاب ايطٗاض ,٠باب ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ
ايصنط.
 )3غٝأت ٞختطجي٘ ٚيفع٘(( :ألقًني يهِ قال ٠ضغ ٍٛاهلل

فكً ,٢فًِ ٜطفع ٜس ٜ٘إال َطٚ ٠اسس.))٠

ال غأٍ
 )4أخطد٘ َػًِ يف ايكشٝض (م  )190نتاب ايطٗاض ,٠باب ايٛن َٔ ٤ٛذت ّٛاإلبٌ ,بطقِ (ٚ ,)360يفع٘ :إٔ ضد ّ
ضغ ٍٛاهلل

 :أأتٛنأ َٔ ذت ّٛايػِٓ؟ قاٍ(( :إٕ ؾ٦ت فتٛنأٚ ,إٕ ؾ٦ت فال تٛنأ)) قاٍ :أتٛنأ َٔ ذت ّٛاإلبٌ ؟ قاٍ:

((ْعِ .فتٛنأ َٔ ذت ّٛاإلبٌ)) قاٍ :أقً ٞيف َطابض ايػِٓ؟ قاٍْ(( :عِ)) قاٍ :أقً ٞيف َباضى اإلبٌ؟ قاٍ(( :ال))ٜٓٚ .عط:
غبٌ ايػالّ (.)106/1
 5املٝػط يف أق ٍٛايفك٘ اإلغالَ( ٞم.)81
( ) 5أخطد٘ ايبداض ٟيف ايكشٝض ,نتاب ايبٛٝع ,باب ايٓٗ ٞيًبا٥ع إٔ ال حيفٌ اإلبٌ ٚايبكط ٚايػِٓ ,بطقِ (َٚ ,)2150ػًِ يف
ايكشٝض ,نتاب ايبٛٝع ,باب سهِ بٝع املكطا ,٠بطقِ (ٚ ,)1524ايؿافع ٞيف األّ ,نتاب اختالف اذتسٜح (.)631/9
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ٜه ٕٛباملجٌ أ ٚبايكٚ ,١ُٝيف اؿدٜح قُإ يي املؿسا ٠بؿاع َٔ متسٚ ,ايؿاع
يٝظ َج ً٬يًي َ ٫ٚطاٜٚاً يكُٝت٘ ,فٗ ٛكايف يكٛاعد ايػسع.
ٚسذ ١اؾُٗٛز إٔ اـرب إذا خايف غري َٔ ٙا٭ؾ ٍٛؾاز أؾ ً٬بٓفط٘ ,فٝذُع
بٚ ٘ٓٝبني غري ٙعٌُ نٌ َٔ ا٭سادٜح عًَ ٢عٓا.)1(ٙ
ثاْٝاً :غسٚط املايه ١ٝيكب ٍٛخرب ايٛاسد:
اغرتط املايه ١ٝيكب ٍٛضٓ ١اٯساد عدّ كايفت٘ يعٌُ أٌٖ املد ,١ٜٓ٭ٕ عٌُ
أٌٖ املد ١ٜٓعٓدِٖ ٜعد نايطٓ ١املتٛاتس ,)2(٠٭ِْٗ ٚزثٛا ايعٌُ عٔ أض٬فِٗ,
عٔ ايٓيب

فهإٔ عًُِٗ مبٓصي ١ايسٚاٚ ١ٜايطٓ ١املتٛاتسٚ ,٠املتٛاتس ٜتكدّ

عً ٢ضٓ ١اٯسادٚ ,عً ٘ٝفإٕ اإلَاّ َايو مل ٜأخر غرب(( :ايبٝعإ ,نٌ ٚاسد
َُٓٗا باـٝاز عً ٢ؾاسب٘ َا مل ٜتفسقا))( ,)3ملدايفت٘ يعٌُ أٌٖ املد ,١ٜٓفكد
قاٍ َايو عٔ ٖرا اـرب (يٝظ هلرا عٓدْا سد َعسٚف ٫ٚ ,أَس َعُ ٍٛب٘).
نُا أِْٗ اغرتطٛا إٔ ٜ ٫ه ٕٛخرب اٯساد كايفاً يٮؾ ٍٛايجابتٚ ١ايكٛاعد
املسع ١ٝيف ايػسٜعٚ ,١عً ٘ٝمل ٜأخرٚا عدٜح املؿسا ,٠٭ٕ ٖرا اؿدٜح عٓدِٖ
قد خايف أؾٌ(( :اـساز بايكُإ))(ٚ ,)4أؾٌ(( :إٕ َتًف ايػ ٤ٞإمنا ٜػسّ
(ٜٓ )1عط :بسٜع ايٓعاّ ادتاَع بني أق ٍٛايبعزٚ ٟٚاإلسهاّ البٔ ايػاعات ,)384/1( ٞتٝػط ايتشطٜط ( ,)116 - 52/3فٛاتض
ايطمحٛت (.)145/2
 )2أق ٍٛايفك٘ يإلَاّ أب ٛظٖط( ٠م .)104
 )3أخطد٘ ايبداض ٟيف ايكشٝض ,نتاب ايبٛٝع ,باب إشا خري أسسُٖا قاسب٘ بعس ايبٝع فكس ٚدب ايبٝع ,بطقِ (,)2112
َٚػًِ يف ايكشٝض (م  )673نتاب ايبٛٝع باب ثبٛت خٝاض اجملًؼ يًُتباٜعني ,بطقِ (ٚ )1531ايًفغ ملػًِ عٔ ابٔ عُط.
ٖ )4ص ٙايكاعس ٠سسٜح قشٝض َٔ سسٜح عا٥ؿ ١ضَنِ َٞاِيًُّ٘ عََِٓٗا أخطد٘ أب ٛزاٚز يف ايػٓٔ ( )777/3نتاب ايبٛٝع ,باب
ف ُٔٝاؾرت ٣عبساّ فاغتعًُ٘ ثِ ٚدس ب٘ عٝباّ ,بطقِ (ٚ ,)3508ايرتَص ٟيف ايػٓٔ ( )851/3نتاب ايبٛٝع ,باب فٜ ُٔٝؿرت٣
ايعبس ٜٚػتػً٘ ثِ جيس ب٘ عٝباّ بطقِ (ٚ ,)1285قاٍٖ :صا سسٜح سػٔ قشٝضٚ .قس ؾطح ايبػ ٟٛيف ؾطح ايػٓ163/8( ١فُا
بعسٖا)ٖ ,صا اذتسٜح ؾطساّ سػٓاّ فكاٍ( :املطاز بارتطاز :ايسخٌ ٚاملٓفعَٚ .١عٓ ٢اذتسٜح :إٔ َٔ اؾرت ٣ؾٝاّ ,فاغتػً٘ – بإٔ
نإ عبساّ فأخص نػب٘ ,أ ٚزاضّا فػهٓٗا,أ ٚأدَّطٖا فأخص غًتٗا ,أ ,زاب ١فطنبٗا ,أ ٚأنطاٖا فأخص ايهطا .َ٤ثِ ٚدس بٗا عٝباّ
قسمياّ :فً٘ إٔ ٜطزٖا إىل با٥عٗاٚ ,ته ٕٛايػً ُ١يًُؿرت ,ٟألٕ املبٝع نإ َهُْٛاّ عً ,٘ٝفكٛي٘(( :ارتطاز بايهُإ)) أًَ ٟوُ
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َجً٘ إٕ نإ َجًٝاًٚ ,قُٝت٘ إٕ نإ قُٝٝاً)) ,فٜ ٬كُٔ يف إت٬ف املجً ٞدٓطاً
غري َٔ ٙطعاّ أ ٚعسٚض(.)1
املبحح اخلامس
تطبَكات فكوَة على قبٌل خرب اآلحاد فَنا تعه بى البلٌى
املطأي ١ا٭ٚىل :زفع ايٝد ٜٔعٓد ايسنٛع ٚايسفع َٓ٘:
اتفل مجٗٛز ايعًُا ٤عًَ ٢ػسٚع ١ٝزفع ايٝد ٜٔعٓد تهبري ٠اإلسساّْٚ ,كٌ عٔ
غري ٚاسدٕ َِٓٗ يف ذيو دع ٣ٛاإلمجاع.
قاٍ ايػٛناْ :ٞإْ٘ ز ٣ٚعٔ ذيو عٔ ايٓيب

مٛاً مخطني زدَٔ ً٬

ايؿشاب َِٗٓ ١ايعػس ٠املبػس ٠باؾٓ.)2(١
ٚيهِٓٗ اختًفٛا يف َٛاقع ٌٖ ٜطٔ زفع ايٝد ٜٔأّ ٜ ٫طٔ؟ ٖ َٔٚر ٙاملٛاقع
زفع ايٝد ٜٔعٓد ايسنٛعٚ ,عٓد ايسفع َٓ٘.
فري ٣ايػافعٚ ,١ٝاؿٓابًَٚ ,١ايو يف إسد ٣ايسٚاٜتني( ,)3إىل إٔ زفع ايٝد ٜٔعٓد
ايسنٛع ٚعٓد ايسفع َٓ٘ ضٓ.١
ٚاستذٛا عً ٢ذيو عدٜح ابٔ عُس أْ٘ قاٍ(( :نإ ايٓيب

إذا قاّ إىل

ايؿ ٠٬زفع ٜد ٜ٘ستٜ ٢هْٛا عرَٓ ٟٚهب ٘ٝثِ ٜهرب ,فإذا أزاد إٔ ٜسنع

ارتطاز بهُإ األّقٌٚ .نصيو قاٍ ايؿافع ٞفُٝا حيَسُخ يف ٜس املؿرتْ َٔ ٟتاز ايسابٚٚ ,١يس األَٚ ,١يدي املاؾٚ ١ٝقٛفٗا,
ٚمثط ٠ايؿذط ٠املؿرتا :٠إٕ ايهٌ ٜبك ٢يًُؿرتٚ .ٟي٘ ضزُّ األقٌ بايعٝب)ٜٓٚ .عط :األؾباٚ ٙايٓعا٥ط يًػٛٝط )303/1( ٞاهلاَـ,
طبع ١أٚىل ,زاض ايػالّ ,ايكاٖط.٠
ٜٓ )1عط :املٛافكات ( 21/3فُا بعسٖا) ,ايٛدٝع يف أق ٍٛايفك٘ ز .عبس ايهط ِٜظٜسإ (م .)176
ٜٓ 2عط :ايسضاض ٟامله ٌْٝ )128/1( ١٦ٝاألٚطاض ( ,)202/2اجملُٛع ( ,)264/3املػين البٔ قساَ.)468/1( ١
ٜٓ )3عطَ :ػين احملتاز (.)435/1
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زفعُٗا َجٌ ذيوٚ ,إذا زفع زأض٘ َٔ ايسنٛع زفعُٗا نريو أٜكاًٚ ,قاٍ :مسع
()1

اهلل ملٔ محد ,ٙزبٓا ٚيو اؿُد))

ٜٚس ٣ا٭سٓاف ٚمجاع َٔ ١فكٗا ٤ايهٛف ١إىل عدّ ايسفع يف ٖر ٜٔاملٛقعني,
ٚإٔ ايسفع ٜ ٫طتشب إَ ٫سٚ ٠اسد ٖٞٚ ,٠عٓد تهبري ٠اإلسساّ.
ٚاضتديٛا عً ٢ذيو مبا ز ٟٚعٔ ابٔ َطعٛد أْ٘ قاٍ(( :٭ُؾًنيٖ يهِ ؾ ٠٬زضٍٛ
اهلل

فؿًَّ ,٢فًِ ٜسفع ٜد ٜ٘إَ ٫سٚ ٠اسد.)2())٠

قايٛاٚ :ابٔ َطعٛد نإ فكٗٝاً َ٬شَاً يسض ٍٛاهلل

 ,عاملاً بأسٛاي٘ ٚباطٔ

أَسٚ ٙظاٖس ,ٙفتُكدّٖ زٚاٜت٘ عً ٢زٚا َٔ ١ٜمل تهٔ ساي٘ نشاي٘.
()3

ٚاستذٛا أٜكاً :بأسادٜح أخس َٓٗا سدٜح عًكُ ١بأْٗا قعٝف١

ٚمل ٜعًُٛا

عدٜح ابٔ عُس ٭ْ٘ َع ٌَُٔ غ٬ف٘.
قايٛا :قاٍ فاٖد :ؾًَّٝت خًف ابٔ عُس فًِ ٜهٔ ٜسفع ٜد ٜ٘إ ٫يف ايتهبري٠
ا٭ٚىل( ,)4فسدٖٚا سدٜح ابٔ عُس يريو.
ٖرا ٚيكد ْاقؼ ابٔ قداَ ١أدي ١اؿٓف ١ٝبعد إٔ ضام أدي ١اؾُٗٛز فكاٍ( :فأَا
()5

سدٜجاُٖا فكعٝفإ

ٚأَا سدٜح ابٔ َطعٛد ,فكاٍ ابٔ َبازى :مل ٜجبت

 )1أخطد٘ ايبداض ٟيف قشٝش٘ (َ )219/2ع فتض ايباض ,ٟنتاب اآلشإ ,باب ضفع ايٝس ٜٔيف ايتهبري ٠األٚىل َع االفتتاح غٛآ٤
ضقِ (َٚ ,)735ػًِ يف قشٝش٘ ( )20/2بؿطح ايٓ ,ٟٚٛنتاب ايكال ,٠باب اغتشباب ضفع ايٝس ٜٔضقِ (ٚ ,)390أخطد٘ َايو يف
املٛطأ ( )75/1نتاب ايكال ,٠باب افتتاح ايكال.٠
 2أخطد٘ أب ٛزاٚز يف غٓٓ٘ ( )749/1نتاب ايكال ,٠باب َٔ مل ٜصنط ايطفع عٓس ايطنٛعٚ ,ايرتَص ٟيف غٓٓ٘ ,نتاب
ايكال ,٠باب ضفع ايٝس ٜٔعٓس ايطنٛعٚ ,قاٍ( :سسٜح سػٔ) ضقِ (ٚ ,)257ايساض قطين يف غٓٓ٘ ( )249/1نتاب ايكالٜٓٚ .٠عط:
ْ ٌٝاألٚطاض (.)202/2
ٜٓ )3عط ٌْٝ :األٚطاض (َ ,)204/2ػين احملتاز ( )435/1املػين البٔ قساَ.)468/1( ١
ٜٓ )4عط :نؿف األغطاض يًبداض.)784/3( ٟ
(ٜ ) 5عٓ ٢باذتسٜجني سسٜح ابٔ َػعٛز ايصَ ٟطَّٚ ,سسٜح ايربا ٤بٔ عاظبٚ ,ف(( ٘ٝإٔ ضغ ٍٛاهلل

نإ ٜطفع ٜس ٜ٘إشا

افتتض ايكال ٠ثِ ال ٜعٛز))ٜٓ .عط :املػين البٔ قساَ.)435/1( :١
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ٚسدٜح ايربا ,٤قاٍ ابٔ ع :١ٓٝٝسدثٓا ٜصٜد بٔ أب ٞشٜاد عٔ ابٔ أب ٞيٚ ,٢ًٝمل
ٜكٌ ثِ ٜ ٫عٛد ,فًُا قدَت ايهٛف ١مسعت٘ ودِّخ ب٘ فٝكٜ ٫ :ٍٛعٛد ,فعٓٓت
أِْٗ يكَّٓٚ ,ٙٛقاٍ اؿُٝدٚ ٟغريٜ :ٙصٜد بٔ أب ٞشٜاد ضا ٤سفع٘ يف آخس عُسٙ
ٚخًاط.
ثِ ي ٛؾشٖا نإ ايرتدٝض ٭سادٜجٓا أٚىل ـُطٚ ١د:ٙٛ
أسدٖا :٭ْٗا أؾض إضٓاداًٚ ,أعدٍ زٚا ,٠فاؿل إىل قٛهلِ أقسب.
ايجاْ :ٞأْٗا أنجس زٚا ,٠فعٔ ايؿدم يف قٛهلِ أقٚ ,٣ٛايػًط َِٓٗ أبعد.
ايجايح :أِْٗ َجبتٚ ,ٕٛاملجبت ىرب عٔ غ ٧غاٖدٚ ٙزٚا ,ٙفكٛي٘ هب تكدمي٘
يصٜاد ٠عًُ٘ٚ ,ايٓايف مل ٜس غ٦ٝا ّ,ف٪ٜ ٬خر بكٛي٘ٚ ,يريو قدَٖٓا ق ٍٛاؾازح
عً ٢املعدٍِّ.
ايسابع :أِْٗ فؿًٖٛا يف زٚاٜتِْٗٚ ,ؿٗٛا عً ٢ايسفع يف اؿايتني املدتًف فُٗٝا,
ٚاملدايف هلِ عُِٖ بسٚاٜت٘ املدتًف فٚ ٘ٝغري ,ٙفٝذب تكد ِٜأسادٜجٓا يٓؿٗا
ٚخؿٛؾٗا ,عً ٢أسادٜجِٗ ايعاَ ١اييت ْ ٫ـ فٗٝا ,نُا ٜكدّ اـاف عً٢
ايعاّٚ ,ايٓـ عً ٢ايعاٖس احملتٌُ.
اـاَظ :إٔ أسادٜجٓا عٌُ بٗا ايطًف َٔ ايؿشابٚ ١ايتابعني ,فٝدٍ ذيو عً٢
قٛتٗا.
ٚقٛهلِ :إٕ ابٔ َطعٛد إَاّ ,قًٓآْ ٫ :هس فكً٘ٚ ,يهٔ عٝح ٜكدّٖ عً٢
أَري ٟاملَٓ٪ني عُس ٚعًٚ,ٞضا٥س َٔ َعِٗ ,نٜ ٫ٚ .٬طاٚ ٟٚاسداً َِٓٗ,
فهٝف ٜسدٖض عً ٢مجٝعِٗ.
َع إٔ ابٔ َطعٛد قد تسى قٛي٘ يف ايؿ ٠٬يف أغٝاَٗٓ ,٤ا:
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أْ٘ نإ ٜطبل يف ايسنٛع (ٜكع ٜد ٜ٘بني زنبت )٘ٝفًِ ٪ٜخر بفعً٘ٚ ,أخر
بسٚا ١ٜغري ٙيف ٚقع ايٝد ٜٔعً ٢ايسنبتنيٚ ,تسى قسا٤ت٘ ٚأخر بكسا ٠٤شٜد بٔ
ثابتٚ ,نإ ٜ ٫س ٣ايت ُِٝيًذٓب ,فرتى ذيو بسٚا ٖٛ َٔ ١ٜأقٌٓ َٔ زٚا٠
أسادٜجٓاٚ ,أدْ َِٗٓ ٢فك ,ً٬فٗٗٓا أٚىل(.)1
ٖرا ٚنتِ َطأيتٓا ٖر ٙمبٓاقػ ١ايػافع ٞزمح٘ اهلل خؿ َ٘ٛيف ٖر ٙاملطأي,١
ملا يف َٓاقػت٘ َٔ ازتباط بأؾٌ ايكاعد ٠اييت دس ٣فٗٝا اـ٬ف ,فف ٞا٭ّ:
(ضأيت ايػافع ٞعٔ زفع ا٭ٜد ٟيف ايؿ ,٠٬فكاٍٜ :سفع املؿًٜ ٞد ٜ٘إذا افتتض
ايؿ ٠٬سرَٓ ٚهبٚ ,٘ٝإذا أزاد إٔ ٜسنعٚ ,إذا زفع زأض٘ َٔ ايسنٛع زفعُٗا
نريوٜ ٫ٚ ,فعٌ ذيو يف ايطذٛد.
فكًت يًػافع :ٞفُا اؿذ ١يف ذيو ؟ فكاٍ :أخربْا ٖرا ابٔ ع ١ٓٝٝعٔ ايصٖسٟ
عٔ ضامل عٔ أب ٘ٝعٔ ايٓيب

َجٌ قٛيٓا ,فكًت :فإْا ْكٜ :ٍٛسفع ايػافعٞ

يف ا٫بتدا ٤ثِ ٜ ٫عٛد.
قاٍ ايػافع :ٞأخربْا َايو عٔ ْافع إٔ ابٔ عُس نإ إذا ابتدأ ايؿٜ ٠٬سفع
ٜد ٜ٘سرَٓ ٚهبٚ ,٘ٝإذا زفع َٔ ايسنٛع زفعُٗا نريوٜ ٖٛٚ ,س ٟٚعٔ ايٓيب
 :أْ٘ نإ إذا افتتض ايؿ ,٠٬زفع ٜد ٜ٘سرَٓ ٚهبٚ ,٘ٝإذا زفع زأض٘ َٔ
ايسنٛع زفعُٗا نريو ,ثِ خايفتِ زض ٍٛاهلل

ٚابٔ عُس ,فكًتِ ٜ ٫سفع

ٜد ٜ٘إ ٫يف ابتدا ٤ايؿٚ ,٠٬قد زٜٚتِ عُٓٗا أُْٗا زفعا يف ا٫بتداٚ ,٤عٓد ايسفع
َٔ ايسنٛع.

 )1املػين البٔ قساَ 436/1( ١فُا بعسٖا).
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قاٍ ايػافع :ٞأفٝذٛش يعاملٍ إٔ ٜرتى عً ٢ايٓيب
عً ٢ايٓيب

ٚابٔ عُس يسأْ ٟفط٘ ,أٚ

يسأ ٟابٔ عُس,ثِ ايكٝاع عً ٢ق ٍٛابٔ عُس ,ثِ ٜأتَٛ ٞقع
 ,فهٝف مل

آخسٜٚ ,ؿٝب فٜ ,٘ٝرتى عً ٢ابٔ عُس ملا ز ٟٚعٔ ايٓيب
 ٜ٘ٗٓبعض ٖرا عٔ بعض ٖرا ؟ !.

أْ٘ زفع ٜد ٜ٘يف ايؿَ ٠٬ستني أٚ

أزأٜت إٕ داش ي٘ إٔ ٜس ٟٚعٔ ايٓيب

ث٬ثاًٚ ,عٔ ابٔ عُس ف ٘ٝاثٓتنيٜٚ ,أخر بٛاسدٜٚ ,٠رتى ٚاسد ٠؟ .أهٛش يػريٙ
تسى اير ٟأخر ب٘ٚ ,أخر اير ٟتسى ,أ ٚهٛش يػري ٙتسن٘ عً ٘ٝ؟.
.

قاٍ ايػافع ٫ :ٞهٛش ي٘  ٫ٚيػري ٙتسى َا ز ٟٚعٔ ايٓيب
قاٍ ايػافع :ٞفإٕ ؾاسبٓا قاٍ َا َعٓ ٢زفع ا٭ٜد ٟ؟.

قاٍ ايػافعٖ :ٞر ٙاؿذ ١غا ١ٜيف اؾٌَٗ ,عٓا ٙتعع ِٝاهلل ٚاتباع ايطَٓ ,١عٓ٢
ايسفع يف ا٭َ ٍٚعٓ ٢ايسفع اير ٟخايف ف ٘ٝايٓيب

عٓد ايسنٛعٚ ,بعد زفع

ايسأع َٔ ايسنٛع ,ثِ خايفتِ ف ٘ٝزٚاٜتهِ عٔ ايٓيب

ٚابٔ عُس َعاً,

يػري قٚ ٍٛاسد ز ٣ٚعٓ٘ زفع ا٭ٜد ٟيف ايؿ ٠٬تجبت زٚاٜتٜ٘ ,س ٟٚذيو عٔ
زض ٍٛاهلل ث٬ث ١عػس أ ٚأزبع ١عػس زدٜٚ ,ً٬س ٣ٚعٔ أؾشاب ايٓيب

َٔ

غري ٚد٘ فكد تسى ايطٓ.)1( )١
املطأي ١ايجاْ :١ٝاؾٗس بايبطًُ ١يف قسا ٠٤ايفاؼ ١يف ايؿ ٠٬اؾٗس١ٜ
 ذٖب ايػافع ٞإىل إٔ املؿً ٞؾ ٠٬دٗس ١ٜهٗس ببطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
فٗٝا ,نُا هٗس ببك ١ٝايفاؼ.١

 )1األّ ( 232/7فُا بعسٖا),أثط االختالف يف ايكٛاعس األقٛي( ١ٝم.)438
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ٚاستر ملا ذٖب إي ٘ٝعدٜح أْظ بٔ َايو قاٍ(( :ؾًََّ ٢عا ١ٜٚيف املد ١ٜٓؾ٠٬
فذٗس فٗٝا بايكسا ,٠٤فكسأ بطِ اهلل ايسمحٔ ايسس ِٝ٭ِّّ ايكسإٓٚ ,مل ٜكسأ بٗا
ايطٛز ٠اييت بعدٖا ,ست ٢قك ٢تًو ايكساٚ ,٠٤مل ٜهبِّس سني  ,ٟٜٛٗست ٢قك٢
تًو ايؿ , ٠٬فًُا ضًَِّ ْادا َٔ ٙمسع ذيو َٔ املٗادس َٔ ٜٔنٌ َهإٜ :ا
َعا ١ٜٚأضسقت ايؿ ٠٬أّ ْطٝت ؟ فًُا ؾًَّ ٢بعد ذيو قسأ بطِ اهلل ايسمحٔ
ايسس ِٝيًطٛز ٠اييت بعد أِّّ ايكسإٓ ٚنبٖس سني ٖ ٣ٛضادداً))(.)1
ٚأ ٍٖٚاؿدٜح اير ٟزٚا ٙقتاد ٠عٔ أْظ قاٍ(( :نإ ايٓيب

ٚأب ٛبهس

ٚعُس ٜطتفتش ٕٛايكسا ٠٤باؿُد هلل زب ايعاملني .أٖٚي٘ :بإٔ املساد أِْٗ ٜبدٕٚ٩
بكسا ٠٤أّ ايكسإٓ قبٌ َا ٜكسأ بعدٖاٜ ٫ٚ ,عين أِْٗ ٜرتن ٕٛبطِ اهلل ايسمحٔ
ايسس.)2()) ِٝ
ٚ ذٖبت ا٭سٓافٚ ,اإلَاّ أمحد إىل أْ٘ ٜطسٗبٗا.
ٚاضتديٛا عً ٢ذيو بأسادٜح َٓٗاَ :ا ز ٟٚعٔ أْظ زق ٞاهلل عٓ٘ قاٍ(( :ؾًٝت
َع ايٓيب

ٚأب ٞبهس ٚعُس ٚعجُإ ,فًِ أمسع أسداً َِٓٗ ٜكسأ بطِ اهلل

ايسمحٔ ايسس.)3())ِٝ
ٚيف زٚا :١ٜؾًٝت خًف ايٓيب

ٚخًف أب ٞبهس ٚعُس ٚعجُإ ,فهاْٛا ٫

هٗس ٕٚببطِ ايسمحٔ ايسس.)4(ِٝ
ٚزدٗٚا اؿدٜح اير ٟاستر ب٘ ايػافع ٞبأْ٘ خرب ٚاسد فُٝا تعِ ب٘ ايبً ٣ٛف٬

 )1أخطد٘ ايؿافع ٞيف األّ (ٚ ,)108/1أخطد٘ اذتانِ ٚقشش٘.
 )2أخطد٘ ايؿافع ٞيف األّ (.)107/1
 )3أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ (م )205نتاب ايكال ,٠باب سذ َٔ ١قاٍ ال جيٗط بايبػًُ ١بطقِ(.)399
 )4أٚضز ٙايكططيب يف تفػري )68/1( ٙبطٚا ١ٜعُاض بٔ ظُضٜل عٔ األعُـ عٔ ؾعب ١عٔ ثابت عٔ أْؼ.
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ٜكبٌ(.)1
املطأي ١ايجايج :١ثبٛت ز ٍ٬ٖ ١ٜ٩زَكإ:
ٜس ٣بعض ايفكٗا :٤إٔ ٖ ٍ٬زَكإ ٜ ٫جبت إ ٫بػاٖد ٜٔعدينيٖٚ .را ٖٛ
ايؿشٝض يف َرٖب ايػافعَ ٖٛٚ ,١ٝرٖب املايهٚ ١ٝاؿٓفٚ ١ٝاهلاد.)2(١ٜٚ
ٚاضتديٛا عدٜح عبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ اـطاب :إٔ ايٓيب

قاٍ(( :فإٕ

غٗد غاٖدإ َطًُإ فؿَٛٛا ٚأفطسٚا))(ٚ .)3عدٜح اؿازخ بٔ ساطب قاٍ:
((عٗد إيٓٝا زض ٍٛاهلل

 :إٔ ْٓطو يًس ,١ٜ٩فإٕ مل ْسٚ ٙغٗد غاٖدا عدٍ

ْطهٓا بػٗادتُٗا))( .)4فاؿدٜجإ ٜد ٕ٫عً ٢اعتباز ايػاٖدٚ .ٜٔقايٛا :إٕ
ايس ١ٜ٩ايٛازد ٠يف قب ٍٛايػاٖد ايٛاسد ؼتٌُ عً ٢أْ٘ قد غٗد عٓد ايٓيب
غري ٙبريو.
ٜٚس ٣بعكِٗ :إٔ اهلٜ ٍ٬جبت بػٗاد ٠عدٍ ٚاسدٖٚ .را ٖ ٛاملػٗٛز يف َرٖب
اؿٓابًٚ .)5(١اضتديٛا عدٜح ابٔ عُس ,قاٍ(( :تسا ٣٤ايٓاع اهل ,ٍ٬فأخربت
ايٓيب

أْ ٞزأٜت٘ فؿاّ ٚأَس ايٓاع بؿٝاَ٘))(ٚ .)6عدٜح ابٔ عباع قاٍ:

ٜٓ )1عط :نؿف األغطاض يًبداض,)18/3( ٟأثط االختالف(م.42
 ٖٛٚ )2ق ٍٛيف َصٖب اذتٓابًٜٓ .١عط :اجملُٛع (ٚ ,)312/6املػين احملتاز (ٚ ,)420/1املػين البٔ قساَٚ ,)157/3( ١قٛاْني
األسهاّ ايؿطع( ١ٝم ٚ ,)134ايتاز املصٖب(ٚ ,)238/1املٓتك ٢ؾطح املٛطأ يًباسٚ ,)136/2( ٞيف َصٖب اذتٓفٜ :١ٝجبت اهلالٍ
باثٓني ,أ ٚضدٌ ٚاَطأتني إٕ ناْت ايػُا َ ٤ػ ,١ُٝأَا إشا ناْت َكش ١ٝفال ٜجبت إال باغتفان ١متؿٝاّ َع أقًِٗ يف ضز خرب
ايٛاسس فُٝا تعِ ب٘ ايبًٚ ,٣ٛيف َصٖب اهلاز ,١ٜٚبؿٗاز ٠عسيني; أ ٚعسٍ ٚاَطأتنيْٚ ,كٌ شيو عٔ ايجٛضٚ ,ٟال تكض ؾٗاز٠
ايٓػا ٤يف َصٖب مجٗٛض ايفكٗا.٤
 )3أخطد٘ أمحس ٚايٓػاٚ ٞ٥مل ٜكٌ فَ( ٘ٝػًُإ)ٚ ,إغٓاز ٙال بأؽ ب٘ ٜٓ.عط :حتف ١األسٛش ٌْٝ ,)304/3( ٟاألٚطاض (.)212/4
 )4أخطد٘ أب ٛزاٚز ٚايساض قطينٚ ,قاٍ :إغٓازَ ٙتكٌ قشٝضٜٓ .عط :حتف ١األسٛش.)304/3( ٟ
ٜٓ )5عط :اجملُٛع (ٚ ,)312/6املػين احملتاز (ٚ ,)420/1املػين البٔ قساَ.)157/3( ١
 )6أخطد٘ أب ٛزاٚز ٚقشش٘ ابٔ سبإ ٚاذتانِٚ ,قاٍ األيباْ :ٞقشٝضٜٓ .عط :حتف ١األسٛش ,)403/3( ٟإضٚا ٤ايػًٌٝ
(.)16/4
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((دا ٤أعساب ٞإىل ايٓيب

خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ

فكاٍ :إْ ٞزأٜت اهلٜ ,ٍ٬عين ٖ ٍ٬زَكإ ,فكاٍ

ي٘ :أتػٗد إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ؟ قاٍْ :عِ ,قاٍ ي٘ :أتػٗد إٔ قُداً زض ٍٛاهلل ؟
قاٍْ :عِ ,قاٍٜ :ا ب ٍ٬أذٕ يف ايٓاع فًٝؿَٛٛا غداً))(.)1فف ٞاؿدٜجني تؿسٜض
بكب ٍٛايػاٖد ايٛاسد.
قاٍ ايػٛناْ :ٞد٫يٖ ١ر ٜٔاؿدٜجني باملٓطٛمٚ ,أَا تأًُٜٗٚا فتعطٗف.
املطأي ١ايسابعْ :١كض ايٛق ٤ٛمبظِّ ايرنس:
ٜس ٣مجٗٛز ايفكٗا َِٗٓ ٤ايػافعٚ ٞأمحد يف إسد ٣ايسٚاٜتني عٓ٘ َٚايو يف
املػٗٛز عٓ٘ إىل إٔ َظٖ فسز اٯدَٜٓ ٞكض ايٛق ٤ٛيًشدٜح(ٚ ,)2اغرتط
املايهٚ ١ٝايػافع ١ٝإٔ ٜه ٕٛايًُظ بباطٔ ايهفِّٚ ,خـٖ املايه ١ٝذناس
ايسدٌ ايبايؼ املتؿٌ ٫ٚ ,تػرتط ايًر ٠يف املػٗٛز عٓدِٖ(ٚ .)3اضتديٛا عدٜح
ُبطِس ٠بٓت ؾفٛإ :إٔ ايٓيب

قاٍَ َٔ(( :ظٖ ذنس ٙفٜ ٬ؿً ٞست٢

ٜتٛقأ))(ٚ ,)4يف زٚا ١ٜعٓٗا أْٗا مسعت زض ٍٛاهلل

ٜكُٜٚ(( :ٍٛتَٛقأُ َٔ

َظِّ ايرنس))(.)5
ٜٚس ٣اؿٓفٚ ١ٝاهلاد :١ٜٚأْ٘ ٜٓ ٫كض ايٛق ,٤ٛزادِّ ٜٔسدٜح ُبطِس ٠٭ْ٘ خرب ٚاسد
فُٝا تعِ ب٘ ايبً.٣ٛ

 )1أخطد٘ أب ٛزاٚز يف غٓٓ٘ ( ٚ ,)755/ 2ايٓػا ٞ٥يف غٓٓ٘ ( ٚ ,)132 /4قٛب ايٓػا ٞ٥إضغايٜ٘ٓ .عطْ :كب ايطا ١ٜيًعًٜعٞ
( ٌْٝ ,)443/2األٚطاض (.)209/4
ْٗ )2ا ١ٜاحملتاز إىل ؾطح املٓٗاز يًطًَ 118/1( ٞفُا بعسٖا) ,املػين البٔ قساَ ,)169/1( ١بسا ١ٜاجملتٗس (.)39/1
ٜٓ )3عط :ساؾ ١ٝايسغٛق ,)21/1( ٞاجملُٛع ( ,)43 /2ايسضاض ٟامله.)65/1( ١٦ٝ
 4غبل ختطجي٘.
 )5أخطد٘ ايرتَص ٟيف غٓٓ٘ نتاب ايطٗاض ,٠باب َا دا ٤يف تطى ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ ايصنط بطقِ (ٚ ,)84ابٔ َاد ١يف غٓٓ٘
نتاب ايطٗاض ,٠باب ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ ايصنط بطقِ (.)479
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عُٔ َظٖ

ٚاضتديٛا عدٜح قٝظ بٔ َطًْل عٔ أب(( :٘ٝأْ٘ ضأٍ ايٓيب

ذنس ٌٖ ,ٙعً ٘ٝإٔ ٜتٛقأ ؟ فكاٍ ٖٛ ٌٖ ,٫ :إ ٫بكعَٓ ١و ؟ !))(َٚ .)1عٓ٢
بكع :١أ ٟقطع َٔ ١ايًشِ.
قاٍ ايطسخط ٞيف املبطٛط(َ )2بٓٝاً سدٜح ُبطِس ٠بٓت ؾفٛإ بأْ٘ خرب ٚاسد
فُٝا تعِ ب٘ ايبً( :٣ٛسدٜح ُبطِسٜ ٫ ٠هاد ٜؿض ,فكد قاٍ و ٞٝبٔ َعني :ث٬خ
َٗٓ :ا ٖراَٚ ,ا باٍَ زض ٍٛاهلل

ٜ ٫ؿض ف ٔٗٝسدٜح عٔ زض ٍٛاهلل

مل ٜكٌ ٖرا بني ٜد ٟنباز ايؿشاب ١ست ٢مل ٜٓكً٘ أسد َِٓٗٚ ,إمنا قاي٘ بني
ٜدُ ٟبطِسٚ ,٠قد نإ زض ٍٛاهلل

أغد سٝا َٔ ّ٤ايعرزا ٤يف خدزٖا) ٚقاٍ

اؾُٗٛز :إٕ سدٜح ُبطِس ٠أق ,٣ٛيريو نإ قٛهلِ أزدضٚ .ايديٜ ٌٝعِ نٌ فسز
ممطٛعٜ٪ٜٚ ,د ذيو سدٜح عُس ٚبٔ غعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ دد ٙإٔ ايٓيب
قاٍ(( :أميا زدٌ َظٖ فسد٘ فًٝتٛقأٚ ,أميا اَسأَ ٠طٖت فسدٗا فًتتٛقأ))(.)3
ٖرا ٚقد أخر عً ٢ا٭سٓاف قٛهلِ غرب ايٛاسد يف أَٛز مما تعِ ب٘ ايبًٚ ٣ٛذيو
()4

نٓكض ايٛق ٤ٛبايسعافٚ ,بط ٕ٬ٝايدّٚ ,بايكٚ ,٤ٞايكًاظ

ايٛازد ٠يف

اؿدٜح اير ٟزٚا ٙإمساع ٌٝبٔ عٝاؽ عٔ ابٔ دسٜر عٔ ابٔ أبًَٝ ٞه ١عٔ

 )1أخطد٘ ايٓػا ٞ٥يف غٓٓ٘ ( )109/1نتاب ايطٗاض ,٠باب تطى ايٛن َٔ ٤ٛشيو بطقِ (ٚ ,)165
أب ٛزاٚز يف غٓٓ٘ ,نتاب ايطٗاض ,٠باب ايطخك ١يف شيو بطقِ (ٚ ,)183 - 182ايرتَص ٟيف غٓٓ٘ نتاب ايطٗاض ,٠باب َا دا٤
يف تطى ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ ايصنط بطقِ (ٚ ,)85اإلَاّ أمحس يف َػٓسٜٓ ٚ .)22/4( ٙعط :غبٌ ايػالّ (.)89/1
 )2املبػٛط (.)66/1
 )3أخطد٘ ايبٗٝك ٞيف غٓٓ٘ ايهرب )132/1(٣باب ايٛنَ َٔ ٤ٛؼ املطأ ٠فطدٗاٚ ,ايساض ايكطين يف غٓٓ٘ ( )147/1باب َا ض٣ٚ
يف ملؼ ايكبٌ ٚايسبط ٚايصنطٜٓٚ .عط ٌْٝ :األٚطاض (ٚ )251/1ال حيٌُ ايٛن ٤ٛعً ٢غػٌ ايٝسٚ ,إمنا حيٌُ عً ٢اذتكٝك١
ايؿطع ٖٛٚ ١ٝايٛن ٤ٛايؿطع.ٞ
 )4ايكًؼَ ٖٛ :ا خطز َٔ ادتٛف ٌَ ٤ايفِ أ ٚزٜٓ .ْ٘ٚعط :ايٓٗا ١ٜيف غطٜب اذتسٜح البٔ األثري.

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

477

خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ

د .حمند بزكات

عا٥ػَ ١زقٔ َٞاْيًُّ٘ َعَِٓٗا قايت :قاٍ زضٍٛ

 َٔ(( :أؾاب٘ ق ٤ٞأ ٚزعاف أٚ

قًظ أَ ٚر ٟفًٝتٛقأ ,ثِ يٝي عً ٢ؾ٬ت٘  ٖٛٚيف ذيو ٜ ٫تهًِ))(.)1
ٚنٓكض ايٛق ٤ٛبايكٗكٗ ١يف ايؿ ٠٬ايٛازد عٔ َعبد اـصاع ,ٞقاٍ :بُٓٝا
مٔ يف ايؿ ٠٬إذ أقبٌ أعُٜ ٢سٜد ايؿ ,٠٬فٛقع يف شب ,)2(١ٝفاضتكشو ايكّٛ
فكٗكٗٛا فًُا اْؿسف

قاٍ َٔ :نإ َٓهِ قٗك٘ فًٝعد ايٛق٤ٛ

ٚايؿ.)3())٠٬
فٗر ٙا٭َٛز مما تعِ ب٘ ايبًٚ ٣ٛقد دا٤ت يف خرب ايٛاسدَٚ ,ع ذيو فكد استر
بٗا ا٭سٓاف ٚعًُٛا بٗا(.)4

 )1أخطد٘ ابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘ بطقِ (ٚ ,)1221ايساض قطين ٚقاٍ :اذتفاظ َٔ أقشاب ابٔ دطٜر ٜط ْ٘ٚٚعٔ ابٔ دطٜر عٔ أب٘ٝ
عٔ ايٓيب

َطغالّٜٓ .عط ٌْٝ :األٚطاض ( ,)164/1نٓع ايعُاٍ ( ,)343/9ايسضاض ٟامله ١٦ٝؾطح ايسضض ايبٗ.)51/1( ١ٝ

 )2ايعب ٖٞ :١ٝاذتفط.٠
 )3أخطد٘ ايساض قطين يف غٓٓ٘ ( )167/1باب أسازٜح ايكٗكٗ ١يف ايكالٚ ٠عًًٗآٜٚ .عطْ :كب ايطا 47/1( ١ٜفُا بعسٖا).
ٜٓ )4عط :اإلسهاّ يآلَس ,)198 /1( ٟأثط االختالف (م.)432
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اخلامتة
اؿُد هلل أ ٚ ً٫ٚآخساً عً ٢إمتاّ ٖرا ايبشحٖٚ ,ر ٙأِٖ ايٓتا٥ر املٛقٛع ١ٝاييت
تٛؾًت إيٗٝا:
تعدٗ قك ١ٝخرب ايٛاسد فُٝا تعِ ب٘ ايبً َٔ ٣ٛأِٖ ايككاٜا اييت تػػٌ فهس
ايفك ٘ٝاملطًِ يف سٝات٘ ايعًُ ١ٝيهْٗٛا ٜرتتب عًٗٝا أسهاّ فكَٗ ١ٝتعدد ٠تبعح
ايجكٚ ١ا٫طُٓ٦إ يف ْفظ امل.َٔ٪
إٔ ايػسٜع ١اإلض ١َٝ٬تٓص َٔ ٌٜعٓد اهلل تعاىل ٚإٔ عً ٢ايعباد إٔ ًٜتصَٛا
بأٚاَسٖا ْٛٚاٖٗٝا يٓٝايٛا زقا اهلل تعاىل ضٛآ ٤يف ا٭َٛز ا٫دتُاع ١ٝأ ٚايطٝاض١ٝ
أ ٚا٫قتؿاد ١ٜأ ٚايػدؿ ١ٝأ ٚغريٖاٚ ,نًٗا داخً ١يف ايعباد.٠
ايسادض :إٔ خرب ايٛاسد َٖ ٛا زٚا ٙعٔ ايٓيب

زٚا ٠مل ٜبًػٛا سدٖ ايتٛاتس

بإٔ زٚاٚ ٙاسد أ ٚاثٓإ أ ٚمجع ستٚ ٢ؾٌ إيٓٝا بطٓد طبكات٘ آساد  ٫مجٛع
ايتٛاتس.
ايسادض :إٔ أخباز اٯساد ايؿشٝش ١املتًّكا ٠بايكب ٍٛتفٝد ايكطع بؿدقٗا,
ٚهب ايعٌُ بٗا ٚ,إٕ إْفسد ايٛاسد بسٚاٜت٘ نُا َٖٛ ٛقٖض يف ثٓاٜا ايبشح.
مثَ ١راٖب ٚأفهاز ٚاػاٖات َٚطتشدثات فسقت ْفطٗاٚ ,أؾبشت
قػٛطاً  ٫بدٖ إٔ ٜٓعس إيٗٝا بعني ا٫عتباز ٚإهاد سًَٓ ٍٛاضب ١هلا قُٔ دا٥س٠
ايػسع.
عً ٢ايعًُا ٤ايسباْنيٚ ,اجملتٗد ٜٔا٭عَ ّ٬ساعا ٠ادتٗاداتِٗ يف اؿٛادخ
ٚايٓٛاشٍ مبا ٜتٓاضب َع اؿاٍ ٚايصَإ ٚاملهإ.
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قسٚز ٠ايسبط بني ايفسٚع ايفكٗٚ ١ٝايكٛاعد ايهً ١ٝيه ٞتكٝل دا٥س٠
ا٫خت٬ف بني املراٖبٚ ,يٝطٌٗ عً ٢ط٬ب ايعًِ َعسفتٗا ٚإدزاى أُٖٝتٗا
ٚتطبٝكٗا يف أعاثِٗ ٚزضا٫تِٗ ايعًُ.١ٝ
ٚإىل ٖٓا مت ايبشح بفكٌ اهلل عص ٚدٌٚ ,ؾً ٢اهلل عً ٢ضٝدْا قُد ٚعً ٢آي٘
ٚؾشب٘ ٚضًِ.
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ثبت بكائنة املصادر ًاملزاجع
( )1آزا ٤املعتصي ١ا٭ؾٛي ,١ٝد.عً ٞبٔ ضعد ايكٛو ,ٞايطبع ١ايجاْٖ417 ١ٝرر -
 ,ّ1996ايسٜاض.
( )2أثس ا٫خت٬ف يف ايكٛاعد ا٭ؾٛي ١ٝيف اخت٬ف ايفكٗرا ,٤دَ .ؿرطف ٢ضرعٝد
اـٔ٪َ ,ضط ١ايسضاي ,١ط ايسابعٖ1446 ١ر  ,1985 -بريٚت.
( )3إزغاد ايفشر ٍٛإىل ؼكٝرل اؿرل َرٔ عًرِ ا٭ؾر ,ٍٛيًعَ٬ر ١قُرد برٔ عًرٞ
ايػٛناْ ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ1254( ١ر) طبعَ ١ؿطف ٢ايباب ٞاؿًيب ,بايكاٖس.٠
( )4اإلسهاّ يف أؾ ٍٛا٭سهاّ ,,يًع ١َ٬ضٝف ايد ٜٔاٯَرد ,ٟاملترٛف ٢ضرٓ١
(ٖ631ر) ,داز ايفهس ايعسب ,ٞبريٚت ,ط ايجايجٖ1418 ١ر ر .ّ1998
( )5ا٭ّ ,يإلَررراّ قُرررد برررٔ إدزٜرررظ ايػرررافع ,ٞاملترررٛف ٢ضرررٖٓ 244( ١رررر) ,داز
املعسف ,١بريٚت.
( )6ايبشرررس احملرررٝط يف أؾررر ٍٛايفكررر٘ ,يًعَ٬ررر ١بررردز ايرررد ٜٔقُرررد برررٔ بٗرررادز
ايصزنػ ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ794( ١ر) ٚشاز ٠ا٭ٚقاف ايهٜٛت ,١ٝطبع ١ا٭ٚىل.
( )7بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿد ,,يًع ١َ٬قُد بٔ أمحد بٔ زغرد املرايه,ٞ
املتٛف ٢ضٖٓ595( ١ر)َ ,طبعَ ١ؿطف ٞايباب ٞاؿًيبَ ,ؿس.
( )8ايربٖإ يف أؾ ٍٛايفك٘ ,يإلَاّ عبد املًرو اؾرٜٛين ,املترٛف ٢ضرٖٓ478( ١رر)
ؼكٝل د .عبد ايعع ِٝايدٜب ,ايدٚسٖ 1396 ١ر.
( )9ايتُٗٝد يف أؾ ٍٛايفكر٘ ,,يًعَ٬ر ١قفرٛظ برٔ أمحرد ايهًرٛذاْ ,ٞاملترٛف٢
ضٖٓ 514( ١ر) داز املدْ , ٞدد , ٠ط ا٭ٚىل ٖ1446ر .
()14

ايتًٜٛض عً ٢ايتٛقٝض ,,يًع ١َ٬ضعد ايدَ ٜٔطرعٛد ايتفتراشاْ ,ٞاملترٛف٢

ضٖٓ792( ١ر) طبع داز ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت.
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ايتبؿس ٠يف أؾ ٍٛايفك٘ ,,يًع ١َ٬إبساٖ ِٝبرٔ عًر ٞايػررياش ,ٟاملترٛف٢

ضٖٓ 476( ١ر) ؼكٝل د .قُد سطٔ ٖٝت ,ٛداز ايفهس ,دَػل ٖ1444ر .
()12

تٝطري ايتشسٜس ,,يًع ١َ٬قُرد أَرني ,املعرسٚف برأَري بادغراَ ,ٙطبعر١

َؿطف ٢ايباب ٞاؿًيبَ ,ؿس.
()13

مجررع اؾٛاَررع ,,يًعَ٬رر ١ترراز ايررد ٜٔعبررد ايٖٛرراب بررٔ عًرر ٞايطرربه,ٞ

املتٛف ٢ضٖٓ771( ١ر ) َطبع ١داز إسٝا ٤ايهتب ايعسب ١ٝيعٝط ٢اؿًيب.
()14

ايردز املدتراز ,يًعَ٬ر ١قُرد أَرني برٔ عُرس برٔ عابردٜٔ
ز ٗد احملتاز عًرِّ ٢

اؿٓف ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ1252( ١ر)َ ,طبع ١اؿًيب ,ايكاٖس.٠
()15

زٚقر ١ايٓرراظس ٚدٓر ١املٓرراظس ,يًعَ٬رر ١عبرد اهلل بررٔ أمحررد برٔ قُررد بررٔ

قداَ ١املكدض ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ 624( ١ر ) داز املطبٛعات ايعسب ,١ٝبريٚت.
()16

ايسضرراي ,١يإلَرراّ قُررد بررٔ إدزٜررظ ايػررافع ,ٞاملتررٛف ٢ضررٖٓ244( ١ررر)

ؼكٝل ايػٝذ أمحد قُد غانس ,ط اؿًيب ,ايكاٖس.٠
()17

ضٓٔ أب ٞداٚد ,يًشافغ ضًُٝإ بٔ ا٭غرعح ايطذطرتاْ ,ٞاملترٛف ٢ضرٓ١

(ٖ275ر) داز ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت.
()18

ضٓٔ ايرتَر .ٟيًشافغ قُد بٔ عٝط ٢ايرتَر ,ٟاملترٛف ٢ضرٓ(ٖ279( ١

ؼكٝررل أمحررد قُررد غررانسْ ,ػررس َؿررطف ٢ايبرراب ٞاؿًرريب ٚأ٫ٚد ,ٙط أٚىل,
 , ّ1937 - ٖ1356ايكاٖس.٠
()19

ضٓٔ ابٔ َاد٘ ,يًشرافغ قُرد برٔ ٜصٜرد ايكرصٜٚين ,املترٛف ٢ضرٓ275( ١

ٖر).
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غررسح اؾرر ٍ٬احملًرر ٞعًرر ٢مجررع اؾٛاَررع املطبررٛع َررع ساغرر ١ٝايبٓرراْ,ٞ

يًػٝذ قُد برٔ أمحرد احملًر ,ٞايطبعر ١ايجاْٝر ,١طبرع مبطبعرَ ١ؿرطف ٢ايبرابٞ
اؿًيب ٚأ٫ٚد ٙمبؿس ٖ1356ر .ّ1937 -
()21

غررسح تٓكررٝض ايفؿرر ٍٛيف اختؿرراز احملؿرر ٍٛيف ا٭ؾرر ,ٍٛيًعَ٬رر ١أبررٞ

ايعباع أمحد بٔ إدزٜظ ايكرسايف املعرس ٟاملرايه ,ٞاملترٛفٖ684( ٢رر) ؼكٝرل طر٘
عبد ايسٚ٩ف ضعد ,ايطبع ١ا٭ٚىل ,غسن ١ايطباع ١ايفٓ ١ٝاملتشد ,٠ايكاٖس.
()22

ؾررشٝض ايبدرراز ,ٟيإلَرراّ قُررد بررٔ إمساعٝررٌ ايبدرراز ,ٟاملتررٛف ٢ضررٓ١

(ٖ256ر).
()23

ؾررشٝض َطررًِ ,يًشررافغ أبرر ٞاؿطررٔ َطررًِ بررٔ اؿذرراز ,املتررٛف ٢ضررٓ١

(ٖ261ر) داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ,ٞبريٚت.
()24

ايعد ٠يف أؾ ٍٛايفك٘ ,يًع ١َ٬ايكاق ٞأبٜ ٞعً ٢قُرد برٔ اؿطرني برٔ

ايفسا ٤اؿٓبً ,ٞؼ كٝل أمحد برٔ عًر ٢ضرري املبرازن ,ٞزضراي ١دنترٛزاَ ٠كدَر١
يهًٝرررر ١ايػررررسٜعٚ ١ايكرررراْ ٕٛيف ا٭شٖررررس ,ايطبعرررر ١ا٭ٚىل ٖ1444ررررر - 1984 -
ايٓاغس٪َ :ضط ١ايسضاي ,١بريٚت.
()25

فٛاتض ايسمحٛت غسح َطًِ ايجبٛت ,يًع ١َ٬عبد ايعً ٞقُرد برٔ ْعراّ

ايد ٜٔا٭ْؿاز ,ٟايطبع ١ا٭ٚىل ,املطبع ١ا٭َري ١ٜبب٫ٛمٖ1322( ,ر).
()26

فررتض ايبرراز ٟبػررسح ؾررشٝض ايبدرراز ,ٟيًعَ٬رر ١أمحررد بررٔ عًرر ٞبررٔ سذررس

ايعطك ,ْٞ٬املتٛف ٢ضٖٓ852( ١ر) ,داز ايفهس ,بريٚت.
()27

ايكاَٛع احملٝط ,يًع ١َ٬فد ايد ٜٔبٔ ٜعكٛب ايفريٚش أبراد ,ٟايطبعر١

ا٭ٚىل داز اؾ ,ٌٝبريٚت.
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()28

خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ

قٛاطررع ا٭ديرر ١يف ا٭ؾرر ,ٍٛيإلَرراّ َٓؿررٛز بررٔ قُررد بررٔ عبررد اؾبرراز

ايطُعاْ ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ489( ١ر) دزاضٚ ١ؼكٝل قُرد عبرد ايهرس ِٜبسنرات,
زضاي ١ايدنتٛزا ,ٙداَع ١أّ دزَإ اإلضٖ1413 ١َٝ٬ر.ّ1992
()29

نػرررف ا٭ضرررساز عرررٔ أؾررر ٍٛفدرررس اإلضررر ّ٬ايبرررصد :ٟٚاملترررٛف ٢ضرررٓ١

(ٖ482ررر) ,يًعَ٬رر ١عبررد ايعصٜررص بررٔ أمحررد ايبدرراز ,ٟاملتررٛف ٢ضررٖٓ734( ١ررر) داز
ايهتاب ايعسب ,ٞبريٚتٖ1394 ,ر .ّ1974 -
()34

ايًُع يف أؾ ٍٛايفك٘ ,يإلَراّ أبر ٞإضرشام إبرساٖ ِٝبرٔ عًر ٞايػررياش,ٟ

ايطبع ١ايجايجٖ1377 ١رر َ ,ّ1957طبعَ ١ؿطف ٢ايباب ٞاؿًيب ٚأ٫ٚد ٙمبؿس.
()31

يطرررإ ايعرررسب ,يًعَ٬ررر ١مجررراٍ ايرررد ٜٔقُرررد برررٔ َهرررسّ برررٔ َٓعرررٛز

ا٭ْؿاز ,ٟاملتٛفٖ711( ٢ر) ,داز املعازف ,ايكاٖس.٠
()32

املبطٛط ,يًع ١َ٬قُد بٔ أمحرد ايطسخطر ,ٞاملترٛف ٢ضرٖٓ494( ١رر),

طبع ١داز املعسفٖ1986( ١ر) ,بريٚت.
()33

اجملُررٛع غررسح املٗرررب يًػرررياش ٟر يإلَرراّ أبرر ٞشنسٜررا قٝرر ٞايررد ٜٔبررٔ

غسف ايد ٜٔايٓ ,ٟٚٛاملتٛف ٢ضٖٓ 676( ١ر) ْػس َهتب ١اإلزغاد ,دد.٠
()34

املطتؿرررف ,٢يًعَ٬ر ر ١قُرررد برررٔ قُرررد برررٔ قُرررد ايػصايررر ,ٞاملترررٛف٢

ضٖٓ545(١ر) املطبع ١ا٭َري ١ٜبب٫ٛم ,ضٖٓ1322 ١ر ,ايكاٖس.٠
()35

املطررٓد ,يإلَرراّ أمحررد بررٔ سٓبررٌ ايػررٝباْ ,ٞاملتررٛف ٢ضررٖٓ241( ١ررر) داز

ايهتب ايعًُ ,١ٝبريٚت.
()36

املعتُد يف أؾ ٍٛايفك٘ ,يًع ١َ٬أب ٞاؿطني قُد برٔ عًر ٢برٔ ايطٝرب

ايبؿررس ,٣املت رٛف ٢ضررٖٓ436( ١ررر) ايطبعرر ١ا٭ٚىل ,داز ايهتررب ايعًُٝرر ,١بررريٚت,
ٖ1443ر .ّ1983 -
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()37

خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ

املػرررين ,يًعَ٬ررر ١أبررر ٞقُرررد عبرررد اهلل برررٔ أمحرررد برررٔ قداَررر ١املكدضرررٞ

اؿٓبً ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ634( ١ر) ,طبع ١داز املدتاز ,مبؿس.
()38

املٓد َٔ ٍٛتعًٝكات ا٭ؾ ,ٍٛيإلَاّ قُد بٔ قُرد ايػصاير ,ٞاملترٛف٢

ضٖٓ545( ١ر) ,ؼكٝل د .قُد سطٔ ٖٝت , ٛايطبع ١ا٭ٚىل.
()39

احملؿ ٍٛيف عًِ أؾ ٍٛايفكر٘ ,يًعَ٬ر ١فدرس ايرد ٜٔقُرد برٔ عُرس برٔ

اؿطني ايساش ,ٟاملتٛف ٢ضٖٓ646( ١ر) َطابع ايفسشدم ,بايسٜاض ,ؼكٝل :د .ط٘
دابس ايعًٛاْ.ٞ
()44

املؿباح املٓري يف غسٜب ايػسح ايهبري يًسافع .ٞيًػرٝذ أمحرد برٔ قُرد

ايف َٞٛٝاملتٛف ٢ضٓ (ٖ774( ١ؼكٝل :عبد ايعع ِٝايػٓا , ٟٚطبع ١داز املعرازف,
ايكاٖس.٠
()41

املػررين يف أؾرر ٍٛايفكرر٘ ,يًعَ٬رر ١عُررس بررٔ قُررد اـبرراش ٟاملتررٛف ٢ضررٓ١

(ٖ691ر) ؼكٝل د .قُد َعٗس بكا ,داَع ١أّ ايكس ,٣ايطبع ١ا٭ٚىل ٖ1443ر.
()42

املػرررين يف أبرررٛاب ايتٛسٝرررد ٚايعررردٍ ,يًكاقررر ٞعبرررد اؾبررراز برررٔ أمحرررد

اهلُراْ ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ415( ١ر) ,طبع ١ايداز املؿس.١ٜ
()43

كترراز ايؿررشاح ,يًعَ٬رر ١قُررد بررٔ أبرر ٞبهررس بررٔ عبررد ايكررادز ايررساشٟ

(نإ سٝاً ضٖٓ661 ١ر) ,املهتب ١ايعؿس ,١ٜبريٚت.
()44

املٛافكررات يف أؾرر ٍٛايػررسٜع ١اإلضرر ,١َٝ٬يًعَ٬رر ١إبررساٖ ِٝبررٔ َٛضرر٢

ايًدُ ٞايػسْاط ٞاملايه ٞايػٗري بايػاطيب املتٛف ٢ضٖٓ794( ١ر) ,داز املعسفر,١
بريٚت.
()45

املٛطررأ ,يإلَرراّ َايررو بررٔ أْررظ ا٭ؾرربش ,ٞاملتررٛف ٢ضررٖٓ 179( ١ررر) داز

إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ,ٞبريٚت .
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()46

خرب الٌاحد فَه تعه بى البلٌى ًأثزي يف اخلالف الفكوُ

ْٝرٌ ا٭ٚطراز غرسح َٓتكرر ٢ا٭خبراز َرٔ أسادٜررح ضرٝد ا٭خٝراز ,,يًعَ٬رر١

قُد بٔ عً ٞايػٛناْ ,ٞاملتٛف ٢ضٖٓ1254( ١ر) َطبع ١اؿًيب ,ايكاٖس.٠
()47

ايٓٗاٜرر ١يف غسٜررب اؿرردٜح ٚا٭ثررس ,يًعَ٬رر ١فررد ايررد ٜٔبررٔ املبررازى ابررٔ

قُد اؾرصز ,ٟاملػرٗٛز برابٔ ا٭ثرري ,املترٛفٖ646( ٢رر)ْ ,ػرس داز إسٝرا ٤ايررتاخ
ايعسب ,ٞايكاٖس.٠
()48

ْٗا ١ٜايط ٍٛيف غسح َٓٗاز ايٛؾ ٍٛيف عًِ ا٭ؾ ٍٛيًكاق ٞايبٝكا,ٟٚ

املتررٛف ٢ضررٖٓ685( ١ررر) ,يًعَ٬رر ١مجرراٍ ايررد ٜٔعبررد ايررسس ِٝبررٔ اؿطررٔ اإلضررٟٓٛ
املتررٛف ٢ضررٖٓ772( ١ررر) ,املطبعرر ١ايطررًف ,١ٝايٓاغررس :مجعٝررْ ١ػررس ايهتررب ايعسبٝرر١
بايكاٖسٖ1345 ٠ر.
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