


 

 

 النووية وتصريفها ُمشِكل إعراب أحاديث األربعين
 )القسم األول(

 مؤمن بن صربي غنامد. 

 املدِٙٞ املِ٘زٝ - كوٚٞ املعوٌات

، ٗلودددٟ  هدددٕ   ٗاهلددداٝ ٗاهطددداَ لودددٟ زضددد٘ي اه   اذتٌدددد ه

 :ٗبعد .ٗصشبٕ ًّٗ ٗاالٖ

ٍْ كتاَب )األزبعني اهِ٘ٗٙٞ( اهرٜ اختاز أسادٙجدٕ ٗعَعٔدا ااًداَ     بدّ  حيٚدٟ  فإ

زمحدددٕ اه ىلعددداأ، ًدددّ أغدددٔس ٗكت ددد  اذتددددٙح ( ه676غددسا اهددددّٙ اهِدددٜ٘ٗ )ت 

َسٔا مخطدني  ٗ، فقدد َلدِد بعط دٍٔ غ دس    ٗأٗفسٓا سظ٠ا باهدزاضٞ ٗاهػدس  ، اجملٌ٘لٞ

 .(1) سٓا شتٕ٘ط، ٗأكجغسًسا، بعطٔا ًٕب٘ع

 :ِاع لوٕٚ قدمًيا ٗسدًٙجا ًا ٙأىلٛ، ٗإقباي اهٗهعى ًّ أضباب غٔسٝ ٓرا اهلتاب

ٍْ أ -1 ٍٜ اهِيب سادَٙجٕ ىل أ  .َعّد ًّ د٘اًع ٖكَو

ٍْ أغوَ  ٓرٖ األسادٙح ٓٛ ًّ أسادٙح اهلشٚشني اهبخازٜ ًٗطوٍ -2  .ٗأ

3-      ٘ ٞٙ ًدّ ق ٙ َعدّد قالددٝٙ لظٌٚد ِْ ٗكِى سدُٙح ًِٔدا  ّ  ٗأ  ََُعد َ . ٗقدد  الدد اهددٙ

ِْ َض أبع اهعوٌا١  ِْ لوٕٚ ، ُٗعت٘ا بعَطٔا اآلخلوٕٚ ًداَز ااضاَسادٙجٕ بأ س بأ

 .(2)، أٗ ثوَجٕ أٗ حن٘ ذهمًداٜز ااضاَ ُلَف

ٍَ حبجٛ لوٟ أسادَٙحهلرا  ْْ ٗأقٚ ً ػدَلٖؤا  ٓرا اهلتداب  اخرتت  أ ، ، فدٗألسَب 

ٍٜٗشاد ًّ لصًٛ لوٟ ذهم َق ٞٗ كتَ  إلساب اذتدٙح اهِب٘ ، ًدع ساددٞ اهدازضدني    ٞو

ٍ إهٚٔا ك ِْ ٓدرٖ األسادٙدح  دا     شادتٍٔ إأ إلساب اهقس ْ اهلدسٙ ، إضدافٞ إأ أ

َ  -; هلُ٘ٔدا  بٔدا  اهعسبٚٞ د٘اش االضتػدٔاد  أٜٓى زأ٠ كجرٌي ًّ ًدّ   -كٌدا ىلقدد

 .ًّٗ اهلشٚشني ،د٘اًع اهلوٍ

                                                 
 ، ًقدًٞ اهػازَسنٜي.5( اه٘ايف يف غس  األزبعني اهِ٘ٗٙٞ 1)

 .22ط(، ٗاهتعٚني )شت2ٕ٘، ٗاملعني البّ املوقّ 9اه٘ايف يف غس  األزبعني ( 2)

 مقدمة
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ْْ يف اهبشددح فٌٚددا ٓدد٘ ًػددلى ًددّ إلددساب ٓددرٖ األسادٙددح      ٗقددد  ثددست    ، إ

إذ مبعسفددٞ سقددا٢ع االددساب »; ادٗتٌددى ٗأغددبآٔا، أٗ يف اهتلددسٙف يف املفددسدات أٗ

ٍ  ارت  ىل عددسا  أكجددس  املعدداُٛ، ِٗٙذوددٛ اا   ٕدداب، غددلاي، فتظٔددس  اهف٘ا٢ددد، ٗٙ فٔدد

ٞٗ سقٚقدٞ امٗلد     ٕ    ، دْٗ اه٘قد٘ا لودد (1)«سادٗىَلَلدُّّ ًعسفد ، ٟ ًدا ٓد٘ ٗاضدُّ ال خداا فٚدد

ٌّ ِين قد ٗألسب هل ٔٚ اهيت حنّ ; هلٛ ىلتطُّ املطأهٞ ًا حيٚط باملػلى  ا ٓ٘ َب

ٍْ االساب ٙطتوبلدد بٚاْ ًػلؤا  .صَ بٚاْ اهعاقات يف ُظاَ ادتٌوٞ; أل

ْْ ن ٙلدّ يف بعطدٔا       ٗ قد سسص   لوٟ َذكدس أسادٙدَح األزبعدني كودٔا، ٗإ

فإُٛ ٗألسب  غ٣ًٚا ًِٕ ٗإْ كداْ ادآًسا; اضدتلٌااٙل هَعدِدٝ      –فٌٚا أز٠  –ً ػَلٌى 

ٍّٓ ضق٘ط غ١ُٛ ًِٔا لّ غري ٖقْلد.األسادٙح ٗىلطوطؤا  ، َٗد٘فًعا هَت٘

 .(اهِ٘ٗٙٞ األزبعني أسادٙح ً ػَلى إلساب: )ٗقد أمسٚ   ٓرا اهعٌَى

ًلددٕفٟ اهب ػددا، ٗستٚدٛد اهدددّٙ ًطددت٘;  ٗالتٌدددت  يف لٌودٛد ٓددرا لوددٟ  بعددٞ د.  

ْ   فٗأثب   َُِص اذتددٙح  .ٗحتقَٚقٔا َلَتٔا، ٗد٘دٝ  باهطبط أسادٙجٔا ٍِ أغدَسع  يف بٚدا  ، ثد

 ف إْ ٗدد.ٙلست، ًبتد٢ًا باالساب ًٗجًِٚا باهًا أزاٖ حبادٞ إأ اهبٚاْ ٗاهت٘ضُّٚ

                                                 
 .63ًػلى إلساب اهقس ْ مللٛ بّ أبٛ  اه  ( 1)
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 الحديث األول

ُِ  أللٌاي  باهِِٚاتاٌا إ

ٕٞاَب  ّٜ ارٖت ٌَْع   زضَ٘ي اَه  :قاي لّ أًرٜي املؤًِني أبٛ سفٝص لٌَس ب  َض

َُد٠٘  ،أللٌاي  باهِِٚاتاإٌُِا  :ٙق٘ي ٕ  إأ     ،ٗإٌٍُا َهٗلٔى اًٜسٝئ ًا  َٓذَسىل د ّْ كاُد   ٌَد ٖف

َٕ ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه ْٜٔذَسىل  َٕ ٖف َْٓذ ،اَه َٗزض َ٘ه ّْ كاُْ   ًَ ٗ   ُٝ ُْٚا ٙ َلدٚب ٔا أٗ اًدسأ َسىل ٕ َهد 

 ٕ ْٜٔذَسىل  َِْلش ٔا ٖف  .ًتفع لوٕٚ«إأ ًا ٓاَدَس إهٕٚ  َٙ

ٌَْع   زضَ٘ي اَه   ٙق٘ي(: ق٘هٕ: )َض

  :(1)، ٗفٚٔا ثاثٞ أٗدٕعوٞ )ٙق٘ي( يف ستى ُل 

  .(بدي اغتٌاي ًّ )زضَ٘ي: األٗي

 ٛ ٞٚسددداي ًِددد: اهجدداُ َِددد ٔٚ ً َب ٌَع،)كددداَبً ٖقدددِدز  رٗالدد  ٕ  ِْ اهدددراَت ال ىل طددد  (; أل

ًَٕ ساي كُٕ٘ ٙق٘ي.  ٗاهتقدٙس: مسع   كا

ْٝ اهجاهددح ٌَْع  )ل: ًفعدد٘ي ثددا ( لوددٟ أضدداع أُددٕ ًتعوددٌع بػددري ًطددٌ٘ع، ًجددى:  َضدد

 مسع   شًٙدا ٙق٘ي.

ِٚات(ا)إٌُِا  :ق٘هٕ  :أللٌاي  باهِ

 .ال ستى هلا ًّ االساب ،أداٝ سلس ،كافٞ ًلف٘فٞ :إٌٍُا

 .سف٘عً ًبتدأ :األلٌاي 

ِٚددات ٗيف سلددٍ سددرا  ،غددبٕ عوددٞ ًتعوددع بددارت  الددرٗا  ،ددداز ٗزتددسٗز :باهِ

ًًدا فٔد٘ ٗادد  اذتدرا       :امٗلَتَعٞوع ق٘الْ أٗ  ً٘ددَ٘دٝٚ  :ٗاهتقددٙس  ،فٌّ دعٖودٕ كًُ٘دا لا

ّْ دعٖوٕ كًُ٘ا خاْصا .(2) ًطتقسٝ ًَ ًًافٔ٘ دا٢َص  اذترا ٗ : ، ٗاهتقدٙس; هلُٕ٘ ًعو٘

                                                 
 .1/54ٗدهٚى اهفاذتني هٕسق زٙاض اهلاذتني لٌد بّ لاْ اهلدٙقٛ  52، 44( ساغٚٞ املدابػٛ لوٟ فتُّ املبني 1)

ض اهلداذتني  ، ٗدهٚدى اهفداذتني هٕدسق زٙدا    1/16، ٗاُظس فتُّ اهبدازٜ  346، ٗإلساب ادتٌى ٗأغباٖ ادتٌى 585( املػين 2)

 .1/54لٌد بّ لاْ اهلدٙقٛ 

أوالً: 
 اإلعراب:
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ٞٚأٗ كا ،أٗ دا٢صٝٚ ،صشٚشٞٚ ّٛ:    ،(1) أٗ ىل ْشَط   ،ًو ٕٖاُ ٖ  بعط دٍٔ   »قداي اهٖقْطد ٖقدِدَز

ٖقب دد٘ي  األلٌدداي ٗاَقددٌع باهِٚددٞ. ٗفٚددٕ سددرا املبتدددأ ٗٓدد٘ )قبدد٘ي( ٗإقاًددٞ املطدداا إهٚددٕ  

ّْ ٖقدِدز: األلٌداي  صدشٚشٞٚ        ًَد ًقإً، ثٍ سرا ارت  ٗٓ٘ )ٗاقع(. ٗاألسطدّ ىلقددٙس 

ٚٞ ً ْذٜص٢َ   .(2)«أٗ 

ٛ   ،(3) فٕ ٗىلقدٙسٖ إذا دِي لوٕٚ دهٚىٗاهلْ٘ ارتاّص جي٘ش سر » : قداي املددابػ

ٍْ اهقسِٙدددٞ ِٓدددا  .(4)« َا ٗإْ كددداْ كًُ٘دددا خاْصدددا ه٘دددد٘د اهقسِٙدددٞ َرس ددد ٗاهظدددآس أ

ال ًٕودددع  ،ًدددّ اهٕالدددات إذ املدددساد باأللٌددداي ِٓدددا األلٌددداي اهػدددسلٚٞ     ;غدددسلٚٞ

َُد٠٘(  ٗبددهٚى ق٘هدٕ يف اذتددٙح )ٗإٌٍُدا َهٗلدٔى اًدسٜ       ،(5)املباسات ، ٗيف سددٙح  ٝئ ًدا 

اًتجدداي األٗاًددس   :ٗاهتقدد٠٘ ،ٗأغدداز بٚدددٖ إأ صدددزٖ ثاًثددا  « ِٓددااهتقدد٠٘ ٓا»  : خددس

 .(6)، ٌٗٓا ًت٘قفاْ لوٟ اهِٚٞٗادتِاب اهِ٘آٛ

 :)ٗإٌٍُا َهٗلٔى اًٜسٝئ ًا ٠َُ٘( :ق٘هٕ

 :(7)أق٘اي  ًبتدأ، ٗفٚٔااضٍ ًبين يف ستى زفع  )ًا ٠َُ٘(يف ق٘هٕ ( ًا)

(، ٗاهتقددٙس:  ً َتَعٞوع غبٕ ادتٌوٞ املتقدَ )َهٗلٔى ، خ  ٖ، ًؤخساضٍ ً٘ص٘ي-1

ٌّ أٗ ساصددٌى امل٘صدد٘ي ال ستددِى هلددا ًددّ االددساب، ، ٗعوددٞ )ُدد٠٘( صددوٞ كددا٢

 .، س َرَا لا٢د اهلوٞ هلُٕ٘ ًِلً٘با بفعى ىلاٍَّ ًتَلٔسُاٗاهتقدٙس: ًا ُ٘اٖ

                                                 
يف  1) ني يف غددس  األزبعددني، هوٕد٘د ٞ 47، ٗفددتُّ املددبني هػددس  األزبعددني، ألمحددد بدّد سذددس اهلٚتٌدٛد   34( اهتعدٚد ، ٗلوٚدٕد ساغدٚد

اُٛ        ، ٗاهلاغددف 1/13، ٗفددتُّ اهبددازٜ  1/148املدددابػٛ. ِٗٙظددس: إزغدداد اهطددازٜ هػددس  صددشُّٚ اهبخددازٜ هوقطدٕد

 .418، 2/417هوٕٚيب 

 .1/148إزغاد اهطازٜ هػس  صشُّٚ اهبخازٜ  (2)

 .585ِٙظس: املػين ( 3)

 .29، ٗاُظس غس  ًنت األزبعني اهِ٘ٗٙٞ هوِٜ٘ٗ 47ساغٚٞ املدابػٛ لوٟ فتُّ املبني ( 4)

ص     18، ٗغس  األزبعني سدًٙجا اهِ٘ٗٙٞ املِط٘ب البّ دقٚع اهعٚد 29( غس  األزبعني هوِٜ٘ٗ 5) ٍٜٔ ملدا أغدلى ًّد ىلوخٚد ، ٗامٗلف

 .3/744وٍ ًط

 .47ِٙظس: فتُّ املبني ٗساغٚٞ املدابػٛ ( 6)

 .1/55، ٗدهٚى اهفاذتني 1/25ِٙظس: لٌدٝ اهقازٜ يف غس  صشُّٚ اهبخازٜ ( 7)
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ِٚددٞ َهٗلددٔى اًددٜسٝئ :ٗاهتقدددٙس ،ًلدددزٙٞ-2 ِٗي ،َُ  ا( ٗاهفعددىًددّ )ًدد فامللدددز  امٗلددَؤ

ً َتَعٞوع غبٕ ادتٌوٞ املتقدَ )َهٗلٔى( ،ًبتدٚأ ًَؤِخٌس  .خ  ٖ 

١ْٛ(ُلسٝ ً٘ص٘فٞ -3 ً َتَعٞودع غدبٕ     ،يف ستى زفع ًبتددأ ًدؤخس   ،مبعِٟ )َغ خد  ٖ 

 .(ًا) ٗعوٞ )٠ُ٘( يف ستى زفع صفٞ ،ادتٌوٞ املتقدَ )َهٗلٔى( أًٙطا

ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه :ق٘هٕ َٓذَسىل  ّْ كاُ   ٌَ َٕ()ٖف ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه ْٜٔذَسىل   :َٕ ٖف

ّْ(اهفا١ يف ) ٌَ  ، ٗٓٛ اهفدا١ اهديت ىلعٕدف لودٟ ستدرٗا     ٓٛ اهفا١ اهفلٚشٞ: ٖف

ٕ ىل َب كٌدا يف ق٘هدٕ    كداْ الدرٗا غدسٙ ا أَ غدري غدسط،     أضد٘ا١   ،ّٚٔ اهفا١ ضدببٚت

    :ىلعددددداأ

   

   

   

    ٝ(60)اهبقس.

ْْ َضددَسْبَ  فقددد اُٖفَذددَستْ   :أٗ ،فطددسَب فدداُٖفَذَستْ : ٗاهتقدددٙس ذكددس ذهددم   .فددإ

َٝ    ٗٓدٛ لودٟ ٓدرا   »  :اهفدا١ اهصشتػدسٜ ٗقداي لدّ ٓدرٖ      فلدٚشٞ ال ىلقدع إال يف كددا

ّْ     ٗإذا  :ٗاهتقدددٙس يف اذتدددٙح اهػددسٙف   .(1)«بوٚددؼ ٌَدد كدداْ هلددٔى اًددٜسٝئ ًددا ُدد٠٘ ٖف

 َٕ ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه َٓذَسىل  )…كاُ  
2). 

ٗ()ّْ   :ق٘الْ ٗفٚٔا ،اضٍ ًبين لوٟ اهطلْ٘ يف ستى زفع ًبتدأ :ًَ

ٕ       :أسددٌٓا  ْٜٔذَسىل د ; ملػدابٔٞ  (، ٗقدد دخوتدٕ اهفدا١   أُٔدا ً٘صد٘هٞ خ ٓدا ق٘هدٕ )ٖف

ٌِّٕ هٕ  (3)ه٘د٘د اهفا١ ضعٚف، ٗٓرا اه٘دٕ امل٘ص٘ي هوػسط يف اهعٌَ٘ أٗ ىلط

                                                 
 .3/636، ٗاهِش٘ اه٘ايف 321ًٗعذٍ اهق٘الد اهعسبٚٞ  4/289، ٗاُظس: دهٚى اهفاذتني 1/71اهلػاا ( 1)

 . ُٗقى لّ غ اخٚيت أُٔا ًّ لٕف املفلى لوٟ اجملٌى.52( فتُّ املبني )ساغٚٞ املدابػٛ لوٟ فتُّ املبني( 2)

 .52، ٗساغٚٞ املدابػٛ 1/55دهٚى اهفاذتني هٕسق زٙاض اهلاذتني البّ لاْ ( 3)
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 .  ، ٗٓ٘ األٗأ; هدخ٘ي اهفا١ يف د٘ابٔاٗٓ٘ املػٔ٘ز فٚٔا ،أُٔا غس ٚٞ :ٗاآلخس

؟ ٓد٘ عودٞ فعدى اهػدسط    أ، وف يف خد ٖ ٗإذا ٗقع اضٍ اهػسط ًبتدٙأ فقد اخت 

  (1)؟َ ٌٓا ًًعا؟ أاهػسط أَ عوٞ د٘اب

ًَ ٛ َِْػددٗأ ارتدداا ُدداىَلٌر ًددّ لدددَ اهفددس    ٗ  .ٌوددٞدتاهلدداَ ٗا :ق بددني ًلددٕوَش

ِْ بٌِٚٔا فسٙقا ٓ٘ اهوفظ املفٚدد فا٢ددٝٙ    :، فاهلاَ يف اصٕا  اهِش٘ٙنيفاألصى  أ

ّ  اهطل٘ت  لوٚٔا ُٞ إضدِادٙٞ بدني         .(2)حيط  ٜٓ هعاقد ٗأًا ادتٌودٞ فٔدٛ ًلدٕوٌُّ حند٘

َ        ،امسني أٗ اضٍ ٗفعى ٍّ ًدّ اهلدا  ،ض٘ا١ٌ مت  اهفا٢ددٝٗ بٔدا أٗ ن ىلدتٍ، فٔدٛ ٖأَلد

 :(4)لوٟ أق٘اي. ٗبِا١ً لوٟ ذهم اختوف٘ا يف خ  اضٍ اهػسط (3)ٗاهلاَ ٖأَخّص ًِٔا

ٍْ عويت اهػسط ٗادت٘اب يف ستدى ارتد    :األٗي ٕ     أ َٓذَسىل د ، فق٘هدٕ: )كاُد  

)ّْ ًَ َٕ( ٓ٘ خ  اضٍ اهػسط ) ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه ْٜٔذَسىل  َٕ ٖف ٗٓ٘ ًدرٓ    .إأ اَه َٗزض َ٘ه

ٗبٕ أخدر اهػدٚحم ستٌدد ستٚدٛ اهددّٙ       .(5) (ه643( ٗابّ ٙعٚؼ )ته415اهلسٜٗ )ت 

 .(6)زمحٕ اه ىلعاأ لبد اذتٌٚد

ٞ   ًددع غددٔسىلٕ -ٗٓددرا اهقدد٘ي   - ٗىلداٗهددٕ يف كددجري ًددّ املِددآر اهدزاضددٚ

 :(7)ألُٕ; ًّ سٚح اهلِالٞ اهِش٘ٙٞضعٌٚف ًسدٌ٘  

                                                 
 .2/186ساغٚٞ ارتطسٜ ( 1)

، ٗزضدداهٞ املباسددح  1/14، ٗغددس  ابدّد لقٚددى   1/11، ٗأٗضددُّ املطدداهم  1/157غددس  اهلافٚدٞد اهػددافٚٞ البدّد ًاهددم     ( 2)

ّْ( اهػس ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص  بٍٚٞ املتعوقٞ امٖلْسَض ًَ (50. 

ّْ( اهػدس ٚٞ )املوشدع     ب، ٗزضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ املتعوقٞ 562، 341، ٗاهلوٚات هولفٜ٘ 490اُظس: ًػين اهوبٚ  ( 3) ًَد (

 .51-50هوٌشقع( ص 

ّْ( اهػس ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص  بٞ ِٙظس ىلفلٚى ٓرٖ األق٘اي ًِٗاقػتٔا يف زضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ املتعوق (4) ًَ (43. 

ّْ( اهػس ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص  ب، ٗزضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ املتعوقٞ 7/44، ٗغس  املفلى 100اأٗلشٓٚٞ  (5) ًَ (43. 

 .2/230ل ِدٝٗ اهطاهم إأ حتقٚع أٗضُّ املطاهم )س٘اغٛ أٗضُّ املطاهم( ( 6)

 .53 اُظس زضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ( 7)
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ٞٙ ٗاسددٝٙ   -1 بدى  . ٌد ًدّ اهِشد٘ٙني  ٗٓدرا ال ٙقد٘ي بدٕ أسد     .جيعى ًّ ادتٌوتني عود

 .(1)عوتاْ ًطتقوتأٌُْا كأًٍ ٗاضُّ يف أ

 .كْ٘ ادتٌوٞ ًطًِدا ًٗطًِدا إهٕٚ ٙ ِاقض ًا اصٕوُّ لوٕٚ ادتٌٔ٘ز ًّ -2

3-       ٙٞ ِْ ادتٌودٞ ذاَت الدى جيدد  أْ ىللدْ٘ صدداذت ِٜ يف أ ٙ ِداقض األصدَى اهِشدد٘

ٍِ ،سد ستٞؤااساي املف ْْ حيِى ًلاْ اهػسط ٗد٘ابدٕ   ٗهٚظ َث ًفسٌد ٙلوُّ أ

 .يف ٗق  ٗاسد

ألُٔدا   ، شتدتوفني دد٘اب اهػدسط يف ً٘ضدعني إلدسابني     وٞٙ ؤدٜ إأ دعى ع -4

ٞٙ باهفددا١ أٗ بددإذا اهفذا٢ٚددٞ فٔددٛ يف ستددى دددصَ كٌددا ٓدد٘         إذا كاُدد  ًقرتُدد

 .ٗٓرا ىلِاقض .ٗإذا دعوِآا ًع عوٞ اهػسط خً ا فٔٛ يف ستى زفع ،ًعوَ٘

ٍْ عوددٞ ادتدد٘اب ٗسدددٓا ٓددٛ ارتدد      :اهجدداُٛ ٕ  إأ اَه فذٌوددٞ ) .(2)أ ْٜٔذَسىل دد ٖف

ًٌا هوٌعِٟ ِٓا ٓٛ ارت ; َٕ(َٗزض َ٘ه ِْ   ٗ ، إذ بادت٘اب ٙتٍ املعِدٟ، حتلٚ بِدا١ً لودٟ أ

ًَِجى قا٢ى ٓدرا ب  ،اضٍ اهػسط ٓ٘ اضٍ ً٘ص٘ي ٗأضٚف إهٕٚ ًعِٟ اهػسط ٞ ادتٗ  ٌود

ّْ ٙ طداَفْس ٙبدتْٔر(    اهػس ٚٞ ًَد ُٞ أصدبش       ٗازىلدأ٠  ،) ُٞ امسٚد  :أُٔدا إذا س ٘هد  إأ عود

َٕ  : ق٘هددٕ ٌعِددٟ ٗلوٚددٕ ف ،املطددافس  ًبددتٔر ٕ  إأ اَه َٗزض ددَ٘ه َٓذَسىل دد ّْ كاُدد   ٌَدد )ٖف

)َٕ ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه ْٜٔذَسىل  ٞٙ ٗقلًدا ٓ٘ املٔادس :ٖف  .املٔادس  إأ اه ُٚ

 :ملا ٙأىلٛ، فإُٕ ال ٙلُّ قْ٘ٙا –بالتٌادٖ لوٟ املعِٟ  –بدا ٗٓرا اهق٘ي ٗإْ 

ّْ ٙ طداَفْس ٙبدتْٔر( إأ عودٞ       -1 ًَد ِْ حت٘ٙؤٍ أضدوَ٘ب اهػدسط ) ٞ أ  :ىلقددٙسٓا  امسٚد

ألْ ٓرا اهتقدٙس قد أهػدٟ ًعِدٟ اهػدسط، ٗٓد٘     »  ;)املطافس  ًبتٔر( هٚظ دقٚٙقا

َٛ لوٚددٕ اهلدداَ أصددٙا، ٗاهػددسط يف ٓددرٖ اهلددٚػٞ ًعِددٟ ال جيدد٘ش           َِدد اهددرٜ ب 

                                                 
ي البدّد اهطددساز    3/62اُظددس يف ذهددم: اهلتدداب  ( 1) ،ٗزضدداهٞ املباسددح  3/178، ٗارتلددا٢ص 1/43فٌددا بعدددٓا، ٗاألصد٘د

 .56-54امٖلْسَضٍٚٞ 

ّْ( اهػس ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص  باُظس: زضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ املتعوقٞ  (2) ًَ (48. 
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; إذ ألْ إغفاهٕ ٙؤدٜ إأ لدَ اهفسق بني اضٍ اهػسط ٗاالضٍ امل٘ص٘ي ;«إغفاهٕ

ّْ  :ٙ طاٜٗ بني ادتصَ يف ق٘هِا ًَ ّْ ٙ طداَفس  ٙبدتٔر (    :ٙ طاَفْس ٙبتْٔر( ٗاهسفع يف) ًَد ( 

 ٟ ٘   . ٗاهتقددٙس اهددقٚع  ٗيف ٓرا إخاي بداملعِ ْْ ٙ طداَفسْ   :إمندا ٓد  ;ٙبدتٔرْ  املطدافس  إ

ٞٙ لوٟ ًعِٟ اهػسط   .(1)ستافظ

ِْ قدد٘هلٍ ٓددرا ًددبين لوددٟ لدددَ اهتفسٙددع بددني ادتٌوددٞ ٗاهلدداَ يف اصددٕا   -2 أ

ٖٞ  إذ ٙوصًددْ٘ ،اهِشد٘ٙني كٌدا ضدبع    ٗٓد٘ غدري الشَ فٚٔددا    ،غدسٖط اهفا٢دددٝ  ادتٌود

 .(2)كٌا ٓ٘ اذتاي يف اهلاَ

ٍْ عوٞ فعى اهػسط ٗسدٓا ٓٛ ارت  :اهجاهح ٕ  إأ ، فذٌوٞ )أ َٓذَسىل  كاُ  

 )َٕ ّْ(اَه َٗزض َ٘ه ًَ ٗٓد٘ اهدسادُّ ملدا     .(3)ٗٓ٘ ًرٓ  ادتٌٔ٘ز .ٓٛ خ  اضٍ اهػسط )

 :(4)ٙأىلٛ

ِْ عوٞ اهػسط ادتاشَ ال -1  :ساالت ثاخ ختسز لّأ

ٍْ. :ًجى .(5)ال ستٍى هلا إذا كاُ  أداٝ اهػسط سسٙفا : األٗأ ٍْ أٗق ْْ ىَلٗق  إ

أُٔا يف ستى دس بااضافٞ إذا كاْ اضٍ اهػسط اسٙفا، كٌا يف  :اهجاُٚٞ

 .(1)اهِلس   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  :ق٘هٕ ىلعاأ

أُٔا يف ستى زفع خ  إذا كاْ اضٍ اهػسط ًبتدٙأ، كٌا يف  :اهجاهجٞ

                                                 
ّْ( اهػس بزضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ املتعوقٞ ( 1) ًَ  .58 ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص )

ّْ( اهػس ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص  بزضاهٞ املباسح امٖلْسَضٍٚٞ املتعوقٞ ( 2) ًَ (57. 

ٞ اهلددباْ 4/341اهلٌددع ( 3) ايف 4/11، ٗساغدٚد ٍٚٞ املتعوقدٞد  4/445، ٗاهِشد٘د اهد٘د ّْ( اهػددس ٚٞ  ب، ٗزضدداهٞ املباسددح امٖلْسَضدد ًَدد (

 .63)املوشع هوٌشقع( ص 

ّْ( اهػس ٚٞ )املوشع هوٌشقع( ص  بمٖلْسَضٍٚٞ املتعوقٞ زضاهٞ املباسح ا( 4) ًَ (63. 

ْْ ىللْ٘ خً ا أًٙطدا، ٗذهدم إذا ىلقدِدَ لوٟد     ( 5) كرا ذكس اهدكت٘ز ًاشْ املبازن يف زضاهتٕ املرك٘زٝ. ٗأز٠ إُٔ ال ًاُع أ

ْْ ٙأىلين( يف ستى ز ، فذٌوٞ )إ ًْٕ ْْ ٙأىَلين ٗأكس ٍْ املبتددأ )شٙدٌد(     سسا اهػسط ًبتدأ أٗ ًا ٙػبٕٔ، ًجى: شٌٙد إ فدع خد ; أل

ّْ( إذا كاْ ًبتدٙأ. ًَ ْْ( ٙطاٗٙاْ اضٍ اهػسط )  ًع أداٝ اهػسط )إ
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ٕ  إأ اَه  » :اذتدٙح َٓذَسىل  ّْ كاُ   ٌَ  «. …ٖف

َي -2 ٍْ ٓددرا اهقد٘د ز  أ ا  ادتٌودٞد املتفددع لوٚدٕد لِددد ادتٌٔد٘د ، فٚدٕد ستافظدٞد لودٟد اصدٕد

َ ًقأًددا، دْٗ       ادٙٞ بددني كوٌددتني أٗ بددني كوٌدٞد ًٗددا ٙقد٘د املتٌجددى يف اهعاقدٞد ااضدِد

وُّ هٕٚوددَع لودٟد عوددتني، كددى ٗاسدددٝ ًطددتقوٞ لدّد    ع ٓددرا امللدٕد اذتاددٞد إأ ىل٘ضدٚد

 .األخس٠ ، خاصٞ بٔا ًطتقوٞ لّ ادتٌوٞذات لاقٞ إضِادٙٞ بني زكِٚٔا األخس٠

ٖٞ ااضدِاد، ٗهلِٔدا هٚطد  ىلاًدٞ         -3 ًِد ٞٙ ىلا ِْ اضٍ اهػسط ًع فعوٕ ٙلُ٘داْ عود أ

ْْ جيعٖؤدا    ِْ ٗاٚفٞ اهػدسط أ ٞٙ  املعِٟ املقل٘د بٔا بعد دخ٘ي اهػسط; أل ًتب٘لد

  ًطدتقوٞ بدٕ قبدى    جبٌوٞ ثاُٚدٞ ىللٌدى ًعِآدا; إذ أصدبُّ ًعِآدا اهدرٜ كاُد       

ٞٙ ذتلددد٘ي ادتٌودددٞ اهجاُٚدددٞ، فدددتاشَ املعِٚددداْ          دخددد٘ي اهػدددسط ضدددبًبا أٗ لوددد

 ٗادتٌوتاْ، ٗٓرٖ فا٢دٝ اهػسط.

ِْ يف اهعسبٚدددٞ أضددداهٚ  ال ٙدددتٍ اهلددداَ املفٚدددد فٚٔدددا مبذدددسد قٚددداَ اهعاقدددٞ     -4 أ

ااضِادٙٞ بني كوٌدتني، أٜ مبذدسد ىللدّ٘ٙ عودٞ بامللدٕوُّ اهِشدٜ٘، فقدد        

ٖٞ    ىللددْ٘ ادتٌوددٞ ًفٚدددٝ  ًًددا، ٗقددد ىللددْ٘ غددرَي ًفٚدددٝ، ُاقلدد فتلددْ٘ كا

ٞٙ إأ ًددا بعدددٓا هٚددتٍ املعِددٟ، ًًددا، املعِددٟ، ستتاددد كٌددا يف  فددا ىللددْ٘ كا

 امل٘ص٘ي ٗصوتٕ ٗاهػسط ٗد٘ابٕ.

ٞٙ،     فعى ًاض ًبين يف ستى دصَ فعى اهػسط، :كاُ  ًٍد َْ ىلا ْْ ىللد٘ جيد٘ش أ

ٕ ففالوددٔا ق٘هددٕ ) ٕ (ب ًتعوددع (إأ اَه( ٗغددبٕ ادتٌوددٞ )َٓذَسىل دد َٓذَسىل دد ، ٗٓددرا اه٘دددٕ )

 .ضعٚف; هوصَٗ ذكس ارت  ِٓا

ٞٙ، فامس ٔددا )  ٕ ٗجيدد٘ش أْ ىللددْ٘ )كدداْ( ُاقلدد إأ (، ٗغددبٕ ادتٌوددٞ )َٓذَسىل دد

 .كاْ خ ( ًتعوع ب٘اد  اذترا اَه

(َٕ ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه ْٜٔذَسىل   :(ٖف

 .ٗاقعٞ يف د٘اب اهػسط، سسا ًبين لوٟ اهفتُّ ال ستى هٕ ًّ االساب اهفا١

 ٗاهلا١ يف ستى دس ًطاا إهٕٚ. ،ٗٓ٘ ًطاا ،ًبتدأ ًسف٘ع :ٓذسىل ٕ

ٞٚ إأ اه  ،خ  مبشرٗاغبٕ عوٞ ًتعوع  :إأ اه ٗاهتقدٙس: فٔذسىل ٕ ًقب٘ه
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  ٗزض٘هٕ أٗ صشٚشٞ.

َٕٗعوٞ  ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه ْٜٔذَسىل  ّْ()ٖف ًَ  .( يف ستى دصَ د٘اب اهػسط ادتاشَ )

َِٙتَشدا، ٗاهظآس ِٓا أٌُٔدا  ٗاألصى يف عوٞ اهػسط ٗادتص ْْ ٙتخاهفا ٗال  ا١ أ

ّْ أ داَع ٖأ داَع(،    ًَد ْْ ىَلْطدأْي ىَلْطدأْي،   اىِلشَدا، فٌٔا مبِصهٞ ق٘هِا: )  ٗٓدرا يف اهوفدظ   ٗإ

ٕ  إأ اَه فقط َٓذَسىل  ّْ كاُ   ٌَ ، أًا يف املعِٟ ٗاهتقدٙس فٌختوفاْ; إذ اهتقدٙس: )ٖف

ْٜٔذَسىل  ٞٙ ٖٗقْلًدا، ٖف ِٚ َُ  َٕ ًٌدا  َٗزض َ٘ه َٕ س ل  .ٗ َغدْسًلا، أٗ َث٘اًبدا ٖٗأْددًسا(   ٕ  إأ اَه َٗزض َ٘ه

ٞٚ، فادتٌوددٞ ادت٘ابٚدددٞ     …»ٗقدداي لبدداع سطددّ:     ٞٚ أٗ ًبازكدد أٜ: فٔذسىل دددٕ ًقب٘هدد

 .(1)«أفادت ًعِٟ ددًٙدا باهسغٍ  ا بِٚٔا ٗبني ادتٌوٞ اهػس ٚٞ ًّ اغرتان هفظٛ

تلدساز  ٞ ٗاهتد ن ب ٗاملباهػد  يف اهل٘زٝ اهتعظٍٚ ِٓا ٗفا٢دٝ اىٔلشاد اهػسط ٗادت٘اب

 . (2) ٗزض٘هٕ ىلعاأ ذكس اه

ٕ  إأ ًدا  ) :ق٘هٕ ْٜٔذَسىل  َِْلش ٔا ٖف َٙ  ُٝ ُْٚا ٙ َلٚب ٔا أٗ اًسأ َْٓذَسىل ٕ َهد  ّْ كاُْ   ًَ ٗ

 :ٓاَدَس إهٕٚ(

َِْلش ٔدا( يف ستدى ددس     )د ُٚدا( ل وٞ )ٙ َلدٚب ٔا( يف ستدى ددس صدفٞ    ع . ٗعودٞ )َٙ

ُٝ(.لصفٞ   )اًسأ

ٗغددبٕ ادتٌوددٞ )إأ ًددا( ًتعوددع ب٘اددد  اذتددرا خدد  املبتدددأ    .ٗ)ًددا( ً٘صدد٘هٞ

ٕ  إأ      ْٜٔذَسىل د ٕ (، أٗ إُٔ ًتعوع باملبتدأ ُفطٕ، ٗارتد  ستدرٗا، ٗاهتقددٙس: ٖف ْٜٔذَسىل  )ٖف

ٗعوٞ )ٓاَدَس إهٕٚ( صوٞ  .(3)ًا ٓاَدَس إهٕٚ غري صشٚشٞ، أٗ غري ًقب٘هٞ، أٗ قبٚشٞٚ

                                                 
 .4/450اهِش٘ اه٘ايف ( 1)

ني 19اُظددس غددس  األزبعددني البدّد دقٚددع اهعٚددد      ( 2) ، ٗصددشُّٚ  1/55، ٗدهٚددى اهفدداذتني  1/20، ٗفددتُّ اهبددازٜ   39، ٗاهتعدٚد

 .1/19اهبخازٜ بػس  اهلسًاُٛ 

، ٗلٌددٝ  1/22، ٗفدتُّ اهبدازٜ   1/19، ٗصدشُّٚ اهبخدازٜ بػدس  اهلسًداُٛ     1/56، ٗدهٚى اهفداذتني  1/20فتُّ اهبازٜ ( 3)

 .1/25اهقازٜ 
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 امل٘ص٘ي ال ستى هلا ًّ االساب.

 ٌوٞ )إهٕٚ( ًتعوع باهفعى )ٓادس(.ٗغبٕ ادت 

ُْٚا ٙ َلدٚب ٔا      َْٓذَسىل دٕ َهدد  ّْ كاُدْ   ًَ ًٗعِٟ )إأ( ِٓا اُتٔا١ اهػاٙٞ، ٗاهتقدٙس: ٗ

َِْلش ٔا اُتٔ  ٓذسىل ٕ إأ ذهم هٚظ هٕ غريٖ َٙ ُٝ  .(1)أٗ اًسأ

ِٚات   :اهِ

َٙدددٞ،       ْ٘ َُ ٜٜ٘ إذا ٖقَلدددد. أصدددٗؤا  ِْددد َٙ  ٠َ٘ َُددد ِٚدددٞ، ًدددّ  َُ عدددع 

ٌََ  اهٚدا١   ادتٌع  اه٘اٗ ٗاه ٗ  ٙا١ً ثٍ ٗأدَغ ٚا١ ٗضبق  إسدآٌا باهطلْ٘ فٗقَوَبَ  اه٘ا

ِٞٚ َُ  . ٗٗشُٔا: َفْعٖوٞ.(2)يف اهٚا١ فلازت: 

ُْٚا  : َهد 

ُْٚا ْ٘ا،  :د  ًؤُدح األدُدٟ،    لوٟ ٗشْ: ٗفْعٖوٟ، ٗٓٛ يف األصى ٗصٌف ًّ َدُا ٙدُ٘ د ُ د

ى، ٠ُْ٘، هلدّد خ َوَعدد  لِٔددا اه٘صددفٚ  :ٔاأصددو أفعددى ىلفطدٚد ٌو  اضددتعٌاي ٞ، ٗاضددتعاهددّد

ش    األمسددا١، فأصددبش  امًسددا هوددداز اهدددُٚا     اٗ ٙددا١ً، ٗال جيد٘د قوبٔددا إال إذا ، فقوبدد  اهد٘د

 .(3)ٗٓٛ  ِ٘لٞ ًّ اهلسا بطب  أهف اهتأُٚح املقل٘زٝ ،كاُ  ٗفْعوٟ امًسا

 : ٙ َلٚب ٔا

ٗ   فعى ًطازع ٜ٘ب َؤ، أصدوٕ ٙ  ًعتى اهعدني بداه٘ا سدرف  اهلٌدصٝ محدٙا لودٟ      ،ْصد

ُ قودد  طددازع املددتلوٍ اهددرٜ ادتٌعدد  فٚددٕ ٌٓصىلدداْ  ددسدٙا هوبدداب ثددٍ   سددرفٔا ًددّ امل

ٗ      سسكٞ ٞٙ   اه٘اٗ إأ اهطداكّ اهلدشُّٚ قبودٔا، ف٘قعد  اهد٘ا ٞٙ ضداكِ بعدد   ًت٘ضدٕ

                                                 
 .1/55، ٗدهٚى اهفاذتني 1/20، ٗفتُّ اهبازٜ 40اهتعٚني ( 1)

 .1/20، ٗفتُّ اهبازٜ 40اهتعٚني ( 2)

الٞ   (3) ابددداي ٗاالدداي يف اهقددس ْ    ، ًٗعذدٍد ًفددسدات ا  1/19، ٗصددشُّٚ اهبخددازٜ بػددس  اهلسًدداُٛ    1/88ضددس اهلدِد

  .113اهلسٍٙ 

 ثانيًا: التصريف:
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 الحديث الثاني

ْ  ٗااْسَطداْ َ  ٗاامَيا  ااْضدا

ٌَس  ْٙطٙا قداي  َلّ ل  ّ  د ٗودٌ٘ع لَ   »  :ٖأ َُْشد ٌَِدا  ْٚ َٝ إْذ   ِْدَد زض دٜ٘ي اه   َب ْ٘ َٙد َذاَت 

َِا َزد ٌى َغَدٙد  َبٚاٜض ا ْٚ َ٘اَد اهِػدع   ٖوَع َلٖو َٚاَب َغدٙد  َضد ال ٙ دَس٠ لوٚدٕ ٗأثدس  اهِطدٖفٜس      ،ٜسهٔج

ِِددا أٖ  ًَ   ٕ َْٙعٜسٗفدد ََِد َستددٟ َدٖوددَظ إأ اهددِِيبٔ   ،َسددٌدٗال  َٕ  ، فأْضدد ْٚدد َٕ إأ ز ٘كَبَت ْٚدد  ;ز ٘كَبَت

َٕ ْٚ َٕ َٗٗضَع ٖكٞف ْٙ ٌِدد    :ٗقاي ،لوٟ ٖفَخَر َٜ    ،ٙدا ست فقداَي زض د٘ي     ،ٖأْخ ُدٛ َلدّ ااضدا

ٌِدددددٙا زضدددد٘ي  اه    :اه  ِْ ست َٕ ٜإاٞل اٗه ٖٗأ ْْ ال إهدددد ََٔد ٖأ ْْ ىَلْػدددد َ  ٖأ ٍَ  ،ااضددددا ٗىل َقددددٚ

َٛ اهِصكاٖٝ ،اهِلاٖٝ َْ ،ٗىل ؤىل ًَطا ََ َز ْٕٖعَ  إهٚدٕ َضدب     ،ٗىَلل ٘ ْٚدَ  إْ اْضدَت  .ٚٙاٗىَلش ِر ا٘هَب

ٕ  ٗٙ َلددٔدٖفَعَذ .َصددَد٘قَ  :ٖقدداي َْٙطددٖأٗه ٕ . قددايْبِددا هددٕ  ّٜ ااميدداْ، قددايٗق ْْ : ٖفددٖأْخ ُٛ َلدد : ٖأ

َّ بدداَه ًَ َٕ ،ىل ددؤ َٕ ،ًٗا٢َلَتدد َٕ ،ٗٗكت َبدد َٜ اآلَخددٜسٗزض ددَو ْ٘ َٚدد ًَّ با٘هٖقددَدٜز َخددرٜيَٖ  ،، ٗاه ٗىل ددؤ

ْٜ :قاي .َصَد٘قَ  :قاي .َٗغٔسَٖ ّٜ ااْسطا ُِدٖم ىَلدَساٖ      :قداي  ،فأْخ ُٛ َل ْْ ىَلْعب دَد اه ٖكٖأ أ

ٕ  ََٙسان ُِ ّْ ىَلَساٖ  فإ ٍْ ىَلٗل ي  لِٔدا  ّٜٗ اهِطالَٞ ، قداي: ًدا امٖلْطدؤ    فٖأْخ ُٛ َل :قاي .فإْ ٖه

ٍَ ًّ اهِطا٢َٜى ًَاَزاىَلٔا :قاي .بٖأْلٖو ّْ ٖأ ًَد   :قاي ،فأخ ُٛ َل ْْ ىَلَودد األ ْْ ىَلدَس٠   ،ٞٗ َزِبَتٔدا أ ٖٗأ

ٖٝ اذٗت ٖٝ اهع َسا ْٜفا ِْٚا َٗٗهْ٘ يف ا٘هب  ٕٖا ََٙت ٖٞ ٜزلا١َ اهِػا١َ  ٕٖٖودعَ   ،اهعاٖه ُْ ٍِ ا ٍٚداٙ   ،ث د ًََو ٍِ   ،ٖفٖوبْجد    ث د

ٌَس  :قاي ّٜ اهِطا٢َى  ،ٙال  ًَ ٍ  :ٗق٘و   ؟ٖأىَلْدٜزٜ  ٕ  ٖألٖو ٍْ   :قاي .اه ٗزض ٘ٗه ٕ  َدْبٜسٙى  ٖأىلداٗك ُِ فَإ

 ٍْ ٍْ َدَِٙٗل ٌ ٗل ٌٍ «ٙ َعوِّ ً طو  .زٗاٖ  

ْٚق٘هٕ: ) َِْد زض ٜ٘ي اه َب ّ  د ٗوٌ٘ع َل َُْش َٝ إْذ  ٖوَع  ٌَِا  ْ٘ َٙ َذاَت 

َِا َزد ٌى ْٚ  (:َلٖو

ٌَِا ْٚ ٞٗ فلدازت أهٙفدا. ٙ قداي: بِٚدا ٗبٌِٚدا،           :َب أصى )بِٚدا( بدنَي، فٗأغدَبَعَ  اهفتشد

ٌٗٓا اسفا شًاْ مبعِٟ املفادأٝ، ٗٙ طافاْ إأ عوٞ فعوٚٞ أٗ امسٚدٞ، ٗحيتادداْ   

 :عراب: اإلأوالً 
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ْ    . (1) عِٟ; ألْ فٌٚٔا ًعِٟ اهػسطد٘اُب ٙتٍ بٕ امل إأ  ،ٗأصى )بدنَي( أُٔدا ادسٌا هوٌلدا

َْٗضط( ا )ًا( ٗاألهف صازت هوصًاْ مبعِٟ ،مبعِٟ )  .(2) )إْذ( اهظسا فوٌا ذتٖقتْٔ

ًتعوددع بفعددى   ،اددسا شًدداْ ًددبين لوددٟ اهطددلْ٘ يف ستددى ُلدد     )بٌِٚا( فددد

ّٛ:  :ستددرٗا ىلقدددٙسٖ َْٚبدد ِّ ٗ٘قددَ  سطدد٘زُا يف فٌعِددٟ اذتدددٙح: » )فاَدٖأُددا(، قدداي اه

فاَدٖأُا ٗقدَ   ودٜ٘ع ذهدم اهسددى، فش٣ِٚدر )بِٚدا( ادسٌا هلدرا          زتوظ زض٘ي اه 

َٞ      »ٗقاي اهٕ٘يف:  .(3)«املقِدز َّ، أٗ يف أثِدا١ أشًِد ْٚ كُِ٘دا   أٜ: كداْ ٗ ٗو٘ل دٕ لوِٚدا َبد

ٍْ )بنَي( ىلقتطٛ غ٣ٚني فلالًدا، ٗٓرا ىلأٗٙوٕ ٓآِا ;لِد اهِيب   .(4)«أل

ٌَِدددٗاهظدددسا ) ْٚ ّ  ًطددداٌا إأ ادتٌودددٞ االمسٚدددٞ اهددديت بعددددٖ، فذٌودددٞ )ا( َب َُْشددد

  ( يف ستى دس ًطاٌا إهٕٚ.د ٗوٌ٘ع

ِْ اهظدسا )بدني( ٙ دصاد لوٚد     ٕ األهدف أٗ )ًدا( فَٚلفاُدٕ لدّ     ٗذكس ابّ املوقّ أ

ٗلودٟ ٓدرا اهقد٘ي     .(5)اهرٜ ٓ٘ ارتفض; هرهم ًا بعددٖ ًسفد٘ع لودٟ االبتددا١     ىٌاهع

ّ  د ٗوٌ٘ع( ابتدا٢  ٚٞ ال ستِى هلا.فادتٌوٞ )حن

ٍْ بِٚدددا ٗبٌِٚدددا إذا د دددِس ًدددا بعددددٌٓا فددداألهف ٗاملدددٍٚ هٚطدددتا    ُٗقدددى اهقدددس يب أ

ٍْ بعددض اهِشدد٘ٙني ٙددرٓ  إأ أْ األهددف     هولددف، ٗهلددّ هددتٌلّ اهِٕددع. ُٗقددى أ

 ٠َٗ ٗأُلدس ذهدم ابدّ لقٚدى ٖٗأٞكدَد       .(6)هوتأُٚح يف اه٘دٔني، ٗٓٛ ٖفْعٖوٟ، ب٘شْ َغدْس

ٍْ أهَف )بِٚا( هإلغباع  .(7)أ

                                                 
  .220-1/219، ٗدهٚى اهفاذتني2/321، ٗاهلاغف 1/176اُظس: اهِٔاٙٞ يف غسٙ  اذتدٙح ٗاألثس البّ األثري  (1)

 .  1/503، ٗاملطالد 2/210غس  اهتطٔٚى البّ ًاهم  (2)

 .  220-1/219، ِٗٙظس: دهٚى اهفاذتني 2/421اهلاغف  (3)

ٍّٔ األزبعني البّ املوقّ ، 46اهتعٚني ( 4)  .2/286، ٗاهِش٘ اه٘ايف 58شتٕ٘ط، ٗفتُّ املبني  17ٗاُظس املعني لوٟ ىَلٖف

ّٔدٍد األزبعددني البدّد املوقدّد   (5) ص كتدداب ًطددوٍ هوقددس يب    17املعددني لودٟد ىَلٖف ٜٔدٍد ملددا أغددلى ًدّد ىلوخدٚد ، 1/136. ِٗٙظددس: امٗل٘ف

 .58ٗساغٚٞ املدابػٛ 

  .1/137املفٍٔ  (6)

  .1/503املطالد  (7)
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ِْ بني اسا ًتلسا هوٌلداْ، ٗقدد ٙلدْ٘ هوصًداْ،      ٗذكس لباع سطّ أ

إذا اىِللى بآخسٖ األهدف اهصا٢ددٝ أٗ )ًدا( اهصا٢ددٝ صداز ادسَا شًداْ غدرَي ًتلدسا،          

ً َسىِلدٌ  لودٟ     ،ٗاد  اهلدازٝ ٗااضافٞ إأ عوٞ )امسٚٞ أٗ فعوٚٞ(  ٌَ ٗبعدٓا كدا

 .(1)ٓرٖ ادتٌوٞ، مبِصهٞ ادت٘اب هوظسا

 :أق٘اي اضٍ ًِل٘ب، ٗيف إلسابٕ ،(2))ذٗ( مبعِٟ صاس ىلأُٚح  :َذاَت

ٕ  :األٗي ُٝ يف   صددفٞ مل٘ أُد ٖٞ ًددِس َٝ، فٔددٛ   صدُ٘ا ستددرٗا، ٗاهتقددٙس: ضددالٞٙ صداسب ٙد٘

 .(3) صفٞ ُا٢بٞ لّ اسا اهصًاْ، غبٕ عوٞ ًتعوع بارت  )د ٗوٌ٘ع(

ِْ    .(4)، ًتعودع بدارت  )د ٗودٌ٘ع(   اسا ًباغسٝ إُٔ :اهجاُٛ  ٗذٓدَ  لبداع سطدّ إأ أ

)ذا( ٗ)ذاَت( ٙوتصًدداْ اهِلدد  لوددٟ اهظسفٚددٞ بػددسط إضددافتٌٔا إأ اضددٍ اهصًدداْ،    

 .(5)فٚلُ٘اْ اسفني غري ًتلسفني

َْ )ذاَت(  »، قدداي ابددّ َلددٞاْ:  هوت٘كٚددد أْ ٙلددْ٘ شا٢ددداٙ  :اهجاهددح ٗجيدد٘ش أْ ٙلدد٘

        َ َِ٘ش بداهٚ٘ ٍّٓ أٍُدٕ ىَلَذد َ٘ ًًا، ٗااىلٚداْ بٔدا هوت٘كٚدد، ٗدفدع ىَلد  صوٞ، أٜ: حنّ لِدٖ ٙ٘

 .(6)«لّ ًٕوٜع اهصًاْ

 :فٚٔا أق٘اي :إْذ

سددسٌا ِٓددا أُٔددا  - ٗعٔدد٘ز اهِشدد٘ٙني (7)ٗلوٚددٕ ضددٚبٕ٘ٙ اهددسادُّٗٓدد٘  -: األٗي

ّ  ًاهددم أُٔددا هوٌفادددأٝ ًددبين لوددٟ اهطددلْ٘، ال ستددى هددٕ ًددّ االددساب.   ذكددس ابدد

                                                 
  .289-2/286اهِش٘ اه٘ايف  (1)

ٍّٔ األزبعني البّ املوقّ 46اهتعٚني  (2)  .17، ٗاملعني لوٟ ىَلٖف

  .58، ٗفتُّ املبني 46ٙ ِظس: اهتعٚني  (3)

  .1/220، ٗدهٚى اهفاذتني 2/422اهلاغف  (4)

  .2/272اهِش٘ اه٘ايف  (5)

  .1/220دهٚى اهفاذتني  (6)

 .4/232اهلتاب  (7)
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 ٓرا، ٗبق٘ي اهػالس: ىللْ٘ هوٌفادأٝ بعد )بٌِٚا(، ٗاضتػٔد بق٘ي لٌس 

األز بدددددددد  ِّ ٓ دددددددد ا  ابٌِٚدددددددد دددددددد  اَن ًًع

 

    ْٕ ٌََودددددددد  (1)إْذ أىلدددددددٟ زاكدددددددٌ  لودددددددٟ َد

ٞٙ لودٟ املفاددأٝ    ذٓ  ابّ دين إأ اسفٚتٔا: اهجاُٛ  ، ٗهعودٕ املدساد   (2)ًع كُ٘ٔا داهد

ٗسلدددٟ »طدددٔٚى بق٘هدددٕ: تحبلاٙدددٞ اهطدددريايف اهددديت ُقودددٔا ابدددّ ًاهدددم يف غدددس  اه 

ٍْ بعَطددٍٔ جيعوددٔ ٗإذا كاُدد  كددرهم فعاًٗؤددا  .(3)«…ا اددسَا ًلدداْ اهطددريايف أ

ُٞ إهٕٚ; لوٟ ى اهرٜ بعدٓا، أٜ اهفعى ) وع( ِٓااهفع   .أُٔا غري  ًطاف

ٗٓرا ضعٌٚف; ألُٕ ٙؤدٜ إأ إخساز )إْذ( اهظسفٚٞ لدّ اختلاصدٔا بااضدافٞ    

 إأ ادتٌى.

ٍْ )إْذ( بدددٌي ًددّ اهظددسا )بٌِٚددا : اهجاهددح َْ٘بني  إأ أ (، ٗٓددٛ ًطددافٞ إأ ذٓدد  اهِػددٖو

ٍْ املطاا إهٕٚ ال ٙعٌدى يف املطداا.  (4) ادتٌوٞ اهيت بعدٓا ) وع( فا ٙعٌى فٚٔا  ; أل

ِْ )إْذ( ال حيتاز إأ ىلعوع; ألُٕ ٗقع بداٙل ىلابًعا هوٌبدي ًِدٕ،   ٗبِا١ً لوٟ ٓرا اهق٘ي فإ

 .(5)ال حيتاز إأ ىلعٟوعٗغبٕ ادتٌوٞ إذا ٗقع ىلابًعا 

َِا َزد ٌى(ٗعوٞ ) ْٚ ألُٔدا دد٘اب   ال ستِى هلا ًّ االساب ألُٔدا ابتدا٢ٚدٞ. أٗ    إْذ  ٖوَع َلٖو

 فأغبٕ سسا اهػسط غري ادتاشَ. .(6)بٌِٚا; هلُٕ٘ ًتطًٌِا ًعِٟ اهػسط

 .(7)أُٔا شا٢دٝ، ٗٓ٘ اختٚاز ابّ اهػذسٜ: اهسابع

                                                 
  .115، ٗاملػين 4/232، ِٗٙظس اهلتاب 2/209هتطٔٚى غس  ا (1)

  .115املػين  (2)

  .1/220، ٗدهٚى اهفاذتني 58، ٗساغٚٞ املدابػٛ 115املػين  (3)

  .1/220، ٗدهٚى اهفاذتني 58، ٗساغٚٞ املدابػٛ 115، ِٗٙظس املػين 2/209غس  اهتطٔٚى  (4)

  .313اُظس يف ذهم: إلساب ادتٌى ٗأغباٖ ادتٌى  (5)

  .1/220، ٗدهٚى اهفاذتني 2/421اهلاغف  (6)

  .115، ٗاملػين 505-2/504أًاهٛ ابّ اهػذسٜ  (7)



 مشكل إصراب أحاديث األربعين النووية
 

 

082 
 

 (، يف ستٟ ق٘الْ:َستٟ َدٖوَظق٘هٕ: )

; هدخ٘هلا ال لٌى هٕ ٗٓ٘ أُٔا سسا ابتدا١ ٗٓ٘ اهسادُّ، هوذٌٔ٘ز، :أسدٌٓا

 حم جم هل مل خل  حل  ُّ : ٘هٕ ىلعاأ، كٌا يف ق(1)لوٟ ادتٌوٞ املاض٘ٙٞ
 .(95)األلساا   َّ هن من خن  حن جن مم خم

ْْ( امللدزٙٞ بعدٓا ًطٌسٝ. البّ ًاهم، ٗٓ٘ أُٔا داِزٝٚ :اآلخسٗ ِْ )أ  ، ٗأ

ٗال ألسا  هٕ يف ذهم َضٖوٙفا، »قاي ابّ ٓػاَ يف َزٔدٖ: ٗقد َزِدٖ بعض اهعوٌا١، 

 سٚاْ أًٙطا بق٘هٕ: ٖ أبَ٘ٗزِد .(2)«ٗفٕٚ ىَلٖلٟوف  إضٌاٝز ًّ غري ضسٗزٝ

ْْ( غري  ًطٌسُٝ بعدٓا» ٍَ يف ٓرا; ألْ ستٟ ٓآِا ابتدا٢ٚٞ، ٗ)أ َٓ َٗ ٗ»(3). 

 ستِى هلا ًّ االساب. ( اضت٣ِافٚٞ ال… َستٟ َدٖوَظٗعوٞ )

قد : »ٓرا امل٘ضعيف  لّ )إأ( (: قاي ابّ سذس اهلٚتٌٛ إأ اهِِئبق٘هٕ: )

 ُتٔا١ اهػاٙٞ، ٗٓٛ إمنا ىللْ٘ يف  تدٍّ كاهطفسٙ ػلى اهتعبري بٔا ِٓا; ألُٔا ال

ّْ مبعِٟ لَِد أٗ ًَع اهِيب   .»(4)دْٗ ادتو٘ع، إذ ال اًتداد فٕٚ، فوتل

َٕ فأْضََِد)ٗعوٞ  ْٚ َٕ إأ ز ٘كَبَت ْٚ ( الستى هلا ًعٕ٘فٞ لوٟ ادتٌوٞ ز ٘كَبَت

 (.َستٟ َدٖوَظاهطابقٞ )

َٕٗكرا عوٞ ) ْٙ َٕ لوٟ ٖفَخَر ْٚ  (.… فأْضََِدألُٔا ًعٕ٘فٞ لوٟ عوٞ )(; َٗٗضَع ٖكٞف

 (.…قايًٗٗجؤا عوٞ )

َٜٗعوٞ ) ٌِد  ٖأْخ ُٛ َلّ ااضا  ( يف ستى ُل  ًق٘ي اهق٘ي.ٙا ست

َٜٗعوٞ )  ; ألُٔا ٗاقعٞ يف د٘اب اهِدا١.( ال ستِى هلا اضت٣ِافٖٚٞأْخ ُٛ َلّ ااضا

                                                 
  .60، ٗساغٚٞ املدابػٛ 174املػين  (1)

  .174املػين  (2)

  .543ادتِٟ اهداُٛ  (3)

  .60فتُّ املبني  (4)
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َٜٗغبٕ ادتٌوٞ )  ( ًتعوع باهفعى )ٖأْخ ُٛ(.َلّ ااضا

 ( اضت٣ِافٚٞ ال ستى هلا ًّ االساب.…فقاَي زض ٘ي  اهعوٞ )ٗ

 ( دلا٢ٚٞ ًعرتضٞ ال ستى هلا ًّ االساب.اه لوٕٚ ٗضوٍ صوٟعوٞ )

ٌِدٙا زض٘ي  اهق٘هٕ: ) ِْ ست َٕ ٜإاٞل اٗه ٖٗأ ْْ ال إه ََٔد ٖأ ْْ ىَلْػ َ  ٖأ  (:ااضا

 َ  : ًبتدأ ًسف٘ع.ااضا

ْْ  وٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ ًّ االساب.: سسا ًلدزٜ ُٗل  ًبين لأ

ََٔد : فعى ًطازع ًِل٘ب بأْ، ٗلاًٞ ُلبٕ اهفتشٞ اهظآسٝ. ٗفالوٕ ضٌري ىَلْػ

ْْ( امللدزٙٞ ٗاملطازع يف ستى  ًطترت ٗدً٘با ىلقدٙسٖ: )أُ (. ٗامللدز املؤٗي ًّ )أ

 زفع خ  املبتدأ.

ََٔد)اهفعوٚٞ ٌوٞ ادتٗ ْْ( ال ستىَلْػ  ى هلا ًّ االساب.( صوٞ امل٘ص٘ي اذتسيف )أ

ََٔدٗادتٌوٞ االمسٚٞ ) ْْ ىَلْػ َ  ٖأ  ال ستى هلا ًّ االساب. اضت٣ِافٚٞ( ااضا

ْْ : ستففٞ ًّ اهجقٚوٞ، سسا ُاضحم ًبين لوٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ ًّ االساب. أ

ُْٕ. ٗستوٕ اهِل .  ٗامسٔا ضٌري اهػأْ سترٗا، اهتقدٙس: أ

ٍْ(، سسا ًبين لال ٞٚ لٌَى )إ  .وٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ: ُافٚٞ هوذِظ لاًو

َٕ  .(1)َسٓع :ًبين لوٟ اهفتُّ يف ستى ُل . ٗارت  سترٗا ىلقدٙسٖ : اضٍ الإه

ٝٗ اضتجِا١ ًوػاٝ، سسا ًبين لوٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ ًّ االساب.إال  : أدا

ّٔ يف اٗه ألْ )سع(  ;ارت  الرٗا: اضٍ ادتاهٞ، بدٌي ًّ اهطٌري املطتَل

)سع( صفٞ ًػبٔٞ ىلتشٌى اهطٌري، ٗال ًاُع أْ ٙلْ٘ هفظ ادتاهٞ بداٙل ًّ 

ْْ ٙلْ٘ خً ا ًباغسٝ بدٌي ًّ  ،فوفظ ادتاهٞ»)ال(، قاي اهلباْ:  ل. ٗال ٙلُّ أ

                                                 
 اهم:إذا دٍي دهٌٚى لوٟ خ  )ال( اهِافٚٞ هوذِظ فشرٗفٕ كجري غا٢ع، قاي ابّ ً( 1)

ْسٗغاع يف ذا اهباب إضقاٗط ارت    َٔ ٖا  َٕ  َ ٘ ٗق ض  ْع  ً د   ا ملس ا ا  ذ  إ

 .2/17، ٗغس  األمشُ٘ٛ 25-2/24اُظس غس  ابّ لقٚى 
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ّٔ يف ارت  الرٗا ً٘دٌ٘د(، ال خ ; ه٘د٘ب ىلِلريٖ; ) ٗٓ٘ اهطٌري املطتَل

ِْ خ ٓا خٌ  يف َْ هفظ ادتاهٞ خ  )إهٕ(;  ٗأل ْْ ٙل٘ األصى المسٔا، ٗال ٙلُّّ أ

ِْ املطتجِٟ ًّ ًرك٘ٝز ال هتعسٙفٕ ٗىلِلري إهٕ ، َٗهٌا ذكس ابّ اذتاد  ًّ أ

 .(1)«ٙلْ٘ خً ا لّ املطتجِٟ ًِٕ; ألُٕ ن ٙ ركس إال هبٚاْ ًا ٗقَلَد باملطتجِٟ ًِٕ

َٕ ٜإاٞل اٗهٗعوٞ ) ْْ ال إه ٗٓٛ عوٞٚ ستلٚٞ مبا ٙ سادا   يف ستى ُل ، (ٖأ

 فٚٔا ق٘الْ:اهق٘ي اجملسد ًّ سسا اهتفطري ف

ََٔد(. ًرٓ   اهل٘فٚني : أسدٌٓا َِٙد ٓرا أُٔا ًفع٘ي بٕ هوفعى )ىَلْػ ٗقد ٖأ

ََ اهتقدٙس أٗأ ًّ اهتقدٙس اهرٜ  ِْ لد اهقَ٘ي اهدكت٘ز فخس اهدّٙ قباٗٝ; ستتْذا بأ

رٓ  اهبلسٙني اآلىٛل ٍٔ ا .(2)يفً  ٗافق ٕ٘ه ىلعاأ:ٗ  ىك ُّ  هعل ٜ إْذ ٓذ  يف إلساب ق
  (011)اهِطا١   َّزن رن مم ام يلىل مل  يك

 ِْ إأ أْ عوٞ )هوركس ًجى سظ األُجٚني( يف ستى ُل  باهفعى )ٙ ٘صٛ(; أل

.(3)املعِٟ: ٙفسض  هلٍ، أٗ َْٙػَسع  هلٍ يف أٗالدكٍ

ِْ ًجى ٓرٖ ادتٌى ًِل٘بٞ: ًرٓ  اهبلسٙني، ٗاآلخس  اهرّٙ ذٓب٘ا إأ أ

َِٙد ٓرا اهقَ٘ي ابّ ٓػاَ; ًطتدال٠ بظٔ٘ز فعى اهق٘ي يف بعض  بق٘ي ًقِدز. ٗقد ٖأ

 خم حم جم هل مل ُّ  :ٗٙػٔد هوبلسٙني اهتلسُّٙ باهق٘ي يف حن٘»امل٘اضع، قاي: 

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ ٗحن٘:  ،(045)ٓ٘د   َّ خن حن جن  مم

 .(4) «.(004-003 )ًسٍٙ َّ يه

ٌِدٙا زض٘ي  اٗعٞو )ٖٗأ َٕ ٜإاٞل اٗه(هِْ ست ْْ ال إه  .( يف ستى ُل  لٕٙفا لٟو عٞو )ٖأ

                                                 
 .2/17ساغٚٞ اهلباْ ( 1)

 .176إلساب ادتٌى ٗأغباٖ ادتٌى ( 2)

 .539، ٗاملػين 1/334اهتبٚاْ هوعل ٜ ( 3)

 .539املػين ( 4)
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ٍَٗاألفعاي املطازلٞ: ) َٛ ،ىل َقٚ ََ ،ٗىل ؤىل ( كؤا ًِل٘بٞ; ألُٔا ٗىَلش ِر ،ٗىَلل ٘

ََٔد) اهفعى املطازع املِل٘ب ًعٕ٘فٞٚ لوٟ  .(ىَلْػ

ْٕٖعَ  إهٕٚ َضبٚٙاق٘هٕ: ) َ ( غسط، ٗقد س َرَا د٘ابٕ; هدالهٞ ًا ىلقِدإْ اْضَت

ْٕٖعَ  إهٕٚ َضبٚٙا ٖفش ِر، أٗ ٖفعوٖٚم اذٖتر .  لوٕٚ، ٗاهتقدٙس: إْ اْضَت

ُٗقى املدابػٛ إُٔ  غبٕ عوٞ ًتعوع ب٘اد  اذترا ساي ًقدًٞ ًّ )َضبٚٙا(. :إهٕٚ

ًَْبٖوؼ( بًتعوع  َْ٘صى، أٗ  ًَ ِْ ضبٚى  أٜ .(1) )ضبٚٙا(، ألُٕ مبعِٟ ) داًٌد ًؤٗي أ

غبٕ ادتٌوٞ. مبػتع فٚذ٘ش أْ ٙ عٞوَع بٕ

 .(2)متٚٚص ٕ ُِع٘ي بٕ ًِل٘ب. ٗقٚى إ: ًفَضبٚٙا

ٌِدٙا زض٘ي  اه ِْ ست َٕ ٜإاٞل اٗه ٖٗأ ْْ ال إه ََٔد ٖأ ْْ ىَلْػ َ  ٖأ ٍَ اهِلاٖٝ ،ق٘هٕ: )ااضا  ،ٗىل َقٚ

َٛ اهِصكاٖٝ َْ ،ٗىل ؤىل ًَطا ََ َز ْٕٖعَ  إهٕٚ َضبٚٙا( يف ستى ،ٗىَلل ٘ َْٚ  إْ اْضَت  ٗىَلش ِر ا٘هَب

 ُل  ًق٘ي اهق٘ي.

 (: اهفا١ اضت٣ِافٚٞ. ٗادتٌوٞ اضت٣ِافٚٞ ال ستِى هلا ًّ االساب.ٖفَعَذْبِاق٘هٕ: )

ّٜ اامياْ ٖفٖأْخ ُٛق٘هٕ: ) ً ٖقِدٝز سترٗا،اهفا١ ٓٛ اهفل :(َل  ٚشٞ اهعا فٞ لوٟ 

  َّ ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ُّ  كٌا يف ق٘هٕ ىلعاأ: ٗٓ٘ األٗأ،

ٍْ( ٙدي لوٟ عوٞ سترٗفٞ ٗزت١ٛ  اهفا» قاي أب٘سٚاْ: .(258)اهبقسٝ  ١ يف )فإ

ٍْ اهرتكٚ : قاي  قبؤا، إذ ه٘ كاُ  ٓٛ اللٚٞ فقط ن ىلدخى اهفا١، ٗكأ

ٍْ اه ٙأىلٛ باهػٌظ، ٗىلقدٙس ادتٌوٞ  ْْ شلٌَ  ذهم : -ٗاه ألوٍ  –إبسآٍٚ إ إ

ِْ اه ٙأىلٛ باهػٌظ ًّ املػسق َْٓ  برهم فإ ِ٘ ًَ .(3)«أٗ 

 ٢دٝ هوت٘كٚد كٌا ٓ٘ ًرٓ  ابّ دين يف ق٘ي اهػالس:ٗقٚى: اهفا١ شا

                                                 
 .64ساغٚٞ املدابػٛ ( 1)

 .64، ٗساغٚٞ املدابػٛ 1/223دهٚى اهفاذتني ( 2)

 .306، ٗاُظس اهفا١ يف اهقس ْ اهلسٍٙ 2/289اهبشس الٚط ( 3)
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  ٕ َُدددددد  ٗستددددددٟ ىَلَس٘كدددددد   اهعا٢ددددددداَت َٙع ْد

 
َّ: فددددا ىَلْبَعددددْد، ٗٗق٘ودددد   هددددٕ: اْبَعددددَد   َٙٗق٘ودددد

ِْ اهفا١ يف ق٘هٕ )فا ىَلْبَعْد( شا٢دٝ هوت٘كٚد    .(1)فقد ذٓ  إأ أ

ّٜ اامياْٗعوٞ )  ( يف ستى ُل  ًق٘ي اهق٘ي.ٖفٖأْخ ُٛ َل

َٕ)ق٘هٕ:  َٕ، ٗٗكت َب َّ باَه، ًٗا٢َلَت ًَ ْْ ىل ؤ َٜ اآلَخٜس، قاي: ٖأ ْ٘ َٚ َٕ، ٗاه  :(ٗزض َو

َّامللدز املؤٗي ) ًَ ْْ ىل ؤ ْ ، ٖأ ( يف ستى زفع خ  ملبتدأ سترٗا ىلقدٙسٖ: ااميا

َّأٗ ٓ٘. ٗعوٞ ) ًَ  ( صوٞ امل٘ص٘ي اذتسيف ال ستِى هلا ًّ االساب.ىل ؤ

َٕ  ٞ زتسٗز.: ًعٕ٘ا لوٟ هفظ ادتاهًٗا٢َلَت

َٕ) األمسا١ املعٕ٘فٞٗ َٕ ،ٗكٗت َب َٜ اآلَخٜس ،ٗزض َو ْ٘ ٞ.ٗاهَٚ ٟ هفظ ادتاه ٞ لو عٕ٘ف ٔاً   ( كو

َّ با٘هٖقَدٜز َخرٜيَٖ َٗغٔسَٖق٘هٕ: ) ًَ  (:ٗىل ؤ

 ٗخرٜي ًطاا ٗاهلا١ ًطاا إهٕٚ. : بدي ًّ اهقدز بدي بعض ًّ كى زتسٗز.َخرٜيَٖ

ْْ ىَلْعب َد اه ٖكٖأُِٖم ىَلَساٖ ق٘هٕ: ) َّ(. :(أ ًَ ْْ ىل ؤ ْْ ىَلْعب َد(: ًجى )ٖأ  )أ

ِْ: سسا ُاضحم: ٖكٖأُِٖم  ٙدي لوٟ اهتػبٕٚ. ٗاهلاا يف ستى ُل  امسٔا. كأ

ِْ(.ىَلَساٖ  ٞٚ فعوٚٞ يف ستى زفع خ  )كأ  : عو

ُِٖم ىَلَساٖ ) ٗعوٞ  يف ستى ُل ، ٗفٚٔا ق٘الْ:( ٖكٖأ

ْْ ىَلْعب َد اه (2) ساي ًّ اهطٌري املطترت يف )ىَلْعب َد(أُٔا : أسدٌٓا ، ٗاهتقدٙس: أ

ٕ  ًِم ً طتشطًسا ٗقسَب ّٛ:  ًساَقًبا إٍٙاٖ، أٗ  َُ أٜ ىلعبد »ٗا ِّاَلٕ لوٚم، قاي اهٖلْسًا

ّْ ٙساٖ ٌَ ًٔا َب ً َػِب ْْ ٙ  فاألقسب » :قاي اهَعٚيّن .(3)«اه  َِِصَي لوٟ ًعِٟ اهتػبٕٚ، أ

ْ  لبادىل م اه ىلعاأ ساَي كُ٘م يفف لبادىلم ًجَى ساي كَُ٘م  اهتقدٙس: ااسطا

ًٚا ٍْ املفَٔ٘ ًّ  هوٌعِٟ . ٗٓرا اهتقدٙس أسطّ ٗأقسبزا٢َ ًّ ىلقدٙس اهلسًاُٛ; أل

                                                 
 .1/269ضس صِالٞ االساب ( 1)

 .1/226، ٗدهٚى اهفاذتني79، ٗساغٚٞ املدابػٛ 1/196، ٗغس  اهلسًاُٛ 2/430اهلاغف ( 2)

 .1/286ٜ ، ٗلٌدٝ اهقاز1/196صشُّٚ اهبخازٜ بػس  اهلسًاُٛ ( 3)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة        

 

 

081 

 
ًٔا باهسا٢ٛ إٙاٖ. ٗفسٌق بني لبادٝ اهسا٢ٛ  ْْ ٙلْ٘ ٓ٘ يف ساي اهعبادٝ ًػب ىلقدٙسٖ: أ

 .(1)«بِفطٕ، ٗلبادٝ املػبٕ باهسا٢ٛ بِفطٕ

ٗاهظآس  .(2)كُ٘ٔا ًفع٘اٙل ًٕوٙقا أداش اهٕٚيب، ٗىلبعٕ ابّ َلٞاْ: ٗاآلخس

ٓ٘  أٌُٔا ٙسٙداْ أُٔا ُا٢  لّ املفع٘ي املٕوع، لوٟ أُٔا صفٞ مل٘ص٘ا سترٗا

ٝٙ ٖكٖأُِٖم ىَلَساٖ ًلدز ْْ ىَلْعب َد اه َلباَد  .، ٗاهتقدٙس: أ

ِّ اهٕٚيِب زدَُّ اذتاهٚٞ;  ألُٕ حيلى بٕ هوعابد ساالٌت ثاخ، كٌا إذا »ٗهل

ِْ شًٙدا  ٌٍ، فتل٘ز هٕ ساالت اهقع٘د، ٗاالُتلاب، ٗاهقٚاَ قو : كأ  .(3)«…قا٢

ٕ  ََٙسانق٘هٕ: ) ّْ ىَلَساٖ  فإُِ ٍْ ىَلٗل  (:فإْ ٖه

ْْ  سسا  غسُط داشَ ًبين لوٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ ًّ االساب. :إ

ٍْ َٝ، ًبين لوٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ ًّ االساب.ٖه ٗهٚط  )ن(  : سسا ُفٛ ٗدص

ْْ( ٘قٞ بأداٝ اهػسطًطبهوقو  ِٓا; ألُٔا  َّ املطازعاهيت ىل َخوِّص   )إ ًَ  ىهوٌطتقب َش

 .(4)الض

ّْ ََ؟ىَلٗل ٍَ د ٜص   : فعى ًطازع ُاقص فعى اهػسط. ٗقد ىلِاشلٕ ِٓا داشًاْ ٖفَب

)اهبقسٝ  َّ مك لك خك ُّ  لِد ق٘هٕ ىلعاأ: -قاي ارتطسٜ  :يف املطأهٞ ق٘الْ

ٛ، ٗس َرَا ُظري ٖ  ًّ األٗي، قٚى ىلِاشع اذتسفاْ يف اهفعى فٗألٌَى اهجاُ: »-(24

ّٛ )ن( يف لدَ اهفعى، ٗاضتقباي ٗقٚى األصى:  ٌ َط ْْ َثَبَ  أٍُلٍ ن ىلفعو٘ا، ٖف إ

ْْ( يف إثبات ذهم اهعدَ  ٌَٖوْ  يف اهفعى، ٗٓٛ ًعٕ يف ستى َدْصَ  …)إ ٗقٚى: )ن( َل

ْْ( ب  .(5) «)إ

                                                 
 .79، ِٗٙظس: ساغٚٞ املدابػٛ 1/286لٌدٝ اهقازٜ  (1)

 .1/226، ٗدهٚى اهفاذتني2/430اهلاغف ( 2)

 .2/430اهلاغف ( 3)

 .4/414اهِش٘ اه٘ايف ( 4)
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ًًدددا ٗزِددددَُّ األضدددتاذ لبددداع سطدددّ  ْْ ٙلدددْ٘ اهفعدددى زتصٗ ْْ( اهبأ ػدددس ٚٞ، )إ

 .(1)ٗىلقتلس )ن( لوٟ ُفٛ ًعِاٖ دْٗ دصًٕ، ٗدْٗ قو  شًِٕ هوٌاضٛ

ََٙسان ق٘هٕ   ٕ ُِ اضدت٣ِافٚٞ  اهفا١ يف ٓرٖ ادتٌوٞ اضدت٣ِافٚٞ ىلعوٚوٚدٞ ٗادتٌودٞ    ( )فإ

ّْ   ٗد٘اب اهػسط سترٗا، ىلقدٙس اهلاَ: فإْ ،ال ستِى هلا ًّ االساب ٍْ ىَلٗلد ٖه

 ٖ ْْ ىللْ٘ عوٞ  سان.اهعبادٝ فإُٕ ٙ َّٜطْسفٖأ أُ  ىَلَسا َٙدَسان( د٘اًبدا   )ٗال جي٘ش أ   ٕ ُِ فإ

ً َطِبًبا لِٕ،هوػسط;  ًّٗ املعوَ٘ إُٔ ِٙبػٛ أْ ٙلْ٘ فعى اهػسط ضدبًبا   ألُٕ هَٚظ 

ٕ  ضبٌ   ه٘ق٘ع ادت٘اب،  ً ْْ َد٣َْتين أكسًت م، فاجمل١ٛ  ضب   ااكساَ، ٗلَد ًجى: إ

،َٕ ًَ ََٙتِا هف أًا يف ٓرا اذتدٙح هعد َ  ز ْؤ ىلبازن ٗىلعاأ يف أثِا١ اهعبدادات هدٚظ    عد

 .(2)ٕ دِى َغأُ ضبًبا هس ؤَٙتٕ ٓ٘ هِا 

َٞفٖأْخ :قايق٘هٕ: ) ّٜ اهِطال ٗ د َ٘د اهِطالَٞ، (: اهتقدٙس:  ُٛ َل  ّٜ ًَ ّٜ َش ٖأْخ ُٛ َل

ًَٔا. حبرا ًطافني ٗقد ضبع اذتدٙح لّ اهفا١ يف ق٘هدٕ: )ٖفدٖأْخ ُٛ    .(3)ٗٗقَ  قٚا

ّٜ اامياْ(.  َل

ٍَ ًّ اهِطا٢َٜىًا امٖلْطؤ )هٕ: ق٘  (:ٗي  لِٔا بٖأْلٖو

: سذاشٙٞ لاًوٞ لٌى هٚظ، سسا ُفٛ ُٗطحم ًبين لوٟ اهطلْ٘ ال ستِى هٕ ًا

 ًّ االساب.

: اضٍ ًا اذتذاشٙٞ ًسف٘ع، ٗٓ٘ اضٍ ًفع٘ي ُا٢   فالوٕ ضٌرٌي ًطترت ٗي امٖلْطؤ 

 .فٕٚ، ٗاهتقدٙس: ٓ٘، ٙع٘د لوٟ اهسض٘ي 

 ٗي (.وٞ ًتعوع باضٍ املفع٘ي )امٖلْطؤ ٌ: غبٕ ادتلِٔا

                                                 
 .4/415اهِش٘ اه٘ايف ( 1)

 .80-79ٗساغٚٞ املدابػٛ  1/286اهقازٜ ، ٗلٌدٝ 1/196صشُّٚ اهبخازٜ بػس  اهلسًاُٛ  (2)

 .82-81فتُّ املبني ٗساغٚٞ املدابػٛ  (3)
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ٍَ ٍَ: اضٍ زتسٌٗز هفٙظا باهبا١ هتأكٚد اهِفٛ : اهبا١ سسا  َدسٍّ شا٢دبٖأْلٖو . ٖأْلٖو

لّ اهلطسٝ ألُٕ  ٌِ٘ع ًّ اهلسا، يف ستى  اهصا٢دٝ، ٗلاًٞ دسٖ اهفتشٞ ُٚابٞ

 ُل  خ  ًا اذتذاشٙٞ.

ٖٞ) ق٘هٕ: ٖٝ اهع َساٖٝ اهعاٖه ْْ ىَلَس٠ اذٗتفا ْٜ ٖٗأ ِْٚا َٗٗهْ٘ يف ا٘هب  ٕٖا ََٙت  (:ٜزلا١َ اهِػا١َ 

فعى ًطازع ًسف٘ع ٗلاًٞ زفعٕ اهطٌٞ املقدزٝ لوٟ األهف  مبعِٟ )ىل ْبَلَس( :ىَلَس٠

 ًِع ًّ أ٘زٓا اهتعرز. ٗاهفالى ضٌري ًطترت ٗدً٘با ىلقدٙسٖ )أُ (.

ٖٝ  .: ًفع٘ي بٕ ًِل٘باذٗتفا

ْٜ) ٗعوٞ ِْٚا َٗٗهْ٘ يف ا٘هب  ٕٖا ٖٝ(.: يف ست(ََٙت  ى ُل  ساي صاسبٔا )اذٗتفا

ّٛ ٗقد َزِدَُّ أْ ٙلْ٘ )ىَلَس٠( مبعِٟ )ىلعوٍ(; فٚلْ٘ ًتعدًٙا إأ  املدابػ

ٗذهم هػٌ٘هٕ  ًفع٘هني األٗي: اذتفاٖٝ، ٗاهجاُٛ عوٞ )ٙتٕاٗهْ٘(يف ستى ُل .

 .(1)األلٌٟ

ٍْ )ىلس٠( َبَلٜسِٙٞ ِٛ ٗاهسادُّ لِدٜ أ ِْ اهَِِب ُٞ ًّ ٙ خ   لّ  ; أل لاًات لاً

 اهعني رتآاقسب اهقٚاًٞ ن حتدخ يف ٗقتٕ، ٗض٘ا حتدخ فٌٚا بعد ٗىلظٔس ف

 . أًا ق٘هٕ )هػٌ٘هٕ األلٌٟ( فباب اهتػوٚ  ٗاضٌع.غأْ لاًات اهطالٞ

ٍٚٙا) ق٘هٕ: ًََو  (:ٖفٖوبْج   

ٍٚٙا عوٞ غبٕ  اسا شًاْ ًِل٘ب،، (2) (أٗ سًِٚا أٗ َدًٓسا )ٗقًتا  ٘ٙٙا أٜ: :ًََو

لْ٘ صفٞ مللدز سترٗا .)هٖبَْج  ( ًتعوع باهفعى  ْْٙ ُا٢ٞب لّ املفع٘ي  :ٜأ ،(3)ٗجي٘ش أ صفٞٚ 

ٕوع ٍٚٙافوبج   هٗبْجًا  :ٗاهتقدٙس ،امل ٕ ىلعاأ، ًََو ٘ه ٕ ق ًِ ٍ  " َّ خت حت ُّ  :ٗ  .(46)ًسٙ

ّٜ اهِطا٢َى ) ق٘هٕ: ًَ  (:؟ٖأىَلْدٜزٜ 

                                                 
 .84ساغٚٞ املدابػٛ  (1)

 .4/335ًعاُٛ اهقس ْ ألبٛ دعفس اهِشاع  (2)
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 اهلٌصٝ سسا اضتفٔاَ ًبين لوٟ اهفتُّ ال ستِى هٕ ًّ االساب.

َ قويٓب ُاضحم  : فعى ًطازعٜىَلْدٜز ًسفد٘ع ٗلاًدٞ زفعدٕ     ،ًَعٞوع لّ اهعٌى باالضدتفٔا

اهطددٌٞ املقدددزٝ لوددٟ اهٚددا١ ًِددع ًددّ أ٘زٓددا اهجقددى. ٗاهفالددى ضددٌري ًطددترت ٗدً٘بددا  

 ىلقدٙسٖ )أُ (. ٗادتٌوٞ اضت٣ِافٚٞ ال ستِى هلا ًّ االساب.

طداكِني، يف  اضٍ اضتفٔاَ ًبين لوٟ اهطلْ٘، ٗسسن باهلطس الهتقدا١ اه : ًَّ

 ستى زفع ًبتدأ.

 : خ  ًسف٘ع.اهطا٢ى 

ّٜ اهِطا٢َى )ٗادتٌوٞ  ًََطِد ًفع٘هٛ )ىَلْدٜزٜ؟ًَ  (.( يف ستى ُل  ضِدت 

ٍْ: )ق٘هٕ ٍْ َدَِٙٗل ٌ ٗل ٙ َعوِّ  ٍْ ٕ  َدْبٜسٙى  ٖأىلاٗك ُِ  (:فَإ

ِْ ٗ    ضبع أ ٞٚ  اهفا١ يف ًجى ٓدرا امل٘ضدع شا٢ددٝٚ، أ ً ٖقدِدز،    ٗاقعد  يف دد٘اَب غدسط 

ٍَ إأ اه ، ٗٗٓدد٘ األٗأ ا أددداشٖ اهٕددٚيب ِٓدداٗٓدد٘ ًدد ِْ٘ضددت ٍ اهعودد ًِددا إذا ٖف اهتقدددٙس: أ

 .(1) ٗزض٘هٕ فإُٕ د ٙى، بقسِٙٞ )اه ٗزض٘هٕ ألوٍ(

ٍْٗعوٞ )  ( يف ستى ُل  ساي ًّ َدْبٜسٙى لوٕٚ اهطاَ.ٖأىلاٗك

ٍْ ٌ ٗل ٍ (.ٙ َعوِّ  : اهطٌري )كٍ( يف ستى ُل  ًفع٘ي بٕ أٗي هوفعى )ٙ َعوِّ

ٍَْد ٍ (. : ًفع٘ي بَِٕٙٗل  ثاْ هوفعى )ٙ َعوِّ

ٍْ ٗعوددٞ )  َِٗل ٍْ َدٙددد ٌ ٗلدد ( يف ستددى ُلدد  سددداي ًددّ اهطددٌري املطدددترت يف     ٙ َعوِّ

.)ٍْ  )ٖأىلاٗك

  :د ٗوٌ٘ع

عع  )داهظ(، اضدٍ فالدى، كػدآُد     ٗفع ٘ي، :لوٟ ٗشْ

                                                 
 .87، ٗساغٚٞ املدابػٛ 1/228، ٗدهٚى اهفاذتني 2/437اهلاغف  (1)
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ْْ ٙلْ٘ ًلدًزا مبعِٟ داهطني ٔ ٘د. ٗجي٘ش أ  .(1)ٗغ 

 : اامياْ

ًَددّ لوددٟ ٗشْ ٖأ٘فَعددى. ٗأصددٗوٕ    ٗشُ ددٕ: إ٘فعدداي، ًلددد   ،ٜإإًدداْز هوفعددى اهسبددالٛ  

األٗأ ًتشسكددٞ ٗاهجاُٚددٞ ضدداكِٞ، فٗقوبدد   ادتٌعدد  ٌٓصىلدداْ يف كوٌددٞ ٗاسدددُٝ،  

ُٞ ًّ دِظ سسكٞ األٗأ  .اهجاُٚٞ سسا لو

  :ًٞا٢َل

 فٚٔا أق٘اي:

1-    ٍْ ٞ  ذٓ  ارتوٚى ٗاهلطا٢ٛ ٗىَلَبعٌٔدا أبد٘ ل بٚدد إأ أ ٗاسددٓا   املا٢لد

ًَٖوددم( ًَ٘أٖهددم، فقدددً٘ا اهدداَ ٗأخددسٗا اهلٌددصٝ،    ً  ،) ًَددٖون(، ٗاألصددى:  َخفددف ًددّ )

ًَٖون، ٗٓ٘ ً٘فَعى ًّ اأٖلٗه٘ن، ٗٓ٘ اهسضاهٞ، ٗادتٌع٘ا لوٟ سرا ٌٓصىلٕ  فقاه٘ا: 

  كٌا سرف٘ٓا ًّ )َٙس٠(، ٗقد ٙتٌُٕ٘ يف اهػعس خاِصٞ، قاي:

 ٖفٖوْطددددددد  َ اَُْطدددددددٍّٛ ٗهلدددددددَّ مٖلدددددددٖوُن 

 
ْ٘قٜ اهِطددددد  ّ ٖفددددد ددددد ٌْٕىلَبددددداَزنً  ً ْسَضدددددٗو  ٘ات 

 
ًَا٢لٞٗمٛل   . (2)ا ععٖ٘ زّدٗا ٌٓصىلٕ فقاه٘ا: 

أصددى ًوددم:  »ٗاختدداز أبد٘د اهعددا١ املعددسٜ ًددرٓ  ارتوٚددى ٗاهلطددا٢ٛ، فقدداي:       

هلٍ:              ، ٗٓٛد اهسضداهٞ، ثٍد ٗقود ، ٗٙددهِا لودٟ ذهدم قد٘د ًَ٘أٖهدم، ٗإمندا ٗأخدر ًّد األه٘كٞد

هل   ا١ إأ ٗأص٘د ، ثٍد بدٍّٚ أْ ٗشُدٕ امللدري     (3)«ااملا٢لٞ يف ادتٌع; ألْ ادتٌ٘ع ىلسد األغٚد

ًََآهلٞ ًََعاَفوٞ; ألُٔا ًقو٘بٞ لّ  ًََعى، ٗاملٍٚ شا٢دٝ، ٗٗشْ ًا٢لٞ:   .  (4)إهٕٚ: 

                                                 
 .58ساغٚٞ املدابػٛ  (1)

 .  1/250، ٗاهوطاْ )ًوم(، )أهم(، ٗاهدز امللْ٘ 2/347، ٗغس  اهػافٚٞ 4/379، ٗاهلتاب 5/380 اهعني (2)

 .6زضاهٞ املا٢لٞ  (3)

 .6زضاهٞ املا٢لٞ  (4)
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 . (2)، ٗىلبعٕ اهطخاٜٗ أًٙطا(1)ٓرا املرٓ   ٗاختاز ابّ دين

ًَٖوم(:  -2 ٍْ أصى ) ٗذٓ  ابّ اهطلٚ  ٗاملاشُٛ ٗىلبعٌٔا ابّ اهطساز إأ أ

 . (3)هلٌصٝ إأ اهاَ ثٍ س َرٖف  اهلٌصًَٖٝون، ُ َقو  سسكٞ ا

ًَٖوددم(: ٖفَعددى، ًٌٚددٕ أصددوٚٞ ًددّ املوددم، ٗٓدد٘   -3 ( ٍْ ٗذٓدد  أبدد٘ ل بٚدددٝ إأ أ

ًَدان لودٟ ٗشْ    اهق٘ٝ، ٗال سرا فٕٚ، ٗععٕ ٖفَعا٢وٞ غرًٗذا، كأٍُٔ ىلٌ٘ٓ٘ا إُٔ 

 . (4)ٖفعاي، ٗقد عع٘ا ٖفعااٙل املركس ٗاملؤُح لوٟ ٖفَعا٢ى قوٚٙا

ٗٓدد٘ »َكٚطدداْ إأ أُددٕ )ٖفْعددٖأي( ًددّ امَلوددم، قدداي اهسضددٛ:     ٗذٓدد  ابددّ -4

اغدددتقاٌق بعٚدددد، ٖٗفْعدددٖأي قوٚدددٌى ال ٙ سىللددد  ًجودددٕ إال هظٔددد٘ز االغدددتقاق كٌدددا يف       

ٌْٖأي  . (5)«َغ

ٍٚٙا  : ًََو

ٌ٘، ادتٌعددد  اهددد٘اٗ ٗاهٚدددا١ ٗضدددبق  إسددددآٌا        :ٗشُ دددٕ ًََوٚددد ٖفَعٚدددى، ٗأصدددوٕ: 

 .(6)هٚا١باهطلْ٘ فقوب  اه٘اٗ ٙا١ً ٗٗأدغٌ  اهٚا١ يف ا

 : اهعاٖهٞ

ٞ  ، عع لا٢ى،املفت٘سٞ بتخفٚف اهاَ ًدّ   ،ٗٓد٘ اهفقدري   .ًجى سا٢َم ٗساٖكد

ََٙعٚى  لاَي ْٚٙا اهسدى   ٞٙ،ٗ َل ْٖٚو  هئ مئ خئ ُّ ًِٕٗ ق٘هدٕ ىلعداأ:    ،(7)إذا افَتٖقَس َل
 .(8)اهطشٟ  َّ

                                                 
 .1/137، ِٗٙظس: اهبشس الٚط 2/103املِلف  (1)

 2/921ضفس اهطعادٝ  (2)

 .2/102، ٗاملِلف 3/339، ٗاألص٘ي 70إصا  املِٕع  (3)

 .249، ِٗٙظس: ًعذٍ ًفسدات اابداي ٗاالاي 1/137، ٗاهبشس الٚط 1/35ش اهقس ْ زتا (4)

 .2/347غس  اهػافٚٞ  (5)

 .250ًعذٍ ًفسدات اابداي ٗاالاي  (6)

 .1/227، ٗدهٚى اهفاذتني 84، ٗفتُّ املبني 47، ٗاهتعٚني 22، ٗاملعني 711اهوطاْ  (7)
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ْ  لاٖهٞٗ ٖٞٗش َٖٚوٞ، حتسكَ  اهٚا١ : ٖفَعٖو . ٗاُفتُّ ًا قبودٔا فٗقَوَبدْ  أَهٙفدا   ، أصٗوٕ: َل

 ٗٓ٘ عع كجسٝ قٚاضٛ.

  :ٜزلا١

ٌٜ،   هولجسٝ مسالٛ، عع ىللطري ًفسدٖ )زاٝع(، ٗشُ ٕ: َفعاي، فأصٗوٕ: ٜزلدا

ٕ : ٗفَعٖودٞ،   ٗٙ ذٌدع لودٟ ز لداٝ،    .(1) ىلٕسف  اهٚدا١  بعدد أهدُف شا٢ددٝ فقوبد  ٌٓدصٝٙ       ُ د َْ٘ش  ف

 .(2)قاٝض ٗٗقطاٝ :ًجى

  :اهِػا١

  ٛ ، ٙ فدَسق  بِٚدٕ ٗبدني ًفدسدٖ باهتدا١ يف ًفدسدٖ، فٌفدسدٖ: غداٝ         اضٍ ددِظ ععد

ً ٔا ٓا١; ألُٔا ىل َلِػس  لوٟ :ٗأصؤا ٞٚ، لِٚٔا ٗاٗ، ٗال َٓ ْٙٔٞ،  :غا َ٘ ٗىل ٖلِطدس  لودٟ    غ د

ز. فأصى ٗٗأْثَبَتْ  ٓا١ اهعاًٞ اهيت ىلِقو  ىلا١ً يف ااْدزا ،س َرٖف  الًٔا )اهلا١( َغٚاٖ،

 .(3)لوٟ غري قٚاع، كٌا قوب  يف ًا١غا١: غاٖ، قوب  اهلا١ ٌٓصٝٙ 

َٗٗهْ٘ ٕٖا   :ََٙت

َٗي، لوٟ ٗشْ ىَلٖفاَلى، ًدّ   فعى ًطازع ًطِد إأ ٗاٗ ادتٌالٞ، ًٗاضٕٚ ىَلٕا

، كدٌى  س ًدّ  دسا اثدِني فلدالًدا    جد صٚؼ املفالوٞ اهيت ىلقتطٛ االغرتان ًدّ أك 

ٟ  ،ًٌِٔا فالٌى هفٙظا ًٗعًِٟ ََٗي شٙددٌ    (4)ًٗفع٘ي يف املعِد ٌْدسٌ  ، كدأْ ُقد٘ي: ىَلٕدا ٗ َٗل

ٌْدسٌ ) فديف اهب ِٚاْ،  ِْ ٗكدا٠ ًٌِٔدا قداَ باهتٕداٗي،         ٗ(شٌٙد َٗل فالدى هفٙظدا ًٗعِدٟ; أل

 (ٗ)شٙدٌد ٗلٌدسٌ  ٌٗٓا ًسف٘لاْ هفٙظدا، األٗي باألصداهٞ ٗاآلخدس باهتبعٚدٞ، ٗٗكدٓى ًدّ       

                                                 
 .129ًعذٍ ًفسدات اابداي ٗاالاي  (1)

 .2/235. ٗٙ ِظس: اهِٔاٙٞ يف غسٙ  اذتدٙح ٗاألثس 84فتُّ املبني ٗساغٚٞ املدابػٛ لوٕٚ  (2)

 .2/626اهوطاْ غٖ٘. ٗاُظس املٌتع البّ للف٘ز  (3)

 .1/101ِٙظس غس  اهػافٚٞ  (4)
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 ًفعٌ٘ي بٕ يف املعِٟ; ألُٕ ٗقع لوٕٚ اهتٕاٗي  ًّ اآلخس. 

بددني أفددساد اهع ددساٝ امل٘صدد٘فني مبددا      ٗاهتفالددى يف ٓددرا امل٘ضددع ًددّ اذتدددٙح    

 .(1)ذ كس

  :َدْبٜسٙى

ٛٓ  ِ٘ع ًّ اهلسا هوعوٌٚٞ ٗاهع ذٌدٞ. ٗقٚدى ًعِداٖ: لبدد      ٛٓ ض سٙاَُ اضٍ ألذٌ

 .(2)اه

 

*  * * 

                                                 
 .85ِٙظس ساغٚٞ املدابػٛ  (1)

 .1/228هٚى اهفاذتني ، ٗد85، ٗفتُّ املبني ًع ساغٚٞ املدابػٛ 47، ٗاهتعٚني 23ِٙظس املعني  (2)


