


 
 

 رـ  فــر أو الظـ  ـذ الشـَّعـم أخـكـح
ي  في عشر ذي الحجة لمن أراد أن ي ضحِّ

 

 د. سائد بكـداش            

 األطتار املؼاسك بقظي الذساطات اإلطالوٗٛ         

 جاوعٛ طٗبٛ باملذٍٖٛ املٍٕسٚ-يف كمٗٛ الرتبٗٛ        

 
عمددٜ طددٗذٌا اذتىددذ ر سا العدداملأف ٔ الددن الـددالٚ ٔ كىددن التظددمٗي 

 . ٔبعذ: ستىذ ٔعمٜ آلْ ٔؿخبْ  مجعأ

ِّنُّ ِالُه رٙ اذتجٛ وَ كدن عداًف ٔخدذان العؼدش املباسكدٛ       اإٌْ حأ ُٖ

وٍْف ٖٔبذ  الٍاغ باالطتعذاد لألكاح٘ف ٖٔتّٗأُٔ الطتقباه عٗذ األكخٜ: 

ٗودشٚ ٔخدشدد لكريدشٚ ودا ٖظدىعُٕ:           ٖأخ٘ طؤاه الكدرييَٖ يف خمدا الػىدشٚ ودي حة

اد  ُ ٖلدخ٘ ذرا ِدنه ِداله اذتجدٛ ٔدامدش العؼدش  ُ ٖأادز        ِن ظتدٕص ملدَ  س  

 ػ٠ًٗا وَ ػعش س طْف  ٔ ذتٗتْف  ٔ ظفشٓف  ٔ ضتٕ رلاف  ً ال ظتٕص؟

ٔحأ ٔجذت رلا ٖتكشس وشاسًاف ُٖٔطشح يف اجملالع لٗاًل ٌّٔاسًاف حتدٜ  

كرُيدش اٗددْ ادتدذاه ٔالٍقدداؾف َٔ  س وةدَ بةظةدديف  القدٕه يف ِددزٓ املظددألٛف َٔ     

تةبة اّٗا كتابٛ وظتقمٛ وفشدٚف ٔجذت ٌفظد٘  وداً  دد جدذٖش      جذ وةَ ك 

ٛ  ملددا ٔسد يف ِددزٓ املظددألٛ وددَ   ددٕاه          بددأُ ُٖصةددفه بذساطددٛ وتعىقددٛ وظتقـددٗ

 لمفقّاٞف ٔوا اطتذلٕا بْ وَ  دلٛف وي بٗاُ ٔجّٛ ٌعش كن ٍّ وٍّي.

ِٔكزا اطدتعٍش بدار خعدال عمدٜ رلداف ساجٗدًا وٍدْ جدنه ٔعدال الظدذاد           

 لقبٕهف ٔاإلاالق يف القٕه ٔالعىن.ٔالـٕاا ٔا
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ِددزا ٔؿددمٜ ار عمددٜ طددٗذٌا ستىددذ ٔعمددٜ آلددْ ٔؿددخبْ ٔطددم ي خظددمٗىًا     

 كرييًاف ٔاذتىذ ر  ٔاًل ٔآاشًا.

 

لػددٛ: بلددي األلددلف ٔ ٗددن بكظددشِاف ٔختفٗددل الٗدداٞ    

ٗهٛ: بفددت     ٔخؼددذٖذِاف ٔمجعّددا:  كدداح٘.  ٖٔقدداه :ددا: كةددخب

ٔاألكدخٗٛ يف   .(1)اللادف ٔخؼذٖذ الٗداٞف ٔمجعّدا: كدخاٖا   

ٍهعةي خقشبدًا ذل    الؼشع: ِ٘ الؼاٚ اليت ُخزب  ًٖٕ األكخٜف  ٔ وا ُٖزك ٜ وَ الد

ٔ ددذ ُػددشعش األكددخٗٛ يف     ار خعددال يف  ٖدداً الٍخددش بؼددشاٟيف شتـٕؿددٛ.    

الظددٍٛ الرياٌٗددٛ وددَ ا:جددشٚف ِٔدد٘ الظددٍٛ الدديت ػددشعش اّٗددا ؿددالٚ العٗددذَٖف    

 .(2)ٔصكاٚ املاه

 

)ماا   دداه:  عٍّددا  ُ سطددٕه ار ددد عددَ عاٟؼددٛ سكدد٘ ار 1
ب  إااْ   َّااإ نا ماا    ااابن  اعمااآ ميماا  ماا  عماا اا آ ياا ا نَّْحر 

نَّاا,اإ  ا اا  َّ اام   ياا ا نَّرو ماا  أرباا اا إ ا فاا,    إ ا     اا إ 
)  .(3)ا ن نَّ,ا َّورع م  نا أمك ن قبآ  ن يرع م  نأل ضإ  طوِّب ن أ   افسً 

2 ٙ ) ا  نألحارو  َّحا إب   أكاآ ه:  ٌدْ  دا   : ٖٔدشٔٝ عدَ الدٍ     (4)د  اه الرتودز
 .ف,بة إسح (

)ي    طم  قا م    فا ,أ  حارو فإ  ا ن  اه:   ُ سطٕه ار  د ٔعَ عم٘ 3

                                                 
ف حاػٗٛ ابَ 10/3( ٍٖعش القاوٕغ احملٗيفف ٔػشحْ خاج العشٔغ )كخٕ(ف املـباح املٍي )كخ٘(ف ات  الباسٙ 1)

 ف ٌٔقن ابَ عابذَٖ  ُ اّٗا مثاٌ٘ لػات. 6/311عابذَٖ 

 . 5/76( املٕطٕعٛ الفقّٗٛ الكٕٖتٗٛ 2)

 (.3126) 2/1044ْ (ف ٔ اه: حذٖد حظَ غشٖبف طٍَ ابَ واج1493) 3/83( سٔآ الرتوزٙ يف الظٍَ 3)

 .3/83( طٍَ الرتوزٙ 4)

 ةــيــاألضـح

ل ـــــــــــــــــضـف
 ةــيــحـاألض



 211 شر ذي الحجةحـكـم أخـذ الشعر أو الظـفـر في ع

َّااف أاامار قطاابة مكفاابة َّكااآ  ااا إ  امااا   اااد يا اا ع أيرم اا  ايم اا    حااع  اا  مو ناااف 
 اه  بٕ طعٗذ: ٖا سطدٕه ار. ِدزا  ه ستىدذ ااؿدٛف ادإٌّي       .سب,و  حا,ف ً(

)آلر مرماا, :    دداه ُّددٕا بددْ وددَ ارتدديف  ٔ لمىظددمىأ عاوددٛ؟     ِددنمل ملددا اُ 
 .(1). اذتذٖدخ ص إ اَّيمسيمو  ع م (

 

ااتمددل اقّدداٞ املددزاِب األسبعددٛ يف حكددي األكددخٗٛ   

 عمٜ  ٕلأ:

ٛ   القدٕه األٔه:   :  بددٕ (2) ٌّدا ٔاجبددٛف ٔبّدزا  دداه اذتٍفٗد

 حٍٗفٛ ٔستىذ ٔصاش ٔاذتظَ بَ صٖاد ٔذحذٝ الشٔاٖتأ عَ  ب٘ ٖٕطل.

ٔالٕاحددب ٍِددا عٍددذ اذتٍفٗددٛ عمددٜ وـددطمخّيف ِٔددٕ دسجددٛ بددأ الفددش   

ٔالظددٍٛف كىددا  ٌددْ عمددٜ وشاخددبف بعلددّا آكددذ وددَ بعدد : إجددٕا طددجذٚ   

الددتالٔٚ آكددذ وددَ ٔجددٕا ؿددذ ٛ الفطددشف ٔٔجددٕا ؿددذ ٛ الفطددش آكددذ وددَ   

 .(3)ٔجٕا األكخٗٛف ٔرلا باعتباس خفأت األدلٛ يف القٕٚ

ٛ  ٌّدا طددٍٛ وؤكدذٚف ٔبّددز   القدٕه الريدداٌ٘:   (5)ٔالؼددااعٗٛ (4)ا  داه املالكٗدد

 ف ٔسٔاٖٛ عَ  ب٘ ٖٕطل ؿاحب اإلواً  ب٘ حٍٗفٛ.(6)ٔاذتٍابمٛ

                                                 
(ف ٔ داه اإلوداً املٍدزسٙ يف الرتغٗدب ٔالرتِٗدب      348) 1/175( سٔآ  بٕ القاطي األؿبّاٌ٘ يف الرتغٗدب ٔالرتِٗدب   1)

ف ٍٖٔعدش  ه: ذطدٍادٓ ال بدأغ بدْ. ا   316ف  ٔ اه الذوٗاط٘ يف املتجش الدشاب  ق   هف حظٍٍّْ بع  وؼاغتٍا. ا2/155

 .4/219ٌـب الشاٖٛ 

 )ط الباب٘(.   6/313ف ابَ عابذَٖ 5/62ف بذاٟي الـٍاٟي 6/2( خبٗأ اذتقاٟق 2)

 ٌقاًل عَ القذٔسٙ. 6/313( ٍٖعش حاػٗٛ ابَ عابذَٖ 3)

ف بمػدٛ الظدالا )حاػدٗٛ الـدأٙ(     3/238ف وٕاِب ادتمٗن لمخطاا 2/118( الؼشح الكبي عمٜ شتتـش امٗن 4)

 . 1/309عمٜ الؼشح الـػي 

 . 8/123ف ٌّاٖٛ احملتاج 4/282ف وػين احملتاج 8/383( اجملىٕع 5)

 .  2/86ف ػشح وٍتّٜ اإلسادات لمبّٕخ٘ 3/21ف كؼاف القٍاع 11/94( املػين البَ  ذاوٛ 6)

ــــــــــــــكـــــح م ـ
 ةــيـحــاألض
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 داه:  داه    ٔمما اطتةذه بْ  ؿدخاا القدٕه األٔه: ودا سٔآ  بدٕ ِشٖدشٚ      

 .(1))ما  ااجا, سا,اً   يم يضحِّ:    يربأْ  مح ا (:  سطٕه ار 

 برتك غي الٕاجب.ٔجْ الذاللٛ:  ُ ورين ِزا الٕعٗذ ال ٖمخق 

ٔمما اطدتةذه بدْ  ؿدخاا القدٕه الريداٌ٘: ودا  سٔآ ابدَ عبداغ سكد٘ ار          

 ٖقٕه: عٍّىا  اه: مسعش سطٕه ار 

 .(2) )ث ٌث  ْ  عي   بنئضإ ا ْ  َّكم  ط ع: نَّ  بإ انَّحربإ اص ة نألحرإ(

 

يف بددذٞ ٔ ددش التلددخٗٛ  (3)اخفددق اقّدداٞ املددزاِب األسبعددٛ 

بع  الفشٔعف اقالٕا: ٖبذ  ٔ تّا ودَ  مجمٛف وي خفـٗن يف 

ِٔزا ألِدن األوـداس عٍدذ اذتٍفٗدٛف ٔ ودا       بعذ ؿالٚ العٗذ.

ٔ وددا غددي  غددي  ِددن األوـدداسف اٗبددذ  ٔ ددش التلددخٗٛ وددَ بعددذ طمددٕع الفجددش.  

ٌّاٖدددٛ ٔ دددش ٔ وددا   اذتٍفٗددٛ ادددال اددش  عٍدددذِي بدددأ  ِددن األوـددداس ٔغيِدددي.   

 اااتمفٕا اْٗ عمٜ  ٕلأ: التلخٗٛ

ٍتّ٘ بػشٔا مشدع االدد  ٖداً العٗدذف  ٙ: ٖدًٕ العٗدذ ٖٕٔوداُ        : ٖالقٕه األٔه

 بعذٓ وَ  ٖاً التؼشٖقف ٔبّزا  اه اذتٍفٗٛف ٔاملالكٗٛف ٔاذتٍابمٛ.

ٍٖتّدد٘ بػددشٔا مشددع سابددي  ٖدداً العٗددذف  ٙ: ٖددًٕ العٗددذف    القددٕه الريدداٌ٘:

ٔلكدن ٍّ  دلتدْ ودَ   دٕاه      ٔاالاٛ  ٖاً وَ  ٖاً التؼدشٖقف ٔبّدزا  داه الؼدااعٗٛ.    

                                                 
ف ٔؿدخخْف  2/389(ف املظدتذسك لمخداكي   3123) 2/1044ف ٔابدَ واجدْ   2/321( سٔآ اإلواً  محدذ يف املظدٍذ   1)

: سجالددْ اقدداتف لكددَ ااُتمددل يف ساعددْ ٔٔ فددْف   4/3يف اددت  البدداسٙ  ٔ  ددشٓ الددزِ ف ٔ دداه اذتددااغ ابددَ حجددش   

 .  4/207ف ٍٖٔعش ٌـب الشاٖٛ هٔاملٕ ٕف  ػبْ بالـٕاا.  الْ الطخأٙ ٔغيٓ. ا

ذ اإلوداً  محدذ    2) َ البّٗقد٘  1/231( وظٍد ف 4/206ف ٍٖٔعدش ٌـدب الشاٖددٛ   1/300ف املظدتذسك لمخدداكي  2/468ف طدٍد

: خمصدف كدعل اذتدذٖد    3/118طٍذٓف ٔ اه ابَ حجش يف التمصٗف اذتدبي  ٔ ذ بٗهَ كعفْف حٗد خكمي يف سجاه 

 وَ مجٗي طش ْ.

 عٍذ الكالً عمٜ حكي األكخٗٛ.   7د  6( اٌعش وـادسِي يف ق 3)

ـــــــــــــــــــــــ   وق
 ةـيـحـضـالت
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سك٘ ار عٍّيف ٔغيِاف خٍعش يف املـادس الظابقٛ الزكش لكن  الـخابٛ

ٔبٗاُ ٔ ش التلخٗٛ ٖفٗذٌا جذًا يف وظألٛ البخدف ألُ حكي  ادز   وزِب.

الؼعش ٔالعفش ٍٖتّ٘ عٍذ التلخٗٛف اىٍّي وَ ٖلخ٘  ٔه ٖدًٕف ٔودٍّي ودَ    

 ٖلخ٘ بعذٓف ِٔكزا.

خفق الفقّاٞ سك٘ ار عٍّي عمٜ جٕاص  از الؼعش ا

ُٖددددددِشد  ُ ٖلدخ٘ف ذر   ٔالعف ش يف عؼش رٙ اذتجٛ ملَ َ 

 . ِٕ حاله

لكددَ ااتمفددٕا يف حكددي  اددز الؼددعش  ٔ العفددش يف 

 عؼش رٙ اذتجٛ ملَ  ساد  ُ ٖلخ٘ عمٜ  سبعٛ   ٕاه:

 القددٕه األٔه:

ذباحٛ ٔجٕاص األازف ٔوَ اعن رلا ٔ از وَ ػدعشٓ  ٔ ظفدشٓ: ادال بدأغ     

ٍفٗددٛ:  بددٕ حٍٗفددٛ ٔؿدداحبآ.  ٔ طددٕ  عمٗددْف ٔال ٖكددشٓ رلددا.  ٔبّددزا  دداه اذت

 اٗىا ٖم٘ عباسات  ٟىٛ اذتٍفٗٛ يف رلا:

  د  ٙ (: ال بدأغ بقدف األظدااش ٔالؼدعش     ه 321)ت  (1)اه اإلوداً الطخدأ

ي ٖعدضً عمدٜ رلداف ِٔدٕ     ددد ش ملدَ عدضً عمدٜ  ُ ٖلدخ٘ف ٔملدَ ل     ددؼدعداً الددديف  ٖ

 (2)صٙ ادتـداق  ٕه اإلواً  ب٘ حٍٗفٛ ٔؿاحبْٗ.  ٔ اه اإلواً  بٕ بكدش الدشا  

(: ال بأغ ملَ ٖشٖذ  ُ ٖلخ٘  ُ عتمدق ػدعشٓف ٖٔقدف  ظفداسٓ يف     ه 370)ت 

: ذرا دان العؼش (3)( اقذ  اهه 428عؼش رٙ اذتجٛ.  وا اإلواً القذٔسٙ )ت 

ٗهَ  كدددخٗتْ: َ ٖمضودددْ  ُ ظتتٍدددب حمدددق       ٔ ساد اإلٌظددداُ  ُ ٖلدددخ٘ف  ٔ عددد

                                                 
 . 4/447ف ٍٖٔعش ػشحْ طتب األاكاس لمعٗين 4/181( ػشح وعاٌ٘ ا ااس 1)

 . 3/230( شتتـش ااتالف العمىاٞ لمطخأٙ )ااتـاس ادتـاق( 2)

 .  12/6344( التجشٖذ 3)

ال الفقهاء في وأق
مســــــــ لة أخــــــــذ 
 الشـعر أو الظفــر
فـــــي عشـــــر ذي 
الحجـة لمــن أراد 

 أن يضحي
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ودَ وتدأاشٙ اذتٍفٗدٛ     . ٔممَ ؿشهح بّزا اذتكي ها. الؼعشف ٔ فه األظااش

َُ وةم ددا عبددذ المطٗددل بددَ عبددذ العضٖددض )ت     (ف حٗددد  دداه يف  ه 801اإلودداً ابدد

: ٔرِددب  بددٕ حٍٗفدددٛف ٔوالددا يف سٔاٖددٛ ذل  ُ ذصالددٛ   (1)كتابددْ وبدداس  األصِدداس 

.  ٌٔقن ِزا اذتكي عَ ابَ وما اإلواً وال هالؼعش ٔالعفش غي وكشِٔٛ ا

ف  ُ ابَ ومدا  داه: ٔساهدف    (ف ٔلكَ بـٗاغٛ  اشٝه1014عم٘ القاسٙ)ت 

ٛ اشٖدقمل  دٗد دفدٍدش ٙ عَد اذت ددددد زا الدددد ذ ٌقن ِددٔ .  (2)يف األاز  بٕ حٍٗفٛ ٔاألؿخاا

( ه 388د  اه اإلواً ارتطاب٘ )ت   زٓ عباساخّي: ددوَ األٟىٛ وَ غي اذتٍفٗٛف ِٔ

ً  دد ٔعد    هاا الدش ٙ يف رلدا. ا  دد: ٔساهف  ؿخ(3)يف وعاَ الظٍَ  (4)بهش ابدَ حدض

( بقٕ:ىا: ٔرِب  بٕ حٍٗفٛ ٔ ؿدخابْ  ه 751)ت  (5)يدٗدقد(ف ٔابَ اله 463 )ت

 هذل اإلباحٛ. ا

 هبقٕ:ي: ٔ اه  بٕ حٍٗفٛ: ال ٖكشٓ رلا. ا (6)ٔعبهش اشٖق كبي وٍّي 

  دداه  بددٕ حٍٗفددٛف (7)( يف اذتددأٙ الكددبيه 450ٔ دداه املددأسدٙ )ت ٔ :

ٛف ٔال ٖكددشٓ. ا   ( يف القددٕاٌأ ه 741ضةٙ )ت ف ٔ دداه ابددَ ُجدد هٔوالددا: لددٗع بظدٍد

: َٔ ٖظتخب  بٕ حٍٗفٛ رلا.  ٔ داه  اك٘د القلداٚ اإلوداً ستىدذ بدَ       (8)الفقّٗٛ

                                                 
(1 )1/279. 

 .  3/307( وش اٚ املفاخٗ  ػشح وؼكاٚ املـابٗ  2)

(3 )4/96 . 

 .  7/368( احملمٜ 4)

 .4/96( ػشح خّزٖب طٍَ  ب٘ دأد 5)

ف خّدزٖب طدٍَ  بد٘    13/138ف ػدشح ؿدخٗ  وظدمي لمٍدٕٔٙ     8/392ف اجملىدٕع لمٍدٕٔٙ   11/95( املػين البَ  ذاودٛ  6)

 .  5/200ف ٌٗن األٔطاس 474اٟل املعاسف البَ سجب ق ف لط4/96دأد لمىٍزسٙ 

(7 )15/73. 

 .128( ق 8)
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(ف ؿاحب كتداا سمحٛد األوٛد    ه 780عبذ الشمحَ الذوؼق٘ الؼااع٘ )ت بعذ 

 ه:  اه  بٕ حٍٗفٛ: األاز وباحف ال ٖكشٓف ٔال ٖظتخب. ا(1)يف ااتالف األٟىٛ

  ُ األادز وبداح ال بدأغ بدْ: عدَ اإلوداً والدا         ٌُٔقن ورين ِزا القدٕهف ٔ 

ِٕ املزِب عٍذ املالكٗٛف ٔجعمدْ  ٖلدًا    (2)سمحْ ارف بن جعمْ ابَ عبذ الرب

  ٘ اقدذ جعمدْ  دٕه     (3) ٕهة طاٟش اقّاٞ املذٍٖٛ ٔالكٕاٛ.   وا ابَ سجدب اذتٍبمد

ِددزا القددٕه ِددٕ  ددٕه اإلودداً الفقٗددْ   (4)ٔجعددن الطخددأٙ  كددريي وددَ الفقّدداٞ.  

(ف  حددذب كبداس التدابعأف ٔوددٕل  ً   ه 103ٞ بددَ ٖظداس املدذٌ٘ )ت   احملدذ  عطدا  

املددؤوٍأ وٗىٌٕددٛ ا:اللٗددٛف ٔ ٖلددًا جةعةم ددْ  ددٕهة  بدد٘ بكددش بددَ عبددذ الددشمحَ بددَ  

 (  حذ الفقّاٞ الظبعٛ باملذٍٖٛ املٍٕسٚ.ه 94اذتاس  بَ ِؼاً )ت 

 القٕه الرياٌ٘

بدأغ   ٖظتخب عذً األازف ٔوَ اعن رلا ٔ از وَ ػعشٓ  ٔ ظفشٓ: ادال 

ٔول.  ٔبّددزا  دداه اشٖددق وددَ وتددأاشٙ          عمٗددْف ٔال ٖكددشٓف لكٍددْ اددالف األ 

اذتٍفٗٛف بن ٌُظبب لُؼدشهاح اذتدذٖد ودَ اذتٍفٗدٛ.  اقدذ  داه اإلوداً ودال عمد٘          

( بعذ  ُ ٌقن كالً ابَ وةم ا الظابقف ِٕٔ: ٔساهف يف ه 1014)ت  (5)القاسٙ

اذتددذٖد وددَ  يف األاددز  بددٕ حٍٗفددٛ ٔاألؿددخاا  دداه: ٔظدداِش كددالً ُػددشهاح     

:  ُ (6)اذتٍفٗٛ:  ٌْ ٖظدتخب د عدذً األادز د عٍدذ  بد٘ حٍٗفدٛف اىعٍدٜ: ساهدف          

                                                 
 .149( ق 1)

 . ٔعَ اإلواً والا سمحْ ار  كريش وَ سٔاٖٛ كىا طٗأخ٘.  17/234( التىّٗذ 2)

 .475( لطاٟل املعاسف ق 3)

 .4/182( ػشح وعاٌ٘ ا ااس 4)

 .  3/307( وش اٚ املفاخٗ  ػشح وؼكاٚ املـابٗ  5)

َ وما.( 6) ٓ اب ٙ  اٗىا ركش   
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ٔولف ٔال كشاِدٛ اٗدْف االادًا لمؼدااع٘.         الٍّ٘ لمتٍضٖدْف اصالادْ: ادالف األ 

 ها

   َ ٘      (1)ٔ داه ابدَ عابدذٖ لمخمد  ذبدشاِٗي بددَ    (2)ٌقداًل عدَ ػدشح وٍٗدٛ املـدم

٘  شٖبددًا يف الٍّدد٘ عددَ (ف حددأ ركددش حددذٖد  ً طدمىٛ ا خدد ه 956ستىدذ )ت  

 اددز الؼدددعش ٔالعفدددش يف عؼدددش رٙ اذتجددٛ ملدددَ  ساد  ُ ٖلدددخ٘  ددداه: اّدددزا   

ف ٔاملددشاد ذمجدداع اذتٍفٗددٛف هستىددٕهمل عمددٜ الٍددذاف دُٔ الٕجددٕا باإلمجدداع. ا 

 ٔار  عمي.  ٔمتاً عباسٚ ابَ عابذَٖ ٌقاًل عَ ػشح املٍٗٛ:

ي األظدددااشف دددددد( يف خقمٗه 181)ت  (3))ٔيف امللدددىشات: عدددَ ابدددَ املبددداسك

ش ددددؤاهدداه:  ال ُخدددد   دددد ٛدددددش رٙ اذتجددددددد ٙ عؼ ددددش دددددددق الددش غ يف العؼددددٔحم

ٔةسةدة رلاف ٔال ظتب التأاي. اددُّالظ مي: ددددد ف ٔممدا ٔسد يف ؿدخٗ  وظ  هٍهٛف ٔ ذ 

شف ٔ ساد بعُلدددكي  ُ ٖلدددخ٘: ادددال دددددد: ذرا دادددن العؼٕه ار دددددد ددداه سط

ُه ػ َه ظفشًا. اّزا ستىعشًاف ٔال دددٖأاز ٕا دددذاف دُٔ الٕجدددٕهمل عمٜ الٍدددٖةقمى

ٕا: ال دددددد٘ الٕجددددداعّددش  ٕلددْ: ٔال ظتددب التددأايف ذال  ُ ٌف    باإلمجدداع. 

ادٚ عمدٜ  دددتمضً الضٖددددف ذال ذرا اط(4)تخبًادددٍٖايف االطتخبااف اٗكُٕ وظ

ف ادددال ٖبددداح  (5)أايف ٌّٔاُٖتدددْ ودددا دُٔ األسبعدددأ  ددددددٛ التددددددداحدددش ذبددددددٔ 

                                                 
 )ط الباب٘(.  2/181)ط دوؼق(ف  5/153( حاػٗٛ ابَ عابذَٖ 1)

 . 573( غٍٗٛ املتىم٘ ق 2)

( اإلواً الشباٌ٘ املؼّٕسف وَ  ؿخاا اإلواً  ب٘ حٍٗفٛف ٔوَ خالوٗز ستىذ بَ اذتظدَ الؼدٗباٌ٘ف ِٔدٕ ورتجدي     3)

 .103ف الفٕاٟذ البّٗٛ ق 2/324لٗٛ . ٍٖعش ادتٕاِش امله 181يف طبقات اذتٍفٗٛف املتٕاٜ طٍٛ 

 (  ٙ عذً  از الؼعش ٔالعفش. 4)

ُٔ ادش لٍدا يف  دف الؼداساف ٔخقمدٗي           258) 1/222( اقذ سٔٝ وظمي يف ؿدخٗخْ  5) ( عدَ  ٌدع سكد٘ ار عٍدْ  داه: 

ظداٟ٘  األظااشف ٌٔتل اإلبيفف ٔحمق العاٌٛف  ُ ال ٌرتك  كريش وَ  سبعأ لٗمٛف كىا سٔآ الرتودزٙ ٔ بدٕ دأد ٔالٍ  

 ٔابَ واجْ.
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 وَ ابَ عابذَٖ ٌقاًل عَ ػشح وٍٗٛ املـم٘.  ه(. ا(1)إ ّا

ٖٔعّش وَ ِزٓ الٍقٕهف  ُ  ؿخاا ِزا القٕه ٖفشِّ ُٕ يف ِدزٓ املظدألٛ   

ٔول( ِٕ  بأ االف األٔلف ٔالكشاِٛ التٍضّٖٗٛف ٔ ُ االف األ ٔل )خةشوك األ 

فش اقدذ اعدن ادالف    دُٔ الكشاِٛ التٍضّٖٗٛف ٔ ُ وةَ  از وَ الؼعش  ٔ الع

ٔولف ٔال ٖكشٓ رلاف كىا ؿشهحٕا بْ اٗىا خقذهً.  األ 

ٔول(ف ِٔن ِٕ وطابقمل ملا  الْ  ٔلبٗاُ ِزا املـطم  األؿٕل٘: )االف األ 

       َ سمحدْ   (2)اإلواً وال عم٘ القاسٙ يف ِدزٓ املظدألٛف  ٌقدن ودا  الدْ ابدَ عابدذٖ

ُّدددْ: وطمدددب: خدددشك املٍدددذٔا: ِدددن ٖكدددشٓ خٍضّٖدددًا؟  ِٔدددن ُٖفدددشه  بدددأ ارف ٌٔ

ٔول؟  اي ٌقن ابَ عابذَٖ عَ الٍّش الفاٟق  ٕل دْ: ٔال ػدا    التٍضْٖف ٔاالف األ 

ٔول. ا  ٕل دْ: ٔال   (3)ف كىا ٌقن عَ البخش الشاٟدق ه ُ خشك املٍذٔا: االُف األ 

ٖمضً وَ خةشوك املظتخب: ابدٕت الكشاِدٛف ذر البدذه ودَ دلٗدن  اداقف ادي  داه         

ٔول ودَ خشكّداف ٔال   ابَ عابذَٖ: ِٕٔ العاِشف  افبعون الٍٕاان وَ الطاعات   

 ٖلدًا: ٔالعداِش  ُ    (4)ف ٔ اه ابَ عابذَٖهٖقاه: ذُ خشكّا وكشٔٓ خٍضًّٖا. ا

ٔولف ٔال عكدعف ألُ     ٔول  عيُّف اكن وكشٔٓ خٍضّٖدًا: ادالف األ  االف األ 

ٔول  ذ ال ٖكُٕ وكشًِٔاف حٗدد ال دلٗدن اداقف كدرتك ؿدالٚ       االف األ 

                                                 
(  ٙ ذرا دان عؼش رٙ اذتجٛف ٔ ساد  ُ ٖلخ٘ف ٔ ذ ولٜ  سبعُٕ ٖٕوًا عمٜ  از ػعش عاٌتْ ٔظفشٓ: ادال ٖبداح   1)

ٍّ العؼددشف بددن ٖأاددز ػددعشٓف ٔظفددشٓ ٔلددٕ كدداُ يف عؼددش رٙ اذتجددٛ. ٔعمددٜ ِددزا اقددذ  ددذهً     لددْ  ُ ٖددؤاش ذل ولدد

ودا بعدذ األسبعدأف لقٕخدْف ٔذاادخدْ عدذً ادتدٕاصف لعدذً         وتأاشٔ اذتٍفٗٛ ٌّ٘ خأاي حمدق العاٌدٛ ٔ دف العفدش ذل     

ٔجٕد ؿداسف  عدَ رلداف عمدٜ الٍّد٘ الدٕاسد يف حدذٖد  ً طدمىٛ يف الٍّد٘ عدَ  ادز الؼدعش ٔالعفدش يف عؼدش رٙ               

ٔولف ٔبّزا اقذ خعاس  غي ادتاٟض ودي ودا ِدٕ ادالف األٔل:      اذتجٛ ملَ  ساد  ُ ٖلخ٘ف ٔمحمٕٓ عمٜ االف األ 

 اٗقذً غي ادتاٟض.

 )ط دوؼق(.   1/412( اذتاػٗٛ 2)

(3 )2/176. 

 . 4/186( اذتاػٗٛ 4)
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ٔول: ال ٖمضً اللخٜف ٔب ْ ٖعّش  ُ كُٕ خشك املظتخب ساجعًا ذل االف األ 

 هوٍْ  ُ ٖكُٕ وكشًِٔا ذال بٍّ٘ ااق. ا

ٔول: دُٔ     ِٔكددددزا ٖعّددددش وددددَ ادددداله ِددددزٓ الٍـددددٕق  ُ اددددالف األ 

مل ادداقف كىددا  ُ اإلطدداٞٚ دُٔ كشاِددٛ  ٖةددِشد ٌّدد الكشاِددٛ التٍضّٖٗددٛ ذرا َ 

    ْ  وددا ذرا ٔسد دلٗددن ادداق عمددٜ    . ٔ(1)التخددشٖيف ٔ  َاخةددؽة وددَ كشاِددٛ التٍضٖدد

الٍّدد٘ف كىظددألتٍا ِددزٓف وظددألٛ  اددز الؼددعش  ٔ العفددشف ٔوددا ٔسد اّٗددا وددَ 

الٍّ٘ يف حدذٖد  ً طدمىٛف اٗكدُٕ ادالف األٔل ِدٕ املكدشٔٓ خٍضّٖدًاف ٔال        

 اش  بٍّٗىا.

ِددف ٔ ٗدن   972ٔيف ِزا ٖقٕه اإلوداً الفقٗدْ األؿدٕل٘  ودي ٖدادٓ ػدآ )ت      

 يف  ؿٕه الفقْ البَ ا:ىاً: (2)( يف ػشحْ عمٜ التخشٖشه 987

ٔول مما ال ؿٗػٛ ٌّ٘ اْٗ   ٖٔطمق املكشٔٓ عمٜ اذتشاًف ٔعمٜ االف األ 

ف كرتك اللدخٜف ِٔدزا ذرا اِّدشِّ  بدأ التٍضّٖٗدٛف ٔادالف        دد  ٙ يف خشكْ دد

ٔولف ٔذال:  ٙ ٔذُ َ ٖفش  بٍّٗىا: ٌُعبش ذل املآهف االتٍضّٖٗدٛ وشجعّدا ذل    األ 

ٔولف  ٔولف ٔالتفش ٛ زتشد اؿطالح. ااالف األ   هذر حاؿمّا وا خشكْ   

ٔعمددٜ ِددزاف ٖكددُٕ اإلػددكاه ٔاكددخًا جددذًا اقّٗددًا ٔ ؿددٕلًٗا يف ِددزا      

ٔولف ٔالكشاِدٛ التٍضّٖٗدٛف ودي ٔسٔد      القٕه الرياٌ٘ف يف خفش تْ بأ ادالف األ 

 .(3)حذٖد  ً طمىٛ يف الٍّ٘

                                                 
 .555ف 3/235( حاػٗٛ ابَ عابذَٖ )ط دوؼق( 1)

 . 1/184ف ٌّٔاٖٛ الٕؿٕه ذل عمي األؿٕه )بذٖي الٍعاً( 2/143ف ٔوريمْ يف التقشٖش ٔالتخبي 2/225( التٗظي 2)

ٌُقن عَ وعاػش اذتٍفٗٛ يف ِزٓ املظألٛف ِٕٔ ودا ركدشٓ    ( ٔيف وقابن ِزا اإلػكاهف ٖأخٍٗا ذػكاهمل آاشف اٗىا3)

  َ ظ ظفددش  محددذ العريىدداٌ٘ التّددإٌٌ٘ )ت    17/269ؿدداحب ذعددالٞ الظدٍد ٔ  لكتددب     1394الؼدٗد ِددد( حٗددد  دداه بددذُٔ عددض

ه الؼددااع٘ ٔوالدداف ٖشاٍّـداُ األاددزف لكدَد ٖظدتخب الددرتك ذرا داددن        : ِٔددزا ِدٕد  ٕلٍدا وعاػددش اذتٍفٗدٛد كقٕد اذتٍفٗٛد

 .!!؟ هَ  ب٘ حٍٗفٛ  ٌْ َ ٖكشٓ رلا:  ساد بْ ٌف٘ كشاِٛ التخشٖيف دُٔ كشاِٛ التٍضْٖ. االعؼشف ٔوا سٔٙ ع
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 القٕه الريالد

جدٛ ملدَ  ساد  ُ ٖلدخ٘ف    ٖظَ خشك  از الؼعش ٔالعفش يف عؼش رٙ اذت

ٖٔكددشٓ خٍضّٖددًا اعددن رلدداف ٔلددٗع  ددشاً.  ٔعمٗددْف ٖكددُٕ الفددش  بددأ ِددزا     

القددٕه ٔطددابقْف  ُ  ؿددخاا ِددزا القددٕه ٖقٕلددُٕ بالكشاِددٛ التٍضّٖٗددٛ ملددَ        

اعمدددْف ٔ ودددا  ؿدددخاا القدددٕه الريددداٌ٘ ادددال ٖقٕلدددُٕ بالكشاِدددٛ. ٔبّدددزا  ددداه    

ٙ  . (2)ٔاملالكٗٛ (1)الؼااعٗٛ ٔ  األٔلوداً والدا ادال  سٔاٖدات:     عَد اإل  (3)ٌٔقن الٍٕد

 ٔ : ال ٖكدددشٓف  ع دُٔ الريالريددٛد: ٖكدددشٓف ٔالرياٌٗددٛدخٕاادددق اذتٍفٗددٛد : عتدددشً يف التطددٕد

كىددا سٔٙ ِددزا القددٕه الريالددد عددَ مجاعددٛ وددَ  ؿددخاا اإلودداً          الٕاجددب. 

 (5)ف كالقاكدد٘  بدد٘ ٖعمددٜ الفددشاٞف حتددٜ  دداه املددشدأٙ يف اإلٌـدداف (4) محددذ

 ازف  اه:بعذ  ُ ركش  ٕه اذتٍابمٛ بتخشٖي األ

ٔالٕجدددْ الريددداٌ٘: ٖكدددشٓف ااتاسِدددا القاكددد٘ف ٔمجاعدددٛف ٔجدددضً بدددْ يف  

ادتددداوي الـدددػيف ٔاملِّدددزوِبف ٔوظدددبٕك الدددزِبف ٔالبمػدددٛف ٔخدددزكشٚ ابدددَ     

ٕهسف ٔ ذٍّودددْ يف ا:ذاٖدددٛف ٔخبـدددشٚ الدددٕعغ البدددَ ادتدددٕصٙف       عبدددذٔغف ٔاملٍددد

 ٔارتالؿٛف ٔالتمصٗفف ٔاحملشهسف ٔالشعداٖتأف ٔاذتدأٖأف ٔذدساك الػاٖدٛف   

ٙ  ددد ٔابَ سصٖدَف ٔ داه: ذٌدْ  ظّدش.   مدش       ٔولف ٔ طمدق  محدذ     ددد  املدشدأ : ِٔدٕ   

                                                 
ف 8/124ف ٌّاٖددٛ احملتدداج  4/283ف وػددين احملتدداج  13/138ف ػددشح ؿددخٗ  وظددمي لمٍددٕٔٙ   8/392( اجملىددٕع لمٍددٕٔٙ  1)

ف البٗدداُ لمعىشاٌدد٘ 10/346ف حتفددٛ احملتدداج البددَ حجددش ا:ٗتىدد٘ 4/250ػددشح احملمدد٘ عمددٜ املٍّدداج )كٍددض الددشاغبأ( 

 .  9/501ف الٍجي الِٕاج يف ػشح املٍّاج لمذويٙ 15/74ف اذتأٙ الكبي لمىأسدٙ 4/437

ف 3/244ف التاج ٔاإلكمٗن 1/608ف ٔ ذ ؿشٍّح اْٗ بكشاِٛ وَ اعن رلاف وٍ  ادتمٗن 3/244( وٕاِب ادتمٗن 2)

ف 2/907اإلػشاف لمقاك٘ عبدذ الِٕداا   ف 2/121ف الؼشح الكبي 1/308حاػٗٛ الـأٙ عمٜ الؼشح الـػي 

 .  1/221ف جٕاِش اإلكمٗن 3/39ػشح ارتشػ٘ عمٜ امٗن 

 ف ٍٖٔعش اذتاػٗٛ الظابقٛ ملـادس املالكٗٛ.13/138( ػشح ؿخٗ  وظمي 3)

 .  1/328ف املٍ  الؼااٗات 2/251ف احملشس البَ خٗىٗٛ ادتذ 4/96( ػشح خّزٖب طٍَ  ب٘ دأد البَ القٗي 4)

(5 )4/108 . 
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ة ـالصــخ
 والــــاألق

ِزا القٕه الريالد ِدٕ  دٕه  ؿدخاا سطدٕه      (1). ٔجعن ابَ حضًهالكشاِٛف ا

ف ٔسٔٝ عدددٍّي  ٌّدددي كدددإٌا ذرا اػدددرتٔا كدددخاٖاِي:  وظدددكٕا عدددَ     ار 

َ ابدَ  .  كىدا سٔٙ ِدزا القدٕه  ٖلدًا عد     (2)ػعٕسِي ٔ ظفاسِي ذل ٖدًٕ الٍخدش  

 (.ه 240(ف ٔ ب٘ إس )ت ه 157(ف ٔاألٔصاع٘ )ت ه 110طيَٖ )ت 

 القٕه الشابي

عتددشً  اددز ػدد٘ٞ وددَ الؼددعش  ٔ العفددش يف عؼددش رٙ اذتجددٛ ملددَ  ساد  ُ  

ف (3)ٖلددخ٘ف اٗجددب عددذً األاددزف ٔذال  اددي ااعمددْ.  ٔبّددزا  دداه اإلودداً  محددذ 

ه طعٗذ بَ ف ٔ ٕ(4)ِٕٔ املعتىذ يف وزِبْف ِٕٔ  ٕه بع   ؿخاا الؼااع٘

(ف ٔ دٕه ذطدخق   ه 136املظٗهبف ٔسبٗعٛ الش ٙ بَ  ب٘ عبذ الشمحَ اشٔخ )ت 

ٖةْ )ت  ٕو ُِ (ف ِٕٔ القٕه ه 276(ف ٔدأد العاِشٙ )ت ه 238بَ ذبشاِٗي بَ سا

     .(5)اذتٍفٗٛ( وَ ه 321األاي لإلواً الطخأٙ )ت 

ٛ  عمددددٜ جّددددٛ    ِٔكددددزا ادددداأل ٕه يف ِددددزٓ املظددددألٛ  سبعدددد

َ ذمجا:ددا يف  ددٕلأف وددَ ٌاحٗددٛ  اددش وةددَ   التفـددٗنف ٔ كدد

                                                 
 .  7/369( احملمٜ 1)

(2 ٙ ٔالدزِ  يف خّدزٖب املظدتذسكفٔ  دذ        4/221ف املظدتذسك لمخداكي   14/142( وؼكن ا ااس لمطخٔا  ٕ د  ِْ طدكش عٍد فٔ 

َ عبذ الرب يف التىّٗذ  زا األاش اب  . 17/235كعٍّلِ 

ف 175ف الددشٔ  املشبددي ق 3/299ف املبددذع البددَ وفمدد  3/564ف وعٌٕددٛ  ٔلدد٘ الٍّددٜ 11/95( املػددين البددَ  ذاوددٛ 3)

ف احملددشس البددَ خٗىٗددٛ ادتددذ   4/108ف اإلٌـدداف لمىددشدأٙ  3/23ف كؼدداف القٍدداع  2/88ػددشح وٍتّددٜ اإلسادات  

 . 1/328ف املٍ  الؼااٗات 2/251

 .  5/200ف ٌٗن األٔطاس 13/138( ػشح ؿخٗ  وظمي لمٍٕٔٙ 4)

٘ حٍٗفٛ ٔؿاحبْٗف اي جداٞ  عمٜ  ٕلْ باإلباحٛف ٔ اه: ِٔزا ِٕ س ٙ  ب 4/181( حٗد ٌفه يف ػشح وعاٌ٘ ا ااس 5)

( ٔ دداه: اّددزا القددٕه 1/264)ٍٖٔعددش املعتـددش وددَ املصتـددش وددَ وؼددكن ا ادداس  14/143جدداٞ يف وؼددكن ا ادداس 

عٍذٌا يف ِزا البااف ِٕٔ املٍي وَ  ف األظفاسف ٔوَ حمق الؼعش ملَ  ساد  ُ ٖلخ٘ف ِٕٔ االف ودا ٖقٕلدْ  بدٕ    

 ُ كتدداا ػددشح وعدداٌ٘ ا ادداس ِددٕ  ٔه      1/276امللددٗٛ ٔ ددذ ٌددفه القشػدد٘ يف ادتددٕاِش      هحٍٗفددٛ ٔ ؿددخابْ. ا 

 وـٍهفات الطخأٙف ٔ ُ وؼكن ا ااس ِٕ آاشِا.
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القـــول ـة ـــــأدل
 األول

 ادددز الؼدددعش  ٔ العفدددشف اددداأل ٕاه الريالادددٛ األٔل  كدددَ  ُ ٌعتربِدددا  دددٕاًل   

ٔاحذًاف ٖٔكُٕ ِٕ القٕه األٔهف ِٕٔ  دٕه ادتىّدٕسف ٔ ٌدْ ظتدٕص اعدن رلدا       

بذُٔ ذايف ٔالقٕه الشابي ِدٕ القدٕه الريداٌ٘ف ٔ ٌدْ عتدشً األادزف ٖٔدأاي ااعدن         

 مٛ.رلاف ِٕٔ  ٕه اذتٍاب

اطدددتذه  ؿدددخاا القدددٕه األٔه عمدددٜ ذباحدددٛ  ادددز الؼدددعش      

 ٔالعفددش يف عؼددش رٙ اذتجددٛ ملددَ  ساد  ُ ٖلددخ٘  ددا ٖمدد٘:  

حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّاف ٔ دذ ٔسد بشٔاٖداتف ٔ لفداظ    

 وتعذدٚف  طٕ ّا اٗىا ٖم٘ف اي  عقبّا بٕجْ الذاللٛ وٍّا:

ٙهف ادي    الدٍ   د عدَ عاٟؼدٛ سكد٘ ار عٍّدا  الدش: اتةَمدُش  الٟدذة ُبدذوُ         1 بٗدذ

 .(2)ف ٔ ِذاِاف اىا حةُشً عمْٗ ػ٘مل كاُ  ِّحبنه لْ(1) م ذِاف ٔ ػعشِا

ُّٖدذٙ ودَ املذٍٖدٛف     د عَ عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا  الش: كداُ سطدٕه ار   2

 .(3)اأاتن  الٟذة ِذْٖف اي ال ظتتٍب ػ٠ًٗا مما ظتتٍبْ املِّخوِشً

ف ادددي ٟدددذة ِدددذٙ الدددٍ  دددد عدددَ عاٟؼدددٛ سكددد٘ ار عٍّدددا  الدددش: اتمدددُش  ال3

ذل البٗدشف ٔ  داً باملذٍٖدٛف     ي بةعةددة بّدا  ددم ذُخّا دف ا ددا د  ٔ   دم ذِدشِاف ٔ د ػع

 .(4)حةُشً عمْٗ ػ٘مل كاُ لْ حبنٍّاىا 

ٙهف ادي   د عَ عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا:  ٌا اتمُش  الٟذة ِذٙ سطٕه ار 4 بٗذ

                                                 
ُٗعددشف بّداف ٔكاٌدش الظدٗذٚ عاٟؼددٛ سكد٘ ار عٍّدا خفتدن ِددزٓ             1) ( التقمٗدذ ِدٕ: ٔكدي عالوددٛ عمدٜ عٍدق ا:دذٙف ل

الدذًف ادي ٖظدمتْف اٗكدُٕ      القالٟذ ٔجتعمّا وَ الـٕف.  ٔ وا اإلػعاس إّ:  ُ ٖكؼيف جمذ البذٌٛ حتدٜ ٖظدٗن  

رلددا عالوددٛ عمددٜ كٌّٕددا ِددذًٖاف لٗتبعّددا وددَ عتتدداج ذلّٗدداف ٔال ختددتميف بػيِدداف اٗعشاّددا املظدداكأ بالعالوددٛف    

 .547ف 544ف 3/543اٗأكمٌّٕا. ٍٖعش ات  الباسٙ 

 (.  1696) 3/542( ؿخٗ  البصاسٙ 2)

 (.1321) 2/957(ف ؿخٗ  وظمي 1698) 3/543( ؿخٗ  البصاسٙ 3)

 .  2/957(ف ؿخٗ  وظمي 1699) 3/544ٗ  البصاسٙ ( ؿخ4)
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ب٘ف امي ٖةخوُشً عمٜ سطٕه ار بٗذْٖف اي بةعةدة بّا وي    م ذِا سطٕه ار 

 ٙ(1)ػ٘مل  حم ْ ار لْ حتٜ ٌُخبشة ا:ذ. 

ف اٗقمادذ   الدش: كٍدُش  اتدن القالٟدذ لمدٍ       عٍّدا  َ عاٟؼدٛ سكد٘ ار   عد 5

 .(2) الػٍيف ٖٔقٗي يف  ِمْ حالاًل

 :...اٗبعد بّاف اي  كد حالاًل.(3)د ٔيف سٔا6ٖٛ

ٍّددا ظدداِشف افٗددْ ؿددشٖ  ٔٔجدْ الذاللددٛ وددَ حددذٖد عاٟؼددٛ سكد٘ ار ع  

 الذاللٛ عمٜ ذباحٛ وا  ذ حةع شٓ حذٖد  ً طمىٛ سك٘ ار عٍّا ا خ٘.

اقدذ  ِددذٝ الدٍ  ِددذًٖا ذل حددشً وكدٛ ِٔددٕ وقدٗي باملذٍٖددٛف َٔ عتددشًِّ     

عمٜ ٌفظْ ػد٠ًٗا ممدا ٖةخودُشً عمدٜ املِّخودِشًف َٔ ظتتٍدب ػد٠ًٗا ودَ رلداف ٔوٍدْ           

   ٔ عاٟؼددٛ سكدد٘ ار   ج الددٍ    اوددز الؼددعش ٔالعفددشف كىددا  اددربت بّددزا ص

ٔ عمىّي بّاف ِٔ٘ وَ ِ٘  عٍّاف ِٔ٘ وَ  اف الٍاغ بأوٕس سطٕه ار 

ٔ دذ  ٔكد  اإلودداً الؼدااع٘ سمحدْ ار ٔجدْ الذاللدٛ وددَ         يف اقّّدا ٔعمىّدا.  

 :(4)اذتذٖد اقاه

ف هالبعد با:ذٙ  كريش وَ ذسادٚ التلخٗٛف اذهه عمٜ  ٌْ ال عتشً رلا. ا

ذل اذتددشً ِددذًٖاف َٔ عتددشًِّ عمددٜ ٌفظددْ   طددٕه ار امىددا  ِددذٝ س ِٔكددزا

 ً ٔ دداه اإلودداً الفقٗددْ    ه. ا(5) ػدد٠ًٗا: كدداُ غدديٓ  ٔل ذرا كددخٜ يف غددي اذتددش

 (:ه 474)ت  (6)املالك٘  بٕ الٕلٗذ الباج٘

                                                 
 .  2/957(ف ؿخٗ  وظمي 1700) 3/545( ؿخٗ  البصاسٙ 1)

 .  2/957(ف ؿخٗ  وظمي 1702) 3/547( ؿخٗ  البصاسٙ 2)

 .  2/958(ف ؿخٗ  وظمي 1703) 3/547( ؿخٗ  البصاسٙ 3)

 .  8/392ف اجملىٕع لمٍٕٔٙ 9/267( طٍَ البّٗق٘ 4)

 .  15/74ملأسدٙ يف اذتأٙ الكبي ( وَ كالً اإلواً ا5)

 .  2/174ف ٌٔقمْ عٍْ الضس اٌ٘ يف ػشحْ عمٜ الٕطأ 2/222( املٍتقٜ ػشح املٕطأ 6)
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 ٔ ٕه عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا: )ادي بعدد بّدا ودي  بد٘(: خشٖدذ  ُ الدٍ         

ٔعتتىدن  ُ خشٖدذ    عبَمىّا جبىٗدي القلدٗٛ.   ا عةنة رلا يف طٍٛ خظيف لتبَِّ بزلا

بْ الٍ  ف ألُ الٍ   حجه يف العاً الدزٙ ٖمد٘    (1)بزلا:  ٌْ وَ آاش ِذٙ بةعةدة

ِزٓ العاً: حجٛ الٕداعف ل٠ال ٖعَ ظاُ  ُ ِزا كاُ يف  ٔه األوشف اي ٌُظبظ. 

ٔ وا حذٖد  ً طدمىٛ سكد٘ ار عٍّدا الدٕاسد يف الٍّد٘ عدَ  ادز الؼدعش         .   ها

فشف اقذ ركش  ؿدخاا ِدزا القدٕه عدذٚ ٔجدٕٓ  لرتجدٗ  حدذٖد عاٟؼدٛ         ٔالع

عمْٗف ٔ بن ذٖشادِا  ركش اذتذٖد بشٔاٖاخْ ٔ لفاظْف اي  عقبْ  ا ركشٔٓ 

 وَ ٔجٕٓ  لتقذٖي حذٖد عاٟؼٛ عمٜ حذٖد  ً طمىٛ:

)  ن يخيااا نَّ, ااب ا  ني  دداه:  ددد عددَ  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّددا  ُ الددٍ       1
 .(2)ْس م  ف,بهإ اأا ابه فوئ ً( إ,كم  ن يضر إ    يم

)  ن يخااآ نَّ, ااب : ددد عددَ  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّددا  الددش:  دداه سطددٕه ار  2
 .اعح,ه  حرو  يبي,  ن يضر :    يمخذْن ف,بًنإ اال يريمْ   فبًن(

)  ن   يا م  ا ر  أ نَّر ا   داه:   د عدَ  ً طدمىٛ سكد٘ ار عٍّدا  ُ الدٍ       3
 .مسف ع  ف,به ا  ف  ه(ا  ني  إ,كم  ن يضر :  يوا 

)مااا  كاا ن َّااد   أااٌح : ددد عددَ  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّددا  الددش:  دداه سطددٕه ار  4
  ن   ْآ   ر  أ نَّر  :    يمخذْن م  ف,بهإ اال م    ف  ه فوئ ً إ اإ ايذأردإ  

                                                 
(ف ه 611عدَ ػدشح البصداسٙ البدَ الدتأ عبدذ الٕاحدذ )ت         3/547( ٌٔقن ِزا الٍف اذتااغ ابَ حجش يف الفدت   1)

ش  بددأ العبدداسخأ ٔاكدد ف ِٔكددزا ختتمددل العبدداسات ...ف ٔالفددٔعباسخددْ: ٔعتتىددن  ُ خشٖددذ  ٌددْ آاددش اعددن الددٍ  

بالٍقددنف ممددا ظتددب التٍبددْ ذلٗددْ كددرييًاف ٔ ٍاطددبٛ ركددش ابددَ الددتأ ٔالٍقددن عٍددْف ٔلٍددذسٚ خشمجتددْ يف الكتددب         

 (.528) 168املتذألٛف  ػي ذل  ُ لْ خشمجٛ يف ػجشٚ الٍٕس الضكٗٛ ق 

ٕسٚ كمدّا يف ؿدخٗ  وظدمي يف املٕكدي ٌفظدْف ٔ دذ       (ف ٔالشٔاٖات التالٗدٛ املدزك  1977) 3/1565( ؿخٗ  وظمي 2)

(ف 2784) 3/357 اشج ِدزا اذتدذٖد  ٖلدًا  ؿدخاا الظدٍَ بألفداظ وقاسبدٛ جدذًا أللفداظ وظدمي: طدٍَ  بد٘ دأد             

(ف وظٍذ  محدذ  4361) 7/211(ف طٍَ الٍظاٟ٘ 1523) 4/102(ف طٍَ الرتوزٙ 3149) 2/1052طٍَ ابَ واجْ 

 .4/206ف ٍٖٔعش ٌـب الشاٖٛ 6/289
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 .يضر (

ٔممددا ركددشٓ اذتٍفٗددٛ يف خػمٗددب حددذٖد عاٟؼددٛ سكدد٘ ار عٍّددا عمددٜ       

 عٍّا وا ٖم٘:حذٖد  ً طمىٛ سك٘ ار 

( حددأ ُركددش لددْ حددذٖد  ً  ه 175ددد سٔٙ  ُ اإلودداً المٗددد بددَ طددعذ )ت  

 .(1)طمىٛ  اه:  ذ ُسٔٙ ِزاف ٔالٍاغ عمٜ غيٓ

عَ طعٗذ بدَ املظدٗبف  ٌدْ حدأ طدألْ       (2)د كىا سٔٝ وظمي يف ؿخٗخْ

طدداٟن عددَ  اددز الؼددعش يف عؼددش رٙ اذتجددٛف ٔركددش لددْ حددذٖد  ً طددمىٛ يف 

ا ابَ  ا٘: ِزا حدذٖد  دذ ٌُظد٘    ُٖ ٖلخ٘  اه لْ: الٍّ٘ عَ رلا ملَ  ساد  

ف ٔكالً طعٗذ ِدزا ٔذُ ركدشٓ عمدٜ ٔجدْ اطدتٍكاس عدذً األادز        هُٔخشك. ا

مل ٖشػدد  كددرييًا بأٌددْ حددذٖدمل  ددذ ٌُظدد٘ ُٔخددشكف كىددا  دداه    بددْف لكٍددْ كددال

ف  ٔ (3)المٗد بَ طعذ.  ٔخةشوك العىن بارترب: ٖقذح يف ُحَكىْ ٔذُ ؿد ه طدٍذٓ  

 .(4)ٍظٕخ ٌْ غي اابشف  ٔ و

ٔركش الطخأٙ ودَ وشجِّخدات العىدن  دذٖد عاٟؼدٛ سكد٘ ار عٍّدا        

عمددٜ حددذٖد  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّددا:  ُ زتدد٘ٞ حددذٖد عاٟؼددٛ سكدد٘ ار  

َُ وددَ زتدد٘ٞ حددذٖد  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّدداف ألٌددْ  ددذ جدداٞ           عٍّددا  حظدد

.  ٔحذٖد  ً طمىٛ سك٘ ار عٍّا امي ظت١ كزلاف بدن  دذ طِّعدَ    (5)وتٕاخشًا

                                                 
 . 17/235ف التىّٗذ البَ عبذ الرب 3/230ف شتتـش ااتالف العمىاٞ لمجـاق 4/181( ػشح وعاٌ٘ ا ااس 1)

(2 )3/1566  . 

 . 12/6344( التجشٖذ لمقذٔسٙ 3)

ف عدَ الدذأدٙ  ُ   10/23ف ٔ دذ ٌقدن اذتدااغ ابدَ حجدش يف الفدت        3/230( شتتـش ااتالف العمىاٞ لمجـداق  4)

 ظٕاًا  ذٖد عاٟؼٛف  ٔ ٌاطصًا.  حذٖد  ً طمىٛ ذوا  ُ ٖكُٕ وٍ

ف ازكش لْ طش ًا كرييٚف اي  اه: اقذ خٕاخشت ِزٓ 2/265( ٔ ذ  طاه الطخأٙ بزكش طش ْ يف ػشح املعاٌ٘ 5)

 ِزٓ ا ااس عَ عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا  ا َ ٖتٕاخش عَ غيِا مما غتالل رلا.
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 ه. ا(2)عمٜ  ً طمىٛ سك٘ ار عٍّا (1)طٍادٓف اقٗن: ذٌْ وٕ ٕفيف ذ

ٔوددَ وشٍّجخددات العىددن  ددذٖد عاٟؼددٛ سكدد٘ ار عٍّددا: ودداسٔآ اإلودداً     

ٗهب سأٙ حددذٖد  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّددا  دداه: ال   والددا عددَ طددعٗذ بددَ املظدد

ٕوسٚ يف عؼددش رٙ اذتجددٛ.  اتةددشوك طددعٗذ  الطددتعىاه ِددزا  (3)بددأغ بدداإلطالٞ بددالُّ

 .(4)ذٖدف ِٕٔ سأٖتْ: دلٗنمل عمٜ  ٌْ عٍذٓ غي اابشف  ٔ وٍظٕخاذت

كىدا دعددي  ؿددخاا القددٕه األٔه اطددتذال:ي  ددذٖد عاٟؼددٛ سكدد٘ ار  

ٕ ٍّف اقددالٕا: ذُ وةددَ دامددش عمٗددْ  ٖدداً عؼددش رٙ       عٍّددا بالقٗدداغ كؼدداِذ وقدد

اذتجٛ ِٕٔ ٖشٖذ  ُ ٖلخ٘: ال  ٍعدْ رلدا ودَ ادتىداعف امىدا كداُ رلدا ال        

ىداعف ِٔدٕ  غمدغ ودا ٖةخدشً بداإلحشاً: كداُ  حدشٝ  ُ ال  ٍدي           ٍعْ ودَ ادت 

.  ٔعبهش عَ ِزا القٗاغ اإلواً ابدَ  (5)مما دُٔ رلاف ِٕٔ  از الؼعش ٔالعفش

ابَ عبذ الرب بقٕلْ: ٔ دذ  مجدي العمىداٞ عمدٜ  ُ ادتىداع وبداح يف  ٖداً العؼدش         

 .(6)ملَ  ساد  ُ ٖلخ٘ف اىا دٌْٔ  حشٝ  ُ ٖكُٕ وباحًا

ْ  ددٔار  عمي  ددبّزا القٗاغ ٔ ؿن االطتذاله   (7)وا سٔآ الٍظاٟ٘ يف طدٍٍ

ل ابَد عبداغ سك٘د ار عٍّىدا )ت       (7)طٍٍْ  ٌْ ُركش لإلواً التابع٘ عبَكشوٛ وٕد

                                                 
ٗهَ بعدذٚ طدش  ساعدْ ذل الدٍ       ف لكَ سده ِدزا الطعد  3/1565( كىا  ػاس ذل ِزا وظمي يف ؿخٗخْ 1) ف َف ٔبد

ٗهَ      4/96ٍٖٔعش ػشح خّزٖب طٍَ  ب٘ دأد البَ القٗي  ف اقذ ركش عَ الذاس طين ٔغديٓ  ُ الدشاج  ٔ فدْف ادي بد

 سده رلا.

 .1/274ف ٌٔقمْ وظتذاًل بْ  ٖلًا ابَ وةم ا يف وباس  األصِاس 4/181( ػشح وعاٌ٘ ا ااس 2)

ٕوسٚ: بلي الٍُٕ: 3) حجش الكبَمعف اي غمبش عمٜ  االط  خلاف ذل الكبَمع وَ ِصسٌٗظ ٔغيٓف خظتعىن إلصالدٛ  ( الُّ

 الؼعش. املـباح املٍي )ٌٕس(.

 . 17/234( التىّٗذ 4)

 .  4/181( ػشح وعاٌ٘ ا ااس 5)

 . 17/234( التىّٗذ 6)

 (. 63) 7/212( الظٍَ الـػشٝ 7)
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ـايي أدلة القول  الث
 والثالث

( ُركددش لدْد حددذٖد  ً طددمىٛ سكد٘د ار عٍّددا يف الٍّد٘د عدَد  اددز الؼددعش        ه 104

 ٖشٖذ االعرتا  عمْٗ ٔسدهٓ. هاقاه:  ال ٖعتضه الٍظاٞ ٔالطٗب. أالعفش 
 

تذه  ؿدددددخاا القدددددٕه الريددددداٌ٘ ٔالريالدددددد عمدددددٜ اطددددد

اطددتخباا عددذً  اددز الؼددعش  ٔ العفددش  ددذٖد  ً طددمىٛ  

سك٘ ار عٍّداف َٔ عتىمدٕا الٍّد٘ اٗدْ عمدٜ التخدشٖيف       

ٔول عٍذ  ؿخاا القٕه الرياٌ٘ف ٔعمدٜ الكشاِدٛ التٍضّٖٗدٛ     بن عمٜ االف األ 

ٟؼٛ عٍذ  ؿخاا القٕه الريالدف ٔالـاسف القٕٙ عَ التخشٖي ِٕ حذٖد عا

سكدد٘ ار عٍّدداف اّددٕ ؿددشٖ  الذاللددٛ عمددٜ ذباحددٛ وددا  ددذ حةع ددشٓ حددذٖد  ً      

 طمىٛف ٔرلا مجعًا بأ اذتذٖريأ.

ٔمما ركشٔٓ وَ ؿٕاسف الٍّ٘ الٕاسد يف حذٖد  ً طدمىٛ ودَ التخدشٖي    

ذل الكشاِٛ التٍضّٖٗٛ: وا ركشٓ العالوٛ الؼهبوشاوةماظ٘ الؼااع٘ يف حاػٗتْ 

ه:  ذُ الـددداسف يف حدددذٖد  ً طدددمىٛ ِدددٕ كدددُٕ  اقدددا (1)عمدددٜ ٌّاٖدددٛ احملتددداج

 ِٕ زتشد ذسادٚ املػفشٚ. اذتكىٛ يف طمبْ 

(  ُ وَ ؿٕاسف ٔجٕا خدشك  ادز الؼدعش    ه 388ٖٔشٝ اإلواً ارتطاب٘ )ت 

ٔ مجعدٕا  ٌدْ ال عتدشً    ٔالعفش يف حذٖد  ً طمىٛف ذل اطتخباا رلا وا  الدْ:  

رلدا  ٌدْ عمدٜ طدبٗن     عمْٗ المباغ ٔالطٗبف كىا عتشواُ عمٜ احملشًف اذهه 

 .(2)الٍذا ٔاالطتخبااف دُٔ اذتتي ٔاإلظتاا

(: ٔحددذٖد  ً طددمىٛ ه 954ٖٔقددٕه اإلودداً الفقٗددْ املددالك٘ اذتطدداا )ت 

سكددد٘ ار عٍّدددا اٗدددْ ٌّددد٘ف ٔالٍّددد٘ ذرا َ ٖقدددت  التخدددشٖيف ُحىدددن عمدددٜ      

                                                 
(1 )8/124. 

 .  4/96( وعاَ الظٍَ 2)
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 .  (1)الكشاِٛ

ٔ:زا كمْ كاُ اإلوداً الؼدااع٘ ذوداً املدزِب سمحدْ ار ٖدشٝ  ُ  ودش        

ٔمما ركشٔٓ  .(2)يف حذٖد  ً طمىٛ سك٘ ار عٍّا   ووش ااتٗاس ه ار سطٕ

ذعددالٞ وددَ الؼددٕاِذ ذتىددن حددذٖد  ً طددمىٛ عمددٜ الٍددذاف وددا ركددشٓ ؿدداحب     

(ف حٗدد  ٔسد  ٔاًل  ه 1394العالوٛ الؼٗظ ظفدش  محدذ العريىداٌ٘ )ت     (3)الظٍَ

ٗوخٛف ِٕٔ:  عَ عبذ ار بَ عىشٔ بَ العاق سك٘ ار ع ٍب ٍّىدا  ُ  حذٖد امل 

.   دداه ) اماابب أواا ا نألحاارإ: عوااٌ, ج,يااد نا عااْ  اجااآ َّ ااذه نألماا ( دداه:  الددٍ  

ٗوخةددٛ ابددين    ٍب د )ٔيف ٌُظةددظ : وٍٗخددٛ  ٌريددٜ( د            (4)الشجددن:  س ٖددشة ذُ َ  جددذ ذال وة

)الإ اَّك   مخذ ما  فا,ب إ ا  ا  ب إ ا راار فا  أفإ ا ريا   اأكخ٘ بّا؟  اه: 
 .(5)نا ع  اجآ(ع ا فإ   يف  م ا  حرو ف عح, 

اي  اه ؿاحب ذعالٞ الظٍَ:  مجي العمىاٞ عمٜ  ُ وَ َ ٖكَ وعْ وا 

ٖلخ٘ بْ: ال ظتب عمٗدْ الكدل عدَ ػدعشٓ ٔظفدشٓف كىدا  مجعدٕا عمدٜ  ُ         

وددَ لددٗع وعددْ  كددخٗٛ: ال ظتددب عمٗددْ  ُ ٖأاددز وددَ ػددعشٓ ٖددًٕ األكددخٜف        

٘ ٔمحمٕا حذٖد املٍٗخٛ ِزا عمٜ الٍذاف  اه: اكزا حدذٖد  ً طدمىٛ سكد   

 .(6)ار عٍّا ُٖخىن عمٜ الٍذاف ٔوةَ ادعٜ الفش  اعمْٗ البٗاُ

                                                 
 . 3/244مٗن ػشح شتتـش امٗن ( وٕاِب ادت1)

 . 9/267ف ٍٖٔعش طٍَ البّٗق٘ 21/158( كىا ٌقمْ عٍْ ابَ املٍزسف كىا يف عىذٚ القاسٙ لمعٗين 2)

(3 )17/272. 

ودَ التلدخٗٛ بّدا     ( املٍٗخٛ: ػاٚ  ٔ ٌا ٛ ٖعطّٗا الشجن ملَ ٖشٖذ لٗؼشا لبٍّاف اي ٖشدِا وتٜ ػاٞ. ٔذمنا وٍعدْ  4)

ذل  ُ ٖؼاسك املظمىأ يف العٗذ ٔالظشٔس ذُ َ ظتذ  كخٗٛف بأُ ٖضٖن عٍْ ودَ   سػذٓ ألٌّا وما غيٓف ٔ ذ  

ِزٓ الؼعٕس ٔاألٔطاخف ازاك ٖكفْٗ ذُ َ ظتذ  كدخٗٛ. ٔوعٍدٜ: )متداً  كدخٗتا(:  ٙ ُٖكتدب لدا بدْ  كدخٗٛ         

ٗهتْ إاا األكخٗٛ.ٍٖعش حاػٗٛ الظٍذٙ عمٜ الٍظاٟ٘   .13/9ف بزه اجملّذ 7/213خاوٛف اٗكتب لْ بٍ

د 5) ٘ دٔا َ  ب ٘ 2782) 3/356( طٍ ظاٟ َ اٍل ف طٍ طكش عٍْ  (. 4365) 7/212(فٔ 

 .  17/272( ذعالٞ الظٍَ 6)
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أدلــــــــة القــــــــول 
الرابــــل  القا ــــل 
بتحـــــــريم أخـــــــذ 

 فرـالشعر والظ

 

احتج القاٟمُٕ بتخشٖي  از الؼدعش ٔالعفدش يف عؼدش    

رٙ اذتجددٛ ملددَ  ساد  ُ ٖلددخ٘  ددذٖد  ً طددمىٛ سكدد٘    

ار عٍّا املتقذًف ِٕٔ العىدذٚ يف ِدزٓ املظدألٛ عٍدذِيف     

ٔالٍّ٘ اْٗ ظاِش.  ٔ ذهوٕٓ عمٜ حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار 

 عٍّا املبٗ  لألاز لعذٚ ٔجٕٓ:

د ذُ حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا عاًف ٔحدذٖد  ً طدمىٛ سكد٘ ار عٍّدا     1

 تٍألْ اذتذٖد ارتاق.َ ٖااقف اٗجب خقذ ْ بتٍضٖن العاً عمٜ وا 

ف ٔ ً طمىٛ سكد٘ ار  د ٔ ٖلًا اإُ عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا خترب عَ اعمْ 2

ً عمٜ الفعنف الحتىاه  ُ ٖكُٕ اعمدْ  ف ٔالقٕه ُٖقذهعٍّا خترب عَ  ٕلْ 

 ااؿًا بْ.

ودَ املباػدشٚف    د ٔألُ عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا خعمي ظاِشًا ودا ٖباػدشِا بدْ    3

داٟىدًاف كالمبداغ ٔالطٗدبف اأودا ودا ٖفعمدْ ٌدادسًاف كقدف           ٔ وا ٖفعمْ 

الؼعشف ٔ  َمي األظااش مما ال ٖفعمْ يف األٖاً ذال وشٚف االعاِش  ٌّا َ ُخِشدوٓ 

خبربِدا.  ٔذُ احتىددن ذسادخةّدا ذٖددآ: اّددٕ احتىداهمل بعٗددذف ٔودا كدداُ ِكددزا:     

ااحتىاه ختـٗـْ  شٖبف اٗكفد٘ اٗدْ  دٌدٜ دلٗدنف ٔارُبٌدا دلٗدنمل  دٕٙف        

 .(1)اكاُ  ٔل بالتصـٗف

د كىا محمٕا حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا عمٜ  وش ااقف ِٕٔ وةَ بةعةدة 4

ٔال عتشً عمْٗف ٔ دالٕا: ذُ حدذٖد    بّذْٖف ٔ  اً يف  ِمْ: اال ٖكُٕ ُوخوشوًاف

عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا سدٌّ عمدٜ ودَ ٖقدٕه بأٌدْ ٖكدُٕ بدزلا اإلسطداه ُوخوشودًا.          

ٔ:زا عىن اإلواً  محدذ د ِٔدٕ القاٟدن بدالتخشٖي د بدادتىي بدأ اذتدذٖريأف ِدزا           

                                                 
 .  11/95( املػين البَ  ذاوٛ 1)
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يف وٕكعْف ِٔزا يف وٕكعْف كىدا  جابدْ عدَ رلدا اإلوداً عتٗدٜ بدَ طدعٗذ         

األادشً  داه:   داه    عدَ   (1)اقذ ركش اإلواً ابَ عبذ الدرب (..  ه 198القطاُ )ت 

( حدذٖد عاٟؼدٛف   ه 198)ت  اإلواً  محذ: ركشُت لعبذ الشمحَ بَ وّذٙ

ازكشُخدْ لٗخٗدٜ    ٔحذٖد  ً طمىٛ: ابق٘ عبذ الدشمحَف َٔ ٖدأت جبدٕاا.   

بَ طدعٗذف اقداه عتٗدٜ: راك لدْ ٔجدْف ِٔدزا لدْ ٔجدْف حدذٖد عاٟؼدٛ ذرا           

 ً طددمىٛ ذرا  ساد  ُ ٖلدددخ٘ بدددالٍخش.  ددداه   بعددد با:دددذٙ ٔ  ددداًف ٔحدددذٖد 

 ه محذ: ِٔكزا   ٕه. ا

د ٔ الٕا  ٖلًا: ارب  ً طمىٛ ؿشٖ مل يف الٍّ٘ف اال ظتٕص خعطٗمْ  ٖلدًاف ادأً   5

    ٘ طمىٛ خترب عَ  ٕلْ ٔػةشوعْ ألوتْف اٗجب اوتريالْف ٔعاٟؼٛ خترب عدَ ٌفد

ف ٖةخدشً عمٗدْ   وظتٍبذ ذل سؤٖتّاف ِٔ٘ ذمنا س ت  ٌْ ال ٖةـدي بدزلا ُوخوِشوداً   

وا ٖةخشً عمٜ املِّخوِشًف َٔ خترب عَ  ٕلْ: ذٌْ ال ٖةخوُشً عمٜ  حدذكي بدزلا   

 .(2)ػ٘ٞف ِٔزا ال ٖعاس  ؿشٖ  لفعْ

د ٔمما ركشٔٓ  ٖلدًا:  ٌدْ ظتدب محدن حدذٖد عاٟؼدٛ سكد٘ ار عٍّدا عمدٜ          6

َ ٖكَ لٗفعن وا ٌّٜ عٍْ ٔذُ كاُ  غي ستن الٍضاعف ٔرلا ألُ الٍ  

  ائ ائ ى ژاه ار خعددال ذابدداسًا عددَ ػددعٗب عمٗددْ الظددالً:     وكشِٔددًاف  دد 

.  ٔألُ   دنه  حدٕاه الٍّد٘  ُ ٖكدُٕ     (88ِٕد: ) ژ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

لٗفعمددْف اٍٗبػدد٘ حةىوددن وددا اعمددْ يف حددذٖد  وكشِٔددًاف َٔ ٖكددَ الددٍ  

 .(3)عاٟؼٛ عمٜ غي ستن الٍضاع

بمدٛ يف وٍدي  ادز    الزٙ ٔااق يف  ٕلْ األادي  دٕهة اذتٍا   د  وا اإلواً الطخا7ٙٔ

                                                 
 . 474ف ٍٖٔعش لطاٟل املعاسف البَ سجب اذتٍبم٘ ق 17/35( التىّٗذ 1)

 .  4/96( ػشح خّزٖب طٍَ  ب٘ دأد البَ القٗي 2)

 ـشف ٖظي.  ٖت 11/95( املػين 3)
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الؼعش ٔالعفشف اقذ مجي بأ حذٖد عاٟؼٛف ٔحذٖد  ً طمىٛف ّٔٔاق بٍّٗىدا  

بزكش سٔاٖٛ ذتذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا طا ّا بظٍذٓف ٔجعمّا عىذخدْ يف  

ادتىيف ِٔ٘:   ال ظتتٍب ػ٠ًٗا مما ظتتٍبْ احملشً وَ  ِمْ حتٜ ٖشجدي الٍداغ.    

ال ظتتٍبددْف  سطددٕه ار   دداه: اكدداُ يف ِددز اذتددذٖد القـددذ الددزٙ كدداُ

ِٕٔ وا كاُ ظتتٍبْ وَ  ِمدْ ممدا ظتدب عمدٜ احملدشً اجتٍابدْ ودَ  ِمدْ يف         

ذحشاوْف ال وا طٕآ وَ حمق ػعشٓف ٔال وَ  ف  ظفاسٓف ٔرلا ال  ٍي يف 

حددذٖد  ً طددمىٛ سكدد٘ ار عٍّددا.  ٖٔكددُٕ خـددخٗ  حددذٖد  ً طددمىٛ وددي     

ساد  ُ ٖلدخ٘ ٔلدْ   حذٖد عاٟؼٛ:  ُ ٖكُٕ حذٖد  ً طمىٛ عمٜ وٍي وَ  

 وا ٖلخ٘ عَ حمق ػعشٓف ٔ ف  ظفاسٓ يف  ٖاً العؼش حتٜ ٖلخ٘.

ٔحذٖد عاٟؼٛ عمٜ اإلطال  ملا طٕٝ  ف األظااشف ٔحمق الؼعش لْ يف 

خمددا األٖدداًف ٔ ٌددْ اّٗددا خبددالف وددا احملددشً عمٗددْ يف ذحشاوددْ يف خمددا األػددٗاٞ  

 ها. (1)كمّا.  ٔبّزا ختفق ِزٓ ا ااسف ٔال ٖلاد بعلّا بعلًا

ٔممددا اطددتذه بددْ القدداٟمُٕ بتخددشٖي األاددز: وددا سٔآ طددعٗذ بددَ املظددٗب  ُ 

كدإٌا ذرا اػدرتٝ  حدذِي  كدخٗٛ ٔدادن العؼدش ودَ          ؿخاا سطٕه ار 

 .(2)رٙ اذتجٛ: كاُ ٖكل عَ  از ػعشٓ ٔظفشٓ حتٜ ٖلخ٘

 

ددد ٌددٕ ؽ اطددتذاله  ؿددخاا القددٕه األٔه بددأاش طددعٗذ بددَ      1

يف العؼدشف بأٌدْ ؿد ه عٍدْ      املظٗب بإباحتْ اإلطدالٞ بدالُّٕسٚ  

 الٍّ٘ عَ رلا.

                                                 
 .14/142( وؼكن ا ااس 1)

ف ٔ دذ كدعهل ِدزا    7/369ف احملمدٜ البدَ حدضً    4/221ف املظتذسك لمخداكي  14/142( وؼكن ا ااس لمطخأٙ 2)

َُ عبذ الرب يف التىّٗذ   .17/235األاش اب

ــــــــــــة ـــمي اقشـ
ـــــول  ــــــة الق أدل
األول القا ـــــــل 

 ةـــاحــاإلبـب



 231 شر ذي الحجةحـكـم أخـذ الشعر أو الظـفـر في ع

عددَ عىددشٔ بددَ وظددمي بددَ عىدداس المٗريدد٘  دداه: كٍهددا يف   (1)اقددذ سٔٝ وظددمي

ٗوددن األكددخٜف ادداط مٜ اٗددْ ٌدداغمل    اقدداه بعدد   ِددن اذتىهدداً: ذُ   ف (2)اذتىهدداً  ِّبة

طدددعٗذ بدددَ املظدددٗب ٖكدددشٓ ِدددزاف  ٔ ٍّٖدددٜ عٍدددْ.  امقٗدددُش طدددعٗذة بدددَ املظدددٗبف  

ُّ        !ٖا ابَ  ا٘ ازكشُت رلا لْف اقاه:  ِدزا حدذٖدمل  دذ ٌُظ٘د ُٔخدشك. حدذاتين  

 عٍٜ حذٖد وعار  عَ ستىذ بَ .  الش:  اه سطٕه ار  طمىٛ صُٔج الٍ  

)م  ك ن َّد   أٌح يذأردإ    ن   ْآ   ر  أ نَّر  :  ا  يمخاذْن ما  فا,بهإ عىشٔ... 
 اذتذٖد. ه. ااال م    ف  ه فوئ ً إ إ يضر (

 ً ال حجددٛ يف  ددٕه طددعٗذف ٔذمنددا اذتجددٛ يف الكتدداا     :(3)ٔ دداه ابددَ حددض

ٖةتددأٔه طددعٗذ يف اإلطددالٞ  ٌددْ     ٔالظددٍٛف ٔؿدد ه عددَ طددعٗذ اددالف رلدداف ٔ ددذ 

 خبالف حكي طاٟش الؼعشف ٔ ُ الٍّ٘ ذمنا ِٕ لؼعش الش غ اقيف.

ه طددعٗذ يف اإلطددالٞ يف العؼددش:  ٙ عؼددش املِّخةددشهًف ال   ُ املددشاد بقدٕد ٔ ددذ ٖكدٕد

ف ٔذال اىدَد  ٖدد ف ٔاطددي العؼددش عؼددش رٙ اذتجدٛد َ لكددي  ٌدْد  ساد عؼددش رٙ اذتجدٛد

ٔلعن طعٗذًا س ٝ رلا ٖطمق عمٜ عؼش املِّخةشهًف كىا ٖطمق عمٜ عؼش رٙ اذتجٛ. 

ٔ ودا غدي ابَد حدضًف اقدذ ا تـدش يف       فهملَ ال ٖشٖذ  ُ ٖلخ٘ف اّدزا ؿدخٗ . ا  

وٍا ؼٛ  اش طعٗذ بَ املظٗب بقٕلْ: لعمْ  اتٜ بزلا ملَد ال ٖشٖدذ  ُ ٖلدخ٘ف ٔ ٌْد     

 .(4)ن عمٜ رلاُٖخى

د ٌٕ ؽ اطتذاله  ؿخاا القٕه األٔه بقٕه عكشوٛ وٕل ابَ عباغ سك٘ 2

ار عٍّىدددا يف القٗددداغف  دددا ركدددشٓ ابدددَ حدددضً: ِدددزا  ٗددداغ ااطدددذف ألُ  

                                                 
 .3/1566( ؿخٗ  وظمي 1)

 (  ٙ  صالٕا ػعش العاٌٛ بالُّٕسٚ.2)

 .  7/368( احملمٜ 3)

ف ٔخابعددْ الٍددٕٔٙ يف ػددشح ؿددخٗ  وظددمي   6/432لقاكدد٘ عٗددا  يف ذكىدداه املعمددي بفٕاٟددذ وظددمي   ( كىددا  دداه ا4)

13/138  . 
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اقشـة أدلـة ـــمي
ــــول  ــــل الق الراب

القا ـــــــــــــــــــــــل 
 مـريـحـالتـب

الـاٟي اِّش  عمْٗ اجتٍاا الٍظاٞ بالٍفف ٔال ٖمضودْ اجتٍداا الطٗدبف ٔال    

الؼددعش  وددعُّ الؼددعش ٔالعفددشف ِٔددزا الددزٙ  ساد  ُ ٖلددخ٘: ُوٍددي وددَ  اددز     

َُ القدٗي بأٌدْ     ه. ا(1)ٔالعفش اقيفف اال ٖقاغ عمّٗىا ػ٘ٞ آادش  ف ٌٔا ؼدْ ابد

مل لمٍف  .(2) ٗاغ وـاد

 

دد ٌدٕ ؽ اطدتذاله  ؿدخاا القدٕه الشابدي بفعدن الـدخابٛ          1

سك٘ ار عٍّيف ٔخةدشوكّي لألادز يف العؼدشف ٌدٕ ؽ بدأُ      

ِددزا ُٖخىددن عمددٜ الٍددذاف ال عمددٜ الٕجددٕاف كىددا ُحىبددن       

لٗع يف ٌـّي وا ٖذه عمٜ  ٌّي كدإٌا  حذٖد  ً طمىٛف ٔ

 .(3)ٖرتكُٕ األاز ٔجٕبًا

د ٌٕ ؽ  ٕه اإلواً ابَ  ذاوٛ سمحْ ار بأُ عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا كاٌش 2

 :ذل آاش كالوْف  ا ٖم٘ خعمي ظاِشًا وا ٖباػشِا بْ 

ذُ خدددشك  دددف الؼدددعشف ٔ مدددي العفدددش يف العؼدددش ممدددا ال غتفدددٜ عمدددٜ        

ٗدددشف ملدددا عتدددذ  يف ػدددعش الٕجدددْ ٔالؼددداسا  األجاٌدددبف الددداًل عدددَ  ِدددن الب

ٔاألظفاس وَ الطٕه العاِشف اال ٌظدمي  ٌّدا َ ُخدِشدوٓ خبربِداف  ٔ  ُ ذسادخّدا      

 .(4)ذٖآ احتىاه بعٗذف ٔذمنا البعٗذ عذً ذسادخّا ذٖآ; ملا  مٍا

د ٌٕ ؽ  ٕه ابَ  ذاوٛ سمحْ ار: )ذُ حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا عاًف 3

  عٍّا ااقف اٗجب خقذ ْ(ف  ا ٖم٘:ٔحذٖد  ً طمىٛ سك٘ ار

ًه املتهفددق عمٗددْ بددالقبٕهف وقددذهً عمددٜ      ذُ ِددزا ِددٕ عددأ الٍددضاعف اددإُ العددا

                                                 
 .  7/368( احملمٜ 1)

 .  4/96( ػشح خّزٖب طٍَ  ب٘ دأد 2)

 .  272/ 17( ٍٖعش ذعالٞ الظٍَ 3)

 .272/ 17( ٍٖعش ذعالٞ الظٍَ 4)
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ارتدداق املصتم ددل يف  بٕلددْف ال طددٗىا ٔحددذٖد عاٟؼددٛ وتددٕاخشف ٔحددذٖد  ً      

طمىٛ ودَ  ابداس ا حدادف ٔ دذ ااتمدل الدشٔاٚ يف ساعدْ ٔٔ فدْف ٔ داه المٗدد:           

 .(1)االاْ جاٞ ِز اذتذٖد ٔالٍاغ عمٜ

د ٌٕ ؽ  ٕه ابَ  ذاوٛ سمحدْ ار: )ِدزا لدْ ٔجدْف ٔراك لدْ ٔجدْف حدذٖد        4

عاٟؼدددٛ: ذرا بعدددد با:دددذٙ ٔ  ددداًف ٔحدددذٖد  ً طدددمىٛ: ذرا  ساد  ُ ٖلدددخ٘   

كاُ ٖشٖذ التلخٗٛ وي بعريدْ با:دذٙف    باملـش(ف  ا ٖم٘: ذُ سطٕه ار 

ٜ وددا يف ألٌددْ َ ٖددرتك التلددخٗٛ  ؿدداًلف ٔوددي رلددا َ ظتتٍددب ػدد٠ًٗاف عمدد      

ف ِٔددزٓ ه. ا(2)حددذٖد عاٟؼددٛف اددذهه عمددٜ  ُ ذسادٚ التلددخٗٛ ال حتددشًِّ رلددا  

ٛ  وّىٛ جذًا يف ستن الٍضاع.  لفت

بف ٔودا ركدشٓ وَد            د 5 ٌٕ ؽ كدالً ابَد حدضً سمحْد ار يف  ادش طدعٗذ بَد املظٗد

ٛ يف  ٕلْ.. ذل آاش كالوْف ٔ ُ القٗاغ باطنف  ا ٖم٘:  احتىاالتف ٔ ٌْ ال حج

ف َٔ ٖكدَ  ملظٗب ِٕ  عشف  عٍٜ حذٖد سطٕه ار ذُ طعٗذ بَ ا

عٍددذِي بددآساّٟيف اريبددش  ُ  التددابعُٕ لٗرتكددٕا ػدد٠ًٗا ؿدد ه عددَ سطددٕه ار  

حددذٖد  ً طددمىٛ َ ٖكددَ عٍددذ سأٖددْ عمددٜ الٕجددٕاف ٔكددزا عٍددذ عكشوددٛ  

.  ٔوا ركشٔٓ عَ طعٗذ بَ املظدٗب اٗىدا   (3)وٕل ابَ عباغ سك٘ ار عٍّىا

اُ ٖكشٓ  ٔ ٍّٖٜ عَ  از الؼعش...ف اُٗجاا عَ ِزا سٔآ عٍْ وظمي:  ٌْ ك

وَ باا املقابمٛف  ا  جدابٕا بدْ ِدي عىدا سٔٙ عٍدْ ودَ ذجاصخدْ رلداف بأٌدْ ال          

ٍوعبددْ: وعدداسة مل  ددا سٔٙ عٍددْ وددَ     حجددٛ يف  ٕلددْ.  ٔ ٖلددًا اىددا سٔٔٓ عٍددْ وددَ وة

 اإلباحٛف اتتظا يف الشٔاٖتاُ.

                                                 
 .  272/ 17( ٍٖعش ذعالٞ الظٍَ 1)

 .  17/270ف ٌٔقمْ ؿاحب ذعالٞ الظٍَ 9/266كىاٌ٘ ( ادتِٕش الٍق٘ البَ الرت2)

 .  17/270( ذعالٞ الظٍَ 3)
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6     ٕ اص اإلطدالٞ عٍدذ طدعٗذ بدَ     د ٌٕ ؽ  ٕه ابَ حدضً سمحدْ ار بأٌدْ ُٖخىدن جد

املظٗب عمٜ ػعش الدش غف  دا ٖمد٘: ذُ حدذٖد وظدمي ٖدشدُّ ِدزا االحتىداهف         

افْٗ: )اال  ع وَ ػعشٓ ٔبةؼةشٓ(ف ِٕٔ ٖعيُّ ػعش البذُ كمْف اٗةبوعدذ عدَ   

ٔهه يف اإلطالٞ:  ٌْ خبالف حكي طاٟش الؼعش  .(1)طعٗذ  ُ ٖتأ

اد ودَ  ادش طدعٗذ: عةؼودش املِّخدشهً      ٕه ابَ حضً سمحدْ ار بدأُ املدش   ددؽ  دٕ ددد 7ٌ

 ا ٖم٘:  ذُ ِزا  كعل وَ ٌظج العٍكبٕتف اّن كاُ  حذمل ٖتٕ دل عدَ   

وعٍّ الؼدعش يف غدي عؼدش رٙ اذتجدٛف ٔودَ  ٖدَ البدَ حدضً  ُ عتىمدْ عمدٜ           

 .(2)عةؼوش املِّخشهًف  ٔ عةؼوش سولاُ حتّكىًا وَ غي دلٗن

ػدشحْ ذتدذٖد  ً طدمىٛ     عٍذ (3)ٔلزا  اه اإلواً املٍِّةأٙ يف اٗ  القذٖش

سكدد٘ ار عٍّددا:   )ذرا داددن العؼددش(:  ٙ عؼددش رٙ اذتجددٛف ٔالددالً لمعّددذف   

 هكأٌْ ال عؼش ذال ِٕ. ا

ف ٔ ً طدمىٛ عَد   ٌٕ ؽ  ٕه ابَ  ذاوٛ سمحْ ار بأُ عاٟؼٛ خترب عَ اعمْد  د  8

 ف ٔالقٕه ٖقذًٍّ عمٜ الفعنف الحتىاه  ُ ٖكُٕ اعمْ ااؿًا بْ  ا ٖم٘: ٕلْ 

ه ٔالفعددن وظددألٛ اجتّادٖدٛد ظٍٗدٛد طٕٖمدٛد       ذُ وظددأ لٛ الددشاج  يف خعدداس  القدٕد

ف ٔ:دي كدالً طٕٖدن يف  ّٖىدا ٖقدذًف           ه الفقْد الزٖنف  ذ ااتمل اّٗدا عمىداٞ  ؿٕد

ٔلكن ٍّ ٔجّٛ  ِٕ وٕلّٗاف ٔخباؿٛ  ُ حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا وتأاش جذًاف 

ٛ التاطدعٛ حدأ حدج بالٍداغ  بٕد بكدش الـدذٖق          ف يف حٗد كاُ يف آاش الظٍد

ف ٔحددذٖد  ً طددمىٛ ٖتـددن     ٛ الرياٌٗدٛد حددأ  ُ وؼددشٔعٗٛ األكددخٗٛ كاٌددش يف الظدٍد

ٖٔتعمق باألكخٗٛف مما ظتعن االحتىاه كبيًا لتأاش حذٖد عاٟؼٛ عَ حذٖد  ً 

                                                 
 .17/270( ذعالٞ الظٍَ 1)

 .17/270( ذعال الظٍَ 2)

(3 )1/339 . 
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ــــــــــــعـت يب ـق
 انـــيـــوب

ِّٙ األاز  ا ظاِشٓ التأاش.  طمىٛ سك٘ ار عٍّىاف ِٔزا ٖق

ف    د 9 ٔحدذٖد   ٌٕ ؽ وا ركشٔٓ وَ  ُ حذٖد  ً طمىٛ سك٘د ار عٍّدا اٗدْ ٌّ٘د

 عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا اْٗ ٌف٘ف اال ٖعاس  ؿشٖ  الٍّ٘  ا ٖم٘:

ذُ حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا ٖتلىَ سدٍّ الٍّد٘ الدٕاسد يف حدذٖد  ً    

يف آاددش  يف  ٔااددش عّددذٓ  طددمىٛف ٔرلددا  ددا حتكٗددْ عددَ حدداه الددٍ     

 .الظٍٛ التاطعٛف ِٔ٘ سك٘ ار عٍّا وَ  عمي الٍاغ بأحٕاه الٍ  

 

ا بعددذ ِددزا العددش  الطٕٖددن رتددالف الفقّدداٞ يف  ِٔكددز

ِددزٓ املظددألٛف ٔبٗدداُ  دلددتّيف ٔبظدديف ٔجّددات  ٌعدداسِي يف      

ادتىي بأ األدلٛ املتعاسكٛ ظاِشًاف ٔوا ُركش حٕه رلا وَ 

وٍا ؼات ٔ  اوز  ٔسدٍّ.  بعذ ِزا ٖقل الٍاظش الفاحف املذ اق  واً رلا كمْف 

      ٕ ٙة ارتدالف اّٗداف ٔجتاربدش    ايٝ ٌفظْ  وداً وظدألٛ اقّٗدٛ االاٗدٛف  دذ  د

دالالت األدلٛ األ ٕاهة اّٗاف ِٔ٘ كمّا دالالت ظٍٗٛ ٔلٗظش بقطعٗٛف لكٍْ 

ٖشاِا ضتدٕ القدٕه القاٟدن باإلباحدٛ متٗدن بٕكدٕح.  كىدا ٖدشٝ  ُ  كريدش  ِدن           

العميف ٔوعّي اشٖق كبي وَ  ٟىدٛ اذتٍابمدٛ ممدَ َ ٖقدن بدالقٕه املعتىدذ يف       

ي باملٍيف  ذ رِبٕا ذل القٕه جبٕاص األادز مجمدٛف ودي خفـدٗن  لطٗدل      وزِبّ

ٔولف  ٔ  ٌدْ             يف حق ودَ ا عةدنة ٔ ادز ودَ ػدعشٓ ٔظفدشٓف ِدن ٖعتدرب شتالفدًا لدأل 

وشخكب ملكشٔٓ كشاِٛ خٍضْٖ بذُٔ ذاي.  ٔيف وقابن  ٕه ِزا ادتىي الػفي 

شدٔا بددالقٕه القاٟددن بعددذً التخددشٖيف صتددذ  ُ اذتٍابمددٛ يف املعتىددذ عٍددذِي اٌفدد 

ِٔكزا اإُ ِزٓ الذساطٛ لَ حتظدي ارتدالف يف املظدألٛف ٔطدٗبقٜ      بالتخشٖي. 

ارتالف  اٟىًا ذل وا ػاٞ ارف ٔيف الٕ ش ٌفظْ لٗع ألحدذ  ُ عتدشِّج عمدٜ وةدَ     

ف ٔال ألحدذ   ُ عتدشِّج عمدٜ وةدَ            از بقدٕه املِّبدٗخأف  ٔ  دٕه القداٟمأ بالكشاِٛد

تفقُٕ عمٜ اطتخباا عذً األادز ذودا ٌـدًاف  ٔ    ٔالكنُّ و از باملٍي ٔالتخشٖيف 
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ٔ ودا التؼدذٖذ عمدٜ الٍداغ يف     .  وشاعاًٚ لمصالفف ٔال ػا  ُ ِزا ِٕ األحٕط

ِزٓ املظألٛف ٔالتأكٗذ عمٜ حتشٖي األازف ٔجةعون الٍداغ آمثدأ ااطدقأ ذُ    

 اددزٔا وددَ ػددعٕسِي  ٔ  ظفدداسِيف افدد٘ رلددا ذٖقدداع :ددي يف حددشج ػددذٖذف         

 ىاٞ ٖقٕلُٕ بعذً التخشٖيف ٔجٕاص األاز بذُٔ ذاي.ٔخباؿٛ  ُ مجّٕس العم

ٜ الٍاغف كاٌش كخٗتْ  ُ  دٝ  ً التٕطعٛ عم ُ ِزا التؼذٖذف ٔعذ ٔ ٖلًا اإ

بالكريي ذل خشك التلخٗٛف ٔخلٗٗي ِزٓ الؼعيٚ الععٗىٛد وَد ػدعاٟش اإلطدالًف     

يف ٔرلددا ودَد  جددن  ُ ٖأاددزٔا ودَد          ٔخةددشوك ِددزا ارتددي الكددبيف ٔالفلددن العىدٗد

 ظفاسِي يف عؼش رٙ اذتجٛف حٗد ذُ الٍاغ يف آاش عؼش رٙ اذتجٛ ػعٕسِي ٔ

ٖقذً عمّٗي عٗذمل ععٗيمل وَ  عٗاد املظمىأف ِٕٔ عٗذ األكخٜف ٔغالب الٍاغ ذُ 

   ً ًٞ ٖتأِبُٕ لمتضَٖ لْ  بدن زت٠ْٗد بأٖدا  ٙ  بٗدن صوَد    ددد  َ ٖكَ كمّي سجااًل ٌٔظا

 س  شتتمفٛ.بأاز ػعٕسِي ٔ ظااشِيف ٔاالعتٍاٞ بّا بـٕ ددد التلخٗٛ

ِٔكزا دَٖ ار ٔاطيف ٔساي اللٗق ٔاذتشج عَ الٍاغ وطمب ععٗيف 

 ٔوقـذ وّي كبي وَ وقاؿذ الؼشٖعٛ اإلطالوٗٛف ٔار املٕاق.
 

 بعض الفزوع واملسائل الفقهية املتعلقة مبسألة حكم أخذ الشعز أو الظفز
 

عَ  از  د بٍَّ كريي وَ الفقّاٞ حكىٛ ٌّ٘ الٍ  1

بقٜ امللخِّ٘ كاون ف اقالٕا:  شالؼعش ٔالعف  ٖ اذتكىٛ ُ 

ٔالعتق وَ الٍاس  ظفشٓ; لتؼىن املػفشٚ   ٔ األجضاٞف اُٗبق٘ ػعشٓة

ً ددأٔه  طدددش لْ بددددْ ُٖػفددددضاٞ امللخ٘ف اٌإدددددية  جددمجٗ شٚ وَ د

ــــ ــــن ـالحك مة م
تـــــــر  أخـــــــذ 
ـــــــــر  الشـــــعــ

 رـــوالظــــف
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ٚ يف .  ٔكُا اعتىادِي (1)كخٗٛاأل ٕاسد ٜ بع  األحادٖد ال ٛ عم ٓ اذتكى ز  ُِ ٗا يف ب

ٗٛف ّا:   الن األكخ َ سطٕه ار واوٍ ٙ ع ) ن نا ي,   أكآ عض  م   ٌْ  اه:  سٔ
 ه. انَّمضرِّ (نألحرو  عض نً م  

 ٔالؼعش ٔالعفش  جضاٞ وَ امللخ٘ف اُترتك حتٜ خذان يف ِزا العتق.

ت ِدزا اذتدذٖد كدالًف اقدذ  داه اذتدااغ ابَد حجدش          حدأ   (2)لكَ يف ابٕد

ُّ ِددزا اذتددذٖد يف العضٖددض ػددشح الدد ٕجٗض  دداه:  َ  سٓ ِكددزاف ٔ دداه  ٔسد الشااعدد

 هابَ الـالح: ِزا حذٖد غي وعشٔفف َٔ صتذ لْ طٍذًا ٖريبش بْ. ا

ادٖد الديت اعُتىدذت يف بٗداُ اذتكىدٛف ودا خقدذً ركدشٓ يف        ددد َ األحدٔود 

)ياا    طماا   دداه:  عددَ الددٍ   يف الددن األكددخٗٛ عددَ عمدد٘  (3) ٔه البخددد
. ِٔددٕ حددذٖد  آ  ااا (اكااافاابة َّبة مكامار قطااا,أ  حاارو فإ  اا ن َّااف أاااقاا م    ف اا

حظٍٍّْ بعلّيف ٔ اه عٍْ الذوٗاط٘: ال بأغ بإطٍادٓ.  ٔٔجْ الذاللٛ ٔاك ف 

ٞةٓ ذل ٖدًٕ األكدخٗٛ; لتؼدىمّا املػفدشٚ اذتاؿدمٛ       حٗد ذُ امللخ٘ ٖرتك  جضا

 لمىلخ٘.

ٔركدددش بعددد  الفقّددداٞ حكىدددٛ  ادددشٝف لكدددٍّي كدددعٍّفِٕاف ِٔددد٘  ُ  

سمحْ ار بعذ  (4)ذ  اه اإلواً الٍٕٔٙامللخ٘ ٖةرتك رلا لٗتؼبْ باملِّخوشًف اق

ذٖشادِا:   اه  ؿخابٍا: ِزا غميفف ألٌدْ ال ٖعتدضه الٍظداٞف ٔال ٖدرتك الطٗدب      

 هٔالمباغف ٔغي رلا مما ٖرتكْ املِّخوشً. ا

ٛ  د 2 ٔسد يف   :األٖاً اليت ُٖرتك اّٗا  از الؼعش ٔالعفش ملدَ  ساد التلدخٗ

ٚ  لفاظ حتذد ِزٓ األٖاًف بع  سٔاٖات حذٖد  ً طمىٛ سك٘ ار عٍّا عذ

                                                 
ف ودٍ  ادتمٗدن ػدشح شتتـدش امٗدن      1/339ف ادٗ  القدذٖش لمىٍدأٙ    13/138( ٍٖعش ػشح ؿخٗ  وظدمي لمٍدٕٔٙ   1)

 .9/346 ف حتفٛ احملتاج3/39ف ػشح ارتشػ٘ 1/608

 .  4/138( التمصٗف اذتبي 2)

 . 5( ق 3)

 .  13/138( ػشح ؿخٗ  وظمي 4)
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وٍّا:  ذرا دامش العؼدشف ٔ: ذرا س ٖدتي ِداله رٙ اذتجدٛف ٔ: ذرا  ِدنه ِداله       

رٙ اذتجٛ...حتٜ ٖلخ٘.  ٖٔظتفاد وَ ِدزٓ الشٔاٖدات  ُ األٖداً الديت ُٖدرتك      

اّٗا  از الؼعش ٔالعفش ملَ  ساد  ُ ٖلخ٘ خبذ  وَ  ٔه عؼش رٙ اذتجٛف 

تىش ذل  ُ ٖلددخ٘.  ٔالتعددبي بالعؼددش:   ٙ ذرا ِددنه ِدداله رٙ اذتجددٛف ٔخظدد  

باعتباس المٗال٘ف  ٔ وَ اطتعىاه الكنِّ يف ادتضٞف ذر املشاد: خظيمل اقديف ملدَ   

 ساد التلددخٗٛ يف الٗددًٕ األٔه وددَ  ٖدداً العٗددذف ٔ وددا وددَ كددخٜ يف الٗددًٕ        

.  ٔ وا وَ  ساد التلدخٗٛ يف الٗدًٕ الريالدد  ٔ    (1)الرياٌ٘: االعؼش عمٜ حقٗقتْ

 ظتىش عمٜ خشك  از الؼعش ٔالعفش حتٜ ٖلخ٘.الشابيف اإٌْ ٖ

ّ٘د الٍد      د وا ٖؼىمْ الٍّ٘ عَ  از الؼعش ٔالعفدش: 3  ٌ عَد  ادز الؼدعش     ُذ

     َ فٔ غدي رلدا ود ٛد ٔالعٌا ٔاإلبيفف  ٔالؼاساف  ف  ٔالمخٛٗ ؼىن ػعش الش غف  ٔالعفشفٖ 

ش  جدضٞا البدذُف كٍخٕد جمدذٚ ال      (2)ػعٕس البذُ طدٟا ٔالشِّجونفٔ  ٖٔؼىن  ظااش الٗذ  ف 

ّا. ٖل ْ اٗ ال حاجٛ ل ّافٔ  ْ ش  طع ً  ٕل ف ٔيف سٔاٖٛ )م  ف,بهإ ا فبه(: ٔرلا لعىٕ

 .)   يمْس م  ف,به اأا ابه فوئ ً(وظمي: 

ٖٔؼددىن األاددز بددأٙ طشٖقددٛ كاٌددشف طددٕاٞ كدداُ  اددز العفددش بق َمددي ف  ٔ  

كظشف  ٔ غي رلاف ٔطٕاٞ كاٌش ذصالٛ الؼعش  مق ف  ٔ خقـي ف  ٔ ٌتل ف 

ٕوسٚف  ٔ غي رلا. ٔ ذحشا ف  ٔ  ا  زٓ بٍُ

د وا ٖظتريٍٜ ٔظتٕص  ازٓ وَ الؼعش ٔالعفش ٔالبؼدشٚ يف عؼدش رٙ اذتجدٛ    4

ركددش اإلودداً الفقٗددْ الؼددااع٘ ابددَ حجددش ا:ٗتىدد٘         ُ ٖلددخ٘: ملددَ  ساد 

وا ظتٕص  ازٓف ٖٔظتريٍٜ وَ الٍّ٘ الٕاسد عَ  از الؼعش ٔالعفش  (3)املك٘

ٖدذ طداس ف ٔاتداُ بدالؼف      يف حاالت ااؿٛف اقاه:   ذ ظتب األازف لقطي

ٔةجبعةٛ.  ٔ ذ ٖظتخبف كصتاُ ؿ ف ٔ ذ ٖباحف كقطي طَ 

                                                 
 .3/564ف وعٌٕٛ  ٔل٘ الٍّٜ 1/608( وٍ  ادتمٗن ػشح شتتـش امٗن لعمٗؽ 1)
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 ٔ ذ بٗهَ سمحْ ار  ُ الذً ظتٕص  ازٓف ألٌْ ال ٖعترب وَ األجضاٞ العاِشٚ.

اه اإلوداً الضسكؼد٘ الؼدااع٘    ددد    َ  ساد  ُ ٖلدخ٘: ددد وا خؼىمْ عباسٚ: مل5

ٍهعةي     (: ٖٔذان يف وشٖذ األكدخٗٛ: وةدَ  ساد   ه 794)ت   ُ ّٖدذٙ ػد٠ًٗا ودَ الد

ٔول  ه. ا(1)ذل البٗش اذتشاًف بن   

ٔ وا وةَ ُٖلخهٜ عٍْ وَ  ِن البٗش ٔذُ كاٌش خقي عٍْف اّن خؼدىمْ عبداسٚ:   

ملَ  ساد  ُ ٖلخ٘ ؟.  الزٙ ٔ فش عمْٗد يف ِدزا: ٌدفٌّ لمعالوٛد العبدادٙف ٔلمعالوٛد       

تّىا عمدٜد حتفدٛد احملتدداج البدَد حجددش ا:ٗ   ف حٗددد  دداال:  (2)تىد٘دالؼددشٔاٌ٘ يف حاػدٗد

ّي. ا         ف  ٙ كىدا لٕد كدخهٜ    هٖةصشج ودا عدذا وشٖدُذِا وَد  ِدن البٗدش ٔذُ ٔ عدش عٍد

عَ ٌفظْف ٔعَد ٔالذْٖد الفقيَٖد ودرياًلف اُٗظدتريٍٜ كدنٌّ وَد الٕالدذَٖ وَد حكدي           

 ِزٓ املظألٛف ٔال ٖذاالُ يف وٍي األاز.

لخ٘ف ٔعمٜ وَ ُٖل (3)ٔ وا اذتٍابٛم ٜ وَٖ  ً األاز عم ٕا: ٖةخش ْ. ااقال  هخٜه عٍ

ٌددفه   ددد ال جددضاٞ ٔال اذٖددٛ عمددٜ وةددَ   اةددزة وددَ ػددعشٓ  ٔ ظفددشٓ ذال التٕبددٛ:      6

القاٟمُٕ بتخشٖي األازف  ٌْ لٕ  از اإلٌظاُ وَ ػعشٓ  ٔ ظفشٓف  (4)اذتٍابمٛ

ٔاسخكددب ِددزا احملعددٕسف اإٌددْ ال جددضاٞ عمٗددْ ٔال اذٖددٛف ٔلددٗع عمٗددْ ذال        

 التٕبٛف طٕاٞ ا عةنة رلا عىذًاف  ٔ طًّٕا.

األؿدن يف    د ال ادش  يف حكدي  ادز الؼدعش  ٔ العفدش بدأ الشجدن ٔاملدش ٚ:        7

ـهدْ الدذلٗن عمدٜ         األحكاً الؼشعٗٛ اػرتاك الشجدن ٔاملدش ٚ اّٗىداف ذال ودا ا

التفش ٛ بٍّٗىاف ٔعمْٗ اإُ حكي  از الؼعش ٔالعفش ٖؼدىن الشجدن ٔاملدش ٚف    

ظألٛ ال حتتداج  ٔذُ كٍُش َ  س وةَ ٌفه عمٜ رلا يف ِزٓ املظألٛف ٔكأُ امل

 ذل ٌف ٔخٍبْٗف ذر األؿن عذً التفش ٛ بٍّٗىاف ٔار  عمي.
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ا ددددّدمدَ جعدددددكدٛ  ددد ألددٕاه الفقّدداٞ يف املظددددالؿٛ   ددد ا مــةـاتـالخ

 يف  ٕلأ:

األول منهنااااو  باااازل دااااومزال داااا و    ااااه   اااا  و اااا        

ف  وا عمدٜ ٔجدْ البٗداُ ٔالتفـدٗنف ادزِب اذتٍفٗدٛ ذل ذباحدٛ  ادز         اإلمجول

فدددش يف عؼدددش رٙ اذتجدددٛ ملدددَ  ساد  ُ ٖلدددخ٘ف ٔاإلباحدددٛ خعدددين   الؼدددعش ٔالع

ٔرِب اشٖدق ودَ اذتٍفٗدٛ ذل القدٕه باطدتخباا      التصٗي بأ األاز ٔالرتكف 

ٔولف ٔ وددا عٍددذ      عددذً األاددز  ف لكددَ وةددَ ا عةددنة رلددا ٔ اددزف اقددذ اددالل األ 

ًٛ ال ذادي   املالكٗٛ ٔالؼااعٗٛف اال عتشً األازف لكَ ٖكشٓ خٍضًّٖا كشاِ

ٛ اّٗاف ٔب .  ٔكداُ عىدذخّي حدذٖد عاٟؼدٛ سكد٘      ّزا  اه اشٖق وَ اذتٍابمد

َ ٖرتك األكخٗٛف ٔمحمٕا حدذٖد  ً طدمىٛ    ار عٍّاف وي التزكي بأٌْ 

 سك٘ ار عٍّا عمٜ الٍذا ٔاالطتخباا.

وأمااو اوباازل او:ااوقول بتباازل دذ ااش ه أاااف او اارش واو  ااش     ااش       

ٛ يف املعتىدذ عٍدذِي.  ٔكداُ    ٔبّدزا  داه اذتٍابمد    احلجا  ناأ أداأ أ   يا و    

حذٖد  ً طدمىٛ سكد٘ ار عٍّدا ِدٕ عىدذخّي يف االطدتذالهف ٔمحمدٕا الٍّد٘         

 اْٗ عمٜ التخشٖيف ٔ ذٍّوٕٓ عمٜ حذٖد عاٟؼٛ سك٘ ار عٍّا.
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 فهزس املصادر

 ف حتقٗدق اذتبٗدب  ه 422اإلػشاف عمٜ ٌكش وظاٟن ارتالفف لمقاك٘ عبذ الِٕاا بَد عم٘د البػدذادٙ املدالك٘ف ت     د 1

 .1420/ 1بَ طاِشف داس ابَ حضًف بئتف ط

َف ظفددش  محددذ العريىدداٌ٘ التّددإٌٙف ت     2 ف املكتبدٛد    ه 1394ددد ذعددالٞ الظدٍد ً اإلطددالوٗٛف كشاخؼد٘د ف ذداسٚ القددشآُ ٔالعمدٕد

 اإلوذادٖٛف وكٛ املكشوٛ.

اس الٕاداٞف  ف حتقٗدق د/عتٜٗد ذمساعٗدنف د   ه 544د ذكىاه املعمي بفٕاٟذ وظميف لمقاك٘ عٗا  بَ وٕطٜ الٗخـد ف ت  3

 .ه 1/1419املٍـٕسٚف وـش + وكتبٛ الشػذف الشٖا ف ط

ف داس ذحٗداٞ     ه 885اإلٌـاف يف وعشاٛ الشاج  وَ ارتالفف لمىشدأٙ عم٘ بَ طمٗىاُف ت د 4 ف بعٍاٖٛ ستىدذ حاودذ الفق٘د

 .1400/ 2الرتا  العشب٘ف بئتف ط

ٗدب الؼشاٟيف )ػشح حتفٛ الفقّاٞ لمظدىش  د 5 ف ه 587 ٍذٙ(ف لمكاطاٌد٘د  ب٘د بكدش ابَد وظدعٕدف ت     بذاٟي الـٍاٟي يف خشخ

 / طبي زتمذات.1ؿٕسٚ عَ ط

 ف داس المٕاٞ ف الشٖا .ه 1346د بزه اجملّٕد يف حن  ب٘ دأدف امٗن  محذ الظّاسٌفٕسٙف ت 6

ٛ الـدأٙ( عمٜد الؼدشح الـدػي لمدذسدٖشف  محدذ بَد ستىدذ الـدأٙف ت            7 ف ه1241د ُبمػٛ الظالا أل شا املظدالا )حاػٗد

 .1409س املعشاٛف بئتف ق/دا

 .1411/ 2ف داس الفكشف بئتف طه855د البٍاٖٛ يف ػشح ا:ذاٖٛف لمعٗين ستىذ بَ  محذف ت8

سٙف داس املٍّددداجف جدددذٚف  ه 558دددد البٗددداُ ػدددشح املّدددزاف لمعىشاٌدد٘د عتٗددٜد بددَد طددداَف ت  9 ف حتقٗدددق  اطدددي ستىدددذ الٍددٕد

 .1/1425ط

ف القداِشٚف ط   ه 1205ىدذ بَد ستىدذف ت    د خاج العشٔغ وَ جٕاِش القاوٕغف لمضبٗذٙ ست10 +  1/1306ف املطبعٛد ارتيٖٛد

 طبعٛ الكٕٖش.

 ف وطبٕع  اػٗٛ وٕاِب ادتمٗن لمخطاا.ه 897د التاج ٔاإلكمٗن ملصتـش امٗنف لمىٕا  ستىذ بَ ٖٕطلف ت 11

 ف داس املعشاٛف بئت.ه 743د خبٗأ اذتقاٟق ػشح كٍض الذ اٟقف لمضٖمع٘ عريىاُ بَ عم٘ف ت 12

 .1/1425ف حتقٗق د/ستىذ  محذ طشاجف داس الظالًف القاِشٚف طه 428د التجشٖذ لمقذٔسٙ  محذ بَ ستىذف ت 13

 ف داس ؿادسف بئت.ه 974 حتفٛ احملتاج بؼشح املٍّاجف البَ حجش ا:ٗتى٘  محذ بَ ستىذف تد 14

 ق ستىذ الظعٗذ بظٌٕٗ٘ صغمٕه.ف حتقٗه 535د الرتغٗب ٔالرتِٗبف  بٕ القاطي األؿبّاٌ٘ ذمساعٗن بَ ستىذف ت 15

ٙف ت   16 ف حتقٗدق وـدطفٜ ستىدذ عىداسٚف داس الفكدشف      ه 656د الرتغٗب ٔالرتِٗبف لمىٍزسٙ عبذ الععٗي بَ عبدذ القٕد

 .ه 1401

ه الفقْد )البَد ا:ىداً(ف البَد  ودي حداج ستىدذ بَد ستىدذف ت           17 سٚ    879د التقشٖش ٔالتخبي ػشح التخشٖش يف  ؿٕد ِددف ؿٕد

 ف خـٕٖش داس الكتب العمىٗٛف بئت.1316ٖٛ ببٕال  طٍٛ عَ الطبعٛ األوي

ف ت          18 ف خـدخٗ :  ه 852د التمصٗف اذتبي يف ختشٖج  حادٖدد الشااع٘د الكدبيف البَد حجدش العظدقالٌ٘  محدذ بَد عم٘د

 .1384عبذار ِاػي الٗىاٌ٘ف ط/

ف حتقٗددق: طددعٗذ ه 463 الٍىددشٙف تددد التىّٗددذ ملددا يف املٕطددأ ودَد املعدداٌ٘ ٔاألطدداٌٗذف البدَد عبددذ الددرب ٖٕطددل بدَد عبددذار  19

 .1387 محذ  عشااف طبي يف املػشاف ط/

 = وعاَ الظٍَ. ه 656د خّزٖب طٍَ  ب٘ دأدف لمىٍزسٙ عبذ الععٗي بَ عبذ القٕٙف ت 20

 ف وي املظتذسك لمخاكي.ه 748املظتذسكف لمزِ  ستىذ بَ  محذف ت ّزٖبخد 21

ِددف وطبعٛد    987ِدد ٔ ٗدن    972ىاً(ف ألوي باد ػآ ستىذ  وأ بَ ستىٕدف ت د خٗظي التخشٖش يف  ؿٕه الفقْ )البَ ا:22

 ِد. 1350الباب٘ اذتم ف طٍٛ 

يف يف الٍـددل األٔه ودَد القددشُ الشابددي عؼددش    23 اِش اإلكمٗددن ػددشح شتتـددش امٗددنف لابد٘د ؿددايف عبددذ الظددىٗيف خدٕد ددد جدٕد
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 ا:جشٙف داس املعشاٛف بئت.

ٛ يف طبقددات اذتٍفٗددٛ  24 اِش امللدٗد ف حتقٗددق  د/عبددذ الفتدداح ستىددذ   ه 775ف لمقشػد٘د عبددذ القددادس بدَد ستىددذف ت   ددد ادتدٕد

 .2/1413اذتمٕف وؤطظٛ الشطالٛف بئتف ط

ف ت        25 ع ودي   ه 745د ادتِٕش الٍق٘ يف الشدٍّ عمٜ البّٗق٘ف البَ الرتكىاٌد٘د عدالٞ الدذَٖ عم٘د بَد عريىداُ املاسدٍٖد٘د ف وطبٕد

 الظٍَ الكربٝ لمبّٗق٘.

ف حتقٗدق زتىٕعٛد   ه 1252احملتاس عمٜ الذس املصتاس(ف ال بَ عابدذَٖ ستىدذ  ودأ بَد عىدشف ت       د حاػٗٛ ابَ عابذَٖ )سد26

 + طبعٛ بٕال  + طبعٛ الباب٘ اذتم . ه 1/1421بإػشاف د/حظاً الذَٖ اشإسف داس الريقااٛ ٔالرتا ف دوؼقف ط

س الددذَٖ بدَد عبددذ    27 ذٙ الكددبي ٌدٕد َ الٍظدداٟ٘ف  بدٕد اذتظدَد الظدٍد ذٙ عمدٜد طدٍد ٛ الظدٍد َ  ه 1138ا:ددادٙف ت ددد حاػدٗد = طدٍد

 الٍظاٟ٘.

 = ٌّاٖٛ احملتاج. ه 1087د حاػٗٛ الؼهبوشاوةماظ٘ عمٜ ٌّاٖٛ احملتاجف عم٘ بَ عم٘ف ت 28

ف ت د 29 ٔاٌ٘ ٘ الؼش ٛ احملتاجف عبذ اذتىٗذ الذاغظتٌا ٜ حتف ٘ عم ٌٔا ٛ الؼش ٛ احملتاج. ه 1301حاػٗ  = حتف

دف داس الكتدب        ه 450د اذتأٙ الكبيف لمىأسدٙ عم٘ بَ ستىذ ت 30 ف حتقٗق عم٘د ستىدذ عٕد ف ٔعداده عبدذ املٕجٕد

 .1/1414العمىٗٛف بئتف ط

 .ه 1401د سمحٛاألوٛيف ااتالف األوٛفستىذ بَ عبذ الشمحَ الذوؼق٘ العريىاٌ٘)القشُ الرياوَ ا:جشٙ(ف دٔلٛ  طشف31

 .1408/ 9العمىٗٛف بئتف طف داس الكتب 1051الشٔ  املشبي ػشح صاد املظتقٍيف لمبّٕخ٘ وٍـٕس بَ ٌٖٕعف تد 32

ف تد 33 ٍ٘د  ف حتقٗق ستىذ اؤاد عبذالبا ٘.ه 275 طٍَ ابَ واجْف ستىذ بَ ٖضٖذ القضٖٔ

ف تد 34 ٌ٘د َ األػعد الظجظتا ُ ب ىا دف طٗم ٘ دٔا ذف داس اذتدذٖدف بدئتف        ه275طٍَ  ب عداده الظٗد ف ذػدشاف عدضت دعداغٔ 

ف جذٚف ط ٝ بتخقٗق ستىذ عٕاوٛف داس القبٛم ٛ  اش  .ِد1419/ 1ٔطبع

سٚ عَد طبعٛد حٗدذس آبدادف ط     ه458 طٍَ البّٗق٘ )الظٍَ الكربٝ(ف  محذ بَ اذتظأف تد 35 ف خٕصٖدي داس  1344/ 1ف ؿٕد

 الباصف وكٛ املكشوٛ.

 ف حتقٗق  محذ ستىذ ػاكشف داس ذحٗاٞ الرتا  اإلطالو٘ف بئت.ه279طٍَ الرتوزٙف ستىذ بَ عٗظٜف تد 36

ف باعتٍداٞ  303لظٕٗط٘ عمّٗاف ٔحاػٗٛ الظٍذٙ ٔالفّاسغ(ف  محذ بَد ػدعٗبف ت  طٍَ الٍظاٟ٘ )الـػشٝ( )وي ػشح اد 37

 .1406/ 1عبذ الفتاح  بٕ غذٚف داس البؼاٟش اإلطالوٗٛف بئتف ط

 ف داس الكتاا العشب٘ف بئت.ه 1360د ػجشٚ الٍٕس الضكٗٛ يف طبقات املالكٗٛف ستىذ بَ ستىذ شتمٕفف ت 38

 = وعاَ الظٍَ. ه 751 ٗي ادتٕصٖٛ ستىذ بَ  ب٘ بكشف ت  د ػشح خّزٖب طٍَ  ب٘ دأدف الب39َ

َ عبذ ار ارت شةػ٘ف تد 40 نف ستىذ ب ٜ شتتـش اٗم ٘ عم  ف داس ؿادسف بئت.ه 1101ػشح ارت شةػ

ف وكتبٛد  ه 1122د ػشح الضس اٌ٘ عمٜ املٕطدأ ) بّدج املظدالا ػدشح وٕطدأ والدا( لمضس داٌ٘ ستىدذ بَد عبدذ البدا ٘ف ت            41

 .ه1399ٛف القاِشٚف الكمٗات األصِشٖ

ٔٙ عتٜٗد بَد ػدشف الدذَٖف ت               42 ف املطبعٛد  ه 676د ػدشح ؿدخٗ  وظدمي )املٍّداج بؼدشح ؿدخٗ  وظدمي بَد اذتجداج(ف لمٍٕد

 املـشٖٛ.

 ف داس الفكشف بئت.ه 1201الؼشح الكبي عمٜ شتتـش امٗنف لمذسدٖش  محذ بَ ستىذف تد 43

ف وطبعٛد عٗظٜد   ه 864لمىخم٘د جداله الدذَٖ ستىدذ بَد  محدذ ت       د ػشح احملم٘ عمٜ وٍّاج الطدالبأ )كٍدض الدشاغبأ(    44

 الباب٘ اذتم ف القاِشٚ.

ه ار   45 ف ذػدشاف:  ه 321يف األحكداًف لمطخدأٙ  محدذ بَد ستىدذف ت      د ػشح وعاٌ٘ ا ااس املصتمفٛ املشٖٔٛ عَد سطٕد

 .1/1399ستىذ صِشٙ الٍجاسف داس الكتب العمىٗٛف بئتف ط

 ف عاَ الكتبف بئت.ه 1051بّٕخ٘ وٍـٕس بَ ٌٖٕعف تػشح وٍتّٜ اإلساداتف لمد 46

ف   ه261ؿددخٗ  وظدميف وظددمي بدَد اذتجداج القؼدديٙف ت  دد  47 ف حتقٗددق ستىدذ اددؤاد عبددذالبا ٘ف داس ذحٗداٞ الددرتا  العشبد٘د
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 بئت.

جٗضف لمشااعد٘د عبددذ الكددشٖي بدَد ستىددذف ت  48 دف داس ه 623ددد العضٖددض )اددت  العضٖددض( ػددشح الدٕد ف حتقٗددق عدداده عبددذ املٕجدٕد

 .ه 1421لكتب العمىٗٛف ط/ا

 ِد.1399ف داس الفكشف بئتف ه 855د عىذٚ القاسٙ ػشح ؿخٗ  البصاسٙف لمعٗين ستىٕد بَ  محذف ت 49

ف طبعٛد عريىاٌٗدٛد )داس الظدعادٚ(ف اطددطٍبٕهف   ه 956دد غٍٗٛد املتىمد٘د )ػدشح وٍٗدٛد املـدم٘( لمخمدد  ذبدشاِٗي بَد ستىددذف ت       50

 .ه1325

ٌ٘د  محذ بَ عم٘ف ت د ات  الباسٙ بؼشح ؿخٗ  البص51  ف املكتبٛ الظمفٗٛف داس الفكش.ه 852اسٙف البَ حجش العظقال

 ف داس املعشاٛف بئت.ه 1304الفٕاٟذ البّٗٛ يف خشاجي اذتٍفٗٛف ستىذ عبذاذت٘ المكٍٕٙف تد 52

ٕط٘ف تدد  53 ف ته 911 ادٗد  القددذٖش بؼددشح ادتدداوي الـددػي لمظدٗد داس ف ه 1031 ف لمىٍددأٙ ستىددذ عبددذالشؤٔف بدَد عمد٘د

 .ِد1391/ 2املعشاٛف بئتف ط

 .ه 1371ف وطبعٛ وـطفٜ الباب٘ اذتم ف القاِشٚف ه 817د القاوٕغ احملٗيفف لمفئصآبادٙ ستىذ بَ ٖعقٕاف  ت 54

ف البَد جدضٙ ستىدذ           55 ف ٔالتٍبْٗد عمٜد ودزِب الؼدااعٗٛ ٔاذتٍفٗٛد ٔاذتٍبمٗٛد د القٕاٌأ الفقّٗٛ يف خمصٗف وزِب املالكٗٛد

 وكتبٛ  طاوٛ بَ صٖذف بئت. فه 741بَ  محذف ت

ٌعف ت ددد 56 س بدَد ٖدٕد خ٘ وٍـدٕد مخ٘ف وكتبدٛد الٍـددش  ه 1051كؼدداف القٍدداع عدَد ودد، اإل ٍدداعف لمبّدٕد ف خعمٗددق جدداله وـدٗد

 اذتذٖريٛف الشٖا .

ف حتقٗددق ه 795ددد لطدداٟل املعدداسف اٗىددا ملٕاطددي العدداً ودَد الٕظدداٟلف البدَد سجددب اذتٍبمد٘د عبددذ الددشمحَ بدَد  محددذف ت  57

 .  ه 1/1413غف داس ابَ كرييف دوؼقف دوؼقف طٖاطأ ستىذ الظٕا

اسف البدَد وةم دا عبددذ المطٗددل بَد عبددذ العضٖدضف ت       57 ف داس الطباعدٛد العدداوشٚف ه 801دد وبدداس  األصِداس يف ػددشح وؼدداس  األٌٕد

اس الٍبٕٖدٛد ودَد ؿددخاح األابدداس املـددطفٕٖٛف لمخظدَد بدَد ستىددذ        ه 1328اطددطٍبٕه/ : وؼدداس  األٌدٕد ف ) وددا املدد، اّدٕد

ـهػاٌ٘ف ت   (.ه 650ال

 ف املكتب اإلطالو٘ف بئت.ه 884املبذع يف ػشح املقٍيف البَ وفم  ذبشاِٗي بَ ستىذف تد 59

 .ه 1403ف ط/ه 705د املتجش الشاب  يف إاا العىن الـايفف لمذوٗاط٘ عبذ املؤوَ بَ امل ت 60

 ف داس الفكشف بئت.ه 676د اجملىٕع ػشح املّزهاف لمٍٕٔٙ عتٜٗ بَ ػشف الذَٖف ت61

ف ٔوعْد الٍكدش عمٜد احملدشسف     ه 652د احملشهس يف الفقْ )اذتٍبم٘(ف البَ خٗىٗٛ زتذ الدذَٖ عبدذ الظدالً بَد عبدذارف ت     62

 .1369البَ وفم ف وطبعٛ الظٍٛ احملىذٖٛف طٍٛ 

 ف حتقٗق  محذ ستىذ ػاكشف داس ا اا  ادتذٖذٚف بئت.ه 456احملمٜف البَ حضً عم٘ بَ  محذف تد 63

ف حتقٗدق د/عبدذ ار ٌدزٖشف داس    ه 370الف العمىاٞ )لمطخأٙ( ااتـشٓ ادتـاق  بٕ بكش الدشاصٙف ت  د شتتـش اات64

 .ه 1/1416البؼاٟش اإلطالوٗٛف ط

 ف وكتبٛ اإلوذادٖٛف ومتاُف باكظتاُ.ه 1014د وش اٚ املفاخٗ  ػشح وؼكاٚ املـابٗ ف وال عم٘ القاسٙف ت 65

ٜ الـخٗخأف لمخاكي ستىذ بد 66  ف داس الكتاا العشب٘ف بئت.ه 405َ عبذارف تاملظتذسك عم

 ف املكتب اإلطالو٘ف بئتف خـٕٖش داس ؿادسف بئت.ه241وظٍذ اإلواً  محذف  محذ بَ ستىذ بَ حٍبنف تد 67

/ 1ف حتقٗدق ػدعٗب األسٌدؤٔطف وؤطظٛد الشطدالٛف بدئتف ط      ه 321وؼكن ا اداسف لمطخدأٙ  محدذ بَد ستىدذف ت     د 68

1415. 

ٍدي يف غشٖب الؼشح الكبيف  محذ بَ ستىذ املَِّقشٙ الفٕٗو٘ف تاملـباح اد 69  .ه 770مل

َ  بد٘د دأد لمىٍددزسٙ(ف لمصطدداب٘ محددذ بدَد ستىددذف ت    ددد 70 َ )وددي شتتـددش طدٍد ف طبعدٛد ستىددذ حاوددذ  ه 388وعدداَ الظدٍد

 الفق٘ف وكتبٛ الظٍٛ احملىذٖٛف القاِشٚ.

َ     ف ٔاعتـدشٓ  ه 474البداج٘ف ت   د املعتـش وَ املصتـدش وَد وؼدكن ا اداسف ااتـدشٓ  بٕد الٕلٗدذ       71 طدل بد ٖٕ َ مجداه الدذٖ
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ٜ امل م ط٘ف ت  ٖٛ(.ه 803وٕط ٛ ا:ٍذ َ الطبع ٚ ع َ الكتبف بئت )ؿٕس  ف عا

ح٘ ستىددذ بدَد  محددذف ت  ددد 72 ف البدَد الٍجدداس الفُِّتدٕد ؽف ه 972وعٌٕدٛد  ٔلد٘د الٍّدٜد ػددشح املٍتّدٜد ف حتقٗددق عبددذاملما بدَد دِدٗد

 .1406/ 1وكتبٛ الٍّلٛ اذتذٖريٛف وكٛ املكشوٛف ط

ٍ٘د )ػشح شتتـش ارتش ٘(ف البَ  ذاوٛ املقذط٘ عبدذ ار  د 73 ف بدئتف    ه 620بَد  محدذف ت  ااملػ ف داس الكتداا العشب٘د

1392. 

ف بددئتف ه 977ددد وػددين احملتدداج ذل وعشادٛد  لفدداظ املٍّدداجف لمؼددشبٗين ستىددذ بدَد  محددذف ت 74 ف داس ذحٗدداٞ الددرتا  العشبد٘د

 .1377ؿٕسٚ عَ طبعٛ الباب٘ اذتم ف طٍٛ 

سٚ عدَد وطبعدٛد الظددعادٚف القدداِشٚف   ه 474ددد املٍتقدٜد ػددشح وٕطددأ اإلودداً والدداف لمبدداج٘ طددمٗىاُ بدَد امددلف ت     75 ف وـدٕد

 .1/1331ط

 ف وكتبٛ الٍجاحف طشابمعف لٗبٗا.ه 1299د وبٍة  ادتمٗن عمٜ شتتـش امٗنف ستىذ بَ  محذ عمٗؽف ت76

ٕ  ددد 77 خ٘ وٍـدد ٌعف تاملبددٍة  الؼددااٗات بؼددشح وفددشدات اإلودداً  محددذف لمبّدٕد ف حتقٗددق عبددذ ار بدَد ستىددذ  ه 1015س بدَد ٖدٕد

 املطمقف طبي ذداسٚ ذحٗاٞ الرتا  اإلطالو٘ف  طش.

/ 2ف داس الفكددشف بددئتف طه 954ددد وٕاِددب ادتمٗددن يف ػددشح شتتـددش امٗددنف لمخطدداا ستىددذ بدَد عبددذالشمحَف ت  78

1398. 

 د املٕطٕعٛ الفقّٗٛ الكٕٖتٗٛف ٔصاسٚ األٔ افف الكٕٖش.79

ِه80  .1/1405ف داس املٍّاجف جذٚف طه 808اج يف ػشح املٍّاج لمذويٙ ستىذ بَ وٕطٜف ت د الٍجي الٕ

د بدَد امحددذف ت     81 ين ستىدٕد ف حتقٗددق ه 855ددد ٌُصةددب األاكدداس يف خٍقدٗد  وبدداٌ٘ األابدداسف ػددشح ػددشح وعدداٌ٘ ا ادداسف لمعدٗد

 .1/1423الظٗذ  سػذ املذٌ٘ف الٍاػش الٕ ل املذٌ٘ ارتيٙف دٖٕبٍذف ا:ٍذف ط

ف لمضٖمعد٘د عبددذار بدَد ٖٕطددلف ت    ددد ٌـددب82 ف جددذٚف  ه 726الشاٖدٛد ألحادٖددد ا:ذاٖدٛد ف داس القبمدٛد : ستىددذ عٕاودٛد ف بعٍاٖدٛد

 .1418/ 1ٔاملكتبٛ املكٗٛف وكٛ املكشوٛف ط

َ  محذف ت د 83 ٘ ستىذ ب ّاجف لمشوم ٛ احملتاج ذل ػشح امٍل ّٖا ف بئت.ه 1004ٌ ٞ الرتا  العش٘ب ٗا  ف داس ذح

مي األؿٕه )املعشٔف ببذٖي الٍعاً ادتاوي بأ كتاا البضدٔٙ ٔاإلحكداً(ف البَد الظداعاخ٘  محدذ     د ٌّاٖٛ الٕؿٕه ذل ع84

 ِد. 1/1418ِدف حتقٗق د/طعذ بَ غشٖش الظمى٘ف طبي جاوعٛ  ً القشٝف ط 694بَ عم٘ف ت 

 ف  داس ادتٗنف بئت.  ه 1250د ٌٗن األٔطاس ػشح وٍتقٜ األاباسف لمؼٕكاٌ٘ ستىذ بَ عم٘ف ت85

 

 

 

 


