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 ارات والتشوية بييههيف الكفَّ لإلطعاوني كِّاستيعاب املشاكني املشتِح

 دراسة فكهية مكارىة

 

 البحح ملخص

ٍٕ َـٔ أٖـِ َٛضـٛ ات      تٓاٍٚ ٖصا ايبشح َػأي١ َٔ املػا٥ٌ امل١ُٗ يف َٛضـٛ
ايفك٘ اإلغـ٬َٞ، ٖٚـٛ: ايهٓفـاضات، ٖٚـصٙ املػـأي١ ٖـٞ: سهـِ اغـتٝعاب املػـانني          

 هٓفاضات، ٚايتػ١ٜٛ بِٝٓٗ.املػتشكني يإلطعاّ يف اي

 ٚقس تٓهٕٛ ايبشح َٔ: َكٓس١َ، ٚمتٗٝس، ٚأضبع١ َباسح.

 ؼسثُت يف املكٓس١َ  ٔ أ١ُٖٝ املٛضٍٛ، َٚا غٝذٝب  ٓ٘ ايبشح َٔ تػا٫٩ت.

 ثِ بسأُت ايبشح بتُٗٝس، اؾتٌُ  ٢ً ايتعطٜف مبفطزات ايعٓٛإ.

يف ايهٓفـاضات  ًـ٢    ٚبُٝٓت يف املبشح ا٭ٍٚ:  سز املػانني املػتشكني يإلطعاّ
اخت٬ف أْٛا ٗا، باإلضاف١ إىل  طٕض فٌُ ٚكتصط ٭قٛاٍ ايفكٗا٤ يف َكساض اإلطعاّ 

 .يف ايهفاضات

ٚأَا املبشح ايجاْٞ: فتصسُٜت فٝ٘ يسضاغ١ َػأي١: اغـتٝعاب ايعـسز املٓصـٛ     
ٍ  ًٝ٘ يف اإلطعاّ، فشطضُت قٌ ايٓعاٍ فٝٗا، ٚبُٝٓت بايتفصٌٝ ٚايتسيٌٝ ٚايتعًٌٝ أقـٛا 

 .ايفكٗا٤، ثِ ختُت املػأي١ بايرتدٝح بني ا٭قٛاٍ

ٚدا٤ املبشح ايجايح: يبٝإ اؿهِ يف َػـأي١ اـا اضتبـاث ٚثٝـل باملػـأي١ ا٭ٚىل      
ٖٚــٞ: نٝفٝــ١ إطعــاّ املػــانني يف ايهفــاضات، ٖٚــٌ املعتــم يف اإلطعــاّ ايتًُٝــو أّ 
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ملػـأي١، َبٝٓـّا   ايتُهني؟ فشطضُت قٌ ايٓعاٍ، ٚ طضُت بايتفصٌٝ خـ٬ف ايفكٗـا٤ يف ا  
 أزي١ نٌ قٍٛ ٚٚدٗت٘، ست٢ اْتٗٝت إىل ايرتدٝح. 

ٚخٓصُٝت املبشح ايطابع: بـايه٬ّ  ـٔ سهـِ ايتػـ١ٜٛ بـني املـسفٍٛ إيـِٝٗ يف        
 ايهفاضات، فصنطُت أقٛاٍ ايفكٗا٤، ٚٚد١ٗ نٌ قٍٛ، ٚضدشُت َا تبني يٞ ضدشاْ٘.

 .ًُت إيٝٗاٚأخريّا ختُُت ايبشح غامت١ ـصت فٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛص

 ثِ بكا١ُ٥ يًُصازض ٚاملطادع اييت ا تُسُت  ًٝٗا يف ايبشح.

ٚص٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى  ٢ً ْبٝٓا ٚإَآَا ٚسبٝبٓا قُس بٔ  بساهلل ٚ ًـ٢ ليـ٘   
 ٚأصشاب٘ أمجعني.
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A poor qualifying for absorption in expiations, and 

settlement, including comparative fiqih study 

abstract this research dealt with three important issues on the 

subject of the most important topics of Islamic jurisprudence: 

expiations, and these are :absorption of the poor eligible for feeding 

in expiations, and how to feed them ,and settlement. 

The search may be of: an introduction, preface, three 

detectives. 

I spoke on the topic and its importance, and would answer his 

questions research. 

The search then began to reboot, included a definition of the 

word: the poor, the Atonement, and the number of poor people 

eligible for feeding in expiations, of all kinds, as well as an outline 

and brief statements of the fuqaha ' wakes in expiations. 

As the first episode: you stand in which to study the issue: the 

number of catering, edit dispute, and shown in detail and 

demonstrate reasoning by scholars, then sealed with weights 

between words.According to section II: how to feed the needy in 

expiations, and are considered in the feeding of ownership or 

empowerment? The Edit dispute and presented in detail other than 

the scholars in question, showing evidence of each and its 

destination, so I ended up in the shoot out.And section III :castrated 

on a settlement paid in expiations, statements of scholars, and all 

said, outweighed what shows me his preponderance.Finally sealed 

search finale in which the most important are summarized the 

findings.Then a list of sources and references that were adopted in 

the search. 

May Allaah send blessings and peace upon our Prophet and 

our beloved Mohammed bin Abdullah and his family and 

companions. 
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 املكدمة:

٘ٔ، هلل اؿُس ٌٔ اؿُس َٚػتٔشكِّ ِٕ ٚأؾٗس أٖ  يـ٘،  ؾـطٜو  ٫ ٚسَسٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ أ
ٖٕ  . ٚضغٛي٘، ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚ ٢ً لي٘ ٚأصشاب٘ ٚأتبا ٘  بسٙ قُسّا ٚأؾٗس أ

 بعس: أَا

 ٔ فإٕ اإلْػإ بطبع٘ َٚا ُدٔبٌ  ًٝ٘ َعطض يًٛقٍٛ يف اـطأ ٚايتكصري; إَا 
قِصس، ٚإَا  ٔ غري قصس، ٚضمبا أٚقع اإلْػإ ْفَػ٘ يف ؾ٤ٞ َٔ ايضٝل ٚاؿطز; 
نُٔ سٓطّ  ٢ً ْفػ٘ س٫ّ٬، أٚ أٚدب  ٢ً ْفػ٘ ؾ٦ّٝا مل ٜهٔ ٚادبّا  ًٝ٘، ٚبعس إٔ 
ٜكع يف اـطأ، أٚ ٜكصِّط يف ايعٌُ، أٚ ٜؿعط بايضٝل ٚاؿطز مما أيعّ ب٘ ْفػ٘، ٜسفع٘ 

ُٓا ٜصًح خطأٙ، ٚهم تكصريٙ، ٚىطد٘ َٔ شيو اـٛف َٔ اهلل تعاىل إىل  ايبشح  
 ٚيطف٘ بعبازٙ إٔ فتح اِ أبٛاب ايتٛب١ ٚا٭ٚب١، فؿطٍ اِ ايَعَٓت، َٚٔ ضمح١ اهلل 

َٔ ايهٓفاضات َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓعنٞ ايٓفٛؽ، ٚميشٛ ايٖصْٛب، ٜٚصًح اـطأ، ٚهم 
ايضٝل ٚاؿطز، ٜٚعٌٜ َا قس  ايتكصري، ٜٚهٕٛ كطدّا اِ مما أٚقعٛا أْفػِٗ فٝ٘ َٔ

 .ٜرتتب  ٢ً تًو ايتذاٚظات َٔ لثاض

ٚيصا ناْت ايهٓفاضات يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ َٔ أغباب ٔضفع١ ايسضدات، ٚقٛ 
 .ايصْٛب ٚايٖػ٦ٝات، ٖٚٞ َٔ املداضز اييت تفٓضٌ اهلل تعاىل بٗا  ٢ً  بازٙ

ے   ے    ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھژ  قٍٛ اهلل تعاىل:قاٍ أٌٖ ايتفػري يف 

 كطز ٫ ضٝل َٔ ب٘ تعٖبسنِ ايصٟ ايسِّٜٔ يف ضبهِ  ًٝهِ دعٌ َٚا : أٟ(1)ژ  ۓ
 دعٌ إ٫ٓ ايصْٛب َٔ بؿ٤ٞ امل٪َٔ ٜبتًٞ ف٬  ًٝهِ، ٖٚغع بٌ فٝ٘، ب٘ ابتًٝتِ مما يهِ
 بأْٛاٍ ٚبعضٗا املظامل، بطٓز ٚبعضٗا بايكصا ، ٚبعضٗا بايتٛب١، بعضٗا كطدّا; َٓ٘ ي٘
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 فٝ٘، ايعكاب َٔ اـ٬  إىل غب٬ّٝ ايعبس هس ٫ َا اإلغ٬ّ زٜٔ يف فًٝؼ ايهٓفاضات،
 .(2)كطز  اإلغ٬ّ زٜٔ يف َٓ٘ ٚي٘ إ٫ٓ امل٪َٔ ٜصْب٘ شْب ٫ٚ

َاي١ٝ ٚبس١ْٝ، ٖٚصٙ يًهٓفاضات خصا٫ّ َتعسز٠ َٚتٓٛ ١;  ٚقس دعٌ اهلل 
 ًٝ٘ ْصٛ   اـصاٍ ٖٞ: ايعتل، ٚايصٝاّ، ٚاإلطعاّ، ٚايهػ٠ٛ، ٚغريٖا مما زٓيت

 ايٛسٝني.

ٜٚعتم اإلطعاّ َٔ أخف خصاٍ ايهٓفاضات ٚأٜػطٖا; ٚيصا لـس إٔ نـجريّا َـٔ    
ايٓاؽ ٜٓتكًٕٛ إيٝ٘ إشا  ذعٚا  ٔ غـريٙ، أٚ ٜفٓضـًْٛ٘  ٓـس ايتدـٝري  ًـ٢ غـريٙ َـٔ        

 اـصاٍ.

١ُٓ اييت ٜهجط ايػـ٪اٍ  ٓٗـا، ٚىطـ٧ ايهـجري فٝٗـا،       ٚإٕ َٔ َػا٥ٌ اإلطعاّ املٗ
 َػأي١:

 .(املػانني املػتٔشٓكني يإلطعاّ يف ايهٓفاضات، ٚايتػ١ٜٛ بِٝٓٗ اغتٝعاب)

ٚعػب اط٬ ٞ ٚاغتكصا٥ٞ فإْٞ مل أقف  ٢ً َٔ أفـطز ٖـصٙ املػـأي١ ببشـح       
َػتكٌ، أٚ قاّ بسضاغتٗا زضاغ١ فك١ٝٗ َكاض١ْ، إ٫ٓ َا ٖٛ َبجٛخ يف ثٓاٜا نتب ايعًُـا٤  

ــ    ــٔ أب ــ١ َ ــٛاب َتفطق ــاثط يف أب ــسثني، َٚتٓ ــسا٢َ ٚاث ــازات  ايك ــ٘، يف ايعب ٛاب ايفك
 ٚاملعا٬َت; نايصٝاّ، ٚاؿر، ٚايظٗاض، ٚاإل٤٬ٜ، ٚا٭ميإ، ٚايٓصٚض.

ٚاصا ضأُٜت اؿاد١ ًَٓش١ يسضاغتٗا، ٚؼطٜط ايكٍٛ فٝٗا، فعكسُت ايععّ َػتعّٝٓا 
 باهلل تعاىل يف ايهتاب١ يف ٖصا املٛضٍٛ ايصٟ غٝذٝب  ٔ ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:

إلطعاّ يف ايهٓفاضات إٔ ُٜطعِ أقٌ َٔ ايعسز املٓصٛ  / ٌٖ ملٔ نإ فطض٘ ا1ؽ
 ًٝ٘; نإٔ ٜطعِ َػهّٝٓا ٚاسسّا بكسض إطعاّ املػانني ايعؿط٠ يف نفاض٠ ايُٝني، 

 أٚ ايػتني يف نفاض٠ ايظٗاض، أّ ٫بٓس َٔ اغتٝعاب ايعسز املكٓسض ؾط ّا ؟ 



 119   ز. أمحس بٔ قُس ايغاَسٟ   ..  .اضاتيف ايهٖف ني يإلطعاّكِّاغتٝعاب املػانني املػتٔش

نإٔ ٜصٓع اِ / َا نٝف١ٝ إطعاّ ٖ٪٤٫ املػتشكني; ٌٖ ٜهفٞ متهِٝٓٗ َٔ ايطعاّ 2ؽ
 طعاَّا ٜٚس ِٖٛ إيٝ٘، أّ ٫بٓس َٔ متًٝو نٌ َػهني سٓك٘ َٔ ايهفاض٠ ؟

/ ٌٖ ػب املػـاٚا٠ بني املػـانني يف َكـساض اإلطعـاّ، أّ هـٛظ ايتفــاٚت فُٝـا       3ؽ
 ُٜعطٛا َٔ ايهفاض٠ ؟

ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ايج٬ث١ غتهٕٛ  ٓاصط ايبشح ايط٥ٝػ١، ٚقس قػُُت ايهـ٬ّ فٝٗـا   
   ٞ: ٢ً ايٓشٛ اٯت

 : خط١ ايبشح

قػُُت ايبشح إىل َكٓس١َ، ٚمتٗٝس، ٚأضبع١ َباسح، ٚخامت١، ٚشيو  ٢ً ايٓشـٛ  
 ايتايٞ: 

 .ٚؼسثُت فٝٗا  ٔ أ١ُٖٝ املٛضٍٛ، َٚا غٝذٝب  ٓ٘ ايبشح َٔ تػا٫٩ت املكس١َ:

 ٚفٝ٘ ايتعطٜف مبفطزات ايعٓٛإ. ايتُٗٝس:

 ض إطعاَِٗ، ٚفٝ٘ َطًبإ: سز املػانني املػتشكني يإلطعاّ، َٚكسا املبشح ا٭ٍٚ:

 .املطًب ا٭ٍٚ:  سز املػانني املػتشكني يإلطعاّ يف ايهٓفاضات

 املطًب ايجاْٞ: َكساض اإلطعاّ يف ايهٓفاضات.

: سهِ اغتٝعاب  سز املػانني املػتشكني يإلطعاّ يف ايهٓفـاضات. ٚفٝـ٘   املبشح ايجاْٞ
 أضبع١ َطايب:

 ١، ٚبٝإ َٓؿأ اـ٬ف.املطًب ا٭ٍٚ: ؼطٜط قٌ ايٓعاٍ يف املػأي

 .املطًب ايجاْٞ: أقٛاٍ ايعًُا٤ يف املػأي١
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 املطًب ايجايح: أزي١ ا٭قٛاٍ َٚٓاقؿاتٗا.

 املطًب ايطابع: ايرتدٝح بني ا٭قٛاٍ.

ــاضات )ٖــٌ املعتــم يف اإلطعــاّ يف  املبشــح ايجايــح ــ١ اإلطعــاّ يف ايهٓف : نٝفٝ
 ٚفٝ٘ َطايبإ:. ايهٓفاضات ايتًُٝو أٚ ايتُهني(

 .ًب ا٭ٍٚ: أقٛاٍ ايعًُا٤ يف املػأي١املط

 .املطًب ايجاْٞ: أزي١ ا٭قٛاٍ يف املػأي١ َٚٓاقؿتٗا، ٚايرتدٝح بٝٓٗا

 .: سهِ ايتػ١ٜٛ بني املسفٍٛ إيِٝٗ يف ايهفاضاتاملبشح ايطابع

 .ٚتضُٓت أبطظ ْتا٥ر ايبشح اــامت١:

از ايبشٛخ غًهُت يف إ ساز ٖصا ايبشح املٓٗر ايعًُٞ املتبع يف إ س ٚقسٖصا، 
 ايفك١ٝٗ، َٚٔ شيو:

ٗٓسُت يًُٛضٍٛ ببٝإ بعض املػا٥ٌ اييت اا اضتباث ٚثٝل مبػأيتٓا، ٚشيو  ٢ً ٚد٘  ـ َ
 .اإلهاظ ٚاإلمجاٍ َٔ غري تفصٌٝ فٝٗا ٫ٚ تسيٌٝ ٫ٚ تعًٌٝ إ٫ٓ َا ْسض

 .ـ غًهُت يف ايبشح َٓٗر ايسضاغ١ ايفك١ٝٗ املكاض١ْ بني املصاٖب ايفك١ٝٗ

 .يٓعاٍ يف املػا٥ٌـ سطضُت قٌ ا

ـ شنطُت أقٛاٍ ايفكٗا٤ يف املػا٥ٌ اـ٬ف١ٝ، َع ْػب١ نٌ قٍٛ يكا٥ً٘، ٚشنطت ا٭زي١، 
 .ٚبٝٓت ٚد٘ ز٫يتٗا، َع ا٫ٖتُاّ باملٓاقؿات ايٛاضز٠  ًٝٗا، َٚا أدٝب ب٘  ٓٗا

ـ ٚثكُت نٌ َصٖب باإلساي١ إىل نتب  ًُا٥٘ ا٭ص١ًٝ ٚاملعتُس٠ زٕٚ ْكٌ ن٬َِٗ، 
 . ت إىل شيو ساد١إ٫ إشا ز

 ـ ضٓدشُت َا تبني يٞ ضدشاْ٘، شانطّا ٚد٘ ايرتدٝح.  
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ـ  عُٚت اٯٜات ايكطل١ْٝ بصنط اغِ ايػٛض٠ ٚضقِ اٯ١ٜ، ٚخٓطدُت ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ 
 .ٚاٯثاض ايػًف١ٝ، َع بٝإ سهُٗا َٔ سٝح ايصش١ ٚايضعف زٕٚ تٛغع

ٚايطٚا٠ املهجطٜٔ، ٚأ١ُ٥ ـ تطمجُت تطمج١ كتصط٠ يٮ ٬ّ غري اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ، 
 املصاٖب ايفك١ٝٗ.

 .إىل غري شيو مما ٖٛ َعطٚف َٚتبع يف إ ساز ايبشٛخ ايع١ًُٝ

ايتٛفٝل يًصٛاب، ٚإٔ هعٌ ٖصا ايعٌُ خايصّا يٛدٗ٘  تعاىلٚأغأٍ اهلل 
 .ايهطِٜ، ْافعّا ّٜٛ ايعطض  ًٝ٘، ٚإٔ ٜٓفع ب٘، ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني
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 التنهيد
 لعيوانالتعريف مبفردات ا

َٔ خ٬ٍ  ٓٛإ ايبشح ٜتضح يًكاض٨ ايهطِٜ َٛضٍٛ ٚسسٚز ٖصٙ ايسضاغ١ 
ايفك١ٝٗ، ٚيصا نإ َٔ املِٗ إٔ أبسأ بتعطٜف املفطزات اييت تضُٓٗا ايعٓٛإ، تعطٜفّا 
كتصطّا ٜهفٞ يف إٜضاح املطاز َٓٗا; خاص١ ٚأْٗا غتتهطض َعٓا نجريّا يف ثٓاٜا ايبشح، 

 ٚشيو  ٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 : املطاز با٫غتٝعاب.أ٫ّٚ

ََٚ َب، ٜكاٍ: ٚ بُت  ايؿ٤ٞ أصٌ ايًفظ١  ٓس ايعطب َأخٛش٠ َٔ ايفعٌ: 
ؾ٤ٞ،  ُنٌ يف ايؿٍُٛ ٚا٫غتكصا٤: ٚا٫ِغٔتٝعاُب ٚاإٔلٜعاُب ،ُنًٓ٘ أخصُت٘ إشا ٚاغتٛ بُت٘

ُِٓٗ: أٟ ٜكاٍ: اِغتٛ بِٗ  .(3)بايعطا٤  

إ يفظ ا٫غتغطام أزم َٓـ٘  ٚايفكٗا٤ ٜػتعًُٕٛ ا٫غتٝعاب بٗصا املع٢ٓ، ٚإٕ ن
 ؾ٤ٞ،  ٓ٘ ىطز ٫ عٝح ا٭فطاز، ؾُٝع ايؿٍُٛ ٓس أٌٖ ايًغ١; فٗٛ ٜػتعٌُ مبع٢ٓ: 

 .(4)ا٫غتٝعاب غ٬ف أفطاز ي٘ فُٝا إ٫ ٜػتعٌُ ٫ ا٫غتغطام إٔ: ا٫غتٝعاب ٚبني بٝٓ٘ فايفطم

عُاٍ ٚقس اخرتُت ايتعبري يف ايعٓٛإ بًفظ "ا٫غتٝعاب" ٭ْ٘ ايؿا٥ع يف اغت
  ايفكٗا٤ يًس٫ي١  ٢ً ٖصا املع٢ٓ.

 ثاّْٝا: تعطٜف املػهني يف ايًغ١ ٚايؿطٍ.

َأخٛش َٔ ايفعٌ َغَهٔ، ٖٚٛ ٜسٍ  ٢ً خ٬ف اؿطن١  امٔلػهني يف يغ١ ايعطب:
    ٔ  ُغـهّْٛا، أٟ: شٖبـتِ   املتشـطى  ٚا٫ضططاب، ٚنٌ َا ٖسأ فكـس َغـَهٔ، ٜكـاٍ: َغـَه

ٌ   إىل يػهْٛ٘ ٖصا َٔ َأخٛش ٚاملػهني سطنت٘، ٔ  ايٓاؽ; ٭ٕ اؿاد١ أغـهٓت٘، ٚنـ  َـ
 .(5)َػهني فٗٛ ؾ٤ٞ نٌ إىل استاز
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ٚأَا تعطٜف املػهني يف ايؿطٍ فكس اختًف أٌٖ ايعًِ فٝـ٘ تبعـّا ٫خـت٬فِٗ يف    
، ٚغأقتصـط ٖٓـا   (6)ايتفطٜل بٝٓ٘ ٚبني ايفكري  ٢ً أقٛاٍ نجري٠، ٫ ٜتػع املكاّ يـصنطٖا  

ٛض ايعًُا٤، سٝح  طفٛا املػـهني بأْـ٘:    ٢ً أضدشٗا، ٖٚٛ َا ضٓدش٘ ٚشٖب إيٝ٘ مجٗ
 أٚ ْصفٗا. (7)َٔ هس أنجط ايهفا١ٜ

هـس ؾـ٦ّٝا أيبتـ١، أٚ هـس      ٫ٖٚٛ أخف ساد١ّ، ٚأسػٔ سا٫ّ َٔ ايفكري: ايصٟ 
 .(8)بعض نفاٜت٘

 َأْٖ٘  َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  ٜ٪ٜس ٖصا ايكٍٛ َا ثبت  ٔ ضغٍٛ اهلل 
ٍَ ُٙ ايٖٓأؽ َ ٢ًَ ُطُٛفَٜ اٖئصٟ امٔلِػٔهنُي َيَِٝؼ»: َقا ١َُُ َتُطٗز ًِٗك ٕٔ، اي ََُتا ًِٗك َُِط٠ُ َٚاي  َٚايٖت

،ٕٔ َُِطَتا ٔٔ َٚايٖت ٘ٔ، ٔغ٢ّٓ َٜٔذُس ٫َ اٖئصٟ امٔلِػٔهنُي ََٚئه ُٔ ٫ََٚ ُِٜغٓٔٝ ٘ٔ، ُِٜفَط ٘ٔ، َفَُٝتَصٖسُم ٔب ِٝ ًَ  َ ٫ََٚ 
ُّ ٍُ َُٜكٛ  .(9)«ايٖٓاَؽ َفَِٝػَأ

 عاّ.املكصٛز باإلط :ثايجّا

ُِ  ََا ُنٌ يف ٜٚكع ٜتٓاٚي٘، ملٔ ايطعاّ اإلطعاّ يغ١: إ طا٤  .(10)ُِٜطَع

املع٢ٓ، َع اخت٬ف بِٝٓٗ يف دٓؼ َا ُٜطعِ،  بٗصا ٜػتعٌُ ايفكٗا٤  ٓس ٖٚٛ
 .َٚكساضٙ، ٚيف نٝف١ٝ اإلطعاّ

 ضابعّا: تعطٜف ايهفاض٠ يف ايًغ١ ٚايؿطٍ.

 اإلثِ، أٟ: ُٜغط٢ ُٜٚػرت ُُٜٚش٢، ٘ب َُٜهٖفط َا ايفا٤، بتؿسٜس ايهٓفاض٠ يف ايًغ١:
 .(11)أصًٗا َٔ ايَهِفط، بفتح ايهاف، ٖٚٛ ايػرت ٚايتغط١ٝ

داَع َاْع يًهٓفاض٠، ٚأَا يف ايؿطٍ فًِ أقف ٭سس َٔ أٌٖ ايعًِ  ٢ً تعطٜف 
 :غري أْٗا ُ طفت بتعطٜفات نجري٠، ٖٚٞ يف مجًتٗا َتكاضب١، َٚٓٗا

 .(13) «طف ايؿطٍ: اغِ يًٛادبٚايهفاض٠ يف ُ  »:(12)قٍٛ اإلَاّ ايهاغاْٞ
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 ُاغُتِعًُت ثِ »بعس إٔ شنط أصٌ ايهفاضات يف ايًغ١:  (14)ٚقاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ
 .(15) «ٚغريٙ  خطأ نايكاتٌ إثِ فٝ٘ ٜهٔ مل ٚإٕ اْتٗاى أٚ كايف١ صٛض٠ فٝ٘ ُٚٔدس فُٝا

 .(16)َجً٘ ايٛقٍٛ يف  ٔ ٚظدطّا ٚقع َٓ٘، ملا دمّا اؾاْٞ  ٢ً ََٚدب َاٚقٌٝ ٖٞ: 

 .(17)َشِْب َعني ثٛ ايؿطٍ َٔ َكٓسض دعا٤ ُٚ طفت بأْٗا:

َٓا إٔ ٜهٕٛ َبًغّا َايٝـّا أٚ  ُـ٬ّ بـسّْٝا; غـٛا٤      ٖٚصا ايٛادب أٚ اؾعا٤ املكٓسض إ
نإ  تكّا، أٚ صٝاَّا، أٚ إطعاَّا ـ ٖٚٛ ايصٟ ٜعٓٝٓا يف ٖصا ايبشح ـ أٚ نػ٠ّٛ، أٚ غـري    

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، بأسهاّ ٚؾطٚث خاص١.شيو مما زٓيت  ًٝ٘ ْصٛ  ايكطلٕ ايهطِٜ ٚ

ٚاملتأٌَ ايتعطٜفات املتكٓس١َ ٬ٜسظ إٔ َٔ ايهٓفاضات َا ُؾطٍ  كٛب١ دابط٠ 
ٚظادط٠ ملٔ أت٢ ؾ٦ّٝا َّٓٗٝا  ٓ٘ أٚ قٓصط يف َأَٛض ب٘، ٖٚٛ أنجط ايهٓفاضات; نهفاض٠ 

 .ايظٗاض، ٚايٛقاٍ يف ْٗاض ضَضإ، ٚاؿٓح يف ايُٝني

٘    َٚٓٗا َا ٜعتم يف سٓل  بػـبب   املهًٓف  باز٠ خايص١; ٚشيو يف سـٓل َـٔ ُفطضـت  ًٝـ
ُُِشٔطّ، ٚفسٜـ١   ا٭ش٣ (18) ٌُ يٝؼ فٝ٘ إثِ، ٫ٚ ٜعتم َعص١ٝ; نهفاض٠ ايكتٌ اـطأ، ٚنفس١ٜ يً

 .ايفطط يف ْٗاض ضَضإ يًهبري ايعادع، أٚ املطٜض ايصٟ ٫ ٜطد٢ ظٚاٍ  ًٓت٘

 َع٢ٓ ايتػ١ٜٛ. خاَػّا:

ٖٛا، ٚايٖػ ِٚا: أٟ تعـازيٛا،;    َٛا٤ُ:أصًٗا ايفعٌ غ َٚ ٘  ايعـسٍ، َٚتػـا ِٓـ َٔ ٍِٛ اهلل  َٚ  قـ

َٜٛا(19)ژې  ې  ې  ېژ  :تعــاىل  بُٝٓٗــا ايؿــ٤ٞ متــاث٬، ٚقػــِ: ٚتػــاٜٚا ، ٚاِغــَت
َٚا٠: املُاثًـ١ ٚاملعازيـ١،   ، أٟ بايعسٍ ٚايتُاثٌ،بايٖػ١ٖٜٔٛ َُُػا ٍ  ٚاِي َٚاُٙ : ٜكـا  َػـاٚا٠ّ،  َغـا
 .(20)ق١ُٝ أٚ َقِسضا، ٚ ازي٘ َاثً٘

 .ٖصا املع٢ٓ ايًٗغٟٛ  ٔ ا٫صط٬ح ايفكٗٞ َع٢ٓ ايتػ١ٜٛ يف ىطز ٫ٚ
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 املبحح األول

 عدد املشاكني املشتحكني لإلطعاو، ومكدار إطعامهه، وفيه مطلبان:

 املطلب األول

 عدد املشاكني املشتِحّكني لإلطعاو يف الكفارات

٘ اإلطعاّ يف ايهٓفاضات ـ ملٔ نإ فطض إطعاَِٗ ايٛادب املػانني  سز ىتًف
ا٭قٛاٍ أٚ ا٭فعاٍ املٛدب١ اا، فكس ٜهٕٛ اإلطعاّ يػتني َػهّٝٓا نُا يف  ـ عػب

نفاض٠ ايظٗاض، ٚقس ٜهٕٛ يعؿط٠ َػانني نُا يف نفاض٠ ايُٝني املٓعكس٠، ٚقس ٜهٕٛ 
ََٔ يعصٕض،  ؾ٦ّٝا اإلسطاّ قظٛضات َٔٔ فعٌ يػت١ َػانني نُا يف فس١ٜ ا٭ش٣ يف سٓل 

أٚ املطٜض ايصٟ ٚاسس نُا يف ايهبري ايعادع ايصٟ هٗسٙ ايصّٛ، ٚقس ٜهٕٛ ملػهني 
 .٫ ُٜطد٢ ظٚاٍ َطض٘

 ٚميهٔ تكػِٝ ايهٓفاضات َٔ سٝح اؾرتاث ايعسز ٚ سَ٘ إىل قػُني:

نفاضات ُشٔنَط فٝٗا اإلطعاّ َٔ غري اؾرتاث يعسٕز َعنٕي َٔ  ايكػِ ا٭ٍٚ:
ٗٔسُٖا ايهبري ذاملػانني; َٚٓٗا: نفاض٠ اإلفطاض يف ْٗاض ضَضإ يًؿٝ  ٚاملطأ٠ ايهبري٠ ُِٜذ

ّٜٛ،  نٌ َهإ ٚاسس َػهني إطعاّ ٚيًُطٜض ايصٟ ٫ ُٜطد٢ بط٩ٙ، ٖٚٞ: ايصّٛ،

ڇ  ڍ        ڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ  قاٍ اهلل تعاىل:

 .(21) ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

ٍَ ُٔ َقا َُُِٓػَٛخ١ٕ، َيَِٝػِت»:  ٔ اٯ١ٜ َ ٖبإؽ  اِب َٛ ٔب  َٚامَلِطَأ٠ُ ايَهٔبرُي، ايٖؿُِٝذ ُٖ
ٕٔ ٫َ ايَهٔبرَي٠ُ ِٕ َِٜػَتٔطَٝعا ََا، َأ ٕٔ َُٜصٛ َُا َٕ َفُِٝطٔع ِّ َََها ّٕ ُن ِٛ  .(22)«َِٔػٔهّٝٓا َٜ
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مج١ً ٚاسس٠; ٭ْ٘ مل  عط٢ فس١ٜ ايفطط ملػهنٕي ٚاسسٛظ إٔ ُتهٚيف ٖصا ايٍٓٛ 
فٝذٛظ زفع  ;َػتك١ً ٭ٕ نٌ ّٜٛ َٔ ضَضإ  باز٠ْٚ ٜٓٓص فٝٗا  ٢ً  سز َعني،

 اٙأٚ غٓسٚاسسّا َػهّٝٓا  ٢ ٓؿ ٕٚإ، إش ايعسز يٝؼ ؾططّا ;ٚاسٕسػهني ايفس١ٜ املتعسز٠ مل
 .(23)شيو اٙنف ٝ٘بعسز ا٭ٜاّ اييت  ً

ٖٚصا  املػانني ـ َٔ َعني  سز فٝٗا نفاضات ُٜؿرتث يإلطعاّ ايكػِ ايجاْٞ:
ٌٓ ايبشح َٚٛضٛ ٘ ـ ٜٚٓسضز ؼ  ت٘ ا٭ْٛاٍ اٯت١ٝ:ايكػِ َٔ ايهفاضات ٖٛ ق

 َػــانني أٚ إطعــاّ  ؿــط٠ ، ٖٚــٞ:(24)نفــاض٠ ايــُٝني املٓعكــس٠ ايٓــٍٛ ا٭ٍٚ:

ڭ  ژ  :قـاٍ اهلل تعـاىل   أٚ ؼطٜط ضقب١ َ٪١َٓ، فُـٔ مل هـس صـاّ ث٬ثـ١ أٜـاّ;      نػٛتِٗ،

ۋ  ۅ   ۅ     ۋڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 .(25) ژۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

ٔٔ ُ ِكَب١َ ؿسٜحفاض٠ ايٖٓصض; ًٜٚشل عهِ نفاض٠ ايُٝني ن َٕٔط  ِب َ ا
(26)، ِٔ  َ 

ٍٔ ُٔنٔي َنٖفاَض٠ُ ايِٖٓصٔض َنٖفاَض٠ُ»: أْ٘ قاٍ  اهلٔل َضُغٛ  .(27)«اِيَٝ

، فًٝعّ باؿٓح (28)ٚنصيو ايُٝني املاْع١ َٔ مجاٍ ايطدٌ أًٖ٘، ٖٚٛ اإل٤٬ٜ
ٍَ ،َُٖطَِٜط٠َ  َأٔبٞ يعُّٛ سسٜحفٝٗا نفاض٠ ميني،  ٍَ: َقا ٍُ َقا ِٔ» :اهلٔل  َضُغٛ  َسًََف ََ

ُٔنٕي، َ ٢ًَ َٖا َفَطَأ٣ َٜ َٗا، َخِّٝطا َغَِٝط ِٓ ًَِِٝأٔت َٔ َٛ اٖئصٟ َف ِٔ َِٚيَُٝهفِِّط َخِْٝط، ُٖ  َ ٔ٘ ُٔٓٝٔ َٜ»(29). 

ضَضإ، ٖٚٞ:  تل ضقب١ َ٪١َٓ، فُٔ مل هس  ْٗاض يف اؾُاٍ نفاض٠ ايٍٓٛ ايجاْٞ:
 ، ٖطٜط٠ فإطعاّ غتني َػهّٝٓا، ؿسٜح أبٞ فصٝاّ ؾٗطٜٔ َتتابعني، فُٔ مل ٜػتطع

ٍَ ٌْ َدا٤َ: َقا ِّ ٔإَي٢ َضُد ٍَ ، ايٖٓٔب ًَِهُت،: َفَكا ٍَ َٜا َٖ ٍَ اهلٔل، َضُغٛ ََا»: َقا ًََهَو؟ َٚ ِٖ ٍَ «َأ : َقا
ََِطَأٔتٞ َ ٢ًَ ََٚقِعُت َٕ، ٔفٞ ا َََضا ٍَ َض ٌِ»: َقا ٍَ «َضَقَب١ّ؟ ُتِعٔتُل ََا َتٔذُس َٖ ٍَ ٫،: َقا ٌِ»: َقا َٗ  َف
ِٕ َتِػَتٔطُٝع َّ َأ ٔٔ َتُصٛ َِٗطِٜ ٔٔ؟ َؾ ٍَ «ََُتَتأبَعِٝ ٍَ ٫،: َقا ٌِ»: َقا َٗ ُِ ََا َتٔذُس َف  ٔغتِّنَي ُتِطٔع
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ٍَ «َِٔػٔهّٝٓا؟ ٍَ ٫،: َقا ِٖ: َقا َٞ َدًََؼ، ُث ٞٗ َفُأٔت ٘ٔ(30)ٔبَعَطٕم  ايٖٓٔب ُِْط، ٔفٝ ٍَ َت  َتَصٖسِم»: َفَكا
ََٗصا ٍَ «ٔب َُا ٖٓا؟َٔ َأِفَكَط: َقا َٔ َف ِٝ َٗا َب ِٝ ٌُ ٫َبَت ِٖ َُٛز َبِٕٝت َأ ٘ٔ َأِس ِٝ ٞٗ َفَضٔشَو َٖٔٓا، ٔإَي  َسٖت٢  ايٖٓٔب
ُ٘، َبَسِت َِْٝاُب ِٖ َأ ٍَ ُث َِٖب»: َقا ُ٘ اِش ُِ ًََو َفَأِطٔع ِٖ  .(31)«َأ

 تل ضقب١ َ٪١َٓ، فُٔ مل هس فصٝاّ ، ٖٚٞ: (32)نفاض٠ ايظٗاض ايٍٓٛ ايجايح:

ڇ  ژ  :اهلل تعاىل ٔ مل ٜػتطع فإطعـاّ غتني َػهّٝٓا، قـاٍؾٗطٜٔ َتتابعني، فُ

گ    گک  ک    ک  کڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

ڻ  ۀ    ۀ    ڻگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 ژ﮳  ﮴  ﮵       ﮲ے  ۓ  ۓ  ےھ  ھ   ھ  ھ  ہہ  ہ   ہ

(33). 

ِٔ ايٍٓٛ ايطابع: ََ  أش٣، زفع أٚ يعصض، ؾ٦ّٝا اإلسطاّ قظٛضات َٔٔ فعٌ نفاض٠ 
 غت١ بإطعاّ ٜتصٖسم أٚ ٖسّٜا، ٜصبح إٔ بني ايفس١ٜ  ًٝ٘ َٔ َٚدَبت ُٜدٖٝط سٝح

ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  أٜاّ، قاٍ اهلل تعاىل: ث٬ث١ ٜصّٛ أٚ َػانني،

 .(34) ژ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

ُٔ ٚ ٔ َنِعُب ٕٖ ،(35) ُ ِذَط٠َ ِب ٍَ َأ ٘ٔ ََٚقَف  اهلٔل َضُغٛ ِٝ ًَ  َ ُ٘ َٗاَفُت ََٚضِأُغ  ََٜت
،٬ُِّ ٍَ َق ََٗو؟ َأُِٜ٪ٔشَٜو»: َفَكا َٛا ًُِت «َٖ ِِ،: ُق ٍَ ََْع ٍَ «َضِأَغَو َفاِسًِٔل»: َقا ٖٞ: َقا  ََْعَيِت َفٔف

ٔٙ  (36)ژ ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئژ  :اٯ١َُٜ َٖٔص
ٍََفَك ٍُ ٔيٞ ا ِِ» :اهلٔل  َضُغٛ ّٕ، َث٬َث١َ ُص ِٚ َأٜٖا َٔ (37)ٔبَفَطٕم َتَصٖسِم َأ ِٝ ِٚ َََػأننَي، ٔغٖت١ٔ َب  َأ

 .(38)«َتَٖٝػَط ََا اُِْػِو
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ٚمما ػسض اإلؾاض٠ إيٝ٘ ٖٓا: إٔ َٔ أِٖ ايؿطٚث ايٛادب تٛفطٖا فُٝٔ تسفع 
 إىل هٛظ إٔ تسفع ٤٬، فإيِٝٗ ايهفاض٠: إٔ ٜهْٛٛا َػانني، ٖٚصا باتفام ايفكٗا

 .(39)بٗا ٚخٓصِٗ اِ، بٗا أَط تعاىل اهلل ٭ٕ غريِٖ;

٫ٚ خ٬ف بني ايعًُا٤ أْ٘ هع٨ زفعٗا إىل ايفكطا٤; ٭ِْٗ َٔ أٌٖ اؿاد١، 
 .(40)ٚ٭ٕ َٔ املتكٓطض  ٓس أٌٖ ايعًِ إٔ ايفكري ٚاملػهني يف غري ايعنا٠ صٓف ٚاسس

ُِٓ دٛاظ ز ِٔ إىل نٌ فع ايهفاضاتبٌ إٕ نجريّا َٔ ايفكٗا٤    ايعنا٠ َٔ ٜأخص ََ
 .(41)ملصًش١ ْفػ٘ ٚايغاضّ ايػبٌٝ، ٚابٔ ٚاملػانني، ،ايفكطا٤: ِٖٚ ؿادت٘;

 ٜٚسخٌ املػانني، إىل إ٫ٓ ايهفاض٠ زفع ُٜذع٨ ٫ٚ »:(42)ايكِٜٝكٍٛ اإلَاّ ابٔ 
ُِٖ اإلط٬م،  ٓس ايفكطا٤ يفظ يف املػانني ٜسخٌ نُا ايفكطا٤ فِٝٗ  ٓاأصشاب ََٚ 

 ٚاملػانني، ايفكطا٤،: أضبع١ ِٖٚ ؿادت٘ ايعنا٠ َٔٔ ٜأخص ََٔ نٌ يف اؿهِ ٚغريِٖ
 ف٬ باملػانني اختصاصٗا ايكطلٕ ٚظاٖط ٚاملهاَتب. ملصًشت٘، ٚايغاضّ ايػبٌٝ، ٚابٔ

 .(43) «ٜتعٖساِٖ 
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 املطلب الجاىي

 مكـدار اإلطعاو يف الكفارات.

 :(44)ضات  ٢ً قٛيني ض٥ٝػنياختًف ايعًُا٤ يف َكساض اإلطعاّ يف ايهفا

ٜط٣ قا٥ًٛٙ إٔ اإلطعاّ َكٓسض بايؿطٍ، يهٔ أصشاب٘ اختًفٛا يف  ايكٍٛ ا٭ٍٚ:
 :(45)َكساض َا ُٜطعِ  ٢ً ث٬ث١ َصاٖب، ٚساصًٗا نايتايٞ

 ٚأ، أٚ صاٍ َٔ ايتُط مَٔ اي (46)ْصف صاٍ يهٌ َػهني : إٔا٭ٍٚاملصٖب 
 نفاض٠ ايظٗاض ٚفس١ٜ ا٭ش٣.ٖٚٛ َصٖب أبٞ سٓٝف١، َٚصٖب َايو يف  ،ايؿعري

صا َصٖب َايو يف غري ٖٚ ،مائَ  (47)ّآَساملصٖب ايجاْٞ: إٔ يهٌ َػهني  
 نفاض٠ ايظٗاض ٚفس١ٜ ا٭ش٣، َٚصٖب ايؿافعٞ.

، أٚ ْصف صاٍ َٔ متط أٚ ؾعري ،مائَ  ّآَسإٔ يهٌ َػهني  يح:ايجا صٖبامل
 ٓدش٘ أنجط أٌٖ ايعًِ. ٔ اؿٓاب١ً، ٚضصٖب املٖٚٛ  أٚ غريُٖا َٔ قٛت ايبًس،

 َسٌّ نًٓٗا: ايهفاضات يف ايطعاّ قسض إٔ ا٭َط ٚمج١ً »:(48)قاٍ املٛفل ابٔ قسا١َ
 .(49) «ؾعري أٚ متط َٔ صاٍ ْصف أٚ َػهني، يهٌ بط َٔ

ٖٚٛ إسس٣ ايطٚاٜتني  ٔ اإلَاّ أمحس، ٚقـٍٛ اإلَـاّ ابـٔ سـعّ      ايكٍٛ ايجاْٞ:
ٞ   ، ٚتًُٝ(50)ايظاٖطٟ، ٚؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، (51)صٙ ابٔ ايكـِٝ، ٚاإلَـاّ ايؿـٛناْ

، بـٌ  (52)ٚنجري َٔ املعاصطٜٔ، قايٛا: إٕ اإلطعاّ غري َكٓسض ؾـط ّا إ٫ٓ يف فسٜـ١ ا٭ش٣  
٘  ٜصـسم  ٚهع٨ إٔ ُٜعطٞ نٌ َػهني َـا ٜهفٝـ٘ ممـا   َطدع٘ إىل ايُعطف،  ٢ُٓ   ًٝـ  َػـ

ٍ  كسِّضُٜٙ مل ٖٚصا ايعطف، إىل فٝ٘ ُٜطدع فإْ٘ ايؿاضٍ ٜكسضٙ مل َا; ٭ٕ نٌ اإلطعاّ  ايؿـاض
ايعطف، فُٝطعِ أٌٖ نـٌ بًـس َـٔ أٚغـ  َـا ُٜطعُـٕٛ أًٖـِٝٗ قـسضّا          إىل فٝ٘ َفُٝطدع
 .(53)ْٚٛ ّا
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  ؿط٠ ُِٜطٔعِ إٔ اختاض ٚإشا »قاٍ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ يف نفاض٠ ايُٝني: 
 َكٖسض ٖٛ ٌٖ: إطعاَِٗ إٔ ٖٚٛ أصٌ  ٢ً َبين ُِٜطٔعِ، َا َٚكساض شيو، فً٘ َػانني
  بايعطف ؟ ٚبايؿطٍ أ

 إٔ ايجاْٞ: ٚايكٍٛ ..،.بايؿطٍ َكٖسض ٖٛ: قاٍ ََٔ َِٓٗ يًعًُا٤: ق٫ٕٛ فٝ٘
 أًِٖٝٗ ٜطعُٕٛ َا أٚغ  َٔ بًس نٌ أٌٖ فُٝطٔعِ بايؿطٍ; ٫ بايعطف َكٖسض شيو
 ٖٛ ايكٍٛ ٖٚصا ...ايكٍٛ ٖصا ٚايتابعني ايصشاب١ أنجط  ٔ ..، ٚاملٓكٍٛ.ْٚٛ ّا قسضّا

 ٚأصٛي٘، أمحس َصٖب قٝاؽ ٖٚٛ ٚا٫ تباض، ٚايػ١ٓ ايهتاب  ًٝ٘ ٜسٍ ايصٟ ايصٛاب
 ايؿاضٍ ٜكسضٙ مل ٖٚصا ايعطف، إىل فٝ٘ ٜطدع فإْ٘ ايؿاضٍ ُٜكسِّضٙ مل َا إٔ أصً٘ فإٕ

 .(55) «(54) ژۉ  ې  ې  ې   ې  ژ  :تعاىل قٛي٘ َع غُٝا ٫ ايعطف، إىل فٝ٘ فريدع

 بني املتٛغ  ٖٓا: بايٛغ  املطاز »ٚيف َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿٛناْٞ: 
 أٟ: املٛضع، ٖصا غري يف نُا ا٭ ٢ً ب٘ املطاز ٚيٝؼ ٚايتكتري، اإلغطاف ططيف

 تطعُِٖٛ إٔ  ًٝهِ هب ٫ٚ َٓ٘، أًٖٝهِ إطعاّ تعتازٕٚ مما املتٛغ ، َٔ أطعُِٖٛ
 .(56)«أزْاٙ  َٔ تطعُِٖٛ إٔ يهِ هٛظ ٫ٚ أ ٬ٙ، َٔ

 ايٖؿطٍ إٔ ٚا ًِ »اب ايكٍٛ ايجاْٞ: َ٪ٜسّا أصش (57)ٚقاٍ ايؿٝذ ابٔ  جُٝني
 :أقػاّ ث٬ث١ إىل ٜٓكػِ اإلطعاّ باب يف

 فكٓسض ا٭ش٣، إيٝ٘، نُا ٖٞ اؿاٍ يف فس١ٜ ٚاملسفٍٛ املسفٍٛ فٝ٘ ُقٓسض َا: ا٭ٍٚ
 يهٌ صاٍ ْصف نطز إٔ بس ف٬ ٖصا ٚ ٢ًغت١،  إيٝ٘ ٚاملسفٍٛ صاٍ، بٓصف املسفٍٛ
 .املػانني ايػت١ َٔ ٚاسس

 صاٍ، فإْٗا ايفطط، صسق١ َجٌ: إيٝ٘، املسفٍٛ زٕٚ املسفٍٛ فٝ٘ ُقٓسض َا: ايجاْٞ
 أ طاٖا أٚ مجا ١، أٚ ٚاسسّا أ طٝتٗا غٛا٤ صاٍ، فٝٗا فاملكسض إيٝ٘، املسفٍٛ ٜصنط ٚمل
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 َا فٝٗا َكسض ٭ْ٘ ؾُا ١; مجا ١ أ طاٖا أٚ يٛاسس، ٚاسس أ طاٖا أٚ يٛاسس، مجا ١
 .ًِأ  فُٝا با٫تفام ٖٚصا زفع٘، هب

ٚنفاض٠  ايُٝني، َجٌ: نفاض٠ املسفٍٛ، زٕٚ إيٝ٘ املسفٍٛ فٝ٘ ُقٓسض َا: ايجايح
 أٚ املػانني ٜغٓسٟ إٔ ايكػِ ٖصا يف ٚهٛظ ضَضإ، ْٗاض يف اؾُاٍ ايظٗاض، ٚنفاض٠

 ناْت صف١ بأٟ اإلطعاّ سصٌ َكساضٙ، فُت٢ ٜصنط ٚمل اإلطعاّ شنط اهلل ٭ٕ ٜعؿِٝٗ;
 .(58) « أدعأ

بل، ٚبعس ايٓظط ٚايتأٌَ يف أزي١ ا٭قٛاٍ َٚٓاقؿتٗا ـ ٖٚٞ نجري٠ ٚبٓا٤  ٢ً َا غ
فإٕ أقطب ا٭قٛاٍ إىل ايصٛاب ٚاهلل أ ًِ، َا شٖب إيٝ٘  ٚيٝػت ٖٓا بصسز إٜطازٖا ـ

مجع َٔ أٌٖ ايعًُا٤ ايكسا٢َ ٚاملعاصطٜٔ، ٖٚٛ  سّ ايتشسٜس مبكساض َعني فُٝا مل ٜٔطز 
ايٓاؽ ٚ ازاتِٗ يف اإلطعاّ، ٖٚصا  بؿأْ٘ ْٓص صطٜح، ٚإٔ َطدع شيو إىل أ طاف

 ىتًف باخت٬ف ا٭َه١ٓ ٚا٭ظ١َٓ.

إخطاز ٖٚٓا ؼػٔ اإلؾاض٠ إىل َػأي١ ١َُٗ ٜهجط ايػ٪اٍ  ٓٗا، ٖٚٞ َػأي١: 
 .ايك١ُٝ يف ايهفاضات بس٫ّ  ٔ ايطعاّ

 ٖٚصٙ املػأي١ اختًف ايعًُا٤ يف سهُٗا  ٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ، ٖٚٞ:

عًِ َٔ املايه١ٝ، ٚايؿافع١ٝ، ٚاؿٓاب١ً ٖٚٛ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: شٖب مجٗٛض أٌٖ اي
املصٖب  ٓسِٖ، ٚايظاٖط١ٜ: إىل  سّ دٛاظ إخطاز ق١ُٝ ايطعاّ يف ايهفاضات; ٭ٕ 
ْصٛ  ايٛسٝني أٚدبت اإلطعاّ، ٚيف إ طا٤ ايك١ُٝ  سٍٚ  ٔ ايٓص; ٭ْٗا يٝػت 

 .(59)طعاَّا

ظ يف ايهفاضات ايكٍٛ ايجاْٞ: ٖٚٛ َصٖب اؿٓف١ٝ، ٚضٚا١ٜ  ٓس اؿٓاب١ً: أْ٘ هٛ
٭ٕ املكصٛز َٔ اإلطعاّ سصٍٛ ايٓفع يًُػانني، ٚزفع زفع ق١ُٝ ايطعاّ َا٫ّ; 

 .(60)سادتِٗ، ٚغٓس خًتِٗ، ٚشيو وصٌ بسفع ايك١ُٝ
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ايكٍٛ ايجايح: ٖٚٛ قٍٛ ٚغ ، تٛٓغ  ايكا٥ًٕٛ ب٘ بني أصشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ 
 اؾٛاظ املطًل، ٚممٔ ميٓجً٘:ايكا٥ًني باملٓع املطًل ٚبني أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ ايكا٥ًني ب

 سٝح ٜط٣ دٛاظ إخطاز ق١ُٝ ايهفاض٠ َا٫ّ; يًشاد١، أٚ ،ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ
َٓاملػانني، اصًش١ مل  اؿاد١ أٚ املصًش١ ايطادش١ ف٬.يف ساٍ  سّ ٚدٛز  أ

ٚأَا إخطاز ايك١ُٝ يف  »: ضمح٘ اهلل بعس إٔ أٚضز َصاٖب ايعًُا٤ يف املػأي١ قاٍ
إٔ إخطاز ايك١ُٝ يغري ساد١ ٫ٚ َصًش١  ٘ا٭ظٗط فٝ.. ف.اض٠ ٚمٛ شيوٓفايعنا٠ ٚايه

ٍْ ٚأَا إخطاز ايك١ُٝ يًشاد١ أٚ املصًش١ أٚ ايعسٍ ف٬ بأؽ .. .َٓ٘ ضادش١ ممٓٛ
 . (61)«ب٘

٫ٚ ؾو إٔ ا٭خص بكٍٛ اؾُٗٛض ايكا٥ًني بعسّ اؾٛاظ أٚفل يظاٖط ايٓصٛ ، 
 ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ َٔ دٛاظ إخطاز ٚأسٛث، ٚأبطأ يًص١َ، إ٫ٓ إٔ َا شٖب إيٝ٘

 ٓس اؿاد١ ٚاملصًش١ فٝ٘ َطا ا٠ ٭سٛاٍ ايسافعني ٚنصيو  ايهفاض٠ايطعاّ يف  ق١ُٝ
بٌ ضمبا ٜهٕٛ يف ٖصا ايكٍٛ تٛغع١  ٢ً نجري َٔ املػًُني ايصٜٔ ٫ ، املػتشكني

َٛظ، أٚ ِٖ يف بًس ٫ هسٕٚ فٝٗا ق  أٚ ،تادّاٜتُهٕٓٛ َٔ ايبشح  ٔ أٌٖ ايفاق١ ٚايَع
أٚ ٭ٟ ظطف َٔ ظطٚف اؿٝا٠، فش٦ٓٝص ٫ يًفكطا٤،  أْفع إٔ ايك١ُٝ قس ٜط٣ املهفِّط
أٚ  ،املٛثٛق١ إلسس٣ اؾُعٝات اـري١ٜيًُػتشكني، أٚ ايهفاض٠  ق١ُٝ باؽ إٔ ٜسفع

ميني أٚ ظٗاض َج٬ّ; نفاض٠  ا املاٍ ق١ُٝبإٔ ٖصامل٪غػات ٚاا٦ٝات املتدصص١، ٚىمِٖ 
  .٘ املكٓسض، ٚبايهٝف١ٝ املؿطٚ ١، ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أ ًِ ٚأسهِيٝصطف يف َصطف
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 املبحح الجاىي

 حكه استيعاب عدد املشاكني املشتِحّكني لإلطعاو يف الكفارات. 

 املطلب األول

 حترير حمل اليزاع يف املشألة، وبيان ميصأ اخلالف.

 ايهفاضات، ؼسثت يف املبشح ا٭ٍٚ  ٔ  سز املػانني املػتشكني يإلطعاّ يف
َُٓصب ٚشنطت َا ٜسخٌ يف ايبشح َٓٗا َٚا ىطز  ٓ٘، ٚقًت: إٕ  َٛضٍٛ عجٞ 

املػانني; نإطعاّ ايعؿط٠ يف  َٔ َعني  سز فٝٗا  ٢ً ايهٓفاضات اييت ُٜؿرتث يإلطعاّ
  .نفاض٠ ايُٝني، ٚايػتني يف نفاضتٞ ايظٗاض ٚاؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ

ــتٝعا   ــا سهــِ اغ ــصيو، فُ ــط ن ــإ ا٭َ ــ٘ يف  ٚإشا ن ــسز املٓصــٛ   ًٝ ب ايع
 ايهفاضات؟ ٌٖ هب اغتٝعاب٘ أّ هٛظ ا٫قتصاض يف اإلطعاّ  ٢ً أقٌ َٓ٘ ؟

 ٌٖٚ هٛظ إٔ ُتعطٞ ايهفاض٠ نًٗا ملػهني ٚاسس زفع١ ٚاسس٠ يف ّٜٛ ٚاسس؟ 

 َٚا اؿهِ يٛ نطضٖا ملػهني ٚاسس يف  ؿط٠ أٜاّ أٚ غتني َّٜٛا َتفطق١ ؟ 

ػأي١  ٢ً أقٛاٍ، ٚقبـٌ ايبـس٤ يف شنـط أقـٛااِ     اختًف ايفكٗا٤ يف سهِ ٖصٙ امل
بأزيتٗا َٚٓاقؿاتٗا، فإٕ املػأي١ ؼتاز إىل بٝإ َٛاطٔ ا٫تفام ٚا٫فرتام فٝٗـا، ٚشيـو   

  ٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ؼطٜط قٌ ايٓعاٍ يف املػأي١:

نإ فطض٘ اإلطعاّ فاغتٛ ب ايعسز املٓصٛ   إٔ َٔ ٫ خ٬ف بني ايفكٗا٤ يف
 ايٛادب، ٚفعٌ َا ُأَط ب٘. ًٝ٘ فإْ٘ قس أٓز٣ 
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 َػًُني، ٚيف نفاض٠ ايظٗاض َتغاٜطٜٔ َػانني  ؿط٠ فُٔ أطعِ يف نفاض٠ ايُٝني
فكس اغتٛف٢ ايعسز املكٓسض ايصٟ أَط اهلل ب٘، ٚؼكل  َػًُني َتغاٜطٜٔ َػهّٝٓا غتني

 .(62)تفطٜل ايفعٌ املأَٛض ب٘، فصح  ًُ٘، ٚبط٥ت شَت٘

ايعؿط٠ املػانني أٚ ايػتني  طعاّ ِأطع ٫ٚ خ٬ف بِٝٓٗ أٜضّا يف إٔ َٔ
ُ٘ ًٖ ، أْ٘ ٫ (63)ّٜٛ ٚاسس، أٚ بططٜل اإلباس١ مج١ً ٚاسس٠ يف ٚاسسّا َػهّٝٓا َػهّٝٓا ُن

ََٚدس ايعسز املكٓسض أٚ مل هسٙ، ٚإمنا ُِٜذٔع٥٘  ٔ َٜٛ٘  هع٥٘  ٔ ايعؿط٠ أٚ ايػتني، غٛا٤ 
 ايفعٌ، ٚتهطاض ايسفع، ٜلتفط ايٛادب يفكس ايتعسز سكٝك١ ٚسهُّا، ٚ٭ٕ شيو ٫ غري;

٢ََ إشا ناؿآز  .(64)ٚاسس٠ّ، ف٬ ػع٥٘ إ٫ٓ  ٔ ٚاسس٠ زفع١ ايػبع اؿصٝات َض

ٚبٓا٤  ٢ً ٖصا، فإٕ اـ٬ف قصٛض فُٝا إشا أطعِ املهفِّط أقٌ َٔ ايعسز 
املٓصٛ   ًٝ٘، أٚ اطعِ َػهّٝٓا ٚاسسّا  ؿط٠ أٜاّ يف نفاض٠ ايُٝني، أٚ غتني َّٜٛا يف 

 ٗاض ٚاؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ، ٌٖ هع٥٘ شيو أّ ٫ ؟نفاضتٞ ايظ

  يف املػأي١: َٓؿأ اـ٬ف

 ٚادب سل ايهفاض٠، ٌٖ ٖٞ غبب خ٬ف ايفكٗا٤ يف املػأي١ اخت٬فِٗ يف
  املصنٛض؟ بايعسز املَهفِّط، فُكسِّض  ٢ً ٚادب سل أٚ املٓصٛ   ًٝ٘، يًعسز

 . اغتٝعاب٘ َٔ بس ف٬; يًعسز ٚادب سل إْ٘: قًٓا إٕ

 إطعاّ شيو َٔ أدعأ بايعسز ُقسِّض يهٓ٘ املَهفِّط  ٢ً ٚادب إْ٘ سل: قًٓا ٚإٕ
  .(65)املصنٛضٜٔ  سز  ٔ ٚاسس َػهني

ٚبعس ٖصا ايعطض اجملٌُ ملٛاطٔ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف يف املػأي١، ٚؼسٜس قٌ 
 .فٝٗا بايتفصٌٝ ايعًُا٤ أقٛاٍ ايٓعاٍ بني ايفكٗا٤، غٝأتٞ يف املطًب ايتايٞ بٝإ
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 طلب الجاىيامل

 .أقوال العلناء يف املشألة

 :اختًف ايفكٗا٤ يف املػأي١  ٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ

ٖٚٛ َصٖب اؿٓف١ٝ، ٚضٚا١ٜ  ٓس اؿٓاب١ً، شٖبٛا إىل  سّ اؾرتاث  ايكٍٛ ا٭ٍٚ:
اغتٝفا٤  سز املػانني املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاضات، ٚأْ٘ هٛظ إٔ ٜسفع ايٛادب إىل 

ا هٛظ زفع طعاّ ايعؿط٠ املػانني يف نفاض٠ ايُٝني إىل أقٌ َٔ ايعؿط٠ أٚ ايػتني، نُ
َػهني ٚاسس يف  ؿط٠ أٜاّ، ٚهٛظ يف نفاضتٞ ايظٗاض ٚاؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ، زفع 

 .(66)طعاّ ايػتني إىل َػهني ٚاسس يف غتني َّٜٛا

شٖب مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ املايه١ٝ، ٚايؿافع١ٝ، ٖٚٞ إسس٣  ايكٍٛ ايجاْٞ:
١ً، ٚقٍٛ ايظاٖط١ٜ، إىل ا تباض ايعسز املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاضات، ايطٚاٜات  ٓس اؿٓاب

ٚٚدٛب اغتٝعاب٘، ٚأْ٘ ٫ هع٨ ا٫قتصاض  ٢ً أقٌ َٔ ايعؿط٠ يف نفاض٠ ايُٝني أٚ 
ايػتني يف نفاضتٞ ايظٗاض ٚاؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ، ٚإشا مل هس املهفِّط يف بًسٙ إ٫ٓ 

ِٝٗ يف ايّٝٛ ايتايٞ بك١ٝ ايهفاض٠، ٚ ًٝ٘ إٔ بعض ايعسز املكٓسض مل هع ي٘ إٔ ٜطٓز  ً
 .(67)ٜبعح باملتبكٞ َٔ ايهفاض٠ إىل بًس لخط

ٖٚٛ ايطٚا١ٜ ايجايج١  ٓس اؿٓاب١ً، ٖٚٞ املصٖب، ٚ ًٝٗا مجاٖري  ايكٍٛ ايجايح:
ا٭صشاب، ٚصششٗا أنجطِٖ، أْ٘ هب اغتٝعاب أ ساز املػانني املٓصٛ   ًِٝٗ يف 

تعٓصض ٚدٛز ايعسز املكٓسض داظ ا٫قتصاض  ٢ً َا زْٚ٘، ايهفاضات  ٓس ٚدٛزِٖ، فإشا 
ٚتطزٜس اإلطعاّ  ًِٝٗ يف ايّٝٛ ايتايٞ، أٚ تطزٜس اإلطعاّ  ٢ً َػهني ٚاسس  ؿط٠ 

 .(68)أٜاّ يف نفاض٠ ايُٝني، أٚ غتني َّٜٛا يف نفاضتٞ ايظٗاض ٚاؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ
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 املطلب الجالح:

 أدلة األقوال ومياقصاتها.

  ١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ:أزي أ٫ّٚ:

اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ بعسّ ٚدٛب اغتٝفا٤ ايعسز املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاضات ظ١ًُ 
 َٔ ا٭زي١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ، ٚميهٔ إمجااا يف اٯتٞ:

ۋ  ۅ    ژ ايعُّٛ يف قٛيـ٘ اهلل تعـاىل يف نفـاض٠ ايـُٝني:     ايسيٌٝ ا٭ٍٚ:

ۀ  ہ  ہ       ڻ  ۀ   ژ ، ٚيف قٛي٘ غبشاْ٘ يف نفاض٠ ايظٗاض:(69) ژۅ  ۉ

ٌِ»: يف نفاض٠ ايٛقاٍ يف ْٗاض ضَضإ ، ٚيف قٍٛ ايطغٍٛ (70) ژ ہہ َٗ  ََـا  َتٔذـسُ  َف
ُِ ََٔ ٜكع  ًٝ٘ اغِ املػـهني،  ، سٝح قايٛا: إْ٘ (71)«َِٔػٔهّٝٓا؟ ٔغتِّنَي ُتِطٔع  ُّٛ يف مجٝع 

فٝصح ا٫ستذاز ب٘ يف دٛاظ إ طا٤ َػهني ٚاسس مجٝع ايطعاّ يف  ؿط٠ أٜاّ أٚ غتني 
ََٔ أَخَص أ٫ّٚ َٔ ايهفاض٠ يف ايّٝٛ ايتايٞ ؽصٝص يًشهِ ببعض َا ٜ َّٛا; ٭ٕ يف َٓع 

ُٓ٘ َع غريٙ   .(72)اْتظُ٘ ا٫غِ زٕٚ بعض; ٭ٕ اغِ املػهني ٜع

ْٚٛقـ: بإٔ يف ٖصا ا٫غتس٫ٍ ططح ايعـسز املكـٓسض املٓصـٛ   ًٝـ٘ بـاملع٢ٓ،      
 .(73)ٚشيو ٫ ٚد٘ ي٘

تفيت ايصٟ دـاَع أًٖـ٘ يف ْٗـاض ضَضـإ:     يًُػ قٍٛ ايطغٍٛ  ايسيٌٝ ايجاْٞ:
َِٖب» ُ٘ اِش ُِ ًََو َفَأِطٔع ِٖ ٚيف  ٔ  سز أًٖـ٘،   مجٝع ايهفاض٠، ٚمل ٜػأي٘  ، فأ طاٙ (74)«َأ

 أغًب ا٭سٛاٍ إٔ  سز أٌٖ بٝت٘ ٫ ٜبًغٕٛ ايعـسز املكـسض ؾـط ّا يف نفـاض٠ ايٛقـاٍ يف     
ٍٓ شيـو  ًـ٢ دـٛاظ ا٫قتصـاض  ًـ٢ بعـض ايعـسز املٓصـٛ             ًٝـ٘ يف  ضَضإ، فـس

 ايهفاضات.
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ْٚٛقـ بإٔ ايكا س٠ يف ايهفاضات: إٔ ٫ ٜهٕٛ ايطدٌ ٚ ٝاي٘ َصٔطفّا يهفاضت٘ 
يًُػتفيت يٝؼ  ٢ً غبٌٝ ايهفاض٠، إمنا  نُا ٫ ٜهْٛٛا َصطفّا يعنات٘، ٚإٔ َا زفع٘ 

ـ  شَت٘; ٭ْٗا يف باق١ٝ فٖٗٞٛ صسق١  ًٝ٘ ٚ ٢ً أًٖ٘، ٚزفع ؿادتِٗ، ٚأَا ايهفاض٠ 
باإل ػاض، َٚٔ قاٍ َِٓٗ: إْٗا غاقط١  ٓ٘ إل ػاضٙ  أٌٖ ايعًِ ـ ٫ تػك  ٓس مجٗٛض 

ُ٘»: ، ٚف٘ٝ  ًٞ بٔ أبٞ طايب اغتسٍ عسٜح ًِ ُ٘ َنٖفَط َفَكِس َٚٔ َٝاُيو، َأَِْت ُن ًٖ ، «َ ِٓو اي
 .(75)يهٓ٘ سسٜح ضعٝف  ٓس  ا١َ أٌٖ ايعًِ، ٫ٚ تكّٛ ب٘ اؿذ١

 بصيو، أٟ ظٛاظ زفع طعاّ ايهفاض٠ إيٝ٘.خٓص املػتفيت  ٚأدٝب  ًٝ٘: بإٔ ايٓيب 

 .(76)َُٚضٓز: بإٔ ا٭صٌ  سّ اـصٛص١ٝ

إٕ اؾرتاث ايعسز يف ايهفاضات َعكٍٛ املع٢ٓ; إش املكصٛز بصٍ  ايسيٌٝ ايجايح:
 سز اإلطعاّ املكٓسض ٫ َطا ا٠  سز املػانني، ٚإٔ إطعاّ ايعسز املٓصٛ   ًٝ٘ قس 

، ٚقس ٜهٕٛ َع٢ّٓ ٫ صٛض٠ بإٔ ٜطعِ َا ٜهٕٛ صٛض٠ َٚع٢ٓ; بإٔ ٜطعِ ايعسز نً٘
ِٚ ٫، نإٔ ٜطعِ  ٜهفٞ ايعسز املكٓسض ؾط ّا َٔ املػانني، غٛا٤ اغتٛ ب ايعسز املكسض أ
َػهّٝٓا ٚاسسّا  ؿط٠ أٜاّ أٚ غتني َّٜٛا قسض َا ٜهفٞ  ؿط٠ َػانني أٚ غتني 

 . (77)َػهّٝٓا

ٚ سز املػانني  ْٚٛقـ: بعسّ ايتػًِ، ٚإٔ املعتم يف ايهفاضات  سز اإلطعاّ
َعّا، ٚأْ٘ ٫بس َٔ اغتفا٤ ايعسز املكٓسض نً٘، نُا ًٜعَ٘ اغتٝفا٩ٙ يف ايٛص١ٝ فُٝا يٛ 
ٞٓ إٔ أطعِ غتني  ِٚص٢ بإطعاّ  ؿط٠ َػانني، أٚ يف ايٓصض فُٝا يٛ قاٍ: هلل  ً أ
َػهّٝٓا، ٖٚصا يف سكٛم ايعباز، ففٞ سكٛم اهلل تعاىل َٚٓٗا ايهفاضات َٔ باب 

  .(78)أٚىل

ـ١ًَ بتعسز ا٭ٜاّ َكاّ أ ساز املػانني  ٌٝ ايطابع:ايسي إقا١َ تعسز اَؾٛ ١ ٚا
 املٓصٛ   ًِٝٗ.
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ٚبٝاْ٘: إٕ املكصٛز باإلطعاّ زفع َدٛ ١ املػهني ٚغٓس َخًت٘، ٫ٚ ىتًف فٝ٘ 
سهِ ايٛاسس ٚاؾُا ١ بعس إٔ ٜتهطض  ًِٝٗ اإلطعاّ أٚ  ٢ً ٚاسس َِٓٗ يف ايعؿط٠ 

، فٗصا َتشكل يف املػهني ايٛاسس  ٓس تهطاض اإلطعاّ ي٘ نٌ ا٭ٜاّ أٚ يف ايػتني َّٜٛا
ّٜٛ; ٭ٕ ي٘ يف نٌ ّٜٛ َدٛ ١ َٚخ١ً  ٢ً ٔسس٠; ٭ٕ اؾٍٛ ٜتذسز بتذسز ا٭ٜاّ، 
ٚاـ١ً ؼسخ نٌ ّٜٛ، فٝهٕٛ ايسفع إيٝ٘ يف ايّٝٛ ايتايٞ ـ َٔ سٝح املع٢ٓ ـ نايسفع 

 . (79)إىل َػهني لخط; يتذسز غبب ا٫غتشكام ي٘

 َٔ ٚدٛٙ:  ْٚٛقـ

ايٛد٘ ا٭ٍٚ: إٔ ٖصا اغتس٫ٍ باطٌ; ٚؼٓهِ ب٬ زيٌٝ، ٭ٕ قٛاِ: إٕ املكصٛز 
باإلطعاّ زفع َدٛ ١ املػهني ٚغٓس َخًت٘،  ٌُ بع١ً َػتٓبط١ تعٛز  ٢ً ظاٖط ايٓص 

 باإلبطاٍ ايٓص  ٢ً تعٛز َػتٓبط١  ١ً نٌ إٔ ا٭صٍٛ أٌٖ بني اؾتٗط ٚقسباإلبطاٍ، 
 .(80)باط١ً فٗٞ ايتدصٝص أٚ

ايٛد٘ ايجاْٞ: إٕ اؿاد١ ـ ٖٚٞ ؾطث يف املػتشل يًهفاض٠ ـ قكك١  ٓس 
اإلخطاز يف ايعؿط٠ املػانني أٚ ايػتني، ٚقس ٫ تهٕٛ نصيو يف ايؿدص ايٛاسس يف 

 .(81) ؿط٠ أٜاّ أٚ يف غتني َّٜٛا

ايٛد٘ ايجايح: أْ٘ َػهني اغتٛف٢ سٓك٘ َٔ ايهفاض٠، ٚأخص َٓٗا قٛت ّٜٛ، فًِ 
 ايع١ً ٖصٙ ٚتهٕٛ »َٓٗا ثا١ْٝ نُا ٫ هٛظ إٔ ٜأخص َٓٗا َطتني يف َٜٛني،  هع إٔ ٜأخص

 ٚمٔ َٜٛ٘، قٛت ٜػتٛف مل: قايٛا ٭ِْٗ بٛصف; تًو َٔ أٚصافّا أقٌ ٭ْٗا أٚىل;
 ٚإشا ٚصف، ظٜاز٠ ٖٚٞ أغكطٓاٖا، اييت اإلضاف١ فأثبتٛا َٜٛ٘، قٛت اغتٛف٢: قًٓا

ًٖتإ تعاضضت  .(82) «أٚىل ناْت ُاإسساٖ أٚصاف ٚقًِٖت ائع

ايٛد٘ ايطابع: إٔ قٛاِ: إٕ املكصٛز َٔ ايهفاض٠ غٓس اؾٛ ـ١ ٚاـًـ١، صـشٝح    
إشا نإ َٔ  ؿط٠ َػانني أٚ غتني َػهّٝٓا، فٝتهطض غس اؿاد١ بتهطض  سز املػـانني،  
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يهٓ٘ َٓتكض مبا يٛ ُزفعت ايهفاض٠ إىل َػهني ٚاسس مج١ً ٚاسس٠ يف ٜـّٛ ٚاسـس ٚغـٓس    
ت٘ يف  ؿط٠ أٜـاّ أٚ يف غـتني َٜٛـّا، فـإٕ ٖـصا ٫ هع٥ـ٘ اتفكـّا بٝٓٓـا         بٗا َدٛ ت٘ ٚساد

 .(83)ٚبٝٓهِ، فًٛ داظ ايسفع إيٝ٘ يف أٜاّ ؾاظ يف ّٜٛ ٚاسس

ُٚأدٝب  ٢ً ٖصا ايٛد٘: بإٔ املػهني يف ايّٝٛ ايصٟ أخـص قـٛت َٜٛـ٘ أصـبح     
ذـٛظ  غّٓٝا ٚغري قتاز، ٚيٝؼ نصيو يف ا٭ٜاّ ا٭خط٣، ٜٚصسم  ًٝ٘ أْ٘ َػـهني، فٝ 

 ي٘ ا٭خص ثا١ْٝ.

ُٚضٓز ٖصا اؾٛاب: بأْ٘ ٜبطٌ مبا يٛ اغتبك٢ قٛت َٜٛ٘ إىل َغـٔسٙ; ٭ْـ٘ ٫ ٜهـٕٛ    
 .(84)؟ ٓسٙ قٛت غسٙ ٖٚٛ غّٓٝا  ٓ٘ مبا َٔ أٌٖ اؿاد١، فٌٗ هٛظ ي٘ إٔ ٜأخص َٔ ايهفاض٠

ايٛد٘ اـاَؼ: إٔ ايٛادب  ًـ٢ املهفِّـط بـايٓٓص إطعـاّ ايعـسز املكـٖسض ؾـط ّا        
ٚ ايػتني، ٚاملػهني ايٛاسس ٫ ٜصري  ؿط٠ َػانني أٚ غتني َػـهّٝٓا بتهـطاض   ايعؿط٠ أ

ا٭ٜاّ، ف٬ ٜتأٓز٣ ايٛادب با٫قتصاض  ًٝ٘، ٚشيو َجٌ ايؿٗاز٠، فإٕ ايؿـاٖس ايٛاسـس   
 .(85)ٚإٕ نطض ؾٗازت٘ يف فًػني أٚ يف َٜٛني ٫ ٜصري يف َع٢ٓ ايؿاٖسٜٔ

ٛا: قٝاغـهِ تهـطاض اإلطعـاّ    ٚأداب اؿٓف١ٝ َٚٔ ٚافكِٗ  ٢ً ٖصا ايٛد٘ فكاي
 ٢ً َػهني ٚاسس يف أٜاّ َتفطق١  ٢ً تهطاض ؾـٗاز٠ ايٛاسـس يف فًػـني قٝـاؽ َـع      
ايفاضم، فإٕ املكصٛز َٔ تهطاض ايؿـٗاز٠ اْتفـا٤ ايتُٗـ١، ٚطُأْٝٓـ١ ايكًـب، ٚبتهـطاض       
ايٛاسس ؾٗازت٘ ٫ وصٌ ٖصا املكصٛز، غ٬ف اإلطعاّ يف أٜـاّ َتفطقـ١ فـإٕ املكصـٛز     

 . (86)خ١ً املػهني ٚدٛ ت٘، ٚشيو َٛدٛز َٚتذسز يف نٌ َّٜٛٓ٘ غٓس 

إٔ َا ٚدبت َٔ أدً٘ ايهفـاض٠ ٜكتضـٞ غـكٛث ا تبـاض  ـسز       ايسيٌٝ اـاَؼ:
 املػانني، فايهفاض٠ ؾط ت َٔ أدٌ إشاق١ ايٓفؼ َطاض٠ ايسفع، ٚظدطّا اا بتٓكٝص املاٍ

س َٔ اثظٛض، ٖٚصا املعٓـ٢  ٚإظاي١ املًو; ابتغا٤ ٚد٘ اهلل تعاىل; يتهفري َا ٚقع فٝ٘ ايعب
 .(87)َتشكل يف بصٍ ايكسض اثسز ؾط ّا َٔ ايطعاّ ٫ يف َطا ا٠  سز املػانني
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ٚميهٔ َٓاقؿ١ ٖصا ايسيٌٝ: بإٔ َطا ا٠  سز املػانني املٓصـٛ   ًٝـ٘ أٚىل َـٔ    
َطا ا٠ ٔسه١ُ ايتؿطٜع املػتٓبط١، َٚكٓسّ  ًٝٗا; ٭ْ٘ ا٭خص بايٓٓص َكٓسّ  ًـ٢ ا٭خـص   

 اث.با٫غتٓب

ثِ إْ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ يًهفاضات ٔسَهُّا أخط٣ تٛدب اغتٝعاب ايعـسز املكـٓسض   
    ؾط ّا يف ايهفاضات.

إٕ املكصٛز تهطاض ايفعٌ ٫ تهطاض ايعسز، ٚ ًـ٢ ٖـصا فـاملطاز     ايسيٌٝ ايػازؽ:
َٔ ايٓصٛ : إطعاّ طعاّ  ؿط٠ َػانني أٚ غتني َػهّٝٓا، ٚبايتايٞ ٫ ميتٓـع إطـ٬م   

٠ أٚ ايػتني  ٢ً ٚاسس بتهطاض ايسفع ي٘; إش املكصس فٝ٘ تهطاض ايفعـٌ  اغِ إطعاّ ايعؿط
٫ تهطاض املػانني، ٚشيو َجٌ: اغتٓذا٤ اثٔسخ بج٬ثـ١ أسذـاض، فًـٛ اغـتٓذ٢ عذـط      
ٚاسس ي٘ ث٬ث١ أسطف ٭دعأٙ; ؿصٍٛ املكصٛز، ٖٚـٛ سصـٍٛ املػـشات ٚايـتطٗري،     

، فـإٕ ااـ٬ٍ   (88) ژ ے   ے  ۓژ  زٕٚ  سز ا٭سذاض، ٚنُا يف قٛي٘ تعـاىل: 
 . (89)ٚاسس، يهٔ أطًل  ًٝ٘ اغِ اؾُع يتهطاض ض٩ٜت٘

ٕ  بأْ٘ ىايف قٛا س ايًغ١ ايعطبٝـ١;  ْٚٛقـ: ّ  فـإ  َفعـٛيني،  إىل ٜتعـٖس٣  اإلطعـا
ٜػتكٌ بهـٌ ٚاسـس َُٓٗـا، ٫ٚ هـٛظ ا٫قتصـاض  ًـ٢ أسـسُٖا، أسـسُٖا: ايطعـاّ،          

املطعِ، ٚتطى ايجاْٞ ٖٚٛ ايطعاّ،  ٚاٯخط: املطَعِ، ٚاهلل تعاىل شنط أسس املفعٛيني ٖٚٛ
 .(90)ٚكايف١ ٭صٍٛ ايعطب١ٝ فإيغا٤ املفعٍٛ املصٖطح ب٘ ٚإزضاز اثصٚف تعػف ظاٖط،

  ثاْٝـّا: أزي١ ايكٍٛ ايجاْٞ:

اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ بٛدٛب اغتٝفا٤  سز املػانني املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاضات 
 با٭زي١ اٯت١ٝ:
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ٯٜات ٚا٭سازٜح ايٛاضز٠ يف ايهفاضات، ا٫غتس٫ٍ بظٛاٖط ا ايسيٌٝ ا٭ٍٚ:
 ٚشيو َٔ ططم:

ايعسز املكٓسض يف ايهفاضات، َٚٔ  ٢ً  ايططٜل ا٭ٍٚ: ْٓص اهلل تعاىل ٚضغٛي٘ 

، ٚقٛي٘ (91) ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ ژ شيو قٛي٘ تعاىل يف نفاض٠ ايُٝني:

، ٚقٍٛ ايطغٍٛ (92) ژ ہڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ   ژ غبشاْ٘ يف نفاض٠ ايظٗاض:
 اض٠ ايٛقاٍ يف ْٗاض ضَضإيف نف :«ٌِ َٗ ُِ ََا َتٔذُس َف ففٞ اٯٜتني  «َِٔػٔهّٝٓا؟ ٔغتِّنَي ُتِطٔع

ٚاؿسٜح ز٫ي١ ظاٖط٠  ٢ً إٔ ايعسز َعتم يف اإلطعاّ، ٚشيو ٜكتضٞ ٚدٛب 
 .(93)ا٫غتٝعاب، ٫ٚ هٛظ ايعسٍٚ  ٔ ظاٖط ايٓٓص إىل غريٙ إ٫ٓ بصاضف، ٚمل ٜٛدس

 املِطُعّٛ، إىل املتعسِّٟ اإلطعاّ بفعٌ أَط »ىل يف اٯٜتني ايططٜل ايجاْٞ: إٔ اهلل تعا
 بعض  ٢ً ا٫قتصاض هع مل نُا ايعسز بعض  ٢ً ا٫قتصاض هع فًِ بعسٕز، ََٚقَطْ٘
 .(94) « ايطعاّ

َفعٛي٘  إىل َضاف َصسض يف ايٓصٛ  «اإلطعاّ» يفظ١ إٔ ايططٜل ايجايح:
 َُبني يإلطعاّ ب٘ املفعٍٛ ٖٛ ٟايص ايعسز ٖٚصا اإلطعاّ،  ًٝ٘ ٖٚٛ ايعسز ايٛاقع

 ْفؼ  ٢ً ٚاقع اٯ١ٜ يف اإلطعاّ إٔ ٜتشكل ٚبصيو ،«املػهني» ٖٛ ايصٟ بايتُٝٝع
 ب٬ َٓ٘ املتبازض ظاٖطٙ  ٔ بايٓص خطٚز َػهني ٚاسس  ٢ً ب٘ ٚإٔ ا٫قتصاض ايعسز،
 .(95)زيٌٝ

 َػتفاز ايطعاّ ٚطعاّ، ٚتكسٜط  سز، ؾ٦ٝني: اٯٜتني يف ايططٜل ايطابع: إٔ
ُٖا  ًٝ٘، يإلمجاٍ بايٓص; َػتفاز املػانني ٚ سز فٝ٘، ايٓاؽ ٫دتٗاز با٫دتٗاز;  مل فً

 بايٓص اغتفٝس َا تطى هٛظ ٫ إٔ فأٚىل ايطعاّ تكسٜط َٔ با٫دتٗاز اغتفٝس َا تطى هع
 .(96)املػانني  سز َٔ
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ْٓصا  ٢ً  سز املػانني غٛا٤ ايػتني  ايططٜل اـاَؼ: إٔ اهلل تعاىل ٚضغٛي٘ 
 .(97)ٚ ايعؿط٠، ٚمل ٜٓٓصا  ٢ً  سز ا٭ٜاّ، فهإ شيو ًَعَّا ٫غتٝعابِٗ مجٝعّاأ

قٝاؽ اؾرتاث ايعسز يف ايهفاضات  ٢ً اؾرتاط٘ يف بعض  ايسيٌٝ ايجاْٞ:

، ٚقٛي٘ غبشاْ٘ (98) ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ  ا٭سهاّ ا٭خط٣ نكٛي٘ تعاىل:

 ژگ  گ  ڳ  ژ
پ  پ   پ  پ    ژ  ، ٚقٍٛ اهلل  ع ٚدٌ:(99)

، ٚغا٥ط ا٭ ساز املصنٛض٠ يف ايكطلٕ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، فهُا شنط (100) ژڀ
اهلل تعاىل ايعسز يف ٖصٙ ا٭سهاّ شنطٙ تعاىل يف اإلطعاّ فٛدب اَتجاٍ أَطٙ غبشاْ٘ 

 .(101)مبطا ا٠ ايعسز يف اؾُٝع، ٫ٚ هٛظ ا٫قتصاض  ٢ً أقٌ َٓ٘ ملدايف١ ايٓٓص

غري َعكٍٛ املع٢ٓ، ف٬ وتٌُ  ْٚٛقـ: بإٔ اؾرتاث ايعسز ٖٓا ثبت ْصّا
 .(102)ايتعس١ٜ، ٚيف ايهفاضات َعكٍٛ املع٢ٓ نُا تكسّ بٝاْ٘

 هع مل بايصف١ اإلخ٬ٍ هع ٚمل  سز يف اؾرتطت إشا ايصِّف١ إٔ ايسيٌٝ ايجايح:
 ايهفاض٠ فهصا ٚايعسز، ايؿٗٛز  ساي١ فٝٗا ٜؿرتث نايؿٗاز٠ بايعسز نصيو; اإلخ٬ٍ
 .١ٓٚاملػه ايعسز فٝٗا ٜؿرتث

 صف١ َكٓسض قصٛض  ٢ً  سز يف صطف٘ ٚدب ايهفاض٠ َسلٌّ إٔ :ايطابع ايسيٌٝ
 شيو ايعسز، أٚ اإلخ٬ٍ بتًو ايصف١; َٔ ٚاسس  ٢ً ا٫قتصاض هٛظ َع١ٓٝ، ف٬
 ٚاسس َِٓٗ، أٚ صطفٗا يف  ٢ً بٗا ا٫قتصاض هٛظ ٫ املػانني َٔ يعؿط٠ نايٛص١ٝ

 َػهّٝٓا ف٬ هٛظ ا٫قتصاض  ٢ً بعضِٗ، املػانني، ٚنُا يٛ ََْصض إٔ ٜطعِ غتني غري
 .(103)أٚ إطعاّ غريِٖ
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إٔ املػهني إشا ُأ طٞ َٔ ايهفاض٠ فكس اغتٛف٢ قٛت َٜٛ٘، ف٬  ايسيٌٝ اـاَؼ:
هٛظ تهطاض إطعاَ٘ َٓٗا يف ايّٝٛ ايتايٞ; نُا أْ٘ ٫ هٛظ إٔ ُٜسفع إيٝ٘ يف ّٜٛ ٚاسس 

 . (104)أنجط َٔ قسض سٓك٘

 ا٭دط ايٛفري، ٚفٝ٘ إسٝا٤ طعاّ ايعسز املٓصٛ   ًٝ٘يف إ إٔ ايسيٌٝ ايػازؽ:
ٚتعاىل،  تباضى اهلل يعباز٠ فٝ٘ فٝتفطغٕٛ ٚاسسا، َّٜٛا ٚنفاٜتِٗ املػًُني، َٔ مجا ١

ٚز ا٥٘، ٚملا ٜتٛقع يف اؾُع ايهجري َٔ إداب١ ايس ا٤، فعػ٢ إٔ ٜهٕٛ فِٝٗ صاحْل 
 .(105)شيو بػبب يًُهفِّط فٝغفط ،َػتذاب ايس ٠ٛ

  أزي١ ايكٍٛ ايجايح: ثايجـّا:

اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ بإٔ ا٭صٌ ٖٛ ٚدٛب اغتٝعاب ايعسز املكٓسض ؾط ّا يف 
 ايهفاضات  ٓس ٚدٛزٙ، فإشا تعٓصض داظ ا٫قتصاض  ٢ً َا زْٚ٘ بأزي١ نجري٠، ٖٚٞ: 

ا٭زي١ اييت اغتسٍ بٗا أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ، ِٖٚ ايكا٥ًٕٛ بٛدٛب  أ٫ّٚ:
 ًٝ٘ يف ايهفاضات; ٚشيو ٭ٕ اغتٝعاب ايعسز  اغتٝفا٤  سز املػانني املٓصٛ 

املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاض٠ ٖٛ ا٭صٌ  ٓس أصشاب ٖصا ايكٍٛ، يهٔ ٔشِنط تًو ا٭زي١ 
 ٖٓاى ٜغين  ٔ إ ازتٗا ٖٓا; ضغب١  ٔ اإلطاي١ ٚايتهطاض.

 ُّٛ اٯٜات ٚا٭سازٜح ايساي١  ٢ً ضفـع اؿـطز  ـٔ املهًٓـف، ٚ ـسّ       ثاّْٝا:

ہ  ہ  ہ  ھ   ژ  ؼت اإلَهإ، َٚـٔ شيـو قـٍٛ اهلل تعـاىل:    تهًٝف٘ مبا ٫ ٜسخٌ 

ــ٘ غــبشاْ٘:(106) ژھ   ــٍٛ ، (107) ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  ، ٚقٛي ٚق
ــٓيب  ــا     » :اي ََ  ُ٘ ــ ِٓ َٔ ــأُتٛا  َِٕط َف ــأ ِِ ٔب ـــِطُتُه ََ َٚٔإَشا َأ ــاِدَتُٓٔبُٛٙ،  ٤ِٕٞ َف ــ ِٔ َؾ ــ  َ ِِ ــُتُه ِٝ َٗ ٔإَشا َْ

ِِ  .(108)«اِغَتَطِعُت

 عٓاٙ ٜكّٛ َكاَ٘ بصٛضت٘  ٓس تعصضٖا.قا س٠: ايؿ٤ٞ مب ثايجّا:
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أٚ يف غتني َّٜٛا  ٢ً  أٜاّ  ؿط٠ يف اإلطعاّ فعٓس تعصِّض ايعسز املكٓسض هٛظ تطزٜس
 ٓ٘  اؿاد١ ٜسفع أٚ ايػتني; ٭ْ٘ ايعؿط٠ إطعاّ َع٢ٓ َػهني ٚاسس، ٜٚهٕٛ شيو يف

سز املػانني فهأْ٘ أطعِ   ٚاسسا، ّٜٛ نٌ يف أطعِ يٛ َا فأؾب٘ يف ا٭ٜاّ املتعسز٠،
 ُؾط ت ٚاصا تعٗصضٖا،  ٓس بصٛضت٘ َكاَ٘ ٜكّٛ مبعٓاٙ املٓصٛ   ًٝ٘، ٚايؿ٤ٞ

ُُِبَس٫ت َكاّ يكٝاَٗا ا٭بساٍ;   ٢ً ايكسض٠ َع ػع٨ ا٭بساٍ ٫ٚ املع٢ٓ، يف اِي
ُُِبَس٫ت  .(109)اِي

ايكٛا س ايفك١ٝٗ املتض١ُٓ يًتدفٝف ٚايتٝػري  ٢ً املهًٖف، ٚشيو  ضابعّا:
بعض َا ٚضز يف ا٭َط ايعاّ; يتعٓصض ايكسض٠  ٢ً ؼكٝك٘، َٚٓٗا: قا س٠: ٫ باغتجٓا٤ 

 .(111)، ٚقا س٠: املٝػٛض ٫ ٜػك  باملعػٛض(110)ٚادب َع ايعذع

املطًٛب  ايٛد٘  ٢ً فعً٘ ٜتٝػط مل  ٢ً نٝف١ٝ َع١ٓٝ، إشا ب٘ ايعٌُ املأَٛض فإٕ
ايهٌ بٓفؼ  فعٌ  ٢ً ايكسض٠ املُهٔ بعسّ ٜػك  ف٬ بعض٘، فعٌ يهٔ تٝػط ؾط ّا،
 ًٝ٘ نُا ٖٛ َؿطٍٚ، ٚأزا٤ ايباقٞ مبا ٖٛ  املكسٚض بٌ هب فعٌ ايبعض ايهٝف١ٝ،

  .َتٝػط، ٚيف نٌ ؾ٤ٞ عػب٘

ٚبٓا٤  ٢ً َا تكٓسّ فإٕ ايٛادب  ٢ً املهفِّط اغتٝعاب أ ساز املػانني املٓصٛ  
 ًِٝٗ يف ايهفاضات  ٓس ٚدٛزِٖ، ٖصا ٖٛ ا٭صٌ، فإشا تعٓصض ٚدٛزِٖ داظ 

قتصاض  ٢ً ايعسز املٛدٛز ٚتطزٜس اإلطعاّ  ًِٝٗ َٔ ايغس، أٚ تطزٜس اإلطعاّ  ٢ً ا٫
َػهني ٚاسس  ؿط٠ أٜاّ يف نفاض٠ ايُٝني، أٚ غتني َّٜٛا يف نفاضتٞ ايظٗاض ٚاؾُاٍ يف 

 .ْٗاض ضَضإ
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 الرتجيح بني األقوال.

٘ نـٌ فطٜـل، َٚـا زاض    ٚبعس إٔ  طضُت أقٛاٍ ايفكٗا٤ يف املػأي١ َٚا اغتٓس إيٝـ 
بِٝٓٗ َٔ َٓاقؿات ٚضزٚز، بكٞ ايرتدٝح بٝٓٗا; ٚئ ٜهٕٛ شيو إ٫ٓ بعس ايٓظط ٚايتأٌَ 

 .فُٝا تكسّ بٝاْ٘

فإشا تأًَٓا يف ايكٍٛ ا٭ٍٚ: لس إٔ أزيت٘ يف أغًبٗا  ا١َ، ٚقت١ًُ، ٚفٝٗا ا تُاز 
ايـيت ٜعـاضض أنجطٖـا    نبري  ٢ً ا٭زي١ ايعك١ًٝ، ٚايعًٌ املػتٓبط١، ٚأؿهِ ايتؿـطٜع١ٝ،  

 .ظٛاٖط ايٓصٛ  ايٛاضز٠ يف ايهفاضات، باإلضاف١ إىل أْٗا مل تػًِ َٔ املٓاقؿات ٚا٫ رتاضات

ٚإشا تأًَٓا يف ايكٍٛ ايجاْٞ: لسٙ ا تُس  ٢ً أزي١ نجري٠; ْك١ًٝ ٚ ك١ًٝ، ٚسـاٍٚ  
اثافظ١  ٢ً ظـٛاٖط ايٓصـٛ  ايؿـط ١ٝ ٚايعُـٌ بٗـا، ثـِ إٕ أزيتـ٘ َـع صـطاستٗا          

ٛٓتٗا غًُت ـ يف اؾ١ًُ ـ َٔ املٓاقؿات ٚا٫ رتاضات. ٚٚضٛسٗا  ٚق

يهٓ٘ َٜٔطز  ًٝ٘ َا يٛ مل هس املهفِّط ايعـسز املٓصـٛ   ًٝـ٘ يف ايهفـاضات، ٖـٌ       
ٜػك   ٓ٘ ايعسز املتعٓصضـ ٖٚصا كايف ملا  ًٝ٘ اؾُٗـٛض َـٔ إٔ ايهفـاضات ٫ تػـك      

يف بًس لخط ؟; ٚشيو أَـط   ـ، أٚ ْهًٓف٘ بايبشح  ِٓٗ  (112)باإل ػاض ٫ٚ بايعذط  ٓٗا
ٚإٕ نإ قس أصبح َكسٚضّا  ًٝ٘ يبعض ايٓاؽ يف ٖصا ايعصط، إ٫ٓ أْ٘ ٫ ىف٢ َـا فٝـ٘   

   .َٔ املؿك١  ٢ً ايبعض اٯخط

أَا ايكٍٛ ايجايح: فكس نإ نُا ضأٜٓا ق٫ّٛ ٚغطّا بني ايكٛيني: قٍٛ َٔ ٫ ٜعتـم  
ٓصـٛ   ًٝـ٘ ٜٚٛدـب    ايعسز ٫ٚ ٜٛدب ا٫غتٝعاب، ٚقـٍٛ: َـٔ ٜطا ـٞ ايعـسز امل    

اغتٝعاب٘، فأٚدب أصشاب٘ ا٫دتٗـاز ٚبـصٍ ايٛغـع يف ايبشـح  ـٔ ايعـسز املػـتشل        
يإلطعاّ يف ايهفاض٠، يهٓ٘ يف ْفؼ ا٭َط مل ٜغفٌ سهِ َٔ تعـٖصض  ًٝـ٘ ؼصـٌٝ ناَـٌ     
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ايعسز املكٓسض ؾط ّا، فعاًَ٘ مبكتض٢ ْصـٛ  ٚقٛا ـس ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬ ايٖػـُش١،      
 .طز ٚايعػط  ٔ املهًفنيايسا ١ٝ إىل ضفع اؿ
 ٔ ايعسز ٜبشح اإلْػإ سُٝٓا  ،ايسٍٚا٭قايِٝ ٚيف بعض  سخٖٚصا قس و

إشا مل هس املػانني ايعؿط٠ يف نفاض٠ ايُٝني،  فٞ ٖصٙ اؿاي١ف ،٬ٙ هسف املٓصٛ   ًٝ٘
يف نفاض٠ ايظٗاض، ٚنفاض٠ اؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ; ي٘ إٔ َُٜطزَِّز  أٚ مل هس غتني َػهّٝٓا

ِٔ هسا ََ  ٢ً  َّ  .َٔ املػانني ٙإلطعا
إٕ تعٓصض ، يهٔ املكٓسض ؾط ّا اغتٝعاب ايعسز ٚدٛب  ٓس ٖ٪٤٫: صٌا٭ٝهٕٛ ف
 فً٘ إٔ َُٜطزَِّز شيو اإلطعاّ  ٢ً َٔ هس َٔ املػانني. ٚدٛزٙ

ٚبٓا٤  ٢ً َا غبل: فإٕ ايصٟ ٜظٗط يٞ ـ ٚايعًِ  ٓس اهلل ـ إٔ ايكٍٛ ايجايح ٖٛ 
ضا ٢ ساٍ ايططفني َعّا; ٗا; يهْٛ٘ ق٫ّٛ ٚغطّا بني ايكٛيني، أضدح ا٭قٛاٍ ٚأسػٓ

 غٝكت َا  ٢ً ز٫يتٗاساٍ املهفِّط، ٚساٍ املػتٔشل يإلطعاّ، باإلضاف١ إىل ق٠ٛ أزيت٘، ٚ
 .، ٚغ٬َتٗا َٔ ا٫ْتكازات ٚا٫ رتاضاتأدً٘ َٔ

مجع بني ايكا٥ًني بايٛدٛب ٚ سّ ايٛدٛب، َٚا َُٓٗا إ٫ٓ ٖٚٛ َصٝب ٚ٭ْ٘ 
 َٔ ٚقع فٝ٘ ْٚطز َا إيٝ٘، ْٚصري َا َع٘ َٔ اؿل فطٜل ْأخص َٔ نٌ ٚمٔ كط٧،أٚ 

 ٚمسني، أٚ غح بهٌ اُا ْٚٓتصط ايكٛيني َعّا إٔ ْكبٌ غري َٔ ي٘، ْٚعتصض اـطأ
 .اؿل َٔ َعٗا ْطزُٖا َعّا َع َا

ٚ ًٝ٘: فٝذب  ٢ً املهفِّط إٔ ٜتػٛ ب ايعسز املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاضات، 
يف ايبشح  ٔ املػتشكني ٚإطعاَِٗ، فإشا  ذع  ٔ ؼصًٝ٘، ٚتعٓصض  ًٝ٘  فٝبصٍ دٗسٙ

شيو، فإٕ اغتطاٍ إٔ ٜبعح ببك١ٝ ايهفاض٠ إىل بًس لخط  ٔ ططٜل اؾُعٝات ٚاملطانع 
اـري١ٜ املٛثٛق١ فٗٛ ا٭فضٌ; ٚا٭بطأ يًص١َ، ٚإٕ مل ٜػتطع ف٬ بأؽ إٔ ٜطززٖا َٔ 

ٜتشكل فِٝٗ ٚصف املػه١ٓ ست٢ يف ايّٝٛ  ايغس  ٢ً أٚي٦و املػانني، َع َطا ا٠ إٔ
ٌٓ ؾ٤ٞ  .ايتايٞ، ٭ِْٗ ضمبا ٜغتٕٓٛ  ٓٗا بعس ايّٝٛ ا٭ٍٚ، ٚاهلل تعاىل قازض  ٢ً ن
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 كيفية اإلطعاو يف الكّفارات 

 ؟(يف ايهٓفاضات ايتًُٝو أٚ ايتُهني)ٌٖ املعتم يف اإلطعاّ 

 املطلب األول

 .أقوال العلناء يف املشألة

اِ  مجع املهفِّط ايعسَز املكٓسض ؾط ّا َٔ املػانني املػتشكني يإلطعاّ، ٚصٓع يٛ
إٜاٙ زفع١ ٚاسس٠، أٚ َفطقني  ٢ً أٜاّ، فٌٗ هع٥٘ ٖصا ايعٌُ يف  ٚأطعُِٗ طعاَّا،
أٚ غتني َػهّٝٓا أّ ٫بٓس َٔ متًٝو نٌ  َػانني  ؿط٠ أطعِ أْ٘  ًٝ٘ ٜٚصسم ايهفاض٠،

  ؟ (113)َػهني سٓك٘ َٔ ايطعاّ

ٌٖ ٜؿرتث متًٝو املػتٔشل ايكسض ايٛادب يف اإلطعاّ أّ تهفٞ ٚبعباض٠ أخط٣: 
بإٔ ٜغسٟ املػانني أٚ  ايهفاض٠ يف املِدَطز ايطعاّ تٓاٍٚ َٔ املػَتٔشل متهنيٚ اإلباس١

 ؟ٜعؿِٝٗ َج٬ّ 

 ؼطٜط قٌ ايٓعاٍ يف املػأي١:

املػـانني  ايفكٗا٤ َتفكٕٛ  ٢ً إٔ َٔ نإ فطض٘ اإلطعاّ يف ايهفاضات فـأطعِ  
 .(114)أٚ أسسِٖ زٕٚ ايؿَِّبع ٚايهفا١ٜ فإٕ شيو ٫ هع٥٘

نُا اتفكٛا  ٢ً إٔ املهفِّط إشا زفع يهٌ َػهني املكساض ايٛادب ي٘ َٔ ايهفاض٠ 
 .(115)بططٜل ايتًُٝو فإٕ شيو هع٥٘، ٜٚهٕٛ قس فعٌ َا ُأَط ب٘

ات ٚيهِٓٗ اختًفٛا فُٝا إشا أطعِ  سز املػانني املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاض
إباس١ ٚمتهّٝٓا زفع١ ٚاسس٠، أٚ َفطقني  ٢ً أٜاّ، ٌٖ هع٥٘ شيو أّ إٔ ايتًُٝو ؾطث 

 يف اإلطعاّ ؟
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 ٭ٌٖ ايعًِ يف ٖصٙ املػأي١ ق٫ٕٛ:

، إىل أْ٘ (117)، ٖٚٛ ظاٖط املصٖب  ٓس اؿٓاب١ً(116)شٖب ايؿافع١ٝ ايكٍٛ ا٭ٍٚ:
هفـٞ إباسـ١   ، ٫ٚ ٜ(118)ٜؿرتث متًٝو نٌ َػـهني املكـسض ايٛادـب يـ٘ َـٔ ايهفـاض٠      

 .تٓاٚي٘ َٔ املػَتٔشل ٚمتهنياإلطعاّ 

، ٚضٚا١ٜ (120)، ٚاملايه١ٝ(119)ٚإيٝ٘ شٖب مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ اؿٓف١ٝ ايكٍٛ ايجاْٞ:
    ٟ ، ٚاختاضٖـا نـجري َـٔ    (121)يف َصٖب اؿٓاب١ً، ٖٚٛ قٍٛ اإلَـاّ ابـٔ سـعّ ايظـاٖط

ــ١    ــٔ تُٝٝ ــ٬ّ اب ــٝذ اإلغ ــا٤; نؿ ِ  (122)ايعًُ ــٝ ــٔ ايك ــصٙ اب ــاّ (123)، ٚتًُٝ ، ٚاإلَ
; فكايٛا: ٫ ٜؿـرتث ايتًُـو يف اإلطعـاّ، بـٌ تهفـٞ اإلباسـ١ ٚمتهـني        (124)ايؿٛناْٞ

 املػتٔشل َٔ ايطعاّ.

 ٚأصشاب ٖصا ايكٍٛ اختًفٛا يف َكساض َا ُٜطعِ نٌ َػهني،  ٢ً قٛيني:

إْ٘ َكٓسض بايؿطٍ، ٖٚ٪٤٫ اختًفٛا يف املكساض اثـسز ؾـط ّا  ًـ٢     ايكٍٛ ا٭ٍٚ:
 أقٛاٍ: 

دب أنًتإ َؿبعتإ يهٌ َػهني; ٭ٕ املعتـم  ٓـسِٖ زفـع    فكاٍ اؿٓف١ٝ: ايٛا
 .(125)ساد١ ايّٝٛ، ٚشيو بايغسا٤ ٚايعؿا٤  از٠، أٚ َا ٜكّٛ َكاَُٗا

ٚ ٓس املايه١ٝ: ٫بٓس َٔ غسا٤ ٚ ؿا٤ يف نفاض٠ ايُٝني، ٚيف غريٖا َٔ ايهفاضات 
كساض ايٛادـب  ; ٭ْ٘ امل٫ هع٨ إ٫ٓ غسا٤ ٚ ؿا٤ ٜتشكل َٔ بًٛغُٗا َٓسٜٔ مبٓس ايٓيب 

 . (126)ؾط ّا، فإٕ مل ٜبًغ فُٛ ُٗا َٓسٜٔ ف٬ هع٨

ٚيف ضٚا١ٜ يًشٓاب١ً: ايٛادب يهٌ َػهني ايكسض ايٛادب إخطاد٘ َٔ ايهفاض٠، 
 .(127)ٖٚٛ َٓس َٔ ايم، أٚ ْصف ايصاٍ َٔ غريٙ; ٭ْ٘ ايٛادب املكٓسض ؾط ّا
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ب اإلَـاّ ابـٔ   ٖٚٛ إسس٣ ايطٚاٜتني  ٓس اإلَاّ أمحس، ٚإيٝـ٘ شٖـ   ايكٍٛ ايجاْٞ:
سعّ ايظاٖطٟ، ٚؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ، ٚتًُٝـصٙ ابـٔ ايكـِٝ، ٚاإلَـاّ ايؿـٛناْٞ،      

ٚأْـ٘ هـع٨ يف شيـو إٔ    فكايٛا: إٕ ايٛادب غري َكٓسض ؾط ّا، بٌ َطدع٘ إىل ايُعـطف،  
٘  ٜصـسم  ُٜعطٞ نٌ َػهني َا ٜهفٝ٘ مما ٢ُٓ   ًٝـ ّ  َػـ  ٜكـسضٙ  مل َـا ; ٭ٕ نـٌ  اإلطعـا

ايعطف، فُٝطعِ  إىل فٝ٘ َفُٝطدع ايؿاضٍ ُٜكسِّضٙ مل ٖٚصا ايعطف، إىل فٝ٘ ُٜطدع فإْ٘ ايؿاضٍ
 .(128)أٌٖ نٌ بًس َٔ أٚغ  َا ُٜطعُٕٛ أًِٖٝٗ قسضّا ْٚٛ ّا

 املطلب الجاىي:

 أدلة الكولني ومياقصتها، والرتجيح بييهنا.

 .ٖٚٛ قٍٛ َٔ ٜؿرتث ايتًُٝو يف اإلطعاّأ٫ّٚ: أزي١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: 

ِِ ٔغٖت١َ  »يهعب بٔ  ذط٠ يف فس١ٜ ا٭ش٣:  ايٓيب قٍٛ ايسيٌٝ ا٭ٍٚ:  َأِطٔع
 ٍٕ َِٔػٔهنٕي ِْٔصَف َصا  ِّ  .(129) «َََػأننَي، ٔيُه

ٚٚد٘ ايس٫ي١ َٔ اؿسٜح: إٔ اإلطعاّ ايٛادب يهٌ َػهني َعًّٛ ايكسض 
بايٓٓص يف فس١ٜ ا٭ش٣، ٚنصا اؿهِ يف غا٥ط ايهفاضات، ٚإشا َٓهٔ املػانني مجٝعّا َٔ 

يطعاّ، فإٕ ٫ ُٜعًِ ٌٖ اغتٛف٢ نٌ ٚاسس َقِسض سكِّ٘، أٚ أقٌ أٚ أنجط; ٭ٕ نٌ تٓاٍٚ ا
َػهني ىتًف  ٔ اٯخط صغطّا ٚنمّا دٛ ّا ٚؾبعّا، ٚايهفاض٠ قس ثبتت يف ش١َ املهفِّط 
ٌٓ ٚاسس َِٓٗ قسض سٓك٘; ٭ْ٘  بٝكني، ٫ٚ تػك  إ٫ٓ بٝكني، ٖٚٓا وصٌ ايؿو يف أنٌ ن

 .(130)ايٛادب شيو، فٛدب ايتًُٝو يف اإلطعاّ; يٓتٝكٔ َٔ أزا٤ يٝؼ َٔ ايػٌٗ ايتشكل َٔ

 ْٚٛقـ َٔ ٚدٗني: 

ا٭ٍٚ: بعس ايتػًِٝ أْ٘ َكٖسض بايؿطٍ; ٚإٕ ُقسِّض أْ٘ َكٖسض يف ايؿطٍ، فايه٬ّ إمنـا ٖـٛ إشا   
 .(131)أؾبع نٌ ٚاسس َِٓٗ غسا٤ ٚ ؿا٤، ٚس٦ٓٝص ٜهٕٛ قس أخص نٌ ٚاسس َقِسض سٓك٘ ٚأنجط



 ٖـ1436ضبٝع ايجاْٞ  1ز ( 65ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعسز )   150

ٕ نإ يف اؿسٜح ز٫ي١  ٢ً متًٝو ايطعـاّ إ٫ أْـ٘ ٫ ٜـسٍ  ًـ٢     ايجاْٞ: أْ٘ ٚإ
 .اإليعاّ ب٘، ٫ٚ ٜسٍ  ٢ً  سّ إدعا٤ ايتُهني َٔ تٓاٍٚ ايطعاّ

متًٝو ايفكطا٤; فكس نـإ ظٜـس بـٔ     إٔ املٓكٍٛ  ٔ ايصشاب١  ايسيٌٝ ايجاْٞ: 
(135)، ٚأبٞ ٖطٜـط٠ (134)ٚابٔ  ُط (133)ٚابٔ  باؽ (132)ثابت

    ٜهٓفـطٕٚ بإ طـا٤ َـٓس :
 .(136)يهٌ فكري

 ٚميهٔ إٔ ٜٓاقـ ٖصا ايسيٌٝ َٔ ث٬ث١ ٚدٛٙ: 

 .ايٛد٘ ا٭ٍٚ: أْ٘ ؼسٜس يًُكساض ايٛادب يف ايهفاض٠ ٫ يططٜك١ أزا٥ٗا

ايٛد٘ ايجاْٞ: إشا نإ ٜسٍ  ٢ً إدعا٤ ايتًُٝو، فإْ٘ ٫ ٜسٍ  ٢ً املٓع َٔ اإلطعاّ 
 بططٜل اإلباس١، ٚمتهني املػتشكني َٔ تٓاٍٚ ايطعاّ.

يجايح: أْٓا يٛ غًُٓٓا أْ٘ ٜسٍ  ٢ً اؾرتاث ايتًُٝو فٗـٛ قـٍٛ صـشاب١ٕ، ٚقـس     ايٛد٘ ا
ـ نُا غـٝأتٞ    خايفِٗ غريِٖ، نأْؼ بٔ َايو، ٚ ًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .ـ فًِ ٜهٔ يف ا٫غتس٫ٍ سذ١

ٍْ ٚدـب يًفكـطا٤ ؾـط ّا، فٛدـب متًـٝهِٗ إٜـاٙ; قٝاغـّا  ًـ٢           ايسيٌٝ ايجايح: أْ٘ َـا
 .(137)ايعنا٠

َع ايفاضم، فإٕ ايٛادب يف ايعنا٠ ٔفِعٌ اإلٜتا٤ بايٓص، ٚيف  ْٚٛقـ: بأْ٘ قٝاؽ
; ٭ُْٗا ٫ وص٬ٕ ايتًُٝو ٚا٭زا٤ ٚسكٝك١ اإلٜتا٤صسق١ ايفطط ايٛادب ٔفِعٌ ا٭زا٤، 

 .(138)بايتُهني

ايكٝاؽ  ٢ً ائهػ٠ٛ، فـإٕ ايٛادـب فٝٗـا ايتًُٝـو، فًـٛ أ ـاض       ايسيٌٝ ايطابع: 
 .(139)مل هع٥٘، فهصيو اإلطعاّ ،املػانني ثٝابا فًبػٖٛا ب١ٝٓ ايهفاض٠
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ْٚٛقـ: بإٔ ايجابت بايٓص إٔ ايتهفري ٜهٕٛ بعني ايجٛب ٫ مبٓافع٘، ٚاإل ـاض٠  
َٔٔ ايطعاّ، فـإٕ   ٚاإليباؽ تصٗطف يف املٓفع١، ف٬ ٜتأٓز٣ بٗا ايٛادب، ٚأَا يف ايتُهني 

 . (140)املػهني طأ ِ يًعني، ٚبايتُهني وصٌ اإلطعاّ سكٝك١

ِٓ َٓفعـ١ َـٔ ا٭نـٌ; ٭ٕ         ايسيٌٝ اـاَؼ:  ٕٖ ايتًُٝـو أزفـع يًشادـ١، ٚأ ـ َأ
ًٔٝه٘ ايكسض ايٛادب َٔ ايطعاّ املػهني ُِ فٝ٘ مبا ؾا٤، ٖٚٛ ا٭َط  َٜػتطٝع إٔ ٜتصطف بت
ُِٔهٓ٘ ايصٟ ٫  .(141)اإلطعاّ بططٜل اإلباس١ َع ُٜ

ْٚٛقـ: بإٔ اهلل تعاىل إمنا أٚدب اإلطعاّ، ٚمل ٜٛدب إٔ ٜتصطف فٝ٘ املػهني 
، ٚاصا قاٍ شيو ُٜٛدب مل ٖٚٛ ٚمٛٙ، ايٓكس َٔ َا٫ّ ٭ٚدب شيو أضاز ٚيٛا٤، مبا ؾ

ًٖو قس ٜبٝع َا أ طٝت٘ ٫ٚ  َُ ُُ َٔٔ ايتًُٝو; ٭ٕ اِي ََٔ قاٍ َٔ ايعًُا٤: اإلطعاّ أٚىل 
 .(142)ٜأنً٘; بٌ قس ٜهٓعٙ، فإشا أطعِ ايطعاّ سصٌ َكصٛز ايؿاضٍ قطعّا

ُبَطِٜـَس٠َ بـٔ    إطعاَـّا; نُـا يف سـسٜح   إٔ ايتًُٝو قـس ٜػـ٢ُ    ايسيٌٝ ايػازؽ: 
اُؿصٝب 

(143): « ٔ٘ ًٖ ٍُ اي ِِ  أطعـِ اِيَذـٖس٠َ ايٗػـِسَؽ ٔإَشا    إٔ َضُغٛ ِٔ  َيـ ٌّ َُٜهـ ، (144) « ُأ
ًٖهتو: أٟ. ايطعاّ ٖصا أطعُُتو: يغريٙ ايطدٌ ٚنُا يف قٍٛ ََ(145). 

ْٚٛقـ: بـإٔ يفـظ اإلطعـاّ  ٓـس اإلطـ٬م ٜتٓـاٍٚ اإلطعـاّ املعـطٚف، ٖٚـٛ          
 طعاّ بططٜل اإلباس١، فإشا أطًل ٚقٌٝ: َأِطٔعِ ٖ٪٤٫ املػانني، فإْ٘ ٫ ُٜفِٗ َٓـ٘ إ٫ٓ اإل

إباس١ اإلطعاّ، يهٔ مٓلا ناْٛا ٜأنًٕٛ َا ٜأخصْٚ٘ مسٞ ايتًُٝو يًطعـاّ إطعاَـّا; ٭ٕ   
املكصٛز ٖٛ اإلطعاّ، أَا إشا نإ املكصٛز َصٔطفّا غري ا٭نـٌ فٗـصا ٫ ٜػـ٢ُ إطعاَـّا     

 .(146) ٓس اإلط٬م

ٛٓظ اإلباس١ يفثاّْٝا: أزي١ ايكٍٛ ايجاْٞ:   ٖٚٛ قٍٛ َٔ ٫ ٜؿرتث ايتًُٝو، ٚه
 .اإلطعاّ، ٚمتهني املػتٔشل َٔ ايطعاّ
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ا٫غتس٫ٍ بظٛاٖط اٯٜات ٚا٭سازٜح ايٛاضز٠ يف ايهفاضات،  ايسيٌٝ ا٭ٍٚ:

، (147) ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ ژ َٚٔ شيو قٛي٘ تعاىل يف نفاض٠ ايُٝني:

، ٚقٍٛ (148) ژ ہڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ   ژ ض٠ ايظٗاض:ٚقٛي٘ غبشاْ٘ يف نفا
ٌِ»: يف نفاض٠ اؾُاٍ يف ْٗاض ضَضإ ايطغٍٛ  َٗ ُِ ََا َتٔذُس َف  .«َِٔػٔهّٝٓا؟ ٔغتِّنَي ُتِطٔع

 ٚز٫ي١ ايٓصٛ  َٔ ٚدٗني:  

ايٛد٘ ا٭ٍٚ: إٔ اهلل تعاىل ْٓص  ٢ً اإلطعاّ، ٚأَط ب٘ َطًكـّا َـٔ غـري تكٝٝـس      
 .(149)ني املػهني َٔ ايطعاّ املصٍٓٛ إطعاّ سكٝك١بٛدٛب ايتًُٝو; ٚمته

ِْ ٖٛ ايصٟ «ايطعاّ»  ٔ  سٍ غبشاْ٘ ايٛد٘ ايجاْٞ: إٔ اهلل  إىل يًُأنٍٛ اغ
 ميًٓهِٗ، ٚمل املػانني أطعِ إشا أْ٘ يف ْصٌّ ٖٚصا صطٜح، َصسض ٖٛ ايصٟ «اإلطعاّ»

 .(150)أطعُِٗ أْ٘: ٚ طف يغ١ نٌ يف ٚصٓح ب٘، ُأَط َا اَتجٌ فكس

ٍٓ  ٢ً املطاز بـ ايٛد٘  ٍ  ٭ْ٘ ;(151)ايٖٓص إؾاض٠»ايجايح: إٔ اٯٜات تس  :تعاىل قـا

 أنٌ إىل يًشاد١ املػهني ٚاختصا  اؿاد١، ٖٞ ٚاملػه١ٓ ژۉ ۅ  ۅ ژ
ًٗه٘ زٕٚ ايطعاّ َُ  إىل إؾاض٠ املػانني إىل اإلطعاّ إضاف١ يف فهإ ٚغريٙ، املػهني تعِ َت

 .(152) «ايتًُٝو  ٫ ايٖتَطٗعِ َٔٔ َتُهٓا ٘ب املػهني ٜصري ايصٟ ايفعٌ ٖٛ اإلطعاّ إٔ

 َٔ إطعاّ املػانني، أٚ ايكٍٛ ب٘; َا ٚضز  ٔ بعض ايصشاب١  ايسيٌٝ ايجاْٞ:
  ًٞ بٔ أبٞ طايب  ٚقاٍ، (153)، أطعِ املػانني يف فس١ٜ ايصٝاّفأْؼ بٔ َايو 

ِِ » :ايُٝني نفاض٠ يف ٔٗ ِِ َُٜغسِّٜ ٔٗ ِٚ ََٚظِّٜتا، ُخِبّعا ََُٜٚعؿِّٝ ُِّٓا، ُخِبّعا َأ ِٚ ََٚغ ، (154)«ََٚظِّٜتا َخ٬ّ َأ
 .ٜٚكاؽ  ٢ً شيو غا٥ط ايهفاضات

ٚميهٔ إٔ ٜٓاقـ: بأْ٘ فعٌ ايصشابٞ إشا خايف٘ غريٙ ٫ ٜهٕٛ سذ١، ٚقس تكسّ 
 شنط َا ىايف٘.  ٔ  سز َٔ ايصشاب١ 
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ٕٖ اهلل تعاىل ؾٓب٘ اإلطعاّ يف نفاض٠ ايُٝني بطعاّ ا٭ٖـٌ، فكـ   ايسيٌٝ ايجايح: اٍ َأ

، ٚشيو ٜتأز٣ بايتًُٝو تاض٠، ٚبايتُهني (155)   ژ ې  ې ې ې ۉژ  غبشاْ٘:
 .(156)أخط٣، فهصيو اؿهِ ٖٓا; ٭ٕ املؿٖب٘ ٜأخص سهِ املؿٓب٘ ب٘

إٔ املكصٛز زفع ساد١ املػهني ٚغٓس خًت٘، ٚشيو وصٌ  ايسيٌٝ ايطابع:
 ٚايتًُٝو بايٓص، ثابت١ اإلباس١ ٭ٕبايتًُٝو ٚبايتُهني، فٝتأٓز٣ ايٛادب بهٌ َُٓٗا; 

 ٫ ٭ْ٘ ايتًُٝو; َٔ املػه١ٓ ٚغسِّ اؾٍٛ زفع إىل بٌ إٕ ايتُهني أقطب َعٓاٙ، يف
ٌُٗ ٚبعس َُس٠، بعس إ٫ اؿٓط١ بتًُٝو ٚايػٓس ايسفع َع٢ٓ وصٌ  ََُ٪ٕ صٓع ايطعاّ، ؼ
 .(157)ايتًُٝو َٔ املكصٛز سصٍٛ إىل أقطب اإلباس١ بططٜل اإلطعاّ فهإ

ّ »يفظ  إٔ: ايسيٌٝ اـاَؼ  ٓـس اإلطـ٬م ٫ ٜفٗـِ َٓـ٘ إ٫ٓ اإلطعـاّ       «اإلطعـا

ُ٘ بس٫يــ١ قــٍٛ ،بططٜــل اإلباســ١ ًٖــ  ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺژ  :تعــاىل اي

َٗا َٜا» : ايٓيب ٚقٍٛ ،(158)ژٹ َّ، ايٖٓاُؽ: َأِفُؿٛا َأٜٗ ُُٛا ايٖػ٬ َّ ََٚأِطٔع  ،(159)«ايٖطَعا
 .(160)اإلباس١ ٚد٘  ٢ً اإلطعاّ ٚاملطاز:

ٜأتٞ يًُعٓني: اإلباسـ١ ٚايتًُٝـو، نُـا     «اإلطعاّ»بإٔ يفظ ٚميهٔ إٔ ٜٓاقـ: 
 تكسّ بٝاْ٘ يف أزي١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ.

 َٔ سٝح املع٢ٓ، فإٔ اإلطعاّ بططٜل اإلباس١ أبًغ يف ؼكٝل ايسيٌٝ ايػازؽ:
 اؿه١ُ اييت َٔ أدًٗا ُؾط ت ايهفاضات، ٖٚٞ ايعدط ٚايتطٗري، فهُا إٔ املهفِّط

  ٓ٘ تٓفط مبا نفاضت٘ فكس ُدٔعًت ٖٛاٖا ٚؾٗٛتٗا ست٢ أٚقعت٘ يف ايػ١٦ٝ، ْفػ٘ أ ط٢
 فإٕ ًَه٘،  ٔ َاي٘ بإخطاز تأمل٘ ٖٚٛ باإلضاف١ إىل  ًٝٗا، ب٘، ٜٚجكٌ ٚتتأمل ايطباٍ،
ٚأْه٢  أؾس أٜسِٜٗ، بني ٚايكٝاّ ٚخسَتِٗ، ايطعاّ،  ٢ً ٚمجعِٗ املػانني، ز ٠ٛ
 .(161)ايتهفري َع٢ٓ ؼكٝل إىل أقطب صاٖ فهإ متًٝهِٗ املاٍ، َٔ ايٖطبع  ٢ً
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 ايرتدٝح:

ٚبعس ايعطض ايػابل ٭قٛاٍ أٌٖ ايعًِ يف ٖصٙ املػأي١، ٚأزي١ نـٌ قـٍٛ، َٚـا    
ٚضز  ٢ً أزي١ أصشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ َٔ ا رتاضات َٚٓاقؿـات، فـإٕ ايـصٟ ٜرتٓدـح     
 ٓسٟ ـ ٚايعًِ  ٓس اهلل ـ َا شٖب إيٝـ٘ أصـشاب ايكـٍٛ ايجـاْٞ، َـٔ  ـسّ اؾـرتاث          

ًُٝو يف اإلطعاّ، ٚدٛاظ متهني املػتٔشل َٔ ايطعاّ بططٜل اإلباس١; نـإٔ ٜغـسِٜٗ   ايت
 ٚملا فٝ٘ َٔ ايتٝػري.أٚ ٜعؿٝ٘، ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ، ٚغ٬َتٗا َٔ ا٫ رتاضات، 

باإلضاف١ إىل تطدٝح  سز َٔ ايعًُا٤ املعاصطٜٔ اصا ايكٍٛ; نايؿٝذ قُـس بـٔ   
، ٚايؿـٝذ ابـٔ  جـُٝني، ٚبـ٘     (163)بٔ بـاظ  ، ٚايؿٝذ  بس ايععٜع(162)إبطاِٖٝ لٍ ايؿٝذ

ــ١         ــ١ ايعطبٝ ــا٤ باملًُه ــ١ ٚاإلفت ــٛخ ايعًُٝ ــ١ يًبش ــ١ ايسا٥ُ ــ٣ٛ ايًذٓ ــسضت فت ص
 .(164)ايػعٛز١ٜ

ي٘، فٗصا  ايٛادب نٌ ٚاسس َٔ املػتشكني املكساض متًٝويهٔ يٛ اغتطاٍ املهٓفط 
ام ٖٛ ا٭ٚىل ٚا٭فضٌ; خطٚدّا َـٔ اــ٬ف، ٚقـس تكـسّ يف ؼطٜـط قـٌ ايٓـعاٍ اتفـ        

٘    ايفكٗا٤  ٢ً إٔ َٔ  . ًَٓو نٌ َػهني سٓك٘ ايٛادب ي٘ َٔ ايهفـاض٠ فـإٕ شيـو هع٥ـ
 .ٚاهلل أ ًِ
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 املبحح الرابع

 حكه التشوية بني املدفوع إليهه يف الكفارات

ٖــصٙ املػــأي١ يف ا٭صــٌ َطتبــ١ اضتباطــّا ٚثٝكــّا باملػــأيتني ايػــابكتني; َػــأي١:  
باس١، فُٔ اؾرتث اغتٝعاب  سز املػـانني  اغتٝعاب املػانني، َٚػأي١: ايتًُٝو أٚ اإل

املٓصٛ   ًٝ٘ يف ايهفاضات، اؾرتث متًٝو املػـتٔشكني، ٚأٚدـب تػـًِٝ نـٌ ٚاسـس      
َِٓٗ قسض سٓك٘، ٚايتػ١ٜٛ بِٝٓٗ يف شيو، َٚٔ مل ٜؿرتث اغتٝعابِٗ، مل ٜؿرتث ايتًُٝو 

ٛٓظ إباس١ ايطعاّ يًُػتشكني ٚمتهِٝٓٗ َٓ٘، ٚبايتايٞ مل ٜٛدب ايتػ١ٜٛ يف  اإلطعاّ; ٚد
 يتعصضٖا سني اإلطعاّ بٗصٙ ايططٜك١، ٚبٝإ شيو  ٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

، ٚاؿٓابًـ١ يف  (166)، ٚاملايه١ٝ يف نفاض٠ ايـُٝني (165)شٖب اؿٓف١ٝ ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ:
، إىل  سّ اؾرتاث ايتػ١ٜٛ بني املسفٍٛ إيـِٝٗ يف ايهفـاضات يف سـل    (167)ضٚا١ٜ  ٓسِٖ

 َٔ اختاض ايتهفري بططٜل اإلباس١.

ٛا: ٭ٕ املعتم  ٓسْا ايؿَِّبع ٫ املكساض، ٚشيو بٓا٤  ٢ً أصًِٗ، ٖٚـٛ دـٛاظ   قاي
زفع املكساض ايٛادب يًُػانني بططٜل اإلباس١ ٚايتُهني;  ٬ُّ باملٓصٛ   ًٝ٘ ٖٚـٛ  
اإلطعاّ، فإشا اغتٛف٢ املػهني سادت٘، ٚغٓس دٛ ت٘، ٚسصـٌ اإلطعـاّ سكٝكـ١، فكـس     

ا ٫ ؾو فٝـ٘ إٔ املػـانني ىتًفـٕٛ َـٔ سٝـح      ؼكل املكصٛز، ٚبط٥ت ش١َ املهٓفط، ٚمم
 ايصغط ٚايهم ٚاؾٍٛ ٚايؿبع، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ تتعصض َع٘ ايتػ١ٜٛ بِٝٓٗ.

ــاْٞ: ــل    ا٫ػــاٙ ايج ــتهفري بططٜ ــاض اي ــ١ يف ســٓل َــٔ اخت ٖٚــٛ َــصٖب اؿٓفٝ
، ٚضٚاٜــ١  ٓــس (170)، ٚايؿــافع١ٝ(169)، ٚاملايهٝــ١ يف غــري نفــاض٠ ايــُٝني(168)ايتًُٝــو
ٟٛٓ بـني املػـتشكني يف اإل طـا٤ أٚ     إٔ ايٛا: إٕ ايٛادب  ٢ً املهفِّط، ق(171)اؿٓاب١ً ٜػ

 َا ٚدب ي٘ َٔ ايهفاض٠، غٛا٤ زفع املكـساض ايٛادـب   َػهني يهٌ اإلطعاّ، بإٔ ٜسفع
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إىل نٌ َػهني  ٢ً ٔسس٠، أٚ ًَٓهِٗ إٜاٙ ٚاؾرتث  ًِٝٗ إٔ ٜتكامسٛٙ بايػـ١ٜٛ; ٭ْـ٘   
 .َؿك١ نبري٠ قػُت٘ يف ًِٜٗشك ٫ٚ ايكسض ايٛادب اِ، س٦ٓٝص ًَٓهِٗ

ََٚت بني املػانني بإٔ أ ط٢ ٖصا َٓسّا ٚاٯخط َٓسٜٔ، ٚايجايح  ٚبٓا٤  ًٝ٘: فًٛ فا
ْصف َٓس مل هعٙ; ٚشيو ٭ٕ ايٛادب  ٢ً املهفِّط بايٓٓص زفع َكساض َعني يهٌ 
َػهني، ٚمتًٝه٘ إٜاٙ، فإٕ فعٌ شيو فكس أز٣ َا ٚدب  ًٝ٘، ٚبط٥ت شَت٘، ٚإٕ مل 

عاٍ شَت٘ َؿغٛي١ بايٛادب; ٭ٕ ا٭صٌ بكا٤ َا ٚدب يف ايص١َ ست٢ ٜفعٌ ف٬ ت
  .ٜػك  بأزا٥٘

ًَٓهِٗ قسض سٓكِٗ َٔ ايهفاض٠ متًٝهّا َؿا ّا، ٚمل ٜؿرتث  ًِٝٗ إٔ  أَا إشا
 ٜكتػُٛٙ بايػ١ٜٛ، فاختًف أصشاب ٖصا ايكٍٛ  ٢ً قٛيني:

 َِٓٗ سسٚا نٌ إىل ٜٛصٌ إٔ ايٛادب  ًٝ٘ هع٥٘; ٭ٕ أْ٘ ٫ ايكٍٛ ا٭ٍٚ:
 ف٬ سٓك٘ َٔ أنجط بعضِٗ ٜأخص قس ٜفعٌ، فًِ تمأ شَت٘; ٭ْ٘ مل ٖٚٛ سٓك٘ َٔ ايهفاض٠،

 هع٥٘. ف٬ سٓك٘ َٔ أقٌ بعضِٗ ٜٚأخص ايعٜاز٠، ؼتػب

يف نفاض٠ ايُٝني  ٜعطٞ نإٔ ايكسض ايٛادب ْاقصّا إ طا٤ هع٨ ٫ ٚنُا أْ٘
 يف ٚ ؿطٜٔ َا١٥ ٜعطٞ أٚ َا ٚدب يًٛاسس، َِٓٗ ْصف ٚاسٕس يهٌ َػهّٝٓا،  ؿطٜٔ
ٚهب  ٢ً املهٓفط ٚاؿاي١ ٖصٙ إٔ  ايظٗاض أٚ نفاض٠ ايٛقاٍ يف ْٗاض ضَضإ، نفاض٠

ٌُٓ سل َٔ ْكص سٓك٘، فهصيو ٖٓا.  ٜه

 سٓك٘ َٔ املػانني قسض ٚاسس نٌ إىل ٚصٌ املهفِّط أْ٘ يهِٓٗ قايٛا: إشا َ ًِٔ
هع٥٘ إ٫ٓ يف سل َٔ تبني ي٘  مل ٜعًِ مل فٝذع٥٘; ؿصٍٛ ايعًِ باإلطعاّ ايٛادب، ٚإٕ

إٔ ٔشَت٘  ٭ٕ ايؿو ساصٌ يف املػاٚا٠ يف شيو، ٚا٭صٌ أْ٘ اغتٛف٢ قسض سٓك٘;
 .َؿغٛي١ بٝكني، ٫ٚ ٜعٍٚ ايٝكني بايؿو
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ٚصشش٘ أنجطِٖ، إْ٘ هع٥٘ إشا أخمِٖ أْٗا نفاض٠، غٛا٤ اؾرتث  ايكٍٛ ايجاْٞ:
 . ًِٝٗ ايكػ١ُ باملػاٚا٠; أٚمل ٜؿرتث

 َٔ ٍٓ  صشح ٖصا ايكٍٛ مبا ٜأتٞ:ٚاغتس

أ٫ّٚ: ايكٝاؽ  ٢ً زٜٔ ايغطَا٤، فُٔ  ًٝ٘ زٜٔ يعسز َٔ ايغطَا٤ فسفع٘ مجٝعّا 
 .إيِٝٗ بط٨ َٓ٘، ٚ ًِٝٗ إٔ ٜكتػُٛٙ  ٢ً قسض سكٛقِٗ

ثاّْٝا: أْ٘ ًَٓهِٗ ايتصطف فٝ٘، ٚا٫ْتفاٍ ب٘، ٚسهِ ايهفاض٠ ٜكتضٞ ٚدٛب 
 .(172)مل ٜؿرتط٘ ايتػ١ٜٛ بني املػتشكني، ٖٚصا أَط َعًّٛ ٚإٕ

 ايرتدٝح:

ٚبعس ٖصا ايعطض املفٓصٌ ٭قٛاٍ ايعًُا٤ يف َػأي١ ايتػ١ٜٛ بني املسفٍٛ إيِٝٗ  
يف ايهفاضات، فإٕ ايصٟ أٌَٝ إيٝ٘: إٔ ايتػ١ٜٛ بني املػتشكني يٝػت ؾططّا; بٓا٤  ٢ً 
َا ضٓدشت٘ يف َػأي١ ايتًُٝو ٚاإلباس١، َٔ إٔ مجٗٛض ايعًُا٤ ٜط٣ دٛاظ متهني 

 َٔ ايطعاّ بططٜل اإلباس١، ٚاغتٓازّا إىل َا ضٓدش٘ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ، املػانني
ٚابٔ ايكِٝ، ٚايؿٛناْٞ، ٚنجري َٔ املعاصطٜٔ، بإٔ َكساض َا ُٜطعِ املػهني يف 

 .ايهفاضات غري َكٓسض ؾط ّا ٚإٔ َطدع٘ إىل ايعطف، ٚاهلل أ ًِ
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 ةـاخلــامت

ط أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت ٚبعس ٖصا ايعطض ٚايتفصٌٝ أختِ ايبشح بصن 
 إيٝٗا، ٖٚٞ:

 ( إٔ يًهفاضات َٔ سٝح اؾرتاث ايعسز ٚ سَ٘ ْٛ إ: 1

نفاضات ُشنط فٝٗا اإلطعاّ َٔ غري اؾرتاث يعسٕز َعـنٕي َـٔ املػـانني، َجـٌ:      أ( 
نفاض٠ اإلفطاض يف ْٗاض ضَضإ يًؿٝذ ايهبري ايصٟ ٫ ٜطٝل ايصٝاّ، ٚاملـطٜض  

هٛظ إٔ ُتعط٢ فس١ٜ ايفطط ملػهنٕي ٚاسس ايٍٓٛ  ٚيف ٖصا ايصٟ ٫ ُٜطد٢ بط٩ٙ،
 .مج١ً ٚاسس٠; ٭ْ٘ مل ٜٓٓص فٝٗا  ٢ً ايعسز

ب( نفاضات ُٜؿرتث فٝٗا إطعاّ  سز َعـني َـٔ املػـانني، َجـٌ: نفـاض٠ ايـُٝني،        
ٚنفــاض٠ اؾُــاٍ يف ْٗــاض ضَضــإ، ٚنفــاض٠ ايظٗــاض، ٚنــإ ٖــصا ايٓــٍٛ َــٔ 

ٌٓ ايبشح َٚٛضٛ ٘.  ايهفاضات ق

نٌ َػهني َا ٜهفٝ٘،  ُٜطٔعِ اإلطعاّ يف ايهفاضات فعًٝ٘ إٔ نإ فطض٘إٔ َٔ  (2
 .ْٚٛ ّا قسضّا أًٖ٘ طعاّ أٚغ  بًس، َٚٔ نٌ عػب  طف أٌٖ

( إٔ ا٭سٛث ٚا٭بطأ يًٓص١َ إخطاز ايهفاض٠ َٔ قٛت أٌٖ ايبًس، ٫ٚ هٛظ إخطادٗا 3
 ق١ُٝ إ٫ٓ يًشاد١ ٚاملصًش١ ايطادش١.

ٜبصٍ دٗسٙ يف اغتٝعاب ايعسز املٓصٛ   ًٝ٘ يف  أْ٘ هب  ٢ً املهفِّط إٔ( 4
شيو، ف٬ بأؽ إٔ ٜطٓززٖا يف ايّٝٛ ايهفاضات، فإشا  ذع  ٔ ؼصًٝ٘، ٚتعٓصض  ًٝ٘ 

  ايتايٞ  ٢ً َٔ أخصٖا أ٫ّٚ.
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ــاضات:  5 ــاّ يف ايهٓف ــ١ اإلطع ــٔ  ( إٔ ا٭فضــٌ ٚا٭ٚىل يف نٝفٝ ــٌ ٚاســس َ ــو ن متًٝ
فـ٬  ، فإٕ مل ٜتٝػـط  خطٚدّا َٔ اـ٬فاملػتشكني املكساض ايٛادب ي٘ َٔ ايهفاض٠; 

ٜؿرتث، ٚهع٨ متهـني املػـتٔشل َـٔ ايطعـاّ بططٜـل اإلباسـ١; نـإٔ ٜغـسِٜٗ أٚ         
 ٜعؿِٝٗ َج٬ّ.

( إٔ ايتػ١ٜٛ بني املػتشكني يًهفاضات يٝػت ؾططّا; بٓا٤  ٢ً دٛاظ متهني املػـانني  6
 .َٔ ايطعاّ بططٜل اإلباس١، ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛض ايعًُا٤

ت إيٝ٘ يف خامت١ ٖصا ايبشح، َٚٔ تطٓدح يـ٘ غـري َـا ضٓدشـُت، فـ٬      ( ٖصا َا تٛص7ً
تجطٜب  ًٝ٘، فإٕ َػا٥ٌ ا٫دتٗاز مما ٜٓبغٞ تطى ايتعصب ٚايتغًٝظ فٝٗـا، ٜٚػـعٓا   

 .َا ٚغع أٌٖ ايعًِ قبًٓا

 .ٚاهلل تعاىل أ ٢ً ٚأ ًِ، ٚص٢ً اهلل  ٢ً ْبٝٓا قُس ٚ ٢ً لي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ
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 :اتـوالتعليكاحلواشي 

  (.78( غٛض٠ اؿر َٔ اٯ١ٜ )1)

، َعامل 7/36، ايهؿف ٚايبٝإ  ٔ تفػري ايكطلٕ 18/689داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطلٕ ( اْظط: 2)
  .3/354ايتٓعٌٜ يف تفػري ايكطلٕ 

 .1/350، املطًع 1/799، يػإ ايعطب 1/368( اْظط: َاز٠ )ٚ ب( يف: مجٗط٠ ايًغ١ 3)

صطًشات ، َعذِ امل63، َعذِ يغ١ ايفكٗا٤  24( اْظط: َاز٠ )غطم( يف: ايتعطٜفات  4)
 .1/151ٚا٭يفاظ ايفك١ٝٗ 

، تاز ايعطٚؽ 3/88، َعذِ َكاٜٝؼ ايًغ١ 10/40( اْظط: َاز٠ )غهٔ( يف: تٗصٜب ايًغ١ 5)
35/200. 

فُا بعسٖا، خ٬ف  ًُا٤ ايًغ١  8/168( أٚضز اإلَاّ ايكططيب يف نتاب٘: اؾاَع ٭سهاّ ايكطلٕ 6)
 ز اِ تػع١ أقٛاٍ بأزيتٗا َٚٓاقؿاتٗا.ٚايفك٘ يف صف١ ايفكري ٚاملػهني ٚايفطم بُٝٓٗا، ٚأٚض

ٖٚٞ: املطعِ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ : » 6/191( يف َع٢ٓ ايهفا١ٜ ٜكٍٛ اإلَاّ ايٟٓٛٚ يف اجملٍُٛ 7)
ٚغا٥ط َا ٫ بٓس ي٘ َٓ٘،  ٢ً َا ًٜٝل عاي٘ َٔ غري إغطاف ٫ٚ إقتاض، يٓفؼ ايؿدص، ٚملٔ 

 «.ٖٛ يف ْفكت٘ 

، ايهايف يف 2/43، بسا٥ع ايصٓا٥ع 3/8ايفكري ٚاملػهني: املبػٛث ( اْظط أقٛاٍ ايفكٗا٤ يف املطاز ب8)
، املغين 4/176، َغين اثتاز 2/77، ا٭ّ 3/140، ايصخري٠ 1/326فك٘ أٌٖ املس١ٜٓ 

 .4/272، اث٢ً 1/435، َٓت٢ٗ اإلضازات ٚؾطس٘ يًبٗٛتٞ 9/538ـ  8/35ـ  6/469

 ے ے ھژ  قٍٛ اهلل تعاىلأخطد٘ ايبداضٟ ٚايًفظ ي٘ يف نتاب ايعنا٠، باب  (9)

(، َٚػًِ يف نتاب ايعنا٠، باب املػهني ايصٟ ٫ هس غ٢ٓ، ٫ٚ 1479بطقِ ) ژ ۓ
 (.1039ٜفطٔ ي٘ فٝتصسم  ًٝ٘، بطقِ )

، َعذِ 12/363، يػإ ايعطب 3/411اْظط: َاز٠ )طعِ( يف: َعذِ َكاٜٝؼ ايًغ١  (10)
 .1/215املصطًشات ٚا٭يفاظ ايفك١ٝٗ 
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 .2/535، املصباح املٓري 5/148، يػإ ايعطب 2/808يف: ايصشاح  اْظط َاز٠ )نفط( (11)

، بطٍ يف  ٤٬ ايسٜٔ أبٛ بهط بٔ َػعٛز بٔ أمحس ايهاغاْٞ، ًَو ايعًُا٤، ايفكٝ٘ اؿٓفٖٞٛ:  (12)
 ًِ ا٭صٍٛ ٚايفطٍٚ، ٚنإ ؾسٜسّا  ٢ً أٌٖ ايبسٍ، سطٜصّا  ٢ً تعًِٝ ايعًِ ْٚفع ايطًب١، 

يف تطتٝب ايؿطا٥ع، ٚايػًطإ املبني يف أصٍٛ ايسٜٔ، تٛيف يف  َٔ َ٪يفات٘: بسا٥ع ايصٓا٥ع
 ٖـ(. 587سًب غٓ٘ )

، تاز 2/244، اؾٛاٖط املض١ٝ 10/4347اْظط تطمجت٘ يف: بغ١ٝ ايطًب يف تاضٜذ أٌٖ سًب 
 .2/135ايرتادِ 

 .5/95بسا٥ع ايصٓا٥ع  (13)

ٞ اؿٛضاْٞ، ايفكٝ٘ اإلَاّ قٝٞ ايسٜٔ أبٛ ظنطٜا، و٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ اؿعاَٖٛ:  (14)
تصاْٝف نجري٠، َٓٗا:  ايؿــافعٞ اثـسِّخ، بطٍ يف ؾت٢ ايعًّٛ، ٚبًغ فٝٗا ضتب١ ا٫دتٗاز، ي٘

       ٖـ.676تٛيف ب٣ٛٓ غ١ٓ  .ؾطح صشٝح َػًِ، اجملُـٍٛ ؾطح املٗٓصب، ضٜاض ايصاؿني

ا١ٜ ٚايٓٗـا١ٜ ، ايبس8/395، طبكات ايؿافع١ٝ ايهم٣ 4/174: تصنطٙ اؿفـاظ يف تطمجت٘ طْظا
13/210. 

 .6/333اجملٍُٛ  (15)

 .282اْظط: ايتٛقٝف  ٢ً َُٗات ايتعاضٜف   (16)

 .3/148، َعذِ املصطًشات ٚا٭يفاظ ايفك١ٝٗ 382اْظط: َعذِ يغ١ ايفكٗا٤   (17)

ايفس١ٜ: بهػط ايفا٤، ايبسٍ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ املهًف َكاّ َا ٚدب  ًٝ٘ فعً٘ أٚ ا٫دتٓاب  ٓ٘  (18)
٬ف٘ َهَطّٖا. ٚايهفاض٠ يف أغًب أسٛاا  كٛب١ تتكسَٗا كايف١ ؾط ١ٝ، غ٬ف إشا ٚقع يف خ

َفطقّا بني ايفس١ٜ  3/21ايفس١ٜ. قاٍ بسض ايسٜٔ ايعضنؿٞ يف املٓجٛض يف ايكٛا س ايفك١ٝٗ 
 . «ايفس١ٜ تفاضم ايهفاض٠ يف إٔ ايهفاض٠ ٫ ػب إ٫ٓ  ٔ شْب تكٓسّ، غ٬ف ايفس١ٜ  »ٚايهفاض٠: 

، َعذِ يغ١ ايفكٗا٤ 110، ؾطح سسٚز ابٔ  طف١  165ايتعطٜفات   ٚاْظط نصيو:
 341. 

 (.19غٛض٠ ايتٛب١ َٔ اٯ١ٜ ) (19)
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 .38/325، تاز ايعطٚؽ 1297، ايكاَٛؽ اثٝ   11/610اْظط: يػإ ايعطب  (20)

 (.184غٛض٠ ايبكط٠ َٔ اٯ١ٜ ) (21)

  ڃ   ڃ ڄ ڄڄ ڄژ  باب قٛي٘:أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب تفػري ايكطلٕ،  (22)

بطقِ   ژ ڎ ڌ  ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ
(4505). 

، َٓت٢ٗ اإلضازات 3/291، اإلْصاف 3/16، املبسٍ 2/427اْظط: ساؾ١ٝ ابٔ  ابسٜٔ  (23)
 (.1447، ضقِ )10/198، فتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ 1/477ٚؾطس٘ يًبٗٛتٞ 

يف  ٢ً أَط قصسّا  ًف باهللٖٚٞ: اؿ املٓعكس٠: بضِ املِٝ ٚنػط ايكاف، املعكٛز٠.ايُٝني  (24)
ٚػب ايهفاض٠ إشا سٓح يف ميٝٓ٘ بفعٌ َا سًف  ٢ً تطن٘، . يٝفعً٘ أٚ ٫ ٜفعً٘ممهٔ ػتكبٌ امل

  ٢ً فعً٘. أٚ تطى َا سًف

  .259، ايتعطٜفات  10/444، ايفطٍٚ 2/189اْظط: اثطض يف ايفك٘  

 (.89غٛض٠ املا٥س٠ َٔ اٯ١ٜ ) (25)

ب١ بٔ  اَط بٔ  بؼ اؾٗين، أسس َٔ مجع ايكطلٕ، ٚنإ َٔ أسػٔ ٖٛ: ايصشابٞ اؾًٌٝ  ك (26)
ايٓاؽ صٛتّا بايكطلٕ،  املّا بايفك٘ ٚايفطا٥ض، ناتبّا ٚؾا طّا، غهٔ َصط، ٚنإ ٚايّٝا  ًٝٗا، 

 ٖـ.  58ٚتٛيف بٗا غ١ٓ 

 .4/429، اإلصاب١ 4/51، أغس ايغاب١ 3/1073اْظط تطمجت٘ يف: ا٫غتٝعاب 

 (.1645ب ايٓصض، باب يف نفاض٠ ايٓصض، بطقِ )أخطد٘ َػًِ يف نتا (27)

اإل٤٬ٜ يف اصط٬ح ايفكٗا٤: ٖٛ سًف ظٚز ميهٓ٘ ايٛث٤ باهلل أٚ بصف١ َٔ صفات٘  ٢ً تطى  (28)
 ٚث٤ ظٚدت٘ يف ُقُبًٗا أبسّا أٚ أنجط َٔ أضبع١ أؾٗط.

 .461، املطًع  ٢ً أبٛاب املكٓع  536/،7، املغين 7/20اْظط يف تعطٜف٘: املبػٛث 

ٓا فطأ٣ غريٖا خريا َٓٗا، إٔ ٜأتٞ ْٝسب َٔ سًف ميأخطد٘ َػًِ يف نتاب ا٭ميإ، باب  (29)
 (.1650) ٓ٘، بطقِٝفط  ٔ ميٜهايصٟ ٖٛ خري، ٚ
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عٌُ َٔ اـٛ ، ٖٚٛ مخػ١  ؿط صا ّا، ايَعَطم بفتح ايعني ٚايطا٤، امٔلهتٌ ايضدِ ايصٟ ُٜ (30)
اإلغ٬ّ، َٚكساضٙ باملكاٜٝؼ اؿسٜج١  يف صسض ٖٚٛ َٔ املهاٌٜٝ اإلغ١َٝ٬ اييت ناْت َؿٗٛض٠

 ( نًٝٛ دطاّ تكطٜبّا.33 ٓس اؾٗٛض )

ؼٌٜٛ املٛاظٜٔ ٚاملهاٌٜٝ  ،175، 168املكازٜط ايؿط ١ٝ  ، 2/76َؿاضم ا٭ْٛاضاْظط: 
، عح يًؿٝذ  بساهلل ابٔ َٓٝع، َٓؿٛض يف ف١ً ايبشٛخ ىل املكازٜط املعاصط٠إايؿط ١ٝ 
 .59/179اإلغ١َٝ٬ 

ايبداضٟ يف نتاب ايصٝاّ، باب: إشا داَع يف ضَضإ، ٚمل ٜهٔ ي٘ ؾ٤ٞ، فُتصسم  أخطد٘ (31)
يف نتاب ايصٝاّ، باب تغًٝظ ؼطِٜ اؾُاٍ ٚايًفظ ي٘ َػًِ  (، 1936ٚ ًٝ٘ فًٝهفط، بطقِ )

 (.1111)يف ْٗاض ضَضإ، بطقِ 

بٓػب أٚ ضضاٍ اصط٬ح ايفكٗا٤: إٔ ٜؿب٘ ايطدٌ ظٚدت٘ أٚ بعضٗا مبٔ ؼطّ  ًٝـ٘ ايظٗاض يف  (32)
 أٚ َصاٖط٠; نأَ٘، أٚ أخت٘.

، ؾطح سسٚز ابٔ  طف١ 7/3، املكٓع ٚؾطس٘ املبسٍ 3/165اْظط: ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس 
 205. 

 (.4، 3غٛض٠ اجملازي١ اٯٜتإ ) (33)

 (.196غٛض٠ ايبكط٠ َٔ اٯ١ٜ ) (34)

 ،أبٛ قُس :صاضٟ، ٜكاٍايصشابٞ اؾًٌٝ نعب بٔ ُ ذط٠ بٔ أ١َٝ بٔ  سٟ بٔ  بٝس ا٭ْٖٛ:  (35)
، تأخط إغ٬َ٘، ثِ أغًِ ٚؾٗس املؿاٖس نًٗا، ؾٗس  ُط٠ اؿسٜب١ٝ، ٚفٝ٘ أبٛ إغشام اٍ:ٜٚك

 ٖـ. 57، ٚقٌٝ: 53قٌٝ: إْ٘ تٛيف غ١ٓ  ْعيت ل١ٜ فس١ٜ اثطّ،

 .5/448، اإلصاب١ 4/454، أغس ايغاب١ 5/100اْظط تطمجت٘ يف: َعذِ ايصشاب١ يًبغٟٛ 

 (.١ٜ196 )غٛض٠ ايبكط٠ اٯ (36)

بتػهني ايطا٤ ٚؼطٜهٗا، ٖٚٛ ايفصٝح، َهٝاٍ ضدِ ٭ٌٖ املس١ٜٓ، اختًف ايعًُا٤ يف  :ايفَطم (37)
ٚظْ٘ باؾطاَات يف قٍٛ اؾُٗٛض  ٜٚػاٟٚ، بج٬ث١ لصع َكساضٙ، ٚأضدح َا قٌٝ فٝ٘: إْ٘ ٜكسض

 .طاَّاد (6525)
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ؼٌٜٛ ، 168ٓع  ، املطًع  ٢ً أيفاظ املك139اْظط: تفػري غطٜب َا يف ايصشٝشني  
، عح يًؿٝذ  بساهلل ابٔ َٓٝع، َٓؿٛض يف ف١ً ىل املكازٜط املعاصط٠إاملٛاظٜٔ ٚاملهاٌٜٝ ايؿط ١ٝ 

 .59/180ايبشٛخ اإلغ١َٝ٬ 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى    ې ېژ  :اهلل تعاىل ٍقٛ بابأخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب اؿر،  (38)

، باب دٛاظ سًل ر، َٚػًِ يف نتاب اؿ(1814بطقِ ) ،ژ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
( ٚايًفظ 1201بطقِ ) ؽ يًُشطّ ٔإشا َنإ ب٘ أش٣، ٚٚدٛب ايفس١ٜ ؿًك٘، ٚبٝإ قسضٖا،أايط
 ي٘.

شنط ايفكٗا٤ ضمحِٗ اهلل ؾطٚطّا يًُػتشكني يإلطعاّ يف ايهفاضات، ٖٚٞ إمجا٫ّ  ٢ً اخت٬فِٗ  (39)
سٓٝف١ ٚبعض ( إٔ ٜهْٛٛا َػًُني، ٚأداظ أبٛ 2( إٔ  ٜهْٛٛا َػانني، 1يف بعضٗا: 

( إٔ 4( إٔ ٫ ٜهْٛٛا ممٔ ػب  ٢ً املهفِّط ْفكتِٗ، 3أصشاب٘ زفعٗا إىل فكطا٤ أٌٖ ايص١َ، 
( إٔ ٫ 5ٜهْٛٛا أسطاضّا، ٚ ٓس أبٞ سٓٝف١ ٚاملصٖب  ٓس اؿٓاب١ً هٛظ زفعٗا إىل املهاتب، 

 َٚٛايِٝٗ ايصٜٔ ٫ ؼٌ اِ ايعنا٠. ٜهْٛٛا َٔ لٍ ايٓيب 

، 2/326، املس١ْٚ 5/103، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/18أي١ يف: املبػٛث اْظط تفاصٌٝ ٖصٙ املػ
، َغين اثتاز 3/73، املٗصب 5/303، ا٭ّ 3/273، َٛاٖب اؾًٌٝ 4/63ايصخري٠ 

 .9/229، اإلْصاف 6/242، اإلقٓاٍ ٚؾطس٘ نؿاف ايكٓاٍ 8/35، املغين 5/50

  اْظط: املطادع ايفك١ٝٗ ايػابك١. (40)

٫ َٔ غطّ  ،دع  ٔ ٚفا٤ زٜٓ٘اعملصًش١ ْفػ٘ يف َباح، اي املسٜٖٔٛ  ايغاضّ ملصًش١ ْفػ٘: (41)
  إلص٬ح شات ايبني.

 .327، َعذِ يغ١ ايفكٗا٤  77، ؾطح سسٚز ابٔ  طف١  18اْظط: طًب١ ايطًب١  

أبٛ  بس اهلل قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ايــعض ٞ ايسَؿكٞ، املعــطٚف بابٔ قِٝٓ اؾٛظ١ٜ، ٖٛ:  (42)
َتٓٛ ١، َٓٗا: ظاز املعاز يف  ٞ، بطٍ يف نٌ ايعًّٛ، ي٘ َصٓفات نجري٠ يف  ًّٛايفكٝ٘ اؿٓبً

    .ٖـ751غ١ٓ  تٛيف .ٖسٟ خري ايعباز، أ ٬ّ املٛقعني  ٔ ضب ايعاملني، بسا٥ع ايفٛا٥س
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، ؾصضات 3/400، ايسضض ايها١َٓ 4/447: ايصٌٜ  ٢ً طبكات اؿٓـاب١ً يف ْظط تطمجت٘ا  
  .8/287ايصٖب 

 .7/33، املبسٍ 2/93، ٚاْظط نصيو: اثطض يف ايفك٘ 5/307عاز ظاز امل (43)

يػت بصسز عح ٖصٙ املػأي١، إمنا أٚضزتٗا متٗٝسّا ملٛضٍٛ ايبشح; ٭ٕ ايه٬ّ فٝٗا َتفطٍ  (44)
ٚطٌٜٛ، ٚشنط أزي١ نٌ قٍٛ َٔ ا٭قٛاٍ وتاز إىل عح َػتكٌ، فُٔ أضاز ا٫غتعاز٠ 

 دع املصازض ايفك١ٝٗ ايتاي١ٝ يف نٌ َصٖب.ٚايٛقٛف  ٢ً ا٭زي١ ٚاملٓاقؿات فًريا

، اجملٍُٛ 67،130/ 2، بسا١ٜ اجملتٗس 335، 2/323، املس١ْٚ 7/16ٜٓظط: املبػٛث  (45)
 .6/341، اث٢ً 8/30، املغين 17/378

، تهاٍ ب٘ اؿبٛب ٍْٛ َٔ أْٛاٍ املهاٌٜٝ املؿٗٛض٠  ٓس ايعطب، ٚيف  ٗس ايطغٍٛ ايصاٍ:  (46)
فٝهٕٛ ( دطاّ تكطٜبّا، 2600: )اتُٜٚػاٟٚ باؾطأَ أضبع١ أَساز، ٖٚٛ َهٝاٍ َٚغريٖا. 

 دطاّ.  300( دطاّ، أٟ: نًٝٛ ٚاسس ٚ 1300ْصف ايصاٍ )

باملكاٜٝؼ املعاصط٠،  ْصف ايصاٍادتٗس  سز َٔ ايعًُا٤ املعاصطٜٔ يف تكسٜط ٚقس 
( 1500ْ٘: )ػاٜٚ٘ باؾطاَات; فكٓسض ايؿٝذ ابٔ باظ ْصف ايصاٍ يف ايهفاض٠ بأٜٚشنطٚا َا 

دطاّ، أٟ: نًٝٛ دطاّ ْٚصف تكطٜبّا، َٔ قٛت ايبًس، ٚقٓسض ايؿٝذ ابٔ  جُٝني يف أنجط َٔ 
ا٭ضظ بأْ٘: نًٝٛ دطاّ تكطٜبّا، ٚشنط ضمح٘ اهلل أْ٘ سطض َٔ َٛطٔ َٔ نتب٘ ْصف ايصاٍ 

 ايصاٍ ايٓبٟٛ بايم اؾٝٓس فبًغ نًٜٝٛٔ ٚأضبعني دطاَّا.

َا صسض َٔ مساس١ ايؿٝذ  بس ايععٜع بٔ باظ ٚايصٟ  ًٝ٘ ايعٌُ ٚايفت٣ٛ سػب 
ضمح٘ اهلل، ٚنصيو ايفت٣ٛ ايصازض٠ َٔ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ بايط٥اغ١ ايعا١َ إلزاضات ايبشٛخ 

، ( نًٝٛ دطاّ تكطٜبّا3ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، إٔ ايصاٍ ايٓبٟٛ َكساضٙ )
 .فٝهٕٛ ْصف ايصاٍ: نًٝٛ ْٚصف

١ً ؽتًف يف ايٛظٕ ٔخف١ ٚثك٬ّ، ف٬ ميهٔ إٔ ٝي٘: إٔ ا٭ؾٝا٤ امله مما ٜٓبغٞ ايتٓب٘ٚ
ْكٓسض ايهفاض٠ يف نٌ أصٓاف اؿبٛب ٚا٭طع١ُ اييت ُتدطز َٓٗا ايهفاض٠ بٛظٕ َعٝٓٔ; ٭ٕ 



 ٖـ1436ضبٝع ايجاْٞ  1ز ( 65ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعسز )   166

ايهٌٝ ٜعتُس  ٢ً سذِ ايؿ٤ٞ ٫  ٢ً ٚظْ٘، فهًُا نإ نٌٝ ايؿ٤ٞ ثك٬ّٝ نًُا ظاز ٚظْ٘، 
 ٚاهلل أ ًِ.

، 6/19فٍُٛ فتا٣ٚ ايع١َ٬ ابٔ باظ ، 229ــ225ؿط ١ٝ  املكازٜط اي اْظط:
ؼٌٜٛ املٛاظٜٔ ٚاملهاٌٜٝ ، 15/160، 13/256، 177ـ  6/176، ايؿطح املُتع 23/116

، عح َٓؿٛض يف ف١ً ايبشٛخ بٔ املٓٝعا بس اهلل  :يًؿٝذ; ايؿط ١ٝ إىل املكازٜط املعاصط٠
 .59/178اإلغ١َٝ٬ 

ٞٓ اإلْػإ املعتسٍ إشا ٬َُٖا َٚٓس ٜسٙ بُٗا، ٖٚٛ َهٝاٍ ُٜٛظٕ ب٘، ٚاملٓس:  (47) َكساضٙ ٤ٌَ نف
 .( دطا650ّ، ٚقٌٝ: )( دطا510ّ)ايعًُا٤  مجٗٛضٜػاٟٚ  ٓس 

ؼٌٜٛ ، 177ـ  6/176ايؿطح املُتع ، 307، 227املكازٜط ايؿط ١ٝ  اْظط: 
ح َٓؿٛض يف ف١ً ، عٓٝعامل بساهلل  :يًؿٝذ; املٛاظٜٔ ٚاملهاٌٜٝ ايؿط ١ٝ إىل املكازٜط املعاصط٠

 .59/178ايبشٛخ اإلغ١َٝ٬ 

ٖٛ: أبٛ قُس َٛفل ايسٜٔ  بساهلل بٔ أمحس بٔ قُـس بـٔ قساَـ١ املكسغـٞ، َـٔ أنـابط  ًُـا٤         (48)
اؿٓاب١ً، ايعامل اجملتٗس ايفكٝ٘ ا٭صٛيٞ ايعاٖس، ي٘ َصـٓفات نـجري٠ َٚؿـٗٛض٠، َٓٗـا: ضٚضـ١      

قٞ، ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس، تٛيف ّٜٛ  ٝـس  ايٓاظط ٚد١ٓ املٓاظط، املغين يف ؾطح كتصط اـط
 ٖـ. 620ايفطط غ١ٓ 

، ؾـصضات  2/15، املكصـس ا٭ضؾـس   3/281اْظط تطمجت٘ يف: شٜـٌ طبكـات اؿٓابًـ١    
  .5/87ايصٖب 

 .8/30املغين  (49)

بٔ ت١ُٓٝٝ اؿٖطاْٞ ثِ ايسَؿكٞ اتكٞ ايسِّٜٔ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ  بس اؿًِٝ بٔ  بس ايػ٬ّ ٖٛ:  (50)
اؿٓبًٞ، أتكٔ ايفك٘ ٚغريٙ َٔ ايعًّٛ، ٚصٓٓف ٚزٓضؽ ٚأفت٢، يـ٘ َ٪يفـات نـجري٠ َٓٗـا: زض٤     

تٛيف غ١ٓ  .تعاضض ايعكٌ ٚايٓكٌ، اقتضا٤ ايٓصطاث املػتكِٝ، بٝإ ايسيٌٝ  ٢ً بط٬ٕ ايتشًٌٝ
  .ٖـ728

، طبكــات املفػــطٜٔ، 1/132، املكصــس ا٭ضؾــس 4/1496: تــصنط٠ اؿٓفــاظ تطمجتــ٘ يف ْظــطا
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 .1/45ٟ ايساٚز

َفػط،  ٖٛ: قُس بٔ  ًٞ بٔ قُس بٔ  بساهلل ايؿٛناْٞ، فكٝ٘ فتٗس، َٔ نباض  ًُا٤ ايُٝٔ، (51)
ْؿأ بصٓعا٤، ٚٚيٞ قضا٤ٖا، َٔ َصٓفات٘: ٌْٝ  قسخ، فكٝ٘، أصٛيٞ، َ٪ضر، أزٜب، مٟٛ،

 ٖـ.1250ا٭ٚطاض َٔ أغطاض َٓتك٢ ا٭خباض، فتح ايكسٜط، إضؾاز ايفشٍٛ، تٛيف غ١ٓ 

 .11/53، َعذِ امل٪يفني 6/298، ا٭ ٬ّ 2/241مجت٘ يف: ايبسض ايطايع اْظط تط

ٚفس١ٜ ا٭ش٣: ْصف صاٍ يهٌ ٚاسس َٔ املػانني ايػت١، نُا تكسّ يف سسٜح نعب بٔ  (52)
  ذط٠ ضضٞ اهلل  ٓ٘.

، 26/113، 19/252، فٍُٛ ايفتا٣ٚ 3/143، املغين 6/341، 4/333اْظط: اث٢ً  (53)
، 694، ايػٌٝ اؾطاض  447ـ  5/445، ظاز املعاز 3/274ك٘ ، ؾطح  ُس٠ ايف35/349

 .278ـ  13/277، 6/185، ايؿطح املُتع 695

 .(89غٛض٠ املا٥س٠ َٔ اٯ١ٜ ) (54)

 . بتصطف ٜػري.349، 348/ 35فٍُٛ ايفتا٣ٚ  (55)

 .2/82فتح ايكسٜط  (56)

٭صٛيٞ، املفٓػط، ٖٛ: قُس بٔ صاحل بٔ قُس بٔ غًُٝإ لٍ  جُٝني ايتُُٝٞ، ايفكٝ٘، ا (57)
زٓضؽ يف املػذس اؿطاّ ٚاملػذس ايٓبٟٛ،  ضٛ ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ 
ايػعٛز١ٜ، ي٘ َصٓفات نجري٠، َٓٗا: ايؿطح املُتع  ٢ً ظاز املػتكٓع، ايكٍٛ املفٝس  ٢ً نتاب 

 ٖـ.1421ايتٛسٝس، َٓظ١َٛ يف أصٍٛ ايفك٘ ٚقٛا سٙ َع ؾطسٗا، تٛيف غ١ٓ 

ٍ تطمجت٘ يف: ابٔ  جُٝني اإلَاّ ايعاٖس، اؾاَع ؿٝا٠ ايؿٝذ ايع١َ٬ قُس اْظط فُٛ
 بٔ صاحل ايعجُٝني، ايٓسض ايجُني يف تطمج١ فكٝ٘ ا٭١َ ايع١َ٬ ابٔ  جُٝني.

 ، بتصطف ٜػري.278ـ  13/277، 6/185ايؿطح املُتع  (58)

، 7/67، ا٭ّ 3/272ًٌٝ ، َٛاٖب اؾ2/324اْظط أقٛاٍ ٚأزي١ املصاٖب ايفك١ٝٗ يف: املس١ْٚ  (59)
  .6/341، 4/333، اث٢ً 5/388، نؿاف ايكٓاٍ 9/233، اإلْصاف 3/74املٗصب 

، 8/35، املغين 2/341، ؼف١ ايفكٗا٤ 8/15، 7/16، املبػٛث 3/211اْظط: ا٭صٌ  (60)
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 .280، َعط١ٝ ا٭َإ َٔ سٓح ا٭ميإ  9/233اإلْصاف 

 .25/82فٍُٛ ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ  (61)

 .160،  82اْظط: َطاتب اإلمجاٍ،   (62)

يف  ٛادب إخطادَ٘ٔ تٓاٍٚ ايٓطعاّ اي نياإلباس١: متهني املػتشكاملطاز باإلطعاّ بططٜل  (63)
. ٖٚٛ غ٬ف اإلطعاّ بططٜل ايتًُٝو; ٭ٕ ايتُهني زٕٚ نإٔ ٜغٓسِٜٗ أٚ ٜعٓؿِٝٗ ;ايهٓفاض٠

، يٝتصٓطف فٝ٘ ملػتشك٘ طعاّإ طا٤ املكساض ايٛادب يف اإلايتًُٝو، ٚايتًُٝو  باض٠  ٔ: 
ٚغٝأتٞ شنط اـ٬ف فٝ٘ َفٓص٬ يف َػأي١: نٝف١ٝ اإلطعاّ يف ايهفاضات، ٌٖ  يو.اتصٓطف امل

 ٜهٕٛ متهّٝٓا أّ متًٝهّا ؟ يف املبشح ايجايح إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل.

، 3/436، اثٝ  ايمٖاْٞ 8/151اْظط يف َع٢ٓ اإلباس١ ٚايتًُٝو: املبػٛث 
 .5/117ايهٜٛت١ٝ  املٛغٛ ١ ايفك١ٝٗ

، ٚايعًٜعٞ يف تبٝني اؿكا٥ل 4/272ٚممٔ ْكٌ ٖصا ا٫تفام: ابٔ ااُاّ يف ؾطح فتح ايكسٜط  (64)
، ٚابٔ لِٝ يف ايبشط ايطا٥ل 5/557، ٚايعٝين يف ايبٓا١ٜ 4/271، ٚايبابطتٞ يف ايعٓا١ٜ 3/12
4/119. 

 .2/181بسا١ٜ اجملتٗس  (65)

، بسا١ٜ املبتسٟ ٚؾطسٗا ااسا١ٜ 2/341، ؼف١ ايفكٗا٤ 7/17، املبػٛث 3/212اْظط: ا٭صٌ  (66)
، املكٓع َع ؾطس٘ 3/174، ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس 3/725، ساؾ١ٝ ابٔ  ابسٜٔ 2/269

 .2/93، اثطض يف ايفك٘ 7/34املبسٍ 

، َٛاٖب اؾًٌٝ 1/453، ايهايف يف فك٘ أٌٖ املس١ٜٓ 2/325اْظط  ٢ً غبٌٝ املجاٍ: املس١ْٚ  (67)
، 8/30، املغين 14/573، ْٗا١ٜ املطًب 3/74، املٗصب 7/68، 5/302، ا٭ّ 2/434

 .6/341، اث٢ً ٫بٔ سعّ 9/201، ايفطٍٚ 2/93اثطض يف ايفك٘ 

، َٓت٢ٗ اإلضازات ٚؾطس٘ 9/230، اإلْصاف 3/174اْظط: ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس  (68)
 .5/386، اإلقٓاٍ ٚؾطس٘ نؿاف ايكٓاٍ 3/175يًبٗٛتٞ 

  (.89غٛض٠ املا٥س٠ َٔ اٯ١ٜ ) (69)
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 (.4غٛض٠ اجملازي١ َٔ اٯ١ٜ ) (70)

 (.37تكسّ ؽطه٘ يف املطًب ا٭ٍٚ َٔ املبشح ا٭ٍٚ، اؿاؾ١ٝ ) (71)

 .2/574اْظط: أسهاّ ايكطلٕ يًذصا   (72)

 .2/159، أسهاّ ايكطلٕ ٫بٔ ايعطبٞ 3/97اْظط: أسهاّ ايكطلٕ يًهٝا ااطاغٞ  (73)

 (.37يف املطًب ا٭ٍٚ َٔ املبشح ا٭ٍٚ، اؿاؾ١ٝ )تكسّ ؽطه٘  (74)

(، ٚممٔ ضعف٘: ابٔ سذط يف ايتًدٝص 2395، بطقِ )3/200أخطد٘ ايساض قطين يف غٓٓ٘  (75)
 .1/578، ٚايصٓعاْٞ يف غبٌ ايػ٬ّ 4/172، ٚيف فتح ايباضٟ 2/398اؿبري 

ح ايباضٟ ٫بٔ سذط ، فت2/159اْظط ايسيٌٝ َٚٓاقؿت٘ يف: أسهاّ ايكطلٕ ٫بٔ ايعطبٞ  (76)
، ساؾ١ٝ 2/341، ؾطح فتح ايكسٜط 4/256، ٌْٝ ا٭ٚطاض 11/34،  ُس٠ ايكاضٟ 4/172

 .1/442، ساؾ١ٝ ايطشطاٟٚ 1/329ايؿًيب 

 .4/119، ايبشط ايطا٥ل 3/12، تبٝني اؿكا٥ل 5/104، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/17اْظط: املبػٛث  (77)

 .7/34، املبسٍ 9/201، ايفطٍٚ 15/306اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (78)

، ؾطح فتح 7/17، املبػٛث 11/27،  ُس٠ ايكاضٟ 2/574اْظط: أسهاّ ايكطلٕ يًذصا   (79)
، ايؿطح ايهبري  ٢ً َنت املكٓع 8/30، املغين 3/725، ساؾ١ٝ ابٔ  ابسٜٔ 4/271ايكسٜط 

 .7/34، املبسٍ 8/613

، إسهاّ 3/97، أسهاّ ايكطلٕ يًهٝا ااطاغٞ 2/574اْظط: أسهاّ ايكطلٕ يًذصا   (80)
 .1/168ا٭سهاّ ؾطح  ُس٠ ا٭سهاّ 

 .4/120، ؾطح اـطؾٞ  ٢ً كتصط خًٌٝ 10/513اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (81)

 .8/30، ٚاْظط نصيو: املغين 10/514اؿاٟٚ ايهبري  (82)

تكسّ شنط ٖصٙ املػأي١ يف املطًب ا٭ٍٚ َٔ ٖصا املبشح، يف ؼطٜط قٌ ايٓعاٍ، ٚاْظط نصيو:  (83)
 .8/30، املغين 10/391، ايبٝإ يف َصٖب اإلَاّ ايؿافعٞ 10/513ايهبري اؿاٟٚ 

 .10/513اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (84)
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 .15/305اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (85)

 .5/105، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/17اْظط: املبػٛث  (86)

 .4/285، تكِٜٛ ايٓظط يف َػا٥ٌ خ٬ف١ٝ شا٥ع١ 5/104اْظط: بسا٥ع ايصٓا٥ع  (87)

 (.189ايبكط٠ َٔ اٯ١ٜ )غٛض٠  (88)

 .5/105، بسا٥ع ايصٓا٥ع 2/574اْظط: أسهاّ ايكطلٕ يًذصا   (89)

، تكِٜٛ ايٓظط يف َػا٥ٌ خ٬ف١ٝ شا٥ع١ 160، 2/159اْظط: أسهاّ ايكطلٕ ٫بٔ ايعطبٞ  (90)
4/286. 

  (.89غٛض٠ املا٥س٠ َٔ اٯ١ٜ ) (91)

 (.4غٛض٠ اجملازي١ َٔ اٯ١ٜ ) (92)

، اث٢ً 8/30، املغين 10/513، اؿاٟٚ ايهبري 6/278ّ ايكطلٕ اْظط: اؾاَع ٭سها (93)
6/341. 

، فتح 1/273، ٚاْظط نصيو: إسهاّ ا٭سهاّ ؾطح  ُس٠ ا٭سهاّ 10/513اؿاٟٚ ايهبري  (94)
، 10/391، ايبٝإ يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ 4/255، ٌْٝ ا٭ٚطاض4/166ايباضٟ ٫بٔ سذط 

 .17/377اجملٍُٛ 

  .6/225يبٝإ اْظط: أضٛا٤ ا (95)

 ، بتصطف ٜػري.10/513اؿاٟٚ ايهبري  (96)

 .8/30، املغين 10/513اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (97)

 (.2غٛض٠ ايط٬م َٔ اٯ١ٜ ) (98)

 (.4غٛض٠ ايٓٛض َٔ اٯ١ٜ ) (99)

 (.234غٛض٠ ايبكط٠ َٔ اٯ١ٜ ) (100)

 .15/305، اؿاٟٚ ايهبري 399اْظط: كتصط املعْٞ   (101)

 .5/105يصٓا٥ع اْظط: بسا٥ع ا (102)
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، املغين 4/321، ايغطض ايب١ٝٗ 10/513اْظط ٖصا ايسيٌٝ ٚايصٟ قبً٘ يف: اؿاٟٚ ايهبري  (103)
 .7/34، املبسٍ 9/201، ايفطٍٚ 8/30

 .8/30، املغين 17/378، اجملٍُٛ 10/391اْظط: ايبٝإ يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ  (104)

، 2/434، َٛاٖب اؾًٌٝ 6/225ٕ ، أضٛا٤ ايبٝا6/278اْظط: اؾاَع ٭سهاّ ايكطلٕ  (105)
 .4/120ؾطح اـطؾٞ  ٢ً كتصط خًٌٝ 

 (.16غٛض٠ ايتغابٔ َٔ اٯ١ٜ ) (106)

 (.286غٛض٠ ايبكط٠ َٔ اٯ١ٜ ) (107)

، أخطد٘ ايبداضٟ، يف: نتاب ا٫ تصاّ بايهتاب ٚايػ١ٓ، باب ا٫قتسا٤ بػٓٔ ضغـٍٛ اهلل  (108)
 .(1337ر َط٠ يف ايعُط، بطقِ )َٚػًِ، يف: نتاب اؿر، باب فطض اؿ، (6858بطقِ )

 .5/529، َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 3/176، ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات 9/544اْظط: املغين  (109)

، ايٛدٝع يف إٜضاح قٛا س 22  اؾاَع١ ٚا٭صٍٛ ايكٛا س، 2/38: أ ٬ّ املٛقعني اْظط (110)
 .83ايفك٘ ايه١ًٝ  

، ا٭ؾباٙ ٚايٓظا٥ط 3/198يًكطايف ، ايفطٚم 2/7اْظط: قٛا س ا٭سهاّ يف َصاحل ا٭ْاّ  (111)
 .1/159، ا٭ؾباٙ ٚايٓظا٥ط يًػٝٛطٞ ٫1/155بٔ ايػبهٞ 

 تكسَت اإلؾاض٠ إىل قٍٛ اؾُٗٛض يف ٖصا املػأي١ يف املطًب ايجايح َٔ املبشح ايجاْٞ. (112)

غبل بٝإ املطاز َٔ ايتًُٝو ٚايتُهني يف ايهفاضات يف املطًب ا٭ٍٚ َٔ املبشح ايجاْٞ  (113)
متهني املػتشل َٔ تٓاٍٚ ايٓطعاّ (، سٝح قًت ٖٓاى: إْ٘ ٜطاز بايتُهني: 63ؾ١ٝ )اؿا
إ طا٤ املكساض ايٛادب يف . ٚايتًُٝو: تغسٜت٘ أٚ تعؿٝت٘ن ;يف ايهٓفاض٠ ٛادب إخطاد٘اي

 يوا، يٝتصٓطف فٝ٘ تصٓطف اململػتشك٘ اإلطعاّ

، ٚاْظط أٜضّا إىل َا ٢ً4/333 ْكٌ اتفام ايعًُا٤  ٢ً ٖصٙ املػأي١ اإلَاّ ابٔ سعّ يف اث (114)
 غٝأتٞ َٔ املطادع يف املصاٖب ايفك١ٝٗ.

، ساؾ١ٝ 5/101، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/17اْظط اتفام ايفكٗا٤  ٢ً ٖصٙ املػأي١ يف: املبػٛث  (115)
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، املٗصب 2/607، ايهايف يف فك٘ أٌٖ املس١ٜٓ 2/323، 1/592، املس١ْٚ 3/479ابٔ  ابسٜٔ 
 .4/333، اث٢ً 2/93، اثطض يف ايفك٘ 3/142ملغين ، ا5/50، َغين اثتاز 3/74

 .5/50، َغين اثتاز 14/573، ْٗا١ٜ املطًب 3/74، املٗصب 5/302اْظط: ا٭ّ  (116)

، املكٓع ٚؾطس٘ املبسٍ 2/93، اثطض يف ايفك٘ 3/175اْظط: ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس  (117)
 .9/233، اإلْصاف 7/37

ف ايفكٗا٤ يف َكساض اإلطعاّ يف ايهفاضات يف املطًب ايجاْٞ َٔ تكسَت اإلؾاض٠ إىل اخت٬ (118)
 املبشح ا٭ٍٚ.

، بسا١ٜ املبتسٟ 5/100، بسا٥ع ايصٓا٥ع 1/423، ؼف١ ايفكٗا٤ 7/15اْظط: املبػٛث  (119)
 .2/266ٚؾطسٗا ااسا١ٜ 

ض٠ ا٭صٌ  ٓس املايه١ٝ يف ٖصٙ املػأي١: ايتًُٝو، فاإلَاّ َايو ٜط٣ إٔ ا٭فضٌ يف نفا (120)
هع٨ ، يهٔ ايظٗاض ٚايٛقاٍ يف ْٗاض ضَضإ ٚفس١ٜ ا٭ش٣ إخطاز املٓسٜٔ; ٭ْ٘ ايجابت  ٔ ايٓيب 

 َسٜٔ، َٚجٌ ايغسا٤ ٚايعؿا٤ ايغسا٤إ ٚايعؿا٤إ، فُٛ ُٗا إشا بًغ َػهني يهٌ ٚايعؿا٤ ايغصا٤
 .بُٝٓا ٜط٣ دٛاظ ايتغس١ٜ ٚايتعؿ١ٝ يف نفاض٠ ايُٝني

، كتصط خًٌٝ ٚؾطس٘ 2/607ايهايف يف فك٘ أٌٖ املس١ٜٓ  ،2/323، 1/592اْظط: املس١ْٚ 
 .4/121، ؾطح اـطؾٞ 3/273َٛاٖب اؾًٌٝ 

 .6/343، 4/333اْظط: اث٢ً  (121)

 .35/349، 26/113، 19/252اْظط: فٍُٛ ايفتا٣ٚ  (122)

 .5/445اْظط: ظاز املعاز  (123)

 .695، 694اْظط: ايػٌٝ اؾطاض   (124)

، املدتاض يف ايفت٣ٛ ٚؾطس٘ ا٫ختٝاض 5/102ا٥ع ايصٓا٥ع ، بس7/15اْظط: املبػٛث  (125)
 .3/479، ساؾ١ٝ ابٔ  ابسٜٔ 3/166

، كتصط خًٌٝ ٚؾطس٘ َٛاٖب 234، داَع ا٭َٗات  2/323، 1/592اْظط: املس١ْٚ  (126)
 .4/241اؾًٌٝ 
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 .277، َعط١ٝ ا٭َإ َٔ سٓح ا٭ميإ  9/233، اإلْصاف 3/142اْظط: املغين  (127)

ٖصا ايكٍٛ َٚٔ قاٍ ب٘ يف املطًب ايجاْٞ َٔ املبشح ا٭ٍٚ: َكساض اإلطعاّ يف  تكسّ شنط (128)
 ايهفاضات.

( 1816أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب اثصط، باب اإلطعاّ يف ايفس١ٜ ْصف صاٍ، بطقِ ) (129)
 ،َٚػًِ يف نتاب اؿر، باب دٛاظ سًل ايطأؽ يًُشطّ إشا نإ ب٘ أش٣ٚايًفظ ي٘، 

 .(1201طقِ )ب ،إ قسضٖاٚبٝ ،ٚٚدٛب ايفس١ٜ ؿًك٘

، فٍُٛ ايفتا٣ٚ 3/142، املغين 381، 17/379، اجملٍُٛ 10/516اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (130)
 .٫35/352بٔ ت١ُٝٝ 

 .35/352اْظط َٓاقؿ١ ايسيٌٝ يف: فٍُٛ ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ  (131)

َِٔػٔهنٕي»ٚيفظ ا٭ثط:  (132)  ِّ ِٔ ٔسَِٓط١ٕ ٔيُه َٔ ١ يف َصٓف٘، باب َٔ قاٍ: أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب «َُسٌّ 
، بطقِ 5/291(، ٚايساض قطين يف غٓٓ٘، 12206، بطقِ )3/71نفاض٠ ايُٝني َٓس َٔ طعاّ، 

(، ٚإغٓازٙ 19972، بطقِ )10/94( ٚايًفظ ي٘، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهم٣ 4336)
 .445صشٝح، اْظط: ايتشذٌٝ يف ؽطٜر َا مل ىطز َٔ ا٭سازٜح  

ِّ»ٚيفظ ا٭ثط:  (133) ُ٘ ٔيُه َُ ُ٘ ٔإَزا ِٔ ٔسَِٓط١ٕ َضُِٜع َٔ َُسٌّ  أخطد٘  بسايطظام يف َصٓف٘، باب  «َِٔػٔهنٕي 
(، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف 16072، 16071، بطقِ )8/506إطعاّ  ؿط٠ َػانني أٚ نػٛتِٗ، 

(، ٚايساض قطين يف 12205، بطقِ )3/71َصٓف٘، باب َٔ قاٍ: نفاض٠ ايُٝني َٓس َٔ طعاّ، 
، بطقِ 10/95( ٚايًفظ ي٘، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهم٣ 4335، بطقِ )5/290غٓٓ٘، 

 .445(، ٚإغٓازٙ صشٝح، اْظط: ايتشذٌٝ يف ؽطٜر َا مل ىطز َٔ ا٭سازٜح  19974)

َِٔػٔهنٕي»ٚيفظ ا٭ثط:  (134)  ٌٔ َُٗس ٔسَِٓط١ٕ ٔيُه ُٔنٔي  أخطد٘  بسايطظام يف َصٓف٘، باب  «.َنٖفاَض٠ُ اِيَٝ
(، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف 16074، 16073، بطقِ )8/507ِٗ، إطعاّ  ؿط٠ َػانني أٚ نػٛت

(، ٚايساض قطين يف 12207، بطقِ )3/72َصٓف٘، باب َٔ قاٍ: نفاض٠ ايُٝني َٓس َٔ طعاّ، 
، بطقِ 10/94( ٚايًفظ ي٘، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهم٣ 4334، بطقِ )5/290غٓٓ٘، 

 .446طز َٔ ا٭سازٜح  (، ٚإغٓازٙ صشٝح، اْظط: ايتشذٌٝ يف ؽطٜر َا مل ى19973)
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ُّ ٚيفظ ا٭ثط:  (135) َٚٔفِس١َُٜ َطَعا َٗأض،  َٚٔفٞ َنٖفاَض٠ٔ ايظِّ ُٔنٔي،  َُسٌّ ٔفٞ َنٖفاَض٠ٔ اِيَٝ َُسٌّ:   ٖٔ ٔٗ " َث٬َث١ُ َأِؾَٝا٤َ ٔفٝ
(، ٚايًفظ ي٘، ٚايبٝٗكٞ يف 4337، بطقِ )5/291أخطد٘ ايساض قطين يف غٓٓ٘،  َِٔػٔهنٕي "

(، ٚإغٓازٙ ضعٝف، اْظط: ايتشذٌٝ يف ؽطٜر َا مل 19975بطقِ )، 10/95ايػٓٔ ايهم٣ 
 .447ىطز َٔ ا٭سازٜح  

 .5/387، نؿاف ايكٓاٍ 7/26، املبسٍ 8/32اْظط: املغين  (136)

، 7/26، املبسٍ 8/32، املغين 17/379، اجملٍُٛ 523، 10/517اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (137)
 .3/176ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات 

، ايبٓا١ٜ 4/270، ايعٓا١ٜ 5/101، بسا٥ع ايصٓا٥ع 2/269، ااسا١ٜ 7/15ث اْظط: املبػٛ (138)
5/556.  

 .10/523اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (139)

 .7/15اْظط: املبػٛث  (140)

، فٍُٛ ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ 18/118، اجملٍُٛ 523، 10/518اْظط: اؿاٟٚ ايهبري  (141)
35/352. 

 .٣35/353 ٫بٔ ت١ُٝٝ اْظط َٓاقؿ١ ايسيٌٝ يف: فٍُٛ ايفتاٚ (142)

أغًِ سني َٓط ب٘  ٖٛ: ايصشابٞ اؾًٌٝ ُبطٜس٠ بٔ اُؿَصٝب بٔ  بساهلل بٔ اؿاضخ ا٭غًُٞ، (143)
بعس أسس، فؿٗس َع٘  قسّ  ٢ً ضغٍٛ اهلل َٗادطّا، ٚبكٞ يف ب٬ز قَٛ٘، ثِ  ايٓيب 

 63غ١ٓ ) ،طٚفُات مب ،خطز َٓٗا إىل خطاغإ غاظّٜاثِ ثِ ايبصط٠،  ،َؿاٖسٙ، غهٔ املس١ٜٓ
 ٖـ(.

 .1/418، اإلصاب١ 1/367، أغس ايغاب١ 1/185اْظط تطمجت٘ يف: ا٫غتٝعاب 

(، ٚايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ ايهم٣ 2895أخطد٘ أبٛ زاٚز يف نتاب ايفطا٥ض، باب اؾس٠، بطقِ ) (144)
(، ٚابٔ أبٞ 6304يف نتاب ايفطا٥ض، باب شنط اؾسات ٚا٭دساز َٚكازٜط ْصٝبِٗ، بطقِ )

(، 12290( ٚايًفظ ي٘، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهم٣ بطقِ )31274صٓف٘ بطقِ )ؾٝب١ يف َ
 .3/122ٚضعف٘ ا٭يباْٞ يف ضعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز 
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 .7/15شنط ٖصا ايسيٌٝ  ٢ً يػإ أصشاب ٖصا ايكٍٛ اإلَاّ ايػطخػٞ يف املبػٛث  (145)

 .35/353، فٍُٛ ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ 5/101اْظط: بسا٥ع ايصٓا٥ع  (146)

  (.89ٛض٠ املا٥س٠ َٔ اٯ١ٜ )غ (147)

 (.4غٛض٠ اجملازي١ َٔ اٯ١ٜ ) (148)

، 8/32، 3/142، املغين 4/270، ايعٓا١ٜ 5/101، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/15اْظط: املبػٛث  (149)
 .695ايػٌٝ اؾطاض  

 .695، ايػٌٝ اؾطاض  5/445اْظط: ظاز املعاز  (150)

ايًفظ  ٢ً َع٢ٓ غري َكصٛز بػٝام ز٫ي١ املطاز بإؾاض٠ ايٓص يف اصط٬ح ا٭صٛيٝني:  (151)
 .ايه٬ّ، ٚيهٓ٘ ٫ظّ يًُع٢ٓ ايصٟ غٝل ي٘ ايه٬ّ

 .27، ايتعطٜفات  138،  ًِ أصٍٛ ايفك٘  108اْظط: أصٍٛ ايبعزٟٚ  

 .5/101بسا٥ع ايصٓا٥ع  (152)

ٕٖ َأَْػّا » ٚيفظ ا٭ثط: (153) َّ،  َأ ِٕ َُٜصٛ ِِ َِٜػَتٔطِع َأ ًَ َُُٛت، َف َٜ ِٕ ٌَ َأ َُُع َث٬ٔثنَي  ََٔطَض َقِب َٕ َِٜذ َفَها
َٚأسَس٠ّ  ١ًَّ ُّا َأِن ََٚيِش ِِ ُخِبّعا  ُٗ ُُ أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َصٓف٘، باب َٔ قاٍ:  ،«َِٔػٔهّٝٓا، َفُِٝطٔع

( ٚايًفظ ي٘، ٚايساض قطين يف غٓٓ٘ 12217، بطقِ )3/72هع٥٘ إٔ ٜطعُِٗ َط٠ ٚاسس٠، 
 .4/21ْٞ يف إضٚا٤ ايغًٌٝ (، ٚا٭ثط صشش٘ ا٭يبا2391، 2390، بطقِ )3/199

( 12427ٚضقِ  12391، بطقِ )540، 534/ 10ابٔ دطٜط ايطمٟ يف تفػريٙ، شنطٙ  (154)
، بطقِ 31/73، ٚايػٝٛطٞ يف داَع ا٭سازٜح، 6/342ٚايًفظ ي٘، ٚابٔ سعّ يف اث٢ً 

غٓسٙ ضعٝف،  ٚا٭ثط(، 46557(، ٚ ٤٬ ايسٜٔ ايكازضٟ يف نٓع ايعُاٍ بطقِ )33813)
، ٚقاٍ ابٔ سعّ يف اث٢ً (796، بطقِ )4/1547ايتفػري َٔ غٓٔ غعٝس بٔ َٓصٛض، ٜٓظط: 

 : " ٫ ٜصح  ٔ  ًٞ ".6/342

 (.89غٛض٠ املا٥س٠ َٔ اٯ١ٜ ) (155)

 .5/101، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/15اْظط: املبػٛث  (156)
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 .5/556، ايبٓا١ٜ 4/270، ايعٓا١ٜ 5/101، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/15ْظط: املبػٛث ا (157)

 (.8ٛض٠ اإلْػإ اٯ١ٜ ضقِ )غ (158)

(، ٚايرتَصٟ يف 3251أخطد٘ ابٔ َاد١ يف نتاب ا٭طع١ُ، باب إطعاّ ايطعاّ، بطقِ ) (159)
(، 1854باب َا دا٤ يف فضٌ إطعاّ ايطعاّ، بطقِ )،  أبٛاب ا٭طع١ُ  ٔ ضغٍٛ اهلل
 .3/239(، ٚا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايغًٌٝ 4283، ضقِ )3/14ٚصشش٘ اؿانِ يف املػتسضى 

، فٍُٛ 3/142، املغين 5/101، بسا٥ع ايصاْع 2/573اْظط: أسهاّ ايكطلٕ يًذصا   (160)
 .35/353ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ 

 .5/101اْظط: بسا٥ع ايصٓا٥ع  (161)

ٖٛ: اإلَاّ ايع١َ٬، قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ  بسايًطٝف بٔ  بسايطمحٔ بٔ سػٔ بٔ قُس بٔ  (162)
سػِٓٗ تعًُّٝا ٚ ٓا١ٜ بايطايب، َفيت ايسٜاض  بسايٖٛاب، نإ َٔ أ ًِ أٌٖ ظَاْ٘، ٚأ

ايػعٛز١ٜ، ٚض٥ٝؼ قضاتٗا يف  ٗسٙ، َٔ َ٪يفات٘: اؾٛاب املػتكِٝ، سهِ ؼهِٝ ايكٛاْني، 
 ٖـ.1389تٛيف غ١ٓ 

 .482،  ًُا٤ اؿٓاب١ً،  5/306، ا٭ ٬ّ 1/134اْظط تطمجت٘ يف: َؿاٖري  ًُا٤ لس 

اهلل بٔ  بسايطمحٔ بٔ قُس لٍ باظ، املفت٢ ايعاّ ٖٛ: اإلَاّ ايعاٖس،  بسايععٜع بٔ  بس (163)
يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٚض٥ٝؼ ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤ يف  ٗسٙ، نإ َطدعّا يًُػًُني يف 
َؿاضم ا٭ضض َٚغاضبٗا، يف ايعًِ ٚايفت٣ٛ، َٔ َ٪يفات٘: ايفٛا٥س اؾ١ًٝ يف املباسح 

عُط٠ ٚايعٜاض٠، ايعكٝس٠ ايصشٝش١ ايفطض١ٝ، ايتشكٝل ٚاإلٜضاح يهجري َٔ َػا٥ٌ اؿر ٚاي
 ٖـ.1420َٚا ٜضازٖا، تٛيف غ١ٓ 

، اإللاظ يف تطمج١ اإلَاّ  بسايععٜع بٔ باظ، املُتاظ يف 499اْظط تطمجت٘ يف:  ًُا٤ اؿٓاب١ً  
 َٓاقب ايؿٝذ ابٔ باظ.

، فٍُٛ فتا٣ٚ 11/137اْظط: فتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساس١ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ لٍ ايؿٝذ  (164)
، فٍُٛ فتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ ابٔ 13/277، 6/338، ايؿطح املُتع 5/371، 4/145اظ ابٔ ب

 .23/10، فتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ 19/126 جُٝني 
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، 2/268، بسا١ٜ املبتسٟ ٚؾطسٗا ااسا١ٜ 5/101، بسا٥ع ايصٓا٥ع 7/15اْظط: املبػٛث  (165)
 .4/118، ايبشط ايطا٥ل 4/270ايعٓا١ٜ 

، ؾطح اـطؾٞ 453، 1/342، ايهايف يف فك٘ أٌٖ املس١ٜٓ 2/324، 1/284اْظط: املس١ْٚ  (166)
4/120. 

 .3/176، َٓت٢ٗ اإلضازات ٚؾطس٘ يًبٗٛتٞ 7/37، املبسٍ 8/32اْظط: املغين  (167)

 .3/11، تبٝني اؿكا٥ل 5/102، بسا٥ع ايصٓا٥ع 17، 7/16اْظط: املبػٛث  (168)

، داَع ا٭َٗات 453، ١1/342 ، ايهايف يف فك٘ أٌٖ املس2/324ٜٓ، 1/284اْظط: املس١ْٚ  (169)
 .2/454، ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ 2/454، ايؿطح ايهبري يًسضزٜط314 

، ْٗا١ٜ 5/50، َغين اثتاز 8/305، ضٚض١ ايطايبني 3/74، املٗصب 5/308اْظط: ا٭ّ  (170)
 .7/102اثتاز 

، ايفطٍٚ ٚتصشٝش٘ 8/621، ايؿطح ايهبري 3/175اْظط: ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس  (171)
 .3/176، َٓت٢ٗ اإلضازات ٚؾطس٘ يًبٗٛتٞ 9/200

 اْظط: املطادع ايفك١ٝٗ ايػابك١. (172)
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 فهرس املصادر واملراجع

زاض ابـٔ اؾـٛظٟ،    ابٔ  جُٝني اإلَـاّ ايعاٖس، مجع ٚتـأيٝف: ز. ْاصـط بـٔ َػـفط ايعٖطاْـٞ.      (1
 ٖـ.1422ايطبع١ ا٭ٚىل، غ١ٓ 

 املعطٚف ايكؿريٟ، ٖٚب بٔ  ًٞ بٔ قُس ايسٜٔ ا٭سهاّ، تكٞ  ُس٠ ؾطح ا٭سهاّ إسهاّ (2
 غٓسؽ، َ٪غػ١ َٚسثط َصطف٢، ؾٝذ َصطف٢: ، اثكل(ٖـ702 ت:) ايعٝس زقٝل بابٔ

 ايطغاي١.
، (ٖـ370 ت:) اؿٓفٞ اؾصا  ايطاظٟ بهط أبٛ  ًٞ بٔ أمحس أسهاّ ايكطلٕ يًذصا ، (3

 ا٭ٚىل،: ١بريٚت، ايطبع ايع١ًُٝ، ايهتب ؾاٖني، زاض  ًٞ قُس  بسايػ٬ّ: اثكل
 ّ.1994/ٖـ1415

 ت:) ايؿافعٞ ااطاغٞ بايهٝا املعطٚف  ًٞ، بٔ قُس بٔ  ًٞ ايكطلٕ يًهٝا ااطاغٞ، أسهاّ (4
 بريٚت. ايع١ًُٝ، ايهتب  ط١ٝ، زاض  بس ٚ ع٠  ًٞ، قُس َٛغ٢: ، اثكل(ٖـ504

 ت:) املايهٞ املعافطٟ ايعطبٞ بٔ بهط أبٛ  بساهلل بٔ قُس ايكطلٕ ٫بٔ ايعطبٞ، ايكاضٞ أسهاّ (5
 يبٓإ. – بريٚت ايع١ًُٝ، ايهتب زاض  طا،  بسايكازض قُس: ، ؼكٝل(ٖـ543

 ايكططيب  بسايم بٔ قُس بٔ  بساهلل بٔ ٜٛغف  ُط ا٭صشاب، أبٛ َعطف١ يف ا٫غتٝعاب (6
 .ٖـ 1412 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ اؾٌٝ، زاض ايبذاٟٚ، قُس  ًٞ: ، اثكل(ٖـ463: ت)

، (ٖـ630: ت) اؾعضٟ، قُس بٔ قُس ايهطّ أبٞ بٔ ايصشاب١،  ًٞ عطف١َ يف ايغاب١ أغس (7
ا٭ٚىل، : ايع١ًُٝ، ايطبع١ ايهتب زاض  بساملٛدٛز، أمحس ٚ ازٍ َعٛض، قُس  ًٞ: اثكل
 .ٖـ1415

 ايهتب ، زاض(ٖـ771: ت) ايػبهٞ ايسٜٔ تكٞ بٔ  بسايٖٛاب ايسٜٔ ٚايٓظا٥ط، تاز ا٭ؾباٙ (8
 .1991ّ -ٖـ1411 ا٭ٚىل :ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١

 ايهتب ، زاض(ٖـ911: ت) ايػٝٛطٞ ايسٜٔ د٬ٍ بهط، أبٞ بٔ ٚايٓظا٥ط،  بسايطمحٔ ا٭ؾباٙ (9
 .1990ّ - ٖـ1411 ا٭ٚىل،: ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١

 سٛاؾٝ٘ ، ٚضع(ٖـ970: ت) لِٝ ابٔ قُس، بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايسٜٔ ٚايٓظا٥ط، ظٜٔ ا٭ؾباٙ (10
 .ٖـ 1419 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ ايع١ًُٝ، ايهتب ات، زاض ُري ظنطٜا: أسازٜج٘ ٚخطز



 179   ز. أمحس بٔ قُس ايغاَسٟ   ..  .اضاتيف ايهٖف ني يإلطعاّكِّاغتٝعاب املػانني املػتٔش

، (ٖـ189: ت) ايؿٝباْٞ فطقس بٔ اؿػٔ بٔ قُس  بساهلل باملبػٛث، أبٛ املعطٚف ا٭صٌ، (11
 نطاتؿٞ. – اإلغ١َٝ٬ ٚايعًّٛ ايكطلٕ إزاض٠ ا٭فغاْٞ، ايٛفا أبٛ: اثكل

ٖـ(، َطبٍٛ 482ايبعزٟٚ )ت: أصٍٛ ايبعزٟٚ، فدط اإلغ٬ّ،  ًٞ بٔ قُس بٔ  بسايهطِٜ  (12
: ت) ايبداضٟ ايسٜٔ يع٤٬ ايبعزٟٚ، اإلغ٬ّ فدط أصٍٛ  ٔ ا٭غطاض َع ؾطس٘: نؿف

 ٖـ.1418 ا٭ٚىل بريٚت، ايطبع١– ايع١ًُٝ ايهتب قُس، زاض قُٛز  بساهلل: ، اثكل(ٖـ730
: ت) طٞايؿٓكٝ املدتاض قُس بٔ ا٭َني قُس، بايكطلٕ ايكطلٕ إٜضاح يف ايبٝإ أضٛا٤ (13

 ّ. 1995 - ٖـ 1415، يبٓإ – بريٚت ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًطبا ١ ايفهط زاض، (ٖـ1393
: ت) ايسَؿكٞ ايعضنًٞ فاضؽ، بٔ  ًٞ بٔ قُس بٔ قُٛز بٔ ايسٜٔ ا٭ ٬ّ، خري (14

 ّ. 2002 َاٜٛ/  أٜاض -  ؿط اـاَػ١: ي٬ًُٜني، ايطبع١ ايعًِ ، زاض(ٖـ1396
 أبٛ ايسٜٔ، ؾطف اؿذاٟٚ، َٛغ٢ بٔ أمحس بٔ سٓبٌ، َٛغ٢ بٔ أمحس اإلَاّ فك٘ يف اإلقٓاٍ (15

 ايع١ًُٝ. ايهتب زاض ، َطبٍٛ َع ؾطس٘ نؿاف ايكٓاٍ،(ٖـ968: ت) ايٓذا
 ، زاض(ٖـ204: ت) ايكطؾٞ  جُإ بٔ ايعباؽ بٔ إزضٜؼ بٔ قُس  بساهلل أبٛ ا٭ّ، ايؿافعٞ (16

 ّ.1990/ٖـ1410بريٚت،  – املعطف١
اـ٬ف،  ٤٬ ايسٜٔ أبٛ اؿػٔ  ًٞ بٔ غًُٝإ املطزاٟٚ اإلْصاف يف َعطف١ ايطادح َٔ  (17

 ٖـ(، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، ايطبع١: ايجا885.١ْٝ)ت: 
: ت) لِٝ بابٔ املعطٚف قُس، بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايسٜٔ ايسقا٥ل، ظٜٔ نٓع ؾطح ايطا٥ل ايبشط (18

 اإلغ٬َٞ، ايطبع١ ايجا١ْٝ. ايهتاب ، زاض(ٖـ970
 اؿٓفٞ ايهاغاْٞ أمحس بٔ َػعٛز بٔ بهط أبٛ ايسٜٔ، ايؿطا٥ع،  ٤٬ تطتٝب يف ايصٓا٥ع بسا٥ع (19

 .1986ّ - ٖـ1406 ايجا١ْٝ،: ايع١ًُٝ، ايطبع١ ايهتب ، زاض(ٖـ 587: ت)
 ضؾس بابٔ ايؿٗري ايكططيب، قُس بٔ أمحس بٔ قُس ايٛيٝس املكتصس، أبٛ ْٚٗا١ٜ اجملتٗس بسا١ٜ (20

 ّ. 2004 - ٖـ1425ايكاٖط٠،  – اؿسٜح ، زاض(ٖـ595: ت) اؿفٝس
 ، زاض(ٖـ855: ت) ايعٝين ايسٜٔ َٛغ٢ بسض بٔ أمحس بٔ قُٛز قُس ااسا١ٜ، أبٛ ؾطح ايبٓا١ٜ (21

 .ّ 2000 - ٖـ 1420 ا٭ٚىل،: يبٓإ، ايطبع١ بريٚت، - ايع١ًُٝ ايهتب
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ايبٝإ يف َصٖب اإلَاّ ايؿافعٞ، أبٛ اؿػني و٢ٝ بٔ أبٞ اـري بٔ غامل ايعُطاْٞ )ت:  (22
 ٖـ. 1421دس٠، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –كل: قاغِ قُس ايٓٛضٟ، زاض املٓٗاز ٖـ(، اث558

ُٓس ايكاَٛؽ، دٛاٖط َٔ ايعطٚؽ تاز (23 ُٓس بٔ ق ، (ٖـ1205: ت) ايٖعبٝسٟ  بسايطٓظام بٔ ق
 ااسا١ٜ. زاض اثككني، َٔ فُٛ ١: اثكل

: ت) ايصٖيب اُِٜاظق بٔ  جُإ بٔ أمحس بٔ ٚا٭ ٬ّ، قُس املؿاٖري ٚٚفٝات اإلغ٬ّ تاضٜذ (24
ٛٓاز بؿاض: ، اثكل(ٖـ748  اإلغ٬َٞ. ايغطب زاض َعطٚف،  

 ايعًٜعٞ ايسٜٔ فدط ايباض ٞ، قذٔ بٔ  ًٞ بٔ ايسقا٥ل،  جُإ نٓع ؾطح اؿكا٥ل تبٝني (25
 ٖـ.1313 ا٭ٚىل،: ايكاٖط٠، ايطبع١ ب٫ٛم، - ا٭َري١ٜ ايهم٣ ، املطبع١(ٖـ 743: ت) اؿٓفٞ

مل ىطز َٔ ا٭سازٜح ٚاٯثاض يف إضٚا٤ ايغًٌٝ،  بسايععٜع بٔ َطظٚم  ايتشذٌٝ يف ؽطٜر َا (26
 ّ. 2001 -ٖـ  1422ايٓططٜفٞ، َهتب١ ايطؾس ـ ايطٜاض، ايطبع١: ا٭ٚىل، 

ٖـ(، 540ؼف١ ايفكٗا٤، قُس بٔ أمحس بٔ أبٞ أمحس، أبٛ بهط  ٤٬ ايسٜٔ ايػُطقٓسٟ )ت: مٛ  (27
 ّ. 1994 -ٖـ  1414: ايجا١ْٝ، يبٓإ، ايطبع١ –زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

املٓٝع، عح َٓؿٛض  غًُٝإ بٔ  بساهلل املعاصط٠، املكازٜط إىل ايؿط ١ٝ ٚاملهاٌٜٝ املٛاظٜٔ ؼٌٜٛ (28
 ايع١ًُٝ ايبشٛخ إلزاضات ايعا١َ ايط٥اغ١  ٔ تصسض (،59اإلغ١َٝ٬، اؾع٤ ) ايبشٛخ يف ف١ً
 .١ٚاإلضؾاز، باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛزٜ ٚايس ٠ٛ ٚاإلفتا٤

ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ َكاضّْا بايكإْٛ ايٛضعٞ،  بسايكازض  ٛز٠، زاض ايهاتب ايعطبٞ،  (29
 بريٚت.

ٖٖإ  (30 تكِٜٛ ايٓظط يف َػا٥ٌ خ٬ف١ٝ شا٥ع١، ْٚبص َصٖب١ٝ ْافع١، قُس بٔ  ًٞ بٔ ؾعٝب، ابٔ ايٖس
١: ا٭ٚىل، ايطٜاض، ايطبع -ٖـ(، اثكل: ز. صاحل بٔ ْاصط اـعِٜ، َهتب١ ايطؾس 592)ت: 
 .ٖـ1422

 َط ب، زاض  ٛض قُس: ، اثكل(ٖـ370 ت:) ا٭ظٖطٟ بٔ أمحس بٔ ايًغ١، قُس تٗصٜب (31
 ّ.2001 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ – ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤

: ت) املٓاٟٚ اؿسازٟ بعبسايط٩ٚف املس ٛ قُس، ايسٜٔ ظٜٔ ايتعاضٜف، َُٗات  ٢ً ايتٛقٝف (32
 ّ.1990-ٖـ1410 ا٭ٚىل،: ٠، ايطبع١ايكاٖط- ايهتب  امل ،(ٖـ1031
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: ت) ايطمٟ دطٜط بٔ ايكطلٕ )تفػري ايطمٟ(، أبٛ دعفط قُس تأٌٜٚ يف ايبٝإ داَع (33
 .ّ 2000 - ٖـ 1420 ا٭ٚىل،: ايطغاي١، ايطبع١ ؾانط، َ٪غػ١ قُس أمحس: ، اثكل(ٖـ310

: ، اثكل(ٖـ 671 ت:) ايكططيب بهط أبٞ بٔ أمحس بٔ قُس  بساهلل ايكطلٕ، أبٛ ٭سهاّ اؾاَع (34
 ايػعٛز١ٜ. ايعطب١ٝ املًُه١ ايطٜاض، ايهتب،  امل ايبداضٟ، زاض مسري ٖؿاّ

ساؾ١ٝ ابٔ  ابسٜٔ، )ضز اثتاض  ٢ً ايسض املدتاض(، ابٔ  ابسٜٔ، قُس أَني بٔ  ُط بٔ  (35
 -ٖـ 1421ٖـ(، زاض ايفهط يًطبا ١ ٚايٓؿط، بريٚت، غ١ٓ ايٓؿط 1252 بسايععٜع )ت: 

2000.ّ 
ايفهط ـ   ًٝـ، زاض قُس ايسغٛقٞ، ؼكٝل  طف٘ ايهبري، قُس ايؿطح  ٢ً ايسغٛقٞ ؾ١ٝسا (36

 بريٚت.
: ت) املاٚضزٟ سبٝب، بٔ قُس بٔ ايؿافعٞ،  ًٞ اإلَاّ َصٖب فك٘ يف ايهبري اؿاٟٚ (37

: بريٚت، ايطبع١ ايع١ًُٝ، ايهتب أمحس، زاض ٚ ازٍ َعٛض، قُس  ًٞ: ، اثكل(ٖـ450
 ٖـ. 1419 ا٭ٚىل،

: ، اثككٕٛ(ٖـ684: ت) بايكطايف ايؿٗري إزضٜؼ، بٔ أمحس ايسٜٔ ؾٗاب ايعباؽ يصخري٠، أبٛا (38
 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ -اإلغ٬َٞ ايغطب خبع٠، زاض بٛ أ طاب، قُس سذٞ، غعٝس قُس

1994 .ّ 
ٖـ(، 676ضٚض١ ايطايبني ٚ ُس٠ املفتني، أبٛ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ )ت:  (39

 ّ.1991ٖـ / 1412: ظٖري ايؿاٜٚـ، املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ايطبع١: ايجايج١، ؼكٝل
ظاز املعاز يف ٖسٟ خري ايعباز، قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب بٔ غعس ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ )ت:  (40

 ّ.1994ٖـ /1415ٖـ(، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١: ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ، 751
 ، زاض(ٖـ1182: ت)ايصٓعاْٞ  ص٬ح بٔ إمسا ٌٝ بٔ سايػ٬ّ ؾطح بًٛغ املطاّ، قُ غبٌ (41

 اؿسٜح.
ِ  َٚادـ١  ايكـعٜٚين،  ٜعٜـس  بٔ قُس  بساهلل أبٛ َاد١ َاد٘، ابٔ ابٔ غٓٔ (42 ٘  اغـ : ت) ٜعٜـس  أبٝـ

ٌ  - ايعطبٝـ١  ايهتـب  إسٝـا٤   بـسايباقٞ، زاض  ف٪از قُس: ، ؼكٝل(ٖـ273 ٞ   ٝػـ٢  فٝصـ  ايبـاب
 اؿًيب.
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، (ٖـ275: ت) ايػَِّٔذِػتاْٞ ا٭ظزٟ إغشام بٔ ا٭ؾعح بٔ غًُٝإ زاٚز زاٚز، أبٛ أبٞ غٓٔ (43
 بريٚت. – صٝسا ايعصط١ٜ، املهتب١  بساؿُٝس، ايسٜٔ قٝٞ قُس: اثكل

ِٛض٠ بٔ  ٝػ٢ بٔ ايهبري(، قُس غٓٔ ايرتَصٟ )اؾاَع (44 ، (ٖـ279: ت) ايرتَصٟ َٛغ٢ بٔ َغ
 .ّ 1998بريٚت،  – اإلغ٬َٞ ايغطب َعطٚف، زاض  ٛاز بؿاض: اثكل

 ؾعٝب: ، ؼكٝل(ٖـ385: ت) ايساضقطين أمحس بٔ  ُط بٔ  ًٞ اؿػٔ أبٛ ايساضقطين، غٓٔ (45
 .ّ 2004 - ٖـ 1424 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ ايطغاي١، ا٫ضْا٩ٚث، ٚلخطٕٚ، َ٪غػ١

: ، اثكل(ٖـ303: ت) ايٓػا٥ٞ اـطاغاْٞ،  ًٞ بٔ ؾعٝب بٔ ايهم٣ يًٓػا٥ٞ، أمحس ايػٓٔ (46
 ّ. 2001 - ٖـ 1421 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ – ايطغاي١ َ٪غػ١ؾًيب،   بساملٓعِ سػٔ

، (ٖـ458: ت) ايبٝٗكٞ بهط َٛغ٢، أبٛ بٔ  ًٞ بٔ اؿػني بٔ ايهم٣ يًبٝٗكٞ، أمحس ايػٓٔ (47
 يبٓإ. – بريٚت ايع١ًُٝ، ايهتب  طا، زاض  بسايكازض قُس: اثكل

ُس بٔ  بساهلل ايؿٛناْٞ )ت: ايػٌٝ اؾطاض املتسفل  ٢ً سسا٥ل ا٭ظٖاض، قُس بٔ  ًٞ بٔ ق (48
 ٖـ(، زاض ابٔ سعّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1250

ؾطح سسٚز ابٔ  طف١ )ااسا١ٜ ايهاف١ٝ ايؿاف١ٝ يبٝإ سكا٥ل اإلَاّ ابٔ  طف١ ايٛاف١ٝ(، قُس بٔ  (49
 ٖـ.1350ٖـ(، املهتب١ ايع١ًُٝ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 894قاغِ ايطصاٍ ايتْٛػٞ املايهٞ )ت: 

ٖـ(، زاض ايفهط ـ 681ايسٜٔ قُس بٔ  بسايٛاسس ايػٝٛاغٞ، )ت: ؾطح فتح ايكسٜط، نُاٍ  (50
 بريٚت. 

ٖـ(، زاض 1101ؾطح اـطؾٞ  ٢ً كتصط خًٌٝ، قُس بٔ  بساهلل اـطؾٞ املايهٞ )ت:  (51
 بريٚت. –ايفهط 

ٖـ(، زاض ابٔ 1421ايؿطح املُتع  ٢ً ظاز املػتكٓع، قُس بٔ صاحل بٔ قُس ايعجُٝني )ت:  (52
 ٖـ. 1428 - 1422ٚىل، اؾٛظٟ، ايطبع١: ا٭

ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات )زقا٥ل أٚيٞ اي٢ٗٓ يؿطح املٓت٢ٗ(، َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ ص٬ح ايسٜٔ  (53
 ّ.1993 -ٖـ 1414ٖـ(،  امل ايهتب، ايطبع١: ا٭ٚىل، 1051ايبٗٛتٞ )ت: 
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، (ٖـ393: ت) ايفاضابٞ اؾٖٛطٟ محاز بٔ ايعطب١ٝ(، إمسا ٌٝ ٚصشاح ايًغ١ )تاز ايصشاح (54
 -  ٖـ 1407 ايطابع١: بريٚت، ايطبع١ – ي٬ًُٜني ايعًِ  طاض، زاض  بسايغفٛض سأمح: ؼكٝل
1987 .ّ 

ٚأٜاَ٘(،  ٚغٓٓ٘  اهلل ضغٍٛ أَٛض َٔ املدتصط ايصشٝح املػٓس صشٝح ايبداضٟ )اؾاَع (55
 طٛم ايٓاصط، زاض ْاصط بٔ ظٖري قُس: ٖـ(، اثكل256إمسا ٌٝ ايبداضٟ )ت: بٔ قُس

 .ٖـ1422 ىل،ا٭ٚ: ايٓذا٠، ايطبع١
 بٔ (، َػًِ اهلل ضغٍٛ إىل ايعسٍ  ٔ ايعسٍ بٓكٌ املدتصط ايصشٝح صشٝح َػًِ )املػٓس (56

 ايرتاخ إسٝا٤  بسايباقٞ، زاض ف٪از قُس: ، اثكل(ٖـ261 ت) ايٓٝػابٛضٟ ايكؿريٟ اؿذاز
 .بريٚت – ايعطبٞ

 قُس: ؼكٝل، (ٖـ230: ت) غعس بابٔ املعطٚف َٓٝع، بٔ غعس بٔ ايهم٣، قُس ايطبكات (57
 ّ. 1990 - ٖـ 1410 ا٭ٚىل،: بريٚت، ايطبع١ – ايع١ًُٝ ايهتب زاض  طا،  بسايكازض

 َطبع١، (ٖـ1375: ت) خ٬ف  بسايٖٛاب، ايتؿطٜع تاضٜذ ٚخ٬ص١ ايفك٘ أصٍٛ  ًِ (58
 مبصط.  ايػعٛز١ٜ املسْٞ، امل٪غػ١

 ايعٝين ايسٜٔ بسض َٛغ٢، بٔ أمحس بٔ قُٛز قُس أبٛ ايبداضٟ، صشٝح ؾطح ايكاضٟ  ُس٠ (59
 .بريٚت – ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤ زاض ،(ٖـ855: ت)

ٖـ، ز. بهط بٔ 1420ٖـ، إىل ٚفٝات  اّ 241 ًُا٤ اؿٓاب١ً َٔ اإلَاّ أمحس املتٛف٢ غ١ٓ  (60
 ٖـ.1422 بساهلل أبٛظٜس، زاض ابٔ اؾٛظٟ، ايسَاّ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 

ٖـ(، زاض 786ٜٔ ايبابطتٞ )ت: ايعٓا١ٜ ؾطح ااسا١ٜ، قُس بٔ قُس بٔ قُٛز، أنٌُ ايس (61
 .ايفهط

فتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤، مجع ٚتطتٝب: أمحس بٔ  بسايطظام ايسٜٚـ،  (62
 –اإلزاض٠ ايعا١َ يًطبع  -ض٥اغ١ إزاض٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ايطٜاض.
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 ٖـ(، زاض852)ت:  ايعػك٬ْٞ سذط بٔ  ًٞ بٔ ايبداضٟ، أمحس صشٝح ؾطح ايباضٟ فتح (63
 ايسٜٔ قب: ٚصشش٘  بسايباقٞ، اخطد٘ ف٪از قُس: ٖـ، تطق1379ِٝ بريٚت، - املعطف١

 .اـطٝب
ٖـ(، اثكل:  بساهلل 763ايفـطٍٚ، قُس بٔ َفًح بٔ قُس بٔ َفطز ايصاؿٞ اؿٓبًٞ )ت:  (64

 ّ. 2003 -ٖـ  1424بٔ  بساثػٔ ايرتنٞ، َ٪غػ١ ايطغاي١، ايطبع١: ا٭ٚىل 
 ؼكٝل َهتب: ، ؼكٝل(ٖـ817: ت) ايفريٚظلباز٣ ٜعكٛب بٔ قُس طاٖط اثٝ ، أبٛ ايكاَٛؽ (65

 يبٓإ. – ايعطقُػٛغٞ، بريٚت ْعِٝ قُس: ايطغاي١، بإؾطاف َ٪غػ١ يف ايرتاخ
قٛا س ا٭سهاّ يف َصاحل ا٭ْاّ،  ع ايسٜٔ  بسايععٜع بٔ  بسايػ٬ّ، املًكب بػًطإ ايعًُا٤  (66

ايكاٖط٠،  –ـ(، َطادع١ ٚتعًٝل: ط٘  بسايط٩ٚف، َهتب١ ايهًٝات ا٭ظٖط١ٜ 660ٖ)ت: 
 .ٖـ1414

ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحس، َٛفل ايسٜٔ  بساهلل بٔ أمحس بٔ قُس بٔ قسا١َ املكسغٞ )ت:  (67
 ّ. 1994 -ٖـ  1414ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 620

ٖـ(، 463ساهلل بٔ قُس بٔ  بسايم ايكططيب )ت: ايهايف يف فك٘ أٌٖ املس١ٜٓ، ٜٛغف بٔ  ب (68
 ٖـ.1400اثكل: قُس قُس ٚيس َازٜو، َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١، ايطٜاض، ايطبع١: ايجا١ْٝ، 

ٖـ(، زاض ايهتب 1051نؿاف ايكٓاٍ  ٔ َنت اإلقٓاٍ، َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ ايبٗٛت٢ )ت:  (69
 ايع١ًُٝ.

: ت) ايجعًيب إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ أمحس ايكطلٕ)تفػري ايجعًيب(، تفػري  ٔ ٚايبٝإ ايهؿف (70
 ا٭ٚىل: يبٓإ، ايطبع١ – بريٚت ايعطبٞ، ايرتاخ إسٝا٤  اؾٛض، زاض ابٔ: ، ؼكٝل(ٖـ427

 ٖـ.1422
 اؿػٝين َٛغ٢ بٔ أٜٛب ايًغ١ٜٛ، أبٛ ايبكا٤ ٚايفطٚم املصطًشات يف َعذِ ايهًٝات، (71

 بريٚت. – ايطغاي١ َ٪غػ١ املصطٟ، ٚقُس زضٜٚـ،  سْإ: ، اثكل(ٖـ1094: ت ايهفٟٛ،
 – صازض زاض ،(ٖـ711: ت) َٓظٛض ابٔ ايسٜٔ مجاٍ  ًٞ، بٔ َهطّ بٔ قُس ايعطب، يػإ (72

 ٖـ. 1414 - ايجايج١: بريٚت، ايطبع١
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ٖـ(، زاض 884املبسٍ يف ؾطح املكٓع، إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ  بساهلل بٔ قُس ابٔ َفًح، )ت:  (73
 ّ. 1997 -ٖـ  1418ا٭ٚىل، يبٓإ، ايطبع١:  –ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

بريٚت،  –ٖـ(، زاض املعطف١ 483املبػٛث، قُس بٔ أمحس بٔ أبٞ غٌٗ ايػطخػٞ )ت:  (74
 .ٖـ1414

ٖـ(، زاض 676اجملٍُٛ ؾطح املٗصب، أبٛ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ )ت:  (75
 ايفهط.

اثكل:  بسايطمحٔ  ٖـ(،728فٍُٛ ايفتا٣ٚ، أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ  بساؿًِٝ ابٔ ت١ُٝٝ )ت:  (76
 ٖـ.1416بٔ قُس بٔ قاغِ، فُع املًو فٗس يطبا ١ املصشف ايؿطٜف، املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ، 

فٍُٛ فتا٣ٚ ايع١َ٬  بسايععٜع بٔ باظ ضمح٘ اهلل،  بسايععٜع بٔ  بساهلل بٔ باظ )ت:  (77
 ٖـ(، أؾطف  ٢ً مجع٘ ٚطبع٘: قُس بٔ غعس ايؿٜٛعط.1420

ٖـ(، مجع ٚتطتٝب: فٗس بٔ 1421ُس بٔ صاحل ايعجُٝني )ت: فٍُٛ فتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ ايؿٝذ ق (78
 ٖـ. 1413زاض ايجطٜا، ايطبع١:  -ْاصط بٔ إبطاِٖٝ ايػًُٝإ، زاض ايٛطٔ 

اثطض يف ايفك٘  ٢ً َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ، فس ايسٜٔ  بسايػ٬ّ بٔ  بساهلل ابٔ ت١ُٝٝ  (79
 ٖـ.1404ايجا١ْٝ ايطٜاض، ايطبع١  -ٖـ(، َهتب١ املعاضف652اؿطاْٞ )ت: 

 –ٖـ(، زاض ايفهط 456اث٢ً باٯثاض، أبٛ قُس  ًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ ايظاٖطٟ )ت:  (80
 بريٚت.

ََاَظ٠َ )ت:  (81 اثٝ  ايمٖاْٞ يف ايفك٘ ايٓعُاْٞ، قُٛز بٔ أمحس بٔ  بسايععٜع بٔ  ُط بٔ 
ايطبع١: ا٭ٚىل، ٖـ(، اثكل:  بسايهطِٜ غاَٞ اؾٓسٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 616

 .ٖـ 1424

ٖـ(، اثكل: ٜٛغف ايؿٝذ 666كتاض ايصشاح، قُس بٔ أبٞ بهط بٔ  بسايكازض ايطاظٟ )ت:  (82
 ٖـ.1420صٝسا، ايطبع١: اـاَػ١،  –ايساض ايُٓٛشد١ٝ، بريٚت  -قُس، املهتب١ ايعصط١ٜ 

: كتصط خًٌٝ، خًٌٝ بـٔ إغـشام بـٔ َٛغـ٢، ضـٝا٤ ايـسٜٔ اؾٓـسٟ املـايهٞ املصـطٟ )ت          (83
 -ٖـــ 1412ٖـــ(، َطبــٍٛ َــع ؾــطس٘; َٛاٖــب اؾًٝــٌ، زاض ايفهــط، ايطبعــ١: ايجايجــ١، 776

1992.ّ 



 ٖـ1436ضبٝع ايجاْٞ  1ز ( 65ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعسز )   186

ٖـ(، زاض ايهتب 179املس١ْٚ ايهم٣، َايو بٔ أْؼ بٔ َايو بٔ  اَط ا٭صبشٞ )ت:  (84
 ّ.1994 -ٖـ 1415ايع١ًُٝ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 

 ًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ  َطاتب اإلمجاٍ يف ايعبازات ٚاملعا٬َت ٚا٫ تكازات، أبٛ قُس (85
 بريٚت. –ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 456سعّ ايظاٖطٟ )ت: 

َؿاٖري  ًُا٤ ا٭َصاض ٚأ ٬ّ فكٗا٤ ا٭قطاض، قُس بٔ سبإ بٔ أمحس، أبٛ سامت ايُبػيت )ت:  (86
 ٖـ. 1411املٓصٛض٠، ايطبع١: ا٭ٚىل  –ٖـ(، سكك٘: َطظٚم  ٢ً إبطاِٖٝ، زاض ايٛفا٤ 354

 امل٪يف ْفك١  ٢ً طبع اهلل،  بس بٔ ايًطٝف  بس بٔ ايطمحٔ ٚغريِٖ،  بس سل  ًُا٤ َؿاٖري (87
 ّ.1972/  ٖـ1392 ا٭ٚىل،: ايطٜاض، ايطبع١ ٚايٓؿط، ٚايرتمج١ يًبشح ايُٝا١َ زاض بإؾطاف

ٖـ(، املهتب١ 770املصباح املٓري يف غطٜب ايؿطح ايهبري، أمحس بٔ قُس بٔ  ًٞ ايفَٝٛٞ )ت:  (88
 بريٚت. –ايع١ًُٝ 

ابٔ أبٞ ؾٝب١ )ايهتاب املصٓف يف ا٭سازٜح ٚاٯثاض(، ابٔ أبٞ ؾٝب١،  بساهلل بٔ قُس  َصٓف (89
ايطٜاض، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –ٖـ(، اثكل: نُاٍ ٜٛغف، َهتب١ ايطؾس 235ايعبػٞ )ت: 

 ٖـ.1409

: ت) ايبغٟٛ َػعٛز بٔ اؿػني قُس ايبغٟٛ(، أبٛ )تفػري ايكطلٕ تفػري يف ايتٓعٌٜ َعامل (90
، ا٭ٚىل: بريٚت، ايطبع١– ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤ املٗسٟ، زاض  بسايطظام: ثكل، ا(ٖـ510

 ٖـ. 1420
ٖـ(، اثكل: 395َعذِ َكاٜٝؼ ايًغ١، أمحس بٔ فاضؽ بٔ ظنطٜا ايكعٜٚين ايطاظٟ، )ت:  (91

 ّ.1979 -ٖـ 1399 بسايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ، زاض ايفهط، 
ٓٝيب، زاض ايٓفا٥ؼ، ايطبع١: ايجا١ْٝ، ساَس صازم ق -َعذِ يغ١ ايفكٗا٤، قُس ضٚاؽ قًعذٞ  (92

 ٖـ. 1408
 َعذِ املصطًشات ٚا٭يفاظ ايفك١ٝٗ، ز. قُٛز  بسايطمحٔ  بساملٓعِ، زاض ايفض١ًٝ. (93
: ت) اؿٓبًٞ، ايعُاز ابٔ قُس بٔ أمحس بٔ ا٭ميإ،  بساؿٞ سٓح َٔ ا٭َإ َعط١ٝ (94

 املًُه١ دس٠، ايصٖب١ٝ، ١ايعصطٜ ايعُطٟ، املهتب١ صٓٝتإ بٔ  بسايهطِٜ: ، ؼكٝل(ٖـ1089
 ايػعٛز١ٜ. ايعطب١ٝ



 187   ز. أمحس بٔ قُس ايغاَسٟ   ..  .اضاتيف ايهٖف ني يإلطعاّكِّاغتٝعاب املػانني املػتٔش

ٖـ(، َهتب١ 620املغـين، َٛفل ايسٜٔ  بساهلل بٔ أمحس بٔ قُس بٔ قسا١َ املكسغٞ )ت:  (95
 ّ.1968 -ٖـ 1388ايكاٖط٠، 

َغين اثتاز إىل َعطف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاز، قُس بٔ أمحس اـطٝب ايؿطبٝين ايؿافعٞ )ت:  (96
 ّ.1994 -ٖـ 1415، ايطبع١: ا٭ٚىل، ٖـ(، زاض ايهتب ايع977١ًُٝ

ٖـ(، َطبٍٛ َع 620املكٓع، َٛفل ايسٜٔ  بساهلل بٔ أمحس بٔ قُس بٔ قسا١َ املكسغٞ )ت:  (97
 ّ. 1997 -ٖـ  1418يبٓإ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –ؾطس٘ املبسٍ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

َطبٍٛ َع ؾطس٘ زقا٥ل ، ٖـ(972ايفتٛسٞ )ت:  ايٓذاض بٔ أمحس  جُإ بٔ َٓت٢ٗ اإلضازات، (98
 ّ.1993 - ٖـ1414 ا٭ٚىل،: ايهتب، ايطبع١  امل أٚىل اي٢ٗٓ،

: ت) ايعضنؿٞ بٗازض بٔ  بساهلل بٔ قُس ايسٜٔ بسض  بساهلل ايفك١ٝٗ، أبٛ ايكٛا س يف املٓجٛض (99
 .1985ّ - ٖـ1405 ايجا١ْٝ،: ايهٜٛت١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚقاف ، ٚظاض٠(ٖـ794

: ت) ايؿرياظٟ ٜٛغف بٔ  ًٞ بٔ إبطاِٖٝ إغشام ، أبٛايؿافعٞ اإلَاّ فك٘ يف املٗصب (100
 ايع١ًُٝ. ايهتب ، زاض(ٖـ476

 املعطٚف  بسايطمحٔ، بٔ قُس بٔ قُس  بساهلل خًٌٝ، أبٛ كتصط ؾطح يف اؾًٌٝ َٛاٖب (101
 ّ.1992 - ٖـ1412 ايجايج١،: ايفهط، ايطبع١ ، زاض(ٖـ954: ت) ايٗط ٝين باؿطاب

: ت) ايطًَٞ ايسٜٔ ؾٗاب محع٠ بٔ أمحس ايعباؽ أبٞ بٔ ز، قُساملٓٗا ؾطح إىل اثتاز ْٗا١ٜ (102
 ّ.1984/ٖـ1404: بريٚت، ايطبع١ ايفهط، ، زاض(ٖـ1004

 بإَاّ املًكب اؾٜٛين، ٜٛغف بٔ  بساهلل بٔ املصٖب،  بساملًو زضا١ٜ يف املطًب ْٗا١ٜ (103
 ا٭ٚىل،: بع١املٓٗاز، ايط ايٓسٜب، زاض قُٛز  بسايعظِٝ ز.أ: ، سكك٘(ٖـ478: ت) اؿطَني
 ٖـ.1428

، (ٖـ593: ت) املطغٝٓاْٞ،  بساؾًٌٝ بٔ بهط أبٞ بٔ املبتسٟ،  ًٞ بسا١ٜ ؾطح يف ااسا١ٜ (104
 يبٓإ. – بريٚت - ايعطبٞ ايرتاخ إسٝا٤ ٜٛغف، زاض ط٬ٍ: اثكل




