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 ٌُ  يف آشتحوليِ  القاردةُ  وأثورُ  إحودي

 )مجعًو ودراشًي(

 
 

، ومن منظور كيميائي تصنيعي ،االستحالة من منظور فقهي تأصيلي) ولى:االستحالة  الأ  ورشة  ٌث مقدٌَّم لبح
 (مة والنجسة في التصنيع الغذائي والدوائي والتجميليوأثرها في الحكم على المواد المحرَّ 

 لمؤتمر الخليجي الثالث لصناعة الحالل وخدماته المرافقة ل
 (م3125مايو  24-هـ2546رجب  23)

  
 
 

 إظداد

الم مَ كقرالد    لعِ ْس يـ عبد السَّ

ل بوحٌ   بولؽقيً إدارة اإلفتوءيف أوَّ
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 ههه

 

مي  ادؼد 

م ظؾقـو اخلبوئٌ وادسؽراِت، وأصفد أن ٓ إفف  احلؿُد هلل اّفذي أحؾَّ فـو افطقِّبوت، وحرَّ

ؿقاِت، وأصفد أنَّ حمّؿدًا ظبُده ورشقُفف: ادبعقُث  اهلل وحَده ٓ ذيَؽ فف، ربُّ إرِض وافسَّ

ٓئِؾ افبوهراِت: صذَّ اهلل ظؾقف وشؾَّؿ، وآفف، وصحبِف: أوفئؽ  بؤيوِت افقاضحوِت، وافدَّ

َـّ بسـَّتِف إػ ادامِت.   افّسوداِت، وظذ مـ اهتدى هبدِيف، واشت

إػ  ػتؼرُ ي واهلل تعوػ ؾقف حؽؿِ  ، وبقونَ يذظقَّ  سلفينَّ افؽالم ظذ أيِّ منؾ أّمو بعد:

ي، : مـ افؽتوب افؽريؿ، وافسـَّي افـبقيَّ إصؾقَّي ذم افؼيعي اإلشالمقَّي افرجقع إػ ادصودرِ 

اهلل تعوػ ذم  حؽؿِ  دعرؾيِ  افقحقدُ  إذ هل افطريُؼ  :افعؼؾقَّيمهو مـ إصقل افـؼؾقَّي ووؽرِ 

 ة.ادستجدَّ  احلديثيِ  ، أو افـقازلِ افؼديؿيِ  ادسوئؾِ 

ميِ  جسيِ افـَّ  إظقونِ  اشتحوفيِ  ودَّو ـوكً مسلفيُ  ة ذم ادستجدَّ  مـ ادسوئؾِ  أو ادحرَّ

 يِ ـَّ إػ افسُّ  افرجقعُ  بؿؽونٍ  هو: ـون مـ إمهقَّيِ فو ووجقدِ ذم وؿقظِ  فو، وإن ـوكً ؿديؿيً ضرحِ 

يِ  ُ ، ويبهذه ادسلفيَ  قفو ممّو يتـووُل د ؾمو ورَ  فو: دعرؾيِ كصقِص  تـطوِق ، واشافؼيػيِ  افـبقيَّ  حؽؿَ  غِّ

 .ؾقفو عِ ؼاف

ٌِ  ت أمهقَّيُ ومـ هـو جوء  ٌَ بوفدِّ  يتـووُل : افذي هذا افبح  افقاردةَ  وأثورَ  راشي إحودي

 وِب فو مـ أصحأخرَج رواهو ومـ  وخترجُيفو، وبقونُ مجُعفو، مـ حقٌ  آشتحوفيِ  ذم مقضقعِ 

ثغ ظؾقفو ، وحؽؿِ احلديثقَّيِ  وادصـَّػوِت  افؽتِى  قٌ ومـ ح فو،أفػوطِ  ؽريِى  وذُح  ،ادحدِّ

  ، ومقاؿِػ آشتحوفيِ  مقضقعِ دٓٓهتو افػؼفقَّي ظذ  بقونُ 
ِ
 .مـفو افعؾامء

ًُ وؿد ؿسَّ  ٌَ  ؿ  :مطوفَى  إػ ثالثيِ  هذا افبح

 .واصطالحوً  فغيً  آشتحوفيِ  حؼقؼيُ : ُل إوَّ  ادطؾُى 

ٍُ افّثوين:  ادطؾُى  ٌِ ختري  .ذم آشتحوفيِ  افقاردةِ  وأثورِ  إحودي

ٌِ  ؾؼفُ ادطؾى افّثوفٌ:   .ذم آشتحوفيِ  افقاردةِ  وأثورِ  إحودي
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ُل ادطؾى إ  وَّ

ِٓ  حؼقؼيُ   لغًي واصطالحوً  شتحوليِ ا

 

  دّو ـون احلؽؿُ 
ِ
ره، ومعرؾيِ  ظذ افقء ن مـ ادفؿِّ ؿبؾ ف: ـوتِ ف وموهقَّ حؼقؼتِ  ؾرٌع ظـ تصقُّ

ٍِ ذم  أن كؼعَ  ٌِ  ختري  ؼقؼيَ ح َف أن كعرِ  :، وبقوِن ؾؼِففوذم آشتحوفيِ  افقاردةِ  وأثورِ  إحودي

 شوهبيِ اد آشتعامِٓت  بقـفو، وبغَ  افػرَق وفو، وأؿسومَ ًو، واصطالح ، ومعـوهو فغيً آشتحوفيِ 

ودِ ط، وآؾْ ، واخلَ ـوٓشتفالكِ  :أو افؼريبي مـفو  .ؽقؿقوئلِّ اف حِّتِّ

 

 * ًٓ  ًو:لغًي واصطالح آشتحوليِ  : رعريُػ أوَّ

 : لغيً  آشتحوليُ  -1

 واشتحوَل َحقًٓ وُحُموًٓ، افقُء  ، يؼول: حوَل حولمصدر اشتَ فغًي:  آشتحوفيُ 

فف ووصػِ ضبعِ أو ف، حوفِ  : إذا تغرَّ ظـشتحوفيً ا
(2)

ًْ ظـ  . : اكؼؾب ًْ ًِ افؼقُس واشتحوف وحوف

ً حوِِلو واظقجَّ
(3)

ظـف عفد: أي: زاَل افؾالٌن ظـ  وحوَل . 
(4)

: ؾؼد حول و . ل أو تغرَّ ـؾُّ مو حِّتقَّ

واشتحول
(5)

. 

 ( بؿعـك: صيشتحوفآليت )وت
ِ
ستحقٌؾ: أي: ، ومـف ؿقِلؿ: ـالٌم مُ وًٓ حُم  رورُة افقء

وٌل حُم 
(6)

. 

                                                           

( )حقل(، و)ادصبوح ادـر( 88/868( )حقل(، و)توج افعروس( فؾزبقدي )1/075)مجفرة افؾغي( ٓبـ دريد )اكظر: ( 1)

 ( )حول(.1/107فؾػقُّقمل )

 ( )حقل(.4/1679)افصحوح( فؾجقهري )اكظر: ( 8)

 ( )حقل(.11/184سون افعرب( ٓبـ مـظقر )(، و)ف1/075اكظر: مجفرة افؾغي( )( 8)

 (.88/868) اكظر: )توج افعروس( ( 4)

 (.88/875) اكظر: )توج افعروس( ( 0)

 



4 
 

 ًو:اصطالح آشتحوليُ  -2

  )آشتحوفي( ذم اصطالِح  ـؾؿيُ  مل خترْج 
ِ
معـوهو افؾغقيِّ ظـ  ؿإضالؿوهِت و ،افػؼفوء

ل  ـر افسوبؼإوَّ  افذِّ
ِ
ُل افقء ه ظـ وصِػفف، واكؼالُبف ظـ حوفِ : وهق: حِّتقُّ ، وتغرُّ

(2)
. 

  آشتحوفيِ  تعريػوِت  وؾقام يع ذـٌر فبعضِ 
ِ
 :ادذاهِى  ظـد ؾؼفوء

ـُ ظوبديـ ث ظـ اخلؿرِ -احلـػلُّ  ؿول اب ، واحلامرِ  تصرُ  وهق يتحدَّ  يٍ ؾحَ مَمْ  ذم يؼعُ  خالا

شخرىأُ  حؼقؼيٍ  إػ حؼقؼيٍ  اكؼالُب ؾنّن ذفؽ ـؾَّف »: -ؾقصُر ِمؾحًو، وكحق ذفؽ
(3)

. 

ث ظـ ضفورةِ -ادوفؽلُّ  بوجلُّ وؿول اف ًْ  وّٕنَّ »: -ادسِؽ  ؾلرةِ  وهق يتحدَّ  ظـ اشتحوف

ًْ  ،مِ افدَّ  صػوِت  مجقعِ  شفذفؽ رْت ؾطفُ  :هبو خيتصُّ  واشؿٍ  ،صػوٍت  إػ فاشؿِ  ظـ وخرج
(4)

. 

 مـ صػٍي إػ : ومعـك آشتحوفيِ »: افشوؾعلُّ  يـ احلصـلُّ تؼلُّ افدِّ وؿول 
ِ
اكؼالُب افقء

شُأخرى
(5)

. 

ـُ  :  وؿول اب َّٓ  بوٓشتحوفيِ  جوشوِت افـَّ  مـ رءٌ  ريطفُ  ٓ...»ؿدامي احلـبعُّ  إذا اخلؿرةُ  إ

 ًْ شخالا  فوبـػِس  اكؼؾب
(6)

. 

ً فَ ؾؼد تبدَّ  :أو رموداً  وشي إذا صورت مؾحوً ؾننَّ افـج»ابـ تقؿّقي:  اإلشالمِ  وؿول صقُخ 

شػيُ وافصِّ  ل آشؿُ احلؼقؼي، وتبدَّ 
(7)

. 

                                                           

وآشتحوفي بؿعـوهو افؾغقيِّ افثوين أـثر مو تستعؿؾ ظـد إصقفقِّغ، وؿد تررد ذم  (.1/816اكظر: )ادقشقظي افػؼفّقي( )( 1)

 ه.وكحقُ  افذي ُيعؾَّؼ ظؾقف افطالُق اشتعامل افػؼفوء: ـوشتحوفي افؼط 

 (.1/816)حوصقي ابـ ظوبديـ( ) (8)

 (.1/188) )مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك خؾقؾ( (. واكظر: 4/194)ادـتؼك( )( 8)

ي ظذ متـ أيب صجوع( )78)ص/ )ـػويي إخقور(( 4)  مع حوصقي افبقجقري(.  -1/856(.واكظر: )ذح ابـ ؿوشؿ افغزِّ

د افشؽؾ افظوهر: بؾ تغرُّ اخلصوئصهـو: جموٓ يؼصد بوفصػي  ـذفؽ: ّٕكف ذـره ذم شقوق افؽرالم ظرذ اخلؿرر تصرُر  رَّ

، واهلل أظؾؿ.  خالا

 (.80(. واكظر: )ادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع( ٓبـ أيب افػتح افبعّع )ص/1/89)ادغـل( )( 0)

 .(85/088)جمؿقع افػتووى( ) (6)
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  مـ كصقصِ  ويظفرُ 
ِ
رغرر حيُصؾ يف العني فؿ: ذم اصطالحِ  : أّن آشتحوفيَ افػؼفوء

مي؛ فُقمد ي إىل اكؼالِب حؼقؼتِفو ل رغرر خصوئِص إىل  وأ، وذاِِتو الـَّجسي أو ادحرَّ فو، وربدر

ٌُ ُرعطك اشاًم جديدًا خيتصر هبو. صػو  ِِتو؛ بحق

 

 :* ثوكقًو: أقسوُم آشتحوليِ 

ـُ تؼسقُؿ آشتحوفِي  ًُ ظؾقف-يؿؽ  بوظتبوراٍت ثالثٍي: بوظتبوِر افػوظؾِ  -بحسِى مو وؿػ

ػوِت ، وبوظتبوِر افذَّ وظدِمف مـ صالٍح  ، وبوظتبوِر مو تموُل إفقف)أو افتامِم وافـؼصوِن( اِت أو افصِّ

 .ودٍ وؾس

مِي أو افـَّجسِي مـ ؾ: وعدِمف بوعتبوِر الػوعؾِ  شتحوليِ أقسوُم آ أّمو-1 ام يؼع فؾؿقادِّ ادحرَّ

 غ: اشتحوفٍي: ٓ خيرُج ذم افقاؿِع ظـ أحِد ؿسَؿغ اثـَ 

 . ، وٓ ؾعِؾ ؾوظؾٍ معوجليٍ  بغرِ  :ضبقعّقيٌ  اشتحوفيٌ  إّوُل:

ؾوظؾٍ  ، وؾعؾِ بؿعوجليٍ  :صـوظّقيٌ  اشتحوفيٌ  والّثوين:
(2)

. 

ػوِت: -2 اِت أو الص  ؿـ خالِل مو شبؼ كؼُؾف مـ ؾ وأّمو أقسوُم آشتحولِي بوعتبوِر الذَّ

 
ِ
ُ أنَّ آشتحوفَي  كصقٍص فؾػؼفوء  :ؿسامنِ ذم مقضقِع آشتحوفِي: يتبغَّ

 .أصؾقَّي(اشتحوفٌي  ) حؼقؼٍي وذاٍت  اشتحوفيُ  إّوُل:

 .أظراٍض وصػوٍت  شتحوفيُ ا والّثوين:

و أن افتؼسقؿ ُى هذاوشب فو: ـوخلـِزيِر. وإمَّ
و أن تؽقن كجوشُتفو ٕصؾِ : أنَّ افعَغ إمَّ

ًْ كجوشَتفو: ـوخلؿَرِة، أوجبَ  ، أو صػٍي ذظقَّيٍ مـ أظراضٍ تؽقَن كجوشُتفو دو ضرأ ظؾقفو 

ًٍ موَتً بف ؾلرةٌ   .وزي

                                                           

 (.86)ص/فؾغـوكقؿ ػؼف اإلشالمل( ذم اف )آشتحوفي وأحؽومفو( 1)

بوغ، وافغسرؾ، وادسرح، ِرج ؽَرهو مرـ أكرقاع افتطفرر فؾـجوشروِت ختصقص آشتحوفي بوكؼالب افعغ خُي  رـبقف: : ـوفردِّ

 ( مخس ظؼة ضريؼي، أو وشقؾي فؾتطفر: ؾراجعف. 166جقؿ ذم )إصبوه وافـّظوئر( )ص/وؽرهو، وؿد ذـر ابـ كُ 
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حف مُي وبغَّ  وهذا افتؼسقُؿ وضَّ ًْ  َرادُ رُدْ َؾو»اِلقتؿلُّ بؼقفف:  شبَبف افعالَّ  اخْلَْؿرِ  مـ بِوْكَؼَؾَب

َفيُ  ِهَل  َأْظَراَضَفو َأنَّ  افتََّخؾُِّؾ: إَػ   اْفِعـَِى  َموءُ  َبْعِضِفْؿ: َؿْقلِ  َمْعـَك َوَهَذا ِجْسِؿَفو، ُدونَ  ادَُْتَبدِّ

هُ  ُ اِئَحِي، ذم َحوٍل: إَػ  َحولٍ  مـ اهللُ ُيَغرِّ َواْفِػْعؾِ  َوافؾَّْقِن، افرَّ
(2)

فُ  َٓ  ْعِؿ،َوافطَّ  ،  َموءُ  َذَهَى  َأكَّ

هُ  َوَحَدَث  اْفِعـَِى، اَم  .َؽْرُ ًْ  َوإِكَّ ْبَفيُ  َدَخَؾ ٌُ  مـ :َظْقـَُفو ًْ بَؼؾَ اكْ  ؿول: مـ ظذ افشُّ  اخْلَْؿرَ  إنَّ  َحْق

َميُ  اِت  حُمَرَّ اِت  َحاَلُل  َواخْلَؾَّ  َكِجَسُتَفو، افذَّ َـّ  َضوِهٌر: افذَّ اِت  ظذ احْلُْؽؿِ  اْشتَِحوَفيُ  َؾُظ  اْفَقاِحَدةِ  افذَّ

دِّ  ، َواحْلُْرَميِ  َوافطََّفوَرِة، افـََّجوَشيِ  مـ بِوفضِّ ؾِّ : ـام َوَفْقَس  َواحْلِ َـّ   هق: َتْػِصقٌؾ  ؾقف َبْؾ  ُط

و الـَِّجَس  َأنَّ  َْصؾِفِ  إمَّ ًٍ  عؾقف َضَرأَ  دَِو أو َكوْلَبْقِل، ِٕ ًْ  َكَزْي ُل: َفْلَرٌة؛ بِفِ  َموَر َوَّ ْٕ  َتِحقُؾ َرْس  َفو

يُ  هق مو عؾقف الطَّوِرئ الثَّويِن: بِِخاَلِف  َأْصؾِِف، بِوْشتَِحوَليِ  َضَفوَرُرفُ  ِعقَّيُ  اْلِعؾَّ ْ  فنذا َكَجوَشتِِف؛ يف الَّشَّ

 ًْ ًعو. عـف الـََّجوَشيِ  اْررَِػوعُ  َصحَّ  اْرَرَػَع فُ  افـَّْقِع: هذا مـ اخْلَْؿرِ  َوَكَجوَشيُ  ََشْ َكَّ
 ؿبؾ َضوِهًرا ـون ِٕ

يِ  ِصَػيِ  ُوُجقدِ  ًْ  ُأوِرَدْت  ؾنذا ؾقف: اخْلَْؿِريَّ ًْ  ؾنذا َكَجوَشُتَفو: َوَجَب ًْ  َزاَف و َوَجَب شَضَفوَرهُتَ
(3)

. 

وبِؼ: تؼسقُؿ و   بعضِ ؿريٌى مـ افتَّؼسقِؿ افسَّ
ِ
: كقظغِ  آشتحوفَي إػ وافبوحثغَ  افعؾامء

 .كوؿصيٍ  ، واشتحوفيٍ يٍ تومَّ  اشتحوفيٍ 

 إصِؾ، ويتغرَّ اشُؿف: ُي:فوٓشتحولُي الّتومَّ 
ِ
حِّتِؿْؾ معفو  ؾال مو تستحقُؾ ؾقفو مجقُع أجزاء

 
ِ
و مـ أجزاء ِل ادقتِي بوحلرِق رمودًا.  أيا ل اخلـزيِر ِمؾحًو، وحِّتقُّ   إصِؾ ادـؼؾبِي ظـف: ـتحقُّ

ت ؾقفو صػوُت إصِؾ، وزال اشُؿف، مع بؼوء  وآشتحولُي الـّوقصُي:  مو تغرَّ
ٍ
مـ  أجزاء

ِل اخلؿِر خالا إ ًِ افـَّجِس صوبقكًو، وحِّتقُّ ِل افزي صِؾ ادـؼؾبِي ظـف: ـتحقُّ
(4)

. 

 ؿسامِن: فلؾفلّمو رؼسقُؿ آشتحولِي بوعتبوِر مو رموُل إلقف مـ صالٍح وفسوٍد:  -3 

، واشتحوفِي : ـوشتحوفِي اشتحولٌي إىل ضقٍى وصالٍح  إّول:  دِم اخلؿِر بـػِسفو إػ خؾٍّ

                                                           

 ف: إثر: وهق اإلشؽوُر، وظدُمف، واهلل أظؾؿ.فعؾَّ ادراَد ب (1)

 (. 1/45)افػتووى افػؼفّقي افؽزى( ) (8)

مي( جلامكري أبرق 11/897اكظر اإلصورة إػ هذا افتؼسقؿ ذم: )ادغـل( ) (8) زيرد ( )ـتوب إيامن(، و)آكتػوع بوٕظقون ادحرَّ

قع إّوِل: افذي تستحقؾ ؾقف مجقُع إجزاء، وظدَّ مـ افّثوين: وظدَّ ابـ ؿدامي اشتحوفَي اخلؿِر إػ خؾٍّ مـ افـ (.846)ص/

، وـالُمرف  ـَ شؿـًو، وكحَق ذفؽ  مـ آشتحوٓت. وهذا خيوفػ مو شربؼ كؼُؾرف ظرـ اِلقتؿرلِّ ب اشتحوفَي افدؿقِؼ خبزًا، وافؾَّ

  أوجف ذم كظري، واهلل أظؾؿ.



7 
 

 .إػ مسٍؽ: ؾفذا يطُفر بوٓشتحوفيِ  ؾلرِة ادسِؽ 

ـٍ وفسودٍ  ِم إػ ؿقٍح وصديٍد: ؾحؽؿف افـّجوشُي والّثوين: اشتحولٌي إىل كت : ـوشتحوفِي افدَّ

مـ بوِب أوػ
(2)

. 

 

ودًو: الػرق بني آشتحولي وآشتفالك، وآ* ثولث  الؽقؿقوئل، واخلؾط: حِّت 

 : آشتفالكِ و الػرُق بني آشتحوليِ  -1

)آشتفالك( مصطؾَح  م افػؼفوءُ اشتخد
(3)

افـَّجسي أو ظـ اختالط افعغ  ذم افتعبرِ  

مي بغرِ  ُت ادبوحيِ افطَّوهرِة و هو مـ إظقونِ ادحرَّ صػوهِتو ظـوَسهو، و، ظذ وجٍف ُيػقِّ

وخصوئَصفو
(4)

مِي: ؾبحقٌ  : ِة افـَّجسِي أو ادحرَّ ُة ادبوحُي ظذ ادودَّ فو، قذهُى ضعؿُ تغؾُى ادودَّ

 .ـثرٌ  موءٌ  ؾقفذم إكوء  مخرٍ مـ  ؿطرةٌ  ًْ طام فق شؼـ أثٌر: ذفؽوفقُّنو، ورائحُتفو: ؾال يبؼك ف

 بود وًجوممز ًرامخ ذب وفق»: احلـػلُّ  ؿول افؽوشوينُّ 
ِ
 ُى جي رِ فؾخؿ يُ افَغَؾب ـوكً إنْ  :وء

،احلَ   :رِ فؾَخؿ ـوكً اإذ يَ افَغَؾب نَّ ٕ :ُى جي ٓ ووِرحُيف ،وضعُؿف زالك تَّ ح وظؾقف وءُ اد َؽَؾَى  نْ وإ دُّ

ًِ  اوإذ ،وومعـوه رِ اخلَؿ ؿُ اش َل بؼ ؾؼد  فؾام يُ افَغَؾب ـوك
ِ
ش َزاَل  ؾؼد :ء ِٓ شـَكوادع ؿُ ا

(5)
. 

: وؿول افؼَ  افؽتوب ذم»راذمُّ ادوفؽلُّ
(6)

ـُ  ؽفؾِ اشتُ  إذا :   أو بطعومٍ  مغؾقبوً  صور أو، افؾب
ٍ
 دواء

 

                                                           

(. وؿد جوءِت اإلصورُة إػ هرذا افّتؼسرقؿ ذم كصرقِص 871)ص/اكظر : )افـقازل ذم إذبي( فزيـ افعوبديـ اإلدريز  (1)

 -تقضرقحف ذم ؿرول ـرام- احلققانِ  ؾضالُت  ـوكً ودَّ »: (87/ 1) (خؾقؾ خمتك ذحبعِض افػؼفوء: ـؼقِل اخلَُرر ذم )

 صرالٍح  إػ مسرتحقٌؾ  :ؿسرامن وهرق :مؼر   فف ومو .متؼدَّ  وؿد ،بوفطفورة فف حمؽقمٌ  وهق :ـوفدمعِ  فف مؼرَّ  ٓ مو :ؿسؿغ ظذ

ـِ ذم إرصوِد ادبتدئغ( فؾجووي )ص/ .شرةِ وافعذِ  مِ ـوفدَّ  ؾسودٍ  إػ ومستحقٌؾ  ،قضِ وافبَ  ـِ بَ ـوفؾَّ  ي   (.40واكظر: )ّنويي افزَّ

 ( )هؾؽ(. 15/058غي: مصدر اشتفَؾؽ افقَء: إذا أكػَؼف وأكػَذه. اكظر: )فسون افعرب( )آشتفالك ذم افؾُّ ( 8)

ػي. وظـوُس افق( 8) ة. وخصوئصف: آشؿ، وافشؽؾ، وافصِّ كوت إشوشقَّي فؾامدَّ صػوُتف: افؾرقن، وافطعرؿ، وافّرائحري، ء: ادؽقِّ

 وـؾُّ صػي ذظقَّي، أوجبً احلؽؿ ظؾقف بوفـّجوشِي أو افتحريؿ: ـوإلشؽور ذم اخلؿِر مثاًل.

 (.0/118)بدائع افصـوئع( )( 4)

مي افذخرة( )يعـل: )اددّوكي( فسحـقن: ـام ذـر ذم( 0)  (. 1/87 )مؼدِّ
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 إذا ظؾقفو دُّ حُي  ٓ اخلؿرِ  مـ افـؼطيَ و: أّن ـف ...ويشفدفؾغوفِى  احلؽؿَ  ٕنَّ ...حيرم مل

ًْ اشتُ  شمطؾؼوً  فؾؽ
(2)

. 

ْ  جوخرَ »: افشوؾعلُّ  مقوضلُّ افدِّ  وؿول   ذم بفِذ  فق مو -أي: مـ اخلؿرِ - فبوفكِّ
ٍ
 موء

 ظغِ  ٓشتفالكِ  :بذفؽ حدَّ  ؾال :...،ريٌح  وٓ ،فقنٌ  وٓ ،ضعؿٌ  فف يبَؼ  مل بحقٌ :ؾقف فؾؽاشتُ 

شاخلؿرِ 
(3)

. 

:وؿو ـُ رجٍى احلـبعُّ ًْ ا افَّذي وءُ اد» ل اب  شؼط ـثًرا ـون ؾننْ  افـَّجوشُي: ؾقف ْشُتفؾؽ

 بام ًرامَخ  طؾَ َخ  ومـفو: فقؾروايتون...: يسًرا ـون وإن خالٍف، بغرِ  ُحؽُؿفو
ٍ
 ؾقف، َؽ واْشُتفؾِ  ،ء

ش...ادشفقر هق اهذ.حُيَدَّ  مل ِذبف ؿَّ ث
(4)

. 

جومٍع  تعريٍػ  ادعوسيـ تؼديؿَ  افبوحثغَ  ومـ خالل هذا آشتعامل حوول بعُض 

ؾال يبؼك ِلو أثٌر مـ  :ضوهرةٍ  ةٍ إفقف مـ مودَّ  ًْ ؾقام أضقػَ  افـجوشيِ  ظغِ  ؾـوءُ »فالشتفالك: ؾؼول: 

شأو ريٍح  أو ضعؿٍ  فقنٍ 
(5)

. 

: تزول تفالك أّن آشتفالك يشبف آشتحوفي مـ جفي أّن آش وبـوًء عذ مو شبؼ يتبنيَّ

 ادستحقؾيُ  : بحقٌ ٓ يبؼك ِلو أيُّ أثر، وافعغُ افغوفبيِ  ادستفؾَؽي ذم افعغِ  افعغِ  صػوُت  ؾقف

ـْ  تزول ـومُؾ  ًي، وفؽ  اكؼالٌب حصؾ ؾقفو  ادستحقؾيُ  افعغُ صػوهتو: إْن ـوكً آشتحوفُي تومَّ

ٌل وت ، بخالف افعغ ، حِّتؿُؾ معفو اشاًم جديداً فعـوسهو، وخرجً بصػوٍت جديدةٍ  بدُّ

 ًْ ظؾقفو افغوفبيِ  ظـوُسهو، وبؼل آشتصحوُب فؾعغِ  ادستفؾَؽي: ؾؼد اختػ
(6)

. 

 

                                                           

 (.4/876)افذخرة( )( 1)

 (.4/170)إظوكي افطوفبغ( )( 8)

 ادسرؽر( ؾوشُتفؾؽ بامء) ادسؽر أي( خَؾطف وفق»): (6/118) افؼـوع( وفـّش (. وؿول افبفقيت ذم)89)افؼقاظد( )ص/( 8)

: مل( ِذبف ثؿَّ ) ادوء: أي( ؾقف)   اشؿُ  ْى ُيسؾَ  مل ادوء ذم بوشتفالـف ّٕكف حُيدَّ
ِ
 .شظـف ادوء

ل 85( فؾػضرقالت )ص/اشتحوفي ادسؽرات وادوئعوت افـجسري) (4) ات افػؼفّقري إوَّ ( )ضرؿـ أبحروث مرمار ادسرتجدَّ

 (.8رؾقس )ص/ بقاشطي: )اشتفالك إظقون افـَّجسي( فبومحد -بجومعي افزرؿوء(

مي( )ص/( 0)  (.845اكظر: )آكتػوع بوٕظقون ادحرَّ
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ط(ؾْ )اخلَ  مصطؾَح  اشتعؿؾ افػؼفوءُ  ط:ؾْ اخلَ الػرُق بني آشتحولِي و -2
(2)
 بؿعـك: اجلؿع 

  بغ
ِ
ـَ  ؾفق ظـدهؿ أظؿُّ  .غمتخوفػَ  أو ،يـجومدَ  أو ،غموئعَ : ؾلـثر صقئغ أجزاء   م

جزْ دَ ا
(3)

. 

 ٕد تداخؾ : جمرَّ ودراد بوخلَْؾطؾ
ِ
ةٍ  جزاء   مودَّ

ِ
ةٍ  ذم أجزاء ن مـ أو مقادَّ أخرى مودَّ : فقتؽقَّ

، أو مستحؾٌى، أو حمؾقٌل  ٌٍ ، أو ؽوٌز، -أو ِرخٌق، أو شوئٌؾ  ،ؾٌى َص -ذفؽ خمؾقٌط، أو مزي

كوت اخلؾقط حمتػظًو بصػوتِف وآثوِره افطبقعقّ  ٍن مـ مؽقِّ ي، وافؽقؿقوئّقي، أّمو ويظؾُّ ـؾُّ مؽقَّ

: ؾفل صػوٌت أو رائحيٍ ، أو ضعؿٍ : مـ فقٍن، افصػوت افطبقعّقي ادشسـي اّفتل تطرأ ظذ اخلؾقطِ 

كوت اخلؾقط، وٓ تغرِّ مـ حؼقؼتف ن مـ مؽقِّ  .ظورضٌي فؽؾِّ مؽقِّ

كوُت دقادِّ ادخؾقضي وذوبوّنو: بؾ تظؾال يستَّى ظذ اخلَْؾط زوال خصوئص ا   ؾُّ مؽقِّ

ـُ ؾصُؾ ظذ حؼقؼتِ  اخلؾقط بوؿقيً  ت صػوهُتو افطبقعقَّي، ويؿؽ كوت  فو، مفام تغرَّ هذه ادؽقِّ

بعضفو ظـ بعض
(4)

. 

مـ جفي أنَّ  -وـذا آشتفالك-يشسك مع آشتحوفي أّن اخلَْؾط  ومـ هـّو يتبنيَّ لـو:

َّٓ أّكف ٌك بغ اجلؿقعط هل ظـٌك مشسؾْ ـالا مـفو حيصؾ ِلو خؾط داخؾ ترـقبفو: ؾعؿؾقَّي اخلَ  : إ

ة ادخؾقضي: بقـام يؾزُم مـ  ٓ يؾزُم مـ ظؿؾقَّي اخلَْؾط حصقُل آشتحوفي أو آشتفالك ذم ادودَّ

حصقِل آشتحوفِي أو آشتفالِك وجقُد اخلَْؾط ذم افعِغ ادستحقؾِي أو ادستفؾؽيِ 
(5)

. 

اشتحوفٍي )أو اشتفالٍك( خؾٌط،  ؽؾُّ ؾ مـ وجٍف: بقـفام ظؿقمًو وخصقصوً  أنَّ  فوحلوصُؾ:

 وفقس ـؾُّ خؾٍط اشتحوفًي )أو اشتفالـًو(.

 

                                                           

 (. مزج( )1/1056( )توج افعروسجف بغره. اكظر: )غي: مصدر خَؾط افقَء: إذا مزَ ؾُط ذم افؾُّ اخل( 1)

(، و)ادقشرقظي افػؼفّقري( 888(، و)افتقؿقرػ ظرذ مفراّمت( فؾؿـرووي )ص/679افؽؾقَّروت( فؾؽػرقي )ص/اكظر: )( 8)

(19/888.) 

 (.40يعي اإلشالمّقي( فعبد افػّتوح إدريس )ص/اكظر: )افصـوظوت افغذائّقي وافدوائّقي ادعوسة ذم ضقء افؼ( 8)

مي( )ص/( 4)  (.841اكظر: )آكتػوع بوٕظقون ادحرَّ
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ودآالػرق بني آشتحولِي و  -3 حِّت 
(2)

 الؽقؿقوئل: 

ودُ )  ف ظؾقف افؽقؿقوئقُّقن، ويؼصدون بف: ـؾُّ تػوظٍؾ تعورَ  مصطؾٌح  (افؽقؿقوئلُّ  آحِّتِّ

ٍى آخَر. َـّ ة إػ مر ُل ادودَّ ف ـ ـقؿقوئل حيقِّ ة ويعرَّ ة إػ مودَّ ل ادودَّ ذفؽ بلّكف ظبورة ظـ حِّتقُّ

ات افؽقؿقوئّقي ذم افبـوء اجلزئل فؾامدَّة أخرى، ِلو صػوٌت ؾقزيوئّقي وـقؿقوئّقي. كتقجي فؾتغرُّ
(3)

. 

ود افؽقؿقوئل  ٍُ  ادوءُ هو: ، مـ أصفرِ ـثرةٍ  بلمثؾيٍ وؿد مثَّؾ افؽقؿقوئقُّقن فالحِّتِّ مـ  افـوت

يت هقدروجغ ود ذرَّ ة أـسجغاحِّتِّ (H2O )، وذرَّ
(4)

. 

ود افؽقؿقوئلِّ  وإمثؾي ادرضوبي فف: أّكف ٓ خيرُج ظـ معـك  ويتبغَّ مـ تعريػ آحِّتِّ

مصطؾح )آشتحوفي(: افذي اشتخدمف افػؼفوء، إن مل يؽـ هق كػسف، وإن ـون هـوك خالٌف 

ة إـسج يت اِلقدروجغ وذرَّ قوت ؾؼط: إذ إّن ـالا مـ ذرَّ غ حِّتؿؾ صػوٍت معقَّـي، ؾػل ادسؿَّ

ة جديدة، -هقدروجغ وأـسجغ-حِّتً اشٍؿ خمصقٍص هبو  ودمهو خترج مـفام مودَّ ، وبعد احِّتِّ

و هبو، وهق ادوء ، وحِّتؿؾ اشاًم جديداً ِلو صػوٌت مغويرةٌ  خوصا
(5)

. 

  

                                                           

د، ومعـوه: تصقر افذاَتْغ واحدًة. ( 1) ود ذم افؾُّغي: مصدر احِّتَّ  (.88اكظر: )افتعريػوت( فؾجرجوين )ص/آحِّتِّ

مي( )ص/بقاشط –( 8اكظر: )اددخؾ إػ افؽقؿقوء( فقحقك افبزرة )ص/( 8)  (.887ي )آكتػوع بوٕظقون ادحرَّ

قش وآَخريـ )ص/( 8) يـ افبؽُّ  (.190اكظر: )مبودئ افؽقؿقوء افعوّمي( دحل افدِّ

مي( )ص/( 4) واء( فـزيف مّحود )ص/887اكظر: )آكتػوع بوٕظقون ادحرَّ مُي ذم افغذاء وافدَّ  (.78(، و)ادقادُّ ادحرَّ
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 ّثوينال ادطؾُى 

 ٍُ ٌِ ختري  حوليِ يف آشتِ  القاردةِ  وأثورِ  إحودي

 

ميِ  سيِ جِ افـَّ  إظقونِ  وفيِ اشتح د ذم مقضقعِ ورَ  ٌُ  أو ادحرَّ ظديدٌة، وذم هذا  وآثورٌ  أحودي

ُ وايوِت تؾؽ افرِّ  أفػوظَ  أشقُق  ادطؾِى   افؽتِى  فو مـ أصحوِب مـ أخرَج  بوختصورٍ  ، وأبغِّ

ـْ  : إذاُي وافضعُػ فو مـ حقٌ افصحَّ درجتِ  ، مع بقونِ ّقيِ احلديث وادصـَّػوِت  ذم  مل تؽ

ًُ مهأو أحدِ  غِ افصحقحَ  َّٓ أن قْ فو مـ ـتوبَ بتخرجيِ  و، ؾنن ـوكً ؾقفام أو ذم أحدمهو اـتػق فام: إ

ٌِ  توج إفقفو ذم آشتدٓلِ مهو زيودٌة حُي ؽرِ  ذم رواييِ  يؽقنَ  جف مـ : ؾنينِّ بوحلدي  ؽرِ  أخرِّ

ٌُ ْغ افصحقحَ  ـِ وافسُّ  أمحدَ  ذم مسـدِ  ، ومتك ـون احلدي ًُ  :إربعيِ  ـ َّٓ بتخرجيِ  اـتػق  ف مـفو، إ

جف مـهؿ زيودةٌ ؽرِ  ذم رواييِ  أن يؽقنَ  ، وؿد ذـرُت ـؾَّ ـذفؽ اخلؿسيِ  افؽتِى  ؽرِ  : ؾنينِّ أخرِّ

ًُ ظؾقف ممّو اشُتدلَّ بف ظذ مقضقعِ  ـْ سحيًو ؾقفوآشتحوفيِ  مو وؿػ  .، وإن مل يؽ

ٌُ إػ ؿسؿَ  مو ورد ذم هذا افبوِب  ويـؼسؿُ   ، وآثورٌ ×مرؾقظٌي إػ افـّبلِّ  غ: أحودي

 .~ قؾٌي ظذ افصحوبيِ مقؿ

 

 ٌُ ًٓ: إحودي  :×بل  إىل الـَّ  ادرفقعيُ  أوَّ

ًُ و ًْ  ؿػ ٌَ ُروَي وهل تـؼسؿ إػ ،  ×ظـ افـّبلِّ ذم بوِب آشتحوفِي ظذ ظؼِة أحودي

ٌُ ضعقػٌي. ٌُ صحقحٌي، وأحودي  ؿسؿغ: أحودي

. الؼسُؿ إّوُل: إحوديٌ الصحقحُي: * ٌَ  وهل شبعُي أحودي

 

ل:احلديٌ ( 1 ـِ  ُشئَِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ »: ÷أكس حديٌ إوَّ ْؿرِ  َع  .َخاًل  ُرتََّخُذ  اخْلَ

  «.َٓ!» َفَؼوَل:
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ربوب حِّتريؿ ختؾقؾ اخلؿ –)ـتوب إذبي مسؾٌؿ أخرجف  صحقح.
(2)

 )(1988.) 

بوب مو جوء ذم اخلؿر خُتؾَّؾ(  -أبق داود )ـتوب إذبي(، و18189وأخرجف أمحد )ح 

بوب مو جوء ذم بقع اخلؿر وافـفل ظـ ذفؽ(  -سمذيُّ )أبقاب افبققع(، واف8677)ح 

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصأّن أبو ضؾحي شلل الـبلَّ  :÷مـ حديٌ أكس  (1898) ًرا. َقوَل: َوِرُثقا َأْيَتومٍ  َع  ََخْ

 وهذا فػظ أمحد وأيب داود. «.َٓ!» َقوَل: ؟َخاًل  َأْجَعُؾَفو َأَفالَ  َقوَل:«. َأْهِرْقَفو»

ًُ  إيِنِّ  اهللِ، َكبِلَّ  َيو»وفػظ افسمذّي:  ْي  اخلَْؿَر، َأْهِرِق : َؿوَل  ِحْجِري، ذِم  َْٕيَتومٍ  مَخًْرا اْصَسَ

ِسِ  ـْ َكونَ َوا افدِّ
(3)

ء  ػقضع هققٌ، وهق ابـ أيب ُشؾقؿ، و. وفؽـَّف ظـده مـ ضريؼ افؾَّ ش دِّ

احلػظ
(4)

، وِلذا ذـر افسمذيُّ ظـ روايي أمحد وأيب داود أّّنو أصحُّ 
(5)

. 

 

ٌر لَِقتِقٍؿ، فؾامَّ »ؿول:  ÷حديٌ أيب شعقد اخلدريِّ احلديٌ الّثوين:  (2 َكوَن ِعـَْدَكو ََخْ

ًُ َرُشقَل اهللِ   ادَوئَِدُة َشَلْل
ًِ ًُ َعـُْف،  ×َكَزَل ُف لَِقتِقٍؿ، َفَؼوَل: َأْهِريُؼقهُ  :َوُقْؾ  .«إِكَّ

                                                           

 )صحقح مسؾؿ( فقس مـ وضع مصـِّػ افؽتوب، بؾ هق مـ وضع اإلموم افـقوّي رمحرف اهلل، هذا افتبقيى افذي ذم رـبقف:( 1)

 وإّكام ذـرُتف فقسفؾ افقصقل إػ احلديٌ، ويعرف مقضع افػؼف مـف.

كون: ب( 8) الِ  َؽْسِ افدِّ نِّ  مَجْعُ ، افدَّ هِ  َأَمرَ  َوإِكَّاَم  َطْرُؾَفو، َوُهقَ : افدَّ ْجرِ  ُمَبوَفَغيً  َأوْ ، َتْطِفِرهِ  إِْمَؽونِ  َوَظَدمِ ، هِبَوبَِتَؼُّ  فِـََجوَشتِفِ : بَِؽْسِ  فِؾزَّ

 .(898/  11))مرؿوة ادػوتقح ذح مشؽوة ادصوبقح( فؾؼوري. اكظر: وظـفو، َومو ؿورهَب 

 (.8/101(، و)افؽوصػ( فف )8/485اكظر: )مقزان آظتدال( فؾذهبل )( 8)

ػف»(: 11/898) وؿول ادالَّ ظع افؼوري ذم )ادرؿوة(( 4) ، وضعَّ  .شرواه افسمذيُّ

(، 0895، 6160ذم إمر بؽِس ِدكوِن اخلؿر، أو صؼِّ زؿوِؿفو، وأّمرو مرو رواه أمحرد )ح  ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصحُّ رٌء ظـ افـّبلِّ  رـبقف:

ـِ 17796(، وافبقفؼلُّ ذم )افؽزى( )ح7888(، واحلوـؿ )ح8/897وافطحوويُّ ذم )ادشؽؾ( )  ُظَؿرَ ( مـ ضرق ظـ اب

ْػَرةُ  َوِهَل  – بُِؿْدَييٍ  آتَِقفُ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشقُل  َأَمَريِن »: ^ ، هِبَو، َؾَلْرَشَؾ  هِبَو، َؾَلَتْقُتفُ  – افشَّ ًْ  اْؽدُ ": َوَؿوَل ، َأْظَطوكِقَفو ُثؿَّ  َؾُلْرِهَػ

، ،" هِبَو َظَعَّ  ًُ رونَ  َمرو َؾَشرؼَّ  ِمـِّرل، ْدَييَ رُادْ  َؾَلَخذَ ...مَخْرٍ  ِزَؿوُق  وَوؾِقفَ  ادَِْديـَِي، َأْشَقاِق  إَِػ  بَِلْصَحوبِفِ  َؾَخَرَج  َؾَػَعْؾ ـْ  ـَ  تِْؾرَؽ  ِمر

َؿوِق  تِِف، افزِّ َْشَقاَق  آيِتَ  َأنْ  َوَأَمَريِن ...بَِحرْضَ ْٕ َفو، ا ؾَّ َّٓ  مَخْرٍ  ِزقَّ  ؾِقَفو َأِجدُ  َؾاَل  ـُ ٌٌ ضعقٌػ مـ مجقرع ضرؿرف، شَصَؼْؼُتفُ  إِ : ؾحدي

ى بؿجؿقظفو: : خالؾًو درـ  وهل ٓ تتؼقَّ ـُ حزٍم افظوهريُّ ح اب ، وبف سَّ اهتو، وإػ ضعِػف أصور افبخوريُّ ة ضعػ روَّ فشدَّ

( ) حف. اكظر: )ادحذَّ (، 0/188(، و)ؾرتح افبروري( ٓبرـ حجرر )0/77(، و)جمؿع افزوائد( فؾفقثؿلِّ )7/017صحَّ

 (، واهلل أظؾؿ.0/864و)إرواء افغؾقؾ( )
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 ب مو جوء ذم افـَّفل بو -أبقاب افبققع (، وافسمذيُّ ) 11850أخرجف أمحد )ح  حسـ.

ملِّ اخلؿَر يبقُعفو فف ،(1868( )ح فؾؿسؾؿ أن يدؾع إػ افذِّ قوُق فؾسمذيِّ  ؿولؿد و . وافسِّ

، وؿد ُروَي مـ ؽر وجٍف ظـ افـَّبلِّ »: ظؼبف ـٌ ٌٌ حس ٌُ أيب شعقٍد حدي  .شكحُق هذا ×حدي

اك جزُ   :شفقس بوفؼقيِّ »: ةً مرَّ  ؿول ؾقف افـّسوئلُّ بـ كقف، وهق وإن  وذم شـده أبق افقدَّ

ًة أخرى:  ـُ معغ وؽُره، و، وشصوفح»ؾؼد ؿول ؾقف مرَّ ؼف اب مسؾؿ ذم افشقاهدأخرج فف وثَّ
(2)

 :

ـٌ إن صوء اهلل، واهلل أظؾؿ  .ؾحديثف حس

 

 َراِوَييَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ لَِرُشقلِ  َأْهَدى َرُجاًل  إِنَّ »: ^حديٌ ابـ ظّبوس ( احلديٌ الّثولٌ: 3

ًَ  َهْؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َلفُ  َفَؼوَل  ََخٍْر، َمَفو؟ َقْد  اهللَ َأنَّ  َعؾِْؿ  َلفُ  َفَؼوَل  إِْكَسوًكو، َفَسورَّ ! َٓ : َقوَل ، «َحرَّ

مَ  الَِّذي إِنَّ : »َفَؼوَل  بَِبْقِعَفو، َأَمْرُرفُ : َفَؼوَل  ،«َشوَرْرَرُف؟ بِؿَ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  و َحرَّ هَبَ مَ  َُشْ  َحرَّ

ادََْزاَدةَ  َفَػَتَح : ،َقوَل «َبْقَعَفو
(3)

 .«فِقَفو َمو َذَهَى  َحتَّك

 (.1079بوب حِّتريؿ بقع اخلؿر( )ح  –أخرجف مسؾؿ )ـتوب ادسوؿوة  صحقح.

 

ًُ ؿول:  ÷حديٌ أيب شعقد اخلدريِّ  ( احلديٌ الرابع:4  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقَل  َشِؿْع

َو َيو»: َؿوَل  ِديـَِي،رَبِودْ  خَيُْطُى  ُض  َرَعوىَل  اهللَ إِنَّ  الـَّوُس، َأُّير ْؿِر، ُيَعر  َأْمًرا؛  فِقَفو َشُقـِْزُل  اهللَ َوَلَعؾَّ  بِوخْلَ

ـْ  ءٌ  ِمـَْفو ِعـَْدهُ  َكونَ  َفَؿ َّٓ  َلبِثْـَو َفاَم : َقوَل  ،«بِفِ  َوْلقَـَْتِػعْ  َفْؾَقبِْعُف، ََشْ  إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » الـَّبِلر  َقوَل  َحتَّك َيِسًرا إِ

مَ  َرَعوىَل  اهللَ ْؿَر، َحرَّ ـْ  اخْلَ َيُي، َهِذهِ  ْدَرَكْتفُ أَ  َفَؿ ْٔ ٌء؛ ِمـَْفو َوِعـَْدهُ  ا ْب، َفاَل  ََشْ َٓ  َيَّْشَ : َقوَل  ،«َيبِعْ  َو

 .«َفَسَػُؽقَهو ِديـَيِ ـَادْ  َضِريِؼ  يِف  ِمـَْفو ِعـَْدهُ  َكونَ  باَِم  الـَّوُس  َفوْشَتْؼَبَؾ 

 (.1078بوب حِّتريؿ بقع اخلؿر( )ح  –أخرجف مسؾؿ )ـتوب ادسوؿوة  صحقح.

                                                           

 (. 1/889(، و)افؽوصػ( )8/08فتفذيى( )اكظر ترمجتف ذم: )هتذيى ا( 1)

طِقحيِ ، وافِؼْرَبيِ ، ييِ اوـوفرّ : ادوءُ  ؾقف ؿُؾ حُي ي افذ رُف افظَّ ادَزادُة: ( 8) / 4) (وإثرر احلرديٌ ؽريرى ذم افـفويري.  اكظرر: )وافسَّ

، معرف مرـو فوصروحبَ ي روُتر ّٕنرو: راويريً  قًشرؿِّ  ؿروفقا»: (4/ 11) (مسؾؿصحقح  ذح. وؿول افـقويُّ ذم)(884

َػر وؽره ادوءُ  ؾقفو دتزوَّ يُ  فٕكَّ : وادزادةَ   .شذم افسَّ
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ُدْ  كِْعؿَ »: قال ×أنَّ الـَّبلَّ  ’حديٌ ظوئشي احلديٌ اخلومس: ( 5 ْٕ  مُ ا

َدامُ  َأوِ  – اإْلِ
(2)

 .«ؾر ـَاخلْ  -

ذبي صحقح ـتوب ٕا  (.8501وافتلدُّم بف( )ح بوب ؾضقؾي اخلؾِّ   –. أخرجف مسؾؿ )

 

ٍة دَِْقُؿقكَ »قال:  ^حديٌ ابـ ظّبوس : ّسودس( احلديٌ ال6 َٓ َق َعَذ َمْق َي بَِشوٍة ُرُصد 

 ًْ و َرُشقُل اهللَفاَمَر و: ؛ َفَؼوَل ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَؿرَّ هِبَ َهالَّ َأَخْذُرْؿ إَِهوهَبَ
(3)

َو : َفَدَبْغُتُؿقُه َفوْكَتَػْعُتْؿ بِِف؟ َفَؼوُلقا  إَِّنَّ

اَم َحُرَم َأْكُؾَفو: َمْقَتٌي؛ َفَؼوَل   .«إِكَّ

تدبغ( )ح بوب جؾقد ادقتي ؿبؾ أن  -أخرجف افبخوري )ـتوب افبققع صحقح.

بوغ( )ح  -(، ومسؾؿ )ـتوب افطفورة8881 (، وافؾَّػظ 868بوب ضفورة جؾقد ادقتي بوفدِّ

بوغ.  فؾّثوين، وفقس ظـد افبخوريِّ ذـُر افدِّ

ًُ رشقَل اهلل ^ظـ ابـ ظّبوس بؾػظ آخر وؿد ُروي هذا احلديٌ   ملسو هيلع هللا ىلص ؿول: شؿع

إَِذا ُدبِغَ »: يؼقُل 
(4)

َهوُب َفَؼْد َضُفرَ   بوب ضفورة جؾقد  -مسؾؿ )ـتوب افطفورةأخرجف  .«اإْلِ

بوغ( )ح   (.866ادقتي بوفدِّ

 

و7 ـِ  ×اهللِ  َرُشقُل  ََّنَك» ؿول: ^حديٌ ابـ ظؿر : بع( احلديٌ السَّ َليِ ـالْ َع  َجالَّ

بِؾِ  يِف  َب  ، َأوْ َعَؾْقَفو ُيْرَكَى  َأنْ : اإْلِ ـْ  ُيَّْشَ  «.َأْلَبوَِّنَو ِم

في  –ضعؿي )ـتوب إأبق داود  أخرجف. لغرهصحقح  بوب افـَّفل ظـ أـؾ اجلالَّ

بوب مو جوء ذم أـؾ حلقم  -إضعؿي  أبقاب(، وافسمذيُّ )8789، 8787وأفبوّنو( )ح 

                                                           

ؿِّ : ْدمُ وإُ ، بوفؽس: َداماإلِ »: (1/81)( افـفوييؿول ابـ إثر ذم )( 1) ُؾ  مو: بوفضَّ ـَ   أيَّ : اخلُْبزِ  مع ُيم
ٍ
 .شـون رء

بغِ  (8) و بعَدُه: ؾال. )افـفويي ذم ؽريى احلديٌ( )اإلهوب: اجلؾُد. وؿقؾ: إكَّام ُيؼوُل فؾجؾِد: إهوٌب، ؿبَؾ افدَّ  (.1/88، وأمَّ

بغُي: اشُؿ مو ُيدبُغ بف: أي: ُيصؾُح بف اجلؾُد مـ َؿَرٍظ وكحِقه. اكظر: )توج افعروس( )( 8) بُغ، وافدِّ بوُغ: وافدِّ  (.88/468افدِّ
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في وأفبوّنو(، )ح  بوئح 1884اجلالَّ في(  –(، وابـ موجف )ـتوب افذَّ بوب افـفل ظـ حلقم اجلالَّ

 (. 8189)ح

ٌٌ »وؿول افسمذيُّ ظؼبف:  ـٌ  هذاحدي ؽريٌى  حس
(2)

وؿول افشقُخ إفبوينُّ ذم )إرواء  ش....

 .شهوصقاهدِ  ضرؿفِ  أجؾِ  مـ وهُ إيَّ  يِّ مذافسِّ  حِّتسغَ  وفعؾَّ »(: 8/814افغؾقؾ( )

ـِ  ََّنَك × الـَّبِلَّ  َأنَّ »: ^وؿد ورد فف صوهٌد مـ حديٌ ابـ ظّبوس  َجثََّؿيِ ـُادْ  َع
(3)

، 

ـِ  ـِ  َلِي،َجالَّ ـالْ  َوَلَب ِب  َوَع ْ ـْ  الَّشر َؼوءِ ايِف  ِم  .شلس 

ؼوء(  –(، وأبق داود )ـتوب إذبي 1989أخرجف أمحد )ح بوب افؼب مـ ذم افسِّ

في وأفبوّنو( )ح  -(، و)ـتوب إضعؿي 8781)ح (، 8788بوب افـَّفل ظـ أـؾ اجلالَّ

في وأفبوّنو(، )ح  -إضعؿي  أبقابوافسمذيُّ ) (، 1880بوب مو جوء ذم أـؾ حلقم اجلالَّ

في( )ح –توب افضحويو )ـ وافـَّسوئلُّ   (.4448افـفل ظـ فبـ اجلالَّ

ليُ »وؿول أبق داود ذم )إذبي( ظؼبف:  وؿد وؿع ظـده ؾقفو: ش. اّلتل رلكُؾ الَعِذَرةَ  :اجلالَّ

فيِ » قِب اجلالَّ ـُ ـْ ُر فيِ »، بدل: شَوَظ ـِ اجلالَّ ، وهق ظـده ذم )إضعؿي( خمتَكٌ بوفـفل ظـ فبـ شَفَب

في.   اجلالَّ

ـٌ صحقح»مذيُّ ظِؼبف: وؿول افس ٌٌ حس  ش.حدي

ه:  وفف صوهدٌ   × اهلل َرُشقَل  َأنَّ »آخر مـ حديٌ ظؿرو بـ صعقى ظـ أبقف ظـ جدِّ

ـْ  َخْقَزَ  َيْقمَ  ََّنَك قمِ  َع ـِ  إَْهؾِقَِّي، ُحُؿرِ ـالْ  حُلُ ـْ  َجالََّلِي،ـالْ  َوَع و، َوَع ـْ  ُرُكقهِبَ  .شِؿَفوـْحلَ  َأْكؾِ  َوَع

في(  –)ـتوب افضحويو  (، وافـسوئلُّ 7589أخرجف أمحد )ح  افـفل ظـ أـؾ حلقم اجلالَّ

ـف افشقخ إفبوينُّ ذم )إرواء افغؾقؾ( )4447)ح  (.8/814(، وحسَّ

                                                           

وهد مرشاًل، ٓ ظـ ابـ ظؿر مقصقًٓ: ـرام أصور افسمذيُّ هـو إػ أّكف ؿد ُروي مـ ضريؼ افثقرّي ظـ ابـ أيب كجقح ظـ جم( 1)

رواه حمّؿد بـ إشحوق، وفؽـ احلديٌ جوء مـ ضريؼ آخر: أيقب ظـ كوؾع ظـ ابرـ ظؿرر. أخرجرف هؽرذا أبرق داود ذم 

فري( ) ـِ ظؿرر 8065، 8009ادقضع افّثوين، وذم )ـتوب اجلفرود( )بروب ذم رـرقب اجلالَّ ٌِ ابر (: ؾوكردؾع تعؾقرُؾ حردي

ّٓ مـ  ضريؼ جموهد، واهلل أظؾؿ. بوإلرشول: إ

 (.1/889ادجثَّؿي: ـؾُّ حققاٍن ُيـَصُى، وُيرمك فُقؼتؾ. )افـفويي ذم ؽريى احلديٌ وإثر( )( 8)
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ـِ  × اهلل َرُشقُل  ََّنَك»: أخر ^حديٌ ظبد اهلل بـ ظؿرو وأّمو   اإِلبِؾِ  َع

ُؿَفو ُيْمَكَؾ  َأنْ : َليِ ـَجالَّ لْ ا َب  َوَٓ ، حَلْ َّٓ  َعَؾْقَفو حُيَْؿَؾ  َوَٓ ، َُّنَوَأْلَبو ُيَّْشَ  الـَّوُس  َيْرَكَبَفو َوَٓ ، مُ إُدْ  إ

 «.َلْقَؾيً  َأْرَبِعنيَ  ُرْعَؾَػ  َحتَّك

(، واحلوـؿ ذم 4816أخرجف افدارؿطـلُّ ذم )شــف( )ح  .هبذا التامم ضعقػف

بف: (، وؿول احلوـؿ ظؼ19961(، وافبقفؼلُّ ذم )افســ افؽزى( )ح8869)ادستدرك( )ح 

ٌٌ صحقُح اإلشـود» بف افذهبلُّ بؼقفف ذم )تؾخقص ادستدرك(: شهذا حدي  بـ إشامظقؾ»: ؾتعؼَّ

ضعقػون وأبقه مفوجر بـ إبراهقؿ
(2)

وكؼؾ  ش.فقس هذا بوفؼقيِّ ». وِلذا ؿول افبقفؼلُّ ظِؼبف: ش

ي ادـفوج( ) ـُ ـثر ذم )حِّتػي ادحتوج إػ أدفَّ ه: احلوؾُظ اب ـ ذم (، و8/049ـالَمف وأؿرَّ ـُ ادؾؼِّ اب

وأخرج »(: 9/648(. وؿول احلوؾُظ ذم )ؾتح افبوري( )8/455)خالصي افبدر ادـر( )

 .، وذـرهشافبقفؼلُّ بسـد ؾقف كظر

ـُ اجلقزي ذم )افتحؼقؼ ذم أحوديٌ اخلالف(  ػف اب : وبنشامظقَؾ وأبقف ضعَّ ًُ ؿؾ

ه افذهبلُّ ذم )تـؼقح ـتوب افتحؼقؼ( )8/875)  (.8/898(، وأؿرَّ

ـُ ا خرجأ ؿدو فُ : »^ ظؿر بـا ظـ( 80598ذم )مصـَّػف( ) صقبي أيب ب  حَيْبُِس  َكونَ  َأكَّ

َجوَجيَ   (.9/648: ـام ؿول احلوؾظ ذم )افػتح( )شصحقٍح  بسـدٍ »وهق ش. َثاَلًثو َليَ َجالَّ ـالْ  الدَّ

 

. :ضعقػيُ : إحوديٌ الّثوينالؼسُؿ ال * ٌَ  وهل ثالثُي أحودي

 .«ؿْ كُ رِ ََخْ  ؾر َخ  ؿْ ؽُ ؾ  َخ  ْرُ َخ » ؿول: ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـّبّل  ÷جوبر حديٌ : ّوُل ( احلديٌ ا1ٕ

معؾَّؼًو ذم وذـره  (،11084أخرجف افبقفؼل ذم )افســ افؽزى( ) .جًدا ضعقػ

بر ظـ جوبر بف. (889/ 8) وأثور( افســ )معرؾي ود ظـ أيب افزُّ  مـ ضريؼ مغرة بـ زيَّ

ٌٌ  َهَذا»وـؿ ؿقفف: كؼؾ ذم )افســ( ظـ صقخف أيب ظبد اهلل احلو ـُ  َواْدِغَرةُ  َواِهل، َحِدي  ِزَيودٍ  ْب

د بف مغرة، وفقس »ػف بؼقفف: ، وأصور ذم )ادعرؾي( إػ ضعشَمـَوـِرَ  َصوِحُى  ...ؾفق ممّو تػرَّ

                                                           

 (. 1/146، 1/844(، و)هتذيى افتفذيى( )1/67، 1/818اكظر ترمجتفام ذم: )مقزان آظتدال( )( 1)
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ـُ حجر ذم 4/811وكؼؾ ـالمف افزيؾعلُّ ذم )كصى افرايي( ). شبؼقيٍّ  )افدرايي (، واحلوؾظ اب

اه.8/808)يي( ذم ختريٍ أحوديٌ اِلدا  (، وأؿرَّ

( افعؾَّي مـ افراوي ظـ 0/819ذم )افسؾسؾي افضعقػي( ) وجعؾ افشقخ إفبوينُّ 

(افتؼريى) ذم ـام :أوهومٌ  فف صدوٌق  هذا ادغرة»ادغرة: وهق احلسـ بـ ُؿتقبي: ؾؼول: 
(2)

: 

 ًِ ـُ : ظـف افراوي مـ اموإكَّ  ،مـف يُ ؾَّ افعِ  ؾؾقس  وؿول ،افذهبلُّ  ؿول ـام :هوفٌؽ  فؾنكَّ  :تقبيؿُ  بـ احلس

 "احلديٌ مسوكُ " : ؿطـلُّ ارَ افدَّ 
(3)

 .ش

 ٌُ ع: ؾوكظر: )ادقضقظوت( ْض فؿ بوفقَ ؿ ظؾقف بعُض ؽَ عػ: بؾ ؿد َح افضَّ  صديدُ  ؾوحلدي

وين )ص/  (.04فؾصغَّ

يؾؿلِّ ظـ أبقف ؾروز  :ّثوين( احلديٌ ال2  َرُشقَل  َأَرْقـَو»ؿول:  ÷حديٌ ظبد اهلل بـ افدَّ

ًَ  َقْد  اهللِ َرُشقل َيو: ُؼْؾـَوفَ ؛ × اهلل ـْ  َعؾِْؿ ـُ  َم ـْ  ،َكْح ـَ  َوِم ـُ  َأْي  َفنىَِل  ؛َكْح

ـْ  ـُ  َم ـَعُ  َمو َأْعـَوًبو َلـَو إِنَّ  اهللِ  َرُشقَل  َيو :َفُؼْؾـَو .َرُشقلِفِ  َوإىَِل  اهللِ، إىَِل  :َقوَل  ؟َكْح و َكْص  :َقوَل  ؟هِبَ

ُبقَهو ُبقهُ  ،َغَدائُِؽؿْ  َعَذ  اْكبُِذوهُ  :َقوَل  ؟بِقِى بِولزَّ  َكْصـَعُ  َمو :ُقْؾـَو .َزب   َواْكبُِذوهُ  ،َعَشوئُِؽؿْ  َعَذ  َواَْشَ

ُبقهُ  َعَشوئُِؽؿْ  َعَذ  ـَونِ  يِف  َواْكبُِذوهُ  ،َغَدائُِؽؿْ  َعَذ  َواَْشَ الش 
(4)

، َٓ فُ ؛اْلُؼَؾؾِ  يِف  َرـْبُِذوهُ  َو رَ  إَِذا َفنِكَّ  َرَلخَّ

ـْ  هِ  َع  .«َخاًل  َصورَ  َعْْصِ

 

بوب ذم افـَّؼقع( )ح  –)ـتوب إذبي  ، وافدارملُّ (18548) أمحدأخرجف  ضعقػ.

)ـتوب  (، وافـسوئلُّ 8718بوب ذم صػي افـَّبقذ( )ح –)ـتوب إذبي أبق داود (، و8158

حف افشقُخ ، (0708، 0701ذـر مو جيقز ذبف مـ إكبذة ومو ٓ جيقز( )ح -إذبي  وصحَّ

 (.1078سؾي افصحقحي( )ح إفبوينُّ ذم )افسؾ

                                                           

 (.15/881حجر )اكظر ٕؿقال افـُّؼود ؾقف: )هتذيى افتفذيى( ٓبـ ( 1)

 (.1/019اكظر: )مقزان آظتدال( )( 8)

ـَونُ  (8) : ؾَؾرافؼُ . واجلؾرقد مرـ أوافبروي، افرؿقؼ اجلؾد ذم ذفؽ يؼول مو وأـثر، ـّ ّ ٌَص : واحدهو، هووؽرِ  دمإُ  مـ ٕشؼقيُ ا: افشِّ

 .(188/ 15)( فؾعظقؿ آبودي ادعبقد ظقن. )يؾَّ ؿُ : هتوواحدُ ، افؽبورُ  اجلرارُ 
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ـون...»افؾػظ ٕيب داود، وكحقه فؾـّسوئل، وفقس ظـد أمحد: و إفخ،  شواكبذوه ذم افشِّ

فُ »: روايتف ذمافدارملُّ زاد و اِن؛ َعَؾْقفِ  َأَرك إَِذا َفنِكَّ  ش.ََخْراً  َيُؽقنَ  َأنْ  َقْبَؾ َخاًل  َكونَ  اْلَعْْصَ

ـْ  َّٓ أّكف ـثر صِّ ثر ادِ بـ ـ : ّٕن ؾقف حمّؿدَ ه ضعقٌػ شـدُ  وفؽ ، وهق ظذ صدؿف: إ قيصَّ

واييط ذم افرِّ ؾَ افغَ 
(2)

د بف. واهلل أظؾؿ.  : ؾال ُيؼبؾ مو تػرَّ

 

: ( احلديٌ 3 ٌُ َو» :^ؿي ؾَ حديٌ أمِّ َش الّثول ًْ  َأَّنَّ و َكوَك  الـَّبِلر  َفَػَؼَدَهو ،ُبَفوَتؾِ حَِّتْ  َصوةٌ  ََلَ

ًِ  َمو: َفَؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص وُة؟ َفَعَؾ ،: ُلقاَقو الشَّ ًْ َو: ُقْؾـَو بِنَِهوهِبَو؟ اْكَتَػْعُتؿْ  َأَفاَل : َقوَل   َموَر  َفَؼول َمْقَتٌي، إَّنَّ

 .«َخْؿرِ ـالْ  َخؾر  حُيِؾر  َكاَم  حُيِؾر  ِدَبوَغَفو إنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلر 

(، وافدارؿطـلُّ ذم 9895أخرجف افطزاينُّ ذم )ادعجؿ إوشط( )ح  ضعقٌػ جًدا.

 َأنَّ  ؿول َؾَرج: يعـل:»(، وؿول: 11088فبقفؼلُّ ذم )افســ افؽزى( )(، وا88)شــف( )ح 

ْت  إَِذا اخْلَْؿرَ  َ ًْ َخالا  َؾَصوَرْت  َتَغرَّ د بف ؾَرُج بـ َؾضوفي، »، وؿول افدارؿطـلُّ ظؼبف:  شَحؾَّ تػرَّ

، واحلوؾظُ  افدارؿطـلِّ بـحق ـالم و، شوهق ضعقػ ػف افبقفؼلُّ ـُ  ضعَّ حجر ذم )افتؾخقص  اب

(1/856حلبر( )ا
(3)

 بف دتػرَّ  وممَّ  ؾفق»(: 8/889ذم )معرؾي افســ وأثور( )افبقفؼلُّ . وؿول 

 بـ حيقك ظـ ثحدَّ  :ويؼقل ،ظـف ُث ٓحيدِّ  مفديٍّ  بـ افرمحـ ظبد وـون. ضوفيؾَ  بـ جافػرَ 

ٌَ  إكصوريِّ  شعقد ٌِ  افعؾؿِ  أهؾِ  شوئرُ  أيضوً  ػفوضعَّ  ،مؼؾقبيً  مـؽرةً  أحودي  .شبوحلدي

ا ف ضعقػوً ف يؽقن حديثُ ؿثؾُ ؾ  . جدا

 ٌُ ًُ ذم هذا افبوب واحلدي ابع. افثوب  هق حديٌ ابـ ظّبوس افسوبؼ حِّتً احلديٌ افرَّ

 

                                                           

 (.6801(، و)تؼريى افتفذيى( ٓبـ حجر )4/18ترمجتف ذم: )مقزان آظتدال( ) اكظر (1)

ـُ اجلقزي ذم )افتحؼقؼ ذم أحوديٌ اخلالف( )( 8) ه: اب ـُ ظبد اِلودي ذم )تـؼرقح 1/111وحؽك ـالَم افدارؿطـلِّ وأؿرَّ (، واب

وافزيؾعلُّ ذم )كصى افرايي ٕحوديٌ  (،1/88(، وافذهبلُّ ذم )تـؼقح ـتوب افتحؼقؼ( )1/84حِّتؼقؼ أحوديٌ افتعؾقؼ( )

 (.8/848(. واكظر فؽالم أئّؿي اجلرح وافتعديؾ ذم افػَرج بـ َؾضوفي: )مقزان آظتدال( )4/811( )1/119اِلدايي( )

 



19 
 

 :~ثوكقًو: أثور ادقققفي عذ الصحوبي 

ًُ ذم مقضقع آشتحوفي ظذ ظؼة آثوٍر ظـ افصحوبي  تـؼسؿ إػ  ، وهل~وؿػ

 ؿسؿغ: آثوٌر صحقحٌي، وآثوٌر ضعقػٌي.

 وهل ثالثُي آثوٍر. :صحقحيُ ال ثورُ : أّوُل لؼسُؿ إا *
 

ل:( 1 ـِ ظؿَر  إثر إوَّ ـِ اب َّو »: ^مو رواه كوؾٌع ظ َٓ َيَرى َبْلشًو َأْن َيْلُكَؾ ِِم ُف َكوَن  َأكَّ

 «.َكوَن ََخْرًا َفَصوَر خاًل 

حف ابـ ظبد افزِّ (84075أخرجف ابـ أيب صقبي ذم )مصـَّػف( )ح  صحقح. ذم  ، وصحَّ

 (.1/861)افتؿفقد( )

 

ـْ  َرُجاَلنِ  اْخَتَؾَػ »مو رواه ُجبر بـ كػر ؿول:  إثر الّثوين:( 2  ؾ  َخ  يِف  ُمَعوذٍ  َأْصَحوِب  ِم

ْرَداِء؟ َأَبو  َ َفَسَلٓ َخْؿِر،ـالْ   .«بِفِ  َبْلَس  َٓ : َفَؼوَل  الدَّ

ؿر خيؾَّؾ( بوب ذم اخل –أخرجف ابـ أيب صقبي ذم )مصـَّػف( )ـتوب إذبي  حسـ.

 مـ ضريؼ معوويي بـ صوفح ظـ أيب افزاهرّيي، ظـ ُجبر بـ ُكػر بف.( 84068)ح

: ؾفق صدوق، وإشـوُده حسـ، رجوفف ـؾُّفؿ ثؼوٌت، ظدا معوويي بـ صوفح احلرضملِّ 

ـف افبوـستوينُّ ذم )مو صحَّ 8/876مـ رجول مسؾؿ: ـام ذم )افؽوصػ( فؾذهبّل ) (. وؿد حسَّ

 (.1109)حذم افػؼف( مـ آثور افصحوبي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودْـُْرِي ـْلَس بِ ـَٓ بَ »: أّكف ؿول ÷درداء رظـ أيب اف وءرجو رمإثر الّثولٌ: ( 3
(2)

 ؛ 

  

                                                           

  وشؽقنِ ، ادقؿِ  بضؿِّ »(:  9/618ادُْرُي: ؿول احلوؾظ ذم )افػتح( ) (1)
ِ
 حوِح فؾصِّ  وً تبع( افـفويي)ذم بطوُض ، يحِّتتوكقَّ  بعدهو، افراء

  بتشديدِ 
ِ
 ّنؿ( أيافعومَّ  حلـ)ذم اجلقافقؼلُّ  وكؼؾ، بوٕول يـافدِّ حمقل  افشقُخ  وجزم، ادشفقر افطعؿ وهق: رِّ ادُ  إػ كسبيً : افراء

، ؿرِ اخل ضعؿِ  ظـ ؾتغرَّ : ؿسِ افشَّ  ذم عِض ووُ  ،ؾُح وادِ  احلقُت  ؾقف رَح ضُ  إذا  اخلؿرُ : هق. وشوبسؽقِّن  وإصُؾ ، افراء ـقنحيرِّ 

 ًْ  .(858/ 7)( فؾشبقفلاجلومع افصحقح ظذ افػجرافسوضع) .فتُ صدَّ  وزاف
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َذَبَحْتفُ 
(2)

ْؿُس   قَتونُ  ،وادِْْؾُح  ،الشَّ  .«َواحْلِ

 ( معؾَّؼًو، جمزومًو بف.7/89افبخوريُّ ذم )صحقحف( ) أخرجفصحقح بطرقف. 

ذم )مصـَّػف( مـ ضريؼ ظطقَّي بـ ؿقس ووصؾف: ظبد افّرزاق
(3)

 أبق ُظبقد ذم )إمقال(، و

(، وأبق إشحوق احلريبُّ ذم )ؽريى احلديٌ(898)ح
(4)

 مـ ضريؼ ُجبر بـ ُكػر،  

ـُ أيب صقبي ذم )مصـَّػف( ) ( مـ ضريؼ مؽحقل، وافدوٓيبُّ ذم )افؽـك(84084واب
(5)

مـ  

ضريؼ أمِّ افدرداء
(6)

( ظـ أيب إدريس 8/896ح مشؽؾ أثور( )، وافطَّحوويُّ ذم )ذ

: مخسُتفؿ ظـ أيب افدرداء.   اخلقٓينِّ

. ـٌ  وافؾَّػظ ٕيب ُظبقد، وإشـوُده حس

ـُ ظبد افزِّ ذم )افتؿفقد(   ظـ اخلقٓينِّ  إدريس أيب ظـ روىيُ »: (105/ 4)وؿول اب

ٌى بؿثؾ مو ؿول احلوؾُظ شبوفؼقيِّ  فقس وجف مـ افدرداء أيب ذم )افػتح( . وهذا متعؼَّ

 ،تبعف ومـ طويؾْ غُ مُ  اؿتك وظؾقف،مـؼطعٌ  وهذا»: -بعد أن ذـر ضريؼ مؽحقلٍ -( 9/617)

 وفف،جزموً  افبخوريِّ  مرادُ  وهق ،احلريبِّ  ـالم ظذ ظثروا ومو ،بف افبخوريِّ  جزمِ  ظذ واظسضقا

 .ش...خرىأُ  ضرٌق 

                                                           

  ةِ ؿقَّ  ظـ ظزَّ <(: افغريى ذيؾ) ذم مقشك أبق ؿول (1)
 فروورائحتَ ، فروضعؿَ  فامزافرتِ إو،  اخلؿررِ  ظرذ فاموؽؾبتِ ،  ؿسِ وافشَّ  ؾِح ادِ

يٍّ  ِصرػيُ  َوَهرِذهِ »: (108/ 8) (افـفويري ). وؿول ابـ إثر ذم(617/ 9) حجر بـ( ٓافبوري ؾتح. )>ِح بْ بوفذَّ   ُيْعؿرُؾ ُمررِّ

وِم: َؿُؽ، ادؾُح  ؾِقَفو َؾُقْجَعُؾ  اخلَْؿرُ  ُتْمَخذُ  بِوفشَّ ْؿسِ  ذِم  وُتقضع َوافسَّ يِّ  َضْعرؿِ  إَِػ  اخْلَْؿررُ  ؾتتَغررَّ : افشَّ ـْ  َؾَتْسرَتِحقُؾ : ادُررِّ  َظر

اَم : َهْقَلهِتَو قَّي إَِػ  َتْستحقُؾ  ـَ اَم : َيُؼقُل  .اخلَؾِّ َْصَقوءُ  َهِذهِ  َؾَؽَذفَِؽ : َحاَلٌل ، وادْرَْذُبقَحَي َحَرامٌ  ادَْقتيَ  َأنَّ  ـَ ْٕ ًِ  ا : ؾحؾًَّ اخْلَْؿرَ  َذَبَح

ْبَح  َؾوْشَتَعورَ   .شفِْْلِْحاَللِ  افذَّ

واكظرر: )حِّتػري (. 889وروايتف ظـ أيب افدرداء مرشؾي )مـؼطعي(: ـام ذم )جومع افتحصقؾ ذم أحؽروم ادراشرقؾ( )ص/ (8)

 (، واهلل أظؾؿ.881افتحصقؾ ذم ذـر رواة ادراشقؾ( ٕيب زرظي افعراؿّل )ص/

.مـ (، ومل أجده ذم ادطبقع 4/015ـام ذم )تغؾقؼ افتعؾقؼ( ٓبـ حجر ) (8)  ـتوب احلريبِّ

 ، ومل أجده ذم ادطبقع مـ )افؽـك(.(4/011ـام ذم )تغؾقؼ افتعؾقؼ( ) (4)

غرى، زوج أيب افدرداء، توبعّقي ثؼي، واشُؿفو: ُهَجقؿُي بـً ُحَقل افقصوبّقي. اكظرر: )هترذيى افؽرامل( هل: أمُّ افدرداء ا (0) فصُّ

ي )  (.8788(، و)تؼريى افتفذيى( )14/877(، و)اإلصوبي ذم اققز افصحوبي( ٓبـ حجر )80/808فؾِؿزِّ
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رداء مـ  افسخقص ذم خؾِّ وهق بؿجؿقع ضرؿف صحقٌح، ويشفد فف مو ثبً ظـ أيب افدَّ

 اخلؿر مطؾؼًو: ـام شبؼ ذم إثر افّثوفٌ، واهلل أظؾؿ.

 وهل شبعُي آثوٍر. :ضعقػيُ الثوُر : أّثوينالؼسُؿ ال *

ـِ اخلطَّوب: ّوُل ( إثر ا1ٕ ـَ  ُعَؿرَ  َأنَّ »: ÷ مو رواه أشؾؿ مقػ ظؿَر ب  َخطَّوِب ـالْ  ْب

بِولط اَلءِ  ُأِتَ 
(2)

وبَِقيِ  َوُهقَ  ، ب   َكِعِؼقدِ  َوُهقَ  ،ُيْطَبُخ  َيْقَمئِذٍ  َوُهقَ  ،بِوجْلَ اًبو َهَذا يِف  إِنَّ : َفَؼوَل  ؛الرر  َمو َلََّشَ

ْب  َفالَ  ؛إَِلْقفِ  لَ اْكُتفِ   ،َخؾر ـالْ  َيطِقُى  َذلَِؽ  َفِعـَْد  ،َفَسوَدَهو اهللُ ُيْبِدئَ  َحتَّك ُأْفِسَدْت  ََخْرٍ  َخؾر  ُيَّْشَ

ْ  َمو ،اْلؽَِتوِب  َأْهؾِ  َمعَ  َوَجَدهُ  َخاًل  َيْبَتوعَ  َأنْ  اْمِرئٍ  َعَذ  َبْلَس  َوَٓ  ُؿْ  َيْعَؾؿْ  َل ُدوا َأَّنَّ  إِْفَسوَدَهو َرَعؿَّ

ًرا َعوَدْت  َبْعَدَمو  .«ََخْ

ُلف صحقٌح عـ عؿر، وآخُره  هري   مدَرٌج مـ ققلِ أوَّ الزر
(3)

 .، وٓ يصحر عـ عؿرَ 

وأبق ظبقد ذم )إمقال( )ح  (،17118، 17111أخرجف ظبد افرزاق ذم )مصـَّػف( )ح 

ذم )افســ افؽزى(  افبقفؼلُّ (،و8/898(، وافطَّحوويُّ ذم )ذح مشؽؾ أثور( )888

ـِ  (11088)  رَ ُظؿ مقػ ؿَ ظـ َأْشؾ دٍ ؿَّ حُم  ـِ ب وِشؿِ افؼ ـِ ظ وٍب ِصف ـِ اب ـِ ظ ٍى ئذ أيب مـ ضريؼ اب

ًْ  َيْعـِل: :ُأْؾِسَدْت  َؿْقُفُف:»: افبقفؼلُّ  وؿول بف. اخْلَطَّوِب  ـِ ب  .شُظقجِلَ

. وٕيب ُظبقد مـف افشطُر افّثوين كحقه:  ْؾ »وافسقوق فؾبقفؼل، وكحُقه فؾطَّحوويِّ ـُ  ٓ تل

زاق خمتٌك: شخالا مـ مخٍر أؾِسدْت... ل، وفػظ ظبد افرَّ  مخرٍ  مـ خؾ   ؾُّ حيِ  ٓ»، دون إوَّ

 ش.هوأؾسدَ  افذي هق اهللُ يؽقنَ  كحتَّ  :ؾسدْت أُ 

ـُ تقؿقَّي: الروؿول صقخ اإلش >ثبت طـ طؿر بـ اخلطَّاب<م اب
(4)

ـُ افؼروؿ .  قِِّؿ: رول اب

  

                                                           

. )اف( 1) بُّ  (. 8/187ـفويي ذم ؽريى احلديٌ وإثر( )افطِّالء: افؼاُب ادطبقُخ مـ ظصِر افِعـِى، وهق افرُّ

و افبوـستوينُّ ذم )مو صحَّ مـ آثور افصحوبي ذم افػؼف( )( 8) ح إثَر زـريَّ (، ومل يـتبف دو ؾقرف مرـ اإلدراج. 8/1109تـبقف: صحَّ

ـظر ذح كخبي افػؽر( واحلديٌ اددَرج: هق مو ؽرِّ شقوُق إشـوده، أو أدخؾ ذم متـِف مو فقس مـف بال ؾصؾ. اكظر: )كزهي اف

ون )ص/110ٓبـ حجر )ص/  (.04(، و)تقسر مصطؾح احلديٌ( فؾطَّحَّ

 (.81/488(، و)جمؿقع افػتووى( )1/858)افػتووى افؽزى( )( 8)
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>وصحَّ ذلؽ طـ طؿر بـ اخلطَّاِب <
(2)

. 

َـّ و ٌي: هذا إثرَ لؽ بعد أن ذـر اشتدِٓل ضوئػٍي مـ -بقَّـفو افطَّحوويُّ بؼقفف  فقف عؾَّ

 بف
ِ
يِ  مـ َؽونَ ؾَ »: -افػؼفوء ُب  َوَٓ ": احلديٌ هذا ذم افذي َأنَّ : ذفؽ ذم خُمَوفِِػِفؿْ  ُحجَّ  مـ ُيْؼَ

اَلمِ  مـ فقس "َؾَسوَدَهو وجؾَّ  ظزَّ اهللُ  َيْبَدأَ  حتك ُأْؾِسَدْت  مَخْرٍ  اَلمِ  مـ هق إكَّاَم ، ُظَؿرَ  ـَ ْهِريِّ  ـَ ، افزُّ

  ُأيِتَ  دََّو ُظَؿرَ  بَِؽاَلمِ  َوَصَؾفُ 
ِ
اِب  هذا ذم إنَّ : ؾؼول: افطِّاَلء َ  .إَفْقفِ  اْكَتَفك مو افؼَّ

لِقُؾ  اَلمَ  اْؾِصْؾ : ُظْؼَبيَ  بـ ُمقَشك فف ؿول مو ذلؽ: عذ َوالدَّ اَلِمؽ مـ ملسو هيلع هللا ىلص افـبلِّ  ـَ : درو ـَ

ٌِ  مـ بِفِ  ثحيدِّ  ـون  .بَِؽاَلِمفِ  َؾَقْخؾُِطفُ : ملسو هيلع هللا ىلص افـبلِّ  َأَحوِدي

َّو ـِ  َؽْرِ  ِرَواَييُ  َأْيًضو: ذلؽ عذ َيُدلر  َوِِم  بـ ُيقُكُس  وهق: ظـف احلديٌ ِِلََذا ِذْئٍى  أيب اْب

ـِ  ُيقُكُس  حدثـل: ؿول، َوْهٍى  ابـ حدثـو: ؿول، ُيقُكُس  ثـوحدَّ  ـام: َيِزيدَ  ـِ  َظ  ـون َأكَّفُ  ِصَفوٍب  اْب

 َيطِقُى  ذفؽ ِظـْدَ ، ُيْػِسُدَهو وجؾَّ  ظزَّ اهللُ  َيُؽقنَ  حتك ُأْؾِسَدْت  مَخْرٍ  مـ َخؾٍّ  ذم َخْرَ  َٓ " :يؼقل

، مَخًْرا ـوكً وأّنَّ  َيْعَؾؿْ  مل مو اْفؽَِتوِب  َأْهؾِ  مع َوَجَدهُ  َخالا  َيْبَتوعَ  َأنْ  اْمِرٍئ  ظذ َبْلَس  َوَٓ ، اخْلَؾُّ 

ُدوا   َؾَسوَدَهو َؾَتَعؿَّ
ِ
ُدوا مَخًْرا ـوكً َؾنِنْ ، بِودَْوء ؾِ  ذم َخْرَ  َؾالَ : َخالا  َؾَتُؽقنُ  َؾَسوَدَهو َؾَتَعؿَّ ـْ  َأ

"ذفؽ
(3)

. 

ٌِ  هبذا َؾَبونَ »ثؿَّ ؿول:  ـِ  حديٌ ذم ُأِضقَػ  مو نَّ أَ  احلدي  ÷ ُظَؿرَ    إَػ   ٍَيْعـِل ِذْئى أيب اْب

اَم  اِب  ذم َؿوَففُ  افذي َؿوَففُ  قه إكَّ َ اِب  هذا  ِذم بِف ُأيِتَ  افذي افؼَّ َ يً  إَفْقفِ  اْكَتَفك مو افؼَّ  ؾقف َوَأكَّام، َخوصَّ

اَلمِ  مـ هق إكَّاَم  ذفؽ ِشَقى ـِ  ـَ اَلمِ  مـ َٓ ، ِصَفوٍب  اْب شِشَقاهُ  ْ ـمَ  ـَ
(4)

. 

                                                           

 (.8/454)إظالم ادقؿِّعغ( )( 1)

 (. 1/868أخرجف ابـ ظبد افزِّ ذم )افتؿفقد دو ذم ادقضَّل مـ ادعوين وإشوكقد( ) (8)

ٓ بلَس ظذ امرٍئ ابتروَع مرـ أهرِؾ افؽتروِب »( مؼتِكًا ظذ جزئف إخر: 1188وذـر ابـ أيب حوتؿ ذم )افعؾؾ( ذم )ح  (8)

.. ًُ مـ »، وكؼؾ ظـ أبقف ؿقَفف ؾقف: شخالا : حّتك رأي هريِّ َّٓ وهق وَهٌؿ: ُيشبف ـالَم افزُّ ـذا رواه ابـ أيب ذئى! وٓ أحسبف إ

هريِّ هذا افؽالَم بال إشـوٍد روايي ابـ ادبورك، ظـ يق ـِ أيب ذئٍى -يعـل: بال إشـوٍد فعؿرَ  –كس، افزُّ ٌَ اب ًُ أّن حدي ـ : ؾتقؼَّ

.شخطلٌ  ـُ ظبد افزِّ ، وأخرجفو اب  . وروايي ابـ ادبورك هذه تقاؾؼفو روايي ابـ وهى افسوبؼي اّفتل أصور إفقفو افطَّحوويِّ
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ون: أبق حوتؿ وأبق زرظي: ؾؼد أورد هذا إثر ازيَّ  ومو ذـره افطحوويُّ شبؼف إفقف افرَّ

ـُ أيب حوتؿ ذم افعؾؾ )ح   ًُ »(: ؾؼول: 1066اب ٌٍ  ظـ أيب وشلف  ظـ، ذئى أيب ابـ رواه حدي

هريِّ   مخرٍ  مـ خالا  أذُب  ٓ: ظؿر ؿول: ؿول ظؿر مقػ أشؾؿ ظـ، دحمؿَّ  بـ افؼوشؿ ظـ، افزُّ

:  يطقى ذفؽ ؾعـد: هوؾسودَ إِ  اهللُ َئ بديُ  كحتَّ : أؾسدْت  ،  يبتوعُ ٍئ مرا ظذ بلَس  ؾالاخلؾُّ خالا

 .مخًراصورَ  بعدمو هوإؾسودَ  دواتعؿَّ  ؿأّنَّ  عؾؿْ ي مومل، افؽتوِب  ِ أهؾ معه وجدَ  وؿد

 هبذا ويرُ  ؿد فٕكَّ : افزهريِّ  ـالمِ  مـ ِ افؽالم هذا يظومَّ  يؽقنَ  أن شبفيُ  فؼول أيب:

الءافطِّ  ذم ـالمٌ  ظؿرَ  ظـ اإلشـودِ 
(2)

هريِّ  ظـ ويورُ ،   هذا أنَّ  ـوؾْ ؾوشتدفَ : افؽالمُ  هذا فؿقفَ  افزُّ

ٌِ  ثحيدِّ  افزهريُّ  ـون وؿد. افزهريِّ  ـالم فوأكَّ ، ظؿرَ  ـالمِ  مـ هق فقس افؽالمَ   ثؿَّ ، بوحلدي

ٌِ  ذم فمَ ـال ؾجعؾقا: طقنيضبِ  ٓ أؿقامٌ  ؾؽون: ـالًمو هإثرِ  ظذ يؼقُل   وظُ احلػَّ  ّمووأ ،احلدي

ٌِ  مـ افزهريِّ  ـالمَ  زونيؿقِّ  ؾؽوكقا افؽتى وأصحوُب   .احلدي

ٌَ  هذا ؾذـرُت  ـَ ، افزهريِّ  ـالمُ  فـؾَّ  هذا َ  أنّ  ظـدي افذي: ؾؼول: ُزرظي ٕيب احلدي  روذ

ٌِ  مو كحقَ   .شؿول أيب ذم بقون ظؾَّي احلدي

ـُ ـثر ذم )إرصود افػؼق ي افتـبقف( )وِلذا ؿول احلوؾُظ اب (1/86ف إػ أدفَّ
(3)

ح »:   ورجَّ

هريِّ كػِسف  ش.أبق زرظي وأبق حوتؿ: أّكف مـ ـالم افزُّ

روايي  -ـام ذم )مسوئؾف -اإلموُم أمحُد دّو ؿول  ÷وأصور إػ ظدم ثبقتف ظـ ظؿَر 

 .>وُروي طـ ُطؿر<: -(8/148صوفح( )

 بـ ظؿر ؿولمؽحقٍل يؼقل:  ( ظـ17115: رواه ظبد افرّزاق ذم )مصـَّػف( )وهذا إثر

ـْ  خؾ   حيؾر  ٓ»: وباخلطَّ   .«أفسَدهو الذي هق اهللُ يؽقنَ  حتَّك ُأفسدْت؛ َخرٍ  م

                                                           

اق ذم )مصـَّػف( )ح ( 1) زَّ هرريِّ ظرـ 6809(، وافـسوئلُّ ذم )افســ افؽرزى( )ح 17116أخرجف ظبد افرَّ ( مرـ ضريرؼ افزُّ

، إكَّرام خُيروُض برودِخقِض: »افؼوشؿ، ظـ أشؾؿ مقػ ظؿر ؿول:  بِّ ، وهق مثُؾ ظؼقِد افرُّ
ٍ
ؿدمـو اجلوبقَي مع ظؿَر، ؾلتقـو بطالء

اِب مو اكتفك إفقفِ   ش.ؾؼول ظؿُر: إنَّ ذم هذا افؼَّ

 (، وذـر ؾقفام: أّكف ُروي ظـ أشؾؿ مرشاًل ـذفؽ.1/107فػوروق( فف )وكحقه ذم )مسـد ا(8)
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مـؼطعٌي: ـام ذم )ادراشقؾ(  ÷وهذا شـٌد ضعقٌػ: ٕنَّ روايَي مؽحقٍل ظـ ظؿر 

 (.880(، و)جومع افتحصقؾ( فؾعالئل )ص/811ٓبـ أيب حوتؿ )ص/

ًَ مو ذم روايي افزهريِّ مـ ـالٍم: ؾؽلّن مؽحقًٓ أخذه ظـ ا ، وؿد ظؾؿ فزهريِّ

ُفف ظـ ظؿر، وآخُره مدَرٌج مـ ؿقِل ÷ؾوفصحقح أنَّ هذا إثر فقس ـؾُّف ظـ ظؿر  : بؾ أوَّ

، واهلل أظؾؿ.  افزهريِّ

 

 «.َخْؿرِ ـو َيْصَطبُِغ بَِخؾ  الْ و َرَأْت َعؾِقً أَّّن » مو روتف أمُّ ِخداٍش:( إثر الّثوين: 2

ابـ أيب صقبي ذم )مصـَّػف( (، و868أبق ُظبقد ذم )إمقال( )أخرجف  ضعقػ.

 (.11080(، وافبقفؼلُّ ذم )افســ افؽزى( )ح 84067)ح

 (وأثور افســ معرؾيـام ذم )-وأمُّ ِخداش فقسً مـ ادعروؾوت: ؾؼد ؿول افشوؾعلُّ 

 ظجرد، بـً ظوئشي ظـ يروي سةبُ  ظـ افروايي ظؾقـو يعقى وافذي»: -(1/890)

 .ش...يافعومَّ  ذم بؿعروؾوت فقس، سوءافـِّ  مـ ةٍ وظدَّ  خداش، وأمِّ 

ـد ضعقٌػ، وٓ يصحُّ هذا إثُر ظـ ظعٍّ   .÷وظذ هذا: ؾوفسَّ

 

ف َس مو رواه مُ ( إثر الثولٌ: 3 ؾ  َخ بِ  َس لْ  بَ َٓ »:’ظـ ظوئشي َبؾ افعبديِّ ظـ أمِّ

 «.رِ ؿْ اخلَْ 

َبؾ، وؿول َس ( معؾَّؼًو ظـ مُ 11080افؽزى( )ح أخرجف افبقفؼلُّ ذم )افســ  ضعقػ.

َّٓ راٍو واحدٌ شوإِشـوُده جمفقٌل »ظؼبف:  : وذفؽ ٕنَّ مسبَؾ افعبديَّ مل يرِو ظـف إ
(2)

ْؼف  ، ومل يقثِّ

 .معتز: ؾفق ذم ظداد ادجفقفغ: ؾوٕثُر ضعقٌػ ٓ يصحُّ 

 

                                                           

(، و)افثؼوت( ٓبـ حّبون 8/64(، و)افتوريخ افؽبر( فؾبخوري )146اكظر ترمجتف ذم: )إشامء ادػردة( فؾزدجيل )ص/ (1)

(7/080.) 
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:( إثر الرابع: 4 ـُ ـَ  ُعْثاَمنَ  َأنَّ » مو رواُه احلس ًٓ  َرُجؾٍ  إىَِل  َدَفعَ  اْلَعوصِ  يِب أَ  ْب  َلفُ  َيْعَؿُؾ  َمو

ًرا، بِفِ  َفوْصَسَى َفَخَرَج  بِفِ  ًٓ  فِقفِ  َفَلْرَبَح  َقِدمَ  ُثؿَّ  ََخْ هُ  ُعْثاَمنَ  َفَلَرك َكثًِرا، َمو فُ  َفَلْخَزَ  بِفِ  اْصَسَى َقدِ  َأكَّ

ًٓ  فِقفِ  َفَلْرَبَح ؛ َبْقًعو  إىَِل  َجَؾَس  َحتَّك ُعْثاَمنُ  َفوْكَطَؾَؼ : َقوَل  ََخٌْر،: َقوَل  ُهَق؟ َوَمو: َفَؼوَل  َكثًِرا، َمو

ْؿرِ  بِتِْؾَؽ  َأَمرَ  ُثؿَّ  الـََّفِر، َصوضِئِ  ًْ  اخْلَ َٓ : َلفُ  َفِؼقَؾ  ِدْجَؾَي، يِف  َفُفِريَؼ َعُؾَفو َأ ! َوَأَمَر َٓ : َخاًل؟َقوَل  ََتْ

وفَ  ًْ هِبَ َفو ُصبَّ  .«ُكؾر

(، وابـ أيب ظوصؿ ذم )أحود 888 )إمقال( )ح أبق ُظبقد ذم أخرجفضعقػ.

(. وافسقوق ٕيب ُظبقد، 8887(، وافطزاينُّ ذم )ادعجؿ افؽبر( )ح 1045وادثوين( )ح 

 وفقس ظـد ؽره ذـُر افتخؾقؾ.

وائد( ) ، ازاخلزَّ  ظقسك بـ اهلل ظبد وؾقف»(: 4/165وؿد ؿول ظـف اِلقثؿلُّ ذم )جمؿع افزَّ

ضعقٌػ  وهق
(2)

ًْ هذه افعؾَّي، ؽر . وفش از: ؾوكتػ ـْ شـُد ابـ أيب ظوصؿ فقس مـ ضريؼ اخلزَّ ؽ

 بوفسامع مـ ظثامن بـ  -وهق افبكيُّ -أّن هـوك ظؾًَّي أخرى: وهل ظدُم تكيح احلسـ 

أيب افعوص، وهق مشفقر بوفتدفقس
(3)

، وممَّو يشفد ِلذا أّكف جوء ذم روايي ابـ أيب ظوصؿ 

 :  وافربح ؾقف يتجر موًٓ  يعطقف أن شلفف افعوص أيب بـ فعثامن مقػ أنَّ  احلسـ ـظ»وافطزاينِّ

: ش...بقـفام ازيُّ . ومقػ ظثامن بـ أيب افعوص ٓ ُيعرف: ـام ذـر ظعُّ بـ ادديـلِّ وأبق حوتؿ افرَّ

(9/808(، و)8/98ذم )اجلرح وافتعديؾ( ٓبـ أيب حوتؿ )مو ظذ 
(4)

. 

ـَ افبكيَّ أخذه مـ م  قػ ظثامن، وإن مل يلخذه مـف: ؾفق مدفِّس، ؾوفظوهر: أّن احلس

ح فـو بوفسامع: ؾوٕثر ضعقػ، واهلل أظؾؿ.  ومل يكِّ

 

                                                           

 (.0/859(، و)هتذيى افتفذيى( )4/109اكظر فسمجتف: )مقزان آظتدال( ) (1)

 (.89(، و)ضبؼوت اددفِّسغ( ٓبـ حجر )ص/150اكظر: )جومع افتحصقؾ ذم أحؽوم ادراشقؾ( )ص/ (8)

 (.  7/86واكظر: )فسون ادقزان( ٓبـ حجر ) (8)
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كبوبَ رواُه مو : ومس( إثُر اخل5
(2)

ًُ »: َؿوَل  ،’ َظوِئَشيَ  َأوْ  َشَؾَؿَي، ُأمِّ  َمْقَػ   َشْعًدا َرَأْي

ـْ  ِمْؽَتالً  حَيِْؿُؾ  و َؼوَل يُ  َلُف، َأْرضٍ  إىَل  الـَّوسِ  َعِذَرةِ  ِم ًُ  َزَغوَبُي،: ََلَ ِؿُؾ  إِْشَحوَق، َأَبو َيو: َلفُ  َفُؼْؾ  َأحَِّتْ

ةَ  ِمْؽَتَؾ  إنَّ : َقوَل  َهَذا؟ ُعرَّ
(3)

 .«َحى   ِمْؽَتُؾ 

ـُ أيب صقبي ذم )مصـَّػف( )ح ضعقػ. (، وافبقفؼلُّ ذم )افســ 88859أخرجف اب

قوق ٓبـ أيب ص18590، 18594افؽزى( )ح  قبي.(، وافسِّ

د بـ إشحوق، وإشـوده ضع ؾنّكف فقس مـ إثبوت ادتؼـغ: بؾ قػ: ّٕن مداَره ظذ حمؿَّ

ٍُّ بف ذم احلالل واحلرام  ـام ذم )ادقزان( -مـ افصدوؿغ، ومو اكػرد بف ؾػقف كؽورة، وٓ حيت

وظ( فؾذهبل )8/470) ، وهق مدفٌِّس مشفقٌر بوفتدفقس ظـ -(1/178(، و)تذـرة احلػَّ

افضعػوء وادجفقفغ
(4)

ًة  ،  مـ ضرؿف، وؿد اختؾػ ظؾقف ؾقف: ؾؿرَّ
ٍ
ح بوفسامع ذم رء ومل ُيكِّ

ًة رواُه ظـ ظبد اهلل بـ بوبك ظـ شعد. وبوبك  رواُه ظـ حمّؿد بـ ظبد افرمحـ ظـ بوبك. ومرَّ

 مقػ ظوئشي مستقٌر، مل أجد مـ كصَّ ظذ تقثقؼف، واهلل أظؾؿ.

 

و ُكْؽِري َأْرَض َرُشقِل ُكـَّ »ؿول:^ظـ ابـ ظّبوسمو رواه ظؽرمُي : سودس( إثُر ال6

َّٓ َيْدُمُؾقَهو× اهلل ُط َعَؾْقِفْؿ َأ ، َوكْشَسِ
(5)

 .شبَِعِذَرِة الـَّوسِ  

                                                           

(، 4/88(، وذـره ابـ حبَّون ذم )افثِّؼوت( )8/148) ؛ ترجؿ لف البخاريُّ يف )التاريخ الؽبر(’مقػ ظوئشي  بوَبك (1)

مقػ ظوئشي، شؿع شعد بـ أيب وؿَّوص، ورأى ظثامن بـ  بوَبك»: ( 1/89ذم )ادمتؾػ وادختؾػ( ) وؿول افدارؿطـلُّ 

ون، وظؿر بـ اخلطَّوب، روى ظـف ابـُف ظبد اهلل د بـ ظبد افرمحـ، ذـره افبخوريُّ أيضًو، اإلشـوَديـ ظـ بـ بوَبك ظػَّ ، وحمؿَّ

د بـ إشحوق َف اضطراٌب مـ ابـ إشحوق: ؿد ُظفد مـف هذا آضطراب ذم : ؾؽلّكف ُيشر إػ أّن هذا آختالشحمؿَّ

 (، واهلل أظؾؿ.10/175(، )9/881افروايي: ـام ذم )افعؾؾ( فؾدارؿطـلُّ )

يـ )1/109واكظر فسمجي بوَبك: )اإلـامل( ٓبـ موـقٓ )   (. 1/897(، و)تقضقح ادشتبف( ٓبـ كوس افدِّ

: كؼؾ افبقفؼلُّ ظؼى روايتف فألثر ظـ  (8) ُة: هل ظِذرُة افـوس»أيب ظبقد أّكف ؿول: ؿول إصؿعلُّ  «.افُعرَّ

 (.01اكظر: )ضبؼوت اددفِّسغ( )ص/ (8)

 (.8/184أي: يصؾحقهو، ويعوجلقهو. اكظر: )افـفويي ذم ؽريى احلديٌ( ) (4)
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ون 18597أخرجف افبقفؼلُّ ذم )افســ افؽزى( ) ضعقػ. وج بـ حسَّ ( مـ ضريؼ حجَّ

 ظـ أبقف ظـ ظؽرمي بف.

وج مل أجد مـ ترجؿ فف وُن أبق حجَّ وحسَّ
(2)

- افبقفؼلُّ بؼقفف إثرَ  ٕجؾف ضعَّػ : وفعؾَّف

ٌٌ ضعقٌػ »: -ؿبؾ أن يسقَق إشـوَده ـ ذم شُروي ؾقف حدي ـُ ادؾؼِّ . وكؼؾ تضعقَػ افبقفؼلِّ اب

ه، واهلل أظؾؿ.0/85)افبدر ادـر( )  (، وأؿرَّ

 

ُط َعَذ »: ^مو رواُه ظبد اهلل بـ ديـور ظـ ابـ ظؿر ( إثُر السوبع: 7 ُف َكوَن َيْشَسِ  َأكَّ

َهو، َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن َيَدَع َعْبُد اهللِ الؽَِراءَ  َّٓ ُيِعرَّ  .«الَِّذي ُيْؽِريِف َأْرَضُف َأ

( ، ومـ ضريؼف افبقفؼلُّ ذم 1089أخرجف افشوؾعلُّ ذم )ادسـد( )ح .جًدا ضعقػ

 (.18164(، وذم )معرؾي افســ وأثور( )ح 18596)افســ افؽزى( )

ا ـَ وإشـوُده ضعقٌػ جدا : ٕنَّ ؾقف إبراهقَؿ بـ أيب حيقك: وهق إن ـون افشوؾعلُّ حس

ثغ: ؾؼد ؿول ظـف اإلموم أمحد:  ي ادحدِّ َّٓ أّكف مسوٌك ظـد ظومَّ ٓ ُيؽتُى حديُثف، »افرأي ؾقف: إ

ٌَ افـّوِس  ٌَ مـؽرًة ٓ أصَؾ ِلو، وـوَن يلُخذ أحودي ترك افـّوُس حديَثف، ـون يروي أحودي

تبِ  ـُ شفيضُعفو ذم 
 (3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ـ أبقف، وذـر أّكف مل يذـروا فف روايي ظ(8/819)إرواء افغؾقؾ( )وـذا ذـر افشقخ إفبوينُّ ذم  (1)

 (.1/187(، و)هتذيى افتفذيى( )1/80)مقزان آظتدال( )اكظر:  (8)
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ٌُ  دطؾُى ا  الّثول

ٌِ فؼُف   يف آشتحوليِ  القاردةِ  وأثورِ  إحودي

 

ٌِ وأثوِر = كليت ذم  بعد أن ظرؾـو ذم ادطؾِى افسوبِؼ مو ُروي ذم آشتحوفِي مـ إحودي

ًْ ظؾقف مـ إحؽوِم ادتعؾِّؼِي هبو،  ويؿؽـ هذا ادطؾِى فدراشتِفو، ومعرؾِي ؾؼِففو، ومو اصتؿؾ

ُل:  ٌُ وأثوُر ذم هذا ادقضقِع إػ ؿسؿغ: افؼسُؿ إوَّ  تؼسقُؿ مو وردْت بف تؾؽ إحودي

. وافؼسُؿ افّثوين: مو يتعؾَّؼ بوشتحوفِي افـَِّجس إػ ضوهٍر،  مو يتعؾَّؼ بوشتحوفِي اخلؿِر إػ خؾٍّ

 ٌِ ٍُ ظـ هذا افتؼسقؿ فألحوديٌ وأثور افقاردة: أن أتـووَل بوفبح مسلفَتِغ ؾؼفقَّتِغ ويـت

 مـػصؾَتغ:

.  إوػ: ُحؽؿ اشتحوفِي اخلؿِر إػ خؾٍّ

 وافثوكقي: ُحؽؿ اشتحوفِي افـَّجِس إػ ضوهٍر.  

 

:إىل َخ  اخلؿرِ  اشتحوليِ  * ادسللي إوىل: حؽؿُ   ؾ 

ل( إػ أنَّ شبؼً اإلصورُة ذم  و أن تؽقَن ضبقعقّ  اشتحوفيَ )ادطؾى إوَّ ًي اخلؿِر إػ خؾٍّ إمَّ

 ذاتقًَّي بغر معوجلٍي، أو تؽقَن صـوظقًَّي بؿعوجلي.

 حِّتريُر حمؾ  الـ زاع:  -1

ًْ بـػِسفو أمجع : افػؼفوء ظذ أنَّ اخلؿَر إذا اشتحوف اشتحوفًي ضبقعقَّي ذاتقًَّي بغِر  خالا

أّّنو تطُفرُ  معوجلٍي:
(2)

 ، وحيؾُّ أـُؾفو.

 :وؿد كؼؾ إمجوَظفؿ ظذ ذفؽ ؽُر واحٍد مـ افعؾامء

ـُ ُرصٍد:  >وأمجعقا طذ أنَّ اخلؿَر إذا ختؾَّؾْت مـ ذاِِتا جاَز أكُؾفا<ؿول اب
(3)

. 

                                                           

 (.1/76اكظر: )بدايي ادجتفد( )هذا ظذ افؼقل بـجوشي اخلؿر، وهق ؿقل اجلؿفقر.  (1)

 (. 1/470)بدايي ادجتفد( ) (8)
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 : >رْت صفُ  خًّلا فابـػِس  ْ تاكؼؾبَ  إذا-يعـل: اخلؿرَ - اأّنَّ  وأمجعقا<وؿول افـقويُّ
(2)
. 

ـُ تقؿّقي:  هو أ اهلُل بنؾسودِ ؾننَّ ادسؾؿغ أمجُعقا أنَّ اخلؿَر إذا بد<وؿول صقُخ اإلشالِم اب

>وحِّتقيؾِفو خالا ضُفرْت 
(3)

. 

َدامُ كِْعَؿ <: ×ومـ أدفَّي هذا اإلمجوِع: ؿقُل افـَّبلِّ  >ؾر ـَاخلْ  اإْلِ
(4)

 ×. ؾلضؾؼ افـبلُّ 

ـُ حزم:  ، ومل يؼقِّد خالا معقَّـًو: ؾدلَّ ظذ دخقل مو ختؾَّؾ مـ اخلؿر ذم هذا: ؿول اب اددَح ذم اخلؾِّ

 ، ََخًْرا َلقَْس  َواخْلَؾُّ ، ََيُصَّ  َوَلْ ، ًّلمالسَّ  طؾقف َفَعؿَّ <
ْجسِ  اْْلََرامِ  َغْرُ   َالطَّاِهرَ  اْْلًَّلَل نَّ لَ  بًِّلَ  الرِّ

>َشؽ  
(5)

 . 

تِف: مو جوء ظـ افصحوبي  مـ آثور ذم اشتعامل خؾِّ اخلؿر، ومـفو: مو  ~ومـ أدفَّ

«أفسَدهو ذيال هق اهللُ  يؽقنَ  حتَّك ُأفسدْت؛ َخرٍ  مـ خؾ   حيؾر  ٓ»: ÷ُروي ظـ ظؿر 
(6)

 .

ـِ  َّو َكوَن ََخْرًا َفَصوَر خاًل » :^ظؿر  ومو صحَّ ظـ اب َٓ َيَرى َبْلشًو َأْن َيْلُكَؾ ِِم ُف َكوَن   «.َأكَّ

 .؛ كام سبؼ÷وصحَّ كحقه ظـ أيب افدرداء 

ـُ ؿدامي:   ويرُ  فؼد؛ فؿمجقعِ  ققلِ  يف وحتؾُّ ، رتطفُ  اّنَّ إف؛ فابـػِس  اكؼؾبْت  إذا افلمَّ <ؿول اب

  وأبق، طظي : مـفؿ؛ َخرٍ  بخؾِّ  قاغُ اصطبَ  ؿأّنَّ  ِ  الوائؾ مـ مجاطةٍ  ـط
ِ
ـُ ، الدرداء  ، طؿرَ  واب

                                                           

 ففررق طـرف؛ صررحَّ  فرإن<ر، وقرال: أّنرا ٓ تطُفرر الاملؽرلِّ  حـقنَ وذكرر أّكرف ُحؽررل طرـ ُسرر(. 18/108)ذح صررحقح مسررؾؿ( ) (1)

: ـرام ذم )افتؿفقرد( ٓبرـ ظبرد افرزِّ ) .>فقبَؾر مرـ بإمجرا ِ  حمجرقٌج  روٍح افؼرضبرلُّ : كؼؾ ظـف ذفرؽ ابرـ وضَّ ًُ ، 1/868ؿؾ

ـْ كؼؾقا ظـف ـذفؽ: افتػريؼ 4/146 : اخلؿررَ  برف يررد مل وممَّ  ظـده رختؿَّ  مو أو، ؿـعؾقُ : اخلؿر مـ اؿتـوه مو ختؾقؾ بغ(، وفؽ

، و)افؼرقاكغ (119/ 1/198،4( فؾؼرراذم )افرذخرة(، و)18/685جقز. ـام ذم )افبقون وافتحصقؾ( ٓبـ رصرد )ؾق

 (: ؾؾعؾَّ ادحؽلَّ ظـف خوص  بام ُذـر ذم هذا افـؼؾ، واهلل أظؾؿ.117افػؼفّقي( ٓبـ ُجزّي )ص/

 (: ؾؼد كؼَؾ آتِّػوَق ظؾقف.1/60رة )واكظر: )إمجوع افعؾامء واختالؾفؿ( ٓبـ هب (.81/651جمؿقع افػتووى( )) (8)

 (.11شبؼ خترجيف )ص/( 8)

(4 )( )  (.1/180)ادحذَّ

(، وبقروُن أّن افصرحقح ؾقرف أّكرف مرـ ؿرقل 85-19(. وؿد شربؼ خترجيرف ذم )ص/81/484اكظر: )جمؿقع افػتووى( ) (0)

، ٓ مـ ؿقل ظؿر   . ÷افزهريِّ
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>وطائشةُ 
(2)

. 

 اخلؿُر اشتحوفًي صـوظقٍَّي بؿعوجلٍي: ؾؼد اختؾػ افػؼفوُء ذم ُحؽِؿ  -
ًِ وأّمو إذا اشتحوف

وفِي ظذ أربعِي أؿقاٍل حتَّك تستحقَؾ، وذم ُحؽؿ اشتعامِِلو بعد آشتح -ـتخؾقؾِفو–معوجِلتفو 

إمجوًٓ 
(3)

: 

  

 أققال الػؼفوء: -2

ُل: ٌم، وٓ تطُفر بف اخلؿُر، وٓ حيؾُّ أـُؾفو. الؼقُل إوَّ  إّن ختؾقَؾ اخلؿِر حمرَّ

 وهق ؿقٌل ظـد ادوفؽّقي، ومذهُى افّشوؾعّقي، واحلـوبؾي.

ـُ ُرصد:  ؾ يف جقاز ختؾقؾ اخلؿر ثًّلثُة أققال: أحُدها: <ؿول اب أنَّ ذلؽ ٓ جيقُز فقتحصَّ

دون تػصقٍؾ...ويف جقاِز أكؾِفا إن خؾَّؾفا طذ مذهب مـ ٓ جيقُز لف ختؾقؾفا يف حاٍل ثًّلثُة 

ِٓن <، ثّؿ ذكر الؼقَل الّثالَث طـ ُسحـقن، ثؿَّ قال: >أققاٍل: اجلقاُز، وادـعُ  والؼقِٓن الوَّ

>لاملٍؽ 
(4)

. 

 : َّٓ  بآستحالةِ  اتجاسالـَّ  مـ يشءٌ  ريطفُ  ٓو<وؿول افشرازيُّ  جؾدُ : مهاأحدُ : شقئان إ

 ، بخؾ   ؾْت ؾِّ ُخ  وإن،...رفتطفُ  خًّلا فابـػِس  استحالْت  إذا اخلؿرُ : اينوالثّ ،...بغدُ  إذا ادقتةِ 

>رتطفُ  ل؛ ؾٍح مِ  أو
(5)

. 

 :  طذ فاختؾقؾُ  محيرُ  اخلؿرةَ  أنَّ  اطؾؿ( رتطفُ  ل ؾْت خؾِّ  وإن): ققلف<وؿول ادرداويُّ

  طذ رتطفُ  ل؛ وفعؾ، خالػ لق: ادذهب فعذ...الصحاُب  وطؾقف، ادذهِب  ـم حقِح الصَّ 

                                                           

 مرـ آصرطبوِغ بخرؾِّ اخلؿررِ  ÷( بقروُن أّن مرو ُروي ظرـ ظرعٍّ 88، 17(. وؿد شبؼ ذم )ص/15/888)ادغـل( )( 1)

و أبق افدرداء وابـ ظؿر وظوئشي  ، وأمَّ َفرغ ~ مل يصحَّ  : ؾؾؿ أؿػ ظذ آصطبوغ بوخلؿر ظـفؿ، وإّكرام صرحَّ ظرـ إَوَّ

 مو ذـرُتف ؾقُق، ومل يصحَّ ظـ ظوئشي ذم هذا رٌء، واهلل أظؾؿ.

ًُ بوإلصورِة إفقفو، ومل أجعؾفو ذـرُت أصفر إؿقال افتل  (8) ؿول هبو ؾؼفوُء ادذاهى، وهـوك روايوٌت ذم بعِض ادذاهِى اـتػق

َى اخلالُف، وّّٕنو ٓ خُترُج   ظـ تؾؽ إؿقاِل ادشفقرِة، واهلل أظؾؿ. -ظـد افتلمُّؾ-أؿقآً مػردًة: حتَّك ٓ يتشعَّ

دات( ) (8) موت ادؿفِّ  (.8/18)ادؼدِّ

ب( (4)  (. 8/074(. واكظر: )ادجؿقع( فؾـقوّي )1/148) )ادفذَّ
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>طؾقف وكصَّ ، الصحاِب  مجاهرُ  وطؾقف، ادذهب مـ حقِح الصَّ 
(2)

. 

.، ختؾقَؾ اخلؿِر مبوٌح، وتطُفر بف اخلؿرُ ّن إالؼقُل الّثوين:    وحِِّتؾُّ

 واحلـوبؾي ذم روايي. ذهى احلـػّقي، وادوفؽّقيموإفقف 

:  ؿول ًِ ختؾَّ  وإذا»ادرؽقـوينُّ : اخلؿرُ  ؾ ًْ   بـػِسفو، خالا  صورْت  شقاءٌ  حؾَّ
ٍ
 ُيطرُح  أوبقء

شختؾقُؾفو يؽَره وٓ ؾقفو،
(3)

. 

 : شاإلبوحيَ  أصفُى  وروى»وؿول ادّقاق افعبدريُّ
(4)

. 

 : شقؿلُّ  وؿقؾ، بوفؽراهي وؿقؾ...، بوحلرمي ؾؼقؾ: فوختؾقؾِ  ذم واختؾػقا»وؿول افدُّ

شخؾقؾِ افتَّ  بعد ريطفُ  ـؾٍّ  ظذو، بوإلبوحي
(5)

. 

ف افّسوبؼ ذم حِّتريِؿ افتخؾقؾِ -وؿول ادرداويُّ   يف بف جزم. هؽرَ يُ : وطـف<: -بعد كصِّ

>رتصفُ  ؾْت ؾِّ ُخ  لق: والثالثة، الثاكقة الرواية وطذ...جيقز: وطـف(. ادستقطب)
(6)

. 

 

 .، وحِِّتؾُّ اخلؿرُ طُفر بف ٌم، وتحمرَّ  اخلؿرِ  ّن ختؾقَؾ إ: لٌالؼقُل الّثو

ي وإفقف ذهى ادوفؽّقي ذم روايي،  .، واحلـوبؾُي ذم ؿقٍل أو رواييٍ وافظوهريَّ

ـُ  :  ؿول اب   ظـف روى ؾقام موفؽ ؾؼول اخلؿر: ِ ؾقؾذم خت افػؼفوءُ  اختؾػ وؿد»ظبد افزِّ

 

                                                           

 (.1/885)اإلكصوف( ) (1)

ؾررِت اخلؿرُر باشررتثـك افشرروؾعّقي ذم إصررّح، واحلـوبؾرري ذم روايرري:  رـبقــف:  ، إغ شررؿسٍ  مرـ فرراـؼؾِ إذا ختؾَّ  إغ ضررؾ   مررـ أو ضرؾ 

(، 4/74)روضرررة الطرررالبع( لؾـرررقوي )ظرررر: اك؛ فإّّنرررا تطُفرررر؛ لنَّ ذلرررؽ لرررقس معاجلرررًة عرررا، وٓ إحرررداُث فعرررٍؾ فقفرررا. شرررؿسٍ 

 (.15/888(، و)ادغـل( ٓبـ ؿدامي )1/885) (، و)اإلكصاف(6/110)اْلاوي( لؾاموردي )و

 .مع اِلدايي( –4/118)بدايي ادبتدي( ) (8)

 .(1/97)افتوج واإلـؾقؾ( ) (8)

 (.1/189واكظر: )مقاهى اجلؾقؾ( فؾحطَّوب ) .(08/ 1) (حوصقيافدشقؿل) (4)

 (.1/885)اإلكصوف( ) (0)
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ـْ  ،اخلؿرَ   ؾِّؾخُي  أن دسؾؿٍ  حيؾُّ  ٓ وهى: وابـ ظـف، افؼوشؿ ابـ شفويؼُ رِ ُي  وفؽ
(2)

. 

ـُ حزٍم: وؿول ا ، ضوهرٌ »ب : ؾوخلؾُّ حالٌل بوفـصِّ ًْ ؾ  اخلؿُر أو ُخؾِّ
ًِ ؾ شؾنذا ختؾَّ

(3)
. 

َّٓ أنَّ <وؿول أيضًو:  د؛ إ َد ختؾقَؾفا، أو ل يتعؿَّ ـِ اخلؿِر حًّلٌل؛ تعؿَّ واخلؾُّ ادستحقُؾ ط

 طزَّ 
ِ
ُح ادؿِسَؽ لؾخؿِر، ٓ يِريُؼفا حتَّك َيؾَِّؾفا، أو تتخؾََّؾ مـ ذاِِتا: طاٍص هلل ، جمرَّ وجؾَّ

>الشفادةِ 
(4)

. 

وبِؼ ذم حِّتريؿ افتَّخؾقؾ، وظدِم حصقِل افتطفِر بف-وؿول ادرداويُّ  ف افسَّ : -بعد كصِّ

>ؾُّ حتِ  اأّنَّ : روايةٌ  الرهـ آخر يف( القسقؾة) ويف، رتطفُ : وققؾ<
(5)

. 

 

 .، وحِِّتؾُّ اخلؿرُ طُفر بف ، وتمؽروهٌ  اخلؿرِ  أّن ختؾقَؾ  :رابعالؼقُل ال

 .ادشفقر، واحلـوبؾُي ذم روايي هى ادوفؽّقي ذموإفقف ذ

 : ـُ ظبد افزِّ ًة، وأجوزه ُأخرى، وإصفر »ؿول اب فو: ؾؽرهف مرَّ
واختؾػ ؿقُفف ذم ختؾقؾِ

 ظـف ـراهّقي ذفؽ، وحِّتصقُؾ مذهبف: أّكف ٓ يـبغل دسؾٍؿ أن ُيؿسؽ مخرًا، وٓ مسؽرًا فقتخؾَّؾ، 

ره فف ؾعُؾ ذفؽ وٓ يـبغل ٕحٍد أن خُيؾَِّؾفو، ؾننْ  ـُ شؾعؾ أـَؾفو، و
(6)

. 

                                                           

ـُ ظبد افزِّ  هـو هذه افروايي ظـ موفؽ: ؾؼول 8/88)آشتذـور( ) (1) ح اب  وهرل»: -بعد أن ذـر روايرَي اجلرقاز–(. وصحَّ

  روايرريُ 
ٍ
رر، افصررحوبيِ  وأؿررقالِ ، يِ افسررـَّ  بخررالِف ، شررقء  رواه مررو: موفررؽ ظررـ اخلؿرررِ  ختؾقررؾِ  ذم يصررحُّ  ذيوافَّ

ًَ : ؿؾً»: (080/ 4) ( فسحـقنكيدوَّ اد. وذم )شافؼوشؿ بـاو وهى بـا  إذا فروـؾِّ  إذبري هذه مـ ظـف ؽشلفتُ  مو أرأي

 مؾؽفرو إذا اخلؿر: موفؽ ؿول: ؿول موفؽ؟ ؿقل ذم ٓ أم فوؾُ خيؾِّ : مسؾؿ ظـد وهل، فوإصالُح  أحيؾُّ : مخراً  وصورْت  ؾسدْت 

 . شصـع مو وبئس، فوؾْ ؾؾقلـ: خالا  صورت كحتَّ  ؾفوؾخؾَّ  ظؾقفو اجسأ ؾننِ  فرؿفو،ؾؾقُ  ادسؾؿ

(8) ( )  (.1/180)ادحذَّ

(8) ( )  (.7/488)ادحذَّ

 (.1/885)اإلكصوف( ) (4)

 (.1/861افتؿفقد( )) (0)



33 
 

(افبقون) ذم ؾحؽك: فوختؾقؾِ  حؽؿ ذم ؾػواختُ »وؿول احلطَّوُب: 
(2)

، أؿقال ثالثي ذفؽ ذم

 وظؾقف، أـؾ ؾعؾ ؾنن، مؽروه فأكَّ : ظـدكو ادشفقر(: اإلـامل)مـ إضعؿي ـتوب ذم وؿول

(اجلقاهر)ذم اؿتك
(3)

ش
(4)

. 

ف افّسو-وؿول ادرداويُّ   يف بف جزم. هيؽرُ : وطـف<: -بؼ ذم حِّتريِؿ افتَّخؾقؾِ بعد كصِّ

 يف قالف. رتصفُ  ؾْت ؾِّ ُخ  لق: والثالثة، الثاكقة الرواية وطذ...جيقز: وطـف(.ادستقطب)

(الػرو )
(5)
(ادستقطب) يف وقال(. الػائؼ)ومتقٍؿ،  وابـ، 

(6)
 يف رتطفُ  ول، رهكُ  ؾْت خؾِّ  فإن: 

>عالروايتَ  أصحِّ 
(7)

. 

 

 إققاِل: أدلَّيُ  -3

ل: ًٓ: أدلَّي الؼقِل إوَّ  * أوَّ

ِل ب  .، وادعؼقلِ ، وإثِر، وافؼقوسِ افسـَّيِ وفؽتوِب، واشتدلَّ أصحوُب افؼقِل إوَّ

پ  پ   ٻ  ٻ ﴿اشتدفُّقا مـ افؽتوب بؼقفف تعوػ: إدلَّي مـ الؽتوب:  (1

﴾پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
(8)

.  

ٓلي: ِل: أنَّ اهلَل أمرَ  وجف الد  كو بوجتـوِب اخلؿِر، وذم افتَّخؾقِؾ اؿساٌب مـفو ظذ جفِي افتَّؿقُّ

ؾال جيقُز: ّٕكف يضودُّ افـفَل 
(9)

.  

                                                           

 (.685-18/619اكظر: )افبقون وافتحصقؾ( ٓبـ رصد ) (1)

 (.1/658اكظر: )ظؼد اجلقاهر افثؿقـي( ٓبـ صوس ) (8)

 (.1/189)مقاهى اجلؾقؾ( فؾحطَّوب ) (8)

 (، وكؼؾ ـالم صوحى )ادستقظى(، وشؽً ظؾقف: ـودُؼرِّ فف، واهلل أظؾؿ.1/888) (4)

 (.1/808)ادستقظى( فؾسومرّي ) (0)

حف صوحى )ادستقظى( أؿرب إػ مو صحَّ ذم ادذهى.1/885)اإلكصوف( ) (6)  (. ومو صحَّ

 .95ادوئدة:  (7)

 (.افشؾبل حوصقيمع  -48/ 6) ( فؾزيؾعلاحلؼوئؼ )تبقغ(، و8/888)آكتصور ذم ادسوئؾ افؽبور( فؾؽؾقذاين )اكظر:  (8)
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ـَِّي شتدفُّقا اإدلَّي مـ السـَّي:  (2 ٌِ مـ افسُّ  مـفو: ؛بجؿؾٍي مـ إحودي

ْؿِر ُرتََّخُذ َخاًل. ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ »:  ÷حديٌ أكس  -أ ـِ اخْلَ َؾ َع
وذم  .«َٓ!» َفَؼوَل: ُشئِ

ًرا. َقوَل: ملسو هيلع هللا ىلصأّن أبو ضؾحي شلل الـبلَّ »روايي:  ـْ َأْيَتوٍم َوِرُثقا ََخْ َأَفاَل َأْجَعُؾَفو  َقوَل:«. َأْهِرْقَفو» َع

«َٓ!» َخاًل؟ َقوَل:
 (2)

ٌر لَِقتِقٍؿ، »ؿول:  ÷حديٌ أيب شعقد اخلدريِّ وكحقه:  . َكوَن ِعـَْدَكو ََخْ

ًِ ادَ  ًُ َرُشقَل اهللِ فؾامَّ َكَزَل ُف لَِقتِقٍؿ، َفَؼوَل: َأْهِريُؼقهُ  ×وئَِدُة َشَلْل : إِكَّ ًُ «َعـُْف، َوُقْؾ
(3)

. 

ٓلي:   : ؾدلَّ ذفؽ ظذ أّكفيؼتيض افتحريؿَ  أّكف ّنوه ظـ ختؾقؾ اخلؿر، وافـفُل وجف الد 

ًا دو أمر بنراؿتفو، خوّصًي ، وفق ـون ختؾقُؾفو جوئزٓ تطُفر بوفتخؾقؾِ أّّنو ، وٓ جيقُز ختؾقُؾ اخلؿرِ  

ّنك ظـ إضوظي ادول، وهذه اخلؿُر ٕيتوٍم: ؾفل أوػ بوحلػِظ، وافـفِل ظـ اإلضوظِي:  ملسو هيلع هللا ىلصأّكف 

ؾؾق ـون إػ تطفِرهو شبقٌؾ: ٕمر بف، وٕرصد إفقف: ّٕن اخلؿَر ٕيتوٍم حيُرم افتػريُط ذم 

أمقاِلؿ
(4)

. 

 َلفُ  َفَؼوَل  ََخٍْر، َراِوَييَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لَِرُشقل ىَأْهَد  َرُجاًل  إِنَّ »: ^حديٌ ابـ ظّبوس  -ب

ًَ  َهْؾ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُشقُل  َمَفو؟ َقْد  اهللَ  َأنَّ  َعؾِْؿ ،: َقوَل  «َحرَّ  اهللِ  َرُشقُل  َلفُ  َفَؼوَل  إِْكَسوًكو، َفَسورَّ  َٓ

و مَ َحرَّ  الَِّذي إِنَّ : »َفَؼوَل  بَِبْقِعَفو، َأَمْرُرفُ : َفَؼوَل  ،«َشوَرْرَرُف؟ بِؿَ : »ملسو هيلع هللا ىلص هَبَ مَ  َُشْ : َقوَل  ،«َبْقَعَفو َحرَّ

«فِقَفو َمو َذَهَى  َحتَّك ادََْزاَدةَ  َفَػَتَح 
(5)

. 

 يػتُح  افرجَؾ  فقدعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقُل  ـون مو ختؾقُؾفو جيقزُ  فق ـوكً اخلؿرُ وجف الّدٓلي: 

 ٕنَّ  :آكتػوِع بجؾِدهو، وفـبَّفف ظذ ختؾقؾِفو، ـام كبَّف أهؾ ادقتِي ظذ ؾقفو مو يذهَى  حتَّك ادزادةَ 

ادولِ  إضوظيِ  ظـ ُّنل وؿد موٌل، اخلؾَّ 
(6)

. 

                                                           

 (.9شبؼ خترجيف ذم )ص/( 1)

 .(15شبؼ خترجيف ذم )ص/ (8)

(، و)ادػفؿ( فؾؼرضبل 15/888(، و)ادغـل( )4/868(، و)معومل افســ( فؾخّطويب )1/865اكظر: )افتؿفقد( )( 8)

ًٌ ذم )صحقح مسؾؿ( مـ حديٌ (. وافـفُل ظـ إضو18/108(، و)ذح صحقح مسؾؿ( )0/865)  ظي ادول ثوب

 .÷أيب هريرة 

 (.11شبؼ خترجيف ذم )ص/( 4)

 (.6/895(، و)اجلومع ٕحؽوم افؼرآن( فؾؼرضبل )4/194(، و)ادـتؼك( فؾبوجل )8/88اكظر: )آشتذـور( )( 0)
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ًُ ؿول:  ÷حديٌ أيب شعقد اخلدريِّ  -ج : َؿوَل  بِودَِْديـَِي، خَيُْطُى  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُشقَل  َشِؿْع

و َيو» َ ُض  َرَعوىَل  اهللَ  إِنَّ  الـَّوُس، َأُّير ْؿِر، ُيَعر  ـْ  َأْمًرا، َفوفِق َشُقـِْزُل  اهللَ َوَلَعؾَّ  بِوخْلَ  ِمـَْفو ِعـَْدهُ  َكونَ  َفَؿ

ءٌ  َّٓ  َلبِْثـَو َفاَم : َقوَل  ،«بِفِ  َوْلَقـَْتِػعْ  َفْؾَقبِْعُف، ََشْ مَ  َرَعوىَل  اهللَ  إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » الـَّبِلر  َقوَل  َحتَّك َيِسًرا إِ  َحرَّ

ْؿَر، ـْ  اخْلَ َيُي، َهِذهِ  َأْدَرَكْتفُ  َفَؿ ْٔ ٌء؛ ِمـَْفو َوِعـَْدهُ  ا ْب، َفاَل  ََشْ َٓ  َيَّْشَ  الـَّوُس  َفوْشَتْؼَبَؾ : َقوَل  ،«َيبِعْ  َو

«َفَسَػُؽقَهو ادَِْديـَيِ  َضِريِؼ  يِف  ِمـَْفو ؿِعـَْدهُ  َكونَ  باَِم 
(2)

. 

ٓلي:   ـام ،ضوظتفوإ ظـ وّنوهؿ ،ِلؿ ملسو هيلع هللا ىلص افـبلُّ  ـففبقَّ  خؾقُؾ افتَّ  جوز فقإّكف وجف الد 

 ظذ: ؾدلَّ ذفؽ حِّتريؿفو كزول عتقؿَّ  حغ ريؿفوحِّت ؿبؾ هبو آكتػوع ظذ فؿوحثَّ  ،كصحفؿ

فومسوـِ إ وحِّتريؿ ،فوراؿتِ نب ادبودرةِ  ووجقِب  ،فوختؾقؾِ  حِّتريؿِ 
(3)

. 

قا مـ إثر بام يع:( إدّلي مـ إثر: 3  اشتدفُّ

ًرا َبَدَأ اهللُ»أّكف ؿول:  ÷مو ُروي ظـ ظؿر  -أ َّٓ ََخْ ٍر إ َٓ بَِػَسوِدهَ  َٓ َرْلُكُؾقا َخؾَّ ََخْ و، َو

يِ  مَّ ـْ َخؾ  َأْهِؾ الذ  َي ِم شُجـَوَح َعَذ ُمْسؾٍِؿ َأْن َيْشَسِ
(4)

. 

 ÷طوهٌر ذم حِّتريؿ افتَّخؾقؾ، وأّكف ٓ حيصُؾ بف افتَّطفر: حقٌ إنَّ ظؿَر وجف الّدٓلي: 

 اخلؿرِ  امقّنك ظـ خؾِّ اخلؿر اّفتل ُؿصد إؾسوُدهو، وأذن ؾ
ِ
ص ذم ذاء  بدأ اهلل بنؾسوِدهو، ورخَّ

مـ أهِؾ افؽتوِب: ّّٕنؿ ٓ ُيػسدون مخَرهؿ، وإّكام يتخؾَُّؾ بغِر اختقوِرهؿ
(5)

.  

 افـّوَس ظذ ادـز، ؾفق أمٌر مشتفٌر،  ÷هذا افؼقَل خطى بف ظؿُر  وؿد ُروي أنَّ 

ػوِق : ؾ، وٓ ُظؾؿ ِلؿ خموفٌػ ومل يـؽر ظذ هذا ~افصحوبِي دلَّ ظذ اتِّ
(6)

 . 

                                                           

 (.11شبؼ خترجيف ذم )ص/ (1)

 (.11/8اكظر: )ذح صحقح مسؾؿ( )( 8)

 (. 81-19وطف ؾقام شبؼ )ص/اكظر خترجيف وأفػ( 8)

، جعَؾفو بنؾسوِدهو يعـل»: (074/ 8) ؿول افـقويُّ ذم )ادجؿقع( فوئدة:  ِلذا صالحوً  ـون وإن فؾخؿِر، إؾسودٌ  وهق خالا

  .شوموًٓ  حالًٓ، صور إكف حقٌ مـ ادوئع

 (.1/858اكظر: )افػتووى افؽزى( )( 4)

 (. 8/454، و)إظالم ادقؿِّعغ( )(888/ 15) (ادغـل(، و)8/888اكظر: )آكتصور ذم ادسوئؾ افؽبور( )( 0)
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ـَ  ُعْثاَمنَ  َأنَّ »: ÷وص أثر ظثامن بـ أيب افع -ب ًٓ  َرُجؾٍ  إىَِل  َدَفعَ  اْلَعوصِ  َأيِب  ْب  َمو

ًرا، بِفِ  َفوْصَسَى َفَخَرَج  بِفِ  َلفُ  َيْعَؿُؾ  ًٓ  فِقفِ  َفَلْرَبَح  َقِدمَ  ُثؿَّ  ََخْ هُ  ُعثْاَمنَ  َفَلَرك َكثًِرا، َمو فُ  َفَلْخَزَ  َقدِ  َأكَّ

ًٓ مَ  فِقفِ  َفَلْرَبَح ؛ َبْقًعو بِفِ  اْصَسَى  َحتَّك ُعْثاَمنُ  َفوْكَطَؾَؼ : َقوَل  ََخٌْر،: َقوَل  ُهَق؟ َوَمو: َفَؼوَل  َكثًِرا، و

ْؿرِ  بِتِْؾَؽ  َأَمرَ  ُثؿَّ  الـََّفِر، َصوضِئِ  إىَِل  َجَؾَس  ًْ  اخْلَ َٓ : َلفُ  َفِؼقَؾ  ِدْجَؾَي، يِف  َفُفِريَؼ َعُؾَفو َأ : َخاًل؟َقوَل  ََتْ

و!َوَأَمَر َٓ  ًْ فَ  هِبَ «َفوُكؾر  ُصبَّ
(2)

. 

أمر بنراؿِي اخلؿِر، وّنك ظـ ختؾقؾِفو: ؾدلَّ ذفؽ ظذ  ÷أّن ظثامَن  وجف الدٓلي:

 حِّتريؿ ختؾقؾِفو، وأّكف ٓ شبقَؾ إػ تطفِرهو.

 :ـقظِغ مـ افؼقوسِ اشتدفُّقا مـ افؼقوِس ب( إدلَّي مـ الؼقوس: 4 

ٍم: ؾال ُيطفِّ  -أ ُر افعَغ افـَّجسَي، وٓ حُيؾُّ افعَغ إنَّ افتَّخؾقَؾ اشتعجوٌل فؾخؾِّ بػعٍؾ حمرَّ

َثف ٓشتعجوِل اإلرِث: ؾنكَّف ٓ يرُثف: معومؾًي ِلام بـؼقِض  مَي: ـام فق ؿَتؾ افرجُؾ مقرِّ ادُحرَّ

افؼصدِ 
 (3)

. 

َؾ بـػِسف، وٓ حيؾُّ إن ختؾََّؾ بػعِؾ  -ب إنَّ ختؾقَؾ اخلؿِر كظُر صقِد احلرِم: حيؾُّ إن ختؾَّ

ره اإذ فف ؾُّ حَي  ٓ َرمِ حلا ؾوظٍؾ: ـصقدِ  َحؾَّ  ِسفِ بـػ خَرج نْ وإ، أخَرَجف، أو كػَّ
 (4)

. 

فو دفقالن:( إدلَّي مـ ادعؼقل: 5 ٍي: أمهُّ ٍة أدفَّ  اشتدفُّقا مـ ادعؼقِل بعدَّ

ًْ بطرِحف  -أ َؾ س بؿالؿوتِف ِلو: ؾنذا ختؾَّ إنَّ اخلؿَر إذا ُضرَح ؾقفو خؾ  ومو أصبَفف تـجَّ

ًِ ا ِس: ؾؾؿ يطُفرؾقفو، وزاف ًْ كجوشُي اخلؾِّ ادتـجِّ ُة ادطِربُي: بؼق دَّ فشِّ
 (5)

. 

مي ٓ ُتستبوُح بسبٍى حمظقر افعغَ  إنَّ  -ب ُم ادحرَّ ، أو بػعٍؾ مـفلٍّ ظـف: إِذ افػعُؾ ادحرَّ

َّٓ  وُح بيُ  وٓ ،افتذـقيِ  ؿبَؾ  موً حمرَّ  احلققانُ  ـون ودَّ  وِلذا: ٓ يؽقُن أبدًا شببًو فؾِحؾِّ واإلبوحيِ   إ

َـّ  ؾؾق :بوفتذـقيِ   افبوِب: هذا مـ هق خؾٍّ  إػ اخلؿرِ  اكؼالُب ـذفؽ و: حبَ يُ  مل ميً حمرَّ  تذـقيً  وهذ

                                                           

  (.6/895(، و)اجلومع ٕحؽوم افؼرآن( )8/85(. واكظر: )آشتذـور( )88شبؼ خترجيف ذم )ص/( 1)

 (. 1/848)(، و)ّنويي ادحتوج( فؾرمع 1/887اكظر: )آكتصور( )( 8)

ب( )1/888(، و)آكتصور( )4/864اكظر: )معومل افســ( )( 8)  (.1/48(، و)ادفذَّ

ب( )1/888اكظر: )آكتصور( )( 4)   (.15/888(، و)ادغـل( )1/48(، و)ادفذَّ
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 ضوهراً  حالًٓ  احلققانِ  حلؿُ  يْك  مل ـام ،ضوهراً  وٓ حالًٓ  بف اخلؾُّ  يْك  مل اإلكسونُ  هؿصدَ  ؾنذا

 يذظقَّ  ؽر بتذـقي
(2)

. 

 

 :ينثَّوًو: أدلَّي الؼقل الثوكق* 

 اشتدل أصحوُب افؼقِل افثَّوين بوفؽتوِب، وافسـَِّي، وإثِر، وافؼقوِس.

ڌ ڎ  ڎ   ﴿اشتدفُّقا مـ افؽتوِب بؼقفِف تعوػ:  إدلَّي مـ الؽتوب: (1

﴾ڈ  ڈ   ژ
(3)

. 

ٓلي:  ْت ظقـُفو بوٓشتِحوفيِ  نَّ أيي دفًَّ ظذ إبوحِي افطقِّبوِت، واخلؿرُ أوجف الد   ؿد تغرَّ

ؾدلَّ ذفؽ ظذ إبوحِي :-أو بؿعوجليٍ  وبـػِسف ًختؾَّؾَ  شقاءٌ - بوفطبعِ  يٌ ، واخلؾُّ ضقِّبإػ خؾٍّ 

افتَّخؾقِؾ، وضفورِة اخلؿِر بف
(4)

. 

ـَّي:2 ـَّي بجؿؾٍي مـ إحوديٌ: مـفو: ( إدلَّي مـ السر  اشتدفُّقا مـ افسُّ

ُدْ  كِْعؿَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبلَّ  ’حديٌ ظوئشي  -أ ْٕ َدامُ  َأوِ  – مُ ا «ؾر ـَاخلْ  -اإْلِ
(5)

. 

ٓلي:  ك خالا وجف الّد أنَّ اددَح فؾخؾِّ جوء مطؾؼًو: ؾقتـووُل مجقَع صقِرهو، واخلؾُّ ٓ يسؿَّ

َّٓ إذا ختؾَّؾ: إّمو بـػِسف، أو بػعِؾ ؾوظؾٍ  إ
(6)

. 

«ؿْ كُ رِ ََخْ  ؾر َخ  ؿْ ؽُ ؾ  َخ  ْرُ َخ » ؿول: ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افـّبلِّ  ÷حديٌ جوبر  -ب
(7)

. 

: ( ـؿاحلديٌ )خؾُّ مخرِ ذم أّن ؿقَفف  وجف الّدٓلي: ف، أو ختؾَّؾ يشؿُؾ مو ختؾَّؾ بـػِس ظوم 

 بؿعوجلٍي.

                                                           

 (.815-859، 1/808(، و)افػتووى افؽزى( )1/880اكظر: )آكتصور( )( 1)

 .107إظراف:  (8)

 (.6/48حلؼوئؼ( )(، و)تبقغ ا870اكظر: )إيثور اإلكصوف ذم آثوِر اخلالف( فسبط ابـ اجلقزي )ص/ (8)

 (.18شبؼ خترجيف ذم: )ص/( 4)

 (.16شبؼ خترجيف ذم: )ص/ (0)

 (.14شبؼ خترجيف ذم: )ص/( 6)
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َو» :’ؿي ؾَ حديٌ أمِّ َش  -ج ًْ   َأَّنَّ و َكوَك  َمو: َفَؼوَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلر  َفَػَؼَدَهو، ُبَفوَتؾِ حَِّتْ  َصوةٌ  ََلَ

 ًِ وُة؟َفَعَؾ ،: َقوُلقا الشَّ ًْ َو: ُقْؾـَو بِنَِهوهِبَو؟ ؿْ اْكَتَػْعتُ  َأَفاَل : َقوَل  َموَر  إنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلر  َفَؼول َمْقَتٌي، إَّنَّ

«َخْؿرِ ـالْ  َخؾر  حُيِؾر  َكاَم  حُيِؾر  ِدَبوَغَفو
(2)

. 

بُغ يؽقن بصـِع أّكف وجف الّدٓلي:  صبَّف دبَغ اجلؾِد بتخؾُّؾ اخلؿِر ذم احِلؾقَّي واإلبوحِي، وافدَّ

 بوِد، وأّكف حُيِؾُّ اخلؿَر، ـامادراَد افتَّخؾُُّؾ افذي يؽقُن بصـِع افعافعبوِد، ٓ بوفطبقعي: ؾعرؾـو أنَّ 

بُغ اجلؾدَ  حُيؾُّ افدَّ
(3)

. 

قا مـ إثِر بام يع: ( إدلَّي مـ إثر:3  اشتدفُّ

ـِ ظؿَر  أثر -أ َّو َكوَن ََخْرًا َفَصوَر خاًل »: ^اب َٓ َيَرى َبْلشًو َأْن َيْلُكَؾ ِِم ُف َكوَن  «َأكَّ
(4)

. 

ـْ  َرُجاَلنِ  اْخَتَؾَػ »مو رواه ُجبر بـ كػر ؿول:   -ب  َخْؿِر،ـالْ  ؾ  َخ  يِف  ُمَعوذٍ  َأْصَحوِب  ِم

ْرَداِء؟ َأَبو َفَسَلَٓ  َٓ َبْلَس »: أّكف ؿول ÷أيب افدرداء  ثبً ظـمو و .«بِفِ  َبْلَس  َٓ : َفَؼوَل  الدَّ

ْؿُس واْدِْؾُح َواحلِْ  «قَتونُ بِودْـُْرِي؛ َذَبَحْتُف الشَّ
(5)

 . 

«َخْؿرِ ـو َيْصَطبُِغ بَِخؾ  الْ و َرَأْت َعؾِقً أَّّن » مو روتف أمُّ ِخداٍش: -ج
(6)

. 

ف َس مو رواه مُ  -د «رِ ؿْ ؾ  اخلَْ َخ بِ  َس لْ  بَ َٓ »:’ظـ ظوئشي َبؾ افعبديِّ ظـ أمِّ
(7)

.  

َؾ ـؾُّفو تدلُّ ظذ إبوحي م ~أنَّ هذه أثور ادرويَّي ظـ افصحوبي وجف الدٓلي:  و ختؾَّ

مـ اخلؿِر، وفقس ؾقفو تػريٌؼ بغ مو ختؾَّؾ بـػِسف، ومو ختؾَّؾ بؿعوجلي، بؾ إّن أثر أيب افدرداء 

                                                           

 (.16شبؼ خترجيف ذم: )ص/( 1)

 (.84/44اكظر: )ادبسقط( )( 8)

 (.1/861(. واكظر: )افتؿفقد( )17شبؼ خترجيف ذم: )ص/ (8)

ـ ))افتقضقح فؼح اجل(. واكظر: 17شبؼ خترجيف ذم: )ص/ (4) )ادعتك (، و454-86/458ومع افصحقح( ٓبـ ادؾؼِّ

 .(874/ 1) مـ ادختك(

 (. 81شبؼ خترجيف ذم: )ص/ (0)

 (. 88شبؼ خترجيف ذم: )ص/ (6)
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: ٕنَّ ادُْرَي مخٌر ُيقضع ؾقف احلقُت وادؾُح، ذم ادُْرِي سيٌح ذم جقاِز مو ختؾَّؾ بؿعوجليٍ  ÷

ُ ضعُؿف ُتف، ويتغرَّ ُض فؾشؿِس: ؾتذهُى صدَّ وُيعرَّ
(1)

. 

ـ:  وفقس ـُ ادَؾؼِّ رداء وحَده ذم هذا: ؾؼد ؿول اب رداء »أبق افدَّ وـون أبق هريرة، وأبق افدَّ

ـُ ظبَّوس، وؽرهؿ مـ افّتوبعغ يلـؾقن هذا ادرَي ادعؿقَل بوخلؿِر، وٓ يروَن بف بلشًو،  واب

م اهللُ اخلؿَر بعقـِفو وُشؽِرهو، ومو ذبحْتُف اف : إكَّام حرَّ
ِ
رداء ـُ ويؼقُل أبق افدَّ ؿُس وادِؾُح: ؾـح شَّ

شكلـُؾف: ٓ كرى بف بلشوً 
(3)

. 

 اشتدفُّقا مـ افؼقوِس بلدفَّي: مـفو: ( إدلَّي مـ الؼقوس:4

بِغ حتَّك تذهَى ستقي يؾنّكف  الؼقوُس عذ دبوِغ جؾِد ادقتِي: -أ تطفُر اجِلؾد بعالِجف بوفدَّ

ؿِس، وتسػَل ظؾقف بذاتِف: ـام فق ُترك حتَّك جيػَّ ذم هتطفرِ كجوشُتف، مع  يوُح: حتَّك  افشَّ افرِّ

 جوشِي: ؾؽذفؽ يـبغل أن يؽقَن ختؾقُؾ اخلؿِر: ٓ ؾرق بَغ مو ـوَن بـػِسف، افـَّ  أثرُ  يذهى ظـف

ػعِؾ ؾوظؾٍ أو ب
(4)

. 

ًْ بـػِسفو: -ب ؾ ؾنّّنو تطُفر فزواِل افقصِػ ادػسِد ظـفو:  الؼقوس عذ مو إذا ختؾَّ

ًْ بػعِؾ  ؾ و تطُفر: فزواِل افقصِػ كػِسفؾؽذفؽ إذا ختؾَّ ؾوظٍؾ: ؾنّنَّ
 (4)

. 

 يفؾعؾَّ  محرُ  مخراً  صور إذا احلالَل  افعصرَ  ننَّ ؾ الؼقوُس عذ اكؼالِب العصِر إىل َخٍر: -ج

ًْ دح افتل  :ؾَّ حِّتِ  أن يـبغل خالا  صورْت  إذا ؾؽذفؽ :بف أحدٍ  ؾعؾِ  مـ أو ،فذاتِ  مـ ؾقف ث

  ،ؾِّ اخلَ  صػيِ  فقجقدِ 
ِ
: ّٕن احلؽَؿ هبو أحدٍ  ؾعؾ مـ أو ،وذاهِت  مـ ذفؽ ـون :ظـفو اخلؿرِ  واكتػوء

إذا ثبً فِعؾٍَّي زاَل بزواِِلو، واحلؽَؿ يدوُر مع ظؾَّتِف وجقدًا وظدموً 
 (6)

. 

 

                                                           

 (. 17اكظر ـالم افعؾامء ذم بقون معـوُه ذم: )ص/ (1)

 (.86/454)افتقضقح فؼح اجلومع افصحقح( )اكظر:  (8)

 (.1/870(، و)ادعتك مـ ادختك( )8/450)اكظر: )ذح مشؽؾ أثور(  (8)

 (.1/848(، و)افؾبوب ذم ذح افؽتوب( فؾغـقؿل )0/114(، و)بدائع افصـوئع( )4/118اكظر: )اِلدايي( ) (4)

( )8/450)ذح مشؽؾ أثور( )اكظر:  (0) (، و)بدايي ادجتفد( 1/885(، و)آكتصور( )7/488(، و)ادحذَّ

 (.1/870ختك( )(، و)ادعتك مـ اد1/470)
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 * ثولثًو: أدلَّي الؼقل الّثولٌ:

ي :مٌ حمرَّ  اخلؿرِ  ّن ختؾقَؾ أاشتدلَّ أصحوُب هذا افؼقُل ظذ مو ذهبقا إفقف مـ   افؼقلِ  بلدفَّ

قا ظذ مو ذهبقا إفقف مـ ـقن اخلؿِر  ِل، واشتدفُّ ي تإوَّ طُفر بوفتخؾقِؾ، وحيِؾُّ آكتػوُع هبو: بلدفَّ

افؼقِل افّثوين
 (1)

ي افؼقَفغ إّوِل وافّثوين ظذ هذا افقجف.    : ؾؼقُِلؿ مَجع بغ أدفَّ

ابع*   :رابعًو: أدلَّي الؼقل الرَّ

طُفر بوفتخؾقِؾ، وحيِؾُّ تهبقا إفقف مـ ـقن اخلؿِر ظذ مو ذ حوُب هذا افؼقلِ اشتدلَّ أص

ي افؼقِل افّثوين، واشتدفُّقا آكتػوُع هبو: بلدفَّ
 

، مؽروهٌ  اخلؿرِ  ّن ختؾقَؾ أظذ مو ذهبقا إفقف مـ 

ِل، وفؽـَّفؿ محؾقا افـَّفَل ؾقفو ظذ ـراهِي  افؼقلِ أصحوُب  حوديٌ افـفل اّفتل اشتدلَّ هبوبل إوَّ

بقـفو وبغ إحوديٌ اّفتل اشتدلَّ هبو أصحوُب افؼقِل افّثوين، وافتل تدلُّ ظذ  افتـزيف: مجعوً 

جقاِز آكتػوِع بوخلؾِّ 
 (2)

ي افؼقفغ إّوِل وافّثوين ظذ هذا افقجف. .    ؾؼقُِلؿ مَجع بغ أدفَّ

 

 مـوقشي إدلَّي: -4

ل:*  ًٓ: مـوقشي أدلَّي الؼقل إوَّ  أوَّ

 الؽتوب:مـوقشي أدلَّتفؿ مـ ( 1

اؿساٌب  خؾقَؾ تَّ افؿ: إّن ، وؿقِلُ أيي ﴾ٻ  ٻ   پ ﴿بؼقفف تعوػ: ُكقؿش اشتدُِٓلؿ 

ِل...:   :اخلؿرِ  لاقُّ  ؿصدِ  ظذ اخلؿرِ  ذم ٍف بتكُّ  فقس افتخؾقَؾ  لنَّ بمـ اخلؿر ظذ جفِي افتؿقُّ

 ـون ؾام :مـوؾوةٌ  يِ اخلؿريَّ  صػيِ  وإتالِف  اخلؿرِ  لِ اقُّ  وبغ ،يِ اخلؿريَّ  فصػيِ  إتالٌف  هق بؾ

َّٓ  ياخلؿريَّ  صػيِ  إلتالِف  افعغِ  مـ آؿساُب   جوئزٌ  وذفؽ ،افعغِ  إلراؿيِ  مـفو آؿساِب  كظرَ  إ

ذظوً 
(4)

. 

                                                           

( )1/888اكظر فؾقؿقِف ظذ ذفؽ: )آكتصور( ) (1)  (. 8/88(، و)آشتذـور( )7/488(، و)ادحذَّ

(، و)حِّتػري إحرقذي( 11/887(، و)مرؿروة ادػروتقح( )4/146(، و)1/865اكظر فؾقؿقِف ظذ ذفؽ: )افتؿفقرد( ) (8)

(4/899 :  .  >طوهر ؾغر فؾتـزيف افـفل بلنَّ  افؼقل وأمَّ <(، وؾقف ؿول ادبورـػقريُّ

 (.84/44اكظر: )ادبسقط( فؾسخز ) (8)
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 مـوقشي أدلَّتفؿ مـ السـَّي: ( 2

، ومو ذم حديٌ أكس مـ ^اشتدُِٓلؿ بحديٌ أكس وأيب شعقد اخلدريِّ  قؿشكُ  -أ

مـ أربعِي  :ذم حديٌ أيب شعقد اخلدريِّ مـ إمر بنراؿي اخلؿرافـفل ظـ افتخؾقؾ، ومو ؾقف و

  :وجقهٍ 

ل:  : مجعًو افتـزيفِ  ؽراهيِ ٕحوديٌ فقس فؾتَّحريِؿ، بؾ هق فإنَّ افـفَل ذم هذه االقجُف إوَّ

ٌِ  بغ ٌِ و تؾؽ إحودي ِي ظذ إبوحِي آكتػوِع بوخلؾِّ  إحودي افدافَّ
 (1)

. 

ؽراهِي ؽُر طوهرٍ افظذ بلنَّ محَؾ افـفِل وُأجقى: 
(2)

َر ذم إصقِل:  ، بؾ هق خالُف مو تؼرَّ

مـ أنَّ افـفَل يؼتيض افتحريؿَ 
(3)

. 

 ستعؿَؾ يُ  أن :ادراُد مـفحيتؿُؾ أن يؽقَن  افتخؾقؾِ  ظـ افـَّفل مـ ورد ّن موإ القجُف الّثوين:

يِ  ، وادحتؿُؾ ٓ يصؾُح بف ويصطبغَ  ،بف دمَ يمتَ  بلن :اخلؾِّ  اشتعامَل  اخلؿرُ  فؾحجَّ
(5)

. 

ٌِ ظذ هذا  محَؾ بلنَّ وُُيوُب:  : بؾ بعقدٌ احلدي ٌِ ، وهق خالُف ادتبودِر مـ شقوِق احلدي

ٌِ بف محٌؾ فؾـفِل  هق أمٌر ٓ ُيعؼُؾ، وٓ جرِت افعودُة بػعؾِف: حّتك ُيـفك ظـف: ؾػل تػسر احلدي

ظذ مو ٓ ؾوئدَة ؾقف
(6)

. 

 ذم  ـون ؾقؾخافتَّ  ظـ هذا افـفَل  نّ إالقجُف الّثولٌ: 
ِ
 افعودة ظـ جرفؾزَّ  إمِر: ابتداء

 أمرؾذا ؾ افعودِة ذم أّوِل وهؾٍي: ظـؽوفبًو  آكزجور يشؼُّ  إذ ، وشدِّ ذريعي افرجقع إفقفو:ادلفقؾي

ة افػسوِد، ومـعًو فدواخِؾ افشقطوِن،  :خؾقؾِ افتَّ  ظـ كوّنَ  ،اخلؿقرِ  بنراؿيِ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلُّ  حساًم دودَّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص لُّ افـَّب كّن قُمقا حقَل اخلؿقِر، ويعقُدوا إػ ذهِبو. ـاموؿطعًو ِلؿ ظـ أن حي ْكتِب ظ ِٓ   وذِ ا

  

                                                           

 (. 11/887اكظر )مرؿوة ادػوتقح( ) (1)

: 4/899اكظر : )حِّتػي إحقذي( ) (8)  .  >طوهر ؾغرُ  فؾتـزيف افـفَل  بلنَّ  افؼقل وأمَّ <(، وؾقف ؿول ادبورـػقريُّ

 (.8/66(، و)اإلهبوج( فؾسبؽل )99اكظر ِلذه افؼوظدة: )افتبكة( فؾشرازي )ص/ (8)

 (.876(، و)إيثوُر اإلكصوف( )ص/84/40اكظر: )ادبسقط( ) (4)

 (.8/888اكظر: )آكتصور ذم ادسوئؾ افؽبور( ) (0)
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ـِ  ِػَطومُ ِلؿ اف حصؾ دََّو ُثؿَّ  ،يِ إَوظق ذم ص :اِت ُرْسؽرادْ  ظ يِ إوظق قعِ مج ذم ِلؿ رخَّ
(2)

. 

 وُأجقَى عـ هذا مـ وجقٍه:

  ًٓ ظوٌء فؾـَّسِخ، إ :أوَّ َّٓ بورش اهلل أمرُ ونَّ هذا ؾقف ادِّ  ورشقفِِف،  مِر اهلللقفِِف ٓ ُيـسُخ إ

ُخفُ ـسكص  يَ  إمِر بوإلراؿِي، وافـفِل ظـ افتَّخؾقؾِ  اذه ْد بعدومل يرِ 
(3)

. 

:ُيرو ٌِ مجعًو بقـف وبغ مو ورد ظـف  دَّ ظوًء فؾـسِخ، وإّكام هق تقجقٌف فؾحدي بلنَّ هذا فقس ادِّ

، ومدِحف بنضالٍق: ـام ذم ح ملسو هيلع هللا ىلص شكعَؿ اإلداُم اخلؾُّ »ديٌ: مـ إبوحِي اخلؾِّ
(4)

. 

ـَ  اخلؾػوءَ  نَّ إ ثوكقًو:  اخلطوب بـ ظؿر ظـ ثبً ـام :هبذا ؾقاظؿِ  ملسو هيلع هللا ىلص فمقتِ  بعد افراصدي

َّٓ  مخرٍ  خؾَّ  تلـؾقا ٓ» :ؿول فأكَّ  ÷ شهوبػسودِ  اهلل بدأ مخراً  إ
(5)

. 

: اصديـ، ومو ُكؼَؾ ظـ ظؿر وُيردَّ  افرَّ
ِ
ًُ ظـ أحد مـ اخلؾػوء   ÷ بلّن هذا ٓ يثب

؛ كام بقَّـف أئّؿة طؾِؾ اْلديث؛ كليب حاتؿ  هريِّ حقِح أّكف مـ ققِل الزُّ  ٓ يثبُت طـف؛ بؾ الصَّ

وأيب زرطة، وغِرمها
(6)
افسخقُص ؾقام خؾِّؾ مـ  ~بؾ ؿد ثبً ظـ بعض افصحوبي  .

ص أبق افدرداء  ذم ادُْرِي: وهق اخلؿر يقضع ؾقف احلقُت وادؾُح،  ÷اخلؿر: ـام رخَّ

ُ ضعُؿفوُيعرَّ  ُتف، ويتغرَّ ُض فؾشؿِس: ؾتذهُى صدَّ
(7)

. 

بودروا إػ  اخلؿرُ  ظؾقفؿ ًمحرِّ  دوأضقُع هلل ورشقفِف: وِلذا  ~إّن افصحوبي ثولثًو: 

  :بذفؽ مـفؿ أوػ افؼرون مـ هؿبعدَ  ؾؿـ :فوختؾقؾِ  ظـ ّنقا ؿد هذا مع ـوكقا ؾنذاإراؿتِفو: 

                                                           

 حوصرقيمع  -48/ 6) ( فؾزيؾعلاحلؼوئؼ )تبقغو(، 6/895(، و)اجلومع ٕحؽوم افؼرآن( )84/40اكظر: )ادبسقط( ) (1)

ًٌ ذم  (.11/887دػوتقح( فؾؼوري )(، و)مرؿوة اافشؾبل ًٓ ثّؿ اإلذُن ؾقف بعد ذفرؽ ثوبر وافـفُل ظـ آكتبوذ ذم إوظقَِّي أوَّ

 . ÷( مـ حديٌ بريدة 1977)صحقح مسؾؿ( )

 (. 1/858اكظر: )افػتووى افؽزى( ٓبـ تقؿّقي ) (8)

(، و)مرؿروة 0/114وئع( فؾؽوشروين )(. واكظر اإلصرورة إػ هرذا اجلرقاب ذم: )بردائع افصرـ18شبؼ خترجيف ذم )ص/ (8)

 (.11/887ادػوتقح( )

 (. 1/858اكظر: )افػتووى افؽزى( ) (4)

 (. 19اكظر افؽالم افسوبؼ ظذ هذا إثر ذم: )ص/ (0)

 (. 17اكظر ختريٍ أثر أيب افدرداء، وافؽالم ظؾقف ذم: )ص/ (6)
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مـفؿ ملسو هيلع هللا ىلص ورشقفف هلل ضوظيً  أؿؾُّ  ؿؾنّنَّ 
(2)

. 

 : ـوكقا حديثل ظفٍد بتحريِؿفو: ؾفؿ أحقُج فسدِّ ذريعِي  ~بلّن افصحوبي وُيردر

فؿ، ذم كػقِش  رجقِظفؿ إفقفو: وِلذا أمروا بنراؿتِفو: بخالِف مـ بعَدهؿ: ؾؼد اشتؼرَّ افتحريؿُ 

يـ صور مـ ادعؾقِم بؾ  : ؾؾقسقا بحوجٍي إػ أن يممروا بنراؿتِفوظـدهؿ بوفرضورةِ مـ افدِّ
(3)

. 

ابعُ اللقجُف ا  نَّ أ ظذ يٌ مـ إحوديٌ افـوهقي ظـ افتخؾقؾ دٓف ُروي ؾقام فقس إّكف :رَّ

ٌض تع ؾقفو وٓ ،قؾِ بوفتَّخؾ تطُفر ٓ رَ اخلؿ ٓئؾ يقج :َأْصاًل  فذفؽ رُّ  ُى وؽويُي مو ؾقفو مـ افدَّ

افتَّخؾقُؾ  ُوجدَ  اإذ ةِ افطَّفور قَل حص عُ يؿـ ٓ وذفؽ :ؽرُ  ٓ قُؾ افتَّْخؾ وهق :ؾِ افػع يَ ُحرم
(4)

. 

ـْ موًٓ ِلؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإّكف إّكام مـع رشقُل اهلل : ومُس القجف اخل : ّّٕنو مل تؽ جعَؾ مخِر إيتوِم خالا

مفو تعوػ: ـوفبوفغَغ شقاء  ظذ افقاجَى ، وٓ تػريَط مـ افقيصِّ ذم هذا: ّٕن بعدمو حرَّ

مـف ؾسد مو إصالُح  ٓ ،افقتقؿِ  مولِ  إؾسودِ  مـ ادـعُ  افقيصِّ 
(5)

.  

ي صوحى ادزادة، وؿقُِلؿ:  ^ُيـوؿش اشتدُِٓلؿ بحديٌ ابـ ظّبوس  -ب  ذم ؿصَّ

 مو يذهَى  حتَّك ادزادةَ  يػتُح  افرجَؾ  فقدعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقُل  ـون مو ختؾقُؾفو جيقزُ  فق ـوكً اخلؿرُ 

وِده ، وظدِم إرصوؾقف مو ذهَى ي كحتَّ  فؾؿزادةِ  جؾِ افرَّ  ؾتِح ظـ  ملسو هيلع هللا ىلص...: بلنَّ شؽقت افـبلِّ ؾقفو

ًْ ؾِّ ُخ  فق وّنَّ ٕ ٓ ،وهوإيَّ  فتغققبِ  ظذ ففُ  ظؼقبيً  يؽقنَ حيتؿُؾ أن  إػ ختؾقؾِفو  قخرَ  ـام :فف حِّتؾَّ  مل ؾ

بفوؽقَّ  دـ ظؼقبيً  :ؿوقافزِّ 
(6)

. 

ٌِ  ُيـوؿش -ج  َرَعوىَل  اهللَ  إِنَّ »ؾقف:  ملسو هيلع هللا ىلصافـّبلِّ  ، وؿقلِ ÷أيب شعقد  اشتدُِٓلؿ بحدي

مَ  ْؿَر، َحرَّ ـْ  اخْلَ َيُي، َهِذهِ  ْدَرَكْتفُ أَ  َفَؿ ْٔ ٌء؛ ِمـَْفو َوِعـَْدهُ  ا ْب، َفاَل  ََشْ َٓ  َيَّْشَ  إّكف وؿقُِلؿ: ، «َيبِعْ  َو

                                                           

 (. 1/858اكظر: )افػتووى افؽزى( ٓبـ تقؿّقي ) (1)

 (.0/114 كحق هذا: افؽوشوينُّ ذم )بدائع افصـوئع( )أصور إػ (8)

 (.افشؾبل حوصقيمع  -48/ 6) ( فؾزيؾعلاحلؼوئؼ )تبقغاكظر:  (8)

 (. 84/40، و)ادبسقط( )(874/ 1) مـ مشؽؾ أثور( ٕيب ادحوشـ احلـػّل  ادختك مـ ادعتكاكظر: ) (4)

(. واكظر دو ورد ذم ختريؼ 8/457شؽؾ أثور( فؾطحووي )، و)ذح م(870/ 1)( ادختك مـ ادعتكاكظر: ) (0)

ؿوق: مو شبؼ ذم: )ص/  (.15افزِّ
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...: بلنَّ ذفؽ ـون مـف ظذ شبقِؾ إضوظتفو ظـ وّنوهؿ ِلؿ، ملسو هيلع هللا ىلص افـبلُّ  فبقَّـف افتَّخؾقُؾ  جوز فق

جقع إفقفو، ٓ ّٕن افتغؾقظ: إمعوكًو ذم بقوِن حِّتريِؿفو، وافتَّـػِر مـفو: فئالَّ حِّتدِّ  ثفؿ كػقُشفؿ بوفرُّ

.  ختؾقَؾفو ٓ حيِؾُّ

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ إثر:2 

ًرا َبَدَأ »أّكف ؿول:  ÷ُيـوَؿُش اشتدُِٓلؿ بام ُروي ظـ ظؿر  -أ َّٓ ََخْ ٍر إ َٓ َرْلُكُؾقا َخؾَّ ََخْ

َي  اهللُ َٓ ُجـَوَح َعَذ ُمْسؾٍِؿ َأْن َيْشَسِ يِ بَِػَسوِدَهو، َو مَّ ـْ َخؾ  َأْهِؾ الذ   : مـ وجقه:شِم

ُل: ؛ كام  ÷نَّ هذا إثَر ٓ يصحُّ ظـ ظؿَر إ إوَّ هريِّ حقِح أّكف مـ ققِل الزُّ بؾ الصَّ

بقَّـف أئّؿة طؾِؾ اْلديث؛ كليب حاتؿ وأيب زرطة، وغِرمها
(2)
َي ؾقف.  .  وظذ هذا: ؾال حجَّ

، شٓ بلَس بف»شئؾ ظـ ذفؽ: ؾؼول:  ^وٍس ّكف معوَرٌض مو ُروي أّن ابـ ظبَّ إالّثوين: 

 
ِ
ذم ادُْرِي  ÷ومو ُروي ظـ أيب افدرداء

(3)
 ، وفقَس ؿقُل بعِضفؿ بلوػ مـ ؿقِل بعٍض.

قوشِي افؼظّقي، ٓ ظذ جفِي بقوِن إالّثولٌ:  ّكف حيتؿؾ أن يؽقن ؾعؾ ذفؽ مـ بوِب افسِّ

احلؽِؿ افؼظلِّ ذم ادسلفيِ 
(4)

. 

ـِ أيب افعوص ُيـوَؿش اشتدُِٓلؿ  -ب ، وأمره بنراؿِي اخلؿِر ذم ّنِر ÷بلثِر ظثامَن ب

 ِدجؾي، وّنِقف ظـ ختؾقؾِفو مـ وجفغ:

أنَّ هذا إثَر ضعقٌػ، ٓ يصحُّ  إّول:
(5)

 : ؾال يصؾُح فالحتجوِج بف.

 مل ظـفو َففُ شل افتل رَ اخلؿ نَّ ٕ :ذفؽ ظـ وهُ ّن إكَّام ÷ نُ ظثام قنَ يؽ أن ُؾ إّكف حيتؿ الّثوين:

ـْ ت  بذفؽ وفؾِؽْ يؿ ؾؾؿ :اًموحر اءً ذ اهُ اصس رٍ ظص مـ ـون وإكَّام ،ًرامخ ودَ ؾع يؿؾُِؽف ِصرٍ ظ مـ ُؽ

                                                           

 (. 19اكظر افؽالم افسوبؼ ظذ هذا إثر ذم: )ص/ (1)

ذم  ÷(. وؿرد شربؼ خترريٍ أثرر أيب افردرداء 6/895(، و)اجلرومع ٕحؽروم افؼررآن( )84/46اكظر: )ادبسقط( ) (8)

ٌج يف - ^: ؾؾؿ أجده ظـف، وإّكام ادعروف ذم هذا مروي  ظـ ابـ ظؿر ^ (، وأّمو أثر ابـ ظّبوس17)ص/ وهرق خمررَّ

 ؛ فؾعؾَّف وقع سبُؼ قؾٍؿ لؾرسخيسِّ يف )ادبسقط(، واهلل أطؾؿ.-ادقضع السابؼ

 (.84/46اكظر: )ادبسقط( ) (8)

 (. 88اكظر ختريٍ إثر ذم: )ص/ (4)
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ـْ ي مل ٕكَّف :وبتخؾقؾِف ْرهُ يلم ؾؾؿ وْٕصؾِف ًؽوموف ُؽ
 (2)

. 

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ الؼقوس:3

وه ُيـوَؿُش اشتدُِٓلؿ بدفقَع افؼقوِس، وإحلوُؿفؿ افتَّخؾقَؾ بؼتِؾ ا ث، وتشبقُففؿ إيَّ دقرِّ

 بتـػِر صقِد احلرِم...: مـ وجفغ:

ِِلو،  إّوُل: ُف ذم اخلؿِر بوفتَّخؾقِؾ فؼصِد اقُّ إنَّ هذا افؼقوَس ـون يصحُّ ؾقام فق ـون افتكُّ

ِي ظـفو،   يِ اخلؿريَّ  صػيِ  وإتالِف  اخلؿرِ  لِ اقُّ  وبغوفقس ـذفؽ: بؾ هق إلتالِف صػِي اخلؿريَّ

ِث، وتـػَر صقِد احلَرِم، ومل يصحَّ إحلوُؿف  :-ـام شبؼ- مـوؾوةٌ  ؾػورق افتَّخؾقُؾ ؿتَؾ ادقرِّ

ِل، وتشبقُفف بوفّثوين بوٕوَّ
 (3)

. 

إنَّ مؼته هذا اإلحلوِق أو افتَّشبقف أن حِّتُرم اخلؿُر بعد افتَّخؾقِؾ ظذ مـ ؿصَدهو  الّثوين:

 ؽِره: وذفؽ ٕنَّ افذي حُيَرُم ظؾقف ادراِث بوفتَّخؾقؾ وحَده: ظؼقبًي فف بـؼقِض ؿصِده، ٓ ظذ

ره، أو ؿتَؾُف وهق حمِرٌم، ٓ ظذ ؽره هق افؼوتُؾ وحَده، وـذفؽ افصقُد حيُرُم ظذ مـ كػَّ
 (4)

 . 

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ ادعؼقل:4

ًْ  -أ َؾ س بؿالؿوتِف ِلو: ؾنذا ختؾَّ بطرِحف  ُكقِؿش ؿقُِلؿ: إنَّ اخلؿَر إذا ُضرَح ؾقفو خؾ  تـجَّ

ِس: ؾؾؿ يطُفر: ًْ كجوشُي اخلؾِّ ادتـجِّ  مـ وجقه: ؾقفو: بؼق

ُل: .  إوَّ ًْ مـ كػِسفو: ؾنّّنو تطُفر، وحِِّتؾُّ ؾ  إنَّ هذا مـتؼٌض بام إذا ختؾَّ

َس الّثوين:   افق إنَّ تـجُّ
ِ
 ْت ضُفر :َخالا  هل ْت صور ؾنذا ،ةِ فؾؿجوور ؾقفو َؼكادُؾ ء

َسفُ تـ نَّ ٕ :وِهرٌ ض وطرَؾف نَّ أ ىتر أٓ :يِ فؾـَّجوش ارً جُموو َؼ يب ومل ،يِ بوٓشتحوف  ؾنذا ،وبـجوشتِف جُّ

ُس ـادُْ  ُيقَجدِ  مل :وأجزاِئف قعُ مج ؾِقؾِ بوفتَّخ ُفرَ ض جِّ
(5)

.  

                                                           

 . (898/ 8) (ثورأ مشؽؾ ذحاكظر: ) (1)

 . (49-48/ 6) (، و)تبقغ احلؼوئؼ(84/44اكظر: )ادبسقط( ) (8)

 (.8/186مستػوٌد مـ إصورٍة فشقِخ اإلشالِم ذم )افػتووى افؽزى( ) (8)

 .(48/ 6) احلؼوئؼ( )تبقغاكظر: ( 4)
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 :وؿد ذهى  ،اإلشؽورِ  فو هق وصُػ ومو ٓبَس  اخلؿرِ  فتـجقسِ  ادؼتيَض  نَّ إالّثولٌ: 

 ؾقطفُ 
ِ
  ر مو ذم أجزاء

ِ
س اخلؾُّ ؾال يـجُ  :ٍ بفادعوفَ  افدواء

(2)
. 

مي ٓ ُتستبوُح بسبٍى حمظقرُكقِؿش ؿقُِلؿ: إّن  -ب ، أو بػعٍؾ مـفلٍّ ظـف: إِذ افعغ ادحرَّ

ُم ٓ يؽقُن أبدًا شببًو فؾِحؾِّ واإلبوحِي...  مـ وجفغ:: افػعُؾ ادحرَّ

َم ٓ يؽقُن شببًو فؾحؾِّ دائامً  إّوُل:  ظـ وُّنقـ كَّوأ ىتر َٓ : أإكَّـو ٓ كسؾُِّؿ أنَّ افسبَى ادحرِّ

 
ِ
 بام افقضقء

ٍ
ـِ  ،وهُ رض بُدون فؾغرِ  قكٍ ممؾ ء  آشتِـج وظ

ِ
 ذفؽ َؾ ُؾع اإذ ُثؿَّ  ،ةٍ ـثر بلصقوءَ  وء

ال اوـذ ،ةُ افطَّفور بف حَِّتُصؾ  ذفؽ َؾ ُؾع اإذ ُثؿَّ  ،ظـف ل  مـف عُ وافبق ،يِ ادغصقب ضِ إر ذم ةُ افصَّ

ُحْرَمتِفِ  مع فُ ُحؽؿَ  قدُ ُيػ
(3)

فؽ افـّفُل ظـ افتخؾقِؾ ٓ يؾزُم مـف حِّتريَؿ ادخؾََّؾ، وٓ ظدَم : ؾؽذ

 ضفورتِف.

إنَّ ختؾقَؾ اخلؿِر هق مـ بوِب إزافِي افـَّجوشوِت  الّثوين:
(4)

: وِلذا ٓ يػتِؼُر إػ مو تػتِؼُر إفقف 

تذـقي احلققاِن مـ حِّتصقِؾ افؼوِط وافؼققداِت: ـوفـقَّي أو افؼصدِ 
(5)

اِن حُيتوُج : ؾنّن تذـقَي احلقق

 ختؾقِؾ اخلؿِر. ؾقفو إػ افـقَّي، بخالف

َّٓ افذـوُة  ولٌ:الثّ  ُؿ ؾقام ـون إصُؾ ؾقف افتحريُؿ: ـوحلققاِن افذي ٓ تبقُحف إ إنَّ هذا ُيسؾَّ

ًْ فعؾَِّي اإلشؽوِر: ؾنذا زافً  م افؼظقَّي، دون مو ـون افتحريُؿ ؾقف فعورٍض: ـوخلؿر اّفتل حرِّ

تِف وجقدًا وظدموً  معفو: إذ احلُؽؿُ  افعؾُي زاَل احلؽؿُ  يدوُر مع ظؾَّ
(6)

.  

 

 * ثوكقًو: مـوقشي أدلَّي الؼقل الّثوين:

 ڌ ڎ  ڎ   ﴿بؼقفِف تعوػ:  ُيـوؿش اشتدُِٓلؿمـوقشي أدلَّتفؿ مـ الؽتوب: ( 1

 مـ وجفغ:: ﴾ڈ  ڈ   ژ

                                                           

  (.1/860(، و)ادػفؿ( )4/119اكظر: )افذخرة( فؾؼراذم )( 1)

 (.6/48اكظر: )تبقغ احلؼوئؼ( )( 8)

 (.0(، ومو شبؼ ذم )ص/0/886)تبقغ احلؼوئؼ( ) اكظر:( 8)

 (.9-1/8اكظر: )بدايي ادجتفد( )( 4)

 (.4(، و)افعؾَّي ظـد إصقفقِّغ( دبورك بؼـف )ص/1/48اكظر فؼوظدة دوران احلؽؿ مع ظؾَّتف: )إظالم ادقؿِّعغ( )( 0)
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ُل:   : : بؾ يبؼك ظذ كجوشتِفقِّبوِت بعد افتَّخؾقِؾ يصُر مـ افطَّ  ٓ ُكسؾِّؿ فؽؿ أنَّ اخلؿرَ إوَّ

ُم ظؾقفؿ   ؾال يدُخؾ ذم ظؿقِم ؿقفف: )وحيؾُّ ِلؿ افطقِّبوت(، بؾ يدُخؾ ذم ظؿقِم ؿقفِف: )وحيرِّ

 اخلبوئٌ(.

ِي، ـتفو أنَّ أيَي جمؿؾٌي، وبقَّ  الّثوين: افـصقُص إخرى مـ افؼرآِن افؽريِؿ، وافسـَِّي افـبقيَّ

ٌم ظذ ومـفو مو ورد ذم افـفِل ظـ خت َ مؼدَّ ؾقِؾ اخلؿِر، وإمِر بنراؿتِفو، وإصُؾ: أنَّ ادبغَّ

ادجؿؾِ 
(2)

. 

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ السـَّي:2

ُدْ  كِْعؿَ »: ’حديٌ ظوئشي ُكقؿش اشتدُِٓلؿ ب -أ ْٕ َدامُ  َأوِ  – مُ ا ، «ؾر ـَاخلْ  -اإْلِ

و...: بلنَّ ادراَد بوخلوققَُلؿ:  : اخلؾُّ افذي مل ُيتَّخْذ إنَّ اددَح فؾخؾِّ جوء ظوما
ٌِ  ؾِّ ذم هذا احلدي

 ٌِ مـ اخلؿِر: مجعًو بغ إحودي
(3)

.  

 ؿْ ؽُ ؾ  َخ  ْرُ َخ » ؿول: ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـّبّل  ÷حديٌ جوبر ُكقؿش اشتدُِٓلؿ بحديٌ  -ب

...: مـ وجقه:( ـؿاحلديٌ )خؾُّ مخرِ ذم ّن ؿقَفف إ وؿقُِلؿ:، «ؿْ كُ رِ ََخْ  ؾر َخ   ظوم 

ا، بؾ َحَؽؿ ظؾقف بعُضفؿ بوفقضعِ إنَّ احلد ُل:إوَّ  ٌَ ضعقٌػ جدا ي
(4)

 . 

قَن خؾَّ افعـِى: خؾَّ اخلؿِر: ـام ذم  الّثوين: إنَّ ادراَد بف خؾُّ افعـِى: ؾننَّ أهؾ احلجوز يسؿُّ

﴾  ۅۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋ ﴿ؿقفف تعوػ: 
(5)

: أي: ظـبًو: ٕنَّ اخلؿَر ٓ ُيعَكُ 
(6)

. 

ـِ آشُؿ افؼظلُّ  اخلؿرِ  بلنَّ تسؿقيَ  وأجقى:   ظـبًو وإن ـون ورد ذم فسوِن افعرِب، فؽ

  

                                                           

 (.4/486اكظر ِلذه افؼوظدة: )افبحر ادحقط( فؾزرـق ) (1)

 . (899/ 4)فؾؿبورـػقري  (إحقذي حِّتػي)اكظر:  (8)

  (.10-14اكظر مو شبؼ مـ ختريٍ احلديٌ واحلؽؿ ظؾقف ذم: )ص/ (8)

  .86يقشػ:  (4)

 (.1/888(، و)آكتصور( )6/88(، و)افســ افؽزى( فؾبقفؼل )8/889اكظر: )معرؾي افســ وأثور( ) (0)



48 
 

ُؼ بوٓشِؿ افؼظلِّ دون افؾُّغقيِّ  ٓ يؼُع ظؾقف، واحلؽؿ يتعؾَّ
(2)

ظ بغ احلؼقؼي ػْ ، وإذا دار افؾَّ 

ميٌ افؼظقَّي واحلؼقؼ ي: ؾننَّ إوػ مؼدَّ افثوكقي ظذ ِي افؾغقيَّ
(3)

. 

ٌُ الثَّ  تَّسؾقؿ أنَّ ادراَد بف خؾُّ اخلؿِر: ؾنّكف حمؿقٌل ظذ مو إذا ختؾَّؾ إّكف ظذ ؾرض اف :ول

بـػِسف
(4)

 . 

: شئؾ ظـ اخلؿر تتَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ افـبلَّ  ÷إّكف معوَرٌض بحديٌ أكس  :ابعُ الرَّ  خذ خالا

شٓ!»ؾؼول: 
 (5)

.  

 َكاَم  حُيِؾر  ِدَبوَغَفو إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وؿقِل افـبلِّ ’كقؿش اشتدُِٓلؿ بحديٌ أمِّ شؾؿي  -ج

 : مـ وجقه:«َخْؿرِ ـالْ  َخؾر  حُيِؾر 

ُل:  ا، وٓ يصحُّ إوَّ ٌَ ضعقٌػ جدا إنَّ احلدي
(6)

. 

ٌَ أكٍس  الّثوين: ٌِ ُيعوِرٌض حدي ابَؼ  ÷إنَّ طوهَر هذا احلدي السَّ
(7)

. 

 ٌُ ه بام ـون ختؾقُؾف بـػسف: ؾؼول َؾَرج بـ ؾضوفَي:  :الّثول  رَ اخْلَؿْ  َأنَّ يعـل: »إنَّ راوَيف ؿد ؾسَّ

ْت  إَِذا َ ًْ َخالا  َؾَصوَرْت  َتَغرَّ ٌِ يرتػُع شَحؾَّ ه راوي احلدي : ؾعذ هذا افتَّػسر افذي ؾسَّ

افتعوُرض واخلالُف 
(8)

. 

ابُع: تِفو وظؿقِمفو: ؾفل  الرَّ ، ظذ ؾرِض صحَّ ٌِ ٌَ ومو صوهَبَف مـ إحودي  إنَّ هذا احلدي

ٌُ ادعوِرضُي ِلو أحودي ٌُ مبقحٌي، وإحودي ميٌ أحودي ٌُ حوطرٌة حمرِّ
(9)

ٌم ظذ   ، واحلوطُر مؼدَّ

  

                                                           

 (.4/141اكظر: )افتؿفقد( ) (1)

 (.8/480(، و)ذح افؽقـى ادـر( فؾػتقحل )8/888، 1/850ة: )ّنويي افسقل( فْلشـقي )اكظر ِلذه افؼوظد (8)

 (.1/859(، و)افػتووى افؽزى( )6/88(، و)افســ افؽزى( فؾبقفؼل )8/889اكظر: )معرؾي افســ وأثور( ) (8)

 .(899/ 4) (إحقذي حِّتػي)(، و4/119اكظر: )افذخرة( ) (4)

  (.16يٍ احلديٌ واحلؽؿ ظؾقف ذم: )ص/اكظر مو شبؼ مـ ختر (0)

 . (808/ 8)( اِلدايي أحوديٌ ختريٍ ذم افدرايياكظر: ) (6)

 . (450/ 8)إظالم ادقؿِّعغ( اكظر: ) (7)

 . (888/ 1)كتصور( آاكظر: ) (8)
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ادبقِح 
(2)

. 

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ إثر: 3

، وظوئشَي  رداء، وابـ ظؿر، وظعٍّ ذم  ~كقؿش اشتدُِٓلؿ بؤثوِر ادرويَّي ظـ أيب افدَّ

 جقاِز أـِؾ خؾِّ اخلؿِر، وأّكف ٓ بلس هبو: مـ وجقه:

ُل:  رداء هذه أثو نَّ بعَض إالقجف إوَّ ، بؾ إنَّ أثر أيب افدَّ ؿول  ÷ِر ضعقٌػ، ٓ يصحُّ

 : ـُ ظبد افزِّ ٌٌ ُيروى ظـ أيب إدريس اخلقٓينِّ »ظـف اب رداء وهق حدي مـ وجٍف ظـ أيب افدَّ

شفقس بوفؼقِي 
(3)

. 

 : ُؿ ببلكّ وُيردر : ومهو أثُر ظعٍّ وظوئشي ـو ُكسؾِّ ^لنَّ بعَض هذه أثوِر ٓ يصحُّ
(4)

، وأّمو 

رداء  ذمٔثوِر ؾصحقحٌي، وـالُم ابـ ظبد افزِّ شوئُر ا ؽُر مسؾٍَّؿ: ؾنكَّف ُروي  ÷أثِر أيب افدَّ

، وجزم بف افبخوريُّ ذم ، ضريُؼ أيب إدريَس واحٌد مـفورٍق ضُ مخِس مـ  أيب افدرداء ظـ

)صحقحف(
 (5)

. 

فو ممَّو جوء ظـ ؽرهؿ مـ افصحوإالقجف الّثوين: 
: ~بي نَّ هذه أثوَر معورضٌي بؿثؾِ

ًرا َبَدَأ اهللُ»: ÷ـلثر ظؿر  َّٓ ََخْ ٍر إ شبَِػَسوِدَهو َٓ َرْلُكُؾقا َخؾَّ ََخْ
(6)

. 

 وُيردر عؾقف مـ وجفني: 

 ًٓ ؛ كام بقَّـف  ف،ٓ يصحُّ ظـ ÷أثَر ظؿَر إنَّ  :أوَّ هريِّ حقِح أّكف مـ ققِل الزُّ  والصَّ

أبق حاتؿ وأبق زرطة، وغُرمها
(7)

ر: ؾوحلّجي ؾقام ثبً مـ أثور ضعػ هذا إث؛ وإذ قد 

ًي وأنَّ بعَضفو سيٌح ذم إبوحي مو ختؾََّؾ مـ اخلؿِر بؿعوجلٍي.  ! خوصَّ  إخرى، وٓ ُبدَّ

                                                           

دة( ٔل تقؿقَّي اكظر ِلذه افؼوظدة: ) (1)  (.881، و)روضي افـوطر( ٓبـ ؿدامي )ص/(885/ ص)ادسقَّ

 . (105/ 4)افتؿفقد( اكظر: ) (8)

 . (105/ 4)افتؿفقد( اكظر: ) (8)

  (.18-17اكظر مو شبؼ مـ افؽالم ذم ختريٍ احلديٌ: )ص/ (4)

 (.  81-19اكظر خترجيف وأفػوطف ؾقام شبؼ )ص/( 0)

 (. 19اكظر افؽالم افسوبؼ ظذ هذا إثر ذم: )ص/ (6)
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قوشِي افؼظّقي، ٓ ظذ جفِي بقوِن إوثوكقًو:  ّكف حيتؿؾ أن يؽقن ؾعؾ ذفؽ مـ بوِب افسِّ

احلؽِؿ افؼظلِّ ذم ادسلفيِ 
(2)

  .يـأَخرِ  ~ افصحوبي ؾال يؽقُن معوِرضًو ٔثورِ ؛ 

ظذ اخلؿِر اّفذي ختؾَّؾ أو  ظذ خؾِّ افعـِى،هذه أثور حِّتؿؾ بعض إنَّ القجف الّثولٌ: 

 بـػِسف
(3)

. 

 وُيردر عؾقف مـ وجقه:

 :ًٓ إنَّ إصَؾ محُؾ إفػوِظ ظذ حؼقؼتِفو افؼظقَِّي، ٓ ظذ احلؼقؼِي افؾُّغقّييِ أوَّ
(4)

. 

َر طوهُرهو افعؿقُم، افذي يشؿُؾ مو ختؾَّؾ بـػِسف، ومو ختؾَّؾ بغِره، إنَّ هذه أثو ثوكقًو:

ؿ بال دفقٍؾ.  ومحُؾفو ظذ بعِض معـوهو حِّتؽُّ

ٌر ثولثًو:  ظذ ؾرِض افتَّسؾقؿ بحؿِؾ بعِضفو ظذ مو ختؾََّؾ مـ اخلؿِر بـػِسف: ؾننَّ ذفؽ متعذِّ

رداء ذم ادُرِي: ؾنّكف سيأيب ر: ـلثر ذم بعِضفو أَخ   ٌح ؾقام ختؾَّؾ بؿعوجلٍي.افدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ هذه أثور خموفػٌي دو ثبً ظـ رشقِل اهلل القجُف الّرابُع: 
ٍ
َي ذم رء : ؾال حجَّ

مـفو
(5)

. 

 : ًَ ظـ افـّبلِّ وُيردر ا فذريعي  ملسو هيلع هللا ىلصبلنَّ افثوب إّكام هق افـَّفُل ظـ افتَّخؾقِؾ: وذفؽ ظـدكو شدا

ـام شبؼ بقوُكف-افرجقع إػ ذهبو 
(6)

 ممَّو ثبً ظـف ، وفقس -
ٍ
أنَّ اخلؿَر ٓ دٓفٌي ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصذم رء

 تطُفر بوفتَّخؾقِؾ.

ُتفؿ مـ افؼقوِس مـ وجفغ ُتـوَؿُش ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ الؼقوس: 4 ، إمجويٍّ  :أدفَّ

 :وتػصقعٍّ 

                                                           

 (.48اكظر مو شبؼ ذم: )ص/ (1)

 . (450/ 8)إظالم ادقؿِّعغ( (، و)1/868د( )اكظر: )افتؿفق (8)

  (.40اكظر مو شبؼ )ص/ (8)

 . (105/ 4)افتؿفقد( اكظر: ) (4)

  (.41اكظر مو شبؼ )ص/ (0)
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:القجُف أّمو  : ؾفؾننَّ هذه إؿقسَي ؽُر صحقحٍي: ّّٕنو  اإلمجويلر  ةُ ؾوشد لذم مؼوبؾِي افـَّصِّ

ٓظتبورِ ا
(2)

. 

:القجُف وأّمو   التػصقيلر

 : بلّكف ؿقوٌس مع افػورِق مـ وجفغ:ظذ دبوِغ جؾِد ادقتيِ  ؼقوُس ؾـُقؿش اف -أ

ـُ ؽسُؾف: بخالِف اخلؿِر: ؾننَّ مو ُضرح ؾقفو صور كجِ  إنّ  إّوُل: سًو، اجلؾَد جومٌد، يؿؽ

ـُ ؽسُؾفو وٓ يؿؽ
(3)

.  

 َس افقتـجُّ  ؾننَّ  بعدم افتَّسؾقؿ:وأجقى: 
ِ
هل  ْت صور ؾنذا، ةِ فؾؿجوور ؾقفو َؼكادُؾ ء

 ِ  يِ فؾـَّجوش ًراجُموو َؼ يب ومل، يِ بوٓشتحوف ْت : ضُفرَخالا 
(4)

. 

بغ، واخلؿَر فـو شبقٌؾ إػ آكتػوِع هبو: والّثوين:  َّٓ بوفدَّ إنَّ اجِلؾد ٓ شبقَؾ إػ آكتػوِع بف إ

، أو كسـفو:  فقؼؾَى اهللُ ظقـَفوبلن كتَّخذهو ذم آبتداء خالا
(5)

. 

ًْ بـػِسفو ؼقوُس وُكقؿش اف -ب ؾ ؿً ذم احلؽِؿ بغ ظذ مو إذا ختؾَّ : بلنَّ افؼيعي ؾرَّ

ُ بذاهِتو، وبغ مو يصُر مـفو إػ افتغرُّ بػعِؾ ؾوظٍؾ: ـوفرجِؾ يؿقُت حتَػ أكػِف:  أصقوَء تتغرَّ

م ا ـُ مل يِرْثُف، وؿد حرَّ هللُ صقَد احلرِم ذم احلرِم: ؾؾق خَرج افصقُد ؾُلخذ ؾرُثف ابـُف، وفق ؿتُؾف آب

 ذم احلؾِّ جوَز أـُؾف، وفق أخرَجف خمِرٌج، ؾذبحف خورَج احلَرِم مل حيِؾَّ 
(5)

. 

َّٓ ظذ بوُأِجقى:  ِث، وتـػِر افصقِد ٓ يصحُّ إ ام شبؼ مـ أنَّ إحلوَق افتَّخؾقِؾ بؼتِؾ ادقرِّ

َف ذم اخلؿِر بوف ِِلو، وفقس ـذفؽ: بؾ هق إتالٌف فصػِي افؼقِل بلنَّ افتكُّ تَّخؾقِؾ ؿصٌد فتؿقُّ

ِي ظـفو،  ِث، مـوؾوةٌ  يِ اخلؿريَّ  صػيِ  وإتالِف  اخلؿرِ  ِ  لاقُّ  وبغاخلؿريَّ  : ؾػورق افتَّخؾقُؾ ؿتَؾ ادقرِّ

                                                           

 (.8/109(، و)إرصود افػحقل( فؾشقـوين )4/887اكظر ِلذا افؼودِح مـ ؿقادِح افؼقوِس: )ذح افؽقـى ادـر( ) (1)

 (.1/889(، و)آكتصور( )4/864 افســ( ))معومل: واكظر فؾقجف اإلمجويّ 

 (.1/889اكظر: )آكتصور( ) (8)

 (. 44اكظر مو شبؼ ذم: )ص/ (8)

 (.1/885اكظر: )آكتصور( ) (4)

 (.4/864اكظر: )معومل افســ( ) (0)
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وتـػَر صقِد احلَرمِ 
(2)

. 

ِي افتَّـجقسِ  بعدِم افتَّسؾقِؿ بزوالِ افؼقوُس ظذ اكؼالِب افعصِر إػ مخٍر:  ؿشُيـوو -ج  ، ظؾَّ

ًْ ظـد خت َؾ س بؿالؿوتِف ِلو: ؾنذا ختؾَّ ؾقِؾ اخلؿِر: إذ إنَّ اخلؿَر إذا ُضرَح ؾقفو خؾ  ومو أصبَفف تـجَّ

ِس: ؾال يزوُل احُلؽؿُ  ًْ كجوشُي اخلؾِّ ادتـجِّ ُة ادطِربُي: بؼق دَّ  افشِّ
ًِ بطرِحف ؾقفو، وزاف

(3)
. 

َس  وُُيوُب:  افق بلنَّ تـجُّ
ِ
 ْت ضُفر :َخالا  هل ْت صور ؾنذا ،ةِ فؾُؿجوور اخلؿرِ  ذم كؼَ ادُؾ ء

 فو هق وصُػ ومو ٓبَس  اخلؿرِ  فتـجقسِ  ادؼتيَض . وٕنَّ يِ فؾـَّجوش ًراجُموو َؼ يب ومل ،يِ بوٓشتحوف

رؾقطفُ  :وؿد ذهى  ،اإلشؽورِ 
(4)

. 

 

ٌِ والّرابِع:  * ثولثًو: مـوقشي أدلَُّي الؼقلني الّثول

ُي افؼقَفغ ِي افؼقَفِغ  مـوؿشي أدفَّ ابِع ترجُع إػ مو شبَؼ ذـرُه مـ مـوؿشوِت أدفَّ  وافرَّ
ٌِ افّثوف

ِل وافثَّوين: وذفؽ ّٕن أدفَّتفؿ مل خترْج ظاّم اشتدلَّ بف افػريؼوِن: ـام شبؼ افتـبقُف ظؾقف ذم  إوَّ

إدفَّي
(5)

. 

 

اجُح  -5   :الؼقُل الرَّ

تِفؿ،  أنَّ  -واهلل أظؾؿُ -مـوؿشِي إدّفِي: يظفُر ي وبعد هذا افعرِض ٕؿقاِل افػؼفوء، وأدفَّ

: افذي ذهى إػ أنَّ ختؾقَؾ اخل ٌُ اجَح ذم هذه ادسلفِي: هق افؼقُل افثَّوف ٌم، افؼقَل افرَّ ؿِر حمرَّ

ـْ تطُفُر بف اخل  ؿُر، وحيؾُّ آكتػوُع هبو: وذفؽ دو يع:وفؽ

                                                           

 (. 48اكظر مو شبؼ )ص/ (1)

 (. 80اكظر مو شبؼ )ص/ (8)

 (.40-44اكظر مو شبؼ )ص/( 8)

 (.88/اكظر مو شبؼ )ص( 4)
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 :ًٓ ِي ادختؾأأوَّ ام ؾقام مـف ، وإظامًٓ فؽؾٍّ سلفيِ ِي ذم هذا ادػنَّ ذم هذا افؼقِل مجعًو بغ إدفَّ

ِل يدلُّ ظذ حِّتريؿِ وَرد ِي افؼقِل إوَّ ، ف، مـ ؽِر تلويٍؾ: وذفؽ ٕنَّ افـَّفل ظـ افتَّخؾقِؾ ذم أدفَّ

ذم اشتعامِل اخلؾِّ مطؾؼًو: يدلُّ ظذ ضفورِة  وٓ دٓفَي ؾقِف ظذ ظدِم ضفورِة ادخؾَِّؾ، واإلذنَ 

 ، وٓ دٓفَي ؾقف ظذ جقاِز افتَّخؾقِؾ: ؾُقعؿُؾ بؽؾِّ كصٍّ ؾقام ورد ؾقف،ِؾ وإبوحتِفادخؾَّ 

 .وٓ حوجَي إػ تلويِؾ افـَّفِل بحؿؾِف ظذ ـراهِي افتَّـزيفِ  

رائع: ٕنَّ ثوكقًو:   اخلشقَي مـ أنَّ افؼقَل بتحريؿ افتَّخؾقِؾ هق افَّذي تؼتضقف ؿوظدُة شدِّ افذَّ

 ريـ، ـام أنّ ذم حؼِّ ادتلخِّ  كتػوِع بودسؽِر ظـد افؼقِل بجقاِز ختؾقؾِف ؽُر مـتػقيٍ آشسشوِل بوٓ

ٌَ ظفٍد بتحريِؿفو.   اخلشقَي مـ افرجقِع إػ ُذهبو ـوكً ؿوئؿًي ذم حؼِّ مـ ـون حدي

رداء-نَّ أثوَر افصحقحَي ذم هذا افبوِب ظـ افصحوبي أ ثولثًو:  -ـوبـ ظؿر، وأيب افدَّ

، وفق ـون ذفؽ بؿعوجلٍي: بف ظذ إبوحِي مو تتخؾََّؾ مـ اخلؾِّ مطؾؼًو، وأّكف ٓ بلس: تدلُّ ~

 
ِ
رداء قَتونُ »أّكف ؿول ذم ادُْرِي:  ÷ـام صحَّ ظـ أيب افدَّ ْؿُس وادِْْؾُح َواحْلِ ، ومل يصحَّ شَذَبَحْتُف الشَّ

ًرا َبَدَأ اهللُ َٓ َرْلُكُؾقا َخؾَّ ََخْ »: ÷ظؿَر مو خُيوفػفو، وأثُر  ~ظـ افصحوبي  َّٓ ََخْ  ٍر إ

: افذي هق ظؿدُة افؼوئؾغ بتحريؿ مو ختؾَّؾ بؿعوجلي: ٓ يصحُّ ظـف: ـام ؿول أئّؿُي شبَِػَسوِدَهو

حقح: أّكف مـ ،افِعؾؾ َي ؾقف. وافصَّ ، وٓ حجَّ هريِّ  ؿقِل اإلموِم افزُّ

تِف وجقدًا وظدموً  أنَّ ؿوظدَة افؼِع دورانُ رابعًو:  : ؾحقُثام وجدِت افعؾَُّي احلُؽِؿ مع ظؾَّ

ًِ  ًِ كتػاُوجد احلُْؽُؿ، وحقُثام  ُي يـتػل احُلؽُؿ: ودو ـوك ُل اخلؿُر  افعؾَّ ، حؼقؼُتفوبوفتَّخؾقِؾ تتبدَّ

 ُ ُي حِّتريِؿفو: ؾننَّ افؼقَل بطفورهِتو، وإبوحِي آكتػوِع هبو هق افّظوهرُ صػوهُتووتتغرَّ : ، وتزوُل ظؾَّ

ـُ رصد:  ع: رضورةِ  مـ ُظؾؿ ؿد»ؿول اب واِت  هل إكَّام ادختؾػيَ  إحؽومَ  أنَّ  افؼَّ  ادختؾػِي، فؾذَّ

، ذاِت  ؽرُ  اخلؿرَ  وأنَّ َ ًْ  ؾنذا حالٌل: بنمجوعٍ  واخلؾُّ  اخلؾِّ : ذاِت  إػ اخلؿرِ  ذاُت  اكتؼؾ  اخلؾِّ

شاكتؼؾ ـقػام حالًٓ  يؽقن أن وَجى
(2)

.  

 

                                                           

 (.1/470اكظر: )بدايي ادجتفد( )( 1)
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 وهٍر:الـَِّجس إىل ض اشتحوليِ  * ادسللي الثوكقي: حؽؿُ 

 حِّترير حمؾ  الـ زاع: -1

هق دُم  -ؽَر اخلؿرِ -افػؼفوُء ظذ أنَّ مو يطُفر بوٓشتحوفِي مـ إظقوِن افـَِّجسِي  أمجعَ 

سِؽ ؾلرِة ؽزاِل ادِ 
(2)

 : إذا اشتحوَل إػ ِمسٍؽ.

 : ًْ  ؿد وّٕنَّ  :-أظؾؿ واهلل- بوفطفورةِ  ِلو ؽؿُح  اموإكَّ »ؿول افبوجلُّ  مجقعِ  ظـ اشتحوف

ًْ  ،مِ فدَّ ا صػوِت    اموإكَّ :...بذفؽ رتؾطفُ  :هبو خيتصُّ  واشؿٍ  صػوٍت  إػ ،فاشؿِ  ظـ وخرج

ًْ  وّٕنَّ  :بودقِت  ادسِؽ  ؾلرةُ  ْس تـجُ  مل   وٓ ،بحققانٍ  فقس
ٍ
 اموإكَّ  ،ـوةِ افذَّ  بعدمِ  ؾتـجُس  :مـف جزء

 ادسؾؿقن أمجعَ  وؿد ،-أظؾؿ واهلل- افطرِ  ذم افبقُض  ثحيدُ  ـام :احلققانِ  ذم ثحيدُ  رءٌ  هل

شذـركو وممَّ  بف ؼتعؾَّ يُ  مو ـؾِّ  مـ فضفورتِ  إثبوِت  ذم أؿقى وهق ،فضفورتِ  ظذ
(3)

. 

ِخـزيِر يؼُع ذم ـ-ظقوِن افـّجسِي بوٓشتحوفِي واختؾػقا ذم ضفورِة مو ظدا ذفؽ مـ إ

 كِجسٍ  رعٍ وزؾحًو، حٍي ؾقصُر مِ ؾَ مَمْ 
ٍ
 : وذفؽ ظذ ؿقفغ:-ُشؼَل بامء

 

 أققال الػؼفوء:-8

ُل:ا  إنَّ إظقوَن افـَِّجسَي تطُفر بوٓشتحوفِي. لؼقُل إوَّ

، اختوره ابـ تقؿقَّي، ذم ؿقلٍ  احلـوبؾيِ و، ذم ادشفقرِ  وهق مذهُى احلـػقَِّي، وادوفؽقَّي

ي.  ومذهى افظوهريَّ

يؾعلُّ  ؿول شتِحوف تطُفر يُ افـَِّجس ونُ ظقوإ»: افزَّ ِٓ   ًْ ؿعو اإذ يِ ادَْقت ُؾ مث وذفؽ :وظـدك يِ بو

ًْ ُأحر أو ،اًبوُتر ْت صور اإذ ةِ وافَعِذر ،ِمْؾًحو ْت صور تَّكح ًْ ؾوشتحوفَ  َؾَحيِ ادَرْ ذم   بوفـَّور َؿ

                                                           

ـْ  ،بِل ـوفظَّ  ادسِؽ  ؽزاَل  أنَّ  :وادشفقر»: (665/ 9)ؿول احلوؾُظ ذم )افػتح(  (1)  ذم أبقضون فطقػون كوبون وفف ،أشقدُ  ففقكُ  فؽ

 سَّ  ذم جيتؿعُ  دمٌ  سَؽ ادِ  وأنَّ  ،إشػؾِ  فؾؽِّ 
ًٍ  ذم فتِ  أن إػ افغزاُل  ضؾؿرِ  :ادقضعُ  مورِ  اجتؿع ؾنذا :يافسـَ  مـ معؾقمٍ  وؿ

 . وكؼؾ بعد ذفؽ ظـ اإلموم افـقويِّ اإلمجوَع ظذ ضفورِة ادِسؽ، وجقاِز اشتعامفِف. شمـف طيسؼُ 

 .(194/ 4) )ادـتؼك(اكظر: ( 8)
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شوًدارم ْت وصور
(2)

. 

:   ـوفغسؾِ  :بوإلزافيِ  تؽقنُ  تورةً  جوشيِ افـَّ  إزافيُ  :ؿوظدةٌ » وؿول افؼراذمُّ
ِ
 وتورةً  ،بودوء

 فؾنكَّ  :بوغِ ـوفدِّ  :هبام وتورةً  ،ـبشٍ  حلؿَ  صورْت  إذا رةِ افعذِ  أو ،خالا  صور إذا ـوخلؿرِ  :بوإلحوفيِ 

شـوحلقوةِ  :افػسودِ  مـ يؿـعف فٕكَّ  أو ،اِلقئوِت  وحيقُؾ  ،افػضالِت  يزيُؾ 
(3)

. 

ـُ مرزوٍق  ًْ  وّٕنَّ »: -سؽادِ  ظذ ؾلرةِ  ظـد افؽالمِ -وؿول اب  صػوِت  مجقعِ  ظـ اشتحوف

ًْ  ،مِ افدَّ   مُ افدَّ  يستحقُؾ  ـام :فذفؽ رتؾطفُ  :هبو خيتصُّ  واشؿٍ  ،صػوٍت  إػ فاشؿِ  ظـ وخرج

 اخلؿرُ  يستحقُؾ  ـامو ،ضوهراً  ؾقؽقنُ  :حؿِ افؾَّ  إػ افـجوشوِت  مـ احلققانُ  بف ىيتغذَّ  مو وشوئرُ 

شضوهراً  ؾقؽقنُ  :بؼالً  أو اراً  وافـجوشيُ  رةُ افعذِ  بف مو يستحقُؾ  وـام ،ضوهراً  اخلؾِّ  إػ
(4)

. 

 : َّٓ  أيضوً  بـورٍ  وٓ ،بوٓشتحوفيِ  جوشوِت افـَّ  مـ رءٌ  ريطفُ  وٓ": ؿقفف »وؿول ادرداويُّ  إ

 وهل ،رتطفُ  بؾ :وظـف .وككوه ،إصحوِب  مجوهرُ  وظؾقف ،ريٍى  بال ادذهُى  هذا .اخلؿرةَ 

ًْ  إذا اخلؿرةِ  مـ جيخمرَّ   وصوحى ،يـافدِّ  تؼلُّ  افشقُخ  واختوره ،ادجدُ  جفوخرَّ  .فوبـػِس  اكؼؾب

ش(افػوئؼ)
(5)

. 

ـُ تقؿقَّي: وؿ  حراِق نـ :كسونِ اإل ـسِى  بسبِى  اشتحوَل  مو ووأمَّ »ول صقُخ اإلشالم اب

 مشفقرٌ  خالٌف  ؾػقف :مؾحوً  يصرَ  كحتَّ  حيادالَّ  ذم اخلـزيرِ  ووضعِ  ،رموداً  يصرَ  كحتَّ  افروِث 

شوطفقرٌ  وهٌ ادمِّ  بوفتطفرِ  وفؾؼقلِ 
(6)

. 

                                                           

 :عقدافس أيب ذم  :رعٌ ؾ»(، وؾقف ؿقُفف: 6/841(، و)1/887(. واكظر: )حوصقي ابـ ظوبديـ( )1/76) تبقغ احلؼوئؼ()( 1)

  أـثرِ  ظـد تؽرهُ  وٓ ،محِّترُ  ٓ بوفـجوشوِت  يُ ادسؼقَّ  افزروعُ 
ِ
 . ش افػؼفوء

 . (167/ 1) )افذخرة( (8)

(، 1/97)افتوج واإلـؾقؾ( )و(، 1/100واكظر أيضًو: )افبقون وافتحصقؾ( )(. 1/188اكظر: )مقاهى اجلؾقؾ( ) (8)

 (: 16ظذ ؿقِل خؾقٍؾ ذم )ادختك( )ص/ : ظـد افؽالم(08/ 1) افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر( )حوصقيو

ًُ مو ٓ دَم فف...ومسُؽ، وؾلرُتف، وزرٌع بـجسٍ  »   .شافطوهُر: مقِّ

 . (889/ 1) )اإلكصوف( (4)

 . (651/ 81) (جمؿقع افػتووى) (0)
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 رموداً  صورْت  أو ،حيادالَّ  ذم مؾحوً  جوشيُ افـَّ  صورِت  إذا ؾقام ظقاوتـوزَ »وؿول أيضًو: 

  إذا :ضوهرٌ  فـؾَّ  ذفؽ أنَّ  :وافصقاُب ...ادؼزةِ  اِب ـُس  :رابوً تُ  ديدُ وافصَّ  مُ وافدَّ  ادقتيُ  صورِت  أو 

 موحرَّ  ،بوِت افطقِّ  أبوَح  اهلل ٕنَّ  :فورحيِ  وٓ ،وفقِّن  وٓ ،فوضعؿِ  ٓ :جوشيِ افـَّ  أثرِ  مـ رءٌ  يبَؼ  مل

 ٌِ ًِ  ؾنذا، فووحؼوئؼَ  إظقونِ  صػوِت  يتبعُ  ذفؽو :اخلبوئ  ذم دخؾً خالا  أو ،مؾحوً  افعغُ  ـوك

ٌِ  ذم تدخؾ ومل ،اهللُ  أبوحفو افتل بوتافطقِّ   مودُ وافرَّ  اُب افسُّ  وـذفؽ ،اهلل مفوحرَّ  افتل اخلبوئ

 :كمعـً  وٓ ،فػظوً  ٓ :حريؿِ افتَّ  يُ أدفَّ  وتتـووِلْ  مل وإذا ،حريؿِ افتَّ  كصقصِ  ذم يدخُؾ  ٓ :ذفؽ وؽرُ 

ش ضوهراً  ؾقؽقنُ  :فوحِّتريؿِ  ،فبتـجقِس  افؼقُل  زِ جيُ  مل
(2)

. 

ـُ   بف ذيافَّ  آشؿِ  بذفؽ لؿِّ ُش  هبو تلافَّ  فصػوتُ  ًبطؾ إذا احلرامَ  ٕنَّ ...»حزم:  وؿول اب

 امإكَّ  فٕكَّ  :افتحريؿُ  طشؼَ  آشؿُ  ذفؽ ؾبطَ  وإذا ،ظـف آشؿُ  ذفؽ ؾبطَ  ؾؼد :فحِّتريؿِ  ظذ صَّ كُ 

 ،خالا  اخلؿرُ  أو ،حلامً  مُ افدَّ  اشتحوَل  ؾنذا ،وادقتيِ  مِ وافدَّ  ـوخلؿرِ  :آشؿِ  بذفؽ كسؿَّ يُ  مو مرِّ ُح 

شافتحريؿُ  طشؼَ  ؾؼد :هوؽرِ  جوِج افدَّ  مـ ِلو أـؾِ  احلققانِ  ذم اءً أجز يبوفتغذِّ  ادقتيُ  أو 
(3)

. 

ًِ  وإذا»وؿول أيضًو:   ُؽؾُّ ؾ :اًبوُتر أو وًدارم وَرْت ؾص ْت تغرَّ  أو ،ْقَتيُ ادرَ أو َعِذَرةُ اف ُأحِرَؿ

ش...وِهرٌ ض ذفؽ
 (4)

.  

 

 إنَّ إظقوَن افـَِّجسَي ٓ تطُفر بوٓشتحوفِي. الؼقُل الّثوين:

وؾعقَّي، واحلـوبؾِي. وهق ؿقٌل ظـد احلـػقَّي، وادوفؽقَّي، ومذهُى   افشَّ

                                                           

 . (481/ 81) (جمؿقع افػتووى) (1)

 .(488/ 7) )ادحذ( (8)

 (.1/188) )ادحذ( (8)

ًُ  رـبقف: ـْ كؼؾ افـّقويُّ ذم )ادجؿقع( ) هذا افذي وؿػ ( ظـ داود أّكف مع 8/079ظؾقف مـ كصقص افظوهرّيي، وفؽ

جغ و افؼوئؾغ بعدِم ضفورةِ  ًْ  فق وـذا ،بوفـورِ  حراِق بوإل افـجسيِ  ظقونِ إ وشوئرِ  ،ادقتيِ  وظظومِ  ،رةافعذِ افسِّ  هذه وؿع

ًْ  ،هوكحقُ  ـؾٌى  وؿع أو ؾحيٍ مِم  ذم صقوءُ إ . وخوفػف صقُخ اإلشالم ابـ تقؿقَّي: ؾعزا إفقفؿ افؼقَل بطفورهتو: ذم مؾحوً  واكؼؾب

 (، وفعؾَّف إؿرُب، واهلل أظؾُؿ.81/481)جمؿقع افػتووى( )
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ـُ ُكجَ  ؿول وب»: -طفرُ افَّتل حيُصُؾ هبو افتَّ  إمقرِ  ظـد ذـرِ -قؿ اب  :عغِ اف ُب اكؼال ُع:وافسَّ

 ذم عُ تؼ يِ وادَرْقت ِزيرِ ـوخلـ :هِ ؽرِ  ذم ـون وإن ،ةِ افطَّفور ذم َف خال ؾال :رِ ؿاخل ذم ـون ؾنن

ـَ  ْؾًحومِ  ِصرُ ؾت :َحيِ رَْؿؾَ اد ِؿغُ و ،ُؾ يم ْ افسِّ
(2)

ُق حِّت ةُ وافَعِذر  دٍ حُم  ظـد تْطُفر :وًدارم رُ ؾتص :َسِ  ،ؿَّ

دٍ حُم  إػ َضؿَّ و ،َػ يقش ٕيب ًؾوخال  َل ؿق وااختور وِيخادَش مـ رٌ وـث (،ِحقطِ ادُ ) ذم يَ حـقػ وأب ؿَّ

دٍ  شورُ ادرخت أكَّف (:افؼدير ؾتح) وذم .ىافػتق وظؾقف (:الصياخُل ) وذم ، حُمَؿَّ
(3)

. 

ـُ وؿول   : هؾ يـجُس مو يؽقنُ ذم اشتعامِل احلققاِن فؾـَّجوشيِ  ؾرعٍ  ظـد ذـرِ  -صوٍس اب

حؽك افشقخ أبق ضوهٍر ظـ ادذهِى ذم ذفؽ ؿقفِغ. ؿول: ومهو جوريوِن ذم ـؾِّ » :-؟مـف

ر ذم أواين اخلؿِر، ومو ذم معـك ذفؽ. وجعؾ  ْت أظراُضفو: ـرموِد ادقتِي، ومو حِّتجَّ  كجوشٍي تغرَّ

ِت إظراُض  شمثور اخلالِف: افـَّظَر إػ إصِؾ: وهق كجٌس، أو إػ آكتؼوِل: وؿد تغرَّ
(4)

. 

 : َّٓ  بآستحالةِ  جاساتالـَّ  مـ يشءٌ  ريطفُ  ٓو<وؿول افشرازيُّ  جؾدُ : مهاأحدُ : شقئان إ

 ،بخؾ   ؾْت ؾِّ ُخ  وإنْ ،...رفتطفُ ؛ خًّلا فابـػِس  استحالْت  إذا اخلؿرُ : اينوالثّ ،...بغدُ  إذا ادقتةِ 

>رتطفُ  ل؛ ؾٍح مِ  أو
(5)

. 

ـُ ؿدامي:  َّٓ  بوٓشتحوفيِ  جوشوِت افـَّ  مـ رءٌ  ريطفُ  ٓ فأكَّ  :ادذهِى  طوهرُ »وؿول اب  إ

ًْ  إذا اخلؿرةَ  ًْ احَس  إذا جوشوِت ـوفـَّ  :ريطفُ  ٓ ظداهُ  ومو ،خالا  فوبـػِس  اكؼؾب  رموداً  ؾصورْت  :ؿ

                                                           

ؿغ: ( 1) ْ بُؾ. اكظر: )افؼومقس ادحقط( )ص/بوجلقؿ جغِس  :ؼولويُ  ،بوفػتح ـغَس  بمعرَّ  ،بوفؽسافسِّ (، 1000: افزِّ

 . (880/ 6) (ظوبديـ ابـ حوصقيو)

ائؼ) (8)  . (1/889) (افبحر افرَّ

 (.108/ 1واكظر اختالَؾفؿ ذم رمود افـَِّجس ودخوكِف ذم: )مقاهى اجلؾقؾ( )(. 16ظؼد اجلقاهر افثؿقـي( )ص/) (8)

ب( ) (4)  ريطُفر وٓ»(، وؾقرف ؿقفرف: 1/878(، و)ّنويي ادحتروج( )8/074(. واكظر: )ادجؿقع( فؾـقوّي )1/148)ادفذَّ

ًْ أُ  أو ،ؾحوً مِ  ؾصورت :حيمالَّ  ذم وؿعً ـؿقتيٍ  :بوٓشتحوفيِ  وٓ ،مطؾؼوً  بوفغسؾِ  فعغِ ا كجُس  َّٓ  رمروداً  ؾصرورت :حرؿر  إ

روع بـجس، وأّكف يؽقن ضوهرًا: ؿرول افـّرقويُّ ذم )ش...صقئون  (ادجؿرقع. وفؽـ افّشوؾعّقي ٓ يرون بلشًو بام ُيسؼك مـ افزُّ

، شكجسوً  موءً  وافزروعِ  افثامرِ  مـ سؼكيُ  مو وٓ ،فأصؾِ  ذم بُؾ افزِّ  رـثُ  نإو ،ؾادزبَّ  افزرعُ  محيرُ  وٓ :أصحوبـو ؿول»: (89/ 9)

 : و إكصوريُّ ـرام ؿرول  –إذ ٓ يظفُر ؾقرف أثُرهرو ورحُيفو...وؿضرّقُي افعؾَّرِي ادرذـقرِة »وتعؾقُؾ ذفؽ ظـدهؿ: ـام ؿول زـريَّ

رـقُّ  ًْ  -افزَّ ِره ـُ  .شأّكف متك طفر افتغرُّ ؾقفو 
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 :بوٓشتحوفيِ  فوـؾُّ  افـجوشوُت  رتطفُ  أن جويتخرَّ ...ؾحوً مِ  وصور ،حيِ ادالَّ  ذم عوؿَ  إذا واخلـزيرِ 

ًْ اكؼ إذا اخلؿرةِ  ظذ ؿقوشوً  ًْ دُ  إذا ادقتيِ  وجؾقدِ  ،ؾب ًْ ُح  إذا فيِ واجلالَّ  ،بغ  طوهرُ  ُل وإوَّ  ،بس

شادذهِى 
(2)

. 

 

 أدلَّي إققال: -2

ِل: ًٓ: أدلَُّي الؼقِل إوَّ   * أوَّ

 :، وادعؼقلِ اشتدلَّ أصحوُب افؼقل إّوِل بوفؽتوِب، وافسـِّي، وإثِر، وافؼقوسِ 

ڎ  ڈ  ڌ ڎ﴿افؽتوِب بؼقفِف تعوػ: اشتدفُّقا مـ  إدلَُّي مـ الؽتوب: (1

﴾ڈ   ژ
(3)

. 

ٓلي:  ٌِ  ، وحِّتريؿِ دفًَّ ظذ إبوحِي افطقِّبوِت  افؽريؿيَ  نَّ أييأوجف الد  واحلؽُؿ ، اخلبوئ

ًِ افصػوِت افَّتل تؼقُم هبو: ظذ حؼوئِؼفو، و تَُّى ذم افؼعِ قِى إظقوِن وخبثِفو، يربطِ  ؾنذا اكؼؾب

اّفتل ُحؽؿ ظؾقفو بوفـَّجوشِي ٕجؾِفو:  ػوُت إػ صػوٍت أخرى، ؽرِ افعُغ إػ ُأخرى، أو افصِّ 

 صورِت  إذاـام  :وأن تؽقَن افعغ ضقِّبًي ؽَر خبقثٍي، ضوهرًة ؽَر كجسيٍ  خيتِؾػ احُلؽُؿ،أن وجى 

و تدُخؾ :الا َخ  أو ،ؾحوً مِ افـَِّجسُي  افعغُ  ٌِ اخل ذم تدخُؾ  ٓو ،اهللُ فوأبوَح  افتل بوتافطقِّ  ذم ؾنّنَّ  بوئ

اهللُ مفوحرَّ  افتل
 (4)

. 

ـَّي بحديٌ إدلَُّي مـ السـَِّي: (2 ًُ رشقَل  ^ابـ ظّبوس  اشتدفُّقا مـ افسُّ  ؿول: شؿع

َهوُب َفَؼْد َضُفرَ »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل «إَِذا ُدبَِغ اإْلِ
 (5)

. 

ُر اإلهوَب افـَِّجس، فأكَّ ٓلِي: وجف الّد  بَغ يطفِّ ِي افـّجوشِي إػ مـ حوف ويـؼُؾف  أؾود بلنَّ افدَّ

ي اكؼالِب إظقوِن افـَّجسِي بوٓشتحوفِي إػ أظقوٍن ضوهرٍة:   حوفِي افطفورِة: ؾدلَّ ذفؽ ظذ صحَّ

                                                           

 (.48واكظر: )افروض ادربع( فؾبفقيت )ص/(. 1/89ادغـل( )) (1)

 (.850-6/854. واكظر: )حوصقي ابـ ظوبديـ( )107إظراف:  (8)

 (.81/481(، و)جمؿقع افػتووى( ٓبـ تقؿقَّي )19-8/18اكظر: )ظورضي إحقذي( ٓبـ افعريب ) (8)

 (.14شبؼ خترجيف ذم )ص/ (4)
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وصحَّ أنَّ فالشتحوفِي أثٌر ذم افتَّطفرِ 
(2)

. 

قا مـ إثر بام إدلَُّي مـ إثِر: (3 أّكف ـون  ÷ وؿوص أيب بـ شعد وي ظـرُ  اشتدفُّ

ُؾ دمِّ يُ 
(3)
افـوسِ  رةُ ظذِ  :ةُ رَّ وافعُ  .شرٍّ بُ  ُؾ تَ ؽْ مِ  ةٍ رَّ ظُ  ُؾ تَ ؽْ مِ » :ويؼقُل  ،ةِ رَّ بوفعُ  فأرَض  

(4)
. 

أنَّ هذه افعِذرة فق مل تؽـ تطُفر بوٓشتحوفِي: دو اشتخدمفو ذم أرِض  وجف الّدٓلي:

راظِي: اّفتل خُترُج فؾـّو  ِس ضعوَمفؿ.افزِّ

 بام يع:اشتدفُّقا مـ افؼقوِس  إدلَُّي مـ الؼقوس: (4

تفو: بـػِس  اخلؿرِ  ظذ اشتحوفيِ  سيِ جِ افـَّ  افعغِ  اشتحوفيِ  ؿقوُس  -أ ًِ اخلؿُر افَّ ل ؾنكَّف إذا ـوك

ًْ بـػِس  فو: حِِّتؾُّ بوٓتِّػوق: ؾغُرهو مـ افـَّجوشوِت أوػ أن تطُفر هل أمُّ اخلبوئٌ إذا اكؼؾب

بوٓكؼالِب 
(5)

. 

بسً، ، ثؿ ُح َس افـج ًِ : إذا ظؾػَ فيِ اجلالَّ  ظذ جسيِ فـَّ ا افعغِ  اشتحوفيِ  ؿقوُس  -ب

تِفوحؼقؼ كؼالِب ٓفو: فو وحلؿُ فبـُ  ؾُّ حيؾنّكف : افطوهرَ  ًِ وظؾػَ 
(6)

. 

ِلو إػ حققانٍ ر بتحقُّ تطفُ  ظذ افعؾؼيِ  افؼقوُس  -ج
(7)

مـ افـّجوشوِت هو : ؾؽذفؽ ؽرُ 

 .بوٓشتحوفِي مـ ظٍغ كجسٍي إػ ظٍغ ضوهرةٍ ر يطفُ 

 بام يع:اشتدفُّقا مـ ادعؼقِل  :إدلَّي مـ ادعؼقلِ  (5

َع رتَّى احلؽؿ بوفـَّجوشِي ظذ  -أ   احلؼقؼيُ  وتـتػل افعِغ، حؼقؼيِ إّن افؼَّ
ِ
 بعضِ  بوكتػوء

 
ِ
 حؽؿُ  ىترتَّ  :ؾحوً مِ  صور ؾنذا ،وافؾحؿِ  افعظؿِ  ؽرُ  ادؾَح  ؾننَّ  :بوفؽؾِّ  ؾؽقػ :فومػفقمِ  أجزاء

                                                           

 (.1/88(، و)ادغـل( )1/80ئع( )اكظر: )بدائع افصـو (1)

 (.86أي: ُيصؾُحفو وُيعوجلُفو. اكظر مو شبؼ ذم: )ص/ (8)

 (.86ص/ؿد شبؼ ختريٍ احلديٌ بؾػظف ذم )(. و11/66ادغـل( ))اكظر:  (8)

 (.81/017(، و)جمؿقع افػتووى( )1/89اكظر: )ادغـل( ) (4)

 (. 9/179مػؾح )(، و)ادبدع ذح ادؼـع( ٓبـ 1/89اكظر: )ادغـل( ) (0)

 (.1/151(، و)حوصقي إظوكي افطوفبغ( فؾدمقوضل )1/851ذح ؾتح افؼدير( ))(، و1/89اكظر: )ادغـل( ) (6)
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 ،رؾتطفُ  :مضغيً  وتصرُ  ،كجسيٌ  وهل :ظؾؼيً  وتصرُ  ،كجسيٌ  افـطػيُ  :افؼعِ  ذم هوكظرُ  ،ادؾِح 

  تستتبعُ  افعغِ  اشتحوفيَ  أنَّ  ؾعرؾـو :رفُ ؾقط خالا  ويصرُ  ،سؾقـجُ  مخراً  ؾقصرُ  :ضوهرٌ  وافعصرُ 

ظؾقفو ِى ادرتَّ  افقصِػ  زواَل 
(2)

 : ؾقزوُل احلؽُؿ.

ش ذفؽ ظؾقف عُ يؼ وممَّ  :ؾقف هبو تعوػ اهللُ  َحَؽؿ مو ظذ تؼعُ  إكَّام ومَ إَحؽ إنَّ   -ب ِٓ  ذيافَّ  ؿُ ا

 َحَؽؿَ  افذي ؽرُ  اوصورَ  ،ْؽؿُ رُاحل ذفؽ َشَؼط :ؿُ آش ذفؽ َشَؼط ؾنذا :وجؾَّ  ظزَّ  اهللُبف  وخوضبـ

م وؽرُ  ،اِب افسُّ  ؽرُ  ةُ ؾوفعِذر ،ؾقف تعوػ اهللُ  ؽرُ  ونُ واإلكس ،ؾِّ اخلَ  ؽرُ  ْؿرُ اخل وـذفؽ ،ودِ افرَّ

مِ  ُخؾَِؼ  مـف افذي افدَّ
(3)

. 

 

  :ّثوينًو: أدلَُّي الؼقِل الكقثو* 

 بوفسـِّي، وإثِر، وافؼقوِس: ّثويناشتدلَّ أصحوُب افؼقل اف

ٌِ ب اشتدفُّقا مـ افسـَّيِ  إدلَُّي مـ السـَِّي: (1 ـِ  حدي اهلِل  َرُشقُل  ََّنَك» ؿول: ^ظؿر  اب

ـِ  × َليِ َع الَّ بِؾِ  يِف  اجْلَ َب  ، َأوْ َعَؾْقَفو ُيْرَكَى  َأنْ : اإْلِ ـْ  ُيَّْشَ «َأْلَبوَِّنَو ِم
(4)

. 

، وفق ـوكً افـجوشُي تطُفر وأفبوِّنو اجلالفيِ حلقِم ّنك ظـ  ملسو هيلع هللا ىلصأّكف وجف الدٓلي: 

ى ظبوٓشتحوفِي: دو ّنك ظـفو فوطـِ ؾقف مـ افـَّجوشوِت يستحقُؾ ذم ب: ّٕن مو تتغذَّ
(5)

. 

قا مـ إثِر بام يع: إدلَُّي مـ إثِر: (2  اشتدفُّ

ُط ×ُكـَّو ُكْؽِري َأْرَض َرُشقِل اهللِ » ؿول: ^ ظّبوسابـ  وي ظـرُ مو  -أ ، َوكْشَسِ

َّٓ َيْدُمُؾقَهو َعَؾْقِفْؿ َأ
 

شبَِعِذَرِة الـَّوسِ 
 (6)

. 

                                                           

 (.1/887(، و)حوصقي ابـ ظوبديـ( )1/851اكظر: )ذح ؾتح افؼدير( ٓبـ اِلامم ) (1)

 (.1/80(، و)افسقؾ اجلّرار( فؾشقـوين )1/188اكظر: )ادحّذ( ) (8)

 (.14بؼ خترجيف )ص/ش (8)

 (.1/150(، و)ذح مـتفك اإلرادات( فؾبفقيت )11/66اكظر: )ادغـل( ) (4)

 (.87شبؼ خترجيف )ص/ (0)
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ُط َعَذ الَِّذي ُيْؽِريِف »: ^مو روى ظبد اهلل بـ ديـور ظـ ابـ ظؿر  -ب ُف َكوَن َيْشَسِ َأكَّ

َهو، َوَذلَِؽ َقْبَؾ  َّٓ ُيِعرَّ «َأْن َيَدَع َعْبُد اهللِ الؽَِراءَ  َأْرَضُف َأ
(2)

. 

ـْ تأّكف فق مل مـفام:  وجف الّدٓليِ  بوفـّجوشوِت كجسًو: دو مـ إرايض ثامُر مو اشتصؾح  ؽ

ّنك ظـ ذفؽ، ودو ـون ذم اصساط ذفؽ ؾوئدةٌ 
(3)

ًَ أن ٓ أثرَ   فالشتحوفِي ذم افتطفِر. : ؾثب

 ؼقوِس بام يع:اشتدفُّقا مـ اف إدلَُّي مـ الؼقوِس: (3

ِم إذا وٓشتحوفيِ تطُفْر ب البوٓشتحوفِي: ؾ شُتفوكجومل حِّتُصؾ  افعَغ افـجسيَ  إنّ  -أ : ـوفدَّ

صوَر ؿقحًو أو صديداً 
(4)

. 

فدٌة مـ ظٍغ كجسيٍ  -ـرمود افـَّجوشيِ -إّن افعَغ ادستحقؾَي  -ب ّن : ٕ: ؾتؽقُن مثَؾفومتقَّ

احتقوضوً  ؾحؼ هبو مـ ـؾِّ وجفٍ قؾِي: ؾتُ أجزاء افـّجوشِي تبؼك ذم افعِغ ادستح
(5)

. 

 

 مـوقشي إدلَّي: -3

 * :ًٓ ِل:أوَّ  مـوقشي أدلَّي الؼقِل إوَّ

 ڌ ڎ  ڎ  ﴿بؼقفِف تعوػ:  ُيـوؿش اشتدُِٓلؿمـوقشي أدلَّتفؿ مـ الؽتوب:  (1

قِّبوِت بعدِم افتَّسؾقؿ بلّن إظقوَن افـَّجسَي ت: ﴾ڈ  ڈ   ژ بعد  صُر مـ افطَّ

وأجزائفو بؾ يبؼك ؾقفو رٌء مـ بؼويو افـَّجوشيِ : تحوفِي، وتـؼؾُى اكؼالبًو ـؾقاو هبوآش
(6)

، حيقُل 

ظؿقِم ؿقفِف:  حِّتً )وحيؾُّ ِلؿ افطقِّبوت(، بؾ تبؼك ف:دُخؾ ذم ظؿقِم ؿقفِ ؾال ت: دوَن ضفورهِتو

ُم ظؾقفؿ اخلبوئٌ(.  )وحيرِّ

                                                           

 (.87شبؼ خترجيف )ص/ (1)

 (.6/194اكظر: )ـّشوف افؼـوع( ) (8)

  (.1/891(، )ؾتح ادؾؽ افعزيز بؼح افقجقز( ٓبـ افبفوء افبغدادي )1/776اكظر: )ادغـل( ) (8)

 (.1/855(، و)ذح ؾتح افؼدير( )11/66(، و)ادغـل( )1/48اكظر: )ادفّذب( ) (4)

الً ٕصحوِب هذا افؼقِل مـ  -(01)افصـوظوت افغذائّقي( )ص/ –هذا افقجف جعؾف بعض افبوحثغ  رـبقف: دفقاًل مستؼِّ

ب(، وادقجقد ذم ادصدِر ادحوِل ظؾقف: ذـُره ـقج  ٍف مـ وجقه افؼقوِس، واهلل أظؾؿ. )آشتصحوب(، وأحول ظذ )ادفذَّ

 (.1/80اكظر: )بدائع افصـوئع( ) (0)
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 :أربعِي وجقهٍ مـ  وُُيوُب 

ُل: ِل افعـوِس إمجوًٓ، بتبذم آشتحوفِي  إنَّ افعزةَ  إوَّ ػوِت تغرُّ آشؿِ ودُّ ، مع افصِّ

: تبعًو فدٓئِؾ افّؼِع، مـ افطعؿِ  :افّظوهرةِ 
ِ
ًْ ظؾقف كصقُص افػؼفوء ، وافؾقِن، وافرائحِي: ـام دفَّ

 وٓ ظزَة بام شقى ذفؽ.

إّن دظقى بؼوء بؼويو مـ افـَّجوشِي بعد آشتحوفِي حِّتتوُج إػ إثبوٍت بدفقٍؾ،  الّثوين: 

ًي وأنَّ افعدُم، واحلؽُؿ بوفظوهِر مـ آشتحوفيِ  وإصُؾ  ػوٍق بؼوء ، خوصَّ ، ذفؽ فقس حمؾَّ اتِّ

ي. ظل افبقِّـُي، وإؿومُي احلجَّ  وظذ ادُدَّ

د تؽقن مـ ظذ ؾرِض افتَّسؾقؿ ببؼوء بؼويو مـ افـَّجوشِي بعد آشتحوفِي: ؾؼ :الّثولٌ

، وٓ يظفُر أثُرهو: ؾُقحؿُؾ تؽقُن ؾقف كجوشيٌ : ـطِغ افّشقارِع افقسِر افذي ُيعػك ظـف ذظوً 

ظذ افطَّفورةِ 
(2)

. 

ابُع:  ه حديٌ افُؼؾَّتِغ: صوهدُ أّكف ؿد يؽقن افبوؿل مـ افـّجوشي مـ ؿبقؾ ادستفَؾؽ، و الرَّ

شملْ َيـُجْس »، وذم روايي: شٌَ بَ  مل حيؿِؾ اخلَ ْغِ ادوُء ُؿؾَّتَ  ـونَ إذا »
(3)

، وٓ خيػك أنَّ آشتحوفَي 

 .بقفٌي بوٓشتفالكِ ص

 : قهوج ثالثيِ مـ عؾقف وُيردر 

ُل:  َي إوَّ ٌِ إّكـو ٓ كرى صحَّ ٌِ افُؼؾَّتغِ  حدي ِي احلدي ػف ؽُر واحٍد مـ أئؿَّ : : ؾؼد ضعَّ

، وؽِره ـِ ظبد افزِّ ـوب
(4)

. 

  

                                                           

 (.878افؼقاظد( ٓبـ رجى )ص/)(، و81/481اكظر: )جمؿقع افػتووى( ) (1)

، 017(، وابـ موجف )888، 08(، وافـسوئلُّ )67(، وافسمذيُّ )68،60(، وأبق داود )4708،0800أخرجف أمحد ) (8)

ـُ ُخز018 حف اب ـ )(، وصحَّ (. وؿول 1/8يؿي، وابـ حبَّوَن، واحلوـؿ، وؽُرهؿ: ـام ذم )خالصي افبدر ادـر( ٓبـ ادؾؼِّ

ةَ »أمحد:   .شؿول وـقٌع: يعـل بوفُؼؾَِّي: اجلرَّ

 (.1/186اكظر: )افتؾخقص احلبر( ٓبـ حجر ) (8)
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ِى كَّـو كؼقُل بؿقَج ؾن إّكف ظذ ؾرِض افّتسؾقؿ بثبقتِف:والّثوين: 
(2)

ـْ ؾقام   ، وفؽ
ٌِ هذا احلدي

ًْ آثوُره: وهٌُ ػك مـف اخلبَ اكت  .حمؾُّ افـِّزاعِ  ق، ٓ ؾقام بؼق

 افعغُ  إّكـو ٓ كسؾُِّؿ مشوهبَي آشتحوفِي فالشتفالِك: بؾ بقـفام ؾرٌق: إذِ والّثولٌ: 

ًْ ظـوُسهو، وبؼل آشتصحوُب فؾعِغ افغوفبِي ظؾقفو ادستفؾَؽيُ   افعغِ  بخالِف  :اختػ

ًْ صػوهُتو: ؾننَّ ظـوَسهو مل ادستحقؾيِ  ف اشاًم جديداً  ، وأخذْت ختتِػ ـؾقًَّي، وإن تبدَّ
(3)

. 

َهوُب َفَؼْد َضُفرَ »ُكقؿش اشتدُِٓلؿ بحديٌ:  مـوقشي أدلَّتفؿ مـ السـَّي:( 2 ، شإَِذا ُدبَِغ اإْلِ

ُر اإلهوَب افـَِّجس بَغ يطفِّ ام هق فقس كِجَس افعِغ: وإكّ  اجلؾدَ : بلنَّ ...وؿقُِلؿ: إكَّف أؾود بلنَّ افدَّ

ٌس بام ظؾقف   مـ متـجِّ
ٍ
بوغِ ضقبوٍت رُ دموء ، وهذه تزول بوفدِّ

 (4)
: وظؾقف ؾال دٓفَي ؾقف ظذ اشتحوفِي 

 .افـَّجِس إػ ضوهرٍ 

س دو ظؾقف مـ افرُّ وُأجقَى:    ضقبوِت بلنَّ افؼقَل بلنَّ اجلؾَد ضوهٌر ، وإّكام تـجَّ
ِ
موء ؽُر  :وافدِّ

كجسًو ظـدـؿ ؾدِ طوهُر اجل و ـون: ّٕكف فق ـون ـذفؽ دصحقح
(5)

وحقٌ إنَّ طوهَر اجلؾِد ، 

بوُغ مـ افّطفورِة إػ افـَّجوشِي: وهذه حؼقؼُي آشتحوفِي.كجِ   ٌس: ؾؼد كؼؾف افدِّ

أّكف ـون  ÷ وؿوص أيب بـ شعد ُيـوَؿُش اشتدُِٓلؿ بلثر ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ إثِر:3

ُؾ أرَضف ِة، ُيدمِّ ةٍ  ِمْؽّتُؾ » ويؼقُل: بوفُعرَّ  : مـ وجفغ:شُبرٍّ  ِمْؽَتُؾ  ُظرَّ

÷إنَّ إثَر ضعقٌػ، ٓ يصحُّ ظـ شعٍد  إّوُل:
(6)

. 

مـ افـَّفِل ظـ ذفؽ: ـام  ~إّكف معوَرٌض بام ُروي ظـ ؽِره مـ افصحوبِي  والّثوين:

َّٓ ×ُكـَّو ُكْؽِري َأْرَض َرُشقِل اهللِ » ؿول: ^ ابـ ظّبوس وي ظـرُ  ُط َعَؾْقِفْؿ َأ  ، َوكْشَسِ

                                                           

ِل، وحوصُؾف: تسؾقُؿ افـَّ  (1) ، مع مـِع فزوم احلؽؿ مـف. أو: تسؾقُؿ مؼته افؼقُل بودقَجى: أي: بام أوجبف دفقُؾ ادستدِّ صِّ

 افـِّزاِع ذم احلؽؿ. اكظر: )افبحر ادحقط( )
ِ
فقِؾ، مع بؼوء  (.4/845(، و)ذح افؽقـى ادـر( )4/868افدَّ

 (.8اكظر مو شبؼ ذم )ص/ (8)

 (.1/80اكظر: )بدائع افصـوئع( ) (8)

 (. 1/84اكظر: )ادغـل( ) (4)

 (.86الم ظذ هذا إثر: )ص/اكظر مو شبؼ مـ افؽ (0)
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ْدُمُؾقَهويَ 
 

ـِ كحقه ، وورد شبَِعِذَرِة الـَّوسِ  ـذفؽ ^ظؿر  ظـ اب
(2)

. 

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ الؼقوس:4

 مـ وجفغ: ؿقوُشفؿ اشتحوفَي افعِغ افـجسِي ظذ اشتحوفِي اخلؿِر بـػِسفو: ُكقؿش -أ

ُل:  ًْ بوٓشتحوفِي: ضُفرْت بوٓشتحوفِي: بخالِف إوَّ مـ  هوؽرِ  إنَّ اخلؿَر دو كجس

افـَّجوشوِت 
(3)

. 

ًْ أيضًو بوٓشتحوفِي: : عـف جقىوأُ  بلنَّ هذا افػرَق ضعقٌػ: ٕنَّ مجقع افـَّجوشوِت كجس

َم مستحقٌؾ ظـ أظقوٍن ضوهرةٍ  مستحقٌؾ  افـَّجُس  واحلققانُ  ،وافبقُل  ،، وـذفؽ افعِذرةُ ؾنّن افدَّ

ٍة ضوهرةٍ ظـ مودَّ 
(4)

. 

: ؾؾفذا ، مـ ؽر كجوشٍي خؾَّػتفوبوٓشتحوفيِ  زالاخلؿَر كجوشُتفو ٕمِر إّن  والّثوين:

 ِؽِرهو مـ افـَّجوشوِت: ؾننَّ كجوشَتفو فـػِسفو: ؾال تطُفر بوٓشتحوفي ضُفرْت: بخالِف 
(5)

. 

: بلنَّ اشتحوفَي ؽِر اخلؿِر مـ افـَّجوشوِت ـذفؽ مل ختؾػفو كجوشيٌ : عـف وُُيوُب 

 .اخلؿرُ  ضُفرِت ـام  :تحوفيِ بوٓش ر: ؾقـبغل أن تطفُ ـوشتحوفِي ادقتِي مؾحوً 

، افـجَس  ًِ في: إذا ظؾػَ اجلالَّ  ظذ جسيِ افـَّ  افعغِ  اشتحوفيِ  بؼقوسِ  ُكقؿش اشتدُِٓلؿ -ب

ًْ بِ ثؿ ُح   ودـِع مـ وجقِد افعّؾِي ذم إصؾِ : بافطوهرَ  ًِ ، وظؾػَ س
(6)

فِي  َي افـّفِل ظـ اجلالَّ : ٕنَّ ظؾَّ

فِي هل تغرُّ رحيِفو فوأو ضعؿِ  ،اجلالَّ
(7)

 .حؼقؼتِفو الُب ، ٓ اكؼ

ِِلو إػ حققاٍن: بلّكف ؿقوٌس ؾوشدٌ وفؼقوِس ظذ افعؾؼِي تطفُ ب ُكقؿش اشتدُِٓلؿ -ج  ر بتحقُّ

ؽُر صحقٍح: إذ افعؾؼُي ضوهرٌة ظذ افّصحقح
(8)

 : ؾؾقس هـوك اشتحوفٌي.

                                                           

 (.87شبؼ خترجيف ذم )ص/ (1)

 (.1/188(، و)ؾتح ادؾؽ افعزيز( )81/017اكظر: )جمؿقع افػتووى( ) (8)

 (81/71اكظر: )جمؿقع افػتووى( ) (8)

ب( ) (4)  (.1/186(، و)ـّشوف افؼـوع( )1/48اكظر: )ادفذَّ

 (.4/888(، و)افبحر ادحقط( )845اكُظره ذم: )روضي افـّوطر( )ص/ ادـع: ؿودٌح مـ ؿقادِح افؼقوس ظـد إصقفقِّغ. (0)

 (: ـالمهو فؾشقـويّن.1/80(، و)افسقؾ اجلّرار( )145-8/189اكظر: )كقؾ إوضور( ) (6)

ب( ) (7)  (.1/81(، و)مغـل ادحتوج( فؾخطقى افؼبقـل )8/074اكظر: )ادجؿقع ذح ادفذَّ
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 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ ادعؼقل:5

َع رتَّى احلؽؿَ  ُيـوَؿش -أ  احلؼقؼيُ  وتـتػل افعِغ، حؼقؼيِ ظذ  بوفـَّجوشيِ  ؿقُِلؿ: إّن افؼَّ

 
ِ
  بعضِ  بوكتػوء

ِ
 ...؛ بوفؽؾِّ  ؾؽقػ :فومػفقمِ  أجزاء

ِ
حؼقؼِي افـّجوشِي ظـ بعدِم افّتسؾقِؿ بوكتػوء

سي: ـام شبؼجِ افعِغ ادستحقؾِي: بؾ يبؼك ؾقفو أجزاء مـ افعِغ افـَّ 
(2)

. 

 ظؾقف عُ يؼ وممَّ  :ؾقف هبو تعوػ اهللُ ؿَحؽَ  مو ظذ هل إكَّام ومَ إَحؽ إنَّ  ُيـوَؿُش ؿقُِلؿ: -ب

ش ذفؽ ِٓ ، ...: بلنَّ وجؾَّ  ظزَّ  اهللُ وخوضبـ بِف ذيافَّ  ؿُ ا
ِ
 إحؽوَم تتبُع حؼوئَؼ إصقوء

: ؾنذا بؼل ذم افعغِ ٓ مسّؿقوهِتو: ؾ
ِ
: افـّجوشيِ  رٌء مـ حؼقؼيِ  وفعزَة بوحلؼوئِؼ، ٓ بوٕشامء

ل اشِؿفوـوكً افعُغ كجسًي، وٓ ظزَة بتب   .دُّ

 

 مـوقشُي أدلَّي الؼقِل الّثوين:ثوكقًو: * 

ٌِ ُكقؿش اشتدُِٓلؿ بمـوقشي أدلَّتفؿ مـ السـَّي:  (1 ـِ  حدي  ََّنَك» ؿول: ^ظؿر  اب

ـِ  ×اهللِ  َرُشقُل  َليِ َع الَّ ؛ فق ـوكً افـجوشُي تطُفر بوٓشتحوفِي: دو ّنك ظـفوؿ: وؿقِلُ ، «...اجْلَ

 مـ وجفغ:

ًُ ظـدكو: ؾؼد أظؾَّف افسمذيُّ بوإلرشولِ  إنَّ  إّوُل:  احلديٌ ٓ يثُب
(3)

. 

ٌَ جقى: وأُ   خرى، ؽِر ضريِؼ اإلرشوِل، وفف صقاهدُ ؿد جوء مـ ضريؼ أُ  بلّن احلدي

يف: ؾال مريَي ذم ثبقتف.  تؼقِّ

إنَّ افـفَل ظـ أـِؾ اجلالفِي فظفقِر أثِر افـّجوشِي ؾقفو: بتغرُّ ضعِؿفو، ورحِيفوالّثوين: 
(4)

: ؾال 

ؾقف أثٌر فؾـجوشِي: ٓ ذم ضعؿف،  ؾال يدلُّ ظذ افـّفِل ظاّم اشتحوَل مـ إظقوِن افـّجسِي، ومل يظفرْ 

 وٓ رحيف، وٓ فقكِف.

                                                           

 (.68اكظر مو شبؼ )ص/ (1)

 (.10هذا افتعؾقؾ واجلقاب ظـف ذم: )ص/اكظر  (8)

 (.60اكظر مو شبؼ )ص/ (8)
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، ~ُيـوَؿُش اشتدُِٓلؿ بلثَري ابـ ظّبوس وابـ ظؿر  إثِر: ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ2

َّٓ يستصؾحَ واصساضِ   ة: مـ وجفغ:رفو بوفعذِ فام ذم افذي يؽري إرض: أ

ون ظـ ابـ ظّبوس، وابـ ظؿر  إّوُل: ـِ ضعقػون، وٓ يصحَّ ~إنَّ إثَري
(2)

. 

مـ افسخقِص ذم ذفؽ:  ~بام ُروي ظـ بعِض افصحوبِي  ام معوَرضونِ إّّن  والّثوين:

 ، وٓ حّجَي ذم ؿقِل بعِضفؿ ظذ بعٍض.÷ـسعد بـ أيب وّؿوص 

 ( مـوقشي أدلَّتفؿ مـ الؼقوس:3

تطُفْر  البوٓشتحوفِي: ؾ شُتفومل حِّتُصؾ كجو إنَّ افعَغ افـجسيَ  ؿقِلؿ:ُكقؿش  -أ

 وٓشتحوفِي: مـ وجفغ:ب

ًْ  إكَّام افـجوشوِت: مجقعَ  ٕنّ  إّن هذا افؼقَل بوضٌؾ: إّوُل: س مِ  بوٓشتحوفِي: كجِّ  ؾنكَّف ـوفدَّ

  ظـ مستحقٌؾ 
ِ
 ظـ مستحقٌؾ  افـَِّجُس  احلققانُ  حتَّك وافعِذرُة، افبقُل  وـذفؽ افطوهِر، افغذاء

 
ِ
افطوهراِت  مـ وكحقمهو اِب،وافسُّ  ادوء

(3)
. 

ِم إػ ؿقٍح وصديٍد: اشتحوفٌي  والّثوين:  إػ مو هق أصدُّ اشتؼذاراً فؾعِغ إنَّ اشتحوفَي افدَّ

ًُ احلؽُؿ ؾقف بطريِؼ إوػمـفو : ؾقثُب
(4)

: ؾؽقػ يؼوُس ظؾقف مو اشتحول إػ ضقٍِّى بعد أن ـون 

 إػ ضوهٍر بعد أن ـون كجسًو.خبقثًو، و

فدٌة مـ ظٍغ كجسٍي: ؾتؽقُن مثَؾفوُكقؿش ؿقُِلؿ:  -ب ّن : ٕإّن افعَغ ادستحقؾَي متقَّ

 : مـ وجفغ:احتقوضوً  ؾحؼ هبو مـ ـؾِّ وجفٍ أجزاء افـّجوشِي تبؼك ذم افعِغ ادستحقؾِي: ؾت

بوفـؼضِ  إّوُل:
(5)

ًْ متقِّ  ننّ : ؾ ّٓ أّّنو فدًة مـ ظٍغ كجسٍي: افعَغ ادستحقؾَي، وإن ـوك  إ

ًْ : وذفؽ ٕفوٓ تلخُذ حؽؿَ   إػ ظٍغ أخرى، ٓ حِّتؿُؾ اشَؿفو، وٓ صػوهِتو. ّّنو اكؼؾَب

                                                           

ـِ ذم: )ص/ (1) ـِ إثَري  (.87اكظر مو شبؼ مـ افؽالم ظذ هذي

 (.1/868اكظر: )افػتووى افؽزى( ) (8)

 (.1/188اكظر: )افذخرة( ) (8)

. وختؾُّػ احلؽؿ ظـفو: واحدة صقرة ذم وفق ي،عؾَّ اف وجقد مع احلؽؿِ  ػختؾُّ  هقافـؼُض: ؿودٌح مـ ؿقادِح افؼقوِس، ومعـوُه:  (4)

 (.4/888، )افبحر ادحقط( )(147/ 8) (افػحقل إرصودإّمو دوكع، أو ؾقات ذط، أو بدوّنام.  اكظر: )
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 افـّجوشِي ذم افعِغ ادستحقؾِي:  والّثوين:
ِ
 أجزاء

ِ
ُؿ ببؼوء وذفؽ ّٕن آشتحوفَي إّكـو ٓ كسؾِّ

 مـ ظـوِس 
ٍ
وحقٌ مل يبَؼ ؾقفو رٌء مـ افـّجوشِي معفو:  هـو اشتحوفٌي ـؾقٌَّي، ٓ بؼوَء فقء

 إلحلوِؿفو هبو. افـّجوشِي: ؾال وجفَ 

 

اجُح  -4  :الؼقُل الرَّ

تِفؿ، ومـوؿشِي إدّفِي: يظفُر ي  أنَّ  -واهلل أظؾؿُ -بعد هذا افعرِض ٕؿقاِل افػؼفوء، وأدفَّ

اجَح ذم هذه ادسلفِي:  : وذفؽ دو ِجسَي تطُفُر بوٓشتحوفيِ إّوُل: إّن إظقوَن افـَّ  افؼقُل افؼقَل افرَّ

 يع:

:ًٓ ُي  أوَّ تِف وجقدًا وظدمًو: ؾحقُثام وجدِت افعؾَّ أنَّ ؿوظدَة افؼِع دوراُن احُلؽِؿ مع ظؾَّ

ُي يـتػل احلُؽؿُ  ًِ افعؾَّ ُوجد احلُْؽُؿ، وحقُثام اكتػ
(2)

ظقوِن ذم افؼِع ظذ إ احلُؽؿُ ـون و : ودّ 

ًْ إػ  ػوِت اّفتل تؼقُم هبو: ؾننَّ افعَغ ادحؽقَم بـجوشتِفو: إذا اكؼؾَب يرتَُّى ظذ حؼوئِؼفو، وافصِّ

ْت صػوهُتو إػ صػوٍت ُأخرى، ؽِر اّفتل ُحؽؿ ظؾقفو بوفـَّجوشِي ٕجؾِفو:  ظٍغ ُأخرى، وتغرَّ

: إظامًٓ فؼوظدِة  خبقثٍي، ضوهرًة ؽَر كجسيٍ وجى أن خيتِؾػ احلُؽُؿ، وأن تصَر افعُغ ضقِّبًي ؽرَ 

افطَّفورةُ اإلبوحُي وإصِؾ ذم إظقوِن 
(3)

 .ام: حتَّك يدلُّ دفقٌؾ ظذ خالؾف

ؾقفو  ى: يؼؾبفو ؿؾبًو ـؾقاو ؽوفبًو، وٓ يبؼكنَّ اشتحوفَي افعِغ افـَّجسِي إػ ظٍغ ُأخرأ ثوكقًو:

 افـّجوشِي ؾقفو، مع اكؼالِب رٌء مـ آثوِر افـّجوشِي طوهرًا، وادِّظ
ِ
 مـ أجزاء

ٍ
 رء

ِ
وُء بؼوء

ظوٌء يػتؼُر إػ افدَّ  حؼقؼتِفو، واشِؿفو، وصػوهِتو:  فقؾِ ادِّ
ٍ
مـ افـّجوشِي بعد ، وإْن ُشؾِّؿ بؼوُء رء

 مـ افقسِر: افَّذي ُيعػك ظـف ذظًو. اشتحوفتِفو: ؾؼد يؽقنُ 

ُر ذم اكؼالِب افط أنَّ  ثولثًو: ٌِ قِِّى خبقثًو: ؾقـبغل أن تمثِّ آشتحوفَي تمثِّ ر ذم اكؼالِب اخلبق

  :كجسوً  صور خبقثوً  اشتحول إذا َى افطقِّ  أنَّ ؽام ضقِّبًو: ؾ
ِ
 :رةً وظذِ  قًٓ بَ  اشتحوٓ إذا وافطعومِ  ـودوء

                                                           

 (.08اكظر مو شبؼ ذم )ص/ (1)

(، و)افؼقاظد( ٓبـ رجى 4/880(، و)افبحر ادحقط( )855اكظر ِلذه افؼوظدة: )افؼقاظد افـُّقراكقَّي( ٓبـ تقؿّقي )ص/ (8)

 (.870)ص/
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ٌُ إذا اشتحوَل ضقِّبًو صور ضوهرًا: ـودقتِي تستحقٌؾ رمودًا: إذ   تمثِّر ـقػؾؽذفؽ اخلبق

ٌِ  اكؼالِب  ذم رتمثِّ  وٓ ،خبقثوً  ىافطقِّ  اكؼالِب  ذم آشتحوفيُ   رُج خُي  تعوػ واهللُ  ،بوً ضقِّ  اخلبق

ٌِ  مـ َى افطقِّ  ٌَ  ،اخلبق ، ومو فكػِس  افقء بقصِػ  بؾ :بوٕصؾ ظزةَ  وٓ ،ىافطقِّ  مـ واخلبق

ٌِ  حؽؿِ  بؼوءُ  ادؿتـع ومـ :اكؼؾَى إفقفِ  فووصػُ  فاشؿُ  زال وؿد ،اخلب
(2)

. 

 اهللُ  أبد وم ؾَّ ـ نَّ أيدلُّ ظذ فؾؼقِل بوٓشتحوفِي، و دُ يشفَ  افؼعِ  قاردِ م اشتؼراءَ إنَّ  ًو:رابع

،خ رِ اخلؿ َجْعؾِ : ُؾ مث جـٍس: إػ سٍ جـ مـ يؾِفِ وتبد يؾِفِ بتحق مِ و الا  ًي،ُمضغ يِ وافَعَؾؼ قاو،مـ افدَّ

 افتَّوبِعِ  ِؿفِ واش ،ـْسِ اجلِ  يُ حؼقؼظـف  ُزوُل وت افتَّـِْجقِس، ْؽؿُ ظـف ُح  وُل يز ؾنكَّف ذفؽ: وؽرِ 

 ،إرضِ  ذم يِ ادخؾقؿ ومِ إجس قعَ مج نِنَّ ؾ :ؾِقفِ  يُ ادُرـوزظ ـُ ُيؿؽ ٓ ،وِري  رض اوهذ ِي،فؾحؼقؼ

ِلُ  ِلُ  وٍل،ح إػ ولٍ ح مـاهللُ  وحُيقِّ ًْ إفقِف،ْؾٍؼ َخ  بعد ْؾًؼوَخ  وويبدِّ  اْفتِػوٍت  دون : ؾتلُخُذ حؽَؿ مو آف

ه إػ ه ومقادِّ ووظـوِسِ
(3)

عِ هب اخلروُج طل ؾؿـ اخل؛  ًْ ظؾقف مقاِرُد افؼَّ  .ذه ادسلفَي ظاّم دفَّ
 

ًُ هذا؛ و ح ٌُ قد رجَّ ٓئِؾ الَّشعقِّي: حق َِّجسيَ بؿؼته الدَّ عقوَن اـل   الؼقَل بلّن ٕا

مي- شتحولِي فعالً التَّحؼرِؼ مـ عذ  ، ومتقق ٌػ مؼقٌَّد فنّن هذا رطُفُر بوٓشتحولِي؛  -أو ادحرَّ وققِع ٓا

د عوِء، ودّو كون غولُى وحؼقؼيً  دِ ٓا هق إحوٌٓت صـوعقٌَّي كقؿقوئقٌَّي:  الققمَ  حوِٓت يؼُع مـ اإلمو ؛ٓ  بؿجرَّ

ختصوِص  جقُع إىل أهِؾ ٓا ؛ لؾتلكرِد مـ ضبقعِي التَّػوعالِت الؽقؿقوئقَّيِ  بحؼقؼيِ  العورفنيَ أرى أّكف يـبغل الرر

، وأّن العنَي ادست ًْ شتحولِي الّتل وقع ِّجسِي يف حؼقؼتِفو، وصػوِِتو، ويف رركقبِفو،  حقؾيَ ٓا غُر العنِي اـل

فو ًْ اشتحولَي ضقٍى وصالٍح، ولقس فقف، وأَّّنو وخقاص  ِر والػسودِ  واشتحول َ ٌِ والَّضَّ ـ اخلب  .َشٌء م

ٓ  يعـل  عقوِن الـَّجسِي بوٓشتحولِي ٍَ  -أبداً –كام أنَّ ررجقَح الؼقِل بطفورِة ٕا وي  ،السَّ

عقوِن اشتعامًٓ، ورداوًٓ، وبقعوً، اإلأو   صَؾ أن حيرَص ادسؾُِؿ غراَء بولؼصِد إىل رؾؽ ٕا نَّ ٕا وَشاًء؛ٕ 

عذ احلالِل الطق ِى يف أصؾِف ومـشئِف، فضالً عاّم آَل إلقف يف ذارِف وصػورِف، وأنَّ الؼصَد إىل غِر  ذلؽ كؾ فيف 

بغل أن يؽقَن يف حدودِ احلوجِي والَّضورةِ  ُر بؼدِرهو.ذلؽ ـي  ، والَّضورُة رؼدَّ

                                                           

 (.8/14اكظر: )إظالم ادقؿِّعغ( ) (1)

 (. 1/410اكظر: )افػتووى افؽزى( ) (8)
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 اخلومتــي

ُ وبعد: ؾ ُؾ ف وحِّتؼقَؼف ه، ودراشتَ وحِّتريرَ ف ي مجعَ اهللُ فذا مو يسَّ ذم هذا افبحٌ، وإينِّ أشجِّ

 ه أهؿَّ كتوئجف:ذم آخرِ 

 :ًٓ ٌ  ذم اصطالِح  إّن آشتحوفيَ أوَّ : تغرُّ
ِ
مي:  حيُصؾ ذم افعغِ  افػؼفوء افـَّجسي أو ادحرَّ

ٌُ ُتعطك  ؾُقمدِّي ل صػوهِتو: بحق إػ اكؼالِب حؼقؼتِفو وذاهِتو، أو إػ تغرُّ خصوئِصفو، وتبدُّ

 اشاًم جديدًا خيتصُّ هبو.

تـؼسُؿ بوظتبوراٍت ثالثٍي: بوظتبوِر افػوظِؾ وظدِمف، وبوظتبوِر افذاِت  آشتحوفيَ  إنَّ  ثوكقًو:

ػوِت )أو افتامِم وافـؼصوِن(، وبوظتبوِر مو تموُل   إفقف مـ صالٍح وؾسوٍد. أو افصِّ

ؾال  :ضوهرةٍ  ةٍ إفقف مـ مودَّ  ًؾقام أضقػَ  افـجوشيِ  ظغِ  ؾـوءُ : إنَّ معـك آشتفالكِ ثولثًو: 

 .أو ريٍح  أو ضعؿٍ  يبؼك ِلو أثٌر مـ فقنٍ 

أنَّ ـاًل مـ آشتحوفِي وآشتفالِك إنَّ افػرَق بغ آشتحوفِي وآشتفالك:  رابعًو:

ـْ ذم آشتحوفِي  يً -حيُصٌؾ ؾقف زواٌل فؾعِغ ادستحقؾِي أو ادستفؾَؽِي، وفؽ تزوُل  -إذا ـوكً تومَّ

 ؾقفو افعُغ إػ بدٍل، وذم آشتفالِك تزوُل بغِر بدٍل. 

 ٕ تداخؾٍ  دُ اخلْؾَط هق جمرَّ خومسًو: إنَّ 
ِ
ة أو مقادَّ أخرى جزاء ة ذم أجزاء مودَّ ن مودَّ : فقتؽقَّ

كوت مـ ذفؽ خم ٍن مـ مؽقِّ ، أو مستحؾٌى، أو حمؾقٌل، أو ؽوٌز، ويظؾُّ ـؾُّ مؽقَّ ٌٍ ؾقٌط، أو مزي

 اخلؾقط حمتػظًو بصػوتِف وآثوِره افطبقعّقي، وافؽقؿقوئّقي.

آشتحوفِي )أو آشتفالِك( واخلَْؾِط: أّكف ٓ يؾزُم مـ ظؿؾقَّي بني  إنَّ افػرَق شودشًو: 

ة ادخؾقضي: بقـام يؾزُم مـ حصقِل آشتحوفِي اخلَْؾط حصقُل آشتحوفِي أو آشت فالِك ذم ادودَّ

ؾؽؾُّ اشتحوفٍي )أو اشتفالٍك(  ؛أو آشتفالِك وجقُد اخلَْؾط ذم افعِغ ادستحقؾِي أو ادستفؾؽيِ 

 خؾٌط، وفقس ـؾُّ خؾٍط اشتحوفًي )أو اشتفالـًو(.

ُل شوبعًو:  وَد افؽقؿقوئلَّ هق ـؾُّ تػوظٍؾ حيقِّ ة  إنَّ آحِّتِّ ٍى آخَر. أو إػ مودَّ َـّ َة إػ مر ادودَّ

ة ات افؽقؿقوئّقي ذم افبـوء اجلزئل فؾامدَّ  .أخرى، ِلو صػوٌت ؾقزيوئّقي وـقؿقوئّقي. كتقجًي فؾتغرُّ
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ود افؽقؿقوئلَّ ٓ خيرُج ظـ معـك مصطؾح )آشتحوفي(: افذي اشتخدمف  ثومـًو: إنَّ آحِّتِّ

قوت ؾؼط. افػؼفوُء، إن مل يؽـ هق كػُسف، وإن  ـون هـوك خالٌف: ؾػل ادسؿَّ

ًُ ظؾقفو، ومجعُتفو ذم مقضقِع آشتحوفيِ  روشعًو: ٌَ افـبقّيي اّفتل وؿػ  :إنَّ إحودي

: افصحقُح مـفو شبعٌي،  ٌَ ًْ ظؼَة أحودي ٌِ ضعقػٌي.وبؾغ  بؼقَُّي إحودي

ًُ ظؾقفو، ومجع~إّن أثوَر ادقؿقؾَي ظذ افصحوبِي  عوَشًا: ُتفو ذم : افّتل وؿػ

 مقضقِع آشتحوفِي: بؾَغً ظؼَة آثوٍر: افصحقُح مـفو ثالثٌي، وبؼقَُّي أثوِر ضعقػٌي.

إحدى حوفَتغ: إّمو أن تؽقَن ـ ُرُج ظإّن اشتحوفَي اخلؿِر إػ خؾٍّ ٓ ختاحلودي عَّش: 

  .بؿعوجليٍ صـوظقًَّي ، وإّمو أن تؽقَن ضبقعقَّيفو ذاتقَّي اشتحوفتُ 

اشتحوفَي اخلؿِر إػ خؾٍّ إذا ـوكً ذاتقًَّي ضبقعقَّي: دمعُؾ اخلؿَر ضوهرًة إّن الّثوين عَّش: 

.
ِ
 حالًٓ بنمجوِع افُعؾامء

 ٌَ اخَتؾػ ؾقفو افعؾامُء ظذ أربعِي  : ؾؼدبؿعوجليٍ اخلؿِر إذا ـوكً اشتحوفَي إنَّ  :عََّش  الّثول

حيُرم  -3ُؾ، وتطُفر بف اخلؿُر. ُيبوُح افتَّخؾق -2حيُرم افتَّخؾقُؾ، وٓ تطُفر بف اخلؿُر.-1أؿقاٍل: 

اجُح هق ُيؽَرُه افتَّخؾقُؾ، وتطُفر بف اخلؿُر. -4 افتَّخؾقُؾ، وتطُفر بف اخلؿُر. ٌُ افّثو افؼقُل  وافرَّ  .ف

ابَع عََّش:  َٓ إػ ضوهٍر،  -ؽَر اخلؿرِ -اشتحوفِي افـَِّجس  إنَّ مسلفيَ الرَّ ن: فؾعؾامء ؾقفو ؿق

. إظقوُن افـَِّجسُي ٓ تطُفر بوٓشتحوفيِ  والّثوين:وٓشتحوفُي، ُفر بإظقوُن افـَِّجسُي تط: إّوُل 

اجُح هق افؼقُل إّوُل.   وافرَّ

  افّراجِح ذم مسلفِي ضفورِة إظقوِن افـَِّجسيِ بوفؼقِل  إنَّ افعؿَؾ  :عََّش  اخلومَس 

مي - ِؼ مـ وؿقِع آشتحوفِي ؾ -أو ادحرَّ : فذا عاًل وحؼقؼيً بوٓشتحوفِي: متقؿٌِّػ ظذ افتَّحؼُّ

ِد مـ  ُـّ جقُع إػ أهِؾ آختصوِص افعورؾَغ بحؼقؼِي افتَّػوظالِت افؽقؿقوئقَِّي: فؾتل يـبغل افرُّ

مِي: افّ  ضبقعِي آشتحوِٓت اّفتل تؼعُ  خدُم ذم إؽذيي، وإدويي، ل تستتفؾؿقادِّ افـَّجسِي وادحرَّ

 و.وؽرمه

ٍد، وعذ آلِف، وصحبِ ، وصذَّ اهللُ واهلل رعوىل أعذ وأعؾؿ  ف، وشؾَّؿ.عذ كبق ـو حمؿَّ


