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 الفتوى من الشاذ بالقول العنل حكه
 

6 

ق٢ً اهلل عًٝ٘  –احلُس هلل ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً خرل خًل ْبٝٓا ذلُس  املًدل

 :  -ٚغًِ 

زضاغ١  ٌ بايكٍٛ ايؿاش ايؿاش َٔ ايفت٣ٛسهِ ايعُٖصا ايبشح ٜٓاقـ 

يف ايًغ١  ايكٍٛ ايؿاش، ٚتٓاٍٚ َفّٗٛ ٘ َكاض١ْ ، َع شنط أضا٤ ايفكٗا٤ فٝ

َع بٝإ املػا٥ٌ ٚايفطٚع اييت  ، ٚتعطٜف ايؿصٚش عٓس ايعًُا٤ االقطالح،  

نُا اعتُس ،  َٚت٢ صلٛظ ايعٌُ بايكٍٛ ايؿاش َٔ ايفت٣ٛ  اختًفٛا فٝٗا 

ر ايٛقفٞ االغتكطا٥ٞ ٚشيو باغتكطا٤ أضا٤ ايفكٗا٤ ايبشح ع٢ً املٓٗ

َٚٛقف ايكإْٛ ايُٝين َع َٓاقؿ١ ٚذبًٌٝ أزي١ نٌ فطٜل َِٓٗ ، نُا 

أضا٤ ايفكٗا٤ ٚذبًًٝٗا ٚاغتٓباط احلهِ ايؿطعٞ ٜكّٛ ايبشح باغتكطا٤ 

،  ٚأخرلا اخلامت١ اييت بٝٓت أِٖ ايٓتا٥ر ٚأِٖ ايتٛقٝات اييت تٛقٌ َٓٗا 

  ٖصا ايبشح. .ايٝٗا ايباسح يف

 

 أ.ز.فهٌ بٔ عبس اهلل َطاز

ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات  –أغتاش ايفك٘ املؿاضى 

 داَع١ قطط   –اإلغال١َٝ 
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 :الحمد لله والصالة والسالم على الرسول الكريم وبعد 
فٗصا حبح عٔ َػأي١ ٖا١َ يف ايفك٘ اإلغالالَٞ نجالط عٓٗالا احلالسٜح يف ٖالصٙ انْٚال١ ْعالطا الغالتشساخ نالجرلَٔ          

ٔ أٖالٌ ايعًالِ ٜتشالسخ عٓٗالا     املػا٥ٌ ايفك١ٝٗ  احلسٜج١ اييت  ذبتاز اىل ايٓعالط ايفكٗالٞ املعاقالط  ٚزلالس نالجرلا َال      

ٖٚٓا ٜٓعع ايبعض َِٓٗ اىل ايتكًٝس ٚايٓعط ايتدطصلٞ يف املػا٥ٌ ٜٚٓعع انخطٕٚ اىل االدتٗاز ٚايٓعالط ضمالِ َالا    

قس ٜٛاد٘ َٔ ايكعٛبات  ْعطا يًعك١ًٝ ايتكًٝس١ٜ يالس٣ ايالبعض ٖٚٓالا ٜتعًالل ايالبعض بتُٗال١ ايؿالصٚش يف ايفتال٣ٛ         

بايٓػب١ ملا تكازّ ظَاْا َٚهاْا َٔ ايفتا٣ٚ عدل ايكطٕٚ ٚيالصيو ضأٜالت   ألبطاٍ ٖصا ايكٍٛ أٚ شى ٚيٛ نإ ؾصٚشٙ 

إٔ أنتالالالذ ٖالالالصا ايبشالالالح َٚٓذالالالٝيت يف شيالالالو ايتأقالالالٌٝ ٚعالالالعٚ األزيالالال١  ٚايٓكالالالٍٛ اىل َعاْٗالالالا ٚأتالالالطدِ ملالالالٔ ضلتالالالاز    

 يًذلمج١ ممٔ شنط يف قًذ ايبشح 

ضدال  َالا اغالتطعت اىل شيالو     ٚاشنط اجلع٤ ٚايكفش١ عٓس ايععٚ ٚإٕ نإ يًُط٠ األٚىل فالأشنط ايالساض ايٓاؾالط ٚأ   

 إٕ يعّ االَط ٖصا ٚاهلل أغأٍ إٔ ٜٓفع ب٘ ٚقس دعًت٘ يف َبشجني :

 املبشح األٍٚ: تعطٜف ايؿصٚش يغ١ ٚاقطالسا 
 املبشح ايجاْٞ: َصاٖذ ايعًُا٤ يف ايعٌُ بايؿاش.  

 املبشح األٍٚ: تعطٜف ايؿصٚش ٚفٝ٘ َطًبإ:

 غٟٛ املطًذ األٍٚ : تعطٜف ايؿصٚش يف أقٌ ايٛنع ايً

 املطًذ ايجاْٞ : تعطٜف ايؿصٚش يف ايفت٣ٛ عٓس ايفكٗا٤ .
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 املطًذ األٍٚ

 تعطٜف ايؿصٚش يف أقٌ ايٛنع ايًغٟٛ

 عٔ اْفطز: ؾصٚشا ٜٚؿص ٜؿص عٓ٘ ؾص  ؾصش ايؿصٚش يف ايًغ١ : االْفطاز عٔ اجلُاع١ ٚاجلُٗٛض دا٤ يف ايكشاح:

 (1)قبا٥ًِٗ َٔ ٚيٝػٛا ايكّٛ يف ٜهْٕٛٛ ٜٔايص: ايٓاؽ ٚؾصاش. مرلٙ ٚأؾصٙ. ؾاش فٗٛ اجلُٗٛض،

 املطًذ ايجاْٞ

 تعطٜف ايؿصٚش يف اقطالح ايفكٗا٤

مل ٜطًالالع ايباسالالح عًالال٢ تعطٜالالف ذلالالسز دالالاَع َٛسالالس يًؿالالاش عالالٔ ايفكٗالالا٤ يف اجلًُالال١ ، إال أْالال٘ َالالٔ خالالالٍ زضاغالال١        

ف ؾالالالسٜس خلالالالالالقالالالطالسات املالالالصاٖذ ٚعبالالالاضاتِٗ يف ايبالالالان تٛقالالالًت إىل إٔ ايؿالالالاش يف اقالالالطالح ايفكٗالالالا٤ : ٖالالالٛ ا   

ْعالالالطا يهالالالٔ َٚالالالع ٖالالالصا ال ءهالالالٔ االٜفالالالا٤ ايكالالالشٝ  بتعطٜالالالف دالالالاَع يًُالالالصاٖذ     ايهالالالعف ٚايهالالالعٝف يف اجلًُالالال١ ،  

 يصيو ٜط٣ ايباسح َٔ ايهطٚض٠ تفكٌٝ شيو يف َػا٥ٌ .الختالف ططقِٗ ٚاقطالساتِٗ ، 

 :املػأي١ األٚىل: ايؿاش عٓس احلٓف١ٝ

اظ ايفتال٣ٛ ، َٚالا عًٝال٘ ايعُالٌ ألْال٘ َالٔ خالالٍ شيالو ءهالٔ          ايؿالاش عٓالس احلٓفٝال١ يال٘ قالٛض ٚال بالس إٔ ْالبني أٚال أيفال        

 ايتعطف ع٢ً ايؿاش ألْ٘ َكابً٘ يف اجل١ًُ . ٖٚصا فٝ٘ فطٚع :

 ايفطع األٍٚ :َا مل طلتًف فٝ٘ فكٗا٤ املصٖذ :

 ٘ فٗالالصا يف املطتبالال١ األٚىل يف ايفتالال٣ٛ فالالايفت٣ٛ بغالالرلٙ ؾالالصٚش . دالالا٤ يف ايالالسض    (2)ٖٚالالٛ َالالا اتفالالل عًٝالال٘ اإلَالالاّ ٚأقالالشاب

 (.3)قطعا ب٘ ٜفت٢ ايعاٖط٠ ايطٚاٜات أقشابٓا يف عًٝ٘ اتفل اض: َااملدت

                                                           
  3/127  ايعطب١ٝ ٚقشاح ايًغ١ تاز (1)

 ّ.1990 ٜٓاٜط -ايطابع١: ايطبع١.برلٚت-يًُالٜني ايعًِ زاض: ايٓاؾط(.ٖال393ت) اجلٖٛطٟ محاز بٔ إزلاعٌٝ: املؤيف 

 برلٚت. – قازض زاض: املكطٟ ايٓاؾط ألفطٜكٞا َٓعٛض بٔ َهطّ بٔ حملُس  3/494 ) يػإ ايعطن َاز٠ "ؾصش" (ٚدا٤ يف 

َِٜؿصُّ َؾّصًا َُٜؿصُّ ؾصٚشًا اْفطز عٔ اجلُٗٛض ْٚسض فٗٛ ؾاشٌّ َٚأؾصُّٙ مرلٙ ابٔ غٝسٙ َؾصَّ ايؿ٤َُّٞ  َِٜؿصُّ ٚ   ُٚؾصٚشًا ْسض عٔ مجٗٛضٙ ) ؾصش ( َؾصَّ عٓ٘ 

ايهالّ: خطز عٔ ايكاعس٠  -اع١ . أٚ خايفِٗ. ٜٚكاٍ: ؾص عٔ اجلُاع١ . ٚؾصٚشا : اْفطز عٔ اجلُ -)ؾص(  ) املعذِ ايٛغٝط َاز٠ " ؾّص " (ٚيف  

املٓفطز، أٚ اخلاضز عٔ اجلُاع١ .)ايؿاش(:  ايكٍٛ : دا٤ ب٘ ؾصٚشا. -أبعسٙ. ٚايؿ٤ٞ:  -ٚخايف ايكٝاؽ. )أؾص( فالٕ: دا٤ بكٍٛ ؾاش. ٚ

 ؾطح ايطا٥ل ايبشطط ، ٚاحلػٔ بٔ ظٜاز    ُٖٚا ايطابع ٚاخلاَؼ . اْعط ٚأقشاب٘ ِٖ أبٛ ٜٛغف ٜٚطًل عًٝ٘ ايجاْٞ ، ٚذلُس ٖٚٛ ايجايح ، ٚظف(  2)

 برلٚت. ايٓؿط . َهإاملعطف١ زاض ايٓاؾط ٖال970 ايٛفا٠ غ١ٓ/ ٖال926 ايٛالز٠ غ١ٓ احلٓفٞ زلِٝ ابٔ ايسٜٔ ظٜٔ 6/292 ايسقا٥ل نٓع

 ذلُس احملككني خلامت١ ايٓعُإ سٓٝف١ أبٞ اإلَاّ َصٖذ فك٘ يف 1/74 االبكاض تٜٓٛط ؾطح املدتاض ايسض ع٢ً احملتاض ضز ساؾ١ٝايسض املدتاض َع (  3)

 اجلع٤ ٚايسضاغات ايبشٛخ َهتذ إؾطاف َكشش١ َٓكش١ دسٜس٠ طبع١ املؤيف يٓذٌ عابسٜٔ بٔا ته١ًُ ًٜٚٝ٘ عابسٜٔ بٔاب ايؿٗرل أَني

ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ ايفهط زاض األٍٚ
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 ايفطع ايجاْٞ :َا اختًفٛا فٝ٘: فٗصا: األق   ايفت٣ٛ ب٘ ع٢ً ايذلتٝذ ايتايٞ:

ايطابالالع ٚاخلالالاَؼ. فٗالالصٙ عًالال٢   بكالالٍٛ ثالالِ ايجايالالح، بكالالٍٛ ثالالِ ايجالالاْٞ، بكالالٍٛ ثالالِ اإلطالالالم، عًالال٢ اإلَالالاّ بكالالٍٛ ٜفتالال٢

 .(1)٢ بك٠ٛ املسضى ايذلتٝذ. ٚقش  بعهِٗ إٔ ٜفت

  َساضى ايفتا٣ٚ أَا املكًس فال أْ٘ رلتل باملؤٌٖ يًٓعط يف -ايصٟ ٜعٗط-قاٍ ايباسح: يهٔ اإلفتا٤ بصيو 

 فٝهٕٛ ٖٓاى َطتبتإ:

 ال َطتب١ اجملتٗس ٖٚٛ ال ٜفيت إال مبا ٜعٗط ي٘ ال بتكًٝس يتأًٖ٘ . 1

 .ال َطتب١ املكًس ٖٚٛ ايصٟ ٜكٝس بٗصٙ ايكٛاعس 2

 ايطدٌ ٜكرل ٚال بعض ع٢ً بعهٗا تطدٝ  ع٢ً قسض٠ ي٘ األقاٌٜٚ بني ممٝعا عاضفا ٜهٕٛ إٔ ٖٓا باأل١ًٖٝ ٚاملطاز" 

 مبكابًال١  بالاملغًٛن  عالدل٠  ٚال مًذ فكس نجط َت٢ ايكٛان ألٕ; خط٦٘ َٔ أنجط قٛاب٘  ٜكط مل َا يًفت٣ٛ أٖال

 (2)"  األمًذ األعِ ع٢ً َب١ٝٓ ايؿطع أَٛض فإٕ ايغايذ

ِ   ٚتٝػالرلا عًالال٢ أٖالالٌ    :ايتكًٝالالس فكالالس ٚنالع فكٗالالا٤ املالالصٖذ عالَالالات عًالال٢ قالش١ ايكالالٍٛ املعتُالالس يف ايفتالال٣ٛ نكالالٛشل

 أٚ ايكالالشٝ ، ٖٚالالٛ االَالال١، عُالالٌ عًٝالال٘ ايٝالالّٛ، عُالالٌ ٚعًٝالال٘ االعتُالالاز، ٚعًٝالال٘ ْأخالالص، ٚبالال٘ ٜفتالال٢، ٚبالال٘ ايفتالال٣ٛ، ٚعًٝالال٘

 .ٚسلٖٛا املدتاض، أٚ األٚد٘، أٚ األؾب٘، أٚ األظٗط، أٚ األق ،

ٔ  آنالس  ايفت٣ٛ فًفغ ض،بع َٔ آنس األيفاظ ٚبعض ٘  ٚاألقال   ايكالشٝ ،  يفالغ  َال ٘  ٚيفالغ  ٚمرلٖالا،  ٚاألؾالب  ٚبال

 (.3) االستٝاط َٔ آنس ٚاألسٛط ايكشٝ ، َٔ آنس ٚاألق  عًٝ٘، ايفت٣ٛ َٔ آنس ٜفت٢

 ايفطع ايجايح : إشا ٚدس قٛالٕ َكششإ :

 (.4)بأسسُٖا ا٤ٚاإلفت ايكها٤ داظ َكششإ، قٛالٕ املػأي١ يف نإ فكس ْل فكٗا٤ املصٖذ : أْ٘ َت٢

ٕ  إَاَالالالإ ْٚكالالٛا أْالالال٘: "إشاتعالالالاض    أٚىل بايكالالالشٝ  فاألخالالالص باألقالالال ، ٚانخالالط  بايكالالالشٝ  أسالالالسُٖا عالالالدل َعتالالدلا

 (.5)فًٝشفغ"  أٚفل باملتفل ٚاألخص قشٝ ، أْ٘ ع٢ً اتفكا ;ألُْٗا

                                                           
 إٔ :ايػطاد١ٝ يف ٚقش . قاٍ : 6/292 ايسقا٥ل نٓع ؾطح ايطا٥ل ايبشطذلُس ، ٚظفط ، ٚاحلػٔ بٔ ظٜاز .ِٖٚ ع٢ً ايذلتٝذ  : أبٛ ٜٛغف ، ٚ(  1)

 دلتٗسا ٜهٔ مل إشا طلرل ٚال ظٜاز بٔ ٚاحلػٔ ظفط بكٍٛ ثِ ذلُس بكٍٛ ثِ ٜٛغف أبٞ بكٍٛ ثِ اإلطالم ع٢ً سٓٝف١ أبٞ بكٍٛ ٜفيت املفيت

  .املسضى يك٠ٛ االعتباض إٔ فاألق  داْذ يف ُٖٚا داْذ يف نإ إشا اإلَاّ إٔ :ايكسغٞ احلاٟٚ يف ٚقش ... 

 6/294 ايسقا٥ل نٓع ؾطح ايطا٥ل ايبشط(  2)

 1/78ضز احملتاض البٔ عابسٜٔ  (3)

1/77ايسض املدتاض ؾطح تٜٓٛط االبكاض  (4)

1/79ايسض املدتاض ؾطح تٜٓٛط االبكاض ( 5)



 

209 
 

 2015يونيو  –يناير  –العذد الخامس المجلذ الثاني  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ.ز.فهٌ بٔ عبس اهلل َطاز الفتوى من الشاذ بالقول العنل حكه

ايتفطٜل ٚيهٔ صلذ إٔ ٜعًِ إٔ ٖصا يف ساٍ ايتكطٜ  باملكابٌ أْ٘ قشٝ  ، أَا يٛ مل ٜٓل ع٢ً شيو فايكاعس٠ 

 سلٖٛا، أٚ األٚفل أٚ األٚىل، أٚ باألق  َعتُس نتان يف ضٚا١ٜ شًٜت بني األق  ٚايكشٝ  باعتباض املكابٌ  فال "إشا

٘  أٚ بال٘،  املالأخٛش  أٚ بايكالشٝ   شًٜالت  ٚإشاؾالا٤،   أٜا أٜها ٚمبدايفٗا بٗا ٜفيت إٔ فً٘ ٘  أٚ ٜفتال٢،  ٚبال  مل ايفتال٣ٛ  عًٝال

 ٕ ايؿاش ٚايهعٝف عٓسِٖ ٖٛ:إشا شلًل َٔ ٖصا إىل أ ( 1)مبدايف٘" ٜفت

 ال َاقابٌ ايطاد  ٖٚٛ َا اتفل عًٝ٘ األقشان يف ظاٖط ايطٚا١ٜ.1

 ال أَٚادا٤ ع٢ً خالف َا ْل ع٢ً تكشٝش٘ .2

 ال أٚ َا دا٤ ع٢ً خالف َا ْل ع٢ً أْ٘ ٜفت٢ ب٘ أٚ عًٝ٘ ايعٌُ أٚ أٟ يفغ ٜفٝس ايك٠ٛ ٚايذلدٝ . 3

 ٚباختكاض : ٖٛ ايكٍٛ ايهعٝف

أَالا املايهٝال١ فكالس ٚضز ايتكالطٜ  عالِٓٗ بٛنالٛح يف ذبسٜالس ايؿالاش ٚايهالعٝف            : ايؿاش عٓس املايه١ٝ :املػأي١ ايجا١ْٝ

 أثٓا٤ ذبسٜسِٖ يًُؿٗٛض .ٚقس اسلكط املؿٗٛض يف ثالث١ َعإ ٖٞ: 

 َايهًا ، ٚإٔ زيًٝ٘ قٟٛ َا املؿٗٛض إٔ ع٢ً تسٍ املصٖذ َٚٔ قاٍ بٗصا اغتسٍ بإٔ َػا٥ٌزيًٝ٘ ،  قٟٛ َا ال املؿٗٛض1

 قا٥ً٘. نجط َا ال زيًٝ٘ قٟٛ َا اخلالف َٔ ٜطاعٞ نإ اهلل ٘ضمح

 .(2)فٗصإ قٛالٕ  . قا٥ً٘ نجط َا ال ٚق2ٌٝ 

ٍ  يف شنطٚا ضمبا األؾٝار إٔ بني   (3)إال إٔ ايعال١َ بٔ ضؾس ٘  قالٛ ٕ  املؿالٗٛض  إْال ٘  يف ٜٚكٛيالٛ ٘  َكابًال  اٙ ايكالشٝ   إْال

(4 .) 

                                                           
1/79ضز احملتاض البٔ عابسٜٔ (  1)

 يًتػٛيٞ . 1/40ايتشف١   ؾطح يف ايبٗذ١ (2)

ّ، 1998 - ٖال 1418 - برلٚت/  يبٓإ - ايع١ًُٝ ايهتذ زاض: ايٓؿط ايتػٛيٞ املايهٞ، زاض ايػالّ عبس بٔ عًٞ احلػٔ أبٛ: ايتشف١ ؾطح يف ايبٗذ١

ؾاٖني. ايكازض عبس ذلُس: ٚنبط٘ ٚقشش٘ األٚىل، سكك٘: ايطبع١

  .املايهٞ ايكططيب ضؾس بٔ أمحس بٔ أمحس بٔ ذلُس ايٛيٝس أبٛ بكططب١، اجلُاع١ قانٞ املايه١ٝ، ؾٝذ ايعال١َ، اإلَاّ ٖٛ: ضؾس ابٔ(  3)

 نتان تكاْٝف٘ َٚٔ ٚاالقٍٛ، ايفطا٥ض عًِ يف ْافصا املايه١ٝ، أ١ُ٥ بأقٛاٍ بكرلا بايفت٣ٛ، عاضفا عكطٙ، أٌٖ مجٝع ع٢ً فٝ٘ َكسغا يًفك٘،     

"  ٚاختكاض ،" املبػٛط١"  ٚاختكاض"   ٚايتعًٌٝ ايتٛدٝ٘ َٔ املػتدطد١ يف ملا ٚايتشكٌٝ ايبٝإ"  ٚنتان املس١ْٚ، نتذ الٚا٥ٌ"  املكسَات

 ٚنإ نتب٘، ْٚؿط فأعفٞ، َٓ٘، اغتعف٢ ثِ ططٜك١، ٚأقّٛ غرل٠، بأسػٔ ايكها٤ يف ٚغاض بعهٗا، عًٝ٘ زلعٓا يًطشاٟٚ،"  انثاض َؿه١ً

 غ١ٓ، غبعني عاف .بِٗ باضا شلِ، ايعؿط٠ مجٌٝ خلاقت٘، ايٓفع نجرل ايًكا٤، غٌٗ ،اخلًل سػٔ ٚنإ إيٝ٘، ًٜٚذؤٕٚ عًٝ٘ ٜعٛيٕٛ ايٓاؽ

املؤيف : سلؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ أمحس بٔ عجُإ  19/501 ايٓبال٤ اعالّ غرلؼ ١٦َ . اْعط ٚمخ عؿطٜٔ غ١ٓ ايكعس٠ شٟ يف َٚات

ُِٜاظ ايصٖيب )املتٛف٢ : بٔ َق ايطبع١ :  كني بإؾطاف ايؿٝذ ؾعٝذ األضْاؤٚطايٓاؾط : َؤغػ١ ايطغاي١كاحملكل : دلُٛع١ َٔ احمل ٖال(748ا

ّ 1985ٖال /  1405ايجايج١ ، 

  1/40ايتشف١   ؾطح يف ايبٗذ١(  4)
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  قاٍ ايباسح ٖٚصا ال ٜؿهٌ ألٕ يهٌ قاعس٠ اغتجٓا٤ .

 .. املس١ْٚ َصٖذ ٖٛ املؿٗٛض ال 3

 دا٤ يف َكس١َ ؾطح املدتكط يف ايفك٘ املايهٞ: (1) . ايؿٗط٠ يف زْٚ٘ َؿٗٛض األؾٗط َٚكابٌ ؾاش املؿٗٛض َٚكابٌ

ٟ  َالا  ٚاملالطد  ،  ٚضادال   َؿالٗٛض  ، أٚ فكالط  ضاد  ، أٚ فكط َؿٗٛض إَا ايفت٣ٛ ب٘ َا ٘  قالٛ ٘  ،ٚاملؿالٗٛض  زيًٝال ٍ  فٝال  أقالٛا

ٞ  ايؿالاضح  نالّ إٕ ، ... ثِ املعتُس ٖٚٛ قا٥ً٘ نجط َا ،ٚقٌٝ ايطاد  مبع٢ٓ فٝهٕٛ ٘زيًٝ قٟٛ َا إْ٘ قٌٝ  ٜكتهال

 (2). املصٖذ َٔ ايطاد  ، أٚ املؿٗٛض بايكٍٛ تهٕٛ إمنا ايفت٣ٛ إٔ

 ايؿاش يف َصٖذ ايؿافع١ٝ ٖٛ: :املػأي١ ايجايج١ :ايؿاش عٓس ايؿافع١ٝ 

 ال َاخايف اجلُٗٛض األنجط.1 

 ال َا خايف ايطاد . 2

و ْالالل اإلَالالاّ ٖالالصا َالالا ٜفٗالالِ َالالٔ ْكالالٛم احملككالالني َالالٔ فكٗالالا٤ املالالصٖذ ، ٚإيٝالال   الالال َاخالالايف ْكالالٛم ايؿالالافعٞ.،  3

 املالالصٖذ يف ايالالطاد  إىل بايٓػالالب١ ؾالالاش ٖٚالالٛ بؿالال٧ املكالالٓفني َالالٔ عؿالالط٠ سلالالٛ صلالالعّ قالالس : "(3)قالالاٍ ايٓالالٟٛٚايٓالالٟٛٚ  

 (4)ي٘" ْكٛقا أٚ ايؿافعٞ ْل خايف ٚضمبا اجلُٗٛض عًٝ٘ ملا ٚرلايف

 ابع١: ايؿاش عٓس احلٓاب١ً:املػأي١ ايط

َكالشش٘. شلًالل إىل تعطٜالف     (1)، ٚاملالطزاٟٚ   (5)َٔ خالٍ تتبع نالّ احلٓاب١ً خاق١ ابٔ قسا١َ إَالاّ املالصٖذ  

ايؿاش يف اقطالسِٗ

                                                           
 1/40ايتشف١   ؾطح يف ايبٗذ١(  1)

.املؤيف ذلُس أمحس عطف١ ايسغٛقٞ ايٓاؾط / زاض إسٝا٤ ايهتذ ايعطب١ٝ  1/20 ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً خًٌٝ(  2)

ٚيس عاّ  (  ٖٛ ضل٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ بٔ سػٔ ، ايٟٓٛٚ ) أٚ ايٓٛاٟٚ ( أبٛ ظنطٜا ، ذلٝٞ ايسٜٔ . َٔ أٌٖ ٣ْٛ َٔ قط٣ سٛضإ دٓٛبٞ زَؿل3)

 احلسٜح ٚايًغ١ . إَاّ املصٖذ ايؿافعٞ ٚذلكك٘ ٚعًٝ٘ ايعُس٠ يف ايتكشٝ  ٚايتهعٝف ٖٚٛنصيو إَاّ يف .  ٖال631

 ٖال 676تٛيف عاّ ملٗصن ( مل ٜهًُ٘ ، ٚ " ضٚن١ ايطايبني " ، ٚ " املٓٗاز ؾطح قشٝ  َػًِ بٔ احلذاز " َٔ تكاْٝف٘ ) اجملُٛع ؾطح ا

 ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ ٖذط:  ايٓؿط ايػبهٞ، زاض ايهايف عبس بٔ عًٞ بٔ ايسٜٔ تاز: طبكات ايؿافع١ٝ ايهدل٣،  165/  5طبكات ايؿافع١ٝ يًػبهٞ 

 تطادِ قاَٛؽ 185/  9ٚاألعالّ يًعضنًٞ   احلًٛ. ذلُس ايفتاح عبس.ايطٓاسٞ ز ذلُس ذلُٛز. ز:  ذبكٝلايجا١ْٝ، : ٖال، ايطبع1413١ -

يًُالٜني ايعًِ زاض ايعضنًٞ، ايٓاؾط ايسٜٔ خرل تأيٝف ٚاملػتؿطقني ٚاملػتعطبني ايعطن َٔ ٚايٓػا٤ ايطداٍ الؾٗط

طبع١ زاض ايفهط. 1/48اجملُٛع يًٟٓٛٚ (  4)

 املكسغٞ ْكط بٔ َكساّ بٔ قسا١َ بٔ ذلُس بٔ أمحس بٔ اهلل عبس ذلُس أبٛ ايسٜٔ َٛفل اإلغالّ ؾٝذ اجملتٗس ايعال١َ ايكس٠ٚ اإلَاّ ايؿٝذ(  5)

 .ؾعبإ يف ١٦َ ٚمخؼ ٚأضبعني إسس٣ غ١ٓ ْابًؼ عٌُ َٔ جبُاعٌٝ َٛيسٙ املغين  قاسذ احلٓبًٞ ايكاحلٞ ايسَؿكٞ ثِ اجلُاعًٝٞ

 ايعامل ٚأشنٝا٤ ايعًِ حبٛض َٔ ٚنإ املًٝ ، اخلط ٚنتذ قغطٙ، َٔ االؾتغاٍ ٚيعّ ايكطإٓ، ٚسفغ غٓني، عؿط ٘ٚي ٚأقاضب٘، بٝت٘ أٌٖ َع ٖٚادط

 ايغس َٔ ٚزفٔ ايفطط، ّٜٛ ايػبت ّٜٛ اهلل ضمح١ إىل اْتكٌٚمرلٖا نجرل  دلًسا،"  املكٓع"  ٚ أضبع١،"  ايهايف"  ٚ دلًسات عؿط"  املغين"  قٓف
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 . ( احله١َٛ ففٝ٘ ٚايعكعل ايكًذ خطظ٠ َجٌ ايععاّ ٚنػط اجلطٚح َٔ شنطْا َا عسا قاٍ بٔ قسا١َ : َٚا

 (2)إيٝ٘  ٜكاض ٚال عًٝ٘ ٜعتُس زيٌٝ إىل ٜػتٓس ال ؾاش قٍٛ فٗٛ أسس فٝٗا خايف ٚإٕ رلايفا، فٝٗا ْعًِ ٚال

 ففٞ نالَ٘ ٚقف ايؿاش بٛقفني :

 أ ال ٚقف َفّٗٛ .

 ن ال ٚٚقف َٓطٛم.

أَا املفّٗٛ فٗٛ َا اْفطز ب٘ عٔ ايهاف١ ، أَا املٓطٛم فٗٛ َاال ٜػتٓس إىل زيٌٝ ٚقس قطح باملفّٗٛ يف َٛنالع آخالط   

 ٚايفالذ  ٚايؿالبه١  ٚاحلذط ٚايعكٞ نايبٓسم مبشسز يٝؼ َا ٚأَا)اش َا اْفطز عٔ ايعا١َ فكاٍ : َٛنشا إٔ ايؿ

 . ٚقٝص ألْ٘ ب٘ قتٌ َا ٜباح فال

 زل٢ إشا احلبٌ قتً٘ إشا َباح أْ٘( 3)احلػٔ عٔ إال خالفا فٝ٘ ْعًِ ال ذلطّ : فٗٛ ٚاحلبٌ ايؿبه١ قتًت٘ َا أَا

 ٚدطس٘. فٝ٘ فسخٌ

 (4) بايبٓسم .اْت٢ٗ. قتً٘ َا أؾب٘ سس ي٘ يٝؼ مبا قتٌ ايعًِ، ٚألْ٘ أٌٖ ٛاّع طلايف ؾاش قٍٛ ٖٚصا 

ٍ  إٕ)فكالاٍ :   (5)ٚنصيو يف َٛنع آخط دا٤ بٓفؼ االفاز٠ ْٚكً٘ عٔ ابٔ املٓالصض  ٛ  يعبالسٙ  قالا ٘  أنالدل  ٖٚال  أْالت  َٓال

ٍ  .. ٜعتالل  مل ابالين  ٛ  . ٚقالا ٘  ... ٚيٓالا  ٜعتالل  سٓٝفال١  أبال ٍ  أْال ٘  ٜتشكالل  قالٛ ٘  نصبال ِ  فٝال ٛ  انُال  احلطٜال١  ٜجبالت  فًال  قالالاٍ يال

                                                                                                                                                               
 ٚنإ ١٦َ، ٚغت عؿطٜٔ غ١ٓ ايغس َٔ ٚزفٔ ايفطط، ّٜٛ ايػبت ّٜٛ اهلل ضمح١ إىل اْتكٌ ضلكٕٛ ال اخلًل ٚنإ ١٦َ، ٚغت عؿطٜٔ غ١ٓ

22/172 ايٓبال٤ أعالّ غرل  ضلكٕٛ ال اخلًل

 فٓٔامل احملكل ايعال١َ اإلَاّ ايؿٝذ احلٓبًٞ ايكاحلٞ ثِ ايػعسٟ املطزاٟٚ ذلُس بٔ أمحس بٔ غًُٝإ بٔ عًٞ احلػٔ أبٛ ايسٜٔ عال٤(  1)

 . عؿط٠ غبع غ١ٓ ٚيس باالتفام ايعًّٛ ٚذلطض اإلطالم ع٢ً اإلغالّ ؾٝذ بٌ َٚٓكش٘ َٚكشش٘ ٚإَاَ٘ املصٖذ ؾٝذ ايسٖط أعذٛب١

 ايتكٓٝف يف عًٝ٘ فت  ثِ أَطٙ ٚععِ غرلت٘ فشػٓت طٜٛال زٖطا احلهِ ْٝاب١ ٚباؾط املصٖذ ضٜاغ١ إيٝ٘ ٚاْتٗت ايعًّٛ َٔ فٕٓٛ يف ٚفهٌ بطع

 نتذ َٔ ٖٚٛ املكٓع ع٢ً دعً٘ ند١ُ دلًسات أضبع اخلالف َٔ ايطاد  َعطف١ يف اإلْكاف أععُٗا ايعًّٛ أْٛاع يف ٠نجرل نتبا فكٓف

 . املصٖذ َٔ ايكشٝ  فٝ٘ بني إيٝ٘ ٜػبل ملهاَػً فٝ٘ غًو فإْ٘ اإلغالّ

 ايصٖذ ؾصضاتٖال 884تٛيف ٚاألسهاّ ايفت٣ٛ يف عًٝ٘ ٜعٍٛ املصٖذ يف سذ١ قٛي٘ ٚقاض شيو ٚمرل انزان ٚؾطح َفً  البٔ ايفطٚع نتان ٚتكشٝ 

.ايع١ًُٝ ايهتذ زاض: ايٓؿط زاض، ايسَؿكٞ ايعهطٟ أمحس بٔ احلٞ عبس 7/339 شٖذ َٔ أخباض يف

طبع١ زاض ايهتذ ايع١ًُٝ  9/637املغين البٔ قسا١َ (  2)

 2/944: ايتٗصٜذ تٗصٜذ يف تطمجت٘ اإلغالّ، أعالّ َٔ عًِ ايفكٗا٤، احملسثني األ١ُ٥ أسس ايػت١، ي٘ ض٣ٚ ايبكطٟ، احلػٔ أبٞ بٔ احلػٔ(  3)

 ٖال852: ت ايعػكالْٞ سذط ابٔ ذلُس بٔ عًٞ بٔ أمحس :تأيٝف

اشلٓس ايٓعا١َٝ، املعاضف زا٥ط٠ َطبع١

11/22املغين   البٔ قسا١َ ( 4)

 ابٔ: ايصٖيب قاٍ .مبه١ احلطّ ؾٝذ ٖال نإ 242َٛيسٙ  .احلفاظ َٔ دلتٗس، فكٝ٘: بهط أبٛ ايٓٝػابٛضٟ، املٓصض بٔ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس  املٓصض ابٔ(  5)

 .َجًٗا ٜكٓف مل اييت ايهتذ قاسذ املٓصض
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٘  ٚال إيٝ٘ أسس ٜػبك٘ مل ؾاش ايٓعُإ قٍٛ َٔ ٖصا املٓصض ابٔ قاٍ أَٞ، ٖصٙ يطف١ً ، أٚ أبٞ :ٖصا يطفٌ  أسالس  تبعال

ٚمل ٜكتكالط عًال٢ رلايفال١ ايفالطز فكالط ، بالٌ اجلُاعال١ َالٔ ايفكٗالا٤          (1)ٜكٝٓالا  ٚنصن ايهالّ َٔ ذلاٍ ٖٚٛ عًٝ٘

 َالا  إال ايعًِ أٌٖ َٔ إمجاع َػ٢ُ ايؿاش فكاٍ  : ٖٚصاعٓس املدايف١ ملا ءهٔ إٔ ٜكذلن َٔ اإلمجاع أطًل عًٝ٘ 

 تالالالالالطخ فًالالالالالِ ٚاضخ بغالالالالالرل تالالالالالسيٞ ; ألْٗالالالالالا قالالالالالا٥ال بالالالالال٘ ايٝالالالالالّٛ ْعًالالالالالِ ال ؾالالالالالاش قالالالالالٍٛ ٖٚالالالالالٛ عبالالالالالاؽ ... بالالالالالٔ عالالالالالٔ سهالالالالالٞ

ٞ  ايطٚاٜال١  ٚاغتعٌُ ٖصا أٜها يف بٝإ ايؿصٚش املصٖيب  يف قٛيال٘ :ٖٚالصٙ  (2)ناألداْذ ٔ  املٓكٛقال١  ٖال  يف أمحالس  عال

٘  ٖٚالص َالا أفالازٙ يف االْكالاف قالا٥ال: إال     (3)ايٓكٌ يف ؾاش اطلايفٗ َٚا اجلُاع١ ضٚا١ٜ ٘  أْال  يف أطًالل  تعالاىل  اهلل ضمحال

٘  ايٓاظط ع٢ً ، فاؾتب٘ تطدٝ  مرل َٔ اخلالف َػا٥ً٘ بعض ٔ  ايهالعٝف  فٝال  اهلل ٜػالط  إٕ ، فأسببالت  ايكالشٝ   َال

ٍ  ، ٚاملؿالٗٛض  املصٖذ َٔ ايكشٝ  أبني إٔ تعاىل  ٚشٖبالٛا  األقالشان  جالط أن اعتُالسٙ  ، َٚالا  عًٝال٘، ٚاملٓكالٛض   ، ٚاملعُالٛ

ٚأَا االطالم ايجاْٞ فٗٛ املدايف١ بال َػتٓس َالٔ ايالسيٌٝ نُالا     (4)عًٝ٘  ٜعٛيٛا ٚمل مرلٙ ع٢ً ٜعطدٛا ٚمل إيٝ٘

   (5)عًٝ٘"  ٜعٍٛ فال نًٗا األخباض طلايف ؾاش عًٌ : ابٔ قسا١َ  شيو بكٛي٘:"

 اخلالق١ يف تعطٜف ايؿاش َٔ خالٍ َا تكسّ:

 س ايهعف ٚايهعٝف يف اجل١ًُ ال ٜطًل ع٢ً ايكٍٛ ايؿس1ٜ

 ال ٜطًل ع٢ً َا ال ٜك  ب٘ ايفت٣ٛ يف املصٖذ يف االقٌ عٓس احلٓف2١ٝ

 ال ع٢ً َكابٌ املؿٗٛض ٖٚٛ يًُايه3١ٝ

 ال ع٢ً خالف اجلُٗٛض ، أْٚل ايؿافعٞ أٚ ايطاد   .ٖٚصا عٓس ايؿافع١ٝ.4

.  ٖٚصا عٓس احلٓاب١ًال ٜطًل ع٢ً خالف اجلُٗٛض َصٖبا ، أٚ عَُٛا ، ٚع٢ً َا خايف ْل ايسي5ٌٝ

                                                                                                                                                               
 ٚاالؾطاف ٚاالختالف ٚاالمجاع ايػٓٔ يف االٚغط  ٚ ايفك٘، يف"  املبػٛط"  َٓٗا    

5/294ٚ األعالّ   14/490يٓبال٤ ٖال غرل أعالّ ا 319تٛيف  – ايكطإٓ تفػرل  ايعًُا٤ اختالف"  ٚ فك٘، ، - ايعًِ أٌٖ َصاٖذ ع٢ً    

12/238املغين البٔ قسا١َ (  1)

7/41املغين  البٔ قسا١َ (  2)

9/16املطدع ْفػ٘ (  3)

 بٔ عًٞ سٓبٌ: بٔ أمحس اإلَاّ َصٖذ ع٢ً اخلالف َٔ ايطاد  َعطف١ يف اإلْكاف  1/3 اخلالف يًُطزاٟٚ َٔ ايطاد  َعطف١ يف اإلْكاف  (4)

ايعطبٞ، برلٚت. ايذلاخ إسٝا٤ زاض ايفكٞ، ايٓاؾط: ساَس ذلُس ، ذبكٝل:885ايٛفا٠ غ١ٓ/ 817ايٛالز٠  احلػٔ غ١ٓ املطزاٟٚ أبٛ غًُٝإ

 12/250املغين البٔ قسا١َ (  5)
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 املبشح ايجاْٞ

 َصاٖذ ايعًُا٤ يف ايعٌُ بايكٍٛ  بايؿاش

 :املطًذ األٍٚ : األقٌ املٓع َٔ ايعٌُ بايؿاش يس٣ ناف١ املصاٖذ

 املػأي١ األٚىل : املٓع يف املصاٖذ األضبع١

 أٚال  احلٓف١ٝ : بٝإ إٔ املصٖذ َٓع ايعٌُ بايؿاش 

 ت٣ٛ ٚايكها٤ ع٢ً مرل املعتُس يف املصٖذ َٔ ايؿاش ٚايهعٝف يًُكًس .ايفطع األٍٚ  : املٓع َٔ ايف

قهالالاؤٙ ٚال تكالال   ٜٓفالالص ال فاملكًالالس يالمجالالاع، ٚخالالطم دٗالالٌ املطدالالٛح بالالايكٍٛ ٚايفتٝالالا بالالني فكٗالالا٤ املالالصٖذ إٔ احلهالالِ

 (1. )أقال ، ٚال باألقٛاٍ ايؿاش٠ ٚايهعٝف١ يف املصٖذ َصٖب٘ خبالف فتٛاٙ،

. ،ٜٚٓكض قهاؤٙ فٝ٘ ٜٓفص فال َصٖب٘، َٔ املعتُس يغرل بايٓػب١ َععٚال فٝهٕٛ

 (2.)سٝاتِٗ يف أفتٛا يٛ نُا قششٛٙ َٚا ضدشٛٙ َا اتباع فعًٝٓا

 .ٚدٗ٘ ٜكٛ أٚ ٜكش  مل إشا ٜٛغف أبٞ قٍٛ ٚدٛز َع ذلُس نكٍٛ( املطدٛح بايكٍٛ: )قاٍ ابٔ عابسٜٔ قٛي٘

 (3.)اٙ عٓ٘ املطدٛع بايكٍٛ ٚاالفتا٤ ٜكش ، مل إشا ايطٚا١ٜ ظاٖط خبالف االفتا٤ بايبطالٕ ٖصا َٔ ٚأٚىل

 ايعُالالٌ زٕٚ ٚاالفتالالا٤ ايكهالالا٤ يف املطدالالٛح بالالايكٍٛ ايعُالالٌ َٓالالع ايػالالبهٞ قايالال٘ نُالالا ايؿالالافعٞ َالالصٖذ َكتهالال٢ ٚ

ٌ  صلٛظ ال، يٓفػ٘ ٘  ستال٢  بايهالعٝف  ايعُال ٔ  املٓالع  احلٓفٝال١  ، َٚالصٖذ  عٓالسْا  يٓفػال ٘  ستال٢  املطدالٛح  عال ٕ  يٓفػال  يهالٛ

 (. 4.)فًٝشفغ .اٙ َٓػٛخا قاض املطدٛح

 ثاْٝا املايه١ٝ : 

 ايفطع األٍٚ : املٓع يف أقٌ املصٖذ َٔ ايعٌُ بايهعٝف .

   ٘  قالاٍ ايكالطايف   ٖٚالصٙ املػالأي١ اتفاقٝال١ يف مجٝالع املالصاٖذ      أٚال :اجملتٗس ال ٜفيت إال بادتٗازٙ ٚافالل املالصٖذ أٚ خايفال

٘  دالاظ  ، َكًالسا  نإ ٚإٕ ; عٓسٙ بايطاد  إال ٜفيت أٚ ضلهِ إٔ ي٘ صلٛظ فال ، دلتٗسا نإ إٕ احلانِ إٕ(: 5)  يال

                                                           
 1/208َع ساؾٝت٘ ضز احملتاض  1/83ايسض املدتاض    (1)

1/208َع ساؾٝت٘ ضز احملتاض  1/83ايسض املدتاض    (2)

1/208ساؾ١ٝ ضز احملتاض  (3)

1/208اْعطساؾٝت٘ ضز احملتاض (  4)

إَاّ يف ايفك٘ ٚاألقٍٛ ٚي٘ َؤيفات نايفطٚم ٚايصخرل٠  ٖال(684(  : أبٛ ايعباؽ ؾٗان ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ املايهٞ ايؿٗرل بايكطايف )املتٛف٢ : 5)

ٚاالسهاّ يف متٝٝع ايفتا٣ٚ عٔ االسهاّ 
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ٕ  يف َكًسا ، عٓسٙ ضادشا ٜهٔ مل ٚإٕ ، ب٘ ضلهِ ٚإٔ َصٖب٘ يف باملؿٗٛض ٜفيت إٔ ٍ  ضدشالا ّ  ايكالٛ ٘  احملهالٛ ٘  بال  إَاَال

 (1. ) اإلمجاع فدالف ، َطدٛح ٖٛ مبا ايفتٝا أٚ احلهِ أَا. ايفتٝا يف ٜكًسٙ نُا ، ٜكًسٙ ايصٟ

 ثاْٝا : املكًس ال ٜفيت اال باملؿٗٛض .

 عٓالالسٙ ضادشالالًا ٜهالالٔ مل ٚإٕ بالال٘ ضلهالالِ ٚإٔ َصٖبالال٘ يف باملؿالالٗٛض ٜفالاليت إٔ يالال٘ دالالاظ َكًالالسًا نالالإ ا٤ يف ايبٗذالال١: ٚإٕدالال

 (. 2) اٙ إمجاعًا فشطاّ ٚايفت٣ٛ احلهِ يف اشل٣ٛ اتباع ٚأَا ، قًسٙ ايصٟ إَاَ٘ ب٘ احملهّٛ ايكٍٛ ضدشإ يف َكًسًا

 سالالسٜح قالالش١ َالالٔ زيٝالالٌ بكٝالالاّ عٓالالسٙ تالالطد  ٚإٕ ؿالالٗٛضامل بغالالرل ٚاملكًالالس ، عٓالالسٙ ايالالطاد  بغالالرل اجملتٗالالس سهالالِ فذعالالٌ

 .  ْكه٘ ٚدٛن ع٢ً ٜسٍ ٚشيو ، سطاّ ٚأْ٘ اشل٣ٛ اتباع َٔ ٚسلٛٙ

ٍ  بعالض  ٚافكالت  ٚإٕ ، املؿالٗٛض  بغالرل  أسهاَِٗ دبٛظ ال فاملكًسٕٚ ايطاد  أٚ املؿٗٛض قابٌ َا بايؿاش َٚطازٙ ;  األقالٛا

 بغرل ايفت٣ٛ إٔ ع٢ً املعٝاض إقطاضات يف ْٚل ، تعتدل ال ؿٗٛضامل ملكابٌ ٚاختٝاضاتِٗ اخلالف تطفع ال أسهاَِٗ ألٕ

 . (3) إيٝ٘ ايتكسّ بعس اجلاٌٖ ٚنصا املفيت عكٛب١ تٛدذ املؿٗٛض

 ثايجا: ايعٌُ بايؿاش عٓس ايؿافع١ٝ  

أٚال : اجملتٗس : َا شنطْاٙ عٔ املايه١ٝ ٚاحلٓفٝال٘ صلالطٟ ٖٓالا ٚشيالو إٔ اجملتٗالس يال٘ إٔ طلتالاض ٜٚالطد  ٚيالٛ اختالاض           

 طدٛح َصٖبا ألْ٘ َتعبس مبا ظٗط ي٘ ال َا ظٗط يًغرل ، ٚي٘ ٖٓا ثالخ قٛض حبػذ نالّ ايػبهٞ إش قاٍ  :امل

 عٓس َطدٛسا نإ إٕ ، ٚ سهُ٘ ْفص داظ، ٚ دٝس بسيٌٝ َٓكٛال قٛال ٚضد  ايذلدٝ  أ١ًٖٝ يًشانِ نإ ال إشا1

 . َصٖب٘ عٔ طلطز مل َا األقشان أنجط

 ،  َصٖب٘ عٔ ناخلاضز ; ألْ٘ عٓسٙ تطد  إٕ ٚ َصٖب٘ يف يغطٜذا بايؿاش ضلهِ إٔ ي٘ يٝؼ ال 2ٚ

٘  ٜؿالطط  مل ، فإٕ ضدشاْ٘ ي٘ ظٗط ٚقس َصٖب٘ عٔ خاضز بكٍٛ سهِ ال ف3ًٛ ّ  عًٝال ّ   ايتٛيٝال١  يف اإلَالا  َالصٖذ  ايتالعا

 ; ألٕ احلهالالِ ٜكالال  مل شيالالو سلالالٛ ٚ تكسَالال٘ َالالٔ قاعالالس٠ عًالال٢ نكٛيالال٘ ايعالالطف أٚ بالالايًفغ عًٝالال٘ ؾالالطط إٕ ، ٚ دالالاظ

 (4)تؿًُ٘. مل ايتٛي١ٝ

 ٚءهٔ تكػِٝ نالَ٘ إىل ثالخ قٛض : 

                                                           
،64/  1: عًٝـ فتا٣ٚ ; 66/  1: احلهاّ تبكط٠ ; 80 ،79 م: األسهاّ عٔ ايفتا٣ٚ متٝٝع يف األسهاّ(  1)

 - برلٚت/  يبٓإ - ايع١ًُٝ ايهتذ زاض:  ايٓؿط زاض  ايتػٛيٞ ايػالّ عبس بٔ عًٞ احلػٔ أبٛ:  املؤيفبتكطف   ١1/41  ايتشف ؾطح يف ايبٗذ١ (2)

  ؾاٖنيض ايكاز عبس ذلُس: ٚقشش٘ نبط٘:  ذبكٝل األٚىل:  ايطبع١ 1998ّ - ٖال 1418

َع تكطف ٜػرل ١1/41  ايتشف ؾطح يف ايبٗذ١(  3)

، ايٓاؾط: زاض ايهتذ ايع١ًُٝ، 911األؾباٙ ٚايٓعا٥ط: يعبسايطمحٔ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ، غ١ٓ ايٛفا٠  1/193 ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ األؾباٙ: اْعط(  4)

ٖال.1403غ١ٓ ايٓؿط 
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 األٚىل : ايذلدٝ  ٚيٛ ع٢ً خالف األنجط .

 ايجا١ْٝ: احلهِ بايؿاش ايغطٜذ ٖٚصا باطٌ .

ِ  نإ إشا:  املاٚضزٟ قاٍٚ  ايجايج١ احلهِ خاضز املصٖذ صلٛظ بؿطط عسّ املٓع َٔ اإلَاّ عطفا ، أٚ يفعا   احلالان

ِ  إٔ ١قهٝ يف ادتٗازٙ أزاٙ ٚ ؾافعٝا ٞ  مبالصٖذ  ضلهال ٘  َٓالع  ٚ  دالاظ  سٓٝفال١  أبال ٘  بعالض ايؿالافع١ٝ   َٓال  ايتُٗال١  ،يتٛدال

 .(1) أًٖٗا متٝٝع ٚ املصاٖذ اغتكطاض َسافع١ تكتهٞ ايػٝاغ١ ألٕ ; ٚ إيٝ٘

 ايفطع ايجاْٞ :املكًس. 

 إٔ ألسالس  صلالٛظ  ال:  ايكالالح  ابٔ قاٍ ٜٚته  مما غبل إٔ املكًس ال ضلهِ بايؿاش أٚ املطدٛح ، ٚال خبال ف املصٖذ 

  (2)ايعَإ أٌٖ يف االدتٗاز يفكس ْكض فعٌ فإٕ َصٖب٘ بغرل ايعَإ ٖصا يف ضلهِ

ال ٜهالٕٛ إَاَالًا يف ايعًالِ َالٔ ضلالسخ      »(: 3قالاٍ ابالٔ َٗالسٟ)    املػأي١ ايجا١ْٝ : ْكٌ املٓع عالٔ مجاعالات َالٔ  ايعًُالا٤      

 (.4)«بايؿاش َٔ ايعًِ

( ، ٚايجكالالات َالٔ أ٥ُالال١  ١5 َايالالو، ٚضلٝال٢ بالالٔ غالعٝس)  ال ضلالالتر حبالسٜح مطٜالالذ، ٚيالٛ نالالإ َالٔ ضٚاٜال    »ٚقالاٍ أبالٛ زاٚز:   

 ملدايف١ َا عًٝ٘ ايعٌُ عٓس ايػًف.(. 6)«ايعًِ

( شلًهت، نٓالت أظالٔ إٔ نالٌ َالا دالا٤ عالٔ       8يٛال َايو بٔ أْؼ، ٚايًٝح بٔ غعس)»(: 7ٚاْعط إىل قٍٛ ابٔ ٖٚذ)

 (.9)«ٜعٌُ ب٘ عٔ ايٓيب 

 

                                                           
يًػٝٛطٞ  ١1/193ايؿافعٝ فك٘ ٚفطٚع قٛاعس يف ٚايٓعا٥ط األؾباٙ: اْعط  (  1)

 1/193 ٚايٓعا٥ط األؾباٙ: اْعط(  2)

 .552بطقِ  6/276ٖال، ايتٗصٜذ198( ٖٛ: عبس ايطمحٔ بٔ َٗسٟ بٔ سػإ ايعٓدلٟ، احلافغ اإلَاّ ايعًِ، ض٣ٚ ي٘ اجلُاع١، تٛف٢ 3)

ّّٓك احلافغ ايعامل اإلَاّ:  املؤيف ضدذ البٔ ايذلَصٟ عًٌ ؾطح .234/م 1( ؾطح عًٌ ايذلَصٟ، 4)  بٔ ايطمحٔ عبس ايفطز أبٞ ايسٜٔ ظٜٔ ازاي

 . غعٝس ايطسِٝ عبس ُٖاّ.ز ذبكٝل َكس١َ َع ، عذل ايسٜٔ ْٛض.ز:  احملكل احلٓبًٞ ضدذ بابٔ)  املعطٚف ايبغسازٟ أمحس

 َات سذ١ فكٝ٘ سافغ ٚايكطإ َايو ٚعٓ٘ املػٝذ ٚابٔ أْؼ عٔ ايػفاح قانٞ االْكاضٟ غعٝس أبٛ اإلَاّ عُطٚ بٔ قٝؼ بٔ غعٝس بٔ ( ضل5٢ٝ)

 2/366ايهاؾف يًصٖيب  ٖال143

 ، ٖٚٛ َٔ نالّ اإلَاّ أبٞ زاٚز قاسذ ايػٓٔ يف ضغايت٘ إىل أٌٖ َه١. 234/م 1( املكسض ْفػ٘، 6)

  6/71ٖال، تٗصٜذ ايتٗصٜذ 197( عبس اهلل بٔ ٖٚذ املكطٟ ايفكٝ٘، أخطز ي٘ اجلُاع١، تٛيف 7)

 (.5880ٖال، تٗصٜذ ايتٗصٜذ، بطقِ )175يهباض  أخطز ي٘ اجلُاع١، تٛيف ( ايًٝح بٔ غعس املكطٟ اإلَاّ، َٔ ايجكات ا8)

 .234/م 1( ؾطح عًٌ ايذلَصٟ البٔ ضدذ احلٓبًٞ، 9)
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ّٞ َٔ سسٜح املؿ»(: 1ٚيصيو قاٍ ٚنٝع) ( العتٓا٤ ايفكٗا٤ 2)«اٜذ...إخلسسٜح ايفكٗا٤ أسذ إي

ٚقس سطم ايعًُا٤ ع٢ً ٖصا املٓٗر يف االغالتسالٍ، فًالِ ٜأخالصٚا بهالٌ أثالط ٚضز، بالٌ ْعالطٚا إىل َالا عُالٌ بال٘ ايعًُالا٤            

 فعًُٛا ب٘ َٚا تطنٛٙ تطى.

ٙ     إْٞ ألزلع احلسٜح فآخص َٓ٘»( ايفكٝ٘ املؿٗٛض: 3قاٍ إبطاِٖٝ بٔ ٜعٜس ايٓدعٞ)  (4)«َالا ٜؤخالص بال٘، ٚأزع غالا٥ط

 (.5)«ٜٓعط مباشا أخص أقشاب٘ إشا تٓاظع اخلدلإ عٔ ايٓيب »ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ زاٚز قاسذ ايػٓٔ  (4)«غا٥طٙ

 (.5)«أقشاب٘

ٖٚصا اإلَاّ أمحس إَاّ أٌٖ ايػ١ٓ ٜبني املٓٗذ١ٝ ايكشٝش١ ، يف  اإلَاّ أمحس ٜبني َٓٗذ١ٝ االغتسالٍ:

، ٚاختالف  دٌ ايهتذ املكٓف١ فٝٗا قٍٛ ضغٍٛ اهلل إشا نإ عٓس ايط»االغتسالٍ ٚاالغتٓباط قا٥اًل: 

ايكشاب١، ٚايتابعني، فال صلٛظ إٔ ٜعٌُ مبا ؾا٤ ٜٚتدرل فٝكهٞ ب٘، ٜٚعٌُ ب٘ ست٢ ٜػأٍ أٌٖ ايعًِ َا ٜؤخص 

 (.6)«َٓ٘، فٝهٕٛ ٜعٌُ ع٢ً أَط قشٝ 

 (.7)«ٜٓبغٞ ملٔ أفت٢ إٔ ٜهٕٛ عاملًا بكٍٛ َٔ تكسّ ٚإال فال ٜفيت»ٚ 

 ؾسٜس ايهطا١ٖٝ، ٚاملٓع يإلفتا٤ يف املػأي١ اييت يٝؼ فٝٗا أثط عٔ ايػًف.نإ »ٚشلصا 

 (.8)«نُا قاٍ يبعض أقشاب٘: إٜاى إٔ تتهًِ يف َػأي١ يٝؼ يو فٝٗا إَاّ

ٜفالاليت مبالالا مل  »فكالالاٍ:   «أدالالطؤنِ عًالال٢ ايفتٝالالا أدالالطؤنِ عًالال٢ ايٓالالاض   »ٚقالالس غالال٦ٌ ضمحالال٘ اهلل عالالٔ تفػالالرل سالالسٜح:    

 (.1)«ٜػُع

                                                           
 128 غ١ٓ ٚيس ايككاض اهلل عبس بٔ ٚإبطاِٖٝ ٚإغشام أمحس ٚعٓ٘ عط٠ٚ بٔ ٖٚؿاّ االعُـ عٔ األعالّ أسس ايطؤاغٞ غفٝإ أبٛ اجلطاح بٔ ٚنٝع(  1)

 ٚقاٍ غفٝإ َٔ أضد  إْ٘ يكًت ؾ٦ت يٛ ظٜس بٔ محاز ٚقاٍ َٗسٟ بٔ َٔ أسفغ نإ أسفغ ٚال َٓ٘ يًعًِ أٚع٢ ٜتضأ َا أمحس قاٍ 128

 -  6056ايهاؾف بطقِ   ع 197 عاؾٛضا٤ ّٜٛ بفٝس َات ٚنٝع ٖذطٙ ايكها٤ مٝاخ بٔ سفل ٚيٞ ملا أمحس

.436( ايهفا١ٜ يف عًِ ايطٚا١ٜ يًدطٝذ ايبغسازٟ، م 2)

 ضدال ٚنإ ايهٛف١ أٌٖ َفيت ٚنإ. ايفكٝ٘ ايهٛيف عُطإ أبٛ  ايٓدعٞ شٌٖ بٔ ضبٝع١ بٔ عُطٚ بٔ األغٛز بٔ قٝؼ بٔ ٜعٜس ٔب  إبطاِٖٝ(  3)

   احلذاز َٔ رلتف ٖٚٛ َٚات ايتهًف قًٌٝ َتٛقٝا فكٝٗا قاحلا

  1/178 ايتٗصٜذ تٗصٜذ "96" غ١ٓ َات ْعِٝ أبٛ قاٍ

  234م /1( ؾطح عًٌ ايذلَصٟ البٔ ضدذ احلٓبًٞ، 4)

 ( بان حلِ ايكٝس يًُشطّ، ذبكٝل ذلُس عٛا1847.١َ( غٓٔ زاٚز عٓس نالَ٘ ع٢ً سسٜح ضقِ )5)

  179بطق1/69ِٚاحلسٜح عٓس ايساضَٞ  1/45( أعالّ املٛقعني عٔ اهلل ضن ايعاملني، البٔ ايكِٝ، 6)

 .2/84( املكسض ْفػ٘، ٖٚٛ َٔ نالّ أمحس نصيو، 7)

 .2/60( املكسض ْفػ٘: 8)
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إٜالاى إٔ تالتهًِ يف   »ايؿصٚش، ٚاملدايف١، ٚاالغالتٓباطات ايغطٜبال١ ستال٢ قالاٍ يبعهالِٗ:       ٚنإ ٜٓك  أقشاب٘ بعسّ

 (.2)«َػأي١ يٝؼ يو فٝٗا إَاّ

( ٜالتِٗ بالالاالعتعاٍ، ٚنالإ ضمبالا طلتالالاض يف ايفتال٣ٛ فٝكالاٍ يالال٘      4نالإ أبالٛ ايكاغالالِ ايالساضنٞ)   »(: 3قالاٍ ابالٔ خًهالالإ)  

خص باحلسٜح أٚىل َٔ األخص بكٍٛ ايؿافعٞ شيو، فٝكٍٛ: ٚضلهِ فالٕ عٔ فالٕ عٔ ضغٍٛ اهلل بهصا ٚنصا ٚاأل

 (.5)«ٚأبٞ سٓٝف١

ٖصا دٝس يهٔ بؿطط إٔ ٜهٕٛ قس قاٍ بصيو احلسٜح إَاّ »عًل عًٝ٘ ايصٖيب يف ايػرل بعس إٜطازٙ ٖصٙ ايكك١: 

 .« َٔ ْعطا٤ ٖصٜٔ اإلَاَني

 ٚبإٔ ٜهٕٛ احلسٜح ثابتًا غاملًا َٔ ع١ً.

 جًا قشٝشًا َعاضنًا يآلخط.ٚبإٔ ال ٜهٕٛ سذ١ أبٞ سٓٝف١ ٚايؿافعٞ سسٜ

 أَا َٔ أخص حبسٜح قشٝ  ٚقس تٓهب٘ غا٥ط أ١ُ٥ االدتٗاز فال.

 (.8()7(. ٚسسٜح: يعٔ اهلل ايػاضم ٜػطم ايبٝه١ فتكطع ٜسٙ)6نددل: فإٕ ؾطن يف ايطابع١ فاقتًٛٙ)

ا َٔ تتبع يصيو ٢ْٗ ايعًُا٤ عٔ تتبع ايطخل ٚايبشح عٔ ايكٍٛ األخف، بال َالسع١ يطاد  أٚ زيٌٝ، ٚسصضٚ

يالٛ  »(: 9قالاٍ غالًُٝإ ايتُٝالٞ)    األقٛاٍ ايؿاش٠ ٚظالت املفتني، ٚغأغٛم طا٥ف١ ٜػرل٠ َٔ أقٛاٍ ايعًُالا٤ يف ايبالان:  

 (.1)«أخصت بطخك١ نٌ عامل ادتُع فٝو ايؿط نً٘

                                                                                                                                                               
 .2/60كسض ْفػ٘: ( امل1)

 .2/60( املكسض ْفػ٘: 2)

 ٚغتُا١٥ مثإ غ١ٓ بإضبٌ ٚيس اإلضبًٞ ايدلَهٞ ايعباؽ أبٛ ايسٜٔ سلؼ ايكها٠ قانٞ خًهإ بٔ بهط أبٞ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ أمحس ( ..3)

 ناٌَ ايفهٌ معٜط ٚاألزن ٚايٓشٛ فك٘اي يف ايطٌٜٛ ايباع ٚي٘ داَعا َٚؤضخا عازال ٚسانُا باضعا ٚأزٜبا عاملا إَاَا باملٛقٌ نإ تفك٘

 ٚايؿعط األزن يف عال١َ بايعطب١ٝ بكرلا ايكطضل١ دٝس ايفتا٣ٚ سػٔ باملصٖذ عاضفا َتفٓٓا باضعا فانال إَاَا ٚنإ ايصٖيب ٚقاٍ ايعكٌ

 تٛيف األعٝإ ٚفٝات يف ٝػاْف نتابا مجع ٚقس ممسسا دٛازا نطءا ايٓاؽ غطٚات َٔ احلط١َ ٚافط املصانط٠ سًٛ االطالع نجرل ايٓاؽ ٚأٜاّ

 طبكات  أدسازٙ يبعض اغِ ٖٛ ٚإمنا ِٖٚ ٖٚٛ قاٍ نصا قط١ٜ خًهإ اإلغٟٓٛ قاٍ بايكاحل١ٝ ٚزفٔ ٚغتُا١٥ ٚمثاْني إسس٣ غ١ٓ ضدذ يف

 1407 - ٚتبرل - ايهتذ عامل:  ايٓؿط زاض ؾٗب١ قانٞ بٔ عُط بٔ ذلُس بٔ أمحس بٔ بهط أبٛ:  املؤيف2/168 ؾٗب١ قان٢ البٔ ال ايؿافع١ٝ

 خإ ايعًِٝ عبس احلافغ. ز:  ذبكٝل 4/  األدعا٤ عسز األٚىل:  ايطبع١ ٖال

 .16/5ٖال، تطمجت٘ يف غرل أعالّ ايٓبال٤: 375( ٖٛ: عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل ايساضنٞ، أسس أ١ُ٥ ايؿافع١ٝ املتٛف٢ 4)

 .16/404( غرل أعالّ ايٓبال٤: 5)

 7748 بطقِ 2/280( أخطد٘ أبٛ زاٚز عٔ َعا١ٜٚ 6)

 ( .6414، بطقِ ) 2493 /6( أخطد٘ اإلَاّ ايبداضٟ يف قشٝش٘ 7)

 .406-16/405( غرل أعالّ ايٓبال٤: 8)

 (.2651، بطقِ )3/486( ٖٛ: غًُٝإ بٔ ططخإ ايتُٝٞ أبٛ املعتُط ايبكطٟ أخطز ي٘ ايػت١ أسس ايجكات، اْعط: ايتٗصٜذ: 9)
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 (.2ٚملا شنط ٖصا ابٔ عبس ايدل قاٍ: ٖصا إمجاع ال أعًِ فٝ٘ خالفًا)

 (. 4)«ًُا٤ خطز َٔ اإلغالَّٚٔ أخص بٓٛازض ايع»(: 3ٚقاٍ األٚظاعٞ)

 (. 6)«َٔ أضاز إٔ ٜتعطٌ ٜٚتبطٌ فًًٝعّ ايطخل»(: 5ٚقاٍ إبطاِٖٝ بٔ أمحس)

 (.8)«إشا ضأٜت املطٜس ٜؿتغٌ بايطخل فاعًِ أْ٘ ال صل٤ٞ بؿٞ»(: 7ٚقاٍ ٜٛغف بٔ احلػني)

ايطخل ملٔ أضاز ْفع٘، فإٕ  ال صلٛظ يًُفيت ٚال يغرلٙ تتبع احلٌٝ احملط١َ ٚاملهط١ٖٚ، ٚال تتبع»ْٚل ايعًُا٤ أْ٘ 

 (.10)«ٖٚٛ إمجاع» ( 9)«تتبع شيو فػل ٚسطّ اغتفتاؤٙ

ظي١ ايعامل ال ٜك  اعتُازٖا َٔ د١ٗ، ٚال األخالص بٗالا تكًٝالسًا يال٘، ٚشيالو ألْٗالا َٛنالٛع١ عًال٢          »ٚقاٍ ايؿاطيب: 

ْػالذ إىل قالاسبٗا    املدايف١ يًؿطع، ٚيصيو عست ظي١، ٚإال فًٛ ناْالت َعتالسًا بٗالا مل صلعالٌ شلالا ٖالصٙ ايطتبال١، ٚال       

فإشا قاض املهًف يف نٌ َػأي١ عٓت ي٘ ٜتبع ضخل املصاٖذ ٚنٌ قٍٛ ٚافالل فٝٗالا ٖالٛاٙ، فكالس     »( 11)«ايعيٌ فٝٗا

 (.12)«خًع ضبك١ ايتك٣ٛ، ٚمتاز٣ يف َتابع١ اشل٣ٛ، ْٚكض َا أبطَ٘ ايؿاضع ٚأخط َا قسَ٘

                                                                                                                                                               
 .6/198رل أعالّ ايٓبال٤: ، ٚغ185/ 2( داَع بٝإ ايعًِ البٔ عبس ايدل، م1)

 ( املكسض ْفػ٘.2)

قفط  َٔ خًتا يًًٝتني األسس مسا٠ َٚا١٥ ٚمخػني غبع غ١ٓ ( عبس ايطمحٔ بٔ عُطٚ األٚظاعٞ، ايفكٝ٘ املؿٗٛض، أسس اإلثبات ع ايػت١، َات3)

 أبٛ غعس بٔ خًف بٔ غًُٝإ:  املؤيف 2/873ايكشٝ   اجلاَع يف ايبداضٟ ي٘ خطز ملٔ،  ٚايتذطٜ  ( ٚ ايتعس4078ٌٜبطقِ ) 5/148ايتٗصٜذ: 

  ايبادٞ ايٛيٝس

 .15/392( غرل أعالّ ايٓبال٤: 4)

 .١٦َ ٚثالخ ٚمخػني مثإ غ١ٓ يف ملٛقٌ،با ( إبطاِٖٝ بٔ أمحس  احملسخ ايكازم ايكاحل، أخص عٓ٘ ايساضقطين ٚآخطٕٚ، تٛيف5)

 .16/136قاٍ اخلطٝذ: نإ ثك١ قاحلًا، تطمجت٘ يف غرل أعالّ ايٓبال٤: 

عٔ إزلاعٌٝ ايكانٞ قاٍ زخًت َط٠ ع٢ً املعتهس قاٍ فسفع »: 13/465. ٚيف غرل أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب نصيو 15/392( غرل أعالّ ايٓبال٤: 6)

َّ نتابًا ف فكاٍ: أمل تك  ٖصٙ  فكًت: َكٓف ٖصا ظْسٜل. ٓعطت فٝ٘ فإشا ٖٛ قس مجع ي٘ فٝٗا ايطخل َٔ ظيٌ ايعًُا٤.املٓتكط باهلل إي

ٚيهٔ َٔ أباح املػهط مل ٜب  املتع١،ٚ َٔ أباح املتع١ مل ٜب  ايغٓا٤، َٚا َٔ عامل إال ٚي٘ ظي١، َٚٔ أخص بهٌ ظالت ايعًُا٤  قًت: ب٢ً. األسازٜح؟

 «طمشٖذ زٜٓ٘، فأَط بايهتان فأس

 .14/248ٖال، ٚقس عُط زٖطًا، ايػرل: 304( ٖٛ: ٜٛغف بٔ احلػني ايطاظٟ اإلَاّ ايعاضف ؾٝذ ايكٛف١ٝ، قاٍ ايػًُٞ: نإ إَاّ ٚقت٘ َات غ١ٓ 7)

 .14/229( غرل أعالّ ايٓبال٤: 8)

 .6/307( نؿاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع يف ايفك٘ ع٢ً َصٖذ اإلَاّ أمحس يًبٗٛتٞ: 9)

 يف أقٍٛ ايعٜس١ٜ،. 2/683إىل ما١ٜ ايػؤٍٚ يف عًِ األقٍٛ يًشػني بٔ ايكاغِ:  ( ٖسا١ٜ ايعك10ٍٛ)

 .4/170( املٛافكات يًؿاطيب: 11)

 .3/123( املكسض ايػابل: 12)



 

219 
 

 2015يونيو  –يناير  –العذد الخامس المجلذ الثاني  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ.ز.فهٌ بٔ عبس اهلل َطاز الفتوى من الشاذ بالقول العنل حكه

ٍ ععا٥ِ املهًفني يف ايتعبس بإطالم، ايذلخٝل إشا أخص ب٘ يف َٛاضزٙ ع٢ً اإلطالم نإ شضٜع١ إىل اسلال»فإٕ 

 (.1)«فإشا أخص بايععء١ نإ سطًٜا بايجبات يف ايتعبس، ٚاألخص باحلعّ فٝ٘

 املطًذ ايجاْٞ                                                                     

 ظ ايعٌُ بايؿاش ؟َت٢ صلٛ                                                            

 املػأي١ األٚىل : َصٖذ املايه١ٝ ايعٌُ بايؿاش إشا دط٣ ب٘ ايعٌُ 

 :ايفطع األٍٚ: دٛاظ ايعٌُ بايؿاش يًُكًش١ ايعا١َ

ٍ  ايجٝالان،  َٔ شٖذ َا احلُاّ قاسذ تهُني يف اختًف فكٗا٤ املصٖذ ٕ  ال:  املسْٚال١  يف َايالو  فكالا ٘  نالُا ،  عًٝال

. َؿذلى أدرل ألْ٘ ٜهُٔ: ٚقاٍ آخطٕٚ

 . االدتٗاز سػذ ع٢ً ب٘ َعٍُٛ ايكٛيني نال:  ايدل عبس قاٍ بٔ

ٟ  ٖٛ نُاْ٘ َٔ ايدل عبس ابٔ قاي٘ َا ٚ ٞ  ايالص ٌ  إٔ ٜٓبغال ٘  ٜعُال ٌ  اياليت  األظَٓال١  ٖالصٙ  يف بال ٔ  عٓالس  ايكالسم  فٝٗالا  قال  َال

ٍ  مالرلٙ  عٔ فهاًل ب٘ ٜعٔ ٔ  ، ٚعالس ِ  إىل املؿالٗٛض  عال  ايؿالطع  شلالا  ؾالٗس  اياليت  ايعاَال١  يًُكالًش١  َطاعالا٠  بايؿالاش  احلهال

 (2. )االعتباضب

 ايفطع ايجاْٞ : دٛاظ ايعٌُ بايؿاش إٕ دط٣ عًٝ٘ ايعٌُ تٝػرلا:

ايعالالاضفني مبعالالاْٞ   االثبالالات ايعالالسٍٚ بؿالالٗاز٠ ٜجبالالت إٔ بعالالس املؿالالٗٛض عًالال٢ فٝكالالسّ إٕ دالالط٣ ايعُالالٌ َالالٔ ايعًُالالا٤ بالال٘،   

 املؿٗٛض  ٚايؿاش :

 . بِٗ املكتس٣ ايعًُا٤ َٔ َط٠ َا مرل ب٘ دط٣ ايعٌُ إٔ

١ٝ داض١ٜ ، ال تٓاقض ايؿطع  َع نْٛٗا َططز٠ عا١َ ، أٚ خاق١ جل١ٗ . فٗٓا ٜعٌُ بايؿاش ست٢ أقب  عاز٠ عطف

 تٝػرلا .

 ايؿالالاش أٚ املؿالالٗٛض يفالالغ مبعٓالال٢ يالال٘ خالالدل٠ ال ممالالٔ ايعالالسٍٚ عالالٛاّ بكالالٍٛ املالالصنٛض ايعُالالٌ ٜجبالالت دالالا٤ يف ايبٗذالال١: ٚال

 ٖالصا  َجٌ فإٕ ، ٚتعيعٍ تٛقف عًُا٤اي َٔ ب٘ سهِ أٚ ب٘ أفت٢ عُٔ غأيت٘ فإشا ، بهصا ايعٌُ دط٣ مرلٙ عٔ فهاًل

 (3. ) اٙ ؾطعٞ سهِ عٔ فهاًل اخلدل َطًل ب٘ ٜجبت ال

                                                           
 .1/331( املكسض ْفػ٘: 1)

  471 -2/469ايتشف١   ؾطح يف ايبٗذ١ (2)

 1/41ايتشف١   ؾطح يف ضادع بتٛغع ايبٗذ١(  3)
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 ٚدس بًس أٟ يف ايعطف شيو ع٢ً ٜككط بٌ ايبًسإ غا٥ط ٜعِ ال اخلام عطفٗا ألدٌ ببًس اجلاضٟ ايعٌُ إٕ ثِ

 ( 1. ) عًٝ٘ َبٓاٙ ألٕ

٘  تٓبين ايصٟ ايعطف يف ٖٚصا ّ  عًٝال ٛ  األسهالا ٔ  طلالطز  مل َالا  ٖٚال ٍ  عال ٘  عالدل٠  فالال  ٚإالَّ ايؿالطٜع١  أقالٛ ٌ  ٚأَالا  ، بال  ايعُال

 ٚدالالذ ٚإالَّ ايػالالبذ ،ٚشيالالو املكالالًش١ تًالالو زاَالالت َالالا عَُٛالال٘ فعالالاٖط نالالصيو غالالبذ أٚ عاَالال١ ملكالالًش١ اجلالالاضٟ

 . ايعاٖط ٖٛ ٖٚصا ، يًُؿٗٛض ايطدٛع

ِ  ملكالًش١  ٚال يعالطف  ال عٓسِٖ يطدشاْ٘ األ١ُ٥ ب٘ سهُت عُا بايعٌُ ٜعدلٕٚ ٚقس ٌ  ٖالصا  ثال ٟ  ايعُال  ٕٜٚعالدل  ايالص

٘  عًال٢  ٜػتُط إٔ صلذ ايطاد  عٔ ب٘ ٘  دبالٛظ  ٚال ، سايال ٔ  ٜجبالت  ستال٢  رلايفتال ٍ  قهالا٠  عال ٌ  ايعالس ٔ  ايفتال٣ٛ  ٚأٖال  َال

  (2) قٟٛ زيٌٝ ظٗٛض أٚ ملكًش١ خبالف٘ ٚعًُٛا عٓ٘ ضدعٛا أِْٗ بِٗ املكتس٣ ايعًِ شٟٚ

 املػأي١ ايجا١ْٝ : َصٖذ احلٓف١ٝ ٜعٌُ بايؿاش نطٚض٠

يؿاش َٚا عًٝ٘ ايعٌُ حبػذ تغرل ايعطف ٚاحلاٍ أٚ يف سل ْفػ٘ ، يًهطٚض٠. دا٤ يف ايالسض املدتالاض   صلٛظ ايعٌُ با

 .ايكشٝ  يف طلتًفٕٛ ٚقس تطدٝ ، بال أقٛاال ضلهٕٛ قس: قًت فإٕ :

ٍ  ايعالطف  تغالرل  اعتبالاض  َٔ عًُٛا َا مبجٌ ٜعٌُ: قًت ٛ  َٚالا  ايٓالاؽ،  ٚأسالٛا ٘  ظٗالط  َٚالا  األٚفالل  ٖال ٌ  عًٝال  َٚالا  ايتعاَال

 (3)٢قٟٛ .اْتٗ

 ٚٚنصيو دٛظ فكٗا٤ املصٖذ ايعٌُ بايهعٝف يغرل ايعاَٞ يف سل ْفػ٘ نُا ْل عًٝ٘ بٔ عابسٜٔ .

 ٚبني إٔ ايتكٝس باملصٖذ ٚاملؿٗٛض طلطز َٓ٘ ساي١ ايهطٚض٠ ، ٚنصا يًعامل فكاٍ :

٘  صلالٛظ  ايسضاٜال١  أٌٖ َٔ ٖٚٛ ٚاألخباض ايٓكٛم َع٢ٓ ٜعطف ايصٟ ايعامل:  ٌ  إٔ يال ٕ  ٚإٕ عًٝٗالا  ٜعُال  ايفالا رل نالا

 .اٙ سػٓا نإ يًتٝػرل طًبا ايهطٚض٠ َٛانع يف األقٛاٍ ٖصٙ َٔ بؿ٧ َفت أفت٢ ...ٚيٛ ملصٖب٘

 بالال٘ ايعُالالٌ ٚأدالالاظٚا نالالعٝف، ايغػالالٌ بالال٘ صلالالذ ال ايؿالال٠ٛٗ فتالالٛض بعالالس خالالطز إشا املالالين يف( 4)ٜٛغالالف أبالالٞ قالالٍٛ ٚنالالصا

 (1.)ايهطٚض٠ َٛانع َٔ ٚشيو ذلً٘، يف غٝأتٞ نُا ايطٜب١ خاف ايصٟ ايهٝف أٚ يًُػافط

                                                           
 عطف ال ايصٟ ايبًس ٜعِ مل َتاعٗٔ َٔ أْ٘ ايبًس عطف ألٕ األظٚاز َع اختالفٗٔ عٓس يًٓػا٤ ب٘ ضلهِ َجاًل ايٓشاؽ بإٔ عٌُاي دط٣:  قٌٝ فإٕ(  1)

41/ 1ايتشف١   ؾطح يف . ايبٗذ١ يًُؿٗٛض ايطدٛع ٚٚدذ املصنٛض ايعٌُ غكط األظَإ بعض يف ايبًس شيو يف ايعطف تغرل ٚإشا ، بصيو شلِ

بتكطف ٜػرل  41/ 1يتشف١  ا ؾطح يف ايبٗذ١(  2)

1/83ايسض املدتاض  (  3)

 جبرل بٔ غعس بٔ سبٝـ بٔ سبٝذ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ٜعكٛن ٜٛغف، أبٛ ايكها٠، قانٞ احملسخ، ايعال١َ ، اجملتٗس اإلَاّ ٖٛ  ٜٛغف أبٛ ايكانٞ(  4)

 .ايهٛيف االْكاضٟ َعا١ٜٚ بٔ

 جبًٞ ٖٛٚ أَ٘، ٖٚٞ سبت١، ابٔ غعس ٖٚٛ قشب١، ي٘ جبرل بٔ ٚغعس
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 :املػأي١ ايجايج١ :عٓس ايؿافع١ٝ ٜعٌُ بايؿاش إشا تطتذ نطض 

  (2)يف ايتعاّ َا دط٣ عًٝ٘ ايعٌُ ٜٚذلتذ ع٢ً ايعٌُ باملعتُس نطض

 فتشكٌ َٔ نالَِٗ إٔ ايعٌُ بايؿاش دا٥ع يف :

 ال عٓس ايهطٚض٠.1

 ال إشا دط٣ عًٝ٘ ايعٌُ ايعاّ عٓس ايٓاؽ ٚنإ ايعٌُ باملعتُس فٝ٘ تعصض ٚعػط .2

 ال تٝػرلا عٓس احلاد١ املًذ١٦ يصيو .3

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 قاسذ أبٞ سٓٝف١.ٚمرلٖا اخلٓسم ؾٗس االْكاض، سًفا٤ َٔ

 غ١ٓ األٍٚ ضبٝع خاَؼ اخلُٝؼ ّٜٛ ٜٛغف أبٛ تٛيف ١٦َٚ عؿط٠ ثالخ غ١ٓ يف ٜٛغف أبٞ َٛيس

 8/853ايػرل يًصٖيب  ١٦َٚ ٚمثاْني اثٓتني

1/80ضز احملتاض (  1)

 ٚاملٓاؾط٠ دابط٠ٚامل ٚاملغاضغ١ املػاقا٠/ 162ففٞ بغ١ٝ املػذلؾسٜٔ م (  2)

 ع٢ً بٗا ٚيًعاًَني ، اجلٗات يف عًٝٗا َػتُط ٚايعٌُ ، املصٖذ َٔ املعتُس خالف ع٢ً داض١ٜ حبهطَٛت املعطٚف١ املغاضغ١ إٔ اعًِ:( :  َػأي١)

 غكٞ ع٢ً آخط غاق٢ إشا املعتُس فع٢ً ، عًٝٗا تكطٜع ٚال ْهرل مرل َٔ فعًِٗ عًٝٗا ٚاغتُط عازتِٗ بٗا دطت اقطالس١ٝ أسٛاٍ بٗا ايكٍٛ

 ال نُا ، ْكسًا املجٌ أدط٠ ي٘ بٌ ، ٚبعسٙ ايتعتٝل قبٌ غٛا٤ ، ي٘ املؿطٚط اجلع٤ املػاقٞ ٜػتشل ال َجاًل ايٓدٌ ثًح ٚي٘ عتٝلتاي إىل شلً٘

ّٟ ملايو نً٘ ايٓدٌ ٜٚهٕٛ ، أٜهًا ْكسًا أضن٘ َجٌ أدط٠ إال األض  َايو ٜػتشل  . ايٓكٌٝ أٟ ايٛز

 عًٝ٘ ٜذلتذ املصٖذ داز٠ ع٢ً املعا١ًَ بٗصٙ املؿٞ نإ ٚملا ، ٖصا إَاَ٘ َصٖذ َٔ املعتُس خبالف ٜفيت أٚ ضلهِ إٔ َفت ٚال حلانِ صلٛظ ٚال 

 يف ايعٌُ ءهٔ ال إش ، َع١ًَٛ بِٝٓٗ اقطالس١ٝ ٚأسٛاٍ َطدٛس١ بأٚد٘ فٝٗا ايعٌُ اختاضٚا ، فٝٗا ٚايعاّ اخلام يٛقٛع ايهطض َٔ أْٛاع

 . بغرلٖا اجل١ٗ

 ال حبٝح شيو ع٢ً اقطًشٛا ٚقس ، عًٝ٘ دٗتٓا أٌٖ ٚعٌُ ، َطدٛح ٚد٘ املغاضغ١ أٟ ٚدٛاظٖا:  بًشاز اهلل عبس ؾٝدٓا قاٍ:  كال٥ساي يف قاٍ 

 . اٖال ٚشاع ٚؾاع تٓاظعٛا إشا َفت يكٍٛ ٜطدعٕٛ

 . تككرل ثبت أٚ فػدت أٚ اقا٠املػ ؾطٚط ٚاختالٍ ْعاع ٚقع سٝح ، عٌُ َا سػذ ع٢ً يًعاٌَ املؿطٚط اجلع٤ ٜكػط أْ٘ َؤشٕ أمحس عٔ ْٚكٌ

 اجلع٤ املػاقٞ بٝع ٚأَا ، اجلعاي١ ع٢ً قٝاغًا املعتاز ايتعتٝل ايغطؽ بًٛغ ٖٚٛ بايفطاغ إال املؿطٚط ٜػتشل ال ايعاٌَ بإٔ ايفكٗا٤ بعض ٚأفت٢ 

 ع٢ً ٚأَا ، ايجاْٞ ايكٍٛ ع٢ً انٕ ي٘ اغتشكاق٘ يعسّ أٚ ، بايتكػٝط ايكٍٛ ع٢ً ٜػتشك٘ مبا يًذٌٗ ٜك  فال ايتعتٝل قبٌ ي٘ املؿطٚط

  .تكسّ نُا أقاًل ؾ٦ًٝا ايٓدٌ يف ٜػتشل فال املصٖذ

 زاض باعًٟٛ عُط بٔ سػني بٔ ذلُس بٔ ايطمحٔ عبس:  املؤيف املتأخطٜٔ ايعًُا٤ َٔ األ١ُ٥ بعض فتا٣ٚ تًدٝل يف املػذلؾسٜٔ بغ١ٝ:  ايهتان

 ايفهط زاض:  ايٓؿط
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