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 املعاصرة الفقهية القضايا أستاذ قطر جامعة

 املًدص

7 

هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف املسضًني، ضٝدْا اؿُد 

 قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني

 أَا بعد: 

  تطبٝك١ٝ دزاض١ - ايرٖب َطا٥ٌٜٗدف ٖرا ايبشح اىل َعسؾ١  أسهاّ ٚ

 .ٚايص١ٜٓ ايطب يف ْٛاشي٘ بعض يف

ٚقد اغتٌُ ايبشح ع٢ً  َكد١َ ذنست ؾٝٗا أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚاملٓٗر املتبع 

 يف ٖرٙ ايدزاض١ ٚث٬ث١ َطايب :                   

 تٓاٚيت يف املطًب ا٭ٍٚ : ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب ، ٚبدأت بتعسٜؿ٘ ثِ 

اؽاذ   عٔ شزاع١ عطٛ مجايٞ َٔ ايرٖب نا٫ْـ  ثِ تهًُت عٔتهًُت 

ايطٔ َٔ ايرٖب ْٛعإ: يًص١ٜٓ أٚ يًشاد١ ايطب١ٝ  ٚ شزاع١ ا٫من١ً 

 ٚا٫صبع ٚايٝد َٔ ايرٖب

 ٚبٝإ اؿهِ  ايػسعٞ َٔ ذيو .

ايص١ٜٓ بايرٖب ْٚٛاشهلا  َع بٝإ ٚيف املطًب ايجاْٞ ٚايرٟ مجعُت ؾٝ٘ 

 اؿهِ ايػسعٞ يف ٖرٙ ايٓٛاشٍ.

 ٚأسهاَ٘ املُٛٙ بايرٖب  تٓاٚيت املطًب ايجايحٚيف 

ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا بٝٓت ؾٝٗا أِٖ ثِ ختُت ايبشح غامت١ 

 . املصادز ٚاملسادع أِٖ ، ثِ  ايبشح يف 
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َكد١َ:   

اؿُد هلل ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايسضٍٛ ا٫َني ٚبعد ؾٗرا عح ٬َٜظ ايٛاقع  ٜٚٓاقؼ َطا٥ٌ عُت بٗا 

 ايب٣ًٛ ٚنجس ايط٪اٍ عٓٗا يف َطا٥ٌ ايص١ٜٓ ٚايطب املتعًك١ بايرٖب ...

 يكد طسأت َطا٥ٌ يف ٖرا ايػإٔ عدٜد٠ َٓٗا : 

ًسداٍ يف تصٜني ايطاعات ..ا٫ق٬ّ.. ايبػٛت.. اؾٓابٞ َٚا ٜتعًل بايرٖب املكطع سهِ اضتعُاٍ ايرٖب ي

َٚطا٥ً٘ ط٤٬ ا٫ٚاْٞ ٚامل٬عل ٚأدٚات ايطعاّ ٚايّٓٛ ٚاؾدزإ بايرٖب غد ا٫ضٓإ بايرٖب ..ؼ١ًٝ املصاسـ 

 ٚاملطادد بايرٖب ٚغري ٖرا مما ضرتاٙ يف ايبشح 

 ومنهجيتي أني :

ي٫ٛتٗا ٚعًًٗا ٚايكٛاعد ٚا٫صٍٛ ٚ ن٬ّ ايؿكٗا٤ ٚٚثكت نٌ ذيو ٚٚضعت َا أزاٙ يف قد تتبعت ا٫دي١ َٚد

املطأي١ ٚذنست َدازى ايؿكٗا٤ ٚضبب خ٬ؾِٗ ٚزدشت َا زأٜت٘ زادشا ٚ َٚا نإ صٛابا ؾٗٛ َٔ اهلل ٚتٛؾٝك٘ 

َٔ ساش  َٚا نإ َٔ شيٌ ؾٗٛ َٔ طبٝع١ ايبػس ؾع٢ً ايٓاظس تطدٜد ذيو ٚا٫عتراز يهاتب ٖرا ؾطبشإ

ايهُاٍ ٚمل ازٖل اؿٛاغٞ بايرتادِ ٭ٕ َجٌ ٖرا ايبشح احملهِ ٫ ذنتٌُ ذيو ٚع٢ً ٖرا دست نجري َٔ 

اجمل٬ت احمله١ُ املعترب٠ ٚأذنس نريو املسادع ع٢ً ايطسٜك١ ايػٗري٠ املسدع ثِ امل٪يـ ٚايطبع١ يف أٍٚ َس٠ 

 ٚمل اضتعٌُ ايطسٜك١ ا٫خس٣ ٖٚٞ ذنس امل٪يـ ثِ املسدع ..

 هلدف َٔ ٖرا ايبشح سٌ إغهاٍ املطا٥ٌ املتعًك١ ب٘ يهجس٠ ٚزٚد ا٭ض١ً٦ ٚا٫ضتؿتا٤ سٛهلا ٚا

 َٚٔ ٖٓا تتطض أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح 

 وقد سميت هرا البحث :

 َطا٥ٌ ايرٖب 

 دزاض١ تطبٝك١ٝ  يف بعض ْٛاشي٘ يف ايطب ٚايص١ٜٓ 

 ٚقطُت٘ اىل ث٬خ َطايب ٚختُت٘ بايٓتا٥ر َٚسادع ايبشح  : 

 ا٭ٍٚ : ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب املطًب 

 املطًب ايجاْٞ : ايص١ٜٓ بايرٖب ْٚٛاشهلا  

 املطًب ايجايح : املُٛٙ بايرٖب ٚأسهاَ٘ 

 ٚيٓػسع يف أٍٚ َطايب٘ َطتعٝٓني باهلل تعاىل: 
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 املطًب ا٫ٍٚ

 ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب

دٖا سؿغ ا٫ْؿظ ; ٜٚتذ٢ً ٖرا يف نجري َٔ إٕ ايػسٜع١ دا٤ت زاع١ٝ ملصاحل ا٫ْطإ ، ٚنإ َٔ أِٖ َكاص

َطا٥ًٗا ; َٚا ٖرا املطًب ا٫ دص٤ ٜطري َٔ ٖرا اؿؿغ ايرٟ ٜعٗس ؾٝ٘ زعا١ٜ ٚسؿغ ايٓؿظ ايبػس١ٜ 

ٚسادٝاتٗا ايتشط١ٝٓٝ ٚاؾُاي١ٝ ٚإٕ نإ يف ذيو َعازض١ ظاٖس٠ يبعض احملطٛزات  اييت أدٝصت اضتجٓا٤ 

 ؿؿغ ايٓؿظ .

 عطٛ مجايٞ َٔ ايرٖب نا٫ْـ : ايؿسع ا٫ٍٚ  : شزاع١ 

 ا٫صٌ يف ٖرا ايباب سدٜح ٚقاعد٠ 

 ايٓيب ؾأَسٙ عًٝ٘ ؾأْنت ٚزم َٔ أْؿّا ؾاؽر ايُه٬ب ّٜٛ أْؿ٘ ُقطع أضعد: أْ٘  بٔ أَا اؿدٜح ؾعٔ  َعِسؾذ١ _1

 .ذٖب َٔ أْؿّا ؾاؽر ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 ٚقا٥عِٗ، َٔ َرنٛز٠ ٚٚقع١ اؾا١ًٖٝ أٜاّ َٔ َعسٚف ّٜٛ ( قاٍ اـطابٞ : ّٜٛ ايه٬ب1ٖٚٛ سدٜح سطٔ)

 ٚايػِٓ اإلبٌ َٔ املاٍ ايسا٤ بؿتض ٚايٛزم ايؿط١، ايسا٤ َهطٛز٠ ٚايٛزم

 ٫ مما فساٙ دس٣ َٚا ب٘ ا٭ضٓإ نسبط ايطسٚز٠ عٓد يًسداٍ ايرٖب َٔ ايٝطري اضتعُاٍ إباس١ ٚؾٝ٘

 .(2فساٙ) ؾٝ٘ غريٙ دنسٟ

ٝ٘ فساٙ ، ٜؿِٗ أْ٘ ٜػسط يف اضتعُاٍ ايرٖب تعرز قٝاّ ايؿط١ َكاَٗا ، ٚقٍٛ اـطابٞ: مما ٫ دنسٟ غريٙ ؾ

 ٚيًعًُا٤ يف ذيو قٛيني : 

ا٭ٍٚ :  َا ذٖب ايٝ٘ ا٫َاّ أبٛسٓٝؿ١ عًٝ٘ زمح١ اهلل تعاىل سٝح قسز أْ٘ ٫ دنٛش اضتعُاٍ ايرٖب ٚيٛ يف 

 ايطسٚزات إٕ ناْت ايؿط١ تػين عٓ٘ .

                                                           
 املهتب١: اؿُٝد ايٓاغس عبد ايدٜٔ قٝٞ قُد: احملكل - 4232بايرٖب بسقِ   ا٭ضٓإ زبط يف دا٤ َا باب يف( 92/ 4)تاْٞ يف ضٓٓ٘ ايطذط داٚد ( أخسد٘ اب1ٛ)

 غسن١: بتشكٝل ايع١َ٬ أمحد غانس، ايٓاغس 1770بايرٖب بسقِ  ا٭ضٓإ غد يف دا٤ َا باب: ايًباع يف (241/ 4)بريٚت ، ٚايرتَرٟ يف ضٓٓ٘  – صٝدا ايعصس١ٜ،

 ايجا١ْٝ : َصس ايطبع١ – اؿًيب ايبابٞ َصطؿ٢ َٚطبع١ َهتب١

سًب  – اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: غد٠ ايٓاغس أبٛ ايؿتاح عبد: ؼكٝل  5161ذٖب بسقِ  َٔ أْؿّا ٜتدر ٌٖ أْؿ٘ أصٝب َٔ باب: ايص١ٜٓ يف (163/ 8) ٚايٓطا٥ٞ 

 عبد عٔ شزٜس، بٔ ضًِ ز٣ٚ ٚقد طسؾ١ بٔ ايسمحٔ عبد سدٜح َٔ ْعسؾ٘ إمنا سطٔ سدٜح ٖرا ز اؿدٜح قاٍ ايرتَرٟ بعد إخسا 1986 – 1406 ايجا١ْٝ،: ايطبع١

: َٗدٟ بٔ ايسمحٔ عبد ٚقاٍ هلِ سذ١ اؿدٜح ٖرا ٚيف بايرٖب، أضٓاِْٗ غدٚا أِْٗ ايعًِ أٌٖ َٔ ٚاسد غري ز٣ٚ ٚقد. ا٭غٗب أبٞ سدٜح حنٛ طسؾ١ بٔ ايسمحٔ

قًت : ٚاؿدٜح َدازٙ ع٢ً عبد ايسمحٔ بٔ طسؾ١ ٚعٓ٘ اثٓإ ُٖا أبٛ ا٫غٗب ٚضًِ  َٝطس  بٔ قُد امس٘: ايصاغاْٞ ضعد ٚأبٛ صضأ ٚشزٜس ِٖٚ ٖٚٛ زشٜٔ بٔ ضًِ

 بكٛي٘ ٚإٕ يباْٞ يف ا٫زٚا٤بٔ شزٜس ٚقد تؿسد ايعذًٞ ٚابٔ سبإ بتٛثٝل بٔ طسؾ١ َٚع زٚا١ٜ ثكتني عٓ٘ ٚنْٛ٘ يف طبك١ ايتابعني ذنطٔ سدٜج٘ ،ٖٚرا َا أغاز ايٝ٘ ا٫

 َعسٚف غري َطتٛزا نإ ٚيٛ ايتابع٢ ٖرا َجٌ سدٜح ذنطٕٓٛ اؿؿاظ بعض ؾإٕ ذيو َٚع،  ايتٛثٝل ؾ٢ بايتطاٌٖ َعسٚؾإ ؾإُْٗا،  سبإ ٚابٔ ايعذ٢ً ٚثك٘

 شٖري: إغساف بريٚت – اإلض٬َٞ املهتب: يٓاغسا  (309/ 3) ايطبٌٝ َٓاز أسادٜح ؽسٜر يف ايػًٌٝ أعًِ  إزٚا٤ ٚاهلل،  ٚغريُٖا زدب ٚابٔ نجري ابٔ ناؿاؾغ ايعداي١

 ٜ٪ثس ٚمل اثٓإ، عٓ٘ ز٣ٚ ٚإٕ -طسؾ١ بٔ ايسمحٔ عبد سطٔ، ٚع٢ً ٖرا دس٣ ا٫زْأٚط يف ؼكٝل املطٓد  ؾكاٍ : إضٓادٙ 1985ّ - ٖـ 1405 ايجا١ْٝ: ايػاٜٚؼ  ايطبع١

 19006بسقِ  (344/ 31) ايسضاي١ ط أمحد َطٓد -ايعذًٞ ٚٚثك٘ سبإ ابٔ غري عٔ تٛثٝك٘

ا٭ٚىل: سًب ايطبع١ – ايع١ًُٝ املطبع١: ايٓاغس (215/ 4)يًدطابٞ  ايطٓٔ (  َعامل2)
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ا ا٫صٌ إمنا ٖٛ حملٌ ايطسٚز٠ ٫ٚ ضسٚز٠ َع ٚدٛد َا ٜطد َطدٙ َٔ ٭ٕ ا٫صٌ ٖٛ ؼسمي٘ ٚاضتجٓا٤ ٖر

 ( 1املباسات)

 (2ٚايكٍٛ ايجاْٞ:  يًػاؾعٞ ٚاؾُٗٛز سٝح قايٛا بإط٬م اؾٛاش)

َطتديني عدٜح عسؾذ١ ع٢ً أْ٘ أصٌ َٔ ا٫صٍٛ َطتكٌ برات٘ ٜكسز ٫ضتعُاٍ ايرٖب يف ايطسٚزات ٚيٛ 

ظاٖس ٚيٛ نإ َػرتطا ذيو يبني ي٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾًُا  اْدؾع ذيو بايؿط١ ،٭ٕ ايػسط غري

 مل ٜبني ي٘ ا٫غرتاط تبني أْ٘ سهِ عاّ يف نٌ َطأي١ َػاب١ٗ .

 ٚفسد ؾعٌ ايسدٌ ب٬ أَس ٫ٚ ْٗٞ َٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٫ ٜدٍ ع٢ً ا٫غرتاط .

اذ ايرٖب يًشاد١ ايطب١ٝ ٚعًٝ٘ خسدت ٚاؿاصٌ إٔ ٖرا اؿدٜح ٖٛ قٌ ْعس ايؿكٗا٤ يف َطا٥ٌ اؽ

 املطا٥ٌ 

 (3ٚأَا ايكاعد٠ ؾٗٞ : ايطسٚازت تبٝض احملطٛزات )  _2

 ٖٚرٙ ايكاعد٠ َٔ ايكٛاعد املػٗٛز٠ يد٣ ايعًُا٤ ٜٚتدسز عًٝٗا نجري َٔ املطا٥ٌ 

ُاٍ َٚعٓاٖا أْ٘ عٓد سصٍٛ ايطسز ع٢ً املهًـ َٔ تًـ ْؿظ أٚ عطٛ دنٛش ي٘   احملطٛز َٚٔ ذيو اضتع

 ايرٖب عٓد ايعسٚز٠   .

ََٚقِد ٚديًٝٗا قٛي٘ تعاىل : ( ٌَ ِِ َؾصَّ َّ ََا َيُه ِِ َسسَّ ُِٝه ًَ ِِ ََا ِإيَّا َع ِ٘( اِضُطِسِزُت ِٝ  ص.119:ا٭ْعاّط ِإَي

ِٔ: تعاىل ٚقٛي٘ َُ َِٝس اِضُطسَّ )َؾ  ص.173:ايبكس٠ط َعاٍد( ٫َٚ َباٍؽ َغ

ِٔ )ِإيَّا: تعاىل ٚقٛي٘ ََ َٙ ُ٘ ُأِنِس ًُِب ٌّ ََٚق ٦َُِ ِٕ( َُِط  ص.106:ايٓشٌط ِباإِلمَيا

 ٖٚرٙ قاعد٠  ػٝص إٔ ٜكدّ املهًـ ع٢ً احملطٛز عٓد طاز٨ ايطسٚز٠ 

ٚؾك٘ ٖرٙ ايكاعد٠ ٚتٓص٬ٜتٗا ٚاضع١ ددا ٫ٚ غسٚ ؾٗٞ َٔ ايكٛاعد اييت اتؿكت عًٝٗا املراٖب َٚٔ  ؾسٚع ٖرٙ 

 دند ٚمل غص، ملٔ باـُس ايًك١ُ ٚإضاغ١ اهل٬ى ،املدُص١ أٟ اجملاع١ َع خٛف  عٓد املٝت١ إباس١ ايكاعد٠ :

 إذا إذْ٘ بػري ايدٜٔ َٔ املُتٓع َاٍ أخر ٚنريو املاٍ، إت٬ف ٚنريو يًُهسٙ، ايهؿس ن١ًُ ْٚطل غريٖا،

                                                           
ايكدٜس  ايع١ًُٝ ، ٚ ؾتض ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ587: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايهاضاْٞ أمحد بٔ َطعٛد بٔ بهس أبٛ ايدٜٔ، يع٤٬ 132/ 5 ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع (  بدا٥ع1)

 قُد أبٛ: امل٪يـ 12/119اهلدا١ٜ  غسح ايؿهس، ٚايبٓا١ٜ داز: ايٓاغس (ٖـ861: املتٛؾ٢) اهلُاّ بابٔ املعسٚف ايطٝٛاضٞ ايٛاسد عبد بٔ قُد ايدٜٔ نُاٍ: ٪يـامل 10/23

 يبٓإ بريٚت، - ١ٝايعًُ ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ855: املتٛؾ٢) ايع٢ٓٝ ايدٜٔ بدز اؿٓؿ٢ ايػٝتاب٢ سطني بٔ أمحد بٔ َٛض٢ بٔ أمحد بٔ قُٛد

 ايدٜٔ َٛؾل قُد أبٛ: امل٪يـ (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ بريٚت ، ٚ املػين – املعسؾ١ داز: ايٓاغس (ٖـ204: املتٛؾ٢) إدزٜظ بٔ قُد اهلل عبد أبٞ( 71/ 1) يًػاؾعٞ ( ا٭2ّ)

 ايكاٖس٠ ، ٚايتاز َهتب١: ايٓاغس(ٖـ620: املتٛؾ٢) املكدضٞ قدا١َ بابٔ ايػٗري اؿٓبًٞ، ايدَػكٞ ثِ املكدضٞ اؾُاعًٝٞ قدا١َ بٔ قُد بٔ أمحد بٔ اهلل عبد

 داز: ايٓاغس(ٖـ897: املتٛؾ٢) املايهٞ املٛام اهلل عبد أبٛ ايػسْاطٞ، ايعبدزٟ ٜٛضـ بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد: امل٪يـ  (181/ 1) خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ

 ايع١ًُٝ ، ايهتب

: ايهٜٛت١ٝ ايطبع١ ا٭ٚقاف ٚشاز٠: ايٓاغس(ٖـ794: املتٛؾ٢) ايصزنػٞ بٗادز بٔ اهلل عبد بٔ قُد ايدٜٔ بدز اهلل عبد أبٛ: امل٪يـ (317/ 2) ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد يف (املٓجٛز3)

 1985ّ - ٖـ1405 ايجا١ْٝ،
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 ايتشل بريو ٭ْ٘ ضُإ; ٫ دؾعا ؾكتً٘ قسَا  ايصٝد باب٘ ، ٚيٖٛادِ بهطس نإ ٚيٛ دٓط٘ َٔ نإ

 (1إيٝ٘) ذنتاز َا اضتعُاٍ دنٛش ؾإْ٘ ْادزا، إ٫ س٬ٍ ؾٝ٘ ٜٛدد ٫ عٝح قطسا اؿساّ عِ ٚإذا بامل٪ذٜات،

 ٚيهٔ ٖرٙ ايكاعد٠ َكٝد٠ بكاعد٠ أخس٣ ٖٞ 

 ( 2ايطسٚزات تكدز بكدزٖا) 

َٚع٢ٓ ٖرٙ ايكاعد٠ :إٔ ايطسٚزات اييت تبٝض احملطٛزات يٝطت ع٢ً ٚد٘ ا٫ط٬م بٌ ٖٞ َطبٛط١ عطب قدز 

يف ايتٛضع ;٭ٕ ايسخص١ إمنا ؿكت ذيو ايكدز ٚبكٞ َا عداٙ ع٢ً سهُ٘ ا٭صًٞ تًو ايطسٚز٠ ٫ تتذاٚشٖا 

 ٖٚٛ املٓع . 

ؾإذا  داش اضتعُاٍ ايرٖب يف سا٫ت ا٫ إٔ ٖرا ا٫ضتعُاٍ ٜبك٢ َستبطا ؾكط مبشٌ ايطسٚز٠ ٚبكدزٖا ب٬ 

 تٛضع .

بل ٖٚٛ قٝد ؾٛاش ايسخص١ ٖٚٛ عدّ يف ايٓص ايطا ص173:ايبكس٠طٚ دٍ ع٢ً ذيو قٛي٘ تعاىل : )غري باؽ ٫ٚ عاد ( 

 (3ايبػٞ ٚايعدٚإ َٚٔ َعاْٞ ٖرا ػاٚش قٌ ا٫ذٕ اىل غريٙ )

 ٢ً َطا٥ٌ ْرنسٖا ؾُٝا ًٜٞ ٖٚٛ  :إذا تبني ٖرا ا٫صٌ ؾٝطتدٍ ب٘ ع

 ايؿسع ايجاْٞ

 اؽاذ ايطٔ َٔ ايرٖب 

 اؽاذ  ايطٔ َٔ ايرٖب ْٛعإ: يًص١ٜٓ أٚ يًشاد١ ايطب١ٝ

ًص١ٜٓ احملط١ ب٬ ساد١ طب١ٝ ، ٖٚٞ ع٢ً ٖرا   كسد١ ع٢ً َطا٥ٌ ايص١ٜٓ بايرٖب ، َٚعًّٛ ؾايٓٛع ا٭ٍٚ :  ي 

أْ٘ ٫ دنٛش ايتصٜٔ ب٘ ا٫ يًٓطا٤ ، أَا ايسداٍ ؾ٬ دنٛش ذيو يًٓص  ايصشٝض ايصسٜض اـايٞ عٔ املعازض١ يف 

 أَيت َٔ يإلْاخ ٚاؿسٜس ايرٖب أسٌ: »قاٍ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب إٔ َٛض٢ أبٞ عٔ ٖرٙ املطأي١ :

 (4).  «ذنٛزٖا ع٢ً ٚسسّ

                                                           
 يًصزنػٞ . (317/ 2) ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد يف (املٓجٛز1)

: ضٛزٜا ايطبع١/  دَػل - ايكًِ داز: ايصزقا ايٓاغس أمحد َصطؿ٢: عًٝ٘ ٚعًل ، صشش٘ 187ص  زقاايص قُد ايػٝذ بٔ أمحد: ايؿك١ٝٗ امل٪يـ ايكٛاعد ( غسح2)

 ايجا١ْٝ.

 ايكسطيب ايدٜٔ مشظ اـصزدٞ ا٭ْصازٟ ؾسح بٔ بهس أبٞ بٔ أمحد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ: امل٪يـ 2/234ايكسطيب  تؿطري=  ايكسإٓ ٭سهاّ ( اْعس اؾاَع 3)

 ايجا١ْٝ،: ايكاٖس٠ ايطبع١ – املصس١ٜ ايهتب داز: أطؿٝؼ ايٓاغس ٚإبساِٖٝ ايربدْٚٞ أمحد: ٝلؼك (ٖـ671: املتٛؾ٢)

 َٛض٢ أبٞ عٔ 1720بسقِ  (217/ 4)   ، ٚايرتَرٟ 5148بسقِ  (161/ 8) ايٓطا٥ٞ ٚصشش٘ ا٫زْا٩ط يف تعًٝك٘ ع٢ً املطٓد ، ٚ 19502بسقِ  (256/ 32) أمحد (  َطٓد4)

 ٚعكب١ ٚعًٞ، عُس، عٔ ايباب قاٍ ايرتَرٟ ٚيف: «إلْاثِٗ ٚأسٌ أَيت ذنٛز ع٢ً ٚايرٖب اؿسٜس يباع سسّ: »قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ ٚيؿع٘ إٔ ا٭غعسٟ،

 سدٜح َٛض٢ أبٞ حٚسدٜ: ٚايربا٤ عُس، ٚابٔ زذنا١ْ، ٚأبٞ ٚدابس، ايصبري، بٔ اهلل ٚعبد سصني، بٔ ٚعُسإ عُسٚ، بٔ اهلل ٚعبد ٖا٧ْ، ٚأّ ٚسرٜؿ١، ٚأْظ، عاَس، بٔ

 - 1865بسقِ  (480/ 4)ي٬يباْٞ  ٚؾٛا٥دٖا ؾكٗٗا َٔ ٚغ٤ٞ ايصشٝش١ ا٭سادٜح صشٝض ، قًت ٚاؿدٜح بػٛاٖدٙ يف ضًط١ً سطٔ
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 ايسداٍ ع٢ً ايرٖب سًٞ اضتعُاٍ ؼسِٜ ع٢ً ايعًُا٤ أمجع ٚيف ايباب عٔ عدد َٔ ايصشاب١  ، قاٍ ايٟٓٛٚ : 

 (1ٚغريٖا) ايطابك١ ايصشٝش١ يٮسادٜح

 ًسداٍ ب٬ ساد١ . ٚعًٝ٘ ؾ٬ خ٬ف  يف سسَتٗا ٭ٕ َكصد ايتشسِٜ َتشكل ؾٝٗا ٖٚٛ ايص١ٜٓ بعني ايرٖب ي

 ٚنٌ ش١ٜٓ يًسداٍ بايرٖب ب٬ ساد١ ٖٞ يف ٖرا املع٢ٓ ٫ٚ ؾسم ، َٚٓ٘ َطأيتٓا ٖرٙ .

ٚإمنا قٝدْاٖا بكٝد عدّ اؿاد١ ٭ٕ ايصشابٞ عسؾذ١ نإ اؽر أْؿا َٔ ايرٖب يًشاد١ اؾُاي١ٝ ٖٚٞ َٔ 

٢ٓ املداٚا٠ ;إذ تعدٌٜ اـًك١ ٚإعادتٗا ايص١ٜٓ، ا٫ أْٗا ملا ناْت َٔ اؿادٝات اـًك١ٝ اضتجٓٝت ;٭ْٗا يف َع

ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ يطسز طاز٨ ٖٛ ْٛع َداٚا٠ ٚيٝظ تػٝريا ـًل اهلل ; ؾٓعسا هلرا املكصد اؿادٞ داش اؽاذ 

 اْـ ايرٖب ٚيٛ يًص١ٜٓ ;٭ْٗا ٖٓا يٝطت َتُشط١ يف ايهُايٝات أٚ ايتشطٝٓات بٌ يف قطِ اؿادٝات 

 َجٌ ٖرا .ٖٚٞ تٓصٍ َٓصي١ ايطسٚزٜات يف 

 أَا اؽاذ ايٓطا٤ ضٔ ايرٖب يًص١ٜٓ ، ؾا٫صٌ سً٘ ; ٭ٕ ا٫باس١ َٓصٛص١ هلٔ خاص١ نُا تكدّ يف ايٓص 

 ٚايٓٛع ايجاْٞ: اضتعُاٍ ايرٖب يف طب ا٫ضٓإ يًشاد١ 

 ٚايه٬ّ ع٢ً ٖرا ٜػتٌُ ع٢ً عد٠ َطا٥ٌ :

ّٔ َٔ ذٖب َهإ أخس٣ يًشاد١ ،ٜٚهٕٛ ذيو  برتنٝب أٚ سػ٠ٛ أٚ تًبٝظ اٚ تػٝري املطأي١ ا٭ٚىل  : اؽاذ ض

 نًٞ 

 ٚايعًُا٤ يف ذيو ع٢ً قٛيني : 

 ايكٍٛ ا٭ٍٚ: َرٖب اؾُٗٛز ٖٚٛ اؾٛاش  ضٛا٤ ٚددت ايؿط١ أٚ ٫.

ٚايكٍٛ ايجاْٞ: ٭بٞ سٓٝؿ١ ٚقد ذٖب اىل اؾٛاش  ٚاغرتط عدّ ٚدٛد ايؿط١ ، أٚ تعرز اضتعُاهلا نُا تكدّ 

 (2ٚز٠ ٫ٚ ضسٚز٠ َع إَهإ ايؿط١);٭ٕ ا٭صٌ ؼسِٜ ايرٖب ٚأدٝص ضس

ٚٚؾكا يًتدسٜر ع٢ً ن٬ّ ايؿكٗا٤ غري أبٞ سٓٝؿ١ يف املطأي١ ، ؾاؾٛاش ظاٖس قٝاضا ع٢ً  سدٜح عسؾذ١ 

 املتكدّ .

ٖٚرا ايكٝاع عًت٘ اؾاَع١ َٔ ْٛع دٓظ ايع١ً ٖٚٞ ايطسٚز٠ ، يف عني اؿهِ ٖٚٛ دٛاش اؽاذ ايرٖب َهإ 

 اذا نًٝا أٚ دص٥ٝا .عطٛ تعسض يًتًـ أٚ ايطسز اؽ

 ٚاعتباز دٓظ ايع١ً يف عني اؿهِ َٔ ْٛع امل٪ثس امل٥٬ِ عٓد أٌٖ ا٫صٍٛ .

 دا٤ يف زٚض١ ايٓاظس: 

                                                           
 ايؿهس داز: ايٓاغس (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ (441/ 4) املٗرب غسح ( اجملُٛع1)

 قُد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ مشظ: امل٪يـ   1/126خًٌٝ  كتصس غسح يف اؾًٌٝ َٚٛاٖب 8/96ٚؾتض ايكدٜس  5/132ايػسا٥ع  تستٝب يف ٥عايصٓا ( بدا٥ع2)

 2/262املؿتني  ٚعُد٠ بنيايطاي ايجايج١، ٚزٚض١: ايؿهس ايطبع١ داز: ايٓاغس(ٖـ954: املتٛؾ٢) املايهٞ ايسُّعٝين باؿطاب املعسٚف املػسبٞ، ايطسابًطٞ ايسمحٔ عبد بٔ

،  ايجايج١،: عُإ ايطبع١ -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: ايػاٜٚؼ ايٓاغس شٖري: ؼكٝل (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ

 . 3/45ٚاملػين ٫بٔ قدا١َ 
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  .اؿهِ عني يف دٓط٘ تأثري ظٗس َا: "امل٥٬ِ ٖٚٛ

 ايص٠٬، قطا٤ إضكاط يف اؿسز دٓظ تأثري ظٗس ؾإْ٘ اؿا٥ض، عٔ ايص٠٬ إضكاط يف املػك١ أثس نعٗٛز

 (1بايكصس") ايطاقطتني ايسنعتني إضكاط يف ايطؿس َػك١ نتأثري

 اؾٓظ . يف دٓط٘ اعتباز أٚ...  بايعهظ نرا اؾٓظ يف "ايعني :ٚيف إداب١ ايطا٥ٌ يًصٓعاْٞ 

 عني يف ايع١ً دٓظ ؾٝ٘ اعترب َا ... ٖٚٛ ٚاملٛاؾك١ باملٓاضب١ ثبتت إمنا عًٝت٘ ٭ٕ ٥٬َُا اؾٓظ ٖرا مسٞ

 .(2) املطس" بعرز اؿطس يف ايص٬تني بني اؾُع زخص١ محٌ يف باؿسز ايتعًٌٝ اؿهِ )َجاي٘(

 ( .3ٚقد ٜهٕٛ ايكٝاع ؾٝ٘ َٔ ْٛع ْؿٞ ايؿازم أٚ َا ٜط٢ُ بايكٝاع املطاٟٚ أٚ يف َع٢ٓ ا٫صٌ )

 ٖٚٛ قٟٛ عٓد ايعًُا٤ ٚيريو اضتعًُ٘ ا١ُ٥٫ يف ٖرٙ املطأي١ .

 ؾأْنت ٚزم َٔ أْؿا ؾاؽر ايه٬ب ّٜٛ أْؿ٘ أصٝب عسؾذ١ إٔ» زٟٚ ٚقد ٚأَا اؿػٛ بايرٖب ؾكاٍ ايهاضاْٞ :

 ع٢ً قُد ذنتر اؿدٜح ٚبٗرا «ذٖب َٔ أْؿا ٜتدر إٔ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - اهلل زضٍٛ ضٝدْا ؾأَسٙ

ٚايتطبٝب ٖٛ يف َع٢ٓ اؿػ٠ٛ املعسٚؾ١ ايّٝٛ يف طب  (4) بايرٖب ايطٔ تطبٝب ؾٛاش اؾاَع يف ذنس َا

 ا٭ضٓإ . 

 :ايجا١ْٝ : غد ا٫ضٓإ  املطأي١

غد ا٭ضٓإ بايرٖب صسح املايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚايػاؾع١ٝ باؾٛاش ٖٚٛ قٍٛ اؿطٔ ٚايصٖسٟ ٚايٓدعٞ ٚقُد 

 (5َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚنرا أبٛ ٜٛضـ يف قٍٛ َٚٓع اإلَاّ يٓؿظ ايع١ً ايطابك١ )

 يف ٚذنس خ٬ؾا ٜرنس ملٚ دنٛش أْ٘ ايهسخٞ  ذنس ؾكد بايرٖب املتشسى ايطٔ غد( ٚأَا)قاٍ ايهاضاْٞ: 

 (6) ٜهسٙ ٫ اهلل زمحُٗا قُد ٚعٓد سٓٝؿ١ أبٞ عٓد ٜهسٙ أْ٘ ايصػري اؾاَع

 ثِ استر ع٢ً ذيو باملٓكٍٛ ٚايكٝاع ٚايكاعد٠ 

                                                           
 سٓبٌ بٔ أمحد اإلَاّ َرٖب ع٢ً ايؿك٘ أصٍٛ يف املٓاظس  ٚد١ٓ ايٓاظس ( زٚض1١)

: املتٛؾ٢) املكدضٞ قدا١َ بابٔ ايػٗري اؿٓبًٞ، ايدَػكٞ ثِ املكدضٞ اؾُاعًٝٞ قدا١َ بٔ قُد بٔ أمحد بٔ اهلل عبد ايدٜٔ َٛؾل قُد أبٛ: امل٪يـ (212/ 2) 

ّٜإ َ٪ضط١: ايٓاغس (ٖـ620  ايجا١ْٝ. ايطبع١: ٚايتٛشٜع ايطبع١ ٚايٓػس يًطباع١ ايس

 املعسٚف ايدٜٔ، عص إبساِٖٝ، أبٛ ايصٓعاْٞ، ثِ ايهش٬ْٞ اؿطين، قُد بٔ ص٬ح بٔ إمساعٌٝ بٔ قُد: امل٪يـ (203: ص)اٯٌَ  بػ١ٝ حغس ايطا٥ٌ ( إداب2١)

  بريٚت - ايسضاي١ َ٪ضط١: ا٭ٖدٍ ايٓاغس َكبٛيٞ قُد سطٔ ٚايدنتٛز ايطٝاغٞ أمحد بٔ سطني ايكاضٞ: احملكل(ٖـ1182: املتٛؾ٢) با٭َري

عؿٝؿٞ  ايسشام عبد: احملكل (ٖـ631: املتٛؾ٢) اٯَدٟ ايجعًيب ضامل بٔ قُد بٔ عًٞ أبٞ بٔ عًٞ ايدٜٔ ضٝد اؿطٔ أبٛ: امل٪يـ 4/4ا٭سهاّ  أصٍٛ يف اّ( اإلسه3)

 بٔ أمحد ابٔ( ايكاضِ أبٞ) ايسمحٔ عبد بٔ قُٛد: اؿادب امل٪يـ ابٔ كتصس غسح  3/246يبٓإ ، ٚبٝإ املدتصس  -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: ايٓاغس

1986ّ/  ٖـ1406 ا٭ٚىل،: ايطعٛد١ٜ ايطبع١ املدْٞ، داز: بكا ايٓاغس َعٗس قُد: احملكل (ٖـ749: املتٛؾ٢) ا٭صؿٗاْٞ ايدٜٔ مشظ ايجٓا٤، أبٛ قُد،

  5/132ايػسا٥ع  تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع4)

 املايهٞ املٛام اهلل عبد أبٛ ايػسْاطٞ، ايعبدزٟ ٜٛضـ بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد: امل٪يـ (181/ 1) خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ ، ايتاز (71/ 1) يًػاؾعٞ (ا٭5ّ)

 بٔ عُس بٔ أَني قُد عابدٜٔ، ابٔ: امل٪يـ (362/ 6)  عابدٜٔ ابٔ ٚساغ١ٝ املدتاز ّ ،ايدز1994-ٖـ1416 ا٭ٚىل،: ايع١ًُٝ ايطبع١ ايهتب داز: ايٓاغس(ٖـ897: املتٛؾ٢)

 . (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ املػين ايجا١ْٝ،: بريٚت ايطبع١-ايؿهس داز: ايٓاغس (ٖـ1252: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايدَػكٞ عابدٜٔ يعصٜصا عبد

  5/132ايػسا٥ع  تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع6)



 

332 
 

 2015ديسمبز  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادص     جامعة الناصزمجلة 

 

 مزاد عبداهلل بن فضل. د.أ دراسة تطبيقية  في بعض نواسله في الطب والشينة -مسائل الذهب 

 ـ أَا املٓكٍٛ ؾشدٜح عسؾذ١ املتكدّ 1

  ايطٛا٤ ع٢ً ا٫ضتعُاٍ سس١َ يف ٭ُْٗا بايرٖب ؾهرا بايؿط١ ٜػدٙ إٔ ي٘ ٜباح ـ أَا ايكٝاع ؾٮ2ْ٘

 ـ أَا ايكاعد٠ ؾاضتدٍ بكاعد٠ ايتابع تابع ٫ٚ ٜطتكٌ باؿهِ قا٬٥ : 3

 (1) ا٭صٌ سهِ سهُ٘ ٚايتبع يًطٔ تبع ٚ٭ْ٘

 .(2ذٖب) َٔ ٚيٛ ضكطت ضٔ قٌ ب٘ ضد َٚا ا٭ْـ اؽاذ ٚدنٛش ٚدا٤ يف ؾك٘ املايه١ٝ :

 ٠  ؾكاٍ  : ٚقد صسح ا٫َاّ ايػاؾعٞ مبطأي١ غد ايطٔ بايرٖب َع٬ً ذيو بايطسٚز

 ٜسبطٗا إٔ بأع ٫ٚ( : قاٍ) تطكط ست٢ َٝت١ تصري ٫ ٭ْٗا بأع; ؾ٬ تٓدز إٔ قبٌ ؾسبطٗا ض١ٓ اعتًت ؾإٕ

 (.3) ضسٚز٠ َٛضع ٚإْ٘ ذٖب يبظ يٝظ ٭ْ٘ بايرٖب;

ثِ اضتطسد يف تٛدٝ٘ ذيو بايٓص املكٝظ عًٝ٘ قٝاضا اٚيٜٛا ٖٚٛ سدٜح عسؾذ١ املتكدّ َبٝٓا إٔ  غد ايطٔ 

 أٚىل باؾٛاش َٔ اؽاذ ا٫ْـ َٔ ايرٖب ٭ٕ ٖرا ا٫خري أنجس ؾذٛاش ا٫قٌ أٚىل : بايرٖب 

 إٔ» ٜس٣ٚ ٖرا َٔ أنجس ٖٛ َا ايرٖب يف - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب عٔ ٜس٣ٚ ٖٚٛ ؾكاٍ زمح٘ اهلل : 

 - ايٓيب سٙؾأَ ْتٓ٘ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب إىل ؾػها ؾط١ َٔ أْؿا ؾاؽر بايه٬ب قطع زدٌ أْـ

 (4) «ذٖب َٔ أْؿا ٜتدر إٔ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 ٚاضتدٍ ا٫َاّ امحد ع٢ً اؾٛاش بؿعٌ ا١َ٫ ب٬ ْهري يهٔ ٖرا َكٝد بايطس٠ٚ ؾكط 

 ايٓاع، ؾعً٘ قد تطكط إٔ عًٝٗا خػٞ إذا بايرٖب ا٭ضٓإ زبط: أمحد اإلَاّ ٚقاٍ قاٍ ابٔ قدا١َ اؿٓبًٞ :

 (5ايطسٚز٠) عٓد ب٘ بأع ؾ٬

إٔ ع١ًُٝ تعدٌٜ ا٭ضٓإ املعسٚؾ١ ايّٝٛ  ٚعًٞ ض٤ٛ َا تكدّ َٔ ايٓصٛص ٚايكٛاعد ٚن٬ّ أٌٖ ايعًِ ٜتبني 

ٚغدٖا غٝط َعدٕ أٚ ذٖب أٚ ؾط١ دا٤ يًطسٚز٠ ايطب١ٝ يف ايرٖب ؾإٕ مل تٛدد ضسٚز٠ بٌ َع ا٭َهإ 

سٙ باؽاذ  ايرٖب ملا اْنت بؿط١ أٚ َعدٕ ٫ ٜطس داش نريو ; ٭ٕ سدٜح عسؾذ١ مل ٜؿصٌ يف اؿهِ بٌ أَ

ٚيٛ قاٍ نريو يصض ا٫غرتاط إ٫ إٔ َا ٜسدض ٖرا ايػسط إٔ  ايؿط١ ٚمل ٜكٌ ي٘ :" إٕ أْنت ؾاؽر ؾط١" 

ا٭صٌ ٖٛ ؼسِٜ اضتعُا٫ت ايرٖب ع٢ً ايسداٍ ٫ٚ ٜصسصح عٓ٘ إ٫ بديٌٝ صازف صشٝض صسٜض خاٍ عٔ 

 املعازض١.

                                                           
 ( املسدع ايطابل  1)

 يًُٛام .  (181/ 1) خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ ( ايتاز2)

 (71/ 1) يًػاؾعٞ ( ا٭3ّ)

 (71/ 1) يًػاؾعٞ ٭ّ(ا4)

 (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ املػين (5)
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 إ غري ايرٖب ب٬ ضسز ؾ٬ ساد١ يًرٖب ض٣ٛ ايص١ٜٓ ب٘ ؾشسّ.َٚع إَهعٓد ٚدٛدٙ  ٚا٫ضطساز ع١ً اؾٛاش

 ٌُ سدٜح عسؾذ١ ع٢ً ٖرا ايتؿصٌٝ.ٚذن

 ؾايطبب يف ٖرا ا٫خت٬ف:

 ْٛع ايتعازض بني ايٓص اؾص٥ٞ ٚايكٝاع عًٝ٘ ٚا٭صٌ ايهًٞ املبين ع٢ً ْصٛص ايتشسِٜ.

يطسٚز٠ ؾ٬ تتعد٣ يػريٖا ٚع٢ً ٖرا ؾُٔ زدض ا٭صٌ ايهًٞ أدساٙ يف نٌ أؾسادٙ َٚٓٗا ٖرٙ  ٚاضتج٢ٓ قٌ ا

 ٢ٓ ٖٚرا َطًو ا٫َاّ أبٞ سٓٝؿ١ .ؾ٬ َعازض١ ؿدٜح عسؾذ١ بٌ ٖٛ يف ٖرا املع

َٚٔ زدض ايٓص اؾص٥ٞ ٖٚٛ سدٜح عسؾذ١ دعً٘ نا٭صٌ  ؾكاع عًٝ٘ َا يف َعٓاٙ، ٚملا نإ أص٬ برات٘ 

 يف َجٌ ٖرٙ ٜعين ايرٖب ٚغريٖا . نإ خازدا عٔ ا٭صٌ ايهًٞ ٖٚٛ ايتشسِٜ إ٫ يًطسٚز٠ إىل اإلباس١

ٚايسادض ٚاهلل أعًِ  ٖٛ ٖرا املطًو ٚضبب ايرتدٝض إٔ سدٜح عسؾذ١ مل ٜبني ؾٝ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ٖرا ا٫غرتاط ٚتأخري ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١ غري دا٥ص نُا ٖٛ َعًّٛ . ٚأَا ا٫صٌ ايعاّ يف ؼسِٜ ايرٖب 

٬ضتعُاٍ يف غري ايطسٚزات ٚاؿادٝات ؾ٬ ٜصًض سذ١ َع ايٓص اـاص ؾٗٛ اؽاذٙ يًص١ٜٓ يًسداٍ أٚ ي

 املبٝض ٭ٕ اـاص َكدّ ع٢ً ايعاّ .

 ايؿسع ايجايح

 شزاع١ ا٫من١ً ٚا٫صبع ٚايٝد َٔ ايرٖب

 أداش ايعًُا٤ شزاع١ أمن١ً َٔ ايرٖب قٝاضا ع٢ً َا دا٤ يف سدٜح عسؾذ١ 

 أصبع٘ أٚ ٜدٙ قطعت ملٔ دنٛش ٫ٚ ايرٖب َٔ اؽاذُٖا ٝذٛشؾ ٚا٫من١ً ايطٔ ا٫ْـ َع٢ٓ ٚؾ٢ : قاٍ ايساؾعٞ

 (1ؼسٜهٗا) ميهٔ ا٫من١ً غ٬ف ٫تعٌُ ٫ْٗا ؾط١ أٚ ذٖب َٔ ٜتدرُٖا إٔ

 ٫( أصشُٗا) طسٜكإ ؾٝ٘ ؾط١ أٚ ذٖب َٔ ٜتدرٖا إٔ قدَ٘ أٚ نؿ٘ أٚ إصبع٘ ذٖبت ملٔ ٌٖٚ : ٚيف اجملُٛع

 (2) ٚدٗإ ؾٝ٘( ٚايجاْٞ) ٚغريٙ ايبػٟٛ قطع ٚب٘ دنٛش

َٚٔ خ٬ٍ ن٬ّ ؾكٗا٤ ايػاؾع١ٝ يف ٖرٙ املطأي١ ًٜشغ ايٓاظس دًٝا ع١ً ايتؿسٜل بني دٛاش اؽاذ ا٫من١ً ٚبني 

ٖٚٞ ايٓؿع ٚاْدؾاع ايطسٚز٠ .ٚيف ن٬ّ ا٫َاّ ايساؾعٞ ايطابل ٖرا  اؽاذ ا٫صبع ٚايٝد ٚايكدّ َٔ ايرٖب 

 صساس١ إذ قاٍ : ٭ْٗا ٫ تعٌُ غ٬ف ا٫من١ً .

 ا٭من١ً غ٬ف ا٭ص١ًٝ عٌُ تعٌُ َُٓٗا ٫ ٚايٝد ا٭صبع ٭ٕ ٖرٙ عني ايع١ً اييت ْص عًٝٗا ايٟٓٛٚ بكٛي٘:ٚ

ٚنرا اؽاذ ايٝد  َٔ ذٖب ملٔ قطعت ٜدٙ ؾشسَتٗا يف قٍٛ ; يعدّ ايٓؿع بٗا ٚعدّ ايطسٚز٠ ،ٚ  (1أعًِ) ٚاهلل

 (    2َرٖب ايػاؾعٞ )َٔ أداش قٝاضا ع٢ً سدٜح عسؾذ١ ؾكٛي٘ َعترب ٖٚرإ ايك٫ٕٛ يف 

                                                           
 ايهسِٜ عبد: امل٪يـ( صٖـ 505: املتٛؾ٢) ايػصايٞ ساَد ٭بٞ ايػاؾعٞ ايؿك٘ يف ايٛدٝص يهتاب غسح ٖٚٛ (27/ 6) يًساؾعٞ ايهبري ٖٚٛ ايػسح ايٛدٝص بػسح ايعصٜص ( ؾتض1)

 ايؿهس ازد: ايٓاغس(ٖـ623: املتٛؾ٢) ايكصٜٚين ايساؾعٞ قُد بٔ

 (442/ 4) املٗرب يًٟٓٛٚ  غسح (  اجملُٛع2)
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 ٚايكٝاع ع٢ً سدٜح عسؾذ١ ي٘ ٚد٘ قٟٛ َٔ ايٓعس َسدض يًذٛاش ;٭ٕ ا٫ْـ ٜٓتؿع ب٘ يف اؾُاٍ ؾكط 

ٚا٫صبع نريو ٚنرا ايٝد يف ساٍ أَهٔ ا٫ْتؿاع ٖٚٛ يف شَٓٓا ممهٔ ْعسا يتكدّ ايطب عٝح ٜطتطاع 

 عٌُ منٛذز ٜطتطاع ب٘ ا٫ْتؿاع .

  يف أسد قٛيٞ املرٖب يع١ً عدّ ا٫ْتؿاع يعدّ إَهإ ذيو إٓ ذى  غ٬ؾ٘ اٯٕ . ٚإمنا َٓع ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل

يريو ؾايسادض ٖٛ قٍٛ اؾٛاش يصٚاٍ ع١ً املٓع ، ا٫ إٕ نإ ملكصٛد املٓع أَس آخس َتعًل باملكصٛد ايػسعٞ َٔ 

   ايتشسِٜ ٖٚٛ ايهرب ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ ؾإٕ أَهٔ سصٍٛ ذيو ضد ٖرا ايباب ٚاهلل أعًِ

َٓٗا َٚطاَري  ٜٚتدسز ع٢ً ٖرا َٔ َطا٥ٌ ايعصس شزاع١ صُاَات ايكًب  َٔ ايرٖب ٚنرا املؿاصٌ أٚ دص٤

 ايهطٛز ٚحنٛ ٖرا .

ؾإذا داش يف ا٭ْـ جملسد َكصد مجايٞ ؾذٛاشٖا أٚىل يف ٖرٙ ا٭َٛز ملكصد ضسٚزٟ ٖٚٛ سؿغ اؿٝا٠ يف 

 ١ املؿاصٌ ٚشزاع١ َطاَري ايهطٛز َٔ ايرٖب.َطأي١ ايصُاَات أٚ ايكٝاّ بطسٚزٜاتٗا ٚسادٝاتٗا نُطأي

ٚقد ْص يف  ٚاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل أباح عٓد ا٫ضطساز ا٫نٌ َٔ املٝت١ ٚقٍٛ ن١ًُ ايهؿس سؿاظا ع٢ً اؿٝا٠ 

ََٚقِد ٌَ قٛي٘ تعاىل ) ِِ َؾصَّ َّ ََا َيُه ِِ َسسَّ ُِٝه ًَ ِِ ََا ِإيَّا َع ِ٘( اِضُطِسِزُت ِٝ  ص.119:ا٭ْعاّط ِإَي

ِٔ: تعاىل ت ا٫ضطساز َطتجٓا٠ َٔ ايتشسِٜ املؿصٌ ٚيف ٚقٛي٘ع٢ً إٔ سا٫ َُ َِٝس اِضُطسَّ )َؾ  َعاٍد( ٫َٚ َباٍؽ َغ

ْص ع٢ً اضتجٓا٤ سا٫ت ا٫ضطساز َٔ َٓصٛصات ؼسِٜ أنٌ املٝت١ ٚحنٖٛا ثِ غسط غسطني ص.173:ايبكس٠ط

ٖا ٫ٚ ٜتذاٚش ب٘ َٛقع اؿاد١ :ُٖا غري باؽ ٫ٚ عاد َٚٔ ٖرا ا٫غرتاط ْص ايؿكٗا٤ إٔ ايطسٚز٠ تكد بكدز

َٚجٌ ٖرا يف اؾٛاش شزاع١ أعطا٤ داخ١ًٝ َٔ ايرٖب عٓد ا٫ستٝاز  ، ٚنرا اضتعُاٍ َطاَري  (3ٚدؾع ايطسز )

 ايرٖب يف ايهطٛز ٚحنٖٛا .

ٚمجٝع ايعًٌ ٚاملكصٛدات ٚاؿهِ يف ايتشسِٜ يف اضتعُاٍ ايرٖب ٚايؿط١ غري ٚازد٠ ٖٓا ; إذ َكصٛدٖا َٓع 

ـ٤٬ٝ ٚايبطس ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ ٖٚرا غ٬ف ٖرا نً٘ ; َٚكصٛدٖا ايتداٟٚ ٚدؾع اهل٬ى.أٚ ايهرب ٚا

 ايطسز ايبايؼ عٔ ايٓؿظ ؾذاشت.

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                               
 (256/ 1) املٗرب غسح ( اجملُٛع1)

 ( املصدز ايطابل 2)

 آٍ سطٔ بٔ َػٗٛز عبٝد٠ أبٛ: احملكل(ٖـ790: املتٛؾ٢) بايػاطيب ايػٗري ايػسْاطٞ ايًدُٞ قُد بٔ َٛض٢ بٔ امل٪يـ : إبساِٖٝ 4/420( املٛاؾكات يًػاطيب 3)

  163ٚ غسح ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ يًسشزقا ص   ا٭ٚىل ايطبع١: عؿإ ايطبع١ ابٔ داز: ضًُإ ايٓاغس
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 املطًب ايجاْٞ

 ايص١ٜٓ بايرٖب  ْٚٛاشهلا

ٌِ}ٜكٍٛ اهلل :  ِٔ ُق ََ َّ ١ََٓ َسسَّ ِ٘ ِشٜ ِٙ َأِخَسَز ايَِّتٞ ايَّ َِّباِت ِيِعَباِد َٔ َٚايطَّ ٌِ سِِّشِماي َِ َٞ ُق ِٖ َٔ َِّرٜ ُٓٛا ِي ََ َٝا٠ِ ِؾٞ آ َٝا اِيَش ِْ  ايدُّ

َّ َخاِيَص١ّ ِٛ َٜ ١ََِ َٝا ٌُ َنَرِيَو اِيِك َٜاِت َُْؿصِّ ٍّ اِيآ ِٛ َٕ ِيَك ُُٛ ًَ ،ٖٚرا خطاب َكصٛدٙ ا٫ْهاز ص32: ا٭عسافط {(32) َِٜع

، ٚايػسٜع١ زاع١ٝ يًُشاضٔ املع١ٜٛٓ  ع٢ً َٔ سسّ ايص١ٜٓ ، أَٚٓعٗا ، اذا ؾايص١ٜٓ أَس َباح  بٌ ٖٛ َٔ احملاضٔ

ٚاملاد١ٜ ،ٚنإ يًرٖب َطاس١ نبري٠ يف ايص١ٜٓ ب٘ ٚايتشًٞ ; ٚملا نإ ي٘ خصٛص١ٝ ْكد١ٜ ، ٚخصٛص١ٝ 

َستبط١ بكِٝ ا٫َٛاٍ ، نإ ٫بد َٔ ضبط ايص١ٜٓ ب٘ ٭ٕ ايػسٜع١ نُا ٖٞ َبٝش١ يًص١ٜٓ ، ٖٞ نريو 

ز اىل اـ٤٬ٝ ٚايهرب ٚايتطسف يف ايصٖٛ اجملتُعٞ ٚا٫خ٬قٞ، زاع١ٝ ؿؿغ املاٍ ، ٚسؿغ ا٫خ٬م َٔ اـسٚ

 ٚيف ٖرا املطًب ْبني نجريا َٔ ٖرٙ ا٫َٛز ؾٓكٍٛ :

( َٔ سدٜح أبٞ 1ايؿسع ا٫ٍٚ:  ا٭صٌ يف ٖرا  ايباب سدٜح "٢ْٗ عٔ ايتدتِ بايرٖب" ٖٚٛ يف ايصشٝشني)

 هلل عًٝ٘ ٚضًِ.ٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اٖسٜس٠، ٚايٓٗٞ ٚازد عٔ مجاع١ َٔ ايصشاب١ ع

ٚي٘ أيؿاظ صسذن١ يف ايتشسِٜ ؾعٔ أبٞ َٛض٢ زضٞ اهلل عٓ٘ َسؾٛعا "أسٌ ايرٖب ٚاؿسٜس يإلْاخ ٚسسّ ع٢ً 

 (2ذنٛزٖا"،ٖٚٛ عٓد أمحد ٚغريٙ ٖٚٛ سدٜح صشٝض )

 ٚاإلمجاع ع٢ً ٖرا ٚقد تكدّ ْكً٘ عٔ اإلَاّ ايٟٓٛٚ .

ٗٗا يٓطتدًص ايعًٌ ٚاملٓاطات اييت ب٢ٓ عًٝٗا ٚثِ ٖٓا َطا٥ٌ َٓتػس٠ نجري٠ ،ٚضٓشاٍٚ تًدٝص زٚسٗا ٚؾك

 ايؿكٗا٤ أسهاّ ٖرٙ املطا٥ٌ ٚص٫ٛ اىل  ؽسٜر ايٓٛاشٍ َٔ خ٬ٍ ذيو ؾُٓٗا  : 

 ـ سهِ اضتعُاٍ ايرٖب  يف أنٌ ٚغسب .1 

ٚسهِ ذيو ايتشسِٜ  بايٓص ٚاإلمجاع ؾؿٞ ايصشٝشني "ايرٟ ٜػسب يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ ؾإمنا دنس يف 

 ( ، ٚ ٖرا صشٝض صسٜض يف ايتشسِٜ.3ِ ")بطٓ٘ ْاز دٗٓ

 باب َٔ ذيو ٭ٕ ٚايؿط١; ايرٖب آ١ْٝ ؾ٢ ٚايػسب ا٭نٌ دنٛش ٫ أْ٘ َتؿكٕٛ :ايعًُا٤ بطاٍ قاٍ ابٔ

َّا ٚايؿط١ ايرٖب اهلل دعٌ إذ ايطسف، ّْا يًٓاع قٛا ُّا ملعاٜػِٗ ٚأمثا  (4يٮغٝا٤) ٚقٝ

 َٚعاٖس ايص١ٜٓ يف املطانٔ َٚساؾكٗا.ـ ٚأَا اضتعُا٫ت ايرٖب  يف ا٭ثاخ ٚا٫ؾرتاغات 2

ؾٗٛ قسّ إذ ٫ َع٢ٓ هلا ض٣ٛ ايهرب ٚاـ٤٬ٝ ٚايطسف ٚايتبرٜس ٖٚرٙ قسَات بإدي١ َكطٛعات أصٍٛ 

 نكٛي٘ تعاىل :

                                                           
(2093) - 59بسقِ  (1657/ 3) َطًِ ٚصشٝض  5864بسقِ  (155/ 7) ايبدازٟ ( صشٝض1)

 بػٛاٖدٙ صشٝض قاٍ احملكل ا٫زْا٩ط  سدٜح  19515بسقِ  (276/ 32) ايسضاي١ ط أمحد ( َطٓد2)

 (2065)بسقِ  (1634/ 3) َطًِ ٚصشٝض   5634بسقِ  (113 /7) ايبدازٟ ( صشٝض3)

َهتب١  داز ايٓػس: ؼكٝل: أبٛ متِٝ ٜاضس بٔ إبساِٖٝ ٖـ(449أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ خًـ بٔ عبد املًو )املتٛؾ٢:  امل٪يـ  (81/ 6) بطاٍ ايبدازٟ  ٫بٔ صشٝض ( غسح4)

ايطعٛد١ٜ، ايسٜاض -ايسغد 
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َّ َ٘ )ِإ َّ َّ ُِٜشبُّ َيا اي ٍٍ ُن ُ٘ ُتِطِسُؾٛا ََٚيا}. ٚقٛي٘ ضبشاْ٘ 18َؾُدٍٛز( يكُإ اٯ١ٜ  َُِدَتا َّ ُُِطِسِؾنَي ُِٜشبُّ َيا ِإ  { اِي

;نُا أْٗا خسٚز عٔ   ص 27ـ 26: اإلضسا٤ط { َتِبِرّٜساإٕ املبرزٜٔ ناْٛا إخٛإ ايػٝاطني ُتَبرِِّز ََٚيا}. ص141: ا٭ْعاّط

 ٚضط١ٝ اإلْؿام املكصٛد٠ يف ايػسع.

{َٔ َِْؿُكٛا ِإَذا َٚايَِّرٜ ِِ َأ ِِ ُِٜطِسُؾٛا َي َٕ َِٜكُتُسٚا ََٚي َٔ ََٚنا ِٝ َّاَق َذِيَو َب . ;ٚقٝاضا ع٢ً ا٭نٌ ٚايػسب ص67: ايؿسقإط {َٛا

 ٖرا عُد٠ املٓع يف مجٝع املراٖب.يعدّ ايؿازم ٚ

 َٚع ايٓعس إىل َكصٛد ايػسع يف تسى اـ٤٬ٝ ٚايهرب ٚايطسف ٚايتبرٜس.

ـ أَا سهِ اؽاذ آ١ْٝ  ايرٖب ٚايؿط١ غري ا٭نٌ ٚايػسب بٌ جملسد ا٫ؽاذ ، ؾٗٛ َطتٓبط َٔ ديٌٝ اـطاب 3

يف قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ "ايرٟ ٜػسب يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ إمنا دنس يف بطٓ٘ ْاز دِٗٓ" أخسد٘ َطًِ 

 ٖٚٛ يف ايبدازٟ بدٕٚ يؿغ ايرٖب ٚقد تكدّ .

ٜٚطتٓبط َٓ٘ دٛاش اؽاذ آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ نٓصا ٚثس٠ٚ ; إذ ايٓٗٞ ٚازد ع٢ً ايػسب َٚا يف َعٓاٙ َٔ 

 نٓصا ٚثس٠ٚ ٫ أز٣ َا ميٓع َٓ٘ ٚد٫ي١ اؿدٜح تدٍ عًٝ٘.ا٫ضتعُا٫ت يهٔ اؽاذٖا 

ٚاحملسّ ٖٛ اضتعُاي٘ أٚ ايتصٜٔ ب٘ يًسداٍ ٚيٝظ ا٫ؽاذ نريو ;٭ْ٘ ٫ ٜتدر يًص١ٜٓ بٌ يًجس٠ٚ ٖٚرا  قٍٛ 

 (.1صشٝض يف املرٖب ايػاؾعٞ )

 ـ َٚٔ ٖرا ايكطِ َطا٥ٌ َػٗٛزات ث٬خ:4

 نجاز َٔ اؿًٞ .ا٭ٚىل:سهِ يبظ املسأ٠ يٓعٌ ايرٖب أٚ اإل

 ٚايجا١ْٝ:سهِ يبظ ايطؿٌ ايرنس يًرٖب .

 ٚايجايج١: سهِ ؼ١ًٝ املصاسـ ٚايهعب١ ٚاملطادد.

 أَا املطأي١ ا٭ٚىل ٖٚٞ: سهِ يبظ املسأ٠ يٓعٌ ايرٖب أٚ اإلنجاز َٔ اؿًٞ،  ؾٝٓعس اجملتٗد ؾٝٗا إىل أصًني :

 األول: مأخىذ من النصىص الكلية  : 

ُ٘ ُتِطِسُؾٛا ََٚيا} " َّ ُُِطِسِؾنَي ُِٜشبُّ َيا ِإ َّ} " " ص26: اإلضسا٤ط { َتِبِرّٜسا ُتَبرِِّز ََٚيا} " " ص141: ا٭ْعاّط { اِي َ٘ ِإ َّ  ُِٜشبُّ َيا اي

ِٔ ََ َٕ  ".. ص36: ايٓطا٤ط {َؾُدّٛزا َُِدَتاّيا َنا

 ٖٚرٙ اصٍٛ قهُات َٔ أّ ايهتاب .

ِٔ}ٓصٛص ايصشٝش١ ايصسذن١ ٚقد قاٍ اهلل ضبشاْ٘: ٚاصٌ ثإ : ٖٛ سٌ ايرٖب يًٓطا٤ ٖٚٛ َعًّٛ باي ََ َٚ  َأ

َٓػَُّأ ١َِٝ ِؾٞ ُٜ ًِ  ص18: ايصخسفط {اِيِش

ٚا٭صٌ ا٫ٍٚ كصص هلرٙ; ٭ْ٘ عباز٠ عٔ صؿات يؿعٌ املهًـ ;اذ ا٫ضساف ٚايتبرٜس ٚا٫ختٝاٍ  ٚايؿدس 

 صؿات ٜٛصـ بٗا ايؿعٌ .

                                                           
 . ي46ًٟٚٛٓ – 44/ 1 املؿتني ٚعُد٠ ايطايبني (  زٚض1١)
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ٚؾعٌ ايص١ٜٓ ٚاؿًٞ يًٓطا٤ َطًل  قٝدت٘ ٖرٙ ٖٚرٙ ايصؿات قسّ ادنادٖا َع ايؿعٌ عَُٛا ٚخصٛصا ،

ا٫صٍٛ احمله١ُ، ٚعًٝ٘ ؾٝشسّ ع٢ً املسأ٠ يبظ ْعٌ َٔ ايرٖب ;٭ْ٘ ٫ َع٢ٓ ي٘ ض٣ٛ ٖرٙ ايصؿات ٚيف َرٖب 

 ( .1ايػاؾع١ٝ اخت٬ف: يصاسب يصشب اؿاٟٚ املٓع ٚيًساؾعٞ اؾٛاش َٚرٖب اؿٓاب١ً اط٬م ايتشسِٜ )

  دض ٖرٙ احملهُات ٚأْصهلا ع٢ً ٖرٙ املطاي١ َٔ باب ؼكٝل املٓاطٚضبب ا٫خت٬ف إٔ َٔ َٓع ز

َٚٔ أداش مل ٜتشكل املٓاط عٓدٙ ; إذ اـ٤٬ٝ ٚايؿدس صؿتإ َعٜٓٛتإ خؿٝتإ ٚاإلضساف ٚايتبرٜس رنتًـ 

 ضبط٘ ; ؾًِ ٜتشكل ايتعًٌٝ ؾرتدض أصٌ اإلباس١.

ػسٜع١ قا١ُ٥ يف أسهاَٗا ع٢ً ايػايب َٔ ايعٛا٥د ٚايرٟ ٜعٗس َٔ ايؿك١ ٖٓا إٔ ؼكٝل املٓاط يٝظ خؿٝا ;إذ اي

 ٚايػايب يف ٖرٙ اؿاي١ ٖٛ إٔ ذيو ضسف، ٚتبرٜس، ٚنرب، ٚخ٤٬ٝ ،َٚا ْدز ٫ سهِ ي٘.

 (.2ٚأَا املدخٔ ،ٚاملهش١ً، ٚأدٚات دٚزات املٝاٙ ،ٚبساٜٚص ا٭ثاخ َٔ ايرٖب  ؾُشسّ ;٭ْ٘ اضتعُاٍ ٫ سًٞ )

د٠ زادع١ إىل ايٓعس ايطابل يف َطأي١ ايٓعٌ ٚإٕ ناْت أخـ إذ ٖٞ َٔ َٚطأي١ اؽاذ املسأ٠ ـ٬خٌٝ َتعد

ايتشًٞ ٖٚٞ ظاٖس٠ ،ؾٗٞ أقسب إىل اؾٛاش ٚعًٝٗا اؿٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚيًػاؾع١ٝ ٚد٘ باملٓع يع١ً 

 (.3ايطسف )

 املطأي١ ايجا١ْٝ : سهِ يبظ ايطؿٌ ايرنس يًرٖب َٚجً٘ اؿسٜس. 

 ػسع ٖٛ بتتبع تعاٌَ ايػسع َع ايتشسِٜ ع٢ً ايطؿٌ ٚمما ٜدٍ ع٢ً ذيوٚتأصٌٝ ٖرٙ املطأي١ َٔ اي

 متس َٔ متس٠ عُٓٗا، اهلل زضٞ عًٞ بٔ اؿطٔ أخر: قاٍ عٓ٘، اهلل زضٞ ٖسٜس٠ َا دا٤ يف ايصشٝض  إٔ أبا-1 

 ٫ أْا غعست أَا: »قاٍ ثِ يٝطسسٗا، «نذ نذ: »ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب ؾكاٍ ؾٝ٘، يف ؾذعًٗا ايصدق١،

 (.4) «ايصدق١ ْأنٌ

 ٚنذ نذ اضِ صٛت ٜكاٍ يصدس ايطؿٌ قبٌ ْطك٘ أٚ ساٍ تعًُٝ٘ .

ٚيٛ ناْت َباس١ يرتن٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ملا عًِ َٔ زمحت٘ بايصػري ، ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ايطؿٌ َٚعا١ًَ  "إْا ٫ ؼٌ" "أٚ ٫ ؼٌ ايصدق١" )نُا يف زٚا١ٜ ملطًِ ( ديٌٝ ع٢ً إدسا٤ سهِ اؿس١َ ع٢ً

 ايٛيٞ ي٘ بٗرا .

                                                           
 . 15 ـ 14/  3 ٚاملػين ٫بٔ قدا١َ 263/  2 ٚايسٚض١ ، 40/  6 (اجملُٛع1)

 اإلقٓاع َنت عٔ ايكٓاع ٚنػاف 6/41ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ   8/81( ؾتض ايكدٜس ٫بٔ اهلُاّ 2)

ايؿهس  داز: ايٓاغس (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: امل٪يـ 1/283

 .2/239ٚنػاف ايكٓاع يًبٗٛتٞ  6/40ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ  5/224( ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ 3)

 (751/ 2) َطًِ ٚ صشٝض 1491بسقِ  (128/ 2) ايبدازٟ ( صشٝض4)

 .1069بسقِ 
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( أدي١ 1ٚأَسايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايطؿٌ  بايص٠٬ ابٔ ضبع ٚضسب٘ ابٔ عػس ٚتؿسٜكِٗ يف املطادع) -2

 أخس٣ ع٢ً سؿغ ايطؿٌ عٔ فسد َا ضٝ٪ٍٚ إيٝ٘ ا٭َس َٔ ا٭عُاٍ ٚا٭خ٬م ٚاملصاحل.

 ؿغ ا٭عساض. إذ ايتؿسٜل يف املطادع بني أبٓا٤ عػس ْعس َآٍ ٚساٍ ذن

 ٚتأدٜب٘ ع٢ً ايؿسا٥ض َطتٓبط َٔ ضسب٘ ع٢ً ايص٠٬ تأدٜبا يعػس; يعدّ ايؿازم .

ؾٗرٙ ايٓصٛص ديٌٝ ع٢ً ٚقاٜت٘ َٔ احملسَات ٚأَسٙ بايٛادبات، َٚجٌ ٖرا ٜكاٍ يف  غسب اـُس ٚعٌُ 

إذ امل٪اخر٠ َسؾٛع١ عٔ ايؿٛاسؼ ٚايهرب ٚايكتٌ ، ؾ٬ ؼٌ ي٘ عاٍ ،ٚأَا زؾع امل٪اخر٠ ؾ٬ تسؾع ٖرا ا٭صٌ ; 

 ايٓا٥ِ ٚايٓاضٞ ٚاملهسٙ اضتجٓا٤.

ٚعًٝ٘ ؾٝشسّ إيباع طؿٌ اؿسٜس ٚايرٖب ،ٚعًٝ٘ ؾت٣ٛ اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً  خ٬ؾا يًػاؾع١ٝ يف  

 (تسدٝشا َِٓٗ يديٌٝ "زؾع ايكًِ عٔ ث٬خ..." .2ا٭صض )

ٚضًِ يف ؼسِٜ ايتُس٠ ع٢ً اؿطٔ طؿ٬ ٚيٛ نإ ٖرا ايصٓٝع صشٝشا ملا تسن٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

 بايٓص ايكٛيٞ "إْا ٫ ؼٌ" ٚبايؿعٌ سٝح اْتصعٗا َٔ ؾٝ٘.

 ؾًِ ٜهتـ مبذسد ايكٍٛ  بٌ َٓع٘ ق٫ٛ ٚؾع٬.

ٖٚرا ٜطعـ تعًٌٝ املبٝض بإبدا٤ ايؿازم بني ؼسِٜ غسب اـُس يًطؿٌ َطًكا ٚبني إيباض٘ ايرٖب ;إٔ اـُس 

 ٫ ٜتًُو عاٍ غ٬ف ايرٖب.

ٚٚد٘ إبطاي٘ إٔ ايتُس ٜتًُو َٚع ذيو َٓع َٓ٘ ايطؿٌ ايصػري، ؾبطٌ ايتعًٌٝ بٗرا ايؿازم ،ٚنِ ٜؿسح 

 املكًد٠ اؾٛاَد مبجٌ ٖرا ايتعًٌٝ ب٬ عح ٫ٚ ؼًٌٝ ٚتدقٝل ،ض٣ٛ ايجك١ املطًك١ مبا أٚزدٙ ايطابل يف املرٖب.

 ٖرا املٛطٔ. ٖرا إٕ نإ املكًد ُٜٗ٘ ايتعًٌٝ ٚإ٫ ؾا٭نجس١ٜ ايطاسك١ ٖادست

 املطأي١ ايجايج١: سهِ ؼ١ًٝ املصشـ ٚايهعب١ ٚاملطادد بايرٖب  

 ٚيًعًُا٤ ؾٝٗا أقٍٛ: 

ايكٍٛ ا٫ٍٚ ايتشسِٜ :  ٖٚٛ َا ذٖب ايٝ٘  ايػاؾع١ٝ يف ا٭صض ؾسأٚا ؼسِٜ ؼ١ًٝ ايهعب١ ٚضا٥س املطادد ملا ؾٝ٘ 

 (3َٔ ايطسف ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤)

 ؾؿٝ٘ ؾٝٗا قٓادًٜٗا ٚتعًٝل ضكؿ٘ ٚمتٜٛ٘ ٚايؿط١ بايرٖب املطادد ٚضا٥س ب١ايهع ؼ١ًٝ قاٍ ايٟٓٛٚ :ٚأَا

 عٔ املاٚزدٟ ْٚكً٘ املتكدَني َٔ ٚآخسٕٚ املسٚشٟ اضشل أبٛ قاٍ ٚب٘ ايتشسِٜ( أصشُٗا) َػٗٛزإ ٚدٗإ

                                                           
 يطبع بايص٠٬ أبٓا٤نِ َسٚا: " ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ ٍقا: قاٍ ددٙ، عٔ أبٝ٘، عٔ غعٝب، بٔ عُسٚ عٔ 6756بسقِ  (369/ 11) ايسضاي١ ط أمحد ( َطٓد1)

 املطادع.ٖٚٛ سدٜح سطٔ صشٝض  يف بِٝٓٗ ٚؾسقٛا ضٓني، يعػس عًٝٗا ٚاضسبِٖٛ ضٓني،

 ايدٜٔ ع٤٬: امل٪يـ 145/ 3/144اـ٬ف يًُسداٟٚ  َٔ ايسادض َعسؾ١ يف ، ٚ اإلْصاف 2/67، ٚايسٚض١ يًٟٓٛٚ  1/124َٖٚٛب اؾًٌٝ يًشطاب  6/362( زد احملتاز 2)

ايعسبٞ. ايرتاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس(ٖـ885: املتٛؾ٢) اؿٓبًٞ ايصاؿٞ ايدَػكٞ املسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ

 ايؿهس، داز: ايٓاغس (ٖـ1004 :املتٛؾ٢) ايسًَٞ ايدٜٔ غٗاب محص٠ بٔ أمحد ايعباع أبٞ بٔ قُد ايدٜٔ مشظ: امل٪يـ  1/91املٓٗاز  يًسًَٞ  غسح إىل احملتاز ( ْٗا3١ٜ)

 بريٚت
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 ض١ٓ ؾٝ٘ ٜسد مل بأْ٘ ي٘ ٚاضتديٛا ٚآخسٕٚ ٚايبػٟٛ ايطٝب أبٛ ايكاضٞ ب٘ ٚقطع املتكدَني أصشابٓا َٔ نجري

 عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ عٔ ايصشٝشني ٚيف ض٬ي١ بدع١ ٚنٌ بدع١ ؾٗٛ ايساغدٜٔ اـًؿا٤ َٔ أسد عًُ٘ ٫ٚ

 ع٬ُ عٌُ َٔ) هلُا زٚا١ٜ ٚيف( زد ؾٗٛ َٓ٘ يٝظ َا دٜٓٓا يف أسدخ َٔ) قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ إٔ

 ع٢ً أمجعٛا نُا يًدٜٔ ٚإععاَا ٚاملطادد ب١يًهع تععُٝا اؾٛاش( ايجاْٞ ٚايٛد٘( )زد ؾٗٛ أَسْا عًٝ٘ يٝظ

 (.1باؿسٜس) ايهعب١ ضرت

 ٚايٛد٘ ا٭ٍٚ ٖٛ َرٖب اؿٓاب١ً نريو 

ٚايكٍٛ ايجاْٞ:  ٖٚٛ اؾٛاش ٖٚٛ ايٛد٘ ايجاْٞ عٓد ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ، ٚغسط املايه١ٝ يًذٛاش يف املطادد إٔ 

 (2تهٕٛ عٝح ٫ تػػٌ املصًٞ ؾإٕ غػًت٘ ؾٗٛ َهسٚٙ)

 (.3بأع عٓد اؿٓؿ١ٝ إٕ نإ َٔ َاٍ ْؿط٘ ٫ َٔ َاٍ ايٛقـ )٫ٚ 

ٚايؿك٘ يف ٖرٙ املطأي١ إٔ ؼسِٜ اضتعُاٍ ايرٖب ٚايؿط١  ٌٖ دنسٟ  ٖٓا أٚ ٫، ؾُٔ أداش زأٟ عدّ دسٜاْ٘ ; 

٭ْ٘ َٔ باب ايتععِٝ يػعا٥س اهلل ع٢ً ايتؿصٌٝ ايطابل ،َٚٔ َٓع عًٌ ذيو بع١ً أخس٣ ٖٞ ايطسف ٖٚرٙ 

 ٓتصع١ َٔ ايٓص "٫ٚ تطسؾٛا" ٚيهٓٗا غري َٓطبط١.دٓظ ع١ً َ

 ٚيكا٥ٌ َٓع ؼككٗا يف َطأيتٓا ; ٭ٕ تصٜني ايهعب١ ٚايصشـ بايرٖب ٫ ٜعد إضساؾا عسؾا.

ٚايرٟ ٜرتدض: أْ٘ دنٛش يف ايهعب١ ؼًٝتٗا برٖب ٚؾط١ ٚغري ذيو َٔ املهٓٛشات ٚأصً٘ َػٍُٛ ظٓظ ع١ً 

ََ يف عني اؿهِ، ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل " َِٚٔ ِِ ِ٘ َغَعا٥َِس َُٜععِّ َٗا ايَّ َّ ِٔ َؾِإ َِ ٣َٛ ًُِٛب َتِك  " . ص32: اؿرط اِيُك

ؾايتععِٝ  سهِ ،ٚدٓظ ايع١ً غعا٥س اهلل ;إذ ٖٛ غاٌَ هلا ٚيػريٖا، ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً ق٠ٛ ايتعًٌٝ ظٓظ ايعًٌ 

قساز ٚايرتى غسع َتبع ،ٜٚٓطاف إىل ٖرا ؾعً٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إذ تسى نٓص ايهعب١ ٚمل ٜٓؿك٘ ٖٚرا اإل

 ،ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ أبٛ بهس ٚعُس اتباعا نُا ثبت يف ايصشٝض 

 عٓ٘، اهلل زضٞ عُس اجملًظ ٖرا دًظ يكد: ؾكاٍ ايهعب١، يف ايهسضٞ ع٢ً غٝب١ َع دًطت: قاٍ ٚا٥ٌ، أبٞ عٔ

 ُٖا: »قاٍ ٜؿع٬، مل صاسبٝو إٕ: قًت. «قطُت٘ إ٫ بٝطا٤ ٫ٚ صؿسا٤ ؾٝٗا أدع ٫ إٔ ُُٖت يكد: »ؾكاٍ

 (.4بُٗا ) أقتدٟ املس٤إ

 إٔ أْظ، ٚسهِ شخسؾ١ املطادد بايرٖب  يف ٖرا املع٢ٓ ;ي٫ٛ ايٓص ايٛازد َٛزد ايرّ عٔ شخسؾ١ املطادد عٔ

 (.5)" املطادد يف ايٓاع ٜتبا٢ٖ ست٢ ايطاع١ تكّٛ ٫: "قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب

 ٗٞ املصًٞ ٚيٛ ض٠ٛٗ أٚ ضتاز٠ نُا دا٤ يف ايصشٝض "َٚا يف َعٓاٖا َٔ ايٓصٛص ايداي١ ع٢ً زؾع َا ًٜ

                                                           
 (42/ 6) املٗرب يًٟٓٛٚ غسح ( اجملُٛع1)

 .130/300/ 1.  َٛاٖب اؾًٌٝ يًشطاب  1/283( نػاف ايكٓاع  يًبٗٛتٞ 2)

 .1/999( ؾتض ايكدٜس ٫بٔ اهلُاّ  3)

 .(149/ 2) ايبدازٟ ( صشٝض4)

 . 12379 (372/ 19) أمحد (َطٓد5)
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 اْصسف ؾًُا ْعس٠، أع٬َٗا إىل ؾٓعس أع٬ّ، هلا مخٝص١ يف ص٢ً ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ عا٥ػ١، عٔ

 ٚقاٍ «ص٬تٞ عٔ آْؿا أهلتين ؾإْٗا دِٗ، أبٞ بأْبذا١ْٝ ٚأتْٛٞ دِٗ أبٞ إىل ٖرٙ غُٝصيت اذٖبٛا: »قاٍ

 ايص٠٬ يف ٚأْا عًُٗا، إىل أْعس نٓت: »ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب قاٍ عا٥ػ١، عٔ أبٝ٘، عٔ عس٠ٚ، بٔ ٖػاّ

 ( .1تؿتٓين") إٔ ؾأخاف

 ؾايٓص يف ايرّ َٚا يف َع٢ٓ ايٓص نُا ذنسْا ٜ٪دٟ بايٓاظس إىل اضتجٓا٤ املطادد مل٬سع١ ٖرا املع٢ٓ.

ٌ ٚايٛض١ًٝ عٓد عدّ إَهإ اؾُع أٚ سصٍٛ ٚ٭ٕ ايعٓا١ٜ باملكصد ٖٚٞ ايص٠٬ ٖٓا َكدّ ع٢ً ايعٓا١ٜ باحمل

 ْٛع تعازض يف ْعس اجملتٗد.

 َٚا زأٜٓاٙ َٔ ايتؿصٌٝ زادع إىل مجع أدي١ َٚكاصد ٚعًٌ ايباب  ٚاهلل أعًِ.

ٚملا ناْت ع١ً ايتععِٝ "َٚٔ ٜععِ غعا٥س اهلل " غري ظاٖس٠ يف ؼ١ًٝ نتب ايعًِ بايرٖب ٚايؿط١ ،ٚناْت 

 (2ا٤ بعدّ اؾٛاش،ٖٚٛ َا دست عًٝ٘ املراٖب )ع١ً ايطسف أظٗس نإ اإلؾت

ٚيتُاّ ايؿا٥د٠ خنتِ عهِ ايٛض٤ٛ ٚايتُِٝ يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ ،ؾٝذسٟ ؾٝٗا خ٬ف ايص٠٬ يف ا٭زض 

املػصٛب١، ؾاؿٓاب١ً يف ٚد٘ ع٢ً ايبط٬ٕ ٚايج٬ث١ املراٖب اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ  ع٢ً ايصش١، ٚا٭صض 

 (3ش١ َع اإلثِ ;٫ْؿهاى اؾ١ٗ)عٓد اؿٓاب١ً ايص

ٖٚرٙ املطأي١ أدخًت يف ا٭صٍٛ ٚايؿسٚع ٖٚٞ َٔ أغٗس َطا٥ًُٗا ٚمل ٜٓؿو خ٬ؾٗا تكًٝدٖا ٚادتٗادا أَا 

 تكًٝدا ؾاملكًد ٜطام َع املرٖب ٚأَا ادتٗادا ؾ٬ رنسز قٍٛ ا٫دتٗاد ؾٝٗا عٔ أسد ٖرٜٔ املٗٝعني .

 ص١ٜٓ  ْٚٛاشهلا ٚسهِ ايرٖب املكطع يف ايص١ٜٓ يًسداٍ ايؿسع ايجاْٞ  : سهِ ايرٖب ايٝطري يف اي

 ْؿتتض ٖرا ايؿسع بٗرٙ ايتطا٫٩ت : 

 ٌٖ دنٛش إٔ ًٜبظ ايسدٌ ضاع١ َ٪غسٖا َٔ ايرٖب ؟

 َٚاسهِ اضتدداّ قًِ صٓع ضٓ٘ َٔ ايرٖب اٚ قٌ ع٬قت٘ ؟

 َٚٚا سهِ زٜػ١ ايرٖب يف  ايصٛتٝات يف املاٜهات اؿطاض١؟

 ايرٖب ٚنرا ذٖب اؾٓابٞ ٚايطٝٛف ؟ َٚاسهِ َطُاز ايؿص َٔ

ؾٓكٍٛ ٚباهلل ايتٛؾٝل : ا٫صٌ يف ٖرا  سدٜح عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ "٢ْٗ عٔ ايرٖب إ٫ 

 (.4َكطعا")

                                                           
(84/ 1) ايبدازٟ (صشٝض1)

 ايسسٝبا٢ْ غٗس٠، ايطٝٛطٞ عبدٙ بٔ ضعد بٔ َصطؿ٢: امل٪يـ   1/157املٓت٢ٗ  غا١ٜ غسح يف اي٢ٗٓ أٚيٞ ٚ َطايب 6/42ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ  1/126( َٛاٖب اؾًٌٝ 2)

 اإلض٬َٞ. املهتب: ايٓاغس (ٖـ1243: املتٛؾ٢) اؿٓبًٞ ايدَػكٞ ثِ َٛيدا

 .76  – 1/75طبع١ داز ايؿهس، ٚاملػين ٫بٔ قدا١َ   1/10ٚدٛاٖس اإلنًٌٝ ع٢ً كتصس خًٌٝ يٮبٞ ا٫شٖسٟ  1/46ٚايسٚض١ ي٣ًٚٛٓ   5/217( ساغ١ٝ بٔ عابدٜٔ 3)

 5150بسقِ   (161/ 8) ايٓطا٥ٞ ٖٚٛ يف ضٓٔ 16833زقِ  (45/ 28) ايسضاي١ ط أمحد ( َطٓد4)
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ٖٚٛ سدٜح صشٝض صسٜض يف ايٓٗٞ . ٚايصشٝض إٔ ٖرا ا٫ضتجٓا٤ يًسداٍ ، ٚإمنا خصصٓاٙ بايسداٍ ;٭ٕ اؿٌ 

 ٚعُّٛ ايٓٗٞ يًسداٍ.يًٓطا٤ ثابت بٓصٛص أخس٣ ،

 ؾٝهٕٛ ٖرا زخص١ يًسدٌ يف يبظ ايرٖب املكطع ٫ احملًل ، ٚبٗرا ٫ ؽايـ بني ا٭سادٜح.

 ٚإيٝو طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ يف غسح اؿدٜح :  

 َع ايٓٗٞ ؾذعٌ ٚايهسا١ٖ، ايتٓصٜ٘ قٌ ٚأسً٘ اـطابٞ ضًُٝإ أبٛ أٚي٘(: َكطعا إ٫: ) املػها٠ ؾؿٞ غسح

 ايهبري ذيو َٔ ٚنسٙ. ٚاـامت ايطٝـ حنٛ ايٝطري ايػ٤ٞ باملكطع أزاد: ٚقاٍ. ايٓطا٤ إىل َصسٚؾّا ا٫ضتجٓا٤

 إٔ غري دٝد تكدٜس ٖٚرا. ؾٝ٘ ايصنا٠ ػب ٫ َا ٚايٝطري. ٚايهرب اـ٤٬ٝ أٌٖ ٚش١ٜٓ ايطسف، أٌٖ عاد٠ ٖٛ ايرٟ

 .ايٓطا٤ٚ ايسداٍ بني ايٓٗٞ صٝػ١ يف ممٝص ٫ٚ ذيو عٔ مبٓب٧ ٖٛ َا َعا١ٜٚ سدٜح يؿغ

 ؾٝشتٌُ. ٚايٓطا٤ ايسداٍ سل يف عاّ ٚذيو ايُٓٛز، زنٛب عٔ ايٓٗٞ ع٢ً ايرٖب يبظ ع٢ً ايٓٗٞ زتب إْ٘ ثِ

 اييت ايؿط١ ع٢ً زنب إذا َٓ٘ ايتاؾ٘ ايٝطري إٔ زأٟ ثِ غريٙ، زٚاٙ نُا ايرٖب يبظ عٔ ايٓٗٞ ز٣ٚ َعا١ٜٚ إٔ

 قٝاضّا ايٓٗٞ; يف داخٌ غري اـامت، ؾص ب٘ ٜػد أٚ املٓطك١، سًك١ أٚ ايطٝـ قبٝع١ ب٘ ؾتش٢ً يًسداٍ، أبٝشت

 . (1ذيو) عكٝك١ أعًِ ٚاهلل ن٬َ٘، َٔ با٫ضتجٓا٤ ذيو ؾاضتدزى اؿسٜس، َٔ ايٝطري ع٢ً

 ايٝطري ايػ٤ٞ أزاد ايٓٗا١ٜ يف قاٍ َكطعا إ٫ ايرٖب يبظ عٔ ٚيف غسح ضٓٔ ايٓطا٥ٞ يًطٝٛطٞ  :٢ْٗ

 (2ٚاـ٤٬ٝ) ايطسف أٌٖ عاد٠ ٖٛ ايرٟ ايهجري ٚنسٙ ٚحنٖٛا ناؿًك١

 مبا ٫ عٓ٘ املعؿٛ بايكدز ايكطع تكٝٝد َٔ ؾٝ٘ بد ٫( َكطعا إ٫ ايرٖب يبظ ٚعٔ: )ٚقاٍ ايػٛناْٞ  :قٛي٘

 قطعا املكطع ٫ ايهجري ايرٖب بايٓٗٞ ٚاملساد: داٚد أبٞ ضٓٔ غسح يف زض٬ٕ ابٔ قاٍ. ا٭سادٜح بني مجعا ؾٛق٘

 أٌٖ عاد٠ ٖٛ ايرٟ َٓ٘ ايهجري ٚنسٙ ايسدٌ، ضٝـ يف أٚ يًٓطا٤ متاخا أٚ قسطا أٚ سًك١ ػعٌ َٓ٘ ٜطري٠

 ؾٝ٘ ػب ٫ مبا ٚايٝطري ايصنا٠، ؾٝ٘ ػب ْصابا نإ مبا َٓ٘ ايهجري ٜطبط ٚقد ٚايتهرب، ٚاـ٤٬ٝ ايطسف

 دٓظ ٭ٕ: قاٍ بايٓطا٤، خاصا ا٫ضتجٓا٤ ٖرا ٚدعٌ املعامل يف اـطابٞ ايه٬ّ ٖرا َجٌ ذنس ٚقد. اْت٢ٗ

 .(3ٚنجريٙ) قًًٝ٘ ايسداٍ ع٢ً سسّ نُا عًٝٗٔ مبشسّ يٝظ ٖباير

 قًت: تأٌٜٚ أبٞ ضًُٝإ اـطابٞ خ٬ف ظاٖس اؿدٜح ;٭ٕ يؿع٘ عاّ يًسداٍ ٚايٓطا٤ ،

                                                                                                                                                               
ٚامس٘ سٝٛإ بٔ خايد،  -٘ ثكات زداٍ ايػٝدني، غري أبٞ غٝذ اهلٓا٥ٞسدٜح صشٝض يػريٙ، ٖٚرا إضٓاد سطٔ، زداي قاٍ ايع١َ٬ ا٫زْا٩ط يف ؼكٝك٘ ٭محد:

5150ٚصشش٘ ا٫يباْٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً ايٓطا٥ٞ بسقِ .16833زقِ  (45/ 28)املطٓد  ؾُٔ زداٍ أبٞ داٚد ٚايٓطا٥ٞ، ٖٚٛ سطٔ اؿدٜح -ٚقٌٝ: خٝٛإ

 عبد. د: احملكل(ٖـ743) ايطٝيب اهلل عبد بٔ اؿطني ايدٜٔ غسف: امل٪يـ (2915/ 9( )ٓٔايط سكا٥ل عٔ ايهاغـ) بـ املط٢ُ املصابٝض َػها٠ ع٢ً ايطٝيب (غسح1)

 . (ايسٜاض - املهس١َ َه١) ايباش َصطؿ٢ ْصاز َهتب١: ٖٓداٟٚ ايٓاغس اؿُٝد

: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ بهس، بٞأ بٔ ايسمحٔ عبد: امل٪يـ ايٓطا٥ٞ ضٓٔ املطبٛع َع ساغ١ٝ ايطٓدٟ ع٢ً (160/ 8)ايٓطا٥ٞ  ضٓٔ ع٢ً ايطٝٛطٞ ( ساغ2١ٝ)

 سًب - اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: ايٓاغس (ٖـ911

 اؿدٜح، داز: ايصبابطٞ ايٓاغس ايدٜٔ عصاّ: ؼكٝل (ٖـ1250: املتٛؾ٢) ايُٝين ايػٛناْٞ اهلل عبد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ امل٪يـ  قُد (103/ 2)( ٌْٝ ا٫ٚطاز 3)

َصس
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ٚيهٔ ملا ناْت ايٓصٛص ا٫خس٣ ٚاضش١ ايد٫ي١ ع٢ً سٌ ايرٖب يًٓطا٤ َطًكا ;تبني إٔ ٖرا خاص بايسداٍ 

 نُا ضٝأتٞ عٓد ْكٌ املراٖب . ;ٖٚٛ َا زدش٘ ا٫َاّ أمحد ٚغريٙ

ٖٚرا َا دعٌ غازح املػها٠ ٜتعكب ا٫َاّ اـطابٞ يف قٛي٘ ذيو ٚؾاقا يهجري َٔ ايعًُا٤ غريٙ ٖٚٛ َا ذٖب 

 ايٝ٘ غٝذ ا٫ض٬ّ بٔ ت١ُٝٝ بكٛي٘ : 

 ايرٖب عٔ ٢ْٗ} َعا١ٜٚ ؿدٜح َطًكا; ايسخص١: أسدٖا: أقٛاٍ أمحد عٔ( ايًباع باب) يف ايرٖب ٜطري ٚيف

 يف: ٚايجايح. ؾكط ايط٬ح يف ايسخص١: ٚايجاْٞ. بهس أبٞ قٍٛ ،ٖٚٛ غريٙ َٔ أق٣ٛ ايكٍٛ ٖرا ٚيعٌ {َكطعا ٫إ

 اؾساد٠ عني ٚاـسٜص١ خسٜص١" ٫ٚ ايرٖب ٜباح "٫ أمسا٤ ؿدٜح َطًكا; بتشسمي٘ ٚد٘ ،ٚؾٝ٘ خاص١ ايطٝـ

 عٔ ثبت قد ٭ْ٘ ا٭زبع١; ا٭١ُ٥ عٓد سّٖرا ق إٔ زٜب ٫ٚ ايتابع; دٕٚ املؿسد ايرٖب ع٢ً ذنٌُ قد ٖرا يهٔ

 . ايٓٗٞ ٜبًػ٘ مل َٔ ايصشاب١ َٔ يبط٘ قد نإ ٚإٕ ايرٖب; خامت عٔ ٢ْٗ أْ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب

نايعًِ  تبعا ٜطريٙ ٚبني عٓ٘; ؾ٢ٗٓ نايته١)قطع١ َؿسد٠( َؿسدا اؿسٜس ٜطري بني ٚغريٙ أمحد ؾسم ٚهلرا

 بني ؾٝؿسم: ٚايهجري ايٝطري بني ايسخص١ يف ٜؿسم ؾهُا. ؾكط ايٓٛع ٖرا يف ٚقع ٤ا٫ضتجٓا إذ )قطع١ يف ايجٛب(;

 .(1يػريٙ) ايتابع ع٢ً"  َكطعا إ٫"  َعا١ٜٚ سدٜح ٚذنٌُ ٚاملؿسد ايتابع

ٚايرٟ ٜرتدض ٚاهلل أعًِ ٖٛ إٔ اؿدٜح ديٌٝ ع٢ً إٔ ايٝطري َٔ ايرٖب َطتج٢ٓ بايٓطب١ يًسداٍ ع٢ً َا ذٖب 

 ٚنجري َٔ ايؿكٗا٤ َٔ كتًـ املراٖب نُا ضٝأتٞ ايٝ٘ ا٫َاّ أمحد 

 ٚتأٍٚ َٔ تأٚي٘ أْ٘ ع٢ً ايٓطا٤ خازز عٔ ايعاٖس ب٬ سذ١ ظاٖس٠ ٚاهلل أعًِ .

 ٜٚتدسز عًٝ٘ َطا٥ٌ نجري٠ ٚدقٝك١ :

ؾٝطتٓبط َٓ٘ سٌ يبظ ضاع١ ؾٝٗا َ٪غس َٔ ايرٖب يهْٛ٘ َػٍُٛ بعُّٛ "ْٗٞ ايرٖب إ٫ َكطعا" ٖٚرا -1

 . َٔ املكطع ايٝطري

ٚذنٌ ؾص خامت  ٚدص٤ َٔ قًِ ، ٚقد ؿغ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا ؾكاٍ ظٛاش نٕٛ ؾص  -2

 اـامت َٔ ذٖب إٕ نإ ٜطريا

 ٚنرا َطُاز ايرٖب يف ايطٝـ ٚحنٛٙ  -3

 .ايطٝـ يف ؾٝ٘ ايسخص١ ، أمحد، عٔ زٟٚ ؾكد ايرٖب، َٔ ذيو عدا دا٤ يف املػين : َٚا

 اٯٕ ؾراى اهلل عبد أبٛ قاٍ ذٖب، َٔ َطُاز سٓٝـ بٔ عجُإ ضٝـ يف نإ أْ٘ زٟٚ دق: أمحد قاٍ ا٭ثسّ، قاٍ

 ٚز٣ٚ. ْاؾع عٔ أ١َٝ، بٔ إمساعٌٝ سدٜح َٔ. ذٖب َٔ ضبا٥ه٘ ضٝـ يعُس نإ إْ٘: ٚقاٍ. ايطٝـ يف

                                                           
قاضِ  بٔ قُد بٔ ايسمحٔ عبد: احملكل (ٖـ728: املتٛؾ٢) اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أمحد ايعباع أبٛ ايدٜٔ تكٞ: امل٪يـ (87/ 21) ايؿتا٣ٚ  ( فُٛع1)

 ايطعٛد١ٜ. ايعسب١ٝ املًُه١ ايٓب١ٜٛ، املد١ٜٓ ايػسٜـ، املصشـ يطباع١ ؾٗد املًو فُع: ايٓاغس
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 ذٖب ضٝؿ٘ ٚع٢ً َه١ دخٌ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب إٔ» ايعصسٟ، َصٜد٠ عٔ بإضٓادٙ ايرتَرٟ،

 .  (1)«ٚؾط١

 ٜطكط إٔ عًٝ٘ رناف: اهلل عبد ٭بٞ قًت: ا٭ثسّ قاٍ. ذيو ؼسِٜ ع٢ً تدٍ أخس٣ زٚا١ٜ أمحد عٔ ٚزٟٚ

: زٟٚ ؾكد املطُاز، ؾأَا ايطسٚز٠، ع٢ً ٖٛ إمنا ٚذيو ا٭ضٓإ، يف زخص إمنا: قاٍ ذٖب؟ َٔ َطُازا ؾٝ٘ دنعٌ

ايػعري٠  َجٌ صػري غ٤ٞ: قاٍ صٝص١؟خسٜ غ٤ٞ أٟ: قًت.  «ايكٝا١َ ّٜٛ بٗا نٟٛ غسٜصٝص١، ؼ٢ً َٔ»

(2) 

 ؼ٢ً أٚ سًٞ، َٔ: »قاٍ غِٓ، بٔ ايسمحٔ عبد عٔ سٛغب، بٔ غٗس عٔ بإضٓادٙ أٜطا، ا٭ثسّ ٚز٣ٚ

 ٜطري أباح أْ٘ أصشابٓا، َٔ بهس أبٞ عٔ ٚسهٞ.  «َعربا أٚ ي٘ َػؿٛزا ايكٝا١َ، ّٜٛ بٗا نٟٛ غسٜصٝص١،

 ع٢ً احملس١َ ايج٬ث١ أسد ٚ٭ْ٘ ايؿط١، ع٢ً ايرٖب ٚبكٝاع ،ا٭خباز َٔ زٜٚٓاٙ مبا ذنتر ٚيعً٘ ايرٖب،

ؾتًدص َٔ ٖرا ايٓكٌ زٚا١ٜ عٔ ا٫َاّ أمحد إٔ اؾٛاش  (3نطا٥سٖا ) ٜطريٙ ذنسّ ؾًِ اإلْاخ، دٕٚ ايرنٛز

أخرٙ َٔ ا٫ضتجٓا٤ يف اؿدٜح ٖٚٛ َسٟٚ عٔ اؿٓؿ١ٝ يف َطُاز ايرٖب ، دا٤ يف اهلدا١ٜ "٫ٚ بأع مبطُاز 

  (4عٌ يف سذس ايؿص" أٟ يف ثكب٘ ٭ْ٘ تابع نايعًِ يف ايجٛب ؾ٬ ٜعد ٫بطا ي٘. )ايرٖب دن

 يًجٛب نايعًِ ايتبع دٕٚ يٮصٌ ٚايعرب٠ يًؿص تبع ٭ْ٘ ايرٖب مبطُاز ايؿص بػد بأع ٚيف ايبدا٥ع : ٫ٚ

 . (5ٚحنٛٙ. )

ٚاملصشـ ٚايجٛب املهتٛب عًٝ٘ ٚهلِ تٛضع يف َطا٥ٌ ،ؾذٛشٚا ا٫ْا٤ املطبب بايرٖب ٚايهسضٞ ٚايطسٜس ٚايطسز  

بايرٖب ،ؾهٌ ٖرٙ دا٥ص٠ يف املرٖب اؿٓؿٞ عٓد ا٫َاّ ٚقُد ٚنسٖٗا أبٜٛٛضـ ، ٚأَا ايطٝـ املطبب 

ٚايطهني ، ؾاتؿكٛا ع٢ً اؾٛاش، ٖٚرا َع٢ٓ قٍٛ ايهاضاْٞ  أْ٘ إمجاع أٟ َٔ أٌٖ املرٖب ٖٚرا َا عسؾت٘ بايتتبع 

 ٚنريو باإلمجاع ب٘ بأع ؾ٬ ٚايطهني املطبب ايطٝـ( ٚأَا)ٍ :إذ قا ملٓٗذ٘ يف ناٌَ نتاب ايبدا٥ع 

 ،ٖٚرٙ َطتٓبط َٔ ٖرا اؿدٜح ، (6)  بريو بايسخص١ اٯثاز يٛزٚد املطبب١ املٓطك١

                                                           
 1690 بسقِ (252/ 3)  ايرتَرٟ ضٓٔ (1)

قًت ٖٚٛ َٔ طسٜل غٗس بٔ سٛغب ٚؾٝ٘ خ٬ف 459بسقِ( 182/ 24) يًطرباْٞ ايهبري ِ( املعذ2)

  (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ ( املػين3)

 ط٬ٍ: احملكل (ٖـ593: املتٛؾ٢) ايدٜٔ بسٖإ اؿطٔ أبٛ املسغٝٓاْٞ، ايؿسغاْٞ اؾًٌٝ عبد بٔ بهس أبٞ بٔ عًٞ: امل٪يـ (367/ 4) املبتدٟ بدا١ٜ غسح يف ( اهلدا4١ٜ)

 يبٓإ - بريٚت - ايعسبٞ ايرتاخ اسٝا٤ داز: ٜٛضـ ايٓاغس

 (132/ 5) ايػسا٥ع يًهاضاْٞ تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع5)

 قُد قٍٛ ٖٚٛ - عٓ٘ اهلل زضٞ - سٓٝؿ١ أبٞ عٓد ؾٝ٘ ٚايػسب با٭نٌ بأع ؾ٬ بايرٖب املطبب اإلْا٤( ٚأَا):  ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع بدا٥ع يف ( قا6ٍ)

 َٔ ايكدز ٖرا إٔ قٛهلُا( ٚد٘) ؾٝهسٙ اإلْا٤ باضتعُاٍ سصٌ ٚقد بايٓص سساّ ايرٖب اضتعُاٍ إٔ ٜٛضـ أبٞ قٍٛ( ٚد٘) ٜهسٙ ٜٛضـ أبٞ ٚعٓد املٛطإ يف ذنسٙ

 ٚايطسز ٚايهسضٞ املطبب ٜسايطس ع٢ً اؾًٛع اـ٬ف ٖرا ٚع٢ً باؿسٜس املهؿٛؾ١ ٚاؾب١ املعًِ نايجٛب ايتابع دٕٚ يًُتبٛع ٚايعرب٠ ي٘ تابع ٖٛ عًٝ٘ ايرٟ ايرٖب

 .ا٫خت٬ف ٖرا ع٢ً برٖب نتاب١ ؾٝ٘ ثٛب ٚيبظ ايرٖب َٔ ناْت إذا املسأ٠ سًك١ ٚنرا اـ٬ف ٖرا ع٢ً املطبب املصشـ ٚنرا املطبب١ ٚايجؿس ٚايسناب ٚايًذاّ
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ٚأَا تصٜني ايطٝٛف ٚايط٬ح ٚاؾٓابٞ بايرٖب ؾٝذٛش ؼ١ًٝ ايطٝـ بايرٖب يف َرٖب  _6

 ( ،.2ُإ بٔ سٓٝـ )(ٚاؿٓاب١ً ْٚكٌ أمحد ذيو عٔ عُس ٚعج1املايه١ٝ)

 املطًب ايجايح  : املُٛٙ ْٚٛاشي٘

 أ٫ٚ : تعسٜـ املُٛٙ يػ١ ٚاصط٬سا .

 ايعني ٚاملط٢ً تػػٞ دًٝد٠ ايعؿس٠ ؾٝٗا اييت ٚايعني ٚاملصٜٔ بايباطٌ املًبظ( املُٛٙ)ـ تعسٜـ املُٛٙ يػ١ : 1

 (3) ٫ سكٝك١ ي٘ٚايطشس: ايباطٌ، ٖٚٛ ا٭َس املُٛٙ ايرٟ َُٓٗا  دٖٛسٙ ٚيٝظ ؾط١ أٚ برٖب

 ـ تعسٜـ املُٛٙ اصط٬سا :2

 ؾُٝا ًٜك٢ حناع حنٛ َٔ إْا٤ ٖٚٛ َٛٙ، َٔ َؿعٍٛ اضِ(  ممٛٙ) ؾكاٍ ايؿكٗا٤ :إْا٤  أَا يف ا٫صط٬ح ايؿكٗٞ

 ٜٚط٢ً نايٛزم دنع٬ بإٔ ؾط١، أٚ برٖب( َطًٞ) إْا٤( ٚ) نُصُت يْٛ٘، ؾٝهتطب ؾط١، أٚ ذٖب َٔ أذٜب

 ؾٝ٘ ٜٚٛضع سؿسا، خػب حنٛ َٔ اإلْا٤ يف ذنؿس بإٔ ؾط١، أٚ برٖب( َطعِ) إْا٤( ٚ) سدٜد، حنٛ َٔ اإلْا٤ ب٘

 .بكدزٖا ؾط١ أٚ ذٖب قطع

 ذٖب َٔ دقٝل غسٜط ؾٝٗا ٜٚٛضع ايدق١، غا١ٜ يف اجملازٟ غب٘ ؾٝ٘ ٜصري ست٢ اإلْا٤ ٜربد بإٔ( َهؿت) إْا٤( ٚ)

 .(4عًٝ٘ ) ٜٚدم ؾط١، أٚ

 رٖب .ثاْٝا : َراٖب ايؿكٗا٤ يف املُٛٙ باي

ايرٟ زدش٘ ؾكٗا٤ املرٖب اؿٓؿٞ دٛاش اضتعُاٍ املُٛٙ بايرٖب ٚايؿط١ بػسط نٕٛ ايتُٜٛ٘ ٜطريا  ٖٚٛ َا  

 ٫ ميهٔ ؽًٝص٘ َٓ٘ بعسض٘ ع٢ً ايٓاز .

                                                           
 .1/125( َٛاٖب اؾًٌٝ 1)

 2/236( نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع 1)  2/610( املػين ٫بٔ قدا١َ 2)

 داز َ٪ضط١: عُس طبع١ كتاز أمحد دنتٛز: ؼكٝل (ٖـ350: املتٛؾ٢) ايؿازابٞ، اؿطني بٔ إبساِٖٝ بٔ إضشام إبساِٖٝ أبٛ: امل٪يـ 1/181ا٭دب  دٜٛإ ( َعذ3ِ)

طؿ٢ / أمحد ايصٜات / ساَد عبد ايكادز )إبساِٖٝ َص فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠صادز عٔ  (892/ 2) ايٛضٝط ايكاٖس٠ ٚاملعذِ ٚايٓػس، ٚايطباع١ يًصشاؾ١ ايػعب

.ايٓاغس: داز ايدع٠ٛ / قُد ايٓذاز(

ايهتب ٚ  عامل: ايٓاغس (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: امل٪يـ (29/ 1) املٓت٢ٗ يػسح اي٢ٗٓ أٚيٞ ( دقا٥ل4)

 ٜٚاضني ا٭زْا٩ٚط قُٛد: احملكل (ٖـ709: املتٛؾ٢) ايدٜٔ مشظ اهلل، عبد أبٛ ايبعًٞ، ايؿطٌ أبٞ بٔ ايؿتض أبٞ بٔ قُد: ٪يـامل ( 81: ص) املكٓع أيؿاظ ع٢ً املطًع

 (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ (83: ص) ايتٓبٝ٘ أيؿاظ ٚاْعس ؼسٜس يًتٛشٜع ايطٛادٟ َهتب١: ايٓاغس اـطٝب قُٛد

 ايٓؿا٥ظ داز: قٓٝيب ايٓاغس صادم ساَد - قًعذٞ زٚاع قُد امل٪يـ  (460: ص) ايؿكٗا٤ يػ١ ٚ َعذِ دَػل – ايكًِ داز: ايدقسايٓاغس ايػين عبد: احملكل

 (1645/ 2) ٚايعًّٛ ايؿٕٓٛ اصط٬سات ٚايتٛشٜع ٚ دا٤ يف نػاف ٚايٓػس يًطباع١

ّٙٛ  :املُ

 Plated ،disguisedص  ا٫ْهًٝص١ٜ يفط

 Plaque ،trompeurص  ايؿسْط١ٝ يفط  

َّا اإلْا٤ ؾٛم ايّرٖب َٔ زقٝك١ طبك١ إضاؾ١ مبع٢ٓ ايتُٜٛ٘ َٔ َػتّل ّٔ يف ٚأ ّٓٗا ايٓعِ يف ؾصٝش١ أيؿاظ إٜساد ؾٗٛ ايبدٜع ؾ  َع٢ٓ ٫ تاؾٗا ايػعس ٜهٕٛ تكسأ سني ٚيه

ُّد بٔ ساَد قُد ايكاضٞ ابٔ عًٞ بٔ قُد: امل٪يـ َؿٝد ٚغري ي٘  زؾٝل. د: َٚسادع١ ٚإغساف تكدِٜ (ٖـ1158 بعد: املتٛؾ٢) ايتٗاْٟٛ اؿٓؿٞ ايؿازٚقٞ صابس ق

 بريٚت - ْاغسٕٚ يبٓإ َهتب١: دسسٚز ايٓاغس عًٞ. د: ؼكٝل ايعذِ
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 غ٤ٞ َٓ٘ رنًص ٫ ايرٟ ٚايؿط١ ايرٖب مبا٤ امل١ُٖٛ ا٭ٚاْٞ( ٚأَا)ٚقد ْص ع٢ً ذيو يف ايبدا٥ع بكٛي٘ : 

 ٚايسناب بايطسز با٫ْتؿاع بأع ٫ ٚنرا باإلمجاع ذيو ٚغري ٚايػسب ا٭نٌ يف بٗا با٫ْتؿاع بأع ؾ٬

 (.1رنًص) ٫ أْ٘ ٜس٣ أ٫ بػ٤ٞ يٝظ ايتُٜٛ٘ ٭ٕ املُٛٙ ٚايطكـ ٚايطسٜس ٚايط٬ح

ٚذٖب ايػاؾع١ٝ اىل إٔ املُٛٙ دا٥ص بٓؿظ ايػسط ايرٟ قسزٙ اؿٓؿ١ٝ ،ٖٚٛ نْٛ٘ ٜطريا ٫ ذنصٌ َٓ٘ غ٤ٞ 

يٓاز ، ٚذيو إٔ سصٍٛ غ٤ٞ َٓ٘ ديٌٝ ع٢ً ايهجس٠ ؾٝ٘ َٚا نإ ذيو نريو اٌُٖ ؾٝ٘ عٓد ايعسض ع٢ً ا

 اضتعُاي٘ دنٛش أٟ: ؾط١ أٚ برٖب املطًٞ أٟ( املُٛٙ) اإلْا٤( ٚذنٌ)ؾؿٞ غسح املٓٗاز : ا٫صٌ ايػسعٞ ٖٚٛ املٓع

 بإٔ ب٘ املُٛٙ نجس ؾإٕ ايؿكسا٤، قًٛب ٚنطس يًد٤٬ٝ ذنسّ ٚايجاْٞ. َعدّٚ ؾهأْ٘ ب٘ املُٛٙ يك١ً( ا٭صض يف)

ٚحن٢ املايه١ٝ ٖرا املٓش٢ ا٫ أِْٗ مل ٜػسطٛا ٖرا ايػسط  (2)ايٓاز سسّع٢ً  بايعسض غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ نإ

 ايرٟ عٓد  اؿٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ بٌ اطًكٛا ايكٍٛ ٚاطًكٛا اـ٬ف .

 ْعسا ٚإباست٘ ايعاٖس إىل ْعسا ايٓكدٜٔ بأسد املطًٞ أٟ املُٛٙ ٚحنٛٙ ايٓشاع إْا٤ ٚاقتٓا٤ اضتعُاٍ سس١َ ٚيف

 ق٫ٕٛ. ايباطٔ إىل

ٚايع١ً يف ايسخص١ يف املُٛٙ ٖٛ أْ٘ ٜطري َٚا نإ نريو ؾٗٛ تابع ٚاملكسز يف ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ إ ايتابع ٫ 

 (3ٜطتكٌ باؿهِ )

  املطتكٓع ٚغسس٘: ٚاملعتُد يف َرٖب ا٫َاّ امحد املٓع ،دا٤ يف شاد

 بأسدُٖا ٚاملهؿت ٚاملطعِ ٚاملطًٞ املُٛٙ ٚنرا ٜأتٞ، َا غري بأسدُٖا أٚ (بُٗا َٚطببا ٚؾط١ ذٖب آ١ْٝ إ٫) 

 ٚغريُٖا ٚغسب أنٌ يف( ٚاضتعُاهلا) ايؿكسا٤ قًٛب ٚنطس ٚاـ٤٬ٝ ايطسف َٔ ؾٝ٘ ملا( اؽاذٖا ذنسّ ؾإْ٘)

 ٚنرا ز،يًصٚ ايتصٜٔ إىل ؿادتٗٔ يًٓطا٤ ايتشًٞ أبٝض ٚإمنا. املدصص ٚعدّ ا٭خباز يعُّٛ( أْج٢ ع٢ً ٚيٛ)

 .(4ٚحنٛٙ) املٌٝ ست٢ ٚاملدخ١ٓ ٚاجملُس٠ ٚايكٓدٌٜ ٚاملطعط ٚايكًِ نايدٚا٠ نًٗا اٯ٫ت

قًت : ٚأصٌ َٔ ذٖب اىل اؾٛاش َا تكدّ َٔ سدٜح ايرٖب املكطع ;٭ْ٘ إٕ داش املكطع ايٝطري ؾاملُٛٙ اٚىل 

 باؾٛاش .

ب ايؿكسا٤ عًتإ يًُٓع يف  اضتعُاٍ ايرٖب ا٫ أْ٘ ٜػهٌ عًٝ٘ إ ايؿكٗا٤ اضتعًُٛا دؾع اـ٤٬ٝ ٚنطس قًٛ

 ٚايؿط١ يف ا٫نٌ ٚايػسب; يريو تسدد َٔ تسد يف ايتُٜٛ٘ ْعسا ٫خت٬ف ؼكٝل املٓاط عٓدٙ .

يريو ٫ تهاد املراٖب ؽًٛا َٔ قٛيني أٚ اقٛاٍ يف داخٌ املرٖب ايٛاسد يف ٖرٙ املطاي١ ;ْعسا يرتدد ايٓعس 

ع يف املعتُد ناؿٓاب١ً ؾتذد  يف املرٖب اقٛاٍ اخس٣ تبٝض اضتعُاٍ عٓدِٖ يف ذيو ، ست٢ َٔ اطًل املٓ

                                                           
.(133/ 5) ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع1)

.(104/ 1)يًسًَٞ   املٓٗاز غسح إىل احملتاز ( ْٗا2١ٜ)

 .(100/ 1) دسغٞيً خًٌٝ كتصس (غسح3)

َٚع٘: ساغ١ٝ ايػٝذ  ٖـ(1051ٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ ص٬ح ايدٜٔ ابٔ سطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت٢ اؿٓب٢ً )املتٛؾ٢: مل (15: ص) املطتكٓع ( ايسٚض املسبع غسح شاد4)

 .َ٪ضط١ ايسضاي١ -ايٓاغس: داز امل٪ٜد  خسز أسادٜج٘: عبد ايكدٚع قُد ْرٜس ايعجُٝني ٚتعًٝكات ايػٝذ ايطعدٟ



 

322 
 

 2015ديسمبز  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادص     جامعة الناصزمجلة 

 

 مزاد عبداهلل بن فضل. د.أ دراسة تطبيقية  في بعض نواسله في الطب والشينة -مسائل الذهب 

 ( 1املُٛٙ ،ٚإ نإ املعتُد ٖٛ املٓع يف املرٖب)

 ٚايرٟ ٜرتدض يٞ بعد ايٓعس يف ٖرٙ املطاي١ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝٗا ٖٛ ايتؿصٌٝ :

  اسصَتٗا ؾٝذٛش ايتُٜٛ٘ يػ٤ٞ َٔ ايٓطٝر اـاص بايبػٛت ٚاؾبب ٚضِٝ اؾٓابٞ املطتعٌُ يف

 ي٬عتبازات ايتاي١ٝ :

 أ٫ٚ : قٝاضا ع٢ً سدٜح ايرٖب املكطع ايرٟ ضبل عج٘ َٚطا٥ً٘  

 ثاْٝا : يعدّ ظٗٛز ايع١ً ؾٝ٘ ٖٚٞ اـ٤٬ٝ ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ 

 ؾسٜإ ايعاد٠ بني ايٓاع ع٢ً اضتعُاٍ ذيو بهجس٠ ؾًِ تعد ايع١ً ساص١ً ٫ غًب١ ٫ٚ نجس٠ 

 ٚاْٞ ٚامل٬عل ٚايطكٛف ٚايطسز ٚايهساضٞ ٚا٫ثاخ ٚدٚزات املٝاٙ ٚاَا املُٛٙ يف حنٛ ا٫

ؾايرٟ ٜعٗس ٖٛ ايتشسِٜ تبعا ملرٖب ا٫َاّ امحد يف املطاي١ نُا تكدّ ; ْعسا يٛضٛح ايع١ً يف ذيو ٖٚٞ 

اـ٤٬ٝ ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ ; ٫ٕٚ ٖرا ناؿ١ًٝ يف ا٫ضتعُاٍ املٓٗٞ عٓ٘ يعدّ ايؿسم َٔ سٝح ايتعًٌٝ 

 عدّ سصٍٛ غ٤ٞ عٓد ايعسض ع٢ً ايٓاز غري َٓصٛص١ ٫ٚ َ٪ثس٠ تاثريا بٝٓا . ;ٚع١ً

يريو ؾايكٍٛ بايتشسِٜ يف ٖرٙ املطا٥ٌ اقسب اىل َعاْٞ ايػسع يف ايتشسِٜ ; ٫ْٚ٘ خازز عٔ ايتٛضط اىل 

،٫ْٚ٘  ايطسف ٚاـ٤٬ٝ ٚايهرب ٖٚرا عني َا ْٗت عٓ٘ ايػسٜع١ ; ٚيعدّ اؿاد١ يريو ا٫ ايص١ٜٓ ٚايطسف ؾٝٗا

يٝظ َٔ ايٝطري ايرٟ رنؿ٢ ع٢ً ايٓاظس بٌ ظٗٛزٙ نعٗٛز عني ايرٖب سكٝك١ ب٬ ؾسم .ٚاهلل أعًِ ٚي٘ 

 اؿُد أ٫ٚ ٚأخريا .

 

 

 

                                                           
 مجاٖري ٚعًٝ٘. َطًكا املرٖب ٖرا( ب٘ ٚاملُٛٙ بايرٖب املٓطٛز يبظ ٚذنسّ) (477/ 1) اـ٬ف َٔ ايسادض َعسؾ١ يف ( ٜٛضض ٖرا َا قاي٘ املسداٟٚ يف اإلْصاف1)

 .ضبل َا ع٢ً غريٙ َع املٓطٛز اؿسٜس سهِ بايرٖب املٓطٛز سهِ: ٚقٌٝ. ٜهسٙ: ٚقٌٝ. َِٓٗ نجري ب٘ ٚقطع ا٭صشاب،

 ؾإٕ) قٛي٘. سسّ ؾط١ أٚ: ٚقٌٝ برٖب ْطر َٚا: ايسعا١ٜ يف ٚقاٍ. تكدّ ؾُٝا ب٘، ٚاملُٛٙ بايرٖب ناملٓطٛز بٗا ٚاملُٛٙ بايؿط١ املٓطٛز إٔ: املرٖب َٔ ايصشٝض: ؾا٥د٠

 ٚاؿاٜٚني، ايصػس٣، ٚايسعا١ٜ ادٟ،ٚاهل ٚايبًػ١، ٚايتًدٝص، ٚاـ٬ص١، ٚاملطتٛعب، ايرٖب، َٚطبٛى ٚاملرٖب، اهلدا١ٜ، يف ٚأطًكُٗا( ٚدٗني ؾع٢ً يْٛ٘ اضتشاٍ

 َباح ؾٗٛ. غ٤ٞ عٓ٘ ذنصٌ ٫ اضتشايت٘ بعد نإ ؾإٕ. ؾٛدٗإ املُٛٙ يٕٛ اضتشاٍ ؾإٕ: متِٝ ابٔ ٚقاٍ. َطًكا يْٛ٘ اضتشاٍ ؾُٝا اـ٬ف أطًكٛا ؾٗ٪٤٫. ٚايٓعِ

 َا ذنسّ: ترنست٘ يف عبدٚع ابٔ ٚقاٍ. اضتشايت٘ قبٌ برٖب ٚاملُٛٙ املٓطٛز ُاٍاضتع ٚذنسّ: ٚاملٓتدب ٚاملٓٛز، ايٛدٝص، يف ٚقاٍ. ايؿا٥ل يف قاٍ ٚنرا. ٚاسدا ٚدٗا

 املُٛٙ َٔ يْٛ٘ اضتشاٍ ٚؾُٝا: ايهرب٣ ايسعا١ٜ يف ٚقاٍ. ا٭صض يف أبٝض َطًكا: ٚقٌٝ غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ ٚمل يْٛ٘، اضتشاٍ ؾإٕ: ايؿسٚع يف ٚقاٍ. بام برٖب َٛٙ أٚ ْطر،

(478/ 1) يًُسداٟٚ اـ٬ف َٔ ايسادض َعسؾ١ يف سو اإلْصاف إذا ٤غٞ َٓ٘ دنتُع ٫: ٚقٌٝ برٖب ٚحنٛٙ

 .اْت٢ٗ. ٚاسدا ٚدٗا سٌ: سو إذا غ٤ٞ َٓ٘ دنتُع ٚمل اضتشاٍ، َا: ٚقٌٝ ذنسّ ٫ٚ. ٜهسٙ: ٚقٌٝ. ٚدٗإ

. املرٖب َٔ ايصشٝض ع٢ً ٜبض مل سه٘ بعد غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ نإ ٚإٕ. مجاع١ ب٘ ٚقطع. املرٖب َٔ ايصشٝض ع٢ً ٜباح: غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ مل إذا أْ٘: ذيو ٚساصٌ

 املرٖب. ٖٚٛ ٚايؿسم، ٚعدَٗا، اإلباس١،: أقٛاٍ ث٬ث١ يْٛ٘ املطتشٌٝ ؾؿٞ
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 مزاد عبداهلل بن فضل. د.أ دراسة تطبيقية  في بعض نواسله في الطب والشينة -مسائل الذهب 

 ايٓتا٥ر ٚاملسادع : 

 أ٫ٚ ايٓتا٥ر :

سٌ ايرٖب ؼًٝا يًٓطا٤ دٕٚ ايسداٍ َٔ املعًَٛات ايػسع١ٝ ٜٚطتج٢ٓ يًسداٍ ايرٖب املكطع ٚايسادض أْٗا  _1

ص١ ٫ضتعُاٍ ايٝطري َٔ ايرٖب يًسداٍ يف حنٛ ايطٝٛف ٚاـٓادس ٚزأع قًِ َٚ٪غس ضاع١ ٚحنٛ ٖرٙ زخ

 ا٫َٛز ايٝطري٠ 

 دٛاش ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب ضٛا٤ أغ٢ٓ عٓ٘ ايؿط١ اٚ ٫ نػد ا٫ضٓإ  _2

َرٖب  ايتؿصٌٝ يف َطأي١ املطًٞ بايرٖب سٝح ذنسّ َا ؼككت ؾٝ٘ ع١ً ايطسف ٚاـ٤٬ٝ نُا ٖٛ -3

 ا٫َاّ امحد ؾٝشسّ املُٛٙ يف امل٬عل ٚايطكٛف ٚا٫ثاخ ٚحنٖٛا 

ٜٚطتج٢ٓ َٔ ٖرا ايبػٛت ٚاؾٓابٞ ٚحنٖٛا َٔ ايص١ٜٓ ؽسدنا ع٢ً سدٜح ايرٖب املكطع ٚيعدّ ؼكل ع١ً 

 .  اـ٤٬ٝ ٚايطسف يكًت٘ ٚدسٜإ ذيو بني ايٓاع ب٬ ظٗٛز ٖرا املع٢ٓ

 ثاْٝا املسادع : 

 ثِ ايهش٬ْٞ اؿطين، قُد بٔ ص٬ح بٔ إمساعٌٝ بٔ قُد: امل٪يـ اٯٌَ  بػ١ٝ غسح ايطا٥ٌ ـ إداب1١

 ايطٝاغٞ أمحد بٔ سطني ايكاضٞ: احملكل(ٖـ1182: املتٛؾ٢) با٭َري املعسٚف ايدٜٔ، عص إبساِٖٝ، أبٛ ايصٓعاْٞ،

 بريٚت - ايسضاي١ َ٪ضط١: ا٭ٖدٍ ايٓاغس َكبٛيٞ قُد سطٔ ٚايدنتٛز

 ايجعًيب ضامل بٔ قُد بٔ عًٞ أبٞ بٔ عًٞ ايدٜٔ ضٝد اؿطٔ أبٛ: ا٭سهاّ امل٪يـ ٍٛأص يف ـ اإلسها2ّ

 يبٓإ ،  -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: عؿٝؿٞ ايٓاغس ايسشام عبد: احملكل (ٖـ631: املتٛؾ٢) اٯَدٟ

ايػاٜٚؼ   شٖري :بريٚت غساف - اإلض٬َٞ املهتب: ايٓاغس  ايطبٌٝ َٓاز أسادٜح ؽسٜر يف ايػًٌٝ ـ إزٚا3٤

 1985ّ - ٖـ 1405 ايجا١ْٝ: ايطبع١

 بريٚت  – املعسؾ١ داز: ايٓاغس (ٖـ204: املتٛؾ٢) إدزٜظ بٔ قُد اهلل عبد ٭بٞ يًػاؾعٞ ـ ا٭4ّ

 املسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ ع٤٬: امل٪يـ  اـ٬ف يًُسداٟٚ  َٔ ايسادض َعسؾ١ يف ـ اإلْصاف5 

 ايعسبٞ. ايرتاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس(ٖـ885: املتٛؾ٢) ٓبًٞاؿ ايصاؿٞ ايدَػكٞ

: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايهاضاْٞ أمحد بٔ َطعٛد بٔ بهس أبٛ ايدٜٔ، يع٤٬  ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع ـ  بدا٥ع6 

 ايع١ًُٝ ، ٚ  ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ587

 بدز اؿٓؿ٢ ايػٝتاب٢ سطني بٔ أمحد بٔ َٛض٢ بٔ أمحد بٔ قُٛد قُد أبٛ: اهلدا١ٜ امل٪يـ غسح ـ ايبٓا7١ٜ

 يبٓإ بريٚت، - ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ855: املتٛؾ٢) ايع٢ٓٝ ايدٜٔ

 أمحد ابٔ( ايكاضِ أبٞ) ايسمحٔ عبد بٔ قُٛد: اؿادب امل٪يـ ابٔ كتصس غسح  3/246ـ  بٝإ املدتصس 8

 املدْٞ، داز: بكا ايٓاغس َعٗس قُد: احملكل (ٖـ749: املتٛؾ٢) ا٭صؿٗاْٞ ايدٜٔ مشظ ايجٓا٤، أبٛ قُد، بٔ

 1986ّ/  ٖـ1406 ا٭ٚىل،: ايطعٛد١ٜ ايطبع١
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 أبٛ ايػسْاطٞ، ايعبدزٟ ٜٛضـ بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد: امل٪يـ  خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ ـ ايتاز9

 ايع١ًُٝ ، ايهتب داز: ايٓاغس(ٖـ897: املتٛؾ٢) املايهٞ املٛام اهلل عبد

َصس  – اؿًيب ايبابٞ َصطؿ٢ َٚطبع١ َهتب١ غسن١: رتَرٟ بتشكٝل ايع١َ٬ أمحد غانس، ايٓاغسـ اي10

 ايجا١ْٝ : ايطبع١

 ؾسح بٔ بهس أبٞ بٔ أمحد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ: ايكسطيب امل٪يـ تؿطري=  ايكسإٓ ٭سهاّ اؾاَع -11

: أطؿٝؼ ايٓاغس ٚإبساِٖٝ ايربدْٚٞ دأمح: ؼكٝل (ٖـ671: املتٛؾ٢) ايكسطيب ايدٜٔ مشظ اـصزدٞ ا٭ْصازٟ

 ايجا١ْٝ،: ايكاٖس٠ ايطبع١ – املصس١ٜ ايهتب داز

 طبع١ داز ايهتب ايع١ًُٝ  1/10دٛاٖس اإلنًٌٝ ع٢ً كتصس خًٌٝ يٮبٞ ا٫شٖسٟ  -12

 ايسمحٔ عبد: امل٪يـ ايٓطا٥ٞ ضٓٔ ايٓطا٥ٝاملطبٛع َع ساغ١ٝ ايطٓدٟ ع٢ً ضٓٔ ع٢ً ايطٝٛطٞ ساغ١ٝ -13

 سًب - اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: ايٓاغس (ٖـ911: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ س،به أبٞ بٔ

 عابدٜٔ ايعصٜص عبد بٔ عُس بٔ أَني قُد عابدٜٔ، ابٔ: امل٪يـ   عابدٜٔ ابٔ ٚساغ١ٝ املدتاز ايدز -14

 ايجا١ْٝ.: بريٚت ايطبع١-ايؿهس داز: ايٓاغس (ٖـ1252: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايدَػكٞ

 ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: امل٪يـ املٓت٢ٗ يػسح اي٢ٗٓ أٚيٞ دقا٥ل -15

 (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً

ٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ ص٬ح ايدٜٔ ابٔ سطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت٢ اؿٓب٢ً مل) املطتكٓع ايسٚض املسبع غسح شاد -16

خسز أسادٜج٘: عبد ايكدٚع قُد  عًٝكات ايػٝذ ايطعدَٟٚع٘: ساغ١ٝ ايػٝذ ايعجُٝني ٚت ٖـ(1051)املتٛؾ٢: 

 .َ٪ضط١ ايسضاي١ -ايٓاغس: داز امل٪ٜد  ْرٜس

 (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: املؿتني  امل٪يـ ٚعُد٠ ايطايبني زٚض١ -17

 ايجايج١،.: ١عُإ ايطبع -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: ايػاٜٚؼ ايٓاغس شٖري: ؼكٝل

 سٓبٌ بٔ أمحد اإلَاّ َرٖب ع٢ً ايؿك٘ أصٍٛ يف املٓاظس املٓاظس ٚد١ٓ ٚد١ٓ ايٓاظس زٚض١ -18

 ي٬يباْٞ  ٚؾٛا٥دٖا ؾكٗٗا َٔ ٚغ٤ٞ ايصشٝش١ ا٭سادٜح ضًط١ً -19

 – صٝدا ايعصس١ٜ، املهتب١: اؿُٝد ايٓاغس عبد ايدٜٔ قٝٞ قُد: ايطذطتاْٞ احملكل داٚد ضٓٔ ابٞ -20

 ت بريٚ

: سًب ايطبع١ – اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: غد٠ ايٓاغس أبٛ ايؿتاح عبد: ؼكٝل ضٓٔ ايٓطا٥ٞ اجملتب٢  -21

  1986 – 1406 ايجا١ْٝ،

   ايصزقا قُد ايػٝذ بٔ أمحد: ايؿك١ٝٗ امل٪يـ ايكٛاعد غسح -22

 ٖـ(449)املتٛؾ٢:  أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ خًـ بٔ عبد املًو امل٪يـ  بطاٍ ايبدازٟ  ٫بٔ صشٝض غسح -23

 ايطعٛد١ٜ، ايسٜاض -داز ايٓػس: َهتب١ ايسغد  ؼكٝل: أبٛ متِٝ ٜاضس بٔ إبساِٖٝ
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 ايجا١ْٝ.: ضٛزٜا ايطبع١/  دَػل - ايكًِ داز: ايصزقا ايٓاغس أمحد َصطؿ٢: عًٝ٘ ٚعًل صشش٘

 ٭بٞ ايػاؾعٞ ٘ايؿك يف ايٛدٝص يهتاب غسح ٖٚٛ يًساؾعٞ ايهبري ٖٚٛ ايػسح ايٛدٝص بػسح ايعصٜص ؾتض -24

 داز: ايٓاغس(ٖـ623: املتٛؾ٢) ايكصٜٚين ايساؾعٞ قُد بٔ ايهسِٜ عبد: امل٪يـ( صٖـ 505: املتٛؾ٢) ايػصايٞ ساَد

 ايؿهس

: املتٛؾ٢) اهلُاّ بابٔ املعسٚف ايطٝٛاضٞ ايٛاسد عبد بٔ قُد ايدٜٔ نُاٍ: ايكدٜس امل٪يـ ؾتض -25

 ايؿهس،  داز: ايٓاغس (ٖـ861

 عبد. د: احملكل (ٖـ743) ايطٝيب اهلل عبد بٔ اؿطني ايدٜٔ غسف: امل٪يـ ايطٓٔ سكا٥ل ٔع ايهاغـ -26

 . (ايسٜاض - املهس١َ َه١) ايباش َصطؿ٢ ْصاز َهتب١: ٖٓداٟٚ ايٓاغس اؿُٝد

  ٚايعًّٛ ايؿٕٓٛ اصط٬سات نػاف -27

 ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: اإلقٓاع امل٪يـ َنت عٔ ايكٓاع نػاف -28

 ايؿهس  داز: ايٓاغس (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً

: املتٛؾ٢) اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أمحد ايعباع أبٛ ايدٜٔ تكٞ: امل٪يـ  ايؿتا٣ٚ  فُٛع -29

 املد١ٜٓ ايػسٜـ، املصشـ يطباع١ ؾٗد املًو فُع: قاضِ ايٓاغس بٔ قُد بٔ ايسمحٔ عبد: احملكل (ٖـ728

 ايطعٛد١ٜ. ايعسب١ٝ املًُه١ ايٓب١ٜٛ،

 داز: ايٓاغس (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ املٗرب غسح اجملُٛع -30

 ايؿهس

 اـطٝب قُٛد ٜٚاضني ا٭زْا٩ٚط قُٛد: احملكل

  ايسضاي١ ط أمحد َطٓد -31

 ايسسٝبا٢ْ غٗس٠، ايطٝٛطٞ عبدٙ بٔ ضعد بٔ َصطؿ٢: ـاملٓت٢ٗ امل٪ي غا١ٜ غسح يف اي٢ٗٓ أٚيٞ َطايب -32

 اإلض٬َٞ. املهتب: ايٓاغس (ٖـ1243: املتٛؾ٢) اؿٓبًٞ ايدَػكٞ ثِ َٛيدا

  ا٭ٚىل: سًب ايطبع١ – ايع١ًُٝ املطبع١: ايٓاغس ايطٓٔ َعامل

 (ٖـ350: تٛؾ٢امل) ايؿازابٞ، اؿطني بٔ إبساِٖٝ بٔ إضشام إبساِٖٝ أبٛ: ا٭دب امل٪يـ دٜٛإ َعذِ -33

 ايكاٖس٠ ٚاملعذِ ٚايٓػس، ٚايطباع١ يًصشاؾ١ ايػعب داز َ٪ضط١: عُس طبع١ كتاز أمحد دنتٛز: ؼكٝل

)إبساِٖٝ َصطؿ٢ / أمحد ايصٜات / ساَد عبد ايكادز /  فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠صادز عٔ    ايٛضٝط

 .ايٓاغس: داز ايدع٠ٛ قُد ايٓذاز(

 قٓٝيب صادم ساَد - قًعذٞ زٚاع قُد ايؿكٗا٤ يػ١ َعذِ -34

 اؾُاعًٝٞ قدا١َ بٔ قُد بٔ أمحد بٔ اهلل عبد ايدٜٔ َٛؾل قُد أبٛ: امل٪يـ قدا١َ ٫بٔ املػين -35

 ايكاٖس٠ ، ٚ َهتب١: ايٓاغس(ٖـ620: املتٛؾ٢) املكدضٞ قدا١َ بابٔ ايػٗري اؿٓبًٞ، ايدَػكٞ ثِ املكدضٞ
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 ايصزنػٞ بٗادز بٔ اهلل عبد بٔ قُد ايدٜٔ بدز اهلل عبد أبٛ: ـامل٪ي ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد يف املٓجٛز -35

 1985ّ - ٖـ1405 ايجا١ْٝ،: ايهٜٛت١ٝ ايطبع١ ا٭ٚقاف ٚشاز٠: ايٓاغس(ٖـ794: املتٛؾ٢)

: املتٛؾ٢) بايػاطيب ايػٗري ايػسْاطٞ ايًدُٞ قُد بٔ َٛض٢ بٔ املٛاؾكات يًػاطيب امل٪يـ : إبساِٖٝ -36

  ا٭ٚىل ايطبع١: عؿإ ايطبع١ ابٔ داز: ضًُإ ايٓاغس آٍ سطٔ بٔ َػٗٛز ٝد٠عب أبٛ: احملكل(ٖـ790

 بٔ ساَد قُد ايكاضٞ ابٔ عًٞ بٔ قُد: ٚايعًّٛ امل٪يـ ايؿٕٓٛ اصط٬سات نػاف َٛضٛع١ -37

ُّد  (ٖـ1158 بعد: املتٛؾ٢) ايتٗاْٟٛ اؿٓؿٞ ايؿازٚقٞ صابس ق

 (ٖـ709: املتٛؾ٢) ايدٜٔ مشظ اهلل، عبد أبٛ ٞ،ايبعً ايؿطٌ أبٞ بٔ ايؿتض أبٞ بٔ قُد: امل٪يـ

 .ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ ايٓؿا٥ظ داز: ايٓاغس

: ايتٓبٝ٘ امل٪يـ أيؿاظ يًتٛشٜع ؼسٜس ايطٛادٟ َهتب١: ايٓاغس املكٓع أيؿاظ ع٢ً املطًع ايهتب ٚ  عامل: ايٓاغس

 ايكًِ داز: ايدقس ايٓاغس ايػين عبد: احملكل (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ

 دَػل -

 محص٠ بٔ أمحد ايعباع أبٞ بٔ قُد ايدٜٔ مشظ: املٓٗاز  يًسًَٞ امل٪يـ غسح إىل احملتاز ْٗا١ٜ -38

 \بريٚت ايؿهس، داز: ايٓاغس (ٖـ1004: املتٛؾ٢) ايسًَٞ ايدٜٔ غٗاب

: ؼكٝل (ٖـ1250: املتٛؾ٢) ايُٝين ػٛناْٞاي اهلل عبد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ امل٪يـ  قُد  ٌْٝ ا٫ٚطاز -39

  َصس اؿدٜح، داز: ايصبابطٞ ايٓاغس ايدٜٔ عصاّ

 اؿطٔ أبٛ املسغٝٓاْٞ، ايؿسغاْٞ اؾًٌٝ عبد بٔ بهس أبٞ بٔ عًٞ: امل٪يـ  املبتدٟ بدا١ٜ غسح يف اهلدا١ٜ -40

 يبٓإ - بريٚت - ايعسبٞ خايرتا اسٝا٤ داز: ٜٛضـ ايٓاغس ط٬ٍ: احملكل (ٖـ593: املتٛؾ٢) ايدٜٔ بسٖإ

 ايسمحٔ عبد بٔ قُد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ مشظ: خًٌٝ امل٪يـ كتصس غسح يف اؾًٌٝ َٛاٖب

 ايجايج١، : ايؿهس ايطبع١ داز: ايٓاغس(ٖـ954: املتٛؾ٢) املايهٞ ايسُّعٝين باؿطاب املعسٚف املػسبٞ، ايطسابًطٞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


