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 يهخص انجحث

٠شزًّ اٌجؾش ػٍٝ ِمذِخ، ٚاسثؼخ ِجبؽش، ٚخبرّخ، ِزجٛػخ ثبٌّظبدس ٚاٌّشاعغ. اِب اٌّمذِخ فززؼّٓ ث١بْ ِشىٍخ اٌجؾش 

ّٟ أٚ أوضش ٚال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف؟  وّب رزؼّٓ اٌّمذِخ ا١ّ٘خ اٌجؾش  ٟٚ٘ ٌّبرا ٠خزٍف اٌفمٙبء فٟ ِغأٌخ ف١ٙب لٛي طؾبث

اٌج١غ ػٕذ اٌشبفؼ١خ ٠غزذٌْٛ ف١ٙب ثألٛاي اٌظؾبثخ اٌزٟ ال ٠ؼشف ٌٙب  ٚؽذٚدٖ ١٘ٚىٍٗ. ٠ٚزؼّٓ وً ِجؾش ِغأٌخ فٟ ثبة

ِخبٌف. ؽ١ش ٠زُ دساعخ وً ِغأٌخ ثج١بْ إٌض اٌزٞ ف١ٗ االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٕذ اٌشبفؼ١خ 

بٌف، صُ دساعخ ؽىُ ِٓ وزجُٙ، ٚرخش٠ظ لٛي اٌظؾبثٟ ِٓ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ، ٚاٌزأوذ ِٓ طؾخ دػٜٛ ػذَ ٚعٛد اٌّخ

اٌّغأٌخ اٌفم١ٙخ ٚث١بْ أصش االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٍٝ االخزالف اٌفمٟٙ. ٚرشًّ اٌخبرّخ إٌزبئظ 

اٌزٟ رٛطً ا١ٌٙب اٌجبؽش. ِٚٓ أّ٘ٙب ِب رشعؼ ٌذٜ اٌجبؽش ِٓ أْ اٌغجت اٌزٞ ادٜ ٌٍخالف سغُ االعزذالي ثألٛاي اٌظؾبثخ 

 ٙب ِخبٌف ٘ٛ أْ اٌّخبٌف ٌُ رجٍغٗ ٘زٖ االصبس ػٓ اٌظؾبثخ. اٌزٟ ال ٠ؼشف ٌ

 

 كهًبد يفتبحُخ

 اٌّغأٌخ اٌفم١ٙخ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ، اٌّخبٌف، اٌج١غ، اٌشبفؼ١خ، اٌظؾبثٟ،

 

 abstract 

The research includes an introduction, four investigations, and a conclusion, followed by 

sources and references. The introduction contains the statement of the problem of research, 

which is why do jurists differ in an issue where one or more companions say that there is no 

other thing to do with it?  The introduction also includes the importance of the research, its 

limits and its structure. Each subject contains an issue in the door of sale at shafi'ia, in which 

they infer the words of the Sahaba, for which no violation is known. Where each issue is 

examined by stating the text in which the inference in the opinion of the Sahabi, which is not 

known to him contrary to the shafi'i from their books, and the graduation of the saying of 

sahabi from modern sources, and to confirm the validity of the claim of the absence of the 

violator, and then study the ruling of the jurisprudential issue and indicate the effect of 

inference by saying the Sahabi, who does not know a violation of his I have a doctrinal 

difference. The conclusion includes the researcher's findings. One of the most important 

things is that the researcher is more likely to be aware of the reason for the dispute, despite 

the inference of the sahaba's statements, which are not known to him, is that the violator did 

not inform him of these relics about the Sahaba . 
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 انًـقــذيــخ

ئْ اٌؾّذ هلل ٔؾّذٖ، ٚٔغزؼ١ٕٗ، ٚٔغزغفشٖ، ٚٔؼٛر ثبهلل ِٓ ششٚس أٔفغٕب ِٚٓ ع١ئبد أػّبٌٕب، ِٓ ٠ٙذٖ هللا فال ِؼً ٌٗ، ِٚٓ 

 ٠ؼًٍ فال ٘بدٞ ٌٗ، ٚأشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ، ٚأشٙذ أْ ِؾّذا ػجذٖ ٚسعٌٛٗ، 

. لبي اثٓ ٚال س٠ت أْ أػٍُ إٌبط ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ ُ٘ اٌظؾبثخ  ،اِشٔب ثبرجبع وزبثٗ ٚعٕخ سعٌٛٗ  أِب ثؼذ: فاْ هللا 

((: ))ال ٠ضاي إٌبط طبٌؾ١ٓ ِزّبعى١ٓ ِب أربُ٘ اٌؼٍُ ِٓ أطؾبة ِؾّذ ِغؼٛد 
 (ٔ)

 . ِٚب رٌه اال ٌّب خظُٙ هللا 

ٌّؼبسع أٚ ػذِٗ، ثٗ ِٓ رٛلذ األر٘بْ، ٚفظبؽخ اٌٍغبْ، ٚعؼخ اٌؼٍُ، ٚعٌٙٛخ األخز، ٚؽغٓ اإلدسان، ٚعشػزٗ، ٚلٍخ ا

فبٌؼشث١خ ع١ٍمزُٙ، ٚاٌّؼبٟٔ اٌظؾ١ؾخ ِشوٛصح فٟ فطشُ٘ ٚػمٌُٛٙ، ٚال ؽبعخ ٌُٙ ئٌٝ إٌظش فٟ اإلعٕبد، ٚأؽٛاي اٌشٚاح، 

ٚػًٍ اٌؾذ٠ش، ٚاٌغشػ ٚاٌزؼذ٠ً، ٚال ئٌٝ إٌظش فٟ لٛاػذ األطٛي، ثً لذ غٕٛا ػٓ رٌه وٍٗ، ف١ٍظ فٟ ؽمُٙ ئال أِشاْ: 

وزا. ٚاٌضبٟٔ: ِؼٕبٖ وزا ٚوزا وزا، ٚلبي سعٌٛٗ  أؽذّ٘ب: لبي هللا رؼبٌٝ
 (ٕ)

. ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك رُ اخز١بس ِٛػٛع ٘زا 

 اٌجؾش.

 يشكهخ انجحث:

اٌزٟ ال ٠ؼشف ٌٙب  ثبٌٕظش فٟ وزت فمٗ اٌّزا٘ت األسثؼخ ٠اُلؽع أْ اٌفمٙبء فٟ وً ِز٘ت ٠غزذٌْٛ ثألٛاي اٌظؾبثخ  

ّٟ أٚ أوضش ٚال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف؟   ِخبٌف، فارا وبْ األِش وزٌه فٍّبرا ٠خزٍف اٌفمٙبء فٟ ِغأٌخ ف١ٙب لٛي طؾبث

ّٟ آخش ٌٗ لٛي  ّٟ أٚ ٌُ ٠مف ػ١ٍٗ؟  أٚ ً٘ صجذ ػٕذٖ ٌىٓ ػٍُ ثٛعٛد طؾبث ً٘ ألْ اٌّخبٌف ٌُ ٠ضجذ ػٕذٖ لٛي اٌظؾبث

ّٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف؟ أٚ غ١ش رٌه ِٓ ِخبٌف فشعؼ ثٗ؟  أٚ ً٘ ػٕذٖ فٟ اٌ ّغأٌخ د١ًٌ ألٜٛ ِٓ لٛي اٌظؾبث

اٌزٟ ال ٠ؼشف ٌٙب ِخبٌف  االؽزّبالد. وً ٘زٖ اٌزغبؤالد ٠غؼٝ اٌجبؽش ٌإلعبثخ ػٕٙب ِٓ خالي دساعخ الٛاي اٌظؾبثخ 

 ػٕذ اٌشبفؼ١خ فٟ اٌّؼبِالد.

  أهًُخ انجحث:

فٟ اٌّؼبِالد ٠خذَ عبٔجبً ِّٙب ِٓ عٛأت األدٌخ  ٙب ِخبٌف ػٕذ اٌشبفؼ١خاٌزٟ ال ٠ؼشف ٌ اٌجؾش فٟ ألٛاي اٌظؾبثخ 

اٌششػ١خ، ٚفٟ رٌه خذِخ ٌٍفمٗ اإلعالِٟ ػِّٛبً، ٌٍٚشبفؼٟ خظٛطبً، ِٓ خالي ر١١ّض رخش٠ظ آصبسُ٘ إٌّمٌٛخ فٟ وزت 

 ٝ أْ ِؼشفخ ألٛاي اٌظؾبثخ اٌفمٗ، ٚئصجبد ٚعٛد اٌّخبٌف أٚ ػذِٗ ١ٌزّىٓ اٌفم١ٗ ِٓ االعزذالي ثألٛاٌُٙ، ثبإلػبفخ ئٌ

  رمٛٞ ٍِىخ اٌفمٗ ٌذٜ ؽبٌت اٌؼٍُ، ٌّب ٌُٙ ِٓ عالِخ اٌفُٙ، ٚٚػٛػ اٌؼجبسح، ٚدلخ االعزٕجبؽ.

 حذود انجحث:

 اٌزٟ اعزذي ثٙب اٌشبفؼ١خ فٟ ِغبئً اٌظ١بَ ِغ ٔظُٙ ػٍٝ ػذَ ٚعٛد ِخبٌف ٌٙب. ٠مزظش اٌجؾش ػٍٝ ألٛاي اٌظؾبثخ  

 ػٍٝ ِمذِخ، ٚخّغخ ِجبؽش، ٚخبرّخ، ٚفٙبسط.: ٠شزًّ اٌجؾش هُكم انجحث

 

 

 

                   
 .64446رقم  ، حديث11/646جامع معمر بن راشد (1) 
 .6/383 لوامع االنوار البيية  لمسفاريني الحنبمي(6) 



 
 

   4 

 

 .األول: يظأنخ: ثُع انغبئت انًجحث

ث١بْ إٌض اٌزٞ ف١ٗ االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٕذ اٌشبفؼ١خ ِٓ وزجُٙ، ٚرخش٠ظ االول:  انًطهت

 . لٛي اٌظؾبثٟ ِٓ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ، ٚاٌزأوذ ِٓ طؾخ دػٜٛ ػذَ ٚعٛد اٌّخبٌف

 َص انًظأنخ يٍ كتت انشبفعُخ: -1

ٚأِب اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ فؼٍٝ ػشث١ٓ: ِٛطٛفخ، ٚغ١ش ِٛطٛفخ: فاْ وبٔذ غ١ش ِٛطٛفخ،  لبي اٌّبٚسدٞ فٟ اٌؾبٚٞ اٌىج١ش:)

فج١ؼٙب ثبؽً، ٚئْ وبٔذ ِٛطٛفخ ففٟ عٛاص ث١ؼٙب لٛالْ ....ٚاعزذي ِٓ أعبص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ... ٚألٔٗ ئعّبع اٌظؾبثخ: 

رٕبلال داس٠ٓ: ئؽذاّ٘ب ثبٌىٛفخ، ٚاألخشٜ ثبٌجظشح، فم١ً ٌؼضّبْ: غجٕذ فمبي:  }ضّبْ ثٓ ػفبْ ٚؽٍؾخ ثٓ ػج١ذ هللا سٚٞ أْ ػ

اشزشٜ  }، فمؼٝ ثبٌخ١بس ٌطٍؾخ، ٚسٚٞ أْ ػجذ هللا ثٓ ػّشال أثبٌٟ ٌٟ اٌخ١بس ئرا سأ٠زٙب، فزشافؼب ئٌٝ عج١ش ثٓ ِطؼُ

اشزشٜ ئثال ٌُ ٠ش٘ب، فظبس ٘زا لٛي خّغخ ِٓ اٌظؾبثخ، ١ٌٚظ ٌُٙ  أسػب ٌُ ٠ش٘ب، ٚسٚٞ أْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف

ِخبٌف، فضجذ أٔٗ ئعّبع(
 (ٔ)

. 

 .  يٍ انًصبدر انحذَثُخ تخزَج َص أقىال انصحبثخ -ٕ

 :قىل عثًبٌ وطهحخ  -

١ٍََْىخَ  ُِ ِٓ أَثِٟ  ِٓ اْث َْ  ،سٜٚ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ثغٕذٖ: ))َػ ب َّ َّْ ُػْض ُٗ  ،أَ ٍَ ِذ٠َِٕخ َٔبلَ َّ ٌْ ِٓ ُػج١َِْذ هللاِ أَْسًػب ثِب ٍَْؾخَ ْث ْٓ ؽَ ِِ اْثزَبَع 

ُْ أََسُٖ "  ب ٌَ َِ َُّ لَبَي: " ثَب٠َْؼزَُه  ُْ صُ ب َّ ََ ُػْض َّّب رَجَب٠ََٕب َِٔذ ٌُْىٛفَِخ فٍََ ِغ١جً  ،ثِأَْسٍع ٌَُٗ ثِب َِ ب اْثزَْؼُذ  َّ ب إٌَّظَُش ٌِٟ ئَِّٔ َّ ٍَْؾخُ: " ئَِّٔ َِّب  ،ب فَمَبَي ؽَ أَ َٚ

 َْ ب َّ ٍُ فَمََؼٝ َػٍَٝ ُػْض ْطِؼ ُِ  َٓ ب ُعج١ََْش ْث َّ ب فََؾىَّ ًّ ب َؽَى َّ ب اْثزَْؼَذ " فََغَؼاَل ث١ََُْٕٙ َِ َْٔذ فَمَْذ َسأ٠ََْذ  ٍَْؾخَ أََُّٔٗ أَ َّْ إٌَّظََش ٌَِط أ َٚ ج١ََْغ َعبِئض   ٌْ َّْ ا  أَ

ِغ١جًبِ((  َِ اْثزَبَع 
(ٕ)

صبساٌطؾبٚٞ فٟ ششػ ِؼبٟٔ ا٢، ٚسٚاٖ 
 (ٖ)

.  

 :قىل عثًبٌ وعجذ انزحًٍ اثٍ عىف  -

َغ١ِِّت  ُّ ٌْ ِٓ ا ِٓ اْث َْ  ،سٜٚ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ثغٕذٖ: ))َػ ب َّ َّْ ُػْض ِدْدَٔب أَ َٚ  ": َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ١ْ ٍَ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ  ،لَبَي: َلبَي أَْطَؾبُة إٌَّجِ

ا فِٟ اٌزَِّغبَسحِ  ُُ ِعّذً ب أَْػظَ َّ ْٕظَُش أ٠َُُّٙ ٍف لَْذ رَجَب٠ََؼب َؽزَّٝ َٔ ْٛ َٓ َػ ِٓ ْث َّ ْؽ َػْجَذ اٌشَّ ب  ،َٚ َّ ُْٕٙ َٟ هللاُ َػ َْ َسِػ ب َّ ْٓ ُػْض ِِ  ِٓ َّ ْؽ فَبْشزََشٜ َػْجُذ اٌشَّ

 ٍُ ٌَْف ِدْسَ٘ َٓ أَ ِٛ َرٌَِه ئِ  ،فََشًعب ثِأَْسٍع أُْخَشٜ ثِأَْسثَِؼ١ ْٚ َْٔؾ َُّ أََعبَص َل١ٍِال َفَشَعغَ أَ خ ، صُ َّ َٟ َعبٌِ ِ٘ َٚ ْفمَخُ  فَمَبَي: أَِص٠ُذَن ِعزََّخ  ،ْْ أَْدَسَوْزَٙب اٌظَّ

خً  َّ َعَذَ٘ب َسُعٌِٟٛ َعبٌِ َٚ  ْْ ٍُ ئ ُْ  ،آالِف ِدْسَ٘ ِٗ ا٢ْ  ،فَمَبَي: ََٔؼ َْٕٙب ثَِشْشِؽ ِِ ِٓ لَْذ ٍَََ٘ىْذ فََخَشَط  َّ ْؽ َعَذَ٘ب َسُعُٛي َػْجِذ اٌشَّ َٛ َخِش((فَ
(ٗ)

. 

 

 :قىل اثٍ عًز واثٍ ثحُُخ -

 َٟ ََّش َسِػ َٓ ُػ َّْ َػْجَذ هللاِ ْث ُ  " أَ ِّٞ لَبَي: أَْخجََشِٟٔ َعبٌِ ِْ٘ش ِٓ اٌضُّ ب ،  سٜٚ اٌطؾبٚٞ فٟ ششػ ِؼبٟٔ ا٢صبس ثغٕذٖ: ))َػ َّ ُْٕٙ هللاُ َػ

ْٓ أَصْ  ِِ   ً َٛ َسُع ُ٘ َٚ ِٓ ثَُؾ١َْٕخَ  َغ َػْجِذ هللاِ اْث َِ ب  ًِ ْٛ ِّٟ َسِوَت ٠َ ْٓ أَْطَؾبِة إٌَِّج ِِ  َٛ ُ٘ َٚ َٕبٍف  َِ ِٓ َػْجِذ  ِِت ْث ُّطٍَّ ٌْ ِٕٟ ا ِد َشَُٕٛءحَ ، َؽ١ٍِف  ٌِجَ

                   
 .4/349، وكذلك ورد االستدالل بقول الصحابة في ىذه المسالة في بحر المذىب لمروياني 5/15الحاوي الكبير لمماوردي (1) 
وقال صالح ال الشيخ :)  .14956، حديث رقم 8/16ورواه في معرفة السنن واآلثار   ،14464، حديث رقم 5/439السنن الكبرى لمبييقي (6) 

التمخيص  ،556 /9. وانظر: البدر المنير البن الممقن 1/646إسناده لين، وتحسينو قريب(. انظر: التكميل لما فات تخريجو من إرواء الغميل
 .4/453الحبير البن حجر

 . 7365، حديث رقم 361/ 4شرح معاني اآلثار  لمطحاوي(3) 
 .14463، حديث رقم 5/439السنن الكبرى لمبييقي (4) 
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 ُْٕٙ َٟ هللاُ َػ َش َسِػ َّ ُٓ ُػ ُْٕٗ َػْجُذ هللاِ ْث ِِ . فَبْثَزبَػَٙب  ٍُ َُ ئٌَِٝ أَْسٍع ٌَُٗ ثِِش٠ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ْٕظَُش ئ١ٌََِْٙ َطٍَّٝ هللاَّ َ٠ ْْ ب َػٍَٝ أَ ِذ٠َِٕخ َّ َّ ٌْ َٓ ا ِِ   ُ ِس٠ َٚ ب 

١اًل ( ِِ  َٓ ْٓ صاََلص١ِ ِِ (َػٍَٝ لَِش٠ٍت 
(ٔ.)

  

 :قىل عثًبٌ و اثٍ عًز  -

ب: ُوَّٕب ئَِرا رَجَب٠َؼْ  َّ ُْٕٙ َٟ هللاُ َػ َش َسِػ َّ ُٓ ُػ ٍُ لَبَي: لَبَي اْث ْٓ َعبٌِ اِؽٍذ ، َٕبسٜٚ اٌطؾبٚٞ فٟ ششػ ِؼبٟٔ ا٢صبس ثغٕذٖ: ))َػ َٚ  ًُّ َْ ُو َوب

َّٕب  ِِ ِْ زَجَب٠َِؼب ُّ ٌْ ِق ا ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ٌِْخ١َبِس  ُْ  ،ثِب ب َّ ُػْض َٚ اِدٞ  ،لَبَي: فَزَجَب٠َْؼُذ أََٔب  َٛ ٌْ باًل ٌِٟ ثِب َِ َّّب ثَب٠َْؼزُُٗ  ،فَجِْؼزُُٗ  ب ٌَُٗ ثَِخ١ْجََش. لَبَي: فٍََ َّ ؽَفِْمُذ  ،ثِ

ْٙمََشٜ  ٌْمَ ُْٔىُض َػٍَٝ َػمِجِٟ َْٔىَض ا ْْ ٠َزَشَ ،أَ ْْ أُفَبِسلَُٗ "(َخْش١َخَ أَ ًَ أَ ُْ لَْج ب َّ ٌْج١ََْغ ُػْض َٟ ا ِٔ (اَد
 (ٕ)

.  

 

 انتأكذ يٍ صحخ دعىي عذو وجىد انًخبنف. -ٖ

 ثبٌجؾش فٟ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ ٌُ اعذ لٛال ٌظؾبثٟ ٠خبٌف ف١ٗ ألٛاي اٌظؾبثخ:

ِّٚب ٠ض٠ذ االؽّئٕبْ ثظؾخ اٌذػٜٛ  ،فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ ػضّبْ، ٚؽٍؾخ، ٚاثٓ ػٛف، ٚعج١ش، ٚاثٓ ثؾ١ٕخ، ٚاثٓ ػّش  

 ثؼذَ

لذ رجب٠ؼٛا ِب ٘ٛ غبئت ػُٕٙ، ٚسأٚا رٌه عبئضا، ٚرٌه ثؾؼشح أطؾبة سعٛي هللا  اٌظؾبثخ  ٚعٛد ِخبٌف أْ ٘إالء 

، فٍُ ٠ٕىشٖ ػ١ٍُٙ ِٕىش فىبْ اعّبػب ملسو هيلع هللا ىلص
(ٖ)

 . 

 

اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٍٝ االخزالف دساعخ ؽىُ اٌّغأٌخ اٌفم١ٙخ ٚث١بْ أصش االعزذالي ثمٛي  انثبٍَ: انًطهت

 اٌفمٟٙ.

 حكى ثُع انعٍُ انغبئجخ. -ٔ

 اخزٍف فمٙبء اٌّزا٘ت األسثؼخ فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ ػٍٝ صالصخ ألٛاي: 

ٚ٘ٛ لٛي  .٠غٛص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ِٓ غ١ش طفخ، صُ ٌٍّشزشٞ ئرا سآ٘ب اٌخ١بس، فاْ شبء أٔفز اٌج١غ ٚئْ شبء سدٖ انقىل األول:

اٌؾٕف١خ
 (ٗ)

ٚسٚا٠خ ٌٍؾٕبثٍخ ،
 (٘)

. 

 ،ٌٚٗ اٌخ١بس ئرا سآٖ ئْ شبء أخزٖ ثغ١ّغ اٌضّٓ ،اٌّجزذٞ:) ِٚٓ اشزشٜ ش١ئب ٌُ ٠شٖ فبٌج١غ عبئض لبي اٌّشغ١ٕبٟٔ فٟ ثذا٠خ -

ٚئْ شبء سدٖ(
 (ٙ)

. 

: ٠ظؼ ... ٌٍّٚشزشٞ خ١بس اٌشؤ٠خ(فاْ اشزشٜ ِب ٌُ ٠شٖ ٌُٚ ٠ٛطف ٌٗ،... ٌُ ٠ظؼ اٌج١غ...ٚػٕٗ لبي اثٓ ِفٍؼ فٟ اٌّجذع:)
 

(5)
 . 

                   
 . 7366،حديث رقم  366/ 4شرح معاني اآلثار  لمطحاوي (1) 
 . 7367،حديث رقم  363/ 4 المرجع السابق(6) 
 .78/ 3، مختصر اختالف العمماء لمطحاوي  4/349، بحر المذىب لمروياني 6616/ 5التجريد لمقدوري(3) 
، تبيين الحقائق 163/ 5بدائع الصنائع لمكاساني، 593 /4، حاشية ابن عابدين1/81، مختصر القدوري1/133بداية المبتدي لمميرغيناني(4) 

 . 4/64لمزيمعي
 .65/ 4، المبدع في شرح المقنع البن مفمح 4/65، الشرح الكبير لممقدسي3/495المغني البن قدامة (5) 
 .1/133بداية المبتدي  (6)
 .65/ 4المبدع في شرح المقنع البن مفمح (7) 



 
 

   6 

 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ انذنُم األول ِٓ  ،: سٜٚ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ثغٕذٖ: ))َػ َِ  " : َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ َلبَي: َلبَي َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ

ٌِْخ١َبِس ئَِرا َسآُٖ "((  َٛ ثِب ُْ ٠ََشُٖ فَُٙ اْشزََشٜ َش١ْئًب ٌَ
(ٔ)

ٚسٚاٖ اٌذاس لطٕٟ فٟ عٕٕٗ . 
(ٕ)

. 

: لظخ رجب٠غ ػضّبْ ٚؽٍؾخ اسع ثبٌّذ٠ٕخ ثأسع ثبٌىٛفخانذنُم انثبٍَ
 (ٖ)

عٛاص اٌؼمذ ِغ ػذَ اٌشؤ٠خٚ٘زا ارفبق ُِٕٙ ػٍٝ  ،
 

اٌشؤ٠خ
 (ٗ)

. 

ٚ٘ٛ لٛي اٌّبٌى١خ .٠غٛص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ػٍٝ اٌظفخانقىل انثبٍَ: 
 (٘)

ٚسٚا٠خ ٌٍشبفؼ١خ ،
(ٙ)

ٚاٌمٛي االظٙش ٌٍؾٕبثٍخ ،
 (5)

. 

)ال ثأط ثج١غ اٌذاس، ٚاٌذاثخ... ٚعبئش اٌؼشٚع، ئرا رٛاطف رٌه اٌجبئغ ٚاٌّجزبع طفخ ٠ؼشفٙب  لبي اثٓ ػجذ اٌجش فٟ اٌىبفٟ :

أً٘ اٌؼٍُ ثٙب ػٕذ اٌزٕبصع ف١ٙب(
 (1)

 . 

 ٚأِب اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ فؼٍٝ ػشث١ٓ: ِٛطٛفخ، لبي اٌّبٚسدٞ فٟ اٌؾبٚٞ اٌىج١ش:) -

ٛطٛفخ ففٟ عٛاص ث١ؼٙب لٛالْ(ٚغ١ش ِٛطٛفخ: فاْ وبٔذ غ١ش ِٛطٛفخ، فج١ؼٙب ثبؽً، ٚئْ وبٔذ ِ 
 (2)

  . 

أظٙشّ٘ب، أْ اٌغبئت اٌزٞ ٌُ ٠ٛطف، ٌُٚ رزمذَ سؤ٠زٗ ال ٠ظؼ ث١ؼٗ( ،لبي اثٓ لذاِخ فٟ اٌّغٕٟ :) ٚفٟ ث١غ اٌغبئت سٚا٠زبْ
 

(ٔٓ)
  . 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

ألٛاي اٌظؾبثخ: ػضّبْ، ٚؽٍؾخ، ٚاثٓ ػٛف، ٚعج١ش، ٚاثٓ ثؾ١ٕخ، ٚاثٓ ػّش  :انذنُم األول
 (ٔٔ)

ٚاٌزٟ رذي ػٍٝ عٛاص  

ث١غ اٌغبئت اٌّٛطٛف، ٚال ِخبٌف ٌُٙ ِٓ اٌظؾبثخ
 (ٕٔ)

. 

: اٌج١غ ػٍٝ اٌظفخ عبئض، ألٔٗ ِج١غ ِؼٍَٛ ِمذٚس ػٍٝ رغ١ٍّٗ غبٌجًب وبٌّشئٟ، ٚألْ ِب رزؼزس سؤ٠زٗ رمَٛ اٌظفخ انذنُم انثبٍَ

ف١ٗ ِمبَ اٌشؤ٠خ وبٌغٍُ
(ٖٔ)

ٚألٔٗ ػمذ ِؼبٚػخ فٍُ ٠فغذٖ ػذَ اٌشؤ٠خ وبٌٕىبػ، 
 (ٔٗ)

. 

اٌّؼزّذ ػٕذ اٌشبفؼ١خال ٠غٛص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ِطٍمب، ٚطفذ اَ ٌُ رٛطف. ٚ٘ٛ اٌمٛي انقىل انثبنث: 
 (ٔ)

 . 

                   
وىذا باطل ال  ،. قال البييقي: )وفي سنده عمر بن إبراىيم ، يقال لو الكردي يضع الحديث14466، حديث رقم 5/444السنن الكبرى لمبييقي (1) 

وضعفو(. انظر:  ،« من اشترى ما لم يره فيو بالخيار إذا رآه»حديث: « المعرفة»البييقي في  يصح لم يروىا غيره(. وقال ابن الممقن: ) ذكر
 .9/556البدر المنير 

وىذا باطل ال يصح لم  ،، وقال الدارقطني: ) عمر بن إبراىيم يقال لو: الكردي يضع األحاديث 6845 ،حديث رقم 3/386سنن الدار قطني (6) 
نما يروى عن ،يروىا غيره   ابن سيرين موقوفا من قولو( . وا 

 .344سبق تخريج االثر في الفرع األول من ىذه المسالة، انظر: ص(3) 
 . 6616/ 5التجريد لمقدوري(4) 
 .1/978المعونة لمثعمبي ، 3/156، حاشية الصاوي 3/65، حاشية الدسوقي 6/164، التاج واإلكميل لممواق 678 /6الكافي البن عبد البر(5) 
 .688 /9المجموع لمنووي   ،84 /5، البيان لمعمراني 6 /5، نياية المطمب لمجويني14/ 5الكبير لمماوردي الحاوي (6) 
 /4، االنصاف لممرداوي3/165، كشاف القناع لمبيوتي65/ 4، المبدع البن مفمح 4/65، الشرح الكبير لممقدسي 495/ 3المغني البن قدامة  (7) 

 .697 /4لممرداوي
 .6/678الكافي البن عبد البر (8) 
 .5/15الحاوي الكبير لمماوردي (9) 

 .494/ 3المغني البن قدامة  (14) 
 .344سبق تخريج اقواليم في الفرع األول من ىذه المسالة، انظر: ص (11) 
 .495/ 3المغني البن قدامة  ،4/349، بحر المذىب لمروياني 678/ 6الكافي البن عبد البر(16) 
 .1/978لمثعمبي المعونة عمى مذىب عالم المدينة (13) 
 .81 /5البيان في مذىب اإلمام الشافعي لمعمراني (14) 
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فاْ وبْ اٌجبئغ لذ ٔظش اٌّج١غ، ٌُٚ ٠شٖ اٌّشزشٞ.. فال خالف ث١ٓ أطؾبثٕب أٔٙب ػٍٝ ل١ٌٛٓ:  لبي اٌؼّشأٟ فٟ اٌج١بْ :)

اٌضبٟٔ: ال ٠ظؼ اٌج١غ، ٚ٘ٛ اٌظؾ١ؼ (ٚ أؽذّ٘ب: ٠ظؼ اٌج١غ،
(ٕ)

 . 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ، َلبَي: سٜٚ ِغٍُ فٟ طؾ١ؾٗ ثغٕذٖ:  ْٓ َث١ِْغ »))َػ َػ َٚ ٌَْؾَظبِح،  ْٓ ث١َْغِ ا َُ َػ
َعٍَّ َٚ  ِٗ ََٔٙٝ َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ

ٌَْغَشسِ  «((ا
 (ٖ)

. 

ٚٚعٗ اٌذالٌخ: اٌغشس ٘ٛ ِب خفٟ ػٍٝ اإلٔغبْ أِشٖ، ِٚب أطٛد ػ١ٍٗ ػبلجزٗ، ٚث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ غشس، ألٔٗ ال ٠ذسٞ ً٘ 

ٓ ثبل١خ أَ ال ؟ ٚئْ وبٔذ ثبل١خ فال ٠ذسٜ ً٘ ٟ٘ عبٌّخ ٌٗ أَ ال؟ اٌؼ١
(ٗ)

 . 

 يُبقشخ األدنخ وانتزجُح: -2

ُْ ٠ََشُٖ فَُٙ  ِٓ اْشزََشٜ َش١ْئًب ٌَ َِ َٛ اعزذي ِٓ سأٜ أٗ ٠غٛص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ِٓ غ١ش طفخ، صُ ٌٍّشزشٞ ئرا سآ٘ب اٌخ١بس، ثؾذ٠ش )

ٌِْخ١َبِس ئَِرا َسآُٖ (.   ثِب

 فال رمَٛ ثٗ -وّب رج١ٓ ػٕذ رخش٠غٗ-اٌؾذ٠ش ػؼ١ف  :ػٍٝ ٘زا االعزذالي ٠ٚشد

ف١ىْٛ اٌؾذ٠ش ؽغخ ٌّٓ  ،ٚػٍٝ فشع طؾزٗ ف١ُؾًّ ػٍٝ اْ ٌٗ اٌخ١بس ارا ٚعذٖ ػٍٝ غ١ش اٌظفخ اٌزٟ رجب٠ؼب ػ١ٍٙب ،ؽغخ 

 لبي ثغٛاص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ػٍٝ اٌٛطف.

 رجب٠ؼٛا ِب ٘ٛ غبئت ػُٕٙ. وّب اعزذٌٛا ثأصبس اٌظؾبثخ اٌز٠ٓ 

ٌىٓ ال ٠فُٙ ِٓ ٘زٖ االصبس أْ اٌزجب٠غ ػٍٝ ، رجب٠ؼٛا ِب ٘ٛ غبئت ػُٕٙ ٔؼُ طؾ١ؼ أْ اٌظؾبثخ :٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي 

اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ وبْ ثذْٚ ٚطف، ثً اْ لظخ رجب٠غ ػضّبْ ٚاثٓ ػّش طش٠ؾخ فٟ ٌضَٚ اٌؼمذ ػٍٝ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ثّفبسلخ 

ب ٌَُٗ ثَِخ١ْجََش، ِغٍظ اٌؼمذ، وب َّ اِدٞ ، ثِ َٛ ٌْ بال ٌِٟ ثِب َِ ُْ ، فَجِْؼزُُٗ  ب َّ ُػْض َٚ ب ٌّج١غ اٌؾبػش ثذالٌخ لٛي اثٓ ػّش )فَزََجب٠َْؼُذ أََٔب  َّّ لَبَي: فٍََ

 ُْ ب َّ ٌْج١ََْغ ُػْض َٟ ا ِٔ ْْ ٠َزََشاَد ْٙمََشٜ ،َخْش١َخَ أَ ٌْمَ ُْٔىُض َػٍَٝ َػمِجِٟ َْٔىَض ا ْْ أَُفبِسلَُٗ "(ثَب٠َْؼزُُٗ ، ؽَفِْمُذ أَ ًَ أَ لَْج
(٘ )

،
 

فذي رٌه ػٍٝ اْ اٌج١غ 

ث١ّٕٙب وبْ ػٍٝ ػ١ٓ غبئجخ ِٛطٛفخ
 (ٙ)

   . 

 ثؾذ٠ش إٌٟٙ ػٓ ث١غ اٌغشسٚاعزذي ِٓ ِٕغ ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ِطٍمب  

ٔٛػٗ، ٚاشزشاؽ ال ٠ؼشف عٕغٗ أٚ  ، ألٔٗ ث١غ ِغٙٛيث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ثذْٚ ٚطف٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: اْ اٌغشس ٘ٛ 

خ١بس اٌشؤ٠خ ال ٠ٕفغ، ألْ رأخش ِؼشفخ اٌّج١غ ػٓ اٌؼمذ ٠إرْ ثجطالٔٗ، وبٌغٍُ ئرا ٌُ ٠ظفٗ ؽبي اٌؼمذ، ٌزا فبٌج١غ ػٍٝ اٌظفخ 

الْ فمذ سؤ٠خ اٌّج١غ ١ٌظ ف١ٗ أوضش ِٓ اٌغًٙ ثّؼب٠ٕخ اٌّج١غ، ٚاٌغًٙ ثّؼب٠ٕخ اٌّج١غ ال ٠ّٕغ ِٓ طؾخ اٌؼمذ ػ١ٍٗ،  ١ٌظ غشس،

 ألٔٗ ثبٌظفخ ٠ىْٛ اٌّج١غ ِؼٍِٛبً ِمذٚساً ػٍٝ رغ١ٍّٗ غبًٌجب وبٌّشئٟ ،ٌظفخ ػٓ اٌّؼب٠ٕخار رٕٛة ا
(5)

 . 

                                                       
المجموع لمنووي ،  3/415تحفة المحتاج البن حجر ،84 /5، البيان لمعمراني 6 /5، نياية المطمب لمجويني5/14الحاوي الكبير لمماوردي (1) 

9/688. 
 .5/84البيان في مذىب اإلمام الشافعي لمعمراني (6) 
 .1513حديث رقم  ، 3/1153مسمم صحيح (3) 
 .5/84البيان لمعمراني (4) 
 . 7367،حديث رقم  363/ 4شرح معاني اآلثار  لمطحاوي (5) 
 .1/979المعونة عمى مذىب عالم المدينة لمثعمبي(6) 
 .688 /9المجموع لمنووي   ،15/ 5، الحاوي الكبير لمماوردي 1/979، المعونة لمثعمبي  6619/ 5التجريد لمقدوري(7) 



 
 

   8 

 

ٚؽٍّٛا ٘زٖ االصبس  ،رجب٠ؼٛا ِب ٘ٛ غبئت ػُٕٙثغٛاص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ػٍٝ اٌٛطف ثأصبس اٌظؾبثخ اٌز٠ٓ ٚاعزذي ِٓ لبي 

مبَ اٌشؤ٠خ،اٌج١غ ػٍٝ اٌظفخ ألْ ِب رزؼزس سؤ٠زٗ رمَٛ اٌظفخ ف١ٗ ِػٍٝ 
 

ٚلبٌٛا ٌُ ٠ؼشف ٌٍظؾبثخ ِخبٌف فىبْ اعّبػب
(ٔ)

. 

فذي رٌه  ،ألٔٗ اثزبع ِغ١جبً  ،فٟ لظخ رجب٠غ ػضّبْ ٚؽٍؾخ ؽىُ عج١ش ثٓ ِطؼُ اْ إٌظش ٌطٍؾخ٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: 

ٛطف ٌّب وبْ ٌطٍؾخ ػٍٝ اٌث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ٌٚٛ طؼ ٌضَٚ  ،ٌٍّٚشزشٞ اٌخ١بس ،ػٍٝ عٛاص ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ثذْٚ ٚطف

 خ١بس.

ثً  ال ٠ظؼ اٌمٛي ثؼذَ ٌضَٚ اٌؼمذ ِٓ اعً خ١بس اٌشؤ٠خ، ألْ رأخش ِؼشفخ اٌّج١غ ػٓ اٌؼمذ ٠إرْ ثجطالٔٗ،٠ٚغبة ػ١ٍٗ: 

اٌخ١بس ٠ىْٛ ٌٍّشزشٞ ارا ٚعذٖ ػٍٝ غ١ش اٌظفخ اٌزٟ رجب٠ؼب ػ١ٍٙب ٚ٘زا ال اشىبي ف١ٗ  اٌّفَٙٛ ِٓ لظخ ػضّبْ ٚؽٍؾخ اْ

(ٕ)
 . 

ٚفٟ اٌغٍّخ فغجت اٌخالف: ً٘ ٔمظبْ اٌؼٍُ اٌّزؼٍك ثبٌظفخ ػٓ اٌؼٍُ اٌّزؼٍك ثبٌؾظ ٘ٛ عًٙ ِإصش فٟ ث١غ اٌشٟء ف١ىْٛ 

ِٓ اٌغشس اٌىض١ش، أَ ١ٌظ ثّإصش، ٚأٔٗ ِٓ اٌغشس ا١ٌغ١ش اٌّؼفٛ ػٕٗ، ٚاٌظؾ١ؼ أْ اٌظفخ رٕٛة ػٓ اٌّؼب٠ٕخ ألٔٗ ثبٌظفخ 

غبٌجًب وبٌّشئٟ، ٚألْ ِب رزؼزس سؤ٠زٗ رمَٛ اٌظفخ ف١ٗ ِمبَ اٌشؤ٠خ٠ىْٛ اٌّج١غ ِؼٍِٛبً ِمذًٚس ػٍٝ رغ١ٍّٗ 
 (ٖ)

. ٚ٘زا ٘ٛ 

ٚخظٛطبً فٟ ٘زٖ األصِٕخ  ،ئر رىضش اٌؾبعخ اٌٝ ث١غ اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ػٍٝ اٌٛطف ،األسفك ٚاال٠غش ٚاٌّؾمك ٌّظبٌؼ اٌؼجبد

ٌٍّشزشٞ ششاء ثؼبػخ ِٓ ثٍذ ال ٠ّىٓ اْ ٚاٌزٟ عٍٙذ  ،ِٚٓ اّ٘ٙب ِٛالغ االٔزشٔذ ،اٌزٟ ظٙشد ف١ٗ ٚعبئً عذ٠ذ ٌٍزجب٠غ

 ٠ظٍٗ اال ثشك االٔفظ.

 انتزجُح:

ثؼذ اعزؼشاع ادٌخ وال اٌفش٠م١ٓ ِٕٚبلشزٙب ف١شٜ اٌجبؽش اْ اٌمٛي اٌشاعؼ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٘ٛ لٛي اٌغّٙٛس: ) ٠غٛص ث١غ 

. ٚهللا اػٍُ.اٌؼ١ٓ اٌغبئجخ ػٍٝ اٌظفخ(، إلعّبع اٌظؾبثخ
 
 

 

 انصحبثٍ انذٌ ال َعزف نه يخبنف عهً االختالف انفقهٍأثز االطتذالل ثقىل -2

ٌُ  ٚاٌزٞ ٚاثٓ ػٛف ٚعج١ش ٚاثٓ ثؾ١ٕخ ٚاثٓ ػّش  اٌغّٙٛس ثمٛي ػضّبْ ٚؽٍؾخ ِٓ خالي ِب عجك ٠زؼؼ اْ اعزذالي

 ٠ؼشف ٌُٙ ِخبٌف فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ وبْ ٌٗ اصش لٛٞ فٟ رشع١ؼ لٌُٛٙ.

 

 

 

 َظُئخ يتفبضال.انثبٍَ: يظأنخ: ثُع انحُىاٌ ثجُظه  انًجحث

ث١بْ إٌض اٌزٞ ف١ٗ االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٕذ اٌشبفؼ١خ ِٓ وزجُٙ، ٚرخش٠ظ االول:  انًطهت

 . لٛي اٌظؾبثٟ ِٓ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ، ٚاٌزأوذ ِٓ طؾخ دػٜٛ ػذَ ٚعٛد اٌّخبٌف

                   
 .363/ 4،شرح معاني اآلثار لمطحاوي  81 /5، البيان لمعمراني 1/978المعونة لمثعمبي (1) 
 366/ 4شرح معاني اآلثار لمطحاوي  ،1/979المعونة لمثعمبي (6) 
 .1/978المعونة لمثعمبي  ،3/174بداية المجتيد البن رشد  (3) 
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 َص انًظأنخ يٍ كتت انشبفعُخ: -1

 ٚال سثب فٟ اٌؾ١ٛاْ ٚ٘ٛ األطؼ. ِٕٚغ أثٛ ؽ١ٕفخ ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ. ٌٕٚب: أْ ػجذ إٌغُ اٌٛ٘بط: ) لبي اٌذ١ِشٞ فٟ

عّال  ثأِشٖ اٌجؼ١ش ثبٌجؼ١ش٠ٓ ٚثبألثؼشح ئٌٝ خشٚط اٌّظذق، ٚثبع ػٍٟ ملسو هيلع هللا ىلصاثزبع ٌٍٕجٟ   هللا ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص 

ثؼشش٠ٓ ثؼ١ًشا ئٌٝ أعً، ٌُٚ ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف(
 (ٔ)

. 

 .  يٍ انًصبدر انحذَثُخ تخزَج َص قىل انصحبثٍ  -2

 :قىل عهٍ  -

َٓ أَثِٟ َؽبٌٍِت  َّٟ ْث َّْ َػٍِ ِٓ أَثِٟ ؽَبٌٍِت، أَ ِّٟ ْث ِٓ َػٍِ ِذ ْث َّّ َؾ ُِ  ِٓ ِٓ ْث ْٓ َؽَغ َّال ٌَُٗ ٠ُْذَػٝ »سٜٚ ِبٌه فٟ اٌّٛؽأ ثغٕذٖ: ))َػ ثَبَع َع

 ًٍ ٌَٝ أََع َٓ ثَِؼ١ًشا ئِ («(ُػَظ١ْف١ًِشا ثِِؼْشِش٠
 (ٕ)

ٚسٚاٖ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ .
 (ٖ)

ٚاٌظغشٜ ،
(ٗ)

 .
 
 

 انتأكذ يٍ صحخ دعىي عذو وجىد انًخبنف. -ٖ

، أٔٗ ثؼذ اٌجؾش فٟ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ ارؼؼ ٚعٛد أصبس ٌٍظؾبثخ ِٛافمخ، ٚأصبس أخشٜ ِخبٌفخ، ٌألصش اٌّشٚٞ ػٓ ػٍٟ 

 .ثبع عّال ثؼشش٠ٓ ثؼ١ًشا ئٌٝ أعً

 اِب األصبس اٌّٛافمخ فٟٙ: 

َش  - َّ َٓ ُػ ِ ْث َّْ َػْجَذ هللاَّ ْٓ َٔبفِغٍ، أَ ِٗ ٠ُٛف١َِٙب َطبِؽجََٙب »سٜٚ ِبٌه فٟ اٌّٛؽأ ثغٕذٖ: ))َػ َٛٔخٍ َػ١ٍَْ ُّ ْؼ َِ اْشزََشٜ َساِؽٍَخً ثِأَْسثََؼِخ أَْثِؼَشٍح 

ثََزحِ  «((ثِبٌشَّ
(٘)

.
 
اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ٚسٚاٖ 

 (ٙ)
.  

ِْ "(( اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ثغٕذٖ: ))ٚسٜٚ  - ا َٛ ٌَْؾ١َ َْ ال ٠ََشٜ ثَأًْعب ثِبٌغٍََِّف فِٟ ا ُ َوب ِٓ َػجَّبٍط " أََّٔٗ ِٓ اْث َػ
(5)

 . 

 ٚاِب األصبس اٌّخبٌفخ فٟٙ:

َغ١ِِّت، لَبَي:  - ُّ ٌْ ِٓ ا ْٓ َعِؼ١ِذ ْث ِٓ اٌشَّبِح ثِ »سٜٚ اثٓ اثٟ ش١جخ فٟ ِظٕفٗ ثغٕذٖ: ))َػ ُش َػ َّ ًَ ُػ ِٕٟ ُعئِ ٌَْؾ١َب ٠َْؼ ٌَٝ ا ، ئِ ِٓ بر١َْ بٌشَّ

ٌِْخْظَت، فََىِشَٖ َرٌِهَ  «((ا
 (1)

. 

ِٓ َِٔغ١ئَخً "(( - ُ َوِشَٖ ثَِؼ١ًشا ثِجَِؼ١َش٠ْ ٍّٟ أََّٔٗ ْٓ َػٍِ سٜٚ ػجذ اٌشصاق فٟ ِظٕفٗ ثغٕذٖ: ))َػ
(2)

. 

، َلبَي:  - ٍّٟ ْٓ َػٍِ َٛ »سٜٚ اثٓ اثٟ ش١جخ فٟ ِظٕفٗ ثغٕذٖ: ))َػ ٌَْؾ١َ ، ئاِل ٠ًَذا ِث١َذٍ ال ٠َْظٍُُؼ ا ِٓ بر١َْ ال اٌشَّبحُ ثِبٌشَّ َٚ  ، ِٓ ا١َْٔ َٛ ٌَْؾ١َ ُْ ِثب «((ا
 

(ٔ)
. 

                   
الحاوي الكبير  وكذلك ورد االستدالل عند الشافعية  بقول الصحابة في ىذه المسالة في ،63/ 4 لمدميري النجم الوىاج في شرح المنياج(1) 

 .9/166، كفاية النبيو في شرح التنبيو البن الرفعة 5/83لمماوردي 
، والشافعي عنو، عن صالح بن كيسان، عن « األثر رواه مالك في الموطأ قال ابن الممقن: ) وىذا .59، حديث رقم 6/656موطأ مالك (6) 

والحسن ىذا لم يمق جده عميا ال جرم، قال ابن األثير: ىذا مرسل؛ ألن الحسن لم يمق  ،الحسن بن محمد بن عمي، عن عمي بن أبي طالب 
. قال االلباني: 6/617فمم يدركو(.انظر: البدرالمنيرفي إسناده انقطاع بين حسن وعمي « : شرح الميذب»جده عميا، وقال النووي في 

ارواء الغميل  (. انظر:)ضعيف، أخرجو مالك وعنو الشافعي وكذا البييقي ... قمت: وىذا سند ضعيف النقطاعو بين الحسن وجده عمى 
5/615. 

 .14534، حديث رقم  5/471السنن الكبرى لمبييقي (3) 
 .6448حديث رقم  ،  6/684السنن الصغرى لمبييقي (4) 
 .5/615قال االلباني: ) وسنده صحيح(.  انظر: ارواء الغميل  .64، حديث رقم  6/656موطأ مالك (5) 
 .14531، حديث رقم  5/471السنن الكبرى لمبييقي (6) 
 .1/647إرواء الغميل  . قال الطريفي: ) ضعيف( . انظر: التحجيل فيما لم يخرج في11143، حديث رقم  6/36السنن الكبرى لمبييقي (7) 
 .3/78. انظر: التمخيص الحبير البن حجر64445، حديث رقم  4/646مصنف ابن ابي شيبة (8) 
 .3/78. انظر: التمخيص الحبير البن حجر14143حديث رقم  8/66مصنف عبد الرزاق (9) 
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، ٚاٌزٞ ٠ذي ػٍٝ ٚثٕبء ػٍٝ ِب عجك ٠زج١ٓ ػذَ طؾخ دػٜٛ فمٙبء اٌشبفؼ١خ، ثؼذَ ٚعٛد ِخبٌف ٌألصش اٌّشٚٞ ػٓ ػٍٟ 

ار ٠مٛي: ) ؽذ٠ش عّشح ؽذ٠ش ؽغٓ اٌّغأٌخ  . ٚلذ ث١ٓ اٌزشِزٞ اخزالف اٌظؾبثخ فٟ ٘زٖث١غ اٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ عٛاص

طؾ١ؼ، ٚعّبع اٌؾغٓ ِٓ عّشح طؾ١ؼ ٘ىزا لبي ػٍٟ ثٓ اٌّذ٠ٕٟ، ٚغ١شٖ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٘زا ػٕذ أوضش أً٘ اٌؼٍُ ِٓ 

 ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ أطؾبة ِٓ اٌؼٍُ أً٘ ثؼغ سخض ٚلذ...  ٔغ١ئخ، ثبٌؾ١ٛاْ اٌؾ١ٛاْ ث١غ فٟ ٚغ١شُ٘ ملسو هيلع هللا ىلصأطؾبة إٌجٟ 

ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ( اٌؾ١ٛاْ ث١غ فٟ ٚغ١شُ٘
 (ٕ)

 . 

 

دساعخ ؽىُ اٌّغأٌخ اٌفم١ٙخ ٚث١بْ أصش االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٍٝ االخزالف  انثبٍَ: انًطهت 

 اٌفمٟٙ.

 .حكى ثُع انحُىاٌ ثجُظه َظُئخ يتفبضال -1

 اخزٍف فمٙبء اٌّزا٘ت األسثؼخ فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ ػٍٝ ل١ٌٛٓ: 

٠غٛص ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ ِزفبػال، ٚ٘ٛ لٛي اٌؾٕف١خ : الانقىل األول
 (ٖ)

ٚسٚا٠خ ٌٍؾٕبثٍخ  ،
(ٗ)

. 

ؽىُ ث١غ اٌغٕظ ثبٌغٕظ ٔغ١ئخ، لبي أطؾبثٕب: اٌغٕظ ثبٌغٕظ ٠ؾشَ إٌغبء. ... ألْ إٌجٟ  لبي اٌمذٚسٞ فٟ اٌزغش٠ذ: ) -

ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ( ٔٙٝ ػٓ ث١غ اٌؾ١ٛاْ ملسو هيلع هللا ىلص
 (٘)

 . 

ٚاٌشٚا٠خ اٌضب١ٔخ، ٠ؾشَ إٌغبء فٟ وً ِبي ث١غ ثغٕغٗ، وبٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ، ٚاٌض١بة ثبٌض١بة( اٌّغٕٟ:)لبي اثٓ لذاِخ فٟ  -
 (ٙ)

. 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

َُّشحَ: سٜٚ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ ثغٕذٖ: ) :انذنُم األول ْٓ َع ْٓ »)َػ َُ ََٔٙٝ َػ َعٍَّ َٚ  ِٗ َّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َّْ إٌَّجِ ِْ أَ ا َٛ ٌَْؾ١َ ِْ ثِب ا َٛ ٌَْؾ١َ ث١َْغِ ا

«((َِٔغ١ئَخً 
(5)

. ٚسٚاٖ اٌزشِزٞ
 (1)

، ٚإٌغبئٟ
 (2)

،
 

ٚاثٓ ِبعٗ
 (ٔٓ)

 . 

ْٓ ث١غ ): سٜٚ اثٓ ؽجبْ فٟ طؾ١ؾٗ ثغٕذٖ: )انذنُم انثبٍَ ُ ََٔٙٝ َػ : "أََّٔٗ َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِّٟ َطٍَّٝ هللاَّ ِٓ إٌَِّج ِٓ َػجَّبٍط، َػ ِٓ اْث َػ

ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ((اٌؾ١ٛاْ 
 (ٔٔ)

. 

                                                       
 .64444حديث رقم  4/646مصنف ابن ابي شيبة (1) 
 .3/534سنن الترمذي (6) 
، المبسوط 5/184، حاشية ابن عابدين 4/1666، تبيين الحقائق لمزيمعي 6/139، البحر الرائق البن نجيم 6361/ 5التجريد لمقدوري (3) 

 .16/181لمسرخسي 
 .3/468. شرح الزركشي 4/164، الشرح الكبير لممقدسي 5/43، االنصاف لممرداوي 6/348الفروع البن مفمح ، 1/536الكافي البن قدامة (4) 
 .5/6361التجريد لمقدوري(5) 
 .  4/11المغني البن قدامة (6) 
وقال الزيمعي: )وأما حديث سمرة: فأخرجو أصحاب السنن األربعة عن الحسن عن سمرة(. انظر:  . 3356، حديث رقم 3/654سنن ابي داود (7) 

 . 1/6وقال االلباني:) صحيح(. انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود. 4/84نصب الراية 
حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح ىكذا قال  . وقال الترمذي :)1637حديث رقم ، 3/534سنن الترمذي (8) 

 .6/159عمي بن المديني، وغيره(. وانظر: الدراية البن حجر
 .4664حديث رقم ، 7/696سنن النسائي (9) 

 .6674حديث رقم ، 6/763سنن ابن ماجة (14) 
اسناده صحيح عمى شرط مسمم.(. وقال الزيمعي: )قال البزار: ليس  قال شعيب األرنؤوط :). 5468، حديث رقم 11/446صحيح ابن حبان (11) 

(. انظر: التعميقات الحسان عمى صحيح ابن حبان صحيح. وقال االلباني: )4/84في الباب أجل إسنادا من ىذا(. انظر: نصب الراية 
7/316. 
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٠َٕبَس ثغٕذٖ: )اؽّذ فٟ اٌّغٕذ  : ٚسٜٚانذنُم انثبنث : " ال رَج١ُِؼٛا اٌذِّ َُ َعٍَّ َٚ َش لَبَي: لَبَي َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَِْٗ  َّ ِٓ ُػ ِٓ اْث )َػ

 ، ِٓ بَػ١ْ بَع ِثبٌظَّ ال اٌظَّ َٚ  ، ِٓ ١ْ َّ ْسَ٘ َُ ثِبٌذِّ ْسَ٘ ال اٌذِّ َٚ  ، ِٓ َٕبَس٠ْ ٠ بَء " ثِبٌذِّ َِ ُُ اٌشَّ ِّٟٔ أََخبُف َػ١ٍَُْى ِ ثَب  -فَا َٛ اٌشِّ بُء ُ٘ َِ اٌشَّ َٚ-   ً ِٗ َسُع ََ ئ١ٌَِْ فَمَب

؟ لَبَي: " اَل ثَأْ  ًِ إٌَِّغ١جَخَ ثِبإِلثِ َٚ ٌْفََشَط ثِبألَْفَشاِط،  ًَ ٠َج١ُِغ ا ُع َْ ٠ًَذا ث١ٍَِذ "((فَمَبَي: ٠َب َسُعَٛي هللاِ، أََسأ٠ََْذ اٌشَّ َط ئَِرا َوب
 (ٔ)

. 

٠غٛص ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ ِزفبػال. ٚ٘ٛ لٛي اٌّبٌى١خانقىل انثبٍَ: 
 (ٕ)

، ٚاٌشبفؼ١خ 
(ٖ)

ٚاٌّؼزّذ ػٕذ اٌؾٕبثٍخ ،
 (ٗ)

 .

ٚاشزشؽ اٌّبٌى١خ اخزالف األغشاع ٚإٌّبفغ 
(٘)

. 

ئرا اخزٍفب ٚثبْ  لبي اثٓ ػجذ اٌجش فٟ اٌىبفٟ: )) ٚال ثأط ثبٌؼشع اٌّؼغً ثبٌؼشع ئٌٝ أعً ِٓ عٕغٗ أٚ ِٓ غ١ش عٕغٗ -

اخزالفّٙب، أص١ٕٓ ثٛاؽذ ٚو١ف شئذ ٚصٔب وبْ أٚ و١ال أٚػذدا، ئرا اخزٍفذ األغشاع ف١ٙب ٚاخزٍفذ ِٕبفؼٙب، ٚال ٠ؼش افزشاق 

أعٕبعٙب ٚاالخزالف فٟ اٌذٚاة اٌفشا٘خ ٚاٌغشػخ ٚإٌغبثخ ال ارفبق األعٕبط(( 
(ٙ)

. 

 ١ٌظ ٠ؾشَ اٌزفبػً ف١ٙب ػٕذثذا٠خ اٌّغزٙذ: )) أِب األش١بء اٌزٟ  لبي اثٓ سشذ -

ِبٌه ...، ٚأِب غ١ش اٌّطؼِٛخ فأٗ ال ٠غٛص ف١ٙب إٌغبء ػٕذٖ ف١ّب ارفمذ ِٕبفؼٗ ِغ اٌزفبػً، فال ٠غٛص ػٕذٖ شبح ٚاؽذح  

ثشبر١ٓ ئٌٝ أعً ئال أْ رىْٛ ئؽذاّ٘ب ؽٍٛثخ ٚاألخشٜ أوٌٛخ(
 (5)

. 

ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ ِٓ عٕغٗ ِزفبػال، وجؼ١ش ثجؼ١ش٠ٓ، ٚشبح ثشبر١ٓ، ؽبال  لبي إٌٛٚٞ فٟ اٌّغّٛع: )) ٠غٛص -

 ِٚإعال،

عٛاء وبْ ٠ظٍؼ ٌٍؾًّ ٚاٌشوٛة ٚاألوً ٚإٌزبط، أَ ٌألوً خبطخ، ٘زا ِز٘جٕب(( 
 (1)

. 

ِٓ اٌّز٘ت، ِٚب ال ٠ذخٍٗ سثب اٌفؼً وبٌض١بة ٚاٌؾ١ٛاْ ٠غٛص إٌغبء ف١ّٙب. ٚ٘ٛ اٌظؾ١ؼ  لبي اٌّشداٚٞ فٟ اإلٔظبف:) -

عٛاء ث١غ ثغٕغٗ أٚ ثغ١ش عٕغٗ، ِزغب٠ٚب أٚ ِزفبػال(
(2)

. 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

ٍشٚ: : سٜٚ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ ثغٕذٖ: )انذنُم األول ّْ ِٓ َػ ِ ْث ْٓ َػْجِذ هللاَّ ِ »)َػ َّْ َسُعَٛي هللاَّ ْْ ٠َُغَِّٙض َع١ًْشب فََٕفَِذْد  ملسو هيلع هللا ىلصأَ َشُٖ أَ َِ أَ

َذلَخِ  ْْ ٠َأُْخَز فِٟ لاِلِص اٌظَّ َشُٖ أَ َِ َ ًُ فَأ ثِ َذلَِخ((«اإْلِ ًِ اٌظَّ ِٓ ئٌَِٝ ئِثِ َجِؼ١َش٠ْ ٌْ ٌْجَِؼ١َش ثِب َْ ٠َأُْخُز ا ، فََىب
 (ٔٓ)

سٚاٖ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ . ٚ

اٌىجشٜ
 (ٔٔ)

 . 

، ٚاٌزٟ رذي ػٍٝ عٛاص ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ ػّش، ٚاثٓ ػجبطألٛاي اٌظؾبثخ: ػٍٟ، ٚاثٓ : انذنُم انثبٍَ
(ٔ)

. 

                   
 (.-. قال شعيب األرنؤوط :) إسناده ضعيف لضعف أبي جناب 5885حديث رقم  ،14/164احمد مسند االمام (1) 
 /1المعونة لمثعمبي ، 6/6881، التبصرة لمخمي 3/153، بداية المجتيد البن رشد 3/49، حاشية الدسوقي 6/657الكافي البن عبد البر(6) 

996. 
، المجموع 3/431نياية المحتاج لمرممي  ،4/63 ، النجم الوىاج لمدميري9/166ن الرفعة ، كفاية النبيو الب5/144الحاوي الكبير لمماوردي (3) 

 .9/446لمنووي 
 .5/46، االنصاف لممرداوي 3/664كشاف القناع لمبيوتي  ،468/ 3، شرح الزركشي4/146المبدع البن مفمح ، 4/11المغني البن قدامة (4) 
 .3/153، بداية المجتيد البن رشد 6/657أكولة. انظر: الكافي البن عبد البرمثل ان تكون إحداىما حموبة واألخرى  (5) 
 .  6/657البن عبد البرالكافي (6) 
 .3/153بداية المجتيد البن رشد (7) 
 .144/ 5الحاوي الكبير لمماوردي (8) 
 .5/46االنصاف لممرداوي (9) 
 . 4/47انظر: نصب الراية  .حديث ضعيف، مضطرب اإلسناد(. قال الزيمعي: )ىذا 3357، حديث رقم 3/654سنن ابي داود  (14)
 .14569، حديث رقم  5/471السنن الكبرى لمبييقي (11) 
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ٚػًٍ اٌّبٌى١خ اشزشاؽُٙ اخزالف األغشاع ٚإٌّبفغ، أٔٗ ئرا ارفمذ اٌظفبد ٚاألغشاع ٚاٌّمبطذ فٟ اٌّج١غ ٌُ ٠جك ِجشس 

ٌٍض٠بدح، ئال أْ ٠ىْٛ ِٓ ثبة عٍف ٠غش ٔفؼب ٚ٘ٛ ٠ؾشَ عذاً ٌٍزس٠ؼخ
 (ٕ)

. 

 األدنخ وانتزجُح:يُبقشخ  -2

ِّٟ  اعزذي اٌؾٕف١خ ثؾذ٠ش ْٓ ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ((.  ملسو هيلع هللا ىلصعّشح ٚاثٓ ػجبط :)) ََٔٙٝ إٌَّجِ  َػ

٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: اٌّشاد ثبٌؾذ٠ش إٌٟٙ ػٓ إٌغ١ئخ ِٓ اٌطشف١ٓ، فٟٙ ِٓ ث١غ اٌىبٌئ ثبٌىبٌئ، ٚ٘ٛال ٠ظؼ ػٕذ 

اٌغ١ّغ
 (ٖ)

. 

ال د١ًٌ ػ١ٍٗ، ٚخالف ظب٘ش إٌض فبٌظفخ رذخً ػٍٝ ِب دخٍذ ػ١ٍٗ اٌجبء، وّب ٌٛ لبي أث١ؼه  ٠ٚغبة ػٍٝ رٌه: أٗ رأ٠ًٚ

٘زا اٌضٛة ثبٌٕغ١ئخ
 (ٗ)

 . 

؟ لَبَي: " ال ثَأَْط ئَِرا وَ وّب اعزذي اٌؾٕف١خ ثؾذ٠ش اثٓ ػّش ٚف١ٗ: )) ًِ إٌَِّغ١جَخَ ثِبإِلثِ َٚ ٌْفََشَط ثِبألَْفَشاِط،  ًَ ٠َج١ُِغ ا ُع َْ ٠ًَذا أََسأ٠ََْذ اٌشَّ ب

 ((. ث١َِذٍ 

 ٠ٚشد ػٍٝ رٌه: اٌؾذ٠ش ػؼ١ف وّب رج١ٓ فٟ رخش٠غٗ، فال رمَٛ ثٗ ؽغخ.

َذلَِخ(.ثؾذ٠ش ػجذ هللا اثٓ ػّشٚ ٚف١ٗ: ) ٚاعزذي اٌغّٙٛس ًِ اٌظَّ ٌَٝ ئِثِ ِٓ ئِ ٌْجَِؼ١َش٠ْ ٌْجَِؼ١َش ثِب َْ ٠َأُْخُز ا  فََىب

٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: اٌؾذ٠ش ػؼ١ف، ال رمَٛ ثٗ ؽغخ، اِبَ االؽبد٠ش اٌظؾ١ؾخ ثبٌٕٟٙ ػٓ ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ 

أْ ٠غزغٍف ِٓ أسثبة األِٛاي  ملسو هيلع هللا ىلصف١ؾزًّ أْ ٠ىْٛ أِشٖ إٌجٟ ٔغ١ئخ. ٚػٍٝ فشع طؾزٗ فٙٛ ِؾزًّ ِٓ ٚعٖٛ ػذح: 

ٓ ِٓ أعٕبْ اٌظذلبد. ٠ٚؾزًّ أال ٠ىْٛ أخز رٌه ِٓ أً٘ اٌظذلبد، صوبح أِٛاٌُٙ، فأخز ثؼ١ًشا ٠ظٍؼ ٌٍؾًّ ٚاٌمزبي ثجؼ١ش٠

 ٚئّٔب 

ػٓ ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ  ملسو هيلع هللا ىلصِٓ أً٘ اٌؾشة. ٠ٚؾزًّ أْ ٠ىْٛ ٘زا لجً رؾش٠ُ اٌشثب، صُ ٔٙٝ 
(٘)

 . 

١ش ثجؼ١ش٠ٓ اٌٝ ٠ٚغبة ػٍٝ رٌه: اْ ٘زٖ اؽزّبالد ِشعٍخ ال د١ًٌ ػ١ٍٙب، فال ؽغخ ثزٌه اِبَ طش٠ؼ إٌض ثغٛاص اخز اٌجؼ

 اعً. 

، ِٓ أصبس رذي ػٍٝ عٛاص ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ وّب اعزذي اٌغّٙٛس ثّب سٚٞ ػٓ ػٍٟ، ٚاثٓ ػجبط، ٚاثٓ ػّش

 ِزفبػال. 

٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: اِب ِب سٚٞ ػٓ ػٍٟ فؼؼ١ف ال رمَٛ ثٗ ؽغخ، وّب أٗ سٜٚ ػٓ ػٍٟ خالف رٌه، فمذ سٜٚ ػجذ 

ِٓ َِٔغ١ئَخً "((اٌشصاق فٟ ِظٕفٗ ثغٕ ُ َوِشَٖ ثَِؼ١ًشا ثِجَِؼ١َش٠ْ ٍّٟ أََّٔٗ ْٓ َػٍِ ذٖ: ))َػ
 (ٙ)

.  ْٓ ٚسٜٚ اثٓ اثٟ ش١جخ فٟ ِظٕفٗ ثغٕذٖ: ))َػ

، لَبَي:  ٍّٟ ، ئاِل ٠ًَذا ث١َِذٍ »َػٍِ ِٓ بر١َْ ال اٌشَّبحُ ثِبٌشَّ َٚ  ، ِٓ ١َْٔ ا َٛ ٌَْؾ١َ ُْ ثِب ا َٛ ٌَْؾ١َ «(ال ٠َْظٍُُؼ ا
 (5)

 . 

                                                       
 .331سبق تخريج اقواليم في الفرع األول من ىذه المسالة، انظر: ص (1) 
 .1/997، المعونة عمى مذىب عالم المدينة  لمثعمبي3/154بداية المجتيد البن رشد (6) 
 .643/ 5، نيل األوطار لمشوكاني 16/163لمسرخسي المبسوط(3) 
 .6366/ 5التجريد لمقدوري(4) 
 . 5/687، الجوىر النقي عمى سنن البييقي البن التركماني 6365/ 5التجريد لمقدوري(5) 
 .336سبق تخريجو انظر: ص (6) 
 .336سبق تخريجو انظر: ص (7) 
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فٙٛ ٠زؼٍك ثج١غ ٚاِب ِب سٚٞ ػٓ اثٓ ػّش اِب ِب سٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط فؼؼ١ف ال رمَٛ ثٗ ؽغخ وّب رج١ٓ فٟ رخش٠غٗ، 

اٌغبئت ال ث١غ إٌغ١ئخ
 (ٔ)

. ٠ٚؾزًّ أْ رىْٛ ٘زٖ اٌٛلبئغ لجً رؾش٠ُ اٌشثب، فزىْٛ ِٕغٛخخ ثأؽبد٠ش إٌٟٙ ػٓ ث١غ اٌؾ١ٛاْ 

غُٙ ؽذ٠ش إٌٟٙ ثبٌؾ١ٛاْ ٔغ١ئخ، أٚأْ ٘إالء اٌظؾبثخ ٌُ ٠جٍ
(ٕ)

ػٓ ػّش خالف لٌُٛٙ، فمذ سٜٚ اثٓ اثٟ  ثذالٌخ أٗ ُٔمً ،

َغ١ِِّت، لَبَي:  ُّ ٌْ ِٓ ا ْٓ َعِؼ١ِذ ْث َٖ »ش١جخ فٟ ِظٕفٗ ثغٕذٖ:))َػ ٌِْخْظَت، فََىِش ٌَْؾ١َب ٠َْؼِٕٟ ا ٌَٝ ا ، ئِ ِٓ بَر١ْ ِٓ اٌشَّبِح ثِبٌشَّ ُش َػ َّ ًَ ُػ ُعئِ

«(َرٌِهَ 
(ٖ)

 . 

ٌزا ال د١ًٌ ػٍٝ دػٜٛ إٌغخ  إٌغخ ال ٠ضجذ ئال ثؼذ رمشس رأخش إٌبعخ ٌُٚ ٠ٕمً رٌه،أْ ػٍٝ رٌه: ٠ٚغبة 
(ٗ)

. 

اشزشاؽ اٌّبٌى١خ اخزالف األغشاع ٚإٌّبفغ عذاً ٌٍزس٠ؼخ أْ ٠ىْٛ ِٓ ثبة عٍف ٠غش ٔفؼب، فال د١ًٌ ػ١ٍٗ، فبٌٕظٛص اِب 

رخشط ػٓ اِش٠ٓ: اِب ِٕغ ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ االٔٙب ال  -سغُ اخزالفٙب وّب ارؼؼ ِّب عجك -اٌٛاسدح فٟ اٌّغأٌخ 

ِزفبػال ِطٍمب، اٚ عٛاص رٌه ِطٍمب 
(٘)

. 

ِّٚب عجك ٠زؼؼ لٛح اٌخالف فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ، لبي اٌشٛوبٟٔ فٟ ١ًٔ االٚؽبس ثؼذ اعزؼشاع ادٌخ اٌفش٠م١ٓ :) فال شه أْ 

ِٓ ؽش٠ك صالصخ ِٓ اٌظؾبثخ، عّشح ٚعبثش ثٓ عّشح أؽبد٠ش إٌٟٙ، ٚئْ وبْ وً ٚاؽذ ِٕٙب ال ٠خٍٛ ػٓ ِمبي، ٌىٕٙب صجزذ 

ٚاثٓ ػجبط، ٚثؼؼٙب ٠مٛٞ ثؼؼب فٟٙ أسعؼ ِٓ ؽذ٠ش ٚاؽذ غ١ش خبي ػٓ اٌّمبي، ٚ٘ٛ ؽذ٠ش ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ، ٚال 

ع١ّب ٚلذ طؾؼ اٌزشِزٞ ٚاثٓ اٌغبسٚد ؽذ٠ش عّشح، فاْ رٌه ِشعؼ آخش، ٚأ٠ؼب لذ رمشس فٟ األطٛي أْ د١ًٌ اٌزؾش٠ُ 

د١ًٌ اإلثبؽخ، ٚ٘زا أ٠ؼب ِشعؼ صبٌش، ٚأِب األصبس اٌٛاسدح ػٓ اٌظؾبثخ فال ؽغخ ف١ٙب، ٚػٍٝ فشع رٌه فٟٙ أسعؼ ِٓ 

ِخزٍفخ وّب ػشفذ(
 (ٙ)

. 

 انتزجُح 

ثؼذ اعزؼشاع ادٌخ وال اٌفش٠م١ٓ ِٕٚبلشزٙب، ف١ّ١ً اٌجبؽش اٌٝ اْ اٌمٛي اٌشاعؼ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٘ٛ لٛي اٌؾٕف١خ،
 

 ٚسٚا٠خ

 ٠غٛص ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ ِزفبػال(، ٌالؽبد٠ش اٌظؾ١ؾخ فٟ إٌٟٙ ػٓ ٘زا اٌج١غ، ٚهللا اػٍُ. )ال ٌٍؾٕبثٍخ: 

 

 أثز االطتذالل ثقىل انصحبثٍ انذٌ ال َعزف نه يخبنف عهً االختالف انفقهٍ -3

٠ٓ ثؼ١ًشا ئٌٝ ، أٗ ثبع عّاًل ثؼششِٓ خالي ِب عجك رج١ٓ ػذَ طؾخ اٌذػٜٛ ثؼذَ ٚعٛد ِخبٌف ٌألصش اٌّشٚٞ ػٓ ػٍٟ 

فٟ ٘زٖ  ٘زٖ اٌّغأٌخ، وّب رؼبسػذ األلٛاي إٌّمٌٛخ ػٓ اٌظؾبثخاألصش اٌُّٙ فٟ  أعً، ٌزا ٌُ ٠ىٓ ٌالعزذالي ثمٌٛٗ 

٠ٚؼٛد رٌه ٌؼذَ دلخ ؽىُ فمٙبء اٌشبفؼ١خ ػٕذِب لشسٚا أْ ال ِخبٌف ٌمٛي  لٛح اٌخالف،وّب رج١ٓ عبثمب، ٚ٘زا ِب ٠فغش  اٌّغبٌخ

 فٟ اٌّغأٌخ، ٚ٘ٛ ِب رج١ٓ ػذَ طؾزٗ. ػٍٟ 

 

 انثبنث: يظأنخ: خُبر انًجهض ونشوو انجُع. انًجحث

                   
 .6367/ 5التجريد لمقدوري(1) 
 .3/431مختصر الخرقي شرح الزركشي عمى(6) 
 .314سبق تخريجو انظر: ص (3) 
 643/ 5نيل األوطار لمشوكاني (4) 
 .1/997المعونة عمى مذىب عالم المدينة لمثعمبي  ،3/153بداية المجتيد البن رشد (5) 
 .643/ 5نيل األوطار لمشوكاني (6) 
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ث١بْ إٌض اٌزٞ ف١ٗ االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٕذ اٌشبفؼ١خ ِٓ وزجُٙ، ٚرخش٠ظ االول:  انًطهت

 . خبٌفلٛي اٌظؾبثٟ ِٓ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ، ٚاٌزأوذ ِٓ طؾخ دػٜٛ ػذَ ٚعٛد اٌّ

 َص انًظأنخ يٍ كتت انشبفعُخ: -1

صُ سعغ"، ٚوزٌه ِب ٚسد  ٖ لبَ فّشٝ ١ٕ٘ٙخ ئرا ثب٠غ سعالً فأساد أال ٠م١ً }وبْ اثٓ ػّش  اٌششػ اٌىج١ش: ) لبي اٌشافؼٟ فٟ 

فٟ لظخ اٌشع١ٍٓ اٌٍز٠ٓ اؽزىّب ئٌٝ أثٟ ثشصح ِٓ لٌٛٗ: "ِب أساوّب افزشلزّب"، ٚوبْ ٘زا اٌمٛي ِٓ ثؼذ رّبَ اٌج١غ، ...ِٚٓ 

اٌّزفك ػ١ٍٙب ث١ٕٕب أْ اٌظؾبثٟ أػٍُ إٌبط ثّب سٜٚ ٌّشب٘ذرٗ اٌزٕض٠ً، ٚػٍُ ثبٌؾبدصخ اٌزٟ ل١ً ف١ٙب اٌؾذ٠ش، فى١ف ٌُٚ ٠ؼٍُ 

ّب ِخبٌف ِٓ اٌظؾبثخ؟(ٌٙ
 (ٔ)

. 

 .  يٍ انًصبدر انحذَثُخ تخزَج َص أقىال انصحبثخ -2

 : اثٍ عًزقىل  -

َش، ٠َمُُٛي: لَب َّ َٓ ُػ َغ َػْجَذ هللاِ ْث ِّ ، َع َّٟ َٔبفِغ  ٍَٝ َػٍَ ِْ ِٓ ُعَش٠ْظٍ، لَبَي: أَ ِٓ اْث َي َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ سٜٚ ِغٍُ فٟ طؾ١ؾٗ ثغٕذٖ: ))َػ

َُ: هللاُ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ْٚ »َػ١ٍَْ لَب، أَ ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ  ِٗ ْٓ ث١َِْؼ ِِ ٌِْخ١َبِس  ب ثِب َّ ُْٕٙ ِِ اِؽٍذ  َٚ  ًُّ ج١َْغِ فَُى
ٌْ ِْ ثِب زَجَب٠َِؼب ُّ ٌْ َْ ئَِرا رََجب٠ََغ ا ْٓ ِخ١َبٍس، فَاَِرا َوب ب َػ َّ ُْ ث١َُْؼُٙ  ٠َُىٛ

َعتَ  َٚ ْٓ ِخ١َبٍس، فَمَْذ  ب َػ َّ ُٓ أَثِٟ «ث١َُْؼُٙ َشٝ ، َصاَد اْث َّ ََ فَ ْْ ال ٠ُم١ٍَُِٗ، لَب َْ ئَِرا ثَب٠ََغ َسُعال، فَأََساَد أَ : فََىب ِٗ: لَبَي َٔبفِغ  ا٠َزِ َٚ َش فِٟ ِس َّ ُػ

)ِٗ َُّ َسَعَغ ئ١ٌَِْ (١ََُّٕ٘خً، صُ
 (ٕ)

 . 

ْٓ َسُعِٛي هللاِ  َش، َػ َّ ِٓ ُػ ِٓ اْث ُس َػ ْؼُذ َٔبفًِؼب، ٠َُؾذِّ ِّ َُ:  ٚسٜٚ إٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ثغٕذٖ: )) َع َعٍَّ َٚ  ِٗ َّْ »َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ أَ

ٌْج١َُْغ ِخ١َبًسا َْ ا ْْ ٠َُىٛ ُْ ٠َْفزَِشلَب، ئاِلَّ أَ ب ٌَ َِ ب  َّ ِٙ ٌِْخ١َبِس فِٟ ث١َِْؼ ِٓ ثِب زَجَب٠َِؼ١ْ ُّ ٌْ ََّش ئَِرا اْشزََشٜ َش١ْئًب ٠ُْؼِغجُُٗ «. ا ُٓ ُػ َْ َػْجُذ هللاِ ْث َوب َٚ  : لَبَي َٔبفِغ 

فَبَسَق َطبِؽجَُٗ(( 
(ٖ)

. 

 اثٍ ثزسحقىل  -
(ٗ)

: 

ِْٕضال فََجبَع َطبِؽت  ٌََٕب فََشًعب  سٜٚ اثٛداٚد َِ ٌَْٕب  حً ٌََٕب، فَََٕض َٚ َٔب َغْض ْٚ ِػِٟء، لَبَي: َغَض َٛ ٌْ ْٓ أَثِٟ ا َُّ فٟ عٕٕٗ ثغٕذٖ: )) َػ ، صُ ٍَ ثُِغال

ََ ئٌَِٝ فَ  ، فَمَب ًُ ِؽ١ ٌَْغِذ َؽَؼَش اٌشَّ َٓ ا ِِ َّّب أَْطجََؾب  ب فٍََ َّ ِٙ ١ٌٍََْزِ َٚ ب  َّ ِٙ ِِ ْٛ ب ثَم١َِّخَ ٠َ َِ َج١ْغِ فَأََثٝ أَلَب
ٌْ أََخَزُٖ ثِب َٚ  ًَ ُع ، فَأَرَٝ اٌشَّ ََ ِٗ ٠ُْغِشُعُٗ فََِٕذ َشِع

َعٍَّ  َٚ  ِٗ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ث١َََْٕه أَثُٛ ثَْشَصحَ َطبِؽُت إٌَّجِ َٚ ِٗ، فَمَبَي: ث١َِْٕٟ  ْْ ٠َْذفََؼُٗ ئ١ٌَِْ ًُ أَ ُع ٌَْؼْغَىشِ اٌشَّ فَمَبال ٌَُٗ:  َُ فَأَر١ََب أَثَب ثَْشَصحَ فِٟ َٔبِؽ١َِخ ا

 َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ب ثِمََؼبِء َسُعِٛي هللاَّ َّ َٟ ث١ََُْٕى ْْ أَْلِؼ ِْ أَ خَ، فَمَبَي: أَرَْشَػ١َب ٌْمِظَّ ِٖ ا : َِ٘ز َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ؟ لَبَي َسُعُٛي هللاَّ

                   
 .4/167الشرح الكبير لمرافعي (1) 
 . 1673، حديث رقم6/967صحيح مسمم (6) 
 .4/3انظر: نصب الراية لمزيمعي  .6461، حديث رقم 6/13سنن النسائي الصغرى (3) 
وشيد فتح خيبر، وفتح مكة وحنينا ، ثم تحولو إلى البصرة، وولده  أسمم قديما، مشيور بكنيتو ابي برزة،  صحابي، نضمة بن عبيد األسممّي (4) 

وروي عن أبي برزة أنو قال: أنا قتمت ابن خطل وىو متعمق بأستار الكعبة. روى عنو وولده بيا، ثم غزا خراسان ومات بيا في أيام يزيد بن. 
، االستيعاب البن 6/341انظر ترجمتو في: اإلصابة البن حجر  أبو العالية، وأبو المنيال، وأبو الوضيء، والحسن البصري، وجماعة غيرىم..

 .5/645، اسد الغابة البن االثير1495 /4عبد البر
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لَب» ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ٌِْخ١َبِس  ِْ ثِب ٌْج١ََِّؼب ب((، َلبَي «ا َّ ب اْفَزَشْلزُ َّ ب أََساُو َِ ُ، لَبَي:  ً  أََّٔٗ ١ ِّ َس َع : َؽذَّ َْ ب ُٓ َؽغَّ َُ ْث َِ٘شب
 (ٔ)

. ٚسٚاٖ اٌج١ٙمٟ
 (ٕ)

 ،

ٚاٌذاسلطٕٟ
(ٖ)

. 

 ْٓ ُْ ٠َزَفَشَّ  ٚسٜٚ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ :)) َػ ب ٌَ َِ ِْ ثِبٌِخ١َبِس  : اٌج١ََِّؼب َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ، لَبَي: لَبَي َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاَّ ٍَ ِٓ ِؽَضا ُِ ْث ْْ َؽِى١ لَب، فَاِ

َّب. ََ٘زا ؽَ  ِٙ ُِِؾمَْذ ثََشَوخُ ث١َِْؼ َوَزثَب  َٚ ب  َّ ْْ َوزَ ئِ َٚ ب،  َّ ِٙ َّب فِٟ ث١َِْؼ َب ثُِٛسَن ٌَُٙ ث١ََّٕ َٚ ْٓ أَثِٟ ثَْشَصَح َطَذلَب  َٞ َػ ِٚ ََ٘ىَزا ُس َٚ  . ِذ٠ش  َطِؾ١ؼ 

َوبُٔٛا ِفٟ َعف١ٍَِٕخ، فَمَبَي: الَ أَسَ  َٚ ب رََجب٠ََؼب  َِ ِٗ ِفٟ فََشٍط ثَْؼَذ  ب ئ١ٌَِْ َّ ِٓ اْخزََظ ١ٍَْ َّْ َسُع ِّٟ أَ ِّ ُ األَْعٍَ لَبَي َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاَّ َٚ ب،  َّ ب اْفزََشْلزُ َّ اُو

 َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ لَب(َػ١ٍَْ ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ِْ ثِبٌِخ١َبِس  : اٌج١ََِّؼب
(ٗ)

. 

 انتأكذ يٍ صحخ دعىي عذو وجىد انًخبنف. -ٖ

فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ   ثبٌجؾش فٟ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ ٌُ اعذ لٛال ٌظؾبثٟ ٠خبٌف ف١ٗ ألٛاي اٌظؾبثخ اثٓ ػّش، ٚاثٟ ثشصح، 

 ٚاٌزٟ رذي ػٍٝ صجٛد خ١بس اٌّغٍظ. ِّٚب ٠ض٠ذ االؽّئٕبْ ثظؾخ اٌذػٜٛ ثؼذَ ٚعٛد ِخبٌف اِشاْ:

 :األٚي: ٔمً عّبػخ ِٓ اٌفمٙبء اٌمٛي ثؼذَ ٚعٛد ِخبٌف ِٓ اٌظؾبثخ 

ّش ؽٍّٗ ػٍٝ اٌزفش٠ك ثبألثذاْ لذ اُخزٍف ً٘ اٌّؼزجش اٌزفشق ثبألثذاْ، أٚ ثبأللٛاي؟ فبثٓ ػ لبي اٌشٛوبٟٔ فٟ ١ًٔ االٚؽبس: )

وّب فٟ اٌشٚا٠خ اٌّزوٛسح ػٕٗ فٟ اٌجبة، ٚوزٌه ؽٍّٗ أثٛ ثشصح األعٍّٟ، ؽىٝ رٌه ػٕٗ أثٛ داٚد. لبي طبؽت اٌفزؼ: ٚال 

(٠ؼٍُ ٌّٙب ِخبٌف ِٓ اٌظؾبثخ
 (٘)

. 

 ٚوبْ ٘زا اٌمٛي ِٓ ثؼذ رّبَ اٌج١غ، ٚ٘زا ٚؽذٖ اٌششػ اٌىج١ش: ) لبي اٌشافؼٟ فٟ

(وبف فٟ أْ ٠شاد ِٕٗ اٌزفشق ثبألثذاْ، ...، فى١ف ٌُٚ ٠ؼٍُ ٌّٙب ِخبٌف ِٓ اٌظؾبثخ 
(ٙ)

. 

لبي اٌؼّشأٟ فٟ اٌج١بْ: )ئرا أؼمذ اٌج١غ.. صجذ ٌىً ٚاؽذ ِٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ اٌخ١بس ث١ٓ اٌفغخ ٚاإلِؼبء، ئٌٝ أْ ٠زفشلب أٚ  

( ٛ ثشصح ٠زخب٠شا، ٚثٗ لبي ػٍٟ، ٚاثٓ ػّش، ٚأثٛ ٘ش٠شح، ٚاثٓ ػجبط، ٚأث
(5)

. 

اال أُٔٙ ٌُ ٠ٛسد لٛالً ٌظؾبثٟ  -اٌضبٟٔ  اٌّطٍتوّب ع١زج١ٓ رٌه فٟ  -اٌضبٟٔ: اٌؾٕف١خ ٚاٌّبٌى١خ ٠ٕفْٛ صجٛد خ١بس اٌّغٍظ 

 ، ٌٚٛ ٚعذٚا العزذٌٛا ثٗ.٠خبٌف لٛي اثٓ ػّش، ٚاثٟ ثشص ح 

دساعخ ؽىُ اٌّغأٌخ اٌفم١ٙخ ٚث١بْ أصش االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٍٝ االخزالف  انثبٍَ: انًطهت

 اٌفمٟٙ.

 خُبر انًجهض ونشوو انجُع.يظأنخ:   -1

 اخزٍف فمٙبء اٌّزا٘ت األسثؼخ فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ ػٍٝ ل١ٌٛٓ: 

                   
انظر: صحيح  صحيح (. . قال االلباني: )4/3انظر: نصب الراية  ورجالو ثقات(. . قال الزيمعي:)3457، حديث رقم 3/673بي داود سنن ا(1) 

 .3457وضعيف سنن ابي داود ح
 .14438، حديث رقم 5/443السنن الكبرى لمبييقي (6) 
 .6849، حديث رقم 3/385سنن الدارقطني (3) 
 .34/646انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي  صحيح(. . قال االلباني:)1646رقم  ، حديث3/544سنن الترمذي (4) 
 .5/619نيل االوطار لمشوكاني (5) 
 .167/ 4الشرح الكبير لمرافعي (6) 
 .3/158البيان في مذىب اإلمام الشافعي لمعمراني (7) 
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ٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ، ٚال خ١بس ئال ِٓ ػ١ت أٚ ػذَ سؤ٠خ. ١ٍضَ اٌج١غ ثبإل٠غبة ٚاٌمجٛي ِصجٛد خ١بس اٌّغٍظ، ف: ػذَ انقىل األول

ٚ٘ٛ لٛي اٌؾٕف١خ
 (ٔ)

،
 

ٚاٌّبٌى١خ
 (ٕ)

 . 

:) ٚئرا ؽظً اإل٠غبة ٚاٌمجٛي ٌضَ اٌج١غ، ٚال خ١بس ٌٛاؽذ ِّٕٙب ئال ِٓ ػ١ت أٚ ػذَ سؤ٠خ(لبي اٌّشغ١ٕبٟٔ فٟ اٌٙذا٠خ -
 (ٖ)

. 

(ٖ)
. 

اٌؼمٛد أعجبة ٌزؾظ١ً اٌّمبطذ ِٓ األػ١بْ، ٚاألطً رشر١ت ٚاألطً فٟ اٌؼمٛد اٌٍضَٚ، ألْ  لبي اٌمشافٟ فٟ اٌزخ١شح:)

اٌّغججبد ػٍٝ أعجبثٙب، ٚخ١بس اٌّغٍظ ػٕذٔب ثبؽً، ٚاٌج١غ الصَ ثّغشد اٌؼمذ رفشلب أَ ال(
 (ٗ)

. 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

ِِ  ٠َب﴿لٌٛٗ رؼبٌٝ: انذنُم األول:  ْٓ رََشاٍع  َْ رَِغبَسحً َػ ْْ رَُىٛ ًِ ئاِلَّ أَ ٌْجَبِؽ ُْ ثِب ُْ ث١ََُْٕى اٌَُى َٛ ِْ ُٕٛا اَل رَأُْوٍُٛا أَ َِ َٓ آ ُْ أ٠ََُّٙب اٌَِّز٠ ُى ْٕ﴾
 (٘)

.
 
 

أثبػ األوً ثبٌزغبسح ػٓ رشاع، ثذْٚ ل١ذ اٌزفشق ػٓ ِىبْ اٌؼمذ، فذي أْ اٌج١غ اْ رُ ثذْٚ ششؽ،  ٚٚعٗ اٌذالٌخ: أْ هللا  

زؼٟ صجٛد اٌٍّه فٟ اٌؼٛػ١ٓ فٟ اٌؾبيال
 (ٙ)

. 

ٌُْؼمُٛدِ  ٠َب﴿لٌٛٗ رؼبٌٝ:  :انثبٍَانذنُم  فُٛا ثِب ْٚ ُٕٛا أَ َِ َٓ آ ﴾أ٠ََُّٙب اٌَِّز٠
 (5)

 . 

اْ خ١بس اٌّغٍظ غ١ش صبثذ، ٚاٌؼمذ ثبٌمٛي الصَ، ألْ وً خ١بس وبْ ِٓ ِمزؼٝ اٌؼمذ عبص أْ ٠جمٝ ثؼذ االفزشاق،  ٚف١ٗ دالٌخ:

ٚوً خ١بس ال ٠ضجذ ثؼذ االفزشاق، ف١ٍظ ِٓ ِمزؼٝ اٌؼمذوخ١بس اٌؼ١ت، 
 (1)

. 

ُِٙذٚا﴿لٌٛٗ رؼبٌٝ:  :انذنُم انثبنث أَْش َٚ  ُْ ﴾ئَِرا رَجَب٠َْؼزُ
 (2)

. 

اِش ثبٌشٙبدح ػٍٝ اٌج١غ ِٕؼبً ٌٍزغبؽذ ٚاٌزٕبوش، ٚفٟ ٘زا ِب ٠ذي ػٍٝ أْ اٌج١غ ئرا طذس طذس  ٚٚعٗ اٌذالٌخ: أْ هللا   

الصِبً، ال خ١بس ف١ٗ 
(ٔٓ)

 . 

َعٍَّ انذنُم انزاثع َٚ  ِٗ َش ، لَبَي: لَبَي َسُعُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َّ ِٓ ُػ ْٓ َػْجِذ هللاِ ْث َُ: " ئَِرا : سٜٚ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ اٌىجشٜ ثغٕذٖ: ))َػ

 ْٓ ب َػ َّ ُْ ث١َُْؼُٙ ْٚ ٠َُىٛ لَب ، أَ ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ٌِْخ١َبِس  ب ثِب َّ ِْ ، فَُٙ ُعال (رَجَب٠ََغ اٌشَّ ْٚ ِخ١َبس  ٌْج١َُْغ َطْفمَخ  ، أَ ُش ٠َُٕبِدٞ: ا َّ َْ ُػ َوب َٚ ِخ١َبٍس " 
 (ٔٔ)

. 

لغُ اٌج١غ لغ١ّٓ: ث١غ طفمخ ٚث١غ خ١بس، ِٚٓ اٌؼشٚسح أْ ث١غ اٌظفمخ غ١ش ث١غ اٌخ١بس؛ فٕٙبن  ٚٚعٗ اٌذالٌخ: أْ ػّش 

ث١غ ف١ٗ خ١بس، ٚث١غ ال خ١بس ف١ٗ ٘ٛ اٌزٞ ػجش ػٕٗ ثبٌظفمخ. ِٚٓ لبي ثخ١بس اٌّغٍظ عؼٍٗ فٟ وً ث١غ، فذي رٌه ػٍٝ ثطالْ 

خ١بس اٌّغٍظ
 (ٕٔ)

 . 

                   
، التجريد 4/568، حاشية ابن عابدين 684/ 5البن نجيم  ، البحر الرائق3/63، اليداية لممرغيناني 668/ 5بدائع الصنائع لمكاساني(1) 

 .6665/ 5لمقدوري
 .1/1443، المعونة لمثعمبي 3/133، حاشية الصاوي 113/ 5منح الجميل لعميش ،6/341، التاج واإلكميل لممواق 5/64الذخيرة لمقرافي (6) 
 .3/63لممرغيناني اليداية شرح  البداية  (3)
 .64/ 5الذخيرة لمقرافي (4) 
 (.  69سورة النساء اآلية رقم )(5) 
 .4/568حاشية ابن عابدين (6) 
 (.1اآلية رقم ) المائدةسورة (7) 
 .1/1443المعونة عمى مذىب عالم المدينة لمثعمبي (8) 
   (.86رقم )سورة البقرة اآلية (9) 

 .5/684البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم (14) 
سناده ضعيف عن عمر، فنافع لم 14454، حديث رقم 5/447السنن الكبرى لمبييقي (11)  . وقال البييقي )ضعيف النقطاعو(. قال الطريفي: )وا 

 .1/196(. انظر: التحجيل فيما لم يخرج في إرواء الغميليدرك عمر بن الخطاب 
 .13/156المبسوط لمسرخسي (16) 
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 ذ اٌج١غ فٍىً ٚاؽذ ِٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ اٌخ١بس ث١ٓ اٌفغخ ٚاإلِؼبء، ئٌٝ أْ ٠زفشلب.صجٛد خ١بس اٌّغٍظ، فارا أؼمانقىل انثبٍَ: 

ٚ٘ٛ لٛي اٌشبفؼ١خ
 (ٔ)

،
 
ٚاٌؾٕبثٍخ 

 (ٕ)
. 

لبي اٌش١شاصٞ فٟ اٌّٙزة: ) ٚئرا أؼمذ اٌج١غ صجذ ٌىً ٚاؽذ ِٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ اٌخ١بس ث١ٓ اٌفغخ ٚاإلِؼبء، ئٌٝ أْ ٠زفشلب... 

ؾ١ش ئرا وٍّٗ ػٓ اٌؼبدح ٌُ ٠غّغ والِٗ(ٚاٌزفشق أْ ٠زفشلب ثأثذأّٙب، ث
 (ٖ)

    . 

فٍىً ٚاؽذ ِٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ اٌخ١بس فٟ فغخ اٌج١غ ِب ٌُ ٠زفشلب ثأثذأّٙب... ٚاٌزفشق: أْ ٠ّشٟ  لبي اثٓ لذاِخ فٟ اٌىبفٟ: )

أؽذّ٘ب ػٓ طبؽجٗ، ثؾ١ش ئرا وٍّٗ اٌىالَ اٌّؼزبد فٟ اٌّغٍظ ال ٠غّؼٗ(
 (ٗ)

. 

 ًب َهٍ:واطتذل أصحبة هذا انقىل ث

: سٜٚ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ فٟ طؾ١ؾّٙب:انذنُم األول
 
(:َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ب، لَبَي: لَبَي إٌَّجِ َّ ُْٕٙ ُ َػ َٟ هللاَّ َش َسِػ َّ ِٓ ُػ ِٓ اْث  )َػ

ِٗ اْخزَشْ »  ب ٌَِظبِؽجِ َّ ْٚ ٠َمُُٛي أََؽُذُ٘ َلب، أَ ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ِْ ثِبٌِخ١َبِس  ب لَبَي: «اٌَج١َِّؼب َّ ُسثَّ َٚ ُْ ث١ََْغ ِخ١َبسٍ »،  ْٚ ٠َُىٛ ((«أَ
 (٘)

. 

، ٚاٌزٟ رذي ػٍٝ صجٛد خ١بس اٌّغٍظ ٌٍّزجب٠ؼٓ١: ألٛاي اٌظؾبثخ اثٓ ػّش، ٚاثٟ ثشصح انذنُم انثبٍَ
 (ٙ)

ٚال ِخبٌف ٌّٙب  ،

ٌّٙب ِٓ اٌظؾبثخ
 (5)

. 

 يُبقشخ األدنخ وانتزجُح: -2

 ؾٕف١خ ٚاٌّبٌى١خ ػٍٝ ٔفٟ خ١بس اٌّغٍظ ثٕظٛص ِٓ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ػٓ اٌج١غ ٚاٌزغبسح.اعزذي اٌ

ِْ ثِ ٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي ب : ٘زٖ ا٠٢بد ِطٍمخ ٚػبِخ، شبٍِخ ٌىً ػمذ ث١غ ٚرغبسح، ٚاٌؾذ٠ش اٌّزفك ػ١ٍٗ: "اٌج١ََِّؼب َِ بٌِخ١َبِس 

لَب" ِم١ذ ِٚخظض ٌزٍه ا٠٢بد، فال رىْٛ اٌؼمٛد ٚاٌج١ٛع الصِخ ؽزٝ ٠ىْٛ اٌزفشق ثبألثذاْ ػٓ ِغٍظ اٌؼمذ، ٚ٘زا  ُْ ٠َزَفَشَّ ٌَ

اٌزٞ ٠مزؼ١ٗ اٌغّغ ث١ٓ ٘زٖ األدٌخ ِٓ اٌىزبة ٚاٌغٕخ 
(1.)

  

" ٚلبٌٛا: ِٚٓ لبي ثخ١بس اٌّغٍظ عؼٍٗ فٟ وً ث١غ فذي رٌه ػٍٝ ثطالْ  وّب اعزذٌٛا ثمٛي ػّش ْٚ ِخ١َبس  َج١ُْغ َطْفمَخ ، أَ ٌْ "ا

خ١بس اٌّغٍظ
 (2)

 . 

٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: األصش ػؼ١ف الٔمطبػٗ، ٌٚٛ طؼ فٙٛ غ١ش ِؼبسع ٌٍؾذ٠ش، ثً ِإٚي ثّب ٠ٛافمٗ ِٓ أْ اٌج١غ 

، ؽ١ش ٠إٚي "ث١غ اٌظفمخ" ثّب رُ ِٓ اٌج١غ ثبٌزفشق، ٚ"ث١غ اٌخ١بس" ثّب رُ ِّٕٙب غ١ش طؾ١ؼ ؽزٝ ٠ىْٛ اٌزفشق أٚ اٌزخ١١ش

ثبٌزخ١١ش. ٚ٘زا ال ٠ٕبفٟ صجٛد خ١بس اٌّغٍظ، ألٔٗ ٠ضجذ ثغ١ش اٌششؽ. ٚعّبٖ طفمخ ٌمظش ِذح اٌخ١بس ف١ٗ فىأٔٗ رُ ثّغشد 

اٌزظبفك
 (ٔٓ)

. 

                   
نياية المحتاج ،  336 /4تحفة المحتاج البن حجر ،5/14نياية المطمب لمجويني  ،6/4ب لمشيرازي ، الميذ5/34الحاوي الكبير لمماوردي (1) 

 .4/3لمرممي 
/ 3، كشاف القناع لمبيوتي4/363االنصاف لممرداوي  ،6/83، االقناع لمحجاوي4/61، الشرح الكبير لممقدسي 3/486المغني البن قدامة (6) 

198. 
 .5/34الحاوي الكبير لمماوردي (3) 
 .6/66الكافي البن قدامة (4) 
 1531، حديث رقم  1163 /3، صحيح مسمم ، 6149، حديث رقم 3/64صحيح البخاري، متفق عميو ، (5) 
 .346سبق تخريج اقواليم في الفرع األول من ىذه المسالة، انظر: ص (6) 
 .3/158معمراني البيان ل ،619/ 5، نيل االوطار لمشوكاني 4/167الشرح الكبير لمرافعي (7) 
 .164/ 4الشرح الكبير لمرافعي (8) 
 .13/156المبسوط لمسرخسي (9) 

  5/447لسنن الكبرى لمبييقي ، ا168/ 4الشرح الكبير لمرافعي  ا(14) 
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لَب". اٌؾذ٠ش اٌّبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ ػٍٝ صجٛد خ١بس اٌّغٍظ ٚاعزذي اٌش ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ِْ ثِبٌِخ١َبِس   زفك ػ١ٍٗ "اٌج١ََِّؼب

٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: اْ اٌّشاد ثبٌزفشق فٟ اٌؾذ٠ش ٘ٛ اٌزفشق ثبأللٛاي ث١ٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ، فبٌجبئغ ئرا لبي ٌٍّشزشٞ: لذ 

لب. ٚاٌّزجب٠ؼبْ ّ٘ب اٌّزغبِٚبْ، ثؼزه فٍٗ أْ ٠شعغ ِب ٌُ ٠مً اٌّشزشٜ: لذ لجٍذ، فؼٕذ ٚسٚد اٌمجٛي ثؼذ اإل٠غبة فمذ رفش

 ١ٌٚظ

اٌّمظٛد ِٕٗ اٌزفشق ثبألثذاْ  
(ٔ)

 . 

٠ٚغبة ػٍٝ رٌه ِٓ ٚعٖٛ:
 
 

األٚي: اٌٍفع ال ٠ؾزًّ ِب لبٌٖٛ، ئر ١ٌظ ث١ٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ رفشق ثٍفع ٚال اػزمبد، ئّٔب ث١ّٕٙب ارفبق ػٍٝ اٌضّٓ ٚاٌّج١غ ثؼذ 

االخزالف ف١ٗ
 (ٕ)

. 

 اٌجبئغ ال ٠ضٚي ئال ثمجٛي ِٓ عٙخ اٌّشزشٞ، فزأ٠ًٚ اٌؾذ٠ش ػٍٝ أِش ِؼٍَٛ ئخالء اٌؾذ٠ش ػِٓٓ اٌّؼٍَٛ أْ ٍِه  اٌضبٟٔ:

اٌفبئذح 
 (ٖ)

. 

ٌٍؾذ٠ش ثفؼٍٗ، فأٗ وبْ ئرا ثب٠غ سعال ِشٝ خطٛاد ١ٌٍضَ اٌج١غ، ٚساٚٞ اٌؾذ٠ش أػٍُ ثبٌؾذ٠ش  رفغ١ش اثٓ ػّش اٌضبٌش:

ِٓ غ١شٖ، ٚوزٌه رفغ١ش أثٟ ثشصح ٌٍؾذ٠ش
(ٗ)

. 

عؼً اٌّزجب٠ؼ١ٓ فٟ ٘زا اٌؾذ٠ش اٌّزغب١ِٚٓ ال ٚعٗ ٌٗ، ألٔٗ ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ وً ٚاؽذ فٟ عٍؼزٗ ثبٌخ١بس لجً اٌغَٛ،  اٌشاثغ:

ٚوزٌه اٌّشزشٜ ثبٌخ١بس لجً اٌششاء
 (٘)

. 

َّْ َسُعَٛي هللاِ  اٌخبِظ: سٜٚ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ ثغٕذٖ :)) ِٖ، أَ ْٓ َعذِّ ِٗ، َػ ْٓ أَث١ِ ِٓ ُشَؼ١ْتٍ، َػ ِشٚ ْث ّْ ْٓ َػ َُ َػ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ  َطٍَّٝ هللاَّ

ْْ ٠َُفبِسَق  ًُّ ٌَُٗ أَ الَ ٠َِؾ َٚ َْ َطْفمَخَ ِخ١َبٍس  ْْ رَُىٛ لَب ئاِلَّ أَ ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ِْ ِثبٌِخ١َبِس  ْْ ٠َْغزَم١ٍَُِٗ((لَبَي: اٌج١ََِّؼب َطبِؽجَُٗ َخْش١َخَ أَ
 (ٙ)

ٚلبي  .

١خ أْ ٠غزم١ٍٗ، ٌٚٛ وبٔذ اٌفشلخ ثبٌىالَ ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ خ١بس ثؼذ اٌج١غ ٌُ ٠ىٓ ِٚؼٕٝ ٘زا: أْ ٠فبسلٗ ثؼذ اٌج١غ خش اٌزشِزٞ :)

«(ٚال ٠ؾً ٌٗ أْ ٠فبسلٗ خش١خ أْ ٠غزم١ٍٗ: »ملسو هيلع هللا ىلصٌٙزا اٌؾذ٠ش ِؼٕٝ، ؽ١ش لبي 
 (5)

. 

لَب( ثاعّبع أً٘ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ رشن ٚسد اٌّبٌى١خ االعزذالي ث ُْ ٠َزَفَشَّ ب ٌَ َِ ِْ ثِبٌِخ١َبِس   اٌؼًّ ثٗ، ٚلبٌٛا ئعّبػُٙ ؽغخؾذ٠ش: )اٌج١ََِّؼب

ألٜٛ ِٓ خجش اٌٛاؽذ، ٚاأللٜٛ أٌٚٝ أْ ٠زجغ
 (1)

. 

ال ٠ظؼ دػٜٛ ئعّبع أً٘ اٌّذ٠ٕخ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ، ألْ عؼ١ذ ثٓ اٌّغ١ت ٚاثٓ شٙبة ٠ٚغبة ػٍٝ رٌه:
 

ّٚ٘ب أعً فمٙبء 

أً٘ اٌّذ٠ٕخ سٚٞ ػّٕٙب اٌؼًّ ثٗ، ٌُٚ ٠شٚ ػٓ أؽذ ِٓ أً٘ اٌّذ٠ٕخ ٔظب رشن اٌؼًّ ثٗ ئال ػٓ ِبٌه. ٚلذ وبْ اثٓ أثٟ رئت
 
 

 ٠ٕىش ػٍٝ ِبٌه اخز١بسٖ رشن اٌؼًّ ثٗ، -ٚ٘ٛ ِٓ فمٙبء أً٘ اٌّذ٠ٕخ فٟ ػظش ِبٌه

                   
 4/3، تبيين الحقائق لمزيمعي 568/ 4، حاشية ابن عابدين 684/ 5البحر الرائق البن نجيم (1) 
 . 8/44، شرح السنة لمبغوي 5/33الحاوي الكبير لمماوردي (6) 
 . 6/639. شرح صحيح البخاري البن بطال 483/ 3المغني البن قدامة (3) 
 . 165/ 4لشرح الكبير لمرافعي ا(4) 
 . 8/44. شرح السنة لمبغوي 6/639شرح صحيح البخاري البن بطال (5) 
 . وقال الترمذي :)وىذا حديث حسن(. 1647، حديث رقم 3/546سنن الترمذي (6) 
 . 3/546سنن الترمذي (7) 
 .5/113منح الجميل شرح مختصر خميل لعميش(8) 
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أً٘ اٌؼٍُ ػٍٝ ِبٌه ِخبٌفزٗ ٌٍؾذ٠ش، ِغ سٚا٠زٗ ٌٗ، ٚصجٛرٗ ٚػبة وض١ش ِٓ  ٚلبي: ٠غززبة ِبٌه فٟ رشوٗ ٌٙزا اٌؾذ٠ش. 

 : ال أدسٞ-سؽّٗ هللا  -ػٕذٖ، لبي اٌشبفؼٟ، 

ً٘ ارُٙ ِبٌه ٔفغٗ أٚ ٔبفؼب؟ ٚأػظُ أْ ألٛي: ػجذ هللا ثٓ ػّش 
 (ٔ)

 . 

 ٚاثٟ ثشصحٚفٟ اٌغٍّخ فبٌؾغخ ِغ ِٓ لبي ثضجٛد خ١بس اٌّغٍظ ٌٍؾذ٠ش اٌظؾ١ؼ اٌظش٠ؼ ثضجٛرٙب، ٚ٘ٛ لٛي اثٓ ػّش 

 ٚال ِخبٌف ٌّٙب.

 

 انتزجُح 

ثؼذ اعزؼشاع ادٌخ وال اٌفش٠م١ٓ ِٕٚبلشزٙب ف١شٜ اٌجبؽش اْ اٌمٛي اٌشاعؼ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٘ٛ لٛي اٌشبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ: 

 (. فارا أؼمذ اٌج١غ صجذ ٌىً ٚاؽذ ِٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ اٌخ١بس، ث١ٓ اٌفغخ ٚاإلِؼبء ئٌٝ أْ ٠زفشلب)صجٛد خ١بس اٌّغٍظ، 

 أثز االطتذالل ثقىل انصحبثٍ انذٌ ال َعزف نه يخبنف عهً االختالف انفقهٍ -3

وبْ ٌٗ  -ٌُ ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٚاٌزٞ- ثمٛي اثٓ ػّش ٚاثٟ ثشصح  ِٓ خالي ِب عجك ٠زؼؼ اْ االعزذالي

 أصش لٛٞ فٟ رشع١ؼ لٌُٛٙ ثضجٛد خ١بس اٌّغٍظ ٌٍّزجب٠ؼ١ٓ.

 ًظهى نغُز انًظهى.: حكى يشبركخ انانزاثع جحثانً

ث١بْ إٌض اٌزٞ ف١ٗ االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٕذ اٌشبفؼ١خ ِٓ وزجُٙ، ٚرخش٠ظ انًطهت االول: 

 . لٛي اٌظؾبثٟ ِٓ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ، ٚاٌزأوذ ِٓ طؾخ دػٜٛ ػذَ ٚعٛد اٌّخبٌف

 َص انًظأنخ يٍ كتت انشبفعُخ: -1

لبي إٌٛٚٞ فٟ اٌّغّٛع: )٠ٚىشٖ ٌٍّغٍُ أْ ٠شبسن اٌىبفش عٛاء وبْ اٌّغٍُ ٘ٛ اٌّزظشف أٚ اٌىبفش أٚ ّ٘ب، ... د١ٌٍٕب ِب  

أٔٗ لبي " أوشٖ أْ ٠شبسن اٌّغٍُ ا١ٌٙٛدٞ ٚإٌظشأٟ، ٚال ِخبٌف ٌٗ( سٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط 
 (ٕ)

. 

 .  يٍ انًصبدر انحذَثُخ تخزَج َص قىل انصحبثٍ  -2

َّْ َسُعال َعالًثب ٠َْغٍُُت  :ٍ عجبص قىل اث - ِٓ َػجَّبٍط: ئِ ٍُْذ الْث َضحَ، لَبَي: لُ ّْ ْٓ أَثِٟ َؽ سٜٚ اثٓ اثٟ ش١جخ فٟ ِظٕفٗ ثغٕذٖ: ))َػ

َّٟ لَبَي:  ِٔ إٌَّْظَشا َٚ  ، َّٞ ١ٌَُِْٙٛد ُ ١ٌََُشبِسُن ا ئَِّٔٗ َٚ  ، َُ ٌَْغَٕ ُغِٛع١ًّب»ا َِ ال  َٚ ال َْٔظَشا١ًِّٔب،  َٚ ؟« ال ٠َُشبِسُن ٠َُِٙٛد٠ًّب،  َُ ٍُْذ: ٌِ  َلبَي: لُ

ًُّ »لَبَي:   ثَب ال ٠َِؾ اٌشِّ َٚ  َْ ُْ ٠ُْشثُٛ ُ «(ألََّٔٙ
(ٖ)

ٚسٚاٖ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ  .
(ٗ)

. 

 انتأكذ يٍ صحخ دعىي عذو وجىد انًخبنف. -ٖ

، ٚاٌزٞ ٠ذي ػٍٝ إٌٟٙ ػٓ ِشبسوخ  ثؼذ اٌجؾش فٟ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ ٌُ اعذ لٛال ٌظؾبثٟ ٠خبٌف ف١ٗ لٛي اثٓ ػجبط 

 ا١ٌٙٛد ٚإٌظبسٜ، ِّٚب ٠ض٠ذ االؽّئٕبْ ثظؾخ اٌذػٜٛ ثؼذَ ٚعٛد ِخبٌف اِش٠ٓ:

 األٚي: ٔمً ػٓ عّبػخ ِٓ اٌفمٙبء اٌمٛي ثؼذَ ٚعٛد ِخبٌف: 

                   
التنبيو عمى مشكالت اليداية البن ابي  ،11/666، الشرح الكبير لممقدسي 3/483، المغني البن قدامة 14/14التمييد البن عبد البر(1) 

 .4/339العز
وفي  6/363. وكذلك ورد االستدالل بقول الصحابة في ىذه المسالة في البيان في مذىب اإلمام الشافعي لمعمراني 14/64المجموع لمنووي (6) 

 .14/178، وفي كفاية النبيو في شرح التنبيو البن الرفعة 6/4بحر المذىب لمروياني 
 .19984، حديث رقم4/668مصنف ابن ابي شيبة (3) 
 .14866، حديث رقم54/547السنن الكبرى لمبييقي (4) 
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ِخبٌف ٌٗ( أٔٗ لبي " أوشٖ أْ ٠شبسن اٌّغٍُ ا١ٌٙٛدٞ ٚإٌظشأٟ، ٚال لبي إٌٛٚٞ فٟ اٌّغّٛع: ) سٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط 
 

(ٔ)
أٔٗ لبي: أوشٖ أْ ٠شبسن اٌّغٍُ ا١ٌٙٛدٞ، ٚال ٠ُؼشف ٌٗ  سٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط   لبي اثٓ اٌشفؼخ فٟ وفب٠خ إٌج١ٗ: )ٚ. 

ِخبٌف(
 (ٕ)

سٚٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػجبط، أٔٗ لبي: أوشٖ أْ ٠شبسن اٌّغٍُ ا١ٌٙٛدٞ. ٚال ٠ؼشف  لبي اثٓ لذاِخ فٟ اٌّغٕٟ :)ٚ .

ٌٗ ِخبٌف فٟ اٌظؾبثخ(
 (ٖ)

. 

اال أُٙ ٌُ ٠أرٛا ثمٛي ٌظؾبثٟ  –وّب ع١زج١ٓ فٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ  -اٌضبٟٔ: اْ اٌغّٙٛس ٠شْٚ عٛاص ِشبسوخ غ١ش اٌّغٍُ 

 ِخبٌف ٌمٛي اثٓ ػجبط، ٌٚٛ ٚعذٚا الرٛا ثٗ.

 

االخزالف  دساعخ ؽىُ اٌّغأٌخ اٌفم١ٙخ ٚث١بْ أصش االعزذالي ثمٛي اٌظؾبثٟ اٌزٞ ال ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌف ػٍٝ انًطهت انثبٍَ:

 اٌفمٟٙ.

 حكى يشبركخ انًظهى نغُز انًظهى. -ٔ

 اخزٍف فمٙبء اٌّزا٘ت األسثؼخ فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ ػٍٝ ل١ٌٛٓ: 

 :انقىل األول

٠غٛص ِشبسوخ اٌّغٍُ ٌغ١ش اٌّغٍُ، ثششؽ اْ اال ٠ٕفشد غ١ش اٌّغٍُ ثبٌزظشف فٟ اٌششوخ.  ٚ٘ٛ لٛي اٌؾٕف١خ 
 (ٗ)

اٌّبٌى١خ، ٚ
 

(٘)
ٚاٌؾٕبثٍخ ،

 (ٙ)
.
 
   

لبي اٌغشخغٟ فٟ اٌّجغٛؽ: )ٌٛ دفغ اٌّغٍُ ِبٌٗ ِؼبسثخ ئٌٝ ِغٍُ ٚٔظشأٟ، عبص ِٓ غ١ش وشا٘خ؛ ألْ إٌظشأٟ ٕ٘ب ال 

٠ٕفشد ثبٌزظشف ِب ٌُ ٠غبػذٖ اٌّغٍُ ػ١ٍٗ، ٚاٌّغٍُ ال ٠غبػذٖ فٟ اٌؼمٛد اٌفبعذح، ٚاٌزظشف فٟ اٌخّش ثخالف ِب ئرا وبْ 

شف ٕ٘بن(اٌّؼبسة ٔظشا١ٔب ٚؽذٖ، فأٗ ٠ٕفشد ثبٌزظ
 (5)

.    

ٚال ٠شبسن اٌّغٍُ ر١ِب، ئال أال ٠غ١ت ػٍٝ ث١غ أٚ ششاء ئال ثؾؼشح اٌّغٍُ( لبي اٌّٛاق فٟ اٌزبط ٚاإلو١ًٍ: ) -
 (1)

. 

 لبي أؽّذ: ٠شبسن ا١ٌٙٛدٞ ٚإٌظشأٟ، ٌٚىٓ ال  لبي اثٓ لذاِخ فٟ اٌّغٕٟ: ) -

٠خٍٛ ا١ٌٙٛدٞ ٚإٌظشأٟ ثبٌّبي دٚٔٗ ٠ٚىْٛ ٘ٛ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ(
 (2)

.     

 

  

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

                   
 .14/64المجموع لمنووي (1) 
 .14/178كفاية النبيو البن الرفعة (6) 
   .5/3المغني البن قدامة (3) 
 .3/1646، التجريد لمقدوري5/183البحر الرائق البن نجيم ، 66/61المبسوط لمسرخسي ، 6/63بدائع الصنائع لمكاساني (4) 
 .11/696، الجامع لمسائل المدونة لمصقمي386/ 6منح الجميل لعميش ،3/166التاج واإلكميل لممواق ، 3/99دونة مالك م(5) 
سحاق بن راىويو(6)  ، شرح منتيى اإلرادات 5/149الشرح الكبير لممقدسي  ،5/3المغني البن قدامة  ، 6/6819مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 

 .6/647لمبيوتي 
 .66/61المبسوط لمسرخسي (7) 
 .3/166التاج واإلكميل لمختصر خميل لممواق (8) 
   .5/3المغني البن قدامة (9) 



 
 

   21 

 

ِٗ انذنُم األول:  ِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َٟ َسُعُٛي هللاَّ فِّ ُٛ َْٕٙب، لَبٌَْذ: رُ ُ َػ َٟ هللاَّ ْٓ َػبئَِشخَ َسِػ َُ  سٜٚ اٌجخبسٞ فٟ طؾ١ؾٗ ثغٕذٖ: ))َػ َعٍَّ َٚ 

ْٓ َشِؼ١ٍش((  ِِ َٓ َطبًػب  ، ثِضاَلَص١ِ ٍّٞ َْٕذ ٠َُِٙٛد ْشَُ٘ٛٔخ  ِػ َِ ِدْسُػُٗ  َٚ
(ٔ)

.
  

 

ب انذنُم انثبٍَ َّ ُْٕٙ ُ َػ َٟ هللاَّ ََّش َسِػ ِٓ ُػ ِٓ اْث َُ »: سٜٚ اٌجخبسٞ فٟ طؾ١ؾٗ ثغٕذٖ: ))َػ َعٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َّْ َسُعَٛي هللاَّ أَ

َْٕٙبأَْػطَٝ َخ١ْجََش ا١ٌََُٙٛد، ػَ  ِِ ب َخَشَط  َِ ُْ َشْطُش  ٌَُٙ َٚ ٠َْضَسُػَٛ٘ب،  َٚ ٍَُٛ٘ب  َّ ْْ ٠َْؼ «(( ٍَٝ أَ
(ٕ)

 . 

رؼبًِ ِغ ا١ٌٙٛد ث١ؼبً، ٚششاء، ِٚغبلبح، ِٚضاسػخ، فذي رٌه ػٍٝ عٛاص  ملسو هيلع هللا ىلصٚٚعٗ اٌذالٌخ ِٓ ٘ز٠ٓ اٌؾذ٠ض١ٓ اْ اٌشعٛي 

 اٌزؼبًِ ِغ غ١ش اٌّغٍُ، ٚاٌششوخ ٔٛع ِٓ اٌّؼبٍِخ فزغٛص.

 انثبٍَ:انقىل 

٠ىشٖ ٌٍّغٍُ أْ ٠شبسن غ١ش اٌّغٍُ ِطٍمبً. ٚ٘ٛ لٛي اٌشبفؼ١خ 
 (ٖ)

. 

أٔٗ لبي: ال رشبسوٓ  ٠ٚىشٖ أْ ٠شبسن اٌّغٍُ اٌىبفش، ٌّب سٜٚ أثٛ عّشح ػٓ اثٓ ػجبط  لبي اٌش١شاصٞ فٟ اٌّٙزة: )

 ٠ٙٛد٠بً، ٚال ٔظشا١ٔبً، ٚال ِغٛع١بً، لٍذ ٌُ؟

لبي ألُٔٙ ٠شثْٛ ٚاٌشثب ال ٠ؾً( 
 (ٗ)

. 

 واطتذل أصحبة هذا انقىل ثًب َهٍ:

 : لٛي اثٓ ػجبط انذنُم األول
(٘)

، ٚاٌزٞ ٠ذي ػٍٝ إٌٟٙ ػٓ ِشبسوخ ا١ٌٙٛد، ٚإٌظبسٜ.
 

ٚال ِخبٌف ٌٗ ِٓ اٌظؾبثخ
 (ٙ)

. 

(ٙ)
. 

 ا١ٌٙٛدٞ ٚإٌظشأٟ ١ٌغذ ؽ١جخ، إلُٔٙ ٠ج١ؼْٛ اٌخّش ٠ٚزؼبٍِْٛ ثبٌشثب، فىش٘ذ ِؼبٍِزُٙ. أِٛاي انذنُم انثبٍَ:

 يُبقشخ األدنخ وانتزجُح: -2

أٔٗ رؼبًِ ِغ ا١ٌٙٛد ث١ؼبً ٚششاء، ِٚغبلبح  ملسو هيلع هللا ىلص اٌّغٍُ ٌغ١ش اٌّغٍُ ثّب صجذ ػٓ إٌجٟ اعزذي اٌغّٙٛس ػٍٝ عٛاص ِشبسوخ

 ِٚضاسػخ.

٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: ال ؽغخ فٟ رٌه، ألْ اٌششوخ رخزٍف ػٓ عبئش اٌّؼبِالد األخشٜ ِٓ ؽ١ش ٚعٛة اخزالؽ 

ّغ١ٍّٓ ال ٠ّزٕؼْٛ ِٓ اٌشثب، ِٚٓ ث١غ اٌخّٛس، ٚال ٠إِٓ أْ ٠ىْٛ اٌّبي اٌزٞ شبسن ثٗ غ١ش اٌّغٍُ ِٓ اٌّبي، ٚغ١ش اٌ

رٌه، فزىشٖ ِشبسوزُٙ 
(5)

 . 

اشزشؽٛا اال ٠ٕفشد اٌىبفش فٟ اٌزظشف فٟ اٌششوخ، ٚثٙزا اٌششؽ  -ُٚ٘ اٌغّٙٛس -٠ٚغبة ػٍٝ رٌه: ِٓ اعبص اٌّشبسوخ 

خ فٟ وشا٘خ ِب خٍٛا ثٗ، ِؼبٍِزُٙ ثبٌشثب، ٚث١غ اٌخّش ٚاٌخٕض٠ش، ٚ٘زا ِٕزف ف١ّب ٠إِٓ ِٓ اٌزظشف اٌّؾشَ. ألْ اٌؼٍ

ؽؼشٖ اٌّغٍُ أٚ ١ٌٚٗ
 (1)

 . 

                   
 .6916، حديث رقم 4/41صحيح البخاري (1) 
 .6331، حديث رقم 34/145صحيح البخاري (6) 
 .6/4، بحر المذىب لمروياني  6/363، البيان في مذىب الشافعي لمعمراني14/64،  المجموع لمنووي 6/156الميذب لمشيرازي (3) 
 .6/156الميذب لمشيرازي (4) 
 .356سبق تخريج قولو في الفرع األول من ىذه المسالة، انظر: ص (5) 
 .14/178، كفاية النبيو البن الرفعة14/64المجموع لمنووي (6) 
 .6/363البيان في مذىب الشافعي لمعمراني(7) 
   .5/3المغني البن قدامة (8) 
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 ػٓ ِشبسوخ ا١ٌٙٛد ٚإٌظبسٜ.  اثٓ ػجبط  ٚاعزذي اٌشبفؼ١خ ثٕٟٙ

ػًٍ إٌٟٙ ثىُٛٔٙ ٠زؼبٍِْٛ ثبٌشثب، ٚ٘زا ٠ّىٓ أْ ٠زم١ٗ اٌشش٠ه اٌّغٍُ ثأْ ٠ىْٛ  ٠ٚشد ػٍٝ ٘زا االعزذالي: اثٓ ػجبط 

 اٌّبي فٟ ٠ذٖ، أٚ رىْٛ اٌششوخ ِؼمٛدح ػٍٝ عٍغ ِؼ١ٕخ ِجبؽخ.

ٚثبإلعّبي فبْ اٌخالف فٟ ٘زٖ اٌّغبٌخ ٠غ١ش، فبٌشبفؼ١خ ٠شْٚ وشا١٘خ ِشبسوخ غ١ش اٌّغٍُ، ٚػٍٍٛا رٌه ثبٌخٛف ِٓ اٌٛلٛع 

ّؾشَ، ألْ غ١ش اٌّغٍُ ال ٠زمٟ اٌىغت اٌّؾشَ وبٌشثب، ٚاٌغّٙٛس ٠شْٚ عٛاص ِشبسوخ غ١ش اٌّغٍُ ئرا وبْ فٟ اٌىغت اٌ

اٌّغٍُ ٘ٛ اٌزٞ ٠ٍٟ اٌؼًّ، أٚ وبْ اٌّبي ؽبػًشا ث١ٓ اٌشش٠ى١ٓ ال ٠غبة فٟ ٠ذ غ١ش اٌّغٍُ ٚثٙزا اٌششؽ ٠إِٓ ِٓ اٌٛلٛع 

 فٟ اٌزؼبًِ اٌّؾشَ فال ؽغخ ٌىشا٘خ اٌّشبسوخ.

  انتزجُح

ثؼذ اعزؼشاع ادٌخ وال اٌفش٠م١ٓ ِٕٚبلشزٙب ف١شٜ اٌجبؽش اْ اٌمٛي اٌشاعؼ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٘ٛ لٛي اٌغّٙٛس: )٠غٛص 

 ِشبسوخ اٌّغٍُ ٌغ١ش اٌّغٍُ، ثششؽ اْ اال ٠ٕفشد غ١ش اٌّغٍُ ثبٌزظشف فٟ اٌششوخ(، ٚهللا اػٍُ.

 الف انفقهٍأثز االطتذالل ثقىل انصحبثٍ انذٌ ال َعزف نه يخبنف عهً االخت -3

ٌُ ٠ؼشف  ثبٌٕٟٙ ػٓ ِشبسوخ ا١ٌٙٛد، ٚإٌظبسٜ، ٚاٌزٞ ثمٛي اثٓ ػجبط اٌشبفؼ١خ  ِٓ خالي ِب عجك ٠زؼؼ اْ اعزذالي 

ػًٍ إٌٟٙ ػٓ ِشبسوخ غ١ش اٌّغ١ٍّٓ  ٌٗ ِخبٌف فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ، ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أصش فٟ رشع١ؼ لٌُٛٙ، ٚرٌه الْ اثٓ ػجبط 

اال ٠ٕفشد ا ٠فُٙ ِٕٗ أُٔٙ ٌٛ اِزٕؼٛا عبص ِشبسوزُٙ، ٌزا رشعؼ لٛي اٌغّٙٛس ال اشزشاؽُٙ ثىُٛٔٙ ال ٠ّزٕؼْٛ ػٓ اٌشثب، ٚ٘ز

 اٌىبفش فٟ اٌزظشف فٟ اٌششوخ.

 

 َتبئج انجحث

  .ٚرخش٠ظ ٔظٛطٙب ِٓ اٌّظبدس اٌؾذ٠ض١خ ،اٌزأوذ ِٓ ألٛاي اٌظؾبثخ اٌزٟ اعزذي ثٙب اٌشبفؼ١خ فٟ ثبة اٌج١غتى  -ٔ

أْ ألٛاي اٌظؾبثخ اٌزٟ اعزذٌٛا ثٙب فٟ ثبة اٌظ١بَ ال ٠ؼشف ٌٙب ِخبٌف ِٓ صجزذ طؾخ ِب لشسٖ اٌشبفؼ١خ ِٓ  -ٕ

لٛي  ار وّب رج١ٓ عبثمب ٚعذد ٌؼّش.ثبع عّال ثؼشش٠ٓ ثؼ١ًشا ئٌٝ أعً، أٔٗ ػٓ ػٍٟ اال ِب سٚٞ  ،اٌظؾبثخ

 .ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ ِزفبػال ٠خبٌف رٌه، وّب أْ ػٍٟ سٚٞ ػٕٗ وشا١٘خ

ع١ّغ اٌّغبئً وبٔذ ِؾً خالف ث١ٓ فمٙبء اٌّزا٘ت األسثؼخ ٌٚىٓ االعزذالي ثبلٛاي اٌظؾبثخ اٌزٟ ال ٠ؼشف ٌٙب  -ٖ

ٌؼذَ ٚاٌغجت فٟ رٌه ٠ؼٛد  ِزفبػال.ِغأٌخ: ث١غ اٌؾ١ٛاْ ثغٕغٗ ٔغ١ئخ ِخبٌف وبْ ٌٗ اصش لٛٞ فٟ اٌزشع١ؼ اال فٟ 

 طؾخ دػٜٛ ػذَ ٚعٛد اٌّخبٌف.

اٌّغبئً اٌغبثمخ ِٕٚبلشزٙب فبٌّزشعؼ ٌذٜ اٌجبؽش أْ اٌغجت اٌزٞ ادٜ ٌٍخالف سغُ ِٓ خالي ػشع األدٌخ فٟ  -ٗ

 االعزذالي ثألٛاي اٌظؾبثخ اٌزٟ ال ٠ؼشف ٌٙب ِخبٌف ٘ٛ أْ اٌّخبٌف ٌُ رجٍغٗ ٘زٖ االصبس.
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 انًزاجع:

 

 

اٌّشداٚٞ اٌذِشمٟ اٌظبٌؾٟ اٌؾٕجٍٟ اإلٔظبف فٟ ِؼشفخ اٌشاعؼ ِٓ اٌخالف، ػالء اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ع١ٍّبْ  -ٔ

 ٘ـ(، إٌبشش: داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ ، ة.د .11٘)اٌّزٛفٝ: 

٘ـ( ، 25ٓاٌجؾش اٌشائك ششػ وٕض اٌذلبئك، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ، اٌّؼشٚف ثبثٓ ٔغ١ُ اٌّظشٞ )اٌّزٛفٝ:  -ٕ

 ، ة.د. إٌبشش: داس اٌىزبة اإلعالِٟ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ

٘ـ(،  ٕٓ٘ثؾش اٌّز٘ت )فٟ فشٚع اٌّز٘ت اٌشبفؼٟ(، اٌش٠ٚبٟٔ، أثٛ اٌّؾبعٓ ػجذ اٌٛاؽذ ثٓ ئعّبػ١ً )اٌّزٛفٝ:  -ٖ

 َ. 2ٕٓٓاٌّؾمك: ؽبسق فزؾٟ اٌغ١ذ، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 

٘ـ(، 15٘بعبٟٔ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ: ثذائغ اٌظٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ، ػالء اٌذ٠ٓ، أثٛ ثىش ثٓ ِغؼٛد ثٓ أؽّذ اٌى -ٗ

 َ.21ٙٔ-٘ـ ٙٓٗٔإٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 

اٌجذس ا١ٌّٕش فٟ رخش٠ظ األؽبد٠ش ٚا٢صبس اٌٛالؼخ فٟ اٌششػ اٌىج١ش، اثٓ اٌٍّمٓ عشاط اٌذ٠ٓ أثٛ ؽفض ػّش ثٓ ػٍٟ ثٓ  -٘

غ١ؾ ٚػجذ هللا ثٓ ع١ٍّبْ ٠ٚبعش ثٓ وّبي، إٌبشش: داس ٘ـ(، اٌّؾمك: ِظطفٝ أثٛ ا1ٌٓٗأؽّذ اٌشبفؼٟ اٌّظشٞ )اٌّزٛفٝ: 

 َ.ٕٗٓٓ-٘ـ ٕ٘ٗٔاٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: االٌٚٝ،   -اٌٙغشح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌش٠بع

ثٍغخ اٌغبٌه أللشة اٌّغبٌه اٌّؼشٚف ثؾبش١خ اٌظبٚٞ ػٍٝ اٌششػ اٌظغ١ش )اٌششػ اٌظغ١ش ٘ٛ ششػ اٌش١خ اٌذسد٠ش  -ٙ

 َّ بٌٍِه(، أثٛ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌخٍٛرٟ، اٌش١ٙش ثبٌظبٚٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: ٌىزبثٗ اٌّغّٝ ألشة اٌّغبٌه ٌِ َِ  َِ ب َِ ْزَِ٘ت اإْلِ

 ٘ـ(، إٌبشش: داس اٌّؼبسف ة.ؽ ة.دٕٔٗٔ

اٌزبط ٚاإلو١ًٍ ٌّخزظش خ١ًٍ، ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ ٠ٛعف اٌؼجذسٞ اٌغشٔبؽٟ، أثٛ ػجذ هللا اٌّٛاق اٌّبٌىٟ  -5

 َ.22ٗٔ-٘ـ ٙٔٗٔ، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ٘ـ(125)اٌّزٛفٝ: 

٘ـ(،  5ٖٗرج١١ٓ اٌؾمبئك ششػ وٕض اٌذلبئك ، ػضّبْ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾغٓ اٌجبسػٟ، فخش اٌذ٠ٓ اٌض٠ٍؼٟ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ:  -1

 ٘ـ. ٖٖٔٔثٛالق، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -إٌبشش: اٌّطجؼخ اٌىجشٜ األ١ِش٠خ 

٘ـ(، اٌّؾمك: ِشوض  1ٕٗثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ عؼفش ثٓ ؽّذاْ أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌمذٚسٞ )اٌّزٛفٝ: اٌزغش٠ذ ، أؽّذ  -2

أ. د ػٍٟ عّؼخ ِؾّذ، إٌبشش: داس اٌغالَ ، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ:  -اٌذساعبد اٌفم١ٙخ ٚااللزظبد٠خ : أ. د ِؾّذ أؽّذ عشاط 

 َ. ٕٙٓٓ -٘ـ  5ٕٗٔاٌضب١ٔخ، 

ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغش ا١ٌٙزّٟ، اٌّؾمك: ٌغٕخ ِٓ اٌؼٍّبء، إٌبشش: اٌّىزجخ رؾفخ اٌّؾزبط فٟ ششػ إٌّٙبط، أؽّذ  -ٓٔ

 َ. 21ٖٔ-٘ـ  5ٖ٘ٔاٌزغبس٠خ اٌىجشٜ، ِظش ، اٌطجؼخ: ة.ؽ ، ػبَ إٌشش: 

اٌزى١ًّ ٌّب فبد رخش٠غٗ ِٓ ئسٚاء اٌغ١ًٍ، طبٌؼ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ِؾّذ ثٓ ئثشا١ُ٘ آي اٌش١خ، إٌبشش: داس اٌؼبطّخ  -ٔٔ

 َ. 22ٙٔ-٘ـ  5ٔٗٔص٠غ، اٌش٠بع، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، ٌٍٕشش ٚاٌزٛ

اٌزٍخ١ض اٌؾج١ش فٟ رخش٠ظ أؽبد٠ش اٌشافؼٟ اٌىج١ش، أثٛ اٌفؼً أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ  -ٕٔ

 َ.212ٔ -٘ـ 2ٔٗٔ٘ـ(، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: اٌطجؼخ األٌٚٝ 1ٕ٘)اٌّزٛفٝ: 
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٘ـ(، إٌبشش: داس ٌٖٕٓٔىج١ش، ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ػشفخ اٌذعٛلٟ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: ؽبش١خ اٌذعٛلٟ ػٍٝ اٌششػ ا -ٖٔ

 اٌفىش، اٌطجؼخ: ة.ؽ ة.د

اٌؾبٚٞ اٌىج١ش فٟ فمٗ ِز٘ت اإلِبَ اٌشبفؼٟ ، أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽج١ت اٌجظشٞ اٌجغذادٞ، اٌش١ٙش  -ٗٔ

اٌش١خ ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد، إٌبشش: داس اٌىزت  -ِؼٛع ٘ـ(، اٌّؾمك: اٌش١خ ػٍٟ ِؾّذ ٓ٘ٗثبٌّبٚسدٞ )اٌّزٛفٝ: 

 َ . 222ٔ-٘ـ  2ٌٔٗٔجٕبْ ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 

سد اٌّؾزبس ػٍٝ اٌذس اٌّخزبس، اثٓ ػبثذ٠ٓ، ِؾّذ أ١ِٓ ثٓ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ػبثذ٠ٓ اٌذِشمٟ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ:  -٘ٔ

 َ 22ٕٔ -٘ـ ٕٔٗٔخ: اٌضب١ٔخ، ث١شٚد، اٌطجؼ-٘ـ(، إٌبشش: داس اٌفىشٕٕ٘ٔ

٘ـ(، اٌّؾمك: شؼ١ت 1ٖ٘عٕٓ اٌذاسلطٕٟ، أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ػّش ثٓ أؽّذ ثٓ ِٙذٞ اٌذاسلطٕٟ )اٌّزٛفٝ:  -ٙٔ

 َ ٕٗٓٓ -٘ـ  ٌٕٗٗٔجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  –االسٔإٚؽ ٚاخشْٚ، إٌبشش: ِإعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد 

٘ـ(، 1٘ٗغشٚعشدٞ اٌخشاعبٟٔ، أثٛ ثىش اٌج١ٙمٟ )اٌّزٛفٝ: اٌغٕٓ اٌىجشٜ، أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِٛعٝ اٌخ -5ٔ

 َٖٕٓٓ-٘ـ ٌٕٗٗٔجٕبد، اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ،  -اٌّؾمك: ِؾّذ ػجذ اٌمبدس ػطب، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 

، اٌششػ اٌىج١ش ػٍٝ ِزٓ اٌّمٕغ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ اٌغّبػ١ٍٟ اٌؾٕجٍٟ، أثٛ اٌفشط -1ٔ

٘ـ(، إٌبشش: داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، أششف ػٍٝ ؽجبػزٗ: ِؾّذ سش١ذ سػب 1ٕٙشّظ اٌذ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

 طبؽت إٌّبس

اٌششػ اٌىج١ش،  فزؼ اٌؼض٠ض ثششػ اٌٛع١ض، ٚ٘ٛ ششػ ٌىزبة اٌٛع١ض فٟ اٌفمٗ اٌشبفؼٟ ألثٟ ؽبِذ اٌغضاٌٟ )اٌّزٛفٝ:  -2ٔ

 ٘ـ(، إٌبشش: داس اٌفىش ة.ؽ ة.د ٖٕٙاٌمض٠ٕٟٚ )اٌّزٛفٝ: ٘ـ(، ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ِؾّذ اٌشافؼٟ  ٘ٓ٘

ششػ ِؼبٟٔ ا٢صبس، أثٛ عؼفش أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ عالِخ ثٓ ػجذ اٌٍّه ثٓ عٍّخ األصدٞ اٌؾغشٞ اٌّظشٞ اٌّؼشٚف  -ٕٓ

، ِؾّذ ع١ذ عبد اٌؾك( ِٓ ػٍّبء األص٘ش اٌشش٠ف  -٘ـ(، ؽممٗ ٚلذَ ٌٗ: )ِؾّذ ص٘شٞ إٌغبس ٕٖٔثبٌطؾبٚٞ )اٌّزٛفٝ: 

 َ. 22ٗٔ٘ـ،  ٗٔٗٔ -إٌبشش: ػبٌُ اٌىزت، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 

اٌىبفٟ فٟ فمٗ أً٘ اٌّذ٠ٕخ، أثٛ ػّش ٠ٛعف ثٓ ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌجش ثٓ ػبطُ إٌّشٞ اٌمشؽجٟ )اٌّزٛفٝ:  -ٕٔ

ٍىخ اٌؼشث١خ ٘ـ(، اٌّؾمك: ِؾّذ ِؾّذ أؽ١ذ ٌٚذ ِبد٠ه اٌّٛس٠زبٟٔ، إٌبشش: ِىزجخ اٌش٠بع اٌؾذ٠ضخ، اٌش٠بع، اٌّّٖٙٗ

 21َٓٔ-٘ـٓٓٗٔاٌغؼٛد٠خ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 

وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع، ِٕظٛس ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ طالػ اٌذ٠ٓ اثٓ ؽغٓ ثٓ ئدس٠ظ اٌجٙٛرٟ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ:  -ٕٕ

 ٘ـ(، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ة.ؽ ة.دٔ٘ٓٔ

فٟ ػمذ اٌفشلخ اٌّشػ١خ، شّظ اٌذ٠ٓ، أثٛ اٌؼْٛ ٌٛاِغ األٔٛاس اٌج١ٙخ ٚعٛاؽغ األعشاس األصش٠خ ٌششػ اٌذسح اٌّؼ١خ  -ٖٕ

دِشك، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ  –٘ـ(، إٌبشش: ِإعغخ اٌخبفم١ٓ ِٚىزجزٙب 11ِٔٔؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ عبٌُ اٌغفبس٠ٕٟ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ 21ٕٔ -٘ـ  ٕٓٗٔ -

ثش٘بْ اٌذ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: اٌّجذع فٟ ششػ اٌّمٕغ، ئثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ اثٓ ِفٍؼ، أثٛ ئعؾبق،  -ٕٗ

 225َٔ-٘ـ 1ٌٔٗٔجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ،  -٘ـ(، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 11ٗ

اٌّغّٛع ششػ اٌّٙزة )ِغ رىٍّخ اٌغجىٟ ٚاٌّط١ؼٟ(،  أثٛ صوش٠ب ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ششف إٌٛٚٞ )اٌّزٛفٝ:  -ٕ٘

 ٘ـ(، إٌبشش: داس اٌفىش، ة.ؽ ة.د 5ٙٙ
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، أثٛ عؼفش أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ عالِخ ثٓ ػجذ اٌٍّه ثٓ عٍّخ األصدٞ اٌؾغشٞ اٌّظشٞ ِخزظش اخزالف اٌؼٍّبء -ٕٙ

ث١شٚد، اٌطجؼخ:  -٘ـ(، اٌّؾمك: د. ػجذ هللا ٔز٠ش أؽّذ، إٌبشش: داس اٌجشبئش اإلعال١ِخ ٕٖٔاٌّؼشٚف ثبٌطؾبٚٞ )اٌّزٛفٝ: 

 5ٔٗٔاٌضب١ٔخ، 

عؼفش ثٓ ؽّذاْ أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌمذٚسٞ )اٌّزٛفٝ:  ِخزظش اٌمذٚسٞ فٟ اٌفمٗ اٌؾٕفٟ، أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ -5ٕ

 225َٔ -٘ـ 1ٔٗٔ٘ـ(، اٌّؾمك: وبًِ ِؾّذ ِؾّذ ػ٠ٛؼخ، إٌبشش: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ، 1ٕٗ

٘ـ(، اٌّؾمك: ؽج١ت ٕٔٔاٌّظٕف، أثٛ ثىش ػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ ثٓ ٔبفغ اٌؾ١ّشٞ ا١ٌّبٟٔ اٌظٕؼبٟٔ )اٌّزٛفٝ:  -1ٕ

 ٖٓٗٔإٌٙذ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ،  -ٌٕبشش: اٌّغٍظ اٌؼٍّٟاٌشؽّٓ األػظّٟ، ا

ِؼبٌُ اٌغٕٓ، ٚ٘ٛ ششػ عٕٓ أثٟ داٚد، أثٛ ع١ٍّبْ ؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ اٌخطبة اٌجغزٟ اٌّؼشٚف ثبٌخطبثٟ  -2ٕ

 2َٖٕٔ-٘ـ ٖٔ٘ٔؽٍت، اٌطجؼخ: األٌٚٝ  -٘ـ(، إٌبشش: اٌّطجؼخ اٌؼ١ٍّخ 11ٖ)اٌّزٛفٝ: 

ّذ٠ٕخ "اإلِبَ ِبٌه ثٓ أٔظ"، اٌّإٌف: أثٛ ِؾّذ ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ ػٍٟ ثٓ ٔظش اٌضؼٍجٟ اٌّؼٛٔخ ػٍٝ ِز٘ت ػبٌُ اٌ -ٖٓ

ِىخ  -٘ـ(، اٌّؾمك: ؽ١ّش ػجذ اٌؾّك، إٌبشش: اٌّىزجخ اٌزغبس٠خ، ِظطفٝ أؽّذ اٌجبص ٕٕٗاٌجغذادٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: 

 اٌّىشِخ، 

ِؾّذ ثٓ لذاِخ اٌغّبػ١ٍٟ اٌّمذعٟ صُ اٌذِشمٟ اٌّغٕٟ، الثٓ لذاِخ، أثٛ ِؾّذ ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ  -ٖٔ

٘ـ(، إٌبشش: ِىزجخ اٌمب٘شح، اٌطجؼخ: ثذْٚ ؽجؼخ، ربس٠خ إٌشش: ٕٓٙاٌؾٕجٍٟ، اٌش١ٙش ثبثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ: 

 2ٙ1َٔ-٘ـ11ٖٔ


