
 

 

 

 

 

 

 

 هكاحال يفإصالم الشوجة دون سوجوا وأثزه 

 )دراصة فقوًة مقارنة(

 فرع ينبع –أستاذ الفقه املساعد جبامعة طيبة باملدينة املنورة 



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13             ز. مجاٍ ؾانط عبس اهلل         ٓهاحاي يفإغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظٚدٗا ٚأثطٙ  

 هكاحال يفإصالم الشوجة دون سوجوا وأثزه 

 )دراصة فقوًة مقارنة(

 البحح خصمل

بايٓهاح، ٖٚٞ َػأي١ إغـالّ ايعٚدـ١    ٜتٓاٍٚ ايبشح َػأي١ َٔ املػا٥ٌ املتعًك١
 زٕٚ ظٚدٗا، ٌٖ تجبت ايفطق١ بُٝٓٗا أّ ال، َٚاشا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ آثاض.

ٚقس شنطت فٝ٘ أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚأزيتِٗ َٚا ٜطز عًٝٗـا َـٔ َٓاقؿـ١، ثـِ بٝٓٓـت      
 ايكٍٛ ايطادح فٝٗا َع شنط غبب ايرتدٝح.

ِٓ َا  ٕٓ تٚأٖ ٕٓ ايطادح يف ٖصٙ املػأي١ ٖٛ ايكٍٛ بـأ  ٛقًت إيٝ٘ يف ٖصا ايبشح أ
عكس ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا ٜبك٢ َٛقٛفًا، ٚال ذنٌ يًُطأ٠ إٔ تتعٚز خالٍ ايعس٠، فـذشا أغـًِ   
ٕٓ املـطأ٠   ايعٚز خالٍ ايعس٠ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا، ٚإشا اْتٗت ايعٓس٠ ٚمل ٜػًِ ايعٚز فذ

ٙ، ٚإشا أضازت ايرتٓبل ٚاالْتااض إلغالَ٘ فًٗا شيـو، فـذٕ   هلا اسبل يف ايعٚاز َٔ غري
أغًِ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا األٍٚ زٕٚ ساد١ إىل دبسٜس ايعكس، ٚيف مجٝع األسٛاٍ ذبطّ 

 َعاؾطتٗا َا مل ٜػًِ، ٖٚصا ايكٍٛ ٜٛافل َككٛز ايؿاضع اسبهِٝ.
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Abstract 

The research contains the question of issues related to being 

married, a question of Islam women without husbands, proving the 

band between them or not, and what the consequent effects. 

The stating scholarly and their evidence and from the 

discussion, and then showed the correct with the reason for the 

shootout. 

The most important findings in this research that the correct 

view in this matter is to say that the marriage contract between 

them remains suspended, it is not permissible for a woman to marry 

during the waiting If safest pair preparing their marriage is 

reinstated, and if finished preparing did not escape the pair, women 

have the right to marry than others, and if they want the internship 

and wait for the conversion to Islam it may, the safest first their 

marriage is reinstated without the need to renew the contract, and in 

all cases deprive unable to have intercourse unless it delivers. 
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 املقدمة:

إٕ اسبُس هلل حنُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػفطٙ، ْٚعٛش بـاهلل َـٔ ؾـطٚض أْفػـٓا َٚـٔ      
غ٦ٝات أعُايٓا، َٔ ٜٗسٙ اهلل فال َهٌ ي٘ َٚٔ ٜهًٌ فال ٖازٟ ي٘، ٚأؾٗس إٔ ال إي٘ 

َٓا بعس:  إال اهلل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘، ٚأؾٗس إٔ ضبُسًا عبسٙ ٚضغٛي٘، أ

ٕٓ ايٓٓهاح َٔ غٓٔ اهلل ٚآٜات٘ اييت اَنٓت بٗا ع٢ً عبازٙ، ٚدعٌ بـ  ايـعٚد     فذ
ِٓ إال بٗـصٙ ايٛغـ١ًٝ،       َٛز٠ ٚضمح١، ٚدعٌ عُاض٠ ايهٕٛ ٚبكا٤ ايٓٓـٛع اإلْػـاْٞ ال ٜـت

 ٖٚصا عاّ زبُٝع ايٓاؽ َػًُ  ٚغريِٖ.

 املػـًُ ، ٚأقـطٓ   ٚقس ٚنع اإلغالّ أغؼ ايعٚاز ٚنٛابط٘ اييت بٗا ٜـتِ بـ   
َّعـا فٗٓـا تٓؿـأ     ًِ أسس ايعٚد  أٚ أغـًُا غري املػًُ  ع٢ً أْهشتِٗ، يهٔ إشا أغ

 .يسٜٓا قٛض َتعسز٠ ربتًف باختالفٗا األسهاّ

َٚٔ املػا٥ٌ اييت ٚقع فٝٗا خالف ب  أٌٖ ايعًِ: َػأي١ إغـالّ ايعٚدـ١ زٕٚ   
ظٚدٗا، ٖٚصٙ املػأي١ ُٜشتـاز إيٝٗـا ا ٕ أنجـط َـٔ قبـٌ; بػـبب اخـتالني املػـًُ          

  يف اإلغالّ، فتشتاز املطأ٠ ايـيت أغـًُت إىل   بػريِٖ، ٚزخٍٛ ايهجري َٔ غري املػًُ
َعطف١ سهِ اهلل تعاىل يف بكا٥ٗا َع ظٚدٗـا ايـصٟ مل ُٜػـًِ بعـس، فٗـٌ تبكـ٢ َعـ٘ أّ        
تفاضق٘، ٚإشا مل ُٜشهِ بايفطام بُٝٓٗا ٌٖ ذنٌ هلا ايبكا٤ َع٘ َٚعاؾطت٘ َعاؾط٠ األظٚاز 

 أّ ال؟

كٗا٤ قسميًا ٚسسٜجًا فٝٗا، َع ٚقس أسببت ايبشَح يف ٖصٙ املػأي١ ٚبٝإ أقٛاٍ ايف
 شنط أزّيتِٗ َٚٓاقؿتٗا ٚبٝإ ايطادح َٓٗا ٚغبب ايرتدٝح.

ًْٛٓا َٔ َكس١َ ٚمتٗٝس ٚثالث١ َطايب ٚخامت١.  ٚقس دعًت ايبشح َه

ٌٓ ايٓعاع فٝٗا.  ايتُٗٝس: قٛض٠ املػأي١ ٚذبطٜط ضب
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 َصاٖب ايفكٗا٤ يف املػأي١. املطًب األٍٚ:

 ا٤ يف املػأي١ َٚٓاقؿتٗا.املطًب ايجاْٞ: أزّي١ ايفكٗ

 املطًب ايجايح: ايكٍٛ ايطادح يف املػأي١ ٚغبب ايرتدٝح.

 اشبامت١: ٚقس بٝٓٓت فٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا يف ٖصا ايبشح.

 ٚقس سطقت يف ٖصا ايبشح ع٢ً اتباع املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف ايبشٛخ ايع١ًُٝ َٚٓٗا:

 ععٚت ا ٜات إىل غٛضٖا. -1

إىل َااْٗا، فُا نإ َٓٗا يف ايكشٝش  انتفٝت بايععٚ إيُٝٗا، ععٚت األسازٜح  -2
 َٚا نإ يف غريُٖا ادتٗست يف تػطري سهِ ايعًُا٤ عًٝ٘.

ععٚت ا ضا٤ ايفك١ٝٗ ملااْٗا َٔ نتب ايفكٗا٤ املعتُس٠ يف نٌ َصٖب، َع ايععٚ  -3
 أسٝاًْا إىل نتب ايفك٘ املكاضٕ ناجملُٛع يًٟٓٛٚ، ٚاملػين البٔ قسا١َ.

أزّي١ ايفكٗـا٤ ألقـٛاهلِ ْٚاقؿـتٗا، ثـِ بٝٓٓـُت ايكـٍٛ ايـٓطادح َـع غـبب          شنطت  -4
 ايٓتطدٝح.
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 متوًد

 صىرة املضألة وحتزيز حمّل الهشاع

ٚٓز غري َػً ، غٛا٤ نإ نتابًٝا أّ ٚثًٓٝا أّ ِ ابتسا٤ّال دنٛظ يًُطأ٠ املػ١ًُ إٔ تتع

٘ ; ٚشيـ غري شيو، ٚإشا ٚقع َجٌ ٖصا ايعٚاز فٗٛ باطٌ بذمجاع املـصاٖب  ٹ  و يكٛيـ

 چ    ڭ  ڭ  ڭچ ، قاٍ ابٔ نجري: )قٛي٘ تعـاىل: چ    ڭ  ڭ  ڭچ
   )ٓٔ  ،(1) ذبطِٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً عبازٙ املؤَٓ  ْهاح املؿـطنات ٚاالغـتُطاض َعٗـ

ٕٓ املؿطى ال ٜطأ املؤ١َٓ بٛدـ٘ ملـا يف شيـو َـٔ      ٚقاٍ ايكططيب: )ٚأمجعت األ١َ ع٢ً أ
ايعٚدإ يف األقٌ غري َػًُ ، فأغـًُا َعـًا    فذشا نإ ،(2) ايػهان١ ع٢ً اإلغالّ(

ٕٓ)قاٍ ابٔ عبس ايرب:  فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا، ايـعٚد  إشا أغـًُا َّعـا يف     أمجع ايعًُا٤ أ
ٕٓ هلُا املكاّ ع٢ً ْهاسُٗا إال إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا ْػب أٚ ضنـاع ٜٛدـب    ساٍ ٚاسس٠ أ
ٕٓ ٌٓ ايتشطِٜ، ٚأ ، ًااّ َعٗا إشا أغًُا َعَٔ نإ ي٘ ايعكس عًٝٗا يف ايؿطى نإ ي٘ املك ن

ٕٓ عا١َ أقشاب ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ نـاْٛا      ٚأقٌ ايعكس َعفٞ عٓ٘ أل
فأغًُٛا بعس ايتعٜٚر، ٚأقطٚا ع٢ً ايٓهـاح األٍٚ ٚمل ٜعتـرب يف أقـٌ ْهـاسِٗ      ًانفاض

ٚإٕ أغًِ أسـسُٖا زٕٚ ا خـط فـال رنًـٛ     ، (3) (ؾطٚني اإلغالّ ٖٚصا إمجاع ٚتٛقٝف
  :األَط َٔ سايت

إٔ ٜػًِ ايعٚز، ففٞ ٖصٙ اسباي١ ُٜٓاـط، إٕ ناْـت ايعٚدـ١  ـٔ      اسباي١ األٚىل:
ٜكح اغتُطاض ايعٚاز َعٗا نإٔ تهٕٛ نتاب١ٝ، فذْٓ٘ عًـ٢ ْهاسـ٘ َٓٗـا; ٚشيـو يكٛيـ٘      

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ٹ چ 

ٌٓ       (4) چەئ  وئ  وئ  ۇئ ات، ْهـاح ايهتابٝــ  فكـس أبـاح اهلل يٓـا بـٓل ايهتـاب سـ
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يف ٖصٙ اسباي١ ٜبك٢ عًـ٢ َـا ٖـٛ عًٝـ٘ ٚال ٜٓفػـذ إال إشا أضاز       ٓهاحعكس ايٚبايتايٞ ف
 ايعٚز فطاقٗا فً٘ شيو بؿطني إٔ تأخص ناٌَ سكٛقٗا.

قاٍ أبٛ بهط ازبكام: )االختالف يف ْهاح ايهتاب١ٝ ع٢ً أحنا٤ طبتًفـ١، َٓٗـا:   
َٓٝات، فٗصا ال خالف ب  ٔٓ ش ٔٓ إشا ن  ايػًف ٚفكٗا٤ األَكاض إباس١ ْهاح اسبطا٥ط َٓٗ

 .(5) فٝ٘ إال ؾ٦ًٝا ٜط٣ٚ عٔ ابٔ عُط أْٓ٘ نطٖ٘(

ٕٓ) :اسبه١ُ َٔ َٓع ظٚاز املػ١ًُ َٔ نتابٞٚ اإلغالّ ٜعًٛ ٚال ٜعًـ٢ عًٝـ٘،    أ

ڦ  ڦ    ڄ  ٹ ٹ چ فايعٚز ي٘ قٛا١َ ع٢ً ظٚدتـ٘ ٖٚـصا  ٓـٛع يف سـل ايهـافط،      

ََٔ ع٢ً املطأ٠  ثِ إْ٘ ال چڄ   ڄ  ڄ  ڃ ٝـٌ إىل ايعاطفـ١ أنجـط    ٖٚٞ مت -ُٜؤ
إٔ تتأثط بعٚدٗـا إشا زعاٖـا يسٜٓـ٘، ٚنـصيو ال ٜـؤَٔ عًـ٢ األٚالز إٔ        -َٔ ايطدٌ

ٜتابعٛا أباِٖ ع٢ً نفطٙ، فٗصٙ بعض اسبهِ َٔ َٓع ظٚاز املػ١ًُ بايهتابٞ، أَا ظٚاز 
املػًِ بايهتاب١ٝ فًٝػت فٝ٘ ٖصٙ املفاغس فايكٛا١َ يًُػًِ، ٚقس ٜؤثط عًٝٗا فٝٗسٜٗا اهلل 

عاىل ع٢ً ٜسٜ٘، نُا أْ٘ َهًف بتٓؿ١٦ أٚالزٙ تٓؿ١٦ إغـال١َٝ تكـِٝٗ َتابعـ١ أَٗـِ يف     ت
ٚضغـٛهلا،   -غـري املبـسٍ    -زٜٓٗا، نُا إٔ املػًِ إشا تعٚز نتاب١ٝ فٗٛ ٜـؤَٔ بهتابٗـا   

َٕٛٓ َعٗا أغاغًا يًتفاِٖ يف ازب١ًُ ميهٔ َع٘ يًشٝا٠ إٔ تػـتُط، أَـا ايهتـابٞ فـذشا      فٝه
ؤَٔ بسٜٓٗا ٚال أسهاَ٘ إطالقًا ٚال صباٍ يًتفاِٖ َع٘ يف أَط ال تعٚز مبػ١ًُ فٗٛ ال ٜ

 .(6) (ٜؤَٔ ب٘ ن١ًٝ، ٚبايتايٞ فال صباٍ يًتفاِٖ ٚاي٥ٛاّ، ٚهلصا َٓع ٖصا ايعٚز ابتسا٤

 ٚإٕ ناْت ايعٚد١  ٔ ال ٜكح ْهاسٗا ابتسا٤ّ، فال رنًٛ األَط َٔ نطب :

زٜٓٓا، نُـا يـٛ ناْـت َـٔ ضباضَـ٘، أٚ      طّ عًٝ٘ ع٢ً ايتأبٝس يف ذبإٔ تهٕٛ ّ ٔ  األٍٚ:
شيو، فكس ٚقعت ايفطق١ ايؿطع١ٝ بُٝٓٗا فـٛضًا،   حنٛناْت بٝٓٗا ٚبٝٓ٘ ضناع١ ضبٓط١َ أٚ 

ٕٓ ايـعٚاز بُٝٓٗـا      تعاؾطٙ َعاؾط٠ األظٚازفال دنٛظ هلا إٔ  ، ألْٓ٘ سٓت٢ يـٛ أغـًُت فـذ
ٞ  ابٓـ١  تعٚدـت : قاٍ اسباضخ ضنٞ اهلل عٓ٘ بٔ ; ٚشيو سبسٜح عكب١باطٌ  إٖـاب  أبـ
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ٌ  َٛال٠ دا٤ت ًَهٗا قبٝش١ ناْت فًُا ايتُٝٞ ٞ : فكايـت  َهـ١  ألٖـ  أضنـعتهُا  إْـ
 أٌٖ غأيت ٚقس ي٘ شيو فصنط باملس١ٜٓ ٖٚٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إىل عكب١ فطنب
 .(7) غريٙ( ْٚهشت ففاضقٗا قٌٝ ٚقس نٝف: فكاٍ فأْهطٚا ازباض١ٜ

ففٞ ٖصٙ اسباي١ ٜعطض  ػت نتاب١ٝ،ٚيٝ إٔ تهٕٛ خاي١ٝ َٔ املٛاْع املؤٓبس٠، ايجاْٞ:
عًٝٗا اإلغالّ، فذٕ أبت اْفػذ ايٓهاح بُٝٓٗا فٛضًا; ألْٓ٘ ال ذنٌ ي٘ َٔ ايٓػا٤ إال 
املػًُات ٚايهتابٝات، ٖٚصٙ املطأ٠ يٝػت َػ١ًُ ٚال نتاب١ٝ، فال دنٛظ ْهاسٗا ابتسا٤، 

 .(8) ٚال االغتُطاض َعٗا َا زاَت ع٢ً زٜٓٗا ٚاعتكازٖا

إٔ تػًِ ايعٚد١ ٜٚبك٢ ظٚدٗا عًـ٢ زٜٓـ٘، ٖٚـصٙ أٜهـًا ال ربًـٛ َـٔ        ١:اسباي١ ايجاْٝ
 سايت :

إٔ ٜهٕٛ ايعٚز ّ ٔ ال ٜكٓح يًُػ١ًُ ايعٚاز َٓ٘، نـإٔ ٜهـٕٛ َـٔ انيـطَ       األٚىل:
عًٝٗا ع٢ً ايتأبٝس يف زٜٔ اإلغالّ، نُا يٛ نـإ َـٔ ضباضَٗـا، أٚ ناْـت بٝٓٗـا ٚبٝٓـ٘       

ايفطق١ ايؿطع١ٝ بُٝٓٗا فٛضًا، فـال دنـٛظ هلـا إٔ     ضناع١ ضبٓط١َ أٚ غري شيو، فكس ٚقعت
ٕٓ ايعٚاز بُٝٓٗا باطـٌ. ٚدنـٛظ هلـا إٔ     تػانٓ٘ يف َػهٔ ٚاسس، ألْٓ٘ سٓت٢ يٛ أغًِ فذ

ٚٓز غريٙ س  تٓتٗٞ عٓستٗا  .تتع

إٔ ٜهٕٛ ايعٚز ّ ٔ دنٛظ اغتُطاض ظٚادٗا َٓ٘ فُٝا يـٛ أغـًِ، يعـسّ ٚدـٛز      ايجا١ْٝ:
صا ايصٟ غٓبٝٓٓ٘ يف ٖصٙ ايٓسضاغـ١ َـٔ خـالٍ املطايـب     َٗاْع آخط، ٚأغًُت ظٚدت٘، ف

 ايتاي١ٝ:
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 األول ملطلبا

 مذاهب الفقواء يف املضألة

 اختًف ايفكٗا٤ قسميًا ٚسسٜجًا يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً أقٛاٍ:

 :َصٖب مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاسبٓاب١ًايكٍٛ األٍٚ: 

ٚاسبٓاب١ً إىل أْ٘ إشا نإ إغالّ املطأ٠ شٖب مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ 
قبٌ زخٍٛ ظٚدٗا بٗا ٚقعت ايفطق١ يف اسباٍ، ٚإشا نإ إغالَٗا بعس زخـٍٛ ظٚدٗـا   
بٗا، تّٛقفت ايفطق١ ع٢ً اْكها٤ ايعٓس٠، فـذٕ أغـًِ ايـعٚز قبـٌ اْكهـا٥ٗا بكٝـا عًـ٢        

يعٖـطٟ  ْهاسُٗا، ٚإٕ مل ٜػًِ سٓت٢ اْكهت ايعٓس٠ ٚقعت ايفطق١ بُٝٓٗا، ٖٚصا قـٍٛ ا 
ٚايًٝح ٚاسبػٔ بٔ قاحل ٚاألٚظاعٞ ٚإغشام، ٚحنٛٙ عٔ صباٖس، ٚعبس اهلل بٔ عُط 

 .(9)ٚضبُس بٔ اسبػٔ

 :َصٖب اسبٓف١ٝ: ايجاْٞ كٍٛاي

شٖب اسبٓف١ٝ إىل ايتفطٜل بـ  نـٕٛ ايـعٚد  َكـُٝ  يف زاض اإلغـالّ أٚ زاض      
ظٚدٗا، فذٕ  اسبطب، فذٕ نإ ايعٚدإ يف زاض اإلغالّ عطنت ايعٚد١ اإلغالّ ع٢ً

أب٢ ٚقعت ايفطق١ س٦ٓٝص ٚإٕ أغًِ اغتُطت ايعٚد١ٝ، ٚإٕ ناْا يف زاض اسبـطب ٚقـف   
شيو ع٢ً اْكها٤ ثالخ سٝض أٚ َهٞ ثالثـ١ أؾـٗط، فـذٕ مل ٜػـًِ ايـعٚز ٚقعـت       

 . (10) ايفطق١، ٖٚصٙ املس٠ تهٕٛ ع٢ً ايعٚد١ غٛا٤ ناْت َسخٛاًل بٗا أّ ال

ُٖا َـٔ أٖـٌ زاض اإلغـالّ إَـا     َٚع٢ٓ اختالف ايـساضٜٔ ٖٓـا إٔ ٜهـٕٛ أسـس    
باإلغالّ أٚ بايص١َ ٚا خط َٔ أٌٖ زاض اسبـطب فٝهـٕٛ سطبّٝـا نـافّطا، فأَـا إشا ناْـا       
ُّا يف زاض اسبـطب ٚا خـط يف    َػًُ  فُٗا َٔ أٌٖ زاض ٚاسس٠ ٚإٕ نإ أسسُٖا َكٝ

 . (11)زاض اإلغالّ
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 :َصٖب ابٔ سعّ َٚٔ َع٘ َٔ ايااٖط١ٜ: ايجايحكٍٛ اي

َٚٔ َع٘ َٔ ايااٖط١ٜ إىل اْفػار ايٓهاح مبذطز اإلغالّ، غٛا٤ شٖب ابٔ سعّ 
أغًِ بعسٖا بططف١ ع  أٚ أنجط أٚ مل ٜػًِ، ٚال غبٌٝ ي٘ عًٝٗا إال بٓهاح دسٜـس بعـس   
إغالَ٘، ٚسهاٙ ابٔ سعّ عٔ عُط بٔ اشبطاب ٚدابط بٔ عبس اهلل ٚعبس اهلل بٔ عباؽ 

ُـط بـٔ عبـس ايععٜـع ٚاسبػـٔ      ٚمحاز بٔ ظٜس ٚاسبهِ بٔ عتٝب١ ٚغـعٝس بـٔ دـبري ٚع   
 .(12)ايبكطٟ ٚعسٟ بٔ عسٟ ٚقتاز٠ ٚايؿعيب

ٕٓ ابٔ  ٚقس أْهط ابٔ ايكِٝٓ ع٢ً ابٔ سعّ ْػب١ ٖصا املصٖب إىل ايكشاب١، ٚأ
سعّ إُْٓا ْػب إىل بعض ايكشاب١ ٖصا ايكٍٛ بٓا٤ ع٢ً فُٗ٘ َٔ آثاض ضٜٚت عِٓٗ 

 .(13)َطًك١

 :تًُٝصٙ ابٔ ايكَِٝٓصٖب ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚ: ايطابع كٍٛاي

شٖب ؾٝذ اإلغالّ ابـٔ تُٝٝـ١ ٚٚافكـ٘ تًُٝـصٙ ابـٔ قـِٝ ازبٛظٜـ١ إىل أْٓـ٘ إشا         
أغًُت ايعٚد١ قبٌ ظٚدٗا مل ٜٓفػذ ايٓهاح بذغالَٗا، غٛا٤ بكٝت يف زاض اسبطب أٚ 
ٖادطت إىل زاض اإلغالّ، فذٕ أغًِ ايـعٚز قبـٌ اْكهـا٤ عـٓستٗا فٗـٞ ظٚدتـ٘، ٚإٕ       

ٓهح َٔ ؾا٤ت، ٚإٕ أسٓبت اْتاطت٘، فذٕ أغًِ ناْت ظٚدت٘ اْكهت عٓستٗا فًٗا إٔ ت
 .(14) َٔ غري ساد١ إىل دبسٜس ْهاح

ٚيهٔ يف فرت٠ ايعس٠ أٚ االْتااض، ال دنٛظ يًُطأ٠ إٔ تبكـ٢ َـع ظٚدٗـا يف بٝـت     
ٌٓ ي٘ ٚطؤٖا ٚال َعاؾطتٗا َعاؾط٠ األظٚاز، ٚال  ٚاسس، ٚتهٕٛ ناألدٓب١ٓٝ عٓ٘، فال ذن

ٚال قػِ; ٚاألَط يف شيو إيٝٗـا ال إيٝـ٘، فًـٝؼ ٖـٛ يف ٖـصٙ      سهِ ي٘ عًٝٗا ٚال ْفك١ 
ٌٓ ٚد٘، ٚال ذنتاز إشا أغًِ إىل ابتسا٤ عكس ذنتاز فٝ٘  اسباٍ ظٚدًا َايهًا يعكُتٗا َٔ ن
ٞٓ ٚؾٗٛز َٚٗط ٚعكـس، بـٌ إغـالَ٘ مبٓعيـ١ قبٛيـ٘ يًٓهـاح، ٚاْتااضٖـا مبٓعيـ١          إىل ٚي

ٞٓ ٚابٔ عباؽ .(15) اإلدناب  .(16)ٚايٓدعٞ ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ َصٖب عً
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قٍٛ بعض املعاقطٜٔ نايؿٝذ ٜٛغف ايكطناٟٚ ٚايؿٝذ عبس اهلل : اشباَؼ كٍٛاي
 :ازبسٜع، ٚاجملًؼ األٚضٚبٞ يإلفتا٤ ٚايبشٛخ

ٕٓ بكـا٤ ايـعٚز َـع       ٕٓ اختالف ايسٜٔ ال ٜبطٌ عكـس ايٓٓهـاح، ٚأ ٖٚؤال٤ ٜطٕٚ أ
 ٚ ال تٛقـف  ظٚدت٘ َع اختالف ايسٜٔ ايطاضئ بعس ايعٚاز ال ٜكسح يف أقٌ ايـسٜٔ، 

ايعالق١ بُٝٓٗا بايفػاز، ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ٜباح يًعٚد١ إٔ تبك٢ َـع ظٚدٗـا ايهـافط إشا    
ٕٓ اإلبكـا٤ عًـ٢ قـش١ عكـس        نإ غري ضباضب يسٜٓٗا، ٚعؿطتُٗا ايعٚدٝـ١ َباسـ١; أل

 .(17) ايٓهاح بُٝٓٗا ٜٛدب ايعؿط٠ باملعطٚف، ٚايٛني٤ َٔ شيو

 املطلب الجانٌ

 أدلة الفقواء يف املضألة

ٍٓ أقشاب نٌ قٍٛ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ مبذُٛع١ َـٔ األزّيـ١، أبٝٓٓٗـا َـٔ      اغتس
 خالٍ ايفطٚع ايتاي١ٝ:

 :مجٗٛض ايعًُا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاسبٓاب١ًايفطع األٍٚ: أزّي١ 

 :ا ًٜٞاغتسٍ ازبُٗٛض ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ مب

ٕٓ ًَو ايٓهاح غري َتأَا نٕٛ ايفطق١ ذبكٌ قبٌ ايسخٍٛ فٛض إغالَٗا; ف -1 أّنس أل
ٕٓ ايطالم قبٌ ايسخٍٛ ٜكطع ايٓهاح يف ، ٚألبايسخٍٛ فٝٓكطع مبذٓطز اإلغالّ

 اسباٍ، ٚنصيو اإلغالّ قبٌ ايسخٍٛ ٜكاؽ عًٝ٘.

َٓا إشا  -2 نإ إغالَٗا بعس زخٍٛ ظٚدٗا بٗا، تّٛقفت ايفطق١ ع٢ً اْكها٤ ايعٓس٠، ٚأ
اْكهت فذٕ أغًِ ايعٚز قبٌ اْكها٥ٗا بكٝا ع٢ً ْهاسُٗا، ٚإٕ مل ٜػًِ سٓت٢ 

ٍٓ ي٘ مبا ًٜٞ:ايعٓس٠ ٚقعت ايفطق١ بُٝٓٗا  ، فكس اغُتس
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ٕٓ اَطأ٠ ٖادطت إىل اهلل ضٟٚ عٔ ضبُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ أْٓ٘ قاٍ  -أ : )مل ٜبًػٓا أ
ٚضغٛي٘، ٚظٚدٗا نافط َكِٝ يف زاض ايهفط، إاّل فٓطقت ٖذطتٗا بٝٓٗا ٚب  

 .(18) ظٚدٗا، إاّل إٔ ٜكسّ ظٚدٗا َٗادطًا قبٌ إٔ تٓكهٞ عٓستٗا(

ٕٓ ٖصا تكطٜح َٔ ايعٖطٟ ُٓا نإ دنطٟ يف عٗس ايـٓيب قـ٢ً    ٚد٘ ايسالي١: أ ع
إٔ إغالّ أسس ايعٚد  ٜفٓطم بُٝٓٗا، ٚأُْٓٗـا إٕ أضازا ايعـٛز٠ إىل   َٔ  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

، سٝاتُٗا ايعٚد١ٝ بسٕٚ عكس دسٜـس ٜػـتًعّ إٔ ٜهـٕٛ ايطدـٛع يف ايعـس٠ ال بعـسٖا      
ٕٓ ضب ٍٓ ع٢ً أ ٌٓ االغتسالٍ بعس ايٓسخٍٛ ال قبً٘; ألْٓـ٘ ال عـٓس٠ إال   ٚنْٛ٘ شنط ايعٓس٠ ٜس

 ع٢ً املسخٍٛ بٗا.

ٕٓ غٓسٙ نـعٝف ٚقـس قـاٍ ايطشـاٟٚ عٓـ٘:       ٚقس أدٝب عٔ ٖصا االغتسالٍ بأ
 .(19) )ٖٚٛ َٓكطع ال ٜكح االستذاز ب٘ يف األقٍٛ(

إغالّ ظٚد١ قفٛإ بٔ أ١َٓٝ ّٜٛ ايفتح، ٚإغالّ ظٚدٗا بعس ؾٗط، ٚمل ٜفٓطم  -ب
 . (20) غٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّبُٝٓٗا ض

ّٓ سهِٝ بٓت اسباضخ بـٔ ٖؿـاّ ٜـّٛ ايفـتح ٖٚـطب ظٚدٗـا        ٚنصيو إغالّ أ
ّٓ سهِٝ إيٝ٘ يف ايُٝٔ ٚزعت٘ إىل اإلغـالّ فأغـًِ ٚقـسّ     عهط١َ إىل ايُٝٔ، فاضذبًت أ

 .(21) ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ، فأبكاُٖا ع٢ً ْهاسُٗا شيو

ٕٓ ايٓٓيب عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ أقطُٖا ع٢ً ْهاسُٗـا َـع تـأخط     ٚد٘ ايسالي١: أ
ٕٓ ايفرت٠ اييت ناْت تفكٌ ب  إغالَُٗا ٚإبكا٥ُٗا ع٢ً ْهاسُٗا  إغالّ أسسُٖا، إال أ

 ناْت قكري٠، ٚاييت ٖٞ فرت٠ ايعٓس٠.

االغتسالٍ بٗصٜٔ األثطٜٔ، بأُْٓٗا نعٝفإ غٓسًا، سٝـح أُْٗـا    ٚقس أدٝب عٔ
 .(22) َطغالٕ
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عتباض ايفطق١ باْكها٤ ايعس٠ ضزٙ طا٥ف١ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚأْهطٚٙ، فكس قـاٍ  ثِ إٕ ا
ٕٓ املطاع٢ يف أَط أبٞ ايعام ٚأَط ٖٓس ٚاَطأ٠ قفٛإ ٚغا٥ط  ابٔ سعّ: )َٔ أٜٔ يهِ أ

َٔ أغًِ إمنا ٖٛ ايعس٠؟ َٚٔ أخربنِ بٗصا؟ ٚيٝؼ يف ؾ٤ٞ َـٔ ٖـصٙ األخبـاض نًـٗا     
ابٔ ايكِٝ: )ٚأَا َطاعا٠ ظَـٔ ايعـس٠ فـال     ، ٚقاٍ(23) (شنط عس٠، ٚال زيٌٝ عًٝ٘ أقاًل
، ٚقاٍ أّٜهـا: )ٚبازبًُـ١ فتذسٜـس ضز املـطأ٠ عًـ٢      (24) زيٌٝ عًٝ٘ َٔ ْل ٚال إمجاع(

ظٚدٗا باْكها٤ ايعس٠، يٛ نإ ٖٛ ؾطع٘ ايصٟ دا٤ ب٘ ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ، يهـإ    
، (25) ٘(ٖصا  ا دنب بٝاْ٘ يًٓاؽ َٔ قبٌ شيو ايٛقت فذِْٗ أسـٛز َـا نـاْٛا إىل بٝاْـ    

ا ْـعٍ  ٚمّلـ  ،إمنا ْعٍ ذبطِٜ املػ١ًُ ع٢ً ايهافط بعـس قـًح اسبسٜبٝـ١   ٚقاٍ ابٔ َفًح: )
ٚال أثط هلا يف  ،ٚال شنط يًعس٠ يف سسٜح ،ايتشطِٜ أغًِ أبٛ ايعام فطزت عًٝ٘ ظٜٓب

 .(26)(بكا٤ ايٓهاح

ٕٓ اؾرتاني ايعس٠ ايصٟ شنطٙ ازبُٗٛض مل ٜطز فٝ٘ أثـط قـشٝح، ٚال    ٚبٗصا ٜتبٝٓٔ أ
ٍٓ ع٢ً سكٍٛ إبكا٤ ْهاٍح مل ٜػًِ ايـعٚز فٝـ٘   زيٝ ٌ قطٜح، ٚقس ثبت يف ايػ١ٓٓ َا ٜس

إال بعس ايعٓس٠ بػٓٛات، َٚع شيو مل ٜطايب ايعٚدإ بتذسٜس ايعكس، ٖٚٛ إغالّ أبـٞ  
ايعام ظٚز ظٜٓب بٓت ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚغـٝأتٞ بٝـإ شيـو َفٓكـاًل     

 .(27)عٓس شنط أزّي١ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ

 ايفطع ايجاْٞ: أزّي١ اسبٓف١ٝ:

 اغتسيٛا ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ مبا ًٜٞ:

يف زاض اإلغالّ بذمجـاع ايكـشاب١    ب  ايعٚد  اغتسيٛا ع٢ً قٛهلِ بٛقٛع ايفطق١ -1
َٔ بين َتِػًٔب أغًُت اَطأت٘، فعطض عُط ضنٞ  ع٢ً شيو; فكس ضٟٚ إٔ ضداًل

و مبشهـط َـٔ ايكـشاب١    اهلل عٓ٘ عًٝ٘ اإلغالّ فاَتٓع ففطم بُٝٓٗـا، ٚنـإ شيـ   
 . (28) ضنٞ اهلل عِٓٗ، فٝهٕٛ إمجاّعا
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ٚد٘ ايسالي١: أْٓ٘ يٛ ٚقعت ايفطق١ بٓفؼ اإلغالّ ملا ٚقعت اسباد١ إىل ايتفطٜل، 
ٕٓ صبٓطز اإلغـالّ ال ٜكتهـٞ    ُٓا عطض عًٝ٘ اإلغالّ، ثِ مّلا أب٢ فٓطم بُٝٓٗا، عًُٓا أ فً

 ّ فذٕ أغًِ ٚإال فرٓطم بُٝٓٗا.، ٚإُْٓا ُٜعطض عًٝ٘ اإلغالفػذ ايٓهاح ع٢ً ايفٛض

ٕٓ ايكك١ نعٝف١، َساضٖا ع٢ً صباٌٖٝ  .(29) ٚدناب عٔ اغتسالهلِ ٖصا بأ

ٕٓ اإلغالّ طاعـ١، ٚايطاعـ١ ال تهـٕٛ     -2 ٕٓ ايفطق١ ال تكع مبذٓطز إغالّ ايعٚد١، أل أ
     ٕٓ غببًا يتفٜٛت ْع١ُ ايعٚد١ٝ ٚاْكطاع ايٓهاح، يهٔ يٛ أبكٝٓـا ايٓهـاح بُٝٓٗـا فـذ

هٔ إٔ ذبكٌ، إش ال دنٛظ متهـ  ايهـافط َـٔ اغـتفطاف املػـ١ًُ،      َكاقسٙ ال مي
فُٝعطض اإلغالّ َٔ غري إنطاٙ ع٢ً ايعٚز سٓتـ٢ إشا أبـ٢ ايـسخٍٛ يف اإلغـالّ     
نإ إباؤٙ ٖصا غبب ايفطق١، ٖٚٛ ٜكًح يصيو ألْٓ٘ َعك١ٝ. يهٔ عطض اإلغالّ 

طـالم ايطدعـٞ   غري  هٔ إشا نإ َكًُٝا يف زاض اسبطب، فٝكاّ ؾطني ايب١ْٛٓٝ يف اي
    ٓٞ ٞٓ ثالخ سٝهات أٚ ثالث١ أؾٗط( َكاّ غبب ايفطقـ١، ٜٚهـٕٛ َهـ )ٖٚٛ َه

 .(30) َٓس٠ ايعٓس٠ مبٓعي١ تفطٜل ايكانٞ

 ٖٚصا االغتسالٍ ُٜذاب عٓ٘ َٔ عٓس٠ ٚدٛٙ:

يًٓهاح، ٚنصيو ايهفـط، قـشٝح،    ٕٓ اإلغالّ ال دنٛظ إٔ ٜهٕٛ َبطاًلإقٛهلِ  األٍٚ:
َّـا; ألٕ ايٓهـاح      يهٔ ال ًٜعّ بايهطٚض٠ َٔ عـسّ نـ   ٕٛ ايٓهـاح بـاطاًل إٔ ٜهـٕٛ الظ

َّا، فٝذٛظ يًكانـٞ إٔ ٜعذـٌ ايفطقـ١ طاملـا إٔ      باإلغالّ ٜكري دا٥ّعا بعس إٔ نإ الظ
املطأ٠ ٖٞ اييت اختاضت ٖصا، ٚضفعت األَط إيٝ٘، نُا أْ٘ دنٛظ هلا إٔ ترتبل إىل َا ؾا٤ 

 اهلل تٓتاط إغالّ ظٚدٗا طاملا ٖٞ اختاضت شيو.

٘ ثالث١ أسٛاٍ: ساٍ يعّٚ، ٚساٍ ذبطِٜ ٚفػذ، نُٔ أغًِ ٚذبت٘ َٔ فايٓهاح ي
ال دنٛظ ابتسا٤ ايعكس عًٝٗا، ٚساٍ دٛاظ ٚٚقف ٖٚٞ َطتب١ ب  املطتبت  ال ذنهِ فٝٗا 
بًعّٚ ايٓهاح ٚال باْكطاع٘ بايه١ًٝ، ٚيف ٖصٙ اسباٍ تهٕٛ ايعٚد١ با١ٓ٥ َٔ ٚد٘ زٕٚ 

 .(31) بٞ ايعام نُا غٝأتٞٚد٘، ٖٚهصا اسباٍ يف قك١ ايػٝس٠ ظٜٓب ٚأ
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ٚايٓهاح يف ٖصٙ املس٠ ال ذنهِ ببطالْ٘ ٚال بًعَٚ٘ ٚبكا٥٘ َٔ نـٌ ٚدـ٘، ٚهلـصا    
املطأ٠ ايـيت أغـًُت َـٔ أٖـٌ      -ضنٞ اهلل عٓ٘  –عُط بٔ اشبطاب  خٖٝط أَري املؤَٓ 

 .(32) اسبري٠ ٚمل ٜػًِ ظٚدٗا

قسٙ، فٗصا غري َػـًمِ،  أَا قٛهلِ: يٝؼ يف بكا٤ ايٓهاح فا٥س٠ يعسّ سكٍٛ َكا ايجاْٞ:
فبكا٤ ايعكس دا٥ّعا غري الظّ َٔ غـري متهـ  ايـٛني٤ خـري ضبـض، َٚكـًش١ ضادشـ١        

 .(33) يًعٚد  يف ايسْٝا ٚا خط٠ َٔ غري َفػس٠

فكس دبعٌ ٖصٙ املـس٠ فطقـ١ يًـعٚز يف إٔ ٜفّهـط يف اإلغـالّ، ٜٚتعـٓطف عًٝـ٘        
 ٚبايتايٞ ٜسخٌ فٝ٘.

عٚدإ َٔ أٌٖ زاض اسبطب، ٚأغًِ أسسُٖا، ٚاغتسيٛا ع٢ً قٛهلِ بأْٓ٘ إشا نإ اي -3

    ٘ ﮴  ٹ چ  ٚخطز إىل زاض اإلغالّ، تكع ايفطق١ فـٛضًا الخـتالف ايـساضٜٔ بكٛيـ

 .(34) ا ١ٜچ   ....﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

يف ٖصٙ ا ١ٜ نطٚب َٔ ايسالي١ عًـ٢ ٚقـٛع ايفطقـ١    )قاٍ أبٛ بهط ازبكام: 

ٚيٛ ناْت ايعٚد١ٝ  چ﮷  ﮸  ﮹   ﮺چ ٘: باختالف ايساضٜٔ ب  ايعٚد  ٖٞ قٛي

﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﯁    چ  باق١ٝ يهإ ايعٚز أٚىل بٗا بإٔ تهٕٛ َع٘ سٝح أضاز، ٚقٛيــ٘: 

; ألْ٘ أَط بطز َٗطٖا ع٢ً ايعٚز، ٚيٛ ناْت ايعٚد١ٝ چ        چ  ٚقٛي٘: چ

     چ ٚقٛيـ٘:باق١ٝ ملا اغتشل ايعٚز ضز املٗط; ألْ٘ ال دنٛظ إٔ ٜػتـشل ايبهع ٚبسيـ٘، 

ٚيٛ نإ ايٓهاح األٍٚ باقًٝا ملـا دـاظ هلـا إٔ     چ                 

ٚايعك١ُ املٓع، فٓٗاْا إٔ منتٓع َٔ  چ    ڭ  ڭ  ڭ چ  تتعٚز ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘:
 .(35) (تعٚدنٗا ألدٌ ظٚدٗا اسبطبٞ
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  ٖ بـٛا  ٚميهٔ إٔ دناب عٔ اغتسالهلِ بٗصٙ ا ١ٜ بأْٓ٘ يٝؼ فٝٗا َا ٜكتهـٞ َـا ش
 :إيٝ٘ أقاًل

ــ٘ تعــاىل:   -أ ــسٍ عًــ٢ ايٓٗــٞ عــٔ ضز ايٓػــا٤   چ﮷  ﮸  ﮹   ﮺چ فكٛي إمنــا ٜ
يف زٜٓٗٔ، فأٜٔ يف ٖصا َا  املٗادطات إىل اهلل ٚضغٛي٘ إىل ايهفاض، خؿ١ٝ إٔ ٜفتنٓت

ُّا َٗـادّطا إىل اهلل     ٜكتهٞ ٚقٛع ايفطق١، ٚأْٗا ال تٓتاط ظٚدٗا ست٢ ٜكـري َػـً
 ٚضغٛي٘ ثِ تطز إيٝ٘؟ 

﯁    چ صيو قٛيـ٘ تعـاىل:   ن -ب إمنـا فٝـ٘ إثبـات ايتشـطِٜ بـ        چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  
املػًُ  ٚايهفاض ٚإٔ أسسُٖا ال ذنـٌ يخخـط، ٚيـٝؼ فٝـ٘ َـا ٜكتهـٞ ٚقـٛع        

 ايفطق١، ٚإٔ أسسُٖا ال ٜرتبل بكاسب٘ اإلغالّ فٝشٌ ي٘ إشا أغًُا.

طقـ١ فـّٛضا،   أّٜها يٝؼ فٝ٘ زيٌٝ عًـ٢ ٚقـٛع ايف   چ    چ  ٚقٛي٘ تعاىل: -دـ
فذعطا٤ ايعٚز َا أْفل إمنا ٖٛ تطٝٝب شباططٙ، ٚإشا اختاضت ظٚدتـ٘ إٔ ترتبـل   

 .بذغالَ٘ فًٗا شيو، ٚإشا أغًِ ضزت إيٝ٘ بايٓهاح األٍٚ

فٗـــٛ خطـــاب  چ           چ أَـــا قٛيـــ٘ تعـــاىل: -ز
يًُػًُ  َعطٛف ع٢ً غابك٘، غاٜت٘ ضفع اسبـطز عـِٓٗ إٔ ٜٓهشـٛا املؤَٓـات     

ٖٔ َٔ أظٚادٗٔ ٚربً  عِٓٗ، ٖٚصا إمنا ٜهٕٛ بعس اْكهـا٤ عـس٠   املٗاد طات إشا ٔب
املطأ٠ ٚاختٝاضٖا يٓفػٗا، ٚال ضٜب إٔ املطأ٠ إشا اْكهت عستٗا ربري ب  إٔ تتعٚز 

 َٔ ؾا٤ت ٚب  إٔ تكِٝ ست٢ ٜػًِ ظٚدٗا، فرتدع إيٝ٘. 

َ      چ ڭ  ڭ  ڭچ  ٚأَا قٛيـ٘ تعاىل: -ٖـ ١ فذمنـا تهـُٔ ايٓٗـٞ عـٔ اغـتسا
ْهاح املؿطن١ ٚايتُػو بٗا ٖٚٞ َك١ُٝ ع٢ً ؾطنٗا ٚنفطٖا، ٚيٝؼ فٝـ٘ ايٓٗـٞ   

 .(36) عٔ االْتااض ست٢ تػًِ ثِ ميػو بعكُتٗا
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ٚاغتسيٛا ع٢ً َصٖبِٗ نصيو مبا ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ: )إشا أغًُت  -4
 .(37) ايٓكطا١ْٝ قبٌ ظٚدٗا فٗٞ أًَو بٓفػٗا(

٢ شيو، بٌ إٕ قٛي٘: )ٖٞ أًَو ُٜٚذاب عٔ ٖصا بأْٓ٘ يٝؼ فٝ٘ َا ٜسٍ عً
 .(38) بٓفػٗا( زٍ ع٢ً إٔ ايعكس ٜٓفػذ باختٝاض املطأ٠، ال مبذطز إغالَٗا

 ايفطع ايجايح: أزّي١ ابٔ سعّ َٚٔ َع٘ َٔ ايااٖط١ٜ:

 اغتسٍ ابٔ سعّ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ مبا ًٜٞ:

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ٹ چ قٛي٘  -1

﮽  ﮾  ﮿  ﯀ ﯁                     ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ                   

 .(39)چٴۇ   ۋ  جئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب

ٕٓ اهلل تعاىل سـٓطّ ضدـٛع املؤَٓـ١ إىل ايهـافط، ٚقـطح غـبشاْ٘        ٚد٘ ايسالي١: أ
١ بذغالَٗا، ٚقـٓطح  ٚتعاىل بإٔ ْهاسٗا َباح يًُؤَٓ ، فٗصا قطٜح يف اْكطاع ايعكُ

بإٔ ايصٟ ٜػًِ َأَٛض بإٔ ال ميػو عك١ُ نافط٠، فكح إٔ غـاع١ ٜكـع اإلغـالّ، أٚ    
ايطز٠، فكس اْكطعت عك١ُ املػ١ًُ َٔ ايهافط، ٚعك١ُ ايهافط٠ َٔ املػًِ غٛا٤ أغًِ 

 .(40) أسسُٖا ٚناْا نافطٜٔ، أٚ اضتس أسسُٖا ٚناْا َػًُ 

 تهٞ تعذٌٝ ايفطق١:ُٜٚٓاقـ شيو بأْٓ٘ يٝؼ يف ا ١ٜ َا ٜك

إمنــا ٜــسٍ عًــ٢ ايٓٗــٞ عــٔ ضز ايٓػــا٤   چ﮷  ﮸  ﮹   ﮺چ فكٛيــ٘ تعــاىل:   -أ
املٗادطات إىل اهلل ٚضغٛي٘ إىل ايهفاض، فأٜٔ يف ٖـصا َـا ٜكتهـٞ أْٗـا ال تٓتاـط      

ُّا َٗادّطا إىل اهلل ٚضغٛي٘ ثِ تطز إيٝ٘.  ظٚدٗا ست٢ ٜكري َػً
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﯁  چ  ٚنصيو قٛي٘ تعاىل: -ب إمنـا فٝـ٘ إثبـات ايتشـطِٜ بـ        چ  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  
املػًُ ، ٚايهفاض ٚإٔ أسسُٖا ال ذنٌ يخخط، ٚيٝؼ فٝ٘ إٔ أسسُٖا ال ٜرتبل 

 بكاسب٘ اإلغالّ فٝشٌ ي٘ إشا أغًُا. 

فٗــصا خطــاب   چ           چٚقٛيــ٘ تعــاىل:   -دـــ
ٖٔ َـٔ         يًُػًُ  ٚضفع يًشـطز عـِٓٗ إٔ ٜٓهشـٛا املؤَٓـات املٗـادطات إشا ٔبـ

ظٚادٗٔ ٚربً  عِٓٗ، ٖٚصا إمنـا ٜهـٕٛ بعـس اْكهـا٤ عـس٠ املـطأ٠ ٚاختٝاضٖـا        أ
يٓفػٗا، ٚال ضٜب إٔ املطأ٠ إشا اْكهت عستٗا ربـري بـ  إٔ تتـعٚز َـٔ ؾـا٤ت      
ٚب  إٔ تكِٝ ست٢ ٜػًِ ظٚدٗا، فرتدع إيٝ٘ إَا بايعكس األٍٚ، ٚإَا بعكس دسٜس 

 ع٢ً قٍٛ َٔ ٜط٣ اْفػار ايٓهاح مبذطز اْكها٤ ايعس٠.

ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝٓ: )فًٛ أْا قًٓا إٕ املطأ٠ تبك٢ ضببٛغ١ عًـ٢ ايـعٚز ال منهٓٗـا إٔ    
تتعٚز بعس اْكها٤ ايعس٠ ؾا٤ت أّ أبت يهإ يف ا ١ٜ سذ١ عًٝٓا، ٚحنٔ مل ْكٌ شيـو  
ٚال غريْا َٔ أٌٖ اإلغالّ، بٌ ٖٞ أسل بٓفػٗــا، إٕ ؾـا٤ت تعٚدـت ٚإٕ ؾـا٤ت     

 . (41) تطبكت(

فذمنا تهـُٔ ايٓٗـٞ عـٔ اغـتسا١َ      چ ڭ  ڭ  ڭچ ٚأَا قٛيـ٘ تعاىل:   -ز
ْهاح املؿطن١ ٚايتُػو بٗا ٖٚٞ َك١ُٝ ع٢ً ؾطنٗا ٚنفطٖا، ٚيٝؼ فٝ٘ ايٓٗـٞ  

 عٔ االْتااض ست٢ تػًِ ثِ ميػو بعكُتٗا.

فذٕ قٌٝ: فٗٛ يف ايرتبل  ػو بعكُتٗا، قًٓا: يٝؼ نصيو، بٌ ٖـٞ َتُهٓـ١   
ٚيـٛ ناْـت ايعكـ١ُ بٝـسٙ ملـا أَهٓٗـا       بعس اْكها٤ عستٗا َٔ َفاضقت٘ ٚايتعٚز بػريٙ، 

 شيو. 
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ٚأٜهًا فا ١ٜ إمنا زيت ع٢ً إٔ ايطدٌ إشا أغًِ ٚمل تػًِ املطأ٠ أْ٘ ال ميػهٗا، 
بٌ ٜفاضقٗا، فذشا أغًُت بعسٙ فً٘ إٔ ميػو بعكُتٗا ٖٚٛ إمنا أَػو بعك١ُ َػ١ًُ 

 .(42) ال نافط٠

ٍٓ ابٔ سعّ نصيو ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ بكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل -2  عًٝ٘ ٚغًِ: ٚاغتس
 .(43) )املٗادط َٔ ٖذط َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘(

ٕٓ نٌ َٔ أغًِ فكس ٖذط ايهفط ايصٟ قس ْٗٞ عٓ٘ فٗٛ َٗـادط،   ٚد٘ ايسالي١: أ
 ٚاهلذط ٖٛ ايرتى، ٜٚػتًعّ َٔ ٖصا إٔ ترتى املطأ٠ ظٚدٗا فٛض إغالَٗا.

 ُٜٚذاب عٔ ٖصا االغتسالٍ مبا ًٜٞ:

ٕٓ ٖصا اسبسٜح يٝؼ فٝ٘ َا ٜفٝس إٔ -أ ايعٚز إشا أغًِ بعس ظٚدت٘ يف عـستٗا أٚ بعـس    أ
 اْكها٥ٗا أْ٘ ذنتاز إىل عكس دسٜس.

ٕٓ ٖصا خالف املعًّٛ املتٛاتط َٔ ؾطٜع١ اإلغـالّ، فذْـ٘ قـس عًـِ إٔ املػـًُ        -ب أ
ايصٜٔ زخًٛا يف اإلغالّ نإ ٜػبل بعهِٗ بعهـًا بـايتهًِ بايؿـٗازت ، فتـاض٠     

نُا أغًِ نجري َٔ ْػا٤ قطٜـ ٚغريِٖ  ٜػًِ ايطدٌ ٚتبك٢ املطأ٠ َس٠ ثِ تػًِ،
 قبٌ ايطداٍ، ٚتاض٠ ٜػًِ ايطدٌ قبٌ املطأ٠ ثِ تػًِ بعسٙ مبس٠ قطٜب١ أٚ بعٝس٠.

فذٕ قٌٝ ٖصا زيٌٝ قس تططم إيٝ٘ االستُاٍ، ٖٚٛ استُـاٍ إٔ ٜهـٕٛ ٖـصا قبـٌ     
ذبطِٜ ْهاح املؿطن ، قًٓا: يكس أغًِ ايٓاؽ ٚزخًٛا يف زٜـٔ اهلل أفٛاّدـا بعـس ْـعٍٚ     

مبهـ١،   (44) طِٜ املؿطنات ْٚعٍٚ ايٓٗٞ عٔ ايتُػو بعكِ ايهٛافط، فأغًِ ايطًكا٤ذب
ِٖٚ خًل نجري ٚأغًِ أٖـٌ ايطـا٥ف، ٖٚـِ أٖـٌ َسٜٓـ١، ٚنـإ إغـالَِٗ بعـس إٔ         

، ْٚكب عًِٝٗ املٓذٓٝل، ٚمل ٜفتشٗا، ثـِ قػـِ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ساقطِٖ ايٓيب
َٚفدـس   غٓا٥ِ سٓ  بازبعطا١ْ، ٚاعتُط عُط٠ ازبعطا١ْ،  ثِ ضدع باملػًُ  إىل املس١ٜٓ، ثـِ 

َْٚفس ايطا٥ف فأغًُٛا ْٚػاؤِٖ بايبًس مل ٜػـًُٔ، ثـِ ضدعـٛا ٚأغـًِ ْػـاؤِٖ بعـس       
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شيو، فُٔ قاٍ إٕ إغالّ أسس ايعٚد  قبٌ ا خط ٜٛدب تعذٌٝ ايفطق١ قبٌ ايسخٍٛ 
أّ   ٔ أغًِ ٌٖ زخًـت باَطأتـو   أٚ بعسٙ فكٛي٘ َكطٛع خبط٦٘، ٚمل ٜػأٍ ايٓيب أسسًا

بٌ نٌ َٔ أغًِ ٚأغًُت اَطأت٘ بعسٙ فٗٞ اَطأت٘ َٔ غري دبسٜس ْهاح، ٚقس قسّ  ،ال
عًٝ٘ ٚفٛز ايعطب ٚناْٛا ٜػًُٕٛ ثِ ٜطدعٕٛ إىل أًِٖٝٗ فٝػًِ ْػاؤِٖ ع٢ً أٜسِٜٗ 

ٚأبا َٛغ٢ إىل ايُٝٔ فأغًِ ع٢ً أٜسِٜٗ َٔ  ًابعس إغالّ أظٚادٗٔ، ٚبعح عًّٝا َٚعاش
طداٍ ٚايٓػا٤، َٚعًّٛ قطعًا إٔ ايطدٌ نـإ ٜـأتِٝٗ فٝػـًِ    ال ذنكِٝٗ إال اهلل َٔ اي

قبٌ اَطأت٘ ٚاملطأ٠ تأتِٝٗ فتػًِ قبٌ ايطدٌ، ٚمل ٜكٛيٛا ألسـس يـٝهٔ تًفاـو ٚتًفـ      
اَطأتو باإلغالّ يف إٓ ٚاسس ي٦ال ٜٓفػذ ايٓهاح، ٚمل ٜفطقٛا بـ  َـٔ زخـٌ باَطأتـ٘     

 .(45) فػذ بعسٖاٚب  َٔ مل ٜسخٌ، ٚال سسٚا شيو بجالث١ قط٤ٚ ثِ ٜكع اي

قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: )ناْت املـطأ٠ تػـًِ، ثـِ ٜػـًِ ظٚدٗـا بعـسٖا،       
ّٓ ايفهٌ اَطأ٠ ايعبـاؽ بـٔ عبـس املطًـب، فذْٗـا أغـًُت قبـٌ         ٚايٓهاح حباي٘، َجٌ أ

أْـا ٚأَـٞ  ـٔ عـصض اهلل بكٛيـ٘: )إال      ت ايعباؽ مبس٠، قاٍ عبـس اهلل بـٔ عبـاؽ: نٓـ    
ٚملا فتح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ  ، (46) ٚايٛيسإ( املػتهعف  َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤

َه١ أغًِ ْػا٤ ايطًكا٤، ٚتأخط إغالّ مجاع١ َِٓٗ ايؿٗطٜٔ ٚايجالث١ ٚأنجط، ٚمل ٜـصنط  
 .(47) اْكها٤ ايعس٠ َٚا بعسٖا( بٌايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فطقًا ب  َا ق

ٕٓ صب ٍٓ شيو ع٢ً أ ٓطز إغالّ أسس ٚمل ُٜصنط أْٓ٘ دٓسز ايٓهاح ألسس َِٓٗ، فس
 .ايعٚد  ال ٜكتهٞ اْفػار ايعكس فٛضًا

 ايفطع ايطابع: أزّي١ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝٓ:

ٕٓ َطاعا٠ ظَٔ ايعٓس٠ ال زيٌٝ  َُذًُٗا أ اغتسّيٛا ع٢ً قٛهلِ مبذُٛع١ َٔ األزّي١ 
ٜػأٍ املطأ٠  عًٝ٘ َٔ ْٓل ٚال إمجاع، ٚال ُٜعطف يف ؾ٤ٞ َٔ األسازٜح، ٚال نإ ايٓيٓب

ٕٓ ايٓهاح  ٍٓ عًٝ٘ سهُ٘ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ أ إشا اْكهت عٓستٗا أّ ال، يهٔ ايصٟ ز
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َٛقٛف، فذٕ أغًِ قبٌ اْكها٤ عٓستٗا فٗٞ ظٚدت٘، ٚإٕ اْكهت عٓستٗا فًٗا إٔ تٓهح 
َٔ ؾا٤ت، ٚإٕ أسٓبت اْتاطت٘، فذٕ أغًِ ناْت ظٚدت٘ َٔ غري ساد١ إىل دبسٜس 

 ْهاح.

َٓا أزّيتٗ  ِ تفكٝاًل فٗٞ نُا ًٜٞ:ٚأ

ٕٓ ايٓيٓب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ )ضٓز ابٓت٘ ظٜٓب ع٢ً ظٚدٗا أبٞ  -1 سسٜح ابٔ عٓباؽ أ
، ٚيف يف  )مل ذنسخ (48) ايعام بٔ ايطبٝع بايٓهاح األٍٚ، مل ذنسخ ؾ٦ًٝا(

ٚيف يف  )مل ذنسخ  (50) ٚيف يف  آخط )مل ذنسخ ؾٗاز٠ ٚال قساقًا( (49) قساقًا(
 .(51)ْهاسًا(

ٕٓ ظٜٓب بٓت ضغٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ قس أغـًُت َٓـص   ٚ د٘ ايسالي١: أ
ٚايااٖط أْٓٗا بكٝـت مبّهـ١    -أٍٚ ايبعج١، ٚمل تٗادط إىل املس١ٜٓ إاّل بعس غع٠ٚ بسض بكًٌٝ 

ٚغع٠ٚ بسض ناْـت يف ايػـ١ٓ ايجاْٝـ١ بعـس اهلذـط٠، ٚمل ٜٓـعٍ        -َع ظٚدٗا أبٞ ايعام 
اّل بعس اسبسٜب١ٝ غ١ٓ غٓت َٔ اهلذط٠ عٓسَا ٚفست بعض ذبطِٜ املػًُات ع٢ً ايهّفاض إ

ٔٓ إيٝٗـا عُـاًل بكـًح اسبسٜبٝـ١،        ايٓػا٤ املػًُات َٗادطات ٚطًبت قـطٜـ إضدـاعٗ

﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁      ..چفٓعيت ا ١ٜ:   . (52)چ ..﮷  ﮸  ﮹   ﮺﮻  

أعـاز يـ٘   ٚأغًِ أبٛ ايطبٝع بعس اسبسٜب١ٝ بػٓت  أٟ يف ايػ١ٓ ايجآَـ١ يًـٗذط٠، ف  
نُا  -ضغٍٛ اهلل ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ ظٚدت٘ ظٜٓب بايٓهاح األٍٚ ٚزٕٚ عكس دسٜس 

ٕٓ      -يف ضٚا١ٜ ابٔ عٓباؽ  ضغِ أْٓٗا ٖادطت ٚاْكطعت عٓ٘ قبـٌ غـٓت غـٓ ، ٚضغـِ أ
 ذبطِٜ بكا٤ املػ١ًُ عٓس نافط َه٢ عًٝ٘ غٓتإ. 

ٚٓيٛا شيو بٓا٤ّ ع٢ً ضأِٜٗ أ ْٓ٘ ال بٓس َٔ ايتفطٜل ٚقس ساٍٚ مجٗٛض ايفكٗا٤ إٔ ٜؤ
 ٕٓ ٕٓ ايعٓس٠ قس تتأٓخط َع بعض ايٓػا٤ ٚإ بعس ايعٓس٠ إشا مل ٜػًِ ايعٚز، فكاٍ بعهِٗ: إ
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ايطغٍٛ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ عٓسَا ضٓزٖا إىل ظٚدٗا ناْت عٓستٗا غري َٓكه١ٝ، 
 ٚٚانح ايتعٓػف يف ٖصا ايتأٌٜٚ. 

 ظٜاز٠ ؾطني ٚال َٗط. ٚقاٍ غريِٖ: املككٛز بايٓهاح األٍٚ: أْ٘ مل ذنسخ 

ٕٓ يف ؾـ٤ٞ َـٔ    مل ُٜعـطف  اعتبـاض ايعـٓس٠   ٚيهٔ ابٔ ايكِٝٓ ضٓز ع٢ً ٖصا ايكٍٛ بأ
    ّ  األسازٜح، ٚال نإ ايٓيٓب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ ٜػأٍ املـطأ٠: ٖـٌ اْكهـت عـٓستٗا أ

 .(53)ال

عٔ ابٔ عٓباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا أْٓ٘ قاٍ: )نإ املؿطنٕٛ ع٢ً َٓـعيت  َـٔ ايـٓيٓب     -2
٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ: أٌٖ سطب ٜكاتًِٗ ٜٚكاتًْٛ٘، ٚأٌٖ عٗس ال ٜكاتًـِٗ ٚال  قًّ

ٜكاتًْٛ٘، فهإ إشا ٖادطت اَطأ٠ َٔ أٌٖ اسبطب، مل ربطب سٓت٢ ذبٝض ٚتطٗط، 
ٌٓ هلا ايٓهاح، فذٕ ٖادط ظٚدٗـا   قبـٌ إٔ   -أٟ أغـًِ ٖٚـادط    -فذشا طٗطت س

 . (54)تٓهح ُضزت إيٝ٘(

ٕٓ ْهاسٗا األٍٚ ٜبك٢ قا٥ًُا ٚيهٓٓ٘  ٚد٘ ايسالي١ ظاٖط٠: فُع٢ٓ قٍٛ ابٔ عباؽ أ
ٌٓ املعاؾط٠ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا  -َٛقٛف  ٌٓ   -مبع٢ٓ عسّ س ٚٓدت َٔ آخط احنـ سٓت٢ إشا تع

ٚٓز غريٙ ُضٓزت إيٝ٘.   ايعكس األٍٚ، ٚإشا أغًِ ظٚدٗا قبٌ إٔ تتع

ٚٓدت، فذا٤ ظٚدٗـا فكـاٍ: ٜـا ضغـٍٛ      -دـ  عٔ ابٔ عٓباؽ قاٍ: )أغًُت اَطأ٠ فتع
، إْٓٞ نٓت أغًُت، ٚعًُت بذغالَٞ، فاْتععٗـا ضغـٍٛ اهلل َـٔ ظٚدٗـا     اهلل

  (55) ا خط، ٚضٓزٖا إىل ظٚدٗا األٍٚ(

ٕٓ ايطغٍٛ ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ اغتٛنشٗا  ٕٓ اسبسٜح مل ٜبٝٓٔ أ ٚد٘ ايسالي١: أ
ٕٓ ايعٓس٠ ال اعتباض هلـا،  ٍٓ ع٢ً أ  ٌٖ عًُت بذغالَ٘ قبٌ اْكها٤ ايعٓس٠ أٚ بعسٖا، ّ ا ٜس

ٚٓز غريٙ، فعكسٖا ع٢ً ايعٚز األٍٚ قا٥ِ.   ٚأْٓٗا إٕ عًُت بذغالَ٘ قبٌ إٔ تتع
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يٛ نإ صبٓطز إغالّ ايعٚدـ١ ٜـؤٓزٟ إىل ايفطقـ١، مل تهـٔ فطقـ١ ضدعٝـ١ بـٌ با٥ٓـ١،          -ز 
ٚبايتايٞ ال ٜهٕٛ يًعٓس٠ أثط يف بكا٤ ايٓهاح، ٚيهٔ أثطٖا يف َٓع ْهاح ايػري هلـا.  

فٓطم بُٝٓٗا فطاقًا با٥ًٓا مل ٜهٔ ظٚدٗا أسٓل بٗـا يف ايعـٓس٠ إشا    فًٛ نإ اإلغالّ قس
 .(56) أغًِ، نُا ٜط٣ مجٗٛض ايفكٗا٤

ٌٓ يعٚدٗـا إٔ ٜعٝـسٖا أثٓـا٤        ٕٓ املطأ٠ املطًّك١ طالقـًا با٥ٓـًا ال ذنـ تٛنٝح شيو: أ
ايعس٠، فايعٓس٠ يف ايطالم ايبا٥ٔ يٝػت َهاًْا يًطدعـ١، ٚإُْٓـا ٖـٞ الغـتربا٤ ايـطسِ،      

ض ازبُٗٛض يًعٓس٠ يف َػأي١ إغالّ ايعٚدـ١ زٕٚ ظٚدٗـا عًـ٢ أْٓٗـا فـرت٠ ميهـٔ       فاعتبا
يًطدٌ إٔ ٜطادع فٝٗا ظٚدت٘ قٝاغًا ع٢ً ايطالم ايطدعٞ قٝاؽ َـع ايفـاضم، ٚعًـ٢    
ٕٓ يًُطأ٠ إٔ ترتٓبل بعٚدٗا مجعًا ب  ايٓكٛم ايٛاضز٠ عـٔ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً     ٖصا فذ

 اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘.

ّي١ ايؿٝذ ايكطناٟٚ ٚايؿٝذ عبـس اهلل ازبـسٜع ٚايـصٟ َـاٍ إيٝـ٘      ايفطع اشباَؼ: أز
  اجملًؼ األٚضٚبٞ يإلفتا٤ ٚايبشٛخ:

ًَٓٓا َا شٖبٛا إيٝ٘ ٚدسْا أِْٓٗ يف ازب١ًُ ٜٓتفكٕٛ َع َا شٖب إيٝ٘ ؾٝذ  إشا تأ
عسّ اْفػار ايعكس بايهفط غٛا٤  يف اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝٓ ضمحُٗا اهلل

 ٠ أّ بعسٖا.قبٌ ايعٓس

ٔٓ ايفطم ب  ٕٓ عكس ايعٚاز ٜهٕٛ  ايكٛي  ٚيه ٕٓ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝٓ ٜطٕٚ أ أ
دا٥عًا َٛقٛفًا ع٢ً إضاز٠ املطأ٠، فٗٞ يف فرت٠ ايعٓس٠ ترتٓبل بعٚدٗا، فذٕ أغًِ اغتُٓط 
ايٓٓهاح بُٝٓٗا ٚال ُٜؿرتني ضنا املطأ٠، بُٝٓا بعس ايعٓس٠ ٜهٕٛ األَط بٝسٖا، إٕ ؾا٤ت 

ٍٚٓ ْهشت  إال إشا اْفكًت عٔ ظٚدٗا  -إشا أغًِ –غريٙ ٚبايتايٞ ال تعٛز إىل األ
ٚٓدت فًٗا اسبل  ايجاْٞ ٚاعتٓست َٓ٘ ثِ عازت إىل األٍٚ بعكس دسٜس، ٚإٕ مل تهٔ تع
ٌٓ َٔ أَطٖا، ٚهلا اسبل إٔ تعٛز  ٍٚٓ ألْٓٗا بعس ايعٓس٠ يف س يف ضفهٗا ايعٛز٠ يعٚدٗا األ



 35             ز. مجاٍ ؾانط عبس اهلل         ٓهاحاي يفإغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظٚدٗا ٚأثطٙ  

ٌٓ يًطدٌ َعاؾط٠ ظٚدت٘ اييت يعٚدٗا بسٕٚ عكس دسٜس، ٚيف مج ٝع األسٛاٍ ال ذن
أغًُت َعاؾط٠ األظٚاز، ٚتعاٌَ ناَطأ٠ أدٓب١ٝ عٓ٘، فال ْفك١ ٚال غه٢ٓ هلا إال إشا 

 أغًِ ايعٚز فتعٛز اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ نُا ناْت َٔ قبٌ.

ايصٟ حنٔ بكسز ايهالّ عٓ٘، ٜط٣ اغـتُطاض ايعٚدٝٓـ١ بُٝٓٗـا،     كٍٛبُٝٓا ٖصا اي
 يت أغًُت َع ظٚدٗا ٚذنٌ هلُا املعاؾط٠ ايعٚد١ٝ.ٚتبك٢ املطأ٠ اي

ٖٚصا األَط ايصٟ غٓػًّط عًٝ٘ ايهالّ، إش ٖٛ ايصٟ خايفٛا فٝـ٘ ازبُـاٖري َـٔ    
 ايػًف ٚاشبًف، ٚغٓصنط أزّيتِٗ ٚازبٛاب عًٝٗا.

اغتسّيٛا ع٢ً َا شٖبٛا إيٝـ٘ َـٔ دـٛاظ ايعؿـط٠ بـ  ايـعٚد  ايًـصٜٔ أغـًِ         
 أسسُٖا مبا ًٜٞ:

ٕٓ ْكطاًْٝا أغـًُت اَطأتـ٘ فدٝٓطٖـا    َا ٚضز عٔ عُط  -1 بٔ اشبطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ أ
 .(57)عُط إٕ ؾا٤ت فاضقت٘ ٚإٕ ؾا٤ت أقاَت عًٝ٘

ٕٓ َع٢ٓ قها٤ عُط ضنٞ اهلل عٓـ٘ أْٓـ٘ ذنـٓل يًطدـٌ ايٓكـطاْٞ       ٚد٘ ايٓسالي١: أ
ايصٟ أغًُت ظٚدت٘ إٔ ٜعاؾطٖا َعاؾط٠ األظٚاز، ٚإٔ تٓهؿف عًٝـ٘ ٚتٓذـب َٓـ٘    

 .(58) أطفااًل

 اب عٔ تٛدِٝٗٗ يكها٤ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ مبا ًٜٞ:ُٜٚذ

ٕٓ َع٢ٓ )ٚإٕ ؾا٤ت أقاَت عًٝ٘( ٖٛ اْتااضٙ ست٢ ٜػًِ، ٜٚهٕٛ َع٢ٓ نتاب  -أ أ
َٓا إٔ تٓتاطٙ ست٢ ُٜػًِ، فذٕ  َٓا إٔ تتعٚز غريٙ، ٚإ عُط أْٓ٘ خٝٓطٖا ب  أَطٜٔ: إ

 .(59) أغًِ عازت اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا

ٕٓ ٖصٙ ايٓطٚا١ٜ عٔ عُط ٚضز -ب ت َٔ ضٚا١ٜ َعُط بٔ ضاؾس عٔ أٜٛب ايػدتٝاْٞ أ
ٕٓ َعُطًا إشا ض٣ٚ عٔ  ٚنالُٖا ثكات، يهٔ ضٚا١ٜ َعُط عٔ أٜٛب َعًٛي١ بأ
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ٕٓ َعُطًا مل ٜهٔ  ايبكطٜ  أٚ ض٣ٚ عٔ ايعطاقٝٓ  فذْٓ٘ ُٜداف َٔ سسٜج٘; ٚشيو أل
ٜهتب بايبكط٠ ٚنإ ٜهتب بايُٝٔ، شنط شيو ابٔ ضدب اسبٓبًٞ فكاٍ: )قاٍ ابٔ 

بٞ خٝج١ُ: إشا سٓسثو َعُط عٔ ايعطاقٝٓ  فدف٘ إال عٔ ايعٖطٟ ٚابٔ طاٚٚؽ أ
َٓا أٌٖ ايهٛف١ ٚايبكط٠ فال( ٕٓ سسٜج٘ عُٓٗا َػتكِٝ، فأ  .(60) فذ

، ٜٚطٓز َتًٓا ألْٓ٘ ال ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا فذْٓ٘ ُٜطٓز ٖصا اسبسٜح غٓسًا يٛدٛز ٖصٙ ايع١ًّ
ٍٓ ع٢ً املع٢ٓ ايصٟ أضازٙ أقشاب ٖصا ايكٍٛ.  ٜس

ا ٚضز عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ ضٚا١ٜ عاَط ايؿعيب عٓ٘ قاٍ: َ -2
ٕٓ ي٘ )إشا أغًُت ايٓكطا١ْٝ اَط أ٠ ايٝٗٛزٟ أٚ ايٓكطاْٞ نإ أسل ببهعٗا; أل

 .(61) عٗسًا( ٚيف يف : )ٖٛ أسل بٗا َا مل رنطدٗا َٔ َكطٖا(

ٕٓ ٖصا اإلغٓاز قشٝح، ضداٍ إغٓازٙ نًِٗ ثكات،  ٚقس ضأ٣ ٚد٘ ايسالي١: أ
ٍٓ ع٢ً  ٞٓ ٜس ٕٓ قها٤ عً ايؿعيب عًًٝا ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚمسع َٓ٘، ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فذ

 .(62) دٛاظ بكا٤ املطأ٠ اييت أغًُت َع ظٚدٗا ايهافط إشا نإ َٔ أٌٖ ايهتاب

ٌٓ ي٘ َعاؾطتٗا  َٚكته٢ بكا٤ املطأ٠ اييت أغًُت ٚبكٞ ظٚدٗا ع٢ً نفطٙ، أْٓ٘ ذن
 يٓهاح بُٝٓٗا سهِ بالظَ٘ ٚآثاضٙ.َعاؾط٠ األظٚاز، فاسبهِ ببكا٤ ا

ٕٓ األغاْٝس اييت فٝٗا ضٚا١ٜ ايؿعيب عٔ عًٞ نًٗا  ُٜٚذاب عٔ ٖصا االغتسالٍ بأ
 .-َا عسا ضٚا١ٜ يف قشٝح ايبداضٟ عٔ ضدِ ايعاْٞ  -َٓكطع١ 

ٕٓ ٖصا األثط عٔ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘، ال ٜكٓح االغتسالٍ ب٘;  ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فذ
 ٓكطع َٔ أقػاّ اسبسٜح ايهعٝف.يهْٛ٘ َٓكطع اإلغٓاز، ٚامل

ٞٓ َٔ ططٜل غعٝس بٔ املػٝٓب ، ٚمجٝع األغاْٝس (63) ٚقس ٚضز ٖصا األثط عٔ عً
اييت شنطت غعٝس بٔ املػٝب عٔ عًٞ تسٚض ع٢ً قتاز٠ بٔ زعا١َ ايػسٚغٞ، ٖٚٛ 
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، ٚاملسّيؼ نُا ٖٛ َعًّٛ ُٜطٓز خربٙ ٚال ٜكبٌ إال إشا قٓطح (64) ساف  ثك١ يهٓٓ٘ َسّيؼ
 ع، ٚمل ٜكٓطح يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ.بايػُا

ٕٓ األقه١ٝ ايٛاضز٠ عٔ عُط ٚعًٞ ضنٞ اهلل عُٓٗا ال تكٓح  ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فذ
 ٚال ٜب٢ٓ عًٝٗا دٛاظ بكا٤ املػ١ًُ َع ايٝٗٛزٟ أٚ ايٓكطاْٞ.

َكته٢ إباس١ َهح ايعٚز بعس إغالَ٘ َع ظٚد١ نـافط٠ غـري ضباضبـ١ يسٜٓـ٘، أٚ      -3
ٕٓ عؿـطتُٗا     َهح ايعٚد١ بعـس إغـالَٗا َـع ظٚز نـا     فط غـري ضبـاضب يسٜٓـ٘: أ

ايعٚد١ٝ َباس١; ألٕ اإلبكا٤ ع٢ً قش١ ايعكس بُٝٓٗا ٜٛدـب ايعؿـط٠ بـاملعطٚف    
 .(65) ٚايٛني٤ُ َٔ شيو

 ُٜٚذاب عٔ ٖصا مبا ًٜٞ:

أْٓ٘ مل ُٜػًِّ أسس بإٔ متهح املطأ٠ املػ١ًُ َع ظٚدٗا ايهافط، ٚال إٔ ميهح املؤَٔ  أٚاًل:
، ٚايطغـٍٛ  (66)قٛي٘ تعاىل: )ٚال متػهٛا بعكِ ايهٛافط(َع ظٚدت٘ ايهافط٠ بعس ْعٍٚ 

بعس اسبسٜب١ٝ، بٌ بعس غع٠ٚ بـسض متهـح َـع     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل دنعٌ ابٓت٘ ظٜٓب
 أبٞ ايعام بٔ ايطبٝع ٖٚٛ ع٢ً نفطٙ ٜٚعاؾطٖا َعاؾط٠ األظٚاز.

ٚا ١ٜ سطَت ٚأبطًت ايعكس ب  ايعٚد  الختالف ايـسٜٔ، ٚإبطـاٍ املعكـٛز    
طٜل ٜكتهٞ سطَإ ايٛني٤، ٚنـالّ دـابط بـٔ عبـس اهلل ٚانـح نـٌ ايٛنـٛح:        ٚايتف

، ٚنصيو نالّ ابٔ عباؽ: )ٜفطم بُٝٓٗا ٚيٛ أغًُت قبًـ٘  (67) )ْػاؤْا عًِٝٗ سطاّ(
 .(68) بػاع١(

ٚمجٝع ايفكٗا٤ ال ذنًٕٛ يًُػ١ًُ إٔ دناَعٗا ٜٚطأٖا نافط نإ ظٚدًا هلا ٚمل 
، ٚقس قاٍ اإلَاّ ايؿافعٞ يف ٖصا ايؿإٔ: )إشا ٜػًِ، بٌ عًٝٗا إٔ تفاضق٘ ٚال ربًٛ ب٘

نإ ايعٚدإ ٚثٓٝ ، فأُٜٓٗا أغًِ أٚاًل فازبُاع  ٓٛع ست٢ ٜػًِ املتدًّف عٔ 
    ڭ  ٹ چ ، ٚقٛي٘ چ ﯁     ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ٹ چ اإلغالّ َُٓٗا، ٜكٍٛ اهلل 

 .چڭ  ڭ
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الّ أسسُٖا، فاستًُت ايعكس٠ إٔ تهٕٛ َٓفػد١ إشا نإ ازبُاع  ٓٛعًا بعس إغ
فذْٓ٘ ال ٜكًح يٛاسس َُٓٗا إشا نإ أسسُٖا َػًًُا ٚا خط َؿطنًا إٔ ٜبتسئ ايٓهاح، 
ٚاستًُت ايعكس٠ إٔ ال تٓفػذ إال بإٔ ٜجبت املتدًف عٔ اإلغالّ َُٓٗا ع٢ً 

 ايتدًف عٓ٘ َس٠ َٔ املسز، فٝٓفػذ ايٓهاح إشا دا٤ت تًو املس٠ قبٌ إٔ ٜػًِ.

: )ٚمل أعًِ طبايفًا إٔ -ضمح٘ اهلل –إىل إٔ قاٍ ٚاغتُط ايؿافعٞ يف اسبسٜح 
املتدًف عٔ اإلغالّ َُٓٗا إشا اْكهت عس٠ املطأ٠ قبٌ إٔ ٜػًِ اْكطعت ايعك١ُ 

 . ٚعباض٠: ٚمل أعًِ طبايفًا تعين إٔ شيو صبُع عًٝ٘.(69) بُٝٓٗا(

ٚقس قاٍ ايكططيب: )أمجعت األ١َ ع٢ً إٔ املؿطى ال ٜطأ املؤ١َٓ بٛد٘ ملا يف شيو 
 .(70) ايػهان١ ع٢ً اإلغالّ( َٔ

أْ٘ مل ٜطز ْكٌ قشٝح عٔ عـامل أٚ فكٝـ٘ أٚ َفػـط أْـ٘ دنـٛظ اغـتُطاض ايعؿـط٠         ثاًْٝا:
ايعٚد١ٝ ب  ظٚد١ َػ١ًُ ٚظٚدٗا ايهافط، بـٌ ازبُٝـع َتفكـٕٛ عًـ٢ ٚقـف اسبٝـا٠       
ايعٚد١ٝ ٚميٓعٕٛ ايعؿط٠ بُٝٓٗا مبذطز إغالَٗا، ٚال ذبٌ ايعؿط٠ ايعٚد١ٝ إال بذغـالّ  

 .(71) ز فّٛضا، أٚ أثٓا٤ ايعس٠، أٚ بعسٖا َا مل تتعٚز غريٙايعٚ

فذُٝع األقٛاٍ اييت ٚضزت عٔ ايٓػـًف ٚاشبًـف تتفـل عًـ٢ ٚقـف ايعؿـط٠       
ايعٚد١ٓٝ ب  َٔ أغًُت ٚبكٞ ظٚدٗا ع٢ً نفطٙ، ٚيهٔ خالفِٗ يف اْفػار ايٓهـاح،  

نُصٖب  ٌٖ ٜٓفػذ فٛضًا نُا ٖٛ َصٖب ابٔ سعّ، أّ أْٓ٘ َٛقٛف ع٢ً اْكها٤ ايعس٠
ٕٓ ايعكس ٜٓتكٌ َٔ نْٛ٘ الظًَا إىل إٔ ٜهٕٛ دا٥عًا َٔ  ازبُٗٛض، أّ أْٓ٘ ال زخٌ يًعٓس٠ ٚأ

 قبٌ املطأ٠ ال ايطدٌ نُا ٖٛ َصٖب ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝٓ.

ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو فذُاٖري ايػًف ٚاشبًف ٜطٕٚ تّٛقف املعاؾط٠ ايعٚد١ٝ بُٝٓٗا 
ٚدٗا، ٚال خنطز عٔ اتفاقِٗ إال بسيٌٝ، ٚال زيٌٝ فٛضًا مبذٓطز إغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظ

 قشٝح أٚ قطٜح ٜطٓدح َا شٖبٛا إيٝ٘ نُا تكٓسّ.
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ٕٓ َٔ َكاقس ايتؿطٜع اإلغالَٞ زخٍٛ ايٓاؽ يف زٜٔ اهلل  -4 َٚٔ أزّيتِٗ نصيو: أ
ٕٓ املطأ٠ إشا  تعاىل، ٚايكٍٛ بايتفطٜل ب  ايعٚد  ٜٓاقض َككٛز ايؿاضع، سٝح إ

فٓطم بٝٓٗا ٚب  ظٚدٗا قس ترتادع عٔ ايسخٍٛ يف  عًُت بأْٓٗا إشا أغًُت
 .(72)اإلغالّ، ٚاملكًش١ تكتهٞ عسّ ايكٍٛ بايتفطٜل بُٝٓٗا 

 ُٜٚذاب عٔ ٖصا االغتسالٍ مبا ًٜٞ:

َٓا إٔ أٚاًل:  َٓا إٔ تهٕٛ َعترب٠ ْٓل ايؿاضع ع٢ً اعتباضٖا، ٚإ ٕٓ املكًش١ إ إ
 تهٕٛ َفػس٠ ْٓل ايؿاضع ع٢ً إيػا٥ٗا ٚفػازٖا.

ٌٓ أَط سٓطَ٘ ايؿاضع فٗٛ َفػس٠، ٚدبٓٓب٘ ذنّكل َكًش١ ز١ٜٓٝٓ ٚز١ْٜٛٝ.ٚعًٝ٘   فه

َََط ب٘ ايؿاضع اسبهِٝ، ٢ْٗٚ  ٚايتفطٜل ب  ايعٚز ايهافط ٚاَطأت٘ اييت أغًُت، أ
عٔ اغتُطاض اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ َع ٚدٛزٙ، فاهلل تعاىل ٖٛ األعًِ مبا ٜكًح ايٓاؽ َٚا 

ٌٓ هلِ ٔٓ س ٔٓ(، ٖٚٛ ايكا٥ٌ دٌ يف عالٙ:  ٜفػسِٖ، ٖٚٛ ايكا٥ٌ: )ال ٖ ٚال ِٖ ذنًّٕٛ هل
 )ٚال متػهٛا بعكِ ايهٛافط(.

 ٚس  ؾطع اهلل ٖصٙ األسهاّ ؾطعٗا إلقالح ايٓاؽ ٚزفع املفاغس عِٓٗ.

ٕٓ فٝ٘ َفػس٠، افرتا٤ ثاًْٝا:  ٕٓ ايكٍٛ بايتفطٜل َٓإف ملككٛز ايؿاضع ٚأ ايكٍٛ بأ
ّ ٚايعًُا٤ األفانٌ ٚغًف ٖصٙ األ١َ ع٢ً اهلل تعاىل، ٚآتٗاّ زبُٝع ايفكٗا٤ األعال

ٚخًفٗا بأِْٓٗ ال ٜعًُٕٛ َكاقس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚأِْٓٗ ٜٓتفكٕٛ ع٢ً أسهاّ 
.١َٓ  ؾطع١ٝ تٓايف املكاقس ايؿطع١ٝ ٚفٝٗا املفاغس ايعا١ُٝ ع٢ً األ

ٕٓ َٔ َكاقس ايتؿطٜع اإلغالَٞ زخٍٛ ايٓٓاؽ يف زٜٔ اهلل تعاىل،  ثايجًا: قشٝح أ
ٕٓ ايكٍٛ بايتفطٜل ب  ايعٚد  بذغالّ أسسُٖا ٜٓايف ٖصا املككس.ٚيهٔ ال ْػًّ  ِ بأ

ٚٓز َٔ ضباضَ٘، إٔ ْبكـٞ ْهاسُٗـا    فٌٗ يٛ زخٌ ضدٌ يف اإلغالّ ٚنإ قس تع
ٚخنفٞ عًٝ٘ اسبهِ ايؿطعٞ ست٢ ال ميتٓع َـٔ ايـسخٍٛ يف اإلغـالّ؟ ٖٚـٌ إشا نـإ      
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ّ حبذـ١ طبايفـ١ َكاقـس    َسَٔ مخط أٚ ظْا خنفٞ عًٝـ٘ سطَـ١ ٖـصٙ األَـٛض يف اإلغـال     
ايؿطٜع١؟ ٌٖٚ يٛ بٝٓٓٓا ي٘ اسبهِ ايؿطعٞ يف املػا٥ٌ ٜعـٓس شيـو َٓافٝـًا يًتبؿـري بـسٜٔ      

 اإلغالّ؟ نال.

ٕٓ ايٛادب ايؿطعٞ ٜكتهٞ بٝإ األسهاّ ايؿطع١ٝ هلصا ايصٟ ٜؿطب اشبُط أٚ  إ
ٕٓ ٖـصٙ ضبطَـات يف ايؿـطٜع اإلغـال١َٝ، ٚإشا      مل ٜعْٞ أٚ َٔ ٖٛ َتعٚز َٔ ضباضَ٘، بأ

 ٜبٝٓٔ ي٘ اسبهِ ايؿطعٞ فٗصا إثِ نبري ٜعٓطض قاسب٘ يػدط اهلل تعاىل.

مّلا بٝٓٔ ايٓيٓب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ سهِ اسبٝـا٠ ايعٚدٝٓـ١ عٓـس اخـتالف     ضابعًا: 
ايسٜٔ ب  ايعٚد ، مل ٜٓفط ايٓٓاؽ َٔ اإلغالّ، بٌ أقبًٛا عًٝـ٘ ٚأغـًِ األظٚاز نُـا    

َٔ ايعٚد  سطّ اسبٝـا٠ ايعٚدٝـ١، فطًّـل     أغًُت ايعٚدات، َٚٔ أقٓط ع٢ً ايهفط
ٔٓ ايهفــاض،  بعــض ايكــشاب١ ظٚدــاتِٗ ايهــافطات، نُــا فاضقــت املػــًُات أظٚادٗــ

 .(73)ٚتعٚدٔ غريِٖ، ٚنإ يف شيو خري هلِ مجٝعًا 

ٕٓ عسز اسباالت اييت ٜسخٌ فٝٗا أسس ايعٚد  اإلغالّ، ٜٚكٓط ا خط ع٢ً  ِٓ إ ث
ٚدإ قًٌٝ دسًا ال ٜهاز ٜصنط بايٓػـب١ يـألظٚاز   ايهفط، ٚيٛ متعقت األغط٠ ٚتفٓطم ايع

 ايصٜٔ زخًٛا اإلغالّ َعًا أٚ غبل أسسُٖا ا خط.

ٕٓ ايتفطٜل ب  ايعٚد  الختالف ايٓسٜٔ أَْط َٛافل ملكاقـس   َٚٔ ٖٓا ٜتبٝٓٔ يٓا أ
ٕٓ ايؿطٜع١ َا أَطت بأَط إال ملكًش١ عًُٓاٖا أٚ مل ْعًُٗا،  ايٓتؿطٜع اإلغالَٞ، سٝح إ

 ٔ أَط إال ملفػس٠ قس ْعًُٗا ٚقس ال ْعًُٗا.َٚا ْٗت ع

ٕٓ ايؿطع أَط ايعٚد  بايفطقـ١ إشا أغـًُت ايعٚدـ١ ٚبكـٞ ايـعٚز عًـ٢        ٚمبا أ
نفطٙ، فذْٓ٘ غتهٕٛ املكًش١، ٖٚصا ٚاقع ًَُٛؽ َٔ سٝح نٕٛ َٔ تػًِ اَطأت٘ فذْٓ٘ 

   ٔ ، ٚقـس  يف ايػايب غٝكتٓع باإلغالّ إٕ نإ ذنٓبٗا، ٚغٝسفع٘ شيـو إىل االيتـعاّ بايـسٜ
 عاٜؿت يف أَطٜها عٓس٠ ساالت سكٌ فٝٗا َا شنطت، ٚهلل األَط َٔ قبٌ َٚٔ بعس. 
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 املطلب الجالح

 القىل الزاجح يف املضألة وصبب الرتجًح

ٕٓ املطأ٠ هلا إٔ ترتٓبل إغالّ ظٚدٗا ٚيٛ بعس  ٟٓ يف ٖصٙ املػأي١ أ ايصٟ ٜرتٓدح يس
اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝـصٙ ابـٔ   اْتٗا٤ عستٗا َا مل تتعٚز، ٖٚٛ ايصٟ شٖب إيٝ٘ ؾٝذ 

 ايكِٝٓ; ٚشيو ملا ًٜٞ:

 يكٓش١ َا شنطٚٙ َٔ األزّي١، ٚقطاستٗا يف ايٓسالي١ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘. أٚاًل:

ٍٓ بٗا أقشاب األقٛاٍ األخط٣.ثاًْٝا:  ٕٓ ٖصا ايكٍٛ فٝ٘ مجع ب  ايٓكٛم اييت اغتس  أ

ٕٓ ٖصا األَط ٜعطٞ ايعٚز امل١ًٗ يف ايـتفهري  ثايجًا:  بـاألَط، ٚيعًّـ٘ عٓـسَا ٜـط٣ ٚفـا٤      أ
ٕٓ اإلغالّ أشٕ هلا بصيو، فذْٓ٘ غٝػًِ بذشٕ اهلل تعاىل، ٚبٗصا ايكـٍٛ ٜهـٕٛ    ظٚدت٘، ٚأ

 قس ذبّكل َككٛز ايؿطع َٔ زخٍٛ ايٓاؽ يف زٜٔ اهلل، ٚايتبؿري باإلغالّ. 

ٕٓ ٖصا ايكٍٛ ٖٛ اختٝاض صبُٛع١ َٔ انيّكك ، فضابعًا:  ٞ يف كس ْكٌ ٖصا ايكٍٛ ايكٓعاْأ
نُـا ْكًـ٘    (74) غبٌ ايػالّ ٚعّكب عًٝ٘ َؤٜٓسًا بكٛي٘: )ٖٚٛ أقطب األقٛاٍ يف املػأي١(
 .(75) ايؿٛناْٞ يف ٌْٝ األٚطاض ٚقاٍ: )ٖصا نالّ يف غا١ٜ اسبػٔ ٚاملتا١ْ(

نُا ْكً٘ َٔ املعاقطٜٔ ايؿٝذ خايس عبـس ايكـازض يف )فكـ٘ األقًّٝـات املػـ١ًُ(      
ٚايٓدعٞ ٚابٔ ت١ُٝٝ( ٚاعتربٙ ايطأٟ ايطادح ايصٟ ٚقاٍ إْٓ٘ َصٖب )عًٞ ٚابٔ عٓباؽ 

 .(76) تكتهٝ٘ األزّي١ ٚاألسساخ

ٍٓ بٗا أقشاب األقٛاٍ األخـط٣، َٓٗـا َـا ٖـٛ نـعٝف      خاَػًا:  ٕٓ األزي١ اييت اغتس أ
ٍٓ َتٓ٘ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘، ٚقس غبكت َٓاقؿـ١ مجٝـع األزّيـ١ ايـيت      غٓسًا، َٚٓ٘ َا ال ٜس

ٌٓ قـٍٛ مبـا     ٜتٛافـل َـع ايكـٍٛ ايـصٟ ضٓدشٓـاٙ. ٚاهلل أعًـِ        اغتسٍ بٗا أقـشاب نـ
 بايكٛاب.
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 ةــاخلامت

 تٛٓقًت َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

إشا أغًِ ايعٚدإ َعًا ٚمل تهٔ ايعٚد١  ٔ ذنطّ عًٝ٘ ايعٚاز بٗا ابتسا٤  أٚاًل:
 )نانيط١َ عًٝ٘ سط١َ َؤبس٠ بٓػب أٚ ضناع( فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا. 

غًِ ايعٚز ٚسسٙ، ٚمل ٜهٔ بُٝٓٗا غبب َٔ أغباب ايتشطِٜ ٚناْت إشا أ ثاًْٝا:
 ايعٚد١ َٔ أٌٖ ايهتاب فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا. 

ذٕ نإ إغالَٗا قبٌ ايسخٍٛ بٗا ، فايعٚز ع٢ً زٜٓ٘ ٞإشا أغًُت ايعٚد١ ٚبك ثايجًا:
ٕٓ ايعكس ٜبك٢ َٛقٛفًا، ٚال ذنٌ يًُطأ٠ إٔ فتذب ايفطق١ سااًل ، ٚإٕ نإ بعس ايسخٍٛ فذ

تتعٚز خالٍ ايعس٠، فذشا أغًِ ايعٚز خالٍ ايعس٠ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا، ٚإشا اْتٗت 
ٕٓ املطأ٠ هلا اسبل يف ايعٚاز َٔ غريٙ، ٚإشا أضازت ايرتٓبل  ايعٓس٠ ٚمل ٜػًِ ايعٚز فذ
ٚاالْتااض إلغالَ٘ فًٗا شيو، فذٕ أغًِ فُٗا ع٢ً ْهاسُٗا األٍٚ زٕٚ ساد١ إىل 

 دبسٜس ايعكس.

ٕٓ ايعٚدـ١ مبذـٓطز        َٔ األَ ضابعًا: ُٓـ١ يف َػـأي١ إغـالّ ايعٚدـ١ زٕٚ ظٚدٗـا أ ٛض املٗ
ٌٓ يعٚدٗـا َعاؾـطتٗا َعاؾـط٠ األظٚاز ٚال اشبًـ٠ٛ بٗـا ٚإُْٓـا تعاًَـ٘         إغالَٗا ال ذن

 چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ ﯁    ٹ چ نأدٓيب عٓٗا، ٖٚصا ٖـٛ املعٓـ٢ اياـاٖط َـٔ قٛيـ٘      
 س سه٢ بعهِٗ اإلمجاع عًٝ٘.ٖٚصا ايكٍٛ عًٝ٘ أنجط أٌٖ ايعًِ قسميًا ٚسسٜجًا، ٚق

إشا اغتطاعت إٔ ذْٓ٘ إشا اختاضت ايعٚد١ ْهاح غري ظٚدٗا بعس اْكها٤ ايعس٠ ف خاَػًا:
ترتان٢ َع ظٚدٗا ع٢ً فػذ ايعكس فٗٛ خري، ٚإشا مل ٜٛافل ظٚدٗا ع٢ً شيو فعًٝٗا 

ِٓ إاّل بايرتانٞ أٚ حبهِ ايكانٞ ٕٓ فػذ ايعكس ال ٜت  .ايًذ٤ٛ إىل ايكها٤، أل
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إشا أغًِ ايعٚز ٚمل تهٔ املطأ٠ قس ْهشت ضداًل غريٙ، فذْٓ٘ ذنل هلا ايعٛز٠ إيٝ٘  :غازغًا
َٓا إشا ناْت ْهشت غريٙ فال  بسٕٚ عكس َٚٗط دسٜسٜٔ ُٖٚا ٢ًٖ ْهاسُٗا األٍٚ، أ
 ٍٓٚ ِٓ إشا أضازت ايعٛز٠ يعٚدٗا األ ٌٓ ي٘ إال إشا احنًّت ايعٚد١ٝ بٝٓٗا ٚب  ايجاْٞ، ث ذب

ِٓ شيو مب   ٗط ٚعكس دسٜسٜٔ.ٜؿرتني إٔ ٜت
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ِٔ قد ،نتاب ايٓهاح ،ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، (2002) ََ َُا َباُب  ُٗ َِٓٝ ٍَ: يدا َِٜٓفدٔػُذ ايِّهداُح َب ا
َُ ُٗ ِٓ َٔ َُُتَدًِّٔف  ِّ اْي ٌَ ِإِغًدا َٗا قدِب َٞ ٔعٖسُت َٗا َسٖت٢ َتِٓكدٔه ََِسُخًٛيا ٔب َُا، ِإَشا نداَِْت  ٖٔ ِّ أدَسٔس  :أبِذِغًدا

(7/303) ،(14065). 

 (.2/335طبتكط اختالف ايعًُا٤ يًذكام: ) -19

ُ٘ ،نتاب ايٓهاح ،يو يف املٛطأَا ض٣ٚ ٖصا األثط اإلَاّ -20 ًد ُ٘ قدِب َِٚدُت َُِت َظ ُُِؿِطٔى، ِإَشا أدِغًد  :ْٔهداُح اْي
ٍَ: يدا َِٜٓفدٔػُذ  ،نتاب ايٓهاح ،ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، (2002)، (3/782) ِٔ قدا ََ َباُب 

َٗا َس ََِسُخًٛيا ٔب َُا، ِإَشا نداَِْت  ٖٔ ِّ أدَسٔس َُا ٔبِذِغًدا ُٗ َِٓٝ َُُتَدِّٔف ايِّهداُح َب ِّ اْي ٌَ ِإِغًدا َٗا قدِب َٞ ٔعٖسُت ٖت٢ َتِٓكدٔه
َُا ُٗ ِٓ  (، بذغٓاز َٓكطع.14063)، (7/302) :َٔ

 -5/119اإلقٓاع ) (، ٚنؿاف ايكٓاع عٔ َنت4/320(، َػين انيتاز )2/213املس١ْٚ )اْاط:  -21
َُِت ْٔهداُح اْي ،نتاب ايٓهاح ،َايو يف املٛطأ ض٣ٚ ٖصا األثط اإلَاّٚقس  (،120 ُُِؿِطٔى، ِإَشا أدِغًد

ُ٘ ًد ُ٘ قدِب َِٚدُت ٍَ:  ،نتاب ايٓهاح ،ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، (2003)، (3/782) :َظ ِٔ قدا ََ َباُب 
َٗا قد َٞ ٔعٖسُت َٗا َسٖت٢ َتِٓكدٔه ََِسُخًٛيا ٔب َُا، ِإَشا نداَِْت  ٖٔ ِّ أدَسٔس َُا ٔبِذِغًدا ُٗ َِٓٝ ٌَ ِإِغيدا َِٜٓفدٔػُذ ايِّهداُح َب ِّ ِب ًدا

َُا ُٗ ِٓ َٔ َُُتَدًِّٔف   (، بذغٓاز َٓكطع.14064)، (7/302) :اْي

 (.2/335طبتكط اختالف ايعًُا٤ يًذكام: ) -22

 (.5/373اني٢ًّ: ) -23
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 (.2/682(. أسهاّ أٌٖ ايص١َ: )5/122: )يف ٖسٟ خري ايعباز ظاز املعاز -24

 (.2/682أسهاّ أٌٖ ايص١َ: ) -25

 (.248 – 5/247ايفطٚع البٔ َفًح: ) -26

 ( َٔ ٖصا ايبشح.14اْاط: م: ) -27

 (.2/337اْاط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ: ) -28

(، ٚايبدـاضٟ يف ايتـاضٜذ ايهـبري:    4/105املكـٓف )  ٖصٙ ايكك١ أخطدٗـا ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١ يف     -29
نعٝف، فٝـ٘   (، ٚإغٓازٖا3/259ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ ا ثاض: ) (، نُا أخطدٗا4/212)

 (.2/19ٍ اسباٍ، نُا قاٍ ايصٖيب يف املٝعإ: )زاٚز بٔ نطزٚؽ ٖٚٛ صبٗٛ

(، املبػـٛني يًػطخػـٞ:   3/188(، ايسض املدتـاض: ) 2/337اْاط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ: ) -30
 (.2/506(، ٚؾطح ايعٓا١ٜ ع٢ً اهلسا١ٜ: )5/46)

 ( َٔ ٖصا ايبشح.15اْاط: م: ) -31

ْا َعُط،عٔ أٜٛب، عٔ ابٔ ( قاٍ: أخرب7/175ٚ) (،6/84أخطد٘ عبس ايطظام يف املكٓف: ) -32
إغـٓاز قـشٝح، َعُـط ٖـٛ ابـٔ ضاؾـس، ٚأٜـٛب ٖـٛ          غرئٜ، عٔ عبـس اهلل بـٔ ٜعٜـس، ٖٚـصا    

ثكات نباض َعطٚفٕٛ َتفل عًـِٝٗ يف ايكـشٝش ،    ايػدتٝاْٞ، ٚابٔ غرئٜ ٖٛ ضبُس، ٖٚؤال٤
 (.9/421ٚقس قشح ابٔ سذط ٖصا اإلغٓاز يف ايفتح: )

 ( بتكٓطف.2/695كِٝ: )اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ اي -33

 (.  10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -34

 (.655 -3/653ازباَع ألسهاّ ايكطإٓ يًذكام: ) -35

 (.2/695اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -36

َٗا،  ،نتاب ايطالم ،ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف املكٓف أخطد٘ -37 ِٚٔد ٌَ َظ ُِ قدِب َُِطأد٠ٔ ُتِػًٔ ََا قدايرٛا: ٔفٞ اْي باب 
ِٔ َُا ََ ُٗ َِٓٝ ٍَ: ُٜفدٖطُم َب  .بذغٓاز قشٝح، (18297)، (4/105) :قدا

 (.2/695اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -38
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 (.  10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -39

 (.7/500اْاط: اني٢ًّ البٔ سعّ: ) -40

 ( بتكٓطف.2/687اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -41

 ( بتكٓطف.688 -2/686بٔ ايكِٝ: )اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ ال -42

ََٜٚٔسٙٔ َباب ،نتاب اإلميإ ،ايبداضٟ أخطد٘ -43  ٔ٘ ِٔ ٔيَػأْ َٔ  َٕ ُُٛ َِ املرِػًٔ ِٔ َغًٔ ََ  ُِ  .(10)، (1/11) :املرِػًٔ

ايطًكا٤: ِٖ ايصٜٔ أطًل ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غطاسِٗ َٚٓشِٗ اسبط١ٜ ّٜٛ فتح  -44
 (، اسباؾ111.١ٝطًكا٤(. اْاط: يف فك٘ األقًٝات يًكطناٟٚ: )َه١، ٚقاٍ ي٘: )اشٖبٛا فأْتِ اي

 ( بتكٓطف.688 -2/686اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -45

 (.98غٛض٠ ايٓػا٤، ا ١ٜ: ) -46

 (.32/337اْاط: صبُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: ) -47

َََت٢ ُت ،نتاب ايطالم يف غٓٓ٘، أبٛ زاٚزأخطد٘  -48 َٖا؟َباْب ِإيد٢  َِ َبِعَس ُ٘ ِإَشا أدِغًد ََِطأدُت ٘ٔ ا ِٝ  :َطٗز َعًد
ِِٗط ،نتاب ايٓهاح يف غٓٓ٘ ايهرب٣، ٚايساضقطين، (2240)، (2/272) َُ ، (4/374) :َباُب اْي
(3626). 

: باب َا دا٤ يف ايعٚد  املؿطن  ٜػًِ أسسُٖا ،نتاب ايٓهاح يف غٓٓ٘، ايرتَصٟأخطد٘  -49
سسٜح يٝؼ بذغٓازٙ بأؽ، ٚيهٔ ال ْعطف ٚد٘ ٖصا  ٖصا»ٚقاٍ:  ،(1143)، (3/440)

 .«اسبسٜح، ٚيعً٘ قس دا٤ ٖصا َٔ قبٌ زاٚز بٔ سك  َٔ قبٌ سفا٘

 .(2366)، (4/195) :أمحس يف املػٓس أخطد٘ -50

(، ٚقاٍ: ٖصا سسٜح يٝؼ بذغٓازٙ بأؽ. قاٍ ايؿٛناْٞ عٔ 1143أخطد٘ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘: ) -51
ٍ ابٔ نجري يف اإلضؾاز: ٖٛ سسٜح دٝس قٟٛ. ٚقاٍ ٖصا اسبسٜح: قٓشش٘ اسبانِ. ٚقا

اشبطابٞ: ٖٛ أقٓح َٔ سسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب نُا قاٍ ايبداضٟ: ٚسسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب 
ٜكٍٛ: )إٕ ايٓيٓب ق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ ضٓز ابٓت٘ ع٢ً أبٞ ايعام مبٗط دسٜس ْٚهاح دسٜس(، ٚقس 
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كاٍ. ٚقاٍ أمحس عٓ٘: ٖصا سسٜح نٓعف سسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب ايرتَصٟ ٚقاٍ: يف إغٓازٙ َ
 .نعٝف. ٚقاٍ ايساضقطين: ٖصا سسٜح ال ٜجبت

 (.10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -52

 (.688 -2/686اْاط: أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: ) -53

ٖٔ ،نتاب ايطالم يف قشٝش٘، ايبداضٟ أخطد٘ -54 ِٗ َٚٔعٖسٔت َٔ املرِؿِطندأت  َٔ  َِ ِٔ أدِغًد ََ  :َباُب ْٔهداِح 
(7/48) ،(5286). 

ِٔ ،نتاب ايطالم يف غٓٓ٘، أبٛ زاٚزأخطد٘  -55 َِٚدِٝ َِ أدَسُس ايٖع ، (2239)، (2/271) :َباْب ِإَشا أدِغًد
ٌَ اْيآَخط ،نتاب ايٓهاح يف غٓٓ٘، ٚابٔ َاد٘ َُا قدِب ُٖ ُِ أدَسُس ِٔ ُِٜػًٔ َِٚدِٝ ، (1/647): َباُب ايٖع

 ،(2810)، (2/218) :اب ايطالمنت ،ٚاسبانِ يف املػتسضى ع٢ً ايكشٝش ، (2008)
ِِ َُٜدطَِّداُٙ ٚٚافك٘ ايصٖيب. َٚيد ََٖصا َسٔسْٜح َقٔشُٝح اْيِذِغَٓأز،  قًت: اسبسٜح نعٝف; فٝ٘  ٚقاٍ: 

مساى بٔ سطب بٔ أٚؽ ايهٛيف أبٛ املػري٠ قسٚم ٚضٚاٜت٘ عٔ عهط١َ خاق١ َهططب١ ٚقس 
 .(255)م:  :تكطٜب ايتٗصٜباْاط: ض٣ٚ عٓ٘ ٖٓا. 

أثط إغالّ أسس ايعٚد  يف ( بتكٓطف، 688ٚ -2/686أسهاّ أٌٖ ايص١َ البٔ ايكِٝ: )اْاط:  -56
 (.72ايٓهاح نيُس أبٛ فاضؽ: )

(، ٚقاٍ: إغٓازٙ قشٝح، ٚقٓشش٘ ابٔ 11/341شنطٙ اسباف  ابٔ سذط يف فتح ايباضٟ: ) -57
 (.7/503سعّ يف اني٢ًّ: )

 (.93: )اهلل ازبسٜع ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -58

 (.5/139اْاط: ظاز املعاز البٔ ايكِٝٓ: ) -59

 (.2/774ؾطح عًٌ ايرتَصٟ البٔ ضدب: ) -60

ِِ ُتَِٓعِع  باب ،نتاب ايطالم يف َكٓف٘، ابٔ أبٞ ؾٝب١أخطد٘  -61 ِِ، يد ِِ ُِٜػًٔ َٚيد َُِت  ٍَ: ِإَشا أدِغًد ِٔ قدا ََ
ُ٘ ِٓ  .بٔ أبٞ طايب ٜسضى عًٞ(، ٖٚٛ َٓكطع; ايؿعيب مل 18307)، (4/106): َٔ

 (.97: )ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -62
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ِِ ُتَِٓعِع باب  ،نتاب ايطالم يف َكٓف٘، ابٔ أبٞ ؾٝب١أخطد٘  -63 ِِ، يد ِِ ُِٜػًٔ َٚيد َُِت  ٍَ: ِإَشا أدِغًد ِٔ قدا ََ
ُ٘ ِٓ ٚض٢َ بايكسض،  ،يهٓ٘ َسيؼٚقتاز٠ بٔ زعا١َ ساف  ثك١ ثبت، ، (18308)، (4/106): َٔ

 قاي٘ ذن٢ٝ بٔ َع ، َٚع ٖصا فاستر ب٘ أقشاب ايكشاح، ال غُٝا إشا قاٍ سسثٓا.

 تعطٜف أٌٖ ايتكسٜؼ مبطاتب املٛقٛف  بايتسيٝؼٚ(، 3/385) يًصٖيب: اْاط: َٝعإ االعتساٍ
 .(43)م:  البٔ سذط:

 (.3/285َٝعإ االعتساٍ يًصٖيب: ) -64

 (.188: )ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -65

 (.10غٛض٠ املُتش١ٓ، ا ١ٜ: ) -66

ٌَ        يف َكٓف٘، عبس ايطظام أخطد٘ -67 َُـِطأد٠ر قدِبـ ُِ اْي ِٕ ُتِػـًٔ ٌِ اْئهَتـأب ايِٖٓكـَطأْٖٝا ِٖـ ٌِ   :ٔنَتـاُب أد ايٖطُدـ
 .بذغٓاز قشٝح، (10082)، (6/83)

ٚايٓكطا١ْٝ  بٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا يف ايٝٗٛز١ٜضٟٚ َٔ ططٜل أٜٛب عٔ عهط١َ عٔ ا -68
اإلغالّ ٜعًٛ ٚال ٜع٢ً  تهٕٛ ذبت ايٓكطاْٞ أٚ ايٝٗٛزٟ فتػًِ ٖٞ، قاٍ: )ُٜفدٖطم بُٝٓٗا;

ُِ ٔفٞ َزاِض  ،نتاب ايػري ،ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ ا ثاضأخطد٘ عًٝ٘(.  َباُب اْيَشِطٔب١ٖٔٝ ُتِػًٔ
َُِػًُٔ اْيَشِطٔب فدَتِدُطُز ِإيد٢ َزاِض َٗا َبِعَس َشٔيود  ُِٚد ِٖ َِٜدُطُز َظ ِّ ُث ، (5267)، (3/257) ًا:اْيِذِغًدا

ُٙ َقٔشْٝح.  فتح ايباضٟ البٔ سذط  .(9/421) :ٚقاٍ ابٔ سذط: َغَُٓس

  :ايبداضٟ يف ايكشٝحشنطٙ  نالّ ابٔ عباؽ: )ٜفطم بُٝٓٗا ٚيٛ أغًُت قبً٘ بػاع١(ٚ
 ًا.( َعًك7/49)

 (.5/39األّ يًؿافعٞ: ) -69

 (.3/64ازباَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططيب: ) -70

ٚقفات سٍٛ ذبطِٜ ايٛني٤ مبذطز اإلغالّ. ع٢ً َٛقع ٖسٟ اإلغالّ يألغتاش ايسنتٛض اْاط:  -71
 عبس اسبٞ ايفطَاٟٚ.

 (.176: )ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘، يًسنتٛض عبس اهلل ازبسٜع إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ -72
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 (.129 - 128ح نيُس أبٛ فاضؽ: )أثط إغالّ أسس ايعٚد  يف ايٓهااْاط:  -73

 (.1/148اْاط: غبٌ ايػالّ يًكٓعاْٞ: ) -74

 (.6/215اْاط: ٌْٝ األٚطاض يًؿٛناْٞ: ) -75
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 فوزس املصادر واملزاجع

 ايكطإٓ ايهطِٜ .1

 .2002ّ، 1، زاض ايٛطٔ يًٓؿط، ايطٜاض، نيبٛ فاضؽأثط إغالّ أسس ايعٚد  يف ايٓهاح نيُس أ .2

نُٔ أحباخ صب١ً صبًؼ اإلفتا٤ األٚضٚبٞ  ، عبس اهلل ازبسٜع،إغالّ املطأ٠ ٚبكا٤ ظٚدٗا ع٢ً زٜٓ٘ .3
 ٖـ.1423ّ شٚ ايكعس٠ 2003ايعسز ايجاْٞ ٜٓاٜط 

 .1، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، نيابٔ ايكِٝ ،أسهاّ أٌٖ ايص١َ .4

، ذبكٝل ضبُس ايكازم ايفشُاٟٚ، زاض إسٝا٤ ايـرتاخ ايعطبـٞ،   زبكاما يهطِٜ،أسهاّ ايكطإٓ ا .5
 ٖـ.1405، 1بريٚت، ني

، )ذبكٝل عكاّ فاضؽ اسبطغتاْٞ، ربطٜر األسازٜح سػإ عبس ازبٛظ١ٜ ابٔ قِٝ ،إعالّ املٛقع  .6
 ّ.1998-ٖـ1419 ،1املٓإ(، زاض ازبٌٝ، بريٚت، يبٓإ، ني

ُٓس بٔ إزضٜ، األّ .7  ٖـ. 1393، زاض املعطف١، بريٚت، يبٓإ، 2، نيايؿافعٞ ؼأبٛ عبس اهلل ضب
 .1، نيَؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، يبٓإ ،ملطزاٟٚا ،اإلْكاف يف َعطف١ ايطادح َٔ اشبالف .8
 ايهاغاْٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٓٝ، بريٚت، يبٓإ.، بسا٥ع ايكٓا٥ع .9

 ٖـ.1372، 2، زاض ايؿعب، ايكاٖط٠، نييكططيب، اازباَع ألسهاّ ايكطإٓ .10

ألمحس ايـسضزٜط، ايسغـٛقٞ، زاض إسٝـا٤ ايهتـب ايعطبٝـ١       ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري ساؾ١ٝ .11
 )عٝػ٢ ايبابٞ اسبًيب(.  

ذبكٝل عبس اجملٝس طع١ُ سًيب(، زاض املعطفـ١،  ابٔ عابسٜٔ، ساؾ١ٝ ضٓز انيتاض ع٢ً ايٓسض املدتاض،  .12
 ّ.2000-ٖـ1420 ،2ني بريٚت، يبٓإ،

 .1، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، نيملاٚضزٟا ،اسباٟٚ ايهبري يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ .13

 ّ.1992، زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، يٟٓٛٚأبٛ ظنطٜا ذن٢ٝ ا ،ضٚن١ ايطايب  .14

 ٖـ.1420، 2قِٝ ازبٛظ١ٜ، زاض املعطف١، بريٚت، نيابٔ  يف ٖسٟ خري ايعباز، ظاز املعاز .15

 ٖـ.1418، 11، زاض ايهتاب ايعطبٞ، نييكٓعاْٞا ،غبٌ ايػالّ .16



 ٖـ1435 شٚ اسبذ١( 63صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    52

 ايػذػتٝاْٞ، ذبكٝل ضبٞ ايسٜٔ عبس اسبُٝس، املهتب١ ايعكط١ٜ، بريٚت، يبٓإ. بٞ زاٚزغٓٔ أ .17

 ، ذبكٝل ضبُس فؤاز عبس ايباقٞ، زاض اسبسٜح، ايكاٖط٠.ايرتَصٟغٓٔ  .18

، ذبكٝـل ضبُـس عبـس ايكـازض عطـا، َهتبـ١ زاض ايبـاظ، َهـ١ املهطَـ١،          يبٝٗكٞايػٓٔ ايهرب٣، ا .19
 ٖـ.1414

ذبكٝل ضبُـس ظٖـطٟ ايٓذـاض، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، بـريٚت،       ، ايطشاٟٚؾطح َعاْٞ ا ثاض،  .20
 يبٓإ.

 .، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، يبٓإقشٝح ايبداضٟ .21
ابٔ سذط، ايعػكالْٞ، ذبكٝل عبس ايععٜـع بـٔ بـاظ، زاض    ، فتح ايباضٟ بؿطح قشٝح ايبداضٟ .22

 ّ.1996-ٖـ1416ايفهط، بريٚت، يبٓإ، 
 ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ.يكازضخايس عبس ا ،فك٘ األقًٝات املػ١ًُ .23
 .1، زاض ايؿطٚم، ايكاٖط٠، نييكطناٟٜٚٛغف ا ،يف فك٘ األقًٝات .24
ذبكٝل ٖالٍ َكًٝشٞ، زاض ايفهط، بـريٚت،   ،ايبٗٛتٞ، َٓكٛض نؿاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع .25

 ٖـ.1402يبٓإ، 
 ٖـ.1418، 1، زاض املعطف١، بريٚت، نييػطخػٞا ،املبػٛني .26
ٟٓ، َطبعـ١ املٓريٜـ١، )ال تٛدـس غـ١ٓ ايطبـع        ، أبـٛ ظنطٜـا ذنٝـ٢   ٗـٓصب اجملُٛع ؾطح امل .27 ايٓٓـٛٚ

 ٚضقُٗا(.
ُٓس ايٓذسٟ، َطابع زاض ايعطب١ٝ، ، صبُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ .28 ذبكٝل عبس ايطمحٔ ضب

 ٖـ.1398بريٚت، 

 ّ.1967، ابٔ سعّ ايااٖطٟ، ذبكٝل أمحس ؾانط، َهتب١ ازبُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، اني٢ًّ .29

 ٖـ.1417 1، ايطشاٟٚ، زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ، بريٚت، نيطبتكط اختالف ايعًُا٤ .30

شنطٙ ايـسنتٛض ضبُـس أبـٛ فـاضؽ يف نتابـ٘ )أثـط إغـالّ أسـس          طبطٛني يًسنتٛض ُٖاّ غعٝس. .31
 ايعٚد  يف ايٓهاح(.

 ّ.1986، 1، زاض املعطف١، بريٚت، نياسبانِ ع٢ً ايكشٝش ، ػتسضىامل .32
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)ذبكٝل ؾعٝب األضْـؤٚني(، زاض عـامل ايهتـب، ايطٜـاض، ايػـعٛز١ٜ،       ،أمحس بٔ سٓبٌ املػٓس، .33
 ّ.   1997-ٖـ1417

 ٖـ.1400، 1، دبكٝل طبتاض أمحس ايٓسٟٚ، ايساض ايػًف١ٝ باهلٓس، نيابٔ أبٞ ؾٝب١املكٓف،  .34

، 1إىل َعطفـ١ َعـاْٞ أيفـاظ املٓٗـاز، ايؿـطبٝين، زاض عـامل ايهتـب، بـريٚت، ني         َػين انيتـاز  .35
 ٖـ.1416

ابٔ قسا١َ املكسغٞ، )ذبكٝل عبس اهلل ايرتنٞ ٚعبس ايفتاح اسبًـٛ(،  ، تكط اشبطقٞاملػين ع٢ً طب .36
 ّ. 1997-ٖـ1417 ،3ني زاض عامل ايهتب، ايطٜاض، ايػعٛز١ٜ،

بٔ أْؼ، ذبكٝـل ضبُـس فـؤاز عبـس ايبـاقٞ، زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعطبـٞ،          إلَاّ َايواملٛطأ، ا .37
1985.ّ 

 ٖـ.1421، 2، بريٚت، ني، زاض ايهتب ايع١ًُٝايصٖيبَٝعإ االعتساٍ،  .38

 ٖـ. 1419، 1، زاض ايهًِ ايطٝب، زَؿل ٚبريٚت، نييؿٛناْٞض، ضبُس بٔ عًٞ اٌْٝ األٚطا .39

. ع٢ً َٛقع ٖسٟ اإلغالّ يألغتاش ايـسنتٛض عبـس   ٚقفات سٍٛ ذبطِٜ ايٛني٤ مبذطز اإلغالّ .40
 اسبٞ ايفطَاٟٚ.




