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 ؾهــْط ٚتكسٜـــْط

ِٗ ايٖضاؿأت، ايًِٗ يو اؿُُس محسّا نجريّا  اؿُُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تت
٤ٌََٚ َا ؾ٦َت َٔ ؾ٤ٞ طِّبّا َباضّنا ؾٝ٘، ٤ٌََ ايػُٛأت ٤ٌََٚ األضٔض، 

ٌَ ايجٓا٤ٔ ٚاجملٔس، أسٗل َا قاٍ  ايعبُس، ٚنًٗٓا يو عبْس. بعُس، أٖ
ُ٘ بايؿهط إىل أغتاشتٞ  َع ٚصٍٛ ٖصا ايبشح هلصٙ املطس١ً، أتٖٛد

، اييت نإ سض١ عبس ايععٜع ايضػريؾيت ايؿاع١ً ايسنتٛض٠: ز. َٚؿط
يتٛدٝٗاتٗا ٚتضٜٛباتٗا ايسٚض األنرب  يف  إخطاز ٖصا ايبشح، ؾًٗا َين 

 .صازم ايؿهُط، ٚناٌَ ايعطؾإ
ُ٘ بايؿهط اؾعٌٜ إىل مجٝع أغاتصتٞ  يف داَع١ أّ ايكط٣،  ٚنصا أتٖٛد

ِٔ غاعسْٞ ٚإىل ناؾ١ َٓػٛبٝٗا،  عُاز٠ّ ٚعُاال ٚطالب ََ  ٌٖ ا، ٚأٜغا ن
 ٜط.سٚأعاْين ع٢ً إلاظ ٖصا ايبشح، ؾًِٗ مجٝعا نٌ ايؿهط ٚايتك

 عا٥ؿــــ١
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 ملخص الرسالة

 : ٚاؿُس هلل، ٚبعس ؾٗٛ عح بعٓٛإبػِ اهلل، 

 ؾطح َٛطأ َايو، بطٚا١ٜ قُس بٔ اؿػٔ، ملال عًٞ ايكاضٟ.
نتاب األميإ ( إىل ْٗا١ٜ )ايٓؿط جيتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسسَٔ نتاب ايسٜات، باب )

 ؾتٌُ ع٢ً: (، زضاغ١ ٚؼكٝل، َكسّ يٌٓٝ زضد١ املادػتري. ٚقس اٚايٓصٚض
، َع تطمج١ َٛدع٠ يًعًُا٤ ايجالث١، ٚايتعطٜـ بايهتاب ٚقتٛاٙ، ســـايتُٗٝ ثِ ،١ـــاملكسَ

 ْٚػبت٘ إىل َؤيؿ٘، ٚايتعطف ع٢ً َٓٗذ٘ ٚأغًٛب٘ َٔ خالٍ اؾع٤ احملكل. 
ٖٚٛ قاٚي١ إلخطاز ٖصا ايهتاب يف ُس١ً تًٝل ب٘، ٚتٝػط اإلؾاز٠ َٓ٘،  قػِ ايتشكٝل:ثِ 

مبكاضب١ املٓٗر املعتُس يف ؼكٝل ايٓضٛظ، ٚايصٟ جيعٌ يًٓط سط١َ ال جيٛظ  ٚايتعاٌَ َع٘
اْتٗانٗا، ٚحيطظ يف ايٛقت شات٘ ع٢ً إنُاٍ ْكض٘، ٚإٜغاح َبُٗ٘، ٚغري شيو مما ٜضسم عًٝ٘ 

 . "خس١َ ْط"
، ٚصاٜامبا أؾست َٔ َس٠ َالظ١َ ٖصا ايػؿط، َٚا خًضت إيٝ٘ َٔ  ثِ ختــــُت

 َٚٓٗا:  ،ــــــــــرْتا٥ـــٚتك٣ٛ عٓسٟ َٔ 
ايك١ُٝ ايع١ًُٝ ايؿا٥ك١ هلصا ايؿطح ايكِٝ، َٚا ميجً٘ َٔ َٝسإ خضب يسضاغ١  كتًــ عًـّٛ    -1

اؿسٜح، ٚتطغٝذ املعاضف ايػابك١ باعتباضٙ عضاض٠ دٗس َؿرتى يجالث١ أمث١ َٔ عًُا٤ أَتٓا 
 األدال٤.

شٛ بايهتـاب مـٛ ايضـبػ١ املصٖبٝـ١     ناْت ضٚا١ٜ ايؿٝباْٞ يًُٛطأ، ٚتعًٝكات٘ املكتغب١ اييت تٓ -2
ع٢ً ططٜك١ األسٓاف، ضا٥سّا يًعال١َ ايكـاضٟ يٝـأتٞ ؾـطس٘ يدسازٜـح ٚايتعًٝكـات مبجابـ١       
تٛغع ٚتأصٌٝ هلصٙ اآلضا٤ ايؿك١ٝٗ، َٚٓاقؿتٗا بايسيٌٝ ايٓكًٞ ٚايعكًٞ، َـع املكاضْـ١ بؿـت٢    

 املصاٖب ايؿك١ٝٗ.
يتشكٝل، ميجٌ ػطب١ ضا٥س٠ يطالب ايعًـِ، ال  إٕ صشب١ ٖصا ايٓٛع َٔ املضٓؿات، بايسضاغ١ ٚا -3

غ٢ٓ عٓٗا،  ملا تؿطع٘ اغتططازات َؤيؿ٘ ٚاغتؿٗازات٘، َٔ َالظَـ١ ؾـت٢ املطادـع ايـيت ال     
بـٌ تتذـاٚظٙ مـٛ ايكـطا٤ات      -َٛعـٛع ايبشـح األغـاؽ   -تكتضط ع٢ً اؿـسٜح ٚايؿكـ٘   

 ٚايتؿػري ٚعًّٛ ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚاملٓطل ٚايبٝإ...!
 ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ ضى ع٢ًٚص٢ً اهلل ٚغًِ ٚبا

 تٛقٝع عُٝس٠ ايه١ًٝ                 ١تٛقٝع املؿطؾ                   تٛقٝع ايطايب١                    
 َٝػــٕٛ آٍ بٓٝــــإز.      عبس ايععٜع ايضػريسض١ ز.      عا٥ؿ١ بٓت َضطؿ٢ ايؿٓكٝطٞ
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one) to the end (book Vows) 

(Study and analysis, submitted to obtain a master's degree) 

These included: the introduction, then the Preface, with a brief 
presentation of the three authors, the book and its content, 
method and style. 

Analysis Section: Includes text and its analysis in 
accordance to the usual rules and guidelines 

In conclusion: the results and recommendations of 
the most important: 

1- high scientific value of this explanation that represents a 
fruitful field for study for various modern science, and the 
consolidation of previous knowledge 

2- The Shaibani narration of Mouwatta, and his brief 
comments, which tend to a Hanafi confessional interpretation of 
the book, are a major characteristics of this eminent scientist. 
His explanations and comments give a large and founded 
understanding of all these law rules, and clear comparison 
between various schools of Islamic jurisprudence. 

3- This kind of works, study and analysis, 
represent a pioneering and enriching experiences for science 
students, and are indispensable due to enlargement and 
extended explainaton given from not only the hadith and law 
science –the main subject- , but also from various references 
and readings like grammar, logic, language science.. 
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 ستهــــــــــــــــاللا
اَـ٘; ٖـٛ ايـصٟ بٓعُتـ٘ تـتِ      اؿُس هلل ع٢ً غـابؼ إْعاَـ٘، ٚمتـاّ ؾغـً٘ ٚإنط    

محسّا نجريّا طٝبّا نُـا  ايضاؿات، ٚبربن١ عْٛ٘ تتهاٌَ األعُاٍ ٚاؿػٓات، ؾً٘ اؿُس 
 . حيب ٜٚطع٢

ََـٔ     ٚايضال٠ ٚايػالّ ع٢ً قُٕس غٝسْا ٚغٓسْا، ٚع٢ً آي٘ ٚأصـشاب٘ ايهـطاّ; 
ًٓـؼ أَاْتـ٘. ثـِ تالٖـِ ايتـابعٕٛ هلـ        ِ آَٔ ب٘ ٚغاْس ضغايت٘، ْٚٗض بٓؿط ايـسٜٔ، ؾب

بإسػإ، ٚاملكتؿٕٛ أثطِٖ باقتسا٤ٕ ٚإميإ; ؾهاْٛا ايضـٛض٠ ايضـازق١ عـِٓٗ، ٚايهًُـ١     
 ايباق١ٝ َِٓٗ. 

ـْ ٜتبع غايؿّا، َٚكتبؼ حيتص٣ عاضؾـّا، ؾاتػـع بٗـِ     ٖٚهصا تبعتِٗ أدٝاٍ; خاي
ايٓعط ؾٝٗا ُٜشٝٞ  ،ٖضثٛا تطن١ِّٗ ٚخايؿِٝٗ ايعًُا٤ األعالّ، ؾٛبػاط اإلغالّ، ٚبطظ َٓ

عُالقـ١ تـسعٛ    ْتـاز دٗـٛز  خًٖؿـٛا   ، ؾكسًٛب، ٜٚكطب َٔ عآلّ ايػٝٛبَٛات ايك
ٛٔ ايكًٛب عٔ ايضسأ ٚايهػٌ، ٚتـجري   ًِ األ١َ يتشطٜو اهل١ُ صٛب اؾٓس ٚايعٌُ، َٚد
َُٗذٗـِ، ٚاغـتؿطغٛا يتضـٓٝؿٗا غاٜـ١      ِٚزعٖٛا  ؾِٝٗ غبط١ تٛانبٗا َغري٠ ع٢ً ْؿا٥ؼ َأ

سل  ايطعاٜـ١، ٚأغـس٣ هلـا بـسٜع     ٚغعِٗ، ؾهاْت  تًو بصض٠ بسا١ٜ، أت٢ َٔ ضعاٖا 
 . *عٓا١ٜ

"َايـو "َٚٔ ؾطغإ َٝسإ ايبسا١ٜ لِ املسٜٓـ١ ايجاقـب، إَآَـا    

 -ضمحـ٘ اهلل   -  
قـا٥اّل:   (1)ايصٟ أَغ٢ مٛ أضبعني خطٜؿّا يف مجع ثط٠ٕٚ ٜأتٝو بٛصؿٗا ابـٔ عبـس ايـرب   

)ٌٓ  ! (2))املٛطأ ال َجٌٝ ي٘، ٚال نتاب ؾٛق٘ بعس نتاب اهلل عع ٚد
 

 
 

ايُٓـطٟ، األْسيػـٞ،    بٔ قُس بٔ عبس ايرب ٖٛ اإلَاّ اؿاؾغ ايعال١َ أبٛ بهط، ٜٛغـ بٔ عبس اهلل -1
)َٔ  (، قاٍ عٓ٘ ابٔ ت206:١ُٝٝ/ 7: )ٖـ(، ٜٓعط: غري أعالّ ايٓبال٤، ايصٖيب463-368ايكططيب.)

 . 17ـ أعًِ ايٓاؽ باآلثاض ٚمتٝٝع األخباض(، ٜٓعط: زض٤ تعاضض ايعكٌ ٚايٓكٌ ص

 . (1/23: )االغتصناض، ابٔ عبس ايرب -2
   ، أبٛ غس٠ ضمح٘ اهلل.11َكتبؼ َٔ )صؿشات َٔ صرب ايعًُا٤( صـ -*
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ضٜب س٦ٕٓٝص إٔ ٜٓربٟ ـسَت٘ َٔ خايؿٝ٘ ؾٛز أ١ُٕ٥ بطض٠، اْهبٛا عًٝ٘ ؾطسّا ؾال 
ملكضٛزٙ، ٚتٓكٝسّا يطٚات٘ ٚ ..ٚ.. َػرتؾني َٔ عاض عًُ٘، َعرتؾـني بهـبري ؾغـً٘; إش    

 املتأخط ٚإٕ نإ عًُ٘ أٚغع ٚنالَ٘ أْؿع إال إٔ ايؿغٌ يًُتكسّ ٚايؿطف يدقسّ. 
عًٞ بٔ غًطإ قُس ايكاضٟ; ايصٟ عُـس   َٚٔ أٚي٦هِ ْعٌٜ أّ ايكط٣، اإلَاّ

َػتؿطغّا ايطاق١ يف ايٓضح ٚاإلداز٠، ؾشعٞ َـٔ أٖـٌ    "املٛطأ بطٚا١ٜ قُس" (1)يؿطح
 ايضٓع١ باإلؾاز٠، ٚنؿاٙ بصا ؾٗاز٠ ع٢ً ععِٝ اإلؾاز٠

ٖصا; ٚنإ قس نتب ؾـطس٘ بـبطٔ َهـ١ أضض اؿـطّ، ٖٚـٛ آْـصاى يًتـسضٜؼ        
، ع٢ً ُبعس زقا٥ل َعـسٚزات  ٙؾسؾٔ يف َكرب٠ املعال ٚايتأيٝـ َتضٕس ثِ مل ُٜطٌ ايًبح،

 َٔ ٖصا ايضطح املباضى.
ٚبعس أضبع١ قطٕٚ َٔ ايعَٔ ع٢ً اْتٗا٤ تًو اؿٝا٠ ٜكضـس ؾطٜـل َـٔ طايبـات     

إىل "اؿـسٜح ٚعًَٛـ٘   "ايسضاغات ايعًٝا، به١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓـات مبهـ١ املهطَـ١، بؿـطع     
 ل.اؾتتاح كطٛط ٖصا ايؿطح بٗسف ايسضاغ١ ٚايتشكٝ

ؾـطح َٛطـأ   " عٓٛاْــــ٘:  ٚنإ َٔ ُغِٓ ايباسج١ إٔ عطبٔ هلا َعٗـٔ بػـِٗ..  
اإلَاّ َايو، بطٚا١ٜ قُس بٔ اؿػٔ، يًعال١َ عًٞ بٔ غًطإ قُس ايكـاضٟ، َـٔ   
بسا١ٜ )باب ايٓؿط جيتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس( َـٔ نتـاب )ايسٜــــــــات( إىل ْٗاٜـ١     

 . "(نتاب األميإ ٚايٓصٚض )زضاغ١ّ ٚؼكٝكّا
  

 
اسرتاَّا يًػابكني، ٚتكسٜطّا َِٓٗ يؿغًِٗ عًِٝٗ، ٚٚؾـا٤ّ   "ايؿطح"م٢ نجري َٔ ايعًُا٤ مٛ َٓٗر " -1

 ِاإلَاّ عًٞ ايكاضٟ ٚأثـطٙ يف عًـ  . "هلِ، ٚاعرتاؾّا عل األب٠ٛ; إش َٔ ْبٌ األبٓا٤ إمتاّ َا بٓاٙ اآلبا٤
     5املكس١َ صـ  اؿسٜح، خًٌٝ قٛتالٟ، بريٚت.
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 أسبــاب اختيــار املىضـــىع: 
  ًِععِٝ َٓعي١ املٛطأ، ٚأغبك١ٝ َضٓؿ٘، ٚغعاض٠ ؾكٗ٘، َٚا يصيو َٔ ٚثٝل ايض١ً بع

 اؿسٜح. 
  .ايٛظٕ ايعًُٞ ايصٟ تؿطزت ب٘ ضٚا١ٜ ايؿٝباْٞ يًُٛطأ 
 ٚأٌٖ بًسٙ أٚىل ب٘، بٌ ٖصا سك٘ عًِٝٗ ٚؾا٤ّ.  ،ؾغاّل عٔ عًُٝت٘، َه١ُٝ ايؿاضح 

 ١ ألخص ايؿطص١، ٚتٛظٝـ ايسضب١ يف زضاغ١ ٚؼكٝل ايرتاخ، اؿاد١ املاٖغ
 . ٚإٕ قًت أٚ ُعسَت اآلي١ –ٚاالػاٙ اؾاز يسعِ دٗٛز ايػابكني 

  املٌٝ يًبسا٠٤ بٗصا ايًٕٛ يتًٕٛ اإلؾاز٠ ؾٝ٘; إش ايؿطٚح ٜػًب إٔ ؼٟٛ ؾت٢
 عطٚب ايضٓع١ اؿسٜج١ٝ; ٚاملبتس٨ مبجٌ شا ٜتك٣ٛ ٜٚؿتس ع٢ً غاق٘. 

 ايتعاٌَ َع )ؾك٘ ايٓط(، ٚايهؿـ عٔ ايًٗش١ُ ايك١ٜٛ بني عًُٞ ايطغب١ يف 
ْٕ َٓاغب; ؾهٝـ يٛ ادتُع نْٛٗا يف  اؿسٜح ٚايؿك٘; ٚأسازٜح األسهاّ َٝسا

 َٛغٛع١ ؾك١ٝٗ نٗصٙ املس١ْٚ )املٛطأ(. 
 )(1)بػ١ٝ ايػًٛى خًـ َٔ اْتعِ يف َػًو املتُجًني يٓسا٤ )بًٓػـٛا عـين. 

ؾضاح عٔ املكضٛز ٚتكطٜب٘ يعُّٛ األ١َ بايؿطح.. َٚط١ٝ ايتبًٝؼ ايصيٍٛ اإل
ٌٔ ٖصا ايعٌُ.  ؾػ١ُْٝٓ إشّا خس١َُ َج

  ايسٜٔ ايٓضٝش١"ايطُع يف االَتجاٍ ؿسٜح"

; إش جيتُع يف أؾباٙ ٖصا ايعٌُ (2)
ايٓضٝش١ بأيٛاْٗا اـُػ١، ٚخاص١ّ ايٓضح يد١ُ٥ َٔ عًُا٤ األ١َ، َٚٔ مجًتِٗ 

ـُ ايؿطح; ؾكس ُتُعٔكَب بإٔ يف َ٘ ع٢ً َا نإ َٓ٘ َٔ َؤي  بعض أسهاَ٘ تػاقات، ُْٚٔب
 

 ٕٜتشاؾ٢ ايتضسٟ ي٘ نجري َٔ ايعًُا٤; ؾايطايب١ يف ٖصا املٝسإ نػإع  ،تشكٝل عٌُ ايؿٝٛرايملا نا
 ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل. ،بػري غالح ٤إىل اهلٝذا

قاٍ: )بًػٛا عين ٚيٛ آٜـ١ ٚسـسثٛا    ×بٔ عُط عٔ ايٓيب  أخطز اإلَاّ ايبداضٟ بػٓسٙ إىل عبس اهلل
نتـاب أسازٜـح   ،عًـ٢ٓ َتعُـسّا ؾًٝتبـٛأ َكعـسٙ َـٔ ايٓاض(     عٔ بين إغطا٥ٌٝ ٚال سطز، َٚٔ نصب 

   (. 3461األْبٝا٤، باب َا شنط عٔ بين إغطا٥ٌٝ، ح)

قاٍ: )ايسٜٔ ايٓضٝش١( قًٓا: ملـٔ؟، قـاٍ:    ×أخطز اإلَاّ َػًِ بػٓسٙ إىل متِٝ ايساضٟ عٔ ايٓيب  -2
ٕ إٔ ايـسٜٔ ايٓضـٝش١،   )هلل، ٚيهتاب٘، ٚيطغٛي٘، ٚأل١ُ٥ املػًُني ٚعـاَتِٗ(، نتـاب اإلميـإ، بٝـا    

    .55ح
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 ايػٗٛ ٚايعالت. 

ؾغاّل عٔ ، ْضشـّا ٚبـطّا ٜعسُٓ -بكضس إنطاَ٘ بتٓكٝح ؾطس٘  -ٚتتبع َجٌ ٖصا 
دسْٜط بإعاز٠ ايٓعط ؾٝ٘،  عال  ايتأنٝس ع٢ً إٔ نٌ نتإب َُٗانْٛ٘ زيٝاّل ٚزضغّا يف

ژ پ پٻ ٻ  پ ٻژ  :نتاب ضبٓا املٓعٛت بـٚايتٓكٝح ي٘
(1).

 ٜٚعِ َٔ  ايعٛظ يف ٖصا ايعَٔ يتٛاؾط سضا١ْٕ َت١ٓٝ، ٚٚقا١ٜ ِٖ أنٝس٠ مما ع
 ايؿـنت.

ٌَ َٓٗا،  ِٗ َٚٔ أدس٣ ايػبٌ إٔ ٜسؽ املط٤ ضأغ٘ َع املؿتػًني بايٗػ١ٓ، ًَٜٚعّ ايَٓ
 ٜٚؿٛظ غسَتٗا.

 هلصٙ األغباب أقسَت َع االعرتاف بايتكضري ٚايغعـ.
 أهداف انبحث: 

  اؿض١ املكطض٠ َٔ املدطٛط أقطب َا تهٕٛ ملطاز املؤيـ، ٚأقطب َا إخطاز
َُطٜس اإلؾاز٠ َٓٗا عًُّا ٚعُاّل.   تهٕٛ يؿِٗ 

  ايتٛدٝ٘ إلشاب١ اؾًٝس اؾاثِ ع٢ً صسٚض أَجاٍ ٖصٙ اؾٗٛز; إنطاَّا ألصشابٗا
ايصٜٔ أنطَْٛا ابتسا٤ّ ظُعٗا ٚؾطسٗا، ؾَأٓزٚا ظنا٠ عًُِٗ، ٚبكٞ إٔ ٜتشطى طًب١ 

 . عًِ يتأز١ٜ ظنا٠ تٛاؾط اآلي١اي
  تكطٜط َٓٗر املؤيـ املٛعٛعٞ، ٚايٓكسٟ، َٚٓٗذ٘ يف تطتٝب ايهتاب، تبعّا

 ملٝعإ ايضٓع١ اؿسٜج١ٝ. 
  .)تكسٜط ايك١ُٝ ايع١ًُٝ ٚايجكٌ اؿسٜجٞ هلصا اجملٗٛز)ؾطح املآل 
 تكسِٜ إعا٠٤ قضري٠ ع ٔ .ًَِ  ٖصا ايَع

 

 اندراسات انسابقة وحدود انبحث :
ُغذًت غبع ضغا٥ٌ يف ؼكٝل ٚزضاغ١ ٖصا املدطٛط، ٖصٙ ثآَتٗا، ٚقس     

 
  .2ايبكط٠:  -3
     ٌإؾاض٠ ملا أنطّ اهلل بٗصٙ أٌٖ ٖصا ايعَإ َٔ تٛاؾط غبٌ املعطؾ١ ٜٚػط اإلؾاز٠ َٓٗا; ؾـطسِ اهلل نـ

 ََٔ نإ ٜكتشِ املٝسإ َع ْسض٠ َٚؿك١ تٛاؾط شيو، َٚعؿا اهلل عٔ تٛاْٝٓا. 
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)ايٓؿط جيتُعٕٛ ع٢ً قتٌ  أدٝعت مخؼ َٓٗا، ْٚطام سض١ ايباسج١ اييت تبسأ بباب
ايهتاب ايتاغع َٔ املٛطأ بطٚا١ٜ  -ٚاسس(، ٖٚٛ خاَؼ أبٛاب نتاب )ايسٜٓات( 

َٔ نتاب )األميإ  -ٚاألخري  إىل ْٗا١ٜ باب )ايًػٛ يف ايُٝني( ايباب ايتاغع -قُس 
 ايهتاب ايجاْٞ عؿط َٔ املٛطأ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ.  –ٚايٓصٚض( 

، تكع " بابّاني ٚأضبعاثٓني"مخػ١ ٚمثإْٛ سسٜجا ٚأثطّا َٔ ١ ـؾذ١ًُ سض١ ايباسج    
قتٌ غبع١ َٔ أٌٖ صٓعا٤  إٔ عُط "، ؾاؼتٗا ايطٚا١ٜ بـيٛسّا "ثالخ ٚثالثني"يف 

يػٛ "َا دا٤ عٔ أّ املؤَٓني عا٥ؿ١ ضعٞ اهلل عٓٗا يف تؿػري  ٚخامتتٗا"، "بطدٌ
 ٚإيٝو غطْز ألبٛاب اؾع٤ احملكل. ، "ايُٝني
 ات: ــاب ايسٜــ( نت9)
ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘ ٚاملطأ٠ َٔ ز١ٜ  -6ايٓؿط جيتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس.  -5

يف  املٛعش١ -9ز١ٜ اؾٓني.  -8اؾطٚح َٚا ؾٝٗا َٔ األضٚش.  -7ظٚدٗا. 
  َٔ قتٌ خطأ ٚمل تعطف ي٘ عاق١ً. -11ايب٦ط دباض.  -10ايٛد٘ ٚايطأؽ. 

 ايكػا١َ.  -12 
 ٚأبٛاب٘:  "اؿسٚز"( نتاب 10)

 ) أ ( أبٛاب ايػطق١: 
 َٔ غطم متطّا أٚ غري شيو مما مل حيطظ. -2ايعبس ٜػطم َٔ َٛالٙ.   -1
 ٜطؾع٘ إىل اإلَاّ. يػاضم بعسَا اايطدٌ ٜػطم َٓ٘ ايؿ٧ جيب ؾٝ٘ ايكطع، ؾٝٗب٘  -3
 ايػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ أٚ ٜسٙ ٚضدً٘. -5َا جيب ؾٝ٘ َٔ ايكطع.  -4

 املدتًؼ.  -7ايعبس ٜأبل ثِ ٜػطم.  -6    
 اؿسٚز يف ايعْا:"أبٛاب  -)ب( 

سس املُايٝو يف ايعْا  -4االغتهطاٙ يف ايعْا.  -3اإلقطاض بايعْا.  -2ايطدِ.  -1
 اؿس يف ايؿطاب.  -6اؿس يف ايتعطٜض.  -5ٚايػهط. 

 : "األؾطب١"أبٛاب   - )ز(
 ؾطاب ايتبؼ ٚايػبريا٤ ٚغري شيو. 

 
   )ْػد١ )ف َٔ 
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 ْبٝص ايسبا٤ ٚاملعؾت.  -3ـًٝطني . ا -2ؼطِٜ اـُط َٚا ٜهطٙ يف األؾطب١.  -1
 ْبٝص ايطال٤.  -4
 ٚأبٛاب٘:  "ايؿطا٥ض"( نتاب 11) 
1-  .١ُٓ  ال ٜطخ املػًِ ايهاؾط.  -3خ؟ ٌٖ ُٜٛض - × -ايٓيب  -2َرياخ ايع
ايطدٌ ٜٛص٢  -7ؾغٌ ايٛص١ٝ.  -6َرياخ اؿٌُٝ.  -5َرياخ ايٛال٤.  -4

 عٓس َٛت٘ بجًح َاي٘. 

 ٚأبٛاب٘:  "األميإ ٚايٓصٚض"( نتاب 12)
 ايطدٌ حيًـ باملؿٞ إىل بٝت اهلل.  -2أز٢ْ َا جيع٨ يف نؿاض٠ ايُٝني.  -1
 االغتجٓا٤ يف ايُٝني.  -4َٔ دعٌ ع٢ً ْؿػ٘ املؿٞ ثِ عذع.  -3
 َٔ سًـ أٚ ْصض يف َعض١ٝ.  -6ايطدٌ ميٛت ٚعًٝ٘ ْصض.  -5
 ايطدٌ ٜكٍٛ َا ي٘ يف ضتاز ايهعب١.  -8َٔ سًـ بػري اهلل عع ٚدٌ.  -7
 ايًٓػٛ يف األميإ.  -9

سػبُا أؾاز َطنع املًو ؾٝضٌ  ،ٖصا; ٚقس ظٗط باالغتؿػاض عسّ أغبك١ٝ تٓاٚي٘
ض، ٚتٛاطأت َع٘ ع٢ً شيو عس٠ دٗإت َعترب٠ يف ٖصا يًبشٛخ ٚايسضاغات بايطٜا

 ايؿإٔ. 
ها تصهح نالعتًاد؟ 

ّ
 وصف انُسخ املتحصم عهيها وأي

 ٜٖػط املٛىل ايٛصٍٛ إىل عؿط ْػذ; إيٝو ٚصؿٗا: 
 ْػد١ َهتب١ )ايؿٝذ عاضف سهُت( باملس١ٜٓ املٓٛض٠. – 1

 ( ، ُضََع هلا باؿطف )ع(.70/232ايطقِ ايعاّ )
  ( غططّا 23( يٛسّا، يف نٌ يٛح )282ٚاسس، عسز أيٛاس٘ )تكع يف فًس

( 34( ن١ًُ يف ايػطط ايٛاسس، ٚتكع اؿض١ املكطض ؼكٝكٗا يف )13: 12مبعـسٍ )
 يٛسّا. 
  ايٓػد١ َهتٛب١ غط ٚاعح، َتٛغط اؿذِ، عًٝٗا بعض ايتضشٝشات

ٍ عاّ ٚايتعًٝكات، ٚيف اؾع٤ ايعًٟٛ َٔ ايٓػد١ آثاض ضطٛب١ طؿٝؿ١. نتبت يف ؾٛا
، بٝس أمحس بٔ ٜٛغـ ايكؿُريٟ، ٖٚٞ َٓكٛي١ عٔ ْػد١ غط املؤيـ، ٖـ 1037
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ٚنإ شيو مبه١ املهط١َ، يف ّٜٛ اؾُع١، َٔ أٚاغط ؾٗط "سٝح دا٤ يف آخطٖا قٛي٘: 
 –٘ ـــــايجاْٞ، عاّ ثالث١ عؿط بعس األيـ َٔ اهلذط٠ املعع١ُ، ع٢ً ٜس َؤيؿ ٣مجاز

ََٔ تبع٘، –ضمح٘ اهلل  ََٔ َخًؿ٘، َٚٔ أصًح بطقُ٘ َٚا ٚقع ي٘ غٗٛ يف  َع غًؿ٘، ٚ ٚ
 . "قًِ ناتب٘

 ٚقس تك٣ٛ يس٣ ؾطٜل ايبشح اؽاش ٖصٙ ايٓػد١ أصاّل يف ايتشكٝل: 
 يهْٛٗا أقسّ ايٓػذ املعجٛض عًٝٗا ست٢ اآلٕ.  – أ

َُكاب١ً َٚعت٢ّٓ بٗا .  – ب  يهْٛٗا 
 يهُاهلا ٚخًٖٛا َٔ ايػكط.  – دـ
 اخ( مبه١ املهط١َ.إسٝا٤ ايرت ْػد١ )َطنع - 2

برتنٝا ؼت ضقِ  "أمحس ايجايح"ؾك٘ َايهٞ(، ٖٚٞ َضٛض٠ عٔ َهتب١  17ايطقِ ايعاّ )
 ( ُضَع هلا بـ)ت( 240)

 ( ٘32( يٛسّا، يف نٌ ٚد٘ َٔ ايًٛح )266تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس )
 ( ن١ًُ بايػطط ايٛاسس تكطٜبّا. 14: 12مبعسٍ ) اغطط
 نتب أخط٣ مما ٜجطٜٗا.  ايٓػد١ ٚاعش١ نا١ًَ، قؿا٠ َٔ ٍٕ  بٓكٛ
  : نإ ايؿطاؽ َٔ ؼطٜط ٖصٙ ايهًُات "ُنتبت غط ؾاضغٞ، ٚدا٤ يف خامتتٗا

يف ايّٝٛ ايطابع ٚايعؿطٜٔ، َٔ مجاز٣ األٚىل غ١ٓ عؿط َٚا١٥ ٚأيـ َٔ اهلذط٠، بٝس 
 "عٔ ْػد١ غط املؤيـ"اؿاز مي٢ٓ ابٔ املٛىل املطسّٛ غطٚضٟ املضطؿ٢ األٜٛبٞ، 

 عتُست ْػد١ّ ثا١ْٜٛ يًُكاب١ً يف ايتشكٝل. ٚقس ا 
 اــ١ َهتب١ )آٜا صٛؾٝا( يف تطنٝـــْػد – 3

 (، ُٜطَع هلا بـ )ظ(. 733ايطقِ ايعاّ )
 ( ٘31( يٛسّا، يف نٌ ٚد٘ َٔ ايًٛح )198تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس )

 ( ن١ًُ تكطٜبّا. 12: 10غططّا، ٚبهٌ غطط )
 ٝٗا اؿُط٠ ٚاـغط٠، ؾٝٗا إؿاقات ايٓػد١ نا١ًَ، َطتب١، اغتعٌُ ؾ

ٚتضشٝشات، ٚؾٛم أيؿاظ املنت خطٛط ُتُٝعٙ عٔ االَتعاز بايؿطح، ٚنصا عٓاٜٚٔ 
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، بٝس املضطؿ٢ بٔ ـٖ 1122األبٛاب، نتبت غط ضقع١، يف أٚاخط شٟ ايكعس٠ عاّ 
 إبطاِٖٝ، عٔ ْػد١ غط املؤيـ، ٚقس اعتُست ْػد١ّ ثا١ّْٜٛ يًُكاب١ً يف ايتشكٝل.

ْػد١ َهتب١ )داَع١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ بايطٜاض  
(، ُٜٚطَع هلا بـ )ف(.5849ايطقِ ايعاّ ) 

 ( ٘يٛسّا، يف نٌ ٚد٘ َٔ ايًٛح 281تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس )27 
 ( ن١ًُ تكطٜبّا. 12: 10غطط، ٚبهٌ غطط )

  ٌَايٓػد١ نا١ًَ، َهتٛب١ غط ٚاعح زقٝل، خاي١ٝ َٔ آثاض ايططٛب١ ٚعٛا
 خًٖٛا َٔ ايتعًٝكات ٚايتضشٝشات. ٜالسغ ٚ احملٛ،
  ّأمحس بٔ قُس  ٔسـ، بَٝـٖ 1131نتبت يف اي١ًًٝ ايػابع١ َٔ ضَغإ، عا

املسضؽ، ظاَع ؾٗطظاز٠ غًطإ قُس خإ بايكػطٓط١ٝٓٝ، َٓكٛي١ َٔ ْػد١ املؤيـ، 
ٖٚٞ ْػد١ َؿرتا٠ َٔ َهتب١ داَع١ )بطْػنت( بايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ، عُٔ 

إىل  –ضمح٘ اهلل  – عٛع١ )ٜٗٛزا( اييت أٖساٖا األَري/ ؾٝضٌ بٔ ؾٗس بٔ عبس ايععٜفُ
 َهتب١ املًو ؾٗس ايٛط١ٝٓ بايطٜاض، ٚقس اعتُست ْػد١ّ ثا١ّْٜٛ يًُكاب١ً يف ايتشكٝل. 

 ْػد١ )زاض ايهتب ٚايٛثا٥ل ايع١ًُٝ مبضط( – 5
 (، ٜطَع هلا بـ )ى(. 323ايطقِ ايعاّ ) 
 ( غططّا، 22( يٛسّا، ٚاألغطط )433سز األيٛاح)تكع يف فًس ٚاسس، ع

 ( ن١ًُ يف ايػطط ايٛاسس.9:10ٚايهًُات )

  ْػد١ دٝس٠،  ٚاعش١، عًٝٗا ايهجري َٔ ايتعًٝكات باؿُط٠، نتبت غط ٖٞ
 . ٖـ 1219يف شٟ اؿذ١  ايٓػذ، ع٢ً ٜس قُس زاٚز

 ْػد١ َهتب١ )زاض ايهتب ايك١َٝٛ املضط١ٜ( بايكاٖط٠،  -6
  /سسٜح تُٝٛض(، ٜطَع هلا بـ )ٚ(.318اّ )ايطقِ  ايع

 ( ٘يٛسّا، عسز ايػطٛض يف نٌ ٚد٘ 361تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس)
 ( ن١ًُ. 15: 11غطط(، عسز ايهًُات يف نٌ غطط )25)

  ايٓػد١ َهتٛب١ غٔط ٚاعح، ٚعًٝٗا ايهجري َٔ ايتعًٝكات



 

 
 

 

 املقدمة شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

17 

، ٚمل ٜصنط ٖـ 1137ٚايتضشٝشات،نتبت ّٜٛ اؾُع١ أٍٚ ّٜٛ َٔ شٟ اؿذ١، عاّ 
 اغِ ْاغدٗا. 

 ْػد١ )داَع١ املًو غعٛز( بايطٜاض  -7
 (.205ايطقِ ايعاّ ) 
 ( ٘16غطط(، ايهًُات ) 33( يٛسّا، )153تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس :

 (ن١ًُ يف ايػطط ايٛاسس. 18
  ّٚمل ٖـ 1142َهتٛب١ غط ٚاعح زقٝل، اإلؿاقات بٗا ْازض٠، نتبت عا ،

 ٚقس اغتبعست ٖصٙ يـ: ٜصنط اغِ ايٓاغذ، 
  .ٚدٛز آثاض تطَِٝ ٚضطٛب١ َؤثط٠ 
  .أتت ع٢ً أدعا٤ َٓٗا اأَلضع١ 
  .بٗا بٝاْض يف بعض أٚضاقٗا 
 ْػد١ )َهتب١ داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ( بايطٜاض – 8
 (. 2725ايطقِ ايعاّ ) 
 ( ٘غطط مبعس69ٍ(يٛسّا، يف نٌ يٛح )267تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس ) 

  .( ن١ًُ يف ايػطط ايٛاسس13: 10)
  َُعتاز، ٜالسغ إٔ بٗا تضشٝشات ٚتعًٝكات ٖٚٞ ْػد١ نا١ًَ، َهتٛب١ غط 

َُٔػِت. ٖٚٞ ْػد١ َؿرتا٠  ْٚكٍٛ ْؿٝػ١، قغت عًٝٗا األضع١ ٚايططٛب١ ايؿسٜس٠ ؾُط
 1170 :َٔ َهتب١ قُس َطٝع اؿاؾغ، نتبت يف ّٜٛ اـُٝؼ ايعؿطٜٔ َٔ ؾٛاٍ، غ١ٓ

س ضعٛإ بٔ أمحس ضعٛإ بٔ غًُٝإ، ٚقس اغتبعست ملا تكسّ. ، بٝس أمحٖـ
  ْػد١ أخط٣ َٔ )َهتب١ داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ( بايطٜاض، – 9
 ( ٘يٛسّا، عسز األغطط كتًـ يف نٌ 301تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس )

١ُ يف ( ن17ً: 14صؿش١ عٔ األخط٣، عسز ايهًُات يف ايٛد٘ ايٛاسس َٔ ايًٛح )
 ايػطط ايٛاسس . 

  َس١ٜٓ َسضاؽ باهلٓس، ٚمل ُٜصنط  "ؾطف املًو"ٖٚٞ ْػد١ َضٛض٠ َٔ َهتب١
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 بٗا اغِ ايٓاغذ ٚال تاضٜذ ايٓػذ، ٚقس اغتبعست ٖصٙ ايٓػد١ يدغباب ايتاي١ٝ: 
 ؾٝٗا ٚدٛز قٛ ٚتضًٝبات.  – 1
 بٗا ايهجري َٔ اإلؿاقات املطُٛغ١.  – 2
 تؿككات َؤثط٠. يف أٚضاقٗا آثاض ضطٛب١ ٚ – 3

 ( 289يف تطنٝا ايطقِ ايعاّ ) "ـ١ نتبدـاْـ١ًُٝاْٝـغ"ْػد١ َهتب١  -10
 ( ٘474تكع يف فًس ٚاسس، عسز أيٛاس)  19يٛسّا، يف نٌ ٚد٘ َٔ ايًٛح 

( ن١ًُ يف ايػطط ايٛاسس تكطٜبّا، ايٓػد١ ٚاعش١، املنت نً٘ 13: 9غطط، مبعسٍ )
 ١ُٝ َٔ عٛاٌَ احملٛ. َهتٛب باُؿُط٠، خاي١ٝ َٔ اإلؿاقات، غً

 .نتبت غط ايٓػذ، ٚمل ٜصنط اغِ ايٓاغذ، ٚال تاضٜذ ايٓػذ 

  ،ٚقس اغتبعست ٖصٙ ايٓػد١ بػبب نجط٠ اُؾٌُ ٚايهًُات احملصٚؾ١ َٓٗا
 .ػدٗا; ٚمل ؼغ مبطادع١ أٚ َكاب١ًٚاييت ٜبسٚ أْٗا غكطت َٔ ايٓاغذ يف سني ْ

 

ٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ، ملكاب١ً ٖصا ٚقس اغتعٓت بٓػد١ َطبٛع١ ملٛطأ قُس ب -* 
، ٖٚٞ «ّ»ا بـ ـع هلــط يف ايٓط، ٜٚطَــات اييت قس تعٗـح االختالؾـٚتضشٝ
: ايطبع١بريٚت،  -ايع١ًُٝ املهتب١زاض ايٓاؾط ، ايًطٝـ عبس ايٖٛاب عبس: بتشكٝل
  .ايجا١ْٝ
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 ثــــــــىات انبحــــــــخط
 ِ َكسَـ١ ٚمتٗٝـس   َعاؾتـ٘ َـٔ خـالٍ     ٚؾكا ملا اقتغت٘ طبٝع١ ايبشح، ؾإْ٘ غـتت

  ٚخامت١، َع عسّ إغؿاٍ ايهؿاؾات. قػُنيٚ

  االستهـــــالل -أوالً 

 ٍٚأغباب االختٝاض يًُٛعٛع، أٖساف ايبشح، َـٓٗر ايبشـح يف ايسضاغـ١     ٚتٓا
ٚايتشكٝل، سسٚز ايبشح، ٚصـ ايٓػذ املتٛاؾط٠ ٚاإلؾـاض٠ ألَـانٔ ٚدٛزٖـا،    

 ايسضاغات ايػابك١، خط١ ايبشح. 

 قسى اندراسة  -اَيًا ث

 ؼت٘ ثالث١ َباسح.  ّاٚاسس ٜٚؿٌُ متٗٝسّا ٚؾضال
 عٔ املٛطأ ٚصاسب٘ ٚضاٜٚ٘(ايتُٗٝس، ٚغططت ؾٝ٘: )ُيَُع١ َٛدع٠ دسّا

 فصم: انكتاب وحمتىاِ يٍ خالل اجلزء احملقق
 ٜٚٓسضز ؼت٘ ثالث١ َباسح:  

  .٘املبشح األٍٚ: امس٘ ْٚػبت٘ ملؤيؿ 

 يـ ؾٝ٘. ؤملاملبشح ايجاْٞ: َضازض ا 

 .املبشح ايجايح: ؾدض١ٝ املؤيـ، َٚٓٗذ٘ َٔ خالٍ اؾع٤ احملكل 

  :انثاَي انقســى

 . ٌ ايٓط قككّا َٚعًكّا عًٜٝ٘ٚؿُ

  :ثانثًا : اخلامتة
ايٓتا٥ر املتٛصٌ إيٝٗا بإجياظ ٚايتٛصٝات َٔ خالٍ ايٛاقع ايعًُٞ  بعضٚؾٝٗا شنط      

 يًبشح.  

افات انعهًية
َّ
 رابعًا : انكش

 بػٝت٘: ٚتؿٌُ:  أٚزعتٗا يف شٌٜ ايبشح َٔ باب إعا١ْ امُلطايع يٝضٌ إىل 

 
   ٙاؾٛاْب. يٛدٛز دٗٛز غابك١ أؾبعت ٖص 
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نؿاف األسازٜح ايٓب١ٜٛ ٚاآلثاض َطتبـ١ سػـب األطـطاف،    نؿاف اآلٜات ايكطآ١ْٝ،  
نؿـاف   ،ايبًسإ، نؿاف األعالّٚنؿاف ايػطٜب، نؿاف األعالّ، نؿاف األَانٔ 

ٚ  ضـطًشات ايكبا٥ٌ، نؿاف املؿطزات ايًػ١ٜٛ ايػطٜب١، نؿـاف امل  ايٓشٜٛـ١  اؿسٜجٝـ١، 
 ٚايبالغ١ٝ، نؿاف ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ، نؿاف املضازض ٚاملطادع. 

 أَا ؾٗطغت قتٜٛات ايبشح ؾُٝعطض يف أٍٚ ايبشح.

 يُهج انبحث يف قسى انتحقيق:

 عبط ايٓط:   -أ
 ْػذ ايكسض املطاز ؼكٝك٘ َٔ ايٓػد١ املتدص٠ يت٦ُِ أخٛاتٗا. -1
ــ١ )ت(، )ظ(، )ف(، )ٚ(، )ى(،  َكابًــ١ ايٓػــد١ األّ )ع( -2 بايٓػــذ ايجاْٜٛ

ايكٛغني املعكٛؾني ملا أثبـت يف   ، ٚدعٌاألصٛب ٚاألضدح يف املنت باعتُاز
ٔ  ؾطم، ست٢ َاْترإغؿاٍ عسّ  املنت َٔ غري ايٓػد١ األّ، َع  غـٗٛ يف   عـ

ٜٚـا٤  تـا٤   َبازيـ١ تهـطض َـٔ   ٜايٓكط أٚ غريٙ َٔ عطٚب ايتضـشٝـ، َٚـا   
ٞ املكـابالت عـٔ بـاقٞ ايتعًٝكـات ٚايطَـع هلـا       َع ؾضٌ سٛاؾ املغاضع١.

بايتػًػــٌ اهلذــا٥ٞ: )أ، ب، ت،....( ٚيــٝؼ ايرتتٝــب األظــسٟ )أ، ب،  
 !ز،...(

ظٗـط   ملا ;املدطٛط نتاب١ٚإٕ خايـ قٛاعس  ،االيتعاّ بكٛاعس اإلَال٤ املعاصط -3
 ....اخل، إش إٔ املط٤ إشا أَغ٢ زٖطّاغري شيوٚ ابساهلاهلُع ٚإؾٝ٘ َٔ تػٌٗٝ 

ِّٕ عطـ ايكطا٤ات  ٜتأثط َضِقِ قًُ٘ بايطغـِ  ال غطٚ إٔ ٜسضؽ ايتذٜٛس ٜٚس
 ايعجُاْٞ، ؾهٝـ مبٔ ٜعهـ ع٢ً نتاب١ ْػد١ َضشـ يٝكتات َٓ٘ عاَ٘!.

، ٚتػاعس ايكاض٨ ع٢ً ؾِٗ ايرتقِٝ، إش ال ٜػتكِٝ ْط زْٚٗا اتعالَإزضاز  -4
 .ايٓط

 
  ( ِيف املكابالت َع ايطق )ٙ( يف باقٞ اؿٛاؾٞ، َٚعًّٛ 5ْعطا يًدًط ايصٟ ٜػبب٘ تؿاب٘ سطف اهلا٤ )

أْ٘ اهلا٤ يف ايرتتٝب اهلذا٥ٞ َٔ آخط اؿطٚف ؾكس ال متـاز إيٝـ٘، بُٝٓـا ٜـأتٞ يف أٚا٥ـٌ ايرتتٝـب       
 . األظسٟ
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َٔ َضشـ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ  نتاب١ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ بايطغِ ايعجُاْٞ ْػدَا -5
يًٓؿط اؿاغٛبٞ، ايضازض عٔ فُع املًو ؾٗس يطباع١ املضشـ ايؿـطٜـ،  

 َع ععٖٚا إىل غٛضٖا بطقِ آٜاتٗا. 
َعزٚدني غـط غـاَل،    قٛغنيبني  أسازٜح املٛطأ ٚتعًٝكات ايؿٝباْٞ دعٌ -6

 .غط َػاٜطٚنالّ ايؿاضح َبجٛخ بُٝٓٗا 
 خس١َ ايٓط:  -ب

سػـبُا   ر املكاب١ً بني ايٓػذ اـط١ٝ بـأخط٣ تتٓـٛع اػاٖاتٗـا   تؿؿع ساؾ١ٝ ْتا٥غ
ٞٓ الَتجاٍ خسَت٘ تكتغٝ٘  :غٝاز٠ ايٓط، إش ٖ

 :(1)األسازٜح )خاضز املٛطأ( -1
  إشا نإ اؿسٜح كطدّا يف ايضشٝشني أٚ أسسُٖا، ٜعع٣ إيُٝٗا بصنط ايهتاب

 ٚايباب، ٚضقِ اؿسٜح.

  أْ٘ ٜٓكٌ عِٓٗ َا ْضٛا عًٝ٘بؿإشا نإ اؿسٜح خاضدُٗا، ٚسهِ ايعًُا٤. 

 اآلثاض: -2
ععٚ اآلثاض إىل َعاْٗا، باعتُاز نتـب اآلثـاض ٚاملضـٓؿات، ٚأقـٛاٍ ايعًُـا٤ يف      

 سهُٗا إٕ ٚدست.
 َٔ َٛاضزٙ اييت اعتُسٖا، أٚ َٔ سٝح تٝػط. ايتٛثٝل ملا ٜٛضز املؤيـ -3

ؿـاظ  ٚعبط األيؿاظ ٚاألمسـا٤ املؿـه١ً، ٚؾـطح األي    :يػطٜب َٚؿهٌ اؿسٜحا -4
 املؤيـ. َٔ ططف اييت مل ٜتِ ؾطسٗا

مبطدـع ٚاسـس أٚ َـطدعني، خؿـ١ٝ     ؾٝٗـا  ُٜهتؿـٞ   :ايٓضٛظ ٚاملصاٖب ايؿكٗٝـ١  -5
 اؿؿٛ.

 إىل َعاْٗا. اضدٛعٜعطف بٗا  :املسٕ ٚاملٓاطل املصنٛض٠ يف ايٓط -6

تعتُس ططٜك١ ايتٛثٝل املدتضط، بصنط اغِ ايهتاب ؾكط، إال يف ساي١ تؿاب٘ أمسا٤  -7

 
ملٗط٠، ٚصاسب ايتُٗٝس، ٚصاسب أٚدع أسازٜح املٛطأ ؼضٌٝ ساصٌ، ؾضاسب إؼاف اايعٓا١ٜ ب -1

 َٚٛعٛع ايتشكٝل قٛضٙ ايؿطح َٚا س٣ٛ. ،املػايو، ٚمج١ً َٔ ايٓؿطاح أٚغعٖٛا ؽطجيّا
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 .، َع شنط اغِ املؤيـ يف أٍٚ َط٠ أٚضز ؾٝٗاايهتب

يف أٍٚ َٛعع، خال ايضشاب١، ٚاملؿـاٖري ايعُايكـ١ َـٔ     : ٜرتدِ ي٘نٌ َعًِ ٜطز -7
 رتدِ هلِ.ٜ ًِؾٚاـًؿا٤، األ١ُ٥، 

٦ـٞ  ؤيٞ َٔ اهلل اإلعا١ْ ٚايتػسٜس، ٚإٔ ٜـطسِ َـٔ ٚقــ عًـ٢ غـٟٗٛ أٚ خط     ُٚغ 
ٖٞ ُٚعضـِ. ٖـصا;      ; إش يٝؼ املربؾأصًش٘ عــاشضّا ال عــاشاّل ُٚقـ أ عٔ اـطـأ إال َـٔ 

ٚاؿُس هلل محسّا ًٜٝل ظعٌٜ إْعاَ٘، ٚٚاغع سًُـ٘، ٚنُـاٍ عًُـ٘ غـبشاْ٘ ٚعُـسٙ      
 .ٚص٢ً اهلل ٚغًِٖ ع٢ً ْبٝٓا ٚآي٘ ٚصشب٘ أمجعني
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ــــح: 
ّ
ٕٚ

ُ
 تٍ أَــس او يانكـاإليْ

 امسّ َٔسثّ ٔيٕنذِ:
ٖٛ: أبٛ عبس اهلل, َايو بٔ أْؼ بٔ أبٞ عاَط بٔ عُطٚ بٔ اؿاضخ بٔ َغُٝاإ  

 .(1)بٔ خٴجٳٌٝ بٔ عُطٚ بٔ اؿاضخ ا٭صبٴشٞ, اؿٹُٝٳطٟ, املسْٞا
غ١ٓ ث٬خٺ ٚتػعني, ٚأَ٘: ايعاي١ٝ بٓت ؾطٜو  ناْت ٫ٚزت٘ عاّ َٛت أْؼ 
 بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ؾطٜو ا٭ظز١ٜ.

ِٳَايو ضعع  َع يباْ٘ ا٭ٚىل, ٚتٓؿػ٘; إش دسٙ أبٛ عااَط اداسخ اياطاٟٚ     ايعً
, ٚض٣ٚ اٱَاّ َاياو أسازٜاح عأ أبٝا٘     عٔ عُط, ٚعجُإ, ٚنجري َٔ ايضشاب١ 

 .(2)ٚدسٙ
 رحالتّ ٔطهثّ ٔتعهًّٛ:

ٖٚٛ إَاّ زاض اهلذط٠ ؾكًٗا ٚسسٜجًا بعس ايتابعني, صاسب املصٖب املاايهٞ, قااٍ   
ٔ  ٚايضااؿني,  ايؿكٗاا٤  ٚد١ً ايتابعني أتباع غازات ابٔ سبإ: َٔ ٘   مما  نجاطت عٓاٜتا

 يػا١ٓ  َا٪ثطا  َبآٜتٗاا,  ضاّ أٚ خايؿٗاا,  َٔ ٚقُع٘ سطميٗا عٔ ٚشب٘ هلا ٚمجع٘ بايػٓٔ
 عًا٢  ا٫عتُااز  زٕٚ بٗاا  قاا٬٥  ايساسغ١, املدرتعات َٔ غريٖا ع٢ً × اهلل ضغٍٛ

 .(3)ايؿاغس٠ املكاٜػات
٦َٜٛص َٗس ايعًِ, َٚأ٣ٚ ايتابعني ٚايؿكٗاا٤  تطعطع َايو باملس١ٜٓ املٓٛض٠, ٖٚٞ 

ايطباْٝني, ٚيصا اقتضطت ضس٬ت اٱَاّ َاياو عًا٢ َها١ املهطَا١; سٝاح   ىاطز       
خاضز املس١ٜٓ إ٫ قاصسًا املػذس اؿطاّ, ٚقس ضأ٣ ٖٓاى ايتابعٞ اؾًٌٝ عطا٤ بٔ أباٞ  

 .(4) ضباح, ٚايتك٢ بػريٙ َٔ نباض ايتابعني
 

, ايجكات: (1/11) سامت أبٞ ٫بٔ ٚايتعسٌٜ (, اؾطح1323) 7/310 :ايتاضٜذ ايهبري ٜٓعط -1
 ايج٬ث١ ؾغا٥ٌ يف ا٫ْتكا٤(, 394: 6/316يٮصبٗاْٞ: ) س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤(, 10922 ,7/459)

 :اؿؿاظ تصنط٠. 3/353 :ايسَؿكٞ ايسٜٔ ْاصط ب٫ٔ , تٛعٝح املؿتب٘(9: ظ) ايؿكٗا٤ ا٭١ُ٥
 , (32/5) ايتٗصٜب:  تٗصٜب ,(2/234) :ايهاؾـ, (1/207)

 (.1/207) :اؿؿاظ , تصنط٠(1/11) سامت أبٞ ٫بٔ ٚايتعسٌٜ ٜٓعط: اؾطح -2
  223ٜٓعط:َؿاٖري عًُا٤ ا٭َضاض صا   -3
 (8/54: )ٜٓعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ (4
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 :ّــــّ ٔتاليذتـــشٕٛخ
 ا ٚقس تًك٢ اٱَاّ َايو اؿسٜح عٔ ؾٝٛر املس١ٜٓ, َٚٔ أُِٖٗ:ٖص

َٴع ) ٖٴط (, قُس بٔ ٖا 117ٖا(, ْاؾع َٛىل عبس اهلل بٔ عُط )117عبس ايطمحٔ بٔ 
ٖا(, ضبٝع١ 130ٖا(, قُس بٔ املٓهسض ايتُٝٞ املسْٞ )125َػًِ بٔ ؾٗاب ايعٶٖطٟ )

 ٚغعٝس ايطٌٜٛ, ٚمحٝس أغًِ, بٔ ٖا(. ٚظٜس136بٔ أبٞ عبس ايطمحٔ )ضبٝع١ ايطأٟ( )
 بهط أبٞ بٔ اهلل ٚعبس ايػدتٝاْٞ, ٚأٜٛب , زٜٓاض بٔ اهلل ٚعبس ٚأبٞ ايعْاز, املكربٟ,

 بٔ ٚكط١َ أغٛز, َٛىل ٜعٜس بٔ اهلل ٚعبس اهلامشٞ, ايؿغٌ بٔ اهلل ٚعبس سعّ, بٔ
 .(1)ٚخًل غريِٖ بهري,

ٕ دًٛؽ يًؿت٣ٛ ٖٚٛ ابٔ أخص َايو عٔ ؾٝٛخ٘ ٖ٪٤٫ ٚغريِٖ ثِ َا يبح أ
أصبح ضأٜ٘ يف أ١ٜ ثِ أَطٙ بايؿتٝا قطاب١ غبعني عاملًا, بعس إٔ أشٕ ي٘ ٚغبع١ عؿط ضبٝعًا, 

قغ١ٝ تٴعطض أٚ ؾتٛاٙ ؾٝٗا َكسًَا ع٢ً غريٙ, مما دعٌ أصشاب ايؿتٝا ٜتٛقؿٕٛ ست٢ 
 .(2)قٌٝ َٔ غري سطز: ٫ ٜٴؿت٢ َٚايو يف املس١ٜٓ

 سًا ٚؾغ٬ً, َِٚٓٗ:ثِ تتًُص عًٝ٘ خًل ٫ وضٕٛ ع
 )َٔ ٚغريِٖ بٔ اهلاز, اهلل عبس بٔ ٜٚعٜس ا٭ْضاضٟ, غعٝس بٔ ٚو٢ٝ ايعٖطٟ,

 بٔ ٚإبطاِٖٝ دطٜر, ٚابٔ اؿذاز, بٔ ٚايجٛضٟ, ٚؾعب١ ٚا٭ٚظاعٞ, ؾٝٛخ٘(,
 أبٛ إغشام َٓ٘(, ٖٛ أنرب )ٚممٔ أقطاْ٘(, )َٔ ع١ٓٝٝ, ٚابٔ غعس, بٔ ٚايًٝح طُٗإ,

 املباضى, ٚابٔ ٚايؿاؾعٞ, َٗسٟ, بٔ ايطمحٔ ٚعبس ايكطإ, غعٝس بٔ ٚو٢ٝ ايؿعاضٟ,
 بٔ اهلل ٚعبس ٚأبٛ َػٗط, ايٓٝػابٛضٟ, و٢ٝ بٔ ٚو٢ٝ ايكاغِ, ٚابٔ ٖٚب, ٚابٔ

 .(3)ايتٓٝػٞ ٜٛغـ
  

 
 .(6/32) ايتٗصٜب: ( تٗصٜب1
 (.1/34: )ٜٓعط: تطتٝب املساضى (2
 .(1/208) :اؿؿاظ ( تصنط3٠
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 :  ×ٕل اهلل ـيُاقثــــــّ ٔتعظًّٛ  حلذٚث رس
 ْاؾع عٔ َايو ؾكاٍ: ا٭غاْٝس, أصح عٔ ايبداضٟ إمساعٌٝ بٔ قُس غ٦ٌ  -

 يًطداٍ, َايو اْتكاز أؾس نإ َا ع١ٓٝٝ: ابٔ عٔ املسٜين بٔ عًٞ ٚقاٍ عُط. ابٔ عٔ
 إ٫ ؾٗٛ ثك١ َايو, عٓ٘ ض٣ٚ َٔ نٌ َعني: ابٔ عٔ ايسٚضٟ ٚقاٍ ِْٗ,أبؿ ٚأعًُ٘

 ْاؾع أصشاب ٜكٍٛ: غعٝس بٔ و٢ٝ مسعت املسٜين ابٔ عًٞ ٚقاٍ ايهطِٜ, عبس
 ْاؾع, أصشاب أثبت ٖ٪٤٫ عًٞ: قاٍ َٚايو, اهلل, أٜٛب, ٚعبس عٓ٘, ضٚٚا ايصٜٔ
 . (1)أسسا َايو ع٢ً ٜكسّ ٫ َٗسٟ ابٔ ٚنإ

قاٍ عبس ايطمحٔ ٚ ٚقاٍ اٱَاّ ايؿاؾعٞ: ي٫ٛ َايو ٚغؿٝإ يصٖب عًِ اؿذاظ.
َٔ  ×بٔ َٗسٟ: َا بكٞ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض أسس آَأ ع٢ً سسٜح ضغٍٛ اهلل 

 .(2)َايو بٔ أْؼ
ٚقس تٛاتطت ايطٚاٜات ع٢ً تععِٝ َايو جملًؼ ايعًِ ٚتٛقريٙ ؿسٜح ضغٍٛ اهلل 

 خطدات  ايٓااؽ  أتااٙ  إشا َاياو  أَطا عذٝبا, ْكٌ عٝاض عٔ َططف, قاٍ: ٚنإ ×
ٕ  املػا٥ٌ؟ أٚ اؿسٜح تطٜسٕٚ ايؿٝذ: يهِ ٜكٍٛ هلِ ؾتكٍٛ اؾاض١ٜ, إيِٝٗ  قاايٛا:  ؾان

ٌ  ادًػاٛا,  هلِ: قاٍ اؿسٜح, قايٛا: ٚإٕ ؾأتاِٖ إيِٝٗ خطز املػا٥ٌ, ٘  ٚزخا  َػتػاً
٘  عًا٢  ٚٚعاع  ٚتعُاِ,  ,(3)٘غادٳ ٚيبؼ دسزًا, ثٝابًا ٚيبؼ ٚتطٝب, ؾاغتػٌ,  ضأغا

 ٜٚٛعع اـؿٛع, ٚعًٝ٘ ٚتطٝب, يبؼ ٚقس إيِٝٗ ؾٝدطز املٓض١, ٚتًك٢ ي٘ ,(4)ط١ًٜٛ
 . (5) × اهلل ضغٍٛ سسٜح َٔ ٜؿطؽ ست٢ ٜبدط ٜعاٍ عٛز ؾ٬

 
ٔ  ضٚا٠ ملعطؾا١  ايتكٝٝاس  -1  اؿؿاااظ: تاصنط٠  (32/7) ايتٗاصٜب:  تٗاصٜب  (1/338) ٚا٭غااْٝس:  ايػآ

(1/208) 
 .(6/318: )ٜٓعط: س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ -2
 .(2/303) ايعطب يػإ. غٝذإ ٚمجع٘, غًٝغ نػا٤ايطًٝػإ, ٖٚٛ  :ايػاز  -3
 يف ًٜبػْٛٗا ايٓٴػٻاُى نإ ط١ًٜٛ, َقًٓػٴ٠ٛ ٖطٟ:ع,  ٖٚٞ نُا قاٍ ايايبٴطٵْٴؼٴٖهصا يف املضسض, ٚيعًٗا   -4

 .(3/908) :ايضشاح .اٱغ٬ّ صسض
 .(2/14) املػايو ٚتكطٜب املساضى تطتٝب -5
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 ايطري يهإٔ َايو, فًؼ َٔ ٚقاضًا أؾس قط ضأٜت َا قاٍ: قعٓب, ْٚكٌ عٔ ابٔ
 .(1)ض٩ٚغِٗ ع٢ً

ٍ  ؿاسٜح  َٓ٘ إد٫ً٬ ٚع٤ٛ ع٢ً إ٫ خوسٸ ْٚكٌ عٓ٘ أْ٘ نإ ٫  .× اهلل ضغاٛ
 غات١  عكطب ؾًسغت٘ وسثٓا, ٖٚٛ َايو عٓس املباضى, قاٍ: نٓت بٔ اهلل ْٚكٌ عٔ عبس

ٔ  ؾطؽ ؾًُا ,× اهلل ضغٍٛ سسٜح ٜكطع ٫ٚ ٜٚضرب, يْٛ٘ ٜتػري َٚايو َط٠, عؿط  َا
ّ  َٓاو  ضأٜت يكس اهلل عبس أبا ٜا قًت: ايٓاؽ, ٚتؿطم اجملًؼ  إمناا  قااٍ:  عذباًا,  ايٝاٛ
 .(2)× اهلل ضغٍٛ ؿسٜح إد٫ً٬ صربت

   :آثــــــــــارِ
. ضغااي١ يف ا٭قغا١ٝ    أضغًٗا إىل ايًٝح بٔ غاعس.  .ضغاي١ يف إمجاع أٌٖ املس١ٜٓ

ضغاي١ يف ايٓذّٛ َٚٓاظٍ ايكُط, ضٚاٖا غاشٕٓٛ   ٖٚب.ضغاي١ يف ايكسض نتبٗا إىل ابٔ 
دع٤  أضغًٗا إىل أبٞ غػإ قُس بٔ َططف. :ضغاي١ يف ايؿت٣ٛ عٔ ابٔ ْاؾع ايضا٥ؼ.

ٖصا باٱعاؾ١ إىل املٛطأ, ٚمجًا١ ضغاا٥ٌ    نتاب ايػٸري, َٔ ضٚا١ٜ ايكاغِ. يف ايتؿػري.
 .(3)َٓػٛب١ إيٝ٘أخط٣ 
   :ـّــــــٔفاتــــ
 يف َات َايو: ملٛت ايٓاؽ أسؿغ إْٞ ايعبريٟ, َضعب عٔ غعس: ابٔ قاٍ

 أضبع صبٝش١ تٛيف أٜٚؼ: أبٞ بٔ إمساعٌٝ ٚقاٍ َٚا١٥, ٚغبعني تػع غ١ٓ صؿط
 ٚمثاْني مخؼ ابٔ باملس١ٜٓ املٓٛض٠, ٚنإ ٚغبعني تػع غ١ٓ ا٭ٍٚ ضبٝع ؾٗط َٔ عؿط٠

.(4)غ١ٓ,ٚزؾٔ بايبكٝع, ضمح٘ اهلل ضمح١ ٚاغع١

 

 
 .(2/15) املضسض ايػابل: -1
 .(2/16) املػايو ٚتكطٜب املساضى تطتٝب -2
 يف املصٖب ايسٜباز, (175/  7) اؿسٜح ط ايٓب٤٬ أع٬ّ غري, ٚ(2/90) ايػابل:ٜٓعط: املضسض  -(3

 .(26: ظ) املصٖب عًُا٤ أعٝإ َعطؾ١
 (1/339) ٚا٭غاْٝس ايػٓٔ ضٚا٠ ملعطؾ١ , ايتكٝٝس(1/405: )ٜٓعط: تاضٜذ َٛيس ايعًُا٤ ٚٚؾٝاتِٗ -(4

 .(1/209) اؿؿاظ: تصنط٠ ,(32/8) :ايتٗصٜب تٗصٜب
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ــح: 
ّ
ٕٚ

ُ
انشٛثاَٙ ٍــاإلياو حمًذ تٍ احلس ْ  

 
 امسّ َٔسثّ ٔيٕنذِ:

أبٛ عبس اهلل, قُس بٔ اؿػٔ بٔ ؾطقس ايؿاٝباْٞ, ْػابًا عًا٢ ا٭ضداح, أصاً٘      
, ٚشناط  (1)زَؿكٞ َٔ َس١ٜٓ سطغتا, ٚيصيو تطدِ ابٔ عػانط ٭بٝ٘ اؿػٔ بٔ ؾطقس

 .(2)١ابايهٛؾٖا, ْٚؿأ  132أْ٘ اْتكٌ إىل ٚاغط بايعطام, ٚبٗا ٚيس قُس غ١ٓ 
 َشؤتّ ٔطهثّ ٔتعهًّٛ:

قُس بٔ اؿػٔ بايهٛؾ١, ٚبٗا آْصاى ؾكٝ٘ ايعطام اٱَاّ أبٛ سٓٝؿ١ ايٓعُإ,  ْؿأ
ـ  أباا  ٫ظّ ثِ عٓ٘, ايعًِ َٔ ؾ٦ٝا ٚنتب ؾ٬ظَ٘ غٓتني ٚأخص عٓ٘ ايؿك٘, ٔ  ٜٛغا  َا

٘  ٚتؿكٜ٘ٛغـ,  أبٞ بعس بايعطام ايؿك٘ ضٜاغ١ إيٝ٘ ٚاْتٗت ايؿك٘, يف بطع ست٢ بعسٙ  با
 . (3)ايهجري٠ ايتضاْٝـ ٚصٓـ أ١ُ٥

طًب ايؿٝباْٞ ايعًِ ٚأْؿل ؾٝ٘ ايػايٞ ٚايٓؿٝؼ, ؾكس نإ أبٛٙ دٓاسٜا َٛغاطا,   
ٛ  عًا٢  أيؿاا  عؿاط  مخػا١  ؾأْؿكت زضِٖ, أيـ ث٬ثني أبٞ تطى أثط عٓ٘ أْ٘ قاٍ:  ايٓشا

 .(4)ايؿك٘ ع٢ً أيؿا عؿط ٚمخػ١ ٚايؿعط,
  ٜكٓع ايؿٝباْٞ بؿك٘ ايعطام ؾطسٌ إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚمسع َٔ عًُا٥ٗا, ٫ٚظّ 

 . (5)ٖٚٛ قٟٛ يف ْكً٘ عٓ٘قاٍ ايصٖيب: َايها َس٠ ٚعٓ٘ أخص اؿسٜح, 
 ,نُا اضؼٌ إىل َه١ املهط١َ ٭زا٤ ؾطٜغ١ اؿر, ؾأخص عٔ عبس املًو بٔ دطٜر

ٌ   أٜغا عٔ َػعط بٔ نساّ, نُا أخص ٔ  ايعٓاربٟ, َٚاياو   ٚظؾط بأ اهلاصٜ  َػاٍٛ,  با
ٛ      ٚأنجط ايؿاؾعٞ, عٓ٘ ٚض٣ٚ .ٚا٭ٚظاعٞ  سٝح ٫ظَا٘ ٚتؿكا٘ عًٝا٘, ٚض٣ٚ عٓا٘ أبا

 
 .(13/346) عػانط ٫بٔ زَؿل تاضٜذٜٓعط:  -1
ٌ  (, تااضٜذ 567)4/184(, ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بأ خًهاإ   593)2/172ٜٓعط: تاضٜذ بػساز  -2  إضبا

 املغ١ٝ , ٚاؾٛاٖط(9/134) ايٓب٤٬ أع٬ّ , غري(1/80) ٚايًػات ا٭مسا٤ , ٚتٗصٜب(2/620)
 (. 933)1/361, ٚتعذٌٝ املٓؿع١ ٫بٔ سذط(2/42) اؿٓؿ١ٝ طبكات يف

 (.933)1/361(, تعذٌٝ املٓؿع١ ٫بٔ سذط 567)4/184ٜٓعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ  -3
 .(2/248) بايٛؾٝات ٜٓعط: ايٛايف -4
 .(3/513) ا٫عتساٍ ٜٓعط: َٝعإ -5
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ٞ  اياطاظٟ,  اهلل عبٝاس  بٔ ٖٚؿاّ غ٬ّ, بٔ ايكاغِ عبٝس ٔ  ٚعًا ِ  با  ايطٛغاٞ,  َػاً
ٔ  ٚوٝا٢  عُطٚ, أبٞ بٔ ٚعُطٚ ٔ  ٚقُاس  َعاني,  با ٔ  ٚوٝا٢  مساعا١,  با  صاا   با

 .(1)ٚآخطٕٚ ايٛساظٞ
 يُاقثــــــــّ   

ٞ  ايعا , عاطَا َأ عاٛض ايعًاِ,     أشنٝا٤ قاٍ ايصٖيب: نإ َٔ  ايكغاا٠  قغاا٤  ٚيا
 .(2)عًٝ٘ َعٜس َا ٫ ٚاؿؿ١ُ اؾاٙ َٔ ْٚاٍ يًطؾٝس,

ِ  ضأٜت َا»أث٢ٓ ايؿاؾعٞ ع٢ً عًُ٘ ٚؾضاست٘ نجريا, قاٍ:  ٔ  اهلل بهتااب  أعًا  َا
ٍ  ايؿاؾعٞ, قاٍ: مسعت غًُٝإ, بٔ ٚعٔ ايطبٝع «اؿػٔ بٔ قُس ٛ : »ٜكاٛ  أؾاا٤  يا

ٔ  قُس بًػ١ ايكطإٓ ْعٍ أقٍٛ إٔ ٔ  با ٘  اؿػا ٘  يكًتا ٍ  ٚناإ املعْاٞ,   «يؿضااست : ٜكاٛ
ٔ  ضٚسا أخـ مسٝٓا ضأٜت َا: »ٜكٍٛ ايؿاؾعٞ, مسعت ٔ  قُاس  َا  َٚاا  اؿػأ,  با

ِ «بًػت٘ ْعٍ ايكطإٓ نإٔ ٜكطأ ضأٜت٘ إشا نٓت َٓ٘, أؾضح ضأٜت ٞ  . ٚعٔ إباطاٖٝ : اؿطبا
ٌ  ٖاصٙ  ياو  أٜٔ َٔ: أمحس يٲَاّ قًت ٍ   املػاا٥ ٔ : اياسقام؟ قاا ٔ  قُاس  نتاب  َا  با

 .(3)اؿػٔ
َٔ أع٬ّ ايؿكا٘ ٚايكغاا٤ يف ؾارت٠ َعٖاط٠ َأ       عًًُا -ضمح٘ اهلل  -ٖهصا نإ قُس 
 تاضىٓا اجملٝس.

 آثـــــــــــــــــارِ:
يف ايؿكا٘ ٚا٭صاٍٛ, َٚأ     ٖاا صٓـ ايؿٝباْٞ املضآؿات ايهاجري٠ املؿٝاس٠, ٚأنجط   

اؿذا١   - اؾطداْٝاات  - اؾاَع ايهابري  - اؾاَع ايضػري - اٯثاضتاب نأُٖٗا: 
ظٜااز٠ ايعٜاازات,   - ايعٜاازات - ايطقٝات- ضٚاٜت٘ ملٛطأ َايو - ع٢ً أٌٖ املس١ٜٓ

 .(4)نتب ايٓٛازض - املبػٛط - ايَهٝػاْٝات - ايػري ايهبري - ط ايضػريايػٝٳ
 

 
 .(1/526) اؿٓؿ١ٝ طبكات يف املغ١ٝ اؾٛاٖطٜٓعط:  -1
 .(79: ظ) ٚصاسبٝ٘ سٓٝؿ١ أبٞ اٱَاّ ٜٓعط: َٓاقب -2
 .(81: ظ) ٚصاسبٝ٘ سٓٝؿ١ أبٞ اٱَاّ , َٓاقب(9/136)ايٓب٤٬:  أع٬ّ غري ٜٓعط: -3
 .(9/207) امل٪يؿني َعذِ, (560/ 1) اؿٓؿ١ٝ طبكات يف املغ١ٝ اؾٛاٖطٜٓعط:  -4
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 :ّـــــــٔفات
ٖاضٕٚ ايطؾٝس, ٚنإ قاعٝ٘, ٚخطز يًدًٝؿ١  ٬َظَا اؿػٔ بٔ قُس ٜعٍ  
 يف َع٘ ايهػا٥ٞ ٖا, ٚقس َات 189 غ١ٓ قطاٖا يف َٔ بكط١ٜ َٚات ايطٟ, َع٘ إىل

 زؾٓت: ٜكٍٛ نإ ٚزؾٓا ٖٓاى, ٚيصا نإ ايطؾٝس تعاىل, اهلل اُضمحٗ بايطٟ, ٚاسس ّٜٛ
 .(1)بايطٟ ٚايعطب١ٝ ايؿك٘

 
 

 
 

  

 
 .(4/185) ا٭عٝإ ٜٓعط: ٚؾٝات -1
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ــــح:
ّ
ٕٚ

ُ
 ار٘ــــانعاليح يال عهٙ انق ْ

   امسّ َٔسثّ:
اهلاطٟٚ, املهاٞ, ايكااضٟ,    ٖٛ: ْٛض ايسٜٔ, أبٛ اؿػٔ, عًٞ بٔ غًطإ قُاس,  

 .(1)×يًتربى باغِ ايطغٍٛ ٚاغِ ٚايسٙ َطنب ع٢ً عاز٠ ا٭عادِ; 
ٞٷٖٛ املٚ   ٙ َٚػتكطٙ إىل إٔ قبض.ه١ املهط١َ َٗادط مل ْػب١ :ه

ٖٳطٳا٠ غطَٔ  ٭ٕ أصً٘ :ٖٚطٟٚ  ., ٚبٗا ٚيس ْٚؿأأؾػاْػتإ سايًٝا-غإ اَس١ٜٓ 
 .(2)ٖٚٛ ايكاضٟ ٫ؾتػاي٘ بايكطا٤ات ٚعًّٛ ايكطإٓ ضمسا ٚتؿػريا

ٚؾٗطت٘: ٬َ عًٞ ايكاضٟ, ٚن١ًُ )٬َ( عٓس ا٭عادِ يكب َسح ٚتععِٝ ملأ  
 .(3)ع٬ ؾأْ٘ يف ايعًِ ايؿطعٞ ٚايسٜٔ

 َشؤتّ ٔطهثّ ٔتعهًّٛ:
ٚيس مبس١ٜٓ ٖطا٠, زٕٚ إٔ وسز تاضٜذ َعني ي٫ٛزت٘, ٖٚٛ أَط طبٝعٞ ؾًاِ ٜهأ   

تأضٜذ اي٫ٛزات, ؾغ٬ عٔ إٔ ا٭ؾصاش ٫ ٜهٕٛ هلِ نجريا ؾاإٔ  بيًٓاؽ سٝٓٗا اٖتُاّ 
 عٓس ٫ٚزتِٗ يٝٗتِ ايٓاؽ بتشسٜسٖا.

ٖٚٓااى ثبات أْا٘ تعًاِ ايكاطإٓ       ٚقس أقبٌ ع٢ً طًب ايعًِ, ؾبسأ بؿٝٛر بًسٙ,
ٚسؿع٘, ٚأصبح َتكٓا يًطغِ ٚايتذٜٛس ٚبعض َٔ عًَٛ٘,  ٚ  ٜطٌ ايًباح   ايهطِٜ 

بٗا, ٚميِ ؾطط َه١ املهط١َ, ٖٚٓاى نٌُ ؼضًٝ٘ ايعًُاٞ, ستا٢ أصابح عًُاا َأ      
أع٬ّ ايب٬ز اؿطاّ ٚايعا  اٱغ٬َٞ أمجع, ٚأصبشت يا٘ سًكاات عًُٝا١ ٚفاايؼ     

 ذ, َٚٔ أُِٖٗ:ٜ,  ٚقس تتًُص ع٢ً َؿا(4)ٚتتًُص عًٝ٘ ايعانـ ٚايبازٟ
 ٖا( 975)  :عًٞ املتكٞ اهلٓسٟ -2, ٖا ( 973ُٞ )تأمحس بٔ سذط اهَلٝ -1

 
 .45ٜٓعط: اٱَاّ عًٞ ايكاضٟ ٚأثطٙ يف اؿسٜح ـًٌٝ إبطاِٖٝ قٛت٬ٟ ظ -1
, خ٬صا١ ا٭ثاط يف أعٝاإ ايكاطٕ اؿاازٟ عؿاط       1/671ٜٓعط: َضازض تطمجت٘ يف: نؿـ ايعٕٓٛ  -2

, ايطغاااي١ املػااتططؾ١ 3/21, إٜغاااح املهٓاإٛ يف ايااصٌٜ عًاا٢ نؿااـ ايعٓاإٛ 3/185يًُشاايب
, اٱَاااّ عًااٞ ايكاااضٟ ٚأثااطٙ يف اؿااسٜح اؾًٝااٌ إبااطاِٖٝ  5/12, ا٭عاا٬ّ يًعضنًااٞ 153ظ

 .42قٛت٬ٟ.صا 
 َاز٠ )ٚيٞ( 40/253تاز ايعطٚؽ ٜٓعط:  -3
 .153ٜٓعط: ايطغاي١ املػتططؾ١ ظ -4
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 ٖا( 982عط١ٝ ايػًُٞ ) -4, ٖا(  981َرين٬ٕ ) -3
 ٖا( 990قطب ايسٜٔ املهٞ ) -6, ٖا( 984عبس اهلل ايػٓسٟ )  -5
 993قُس بٔ أبٞ اؿػٔ ايبهاطٟ )  -9, ٖا( 992أمحس بٔ بسض املضطٟ ) -8

  . ٖا( 1000غٓإ ايسٜٔ ا٭َاغٞ ) -10, ٖا(

بٔ ادب قُس اؿػني ايطربٟ  قٝٞ ايسٜٔ , َِٚٓٗ:(1)ٚقس تتًُص عًٝ٘ خًل نجري
ٖا(. ٚقُس بٔ 1037ٖا(, عبس ايطمحٔ امُلطؾسٟ, أخص ايكطا٤ات عٔ ايؿٝذ )1033)

 .(2)ؾطٚر املٛضٟ, ٚغًُٝإ بٔ صؿٞ ايسٜٔ ايُٝاْٞ

ٖاا(, ؾكااٍ:   1111قُس أَني ادٝٞ ) َِٓٗ: ٚقس أث٢ٓ عًٝ٘ مجع َٔ َعاصطٜ٘,
ْعٌٜ َه١, ٚأسس صسٚض ايعًِ, ؾاطز عضاطٙ, ايبااٖط ايػاُت يف ايتشكٝال, ٚتٓكاٝح       
ايعباضات, ٚؾٗطت٘ ناؾ١ٝ عٔ اٱططا٤ يف ٚصؿ٘....ٚاؾتٗط شنطٙ, ٚطاض صٝت٘, ٚأيـ 

عًا٢   ايتآيٝـ ايهجري٠, ايًطٝؿ١ ايتأز١ٜ, ادتٜٛا١ عًا٢ ايؿٛا٥اس اؾًًٝا١, َٓٗاا ؾاطس٘      
 .(3) املؿها٠ يف فًسات, ٖٚٛ أنربٖا ٚأدًٗا

 آثــــــــــــارِ:
نطؽ ايكاضٟ سٝات٘ يًعًِ ٚايتأيٝـ, ؾكس سباٙ اهلل بصنا٤ ْازض, ٚعكاٌ ضاداح,   
١ُٖٚ عاي١ٝ, ٚصرب ععِٝ ع٢ً ايتشكٝل ٚايتٓكٝح, َهٓ٘ شيو َٔ اـٛض ٚاملؿااضن١  

ط٠ٚ عًُٝا١ ٖا٥ًا١, باني نتااب     يف ؾٕٓٛ نجري٠ َٔ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ, ؾارتى ثا  
عدِ َٔ إسس٣ عؿط فًسا, نُطقا٠ املؿاتٝح عًا٢ َؿاها٠ املضاابٝح, ٚضغااي١ َأ      
ٚضقات َعسٚز٠, ٚتٓاٚيت َ٪يؿات٘ ؾت٢ اجملا٫ت َٔ ايكاطا٤ات ٚايتؿػاري ٚاؿاسٜح    
ٚايعكٝس٠ ٚايؿك٘ ٚايٓشٛ ٚايضطف ٚا٭زب ٚايًػا١ ٚايرتاداِ, ٚاياٛعغ ٚاٱضؾااز,     

 ٚغري شيو.    

 
 .3/159, إٜغاح املهٕٓٛ 1/371, ايبسض ايطايع 2/457ٜٓعط: خ٬ص١ ا٭ثط  -1
 .86ا , اٱَاّ عًٞ ايكاضٟ ٚأثطٙ يف اؿسٜح ص2/369ٜٓعط: خ٬ص١ ا٭ثط  -2
 .3/185ٜٓعط: خ٬ص١ ا٭ثط  -3



 

 

 
 

 

 الدارسة شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

35 

نتب٘ أْ٘ نطٸؽ أْؿاؽ ايتايٞ َٔ خامت١ كطٛطات زيت ايتٛاضٜذ املػطط٠ يف ٚقس 
ٖا تاضٜذ ٚؾات٘, ؾرت٠  1014-ٖا   1003غين زٖطٙ يًتأيٝـ, سٝح ناْت ايؿرت٠ َٔ 

عطا٤ ٚتأيٝـ,  ٚقس اختًـ يف سضط َ٪يؿات٘, سٝح ْكٌ ايؿُاع يف عج٘ ايصٟ أعسٙ 
عٔ أسس ؾاطاح اؿاعب ايععاِٝ أْا٘     غ١ٓ ع٢ً ٚؾا٠ ايكاضٟ, ْكٌ  400مبٓاغب١ َطٚض 

, ٚقاس اغاتبعس قاٛت٬ٟ شياو,     300أخربٙ أسس أسؿااز ايكااضٟ إٔ َ٪يؿاتا٘ بًػات     
َ٪يؿا, غري إٔ بعغٗا َهطض, ْٚٛضز يف اٯتاٞ   263ٚسضطٖا ايؿُاع عسا ٚأٚصًٗا 

 :(1)أِٖ ٖصٙ املضٓؿات
 يؤنفاتّ يف انقزاءاخ ٔانتفسري:  -1

اؾُاايني   - ساؾ١ٝ ع٢ً ؾاطح اؾعاربٟ يًؿااطب١ٝ    - ؽطٜر قطا٤ات ايبٝغاٟٚ
ايؿٝض  - ايع٬َات ايبٝٓات يف بٝإ بعض اٯٜات - ايغابط١ٝ يًؿاطب١ٝ - ع٢ً اؾ٬يني

اهلباات   - املٓح ايؿهط١ٜ بؿطح املكس١َ اَؾعٳض١ٜ - ايػُاٟٚ يف ؽطٜر قطا٤ات ايبٝغاٟٚ
ٕ  أْٛاض ايكاطآ  - ايػ١ٝٓ ايع١ًٝ ع٢ً أبٝات ايؿاطب١ٝ ايطا١ٝ٥ تؿػاري   - ٕ ٚأغاطاض ايؿطقاا

ضز املتؿاابٗات   - ساؾ١ٝ ع٢ً تؿػري ايبٝغاٟٚ )اؾع٤ ا٭خري( - اٯٜات املتؿابٗات
ايبٝٓات يف يف تبأٜ بعض  - قض١ ٖاضٚت َٚاضٚت - ؾطح ايؿاطب١ٝ - إىل ادهُات

 .تؿػري غٛض٠ ايكسض - تؿػري ايكطإٓ - اٯٜات

 يؤنفاتّ يف احلذٚث -2
ايبٹطٻ٠ يف  - ا٭ظٖاض املٓجٛض٠ يف ا٭سازٜح املؿٗٛض٠ - ا٭ضبع١ٝٓٝا٭سازٜح ايكسغ١ٝ 

املػأي١ يف  - يؿِٗ ا٭ضبعني امُلعنياملبني  - ايكٍٛ ايػسٜس يف خٴًـ ايٛعٝس - سب اهلط٠
ملٛعٛعات ا - املضٓٛع يف َعطؾ١ املٛعٛع, َؿٗٛض باملٛعٛعات ايضػط٣ - ايبػ١ًُ
 - سسٜجًا يف ؾغٌ ايكطإٓ أضبعٕٛ - بداضٟإعطاب ايكاضٟ ع٢ً أٍٚ باب اي - ايهرب٣

خؿض  - تعًٝكات ايكاضٟ ع٢ً ث٬ثٝات ايبداضٟ - ؼػني ايط١ٜٛ يف ؼػني اي١ٝٓ

 
ٌٸ َٔ  -ٜٓعط: امل٬ عًٞ ايكاضٟ  -1 ؾٗطؽ َ٪يؿات٘ َٚا نتب عٓ٘. قُس عبس ايطمحٔ ايؿُاع. عح َػت

َطبٛعات َطنع مجع١ املادس يًجكاؾ١ ٚايارتاخ زباٞ    .ٖا 1414 1ف١ً آؾام ايجكاؾ١ ٚايرتاخ ايعسز 
 .64صا /َٚا بعسٖا. ٚ ايكاضٟ ٚأثطٙ يف عًِ اؿسٜح 4صا 
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ضغاي١ يف سسٜح ايربا٤ يف صشٝح  - اَؾٓاح ٚضؾع اُؾٓاح بأضبعني سسٜجًا يف ايٓهاح
ب١ ؾطح ؾطح ن - ؾطح اؾاَع ايضػري, يًػٝٛطٞ ٖٚٛ يف عساز املؿكٛزٜٔ - ايبداضٟ

 - ؾطح َٛطأ َايو, بطٚا١ٜ قُس ايؿٝباْٞ - ؾطح صشٝح َػًِ - ايؿهط, ٫بٔ سذط
َطقا٠ املؿاتٝح ؾطح َؿها٠ املضابٝح, يًدطٝب  - صٓع١ اهلل يف صٝػ١ صبػ١ اهلل

أضبعٕٛ سسٜجا يف  -ا٭ضبعٕٛ سسٜجا - َػٓس ا٭ْاّ يف ؾطح َػٓس اٱَاّ - ايتربٜعٟ
 - ا٭غطاض املطؾٛع١ يف ا٭خباض املٛعٛع١ - ايهًِأضبعٕٛ سسٜجا َٔ دٛاَع  - ايٓهاح

ايسضض  - ساؾ١ٝ ع٢ً ْع١ٖ ايٓعط - متٝٝع املطؾٛع عٔ املٛعٛع - تصنط٠ املٛعٛعات -
 .ؾطح نب١ ايؿهط - ٚايػطض َٔ ن٬ّ غٝس ايبؿط

 يؤنفاتّ يف انعقٛذج -3
 -دٛز١ٜاملطتب١ ايؿټٗٛز١ٜ يف َٓعي١ ايٛٚ -املؿطب ايٛضزٟ يف سكٝك١ َصٖب املٗسٟ
 - َؾطا٥س ايك٥٬س ع٢ً أسازٜح ايعكا٥س - املدتضط ا٭ٚؾ٢ يف ؾطح ا٭مسا٤ اؿػ٢ٓ

ؾِ ايعٛاضض يف شّ  - ع٤ٛ املعايٞ يبس٤ ا٭َايٞ - ؾط ايعٕٛ ممٔ ٜسعٞ إميإ ؾطعٕٛ
ؾطح ضغاي١ أيؿاظ  - ؾطح ع٤ٛ املعايٞ ع٢ً َٓع١َٛ بس٤ ا٭َايٞ - ايطٚاؾض

غ٬ي١ ايطغاي١ يف شّ ايطٚاؾض َٔ أٌٖ  - ا٭نربؾطح ايؿك٘  - ايهؿط, يبسض ايطؾٝس
ـٹسض  - ضز ايؿضٛظ -ضغاي١ يف َا١ٖٝ امل٥٬ه١ ٚقض١ خًل آزّ  - ايغ٬ي١ نؿـ ا

أزي١  -تتُِٝ املكاصس تهٌُٝ ايعكا٥س -ساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح املكاصس - عٔ أَط اـغط
 .ؽطٜر أسازٜح ؾطح ايعكا٥س ايٓػؿ١ٝ - َعتكس أبٞ سٓٝؿ١ يف أبٟٛ ايطغٍٛ

 يؤنفاتّ يف انفقّ ٔاألصٕل -4
ا٫صطٓاع يف  - ا٫غتسعا٤ يف ا٫غتػكا٤ - ا٫غتٓإ عٓس ايكٝاّ إىل ايض٠٬

ايربٖإ اؾًٞ ايػًٞ ع٢ً َٔ مس٢  - اٱْبا٤ بإٔ ايعضا َٔ غٓٔ ا٭ْبٝا٤ - ا٫عطباع
ايتضطٜح يف ؾطح ايتػطٜح )أٚ  - ايب٤٬ يف َػأي١ اي٤٫ٛ - بػري َػ٢ُ ايٛيٞ

ايسض٠ املغ١٦ٝ يف ايعٜاض٠  - اؿغ ا٭ٚؾط يف اؿر ا٭نرب - ايتؿطٜح( ايتضطٜح أٚ
ايضٓٝع١ يف ؼكٝل ايبكع١  - ايصخري٠ يف ضدا٤ املػؿط٠ ايهبري٠ - املضطؿ١ٜٛ ايطع١ٝ

ايؿٝض ايؿا٥ض يف ؾطح ايطٚض  - ايعؿاف عٔ ٚعع ايٝس بايطٛاف - املٓٝع١
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ايٛقٛف  - يف املٓػو املتٛغط املػًو املتكػط - ايطا٥ض يف َػا٥ٌ ايؿطا٥ض
بسا١ٜ ايػايو يف  - أْٛاض اؿذر يف أغطاض اؿذر - بايتشكٝل ع٢ً َٛقـ ايضسٜل
 - بٝإ ؾعٌ اـري إشا زخٌ َه١ َٔ سر عٔ ايػري - ْٗا١ٜ املػايو يف ؾطح املٓاغو

ؼكٝل اٱبا١ْ يف صش١ إغكاط َا   هب َٔ  - ؼكٝل ا٫ستػاب يف تسقٝل ا٫ْتػاب
تؿٝٝع ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ يؿٓٝع غؿٗا٤  - تعٜني ايعباض٠ يتشػني اٱؾاض٠ - ١اؿغاْ

 - ساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح اهلسا١ٜ يًُطعٝٓاْٞ - تٛعٝح املباْٞ ٚتٓكٝح املعاْٞ - ايؿاؾع١ٝ
شٌٜ  - زاَػ١ املبتسعني ْٚاصط املٗتسٜٔ - سسٚز ا٭سهاّ -ساؾ١ٝ ع٢ً ؾتح ايكسٜط

 ضغاي١ يف ايعت١ُ- ضغاي١ يف ا٫غتٓذا٤ - ع١ٝتؿٝٝع ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ يتؿٓٝع غؿٗا٤ ايؿاؾ
ضغاي١ يف إسطام  - ضغاي١ يف إمتاّ ايطنٛع - ضغاي١ يف اؾُع بني ايض٬تني -

ضغاي١ يف بٝإ  - ضغاي١ يف باب اٱَاض٠ ٚايكغا٤ - املضشـ إشا خطز َٔ ا٫ْتؿاع
ٜهطٙ أّ ضغاي١ يف بٝإ إؾطاز ايض٠٬ عٔ ايػ٬ّ ٌٖ  - ايتُتع يف أؾٗط اؿر يًُكِٝ

 - ضغاي١ يف محا١ٜ َصٖب اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ - ضغاي١ يف تؿاٚت املٛدٛزات - ٫؟
 - ؾطح اهلسا١ٜ, يًُطغٝٓاْٞ - ضغاي١ ؾُٝا ٜتعًل ب١ًًٝ ايٓضـ َٔ ؾعبإ ٚي١ًٝ ايكسض

ؾؿا٤ ايػايو يف - ؾطح ٚص١ٝ اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ - ؾطح ايٛقا١ٜ يف َػا٥ٌ اهلسا١ٜ
 - عكس ايٓهاح ع٢ً يػإ ايٛنٌٝ - يف ص٠٬ اؾٓا٥ع ص٠٬ اؾٛا٥ع - إضغاٍ َايو

يب يباب  - ؾتح باب ايعٓا١ٜ بؿطح نتاب ايٓكا١ٜ - ؾتح ا٭مساع يف ؾطح ايػُاع
َعطؾ١ ايٓټػاى يف َعطؾ١  - يػإ ا٫ٖتسا٤ يف ا٫قتسا٤ - املٓاغو يف ْٗا١ٜ ايػايو

 .اقتسا٤ اؿٓؿ١ٝ بايػاز٠ ايؿاؾع١ٝ - ايػٛاى

 هغح ٔاألدب ٔانُحٕ ٔانصزفيؤنفاتّ يف ان -5
ايعبس٠ يف ؾطح  - ايتذطٜس يف إعطاب ن١ًُ ايتٛسٝس َٚا ٜتعًل مبعٓاٖا َٔ ايتُذٝس

املًُع يف ؾطح ايٓعت  - ايؿتح ايطباْٞ يف ؾطح تضطٜـ ايعِّلاْٞ - قضٝس٠ ايربز٠
 - ساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح ضغاي١ ايٛعع - ايٓاَٛؽ يف تًدٝط ايكاَٛؽ - املطصع

ضغاي١ يف بٝإ ايؿطم بني صؿس ٚأصؿس  - َٚعطؾ١ أقػاَٗا ضغاي١ يف اي٬َات
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ؾطح َػين ايًبٝب عٔ  - ؾطح باب اٱغعاز يف ؾطح قضٝس٠ باْت غعاز - ٚمُٖٛا
 .ساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح ضغاي١ ايٛعع - نتب ا٭عاضٜب

 يؤنفاتّ يف انرتاجى  -6
اي١ ضغ - املعسٕ ايعسْٞ يف ؾغٌ أٜٚؼ ايكطْٞ -اغتٝٓاؽ ايٓاؽ بؿغا٥ٌ ابٔ عباؽ 

- × -ضغااي١ يف بٝاإ أ٫ٚز ايآيب     -يف ايطز ع٢ً َٔ شّ َصٖب اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ 
 - ْع١ٖ اـاطط ايؿاتط يف تطمج١ غٝسٟ عباس ايكاازض   -َٓاقب اٱَاّ ا٭ععِ ٚأصشاب٘
ضغاي١ يف ايطز ع٢ً َٔ ْػب٘ إىل - ٜٔطبكات اجملتٗس - ا٭مثاض اؾ١ٝٓ يف أمسا٤ اؿٓؿ١ٝ

 .غب اٱَاّ ايؿاؾعٞ
 يؤنفاتّ يف املٕاعظ ٔاإلرشاد -7

اؿطظ اياجُني يًشضأ    - ×ضغاي١ يف صؿ١ َعاح ايٓيب  -أٚضاز امل٬ عًٞ ايكاضٟ 
نٓع ا٭خبااض يف ا٭زعٝا١    - فُٛع١ ضغا٥ٌ قٍٛ اؿًيب - ايتسٖني يًتعٜني - اؿضني

ٛٻاّ يًكٝاّ بايضٝاّ - َٚا دا٤ َٔ اٯثاض يف  غا١ٜ ايتشكٝل يف ْٗا١ٜ ايتاسقٝل  - قٛاّ ايض
ؾتح أبٛاب  - ؾطح عني ايعًِ ٚظٜٔ اؿًِ - َػا٥ٌ ابتًٞ بٗا أٌٖ اؿطَني ايؿطٜؿني

ؾاطح ايؿاؿا يف    - ؾطح سعب ايبشط, ٭بٞ اؿػٔ ايبهطٟ - ايسٜٔ يف آزاب املطٜسٜٔ
غري ايبٴؿط٣ يف ايػاري   - ؾطح ايطغاي١ ايُكؿٳري١ٜ - سكٛم املضطؿ٢, يًكاعٞ عٝاض

ِ   - ايٛغا٥ٌظبس٠ ايؿُا٥ٌ ٚعُس٠  - ايهرب٣ ساؾا١ٝ   - ضغاي١ يف ططٜل ؼضاٌٝ ايعًا
ٟ  - ع٢ً املٛاٖب ايًس١ْٝ, يًكػط٬ْٞ  مجع ايٛغا٥ٌ يف ؾطح ايؿُا٥ٌ يٲَاّ ايرتَاص

تبعٝاس ايعًُاا٤    - ؼؿ١ اـطٝب َٚٛعع١ اؿبٝاب  - تػ١ًٝ ا٭ع٢ُ عٔ ب١ًٝ ايع٢ُ -
 ١ يف خٛف اـامت١املكس١َ ايػامل - املٛضز ايطٟٚ يف املٛيس ايٓبٟٛ - عٔ تكطٜب ا٭َطا٤

املػًو ا٭ٍٚ ؾُٝا تغُٓ٘ ايهؿـ عٔ فاٚظ٠  - املكاي١ ايعصب١ يف ايعُا١َ ٚايعٳصٳب١ -
ايؿغاٌ املعاٍٛ يف    - اجملايؼ ايػا١َٝ يف َاٛاعغ اياب٬ز ايطَٚٝا١    - ٖصٙ ا٭١َ ا٭يـ

 ايطٖط ٚايٛقط ملػتشٌ ايطٸقط - ايؿضٍٛ امل١ُٗ يف سضٍٛ املت١ُ - ايضـ ا٭ٍٚ
ّ    اؿعب ا٭ - اؿٹاطظ   - ععِ ٚايٛضز ا٭ؾدِ ٫ْتػااب٘ ٚاغاتٓازٙ إىل ايطغاٍٛ ا٭ناط

    ٟ ا٭زب يف  - ايتا٥بٝا١ يف ؾاطح ايتا٥ٝا١    ايجُني يًشضٔ اؿضاني, يٲَااّ ابأ اؾاعض
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ا٭دٛب١ ادطض٠  - ا٫عتٓا٤ بايػٹٓا٤ يف ايؿٓا٤ - اٱع٬ّ بؿغا٥ٌ بٝت اهلل اؿطاّ -ضدب
 .يف ايبٝغ١ اـبٝج١ املٓهط٠

 يؤنفاخ أخزٖ -8
ايٓػاب١ املطتبا١    - بٗذ١ اٱْػإ َٚٗذ١ اؿٝٛإ - يب ايًباب يف ؼطٜط ا٭ْػاب

 .اغتدطاز اجمل٫ٛٗت يًُعًَٛات )يف ايؿًو( - يف املعطؾ١ ٚادب١
 :ّــــاتـٔف

مبه١ املهط١َ, يف ؾٗط ؾٛاٍ, غ١ٓ أيـ ٚأضبع عؿط٠ َٔ  -ضمح٘ اهلل- اهلطٟٚ تٛيف
٘  صًٛا َضط عًُا٤ ٚؾات٘ خرب بًؼ اهلذط٠, ٚملا  يف ايػٝبا١  صا٠٬  ا٭ظٖاط  ظااَع  عًٝا

 .(1) ؾأنجط ْػ١ُ آ٫ف أضبع١ هُع ساؾٌ فُع
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .64ّ عًٞ ايكاضٟ ٚأثطٙ يف اؿسٜح ظ, اٱَا1/446, ايبسض ايطايع 3/186ٜٓعط: خ٬ص١ ا٭ثط  -1
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 املثحـــث األٔل: اســـــى انكتـاب َٔسثتّ
 املثحـث انثاَٙ: يصـادر انشارح ٔيـٕاردِ
 املثحث انثانث: شخصٛح يؤنفـّ ٔيُٓجـّ
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 (1)املثحث األٔل: انكتاب ٔحمتٕاِ
 :أٔالً: امســــــــّ

ايصٟ ٜعٗط دًًٝا إٔ َٛعٛع ٖصا امل٪يَّـ املدطٛط  ؾطح ضٚا١ٜ قُس يًُٛطاأ,  
يف تضاسٜطٙ هلاصا    -ضمحا٘ اهلل –أَا َػُاٙ ؼسٜسًا ؾ٬ فاٍ يًذعّ ب٘, إش نتاب ايؿاٝذ   

 ايؿطح:
نتاب املٛطاأ.... , ٖٚاصا   إٕ ٖصا ؾطح يطٝـ, ٚؾتح ؾطٜـ يبعض َؿه٬ت 

 ٚصـ عسٻٙ بعغِٗ اغِ, ؾشه٢ تػُٝت٘: )ؾطح بعض َؿه٬ت املٛطأ( .
ٛٳ١ْ با )ؾطح ٬َ عًٞ ايكاضٟ ع٢ً َٛطاأ اٱَااّ    نُا دا٤ت بعض ايٓػذ َعٓ

َايو(, ٚغاضت بعض ايهتب اييت عٴٓٝت بؿطح املٛطاأ بطٚاٜا١ قُاس عًا٢ تػاُٝت٘      
با)نؿـ املػط٢ بؿطح املٛطأ(, ٚايتػُٝات ايج٬خ غا٥ػ١, ٚت٪زٟ َاسيٍٛ ايهتااب   

 ٚؾشٛاٙ.
 :(2)َسثتّ إىل يؤنفّ

ضمح٘ –, بطٚا١ٜ قُس بٔ اؿػٔ "ؾطح َٛطأ اٱَاّ َايو ضمح٘ اهلل"ْػب١ نتاب 
اهلل, مل٬ عًٞ ايكاضٟ, ْػب١ صشٝش١ ٫ ضٜب ؾٝٗا, تؿٗس بصيو عس٠ أزي١ َٔ زاخاٌ  

 ايهتاب ٚخاضد٘, َٓٗا:
 تٛاتط ايٓط ع٢ً شيو يف ايٓػذ اـط١ٝ )*(. 

  ْؿػ٘ بصيو. -ضمح٘ اهلل–تضطٜح ايؿاضح 

 عٓس ايتٛثٝل. ْكٍٛ بعض ايؿطٸاح عٓ٘, اييت ؾٝٗا تصٌٜٝ اٱؾاز٠ باغِ ايؿٝذ 

  (1)ٖصا ايؿطح يف آثاضٙ -ضمح٘ اهلل–تغُني املرتمجني يًؿٝذ. 
 

1-    ٍ , تااضٜذ ايارتاخ ايعطباٞ    89/أ, ايبغااع١ املعداا٠ صاا    1ي٬غتعاز٠ ٜطاداع: َكسَا١ املدطاٛط 
 . 318, 118, اٱَاّ عًٞ ٚأثطٙ صا 5/12, ا٭ع٬ّ 3/278

 دا٤ يف ؾطس٘ ع٢ً نب١ ايؿهط, َٚٔ قا١ُ٥ امل٪يؿات ايعاخط٠ نتااب: ؾاطح املٛطاأ املػا٢ُ ؾاتح      -)*(
 املػط٢.

 . (165: ظ) ايػت١ يًكٓٛدٞ: ايضشاح شنط يف ي٬غتعاز٠ ٜطادع: اؿط١ -2
دا٤ يف ؾطس٘ ع٢ً نب١ ايؿهط, َٚٔ قا١ُ٥ امل٪يؿات ايعاخط٠ نتااب: ؾاطح املٛطاأ املػا٢ُ ؾاتح       -)*(

 املػط٢.
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 املثحث انثاَٙ: يٕاردِ يف شزحّ

ٖصا ملٛطأ قُس بٔ اؿػأ  يف تأيٝـ ؾطس٘  ايكاضٟ اعتُس أبٛ اؿػٔ ٬َ عًٞ
َٔ املضازض ٚاملطادع املدتًؿ١ املؿاضب, املتؿاٚتا١ ا٭ُٖٝا١,   نبري   عسزع٢ً  ايؿٝباْٞ

صطح بصنطٖا يف نجري َٔ ا٭سٝإ, ٚأغؿٌ شنط نجري َٓٗا أٜغا, يهٔ ايس٥٫ٌ عًٝ٘   
تهٔ خاؾ١ًٝ عهِ تؿعب املٛاعٝع ايايت تٓاٚهلاا يف ٖاصا اؾاع٤, َٚٛغاٛع١ٝ ؾاطس٘,       
سٝح   ٜكتضط يف اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ع٢ً املصاٖب ا٭ضبع١ املتساٚي١ بني ا٭١َ ايٝاّٛ, باٌ   

ِٻ املصاٖب املعطٚؾ١  إىل املٓسثط٠, َٚطادع ايؿك٘ ايعاٖطٟ ٚاملكاضٕ,     ٚتٓٛعات  إْ٘ ع
أضبع َٛطآت, َٚجًٗا َٔ ايضشاح ٚايػآٔ, ٚمخػا١   إىل ايًػ١ ٚايػطٜب, املطادع َٔ 

َػاْٝس, َٚجًٗا َٔ ايؿطٚح, َٚضٓؿني, َٚعذِ, َٚػتسضى, َٚػتدطز, ٚنتااب يف  
ٕ ْػاطز يف اٯتاٞ   ٚميهٔ أاٯثاض, ٚغت١ نتب أخط٣ يؿكٗا٤ ا٭سٓاف, ٚغريٖا قًٌٝ, 

 ٖصٙ املطادع َع َا ٜكتغٝ٘ ا٫ختضاض ٚايتٛعٝح َٔ تعًٝكات ٖا١َ:
 أٔال: انقزآٌ انكزٚى ٔعهٕيــّ:

  انقزآٌ انكزٚــى: -
اغؿتٗس ايكاضٟ بايكطإٓ ايهطِٜ َطات عسٜس٠ يف ٖصا ايؿطح, يف كتًاـ ا٭ٚدا٘   

 .(2)َٔ اغتس٫ٍ ؾكٗٞ ٚتسعِٝ ضأٟ, أٚ بٝإ ٚد٘ يػٟٛ, ٚغريٖا
 انتفاسٛــــــــز:  -

َٔ تتبع ٖصا اؾع٤ إٔ ايؿاضح ضدع يعسز َٔ ايتؿاغري يهتاب اهلل ايععٜع,  ٜعٗط
ٚيهٓ٘   ٜضطح مبطادع٘ يف ايتؿػري غ٣ٛ َا شنط َٔ ععٚٙ ٭باٞ قُاس اؿػاني بأ     

, زٕٚ ؼسٜس ايهتااب, ٚيهٓا٘   ايكاغِ قُٛز بٔ عُط ايعكؿطٟ ٞأبَػعٛز ايبػٟٛ ٚ
 نتابُٝٗا املعطٚؾني:ئ ٜهٕٛ غ٣ٛ 

 .(1)ًبػٟٛ, يايكطإٓ تؿػري يف ايتٓعٌٜ َعا  -1

 

 .(5/12) يًعضنًٞ ا٭ع٬ّٜٓعط  -1
(. 691(. )ح/689)ح/َكااااا(, 674/)ح ,(693(. )ح/679(. )ح/673/)حَكااااآٜعااااط:  -2

 (....734)ح/(. 732(. )ح/725)ح/
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 .(2)يًعكؿطٟ ايهؿاف عٔ سكا٥ل ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ -2
 .(3)ا٭قطإ يًػٝٛطٞ َٚعرتى ايكطإٓ إعذاظ -3

 احلذٚث ٔعهٕيّ:  -ثاَٛا
َٔ ايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ نتب اؿسٜح مبدتًـ أْٛاعٗا, َتًٓا ٚؾاطسًا, َأ أنجاط    
املطادع اييت تطزز شنطٖا يف ٖصا اؾع٤ ادكل َٔ ؾطح ٬َ عًٞ ايكاضٟ ملٛطاأ َاياو   

 بطٚا١ٜ ايؿٝباْٞ, ٚميهٔ إٔ ْػطزٖا ٚؾل ايتكػِٝ اٯتٞ:
 املٕطآخ األخزٖ:  -أ

, ٚيهٓا٘    (4)أؾاض ايكاضٟ إىل ضدٛع٘ إىل غاا٥ط ضٚا٠ املٛطاآت يف ؾاطس٘ ٖاصا    
 ٜضطح إ٫ باٯتٞ:

 .(5)(ٖا 221) اؿاضثٞ قعٓب, بٔ َػ١ًُ بٔ اهلل عبسَٛطأ ايكعٓيب,  -1
 .(6)(ٖا 231)املدعَٚٞ بهري, بٔ اهلل عبس بٔ و٢ٝ ,بهري ابٔ َٛطأ  -2
 . (7)ٖا( 233َٛطأ وٞ بٔ و٢ٝ ايًٝجٞ )  - 3

 .(8)ٖا( 242)  ٛيف,ايعٳ بهط أبٞ بٔ أمحسَٛطأ أبٞ َضعب ايعٖطٟ,  -4
  

 

 (737ٜٓعط: )ح/ -1
 (.725ٜٓعط: )ح/ -2
 (692)ح/ٜٓعط:  -3
 (748ٜٓعط: )ح/ -4
 (.748ٜٓعط: )ح/ -5
 .(756(, )ح/748)ح/ٜٓعط:  -6
(, 712(, )ح/707(, )ح/693(, )ح/692, )ح/ّ(680(, )ح/676(, )ح/672)ح/ٜٓعااااااااااااط:  -7

(, 733(, )ح/732(, )ح/730(, )ح/724(, )ح/723(, )ح/720)ح/(, 719(, )ح/715)ح/
 (.751(, )ح/748(, )ح/735(, )ح/734)ح/

 (.748ٜٓعط: )ح/ -8
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 كتة انصحاح: -ب
  .(2)صشٝح َػًِ -2 .(1)ايبداضٟ صشٝح -1
 كتة انسٍُ: -جـ 
 (5)غٓٔ ايٓػا٥ٞ -3, (4)غٓٔ ايرتَصٟ -2. (3)غٓٔ أبٞ زاٚز -1
 .(7)غٓٔ ايبٝٗكٞ -5, (6)غٓٔ ابٔ َاد٘ -4
 .(9)غٓٔ ايساضقطين -7,  (8)غٓٔ ايساضَٞ -6 

 دـ املساَٛــــــــــــــــذ 
  .(11)َػٓاس ايباعاض -2 .(10)َػٓس أمحس بٔ سٓبٌ -1
 .(13)َػٓس ايؿاؾعٞ -3 .(12)َػٓس ايطٝايٝػٞ -3
 .(15)َػٓس ابٔ أبٞ ؾٝب١ -5 .(14)َػٓس إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘ -4 

 
(, 695(, )ح/694(, )ح/687(, )ح/684(, )ح/681, قاااا)ح/ّ(680(, )ح/673قاااا)ح/ٜٓعاااط:  -1

 ,(756(, )ح/748(, )ح/747(, )ح/738(, )ح/708(, )ح/706(, )ح/699(, )ح/698)ح/
 (.678)ح/

(, 708(, )ح/706(, )ح/699(, )ح/695(, )ح/694(, )ح/690(, )ح/687)ح/ٜٓعاااااااااااااط:  -2
 .(748(, )ح/748(, )ح/717(, )ح/716)ح/

(, 706(, )ح/699(, )ح/684(, )ح/682(, )ح/681(, )ح/675(, )ح/674ٜٓعااااط: )ح/ -3
 (.756(, )ح/751(, )ح/748(, )ح/746(, )ح/734(, )ح/719)ح/

(, 734(, )ح/725(, )ح/720(, قا)ح/698(, )ح/690(, )ح/687(, )ح/674)ح/ٜٓعط:  -4
 (.751قا)ح/

(, 699(, )ح/688(, )ح/688(, قا)ح/687(, )ح/684(, )ح/682(, )ح/681ٜٓعط: )ح/ -5
 (.748(, )ح/746(, )ح/734(, )ح/719(, )ح/706)ح/

 .(733(,  قا)ح/720(, قا)ح/684(, )ح/682)ح/ (,681(, )ح/677ٜٓعط: )ح/ -6
 .(730(, )ح/728, قا)ح/ّ(680ٜٓعط: )ح/ -7
 .(720(, قا)ح/693(, )ح/688ٜٓعط: قا)ح/ -8
 .(720ٜٓعط: قا)ح/ -9

 .(751)ح/ ,(751)ح/(, َكا745ح/»(, 699(, )ح/687(, )ح/684)ح/ٜٓعط:  -10
 (.695(ّ, )ح/680(, )ح/675)ح/ٜٓعط:  -11
 .ّ(680)ح/ٜٓعط:  -12
 .(728)ح/ٜٓعط:  -13
 (.693(, )ح/690)ح/ٜٓعط:  -14
 .(751)ح/ٜٓعط:  -15



 

 

 
 

 

 الدارسة شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

45 

 ْـ املصُفاخ ٔاملستخزجاخ ٔاملعاجى:
 .(2)َضٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ -2. (1)َضٓـ عبس ايطظام -1
 .(4)َػتسضى اؿانِ -4. (3)َعادِ ايطرباْٞ -3

 كتــة اٜثار -ٔ
 .(5)بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ نتاب اٯثاض دُس -1
 .(6)َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض يًبٝٗكٞ -2
 غزٚة احلذٚث -حـ
 .(8)ًػطقػطٞي غطٜب اؿسٜح -2. (7)غطٜب اؿسٜح ٱبطاِٖٝ اؿطبٞ -1
 .(9)ايٝشضيب, يعٝاض اٯثاض صشاح ع٢ً ا٭ْٛاض َؿاضم -3
 .(10)ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط, ٫بٔ ا٭ثري -4
 كتة انرتاجى ٔانزجال  -طـ
 .(11)ايتاضٜذ ايهبري يًبداضٟ -1

  .(12)ظنطٜا أبٛ عًٞ بٔ و٢ٝ, اٱنُاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ يًدطٝب ايتربٜعٟ -2

 
 .(756(, )ح/698(, )ح/687(, )ح/679(, قا)ح/675(, )ح/671)ح/ٜٓعط:  -1
(, 690(, )ح/689(, )ح/688(, )ح/687, )ح/ّ(680(, )ح/679(, قاااااا)ح/675)ح/ٜٓعاااااط:  -2

 (.730(, )ح/709(, )ح/697)ح/
 .(728(, قا)ح/688(, قا)ح/687)ح/ٜٓعط:  -3
 .(751(, قا)ح/746(, )ح/745(, )ح/728(, قا)ح/720(, قا)ح/687)ح/ٜٓعط:  -4
 .(698)ح/(, 716)ح/, (688)ح/ٜٓعط:  -5
 .(756)ح/ٜٓعط:  -6
 .(675)ح/ٜٓعط:  -7
 .(748)ح/ٜٓعط:  -8
 (.697)ح/, (687)ح/ٜٓعط:  -9

 (,719(, )ح/714(, )ح/711)ح/ ,(710)ح/ ,(709)ح/, َكااااا(707)ح/ ,(693)ح/ٜٓعااااط:  -10
 .(742)ح/

 .(743)ح/ٜٓعط:  -11
 .ّ(680)ح/ٜٓعط:  -12
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 شزٔح احلذٚث: -٘
 شزٔح املٕطؤ: -أ

بصنط َ٪يؿٞ ؾطٚح املٛطأ اييت ضدع إيٝٗاا ناجريا يف نتابا٘, زٕٚ    ايكاضٟ  ٢انتؿ
 غ١ٝٓ عٔ ايتشسٜس, ٖٚٞ: ؼسٜسٖا, ضمبا يهْٛٗا َعطٚؾ١

 .(2)ايتُٗٝس ٫بٔ عبس ايرب -2. (1)ا٫غتصناااض ٫بٔ عبس ايرب -1
 .(4)تٜٓٛط اؿٛايو ؾطح َٛطأ َايو يًػٝٛطٞ -4. (3)املٓتك٢ يًباداااٞ -3
 شزٔح احلذٚث: -ب

مبضازضٙ يف ؾطٚح اؿسٜح اييت ضداع إيٝٗاا يف أسٝاإ     ح ايكاضٟنصيو   ٜضطِّ
  نجري٠, ٚاييت ميهٔ إٔ ْػطز أِٖ َا أَهٔ ايتعطف عًٝ٘ َٓٗا ناٯتٞ:  

 .(6)ؾتح ايباضٟ ع٢ً صشٝح ايبداضٟ-2. (5)ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ-1
 .(7)عُس٠ ايكاضٟ ع٢ً صشٝح ايبداضٟ -3
 .(8)يًطشاٟٚ ؾطح َعاْٞ اٯثاض -4 

 كتــة انفقــــّ: - ثانثا
ٕٸ ايكاضٟ اعتُس يف نتاب٘ ٖصا, ع٢ً َطاداع ؾكٗٝا١ ناجري٠, ْعاطًا      يٝؼ َٔ ؾّو أ
يهجط٠ ععٚٙ يًُصاٖب ايؿك١ٝٗ املدتًؿ١, ٚيهٓ٘ نإ ْازضا َا ٜصنط ٖاصٙ املضاازض ايايت    
ٜػتكٞ َٓٗا ٖصٙ اٯضا٤ املتٓٛع١, ٚقس صطح بصنط بعاض َٓٗاا باصنط امسا٘ أٚ اغاِ      

 َ٪يؿ٘:

 
 (,748(, )ح/743(, )ح/724(, )ح/694(, )ح/693)ح/ٜٓعط:  -1
 (, 672)ح/ٜٓعط:  -2
 .(724قا)ح/ٜٓعط:  -3
 .(748(, )ح/743)ح/(, 738(, )ح/735(, )ح/732(, )ح/724)ح/ٜٓعط:  -4
 (.732(, )ح/704(, )ح/694(, )ح/693, )ح/ّ(680)ح/ٜٓعط:  -5
 .(724)ح/ٜٓعط:  -6
 (.738)ح/ٜٓعط:  -7
 (.687)ح/ٜٓعط:  -8
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: يف ايؿك٘ (2)يًؿٝباْٞ اؾاَع ايضػري-2 .(1)يؿٝباُْٞس بٔ اؿػٔ اٌ دا٭ص -1
 : ٖٚٛ نتاب نبري يف ؾطٚع ايؿك٘ اؿٓؿٞ  .(3)املبػٛط يًػطخػٞ -3. اؿٓؿٞ
, ايؿاٗري  قُس بأ قُاس   ايبًدٞ بٞ ايؿغٌ٭ يف ؾطٚع اؿٓؿ١ٝنتاب  ملٓتك٢ا-4 

 .(4)ايؿٗٝس ايٛظٜط, ٚاملطٚظٟ باؿانِ
 : يف ايؿك٘ اؿٓؿٞ(5)املطغٝٓاْٞ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ عًٞ بٔ أبٞ بهطاهلسا١ٜ  -5 
 : يف ايؿك٘ اؿٓؿٞ.(6)ايعًٜعٞ ايسٜٔ ؾدطتبٝني اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل  -6 
 7-   ّ : نتااب يف أصاٍٛ ايؿكا٘ عًا٢ املاصٖب      (7)ؾتح ايكسٜط يًهُاٍ ابأ اهلُاا

ّ    - 9  يف ايؿك٘ اؿٓؿٞ.(8)خإ ؾتا٣ٚ قاعٞ -8 اؿٓؿٞ.  ؾطح ايٛقاٜا١: ٖٚاٛ يٲَاا
     ٞ اٱٜغااح يف ؾاطٚع ايؿكا٘ اؿٓؿااٞ    -10. (9)عبٝاس اهلل بأ َػاعٛز ادباٛبٞ, اؿٓؿا

اٱقٓااع ٫بأ    -12  : نتاب يف ايؿك٘ ايؿاؾعٞ.(11)تضط املعْٞك -11. (10)يًهطَاْٞ
نتااب ضمحا١ ا٭َا١ يف اخات٬ف      -13 : نتاب يف اٱمجااع ٚايؿكا٘ املكااضٕ.   (12)املٓصض
ٔ  نتاب يف ؾطٚع ايؿك٘ ايؿاؾعٞ ٚاملصاٖب ا٭ضبع١ دُس: (13)ا٭١ُ٥ اياطمحٔ,   عباس  با

: ؾاطح ايؿاطا٥ض ايػاطاد١ٝ    -14.  (14)صؿس بكاعٞ املعطٚف ايؿاؾعٞ اهلل عبسٞ أب
 .(15)اؾطداْٞ قُس بٔ عًٞ: ايؿطٜـ ًػٝس,ي

 
 (.756)ح/ٜٓعط:  -1
 (.744)ح/ٜٓعط:  -2
 .(744)ح/ٜٓعط:  -3
 .(742قا)ح/ٜٓعط:  -4
 (.679)ح/ٜٓعط:  -5
 .(744)ح/ٜٓعط:  -6
 (.744)ح/ٜٓعط:  -7
 (,742قا)ح/ٜٓعط:  -8
 (.714)ح/ٜٓعط:  -9

 (.697)ح/ ٜٓعط: -10
 (.672)ح/ٜٓعط:  -11
 (.675(, )ح/671)ح/ٜٓعط:  -12
 (.749)ح/ٜٓعط:  -13
 .(2/170) ايعاضؾني ٖس١ٜٜٓعط:  -14
 (.720ٜٓعط: )ح/ -15
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 راتعاـ كتة انهغح ٔانغزٚة:
املعااضف ايًػٜٛا١   سؿٌ ٖصا اؾع٤ ادكل َٔ ؾطح ايكاضٟ ملٛطأ ايؿاٝباْٞ بؿات٢   

ٚايٓش١ٜٛ, ٚخ٬فٳ ْٗذ٘ ايػٻابل, نإ اهلاطٟٚ ناجريا َاا ٜضاطح مبضاازضٙ ايًػٜٛا١       
 خاص١, ٚاييت اقتضطت ع٢ً َضازض قسز٠ ٖٞ:

 .(1)ايضشاح: تاز ايًػ١ ٚصشاح ايعطب١ٝ يًذٖٛطٟ -1
 .(2)املططظٟ ايػٝس عبس بٔ ٓاصطي املػطب يف تطتٝب املعطب -2
 .(3)يًؿريٚظ أبازٟايكاَٛؽ ادٝط  -3
 .(4)يًؿَٝٛٞ املضباح املٓري يف غطٜب ايؿطح ايهبري -4

 خايساـ كتة أخزٖ:
ٜؿري ايطابع املٛغٛعٞ هلصا ايؿطح إىل تٓٛع املضازض اييت ضدع إيٝٗا ايؿاضح, ٚاييت 
  تكتضط ع٢ً ايعًّٛ ايػابك١, ٚيهٓٗا غاتتعساٖا إىل كتًاـ ايؿٓإٛ, ٚيهأ طبٝعا١      
 ايهتاب, َٚٓاغب١ ا٫ختضاض تكتغٞ عسّ ايتضطٜح بهٌ ٖصٙ املضازض اييت َٔ بٝٓٗا:   

 .(5)يًػٝٛطٞ ابايًباب يف ؼطٜطا٭ْػ يبٸ -1
 سادساـ كتة خاصح تاملؤنف:

 ضدع امل٬ ايكاضٟ إىل عسز َٔ َ٪يؿات٘ اـاص١ َضطسا بصيو يف سايتني ُٖا:
"ايؿُا٥ٌ ايٓب١ٜٛ ٚاـضا٥ط املضطؿ١ٜٛ يًرتَصٟ"ؾطح  مجع ايٛغا٥ٌ -1

(6) . 
"ٖؿاّ ابٔ, ٜٛغـ بٔ اهلل عبسي ا٭عاضٜب نتب عٔ ايًبٝب َػين"ؾطح  -2

(7). 
  

 
 (.697ٜٓعط: )ح/ -1
 (....751(, )ح/750(, )ح/733(, )693(, )ح/690ٜٓعط: َكا)ح/ -2
 .ّ(780(, )ح/731(, َكا)ح/677ٜٓعط: )ح/ -3
 (.751(, )ح/731ٜٓعط: َكا)ح/ -4
 (.672ٜٓعط: )ح/ -5
 (.725ٜٓعط: )ح/ -6
 (.748ٜٓعط: )ح/ -7



 

 

 
 

 

 الدارسة شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

49 

 انثانثاملثحث 
 

 يُٓج انشارح يال عهٙ انقار٘ يف اجلزء احملقق يٍ شزح املٕطؤ 
 

 يُٓجّ يف االستذالل تانقزآٌ انكزٚى ٔانقزاءاخ ٔانتفسري:  -أٔال
 

 -غًب ع٢ً امل٬ اهلطٟٚ يكبٴ ايكاضٟ; يهجط٠ اؾتػاي٘ بايكطإٓ ٚعًَٛ٘, ست٢ أْ٘ 
 ؾٝبعٝ٘ ٚايتؿػري ايكطا٤ات َٔ ططضٷ ٚعًٝ٘ َضشؿًا عاّ نٌ يف ٜهتب نإ -نُا قٌٝ 

ايعاّ, ٚي٘ ؾطح ع٢ً ايؿاطب١ٝ ٚاؾعض١ٜ ٚتؿػري يًكطإٓ  إىل ايعاّ َٔ قٛت٘ ؾٝهؿٝ٘
, ٚنإ هلصا ايتدضط ٚا٫ْؿػاٍ سغٛض بٝٸٔ يف نجري َٔ َ٪يؿات٘, نُا يف (1)ايهطِٜ

اؾع٤ ادكل َٔ ٖصا ايهتاب, ؾٓذسٙ غري َط٠ ٜػتسٍ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚتؿػريٙ يف 
 ْٛاح كتًؿ١, َٔ أُٖٗا:  

 . (2)إثبات اؿهِ ايؿكٗٞ أٚ تطدٝش٘ -1
 .(3)بٝإ َع٢ٓ يف اؿسٜح املؿطٚح ٚتٛعٝش٘ -2
 .(4)ػأي١ يػ١ٜٛ أٚ م١ٜٛ أٚ صطؾ١ٝإٜغاح َ  -3
أَا عًِ ايكطا٤ات ؾكس نإ ساعطا يس٣ اهلطٟٚ, ؾٝػٴٛم ايكطا٠٤, َبٝٓا تٛاتطٖا  -

 أٚ ؾصٚشٖا زٕٚ ْػبتٗا, ضمبا طًبا ي٬ختضاض, ٚشيو ٭غطاض كتًؿ١ َٔ أُٖٗا: 

 
 .(5/12) يًعضنًٞ , ٚا٭ع٬ّ(3/185) عؿط اؿازٟ ايكطٕ أعٝإ يف ا٭ثط ٜٓعط: خ٬ص١ -1
(. ٚباب: َٔ قتاٌ خطاأ ٚ  تعاطف    673/ٜٓعط: تطمج١ باب: اؿسٚز َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضش, قبٌ )ح -2

(. ٚ باااب: سااس املُايٝااو يف ايعْااا ٚايػااهط,   693(. ٚباااب: ايااطدِ, )ح/679, )ح/عاقًتاا٘
(. 722(. ٚتطمج١ باب: َرياخ ايع١ُ, قباٌ )ح/ 706(. ٚباب: اؿس يف ايتعطٜض, )ح/703)ح/

 (. ٚتطمج١ باب: ايًػٛ يف ا٭ميإ.728ٚتطمج١ باب: َرياخ اي٤٫ٛ, قبٌ )ح/
(. ٚبااب ا٫غاتهطاٙ يف ايعْاا    694طاض بايعْاا )ح/ (. ٚبااب: اٱقا  692ٜٓعط: بااب اياطدِ, )ح/   -3

(. باب: نتاب ا٭ميإ ٚايٓاصٚض, ٚأزْا٢   724(. ٚتطمج١ باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, قبٌ )ح/701)ح/
 (. 740(, ٚ)738َا هع٨ يف نؿاض٠ ايُٝني, )ح/

 :(. ٚبااب 689(, ٚتطمج١ باب: ايعبس ٜأبل ثِ ٜػاطم, قباٌ )ح/  674/ٜٓعط: باب ز١ٜ اؾٓني, )ح -4
(. ٚ باب: 732(. باب: ؾغٌ ايٛص١ٝ, )ح/725(. ٚباب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/691طدِ )ح/اي

 (. 734ايطدٌ ٜٛصٞ عٓس َٛت٘ بجًح َاي٘, )ح/
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بٝإ َع٢ٓ يػٟٛ, نُا يف ؾطس٘ يٲسضإ, قاٍ: ٜكاٍ ضدٌ قضٹٔ بايهػط:  -1
، ژہ ہژ ٚقط٨ بُٗا:  ٔ ْؿػ٘ بايٓهاح, ٚبايؿتح إشا أسضٓ٘ غريٙ.إشا َأسض

ژٻژ
(1). 

ي١ٰٜ  بٔ َػعٛزعبس اهلل  ا٠٤قطتؿػري َع٢ٓ يف آ١ٜ اغتؿٗس بٗا, نُا يف إٜطازٙ  -2
ڳ ڳ گ گ گ گ ڳ   ژايهطمي١: 

 
ٔٸ( قبٌ:   ژ ڳ ڳ   ژبعٜاز٠ )هل

 
 ژ

(2). 

ژ ک ک ژؾطح ؿسٜح, نُا يف إٜطازٙ يكطا٠٤ ؾاش٠ ي١ٰٜ ايهطمي١:  -3
  

 .(3)أٟ: ايصٟ تطنٓاٙ َبصٍٚ صسق١ "َا تطنٓاٙ صسق١"بايٓضب, يتكطٜط َع٢ٓ 
ث٬ث١ أٜاّ ) بٝإ سهِ ؾكٗٞ كتًـ ؾٝ٘, نُا يف إٜطازٙ يًكطا٠٤ ايؿاش٠: -4

 .(4)َتتابعات(, قاٍ: ٚب٘ قاٍ عًُا٩ْا, خ٬ؾًا يًؿاؾعٞ
ژ ٹ ٹ ٹ ٹ    ژ ٚضمبا أٚضزٖا اغتططازا, نُا يف إٜطازٙ قطا٠٤: -4

(5). 
أَا َٓٗذ٘ يف تؿػري اٯٜات اييت ٜػٛقٗا اغتس٫ً٫ أٚ اغتؿٗازًا, اْط٬قا َٔ اؾع٤ 

 ادكل, ؾٓتًُػ٘ َٔ خ٬ٍ اٯتٞ:
ٜكّٛ بتؿػري اٯ١ٜ اييت ٜػٛقٗا, با٫ختضاض, َكتضطا ع٢ً املؿطزات سني ٜط٣  -1

قاٍ: أٟ: شات  ژ ٴۇ   ۋ ژشيو عطٚضٜا, نُا يف تؿػريٙ ي١ٰٜ ايهطمي١: 
, قاٍ: ٚاملطاز بُٗا ژ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿژ, ٚيف آ١ٜ: (6)قضاظ
ڳ ڳ گ گ گ گ ڳ  ژ, ٚيف اٯ١ٜ: (7) ايبهطإ

 
ٔٸ( نُا قط٨   ژ قاٍ: أٟ )هل

﮲ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژيف قٛيا٘ تاعاىل: . ٚ(8)بٗا  ے  ے ۓ ۓ

 
 (. 691ايطدِ )ح/ :ٜٓعط: باب -1
 (.701ٜٓعط: باب: ا٫غتهطاٙ يف ايعْا, )ح/ -2
 (. 625ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/ :ٜٓعط: باب -3
 (.  737ٓصٚض, ٚأز٢ْ َا هع٨ يف نؿاض٠ ايُٝني, )ح/ٜٓعط:  نتاب: ا٭ميإ ٚاي -4
 (.749ٜٓعط: باب: َٔ سًـ أٚ ْصض يف َعض١ٝ, )ح/ -5
 (.673/ٜٓعط: تطمج١ باب: اؿسٚز َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضش, قبٌ )ح -6
 (.693ايطدِ, )ح/ :ٜٓعط: باب -7
 (.701ٜٓعط: باب: ا٫غتهطاٙ يف ايعْا, )ح/ -8



 

 

 
 

 

 الدارسة شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

51 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ژ . ٚيف قٛي٘ تعاىل:(1) , قاٍ: أٟ: اؾًسژ ﮳

 .(2)يًتدٝري "أٚ"قاٍ: ٫ٚ ىؿ٢ إٔ  ژ ەئې ې ى ىائ ائ ەئ
قس ٜؿػط اٯ١ٜ اييت ٜػتؿٗس بٗا باؿسٜح, ٚؾعٌ شيو َط٠ ٚاسس٠  سٝح ؾػط  -2
ايػبٌٝ بايطدِ يف سل  ×, قاٍ: ٚؾػط ايٓيب ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ اهلل تعاىل:قٍٛ 

 .(3)ادضٔ يف سسٜح عباز٠ بٔ ايضاَت عٓس َػًِ
 ىئ ىئ ىئ ژ ٜٛضز ايتؿػري  اٱمجايٞ  ي١ٰٜ أسٝاْا, نُا  يف قٛي٘ تعاىل: -3

  أٟ: أٚىل مبرياخ  بعض ؾُٝا نتب اهلل ٚسهِقاٍ:  ژحب جب يئ ىئ  مئ حئجئ       ی ی     ی ی
ې ژ ؾػط قٛي٘ تعاىل: . ٚنصا (4) ب٘; ٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ْػدت ايتٛاضخ باملٛا٠٫

ژې
قاٍ: أٟ: تطتع إبًٓا, ؾشصف املغاف, ٚأقِٝ املغاف إيٝ٘ َكاَ٘, ؾاْكًب   

 .(5)ايؿعٌ عٔ ايػٝب١ إىل املتهًِ
يف أغًب ا٭سٝإ ٜٛضز اٯٜات اييت ٜػتؿٗس بٗا أٚ ٜػتسٍ, زٕٚ تعًٝل أٚ  -4
 .(6)تؿػري
 (7)  ٜكِ بايععٚ يف تؿػريٙ يٰٜات غ٣ٛ َطتني, سٝح ععا َط٠ يًبػٟٛ -5

 .(8)ٚأخط٣ يًعكؿطٟ

 
 

 
 (.703ايعْا ٚايػهط, )ح/ ٜٓعط:  باب: سس املُايٝو يف -1
 (.735ٜٓعط: نتاب: ا٭ميإ ٚايٓصٚض, ٚأز٢ْ َا هع٨ يف نؿاض٠ ايُٝني, )ح/ -2
 (.694ٜٓعط: باب: اٱقطاض بايعْا )ح/ -3
 (.722ٜٓعط: تطمج١ باب: َرياخ ايع١ُ, قبٌ )ح/ -4
 (.725ٜٓعط: باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/ -5
(. 706(. ٚبااب: اؿاس يف ايتعاطٜض, )ح/   679ت٘, )ح/ٜٓعط: باب: َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقً -6

(.ٚتطمجا١ بااب: ايًػاٛ يف    738ٚنتاب ا٭ميإ ٚايٓصٚض, ٚأزْا٢ َاا هاع٨ يف نؿااض٠ اياُٝني, )ح/     
 ا٭ميإ.....

 (737)ح/نتاب ا٭ميإ ٚايٓصٚض: ٜٓعط:  -7
 (.725ٜٓعط: باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/ -8
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 يُٓجّ يف احلذٚث:  -ثاَٛا
ٜعترب اٱَاّ اهلطٟٚ أسس صسٚض ايعًِ يف عضطٙ,  ٚقس اؾتػٌ بعًِ اؿسٜح 

عسٜس٠, َٓٗا: املطقا٠ ع٢ً املؿها٠, ٚا٭سازٜح ايكسغ١ٝ, ٚؾطح  ٚأيـ ؾٝ٘ تآيٝـ
, ٚؾطح املٛطأ, ٖٚٛ ايصٟ بني أٜسٜٓا ٖصا اؾع٤ (1) ا٭ضبعني, ٚاملٛعٛعات... ٚغريٖا

ادكل َٓ٘, ٫ٚ ىؿ٢ ؾٝ٘ َا هلصا ايعا  َٔ ٜس طٛىل يف عًِ اؿسٜح, زضا١ٜ ٚضٚا١ٜ, 
 ٚغع١ اط٬ع ع٢ً كتًـ ؾْٓٛ٘.

 ذ٘, اعتُازا ع٢ً اؾع٤ ادكل,  َٔ اٯتٞ:ٜٚتبني َٓٗ
 يُٓجّ يف يتٌٕ احلذٚث:  -1
: َع إٔ ايهتاب ٖٛ ؾطح ملٛطأ قُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ, ؾنٕ َنت املٛطأ -

نًُا ضأ٣ شيو عطٚضٜا يف تكطٜط اخت٬ف أٚ  (2)ايكاضٟ   ٜػؿٌ املٛطآت اٯخط٣
٢ ايًٝجٞ, سٝح أنجط تضشٝح, أٚ ؾطح عباض٠ غاَغ١, ٚخاص١ َٛطأ و٢ٝ بٔ وٝ

ايكاضٟ َٔ ايطدٛع إيٝ٘ َٚكاض١ْ ضٚاٜت٘ بطٚا١ٜ ايؿٝباْٞ, قا٬٥: ٚيٝش٢ٝ, أٚ: ٚيف 
 .  (3)َٛطأ و٢ٝ, أٚ: ظاز و٢ٝ

أَا َتٕٛ ا٭سازٜح ا٭خط٣ اييت ٜػٛقٗا, ؾكس أنجط َٔ إٜطاز ا٭سازٜح  -
ٜتٛغع بٗا يف  , أٚ(5), أٚ ظٜاز٠   ٜضطح بٗا يف املٛطأ(4)اغتؿٗازا ع٢ً ضأٟ ؾكٗٞ

 .(6)ؾطح اؿسٜح
 

 ٚاملعطب١ ايعطب١ٝ املطبٛعات (, َٚعذ2/1698ِ) ٚايؿٕٓٛ ايهتب أغاَٞ عٔ ايعٕٓٛ ٜٓعط: نؿـ -1
(2/1791). 

 (.724ٜٓعط: باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/ -2
(. ٚباب: املٛعش١ 672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/ -3

ايكطع: (. ٚباب: َا هب ؾٝ٘ 680(. ٚباب ايكػا١َ: )ح/676يف ايٛد٘ ٚايطأؽ: )ح/
(. ٚباب: ايعبس ٜأبل 688(. ٚباب: ايػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ  ٜٚسٙ ٚ ضدً٘, )ح/686)ح/

(. ٚباب اؿس يف 693(. ٚباب: ايطدِ, )ح/692(. ٚباب: ايطدِ, )ح/689ثِ ٜػطم, )ح/
 (....707ايؿطب: )

 (. 673/ٜٓعط: تطمج١ باب: اؿسٚز َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضش, قبٌ )ح -4
 (.671ؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس )ح/ٜٓعط: باب: ايٓ -5
 (. 674/ٜٓعط: باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح -6
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أَا أيؿاظ ا٭سازٜح ؾنْ٘ ٜػٛقٗا زٕٚ ايتٜٓٛ٘ ع٢ً ا٫خت٬ؾات إ٫ إشا نإ  -
, ٚسني (1)شيو يف َعطض ا٫ستذاز ؾنْ٘ ٜأتٞ بايعٜازات ٚكتًـ ايطٚاٜات َا أَهٔ

ٜصنط سسٜجا يف ايضشٝشني ؾنْ٘ ٫ ٜٓب٘ ع٢ً ا٫خت٬ف يف ايطٚاٜات, ٫ٚ وسز يؿغ 
, ٖٚٛ غايبا ٫ ٜتكٝس بًؿغ أسسُٖا ٚإمنا ٜ٪يـ (2)س ٜأتٞ بايًؿغ املتؿل عًٝ٘ َٔ؟ ٚق

, غريٳ َط٠ ٚاسس٠ (3)بني ايطٚاٜات, ٖٚٛ يف نٌ شيو أقطب زا٥ُا إىل يؿغ اٱَاّ َػًِ
, ٚشنط ايضشٝح َط٠, ٚنإ ٜعين ب٘ صشٝح ايبداضٟ, (4)نإ أقطب إىل يؿغ ايبداضٟ

 .(5)غري َػٓسزٕٚ إٔ ٜصنط إٔ اؿسٜح دا٤ َعًكا 
 يُٓجّ يف انزجال ٔانرتاجى:  -2

 

َٓٗر قسز  سضطاؾع٤ ادكل, ٖٚٛ َٔ ٚغط ايهتاب, ٫ ميهٔ  قتضاضًا ع٢ًا
يطداٍ اٱغٓاز, ٚيهٓ٘ ٫ ىؿ٢ ع٢ً املتتبع عٓاٜت٘ بغبط  أمسا٤ رتادِ اهلطٟٚ ي

د٤٬ أسس أ", ٚايتعطٜـ بِٗ أسٝاْا تعطٜؿا كتضطا, َٔ قبٌٝ: (6)ايطداٍ ٚا٭ْػاب
(7)ايضشاب١

"ٖٚٛ تابعٞ دًٌٝ", "

, نُا أْ٘ ٜعتين بٓػب١ ايطاٟٚ أسٝاْا يريتؿع (8)
, أٚ يف (10), ٚقس ٜعتين بايتشكٝل يف اخت٬ف َؿٗٛض يف أمسا٤ ايطداٍ(9)ايًبؼ

 
 (.699(. ٚ)ح/698ٜٓعط: باب: اٱقطاض بايعْا, )ح/  -1
 (.(694(, ٚباب: اٱقطاض بايعْا, )ح/681ٜٓعط: تطمج١ باب: ايعبس ٜػطم َٔ ٫َٛٙ, )ح/  -2
(. ٚباب: ايطدِ, 686ع, )ح/(. ٚباب: َا هب ؾٝ٘ ايكط680ٜٓعط: باب: ايكػا١َ, )ح/  -3

 (.706(. ٚباب اؿس يف ايتعطٜض: )ح/692)ح/
 (.699ٜٓعط: باب: اٱقطاض بايعْا, )ح/  -4
 (.724ٜٓعط: تطمج١ باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, قبٌ )ح/  -5
(, ٚباب 679(. ٚباب َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/678ٜٓعط: باب: ايب٦ط دباض, )ح/  -6

(. باب: ايطدٌ ٜػطم 683باب َٔ غطم متطًا ٚغري شيو مما   وعض: )ح/(. 680ٚايكػا١َ, )ح/
 (.684َٓ٘ ايؿ٤ٞ ٚهب ؾٝ٘ ايكطع ؾٝٗب٘ يًػاضم بعس َا ٜطؾع٘ إىل اٱَاّ, )ح/

 (.683ٜٓعط: باب َٔ غطم متطًا ٚغري شيو مما   وعض: )ح/  -7
 (.680(, ٚباب ايكػا١َ, )ح/677ٜٓعط: باب: ايب٦ط دباض, )ح/  -8
(. ٚباب ايػاضم ٜػطم 686(. ٚباب َا هب ؾٝ٘ ايكطع, )ح/675ٜٓعط: باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/  -9

 (.686ٚقس قطعت ٜسٙ اٚ ضدً٘, )ح/
 (.726ٜٓعط: باب: ٫ ٜطخ املػًِ ايهاؾط: )ح/  -10
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, ٚق٬ًٝ َا ٜصنط َضازضٙ يف ٖصٙ ايرتمج١ أٚ شيو ايغبط, ٚغايبا َا تهٕٛ (1)تعسًٜ٘
 .(3)ٜػؿًٗا , ٚنجريا َا(2)َٔ نتب ايػٝٛطٞ

 يُٓجّ يف انتخزٚج ٔاحلكى عهٗ األحادٚث: -3
ٚقس  ,(4)ًٜتعّ اهلطٟٚ بتدطٜر أسازٜح املٛطأ ٫ٚ آثاضٙ  أسازٜح املٛطأ:  -

, ٜٚؿري إىل َٔ ٚصٌ (5)بصنط ؾٛاٖسٙ َٔ ايهتب ايػت١ أٚ أسسٖا ىطز اؿسٜح
 .(6)املطغٌ أٚ املٓكطع

ا١ٜ بتدطهٗا ٚععٖٚا بػٓسٖا أٚ ظع٤ ؾهإ ؾسٜس ايعٓ أَا أسازٜج٘ اييت ٜػٛقٗا -
, نُا أٚضز بعض (9), ٚاملضٓؿات(8), ٚايػٓٔ ا٭ضبع١(7)َٓ٘, ٚقس ععا يًضشاح

ا٭سازٜح اييت تتساٚهلا َضٓؿات ايؿك٘ اؿٓؿٞ ٖٚٞ غري َػٓس٠, ٫ٚ تٛدس يف نتب 
 .(11), ٚزٕٚ إٔ ٜٓب٘ عًٝ٘ َط٠ أخط٣(10)اؿسٜح, َٓبًٗا ع٢ً شيو َط٠

 
 (.748(. باب َٔ سًـ أٚ ْصض يف َعض١ٝ, )ح/730ٜٓعط: باب: َرياخ اي٤٫ٛ: )ح/  -1
(. ٚباب: 675(. ٚباب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/679خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/ٜٓعط: باب: َٔ قتٌ   -2

 (. 672ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/
(, ٚباب َٔ غطم متطًا ٚغري شيو مما   وعض: 677(, )ح/678ٜٓعط: باب: ايب٦ط دباض, )ح/  -3

 (.680(.  ٚباب ايكػا١َ, )ح/683)ح/
(. تطمج١ باب: 672ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/ ٜٓعط: باب:  -4

(. ٚتطمج١ باب: ايعبس 674(. ٚباب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/673/اؿسٚز َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضش, قبٌ )ح
 (,681ٜػطم َٔ ٫َٛٙ, )ح/

ؾٝٗب٘  (. باب: ايطدٌ ٜػطم َٓ٘ ايؿ٤ٞ ٚهب ؾٝ٘ ايكطع674ٜٓعط: باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/  -5
 (.684يًػاضم بعس َا ٜطؾع٘ إىل اٱَاّ, )ح/

 (.672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -6
 ( 681(. ٚتطمج١ باب: ايعبس ٜػطم َٔ ٫َٛٙ, )ح/675/ٜٓعط: باب ز١ٜ اؾٓني, )ح -7
 (.693(. باب: ايطدِ, )ح/690/ٜٓعط: باب: املدتًؼ, قبٌ )ح -8
(. ٜٓعط: 697(. باب: اٱقطاض بايعْا, )ح/671ٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ايٛاسس, )ح/  -9

 (.709باب: ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤, )ح/
 (.730ٜٓعط: باب: َرياخ اي٤٫ٛ, )ح/  -10
 (.672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -11
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  ًٜتعّ ايكاضٟ َٓٗذا ثابتا يف اؿهِ ع٢ً ا٭سازٜح, ٚيف َعطض ْكاؾ٘  -
أٚ  (1)ٚاستذاد٘ قس وهِ ع٢ً أسازٜح املٛطأ, أٚ ا٭سازٜح ا٭خط٣ باٱضغاٍ

 . (4), ٚقس ٜٓكٌ سهِ ايعًُا٤ ع٢ً اؿسٜح ايصٟ ٜػٛق٘(3)أٚ ايغعـ (2)ايٛقـ
 يُٓجّ يف شزح احلذٚث:  -4

بع يًذع٤ ادكل َٔ ؾطح اهلطٟٚ, ايطابعٳ املٛغٛعٞ ٫ ؽط٧ عني ايكاض٨ املتت
هلصا ايؿطح, ٚا٫ػاٙ اؿٓؿٞ ايباضظ ايصٟ غاض عًٝ٘ امل٪يـ, ٚسؿس ي٘ نٌ أزيت٘ 

  ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ, ٚقس متٝع ْٗذ٘ يف ْكاط أٚدعٖا يف اٯتٞ:
اعتُس ططٜك١ ايؿطح بتتبع املؿطزات ٚاؾٌُ تتبعا زقٝكا, َعتٓٝا بغبط ايه١ًُ  -

 .(5)ٚإظاي١ ايًبؼ يف اؾ١ًُ
 (7), ٚبا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ(6)يف بٝاْ٘ ملعاْٞ اؿسٜح اغتؿٗس بايكطإٓ ايهطِٜ -

, َٛدٗا ؾطس٘ يف غايب ا٭سٛاٍ ْٚكاؾ٘ مٛ تسعِٝ املصٖب (8)ٚاٯثاض املط١ٜٚ
اؿٓؿٞ يف املػأي١ َٛعٛع اؿسٜح, ٚيصا لسٙ يف ؾطس٘ ملؿطزات اؿسٜح ميٌٝ ملا 

 
 (, 687(. ٚباب َا هب ؾٝ٘ ايكطع, )ح678ب٦ط دباض, )ح/ٜٓعط: باب: اي  -1
 (.693ٜٓعط: باب: ايطدِ, )ح/  -2
 (.699ٜٓعط: باب: اٱقطاض بايعْا, )ح/  -3
 (.704سس املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط )ح/ (, باب690ٜٓعط: باب املدتًؼ: )ح/  -4
(, باب: ز١ٜ 672دٗا, )ح/ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚ  -5

(, ٚباب ايكػا١َ, 679(. ٚباب َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/675اؾٓني, )ح/
(. باب: ايطدٌ ٜػطم َٓ٘ 683(. ٚباب َٔ غطم متطًا ٚغري شيو مما   وعض: )ح/680)ح/

 (.684ايؿ٤ٞ ٚهب ؾٝ٘ ايكطع ؾٝٗب٘ يًػاضم بعس َا ٜطؾع٘ إىل اٱَاّ, )ح/
(. ٚباب: سس 692(. ٚباب ايطدِ, )ح/679َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/ ٜٓعط: باب:  -6

(. ٚباب: اٱقطاض 706(. ٚباب: اؿس يف ايتعطٜض, )ح/703املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط, )ح/
(. ٚباب: نتاب ا٭ميإ ٚايٓصٚض, ٚأز٢ْ َا 701(. ٚباب ا٫غتهطاٙ يف ايعْا )ح/694بايعْا )ح/

 (. 740(, ٚ)ح/738(, )ح/735)ح/ هع٨ يف نؿاض٠ ايُٝني,
(. 673/(. ٚتطمج١ باب: اؿسٚز َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضش, قبٌ )ح674/ٜٓعط: باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح  -7

 (.706ٚباب: اؿس يف ايتعطٜض, )ح/
 (.730(, باب: َرياخ اي٤٫ٛ, )ح/671ٜٓعط: باب ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس, )ح/  -8
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. ٖٚصا ٚإٕ (1)ٜسعِ َصٖب٘ ايؿكٗٞ, ٚيٝؼ بٓا٤ ع٢ً املع٢ٓ ايًػٟٛ ايبشتميهٔ إٔ 
نإ ٜبسٟ ْؿػا َصٖبٝا قس ٜٓشٛ يًتعضب إ٫ أْ٘ ٜسٍ ع٢ً اغتشغاضٙ ٚغطع١ 

 بسٜٗت٘, ٚعسّ تٓاقغ٘ َع ْؿػ٘!  
, (3), ٚايبادٞ(2)اعتُس ع٢ً ايؿطاح ايػابكني يًُٛطأ, نابٔ عبس ايرب  -

. ٚابٔ (7)ٚايٟٓٛٚ (6), ٚعٝاض(5)سٜح نايطشاٟٚ, ٚبعض ؾطاح اؿ(4)ٚايػٝٛطٞ
 .(8)سذط
 . (9)اعت٢ٓ بتعطٜـ ٚعبط أمسا٤ ايكبا٥ٌ ٚا٭َانٔ ٚا٭ؾداظ -

 ثانثا: يُٓجّ يف  انعقٛذج:   
٫ ٜتغح يف اؾع٤ ادكل َا ميهٔ إٔ ٜعتُس عًٝ٘ يف املٓٗر ايعكسٟ يًُ٪يـ, يبعس 

 أبٛاب ايسٜات ٚايؿطا٥ض عٔ ٖصا املٛعٛع.
قس تططم يف نتاب ا٭ميإ ٚايٓصٚض, إىل َػأي١ اؿًـ بػري اهلل تعاىل, ٚأٚضز ٚ  -

 . (10)ؾٝٗا َصٖب ايػًـ, َٔ عسّ دٛاظ شيو
"ؾ٬ هٛظ ايكػِ بايٓيب ٚايكطإٓ ٚايهعب١"ٚقس عكب بكٛي٘  -

غري إٔ شنطٙ  (11)
اؾ١ُٝٗ  بني ايٓيب ٚايهعب١ غري صشٝح; ملا ميهٔ إٔ ٜػتؿـ َٓ٘ َٔ َصٖب يًكطإٓ

 
 (. 691(, ٚباب: ايطدِ, )ح/671ع٢ً قتٌ ٚاسس )ح/ ٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ  -1
 (.672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -2
 (.724ٜٓعط: تطمج١ باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/  -3
(. ٚباب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, 679ٜٓعط: باب: َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/  -4

 (.748(. باب َٔ سًـ أٚ ْصض يف َعض١ٝ, )ح/672تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/ ٚاملطأ٠
 (.704ٜٓعط: باب: سس املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط, )ح/  -5
 (.734(. ٚباب ايطدٌ ٜٛصٞ عٓس َٛت٘, )ح/687ٜٓعط: باب َا هب ؾٝ٘ ايكطع, )ح  -6
 (. 694ٜٓعط: باب اٱقطاض بايعْا, )ح/  -7
 (.724يٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/ٜٓعط: تطمج١: باب: ا  -8
(. باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ 671ٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس )ح/  -9

 (.672تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/
 (.751ٜٓعط: باب: َٔ سًـ بػري اهلل, )ح/  -10
 (. 751ٜٓعط: باب: َٔ سًـ بػري اهلل, )ح/  -11
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ٚقٛهلِ غًل ايكطإٓ, ٚايكاضٟ بطا٤ َٓ٘, ٚيهٓٓا شنطْاٙ يًتٜٓٛ٘, قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ 
 بهٌ ؾعًٝ٘ بايكطإٓ سًـ َٔ قاٍ: أْ٘ ايعسٍٚ بٓكٌ َػعٛز ابٔ عٔ ثبت ت١ُٝٝ: ٚقس

 . (1)ميني آ١ٜ
 راتعا: يُٓجّ انفقٓٙ:

ٚغعاض٠ عًُ٘, ٚسغٛض  ٜعٗط َٔ خ٬ٍ ؾطح ايكاضٟ ملٛطأ قُس غع١ إط٬ع٘
املصاٖب ايؿك١ٝٗ املعترب٠, ٚٚقٛؾ٘ ع٢ً ْكاط ا٫خت٬ف ٚأزي١ نٌ َصٖب, َا ميهٔ إٔ 

 هعٌ َٔ نتاب١ َٛغٛع١ ؾك١ٝٗ ثط١ٜ:
٫ ىؿ٢ ع٢ً املتتبع إٔ ٬َ ايكاضٟ سٓؿٞ املصٖب, ؾسٜس ا٫يتعاّ ب٘, ٜٛيٝ٘  -

ا٭زي١ ايٓك١ًٝ ٚايكٝاغات  ٘ٛدٝعٓا١ٜ نبري٠, ٚهٗس يف ايسؾاع عٓ٘, ٚتكطٜط آضا٥٘, ٚت
ايعك١ًٝ ٱثبات َصٖب٘, ٚقس بسا َطًعا ع٢ً خؿاٜا اخت٬ف أ٥ُت٘, أبٞ سٓٝؿ١, 

 .(2)ٚايضاسبني أبٞ ٜٛغـ ٚقُس, ٚظؾط ايعٓربٟ
أٚضز ايكاضٟ بعض ؾٝٛر اؿٓؿ١ٝ َػتؿٗسا بآضا٥ِٗ, ٚعطض بعض أقٛاهلِ,  -

يًٝح, ٚاهلٓسٚاْٞ, ٚابٔ ٚؾتاِٜٚٗ ناؿًٛاْٞ ٚاملطغٝٓاْٞ, ٚقاعٞ خإ, ٚأبٛ ا
 .(3)اهلُاّ, ٚقُس بٔ ايؿغٌ

اعتُس ايكاضٟ املصاٖب ا٭ضبع١, ٚعطض أقٛاٍ أ٥ُتِٗ: َايو, ٚايؿاؾعٞ,  -
, ٚقس (4)ٚأمحس, َع َصٖب قُس ٚأبٞ سٓٝؿ١ ٚايعا١َ َٔ ؾكٗا٤ ايهٛؾٝني ا٭سٓاف

, (7)ثٛض, ٚأبٞ (6), ٚضمبا أٚضز املصاٖب ا٭خط٣ نُصٖب ا٭ٚظاعٞ(5)ٜٛاظٕ بٝٓٗا
 

 .(6/494) ت١ُٝٝ ٫بٔ ايهرب٣ ٜٓعط: ايؿتا٣ٚ  -1
(. ٚباب: اؿسٚز َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضش, 671ٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس, )ح/  -2

 (.722(. ٚتطمج١ باب َرياخ ايع١ُ: )ح/673/)ح
 (.720(, ٚنتاب ايؿطا٥ض, )ح/679ٜٓعط: تطمج١ باب: َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/  -3
 (.678(. ٚباب ايب٦ط دباض, )ح/675)خطأ(, ٚ)ح/(674ٜٓعط: باب ز١ٜ اؾٓني: )ح/  -4
(. ٚباب: ايػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ  ٜٚسٙ ٚ ضدً٘, 698ٜٓعط: باب اٱقطاض بايعْا, )ح/  -5

 (. 688)ح/
 (.698(. باب اٱقطاض بايعْا, )ح/709ٜٓعط: باب: ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤: )ح/  -6
. ٚباب: ايػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ  ٜٚسٙ ٚ (709ٜٓعط: باب: ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤: )ح/  -7

 (.688ضدً٘, )ح/
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, ٚيف بعض ا٭سٝإ ٜٛضز أقٛاٍ ايضشاب١ (3)ٚمحاز (2), ٚغؿٝإ ايجٛضٟ(1)ٚايًٝح
ٚظٜس بٔ  (9)ٚابٔ َػعٛز (8), ٚابٔ عُط(7), ٚعًٞ(6), ٚعجُإ(5)ٚعُط (4)نأبٞ بهط

, ٚغريِٖ (12), ٚغعٝس بٔ املػٝب(11), ٚنباض ايتابعني ناؿػٔ ايبضطٟ(10)ثابت
 .(13)نجري
 .(15), ٚ ق٫ٛ ٚاسسا يًؿٝع١(14)شنط يف َٛععني زاٚز ايعاٖطٟ - 

ٜعٗط يف اؾع٤ ادكل إط٬ع ايكاضٟ ايٛاغع ع٢ً َصٖب ا٭١ُ٥ ايج٬ث١ أبٞ  -
سٓٝؿ١ ٚايؿاؾعٞ ٚأمحس, ٚبسضد١ أقٌ َصٖب اٱَاّ َايو; إش أْ٘ ضمبا ْكٌ أقٛا٫ يف 

, ٚضمبا نإ (16)ايس١ٜ ٚغريٖا َصٖب٘,   أقـ عًٝٗا, ٚاملؿٗٛض خ٬ؾٗا, نُا يف تٛضٜح

 
(. ٚباب: ايػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ  ٜٚسٙ ٚ ضدً٘, 680ٜٓعط: باب ايكػا١َ, )ح/  -1

 (.688)ح/
(.ٜٓعط: باب اٱقطاض بايعْا, 688ٜٓعط: باب: ايػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ  ٜٚسٙ ٚ ضدً٘, )ح/  -2

 (.698)ح/
 (.688ػاضم ٜػطم ٚقس قطعت ٜسٙ  ٜٚسٙ ٚ ضدً٘, )ح/ٜٓعط: باب: اي  -3
 (.720ٜٓعط: نتاب ايؿطا٥ض, )ح/  -4
 (.721(, )ح/720ٜٓعط: نتاب ايؿطا٥ض, )ح/  -5
 (.721(, ٚنتاب ايؿطا٥ض, )ح/730ٜٓعط: َرياخ اي٤٫ٛ, )ح/  -6
 (.721(, نتاب ايؿطا٥ض, )ح/698ٜٓعط: باب اٱقطاض بايعْا, )ح/  -7
 (.689ايعبس ٜأبل ثِ ٜػطم: )ح/ٜٓعط: باب:   -8
 (.698ٜٓعط: باب اٱقطاض بايعْا, )ح/  -9

 (.721ٜٓعط: ٜٓعط: نتاب ايؿطا٥ض, )ح/  -10
 (.709ٜٓعط: باب: ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤: )ح/  -11
 (.730ٜٓعط: َرياخ اي٤٫ٛ, )ح/  -12
(, 698ا, )ح/(, ٚباب اٱقطاض بايع671ْٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس, )ح/  -13

 (.709ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤: )ح/
(, ٚ تطمج١ باب: ايعبس ٜػطم َٔ ٫َٛٙ: 671ٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس, )ح/  -14

 (.681قا )ح/
 (.724ٜٓعط: تطمج١: باب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/  -15
(. ٚتطمج١ باب: 672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -16

 (.726(. باب: ٫ ٜطخ املػًِ ايهاؾط, )ح/ 679َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, قا )ح/
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َطز شيو إىل ْكً٘ َٔ َضازض سٓؿ١ٝ, ٚيعٌ يًعاٌَ اؾػطايف زٚض يف شيو; سٝح 
 اْتؿط املصٖب املايهٞ يف املػطب, ٚاؿٓؿٞ يف أقض٢ املؿطم. 

 خايسا: يُٓجّ األصٕيل:
ناز عًِ أصٍٛ ايؿك٘ إٔ ٜهٕٛ عًُا سٓؿٝا ٫عتٓا٥ِٗ ب٘, ٚاْؿػاٍ أ٥ُتِٗ يف 

َغ٘ ٚايتأيٝـ يف َػا٥ً٘, ٜٚعٗط شيو دًٝا عٓس ٬َ ايكاضٟ يف أبٛاب تٛعٝح غٛا
, (4), ٚاٱمجاع(3), ٚاؿذ١ٝ(2), ٚايكٝاؽ(1)ايبشح َٔ تهطاض نًُات املطًل ٚاملكٝس

.. ٚقس تعطض  غطٜعا ملػا٥ٌ أصٛي١ٝ يف َعطض ؾطس٘ يٮسازٜح (5)ٚا٫غتشػإ
 َٚٓاقؿات٘ املصٖب١ٝ, َٔ أُٖٗا: 

  .(7)تكٝٝس املطًل - .(6)سذ١ٝ املطغٌ - 
 .(8)نُا تططم يًذُع بني ا٭زي١ ٚايٓعط يف ايٓاغذ ٚاملٓػٛر -

 سادسا: يُٓجّ انهغٕ٘ ٔانُحٕ٘ ٔانثالغٙ 
إٕ اؿغٛض ايًػٟٛ ٚايٓشٟٛ يف ايهتاب, ٚاعتٓا٤ َ٪يؿ٘ بايغبط ٚاٱعطاب 
ٚؾطح ايػطٜب, ٚإبطاظ ايٓهت ايًػ١ٜٛ ايسقٝك١, هعًو تتضٛض أْو يف نتاب مٟٛ 

 ٚيٝؼ نتابا ؾكٗٝا, أٚ نتاب سسٜح, ٚقس متٝع َٓٗذ٘ باٯتٞ:
اعتُازٙ يف نجري َٔ ا٭سٝإ ع٢ً َضازض يػ١ٜٛ يف ؾطح املؿطزات: نايضشاح,  -

ٚاملػطب, ٚايكاَٛؽ, ٚاملضباح, نُا ععا أٜغا يهتب ايػطٜب نايٓٗا١ٜ َٚؿاضم 
 .(1)ا٭ْٛاض َٓبٗا ع٢ً َضسضٙ يف نٌ َط٠

 
 (.678ٜٓعط: باب: ايب٦ط دباض, )ح/  -1
(. ٚتطمج١ باب: ٫ ٜطخ املػًِ 721(, ٚنتاب ايؿطا٥ض, )ح/675ٜٓعط: باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/  -2

 (.726ايهاؾط, قا)ح/
 (.675ؾٓني, )ح/ٜٓعط: باب: ز١ٜ ا  -3
 (. 748ٜٓعط: باب َٔ سًـ ْٚصض يف َعض١ٝ, )ح/  -4
 (.675ٜٓعط:  باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/  -5
 (.678ٜٓعط: باب ايب٦ط دباض, )ح/  -6
 (.678ٜٓعط: باب ايب٦ط دباض, )ح/  -7
 (.690ٜٓعط: باب املدتًؼ, )ح/  -8
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ايًػ١ٜٛ ايػطٜب١, ٚعبط شيو ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً َعاْٝ٘ ؾطح ايرتانٝب ٚاؾٌُ  -
 .(3), ٚيف ساي١ ؾطٜس٠ َٔ ايؿعط ايعطبٞ(2)بنعطا٤ أَج١ً َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

ا٫عتٓا٤ باملػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ, ٚإعطا٩ٖا سٝعا نبريا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ نإ عاملا مٜٛا  -
ٖٸِ ايبعض يف َػأي١  "ايعاظ"نبريا يسضد١ أْ٘ ٚ

ط املضسض, , ٚقس أنجط َٔ شن(4)
ٚايؿاعٌ, ٚاملؿعٍٛ, ٚايبسٍ, ٚاملٓضطف, ٚايؿعٌ املطنب يًُذٍٗٛ, ٚغريٖا َٔ 

. ٚنجريا َا ٜٓب٘ ع٢ً عني املغاضع ؾٝكٍٛ َٔ باب: عطب, أٚ (5)املضطًشات ايٓش١ٜٛ
 .(6)َٔ باب: ؾطح, إظٗاضا يغبط ايه١ًُ ٚاعتٓا٤ بضطؾٗا

, ٚدا٤ ؾطس٘ (7)ايتذطٜس١َٜٚٔ ا٭ٚد٘ ايب٬غ١ٝ اغتدسّ ايكاضٟ اٱعاؾ١  -
َٚعاؾات٘ ٚغطا بني اٱطٓاب ٚاٱغٗاب ٚا٫ختضاض, ْٚازضا َع بعض اؿؿٛ ايصٟ 

 .   (8)٫ عطٚض٠ ي٘
اغتدسّ ايكاضٟ بعض املضطًشات املٓطك١ٝ ناملجًني, ٚايضؿ١ ايهاؾؿ١  -

 (.9)ٚاملُٝع٠

 سـاتعـا: يُٓجّ يف انُقم ٔانعزٔ 
نُا ٖٞ عاز٠ ايعًُا٤, ْٚكٌ عِٓٗ نجريا يف اعتُس اهلطٟٚ ع٢ً ؾطٚح َٔ غبك٘, 

 نتاب٘, ٚميهٔ تًدٝط ْٗذ٘ ايصٟ اتبع٘ يف َا ًٜٞ:
 

 

 (.731اؿٌُٝ, )ح/(. ٚباب َرياخ 697ٜٓعط: باب: اٱقطاض بايعْا, )ح/  -1
 (.674غبل بٝاْ٘ تؿض٬ٝ, ٜٚٓعط:  باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/  -2
 (.674ٜٓعط:  باب: ز١ٜ اؾٓني, )ح/  -3
 (.728ٜٓعط:  باب: َرياخ اي٤٫ٛ, )ح/  -4
(. 725(, ٚباب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/679ٜٓعط:  باب: َٔ قتٌ خطأ ٚ  تعطف عاقًت٘, )ح/  -5

 (.732(. ٚباب: ؾغٌ ايٛص١ٝ, )ح/728ٚباب: َرياخ اي٤٫ٛ: )ح/
 (.751(, باب َٔ سًـ بػري اهلل, )ح/680ٜٓعط:  باب: ايكػا١َ, )ح/  -6
 (.742ٜٓعط:  باب: ايطدٌ وًـ باملؿٞ إىل بٝت اهلل تعاىل: )ح/  -7
 (.728ٜٓعط:  باب:َرياخ اي٤٫ٛ: )ح/  -8
 (.730: َرياخ اي٤٫ٛ: )ح/(. ٚباب703ٜٓعط:  باب: سس املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط, )ح/  -9
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 انُقـــــــــم ٔ انعــــــزٔ:
متٝع ْكً٘ با٭َا١ْ, ٚؼطٟ ايسق١ يف شيو, ٚا٫قتضاض ع٢ً َا ىسّ َػأيت٘ اييت  -1

 .(2), ٚايطدٛع يف شيو إىل َضازض َتعسز٠ إٕ اقتغ٢ ا٭َط(1)ٖٛ بضسزٖا
غايبا َا ٜهٕٛ ععٚٙ بصنط ايه٬ّ املٓكٍٛ, ثِ ٜعكب عًٝ٘ بكٛي٘: شنطٙ  -2
, ٚقس ٜػبك٘ (5), أٚ نصا يف ايهتاب ايؿ٬ْٞ(4), أٚ شنطٙ يف ايهتاب ايؿ٬ْٞ(3)ؾ٬ٕ

 , ٖٚٛ أقٌ.(7), أٚ: ٚيف ايهتاب ايؿ٬ْٞ(6)باكاٍ ؾ٬ٕ
ٚأسٝاْا نجري٠  ,(8)ٜؿري  أسٝاْا إىل َضسضٙ باغِ ايهتاب زٕٚ اغِ َ٪يؿ٘  -2

, ٚ  ٜضطح مبضازضٙ يف نجري (10), ٚيف سا٫ت َعسٚز٠ بُٗا َعا(9)باغِ امل٪يـ ؾكط
 .(1)َٔ ا٭سٝإ

 
(. ٚباب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ 671ٜٓعط: باب: ايٓؿط هتُعٕٛ ع٢ً قتٌ ٚاسس )ح/  -1

(. ٚباب: سس املُايٝو يف ايعْا 697(. ٚباب: اٱقطاض بايعْا, )ح/672تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/
 (.704ٚايػهط, )ح/

 (.704(. ٚباب: سس املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط, )ح/697)ح/ٜٓعط: باب: باب: اٱقطاض بايعْا,   -2
(. 724(. ٚباب: ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/704ٜٓعط:  باب: سس املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط, )ح/  -3

 (.732ٚباب: ؾغٌ ايٛص١ٝ, )ح/
(. ٚتطمج١ باب ْبٝص ايسبا٤ ٚاملعؾت, 703ٜٓعط:  باب: سس املُايٝو يف ايعْا ٚايػهط, )ح/  -4

 (.717)ح/
(. ٚباب 709(. ٚ باب: ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤: )ح/707ٜٓعط:  باب: اؿس يف ايؿطب, )ح/  -5

 (.711ؼطِٜ اـُط َٚا ٜهطٙ َٔ ا٭ؾطب١, )ح/
(. 734(. ٚباب: ايطدٌ ٜٛصٞ عٓس َٛت٘ بجًح َاي٘, )ح/732ٜٓعط: باب: ؾغٌ ايٛص١ٝ, )ح/  -6

 (.735ايُٝني, )ح/ ٚنتاب: اٱميإ ٚايٓصٚض ٚ أز٢ْ َا هع٨ يف نؿاض٠
(. ٚتطمج١ باب  ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤ 733ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜٛصٞ عٓس َٛت٘ بجًح َاي٘, )ح/  -7

 (.709ٚغري شيو, )ح/
(. ٚباب ز١ٜ 672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -8

ٚباب: ؾطاب ايبتع ٚايػبريا٤: (. 707(. ٚباب: اؿس يف ايؿطب, )ح/674اؾٓني: )ح/
 (.711(. ٚباب ؼطِٜ اـُط َٚا ٜهطٙ َٔ ا٭ؾطب١, )ح/709)ح/

(. ٚتطمج١ باب: 672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -9
(. ٚباب: ايطدٌ ٜٛصٞ عٓس َٛت٘ 732(. ٚباب: ؾغٌ ايٛص١ٝ, )ح/724ايٓيب ٌٖ ٜٛضخ, )ح/

 (.735(. ٚنتاب: اٱميإ ٚايٓصٚض ٚ أز٢ْ َا هع٨ يف نؿاض٠ ايُٝني, )ح/734٘, )ح/بجًح َاي
 (.720(. ٚنتاب ايؿطا٥ض, )ح/687ٜٓعط: باب َا هب ؾٝ٘ ايكطع, )ح/  -10
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, ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ غبب (2)ٜععٚ إىل َضسض َتأخط, يف ْكً٘ عٔ َضسض َتكسّ -3
شيو عسّ ٚقٛؾ٘ ع٢ً شيو املضسض املتكسّ نا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب, ٚؾطح َػًِ 

يف أّ  -ضمح٘ اهلل  -ِ ؾٝٛعُٗا ٚتساٚهلُا بني ايعًُا٤, ٚإقاَت٘ ٖٛ يًٟٓٛٚ, ضغ
ايكط٣, ٚيهٔ سطن١ ايٓؿط   تهٔ سٝٓٗا قس ؾٗست تًو ايطؿط٠ اييت ٖٞ عًٝٗا 

 ايّٝٛ. 
  ٜعتُس ع٢ً املضازض ا٭ص١ًٝ يف إٜطازٙ يبعض آضا٤ ايؿكٗا٤, يصا لسٙ يف   -4

ايه١ٝ, بٌ قس ٜٓكٌ عِٓٗ ْكٝض َا عطف بعض املطات   ٜهٔ زقٝكا يف ْكً٘ ٭قٛاٍ امل
 .(3)ٚاؾتٗط عٓسِٖ

 
 

 
  

 

 (.707(. ٚباب: اؿس يف ايؿطب )ح/706ٜٓعط: باب: اؿس يف ايتعطٜض: )ح/  -1
(. باب: َٔ دعٌ ع٢ً ْؿػ٘ املؿٞ ثِ 734)ح/ ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜٛصٞ عٓس َٛت٘ بجًح َاي٘,  -2

 (.748(. باب َٔ سًـ ْٚصض يف َعض١ٝ, )ح/743عذع أٟ: عٔ املؿٞ, )ح/
(. باب: ٫ ٜطخ 672ٜٓعط: باب: ايطدٌ ٜطخ َٔ ز١ٜ اَطأت٘, ٚاملطأ٠ تطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا, )ح/  -3

 (.726املػًِ ايهاؾط, )ح/
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 املثحث انزاتع
 املزاٚا ٔاملآخذ عهٗ كتاب شزح املٕطؤ يٍ خالل اجلزء احملقق

 

ٜعسٸ ٖصا ايهتاب: ؾطح املٛطأ, َٔ آخط َ٪يؿات اٱَاّ ايكاضٟ, نُا تجبت شيو 
, ٖٚٛ (1)ٖا 1014غ١ٓ ايٓػذ اـط١ٝ يًهتاب, سٝح تؿري إىل أْ٘ ؾطؽ َٔ تأيٝؿ٘ 

ايعاّ ايصٟ تٛيف ؾٝ٘, ؾ٬ غطاب١ إٔ ٜأتٞ ؾطس٘ غٓٝا داَعا, ٜعهؼ َس٣ َٛغٛع١ٝ 
َ٪يؿ٘, َٚؿاضنت٘ يف ؾت٢ فا٫ت ايعًّٛ, ٚعضاض٠ يتذطب١ ع١ًُٝ ط١ًٜٛ َٔ ايعًِ 
ٚايتعًِٝ, َتُٝعا َبسعا يف تٓٛع تٓاٚي٘, ٚخسَت٘ يهتاب َٔ أقسّ ٚأؾٗط َا أيـ يف 

ٚميهٔ إٔ أـط َعاٜا ٖصا ايؿطح ٚاملآخص عًٝ٘, ع٢ً قسض دٗسٟ  عًِ اؿسٜح.
 َٚػتٛاٟ املتٛاعع يف ايتايٞ:

 املزاٚــــــــــــــــا:  -أ
 إبطاظ نتاب سسٜجٞ قٝاِ, ٜكسّ دٗٛز ث٬ث١ َٔ عًُا٤ ا٭١َ.  -1
ايتعطٜـ مبٛطأ قُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ, ٚمبا استٛاٙ َٔ ؾك٘ َكاضٕ بني  -2

ايهٛيف, ايؿٗري بايكٝاؽ ٚايطأٟ, ٚاملصٖب املايهٞ املسْٞ, املؿتٗط  املصٖب اؿٓؿٞ
 بآثاض ٚعٌُ أٌٖ املس١ٜٓ, َٔ خ٬ٍ َٛطأ َايو, ٚتعًٝكات قُس ٚضٚاٜتاا٘.

إظٗاض املصٖب اؿٓؿٞ, ٚتأصًٝ٘ بايهتاب ٚايػ١ٓ, ْٚؿٞ ايتِٗ ايؿا٥ع١  -3
 باعتُازٙ ايهًٞ ع٢ً ايطأٟ ٚايكٝاغات ايعك١ًٝ.

تكسِٜ َٛغٛع١ ؾك١ٝٗ ظاخط٠ تغِ أقٛاٍ ايضشاب١, ٚآضا٤ نباض ايتابعني,  -4
ٚأٚا٥ٌ ايؿكٗا٤, ٚأ١ُ٥ املصاٖب ا٭ضبع١, ٚأقٛاٍ كتًـ ايعًُا٤ َٔ أصشاب املصاٖب 

 املٓسثط٠ اييت   ٜعس هلا أتباع يف ا٭١َ. 
اعتُاز كتًـ أغايٝب ايؿطح يبٝإ َع٢ٓ اؿسٜح, َٔ ؾطح املؿطزات,  -5
ٝح املعاْٞ, ٚؾطح ا٭غايٝب ٚايرتانٝب ايػطٜب١, َعتُسا ع٢ً نتب ايًػ١ ٚتٛع

 ٚايػطٜب ٚؾطٚح اؿسٜح.

 
 .64ح: صا ٜٓعط: اٱَاّ ايكاضٟ, ٚأثطٙ يف عًِ اؿسٜ  -1
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ا٫غتؿٗاز بايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ, يف كتًـ دٛاْب   -6
 ؾطح ا٭سازٜح, َٔ َع٢ٓ يػٟٛ, أٚ تأصٌٝ َصٖب ؾكٗٞ, أٚ تسعُٝ٘.

طٜط ٚبٝإ املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ املدتًـ عًٝٗا ايعٓا١ٜ باٯثاض, ٚإٜطاز ايهجري َٓٗا يتك -7
 بني املصاٖب.

ا٫عتُاز ع٢ً كتًـ ضٚاٜات املٛطأ ٚؾطٚس٘, ٚنتب اؿسٜح ا٭خط٣,  -8
 هعٌ ايهتاب داَعا ؾٗٛز َٔ غبك٘, ثطًٜا يف َٛعٛع٘ ٚتٓٛع٘.

غٗٛي١ ا٭غًٛب ٚبعسٙ عٔ ايتعكٝس, ٚتٛعٝح ا٭غايٝب ايكسمي١, اييت   تعس  -9
تعُاٍ, هعٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايهتاب َٝػٛض٠ ؾُٝع ط٬ب ايعًِ ْعطا ؾا٥ع١ ا٫غ

 يًعضط ايصٟ عاش ؾٝ٘ اهلطٟٚ. -ْػبٝا -يًكطب ايعَين 

 املآخــــــــــذ:  -ب 
 ع٢ً "ايطغاي١"قطأت : صاسب ايؿاؾعٞ, أْ٘ قاٍ - بٔ غًُٝإ أثٹط عٔ ايطبٝع

: آخطٙ يف ايؿاؾعٞ قاٍ ِث .ٜضشش٘ نإ إ٫ َط٠ َٔ ؾُا َط٠, ٚث٬ثني ْٝؿًا ايؿاؾعٞ
. ٖٚهصا ئ ىًٛ نتاب يٝػت ي٘ (1)نتاب٘ غري صشٝشا نتابا ٜهٕٛ إٔ اهلل أب٢

ايعض١ُ َٔ َآخص ميهٔ إٔ تعٗط بني ثٓاٜاٙ. َٚٔ خ٬ٍ زضاغيت هلصا اؾع٤ ادكل 
 اٯتٞ: ٬َسع١ميهٔ 
املٛقٛف, عسّ إعطا٤ ايعٓا١ٜ ايهاؾ١ٝ ٯثاض املٛطأ َٔ سٝح ايتدطٜر, ٚضؾع   -1

 أٚ ٚصٌ املطغٌ, ٚايتعًٝل ع٢ً ايطداٍ ٚا٭غاْٝس..
ايرتنٝع ع٢ً املصٖب اؿٓؿٞ, ٚاٱغٗاب يف ايسؾاع عٔ آضا٥٘, ٚايتشٝع هلا,   -2

اؿٝاز ٚاملٛعٛع١ٝ ايًصٜٔ وػٔ اصطشابٗا يٮ١ُ٥ ع٢ً ٖٚٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜ٪ثط 
 ًُا َ٪ص٬ً.ٚايعًُا٤ يف ؾطٚح اؿسٜح ست٢ ىطز َٛضٚثٓا ايؿكٗٞ ْكًٝا غًٝ

 ايطدٛع يًُضازض املتكس١َزٕٚ ٔ املتأخطٜٔ ع ٜٓكٌيف بعض ا٭سٝإ  -3
 ..ؾط٠ااملتٛ

 

 
 ٚؼكٝل مجع "زنتٛضاٙ ضغاي١", ايؿاؾعٞ اٱَاّ تؿػري, ٚ(2/36) َٓاقب ايؿاؾعٞ يًبٝٗكٜٞٓعط:   -1

 .(2/631) ايؿطٻإ َضطؿ٢ بٔ أمحس. ز: ٚزضاغ١
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   (9 ) 

 كتاب الديات
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 .(1)(أ): كتاب الدِّياتتتمة 

ر
َ
ف
َّ
 قتل واحد(ت)جيتمعون على(ب)باب:الن

 .(2) ع٢ً َا يف امُلػطب (خ )ايَِّؿط: قطِّن١، َٔ ايج٬ث١ إىل ايعؿط٠ َٔ ايطداٍ
حيٜٗ بَ ضعٗدأخربٌا  أخربٌا والك،» :1/671 

(3)
ِّبب، عَ ضعٗد  َ املط

(4)
أُ عىس  :

ٛ » اع١ــمجـ :أٟ «قتـن ٌفـسّا  بَ اخلطـابا ٔ    «مخطٛ أٔ ضـعع  ايـطاٟٚ ـ   ــ  ؾـْو َـ
«بسجـٍن»

ٌٕ ٚاسٍس;   - «َقِتن ٔغٗمٛ»;أٟ ؾاضنٛا يف قتً٘ «َقَتمـٕٓ» أٟ: بػبب قكام ضد
ــ١   ــط املعذُــــ ــ١ -بهػــــ ــاه» ،(5)أٟ: خؿٝــــ ــُط «ٔقــــ ــا  » :عُــــ ــٕ  ــــ لــــ

(6)
»

 
 

طٜار٠)ٚيفْغد١:أبٛابايزٜات(.«:ل»،«ٚ»،«ى»يف-أ

)ايٓفري(.«:ى»يف-ب



)ع٢ًَاقتٌ(.«:ف»،«ل»،«ت»يف-ت

حزثينبنع١عؾضْفضًافْٝ٘ظض،ألٕايًٝحقاٍ:"ٜكاٍٖؤال٤عؾرض٠:"طٜار٠:ٚقٍٛايؾعيب«:ت»يف-خ

ْفض"أٟصدااًلٚالٜكاٍفُٝافٛمايعؾض٠".

 
ٚيزيٜ ـ ُ     -1 ٌ  ايسٜات: مجع ز١ٜ، ٖٚٞ املاٍ ايصٟ ٖٛ ٜعط٢ بـسٍ ايـٓؿؼ، وكـٍٛ:  ِ٘  ايكتٝـ  إشا ِزٜيـ١ّ،  َأِزٜـ

 .(108 م)، ٚأْٝؼ ايؿكٗا٤: (6/2521)ايكشاح  .زٜت٘ أخصت أٟ: ٚاوَّسيٜ ُ ،. ِزٜيت٘ أعطٝ 
يًس١ٜ، ٚبٝإ  ٚاملٛدب يًككام، املٛدب ايكتٌ بٝإ عطؾ١ملٚايسٜات َبشح َٔ املباسح ايؿك١ٝٗ 

 يًػطخػٞ ػب. املبػٛط َٔ ٚعي٢ً ايَّؿؼ، زٕٚ َٚا ايَّؿؼ يف ٚأْٛاعٗا ٚنٝؿٝتٗا َكساض ايس١ٜ،
. ٚقس وكسَ  أبٛاب َٔ نتاب ايسٜات قبٌ ٖصا (3/99)يًػُطقٓسٟ:  ايؿكٗا٤ ، ٚؼؿ١(26/58)

 ايباب، نباب ايس١ٜ يف ايؿؿتني، ٚباب ز١ٜ ايعُس، ٚباب ز١ٜ اـطأ، ٚباب ز١ٜ ا٭غٓإ. اْظط َٛطأ
 .(226 م) ايؿٝباْٞ بطٚا١ٜ َايو

 .(472)م املططظٟ: ايػٝس عبس بٔ ٓاقطي املػطب يف وطوٝب املعطب ٜٓظط: -2
 اإلَاّ اؿاؾظ ايػؿاح،أبٛ ايعباؽ  قانٞ ا٭ْكاضٟ، املسْٞ، غعٝس قٝؼ، أبٛ بٔ غعٝس بٔ حي٢ٝ -3

 .(7559) ايتٗصٜب ، وكطٜب(6176) ٖـ. ايهاؾـ 143 ايطبك١ اـاَػ١، غ١ٓ اؿذ١، َٔ ايؿكٝ٘
 ايعًِ يف سذ١ ضأؽ ايهباض، ايؿكٗا٤ أسس ايتابعني، غٝس املدعَٚٞ، قُس أبٛ املػٝب بٔ غعٝس -4

 .(2396) ايتٗصٜب وكطٜب، (1960) ٖـ. ايهاؾـ 94ايطبك١ ايجا١ْٝ، وٛيف غ١ٓ  نباض َٔ ٚايعٌُ،
ايكـشاح وـاز   ٜٓظـط:   إٔ خيسع٘ ؾٝصٖب ب٘ إىل َٛنع، ؾإشا قاض إيٝـ٘ قتًـ٘.  ايكتٌ خؿ١ّٝ، ن :١ًٝايػ -5

 .(349)م : املػطب، ٚ(5/1787)يًذٖٛطٟ: ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ 
َّ     ،وعاْٚٛا :ٚمتاي٦ٛاايتُايـ٪: ايتعإٚ، قاٍ يف املػطب:  -6 )م: . ٚأقٌ شيو ايعـٕٛ يف املـ٤ٌ ثـِ عـ

، ٚإمنا ؾػَّطٙ اشلـطٟٚ ضمح٘ اهلل، باؿُـٌ، ٜٚككس ب٘ املباؾط٠  يف ايكتٌ، ٚعسٍ عـٔ ايتؿػـرل   (445
املبػـٛط يًػطخػـٞ   ٜٓظط:  بايتعإٚ، وبعا ملصٖب٘ يف شيو، سٝح وؿذلط عٓسِٖ املؿاضن١ املباؾط٠.

 .(8/393) :ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، (24/72)
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«عمْٗ» محٌ باشلُع، أٟ:

ٖٚٞ«أِن صٍعاٞ قتمتّي بْ» -ؾطنّا -أٟ: ع٢ً قتً٘( أ )
ٚإمنا خكَّٗا بايصنط ٭ْٗا ناْ   ;(1)عظ١ُٝ َعطٚؾ١ َٔ ب٬ز ايُٝٔ (ب ))باملس: َس١ْٜٓ(

  َٛنع ْعٍٚ ايٓاظي١ اييت اغُتـؿيت ؾٝٗا.

با٭ٚىل، ٚيف شنط ايػبع١  اأٟ: َٚا زْٚٗ «ٔبّرا ٌأخر إُ قتن ضععٛ قاه حمىد:»
َٔ  (3)يف َكٓؿ٘ (2)مايعسز ايجاب  يف ايكه١ٝ، نُا ضٚاٙ عبس ايطظا (خ )صبأْٗاط(ت )إؾعاض

، أٟ: ممٔ ٫ ٜػتشل ايكتٌ «زجاّل»أٟ: ٚيٛ بًؼ أيؿّا.  «أٔ أكثس وَ ذلك» .(4)غرل ؾو

 (ز )٘ـــإىل إٔ قتًا٤ً ــــإمي «ٛــــغٗمٛ، أٔ غري غٗم قتن» أٟ: بايعُس زٕٚ اـطأ. «عىدّا»
 .(5)يف اؿسٜح سهـا١ُٜ ايٛاقع١، ١ّـــغًٝ

 

 
 

)محٌ(.«:ف»)أٟمحٌ(،َٚٔ«:ى»)أٟمحٌعًٝ٘(،َٚٔ«:ل»عكطَٔ-أ

باملز١ٜٓ(.)ٖٚٞ«:ى»يف-ب

)أعؾاص(.«:ى»يف-ت

.«ت»ٚايتقٜٛبَٔ،)بإٔ(«:ف»ٚيف،يفاألفٌ-خ

)قتٌ(.ايٓغررررذيفباقٞ-ج

 
 .(3/426) ايبًسإ َعذِٚعاقُتٗا اؿاي١ٝ.  ب٬زٖا، أسػٖٔٞ ٚبايُٝٔ،  قٓعا٤: َس١ٜٓ نبرل٠ -1
ا٭ع٬ّ،  ايكٓعاْٞ، اؿاؾظ، أسس ٫َِٖٛ، اؿُرلٟ، بهط أبٛ ْاؾع، بٔ ُٖاّ بٔ ايطظام عبس -2

، (3362) ٖـ. ايهاؾـ: 211 ايطبك١ ايتاغع١، وٛيف غ١ٓ  َٔ ثك١ ٚايتكاْٝـ، قاسب املكٓـ
 .(4064) ايتٗصٜب: وكطٜب

ٔٔ  ،(18069)ح  ،(9/475) ،ايٓؿط ٜكتًٕٛ ايطدٌ  :أخطد٘ عبس ايطظام يف َكٓؿ٘ يف باب -3 ٔٔ اب  عي
ًّا ِبكيٓ عيا٤ي ًُٛا ضيُد َ طيَأ٠ّ َقتي ٚيا  ٍٕ َّ ِغت١ََّ ٔضديا ٝ َه١َ، َأ ًَ َُ ُٔ َأِبٞ  ٍي: َأخ بيطيِْٞ اب  ٜ ٕر َقا . اؿسٜح. ٚأخطد٘ .ُدطي

ٔ ايباب ْؿؼ يف  ٔ  عي ٍي:  عي ًَابي١َ َقا ٛياِسٍس ِبكيٓ عيا٤ي»َأِبٞ ِق ُيُط غيب عي١ّ ِب ٌي ُع )ح  ،(9/476) .«َقتي
ٍي: ُضِؾعي ٔإَي٢ ٚأٜهّا أخطد٘ َٔ ططٜل  ،(18074 ُُػيِِّب َقا ٔٔ اِي ٔٔ اب  ٔٔ غيِعٍٝس، عي ٔ  ٜيش ٝي٢ ب  ِّ، عي ٛ ٔض ايجَّ

ًّا ِبكيٓ عيا٤ي  ًُٛا ضيُد ُيطي غيب عي١ُ ْيَؿٕط َقتي ٚي٘ َتابع عٓس ابٔ أبٞ ؾٝب١ عٔ  .(18075(، )ح:9/476). ..ُع
(. ٚضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ َٔ ططٜل أخط٣ 5/429( )ح:27693ابٔ منرل عٔ حي٢ٝ بٔ غعٝس ب٘ )

ُيطي... ، ٚيِنٕٝععٔ  ٔٔ ُع ٔٔ اب  ٌٕ عي ٌٔ قيٓ عيا٤ي ِبطيُد  ٖ ٔ  َأ َِ ٌي غيب عي١ّ  ٔي اِيديٖطاِب َقتي ُيطي ب  َّ ُع ( 5/429) َأ
(. ٚقس ضٟٚ يف ايعسز ايٛاضز يف ايكه١ٝ غرل شيو، ؾطٟٚ أْ٘ اثٓإ عٓس عبس ايطظام 27695)ح:
 (. يهٔ ضٚا١ٜ ايػبع١ أنجط ٚضٚاوٗا أؾٗط.18073أٜهّا )ح: ٙ(، ٚضٟٚ ث٬ث١ عٓس18070)ح:

 أٟ: َٔ غرل ؾو يف ايعسز ايصٟ غبك  اإلؾاض٠ إيٝ٘ بكٛي٘: مخػ١ أٚ غبع١. -4
 :ا٫غتصناض. ؾًِ ٜصنط ؾٝ٘ قتٌ غ١ًٝ غرل َايوس ايدل بعس إٔ شنط عس٠ ططم يًشسٜح: قاٍ ابٔ عب -5

ايػ١ًٝ مبٓعي١ احملاضب١، ٚيٝؼ  . َٚعطٚف إٔ ملايو َصٖبا خاقا يف ايػ١ًٝ: سٝح ٜط٣(8/156)
. ٜٚكتٌ املػًِ بكتٌ ايصَٞ قتٌ غ١ًٝ ٜكتٌ ايكاوٌ.إ٫ إٔ ًػًطإ ي ٚيٝؼي٠٫ٛ ايسّ ايعؿٛ ؾٝٗا، 

 .(4/653) :املس١ْٚ
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ْٔ ُكمُّّيحتٜ َقَتمٕٓ، ُقٔتُمٕا » ،َكاَٗا ٜكّٛ (أ )أٟ: أٚ َا «ضسبٕٓ بأضٗـافّـي»  قـٕه  ِٕٔ  ;ٔب

أب٘ حٍٗفٛ ٔالعاوٛ وَ فقّاٍٟـا 

(1)
»

(2)
ٖٚٛ قٍٛ َايٍو ٚايؿاؾعٞ، ٚأمحس، ٚأنجط أٌٖ  .

ٍ  (ب )ٚ .(4)َـِٓٗ عًـٞ ٚؾـطٜض    ;(3)ايعًِ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني  ،(ت )ابـٔ ايـعبرل   قـا
    ،(6)أبٞ ي٢ًٝ (خ )ابٔٚ ،(5)ٚايعٖطٟ، ٚابٔ غرلٜٔ

 
 

)ممرا(.«:ت»يف-أ

.«ل»،«ٚ»،«ت»عكطتايٛاَٚٔ-ب

.)ٚقاٍابٔايظبري(:«:ى»عكطَٔ-ت

)ابٔ(.«:ط»عكطَٔ-خ

 
أَا  ٚايهٛؾ١، ايعطام ؾكٗا٤ :بايؿكٗا٤ ٜٚطٜس ؾكٗا٥ٓا، َٔ ايعا١َ َكطًض: ٜػتدسّ ايؿٝباْٞ يف نتاب٘ -1

 ا٭ؾباٙ. با٭نجط أْ٘ ،َاي٘ بعا١َ أٚق٢ إشاقاٍ ايػبهٞ:  ا٭نجط، :مبع٢ٓ ٜػتعٌُؾٗٛ  ايعا١َ
 أْ٘ ٚشنط ا٭نجط، مبع٢ٓ ٘أْ إىل ايعطب١ٝ أٌٖ َٔ مجاع١ شٖب: اشلُاّ ابٔ قاٍ( 2/248) :ٚايٓظا٥ط

 "ايعا١َ" َكطًض. ٚقاٍ ايًهٟٓٛ عٔ (1/477) :ايكسٜط ؾتض. ذٜاملؿا عا١َ ب٘ قاٍ: قٛشلِ يف املطاز
 َع٢ٓ ب٘ ٜطٜس بٌ ا٭نجط، َع٢ٓ ايًؿظ ٖصا َٔ َٛنع نٌ يف ٜطٜس ٫ أْ٘ ايظاٖطعٓس قُس: ٚ

 .(1/143) املُذس ايتعًٝل .يٮنجط مبػًو يٝؼ املٛانع بعضيف  ٘ؾإْ ٚايطا٥ؿ١، اؾُاع١
اوؿل ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ ع٢ً قتٌ اؾُاع١ بايٛاسس اغتٓازا شلصا اؿسٜح، ٚعسٚٙ إمجاعا َٔ ايكشاب١،  -2

عسيٛا عٓ٘ ٚوطنٛٙ ملا  ِٗٚيهٓبني ْؿؼ ٚعس٠ أْؿؼ، إٔ ٫ ٜكتٌ يعسّ املػاٚا٠، عٓسِٖ ٚايكٝاؽ 
، ٚايككام ؾطع ؿه١ُ ايعدط ؾٝذعٌ نٌ ٚاسس َِٓٗ ناملٓؿطز ب٘ ؾٝذطٟ ايككام عًِٝٗ ضٟٚ

بٛٙ ٚوؿذلط املؿاضن١ املباؾط٠، نُا ٜؿرل إيٝ٘ ايؿٝباْٞ يف قٛي٘: نطمجٝعا ؼكٝكا ملع٢ٓ اإلسٝا٤، 
منا ٜكتٌ مجٝعِٗ إشا ٚدس َٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ دطح ٜكًض يعٖٛم : إبأغٝاؾِٗ، قاٍ يف فُع ا٭ْٗط

. ٜٓظط: ٬ قكام عًِٝٗؾ ،أٚ َعٝٓني باإلَػاى ٚا٭خص ،أٚ َػطٜني ،ؾأَا إشا ناْٛا ْظاض٠ ،طٚحاي
 .(2/628)يؿٝدٞ ظازٙ: فُع ا٭ْٗط يف ؾطح ًَتك٢ ا٭عط ، (26/126املبػٛط يًػطخػٞ )

ٜكتًٕٛ بـ٘  ؾإِْٗ ع٢ً قتٌ ٚاسس، ْؿط إشا ادتُع نُا قاٍ، عٓس أنجط أٌٖ ايعًِ، ايعٌُ ع٢ً ٖصا ٚ -3
ٚا٭١ُ٥  ٚا٭ٚظاعٞ، ٚايجٛضٟ، عطا٤،ٚب٘ قاٍ بٔ عباؽ، ٚاقكاقا، ٖٚٛ قٍٛ عُط، ٚعًٞ، مجٝعا 

ــ١. ــط:  ا٭ضبع ــاؾعٞ )ٜٓظ ــ١ ، (6/24ا٭ّ يًؿ ــشٕٓٛ املسْٚ ــ١  ، ٚ(4/651)يػ ــٔ قساَ ــال ٫ب املػ
 .(10/184) :ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ، (8/157) ٫بٔ عبس ايدل: ا٫غتصناض. (8/289)

ّ  ايهٓسٟ، ايهٛيف، ايكانٞ، أ١َٝ أبٛ اؿاضخ بٔ قٝؼ، بٔ ؾطٜض -4 ٔ  ثكـ١،  كهـط ايطبكـ١ ايجاْٝـ١    َـ
 .(2774) ايتٗصٜب: ، وكطٜب(2265) ٖـ. ايهاؾـ: 80 غ١ٓ قشب١، وٛيف يف سسٚز ي٘ ٚقٌٝ:

 بعٝـس  ٚضع سذ١، ايكسض، نبرل عابس، ثب  ثك١، ا٭ع٬ّ، ا٭ْكاضٟ، أسس بهط، أبٛ غرلٜٔ، بٔ قُس -5
 .(5947) ايتٗصٜب: ، وكطٜب(4898) . ايهاؾـ:110ايطبك١ ايجايج١. وٛيف غ١ٓ ايكٝ ، َٔ 

 دسا، اؿؿظ غ٧ٝ ، قسٚمايكانٞ ا٭ْكاضٟ، ايطمحٔ عبس أبٛ ي٢ًٝ، أبٞ بٔ ايطمحٔ عبس بٔ قُس -6
 .(6081) ايتٗصٜب ، وكطٜب(5000) ٖـ. ايهاؾـ: 148 غ١ٓ َات ايطبك١ ايػابع١ َٔ

 1/185ل

 ــــــــــ

 ب



 

 
 
 

 كتاب الديات اهلرويشرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري 

71 

٫ "ٚأمحـس يف ضٚاٜـ١:    ،(4)ابٔ املٓـصض  (أ )صٚط  (3)، ٚزاٚز(2)ٚضبٝع١ ،(1)املًو ٚعبس
ِ   (ب )بــــ ٜكتًٕٛ بـ٘ ٚػ  "ايّسٜـ١ عًـٝٗ

٭ٕ َؿٗـّٛ ايـٓؿؼ بـايٓؿؼ إٔ ٫ ٜكتـٌ      ;(5)
ٚ٭ٕ يف ايككام جيب املػاٚا٠، ٫ٚ َػاٚا٠ بني  ;َٔ ٚاسس٠(ت )بايٓؿؼ ايٛاسس٠ أنجط

  .(6) ايػٝاغ١ محًٛا سسٜح عُط ع٢ً (ز )ٚايٛاسس٠! ٚنأِْٗ (خ )ايعؿط٠

 
 

.ايٓغررررذ،ٚايتقٜٛبَٔباقٞ«ٚ»،«ى»عكطَٔاألفٌ،-أ

.«ى»،«ت»ٚايتقٜٛبَٔ،)جيب(:يفاألفٌ-ب

)ٚأنجض(.«:ت»يف-ت

)ايعؾض(.«:ى»يف-خ

)نًِٗ(.«:ف»يف-ج

 
 ،ثك١، ا٫ع٬ّ أسس ،ايؿكٝ٘ ،املهٞ ،٫َِٖٛ َٟٛا٭ ايٛيٝس أبٛ ،دطٜر بٔ ايععٜع عبس بٔ املًو عبس -1

 وكطٜب ،(3461) ايهاؾـٖـ.  150 غ١ٓ َات ايػازغ١ايطبك١  َٔ ،ٜٚطغٌ ٜسيؼ ،ؾانٌ
 .(4193) ايتٗصٜب

ؾكٝ٘  ايطأٟ بطبٝع١ املسْٞ، املعطٚف ٫َِٖٛ، ايتُٝٞ عجُإ ؾطٚر، أبٛ ايطمحٔ عبس أبٞ بٔ ضبٝع١ -2
 ايتٗصٜب ، وكطٜب(1550) ٖـ. ايهاؾـ 136 با٭ْباض ايطبك١ اـاَػ١ وٛيف َٔ ثك١، َؿٗٛض،

(1911). 
 نإ ايظاٖط، أقشاب إَاّ ٖٚٛ ايظاٖطٟ، ايؿكٝ٘ ا٭قبٗاْٞ، غًُٝإ أبٛ خًـ، بٔ عًٞ بٔ زاٚز -3

 واضٜذ .َٚا٥تني غبعني وٛيف غ١ٓ بٗا بٗا، ٚ نتب٘ ٚقٓـ ؾػهٓٗا بػساز ظاٖسا قسّ ْاغها، ٚضعا
 .(2/257) ا٭عٝإ ، ٚؾٝات(8/366)بػساز: 

 اإلَاّ اؾًٌٝ، قاسب ايتكاْٝـ املؿٗٛض٠  يف: ايٓٝػابٛضٟ املٓصض، أبٛ بهط بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس -4
ٚايؿك٘  اؿسٜح عًُٞ يف ايتُهٔ بني مجع اإلمجاع ٚاـ٬ف َٓٗا: ا٭ٚغط، ٚاإلؾطاف، ٚاإلمجاع،

 ٚايًػات ا٭زلا٤ ، ٚوٗصٜب(108 قـ) ايؿكٗا٤ يًؿرلاظٟ ٖـ. اْظط طبكات 309 غ١ٓ مبه١ َات
(2/196). 

 .(8/290املػال ٫بٔ قسا١َ )(، 8/157) :ا٫غتصناض، (1/353اإلقٓاع ٫بٔ املٓصض )ٜٓظط:  -5
ظدطا ي٘ ست٢ ٫ ٜؿعٌ شيو َط٠ أخط٣، ٚظدطا يػـرلٙ  : غٝاغ١أٟ: سه١ُّ ٚوععٜطّا، قاٍ يف ايبٓا١ٜ:  -6

٘   عٔ اإلقساّ ع٢ً َا  . ٚيف املػـطب:  (3/392):يٝؼ ي٘، ٚايػٝاغ١ ايكٝاّ ع٢ً ايؿـ٤ٞ مبـا ٜكـًش
 .(239املػطب )م:  :ٜٓظط ًٜٞ أَطِٖ. :أٟ ،ايٛايٞ ٜػٛؽ ايطع١ٝ غٝاغ١
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الرجل يرث من ديةباب 
(أ )

امرأته
(ب )

، واملرأة ترث من دية زوجها
(1)

 

أخربٌا والك، أخربٌا»: 2/672

(ت )
ابَ غّاب 

(2)
ٌََػـد     ٍٓـاع  : أُ عىـس بـَ اخلطـاب   ال

ّٜ مبٍ

(3)
(خ )طإضثٗـاص  أٟ: َٔ دٗـ١  «وَ كاُ عٍـدٓ عمـي يف الدٖٛ»أٟ: غأشلِ ؾٝٗا،  «

 ،

ضٚاٙ مجاعـ١ُ   : ٖهـصا (4)قاٍ ابٔ عبس ايـدل  «أُ خيربٌ٘ بْ، فقـاً الضِّحـاك بَ ضـفٗاُ  »
ابـٔ    (ز )ضٚا١ٜـ    أقشاب َايو، ٚضٚاٙ أقشاب ابٔ ؾٗاب عٓ٘، عٔ غعٝس بٔ املػٝب

 
 

ر١ٜ.«:ف»،«ل»،«ت»عكطَٔ-أ

)املضأ٠(.«:ف»يف-ب

)عٔ(.«:ف»يف-ت

.«ف»عكطَٔاألفٌ،َجبتَٔ-خ

)صٚاٙ(.«:ى»يف-ج

 
، ٖصا قٍٛ مجٗٛض ايؿكٗا٤، ٚإمنا ز١ٜ ايٓؿؼ نػا٥ط أَٛاٍ املٝ  سػب ايؿطا٥ض املكسض٠ ؾطعاوٛضخ  -1

ٚنإ ٜكهٞ ب٘، إٔ ايس١ٜ يًعاق١ً، ؾعًـ٢ ٖـصا ٫ وـطخ     ،طملا ضٟٚ  عٔ عُ -ٖٓا -بٛب شلا امل٪يـ 
ُيا ؾاع عٓس اؿٓؿ١ٝ إٔ َايها ٚايؿاؾعٞ خايؿا اؾُٗٛض يف ٖصا، قاٍ  ايعٚد١ َٓٗا ٫ٚ اإلخ٠ٛ ٭ّ، ِٚي

خ٬ؾـا ملايـو ٚايؿـاؾعٞ يف    ، ٚأقٌ ٖصا إٔ ايككام سـل مجٝـع ايٛضثـ١، ٚنـصا ايسٜـ١     يف اشلسا١ٜ: 
. ٚغـٝأوٞ بٝـإ   ؾـ١ ٖٚـٞ بايٓػـب زٕٚ ايػـبب ٫ْكطاعـ٘ بـاملٛت      شلُا إٔ ايٛضاثـ١ خ٬  ،ايعٚدني

 .(10/241ايعٓا١ٜ ؾطح اشلسا١ٜ )، ٚ(62 ايسٜات ٫بٔ أبٞ عاقِ )مَصٖبُٗا. اْظط 
 تؿـل ملا اؿـاؾظ،  ا٭ع٬ّ، ايؿكٝـ٘،  أسس بهط ايعٖطٟ، أبٛ ؾٗاب، اهلل، ابٔ عبٝس بٔ َػًِ بٔ قُس -2

 ، وكطٜـب (5152) ٖـ. ايهاؾــ:  124وٛيف غ١ٓ  ايطابع١، ايطبك١ ض٩ٚؽ ٚإوكاْ٘، َٔ د٬يت٘ ع٢ً
 .(6296) ايتٗصٜب:

ٚ ؾٝـ٘  ّٜٛ ايذلٜٚـ١، ٚأٜـاّ ايتؿـطٜل،     ازذايصٟ ٜٓعي٘ اؿ املعطٚف ٚايتٜٓٛٔ، ايٛازٟ بايهػط ٢َِٓ: -3
 .(5/198َعذِ ايبًسإ )قطب َه١ املهط١َ، ٜصنط ٜٚ٪ْح. اْظط َٔ اؿطّ،  ايج٬خ، ٖٚٛ اؾُاض

عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايدل،  أبٛ عُـط ايُٓـطٟ ايكـططمل املـايهٞ، ايع٬َـ١، سـاؾظ       ٜٛغـ بٔ   -4
املػطب، قاسب ايتكاْٝـ ايعسٜس٠ املؿٝـس٠: َـٔ نتبـ٘: ايـسضض يف اختكـاض املػـاظٟ، ا٫غـتٝعاب،        

(، طبكـات اؿؿـا    8/127ٖــ. وطوٝـب املـساضى: )    463ا٫غتصناضـ ايتُٗٝس، ٚغرلٖا. وٛيف غـ١ٓ  
 .(3/217يًصٖمل )

2- 7  
 ــــــــــــ
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ٌ  ػـ املػٝب عٔ عُط  بعـض  ( أ )٭ْـ٘ قـس ض،ٙ، ٚقـس قشــض     ;(1)ـطٟ فــط٣ املتكــ
عٔ ايعٖطٟ، عٔ غعٝس بـٔ املػـٝب    (ب )صٖؿِٝط َٚٔ ططٜل.(2)ايعًُـا٤ زلاعـ٘ َٓ٘

ٛيضِّ (ت )إىل عُطوػأي٘ (3)دا٤ت اَطأ٠"قاٍ:   ثٗا َٔ ز١ٜ ظٚدٗـا، قاٍ: َا أعًِ يِوإٔ ُٜ
 

 

)فح(.«:ف»يف-أ

ْٖٝجِ(ٚايتقٜٛبَٔباقٞ-ب .ايٓغررررذيفاألفٌ)

)ع٦اٍ(.«ف»)تغأٍ(،ٚيف«ل»،«ى»يف-ت

 
ٛ ايصٟ اوكٌ إغٓازٙ، ؾهإ نٌ ٚاسس َٔ ضٚاو٘ قس زلع٘ ممٔ املتكٌ يف اقط٬ح أٌٖ اؿسٜح: ٖ -1

اْظـط   .اَٚٛقٛؾـ أٚ  اَطؾٛعـ ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ : املٛقٍٛ، ٜٚػ٢ُ أٜهاؾٛق٘، ست٢ ٜٓتٗٞ إىل َٓتٗاٙ. 
 .(44)م: : َكس١َ ابٔ ايك٬ح

ٖهصا ضٚاٙ مجاع١ َٔ أقـشاب َايـو ٚضٚاٙ   " :قاٍ، ٖصٙ عباض٠ اؿاؾظ ابٔ عبس ايدل يف ايتُٗٝسٚ
ٚضٚاٜتـ٘   ،مجاع١ َٔ أقشاب ابٔ ؾٗاب عٔ ابٔ ؾٗاب عٔ غعٝس بٔ املػٝب إٔ عُط...، اؿسٜح

ُٚيس غعٝس بٔ املػـٝب   ،٭ْ٘ قس ض،ٙ ٚقشض بعهِٗ زلاع٘ َٓ٘ ،عٔ عُط ػطٟ فط٣ املتكٌ ٚقس 
بكه١ٝ ٫ٚ أبٛ بهط ٫ٚ عُـط إ٫   َا قه٢ ضغٍٛ اهلل  :ٚقاٍ غعٝس ،يػٓتني َهتا َٔ خ٬ؾ١ عُط

 .(6/303): "ٚأْا أسؿظٗا
، ٚقـاٍ  َات بعس ايتػعني ٚقس ْاٖع ايجُاْني، قاٍ يف ايتكطٜب: اختًـ يف زلاع غعٝس َٔ عُط  -2

 15يف سسٚز غـ١ٓ   -ع٢ً ٖصا -، ؾتهٕٛ ٫ٚزو٘ 94غ١ٓ  َات، ٚعاف وػعا ٚغبعني غ١ٓ ايصٖمل:
كطٜـب  غـٓٛات، اْظـط: و   8ٖـ، ؾٝهٕٛ عُطٙ ،ْـصاى   23يف شٟ اؿذ١ غ١ٓ عُط  اغتؿٗس ٖـ، ٚقس 

 .(1/445ايهاؾـ ) ،(412 ،241ايتٗصٜب )م 
ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ قس أزضى ث٬خ غٓٛات ٜكّض ؾٝٗا زلاع٘ َٔ عُط، ع٢ً َا قشض ايعًُا٤، ْكـٌ ابـٔ   

ّٔ :قس سسز أٌٖ ايكٓع١ يف شيو إٔ أقً٘ "عٔ ايكانٞ عٝاض ايٝشكمل قاٍ: ايك٬ح  قُٛز بـٔ   غ
َّبشنط ايبداضٟ يف قشٝش٘ بعس إٔ ؾكس ، "ايطبٝع بإغٓازٙ عٔ قُٛز  "زلاع ايكػرل؟ َت٢ ٜكّض": ب

ٛ  ×عكً  َٔ ايٓمل "بٔ ايطبٝع قاٍ:  (، قـاٍ  77) :"ف١ فٗا يف ٚدٗٞ ٚأْا ابٔ مخؼ غٓني َٔ زيـ
هتبـٕٛ ٫بـٔ   ايتشسٜس غُؼ ٖٛ ايصٟ اغتكط عًٝ٘ عٌُ أٌٖ اؿـسٜح املتـأخطٜٔ، ؾٝ  ابٔ ايك٬ح: 
)م : َكسَـ١ ابـٔ ايكـ٬ح    . اْظط)زلع(، ٚملٔ مل ٜبًؼ مخػا )سهط(، أٚ )أسهط( :مخؼ ؾكاعسا

130). 
ّٔ، ؾكس ْكٌ عٔ أمحس قٛي٘، ٚقس غ٦ٌ:  َت٢ جيٛظ زلاع ايكـمل  ٚقاٍ بعض ايعًُا٤ أْ٘ ٫ اعتباض يًػ

إمنـا ٖـٛ أًٖٝـ١ ايؿٗـِ     ٚاملعتدل يف اؿكٝكـ١  . قاٍ ابٔ زقٝل ايعٝس: ؾكاٍ: إشا عكٌ ٚنبط، يًشسٜح؟
 .(27 ـا٫قذلاح يف بٝإ ا٫قط٬ح )ق . اْظط:ٚايتُٝٝع سٝح ٚدست

ٖٚٞ اَطأ٠ أؾِٝ ايهبابٞ، ايكشابٞ، نُا غبل يف ايططٜل ا٭خط٣، ٚمل أقــ عًـ٢ َـٔ شنـط شلـا       -3
 ازلّا.
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"ؾٓؿس ايٓاؽ ... اؿسٜح ;ؾ٦ّٝا

(1). 
 َـا أض٣ "عٔ ايعٖطٟ، عٔ ابٔ املػٝب، إٔ عُط بٔ اـطاب قاٍ:  (2)ٚيف ططٜل َعُط

 ×٭ِْٗ ٜعكًٕٛ عٓ٘، ؾٗـٌ زلـع أسـسن َـٓهِ عـٔ ضغـٍٛ اهلل        ;ايس١ٜ إ٫ يًعكب١
ــ٦ٝا ـــؾك" ؟(أ )ؾ ـــاٍ ايهشـ ــٔ غـ ــاى ب ــٞ،( ب )إـؿٝ ــٍٛ اهلل   ايه٬ب ــإ ضغ  ×ٚن

 ....(3)ا٭عطابع٢ً (ت )٘ـــاغتعًُ
 

 

)يفسيوؽ٦ًٝا(.«:ت»يف-أ

.«ت»األفٌ:عٓإ،ٚايتقٜٛبَٔيف-ب

)اعتعٌُ(.«:ف»يف-ت

 
َرلاخ املطأ٠ َٔ ز١ٜ  :باب ،يف نتاب ايؿطا٥ض ،أخطد٘ َٔ ططٜل ٖؿِٝ: غعٝس بٔ َٓكٛض يف غٓٓ٘ -1

ٔٔ "ٚؾٝ٘: قاٍ ٖؿِٝ:  ،ظٚدٗا ٕٔ، عي  ٝ ُٔ ُسػي ُٕ ب  ِّ، َؾَكس  سيسَّثيِٓٞ ُغِؿٝيا ٖ ٔط ٔي ايعُّ َِ  ُ٘ ُِع ُت ٔ  غي ِ  َأُن ٕ  َي ٔإ
ِّ ٖ ٔط (. ٚقس ضٚاٙ ايطدلاْٞ عٔ ٖؿِٝ عٔ غؿٝإ بٔ سػني َٔ غرل 296)ح:  ،(1/120) "ايعُّ

 (.8141( )ح: 8/300وطزز )
ع٘ َعُط، ٚغؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ، ٚحي٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ نًِٗ عٔ ايعٖطٟ. ٚغٝأوٞ ؽطٜر ٖٚؿِٝ واب

 شيو يف اؿسٜح بعسٙ.
، ايػابع١ايطبك١  نباض َٔ ،ثب  ،ؾانٌ ،ثك١ ،ايُٝٔ عامل ،٫َِٖٛ ظزٟا٭ عط٠ٚ أبٛ ،ضاؾس بٔ َعُط -2

 .(6809) :ايتٗصٜب وكطٜب(، 5567ٖـ. )ايهاؾـ:  153 غ١ٓ وٛيف
ٚنـإ   ،ا٭عطابٞ نس املٗـادط ٚ ا٭َكاض،ا٭عطاب: غانٓٛ ايباز١ٜ َٔ ايعطب ايصٜٔ ٫ ٜكُٕٝٛ يف  -3

ايٓٗاٜـ١  ٜٓظـط:  ٜعسْٚ٘ َٔ غـرل عـصض ناملطوـس.    ٚ ، ٜكاٍ ي٘: وعطب،َٔ ضدع بعس اشلذط٠ إىل َٛنع٘
(3/202). 
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   .(1)........ ؾصنط اؿسٜح

 
( 9/397س١ٜ )عٔ َعُط: عبس ايطظام يف َكٓؿ٘، يف نتاب ايعكٍٛ، باب َرلاخ اياؿسٜح أخطد٘  -1

ٚايطدلاْٞ يف  ،(25/22)( 15745) ،اإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ( َٚٔ ططٜك٘ أخطد٘ 17764)ح: 
 ،يف نتاب ايؿطا٥ض ٚايػٓٔ ،ٚايساضقطال يف غٓٓ٘ ،(8139)ح  ،(8/299) ،املعذِ ايهبرل

 (. 4090)ح  ،(5/135)
ٍي: ٚوابع٘ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ ايعٖطٟ ب٘ ٚؾٝ٘:  ُيطي، َقا َّ ُع ٔ  ِزٜي١ِ َأ َِ ُيط َأ٠ُ  ٚيَيا وئطُخ اِي  ،١ًَِ ًِعياِق ايسِّٜي١ُ ِي

ُّ ًَاِب ٕي اِيِه ُٔ ُغِؿٝيا ُٙ ايهَّشَّاُى ب  ٗيا سيت٢َّ َأخ بيطي ٚ ِد  نتاب يف ،غٓٓ٘ أخطد٘ أبٛ زاٚز يف . اؿسٜح..ظي
يف نتاب  ،غٓٓ٘ٚايٓػا٥ٞ يف  ،(2929)ح  ،(2/261) ،يف املطأ٠ وطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا :باب ،ايؿطا٥ض
 ،ايذلَصٟ يف نتاب ايسٜاتٚ ،(6364)ح  ،(4/79) ،وٛضٜح املطأ٠ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا :باب ،ايؿطا٥ض

َا  :باب ،ٚيف نتاب ايؿطا٥ض ،(1415)ح  ،(4/26) ،َا دا٤ يف املطأ٠ ٌٖ وطخ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا :باب
 :باب ،ابٔ َاد٘ يف نتاب ايسٜاتٚ ،(2110)ح  ،(2/33) ،دا٤ يف َرلاخ املطأ٠ َٔ ز١ٜ ظٚدٗا

 ،(، ٚايٓػا٥ٞ يف ايهدل15746٣(، )ح: 25/24ٚأمحس ) ،(2642)ح  ،(4/425) ،املرلاخ َٔ ايس١ٜ
( َٔ غرل شنط املطأ٠ ايػا١ً٥، 6329( )ح: 6/199نتاب ايؿطا٥ض، باب وٛضٜح املطأ٠ َٔ ظٚدٗا. )

َِٚؾٝ٘:  ُيط َأ٠ُ  ٚيَيا وئطُخ اِي  ،١ًَِ ًِعياِق ٍي: ايسِّٜي١ُ ِي ُيطي، َقا َّ ُع ٕي َأ ُٔ ُغِؿٝيا ُٙ ايهَّشَّاُى ب  ٗيا سيت٢َّ َأخ بيطي ٚ ِد ٔ  ِزٜي١ِ ظي
ُّ ًَاِب  ..اِيِه

 َٔ ططٜل ابٔ دطٜر عٔ ايعٖطٟ ب٘.  ،(4135)ح  ،(4/81) ،ٚأخطد٘ ايساضقطال يف غٓٓ٘
ٚأخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف ايهدل٣ َٔ ططٜل حي٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ عٔ ايعٖطٟ ب٘، يف نتاب باب: 

 (.6332( )ح:6/120ز١ٜ ظٚدٗا )وٛضٜح املطأ٠ َٔ 
ٖٚصا نً٘ َٔ َطاغٌٝ غعٝس بٔ املػٝب، ٚقس وكسّ ؾٝ٘ ن٬ّ اؿاؾظ ابٔ عبس ايدل، ٚيصا قشش٘ 

، ٚاْتكاٙ ابٔ اؾاضٚز "سػٔ قشٝض"ٚقاٍ ايذلَصٟ:  ،(4/239ايعضقاْٞ يف ؾطس٘ ع٢ً املٛطأ )
ٚقاٍ ابٔ عبس ايدل:  ،(86)ح  ،(85)ح ( 8/85(. ٚقشش٘ ايهٝا٤ يف املدتاض٠ )966( )ح: 1/243)
( 2/269( ٚقشش٘ أٜهّا ابٔ سذط يف ايسضا١ٜ )6/303ايتُٗٝس ) "ٖٚٛ قشٝض عٔ ابٔ املػٝب"

ّٕ "ٚقاٍ ايعًٜعٞ:  ِ٘ ٚقاٍ: إ ٕٔ ِؾٞ ِنتاِب ُٔ اِيكٓطا ُ٘ اب  ِ٘ ٖصا اِيشِسٜح، ٚوعٓكب َِ ٚقّشض عب ُس اِيشلِّ ِؾٞ أس ها
ٔ  ُعُط إٓي َِ ُُػِِّب مل  ٜػ ُع   ُ٘ اِيبّت١ُ، اب ٔ اِي  ٓ َِ  ُ٘ ٔ  أْ هط زلاع ٔ  ايّٓأؽ َ َِ ٚ ،ٕٕ َُكطِّ ُ٘ ايُّٓع ُإ ب ٔ  ا ْع ٝ

 .(15783)ح  :ٚقّشش٘ نصيو ايؿٝذ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚط يف ؼكٝك٘ ملػٓس اإلَاّ أمحس ."اْ ت٢ٗ
َٔ ططٜل قُس ايؿُّعٝجٞ، عٔ ظؾط بٔ ِٚث١ُٝ، عٓس  ٚيًشسٜح ؾاٖس َٛقٍٛ عٔ املػرل٠ بٔ ؾعب١ 

ِ٘ ايساضقطال يف غٓٓ٘  ًٓ ّٕ ضُغٍٛ اي ٔٔ ُغِؿٝإ  أ ٔ    »نتب ٔإىل ايّهّشاِى ب  َِـ  ِّ َ طأ٠ أؾ ِٝ ايهِّـباِب ٕ  ُٜٛضِّخ ا أ
ِ٘ ( يهٔ ظؾط بٔ ٚث١ُٝ فٍٗٛ اؿـاٍ، ٚمل ٜـطٚ   5/133(، )4086أخطد٘ يف نتاب ايؿطا٥ض )ح:  «.ِزِٜت

ٚي٘ ٚد٘ ،خط باإلغٓاز ْؿػ٘ عٔ املػرل٠ بـٔ   (.4/352عٓ٘ إ٫ ايؿُّعٝجٞ. قاي٘ ايعًٜعٞ يف ْكب ايطا١ٜ )
( )ح: 1/304.. اؿسٜح. أخطد٘ ايطدلاْٞ يف ايهبرل ).ؾعب١ إٔ أغعس بٔ ظضاض٠ قاٍ يعُط بٔ اـطاب

 (.4/230 :( قاٍ اشلٝجُٞ: ضداي٘ ثكات )فُع ايعٚا٥س898
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ٖ٘ زضــٕه ا    :فقـــاه»  ــ ـــَِغيف َأ ×كتــب إل اب٘الٖضــَع يٗ

(1)
ــب١ إىل   « ــ١ ْػ ــتض املعذُ بؿ

: بطٔ َٔ بال اؿاضخ َٚٔ قـطٜـ، ٚبهػطٖــا إىل ِنـباب بـٔ عـاَط بـٔ       )نيباب(
 . (2)ايِهباب: ق١ً بايهٛؾ١، شنطٙ ايػٝٛطٞ (أ )قعكع١. ٚقًعـ١

"قاٍ ابٔ ؾٗاب: ٚنإ قتٌ أؾِٝ خطأ": (3)ٚظاز حي٢ٝ

(4). 
َُ :(ب )ايدل قاٍ ابٔ عبس  ٔ  (6)عٔ ابٔ املباضى (5()ت )ص١اْيسيُهؿ ض٣ٚ ط  عٔ َايو، عـ

 ، (ز )ٖٛ غطٜـب قـطف  ": (خ )، ٚقاٍ"خطأنإ قتٌ أؾِٝ "عٔ ايعٖطٟ، عٔ أْؼ قاٍ: 
 

 

)فكًع٘(.«:ف»يف-أ

)ابٔاملٓشص(.«:ى»يف-ب

)َؾهٛا١ْ(،ٚايتقٜٛبَٔنتبايرتادِ.مجٝعايٓغررررذ:يف-ت

.«ٚ»َٔ)ٚقاٍ(ٚعكطت:،«ل»،«ت»عكطتايٛاَٚٔ-خ

ار٠)دزًا(.ربظٜ«:ل»،«ف»،«ى»،«ت»يف-ج

 
 عٗـس  يف قتٌقشابٞ . أخط٣ ا٭يـ ٚبعس با٤ بعسٖا املعذ١ُ بهػط -ايّهبابٞٚ أمحس، بٛظٕ، أؾِٝ -1

 .(1/241): اإلقاب١. زٜت٘ َٔ اَطأو٘ ٜٛضخ إٔ غؿٝإ بٔ ايهشاى ؾأَط َػًُا، ×ايٓمل 
 .(165: ـ)ق ا٭ْػاب يب ايًباب يف ؼطٜطٜٓظط:  -2

 ايع١َ٬ املكطٟ، ايؿٝذ،، ايسٜٔ د٬ٍ ايؿهٌ، عجُإ، أبٛ بٔ بهط أبٞ بٔ ايطمحٔ عبسٚايػٝٛطٞ ٖٛ 
 عٔ ايػاؾط ٖـ. ايٓٛض 911 ايتكاْٝـ ايهجرل٠ يف ؾت٢ ايعًّٛ، وٛيف غ١ٓاملٛغٛعٞ، قاسب  اؿاؾظ،

 .(1/227) ايعاؾط٠ امل١٦ بأعٝإ ايػا٥ط٠ ، ايهٛانب(51 قـ) ايعاؾط ايكطٕ أخباض
أبٛ قُس ايًٝجٞ، ايكططمل، ا٭ْسيػٞ، أسس ضٚا٠ املٛطأ عٔ َايو بٔ أْـؼ،   نجرل، بٔ حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ -3

٘  إَاّ نإ  املػـايو  ٚوكطٜـب  املـساضى  وطوٝـب  .ٖــ  233 عًُـا ٚعكـ٬، وـٛيف غـ١ٓ    بًـسٙ   ٚاسـس  ٚقتـ
 .(2/176) ا٭ْسيؼ عًُا٤ ، واضٜذ(3/379)

 .(5/1272) حي٢ٝ:َٛطأ ٜٓظط:  -4
َُؿُهسا١ْ، ايهٛيف، ا٭َٟٛ ٫َِٖٛ، ايطمحٔ عبس أبٛ أبإ، بٔ قُس بٔ عُط بٔ اهلل عبس -5  اؾعؿٞ، 

 ايتٗصٜب ، وكطٜب(2874) ٖـ. ايهاؾـ 239 غ١ٓ وٛيف ايطبك١ ايعاؾط٠، َٔ ثك١ قسٚم،
(3493). 

 خطاغـإ، ثكـ١،   ؾـٝذ  املطٚظٟ، ٫َِٖٛ، اؿٓظًٞ، ايطمحٔ عبس املباضى بٔ ٚانض، أبٛ بٔ اهلل عبس -6
، (2941) ٖــ. ايهاؾــ:   181 غـ١ٓ   ايطبك١ ايجآَـ١،  وـٛيف   َٔ فاٖس، عامل، دٛاز، ؾكٝ٘، ثب ،

 .(3570) ايتٗصٜب: وكطٜب
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، (1)ّاأْ٘ َٔ قٍٛ ابٔ ؾٗاب، ؾإْ٘ نـإ ُٜـسخٌ ن٬َـ٘ يف ا٭سازٜـح نـجرل     ( أ )َعطٚف
َٔ». (2)شنطٙ ايػٝٛطٞ َكسض١ٜ،  "إٔ"بتؿسٜس ايطا٤ املهػٛض٠ بكٝػ١ املعطٚف، ٚ «ِثزِّأُ 

(3)ٚيف ْػد١ٍ .ٚايبا٤ َكسض٠ أٚ وؿػرل١ٜ
ْ   ثزٔ ِٔأُ َأ»:   اوسأتْ وـَ يٖتــ

(ب )
ٚضَّثـ٘:   ٜكـاٍ:  «

ٚ)ايــذلاخ(  )ٚاإلضخ( َرلاثــا يــ٘،(ز )وطنــ٘ "َــا٫ّ(خ )٘ٚٚأضثــ "يف املــرلاخ، (ت )أؾــطن٘
ٍن َــــٔ ايــــٛاٚ "امُلػــــٔطب"نــــصا يف  .(ح )املــــرلاخ، ٚاشلُــــع٠ ٚايتــــا٤ بــــس

 (4).  
 

 

)ٚاملعضٚف(.«:ل»،«ف»يف-أ

)ٜزٙ(.«:ى»يف-ب

)انؾض(.«:ل»يف-ت

أٚصث١(.)«:ل»،«ى»)ٚأٚصخ()ٚاصخ(،ٚيف«:ف»يف-خ

)ؽضن٘(.«:ت»يف-ج

)ايضا٤(.«:ف»يف-ح

 
 .(12/118). "ٖٚٛ غطٜب َٔ سسٜح َايو دسا": ايتُٗٝسٚيف  -1
  .(1556ؼ  اؿسٜح )ح  ،(1/190) ،يف نتاب ايعنا٠ ،يف وٜٓٛط اؿٛايو -2

َٔ ططٜل عبس اهلل بٔ  ،(291)ح  ،(218)م  ،ٚا٭ثط أخطد٘ ابٔ أبٞ عاقِ يف نتاب ايسٜات
يف نتاب  ،(5/134( )4088)ح:  ،ٚايساضقطال يف غٓٓ٘ ،عٔ ابٔ املباضى عٔ َايو ب٘ ؿ ُهسا١َُْعُط 

( َٔ 8143( )8/300ٚايطدلاْٞ يف ايهبرل ) ،(4088)ح  ،باب )بسٕٚ وطمج١( ،ايؿطا٥ض ٚايػٓٔ
ّٕ ُعُط بإغٓاز َٓكطع عٔ ابٔ ؾٗاب قاٍ:  ٚضٟٚططٜل عبس اهلل بٔ عُط عٔ ابٔ املباضى عٔ َايو ب٘.  أ

ٔ  نإ ِعٓ سُٙ ا َ :٢ًُِٓ ُٔ ُغِؿٝإب ٔ اِيدٓطاِب ْؿس ايّٓاؽ ِب ٕ  ُٜد ِبطِْٞ؟ ؾكاّ ايّهّشاُى ب  َِٔ ايس١ِِّٜ أ ِن  ًِ . .ِع
. أخطد٘ َايو يف َٛط٦٘ عٔ ابٔ ؾٗاب بإغٓاز "ٚنإ قتٌ أؾِٝ خطأ"ؾصنطٙ، ٚؾٝ٘: قاٍ ابٔ ؾٗاب: 

ٖٚٛ  ،ٚنصيو ضٚاٙ أقشاب َايو عٓ٘"(. قاٍ ايساضقطال: 2/866( )9َٓكطع يف نتاب ايعكٍٛ )ح:
(. ٚيصا اغتػطب ابٔ املكط٨ ا٭قبٗاْٞ 12/180طاع ؾٝ٘ عٔ ايعٖطٟ. )ايعًٌ ٜعال: ا٫ْك ."ايكٛاب

ّٛب ضٚا١ٜ املٛطأ. ،(266)ح  ،(189)م  ،يف َعذُ٘   ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ َايو، ٚق
ايتكطٜض َٔ اإلَاّ َايو يف إٔ ٖصا َٔ قٍٛ ابٔ ؾٗاب، ٖٚٛ اختٝاض ايساضقطال نُا  املٛطأٚيف 

عٔ ابٔ دطٜر عٔ (. ٚأخطد٘ عبس ايطظام 12/117يف ايتُٗٝس ) (، ٚابٔ عبس ايدل12/180يف ايعًٌ )
(. 9/398( )17765، )ح: "ٚنإ قتٌ أؾِٝ خطأ" :ٚظاز ؾٝ٘، ايعٖطٟ عٔ ابٔ املػٝب عٔ عُط َجً٘

ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ َٔ قٍٛ  ،اٖٚصا حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ َٔ قٍٛ غعٝس بٔ املػٝب أًٜه"قاٍ ابٔ عبس ايدل: 
ٖٚٛ ايصٟ  ،ااملعطٚف َٔ ابٔ ؾٗاب إزخاي٘ ن٬َ٘ يف ا٭سازٜح نجرًلٖٚٛ  ،ابٔ ؾٗاب نُا قاٍ َايو

 ."ٜؿب٘ إٔ ٜهٕٛ َٔ قٍٛ ابٔ ؾٗاب نُا قاٍ َايو ٫ َٔ قٍٛ غعٝس
 أٟ: يف ْػد١ أخط٣ َٔ َٛطأ َايو بطٚا١ٜ ايؿٝباْٞ. -3
 .(482املػطب )م ٜٓظط:  -4
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«قــاه عىــس ف» 

ــشاى :(أ ) (ب ) أٟ يًّه
 « ٞ ــا ــسّ   «ايخــن اخٔلع ــ٘، َٚ ــط أٚي ــطٙ أٟ  بهػ ،خ

 ايػـ٪اٍ عــٓو، ٚأزلـع اؾــٛاب َٓـو،     ( خ )أٟ: ٚأؼـكل «حتٜ آتٗـك » .(ت )اـُٝـ١
 .«فمىا ٌـصه أخربٓ الضحـاك بَ ضفٗاُ برلك ، فقضـٜ بْ عـىس بَ اخلطـاب»

قــاه حمـــىد: بّــرا»

(ز )
 : أٟ: ســْظ ٚسكــ١،«ٌأخــر ل ــن ٔازث يف الدٖــٛ ٔالــدً ٌ ــٗب  

«ّّٚ أٟ: َٔ ايٛضثـ١. شنـطّا أٚ أْجــ٢    «غري ذلـك أٔ  ّ،أٔ شٔجـا ،كاُ » أٟ: ظٚدـ١ :«اوسأ
«ِٕٔ قٕه أب٘ حٍٗفٛ، ٔالعاوٛ وَ فقّاٍٟاقػرلاً ، )

 (1). 
٫ ٜطخ ايعٚدإ َٔ ايس١ٜ ٫ْكطاع ايعٚد١ٝ باملٛت، ٫ٚ ٚدٛب يًس١ٜ "ٚقاٍ َايو: 

"بعسٙ

 ٍٛ، ـــــــغرل َكب (ح )، ٫ٚ خيؿ٢ إٔ ٖصا ايتعًٌٝ يف َكابٌ ايٓل َٔ ايسيٌٝ(2)
 

 

)فكاٍعُضٙ(.«:ف»يف-أ

)اينخاى(.«:ل»يف-ب

)اخلب١ٝ(.«:ى»يف-ت

)ٚحتكل(.«:ل»يف-خ

(.بٗشا)ٚ«:ف»يف-ج

)َٔايزيٌٝغريايٓك(.«:ى»يف-ح

 
 .(8/353): ايبشط ايطا٥ل، ٚ(26/157املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -1
مل أقـ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ! ٖٚٛ غطٜب; ٭ْ٘ خ٬ف املٓكٍٛ عٔ َايو، ٚاملعطٚف َٔ َصٖب٘، قاٍ يف  -2

قً : أضأٜ  إٕ نإ يًُكتٍٛ ظٚد١ ٚأّ أٜسخ٬ٕ ع٢ً ٖ٪٤٫ ؾُٝا قاض شلـِ َـٔ ايسٜـ١؟    املس١ْٚ: 
نٌ زّ عُس أٚ خطأ ٚإٕ قاؿٛا ؾٝ٘ ع٢ً زٜات ؾإٕ شيو َٛضٚخ ع٢ً نتـاب اهلل عـع    ،قاٍ: ْعِ

 :َٛاٖــب اؾًٝــٌ يف ؾــطح كتكــط خًٝــٌ، ٚاْظــط: (3/385املسْٚــ١ ). ٜٓظــط: ٌ ٚؾطا٥هــ٘ٚدــ
(6/255). 
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 :يكٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ;يف ايككام عٓس اؾُٗٛضٜجب  سل ايعٚدني  صاــــٚن

"َٔ وطى َا٫ّ أٚ سكّا ؾٗٛ يٛضثت٘"

٫ٚؾو إٔ ايككام سٓكـ٘; ٭ْـ٘ بـسٍ ْؿػـ٘،      .(1)
٫سـل شلُـا يف   "إضثِٗ نايسٜـ١. ٚقـاٍ ابـٔ أبـٞ يًٝـ٢:       ؾٝػتشك٘ مجٝع ايٛضث١ عػب

"ايككام

 . ٚاهلل غبشاْ٘ أعًِ.(2)

 
، أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ يف َٛانع َتعسز٠ َٓٗا: يف "أٚسكا"اؿسٜح َتؿل عًٝ٘ زٕٚ ظٜاز٠:  -1

(. َٚٓٗا: يف 3/97( )2298نتاب ايهؿاي١، باب َٔ وهؿٌ عٔ َٝ  زٜٓا ؾًٝؼ ي٘ إٔ ٜطدع )ح: 
( 2398)ح  ،ايك٠٬ ع٢ً َٔ وطى زٜٓا :باب ،ا٫غتكطاض ٚأزا٤ ايسٜٕٛ ٚاؿذط ٚايتؿًٝؼنتاب 

ّٞ":  (، َٚٓٗا: يف نتاب ايٓؿكات، باب قٛي3/118٘) ( 5371)ح:  "َٔ وطى ن٬ًّ أٚ نٝاعّا ؾإي
)ح  ،َٔ وطى َا٫ ؾًٛضثت٘باب  ،(، ٚأخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ يف نتاب ايؿطا٥ض7/67)

1619 .) 
ؾكس ععاٙ  ،"ؾٗٛ يٛضثت٘ ا أٚ َا٫َّٔ وطى سّك" :بًؿظ ،َع وكسِٜ ٚوأخرل ،ٚأَا بتًو ايعٜاز٠

، ، إىل أبٞ زاٚز يف غٓٓ٘(1555)ح ،307م  ،ذطيف نتاب اؿ ،ايؿٝذ ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايػًٌٝ
ٚقس أٓنس ٖصا املع٢ٓ اؿاؾظ  ،سٜح املعطٚؾ١َٔ نتب اؿ ؾ٤ٞ يفيٝؼ ؿظ ًيَع إٔ  اؿسٜح بٗصا ا

أٚضزٙ " :وٓبٝ٘ ;بكٛي٘ ،(1277ؼ  اؿسٜح ضقِ )ح  ،(3/137) ،ابٔ سذط يف ايتًدٝل اؿبرل
 . "ٚمل أضٙ نصيو ،َٔ وطى سكا :ايؿاؾعٞ ٖٓا بًؿظ

َٔ  "ٚحنٛٙ  ،" َٔ وطى سكّا ؾًٛضثت٘"ا يف َتٕٛ ايؿك٘ سسٜح ٜطز نجرًلػسض اإلؾاض٠ إىل أْ٘ 
 ،ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايػًٌٝ ٚقس قّشض ايؿٝذ ;"سكّا" :يؿظ١عٜاز٠ ب " أٚ سكّا ؾًٛضثت٘ ـ َا٫ّخًٓ

، تًدٝل اؿبرلايابٔ سذط عٔ ايجاْٞ يف  اؿاؾظ ٚقاٍ ،اؿسٜح ا٭ٍٚ (1433، )ح 281م
 ."ثاب  يف ايكشٝشني َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠قسض ٖصا اؿسٜح " (:3/119)

 .(8/182) ٫بٔ عبس ايدل ا٫غتصناض، ٚ(8/372ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ )ٜٓظط:  -2
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(1)ِشِراجلروح وما فيها من اأَل باب
  

ٔ   (2)اعًِ أْ٘ جيب ايكٛز  ;(3)املُاثًـ١ ( أ )يف َازٕٚ ايٓؿؼ َٔ ا٭عهـا٤، إٕ أَهـ
ــاىل:   ــ٘ وعــ ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ژ يكٛيــ

ژ﮽
بٓـ    عيِّبيإٔ ايُط) : عٔ أْؼ(6)، ٚملا ض٣ٚ ايبداضٟ(5)أٟ: شات قكام (4)

عًـِٝٗ   ، ؾطًبٛا ايعؿٛ، ؾأبٛا، ؾعطنـٛا (ب )يطُ  داض١ٜ، ؾاْهػطت غٓٗا (7)ايٓهط
هػط واهلل أٜا ضغٍٛ  ا٭ضف، ؾأبٛا إ٫ ايككام، ؾذا٤ أخٖٛا أْؼ بٔ ايٓهط، ٚقاٍ:

ــاؿل ٫   ــو ب ــصٟ بعج ــع؟ ٚاي ــٔ ايطبِّ ــط وغ ــهػي ــٍٛ اهلل (ت )ٓٗاغ ــاٍ ضغ  :×، ؾك
 

 

)إٕأَهٔ(.«:ف»عكطَٔ-أ

)ثٓٝتٗا(.«:ى»يف-ب

قٛي٘:)فطًبٛا(إىل:)...الٜهغضَٓٗا(.«:ل»عكطتَٔ-ت

 
ٚاقط٬سا: ٖٛ املاٍ ايٛادب يف  .(23املػطب )م: . أضٚف ، ٚػُع ع٢ًا٭ضف: ز١ٜ اؾطاسات -1

 .(19: م) ايؿكٗٞ ايكاَٛؽاؾٓا١ٜ ع٢ً َا زٕٚ ايٓؿؼ، ٚقس ٜطًل ع٢ً بسٍ ايٓؿؼ، ٖٚٛ ايس١ٜ. 
املػـطب  ، (2/528ايكشاح )، ٖٚٞ قطن١. ايكٛز: ايككام، ٚأقست ايكاوٌ بايكتٌٝ، أٟ قتًت٘ ب٘ -2

ٌ  ٜؿعٌ إٔٚايككام ٖٛ  .(396)م  ٌ  بايؿاعـ ٌ  َـا  َجـ : ايكتـٌ بايكتـٌ، ٚاَؾـطح بـاَؾطح،     ؾعـ
 .(304: م) ايؿكٗٞ ايكاَٛؽ

٫ وهـٕٛ إ٫ يف املـتؿكني، وكـٍٛ: ؾكٗـ٘     ٚاملجـٌ: ايؿـب٘.   : َٔ َاثٌ مماث١ً، ٖٚٞ املؿاب١ٗ، ٚاملُاث١ً -3
ٚايككام ٜٓبال ع٢ً املُاث١ً ؾهٌ َا أَهـٔ ؾٝـ٘   ، (11/610ٚيْٛ٘ نًْٛ٘. يػإ ايعطب )، نؿكٗ٘

  ،٫ٚ ايكشٝش١ بايؿـ٤٬  ،ؾ٬ وكطع اي٢ُٓٝ بايٝػط٣، ؾٝ٘ ايككام َٚا ٫ ؾ٬ضعا١ٜ يًُُاث١ً جيب 
٫ٚ عدل٠ بهدل ايعهٛ; ٭ْ٘ ، ٫ٚ أقبع َٔ ٜس بأقبع َٔ ايطدٌ ٫ْعساّ املػاٚا٠ بني ٖصٙ ا٭عها٤

 .(8/345) :ايبشط ايطا٥ل، (26/135املبػٛط يًػطخػٞ ). ٜٓظط: ٫ ٜٛدب ايتؿاٚت يف املٓؿع١
 (45س٠: )غٛض٠ املا٥ -4
 .(2/389) وؿػرل ايجعايملٜٓظط:  -5
ٌ   عبس إزلاعٌٝ، أبٛ بٔ قُس -6 ّ  اؿؿـظ،  اهلل، اؾعؿٞ، ايؿـٝذ، دبـ ٘  يف ايـسْٝا  ٚإَـا  اؿـسٜح،  ؾكـ

ـ   256 غ١ٓ وٛيف عؿط٠، ايطبك١ اؿاز١ٜ أقض ايهتب امل٪يؿ١، َٔ قاسب ، (4719) ٖــ. ايهاؾـ
 (.5727) ايتٗصٜب وكطٜب

ٔ  عسٟ بال َٔ أْكاض١ٜ، ايٓهط بٓ  ، ٖٚٞ"ايطبٝع" وكػرل ايطبٝع -7 ٞ  ايٓذـاض،  بـ ٔ  ساضثـ١  أّ ٖٚـ  بـ
 ايؿطزٚؽ أقاب ٚإْ٘ ،تدٓا إْٗا: ؾٝـ٘ قاٍٚ ببسض، × اهلل ضغٍٛ ٜسٟ بني اغتؿٗس ايصٟ غطاق١

 .(7/109): ايػاب١ أغس، ٚشلا شنط يف ٖصا اؿسٜح أٜها. ٜٓظط ا٭ع٢ً
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(1)نتاب اهلل ايككام
ٛ  إٕ َٔ عباز اهلل ): ×ؾطنٞ ايكّٛ ٚعؿٛا، ؾكاٍ ،   (أ ) َـٔ يـ

 

َــا أَهـٔ   (ب ) طؾهـٌص  ،املُاثًـ١  ُِٜٓب٧ عٔٚيؿظ ايككام  ،(2) (٭بطٙ أقػِ ع٢ً اهلل
ؾٝ٘ جيب ؾٝ٘ ايككام، َٚـا ٫ ؾـ٬، َٚـٔ ا٭ٍٚ: قطـع ايٝـس َـٔ        (ت )ضعا١ٜ املُاث١ً

َي  ، ٚنصا نٌ ؾـذ١ ميهـٔ ؾٝٗـا املُاثًـ١    (3)ٕ ا٭ْـأضاملؿكٌ، ٚنصا ايطدٌ ٚا٭شٕ ٚ
 ُقًع  ايعني، ٫ٚ قـٛز يف عظـِ إ٫   إٕ، ٚعني قا١ُ٥ شٖب ن٩ٖٛا; ٫ (4)١شيِٛننامُل

 
 

)َٔيٛ(.«:ى»عكطَٔ-أ

«.ى»/ٚايتقٜٛبَٔ)بهٌ(«:ف»األفٌ:)قاٍ(/-ب

َٔقٛي٘:)قاٍ(إىل)املُاث١ً(.«:ل»عكطَٔ-ت

 
﮹   ژ :إؾاض٠ إىل اٯ١ٜ ايهطميـ١  -1 ﮸  ﮷  ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ے ے  ۓ ۓ﮲ 

﮼  ﮽  ، ٚقس ُنبط  ٖصٙ اؾ١ًُ أنجط َٔ نبط، ٚاختًـ املع٢ٓ وبعا يصيو، ژ  ﮾﮺﮻ 
 "نتـاب اهلل "ؾع٢ً ايطؾع ؾٗٞ َبتسأ ٚخدلٖا، ٖٚٛ املؿـٗٛض، ٚقٝـٌ: َٓكـٛبتإ، عًـ٢ اإلغـطا٤ يف      

ٜٚهٕٛ املع٢ٓ: سهِ نتاب اهلل ايككاُم، أٚ سهِ اهلل ايككام، أٚ ا٭َط  "ايككام"ٚايبسي١ٝ يف 
ؾــطح ايٓــٟٛٚ عًــ٢ َػــًِ بًــعّٚ سهــِ اهلل وعــاىل. ٚنًــٗا َعــإ قــشٝش١ َككــٛز٠. ٜٓظــط: 

 .(12/224ؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط )، (11/163)
( ٚيف نتاب وؿػرل 3/186( )2703أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايكًض، باب ايكًض يف ايس١ٜ )ح:  -2

(. 6/24( )4500)ح:   ژ کک ک ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ ژايكط،ٕ، باب قٍٛ اهلل وعاىل: 
 (. 6/52( )4611)ح:   ژ﮽   ﮼ ژٚباب قٍٛ اهلل وعاىل: 

ث١ٝٓ اؾاض١ٜ ٖٞ أخ  ايطبِّع، ٚإٔ أّ ٚأخطد٘ َػًِ عٔ أْؼ أٜهّا يهٔ ؾٝ٘ إٔ اييت نػطت 
ايطبِّٝع ٖٞ اييت أقػُ  إٔ ٫ ٜكتل َٓٗا. يف نتاب ايكػا١َ ٚاحملاضبني ٚايككام ٚايسٜات )ح: 

1675( )3/1302.) 
 ٚأخ  ،ايبداضٟ ضٚا١ٜ يف اؾاضس١ ايطبٝع أَا ،قهٝتإ ُٖاٚيًذُع بني ايطٚاٜتني قاٍ ايٟٓٛٚ: 

 ضٚا١ٜ يف اؿايؿ١ ايطبٝع أّ ٚأَا ،ايٝا٤ ٚوؿسٜس ايبا٤ ٚؾتض ايطا٤ بهِ ؾٗٞ َػًِ ضٚا١ٜ يف اؾاضس١
 .(11/163) َػًِ ع٢ً ايٟٓٛٚ ؾطح. ايٝا٤ ٚؽؿٝـ ايبا٤ ٚنػط ايطا٤ ؾبؿتض ،َػًِ

 .(6/2202): ايكشاح. نٌ عٔ ايككب١اؿ٘، ٖٚٛ اؾع٤ ا٭َاَٞ ايَا ٫ٕ ََٓاضٕ ا٭ْـ:  -3
عٓس اؾُٗٛض ٫ وهٕٛ  املٛنش١. ٚ(1/416ايكشاح ) املٛنش١: ايؿذ١ اييت وبسٟ ٚنض ايعظِ. -4

إ٫ يف سذب١ ايـطأؽ ٚاؾبٗـ١ ٚاــسٜٔ     إ٫ يف ايطأؽ ٚايٛد٘، ع٢ً وؿكٌٝ عٓس املايه١ٝ: ؾ٬ وهٕٛ
، ٫ٚ يف ا٭ْـ ٭ْ٘ عظِ َٓؿطز ،٭ْ٘ يف سهِ ايعٓل ;٫ٚ وهٕٛ يف ايًشٞ ا٭غؿٌ ،ٚايًشٞ ا٭ع٢ً

. ٚقاي  طا٥ؿ١ َٔ أٖـٌ ايعًـِ:   ٓسِٖ يف مجٝع ايٛد٘ ٚايطأؽؾاملٛنش١ ع ٭سٓافٚا ١ٚأَا ايؿاؾعٝ
 .(8/93ا٫غتصناض )وهٕٛ املٛنش١ يف مجٝع اؾػس. ٜٓظط: 

 2/186ل
 ـــــــــــ

 ب
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، ٫ٚ يف (1)إٕ ُنػـطت، ٫ٚ قـٛز يف اؾا٥ؿـ١    باملدلز (أ )دلزوكًع إٕ قًع ، ٚتايػٔ ؾ يف
 ايًػإ، ٫ٚ يف ايصَّنط إ٫ إشا ُقطع َٔ اؿؿؿ١.

أخربٌــا والــك، أخربٌــا حيٗــٜ بــَ ضــعٗد، عــَ ضــعٗد » :3/673

(ب )
 بــَ املطــٗب قــاه:

[يف]

(ت )
كن ٌافرٚ 

(2)
تٍفر» أٟ: دطاس١، «

(خ )
، يف عضٕ وَ ا عضــاٞ لمـع عقـن   

(3)
ذلـك  

ـ ٚيف ْػدــ١: يف ٖـصا أٜهــّا ـ       قـاه حمىـد: يف ذلـك   ». أٟ: يٛ قطـع ؾطنـاّ  «العضٕ
«ح ـٕوٛ عـده 

 ِٔـٕ قـٕه أبـ٘ حٍٗفـٛ،    »، أٟ: ع٢ً َا وكسّ، ٚيٝؼ ؾٝ٘ زٜـ١ َعـني،   (4)

«ٔالعاوــــــــــــــــــــــــٛ وــــــــــــــــــــــــَ فقّاٍٟــــــــــــــــــــــــا

 . ٚاهلل أعًــــــــــــــــــــــــِ.(5)

 
 

.«ى»،ٚايتقٜٛبَٔربر(ٜكًع...ٜ)«:ف»،«ٚ»األفٌ،يف-أ

)عٔععٝز(.«:ى»عكطَٔ-ب

.ايٓغررررذعكطَٔاألفٌٚايتقٜٛبَٔباقٞ-ت

)تٓفشٙ(.«:ف»)ٜٓفش(،«:ٚ»يف-خ

 
 .(96املػطب )م ، (4/1339): ايكشاحوٓؿص. أٚ ؾتدايط٘ اؾٛف وبًؼ ايطع١ٓ اييت  :اؾا٥ؿ١ -1
: ٚايؿذاز أقػاّ أؾٗطٖاأٟ: اؾطاس١ اييت ؽذلم ايعهٛ، ٖٚٞ ؾا١ًَ يًؿذاز زٕٚ املٛنش١،  -2

ـَ -1 ـَسف، ٫ٚ خيُطز ايسّ، ٚوػ٢ُ اـطق١، أٜها. :١قيأضا  -2 ٖٚٞ اييت وؿل اؾًس ق٬ًٝ، حنٛ ا
َِايسَّ  :١عياِنايبي -3 . َٔ غرل إٔ ٜػٌٝ َٓٗا زَّٛنعٗا َٔ ايؿل، ٚاـسف،  ٖٞٚٞ اييت وسَ ١ٝ:ا

، ٫ٚ يف ايًشِ وػٛضٖٚٞ اييت  :١ُي٬ِستيامُل -4. وؿك٘ بعس إٔ ؾك  اؾًس :أٟ ،اييت وبهع ايًشِ
بني  اييت وبًؼ اؾًس٠ٖٚٞ  :امشيُ ايػِّ -5. اؾًس٠ بني ايًشِ ٚايعظِ، ٚوػ٢ُ اي٬مح١ أٜهاوبًؼ 

ًِط٢، ٚا، ايعظِ ٚايًشِ ٖٚٞ  ١:شيِٛنامُل -6 .ٚاي٥ِ٬َط١ ،ا٠َطًِمِلٚقس وػ٢ُ عٓس بعض ايؿكٗا٤: امِل
ِياييت  املدكل ، (2/186) عبس ايٖٛاب: يًكانٞايتًكني . ٜٓظط: ؽطم ايػُشامي، ٚوٛنُض ايعظ

(1/489). 
ٍ   املسؾٛع١ بٌ اإل، ٚأقًٗا إٔ ايعكٌ: ايس١ٜ -3 ، (5/1769ايكـشاح ) . ناْ  وعكـٌ بؿٓـا٤ ٚىل املكتـٛ

 .(323املػطب )م 
٘    :اغتشهِ ؾ٬ٕ يف َاٍ ؾ٬َٕؿتك١ َٔ: ه١َٛ ايعسٍ: ُس -4  ٚا٫غـِ اؿهَٛـ١   ،إشا دـاظ ؾٝـ٘ سهُـ

إٔ جيطح اإلْػـإ يف َٛنـع   ، نيف أضف اؾطاسات اييت يٝؼ ؾٝٗا ز١ٜ َع١ًَٛٚا٭سه١َٛ، ٚوهٕٛ 
ٟ  وٗصٜب ايًػ١ٖٚهصا. ٜٓظط:  ٫ٚ ٜبطٌ ايعهٛ. ي٘ أثط ٜؿٝٓ٘،َٔ بسْ٘ مبا ٜبك٢  ، (4/70) يٮظٖـط

 .(109)م  يًكْٟٛٛ اؿٓؿٞ: ْٝؼ ايؿكٗا٤ يف وعطٜؿات ا٭يؿا  املتساٚي١ بني ايؿكٗا٤أ
 .(8/349): ايبشط ايطا٥ل، ٚ(26/74املبػٛط يًػطخػٞ )ظط: اْ -5
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  ننِياجَل يُةِد  :  [باب] 

  .(1)َازاّ يف ايطسِ (أ )ٖٚٛ ايٛيس
أخربٌا والك، أخربٌا»: 4/674

(ب )
ابَ غّاب، عَ ضعٗد بَ املطٗب: أُ زضٕه ا   

 ُنَتِقُٖ» أٚ يف ؾطز َٓ٘ ِٚقٝؼ عًٝ٘ غرلٙ،، أٟ: دٓػ٘ «يف اجلٍني» أٟ: سهِ، «قضٜ  ×

ک   گ     گ  ژ مج١ً ساي١ٝ أٚ قؿ١، نُا قٌٝ بُٗا يف قٛي٘ وعاىل:  «يف بطَ أٓوْ

 ژگ
 : (3)يف قٍٛ ايؿاعط(ت )ٚ ،(2)

َُّط       . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٜػبٓـــٞ  ِع٢ً اي٦ًٝ ٚيكس َأ
 

 
.«ت»عكطَٔ-أ

)عٔ(.«:ف»-ب

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبباقٞ،ٚ(أ):يفاألفٌ-ت

 
اؾٓني يف ايًػ١ َأخٛش َٔ ا٫دتٓإ، ٖٚٛ اـؿا٤، ٖٚٛ ٚقـ يًٛيس َا زاّ يف بطٔ أَ٘، ٚايؿكٗـا٤   -1

: املـٓرل  املكـباح ٫ خيطدٕٛ عٔ ٖصا املع٢ٓ; إش َعٓاٙ عٓسِٖ ٚقـ يًٛيس َا زاّ يف ايـبطٔ. ٜٓظـط:   
 (.4/159) . ساؾ١ٝ قًٝٛبٞ:(1/111)

 (.5غٛض٠ اؾُع١: ) -2
ؾتهـٕٛ  يف قٌ دط أٚ  ،يف قٌ ْكب ع٢ً اؿاٍ َٔ اؾاضؾٗٞ إَا  ژگ  گ ژٚاملككٛز مج١ً: 

أٟ: نُجـٌ  . ٚاملع٢ٓ نُا يف وؿػرل ابـٔ نـجرل   ؾٝ٘ دٓػ١ٝ "أٍ"٭ٕ ، ْعتا يًشُاض ؾطٜاْ٘ فط٣ ايٓهط٠
ٚنصيو ٖـ٪٤٫ يف  ، ٫ ٜسضٟ َا ؾٝٗا، ؾٗٛ حيًُٗا مح٬ سػٝا ٫ٚ ٜسضٟ َا عًٝ٘ اؿُاض إشا محٌ نتبّا

إعـطاب ايكـط،ٕ   ٜٓظـط   .٫ٚ عًُـٛا مبكتهـاٙ  ، محًِٗ ايهتاب ايصٟ أٚوٛٙ، سؿظٛٙ يؿظا ٚمل ٜؿُٗـٛٙ 
 ، (8/117وؿػرل ابٔ نجرل )، (4/281يًٓشاؽ )

ّٞ ٚط بٔ عُطسِلٖٛ  -3 يف نتابـ٘ يطدـٌ َـٔ بـال غـًٍٛ،       ، نُا يف ا٭قُعٝات، ْٚػب٘ غٝبٜٛ٘اؿٓؿ
 ٚايبٝ  َؿٗٛض عٓس ايٓشا٠ ٜػتؿٗسٕٚ ب٘ يف غرل َا َٛنع، ٚمتاَ٘:

ًُِ  ٫ ٜعٓٝال...............................                ُّ  ُق  ؾُهٝ ُ  ُث
 سٝح ٚقعـ  اؾًُـ١ ْعتـا يًُعطؾـ١     "اؾٓني ٜكتٌ..."ؾٗٞ مماث١ً يًـ "اي٦ًِٝ ٜػبال" ٚايؿاٖس ؾٝ٘ ٖٓا:

، نُـا  ايٓهـط٠  جيـطٟ فـط٣  ؾٝ٘ دٓػ١ٝ، ؾٗـٛ   "أٍ". ٚإمنا غاؽ شيو; ٭ٕ "أٍ"ـاملكطٕٚ ب "اي٦ًِٝ"ٖٚٛ 
 ٜػبال. ٚيكس أَط ع٢ً ي٦ِٝ َٔ اي٦ًاّغبل; ٭ٕ املع٢ٓ: 

وٛنٝض املكاقـس ٚاملػـايو بؿـطح    (، 3/24ٚايهتاب يػٝبٜٛ٘ )، ٚ(126: ـا٭قُعٝات )قٜٓظط: 
 .(2/948)يًُطازٟ: أيؿ١ٝ ابٔ َايو 

4- 9  
 ـــــــــ
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ٖٚسبغُـ »

(1)
[ "قه٢"ـب ]َتعًل «

ٍ ": ، ٖٚٞ بهِ ايػني املعذ١ُ ٚوؿسٜس ايطا٤(أ )  "خٝاض املـا

"املػطب"، نصا يف (ب )صايؿاض١ٖطٝب، ٚايعبس، ٚا٭١َ ِذنايؿطؽ، ٚايبعرل، ٚايَّ

 ععد». (2) 

"غط٠"يـأٟ: داض١ٜ، عطـ بٝإ «ٔلٗدٚ أٔ

فقـاه:  »، ٚضٜٚـا بـايطؾع بتكـسٜط: ٖـٞ.     (ت ) 

  ْ بكٝػ١ اجملٍٗٛ ـ ٚيف ْػد١ بكـٝػ١ ايؿاعـٌ، ٖٚـٛ عًٝـ٘ ايكـ٠٬        «الرٙ ُقضـ٘ عمٗـ
ٞ     (3)ٚايػ٬ّ ُيٌ بٔ َايو بٔ ايٓابػـ١، شنـطٙ ايػـٝٛط ًُ  » :(4)ـ ٚازل٘ سي  «كٗـ  َأغـَس

 َأكـن ٔال » أٟ: ٫ يبٓا ٫ٚ َا٤،«وَ ال غسب» ،(خ )ص(5)غطا١َط بؿتض ايطا٤: أٟ: أعطٞ

أٟ: املكــتٍٛ،   «ذلـك  ٔوثـنُ » ،(6)عٓـس ايـ٫ٛز٠   (ز )أٟ: ٫ٚ قاح «ضـتّنٓ ا ال ٌطق ٔال ٔ
«َُٖطــنٓ »

بهِ ايٝا٤ ٚؾتض ايطـا٤ ٚوؿسٜس اي٬ّ، أٟ: ٜٗــسض، ًٜٚػـٞ، ٜٚبطـٌ ـ ٚيف     (7)
ــد١ ـــسٖا   :ْػــــــ ــا بعــــــ ــس٠ َٚــــــ ـــض َٛســــــ ٌي( بؿتــــــ ـــ  .)بيَطــــــ

 
 

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبَٔباقٞ،)بٝكنٞ(:األفٌ-أ

.«ل»،«ٚ»،«ف»،«ت»:َٔٚايتقٜٛب،)ايفاصٙ(«:ى»يفاألفٌ)ايناص١ٖ(،ٚيف-ب

)بػض٠(.«:ف»)عطفا...يػض٠(.ٚيف«:ٚ»،«ل»،«ت»،«ى»يف-ت

)غضت٘(.«:ف»ٚيف/«ت»،«ى»يفاألفٌ)غضات٘(،ٚايتقٜٛبَٔ-خ

)فاع(.«:ى»يف-ج

 
ٕن جيـب يف اؾٓاٜـ١    -1 ايُػط٠َُّ: َٔ نٌ ؾ٤ٞ أُٚي٘، ٚايػط٠: ايعبُس أٚ ا٭١َ، ٚيف ايؿطع َٔ َعاْٝٗا: نُا

ـُ عؿٕط ايس١ٜ، ٖٚٞ مخؼ َٔ اإلبٌ، أٚ مخػُا١٥ زضِٖ.   ايكـاَٛؽ ع٢ً اؾٓني، ٚوبًؼ قُٝتٗا: ْك
 .(272: م) :ايؿكٗٞ

 .(338املػطب يف وطوٝب املعطب )م  ٜٓظط: -2
 املتؿل عًٝ٘ اٯوٞ ؽطجي٘. يف اؿسٜح -3
 .(2/190وٜٓٛط اؿٛايو ؾطح َٛطأ َايو ) ٜٓظط: -4
ُّ ،أزا٩ٙع٢ً اإلْػإ ايػطا١َُ: َا ًٜعّ  -5  ايكشاح. ٜٓظط: ٢مبعًٓ، ٚغطّ ٚأغطّ ُّػـطٚاي ،ٚنصيو املػ ط

 .(339)م : املػطب، ٚ(5/1996)
ٌّ  ». ٚاغـت٬ٍٗ ايكـمل وٓـبال عًٝـ٘ أسهـاّ ؾكٗٝـ١ عسٜـس٠        (5/1852): ايكشاحٜٓظط:  -6 ٔإشا اغ ـتٗ

ُٚٔضخ ٚ ِ٘ ُّ، ُقِّٞ عًٝ   .(1508غٓٔ ابٔ َاد٘ ) «ايّكِب
ٌّ   ٚ ،طاِيبب٬  ، أٟ: شٖب باط٬ٌ زَ٘ ؾٗٛ َطًٍٛط -7 َُـ٘، ُٚأِطـ ٌّ ز َُ٘، ُٚط ٌّ ز ؾٝ٘ ث٬خ يػات: ط

َُ٘  .(21/211واز ايعطٚؽ )، ٚ(5/1752) ايكشاح. ٜٓظط: ز
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ــطاٟٚ -«قـــاه»   ــٌ امُل «: إمنــا ِــرا×فقــاه زضــٕه ا  »: -أٟ: اي ــأٟ: ايكا٥  (1)(أ )ُعذِّػي
ُ  »باشلصٜإ، املدايـ ؿهِ ايكط،ٕ،  ّٖـا بهِ ايهــاف، ٚوؿـسٜس اشلـا٤،     «وَ إخـٕاُ الُ 

 ، أٟ: ٚاسـس َٓٗـِ. (2)مجع ايهاٖـٔ
"غٓٓ٘"ـ ضمح٘ اهلل ـ يف    (3)ٚض٣ٚ أبـٛ زاٚز

 إٔ اَــطأوني  ": عٔ املػرل٠ بٔ ؾعبــ١   (4)

 
 

.«ل»،«ت»ٚايتقٜٛبَٔ)املغتذع(«:ف»،ٚيف)املغتذُع(«:ف»،ٚيفاألفٌ-أ

 
 .(3/1228) ويػ ذٝعّا، ٚغيذَّعي غيذ عّا ايطدٌ غيذيعيٜكاٍ: غذع، ٚغذَّع، قاٍ يف ايكشاح:  -1
ايهٗـإ; ٭ْٗـِ نـاْٛا ٜطٚدـٕٛ     ػـذع  نـطب املجـٌ ب  ٚ ،ايهأٖ: ايصٟ خيدل مبا ٜهٕٛ بطأٜ٘ ٚ ٓ٘ -2

  ٕ ، إيٝٗـا ا٭زلـاع   أقاًِٜٚٗ ايباط١ً بأغذاع وطٚم ايػاَعني، ؾٝػتًُٕٝٛ بٗا ايكًـٛب، ٜٚػتكـػٛ
ايٓٗا١ٜ يف غطٜـب اؿـسٜح   ، (2/594غطٜب اؿسٜح إلبطاِٖٝ اؿطبٞ )وًبٝػّا ع٢ً ايعا١َ. ٜٓظط: 

 .(4/215ٚا٭ثط )
 سذـ١،  ايػذػتاْٞ، قاسب ايػٓٔ، ثك١ ساؾظ، ثبـ   زاٚز، أبٛ إغشام، ا٭ؾعح بٔ بٔ غًُٝإ -3

ـ  ٖــ.  275وـٛيف غـ١ٓ    عؿـط٠،  َٔ نباض ايعًُا٤ َٔ ايطبكـ١ اؿازٜـ١    وكطٜـب  ، (2069) ايهاؾـ
 .(2533) ايتٗصٜب

َٔ ططٜل  ،(4570)ح  ،(4/191) ،باب ز١ٜ اؾٓني ،يف نتاب ايسٜات ،أخطد٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ -4
ؾعب١ عٔ َٓكٛض عٔ إبطاِٖٝ عٔ عبٝس بٔ ْه١ً عٔ املػرل٠ ب٘، ٚأخطد٘ أٜهّا َٔ ططٜل دطٜط 

يف  ٚغط٠ ملا عكب١ ايكاو١ً ز١ٜ املكتٛي١ ع٢ً × ؾذعٌ ايٓمل" :ٚظاز ،بإغٓازٙ َٚعٓاٙ عٔ َٓكٛض
. ٚأخطد٘ ايذلَصٟ "عٔ فاٖس عٔ املػرل٠ ضٚاٙ اؿهِ نصيو" :أبٛ زاٚز قاٍ. (4571)ح  "بطٓٗا 

ٚنصا   ،(1411 )ح ،(4/24) ،ز١ٜ اؾٓني :باب ،ب٘، يف نتاب ايسٜاتؾعب١ عٔ َٓكٛض َٔ ططٜل 
قؿ١ ؾب٘ ايعُس ٚع٢ً َٔ ز١ٜ ا٭د١ٓ ٚؾب٘  :باب ،يف نتاب ايكػا١َ ،غٓٓ٘ايٓػا٥ٞ يف أخطد٘ 

ٚأخطد٘ ابٔ َاد١ عٔ ٚنٝع قاٍ  ،(4826)ح  ،(8/51) ،ٚشنط اخت٬ف أيؿا  ايٓاقًني ،ايعُس
ِ٘ »سسثٓا أبٞ عٔ َٓكٛض، مبجٌ إغٓاز أبٞ زاٚز عٔ املػرل٠ قاٍ:  ِ٘ ق٢ًٓ اهلُل عًٝ  ًٓ ٍُ اي قه٢ ضُغٛ

 ( ٚيٝؼ ؾٝ٘ شنط ايكك2/879.١)( 2633)ح:  «ٚغًِٓ ِبايس١ِِّٜ ع٢ً اِيعاِق١ًِ
( 6016قّشش٘ ايذلَصٟ يف قشٝش٘، ٚابٔ سبإ يف قشٝش٘ يف نتاب ايسٜات، باب ايػط٠ )ٚقس 

 ،ٚايؿٝذ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز ،(6/458) ،(، ٚابٔ عبس ايدل يف ايتُٗٝس13/371)
 (. 7/262) (2206)ح  ،ٚيف إضٚا٤ ايػًٌٝ ،(4568)ح  ،(5/103)

ز١ٜ اؾٓني  باب ،ايكػا١َ ٚاحملاضبني ٚايككام ٚايسٜاتيف نتاب  ،َػًِ يف قشٝش٘ضٚاٙ قس ٚ
ٖٚٛ عٓس  .(1682 )ح ،(1311/ 3) ،ٚٚدٛب ايس١ٜ يف قتٌ اـطأ ٚؾب٘ ايعُس ع٢ً عاق١ً اؾاْٞ

ايؿٝدني َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠، يهٔ يٝؼ يف ايبداضٟ شنط قٍٛ ٚيٞ املطأ٠ ايكاو١ً، أخطد٘ يف نتاب 
(، 9/11( )6910ايسٜات، باب دٓني املطأ٠ ٚإٔ ايعكٌ ع٢ً ايٛايس ٚعكب١ ايٛايس ٫ ع٢ً ايٛيس )ح:

 (.3/1309( )1681ٚأخطد٘ َػًِ يف املٛنع ايػابل )ح: 
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، (1)ناْتـــا ؼــ  ضدـــٌ َــٔ ٖــصٌٜ، ؾهــطب  إســساُٖا ا٭خــط٣ بعُــٛز ؾكتًتٗــا 
َـٔ ٫ قـاح،    (ب )صطنٝـ ْسٟ ؾكاٍ أسس ايطدًني: ،×إىل ضغٍٛ اهلل  (أ )ؾاختكُٛا

ؾكاٍ: أغذعن نػذـع ا٭عـطاب! ؾكهـ٢ ؾٝـ٘     ؟(ت )٫ٚ أنٌ، ٫ٚ ؾطب، ٫ٚ اغتٌٗ
٘ طٚ "غط٠، ٚدعً٘ ع٢ً عاق١ً املـطأ٠  ٟ ( خ ) صأخطدـ ، ٚقـاٍ: سـسٜح سػـٔ    (2)ايذلَـص

 .(4)عٓسْا، ٚيف ث٬خ غٓني عٓس ايؿاؾعٞ (ز ). ٚجيب يف غ١ٓ(3)قشٝض

 
 

)فادتُعٛا(.«:ف»-أ

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبَٔباقٞ،)ْض٣(«:ف»ٚيف،)نٓفْز٣(:يفاألفٌ-ب

)ٚالاعتٌٗ(.«:ى»عكطَٔ-ت

.«ت»ٚايتقٜٛبَٔ،)أخضج(«:ف»يفاألفٌٚ-خ

)عٓٓ٘(.«:ف»يف-ج

 
 .(4/190): 4568ٖهصا يف ايٓػذ ٚا٭قٌ، ٚيف أبٞ زاٚز بعٜاز٠: )ٚدٓٝٓٗا(:  -1
 ساؾْظ، ثك١ْ ا٭١ُ٥، أسس اؾاَع، قاسب ايذلَصٟ، ايػًُٞ، عٝػ٢، غٛض٠، أبٛ بٔ عٝػ٢ بٔ قُس -2

 .(6206) ايتٗصٜب: ، وكطٜب(5102) ٖـ. ايهاؾـ 279 غ١ٓ وٛيف عؿط٠، ايطبك١ ايجا١ْٝ َٔ
عٔ عبٝس بٔ ْه١ً، عٔ املػرل٠ بٔ ؾعب١، إٔ اَطأوني ناْتا نطوني، ؾطَ  ٚيؿظ٘ عٓسٙ بإغٓازٙ  -3

يف اؾٓني غط٠  ×ؾكه٢ ضغٍٛ اهلل  إسساُٖا ا٭خط٣ عذط أٚ عُٛز ؾػطاط، ؾأيك  دٓٝٓٗا،
وكسّ ؽطجي٘ عٓس ، ٚقس ايذلَصٟ ٚإغٓازٙ قشٝض، نُا قاٍ .عبس، أٚ أ١َ، ٚدعً٘ ع٢ً عكب١ املطأ٠

 .(1411)ح  ،(3/397) ،ايذلَصٟ. ٚقّشش٘ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ ايذلَصٟ
أٟ: ٜهٕٛ سًٍٛ ايػط٠، ز١ٜ اؾٓني، بعس غ١ٓ عٓس ا٭سٓاف، غ٬ف َـا عًٝـ٘ املـصٖب يف ايـسٜات      -4

، َٚا زٕٚ ايجًـح يف غـ١ٓ   ،ؾايٓكـ يف غٓتني ،يس١ٜ و٪خص يف ث٬خ غٓنيا٭خط، قاٍ ايػطخػٞ: ا
. ٚمل ٜؿـطم يف نتـاب ا٭ّ بـني زٜـ١     (8/389): ايبشط ايطا٥ـل ، ٚ(27/127املبػٛط يًػطخػٞ )

يف َهـٞ   -ـ أٟ: سًـٍٛ أدـٌ ايسٜـ١    ٚشيو  اؾٓني ٚغرلٙ نُا ٖٛ عٓس ا٭سٓاف، قاٍ ايؿاؾعٞ: 
ؾإشا َات ايكتٌٝ َٚه  غ١ٓ سٌ ثًح ايس١ٜ ثِ إشا َه  غـ١ٓ   ،ث٬خ غٓني َٔ ّٜٛ َات ايكتٌٝ

   ٞ ا٭ّ يًؿـاؾعٞ  . ٜٓظـط:  ثـِ إشا َهـ  غـ١ٓ ثايجـ١ سـٌ ايجًـح ايجايـح        ،ثا١ْٝ سـٌ ايجًـح ايجـاْ
أسسُٖا: ٖٚٛ قـٍٛ أبـٞ إغـشام     ٚيف َس٠ َا و٪زٜٗا ايعاق١ً ٚدٗإ:، ٚقاٍ املاٚضزٟ: (6/120)

ٚايٛدـ٘ ايجـاْٞ: و٪زٜٗـا يف    ، املطٚظٟ: و٪زٜٗا يف ث٬خ غٓني، ٭ْٗا ز١ٜ ْؿؼ ؾؿابٗ  نُاٍ ايس١ٜ
يف نٌ غ١ٓ َٔ ز١ٜ ايٓؿؼ ثًجٗا، ٚايػط٠ أقٌ َٔ ايجًـح ؾهـإ أٚىل   ٭ٕ قػط ايعاق١ً  ;غ١ٓ ٚاسس٠

 .(12/398اؿاٟٚ ايهبرل ) إٔ و٪ز٣ يف غ١ٓ ٚاسس٠.
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5/675 :« َ أخربٌا والك، أخربٌا ابَ غّاب/عَ أب٘ ضمىٛ بَ ععد الـسن

(1)
أٟ:  «

وَ ِرٖن : أُ اوسأتنيعَ أب٘ ِسٖسٚ »ابٔ عٛف، 

(2)
بتؿسٜس املٛسس٠ أٟ: «ااضـٖتعتَ  

قاٍ ايػٝٛطٞ: اغِ ايكاو١ً ،«فسوت إحداِىا ا خسٝ ×يف شواُ زضٕه ا  »وؿامتتا، 
"َػطٚحأّ عؿٝـ بٓ  "

(أ )، ٚاملكتٍٛ ي٘(3)
(ب )بٓ  عـٛميط  ١ًَٝه "

"

(4)
أٟ:  «فطسحـت »، 

فقضٜ»: بػبب ضَٝٗا،(ت )أٟ «جٍٍّٗا»ا٭ّ،

(خ )
ٕٛ عٕدٚ َعٖسبُغ ×فْٗ زضٕه ا    ، «أٔ أو

ؾ٤ٞ، ٭ْـ٘ مل  ( ز )صَٝتاط: إٔ ٫ جيب يف اؾٓني ايػاقط (5)قاٍ بعض عًُا٥ٓا: ٚايكٝاؽ
ّٞ؟! أدٝـب: بـإٔ ايظـاٖط ٫ ٜكـًض        سذـ١   ٜتٝكٔ عٝاو٘، ؾإٕ قٝـٌ: ايظـاٖط أَّْـ٘ سـ

  .(6)ي٬غتشكام
  

 
 

)ٚاملكتٛي١(.«:ف»،«ى»،«ت»يف-أ

:)عِٜٛ(.ايٓغررررذيفباقٞ-ب

)أٟ(.«:ى»عكطَٔ-ت

)قن٢(.«:ى»يف-خ

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبَٔباقٞ،)بتا(:األفٌ-ج

 
 َـات  ،ايطبك١ ايجايج١ َٔ َهجط ثك١ ا٭١ُ٥، أسس املسْٞ، ايعٖطٟ عٛف بٔ ايطمحٔ عبس بٔ غ١ًُ أبٛ -1

 .(8142) ايتٗصٜب ، وكطٜب(6661) ٖـ ٚقٌٝ غرل شيو. ايهاؾـ 94 غ١ٓ
، ٚأؾعاضٖا أق٬ َٛاطٓٗا يف اؿذاظ، يٝاؽ بٔ َهطإٖصٌٜ بٔ َسضن١ بٔ ؾٗٛ ، نبرل٠َهط١ٜ ١ قبًٝ -2

ُٖصيٞ. اْظط:   .(13/391ا٭ْػاب يًػُعاْٞ )َٔ زٚاٜٚٔ ايًػ١ ٚا٭زب، ٚايٓػب١ إيٝٗا: 
اؿسٜح. ع٢ً شنط يف ٖصا غرل  ايٓابػ١، ٚمل أقـ شلا بٔ َايو بٔ محٌ ظٚز َػطٚح، بٓ  عؿٝـ أّ -3

  .(7/357)ايػاب١:  أغس
 .(7/110) :ايتُٗٝس، ٚ(2/184وٜٓٛط اؿٛايو )ٜٓظط:  -4
ُ٘ قٝ ػـّا ِٚقٝاغـاّ      ٤ٞػ  ايؿِقَٔ يػ١:  ايكٝاؽ -5 ٘    :بػرلٙ ٚعًـ٢ غـرلٙ، أقُٝػـ  .إشا قّسضوـ٘ عًـ٢ َجايـ

ِٕٚعٓس ا٭قٛيٝني:  (.3/967ايكشاح ) سهُو ، مبع٢ٓ: ظاَع بُٝٓٗا محٌ ؾطع ع٢ً أقٌ يف سه
مبجٌ َا سهُ  ب٘ يف ا٭قٌ، ٫ؾذلانُٗا يف ايع١ً اييت اقته  شيو يف اجملٍٗٛ سهُ٘ ع٢ً ايؿطع 

ؽ، ٚايكٝا ،مجاعٚاإل ،ٚايػ١ٓ، ايهتاب يًتؿطٜع: ضبع١ا٭قٍٛ املعًّٛ سهُ٘. ٖٚٛ أسس ا٭ ا٭قٌ
ضؾـاز  إ، ٚ(2/141)٫بـٔ قساَـ١   ضٚنـ١ ايٓـا ط ٚدٓـ١ املٓـا ط     ع٢ً خ٬ف ؾٝ٘. ٜٓظط: املعٜس يف 

 .(2/89)يًؿٛناْٞ: ايؿشٍٛ إىل ؼكٝل اؿل َٔ عًِ ا٭قٍٛ 
 .(10/300)يًبابطوٞ: يعٓا١ٜ ؾطح اشلسا١ٜ ٜٓظط: ا ،املٓاقؿ١ َٓػٛب١ يعؾط بٔ اؿاضخٖصٙ  -6

  3/187ل

 ـــــــــ

 أ
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: (ب )ؾا٭ٚىل إٔ ٜكاٍ يف َكـاّ ايتبٝإن٬ّ إخٛإ ايهٗإ،  (1()أ )قً : ٖصا ع٢ً َٓٛاٍ
ٌٕ( ت )تـّاؾٝشتاز إىل إثبات نْٛ٘ َِّ ;ٕ ا٭قـٌ نْٛ٘ سَّٝاإ  وكسُٜط :قبٌ غكٛط٘. ٚع٢ً ن

، عٔ أبٞ ٖطٜـط٠ ضنـٞ   (3)امل٪ٜس مبا يف ايكشٝشني(2()خ )املساض ع٢ً ٚد٘ ا٫غتشػإ
   ."بػط٠ عبس أٚ أ١َ(ز ): قه٢ يف دٓني اَطأ٠×إٔ ايٓمل " اهلل عٓ٘:

; ٭ٕ يف دـٓني  (4()ح )قٝـسٖا بٗـا   «قاه حمىد: ٔبّرا ٌأخر إذا ضسب بطَ املسأٚ احلسٚ»
     ٘  يف (ر )ا٭١َ إٕ ناْ  سا٬َّ َٔ ظٚدٗا ْكـ عؿـط قُٝتـ٘ يف ايـصنط، ٚعؿـط قُٝتـ

   ايػـط٠ املـصنٛض٠   جيـب  (5()ز )ا٭ْج٢، ٚيـٛ ناْـ  سـا٬َ َـٔ ٫َٖٛـا أٚ َـٔ املػـطٚض       

 
 

)عؤاٍ(.«:ى»يف-أ

)ايبٝإ(.«:ف»-ب

)حًٝا(.«:ى»-ت

.«ى»يفاألفٌطٜار٠)إٔ(ٚايتقٜٛبَٔ-خ

.«ل»،«ف»،«ى»عكطتَٔ-ج

)بُٗا(.«:ت»يف-ح

قُٝت٘(.عؾضٚ)يفايشنض«:ى»َٔعكط-خ

املعضٚف.«:ف»يف-ر

 
ٜكـاٍ: ٫ أزضٟ عًـ٢ أٟ   ٚاؿا٥ـو ايجـٛب،    اًٜــ عًٝٗـ   نإ ١خؿباملٓٛاٍ يف ا٭قٌ وطًل ع٢ً  -1

 ٛ املعذـِ ايٛغـٝط   ٛ؟ ثـِ أخـصت َعٓـ٢: ايٓػـل ٚا٭غـًٛب.      عًـ٢ أٟ ٚدـ٘ ٖـ    :أٟ ؟َٓٛاٍ ٖـ
(2/964). 

اقط٬ًسا: ٖٛ . ٚ(1/394): ايكشاحا٫غتكباح.  ْ٘ٚكٝه ،ايؿ٤ٞ سػٓا اعتباض :يػ١ا٫غتشػإ  -2
ِن يسيٌٝ َٔ ا٭زي١ ا٭ضبع١ أْـ٘ يف  شيـو  ٜعاضض ايكٝاؽ اؾًٞ ٜٚعٌُ ب٘ إشا نإ أقـ٣ٛ َٓـ٘;    ،اغ

 .بـأق٣ٛ ايـسيًٝني   ا٭خص . أٟ: أْ٘اؾًٞ، ؾٝهٕٛ قٝاًغا َػتشػًٓاا٭غًب ٜهٕٛ أق٣ٛ َٔ ايكٝاؽ 
ٚقس زل٢ أقشابٓا عُّٛ ايهتاب قاٍ اؾكام اؿٓؿٞ:  (.18)م يًذطداْٞ:  ايتعطٜؿاتٜٓظط 

 .(4/228ايؿكٍٛ يف ا٭قٍٛ ). ٚنصيو اإلمجاع ٚايكٝاؽ ،ٚايػ١ٓ يف بعض ا٭سٛاٍ اغتشػاّْا
ايكػـا١َ  ": نتـاب  قشٝض َػًِ(، 6904ٚ) "دٓني املطأ٠"، باب "ايسٜات": نتاب قشٝض ايبداضٟ -3

 (.1681: )"ز١ٜ اؾٓني"باب ، "ٚاحملاضب١ ٚايككام ٚايسٜات
 ٫خت٬ف ا٭سهاّ بني اؿط٠، ٚا٭١َ، ٚدٓني ا٭١َ َٔ املػطٚض. "اؿط٠"بـ "املطأ٠"أٟ: قٝس  -4
عٓس اؿٓؿ١ٝ: ٖـٛ  . ٚ(2/769شاح )ايك. ٜٓظط: خسع٘إشا ٜػطٙ: املػطٚض يػ١: اغِ َؿعٍٛ َٔ غّطٙ  -5

ايكـاَٛؽ  . ٜٓظـط:  ضدٌ ٚط٧ اَطأ٠ َعتكسا أْٗا ي٘ مبًو ميني، أٚ ْهـاح، ٚٚيـست، ثـِ اغـتشك     
 .(5/116املبػٛط يًػطخػٞ ). ٜٓظط: ق١ُٝ ايٛيسايعٚز هُٔ ٜٖٛ سط ٚ، ٚ(273ايؿكٗٞ )م 
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. ٚقاٍ ايؿاؾعٞ: يف دـٓني ا٭َـ١   (1)يف دٓني اؿط٠، شنطّا نإ أٚ أْج٢; ٭ْ٘ سّط
ــ١ ا٭ّ ــط قُٝ ــو  .(2)عؿ ــاٍ َاي ــ٘ ق ــس(3)ٚب ــصض(4)، ٚأمح ــٔ املٓ ــٍٛ(5)، ٚاب ــٛ ق ٖٚ ، 

(9)ما، ٚإغش(8)ٚقتاز٠ ،(7)، ٚايعٖطٟ(6)ٞـــايٓدع
. 

ز١ٜ ناًَـ١،  (أ )٭ْٗا إٕ أيك  دّٓٝٓا سٝا ؾُات جيب ب٘; قٝسٙ «وٗتـاّ  ٍٍٗـاّ َج فألقِت» 
 

 

)جتب(.«:ى»يف-أ

 
إٔ  :ٜعـال ، ٚقـاٍ ابـٔ عابـسٜٔ:    (8/389): ايبشط ايطا٥ل، ٚ(7/141املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -1

مخػُا١٥ زضِٖ، ٚشيو ٖٛ غط٠ اؾٓني شنـطا أٚ أْجـ٢;    ْٚكـ عؿطٖا ،ز١ٜ ايطدٌ: املطاز َٔ ايس١ٜ
ٌ      ،٭ٕ غط٠ اؾٓني ا٭ْج٢ عؿط ز١ٜ املطأ٠  ،ٚشيو مخػُا١٥ أٜها; ٭ٕ زٜـ١ املـطأ٠ ْكــ زٜـ١ ايطدـ

 .(6/588تاض )ضز احمل. ٜٓظط: ٚساقً٘: أْ٘ ٫ ؾطم بني غط٠ ايصنط ٚا٭ْج٢
ملا نإ يف قها٥٘ ز٫يـ١ عًـ٢ إٔ ٫ ٜؿـطم بـني      ×ٚإمنا قً  ٖصا; ٭ٕ ضغٍٛ اهلل قاٍ ايؿاؾعٞ:  -2

٫ٚ  ،ايصنط ٚا٭ْج٢ َٔ ا٭د١ٓ مل جيع إٔ ٜؿطم بني اؾٓا١ٜ ع٢ً اؾٓني ايصنط ٚا٭ْج٢ َـٔ املُايٝـو  
٘   جيٛظ إٔ ٜتؿل اؿهِ ؾُٝٗا عاٍ إ٫ بإٔ ٜهٕٛ يف نٌ ٚاسس َُٓٗا ع َٚـٔ قـاٍ يف    ،ؿـط قُٝـ١ أَـ

دٓني ا٭١َ إشا نإ شنطا ْكـ عؿط قُٝت٘ يٛ نإ سٝا ٚإشا نإ أْج٢ عؿط قُٝتٗا يـٛ ناْـ  سٝـ١    
 .(7/433): اجملُٛع، (6/119) :ا٭ّ يًؿاؾعٜٞٓظط:  .×ؾكس ؾطم بني َا مجع بٝٓ٘ ضغٍٛ اهلل 

 .(6/257َٛاٖب اؾًٌٝ )، (4/633املس١ْٚ )ٜٓظط:  -3
 .(8/410) :املػال ٫بٔ قسا١َ، (7/3412) ٚإغشام اإلَاّ أمحس َػا٥ٌٜٓظط:  -4
 .(1/369اإلقٓاع )ٜٓظط:  -5
  .(3/253ايػٓٔ ايكػرل يًبٝٗكٞ )ٜٓظط   -6
 يف ٚاـرل، ضأغا ايٛضع يف عذبا ايؿكٝ٘، نإ ايهٛيف أبٛ عُطإ بٔ ٜعٜس بٔ قٝؼ، إبطاِٖٝايٓدعٞ ٖٛ  ٚ

ـ   96 َات غ١ٓ  ايطبك١ اـاَػ١ َٔ نجرلا، ٜطغٌ أْ٘ إ٫ ثك١ ايعًِ،  ، وكطٜـب (221) ٖــ. ايهاؾـ
 .(270) ايتٗصٜب

٘  سه٢ عٓ٘ عبس ايطظام ايكٍٛ بإٔ -7 . ْٚكًـ٘ ابـٔ   ؾٝ٘ َٔ مثٔ أَ٘ نكسض َا يف دٓني اؿط٠ َٔ ز١ٜ أَـ
اإلقٓـاع  ، (10/64َكٓـ عبس ايطظام )سعّ أٜها، ٚدعً٘ ق٫ٛ ،خط، ْٚػب٘ ابٔ املٓصض ي٘. ٜٓظط: 

 .(11/243احمل٢ً باٯثاض )، (1/369)٫بٔ املٓصض 
8-       ُٔ أَا قتاز٠ ؾع٢ً َا ض٣ٚ عبس ايطظام ؾرل٣ ايكٍٛ ا٭ٍٚ. ٚسه٢ عٓ٘ ايكـٍٛ بعؿـط قُٝـ١ أَـ٘ ابـ

احمل٢ً باٯثاض ، (10/64َكٓـ عبس ايطظام ايكٓعاْٞ )قسا١َ، ٚبٓكؿٗا ابٔ سعّ يف احمل٢ً. ٜٓظط: 
 .(8/410املػال ٫بٔ قسا١َ )، (11/243)
 ثب ، ٖٛ ثك١ املؿػط، اؿاؾظ، ا٭ع٢ُ ايػسٚغٞ ايبكطٟ، اـطاب أبٛ قتاز٠، بٔ زعا١َ بٔ ٠قتازٖٚٛ 

 .(5518) ايتٗصٜب ، وكطٜب(4551) ٖـ. ايهاؾـ 117وٛيف غ١ٓ  ايطابع١، ايطبك١ ضأؽ
 .(7/3412َػا٥ٌ اإلَاّ أمحس ٚإغشام بٔ ضاٖٜٛ٘ )ٜٓظط:  -9
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زٜـ١   ؾأيك  َٝتا جيب(ب )غط٠ ٚز١ٜ، ٚإٕ َاو  ا٭ّ (أ )ؾُاو  ا٭ّ جيب ٕ أيك  َٝتاإٚ
١ ــــ ٚقـاٍ ايؿـاؾعٞ: جيـب غـط٠ يف اؾـٓني َـع زٜ       .(1) ؾكط، ٚب٘ قاٍ َايو (ت )ا٭ّ
 . (3)٘ قاٍ أمحسـ، ٚب(2)ا٭ّ

سٚ ععدُغ»أٟ: ؾؿٞ دٓني َٝ  ؾكط  «ففْٗ»

( خ )
أٔ مخطىاٟٛ  يٍٖازّا ىطُٕأٔ أوٛ أٔ َخ

٘ "يف  (4)ملا ض٣ٚ ابٔ أبٞ ؾٝب١ «ٖٛالدِّ عػٍس ٌ ُ »أٟ: بططٜل ايك١ُٝ  «يزِي  (5)"َكـٓؿ
َّّ ايػــط٠ زضاٖــِ.مخػــني زٜٓــاضا، ٚنــٌ زٜٓــاض بعؿــط٠ (ز )إٔ عُــط بــٔ اـطــاب قــ

 
 

يفاملٛمعني.)جتب(«:ى»يف-أ

ب(إىل)األّ(.جتَٔقٛي٘:)«:ى»عكطَٔ-ب

بظٜار٠)ٚإٕأيكتَٝتا(.«:ف»يف-ت

)أعبز(.«:ى»،«ف»يف-خ

)احلض٠(.«:ى»يف-ج

 
إٔ اؾٓني ٫ وهٕٛ ؾٝ٘ ايػط٠، ست٢ ٜعاٌٜ بطٔ أَـ٘،   ٚمل أزلع أسسا خيايـ يفقاٍ َايو يف املٛطأ:  -1

ٚعًً٘ يف املس١ْٚ بأْ٘ َات مبٛت أَ٘، ؾهأْـ٘ عهـٛ َـٔ     (،3170املٛطأ: ) ٜٚػكط َٔ بطٓٗا َٝتا.
ٚيٛ نطبٗا ضدٌ خطأ ؾُاو ، ثِ خطز اؾٓني بعس َٛوٗا َٝتّا، ؾ٬ غط٠ ؾٝـ٘، ٚإمنـا   أعها٥ٗا، قاٍ: 

ايتٗـصٜب يف  ٜٓظط:  ٭ْ٘ َات مبٛت أَ٘، ٚعًٝ٘ نؿاض٠ ٚاسس٠. ايس١ٜ، -ـ أٟ: ايهاضب   ع٢ً عاقًت٘
ٚغـط٠ اِيذـِٓني َؿـذلط١    ، ٚقس ؾكٌ ابـٔ اؿادـب يف املػـأي١، ؾكـاٍ:     (4/575اختكاض املس١ْٚ )

ُٗٛض ٕٔ  سٝاوٗـا، ؾٔإٕ اْ ؿكٌ بعس َٛوٗا أٚ بعه٘ ِؾٞ  ،باْؿكاي٘ َٝتا قبٌ َٛت أَ٘ ع٢ً اِيُؿ  ٫ ٛ  ،ؾكـ
ٛ ت ؾايس١ِّٜ بكػا١َ َُطًّكا ٚاِيِذٓا١ٜ خطأ ٚوطاخ٢ اِيُ ؾـٔإٕ مل ٜـذلار ؾِؿـٞ اِيكػـا١َ      ،ؾٔإٕ اْ ؿكٌ سٝا 

ٕٔ ٔٔ اِيكاِغِ ٚأؾ ٗب ،ق٫ٛ  .(507)م:  ٫بٔ اؿادبداَع ا٭َٗات . ِياب 
 .(19/57اجملُٛع ؾطح املٗصب )، (6/116ا٭ّ يًؿاؾعٞ )ٜٓظط:  -2
 .(8/406املػال ٫بٔ قسا١َ )، (7/3564غشام بٔ ضاٖٜٛ٘ )َػا٥ٌ اإلَاّ أمحس ٚإٜٓظط:  -3
 سـاؾظ  ثك١ ايتكاْٝـ،  قاسب ايهٛيف ٫َِٖٛ، ايعبػٞ بهط، ؾٝب١، أبٛ أبٞ بٔ قُس بٔ اهلل عبس -4

 .(3575) ايتٗصٜب ، وكطٜب(2946) ٖـ. ايهاؾـ 235غ١ٓ  ايطبك١ ايعاؾط٠. وٛيف َٔ
(، ٚأخطد٘ ايبٝٗكٞ 27285) "يف ق١ُٝ ايػط٠ َا ٖٞ؟ "، باب"ايسٜات": نتاب َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ -5

(، قاٍ ايبٝٗكٞ: ٚيف 16428:)"َا دا٤ يف وكسٜط ايػط٠ عٔ بعض ايؿكٗا٤"باب يف ايػٓٔ ايهدل٣: 
زلاعٌٝ بٔ ، ٚشيو ٭ٕ ؾٝ٘ إ(12/168َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض )إغٓازٙ اْكطاع ٚنعـ. ٜٓظط: 

َػٓس ايؿاضٚم ٫بٔ نجرل . ٜٓظط: ٗٛضُعٔ غرل ايؿاَٝني ٫ حيتر ب٘ عٓس اؾ ، ٖٚٛعٝاف
كًٓط يف  ،قسٚم يف ضٚاٜت٘ عٔ أٌٖ بًسٙ"(: 1/98) :قاٍ ابٔ سذط يف ايتكطٜب. (2/445)

 .(3169) حي٢ٝ:َٛطأ ٚقس أخطد٘ َايو يف املٛطأ َٔ ن٬ّ ضبٝع١ بٔ أبٞ عبس ايطمحٔ. . "غرلِٖ
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 (3)عٔ أبٝ٘ إٔ اَطأ٠ سصؾ  (2()ب )عٔ عبس اهلل بٔ ُبطيٜ سي٠ "َػٓسٙ"يف  (أ ()1)ٚأخطز ايبعاض
  .يف ٚيسٖا غُػُا١٥، ٢ْٗٚ عٔ اؿصف  ×اَطأ٠، ؾكه٢ ضغٍٛ اهلل 

 
 

)ايرباط(.«:ى»يف-أ

)بضٜو(.«:ى»يف-ب

 
عبٝس اهلل بٔ  ن٬ُٖا عٔ املػًؼٚقؿٛإ بٔ  اؿسٜح أخطد٘ ايبعاض َٔ ططٜل قُس بٔ َعُط -1

ٖٚصا اِيشِسُٜح ٫ "ٚقاٍ ايبعاض:  ،(10/317( )4441)ح:  ،ب٘ ٜٛغـ بٔ قٗٝب عٔ َٛغ٢
ُٔ ُقٗٝ ٍب ـُ ب  ٔٔ ُبطٜس٠ إ٫ٓ ُُٜٛغ ِ٘ ب  ًٓ ٔ  عبس اي ُٙ ع ُِ ضٚا . ٚأخطد٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ عٔ عباؽ بٔ "ْع ً

)ح  ،(4/193) ،ز١ٜ اؾٓني :باب ،يسٜاتعبس ايعظِٝ ثٓا عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ ب٘، يف نتاب ا
َٔ ططٜل ٜعكٛب بٔ إبطاِٖٝ ٚإبطاِٖٝ بٔ ْٜٛؼ ن٬ُٖا عٔ ايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ ٚأخطد٘  ،(4578

(. ٚأخطد٘ يف 4813)ح  ،(8/47) ،ز١ٜ دٓني املطأ٠ :باب ،عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢، يف نتاب ايسٜات
ططٜل أمحس بٔ حي٢ٝ عٔ أبٞ ْعِٝ  ايهدل٣ بإغٓازٜٔ أسسُٖا َتكٌ نُا يف اجملتب٢، ٚاٯخط َٔ

عٔ ٜٛغـ بٔ قٗٝب عٔ عبٝس اهلل بٔ بطٜس٠ َطغ٬ّ، يف نتاب ايكػا١َ، باب ز١ٜ دٓني املطأ٠ )ح: 
َٔ قاٍ يف ايػط٠  :باب ،يف نتاب ايسٜات ،ػٓٔ ايهدل٣ايايبٝٗكٞ يف ( 6/359ٚ( )6988،6989

( 16197)ح  ،(8/115) ،ؿٛ ٚيٝؼ مبش ،ا٤عبس أٚ أ١َ أٚ ؾطؽ أٚ بػٌ أٚ نصا ٚنصا َٔ ايّؿ
ٖٚصا َٓ٘ إؾاض٠ إىل نعـ اؿسٜح. ٚقس ٚضز َجٌ ٖصا عٔ أبٞ زاٚز ؾإْ٘ قاٍ: يف غٓٓ٘ 

ُٚز: ٖهصا قاٍ عّباؽن، ": (4/193) َِا١ُ٥ ؾا٠ٍ قاٍ أُبٛ زا َِا١ِ٥ ؾا٠ٍ ٚايّكٛاُب  نصا اِيشِسُٜح مِخؼ 
ِن  ٖ ٚ ُٖٛ ٓ "(: 8/47. ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ يف ايهدل٣ )"ٚ ِن ٜٚ  ٖ َِٔ اِيُػطِّٖصا ٚ َِا١ّ٥  ٕ  ُٜهٕٛ أضاز  . "بِػٞ أ

ِّ "(: 8/201قاٍ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ) ٔٔ ايِّٓب ٔٔ ِغرٔلٜٔ ٚأِبٞ ِق٬ب١ ٚأِبٞ اِيًُِٝٔض، ع ٔٔ اب  ٟٚٔ ع  ُٚض
ٌن ٚض٣ٚ  َُط غ َِٔ ايّؿا٤ِ، ٖٚصا  َِا١ْ٥    ٚ ٚ  أ١َْ أ ِٙ اِيِكّك١ِ، قاُيٛا: ٚقه٢، ِؾٞ اِيذِٓنٔي ُغّط٠ْ: عب سن أ ِؾٞ ِٖص

 ِّ ٔٔ ايِّٓب ِ٘، ع ٔ  أِبٝ ٔ  أِبٞ اِيًُِٝٔض، ع َِا١ُ٥ شِيو ع ٚ  ِعؿ ُطٕٚ ٚ ٚ  أ١َْ، أ ِ٘ ُغّط٠ْ: عب سن أ ُ٘ قاٍ: ِؾٝ ، ٔإٓيا أّْ
ُٙ ن ُِؾا٠ٍ، ٚٔإغ ٓاُز ـن، ٚاهلُل أع ً  ،. ٚاؿسٜح قّشش٘ ايؿٝذ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز"ِعٝ

 .(3521)ح  ،(3/109) ،ٚيف قشٝض غٓٔ ايٓػا٥ٞ ،(3982)ح  ،(4/271)
ي٬غتس٫ٍ ع٢ً إٔ ق١ُٝ ايػط٠ مخػُا١٥ زضِٖ، يف  -ٚؾل َا ٜكتهٝ٘ ايػٝام  -ٚقس أٚضزٙ ايكاضٟ ٖٓا 

طٚاٜات، ػُا١٥ ؾا٠، أٚ مخػني، أٚ َا١٥،  وبعا ٫خت٬ف ايسني إٔ ا٭سازٜح وٓل ع٢ً أْٗا مخ
َّ ؾ٬ قٌ ي٘ ٖٓا، أٚ أضاز إعطا٤ٙ ق١ُٝ أخط٣.  َٚٔ ث

ايطبك١ ايجايج١،  َٔ ثك١ قانٝٗا ٚعاملٗا، املطٚظٟ، ا٭غًُٞ غٌٗ أبٛ بطٜس٠ بٔ اؿكٝب، بٔ اهلل عبس -2
 .(3227) ايتٗصٜب: ، وكطٜب(2644) ٖـ. ايهاؾـ: 115 وٛيف غ١ٓ 

. اؿصف ٜػتعٌُ يف ايطَٞ ٚايهـطب َعـا  سصف: ض٢َ، ٜكاٍ سصؾ٘ عكا٠، ٚسصؾ٘ بايػٝـ; ٭ٕ  -3
ف: ضَٝو باؿكـا ٚحنـٛٙ، ٜٚكـاٍ:    صاـ، ٚقٌٝ: (1/356ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط )ٜٓظط: 

غطٜـب  . ف بايعكـا ٚحنٖٛـا  صٚقع ؾ٬ٕ بني خاِشف، ٚسـاشف، ؾاــص ُف: ايطَـٞ باؿذـاض٠، ٚاؿـ     
 .(3/149ًدطابٞ )اؿسٜح ي

 3/187ل
 ـــــــــــ

 ب
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ايػط٠ مخػـُا١٥، ٜعـال زضُٖـا    ، قاٍ: عٔ إبطاِٖٝ ايٓدعٞ (1)ٚأخطز أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘
ٞ (أ )صقاٍط يف نتابـ٘   (2)ضبٝع١ بٔ أبٞ عبس ايطمحٔ: مخػٕٛ زٜٓاضا. ٚض٣ٚ إبطاِٖٝ اؿطبـ
"غطٜب اؿسٜح"

، عـٔ  (5)عٔ غؿٝإ، عٔ طـاضم  ،(4)عٔ أمحس بٔ سٓبٌ عٔ ٚنٝع (3)
 .(7): مخػُا١٥(6)ايؿعمل

 
 

.ايٓغررررذعكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔباقٞ-أ

 
َػرل٠ عٔ إبطاِٖٝ ٚدابط عٔ ( َٔ ططٜل 4580)ح  ،(4/193) ،أخطد٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ -1

يف نتاب  ،يف َكٓؿ٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ٚأخطد٘  .ٚقس أغٓسٙ إىل ايؿعمل ٚيٝؼ إىل إبطاِٖٝ ،ايؿعمل
 طاضمغؿٝإ عٔ َٔ ططٜل  ،(27283ح) ،(5/393) ..ايطدٌ ػب عًٝ٘ ايس١ٜ  :باب ،ايسٜات

( ٚقس أخطد٘ َايو يف َٛط٦٘ يف نتاب 4/193ْٚػب٘ أبٛ زاٚز أٜهّا يطبٝع١، ) .ب٘ بٔ عبس ايطمحٔا
َا ؼٌُ  :باب ،يف نتاب ايسٜات ،ػٓٔ ايهدل٣اييف َٔ ططٜك٘ ايبٝٗكٞ (، 2/855ٚايعكٍٛ )

)ح  ،(2/80) ،يف نعٝـ غٓٔ أبٞ زاٚزا٭يباْٞ ٚقاٍ  (.16165)ح  ،(8/109) ،ايعاق١ً
 .نعٝـ اإلغٓاز َكطٛع :(4281

 اإلغـ٬ّ،  ؾـٝذ  اؿـاؾظ،  ايبػسازٟ، اإلَـاّ،  اؿطبٞ، إغشام أبٛ إغشام بٔ إبطاِٖٝ، بٔ إبطاِٖٝ -2
 ٖــ، وـاضٜذ   285أقشاب٘، ي٘ وكاْٝـ  د١ً َٔ ٚنإ أمحس، اإلَاّ ع٢ً ا٭ع٬ّ اؿؿا ، وؿك٘ أسس

 .(2/123) يًصٖمل: اؿؿا  ، ٚطبكات(6/522)بػساز: 
، ٚيعًـ٘ يف ا٭دـعا٤   ايعاٜس قُس إبطاِٖٝ غًُٝإ. زمل أقـ عًٝ٘ يف اجملًس اـاَؼ املطبٛع بتشكٝل  -3

 (.3/1367َا أٚي٘ غني َعذ١ُ: )، ٚايؿٗاضؽ: 153ط: َكس١َ احملكل م املؿكٛز٠ َٔ ايهتاب. ٜٓظ
ٔ  عابـس  ساؾظ ثك١ ا٭ع٬ّ، ايهٛيف، أسس ايط٩اغٞ، غؿٝإ أبٛ ًَٝض، بٔ اؾطاح بٔ ٚنٝع -4  نبـاض  َـ

 .(7414) ايتٗصٜب ، وكطٜب(6056) ٖـ. ايهاؾـ 197 ايطبك١ ايتاغع١، وٛيف غ١ٓ
 ايطبك١ اـاَػ١. ايهاؾـ َٔ أٖٚاّ، ي٘ ا٭محػٞ، ايهٛيف، قسٚم ايبذًٞ، ايطمحٔ، عبس بٔ طاضم -5

 .(3003) ايتٗصٜب ، وكطٜب(2455)
ٌ  ؾكٝ٘ َؿٗٛض، ايكشاب١، ثك١ْ، َٔ مخػُا١٥ أزضى ؾطاسٌٝ، أبٛ عُطٚ ايؿعمل، بٔ عاَط -6 ٔ  ؾانـ  َـ

 .(3092) ايتٗصٜب: ، وكطٜب(2531) ايهاؾـ: ٖـ. 104 ايجايج١، وٛيف غ١ٓايطبك١ 
قشٝض عٔ  اؿطبٞ بإغٓازإبطاِٖٝ ضٚاٙ (: 1037)ح  ،(2/218) ،قاٍ ابٔ سذط يف ايسضا١ٜ -7

ٚقاٍ ايعًٜعٞ يف  .(27283)ح  ،(5/393) ،ٖٚٛ َا أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘ .ايؿعمل
قه٢ يف  ٚاعًِ إٔ اؿسٜح يف ايكشٝشني عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ايٓمل " :(4/382) ،ْكب ايطا١ٜ

قاٍ يف ايتُٗٝس  ."ٚيٝؼ ؾٝ٘ شنط اـُػُا١٥ ،أٚ أ١َ ،ؿٝإ بػّط٠ عبس اَطأ٠ َٔ بال اؾٓني
ُ٘ ٚغا٥ُِط اِيُهِٛؾِّني ِق١ُُٝ اِيُػّط"(: 6/483) ٍُ ٚقاٍ أُبٛ سِٓٝؿ١ ٚأق شاُب  ٛ ُٖٛ ق ٚ ِٕ ُِا١ِ٥ ِزض ٖ ٠ِ مِخُػ

ِّ ِِٖٝ ٚايّؿع ِب ِ : ايُػّط٠ُ: ". ٚقس شنط ايذلَصٟ ٖصا ايكٍٛ َبُّٗا َٔ غرل ْػب١ ؾكاٍ: "ٔإب طا ُٗ ٚقاٍ بع ُه
ِٕ َِا١ِ٥ ِزض ٖ ٚ  مِخُؼ  ٚ  أ١َْ، أ   (.3/76. )غٓٔ ايذلَصٟ "عب سن، أ
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سٓبٌ، عٔ عبس ايطظام، عٔ َعُط، عٔ قتاز٠، قاٍ: ايػـط٠  بٔ   ٚض٣ٚ أٜهّا عٔ أمحس
 (4)ع٢ً عاق١ً ايهاضب، ملـا غـبل   (3)ٚعٓس ايؿاؾعٞ (2). ٖٚٞ عٓسْا(1)زٜٓاضّا (أ )مخػٕٛ
 .(ب ) دعً٘ ع٢ً عاق١ً املطأ٠ ايهاضب١ َٔ أْ٘ 

، ٚب٘ قاٍ أمحس إشا نإ نـطب ا٭ّ عُـسّا، أٚ   (5)بسٍ اؾعا٤ٚقاٍ َايو: يف َاي٘ ٭ْ٘ 
 .(6)ع٢ً ايعاق١ً إَْ٘ات اؾٓني ٚسسٙ. ٚأَا إشا نإ خطأ، أٚ ؾب٘ عٍُس ؾكاٍ: 

 
 

تهضصَٔقٛي٘)عٔعبزايضطام...(إىل)مخغٕٛ(.«:ل»يف-أ

.َٚاأثبتَٔباقٞايٓغررررذ،()ايناصب:)عاق١ًايناصب١(،ٚيفاألفٌ«:ى»يف-ب

 
ٚض٣ٚ إبطاِٖٝ اؿطبٞ يف أٍٚ نتاب٘ غطٜب "ٖصٜٔ اؿسٜجني إيٝ٘، قاٍ: ْكب ايطا١ٜ ععا ايعًٜعٞ يف  -1

يف  ،يف َكٓؿ٘ عبس ايطظام ٚإمنا أخطد٘ ،مل أدسٙ عٓس أمحس يف َػٓسٙٚ .(4/382) "...:اؿسٜح
ٖٚٛ َطٟٚ عٔ عُط . ب٘ عٔ َعُط ،(18357)ح  ،(10/63) ،ْصض اؾٓني :باب ،نتاب ايعكٍٛ

 ٚقس وكسّ ؽطجي٘. بٔ اـطاب 
 .(8/389): ايبشط ايطا٥ل، (26/87املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -2
 ٚاؾٓاٜـ١ ، يف اـطـأ،  بٓا٤ ع٢ً قٛي٘: إٕ ايعاق١ً ؼٌُ ايكًٝـٌ ٚايهـجرل  ، ؼًُ٘ ايعاق١ًعٓس ايؿاؾع١ٝ  -3

ا٭ّ يًؿـاؾعٞ  . ٜٓظـط:  بايهـطب  َككـٛزا  يٝهٕٛ ٚدٛزٙ ٜتشكل ٫ ٭ْ٘ بعُس; يٝػ  اؾٓني ع٢ً
 .(19/61ؾطح املٗصب )اجملُٛع ، ٚ(6/117)

 (.1411) "ؾكه٢ ؾٝ٘ غط٠ ٚدعً٘ ع٢ً عاق١ً املطأ٠"يف سسٜح ايذلَصٟ ايػابل، قاٍ:  -4
، (435)م  املػـطب ٜٓظط:  .عِْظرلٙ َٔ ايّٖٓٚٛ دعا٤ مماثٌ ملا قتٌ َٔ ايكٝس دعا٤ ايكٝس، أٟ:  -5

قً : أضأٜـ  يـٛ إٔ   س١ْٚ: ٚاملككٛز إٔ دعا٤ ايكٝس ع٢ً احملطّ، ٫ٚ ؼًُ٘ ايعاق١ً بايطبع، ؾؿٞ امل
قاٍ: عًٝ٘ يف دٓٝٓٗا عؿـط قُٝـ١    قطَا نطب بطٔ عٓع َٔ ايظبا٤ ؾأيك  دٓٝٓا َٝتا ٚغًُ  ا٭ّ؟

 .(1/446املس١ْٚ ). ٜٓظط: أَ٘
، ثًح ز١ٜ اجملال عًٝ٘، ٚقس غبل إٔ ٫ ؼٌُ إ٫ َا ظاز ع٢ً ايجًحعٓس املايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ايعاق١ً  ٭ٕ -6

بـإٔ  عٓس املايه١ٝ ٜكٝس ، ٚؿِٗ َٔ ٖصا ايؿطط إٔ ايػط٠ ٫ ؼًُٗا ايعاق١ًايس١ٜ، ؾايػط٠ ٫ وبًؼ ثًح 
فٛغٞ بطٔ َػ١ًُ خطأ ؾأيك  دٓٝٓا َٝتا  ؾؿٞ املس١ْٚ ٚإٕ نطب أٜها، ٫ ٜهٕٛ ثًح ز١ٜ اؾاْٞ

إٕ نـإ قتـٌ ا٭ّ   ; ٭ٕ ز١ٜ اؾٓني املػًِ أنجط َٔ ثًح زٜتـ٘. ٚعٓـس اؿٓابًـ١    محً٘ عاق١ً ايهاضب
دٓا١ٜ عُس، ؾس١ٜ أَ٘ عًـ٢   ٚإشا َات ٚسسٙ أٚ َٔ ،أٚ َات اؾٓني ٚسسٙ، مل ؼًُ٘ ايعاق١ً عُسا،

قاوًٗا، ؾهصيو زٜت٘; ٭ٕ اؾٓا١ٜ ٫ حيٌُ بعض زٜتٗا اؾاْٞ ٚبعهٗا غرلٙ، ؾٝهـٕٛ اؾُٝـع عًـ٢    
املػـال ٫بـٔ   ، (127كتكـط اـطقـ٢ )م    ،(4/575: ايتٗصٜب يف اختكاض املس١ْٚ )ٜٓظطايكاوٌ، 

 .(6/265َٛاٖب اؾًٌٝ ) ،(١َ8/409 )قسا
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وَ أِن اإلبن أخر وٍْ مخظ وَ »املطأ٠  (ب )صقتٌ ط(أ )أٟ: َٔ «فإُ كاُ»

ٟٛ وَ اأِن الغٍي أخر وٍْ ؤإُ كاُ وَ »، (1)، أٟ: ْكـ عؿط ايّس١ٜ«اإلبن

الػاٚ، ٌ  

(ت )
 .  (خ )صبٝإ ملا قبً٘ط «عػس الدٖٛ 

         ّ .(2)ٚاؾٓني ايصٟ ٜتبني بعـض خًكـ٘ نـاؾٓني ايتـاّ ؾُٝـا شنـط َـٔ ا٭سهـا
 

 

ََٔ(.«:ل»عكطَٔ-أ )أٟ

.«ل»،«ف»،«ت»،«ى»)قبٌ(،ٚايتقٜٛبَٔ:يفاألفٌ-ب

«.ى»عكطَٔ-ت

.ايٓغررررذيفاألفٌ)بٝإي٘ٚملاقبً٘(،ٚايتقٜٛبَٔباقٞ-خ

 
عـٔ  ، نُا يف غٓٔ أبٞ زاٚز: باب: ايس١ٜ نِ ٖـٞ؟:  ×٭ٕ ايس١ٜ َا١٥ َٔ اإلبٌ، ٖٚٛ قها٤ ايٓمل  -1

قه٢ إٔ َٔ قتٌ خطأ ؾسٜت٘ َا٥ـ١ َـٔ    ": ×عُطٚ بٔ ؾعٝب، عٔ أبٝ٘، عٔ دسٙ، إٔ ضغٍٛ اهلل 
 (.4541: )"اإلبٌ: ث٬ثٕٛ بٓ  كاض، ٚث٬ثٕٛ بٓ  يبٕٛ، ٚث٬ثٕٛ سك١، ٚعؿط٠ بال يبٕٛ شنط

 يف ٚدٛب ايػط٠، ٚوكٛميٗا، ٚسًٍٛ أدًٗا، ٚوكِٜٛ دٓني ا٭١َ، ٚأسهاّ ايس١ٜ َع ايػط٠. -2
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 (1)أِسه والرَِّجة يف الَوَحوِض: امُل [باب]

عَ ضمٗىاُ بَ ٖطاز ،أخربٌا حيٜٗ بَ ضعٗدوالك،  أخربٌا»: 6/676

(2)
قاه »أْ٘ «

ْٔ»: ايؿذ١ اييت وظٗط ايعظِ (أ )أٟ «يف املٕضحٛ َْ إُ مل تعٔب يف الٕج عاب املتاع  «الٕج
، (3)، ؾٗٛ عا٥ب، ٚعاب٘ قاسب٘ ؾٗٛ َعٝب، ٜتعس٣ ٫ٚ ٜتعـس٣ (ب )صباعطعٝبّا َٔ باب 

(4)ٚايؿاعٌ َٔ ٖصا عا٥ب، ٫ظّ َٚتعس
َٛحا يف املٕٔضَو وثَن» 

(ت )
  .«يف السأع  

: َايو عٔ حي٢ٝ بٔ غعٝس، أْ٘ زلع غًُٝـإ بـٔ ٜػــاض   (5()خ )ٚيف َٛطأ حي٢ٝ
 املٛنش١ يف ايٛد٘ َجٌ املٛنش١ يف ايطأؽ، إ٫ إٔ وعٝب ايٛد٘ ؾٝعاز يف  (ز )ٜصنط إٔ

 
 

بظٜار٠)ٖٚٞ(.«:ف»يف-أ

)عاب(.«:ى»يف-ب

)ٚيف(.«:ى»يف-ت

)حي٢ٝبَٔايو(.«:ف»يف-خ

)أْ٘(.«:ى»يف-ج

 
ًُٛنش١ أ١ُٖٝ خاق١ عٓـس ايؿكٗـا٤   غبل بٝإ املٛنش١، يف باب اؾطٚح َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ضف، ٚي -1

جيب ؾٝٗا ايككام إشا ناْ  عُسا، ٖٚٞ ايؿاقٌ بـني ٚدـٛب   ٚ ،سزٗٞ أقٌ ؾذ١ ؾٝٗا أضف قؾ
ٞ   اؿهَٛـ١. ، ٖٚـٛ  ٚغـرل املكـسض  املكسض، ا٭ضف  : ايبشـط ايطا٥ـل  ، (26/84) :املبػـٛط يًػطخػـ

(8/381). 
ٔ   ثكـ١  ايػبع١، ايؿكٗا٤أسس  امل٪َٓني،  أّ ١َُْٛٝ اشل٬يٞ، َٛىل ٜػاض، بٔ غًُٝإ -2  نبـاض  ؾانـٌ، َـ

 .(2619) ايتٗصٜب ، وكطٜب(2136) ٖـ. ايهاؾـ 107 وٛيف غ١ٓ ايطبك١ ايجايج١، 
 .(1/190ايكشاح )ٜٓظط:  -3
4-   ٍ ٫ ٜكـٌ إىل   ، أٚوٓكػِ ا٭ؾعاٍ عٓس ايٓشا٠ إىل: ٫ظّ، َٚتعس، ؾاي٬ظّ ٖٛ َا ٫ حيتـاز إىل َؿعـٛ

ايصٟ ٜكٌ إىل َؿعٛيـ٘   أَا املتعسٟ ؾٗٛ ايؿعٌ ،َطضت بعٜسٚ ،َؿعٛي٘ إ٫ عطف دط، حنٛ: قاّ ظٜس
ٞ اٚظا، َٚا يٝؼ نصيو ٜػـ٢ُ ٫ظَـا،   ، حنٛ: نطب  ظٜسا. ٜٚػ٢ُ ٚاقعا، ٚفبسٕٚ ٚاغط١  ٚوـأو

 .(56)م يًذطداْٞ: املؿتاح يف ايكطف . اْظط: بعض ا٭ؾعاٍ َتعس١ٜ ٚغرل َتعس١ٜ
ا َايو، عٔ حي٢ٝ بٔ غعٝس، أْ٘ زلع غًُٝإ قاٍ: سسثٓ، ٚأخطد٘ ايعٖطٟ، (3187) َٛطأ حي٢ٝ: -5

 .(2269َٛطأ َايو ضٚا١ٜ أبٞ َكعب ايعٖطٟ )... بًؿظ٘، بٔ ٜػاض ٜصنط

5/10  
 ـــــــــ

294 
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ايـطأؽ، ؾٝهـٕٛ ؾٝٗـا مخػـ١ ٚغـبعٕٛ      عكًٗا َا بٝٓٗا ٚبني ْكـ عكٌ املٛنش١ يف 
 . اْت٢ٗ.(1)زٜٓاضا

يف »أٟ: يعسّ وؿـاٚت املٓؿعـ١،    «قاه حمىد: املٕضحـٛ يف الٕجـْ ٔالسأع ضـٕاٞ»

كن ٔاحـدٚ

(أ )
إبساِٗي الٍدع٘ الدٖٛ، ِٕٔ قُٕه عػٍس ٌ ـُ  

(2)
أسـس أنابطاجملتٗـسٜٔ،    «

ٔأب٘ حٍٗفٛ، ٔالعاوٛ وَ فقّاٍٟا»

(3)
 . ٚاهلل غبشاْ٘ أعًِ. «

 
 

)ٚاحز(.«:ى»يف-أ

 
 .(163املػطب )م، نايسضِٖ َٔ ايؿه١. َٔ ايصٖباغِ يًُهطٚب املسٚض ايسٜٓاض  -1
ؿـط  إٔ يف املٛنـش١ ْكــ ع  ٚقس اوؿل ايؿكٗا٤  (،17337: )َكٓـ عبس ايطظام ايكٓعاْٜٞٓظط:  -2

عٔ عُـطٚ   ، ٖٚٛ مخؼ َٔ اإلبٌ، ملا ضٚاٙ ايذلَصٟ،(5/138كتكط اخت٬ف ايعًُا٤ )، ٜٓظط: ايس١ٜ
ٖـصا  قـاٍ ايذلَـصٟ:    :«يف املٛانـض مخـؼ مخـؼ   »قاٍ:  ×بٔ ؾعٝب، عٔ أبٝ٘، عٔ دسٙ، إٔ ايٓمل 

 .(1390): غٓٔ ايذلَصٟ ٚايعٌُ ع٢ً ٖصا عٓس أٌٖ ايعًِ، ،سسٜح سػٔ
 .(8/381): ايبشط ايطا٥ل، (26/99) املبػٛط يًػطخػٜٞٓظط:  -3
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 (1) البئر ُجَبار [باب]

 . ٚايب٦ط َُٗٛظ ٜٚبسٍ.(2)بهِ دِٝ، ٚؽؿٝـ َٛسس٠، أٟ: ٖسض
[ٔ]أخربٌا والك، حدلٍا ابَ غّاب، عَ ضعٗد بَ املطٗب »: 7/677

(أ )
عَ أب٘ ضمىٛ  

بَا

(ب )
 َ   ×أُ زضـٕه ا    عـَ أبـ٘ ِسٖـسٚ    »ن٬ُٖا وابعٝإ دًـ٬ٕٝ،  «ععـدالسن

ٞ ِحسح الَعقاه: ُج ، ٚاُؾـطح بهـِ اؾـِٝ    (3()ت )بؿتض ايعني: ايب١ُٝٗ ٭ْٗا ٫ وتهًِ «ىـا
(4)ٚؾتشٗا َكسضإ، أٚ بايؿتض َكسض ٚبايهِ اغِ

أٟ: ٖسض، ٫ ٜػطّ، نُـا   «ُجَعـاز »، 
٘   ،ٚقـاٍ َايـو: دبـاض   .(5)شنطٙ ابٔ َاد٘ ٌ  (6)أٟ: ٫ زٜـ١ ؾٝـ غـرل   ، ٜعـال ٭ٕ ايؿعـ

َا ٜٛدب ايٓػب١ إيٝ٘ َٔ اإلضغاٍ أٚ ايػٛم أٚ ايكٛز أٚ (خ )َهاف إىل قاسبٗا يعسّ
 . (ز )ايطنٛب

 
 

.(5/6221حي٢ٝ:)(232)ايؾٝباْٞ:ايٓغذ،ٚاملٛطآت:بٞع١ًُ(،ٚايتقٜٛبَٔباقٞأيفاألفٌ)عٔ-أ

)ٚعٔع١ًُعٔ..(.«:ى»يف-ب

ٜتهًِ.«:ت»يف-ت

قٛي٘)يعزَّاٜٛدب(إىل)باطٌ(.«:ٚ»عكطَٔ-خ

)ايضنٛب(.«:ى»عكطَٔ-ج

 
ؾإْـ٘ ٫ نـُإ    ،خـط ؾذلز٣ ؾٝٗـا  أضن٘ ب٦طّا يف اإلْػإ سؿط إشا  ٘أْ أٟ: ٖسض، ٚاملع٢ٓ ،ايب٦ط دباض -1

ّٛب شلـا يف نتـاب     (8/144ا٫غـتصناض ) .(4/40)يًدطابٞ: َعامل ايػٓٔ . ٜٓظط عًٝ٘ ؾٝ٘ ، ٚقـس بـ
 ايسٜات يبٝإ أْ٘ ٫ ز١ٜ ٫ٚ نُإ ؾٝٗا.

 .(2/608ايكشاح )ٜٓظط:  -2
 .(5/1980) املكسض ايػابل: -3
طح بايهـِ  ؾأَـا اُؾـ   ،٫ غرل، قاي٘ ا٭ظٖطٟ ،اؾطح ٖآٖا بؿتض اؾِٝ ع٢ً املكسضقاٍ يف ايٓٗا١ٜ:  -4

 .(1/255ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط ). ؾٗٛ ا٫غِ
 (.2675نتاب ايسٜات، باب ايب٦ط دباض: ) (.2675) غٓٔ ابٔ َادٜ٘ٓظط:  -5

 أسـس  ايػـٓٔ،  قاسب ايطبعٞ، ايكعٜٚال، اؿاؾظ، اهلل، عبس أبٛ ،َاد١ بٔ ٜعٜس بٔ قُسٚابٔ َاد٘ ٖٛ 
  .(6409) ايتٗصٜب وكطٜب (5228) . ايهاؾـ273 ا٭١ُ٥، وٛيف غ١ٓ: 

 .(5/1276) ، ؼكٝل ا٭عظُٞ:بطٚا١ٜ حي٢ٝ َٛطأ َايوٜٓظط:  -6

 4/188ل
 ـــــــ

 أ
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جعاز، ٔيف السكاش ُ ٔدِعٔامَل ٔالع٠س جعاز،»

(1)
غٝأوٞ ايه٬ّ عًٝٗا، ٚاؿـسٜح   ،«اخلىـظ  

 (2)اخل."ايعذُا٤ دباض ................ "ضٚاٙ أقشاب ايهتب ايػت١ بًؿظ:
بؿتض اشلا٤ ٚايساٍ، أٟ: باطٌ ٫ ز١ٜ ؾٝ٘.  «قاه حمىد: بّرا ٌأخر، ٔاجلعاز اهَلَدز»

« ٞ (أ )املطاز بٗا «ٔالعحىـا
«ٛمتَـ املٍَف» 

، (ت )أٟ: املتدًك١ اـاضد١ بػرل وكطف قاسبٗا( ب )
«جتسح اإلٌطاُ أٔ تعقسٓ»

ُ »أٟ: وكطع٘، غٛا٤ ٜهٕٛ يٝـ٬ أٚ ْٗاضا  (خ )  «ٔالع٠س ٔاملعـد
بؿـتض   «ٌّاَدِعحيفـس لْ ب٠سّا أٔ َو»أٟ: ا٭خط  «ٖطتـأجس السجَن السجُن»أٟ: قٛضوُٗـا، 

  ٟ ــساٍ، أ ــط اي ــِٝ ٚنػ ــ٤ٞ (ز )امل ــسٕ ؾ ــعات  : َع ــٔ ايؿً ــ١ ( 3)َ ــصٖب ٚايؿه ناي
 

 

)بُٗا(.«:ف»عكطَٔ-أ

املٓفًت١(.)ايزاب١«:ت»يف-ب

)بػريفاحبتقضفٗا(.«:ف»يف-ت

)بعن٘أٟبكطع٘(.«:ف»يف-خ

.«ل»عكطَٔ-ج

 
، َٚٓ٘ َطنـع ايـسا٥ط٠ ٚغـطٗا. ٚايطنـاظ:     غطظو٘ يف ا٭ضضضنعت ايطَض أضنعٙ ضنعا: ايطناظ: َٔ  -1

ٚ (3/880ايكـشاح ) . ٜٓظط: زؾني أٌٖ اؾا١ًٖٝ، نأْ٘ ضنع يف ا٭ضض ضنعا ايطنـاظ  ، ٚيف ايٓٗاٜـ١: 
ٓٛظ اؾا١ًٖٝ املسؾ١ْٛ يف ا٭ضض، ٚعٓس أٌٖ ايعطام: املعازٕ. ٚاؿسٜح إمنا دا٤ ن عٓس أٌٖ اؿذاظ:

 .(2/258ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط ). ٜٓظط ؾاًٖٞيف ايتؿػرل ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايهٓع ا
ايعذُا٤ دباض، ٚايب٦ط دبـاض،  "بًؿظ:  (1499: )"يف ايطناظ اـُؼ"، باب "نتاب ايعنا٠"ايبداضٟ:  -2

ِ ، "ٚاملعسٕ دبـاض، ٚيف ايطنـاظ اـُـؼ     "ُـا٤، ٚاملعـسٕ، ٚايب٦ـط دبـاض    ذدـطح ايع "بـاب  : َٚػـً
ُا٤، ٚاملعـسٕ، ٚايب٦ـط   ذدطح ايع"باب  :، ٚأبٛ زاٚز".....ايعذُا٤ دطسٗا دباض"(، بًؿظ: 1710)

 "ايعذُا٤ دطسٗا دباض، ٚاملعسٕ دباض، ٚايب٦ط دباض، ٚيف ايطنـاظ اـُـؼ  "(، بًؿظ: 4593) "دباض
(، بـايًؿظ ايػـابل،   642: )"َا دا٤ إٔ ايعذُا٤ دطسٗا دباض ٚيف ايطناظ اـُؼ"باب : ٚايذلَصٟ

: بـاب  "ايـسٜات "، نتـاب  ابٔ َاد٘ٚبتكسِٜ ايب٦ط ع٢ً املعسٕ، (، 2497، )"املعسٕ"باب : ايٓػا٥ٞٚ
 زٕٚ شنط ايطناظ. "ايعذُا٤ دطسٗا دباض، ٚاملعسٕ دباض، ٚايب٦ط دباض"(، بًؿظ: 2673: )"اؾباض"

ٟ   -ع ؾًمجع  -3 َـا يف ا٭ضض َـٔ اؾـٛاٖط املعسْٝـ١، نايـصٖب       - بهػط ايؿا٤ ٚاي٬ّ ٚوؿـسٜس ايـعا
 .(3/470ايٓٗا١ٜ )ٜٓظط:  ،ٚايؿه١ ٚايٓشاؽ ٚايطقام
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«ُطُقطِـ ََٗف»، (أ )ٚاؿسٜس ٚحنٛٙ

. «مـْ فـرلك ِـدزْ   عمٗـْ فٗقتُ »أٚ سذط،  (ت )أٟ: دساض (ب )
ب٘ إْػإ نُٔ عاقًتـ٘ زٜتـ٘; ٭ْـ٘ َتػـبب      (ز )ؾتًـ (خ )ٚأَا َٔ سؿط ب٦طا يف ططٜل

   ٞ ، ٚإٕ وًــ  (1)بايتًـ َتعٍس بؿػٌ ايططٜل، ٚب٘ قاٍ َايو، ٚأمحـس، خ٬ؾـّا يًؿـاؾع
ٕ  عؿط ايب٦ط يف ايططٜل ب١ُٝٗ نُٔ اؿاؾط َٔ َايـ٘ إٕ مل  عؿـطٙ اإلَـاّ; ٭ْـ٘     (ح )ٜـأش

َا شنـطٙ بكٛيـ٘،   (ر )أٟ: بٝإ «ٔيف السكاش اخلىـظ »َتعس يف اؿؿط ؾٝهُٔ َا وًـ ب٘ 
،وــــــَ املعـــــــدُ وـــــــَ ذِـــــــب  وـــــــا اضـــــــتدس »بهػـــــــط ايـــــــطا٤،  «ٔالسٓ كــــــاش »

 
 

.«ف»عكطَٔ-أ

)فغكط(.«:ى»يف-ب

)دزص(.«:ف»،«ل»،«ت»يف-ت

.«ت»عكطَٔ-خ

)فكتٌ(.«:ى»يف-ج

)تأسٕ(.«:ل»يف-ح

.نكٛي٘(بٝاْ٘):«ٚ»يف-خ

 
َٚا قٓع٘ يف ططٜل املػًُني مما ٫ جيٛظ ي٘ َٔ سؿط ب٦ط أٚ ضباط زاب١ ٚحنٛٙ، ؾٗٛ قاٍ يف املس١ْٚ:  -1

جيب ايهُإ ، ٚعٓس اؿٓاب١ً (4/614ايتٗصٜب يف اختكاض املس١ْٚ )، ٜٓظط: نأَ ملا أقٝب بصيو
. أَا ايؿاؾع١ٝ ؾ٬ حيٝس َصٖبِٗ (8/423) :ملػال ٫بٔ قسا١َ، ٜٓظط: ابايػبب، نُا جيب باملباؾط٠

ؾُات ب٘  ;أٚ ططٜل ٚاغع قتٌُ ،سؿط يف قشطا٤ عٔ ٖصا ا٭قٌ، ؾكس خّل ايؿاؾعٞ َا يٛ
ٚأقٌ ٖصا ايباب إٔ ايكتٌ إٕ سسخ عٔ غبب قظٛض نإ . قاٍ املاٚضزٟ: ٫ ؾ٤ٞ ؾٝ٘أْ٘  ،إْػإ

اؿاٟٚ ايهبرل ، (8/356ٞ )كتكط املعْ. ٜٓظط: َهُْٛا، ٚإٕ سسخ عٔ غبب َباح نإ ٖسضا
 .(12/371)يًُاٚضزٟ: 



 

 
 
 

 كتاب الديات اهلرويشرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري 

100 

 ٛ ٌُحَـ »، (أ )بايؿتض «أٔ َزصـا    ،أٔ فضـ عـق ِٟدٖـد أٔ ش  أٔ َح»بايهـِ،   «اعأٔ 

(1)
نـسضِٖ   «

بايٓـاض، ٚزخاْـ٘ ٜٗـطب     (ت )َا ٜػتدطز َـٔ سذـاض٠ َعسْٝـ١   (ب )ٚظبطز َعّطب، َٚٓ٘
 .(2). نصا يف ايكاَٛؽ(خ )اؿٝات ٚايعكاضب َٔ ايبٝ ، َٚا أقاّ َٓٗا قتً٘

٘   «ففْٗ اخُلُىظ»  ِٔـٕ  »، (3)بهُتني ٚبهِ ؾػهٕٛ، ٚقس وكسّ يف باب ايعنـا٠ سهُـ

«قٕه أب٘ حٍٗفٛ ٔالعاوٛ وَ فقّاٍٟا

 (4). 

 
 

اهلاَؿ)نغخاب.َعضٚف.قاَٛؼ(.:ٚصريف«ت»يف-أ

:طٜار٠)ََٚٓ٘اٜغتك٢ََٔعزْ٘(.«ت»يف-ب

:َعزْ٘.«ف»يف-ت

)قتٌ(.«:ى»يف-خ

 
املعذـِ  ، ي٘ اغتدساَات وطبٝك١ٝ عسٜس٠. ٜٓظـط  عٓكط ؾًعٟ غا٥ٌ يف زضد١ اؿطاض٠ ايعاز١ٜايع٥بل:  -1

 .(1/387) :ايٛغٝط
 .(889ايكاَٛؽ احملٝط )م  -2
اـُؼ ضٚاٜتإ ٚيف َكطف ٖصا ، ٚاوؿل ع٢ً إٔ ؾٝ٘ اـُؼ، َ٘اسهبعض أاختًـ يف ايطناظ ٚيف  -3

َكطف مخـؼ ايؿـ٤ٞ، ٖٚـٛ قـٍٛ أبـٞ       ، ٚايجا١ْٝ:عٔ أمحس: أْ٘ َكطف ايعنا٠، ٖٚٛ قٍٛ ايؿاؾعٞ
٘  ،جيطٟ فط٣ ايػٓا٥ِ ،سٓٝؿ١ ٜٚهـٕٛ غـبٌٝ مخػـ٘ غـبٌٝ مخـؼ      ، ثِ ٜهٕٛ ملٔ ٚدسٙ أضبع١ أمخاغـ

 ، ؾهأْ٘املػًُنيجيتٗس ؾٝ٘ اإلَاّ ع٢ً َا ٜطاٙ َٔ قطؾ٘ يف ايٛدٛٙ اييت شنط اهلل َٔ َكاحل  ،ايػ١ُٝٓ
٘، قاوً٘ ٚأخـص َايـ٘ ؾهـإ يـ٘ أضبعـ١ أمخاغـ      ، نُا يٛ سهِ ايػ١ُٝٓ ٭ْ٘ َاٍ ناؾط ٚدسٙ َػًِأخص 

قـاٍ ايجـٛضٟ أْـ٘ يًٛادـس زٕٚ     ٚاختًـ إٕ ٚدس يف أضض ممًٛن١ ٌٖ ٖـٛ يًٛادـس أٚ يكـاسبٗا،    
ٌٖ وًو ٚدس يف أضض ايكًض ؾإْ٘ ٭َا  ، ٚغ٬ف شيو قاٍ أبٛ سٓٝؿ١، ٚقاٍ َايو:قاسب ايساض

، ٫ٚ ؾطم عٓس أبٞ سٓٝؿ١ ٚايؿاؾعٞ بني أضض ايكًض ٚايعٓـ٠ٛ. ٜٓظـط:   ايب٬ز ٫ٚ ؾ٤ٞ يًٛادس ؾٝ٘
ٟ  نؿــ املؿـهٌ   ، ٚ(3/147ا٫غتصناض ) ؾـطح ايٓـٟٛٚ عًـ٢ َػـًِ     ، (3/356) ٫بـٔ اؾـٛظ

 .(3/51املػال ٫بٔ قسا١َ )، (11/226)
ضنع ضق٘  :ٜكاٍ ،ا; ٭ْ٘ عباض٠ عٔ اإلثباتٚاغِ ايطناظ ٜتٓاٍٚ ايهٓع ٚاملعسٕ مجٝعقاٍ ايػطخػٞ:  -4

قٌٝ: ٜا ضغٍٛ اهلل َٚا ايطناظ قاٍ: »يف ا٭ضض إشا أثبت٘ ٚاملاٍ يف املعسٕ َجب  نُا ٖٛ يف ايهٓع، ٚملا 
عُا ٜٛدس يف  ×غ٦ٌ ضغٍٛ اهلل »ٚملا  .«ايصٖب ٚايؿه١ ايًصٜٔ خًكُٗا اهلل يف ا٭ضض ّٜٛ خًكٗا

ؾعطـ ايطناظ عًـ٢ املـسؾٕٛ ؾعًـِ إٔ املـطاز بايطنـاظ      « اـطب ايعازٟ قاٍ: ؾٝ٘ ٚيف ايطناظ اـُؼ
املعسٕ ٚاملع٢ٓ ؾٝ٘ إٔ ٖصا َاٍ ْؿٝؼ َػتدطز َٔ ا٭ضض ؾٝذب ؾٝ٘ اـُـؼ نـايهٓع، ٖٚـصا ٭ٕ    

ػــٞ املبػــٛط يًػطخ. ٜٓظــط: املعٓــ٢ ايــصٟ ٭دًــ٘ ٚدــب اـُــؼ يف ايهٓــع َٛدــٛز يف املعــسٕ
 .(2/252): ايبشط ايطا٥ل، (2/211)
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اً بَ ضعد بَ ُوَحٗٔٓ ٛسعَ ح ،أخربٌا والك، حدلٍا ابَ غّاب»: 8/678

(1)
بهِ  «

َُشيٝ ّكـ١(    أُ  »، ؾؿتض ؾتشت١ٝ َؿسز٠ َهػٛض٠، ٚيف ْػد١ بػهْٛٗا ٚوؿـسٜس ايكـاز )

  ٌاقٛ لمرباٞ بَ عاشب

(أ )
أٟ: بعض  «لسجن فأفطدت فْٗ»أٟ: بػتاْا، «حاٟطا يخمت 

ــاز، أُ عمــٜ أِــن احلــاٟط   ×فقضــٜ زضــٕه ا   » ايؿػ

 (ب )
 ٔ حفظّــا بالٍّــاز، 

(ت )
وــا 

أفطدت

(خ )
  .«املٕاغ٘ بالمٗن فالضىاُ عمٜ أِمّا 

: ٜهـُٔ  ٚأنجط أٖـٌ اؿذـاظ  ، (4) ٖٚٛ قٍٛ َايو -(3)، ٚأمحس(2)قاٍ ايؿاؾعٞ 
  شلصا اؿسٜح. ;٫ ْٗاضا ،أؾػست ي٬ٝ ص(ز )َاط(5) قاسب املٓؿًت١

 ، ٖٚٛ (7)ٌــَطغ(ح )، َٚا ضٚاٙ(6)ٛضـب بإٔ َا ضٜٚٓاٙ َتؿل عًٝ٘ َؿٗـٚأدٝ

 
 

.،َجبت١َٔايٓغذ«ّ»يٝغتيف-أ

:احلٛا٥ط.«ّ»يف-ب

:ٚصرتطٜار٠)إٔ(.«ّ»يف-ت

:أفغز.«ى»يف-خ

.«ٚ»،«ى»،«ت»عكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔ-ج

َاصآٙ.«:ت»يف-ح

 
 َٔ ثك١ دسٙ، إىل ٜٓػب ٚقس ا٭ْكاضٟ، َػعٛز بٔ قٝك١ بٔ غاعس٠ ابٔ أٚ غعس، بٔ سطاّ -1

 (.968) ، ايهاؾـ(1163) ايتٗصٜب ٖـ. وكطٜب 113 ايطبك١ ايجايج١، وٛيف غ١ٓ 
 .(19/258):اجملُٛع ؾطح املٗصب، ٚ(6/256):ا٭ّ يًؿاؾعٜٞٓظط:  -2
 .(9/188):املػال ٫بٔ قسا١َ، (6/3725):َػا٥ٌ اإلَاّ أمحس ٚإغشام بٔ ضاٖٜٜٛ٘ٓظط:  -3
 .(7/206ا٫غتصناض )، ٚ(4/1082ا٭عظُٞ ) كٝلَٛطأ َايو ؼٜٓظط:  -4
 .(365املػطب )م . ٜٓظط: ايساب١ يٝؼ شلا غا٥ل ٫ٚ قا٥ساملٓؿًت١:  -5
 ٚقس غبل ؽطجي٘. "....، ٚايعذُا٤ دباض...."ٖٚٛ:  -6
ٕ  ×َا ضؾع٘ ايتابعٞ إىل ايٓمل املطغٌ يف اقط٬ح أٌٖ اؿسٜح:  -7 َـٔ نبـاض ايتـابعني،     ،، غـٛا٤ نـا

َا ضؾع٘ ايتابعٞ ايهبرل إىل أٚ ٖٛ ٝش٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ، ن، ِٖػعٝس بٔ املػٝب، أٚ َٔ قػاضن
ٓظـط:  : َٓكطع١، ٚيٝػ  َـٔ املطاغـٌٝ. ٜ  َطاغٌٝ قػاض ايتابعني، ع٢ً ٖصا ايكٍٛٚوهٕٛ  ،×ايٓمل

 .(1/203ؾطح أيؿ١ٝ ايعطاقٞ )

 4/188ل
 ـــــــــــ

 ب
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  .نصا قاي٘ بعض عًُا٥ٓا. ص(1()أ )ايؿاؾعٞط يٝؼ عذ١ عٓس
 

 

عكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔت،ل،ف،ٚ.-أ

 
 ،ابٔ اؾاضٚز يف املٓتك٢ٚ ،(23744 )ح ،(5/436) ،يف َػٓسٙ َطغ٬ّ ضٚاٙ اإلَاّ أمحس -1

  .عٔ ايعٖطٟ عٔ غعٝس بٔ املػٝب ب٘ ،(796 )ح ،(1/201)
ٟ  ٟٚ َٛق٫ّٛ عٔ ايعٖطٟ عٔ سطاّ بٔ قٝك١ عٔ أبٝ٘ ُٚض . أخطدـ٘  قٝك١ بٔ َػـعٛز ا٭ْكـاض
ّ  :باب ،يف نتاب اإلداض٠ ،زاٚز يف غٓٓ٘أبٛ  نصيو  ،(3569 )ح ،(298/ 3) ،املٛاؾٞ وؿػس ظضع قـٛ

ٌ        :باب ،يف نتاب ايعاض١ٜ ،غٓٓ٘ايٓػا٥ٞ يف ٚ / 3) ،وهـُني أٖـٌ املاؾـ١ٝ َـا أؾػـست َٛاؾـِٝٗ بايًٝـ
يف  ،ػــٓٔ ايهــدل٣ايايبٝٗكـٞ يف  ٚ ،(23747 )ح ،(5/436) ،يف َػــٓسٙ ٚأمحـس  ،(5784 )ح ،(411

ِ    :بـاب  ،ب١ ٚاؿس ؾٝٗـا نتاب ا٭ؾط ايطدلاْـٞ يف  ٚ ،(17460 )ح ،(8/342) ،ايهـُإ عًـ٢ ايبٗـا٥
٘ ٚ  ،(5469 )ح ،(47/ 6) ،عذِ ايهبرلامل ٍ   ،ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكـٓؿ ايـعضع   :بـاب  ،يف نتـاب ايعكـٛ

شنـط َـا    :بـاب  ،يف نتاب اؾٓاٜات ،ابٔ سبإ يف قشٝش٘ٚ ،(18437 )ح ،(10/82) ،وكٝب٘ املاؾ١ٝ
اؿـانِ يف  ٚ ،(6008 )ح ،(13/358) ،اضبابٗـا يـ٬ٝ أٚ ْٗـاضً   أؾػست املٛاؾ٢ أَٛاٍ غرل أحيهِ ؾُٝا 

ٖصا سسٜح قشٝض اإلغٓاز عًـ٢ خـ٬ف   " :ٚقاٍ ،(2303)ح  ،(2/55يف نتاب ايبٝٛع، ) ،َػتسضن٘
ايـصٖمل   . ٚٚاؾك٘"عٔ سطاّ بٔ قٝك١ عٔ أبٝ٘ ،عٔ ايعٖطٟ :ا قاٍؾإٕ َعًُط ،ؾٝ٘ بني َعُط ٚا٭ٚظاعٞ

ٕ  ٚإٕ اؿسٜح ٖصا"(: 11/82ع٢ً ايتكشٝض َع املدايؿ١. ٚقاٍ ابٔ عبس ايدل يف ايتُٗٝس )  َطغـ٬  نـا
 ٚدط٣ ،بايكبٍٛ ٚوًكٛٙ اؿذاظ ؾكٗا٤ ٚاغتعًُ٘ ،ايجكات ب٘ ٚسسخ ،ا٭١ُ٥ أضغً٘ ،َؿٗٛض سسٜح ؾٗٛ

ٔ  غـعٝس  َطاغٌٝ وتبع أْ٘ ايؿاؾعٞ ظعِ ٚقس ،ايعٌُ ب٘ املس١ٜٓ يف  ٚأنجـط  ،قـشاسا  ؾأيؿاٖـا  املػـٝب  بـ
، ٚإىل وكـشٝش٘  "اؿـسٜح  شلصا اؿذاظ أٌٖ ٚغا٥ط املس١ٜٓ أٌٖ باغتعُاٍ ٚسػبو ،بٗا حيتذٕٛ ايؿكٗا٤

ٚقـاٍ ايؿـٝذ ا٭يبـاْٞ يف غًػـ١ً ا٭سازٜـح       (.12/258ٜؿرل ن٬ّ اؿـاؾظ ابـٔ سذـط يف ايؿـتض )    
َـٔ ططٜـل    ،ٚأمحس ٚقس أخطد٘ ايطشاٟٚ ٚايبٝٗكٞ ،ٖصا غٓس َطغٌ قشٝض"(: 1/304) ،ايكشٝش١

َتابعـ١ قٜٛـ١   ٖٚٓـاى  " :ثِ قـاٍ ضمحـ٘ اهلل   ."ٚ وابع٘ ايًٝح بٔ غعس عٔ ابٔ ؾٗاب ب٘ َطغ٬ّ ،َايو ب٘
 ."٭ٕ ظٜاز٠ ايجك١ َكبٛي١ ،إضغاٍ َٔ أضغً٘ ٚ ٫ ٜهطٙ ،بصيو اؿسٜح ؾكّض ،يٮٚظاعٞ ع٢ً ٚقً٘

ٌ  -َٛاؾل ملا ْك٘ اهلل  إْ٘ثِ  ٘  - عع ٚدـ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ      ں ں ڻ ژ  :يف نتابـ

قاٍ يف ايكشاح:  .نُا ٖٛ َعطٚف يف ايًػ١ ،ايٓؿـ ٫ ٜهٕٛ إ٫ ي٬ّٝ، ٚ ،ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  
 . (3/1022) ايكشاح. ٜٓظط: ضع  ي٬ٝ ب٬ ضاع :ْٚؿؿ  اإلبٌ ٚايػِٓ وٓؿـ ٚوٓؿـ ْؿٛؾا، أٟ
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إيعاَٝـ١ عًـ٢ إٔ    (ت )ؾاؿذـ١  ،(1)اؾُٗـٛض (ب ); ٭ٕ املطغٌ سذـ١ عٓـس  (أ )صعحط ٚؾٝ٘
 .(2) املطًل قابٌ يًتكٝٝس

 
 

)ايؾافعٞ(إىل)عٓز(.قٛي٘:َٔ:«ى»يفكطع-أ

:ٚاحلذ١.«ى»يف-ب

)ٚاهللعبخاْ٘أعًَِِٓٗ(.::ٚصرتطٜار٠«ف»يف-ت

 
ُُط غٌ سهِ ايّهِعٝـ ٔإ٫قاٍ اؿُٟٛ ايؿاؾعٞ:  -1 َّـا  سهِ اِي  إٔ ٜكض كطد٘ مبذ٦ٝ٘ َٔ ٚد٘ ،خط ٔإ

  ِ٘ َُط غ٬ عٔ غرل ضداٍ ا٭ٍٚ ؾٝهٕٛ سّذ١ قتذـا ِبـ حِيـتر   :ٚقـاٍ َايـو ٚأُبـٛ سٓٝؿـ١     ،َُػ ًٓسا أٚ 
َُطًّكا َُطًّكا .باملطغٌ  ٚيـصِيو اس ـتر    ،ِٖرل اِيعًُـا٤ ٚاحملـسثني  اًِٝ٘ مجعٚ ،ٚاِيأٍٚ أقض ،ٚضزٙ قّٛ 

ُُٚدـٛٙ ،خـط  ايّؿاِؾِعٞ مبطاغٌٝ غعٝس بٔ اِيُ ٫ٚ خِيـتل شِيـو ِعٓ ـسٙ     ،ػٝب ملا ٚدست َػاْٝس َٔ 
 .(43املٌٓٗ ايطٟٚ يف كتكط عًّٛ اؿسٜح ايٓبٟٛ )م  مبطغٌ غعٝس نُا ٜتُٖٛ٘ بعض اِيُؿكٗا٤

 ،٘ سـسٜح ايـدلا٤  عاّ خّكـ ايعذُا٤ سسٜح ٚؾٝ٘ عح نُا قاٍ ايؿاضح، ؾكس شٖب ايبػٟٛ إىل إٔ  -2
شٖـب  ٕ سسٜح ايعذُا٤ ْاغذ ؿسٜح ايـدلا٤، ٚقـاٍ ايبػـٟٛ:    ٚضأ٣ ايطشاٟٚ يف َؿهٌ اٯثاض أ

إٔ َا أؾػست املاؾ١ٝ بايٓٗاض َٔ َاٍ ايػرل، ؾ٬ نُإ ع٢ً ضبٗا، َٚا أؾػست إىل بعض أٌٖ ايعًِ 
بايًٌٝ، ٜهـُٓ٘ ضبٗـا، ٭ٕ يف عـطف ايٓـاؽ إٔ أقـشاب اؿـٛا٥ط ٚايبػـاوني حيؿظْٛٗـا بايٓٗـاض،          

ٜطزْٚٗا بايًٌٝ إىل املطاح، ؾُـٔ خـايـ ٖـصٙ ايعـاز٠، نـإ      ٚأقشاب املٛاؾٞ ٜػطسْٛٗا بايٓٗاض، ٚ
. ْٚؿ٢ ابٔ عبس ايدل يف ايتُٗٝس أٟ وعاضض بني اؿـسٜجني،  خاضدا عٔ ضغّٛ اؿؿظ إىل سس ايتهٝٝع

ٚيٝؼ نُا شٖبٛا إيٝ٘ ٭ٕ ايتعاضض يف اٯثاض إمنا ٜكض إشا مل ميهٔ اغتعُاٍ أسسُٖا إ٫ بٓؿٞ ٚقاٍ: 
سٗا دباض َعٓاٙ ع٢ً اؾ١ًُ مل خيل سسٜح ايدلا٤ ٚوبكـ٢ يـ٘ أسهـاّ    ٚسسٜح ايعذُا٤ دط ،اٯخط
 .(8/236ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ )، (11/86ايتُٗٝس )، (15/465ؾطح َؿهٌ اٯثاض ). ٜٓظط: نجرل٠



 

 
 
 

 كتاب الديات اهلرويشرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري 

104 

  ٌةلاِقَع (ب )[ُه]َل (أ )ِفَرِعُتأ ومل َطَخ تَلُق ِن:  َم [باب]

ملـٔ ٖـٛ َـِٓٗ و٪خــص ايسٜــ١ َـٔ عطاٜــاِٖ َتـ٢        ( 1) ايعاقًـ١: أٌٖ ايسٜٛإ
"َكٓـؿ٘"يف  ١ؾٝـبأبٞ . ض٣ٚ ابٔ (2)غٓـني أٚ أنجط أٚ اقٌ خطد ، يف ث٬خ

عـٔ   (3)
َّٕ ايسٚاٜٚٔ ٚعطف ايعطؾـا٤ "قـاٍ:  دابـط  : عُـط  (4) أٍٚ َٔ ؾطض ايؿطا٥ض ٚز

  ." بٔ اـطاب
 

 

.)ٜعضف(:«ل»،«ف»األفٌ،-أ

عكط١َٔاألفٌ،َجبت١َٔباقٞايٓغررررذ.-ب

 
بـٔ   ٚأٍٚ َٔ زٕٚ ايسٚاٜٚٔ عُط، ايسٜٛإ: ٖٛ ايسؾذل ايصٟ ٜهتب ؾٝ٘ أزلا٤ اؾٝـ ٚأٌٖ ايعطا٤ -1

عًـ٢  َػذًني ؾٝـ٘  ايصٜٔ ٜطوعقٕٛ َٔ زٜٛإ  ِٖسٜٛإ ايأٌٖ ٚ . ٖٚٛ ؾاضغٞ َعطب.اـطاب 
 .(324)م : املػطبٚ (2/150) ايٓٗا١ٜ. ٜٓظط سس٠

 .(8/455ايبشط ايطا٥ل )، (27/125املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -2
)ح  ،(5/343) ،أٍٚ َا ُؾعٌ َٚٔ ؾعً٘ :باب ،أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف نتاب ا٭ٚا٥ٌ َٔ َكٓؿ٘ -3

َٔ ططٜل غعٝس بٔ ظٜس عٔ أبٞ  ،(35788)ح  ،(7/251) ،(32881)ح  ،(6/455) ،(26722
ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ  ،(1/329) ،ٚمبجً٘ أخطد٘ أمحس يف ؾها٥ٌ ايكشاب١ .ْهط٠ عٔ دابط بٔ عبس اهلل ب٘

)ح  ،(8/108) ،َٔ يف ايسٜٛإ َٚٔ يٝؼ ؾٝ٘ َٔ ايعاق١ً غٛا٤ :باب ،يف نتاب ايسٜات ،ايهدل٣
)ح  -بعسَا غام سسٜح دابط ايطٌٜٛ  -( 4/163) ،اؿاؾظ اشلٝجُٞ يف فُع ايعٚا٥س قاٍ .(16159

 .أٟ كطز بًؿظ كتكط ."باختكاض ،ٖٛ يف ايكشٝض ٚغرلٙ" :(6680
َٔ ططٜل أبٞ إغشام عٔ  ،(35840)ح  ،(7/256) ،ٚأخطد٘ نصيو ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘

 ،ٚأخطد٘ نصيو ،"إٔ عُط ضمح٘ اهلل أٍٚ َٔ ؾطض ا٭عط١ٝ ،َكعب بٔ غعس بٔ أبٞ ٚٓقام
 يؿعمل ٚاؿهِ، ن٬ُٖا عٔ إبطاَِٖٝٔ ططٜل ا ،(35804)ح  ،(7/253) ،(27438)ح  ،(5/406)

: ا٭ظزٟ ايُٓطٟ ايبكطٟ، قاٍ أمحس: ثك١، ثك١، ٚقاٍ أبٛ سامت غػإ بٔ َهطٚا٭ثط ضٚاو٘ ثكات; 
(. 1/442(، ٚقاٍ ابٔ سذط: ثك١ َٔ ايجا١َٓ. )ايتكطٜب 4/941قاحل اؿسٜح. )واضٜذ اإلغ٬ّ 

: ٖٛ ابٔ َػ١ًُ ا٭ظزٟ، ٚغعٝس بٔ ٜعٜس( 23/109ٚنصا ٚثك٘ ابٔ َعني ٚايٓػا٥ٞ )وٗصٜب ايهُاٍ 
(: ٚثك٘ ابٔ 4/101( ٚقاٍ يف وٗصٜب ايتٗصٜب )1/242)ايتكطٜب قاٍ ابٔ سذط: ثك١، َٔ ايطابع١ 

ٖٛ املٓصض بٔ َايو بٔ قطع١  ٚأبٛ ْهط٠:غعس، ٚايعذًٞ، ٚأبٛ بهط ايبعاض، ٚشنطٙ ابٔ سبإ يف ايجكات. 
( ثك١ َٔ ايجايج١. ٚقاٍ ابٔ َعني، ٚايٓػا٥ٞ، ٚأبٛ ظضع١: 1/546ايعبسٟ. قاٍ ابٔ سذط يف ايتكطٜب )

 (. ؾاؿسٜح قاحل إٕ ؾا٤ اهلل.28/510ُاٍ ثك١. )وٗصٜب ايه
قَٛ٘. ٜٓظط: ملعطؾت٘ بػٝاغ١  ع٢ً أَٛضِٖايكِٝ ٖٚٛ  ،عطٜـ ايكّٛ: غٝسِٖايعطؾا٤: مجع عطٜـ، ٚ -4

 .(9/238يػإ ايعطب )

  7  /12   
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ٚأٌٖ ايسٜٛإ: أٌٖ ايطاٜات ِٖٚ اؾٝـ ايـصٜٔ نتبـ    " :"اشلسا١ٜ"قاٍ قاسب 
"يف ايسٜٛإ (1)أغاَِٝٗ

، ٚايعطا٤ َا ٜؿطض يًُكاو١ً، ٚايـطظم َـا ٜؿـطض يؿكـطا٤     (2)
  .(3)املػًُني إشا مل ٜهْٛٛا َكاو١ً

ِ    ٚقاٍ َايـو، ٚايؿـاؾعٞ، ٚأمحـس،    ايسٜـ١ عًـ٢ ايعؿـرل٠ ٖٚـِ     " :ٚأنجـط أٖـٌ ايعًـ
، ٫ٚ ْػـذ بعـسٙ; ٭ْـ٘ ٫    ×; ٭ْ٘ نإ نصيو عًـ٢ عٗـس ضغـٍٛ اهلل    (4)ايعكبات
ٚا٭ٚىل بٗـا   (5)٭ْٗـا قـ١ً  ( أ )صٚط بٛسٞ ع٢ً يػإ ْـمل، ٫ٚ ْـمل بعـسٙ.     ٜهٕٛ إ٫
"ا٭قاضب

يـٝؼ  ": (8) ٚأمحس يف ضٚا١ٜ (7).  ٚاختًـ يف اٯبا٤ ٚايبٓني، ؾكاٍ ايؿاؾعٞ(6) 
 ."َٔ ايعاق١ً غؿًٛا،با٤ ايكاوٌ ٚإٕ عًٛا ٫ٚ أبٓا٩ٙ ٚإٕ 

 

 
 

.ايٓغررررذعكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔباقٞ-أ

 
 .(14/402يػإ ايعطب )ا٭غاَٞ، مجع أزلا٤ٍ، نأغاّ، ؾٗٞ مجُع مجٕع.  -1
 .(4/506): ٖـ( 593وـ ) يعًٞ بٔ أبٞ بهط املطغٝٓاْٞاشلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ  -2
 .(188املػطب )م: ٜٓظط:  -3
٘ ٚ: بٓٛٙ ٚقطابت٘ ٭بٝ٘، ، ٚعكب١ ايطدٌكب١مجع ع -4 أسـاطٛا بـ٘،    :أٟ ،زلُّٛا عكب١ّ ٭ِّْٗ عكبٛا بـ

 .(1/182): ايكشاح، ٖٚهصا. ططف ٚا٫بٔ ططف، ٚايعِ داْب ٚا٭ر داْب ؾا٭ب
: ايٓٗا١ٜ. ١ً، ٚاشلا٤ ؾٝٗا عٛض َٔ ايٛاٚ احملصٚؾ٬١ ِٚقٚقٌ ضمح٘ ٜكًٗا ٚق ايك١ً: ايدل، ٜٚكاٍ:  -5

 . ؾٗٞ ق١ً َٔ ايعكب١ يًذاْٞ بتشًُِٗ عٓ٘ ايس١ٜ اييت ػشـ ب٘، ٜٚعذع عٓٗا غايبا.(5/192)
٭ب نا٭عُاّ عكبت٘، ِٖٚ ا٭قطبا٤ َٔ د١ٗ اعؿرلو٘ ٚعاق١ً اإلْػإ اوؿل ا٭١ُ٥ ايج٬ث١ ع٢ً إٔ  -6

يف  ×قها٤ ضغٍٛ اهلل  ٘ٚبِٓٝٗ، ٚاإلخ٠ٛ ٚبِٓٝٗ، ٚوكػِ ايس١ٜ ع٢ً ا٭قطب ؾا٭قطب، ٚشيو ٭ْ
اؿٓؿٝـ١: إٕ ايعاقًـ١ ٖـِ أٖـٌ     قـاٍ   ٚ، (1682َػًِ )ايهطوني، نُا يف سسٜح املػرل٠ بٔ ؾعب١. 

، أٚ أٌٖ ت٘ َٔ ايٓػبايسٜٛإ إٕ نإ ايكاوٌ َِٓٗ، ؾإٕ مل ٜهٔ ايكاوٌ َٔ أٌٖ ايسٜٛإ ؾعاقًت٘ قبًٝ
مبـا أسـسخ بعـسٙ،     ×ؾ٬ ٜذلى َـا اغـتكط يف عٗـس ضغـٍٛ اهلل     سطؾت٘، أٚ سًؿ٘، قاٍ ابٔ سذط: 

  ٕ ا٭ّ ، (4/629املسْٚـ١ ) . ٜٓظـط:  ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ قها٤ عُط نإ يف ا٭قاضب َٔ أٖـٌ ايـسٜٛا
 .(4/103): ايتًدٝل اؿبرل، (8/390املػال ٫بٔ قسا١َ )، (6/126يًؿاؾعٞ )

 .(19/154اجملُٛع ؾطح املٗصب )ٜٓظط:  -7
 .(8/391املػال ٫بٔ قسا١َ )ٜٓظط:  -8
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"ٜسخٌ يف ايعاق١ً أبٛ ايكاوٌ ٚابٓ٘" ضٚا١ٜ:ٚقاٍ َايو ٚأمحس يف 

، ٖٚـٛ قٛيٓـا   (1) 
َّٕ ايسٚاٜٚٔ دعـٌ ايعكـٌ عًـ٢ أٖـٌ      عٓس عسّ أٌٖ ايسٜٛإ، ٚيٓا إٔ عُط  ملا ز

٘  ايسٜٛإ، ٚنإ شيو مبشهط َٔ ايكشاب١ َٔ غرل ْهرل.  (2)ض٣ٚ ابٔ ؾٝب١ يف َكـٓؿ
طٝـات املكاوًـ١ زٕٚ   عُط أٍٚ َٔ دعٌ ايس١ٜ عؿط٠ عؿـط٠ يف أع "قاٍ:  (3)عٔ اؿهِ

أٍٚ َـٔ ؾـطض ايعطـا٤    "ٚض٣ٚ أٜها عٔ ايؿعمل ٚعٔ إبطاِٖٝ أُْٗا قا٫:   ."ايٓاؽ
"، ٚؾطض ؾٝ٘ ايس١ٜ نا١ًَ يف ث٬خ غٓنيعُط بٔ اـطاب 

 (4). 

 
اؾاْٞ ًٜعَ٘ َٔ ايس١ٜ َجٌ َـا ًٜـعّ   ِٖٚ أٚىل عٓس املايه١ٝ، سٝح وٓذِ ع٢ً ا٭قطب ؾا٭قطب، ٚ -1

ٚشٖـب  ٜٓكط ْؿػ٘ نُا ٜٓكط غـرلٙ،   ٖٚٛ أٚىلأسس ايعاق١ً; ٭ٕ ايٛدٛب عًِٝٗ باعتباض ايٓكط٠، 
قه٢ بايس١ٜ ع٢ً ْ٘ ٭ ;اؾاْٞ ٫ ٜ٪زٟ َٔ ايس١ٜ ؾ٦ٝا َع ايعاق١ً يف قٍٛ إىل إٔاؿٓاب١ً ايؿاؾع١ٝ ٚ

ٌ  ، ٚ(8/390املػـال ٫بـٔ قساَـ١ )   ٜٓظـط:   ٚمل ٜهٔ اؾاْٞ َـٔ نـُٓٗا.   ،ايعاق١ً  :َٛاٖـب اؾًٝـ
(6/266). 

)ح  ،(5/396) ،ايعكٌ ع٢ً َٔ ٖٛ :باب ،يف نتاب ايسٜات ،َ٘كٓؿأخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف  -2
يف  ،ٚأخطد٘ نصيو ،ب٘ عٔ اؿهِ محٝس بٔ عبس ايطمحٔ عٔ سػٔ عٔ َططف عٔ ،(27325

  .مبجً٘ ٚغٓسٙ ،(35864)ح  ،(7/259) ،َٚٔ ؾعً٘ أٍٚ َا ُؾعٌ :باب ،نتاب ا٭ٚا٥ٌ َٔ َكٓؿ٘
ٔ     ؾإٕ ضداي٘: غٓس ا٭ثط; بايٓظط يفٚ ٟ   ٖـٛ  ٚ ،محٝـس بـٔ عبـس ايـطمح ثكـ١   ،ابـٔ عـٛف ايعٖـط

ٔ  ،( (1/245) ،)ايتكطٜـب   ،( (1/205) ،ٖٚــٛ ثكـ١ عابـس )ايتكطٜــب   ،ابـٔ قـاحل  ٖــٛ  ،ٚسػـ
ؾٗٛ ابٔ  ٚأَا اؿهِ ،( (2/188) ،ٖٚٛ ثك١ عابس )ايتكطٜب ،ابٔ عبس اهلل بٔ ايؿّدرل ٖٛ ،َٚططف

 .إٕ ؾا٤ اهلل وعاىل إغٓازٙ قشٝض( ( ; ؾا٭ثط 1/230) ،قشابٞ )ايتكطٜب ،سعٕ
 ضمبا أْ٘ إ٫ ثب ، ثك١  ٚعابسٖا،  ايهٛؾ١ ؾكٝ٘ ٫َِٖٛ، ايهٛيف، ايهٓسٟ قُس أبٛ عتٝب١،  بٔ اؿهِ -3

 .(1453) ايتٗصٜب وكطٜب (1185ٖـ. ايهاؾـ: ) 115 ايطبك١ اـاَػ١، وٛيف غ١ٓ:  َٔ زيؼ،
)ح  ،(5/406ايس١ٜ نِ ُو٪ّز٣، ) :باب ،يف نتاب ايسٜات ،يف َكٓؿ٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ا٭ثط أخطد٘  -4

أٍٚ َٔ ؾطض ايعطا٤  " :عٔ ايؿعمل ٚعٔ اؿهِ عٔ إبطاِٖٝ قا٫ ؾعحا٭ َٔ ططٜل ،(27438
، ب٘ َٔ ططٜل محاز عٔ إبطاِٖٝ ،ٚأخطد٘ أبٛ ٜٛغـ يف نتاب اٯثاض ." ..... ،عُط بٔ اـطاب

ابٔ  َٔ ططٜل ،(17857)ح  ،(9/420) ،عبس ايطظام يف َكٓؿ٘ ٚأخطز .(983 )ح ،222م 
دعٌ ايس١ٜ ايها١ًَ يف ث٬خ غٓني ٚدعٌ ْكـ ايس١ٜ عُط بٔ اـطاب  إٔ ،عٔ أبٞ ٚا٥ٌ دطٜر

 ،يف نتاب ايسٜات ،ػٓٔ ايهدل٣ايايبٝٗكٞ يف َٚجً٘ أخطد٘  ،يف غٓتني َٚا زٕٚ ايٓكـ يف غ١ٓ
ايجٛضٟ عٔ ا٭ؾعح عٔ َٔ ططٜل  ،(16168)ح  ،(8/110) ،وٓذِٝ ايس١ٜ ع٢ً ايعاق١ً :باب

ٚيف َعطؾ١ ايػٓٔ  ،( 2388)ح  ،(3/231) ،ٚأخطد٘ نصيو يف ايػٓٔ ايكػط٣ .ب٘ ايؿعمل
 ا٫غٓاز ٖصا :(8/479) ،ٚقاٍ ابٔ املًكٔ يف ايبسض املٓرل .(5199)ح  ،(12/160) ،ٚاٯثاض
 .َطغٌ ا٫غٓاز ٖصا :(2/284) ،ٚقاٍ يف اـ٬ق١ ،َٓكطع
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أْـ٘ دعـٌ ايسٜـ١ يف ا٭عطٝـ١ يف      ": ٚض٣ٚ عبس ايطظام يف َكٓؿ٘ عٔ عُـط  
"ث٬خ غٓني

أْ٘ قه٢ بايس١ٜ يف ث٬خ غٓني، يف نٌ غٓ٘ ثًـح عًـ٢    ". ٚيف يؿظ: (1) 
"ٌٖ ايسٜٛإ يف أعطٝاوِٗأ

(2). 

ؾذٛاب٘: إٕ ٖصا يٝؼ ْػذ بٌ وكـسٜط َعٓـ٢;    (×)٫ٚ ْػذ بعسٙ ٚإَا قٛشلِ: 
٭ٕ ايعكٌ ع٢ً أٌٖ ايٓكط٠. ٚناْ  ايٓكط٠ بأْٛاع: بايكطاب١، ٚاؿًـ ـ أٟ ايعٗس ـ    

قاضت  عُطٚب٤٫ٛ ايعتاق١، ٚبايعس، ٖٚٛ إٔ ٜعّس يف ايكّٛ ٫ٚ ٜهٕٛ َِٓٗ. ٚيف عٗس 
يٝـّٛ ٜتٓاقـطٕٚ   يـٛ نـإ ا  " بايسٜٛإ، ؾذعً٘ ع٢ً أًٖ٘ إوباعا يًُع٢ٓ; ٚشلصا قـايٛا: 

"باِؿطف ناْ  عاقًتِٗ أٌٖ سطؾتِٗ

 (3). 
ٖصا; ٚايعاق١ً: سٞ ايكاوٌ ملٔ يٝؼ َٔ أٌٖ ايـسٜٛإ، ٜ٪خـص ث٬ثـ١ زضاٖـِ أٚ     

 (5)ٚأمحس (4) ٚقاٍ َايو . أضبع١ نٌ ٚاسس َِٓٗ يف ث٬خ غٓني، ملا ضٜٚٓا عٔ عُط 
َّـًٕٛ َا ٜطٝكـٕٛ; ٭ٕ ايتكـسٜط ٫ ٜجب  إ٫ " يف ضٚا١ٜ:  ٫ وكـسٜط يف أخـصٖا; بٌ حي

  
 

)ح  ،(9/420) ،يف نِ و٪خص ايس١ٜ :باب ،يف نتاب ايعكٍٛ يف َكٓؿ٘ عبس ايطظامأخطد٘  -1
 ،ٚيف غٓس ا٭ثط ; ايجٛضٟ :قًُ  .عٔ عُط ب٘ ايجٛضٟ عٔ أؾعح عٔ ايؿعملَٔ ططٜل  ،(17858

ّن ٖٚٛ ،بٔ غعٝس غؿٝإٖٚٛ   ،ٚأؾعح ،( (1/371) ،)ايتكطٜب ،سذ١ ثك١ ساؾظ ؾكٝ٘ عابس إَا
ٖٚٛ ثك١  ،عاَط بٔ ؾطاسٌٝ ٖٛ ،ٚايؿعمل ،( (1/105) ،ٖٚٛ ثك١ )ايتكطٜب ،ابٔ أبٞ ايؿعجا٤ٖٛ 

 ،قشابٞ دًٌٝ )ايتكطٜب ،ٚأَا عُط ؾٗٛ ابٔ اـطاب ،( (1/461) ،ؾكٝ٘ َؿٗٛض )ايتكطٜب
 .إٕ ؾا٤ اهلل وعاىل إغٓازٙ قشٝض( ( ; ؾا٭ثط 2/715)

ععاٙ يعبس ايطظام  ،(4/399) ،غرل إٔ ايعًٜعٞ يف ْكب ايطا١ٜ ،مل أدسٙ بٗصا ايًؿظ يف نتب املظإ -2
يف نٌ غ١ٓ ثًح ع٢ً أٖـٌ ايـسٜٛإ    "( يهٔ بسٕٚ يؿظ 17859 ٖٚٛ نصيو بطقِ )ح ،يف َكٓؿ٘

 سٝح أساٍ ععٚٙ ع٢ً ْكب ايطا١ٜ ،(3/210) ايتشؿ١:َٚجً٘ ْكٌ املباضنؿٛضٟ يف  ،"يف أعطٝاوِٗ 
ٖصا املصٖب، ٖٛ اعتٓـا٤ ايعـطب با٭ْػـاب، ٚقـ٠ٛ      ٚيعٌ َطّز اـ٬ف يف شيو، ٚاْتٗاز ا٭سٓاف -3

ايكب١ًٝ ؾِٝٗ، ٚنعـ شيو عٓس ايعذِ، سٝح اْتؿط املصٖب اؿٓؿٞ اْتؿاضّا ٚاغعّا مل ٜعطؾ٘ يف ب٬ز 
ٍّ، ٚايكــط٣، ِيُإىل اعتُــاز أٖــٌ ايــسٜٛإ، ٚا -ٚاؿايــ١ ٖــصٙ  -ايعــطب، ؾانــطّط ؾكٗــا٩ِٖ  شــا

. قـاٍ  (8/456): ايبشط ايطا٥لايؿاضح إيٝ٘. ٜٓظط: ٚا٭س٬ف، ٚاؿطف، عاق١ً ْٚكط٠، نُا أؾاض 
أْػاب ايعطب ق١ٜٛ َعتدل٠ يف ، ٚأْػابِٗ نٝعٛا ؾإِْٗ ،نعٝـ ايعذِ سل يف ٚايٓػبيف اشلسا١ٜ: 

 .(3/269اشلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ ). ٜٓظط: سهِ ايهؿا٠٤ ٚايعكٌ، نُا إٔ وٓاقطِٖ بٗا
 .(506)م ٫بٔ اؿادب: داَع ا٭َٗات ، ٚ(4/648املس١ْٚ )ٜٓظط:  -4
 .(8/394املػال ٫بٔ قسا١َ )، ٚ(7/3344) :َػا٥ٌ اإلَاّ أمحس ٚإغشامٜٓظط:  -5

 5/189ل

 ـــــــــــ

 أ
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ــايتٛقٝـ ــات  (أ )ب ــازٜط ايٓؿك ــانِ نتك ــٛض إىل ضأٟ اؿ ــ٘; ؾٝؿ ــل ؾٝ ــاٍ  ."، ٫ٚ ْ ٚق
ــ١  (1)ايؿــاؾعٞ ــ :(2)، ٚأمحــس ـ يف ضٚاٜ ــاض، ٚعًــ٢   "ـ جيــب عًــ٢ ايػــال ْكـــ زٜٓ

 .(4)عٓسْا (3)ٚق  ايكها٤. ثِ ابتسا٤ ايج٬خ غٓني َٔ "ضبع زٜٓاض(ب )املتٛغط
، ٫ٚ "َٔ ٚق  ايكتٌ; ٭ْ٘ غبب ايٛدٛب" :(7)، ٚأمحس(6)ٚايؿاؾعٞ (5)ٚقاٍ َايو

ؾطم عٓسْا يف وأدٌٝ ايس١ٜ بج٬خ غٓني بني ايٛادب ع٢ً ايعاق١ً ٚايٛادب ع٢ً 
َا ٚدب يف َاٍ ايكاوٌ ": (11)محسأ، ٚ(10)، ٚايؿاؾعٞ(9)ٚقاٍ َايو .(8) ايكاوٌ يف َاي٘

إشا قتٌ ابٓ٘ عُسا، ٚإ مل ٜػعي اؿٞ ٭خص ايس١ٜ  (ت )ٚشيو َجٌ ا٭ب ."ؾٗٛ ساٍ
َّ إيٝ٘ أق( خ )َِٓٗ يف ث٬خ غٓني، نٌ غ١ٓ زضِٖ  ا٤ــا٭سٝ طبـــأٚ زضِٖ ٚثًح، ن

   طب، ع٢ً وطوٝب ايعكبات، ٚايباقٞ َٔ ايس١ٜ اييت ملـــــا٭قطب ؾا٭ق ْػبا،
 

 

)بايتٛفٝل(.«:ى«:»ٚ«:»ت»يف-أ

)املتٛعع(.«:ى»يف-ب

)األقضب(.«:ى»يف-ت

)رصاِٖ(.«:ى»يف-خ

 
 .(19/162) :اجملُٛع ؾطح املٗصب، ٚ(6/125ا٭ّ يًؿاؾعٞ )ٜٓظط:  -1
 .(10/129) :اإلْكاف يف َعطؾ١ ايطادض يًُطزاٟٚ، ٚ(8/395املػال ٫بٔ قسا١َ )ٜٓظط:  -2
 .(6/2463): ايكشاح. ايكها٤: اؿهِأٟ: َٔ ٚق  قسٚض اؿهِ ايكها٥ٞ. قاٍ اؾٖٛطٟ:  -3
 .(8/456) :ايبشط ايطا٥ل، (27/128) :املبػٛط يًػطخػٜٞٓظط:  -4
يف ث٬خ  ،ٚغرلٙ ،ٚوٓذِ ايها١ًَ ع٢ً املػًِٖٚٛ خ٬ف املؿٗٛض عٓس املايه١ٝ، قاٍ ابٔ اؿادب:  -5

ِ   . ٚقاٍ خًٌٝ: غٓني أث٬ثا يف ،خطٖا َٔ ّٜٛ اؿهِ دـاَع  . ٜٓظـط:  ؼٌ بأٚاخطٖا َـٔ ٜـّٛ اؿهـ
 .(234كتكط خًٌٝ )م ، (506ا٭َٗات )م 

 .(19/151اجملُٛع ؾطح املٗصب )، ٚ(6/120ا٭ّ يًؿاؾعٞ )ٜٓظط:  -6
 .(8/375املػال ٫بٔ قسا١َ )ٜٓظط:  -7
 .(8/456): ايبشط ايطا٥ل، (26/92املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -8
 .(500داَع ا٭َٗات )م ، ٚ(4/558املس١ْٚ )ٜٓظط:  -9

 .(19/146اجملُٛع ؾطح املٗصب )، (6/121ا٭ّ يًؿاؾعٞ )ٜٓظط:  -10
 .(8/373املػال ٫بٔ قسا١َ )ٜٓظط:  -11
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َع نِ أقـطب ا٭سٝـا٤ ْػـبا إيـِٝٗ عًـ٢ اؾـاْٞ; ٭ٕ أقـٌ        ، شلااؿٞ  (أ )عيــــٜػ
ٜـسخٌ َـع ايعاقًـ١     (ب )ايٛدٛب عًٝ٘، ٚإمنا ؼٍٛ عٓ٘ إىل ايعاق١ً يًتدؿٝـ. ٚايكاوٌ

ٚقـاٍ  . ٜٚهٕٛ ؾُٝا ٜ٪زٟ نأسسِٖ; ٭ْ٘ اؾاْٞ ؾ٬ َع٢ٓ إلخطاد٘ َٚ٪اخص٠ غرلٙ!
ايكاوٌ ؾـ٤ٞ َـٔ ايسٜـ١،    ٫ جيب ع٢ً "ٚايؿاؾعٞ، ٚأمحس:   -يف غرل املؿٗٛض -َايو

"ٚايعاق١ً يًُعتل سٞ غٝسٙ، ٚملٛىل املٛا٠٫ ٫َٛٙ ٚسّٝ٘

املعتدل يف ايعذِ: أٖـٌ  ٚ . (1)
   ٕ ، ٚأبـٛ دعؿـط   (2)باؿطؾـ١ أٚ غرلٖـا، ٚأؾتـ٢ أبـٛ ايًٝـح     ( ت )ايٓكط٠ شلـِ غـٛا٤ نـا

٭ِْٗ نٝعٛا  ;عاق١ً يًعذِ (ز )٘ ٫ــــْأ" :( 4)املطغٝٓاْٞ ايسٜٔ(خ )، ٚ ٗرل(3)اشلٓسٚاْٞ
 ."أْػابِٗ، ٫ٚ ٜتٓاقطٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ

 

 
 

)ٜتغع(.«:ى»،«ت»يف-أ

)ايعاقٌ(.«:ى»يف-ب

)ناْت(.«:ى»يف-ت

)ْظري(.«:ى»يف-خ

.«ت»عكطَٔ-ج

 
عًٝو ، ملا ضٟٚ عٔ عُط أْ٘ قاٍ: ايكاوٌ ٜعكٌ َع ايعاق١ً :اٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأقشاب٘ َٚايو ٚايًٝحق -1

. ٚعًًـ٘ يف  ٫ ٜسخٌ اؾاْٞ َعِٗ يف ايعكٌ. ٚقاٍ ايؿاؾعٞ ٚأمحس ٚا٭ٚظاعٞ: ٚع٢ً قَٛو ايس١ٜ
إٔ ايهؿاض٠ وًعّ ايكاوٌ يف َاي٘، ٚشيو ٜعسٍ قػط٘ َـٔ ايسٜـ١ ٚأنجـط َٓـ٘، ؾـ٬ سادـ١ إىل       املػال ب

ٚعٓس ايطبٝع عٔ ايؿاؾعٞ: ٜسخٌ َعِٗ  .(8/379املػال ٫بٔ قسا١َ ) إجياب ؾ٤ٞ َٔ ايس١ٜ عًٝ٘.
 .(6/265) :َٛاٖب اؾًٌٝ، ٚ(5/104) يًطشاٟٚدتكط املإشا عذعت ايعاق١ً. ٜٓظط: 

 َٔ ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ، قاسب ؾكٝ٘ نبرل ايػُطقٓسٟ، ايًٝح أبٛ إبطاِٖٝ، بٔ أمحس بٔ قُس بٔ ْكط  -2
 ايػاؾًني ٚوٓبٝ٘ ايؿك٘، يف ايٓٛاظٍ ٚنتاب ايكط،ٕ، وؿػرل املؿٗٛض٠، ي٘ ٚايتكاْٝـ املؿٝس٠ ايؿتا٣ٚ
ايذلادِ:  ، واز(2/196)امله١ٝ:  ٖـ. اؾٛاٖط 373 غ١ٓ وٛيف ايعاضؾني، بػتإ ٚنتاب

(2/118). 
 سٓٝؿ١ أبٛ ي٘: ٜكاٍ سٓؿٞ نبرل، نإ اشلٓسٚاْٞ، ؾكٝ٘ ايبًدٞ دعؿط قُس، أبٛ بٔ اهلل عبس بٔ قُس  -3

 .(2/74)ايذلادِ:  واز ، (2/68)امله١ٝ:  ٖـ. اؾٛاٖط 362 وٛيف غ١ٓ يؿكٗ٘،  ايكػرل
 املطغٝٓاْٞ، َٔ نباض ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ، أغتاش ايسٜٔ اإلَاّ،  ٗرل اؿػٔ أبٛ ايععٜع، عبس بٔ عًٞ  -4

 امله١ٝ: ٖـ. اؾٛاٖط 506 َٓٗا نتاب ايؿٛا٥س، وٛيف غ١ٓ خإ، ي٘ َكٓؿات قانٞ ايع١َ٬
 .(2/1298)ايظٕٓٛ:  ، نؿـ(1/364)
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. ٚب٘ نإ ٜؿيت "يًعذِ عاق١ً; ٭ٕ شلِ عاز٠ يف ايتٓاقط" :ٚأنجط املؿاٜذ قايٛا
 .(3()2()أ )، ٚسلؼ ا٭١ُ٥ اؿًٛاْٞ(1)١قُس بٔ غًُ

أٚ حنٛٙ، ٜعط٢ عٓـ٘ َـٔ   َٔ املػًُني بإٔ نإ يكٝطا، (ب )صي٘طعاق١ً  ٚأَا َٔ ٫
 بٝ  املاٍ; إٕ نإ يًُػًُني بٝ  َاٍ ٚإ٫ ؾع٢ً اؾاْٞ.

أبـٕ الصٌـاي  » -أخدلْٞ:  ْػدـ١ ٚيف- «أخربٌـا  ،خربٌا والكأ»: 9/679

(4)
، أُ ضـمٗىاُ  

َٖا ّٛ طـاٍزبَ  َُ أخربٓ : أُ ضاٟع : عبسن ايػا٥ب١ُ": ايػٝٛطٞقاٍ  ،«ا ٖحاحلَُ أعتقْ بعُض كا
"ٜطٜس ب٘ عتك٘ ٫ٚ ٤٫ٚ ي٘ عًٝ٘ ،أْ  غا٥ب١ٜعتل بإٔ ٜكٍٛ ي٘ َايه٘: 

 ل ــــــ، ؾايعت(5)
 

 

.(احلًٛا٥ٞ):األفٌيف-أ

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبَٔباقٞ،عكطَٔاألفٌ-ب

 
ٚوطززت أقٛاي٘ ٚؾتاٜٚ٘  ظؾط، عٔ اؿٓؿٞ ايهبرل، ض٣ٚ ايؿكٝ٘ اهلل ايبًدٞ، عبس أبٛ غ١ًُ، بٔ قُس  -1

 .(2/56)امله١ٝ:  ٖـ. اؾٛاٖط 278 غ١ٓ نجرلا يف نتبِٗ، َات
املبػٛط، ٚؾٝذ قاسب  قاسب اؿًٛاْٞ، ا٭١ُ٥ سلؼ قاحل، بٔ ْكط بٔ أمحس بٔ ايععٜع عبس -2

 ٖــ. اؾـٛاٖط   449 غـ١ٓ  وـٛؾ٢  ببدـاض٣،  ٚقت٘ يف اؿٓؿ١ٝ املبػٛط سلؼ ا٭١ُ٥ ايػطخػٞ، إَاّ
 .(1/189)ايذلادِ:  ، واز(1/318)امله١ٝ: 

ٚدعّ ابٔ عابسٜٔ يف ضز احملتـاض إٔ   .(10/399): "يًُطغٝٓاْٞاشلسا١ٜ "ؾطح  يًبابطوٞ ايعٓا١ٜٜٓظط:  -3
 دعؿط ٚأبٞ ايبًدٞ، بهط أبٞ قٍٛ ٖٚٛ أْ٘ ٫ عاق١ً يًعذِ، "ايسضض" املساض ع٢ً ايتٓاقط، ْٚكٌ عٔ

ِ  ٚيـٝؼ  بٝـِٓٗ،  ؾُٝا ٜتٓاقطٕٚ ٫ٚ أْػابِٗ، حيؿظٛا مل ايعذِ ٭ٕ اشلٓسٚاْٞ;  غـ٬ف  زٜـٛإ،  شلـ
ٕ  خا١ْٝ، أَا إٕ ايسٜٔ  ٗرل ا٭غتاش أخص ٚب٘ ايعطب، سل يف ايكٝاؽ ٞ  نـا ٕ  يًذـاْ ٔ  َتٓاقـطٚ  َـ

 ٚب٘ احمل١ً، أٌٖ ثِ ايعؿرل٠، ثِ ايسٜٛإ، أٌٖ ؾايعاق١ً: ٚايػٛم، ٚاحمل١ً أٚ ايعؿرل٠، ايسٜٛإ، أٌٖ
 يف ؾ٬، ٚوهٕٛ ايسٜـ١  ٚإ٫ عاقًت٘ ؾِٗ بطا٥ؿ١ ٚدس ؾُت٢ ايتٓاقط ع٢ً ايٓاطؿٞ، ٚعًٝ٘ ؾاملساض قاٍ

 .(6/646) احملتاض ٫بٔ عابسٜٔ: اْتظاَ٘. ٜٓظط: ضز عسّ أٚ املاٍ، بٝ  ٚدٛز عسّ عٓس َاٍ اؾاْٞ
 َٔ ؾكٝ٘، ثب  ايعْاز، ثك١ أبٛ اإلَاّ ٫َِٖٛ، املسْٞ،ايكطؾٞ،  ايطمحٔ عبس شنٛإ، أبٛ بٔ اهلل عبس -4

 .(3302) ايتٗصٜب (، وكطٜب2710ٖـ. ايهاؾـ: ) 131ايطبك١ اـاَػ١، وٛيف غ١ٓ: 
 .(12/41): ايباضٟ ؾتضمل أقـ عًٝ٘ عٓس ايػٝٛطٞ يف َظاْ٘ َٔ نتب٘، ٖٚٛ عٓس ابٔ سذط بٓشٛٙ.  -5
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، ٚيف نطاٖـ١ ٖصا (أ )َإض ع٢ً ٖصا بإمجـاع، ٚإمنا اختًـ ايؿكٗـا٤ يف اي٤٫ٛ
ېئىئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئژ: ; يكٛي٘ وعاىل(1)ايًؿظ ٚإباستـ٘، ٚاؾُٗـٛض ع٢ً نطاٖت٘

ژىئ
ٚيف ْػد١: )ٚنإ ًٜعب ٖٛ ٚابٔ  «ٖمعب وع ابَ زجن»أٟ ايػا٥ب١  «ف اُ» .(2)

 (ب )ـ بهػط املٛسس٠ ٚبايساٍ املُٗـ١ً ـ ْػب١ إىل عابـس بٔ عُط «وَ بين عابــد» (.ضدٌ
 ، (3)ؾٝبـإبٔ كعّٚ، ٚبهػط اشلُع٠ ٚايصاٍ املعذُـ١: ْػب١ إىل عا٥ص بٔ عُط َٔ بال ا

 
 

طٜار٠)ٚالٜهٕٛٚالؤٙملعتك٘ٚالٚاصخي٘،.....ْٗا١ٜ(.«:ت»يفحاؽ١ٝ-أ

)عبزعُض(.«:ت»يف-ب

 
أبـٛ  اوؿل مجٗٛض أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ٤٫ٚ ايػا٥ب١ يًُعتل، ٚيٝؼ ي٘ إٔ ٜٛايٞ أسسا غٛاٙ، ٚب٘ قـاٍ   -1

إٕ أسػـٔ َـا زلـع يف    . ٚقاٍ َايو: ٚزاٚز ،ٚأبٛ ثٛض ،ٚإغشام، ٚأقشابُٗا ،ٚايؿاؾعٞ ،سٓٝؿ١
سٙ يطدـٌ ٜعتـل عبـ   ، ٚقـاٍ أمحـس: ا  ٚإٔ َرلاث٘ يًُػًُني ٚعكً٘ عًِٝٗ ،ايػا٥ب١: أْ٘ ٫ ٜٛايٞ أسسا

نأْ٘ جيعً٘ هلل، ٫ ٜهٕٛ ٩٫ٚٙ مل٫ٛٙ، قس دعً٘ هلل  ،غا٥ب١، ٖٛ ايطدٌ ٜكٍٛ يعبسٙ: قس أعتكتو غا٥ب١
)إمنا اي٤٫ٛ ملـٔ   :× ، ٚايسيٌٝ َع اؾُٗٛض، سٝح قاٍ(6/413املػال ٫بٔ قسا١َ ). ٜٓظط: ٚغًُ٘
ؿطط، ٚأثبـ   ، ٚسسٜح بطٜط٠ خرل ؾاٖس سٝح أبطٌ ايعٔ بٝع اي٤٫ٛ ٚعٔ ٖبت٘ × ٢ْٚٗ ،أعتل(

ٜٓظـط:   .إٔ اي٤٫ٛ ؿُـ١ نًشُـ١ ايٓػـب، ٫ ٜبـاع ٫ٚ ٜٖٛـب      ×، ٚأخدل (1504َػًِ ) اي٤٫ٛ.
 (. 8/82املبػٛط يًػطخػٞ )، ٚ(7/368ا٫غتصناض )

  (.103غٛض٠ املا٥س٠: ) -2
أثبُ  َا ضٜٚٓا يف وؿػرل ٖصٙ ا٭زلـا٤ عـٔ   ٚيف وؿػرل ايبشرل٠ ٚايػا٥ب١ أقٛاٍ، قاٍ ايعدادٞ: 

شنطّا، حنطٚا أش ْٗـا   ْاق١ْ ناْ  إشا ْتذ  مخػ١ أبُطٔ ٚنإ ،خُطٖا: اِيبِشرل٠ُ ،ايًػ١ َا أشنطٙ ٖٗٓاأٌٖ 
َِـٔ َطًعـ٢، ٚٔإشا يِكٝٗـا      -ؾكٖٛا  :أٟ - ٚاَتٓعٛا َٔ ضنٛبٗا ٚشب شٗا، ٫ٚ وططز عٔ َا٤ٍ ٫ٚ متٓـع 

١ًٓ أٚ َا أؾب٘نإ ايطدٌ إشا ْصض يكسّٚ َٔ غؿط أٚ ُبط٤ٍ  :ٚايػا٥ب١ املع٢ٝ مل ٜطنبٗا. ٔ  ِع  :قاٍ ،شيو َ
ٚنإ ايطدٌ إشا أعتـل عبـسّا    .٫ٚ ٜتعطض شلاْاقيت ٖصٙ غا٥ب١، ؾهاْ  نايبشرل٠ يف إٔ ٫ ٜٓتؿع بٗا 

، ؾٗـٞ عًـ٢   (2/213) :َرلاخ. َعاْٞ ايكط،ٕ ٚإعطاب٘ يًعداز قاٍ ٖٛ غا٥ِب١ْ، ؾ٬ عكٌ بُٝٓٗا ٫ٚ
 ي٘ يف اإلغ٬ّ!ٖصا ايتؿػرل ا٭خرل َٔ أَط اؾا١ًٖٝ، ٫ٚ َهإ 

قاٍ ايعبرل بٔ بهاض: نٌ َـٔ نـإ َـٔ    ْٚػب١ ايعابسٟ، ٚايعا٥صٟ، نًٗا يف بال كعّٚ َٔ قطٜـ،  -3
بايـصاٍ   "عا٥ـص "بايساٍ امل١ًُٗ، َٚـٔ نـإ َـٔ ٚيـس عُـطإ ؾٗـٛ        "عابس"ٚيس عُط بٔ كعّٚ ؾٗٛ 

ا٭ْػـاب  طؾـٞ.  ، َِٓٗ غعٝس بٔ املػٝب. ٚعُط ٚعُطإ أخٛإ، بٓٛ ٜكظ١ بٔ كعّٚ ايكاملعذ١ُ
ـ  ، ٚقس وهٕٛ ايٓػب١ يعا٥ص٠ قطٜـ: بٓٛ خعمي١ بٔ ي٪ٟ، ٜٓظـط:  (9/167يًػُعاْٞ )  ْػـب قـطٜ

، ٖٚٛ ا٭ْػب ٚا٭قطب; ٭ٕ ايٓػـب١ إيٝٗـا أؾـٗط، ٚأنجـط متٝٝـعا، ٚاحملـسخ       (438)م  يًعبرلٟ
غًُٝإ بٔ ٜػاض املسْٞ، أسس ايؿكٗا٤ ايػـبع١. ٖٚـصا ايهـبط ٖـٛ  ايـصٟ ضٟٚ يف َٛطـأ حيٝـ٢،        

 .(2/224) :َٛطأ َايو ضٚا١ٜ ايعٖطٟ، (5/1288) :حي٢َٝٛطأ ٚايعٖطٟ. ٜٓظط: 

 5/189ل
 ـــــــــ

 ب
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ٙٓ». (1)ايـػٝٛطٞشنـطٙ  ََ العابــد ُٛ اب ع٢ً َا ٖٛ  -أٟ: خطـأ  «فقتـن الطاٟعــ
[فحاٞ]»-ايظاٖط

 (أ )
، فطمب يٖٛ ابٍْ، إىل عىـس بَ اخلطـاب ـ  أبٕ املقتـٕهـ  العابـدٙ

 أٟ: ست٢ ٜهٕٛ «لْ وٕىل لٗظ ٔقاه:»أٟ: حيهِ بسٜت٘ ع٢ً أسس  «َْٖٔدَٖ فأبٜ عىس أُ

لٕ »، أٟ: أخدلْٞ، «أزأٖت»، أٟ: يعُط: «فقاه العابدٙ لْ». (2)عاقًت٘ ؾٝ٪خص َٓ٘ زٜت٘

مَْتأُ ابين َق

(ب )
أٟ  «ا ُتدس جٕ»ـ أٟ: يٛ نـإ نصيو ـ  «قاه: إذُ»َا نإ سهُـ٘؟  «

 أٟ: ز١ٜ ايػا٥ب١. «يٖتْ»وعطٞ أْ  ٚقَٛو 

ِٕ: قاه العابدٙ»

(ت )
 ـ(3)ـ ٖٚٛ س١ٝ ؾٝٗا غٛاز ٚبٝاض «كا زقي»أٟ: ايػا٥ب١  «

 
 

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبَٔباقٞ،)يف(:يفاألفٌ-أ

)أب(.:بظٜار٠«:ل»،«ت»،«ى»يف-ب

)إسٕ(.:بظٜار٠«:ت»يف-ت

 
 .(173 ـق: )ؼطٜطا٭ْػاب يف ايًباب يب -1

ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً إٔ ايس١ٜ يف ٖصٙ اؿاي١ وهٕٛ ع٢ً ايعاق١ً، ٚيٝػ  يف َاٍ ايكاوٌ، ٫ٚ يف بٝ  َاٍ  -2
املػًُني; ٭ٕ عُط مل حيهِ بٗا عًٝ٘ ؾتهٕٛ يف شَت٘، ٚمل ٜكض بٗا ع٢ً املػًُني، أٚ بٝ  املاٍ، ٚمل 

اييت ٚدب   - ط٠إٕ ايس١ٜ ٚايػحيهِ بسٜت٘ ع٢ً أسس; ٖٚٛ قٍٛ بعض أٌٖ ايظاٖط، ٚقاٍ ابٔ سعّ: 
يف غِٗ ايػاضَني َٔ ايكسقات، أٚ بٝ  َاٍ املػًُني يف نٌ َاٍ  -ع٢ً ايػا٥ب١، َٚٔ ٫ عكب١ ي٘

،  ٚاعتدل ايؿٝباْٞ ٚايكاضٟ أْ٘ سهِ بٗا ع٢ً (11/287احمل٢ً باٯثاض ). َٛقٛف ؾُٝع َكاؿِٗ
عُط: يـٝؼ يـ٘ َـٛىل،    َٛايٝ٘ اجملٗٛيني ؾٗٞ عًِٝٗ إىل إٔ ٜعطؾٛا، ٖٚٛ خ٬ف ايػٝام، سٝح قاٍ 

ٚقاٍ: ٫ ز١ٜ ي٘، ٚمل ٜكٌ: ٖٞ ع٢ً َٛايٝ٘، ؾٗٞ َٛقٛؾ١ ست٢ ٜعطؾٛا، ٚإٕ نإ قس ضٟٚ عٔ عُـط  
ٍ  ،شنـط ٚنٝـع   ،َا ض٣ٚ عٓ٘ غًُٝإ بٔ ٜػاض يف ٖصا اـدلخ٬ف  سـسثال ضبٝعـ١ بـٔ عجُـإ      :قـا

ِ   ،بًٓاإٔ أبا َٛغ٢ نتب إىل عُط إٔ ايطدٌ ميٛت ِق :عٔ غعس بٔ إبطاِٖٝ ،ايتُٝٞ  ،ٚيٝؼ يـ٘ ضسـ
ٚإ٫ ؾـاي٤٫ٛ ٚإ٫ ؾبٝـ  َـاٍ املػـًُني      ،ؾهتب إيٝ٘ عُط إٕ وطى شا ضسِ ؾايطسِ :اٍ، ق٫ٚ ٤٫ٚ

 ؾٝهٕٛ َا شٖبٛا إيٝ٘ ٖٛ اؾُع بني اـدلٜٔ. .(8/189ا٫غتصناض ). ٜٓظط: ٜطثْٛ٘ ٜٚعكًٕٛ عٓ٘
 .(5/1936): ايكشاحٜٓظط:  -3
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ُٖإ»   َُٖ ُٖقَتيَقِمرتك  َٖ، ٔاُ  ، ٖٚصا (2) يف ا٭ؾعاٍ ا٭ضبع١ (1)بكٝػ١ اجملٍٗٛ «يٍِقََن 
َٓو، ٚإٕ وطنت٘  (أ )٘ نإ ي٘ َٔ ٜٓتكِتٕ قتًإ" وكٍٛ: (3)َجٌ َٔ أَجاٍ ايعطب َؿٗٛض

قاه حمىد: ٔبّرا ٌأخر»  .(4)شنطٙ ايػٝٛطٞ "قتًو

(ب )
ال تسٝ أُ عىس أبطن يٖتْ عَ أ; 

أٟ: ٚدٛب زٜت٘ َطًكا  «أبطن ذلك» أٟ: ٫ ْظٔ عُط «ٔال ٌسآ »أٟ: ٚسسٙ  «القاتن
إال»ـ 

( ت )
: أٟ: بأعٝاْٗا، «ٔل َ عىس مل ٖعسفّا»: أٟ: َب١ُٗ ٚفٗٛي١، «عاقمٛ ٌْ لْ 

 
 

)ْكِننضبٚعًِاْتكَِٓ٘...عٝٛطٞ(.«:ت»يفحاؽ١ٝ-أ

.«ى»عكطَٔ-ب

.«ل»،«ف»،«ى»َٔعكط-ت

 
ِّ ؾاعً٘، نًـٗا وػـُٝات يًؿعـٌ ايـصٟ سـصف       -1 ايؿعٌ املطنب يًُذٍٗٛ، أٚ يًُؿعٍٛ، أٚ ملا مل ٜػ

 ،طم املتـاع ُغـ  :ؾا٭ٍٚ نكٛيو ،أٚ َعٟٓٛ ،أٚ يػطض يؿظٞ ،ايؿاعٌ إَا يًذٌٗ ب٘ؾاعً٘، ٚحيصف 
ٌ  ،ُست غرلوَ٘ٔ طاب  غطٜطو٘ ُس و:ٚايجاْٞ نكٛي، إشا مل ٜعًِ ايػاضم محـس ايٓـاؽ    :ؾإْ٘ يٛ قٝـ

َُست ا٭ٜسٟ إىل ايعاز...، ٚايجايح ،اختٌ ايػذع ،و٘غرل ؾشصف ايؿاعـٌ يف  : نكٍٛ ايؿاعط: ٚإٕ 
َُست، َطنب١ يًُذٍٗٛ. ٜٓظط: شيو نً٘ ٭ْ٘ مل ٜتعًل غطض بصنطٙ . ؾا٭ؾعاٍ: ُغطم، ٚسنُست، ٚ

 .(187ؾطح قطط ايٓس٣ ٚبٌ ايكس٣ )م: 
و، سٝح مل ٜػٓس يًُذٍٗٛ إ٫ ايؿعًني: ُنبط ٖصا املجٌ عٓس أٌٖ ايًػ١ ٚؾطاح اؿسٜح غ٬ف شي -2

ؾـ٬ بـس    "ًٜكِ"ٜٚهٕٛ املع٢ٓ: ٜٓكِ ي٘، ٫ٚ ٜكّض شيو أبسا يف  "ٜٓكِ"، ٚضمبا أغٓسٚا: "ٜكتٌ"ٚ "ٜذلى"
)إٕ ٜذلى ًٜكـِ( بؿـتض   إٔ وػٓس يًؿاعٌ ٖٚٛ ا٭ضقِ; ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ غٝكُتٌ إشا ُوطى. قاٍ ايعضقاْٞ: 

ٜكتٌ( بهِ أٚي٘ ٚؾتض ثايج٘ )ٜٓكِ( بهػط ايكـاف َـٔ بـاب     أٚي٘ ٚإغهإ اي٬ّ ٚؾتض ايكاف، )ٚإٕ
ؾـطح  . ٜٓظـط:  ٖٚـٞ أٚىل ٖٓـا بايػـذع   ، "وعـب "ايكط،ٕ، ٚيف يػ١ بؿتض ايكاف َٔ بـاب   نطب يػ١

 .(4/325ايعضقاْٞ ع٢ً املٛطأ )
، ٚاملعٓـ٢: إٕ وطنتـ٘   (2/166مجٗط٠ ا٭َجاٍ )، ٜٓظط ٜه طب َج٬ يًطدٌ ٜتٛٓقع ؾطٙ ِؾٞ نٌ ساٍ -3

ٚ (5/2031ايكشاح )أٟ: ابتًعو بػطع١،  يِكُو، ُِ ْكُـا    ، ٚإٕ قتًت٘ ِٜٓكِ َٓـو،  ٓ ِك ، ْكـِ َٓـ٘ ٜـ
ٜععُٕٛ إٔ اؾٔ وطًُب بجأض  ناْٛااؾا١ًٖٝ . ٚشيو ٭ٕ أٌٖ (12/591يػإ ايعطب )مبع٢ٓ اْتكِ. 

ِّ، ؾطمبا َات قاوً٘ ٍ ، ٚشلِ يف شيو قكل ٚػاضب. اؾا قـاٍ  ، (2/145) يًُٝـساْٞ:  فُع ا٭َجـا
ٚإٕ قتً٘ اْتكِ ي٘  ،إٕ وطن٘ ايصٟ ٜطاٙ ايتكُ٘ ،ايعازٟ ع٢ً ايٓاؽ ،اؿ١ٝ ايصنط :ا٭ضقِ ٔ عبس ايدل:اب

    ٘ ٚضؾعٗـا   ،ؾػـطظ ضقـ٘ ؾٝٗـا    ،ايصٟ اْتكِ يًؿت٢ ايؿاب َٔ اؿ١ٝ املكتٛي١ ايـيت ٚدـسٖا عًـ٢ ؾطاؾـ
ٞ        ،ؾذعً  وهططب يف ضأؽ ايـطَض  ا٫غـتصناض  . ٚخـط ايؿتـ٢ َٝتـا يف سـسٜح َايـو عـٔ قـٝؿ

(8/190). 
 .(2/195): وٜٓٛط اؿٛايو ٜٓظط: -4
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ٔلٕ أُ عىس » قسض سايتِٗ;( أ ): أٟ: ع٢ً«عمٜ عاقمتْ»أٟ: ست٢ جيعًٗا  «الدٖٛ فحعن»

َٖس لْ وٕىل ٛ لْ ٔال أُ »: أٟ: أق٬،«مل  جلعـن يٖـٛ وـَ قتـن يف     »،  أٟ: َطًكـا  «عاقمـ

ْ » عػطا.َنإ َٛغطا، أٚ ع٢ً بٝ  املاٍ أٟ: إٕ نإ إٕ أٟ:  «والْ أٟ: عُـط   «ٔل ٍـ
 ُ بعض احلحـا  أعتقـْ ٔمل ٖعـس     »أٟ: غكٛقِٗ;  «لْ عاقمٛ ٔمل ٖعسفّي زأٝ»

 «فأبطن ذلك عىس حتٜ ٖعس »أٟ: ٭ِْٗ ؾطع ا٭ٍٚ،  «ٔال عاقمتْ»أٟ: بعٝٓ٘ «قاملعٔت
 (ب )، أٟ: َـٔ أٍٚ ا٭َـط  «ٛٔلٕ كاُ ال ٖسٝ لْ عاقم» أٟ: ست٢ ٜتبني َعتك٘ ٚعاقًت٘،

ْ »أٟ: َا ٚدب َٔ ايس١ٜ  «جلعن ذلك» أٔ عمـٜ  »، (ت )أٟ: إٕ نـإ غٓٝـا   «عمْٗ يف والـ

 .(1) نإ ؾكرلاإٕ أٟ:  «املطمىني يف بٗت واهلي
 

 

.«ت»عكطتَٔ-أ

)األٍٚ(.«:ى»يف-ب

)عًٝٓا(.«:ل»،«ى»يف-ت

 
 .(4/511اشلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ )، ٚ(27/138املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -1
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 (1)الكسامة [باب]

. ثـِ ايكـّٛ ايـصٜٔ حيًؿــٕٛ     (أ )، أٚ اغِ َكــسضٙ "أقػِ"بؿتض ايكاف َكسض يـ
باهلل َا "يف احمل١ً أٚ َا يف َعٓاٖا. ٚضنٓٗـا قٛشلِ:  (ب )زلٛا ب٘. ٚغببٗا ٚدٛز ايكتٝـٌ

٘  قتًٓاٙ ٫ٚ  ، ٚؾـططٗا: إٔ ٜهـٕٛ املكػـِ ضدـ٬ سـطا عـاق٬،       (خ )قـاو٬ ( ت )عًُٓـا يـ
بٛدٛب ايس١ٜ بعس اؿًـ غٛا٤ نإ ايسع٣ٛ يف ايكتٌ ايعُس أٚ  (ز )ٚسهُٗا: ايكها٤

 اـطأ. 
 

 

ملقزص.«:ٚ»:)املقزصٙ(،يف«ف»،«ت»،«ى»يف-أ

َؤثض.:)ايكتٌ(.غري«ى»يف-ب

.«ٚ»ٚايتقٜٛبَٔ،«ى»ٚعكطَٔ)عًُٓاٙ(،«:ف»ٚيفاألفٌ-ت

)قاباًل(.«:ى»يف-خ

)ٚحهُٗاايكنا٤(.«:ى»َٔعكط-ج

 
ُ ُ ايكػا١َ: َٔ  -1 ُٚايكػا١َ، ٚ سًؿُ ، إقػاَا مبع٢ٓ: أِقػ ثِ قٌٝ  ،نع َٛنع اإلقػاّاغِ َٓ٘ 

أٚ  اإلثباتعٓس ايت١ُٗ بايكتٌ ع٢ً  ايسّ ِ ع٢ً أٚيٝا٤وكّػاييت إ ٚيٮمي ،قػا١َ :يًصٜٔ ٜكػُٕٛ
. ٚقٛضوٗا (303)م  :ايكاَٛؽ ايؿكٗٞ، (384)م : املػطب ،(5/2010): ايكشاح .ايٓؿٞ

قّٛ، ٚمل  بأضضإٔ ٜكػِ مخػٕٛ َٔ أٚيٝا٤ ايكتٌٝ ع٢ً اغتشكاقِٗ ز١ٜ قتًِٝٗ، إشا ٚدسٚٙ ايعا١َ: 
 سًـ شلِؾإٕ اَتٓعٛا ، مخػني ميٝٓاؾإٕ مل ٜهْٛٛا مخػني ضد٬ أقػِ املٛدٛزٕٚ ، ٜعطف قاوً٘

. ٚايكػا١َ َؿطٚع١ عٓس (4/212) ٫بٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس. ايكتٌ عِٓٗبٓؿٞ  يؿطٜل اٯخطا
ُسِّٛك١ سسٜح  -ايكػا١َ سسٜح ، قٛي٘ يف ايكانٞ عٝاضمجٗٛض أٌٖ ايعًِ، ْٚكٌ ابٔ سذط عٔ 

َُشِّك١ ٚضنٔ َٔ أضنإ َكاحل  ،ٚقاعس٠ َٔ قٛاعس ا٭سهاّ ،أقٌ َٔ أقٍٛ ايؿطعأْ٘  -ٚ
ٚب٘ أخص ناؾ١ ا٭١ُ٥ ٚايػًـ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني ٚعًُا٤ ا٭١َ ٚؾكٗا٤ ا٭َكاض َٔ  ،ايعباز

ؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط . ٚايهٛؾٝني ٚإٕ اختًؿٛا يف قٛض٠ ا٭خص ب٘ ،ٚايؿاَٝني ،اؿذاظٜني
(12/235).  

8/13 
 ــــــــــ
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دًٌٝ  ٖٞٚٛ وابع «عَ ضمٗىاُ بَ ٖطاز ،ابَ غّاب أخربٌا ،أخربٌا والك» :10/680
ٙ  » (2()ب )بؿتض ؾتؿسٜس «اكسَٓٔعَٔ» ،(1)ايػبع١ (أ )أسس ايؿكٗا٤ «ابَ والـك الغفـاز

بهػـط   (3)
أُ زجاّل وَ بين ضعد بَ لٗـع  »أٟ: ايعٖطٟ،  «أٌّىا حدلآ»،َٔ أنابط ايتابعني ،أٚي٘

عمـٜ إصـعع  »أٟ: ساؾط ؾطغـ٘،  «فـٕئ١ »أٟ: أغطع٘ يف دطٜ٘، «فسضّا ٝجسأ

(4 )
زجـن  

ٛ  وَ بين جٍّٗـ

(5)
ٍَـَص  »، بايتكػرل « أٟ: أقـبع٘،  «وٍّـا »بؿتض ايـعاٟ أٟ: ؾػـاٍ،    «ف

 فقــــاه عىــــس بــــَ»أٟ: بػــــبب٘،  «فىــــات»أٟ: بهجــــط٠ ستــــ٢ نــــعـ،  «الــــدً»

 
 

.«ى»َٔعكط-أ

ع٢ًٖاَؿاألفٌ:قٛي٘:"بفتحٚتؾرزٜز،نرشايفخرطاملؤيرف،ٖٚرٛيرٝػنرشيو،برٌ-ب

ايتكضٜب".بهغضايعنيٚفتحايضا٤خمفف١،نُاٜفَِٗٔ

 
بـٔ   ٚخاضدـ١ بـٔ ظٜـس    بٔ ايعبرل،ٚعط٠ٚ  بٔ أبٞ بهط، ٚايكاغِ بٔ قُس ،غعٝس بٔ املػٝبِٖٚ  -1

بٔ اؿاضخ بٔ  ٚأبٛ بهط بٔ عبس ايطمحٔ، ٚغًُٝإ بٔ ٜػاض ،ٚعبٝس اهلل بٔ عبس اهلل بٔ عتب١ ثاب ،
 ٖؿاّ. 

 ؾكػُت٘ نٝع٣ َٔ اِيشل خأضد١         ١ـــــأ٫ ٔإٕ َٔ ٫ ِٜكتِسٟ بأ٥ُ
 ١ـــــُإ خأضدغعٝس أُبٛ بهط ُغًٝ        ِِ عبٝس اهلل ُعط ٠ٚ قاغـؾدصٖ

ٚيف أبٞ بهط خ٬ف، ؾطمبا عسٚا بسي٘: غامل بٔ عبس اهلل بٔ عُط، أٚ أبٛ غ١ًُ بٔ عبس ايطمحٔ، ؾِٗ 
ع٢ً ٖصا: ايؿكٗا٤ ايتػع١، بٌ ضمبا أٚقًٛا يج٬ث١ عؿط، ٚناْ  شلِ فايػِٗ ايع١ًُٝ، ؾكس ناْٛا 

ٚاخط املا١٥ ا٭ٚىل يًٗذط٠، ٚأٚا٥ٌ ، ٚناْ  ٚؾاوِٗ َتكاضب١ بني أايٓب١ٜٛ َتعاقطٜٔ َكُٝني باملس١ٜٓ
أبٛ ايعْاز عبس اهلل بٔ وِٗ: أسس و٬َصاملا١٥ ايجا١ْٝ، ٚقس ضغ  شلِ ايتػ١ُٝ بايػبع١ بعسَا أيـ 

عُس٠ . ٜٓظط: "نتاب ايػبع١" :زلٞ ؾُٝا بعس شيو، نتابا مجع ؾٝ٘ ؾكِٗٗ شنٛإ ايكطؾٞ املسْٞ
 .(1/14)يف ؼكٝل املٛطأ:  ، َٚكس١َ ا٭عظُٞ(1/38ايكاضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ )

 .(13/171): بهػط ايعني ٚؾتض ايطا٤ كؿؿ١ٖٚٛ يف ؾتض ايباضٟ  -2
 املًو عبس بٔ ٜعٜس خ٬ؾ١ يف َات ايجايج١، َٔ ايطبك١  ؾانٌ، ثك١ املسْٞ، ايػؿاضٟ َايو بٔ عطاى -3

 .(4549) ايتٗصٜب ، وكطٜب(3765) ايهاؾـ ٖـ. 100 بعس غ١ٓ 
ّٞ ث٬خ ُيػات َعطٚؾ١، .ا٭قابعٚاسس٠ اإلقبع:  -4 اإلق بع ٚاإلق ِبع  ٖٞ: قاٍ ،ٚؾٝٗا عٔ ايهػا٥

 .(2/32) يٮظٖطٟ وٗصٜب ايًػ١ٜٓظط:  ٚاُ٭ق ُبع.
َٔ قهاع١، َٔ ايكشطا١ْٝ، بٓٛ د١ٓٝٗ بٔ ظٜس بٔ يٝح بـٔ غـٛز بـٔ    : قب١ًٝ َعطٚؾ١، ِٖٚ ُدٗٝ ١ٓ -5

 .، يف َتػع َـٔ بطٜـ١ اؿذـاظ   املس١ٜٓ املٓٛض٠ا٭ق١ًٝ سٍٛ َػانِٓٗ ٚأغًِ بٔ اؿايف بٔ قهاع١. 
 (.1/216َعذِ قبا٥ٌ ايعطب ايكسمي١ ٚاؿسٜج١ )ٜٓظط: 
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 بكٝػ١ اجملٍٗٛ، ٜعال بعس إْهاضِٖ أْ٘ َـات بػـبب٘:  «عمّٗي ٘ٔعلمرَٖ اٗي اخلطاب 
أحتمفــُٕ»

(أ )
: (ت )أٟ «فــأبٕا» وًــو اؾٗــ١،(  ب )أٟ: َــٔ «مخطــني نٍٗــّا وــا وــات وٍّــا 

(1)ْهًٛا
َٔحتسجٕا عـ » 

(خ )
ُ ا   أٟ: اَتٓعٛا عٓٗـا اسـذلاظا َـٔ اؿـطز ٚاإلثـِ،       «نـا

« َ ٜ  »أٟ: مخػـني ميٝٓـّا،    «احمفـٕا اٌـتي  »أٟ: املّسعني،  «فقاه لآلخـسٖ أٟ:  «فـأبٕا فقضـ
بال  (ح )، أٟ: املٓػٛبني إىل«عمٜ الطعدٖني»أٟ: بٓكؿٗا  «بػطس الدٖٛ» ،(ز )ؾشهِ عُط

 غعس.
10/680

«ً»

«أخربٌا والك، حدلٍا أبٕ لٗمٜ بَ ععد ا  بَ ععد السنَ» :

ـ قاٍ قاسب  (2)
أزلا٤ ضداي٘: إٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ زلع أباٙ ٚخًكـا نـجرلّا َـٔ     يف (3)املؿها٠

، ٚابٔ غرلٜٔ ٚمجاع١، ٖٚٛ يف ايطبكـ١ ا٭ٚىل َـٔ   (4)ايكشاب١، ٚعٓ٘ ايؿعمل، ٚفاٖس
عـَ ضـّن بـَ أبـ٘     »( -وابعٞ ايهٛؾ١. اْت٢ٗ. ٜٚطًـل أبـٛ يًٝـ٢ عًـ٢ ايٛايـس ٚٚيـسٙ      

 
 

)أحيًفٕٛ(.«:ى»)حتًفٕٛ(،«:ت»يف-أ

.«ى»َٔعكط-ب

.ايٓغررررذٚايتقٜٛبَٔباقٞعكطَٔاألفٌ،-ت

)أٚخيضدٛأَ(.«:ت»يف-خ

.«ى»عكطتَٔ-ج

)َٔ(.«:ى»يف-ح

 
 .(1065ايكاَٛؽ احملٝط )م . ْه٫ٛ: ْهل ٚدديْهٌ: عٔ ايعسٚ ٚعٔ ايُٝني:  -1
٘  ٜكاٍ: املسْٞ، ا٭ْكاضٟ غٌٗ بٔ ايطمحٔ عبس بٔ اهلل عبس بٔ ي٢ًٝ أبٛ -2 ٔ  ثكـ١  اهلل، عبـس  ازلـ  َـ

 .(8330) ايتٗصٜب (، وكطٜب6804) ايطبك١ ايطابع١. ايهاؾـ
، ٚنتابـ٘ َؿـها٠ املكـابٝض    (ٖــ  741 ت) :ايتدلٜعٟ اـطٝب اهلل عبس بٔ قُس ،اهلل عبس أبٖٛٛ  -3

ٚ ايؿطا٤ َػعٛز بٔ سػنيإلَاّ ايبػٟٛ، يايػ١ٓ  )َكابٝضوه١ًُ يهتاب  ٘  (، اعت٢ٓ بـ٘  ، شٜـٌ أبٛابـ
أسازٜح ممـا  ٚظاز ع٢ً نٌ باب ، ايهتاب ايصٟ أخطد٘ َٓ٘ٚشنط ايكشابٞ ايصٟ ض٣ٚ اؿسٜح، ٚ

 .(2/1698) ؿادٞ خًٝؿ١: نؿـ ايظٕٓٛ عٔ أغاَٞ ايهتب ٚايؿٕٓٛوٝػط ي٘. ٜٓظط 
ٔ  ٚايعًـِ،  ايتؿػـرل  يف إَاّ ثك١ املهٞ، ٫َِٖٛ املدعَٚٞ اؿذاز ددل، أبٛ بٔ فاٖس -4 ايطبكـ١   َـ

 .(6481) ايتٗصٜب ، وكطٜب(5289) ٖـ. ايهاؾـ 104 غ١ٓايجايج١، وٛيف 
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«َحِثىٛ

أٌـْ  »،  (2) ايبداضٟ: َسْٞ يـ٘ قشبــ١  قاٍ  -(أ )ـ بؿتض ًَُٗ٘ ٚغهٕٛ َجًج١(1)

  ْ ا  أُ ععـد »، أٟ: َؿاخيٗـِ ٚقسَا٥ِٗ، «أخربٓ زجاه وَ كـرباٞ قٕوـ

( ب )
 «بـَ ضّــن  

ِّ ـٛ»ظٜس ا٭ْكاضٟ (ت )أٟ: ابٔ ـ بتؿسٜس ايٝا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أؾٗط ايًػـتني، ٚنـصا     «ُٔوح
يف سّٜٛك١، أٟ: بـال َػـعٛز بـٔ ظٜـس، ُٖٚـا قـشابٝإ، ٚيف ايكـاَٛؽ َؿـسزوٞ         

ِّـد جََ َو ٗربخخسجا إىل »،(3)ايكاز

(خ )
اؾِٝ ٚنُٗـا، أٟ: َٔ دٗـ١ دـٛع    بؿتض ،«

ٔتفسقـا يف بعـض الطـ ك   » ، أقابُٗـا،(4) ٚقشط

(5)
ٛ  » ،يػطنُٗــا  «  - «فـأت٘ حمٗٓ ــ

ٍ   -«فـُأخرب »،ٍت ٙؾذـا٤ أٟ:  -بكٝػ١ فٍٗٛ ععـد ا  بـَ    أُ»أٜهـّا  ( ز )بكـٝػ١ اجملٗـٛ

ٞي،  «ضّـن قـد قتـن ٔئـسح    عًـ٢ يؿـظ ايؿكـرل َـٔ      بؿـا٤ ؾكـاف   «يف فقٗــس »أٟ: ٚضَـ
 . (6)اٯزَٝني

 
 

 

بظٜار٠)ثا٤(.«:ى»يف-أ

)عبزايضمحٔ(.«:ى»يف-ب

.«ى»َٔرعكط-ت

(.د١ٗ)«:ف»يف-خ

)املفعٍٛ(.«:ٚ»،«ى»يف-ج

 
اشلذط٠،  َٔ ث٬خ غ١ٓ ٚيس َٔ قػاض ايكشاب١، املسْٞ، اـعضدٞ، غاعس٠ بٔ سج١ُ أبٞ بٔ غٌٗ -1

 .(2653) ايتٗصٜب (، وكطٜب2166) ايهاؾـ َعا١ٜٚ. خ٬ؾ١ يف َات أسازٜح ٚي٘
 (.2091: )ايتاضٜذ ايهبرل يًبداضٟ ٜٓظط: -2
ٕ قاٍ يف ايكاَٛؽ:  -3 : ٜٓظـط ايكـاَٛؽ:   ٚسٜٛك١ ٚقٝك١: ابٓا َػعٛز، َؿسزوٞ ايكاز، قـشابٝا

 .(616)م 
ٗـس يف اؿـسٜح نـجرلا، ٖٚـٛ بايهـِ: ايٛغـع ٚايطاقـ١،        قس وهطض يؿظ اؾٗس ٚاُؾقاٍ ابٔ ا٭ثرل:  -4

ُٖا يػتإ يف ايٛغع ٚايطاق١، ؾأَا يف املؿك١ ٚايػاٜـ١   :املبايػ١ ٚايػا١ٜ. ٚقٌٝ :ٚبايؿتض: املؿك١. ٚقٌٝ
 .(1/320). ٜٓظط: ايٓٗا١ٜ ؾايؿتض ٫ غرل

. ايُعقـام ، َٚٓٗـا أطًكـ  عًـ٢    ايططٜك١ املكطؿ١ َٔ ايٓدٌ ايػهو، مجع غه١، ٖٚٞ يف ا٭قٌ: -5
 ٚيعٌ املككٛز املع٢ٓ ا٭ٍٚ.  .(4/1591) ايكشاحٜٓظط: 

ٚؾكرل ايٓد١ً: سؿط٠ ؼؿط يًؿػـ١ًٝ إشا سٛيـ    خاق١، ٚؾِ ايكٓا٠،  ١ املا٤ايكًًٝايؿكرل: ايب٦ط، ٚايب٦ط  -6
   .(3/463ايٓٗا١ٜ ). ٜٓظط: يتػطؽ ؾٝٗا
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ّٟٚٛ ايٛاغع١ ايؿِ، ٚقٝـٌ: اؿؿـط٠ ايـيت وهـٕٛ      (أ )طايكعطص : ٖٛ ايب٦ط ايكطٜب١(1)قاٍ ايٓ
ٞ (2) سٍٛ ايٓدٌ . ٚقـاٍ َايـو: ايؿكـرل ٖـٛ ايب٦ـط، ضٚاٙ حيٝـ٢ يف       (3). شنطٙ ايػـٝٛط

ٜ »،(5) ؾـو َـٔ ايـطاٟٚ، ٚيٝشٝـ٢: يف ؾكـرل ب٦ـط       «أٔ عني». (4)َٛط٦٘ ٛ  فـأت  حمٗ ـ

ّٖٕي

(ب )
 ايكبًٝـ١ ، (خ )ٚايتأْٝـح  يًعًُٝـ١  ايٝٗٛز، ٖٚٛ غرل َٓكطف (ت )َٔ أٟ: مجاع١ «

 ٌ ( 6)َع ٚظٕ ايؿعـ
ٓ  فقـاه »،  أٟ: سٝـح أْهـِ غهــإ خٝـدل ٚأعـسا٤       «: اٌـتي قتمتىـٕ

ثط نطب، أٚ خٓل، أٚ خـطٚز زّ َـٔ أشْـ٘، أٚ    أٚيعً٘ نإ ب٘ دطح، أٚ  .يًُػًُني
 ١، ـ، ٫ٚ ز١ٜ، ٖٚٛ قٍٛ أمحس يف ضٚاٜ(7)٫ قػا١َ ؾٝ٘ عٓسْا (ز )صَٓ٘طعٝٓ٘; ٭ٕ اـايٞ 

 
 

 

.«ت»عكطَٔاألفٌ،َجبتَٔ-أ

)ٜٗٛرا(«:ى»يف-ب

عكطَٔى.-ت

)ٚتأْٝح(.«:ٚ»،«ى»،«ل»يف-خ

.«ٚ»،«ت»ٚايتقٜٛبَٔ،)َغ٘(:يفاألفٌ-ج

 
ايع٬َـ١، اؿـاؾظ    اإلَاّ، ؾٝذ اإلغ٬ّ، ايٟٓٛٚ، ايسٜٔ ظنطٜا، قٝٞ أبٛ َطٟ، بٔ ؾطف بٔ حي٢ٝ -1

 ضٜـاض ٚ ٚايًػـات;  ا٭زلـا٤  ٚوٗـصٜب  َػـًِ;  ؾـطح  يف ايعاٖس، قاسب ايتكاْٝـ املؿٝس٠، ناملٓٗاز
 .(513قـ ) يًػٝٛطٞ اؿؿا  اتــ، طبك(8/395) ايؿاؾع١ٝ: ٖـ. طبكات676وٛيف غ١ٓ   ايكاؿني

 .(11/152ؾطح َػًِ ) -2
 .(2/196وٜٓٛط اؿٛايو ) -3
 .(5/1292) :ا٭عظُٞ كٝلَٛطأ َايو ؼ -4
 .(5/1291) املكسض ايػابل: -5

، ؾتُٓـع  ؽطز عٔ ٖصا ا٭قٌٚ ،١َْٛٓ وٜٓٛٔ ايتُهني، أٟ: ٭قٌ يف ا٭زلا٤ إٔ وهٕٛ َٓكطؾ١ا -6
: ايعًتني، ٖٚٞ أٚ ٚاسس٠ َٓٗا وكّٛ َكاّ ،َٔ عًٌ وػع غببإ أٚ عًتإشا ٚدس ؾٝٗا إ َٔ ايكطف

 أَا ايعًٌ ايبٛاقٞ باملٓع، ٜػتكٌ َُٓٗا نٌ َٚكابٝض، نُػادس ٚاؾُعبا٭يـ نكشطا٤،  ايتأْٝح
 ٚأخط٣ ايع١ًُٝ، َع واض٠ ميٓع ، َٚاٚايعذ١ُ، ٚايذلنٝب، ايتأْٝح ٖٚٞ: ،ايع١ًُٝ َع إ٫ متٓع ؾ٬
نعجُإ. ٚيـصا ؾٓكـٍٛ: أوـ٢ قٝكـ١      ٚايعٜاز٠ نأمحس ٚأمحط، ٚايٛظٕ نعُط، ايعسٍ ٖٚٛ ايكؿ١ َع

ٜٗٛز، ٫ٚ ْكٍٛ: ٜٗٛزّا، يٛدٛز عًتني، ايع١ًُٝ: ٜٚعال بٗا: إٔ ٜٗٛز، اغِ قبًٝـ١ أٚ مجاعـ١ زٜٓٝـ١،    
 :ؾطح ؾصٚض ايصٖب ٫بٔ ٖؿآّٜظط ع٢ً ٚظٕ ايؿعٌ املهاضع: نٝكٍٛ.  "زٜٗٛ"ٚٚظٕ ايؿعٌ: إٔ 

 .(587)م 
 .(8/446ايبشط ايطا٥ل )ٜٓظط:  -7
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   .(2)ٚايجٛضٟ (1)ٚمحاز
، ٖٚٛ (3)ٚقاٍ َايو ٚايّؿاؾعٞ ٚأمحس يف ضٚا١ٜ: يٝؼ ا٭ثط بؿطط، بٌ ايؿطط ايًٛخ

َا ٜٛقع يف ايكًب قسم املسعٞ َٔ أثط زّ ع٢ً ثٝابـ٘، أٚ عـسا٠ٚ  ـاٖط٠ أٚ ؾـٗاز٠     
مل ٜػاٍ ا٭ْكاض ٖـٌ نـإ    ×عسٍ، أٚ مجـاع١ غرل عسٍٚ، إٔ أٌٖ احمل١ً قتًٛٙ; ٭ْ٘ 

 يتعظِٝ ايـسّ، ٚقـٝاْت٘ عـٔ اشلـسض،     ١ يف ايّس١ٜـٕ ايكػاَأط أٚ ٫؟ ٚيٓا: ــثأبكتًِٝٗ 
(4)ٚشيو يف ايكتٌ ٜعطف با٭ثط

. 

أٟ:  «حتٜ قدً/ عمٜ قٕوْ، فركس ذلك»، أٟ: قٝك١ «فقالٕا: ٔا  واقتمٍآ. لي أقعن»  
ٕ   »، «هلي»َا ٚقع  ٛ »أٟ: قٝكـ١،   «لـي أقعــن ِـ ٕ  ،ٔحٕٖ ــ ٓ » أٟ: سٜٛكــ١،  «ِٔـ  أخـٕ

 أٟ: قٝك١ «فرِب»إش ٜؿذلط ازعا٤ ٚيٝ٘ ايكتٌ،  «السنَ بَ ضّـن أكرب وٍْ، ٔععد
يع١ً وكسَ٘ يف ايكه١ٝ; سٝـح نـإ    ١ٓمجً٘ ساي١ٝ َبّٝ «لٗت مي ِٕٔ الرٙ كـاُ يٗـرب  »

  .ٖٓاى سانطّا

 
 ثك١ ا٭ع٬ّ، ايهطٜط، أسس ا٭ظضم، إزلاعٌٝ اؾٗهُٞ ا٭ظزٟ، أبٛ زضِٖ، بٔ ظٜس بٔ محاز -1

 .(1498) ايتٗصٜب ، وكطٜب(1219) ٖـ. ايهاؾـ 179ايجا١َٓ، وٛيف غ١ٓ  نباض َٔ ؾكٝ٘، ثب 
ّ  أسـس  اإلَاّ، ايهٛيف، ايجٛضٟ، اهلل عبس بٔ َػطٚم، أبٛ غعٝس بٔ غؿٝإ -2 ٚظٖـسا   عًُـا  ا٭عـ٬

ـ   161 غ١ٓ  ايػابع١، وٛيف ايطبك١ ض٩ٚؽ ضمبا زيؼ، َٔ سذ١ُ، ساؾُظ، ٚعباز٠، ثك١ُ،  ٖــ. ايهاؾـ
 .(2445) ايتٗصٜب ، وكطٜب(1996)

ّٛخ ايجٛب بايطني، إشا يطد٘ ب٘، ٚيف ايكػا١َ: ايًٛخ:  -3 هٕٛ ٖٓاى ع٬َـ١ ايكتـٌ   وإٔ يٛخ، َٔ ي
ّٚ. أٚ وهٕٛ ٖٓاى عسا٠ٚ  اٖط٠ ،يف ٚاسس بعٝٓ٘  .(430املػطب )م ، أٚ ٚدس يف ق١ً قّٛ عس

 َع٢ٓ يف ايؿب١ٗ ٫ بس إٔ وهٕٛ: ايؿاؾعٞ ؾكاٍ بؿب١ٗ،  إ٫ ػب ٫ إٔ ايكػا١َ ايعًُا٤ مجٗٛض أمجع -4
 ٭دً٘ ٜجب  ايص٣ ٖٚٞ احمل١ً بني قّٛ عسٚ، ٚايًٛخ بايكػا١َ، × اهلل ضغٍٛ بٗا قه٢ اييت ايؿب١ٗ
ٍ    قـسم  ايظٔ ع٢ً َع٘ ٜػًب َع٢ٓ ٜٛدس إٔ ٖٛ املسع٢ ع٢ً ايُٝني  إٔ: َايـو  املـسع٢، ٚبـ٘ قـا

 باوؿـام  يـٛخ  عـس٫  نإ إشا عٓسٙ ايٛاسس ٫ٚ ٜط٣ احمل١ً يٛثا، ٚايؿاٖس بًٛخ، إ٫ ػب ٫ ايكػا١َ
ٞ  ٚاؾل ٚنصيو عس٫، ٜهٔ مل إشا ٚاختًؿٛا أقشاب٘، عٓس ٍ  قطٜٓـ١  يف ايؿـاؾع ٌ  املدًٝـ١  اؿـا  إٔ َجـ

 ق١ً يف قتٌٝ ٚدس إشا: سٓٝؿ١ أبٛ َسَا٠، ٚقاٍ سسٜس٠ بٝسٙ ٚبكطب٘ إْػإ بسَ٘، َتؿشطا قتٌٝ ٜٛدس
 َٔ ايعًِ أٌٖ احمل١ً، َٚٔ أٌٖ ع٢ً ايكػا١َ ٚدب  خٓل أثط أٚ نطب أثط أٚ أثط، دطاس١ ٚب٘ قّٛ،

ٌ  ا٭ثط ٚدٛز ٚزٕٚ ؾطٚط أخط٣، زٕٚ احمل١ً يف ايكتٌٝ ٚدٛز بٓؿؼ ايكػا١َ أٚدب ٟ  بايكتٝـ  ايـص
ايتـابعٞ،   َٔ ٚمجاع١ ايعٖطٟ ب٘ ٚقاٍ َػعٛز، ٚابٔ ٚعًٞ عُط عٔ َطٟٚ سٓٝؿ١، ٖٚٛ أبٛ اؾذلط٘

 ، اجملُـٛع (4/213) ٫بٔ ضؾس: اجملتٗس ، ٚبسا١ٜ(11/301) باٯثاض ٜٓظط: احمل٢ً. سعّ ٚب٘ قاٍ ابٔ
 .(8/491) قسا١َ ٫بٔ ، املػال(20/211)

 6/190ل
 ـــــــــ

 ب
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ٚايتهطاض  ٜبسأ يف ايه٬ّ،: ا٭ندل يف إٔ (أ )أٟ «: كرٖب كٖعس×زضٕه ا   فقاه لْ »
(ب )ٚا٫ٖتُاّ يف املطاّ يًُبايػ١

 فت مي حٕٖ ٛ، لي ت مي حمٗ ٛ، فقاه زضٕه ا » . 

أٟ: وعطٛا زٜت٘  «أُ تدٔا صاحع ي»بهػط اشلُع٠،  «إوا»يًٝٗٛز املسع٢ عًِٝٗ،  «×
«ٔإوا أُ تؤذٌٕا» ،اي٬ظ١َ َٔ دٗت٘

، ×أٟ: َٔ اهلل ٚضغٛي٘  «حبسب»أٟ: وعًُٛا، (1)
ف تب» ،(3)، ٚوطى اإلداض٠(2)ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ؾػذ اؾع١ٜ

يف   × إلّٗي زضٕه ا  (4)

أٟ:  «ف تعٕا لْ»، ٖٚصا ع٢ً وكسٜط إقطاضِٖ ٚعسّ إْهاضِٖ( ت )َ٪ٜسّاأٟ: نتابا  «ذلك
إشا سًـ  بٗصا سها١ٜ قٍٛ اؾُٝع; ٭ٕ ايٛاسس َِٓٗ ،«إٌا ٔا  وا قتمٍآ» دٛاب٘: يف

"قاو٬ّ ٫ٚ عًُ  ي٘"ٜكٍٛ: 

َا " :ؾٛاظ إٔ قتً٘ ٚسسٙ، ؾإشا سًـ :"َا قتًٓا"، (خ )
إٔ ٜهٕٛ  قً ٕ قٌٝ: جيٛظ ؾُٝا إنإ قازقا يف ميٝٓ٘; ٭ْ٘ مل ٜكتً٘ َع غرلٙ، ؾ ،"قتًٓا

َع غرلٙ ٜهٕٛ قازقا يف ميٝٓ٘! أدٝب بأْ٘ إشا قتً٘ َع غرلٙ نإ يف ميٝٓ٘ أْ٘ َا قتً٘ 
 نإ نٌ ٚاسس َِٓٗ قاو٬، ٚشلصا جيب ايككام  ناشبّا; ٭ٕ اؾُاع١ َت٢ قتًٛا ٚاسسا

 
 

ّٔ:طٜار٠«ت»يف-أ .()ٜضٜزايغ

)أٟ(.:بظٜار٠«ت»يف-ب

.«ت»عكطَٔ-ت

)إال(،ٚيفباقٞايٓغررررذ:)ال(.ٚملْجبتأٜآَُٗا.«:ف»،«ٚ»يفاألفٌ،بعزٖا-خ

 
ٖهصا يف ا٭قٌ ٚايٓػذ: بتا٤ املداطب١، ٖٚٛ َا اعتُسٙ ايكاضٟ يف ؾـطس٘ أٜهـا، ٚيف ْػـد١ َـٔ      -1

ٖٚٛ ا٭ ٗـط ٚا٭يٝـل    «عطب ٜ٪شْٛا إٔ ٚإَا قاسبهِ، ٜسٚا إٔ إَا»َٛطأ ايؿٝباْٞ ٚيف ايكشٝض: 
ِّ ايساٍ كؿؿ١، َٔ ايس١ٜ، مبع٢ٓ: إَا إٔ وعطٛا ز١ٜ املكتٍٛ، ٚإَـا   «ٜسٚا»ٚ:  ،بايػٝام بؿتض ايٝا٤ ٚن

 قُس ضٚا١ٜ َايو َٛطأأٟ: ُٜد بيطٚا ُٜٚع ًُٛا. ٚايهُرلإ ٜعٛزإ يًٝٗٛز، أٟ: ٜٗٛز خٝدل.  «ٜ٪شْٛا»
 ،  (9/75) - 7192 :ايبداضٟ قشٝض، (235: م) ايؿٝباْٞ اؿػٔ بٔ

نأْٗـا   عًـ٢ إٔ ٜسؾعـ٘ غـٜٓٛا،    اؾعا٤، ٖٚٞ املاٍ ايصٟ ٜعكس يًهتابٞ عًٝ٘ ايصَـ١ ؾع١ً َٔ اؾع١ٜ:  -2
 (6/2303) ايكشاحٜٓظط:  ، ٚػُع ع٢ً دع٣.(1/271ايٓٗا١ٜ ). دعت عٔ قتً٘

ٚأقطِٖ يف ا٭ضض، بعس إٔ نـاْٛا غـٝذًٕٛ    ، بعسَا ؾتشٗا،عاٌَ أٌٖ خٝدل ×ٚنإ ضغٍٛ اهلل  -3
، ٚاختًــ يف وػـ١ُٝ ٖـصٙ املعاًَـ١ بـني ايؿكٗـا٤،       ٔ مثط أٚ ظضعايؿطط مما خيطز َإىل ايؿاّ، ع٢ً 

 .(5/13ؾتض ايباضٟ )ؾبعهِٗ ٜطاٖا َعاضع١، ٚايبعض ٜطاٖا َػاقا٠ أٚ إداض٠، إىل غرل شيو. ٜٓظط: 
 بايهتاب١ إيِٝٗ. ×ضغٍٛ اهلل أٟ: أَط   -4
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  .(1)نصا سٓكك٘ بعض عًُا٥ٓا،  ع٢ً نٌ ٚاسس َِٓٗ يف ايعُس، ٚايهؿاض٠ يف اـطأ  
بكٛي٘: َا قتًٓاٙ، َا قتً٘ ٚاسس َٓا، ؾٝكاٍ : حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ قازقّا يف  املطاز ؾإٕ قٌٝ:

فقـاه  » يف إثبــاو٘ ْٚؿــٝ٘،   (أ )سل ْؿػ٘ إ٫ إٔ ٜهٕٛ نـاشبّا يف سل غرلٙ يعـسّ إط٬ق٘

 ،(2)أؼًؿٕٛٚيٝش٢ٝ:  ،«ُُٕفٔمِحَتحلٕٖ ــٛ، ٔحمٗ ــٛ، ٔععد السنــَ:  ×زضــٕه ا  
ٚ   أٟ: قكاقـّا عًـ٢ َـا    «ٔتطـتحقُٕ يً صـاحع ي  »أٟ: مخػني ميّٝٓا،   ٖـٛ ايظـاٖط أ

(ب )ز١ٜ
قالٕا»، 

(ت )
(ز )سٝح مل ْؿاٖسٙ(خ )أٟ: ٫ حنًـ ،«: ال

قاه: فٗحم »، 

( ح )
«ّٖـٕي  ل ي

 ال قـالٕا: »،(ش )ضد٬ّ سـطّا َهًؿـّا َِٓٗ خيتاضٖـِ (ز )بإٔ سًـ مخػـٕٛ (ر )أٟ: املتُٕٗٛ
(ض )

فٕيآ »أٟ: ؾًٝؼ شلـِ ميٝـٔ، «مبطمىني لٗطٕا»حيًؿـٕٛ إِْٗ ص(ظ )ْطنـ٫٢ ط: أٟ «

(ؽ )×زضـٕه ا  
(3) بتدؿٝـ ايساٍ أٟ: ؾسؾع زٜت٘ «

«عٍدٓ وَ»، 

 (م )أٟ: إىل ٚضثـ١ ( ف )
 

 

)إطالع٘(.«:ٚ»،«ت»،«ى»،«ل»يف-أ

  )ص١ٜٚ(.«:ى»يف-ب

)نُاعٝأتٞ(.:طٜار٠«:ف»،«ل»يف-ت

)حتًف(.«:ف»يف-خ

.«ٚ»،«ل»،«ى»يفاألفٌ)تؾاٖزٙ(ٚايتقٜٛبَٔ-ج

)يٝخًف(.«:ف»يف-ح

)املبُٕٗٛ(.«:ت»يف-خ

.«ى»عكطَٔ-ر

)فتدتاصِٖ(.«:ى»يف-س

.«ى»عكطَٔ-ص

.«ٚ»،«ف»،«ت»يفاألفٌ)تضام٢(،ٚايتقٜٛبَٔ-ط

.«ف»،«ى»بظٜار٠)أٟ(يف-ؼ

)غّضٙ(.«:ل»يف-ـ

)ٚصثت٘(.«:ف»يف-ل

 
 .(2/143) يًشساز ايعبٝسٟ: ايكسٚضٟ كتكط ع٢ً ايٓرل٠ اؾٖٛط٠ٜٓظط  -1
عٔ بؿط  ،ٚأخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ .(1566)ح  ،(2/878) ،ضٚاٙ حي٢ٝ عٔ َايو يف املٛطأ -2

 .(3173)ح   املٛازع١ ٚاملكاؿ١باب  ،يف نتاب اؾع١ٜ ،بٔ املؿهٌ عٔ حي٢ٝ عٔ بؿرل بٔ ٜػاض ب٘
ِ٘ ِز١ّٜ،ٜكاٍ -3  .(6/2521): ايكشاح. ٚايِس١ُٜ: ٚاسس٠ ايسٜاِت ،إشا أعطٝ  ِزِٜت٘ : ٚزٜ ُ  ايكتٌٝ أِزٜ
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ٛ  »، املكتٍٛ ، «عمـّٗي الـداز   حتـٜ ُأيخمـت  » ١يًُٓاظع أٟ: زؾعـّا «فععع إلّٗي مباٟـٛ ٌاقــ

ٛىـ قـاه ضّــن بـَ أبـ٘ َحث    » يسِٜٗ، ٚٚقٛشلـا إيِٝٗ، (أ )ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ قبهٗا

(ب )
: لقـد  

(ت )أٟ: ضؾػتٓـٞ «زكضتٍـ٘
«ٌاقٛ نساٞ» أٟ: َٔ وًو اإلبٌ، «وٍّا» 

(1)
. 

٘ ، (خ ()2)ٚاؿسٜح أخطد٘ أقشاب ايهتب ايػتـ١ عٔ غٌٗ بٔ أبـٞ سجُـ١    (ز )ٚيؿظـ

بٔ َػعٛز بٔ ظٜـس، ستـ٢ إشا ناْـا     (ح )خطز عبس اهلل بٔ غٌٗ بٔ ظٜس ٚقٝك١"قاٍ: 
جيــس عبـس اهلل بـٔ غـٌٗ قتٝــ٬ّ،      ( ر )غٝـدل وؿطقـا يف بعض َا ٖٓـايو، ثِ إشا قٝك١

ٔ      ×ضغٍٛ اهلل  إىل (ز )ؾسؾٓـ٘، ؾأقبـٌ  (ش )ٖٛ ٚسٜٛك١ بـٔ َػـعٛز، ٚعبـس ايـطمحٔ بـ
غٌٗ، ٚنإ أقػط ايكّٛ، ؾصٖب عبس ايطمحٔ يٝتهًِ قبٌ قاسب٘، ؾكـاٍ يـ٘ ضغـٍٛ    

 ،-طـط ايُهب ـ: ايُهب (ض )ٚيف ْػد١- ."ايهبرل ايهبرل": ×اهلل 
 

 

)قبًٗا(.«:ى»يف-أ

)خج١ُٝ(.«:ف»)خٝج١ُ(،ٚيف«:ى»يف-ب

)صفتين(.«:ٚ»يف-ت

)خٝج١ُ(.«:ى»يفف،-خ

«:.ى»،ٚايتقٜٛبَٔيفاألفٌ،ل:)يفظ(-ج

)حمٝن١(.«:ل»يف-ح

)حمٝن١(.«:ل»يف-خ

)أقبٌ(.«:ى»،«ف»)ثِأقبٌ(،يف«:ت»يف-ر

َٔقٛي٘)بٔعٌٗ(إىل)عبزايضمحٔ(.«:ل»عكطَٔ-س

)يفظ(.«:ف»يف-ص

 
ؾـطح  . ٚأضاز بٗصا ايه٬ّ أْ٘ نبط اؿسٜحٖٚصا زيٌٝ ًَُٛؽ يف ضٚا١ٜ اؿسٜح، قاٍ ايٟٓٛٚ:  -1

 .(11/149َػًِ )
)ح  ،املٛازع١ ٚاملكاؿ١ َع املؿطنني :باب ،اؾع١ٜيف نتاب  ،أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ -2

ٚأخطد٘  .(4441)ح  ،ايكػا١َ :باب ،ايكػا١َ ٚاحملاضبنييف نتاب  ،َٚػًِ يف قشٝش٘ ،(3002
 )ح ،(4/180) ،يف وطى ايكٛز بايكػا١َ :باب ،يف نتاب ايسٜات ،زاٚز يف غٓٓ٘ ٛأبنصيو 
 ،شنط اخت٬ف أيؿا  ايٓاقًني ـدل يػٌٗ ؾٝ٘ :باب ،يف نتاب ايكػا١َ ،غٓٓ٘ايٓػا٥ٞ يف ٚ ،(4526

)ح  ،(3/422) ،ايكػا١َ :باب ،يف نتاب ايسٜات ،ٚايذلَصٟ يف غٓٓ٘ ،(6915 )ح ،(4/208)
 .(2677 )ح ،(2/893) ،ايكػا١َ :باب ،يف نتاب ايسٜات ،ابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘ٚ ،(1422
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ٛ (ب )، ٚوهًِ َعُٗا(أ )ؾكُ  ؾتهًِ قاسباٙ    ٌ ط  ×اهلل  ٍ، ؾصنطٚا يطغـ  ص(ت )َكتـ

: أؼًؿـٕٛ مخػـني ميٝٓـّا، ٚوػتشكــٕٛ زّ قـاسبهِ،     (خ )عبس اهلل بٔ غٌٗ، ؾكاٍ شلِ
َِٓٗ،  ضدٌَٓهِ ع٢ً  (ز ): ٜكػـِ مخػـٕٛ(1)ْؿٗس؟ ٚيف يؿظنٝـ حنًـ ٚمل  قايٛا:

َّت٘ ؟ قاٍ: ؾٝشًـ يهـِ ٜٗـٛز، قـايٛا:    (ر )نٝـ حنًــ (ح )، قايٛا: مل ْؿٗس(2)ؾٝسؾع بُط
"نؿاض؟ أميإ( ز )نٝـ وكبٌ"يٝػٛا َػًُـني، ٚيف يؿظ: 

(3) . 
 

 
 

)فتهًِفاحباٙ(.«:ت»عكطَٔ-أ

طٜار٠)فشنض(.«:ى»،«ت»يف-ب

.«ى»،«ل»ََٔٚاأثبت)بكتٌ(،ٚ«:ف»يفاألفٌ-ت

.«ٚ»،«ى»عكطَٔ-خ

)مخغني(.«:ف»يف-ج

)ْؾٗزٙ(.«:ل»،«ت»،«ى»)ْؾٗز(ٚيف«:ف»قٞ-ح

)حيًف(.«:ت»)حنًف(،«:ى»،«ف»،«ل»يف-خ

)ْكبٌ(.«:ى»،«ف»،«ٚ»ٚيف،)ٜكبٌ(«:ت»،«ل»يف-ر

 
)ح  ،ايكػـا١َ  :بـاب  ،ايكػا١َ ٚاحملاضبني ٚايككام ٚايسٜاتيف نتاب  ،أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ -1

 .(12/234) ،ؾتض ايباضٟ :ٚاْظط .(4435
 ،أٚ ايكاوـٌ إشا قٝـس إىل ايككـام    ،بٗا ا٭غرل ايط١َ بايهِ: قطع١ سبٌ ٜؿّس ،زؾع إيٝ٘ بطَتٜ٘كاٍ:  -2

 .(2/267ايٓٗا١ٜ ). ب٘ متهٝٓا شلِ َٓ٘ ي٬٦ ٜٗطب ٜػًِ إيِٝٗ باؿبٌ ايصٟ ؾّس :أٟ
أقٌ ايكػا١َ ٚايبسا١ٜ ؾٝٗا َع ايًـٛخ   :باب ،يف نتاب ايكػا١َ ،ػٓٔ ايهدل٣ايايبٝٗكٞ يف أخطد٘  -3

قتٝب١  عٔقُس بٔ ؾاشإ  عٔقُس بٔ ٜعكٛب َٔ ططٜل  ،(16209)ح  ،(8/118) ،ميإ املسع٢أب
٘  ايًٝح عٔ حي٢ٝ بٔ غعٝس عٔ بؿرل بـٔ ٜػـاض عـٔ غـٌٗ بـٔ أبـٞ سجُـ١        عٔبٔ غعٝس  ٚٚضز  .بـ

ؾٛازٙ  ،نٝـ حنًـ ٚمل ْط " :بًؿظ ،(798 )ح ،(1/202) ،ابٔ اؾاضٚز يف املٓتك٢اؿسٜح يف ضٚا١ٜ 
ٖٚـٛ ابـٔ عبـس ايٖٛـاب      ،ٚيف غٓس اؿسٜح ; قُـس بـٔ ٜعكـٛب    :قًُ  ."... اؿسٜح .ضغٍٛ اهلل

ٕ  ،( (2/149) ،)ايتكطٜب ،قسٚم ٖٚٛ ،ايعبرلٟ ٞ ٖـٛ   ،ٚقُس بٔ ؾـاشا ٖٚـٛ َكبـٍٛ    ،ايٛاغـط
ٛ  ،ٚقتٝب١ بـٔ غـعٝس   ،( (2/85) ،)ايتكطٜب ٞ    ٖـ  ،ٖٚـٛ ثكـ١ ثبـ  )ايتكطٜـب     ،ابـٔ مجٝـٌ ايبػ٬ْـ

ٚحي٢ٝ بٔ  ،( (2/48) ،ٖٚٛ ثك١ إَاّ َؿٗٛض )ايتكطٜب ،ابٔ غعس ايؿُٗٞ ٖٛ ،ٚايًٝح ،((2/27)
ٛ  ،ٚبؿـرل بـٔ ٜػـاض    ،( (2/303) ،ٖٚٛ ثكـ١ ثبـ  )ايتكطٜـب    ،ابٔ قٝؼ ا٭ْكاضٟ ٖٛ ،غعٝس  ٖـ

ؾٗـٛ ابـٔ غـاعس٠     ،ٚأَـا غـٌٗ بـٔ أبـٞ سجُـ١      ،( (1/133) ،ٖٚٛ ثك١ ؾكٝـ٘ )ايتكطٜـب   ،اؿاضثٞ
 .إٕ ؾا٤ اهلل وعاىل ٙ قشٝضإغٓاز( ( ; ؾا٭ثط 1/398) ،قشابٞ )ايتكطٜب ،ا٭ْكاضٟ
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 (خ )ؾًكس ضنهتــال  :(ت ) غٌٗ( ب )، قاٍ"ايكسق١ (أ )مبا٥ـ١ َٔ إبٌ  ×ؾٛزاٙ ضغٍٛ اهلل  
  .َٓٗا ْاق١ محـطا٤

أحتمفُٕ ٔتطتحقـُٕ"  قاه حمىد: إمنا قاه هلي زضـٕه ا :»

(ز )
 «ٖعين "يً صاحع ـي

َـطازٙ  ( ح )بؿتشتني، أٟ: يـٝؼ  «بالدٖٛ لٗظ بـالقٕي »اغتشكام زَ٘  ×أٟ: ٜطٜس ايٓمل 
، ايًِٗ إ٫ إٔ ٜكـاٍ:  (ر )تَّ٘ؾٝ٘: أْ٘ ٜٓاؾٝ٘ قٛي٘: ؾٝسؾع بط، ٚ(1)بايككاماغتشكاق٘  إٔ

أٟ: ع٢ً َاشنط َـٔ إضاز٠ ايسٜـ١ ٫    «ٔإمنا ٖده عمٜ ذلك»، (2)أٟ: ٜسؾع زٜت٘ بتُاَٗا
ْ »ؾكٛيـ٘:   ،ايكٛز قٕلـْ يف أٔه   ،إمنـا أزاي الدٖـٛ ئُ القــٕي   »أٟ: بـسٍ َـٔ شيـو،     «أٌـ

ــدٖع ــٛز،   «احلــ ــّا يًٝٗــ ــا أُ َتــــ »أٟ: كاطبــ ــاحع ي ُدإوــ ــٕأا صــ أٔ تؤذٌــ

(ز )
ــسب ،«حبــ

 
 

)اإلبٌ(.«:ف»يف-أ

)فكاٍ(.«:ف»يف-ب

.«ف»عكطَٔ-ت

)صننين(.«:ى»يف-خ

.«ل»عكطَٔ-ج

)بايكٛر(.:بظٜار٠«ى»يف-ح

)بتُاَ٘(.«:ى»ٚيف)فٓزفعبضفك٘(،«:ف»يف-خ

)تأسْٛا(.«:ى»-ر

 
ِ "ٖٚصٙ ُوسؾع بايطٚا١ٜ ايكشٝش١ املتؿل عًٝٗا:  -1 ، أٚ حيتـاز  "ؼًؿٕٛ ٚوػتشكٕٛ قاوًهِ، أٚ قـاسبه

 املدايؿٕٛ يًذٛاب عٓٗا.  
٘ "٭ٕ ٖـصٙ ايطٚاٜـ١:    ٫ٚ ٜبسٚ إٔ ٖصا ٜػـتكِٝ;  -2 قـشٝش١، ٖٚـٞ عٓـس َػـًِ، ٚأبـٛ زاٚز،       "بطَتـ

(، ٚوٛدٝٗٗا حنٛ متاّ ايس١ٜ زٕٚ وػًِٝ ايكاوٌ كايـ يًٛنع ايًػٟٛ، قـاٍ ابـٔ   4720ٚايٓػا٥ٞ: )
 ،ٚأضاز زّ ايكاوٌ; ٭ٕ زّ ايكتٌٝ ثاب  شلِ قبٌ ايـُٝني  "ٚوػتشكٕٛ زّ قاسبهِ"ٚيف يؿظ: قسا١َ: 

ا سذـ١ ٜجبـ  بٗـا ايعُـس، ؾٝذـب بٗـا ايكـٛز،        ٚ٭ْٗ ،ٚايط١َ: اؿبٌ ايصٟ ٜطبط ب٘ َٔ عًٝ٘ ايكٛز
ٖٚـصا   "أقـاز بايكػـا١َ ايطا٥ؿـ١    ×إٔ ايـٓمل  "نايب١ٓٝ. ٚقس ض٣ٚ ا٭ثطّ، بإغٓازٙ عٔ عاَط ا٭سٍٛ، 

ْل. ٚ٭ٕ ايؿاضع دعٌ ايكٍٛ قٍٛ املسعٞ َع ميٝٓ٘، استٝاطا يًسّ، ؾإٕ مل جيب ايكٛز، غـكط ٖـصا   
 .(8/500املػال ٫بٔ قسا١َ ) املع٢ٓ.
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أٟ: َا قسض  «فّـرا »ٚؾٝ٘ أْ٘ حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖصا قبٌ ؼكل ايُٝني َٔ أسس اؾاْبني
ِٔـٕ قٕلـْ: حتمفـُٕ    »أٟ: َٔ د١ٗ املـطاز   «ٖده عمٜ آخس احلدٖع»يف قسض اؿسٜح، 

ُٖ   ٔتطتحقُٕ يً  ٖطـتحق  بالدٖـٛ كىـا   ٗقَحَتطِـ صـاحع ي;  ُ الـدً قـد 

(أ )
أٟ:  «بـالقٕي  

ٞ     (ب )ٚايه٬ّ يف املطاز ؾُٝٗا، ٚإ٫ ؾا٭َط ٫ خيًٛ  (ت )عُٓٗــا، ٚايظـاٖط إٔ ايسٜـ١ ٖـ
وـا »، أٟ: يًٛضثـ١  «هلـي  مل ٖقـن  × ُ الٍيب »;املطاز

(خ )
  ُ ُ  حتمفـٕ ٔتطـتحقٕ

 
 َ  يً وـ

 ،(ح )أٟ: ايًؿظ قُـ٫ّٛ  «فٗ ُٕ ِرا » يف املطاز، أٚ (ز )أٟ: عًٝ٘ يٝهٕٛ قطحيّا «ايعٗتي

ــّا،(ر )أٟ«عمــٜ القــٕي» ٔإمنــا قــاه»: ْك

(ز )
طــتحقُٕتٔ مفــُٕحت

(ش )
أٟ: «يً صــاحع ي 

(ؽ )٭ز٢ْ ٬َبػ١ (ظ )صطوهٕٛ حيتٌُ استُايني، ؾإٕ اإلناؾ١ قس (ض )ٖٚٛ
فإُ» 

(ف )
وا عٍٜ 

أُ  إوااحلـدٖع ٖـده عمٜ ذلك، ِٕٔ قٕلْ:   ُ أٔه ;تطتحقـُٕ يً صاحع ي بالدٖـٛ بْ

«تــــــــــــــــــــــــدٔا صاحعــــــــــــــــــــــــ ي ٔإوـــــــــــــــــــــــا أُ تؤذٌـــــــــــــــــــــــٕا حبــــــــــــــــــــــــسب    

(م )

 
 

(.يز١ٜنُاٜغتخل)با:«ى»عكطَٔ-أ

)الحيًفٛا(.:«ف»،«ل»يف-ب

)ٖٛ(.:«ت»يف-ت

.«ّ»نشايفمجٝعايٓغررررذ،ٖٚٞيٝغتيف-خ

)فخٝخًا(.«:ى»يف-ج

)حمٍُٛ(.«:ف»يف-ح

.«ى»عكطَٔ-خ

)هلِ(.:بظٜار٠«ت»يف-ر

)الحيًفٕٛ(.«:ٚ»األفٌ:حيًفٕٜٛٚغتخكٕٛ(/-س

.)أٟٖٚٛ(:«ف»،«ل»عكطَٔ-ص

.«ى»،«ف»،«ت»َٔٚايتقٜٛب،يفاألفٌ)ٜهٕٛ(-ط

)املالبغ١(.«:ى»،«ل»يف-ؼ

)فإَٕاع٢ٓ(إىل)حبضب(.:عكطَٔقٛي٘«:ى»،«ف»يف-ـ

)حبضبِٗ(.«:ل»يف-ل

 7/191ل
 ـــــــ

 ب
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القطـاوٛ  »أٟ: َا ٜهٕٛ نـايٓل يف ٖـصا ايبـاب،   «:ٔقد قاه عىس بَ اخلطاب»

تٕجب

( أ )
(ت ): ايس١ٜ ؾكط(ب )أٟ«قنالَع

ً  ُٗطػٔـ ٔال ُت »،  الـد

(1)
َٔ ؾاط زَ٘ بطٌ، ٖٚٛ «

، َٚٓـ٘ قٍٛ بعـض  (ز )ايػًطـإ أبطًـ٘ ٖٚــسضٙ( خ )َٔ باب نطب ٜهطب، ٚأؾاط٘
 . (2) ايؿاؾعٝـ١: ٜٚؿـاط ايسّ بايكػا١َ. نـصا يف املػطب

٫ٚ وؿٝــط، ٚاملعٓـ٢ ٫ وبطًـ٘    : (ح )بسٍ ،ٚيف بعض ْػـذ ا٭قــٌ: ٫ٚ وٗسض
. (ر )بايهًٝــــــــــ١ ؾـــــــــ٬ بـــــــــس َـــــــــٔ ايسٜـــــــــ١ يف ايكهـــــــــ١ٝ

 
 

)فٛدب(.«:ف»يف-أ

،)ألٕ(.«ى»،«ف»،«ل»يف-ب

)يعط(.«:ى/»)يفظ(«:ف»يف-ت

)أؽاط(.«:ل»يف-خ

)ٖٚزٙ(.«:ف»يف-ج

)بٌ(.«:ى»يف-ح

)ايكق١(.«:ف/»)ايعقب١(«:ل»يف-خ

 
 ،(18287)ح  ،(10/41) ،ايكػا١َ :باب ،يف نتاب ايعكٍٛ ،يف َكٓؿ٘عبس ايطظام  ط أخطد٘ ا٭ث -1

ٔ  َٔ ططٜل ايجٛضٟ عٔ  ٘  عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل عٔ ايكاغِ بٔ عبـس ايـطمح َٚـٔ ططٜـل عبـس     .بـ
ػـٓٔ  ايايبٝٗكـٞ يف  ٚأخطدـ٘   .(18287 )ح ،(10/41) ،أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘ ،ايطظام

عبس  َٔ ططٜل ،(2481)ح  ،(3/260) ،ٚيف ايػٓٔ ايكػط٣ ،(16240)ح  ،(8/129) ،ايهدل٣
٘ غؿٝإ عٔ عبس ايطمحٔ عٔ ايكاغِ بٔ عبس ايطمحٔ  عٔاهلل بٔ ايٛيٝس  ٞ   .بـ ن٬ُٖـا  " :ٚقـاٍ ايبٝٗكـ

  ."َٓكطع َٛقٛف
اشلصيٞ عٔ عُـط بـٔ اـطـاب، ٚقـس      ايكاغِ بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل بٔ َػعٛزؾٗٛ َطٟٚ عٔ 

مل ًٜـل َـٔ   إٔ ايكاغِ بٔ عبـس ايـطمحٔ    اؿػٔ بٔ ايدلا٤، عٔ عًٞ بٔ املسٜال ٞأبْكٌ يف ايتٗصٜب عٔ 
ابٔ عُط؟ قاٍ: نإ حيسخ عـٔ ابـٔ عُـط     غرل دابط بٔ زلط٠. قٌٝ ي٘: ؾًكٞ ×أقشاب ضغٍٛ اهلل 

ٖٚـٛ ثكـ١    .(23/381يف أزلا٤ ايطداٍ ) وٗصٜب ايهُآٍٜظط  عسٜجني، ٚمل ٜػُع َٔ ابٔ عُط ؾ٦ٝا.
 .(450وكطٜب ايتٗصٜب )م َٚا١٥، أخطز ي٘ ا٭ضبع١. ٜٓظط:  َٔ ايطابع١ َات غ١ٓ عؿطٜٔعابس 

 .(261)م : املػطبٜٓظط:  -2
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يف أحايٖع كثريٚ » 

(1)
ِٕٔ قٕه أب٘ حٍٗفٛ فعّرا ٌأخر » أٟ: يف نُٓٗا َٚع مجًتٗا«

ٔالعاوٛ وَ فقّاٍٟا

 (2)
»

(3) . 
ثِ عٓـسْا ُٜبـسأ باملـسع٢ عًـِٝٗ يف ا٭ميـإ، ٚ ٖـٛ قـٍٛ عُـط ٚايؿـعمل ٚايٓدعـٞ           

 .  (4)ٚايجٛضٟ
 

  

 
اؿـسٜح ايـصٟ أخطدـ٘     :َٓٗـا  ،ٚضز يف أسازٜـح ٚ،ثـاض   ،ٖصا ايصٟ قاي٘ ٚشٖب إيٝ٘ عُط  :أٟ -1

َٚػــًِ يف  ،(3957)ح  ،قكــ١ عهــٌ ٚعطٜٓــ١ :بــاب ،يف نتــاب املػــاظٟ ،ايبدــاضٟ يف قــشٝش٘
إٔ عُط  "; أبٞ ق٬ب١ عٔ  ،(4448)ح  ،سهِ احملاضبني ٚاملطوسٜٔ :باب ،يف نتاب ايكػا١َ ،قشٝش٘

ًَ ؾكايٛا سل قه٢ بٗا ضغٍٛ اهلل  ،َا وكٛيٕٛ يف ٖصٙ ايكػا١َ :ا قاٍبٔ عبس ايععٜع اغتؿاض ايٓاؽ ٜٛ
،  ؾـأٜٔ سـسٜح    :ؾكاٍ عٓبػ١ بٔ غعٝس ،ٚأبٛ ق٬ب١ خًـ غطٜطٙ :قاٍ .اـًؿا٤ قبًوٚقه  بٗا

يف نتاب  ،ٚعًٓك٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ." إٜاٟ سسث٘ أْؼ بٔ َايو :قاٍ أبٛ ق٬ب١ ،أْؼ يف ايعطْٝني
ًَُٝ ه١ايكػا١َ ; عٔ  :باب ،ايسٜات َٚٓٗا َـا أخطدـ٘ ابـٔ أبـٞ      ."مل ُٜكس بٗا َعا١ٜٚ  " :قاٍ ابٔ أبٞ 

َٚٓٗا َا أخطدـ٘   ."ايكٛز بايكػا١َ دٛض  " :عٔ إبطاِٖ ،(28411)ح  ،(9/387) ،ؾٝب١ يف َكٓؿ٘
ٜػتشكٕٛ بايكػـا١َ   " :قاٍ ايبكطٟ عٔ اؿػٔ ،(18288)ح  ،(10/41) ،عبس ايطظام يف َكٓؿ٘

 ،(3/260) ،ػـٓٔ ايكـػط٣  َٚٓٗا ا٭ثط ايصٟ أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف اي ." ايس١ٜ ٫ٚ ٜػتشكٕٛ بٗا ايسّ
 ."مل ٜكض يف ايكػا١َ بكٛز  إٔ ضغٍٛ اهلل  " :عٔ َهشٍٛ ،(2480)ح 

 .(8/447): ايبشط ايطا٥ل، (26/109املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -2
؟ ٣ٛــــــــ ٌٖ جيب بٗا ايـسّ؟ أٚ ايسٜـ١؟ أٚ زؾـع ايسع   ٖٚصا َٔ َػا٥ٌ ا٫خت٬ف يف ايكػا١َ،  -3

ٚقاٍ ٖٚٛ قٍٛ ايؿاؾعٞ يف ايكسِٜ،  ،ايسّ يف ايعُس، ٚايس١ٜ يف اـطأؾكاٍ َايو ٚأمحس: ٜػتشل بٗا 
: ٫ ٜػتشل بٗـا إ٫  أبٛ سٓٝؿ١ ٚأقشاب٘ٚايجٛضٟ: وػتشل بٗا ايس١ٜ ؾكط. ٚقاٍ يف اؾسٜس ايؿاؾعٞ 

زؾع ايسع٣ٛ ع٢ً ا٭قٌ يف إٔ ايُٝني إمنا ػب ع٢ً املسع٢ عًٝ٘. ٚقاٍ بعهِٗ: بٌ حيًـ املسع٢ 
. َٚٓؿأ اـ٬ف يف اخت٬ف ضٚاٜـات  ؾع٢ً ٖصا إمنا ٜػتشل َٓٗا زؾع ايكٛز ؾكط ،١عًٝ٘، ٜٚػطّ ايسٜ

: املػــال، (4/211بساٜــ١ اجملتٗــس )، (8/358كتكــط املعْــٞ )اؿــسٜح ٚوهــعٝـ بعهــٗا. ٜٓظــط 
(8/511). 

 .(8/447): ايبشط ايطا٥ل، (26/108املبػٛط يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -4
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، ؾــإٕ سًؿــٛا (1) يف ا٭ميــإ (ب )، ٚايؿــاؾعٞ، ٚأمحــس: ُٜبــسأ باملــسعني(أ )ٚقــاٍ َايــو
ٚ  اغتشكٛا،  (ت )طٖـٛص ٚإٕ ْهًٛا سًـ املسع٢ عًِٝٗ مخػني ميّٝٓا، ؾإٕ سًؿٛا بط٥ـٛا، 

٭ٚيٝـا٤   يكٛيـ٘   (2)َصٖب حي٢ٝ بٔ غعٝس، ٚضبٝع١، ٚأبٞ ايعْاز، ٚايًٝح بٔ غـعس 
، "قاسبهِ (ر )زّ(ح )ب٘( ز )ػتـشكٕٛومخػني ميّٝٓا ٚ(خ )ؼًؿٕٛ" عبس اهلل بٔ غٌٗ ابتسا٤ً:

 :(3)قٛي٘ ؾُٝا ضٚاٙ ايبٝٗكٞ( ز )ٖٚٛ
 

 
 

.ايٓغررررذكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔباقٞع-أ

)باملزعٝني(.«:ف»يف-ب

.عكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔباقٞايٓغررررذ-ت

)حيًفٕٛ(.«:ف»ٚيف«/ت»عكطَٔ-خ

.)تغتخكٕٛ(األفٌ:-ج

)ب٘(:بظٜار٠«ف»يف-ح

.«ف»عكطَٔ-خ

.«ى»،«ف»،«ل»عكطَٔ-ر

 
 ضٚاٜات أسازٜح ايكػا١َ ٚططقٗا، قاٍ ابٔ عبس ايدل، بعس إٔ َٚطّز اـ٬ف يف ايتبس١٥ ا٫خت٬ف يف -1

ؾؿٞ ٖصٙ اٯثاض نًٗا َٔ ضٚا١ٜ َايو ٚغرلٙ وبس١٥ املسعني يًسّ با٭ميإ غطز ٖصٙ ا٭سازٜح ٚاٯثاض: 
، إيٝٗا شٖب َايو ٚايؿاؾعٞ ٚأمحس بٔ سٓبٌ ٚإغـشام ٖٚـ٪٤٫ أ٥ُـ١ أٖـٌ اؿـسٜح     ، ٚيف ايكػا١َ
ايصٟ أشٖب إيٝ٘ يف ايكػا١َ سسٜح بؿرل بٔ ٜػاض َٔ ضٚا١ٜ حي٢ٝ بـٔ غـعٝس ؾكـس     :أمحسْٚكٌ قٍٛ 

ٚسػبو بأمحس إَا١َ يف . قاٍ ابٔ عبس ايدل: ٖٚٛ أقض َٔ سسٜح غعٝس بٔ عبٝس ،ٚقً٘ عٓ٘ سؿا 
 .(6/97ا٭ّ يًؿاؾعٞ )، (8/195ا٫غتصناض ). ٜٓظط: اؿسٜح ٚعًُا بكشٝش٘ َٔ غكُٝ٘

ٔ   املؿـٗٛض،  َاّ، اإلاملكطٟ ٫َِٖٛ، يؿُٗٞا اؿاضخ أبٛ ،طمحٔاي عبس بٔ غعس بٔ ايًٝح -2  ؾكٝـ٘ َـ
 ايتٗـصٜب  وكطٜـب ( 4691) ايهاؾـٖـ. 175 وٛيف غ١ٓ ايػابع١ايطبك١  َٔ ثب  ثك١، َايو ْظطا٤

(5684). 
ٚ ِدطزٟ بهط، أبٛ عًٞ، بٔ اؿػني بٔ أمحس -3 ـُػ ط خطاغإ،  ؾٝذ ايع١َ٬ اؿاؾظ، اإلَاّ،، ايبٝٗكٞ ا

ٔ  ٚايكـؿات،  ا٭زلـا٤  َٓٗا: ؼطٜطٖا، إىل ٜػبل ايتكاْٝـ اييت ملقاسب  ٔ   ٚايػـٓ  ايهـبرل، ٚايػـٓ
 اؿؿـا   ، طبكـات (3/219) يًـصٖمل  اؿؿـا   ٖــ. طبكـات   458ايكػرل، ٚغرلٖا نجرل، وٛيف غـ١ٓ  

 .(433 قـ) يًػٝٛطٞ
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َٔ سسٜح ابٔ عبـاؽ إٔ  (2)؟ٚيٓا َا يف ايهتب ايػت١(1)أؾتدل٥هِ ٜٗٛز غُػني ضد٬ّ
َٔ قهـا٤ عُـط يف    ١َٚا ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب)ايُٝني ع٢ً املسع٢ عًٝ٘(، : قاٍ ×ايٓمل 

، ؾهتب عاٌَ عُط بٔ اـطـاب  (3()ب )بني ٚازع١ ٚأضسب (أ )ايكتٌٝ ايصٟ ٚدس بايُٝٔ
ِ  إيٝ٘: قؼ َا بني اؿٝني ؾـإىل أُٜٗـا نـإ أقـطب     ٘  (ت )ؾدـصٖ ، قـاٍ: ؾكاغـٛٙ،   (خ )بـ

 
 

)ايُٝني(.«:ٚ»،«ت»يف-أ

)أٚدب(.«:ف»يف-ب

)فدشبِٗ(.«:ل»،«ف»يف-ت

.«ف»،«ل»عكطَٔ-خ

 
َع ايًٛخ بإميـإ  أقٌ ايكػا١َ ٚايبسا١ٜ ؾٝٗا  ،يف نتاب ايكػا١َ ،أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهدل٣ -1

ٔ ايؿاؾعٞ عٔ  ،(16227)ح  ،(8/124) ،املسع٢  "بًؿـظ   ،غـؿٝإ عـٔ َٓكـٛض عـٔ ايؿـعمل      عـ
يف نتـاب   ،ٖٚٛ ايًؿظ ايصٟ أخطدـ٘ بـ٘ حيٝـ٢ عـٔ َايـو يف املٛطـأ       ،" اؾتدل٥هِ ٜٗٛز غُػني ميًٝٓ

ؾتـدل٥هِ ٜٗـٛز    "ٚأَـا يؿـظ    .(2574)ح  ،(2/254) ،وبس١٥ أٌٖ ايسّ يف ايكػـا١َ  :باب ،ايكػا١َ
٘   ،"غُػني ضد٬ّ  )ح  ،(8/118) ،ٚأخطدـ٘ ايبٝٗكـٞ يف ايػـٓٔ ايهـدل٣ نـصيو      .ؾًِ أقــ عًٝـ

٘  حي٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ عٔ بؿرل بٔ ٜػاض عٔ غٌٗ بـٔ أبـٞ سجُـ١   عٔ  ،(16210  :بًؿـظ  ،بـ
 ،يف نتاب اؾع١ٜ ،ٚأخطد٘ نصيو ايبداضٟ يف قشٝش٘ ."اميًٝٓ"زٕٚ ن١ًُ  ،" ؾتدل٥هِ ٜٗٛز غُػني"

إنـطاّ ايهـبرل ٜٚبـسأ     :باب ،ٚيف نتاب ا٭زب ،(3002)ح  ،املٛازع١ ٚاملكاؿ١ َع املؿطنني  :باب
ايكػا١َ ٚاحملاضبني ٚايككام يف نتاب  ،َٚػًِ يف قشٝش٘ .(5791)ح  ،ا٭ندل بايه٬ّ ٚايػ٪اٍ

 ." ني َِٓٗؾتدل٥هِ ٜٗٛز يف أميإ مخػ " :بًؿظ ،(4435)ح  ،ايكػا١َ :باب ،ٚايسٜات
 ،إشا اختًـ ايطأٖ ٚاملطوٗٔ ٚحنـٛٙ  :باب ،يف نتاب ايطٖٔ ،اؿسٜح أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ -2

وؿػرل غـٛض٠   :باب ،ٚيف نتاب ايتؿػرل ،(2379)ح  ،ؾايب١ٓٝ ع٢ً املسعٞ ٚايُٝني ع٢ً املسع٢ عًٝ٘
٘  ايُٝني عًـ٢   :باب ،يف نتاب ا٭قه١ٝ ،َٚػًِ يف قشٝش٘ .(4277)ح  ،،ٍ عُطإ  ،املـسع٢ عًٝـ

٘  .(1711)ح  ٘     :بـاب  ،يف نتـاب ا٭قهـ١ٝ   ،ٚأخطد٘ أبٛ زاٚز يف غـٓٓ  ،ايـُٝني عًـ٢ املـسع٢ عًٝـ
٘ ٚ ،(3619 )ح ،(3/311) عظـ١ اؿـانِ عًـ٢     :بـاب  ،يف نتـاب ،زاب ايكهـا٠   ،ايٓػا٥ٞ يف غـٓٓ

ايبٝٓـ١  َا دا٤ يف إٔ  :باب ،يف نتاب ا٭سهاّ ،يف غٓٓ٘ ايذلَصٟٚ ،(5425 )ح ،(8/249) ،ايُٝني
ٔ ٚ ،(1342)ح  ،(3/626) ،ع٢ً املسعٞ ٚايُٝني ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ ٘  ابـ ٘  َادـ يف نتـاب   ،يف غـٓٓ

( ; نًِٗ َـٔ  2321)ح  ،(2/778) ،ايب١ٓٝ ع٢ً املسعٞ ٚايُٝني ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ :باب ،ا٭سهاّ
 .ضٚا١ٜ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا

، ايكشطا١ْٝ، ٚبأضسب زلٞ ك٬ف بايُٝٔ ن٬ٕٗ بٔ غبأ، َٔ ب١ًٝ نبرل٠ َٔ ُٖسإ، َٔ: قضسبأ -3
بطـٔ  : ٚٚازع١. (1/14َعذِ قبا٥ٌ ايعطب ايكسمي١ ٚاؿسٜج١ )ٚإيٝٗا وٓػب اإلبٌ ا٭ضسب١ٝ. ٜٓظط: 

 .(13/248ا٭ْػاب يًػُعاْٞ )، أٜها. َٔ ُٖسإ، َٔ ايكشطا١ْٝ
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ٚأسًؿٓـا، ؾكًٓـا: ٜـا أَـرل املـ٪َٓني:       (أ )ؾأخـصْا ٚأغطَٓـا   أقـطب إىل ٚزاعـ١،   ؾٛدسٚٙ
قاٍ: ْعِ، ؾأسًـ مخػـني ضدـ٬ّ بـاهلل َـا قتًـ  ٫ٚ عًُـ        (ت )ٚوػطَٓا (ب )أؼًؿٓا
٘    (2). ٚقس ض٣ٚ أبٛ زاٚز ايطٝايـٝػٞ(1)قاوـ٬ّ يف  -، ٚايبـعاض (3)ٚإغــشام بـٔ ضاٖٜٛـ

 (ز ) صبنيط إٔ قت٬ّٝ ٚدس" ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘، عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ  -(خ ) َػاْسِٖ
اؿـٝني   (ح )صأسـس طإٔ ٜكاؽ إىل أُٜٗا أقـطب، ؾٛدـس أقـطب إىل     ×ؾأَط ايٓمل  سٝني،

 
 

)قاٍْعِفأحًفمخغني(.«:ى»/بعزٖايف)أعضمٓا(«:ف»يف-أ

)تعضمٓا(.«:ف»يف-ب

)أغُضْا(.«:ت»يف-ت

)َغاْٝزِٖ(.«:ٚ»،«ف»يف-خ

.«ٚ»،«ل»،«ت»األفٌ:)يف(ٚايتقٜٛبَٔ:يف-ج

.«ى»،«ل»،«ف»عكطَٔاألفٌ،ٚايتقٜٛبَٔ-ح

 
)ح  ،(5/442) ،١ََا دا٤ يف ايكػا :باب ،يف نتاب ايسٜات ،يف َكٓؿ٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ ا٭ثط أخطد٘ -1

إغـطا٥ٌٝ عـٔ   َٔ ططٜل  ،(27852)ح  ،(5/445) ،ايكتٌٝ ٜٛدس بني اؿٝني :ٚيف باب ،(27813
)ح  ،(11/513) ،ٚأخطد٘ ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْٞ اٯثاض .ب٘أبٞ إغشام عٔ اؿاضخ بٔ ا٭ظَع 

4582)،   ٘ ٚيف غـٓس   :قًـ ُ  .َٔ ططٜل ظٖرل بٔ َعا١ٜٚ عٔ أبٞ إغشام عٔ اؿاضخ بٔ ا٭ظَـع بـ
 ٛأبـ ٚ ،( (1/88) ،)ايتكطٜـب  ،ثك١ ٖٚٛ ،ٖٚٛ ابٔ ْٜٛؼ بٔ أبٞ إغشام ايػبٝعٞ ،ا٭ثط ; إغطا٥ٌٝ

ٚأَا اؿـاضخ بـٔ    ،( (2/739) ،ٖٚٛ ثك١ عابس )ايتكطٜب ،عُطٚ بٔ عبس اهلل ايػبٝعٖٞٛ  ،إغشام
إٕ  إغٓازٙ قشٝضؾا٭ثط  ،( (2/156) ،)ا٫قاب١ ،ٖٚٛ َصنٛض يف ايكشاب١ ،ؾٗٛ اشلُصاْٞ ،ا٭ظَع

 .ؾا٤ اهلل وعاىل
ٔ   املتكٓني، ايبكطٟ، أسس اؿؿا  ايطٝايػٞ، زاٚز اؾاضٚز، أبٛ زاٚز بٔ بٔ غًُٝإ -2 ايطبكـ١   ثكـ١، َـ

ـ  .ٖــ  204غـ١ٓ   ايطٝايػٞ، وـٛيف  َػٓس باغِ ُعطف َػٓس ي٘ ايتاغع١،  ، وكطٜـب (2082) ايهاؾـ
 .(2550) ايتٗصٜب

ٔ     قُس أٚ أبٛ ٜعكٛب كًس، أبٛ بٔ إبطاِٖٝ بٔ إغشام -3  ضاٖٜٛـ٘،  اؿٓظًـٞ املـطٚظٟ، املعـطٚف بـاب
ـ   238 فتٗـس، وـٛيف غـ١ٓ    ساؾظ، قاسب املػٓس، ثك١، خطاغإ اإلَاّ عامل ، (276) ٖــ. ايهاؾـ

 .(332) ايتٗصٜب وكطٜب
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"ـ ؾأيك٢ زٜت٘ عًِٝٗ  ×نأْٞ أْظط إىل ؾدل ضغٍٛ اهلل "بؿدل، قاٍ اـسضٟ:  

: (أ ) أٟ( 1)
مل ٜهٔ يف احمل١ً مخػٕٛ َٔ أٖـٌ ايكػـا١َ نـطض     (ب )بعس ميني مخػني ضد٬ّ َِٓٗ، ٚإٕ

إٔ عُط بـٔ اـطـاب   ": (2)ُِٜتِ، ملا ض٣ٚ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘عًِٝٗ إىل إٔ  اؿًـ
 . "اإلميإ ست٢ ٚؾٛاضزز عًِٝٗ 

 
 

 

.«ى»عكطَٔ-أ

)فإٕ(.«:ى»،«ف»،«ل»،«ت»يف-ب

 
َٔ ططٜـل أبـٞ إغـطا٥ٌٝ     ،(2309)ح  ،(3/642) ،اؿسٜح أخطد٘ أبٛ زاٚز ايطٝايػٞ يف َػٓسٙ -1

 ،ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهدل٣ ،ٚأخطد٘ َٔ ططٜل ايطٝايػٞ .عٔ عط١ٝ ايعٛيف عٔ أبٞ غعٝس ب٘ امل٥٬ٞ
 ،(16230)ح  ،(8/126) ،َا ضٟٚ يف ايكتٌٝ ٜٛدس بني قطٜتني ٫ٚ ٜكض  :باب ،يف نتاب ايكػا١َ

 .اٚن٬ُٖا نعٝـ ٫ حيتر بطٚاٜتُٗ ،وؿطز ب٘ أبٛ إغطا٥ٌٝ عٔ عط١ٝ ايعٛيف :ٚقاٍ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل
عـٔ  ْكـ٬ّ   ،(4/108) ،ٚابٔ سذط يف ايتًدٝل اؿبرل ،(8/515) ،ابٔ املًكٔ يف ايبسض املٓرل شنطٚ

ّٞ قٛي٘ ٚقاٍ  .يٝؼ ي٘ أقٌ ،"ٔإشا ٚدس ايكتٌٝ بني قطٜتني نُٔ أقطبُٗا  "إٕ سسٜح  :اؿاؾظ ايعكًٝ
٘ ابٔ عسٟ عٔ ؾهّعؿ ،أعًٓ٘ ابٔ عسٟ ٚايعكًٝٞ بأبٞ إغطا٥ٌٝ :(4/396) ،ايعًٜعٞ يف ْكب ايطا١ٜ

غـطا٥ٌٝ يـٝؼ بـايكٟٛ يف    إأبـٛ   :227م  ،يف نؿـ ا٭غـتاض ٚقاٍ ايبعاض  ،قّٛ ٚٚثك٘ عٔ ،خطٜٔ
ٚنإ ٜػـبُّ عجُـإ    ،يٝؼ بجك١ :52م  ،يف نتاب٘ ايهعؿا٤ ٚاملذلٚنني ،ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ ؾٝ٘ ،اؿسٜح
.   ٖٚـٛ   ،ٚؾٝـ٘ عطٝـ١ ايعـٛيف    ،ضٚاٙ أمحـس ٚايبـعاض   :(6/290) ،ٚقاٍ اشلٝجُٞ يف فُـع ايعٚا٥ـس

 .نعٝـ
، ٖٚٛ عٔ عُط بٔ عبس ايععٜع، ٚمل أقـ عًٝ٘ عٔ عُط بٔ (27847َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ ) -2

 ،أقٌ َٔ مخػني ايكػا١َ إشا ناْٛا :باب ،أخطد٘ يف نتاب ايسٜاتٚقس اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘، 
ٚقاٍ  .َٔ ططٜل غؿٝإ عٔ عبس اهلل بٔ ٜعٜس اشلصيٞ عٔ أبٞ ًَٝض ب٘ ،(28424)ح  ،(9/391)

ٚضٚاٙ عبس ايطظام يف ، ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘ بٓكل :(4/395) ،ايعًٜعٞ يف ْكب ايطا١ٜ
 أخدلْا :ؾكاٍ ،بتػٝرل ،(18308)ح  ،(10/49) ،قػا١َ ايٓػا٤ :باب ،يف نتاب ايعكٍٛ ،َكٓؿ٘

إٔ عُط بٔ اـطاب اغتشًـ اَطأ٠ " :أبٞ بهط بٔ عبس اهلل عٔ أبٞ ايعْاز عٔ غعٝس بٔ املػٝب
  ."ع٢ً َٛىل شلا أقٝب ،امخػني ميًٝٓ

ّن ٖٚٛ ،بٔ غعٝس ٖٛ غؿٝإ ،ايجٛضٟؾ; ٚبايٓظط يف غٓس ا٭ثط  ،سذ١ ثك١ ساؾظ ؾكٝ٘ عابس إَا
)ايهعؿا٤  ،ٖٚٛ نعٝـ ،ُؾٓطؼ املسْٞ ٖٛ ابٔ ،ٚعبس اهلل بٔ ٜعٜس اشلصيٞ ،( (1/371) ،)ايتكطٜب

 ،)ايتكطٜب ،ٖٚٛ ثك١ ،ابٔ أغا١َ اشلصيٞ املسْٞ ٗٛؾ ،ًَٝض ٛأبٚأَا  ،( (2/316) ،يًعكًٝٞ
 .ٚاهلل أعًِ .; ٚا٭ثط بٗصا ايػٓس نعٝـ ٭دٌ عبس اهلل بٔ ٜعٜس((2/473)

 8ل

 ـــــــــــ

 أ
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ؾـطزز عًـِٝٗ    مخػني، (ب )ؾطحيـّا قـاٍ: دا٤ت قػا١َ ؾًِ ٜٛاؾٛا (أ )أٜهّا إٔ (1)ٚض٣ٚ  
  .(ت )ايكػا١َ، ست٢ أٚؾٛا

، عٔ إبطاِٖٝ قـاٍ: إشا مل  (3)، عٔ َػرل٠(خ )عٔ غؿٝإ (2)ٚض٣ٚ عبس ايطظام يف َكٓؿ٘
وبًؼ ايكػا١َ نطضٚا ست٢ حيًؿٛا مخػني ميّٝٓا. ٚ٭ٕ اـُػني ٚادـب بـٓل اؿـسٜح    

 
 

)عٔ(.ايٓغررذ:باقٞيف-أ

)ٜٛفٛا(.«:ى»يف-ب

)ٚفٛا(.«:ى»يف-ت

بظٜار٠:)ايجٛصٟ(.«ى»،«ف»،«ل»،«ت»يف-خ

 
 ،أقٌ َـٔ مخػـني   ايكػا١َ إشا ناْٛا :باب ،يف نتاب ايسٜات ،يف َكٓؿ٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ا٭ثط أخطد٘  -1

٘   ،(28422 ح) ،(9/390)  ،َٔ ططٜل ا٭ؾعح بٔ غٛاض عٔ ابٔ غرلٜٔ عٔ ؾطٜض بـ٘. ٚأخطدـ
أقـٌ َـٔ    إشا نـاْٛا  " :بًؿـظ  ،َٔ ٚد٘ ،خط عٔ ٖؿاّ عٔ ابٔ غرلٜٔ عٔ ؾطٜض ب٘ ،(28423)ح 

 .(2/286) ،ايسضا١ٜ ٫بٔ سذط :ٚاْظط ."ُضّززت عًِٝٗ ا٭ميإ  ،مخػني
َـٔ   ،(18285)ح  ،(10/41) ،ايكػـا١َ  :باب ،يف نتاب ايعكٍٛ ،طد٘ عبس ايطظام يف َكٓؿ٘أخ -2

٘  ايجٛضٟ عٔ َػرل٠ عٔ إبطاِٖٝططٜل  ِ  ّزإشا مل ٜهًُـٛا مخػـني ضُ   " :بًؿـظ  ،بـ  ." زت ا٭ميـإ عًـٝٗ
 ،أقٌ َٔ مخػني ايكػا١َ إشا ناْٛا :باب ،يف نتاب ايسٜات ،ٚأخطد٘ نصيو ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘

٘  عٔ محاز َٔ ططٜل ايؿٝباْٞ ،(28421)ح  ،(9/390) ٚيف غـٓس   :قًـ ُ  .عٔ إبطاِٖٝ ايٓدعٞ بـ
ّن ٖٚٛ ،بٔ غعٝس ايهٛيف ٖٛ غؿٝإٚ ،ايجٛضٟا٭ثط ;   ،( (1/371) ،)ايتكطٜب ،سذ١ ثك١ ساؾظ إَا
َِِكػِ ايهٛيف ،َٚػرل٠ ابٔ ٜعٜس  ٗٛؾ ،ٚأَا إبطاِٖٝ ،( (2/208) ،)ايتكطٜب ،ٖٚٛ ثك١ َتكٔ ،ٖٛ ابٔ 

 .إٕ ؾا٤ اهلل وعاىل إغٓازٙ قشٝض( ( ; ؾا٭ثط 2/473) ،)ايتكطٜب ،ٖٚٛ ثك١ ؾكٝ٘ ،ايٓدعٞ
 َٔ ٜسيؼ، نإ أْ٘ إ٫ َتكٔ ثك١ ايهٛيف، ايهطٜط، ٫َِٖٛ، ٖؿاّ ايهمل َِكػِ، أبٛ بٔ املػرل٠ -3

 .(5602) ، ايهاؾـ(6851) ايتٗصٜب ٖـ. وكطٜب 136 غ١ٓ وٛيف ايطبك١ ايػازغ١، 
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٢ ايؿا٥س٠ َع أْٗا قس وهٕٛ غـببّا  ؾٝذب إمتاَٗا َا أَهٔ. ٫ٚ ٜطًب ؾٝٗا ايٛقٛف عً
(ب ); ؾتهـطاض (أ )يٓهٛشلِ، ٚ٭ٕ ؾٝ٘ اغتعظاّ أَط ايسّ ؾٝهٌُ

[ايـُٝني ] 

ٚاسـس عًـ٢    (ت )
ًٓعإ(1)غبٌٝ ايٛدٛب ممهٔ ؾطعّا  . ٚاهلل املػتعإ.(2)، نُا يف اي

 
 

)فتهٌُ(.:«ل»،«ت»«ٚ»ٚيف/)فهٌُ(«:ف»يف-أ

)ٚتهضاص(.«:ى»،«ف»،«ل»يف-ب

.«ى»،«ف»،«ل»يفاألفٌ)ايزّ(،ٚايتقٜٛبَٔ-ت

 
نُا ٫ ٜػتشل ؾـ٤ٞ   ،ٖصا ٖٛ ا٭قٌ يف ايسَا٤ أْ٘ ٫ ٜدلأ َٓٗا إ٫ غُػني ميٝٓا ابٔ عبس ايدل:قاٍ  -1

، ؾا٭قٌ مخػـني  (8/210ا٫غتصناض ). َٓٗا عٓس َٔ ضأ٣ أْٗا وػتشل بٗا ايسَا٤ إ٫ غُػني ميٝٓا
 ميٝٓا، ٚيٝؼ مخػني سايؿا.

 )م: املػطب ض ٫عٔ ٬ٜعٔ ٬َع١ٓ ٚيعاّْا.عٔ ٖٚٛ ايططز ٚاإلبعاز، ٖٚٛ َكسايًعإ يػ١ َٔ ايً -2
ا جيطٟ بني ايعٚدني َٔ ايؿٗازات ا٭ضبع١، ٚؾطط١ قٝاّ ايعٚد١ٝ، ٚغبب٘ ٖٛ َ ، ٚؾطعا:(425

. ٚقس ٚضز وهطاض ٖصٙ (57ْٝؼ ايؿكٗا٤ )م أقصف ايطدٌ اَطأو٘ قصؾا ٜٛدب اؿس يف ا٭دٓمل. 
ھ ے ے ۓ ۓ  ژ  نتاب اهلل وعاىل:، نُا عدل ا٭سٓاف، يف ْل با٭ميإ ٠٪نساملؿٗازات يا

﮺  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې       ى    ﮼ ﮽ ﮾  ﮻﮲ ﮳ ﮴    ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   ی        ۈئ   ۈئ ېئ    ۆئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ى 

 . ژی جئ 
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  : احلدود يف الشرقة(أ )كتاب     

. ٨ٗ ٙبعذ (ب )كتاب اؿذٗد :أُ٘اعٔا فٚٔا، ٗيف ُظخٞ: أب٘اب اؿذٗد، بذي :أٜ
(1)يف اهظشقٞ"أْ ٙلْ٘ 

، (2)عٌاا قبوإ زِضهاٞ فـاى أٗ بااب      (ت ) عوٟ سذٵٖ ًِفـ٩ّ "
٪ُٔا متِع ًّ ط ّا هلل تعاىل;، ٗيف اهؼشع: عق٘بٞ ًقذٵسٝ هب سق(3)ٗاؿذ يف اهوػٞ: املِع

، قااي  (4)استلاب أطبابٔا، ٗساذٗد اهلل أٙلاّا قاسًإ; ٪ْ اهعباااد ـِ٘عااْ٘ ًِٔااا      
ژڑ  ک  ک  ک  کژ تعاهاٟ: 

(5)   ٕ ، ٪ُٔااا متِااع ًاّ    (خ )ص، ٗٓاٛ أٙلاّا أسلاًا
ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ ، قااي تعااىل: (ز )اهتذااٗص عِٔا

(6) . 
 

 

)بابيفايغضق١(.«:ف»يف-أ

)بزٍنتاباحلزٚر(.«:ص»عكطَٔ-ب

)َتعاًل(.«:ف»يف-ت

.ايٓغــــذٚايتعٜٛبَٔباقٞ،عكطَٔاألظٌ-خ

قٛي٘:)قاٍتعاىل....(إىل:)ايتذاٚطعٓٗا(.«:ف»عكطَٔ-ز

 
أخز ًلوف ٗطشقٞ، ٗػشعا:  ًّ طشق طشقا :ٗأؿؤا اطٍ ًـذس أخز اهؼ١ٛ خفٚٞ، :هظشقٞ هػٞا -1

ّٞ قذس ٞ    ا ًّ املاي، عاقى باهؼ خفٚ ػاش   . ِٙظاش:  فخشز أخزٖ قٔشا ٗغـابا ٗسشاباٞ ٗغٚواٞ ٗخذٙعا
 .(63 )قاهفقٔا١: ُٚع ، ٗأ(504سذٗد ابّ عشفٞ )ق 

عِ٘اْ فشعٛ ؼتٕ، ٗرهم ٪ْ اؿذٵ يف  "يف اهظشقٞ"أٜ: بأْ ٙلْ٘ اهعِ٘اْ اهش٢ٚع: كتاب اؿذٗد، ٗ -2
ذ، ٗٓ٘ اهقطع، ٗميلّ أْ ٙقاي: إْ اؿذٗد يف اهظاشقٞ ًتعاذدٝ; ٪ْ ا٪سِاان عِاذٍٓ     اهظشقٞ ٗاس

ُاٚع اهفقٔاا١ )ق   اهظشقٞ اهلرب٠ ٗٓٛ قطع اهطشٙق، ٗاهظشقٞ اهـػش٠ ٗٓاٛ املعشٗفاٞ. ِٙظاش: أ   
64). 

 .(106)ق  :املػشبِٙظش:  -3
 .(62: ا)ؿ :ُٚع اهفقٔا١ِٙظش: أ -4
   .187ط٘سٝ اهبقشٝ:  -5
 .229ٝ: ط٘سٝ اهبقش -6
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 باب العبد يشرق من مىاله

.  ٗاهظشقٞ يف اهوػٞ: أخز اهؼ١ٛ ًّ اهػري (1): ًاهلٕ، ٗيف سلٌٕ: ًاهلتٕأٜ
عوٟ ٗدٕ اـفٚٞ. ٗيف اهؼشع: أخز ًلٓوف خفٚٞ قذس ٗصْ عؼشٝ دسآٍ ًلشٗبٞ 

ًجاقٚى، كٌا يف اهضكاٝ. أٗ ًا ٙبوؼ قٌٚتٕ ٗصْ عؼشٝ  (2)دٚذٝ، ٗصْ كى عؼشٝ طبع
ٛ سِٚفٞ، ٗقٌذ، ٗٓ٘ ق٘ي أكجش دسآٍ، بق٘ي سدوني عذهني، أٗ بإقشاسٖ ًشٝ عِذ أب

 . (5)ٗصفش ،(ب )، ٗأمحذ، ٗابّ أبٛ هٚوٟ(4)عِذ أبٛ ٙ٘طف(أ ) ، ًٗشتني(3)اهعوٌا١

 
 

)َضتب(.«:ت»يف-أ

)ي٢ًٝ(.«:ص»عكطَٔ-ب

 
ابّ ٗامل٘ىل ًّ ا٪كذاد، فتعين: املاهم، ٗاملٌو٘ن، ٗاملعتٶق، ٗاملعتق، ٗهلا ًعاْ عذٙذٝ أخش٠ ًِٔا:  -1

 .(6/2529): اهـشا ِٙظش  :اهعٍ، ٗاهِاؿش، ٗاؾاس
 اهج٩ثاٞ ٗاهتظاعٞ ًٗاا بٌِٚٔاا    املجقاي ًزكش، ًٗعاشٗن أْ  "٪ْ  "طبعٞ"كزا يف اهِظخ، ٗاهـ٘اب:  -2

 ،ث٩ثاٞ سدااي   فٚقااي:  ، ط٘ا١ كاُت ًشكباٞ ًاع اهعؼاشٝ أٗ ٨   ، زكش ًع امل٧ُحت٧ُٗح ًع املزكش ت
ٗث٩خ عؼشٝ اًشأٝ عزن اهتا١ سد٩، ث٩ثٞ عؼش ، ٗمخع ُظ٘ٝ ٗطبع ُظ٘ٝ، ُٗق٘ي: سداي ٗأسبعٞ

 .(598ػش  ػزٗس اهزٓب ٨بّ ٓؼاَ )ق . ِٙظش ًّ ث٩خ
3-  ٗ ٞ ا يفاختوف اهعوٌا١ يف سلٍ تلشاس اٮقشاس ٗاعتبااسٖ،  املقاش  أْ ٙعاطن  اػاط   اؿِابواٞ    هظاشق

ٗقاي عطا١، ٗاهج٘سٜ، ٗأب٘ سِٚفٞ،  ،ٗبٕ قاي ابّ أبٛ هٚوٟ، ٗأب٘ ٙ٘طف، ٗصفش، ٗابّ ػربًٞ، ًشتني
عطان ًشٝ; ٪ُٕ سق ٙجبت بااٮقشاس، فواٍ ٙعتارب فٚإ اهتلاشاس، كشاق       ٨ٗقٌذ بّ اؿظّ: ٙقطع با

ٕ  اؿذٵ ٗد٘ب يف ٙلفٛ: ٗاهؼافعٚٞ املاهلٚٞقاي . ٗ(9/138) :املػين ٨بّ قذاًٞ. ِٙظش: ا٬دًٛ  عوٚا
ًّ أٗدب تلشاس اٮقشاس  :اهشٗكٞ اهِذٙٞيف  هقِ٘دٛقاي ا، ٗ(4/482املذُٗٞ ). ٗاسذٝ ًشٝ قشاساٮ

; إ٨ فاشد ًاا   سًّ أٗدب تشبٚاع اٮقاشا  عِذ يف فشد ًّ أفشاد اهؼشٙعٞ; كاْ اهذهٚى عوٕٚ، ٨ٗ دهٚى 
إُٔ أًشٖ أٗ أًش غريٖ بأْ ٙلشس اٮقشاس،  ×شاس، ٗمل ٙجبت عّ اهِيب ًاعض ًّ تلشاس اٮقيف قـٞ ٗقع 

 .(3/271) . اهشٗكٞ اهِذٙٞ:إ٨ إرا كاْ أسبع ًشات أْ إقشاس اهضُا ٨ ٙـضٵ ×٨ٗ ثبت عِٕ 
 أبا ٗهضَ اهقاكٛ، ؿاسب أبٛ سِٚفٞ، اػتػى باؿذٙح، ٙ٘طف أب٘ سبٚب، بّ إبشآٍٚ بّ ٙعق٘ب -4

 ًّ كباس فقٔا١ اؿِفٚٞ، تشكٕ أٓى اؿذٙح، هإ كتااب ا٬ثااس، ٗاـاشاز،     عوٕٚ، ٗؿاس ٗتفقٕ سِٚفٞ
 .(8/397)هوبخاسٜ:  اهلبري ، اهتاسٙخ(7/239)اهلرب٠:  ٓا. اهطبقات 182 ت٘يف طِٞ

فقٚٔا  سِٚفٞ، ٗكاْ أبٛ أؿشاب ًّ اهل٘يف، اهعِربٜ اهتٌٌٚٛ، اهلزٙى أب٘ قٚع، بّ اهلزٙى بّ صفش -5
ٛ  ٓاا. أخبااس   158هٕ، تا٘يف طاِٞ    ٨  إرا اؿق إىل سد٘عا ٗأكجشٍٓ أؿشابٕ ًّ أقٚع ٞ  أبا  سِٚفا
 .(6/339) سباْ ٨بّ ، اهجقات(112 ؿا) ٗأؿشابٕ

9/14 
 ـــــــ
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ًٱششصّا ب٩ ػابٕٔ زلااْ    .(1)ٗا٪دهٞ يف اهلتب املبظ٘طٞ ثٍ ٓزا إرا أخز ـو٘كّا 
 ّ ٛ  ٗداٗد، ٗاباّ بِات  ، (2)أٗ سافظ. ٗقاي اؿظا : هاٚع هوظاشقٞ ُـااب    (3)اهؼاافع

سطا٘ي  : قاي: قاي عّ أبٛ ٓشٙشٝ  (5)ٗملا س٠ٗ اهؼٚخااْ. (4)ٮط٩ق ا٬ٙٞ (أ )ًقذس
 فتقطااع ٗٙظاشق اؿباى    ٙاذٖ،  (ب )فتقطااع هعّ اهلل اهظاسق ٙظاشق اهبٚلاٞ   " :×اهلل 

"ٙذٖ

(6). 
 

 
 

.«ى»،«ت»)َكزص٠(ٚايتعٜٛبَٔ«:ف«:»ٚ«:»ص»يفاألظٌ)َكزصًا(،ٚيف-أ

)تكطع(.«:ى»يف-ب

 
ٗعذد ًشات اٮقشاس عِذ ًّ أخز بٕ، تبع هعذد اهؼٔادات اهيت ٙجبات بٔاا اؿلاٍ، فؼاشب اـٌاش       -1

شٝ ٗاسذٝ قطعت ٙاذٖ يف قا٘ي   اهظاسق باهظشقٞ ً إرا أقشٵاػط  فٕٚ إقشاساْ، ٗاهضُا أسبع إقشاسات، ف
قااي اهظشخظاٛ:   ٨ ٙقطاع ًاا مل ٙقاش ًاشتني،     : ٗقاي أب٘ ٙ٘طف ٗابّ أبٛ هٚوٟ ،أبٛ سِٚفٞ ٗقٌذ

أْ سد٩ أقش باهظشقٞ عِذٖ ًشتني فقطع ٙاذٖ، ٗٓازا; ٪ُإ ساذ هلل      ٗسذتٌٔا ًا سٜٗ عّ عوٛ 
إُٔ ػش   سٜٗ عّ أبٛ ٙ٘طف  تعاىل خاهـا فٚعترب عذد اٮقشاس فٕٚ بعذد اهؼٔادٝ كشذ اهضُا، ٗهلزا

أُإ أتاٛ بظااسق    " ×اطتذ٨ زا سٜٗ عاّ اهاِيب     ٗأب٘ سِٚفٞ ٗقٌذ  ،إقشاسّٙ يف فوظني كتوفني
ٗمل ٙؼط  عذد اٮقشاس فٕٚ، ٗ٪ْ ًا ثبت  "فقاي: أطشقت؟ ًا إخاهٕ طشق فقاي: طشقتٕ، فأًش بقطعٕ

 .(9/182) :ملبظ٘  هوظشخظٛا بؼٔادٝ ػآذّٙ ًّ اهعق٘بات ٙجبت بإقشاس ٗاسذ كاهقـاق.
ْ  ٨ًٍ٘ٓ، ا٪ُـاسٜ بّ ٙظاس، اؿظّ -2 ْ  كابري  اهبـشٜ، اهفاكى املؼٔ٘س، كاا  اهازكش،  سفٚاع  اهؼاأ

ُٞ اهعوٍ، يف سأطا ٕٴ ثق ٞ  ًاات  اهجاهجاٞ،  ٗٙذهع، ٗٓ٘ سأغ اهطبقٞ كجريا ٙشطى هلِٕ كاْ فقٚ  110 طاِ
 .(1227) اهتٔزٙب (، تقشٙب1021) . اهلاػفٓا
 بِات  صِٙاب  اهؼافعٟ، إًٔ بِت ابّ اهؼافعٟ، اهشمحّ املطوبٟ عبذ أب٘ اهلل، عبذ بّ ذقٌ بّ ٌذاأس -3

 ٓا. تٔزٙب 295اهؼافعٛ، ٗبٔا ٙعشن، ًّ كباس فقٔا١ اهؼافعٚٞ، ًزك٘س يف كتبٍٔ، ت٘يف طِٞ  اٮًاَ
 .(1/76) ػٔبٞ قاكٟ ٨بّ اهؼافعٚٞ ، طبقات(2/296) ٗاهوػات ا٪مسا١

   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ژ  ٢اذٝ: ( ًاّ طا٘سٝ املا  38ا٬ٙٞ ) -4

  ژ  ڤ
ٍ   :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،أخشدٕ اهبخاسٜ يف ؿشٚشٕ -5 ٗيف  ،(6401)   ،هعّ اهظااسق إرا مل ٙظا

يف  ،ًٗظاوٍ يف ؿاشٚشٕ   .(6414)    ژ ٿ  ٺ ٺ ٺ ژ  :ق٘ي اهلل تعااىل  :باب
 .(1687)   ،سذ اهظشقٞ ُٗـابٔا :باب ،كتاب اؿذٗد

، قاه٘ا: ٙقطع يف اهقوٚى ٗاهلاجري;  أٙلا اـ٘اسزٗسٜٗ عّ  ، (12/309) ٨بّ سضَ:احملوٟ ِٙظش:  -6
هعّ اهلل اهظاسق، ٙظشق اؿباى فتقطاع ٙاذٖ،    ": × قاي ٗؿذٙح اهـشٚشني: اهلشميٞ: هعٌَ٘ ا٬ٙٞ

املػاين ٨باّ قذاًاٞ     . ٗ٪ُٕ طاسق ًّ سشص، فتقطع ٙذٖ، كظاسق اهلجري."ٗٙظشق اهبٚلٞ فتقطع ٙذٖ
(9/105) . 
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ٗبأْ اؿذٙح قااي   .(1) ٗأدٚب بأْ ا٬ٙٞ ًقٚذٝ باهِـااب كٌا ٓٛ ًقٚذٝ باملااي
ٙشْٗ إُٔ بٚض اؿذٙذ، ٗاؿبى كااُ٘ا ٙاشْٗ أْ    : كاُ٘ا(2)فٕٚ اهبخاسٜ: قاي ا٪عٌؽ

 . (3)ًِٕ ًا ٙظاٜٗ دسآٍ
ٗقاي اهؼافعٛ،  ٗقاي ًاهم، ٗأمحذ: ُـاب اهظشقٞ سبع دِٙاس، أٗ ث٩ثٞ دسآٍ.

ًّ سذٙح عا٢ؼٞ سكٛ اهلل  (5)، ٗاهوٚح: سبع دِٙااس، ملا يف اهـشٚشني(4)ٗا٪ٗصاعٛ
، "ق إ٨ يف سبااع دِٙاااس فـااااعذّا اهظاااس( أ )٨ ٙقطااع" :أُاإ قاااي ×عِٔااا عااّ اهااِيب 

 .أدهتِا (ب )ٗطتاأتٛ
 

 

طع(.)التك«:ت»يف-أ

)عٝأتٞ(.«:ف»،«ص»،«ت»يف-ب

 
ِٲٔضٙشأٗ  ا،مخش ه٘ طشقكٌا  فخشز غري املاي، -1 ٕ    ،اػريسشا ؿأٗ  ،دوذ ًٚتٞ ٗأ ّا،خٶ ٕٱ ٨ قطاع عوٚٲا . فٔإُٵ

. ٗيف طاشقٞ اهـاػري اخات٩ن: قااي اباّ      (3/149) هع١٩ اهذّٙ اهظاٌشقِذٜ:  ؼفٞ اهفقٔا١ِٙظش: 
ٗقااي   هؼاافعٛ: ٨ ٙقطاع.  فقاي أبا٘ سِٚفاٞ ٗا  ، ٗاختوف٘ا فٌّٚ طشق سشا ؿػريا ٨ متٚٚض هٕٓبريٝ: 

ْ ابّ ًاهم: هب عوٕٚ اهقطع، ٗاختاس  أُإ ٨ ٙقطاع. ٗعاّ أمحاذ سٗاٙتااْ،      ًاّ املاهلٚاٞ    املادؼا٘
 .(2/275أظٔشٌٓا: ٨ قطع عوٕٚ، ٗا٪خش٠: ٙقع كٌزٓب ًاهم. اخت٩ن ا٪٢ٌٞ اهعوٌا١ )

 ًّ تذهٚع، هٕ سعٗ سافظ، ثقٞ، ا٪ع٩َ، أسذ اهلآوٛ، قٌذ أب٘ ا٪عٌؽ، ًٔشاْ، بّ طوٌٚاْ -2
 .(2615) اهتٔزٙب: ، تقشٙب(2132) ٓا. اهلاػف: 148 ت٘يف طِٞ اهطبقٞ اـاًظٞ،

، ٗعقب قٌذ عبذ اهباقٛ يف ؼقٚقإ هـاشٚض ًظاوٍ عواٟ ٓازا      (6783ؿشٚض اهبخاسٜ )ِٙظش:  -3
ٞ  :فقاه٘ا ،ٗأُلش احملققْ٘ ٓزا ٗكعفٖ٘اهؼش  بل٩َ ُفٚع، قاي:   هلٌاا  ،بٚلٞ اؿذٙذ ٗسبى اهظافِٚ

زَ يف اهعاادٝ  بى ب٩غٞ اهل٩َ تأباٖ ٗ٪ُإ ٨ ٙٱا   ،ٗهٚع ٓزا اهظٚاق ً٘كع اطتعٌاهلٌا ،قٌٚٞ ظآشٝ
َٵ ،ًّ خاطش بٚذٖ يف ػ١ٛ هٕ قذس  ،فٔ٘ ً٘كع تقوٚى ٨ تلجري ،ًّ خاطش بٔا فٌٚا ٨ قذس هٕ ٗإمنا ٙز

 ،ٗٓ٘ سبع دِٙاس ،اييف ًقابوٞ سقري ًّ امل ،ٗٓٛ ٙذٖ ،أْ املشاد اهتِبٕٚ عوٟ عظٍ ًا خظش :ٗاهـ٘اب
  .فإُٕ ٙؼاسن اهبٚلٞ ٗاؿبى يف اؿقاسٝ

ت٘يف  اهطبقٞ اهظابعٞ، ًّ دوٚى، ثقٞ، اٮط٩َ، ػٚخ عٌشٗ، اؿافظ، أب٘ عٌشٗ، بّ اهشمحّ عبذ  -4
 .(3967) اهتٔزٙب ، تقشٙب(3278) ٓا. اهلاػف: 157 طِٞ 

  ٺ ٺ ٺ ژ :تعااىل ق٘ي اهلل  :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،أخشدٕ اهبخاسٜ يف ؿشٚشٕ -5

ًٗظاوٍ يف   ."اتقطاع اهٚاذ يف سباع دِٙااس فـااعذٳ     " :بوفاظ  ،(6407)   ٗيف كٍ تٱقطاع   ،ژ ٿ
٨ تقطع ٙاذ اهظااسق    " :بوفظ ،(1684)   ،سذ اهظشقٞ ُٗـابٔا :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،ؿشٚشٕ

 ." اإ٨ يف سبع دِٙاس فـاعذٳ
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أخربنا مـالك، حـثغها للهيـ،ٓ،  ـو للبـاٙش زـو ِهِـث      $: 11/681
(1)

: أى  سـث ل  زـو   

زعسـث لـٌ، الـاا: ل طـا يـنل ارنـٌ  ـ، ،         جا٘ إىل  م، زو لخلطاص  لحلطـ،مْ م،َ 

ًٔ الم،أضْ مثهًا  طُى دريما.   اا  م،: أر لٌ، لّس الاا: َماذل  ، ؟  اا:  ،  م،آ

 .  لٌّ  طا، خادمكم  ،  مطا كم

ِّما رجل لٌ  سث  ،  مو ذٓ رحم ذل،م مهٌ، أَ مـو    اا ذلمث: َزًنل نأخن، أ

مُالٍ، أَ مو لم،أٔ مُالٍ، أَ مو زَج مُالضٌ، اال  طـا  لٌّ اّما  ، ، َكّف ِكُى 

 لٌّ لللطا اّما  ،  مو
 (أ )

أخٌّ، أَ أخطٌ
(ب )

طٌ، َيُ لُ كاى ذلطاجًا ، أَ  مطٌ، أَ خال

زِمهًا
(2)

اكاى هلم مو ،، أَ صغريًل، أَ كانظ ذلطاجٕ، أجرب  لٖ نفلطًم
(ت )

مالٌ نصّش; 

اكّف ِلطا مو  ،  ممو لٌ يف مالٌ نصّش؟! َينل كلٌ  ُا أزـْ حهّفـٕ َللعامـٕ    

#مو الًاٙها

(3). 
 

 

َٔقٛي٘:)َٔأخٝ٘(إىل:)ْعٝب(.«:ى»عكطَٔ-أ

)أخت٘أٚأخٝ٘(.«:ص»،«ت»يف-ب

)يف(.«:ت»يف-ت

 
ًاّ ؿاػاس    اهٌِاش،  أخات  ٘ املعشٗن بابّٗٓ ٗقٚى غري رهم، اهلِذٜ ٙضٙذ بّ طعٚذ، بّ اهظا٢ب -1

ٞ    ًات ًّ اهـشابٞ، ٗآخش ٞ  يف ا٨طاتٚعاب  رهام.   قباى  ٗقٚاى  ٓاا،  91 ًأٍِ باملذِٙاٞ طاِ  ًعشفا
 .(3/23) اهـشابٞ متٚٚض يف ، اٮؿابٞ(2/401)اهػابٞ:  ، أطذ(2/576) ا٪ؿشاب

ّٱ -2 ًٶ  .(210املػشب )ق. اهزٜ طاي ًشكٕ صًاُّا: اهضٵ
كى طااسق طاشق ًاّ    ، قاي ابّ املِزس: (4/97) :د احملتاس، س(9/151ظٛ )املبظ٘  هوظشخِٙظش  -3

ٕٶ أٗ إًٔ أٗ أخٕٚ أٗ دذتٕ أٗ خاهتٕ أٗ ًّ رات قشَ ًِٕ فعوٕٚ اهقطع اٮقِااع ٨باّ   . ِٙظاش:  ًاي أبٶٚ
 (1/331املِزس )

 8/192ل

 ـــــــــــ

 2ب
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  وغري ذلك مما مل حيزر(أ )را مثمن سرق  [باب  ] 

لــك، حــثغها  ســثل   زــو  ســث للــ،يو زــو أزــْ حبــ   أخربنــا ما$: 12/682

(1)
، أى 

ال  طا يف مث،" اا:   ×ر ُا ل   

(ب )
أٜ عوٟ ػذش، ٗيف ًعِاٖ: فاكٔٞ سطبٞ،  #معلق

 َال يف$ اا ٗإْ كااْ يف ساا٢  ا    (2)ٗبطاٚخ، ٗصسع مل وـاذ; هعاذَ ٗدا٘د اٮساشاص     

ح،ِبٕ

(ت )
جسل 

(3)
 ٕ هاٚع عاشص،  أٜ: هٚع فٌٚا وشغ باؾبى إرا طشق قطاع; ٪ُا  #

اٮباى   بلاٍ املاٍٚ: ًاأ٠ٗ    #لمُلــ،ل    $ بقـش اهلٌضٝ ًٗذٓا، أٜ: أسا  بٔا #ارذل آَليا $
ٕ ( خ )بفتض اؾٍٚ ٗكظش اهشا١: ً٘كع هٌع #ِو،ِ أَ للجََ$. (4)ٗاهػٍِ هوششص باهوٚى  (ز )فٚا

االلطا اّما زلغ مثو لمِلجََـوّ $ ،(5)اهتٌش هوتذفٚف

(6)
 بلظش املٍٚ ٗفتض اؾٍٚ ٗتؼاذٙذ  #

 اهِْ٘، 
 

 

.«ص»،ٚايتعٜٛبَُٔضًا(تـ)األظٌ:يف-أ

ْٞ(.«:ف»يف-ب )ش

)صآٙيفسضب١دبٌ(.«:ف»يف-ت

.ايٓغــــذٔباقٞيفاألظٌ)مجع(ٚايتعٜٛبَ-خ

عكطَٔف.-ز

 
 اهطبقًّٞ  باملِاطم، عامل اهِ٘فوٛ، امللٛ، ثقٞ، اهقشػٛ سظني أبٛ بّ اهشمحّ عبذ بّ اهلل عبذ -1

 .(3430) اهتٔزٙب ، تقشٙب(2820) اـاًظٞ. اهلاػف
، (3/873): اهـاشا  ، اؿشص: امل٘كع اؿـني. ٙقاي: ٓزا سشص سشٙاض. ٗٙظاٌٟ اهتع٘ٙاز ساشصا     -2

امللاْ اهزٜ وشص فٕٚ كاهذاس، ٗاؿاُ٘ت، ٗاهؼخف ُفظٕ،  :أٜ ،ًا وفظ فٕٚ املاي عادٝٗاؿط٩سا: 
عواٟ أْ اؿاشص ًعتارب يف     ع اهعوٌا١أمج. ٗ(5/62) :اهبشش اهشا٢ق. ٗاحملشص ًا ٨ ٙعذ ؿاسبٕ ًلٚعا

 .(2/272اخت٩ن ا٪٢ٌٞ اهعوٌا١ ) ٗد٘ب اهقطع.
اؿشٙظٞ فعٚوٞ زعِٟ ًفع٘هٞ أٜ: أْ هلا ًّ وشطٔا ٗوفظٔا. ًٗأٍِ ًاّ هعاى اؿشٙظاٞ اهظاشقٞ       -3

شق ًاّ اؾباى   ُفظٔا: ٙقاي سشغ وشغ سشطا إرا طشق، فٔ٘ ساسغ ٗقطغ أٜ: هٚع فٌٚا ٙظا 
 .(1/367اهِٔاٙٞ ) ٪ُٕ هٚع عشص. ;قطع

 .(201)ق املػشبِٙظش:  -4
 .(5/2091): اهـشا ًّٗ أمسا٢ٕ أٙلا: اؾشْ، ٗاجملشْ:  -5
 .(94)ق  املػشبِٙظش:  -6

10/15 
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، ٗس٠ٗ أب٘ داٗد، ٗاهِظا٢ٛ، ٗابّ ًادٕ، عّ عٌشٗ (1)ٗٓ٘ اهطغ، ٗٙقاي هٕ: اهذسقٞ
(3)هلل بّ عٌشٗا، عّ أبٕٚ، عّ دذٖ عبذ (2)ػعٚب (أ )بّ

  ط٣ى عّ   ×، أْ سط٘ي
 

 
.«ف»عكطَٔ-أ

 
ّٵ -1 ًٗذاس اهشٗاٙتني عوٟ فشٜٗ إُٔ ث٩ثٞ دسآٍ، ٗسٜٗ إُٔ عؼشٝ دسآٍ.  اختوف يف تقٍ٘ٙ مثّ اجمل

 ."قطع يف فّ قٌٚتٕ ث٩ثٞ دسآٍ ×أْ اهِيب " عّ ابّ عٌش: فٛ اهـشٚشنيكتوفٞ، فأسادٙح ٗآثاس 
، "٨ تقطع اهٚذ فٌٚا دْٗ مثّ اجملّ"هِظا٢ٛ ًشف٘عا: ٗس٠ٗ ا (1686):ًظوٍ(، 6795اهبخاسٜ )

عّ ابٲّ عبٵاغ زا سٜٗ  ، ٗاطتذي ا٬خشْٗ(4935):قٚى هعا٢ؼٞ: ًا مثّ اجملّ؟ قاهت: سبع دِٙاس
ٓٶٍ ×ٛ أْ اهِٵبٶ ٗٱد .قطع ٙذ سدى فٶٛ فّ قٶٌٚتٕ دٶِٙاس أٗ عؼشٝ دسا ( 4387:)أخشدٕ أبٱ٘ دا

ٛٵ ٓٶٍ ×كاْ مثّ اِهٌذّ ٙقَ٘ فٶٛ عٔذ ": ِهشاكٶٍعِذ اٗ(، 4947:)ٗاهِٵظا٢ٶ (. 8142:)"عؼشٝ دسا
 دِ٘  إىل اهشٗاٙات امُلعاسكٞ زا ٓ٘ أؿض ًِٔا، ٗاهيت تتفقٗاؿق أْ اعتباس مثّ اجملّ عؼشٝ دسآٍ 

ًع ا٪سادٙح اهـشٚشٞ ا٪خش٠ اه٘اسدٝ يف تقذٙش اهِـاب بشبع دِٙاس دْٗ تق٘ميٕ باجملّ، ٗاهيت ٓٛ 
، (6789) :اهبخاسٜ« تقطع اهٚذ يف سبع دِٙاس فـاعذا»يف اهـشٚشني عّ عا٢ؼٞ سكٛ اهلل عِٔا: 

 . فٔٛ أٗىل با٨عتٌاد عوٚٔا، ٗتشن ًا ط٘آا.(1684ًظوٍ: )
 ،اهشٗاٙات يف مثّ اجملّ ـلّ باؿٌى عوٟ اخت٩ن اهجٌّ توفكٗاؾٌع بني قاي ابّ سذش: 

 :ا٨طتذ٨ي بق٘هٕ :بّ دقٚق اهعٚذاٗقاي  ،ٗٓ٘ أٗىل ،أٗ عوٟ تعذد اجملاْ اهيت قطع فٚٔا ،ٗاهقٌٚٞ
٨ٗ ٙوضَ ًّ اهقطع يف ٓزا املقذاس  ،٪ُٕ سلاٙٞ فعى ;عوٟ اعتباس اهِـاب كعٚف "قطع يف فّ"

فإُٕ زِط٘قٕ ٙذي عوٟ إُٔ ٙقطع  ،ٙقطع يف سبع دِٙاس فـاعذا :٩ن ق٘هٕغ ،عذَ اهقطع فٌٚا دُٕٗ
ٗاعتٌاد  :قاي ،ٗزفًٕٔ٘ عوٟ إُٔ ٨ قطع فٌٚا دْٗ رهم ،ٗكزا فٌٚا صاد عوٕٚ ّفٌٚا إرا بوػٔ

ٗٓ٘ قٜ٘ يف اهذ٨هٞ  ،ٗٓ٘ ق٘ي أق٠٘ يف ا٨طتذ٨ي ًّ اهفعى اجملشد ،اهؼافعٛ عوٟ سذٙح عا٢ؼٞ
فتض اهباسٜ . ِٙظش: اهقطع يف دْٗ اهقذس اهزٜ ٙق٘هْ٘ ظ٘اص اهقطع فٕٚ ؿشٙض يف ٪ُٕ ;عوٟ اؿِفٚٞ
 .(٨12/106بّ سذش )

 أمحذ سأٙت اهبخاسٜ: ؿذٗق، قاي اهعاق،  بّ عٌشٗ بّ اهلل عبذ بّ قٌذ بّ ػعٚب بّ عٌشٗ -2
 (،4173) ٓا. اهلاػف 118بٕ. ت٘يف طِٞ  وتذْ٘ أؿشابِا ٗعاًٞ عبٚذ ٗأبا ٗإطشاق ٗعوٚا
 (.5050) اهتٔزٙب تقشٙب

عا٢ذ إىل ػعٚب، قاي اهزٓيب، يف اهل٩َ عوٟ أْ سذٙح عٌشٗ بّ  "دذٖ"ٗاهـشٚض أْ اهلٌري يف  -3
ستٟ  ،ثبت مساعٕ ًّ عبذ اهلل، ٗٓ٘ اهزٜ سباٖ ْ ػعٚبّا٪ ١ٛ;ٓزا ٨ ػػعٚب عّ دذٖ، ًشطى: 

هلل، فإرا قاي: عّ أبٕٚ، ثٍ قاي: دذٖ عبذ ا إْ قٌذا ًات يف سٚاٝ أبٕٚ عبذ اهلل، فلفى ػعٚبّا :قٚى
 .(3/266ًٚضاْ ا٨عتذاي ) فإمنا ٙشٙذ باهلٌري يف دذٖ إُٔ عا٢ذ إىل ػعٚب. -عّ دذٖ 

ٌٲشٗ بّ ػٱعٚٲب عّ أبٶٕٚ عّ دذٖٗعِذ ابّ أب مثّ اجملّ »قاي: كاْ ٙق٘ي: : ٟ ػٚٲبٕ ًّ طٔشٙق ع
 (.28105ًـِف ابّ أبٛ ػٚبٞ ) «عؼشٝ دسآٍ
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ف٩ ػ١ٛ  (1)(ب )غري ًتخز خبِٚٞ ًّ أؿاب بفٕٚ ًّ رٜ سادٞ"املعوق فقاي:  (أ )ٌاشجاه
ّٵ فعوٕٚ اهقطعػ٣ّٚا  عوٕٚ، ًّٗ طشق "ًِٕ بعذ أْ ٧ٕٙٗٙ اؾشّٙ، فبوؼ مثّ ف

(2). 
،ًلمثـ  اا ذلمث: َزًنل نأخن مو  ،  $ 

(ت )
ٙعاين: أٗ مثاشّا يف سأغ    #يف رأس للهخـل  

ٖ $اهؼذش،  ٌ    $، ٗكزا اٮباى ٗاهبقاش ٗمٌ٘ٓااا،    #أَ شأ يف لملــ،  أٜ:  #اـال  طــا  لّـ
ارذل أضٖ زالطـم،$هعاذَ اؿشص، 

( خ )
(ز )أٜ #للسّـظِـو، أَ ، للج

 .(  )احملشٗص: 
 

 
 

.:«ص»،َٚاأثبتَُٔضتاييفاألظٌ:-أ

)س١ٝ(.«:ى»/)خب١ٓ(«:ٚ»،«ص»،«ت»يف-ب

)بضًا(يفاملضتني.«:ف»«:/ى»،«ت»،َٚاأثبتَٔضًا()تــُاألظٌ:يف-ت

)بايجُض(.«:ت»يف-خ

.«ف»عكطَٔ-ز

حملضٚس(.)ا«:ص»يف-ح

 
1- ُٞ ٨ ٙأخز ًِٕ يف ث٘بٕ. ٙقاي أخي اهشدى إرا خبأ ػ٣ٚا يف  :أٜ ،اٮصاس ٗطشن اهج٘بًعطف : اِهخٱبٲِ

 .(2/9): اهِٔاٙٞ. خبِٕ ث٘بٕ أٗ طشاٗٙوٕ
ٕ  ٘أبأخشدٕ  -2 ٕ    :بااب  ،يف كتااب اؿاذٗد   ،داٗد يف طاِِ  ،(1710)   ،(2/137) ،ًاا ٨ قطاع فٚا

ّ  اهجٌش ٙظشق بعذ أْ :باب ،يف كتاب قطع اهظاسق ،اهِظا٢ٛ يف طِِٕٗ  )  ،(8/85) ،٧ٕٙٗٙ اؾاشٙ
( ; كوأٍ ًاّ طشٙاق    1289)   ،(3/585) ،كتـاشٳا يف طِِٕ  اهطًزٜٗأخشدٕ كزهم  ،(4958

ٕ  اهوٚح عّ بّ عذ٩ْ عّ عٌشٗ بّ ػعٚب ٕ     ،ٗبِشاٖ٘  .با يف كتااب   ،أخشدإ اباّ ًادإ يف طاِِ
باّ  ًّ طشٙق أبٛ أطاًٞ عاّ اه٘هٚاذ    ،(2596)   ،(3/622) ،ًّ طشق ًّ سشص :باب ،اؿذٗد

 إًاًِاا  :قااي  :ٗقاي ،(8151)   ،(4/423) ،ٗاؿاكٍ يف ًظتذسكٕ .بٕ عٌشٗ بّ ػعٚبكجري عّ 
 .إرا كاْ اهشاٜٗ عّ عٌشٗ بّ ػعٚب ثقٞ فٔ٘ كأٙ٘ب عّ ُافع عاّ اباّ عٌاش    :اطشاق بّ سإٓ٘ٙ

ساذٙح   :(23/313) ،ٗقاي ابّ عباذ اهارب يف اهتٌٔٚاذ    .(3/363) ،ُـب اهشاٙٞ هوضٙوعٛ :ٗاُظش
ٗاؿاذٙح سظٵإِ    .ػعٚب أؿى عِذ مجٔ٘س أٓى اهعوٍ يف ًشاعاٝ اؿشص ٗاعتباسٖ يف اهقطععٌشٗ بّ 

 ،ٗيف ؿااشٚض اؾاااًع  ،(1504)   ،(2/103) ،اهؼااٚخ ا٪هباااُٛ يف ؿااشٚض طااِّ أبااٛ داٗد   
ق  ،ٗيف إسٗا١ اهػوٚااى ،(3036)   ،(2/188) ،ٗيف ؽااشٙر املؼاالاٝ  ،(6038)   ،(2/190)

480،   (2413). 
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$َ

(أ )
لمل،ل $أٜ: ٗمٖ٘  #أضٖ زالغهم  

(ب )
 "كاْ ٗأ" :، كزا يف ا٪ؿى، ٗاهظآش إُٔ#َكاى 

#هلا$

أٜ: ًاّ   #مـو ففعًـا اجـا٘  ـار     $املازك٘سات  (ز )باني  (خ )أٜ: هلى ٗاسذٝ( ت )
(  )خاسز اهبٚت أٗ اؿا٢ 

(خ )أٜ: قذسّا #اب،  مو ذلك شًّٚا$، 
ِبآَ مثـو $، 

(د )
لجملـو   

ٔج$، أٜ: إرا أٗدذ بقٚٞ اهؼشٗ ، #افٌّ لللطا ، درليمََ َلجملّو كاى ِبآَ ُِمٚن  ص،

َال ِلطا يف

(ر )
    ْ أ ل مو ذلك، َيـُ  ـُا أزـ

( س )
( ص )، ٗقاذ #حهّفـٕ َللعامـٕ مـو الًاٙهـا    

 .(1)خ٩ن بعلٍٔ (غ )تقذَ
 

 

.«ى»،«ف»،«ص»،«ت»عكطَٔاألظٌٚايتعٜٛبَٔ-أ

)باملضاح(.:«ٚ»باقٞايٓغذعزايف-ب

)نإهلا(.«:ى»عكطَٔ-ت

)ٚاسز(.«:ى»يف-خ

)َٔ(.ايٓغـذ:ٞقبايف-ز

)ٚاحلافظ(.«:ف»يف-ح

َٔقٛي٘)قزصًا(إىل:)ٚاجملٔنإ(.«:ى»عكطَٔ-خ

)َٔ(.«:ف»يف-ر

.«ى»عكطَٔ-س

)أبٞح(.«:ف»يف-ص

.ايٓغــــذَٔباقٞعكط-ط

)ٚيعزّ(.«:ت»يف-س



 
دا١ طاسق طشق ًّ فإْ املشا ، ّ ٗاؾشٙا٢  هوِخى ٗاملشعٟ هوِٵعٍ، هٚظا عشص، غ٩ن أٜ: أْ اؿ -1

. ِٙظاش:  ٪ُٔا باهوٚاى ػٌاع يف املاشا  هٯساشاص ٗاؿفاظ     ; رهم ػ٣ٚا ٙظاٜٗ مثّ اجملّ، ففٕٚ اهقطع
يف ػ١ٛ ًّ امل٘اػٛ يف ًشاعٚٔا عِذٖ ٩ قطع ف ،ٗكزهم قاي ًاهم. (9/162املبظ٘  هوظشخظٛ )

فعواٟ ًاّ    -ٗٙٔا املشا ، ٗإْ كاْ ًشاسٔا إىل غري اهذٗس ٗهٚع عوٚٔاا سٚطااْ ٨ٗ أغا٩ق    ستٟ ٙأ
طشق ًِٔا اهقطع ٗإْ مل ٙبت ًعٔا أٓؤا، كاهذٗاب يف ًشابطٔا املعشٗفٞ، ٗإْ مل ٙلّ دُٗٔاا أبا٘اب   

 ع.٨ٗ ًعٕ أٓوٕ، ففٛ رهام اهقطا   ،٨ٗ غوق عوٟ رهم ،ملتاع يف ا٪فِٚٞ هوبٚعيف سني أْ ا٨ٗ غوق. 
 .(4/434اهتٔزٙب يف اختـاس املذُٗٞ )ِٙظش: 
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أخربنا مالك، أخربنا فّٖ زو  عّث،  و ذلمث زو فّٖ زو حََّساى$: 13/683

(1)
# 

ًِّا$أٜ: عبذّا ـو٘كّا،  #أى غالمًا$بفتض اؿا١ املٌٔوٞ، ٗتؼذٙذ امل٘سذٝ  بتؼذٙذ  # ،  َد
ٞ "اهٚا١ اهتشتٚٞ: ؿػاس اهِخاى، اه٘اساذٝ    ٞ  "ٗدٙا ، ٗيف املػاشب: أْ  (2) . كازا يف اهِٔاٙا

يف$ ،(3)غـّ ىشز ًّ اهِخى فٚقطع ًِٕ ٗٙػشغ "اه٘دٜ"

(أ )
أٜ: بظتإُ،  #رجل حاٙط

أٜ:  #اُجثٍ) طوبٕٙأٜ:  #ّثٍ، اخ،ج صاحش للُدٓ، ِلطمس َدٌِاغ، ٌ يف حاٙط  $
ٗ $ يف سا٢  طاٚذٖ،  #اا طعــث

(ب )
ّـ $أٜ: ؿااسب اها٘دٜ     ، أٜ: عواٟ اهظااسق،   #ٌ ل

كملحلم،َلى زو $

(ت )
عواٟ ًاّ    (خ )ٗٓ٘ أًري املذِٙٞ، ٙقااي: اطاتعذ٠ فا٩ْ ا٪ًاري     #

: طوب (  )ا٨طتعذا١عوٕٚ، أٜ: أعإُ عوٕٚ ُٗـشٖ، ٗ (ز )ظوٌٕ، أٜ: اطتعاْ بٕ، فأعذاٖ
ٌ $ ،(4)املعُ٘ٞ ٗا٨ُتقاَ. كزا يف املػاشب  ٍ  $، أٜ: سابع اهعباذ   #ابـجه  ،َأرلد  طـا ِـث

أٜ: عاّ   #ابألٌ$ ، ٗٓ٘ أسذ أد١٩ اهـشابٞ#إىل رلاا زو خثِج اانطلق  ّث للعسث
 َللكػ،$ بفتشتني فٌٚٔا #ال  طا يف مث، َال كػ، ِلُا:  ×اأخربٍ أى ر ُا $ سلٌٕ،

ّ     بلٍ #لُلّمـار  اؾٍٚ ٗتؼذٙذ املٍٚ: ػ١ٛ أبٚض ُاعٍ ىاشز ًاّ سأغ اهِخاى، ًٗا
 

 

ٔ(.ـ)َايٓغــــذ:يفباقٞ-أ

)فاعتغ٢ٓ(.«:ى»يف-ب

.،ٚايتعٜٛبَٔباقٞايٓغــــذ(سهِ)األظٌ:يف-ت

)األَريٟ(.«:ى»يف-خ

)قاعزًا(.«:ف»يف-ز

االعتعا١ْ(.)«:ى»يف-ح

 
ّ  فقٕٚ ثقٞ اهفقٕٚ املذُٛ ا٪ُـاسٜ املاصُٛ، اهلل عبذ سباْ، أب٘ بّ وٟٚ بّ قٌذ -1 ٞ   ًا  اهطبقاٞ اهشابعا

 .(6381) اهتٔزٙب ، تقشٙب(5207) ٓا. اهلاػف 121
 .(5/170) :اهِٔاِٙٞٙظش:  -2
 .(481املػشب )قِٙظش:  -3
 .(307)ق املـذس اهظابق:  -4

 193 - 9ل

 ـــــــ

 أ
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 # ـاا لل،جـل  $ ،(2) كازا يف املػاشب   .أخطأ (أ )، فقذ(1)قاي: ٓ٘ سطب أٗ ؿػاس اهِخى

إى مـ،َلى أخـن غالمـْ، َيـُ ِ،ِـث  طـا ِـثٍ، اأنـا أحـش أى  صـْ إلّـٌ،            $طٚذ اهعباذ  

، امصٖ معٌ حطٖ أضٖ×اطخربٍ زالنٓ مسعظ مو ر ُا 

(ب )
الاا لٌ رلاا ،ىم،َل

(ت )
 :

 اا: أرِث $ بٕ، أْ تـِع( خ )أٜ: تشٙذ #أخنع غالم ينل؟  اا: نعم،  اا: اما أنظ صانا؟

ِلـُا: ال  طـا يف مثـ،    ×ارنْ مسعـظ ر ـُا ل    $ : أٜ: سافع،# طا ِثٍ،  اا

( ز )
َال 

ــ، ــ،َلى $، #كػـ ــأم، مـ ــث اـ #زالعسـ

(   )
ــل$ ،أٜ: بتخوٚتااإ،  ٕ أٜ:   #اأر ـ   ًاااّ طذِاااا

 
 

)فكط(.«:ف»يف-أ

.«ف»عكطَٔ-ب

)ْافع(.«:ى»،«ص»،«ف»يف-ت

)بشيو(.«:ف»يف-خ

)بض(.«:ف»يف-ز

)بايعبز٠(.«:ف»يف-ح

 
، ٗأخز بٕ، ٗهعوٕ إمنا رٓب إىل رهم; ٪ْ اه٘دٜ ٓا٘ ً٘كاع اهِاصهاٞ،    هظشخظُٛٗقى ٓزا اهق٘ي ا -1

، فإْ اهعبذ طشق ٗدٙا، ٗمل ٙظشق مثشا أٗ مجاسا، فٚشتاز إىل اهِظش يف ×٨ٗ ركش هٕ يف سذٙح اهِيب 
ا  إىل اهق٘ي باأْ اهلجاش   اهقٚاغ، ٗٓ٘ ًا مل ٙتطشق إهٕٚ ا٪ًري ٗمل ٙعشز إهٕٚ، فأؾأ رهم بعض اهؼش

ٗٓ٘ سذٙح ٨ ٙطابق ًتِٕ ٗهفظٕ املعِاٟ  ٗأػاس ابّ عرب اهرب إىل ٓزا فقاي:  (،9/155)ٓ٘ اه٘دٜ: 
قوعٕ اهزٜ طاشقٕ  ، ٗٓ٘ اهِخوٞ اهـػريٝ ،ٚىظٗاه٘دٜ اهف ،٪ْ املظشٗق كاْ ٗدٙا ;ز عوٕٚاهزٜ خشٵ

ٗٙإ  ٧ٗمل ٙ ،غ ا٪ػذاس مل هزٖ سبٕٗاهجٌش املعوق ًا كاْ ًّ اهجٌاس يف س٦ٗ، ٗغشطٕ يف سا٢  طٚذٖ
، ٗإمنا قا٢ٍ ٙتعوق ًّ ا٪ػذاس ٗاهلجاش  ،٨ٗ د٘داْ ٨ٗ أُذس ٨ٗ ًشبذ ،ؿاسبٕ إىل دشّٙ ٨ٗ بٚذس

 ،ٗٓا٘ ٧ٙكاى عِاذٍٓ كٌاا ت٧كاى اهجٌااس       ،ٓ٘ مجاس اهِخى يف كا٩َ ا٪ُـااس   :قاي أب٘ عبٚذ ٗغريٖ
 .(7/563ا٨طتزكاس ). ٗاه٘دٜ هٚع كزهم

اهلجش بفتشتني: مجاس اهِخى، ٗٓا٘ ػاشٌٕ اهازٜ ٗطا      قاي يف اهِٔاٙٞ: . (68)ق ب املػشِٙظش:  -2
 . (4/152): اهِخى
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نل نأخن ال  طا يف مثـ، اا ذلمث: زً$

(أ )
معلق، َال يف كػ،

َللكػـ، - (ب )

 -للمـار (ت )

#َال يف َدٓ، َال شــــــــــــج،، َيــــــــــــُ  ــــــــــــُا أزــــــــــــْ حهّفــــــــــــٕ ريــــــــــــٌ ل     

(1).   
 

 

)بض..ثض(.«:ف»يف-أ

)ايهٓظنٓظ(.«:ف»يف-ب

)ايهٓظنٓظ(.«:ف»يف-ت

 
ٙتظااسع   ًاا  قاغ عوٕٚ كاى اهشطب املعوق عوٟ ا٪ػذاس، ٗأبٛ سِٚفٞ يف اهجٌش، ٗٓ٘  ٩ قطع عِذف -1

ػذشٖ أٗ  طشق ًّعِذٖ ط٘ا١ ، ٗٗاهشٙاسني ،ٗاهعِب ٗاهبق٘ي ،ـبض ٗاهوشٍ ٗاهشًاْ، كاإهٕٚ اهفظاد
أًاا   ،(9/153املبظا٘  هوظشخظاٛ )  ِٙظش:  .شٗاٙٞ عّ أبٛ ٙ٘طفاه خ٩ن ٗٓ٘ ،ًّ غري ػذشٖ

ا٪َ هوؼاافعٛ  ِٙظاش:   ،٩ قطع يف مثش ًعواق ٨ٗ يف مجااس; ٪ُإ غاري قاشص     عِذ ًاهم ٗاهؼافعٛ ف
ا٪تشدٞ اهيت قطع فٚٔا عجٌااْ باّ عفااْ إمناا كاُات      . ٗهٚع هعوٞ اهشط٘بٞ، قاي ًاهم: (6/143)

٪ْ ٓازا ًااي ٙتٌا٘ي يف    ، ٗزجى ٓزا قااي اؿِابواٞ;   (4/536املذُٗٞ ). أتشدٞ ت٧كى ٗمل تلّ رٓبا
اهعادٝ، ٗٙشغب فٕٚ، فٚقطع طااسقٕ إرا ادتٌعات اهؼاشٗ ، كااجملفف; ٗ٪ْ ًاا ٗداب اهقطاع يف        

 .(9/110املػين ٨بّ قذاًٞ ). ًعٌ٘هٕ، ٗدب فٕٚ قبى اهعٌى، كاهزٓب، ٗاهفلٞ
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ًَ وجيُب منه الشٌَء شرُقالرجل ُي  [باب]  ه ما يرفُع بعَد الشارَق هبه فًه القطع ف

 إىل اإلمام

عوااٟ أُاإ ًفعاا٘ي ثاااْ  "قاهظاااس" (أ )ق٘هاإ: ٙٱظااشق بـااٚػٞ اجملٔاا٘ي، ُٗـااب
"ٙٔب"ها

 .إ"عاٙشف"، ٗكزا فاعى "اهشدى" (ب )، ٗفاعوٕ(1)
ٕ  ،حــثغها للهيــ،ٓ ،أخربنــا مالــك$: 684/ 14  ــو صــفُلى زــو  ســث ل  زــو أمّــ

(2)) 
ّـ    $باهتـػري، قاي أٜ: ؿف٘اْ ٓزا،  ٌ إ ٕ ّـل لصـفُلى زـو أم مـو    $، أْأٜ: اهؼا  #نـ

 ص(ز )كاُات  (خ )إرطًات عاؿّٚا،  :(ت )أٜ #كيل$أٜ: ًّ ًلٞ ٗغريٓا إىل املذِٙٞ  #ًِاج،
 (د )هقباا٘ي اٮطاا٩َ باهِظاابٞ إىل غااري( خ )ػااشطّا (  )اهلذااشٝ قبااى فااتض ًلااٞ فشكااّا أٗ

 .(3)املظتلعفني
 

 
 

)ٜٓعب(.«:ف»يف-أ

فاعٌ(.)«:ف»يف-ب

بظٜار٠)ظفٛإٖشاقٌٝ(.«:ص»يف-ت

«.ص»/ٚايتعٜٛبَٔ)إٕ(:«ٚ»،«ف»/(ا)إسيفاألظٌ:-خ

.«ى»ٚايتعٜٛبَٔ/)نإ(:يفاألظٌ-ز

.«ى»عكطَٔ-ح

.«ى»،«ف»،«ص»يفاألظٌ)شضط(ٚايتعٜٛبَٔ:-خ

)غريٙ(.«:ى»يف-ر

 
 ٪ٗي ٓ٘ اهلٌري املتـى.سٚح أْ املفع٘ي ا -1
، (2400) اهطبقٞ اهجاهجٞ. اهلاػف ًّ ثقٞ أًٚٞ، اهقشػٛ، بّ ؿف٘اْ بّ اهلل عبذ بّ ؿف٘اْ -2

 .(2936) اهتٔزٙب تقشٙب
فتشت ًلٞ، قاي اهلل تعاىل: ستٟ  ،، ٗادبٞ أٗي اٮط٩َ×هلذشٝ إىل املذِٙٞ هِـشٝ اهِيب كاُت ا -3

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ژ

تفظري (. ِٙظش: 72)ا٪ُفاي:  ژڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
 .(5/308اهقشطيب )

11  /16    

 ـــــــــــ

300 

 193 - 9ل
 ـــــــــــــ

 ب
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الاا ×اث ا ز،لحلطٌ ا،كسًا حطٖ  ثم  لٖ ر ُا ل  $

(أ )
 لـْ أنـٌ مـو     : إنـٌ  ّــل   

ٕ  # أزـاح  مكٕ:  لرجا أزا َيـش إىل × ًِاجـ، يلك، الاا لٌ ر ـُا ل  ٨ ( ب )أٜ: فإُا
(1)ٓذاشٝ بعذ فتض ًلٞ. كٌا سٗاٖ اهبخاسٜ

[اهام]$، 

(ت )
أٜ: ًظذذ  #صفُلى يف لملبجث 

(2)أٗ ًظذذ ًلٞ ا ملا طٚأتٛ ا  
، أٜ: داع٩ّ سدا١ٖ ؼات سأطإ ًلااْ    #مطُ ثًل ردلٍ٘$

اأخن للبار  اأضٖ زٌ ر ـُا  $ أٜ: ًّ ؼت سأطٕ، #اجا٘  ار  ِأخن ردلٍ٘$ٗطادتٕ، 

أى ×اــأم، ر ــُا ل    ×ل  

 (خ )
لطــاض

(ز )
ِــثٍ، الــاا صــفُلى: ِــا ر ــُا ل  إنــْ     

أرد

(  )
ُ $ أٜ: قطع ٙاذٖ  #ينل  (خ )أٜ: ًاأخ٘رٖ  #يـ

$ ٌ ٕ   لّـ الـاا  $ أٜ: ٓباٞ هإ،   #صـث 

ٌ   $ٗٓبتااإ هااإ،   (د )أٜ: فواااٍ ًاااا   #: اًـــال ×ر ـــُا ل    ســـل أى ضـــأضّ  زـــ

(ر )
#

(3)  
 

 

(.× ْ٘.....عكطَٔ)ف(َٔقٛي٘:)فكاٍإ-أ

)سات٘(.«:ف»يف-ب

.«ٚ»،«ص»يفاألظٌ)فكاّ(ٚايتعٜٛبَٔ-ت

)بايغاصم(.:بظٜار٠«ٚ»،«ف»،«ص»يف-خ

.«ى»األظٌ:)ٜكطع(/ٚايتعٜٛبَٔ-ز

)أٚر(.«:ف»يف-ح

)َأخٛس(.«:ف»يف-خ

عكطَٔف.-ر

)ٜأتٝينفٝ٘(.«:ف»يف-س

 
ٗٓ٘ ًتفق عوٕٚ، يف اهـشٚشني: أخشدٕ اهبخاسٜ يف كتاب اؾٔاد ٗاهظري، باب ٗد٘ب اهِفري ًٗا  -1

عذ فتض ًلٞ عوٟ اٮط٩َ (. ًٗظوٍ يف كتاب اٮًاسٝ، باب املباٙعٞ ب2825هب ًّ اؾٔاد ٗاهِٚٞ: )
 (.1864ٗاؾٔاد: )

أٜ: يف اهشٗاٙات ا٬تٚٞ، ٗفٚٔا إُٔ طان باهبٚت ٗؿوٟ ثٍ هف سدا١ٖ، ٗٙلْ٘ رهم تـشٙض بأُإ يف   -2
املظذذ اؿشاَ زلٞ امللشًٞ، ٗٓ٘ خ٩ن اهظٚاق املِاطب هوقـٞ يف ٓزٖ اهشٗاٙٞ، فاهظآش ِٓاا أُٔاا   

 ٗقعت يف املظذذ اهِبٜ٘.
ْ بذ اهرب يف ت٘كٚض ًظأهٞ اهؼافاعٞ يف اؿاذٗد، اطاتِباطا ًاّ ٓازا اؿاذٙح ٗغاريٖ: إ       قاي ابّ ع -3

كٌا هٚع هٕ أْ ٙتذظع عوٚٔا  ،إرا بوػتٕسذٗد اهلل عض ٗدى اهظوطاْ ٨ وى هٕ أْ ٙعطى سذا ًّ 
ٞ  ،ٗبأْ اهؼفاعٞ يف رٜٗ اؿذٗد سظِٞ دا٢ضٝ ،إرا اطتطت عِٕ مل  ًاا  ،ٗإْ كاُت اؿذٗد فٚٔا ٗادبا

 .(7/540ا٨طتزكاس ). ٗٓزا كوٕ ٨ أعوٍ فٕٚ خ٩فا بني اهعوٌا١. قاي: اهظوطاْتبوؼ 
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ٕ    ٗاؿذٙح سٗاٖ أب٘ داٗد، اهِظا٢ٛ، ٗابّ   ، (1)ًادٕ، ٗأمحذ يف ًظِذٖ ًاّ غاري ٗدا
عّ ؿف٘اْ بّ أًٚٞ إُٔ طان باهبٚت ٗؿاوٟ، ثاٍ هاف سدا١ٖ ف٘كاعٕ ؼات سأطاإ       

: (ت )فقااي  ×فاطتوإ ًّ ؼت سأطإ فأخازٖ، فأتٟ بٕ اهاِيب  ( ب )، فأتااٖ هاف(أ )فِااَ
ٕ ط: أطشقت سدا١ ٓازا، قااي: ارٓبااا    ×إْ ٓزا طاشق سدا٢ٛ، فقااي هٕ اهِيب  ( خ ) صبا

اقطعا ٙذٖ، فقاي ؿف٘اْ: ًا كِت أسٙذ أْ أقطع ٙذٖ يف سدا٢ٛ، فقاي: فو٘ كااْ قباى   ف
 .(ز )أْ تأتِٚاٛ بٕ

 

 
 

:)َطًب:جيٛطبعزايطٛافايّٓٛيفاملغذزاحلضاّ(..«ٚ»ساش١ٝيف-أ

)أَضٟ(.«:ف»يف-ب

(.×اهِيب قٛي٘:)فكاٍ:إٕٖشا...«:ف»عكطَٔ-ت

.«ٚ»،«ف»،«ص»ٚايتعٜٛبَٔ،عكطَٔاألظٌ-خ

.«ى»،«ف»عكطَٔ-ز

 
ًٶاّ ساشص   :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،يف طِِٕ أب٘ داٗدأخشدٕ  -1  ،(4396)   ،(4/240) ،ًّ طشق 

ٞ       بّ ُـش  عّ أطبا  ٕ  عّ مسان بّ سشب عّ محٚذ باّ أخات ؿاف٘اْ عاّ ؿاف٘اْ باّ أًٚا  .با
ْ  ًاا ٙلاْ٘ ساشصٳ    :بااب  ،طع اهظاسقيف كتاب ق ،اهِظا٢ٛ يف طِِٕٗ  )  ،(8/69) ،،ا ًٗاا ٨ ٙلا٘

يف كتااب   ،يف طِِٕ ابّ ًادٞٗ .بٕ علشًٞ عّعبذ املوم بّ أبٛ بؼري  عّصٓري ًّ طشٙق  ،(4881
عّ ًاهم عّ اهضٓشٜ عاّ عباذ اهلل    ،(2595)   ،(3/621) ،ًّ طشق ًّ اؿشص :باب ،اؿذٗد

اهطرباُاٛ يف  ٗ ،(27680 )  ،(6/465) ،ًظاِذٖ اباّ سِباى يف   ٗأخشدإ كازهم    .بٕبّ ؿف٘اْ 
ٕ  قتادٝ عّ عطا١ عّ طاسق بّ ًشقعك٩ٌٓا ًّ طشٙق  ،(7337)    ،(8/50) ،عذٍ اهلبريامل  .با
عّ مسان عّ محٚاذ باّ أخات    ًّ طشٙق أطبا   ،(8149 )  ،(4/422) ،اؿاكٍ يف ًظتذسكٕٗ

اباّ سذاش يف اهتوخاٚف     ٗقااي اؿاافظ   .طلت عِٕ اهزٓيب يف اهتوخاٚف ٗ ،ٗؿشٵشٕ ،بٕؿف٘اْ 
 عّ أبٕٚ ٗهٕ ػآذ يف اهذاسقطين ًّ سذٙح عٌشٗ بّ ػعٚب ،ٕأخشدٕ ابّ ًاد :(4/179) ،اؿبري

ٛ        :قوت .ٗطِذٖ كعٚف ،عّ دذٖ  ،ٗاؿاذٙح ؿاشٵشٕ اهؼاٚخ ا٪هبااُٛ يف ؿاشٚض طاِّ اهِظاا٢
)   ،يف ؼقٚقاإ ملظااِذ اٮًاااَ أمحااذ ٦ٗ  اػااعٚب ا٪سُاا ٗقاااي اهؼااٚخ ،(3801)   ،(3/209)

 .سذٙح ؿشٚض بطشقٕ ٗػآذٖ :(15340
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للبـار ]إذل راا  : اا ذلمث$

(أ )
عوٌٚٔاا بإقشاس  أٜ: ٗثبت اؿذٵ #إىل لإلمام أَ لللاذف [

  ِهسغ$، (ب )أٜ: ًّ ًاهٕ أٗ عشكٕ #اُيش صاحش لحلق حلٌ$ بِٚٞ. ٗأ

(ت ) 
، أٜ: ٨  #

َيُ $ ِٙفزٖ أٗ ٙقلٕٚ،( خ )أٜ #ميطٌّ َلكهٌ$أٜ: ٙبطوٕ،  #لحلث ِعطل أى لإلمام$ه٘ص 

ــا   ــٕ َللعامــــــــــــــــــــٕ مــــــــــــــــــــو الًاٙهــــــــــــــــــ # ــــــــــــــــــــُا أزــــــــــــــــــــْ حهّفــــــــــــــــــ

(1)
  .

 
 

.«ٚ»،«ى»،«ص»ٚايتعٜٛبَٔ،عكطَٔاألظٌ-أ

)عٛض٘(.«:ى»يف-ب

)ٜتغع(.«:ف»يف-ت

)أٟٜٓفشٙأٜٚكطٝ٘(.«:ى»عكطَٔ-خ

 
ٞ    ٓ٘ سلٛ عّ أبٛ سِٚفٞ، ٗتقـٚى ًا  -1 أٗ غريٓاا ًاّ    ،أْ اهظاسق إرا ًوام اهعاني املظاشٗقٞ بٔبا

أطباب املوم، مل ىى ًّ أْ ميولٔا قبى سفعٕ إىل اؿاكٍ، ٗاملطاهباٞ بٔاا عِاذٖ، أٗ بعاذ رهام، فاإْ       
 ٕ أباٛ سِٚفاٞ    بعاذ اهقلاا١، فلازهم عِاذ    ٗإْ كااْ  ، ًولٔا قبوٕ، مل هب اهقطع ٨ُقطاع خـاً٘ت

ٛ ؿذٙح ؿف٘اْ ٓزا. ِٙظش  إُٕ ٨ ٙظق  اهقطع عِٕٗعِذ أبٛ ٙ٘طف  -ٗقٌذ  :املبظ٘  هوظشخظا
فإْ ٗٓبت اهظشقٞ هوظاسق قباى اهقطاع أٗ   ، ٗكزهم عِذ ًاهم ٗاهؼافعٛ، قاي يف ا٪َ: (9/186)

طشق فٚٔا، ٗاؿاي اهيت طاشق فٚٔاا    ًولٔا ب٘دٕ ًّ ٗدٖ٘ املوم قطع; ٪ُٛ إمنا أُظش إىل اؿاي اهيت
، ٗعِذ اؿِابوٞ ٨ ٙظق  اؿذ عِإ إ٨ زولإ قباى    (6/160ا٪َ هوؼافعٛ ): ٓ٘ غري ًاهم هوظوعٞ

 .(9/128) اهقلا١
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  (1)ما جيب فًه القطع  [باب]

أخـربنا نااـا ،أخـربنا مـالـك$: 15/685

(2)
مُلـٖ  سث ل  زو  ـم، 

(أ )
  و أنــس 

(ب )
 

 طا ×أى للهسـْ 

(ت ) 
 . #درليم يف دلـو  ّمـطٌ غالغـٕ$ ٜ: أًاش بقطاع ٙذ اهظااسق،أ #

 
 

)عٔابٔعُض(.:بظٜار٠«ص»يف-أ

.«ى»عكطَٔ-ب

.«ى»عكطَٔ-ت

 
اختوف اهفقٔا١ يف ُـاب اهظشقٞ: فزٓب اؿِفٚٞ إىل تقٍ٘ٙ ُـاب اهظشقٞ باهذسآٍ، بأْ تبوؼ قٌٚٞ  -1

(، ٗعِاذ اؿِابواٞ:   5/54(، اهبشش اهشا٢اق: ) 9/137وظشخظٛ )املظشٗق عؼشٝ دسآٍ، املبظ٘  ه
اختوفت اهشٗاٙٞ عّ أمحذ يف قذس اهِـاب اهازٜ هاب اهقطاع بظاشقتٕ، فاش٠ٗ عِإ أبا٘ إطاشاق         
اؾ٘صداُٛ، إُٔ سبع دِٙاس ًّ اهزٓب، أٗ ث٩ثٞ دسآٍ ًّ اه٘سق، أٗ ًاا قٌٚتإ ث٩ثاٞ دسآاٍ ًاّ      

ّ غري اهزٓب ٗاهفلٞ، ًاا قٌٚتإ سباع دِٙااس، أٗ ث٩ثاٞ      غريٌٓا، ٗس٠ٗ عِٕ ا٪ثشَ، إُٔ إْ طشق ً
دسآٍ قطع. فعوٟ ٓزا ٙقَ٘ غري ا٪مثاْ بأدُٟ ا٪ًشّٙ، ًّ سبع دِٙاس، أٗ ث٩ثٞ دسآٍ. ٗعِإ، أْ  

٘ٵ َ اهزٓب بٕ، فإْ ُقف سبع دِٙاس عّ ث٩ثٞ دسآٍ، مل ٙقطع طاسقٕ. املػين ٨بّ ا٪ؿى اه٘سق، ٗٙق
لٚٞ: ًّ طشق رٓبّا ٗصُٕ سباع دِٙااس، ُقطاع ٗإْ كاُات قٌٚتإ دسٌٓاّا       (، ٗعِذ املاه9/105قذاًٞ )

ٗاسذّا، ٗإْ مل ٙبوؼ ٗصُٕ سبع دِٙاس، مل ٙقطع ٗإْ طا٠ٗ ث٩ثٞ دسآٍ فأكجش، ٗكزهم ًّ طشق فلٞ 
٘ٵَ غري اهزٓب ٗاهفلٞ ًّ طا٢ش ا٪ػٚا١، فٌّ طشق  ُظش إىل ٗصُٔا دْٗ قٌٚتٔا ًّ اهزٓب، ٗإمنا ٙق

دسآٍ ُقطع ٗإْ مل ٙظاٗ ًّ اهزٓب سبع دِٙاس. ٗه٘ طا٠ٗ سباع دِٙااس ٗمل ٙظااٗ     عشكّا قٌٚتٕ ث٩ثٞ
ًّ بوػات   أْ(. ٗرٓب اهؼافعٚٞ إىل 4/425ث٩ثٞ دسآٍ، مل ٙٱقطع. اهتٔزٙب يف اختـاس املذُٗٞ: )

: اثِاٟ عؼاش   ×أٗ ث٩ثٞ دسآٍ; ٪ْ اهذِٙاس كااْ يف عٔاذ اهاِيب     ،طشقتٕ سبع دِٙاس فـاعذا ٙقطع
 (.6/159َ هوؼافعٛ )دسٌٓا. ا٪

ًاّ   ٗأع٩ًٔاٍ،  اهتاابعني  أ٢ٌٞ ًؼٔ٘س ًّ فقٕٚ ثبت، ثقٞ، املذُٛ، اهلل عبذ أب٘ عٌش، ابّ ً٘ىل ُافع -2
 .(7086) اهتٔزٙب ، تقشٙب(5791) ٓا. اهلاػف 117 ت٘يف طِٞ اهجاهجٞ، اهطبقٞ

12 - 17 

 ـــــــــــــ

301 



 

 
 

 
 

 كتاب احلدود شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

153 

أخربنا  سث ل  زو أزْ زك، ،أخربنا مالك$: 686/ 16

(1)
(أ )أٜ: ابّ سضَ #

 و $، 

 م،ٔ زهظ  سث لل،يو

(2)
عا٢ؼٞ (3)أٜ: ابّ طعذ بّ صساسٝ، ٗكاُت يف سذش #

أٜ: ؿر أٗ  #مكٕخ،جظ إىل   ×أى  اٙصٕ زَج للهيب $، ٗسٗت عِٔا (ب )ٗتشبٚتٔا
 #َمعًا غالم$ ،(4)(ٗهلا ٨ً٘تاْ) :ًعت٘قتاْ، ٗهٚشٟٚ أٜ: #َمعًا مُالضاى$ ،عٌشٝ

(خ ()ت ) أٜ: ٪سذٍٓ، أٗ كاْ ًؼشكّا #لس   سث ل  زو أزْ زك، للصثِق$ أٜ: عبذ
 ،

أٜ:  #ما ضّهك لمل،أض $ بـٚػٞ اجملٔ٘ي، أٜ: أسطى، #عؼُز$، اهؼأْ أٜ: #َأنٌ$
َم،لجل زربد$ امل٨٘تني

(ز )
(5)اهٌّٚ (  )ُ٘ع ًّ بشٗد ،بفتض املٍٚ ٗكظش اؾٍٚ #

 ث 

 (خ )عوٟ صُٞ #خّطظ
"بٚعت"

أٜ:  #خ، ٕ خط،ل٘$أٜ: عوٟ رهم اهربد،  # لٌّ$، (د )
(ر )كاهوفافٞ هٕ

 ٗأخشزًٌِٔا، (س )أٜ: عوٟ غافوٞ #للغالم اأخن$ أٜ: اهشاٜٗ #: اا$ .

 أٜ: ًّ #للسـ،د$
 

 

)محظ٠(.«:ى»يف-أ

)َضبٝٗا(.«:ف»)تضتٝبٗا(/«:ص»يف-ب

)َصرتنًا(.«:ف»،«ص»يف-ت

.)فِٝٗ(:بظٜار٠«ى»،«ص»،«ف»يف-خ

)بربرَضادٌ(.«:ى»،«ف»يف-ز

)بضرر(.«:ص»يف-ح

)ٚطٕ(.«:ى»يف-خ

)ٜبعح(.«:ف»،«ص»يف-ر

.«ى»عكطَٔ-س

)عفًتَ٘ٓٗا(.«:ف/»)عك١ً(«:ى»يف-ص

 
 تا٘يف طاِٞ    ٞ سذٞ،ثق اهقاكٛ، املذُٛ ا٪ُـاسٜ سضَ، بّ عٌشٗ بّ قٌذ بّ بلش أبٛ بّ اهلل عبذ -1

 .(3239) اهتٔزٙب ، تقشٙب(2654) ٓا. اهلاػف 135
ٞ  عّ أخزت اهتابعني فقٔا١ ًّ ا٪ُـاسٙٞ صساسٝ بّ طعذ بّ اهشمحّ عبذ بِت عٌشٝ -2  ٗكاُات  عا٢ؼا

 .(8643) اهتٔزٙب (، تقشٙب7046) ٓا. اهلاػف 106اهطبقٞ اهجاهجٞ، طِٞ  ًّ سذشٓا، ثقٞ يف
 .(1/342اهِٔاٙٞ )ِٙظش:  .اهج٘ب ٗاؿلّ ٗٓ٘، ٓ٘ طشفٕ املقذَٗ ،ًّ سذش اهج٘باؿذش:  -3
 .(5/1217)بشٗاٙٞ وٟٚ: ٘طأ مل أقف عوٟ اخت٩ن يف اهوفظ ِٓا. ِٙظش امل -4
 .(11/175) ه٫صٓشٜ: تٔزٙب اهوػِٞٙظش:  -5

  10/194ل
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افطـق$ٗططٔاا كٌا بِٕٚ بق٘هإ 

(أ )
، فقطاع اـشقاٞ عّ اهاربد، (ت ) فؼاقٵ (ب )أٜ:  # هـٌ

 ،(1)إرا ُقااض خٚاطتاإ :"ُـااش"ٗ "كااشب" (خ ) ٛصبااابطًااّ  ،فتاااق اهجاا٘ب :ٗٙقااااي
لِلْسـث $ سؼاٖ٘  (ز )صباذي طأٜ:  #َجعل مكانٌ$ أٜ: اهربد ًِٔا، #اا طخ،جٌ$

(2)
بلظاش   #

َٔا، أَ$فظلْ٘، 

(  )
[ ـثمطا ] مـا ال$، كٌا كاُت أٜ: اـشقٞ اـلشا١ # لٌّ َخاط 

(خ )
# 

داعطا لملثِهٕ

(د )
ٌ  إىل للربد ذلك  أٜ: أٓوإ، ، (المـا اطلـُل  $، (ر )، أٜ: عوٟ صعٌٌٔا#أيلـ

ــث  $ ــٌ َجــثَل ذلــك لللس جيــثَل َ ) (، ٙعااين: أٗ اهفااشٗٝ،  ه

(س )
ــ،أض  اكلمــُل للــربد   لمل

اكلمطا

(ص )
كطسطـا  أَ$ أٜ ب٩ ٗاططٞ، # اٙصٕ

(غ )
#إلًّـا 

ٞ  (ؾ ) (ق )أٜ: باهقلاٚ
َأّضًمطـا  $، 

 ابـٚل  ـو ذلـك اـا  ف،    ) أُإ أخازٖ،   (  )ا٪ٗىل، أٜ: ظِتاا  (ض )بتؼذٙذ اهتاا١  #للعسث
 

 

)فصل(يفاملضتني.«:ف»يف-أ

فتلعٓ٘أٟ(.)ف«:ت»عكطَٔ-ب

.«ى»عكطَٔ-ت

.«ت»األظٌ:باب،ٚايتعٜٛبَٔيف-خ

.«ت»،«ص»،«ى»،«ف»عكطَٔاألظٌٚايتعٜٛبَٔ-ز

.«:ى»،«ف»،«ص»:)فضر٠(،ٚايتعٜٛبَٔيفاألظٌ-ح

.«:ت»:)قزَٓا(ٚايتعٜٛبَٔيفاألظٌ-خ

)صفعٓا(.«:ف»،«ٚ»،«ى/»)صفعتا(«:ص»يف-ر

)طعُٗا(.،«ى»،«ٚ»،«ف»يف-س

)جيز(.«:ى»يف-ص

)فهًُا(.«:ى»يف-ط

)نتبٓا(.«:ف/»)ٚانتبتا(«:ى/»)نتبت(«:ت»،«ص»يف-ـس

.«ص»،«ت»ٚايتعٜٛبَٔ،يفاألظٌ)إيٝ٘(-ط

)بايتعبب(.«:ف/»)بايكع١(«:ى/»)بايكعب١(«:ص»يف-ص

يٝاء(.)ا«:ف»يف-ض

)ظٓٓا(.«:ف»يف-ط

 
 .(4/1539): اهـشا  :ِٙظش -1
 .(2/533) اهـشا ش: اهوبذ: كى ػعش أٗ ؿ٘ن فتٌع، ٗاهوبذٝ: ًا ٙ٘كع ؼت اهظشز. ِٙظ -2
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  ٕ ٍ  $ ،(خ )عواٟ طابٚى اهفتا٠٘    (ت )ٙاذٖ ( ب )بقطاع (أ ) أٜ: #اأم،ع زـٌ  اٙصـ  #الطعـظ ِـث
َ الظ$اجملٔ٘ي، أٜ: قطعٔا اؿاكٍ، 

(ز )
، ٗهفظٔا #اصا ثًل دِهار رزا يف لللطا اٙصٕ: 

(1)اسق إ٨ يف سبع دِٙاس، فـاعذّا٨ ٙقطع اهظ" يف اهـشٚشني ًشف٘عّا:
إ٨ أْ ًاهلّا ، "

 ٗأمحذ قا٨: اهج٩ثٞ دسآٍ قذس سبع دِٙاس; ٪ْ ؿشن اهذِٙاس عواٟ عٔاذ سطا٘ي اهلل   
 .(2)عؼش دسٌٓا (خ )باثِيت (  )كاْ  ×

 
 

.«ى»،«ص»،«ف»،«خ»ٚاإلثباتَٔ،عكطَٔاألظٌ-أ

)تكطع(.«:ت»يف-ب

.«ى»عكطَٔ-ت

)ايعكٛب١(.«:ى»يف-خ

.)قاٍ(«:ف»يف-ز

)فغًِ(.:بظٜار٠«ى»،«ص»يف-ح

)باثين(.«:ص»،«ت»يف-خ

 
 طبق ؽشهٕ. -1
عٌش اهذٙٞ اثاين عؼاش أهاف    كزهم، ٗقَ٘ عجٌاْ ٗ ،قطع يف ث٩ثٞ دسآٍ ×قاي ًاهم: ٪ْ اهِيب  -2

ًاا   دسٍٓ، ف٩ ِٙظش إىل اهـشن يف ٓزٖ ا٪ػٚا١ إْ استفع اهـشن أٗ انفض، ٗإمنا ِٙظش يف ٓزا إىل
ق، ٗٙقَ٘ اهزٓب بٕ، أْ ا٪ؿى اه٘ٔسيف سٗاٙٞ ، ٗعِذ أمحذ (4/526املذُٗٞ )ِٙظش  ًلت بٕ اهظِٞ.

 .(9/105املػين ٨بّ قذاًٞ ) فإْ ُقف سبع دِٙاس عّ ث٩ثٞ دسآٍ، مل ٙقطع طاسقٕ.
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 و أزٌّ،  و $ ابّ سضَ، :أٜ #زك، أزْ مالك، أخربنا  سث ل  زو أخربنا$: 17/687

 م،ٔ

(أ )
و، أى سث للـ،ي  لزهٕ 

(ب )
أٜ: صًاااْ خ٩فتإ    ،# ــار ًا  ـ،  يف  ًـث  ػمــاى    

"$ ٕ #ُأْض،ّجـ

(ت )
 "

(1)
بلااٍ اهلٌاضٝ ٗطااالْ٘ اهف٘قٚاإ ٗتؼاذٙذ اؾٚاااٍ: أفلااى اهجٌااااس    

(  )أتشلٞ"، ٗفٚٔا هػات: (ز )اهيت ٙقـذ بٔا اهشٙض هوطٚب (خ )املأك٘هٞ
"

(2)
بضٙاادٝ اهِاْ٘،    

    .(4)(خ )ص(3)عٚااااضطركاااشٖ  .عااازن اهلٌاااضٝ  "تشلاااٞ"عااازفٔا، ٗ "أتشداااٞ "ٗ
 

 

)عٔعُض٠اب١ٓ(.«:ى»عكطَٔ-أ

.«ى»َٔعكط-ب

َعضٚف١،ايٛاسز٠"أتضد١"،ٚيفيغ١ضعٝف١١"األتضز"بطِاهلُظ٠فانٗ:داءيفساش١ٝ)ت(-ت

"تضْر".قاٍاألطٖضٟ:ٚاأُلٚىلٖٞاييتتهًِبٗاايفعشاءٚاصتطاٙايٓشٜٕٛٛ/َعباح.

ٜسغـهٔسًـ١ايٓغـاء،ٚجيًـٛاايًـٕٛٚايهًـه،ٚقصـضٖايف- األتضد١ٚايرتجن١ٚايرتْـر:

ايجٝابميٓعايغٛس،ٚايهًهٚايغٛاريفظفض٠،نشايفايكاَٛس.

األتضد١بطِاهلُظ٠ٚعهٕٛايتاءٚتصزٜزاجلِٝ:أفطٌايجُاصاملأنٛي١اييتٜكعزبٗا--

َغضب.ايتُضقٛال/«:ٚ»ايضٜحايطٝب،الَطًكًا،إسأفطًٗايشيوايعٓب

)املأنٍٛ(.«:ص»يف-خ

)ايطٝب(.«:ف»ص،،«ٚ»،«ت»(،)ٚايطٝب«:ى»يف-ـز

)أتضد١(.«:ف»يف-ح

.«ى»،«ف»،«ص»،«ت»يفاألظٌ)غٝاض(،ٚايتعٜٛبَٔ-خ

 
 .(1/74): املـبا ِٙظش:  -1
 .(182اهقاً٘غ احملٚ  )ق ِٙظش:  -2
املاهلٛ،  اهفقٕٚ، املػشب ع٩ًٞ اهقاكٛ، اهظبيت، اهٚشـيب اهفلى أب٘ عٚاض، بّ ً٘طٟ بّ عٚاض -3

 ٗتقشٙاب  املذاسن تشتٚب" ٗكتاب "املـطفٟ ػشن يف اهؼفا١" كتاب هٕ ٗقتٕ، يف اؿذٙح اؿافظ إًاَ
ٞ   544ٗغريٓا كاجري، تا٘يف طاِٞ     "ا٪ُ٘اس ًؼاسق" ٗ "ًاهم ًزٓب فقٔا١ ركش يف املظاهم  ٓاا. بػٚا
 .(4/67) هوزٓيب اؿفاظ ، طبقات(437 ؿا) ا٪ُذهع أٓى سداي تاسٙخ يف املوتٌع

 .(1/16ًؼاسق ا٪ُ٘اس عوٟ ؿشا  ا٬ثاس )ِٙظش:  -4
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اــأم، زًــا  ػمــاى أى ضلــُم$

(أ )
الُمــظ زػالغــٕ، 

(ب )
درليــم، مــو صــ،ف لغــ   صــ،  

 ٍ  (خ )ًا هب(ت )أٜ: فأًش بقطعٔا، ٗقاي ًاهم: أسب #دريمًا زثِهار، الطا  ػماى ِـث
ث٩ثٞ دسآٍ، ط٘ا١ اتلع اهـاشن أٗ استفاع، ٗساذٙح عجٌااْ ٓازا       ٛفٕٚ اهقطع إه

اقطعا٘ا يف سباع   ": ×ٗ يف ًظِذ أمحذ عّ عا٢ؼٞ عّ اهاِيب  . (1) أسب ًا مسعتٕ إٖهٛ
فٌٚا ٓ٘ أدُٟ ًّ رهم،  ٗكاْ سبع اهذِٙاس ٣ً٘ٙز ث٩ثاٞ دسآٍ، ( ز )دِٙاس، ٨ٗ تقطع٘ا

"ٗاهذِٙاس اثِيت عؼش دسٌٓا

 ـاا ذلمـث:  $ .(2)

 (  )
اّمـا  $أٜ: اهعوٌاا١،   #لخطلـف للهــاس   

ِلطــــا

(خ )
،-أٜ: فقٔا٦ٓاااا – #لملثِهــــٕالـــاا أيـــل $،  -أٜ: يف قاااذسٖ – #اّـــٌ للّــــث 

 
 

)ٜكّٛ(.«:ف»،«ص»يف-أ

)بجالخ(.«:ت»يف-ب

«.ى»عكطَٔ-ت

)جيب(.«:ى»،«ص»،«ت»يف-خ

)تكطع(.«:ى»يف-ـز

بظٜار٠)قز(.«ت»يف-ح

)ْكطع(.«:ى»)تكطع(/«:ت»يف-خ

 
 .(7/530ا٨طتزكاس )ِٙظش:  -1
 ٛأب عّقٌذ بّ ساػذ عّ وٟٚ بّ وٟٚ اهػظاُٛ ًّ طشٙق  ،(6/80) ،أخشدٕ أمحذ يف ًظِذٖ -2

قاي اؿافظ ابّ عبذ  .عّ عا٢ؼٞ بٕ عٌشٝ بِت عبذ اهشمحّ عّبلش بّ قٌذ بّ عٌشٗ بّ سضَ 
 ،ٗوٟٚ ثقٞ ،مل ىشدٖ٘ ًّ سذٙح قٌذ بّ ساػذ عّ وٟٚ :(4/553) ،اهتشقٚقاهلادٜ يف تِقٚض 

ٗقذ سٗاٖ ًظوٍ ًّ سٗاٙٞ ٙضٙذ بّ عبذ اهلل بّ اهلاد عّ أبٛ بلش بّ قٌذ  ،كتوفٴ يف ت٘ثٚقٕ ٗقٌذ
يف ؼقٚقٕ ملظِذ اٮًاَ  ٦ٗ اػعٚب ا٪سُٗاؿذٙح ؿشٵشٕ اهؼٚخ  .بٕ ابّ عٌشٗ بّ سضَ عّ عٌشٝ

 .(24559)   ،(41/61) ،أمحذ

 10/194ل
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ينٍ (ب )صرََلطَ$، (1) أٜ: سقٚقٞ أٗ سلٌّا ،#رزا دِهار$ .اهؼافعٛ (أ )ًٍِٗٔ ًاهم تبعٕ

أٜ: فقٔا١ اهل٘فٞ:  #َ اا أيل للع،ل $ فٌٚا اطتاذه٘ا بٔا. (ت )أٜ: ٗم٘ٓا، #لألحادِؼ
ٙاح،  أٜ: يف أساد #×ال نلطا للّث يف أ ل مو  ص،ٔ درليـم ، َرََل ذلـك  ـو للـهيب     $

أُٔا قاهات :  ،يف ػش  ا٬ثاس عّ أَ أميّ سكٛ اهلل عِٔا (2)ًِٔا ًا أخشدٕ اهطشاٜٗ
ٞ   (خ )٨ تقطع": ×قاي سط٘ي اهلل  ٞ   "ٙذ اهظااسق إ٨ يف ًااذِ (3) ٗيف ُظاخٞ: سذااف

 .

 
 

.«ى»،«ف»،«ص»،«ت»بظٜار٠)ٚ(يف-أ

.«ّ»،«ف»،«ى»،«ص»،«ت»يفاألظٌ)صرٚا(،ٚايتعٜٛبَٔ-ب

)ٚحنُٖٛاأٟ(.«:ت»يف-ت

)ٜكطع(.«:ص»يف-خ

 
سقٚقٞ: بأْ كاْ سبع دِٙاس رٓبا، ٗاهذِٙاس كاْ ٙلشب ًّ اهازٓب، أٗ سلٌاا: باأْ كاُات قٌٚتإ       -1

 كزهم سظب اهـشن أٗ اهظعش، كج٩ثٞ دسآٍ فلٞ، أٗ طوعٞ قٌٚتٔا سبع دِٙاس.
ؿااسب   اهفقٕٚ،  اؿافظ املـشٜ، اهع٩ًٞ ا٪صدٜ، اهطشاٜٗ، دعفش أب٘ ط٩ًٞ، بّ قٌذ بّ أمحذ -2

ٓاا.  321تا٘يف طاِٞ    اهفقٔاا١;  ٗاخات٩ن  ا٬ثاس; ًٗؼلى ا٬ثاس; ًعاُٛ اهطشاٗٙٞ، ٗػش  اهعقٚذٝ
 .(1/102) اؿِفٚٞ طبقات يف امللٚٞ ، اؾ٘آش(3/21) هوزٓيب اؿفاظ طبقات

. ِٙظاش:  هطغ إرا كاْ ًّ دو٘دٷ هاٚع فٚإ خؼاب ٨ٗ عقابٴ    ٗٓٛ باهتششٙم، ٗتقاي هوٌذّ أٗ ا -3
 .(4/1341): اهـشا 
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"أٗ عؼشٝ دسآٍ بذِٙاس ×ٗقً٘ت ٣ً٘ٙز عوٟ عٔذ سط٘ي اهلل 

 (2)ٗسٗاٖ اهطرباُٛ ،(1)
،(4)إًااااااا ًِقطااااااع أٗ ًشطااااااى (ب )حٗٓاااااا٘ سااااااذٙ .(3)(أ )يف ًعذٌاااااإ

 
 

بظٜار٠)أٜطًا(.«ف»،«ى»يف-أ

)ٖٚٛسزٜح(.«:ى»عكطَٔ-ب

 
 ػشٙم عّ ًِـ٘س ًّ طشٙق ،(4954)   ،(3/136) ،أخشدٕ اهطشاٜٗ يف ػش  ًعاُٛ ا٬ثاس -1

ٗأخشدٕ  ."دشفٞ يف إ٨ٓ اهظاسق ٨ ٙقطع ٙذ" :بوفظ، أَ أميّعّ  أميّ ابّ أَ أميّ عّ عطا١ عّ
 .(7875)   ،(6/3466) ،ًعشفٞ اهـشابٞ يف ا٪ؿبٔاُٛكزهم أب٘ ُعٍٚ 

 :(3/356) ،ٗقاي اهضٙوعٛ يف ُـب اهشاٙٞ .يف طِذٖ ًقاي :(8/172) ،قاي ابّ سذش يف ا٨ؿابٞ
ٗهٚع فٕٚ عّ أَ  ،ػشٙم ًّ سذٙح فإْ اهِظا٢ٛ سٗاٖ أٙلٳا ،ٗٓزا فٕٚ ُظش :قاي ؿاسب اهتِقٚض "

 ،إمنا قاهٕ ػشٙم بّ عبذ اهلل اهقاكٛ ،عّ أَ أميّ خطأ يف ٓزا ا٨طِاد :ق٘هٕ :ٗقاي اهبٚٔقٛ .أميّ
 ."ملا ظٔش ًّ ط١٘ سفظٕ  ،ٙم ٨ ٙٱشترٵ بٕ فٌٚا ٙٱخاهف فٕٚ أٓى اؿفظ ٗاهجقٞٗػش ،ٗخو  يف إطِادٖ

ٗاختوف يف أميّ ٓزا اهزٜ يف  .ٗطلت عِٕ اهزٓيب يف اهتوخٚف ،ٗسٗاٖ اؿاكٍ يف ًظتذسكٕٗقاي: 
 ،ٗسذٙجٕ ًظِذ ،فابّ أَ أميّ ؿشابٛ ،أٗ ٌٓا سد٩ْ ،ٓى ٓ٘ ابّ أَ أميّ أٗ غريٖ ،ًظِذ اهِظا٢ٛ

ٛٵ ،ٗا٬خش ابّ اًشأٝ كعب   ٗسذٙجٕ ًشطى. ،تابع
فقذ ركشُا يف  ،ٗأًا سذٙح أميّ :(4/553) ،ٗقاي اؿافظ ابّ عبذ اهلادٜ يف تِقٚض اهتشقٚق

ِـّشا  عّ ابّ عٌش ٗعا٢ؼٞ كذ ٓزا ٌّ مل ٙذسن صًاْ  :اهذاسقطينٗقاي  ،ٌٗٓا أعشن ًِٕ ،اه أميّ تابع
فٕٚ وٟٚ بّ عبذ اؿٌٚذ  :(6/298) ،يف فٌع اهضٗا٢ذ ٌٟاهلٚجٗقاي  .٨ٗ اـوفا١ بعذٖ اهِيب 
ٗقذ  :قوتٱ ٪بٛ " :(1375)   ،(447/ 1) ،ٗقاي ابّ أبٛ سامت يف اهعوى .ٗٓ٘ كعٚف ،ٛاؿٌاُ

َٵ أميّبظِذٖ س٠ٗ ٓزا اؿذٙح  َٵ أميّ ،عّ أميّ ابّ أ اهظاسق ٨ ٙقطعٱ  :سط٘ي اهلل قاي  :قاهت ،عّ أ
٘ٵ إ٨  ،ٓزا خطْأ ًّ ٗدٔني :قاي أبٛ .دِٙاسٳا اهلل  ي٣ً٘ٙز عوٟ عٔذ سطً٘ت اؿذفٞ يف سذفٞ ق
َٵ ٙق٘ه٘ا أؿشاب ػشٙم مل أْ :سذٌٓاأ ٗاه٘دٕ  ،عّ اهِيب أميّ  ابّ أَعّ أميّ  :قاه٘ا إمناأميّ  عّ أ

 ."×مل ٙٱذسن اهِيب أميّ  ابّ أَأميّ ٗ ،عّ أميّ ق٘هٕ "باهظِذ"ٙشْٗٗ  أْ اهجقات ،ا٬خش
اؿذاٞ   اهع٩ًٞ، اٮًاَ، عـشٖ، سافظ اهطرباُٛ; اهوخٌٛ، اهقاطٍ، أٙ٘ب، أب٘ بّ ذأمح بّ طوٌٚاْ -2

ٞ  تا٘يف  "اهـاػري "ٗ "ا٪ٗطا  "ٗ "اهلبري": اهج٩ثٞ املفٚذٝ، ٗاملعادٍ ؿاسب املـِفات ٓاا.   360 طاِ
 .(372 ؿا) هوظٚ٘طٛ اؿفاظ ، طبقات(3/85) هوزٓيب اؿفاظ طبقات

ػشٙم عّ ًِـ٘س عّ  ًّ طشٙق ،(20738)   ،(18/265) ،أخشدٕ اهطرباُٛ يف املعذٍ اهلبري -3
ٗأخشدإ بِشاٖ٘    ."اؿذٙح  ،إ٨ يف سذفٞ ظاسققطع اه٨ ٙٱ " :بوفظ ،أَ أميّ بٕ عّ أميّ عّ عطا١

ًِـا٘س عاّ اؿلاٍ عاّ عطاا١      ًّ طشٙق ػشٙم عّ  ،(7433)   ،(4/342) ،اهِظا٢ٛ يف طِِٕ
 .ًِلش :(4946)   ،(1/389) ،ف طِّ اهِظا٢ٛٗقاي اهؼٚخ ا٪هباُٛ يف كعٚ .بٕ ٗفآذ عّ أميّ

إىل أْ اؿذٙح بٔازا اهوفاظ    ،(1446ؼت اؿذٙح سقٍ ) ،(4/50) ،ٗقذ رٓب اهطًزٜ يف طِِٕ -4
ٗاؿذٙح املِقطع ٨  ،فٔزا ًِقطع :(3477)   ،(4/77) ،ٗقاي اهب٘ؿريٜ يف إؼان اـريٝ .ًشطى

 .(3/360) ،ٗاُظش ُـب اهشاٙٞ هوضٙوعٛ .ٙلْ٘ سذٞ



 

 
 

 
 

 كتاب احلدود حلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلرويشرح موطأ مالك برواية حممد بن ا

160 

ٞ (أ )هػريٖ ٗهلِٕ ٙتق٠٘ ٞ  (1)ًّ ا٪سادٙح املشف٘عا ، فٌاّ املشف٘عاٞ: ًاا    (2()ب )ٗامل٘ق٘فا
قطع ٙذ سداى    ×أْ اهِيب "عّ ابّ عباغ:  (3)عطا١(ت )أخشدٕ أب٘ داٗد يف طِِٕ عّ

 ٍ ّٵ قٌٚتاإ عؼااشٝ دسآاا ًٶٰذاا (4)يف 
يف  (6)، ٗاؿاااكٍ(5()خ )ٗسٗاٖ اهِظااا٢ٛ يف طاإِِ. "

 ذسكٕ، ًظت
 

 
 

بغريٙ(.)«:ى»،«ف»يف-أ

.«ى»عكطَٔ-ب

)َٔسزٜح(.«:ف»،«ص»يف-ت

.«ى»،«ف»،«ص»عكطَٔ-خ

 
 ٗاملشطاى،  ٗاملِقطع، املتـى، ٕفٚ ٗٙذخى خاؿٞ، × اهلل سط٘ي إىل أكٚف ااؿذٙح املشف٘ع ٓ٘ ً -1

 . (45: ق) اهـ٩  ابّ ًقذًٞٗىتـٕ اهبعض زا سفعٕ اهـشابٛ. اُظش: 
ٍ  ًّ ،ٍٔوٚع اهلل ٘اْسك اهـشابٞ عّ ٙش٠ٗ ًااؿذٙح امل٘ق٘ن: ٓ٘  -2 ٍ  أٗ أقا٘اهل  ٗم٘ٓاا،  أفعااهل

 .(4/724)٨بّ سذش:  اهفلش نبٞاُظش: ×.  اهلل سط٘ي إىل بٕ ٙتذاٗص ٨ٗ عوٍٚٔ، فٚ٘قف
ٕ  فاكاى  فقٕٚ، ثقٞ، ا٪ع٩َ، أسذ امللٛ ٨ًٍ٘ٓ، اهقشػٛ قٌذ سبا ، أب٘ أبٛ بّ عطا١ -3  كاجري  هلِا

 .(4591) اهتٔزٙب ، تقشٙب(3797) ٓا. اهلاػف 114 ت٘يف طِٞ اهجاهجٞ، ًّ اهطبقٞ اٮسطاي،
ٕ  عاّ عطاا١   عّ أٙ٘ب بّ ً٘طٟ قٌذ بّ إطشاق ًّ طشٙق(، 4387طِّ أبٛ داٗد ) -4  :بوفاظ  ،با

قااي أبا٘ داٗد: سٗاٖ قٌاذ باّ     . "دسآٍ  عؼشٝ دِٙاس أٗ يف فّ قٌٚتٕ ٙذ سدى  قطع سط٘ي اهلل"
ٗقٌذ بّ إطشاق قذ واتر بإ    ، قاي اهبٚٔقٛ: طوٌٞ، ٗطعذاْ بّ وٟٚ، عّ ابّ إطشاق، بإطِادٖ

 . (12/379ًعشفٞ اهظِّ ٗا٬ثاس ). فظفٌٚا ٨ ىاهف فٕٚ أٓى اؿ
ٗٓزا اؿذٙح عوٟ فشض ؿشتٕ ٨ دهٚى فٕٚ ٨ٗ طِذ هوشذٙح اهزٜ قبوٕ، كٌا طبق ٗأْ بِٚا; ٪ْ 

٨ تفٚذ عذَ اهقطع يف ًا ٓ٘ أدُاٟ ًاّ ٓازٖ اهقٌٚاٞ، فوا٣ّ قطاع يف        "قطع يف فّ قٌٚتٕ عؼشٝ دسآٍ"
ّ "ٞ ا٨طتذ٨ي بٕ أْ ٙعشن ًِٕ اخت٩ن قٌٚاٞ  ث٩خ دسآٍ فاهقطع يف عؼٕش أٗىل ٗأسق! ٗإمنا غاٙ  "اجملا

 ٛ : ِٓاا  ٗٓ٘ أًش ًعشٗن كاخت٩ن أمثاْ اـٚى ٗاهظٚ٘ن عظب أُ٘اعٔا ٗد٘دٝ ؿِعتٔا. قاي اهبٚٔقا
 (.12/382ًعشفٞ اهظِّ ٗا٬ثاس ). ٗٓٛ ٨ ؽاهف يف املعِٟ ًا ًلٟ ،ٗٓزٖ سلاٙٞ عّ طشقٞ بعِٚٔا

ركش ا٨خت٩ن عواٟ باّ إطاشاق يف ٓازا      :باب ،طع اهظاسقيف كتاب ق ،أخشدٕ اهِظا٢ٛ يف طِِٕ -5
طفٚاْ بّ سبٚب عّ عبذ املوم بّ أبٛ طوٌٚاْ عاّ  ًّ طشٙق  ،(7439 )  ،(4/343) ،اؿذٙح
ٗقاي اهؼٚخ  ." دسآٍ ٗمثّ اجملّ ٣ً٘ٙز عؼشٝ :قاي ،أدُٟ ًا ٙقطع فٕٚ مثّ اجملّ " :بوفظ ،بٕعطا١ 

 .كاهف هوٌشف٘ع ًقط٘عٴ :(4953)   ،(1/393) ،ا٪هباُٛ يف كعٚف طِّ اهِظا٢ٛ
ٜ  اهلايب،  اؿااكٍ،  اهلل عبذ محذٕٗٙ، أب٘ بّ قٌذ بّ اهلل عبذ بّ قٌذ -6 ّ  املعاشٗن ، اهِٚظااب٘س  بااب

ٞ "اهتـااُٚف اؿظاِٞ، ًِٔاا:     ؿااسب ، احملاذثني  إًاَ اهلبري اهبٚع، اؿافظ َ  ًعشفا  ،"اؿاذٙح  عوا٘
 .(3/162) هوزٓيب اؿفاظ ، طبقات(75 ؿا): ٓا. اهتقٚٚذ 405ت٘يف طِٞ  ،"اهـشٚشني ًظتذسن"ٗ
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ٗػآذٖ سذٙح ثٍ قاي:  ;(1) ٗقاي: ؿشٚض عوٟ ػش  اهبخاسٜ ًٗظوٍ، ٗمل ىشداٖ
إ٨ يف مثّ اجملاّ، ٗمثِإ    ×اهٚذ عوٟ عٔذ سط٘ي اهلل ( أ )مل تقطع"أَ أميّ أُٔا قاهت: 

"٣ً٘ٙز دِٙاس

 (2). 
ابّ ًظع٘د: )٨ٗ تقطع اهٚذ ستٟ يف دِٙااس   (ب )ٗس٠ٗ ابّ أبٛ ػٚباٞ يف ًـِافٕ: عّ

 ذااااجملّ قطعت ٙ (ت )ؼ مثّااااًا بو" قاي: ×بإطِادٖ، عّ اهِيب (3)ؼشٝ دسآٍ(عأٗ 
 

 
 

)ٜكطع(.«:ص»يف-أ

َٔقٛي٘:)عٔابَٔغعٛر...(إىل:)رصاِٖ(.«:ص»عكطَٔ-ب

)فُٔ(.«:ف»يف-ت

 
قٌاذ باّ   ًاّ طشٙاق    ،(8142)   ،(4/420) ،يف كتااب اؿاذٗد   ،أخشدٕ اؿاكٍ يف ًظاتذسكٕ  -1

ٙقاَ٘   كااْ مثاّ اجملاّ يف عٔاذ سطا٘ي اهلل       " :بوفظ ،بٕإطشاق عّ أٙ٘ب بّ ً٘طٟ عّ عطا١ 
ٗػاآذٖ   ،ًظوٍ ٗمل ىشداٖ اهبخاسٜ ٓزا سذٙح ؿشٚض عوٟ ػش  :ٗقاي اؿاكٍ ،" عؼشٝ دسآٍ
ٍ    : اهتوخاٚف يفاهزٓيب  ٗقاي .سذٙح أميّ ٜ      .عواٟ ػاش  ًظاو  ،ٗقااي اباّ سذاش يف فاتض اهبااس

ٗٓ٘ أػاذ يف ا٨كاطشاب ًاّ     ،أخشدٕ أب٘ داٗد ٗاهوفظ هٕ ٗأمحذ ٗاهِظا٢ٛ ٗاؿاكٍ :(12/103)
 .سذٙح اهضٓشٜ

َ أميّ، ٗقاذ أٗسدٖ بظاِذٖ   (. ٗٓ٘ سذٙح أميّ ٗهٚع أ8143املظتذسن عوٟ اهـشٚشني هوشاكٍ ) -2
مسعت أبا اهعباغ، ٙق٘ي: مسعات اهشبٚاع،   عّ عطا١ ٗفآذ عّ أميّ، ً٘ق٘فا عوٕٚ، قاي اؿاكٍ: 

ٙق٘ي: مسعت اهؼافعٛ، ٙق٘ي: أميّ ٓزا ٓ٘ ابّ اًشأٝ كعب ٗهاٚع باابّ أَ أمياّ ٗمل ٙاذسن اهاِيب      
ساذثِا أبا٘ بلاش باّ     ، ٗقذ أٗسد اؿذٙح بظِذ آخش هوذ٨هٞ عوٟ ؿشٞ قا٘ي اهؼاافعٛ: قااي:    ×

إطشاق، أُبأ إمساعٚى بّ قتٚبٞ، ثِا وٟٚ بّ وٟٚ، أُبأ دشٙش، عّ ًِـ٘س، عّ عطا١، ٗفآذ، عاّ  
فأميّ ابّ أَ أميّ اهـاشابٛ أخا٘ أطااًٞ ٪ًإ     ..، .،-قاي: ٗكاْ أميّ سد٩ ٙزكش ًِٕ خري  -أميّ 

جملٔا٘ي ٨   اا ٙقااي ًجاى ٓاز   كاْ سدى ٙزكش ًِٕ خري، إمنا  :فٚقاي ;أدى ٗأُبى أْ ِٙظب إىل اؾٔاهٞ
املظاتذسن عواٟ   . ِٙظاش:  عواٟ أْ دشٙاشا قاذ أٗقفإ عواٟ أمياّ ٓازا ٗمل ٙظاِذٖ         ،ٙعشن باهـاشٞ 

 .(4/421) :اهـشٚشني
3-  ٞ ٍ       "، بااب  "اؿاذٗد "، كتااب  ًـِف ابّ أبٛ ػاٚب   "ًاّ قااي: ٨ تقطاع يف أقاى ًاّ عؼاشٝ دسآا

اهقاطٍ بّ عبذ اهشمحّ مل ٙظٌع  ْ٪ ;ٔ٘ ًشطى، ف عّ اهقاطٍ، عّ ابّ ًظع٘د، ٗٓ٘ (28106)
 (.3/360ُـب اهشاٙٞ )، كٌا طبق ٗأْ بِٚا. ِٙظش: ًّ ابّ ًظع٘د
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"طاسقٕ، ٗكاْ مثّ اجملّ عؼشٝ دسآٍ

 (1)
ٞ   (أ )ٗ . : ًاا س٠ٗ  (ب )ًاّ ا٪سادٙاح امل٘ق٘فا

ٛٸ عٌش بّ "، قاي: (2)بّ عبذ اهشمحّ (خ )عّ اهقاطٍ(ت )عبذ اهشصاق يف ًـِفٕ بإطِادٖ ُأت
ًِّاإ"فقاااي هعجٌاااْ:  ،"اـطاااب بشداإى طااشق ث٘بااّا َفقًِّ٘اإ مثاُٚااٞ دسآااٍ، فوااٍ  "َق

 .(3()ز )ٙقطعٕ
 

 

)عٔ(.«:ف»يف-أ

)املضفٛع١(.«:ى»يف-ب

«ى»،«ف»عكطَٔ،-ت

ِ(.)ايكغ«:ى»يف-خ

)تكطع٘(.«:ى»،«ص»يف-ز

 
٨  ًاّ قااي   :بااب  ،يف كتاب اؿذٗد ،(28689)   ،(9/474) ،أخشدٕ ابّ أبٛ ػٚبٞ يف ًـِفٕ -1

 طاع ٨ ٙٱق " :بوفظ ،ابّ ًظع٘د ًّ طشٙق املظع٘دٜ عّ اهقاطٍ عّ ،ًّ عؼشٝ دسآٍ يف أقىٵٙٱقطع 
ٞ   ،ٗأخشدٕ كزهم عبذ اهشصاق يف ًـِفٕ ."إ٨ يف دِٙاس أٗ عؼشٝ دسآٍ  يف  :بااب  ،يف كتااب اهوقطا

اهج٘سٜ عّ عبذ اهشمحّ باّ عباذ اهلل   ًّ طشٙق  ،(18950)   ،(10/233) ،قطع ٙذ اهظاسقكٍ تٱ
ٕ  عّ اهقاطٍ بّ عبذ اهشمحّ  ،املعذاٍ اهلابري  اهطرباُاٛ يف   ،ٗأخشدإ ًاّ طشٙاق عباذ اهاشصاق      .با

 ،ٗٓ٘ ً٘ق٘ن ،سٗاٖ اهطرباُٛ :(6/298) ،ٗقاي اهلٚجٌٛ يف فٌع اهضٗا٢ذ .(9742)   ،(9/351)
ٗٱ  ،ٓ٘ ًشطاى  :(3/360) ،ٗقاي اهضٙوعٛ يف ُـب اهشاٙٞ .قثٵٗاهقاطٍ أب٘ عبذ اهشمحّ كعٚف ٗقذ 

 .ٗاهقاطٍ مل ٙظٌع ًّ ابّ ًظع٘د ،سٗاٖ اهقاطٍ بّ عبذ اهشمحّ عّ ابّ ًظع٘د
 ًّ عابذ، ثقٞ، اهلزهٛ، اهل٘يف، اهشمحّ عبذ أب٘ ًظع٘د، بّ اهلل عبذ بّ شمحّاه عبذ بّ اهقاطٍ -2

 .(5469) اهتٔزٙب ، تقشٙب(4516) ٓا. اهلاػف 116طِٞ  ًات اهطبقٞ اهشابعٞ،
 )  ،(10/205) ،يف كٍ تقطع ٙذ اهظااسق  :باب ،يف كتاب اهوقطٞ ،أخشدٕ عبذ اهشصاق يف ًـِفٕ -3

ٕ ٞ بّ عبذ اهشمحّ عّ اهقاطٍ بّ عباذ اهاشمحّ   اهج٘سٜ عّ عطٚ ًّ طشٙق ،(18953 ٗأخشدإ   .با
ًا دا١ عّ اهـشابٞ سكٛ اهلل عٍِٔ فٌٚاا   :باب ،يف كتاب اهظشقٞ ،اهبٚٔقٛ يف طِِٕ اهلرب٠كزهم 

ّ طفٚاْ عّ عطٚٞ بّ عبذ اهشمحّ اهجقفٛ ًّ طشٙق  ،(16968   ) ،(8/260) ،هب بٕ اهقطع  عا
 ثقٞ  ٗٓ٘ ،بّ طعٚذ اهل٘يف ٓ٘ طفٚاْ ،اهج٘سٜذ ا٪ثش ; ٗيف طِ :قوتٱ .بٕ اهقاطٍ بّ عبذ اهشمحّ

َٴ ّ   ،( (1/371) ،)اهتقشٙب ،سذٞ سافظ إًا ٛ   ٓا٘   ،ٗعطٚٞ بّ عباذ اهاشمح ٗٓا٘   ،اباّ طافٚاْ اهجقفا
ٗٓ٘  ،سفٚذ عبذ اهلل بّ ًظع٘د فٔ٘ ،ٗأًا اهقاطٍ بّ عبذ اهشمحّ ،( (1/678) ،)اهتقشٙب ،ؿذٗق
 :(7/288) ،قاي اؿافظ ابّ سباْ يف اهجقات .ٙذسن عٌش  إ٨ إُٔ مل ،( (2/20) ،)اهتقشٙب ،ثقٞ

; فاا٪ثش   " ذسن عٌش بّ اـطابٗاهقاطٍ بّ عبذ اهشمحّ مل ٙٱ ،ٓزا هٚع ٙـض عّ عٌش ٪ُٕ ًِقطع"
 .كعٚف ٪دى ا٨ُقطاع
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َ و  م،$

(أ )
َ و  ػماى، َ و  لْ، َ و  سث ل  زو مبعُد، َ و $ أٜ: ٗسٗٗا عِٕ، #

فاإرا داا١   "، (1)أٜ: ٗعّ كجري ًّ اهـشابٞ ٗاهتابعني ًشف٘عاّا ًٗ٘ق٘فااّ    ـ  #غري َلحث
    ٞ ٪ْ اؿاااذٗد  ٜ: باااا٪س٘ ;أ "ا٨خااات٩ن يف اؿاااذٗد أخاااز فٚٔاااا باهجقااا

 (ت )ادفعا٘ا "ًشف٘عاّا:   باهؼبٔات، ففٛ سذٙح ابّ ًادٞ عّ أبٛ ٓشٙاشٝ  (ب ))تذسأ(
"اؿذٗد عّ عباد اهلل ًا ٗدذمت هلا ًذفعّا

(2) . 
 

 

)عُضٚ(.«:ى»يف-أ

،ٚايتعٜٛبَٔباقٞايٓغــــذ.(ئ)تٓزص«:ص»،«ت/»يفاألظٌ)تٓزص(-ب

)اصفعٛا(.«:ص»يف-ت

 
 ،أٜ يف سٗاٙتٍٔ ٪سادٙح ٗآثاس عذَ اهقطع يف أقى ًّ عؼاشٝ دسآاٍ أٗ دِٙااس ; ًٗجااي املشفا٘ع      -1

أدُاٟ   " :قاي أْ اهِيب  ،(849)   ،(1/289) ،عذٍ اهلبرياملاهطرباُٛ يف اهزٜ أخشدٕ اؿذٙح 
اهاذاسقطين  ًا أخشدٕ  ،ًٗجاي امل٘ق٘ن ." اٗقذ كاْ ٙقَ٘ دِٙاسٳ :قاي ،ًا ٙقطع فٕٚ اهظاسق مثّ اجملّ

 ."٨ ٙقطع اهظاسق يف أقى ًّ عؼشٝ دسآٍ " :بّ ًظع٘د قايعّ ا ،(330 )  ،(3/194) ،يف طِِٕ
يف سباع دِٙااس    :ًٗاّ قااي   ،٨ تقطع اهٚذ إ٨ يف ث٩ثاٞ دسآاٍ فـااعذا    :ًّ قاي ابّ عبذ اهرب:قاي 
ٕ  ×هلى ٗاسذ ًٍِٔ سذٙح عّ اهِيب  ،يف دِٙاس أٗ عؼشٝ دسآٍ فـاعذا :أٗ ًّ قاي ،فـاعذا  ،وذثا

 :كاسا٨طاتز . ٗٙعذي عوٕٚ ٗهلى ٗاساذ ًأٍِ طاوف ًاّ اهـاشابٞ ٗاهتاابعني       ،ٗوتر بٕ ،ٗٙظِذ إهٕٚ
(7/534). 
 ،اهظط عواٟ املا٧ًّ ٗدفاع اؿاذٗد باهؼابٔات      :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،أخشدٕ ابّ ًادٕ يف طِِٕ -2

ًاّ طشٙاق   ك٩ٌٓاا   ،(4418)   ،(11/464) ،أب٘ ٙعواٟ يف ًظاِذٖ  ٗ ،(2545)   ،(2/850)
 اٗدذمت هلادفع٘ا اؿذٗد ًا  " :بوفظ ،إبشآٍٚ بّ اهفلى املخضًٗٛ عّ طعٚذ املقربٜ عّ أبٛ ٓشٙشٝ

ٓزا إطِاد  :(3/103) ،ٗيف ًـبا  اهضدادٞ( 4/250) ،قاي اهب٘ؿريٜ يف إؼان اـريٝ ."ًذفعٳا 
إبشآٍٚ بّ اهفلاى املخضًٗاٛ كاعفٕ أمحاذ ٗاباّ ًعاني ٗاهبخااسٜ ٗاهِظاا٢ٛ ٗا٪صدٜ          ،كعٚف

 ،(2290)   ،(1/429) ،اهؼٚخ ا٪هباُٛ يف كعٚف طِّ ابّ ًادٕ اؿذٙح كعٵفٗ .ٗاهذاسقطين
 .(2356)   ،468ق  ،ٗيف إسٗا١ اهػوٚى ،(1274)   ،38ق  ،يف كعٚف اؾاًعٗ
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ادس٦ٗا اؿذٗد عّ املظوٌني ًا اطتطعتٍ، فإْ ٗدذمت هوٌظاوٍ كشداّا   "ٗعّ عا٢ٶؼٞ: 
ٞ   (أ )ف٘ خريفخو٘ا طبٚوٕ، فإْ اٮًاَ ٪ْ ىط٤ يف اهع سٗاٖ  ،"ًّ أْ ىطا٤ يف اهعق٘با

(1) ابّ ػٚبٞ يف ًـِفٕ، ٗاهطًزٜ يف طِِٕ، ٗاؿاكٍ يف ًظتذسكٕ، ٗاهبٚٔقٛ يف طِِٕ
. 

ُ  ُا أزْ حهّفٕ َللعامٕ مو الًاٙهاــَي$

 (2)
#.  

 
 

«.ى»،«ف»،«ص»يفاألظٌ)أخري(،ٚايتعٜٛبَٔ-أ

 
 ،اؿذٗد باهؼبٔات يف دس١ :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،اؿذٙح أخشدٕ ابّ أبٛ ػٚبٞ يف ًـِفٕ -1

يف  ،ٗاهطًزٜ يف طِِٕ .ًّ طشٙق اهج٘سٜ عّ محاد عّ إبشآٍٚ بٕ ،(29088)   ،(9/567)
 ،ٗاؿاكٍ يف ًظتذسكٕ ،(1424)   ،(4/33) ، دس١ اؿذٗدًا دا١ يف :باب ،كتاب اؿذٗد

 .بٕٙضٙذ بّ صٙاد ا٪ػذعٛ عّ اهضٓشٜ عّ عشٗٝ ك٩ٌٓا ًّ طشٙق  ،(8163 )  ،(4/426)
 ،اؿذٗد باهؼبٔات دا١ يف دس١ ًا :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،اهبٚٔقٛ يف طِِٕ ،ٗسٗاٖ عّ اؿاكٍ

(8/238)،   (16839). 
ٓزا سذٙح ؿشٚض  :(4/426) ،ٗقاي اؿاكٍ .قفٕ أؿضٗٗ :(4/34) ،اهطًزٜ ٗقاي

 .ً٘ق٘ن ًقط٘ع :(8/238) ،ٗقاي اهبٚٔقٛ .ٗٗافقٕ اهزٓيب يف اهتوخٚف ،اٮطِاد ٗمل ىشداٖ
ٗهٕ ػآذ  ،ٓزا ً٘ؿ٘ي :اهبٚٔقٛ يف طِِٕ قاي :(4/86) ،ٗقاي اهب٘ؿريٜ يف إؼان اـريٝ

  .ًشف٘ع ًّ سذٙح عوٛ بّ أبٛ طاهب
ٜ     ٗاؿذٙح كاعٵفٕ   ٗيف  ،(1280)   ،(1/433) ،اهؼاٚخ ا٪هبااُٛ يف كاعٚف طاِّ اهطًاز

 .(2355)   ،468ق  ،ٗيف إسٗا١ اهػوٚى ،(2197)   ،(5/222) ،طوظوٞ ا٪سادٙح اهلعٚفٞ
. ق  ًّ طشٙق فٚٔا خري ×فٌا دا١ عّ اهِيب  "ٗا اؿذٗد باهؼبٔات ٦ادس "أًا ٗقاي ابّ سضَ: 

 .(7/104احملوٟ با٬ثاس )ِٙظش: 
با٪قاى عِاذ ا٨خات٩ن يف اهقٌٚاٞ،      اأخاز ج٩ثاٞ دسآاٍ   اهِـاب ب -سمحٕ اهلل تعاىل  -ذس ًاهم ق -2

يف ؼذٙاذ قٌٚاٞ    ٧ٙخز با٪قاى هاذس١ اؿاذ   ٕ ٪ُٗخاهفٕ اؿِفٚٞ ; استٚاطا ٗأخزا با٪سادٙح اه٘اسدٝ
بظا٘   امل ب أْ ٧ٙخز با٪كجش; ٪ْ ًعِٟ دس١ اؿذ فٕٚ،أًا يف اهِـاب فعِذ ا٨خت٩ن ه، املظشٗق

ق٘هٕ: فإرا دا١ ا٨خت٩ن، ٙعين ملا دا١ ا٨خت٩ن يف رهم . ٗقاي اهولِٜ٘: (9/138) :هوظشخظٛ
أخزُا  ،هٚٱعشن اهِاطخ ٗاملِظ٘خ ;ٗمل ٙعشن املتقذَ ٗاملتأخش ،ٗعّ أؿشابٕ بعذٖ × عّ سط٘ي اهلل

ٍ  ،فٕٚ با٪س٘  املعتٌذ اهزٜ ٨ ٙؼم فٕٚ ٨ٗ  ،ٔات٪ْ اؿاذٗد تِاذس٥ باهؼاب    ;ٗٓ٘ عؼشٝ دسآا
ٗث٩ثٞ دسآٍ، كٌاا فعوإ    ،ٙجبت إ٨ زا ٨ ػم فٕٚ، ٗٓزا اهتقشٙش أسظّ ًّ سدٵ أسادٙح سبع دِٙاس

 .(3/64اهتعوٚق املٌذذ عوٟ ً٘طأ قٌذ )! ِٙظش: بعض أؿشابِا فإُٕ أًش ًؼلى دذّا
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 رجله (أ )و يده  الشارق يشرق وقد قطعت يده أو   [باب]

، بى (ب )اد، فإْ عاد ثاهجّا ٨ ٙقطعميني اهظاسق، ثٍ سدوٕ اهٚظش٠ إْ ع قطعت
قطع ٙذٖ اهٚظش٠، ٗإْ طشق ت، ٗقاي اهؼافعٛ: إْ طشق ثاهجّا (1) ٙظذّ ستٟ ٙت٘ب

: (3()ت )طاؾٌشٛص ; ملا س٠ٗ اهِظا٢ٛ يف طِِٕ عّ اؿاسخ(2)سدوٕ اهٌِٟٚ  قطعتسابعّا 
 :إمنا طشق، قااي ×ُأتٛ بوف، فقاي: اقتوٖ٘، قاه٘ا: ٙا سط٘ي اهلل  ×أْ اهِيب 

، فقطعت سدوإ، ثٍ طاشق عوٟ عٔذ أبٛ بلاش ستٟ قطعت (خ )اقطعاٖ٘. ثٍ طاشق
  أعوٍ بٔزا ×ق٘ا٢ٌٕ كؤا، ثٍ طشق اـاًظاٞ، فقاي أب٘ بلش: كااْ سطا٘ي اهلل 

 
 

)ٜزٙٚ(.«:ف»عكطَٔ-أ

)تكطع(.«:ى»يف-ب

ُٞ(/ٚايتعٜٛبَٔنتبايرتادِ.)ايًش«:ف»غــــذ:ايًدُٞ/يفاألظٌٚباقٞايٓ-ت

)عضقت(.«:ى»،«ص»-خ

 
ظا٘   املب. ِٙظاش:  ٪ْ اهقطع ػشع صادشا ٨ ًتوفا ا٪سِان;أخز  ٕ، ٗبٗٓ٘ ًزٓب ابّ ًظع٘د  -1

ٍ  ٙذٖ، تقطع طشق إرا: . ٗبٕ أخز أمحذ يف سٗاٙٞ، قاي(9/141هوظشخظٛ ) ٍ  سدوإ،  ثا  ٙظات٘دع  ثا
ٕ   (7/3488) سإٓ٘ٙ بّ ٗإطشاق أمحذ اٮًاَ اهظذّ، ٗوبع. ِٙظش: ًظا٢ى  ، ٗعِإ يف أخاش٠ أُا

 .(9/125)ٙعضس. ِٙظش: املػين  اـاًظٞ ٗيف اهٌِٟٚ، سدوٕ اهشابعٞ ٗيف اهٚظش٠، ٙذٖ اهجاهجٞ يف تقطع
 يف ، اهتٔازٙب (6/162ا٪َ هوؼافعٛ )ثٍ إرا طشق اـاًظٞ سبع ٗعضس، ٗٓ٘ ق٘ي ًاهم. ِٙظش:  -2

 .(4/441) املذُٗٞ اختـاس
 اهتاابعني،  ثقات يف سباْ ابّ ركشٖٗ ًّ ؿػاس اهـشابٞ، اؾٌشٛ، اؿاسخ بّ ساطب اؿاسخ بّ -3

 .(1015) اهتٔزٙب ، تقشٙب(849) ٓا. اهلاػف 66 طِٞ بعذ ًات
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قطين يف طِِإ، ٗاهطارباُٛ يف ًعذٌٕ: عّ . ٗس٠ٗ اهذاس(1)سٚح قاي: اقتوٖ٘
 عِٕ، ثٍ ٙعفااا٘ ×ٗاهِيب  ًشات، ٘ن أسباعااشق ـواقاي: ط (2)بّ ًاهم(أ )صٞـٌعط

ٙذٖ، ثٍ اهجاًِٞ  (ب )طشق اـاًظٞ فقطع ٙذٖ، ثٍ اهظادطٞ قطع سدوٕ، ثٍ اهظابعٞ قطع
(3) أسبع بأسبع" فقطع سدوٕ، ٗقاي:

"

(4)
.   

 
 

«.ص»ٖاَضٚ«ف»يفاألظٌ:)عًك١ُ(،ٚايتعٜٛبَٔ-أ

)فكطع(.«:ف»يف-ب

 
 ،قطاع اهشداى ًاّ اهظااسق بعاذ اهٚاذ       :بااب  ،يف كتااب قطاع اهظااسق    ،أخشدٕ اهِظا٢ٛ يف طِِٕ -1

ًشف٘عٳاا إىل   عّ اؿاسخ بّ ساطاب  بّ طعذ ٙ٘طف عّمحاد ًّ طشٙق  ،(4977)   ،(4/348)
اهبٚٔقاٛ يف  أخشدٕ  ،ٗعّ اؿاكٍ .(8153)   ،(4/423) ،اؿاكٍ يف ًظتذسكٕٗأخشدٕ  .اهِيب 

ٛ  ٗ ،(17038 )  ،(8/273) ،طِِٕ اهلرب٠  )  ،(2/89) ،ابّ عٌشٗ اهؼٚباُٛ يف ا٬سااد ٗاملجااُ
)   ،(3/279) ،عذاٍ اهلابري  املاهطرباُاٛ يف  ٗ ،(28 )  ،(1/36) ،ٙعوٟ يف ًظِذٖ ٘أبٗ ،(785
ٕ  خاهذ اؿزا١ عّ ٙ٘طف عّ اؿااسخ باّ ساطاب   كؤٍ ًّ طشٙق  ،(3409 ٗقااي اؿااكٍ يف    .با

ٕ  اهتوخٚف يفاهزٓيب ٗتعقبٕ  ،ض اٮطِاد ٗمل ىشدآٖزا سذٙح ؿشٚ :(4/423) ،ًظتذسكٕ  :بق٘ها
أُٛ مل أداذ   إ٨ٓ ،سٗاٖ أب٘ ٙعوٟ ٗسداهٕ ثقات :(6/302) ،ٗقاي اهلٚجٌٛ يف فٌع اهضٗا٢ذ .بى ًِلش

ٛ   .هٚ٘طف بّ ٙعق٘ب مساعّا ًّ أسذ ًّ اهـشابٞ  ،ٗقاي اهؼٚخ ا٪هباُٛ يف كعٚف طاِّ اهِظاا٢
 .ًِلش :(88)   ،اٮسٗا١ ٗيف ؽشٙر ،( 4621)   ،(1/298)

٨ وى دَ اًش٥ ًظاوٍ إ٨   ٕأُ ×ٗقذ ثبت عّ اهِيب  ،سذٙح اهقتى ٨ أؿى هٕقاي ابّ عبذ اهرب: 
ٗقااي  . ٗمل ٙزكش اهظااسق  ،أٗ قتى ُفع بػري ُفع ،أٗ صُٟ بعذ إسـاْ ،كفش بعذ إمياْ :بإسذ٠ ث٩خ

ٍ   ٓزا ٗعوٟ . )فاسؼٞ ٗفٚٔا عق٘بٞ( ٗمل ٙزكش قت٩ :يف اهظشقٞ × ٗاؿٌاذ هلل سب   .مجٔا٘س أٓاى اهعوا
 .(7/549ا٨طتزكاس ). اهعاملني

 ًعشفٞ يف أسادٙح، ا٨طتٚعاب×  اهِيب عّ س٠ٗ ؿشبٞ، ا٪ُـاسٜ، هٕ اـطٌٛ ًاهم بّ عـٌٞ -2
 .(4/37)اهػابٞ:  ، أطذ(3/1069) ا٪ؿشاب

 .(10/240) :هشصاقًـِف عبذ ا . كٌا يفأعفاٖ أسبعا، ٗعاقبٕ أسبعاأٜ: إُٔ : أسبع بأسبع، ًٗعِٟ -3
اهطرباُاٛ  ٗ ،(171)   ،(3/138) ،يف كتاب اؿذٗد ٗاهذٙات ٗغريٓا ،أخشدٕ اهذساقطين يف طِِٕ -4

ًّ طشٙق خاهذ بّ عبذ اهظ٩َ اهـذيف عّ ك٩ٌٓا  ،(13919)   ،(12/127) ،يف املعذٍ اهلبري
 ،هشصاق يف ًـِفٕٗأخشز عبذ ا .اهفلى بّ املختاس عّ عبٚذ اهلل بّ ً٘ٓب عّ عـٌٞ بّ ًاهم بٕ

)   ،(10/239) ،أخشداإ ابااّ أبااٛ ػااٚبٞ يف ًـااِفٕٕ ًٗااّ طشٙقاا ،(18773)   ،(10/188)
ٗقااي   .".. اؿاذٙح  .ُأتٛ بعبذ قذ طشق " :بوفظ ،عّ عبذ اهشمحّ بّ طاب  مٖ٘ ًشط٩ّ ،(18980
ْ املاهزٓيب يف  ٛ   .ٗٓازا ٙؼابٕ أْ ٙلاْ٘ ً٘كا٘عاّ     :(3/359): ٚاضا  سٗاٖ :(6/299) :قااي اهلٚجٌا

   .عف اٮطِادهٯسطاي ٗكٱ ;ٓزا ٨ ٙـض :قاي عبذ اؿق. اهطرباُٛ ٗفٕٚ اهفلى ٗٓ٘ كعٚف
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لل،يو زو لللا م مالك أخربنا  سثأخربنا $: 18/688 

(1)
   ٌ أٜ: اهقاطاٍ   # ـو أزّـ

(2)بّ قٌذ بّ أبٛ بلش اهـذٙق
ى رجاًل مو أيل للّمو أ طاأ$:  

(3)
ا #للّث َلل،جل  ثم 

أٜ: قطع  ،#اهها  لٖ أزْ زك، للصثِق، َشكا إلٌّ أى  امل للّمو ظلمٌ$  أٜ: املذِٙٞا
 اّلُا$ ،أٜ: كجريّا #اكاى ِصلْ مو لللّل $ ا أٜ: اهشاٜٗ ا : # اا$ٙذٖ ٗسدوٕ ظوٌّا. 

َأزّــك$ أٜ: تعذبااا: ،#زكــ، أزــُ

 (4)
أٜ: يف  # ــار  زلّــل) اهطاعااٞ، أٜ: يف ،#مــا لّلــك 

ٟ     #غم لاطلـثَل $ ،(أ )املعـٚٞ ٘ $ (5)(عقاذاّ ) :أٜ: أٍُٔ فقاذٗا سوٚاّا ا ٗهٚشٚا  زهـظ  ألمسـا

 ِطـُف  لل،جـل  اجعـل $. (6) كٌا يف سٗاٙٞ #للصَّثِقزك،  أزْ لم،أٔ$ باهتـػري، # مّس

 ومب  لّك لللًم : َِلُا$ مجاعٞ املظشٗق ًِٕ يف طوب املظشٗق، أٜ: ٙذٗس ًع #معًم

َّظ ٍ $ ٳ،(7)اهعذٗ: أتآٍ ه٩ٚ( ب )أٜ: خزٖ، ٗبٚت #للصاحل للسّظ ينل أيل زََ أٜ  ،#اُجـثَ
صانا  هث$ اهعقذ( ت )اؿوٛ أٗ

(خ )
 

 
 

)املعذِ(.«:ى»يف-أ

َّتٛا(.«:ص»يف-ب )ب

)ٚ(.:«ى»يف-ت

)ظائغ(:«ى»يف-خ

 
 اهفاكى بّ املذُٛ، اهفقٕٚ اهتٌٚٛ قٌذ أب٘ بلش اهـذٙق، أبٛ بّ قٌذ بّ اهقاطٍ بّ اهشمحّ عبذ -1

 ٓا. اهلاػف 126 ت٘يف طِٞ اهطبقٞ اهظادطٞ ًّ إًاَ ًلجش، دوٚى، ٗسع اهفقٕٚ اهفاكى، ثقٞ
 .(3981) اهتٔزٙب ، تقشٙب(3290)

اهطبقٞ  كباس اهظبعٞ، ثقٞ، فاكى، ًّ اهفقٔا١ أسذ اهتٌٚٛ، اهـذٙق، بلش أبٛ بّ قٌذ بّ اهقاطٍ -2
 .(5489) اهتٔزٙب ، تقشٙب(4528) اهلاػف ٓا. 106 طِٞ ًات اهجاهجٞ،

 .(3/1267) اهـشا  . ِٙظش:ا٪قطع: ًقط٘ع اهٚذ -3
ع ًّ باب اهقظٍ; ملا ٓا٘ ًعاشٗن ًاّ اهِٔاٛ عاّ اؿواف با٬باا١        هٚ ،ٗأبٚم: ق٘ي أبٛ بلش  -4

املِتقٟ . ِٙظش عوٟ عادٝ اهعشب يف ؽاطبٔا ٗتشادعٔاٗغريٓا; إ٨ اؿوف باهلل تعاىل، ٗإمنا ٓ٘ اؾشٜ 
. قااي  "تشبات ٙاذان  ": ×. ٗيف اؿذٙح ًّ أكشابٔا كوٌاات، ًِٔاا ق٘هإ    (7/166ػش  امل٘طإ )
 .(3/180ًعامل اهظِّ ) ك٩ًٔا ٨ٗ ٙقـذ بٔا ٗق٘ع ا٪ًش. ٗاهعشب تطوق رهم يفاـطابٛ: 

 .(3089ً٘طأ ًاهم )ِٙظش: -5
 .(1808اهضٓشٜ )، ٗ(3089)أٜ: بضٙادٝ هفظ اهـذٙق، ٗٓٛ عِذ وٟٚ:  -6
 .(1/245) اهـشا ِٙظش:  -7

 11/195ل

 ـــــــــــــ

 أ
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(أ )اهـاُعأٜ: قاي  #ز م
ى لأل طاإ$ : 

(ب )
جا٘ زٌ

(ت )
#  ٕ (خ )أٜ: إهٚا

 أَ ،لأل طـا  اـا  ف $

، فاأًش بإ   (1) ٗبااه٘ا  (ٗػٔذ عوٕٚ)بـٚػٞ اجملٔ٘ي، ٗيف ُظخٞ ؿشٚشٞ: ، # لٌّ ُشًث
ٍ :  اا أزُ زك،$أب٘ بلش، فقطعت ٙذٖ اهٚظش٠، ٗ هٍ ـ  َل  لـث ا $ ُظخٞ: ٗيفا  # لـث اه

  لٖ نفبٌ أشث  هثٓ  لٌّ مو  ، طٌ!

(2)
ِ،َٗ  : اا ذلمث:  اا لزو شًاص للهي،ٓ$ 

أنًـا  الـظ: إ ـا   $سكاٛ اهلل عِٔاا    # اٙصٕ  و$ أٜ: اؿذٙح املزك٘س ،#ذلك

كـاى   (ز )

أ طا مسا٘للنٓ  ،  حلْ أ

(  ) 
َكانـظ   للّث للّمهٖ، الطا أزـُ زكـ، رجلـٌ للّبـ،ٗ،    

ــث   ــا للّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُى أ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ، أى ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

.)ايعائغ(«::ى»يف-أ

)ايٝز(.:بظٜار٠«ى»يف-ب

)ب٘أٟإيٝ٘(.:«ى»عكطَٔ-ت

)ايٝز(.:«ص»يف-خ

)إسا(.«:ى»يف-ز

.«ى»،«ص»يفاألظٌ:)قطع(،ٚايتعٜٛبَٔ-ح



 
ٗعوٕٚ فتلْ٘ اهظشقٞ ثبتت عوٕٚ بٌٔا ًعا، باهؼأادٝ ٗاٮقاشاس، ٗأدااب اهطشااٜٗ عاّ رهام يف        -1

ف٘دذٖٗ عِذ ؿا٢ؼ "بعذ أْ اطتؼٔذ عذٙح عّ اهج٘سٜ عّ عبذ اهشمحّ فٕٚ:  -لى ا٬ثاس: قاي ًؼ
ؿذٞ اهيت أقٍٚ بٔا عوٟ رهم اهظاسق ًا أقٍٚ عوٕٚ ٓاٛ  افعقوِا بزهم أْ قاي:  - "فأػاس بٕ فاعطن

 ٗٙعاين  -إقشاسٖ ٨ ببِٚٞ ػٔذت عوٕٚ بزهم، ٗٗقفِا بزهم عوٟ أْ اهؼم اهازٜ يف اؿاذٙح ا٪ٗي   
كاْ ًّ دْٗ عبذ اهشمحّ بّ اهقاطٍ ٗإُٔ كاْ ًّ ًاهم، ٗأْ اهزٜ كاْ ًاّ اهجا٘سٜ    -ٓزاسذٙجِا 

 .(5/79ػش  ًؼلى ا٬ثاس ). ِٙظش: يف رهم سفظ اؿقٚقٞ فٕٚ
٪ْ فٚٔا سظا هوِفع يف اؾٌوٞ غ٩ن اهذعا١ عوٚٔا، ٗملا يف رهم ًّ عاذَ املباا٨ٝ   قاي اهضسقاُٛ:  -2

، ٗاهظآش إُٔ أػاذ عوٚإ ملاا فٚإ ًاّ خواى إميااُٛ        (4/253ٛ عوٟ امل٘طأ )ػش  اهضسقاُ، باهلبا٢ش
خطري، أطفش عّ دشأٝ عوٟ اهلل تعاىل، فإْ اهذاعٛ عوٟ ُفظٕ بٔزٖ اهـ٘سٝ ٨ ػام أُإ ٨ ٙت٘قاع    
كشسا ٙشدع عوٕٚ، ٗإ٨ ملا دعا، غ٩ن املعاؿٛ فإُٔا تقع ًاّ كاعف اهاِفع ٗاطاتعذاي املِفعاٞ      

: إُم هقوٚى اهعوٍ باهلل تعااىل، ٗق٘هإ يف سٗاٙاٞ    ٙٞ اؿذٙح بق٘ي أبٛ بلش اؾوٚٞ، ٗٙذي عوٕٚ سٗا
 .(7/546ا٨طتزكاس ). ِٙظش: غٚظ عِذٜ ًّ طشقتٕأؾشأتٕ عوٟ اهلل عض ٗدى أخش٠: 



 

 
 

 
 

 كتاب احلدود شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

169 

َلل،جل

أٜ: ًاّ   #َحنٍُ زًنل$ أٜ: ًّ اهشٗاٝ، ،#َكاى لزو شًاص أ لم مو غريٍ ،(1)
ٍ $ ا٪سادٙح، ٛ  #مو أيل زـالد َ ـث زلغهـا  ـو  مـ، زـو      $ .(2)املذِٙاٞ ًٗاا س٘هلاا    (أ )ٗٓا

أنًمـا   ِهِـثل يف لللطـا  لـٖ     $سكٛ اهلل عٌِٔا:  #لـش لخلطاص، َ و  لْ زو أزْ حا

  ٌ أٜ:  #ذلـك  زعـث $أٜ: د١ٛ باهظاسق  ،# طا للّث للّمهٖ َلل،جل للّب،ٗ، ارى ُأضـٖ زـ
ٍ $ًا ركش ًّ قطعٌٔا  بعذ : أْ (3)ابّ أبٛ ػاٚبٞ عاّ ًلشا٘ي    (ب )ٗس٠ٗ .#  ِلطعـا
ٙاذٖ   (ز ) تقطع٘ا٨ٗ (خ )قاي: إرا طشق فاقطع٘ا ٙذٖ، ثٍ إْ عاد فاقطع٘ا سدوٕ (ت )عٌش

 
 

)ٖٛ(.«:ى»يف-أ

.«ت»عكطَٔ-ب

.«ت»عكطَٔ-ت

)صدً٘ٚالتكطعٛا(.«:ص»َٔعكط-خ

ٛا(.)ٜكطع«:ت»يف-ـز

 
 ،عّ اهضٓشٜ عّ عا٢ؼٞ ،ـٓا تفشد بٕ قٌذ بّ اؿظّ يف ً٘ط٣ٕإُٔ  -ٗاهلل أعوٍ  -أعتقذ ا٪ثش ٓزا  -1

يف كتاب  ،ٗإمنا أخشز بِشٖ٘ اهذساقطين يف طِِٕ ،ٕ زجوٕ يف كتب اؿذٙح املعتربٝ أدذ ًّ أخشدإر مل
 :بوفاظ  ،بّ عٱوٚٵٞ عّ أٙ٘ب عّ ُافعًّ طشٙق إمساعٚى  ،(301)   ،(3/184) ،اؿذٗد ٗاهذٙات

فؼالا إهٚإ أْ عاًاى     قذَ عوٟ أبٛ بلش اهـذٙق  ،أْ سد٩ّ ًّ أٓى اهٌّٚ أقطع اهٚذ ٗاهشدى"
 ."اؿاذٙح .... ٗأبٚم ًا هٚوام بوٚاى طااسق    اْ ٙـوٛ ًّ اهوٚى فٚق٘ي أب٘ بلش اهٌّٚ ظوٌٕ ٗك

أخشدٕ اهبٚٔقٛ  ،ًّٗ طشٙق اهؼافعٛ .(1551)   ،336ق  ،ٗأخشدٕ كزهم اهؼافعٛ يف ًظِذٖ
)   ،(8/273) ،اا ٗسابعٳا ٗثاهجٳاهظاسق ٙع٘د فٚظشق ثاُٚٳ :باب ،يف كتاب اهظشقٞ ،يف اهظِّ اهلرب٠

ٕ  ٗأخشز ع .(17040 ًاّ طشٙاق ًعٌاش عاّ      ،(18774)   ،(10/188) ،بذ اهاشصاق يف ًـاِف
ْ    " :بوفظ ،اهضٓشٜ عّ عشٗٝ عّ عا٢ؼٞ ستاٟ   ،كاْ سدى أط٘د ٙأتٛ أبا بلش فٚذُٚإ ٗٙقش٢إ اهقاشآ

 .". اؿاذٙح  .فأسطوٕ ًعٕ ،فقاي بى متلح عِذُا فأبٟ ،أسطوين ًعٕ :فقاي ،بعح طاعٚٳا أٗ قاي طشٙٞ
اهقـٞ أخشدٔا ًاهم عّ عبذ اهشمحّ بّ اهقاطٍ عّ  " :(2/12) ،ذساٙٞقاي اؿافظ ابّ سذش يف اه

ٗٓزا عواٟ   ،أخشدٕ عبذ اهشصاق عّ ًعٌش عّ اهضٓشٜ بٕ ،ٗقذ سٱٜٗ ً٘ؿ٨ّ٘ ،ٗٓٛ ًِقطعٞ ،أبٕٚ
 ." فوٍ أقف عوٟ ك٩ًٕ ،ٗاؿذٙح طعّ فٕٚ اهطشاٜٗ :ٗأًا ق٘هٕ ،ػش  اهـشٚض

ٗعباذ اهاشمحّ باّ     ،ٓا١٨٧ ُفا٘ا  ّ ػٔاب ٓازٖ ٗغاريٖ:   بعذ أْ طاق سٗاٙٞ اب -قاي ابّ عبذ اهرب  -2
كاْ  ،ٗخرب ًجبت ،ًتٟ ادتٌع خرب ُانعِذ ا٪ؿ٘هٚني ٗ (7/545ا٨طتزكاس ). اهقاطٍ صاد ٗأثبت

 .(3/172) هوذـاق اهفـ٘ي يف ا٪ؿ٘ي. ِٙظش: املجبت أٗىل ًّ اهِايف
اهطبقٞ  ًّ اٮسطاي، كجريًؼٔ٘س،  فقٕٚ اهلل اهؼاًٛ، ثقٞ عبذ ػاري، أب٘ بّ ػٔشاب بّ ًلش٘ي -3

 .(6875) اهتٔزٙب ، تقشٙب(5620) ٓا. اهلاػف 113طِٞ  ت٘يف اـاًظٞ
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ٗس٠ٗ  .(1)ا٪خش٠، ٗرسٖٗ ٙأكى بٔا ٗٙظتِذٛ بٔاا، ٗهلاّ اسبظاٖ٘ عاّ املظاوٌني     
، عاّ عباذ اهلل   (2)قٌذ بّ اؿظّ يف كتاب ا٬ثاس عّ أبٛ سِٚفٞ، عّ عٌشٗ بّ ًاشٝ 

(أ )، عّ عوٛ بّ أبٛ طاهب(3)بّ طوٌٞ
     ٙاذٖ  (ب )قااي: إرا طاشق اهظااسق فقطعات

ظش٠، فإْ عاد كٌِاتٕ اهظذّ ستٟ ٙٱشذخ خاريّا: اهٌِٟٚ، فإْ عاد قطعت سدوٕ اهٚ
ٙأكى بٔاا ٗٙظتِذااٛ بٔاا، ٗسداى      (خ )ًّ اهلل أْ أدعٕ هٚع هٕ ٙذ (ت )إُٛ ٪طتشاٛ
"ميؼاٛ بٔا

(4).  
 

 

بظٜار٠)نّضّاهللتعاىلٚدٗ٘(«:ت»-أ
*

.

عكط)صدً٘ٚالتكطعٛا(.«:ص»-ب

)إٔالعٝش٢ٝ(.«:ت»-ت

)ٜزًا(.«:ى»-خ

 
)   ،(5/489) ..يف اهظاسق ٙظشق :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،أخشدٕ ابّ أبٛ ػٚبٞ يف ًـِفٕ -1

ٗيف طِذ ا٪ثش; عبذ اهشمحّ بّ  .ٌش بٕع عّ عبذ اهشمحّ بّ ٙضٙذ عّ ًلش٘يًّ طشٙق  ،(28263
أب٘ عبذ اهلل ٓ٘  ،ًٗلش٘ي ،( (1/371) ،) اهتقشٙب ،ثقٞ ا٪صدٜ اهؼاًٛٓ٘ ٗ ،بّ دابش ٙضٙذ

; ٗا٪ثش بٔزا اٮطِاد ( (2/715) ،( )اهتقشٙب2/211) ،) اهتقشٙب ٙشطى كجريا:ثقٞ فقٕٚ  اهؼاًٛ
  .ٗاهلل أعوٍ .سكٛ اهلل عِٕ مل ٙٱذسن عٌش ،فٌلش٘ي ًّ اهطبقٞ اـاًظٞ ،كعٚف ٪دى ا٨ُقطاع

 اهتٔزٙب ، تقشٙب(4112) اهطبقٞ اهشابعٞ. اهلاػف ًّ ًقب٘ي اهؼااِٵٛ، اهبـشٜ، ًشٝ بّ عٌش -2
(4970). 

اهطبقٞ اهجاُٚٞ، ٗٓ٘ غري عبذ اهلل بّ  ًّ سفظٕ، تػري ؿذٗق اهل٘يف، طوٌٞ، املشادٜ، بّ اهلل عبذ -3
 .(3364) اهتٔزٙب ، تقشٙب(2760) طوٌٞ اهلٌذاُٛ ًّ اهجاهجٞ. اهلاػف

اؿاذٗد ٗاهاذٙات   يف كتاب  ،ٗإمنا أخشدٕ اهذساقطين يف طِِٕ ،ٖ يف كتاب ا٬ثاس ٨بّ اؿظّمل أدذ -4
أبٛ سِٚفٞ عّ عٌشٗ بّ ًشٝ عّ عبذ اهلل بّ طوٌٞ عّ ًّ طشٙق  ،(288 )  ،(3/180) :ٗغريٓا

ًعٌش عاّ داابش   ًّ طشٙق  ،(18764)   ،(10/186) ،يف ًـِفٕ ٗأخشدٕ عبذ اهشصاق .ٛٵ بٕعو
ٛٵ " :وفظب ،عّ اهؼعيب  ." ... ،ٗإْ طشق بعذ رهم طذّ ُٗلاى  ،٨ ٙقطع إ٨ اهٚذ ٗاهشدى كاْ عو

بّ اؿظّ  ٌذق ٗأًا ًا سٗاٖ :ثٍ قاي .إطِادٖ كعٚف :(2/12) ،ٗقاي اؿافظ ابّ سذش يف اهذساٙٞ
 .قبوٕ اهزٜأًجى ًّ  ٗٓ٘ ،ًّ ٓزا اه٘دٕأخشدٕ اهذٵاسقطين  فقذ ،أبٛ سِٚفٞ ا٬ثاس عّيف 

سابع اـوفا١ اهشاػذّٙ عوٛ بّ أبٛ طاهب، سكٛ اهلل عِٕ، بٔزٖ اهلوٌاٞ، ٗٓا٘ ٗإْ    ػاع ؽـٚف -*
 ٨ٗ ًشفا٘ع،  ػا١ٛ  ٕفٚ عشنٙ ٨كاْ دعا١ كشميا ٨ بأغ بٕ، فقذ كشٕٓ بعض اهعوٌا١ ٪ُٕ ؽـٚف 

. ٗاهظاآش  (440: ق) هبلش أب٘ صٙذ اهوفظٚٞ املِآٛ ًعذٍ. اُظش اهبذع ٓى٪ فاساًٝ٘ق٘ن، ٗفٕٚ 
 إكافات اهِظاخ، ٪ُٕ تِفشد بٔا بعض اهِظخ دْٗ ا٪خش٠.أُٔا ًّ 
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٘ا اااا طاسق، فأمجعأْ عٌش اطتؼاسٍٓ يف "ابّ أبٛ ػٚبٞ عّ بعض اهـشابٞ:  ٗس٠ٗ
"عوٟ ًجى ق٘ي عوٛ

ٕ  أٜ: عٌش ٗعوٛ ًاا أ  #هاٍَضمَّ$  .(1)   (أ )ٗأًاا ًاا   ;خازٖ أٗ قٌٚتا
ٌٵّ. ٗقا  (خ )إ٨ ٨(ت )، ٗ(ب )اهظاسق بٕ إْ بقٛ سد قطع اي اهؼاافعٛ ٗأمحاذ، ٗأبا٘    ٙلا
ٌٵّ يف اؿااهني. ٗقااي      ،ٗإطاشاق  ،ٗاؿظّ ،ٗمحاد ،ٛ، ٗاهِخع(2)ث٘س ٗاهوٚاح: تلا

عوٌا٦ُا ٗاهج٘سٜ: ٨ هتٌع اهلٌاْ ًع اهقطع، ملا س٠ٗ اهِظا٢ٛ ا بإطِاد ًِٕ فٔ٘ي  
ؿاسب طشقٞ إرا أقاٍٚ   ٙػش٨َ "قاي:  ×اهشمحّ بّ ع٘ن: أْ سط٘ي اهلل ا عّ عبذ 
"عوٕٚ اؿذ

(3). 
 

 

)َا(«:ص»عكطَٔ-أ

)صٚٚا(.«:ت»/)صرٚا(«:ص»/)صرٙ(«:ت»يف-ب

«.ت»َٔعكط-ت

)فال(.«:ى»يف-خ

 
1-    ٕ )   ،(5/490) يف اهظااسق ٙظاشق   :بااب  ،يف كتااب اؿاذٗد   ،أخشدٕ ابّ أباٛ ػاٚبٞ يف ًـاِف

ٗيف طِذ ا٪ثاش ;   .سذاز عّ مسان عّ بعض أؿشابًّٕ طشٙق أبٛ خاهذ ا٪محش عّ  ،(28273
 ،ٗسذاز ،( (1/384) ،اهتقشٙب ،ذٗق ٙٱخط٤ؿ ،ٗٓ٘ طوٌٚاْ بّ سٚاْ اهل٘يف ،أب٘ خاهذ ا٪محش

اباّ ساشب   ٓا٘   ،ٗمساان  ،( 1/189) ،)اهتقشٙب ،هٚع بٕ بأغ ،ابّ عاؿٍ احملاسبٛ اهل٘يفٓ٘ ٗ
ٗأًا ق٘هٕ عّ بعض أؿشابٕ فٍٔ فآٚاى   ،(1/394) ،اهتقشٙب ٝ،خشأٗٓ٘ ؿذٗق تػري ب ،اهل٘يف

ٌٵْ٘ ; فا٪ثش كعٚف بٔزا ا٨طِاد هوذٔاهٞ ٗا٨ُقطاع  .ٗاهلل أعوٍ ،مل ٙٱظ
ٞ  اجملتٔاذّٙ،  اهؼافعٛ ٗأسذ ؿاسب اهبػذادٜ، اهلويب ث٘س أب٘ اهٌٚاْ، أبٛ خاهذ بّ بّ إبشآٍٚ -2  ثقا

 .(172) اهتٔزٙب ، تقشٙب(134) اهلاػف ٓا. 240 ت٘يف طِٞ اهطبقٞ اهعاػشٝ، ًّ ًأًْ٘
)   ،(4/351) ،تعوٚق ٙذ اهظاسق يف عِقٕ :باب ،يف كتاب قطع اهظاسق ،أخشدٕ اهِظا٢ٛ يف طِِٕ -3

ًّ طشٙق ُٙ٘ع بّ ٙضٙذ عّ طعذ بّ إبشآٍٚ عّ املظ٘س بّ إبشآٍٚ عّ عبذ اهشمحّ باّ   ،(7477
ٗاهطرباُٛ يف املعذاٍ   ،(28138)   ،(5/479) ،ٗأخشدٕ كزهم عبذ اهشصاق يف ًـِفٕ .ع٘ن بٕ
 ،(1446)   ،(6/123) ،ٗاهااذ٨ٗبٛ يف اهلِااٟ ٗا٪مسااا١  ،(9274)   ،(9/110) ،ا٪ٗطاا 

 .ٓزا ًشطى ٗهاٚع بجابات   :(4/351) ،قاي اهِظا٢ٛ .(296)   ،(3/182) ،هذاسقطين يف طِِٕاٗ
إ٨  ٨ ٙشٜٗ عّ عبذ اهشمحّ بّ ع٘ن :قاي اهطرباُٛ :(2/113) ،قاي اؿافظ ابّ سذش يف اهذساٙٞ

ٍٵ ًّ دذٖ عبذ اهشمحّ ،ٗٓ٘ غري ًتـى ،بٔزا اٮطِاد يف كؼاف  ٗكزا قاي اهبضاس  ،٪ْ املظ٘س مل ٙظ
ًٶظ٘س مل ٙوق  ،سذٙح ًِلش :(1/452) ،يف اهعوى قاي أب٘ سامت .112ق  ،٪طتاسا ٗ ّ  .عبذ اهاشمح

تلوٍ فٕٚ ابّ عباذ اهارب ٗاهبٚٔقاٛ    ًظ٘س ٗ :(2/630) ،ٗقاي ابّ عبذ اهلادٜ يف احملشٵس ،ٗٓ٘ ًشطى
 ..(4984)   ،(1/407) ،ٗقذ كعٵف اهؼٚخ ا٪هباُٛ اؿذٙح يف كعٚف طِّ اهِظا٢ٛ .ٗغريٌٓا

 11/195ل
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: إْ كاْ اهظاسق ًعظشّا ٨ كٌاْ عوٕٚ، ٗإْ كاْ ً٘طشّا ٙلٌّ ُظشّا (أ )صًاهمطٗقاي 
ّ  هوذاُبني. عاّ أباٛ سِٚفاٞ ٗدا٘ب اهلاٌاْ يف ا٨طات٩ٔن دْٗ        (1)ٗس٠ٗ اؿظا
 .(2)اهل٩ن

- # ُا أزْ حهّفٕ َللعامٕ مو الًاٙها$اهجاهح ٗاهشابع ( ب )أٜ: عذَ اهقطع يف #َيُ$ 
 .(3) -سمحٍٔ اهلل تعاىل

 
 

.«ى»،«ص»،«ت»ايتعٜٛبَٔ،)ملايو(:األظٌيف-أ

)َٔ(.«:ت»يف-ب

 
، ٗٙشٜٗ عِٕ كجريا سِٚفٞ أبٛ أؿشاب أسذ ٜ ٨ًٍ٘ٓ،ا٪ُـاس ،اهو٧ه٧ٜ عوٛ أب٘ ،صٙاد بّ اؿظّ -1

 بػاذاد  تااسٙخ ٓا.  204يف كتبٍٔ، ًّ اهفقٔا١ اهقلاٝ، كعٚف ًطٗن عِذ أٓى اؿذٙح، ت٘يف طِٞ 
 .(136 اؿ) اهفقٔا١ طبقات، (8/275)
ٞ  سق،اهظا أٗ اطتٔولٔا املظشٗقٞ إرا ٓولت اهعنيأٜ: فٌٚا  -2 يف سٗاٙاٞ اؿظاّ   ٗ ،ٗٓ٘ ظآش اهشٗاٙا

فعاى آخاش   فٔ٘ بني اهل٩ن، ٗا٨طت٩ٔن; ٪ْ اهعـٌٞ ٨ ٙظٔش طق٘طٔا يف سق ا٨طت٩ٔن; اهفشق 
. قااي  (5/70) :اهبشاش اهشا٢اق  كٌا يف اهلا٩ن.   ٨ٗ كشٗسٝ يف سقٕ، ٗاملظتٔوم ًتعذ، غري اهظشقٞ

كاُت ًظاتٔولٞ، ٗإرا قطعات مل أكإٌِ،    كى ػ١ٛ دسأت فٕٚ اؿذ كٌِتٕ اهظشقٞ إْ اهظشخظٛ: ٗ
َ ، ٗعِذ اهؼافعٚٞ ٙػاش (9/177): املبظ٘ . ِٙظش ٗإْ كاُت قا٢ٌٞ سددتٔا هبقا١ املوم فٚٔا هـاسبٔا

. ِٙظاش:  اهلل غاشَ ًاا أتواف هوعبااد     اؿذ هلل ف٩ ٙظق  سذٹ; ٪ْ قطع أٗ مل ٙقطع ،اهظاسق ًا طشق
٪ُٕ ا قطع، فإْ كاْ املظشٗق قا٢ٌّا، سد إىل ًاهلٕ; إر، ٗكزهم عِذ اؿِابوٞ (8/371كتـش املضُٛ )

ٗإْ كاْ تاهفّا، فعوٟ اهظاسق كٌإُ; ٪ُٕ ًاي آدًٛ تواف ؼات ٙاذ عادٙاٞ،      ٗبعذٖ، قبى اهقطعهٕ 
ف٘دب كٌإُ، كاهزٜ توف يف ٙذ اهػاؿب، ٗ٪ْ اهلٌاْ هب ه٭دًاٛ، ٗاؿاذ ؿاق اهلل تعااىل،     

 .(4/84اهلايف يف فقٕ اٮًاَ أمحذ )ِٙظش:  ا٬دًٛ. ف٘دبا مجٚعّا، كاهذٙٞ، ٗاهلفاسٝ يف قتى
 .(5/66اهبشش اهشا٢ق )، (9/141املبظ٘  هوظشخظٛ )ِٙظش:  -3
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 العبد يأبق ثم يشرق [باب]

 

، ًِٕٗ (1)ٗقتى، ٗا٪كجش إُٔ كلشب: إرا ٓشب ًّ طٚذٖ (ب )كفش  (أ )(اهعبذ قأٰب)

ژگ گ گ ک کژ :(ت )ق٘هٕ طبشإُ
ف٩ خ٩ن يف كظش سا٢ٕ،  ق()ٙظٔش ، ٗأًا(2)

ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇژ  تِضٙى:اه (خ )ففٛ
 .(3()ز )

أخربنا مالك، أخربنا نااا، أى  سثًل لعسث ل  زو  م،  ،  َيُ آزق، $: 19/689

اسعؼ زٌ

(  )
لزو  م، إىل  عّث زو للعاص 

(4)
 كاْ أًري املذِٙٞ،( خ )أٜ: فإُٕ #لّلطا ِثٍ  

اأزٖ  عّث أى ِلطا ِثٍ$

(د )
عوٟ ( ر )وٕ قاغ. ٗهع#لآلزق إذل  ، $ٙذ  # اا: ال ضلطا 
 ذت اااػٔ"أٗ طٚذتٕ، ملا س٠ٗ اهظا٢ب بّ ٙضٙذ قاي: (5)عبذ طشق ًّ طٚذٖ أٗ عشطٕ

 
 

.طٜار٠)أبل(«:ت»يف-أ

)نفتح(.«:ى»يف-ب

طٜار٠:تعاىل.«ت»يف-ت

)يف(.«:ص»يف-خ

)فكايٛا(.«:ٚ»/ٚيف)قايٛا(«:ى»عكطَٔ-ـز

)ي٘(.«:ٚ»يف-ح

)ألْ٘(.:«ى/»)فات٘(«:ت»يف-خ

)ٚقاٍ(.:بظٜار٠ٚاٚ«:ت»يف-ر

)قاٍ(.«:ى»يف-س

 
أٜ: إُٔ ٙلْ٘ ًلظ٘س عني امللاسع، فٚقاي: أبق ٙأبٶق، كلشب ٙلشب، ٗقذ ٙقاي أبق ٙأبق ٗٙاأبٱق،   -1

 .(4/1445) اهـشا :كفش  ٙفش ، ٗقتى ٙقتٱى. ِٙظش
 .140ط٘سٝ اهـافات: -2
 .77ط٘سٝ ٙ٘طف:  -3
ٕ  كاْ اهـشابٞ، ًعذٗد يف عجٌاْ ا٪ًٜ٘، أب٘ أسٚشٞ، أبٛ بّ اهعاق بّ طعٚذ -4 ٞ  ػا١ٛ  أػاب  هلذا

 فوٌاا  ؿفني، ٨ٗ اؾٌى ٙؼٔذ فوٍ اهفتِٞ، هظإُ، اعتضي عوٟ اهقشآْ عشبٚٞ فأقٌٚت×  اهلل بشط٘ي
ٞ      ملعاٗٙٞ ا٪ًش اطتقش ٞ  يف طاتٚعاب ا٨ ٓاا.   85 أتااٖ ثاٍ ٨ٖٗ املذِٙاٞ، تا٘يف طاِ  ا٪ؿاشاب  ًعشفا

 .(3/90) اهـشابٞ متٚٚض يف ، اٮؿابٞ(2/481) اهػابٞ ، أطذ(2/621)
ُٝ: باهلظش عٶشٲغٱاه -5  .(3/947): اهـشا ، ٗاؾٌع أعشاغ. اهشدى اًشأ
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هٕ فقااي: إْ غ٩ًاٛ    (ب )اؿلشًٛ بػ٩َ (أ )عٌش ٗقذ دا١ عبذ اهلل بّ عٌشٗ بّ
أٗ (خ )قاي: طاشق ًاشآٝ ٨ًشأتاٛ قٌٚتٔاا    ": ًا طشق؟ (ت )عٌش فقاي، ٓزا طشق فاقطعٕ

"٨ قطع عوٕٚ (ز )ٕأسطو"ش: فقاي عٌ مثِٔا طتْ٘ دسٌٓا.

. ٗقاي ًاهم، ٗأبا٘ ثا٘س:   (1)
(  )ٙقطع يف عشطٕ هعذَ اطاتشقاقٕ اهِفقاٞ يف ًاهلاا   

 :ٗددااهظاٚذ. ٗقااي    (خ )طغا٩نص  
 سث ل  $ا أٜ هظعٚذ ا  #الاا لٌ$. (2)طٚذٖ أٙلّا، هعٌَ٘ ا٬ٙٞ (ر )صًايطبظشقٞ ( د )ٙقطع

 
 

«.ت»عكطَٔ-أ

)يغالّ(.«:ى»،«ص»يف-ب

«.ى»،«ف»،«ص»،«ت»َجبتَٔعكطَٔاألظٌ،-ت

)فكُٝتٗا(.«:ت»يف-خ

.«ى»،«ف»،«ص»،«ت»ٌ/ٚاملجبتَٔيفاألظٌ:أصع-ز

)ساهلا(.«:ف»يف-ح

.ايٓغــــذٚايتعٜٛبَٔباقٞ،)خلالف(:األظٌيف-خ

)تكطع(.«:ت»يف-ر

«.ت»)قاٍ(،ٚايتعٜٛبَٔ:األظٌيف-ـس

 
 ،(18866)   ،(10/210) ،اـٚاُٞ :باب ،يف كتاب اهوقطٞ ،أخشدٕ ابّ عبذ اهشصاق يف ًـِفٕ -1

أخشدٕ اهبٚٔقٛ يف اهظِّ  ،ًّ طشٙق ًاهمٗ .ٓشٜ عّ اهظا٢ب بّ ٙضٙذ بًّٕ طشٙق ًعٌش عّ اهض
ًّ ٗ ،(17080)   ،(8/282) ،اهعبذ ٙظشق ًّ ًاي اًشأٝ طٚذٖ :باب ،يف كتاب اهظشقٞ ،اهلرب٠

 .(2997)   ،(4/159) ،أخشدٕ اهطرباُٛ يف ًظِذ اهؼاًٚني ،طشٙق ػعٚب
ٙق٘هٕ عٌش ًّ سأٙإ ٗٓا٘ ٙتوا٘ ا٬ٙاٞ يف اهظااسق       ٓزا ٨ :(7/558) ،قاي ابّ عبذ اهرب يف ا٨طتزكاس

ٗقاي اباّ املوقاّ    .إطِادٖ ؿشٚض :(2/511) ،ٗقاي ابّ كجري يف ًظِذ اهفاسٗق .ٗاهظاسقٞ إ٨ بت٘قٚف
ٕ  :(8/677) ،يف اهبذس املِري عاّ اباّ    ،ٓزا ا٪ثش ؿشٚض سٗاٖ ًاهم يف امل٘طأ ٗاهؼافعٛ يف ًظِذٖ عِا

 .(2419)   ،ؿشٵشٕ كزهم اهؼٚخ ا٪هباُٛ يف إسٗا١ اهػوٚىٗا٪ثش  .ػٔاب عّ اهظا٢ب بّ ٙضٙذ
اهقطع فشض ٗادب عوٟ  كى رٜ سسٍ قشًٞ، أٗ غري قشًاٞ، إرا طاشق ًاّ    عِذ اهظآشٙٞ ٙلْ٘  -2

، ٗكازا اهاضٗدني، هعٌاَ٘ ا٬ٙاٞ اهلشمياٞ:      ًاي رٜ سمحٕ، أٗ ًّ غري رٜ سمحٕ، ًا مل ٙبض هإ أخازٖ  
، ٗعِذ ًاهم ٨ قطع عواٟ اهعباذ ٨ٗ   (12/343احملوٟ )ِٙظش:  ،ژٺ  ٺ  ٺ   ٿژ

ًاّ  أسذٌٓا اهضٗدني ٙظشق  . ٗأًا(4/549املذُٗٞ )عوٟ  امللاتب إرا طشق ًّ ًاي طٚذٖ. ِٙظش: 
ًاي ا٬خش، فقاي ًاهم: إرا كاْ كى ٗاسذ ِٙفشد ببٚت فٕٚ ًتاعٕ فاهقطع عوٟ ًاّ طاشق ًاّ ًااي     

دني; هؼبٔٞ ا٨خت٩ ، ٗػابٔٞ املااي.   ؿاسبٕ. ٗقاي اهؼافعٛ: ا٨ستٚا  أْ ٨ قطع عوٟ أسذ اهضٗ
 .(4/234) :بذاٙٞ اجملتٔذِٙظش ٗقذ سٜٗ عِٕ ًجى ق٘ي ًاهم، ٗاختاسٖ املضُٛ. 
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 م،: يف كطاص ل زو 

(أ )
أٜ: اهزٜ  #َجثع يـنل؟ $ ا( ب )اب اهلل؟ ا ٗهٚشٟٚ: يف أٜ كت #

ٍ     $ ٙذٖ، (خ )قطعتٗٓ٘ أْ اهعبذ ا٬بق ٨ (ت )ركشتٕ أٜ:  ،#اأم، زـٌ لزـو  مـ، الطعـظ ِـث
عباذٖ أٗ أًتإ با٩ إرْ اٮًااَ. ٗقااي ًاهام،        (ز )٪ُٕ كاْ عبذٖ. ٗعِذُا ٨ وذ طٚذ

 إرا صُات أًاٞ أساذكٍ فتابني صُآاا،     ": ×ٗاهؼافعٛ، ٗأمحاذ: هإ أْ ٰٙشٱاذ; هق٘هإ     
"عوٚٔا ... اؿذٙح (1)فوٚذوذٓا ٨ٗ ٙٱٰجشب

،ٗهِا ًا س٠ٗ ابّ أبٛ ػاٚبٞ يف ًـاِفٕ:   (2)
(  )أسبعٞ إىل اهظوطاْ اهـ٩ٝ ٗاهضكاٝ ٗاؿاذٗد ٗاهقـااق  "عّ اؿظّ إُٔ قاي: 

"

(3) ،
"فوٚذوذٓا "ٗاؾ٘اب عّ اؿذٙح أْ ًعِٟ 

ٞ  (خ ) إىل  (د ): فوٚلّ طبب دواذٓا باملشافعا
 .(4)اٮًاَ أٗ ُا٢بٕ

 
 

.بظٜار٠:تعاىل«ف»،«ت»يف-أ

بظٜار٠:تعاىل.«ف»،«ت»يف-ب

)سنضت(.«:ف»يف-ت

ٚايتعٜٛبَٔباقٞايٓغـــذ.كطع(.ٜ)يفاألظٌ:-خ

)عٝزٙ(.«:ى»يف-ز

)ايكطاء(.«:ى»،«ص»يف-ح

)فٝذزٖا(.«:ى»يف-خ

)باملضافك١(.«:ى»،«ص»يف-ر

 
 .(1/92اهـشا  ). اهتأُٚب ٗاهتعٚري ٗا٨طتقـا١ يف اهوَ٘اهتجشٙب:  -1
ٛ   :باب ،يف كتاب اهبٚ٘ع ،أخشدٕ اهبخاسٜ يف ؿشٚشًٕتفق عوٕٚ،  -2  ،(2045)   ،بٚع اهعباذ اهضاُا

٨ ٙجاشب عواٟ    :باب ،كتاب احملاسبني ًّ أٓى اهلفش ٗاهشدٝٗيف  ،(2119)   ،بٚع املذبش :ٗيف باب
سداٍ اهٚٔا٘د    :بااب  ،يف كتاب اؿذٗد ،ًٗظوٍ يف ؿشٚشٕ .(6448)   ،ا٪ًٞ إرا صُت ٨ٗ تِفٟ

 .(1703)   ،أٓى اهزًٞ يف اهضُٟ
3-  ٕ ّ  :بااب  ،يف كتااب اهضكااٝ   ،أخشدٕ ابّ أبٛ ػٚبٞ يف ًـاِف ْ     ًا  ،قااي تٱاذفع اهضكااٝ إىل اهظاوطا

ٗأخشدٕ ًّ  .ًّ طشٙق عبذٝ عّ عا٢ؼٞ بِت طعذ اهبـشٙٞ عّ اؿظّ ،(10297)   ،(3/157)
ًٱشٚٲشٙض اؾٌعٞ " :بوفظ ،(28439)   ،(5/506) ،طشٙق محاد بّ طوٌٞ عّ دبوٞ بّ عطٚٞ عّ ابّ 

ًاّ طشٙاق عٌاش باّ      ،(28440)   ،(5/506ٗبِشٖ٘، ) ."ٗاؿذٗد ٗاهضكاٝ ٗاهف١ٛ إىل اهظوطاْ
  ."اهف١ٛ"دْٗ ركش  ،أٙ٘ب عّ ًػريٝ بّ صٙاد عّ عطا١ اـشاطاُٛ

ٗقذ اختواف اهعوٌاا١   ، إباسٞ هوظٚذ أْ ٙقٍٚ اؿذٗد عوٟ عبٚذٖ ،فوٚذوذٓاقاي ابّ بطاي: يف ق٘هٕ:  -4
 .(8/473): ش  ؿشٚض اهبخاس٠. ػرهم يف

 12/196ل
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ضلطاذلمث   اا$

إذل$ أٜ: ط٘ا١ #لآلزق َغري لآلزق ِث (أ ) 

(ب )
: ًّ (ت )أٜ ،# ،  

ٕ  (خ )ًاي غري ْ  $ ،(1)طٚذٖ. ٗٓزا كاجملٌع عوٚا أى ِلطـا  $ أٜ: ٨ ها٘ص  #َلكـو ال ِهسغـ

ٍ     - #إال لإلمام للنٓ فكم أحٌث للبار ََ  -(ز )ٗيف ُظخٞ: إ٨ اٮًااَ اهازٜ إهٚإ اؿلا
ألنٌ حث$

(  )
ال ِلُم زٌ إال 

(خ )
مام أَ مـو لإل 

(د )
َ    أٜ: #َاّلٍ لإلمـام ذلـك    .(ر )ُٚاباٞ ملاا تقاذ

 .(2) هوج٩ثٞ (س )أٜ: خ٩فّا #َيُ  ُا أزْ حهّفٕ ريٌ ل  ضعاىل$
 

 

«.ى»،«ت»(/ٚايتعٜٛبَٔ:)ٜكطع«:ٚ»،«ف»يفاألظٌ:)بكطع(/-ـأ

عكطَٔ)ى(.-ب

عكطَٔ)ى(.-ت

)غريٙ(.«:ف»،«ص»يف-خ

)حيهِ(.«:ى»يف-ز

.«ف»،«ى»،«ص»عكطَٔ-ح

عكطَٔ)ى(.-خ

بظٜار٠)سز(.«ف»يف-ر

)إىل(.«:ت»يف-س

)خالف١(.«:ت»يف-ص

 
، ٨ ٙقطعإُكاُا ًٗشٗاْ  عجٌاْ  سٜٗ أًْا بني اهظوف فٕٚ ا٨خت٩ن قاي ابّ عبذ اهرب: ٗأؿى  -1

ٗ  ثٍ اُعقذ اٮمجاع بعذ رهم  ،ا٨خت٩ن قذميآزا ٗإمنا ٗقع   ،عواٟ ٓازا قا٘ي ًاهام    عواٟ قطعإ، 
 ،ٗأباٛ ثا٘س   ،ٗإطشاق ،ٗأمحذ ،ٗاهوٚح ،ٗا٪ٗصاعٛ ،ٗأؿشابٍٔ ٗاهج٘سٜ ،ٗأبٛ سِٚفٞ ،ٗاهؼافعٛ
 . (7/538طتزكاس )ا٨. ِٙظش: اهَٚ٘ با٪ًـاس -ٗمجٔ٘س أٓى اهعوٍ ،ٗداٗد

ِٙعقذ بعاذ ٗدا٘د اـا٩ن يف    ٓى اٮمجاع  ٗاطتخذَ اهقاسٜ كان اهتؼبٕٚ ًشاعاٝ ه٩خت٩ن يف أْ
كاُت املظأهٞ عِذٖ قطعٚٞ، ًّٗ مل ٙاش رهام متظام بعٌاَ٘ ا٪ًاش       ، أَ ٨؟ فٌّ ٙش رهماهعـش املتقذَ

 تؼبٕٚٔ طق٘  اؿذ عِإ بظاق٘    ٨ٗ عربٝ ملّ مل ٙش اهقطع عوٟ اهعبذ ا٬بق إ٨قاي ابّ سػذ: باهقطع، 
بذاٙٞ اجملتٔاذ ُٗٔاٙاٞ املقتـاذ     . ِٙظش:: اؿذٗد تِؼطش يف سق اهعبٚذ، ٗٓ٘ تؼبٕٚ كعٚفٜ أْػطشٖ، أ

(4/230). 
ٟ      ٚذاختوف يف إقاًٞ اهظ -2 ٗساذ   ،اؿذ عوٟ عبٚذٖ، فقاي ًاهم: ٙقٍٚ اهظاٚذ عواٟ عباذٖ ساذ اهضُا

٨ٗ ٙقطع يف اهظشقٞ إ٨ اٮًاَ، ٗبٕ قاي  ،عوٍ ُفظٕإرا ػٔذ عِذٖ اهؼٔ٘د، ٨ٗ ٙفعى رهم ب ،اهقزن
اجملٌا٘ع  ِٙظش: ٗقاي اهؼافعٛ: ٙقٍٚ اهظٚذ عوٟ عبذٖ مجٚع اؿذٗد، ، (4/519املذُٗٞ ). ِٙظش اهوٚح

ٞ ، ٗعِذ اؿِابوٞ بقٍٚ اهظٚذ اؿذٗد إ٨ ا(20/34ػش  املٔزب ) ، هقتى يف اهشدٝ، ٗاهقطع يف اهظاشق
ِٚفٞ: ٨ ٙقاٍٚ  اؿٗقاي  .(9/52املػين ٨بّ قذاًٞ )ع سٗاٙتاْ. ِٙظش: ٗك٩َ أمحذ ٙقتلٛ أْ يف اهقط
 .(5/10اهبشش اهشا٢ق ). ِٙظش: اؿذٗد عوٟ اهعبٚذ إ٨ اٮًاَ
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 }املختلص  { [باب]

ـَ   أخاز اهؼا١ٛ ًاّ ظاآش      :عٱِوا أٜ: املختطٶف ه٩ّٚ أٗ ُٔااسّا، ٗيف املػاشب: ا
   .(1)بظشعٞ

ص: أى رجـاًل لخـطلس شـًّٚا يف زمـو مـ،َلى      أخربنا لزو شًا ،أخربنا مالك$: 690/ 20

زو

( أ )
اأرلد م،َلى  طا ِثٍ، اثخل  لّـٌ زِـث   $، ٙعين: ٗٓ٘ أًري املذِٙٞ س٣ِٚز، #لحلكم

 اا ذلمث: زًنل نأخن ال  طا $. #ال  طا  لٌّ أى$ ٗيف ُظخٞ: #زو غازظ ، اأخربٍ أنٌ

عّ دابش عاّ   ملا أخشدٕ أؿشاب اهظِّ ا٪سبعٞ. $َيُ  ُا أزْ حهّفٕ يف لملخطلس،
(ب )هٚع عوٟ خا٢ّ ٨ٗ ًِتٔب ٨ٗ كتوع قطع"إُٔ قاي:  ×اهِيب 

"

قاي اهطًازٜ:  ،(2)
  (5)اْاااااااٗابّ اهقط يف أسلإً، (4)، ٗطلت عِٕ عبذ اؿق(3)سذٙح سظّ ؿشٚض

 
 

«.ت»عكطَٔ-أ

)قطع٘(.«:ص»يف-ب

 
 (150املػشب )ق  ِٙظش: -1
ٞ  :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،أبٛ داٗد يف طِِٕاؿذٙح أخشدٕ  -2 ـُوظٞ ٗاـٚاُا  ،(4/138) ،اهقطع يف ا

 ،ًا داا١ يف اـاا٢ّ ٗاملخاتوع ٗاملِتٔاب     :باب ،يف كتاب اؿذٗد ،يف طِِٕاهطًزٜ ٗ ،(4392 ) 
عّ أباٛ اهاضبري امللاٛ     بّ دشٙراعٚظٟ بّ ُٙ٘ع عّ ك٩ٌٓا ًّ طشٙق  ،(1448 )   ،(4/52)

ٕ   :باب ،يف كتاب قطع اهظاسق ،ٗأخشدٕ اهِظا٢ٛ يف طِِٕ .بٕ عّ دابش  ،(4/347) ،ًا ٨ قطاع فٚا
ٕ  ٗأخشدٕ  .بٕطفٚاْ عّ أبٛ اهضبري كوذ عّ ًّ طشٙق  ،(7461 )  يف كتااب   ،ابّ ًادإ يف طاِِ

باّ  اعاؿٍ عّ  ًّ طشٙق أبٛ ،(2591 )  ،(2/864) ،اـا٢ّ ٗاملِتٔب ٗاملختوع :باب ،اؿذٗد
 .بٕدشٙر 

 .(4/52): طِّ اهطًزٜ -3
هٕ  اـطٚب ٕاهفقٚ اؿافظ اٮػبٚوٟ، اٮًاَ ا٪صد٠ قٌذ اهلل، أب٘ عبذ بّ اهشمحّ عبذ بّ اؿق عبذ -4

، (1/292) ٗاهوػاات  ا٪مساا١  ٓا. تٔزٙب 582 طِٞ ا٪سلاَ، ت٘يف كتاب ًـِفات عذٙذٝ ًِٔا:
 .(4/97) هوزٓيب اؿفاظ طبقات

اِهٌػاشب،   ، اهع٩ًاٞ ساافظ  اِهقٓطاْ ابٲّاِهشظّ،  اهفاطٛ، أبٱ٘ اِهلٶِاُٶٛ املوم عبذ بّ قٌذ بّ عوٛ -5
ٍ ٗأس اؿاذٶٙح  بـِاعٞ اهِٵاغ أبٲـش ًّ كاْ ٍ  اهشِّدااي  ٪مساا١  فظٔا ّٞ  ٗأػاذٵٓ ٕ   عِاٙا  باهشٗاٙاٞ، ها

َ  كتااب  يف اه٘اقعني ٗاٮٙٔاَ اهٍ٘ٓ بٚاْ"ًِٔا:  تـاُٚف، ٞ  "ا٨سلاا  ٓاا. طبقاات   628 . تا٘يف طاِ
 .(498 ؿا) هوظٚ٘طٛ اؿفاظ ، طبقات(4/134) هوزٓيب اؿفاظ

15  /20 
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ٞ  (ب )ٗعّ أمحذ: ٙقطاع داساذ    .(1)، فٔ٘ ؿشٚض عِذٌٓا(أ )بعذٖ . ٗبإ قااي   (2)اهعاسٙا
ّ ، ملااا أخشداإ ًظاا(3)إطااشاق  (ت )وٍ عااّ ًعٌااش، عااّ اهضٓااشٜ، عااّ عااشٗٝ، عاا
اًشأٝ كضًٗٚٞ تظتعري املتااع ٗػشاذ، فاأًش     (ز )كاُت"سكٛ اهلل عِٔا قاهت: (خ )عا٢ؼٞ
"بقطع ٙذٓا ×اهِيب 

(4). 
 

 
 

)بٗشٙ(.«:ص»يف-أ

.«ص»عكطَٔ-ب

عض٠ٚعٔ(.«:ى»َٔعكط-ت

)أْٗا(.:بظٜار٠«ص»يف-خ

)نإ(.«:ت»يف-ز

 
فٔ٘  ،ابّ اهقطاْ بعذٖٗ ،طلت عِٕ عبذ اؿق يف أسلإً :(3/364) ،قاي اهضٙوعٛ يف ُـب اهشاٙٞ -1

 ،ٗسداهٕ ثقات ،أخشدٕ ابّ سباْ :(2/110) ،ٗقاي اؿافظ ابّ سذش يف اهذساٙٞ .ؿشٚض عِذٌٓا
ٗس٠ٗ اباّ ًادإ عاّ     ،هلّ أخشز هٕ اهِظا٢ٛ ًتابعٳاا  ،أب٘ سامت ٗاهِظا٢ٛ رهم بٚٵّ ،إ٨ إُٔ ًعو٘ي

ٗقاي يف  .ٗسداهٕ ثقات ،كشذٙح دابشُع أعّ  يف ا٪ٗط ٗهوطرباُٛ  .عبذ اهشمحّ بّ ع٘ن سفعٕ
ٜ  أخشدٕ ا٪سبعٞ ٗؿشٵ ،قٜ٘ إطِادٖ ٓ٘ سذٙح :(12/91) ،فتض اهباسٜ  .شٕ أب٘ ع٘اُاٞ ٗاهطًاز

ٗيف ؿشٚض  ،(3721)   ،(4/240) ،ٗاؿذٙح ؿشٵشٕ اهؼٚض ا٪هباُٛ يف ؿشٚض طِّ أبٛ داٗد
يف ٗ ،(1448)   ،(3/402) ،( ٗ يف ؿشٚض طِّ اهطًز4971ٜ)   ،(3/301) ،طِّ اهِظا٢ٛ
 .(2589)   ،(2/202) ،ابّ ًادٞ ؿشٚض طِّ

ٗاختوفات اهشٗاٙاٞ، عاّ أمحاذ، يف     ًِٗاطبتٕ أْ دشذ اهعاسٙٞ خٚاُٞ، ٗهٚع طشقٞ، قاي يف املػاين:   -2
قااي أمحاذ: ٨ أعاشن ػا٣ٚا     ؿاذٙح ًظاوٍ،   داسذ اهعاسٙٞ، فعِٕ: عوٕٚ اهقطع. ٗٓ٘ ق٘ي إطشاق; 

وٕٚ، ٗٓ٘ ق٘ي اـشقٛ، ٗأبٛ إطشاق بّ ػاق٩، . ٗعِٕ: ٨ قطع ع-ٙعين: سذٙح املخضًٗٚٞ- ٙذفعٕ
٨ قطع ": ×; هق٘ي سط٘ي اهلل -إْ ػا١ اهلل تعاىل  -ٗٓ٘ اهـشٚض  ،ٗأبٛ اـطاب، ٗطا٢ش اهفقٔا١

 .(9/104املػين ٨بّ قذاًٞ )ِٙظش  ."عوٟ اـا٢ّ
 .(7/3373) :ًظا٢ى اٮًاَ أمحذ ٗإطشاق بّ سإِٓ٘ٙٙظش:  -3
، ٗعِذ أباٛ داٗد عاّ   (1688)ٗد، باب قطع اهظاسق اهؼشٙف ٗغريٖ أخشدٕ ًظوٍ يف كتاب اؿذ -4

، ٗعِذ عباذ  (4887)، ٗعِذ اهِظا٢ٛ عّ ابّ عٌش (4374طِّ أبٛ داٗد ): سكٛ اهلل عِٔاعا٢ؼٞ 
 (.18830اهشصاق عّ عا٢ؼٞ: )
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 ;ٗأدٚب بأْ ركش اهعاسٙٞ يف ٓزا اؿذٙح ٗقع هقـذ اهتعشٙف، ٨ ٪ُٕ طبب هوقطاع 
بإ، ٗاطاتٌشت عواٟ رهام ستاٟ      فإُٔا كاُت كجريٝ ا٨طتعاسٝ ٗاؾشذ ستٟ عشفت 

بقطع ٙذٓا، بذهٚى ا٪سادٙح اهيت ؿش  فٚٔا باهظشقٞ، ٗقٚاى:   ×طشقت، فأًش اهِيب 
ًاّ ساذٙح داابش، ٗقٚاى: إْ قطعٔاا كااْ طٚاطاٞ        ( ب )زاا سِٗٙاا   (أ )اؿذٙح ًِظ٘خ

 .(1()خ )رهم اهفعى ًِٔا (ت )هتلشس
 

 

)شضغ(.«:ص»يف-أ

)صٜٚٓاٙ(.«:ى»يف-ب

)عببآَ٘يٝهضص(.«:ت»يف-ت

.«ى»،«ص»عكطَٔ-خ

 
 ٪ْ اهلل طابشإُ إمناا أٗداب    ;أْ املظتعري إرا دشذ اهعاسٙٞ مل ٙقطع :ًزٓب عاًٞ أٓى اهعوٍٗٓ٘  -1

ًّ تذبش ٓزا اؿذٙح عوٍ أُإ مل  ، ٗقاي ابّ عبذ اهرب: ٗٓزا خا٢ّ هٚع بظاسق ،اهقطع عوٟ اهظاسق
 .(7/569ا٨طتزكاس ). ِٙظش: ٙقطع ٙذٓا إ٨ ٪ُٔا طشقت
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 ( ب) 
 أبواب احلدود يف الزنا
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 أبىاب
(أ)

 ءاحلدود يف الزنا 

بايٓػب١إىلاسبطٚايعبس،ٖٚٛبايككرطعٓرس(ب)أٟ:أْٛاعَ٘ٔايطدِٚازبًس،ٚ
.(1()ت)عٓسأٌٖظبسأٌٖاسبذاظ،ٚباملّس

 
 

)باب(.:«ى»يف-أ

،.«ت»عكطَٔ-ب

)ايٓذز(.:«ٚ»يف-ت

 
 أٟ:ايع٢ْ،بًغ١أٌٖاسبذاظ،ٚايعْا٤،بًغ١ظبس،قاٍايفطظزم:-1

 َٜٚٔؿطباشبططّٜٛكبضَػهطاأباسانطَٜٔعٕٜعطفظْا٩ٙ

.(6/2368ايكشاح)ٜٓظط:
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 م الرج   [باب]

،ٜٚهفرٔ،ٜٚكر٢ً(أ)ضدِايعاْٞباسبذاض٠يففها٤ست٢ميٛت،فٝغػٌ:أٟ   
،عرٔ(2)،يفنتابازبٓا٥ع:عٔأبَٞعاٜٚر١(1)ملاض٣ٚابٔأبٞؾٝب١يفَكٓف٘;عًٝ٘

قاٍ:ملاضدِ(ت)بطٜس٠،عٔأبٝ٘بطٜس٠(ب)ابٔ،عٔ(3)أبٞسٓٝف١،عٔعًك١ُبَٔطثس
مبٛتانِٕٛررررتكٓعبَ٘ا(ز)اقٓعٛا"ب٘؟قاٍ:(خ)َاععقايٛا:ٜاضغٍٛاهللَاْكٓع

 ."،ٚايك٠٬عًٝ٘(4)َٔايغػٌٚايهفٔٚاسبٓٛط

 
 

)فٝكتٌ(.«:ف»يف-أ

.يفاألصٌ:)أبٞ(،ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓغــــذ-ب

)عٔأبٝ٘بضٜز٠(.:«ف»عكطَٔٚ/)َضٜز٠(«:ص/»)َضثز(«:ت»يف-ت

)تضٓع(.«:ت»يف-ـخ

)اصٓع(.«:ص»يف-ج

 
ّ ٫بابيفاملطدَٛر١،يفنتابازبٓا٥ع،أخطد٘ابٔأبٞؾٝب١يفَكٓف٘-1 )ح،(3/254)،ُتغّػرٌأ

قراٍاسبراف .(190)ح،154م،أخطد٘أبْٛعِٝيفَػٓسأبٞسٓٝف١.َٚٔططٜك٘(11124
ٚاسبسٜحي٘ؾاٖس.ٚايباقٕٛضداٍايكشٝض،يفإغٓازٙأبٛسٓٝف١:(2/97)،ابٔسذطيفايسضا١ٜ

،ايرطدِباملكر٢ً:باب،ز٠احملاضبنئَأٌٖايهفطٚايطأخطد٘ايبداضٟيفنتاب،يفايكشٝشني
فاعرتفبايعْافأعطضعٓرَ٘ٔأغًِدا٤ايٓيبإٔضد٬ً"،َٔسسٜحدابط،(6434)ح

ٍ،أبودٕٓٛ:ست٢ؾٗسع٢ًْفػ٘أضبعَطاتقاٍي٘ايٓيبايٓيب ٍ،٫:قرا ،آسكرٓ :قرا
فكاٍير٘ايرٓيب،فأزضىفطدِست٢َاتفًُاأشيكت٘اسبذاض٠فّط،فأَطب٘فطدِباملك٢ً،ْعِ:قاٍ
َرٔاعررتفبراب،يفنتاباسبسٚز،أخطدَ٘ػًِيفقشٝش٘،ٚبٓشٛٙ."ٚق٢ًعًٝ٘،اخرًي

إَٔاععبَٔايرو":بًف ،َٔططٜلعبساهللبٔبطٜس٠عٔأبٝ٘،(1695)ح،ع٢ًْفػ٘بايع٢ْ
ْفػرٞٚظْٝر ٚإْرٞأضٜرسإٜٔاضغرٍٛاهللإْرٞقرستًُر :فكاٍا٭غًُٞأت٢ضغٍٛاهلل

فأضغٌضغٍٛ،فًُانإَٔايغسأتاٙفكاٍٜاضغٍٛاهللإْٞقسظْٝ فطزٙايجا١ْٝ،فطزٙ،تطٗطْٞ
"...اسبسٜحااتٓهطَٕٚٓ٘ؾ٦ًٝأتعًُٕٛبعكً٘بأًغ:إىلقَٛ٘فكاٍاهلل

ا٭عُـ،ض٢َسبسٜحايٓاؽَٔأسف اسباف ،ثك١،ايهٛيف،ايهطٜطَعا١ٜٚأبٛخاظّ،بٔضبُس-2
(.5841)ايتٗصٜبتكطٜب،(4816:)ٖر.ايهاؾف195غ١َٓاتايتاغع١نباضباإلضدا٤،َٔ

،تكطٜب(3874)ايػازغ١.ايهاؾفثك١،َٔايهٛيف،اسبهطَٞاسباضخأبَٛطثس،بٔعًك١ُ-3
.(4682)ايتٗصٜب

.(1/450):ايٓٗا١ٜ.خاق١اسبٓٛط:َٖٚٛاخيًطَٔايطٝب٭نفإاملٛت٢ٚأدػاَِٗ-4

16  /21 
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أخربُا ًاهم، أخربُا ابّ ؽهٔا،، نهّ ندٚهز ا     »: 691/ 21

(أ)
[ّ]به   ا  بهّ ندهز   

(ب)
 

نتدٞ بّ ًغع٘ر، نّ ندز ا  بّ نداؼ: إُٔ مسع نٌض بّ اخلطها، صوه٘اْ ا  نهٍِٔ    

نوهٟ ًهّ   »،أٟ:ثاب سهُ٘ٚيٛضفعيفظر٘،«اهضجٍ يف كتا، ا  تعها  قه    ٙق٘ي:

ّ »برٌخراٍعرًَٔروٚؾرب١ٗ،أٟ:ٚطر٧يفق «طُٟ بكرٝغ١ايفاعرٌأٚ«إسا ُأقَقه
ضدٌضبِكٔبايهػط:إشاَأسكْٔفػ٘بايٓهراح،ٜكاٍ «ًّ اهضجاي ٗاهِغها١ »املفعٍٛ.

ژہ  ہژ   .ٚقررط٨بُٗررا:(1)ٚبررايفتضإشاأسكررٓ٘ ررريٙ
(2)

ژٻژ  ,
(3()4).

ِم،ٚطررر٧اَرررطأ٠قبرررٌايعْرررا(ت)ٖٔٓررراٚاملرررطازباحملك ررر :سرررطم،َهًرررفم،َػرررً
 

 

)عبزاهلل(.«:ف»يف-أ

.ٚاملطبٛعايٓغــــذباقٞايتضٜٛبَٔٚٔ(.ع)األصٌ:يف-ب

)يفٖشا(.«:ف»يف-ت

 
املغطب.ٜٓظط:١ٓبايهػطٚأسكٓ فطدٗافٗٞضبِك،ٗافٗٞضبك١ٓبايفتضٚأسكٓٗاظٚدٗاإشاعٍف-1

.(119)م
.25غٛض٠ايٓػا٤:-2
.24غٛض٠ايٓػا٤-3
ٚايبراقٕٛبهرِاهلُرع٠ٚنػرط،بفتضاهلُع٠ٚايكاز{فإشاأسكٔ}:بٛبهطٚمحع٠ٚايهػا٥ٞقطأأ-4

ٍََٚٔاخ٬اسبطفا٭،سٝحٚقعبهػطايكاز{ضبكٓات}ٚ{احملكٓات}ايهػا٥ٞ.ٚقطأايكاز
٭برٞايتٝػرييفايكطا٤اتايػبع.ٜٓظطٚايباقٕٛبفتضايكاز{ٚاحملكٓاتَٔايٓػا٤}:ٖصٙايػٛض٠

فكرطأٙبعهرِٗ:)فرَإشا،يفقرطا٠٤شيروا٤قاٍأبٛدعفرط:اختًفر ايكرط.(95)معُطٚايساْٞ
ّٔ(بفتض قرطأٙٚ،مبع٢ٓ:إشاأغًُٔ،فكطٕممٓٛعاتايفرطٚزَرٔاسبرطاّباإلغر٬ّ."ا٭يف"أ س ِك

ّٚدٔ،فكرطٕممٓٛعراتايفرطٚزَرٔاسبرطاّبرا٭ظٚاز ّٔ(مبعٓر٢:فرإشاترع ،آخطٕٚ:)فَإشاأ س ِكر
ٚايكٛابَٔايكٍٛيفشيوعٓسٟ،أُْٗراقطا٤ترإَعطٚفترإَػتفٝهرتإيفأَكراضاإلغر٬ّ،

.(8/196):تفػريايطربٟ.ٜٓظطٜتُٗاقطأايكاض٨فُكٝبميفقطا٤ت٘ايكٛابفبأ

 12/196ل

 ـــــــــــــ

 ب
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ٞ   »،(ب)اإلسكإ(أ)بٓهاحقشٝض،ُٖٚابكٝغ١ ٖٚرٞؾرٗاز٠،«إسا قاًه  نوٚهٕ اهدِٚه
أٗ كاْ احلدهى  »بايعْا،(ت)أضبع

(1)
 «أٗ االنهاا  »،أٟ:َٔ ريإٜٔهرٕٛهلراظٚز،«

يفأضبع١صبايؼ.ٚقاٍَايوٚايؿرافعٞ:ٜهفرٞيف(ز)أضبعًابأْ٘ظ٢ْ(خ)أٟ:بإقطاضٙ
اإلقطاضَط٠ٚاسس٠.ٚقاٍأمحس،ٚابٔأبٞيًٝر٫:٢ٜؿررتطاخرت٬فصبرايؼاملكرط،

.(3)َهبٛط١ٚغٝأتٞبعهٗا .(2)ٚا٭زي١َبػٛط١

 
 

)ْضف٘(.«:ص»يف-أ

)اإلحغإ(.«:ص»،«ت»يف-ب

)أصبع١(.«:ف»،«ص»،«ت»يف-ت

)باقضإ(.«:ى/»)باقضاٙ(«:ص»يف-خ

)طَٔ(.«:ت»يف-ـج

 
ُ ٌ،ٚقسسِبً املطأ٠ ذْببٌسب٬ً.-1 .(11/134ػإايعطب:)ٜٓظطياسببٌ:اسب
قراٍابرٔيًٝر٢:ٜكراّ،ٚباإلقطاضأضبعَرطاتيفأضبعر١صبرايؼعٓساسبٓف١ٝايعْا٫بسيفاإلقطاضب-2

قاٍَايو:إشاٚ(9/91املبػٛطيًػطخػٞ).ٜٓظطَطات،ٚإٕنإيفصبًؼٚاسسباإلقطاضأضبع
.ٜٓظرطأقطَط٠ٚاسس٠أقِٝعًٝ٘اسبس،إٕثب ع٢ًشيوٚملٜطدع.ٚايطدِٚازبًسيفشيوغرٛا٤

:ا٭ّيًؿررافعٞ.ٜٓظررطٜكرراّبرراإلقطاضَررط٠ٚاسررس٠،ٚعٓررسايؿررافعٞنررصيو:(4/482املسْٚرر١)
١ًٌفٝ،أَااسبٓاب(6/167) يترعٍٚايؿرب١ٗ،ٚا٭خرصعتربيفقش١اإلقطاضإٜٔصنطسكٝكر١ايفعر

.(9/65املغين٫بٔقسا١َ)با٭ضبععٓسِٖأسٛط،٫ٜٚؿرتطٕٛاجملايؼ.ٜٓظط:
 يفباباإلقطاضبايعْا،اآلتٞ:-3
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أخربُها ًاههم، قزـِههها  »: 22/692

(أ)
حيٚههٟ بههّ عهعٚز أُههٕ مسهع ععهههٚز بهّ ا غهههٚ       

ٟ   » أٟ:ضدرع، « ا فزص :ٙق٘ي أٟ:عراّسذر١يفعٗرسٙ، «نٌض بّ اخلطها، ًهّ ًِه
٘ َ    » ،(1)ٖٚٛاحملكب«بهاببط  »ضاسًت٘،«أُاذ» ًٞه ُك٘»بتؿرسٜسايرٛاٚ«ـهٍ كه

(ب)
»

ّّٛايرتابتهٛميًا (ز)أٟ:قطعر١(خ)بايه١ِدعً٘ن َٛ(ت)بهِايهافٜكاٍ:ن
ٗصفهع  »، 

«ـٍ اعتوقٟ»أٟ:فطؾ٘،«ـٍ طضح نوٕٚ ـ٘بٕ»أٟ:ضَاٍٚسكبا٤،«صأعٔا ًّ بطحا١
ٙزٙهٕ إ  اهغهٌا١   ًٗهز »أٟ:ضقسعًر٢قفراٙ،

(ح)
 ٚايرسعا٤،ايتهرط (ر)أٟ:إلتٗراض«

ٍ  كهرب  عهه   » ،(ش):طاٍعُرطٟ،ٜكاٍ:نربيفايكسضَٔبرابنطّ(ز)أٟ«فقاي: اهؤ
 

 

)أخربْا(.«:ف»يف-أ

َّٛ٘(.«:ف»يف-ب )فه

)تهضميا(.«:ص»يف-ت

.«ى»َٔعكط-خ

)قطع١قطع١(.«:ت»يف-ج

)ايجٓا٤(.«:ف»يف،«ت»يف-ح

)ظفاص(.«:ف»يف-خ

)ٚ(.«:ف»يف-ر

)نّٛ(.«:ص»يف-س

 
احملكبَٔا٭بطض،فُٓصإٔربطز٢ََٓٔفأْ َابني٢َٓإىلاملٓش٢ٓ،ٚاملٓش٢ٓ:سّس:حملكبا-1

َعذِاملعاملازبغطاف١ٝيفايػرري٠.ٜٓظط:يفاحملكبست٢ٜهٝلايٛازٟبنيايعريتنيفصاىاملٓش٢ٓ
.(283)ميعاتلايب٬زٟ:ايٓب١ٜٛ
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ٛ  »،(1)ٚنرربيفايػَٔٔبابعًِ،ع٢ًَايفاملغررطب أٟ:ٖٚٓر «ٗوهعت  قه٘ت
أٟ:يهجطتٗاٖٚٞنرٌَرٔ«صنهٚ  ٗاُتؾض  »قٛاٟٚأعها٥ٞيفغهْٛٞٚسطنيت،

٘(أ)مشً٘ )نًهرِضا ٚنًهرَِػر٦ٍٛعرٔ:سرسٜح(ب)سفر ايطاعرْٞٚظرطٙ،َٚٓر
فاقٔدضه  »،(2)ضعٝت٘(

(ت)
 أٟ:ضادعرًاإيٝرو«إهٚهم »:فترٛفين،(خ)بهػطاملٛسس٠أٟ«

أٟ:«ٗال ًتهض  »أٟ:٭َطَٔأٚاَرطى،«غري ًضهٚع »َطنًٝا،ٚضاعًٝاَطعًٝا،ّضانٝا
ـهٍ قهزَ ا زِٙهٞ، فدطه  اهِهاؼ فقهاي: أٙٔها        »، أٚصباٚظًاسبهَِٔأسهاَو(ز)َككط

ٗفضو  »:ؾطع يهِايؿطا٥ع،(ر)أٟ(ح)بكٝغ١اجملٍٗٛ«اهِاؼ قز ُعِٓ  هلٍ اهغِّ

  ٍ ٞ  »،×أٟ:ٚتطنهِايرٓيب(ز)بكٝغ١اجملٍٗٛ«هلٍ اهتهضا٢  ٗتهضكت «نوهٟ اه٘اوهح
أٟ:عًررررررررررررررررررررر٢ايططٜكررررررررررررررررررررر١ايظررررررررررررررررررررراٖط٠

 
 

)مج١ً(.«:ف»يف-أ

)عٓ٘(.«:ت»يف-ب

)فاقتضض(.«:ص»يف-ت

عكطَٔى.-خ

)َكتضضًا(.«:ف»يف-ج

)املفعٍٛ(.«:ى»يف-ح

:)..اجملٍٗٛ(.َٔقٛي٘:)أٟؽضعت..(إىل«ى»َٔعكط-خ

)املفعٍٛ(.«:ٚ»،«ف»،«ص»يف-ر

 
.(399)م::املغطبٜٓظط:-1
ازبُعر١يف:براب،ُعر١يفنتابازب،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘سسٜحَؿٗٛضيفايكشٝشني،-2

:بابٚيف،(4892)ح  ژ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ژ:باب،يفنتابايٓهاح،(853)ح،ايكط٣ٚاملسٕ
ّ،(4904)ح،املطأ٠ضاع١ٝيفبٝ ظٚسٗا  ىئ ېئ ژ:قرٍٛاهللتعراىل:براب،ٚيفنتابا٭سهرا

:برراب،يفنترراباإلَرراض٠،ٚأخطدررَ٘ػررًِيفقررشٝش٘.(6719)ح  ژ یی ی  ی ىئ ىئ
،ٚايٓٗٞعٔإزخاٍاملؿك١عًِٝٗ،ٚاسبحع٢ًايطفلبايطع١ٝ،ٚعكٛب١ازبا٥ط،اإلَاّايعازٍفه١ًٝ

."أ٫:بعٜاز٠،(3328)ح
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فتَّ »،ٚ(أ)ص١ايكٛميطبايهتابٚايػ١ٓاملػتك١ُٝامل٪ٜس٠

(ب)
بإقهز٠  »(ت)صطنطبأٟ:«

ع٢ً(ز)صايٝسٜٔطإسس٣(خ)،ٚناْ ايعطبتهطب(1)نُايٝش٢ٝ«ٙزٕٙ نوٟ ابخض٠
٘ ريٙ،ٜٚػتسعٞإقباي٘عًٝر٘،ٚضمبرافعًر٘إشاقراحإٜٔٓبِّا٭خط٣إشاأضازأسسِٖ

(ح)ع٢ًؾ٤ٞ،أٚتعذبَٔؾ٤ٞ
أْ »، اهلُع٠،ٚتؿسٜساي٬ّ،أٟ:يهٔبهػط «إال  » .

ال تضو٘ا

(ر)
"إٔ"ٚيًتٓبٝ٘،"إ٫"ٜهٕٛ ٜبعسإٔ طط١ٝٚايبا٤يًتعس٫ٚ،١ٜؾ "إٔ" «باهِاؼ

،(2)ْا١ٖٝ(ز)"ا٫تهًٛ"ظا٥س٠،ٚ
 

 

«.ف»،«ص»يفاألصٌ:)ايك١ٜٛ(،ٚايتضٜٛبَٔ-أ

)عفل(.«:ف»يف-ب

.ايٓغــــذٚايتضٜٛبَٔباقٞ،عكطَٔاألصٌ-ت

)ٜطضب(.«:ف»،«ت»يف-خ

.«ى»ايتضٜٛبَٔٚ،(ايٝز):يفاألصٌ-ج

.«ت»َٔعكط-ح

)تكبًٛا(.«:ف»يف-خ

)ٜطًٛا(.«:ت/»)تكٛيٛا(«:ف»يف-ر

 
.(3034َادا٤يفايطدِ)بطٚا١ٜحي٢ٝ،بابٛطأٜٓظط:امل-1
ٚأٖرٌتاٖطٙأْ٘خاطببصيوايكشاب١ضٟٚ:إ٫أ٫ٕتهًٛا،ٚ:إ٫إٔتهًٛا،قاٍيفاملٓتك٢:-2

ع٢ًسػبَاٜفعٌ،فٝشًُِٗع٢ً ريايططٜك١ايٛانش١;ايعًِضبصضاهلِعٔإٜٔهًٛابايٓاؽ
،ٚيعٌاملع٢ٓ:َا(7/139املٓتك٢ؾطحاملٛطإ)،ايهاٍعٔايططٜلٜأخصعٔميٝٓٗاأٚعٔمشاهلا

إٔتهرًٛاٚقف َٛقفٖٞصاٚاعظاَٚٓبٗاإ٫أ٫ٕتهًٛابايٓاؽ،ٚع٢ًايطٚاٜر١ا٭خرط٣:إ٫
بايٓاؽ،أٟ:طباف١إٔتهًٛابايٓاؽ.ٚنإَٛقفٖ٘صاَؿٗٛزا،ععّعًٖٝ٘ٚٛيفاسبرر،ٚاقررتح

دًلبأٖرٌتفإْٗازاضاهلذط٠ٚايػ١ٓ،فعًٝ٘عبسايطمحٔبٔعٛفإٜٔ٪خطٙإىلإٜٔكٌاملس١ٜٓ:
ع٢ًَٛانعٗا.ايفك٘ٚأؾطافايٓاؽ،فتكٍَٛاقً َتُهٓا،فٝعٞأٌٖايعًَِكايتو،ٜٚهعْٛٗا

قشٝضايبداضٟ.ٜٓظط٭قَٛٔبصيوأٍَٚكاّأقَٛ٘باملس١ٜٓ-إٕؾا٤اهلل-فكاٍعُط:أَاٚاهلل
(.6830)"ضدِاسبب٢ًَٔايعْاإشاأسكٓ "بابنتاباسبسٚز،
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 أٟ:با٫ْتكاٍعٔازباز٠إىلأططافٗاٚاخت٬فططقٗا،نُاقاٍتعاىل:«ميًِٚا ٗمشااًل»

 ژڈ ڈ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇچ چ چ چ ڇژ 
ـهههههٍ »،(1)

أٟ:بػرببايغفًر١«أْ تٔول٘ا نّ آٙٞ اهضجٍ»-(2)ثِقاٍ:إٜانِ ٚيٝش٢ٝ:- «إٙاكٍ
أٟ:أسرسُٖا«ّٙ يف كتها، ا  أْ ٙقه٘ي قا٢هى: ال زلهز قهزٓ    »عٓٗاٚعسّايعٌُبٗرا،

(ب)،ٚ(3)،ٚاآلخطازبًس،بٌايجاَْٞكطض،ٚا٭ٍٚ ريضبطض(أ)ايطدِ
قهز صجهٍ صعه٘ي    »

ٗصمجِا ،×ا  

(ت)
» ٌ (خ)أٟ:أْاٚايكسٜلمبشهطَٔايكشاب١،َرٔ رريْهرري،بر

ٗإُٛ»قبًٓا،  ×ٚنصيوايٓيب

(ز)
ٗاهشٜ ُتغٛ بٚزٖ ه٘ال 

(ح)
أْ 

(ر)
ٙقه٘ي 

(ز)
أٟ: «اهِهاؼ  

طار نٌض بهّ اخلطها،   »ي٫ٛطباف١قٛهلِٚنطاٖت٘،

(ش)
يف كتهها، ا   

(ض)
أٟ:يفايكرطإٓ«

(أٟ:آٜرر١ايررطدِ،ٖٚررٞ:)ايؿررٝذٚايؿررٝد١إشاظْٝرراهلتدتٔههها»ؾرر٦ًٝاَررٔ ررريٙ
ِ(ؽ)ْهررا٫ًَررٔاهلل"ايبترر١(،ٚظٜررسيفضٚاٜرر١:(ظ)فاضمجُٖٛررا ،"ٚاهللععٜررعسهررٝ

 
 

َٔقٛي٘)ايضدِ(إىل)فكزصدِ(.«:ف»عكطَٔ-أ

.«ف»عزاايٓغــــذعكطَٔباقٞ-ب

(×َٔقٛي٘:)ٚصمجٓا(إىل)ايٓيب«:ى»عكطَٔ-ت

.«ف»عكطَٔ-خ

.«ف»عكطَٔ-ج

.«ت»عكطَٔ-ح

َٔقٛي٘:)إٜٔكٍٛ(إىل)اخلطاب(.«:ف»عكطَٔ-خ

)ٜكٛيٛا(.«:ت»يف-ر

)بٔاخلطاب(.«:ى»عكطَٔ-س

َٔقٛي٘)أٟيفايكضإٓ(إىل:)نتاباهلل(.«:ى»عكطَٔ-ص

)فاصمجٖٛا(.«:ت»يف-ط

)تعاىل(.:بظٜار٠«ت»يف-ؼ

 
.153غٛض٠ا٭ْعاّ:-1
.(3034َادا٤يفايطدِ)بطٚا١ٜحي٢ٝ،بابٛطأٜٓظط:امل-2
،(3/278تٗرصٜبايًغر١)ٜٓظرط:ذبطٜطايهتابر١:إقاَر١سطٚفٗرا،َػطٛضيفايهتاب،ٚأٟ: ري-3

.2ايٓٛض:. ژ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿژ : ٚازبًسَكطضيفايهتابيفقٛي٘تعاىل
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(أ)٘ٚقاٍحي٢ٝ:مسع َايهًاٜكٍٛ:قٛي
 ،(1)ٜعرينايجٝربٚايجٝبر١"ايؿٝذٚايؿرٝد١"

ٞ«فإُا قز قضأُآها » :تراٖطٙإٔ(2)أٟ:ثِْػد ت٠ٚ٬ٚبكٝ سهًُا.قاٍايعضنؿر
دا٥ع٠يعّإٜٔهٕٛثابتر١;٭ٕٖرصانتابتٗادا٥ع٠ٚإمنآَع٘قٍٛايٓاؽ،ٚإشاناْ 

باق١ٝيبازضعُرط،ٚملٜعرطزعًر٢يٛناْ ايت٠ٚ٬(ت)ٚفٝ٘إٔؾإٔاملهتٛب،(ب)َٔ
،(3)قراٍ:ٚبازبًُر١ٖرصٙامل٬ظَر١َؿره١ًَاْع١.(ز)ايٓاؽ،٭ْٗا٫تكًض(خ)َكاي١

،أٟ:َا«فٌا اُغوخ سٗ احلجٞ»ابٔاملػٝبر(ح)رأٟ«قاي ععٚز» .(4)شنطٙايػٝٛطٞ
«قتٟ قتى نٌض»،فطغ٫ٚمت

(5).


 
 

«.ص»،«ت»يفاألصٌ:)قٍٛ(،ٚايتضٜٛبَٔ-أ

.«ت»َٔعكط-ب

)أْ٘(.«:ٚ»،«ص»،«ت»يف-ت

)حاي٘(.«:ف»يف-خ

)ٜضًح(.«:ص»،«ت»يف-ج

.«ص»،«ت»عكطَٔ-ح

 
.(5/1204):َٛطأَايوٜٓظط:-1
ايع١َ٬،ايفكٝر٘ايؿرافعٞ،ايعضنؿٞ،املكطٟايسٜٔبسضاهلل،عبساهلل،أبٛعبسبٔبٗازضبٔضبُس-2

ٖرر.794غر١ٓا٭قرٍٛ،ترٛيفاحملٝطيفاملٓٗاز،ٚايبشطا٭قٛيٞ،يَ٘كٓفاتَٓٗا:ايسٜبازع٢ً
.(5/133)ايها١َٓ:،ايسضض(3/167)ؾٗب١قان٫٢بٔايؿافع١ٝطبكات

.(2/36ايربٖإيفعًّٛايكطإٓ)ٜٓظط:-3
ٜجبر بر٘ٚإٕٚيعً٘نإٜعتكسأْ٘خربٚاسس،ٚايكرطآ٫ٕ،ٚظاز:(1/98):إعذاظايكطإٜٓٓظط:-4

ٚايصٟٜظٗطأْ٘يٝؼَطازعُطٖرصابعسإٔأٚضزن٬ّايعضنؿٞ:-.ٚقاٍايعضقاْٞثب ٫حيهِ
إش٫;ايظاٖط،ٚإمناَطازٙاملبايغ١ٚاسبحع٢ًايعٌُبايطدِ;٭َٕع٢ٓاآل١ٜبامٚإْٕػذيفظٗا

ؾطحايعضقاْٞع٢ًاملٛطرأ!دبٜٛعنتبٗاَعْػذيفظٗا،ف٬إؾهاٍٜػعَجٌعُطَعَعٜسفكٗ٘
عًر٢أ٫ٕٜهرٝعسهرَِرٔ-املعرطٚفعٓر٘-.ٚايظاٖطأَْ٘ٔؾس٠سطمعُط(4/232)

،ٚمتاّثكت٘بإٔايطدِٚإْٕػذيفظ٘فإٕسهُ٘برامرتىفطٜه١أْعهلااهللأسهاّاهللتعاىل،٫ٚت
ٖصازٕٚإٜٔكاٍعٓ٘أْ٘ظازيفنتاباهلل،ٚاسبُسهلل.ثاب ،ٚقسسكٌَطازٙمبٛقف٘

ض٣ٚأبٛبهطبٔإمساعٌٝبٔضبُسبٔغعس،عٔأبٝ٘،أْ٘قاٍ:طعرٔعُرطٜرّٛٚيفأغسايغاب١:-5
ا٭ضبعا٤٭ضبعيٝاٍبكنئَشٟاسبذ١،غ١ٓث٬خٚعؿطٜٔ،ٚزفّٜٔٛا٭سسقباح٬ٍٖاحملطّ

.(4/166):غ١ٓأضبعٚعؿطٜٔ
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خطبفكراٍ:،َٔسسٜحابٔعباؽإٔعُطبٔاشبطاب(1)ٚاسبسٜحيفايكشٝشني
،أْعٍعًٝ٘آ١ٜايطدِ(أ)باسبلٚأْعٍعًٝ٘ايهتاب،فهإفُٝا×إٕاهللبعحضبُسًا"

ٞ×ٚضدرِضغرٍٛ،(ب)اآٖٝعٚٚ فكطأْا، خؿرٝ إٕطراٍ(ت)،ٚضمجٓرابعرسٙ،ٚإْر
،فٝهرًٛابررتى"آٜر١ايرطدِيفنتراباهلل(خ)بايٓاؽايعَإإٜٔكٍٛقا٥ٌ:َاظبرس

فطٜه١أْعهلااهلل،فايطدِسلع٢ًَٔظ٢َْٔايطداٍٚايٓػا٤،إشانإضبكًٓا،إٕ
ظازعُرطيف"قاَ ايب١ٓٝ،أٚنإمحٌ،أٚاعرتاف.ٚأِٜاهللي٫ٛإٜٔكرٍٛايٓراؽ:

يهتبتٗا."عٚدٌنتاباهللع
ّنأخربُا ًاهم، أخربُا ُافع   »: 23/693

(ز)
(أٟ:طا٥فر١ندهز ا  بهّ نٌهض: أْ اهٚٔه٘ر     

، ٗأخهربٖٗ أْ صجهً  ًهٍِٔ ٗاًهضأٝ طُٚها     ×جاؤٗا إ  اهِيب »َِٓٗ

(ح)
»/ٕ ، ُٖٚراضبكرٓا

ٌَٖٖٛرصنٛضأٟ: «: ًا جتزْٗ يف اهت٘صاٝ يف ؽهنْ اههضجٍ   ×فقاي هلٍ صع٘ي ا   »
٫تعًُٕٛبٗا،َٖٚٛٛافلملاعٓسْا.(ر)؟ٚإشانإفٝٗافُابايهِفٝٗاأ٫ّ

 
 

َطُٛؼَٔقٛي٘:)فُٝاأْظٍ(إىل)ٚيفايكاَٛؼ(.«ت»يف-أ

،«ت»يف/"ٟ:فكضأْاٖا،ٚعكًٓاٖا،ٚٚعٝٓاٖا"ايشٟيفايبداص:«ٚ»األصٌ،ٚحاؽ١ٝيفحاؽ١ٝ-ب

.)صعٝٓاٖا(«::ٚ»،«ف»/)صعٝٓا(:«ص»

)إٕ(.«:ص»يف-ت

)حيز(.«:ف»يف-خ

.«ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»يفاألصٌ:)إٔ(،ٚايتضٜٛبَٔ:-ج

)أٟ(.:بظٜار٠«ى»يف-ح

يهِ(.)فُا«:ف»يف-خ

 
ضدِاسبب٢ًيفايعْرا:باب،احملاضبنئَأٌٖايهفطٚايطز٠يفنتاب،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-1

ٚسر ّ×ايرٓيبشنرطَا:باب،عتكاّبايهتابٚايػ١ٓا٫ٚيفنتاب،(6442)ح،إشاأسكٓ 
ضدرِ:براب،يفنتاباسبرسٚز،ٚأخطدَ٘ػًِيفقشٝش٘.(6892)ح،ع٢ًاتفامأٌٖايعًِ

.(1691)ح،ايع٢ْايجٝبيف
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قاٍايٟٓٛٚ:قاٍايعًُا٤ٖرصاايػر٪اٍيرٝؼيتكًٝرسِٖ،٫ٚملعطفر١اسبهرِ
ٞ.(1)يفنتابِٗ(ب)ْٚ٘،ٚإمناٖٛإليعاَِٗمباٜعتكس(أ)َِٓٗ فقهاه٘ا:  ».(2)شنطٙايػرٝٛط

 ٚدُٗٗررا(ز)،ٚقٝررٌبػررٛاز(خ)َػررا٥ٚٗا(ت)بفررتضايعررنيأٟ:بهؿررف«اٌُتَضههحٔ

« ْ ٗجيوهزا

أثبتررٛاهلُرراازبًررس،(ش)،ٚاسباقررٌأْٗررِ(ز)بازبًررس٦َرر١(ر)أٟ:ٜهررطبإ(ح)
فقاي هلٍ»،ٚأْهطٚاايطدِ

(ض)
رَٖٚٛٔأسباضايٝٗٛزيهٔزخرٌ «:ع َ بّندز ا   

ٍ »يفاإلغ٬ّر ْ فٚٔها اههضجٍ، َفهَنَت٘ا   إ»أٟ:يفَكٛيهِ،«كهشبت

(ظ)
  ٝ ،حيتُرٌ«بهاهت٘صا

،(3)ا٭َرررررررررررررررررررررررررررررررررررررطٚاشبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب
 

 

)بِٝٓٗ(.«:ف»يف-أ

)ٜفتكزْٚ٘(.«:ى»يف-ب

)ْهؾف(.«:ى»،«ف»يف-ت

)َتٓاٜٚٗا(.«:ف»يف-خ

)عٛار(.«:ى»يف-ج

)دلًزإ(.«:ف»يف-ح

)تطضبإ(.«:ف»يف-خ

.«ى»َٔعكط-ر

.«ف»َٔعكط-س

.«:ف»َٔعكط-ص

)قايٛابايتٛص١ٜ(.«:ف»يف-ـط

 
.(11/208ؾطحايٟٓٛٚع٢ًَػًِ)ٜٓظط:-1
.(2/165):تٜٓٛطاسبٛايوٜٓظط:-2
أٟ:حيتٌُأْ٘أَطِٖباإلتٝإبايتٛضا٠،ٚحيتُرٌأْٗرِأترٛابٗرا،ٖٚرٛاشبررب،٫ٚخيتًفرإإ٫يف-3

ايهبط.
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ٍ    » أٟ:ففتشٖٛا،ٚٚدسٚاضبًٗا، «فِؾضٗٓا» ، فجعى أقزٍٓ ٙهزٖ نوهٟ آٙهٞ اههضج

ٖٚصاٜسٍع٢ًأَِْٗاسطفٖٛاٚأبكٖٛاع٢ًساهلا،إ٫ ،«بعهزٓا ـٍ قضأ ًا قدؤا ًٗها  
ٚنعٜسٙ(أ)أٟ:يًصٟ «فقاي ندز ا  بّ ع َ :» أِْٗناْٛآٜشطفٕٛعٔايعٌُبٗا.

ٖ » ،(،أٟ:عٓٗررااصفهههع ٙههزن » عًٝرررٗا، ٍ    ،فضفهههع ٙهههز فههإسا فٚٔههها آٙههٞ اهضجههه

(ب)
(ت)ٚ«

:(ز)أٟ «فقهههاي»ذبترررٗا،أٟ:ذبرر ٜرررسٙ.،ٚإ٫فايظررراٖط(1)يًترررٛضا٠(خ)ايهُٝرررط
[فهزق  ] » ايٝٗرررٛزٟ:

(ح)
فههنًض بٌٔهها » ،(ر)أٟ:َٛدررٛز٠«ٙههها ذلٌههز فٚٔهها آٙههٞ اهضجهههٍ

َٙجِههن   ×صعه٘ي ا   فضمجا. قاي ابّ نٌض : فضأٙ  اهضجى 

(ز)
   ٝ (ش)بفرتضٜرا٤ «نوهٟ ا هضأ

ٟ(ظ)،فَٕٓٛفتٛس١(ض)ٚبهِ،ٚبػهٕٛازبِٝ ٌ(ؽ)،فُٗرع٠،أ ٙقٚٔها  »عًٝٗرا،(ف):ميٝر

١،َٓبٝرررررررررررر سايٝررررررررررر١أٚاغرررررررررررت٦ٓاف١١ٝمجًررررررررررر «احلجهههههههههههاصٝ
 

 

.)ايشٟ(«:ف»،«ص»ٚيف/«ى»عكطَٔ-أ

)أَٟٛدٛر٠(.:بظٜار٠«ى»يف-ب

.«ٚ»،«ف»،«ص»عكطَٔ-ت

َٔقٛي٘:)ٚايطُري..(إىل)ٜزٙ(.«:ى»عكطَٔ-خ

.«ى»عكطَٔ-ج

.«ف»،«ص»ٚايتضٜٛبَٔ،)صزم(:يفاألصٌ-ح

)أَٟٛدٛر٠(.«:ى»عكطَٔ-خ

)جي٢ٓ(.«:ى(/»)جتٓبًا«:ف»يف-ر

.«ى»،«ف»،«ص»عكطَٔ-س

.«ف»عكطَٔ-ص

)املفتٛح١(.«:ٚ»يف-ط

)إٔ(.«:ص»يف-ؼ

)ٌَٝ(.«:ف»يف-ش

 
عا٥سإىلايتٛضا٠،ٚيٝؼإىلايٝسٖٚٛٚانض;٭َٕساضاسبرسٜحعًر٢"فإشافٝٗا"أٟ:ٚايهُرييف-1

شيو.
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ٞ :،ٚيٝشٝر٢(أ)أٟ:ٜكٝٗرا ع٢ًاملرطأ٠(بػهرٕٛاسبرا٤املًُٗرر١،فهررػط(ب))ٜ ش ِٓر
(خ)(:ُٜهَّرب(ت)ايٕٓٛ،بعسٙذبت١ٝغانٓر١.ٚقراٍ:مسع َايهرًاٜكٍٛ:َعر٢ٓ)جي٢ٓ

.ٚقاٍابٔعبسايرب:أنجطؾٝٛخٓاقرايٛا:(1)زْٚٗا(ح)اسبذاض٠عًٝ٘(ز)عًٝٗاست٢ٜكع
ِ(2)(باسبا٤(ر)عٓ٘حي٢ٝ)حي٢ٓ ،ٚايكرٛابفٝر٘عٓرسأٖرٌ.ٚقاٍبعهِٗعٓر٘برازبٝ

:ميٌٝعًٝٗا،َٔدٓأعًٝ٘إشاَاٍعًٝ٘،ٚعطرف(ش)بازبِٝٚاهلُع٠أٟ،(ز)جيٓأايعًِ:
.(3)إيٝ٘

عًر٢ٚيرسٖا:عطفر ،(ظ).ٚسٓ (ض)نفطح،ٚدعٌ:أنب ايكاَٛؽ:د٢ٓعًٝ٘ٚيف
.فتفػرياإلَاَّايوٜٓاغبَاز٠ازبِٝٚاهلُرع٠عهرؼنر٬ّابرٔ(4()ؽ)نُاسٓ 

!.عبسايرب،فتسبط
 

 

.)عٓٗا(:بظٜار٠«ى»،«ف»،«ص»يف-أ

.()جيين«:ى»يف-ب

)جيين(.«:ى»يف-ت

)ٜهتب(.«:ف»يف-خ

)تكععًٝ٘(.«:ى»يف-ج

)عًٝٗا(.«:ف«/»ى»عكطَٔ-ح

)جيين(.«:ى»-خ

.)جي٢ٓ(«:ى»-ر

.«ى»عكطَٔ-س

)أنب٘(.«:ت»يف-ص

)خبت(.«:ف/»)خب٦ت(«:ت»يف-ط

)ناحٓت(.ٚبك١ٝايٓغذ:َطُٛؼ/يفاألصٌ/ٚ)ناَت(«:ف»يف-ؼ

 
.(5/1196):َٛطأَايوٜٓظط-1
(7/459:ا٫غتصناض)ٜٓظط-2
.(2/165تٜٓٛطاسبٛايو):ٜٓظط-3
.(36ايكاَٛؽاحملٝط)م-4
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:(ب)صأٓرازبأنرب،ٚط:ع٢ًايؿر٤ٞ(أ)أ،ٚدٓ،إدٓا٧٤ً،جيٓأ:أدٓ(1)ٚيفطبتكطايٓٗا١ٜ
ٌٌَٝيفايظٗط،ٖصايفاملُٗٛظ،ٚشنرط ٛ(2)يفاملعتر ،(خ):أنرب(ت):دٓر٢عًٝر٘جيٓر

اهلُع٠.ٚقٌٝ:أقً٘
٘،حيرين(ز)،أٚسٓر٢(ر)ٓٛحي،(ح):سٓاعًٝ٘(ز)ٚشنطيفاسبا٤َعايٝا٤ عطرف:(ش)عًٝر

.(4)حررررراسبسٜ.(3))أسٓاٙع٢ًٚيسٙ...(:ٚأؾفل،َٚٓ٘
 

 

)أد٧ٓ،جيين٤،إدٓا٤،ٚدين٤(«:ت»-أ

.ٚايتضٜٛبَٔايٓٗا١ٜ.)اجلٓا٤(:األصٌاحلٓا/«:ى»يفٚ،/)دل٢ٓ(«:ف»يف-ب

)عًٝ٘(.:بظٜار٠«ى»/)دلٓٛ(«:ص»يف-ت

)انتب(.«:ف/»)نب(«:ت»يف-خ

.«ت»األصٌ)اجلاَعَعايٝا٤(،ٚايتضٜٛبَٔ/)احلا٤َعايتا٤(«:ف/»)احلا٤َعايبا٤(«:ى»يف-ج

)د٢ٓعًٝ٘،جيٓٛ،أد٢ٓ،جي٢ٓ(.«:ت»يف-ح

«.ٚ»،«ى»،«ت»يفاألصٌ:)ذلٓٛ(ٚايتضٜٛبَٔ-خ

)حت٢حيٓٛ(.«:ى»-ر

.«ى»باقٞايٓغذعزاعكطَٔ-ـس

 
.(1/302ايٓٗا١ٜ)ٜٓظط:-1
.(1/453)املكسضايػابل:-2
خريْػا٤ضندياإلبٌقاحلْػا٤قطٜـ،أسٓراٙعًر٢"ٖٚٛدع٤َٔسسٜحايكشٝشني،ٚمتاَ٘:-3

يفنتراب،اسبرسٜحأخطدر٘ايبدراضٟيفقرشٝش٘"ٚيسيفقغطٙ،ٚأضعاٙع٢ًظٚزيفشاتٜسٙ
)ح،جيرابإإىلَٜٔٓهضٚأٟايٓػا٤خريَٚاٜػرتشبإٜٔرتدرييٓطفرَ٘رٔ رري:باب،ايٓهاح
ٚأخطد٘.(5050)ح،سف املطأ٠ظٚدٗايفشاتٜسٙٚايٓفك١:باب،تابايٓفكاتٚيفن،(4794

ـ:باب،فها٥ٌايكشاب١يفنتاب،َػًِيفقشٝش٘ :بًفر ،(2527)ح،َٔفها٥ٌْػا٤قرطٜ
."أسٓاٙع٢ًٚيسيفقغطٙ"

ٚايكرشٝضَرٔٚاسباقٌإٔمث١اخت٬فانجرياعٓسأٌٖايًغ١يفنبطٖصٙايه١ًُ،قاٍعٝاض:-4
ٜٓشينعًٝٗاٜٚكٝٗا:َٚعٓاٙ،بفتضايٝا٤ٚايٕٓٛٚازبَُِٝٗٛظا٭خريأجيٓ:ٖصانًَ٘اقاي٘أبٛعبٝس

نرصاقاير٘قراسبأ،بفرتضايٓرٕٛجيٓرأ،ٜكأٍَشيودٓر،نُادا٤يفاسبسٜح،اسبذاض٠بٓفػ٘
ٜعطرف:أٟ،ٚباسبرا٤،بايفتض ريَُٗرٛظبهػطايٕٓٛٚجي٢ٓٚجيٓٛدين،ٚقاي٘ايعبٝسٟ،ا٭فعاٍ

حي٢ٓعًٝٗا:ٜٚهٕٛأٜها،ٚإسٓأٖع٢ًٚيس:َٚٓ٘يفاسبسٜح،س٢ٓحيٓٛٚحي٢ٓ:ٜكآٍَ٘،عًٝٗا
.(1/157َؿاضما٭ْٛاضع٢ًقشاحاآلثاض).ٜٓظط:فٝهٕٛمبع٢َٓااختاضٙأبٛعبٝس،تٗطٙ
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قاي ذلٌز: بٔشا كوٕ ُنخش: أميا صجى قض»

(أ)
   ٝ أٟ:سرط٠َػر١ًُ،«ًغوٍ طُهٟ بهاًضأ

أٟ:سكٝكر١ً«ٗجاًعٔها »، َػر١ًُ(،أٟ:ٚيَٛط٠،اَرطأ٠،سرط٠،ٗقز تظٗج قدى سههم »
ّ     اسب٬ٍ،)(ب)يٝهٕٛسذ١عًٝ٘سٝحعطفططٜل (،فعوٚهٕ اههضجٍ، ٗٓهشا ٓه٘ ا قه

ٗإمنهها»،(ت)تعِٚدٗررا (أٟ:بعررسفههإْ كههاْ م جياًعٔهها» أٟ:ؾررطعًا،

ٗم تظٗجٔهها(خ)

[ٗ]أ»،أٟ:َطًكًا،أٚزخرٌبٗرا،يهرٔملجياَعٗرا،«ٙزخى بٔها 

كاُه  تتهٕ أًهٞ    (ز)

ٙٔ٘رٙٞ أٗ ُقضاُٚٞ م ٙلّ بٔا ذلقِا

(ح)
١٥دًس٠،ا،أٟ:َ«٢ٞا، ٗم ٙضجٍ ٗوض، ً

ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿژ  يكٛي٘تعاىل:
ژ

.ٚاملطازبُٗاايبهطإ.(1)
حرررَط٫ًَٛٔسسٜ(ز)طبتكطًا،أٚ(2)أقشابايهتبايػت١ضٚاٙ(ر)ٚاسبسٜح

 
 

«.ى»عكطَٔ-أ

)حضٜل(.«:ى»يف-ب

تظٚجيٗا.«:ى»يف-ت

)ٚأَاإسا(.«:ى»يف-خ

.«ّ»،ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓغـــذ،ٚٚ(«:)ت»يفاألصٌٚ-ج

.«ى»،«ت»ٚايتضٜٛبَٔ،)ذلضٔ(:األصٌيف-ح

)ٚاحلزٜحصٚاٙ(.«:ت»عكطَٔ-خ

)ٚ(.ايٓغــــذ:باقٞيف-ر

 
.2غٛض٠ايٓٛض:-1
  پ پپ پ  ٻ ٻ ژ:قٍٛاهللتعاىل:باب،نتاباملٓاقبيف،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-2

،احملاضبنئَأٖرٌايهفرطٚايرطز٠ٚيفنتاب،(3436)ح، ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
أسهاّأٌٖايص١َٚإسكاِْٗإشاظْٛاٚضفعرٛاإىل:ٚيفباب،(6433)ح،ايطدِيفايب٬ط:باب

تفػريايترٛضا٠ٚ ريٖراَرٔنترباهللَاجيٛظَٔ:باب،ٚيفنتابايتٛسٝس،(6450)ح،اإلَاّ
ضدِايٝٗٛزأٌٖايص١َ:باب،اسبسٚزيفنتاب،قشٝشَ٘ػًِيفٚ.(7104)ح،بايعطب١ٝٚ ريٖا

يفضدررِ:برراب،يفنترراباسبررسٚز،ٚأخطدرر٘نررصيوأبررٛزاٚزيفغررٓٓ٘.(1699)ح،يفايعْررا
٘ٚ،(4455)ح،(4/157)،ايٝٗٛزٜني ِ،ايٓػرا٥ٞيفغرٓٓ ؾرٗاز٠أٖرٌ:براب،يفنترابايرطد

٘ٚ،(7334)ح،(4/321)،ايهتاببعهِٗع٢ًبع يفاسبسٚز يفنتراب،ايرتَرصٟيفغرٓٓ
،يفنتاباسبرسٚز،ابَٔاد٘يفغٓٓ٘ٚ،(1436)ح،(4/43)،ضدِأٌٖايهتاب:باب،اسبسٚز

.(2557)ح،(2/855)،ضدِايٝٗٛزٟٚايٝٗٛز١ٜ:باب

 14/198ل

 ـــــــــــــ

 أ
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ابٔعُط،ٚاغتسٍب٘ايؿافعٞع٢ًعسّاؾرتاطاإلغ٬ّيفاإلسكإ،ٖٚرٛضٚاٜر١
عٔأبٜٞٛغف،ٚيٓاَاض٣ٚإغشامبٔضاَٖٜٛ٘ٔسسٜحابٔعُطإٔضغرٍٛاهلل

."اهللفًٝؼمبشكَٔٔأؾطىب":(أ)قاٍ×
.َٚرٔططٜرل(1)،ٚٚقفَ٘رط٠×قاٍإغشام:ضفعَ٘ط٠فكاٍ:عٔضغٍٛاهلل

قاٍ:ملٜطفع٘ رريإغرشام،(ب)،ثِ(3)يفغٓٓ٘(2)إغشامبٔضاٖٜٛ٘ضٚاٙايساضقطين
.(4)ٚايكٛابأَْ٘ٛقٛف

 
 

ََٔ...(إىل)عٔصعٍٛاهلل«:ى»يف-أ (.×عكطَٔقٛي٘:)قاٍ:

.)ٚ(«:ى»ٚيف/«ص»عكطَٔ-ب

 
ٔ:باب،يفنتاباسبسٚز،يفغٓٓ٘ايهرب٣ايبٝٗكٞأخطد٘-1 ،َٔقأٍَأؾطىباهللفًرٝؼمبشكر

ٔدٜٛط١ٜعْٔافععٔعبساهللبٔضبُسبٔأمسا٤َٔططٜل،(16713)ح،(8/216) عبرسعر
عبسايععٜعبٔضبُسعٔعبٝساهللبرٔعُرطعرَٔٔططٜل،ٚأخطدَ٘طفًٛعا.َٛقًٛفااهللبٔعُط

٘ايجٛضٟعَٔٛغ٢بٔعكب١عْٔافعٚأخطدَ٘ٔططٜل.بلبايًف ايػا،بْ٘افع ،(8/216)،بر
)ٖٚٛابٔغاملِٖٚعفٝف:قاٍايبٝٗكٞ."ا٫حيكٔأٌٖايؿطىباهللؾ٦ًٝ":بًف ،(16716)ح

،ٚقاٍابٔعبساهلازٟيفتٓكٝضايتشكٝل.بٔعُطاٚايكٛابَٛقٛفَٔقٍٛ،يفضفع٘املٛقًٞ(
ٜ٘ٚكراٍ،ملٜطفعر٘ رريإغرشامٚسسٜحابٔعُط، ٜجباسبسٜح٫:(4/516) ٘أْر ،ضدرععٓر

،ٚاسبررسٜحنررّعف٘ايؿررٝذا٭يبرراْٞيفغًػرر١ًا٭سازٜررحايهررعٝف١.ٚايكررٛابأْررَ٘ٛقررٛف
..(717)ح،(2/151)

ِايػٓٔ،إَاّقاسبايبغسازٟ،ايساضقطين،اسبػٔأبٛأمحس،بٔعُطبٔعًٞ-2 ا٭ثرط،ٚقت٘يفعًر
طبكرات385غ١ٓتٛيفا٫عتكاز،ٚقش١ٚايجك١ايكسق١َعايطداٍٚأمسا٤بايعًٌٚاملعطف١ ٖرر.
.(393قر)يًػٝٛطٞ:اسبفات،طبكات(3/132)يًصٖيب:اسبفات

َٔططٜلابٔضاٖٜٛ٘عرٔ،(3294)ح،(4/178)،يفنتاباسبسٚز،أخطد٘ايساضقطينيفغٓٓ٘-3
.ب٘عبٝساهللعْٔافععبسايععٜعبٔضبُسعٔ

.(4/178):(3295):غٓٔايساضقطينٜٓظط:-4
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(أ)ضمج٘ٚازبٛابعٔ
قبرٌإٜٔٓرعٍ(ب)يًٝٗٛزٜني:أْ٘نرإحيهرِايترٛضا٠

ٗٓهشا »باطرٌ.(ت)سهِايكطإٓ،فًُاْعٍْػذشيو،ٚاسبهِباملٓػرٛر

(خ)
قه٘ي أبهٛ    

«قِٚتٞ ٗاهعاًٞ ًّ فقٔا٢ِا

(1()ز)
.



 
 

)ٚدٗ٘(.«:ف»يف-أ

)يًتك١ٜٛ(.«:ص»يف-ب

.«ى»عكطَٔ-ت

)ٖٚشاقٍٛ(إىل:)فكٗا٥ٓا(. :َٔقٛي٘«:ٚ»،«ى»عكطَٔ-خ

(.ٚايعا١ََٔفكٗا٥ٓاقٛي٘:)«:ت»،«ص»عكطَٔ-ج

 
ٚايطدِنصيو;يٝؼٚاملؿطىفإٕاحملكَٖٔٔٛناٌَاسباٍ،ٚسذتِٗيفشيواسبسٜحايػابل،-1

حبهرِايترٛضا٠،أ٫×اسبسٜحفإمناضمجُٗاضغٍٛاهلل،ٚأَا٫ٜكاّإ٫ع٢ًَٖٔٛناٌَاسباٍ
املبػرٛطيًػطخػر٢ٞايرٓلفٝٗراعًر٢شيرو.ٜٓظرط:،ستر٢أقطُٖراعًرتط٣أْ٘زعابايتٛضا٠

إسكرإاملطترسَرٔضدرٌأٚاَرطأ٠،ٜٚأتٓفرإاإلسكرإإشا٠تعٌٜايطز،ٚعٓساملايه١ٝ(9/40)
ايتٗصٜبيفاختكراضٜٓظط:أغًُا،َٚٔظْآَُٗابعسضدٛع٘إىلاإلغ٬ّٚقبٌتعٚجي٘ملٜطدِ،

٫ٕٜؿررتط،ٚعٓساسبٓاب١ً(2/238املس١ْٚ) فعًر٢ٖرصاٜهرٕٛايرصَٝإ،اإلغر٬ّيفاإلسكرا
ٚعٔأمحس،ضٚاٜر١أخرط٣إٔايصَٝر٫:١،ضبكٓني،فإٕتعٚزاملػًِش١َٝ،فٛط٦ٗا،قاضاضبكٓني

.(9/40املغين٫بٔقسا١َ)ٜٓظط:ذبكٔاملػًِ.
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 ا اإلقرار بالزن  [باب]

أخربُا ًاهم، أخربُا ابّ ؽٔا، ، نّ ندٚز ا  بّ ندز ا » :24/694

(أ)
بّ نتدٞ 

(1)
 »

إىلقب١ًٝبيند١ٓٝٗ(ب)ْػب١«نّ أبٛ ٓضٙضٝ، ٗطٙز بّ خاهز اجلٔ »أٟ:ابَٔػعٛز،
أقهزٌٓا : ٙها ُهيب    فقاي  ×أٌُٔا أخرباٖ: أْ صجوني اختقٌا إ  صع٘ي ا   »بايتكغري،

ا 

(ت)
، اق  بِِٚا بلتها، ا  

(خ)
أٟ:حبهُر٘،قٌٝ:ٚنإشيوقربٌْػرذت٠ٚ٬آ١ٜ«

عٓ٘:(ح):سٝحتٗرطَٓ٘ايترأزباآلتٞ(ز)أٟ«أفقٌٔٔهاٗقاي اآلخهض: ٗٓ٘ »،(2)ايطدِ
ْ  بِِٚا بلتا، ا ، ٙا صع٘ي ا  فاق » ،(ر)أٟ:ْعِ«أجهى» ٛ  ا٢هش ٍ  يف هه أٟ:،«أْ أتلوه

ٚ قاي: إْ اب  كاْ  » ،(ز)قبً٘،قاٍ:تهًِ بفرتضعرنيٚنػرطغرنيًَُٗرتني،«تًاَنغه
:ايطدرررررررٌ(ظ)أٟ«نوهههههههٟ ٓهههههههشا  »،(3()ض)ذبتٝررررررر١،ٚفرررررررا٤(ش)ٚغرررررررهٕٛ

 
 

.«ى»،«ف»عكطَٔ-أ

)ْغبت٘(.«:ف»يف-ب

.«ى»،«ف»،«ص»عكطَٔ-ت

.«ى»عكطَٔ-خ

.بظٜار٠:)ٚ(«ت»يف-ج

.«ف»عكطَٔ-ح

.«ى»)أعِ(،ٚعكطَٔ«:ف»يف-خ

.«ى»عكطَٔ-ر

)ٜا٤حتت١ٝ(.:بظٜار٠«ى»يف-س

)نهضِٜ(.:بظٜار٠«ت»يفايٓغــــذ:)ففا٤(/بك١ٝ-ص

بعنيٚعنيًَُٗتنيٚفا٤نهضِٜ"."«:ت»حاؽ١ٝيف-ط

 
نإحبطأَٝ٘،ثب ،فكثك١،اهلصيٞاملسْٞ،اهللعبسأبَٛػعٛز،بٔعتب١بٔاهللعبسبٔاهللعبٝس-1

.(4309)ايتٗصٜب،تكطٜب(3562)ٖر.ايهاؾف98تٛيفغ١ٓايطبك١ايجايج١َٔايعًِ،حبٛض
إٔايطدِيفنتاباهللع٢ًَرصٖبَرٔ:أسسُٖاقاٍابٔعبسايرب:٭ٌٖايعًِيفشيوق٫ٕٛ،-2

ٚ٭قهني،٭سهُٔبٝٓهُاحبهِاهلل:ٚاآلخطأٟ،إَٕٔايكطإَٓاْػذخط٘ٚثب سهُ٘:قاٍ
.(9/78ايتُٗٝس).ٜٓظط:فٗٛسهِاهلل×ع٢ًإٔنٌَاقه٢ب٘ضغٍٛاهلل،بٝٓهُابكها٤اهلل

.(4/1404)ايكشاح.ٜٓظط:دري،ٚازبُععػفا٤ايعػٝف:ا٭-3

17  /22 
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(أ)ٜعيناسبانط
(ب)أدريًا:بايعػٝفٜطٜس:

أٟ:بع أٌٖ«ًضأتٕ، فنخربُٗٛافظُٟ ب»، 
اب أْ نوٟ »ايعًِ


جوز

(ت)
ٞ اً  ٢ه

(خ)
فافتهزٙ  »أٟ:٭ْ٘ ريضبكرٔ،«

ًِهٕ اا٢هٞ   (ز)

ٍ  ـهٍ أُهٛ عهنه  أٓهى     »بتػًُٝٗاشبكُ٘،(ر)،أٚ(ح)أٟ:بعتكٗا«ؽاٝ ٗجاصٙٞ هٛ  «اهعوه

ٞ     ،فنخربُٗٛ»دٛاظاإلفتسا٤.(ز)صعٔط، أٟ:ايهربا٤َِٓٗ أٟ:«إمنا نوهٟ ابه  جوهز ٣ًه
ٗإمنا »أٟ:غٝاغ١ً«ناَ ٗتػضٙ »سسًا،

(ش)
   ٕ  »أٟ:يهْٛٗاضبك١ٓ،«اهضجٍ نوهٟ اًضأته

،(1):يًتٓبٝرر٘(ض)بررايتدفٝفأٟ«أًهها ×فقههاي اهضعهه٘ي 
ٗاهههشٜ ُتغههٛ بٚههزٖ بقضههني  »

بِٚلٌههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

(ظ)
 .«بلتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها، ا 

 
 

.)أٟ(:طٜار٠«ص»يفباقٞايٓغذعزا-أ

َٔقٛي٘:)أدربًا..(إىل:)ايعًِإٔ(.«:ى»عكطَٔ-ب

)ايضدِ(.«:ت»،«ٚ»يف-ت

(أٟ:٭ْ٘قٛي٘:):«ٚ»عكطَٔ/«ص»،«ف»،«ت»َٔيفاألصٌطٜار٠:)دًز٠(،ٚايتضٜٛب-خ

إىل:)بعتكٗاأٚ(.

َٔقٛي٘:)فافتزٜت(إىل)يٞأٟ(.«:ت»عكطَٔ-ج

)أٟبعتكٗا(نشايفخطاملؤيفٖٜٚٛٓايفَاٜأتَٞٔقٛي٘:"أَاغُٓو::قٛي٘«ٚ»يفحاؽ١ٝ-ح

ٚداصٜتوفضرعًٝو"ألٕايعتلالٜكبٌايضرنشايفْغذاملنتٚايغٝامٜكتطٝ٘.

بظٜار٠)أٟ(.:«ى»يف-خ

.ايٓغــــذٚايتضٜٛبَٔبك١ٝ،)ع٢ً(:األصٌيف-ر

.فإمنا«:ص»يف-س

.«ٚ»عكطَٔ-ص

)بٓتهُا(.«:ص»يف-ط

 
 ٍٛايؿاعط:ٚتهجطقبٌاْيكػِنك"أ٫"تهٕٛسطفاغتفتاحِبُٓ َعي١بايفتضٚايتدفٝف:"أَا"-1

 أَاتٚأس ٝاٚاٍيِصٟأَطٙاْيأَطأَاٚاٍيِصٟأبه٢ٚأنشوٚاٍيِصٟ

.(78)م٫بٖٔؿاَّغينايًبٝبعٔنتبا٭عاضٜبٜٓظط:
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ٿ  ژ  قاٍايٟٓٛٚ:حيتٌُإٜٔهٕٛاملطاز:حبهِاهلل،ٚقٌٖٝٛإؾاض٠إىلقٛي٘تعراىل:

ژ ٹ ٹ ٿ ٿ
ايػربٌٝبرايطدِيفسرلاحملكرٔيفسرسٜح×،ٚفػطايٓيب(1)

ايؿرٝذٚايؿرٝد١):(أ)آٜررررر١إىل،ٚقٌٝ:ٖٛإؾاض٠(2)عباز٠بٔايكاَ عٓسَػًِ
ٞ(3)ْػذت٬ٚت٘،ٚبكٞسهُ٘(ب)ُارَٖٚٛ،(إشاظْٝافاضمجُٖٛا .(4)،شنطٙايػرٝٛط

أًا غٌِم»

(ت)
ٗ

(خ)
 ٗجوز ابِٕ ًا٢ٞ» َطزٚزعًٝو،أٟ:،،بكٝغ١املكسض«ْرَضجاصٙتم فََ

ٗأًض»أٟ:غ١ٓ«ٗغضبٕ ناًًا

(ز)
ٛ »ر"أْ رؼ"يرر(ح)رتكرغري«أُٚغًا  ٖٚرٛابرٔ«ابعهوٌ

قراٍايٓرٟٛٚ:ٚا٭ٍٖٚرٛ.(ر)ايهشاى،ٚقاٍابٔعبسايرب:ٖرٛأْرٝؼبرٔاملطثرس
.(5)ايكشٝضاملؿٗٛض

فهههههههإْ انافههههههه  صمجٔهههههههاأْ ٙهههههههنتٛ اًهههههههضأٝ اآلخهههههههض » 

(ز)
، فانافههههههه  فضمجٔههههههها

(ش)
».

 
 

«.ف»،«ص»،«ت»يفاألصٌ:)أْ٘(،ٚايتضٜٛبَٔ:-أ

)َا(.«:ى»يف-ب

)غالَو(.«:ف»يف-ت

)أٚ(.:بظٜار٠«ت»يف-خ

)فأَض(.«:ف»يف-ج

)صػض(.«:ى»،«ص»يف-ح

)َضثز(.«:ٚ»يفبك١ٝايٓغذعزا-خ

)طٚدٗا(.«:ص»يف-ر

)صمجُٗا(.«:ى»يف-س

 
.15غٛض٠ايٓػا٤:-1
خصٚاعين،خصٚاعين،قسدعرٌاهللهلرٔ":×عٔعباز٠بٔايكاَ ،قاٍ:قاٍضغٍٛاهللٖٚٛ-2

ِغب٬ٝ،ايبهطب أخطدر٘يفنتراب."ايبهطدًسَا١٥ْٚفٞغ١ٓ،ٚايجٝببايجٝبدًرسَا٥ر١،ٚايرطد
.(3199)ح،سسايع٢ْ:باب،اسبسٚز

.(11/206):ؾطحايٟٓٛٚع٢ًَػًِٜٓظط:-3
.(2/168):تٜٓٛطاسبٛايوٜٓظط:-4
.(11/207ؾطحايٟٓٛٚع٢ًَػًِ)ٜٓظط:-5
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."فطمج ×ضغٍٛاهلل(أ)فاعرتف ،فأَطبٗا":(1)ٚيفايكشٝشني
:ٖٛضبٍُٛعٓسايعًُا٤ع٢ًإع٬ّاملطأ٠بإٖٔصاايطدٌقصفٗا(ب)قاٍايٟٓٛٚ

عرتفبايعْا،فر٬ت(خ)إ٫إٔ،(ت)عفٛتبابٓ٘،ٚإٔهلاعٓسٙسسايكصف،فتطايبب٘أٚ
َٖٔرصاايتأٜٚرٌ;٭ٕبّس٫(ح)،ٚ(ز)عًٝ٘سسايكصف،بٌجيبعًٝٗاسسايعْاجيب

ايعْا٫حيتاطي٘بايبشرح٭ٕسّس;ايعْا،ٖٚصا ريَطازتاٖطٙأْ٘بعحإلقا١َسّس
إًُٜٔكَّٔايطدٛ ،فتعنيايتأٜٚرٌ(ز)أقطَّب٘ايعاْٞاغتشّب(ر)صيٛطعٓ٘،بٌ(2)ٚايتٓكري
.(3)......(ش)املصنٛض

ٚاسبسٜحضٚاٙايبداضَٟٚػًِ،ٚاغتسٍبَ٘ايوٚايؿافعٞ:أْٜ٘هفرٞيفاإلقرطاض
.(ض)عَّلضمجٗاباعرتافٗا،ٚملٜؿرتطا٭ضبع×َط٠ٚاسس٠،ٚٚد٘ايس٫ي١أْ٘

 
 

.«ى»عكطَٔ-أ

)ٚ(.:بظٜار٠«:ٚ»،«ى»يف-ب

.«ت»،ٚايتضٜٛبَٔعفٛا(ٜ)يفاألصٌ:-ت

بظٜار٠)ال(.«:ى»يف-خ

)قاٍ(.:بظٜار٠ايٓغــــذبك١ٝيف-ج

.«ف»َٔعكط-ح

باقٞايٓغـــذٚايتضٜٛبَٔ،َٔاألصٌعكط-خ

)اعتذب(.«:ص/»)اعتخت(«:ى»يف-ر

بظٜار٠:قاٍ:قزاختًفأصخابٓايفٖشاايبخح،قٌٝ:جيبع٢ًايكاسفإساقشف).....(«:ت»يف-س

ٜعنييفدلًغ٘أٟٜبعحإيٝ٘يٝعضف٘عكَ٘ٔحزايكشفأّال؟ٚاألصحٚدٛب٘.

.«ف»عكطَٔ-ص

 
)ح،ايؿرطٚطايريت٫ذبرٌيفاسبرسٚز:براب،يفنترابايؿرطٚط،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-1

،(3210)ح،َٔاعرتفع٢ًْفػ٘برايع٢ْ:باب،يفنتاباسبسٚز،(.َٚػًِيفقشٝش2575٘
.ن٬ُٖأَضٚا١ٜأبٖٞطٜط٠ٚظٜسبٔخايسازبٗينضنٞاهللعُٓٗا

٘ٚايبشحايتفتٝـ،:ايتٓكري-2 ٜٓظرط:.ٚاغتككر٢حبرحأٟ:عٓر٘()فٍٓكرطاسبرسٜح:ٚايتعطف،َٚٓر
.(2/836)ايكشاح

.(11/207ؾطحايٟٓٛٚع٢ًَػًِ)ٜٓظط:-3
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أخربُا ًاهم أخربُا ٙعق٘، بّ طٙز»: 25/695

(1)
ٞ، نّ أبٕٚ طٙز بّ طوحه  

(2)
، نهّ  

بههّ ندههز ا 

(أ)
«أبههٛ ًوٚلههٞ

ر(3) أُههٕ أخههربٖ»ربايتكررغري

(ب)
  × أْ اًههضأٝ أتهه  اهههِيب 

 ،(ت)صَٔايعْاط«ٗٓٛ قاًىفنخربتٕ أُٔا طُ ،
اسٓهيب قتهٟ     :×فقاي هلا صع٘ي ا  »

تضعٛ

(خ)
ٛ قتهٟ  فوٌا ٗوهع  أتتهٕ، فقهاي هلها : اسٓهيب      » َايفبطٓو،« ُتضوهع

(ز)
أٟ:«

فوٌا أصوع  أتتٕ، فقاي هلا»َٔإضناع٘،تفط ٞ

(ح)
: اسٓيب قتٟ تغت٘رنٛ

(ر)
،أٟ:«بٕ

فاعت٘رنتٕ، ـٍ جا١تٕ، فنًهض بٔا فنقٚهٍ نوهٚٔا احلهز»،(4()ز)ٜطبٝ٘ٚحيانٓ٘عٓسأسس

(ش)
».

 
 

َٔقٛي٘)بٔأبًَٞٝه١(إىل)أصبعًا(.«:ت»َٔعكط-أ

.«ى»،«ص»عكطَٔ-ب

.«ى»َٔثباتٚاال،عكطَٔاألصٌ-ت

.)أٟ(:بظٜار٠«ى»،«ى»،«ف»،«ص»يف-خ

.،َٚاأثبتَٔباقٞايٓغــذ(٘)تضضعٝاألصٌ:-ـج

،.«ى»عكطَٔ-ح

)ٜغتٛرعٞ(.«:ص»يف-خ

)حيطٓ٘(.«:ى»يف-ر

.َطُٛؼاألصٌيف-س

 
اشباَػ١،َٔايطبك١قسٚماملس١ٜٓ،قانٞاملسْٞ،ٜٛغفأبٛايتُٝٞ،طًش١بٔظٜسبٜٔعكٛب-1

.(7816)ايتٗصٜبتٛيفيفخ٬ف١أبٞدعفطاملٓكٛض.تكطٜب
ٚابٔسبإ،َٖٚٛرٔايطبكر١ايجايجر١،ملاملسْٞ،ٚثك٘ابَٔعنيايتُٝٞ،ٜعكٛبأبٛ،طًش١بٔظٜس-2

ٔٚايتعسٌٜ،ازبطح(3/398)يًبداضٟايهبريٜرتدِي٘يفايهاؾف٫ٚيفايتكطٜب.ايتاضٜذ ٫بر
.(3/565)سامتأبٞ

كٝ٘،َٔايطبك١فثك١ٚقانٝ٘،ايعبريابَٔ٪شٕبهطايتُٝٞ،أبًَٛٝه١،أبٞبٔاهللعبٝسبٔاهللعبس-3
.(3454)ايتٗصٜب،تكطٜب(2838)ٖر.ايهاؾف118تٛيفغ١ٓايجايج١،

ٚسانر١ٓ،ٚنصيواملطأ٠إشاسهرٓ ٚيرسٖا،إشانُ٘إىلْفػ٘ذب دٓاس٘:سهٔايطا٥طبٝه٘-4
.(5/2102ايكشاح).ايكيب:اييتتكّٛعًٝ٘يفتطبٝت٘

 15/199ل

 ـــــــــــــ

 أ
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إٔاَطأ٠َٔ:َٔسسٜرحعُرطإبٔسكرني(1)ٚض٣ٚازبُاعر١إ٫ايبدراضٟ
ٍ":(أ)صفكاير طٖٚٞسب٢ًَٔايعْرا×د١ٓٝٗأتر ايٓريب اهللأقرب (ب)ٜاضغرٛ

ٚنع فأتٓررٞبٗررا،،فإشا(خ)ٚيٝٗافكاٍ:أسػرٔإيٝٗرا(ت)سسًافأقُ٘عًٞ،فسعا
فؿستعًٝٗاثٝابٗا،ثرِأَرطبٗرافطمجر ،ثرِقر٢ً×ففرعٌ،فأَرطبٗراايٓريب

ٜاْيباهللٚقسظْ ؟!فكاٍ:يكستاب تٛب١(ح)عًٝٗا(ز)تكًٞعًٝٗا،فكاٍي٘عُط:
يٛقػُ بنيغبعنئَأٌٖاملس١ٜٓيٛغعتِٗ،ٌٖٚٚدرستتٛبر١أفهرٌَرٔإٔ

."دا٤تبٓفػٗاهلل؟
 

 

.«ٚ»،«ى»ٚايتضٜٛبَٔ/)فكاٍ(:األصٌيف-أ

(.×َٔقٛي٘:)ٜاصعٍٛاهلل(إىل:)فزعا«:ص»عكطَٔ/)ْيب(.«:ٚ»،«ف»،«ى»يف-ب

(.×بظٜار٠)ايٓيب«:ٚ»،«ى»،«ف»يف-ت

.مبكزاصْضفعطض،حت٢)فؾزت(،َٖٚٛٔباقٞايٓغــــذيفاألصٌَابعزَٙطُٛؼ-خ

)ٜضًٞ(.«:ف»،«ص»يف-ج

)تضًٞعًٝٗا(.«:ى»عكطَٔ-ح

 
.(4529)ح،َٔاعرتفعًر٢ْفػر٘برايع٢ْ:باب،يفنتاباسبسٚز،أخطدَ٘ػًِيفقشٝش٘-1

ٛأٚ،(19917)ح،(4/436)،يفَػرٓسٙٚأخطد٘نرصيوأمحرس ٘بر )ح،(4/152)،زاٚزيفغرٓٓ
،(1435)ح،(4/43)،ايرتَررصٟيفغررٓٓ٘ٚ،(1957)ح،(4/64)،ايٓػررا٥ٞيفغررٓٓ٘ٚ،(4440

.(2555)ح،(2/854)،ابَٔاد٘يفغٓٓ٘ٚ



 

 

 
 
 

 احلدودكتاب  شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

204 

.(4)َرٔا٭ظز(3()ب)َرٔ اَرسأت اَطأ٠)قاٍ:(2()أ)عٔبطٜس٠(1)ٚض٣َٚػًِ
فكاي :ٜاضغٍٛاهللطٗطْٞ،فكاٍ:ٚحيو،اضدعرٞ،ٚاغرتغفطٟ،ٚترٛبٞ.قاير :

،فكاٍ(ت)أتطٜسإٔتطزْٞنُاضززتَاععًا.قاٍ:َٚاشاى؟قاي :إْٞسب٢ًَٔظْا
:فهفًٗاضدٌَٔا٭ْكاضست٢ٚنرع ،ثرِ(خ)هلا:ست٢تهعَٞايفبطٓو.قاٍ

ٚيرسٖا(ز)قاٍ:إشًاْطمجٗا،ْٚرس (ر)ٚنع ايغاَس١ٜ(ح)فكاٍ:قس×ايٓيب(ز)صأت ط
٘ قررررررررررررغريًا ،(ش)يررررررررررررٝؼيررررررررررررَ٘ررررررررررررٜٔطنررررررررررررع

 
 

)عزٟ(.«:ف/»)أبٖٞضٜض٠(«:ى»يف-أ

)عاَض(.«:ف»،«ص»يف-ب

)ايظْا(.«:ص»يف-ت

.«ى»عكطَٔ-خ

.«ف»ٚايتضٜٛبَٔ،)أت٢(:األصٌيف-ج

.«ف»عكطَٔ-ح

)َز١ٜ(.:يفاألصٌ-خ

)تضمحٗاٚتزع(.«:ى»يف-ر

)َٔٚضع٘(.«:ف/»)َضصع١(«:ى»يف-س

 
.(4527)ح،َٔاعرتفع٢ًْفػ٘بايع٢ْ:باب،اسبسٚزأخطد٘يفنتاب-1
ٛاهلل،أبٛغرٌٗا٭غرًُٞ،ٚقٝرٌ:عبسبٔاسبكٝببٔبطٜس٠-2 ِاهلل،عبرسأبر ٌأغرً ٚملبرسض،قبر

ا٭قشابَعطف١يف،ا٫غتٝعاب(554)ٖر.ايهاؾف63غ١ٓتٛيفمبطٚاسبسٜب١ٝ،ٚؾٗسٜؿٗسٖا
(1/185).

ايكشطاْٝني،َٚػانِٓٗاسباي١ٝيفايباس١ٚسٛايٝٗايفدٓٛباملًُه١ايعطبٝر١قب١ًٝنبري٠َٔا٭ظز-3
.(3/876َعذِقبا٥ٌايعطبايكسمي١ٚاسبسٜج١)ايػعٛز١ٜ.ٜٓظط:

ابٔايغٛخبْٔب بَٔايوبٔظٜس.َٔقبا٥ًِٗبٓٛدْف١ٖٓٚٞقب١ًٝعظ١َُٝٔايكشطا١ْٝ،ٖٚٛ-4
.(21ْػبعسْإٚقشطإ)م.ٜٓظط:ا٭ٚؽٚاشبع ضز:ض،َِٚٓٗا٭ْكاايغػاغ١ٓضٖطاملًٛى
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َّضناعٜ٘اضغٍٛاهلل،فطمجٗا(أ)فكاٍفكاّضدٌَٔا٭ْكاض .ٖٚصاَٚراقبًر٘(:إي
برإٔ(ت)اإلقطاضيٝؼبؿطط.ٚأدٝبعرٔسرسٜحايعػرٝف(ب)ٜس٫ٕع٢ًإٔتهطض

ٜاأْٝؼع٢ًاَطأ٠ٖصا،فإٕاعرتف ا٫عرتافاملعٗٛزبايطزأضبع(خ)ص ُسطاَعٓاٙ:ٚ
عٓر٘:إٔايرطاٟٚقرسخيتكرط(ز)صفرازبٛابطَطات.ٚأَراسرسٜحايغاَسٜر١ٚعبرٛٙ

أٜهًا،فكسٚضزيفَػٓسايبعاض(ر)(1)َٔعسّايصنطعسّايٛقٛ (ح)اسبسٜح،٫ًٜٚعّ
.(2)أْ٘ضزايغاَس١ٜأضبعَطات

 
 

َّصضاع٘(.«:ف»َٔعكط-أ )فكاٍإي

)تهضاص(.«:ى»،«ف»يف-ب

)ايطعٝف(.«:ٚ/»)ايضٝف(«:ف»يف-ت

.«ٚ»،«ى»ٚايتضٜٛبَٔ:)اغضص(/األصٌيف-خ

.«ف»،«ص»،«ٚ»،«ى»)ٚاجلٛاب(،ٚايتضٜٛبَٔ:األصٌيف-ج

)عظّ(.«:ف»،«ص»يف-ح

)ٚأٜطًا(.«:ص»يف-خ

 
ٚيصا،إمنانطضع٢ًَاعع;٭ْ٘ؾويفعكً٘×ٚتظٗطبع ضٚاٜاتسسٜحَاععايكشٝش١أْ٘-1

قاٍ:أبودٕٓٛ؟ٚقاٍ٭ًٖ٘:أٜؿتهٞأّب٘د١ٓ؟فإٕاإلْػإ ايبا٫ٜكطع٢ًإقطاضَاٜكتهٞ
٬ٖنَ٘ٔ ريغ٪اٍ،َعأْ٘ي٘ططٜكاإىلغكٛطاإلثِبايتٛب١،ٚيصاغرأٍأًٖرَ٘بايغر١يفذبكٝرل

.(4/222ؾطحايعضقاْٞع٢ًاملٛطأ).ٜٓظطساي٘ٚقٝا١ْزّاملػًِ
ٔإمساعٌٝامل٪زبأبَٞٔططٜل،(7559)ح،(14/85)،بعاضيفَػٓسٙأخطد٘اي-2 ـعر ا٭عُر

فكاٍهلرا،ٖٚٞسب٢ً)أٟضّزٖاأضبعَطات(ٕاَطأ٠اعرتف بايعْاأضبعَطاتأ":بًف ،عٔأْؼ
٘:دا٤تٚقسٚنعت٘فكاٍثِ،اضدعٞست٢تهعٞ:ايٓيب ثرِدرا٤ت،أضنرعٝ٘ستر٢تفطُٝر

٘:قاٍ،فصنطٖٚا،فطمج  ٖٚرصا:ٚقراٍايبرعاض."يكستاب تٛب١يٛتابٗاقراسبَهرؼيغفرطير
أضبرعضّزٙايٓيب"ٚأَابًف إٔ.ضٚاٙعٔا٭عُـإ٫ٍأبٛإمساعٌٝامل٪زبَا،عًُِٜاسبسٜح٫

)ح،(1/126)،اْظرطاملػرٓس.بصنطَاععٚيٝؼايغاَسٜر١،;فكسأخطد٘ايبعاضيفَػٓسٙ"َطات
إ٫إٔا٭عُرـمل،ضٚاٙايبرعاضٚضداير٘ثكرات:(6/272)،ٚقاٍاهلٝجُٞيفصبُعايعٚا٥س.(55

،ٚقسنّعفاسبسٜحا٭ٍٚ)اسبرسٜحايرصٟفٝر٘شنرطايغاَسٜر١(ابترسا٤ً.ٜػُعَٔأْؼٚقسضآٙ
،ثِعازفكّشش٘يفايػًػ١ًايكشٝش١،(4703)ح،677م،ايؿٝذا٭يباْٞيفنعٝفازباَع

.(3238)ح،(13/41)
ِميفقشٝش٘،يًشسٜح)أٟا٭ٍٚ(ؾاٖسقشٝضٚايظاٖطإٔ ،يفنتاباسبرسٚز،أخطد٘بٓشَٛٙػً

..(4528)ح،َٔاعرتفع٢ًْفػ٘بايع٢ْ:باب
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أخربُا ًاهم أخربُا ابّ ؽٔا،: أْ صجً  انا  باهظُا نوٟ ُتغهٕ نوهٟ   »: 29/696

أصبهع ؽهٔارا  فهنًض بهٕ     » عًر٢ْفػر٘،(أ)أٟ:يفظَإسٝات٘،ٚؾرٗس « × نٔز صع٘ي

أٟ:إشاتهطضيف «فحٓز. قاي ابّ ؽٔا، : فٌّ أجى سهم ٙؤخش ا ض١ باناافٕ نوٟ ُتغٕ
بابايعْا،ٖٚصااسبسٜحٜسٍع٢ًاعتباضاإلقطاضأضبعَطات.ٚغٝأتَٞاٜ٪ٜسَٙرٔ

ايطٚاٜات.
أخربُا ًاهم، قهزـِا »: 27/697

(ب)
ٕ    " طٙهز بهّ أعهوٍ :      «أْ صجهً  انها  نوهٟ ُتغه

بغه٘ ،    ×فهزنا صعه٘ي ا    »أٟ:أضبرعَرطات،(ت)«×نوٟ نٔهز صعه٘ي ا    » بايعْا

فنتٛ بغ٘  ًلغ٘ص، فقاي: ف٘ق

(خ)
ٛ   بغ٘  جزٙز م تقطهع  »أٟ:يفايك٠ٛ،«ٓشا فُنت

،ٚيفايكررشاح:مثررط٠ايػررٝاط:عكررس(1)يفاملؿرراضم(ز)أٟ:ططفرر٘نررصا «مثضتههٕ
،ٚيفاإلٜهراح:إشانرطببٗرا(3).ٚيفامل غَطب:ًعًصب ت ٗاٚش ْ ُبٗراَٚطط ف ٗرا(2)أططافٗا

(4)دًرسايٛيٝرسنٌنطب١نطبتني.ٚيفاملغطب:شنطايطشاٟٚإٔعًًٝا(ح)تكري
رأضبعررنيدًررس٠ رٚيفضٚاٜرر١:يرر٘شْبررإ ،فهاْرر ايهررطب١(ر)بػرٛطيرر٘ططفررإ

،(5)نطبتني
 

 

)أؽٗز(.«:ف»يف-أ

)أخربْا(.«:ف»يف-ب

بظٜار٠)بايظْا(.:.«ف»،«ص»يف-ت

)َٛت(.«:ف»يف-خ

َٔقٛي٘:)نشايف(إىل:)ٚطضفٗا(.«:ى»عكطَٔ-ج

«.ى»)ْطضب(ٚعكطتَٔ«:ف/»)ٜضري(«:ص»يف-ح

)دًزًا(.«:ف»يف-خ

 
.(1/131):َؿاضما٭ْٛاضٜٓظط:-1
.(2/606ايكشاح)ٜٓظط:-2
.(68املغطب)مٜٓظط:-3
إىلعافقشب١،ي٘٭َ٘،عجُإأخٛا٭َٟٛ،ٖٚبايكطؾٞ،أبَٛعٝط،أبٞبٔعكب١بٔايٛيٝس-4

.(6/483):،اإلقاب١(7442)ايتٗصٜب:تكطٜب،(6080)َعا١ٜٚ.ايهاؾفخ٬ف١
.(69املغطب)مٜٓظط:-5

 15/199ل

 ـــــــــــــ

 ب
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أٟ:٭ٕايٛغطٖٛايعسٍيفمجٝعا٭َرٛض.«بني ٓشّٙ» :×:أٟايٓيب«فقاي»
«ٗالْ»بكٝغ١اجملٍٗٛ،فإْ٘إشاُضنِّببايػٛطشٖبططف٘«بٕ بغ٘  قز ُصكََّ فنتٛ »

ٍ  فجوههز، فههنًض بههٕ»،(أ)أٟ:ًٜٚررني أٟ:دررا٤ٚقررتهِ«ـههٍ قههاي: أٙٔهها اهِههاؼ قههز آْ هلهه
«فٌهّ أفها، ًهّ ٓهشٖ اهقهاسٗصا      »أٟ:اضتهابٗا،«قزٗر ا  أْ تِتٔ٘ا نّ»،(ب)ٚسإ

ؽه٣ًٚا فوٚغهتا  »أٟ:ايػ٦ٝاتاملؿب١ٗبايٓذاغات

(ت)
»

(ا ا بغه »٘أٟ:فًٝػررتْفػر
ٕ »َاغرتاهللعًٝر٘،(ز)أٟ:بػبب،نػطٖا(خ)بفتضايػني،ٚ «فإُه

ٟ(ح) :(ر)ايؿرإٔأ
ًّ ٙدز»

(ز)
«هِا فتحتٕ» ُٜظٗطأٟ:(ش)َٔاإلبسا٤ «

ٍ نوٚهٕ كتها،   ٔقُُ» ،أٟ:دطميت٘،(1)

أبَٞكعبعَٔايو..."(ظ)إقاَت٘،ٚاسبسٜحنصايفَٛطأ(ض)أٟ:سل «نظ ٗجىا 
.(ؽ)خطٙآإىل

 
 

 

)يني(.«:ف»يف-أ

)حام(.«:ف»يف-ب

)فايغترت(.«:ى»يف-ت

)أٚ(.«:ٚ»،«ف»،«ص»يف-خ

)عبب(.«:ى»،«ف»يف-ج

.)أٟ(:بظٜار٠«ف»،«ص»،«ٚ»،«ى»يف-ح

.«ٚ»،«ى»،«ف»،«ص»عكطَٔ-خ

)بٝز(.«:ف»يف-ر

)االبتزا٤(.«:ص»يف-س

)حت٢(.«:ف»يف-ص

«.ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»يفاألصٌ:)املٛطأ(،ٚايتضٜٛبَٔ-ط

.«ف»عكطَٔ-ؼ

 
ؾطحايعضقراْٞعًر٢.ٖٞيغ١:داْب٘ٚٚدْٗ٘ٚاسٝت٘،ٚاملطازَٜٔظٗطيٓاَاغرتٙقاٍايعضقاْٞ:-1

.(4/235املٛطأ)
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،قراٍ:(3)ايػسٚغ١ٞعٔسٓظً(2)عٔعٝػ٢بْٜٔٛؼ(1)ٚض٣ٚابٔؾٝب١يفَكٓف٘
مثطتر٘،ثرُِٜرسّمبرني(أ)ٜكٍٛ:نإٜ٪َطبايػٛطفٝكطعمسع أْؼبَٔايو

ٔ نرإٖرصا؟قراٍيف(ب)سذطٜٔست٢ًٜني،ثُِٜهطبب٘.قًٓا٭ْؼ:يفظَرإَر
.اشبطرابٔباعُط(ت)ظَإ

أخربُا ًاهم، أخربُا ُافع، أْ فتٚٞ بِ  أبٛ ندٚز» :28/698

(4)
قزـتٕ 

(خ)
نّ أبٛ بلض 

 
 

)فتغتكطع(.«:ى»يف-أ

)َا(.«:ى»يف-ب

)طَٔ(.«:ى»يف-ت

)حزثت(.«:ف»يف-خ

 
ٕيفايػٛطَٔنإ:باب،يفنتاباسبسٚز،أخطد٘يفَكٓف٘-1 )ح،(10/50)،ُٜرسمّٜرأَطبر٘أ

٫ٚتأخصنِبُٗاضأف١يفباب،يفنتابايط٬م،يفَكٓف٘عبسايطظامٚأخطد٘بٓشٛٙ.(29276
باب،يفنتابا٭ؾطب١ٚاسبسفٝٗا،ػٓٔايهرب٣ايايبٝٗكٞيفٚ،(13515)ح،(7/369)،زٜٔاهلل

ايتُُٝرَٞٔططٜلحي٢ٝبٔعبساهلل،(17356)ح،(8/326)،َادا٤يفقف١ايػٛطٚايهطب
ٕ":بًف ،عٔأبَٞادساسبٓفٞعٔابَٔػعٛز ،دا٤ضدٌَٔاملػًُنيبابٔأريرٖ٘ٚرٛغرهطا

فطفعر٘إىل،فكاٍتطتطَٚٙٚعَعٚٙٚاغرتٓهٗٛٙففعًرٛا،بٔأخٞغهطإافكاٍٜاأباعبسايطمحٔإٕ
...،ثِأَطبجُطت٘فرسق برنيسذرطٜٔستر٢قراضتزض٠،ايػذٔثِزعاَٙٔايغسٚزعابػٛط

َعُطعٔحي٢ٝبَٔٔططٜل،(13515)ح،(7/369)،عبسايطظاميفَكٓف٘ٚأخطز."اسبسٜح
ّٜٞاضغٍٛ:فكاٍ،ايٓيبإٔضد٬ًأت٢أبٞنجري فرسعاضغرٍٛاهلل،اهللإْٞأقب سسِّافأقُ٘عً

ٍغٌٛطزٕٖٚرصا:بػٛطؾسٜسي٘مثط٠فكا،ٔ قراٍ."....اسبرسٜح.فرأ تٞبػرٛطَهػرٛضيرّٝ
ٚأخطدَ٘ايوعرٔ،٫بٔأبٞؾٝب١عٔظٜسبٔأغًِعبٛٙ:(2/98)،اسباف ابٔسذطيفايسضا١ٜ

.ظٜسبٔأغًِأٜهاَطغ٬
ْعٍنٛيفٚايعباز٠،اسبف يفا٭ع٬ّأبٛعُطٚايػبٝعٞ،أسسإغشام،أبٞبْٜٔٛؼبٔعٝػ٢-2

ايجا١َٓ،ََٔإَٔٛثك١َطابطا،ايؿاّ ايطبك١ غ١ٓ ايهاؾف187تٛيف تكطٜب(4409)ٖر. ،
.(5341)ايتٗصٜب

عبسأٚ،اهللعبٝسأٚ،اهللعبسفكٌٝ:أبٝ٘اغِيفايطسِٝ،اختًفعبسأبٛٞ،رسٚغررايػسٓظ١ً-3
.(1583)ايتٗصٜبتكطٜب،(1277)ايطبك١ايػابع١.ايهاؾفَٔنعٝفايطمحٔ،

َرٔ،ثكر١،ضنٞاهللعٓ٘عُطابٔٚظٚد١املدتاض،أخ ايجكف١ٝ،َػعٛز،بٔعبٝسأبٞبٓ قف١ٝ-4
.(8623)ايتٗصٜب،تكطٜب(7028)ايجا١ْٝ.ايهاؾفايطبك١
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ـهٍ  »،فأسبًرٗا،(ب)بهرطاً(أ)دراَعبٓتراًأٟ:«ضجاصٙهٞ بله  اهقزٙ  أْ صجً  ٗقهع نوهٟ   

ّ »أٟ:ا٫عرتافاملؿٗٛض،«انا  نوٟ ُتغٕ إُٔ طُٟ ٕ«ٗم ٙلّ أققه (ت)أٟ:ٚنرا
بازبًس١٦َدًرس٠،(خ)أٟ:فشّس«فجوز احلز»ايكسٜل،«فنًض بٕ أب٘ بلض»بهطًاأٜهًا،

« ٛ بٓاس١ٝاسبذاظأفا٤ٖااهلل(ز)قط١ٜ:بفتضايفا٤ٚايّساٍ«إ  َفهَزن »ب  ّطأٟ:«ـٍ ُته
إيُٝٗاعُرطضنرٞاهلل(ر)،فٝػًُٗا(ح)،ٚقستٓاظعٗاعًٞٚعباؽ×ع٢ًْبٝ٘تعاىل

.٫ٚمجعيف رياحملكٔبنيدًسْٚفٞإ٫تععٜطًاٚغٝاغر١(1)عِٓٗ،نصايفامل غَطب
.ٚقراٍ(ش)سرسا،ٚا٭ٚظاعٞ:جيُعبُٝٓٗا(ز)ٚقاٍايؿافعٞ،ٚأمحس،ٚايجٛض٫ٟسسًا،

َايو:جيُعبُٝٓٗايفايطدٌزٕٚاملطأ٠،ٚيفاسبّسزٕٚايعبس.ٚقاٍايؿافعٞٚأمحس:
.(2)ايعبسْكفغ١ٓ،َْٚٔفٞسبؼيفاملٛنعايصٟٜٓف٢إيٝ٘(ض)ٜٓفٞ

 
 

َٔتضٜٛباتتاجايزٜٔ.يفحاؽ١ٝاألصٌ:-أ

:«ٚ»حاؽـ١ٝيف:)بٓتابهض(،ٚ«ى»/بهض(:ٟ)بٓتأ«:ٚ»،«ف»يفاألصٌ:)بٓتبهض(/-ب

بٓتابهضا(.:ٚيعً٘،)نشايفخطاملؤيف

)فهإ(.«:ف/»)أٚيٛنإ(«:ى»يف-ت

)فذًز(.«:ف»يف-خ

)قضٜب١(.«:ف»يف-ج

)ايعباؼ(.«:ٚ»،«ص»/)ايٓاؼ(«:ى»،«ف»يف-ح

)ٜغًُٗا(.«:ف/»)تغًُٗا(«:ص»يف-خ

)ايٟٓٛٚ(.«:ف»يف-ر

.«ف»عكطَٔ-س

)ٜٓبػٞ(.«:ى»يف-ص

 
.(235َعذِاملعامل)م.تعطفباسبا٥ط،ؾطقٞخٝرب.ٖٚٞايّٝٛ(353)م::املغطب ٜٓظط:-1
٫جيُعبنيازبًسٚايٓفٞعٓساسبٓف١ٝ،ٚاستذٛاباآل١ٜايهطمي١سٝحملٜصنطفٝٗاايتغطٜب،ٚمحرٌ-2

َايرو:٫،ٚقاٍ(9/44املبػٛطيًػطخػٞ)َاٚضزيفا٭سازٜحع٢ًايتععٜطٚايػٝاغ١.ٜٓظط:
املس١ْٚٓظط.ٜٜػذٔايفت٢يفاملٛنعايصْٟفٞإيٝ٘،ْٚفٞع٢ًايٓػا٫ٚ٤ع٢ًايعبٝس٫ٚتغطٜب

قٍٛمجٗٛضايعًُا٤.ٖٚٛٚعٓساسبٓاب١ًجيًسايبهطٜٚغطبعاَاٚدٛبا،قاٍابٔقسا١َ:(4/504)
ّٞ ،ٚإيٝ٘شٖب،ٚأبٛزاٚز،ٚابَٔػعٛز،ٚابٔعُطضٟٚشيوعٔاشبًفا٤ايطاؾسٜٔ.ٚب٘قاٍأب

.(9/43):غينامل.عطا٤،ٚطاٚؽ،ٚايجٛضٟ،ٚابٔأبٞي٢ًٝ،ٚايؿافعٞ،ٚإغشامٚأبٛثٛض
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٘ط×َٔسسٜحظٜسبٔخايسعٔايٓيب(1)ٚهلَِاض٣ٚايبداضٟ ٔأَرط)(أ)صأْر فرُٝ
ٟ(اسبسعًٝ٘(ب)ظْاٚملحيكٔبٓفٞعاّ،ٚبإقا١َ َرٔسرسٜح(2).َٚراض٣ٚايرتَرص

َّأبٛبهطنطب،ٚ َّرطب،ٚإٔ×ْافععٔابٔعُط:)إٔايٓيب نطب،ٚ َّطب،ٚأ
ٟٚيٓاَاض٣ٚعبسايطظاميفَكٓف٘عَٔعُرط،.عُطنطب،ٚ ّطب(  عرٔايعٖرط

يفايؿطابإيٞخربري،(3)بٔأ١َٝبٔخًفعٔابٔاملػٝب،قاٍ:) ّطبعُطضبٝع١
فتٓكررررررررررررررررررررررط،(ت)فًشررررررررررررررررررررررلبٗطقررررررررررررررررررررررٌ

 
 

.«ف»)إٔ(،ٚايتضٜٛبَٔ:يفاألصٌ-ـأ

)َٚافات٘(.«:ف»يف-ب

)بِٗقٌ(.«:ف»يف-ت

 
ٞ:باب،يفنتابايؿٗازات،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-1 )ح،ؾرٗاز٠ايكراشفٚايػراضمٚايعاْر

ٕ:باب،احملاضبنئَأٌٖايهفطٚايطز٠ٚيفنتاب،(2506 ،(6443)ح،ايبهرطإجيًرسإٜٚٓفٝرا
.(6444سسٜحضقِ)ح،َٚٔضٚا١ٜأبٖٞطٜط٠،ن٬ُٖأَضٚا١ٜظٜسبٔخايسازبٗين

عبٝسَٔططٜل،(1438)ح،(4/45)،ايٓفٞ:باب،يفنتاباسبسٚز،أخطد٘ايرتَصٟيفغٓٓ٘ -2
٘.اهللعْٔافععٔابٔعُط ِ،ٚأخطد٘نصيوايٓػا٥ٞيفغرٓٓ ،ايتغطٜرب:براب،يفنترابايرطد

،ايبهطَادا٤يفْفٞ:باب،يفنتاباسبسٚز،ػٓٔايهرب٣ايايبٝٗكٞيفٚ،(7342)ح،(4/323)
ٚقررّشش٘ٚٚافكرر٘،(8105ح)،(4/410)،اسبررانِيفَػررتسضن٘ٚ،(16754)ح،(8/223)

ضٚاٙ رريٚاسرس،سسٜحابٔعُطسسٜح طٜرب:(4/45)،ٚقاٍايرتَصٟ.ايصٖيبيفايتًدٝل
ٕ:(3/331)،ٚقاٍايعًٜعٞيفْكبايطاٜر١.عٔعبساهللبٔإزضٜؼفطفعٛٙ يفشنرطٙابرٔايكطرا

٘عُٜٓ٘ػأٍَِٝٗٔفضداي٘يٝؼ:ٚقاٍ،١ايٓػا٥َٞٔدٗنتاب٘ ٚقراٍاسبراف ابرٔ.يجكتر٘ٚؾرٗطت
ٚقراٍ.يفضفع٘ٚٚقف٘إ٫أْ٘اختًف،ٚضداي٘ثكاتضٚاٙايرتَصٟ:389م،سذطيفبًٛغاملطاّ
ٚاسبسٜحقّشش٘ايؿٝذا٭يباْٞ.ٚقف٘ٚايساضقطينضّدضايٓػا٥ٞ:(4/171)،يفايتًدٝلاسببري

(.2344)ح،466م،ٚيفإضٚا٤ايغًٌٝ،(1391)ح،(3/389)،يفقشٝضغٓٔايرتَصٟ
ِايرٛزا ،سذ١قفٛإبٔأ١َٝ،ؾٗسخًفازبُشٞ،أخٛبٔأ١َّٝبٔضبٝع١-3 يفاشبُرطؾرطبثر

.ٖٓاى،ٚايعٝاشباهللَٚاتفاضتّسقٝكطإىلٖطبثِايؿاّ،إىلَٖٓ٘ٚطبعٓ٘،اهللضنٞعُطعٗس
.(2/432)ايكشاب١:متٝٝعيف،اإلقاب١(3/213)ايهرب٣:ايطبكات
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.(1)َػًًُا((ب)بعسٙ(أ)فكاٍ:٫أ طِّب
ٔ(2)غًُٝإٚض٣ٚأٜهًاعٔأبٞسٓٝف١،عٔمحازبٔأبٞ إبرطاِٖٝايٓدعرٞ،(ت)،عر

١٥،ٜٚٓفٝرإغ١ٓ،قراٍ:ا٥ر١َاجيًسإَبايبرهطقاٍابَٔػعٛزيفايبهرطتعْٞ)قاٍ:
ايػٓرسضبُسبٔاسبػٔ،ٚضٚاٙأٜهًابٗصا(3)(َٔايفت١ٓإٜٔٓفٝاسػبُٗرا:ٚقاٍعًٞ
.(4)يفاآلثراض
أخربُا ًاهم، قزـِا حيٟٚ بّ ععٚز، قاي: مسع »: 29/699

(خ)
,«ععٚز بّ ا غٚ  

ببٔأبٞرررلؾعٝرررططٜ(ح)ايبداضَٟٚػًَِٔ(ز)٘ررررررٚقًٞ:رررقاٍايػٝٛط
 

 
 

)أقضب(.«:ف»يف-أ

)بعز(.«:ٚ»يف-ب

بظٜار٠)أبٞ(.«:ى»يف-ت

.«ى»َٔعكط-خ

:)فضٌ(.«ف»)ٚصٌ(/«:ى»يف-ج

)عٔ(.«:ى»يف-ح

 
.(17040)ح،(9/230)،ايررطٜض:برراب،يفنتررابا٭ؾررطب١،أخطدرر٘عبررسايررطظاميفَكررٓف٘-1

،(5186)ح،(3/231)،تغطٜبؾاضباشبُط:باب،يفنتابا٭ؾطب١،ٚأخطد٘ايٓػا٥ٞيفغٓٓ٘
ن٬ُٖراَرٔ،(13320)ح،(7/314)،ايٓفٞ:باب،يفنتابايط٬م،ؾٝب١يفَكٓف٘ابٔأبٞٚ

ٚاسبرسٜحنرّعف٘.إغرٓازٙدّٝرس:(2/518)،قاٍابٔنجرييفَػرٓسايفراضٚم.ططٜلعبسايطظام
.(4810)ح،(1/362)،ايؿٝذا٭يباْٞيفنعٝفغٓٔايٓػا٥ٞ

٫َِٖٛٛ،ا٭ؾعطٟ،َػًِغًُٝإأبٞبٔمحاز-2 ٌأبر اإلَراّايفكٝر٘ا٭ؾرعطٟايهرٛيف،إمساعٝر
ٖرر.120َرٔايطبكر١اشباَػر١،ترٛيفغر١ٓباإلضدا٤،ٜٚطَٞأٖٚاّ،يهٔي٘اجملتٗس،ثك١قسٚم

.(1500)ايتٗصٜب(،تكطٜب1221)ايهاؾف
ٞ:براب،يفنتابايط٬م،أخطد٘عبسايطظاميفَكٓف٘-3 َٚرٔ.(13327)ح،(7/315)،ايٓفر

)ح،(6/331)،ايبهط:باب،يفنتابايط٬م،ابٔأبٞؾٝب١يفَكٓف٘أخطد٘،ططٜلعبسايطظام
أخطدَ٘ػًِ،ٚيًشسٜحؾاٖس.(9686)ح،(9/339)،عذِايهبرياملايطرباْٞيفٚ،(13313

قسدعٌ،خصٚاعينخصٚاعين":بًف ،(4509)ح،سّسايعْا:باب،يفنتاباسبسٚز،يفقشٝش٘
."...اسبسٜح.،ايبهطبايبهطدًسَا١٥ْٚفٞغ١ٓ،اهللهلٔغب٬ًٝ

ّٞبٔأبٞطايب-4 .(3/330)،ْكبايطا١ٜ:اْظط.ضٚاَٙٔقٍٛعً
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،عٔغعٝسبٔاملػٝبٚأبٞغ١ًُ،عرٔأبرٖٞطٜرط٠(ب)،عٔعٔايعٖطٟ(1()أ)محع٠
:ٍٛ(ت)َررٔ )إٔضدرر٬ً ٜكرر

قايرر٘(خ)ٖٚررَٛرراععباتفرراماسبفررات.نررصاأغررًِ( 
أتههٟ أبهها » ،(2)ايػررٝٛطٞ

(ز)
إْ :بلههض فقههاي 

(ح)
ٟ  اَبٔخههَض  ،ٖٚررٛبُٗررع٠َفتٛسرر١«قههز طُهه

ٚا٭بعس.ٚقٌٝ:اي٦ًرِٝ،(ز)،ٚخا٤َعذَُ٘هػٛض٠،فطا٤:ا٭ضشٍٚا٭ضزأ(ر)َككٛض٠
(ظ)سباهلا،ٚقٌٝ:حيتٌُإٔ(ض)هلاٚتعبريًا(ش)،قاٍتٛبٝدًا(3)ٚقٌٝ:ايؿكٞ،َٚطازْٙفػ٘

فاغتكبضايطاٟٚإٜٔ٪زٟايًف بعٝٓ٘،ٚجيعٌإَٔاععًاٖٛايصٟ،«طُٚ ًانظًا قاي: »
ْفػرررررررررر٘(ض)برررررررررراعرتاف(م)أؾررررررررررب٘(ف)،ٚا٭ٍٚ(ؽ)ْطكرررررررررر٘

 
 

)مجٗض٠(.«:ى»يف-أ

)ايضخٟٛ(.:«ص»يف-ب

)فُٔ(.:«ف»يف-ت

)نُا(.:«ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»يف-خ

)أبٞ(.«:ى»-ج

.«ف»عكطَٔ-ح

)َكضٛص٠َفتٛح١(.«:ص»يف-خ

)األطصأ(.:«ف»يف/)االصسا(«:ص»يف-ر

)تٛؽٝخًا(.«:ى»يف-س

)تفغريًا(.«:ف»يف)تػٝريًا(،«:ى»يف-ص

َٔقٛي٘:)إَٔاعظا(إىل:)ٚجيعٌ(.«ى»عكطَٔ-ط

)ْطل(.«:ف»،«ٚ»،«ى»،«ص»يف-ؼ

)ٚإال(.«:ت»،«ى»،«ص»يف-ش

)اؽتب٘(.«:ى»يف-ص

)باعرتاض(.«:ى»يف-ض

 
ٔ،عابرسثك١،اسباف ،٫َِٖٛا٭َٟٛ،اسبُكٞبؿطأبٛ،محع٠أبٞبٔؾعٝب-1 ايػرابع١ايطبكر١َر

.(2798)ايتٗصٜبتكطٜب(،2286)ايهاؾفٖر.163تٛيفغ١ٓ:
.(2/166):تٜٓٛطاسبٛايوٜٓظط:-2
،ٚقراٍيفاملغرطب:(1/29):ايٓٗاٜر١،ٜٓظطٚظٕايهبس:ٖٛا٭بعساملتأخطعٔاشبريا٭خط:ع٢ً-3

ٚبع املؿا٥ذ.قاٍعٝاض:ٚع٢ٓبْ٘فػ٘،ٖٛامل٪خطاملططٚز:"إٕا٭خطظ٢ْ":ٚيفسسٜحَاعع
.(1/21):َؿاضما٭ْٛاض.ٖٚٛخطأ،ا٭قًٝٞيفاملٛطأٟٚعٔٚنصاُض،اهلُع٠ميّس
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ٗ».(1)بايعْا

(أ)
٘«قاي هٕ أب٘ بلض: ٓى سكض  ٓشا بقز غريٜ  أضازٖرٌشنرط(ب)،فهأْر

٘ قاي: ال، »أ٫ّ؟×يًٓيب (ت)،أٟ:بٝٓروٚبرنياسبرل«نهظ ٗجهى  بلهض: إ  ا   قاي أبه
فإْ»اشبًل،أٟ:بٝٓوٚبني«ٗاعتا بغا ا »

(خ)
  ٖ «ا  تعا  ٙقدى اهت٘بٞ نّ ندهار

ٕ »أٟ:إشاقش ؾطا٥طٗا، ايكرافٚتؿرسٜسبفتضايتا٤ٚنػرط«فوٍ َتٔقٓض بٔا هٕ ُتغه
قتٟ أتٟ نٌض بّ اخلطها،، فقهاي   »،(2)به٬ّايكسِّٜلْفػ٘(ح):ملتط٦ُٔ(ز)ايطا٤:أٟ

:ابرٔ(ر)أٟ-«هٕ كٌا قاي ببهٛ بلهض، فقهاي ههٕ نٌهض كٌها قهاي أبه٘ بلهض، قهاي عهعٚز           
ابخض قز طُٟ، قاي ععٚز :  ، فقاي هٕ:  ×فوٍ تقضبٕ ُتغٕ قتٟ أتٟ اهِيب  » :-املػٝب

[قاي  ] ×فننضض نِٕ اهِيب 

(ز)
سههم  كهى  »أٟ:َطتنيأٚث٬ثراً«: فقاي هٕ سهم ًهضاصاً 

ٙعضض

(ش)
نِٕ قتٟ إسا أكثض 

(ض)
بعه  إ   »أٟ:ظازع٢ًَطتب١ازبُع،ٚقاضأضبعرًا،«

بهػرط«أبهٕ ٔجِهٞ   »برإٜٔهرَٕٛعتٖٛرًا،(ظ)أٟ:َٔخًٌبعكً٘«أٓوٕ فقاي: أٙؾتلٛ
قههاي»أٟ:يفعكًرر٘،«قههاه٘ا : ٙهها صعهه٘ي ا  إُههٕ هقههحٚ   »،(3)ازبررِٝ،أٟ:دٓررٕٛ

(ؽ)

 
 

:ايٛاٚ.«ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»عكطَٔ-أ

ايفا٤.:«ف»،«ى»عكطَٔ-ب

)اخلًل(.«:ى»يف-ت

.«ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»ٕ(،ٚايتضٜٛبَٔإ)احللٚ:األصٌيف-خ

.«ى»عكطَٔ-ج

)ٜط٦ُٔ(.«:ى»يف-ح

.«ى»عكطَٔ-خ

.«ٚ»،«ى»،«ص»ٚايتضٜٛبَٔ/َٔاألصٌعكط-ر

)ٜعٛض(.«:ى»يف-س

)نجض(.«:ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»يف-ص

)بعكًٗا(.«:ف»يف-ط

.ايٓغــــذبظٜار٠)أٟ(يفباقٞ-ؼ

 
،ٚقستابٖصٙايتٛب١،بٗصاايٛقفايصَِٝ.ٚايجاْٞأبعس،إٜٔكفايطاَٟٚاععاايكشابٞ-1
.(5/85يػإايعطب):إشاغهٔفٝ٘،ٜٓظط:أقطُّطضتفَٗٛٔايكطاض،ٚقاٍ:قطضتباملهإأِقطُّٚق-2
(5/2094)٠ٚا٫غِٚاملكسضع٢ًقٛض٠ٍٚاسس:يفايكشاحقاٍ،ڇ پٻ پ پ ژ  :َٚٓ٘قٛي٘تعاىل-3
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 أبلههض»(أ)أٟ:«هههٕ:

(ب)
ـٚهه   قههاي: ـٚهه  أَ 

(ت)
ٜررسٍعًرر٢(خ)،فٗررصا«فههنًض بههٕ فههضجٍ، 

َاععًاأضبعَرطات;٭ْر٘(ز)ضز×أْ٘(ر)ِ.ٚأَاقٛهل(1)يفاإلقطاض(ح)ايعسز(ز)اعتباض
ؾ٦ًٝا.(ض)بعكً٘(ش)تٔإٔ

ٍ×(ظ)فازبٛابعٓ٘أْ٘ (ف)عرٔعكًر٘بعرساعرتافر٘ايطابعر١;ملراضٚاٙ(ؽ)غرأ
إٔضد٬ًَٔأغًِدرا٤إىلضغرٍٛ)ايبداضَٟٚػًَِٔسسٜحدابطبٔعبساهلل:

عٓ٘ست٢ؾٗسع٢ًْفػ٘أضبعؾٗازات،فكاٍي٘(م)فاعرتفبايعْا،فأعطض×اهلل
.(2)(:أبودٕٓٛ؟قاٍ:٫.قاٍ:فٌٗأسكٓ ؟قاٍ:ْعِ.فأَطب٘،فطدِ×ايٓيب

 
 

.ايٓغــــذعكطتَٔباقٞ-أ

بظٜار٠)قاٍ(.«:ف»يف-ب

ثٝب(.:)قاٍ«:ف»،«ى»عكطَٔ-ت

)بٗشا(.«:ى»يف-خ

)باعتباص(.«:ف»،«ى»،«ص»يف-ج

)ايتعزر(.«:ف»يف-ح

يفاألصٌ:قٛي٘/ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓغــــذ.-خ

)أٚ(.«:ص»،«ف»،«ت»يف-ر

.«ى»َٔعكط-س

)ٜعكً٘(.:«ت»،«ف»يف-ص

)أْ٘عٓ٘(.«:ى»يف-ط

)ٜغأٍ(.«:ص»يف-ؼ

)ص٣ٚ(.«:ف»،«ص»يف-ش

)فاعضف(.«:ى»ٚيف/«ف»عكطَٔ-ص

 
،٫ٚتفٝسذبسٜسابرا٭ضبع،ٚإمنراتفٝرس"أنجط"ض ِأْ٘ملٜكطحيفٖصٙايطٚا١ٜبايعسز،ٚيهٓ٘قاٍ:-1

ٚيفأنجطٖراَطًلايتجب ٚايتأنس،َعأْ٘قسضٟٚايتشسٜسبا٭ضبعيفضٚاٜات،قاٍابٔعبسايررب:
اآلثراضطبتًفر١يف،ٚملراناْر ٚيفبعهٗاث٬خَرطات،ٚيفبعهٗاَطتني،أْ٘اعرتفأضبعَطات

ٚضٟٚأْ٘أقطأضبع،ٚضٟٚأْ٘أقطث٬ثا،ٚضٟٚأْ٘أقطَطتني،ضٟٚفٝٗاأْ٘أقطَط٠إش،إقطاضَاعع
.(7/469ا٫غتصناض).ٜٓظطػكطا٫ستذازب٘ف،َطات

غبلربطجي٘.-2
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.ٚيٛنإايتهطاضأضبعر١(1)ٚق٢ًعًٝ٘(أ)خريًا×ظازايبداضٟ:فكاٍي٘ايٓيب
قرس(خ)بعسايطابع١فا٥رس٠،ٚنٝرف(ت)عكً٘ملانإيفايػ٪اٍعٓ٘(ب)إمنا٫ٖٛختباض

:إَٔراععًا(ز)ضزٙبعسإٔأخرببعكً٘فُٝاضٚاَٙػًَِٔسسٜحبطٜس٠ٚضزأْ٘
فطزٙ،ثِأتاٙايجاْٝر١َرٔايغرسفرطزٙ،ثرِأضغرٌإىلقَٛرٖ٘رٌ×أت٢ضغٍٛاهلل

ايعكٌَٔقاسبٝٓا،فأتراٙايجايجر١(ر)بعكً٘بأغًا؟فكايٛا:َاْعًُ٘إ٫ٚايف(ح)تعًُٕٛ
،فًُانإايطابعر١(ز)فأضغٌإيِٝٗأٜهًاٜػأٍعٓ٘،فاخربٚٙأ٫ْ٘بأؽب٫ٚ٘بعكً٘

عٔأبٞبهطأْ٘قاٍملاعع،حبهط٠ايرٓيب):(3)ٚيفَػٓسأمحس.(2)سفط٠ٚضمج٘سفطي٘
،ٖٚصاقرطٜضيفايس٫ير١(،بعساعرتاف٘ث٬خَطات:إٕاعرتف ايطابع١ضمجو×

.(4)ع٢ًاؾرتاطا٭ضبع،يهٔيفإغٓازٙدابطازبعفٞ
 

 

)خربًا(.«:ف»يف-أ

)الحتكاص(.«:ت/»)الختٝاص(«:ف/»)االختٝاص(«:ص»يف-ب

.«ى»عكطَٔ-ت

قٛي٘:)ٚنٝفقز(إىل:)بضرا٤ىٖٚٛ(.عكطَٔ«:ت»يف-خ

َطُٛؼ.«ى»يف-ج

)ٜعًُٕٛ(.«:ص»،«ت»يف-ح

)ٚاْٞ(.«:ف/»)طانٞ(«:ى»يف-خ

)ٜفعً٘(.«:ى/»)ٜعكٌ(«:ف/»)ٜعكً٘(«:ت»يف-ر

 
.(6434)ح،ايطدِباملك٢ً:باب،احملاضبنييفنتاب،يفقشٝش٘داضٟأخطد٘ايب-1
،(4528)ح،َٔاعرتفعًر٢ْفػر٘برايع٢ْ:باب،يفنتاباسبسٚز،أخطدَ٘ػًِيفقشٝش٘-2

ٜاضغٍٛاهللإْٞقرستًُر ْفػرٞ:فكاٍإَٔاععبَٔايوا٭غًُٞأت٢ضغٍٛاهلل":بًف 
."...اسبسٜح.فطزٙفًُانإَٔايغسأتاٙ،ٚظْٝ ٚإْٞأضٜسإٔتطٗطْٞ

فٝ٘:(4/532)،قاٍابٔعبساهلازٟيفتٓكٝضايتشكٝل.(41)ح،(1/8)،أخطد٘أمحسيفَػٓسٙ-3
ضٚاٙأمحرسٚأبرٜٛعًر٢:(6/289)،ٚقاٍاهلٝجُرٞيفصبُرعايعٚا٥رس.٫ُٜٚشتّرب٘،دابطازبعفٞ

ٚقراٍا٭يبراْٞيفإضٚا٤.ٚيفأغاْٝسِٖنًٗاازبعفٖٞٚٛنرعٝف،ٚايبعاضٚايطرباْٞيفا٭ٚغط
.نعٝفبٗصاايػٝام:(2357)ح،469م،ايغًٌٝ

٘،نرعٝفَٔعًُا٤ايؿٝع١،ضافهٞ،ايهٛيفازبعفٞاهللعبسأبٛبٔاسباضخ،ٜعٜسبٔدابط-4 تطنر
.(878)ايتٗصٜبتكطٜب،(739)ايهاؾف.128تٛيفغ١ٓ،اشباَػ١ايطبك١َٔ،اسبفات
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فازبٛاب،ث٬خَطات(أ)ضزَٙطتنيأٚ×ٚأَاقٛهلِ:إْ٘دا٤يفايكشٝضأْ٘
مماٜسٍع٢ًشيوَاضٚاٙ(ز)،ٚاختكطٙايطاٟٚ(خ)َطتنيبعسَطتني(ت)ضزٙ(ب)عٓ٘أْ٘

(ح)أتر٢)عهط١َ،عٔابٔعبراؽ،قراٍ:عٔ(1)أبٛزاٚزٚايٓػا٥َٞٔسسٜحمساى
بَٔايو،فاعرتفَطتني،فكاٍ:اشٖبٛاب٘،ثِقاٍ:ضزٚٙ،فاعرتف(ر)َاعع×ايٓيب

،فتبرََّٝٔرٖٔرصاإٔاملرطتني(2)(َطتنيست٢اعرتفأضبعًا،فكاٍ:اشٖبٛابر٘فراضمجٛٙ
(ز)املرررصنٛضتنييفايكرررشٝضَرررٔا٭ضبرررع،ٚنرررصيوضٚاٜررر١ايرررج٬خ،ٜٚتفرررل

.ٚاهللأعًررررررررررررررررررِ.(3)ا٭سازٜررررررررررررررررررح(ش)بررررررررررررررررررصيو
 

 

)ٚثالخ(.«:ت»يف-أ

.«ى»،«ص»عكطَٔ-ب

.«ى»عكطَٔٚ،)يضرٙ(«:ف»يف-ت

.«ف»عكطَٔ-خ

ٚاٚ.:بظٜار٠ايٓغــــذيفباقٞ-ج

َّ(.ُأ)إٔ«:ت»يف-ح ت

)مباعظ(:«ٚ»،«ى»،«ص»،«ت»يف-خ

)تتفل(.«:ى/»)ْفل(«:ص»يف-ر

)َٚع٢ٓسيو(.«:ف»يف-س

 
ٔقسٚمغا٤عًُا٥ٗا،ثك١ايهٛيفأسسايصًٖٞ،املغري٠أبٛسطببٔأٚؽ،بِٔغُاى-1 سفظر٘،َر

.(2624)ايتٗصٜبتكطٜب(2141)ٖر.ايهاؾف123ايطبك١ايطابع١تٛيفغ١ٓ
،(4426)ح،(2/452)،ضدَِاععبَٔايرو:باب،يفنتاباسبسٚز،أخطد٘أبٛزاٚزيفغٓٓ٘-2

٘.َٔططٜلمساىعٔغعٝسبٔدبريعٔابٔعباؽ ِ،ٚأخطد٘ايٓػا٥ٞيفغرٓٓ ،يفنترابايرطد
ا٭يباْٞيفقشٝضٚاسبسٜحقّشش٘.(4773)ح،(4/280)،ا٫عرتافبايعْاأضبعَطات:باب

.(4378)ح،(3/232)،ٚيفقشٝضغٓٔايٓػا٥ٞ،(4126)ح،(4/295)،غٓٔأبٞزاٚز
ا٭١ُ٥ايفكٗا٤يفتهطاضاإلقطاضٚذبسٜسٙبا٭ضبع،ٚيعٌاملصٖبا٭قرطبزبُرعغبلإٜطازَصاٖب-3

١ٌعكٌقراسب٘،َٚعطفرغ١َ٬ا٭زي١َٖٛطًلايتجب َٔقش١ا٫عرتاف،ٚ ،زٕٚسكٝكر١ايفعر
مل×ٖرصاخرربقرشٝض،ٚفٝر٘إٔضغرٍٛاهللابٔسعّسسٜجاقاٍفٝر٘:ٚأٚضزبعسزضبسز،كٝسايت

يفاشباَػ١،ثِملٜهتفبصيوست٢غأي٘ايػازغ١:ٌٖتعطفَطات،ست٢أقّطأضبعبإقطاضٜٙهتف
.(12/96):احمل٢ً.أْٜ٘عطفايع٢ْملٜهتفبصيوست٢غأي٘ايػابع١×َاايع٢ْ؟فًُاعطف
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أخربُا ًاهم، أخربُا حيٟٚ بّ ععٚز، ٗٓ٘ ًّ أكابض اهتابعني أُهٕ بوػهٕ   »: 30/700

ٟ   ×أْ صع٘ي ا   بفتضاهلا٤، «َٓهظ االً »أٟ:ًٜكبٜٚػ٢ُ«قاي هضجى ًّ أعوٍ ه ٙزن
ٙا ٓظ اي»ر(أ)ٟصايعاطٚتؿسٜس

(ب)
أَرطٙر(ت)رٖٚٛنٓا١ٜعٔخفا٤«ه٘ عهاتٕ بضرا٢هم   

أٟ:َٔإتٗاضٚظضٙ،قٌٝ:ناْ هلعَّاٍَر٠٫ٛفٛقرععًٝٗراَراعع،«خريًا ههم »يهإ
ٚاهلٛإقكاقرًا(ح)ٜطٜسب٘ايػ٤ٛ-(ز)،فٝدبرطٙ×إٜٔأتٞايٓيب(خ)فأؾاضإيٖٝ٘عاٍ

فحزـ  بٔشا»أٟ:ابٔغعٝس:«قاي حيٟٚ»،-يفعً٘مب٫ٛت٘

(ر)
احلزٙ  يف دلوػ فٕٚ  

ٓظايٙظٙز بّ ُعٍٚ بّ 

(1)
أٟ:ثاب بر٬«ق »قشٝض، ٚاسبسٜح «فقاي ٓظاي: جزٜ 

قههاي ذلٌههز: ٗبٔههشا » عًرر٢إٔايػرترررطيفاسبررسٚزأفهررٌ.(ز)صبرر٘طؾررب١ٗ،ٚاغررتسٍ

كوههٕ

(ش)
َُٙحهههزٓ  بانتهههضافٕ باهظُههها قتههٟ ٙقههض   » نررصااملررطأ٠،(ض)أٟ:ٚ «اهضجههى ُنخههش ٗال 

أصبههع

(ظ)
ٞ »أضبررع«يف»أٟ:خ٬فررًايبعهررِٗ«ًههضا  أٟ:خ٬فررًا«دلههاهػ رلتوتهه

،(ؽ)(2)يآلخطٜٔ
 

 

.«ٚ»،«ى»،«ف»،«ص»يفاألصٌ:ايظا٤،ٚايتضٜٛبَٔ-أ

.«ى»عكطَٔ-ب

)إخفا٤(.«:ى»،«ت»يف-ت

بظٜار٠)إىل(.«:ت»يف-خ

)فٝذربٙ(.«:ى»يف-ـج

)ايغٛا٤(.«:ف»يف-ح

)بٗا(.«:ى»يف-خ

.ايٓغــــذعكطَٔاألصٌ،ٚايتضٜٛبَٔباقٞ-ر

.«ى»،«ف»،«ص»عكطَٔ-س

.«ص»عكطَٔ-ص

)بأصبع(.«:ف»يف-ط

)آلخضٜٔ(.ايٓغــــذ:باقٞيف-ؼ

 
ايهاؾفَطغ١ً،دسٙعَٔٔايطبك١اشباَػ١،ٚضٚاٜت٘ا٭غًُٞ،َكبٍٖٛعاٍ،بْٔعِٝبٜٔعٜس-1

.(7787)ايتٗصٜب،تكطٜب(6363)
أٟ:خ٬فايًؿافعَٞٚايوٚ ريُٖايفعسّاؾرتاطاإلقطاضأضبعَطات،ٚخ٬فا٫بٔأبٞيًٝر٢-2

يفعسّاؾرتاطتعسزاجملايؼٚا٫نتفا٤بأضبعَطاتٚيٛيفصبًؼٚاسس،نُراغربلبٝاْر٘.ٜٓظرط:
.(9/91املبػٛطيًػطخػٞ)

 17/201ل
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(أ)أٟ:ايجابتر١ايكرطحي١ «جا١  اهغِٞٗكشهم »
ٗٓه٘ قه٘ي أبهٛ قِٚتهٞ ٗاهعاًهٞ ًهّ       » ،

ٌ:أٟ«ٗإْ أقض أصبع ًضا ، ـٍ صجع،فقٔا٢ِا ٕ  »سرسٙأٚيفٚغرط٘(ب)قبر قدهى صج٘نه
عٓ٘،ٖٚٛقٍٛايؿرافعٞٚأمحرس،ٚضٚاٜر١(ت)بكٝغ١اجملٍٗٛ،أٟ:تسٍ«ُٗخوِّٛ عدٚوٕ

اسبسٚدببإقطاضٙ،فر٬ٜبطرٌبعرسشيرو(ز)ُٜد ٢ًٍ;٭٫ٕ(خ)عَٔايو،ٚعٓ٘أْ٘
،ٞظ٢ْخًر(ش)املفاخص٠(ز)قاٍ:سػب (ر)شنطإلقطاضٙتأ٬ًٜٚبإٔ(ح)بإْهاضٙ،ٚعٓ٘إٔ

ايطدٛ حيتٌُايكسمنراإلقطاض،ٚيرٝؼثِإْ٘خي٢ًإشاضدعقبٌنُاٍاسبس;٭ٕ
فٝ٘خب٬فَافٝ٘سرلايعبرسٖٚرٛايككرام،ٚايكرصفيٛدرٛزَرٔ(ض)أسسٜهصب٘

.ٚاهللأعًررررررررررررررررررررررررررررررررررِ.(1)ٜهصبرررررررررررررررررررررررررررررررررر٘
 

 

)الٜؤخشايضدٌباعرتاف٘ع٢ًْفغ٘بايظْاحت٢ٜكضأصبعَضات(.:بظٜار٠«ت»يف-أ

)قٌٝ(.«:ى»يف-ـب

.َطُٛؼ)تضى(،ٚيفاألصٌ«:ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»يف-ت

.«ى»عكطَٔ-خ

)إٔ(.«:ف»،«ى»يف-ج

)إٔسنضإلقضاصٙتأٜٚاًلبإٔ(.«:ص»عكطَٔ-ح

)إٔ(.:بظٜار٠«ص»يف-خ

)حبغت(.«:ف»يف-ر

يفاألصٌَطُٛؼ.-ـس

)بهشب٘(.«:ى»يف-ص

 
ٛاسبٓف١ٝ،إ٫يفاسبرسعٓساإلقطاضبعسايطدٛ ٜكض٫-1 تعراىل،أَرايفهللسرلخرايلُايرصٟٖر

ِنايككامٚايكصففر٬ٜكرضعٓرسِٖيٛدرٛزايعبازاسبسٚزاييتفٝٗاسكٛم ٘خكر يفٜكرسق
.ٖٚٛاملصٖبعٓسايؿافع١ٝ،فإٕضدٛ (9/94)يًػطخػٞ:املبػٛطايطدٛ .يفٜٚهصب٘اإلقطاض

نشرسخايكرا،ٚتعراىلتباضىاهللحبكٛماإلقطاضْٛعٞأسسيفايطدٛ حيتٌُفُٝاإقطاضٙعٔاملكط
ٚدرٛبيفؾرب١ٗفٝرٛضخنرطٚض٠اإلقطاضيفناشبافٝهٕٛاإلْهاضيفقازقاٜهٕٛإٔحيتٌُايعْا

ّقبٌبعسٙ،أٚايكها٤قبٌضدعٚغٛا٤اسبّس، ِأٚازبًرسمترا ٌايرطد اجملُرٛ قبر ٜٓظرط: :املرٛت.
بعرسضدع،ٜٚرتى،ٚنصيويٖٛطباملعرتفع٢ًْفػ٘بايعْاإٕ،ٚعٓساملايه١ٜٝكاٍ(20/302)

ُ٘نرطبإٔبعرسأَٚأخصٖا،اسبذاض٠أخصتَا ايتٗرصٜبفإْر ٜٓظرط: املسْٚر١اختكراضيفٜررتى.
ٕعًٜٝ٘تِعٓ٘ست٢ٜٓع ،ٚعٓساسبٓاب١ًٜؿرتطيفقش١اإلقطاضأ٫ٕ(4/473) ضدرعاسبرس،فرإ

٫ٚاسبس،عًٜٝ٘كاّ:ي٢ًٝأبٞٚابٔدبري،بٔٚغعٝسسبػٔ،اٚقاٍ.عٓ٘نفٖطب،أٚإقطاضٙعٔ
.(9/68)قسا٫١َبٜٔرتنٛٙ.ٜٓظط:املغينٚملفكتًٛٙ،ٖطبَاععا٭ٕٜرتى;
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 االستكراه يف الزنا   [باب]

أخربُا ًاهم، قزـِا ُافع: أْ ندزًا كاْ ٙقَ٘ نوٟ صقٚ  اخلٌػ»: 31/701

(1()أ)
»

ٔاب اهضقٚ  ف٘قع ٗإُٔ اعتلضٖ جاصٙٞ ًّ سهم»أٟ:قٝاّاشبس١َ،ٚإْفامايٓفك١،

(ب)
» 

أٜ

(ت)
فذًسٙ(خ)فذاَعٗا: هلا، ْٚفاٙ«نٌض بّ اخلطا،»نطًٖا نإبهطًا، أٟ:٭ْ٘

ٗم جيوز اه٘هٚزٝ»،(2)أٟ:غٝاغر١

(ز)
ًّ أجى إُٔ اعتلضٓٔها»أٟ:ازباض١ٜ،«

(ح)
.قاٍ«

ک ک گ گ گ گ  کک  ڑ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ژ  تعاىل:

ڳ ڳ(ر)ڳ
 .(3)نُاقط٨بٗا،أٟ:هلٔژ

 
 

َطُٛؼ.«ف»يف-أ

«.ى»،«ص»،«ت»َٔ:ٚايتضٜٛب/)فٝٗا(«:ف»يفاألصٌ:)هلا(/-ب

.عكطَٔاألصٌ،ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓغــــذ-ت

)داَعٗا(.«:ى»يف-خ

ايٛيٝز:ايضيباملٛيٛرٚاجلُعٚيزإبايهغض،ٚايضب١ٝٚاأل١َٚيٝـز٠،ٚاجلُـع«ت»يفحاؽ١ٝ-ج

ٚيزٙؽ٤ٜٞٚطًلع٢ًايشنضٚاألْجـ٢ٚاملجٓـ٢ٚاجملُـٛع...ٚال٥ز،ٚايٛيزحض،ي٘نٌَاٚيزٙ

ايٛيزٜكعع٢ًايشنضٚاألْجـ٢ٚايٛاحـزٚاجلُـعٚايٛيٝـزايضـيب.(2/671):املضباحاملٓريٜٓظضَضباح.

.(494ـ)ص:املػضبٜٓظضٚمجع٘ٚيزإٚايٛيٝزايضب١ٝٚمجعٗاٚال٥ز.

)اعتهضٖٗا(.«:ى»يف-ـح

.«ص»عكطَٔ-خ

 
،َاأٚدفعًٝ٘باشبٌٝٚايطنابَٔأَٛاٍاملؿطننيٚأخصقػرطاٖٞ،ٚايغ١ُٝٓايغ١ُٝٓأٟ:مخؼ-1

،ٚاشبُرؼٖرٛيًفاضؽث٬ث١أغِٗ،ٚيًطادٌغِٗٚاسسكػِأضبع١أمخاغٗاملٔسهطايٛقع١،تٚ
س اإلَأَّايغ١ُٝٓ،َٚٔمساِٖاهللتعاىليفنتاب٘،ع٢ًتفكٌٝيفشيوضبًر٘نتربايتفػرري

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ژ ٚايفك٘،قاٍتعاىل:

.(8/10تفػريايكططيب)،ٚ(8/141):تٗصٜبايًغ١.ٜٓظط:ڇٺ ٺ 
إٔٚيهَٓ٘ٔايػٝاغ١ٚايتععٜرط،أٟ:َصٖب٘،إٔايٓفٞٚايتغطٜبيفايعْايٝؼَٔاسبّسٖٚصاع٢ً-2

يإلَاّخٝاضاْٚظطافٝ٘.
فرإٕاهللَرٔبعرس":ٚابٔدربريضنٞاهللعُٓٗا،ٚدابطبٔعبساهلل،بَٔػعٛزعبساهللقطأبٗاٚ-3

ّٔ فٛضضسِٝ ّٔهل ٔ"بعٜراز٠"إنطاٖٗ ِ"قبرٌ"هلر ٛ" فرٛضضسرٝ تفػرريايكرططيب.ٜٓظرط:33ض:ايٓر
(12/255.)

18  /23    
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أخربُا ًاهم، قزـِا ابّ ؽٔا، أْ ندز ا وم بّ ًضٗاْ قضٟ يف اًضأٝ »: 32/702

أفٚد 

(أ)
َجًٗا«ًغتلضٓٞ بقزاقٔا  مبٗط بٗا«نوٟ ًّ فعى سهم»أٟ: ظ٢ْ أٟ:
( أ١َ،«قاي ذلٌز: إسا اعتلضٓ  ا ضأَُْٝهط ١ٖ، أٚ سط٠ ، ف  قز  نوٚٔا» أٟ:

ٗنوٟ

(ب)
اعتلضٓٔاًّ 


[]احلٓز

(ت)
فإسا ٗج »بب١ٓٝأٚإقطاض،(خ)أٟ:إشاأثب «

(ز)
احلز  

قااهقز بطى

(ح)
ٗاهقزاق  ٗال جي  احلٓز»جيُعبنيايكطعٚايهُإ،(ر)أٟ:نُا٫«

ٚقعمجا ثإٚملحيس«يف مجاع ٗاقز إشا َٔأْ٘ ب٘(ش)بؿب١ٗ(ز)اسرتاظًا فإْ٘جيب ،
 َع٢ٓقٛي٘: ٖٚصا ٚيعٌسهَِطٚإضبٍُٛع٢ًشيو، رصئفإْ »ايكسام.

(ض)
نِٕ 

،(1)نُاَٖٛصنٛضيفاملبػٛطات،أٟ:يفايفعٌأٚايصات«بؾدٔٞ»أٟ:زفع«احلٓز
ٚتٞ، ٗإبضآٍٚ اهِدعٛ، ٗاهعاًٞ ًّ فقٔا٢ِاِق٘ي أبٛ قٗج  نوٕٚ اهقزاق، ٗٓ٘ »

(2)
».

ٚاهللأعًِ.
 

 
َطُٛؼ«ف»يف-أ

)عٔ(.«:ص»يف-ب

.عكطَٔاألصٌ،َجبتَٔباقٞايٓغــــــذ-ت

)ثبتت(.«:ف/»)ثبت(«:ص»،«ت»يف-خ

)ٚدبتعًٝ٘(.«:ت»يف-ج

.َجبتَٔباقٞايٓغــــــذ)ايضزم(،ٚايتضٜٛبَٔ:األصٌيف-ح

.«ى»عكطَٔ-خ

)حيز(.«:ٚ»،«ف»،«ى»،«ص»يف-ر

)ؽب١ٗ(.«:ف»يف-س

)صٚع(.«:ف»يف-ص

 
تراز،ٜٓظرط:ايٓؿرطٚايتٛغرٝعيفايًغ١أقٌايبػطاملبػٛطاتَٔايهتبخ٬فاملدتكطات،ٚ-1

،ٚعٓسا٭سٓافنتبؾٗري٠ٜعطفنٌَٓٗاباملبػرٛط،َٓٗراَبػرٛطأبرٞ(19/143ايعطٚؽ)
،ٚ ريٖرِ.ٚنًرٗايففرطٚ ٜٛغف،َٚبػٛطايؿٝباْٞ،َٚبػٛطايػطخػٞ،َٚبػٛطايبعزٟٚ

.(2/1581):نؿفايظٕٓٛعٔأغاَٞايهتبٚايفٕٓٛايفك٘اسبٓفٞ،ٜٓظط:
ٞ،اختًفايفكٗا٤يفٚدٛبايكسامع٢ًاملغتكب-2 عًٝر٘ايكرسامٚاسبرس:فكاٍَايوٚايؿرافع

:ٚأبرٜٛٛغرفٚضبُرسٚقاٍأبٛسٓٝف١،(4/480)،ٚاملس١ْٚ(3/264)،ٜٓظطا٭ّيًؿافعٞمجٝعا
.(9/53)يًػطخػٞ.ٜٓظط:املبػٛطعًٝ٘اسبس٫َٚٗطعًٝ٘
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 حد املمالًك يف الزنا والشكر  [باب]

.(1)بنيا٭سطاضٚاملُايٝو(أ)اسرتاظًأَعبٛايكتٌٚايػطق١،فإ٫ْ٘فطمفُٝٗا
أخربُا ًاهم، قزـِا حيٟٚ بّ عهعٚز، أْ عهوٌٚاْ بهّ ٙغهاص أخهربٖ نهّ       »: 33/703

ندزا  بّ نٚٓاـ

(ب)
ابهّ أبهٛ صبٚعهٞ ا دظًٗهٛ قهاي:      »بتؿسٜسذبت١ٝثِؾنيَعذُر٘«

أًضُٛ نٌض

(ت)
بّ اخلطا، يف فتٚٞ

(خ)
،مجرعفتر٢،ٖٚرٛايؿرابايكرٟٛ«ًّ قضٙؿ

(.ٚاملع٢ٓ(2)ٚإٕنإؾٝدًا،نايغ٬ّشنطٙيفامل غطب(ز)يًًُُٛىاسبسٜح،ٜٚػتعاض
فَجوزُا ٗال٢ز»مجاع١َٔقطٜـ(ح)أَطَْٞع

(ر)
ًّ ٗال٢ز »ٖٚٞازباض١ٜ،(ز)مجعٚيٝس٠«

اإلًاصٝ
(ش)

 عرٔ،ٖٚٛعُرط(ؽ)اشبًٝفر١(ظ)،أٟ:غًطٓتر٘(ض)بهرػطاهلُرع٠ٚتفترض«

(ف)أٟ:يفسسٖررٔ«يف اهظُهها»أٟ:يهٌدراض١ٜمخػٝرٔدًرس٠،«مخغهني مخغهني»
 

 

)فُٝا(.«:ت»يف-أ

َطُٛؼ.«ى»يف-ب

.«ف»عكطَٔ-ت

١:ايفت٢َٔايٓاؼايؾابايكٟٛاحلزٜحٚاجلُعفت١ٝٚفتٝ«ت»)خف١ٝ(،ٚيفحاؽ١ٝ«:ف»يف-خ

الّ)املػضب(.ايفت١ٝ:مجعفت٢،ٚمجعايفتا٠أْجـ٢ػيًًُُٛىٚإٕنإؽٝدًانايٜٚغتعاص

ضٝا٤احلًّٛ..قاٍاهللتعاىل:)َٔفتٝاتهِ(،ايفتٝاتايفت٢

ْؾـٛإبـٔعـعٝزٖـٛنتـابيفايًػـ١ ُـزبـٔيفرلتضـضسـػايعًـّٛ".ٚضٝا٤احلًّٛ(351)ص:املػضبٜٓظض:"

نؾـفٚملأقـفعًٝـ٘.ٜٓظـض:ٖــ،573املتٛف٢:ع١ٓ"سػايعًّٛ"،اختضضَٙٔنتابٚايزٙاملغ٢ُاحلُريٟ،ايُٝين

".(2/1061)ايظٕٓٛ

)يًًُٛى(.«:ص»يف-ج

)مجع(.«:ٚ»يف-ح

)فذًزْاٙٚاليز(.«:ف»يف-خ

)ٚيزٙ(.«:ف»يف-ر

)اإلَا٤(.«:ف»يف-س

)بفتح(.«:ص»«:ف»يف-ص

غريَتطخ١يفاألصٌنأْٗا)عًطٓت٘خلًٝف١(.-ط

)احلًٝف١(.«:ص»-ؼ

)حزٙ(.«:ى»)حزٖضؼ(،«:ف»-ش

 
يعسّايتؿطط،إشا٭قٌإٔسسايعبسع٢ًايٓكفَٔسساسبط،٫ْٚكفيًكتٌٚايكطع.-1
.(351املغطب)مٜٓظط:-2

19  /24    

 ـــــــــــ

308 

 17/201ل

 ــــــــــ

 ب
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ   ژ ٚشيويكٛير٘ترعاىل:َٔايعْررا،

ژ﮲ ﮳
(خ)،ٚ٭ٕاإلسكررإ(ت)٫ٜٓتكررف(ب)ايررطدِ(أ)إش;،أٟ:ازبًررس(1)

ايٓكرفيفاإلَرا٤يًرطم(ح)إشاثب (ز)َعسّٚيفسكٗٔيفكسؾططٖ٘ٚٛاسبط١ٜ.ٚ
.(2)ز٫ي١;إشاايٓلايٛاضزيفأسساملجًنيٚاضزيفاآلخطايعبسثب يف

أخربُا ًاهم، أخربُا ابّ ؽٔها،، نّ ندٚهز ا  بّ نهدز ا » :34/704

(ر)
«بّ نتدٞ 

أْ »أٟ:عُٓٗرا،«، ٗنهّ طٙهز بهّ خاهههز اجلٔه      نّ أبٛ ٓضٙهضٝ »أٟ:ابَٔػعرٛز

إسا طُ »أٟ:ازباض١ٜ،«ع٣ى نّ ابًٞ ×اهِيب 

(ز)
  ِّ بفتضايكازٚنػرطٖا«ٗم تَقه

ٚغهٕٛايٕٓٛٚربفٝفٗا،ٚعٔايٟٓٛٚقاٍايطشاٟٚ:ملٜصنطأسسَٔايطٚا٠قٛير١:
"حيكٔٚمل"

(ش) ريَايو،ٚأؾاض(3)
،(ض)إىلتهعٝفٗابصيو 

 

 
 

)ٚايضدِ(.«:ى»يف-أ

)ايظدض(.«:ف»يف-ب

)ٜٓتضب(.«:ٚ»يف-ت

)اإلحغإ(.«:ى»يف-خ

عكطايٛاٚ.«:ٚ»يف-ج

يفاأًلصٌ:)أثبت(،ٚاإلثباتَٔباقٞايٓغــــذ.-ح

.«ى»عكطَٔ-خ

.«ى»،«ف»عكطَٔ-ر

)بشيو(.:بظٜار٠«ت»يف-س

.«ت»عكطَٔ-ص

 
.33غٛض٠ايٓٛض:-1
،ٚنرصااٚايٓظريأخلَٓٗر،أعِا٭يفاتاملٛنٛع١يًُؿاب١ٖٗٚٞ:املِٝملجٌ،بهػطاملجًني،تج١ٝٓا-2

،ٚقسٜطًلاملجٌٜٚطازب٘ايصاتنكٛيو:َٚجًو٫ٜفعٌٖصا،ٚنصاايؿب٘ٚاملػاٟٚٚايؿهٌ،ايّٓس
،ٚأضازباملجًنيٖٓاايصنطٚا٭ْج٢....(851ايهًٝات)م.أٟ:أْ ٫تفعً٘

ع٢ًنجرئَأٌٖايعًِٚاسبفات،ست٢أؾاضايطشراٟٚإىل"ٚملذبكٔ"ٚقسأؾهً ٖصٙايعٜاز٠:-3
ٚيٝػ بكٝسإمناٖرٞسهاٜر١تهعٝفٗا،نُاقاٍايكاضٟٖٓا،ٚأدٝبعٓٗامباْكً٘ايعضقاْٞ،قاٍ:

)فكاٍ:إٕظْ فادًسٖٚا( ريَكٝسباإلسكإيًتٓبٝ٘ع٢ًأ٫ٕ×ساٍيفايػ٪اٍ،ٚيصاأداب
ؾرطحايعضقراْٜٞٓظرط:.أٚاملطازباإلسكإاملٓفٞاسبط١ٜ،َطًلايع٢ْأثطي٘،ٚإَٔٛدب٘يفا٭١َ

.(4/237ع٢ًاملٛطأ)
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ابرٔعٝٝٓر١،(أ)ٚأْهطاسبفاتٖصاع٢ًايطشاٟٚ،قايٛا:بٌض٣ٖٚرصٙايًفظر١
،ٚيٝؼفٝٗاسهرِطبرايف;(ت)إٖٔصٙايًفظ١قشٝش١ ،فشكٌ(ب)ٚحي٢ٝبٔغعٝس

،(1)شنطٙايػٝٛطٞ.اسبط٠غٛا٤أسكٓ أ٫ّ(ز)صدًسطدبًسْكف(خ)صا٭١َط٭ٕ
ـٍ إسا طُ  فاجوهزٗٓا »اسبط٠،(ر)صدًسطْكف:(ح)أٟ«طُ  فاجوزٗٓاإسا  فقاي:»

(ز)
»،

ـٍ بٚع٘ٓا ٗه٘ بضتري»ثِإشاظْ فادًسٖٚا،

(ش)
»

َٔاسببرٌ،قراٍابرٔهفٛضمبأٟ:
ثرِبٝعٖٛراٚيرٛ"أٟ:٫أعطفأبعسايجايج١أٚايطابع١ٚقعيكٛي٘:،ؾٗاب:٫أزضٟ

 رريٙ(ض)اسببٌ.حيتٌُإٜٔهَٕٛٔنر٬ّايعٖرطٟأَٚرٔتفػرري:ٚايهفري"ريبهف
قاي ذلٌز» يكٛي٘:

ٗبٔشا ُنخش جيوز:(ظ)

ُقف قز يف قز اهظُا ا ٌو٘ن ٗا ٌو٘كٞ(ؽ)

احلض

ٝ ،(ف) (م)حيرسإإْٔكرفسرس«ٗكهشهم اهقهش   » أٟ:يفايعْا «مخغني جوهز
َطًكرًا،(ض)أٟ:ٚنصيوحيسإأضبعرنييفاشبُرط«ٗؽض، اخلٌهض »اسبطأضبعنيدًس٠،

قًررررررررررررررررررررررر٬ًٝنرررررررررررررررررررررررإأٚنرررررررررررررررررررررررجريًا،
 

 

)ايًفظ(.«:ف»يف-أ

بظٜار٠)نُاقاٍَايو(.«:ت»يف-ب

)ايًفظصخٝح(.«:ف»يف-ت

.ايٓغــــذَٔباقٞثبات،ٚاإلاألصٌَطُٛؼيف-خ

.«ٚ»«ف«»ص»يفاألصٌ:)دًز٠(،ٚايتٛصٝبَٔ-ج

َٔقٛي٘)أْٟضف(إىل)بٝعٖٛا(.«:ى»عكطَٔ-ح

.ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓغذيفاألصٌ:)دًز٠(،يف-خ

قٛي٘:)ثِإساطْتفادًزٖٚا(.«:ف»،«ص»عكطَٔ-ر

)ملطفٛص(.«:ٚ»«ف»،«ص»،«ت»/)َطفٛص(«:ى»يف-س

)تفضٌٝ(.«:ى»يف-ص

.«ف»عكطَٔ-ط

)ظًز(.«:ٚ»،«ف»،«ص»يف-ؼ

)دًز٠احلض٠(«:ى»يف-ش

.«ى»عكطَٔ-ص

)احلض(.«:ف»،«ى»يف-ض

 
(2/172):تٜٓٛطاسبٛايوٜٓظط:-1
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ٗاهغهلض »

(أ)
ٗٓه٘ قه٘ي أبهٛ قِٚتهٞ ٗاهعاًهٞ ًهّ       »أٟ:َٔ رياشبُرطنايٓبٝرصٚعبرٛٙ«

فقٔا٢ِها 

(1)
»،ّٕ بٓا٤ع٢ًقٍٛأبٞسٓٝفر١،،ايعكٌ(ت)اسبسظاٌٜيفسّل(ب)ايػهطإ٫أ

َّايفست٢(ز)٫َٜٔعطف(خ)ٖٚٛ (ح)ايطدأٍَايٓػا٫ٚ،٤ا٭ضضَٔايػُا٤،ٚأ

اسبط١َفعٓسٙاخت٬طايه٬ّاستٝاطايفازبٗتني،ٚقاٍأبٜٛٛغف،ٚضبُس،َٚايرو،
ٖرٛايرصٟ(ر)سلاسبسٚيفسلاسبطَر١ ٚايؿافعٞ،ٚأمحس:ايػهطإَطًكًا،أٟ:يف

يًفتر٣ٛ;(ض)،ٚاختراضٙ(ش)ملؿاٜذ،قاٍيفاملبػٛط:ٚإيٝ٘شٖبأنجطا(ز)خيًطيفن٬َ٘
.(2)٭ٕٖٛاملتعاضف

 
 

)أٚايغهض(.«:ى»يف-أ

)ايغهضإ(.«:ٚ»،«ص»،«ت»يف-ب

)طا٥ٌ(.:«ت»يفباقٞايٓغذعزا-ت

)ٖٛ(.«:ٚ»،«ص»يف-خ

)تعضف(.«:ت»يف-ج

.)حل(«:ت»،«ف»يف-ح

.)احلض٠(«:ف»يف-خ

)نالّ(.«:ى»يف-ر

نشايفخطاملؤيف.،يكٛي٘:ٚإيٝ٘أنجضاملؾاٜذ«:ٚ»يف-س

(.ٙ)اختاص«:ف»يف-ص

 
.(24/30املبػٛطيًػطخػٞ)ٜٓظط:-1
،ايػهطإايصٟحيسٖٛايص٫ٟٜعكٌَٓطكااختًفيفذبسٜسايػهطعٓساسبٓف١ٝ،فكاٍأبٛسٓٝف١:-2

ٖرٛايرصٟٜٗرص٣ٚخيرتًطأبٜٛٛغفٚضبُس:ٚقاٍ.٫ق٫ٚ٬ًٝنجريا٫ٜٚعكٌايطدٌَٔاملطأ٠
يفا٭غباباملٛدب١يًشرسايٓٗاٜر١،ٚقساعتربأبٛسٓٝف١٭ْٖ٘ٛايػهطإيفايعطف;ٚشيون٬َ٘

اعٔؾر٤ٞ.نُايفايػطق١،ٚايعْا،ْٚٗا١ٜايػهطٖصاإٜٔغًبايػطٚضع٢ًعكً٘ست٫٢ميٝعؾ٦ٝ
.ٚعٓرسايؿرافعَٞكرساضاسبرس(24/30املبػرٛطيًػطخػرٞ)ٚاسبسعٓسِٖمثإْٛدًس٠.ٜٓظط

٫ٚحيسإ٫برإٔ،ٚفٝ٘اسبسقٝاغاع٢ًاشبُط،نٌؾطابأغهطنجريٙفكًًٝ٘سطاّأضبعٕٛدًس٠،ٚ
فٝػرهطٜكٍٛ:ؾطب اشبُطأٜٚؿٗسعًٝ٘ب٘أٜٚكٍٛ:ؾطب َاٜػهطأٜٚؿطبَٔإْا٤ْٖٛٚفط

ٚاستربإٔعًٞبٔأبٞطايبقاٍ:٫أٚترٞبأسرسؾرطب،بعهِٗفٝسٍع٢ًإٔايؿطابَػهط
جيباسبسعًر٢،ٚعٓساسبٓاب١ً(8/372طبتكطاملعْٞ).ٜٓظطمخطاأْٚبٝصاَػهطاإ٫دًست٘اسبس

َٛاشٖبَٚٔؾطبق٬ًَٝٔاملػهطأٚنجريا. ،ٚيفػرهطإَآَاإىلايتػ١ٜٛبنيعكريايعٓبٚنرٌ
.(9/160املغين٫بٔقسا١َ)َكساضاسبسضٚاٜتإ.ٜٓظط
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34/704

«َ» 

ٕ    أخربُا أب٘ اهظُار نّ نٌض  ،أخربُا ًاهم» بهّ ندهز اهعظٙهظ أُه

(أ)
جوهز ندهزًا يف   

 ٞ ،(ت)أٟ:دًس٠«مثهاُني »ايكصف(ب)،ٚاملطازبٗآٖا(1)بهػطايفا٤ٖٚٞايهصب١«ٔفضٙه
فغنه  ندز ا  بّ ناًض بّ صبٚعٞ :قاي أب٘ اهظُار»

(2)
فقاي أرصكه   »أٟ:عٔشيو،«

[نثٌاْ]

(خ)
،َٚعا١ٜٚ(3)نعًٞ،ٚاسبػٔ(ز)أٟ:َٔبعسٙ«ٓوٍ جضا ٗاخلوتا١بّ نتاْ،  

فٌا صأٙ »

(ح)
ُنخش ال ٗبٔشا  ذلٌز:  قاي  أقزًا وض، ندزًا يف فضٙٞ أكثض ًّ أصبعني، 

ٙضض، اهعدز يف اهتضٙٞ إال أصبعني جوزٝ ُقف قز

(ر)
أٟ:قٝاغًاع٢ًسرسٙيف«احلهض 

بايع٢ْ،(ظ)سهِايتٓكٝف(ض)عُطبٔعبسايععٜعخل(ش)،ٚيعٌ(ز)ايعْأَايتٓكٝف
ٗٓ٘ قه٘ي أبهٛ قِٚتهٞ    »، اجملتٗسٜٔ(ؽ)َٖٚٛٔا٭١ُ٥ٚأدط٣سسايكصفع٢ًعَُٛ٘

ٜٚ٪ٜررررررررسَِٖرررررررراشنررررررررطٙبكٛيرررررررر٘.«ٗاهعاًههههههههٞ ًههههههههّ فقٔا٢ِهههههههها  
 

 

عكط.«:ى»يف-أ

)ٖآٖا(.«:ت/»)ٖشا(«:ى»يف-ب

)دًزًا(.«:ف»يف-ت

باقٞايٓغــــــذ.ٚايتضٜٛبَٔ/)عفإ(:األصٌيف-خ

)بعز(.«:ص»يف-ج

)صأٜت٘(.«:ف»يف-ح

)دًز(.«:ى»يف-خ

)ايتطعٝف(.«:ف»يف-ر

)ريٌٝ(.«:ت»يف-س

)حضٔ(.«:ف»يف-ص

)ايتطعٝف(.«:ف»يف-ط

.«ت»عكطَٔ-ؼ

 
ُٙ:اختًك٘.ٚا٫غِايِفط١ٜ .-1 .(6/2454):ايكشاحٜٓظط:فط٣ف٬ٕنصبًا،إشاخًك٘.ٚاْفرتا
85َراتغر١ٓ،تٛيف×ايٓيبعٗسع٢ًٚيس،املسْٞضبُسأبٛ،ايعٓعٟضبٝع١بٔعاَطبٔاهللعبس-2

.(3403):ايتٗصٜبتكطٜب،(2795):ايهاؾفٖر
٘×اهللضغٍٛغبطضبُس،أبٛ:طايبأبٞبٔعًٞبٔاسبػٔ-3 ٜٚعترربَرٔاشبًفرا٤ٚضحياْتر ،

قبٌإٜٔتٓاظٍعٓٗاٚأٜاَاأؾٗط١رغتفٝٗافأقاّايهٛف١،أٌٖمبباٜع١أبٝ٘قتٌبعساشب٬ف١ٚيٞسٝح
.(144/147:رق)يًػٝٛطٞ:اشبًفا٤تاضٜذ.ٜٓظططٛاع١ٝملعا١ٜٚبٔأبٞغفٝإ
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 :اهعدهز يف اخلٌهض فقهاي    ٗع٣ى نّ قٓز ،قزـِا ابّ ؽٔا، ،أخربُا ًاهم»: 705/ 35 

أْ نوٕٚ ُقف قز احلض»،×أٟ:عٔايٓيب«بوػِا

(أ)
، ٗأْ نٌض، ٗنوًٚا، ٗنثٌاْ، ٗابهّ  

ناًض

(1)
جوزٗا ندٚزٍٓ ُقف قز احلض يف 

(ب)
مجعرٛاعًٝر٘،أأٟ:فٗصاقٝاؽ«اخلٌهض  

قهاي  »ايكصفسلايعبس،(ت)إٜٔهٕٛسهِايكصفنصيوإ٫إٜٔفطمبإٔيففٝٓبغٞ

ذلٌز : ٗ

(خ)
بٔشا كوٕ ُنخش احلز يف اخلٌض 

(ز)
ٗفٚهٕ ًهّ   »أٟ:َطًكًاٚايػهط،أٟ:«

غريٓهها

(ح)
مثههاُْ٘ أٜ: يف احلههض 

(ر)
ٗجوههز اهعدههز يف سهههم أصبعههْ٘، ٗٓهه٘ قهه٘ي أبههٛ قِٚتههٞ  

ٗاهعاًٞ ًّ فقٔا٢ِا

(2)
   عاىلأعًِ.،ٚاهللغبشاْ٘ٚت«

 
 

)احلز(.«:ى»يف-أ

بظٜار٠ٚاٚ.«ف»يف-ب

.«ف»عكطَٔ-ت

)ٚنً٘بٗشا(.«:ٚ»يف-خ

)احلض(.«:ف»يف-ج

)غريُٖا(.«:ت»يف-ح

)اخلُض(.«:ى/»)ٚحز(«:ص»،«م»،«ت»يف-خ

 
، ريإٔا٭ْػربإٔ(3/103)قاٍضبكلايتعًٝلاملُذسع٢ًَٛطأضبُس:ٖٛعبساهللبٔعاَط.-1

.(2/45)ايعٖطٟطٚا١ٜ،ٚب(5/1234)نُايفباقٞاملٛطآت:بطٚا١ٜحي٢ٝ:"ابٔعُط"ٜهٕٛ
،غرٛا٤قرصفسرطاأٚعبرسا،أضبعٕٛدًرس٠سسايعبسيفايكصفٖٚٛقٍٛايعا١ََٔايعًُا٤،إٔ-2

ٚاسبػرٔ،ٚب٘قاٍغعٝسبٔاملػٝب،بٔعباؽاضٟٚشيوعٔأبٞبهطٚعُطٚعجُإٚعًٞٚ
،ٚأبرٛسٓٝفر١،ٚإيٝر٘شٖربَايروٚ ريٖرَِرٔأ٥ُر١ايترابعني،ٚعطا٤بٔأبرٞضبراح،ايبكطٟ

.(7/513ا٫غتصناض).ٜٓظط:ٚأمحسبٔسٓبٌ،ٚايؿافعٞ
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 (1)احلد يف التعريض  [باب]

.(أ)أٟ:بايكصفزٕٚايتكطٜضب٘
أخربُا ًاهم أخربُا أب٘ اهضجاي»: 36/706

(2)
أٟ:«ذلٌز بّ  ندز اهضمحّ»غبلشنطٙ«

ّ »ا٭ْكاضٟ،ابٔساضث١بْٔعُإ تابعٝر١َؿرٗٛض٠،«نّ إًٔ نٌضٝ بِ  ندز اههضمح
فقاي أقهزٌٓا:  »نٌٚاسسَُٓٗااآلخط،(ب)أٟ:غب«أْ صجوني يف طًاْ نٌض اعتد ا»

ْب ٗال أًهههٛ بظاُٚهههٞ، فاعهههتثاص يف سههههم نٌهههض بهههّ اخلطههها،   أٟ:بكٝررر١ «ًههها أبهههٛ بهههظا
ٗقاي اآلخض: قز كاْ »أٟ:ف٬ًٜعَ٘ؾ٤ٞ،«إًًٔزح أباٖ ٗ  :فقاي قا٢ى» ا٭قشاب،

ُهض٠ »أٟ:فًٝعَ٘اسبس;٭ٕايتًٜٛضأبًغَٔايتكرطٜض«ببٕٚ ٗإًٔ ًزح ع٠٘ ٓهشا 

)،
أٟ:«مثاُٚهههّ. قههاي ذلٌههز : قههز اختوهههف يف ٓههشا   وههزٖ احلههز فجوههزٖ نٌههض احلههزٓ  جتأْ »

، فقهاي بعضهٍٔ: ال ُهض٠ نوٚهٕ قهزًا       ×اههِيب   نوٟ نٌهض بّ اخلطها، أفهحا،ُ  »اسبهِ،

 ٕ فنخهشُا بقه٘ي ًهّ رصأ    »إىلاسبسنُراغربل،(ت)أٟ،ٚبعهِٗأؾاضٚا«ًزح أباٖ ٗأًه

ٗممّ»أٟ:٭ْ٘أسٛط،«احلز ًٍِٔ

(خ)
رصأ احلز، ٗقاي هٚػ يف اهتعضٙ  جوز: نوٛ 

بههّ أبههٛ طاههه   
(ز)

«ٗبٔههشا ُنخههش، ٗٓهه٘ قهه٘ي أبههٛ قِٚتههٞ ٗاهعاًههٞ ًههّ فقٔا٢ِهها      

(3).
 

 

«.ف»،«ى»عكطَٔ-أ

)عبب(.«:ف»يف-ب

)أؽاص(.«:ى»يف-ت

)َٚٔ(.«:ف»يف-خ

)قاٍذلُز(.:بظٜار٠«ف»يف-ج

 
١ٛربهٓٝا٭ْكاضٟ،َؿٗٛضمايطمحٔعبسساضث١،أبٛبٔايطمحٔعبسبٔضبُس-1 ٔثكر١ايطدراٍ،أبر َر

.(6070)ايتٗصٜب،تكطٜب(4990)ايطبك١اشباَػ١.ملأقفع٢ًتاضٜذٚفات٘.ايهاؾف
ٕطٜ :خ٬فايتكطٜض،ٜكاٍ:عّطن  ايتع-2 ٫ًٛٚأْر تعٓٝر٘.َٚٓر٘إشاقًر قر:يفر٬ٕٚبفر٬

.َٚجاي٘:إٜٔكٍٛايطدرٌآلخرط(3/1087ايكشاح)عٔايؿ٤ٞ.،ٖٚٞايتٛض١ٜبايؿ٧املعاضُٜ 
يفَعطضغب:أْايػ بعإ،أَٚاأبٞبعإ.ٚاختًفايعًُا٤ٌٖٜعتربايتعرطٜ قرصفافٝشرّس

قاسب٘أ٫ّ؟َٖٚٛٛنٛ ايبابايصٟغٝٓاقؿ٘امل٪يف.
.(5/33):ايبشطايطا٥ل،ٚ(9/120)املبػٛطيًػطخػٜٞٓظط:-3

20  /25    
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٘ٚقاٍَايوٚأمحسيفضٚا١ٜ:حيرسّ ،ٚيٓراَراضٚاٙ(1)عُر٬ًبكرٍٛعُرطَٚرٔٚافكر
عطابًٝاقاٍٜاضغٍٛاهلل:إٕاَطأتٞأإٔ:)ايبداضَٟٚػًَِٔسسٜحأبٖٞطٜط٠

َراأيٛاْٗرا؟قراٍ::(أ):طْعِ،قراٍصٌٖيؤَإبٌ؟قاٍ:قاٍ،ٚيست ٬ًَاأغٛز
ُٛ(2)َٔأٚضم(ب)فٝٗافٌٗمحط.قاٍ: ،قاٍ:فرأ٢ْأتاٖراشيرو؟(ت)ضقًا؟قاٍإٕفٝٗاي

.(3)ْعع١عطم((ح)ْعع٘عطم،قاٍ:ٚنصيوايٛيسيعً٘(ز):يعً٘(خ)قاٍ
ٚإْرٞ":يفيفر ،ٚظازٖرصا"بابإشاعرطَّضبٓفر٢ايٛيرس"(4)ٚتطدِعًٝ٘ايبداضٟ

ٜٓفٝ٘.(ر)إٔبغطض"أْهطت٘
 

 

.عكطَٔاأًلصٌ،ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓغـــذ-أ

)َٓٗا(.«:ص»،«ف»يف-ب

)أٚصم(.«:ى/»)يٛصم(«:ص»،«ف»يف-ت

)فإٕ(.«:ف»يف-خ

)يًٝ٘(.«:ف»،«ت»يف-ج

)ي١ًٝ(.«:ت»يف-ح

)فبأْ٘(.«:ى»،«ت»يف-خ

 
ٍقطحَايويفاملٛطأبٛدٛباسبّسيفايتعرطٜ ،-1 عٓرسْاإ٫يفْفرٞ،أٚقرصف،أ٫ٚسرسّ:قرا

:اسبرستاَرا.َٛطرأَايروط٣إٔقا٥ً٘إمناأضازبصيوْفٝا،أٚقصفا.فع٢ًَٔقراٍشيروتعطٜ ُٜ
فُٝاسطّعكسٙفكاٍيفايتعطٜ ;٭ٕاهللتعاىلأباحايتعطٜ عٓسايؿافع٫ٚٞسّس،(5/1212)
إ٫بكصفف٬حيّس;فذعٌايتعطٜ طبايفايًتكطٜض،ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ژ  :عاىلْ

ٚاختًف ايطٚا١ٜعٔأمحس،يفايتعطٜ بايكرصف،فرط٣ٚ،(8/369طبتكطاملعْٞ):ض.ٜٓظطقطٜ
 .(9/89املغين٫بٔقسا١َ):ٜٓظطعٓ٘سٓبٌ:٫سسعًٝ٘،ٚض٣ٚا٭ثطّإٔعًٝ٘اسبس.

.(5/175)ايٓٗا١ٜٜٓظط:ايػُط٠.ٜكاٍ:مجٌأٚضم،ْٚاق١ٚضقا٤.ا٭ٚضم:ا٭مسط.ٚايٛضق١:-2
،َادا٤يفايتعطٜ :باب،احملاضبنئَأٌٖايهفطٚايطز٠يفنتاب،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-3

ًََٔؾب٘أق٬ً:باب،ٚيفنتابا٫عتكاّبايهتابٚايػ١ٓ،(6455)ح بأقرٌَربنيٚقرساَعًٛ
ٕ،ٚأخطدَ٘ػًِيفقشٝش٘.(6884)ح،سهُُٗايٝفِٗايػا٥ٌ×ٔايٓيببّٝ ،يفنترابايًعرا

.(3841(ٚ)ح3839)ح
ٚأَرا،(5305)ح،إشاعطضبٓفرٞايٛيرس:باب،يفنتابايط٬م،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-4

ًََٔؾب٘أق٬ً:باب،ايعٜاز٠فكسأخطدٗايفنتابا٫عتكاّبايهتابٚايّػ١ٓ ابأقرٌَربنيَعًٛ
ٌٔايرٓيبٚقسبّٝ ٕ،(6884)ح،سهُُٗرايرٝفِٗايػرا٥ )ح،ٚأخطدرَ٘ػرًِيفنترابايًعرا
.نُاغًفربطجي٘،(3841

 18/202ل
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دا٤ضدٌإىلايٓيب)َٔسسٜحابٔعباؽ.قاٍ:(أ)َٚاض٣ٚأبٛزاٚزٚايٓػا٥ٞ
أٟ:طًكٗرا،،.قراٍ: طبٗرا(ب)فكاٍ:ٜاضغٍٛاهللإٕاَطأت٫ٞمتٓعٜس٫َؼ،×

ْفػررٞ،قرراٍ:فاغررتُعبٗرراٚيفضٚاٜرر١(ت)قرراٍ:أخررافإٔتتبعٗررا،نُررايفضٚاٜرر١
.(1)(فأَػهٗا

اىلفطمبنيرررررعٔظْاٖا،ٚ٭ٕاهللتع(2)،نٓا١ٜ(٫َؼ(خ)٫متٓعٜس):ٚقٛي٘
ڤ ڦ ڦ ژ  ايتعطٜ باشبطب١يفايعس٠فأباس٘،ٚبنيايتكطٜضفُٓع٘سٝرحقراٍ:

 ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   
(3).

 
 

)غريٚاضح(.«:ف»يف-أ

)ب٘األَػ(.«:ف»يف-ب

)ٜتبعٗا(.«:ت/»)تبعٗا(«:ص»يف-ت

)ب٘(.«:ف»يف-خ

 
،ايٓٗرٞعرٔترعٜٚرَرٔملًٜرسَرٔايٓػرا٤:براب،يفنترابايٓهراح،أخطد٘أبٛزاٚزيفغٓٓ٘-1

َ٘ٔططٜلاسبػنيبٔ،(2049)ح،(2/220) .ٚاقسعٔعُاض٠بٔأبرٞسفكر١عرٔعهطَر١بر
)ح،(6/170)،َادا٤يفاشبًرع:باب،يفنتابايط٬م،أخطد٘ايٓػا٥ٞيفغٓٓ٘،ٚمبجً٘ٚغٓسٙ

ػرتسٍبر٘عًر٢َراُٜ:باب،يفنتابايٓهاح،ايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣،ٚأخطد٘بٓشٛٙ.(3464
،ٚايطرباْٞيفاملعذِا٭ٚغط،(13648ح)،(7/154)،قكطاآل١ٜع٢ًَاْعي فٝ٘أْٚػدٗا

،ٖصٙا٭غاْٝسنٌضداهلاثكات:(8/177)،قاٍابٔاملًكٔيفايبسضاملٓري.(4707)ح،(5/73)
ٚعهط١َأسرسضداير٘،ٚعُاض٠َٔضداٍايبداضٟٚٚثل.ٚاسبػنيبٔٚاقسأخطداي٘أٜهاٚٚثل

ضٚاٙأبٛزاٚزٚايٓػا٥َٞٔ:(2/37)،إلسٝا٤ٚقاٍايعطاقٞيفربطٜرأسازٜحا.ٖٚٛأسسا٭ع٬ّ
سرسٜحَٓهرط:ٚقاٍأمحرس.يٝؼبجاب ٚاملطغٌأٚىلبايكٛاب:ٚقاٍايٓػا٥ٞ،سسٜحابٔعباؽ

ضٚاٙأبرٛزاٚز:(3/384)،ٚقاٍابٔسذطيفتًدٝلاسبربري.ٚشنطٙابٔازبٛظٟيفاملٛنٛعات
ٚقاٍاهلٝجُٞ.ٚأطًلايٟٓٛٚعًٝ٘ايكش١،َٔضٚا١ٜعهط١َعٔابٔعباؽبٓشٛٙ،ٚإغٓازٙأقض

ٚاسبسٜحقرّشش٘ايؿرٝذا٭يبراْٞيفقرشٝض.ضداي٘ضداٍايكشٝض:(5/2)،يفصبُعايعٚا٥س
.(3267)ح،(3/169)،ٚيفقشٝضغٓٔايٓػا٥ٞ،(1967)ح،(3/142)،غٓٔأبٞزاٚز

ُِٚنرعفُٝرااملػتعٌُايًف  ١:ٖٞ ريٙ،ٚعٓسأٌٖايب٬ُٚتَطٜسبؿ٤ٍٞتتهًٍِإٖٔٞ:ايهٓا١ٜيغ١-2
إيٝ٘،عاز٠ًبُٜ٘ؿاُضأٚي٘،َكاسٍبأٚي٘،٫ظّآخطَع٢ٓع٢ًب٘يًّس٫ي١ايتداطباقط٬حيفي٘
ٍ٘امل٬بػ١َٔبُٝٓٗاملا ٕم.ايٛدَٛٙٔبٛد دٛاز.ٜٓظرطَهٝافم:ٚتعينايّطَاِز،نجرُينإٔتكٍٛ:ف ٬

.(2/135)يعبسايطمحٔاملٝساْٞايعطب١ٝايب٬ ١
.235غٛض٠ايبكط٠-3
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ايعْا،فًِ(أ)اسبسيفايكصفبكطٜضفًٝفطمبُٝٓٗايفايكصفأٜهًا،ٚ٭ْ٘تعاىلأٚدب
إسباقًاهلاب٘ز٫ي١;٭ٕايهٓا١ٜزٕٚايتكرطٜضملرافٝٗراَرٔ(ب)ميهٔيٓاإجياب٘بهٓا١ٜ

 ا٭سٛاٍ.(ت)ا٫ستُاٍ.ٚاهللأعًِحبكا٥ل

 
 

)تضضٜح(.«:ص»،«ف»يف-أ

)بهٓاٜت٘(.«:ف»،«ت»يف-ب

.)عكٝك١(«:ت»يف-ت



 

 
 
 

 كتاب احلدود شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

231 

 

 )ج(  
 أبواب احلد يف الشرب
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يف الشرب احلّد [باب]   
 

 ضتٖٛا . (أ )أٟ: يف ؾطب ارتُط ٚ
أٌ :أخربىا ابً غَاب ،أخربىا مالو» 37/707

(ب )
الطاٜب بً ٓصٓد أخربِ، قال: خسج  

قٌٝ: ؾالٕ نٓا١ٜ عنٔ  «علٔيا عنس بً اخلطاب، فكال: إىٕ ّجدت مً فالٌ زٓذ غرساب 
عبسايطمحٔ األنرب ٚي٘  (خ )بعبس ايطمحٔ، ِٖٚ (ت )ابٓ٘، ٚي٘ ثالث١ أٚالز نٌ َِٓٗ ٜػ٢ُ

ٖٚٛ  ،ٚعبسايطمحٔ األصػطصشب١، ٚعبس ايطمحٔ األٚغط ٖٚٛ ايصٟ دًسٙ يف ارتُط، 
ُ »،بؿتض املٛسنس٠  ،(1)طاجملبَّ (ز )ٚايس ٕ فطرلله (ح )( أٟ: ايؿنال

 ،«    ٛ  «فرصعه أىرُ غرسب الطرال
، ٚقٝنٌ:  (2)بهػط أٚي٘ ممسٚز، ٖٚٛ ايؿطاب املطبٛر َٔ عصري ايعٓب، نصا يف ايٓٗا١ٜ

ًٔج٘ ُ »، (3)ٖٛ َا٤ عٓب ُطبذ ؾصٖب أقٌ َٔ ُث غا٥ٌ عُا  ٚأْا(، ٚيٝش٢ٝ: ّأىا ضاٜل عير
 . (5)ظاز حي٢ٝ: تاَّا «جلدتُ احلدَّ، فجلدِ احلد»أٟ: نجريٙ،  «فإٌ ناٌ ٓطهس» ،(4)ؾطب

 
 

)أٔ(.:بظٖارٚ#ك$يف-أ

.#ف$عكطوَ-ب

)تغىٜ(.#:ص$يف-ت

)ِٕٔ(.#:ف$يف-ث

وطىٕؼ.#ت$يف-ج

)الغالً(.#:ك$يف-ح

 
ٚامس٘ عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايطمحٔ األصػط بٔ عُط بٔ ارتطاب، َٔ ٚيسٙ  -ع٢ً ٚظٕ ستُس-ط اجملبَّ -1

ٔ  ٚسؿٝسٙ ستُس حيسخ، وَاي ٓ٘ع ٣ٚض،  غامل عٔ ٜطٟٚ، اجملرب بٔ ايطمحٔ عِبس ٔ  َنٛ   عْناؾ  عن  ابن
 .(4/2013) يًساضقطين ٚاملدتًـ املؤتًـ ط.عُ

ايكططإ ارتاثط ايصٟ تطًنٞ  ، ٚؾٝ٘ إٔ غبب تػُٝت٘ بٗصا اإلغِ تؿبٝٗا ي٘ ب(3/137ايٓٗا١ٜ ) ٜٓظط: -2
 .ب٘ اإلبٌ

 .(142)ص يًذطداْٞ ايتعطٜؿات ٜٓظط:  -3
 .(5/1233)جي٢ٝ: َٛطأ  ٜٓظط: -4
 .ملصسض ايػابلا -5
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 (أ )ٚقاٍ مبذطز ايطٜض الستُاٍ إٔ ٜهٕٛ َهطّٖا، أٚ َطططّا، ٚأعًِ أْ٘ ال حيٓس 
ضا٥شتٗا َٓ٘  (ت )ضا٥ش١ ارتُط; ألٕ (ب )َايو، ٖٚٛ ضٚا١ٜ عٔ أمحس: حيٓس َٔ ٚدس َٓ٘

  .(1)بايؿطب نإقطاضٙع٢ً ؾطبٗا ؾصاض  (خ )تسٍ

أخربىا مالو أخربىا ثْز بً شٓد»: 38/708

(2)
«دٕرٓلرالدِّ» (ز )ٚيف ْػد١ ٜعٜس «

 (ح )
أٌ عنس » ،(3)سٞ َٔ تػًب (ر )ْػب١ إ  ،بهػط ايساٍ امل١ًُٗ ٚغهٕٛ املجٓا٠ ايتشت١ٝ

«ٓػسبَا السجل»أٟ: قسض سسٖا بك١ٝ األصشاب،  «اضهػاز يف اخلنس اخلطاب 

 (ز )
فكال لُ»باختٝاضٙ، 

(ش )
أزٚ أٌ ٓضسبُ:  علٕ بً أبٕ طالب 

(ض )
 دًس٠ إشا  أٟ: «مثاىني 

 
 

)ِٕٔ(.#:ت$يف-أ

)فْٗ(.#:ك$يف-ب

)ال(.#:ك$يف-ت

)ٖزه(.#:ص$،#ت$يف-ث

.#ك$عكطوَ-ج

(.ِٕثٕصبَطاٖزالزٖم٘وزٌ٘ج:)#ت$ٔيفحاؽٗٛيفاألصن:الزٖمى٘،ٔالتصٕٖبوَ:باق٘الٍغذ،-ح

بظٖارٚ)رٖن(.#:ت$يف-خ

بظٖارٚ)أٙ(.#:ف$،#ك$،#ص$يف-ر

#ف$،#ك$،#ص$عكطوَ-س

)ٖطضببْ(.#:ص$./)تطضبْ(#:ت$-ص

 
ستن٢ ٜؿنٗس    ،ٖ٘نا يف ؾٝن  ٚال حينس املػنًِ بٛدٛز  ال تعترب ضا٥ش١ ارتُط يف ايؿاضب عٓس األسٓاف،  -1

ٛدس َٔ غري ارتُط، ٚتٛدس تؾكس  عٓسِٖ، ايؿٗٛز عًٝ٘ بؿطبٗا، أٚ ٜكط; ألٕ ضٜض ارتُط ؾاٖس ظٚض
املبػنٛ  يًػطخػنٞ   . ٜٓظنط  يف إقا١َ اذتٓس سذ١عتُس تممٔ ؾطبٗا َهطٖا، أٚ َطططا، ؾال جيٛظ إٔ 

حيس بٗا ملا ٚضز ، ٖٚٛ قٍٛ أنجط أٌٖ ايعًِ، ٚايطادض َٔ َصٖب أمحس، ٚيف ضٚا١ٜ عٓ٘ أْ٘ (24/31)
، ٚعٓس َايو جينب اذتنٓس يف   (9/163) :املػين البٔ قسا١َعٔ عُط بٔ ارتطاب ٚابٔ َػعٛز، ٜٓظط 

إشا ؾٗس عًٝ٘ بٗا أْٗا ضا٥ش١ َػهط، ْبٝصا نإ أٚ غريٙ، ؾإْن٘ ٜطنطب   ضا٥ش١ املػهط إٕ ٚدس َٓ٘، ٚ
 (.4/523املس١ْٚ ). ٜٓظط: ؾٝ٘ مثاْني

ٔ  ثك١املسْٞ،  ايسًٜٞ، ظٜس بٔ ثٛض -2 ٖنن.   135ض٣ٚ ين٘ ادتُاعن١، تنٛيف غن١ٓ      ايطبكن١ ايػازغن١،   َن
 .(859) ايتٗصٜب ، تكطٜب(722) ايهاؾـ

ٚايسٌٜ يف  .(3/57األْػاب يًػُعاْٞ )َٔ بين ْعاض. ، ٖٚٞ تػًب بٔ ٚا٥ٌ  عطٚؾ١قب١ًٝ َ: تػًب -3
٢ً ٖصا ؾٗٛ َٔ األظز، ِٖ ايسٌٜ بٔ ٖساز، ٚيف نٓا١ْ: ايسٌٜ بٔ بهط، ٚيف تػًب: ايسٌٜ بٔ ظٜس، ٚع

 .(46: نص)البٔ سبٝب ايبػسازٟ:  ايكبا٥ٌ شتتًـزٌٜ نٓا١ْ ٚيٝؼ َٔ تػًب. اْظط 
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«ّإذا ضهس ٍرٚ»صشا، : (أ )نؿطح ْكٝض «فإىُ إذا غسبَا ضهس» نإ سطّا،

أٟ: ( ب ) 
 املؿرتٟ مثإْٛ: غايبّا، ٚع٢ً (ت )أٟ «ّإذا ٍرٚ افرتٚ»غري َعكٍٛ، ( 1)تهًِ ٖصٜاّْا

،  ؾٝهٕٛ ْكاّل باملع٢ٓ، أٟ: عًٞ نطّ اهلل ٚدٗ٘   «أّ ننا قال»ْصّا،  (خ )دًس٠
فجلد عنس»سس ايؿط١ٜ، (ز ): ٚع٢ً املؿرتٟ مثإْٛ ؾادًسٙ"اؾرت٣"ٚيف ضٚا١ٜ بعس 

(ح )
يف  

 أٟ: َٛاؾك١ يعًٞ ال تكًٝسّا ي٘، ٚب٘ قاٍ َايو ٚأمحس يف ضٚا١ٜ «اخلنس مثاىني

ابٔ املٓصض، ٚقاٍ ايؿاؾعٞ ٚأمحس يف ضٚا١ٜ: حيس اذتٓط أضبعني، ٚايعبس ْصؿ٘،  (ر )ؾاختاضٙ
ايجٝاب ٚايٓعاٍ نؿ٢ ع٢ً أصض ايٛدٗني  (ز )صبأططافطٚيٛ ضطب قطٜبّا َٔ شيو 

عٓسٙ، ٚيٛ ضأ٣ اإلَاّ إٔ جيًسٙ مثاْني داظ ع٢ً األظٗط، ٚيف ٚد٘ ٜتعني ادتًس 
 .(2) بايػٝا 

 
 

ٔاضح(.)غري#:ف/$)فصض(#:ك$يف-أ

(6431:صاٌظض).ِشّٖٝشِٙشًٖأِشٖاًٌاتكميبغريوعكٕهملضٍضأٔغريٓ....قاوٕؼ:#ت$يفحاؽٗٛ-ب

.#ك$عكطوَ-ت

ىإٌُ(.ـ)جمزٌٚصًا(إىل:)ث:وَقٕلْ#:ك$عكطوَ-ث

)جمزٚحزًالفضٖتْ(.#:ف$يف-ج

)عٍْ(.:بظٖارٚ#ت$يف-ح

)ٔاختاصٓ(.#:ف$،#ك$،#ت$،#ص$يف-خ

.#ك$،#ت$،#ص$ٔالتصٕٖبوَ/)أطضاف(:األصنيف-ر

 
1-       ٟ تٗنصٜب ايًػن١   ٖنصٜاْا. ٜٓظنط    اهلصٜإ: نالّ غري َعكٍٛ َجنٌ ننالّ املعتنٛٙ، ٜكناٍ: ٖنص٣ ٜٗنص

(6/211). 
املػنين  (، 4/523ٚ)، ٚاملسْٚن١:  (1/345اإلقٓاع البنٔ املٓنصض )  ، ٚ(8/372شتتصط املعْٞ )ٜٓظط:  -2

ٚقاٍ  ،إٔ سس ؾاضب ارتُط مثإْٛإ  شٖب َايو ٚأبٛ سٓٝؿ١ ، قاٍ ايبادٞ: (9/161البٔ قسا١َ )
 ٚايسيٌٝ ع٢ً َا ْكٛي٘ َا ضٟٚ َٔ األسازٜح ايساي١ ع٢ً أْن٘ مل ٜهنٔ َنٔ اينٓ      ،ايؿاؾعٞ: أضبعٕٛ

يف ظَٔ عُنط بنٔ    ثِ ٚقع االدتٗاز يف شيو ،ٚنإ ايٓاؽ ع٢ً شيو ،ْص يف شيو ع٢ً حتسٜس ×
٘  ،ٚمل ٜٛدس عٓس أسس َِٓٗ ْص ع٢ً حتسٜس ،ارتطاب  ;ٚشيو َٔ أق٣ٛ ايسيٌٝ ع٢ً عسّ ايٓص ؾٝن

ٜٚصٖب ع٢ً األ١َ ألٕ شيو نإٔ ٜهنٕٛ إااعنا َنِٓٗ     ،ألْ٘ ال ٜصض إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ْص بام سهُ٘
ٚسهِ بصيو عًن٢ َن     ،ثِ أاعٛا ٚاتؿكٛا إٔ اذتس مثإْٛ ،ٚال جيٛظ شيو ع٢ً األ١َ ،ع٢ً ارتطأ

ؾجبت أْ٘ إااع ٚزيًٝٓا َٔ د١ٗ ايكٝاؽ إٔ ٖصا سس يف َعص١ٝ ؾًنِ   ،َِٓٗ ٚمل ٜعًِ ألسس ؾٝ٘ شتايؿ١
 .(3/144املٓتك٢ ؾطح املٛطإ ). ٜٓظط: ٜهٔ أقٌ َٔ مثاْني نشس ايؿط١ٜ ٚايع٢ْ
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نٓا ْؤتٞ )يف صشٝش٘ َٔ سسٜح ايػا٥ب بٔ ٜعٜس، قاٍ:  (1)ض٣ٚ ايبداضٟ
، ٚصسضّا َٔ خالؾ١ عُط أبٞ بهط  (أ )، ٚإَط٠×بايؿاضب ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل  

عُط ؾذًس أضبعني،  (ب )، ؾٓكّٛ إيٝ٘ بأٜسٜٓا ْٚعايٓا ٚأضزٜتٓا، ست٢ نإ آخط إَط٠
إٔ ) :بٔ َايو (ت )َٔ سسٜح أْؼ (2)، ٚض٣ٚ َػًِ(ست٢ عتٛا ٚؾػكٛا دًس مثاْني

دًس يف ارتُط بادتطٜس ٚايٓعاٍ، ثِ دًس أبٛ بهط أضبعني، ؾًُا نإ عُط ٚزْا  ×ايٓ  
َٔ ايطٜـ ٚايكط٣، قاٍ: َا تطٕٚ يف دًس ارتُط، ؾكاٍ عبسايطمحٔ بٔ  (خ )ايٓاؽ

 .(عٛف: أض٣ إٔ جتعً٘ نأخـ اذتسٚز، قاٍ: ؾذًس عُط مثاْني
 

 

)اوضأٚ(.#:ك/$)إواصٚ(#:ٔ$يف-أ

)اوضأٚ(.#:ك/$)إواصٚ(#:ٔ$يف-ب

.#ك$عكطوَ-ت

.#ت$عكطوَ-ث

 
 .(6397)ح  ،ايططب بادتطٜس ٚايٓعاٍ :باب ،يف نتاب اذتسٚز ،أخطد٘ ايبداضٟ يف صشٝش٘ -1
ٚأخطدن٘ ننصيو    .(4551)ح  ،سنٓس ارتُنط   :بناب  ،يف نتاب اذتنسٚز  ،أخطد٘ َػًِ يف صشٝش٘ -2

ٚيف  ،(6391)ح  ،َا دا٤ يف ضنطب ؾناضب ارتُنط    :باب ،يف نتاب اذتسٚز ،ايبداضٟ يف صشٝش٘
 .(6394)ح  ،ايططب بادتطٜس ٚايٓعاٍ :باب
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 البتع والغبرياء وغري ذلك(أ )شراب  [باب] 

نصا  (ت )ٜتدص َٔ ايعػٌ بايُٝٔ( ب )ؾطاب ائبِتع بهػط املٛسس٠ ٚغهٕٛ ايؿٛق١ٝ:
ٕ   :، ٚيف ايٓٗاٜن١ (1)يف املػطب ٌ   :(ز )ٚقنس حتنطى   (خ )ايبِتنع بايػنهٛ . ٚيف (2)ْبٝنص ايعػن

اْتٗن٢.  ٚايػنبريا٤ بايتصنػري     (3)ْبٝص ايعػٌ املؿتٓس :ٚنعٓب ،ايكاَٛؽ: ايبتع بايهػط
 .(4) اذتبـ َٔ ايصض٠. نصا يف ايٓٗا١ٜ(ح )صٜتدصٙطضطب َٔ ايؿطاب  :ممسٚزّا

٘عً أبرٕ ضرلن   ،أخربىا ابً غَاب ،أخربىا مالو»: 39/709

(ر ) صًبر ط 
ً  عبرد    الرسن

(ز ) صعًط
عاٜػ٘  

(ش )
عرً البهر ، فكرال: نرل      ×زضرٕ ا  عيَرا قالر  : ضرٝل زضرْل ا        

 ايٓبٝص احملطّ: ٖٛ َا أغنهط، ٚال حينس َنٔ قًًٝن٘ ٖٚنٛ َنا ال       ،«غساب أضهس فَْ حساو
 .(5)ٜػهط، ٚب٘ قاٍ ايٓدعٞ، ٚأبٛ ٚا٥ٌ

 
 

.#ف$وَعكط-أ

#ف$وَعكط-ب

)بالٗىني(.:#ف$يف-ت

)الغكُٕ(.#:ك$يف-ث

)حيضك(.#:ٔ$يف-ج

)ٖتدشٓ(.#:ف$،#ٔ$،#ص$األصن)ٖتدش(،ٔالتصٕٖبوَيف-ح

#.ً$ٔالتصٕٖبوَ.األصنٔالٍغــــذ:عَيف-خ

:"......كشايفخطاملؤلـ ٔيف#ٔ$يفحاؽٗٛٔ#.ً$ٔالتصٕٖبوَ.األصنٔالٍغــــذ:بَيف-ر

.املتُٕ/)عَأب٘عمىٛبَعبزالضمحَعَعاٟؾٛ(ِٕٔالصٕاب

)أٌّا(.:بظٖارٚ#ف$يف-س

 
 .(34املػطب )ص ٜٓظط:  -1
 .(1/94ايٓٗا١ٜ )ٜٓظط:  -2
 .(701ايكاَٛؽ احملٝط )ص ٜٓظط:  -3
 .(3/338ايٓٗا١ٜ )ٜٓظط:  -4
ّ  ثك١ ،األغسٟ ايهٛيف ٚا٥ٌ أبٛ ،غ١ًُ بٔ ؾكٝل ٖٛ -5 ٔ  ،شتطنط ٔ  ،ايعناًَني  ايعًُنا٤  َن ايطبكن١   َن

 .(2816) ايتٗصٜب تكطٜب، (2303) ايهاؾـ. ايععٜع عبس بٔ عُط خالؾ١ يف َات ،ايجا١ْٝ
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ٚعُط بٔ عبس  ،ٚقتاز٠ ،(أ )ٚقاٍ َايو، ٚايؿاؾعٞ، ٚأمحس، ٚاألٚظاعٞ، ٚاذتػٔ 
عًٝن٘;   يف قًًٝ٘ ٚنجريٙ، نارتُط، ٚقاٍ أبٛ ثٛض: َٔ ؾطب٘ َتأٚاّل ؾال سنسٓ  ايععٜع: حيٓس

 . (2)بنننننننال ٚينننننننٞ ؾأؾنننننننب٘ ايٓهننننننناح (1)ألْننننننن٘ شتتًنننننننـ ؾٝننننننن٘
 

 

)ٔاحلغني(.#:ف$يف-أ

 
اختًـ ايعًُا٤ ، ٚقس (8/24االغتصناض )، ٚ(4/366) يًطشاٟٚ، شتتصط اختالف ايعًُا٤ٜٓظط:  -1

ٚأَا ايٓبٝص يف ْؿػ٘ ؾًٝؼ  ،ٖٚٛ ؾعٌ ايؿاضب ،هطإمنا اذتطاّ َٓٗا ايٓػ ٓؿ١ٝ:ؾكاٍ اذت ،ص املػهطٝيف ايٓب
َٚا عطؾٓا ٖصٙ اذتط١َ إال بايٓص، ؾبكٞ غنا٥ط  دا٤ ْصا، حتطِٜ ارتُط، ، ٚعٓسِٖ إٔ حبطاّ ٚال صتؼ

ْعٍٚ حتطِٜ ارتُط ع٢ً َا نإ عًٝ٘ قبٌ ْعٚي٘، َٚٔ أثبت ايتشطِٜ يف ايهٌ قاٍ: ْص األؾطب١ بعس 
ايتشطِٜ بصؿ١ ارتُط١ٜ، ٚارتُط َا خاَط ايعكٌ، ٚنٌ َا ٜهٕٛ َػهطا، ؾٗٛ شتناَط يًعكنٌ، ؾٝهنٕٛ    

ٚيف املجًح،  ،ايٓص َتٓاٚال ي٘، ٚيهٓا ْكٍٛ االغِ يًيت َٔ َا٤ ايعٓب سكٝك١، ٚيػا٥ط األؾطب١ زتاظا
ٌ بني ايكًٌٝ، ٚايهجري، ؾال بأؽ بؿطب ايكًٌٝ َٓ٘، ٚإمنا حيطّ َٓ٘ ٚاملطبٛر َٔ ايعبٝب، ٚايتُط ٜؿٓص

 األَط عٓسْا :قاٍ َايو، ٚ(24/9املبػٛ  يًػطخػٞ ). ٜٓظط: َا ٜتعكب٘ ايػهط، ٖٚٛ ايكسح األخري
: ٛطأظط: امل، ٜٓؾكس ؾطب ارتُط ٚقس ٚدب عًٝ٘ اذتس ،ؾػهط أٚ مل ٜػهط ،إٔ َٔ ؾطب ؾطابا ٜػهط

(5/1235)ٚ ،  ٞ األّ يًؿنناؾعٞ . ٜٓظنط:  َننا أغنهط ننجريٙ ؾكًًٝنن٘ سنطاّ ٚؾٝن٘ اذتننسٓ     :قناٍ ايؿناؾع
 .(8/24االغتصناض ). ٜٓظط: ٖصا َصٖب أٌٖ اذتطَني َه١ ٚاملس١ٜٓ. قاٍ ابٔ عبس ايرب: (6/223)

ٜهنٕٛ  اختًـ ايعًُا٤ ٌٖ ايٛال١ٜ ؾط  َٔ ؾطٚ  صش١ ايٓهاح؟ ؾنصٖب َاينو إ  أْن٘ ال    ٚقس  -2
ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١، ٚظؾط، ٚايؿع ، ٚايعٖطٟ: إشا عكنست املنطأ٠    ،ايٓهاح إال بٛيٞ، ٚب٘ قاٍ ايؿاؾعٞ

بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتصس ، ٚ(7/164األّ يًؿاؾعٞ ). ٜٓظط داظ -ْهاسٗا بػري ٚيٞ، ٚنإ نؿؤا 
نُنا ٜكنٍٛ    ،١ب١ٗ يف ادتٗن ايؿ ن  ، ٚٚد٘ ايؿنب٘ إٔ ؾُٝٗنا   (5/10املبػٛ  يًػطخػٞ )، ٚ(3/36)

ؾٝٗنا، ٚإٕ ننإ    نٌ د١ٗ صششٗا بعض ايعًُا٤ ٚأبناح اينٛ ٤ بٗنا ال سنسٓ     األصٛيٕٝٛ، سٝح إٔ
ؾنتض ايكنسٜط يًهُناٍ ابنٔ     . ٜٓظنط:  نايٛ ٤ يف ايٓهاح بال ٚيٞ ٚبال ؾنٗٛز ، ايٛاط٧ ٜعتكس ايتشطِٜ

 .(5/250اهلُاّ )
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غناٜط ضدناّل يف    إٔ عُنط بنٔ ارتطناب    ) :(1)ٚيٓا َا ض٣ٚ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َصٓؿ٘
إ  قطب١ يعُط َعًك١ ؾٝٗا ْبٝنص، ؾؿنطب َٓٗنا،     (أ )غؿط، ٚنإ صا٥ُّا ؾًُا أؾطط أ٣ٖٛ

منننا دًننستو ؾننطبت َننٔ قطبتننو، ؾكنناٍ: إ إمننناؾكنناٍ: ، اذتننٓسؾػننهط ؾطننطب٘ عُننط 
 (2)، ٚب٘ قناٍ َاينو ٚايؿناؾعٞ ٚأمحنس    (خ )حيٓس صاسّٝا( ت )ص أْ٘طٚأعًِ  (. (ب )يػهطى
 .(3) ْعداضاملكصٛز َٔ اذتٓس، ٖٚٛ اال( ز )يٝشصٌ

 
 

)ِٕٝ(.#:ف$يف-أ

)بغكضك(.#:ك$)عكضك(/#:ف$يف-ب

.#ٔ$،#ك$،#ص$ٔالتصٕٖبوَ/)أُ(:األصنيف-ت

)صاحًٗا(.#:ف$يف-ث

)لتخصٗن(.#:ص$يف-ج

 
٣ أَٔ ض ايٓبٝص :باب ،يف نتاب اذتسٚز ،(28401)ح  ،(5/502) ،أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َصٓؿ٘ -1

ابنٔ  َٔ ططٜل  ،(17015)ح  ،(9/224) ،يف َصٓؿ٘ عبس ايطظام ٚأخطز .(28991)ح  ،ؾٝ٘ سسًّا
ؾػنهط ؾرتنن٘    ،ص يعُط بٔ ارتطاب بططٜل املسٜٓن١ ٝيف ؾطاب ْب عٓب إٔ ضداّل "إمساعٌٝ  عٔدطٜر 

٘   ،. ٚأخنطز بٓشنٛٙ  "ؾشسٙ ،عُط ست٢ أؾام إٔ  " :بًؿن   ،(75 )ح ،(4/260) ،اينساضقطين يف غنٓٓ
 ،إمنا ؾطبت٘ َنٔ إزاٚتنو   :ؾكاٍ األعطابٞ ،ؾططب٘ اذتس ،ا ؾػهط َٓ٘ا ؾطب َٔ إزا٠ٚ عُط ْبّٝصأعطابّٝ

قناٍ ايعًٜعنٞ يف ْصنب     .ٚال ٜجبنت  ،َطغٌ ٖصا :قاٍ ايساضقطين ." ؾكاٍ عُط: إمنا دًسْاى بايػهط
ٚأغنٓس   ،بػنعٝس بنٔ شٟ يعن٠ٛ    ( (2/104) ،أعًّ٘ ايعكًٝٞ ) يف نتاب٘ ايطنعؿا٤  :(3/350) ،ايطا١ٜ

ٞٓ ايكاضٟ يف ؾطس٘ ملػٓس  .( (3/471عٔ ايبداضٟ ) يف نتاب٘ ايتاضٜذ ايهبري ) تطعٝؿ٘ قاٍ املال عً
 (.521ن ص) .اذتػٔ طقٞ اذتسٜح إ  سٓستعسز ايططم ُٜ ١:أبٞ سٓٝؿ

 .(4/542املس١ْٚ )ٜٓظط: املبػٛ  يًػطخػٞ، ٚ -2
)ص  يًٓننٟٛٚ:َٓٗنناز ايطننايبني ، ٚ(4/542املسْٚنن١ )، ٚ(24/11)املبػننٛ  يًػطخػننٞ ٜٓظننط:  -3

، ٚاالْعدناض:  . ٜكناٍ: ظدنطٙ ؾناْعدط   املٓع ٚايٓٗٞ: ، ٚايعدط(9/165املػين البٔ قسا١َ )، ٚ(303
 .(2/668) حايصشااالْتٗا٤ عٔ ايؿ٤ٞ، ٚاملٓع َٓ٘. ٜٓظط: 
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أخربىا مالو»: 40/710

(أ )
أخربىا شٓد بً أضرله، عرً عطراٛ برً ٓطراز      

(1)
  × أٌ الري   

 يف قًًٝننننٗا ٚال يف نجريٖننننا، (ب )أٟ: ال «ضررررٝل عررررً الارررربخاٛ فكررررال:   خررررخ فَٔررررا 

« ٙ ّىَر

(ت )
ِ   (خ )أٟ: َطًكّا ْٗٞ «عيَرا  ٚيٝشٝن٢: قناٍ    «فطرلل  شٓرد  »،(2)تٓعٜن٘ أٚ حتنطٜ

لاربخاٛ  فكرال  امرا  »ؾػأيت ظٜسّا بنٔ أغنًِ،   : (3)َايو

(ز )
بػنني ًَُٗن١    «٘: الطُّرهرسكن  

ٌ  ،ٚناف َطَُٛتني ٚضا٤ غان١ٓ، ٖٚٞ يؿظ١ سبؿ١ٝ ٚقس عطبنت  . (ح )ايؿنكطقع  :ؾكٝن
 .(4) نصا يف ايٓٗا١ٜ

  

 
 

)أخربٌاوالك(.#:ف$عكطوَ-أ

.#ص$عكطوَ-ب

)ٌٔفٜ(.#:ف$يف-ت

)ٌف٘(.#:ف$يف-ث

)قاه(.#:ك$يف-ج

)الغرتقع(.#:ك$،#ص$)الرتفع(/#:ف$يف-ح

 
ِ  ايتنابعني  نباض َٔ ،ايكآص ،١َُْٛٝ َٛ  ،املسْٞ ستُس أبٛ ،اهلاليٞ ٜػاض بٔ عطا٤ -1  ثكن١ ، ٚعًُنا٥ٗ

ٌ ٖن،  94 غ١ٓ َات ايجا١ْٝايطبك١  صػاض َٔ، ؾاضٌ ـ  .شينو  بعنس  ٚقٝن  تكطٜنب (، 3810) ايهاؾن
 .(4605) ايتٗصٜب

، ؾُا ننإ إ   يًسالي١ ع٢ً ق٠ٛ ايٓٗٞ ٚزضدت٘ ;يف ايهطا١ٖٝ ٚايٓٗٞ تٓعٜ٘،ٚايتشطِٜ، عٓبط ايؿكٗا٤ باي -2
ْنٝؼ ايؿكٗنا٤   ٜٓظنط: أ اذتطاّ أقطب: ؾهطا١ٖٝ حتطِٜ، َٚا نإ إ  اذتالٍ أقطب: ؾٗٛ نطا١ٖٝ تٓعٜن٘.  

 .(104)ص 
 .(5/1238ٛطأ )ٜٓظط:امل -3
 . (2/383ايٓٗا١ٜ )ٜٓظط:  -4

ٚأمسا٤ األؾطب١ ٚاألْبص٠ ايٛاضز٠ يف نتب ايؿك٘ ٚايًػ١ عسٜس٠، جيسض بٓا إٜطاز بعطٗا ٖٓا َنع بعنض   
، ثِ ًٜك٢ ػط ٜطٓضٖٛ ُبٚاِيؿٔطُٝذ:  -1ايؿطح يًشاد١ إ  شيو يف ؾِٗ ٖصا ايباب ٚاألبٛاب اييت تًٝ٘: 

ٖٚنٛ   :ايػبريا٤ -4 ٚايؿعري عاز٠. ٜٚتدص َٔ ايرٓب :عضنايٓٓ:-3 .ٖٚٛ ؾطاب ايعػٌ :ايبتع -2عًٝ٘ املا٤ 
ُُ -6 .ايػهطن١ بطِ ايػني ٚإغهإ ايهاف -5 .ؾطاب ايصض٠ ٜصٓع٘ اذتبـ ٖٚٛ َا ٜػري بايٓاض : ػُٝٓطاِي

 -10. ايطنال٤  -9 .ايبناشم  -8 ع١، ٖٚنٛ ؾنطاب ايؿنعري.   ادٔت -7 .أٚ مبا ًٜك٢ ؾٝ٘ ست٢ ٜػهٔ غًٝاْ٘
ـ    ، ُٖٚٞٗٛضٟادُت -11 دترايٓٓ أٚ ايجًنح   ، ؾٝػن٢ُ: املٓصنـ،  املطبٛر نً٘ ستن٢ ٜطدنع إ  ايٓصن

ؾطاب ٜٓػب إ  قط١ٜ َٔ قط٣ زَؿل ٜكناٍ  ٟ: املكس -13 .ا٤ ٖٛ ْبٝص ايبػطٓعامُل -11ؾٝػ٢ُ: املجًح. 
. ثِ ٜعٌُ يف ٚعا٤ ست٢ ٜػًٞ، ٚقس ٜتدص َٔ اينسبؼ  ايعصـ، ٖٚٛ إٔ ٜؿسر ايعٓب -14. هلا َكس١ٜ

 .(3/233)، َٚٛاٖب ادتًٌٝ: (3/203)البٔ غٝسٙ: املدصص ٜٓظط: 
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 حتريم اخلمر وما يكره من األشربة  [باب]  

شٓد بً أضله، عً أبٕ ّعل٘ املصسٖ أخربىا ،أخربىا مالو»: 711/ 41

(1)
ضلل ابً ، أىُ 

ُٓعصرس مرً العيرب  فكرال ابرً عبراع: أٍردٚ زجرل لسضرْل ا            ٘ از ×عباع عنا  ّٓر

(أ )
 

ّّجل حسمَرا  قرال:    : ٍل علن  أٌ ا  عّص×فكال لُ الي  »أٟ: َعزاتني َٓٗا،  «مخس

ِزفطرا  ، 

(ب )
ٌَ أٟ: « ُ  » ؾٓاد٢ ايطد بايٓػنط،   ؾهًُن٘ ؾن٤ٞ  ٚاملعٓن٢:   «إىطراٌ إ  جيبر

ضاززتُ  قال: أمستُ ببٔعَرا  : مب×فكال لُ الي  »

(ت )
أْ٘ حيطّ ؾطبٗا  (خ )أٟ: ظّٓا َٓ٘ «

حرسو بٔعَرا  »أٟ: َطًكنّا   «فكال: إٌ الرٖ حسو غرسبَا »ؾطبٗا، (ز )ال بٝعٗا ملٔ ٜبٝض

(ح )
» 

ٌ  «ففرهذ »أٟ: ايطاٟٚ  «قرال »أٟ: قطعّا،   (ر )بؿنتض املنِٝ ظنطف    «املرصاتتني » أٟ: ايطدن
(2)ننصا يف ايٓٗاٜن١  . (ش )ٚائكِطبن١ ( ز )ُٜشٌُ ؾٝ٘ املا٤ نايطٚا١ٜ

أٟ:  «حهرٙ ذٍرب مرا فَٔنرا    »، 
 .(3)اٝعُٗا

 
 

)مخض(إىل)فكاهلْ(.:وَقٕلْ#ص$عكطوَ-أ

)الفغاصٓ(.#:ص$،#ٔ$،#ك$)التغأٚ(/#:ف$يف-ب

)وعّا(.#:ص$يف-ت

#.ك$عكطوَ-ث

)بٗح(.#:ت$يف-ج

)وعّا(.#:ص$يف-ح

)طضف(.#:ص$يف-خ

)كالضٔاٞ(.#:ص$يف-ر

)ٔاملضبٛ(.#:ت$يف-س

 
ٔ  صسٚم ايػب٦ٞ املصطٟ ٚع١ً بٔ ايطمحٔ عبس -1  تكطٜنب (، 3339ايطبكن١ ايطابعن١. ايهاؾنـ: )    َن

 (.4039) ايتٗصٜب
 "ايطٚاٜن١ "ٚحيُنٌ ؾٝن٘ املنا٤،     ٟٖٚٛ ايظطف اينص  "َعاز٠"تج١ٝٓ  "َعازتني". ٚ(4/324) :ايٓٗا١ٜٜٓظط  -2

 .ٚايػطٝش١ ،ايكطب١نصيو  ٚ َجً٘،
ٚيف ٖصا إٔ  ،ٚايظاٖط إٔ ٖصٙ ايكط١ٝ ناْت ع٢ً قطب حتطِٜ ارتُط قبٌ اؾتٗاض شيوقاٍ ايٟٓٛٚ:  -3

، (11/4ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ )ٜٓظط  ، حتطميٗا ال إثِ عًٝ٘ ٚال تععٜعَٔ اضتهب َعص١ٝ داٖال 
٘  ٚعًٝ٘ ؾًِ ٜهٔ بْس َٔ إضاقتُٗا; ألٕ  ، قناٍ ابنٔ   َا سطّ اهلل االْتؿاع ب٘، ؾإْ٘ حيطّ بٝع٘ ٚأننٌ مثٓن

ٖٚصٙ ن١ًُ عاَن١ داَعن١    "إٕ اهلل إشا سطّ ؾ٦ٝا سطّ مثٓ٘": اذتسٜحدا٤ َصطسا ب٘ يف  ضدب: ٚقس
 .(2/447): داَع ايعًّٛ ٚاذتهِ. ٜٓظط يف نٌ َا نإ املكصٛز َٔ االْتؿاع ب٘ سطاَا طُزتّط

22  /27    
 ـــــــــــ

311 
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أٟ: َنٔ   «العرسام برً عنرس أٌ زجرالن مرً أٍرل      اأخربىا مالو أخربىا ىراف  عرً   »: 42/712
مرً مثرس اليدرل    » أٟ: ْؿرتٟ «قال : لعبد ا  بً عنس إىا ىبهاع»، (1) ايهٛؾ١ أٚ ايبصط٠

فيعصررسِ»ٚايكصننب أٟ: قصننب ايػننهط،  «ّالعيررب

(أ )
مخررسان 

(ب )
أٟ: ؾٝصننري اننطّا.  «

فكال»

(ت )
لُ عبد ا  برً عنرس: إىرٕ أغرَد ا  علرٔهه ّمالٜههرُ ّمرً جلر  مرً ا رً            

أمرررسنهّاإلىرررظ، أىرررٕ   

(خ )
أٌ تبهاعٍْرررا

(ز )
فرررال تبهاعٍْرررا 

(ح )
ّ  تعصرررسٍّا، 

(ر )
  ّ ،

ٚ      «تطكٍْا ، ٚيٝشٝن٢: إْنٞ ال   (2)أغنك٢ (ز )أٟ: أْؿػنهِ ٚغريٖنا، ٖٚنٛ َنٔ غنك٢، 
، ٚال تؿطبٖٛا، ٚال ُتػكٖٛا أٟ: (ظ )،ٚال تعصطٖٚا(ض )تبٝعٖٛا ٚال تبتاعٖٛا إٔ (ش )آَطنِ

ٌ مررً » أٟ: صتننؼ «زجررظ»أٟ: بإطالقٗننا،  «فإىَررا»غرينننِ،  عنررل الػررٔطا

(3)
أٟ:  «

  ٕ . (4) . نُنننننننننا يف ا ٜننننننننن١ ؾنننننننننادتٓبٛٙ يعًهنننننننننِ تؿًشنننننننننٛ
 

 

)فٍكصضٓ(.#:ص$)فكصضٓ(/#:ف$يف-أ

بظٖارٚ)فٍبٗعْ(.#:ت$يف-ب

)فتصريٓ(.#:ك$)قاه(/#:ك$يف-ت

)الوضكي(.#:ك$يف-ث

)تبٗعِٕا(.#:ك$)ٖبتاعِٕا(/#:ف$يف-ج

)ٖتباعِٕا(.#:ص$يف-ح

)تكصضِٔا(.#:ف$،#ص$،#ت$يف-خ

)أٔ(.يفباق٘الٍغــذ:-ر

)الوضكي(.#:ك$يف-س

)ٔالتغاعِٕا(.#:ص$يف-ص

)ٔالتكصضِٔا(.#:ف$،#ص$،#ت$يف-ط

 
ُٖٚنا املنسٜٓتإ ايؿنٗريتإ يف    ٜطاز بُٗا ايبصط٠ ٚايهٛؾ١، ٚٚقس ٜكاٍ: ايعطاقإ، َعطٚف،  :ايعطام -1

١ ايٝنّٛ زٚين   ايعطامٚصسض اإلغالّ، اختطتا يف عٗس عُط بٔ ارتطاب، ٚناْا َػهٓا دتٓس اإلغالّ، 
 .(26َعذِ املعامل ادتػطاؾ١ٝ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ )ص . ٜٓظط: َٔ زٍٚ ايعطب عاصُتٗا بػساز

 .(14/391يػإ ايعطب ). ٜٓظط: دعٌ ي٘ َا٤ أٚ غكٝا ؾػكاٙ :غكاٙ ٚأغكاٙ -2
 (.3135)بطٚا١ٜ حي٢ٝ َٛطأ ٜٓظط:  -3
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ژ   َننٔ غننٛض٠ املا٥ننس٠: 90ا ٜنن١: -4

 .ڇڀ ٺ ٺ 

    204/  20ل

 ـــــــــــ

 أ
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 «حسميا غسبُ مرً اشغرسب٘، اخلنرس   »أٟ:  «قال حمند : ّبَرا ىلخر: ما نسٍيا»
َنا يف  (ت )عًن٢  ،ايططنب إشا اؾنتس   (ب )بؿتشتني: عصري «سّالطَّره   »، (أ )ٖٚٞ سطاّ قطعّا

ُ   » ٚايػبريا٤. نايبتعأٟ: َٔ أْٛاع ايٓبٝص  «ّحنْ ذلو»، (1)املػِطب فرال خرخ يف بٔعر

(خ )
»، 

 .(2)ؾٝ٘ (ز )أٟ: ألْ٘ ال بطن١ «ّ  أنل مثيُ» يػري َػًِ، ٚيٛ

مً غسب : ×: قال زضْل ا  ، قالأخربىا مالو أخربىا ىاف  عً ابً عنس»: 43/713

ايطا٤ أٟ: صاض  (ح )بصٝػ١ اجملٍٗٛ شتؿـ «اخلنس يف الدىٔا، ثه مل ٓهب ميَا ُحِسمَا
قٌٝ: ٖصا  بصٝػ١ اجملٍٗٛ، «ُٓطكك َرا»، ٚيف ْػند١: ٚمل «فله ;اآلخسٗيف »ستطَّٚا عٓٗا، 

،(ر )نٓا١ٜ عٓ٘ عسّ زخٍٛ ادت١ٓ; ألٕ َٔ زخًٗا ؾطب َٔ اٛضٖا
 

 
)وطمكًا(.#:ك$يف-أ

)عصض(.#:ف$،#ص$،#ك$يف-ب

#ف$عكطوَ-ت

)أٙ((.:بظٖارٚ#ت$يف-ث

)تضكٛ(.#:ص$،#ت$يف-ج

.)اجملّٕه(:قٕلْ)خمف (إىلوَ#ك$كطوَع-ح

)مخضِا(.#:ك$يف-خ

 
 .(229)ص : املػطبٜٓظط: -1
يٝذُع آضا٤ املصٖب يف األؾطب١ املدتًـ ؾٝٗا  "ال خري ؾٝ٘ "ٖٚصا إااٍ َٔ املؤيـ ضمح٘ اهلل; ؾعرب بن -2

ؾٗٞ َٔ ْبٝص ايتُط ٚايعبٝب، عٓس اذتٓؿ١ٝ، ٚال خالف عٓسِٖ يف سط١َ بٝع ارتُط، ٚيهٔ يف األؾطب١ 
، -ضمح٘ اهلل  -يف قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١  اٝذٛظ بٝعٗؾ ،اذتهِْظري ارتُط يف  ت، ؾًٝػاإٕ نإ ال حيٌ ؾطبٗ

 َا مل ٜػنهط،  ابايؿطب َٓٗ ، ٚال جيب اذتٓساٚع٢ً قٍٛ أبٞ ٜٛغـ ٚستُس ضمحُٗا اهلل: ال جيٛظ بٝعٗ
إشا غال ٚاؾتس ال حيٌ ؾنطب٘، ٚيهنٔ جينٛظ بٝعن٘      ،ـ، ٖٚٛ ايصٟ شٖب بايطبذ ْصؿ٘ٚنصيو املٓٓص

، ٖٚٛ َا طنبذ أزْن٢   ، ٚنصيو ايباشمعٓس أبٞ سٓٝؿ١ ٚال جيب اذتس ع٢ً َٔ ؾطب َٓ٘ َا مل ٜػهط
أْن٘ مبٓعين١ املٓصنـ يف     -ضمحن٘ اهلل   -، ٚنإ زٕٚ ايٓصـ، ؾأظٗط ايطٚاٜتني عٔ أبٞ سٓٝؿن١  ١طبد

إٕ عٝٓ٘ ستط١َ ايتٓاٍٚ، ؾنال جينٛظ بٝعن٘ ننارتُط،      ٜكٛالٕستُس ٚأبٛ ٜٛغـ سهِ ايبٝع ٚاذتس، ٚأَا 
ٖٚصا; ألٕ ايبٝع باعتباض صؿ١ املاي١ٝ، ٚايتكنّٛ باعتبناض نْٛن٘ َٓتؿعنا بن٘ ؾنطعا، ٚال َٓؿعن١ يف ٖنصا         

ؾاغسا ملايٝت٘، ٚايتكّٛ ؾطعا، ؾنال جينٛظ     املؿطٚب غ٣ٛ ايؿطب، ٚإشا نإ ستطّ ايؿطب ؾطعا نإ
 .(24/14ػٞ )املبػٛ  يًػطخ. ٜٓظط: بٝع٘ نارتُط
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ؾاذتسٜح ستٍُٛ ع٢ً املػتشٌٝ، أٚ ع٢ً املبايػ١ يف ايعدط ٚايٛعٝس ٚايتشصٜط 
، ٚقٌٝ: ٜسخًٗا يهٔ ال ٜؿطبٗا; ألْ٘ ٜٓػ٢ ؾٗٛتٗا (1)ايٛد٘ األنٝسَٓٗا ع٢ً 

َس٠ ؾٝٗا نإ  (ب )عٓ٘ بعض يصات ادت١ٓ، ٚال ٜبعس إٔ ٜكاٍ: ال ٜؿطب (أ )ؾتؿٛت
 .(2) ال ٜؿطبٗا (ت )ٜؿطبٗا، أٚ قسض َا ؾا٤ اهلل

أخربىا إضخام بً عبد ا  بً أبٕ طلخر٘ اشىصازٖ ،أخربىا مالرو»: 44/714

(3)
 

عً

(خ )
بؿتض اهلُع٠ أٚ  «ٕأ ضِك»، أٟ: قبٌ حتطِٜ ارتُط «أىرظ بً مالو أىُ قال: نيُ  
أبا عبٔدٗ بً ا ساح، ّأبا طلخ٘ اشىصازٖ، ّأبٕ بً نعب غسابان مً » ضُٗا

ضٔخف 

(ز )
ّمتس 

(ح )
 ؾطاب ٜتدص َٔ ،ٚايطاز ٚارتا٤ املعذُتني ،بايؿا٤ (ر )ٚايؿطٝذ «

 .(4)ست٢ ٜػٔهط بػطع١(ز )ايُبِػط املهػٛض
 

 

)فٗفٕت(.#:ت$يف-أ

)لؾضب(.#:ف$يف-ب

)أُال(.:بظٖارٚ#ت$يف/#ك$عكطوَ-ت

#.ك$عكطوَ-ث

)فطٗح(.#:ف$،#ت$،#ك$يف-ج

(.ح)غرئاض#:ك$يف-ح

)ٔالفطٗح(.#:ت$،#ك$يف-خ

)املكغٕصٚ(.#:ص$،#ك$يف-ر

 
 .(4/265)يًدطابٞ: َعامل ايػٓٔ  ٜٓظط: -1
ٔ    ;ٖٚصا ٚعٝس ؾسٜس دسا، قاٍ: (8/21االغتصناض )ٜٓظط:  -2  ،ألٕ ادت١ٓ ؾٝٗا أْٗاض َٔ َنا٤ غنري آغن

ٚستًُ٘ عٓنسْا  . ٚقاٍ يف ايتُٗٝس: ؾُٔ سطّ شيو ؾكس عظُت َصٝبت٘ ،ٚأْٗاض َٔ اط يص٠ يًؿاضبني
مل ٜؿنطبٗا   :ٚنصيو قٛي٘ ،نػا٥ط ايهبا٥ط ،ي٘ إشا َات غري تا٥ب عٓٗا ١ إال إٔ ٜػؿطٓأْ٘ ال ٜسخٌ ادت

ؿن١٦ٝ اهلل إٕ ؾنا٤   املٖٚنٛ عٓنسْا يف    ،ؾٝسخٌ ادت١ٓ ٜٚؿطبٗا ،إال إٔ ٜػؿط ي٘ :َعٓاٙ عٓسْا ،يف ا خط٠
 .(15/7): بصْب٘ ثِ زخٌ ادت١ٓ بطمحت٘ مل حيطَٗا إٕ ؾا٤ اهلل ؾإٕ عصب ،غؿط ي٘ ٚإٕ ؾا٤ عصب٘

تٛيف  ايطبك١ ايطابع١ َٔ ثك١، سذ١، األْصاضٟ، املسْٞ، حي٢ٝ أبٛ طًش١، أبٞ بٔ اهلل عبس بٔ إغشام -3
 .(367) ايتٗصٜب ، تكطٜب(307) ٖن. ايهاؾـ 134غ١ٓ 

ٚايبػنط: املطسًن١ بنني اينبًض ٚايططنب:       .َنٔ غنري إٔ هػن٘ ايٓناض    ، ٚقناٍ:  (1/429) :ايصشاح -4
(2/589). 
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إٌ فكال» : شترب عسٍ،(أ )أٟ «فلتاٍه آت»

(ب )
اهلل،  (ت )أٟ: سطَٗا «حسم  قد اخلنس 

(خ )ٖٚٛ ظٚز أّ أْؼ «:فكال أبْ طلخ٘»
ٓا أىٔظ» 

(ز )
بهػط ادتِٝ  «قه إ  ٍرِ اِ ساز 

فانطسٍا»، (1)اع َدط٠ بؿتشٗا، ٖٚٞ ظطٚف نباض َٔ ارتعف

(ح )
 (ر )أٟ: يٝٓهٓب «

فكن  إ  ِمَساع»ؾٝٗا،  (ز )َا

(ش )
أٟ:  «فضسبُهَا»، (2)بهػط املِٝ أٟ: سذط َٓكٛض «

 .«بلضفلُ حهٙ تهطست» ادتطاض،

يف املا٤ َٔ غري طبذ. نصا يف  (ض )ٖٚٛ ؾطاب ٜٓكع «قال حمند: اليكٔ  عيدىا مهسِّ »
 .(3)ايٓٗا١ٜ

 
 

عزه(.)أٙخمرب#:ف$/يف#ص$،#ك$عكطوَ-أ

)إمنا(.#:ك$يف-ب

)حضوّىا(.#:ف$،#ت$يف-ت

)أٌػ(.#:ك$يف-ث





)أٌٗػ(.#:ف$،#ت$،#ٔ$يف-ج

)فاكغضهلا(.#:ت$يف-ح

)لغكب(.#:ف$،#ص$،#ك$يف-خ

#.ت$عكطوَ-ر

(.)لٍا#:ت$يف-س

،#ك$عكطوَ-ص

 
عٌُ َٔ ايطني ٚؾٟٛ بايٓاض ؾصاض ؾداضا يػإ ايعنطب   ارتعف: َا، ٚ(2/611): ايصشاحٜٓظط:  -1

(9/67). 
. ٜٓظط: ألْ٘ ٜٗطؽ ؾٝ٘ اذتب ;ايسم :ٖٚٛ َؿعاٍ َٔ اهلطؽ ،ٚقس اغتعري يًدؿ  ،سٓمٜٚػتعٌُ يً -2

 .(502املػطب )ص
 .(5/109): ايٓٗا١ٜٜٓظط:  -3
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ٌ   (1)يف ارتاب١ٝ (أ )ٚيف امُلػطب: أْكع ايعبٝب (ب )، ْٚكع٘ أيكناٙ ؾٝٗنا ٜبتن
َٓن٘  ( ت )طزختن ٚ،  

ُٓػسب مً الُبطس » أٟ: ٚال حيٌ، «ّ  ٓيبإ» ،(2()ز )ْكٝع (خ )اذتال٠ٚ ٚاغِ ايؿطاب أٌ 

: ٚأَا إشا (ح )أٟ «ُٓطرهس ٍّْ قْل أبٕ حئف٘ إذا ناٌ غدٓدان »اٝعّا،  «ّالهَّنس ّالصبٔب
ّ  ٜػننهطمل  ٘    (3)ؾننال حيننط .   (4)، ٖٚننٛ َننٔ قبٝننٌ ارتًننٝطني، ٚغننٝأتٞ ايهننالّ عًٝنن
 

 

)الظٖت(.#:ك$يف-أ

)لٗبتن(.#:ف$،#ص$،#ك$يف-ب

.#ك$ٔالتصٕٖبوَيفاألصن:)خيضج(/-ت

)لؾضابٍٖكع(.#:ت$يف-ث

)ٍٖكع(.#:ٔ/$)ٖكٍع(#:ص$يف-ج

.#ف$عكطوَ-ح

 
نُنا تطننٛا ُٖنع٠ ايربٜن١      ،تطننٛا ُٖعتٗنا  ٚأصًٗا: ارتاب١٦،  ،خٛابٞ :ٖٚٞ ادتط٠ ايهبري٠، ٚادتُع -1

 .(1/207تاز ايعطٚؽ ). ٜٓظط: ٚايصض١ٜ ختؿٝؿا يهجط٠ االغتعُاٍ
 .(473املػطب)ص ٜٓظط:  -2
 (.8/248): ايبشط ايطا٥ل، ٚ(24/18املبػٛ  يًػطخػٞ ) ٜٓظط: -3
 يف ايباب ا تٞ: باب ارتًٝطني. -4
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 (أ )اخلليطني  [باب]

طبد١،  (خ )أز٢ْ (ت )ايططب ٚايبػط، ٜٚطبذ (ب )ٖٚٛ إٔ جيُع ايتُط ٚايعبٝب، أٚ
 .(1) ٜٚرتى إ  إٔ ٜػًٞ ٜٚؿتس نصا يف ؾطح ايٛقا١ٜ

ن   (2)بنٔ بهنري  (ز )ن ٜكاٍ: إْن٘ شتطَن١    «أخربىا مالو، أخربىا الجك٘ عيدٖ»: 45/715
عً ُبه خ»

(ح )
«بً عبد ا 

ابً اشغج عً عبد الرسنً  »بطِ املٛسس٠ ٚؾتض ايهاف،  (3) 

بً ُحبراب 

(4()ر )
اشضرلنٕ عرً أبرٕ قهراتٗ     »بطِ اذتا٤ امل١ًُٗ، ٚتعسز املٛسس٠ املدؿؿ١،  «

ىَررٙ عررً غررسب الهنررس ّالصبٔررب  ٔعرران   ×اشىصررازٖ، أٌ الرري  

(5)
ٍكررْ ، ّالص 

(ز )
بؿننتض  «

 
 

)وطىٕؼ(.#:ص$،#ٔ$،#ت$يف-أ

)ٔ(.#:ف$يف-ب

)ٔبطٗذ(.#:ف$،#ص$،#ت$يف-ت

)أٔفٜ(.#:ص$يف-ث

وطىٕؼ.#ص$يف-ج

.#ك$عكطوَ-ح

)ُحباصٓ(.#:ف$)حّباُ(/#:ك$يف-خ

)ٔالظِٕٚ(.#:ف$يف-ر

 
ؾنطح  ، 750ملتٛؾ٢: غ١ٓ ، اٞ، اذتٓؿٞصسض ايؿطٜع١ ايجاْٞ: عبٝس اهلل بٔ َػعٛز احملبٛب ٖٚٛ يإلَاّ -1

ٔ يإلَاّ، بطٖإ ايؿنطٜع١: ستُنٛز    "قا١ٜ ايطٚا١ٜ، يف َػا٥ٌ اهلسا١ٜٚ"ب٘ نتاب  عبٝنس اهلل احملبنٛبٞ،    بن
 .(2/2020) نؿـ ايظٕٖٓٛٚٛ َٔ أؾٗط ؾطٚس٘. ٜٓظط:  اذتٓؿٞ.

ٍ  َعنني  ابٔ املسْٞ، صسٚم، ضعؿ٘ املدعَٚٞ َٛالِٖ، املػٛض أبٛ األؾر، بٔ بهري بٔ شتط١َ -2  ٚقنا
 ايتٗصٜب ، تكطٜب(5333) ايهاؾـ ٖن. 159ايػابع١، تٛيف غ١ٓ  َٔ ايطبك١ بأؽ،  ب٘ يٝؼ ايٓػا٥ٞ

(6526). 
ٌ  املدعَٚٞ، َنٛالِٖ، املنسْٞ،   ٜٛغـ أبٛ أٚ اهلل عبس األؾر، أبٛ بٔ اهلل عبس بٔ بهري -3  َصنط  ْعٜن

ّْ، َٔ ثبْت  (.760) ايتٗصٜب: ، تكطٜب(644) ٖن. ايهاؾـ: 127 غ١ٓ تٛيف ايطبك١ ارتاَػ١، إَا
ـ    َٔ اذتباب، ايػًُٞ، املسْٞ، َكبٍٛ بٔ ايطمحٔ عبس -4  ، تكطٜنب (3171) ايطبكن١ ايجايجن١، ايهاؾن

 .(3834) ايتٗصٜب:
ؾٝظٔ  ،قبٌ إٔ ٜؿتس ،ألٕ اإلغهاض ٜػطع إيٝ٘ بػبب ارتًطقاٍ ايعضقاْٞ: يف إْا٤ ٚاسس; اٝعا: أٟ:  -5

 .(4/266) ؾطح ايعضقاْٞ. ٜٓظط: ٖٚٛ قس بًػ٘ايؿاضب أْ٘ مل ٜبًؼ سس اإلغهاض 
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(ب )، أٟ(1)ٚغهٕٛ اهلا٤: ٖٚٛ املًٕٛ َنٔ ايبػنط، عًن٢ َنا يف امُلػنِطب      (أ )ايعاٟ
عنٔ   :

ٚايػننط يف ايٓٗننٞ عننٔ ارتًننط أْنن٘ ضمبننا أغننطع   ،«ّالسطررب  ٔعرران»ؾننطب ايعٖننٛ، 
 .أسسُٖا، ؾٝػهط ٖٚٛ ال ٜعطف (خ )إ (ت )ايتػري

عًٝ٘ أٌٖ ايعًِ (ز )ٚاذتسٜح ضٚاٙ حي٢ٝ يف َٛط٦٘، قاٍ َايو: ٖٚٛ األَط ايصٟ مل ٜعٍ 
 .(2) عٓ٘ ×ببًسْا أْ٘ ٜهطٙ شيو يٓٗٞ ايطغٍٛ 

ىَرٙ   ×بً ٓطاز أٌ الي  عطاٛعً  ،أخربىا شٓد بً أضله ،أخربىا مالو»: 716/ 46

عً

(ح )
ُٓيبر البطس  شٖنب َاينو، ٚأمحنس،     «ّالهنس ّالصبٔب  ٔعران »ٚايتُط اٝعّا،  «أٌ 

 ٔ،ننناملصنٛضٜ ٚايؿاؾعٞ، يف أسس قٛيٝ٘، إ  حتطِٜ ايٓبٝص ايصٟ ُدُع ؾٝ٘ بني ارتًٝطني
 

 
)الضاٞ(.#:ت$يف-أ

بظٖارٚالٕأ.باق٘الٍغذيف-ب

)التغٗري(.#:ت$يف-ت

،#ك$عكطوَ-ث

)ٍٖظه(.#:ك$يف-ج

.#ٔ$،#ت$عكطوَ-ح

 
  .(214)ص: املػطبٜٓظط: -1
قناٍ اينسضاقطين يف    .(1539)ح  ،(2/844) ،إ ٜٓبص اّٝعأَا ٜهطٙ  :باب ،ضٚاٙ يف نتاب األؾطب١ -2

قناٍ   :63ص  ،ٚقاٍ املٗطٚاْٞ يف ايؿٛا٥س املٓتدبن١  .ايصشٝض عٔ َايو املطغٌ :(11/95) ،ايعًٌ
عٔ عبس اهلل بٔ هلٝع١ بٔ  سسٜح َايو بٔ أْؼ دسا َٔ ٖصا سسٜح غطٜب :اإلَاّ أبٛ بهط ارتطٝب

نالُٖنا َنٔ أٖنٌ     ،تؿٓطز بطٚاٜت٘ ايٛيٝس بٔ عكب١ عٔ ايٛيٝس بٔ َػًِ ،عكب١ اذتططَٞ قاضٞ َصط
٢ُٓ ،زَؿل ٚقناٍ   .ٖٛ يف املٛطأ ٚغنريٙ  ،عٔ منري نصيو ،ٚاحملؿٛظ عٔ َايو عٔ ايجك١ عٓسٙ غري َػ

ٖنصا اذتنسٜح َٚعٓناٙ َنٔ طنطم        ضٟٚ عٔ ايٓ  :(24/206) ،اذتاؾ  ابٔ عبس ايرب يف ايتُٗٝس
َِٓٗ ابٔ عُط ٚابٔ عباؽ ٚدابط ٚعا٥ؿ١ ٚأبٛ ٖطٜط٠ َٚعكٌ  ،١صشابائَ سسٜح ااع١ َٔ  ،ؾت٢

 .بٔ ٜػاض ٚأبٛ غعٝس ٚأْؼ
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اذتنسٜح، ٚأبنٛ سٓٝؿن١     (أ )عُناّل بظناٖط   ٕ مل ٜهٔ امُلتدص َُٓٗنا َػنهطاّ  إٚضتُٖٛا، ٚ
ِ (1)ط: ال َٜشُطّ َا مل ٜػهطا خ (ب )٘ٚايؿاؾعٞ يف قٛي عنٔ   (2). ؾإٕ قٌٝ: أخطز َػنً
ننٌ   (ت )عٔ ايعبٝب ٚايتُط ٚايبػط، ٚقاٍ: ُٜٓبنص  ×٢ْٗ ضغٍٛ اهلل )أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: 

عًن٢   (ز )، أدٝب بأْ٘ ستٍُٛ ع٢ً ؾنس٠ ايعنٝـ تٛغنع١   (ع٢ً سست٘ (خ )ٚاسس َُٓٗا
 .(5)عٔ إبطاِٖٝ (ح )عٔ أبٞ سٓٝؿ١ عٔ محاز (4)، ض٣ٚ ٖصا ستُس يف ا ثاض(3)ايٓاؽ

 
 

)بّشا(.#:ف$-أ

.يفاألصن:قٕه،ٔالتصٕٖبوَباق٘الٍغــذ-ب

)ٌبٗش(.#:ف$،#ص$،#ت$/)تٍبش(#:ٔ$يف-ت

)وٍّا(.#:ك$يف-ث

)لٕععْ(.#:ك$،#ص$يف-ج

)أمحز(.#:ك$يف-ح

 
ِٖ إٔ ايٓٗنٞ  ٚتأٌٜٚ شينو عٓنس  ،ٔ (8/248): ايبشط ايطا٥ل، ٚ(24/5املبػٛ  يًػطخػٞ ) ٜٓظط: -1

ٜٚهطٙ عٓس ايؿاؾع١ٝ ٚينٝؼ  نطٙ ي غٓٝا٤ ادتُع بني ايٓعُتني،  ، سٝحٔ شيو نإ يف ظَإ ادتسبع
 - صٙ األؾنٝا٤ . ٚقناٍ َاينو: ٖن   (2/566اجملُٛع ؾنطح املٗنصب )  . ٜٓظط: إشا مل ٜصط َػهطا حبطاّ

تبناش، ٚال جيُنع َٓٗنا ؾن٦ٝإ يف إْنا٤      نًٗا ال جيُع َٓٗا ؾ٦ٝإ يف االْ ٜٚعين: ايبػط ٚايتُط ٚايعٖٛ،
املسْٚن١  . ٜٓظط: ايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ×ٚإٕ ناْا ساليني نالُٖا يٓٗٞ ايٓ   ،ٚاسس خيًطإ ؾٝؿطبإ اٝعا

ٜعنين أمحنس   ، ٚعٓس اذتٓاب١ً ٜهطٙ ارتًٝطإ، ٚعٔ أمحس قٍٛ: أْ٘ سنطاّ، ٚقناٍ ايكاضنٞ:    (4/523)
 .(9/172املػين البٔ قسا١َ )ٜٓظط:   حيطّ.بكٛي٘: ٖٛ سطاّ. إشا اؾتس ٚأغهط، ٚإشا مل ٜػهط مل

)ح  ،نطاٖن١ اْتبناش ايتُنط ٚايعبٝنب شتًنٛطني      :باب ،يف نتاب األؾطب١ ،أخطد٘ َػًِ يف صشٝش٘ -2
َنٔ ضأ٣ إٔ ال   :بناب  ،يف نتاب األؾنطب١  ،ٚأخطد٘ نصيو ايبداضٟ َٔ سسٜح دابط  .(5275

 .(5279)ح  ،يف إزاّا ٚإٔ ال جيعٌ إزاَني خيًط ايبػط ٚايتُط إشا نإ َػهّط
 .(8/18االغتصناض ) ٜٓظط: -3
باب َٔ ضأ٣ إٔ ال خيًط ايبػط ٚايتُط إشا ننإ  ٜٚؿٗس ي٘ تبٜٛب ايبداضٟ يف نتاب األؾطب١، قاٍ:  -4

قنٍٛ   ابٔ عبس اينرب:  قاٍ ، (7/108) :صشٝض ايبداضٟ. ٜٓظط َػهطا، ٚإٔ ال جيعٌ إزاَني يف إزاّ
ٖٚٛ األَط ايصٟ مل ٜعٍ عًٝ٘ أٌٖ ايعًِ ببًسْا أْ٘ ٜهطٙ شيو يٓٗنٞ   :َايو ٜٚعين: قٍٛ -َايو ٖصا 
ال يًػنطف   ،ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓٗٞ املنصنٛض يف ٖنصا ايبناب ْٗنٞ عبناز٠ ٚاختٝناض        عٓ٘ ×ضغٍٛ اهلل 

. ٜٓظنط:  نُنا قناٍ ايًٝنح ٚغنريٙ     ا،ٚال جتٛظ ايؿنس٠ عبناز٠ ٚاختٝناض    ،نُا قاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ،ٚاإلنجاض
 .(8/18االغتصناض )

 ،ٚإمنا أخطد٘ أبٛ ٜٛغـ تًُٝص ؾٝد٘ أبٞ سٓٝؿ١ ،مل أدسٙ عٓس ستُس ايؿٝباْٞ يف نتاب ا ثاض ظط:ٜٓ -5
ٜهطٙ إٔ جيُع بنني ايتُنط    إمنا " :بًؿ  ،(999)ح  ،األؾطب١ :يف باب ،بٗصٙ ايططٜل ،يف نتاب ا ثاض

 .... األثط،.ايٓبٝص يفٚايعبٝب 
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[ باب]
(أ )

 نيبر الدباء واملزفت  

، ٖٚننٞ (ت )املٛسننس٠ ممننسٚز٠، ٚقننس ٜكصننط   (ب )ايننس ٓبا٤، بطننِ ايننساٍ، ٚتؿننسٜس
ٚامُلَعؾَّت بطِ املِٝ ٚؾتض ايعاٟ ٚتؿسٜس ايؿنا٤: ايٛعنا٤ املطًنٞ بايعؾنت،     ، (1)َعطٚؾ١

 .(2)يف ايؿطاب غطٜعّا. شنطٙ يف املػطب (خ )ٖٚٛ ايكاض، ٖٚصا مما حيسخ ايتػري
خطرب يف بعر     ×أخربىا مالرو أخربىرا ىراف  عرً ابرً عنرس أٌ الري         »: 717/ 47

ِ »أٟ: غعٚات٘،  «مااشُٓ أٟ: تٛدٗت إيٝ٘ ألمسع نالَن٘   «قال ابً عنس: فلقبل  حنرْ
 ،«أٟ: َٔ خطبت٘،  «فاىصسف« ُ أٟ: يبعض  «فكلر  »أٟ: أصٌ إيٝ٘  «قبل أٌ أبلار

 «ىَٙ أٌ ٓيبر يف الدباٛ ّاملصف  :قالْا»، (ز )أٟ: َٔ األَٛض ايػطٜب١ «ما قال»األصشاب، 
ّالررريكخ»"ٚيف ضٚاٜننن١ ظٜننناز٠:  

ّاحمليرررهه (ح )

(ر )
، املٓذنننٛض، ٚاينننٓكري: ارتؿنننب  "«

 
 

)العٍٕاُوطىٕؼ(.#:ت$يف-أ

)الباٞ(.بظٖارٚ#ك$يف-ب

)تكصض(.#:ك$يف-ت

)الٍكري(.#:ك$يف-ث

......إىلبابورياثالعىٛ"(.)وعظيالصفخٛوطىٕؼوَقٕلْ"األوٕصالغضٖبٛ#:ت$يف-ج

)ٔالتغري(.#:ف$يف-ح

)ٔاملدتي(.#:ٔ$،#ص$/)ٔاملٍختي(:#ف$يف-خ

 
ناْٛا ٜٓتبصٕٚ ؾٝٗا ؾتػطع ايؿنس٠  ٚايٓٗٞ ٖٛ عٔ االْتباش ؾٝٗا، ؾإِْٗ ايسبا٤: ايكطع، ٚاسسٖا زبا٠٤،  -1

 (2/96) ايٓٗا١ٜ. ٜٓظط: يف ايؿطاب
 .(209املػطب )ص  ٜٓظط: -2
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نٓنت  " :بكٛي٘  ْػذ، ٚنإ شيو يف أٍٚ اإلغالّ ثِ (1): ادتط٠ ارتططا٤(أ )ٚاحملٓتِ
، ؾاؾطبٛا يف نٌ ٚعا٤ غنري إٔ ال تؿنطبٛا   (2)ْٗٝتهِ عٔ األؾطب١ إال يف ظطٚف األزّ

(ب )َػهطّا
 عٔ بطٜس٠. (3). ضٚاٙ َػًِ"

ىَٙ  × أخربىا مالو، أخربىا العالٛ بً عبد السنً، عً أبُٔ أٌ الي » : 718/ 48

ُٓيبر يف الدباٛ ّاملصف   .(4()خ ) صِذع٢ً طايٓػ( ت )٘نننننإ ٜٓبػٞ يإلَاّ ستُس إٔ ٜٓب، «أٌ 

 
 

)ٔاملدتي(.#:ٔ$،#ص$،#ف$يف)ٔاملٍخٍتي(/#:ك$يف-أ

)عكضًا(.#:ف$يف-ب

)ٖمْٗ(.#:ف$يف-ت

األصن:)الٍغٗذ(،ٔالتصٕٖبوَباق٘الٍغــــذ.يف-ث

 
 .(473 املػطب )ص ٜٓظط: -1
 .(22)ص  املػطب. ٜٓظط: ٖٚٛ ادتًس املسبٛؽ املصًض بايسباؽ ،ع أزِٜاألزّ: ا -2
ايٓٗٞ عٔ االْتباش يف املعؾت ٚاينسبا٤ ٚاذتٓنتِ    :باب ،يف نتاب األؾطب١ ،أخطد٘ َػًِ يف صشٝش٘ -3

ٚقس أخطد٘ َٔ ضٚاٜن١   .(5281)ح  ،اٚأْ٘ ايّٝٛ سالٍ َا مل ٜصط َػهّط ،ٚايٓكري ٚبٝإ أْ٘ َٓػٛر
ٞٓ ٚعا٥ؿ١ ٚابٔ عُط ٚمل أدسٙ عٓس َػنًِ أٚ غنريٙ َنٔ ضٚاٜن١ بطٜنس٠ ضضنٞ اهلل عنِٓٗ         ،أْؼ ٚعً

 ،يف نتناب األؾنطب١   ،ٚاذتسٜح أخطد٘ نصيو ايبداضٟ َٔ سسٜح عا٥ؿ١ ضضنٞ اهلل عٓٗنا   .أاعني
 .(5273)ح  ،يف األٚع١ٝ ٚايظطٚف بعس ايٓٗٞ تطخٝص ايٓ   :باب

، سٝح ٜط٣ أْ٘ نإ عًٝن٘ إٔ ٜنٛضز تعًٝكنا َنٔ     -ضمح٘ اهلل -ٖٚصا اغتسضاى َٔ ايكاضٟ ع٢ً ستُس -4
 ايٓػذ ايصٟ زٍ عًٝ٘ سسٜح َػًِ ايػابل. تعايٝك٘ املكتطب١ يف ٖصا ايباب إلٜطاح
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 الطالء  (أ )رينب  [باب]

أٟ:  (ب )طنُجن َخ َنا بهػط ايطا٤ نٌ َا ٜط٢ً ب٘ َٔ َقٔططَإ ٚضتنٛٙ، ٜٚكناٍ يهنٌ    
 .(1) ع٢ً ايتؿبٝ٘ ست٢ مسٞ ب٘ املجًح. نصا يف امُلػِطب ،طال٤ْ :َٔ األؾطب١ ،غًط

أخربىا تاّت بً احلصني ،أخربىا مالو»: 49/719

(2)
عً ّاقد بً عنسّ بً ضعد بً  

معاذ

(3)
» ِٓ عً حمنْت بً لبٔرد »املِٝ،  بط

(4)
ٌ »، (ت )بؿتض ؾهػط « اشىصرازٖ أ

(خ )
عنرس   

قدو الػاو غهٙ بً اخلطاب حني

(ز )
، أٟ: َٔ د١ٗ ٖٛا٥ٗا «إلُٔ أٍل الػاو ّباٛ اشزض 

ّقررالْا»َا٥ٗننا،  (ر )أٟ: ثكننٌ ،بهػننط ؾؿننتض (ح )ٚ «ّثكلررَا»

(ز ) 
:   ٓصررلذ ليررا إ  ٍرررا

(ش )
 

أٟ:  «فكرال »يعً٘ نإ عٓسِٖ ْٛع َٔ ايؿطاب غري ارتُط َٔ أْٛاع ايٓبٝنص،   «الػرساب 
 

 

.#ص$،#ٔ$،#ف$ٔاملجبتوَ:األصن:)ٍٖبش(،يف-أ

)واخظ(.:#ٔ$/)وااختظ(:#ك$،#ص$،#ف$يف-ب

)فغكض(.#:ص$يف-ت

)عَ(.#:ك$يف-ث

.ٕؼوطى#ٔ$يف-ج

:)ثكمّابكغض(.#ٔ$يف/،#ف$،#ص$،#ك$عكطوَ-ح

وطىٕؼ.#ٔ$يف-خ

)قاه(.#:ك$يف-ر

)حز(.#:ف$يف-س

 
 .(294)ص  املػطبٜٓظط:  -1
 ظضعن١ عٓن٘:   أبٛ َٛالِٖ، املسْٞ، ثك١، ٚثك٘ ابٔ َعني، ٚقاٍ األَٟٛ غًُٝإ أبٛ اذتصني، بٔ زاٚز -2

 .(1779) ايتٗصٜب: ، تكطٜب(1434) ٖن. ايهاؾـ 135 غ١ٓ تٛيف ايطبك١ ايػازغ١، َٔ يٝٓٔ،
 ايطبك١ ايطابع١ َٔ ثك١ املسْٞ، األؾًٗٞ األْصاضٟ اهلل عبس أبٛ َعاش، بٔ غعس بٔ عُطٚ بٔ ٚاقس -3

 .(7388) ايتٗصٜب ، تكطٜب(6033) ٖن. ايهاؾـ 120 غ١ٓ تٛيف 
ايٓب٠ٛ، عسٙ ايبعض َٔ  أٜاّ يف ٚيس املسْٞ، األؾًٗٞ األٚغٞ ْعِٝ عكب١، أبٛ بٔ يبٝس بٔ ستُٛز -4

، (5/112) ايػاب١ ٖن. أغس 96 غ١ٓ ايعًُا٤. تٛيف َٔ ٚنإ عِٓٗ، ضٚاٜت٘ صػاض ايصشاب١، ٚدٌ
 .(6/35) اإلصاب١:

26  /31    
 ـــــــــــ

315 

    205/  21ل
 ـــــــــــ

 ب
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ٕ    «العطرل  اغسبْا»عُط،  قرالْا:   ٓصرلخيا   »، (1)أٟ: ؾإْ٘ ؾؿا٤ يًٓناؽ، نُنا يف ايكنطآ

ً  زجرل لُ  قال»ساض، (أ )، أٟ: ألْ٘ سًٛ َٚعادٓا«العطل  (ب )أٟ: أضض «اشزض أٍرل  مر
ٍل لو أٌ أجعل لو مً ٍرا الػساب غٔٝان   ٓطهس  قال: ىعه، فطبدرِْ حهرٙ   » ايؿاّ،

فلتخرل أبربعُ فٔرُ ثره زفر  ٓردِ        ذٍب ثلجاِ ّبكٕ ثلجُ، فلتْا بُ عنس بً اخلطراب  

 ُ أٟ: ٜتُسز، أضاز أْ٘ ننإ ثدٝٓنا، عًن٢ َنا يف      «ٓرهنط  »، (2)ٚيٝش٢ٝ: ؾتبعٗا «فهبعر
ٚيف ضٚا١ٜ: َا أؾب٘ ٖصا بطال٤ اإلبنٌ،   «فكال: ٍرا الطالٛ، مجل طالٛ اإلبل»، (3)ايٓٗا١ٜ

ِ  »، أٟ: َا ٜط٢ً ب٘ َٓ٘ قططإ ٚضتنٛٙ  أٟ: عًن٢ غنبٌٝ ايتنساٟٚ     «فرلمسٍه أٌ ٓػرسبْ
فكال عباتٗ بً الصام : أحللهَرا ّا  »

(ت )
ّا  مرا أحللهَرا،   »أٟ: ساؾنا،   «قرال: نرال   

 . «علَٔه، ّما أحسو علَٔه غٔٝا أحللهُ هلهغٔٝا حسمهُ  هله اللَه إىٕ   أحل

بػسب الطالٛ الرٖ، بلع   قال حمند : ّبَرا ىلخر»

(خ )
ّبكٕ ثلجُ ٍّْ    ذٍب ثلجاِ

ٟ   «فلما نل معّهرل » (4)قًًٝ٘ (ز )ٚأ ،أٟ: َطًكّا «ٓطهس : (ح )بتؿسٜس ايؿٛقٝن١ املؿتٛسن١ أ
٘  «ٓطرررررهس»، (5)قنننننسِٜ (ر )أٟ: يف غننننناعت٘ أٚ َنننننع قًتننننن

 ،« ُ «فرررررال خرررررخ فٔررررر

 
 

)وظاحٍا(.#:ك$يف-أ

)وَ(.:بظٖارٚ#ك$يف-ب

،#ك$عكطوَ-ت

.:)قز(بظٖارٚ#:ك$،#ص$،#ٔ$يف-ث

.#ك$،#ف$،#ص$يفاألصن:)ٔ(،ٔالتصٕٖبوَ:-ج

)أٔ(.#:ف$يف-ح

.#ف$،#ك$عكطوَ-خ

 

ڎ ڈ ڈ     ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ         ژ   تعنا  يف غنٛض٠ ايٓشنٌ:   اهلل قاٍ  -1

ہ ھ ھ ھ ھ   ے  ہں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ںڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .ژے 
 .(5/1241) بطٚا١ٜ حي٢ٝٛطأ امل ٜٓظط: -2
 .(4/340) ايٓٗا١ٜ ٜٓظط: -3
 ٚاملع٢ٓ: ال ٜػهط َطًكا، أٚ ال ٜػهط قًًٝ٘. -4
 .(4/1521) ايصشاحٜٓظط:  -5
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ُٟ (أ )قاٍ ، (1()ب ) صحعًن٢ طايجًن   ايطنال٤  عُط ٚأبٞ عبٝس٠ َٚعاش ؾطُب ايبداضٟ: ٚضأ
غنأيت أمحنس عنٔ ؾنطب    "، ٚقاٍ أبٛ زاٚز: (2)ٚض٣ٚ ايٓػا٥نٞ ؾطب٘ عٔ أبٞ َٛغ٢

إْ٘ ٜػهط! ايطنال٤ إشا شٖب ثًجاٙ ٚبكٞ ثًجن٘، ؾكاٍ: ال بأؽ ب٘، قًت: إِْٗ ٜكٛينٕٛ 
عًِ أْ٘ سٌ ْبٝص ايتُنط ٚايعبٝنب َطبٛخنّا    ا، ثِ ": يٛ نإ ٜػهط ملا أسً٘ عُط(ت )قاٍ

أز٢ْ طبد١ بإٔ ُطبذ ست٢ ْطر، ٚإٕ اؾنتس، إشا ؾنطب َنا مل ٜػنهط، بنال ْٝن١ هلنٛ        
ٓٛ ٌٟٓٚططب، بٌ ب١ٝٓ ايتك ٚإٕ  ،ٚايؿنعري ٚاينصض٠   ْبٝص ايعػٌ ٚايتني ٚاينربٓ  ، ٚنصا س

ٌٓ (ز )يهٔ ٟٚططب، بٌ يًتكٛ ٜطبذ بال ١ْٝ هلٛ (خ )مل ، (ح )شينو قنٍٛ أبنٞ سٓٝؿن١     ،س
ٚقاٍ ستُس: ننٌ َنا أغنهط ننجريٙ     . (ز ): حيس ؾاضب٘ ٚإٕ غهط َٓ٘(ر )ٚأبٞ ٜٛغـ قاال

 .ايػهطإ ؾٝ٘ ُسطَّّ قًًٝ٘ َٔ أٟ ْٛع نإ، ٚحيٓس
 

 

.#ك$عكطوَ-أ

.#ك$،#ف$،#ص$يفاألصن:)الجالث(/ٔالتصٕٖبوَ-ب

.#ف$،#ص$ٔاإلثباتوَيفاألصن:)قالٕا(/-ت

.#ك$عكطوَ-ث

ِكشايفمجٗعالٍغــــذ!-ج

)قٕه(.:طٖارٚ#ك$يف-ح

)ٔالتصٕٖبعٗاقا()فال(.#:ك$،#ف$،#ص$،#ٔ$األصن:)قاه(/يف-خ

)فْٗ(.#:ك$-ر

 
ٚقنس   .ايباشم َٚٔ ٢ْٗ عٔ ننٌ َػنهط َنٔ األؾنطب١     :باب ،يف نتاب األؾطب١ ،أٚضزٙ يف صشٝش٘ -1

ٟ  ،ٚصٌ ٖصٙ ا ثاض املط١ٜٚ عٔ عُط ٚأبٞ عبٝس٠ َٚعاش  ،اذتاؾ  ابٔ سذط ايعػكالْٞ يف ؾتض ايبناض
ٌ  ،ٚقس صٓشض ٖصا األثط .(5/23): ٚيف تػًٝل ايتعًٝل ،(10/63)  ،ايؿٝذ األيباْٞ يف إضٚا٤ ايػًٝن

 .(2392)ح  ،476ص 
)ح  ،(8/330) ،شنط َا جيٛظ ؾطب٘ َٔ ايطال٤ َٚا ال جيٛظباب  ،أخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف نتاب األؾطب١ -2

 ،ٚاألثنط صنٓشش٘ َٛقّٛؾنا    ."إ ٜؿطب َٔ ايطال٤ َا شٖب ثًجاٙ ٚبك٢ ثًجن٘  أْ٘ ن " :بًؿ  ،(5721
 ٞ ٌ  ،(5199)ح  ،(3/347) ،ايؿٝذ األيباْٞ يف صشٝض غٓٔ ايٓػنا٥  ،475ص  ،ٚيف إضٚا٤ ايػًٝن

 .(2390)ح 
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ٚايؿت٣ٛ يف ظَآْا ع٢ً قٍٛ ستُس; ألٕ ايؿػام جيتُعنٕٛ عًٝٗنا ٜٚكصنسٕٚ ايًنٗٛ      
 . ٚاهلل أعًِ بايصٛاب.(1()أ ) ٚايػهط يػببٗا بؿطبٗا

 
 

)عببّا(.#:ك$يف-أ

 
، َٚا عًٝن٘ ايؿتن٣ٛ عٓنس اذتٓؿٝن١     (8/247): ايبشط ايطا٥ل، ٚ(24/9املبػٛ  يًػطخػٞ )ٜٓظط:  -1

ايّٝٛ ٖٛ قٍٛ َايو، ٚسهِ نٌ ؾطاب عٓسٙ، َطبٛخا أٚ غري َطبٛر إٔ ال ٜهٕٛ َػهطا، ال قًًٝ٘ 
ٚنٓت أمسع إٔ املطبٛر إشا شٖب ثًجاٙ مل ٜهنطٙ، ٚال أض٣ شينو، ٚيهنٔ إشا طنبذ     ٚال نجريٙ. قاٍ: 

     ٘  ايتٗنصٜب يف اختصناض املسْٚن١    . ٜٓظنط: ست٢ ال ٜػهط نجريٙ، سنٌ، ٚإٕ أغنهط ننجريٙ، سنطّ قًًٝن
(4/500). 



 

 
 
 

 كتاب احلدود شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

255 

 

 (11 ) 
 كتاب الفرائض
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 (1)الفرائض(أ)كتاب 

(ب)صٖٛطٚ ٜعطف(ت)صاملكسض٠طايػٗاّ بايؿطا٥ضعًِ املطاز ٚقٌٝ: املرياخ، يف
 بري املٛاضٜح قػ١ُ نٝؿ١ٝ (خ)صَػتشكٝٗاطَٓ٘ ٚضز: ٚقس ايؿطا٥ض"، ،(ز)تعًُٛا

ٜـٓعع(ح)صعًُٛٙطٚ ٖٚٛأٍٚؾ٤ٞ ُٖٜٚٛٓػـ٢، َٔ(ر)ايٓـاؽؾإْْ٘ـكـايعًِ،
.ضٚاٙابَٔادـ٘ٚاسبانِعٔأبٖٞطٜط٠"أَيت

(2).
 

 

َطُٛغ.ايعٓٛإ«ٚ»يف-أ

«ى»ٚايتضٜٛبَٔ:)ٖٛ(،األصٌيف-ب

.«ى»،«ف»،«ظ»صٌ:)املكذس(،ٚايتضٜٛبَٔاأليف-ت

.«ٚ»ٚايتضٜٛبَٔ،)َظتخكٗا(:األصٌيف-خ

.«ى»طكطَٔ-ج

.«ى»ٚايتضٜٛبَٔ،)عًُٛٙ(:األصٌيف-ح

)ْضع(.«:ظ»،«ف»يف-خ

 
حيتازإيٝ٘يهجـط٠ايصٟتعطفب٘األْكبا٤ٚايػٗاّيهٌٚاضخ،ٚعًِايؿطا٥ضٖٛعًِاملٛاضٜح-1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ  قٛيـ٘تعـازي:ٚأقٌايتػ١ُٝأخـصاَـٔ،َاتعِب٘ايب٣ًٛ

:ايؿـــــطليفايًػـــــ١،ٚڇٿ ٿ ٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ
٘،ٚايؿطل:اسبٓعٚايكطع،ؾطلايكانٞايٓؿك١إشاقسضٖا:ٜٚكاٍ،ايتكسٜط اهللٚايؿطل:َـاأٚدبـ

.(8/556):ايبشطايطا٥ل،ٚ(3/1097)ايكشاحتعازي،ٜٓعط:
2-٘ ،اسبـحعًـ٢تعًـِٝايؿـطا٥ض:بـاب،يفنتـابايؿـطا٥ض،اسبسٜحأخطد٘ابَٔادـ٘يفغـٓٓ

ٚقاٍايصٖٞ،ٚغهتعٓ٘،(7948)ح،(4/369)،ٚاسبانِيفَػتسضن٘،(2719)ح،(4/23)
٘ٚأسطدـ٘نـصيو.سيـط٠سؿـلبـٔعُـطٚإٙ:يفايتًدٝل )ح،(6/208)،ايـساضقط يفغـٓٓ
،اسبـحعًـ٢تعًـِٝايؿـطا٥ض:بـاب،يفنتابايؿـطا٥ض،ػٓٔايهرب٣ايايبٝٗكٞيفٚ،(12537

ٚقاٍابٔاملًكٔيفايبسض.تؿطزب٘سؿلبٔعُطٚيٝؼبايكٟٛ:ٚقاٍ،(11955)ح،(6/209)
،ٖٚٛٚاٙ،املسْٞبٔأبٞايعطافسؿلبٔعُطألٕيفإغٓازٙ،سسٜحنعٝـ:(7/187)،املٓري

تـاضٜذايهـعؿا٤)يفنتابـ٘ٚأعًّ٘ب٘ابٔسبـإيف،َٓهطاسبسٜح:قاٍايبداضٟ.ثُِضَٞبايهصب
ٚالجيـٛظ،سؿلٖـصاٜـيتٞبيؾـٝا٤نًـٗاَٛنـٛع١:ٚقاٍ،((1/255)،اجملطٚسرئَاحملسثري
ٔ.االستذازب٘حباٍ )ح،(1/412ابـَٔادـ١)ٚاسبسٜحنٓعؿ٘ايؿٝذاأليبـاْٞيفنـعٝـغـٓ

.(1665)ح،329م،ٚيفإضٚا٤ايػًٌٝ،(2489
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ضٚا١ٜ عٓ٘:(أ)ٚيف ٚايكط"ايتـطَصٟ ايؿطا٥ض ايٓاؽآتعًُٛا ٚعًُٛا ٕ
"َكبٛل(ب)ؾإْٞ

(1) ايساضَٞٚايساضقط : ٚيفضٚا١ٜ ايٓاؽ"، ٚعًُٛٙ ايعًِ تعًُٛا
اَطؤ(ت)تعًُٛا ؾإْٞ ايٓاؽ ٚعًُٛٙ ايكطإ، تعًُٛا ايٓاؽ ٚعًُٖٛا ايؿطا٥ض،

ز)ايؿذيست٢خيتًـ(خ)َكبٛلٚايعًِغٝٓكل،ٜٚعٗط ؾطٜه١الجيسإاثٓإيف(
"أسسّاٜؿكٌبُٝٓٗا

(2).


 
 

)سٚاٜت٘(.«:ى»يف-أ

)يف(.«:ى»يف-ب

)ٚتعًُٛا(.«:ى»يف-ت

)تعٗش(.«:ى»يف-خ

)ختتًف(.«:ى»يف-ج

 
)ح،(4/413)،َادـا٤يفتعًـِٝايؿـطا٥ض:باب،يفنتابايؿطا٥ض،أخطد٘ايرتَصٟيفغٓٓ٘-1

ٟ.عٛفعٔؾٗطبٔسٛؾبعٔأبٖٞطٜط٠عٔايؿهٌبٔزهلَِٔططٜل،(2091 :قاٍايرتَـص
،(1/326ابَٔادـ١)ٚاسبسٜحنٓعؿ٘ايؿٝذاأليباْٞيفنعٝـغٓٔ.ٖصاسسٜحؾٝ٘انططاب

،نعٝـازباَعٚيف،(1664)ح،ضٚا٤اإلٚيفربطٜر،(244)ح،املؿها٠ٚيفربطٜر،(1982)ح
.(2450)ح

َـٔ،(221)ح،(1/83)،َٔاملكسَـ١،باباالقتسا٤بايعًُا٤:يفباب،أخطد٘ايسضاَٞيفغٓٓ٘-2
،(4/120)،ايؿطا٥ضٚايػٓٔٚغريشيويفنتاب،ٚأخطد٘ايسضاقط يفغٓٓ٘.ضٚا١ٜابَٔػعٛز

،يفنتابايؿـطا٥ض،ايٓػا٥ٞيفغٓٓ٘ٚبٓشٛٙ;أخطد٘.َٔضٚا١ٜأبٞغعٝساشبسضٟ،(4149)ح
)ح،(4/369)،اسبــانِيفَػــتسضن٘ٚ،(6305)ح،(4/63)،األَــطبتعًــِٝايؿــطا٥ض:بــاب
:(2/182)،قاٍابٔاملًكٔيفخالق١ايبسضاملٓري.ٚقٓشش٘ٚٚاؾك٘ايصٖيبيفايتًدٝل،(7950

َاٜع بإغكاطأبٞاألسٛم،أقضَطغاّل:ايساضقط قاٍ" ."عٛزػـبٔغًُٝإبٔدـابطٚابـٔ
ايٓػا٥ٞٚاسبانِٚايساضَٞضٚاٙ":(3/179)،تًدٝلاسببريٚقاٍاسباؾغابٔسذطايعػكالْٞيف

ٚقـاٍ."ٚؾٝـ٘اْكطـاع،بـَٔػـعٛزانًَِٗٔضٚا١ٜعٛفعٔغًُٝإبٔدابطعٔ،ٚايساضقط 
ٚاسبسٜحنٓعؿ٘ايؿٝذاأليباْٞيف."يفإغٓازَٙٔملأعطؾ٘":(4/259)،يعٚا٥ساهلٝجُٞيفصبُعا

.(279)ح،(1/59)،ٚيفربطٜراملؿها٠،(1664)ح،329م،إضٚا٤ايػًٌٝ
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50/720 :«    ٞ أخربُاام ًمهاام أخربُاام ابااّ عاأمص  ااّ     ٚ اا

(أ)
ــط،« ــتضؾهػ بااّ ا»بؿ

ذؤٙب

(1)
أٟ:«اخلطامص رازل هوذا    أْ  ٌز بّ »ش٥ببُٗعُٜٚبسٍؾُٝٗا،(ب)تكػري«

َْٙفِزل هٕ»ي٘،(ت)سهِبايؿطن١ٝ أٟ:ايعا١ََٔايعًُا٤،«اهِمظ»أٟ:يًذس،«اهذٜ 
َايــو:أْــ٘بًػــ٘عــٔ:ٖٚــٛايجًــحَــعاإلخــ٠ٛ،ٚضٚاٙحيٝــ٢يفَٛط٦ــ٘«اهٚااَ٘»
يًذـسَـعبٜٔػاضأْ٘قاٍ:ؾطلعُطبٔاشبطابٚظٜسبـٔثابـت(خ)ُإٝغً

حمٌ : ٗبٔذا مي »،(2)اإلخ٠ٛ

(ز)
٘ »أٟ:َعاإلخ٠ٛ،«ُأخذ يف اجلا   أٟ:َـصٖب«ٗٓا

 ٘ي سٙ  بّ ثمبت ٗ بٕ تق٘ي»عُط،

(ح)
  ٞ ٗأًام أبا٘ سِٚفاٞ    »أٟ:طيٗٛضايؿكٗا٤،«اهعمًا

بقا٘ي أباٛ بلاز اه ا ٙعب ٗ  ا  ا  باّ        ُأخاذ »أٟ:يفسلإضثـ٘،«اجلا   رإُٕ كمْ يف

أٟ:بٌازبسٜيخصطيٝعاملاٍ;ألْ٘«ع٣ًٚم»أٟ:َعازبس،«  مظ رال ٙ٘رخ اإلخ٘ٝ ًعٕ
ٚيفؾـطحايؿـطا٥ضايػـطاد١ٝ .ؾهـصابازبـس(ر)سيٓعي١األب،ؾهُاٜػكطٕٛباألب

ــٝس ــسٜل":(3)يًػـــ ــطايكـــ ــٛبهـــ ــاٍأبـــ ٔقـــ ــ ــَ٘ـــ ــٔتابعـــ َٚـــ
 

 

)قبٝض١(.«:ف»يف-أ

َطُٛغ.«ٚ»يف-ب

)بايفشٜض١(.«:ٚ»يف-ت

«.ف»،«ٚ»ٚايتضٜٛبَُٔإ(.يفاألصٌ:)طً-خ

)ٖزا(.«:ى»يف-ج

)َكٍٛ(.«:ظ»،«ف»يف-ح

)فهُاٜظكطٕٛباألب(.«:ظ»َٔطكط-خ

 
٘أٚالزاشبعاعٞ،املسْٞ،عاملضباَْٞٔغعٝسأبٛسًش١ً،شؤٜببٔبٔقبٝك١-1 ضؤٜـ١،ايكشاب١،يـ

(.5512)ايتٗصٜب،تكطٜب(4545)ٖـ.ايهاؾـ86تٛيفغ١ٓ
.(3/729)بطٚا١ٜحي٢ٝٛطياملٜٓعط:-2
يـ٘ايؿـطٜـ،،بايػـٝساملؿـتٗطٚ،ايؿطمعامل،ازبطداْٞاسبػٝ ،أبٛاسبػٔضبُسبٔعًٖٞٚٛ-3

ؿـطا٥ض.ٚاملككـٛزؾـطس٘ي(1/488)ايطـايعٖــ.ايبـسض816غـ١ٓاملكـٓؿاتايهـجري٠،تـٛيف
."ايػطاد١ٝايؿطا٥ض"،املعطٚؾ١بـاسبٓؿٞايػذاْٚسٟ،ايطؾٝسعبسبٔضبُٛزبٔضبُس،ايػذاْٚسٟ

ٍايباٖط،ايؿطح:ٖٚٛ"قاٍسادٞخًٝؿ١عٖٔصاايؿطح،ايصٟملأقـعًٝ٘: ّبـرياملتـساٚ ،األْـا
ٛٓٚيصيو .(2/1249):ايعٕٓٛنؿـ."عًٝ٘باسبٛاؾٞاألٚضامٚد٘ايعًُا٤زغ
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عباؽ،ٚابٔايعبري،ٚابٔعُط،ٚسصٜؿ١بٔايُٝإ،ٚأبـٞغـعٝس(أ)صنابٔطايكشاب١
اشبسضٟ،ٚأبٞبٔنعب،َٚعاشبٔدبٌ،ٚأبَٞٛغ٢األؾعطٟ،ٚعا٥ؿ١،ٚغريٖـِ

:"ال(1)ٚاألخـٛات،أٟ:ألبٚأّأٚألببٓٛاألعٝإٚبٓٛايعالتَٔاإلخ٠ٛ،
بٌازبسٜػتبٓسجبُٝعاملاٍنـاألب،ٖٚـصاَعازبسنُاالٜطثَٕٛعاألب،(ب)ٜطثٕٛ

بٔعبسايععٜـع،ٚاسبػـٔ،(ت)قٍٛأبٞسٓٝؿ١ٚؾطٜضٚعطا٤ٚعط٠ٚبٔايعبريٚعُط
ٜطثٕٛٚابٔغرئٜ،ٚبُٜ٘ؿت٢عٓساسبٓؿ١ٝ،ٚقاٍعًٞ،ٚابَٔػعٛز،ٚظٜسبٔثابت:
٠ٛألَّعازبس،ٖٚٛقٛهلُا،ٚقٍَٛايوٚايؿاؾعٞ،ٚأَابٓـٛاألخٝـافأٟ:اإلخـ
ــاّ ــسإطياعـــــــــــــ ــعازبـــــــــــــ ــكطَٕٛـــــــــــــ "ؾٝػـــــــــــــ

(2).
 

 

.«ظ»،«ف»ٚايتضٜٛبَٔ/بٔ(ااألصٌ)نإيف-أ

)ٜٛسثٕٛ(.«:ف»يف-ب

)عُشٚ(.«:ى»يف-ت

 
ٚأْٜ٘كَّٛكاّاألبعٓسعسّاألبَع،ع٢ًإٔاألبحيذبازبٓسٗا٤اتؿلايكشاب١ٚاأل١ُ٥ايؿك-1

ٖـٌ،ٚأْ٘حيذباإلخ٠ٛألّ،نُاحيذبِٗاألُب،ٚيهِٓٗاختًؿٛاشٟٚايؿطا٥ضٜعكبايبٓري،ٚ
األؾكا٤أٚألب،ٖٚٛاملبشحايصٟبسأبـ٘املليــ،ضظيـ٘اهلل،ٜكَّٛكاّاألبيفسذباإلخ٠ٛ

.ثِاختًؿٛاع٢ًقٛيريض٥ٝػري،أسـسُٖاقـٍٛأبـٞبهـط(73املٓصض)ماإلطياعالبٜٔٓعط:
َٚٔتابع٘،ٚايجاْٞقٍٛعًٞٚظٜسبٔثابتٚطيٗٛضأٖـٌايعًـَِـٔايكـشاب١ٚايؿكٗـا٤،ٚعًـ٢

ست٢حيذب،ازبسعٓسعسّاألبَكاّاألبيفاإلضخٚاسبذباألٍٚغاضأبٛسٓٝؿ١،سٝحٜكّٛ
.ٚإزيايجاْٞشٖبأبٜٛٛغـٚضبُسإزيأْٜ٘ؿـطليًذـسْبناْٛااإلخ٠ٛٚاألخٛاتَٔأٟدا

،ٖٚـٛقـٍَٛايـو،(8/559ايبشطايطا٥ل)،(29/180املبػٛطيًػطخػٞ)َعاإلخ٠ٛ.ٜٓعط:
َػـُا٠،ٜبـسأسيـٔؾـطنَِٗـٔأٖـٌٚازبس،ٚاإلخ٠ٛيألبٚاألّ،إشاؾطنِٗأسسبؿطٜه١قاٍ:

شيويًذسٚاإلخـ٠َٛـٔؾـ٤ٞ،ؾإْـٜ٘ٓعـط،أٟشيـوايؿطا٥ض،ؾٝعطٕٛؾطا٥هِٗ،ؾُابكٞبعس
إشاٚضخٚب٘قاٍايؿاؾعٞ:.(3/730):ٛطياملأعطٝ٘ايجًحممابكٞي٘ٚيإلخ٠ٛ.أؾهٌسبغازبٓس

.ازبسَعاإلخ٠ٛقامسَِٗاناْتاملكامس١خريايَ٘ٔايجًح،ؾإشانإايجًحخريايَ٘ٓٗاأعطٝ٘
.(6/309املػ البٔقسا١َ)أظيس.ٜٓعط:،َٖٚٛصٖب(4/85األّيًؿاؾعٞ)

ٛ.أٟ:األؾـكا٤األخ٠ٛألبٚاسسٚأّٚاسس٠،:ألعٝإبٓٛا-2 ألبٚاسـساإلخـ٠ٛ:ايعـالتٚبٓـ
.(3/333)ايٓٗا١ٜ.ٜٓعط:ألّٚاسس٠ٚآبا٤ؾت٢:اإلخ٠ٛاألخٝافٚبٓٛ،٢ٚأَٗاتؾٓت
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(ب)إالَػـيي١(أ):غًْٛٞعٔاملعهالتٖٚصَٙػيي١َؿه١ً،ٚيصاقاٍعًٞ
،ٚقاٍضبُسبٔ(2)،ٚقستٛقـبعهِٗؾٝٗا،ٚاَتٓعطياع١َٔايؿت٣ٛيفازبٓس(1)ازبٓس
ٟ(ز)ؾٝ٘بايكًض،ٚقاٍضبُسبٔايؿهٌ(خ):ٜكه٢(ت)غ١ًُ :ُٜـسؾعإيٝـ٘(3)ايبدـاض

ايكشاب١،ٜٚكاحلعٔايباقٞ،ثِإٕأباسٓٝؿ١(ر)ايصٟادتُعتإيٝ٘(ح)ايػسؽَٔ
٘ ــ ــط;ألْ ــٞبه ــٍٛأب ــاضق ــ٘ٚملاخت ــ٢قٛي ــتعً ـــربثب ــ١(ز)تً ــ٘ايطٚاٜ .(4)عٓ

 
 

)املفضالت(.«:ف»يف-أ

)َظأي١(.«:ى»يف-ب

)َظ١ًٝ(.«:ى»يف-ت

)تكضٞ(.«:ف»يف-خ

)املفضٌ(.«:ى»يف-ج

«.ى»،«ف»،«ٚ»،«ظ»طكطَٔ-ح

)عًٝ٘(.«:ى»،«ظ»،«ٚ»،«ف»يف-خ

.«ى»يفاألصٌ:)خيتًف(/ٚايتضٜٛبَٔ-د

 
دطاثِٜٝتكشِإٔغطَٙٔ":ٜكٍٛعًٝاإٔ(12416ملأقـعًٝ٘بٗصاايًؿغ،ٚعٓسايبٝٗكٞ:)-1

إٕملٜهـٔؾٝٗـادـس"ٚاإلخ٠ٛ،ٚعٓسايساضَٞبػٓسٙعٔعًٞ،أْـ٘قـاٍ:ازبسبريؾًٝكضدِٗٓ
ٞ»،ٜكـٍٛ:×ملٜهٔأسسَٔأقشابايٓيب"(.ٚعٓسابٔأبٞؾٝب2943:١:)"ؾٗاتٗا إال«غـًْٛ

.(26420):َكٓـابٔأبٞؾٝب١"عًٞبٔأبٞطايب
ؾاَتٓعبعهَِٗـٔايؿتـ٣ٛأقـالًـَؿاخيٓايفايؿت٣ٛيفَػا٥ٌازبٓسيفايبشطايطا٥ل:اختقاٍ-2

غعٝسبَٔٓكٛض،ٚض٣ٚ(8/559):ايبشطايطا٥ل.ٜٓعطيهجط٠االختالفايٛاقعؾُٝابريايكشاب١
أدطؤنِع٢ًقػـِازبـسأدـطؤنِعًـ٢":×عٔغعٝسبٔاملػٝبقاٍ:قاٍضغٍٛاهلليفغٓٓ٘

ٚإصياٖـَٛٛقـٛفعًـ٢عًـٞٚعـٔ،َٖٚٛطغٌع٢ًَاظٗط،ٚنُاقاٍابٔسعّ:(55):"ضايٓا
ٚإصيااحملؿٛظَٔططٜـل،×عُط،ٚقشٝضعٔابٔعُط،أَِٖٚٚٔزٕٚغعٝسؾيناؾ٘إزيايٓيب

ٜعـ :-ؾػكطٖصاايكٍٛ-أٚمسع٘غعٝسممِٖٔٚؾٝ٘،البسَٔأسسُٖا،غعٝس:أْ٘عٔعُط
.(8/319احمل٢ًباآلثاض)ٜٓعط:-ايكٍٛبايتٛقـيفَرياخازبٓس

يفايهُاضٟ،عال١ََٔنباضؾكٗا٤اسبٓؿ١ٝ،َـٔآثـاضٙ:ايؿٛا٥ـسايؿهًٞبهطأبٛايؿهٌ،بٔضبُس-3
.(11/129)،َعذِاملليؿري(2/107)امله١ٝ:ٖـ.ازبٛاٖط381غ١ٓببداض٣ايؿك٘،تٛيف

ٕ×طإٔأسساخايـأبـابهـطيفظَاْـ٘،ٚأقـشابايـٓيبصنملُٜنُا-4 ،عًـ٢َـاأٚضزَتـٛاؾطٚ
.(8/151قشٝضايبداضٟ)ٜٓعطايبداضٟيفقشٝشَ٘عًكا،يفبابَرياخازبسٚاإلخ٠ٛ.
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يفازبـسغـبعري(ب)أْ٘قاٍ:سؿعـتعـٔعُـط(1)ايػًُاْٞ(أ)ٚقسض٣ٚعٔعبٝس٠
،ٚيفضٚا١ٜ:إٔعُطخطـبايٓـاؽ،ؾكـاٍ:ٖـٌضأ٣(2)قه١ٝخيايـبعهٗابعهّا

قه٢يًذسبؿ٤ٞ؟ؾكاٍضدٌضأٜتـ٘سهـِيًذـسبايػـسؽ×(ت)أسسَٓهِايٓيب
ّ(ز)َٔنإَٔ(خ)ؾكاٍ:َع آخـطايٛضث١؟ؾكاٍ:الأزضٟ،ؾكاٍ:الزضٜت،ثـِقـا
بايجًح،ؾكاٍ:َعَٔنإَٔايٛضث١؟ؾكاٍ:الأزضٟ،(ر)قه٢يًذس(ح)ؾكاٍ:ضأٜت٘

٘(3()ز)ؾٗسثايحبايٓكـ،ٚضابعبـازبُعايٛتط٠قاٍ:الزضٜت،ٚع٢ًٖصٙ ،ثـِإْـ
ــع ــشاب١ طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

)أبٞعبٝذ٠(.«:ى»يف-أ

)عُشٚ(.«:ى»يف-ب

(.×)يًٓيب«:ى»يف-ت

.«ى»طكطَٔ:-خ

)َع(.«:ى»يف-ج

)يًذذ(.«:ى»يف»-ح

.«ى»طكطَٔ-خ

)بادتُٝع(.«:ظ»،«ى»،«ٚ»،«ف»يف-د

 
ايهٛيف،عُطٚأبٛعُطٚ،بٔعبٝس٠-1 َٔاأل١ُ٥أسسايهٛيفقٝؼبٔعبٝس٠ٚقٌٝايػًُاْٞ

أغًِ َاتثبت،ؾكٝ٘ٚغًِ،عًٝ٘اهللق٢ًايٓيبسٝا٠يفاملدهطَري، غ١ٓ ٖـ.70قبٌ
.(4412)ايتٗصٜب،تكطٜب(3647)ايهاؾـ

ايتؿسٜسيفايهالّيفَػيي١ازبسَـع:باب،يفنتابايؿاض٥ض،ايهرب٣يفايػٓٔايبٝٗكٞأخطد٘-2
،(12192(،)ح6/245)،يألبَٔغريادتٗازٚنجط٠االخـتالفؾٝٗـاأٚ،األخ٠ٛيألبٚاألّ

قاٍاسباؾغابٔسذط."انًٗآٜكضبعهٗابعّه،إْٞألسؿغعٔعُطيفازبسَا١٥قه١ٝ":بًؿغ
ٍ.َٔؾٛا٥سأبٞدعؿطايطاظٟبػٓسقشٝضٙضٜٚٓا:(12/21)،ايعػكالْٞيفؾتضايباضٟ :ثـِقـا

إغٓازقـشٝضغطٜـبٖصا:(5/219)،ٚقاٍيفتػًٝلايتعًٝل.ٚقساغتبعسبعهِٖٗصاعٔعُط
.دسا

َكـٓـ(،2897ٚغٓٔأبٞزاٚز)،ٚأقً٘يف(39)أخطد٘غعٝسبَٔٓكٛضيفغٓٓ٘:بابازبس-3
(.19994:)َػٓسأظيس(،29088ٚابٔأبٞؾٝب١)
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يفبٝــتيٝتؿكــٛايفازبــٓسعًــ٢قــٍٛٚاســس،ؾػــكطتسٝــ١َــٔايػــكـؾتؿطقــٛا
،ٚممـاٜـسٍ(1)يفازبٓسع٢ًؾـ٤ٞ(ت)اهللإٔجيتُعٛا(ب)أبٞ،ؾكاٍعُط:(أ)َصعٛضٜٔ

أالٜتكٞاهللظٜسجيعٌابٔ)ع٢ًَااختاضٙأبٛسٓٝؿ١َاُْكٌعٔابٔعباؽأْ٘قاٍ:
،ثِاعًِإٔعًٝاٚابـَٔػـعٛزٚظٜـسبـٔ(2)ا(األبأب(خ)االبٔابٓا،ٚالجيعٌأب

ازبـٓساختًؿـٛايفنٝؿٝـ١ايكػـ١ُعًـ٢(ز)ثابتبعساتؿاقِٗع٢ًتٛضٜحاإلخ٠َٛع
.(3)أقٛاٍثالث١،ٚضبًٗاايهتباملبػٛط١

أخربُم ابّ عٔمص  ّ  جٌمْ بّ إصشمق بّ َخَزَعٞ بأخربُم ًمهم»: 721/ 51

(4()ح)
»

ّ   ٚ ٞااااا »ات،ــــبؿتش

(ر)
 «دااام١ت اجلاااااااااااااااا ٝ"مي: ااااإ  ااااابّ ذ٢ٗٚب أُ 

 
 

)َزسعني(.«:ى»يف-أ

)أيف(.«:ظ»يف-ب

)جتتُعٛا(.«:ٚ»يف-ت

)أبا(.«:ى»يف-خ

)َٔ(.«:ف»يف-ج

.«ى»طكطَٔ-ح

)قبٝض١(.«:ظ»،«ٚ»يف-خ

 
(.12414)ٔ:ايػٓيفيبٝٗكٞأخطد٘ا-1
(،َٔططٜل14)ح،132م،"مماضٚاٙاألنابطعٔاألقاغط"أخطد٘اسباؾغايباغٓسٟيفنتاب٘-2

إلٕؾـا٤باًٖتـ٘عٓـس،أالٜتكٞاهللظٜسبٔثابت":بًؿغ،ابٔعباؽعٔعٔعطا٤قٝؼبٔغعس
.ٚأٚضزٙابٔعبس"ٚالجيعٌازبسسيٓعي١ايٛايس،أجيعٌٚيسايٛيسسيٓعيت٘إشاملٜهٔزْٚ٘ٚيس،اسبذط

ال،اهللظٜسأجيعٌٚيسايٛيسسيٓعي١ايٛيسيٝتل":بًؿغ،(2/216)،ايربيفداَعبٝإايعًِٚؾهً٘
."إٕؾا٤باًٖت٘عٓساسبذطاألغٛز،جيعٌأبااألبسيٓعي١األب

ؾــطح،ٚ(12/19ؾـتضايبـاضٟالبـٔسذـط)،ٚ(5/342االغـتصناض)اْعـط:تؿكـٌٝشيـويف-3
.(3/167ايعضقاْٞع٢ًاملٛطي)

ٟايكطؾٞخطؾ١،بٔإغشامبٔعجُإ -4 ٘املـسْٞ،ايعـاَط ٔٚثكـ َٔعـريابـ اشباَػـ١.َـ ايطبكـ١
.(4449):ايتٗصٜب(،تكطٜب3678)ايهاؾـ
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يف كتامص  »أٟ:يٝؼيو،«إىل أبٛ بلز تضأهٕ ًرياثٔمب رقمي: ًم هام  »،(1)أٟ:أّاألّ

ٚ«ًٗام  وٌِام  »أٟ:ؾطٜه١َكسض٠،«ا  ًّ ع١ٛ ايكـٝػ١(أ)أٟ:عبَٔٚـٔسهـطْا،
أٟ:مماٜهٕٛيـو،«عا٣ٚمً »أٟ:َٔقٛي٘ٚؾعً٘،«×يف صِٞ رص٘ي ا  »،(2)يًتععِٝ

اهِامظب  رضأي »:ايطاٟٚ،(ب)أٟ:بك١ٝايكشاب١،قاٍ:أٟ«رمردعٛ ستٟ أصأي اهِمظ»

سطازت رصا٘ي ا    »ايٓيب،ٚيفْػـد١قـشٝش١:(ت)سهطت«رقمي املػريٝ بّ عع ٞ

(ز)أعطاٖاايػسؽ:(خ)أٟ«×
أٟ:يفٖصٙ«؟غرين ٓى ًعم»أٟ:أبٛبهط،«رقمي »ب 

 ،(3)َكبٍٛاتؿاقّا(ح)ايطٚا١ٜ;إشعًُإخرئَعًِٚاسس،ٚإالؾاشبربايٛاسسايعسٍ
رقامَ حمٌاا  بااّ ًضاوٌٞب رقاامي ًجااى ذهامب رأُفااذ   »

(ر)
أٟ:أْؿــصاسبهــِ«هلاام أبا٘ بلااز  

 
 

)أٚ(.«:ٚ»،«ف»،«ى»،«ظ»يف-أ

.«ظ»طكطَٔ-ب

)حضش(.«:ٚ»يف-ت

.«ٚ»طكطَٔ-خ

.«ى»طكطَٔ-ج

.«ى»طكطَٔ-ح

)أْفزٙ(.«:ظ»يف-خ

 
ٞازبس٠ايكشٝش١َٔباقٞازبسات،ٚتػ٢ُايؿاغس٠،ٚاسرتاظّا -1 أّاألّٚإٕعًـت،ٚأّاألبٖـ

نـٌدـس٠زخـٌيف،قاٍايؿكٗـا٤:نٌَٜٔسخٌيفْػبتٗاأببريأَريؾٗٞؾاغس٠أَا،ٚإٕعال
املبػٛط.ألٕأباألّيٝؼبعكب١،ٚالقاسبؾطل;املٝتأببريأَريؾإْٗاالتطخْػبٗاإزي

ٟكطٜـبايٖٚٛ.ٚتهَٕٛٔشٟٚايطسِ،(29/165يًػطخػٞ) يـٝؼبـٛاضخبؿـطلٚالايـص
.(8/577ايبشطايطا٥ل).ٜٓعط:بعكب١

ِٚسـسٙإشااغـتدسّأٚيًصانطَع٘غريٙباألسط٣،نُاٖٛاملعطٚفعٓسايٓشا٠يفنُرياملـتهً-2
،(18ؾصاايعطفيفؾـٔايكـطف)مايٕٓٛأٚنُريازبُعأْ٘يًُععِْؿػ٘أٚاملؿاضى.ٜٓعط

ععُٝاَععُّا.ٚإٕنإأبٛبهط
،ٚخايـيفشيوبعضاملعتعيـ١ٚاملـتهًُريرياأل١ُ٥األضبع١ٚاألقٛيٝٚايؿكٗا٤ٖٚٛقٍٛطيٗٛض-3

،ع٢ًتؿكٝالتؾُٝاٜٛدـبايعًـِ،ٚايعُـٌ،َٚـاٜٛدـبايعُـٌٚسـسٙ،تٓعـطَـٔبا٥ٞنازب
ضٚن١ايٓاظطٚدٓـ١املٓـاظط(،1/334ٚأقٍٛايػطخػٞ)َٛانعٗايفنتبأقٍٛايؿك٘،ٜٓعط:

(.1/310)البٔقسا١َ:
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 «ثٍ دم١ت اجل ٝ األخز٠»بايػسؽيًذس٠، األب، إىل  ٌز بّ اخلطمص »ٖٚٞأّ

ًمهم يف كتمص ا تضأهٕ ًرياثٔم رقمي: 

(أ)
ع١ٛب ًٗم كمْ اهقطم١ اهذٜ  طٟ بٕ إال 

«هػرين األّ، أّ ؾإْٗا أٟ:«ًٗم أُم بشا٢  يف اهفزا٢ض ًّ ع١ٛب ٗهلّ ٓ٘»أٟ:
 اسبهِ، أٚ ايهاف«هم  اهض ظا ذ»املؿطٚل عًٝ٘،بهػط ظٜاز٠ ال أٟ: رإْ » ،

ادتٌعتٌم

(ب)
رٕٚ رٔ٘ بِٚلٌم ٗ أٙتلٌم 

(ت)
 .  «خوت بٕب رٔ٘ هلم

 مي حمٌ : ٗبٔذا ُأخذ إذا ادتٌعت اجل تمْ: أَ األَب ٗأَ األصب رمهض ظ بٌِٚٔمب ٗإْ »

 «د ٝ ر٘ ٔم»أٟ:َعنٌٚاسس٠َٔازبستري،«خوت بٕ س آٌم رٔ٘ هلم ٗال تزخ ًعٔم

ٚيف،(1)ٚأسسايطٚاٜتريعٔظٜسبٔثابت أٟ:َٔأٟد١ٗناْت،ٖصاَصٖبعًٞ،
َٔقبٌاألّؾُٗا(خ)إٔايكطب٢إٕناْتَٔقبٌاألب،ٚايبعس٣:ضٚا١ٜأخط٣عٓ٘

ازبساتٚايؿاؾعٞيفاألقضَٔقٛيٝ٘،ٜٚػكطغٛا٤،ٚقسعٌُبٗصٙايطٚا١َٜايو
 

 

)َٔ(.بضٜاد٠«:ظ»،«ٚ»،«يف»يف-أ

)ادتُعت(.«:ف/»)ادتُعتا(«:ٚ»يف-ب

)ٚابٓهُا(.«:ظ»يف-ت

)ٚايتكذٜشَٔقبٌاإلَاّ(.«:ف»يف-خ

 
ٞ،(2894)ح،(3/122)،يفازبس٠:باب،يفنتابايؿطا٥ض،أخطد٘أبٛزاٚزيفغٓٓ٘-1 ٚايٓػـا٥

)ح،(4/73)،شنــطازبــساتٚاألدــسازَٚكــازٜطْكــٝبِٗ:بــاب،يفنتــابايؿــطا٥ض،يفغــٓٓ٘
،(2101)ح،(4/421)،َـرياخازبـس٠:بـاب،يفنتابايؿـطا٥ض،ٚايرتَصٟيفغٓٓ٘،(6339

أظيـسيفٚ،(2724)ح،(2/910)،َـرياخازبـس٠:باب،يفنتابايؿطا٥ض،ابَٔاد٘يفغٓٓ٘ٚ
ــٜٛعًــ٢يفَػــٓسٙ،(4/225)،َػــٓسٙ ــإيفقــشٝش٘،(119)ح،(1/110)،ٚأب ،ٚابــٔسب

ــبري،(6031)ح،(13/392) ــِايه ــٞيفاملعذ ــٓس،(511)ح،(19/230)،ٚايطرباْ ٚيفَػ
ؾـطل:بـاب،يفنتابايؿطا٥ض،ٚايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣،(2125)ح،(3/220)،ايؿاَٝري

ــستري ــس٠ٚازب ــتسضن٘ٚ،(12117)ح،(6/234)،ازب ــانِيفَػ ،(7978)ح،(4/376)،اسب
ٖٚٛأقـضَـٔ،ٖصاسسٜحسػٔقشٝض:قاٍايرتَصٟٚ.يفايتًدٝلٚقٓشش٘ٚٚاؾك٘ايصٖيب

إٕقبٝك١:ألْ٘قاٍ،ٚسسٜحقاحلخطي،ايكٛابسسٜحَايو:ٚقاٍايٓػا٥ٞ.سسٜحابٔع١ٓٝٝ
،تًدـٝلاسبـبريايكالْٞيفٚقاٍاسبـاؾغابـٔسذـطايعػـ.ٚايعٖطٟملٜػُعَ٘ٔقبٝك١،أخربٙ

ؾإٕقبٝكـ١الٜكـضيـ٘مسـاعَـٔ،إالإٔقٛضتَ٘طغٌ،إغٓازٙقشٝضيجك١ضداي٘:(3/82)
ايؿٝذؾعٝباألضْاؤٚطيفذبكٝك٘،ٚاسبسٜحقٓشش٘يؿٛاٖسٙ.ٚالضيهٔؾٗٛزٙايكك١،ايكسٜل

.(18009)ح،ملػٓساإلَاّأظيس
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ٖٚـٛقـٍٛعجُـإ،بـاألب،(ب)زٕٚاألَٝـاتأٜهـاّاألبٜٛـات(أ)نًٗٔٚاألّٜػكط
ٌ ٚأبـَٞٛغـ٢،عـٔعُـط،ٚابـَٔػـعٛزٚعًٞ،ٚظٜسبـٔثابـتٚغريٖـِ،ْٚكـ

ٚاسبػٔ،ٚابٔغرئٜ;،،ٚاختاضٙؾطٜض(خ)أّاألبتطخَعاألب(ت)األؾعطٟإٔ
،ٚأدٝـب"أعط٢أّاألبايػسؽَـعٚدـٛزاألب×أْ٘"ملاضٚاٙابَٔػعٛزَٔ

ٚ(ح)بإ(ز)بيَٕاضٚاٙابَٔػعٛزَلٍٚ (ر)حيتٌُإٜٔهٕٛأبٛشيواملٝـتضقٝكـّاأ
«ٗٓ٘  ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ ًّ رقٔم٢ِم».ناؾطّا

(1).
(2)َتشاشٜـات،ٚاسس٠ناْتأٚأنجـط،ألّناْتأٚألب،ٚاعًِإٔيًذس٠ايػسؽ

 
 

)باألّٜٚظكطاألََٛات(«:ظ/»)باألّٚتظكط(«:ى/»)باألّٜٚظكط(:«ٚ»،«ف»يف-أ

.«ى»طكطَٔ-ب

)أت٢(.«:ف»يف-ت

)األّ(.«:ى»يف-خ

)ٜأٍٚ(.«:ى»يف-ج

)بأْ٘(.«:ى»،«ظ»،«ٚ»،«ف»يف-ح

)أٟ(.«:ى»يف-خ

 
ٕايعًُـا٤أطيـع.ٚقـس(8/561):ايبشطايطا٥ل،ٚ(29/167املبػٛطيًػطخػٞ)ٜٓعط:-1 عًـ٢أ

ّاألبعٓسؾكساألبايػسؽ،ؾإٕادتُعاأل،ٚإًٔذس٠أّاألّايػسَؽاألّذبذبازبس٠،ٚإٔي
ؾـالٜـٛضخ(73اإلطيـاعالبـٔاملٓـصض)مٜٓعط:ٚاختًؿٛاؾُٝاغ٣ٛشيو،،نإايػسؽبُٝٓٗا

ثـِ،نُاسهِب٘أبٛبهـط،ٚضخازبس٠×ضغٍٛاهللَايوإالازبستري،أّاألّ،ٚأّاألب،ألٕ
ؾكاٍ:َاأْابعا٥سيفايؿطا٥ضؾ٦ٝا،ؾإٕادتُعتُاؾٝ٘،ؾٗـٛبٝٓهُـا،،أتتازبس٠األخط٣إزيعُط
ؾـإٕادتُعتـاؾايػـسؽبُٝٓٗـاإشااغـتٜٛٔيف.(3/734):ٛطـيامل.ٚأٜتهُاخًتب٘،ؾٗـٛهلـا

ٚإٕ،قطبتاييتَٔقبٌاألّنـإايػـسؽهلـازٕٚغريٖـاؾإٕظٜس:قاٍ-أٟ:ايكطب-،ايكعٛز
االغـتصناض.قطبتاييتَٔقبٌاألبنإايػـسؽبُٝٓٗـاٚبـريايـيتَـٔقبـٌاألّٚإٕقعـست

دس٠أخط٣ٖـٞأّازبـٓس)أب-ع٢ًقٍٛ-،أَاايؿاؾعٞؾٝٛضخَعازبسترياآلْؿتري(5/348)
،ٖٚـٛقـٍٛأظيـس،(16/74اجملُٛع).بّٚأّاألؾٛضثتنيّاأل،ْٗادس٠تسزيبٛاضخألاألب(
.(8/4155):َػا٥ٌأظيسٚإغشام.ٜٓعط:بٚأّأٔبٝ٘ٚأّاألّأّاأُل،ٚاسس٠َٔقبٌاألّقاٍ:

.ٚازبـساتاملتشاشٜـات(108ـاملػـطب)قـ.قطتحبصا٥٘:أٟ،سصٚت٘ٚساشٜتَ٘تشاشٜات:َٔ-2
أ٢ًّزضد١ٚاسس٠َٓ٘،أب١ٜٛأٚأََٛٝـ١،َٚجاهلـا:أٟ:املتػاٜٚاتيفايكطبٚايٓػبَٔاملٝت،ع

.(29/165املبػٛطيًػطخػٞ).ٚأّأباألّ،ٚأّأباألب،ٚأّأّاألب،أّاألّ
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ّ ــيّأّاألّ،ٚأّأ ــ١ن ــب(أ)يفايسضد ــ٢ذبذ ــااألب;ألٕايكطب ــس٣،ٚأَ (ب)ايبع
ؾًُاضٚاٙأبٛغعٝساشبسضٟ،َٚػري٠بٔؾـعب١،ايػسؽ،(خ)ازبس٠ايٛاسس٠(ت)إعطا٤
بٝـٓٗٔيفشيـو(ح)ؿـطٜوتأعطاٖاايػسؽ،ٚأَاايبٔشؤٜبَٔأْ٘(ز)ٚقبٝك١

إٔأّاألّدـا٤تإزيايكـسٜل،ٚقايـت:):(1()ر)إشانٔأنجطَتشاشٜات،ؾًُاضٟٚ
يف(ز)قربٟست٢أؾاٚضأقشابٞ،ؾإْٞملأدسيـؤاأعط٢َرياخٚيسابٓيت،ؾكاٍ:

ؾـ٦ّٝا،ثـِغـيهلِؾؿـٗساملػـري٠×نتاباهللْكّا،ٚملأمسعؾٝؤَضغـٍٛاهلل
ؾيعطاٖـاؾكاٍ:ٌَٖعوأسس؟ؾؿٗسب٘أٜهّاضبُـسبـَٔػـ١ًُ،بإعطا٤ايػسؽ،

 األب،ٚطًبتاملرياخؾكاٍ:أض٣إٔشيوايػسؽبٝٓهُا،(ض)،ثِدا٤تأّ(ش)شيو

.ؾٝ٘(ظ)اْؿطزتَٓهُاؾٝ٘ؾؿٓطنُٗاٖٚٛملٔ
:أْاأٚزيباملرياخَٔأّ(ف)دا٤تإزيعُط،ٚقايت(ؽ)ٚيفضٚا١ٜأخط٣:إٔأّاألب

 
 

«.ظ»طكطَٔ-أ

ايٛاَٚٔ)ٚأَا(.طكط«:ى»،«ظ»،«ٚ»،«ف»يف-ب

)إراأعط٢(.«:ى»يف-ت

.«ى»طكطَٔ-خ

)ٚقبٝض١(.«:ظ»،«ٚ»،«ف»يف-ج

)ايتؼشٜو(:«ى»،«ظ»،«ٚ»ٚايتضٜٛبَٔ)ايتؼٜٛو(.«:ف»/األصٌ:)ايؼشى(يف-ح

)بٝٓتٗٔيفريو(.:بضٜاد٠«ى»يف-خ

«.ٚ»طكطَٔ-د

.«ى»طكطَٔ-ر

)ثِ(.«:ى»يف-س

«ى»طكطَٔ-ص

)األّ(.«:ى»،«ظ»،«ف»يف-غ

)ٚقاٍ(.«:ى»يف-ش

 
،(6/232)،تطتٝـبايعكـب١:باب،يفنتابايؿطا٥ض،ايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣،أخطد٘بطٛي٘-1

ــتسضن٘،(12153)ح ــانِيفَػ ــصٖيبيف،(7982)ح،(4/339)،ٚاسب ــ٘اي ــٓشش٘ٚٚاؾك ٚق
.ايتًدٝل
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ٚيـسٚيـسٟ،ؾكـاٍٖـٛشيـو(أ)األّإشيَٛاتتملٜطثٗاٚيسٚيسٖا،ٚيَٛتٜطث 
ايتؿـطٜو،ؾشهـِب(ؾٗـٛهلـا(ب)ايػسؽ،ؾإٕادتُعتاؾٗٛبٝٓهُا،ٚأٜتهُاخًـت

ع٢ًإٔازبساتايكشٝشاتاملتشاشٜات،ٜتؿاضنٔيفايػـسؽ(ت)ؾكسأطيعا،بُٝٓٗا
إٔازبـس٠أّاألّتكـَّٛكـاّاألّعٓـسعـسَٗا،(خ)بايػ١ٜٛ،ٚشٖبابٔعبـاؽإزي
ٚيسٚالإخ٠ٛ،ٚايػسؽإشانإي٘أسسُٖا،نُاإٔؾتيخصايجًحإشاملٜهٔيًُٝت

يفؾطٜهـتٗا(ز)،ثـِإٕاألّالٜعاظيٗـا(ر)األبعٓسعسَ٘(ح)األبَكاّ(ز)ازبسأب
ٔأسسَٔازبسات،ؾهصيوأّاألّ (2()ش)ٚضٓزبـيٕاإلزال٤.(1)الٜعاظيُٗـاأسـسَـٓٗ

،ٚبٓـات(ض)باألْج٢يٝؼغـببّاالغـتشكامامُلـسيٞؾطٜهـ١ّاملـسزيبـ٘نبٓـاتايبٓـات
،ٚملٜـطزؾٝٗـاَـاظازعًـ٢(ظ)األخٛاتيهٓاتطنٓاٖصاايكٝـاؽيفازبـساتبايػـ١ٓ

ايػسؽ،ؾانتؿٝٓاب٘.ٚاهللغبشاْ٘أعًِ.
 

 

)ٚسثين(.«:ى»،«ٚ»،«ظ»،«ف»يف-أ

بضٜاد٠)ب٘(.«:ٚ»،«ف»يف-ب

)أمجعٛا(.«:ى»يف-ت

«ى»طكطَٔ:-خ

)أبا(.«:ى»يف-ج

بضٜاد٠)ٜكّٛ(.«:ف»،«ى»،«ٚ»،«ظ»يف-ح

)عذّ(.«:ى»يف-خ

)الٜضمحٗا(.«:ٚ»،«ى»،«ظ»،«ف»يف-د

)األٚالد(.«:ى»يف-ر

.«ى»طكطَٔ-س

)بايٓظب١(.«:ى»يف-ص

 
:غٓٔغعٝسبَٔٓكٛض،ٚ(10/273)بابؾطلازبسات::َكٓـعبسايطظامايكٓعاْٜٞٓعط: -1

ٔبـاب:َكـٓـابـٔأبــٞؾـٝب١،ٚ(1/72)بـابؾـطلازبـسات: :يفازبـساتنـِتـطخَــٓٗ
.(4/134بسا١ٜاجملتٗسْٚٗا١ٜاملكتكس)،ٚ(5/349االغتصناض)،ٚ(6/269)
أززيحبذت٘أٟ:اسـتر،ٚأزيٝتايسيٛأٟ:أضغًتٗاإزيايب٦ط:ال٤إزياملٝت:ايتٛقٌإيٝ٘،ٜكاٍاإلز-2

.(113)مْٝؼايؿكٗا٤ٜٓعط:أبٗا،



 

 
 
 

 كتاب الفرائض شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

268 

 مرياث العمة  [باب]

ِ ٚيـٝؼ(أ)أٟ:ٚاشباي١،ٚعبُٖٛـاَـٔشٟٚاألضسـاّ،ٖٚـَِـٔالغـِٗهلـ
ٚايعكـبات،(2)ٚأنجطايكشاب١أِْٜٗطثٕٛعٓسعسّأقـشابايؿـطا٥ض،(1)بعكب١

عبٝس٠بٔازبطاح،َٚعاشبٔدبـٌ،ٚأبـٞ(ب)َِٓٗعُط،ٚعًٞ،ٚابَٔػعٛز،ٚأبٞ
يفضٚا١ٜعٓـَ٘ؿـٗٛض٠ٚغريٖـِ،ٚتـابعِٗيفشيـوَـٔايسضزا٤،ٚابٔعباؽ

،ٚصباٖـس،(ت)عطـا٤ٚ،ٚايٓدعٞ،ٚؾطٜض،ٚاسبػٔ،ٚابٔغـرئٜ،(3)ايتابعريعًك١ُ
بـٔثابـت،(خ)،ٚقاٍظٜس(4)ٚب٘قاٍأبٛسٓٝؿ١ٚأبٜٛٛغـٚضبُسٚظؾطَٚٔٚاؾكِٗ

ــرياخ ــ٘:الَــــــ ــاش٠عٓــــــ ــ١ؾــــــ ــاؽيفضٚاٜــــــ ــٔعبــــــ ٚابــــــ
 

 

)ي٘(.«:ظ»،«ف»،«ى»يف-أ

)ٚأبٛ(.«:ظ»،«ف»،«ٚ»،«ى»،«ت»يف-ب

.«ظ»،«ف»،«ٚ»،«ت»يفاألصٌ:)ايعطا٤(/ٚايتضٜٛبَٔ:-ت

.«ى»طكطَٔ-خ

 
ألٕاألبطـطف،ايبٕٓٛٚقطاب١ايطدٌألبٝ٘،ٚإصيامسٛاعكب١ألُِْٗعٔكبٛاباملٝتِٖ:ايعكب١-1

إشاملٜهٔ;ِٖحيطظٕٚطيٝعاملاٍٚٚازبُع:ايعكبات،،ٚاالبٔططف،ٚاألرداْبٚايعِداْب
(252ايكاَٛؽايؿكٗٞ)م:ٚ،(113م)ْٝؼايؿكٗا٤ٜٓعط:أَعِٗقاسبؾطل.

املبػـٛط.ٜٓعط:أٚاإلطياع،ٚايػ١ٓ،ِٖايصٜٔهلِغٗاَّكسض٠ثابت١بايهتاب:أقشابايؿطا٥ض-2
.(29/138يًػطخػٞ)

َاتايطبك١ايجا١َْٝٔعابسؾكٝ٘ثبتثك١ايهٛيف،ايٓدعٞأبٛؾبٌاهلل،عبسبٔقٝؼبٔعًك١ُ-3
.(4681)ايتٗصٜب:(،تكطٜب3873)ٖـ.ايهاؾـ:62غ١ٓ

نازبسيألّ،،َِٖٔالؾطلهلِيفنتاباهللٚالِٖعكب١ٚاختًـيفتٛضٜحشٟٚاألضساّ،-4
األعُـاّ،ٚايعـِأخـٛاألبيـألّ،ٚبٓـٛاألخٛات،ٚبٓـاتأبٓا٤ايبٓات،ٚبٓاتاإلخ٠ٛ،ٚٚأبٓا٤

َٚٔتابعِٗ،ٚعًُا٤اسبٓؿ١ٝ،غا٥طايكشاب١،،ؾطأ٣اإلخ٠ٛيألّ،ٚايعُات،ٚاشباالت،ٚاألخٛاٍ
ٚاسبٓاب١ًإزيتٛضٜجِٗإشاملٜهٔٚاضخغريِٖ،ع٢ًاختالفبِٝٓٗيفايططٜك١،ٖـٌعًـ٢تطتٝـب

،ؾايع١ُأٚعكب١سيٓعي١ايػببايصٟأززيب٘نٌَٔأززيَِٓٗبصٟغِٗايعكبات،أٚع٢ًتٓعٌٜ
ٟأب،ٚاشباي١أّ.ٜٓعط: َكـٓـ،ٚ(170اآلثـاضألبـٜٞٛغــ)م،ٚ(4/422)غـٓٔايرتَـص

،(30/2املبػـٛطيًػطخػـٞ)،ٚ(6/248َكـٓـابـٔأبـٞؾـٝب١)،ٚ(10/281)عبسايطظام
.(6/319املػ البٔقسا١َ)ٚ

27  /32    
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قاٍَايوٚايؿاؾعٞ ٚب٘ ٚبٛنعاملاٍيفبٝتاملاٍ، ٚاستذٛا(1)يصٟٚاألضساّ، ،
شٟٚايؿطٚلٚايعكابات،ٚملٜصنطيصٟٚ(أ)ْكـبيْ٘تعازيشنطيفآٜاتاملٛاضٜح
ُ٘بٖٝاألضساّؾ٦ّٝا،ٚيٛنإهلِسلَي ژجخ مح    جح مج ژ ،(ب)ٓ

ملااغتدربٚبيْ٘،(2)
 ،ٚيٓاقٛي٘تعازي:(3)َرياخايع١ُٚاشباي١،قاٍ:أخربْٞدربٌٜإٔالؾ٤ٞهلُأع

ژحب جب يئ ىئ  مئ حئجئ  ی ی     ی ی ىئ ىئ ىئ ژ 
بعض(خ)صسيرياخط:أٚزي(ت)أٟ(4)

(ر)ايتٛاضخباملٛاال٠،نُانإ(ح)ب٘;ألٕٖصٙاآل١ْٜػدت(ز)ؾُٝانتباهللٚسهِ
،ؾُانإملٛزياملٛاال٠ٚامللاخا٠يفشيوايعَإقاض(5)املس١ٜٓيفابتسا٤قسَٚ٘

 
 

)ْضٝب(.«:ٚ»،«ت»يف-أ

)يبٝٓت٘(.«:ف»يف-ب

:)أٟأٚىل(إىل:)نتباهلل(.طكطَٔ«:ى»يف-ت

.«ف»،«ظ»ٚايتضٜٛبَٔ/)املرياخ(«:ت»/األصٌ)باملرياخ(يف-خ

)ب٘ٚحهِ(.«:ى»يف-ج

َطُٛغ«ظ»)ٜظتخب(/«:ف»يف-ح

)يفنتاباهللأٟأٚىلَرياخبعضفُٝانتباهلل(.:بضٜاد٠«ظ»يف-خ

 
صٟٚإزيأْ٘الَرياخيَ٘ايوٚايؿاؾعٞٚأنجطايؿكٗا٤،ٚتبعشٖبظٜسبٔثابتَٔايكشاب١-1

هإاألقٌإٔالٜجبتؾٝٗاؾ٤ٞإالؾإٔايؿطا٥ضالصباٍيًكٝاؽؾٝٗااألضساّٚسذتِٗيفشيو
،(5/363االغـتصناض)ٜٓعـط:بهتابأٚغ١ٓثابت١أٚإطياع،ٚطيٝعشيوَعـسّٚيفٖـصٙاملػـيي١.

.(4/125جملتٗسْٚٗا١ٜاملكتكس)سا١ٜا،ٚب(4/84األّيًؿاؾعٞ)ٚ
64غٛض٠َطِٜ:-2
،يفنتـابايؿـطا٥ض،ٚايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣،(98)ح،(4/99)،ايساضقط يفغٓٓ٘أخطد٘-3

،ثاضاآلايطشاٟٚيفؾطحَعاْٞٚ،(12566)ح،(6/121)،َٔالٜطخَٔشٟٚاألضساّ:باب
ٚغـهتعٓـ٘ايـصٖيبيف،ٚقـٓشش٘،(7997)ح،(4/318)،اسبانِيفَػتسضن٘ٚ،(4/395)

عٔضبُسايجكؿٞٚغريٙضٚاٙعبسايٖٛابنصيو":(4/99)،ٚقاٍايساضقط يفايػٓٔ.ايتًدٝل
٘،عٔأبٖٞطٜـط٠ٚضٚاَٙػعس٠بٔايٝػععٔضبُسبٔعُطٚعٔأبٞغ١ًُ،بٔعُطٚ ،ٖٚٚـِؾٝـ

."ٚاألٍٚأقض
.75غٛض٠األْؿاٍ:-4
َٔٓريٟيفقٛي٘تعـازي:قاٍايطرب-5 َٔـٔامُلـِل ٔ٘ ًّـ ِٚزئبـبِعضكيفنتـاباي ِِأ ُٗ ّببِعُهـ )ُٚأُٚيـٛااألِضسـا

ٚامُلٗأدطبٜٔ(ٜكٍٛتعازيشنطٙ:ٚأٚيٛااألضساّايصٜٔٚٓضثتبعهَِٗـٔبعـض،ٖـِأٚزيسيـرياخ
.(20/209):بعضَٔامللَٓريٚاملٗادطٜٔإٜٔطخبعهِٗبعها،باهلذط٠ٚاإلضيإزٕٚايطسِ

    207/  23ل
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املـٛاال٠قـاضَتـيخطّاعـٔ(أ)إضخَٛزيَكطٚؾّاإزيشٟٚايطسَِٚابكٞعٓسْأَ
ؾكٌبريشٟضسِ)يـ٘ؾـطل(ب)إضخشٟٚاألضساّ،ؾكسؾطعاهللهلِاملرياخبال

يٝؼي٘ؾ٤َُٞٓٗا،ؾٝهٕٛثابتّايًهٌبٗصٙاآل١ٜ،ؾال(خ)تعكٝب،ٚشٟضسِ((ت)أٚ
املٛاضٜح.(ح)صأعٝإطنًِٗيف(ز)جيبتؿكًِٝٗ

إٔضداّلض٢َبػِٗإزيغٌٗبٔسٓٝـؾكتً٘،ٚملٜهـٔيـ٘ٚاضخ(1)ض٣ٚ"ٚأٜهّا:
×،ؾيداب٘بيْ٘ؾهتبيفشيوأبٛعبٝس٠بٔازبطاحإزيعُطخاي١،إال

 
 

.(األسحاّ))َٛىلاملٛال٠(إىلَٔ«:ى»طكطَٔ-أ

)بٌ(.«:ظ»،«ف»،«ٚ»،«ت»يف-ب

)ٚ(.«:ى»يف-ت

َابنيايكٛطني(.طكط)«:ظ»،«ف»،«ى»يف-خ

)تفضًٝ٘(.«:ى/»)تفضًِٝٗ(«:ف»يف-ج

)أَات(،«:ف»)آٜات(/«:ت»،«ظ»،«ٚ»،«ى»يفاألصٌ)أميإ(/-ح

 
عٔسهِٝبٔسهِٝبٔعبازبٔسٓٝـعٔأبٞأَا١َبٔغٌٗ،(1/28)،يفَػٓسٙأظيسأخطد٘-1

،"..اسبـسٜح.بػـِٗؾكتًـ٘ٚيـٝؼيـ٘ٚاضخإالخـاٍؾهتـبض٢َضدـالّإٔضداّل":بٔسٓٝـ
ٍ:بـاب،يفنتابايؿطا٥ض،ٚأخطد٘نصيوايٓػا٥ٞيفغٓٓ٘ ،(6351)،(4/76)،تٛضٜـحاشبـا

َ٘اد٘ابٔٚ ّ:بـاب،يفنتـابايؿـطا٥ض،يفغـٓٓ عبـسٚ،(2737)ح،(2/914)،شٟٚاألضسـا
:بـاب،يفنتابايؿطا٥ض،يفَكٓؿ٘ابٔأبٞؾٝب١ٚ،(31127)ح،(6/249)،ايطظاميفَكٓؿ٘

ٌَْاتٚتطىخاي١ٚاب١ٓ ٘ضد ٘أخٝـ ٞٚ،(31127)ح،(6/249)،أٚابٓـ١أختـ ٔايبٝٗكـ يفايػـٓ
٘ايساضقط ٚ،(12179)ح،(6/243)،تٛضٜحاشباٍ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،ايهرب٣ ،يفغـٓٓ

ٚقٓشش٘ٚٚاؾكـ٘ايـصٖيبيف،(8002)ح،(4/382)،َ٘ػتسضنٚاسبانِيف،(53)ح،(4/85)
إغــٓازٙ:(74)ح،(1/51)،ٚقــاٍاسبــاؾغايهــٝا٤املكسغــٞيفاألسازٜــحاملدتــاض٠.ايتًدــٝل
ٞ.قشٝض )ح،(3/353)،ٚاسبـسٜحقـٓشش٘نـصيوايؿـٝذاأليبـاْٞيفقـشٝضغـٓٔايٓػـا٥
5094)،ٔ ؾـعٝبٚسٓػـٔإغـٓازٙايؿـٝذ،(2599)ح،(2/218ابـَٔادـ١)ٚيفقشٝضغـٓ
.(189)ح،يفذبكٝك٘ملػٓساإلَاّأظيسؤٚطااألضْ
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ٚاضخ(خ)ٚاضخَٔال(ت)َٛزيي٘،ٚاشباٍ(ب):اهللٚضغٛي٘)َٛزئَال((أ)قاٍ
ٕ:(1)يكٝؼبٔعاقِ،ٚأٜهّاملاَاتثابتبٔايسسساحقاٍ"ي٘ (ز)ٌٖتعطؾـٛ
ٖٛأبٛيبابـ١(ر)ؾٝهِ؟ؾكاٍ:إْ٘نإؾٝٓاغطٜبّا،ؾالْعطفي٘إالابٔأخت(ح)ْػباي٘

،ٚأدٝـبعـٔاسبـسٜحايـصٟ(2)ي٘(ش)٘صَرياثط×ضغٍٛاهلل(ز)بٔعبساملٓصض.ؾذعٌ
ع٢ًإٔايع١ُٚاشبايـ١التطثـإ(ض)ٚضٚزٙقبٌْعٍٚاآل١ٜ،أٚضٚٚٙبيْ٘ضبٍُٛع٢ً

ــطز ــإٕايــ ــ٘،ؾــ ــطٓزعًٝــ ــطلٜــ ــعشٟؾــ ــب١ٚالَــ ــععكــ ــ٢(3)َــ عًــ
 

 

.«ى»طكطَٔ-أ

َابنيايكٛطني(.طكط)«:ظ»يف-ب

)ٚاذتاٍ(.«:ظ»،«ى»،«ت»يف-ت

.«ظ»طكطَٔ-خ

)ٜعشفٕٛ(.«:ى»يف-ج

ّٝا(.«:ف»يف-ح )ْظ

)ٚ(.:بضٜاد٠«ف»يف-خ

)دعٌ(.بضٜاد٠«:ى»يف-د

.«ظ»،«ف»،«ت»ٚايتضٜٛبَٔ:األصٌ:)َرياخ(/يف-ر

.«ى»طكطَٔ-س

 
-إاملتٛؾ٢أتٝـّااألْكاضٟ،ايعذالْٞ،ع٢ًَايفنتباسبسٜح،ٚنعاقِبٔعسٟٚايكٛاب:-1

.أَاقٝؼبٔ(10/284)َكٓـعبسايطظام.ٜٓعط:ب أْٝـأٚيفب ايعذالٕيف-أٟ:غطٜبا
بـ شيـَِٝع×ايٓيب،ٚؾسع٢ًدٛازُانإغٝسّاعاقِؾٗٛشيَُٝٞٔأٌٖظبس،قشابٞؾٗري،

 َات:،ٖٚٛايصٟقٌٝؾٝ٘ملا"ٖصاغٝسأٌٖايٛبط":×ؾيغًِ،ؾكاٍضغٍٛاهلل

ًُِوؾُانإقْٝؼ ُٖ ُ٘ ًُِه ُٕٕســٚاسُٖ اـــَّٛتٗٓســقٚيهٓ٘بٓٝا
.(517)مالبٔغعسايطبكاتايهرب٣ٜٓعط:

َّـٔقـاٍبتٛضٜـح:بـاب،يفنتابايؿـطا٥ض،ػٓٔايهرب٣ايايبٝٗكٞيفأخطد٘-2 ،شٟٚاألضسـا
.(4025)ح،(9/163)،ٚأخطد٘نصيويفَعطؾـ١ايػـٓٔٚاآلثـاض.(11997)ح،(6/216)

.ثابتبٔايسسساحقتٌّٜٛأسسقبٌإٔتٓعٍايؿطا٥ض:قاٍايؿاؾعٞ،ٖصآَكطع:قاٍايبٝٗكٞ
ٚالَػتشليـَ٘ـٔ،قطفَاؾهٌعٔؾطٚلشٟٚايؿطٚلايطٓزيفاقطالحأٌٖايؿطا٥ض:-3

.(110ايتعطٜؿات)مٜٓعط:ايعكباتإيِٝٗبكسضسكٛقِٗ.
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ٜطثَْٛ٘عَٔالٜطٓز شٟٚايؿطٚلَكسّع٢ًتٛضٜحشٟٚاألضسـاّ،ٚإٕناْٛا
.(1)نايعٚزٚايعٚد١(أ)عًٝ٘

َ إُٔ كمْ ٙضٌع أبمٖ ش ٌزٗ بّ سأخربُم ًمهم أخربُم حمٌ  بّ أبٛ بلز بّ »: 52/722

أٚ«كجريًا نجريّا مساعّا (ت)يف(ب)أٟ: األٚقات، َٔ ٙق٘ي كمْ  ٌز بّ »نجري

ٙق٘ي:  ذ م هوعٌٞ ت٘رخ ٗال تزخب  مي حمٌ : إمنم ٙعين  ٌز اخلطمص 

(خ)
أٟ:«ٓذا

أُٔم ت٘رخ»أٟ:ْعٔ«رٌٚم ُز٠»ايهالّ(ز)ٖصا

ألْ ابّ األخ ذٗ أصٍٔ ;(ح)

(ر)
تزخ ب ٗال 

َع(ز)ٚساقً٘:أْٗاالتطخَعأضبابايػٗاّ،نُاالتطخ«ألُٔم هٚضت بذات صٍٔ
ثبتعٔعُط;إشقس(ض)،ٚالًٜعَّٓ٘أْٗاالتطخعٓسعسَُٗا(ش)أقشابايعكبات

تٛضٜحشٟٚاألضساّ،(ظ)ٚغريٙ
 

 

)يٝظتبزات(.:إىلَٖٔٓاَطُٛغ«ت»يف-أ

)ٚ(.«:ظ»يف-ب

)أيف(.«:ى»يف-ت

بضٜاد٠)عُش(.«:ف»يف-خ

.«ظ»،«ف»،«ٚ»«ى»طكطَٔ-ج

)ْٛسخ(.«:ظ»يف-ح

)طِٗ(.«:ظ»،«ف»،«ٚ»يف-خ

)ألْٗا(.:بضٜاد٠«ى»يف-د

)ايعضاب(.«:ى»يف-ر

)عذَٗا(.«:ى»يف-س

)َٔ(.:بضٜاد٠«ت»يف-ص

 
،ٚعٔعجُإإٜٔطزع٢ًشٟٚايؿـطٚلعٓساسبٓؿ١ٝالٜطزع٢ًايعٚدري،َٖٚٛصٖبعًٞ-1

،ٚعـٔ(8/588):ايبشـطايطا٥ـل،ٚ(29/192املبػٛطيًػطخػٞ)ٚع٢ًايعٚدريأٜها.ٜٓعط
ظٜسبٔثابتأْ٘الٜطزع٢ًأسس،َٚاؾهٌيبٝتَاٍاملػًُري،َٖٚٛصٖبَايـوٚايؿـاؾعٞ،

أَٚـادـا٤عـٔ×ٔناْتي٘ؾطٜه١يفنتاباهللععٚدـٌأٚغـ١ٓضغـٛيَ٘ٚقاٍايؿاؾعٞ:
ايػًـاْتٗٝٓاب٘إزيؾطٜهت٘،ؾإٕؾهٌَـٔاملـاٍؾـ٤ٞملْـطزٙعًٝـ٘،ٚشيـوإٔعًٝٓـاؾـ٦ٝري:
أسسُٖا:إٔالْٓكك٘ممادعً٘اهللتعازيي٘،ٚاآلخط:إٔالْعٜسٙعًٝ٘ٚاالْتٗا٤إزيسهِاهللعـع

 .(4/84ألّيًؿاؾعٞ)ا.ٜٓعط:ٚدٌ
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  ا  ا   ٗٗحنّ ُزٜٗ  ّ  ٌز بّ اخلطمصب ٗ وٛ بّ أباٛ امهابب   » ٖٚصاَع٢ٓقٛي٘:

أُٔاٍ  امه٘ا: يف   »أٟ:ٚغرئَِٖايكشاب١ٚعٔطياع١َـٔايتـابعري ب«باّ ًضاع٘    

   ّ ٞ   »(أ)ٖٓـاى ٜٛدـسأٟ:مل «اهعٌٞ ٗاخلمهاٞ إذا   ٙلا ذٗ صأٍب ٗال   ا ٞب روولمها

(ب)
 

 ْ ،(1)َٓٗاإشااْؿطزتا(خ)ٚإالؾايهٌيهٌ(ت)،ٖٚصاإشاادتُعتا«اهجوحب ٗهوعٌٞ اهجوجام
ٞ »أٟ:قــشٝض،«ٗساا ٙح» أٟ:«ال ٙضااتطٚعْ٘»أٟ:َػًػــاّل،«ٙزٗٙاإ أٓااى امل ِٙاا

ٗ  »أٟ:يهُاٍقشت٘«ر ٖ»املدايؿَٕٛعٓا، أْ ثمبت بّ اه سا ا  ًامت 

(ز)
  ٕ «ال ٗارخ ها

ٞ   ×رأ طٟ رص٘ي »أٟ:َٔأقشابايؿطٚلٚايعكب١ اباّ  »بهِايـالّ،«أبام هب مبا

ٕ »طي١ًَعرتن١برياملؿعٛيري،«–ٗكمْ  ابّ أختٕ–    املِذرب  أٟ:َرتٚناُت«ًرياثا
أٟ:«ٙا٘رخ اهعٌاٞ ٗاخلمهاٞ ٗذٜٗ اهقزابامت    »ب أٟ:ايعٖطٟ«ٗكمْ ابّ عأمص »ثابٕت،

ٍ »ب اّـَٔغا٥طشٟٚاألضس «بقازابتٔ

ِ(ح) ٚبعـسِٖيفَـطاتبِٗ،(ر)أٟ:حبػبقـطبٗ
«ٗكمْ ًّ أرقٕ أٓى امل ِٙٞ ٗأ ؤٌٍ بمهزٗاٙٞ»

(ز)
أٟ:بطٚا١ٜاسبسٜحٚايػ١ٓ. 

 
 

)ٖٓايو(.«:ف»يف-أ

)فارتاي١(.«:ى»يف-ب

)ادتُّعتُا(.«:ى»يف-ت

)يًهٌ(.«:ف»يف-خ

«.ى»طكطَٔ-ج

)بكشاباتِٗ(.«:ى»يف-ح

)تشبِٗ(.«:ى»يف-خ

بشٚا١ٜاذتذٜح()أٟ:«ى»طكطَٔ-د

 
غبلربطٜرسسٜحتٛضٜحايع١ُٚاشباي١،ٚأقٛاٍايكشاب١يفشيو،يفبسا١ٜايباب،ٖٚصاايتكػِٝ-1

ظعِأٌٖايتٓعٌٜإٔشيوَٛاؾلملصٖبٓا;ألٕايع١ُقشٝضع٢ًاإلزال٤،ٚايكطاب١;قاٍايػطخػٞ:
بـٌٖـٛ:قاٍأٖـٌايكطابـ١ٚ،آَعي١األّٚاشباي١تسيٞباألّؾيْعهل،تسيٞباألبؾيْعهلآَعي١األب

ٚاألبـ٠ٛتػـتشلبايؿطنـ١ٝ،ؾـإٕايعُـ١قطابتٗـاقطابـ١األب;َٛاؾلملـصٖبٓاَـٔاعتبـاضايكـطب
.(30/4املبػٛطيًػطخػٞ);ألٕايع١ُتسيٞباألب،ٚاشباي١تسيٞباألّ.ٜٓعط:ٚبايعكٛب١

    208/  24ل

 ـــــــــــ

 أ
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بٔ«أخربُم ًمهم أخربُم حمٌ  بّ أبٛ بلز»: 53/723 عُطٚ بٔ ضبُس أٟ:
 ّ     اهزمحّ بّ سِظوٞ بّ  ذالْ»،(1)سعّ

(2)
(أ)ابٔ:بهػطأٚي٘،ٚيفْػد١«

إزيعاَطبٔ(ب)بهِظاٟٚؾتضضا٤،ْػب١«ٛااهُشَر »سٓع١ً،عٔسٓع١ًبٔعذالٕ
(3)ُظضٜلبايتكػري األٜاّ،«إُٔ أخربٖ  ّ ً٘ىل هقزٙػ كمْ   ميًم»، يفقسِٜ أٟ:

ٙقمي هٕ: ابّ»

(ت)
 ّٟ ً ِزص

(4)
بهػطَِٝ،ؾػهٕٛضا٤ؾػري١ًَُٗ،َٖٚٛككٛضَٕٓٛ،«

(خ)أٟ« مي: كِت دمهضًم  ِ   ٌز بّ اخلطمص» َّٜٛا روٌم صوٟ صالٝ  مي: »:

َِٙزر أب ٙم

(5)
(ز)ؾؿا٤َؿتٛس١بعسٖاُٖع٠َه١َُٛ،ٚقستبسٍ،ايٝا٤ٚغهٕٛايطا٤ؾتض«

ٚأؾاض،أٟ:ٖاتٛٙ«ٓوٍ ذهم اهلتمص»،(ح)ايؿا٤يًدؿ١،َٖٚٛٛزيعُطٚبٛاب٘
 

 

«ى»طكطَٔ-أ

)ٜظٓذ(.«:ت»يف-ب

«.ى»َٔطكط-ت

.(يًتأنٝذ)َطُٛغَٔ)ٜشفأ(إىل«:ت»يف-خ

)ٜبذٍ(.«:ف»يف-ج

٘(.ـ)ٚبٛا٥«:ى»يف-ح

 
املًوعبسأبٛسعّ،بٔعُطٚبٔضبُس-1 َٔإالمساعي٘ٚيٝؼضؤ١ٜ،ي٘املسْٞ،األْكاضٟ

.(6182)ايتٗصٜب،تكطٜب(5081)ٖـ.ايهاؾـ63غ١ٓاسبط٠ّٜٛقتٌايكشاب١،
إالٚاسس،ٚقسض٣ٚعٓ٘عٜٓ٘طٚايعضقٞ،شنطَٙػًِيفَٔملايعذالٕبٔسٓع١ًبٔايطظئعبس-2

.(219قـ):ٚايٛسسإسعّ.املٓؿطزاتبٔعُطٚبٔبهطأبٞبٔضبُس
ٖٚٛظضٜلبٔعاَطبٔظضٜلبٔعبـسساضثـ١بـَٔايـوبـٔ،األْكاضَٔاشبعضزبطٕٛبطَٔٔ-3

ايًبـابيفتٗـصٜباألْػـابَعطٚؾ١.ٜٓعط:طياع١نبري٠ٚإيٝ٘تٓػبغهببٔدؿِبٔاشبعضز
.(2/65)البٔاألثري

ٕاشبطاب،بٔعُطعٔض٣ٚقطٜـ،املسْٞ،ابَٔطغ٢،أٚابَٔطغا،َٛزي-4 ٌٚنـا اسبـسٜح،قًٝـ
.(5/65)ايهرب٣البٔغعس:صبٍٗٛاسبأٍَايطبك١ايجا١ْٝ.ايطبكات

عُط،اشبطاب،بٔعُطَٛزي،يٜطؾ-5 ض٣ٚعٔ ايكشاب١،َٔٚغريِٖٚعًٝاٚعجُإٚسادب٘،
َٔاملدهطَريأزضىإغشامأبٛعٓ٘ٚض٣ٚ أبٞخالؾ١يفعُطَعٚسٓرازبا١ًٖٓٝ،ايػبٝعٞ،

.(6/546)ايكشاب١شيٝٝعيف،اإلقاب١(65/67)عػانطالبٔزَؿلبهط.تاضٜذ
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«هلتمص كت ٕ» يف نتب٘ نإ ْػد١: اجملٍٗٛ،«عأْ اهعٌٞ ٙضأي  ِٕ»ٚيف بكٝػ١
ظٗٛضأَطٙ،(أ)أٟ:يف«رٕٚ»اهللباملٛسس٠أٟ:ٜٚطًبعُطعًَُ٘ٔاهلل«ٗٙضتلري»
رأتٟ بٕ ٙزرأ»ايؿطٚلٚايعكب١،(ب)أٟ:َعشٟ«ًّ ع١ٛ»أٟ:يًع١ُ«ٓى هلم»

(ت)
ب 

ِ٘ر ثٍ   م بَت

(خ)
(1)بؿتضؾٛق١ٝٚبػهٕٛٚاٚ،إْا٤ٜؿطب«

ؾؤَ«رٕٚ ًم١ أٗ    » 
ِٛضأٚقسحؾَٝ٘ا٤ رٌشم ذهم اهلتمص رٕٚب ثٍ  مي: ه٘ رضٚم »،(2)ايطاٟٚ،ٚيٝش٢ٝ:بَت

ا  أ زن

(ز)
نطضٙيًتينٝس.«ه٘ رضٚم ا  أ زن»أٟ:أثبتو«

 
 

.«ى»طكطَٔ-أ

)رٟٚ(.«:ٚ»يف-ب

)ٜشق٢(.«:ف»يف-ت

)بكٛس(.«:ى»)بتٛس٠(/«:ف»يف-خ

)أقشسى(.«:ى»يف-ج

 
.(63املػطب)م.ٜٓعطإْا٤قػريٜؿطبؾٝ٘:ايتٛض-1
.(1080)ح،َادا٤يفايع١ُ:باب،يفنتابايؿطا٥ض-2
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 هل يورث؟  ×النيب     [باب]

،(1)؟ٚإالؾكسٚضزيفايكشٝـض:)ايعًُا٤ٚضثـ١األْبٝــا٤(أٟ:َٓ٘املـاٍأّال
 ملٜٛضثـٛازٜٓاضّاٚالزضُٖـا،ٚإصياٚضثـٛاايعًِ(،َٚٓ٘قٛيـ٘تعـازي:(أ)ٚإٔ)ايعًُا٤

ژ ڄڦ ڦ ڦ ژ 
چژ ،(2)

(ب)
ژ ڇ چ ڇ ڇ 

الٜـٛضخ×،ؾاملطاز:إٔايـٓيب(3)
،(4()ت)ٚاملعٗٛز،حيتٌُازبٓؼ"×ايٓيب"ثِ.َٓ٘املاٍ



 
 

.َٔ)ايعًُا٤(إىل)ايعًِ(َطُٛغ«ٚ»يف-أ

«.ى»طكطَٔ-ب

)ٚايعٗذ(.«:ى»)ٚاملعٗٛد٠(/«:ت»يف-ت

 
٘ٛأبأخطد٘ٚ-1 ِ،زاٚزيفغـٓٓ ِ:بـاب،يفنتـابايعًـ )ح،(3/317)،اسبـحعًـ٢طًـبايعًـ

،(5/49)،ع٢ًايعبـاز٠َ٘ادا٤يفؾهٌايؿك:باب،يفنتابايعًِ،ايرتَصٟيفغٓٓ٘ٚ،(3641
ِ،ابَٔاد٘يفغٓٓ٘ٚ،(2682)ح ،(223)ح،(1/81)..:ؾهـٌايعًُـا٤باب:،يفنتابايعًـ
زٕٚايعدطعٔنتب١املط٤ايػٓٔطباؾ١إٜٔتهٌعًٝٗا:باب،يفنتابايعًِ،ابٔسبإيفقشٝش٘ٚ

قاٍابـٔ.(1231)ح،(2/225)،ايطرباْٞيفَػٓسايؿاَٝريٚ،(88)ح،(1/291)،اسبؿغهلا
أٚضزٙايبداضَٟعًكايفنتابايعًـِ،ٚقس.ٖصااسبسٜحقشٝض:(7/587)،املًكٔيفايبسضاملٓري

ٚاسبسٜحقٓشش٘ايؿٝذاأليباْٞيفقشٝضغٓٔأبـٞ.،(1/24):ٚايعٌُايكٍٛقبٌايعًِ:باب
ٚيفقشٝض،(1628)ح،(3/422)،ٚيفقشٝضغٓٔايرتَصٟ،(3489)ح،(3/286)،زاٚز
ٚيفقـشٝضايرتغٝـب،(6297)ح،ٚيفقـشٝضازبـاَع،(198)ح،(1/246ابَٔاد١)غٓٔ

.(212)ح،ٚيفربطٜراملؿها٠،(70)ح،ٚايرتٖٝب
.16ايٌُٓ:-2
.6َطِٜ:-3
:ٖٞاييت،ؾايعٗس١ٜثالث١أقػاّ:عٗس١ٜ،ٚدٓػ١ٝ،ٚيتعطٜـاسبكٝك١إزي،١ٝتعطٜؿاي"أٍ"قػِايٓشا٠-4

:نكٛي٘تعـازيأٚسبهٛضٙسػا:،هٝـؾينطٖتاينٝـعٗسَكشٛبٗابتكسّشنطٙ.عبٛ:دا٤ْٞ
ٛ،أؾطازازبـٓؼٚازبٓػ١ٝقػُإ:أسسُٖاسكٝكٞ،ٖٚٞاييتتطزيؿٍُٛ،ژۓ ۓ ﮲ ﮳ ژ   : عبـ

.ٚاآلخطصباظٟ،ٖٚٞاييتتطزيؿٍُٛخكا٥لازبٓؼ،ع٢ًغبٌٝاملبايػ١.ژٿ ٹ ٹژ 
ٚأَـاايـيتيتعطٜــٜٚكاٍهلا:ايـيتيًهُـاٍ.،عبٛ:أْتايطدٌعًُّا،أٟ:ايهاٌَيفٖصٙايكؿ١

ٖـٖٛـٌٚاختًـيفٖصاايكػـِ..ژں ں ڻ ڻ    ڻ ڻژ  :املا١ٖٝ،ؾٓشٛقٛي٘تعازيأٚاسبكٝك١،
ٞأٚقػِبٓؿػ٘.ٜٓعط:ضادعإزيايعٗس١ٜ.ٚقٌٝ:ضادعإزيازبٓػ١ٝ. ازب٢ٓايساْٞيفسطٚفاملعـاْ

.(194)ميًُطازٟ:

28  /33    
 ـــــــــــ
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:أطيعأٌٖايػ١ٓإٖٔـصاسهـِ(2)ايبادٞ،قاٍ(1)املككٛز(أ)ٖٚٛاألظٗط;ألْ٘
خاق١،ٚقاٍاإلَا١َٝ:إٔطيٝعاألْبٝـا٤×:إٕشيويٓبٝٓا(3)األْبٝا٤،ٚقاٍابٔع١ًٝ

 .(4)×ٜٛضثٕٛ

 اّ األ ازز   بأخربُم أب٘ اهشُام   بأخربُم ًمهم»: 54/724

(5)
 اّ أباٛ ٓزٙازٝ  أْ     

،ٚيف(ب)بؿتضايتشت١ٝ،ٚيفْػد١بايؿٛقٝـ١َطؾٛعـاّ«ال ٙقضٍ : مي ×رص٘ي ا  
األضبعـ١،(ح)،بايٛدٛٙ(ز)َٔاالؾتعاٍ(خ):الٜكتػِ(ت)ٚيفأخط٣ْػد١:صبعَّٚا،
سيع٢ٓايٓٗٞأبًؼَٔايٓٗٞايكطٜض.ٞؿٚايٓ،(ز)إزيايٛاسس(ر)َٚاٍايهٌ



 
 

)اآل١ٜ(.«:ظ»يف-أ

.)ظ(طكطَٔ-ب

)سٚا١ٜ(.«:ى»يف-ت

)الٜكظِ(.«:ى/»)التكتظِ(«:ت»يف-خ

)االْفعاٍ(.«:ف»يف-ج

)تأًٜٚ٘(.«:ى»يف-ح

)يهٌ(.«:ى»يف-خ

(.)ٚاحذ:«ى»،«ت»،«ٚ»،«ٚ»يف-د

 
ذبسٜساٖٞيًعٗسأٚيًذٓؼ؟ؾإٕناْت"ايٓيب"اييتيفعٓٛإايباب،ٚيفن١ًُ:"اٍ"ٚاملع٢ٓ:ٌٖ-1

خاق١،ٚأَاإٕناْتيًذـٓؼؾـتع ×ضٟ،ؾإْٗاتع :ْبٝٓاضبُسايًعٗس،ٖٚٛاألظٗطعٓسايكا
طيٝعاألْبٝا٤قًٛاتاهللٚغالَ٘عًِٝٗ؟

ٞايعالَـ١اسبـاؾغايبـادٞ،،ايكـططيبايتذـٝيبايٛيٝـسأبٛ،غعٝسبٔخًـبٔغًُٝإ-2 شٚاملـايه
ّايؿكٍٛيفإسهاّ)َٓٗا:،ٚايتكاْٝـقاسب،ايؿٕٓٛ ٍأسهـا ،(املٛطـتتاخـتالف)،(األقـٛ

ايسٜباز،(3/246)يًصٖيباسبؿاظطبكاتٖـ.474،تٛيفغ١ٓ(املٓتك٢)،(األسهاّؾكٍٛؾطح)
.(120ـق)املصٖب

ٔاملعـطٚف،طٟـايبكطـبؿأبٛ،َٛالِٖاألغسٟ،َكػِبٔإبطاِٖٝبٔإمساعٌٝ-3 ثكـ١،عًٝـ١بـاب
(.416،تكطٜبايتٗصٜب)(350)ايهاؾـٖـ.93غ١َٓاتايجا١َٓايطبك١َٔسذ١،ساؾغ

ٚايطزٚزعًـِٝٗ×.ٚملطادع١أقٛاٍايؿٝع١يفَرياخايٓيب(7/317املٓتك٢ؾطحاملٛطإ) ٜٓعط:-4
.(4/194)البٔت١َُٝٝٓٗازايػ١ٓايٓب١ٜٜٛٓعط

َـٔايطبكـ١ايجايجـ١.تـٛيفغـ١ٓعامل،،ثبْتثك١،املسْٞ،زاٚز،أبٛاألعطز،ٖطَع،بٔايطظئعبس-5
.(4033)ايتٗصٜب،تكطٜب(3335)ايهاؾـ.ٖـ117

 24/208ل

 ـــــــــــ
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ٞ.(ب)ابٔعبسايرب:ايطٚا١ٜبطؾعاملـِٝعًـ٢ازبـط(أ)ٚقسقاٍ ،(1)شنـطٙايػـٝٛط
باغهإاملـِٝعًـ٢ايٓٗـٞ،ٚبهـُٗاعًـ٢(ت):الٜكػِ(2)اسباؾغايعػكالْٞٚقاٍ

(ح)ملٜرتىَـاالست٢الٜعاضلَاثبتأْ٘(ز)املع٢ٓ(خ)ٚبٜ٘ػتكِٝايٓؿٞ،ٖٚٛ
ؾـ٦ّٝا،بـٌنـإشيـو(ر)ٜٛضخعٓ٘،ٚتٛدٝ٘ضٚا١ٜايٓٗٞأْ٘ملٜكطعبيْ٘الَُٜدًٔـ

ـ(ز)ضبتُاّلؾٓٗاِٖعٔقػ١ُ يتٗرثا »(ض)إٔاتؿـل(ش)َاخيًـ

(ظ)
،أٟ:َـٖٔـِايٛضثـ١«

يهَٔٓعَِٗٔاملرياخايسيٌٝايؿـطعٞ.ٖٚـٛاسبـسٜح،باعتباضأِْٗنصيوبايك٠ٛ
َٛضخ:اآلتٞ قسق١.(ف)َاتطنٓاٙ(ؽ)الُْ


 
 

)قاٍ(.«:ى»يف-أ

)ارترب(.«:ى»،«ت»يف-ب

)ٜكظِ(.«:ى»،«ى»،«ت»يف-ت

)ٜكتظِ(.«:ظ»يف/)ْكظِ(«:ف/»)ٜكظِ(«:ى»يف-خ

«ى»طكطَٔ-ج

«ى»طكطَٔ-ح

)ٚتٛدٝ٘(.«:ظ»،«ت»يف-خ

)خيتًف(.«:ى»يف-د

)َاحيًف(.«:ف»يف-ر

)اْفل(.«:ف»يف-س

)ٚسثين(.«:ت»،«ظ»،«ى»،«ٚ»يف-ص

)تٛسخ(.«:ت»يف-غ

)َاتشنٓاٙ(.«:ى»يف-ش

 
.(2/257تٜٓٛطاسبٛايو)ٜٓعط: -1
.(5/406ؾتضايباضٟالبٔسذط) ٜٓعط: -2
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 ِٙمرًا»

(أ)
ٚيػا٥طايطٚا٠:زٜٓاضّا،قاٍابٔعبسايرب:ٖٛايكـٛاب(1()ب)ٚيٝش٢ٝ:زْاْري«
"زضُّٖازٜٓاضّاٚال"ٚيفضٚا١ٜايرتَعٟ:.(2)ايػٝٛطٞشنطٙ

(3).
ًاام تزكاات»

(ت)
ُضاام٢ٛ ٞفقااُبعاا 

قــاٍغــؿٝإبــٔ.«ٞ  اامًوٛ رٔاا٘ صاا  ُٞااًٗؤ(خ)
نٔالجيـٛظ(ح)غا٥طاألٚقات،إش(ز)َع٢ٓاملعتساتيف×:نإأظٚازايٓيب(4)ع١ٓٝٝ

،ٚنـإايـٓيب(6).أضازبايعاٌَ:اشبًٝؿ١بعـسٙ(5()ر)إٜٔٓهشٔأبسا،ؾذطتهلٔايٓؿك١
ــٔايكــؿاٜا× ــَ٘ ــ١أًٖ ــصْؿك ٘(7)ٜيخ ــ ــَ٘ٓ ــتي ــيتناْ ــ ايٓهــرياي ــٛاٍب أَ

 
 

)دٜٓاس(.«:ف»يف-أ

)دٜٓاس(.«:ى»يف-ب

بضٜاد٠)َٔ(.«:ٚ»يف-ت

)ْظاسٟ(.«:ف»يف-خ

)ٚ(.:بضٜاد٠«ظ»يف-ج

)أٚ(.«:ى»،«ف»،«ظ»يف-ح

)أًَٖ٘ٔايضفاٜااييت(.:بضٜاد٠«ى»يف-خ

 
.(5/1445)حي٢َٝٛطيٜٓعط:-1
.(2/257):تٜٓٛطاسبٛايوٜٓعط: -2
َٔ،(403)ح،344م،ٚإصياأخطد٘يفنتابايؿُا٥ٌ،اسبسٜحملأدسٙعٓسايرتَصٟيفغٓٓ٘ -3

ْؿكـ١ايكـِٝ:بـاب،يفنتابايٛقـاٜا،ٚأخطد٘نصيوايبداضٟيفقشٝش٘.ضٚا١ٜأبٖٞطٜط٠
ْ٘ؿك١ْػـا٤ايـٓيب:باب،ٚيفنتاباشبُؼ،(2624)ح،يًٛقـ ٚيف،(2929)ح،بعـسٚؾاتـ

َٚػـًِيف.(6348)ح،تطنٓـاؾٗـٛقـسق١الْـٛضخَـاقـٍٛايـٓيب:بـاب،نتابايؿطا٥ض
.(4682)ح،الْٛضخَاتطنٓاؾٗٛقسق١قٍٛايٓيب:باب،يفنتابازبٗازٚايػري،قشٝش٘

إَاّساؾغثبتثك١األعالّ،أسسايهٛيف،َٛالِٖ،اهلاليٞضبُس،أبٛع١ٓٝٝبَُٕٔٝٛ،بٔغؿٝإ -4
198َـاتايجآَـ١ايطبك١ضؤٚؽَٔايجكات،عٔيهٔزيؼضسياٚنإيفآخطعُطٙ،سؿع٘تػري

.(2451)ايتٗصٜب(،تكطٜب2002)ٖـ.ايهاؾـ
."ايعًُا٤ٚضث١األْبٝا٤"،ٚقسغبلايهالّعًٝ٘،يفسسٜح(2682غٓٔايرتَصٟ)-5
.(3/48َعاملايػٓٔ)،ٚ(14/52ؾطحايػ١ٓيًبػٟٛ)ٜٓعط:-6
.غـريٙنػٝـأَٚٔايػ١ُٝٓ،يٓؿػ٘×ٜكطؿٝ٘ايٓيبٖٛؾ٤ْٞؿٝؼنإايكؿاٜا،طيعقؿٞ:ٚ-7

.(134ايتعطٜؿات)مٜٓعط:
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ايباقٞيفَكاحلاملػًُري،ثِٚيٝٗاأبٛبهـط،ثـِعُـطنـصيو،(أ)ٚؾسى،ٜٚكطف
عٓٗاسياي٘،ؾيقطعٗاَطٚإٚغـريَٙـٔأقاضبـ٘،ؾًـِعجُإاغتػك٢قاضتإزيؾًُا
ٖاعُطبٔعبسايععٜع.قـاٍايبـادٞ:قـسقٝـٌاملـطازبـ٘يفأٜسِٜٗست٢ضٖز(ب)ٜعٍ

أَٛاي٘اييتخك٘اهللبٗاخيطزَٓٗاْؿك١ْػا٥٘،َٚل١ْٚايعاٌَ،ثَِابكـٞقـسق١،
َٔخًٝؿ١أٚغريٙ،ؾإٕنٌَٔقاّبيَط(ت)ًُريٚاملطازبعاًَ٘:نٌعاٌَٜعٌُيًُػ

.شنـطٙ(1)املػًُريٚبؿطٜعت٘،ؾٗـٛعاَـٌيـ٘ؾـالبـسإٜٔهؿـ٢َْٛتـ٘ٚإاليهـاع
.(2)ايػٝٛطٞ

 ×أخربُم ًمهم س ثِم ابّ عٔمص  ّ  زٗٝ بّ اهشبري  ّ  م٢غٞ سٗز اهِيب »: 725/ 55
ْ  » باتؿكاقٗٔإٔأٟ:«أر ْ ×سٚح ًمت رص٘ي ا   ×أْ ُضم١ اهِيب  ٙ عاجّ  جٌام

(خ)
 

ٔٓ«إىل أبٛ بلز (ز)أٟ:ٜطًبٓ٘«ٙضأهِٕ»أٟ:ٚنٝاّلَٓٗ
رقمهات   ×ًرياثّٔ ًّ رصا٘ي  »

ُُ٘رخ×هلّ  م٢غٞ: أهٚط     مي رص٘ي ا   : ال 

(ح)
ُٔ«؟ األْبٝــا٤َٔعاؾَطأٟ:عب

 
 

)ٚتضشف(.«:ت»يف-أ

)تضٍ(.«:ى»يف-ب

)فًُظًُني(.«:ف»،«ظ»)يفاملظًُني(/«:ى»يف-ت

)بٔعفإ(.:بضٜاد٠«ت»يف-خ

)ٜطايبٓ٘(.«:ظ»يف-ج

)التٛسخ(.«:ت»يف-ح

 
ٖٚصاٖٛاملعتُس،ٚاملٛاؾلملايفسـسٜحعُـطيفايكـشٝض،ٚقٝـٌ:ايعاَـٌعًـ٢قاٍايعضقاْٞ:-1

ٚقٌٝ:عاَـٌ،ٖٛساؾطقربٙ،ٚقٌٝ:خازَ٘:ايٓدٌ،ٚب٘دعّايطرباْٞ،ٚابٔبطاٍ،ٚأبعسَٔقاٍ
قٌٝ:ايعاٌَؾٝٗاناألدري،ٚاغتسٍب٘ع٢ًأدط٠ايكاغِ،ٚقاٍايبادٞ:املطازنٌعاٌَايكسق١،ٚ

ؾـال×ٜعٌُيًُػًُرئَخًٝؿ١،أٚغريٙ،قاّبيَطَٔأَٛضاملػًُري،ٚبؿطٜعت٘ؾٗٛعاٌَيـ٘
.(4/659ؾطحايعضقاْٞع٢ًاملٛطي)ٜٓعط:بسإٜٔهؿ٢َلْت٘،ٚإالناع.

.(2/257):اسبٛايوتٜٓٛط -2
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َٛقٛي١،"َا"بايطؾعع٢ًإٔ«ًم تزكِم ص  ٞ»(أ)ٖٚٛبكٝػ١اجملٍَٗٛٔاإلٜطاخ
،ٚدا٤يف(1)ٚايعا٥سضبصٚف،أٟ:نٌَاتطنٓاٙؾٗٛقسق١،نُايفضٚا١ٜايرتَصٟ

 املػًُريٚاملػانري×ايٓيب(ب)إٔ"سسٜحآخط: يفؾكطا٤ َرياث٘ ،(2)الٜٛضخإصيا
ٚؾٝ٘إؾعاضبيْ٘نإضظي١يًعاملرييفساٍسٝات٘ٚاْتكاٍشات٘،ٚاسباقٌإٔايطٚا٠

ع٢ًضؾع إٔقسقت٘،اتؿكٛا ٚ"َا"ؾبطٌقٍٛايؿٝع١ ،"تطنٓا"َؿعٍٛ"قسق١"ْاؾ١ٝ
.ٚبٗتإَٚٓاقهت٘يكسضايهالّعٝإؾإْ٘ظٚض

ٜٓتؿٞ(ت)ؾًٛ ايٓليهإ خ)قشتضٚا١ٜ ٜطابل( َع٢ٓ ع٢ً خيطز ايطٚاٜاتإٔ
صٚف،أٟ:ـــاملعاْٞايكشٝش١،بيٕٜكاٍ:َٖٞؿعٍٛيًدرباحمل(ز)ايكطحي١ٜٚٛاؾل

ژک کژ ايصٟتطنٓاَٙبصٍٚقسق١،ْٚعريَٙادا٤يفايتٓعٌٜ:
 بيفــبايٓك(3)

 
 

)املرياخ(.«:ى»يف-أ

«.ى»طكطَٔ-ب

)فإٕ(.«:ى»يف-ت

)ٜٓبػٞ(.«:ٚ»)ٜٓتك٢(/«:ف»يف-خ

)ٚتٛافل(.«:ت»يف-ج

 
أْ٘قاٍ-1 :أْؿسنِباهللايصٟبإشْ٘تكّٛايػُا٤ٚاألضل،تعًُٕٛإٔأخطد٘ايرتَصٟعٔعُط،

ٖٚصا.قاٍايرتَصٟ:...اسبسٜح؟قايٛا:ْعِ،"الْٛضخ،َاتطنٓاٙقسق١"قاٍ:×ضغٍٛاهلل
غطٜب قشٝض سسٜحسػٔ ايرتَصٟ. غٓٔ غٓٓ٘ٚ.(1610): يف ايٓػا٥ٞ نتاب،أخطد٘ يف

َٛاضٜحاألْبٝا٤:باب،ايؿطا٥ض األٚغطاملايطرباْٞيفٚ،(6309)ح،(4/64)،شنط ،عذِ
قاٍاسباؾغابٔسذط.(1174)ح،(2/72)،ٚشياّايطاظٟيفايؿٛا٥س،(4578)ح،(5/26)

ايتًدٝلاسببري َػًِ:(3/218)،يف ؾطط ع٢ً املٓري.إغٓازٙ ايبسض يف املًكٔ ابٔ ،ٚقاٍ
.بإغٓازع٢ًؾططَػًِ،غريداَع٘يرتَصٟيفأخطد٘ا:(7/314)

ٚك:(4/241)،قاٍاهلٝجُٞ.(78)ح،(1/13)،يفَػٓسٙأظيسأخطد٘-2 ِٓضٚاٙأظيسٚؾٝ٘ضا ،ملٜػ
،ٚاسبسٜحنـٓعؿ٘ايؿـٝذاأليبـاْٞيفغًػـ١ًاألسازٜـحايهـعٝؿ١.ٚبك١ٝضداي٘ضداٍايكشٝض

.(3159)ح،(7/147)
.8ٜٛغـ:غٛض٠-3

 25/209ل

 ـــــــــــ

 أ



 

 
 
 

 كتاب الفرائض شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

282 

ٔ"،أقً٘:الٜٛضخَٓا،ؾشصف(أ).ثِقٛي٘:الٜٛضخ(1)قطا٠٤ؾاش٠ (ب)ٚاغـترت"َـ
ژې ېژ  ،نُايفقٛي٘تعازي:(ت)نُرياملتهًِ

،ؾشـصف(3)إبًٓـا(خ)أٟ:تطتع(2)
ايػٝبـ١إزياملـتهًِ،قـاٍ(ح)،ٚأقِٝاملهافإيَٝ٘كاَ٘،ؾاْكًبايؿعٌعٔ(ز)املهاف

.(4)ايعطبؿطٟ:ٖٚٛٚد٘يطٝـ
بٓؿػـ٘،(ر)بٓؿػ٘،ٚدعً٘بعضايًػـٜٛريَتعـسٜا:ٖٚٛبٓا٤ع٢ًأْ٘الٜتعس٣قًت

ـــ ــٔ"ٚبــــ ــصف"َــــ ــالســــ ــٓاز(ز)ؾــــ ــٔاإلغــــ ــٌعــــ ،(5)ٚالذبٜٛــــ
 

 

)التٛسخ(.:«ت»)الْٛسخ(/«:ى»،«ف»،«ٚ»،«ظ»يف-أ

)ٚاطتكش(.«:ى»يف-ب

)يفايفعٌ(.:بضٜاد٠«ف»،«ظ»،«ٚ»،«ى»،«ت»يف-ت

)ْشتع(.:«ٚ»،«ت»)ٜشتع(/«:ف»،«ظ»يف-خ

«.ى»طكطَٔ-ج

)ع٢ً(.«:ظ»يف-ح

)َتع٘(.«:ى»يف-خ

الخالف(.ـ)ف«:ى»،«ف»،«ظ»يف-د

 
،بايٓكـب.ٚقٝـٌ:َعٓـاٙٚعبـٔ:ٚعبٔعكب١ّ،قاٍايٓعاٍبٔغرب٠اٖاعٓ٘ضٚ،عٔعًٖٞٚٞ-1

٘:٘،أ٣ظبتُععكب١.ٚعٔابٔاألْباض٣ٖصانُاتكٍٛايعـطب،إصيـاايعـاَطٟعَُتـ .ٜتعٗـسعُتـ
.(1/182)ايكشاح.ٜٓعط:ٚايُعكب١َٔايطداٍ:َابريايعؿط٠إزياألضبعري،(2/446)ايهؿاف

.12غٛض٠ٜٛغـ: -2
.(13/24)تؿػريايطربٟٜٓعط:-3
ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ  ،ٚنالّايعطبؿطٟٖٓايفتؿػرياآل١ٜايهطضي١،(2/731)ايهؿافٜٓعط:-4

ٛ"الأبـطح"،سٝحإٔاملع٢ٓاملتبازضيــژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ َـٔ-الأظٍٚ:ٖـ
ٚ،سٍع٢ًاإلقا١َالع٢ًايػؿطٖٚصاٜ-بطحاملهإ البـسإٜٔهـٕٛاملعٓـ٢:القـاٍايعطبؿـطٟ:

أبطحأغريست٢أبًؼصبُعايبشطٜٔ.ٚٚد٘آخط:ٖٚٛإٜٔهٕٛاملع٢ٓ:الٜربحَػريٟست٢أبًؼ،
ع٢ًإٔست٢أبًؼٖٛاشبرب،ؾًُاسصفاملهافأقِٝاملهـافإيٝـَ٘كاَـٖ٘ٚـٛنـُرياملـتهًِ،

ٚاملٓاغب١برياآلٜتري،ع٢ًؾٗـِٛٚد٘يطٝـ.ؾاْكًبايؿعٌعٔيؿغايػا٥بإزييؿغاملتهًِ،ٖٚ
.ٖٚٛنُرياملتهًِ،املهافإيَٝ٘كاَ٘ٚإقا١َسصفاملهافايكاضٟ،ٖٛ

ٚٚضثتايؿ٤َٞٔأبٞأضث٘،بايهػطؾُٝٗا،ٚضثا،ٚضثتأبٞ،قاٍ:(2/200يػإايعطب)ٜٓعط:-5
.ٚٚضاث١ٚإضثا
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ٌ،(1)(ب)نعبسٙ،َٚٓ٘بهػطايطا٤ٜطث٘(أ)ٚضخأباٙؾؿٞايكاَٛؽ:  چژ :ٚيفايتٓعٜـ

ژ ڇچ ڇ ڇ ڇ
،(ز)ٖٚـٛٚاضخ(خ)أباَٙاالٜطخٚضاث١(ت)ٚيفاملػطب:ٚضخ .(2)
،ٚنػطايـطا٤(ر)َعاؾطاألْبٝا٤الْٛضخاْإ:،َٚٓ٘(ح)نالُٖاَٛضٚخٚاألبٚاملاٍ
(ش)إشسه٢:الْٛضخبكٝػ١املعًّٛ،أٟ:الْرتى(4()ز)،ٜع :الزضا١ٜ(3)خطيضٚا١ٜ
.َرياثّاألسس

"ايٛغا٥ٌيؿطحايؿُا٥ٌ(ظ)طيع"بعضاملػا٥ٌيف(ض)ٚقسبػطٓا

الٜػـتػ٢ٓعٓٗـا(5)
 .شٚايؿها٥ٌ

 
 

«.ى»طكطَٔ-أ

)اْت٢ٗ(.«:ى»،«ف»،«ٚ»يف-ب

)ٚسث٘(.«:ى»يف-ت

«.ى»طكطَٔ-خ

)ٚاسث٘(.«:ى»يف-ج

)َٛسٚثٕٛ(.«:ف»يف-ح

)التٛسخ(.«:ت»)ٜٛسخ(/«:ف»،«ظ»يف-خ

)دالي١(.«:ى»)سٚا١ٜ(/«:ظ»يف-د

)تشى(.«:ى»يف-ر

)ٚ(.:بضٜاد٠«ى»يف-س

«.ى»طكطَٔ)مجٝع(/«:ف»،«ٚ»،«ظ»يف-ص

 
.(177ايكاَٛؽاحملٝط)م-1
.6َطِٜ:-2
ْٗـاضيهـٔإٔايسضا١ٜقػِٝايطٚا١ٜ،ٚخطيضٚا١ٜ:ٜع أْ٘ملتطزضٚا١ٜقشٝش١بٗصٙايًؿع١،َـعأ-3

.ٜٓعـط:قٛاعسايٓشٛٚٚاملٓطلقٛاعسايعكٌَٔايعًِاملكتبؼ:اْطالقأَتهٕٛقشٝش١زضا١ٜ،أ
.(451ايهًٝات)م

.(482)م:املػطب-4
ٖٚٛنتابيًُليــؾـطحؾٝـ٘نتـاب .(2/223)اضٟيًكطيعايٛغا٥ٌيفؾطحايؿُا٥ٌٜٓعط:-5

ٖٚـَٛطبـٛعيف."طيعايٛغا٥ٌ"ٚمساٙ:"ايؿُا٥ٌايٓب١ٜٛٚاشبكا٥لاملكطؿ١ٜٛ":ايرتَصٟاإلَاّ
ٜٔ.أدع
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 ال يرث املسلم الكافر    [باب] 

،ٚالاملػًَِٔايهاؾطعًـ٢قـٍٛ(1)اعًِإٔايهاؾطالٜطخَٔاملػًِإطياعّا
الٜتـٛاضخ":×عًٞٚظٜس،ٚعا١َايكشاب١،ٚإيٝ٘شٖبعًُاؤْا،ٚايؿاؾعٞيكٛي٘

(أ)أًٌَٖتريؾت٢
"

(2).
(ت)ٜعًٛٚالٜع٢ًعًٝ٘":يكٛي٘(ب)ٚايكٝاؽإٜٔطخ

"

َـٔايعًـٛ(خ)،ٚ(3)
إٜٔطخاملػًَِٔايهاؾطٚالٜطخايهاؾطَٓ٘،ٚإيٝ٘شٖبَعاشبٔدبٌ،َٚعاٜٚـ١
ــ١ ــٔاسبٓؿٝــــ ــسبــــ ــٔ،ٚضبُــــ ــؿٝإ،ٚاسبػــــ ــٞغــــ ــٔأبــــ ،(4)بــــ

 
 

)ػ٤ٞ(.«:ى»يف-أ

)ٜٛسخ(.«:ى»يف-ب

«.ى»،«ت»،«ظ»،«ف»طكطَٔ-ت

«.ت»َٔطكط-خ

 
.(98)مالبٔسعَّطاتباإلطياعٜٓعط:-1
:بـاب،يفنتابايؿـطا٥ض،يفغَٓٓ٘ٔضٚا١ٜعُطٚبٔؾعٝبعٔأبٝ٘عٔدسٙزاٚزٛأبأخطد٘-2

:بـاب،يفنتابايؿـطا٥ض،يفغٓٓ٘ابَٔاد٘ٚ،(2911)ح،(3/125)،ٌٖٜطخاملػًِايهاؾط
عبسٚ،(2/195)،يفَػٓسٙأظيسٚ،(2731)ح،(2/912)،أٌٖايؿطىغالَّٔإلَرياخأٌٖا

ال:باب،يفنتابايؿطا٥ض،ايهرب٣يفايػٓٔايبٝٗكٞٚ،(9857)ح،(6/16)،يفَكٓؿ٘ايطظام
٘ايساضقط ٚ،(12009)ح،(6/218)،ٜطخاملػًِايهاؾطٚالايهاؾطاملػًِ ،(4/75)،يفغـٓٓ

.(25)ح
عُطبٔعبسقاٍأبٛ،الدطّ،دٝسإبزيعُطٖٚصاإغٓاز":(7/220)،قاٍابٔاملًكٔيفايبسضاملٓري

ابـٖٔٚٚـِ،ايعًـِباسبـسٜحٖصااالغٓازالَطعٔؾٝ٘عٓسأسسَٔأٖـٌ:ايؿطا٥ضي٘ايربيفنتاب
."يفإعاليٖ٘صااسبسٜحازبٛظٟ

،(7614)ح،قشٝضازبـاَعٚيف،(1673)ح،ٚاسبسٜحسٓػٓ٘ايؿٝذاأليباْٞيفربطٜراإلضٚا٤
.(6844)ح،يفذبكٝك٘ملػٓساإلَاّأظيسؤٚطاؾعٝباألضْايؿٝذيػريٙ٘شقٓشنُا
إشاأغًِايكيبؾُات،ٌٖٜك٢ًعًٝ٘،ٌٖٜٚعطل"بابأٚضزٙايبداضَٟعًكايفنتابازبٓا٥ع،-3

ٞ،ٚأخطد٘ا(2/93):"ع٢ًايكيباإلغالّ يفايكـػرينـُٔسـسٜحايهـٓبايطٜٛـٌ:يطرباْـ
.(3/651َٝعإاالعتساٍ).ٜٓعطإْ٘خربباطٌ،ٚقاٍايصٖيب:ٚإغٓازٙنعٝـدسا(،948)
َٔ،عامل،ثك١،املسْٞاسبٓؿ١ٝابٔ،اهلامشٞايكاغِأبٛ،طايبأبٞبٔعًٞبٔضبُس-4 ايجاْٝـ١ايطبك١

.(6157):ايتٗصٜبتكطٜب،(5063):ايهاؾـٖـ.80بعسَات
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.(3()2)،َٚػطٚم(1)ٚضبُسبٔعًٞبٔاسبػري
،أٟ:ايٓكط٠يًُػًُرييفٚايػًب١ايكٗط(أ)إٔاملطازايعًٛحبػباسبذ١ٚ:ٚازبٛاب
(ت)،ٚأَاإٔاملػًِٜطخعٓسْأَاملطتسَعأْ٘الٜطخَٔاملػًِؾألٕ(ب)ايعاقب١
إْ٘(خ)إضخ قاٍأبٛسٓٝؿ١: ٚيصا ٜػتٓسإزيساٍإغالَ٘، َااملػًَِٓ٘ ٜٛضخَٓ٘

إ ظَإ يف ٚقاٍ:انتػب٘ يًُػًُري، ؾ٦ّٝا ضزت٘ ظَإ يف انتػب٘ َا ٜٚهٕٛ غالَ٘،
ايؿاؾعٞ: ٚقاٍ يٛضثت٘، يف٤نالُٖا ٜطخ(ز)نالُٖا ال ٚاملػًِ َاتناؾطّا ألْ٘ ;

.(4)هٕٛؾ٦ّٝاايهاؾط،ثَِٖٛاٍسطبٞالأَإي٘ؾٝ
 

 

)أٚ(.«:ى»،«ت»،«ف»،«ٚ»يف-أ

)ايعاف١ٝ(.«:ف»،«ت»)ايعكب١(/«:ى»يف-ب

)فالإٕ(.«:ت»يف-ت

)اٜشخ(.«:ت»)ٜشخ(/«:ى»يف-خ

)ٚخيب٤(.«:ى»يف-ج

 
ايباقطدعؿطأبٛ،طايبأبٞبٔعًٞبٔاسبػريبٔعًٞبٔضبُس-1 ٔؾانٌثك١، َـ ايطابعـ١ايطبكـ١

.(6151):ايتٗصٜبتكطٜب،(2/202)ايهاؾـٖـ.118غ١َٓات
ايطبك١َٔطبهطّعابس،ؾكٝ٘،ثك١،عالّاألأسس،ايهٛيف،اهلُساْٞعا٥ؿ١أبٛ،دسعاألبَٔػطٚم-2

.(6601)ايتٗصٜبتكطٜب(5391)ايهاؾـ.63غ١ٓتٛيفايجا١ْٝ
،(4/17َعـاملايػـٓٔ)ٜٓعط:أقٛاٍايكشاب١ٚاآلثـاضايـٛاضز٠يفتـٛاضخايهؿـاضٚاملػـًُرييف-3

.(6/284َكٓـابٔأبٞؾٝب١)ٚ،(1/86):بَٔٓكٛضغٓٔغعٝس،(5/367االغتصناض)
الٜـطخ"قـاٍ:×،عٔأغا١َبٔظٜـسضنـٞاهللعُٓٗـا:إٔايـٓيبأخطزايبداضٟيفايكشٝض-4

ِ ِ.ٚبـٛبيـ٘:بـاب"املػًِايهاؾطٚالايهاؾطاملػـً ،الٜـطخاملػـًِايهـاؾطٚالايهـاؾطاملػـً
عا١َايكشاب١ٚايؿكٗا٤،ٚب٘أخصأبٛسٓٝؿـ١،،َٖٚٛصٖب(1614)،ٖٚٛعٓسَػًِ:(8/156)

ِإالَانإَٔأَط املبػـٛطيًػطخػـٞ.ٜٓعـط:املطتسؾإْٜ٘طث٘املػًِٚالٜطخاملطتسَـٔاملػـً
،ٚالٜتٛضاخأٌٖاإلغالّٚايهؿطعٓسَايوَطتسانـإأٚغـريَطتـس،ٚقـاٍعٓـ٘يف(30/30)

ٚالدبٛظٚق١ٝضدـٌإاليفَايـ٘،ٖٚـصا،ألٌٖايٛقاٜاؾيض٣أْ٘الؾ٤ٞ،الٜطث٘ٚضثت٘املس١ْٚ:
ٜٓعط:.املاٍيٝؼٖٛيًُطتس،قسقاضزبُاع١املػًُري،ٚٚقاٜاٙقبٌايطز٠سيٓعي١ٚقٝت٘بعسايطز٠

يفَاٍاملطتسإشاَـات،أٚقتـٌ،اختًؿتايطٚا١ٜعٔأظيسٚ،ٚب٘أخصايؿاؾعٞ،(2/228املس١ْٚ)
قـاٍايكانـٞ:ٖـٛٚؾطٟٚعٓ٘أْٜ٘هٕٛؾ٦ٝايفبٝتَاٍاملػًُري.ثالخ،ع٢ًأقٛاٍع٢ًضزت٘،

إَٔاي٘ألٖـٌزٜٓـ٘ايـصٟضٚا١ٜ.ثَِاٜسٍع٢ًأْ٘يٛضثتَ٘ٔاملػًُريٚعٓ٘قشٝضيفاملصٖب.
.(6/372املػ البٔقسا١َ)٤.ٜٓعط:اختاضٙ،إٕنإََٜٓ٘ٔطث٘،ٚإالؾٗٛيف
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ضناحل ّ  وٛ بّ  ببّ عٔمصب أخربُم اأخربُم ًمهم»  :56/726

(أ)
بّ  وٛ بّ أبٛ 

امهب

(1)
  ٕٔكزَ ا  ٗد»

 ّ  ٌز بّ  جٌمْ»ٖٚٛظٜٔايعابسٜٔ،(ب)

(2)
»

،قاٍ(ت)
،(ح)عُطّا(ز)ٚآخطٜػ٢ُ(خ)ابٔعبسايرب:الخالفيفإٔعجُإي٘ٚيسٜػ٢ُعُط

أٚ(ر)الختالفاٚإصيا يعُط ٖٛ اسبسٜحٌٖ ٖصا إٔ ابٔ(ز)يف ؾيقشاب يعُطٚ،
ؾٝ٘: َٚايوٜكٍٛ عُطٚ، عٔ ؾٝ٘: َايوٜكٛيٕٛ عُط ؾٗابغري (3()ش)عٔ ،« ّ 

ٚضٚاٙأظيس،ٚأقشاب،« مي: ال ٙزخ املضوٍ اهلمرز ×أصمًٞ بّ سٙ  أْ رص٘ي ا  
.(4)ايهتبايػت١عٓ٘أٜهّاَطؾٛعّا:الٜطخايهاؾطاملػًِ

 
 

)اذتظني(.:ٚاألصٌ:)حظني(ٚايتضٜٛبَٔ-أ

.«ى»،«ظ»،«ف»طكطَٔ:-ب

)بٔعفإ(.:بضٜاد٠«ت»يف-ت

،ٚايتضٜٛبَٔباقٞايٓظــــخ.(ٚ)عُشيفاألصٌ:-خ

«.ى»طكطَٔ-ج

)عُشٚا(.«:ى»،«ت»يف-ح

)اختالف(.«:ف»يف-خ

«ف»طكطَٔ-د

بضٜاد٠)ٚ(.«:ى»يف-ر

 
ٔاهلـامشٞ،طايب،أبٞبٔعًٞبٔاسبػريبٔعًٞ-1 ٘عابـسثبـتثكـ١ايعابـسٜٔ،ظٜـ ٌؾكٝـ ؾانـ

.(4715)ايتٗصٜب:،تكطٜب(3900)ٖـ.ايهاؾـ:94ايطبك١ايجايج١،تٛيفغ١ََٓٔؿٗٛض،
ٔثك١األَٟٛ،عجُإأبٛايعام،أبٞبٔعؿإبٔعجُإبٔعُطٚ-2 ـَـ ايهاؾـ ايجايجـ١. ايطبكـ١

.(5077)ايتٗصٜب،تكطٜب(4196)
.(5/367االغتصناض)ٜٓعط:-3
ِ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-4 ،الٜطخاملػًِايهاؾطٚالايهاؾطاملػـً

يفزاٚزٛأبـٚأخطدـ٘نـصيو.(4225)ح،يفنتابايؿطا٥ض،َٚػًِيفقشٝش٘،(6383)ح
ٚايٓػـا٥ٞيف،(2909)ح،(3/125)،ٌٖٜـطخاملػـًِايهـاؾط:باب،يفنتابايؿطا٥ض،غٓٓ٘
،(4/81)،شنطاالختالفع٢ًَايويفسسٜحأغا١َبٔظٜسؾٝ٘:باب،يفنتابايؿطا٥ض،غٓٓ٘
َادـا٤يفإبطـاٍاملـرياخبـرياملػـًِ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،يفغٓٓ٘ايرتَصٟٚ،(6377)ح

َـرياخأٖـٌ:بـاب،يفنتـابايؿـطا٥ض،يفغٓٓ٘ابَٔاد٘ٚ،(2107)ح،(4/423)،ٚايهاؾط
.(21869)ح،(5/209)،يفَػٓسٙأظيسٚ،(2729)ح،(2/911)،اإلغالَّٔأٌٖايؿطى

 25/209ل

 ـــــــــــ

 ب
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ٗال اهلاامرز »ٚؾٝــ٘خــالفتكــسّ، ،« اامي حمٌاا : ٗبٔااذا ُأخااذ ال ٙاازخ املضااوٍ اهلاامرز»

ٞأٟ:نُـاشنـطٙ«ًوٞ ٗاس ٝ» أٟ:أْٛاع٘ «ٗاهلفز» ،ٖٚصاإطياع،«املضوٍ يف(1)املعْـ
ٕ  »عَٔايوأٜهّا:(3)ٚشنطٙأبٛايكاغِعٔايؿاؾعٞ،(2)طبتكطٙ ٙت٘ارثاْ٘ با

(أ)
أٟ:«

ٍ  » ،(4)بػببنؿطِٖ ٗإْ اختوفات ًووأ

(ب)
     ٛ ٙازخ اهٚٔا٘ ٜ ٗاهِ ازاُٛب ٗاهِ ازاُ

(ت)
 

«اهٚٔ٘ ٜب ٗٓ٘  ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ ًّ رقٔم٢ِم

(5)
.

 
 

«.ف»طكطَٔ-أ

)ًَتِٗ(.«:ى»يف-ب

)ٚايٓضاس٣(.«:ظ»يف-ت

 
نتبّاقٓـ،صبتٗسّاعاملّانإقاسبايؿاؾعٞ،،املعْٞإبطاِٖٝأبٛ،إمساعٌٝبٔحي٢ٝبٔإمساعٌٝ-1

:ـقـ)ايؿكٗـا٤طبكـاتٚاملٓجـٛض.املدتكـط،ٚطبتكطايكػري،ٚازباَعايهبري،ازباَع،َٓٗا:نجري٠
97).

.(8/240تكطاملعْٞ)ٜٓعط:طب-2
ٞخايـسبٔايكاغِبٔايطظئعبسٖٚٛ"ابٔايكاغِ"ٖهصايفايٓػذ،ٚيعً٘:-3 ٛايعتكـ اهللعبـسأبـ

تكطٜب(،3289)ايهاؾـٖـ.191تٛيفغ١ٓايعاؾط٠ايطبك١نباضَٔثك١املايه١ٝ،ؾكٝ٘املكطٟ،
.(3980)ايتٗصٜب

ٚالأض٣إٜٔتٛاضثٛاٚقـسمسعـتَـٔغـري،مسعتَٔقٍَٛايوؾٝ٘ؾ٦ٝاقاٍابٔايكاغِ:َا-4
ٚاملصٖبعٓساملايه١ٝإٔايهؿطًٌَ،قاٍابٔعبس(2/598املس١ْٚ)ٜٓعط:.َايوأِْٗالٜتٛاضثٕٛ

،ْٞٚالٜطثـ٘ايٓكـطا،شٖبَايوإزيإٔايهؿطًٌَطبتًؿ١ؾالٜـطخعٓـسٜٙٗـٛزْٟكـطاْٝاايرب:
.(5/370االغتصناض).ٜٓعط:ٚنصيواجملٛغٞالٜطخْكطاْٝاٚالٜٗٛزٜاٚالٜطثاْ٘

.(30/30املبػٛطيًػطخػٞ)ٜٓعط:-5
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ٚقاٍابٔأبٞي٢ًٝ:ايٝٗٛزٚايٓكاض٣ٜتٛاضثٕٛؾُٝابِٝٓٗ،ٚالتٛاضخبُٝٓٗا
اجملٛؽ (أ)ٚبري ،ٍٓ ايٚاغتس ع٢ً اتؿكا قس ٚإْعاٍتبيُْٗا بايٓب٠ٛ، ٚاإلقطاض ٛسٝس،
ٜٚجبتٕٛ(ب)ايهتابؾُٝٗا ع١ًَ٢ًٚاسس٠،خبالفاجملٛؽسٝحٜٓهطٕٚايتٛسٝس،

بٓيب ٜعرتؾٕٛ ٚال ٚأٖطَٔ، ٜعزإ، َٓعٍ(ت)إهلري: نتاب ١ًَ،ٚال أٌٖ (خ)ؾِٗ
 ايٝٗٛز بري ايتٛاضخ عسّ إزي ايؿكٗا٤ بعض ٚشٖب أٜهّا;أخط٣، ايٓكاض٣ ٚ

الختالفاعتكازِٖيفايٓيبايهتاب،ؾُٗاأًٌَٖتريؾت٢ناملػًُريَعايٓكاض٣،
ناملعتعي١ األٖٛا٤ أٌٖ ٚايطٚاؾض(1)خبالف ٚاشبٛاضز(2)، ،(3) ٚعبُٖٛا، ؾإِْٗ،

باألْبٝا٤ ٜٛدبَعرتؾٕٛ ال ٖٚصا ٚايػ١ٓ، ايهتاب تيٌٜٚ يف ٚخيتًؿٕٛ ٚايهتب،
.(4)اختالفامل١ً

 
 

.«ت»طكطَٔ-أ

)َٓٗا(.«:ت»،«ى»يف-ب

)بؼ٤ٞ(.«:ظ»يف-ت

.«ظ»طكطَٔ-خ

 
إسس٣ايؿطمايهال١َٝ،أتباعٚاقٌبٔعطا٤ايصٟاعتعٍاسبػٔايبكـطٟ،خـايؿٛاأٖـٌايػـ١ٓ-1

َٓٗا:ْؿِٝٗيهـجريَـٔقـؿات٘تعـازي،ٚازبُاع١يفَػا٥ٌنجري٠غكطٛاؾٝٗاتبعاملصٖبِٗايعكًٞ،
(.1/42ٚإْهاضضؤ١ٜايباضٟباألبكاضيفاآلخط٠،ٚغريشيو.ٜٓعط:املًٌٚايٓشٌيًؿٗطغتاْٞ)

إسس٣ؾطمايؿٝع١ايػال٠،ايصٜٔاْؿهٛاعٔظٜسبٔعًٞٚتؿطقٛاعٓـ٘بعـسإٔنـاْٛايفدٝؿـ٘،-2
أظٗـطٚاايـربا٠٤َـٔايؿـٝدري،أبـٞبهـطايصٟخطزب٘ع٢ًٖؿاّبٔعبساملًو،ٚشيوبعسإٔ

ٚعُط،ؾٓٗاِٖعٔشيو،ؾكاٍهلِ:ضؾهتُْٛٞ،ؾػُٛاضاؾه١يصيو.ٜٓعط:ايؿطمبريايؿطميعبس
(.1/153(،ٚاملًٌٚايٓشٌ:)1/22ايكاٖطايبػسازٟ)

ٞبٔأَريامللَٓريعًٞع٢ًخطدتِٖايؿطق١املعطٚؾ١اييت-3 ،بايػـالح،ؾٓـاظطِٖطايـبأبـ
عـس٠إزياشبـٛاضزاؾرتمٚقسهلل،إالسهِال:ٚقايٛاٚقاتًِٖٗٚعَِٗ،ٚناْٛاعاضنٛاايتشهِٝ،

ّعًـ٢ٚبـاشبطٚزايهبا٥ط،أقشابٚتهؿريبايتشهِٝ،ضنَٞٔبتهؿريايكٍٛجيُعِٗؾطم اإلَـا
.(1/113)ٚايٓشٌ:(،ٚامل45ًٌ)مايؿطمبريايؿطم:ازبا٥ط.ٜٓعط

.(30/32يًػطخػٞ)املبػٛط:ٜٓعط-4
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 ّ بأخربُم ًمهم»: 727/ 57

(أ)
ضناحل ّ  وٛ بّ  بابّ عٔمص 

(ب)
:ابٔ(ت)أٟ«

ايهاؾطإ«ٗرخ أبم امهب  قٚى ٗامهب  مي:»،عًٞ ابٓاٙ (خ)س٦ٓٝصأٟ:
ٗ  ٙزثٕ » 

 .(2)قاٍ:ؾًصيوتطنٓاْكٝبٓأَايؿعب:(1)ظازحي٢ٝ(ز)،أٟ:يهَْٛ٘ػًُّا،ٚ« وٛ
ٚاهللأعًِ. 

 
 

)أخربْا(.«:ى»يف-أ

«.ف»األصٌ:)حظني(/ٚايتضٜٛبَٔيف-ب

.«ى»طكطَٔ-ت

.«ف»طكطَٔ-خ

َطُٛغ.«ف»«ٚ»يف/«ت»ى،»،«ظ»طكطَٔ-ج

 
عبسايطظامٚأخطزاألثطنصيو.(1083)ح،َرياخأٌٖاملًٌ:باب،أخطد٘يفنتابايؿطا٥ض-1

ايطرباْــٞيفٚ،(1792)ح،449ايؿــاؾعٞيفَػــٓسٙمٚ،(9853ح)،(6/15)،يفَكــٓؿ٘
)ح،(9/102)،ٚايبٝٗكــٞيفَعطؾــ١ايػــٓٔٚاآلثــاض،(5717)ح،(6/35)،عذــِاألٚغــطامل

3947).
ٞٓ،ضٚاٙايطرباْٞيفاألٚغط":(4/262)،ٚقاٍاهلٝجُٞيفصبُعايعٚا٥س بٔاسبػرياياليٞٚؾٝ٘عً

:بـاب،يفنتاباسبـر،ٚاسبسٜحأخطد٘بٓشٛٙايبداضٟيفقشٝش٘."ٚبك١ٝضداي٘ثكات،ٚملأعطؾ٘
َٚػـًِيف.(1511)ح،تٛضٜحزٚضَه١ٚبٝعٗاٚؾطا٥ٗاٚإٔايٓاؽيفَػذساسبطاّغـٛا٤خاقـ١

ٜـاضغـٍٛ":(;بًؿغ2405)ح،ايٓعٍٚسيه١يًشازٚتٛضٜحزٚضٖا:باب،يفنتاباسبر،قشٝش٘
ٚنإعكٌٝٚضخأباطايبٖـٛ،ٌٖٚتطىعكٌَٝٔضباعأٚزٚض:ؾكاٍ،أٜٔتٓعٍيفزاضىسيه١:اهلل

."اٚطايبٚملٜطث٘دعؿطٚالعًٞضنٞاهللعُٓٗاؾ٦ّٝ
طايبٚعكٌٝع٢ًٚشيوإٔعًٝاٚدعؿطاتكسّإغالَُٗاقبٌَٛتأبٞطايبٚبكٞقاٍايبادٞ:-2

ؾًصيوملٜهٔيعًٞٚالزبعؿطٚالألسسَٔ;ًَتُٗاؾاْؿطزاسيرياث٘ٚإصياأغًُابعسَٛت٘عاّايؿتض
يططٜـل،ٚايؿِّـعب:ا(6/250)ياملٓتك٢ؾطحاملٛط.عكبُٗاسغيفايؿعبايصٟنإألبٞطايب

ٖٛايصٟسكطتقطٜـب ٖاؾِؾٝـ٘عٓـسؾعبأبٞطايب:،ٚ(1/156):ايكشاحيفازببٌ،
.(150املعاملاألثري٠يفايػ١ٓٚايػري٠)م.ٜٓعط:بس٤ايسع٠ٛ،ٜٚػ٢ُؾعبب ٖاؾِ
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 (أ)مرياث الوالء  [باب]

ايـٛال٤ملـٔ)ز:ٚضٚاملٓس،ٚاملطازبٖ٘ٓـاٚال٤ايعتاقـ١،ٚقـس(ب)ٖٚٛبؿتضايٛاٚ
اهللٚيفضٚا١ٜيًطرباْـٞعـٔعبـس.عٔابٔعباؽ(ت)ضٚاٙأظيسٚايطرباْٞ،(1)(أعتل
ايٛال٤ُيش١ُنًُش١ُايٓػبال)أٚؾ٢،ٚاسبانِ،ٚايبٝٗكٞعٔابٔعُط:(خ)أبٞ

 
 

.َطُٛغايعٓٛإ«ت»يف-أ

)ايشا٤(.«:ف»يف-ب

)ايطرباْٞ(.«:ف»،«ى»يف-ت

.«ت»طكطَٔ-خ

 
ٚيف،(11744)ح،(11/283)،املعذِايهبريٚايطرباْٞيف،(2/281)،أخطد٘أظيسيفَػٓسٙ-1

قاٍايؿٝذ.(481)ح،(1/291)،املعذِايكػريٚيف،(3881)ح،(4/167)،األٚغطاملعذِ
ٟ:(2542)ح،يفذبكٝك٘ملػٓساإلَاّأظيسؤٚطاؾعٝباألضْ ،إغٓازٙقشٝضع٢ًؾـططايبدـاض

.غريعهط١َؾُٔضداٍايبداضٟ،ضداي٘ثكاتضداٍايؿٝدري
يفنتـاب،ايبداضٟيفقـشٝش٘،ٚابٔعُطأخطدَ٘ٔضٚا١ٜعا٥ؿ١،ٚاسبسٜحثابتيفايكشٝض

:بـاب،ٚيفنتـابايبٝـٛع،(444)ح،شنطايبٝعٚايؿطا٤ع٢ًاملٓربيفاملػذس:باب،أبٛاباملػادس
ٚيف،(2060)ح،إشااؾرتطؾطٚطايفايبٝعالذبٌ:ٚيفباب،(2048)ح،ايبٝعٚايؿطا٤َعايٓػا٤

ٚيف،(2421)ح،املهاتبٚظبَٛ٘يفنٌغ١ٓظبِ:بابيفٚ،إثَِٔقصفممًٛن٘:باب،نتابايعتل
)ح،ايؿطٚطيفايبٝـع:باب،ٚيفنتابايؿطٚط،(2439)ح،قبٍٛاهلس١ٜ:باب،نتاباهلب١ٚؾهًٗا

الٜهـٕٛ:بـاب،ٚيفنتابايطالم،(4809)ح،اسبط٠ذبتايعبس:باب،ٚيفنتابايٓهاح،(2568
نؿـاضاتٚيفنتـاب،(5114)ح،األزّ:بـاب،ٚيفنتاباألطعُـ١،(4975)ح،بٝعاأل١َطالقٗا

ايٛال٤ملٔ:باب،ٚيفنتابايؿطا٥ض،(6339)ح،إشاأعتليفايهؿاض٠ملٜٔهٕٛٚالؤٙ:باب،األضيإ
أخطدَ٘ػًِٚ.(6378)ح،َاٜطخايٓػا٤َٔايٛال٤:ٚيفباب،(6370)ح،أعتلَٚرياخايًكٝط

.(1504)ح،إصياايٛال٤ملٔأعتل:باب،ايعتلنتابيف

30  /35    
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عـٔضبُـسبـٔاسبػـٔ،عـٔأبـٞ(2)،ٚضٚاٙايؿاؾعٞيفَػٓسٙ(1)(ٜباعٚالٜٖٛب
شنـطّا،عُطأٜهّا:ؾُٔعتلؾٛالؤٙيػٝسٙ،عٔابٔ(3)ٜٛغـ،عٔعبساهللبٔزٜٓاض
ملاضٚاٙأقشابايهتـبايػـت١َـٔسـسٜح;عسَ٘(أ)نإغٝسٙأٚأْج٢،ٚإٕؾطط

هلِ،ؾػـييتعا٥ؿـ١ايـٓيباؾرتتبطٜط٠اؾرتطأًٖٗاإٔٚال٤ٖا(ب)أْٗاملا):عا٥ؿ١
،(4)(ايــــــٛال٤ملــــــٔأعتـــــــل(خ)ؾـــــــإٕ(ت)،ؾكــــــاٍ:أعتكٝٗــــــا×

 
 

)ٚاػرتط(.«:ف»يف-أ

.«ظ»طكطَٔ-ب

)اعتكتٗا(.«:ت»يف-ت

)فإمنا(.«:ف»،«ظ»،«ت»يف-خ

 
)ح،(11/180)،ٚيفاملعذِايهبري،(1318)ح،(2/82)،أخطد٘ايطرباْٞيفاملعذِاألٚغط-1

َـٔ:بـاب،يفنتـابايعتـل،يفايػٓٔايهرب٣ايبٝٗكٞ;ٚأخطدَ٘ٔضٚا١ٜابٔعُط،(281
٘أعتلممًّٛنـ ،(7990(،)ح4/379)،َ٘ػـتسضنٚاسبـانِيف،(21224)ح،(10/292)،ايـ

ٕٚ،(3159)ح،(2/490)،بٝعايٛال٤:باب،يفنتابايؿطا٥ض،يفغٓٓ٘ايساضَٞٚ يفابـٔسبـا
٘:باب،يفنتابايبٝٛع،قشٝش٘ ٚاسبـسٜحقـٓشش٘.(4950)ح،(11/325)،ايبٝعاملٓٗٞعٓـ

،ٚقــاٍايبٝٗكــٞيفايػــٓٔايكــػط٣.ٚغــهتعٓــ٘ايــصٖيبيفايتًدــٝل،اسبــانِيفَػــتسضن٘
عٔابـٔعُـطَطؾٛعـّا،بٔزٜٓاضاٚقسضٟٚعٔ،ٖصااسبسٜحبٗصااإلغٓازَطغاّل":(9/302)

ٚقـاٍاهلٝجُـٞيف."عٔابٔعُطَطؾٛعّاٚيـٝؼبؿـ٤ٞ،ُٚضٟٚعْٔاؾع.ٚيٝؼسيشؿٛظ،َتكاّل
ٚاسبـسٜحقـٓشش٘."اغِٖٚٛنصابضٚاٙايطرباْٞٚؾٝ٘عبٝسبٔايك":(4/268)،صبُعايعٚا٥س
.(7157)ح،342م،ٚيفإضٚا٤ايػًٌٝ،(7157)ح،يفقشٝضازباَعاأليباْٞ،يؿٛاٖسٙ

بـٔزٜٓـاضَٔططٜلا،(1/358)،ٚإصياٚقؿُتع٢ًَاأخطد٘أظيسيفَػٓسٙ،ملأدسٙبٗصاايًؿغ-2
َرياثـ٘إزيؾطؾعايـٓيب،اٜطثَ٘اتٚملٜسعأسّسٕضداّلأ":بًؿغ،بٔعباؽابٔعباؽعٔإزيا

إغٓازٙنعٝـ:(3369)حؤٚطااألضْقاٍ."ٖٛايصٟي٘ٚالؤٙٚايصٟأعتل،َٛزيي٘أعتك٘املٝت
ايطابع١ايطبك١َٔثك١،عُطابَٔٛزي،ايطظئاملسْٞعبسأبٛايعسٟٚ،َٛالِٖ،زٜٓاضبٔاهللعبس-3

.(3300):ايتٗصٜبتكطٜب(،2708)ايهاؾـٖـ.127غ١َٓات
َػـًِيفٚ،(6373)ح،َرياخايػـا٥ب١:باب،يفنتابايؿطا٥ض،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-4

٘.(3855)ح،إصياايٛال٤ملٔأعتل:باب،ايعتليفنتاب،قشٝش٘ يف،ٚأخطد٘أبـٛزاٚزيفغـٓٓ
٘ايٓػا٥ٞٚ،(3932)ح،(4/33)،يفبٝعاملهاتبإشاُؾػدتايهتاب١:باب،نتابايعتل ،يفغـٓٓ

ٚايرتَـصٟيف،(3453)ح،(6/165)،خٝاضاأل١َتعتلٚظٚدٗاممًـٛى:باب،يفنتابايطالم
،(1256)ح،(3/557)،َادا٤يفاؾرتاطايٛال٤ٚايعدطعٔشيو:باب،يفنتابايبٝٛع،غٓٓ٘

.(2076)ح،(3/223)،خٝاضاأل١َإشاأعتكت:باب،يفنتابايطالم،ٚابَٔاد٘يفغٓٓ٘
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،ٖٚـَٛكـسّعٓـسْاعًـ٢شٟٚاألضسـاّ،(2)َٛزيايعتاق١(1)ٚآخطايعكباتايػبب١ٝ
.ٚايطزع٢ًايؿطٚل،ٖٚٛقٍٛعًٞٚظٜس

ىئ ژ  ٚقاٍابَٔػعٛز:َٖٛلخطعٔشٟٚاألضساّأٜهّا،ٚاغـتسٍبكٛيـ٘تعـازي:

أٟ:بعهِٗأقـطبَـٔبعـضممـٔيـٝؼيـ٘ضسـِ، ژی ی  جئ    ىئ ىئ ی ی
ؾـإٕ(ب)ٖـَٛـٛالى(أ)ٚ)ملـٔأعتـلعبـسّا:ٚبكٛي٘ ٚاملرياخَب ع٢ًايكطب،

ؾطي٘،ٚإَٕاتٚملٜرتىٚاضثّانٓـتأْـت(ت)ؾهطىؾٗٛخريي٘،ٚإنؿطىؾٗٛ
،ٚشٚ(ح)املعتـلٚاضثـاّ(ز)،ؾكساؾرتطيفتٛضٜحَٛزيايعتاق١إٔالٜسع(3)((خ)عكب١

.(4)األضسأَّقبٌٝايٛضث١
 

 

.«ت»طكطَٔ-أ

ي٘(.)َٛالٙ«:ف»يف-ب

)ٖٚٛ(.«:ف»يف-ت

)عضبت٘(.«:ت»يف-خ

)ٜذع(.«:ت»يف-ج

)ٚرٟٚ(.«:ف»،«ى»يف-ح

 
هٌَٔأعتلضقٝكاؾع٢ًْٛعريحبػبغببٗا:عكب١غببٗاايعتل:عٓساألسٓافايػبب١ٝاتايعكب-1

عكب١غببٗاايعكس:ٖٚٞإٜٔكٍٛ،ٚنإي٘ايٛال٤عًٝ٘،ؾٗٛعكبت٘ٚيَ٘رياث٘إٕملٜهٔي٘ٚاضخ
:.ٜٓعـط،ٚتعكـٌعـ إشادٓٝـتٜٚػـ٢ُسيـٛزياملـٛاال٠ايطدٌيًطدٌ:أْتٚيٝٞتطث إشاَت

(313َعذِيػ١ايؿكٗا٤)م،ٚ(8/81املبػٛطيًػطخػٞ)
َٓـ٘:َـٛايٞبـ :ٖٛاملعتلبايؿتض،ع٢ًاغِاملؿعٍٛ،أٟ:ايصٟنإعبساؾيعتل،َٚٛزيايعتاق١-2

:ْٚعريَٙٛزيايٓع١ُ:ٖٚٛايػٝساملعتل،بايهػـطعًـ٢اغـِايؿاعـٌ:ٜٓعـطٖاؾِ:أٟعتكاؤِٖ.
.(389ايكاَٛؽايؿكٗٞ)م

)ح،(6/240)،املـرياخبـايٛال٤:بـاب،يفنتـابايؿـطا٥ض،أخطد٘ايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣-3
ٚأخطد٘.(3012)ح،(2/468)،ايٛال٤:باب،يفنتابايؿطا٥ض،ايساضَٞيفغٓٓ٘ٚ،(12162
ٞ.(16214)ح،(9/23)،يفَكٓؿ٘عبسايطظامبٓشٛٙ; ٖهـصادـا٤:(6/240)،ٚقاٍايبٝٗكـ
َطاغٌَٝٔايطظامأخطد٘عبس:(2/297)،ٚقاٍاسباؾغابٔسذطايعػكالْٞيفايسضا١ٜ.َطغاّل
ٚقـس،ٍضأؽاالعتـعاٖٚٛ،بٔعبٝسعُطٚؾٝ٘:(7/219)،ٚقاٍابٔاملًكٔيفايبسضاملٓري.اسبػٔ
.تطنٛٙ

.(29/176املبػٛطيًػطخػٞ)ٜٓعط:-4

 26/210ل
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ملاقسّاملسٜٓـ١ْ٘أ(أ)َٔ(1)ٟأَاعٔاآل١ٜؾٗٛإٔغببْعٚهلاَاضٚ:ٚازبٛاب
ِؾَٓػـذاهلل;برياملٗادطٜٔٚاألْكاض،ٚناْٛاٜتٛاضثٕٛبـصيو(ب)آخ٢ ٖٚـصااسبهـ

بٗصٙاآل١ٜ،ٚبريإٔايطسَِكسّع٢ًامللاخا٠ٚاملٛال٠،ٚالْـعاعيٓـايفتكـسّشٟٚ
أضازبكٛيـ٘:ٚملٜـسعَٛزياملٛال٠،ٚأَاعٔاسبـسٜحؾٗـٛأْـ٘(خ)ع٢ً(ت)ايطسِ

،(ح)،أالتط٣أْ٘قاٍيفآخطٙ:نٓتأْـتعكـب١(ز)ٚاضثّا،أْ٘ملٜسعٚاضثّاٖٛعكب١
،ٖٚٛآخطايعكـبات،نُـازٍ(ر)ٚإشانإَٛزيايعتاق١عكب١ٚملٜكٌ:أْتٚاضث٘،

.(ز)عًٝ٘اسبسٜح،نإَكسَّاع٢ًشٟٚاألضساّٚايطٓز;يتكسّايعكباتعًٝٗا
 

 

«ى»طكطَٔ-أ

)آخش(.«:ى»يف-ب

)األسحاّ(.«:ى»يف-ت

ى.طكطَٔ-خ

)عضبت٘(.«:ت»يف-ج

)عضبت٘(.«:ت»يف-ح

)عضبت٘(.«:ت»يف-خ

)عًٝٗا(.«:ف»،«ى»،«ظ»،«ت»يف-د

 
،َٔططٜلايؿطا٥ضٚايػٓٔٚغريشيويفنتاب،(67)ح،(4/88)،يفغٓٓ٘ايساضقط أخطد٘-1

)ح،(9/481ايطرباْٞيفاملعذِايهبري،).بٔعباؽاغًُٝإبَٔعاشعٔمساىعٔعهط١َعٔ
ٚقـاٍاهلٝجُـٞيفصبُـع.(2921)ح،(2/142)،ٚبٓشٛٙ;أخطد٘أبٛزاٚزيفغٓٓ٘.(11583
ٚاسبـسٜحسٓػـٓ٘ايؿـٝذاأليبـاْٞيف.ضٚاٙايطرباْٞٚضداي٘ضداٍايكشٝض:(6/393)،ايعٚا٥س

.(2729)ح،(3/57)،قشٝضغٓٔأبٞزاٚز
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 ب سا ثِم   ا  أخربُم ًمهم»: 58/728

(أ)
        ٗ باّ   ا  باّ أباٛ بلاز باّ حمٌا  باّ  ٌاز

سشَب أْ     املوم بّ أبٛ بلز بّ

(ب)
    اهزمحّ بّ احلمرخ بّ ٓغمَ 

(1)
أخربٖ 

(ت)
أْ  

ِّالْـاقل،نُـاُتـأدٛفٖٚٛ«أبمٖ أخربٖ أْ اهعمَص ِٛ(2) ( َّ َ  ابا أٟ:«ٓوام  بٓغام
ٍ«ٗتزن بِن هٕ ثالثٞ»َات، َ )،(3)بايٓكبعًـ٢ايبـس نُـا،ٚألبأٟ: «اباِن أل
،(4)غٝيتٞ

 
 

«.ف»،«ى»،«ظ»ٚايتضٜٛبَٔيفاألصٌ:عبٝذ/-أ

)عُشابٔحضّ(.«:ظ»يف-ب

.«ف»،«ظ»،«ت»طكطَٔ-ت

 
املسْٞ،ٖؿاّبٔاسباضخبٔايطظئبٔعبسبهطأبٞبٔاملًوعبس-1 َٔثك١املدعَٚٞ، ؾطٜـ،

تٛيفيف اشباَػ١، ايهاؾـٖؿاّخالؾ١أٍٚايطبك١ تكطٜب(3442)بٔعبساملًو. ايتٗصٜب،
(4167.)

َجـٌسـطفٔعًـ١ٕ،ٚاّٚانـإأٜٚـا٤،األخـري،٘طؾـس٘،أٟ::َٖٛانإالَأٚاملٓكٛمايٓاقُل-2
اأدٛؾـٚمسـٞ:١ً،عسطفأٟ:سطؾ٘األٚغط،عَٝٓ٘ٗٛانإؾاألدُٛف:ايكانٞٚايػاظٟ،أَا

أٚيٛقٛعدطفايع١ًيفدٛؾ٘،نــساضٚغـٛط،ٚبـٝض.ٜٓعـط:َٔاسبِطٔفايكشٝضب،شبًٛدٛؾ٘
ٖٛاغَِعتٌايٛغـط،ٚيٝػـتؾٝـ٘"ايعام".ٚقساعتربايكاضٟإٔ(41املؿتاحيفايكطف)م
بإثبـاتايٝـا٤ؾٝهـٕٛامسـآَكٛقـا،"ايعاقٞ"االغِ:َِٖٚٚٔاعتربايٝا٤أقال،ؾٗٛأدٛف،

ٚأقٌاشبالف:ٌٖأقٌاالغِاغِؾاعٌَٔعك٢ٜعكٛاعكا:أخصايػٝـ،ٚنطببٗا،أٚ
،َٚٔايكعبايٛقـٛفعًـ٢دـٛاب(2/297احملهِٚاحملٝطاألععِ)َٔعك٢عكٝاّْا.ٜٓعط:

،ٚاألٚزيعـسّؾافيفٖصااملبشحيتساخًَ٘عَٛانـٝعايٛقــعًـ٢ايٝـا٤،ٚتـطخِٝاألمسـا٤
َٔأمسا٤ايطدـاٍ،نُـاقـاٍايؿـاضابٞ،ٜٓعـط:-بإثباتايٝا٤"ايعاقٞ"ايتِٖٛٝ;ألٕاملعطٚفإٔ
.(4/40َعذِزٜٛإاألزب)

ايهـٛؾٝريٚأَا،يبكطٜري،ٖٚصاامس٘عٓساايتابعاملككٛزحبهِبالٚاغط١ايبسٍعٓسايٓشا٠:ٖٛ-3
:بسٍايهٌَٔايهٌ:ٖٚٛايبسٍاملطابلاألٍٚأضبع١أقػاّ:ع٢ًٖٚٛ،ايتهطٜط،ٚايتبٝري:ٝػُْٛ٘ؾ

:بسٍايبعضَٔايهٌ:عبٛأنًتايجاْٞٚي٘يفاملع٢ٓعبَٛطضتبيخٝوظٜس.ٟيًُبسٍَٓ٘املػاٚ
ُُـ:عبٛ،:بسٍاالؾتُاٍ:ٖٚٛايساٍع٢ًَع٢ٓيفَتبٛع٘ايجايحٚ.٘ايطغٝـثًج ٘.أعذب ظٜسعً

،عبٛأنًتخبعاسبُـُا.ٜٓعـط:يًُبسٍَٓ٘:ٖٚٛاملطازبكٛي٘أٚنُعطٛفببٌايطابع:ايبسٍاملبأٜ
.(3/249ؾطحابٔعكٌٝع٢ًأيؿ١ٝابَٔايو)

ٚالزاعٞهلصا;ألْ٘تهطاض،ؾِٗأبٓاؤٙايجالث١،اثٓريألّ،ٚايجايحألّأخط٣.-4

 26/210ل
 ـــــــــــ

 ب
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ٍَٞعه » ٚابّٓانبريّا،أٟ:«ٗرداًل» :(أ)ٚبكٛي٘ ٖٚٞايهط٠،،ّٚتؿسٜسايال(ب)ايعريبؿتض «و
بٓـٛ(خ)ٚاسسٚأَٗاتؾـت٢ٚأّبٓٛاألعٝإ،ٚيألخ٠ٛألب(ت)خ٠ٛألبؾٝكاٍ:يإل

ّ  »،(ح)األخٝاف(ز)ايعالت،ٚيألخ٠ٛآلبا٤ؾت٢ رٔوم أس  االباِن اهواذٙ

(ر)
  َ «ٌٓام أل

ر٘رثااإ أخاااٖ٘ ألًااإ »يـــ٘،(ش)أٟ:َعتـــٛقري«ٗتااازن ًاااماًلب ًٗااا٘اهٛ»،(ز)أٟ:ٚاســـس٠

ٗأبٕٚ

(ض)
بٗٗرخ

(ظ)
  ٕ ٘«ًمها ٕ »،(ؽ)أٟ:َرتٚناتـ (ف)أٟ:ٚٚضخٚال٤َـٛزي«ٗٗال١ ً٘اهٚا

ٕ ٗتزن ابِٕ ٗأخمٖ » ،(م)أٟ:ألَ٘ٚأبٝ٘«ثٍ ٓوم أخٖ٘»أخٝ٘، رقامي  »أٟ:ألَ٘،«ألبٚا

٘«ابِٕ: رق  أسزست ًم كمْ أبٛ أسزس ًّ املامي  ٛ »،(ل)أٟ:َاألخٝـ أٟ:«ٗٗال١ املا٘اه
٘«ٗ مي أخٖ٘»َٛايٝ٘أٜهّا،(ط)َٚٔٚال٤ ٚيفْػـد١: ب«هاٚط كوإ هام   »،(ظ)أٟ:ألبٝـ
رأًاام ٗال١ املاا٘اهٛ رااال  » أٟ:بــالؾــب١ٗ،«إمناام أساازست املاامي  »نــصيو،(ع)يــٝؼ

(ؽ)

 
 

)ٚيكٛي٘(.«:ت»يف-أ

«ى»طكطَٔ-ب

)يألب(.«:ى»يف-ت

.«ى»طكطَٔ-خ

«ى»طكطَٔ-ج

)األخٝإ(.«:ى»يف-ح

)ايًزإ(.«:ى»يف-خ

)اٚاحذ(.«:ت»يف-د

َفٓكني(.)«:ى»يف-ر

)ألبٝ٘ٚأَ٘(.«:ى»يف-س

)ٚٚسث٘(.«:ى»يف-ص

)َرتٚنًا(.«:ى»يف-غ

)َٛايٞ(.«:ف»،«ى»،«ت»يف-ش

)ٚألبٝ٘(.«:ف»يف-ظ

)َاٍأخٝ٘(.«:ف»،«ى»،«ظ»،«ت»يف-ض

)ٚالٙ(.«:ى»يف-ط

)َطُٛغ(.«:ٚ»يف-ظ

.«ت»طكطَٔ-ع

)أٟفال(.:بضٜاد٠«ف»،«ت»يف-غ
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أٗ» :أخربْٞ،(ت)أٟ«أرأٙت»إيٝ٘،(ب)ؾالغبٌٝيو(أ)أٚ«أسزست

(خ)
ٓوم أخٛ اهَٚ٘

(ز)
»

ٕ  أهضات » أٟ:سٝحملٜهـٔيـ٘أرغـريٟ، أُام  أرثا

(ح)
أٟ:ؾايٛادـبإٜٔٓتكـٌإزي«؟

ــٛال٤، ٕ  رمخت اااٌم إىل  جٌااامْ باااّ  فااامْ   »ايـ ــٛايٞ،«رقطاااٟ ألخٚااا ــٛال٤املـ بـ
 اامي»

(ر)
ــٔاألب«حمٌاا : ٗبٔااذا ُأخااذ اهاا٘ال١ هاا خ ًااّ األص   ــسعــسّاألرَ أٟ:عٓ

.« ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ ًّ رقٔم٢ِم ٗٓ٘»،(ز)ٚاألّ
أخربُم»: 59/729


أخربُم     ا  بّ أبٛ بلز أْ أبمٖ أخربٖ إُٔ كمْ دمهضًم  بًمهم

 ْ  ِ  أبمْ بّ  جٌام

(1)
رمخت اٍ إهٚإ ُفاز ًاّ دِٔٚاٞ      »بؿتضاهلُع٠ٚخؿ١املٛسـس٠،«

احلمرخ شرزب ٗكمُت اًزأٝ ًّ دِٔٚٞ  ِ  ردى ًّ بين ُٗفز ًّ بين احلمرخ بّ اخل

ر٘رثٔام ابِٔام   )أٟ:املطأ٠،«رٌمتت»ب بايتكػري «بّ اخلشرز ٙقمي هٕ: إبزآٍٚ بّ كوٚب

ٕ   أٟ:َعتٛقري)«ٗسٗدٔمب ٗتزكت ًمال ًٗ٘اهٛ أٟ:ٚضثـ١«ثٍ ًمت ابِٔام رقامي ٗرثتا
هلمابٓٗا،)

(ش)
  ٖ ٌ«ٗال١ امل٘اهٛب ٗ   كمْ ابِٔم أسازس ٘(ض)أٟ:ؾٝٓتكـ ناملـاٍ،(ظ)إيٝٓـاسيٛتـ

ٗ مي اجلِْٔٚ٘: هٚط كذهم»

(ؽ)
 أٟ:«ً٘اهٛ صمس تِم» أٟ:املٛايٞ،«إمنم ٍٓ 

 
 

)أٟ(.«:ى»يف-أ

«.ى»طكطَٔ-ب

)يٛ(.«:ف»،«ى»،«ظ»،«ت»)إٕ(/«:ى»يف-ت

)َطُٛغ(.«:ٚ»يف-خ

.«ى»طكطَٔ-ج

)يٛ(.«:ف»،«ى»،«ظ»،«ت»يف-ح

.َطُٛغ«ٚ»يف-خ

)دٕٚبيناألخَٔاألبٚاألّ(.:بضٜاد٠«ت»يف-د

)يٓا(.:«ٚ»،«ظ»،«ت»يف-ر

)فٝٓتكٌ(.«:ى»يف-س

)ملؤ١ْ(.«:ى»يف-ص

)نزيو(.«:ى»يف-غ

 
ٔثكـ١املـسْٞ،اهلل،عبسأبٛاألَٟٛ،ٚقٌٝ:غعٝسعؿإ،أبٛبٔعجُإبٔأبإ -1 ايطبكـ١ايجايجـ١َـ

.(141)ايتٗصٜب،تكطٜب(109)ٖـايهاؾـ105تٛيفغ١ٓصبتٗس،ؾكٝ٘،
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ٍ  »(ٚيفْػد١ٚيسْا،رإذا ًمت ٗه ٓم،)(أ)ابٓتٓا أٟ:ضدٛعّا«روِم ٗال١ٍٓ ٗحناّ ُازثٔ
رقطٟ»إزياألٌٖ،

(ب)
 أٟ:َٛايٝٗا.«هوذِٔٚن ب٘ال١ امل٘اهٛأبمْ بّ  جٌمْ  

 مي» 

(ت)
 رداع »أٟ:َات، «حمٌ : ٗبٔذا أٙطًم ُأخذ اذا اُقزل ٗه ٓم املذك٘ر 

اه٘ال١ ًٗرياخ ًّ ًمت بع  ذهم ًّ ً٘اهٚٔم إىل    تٔمب ٗٓ٘  ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ 

«ًّ رقٔم٢ِم

(1)
.

 
 

)بٓتاٙ(.«:ف»،«ى»يف-أ

)قض٢(.«:ى»يف-ب

.َطُٛغ«:ٚ»يف-ت

 
،ٚعٓسَايـونـٌَـٔنـإأقعـس(8/75):ايبشطايطا٥ل،ٚ(8/83املبػٛطيًػطخػٞ)ٜٓعط: -1

املسْٚـ١ٜٓعـط:ٚيٝؼيألريألّٚالأخت٘ألَ٘قًٝـٌٚالنـجري،يألبؾٗٛأسلبايٛال٤َٔغريٙ،
ل،ثَِاتاملـٛزياملعتـل،ٚالٚاضخٚإشاَاتاملٛزياملعٔت،َٖٚٛصٖبايؿاؾعٞ،قاٍ:(2/587)

ٚتطىأخاٙألَ٘ٚابٔعِقطٜب،أٚبعٝسؾاملاٍالبٔايعـِايكطٜـب،أٚايبعٝـس;ألٕ،يًُٛزياملعتل
األرَٔاألّالٜهٕٛعكب١،ؾإٕنإاألرَٔاألَّٔعكبت٘ٚنإيفعكبتَٖ٘ٔٛأقعسَٓـ٘
َٔأخٝ٘ألَ٘ايصَٟٖٛٔعكبت٘نإيًصٟٖٛأقعسإزياملٛزياملعتلؾإٕاغت٣ٛأخٛٙألَ٘ايصٟ

َٔعكبت٘ٚعكبت٘ؾاملرياخنً٘يألرَٔاألّ;ألْ٘غـا٣ٚعكـبت٘يفايٓػـبٚاْؿـطزَـِٖٓٗٛ
األّيًؿـاؾعٞ.ٜٓعـط:بٛالز٠األّ،ٚنصيوايكٍٛيفعكبت٘بعسٚاأٚقطبٛا،الاخـتالفيفشيـو

(4/136).
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أخربُم»: 60/730

(أ)
 ًُ ،(1)ْاقٌ،ٖٚٛعهط١َٚأ(ب)أٟ:ضبسخ«لارب ًمهم أخربُاٛ 

يفاملٛطيبطدٌأٚطبرب،ٚإصيانإٜهـتِامسـ٘(ت)ٚنإَايوٜهطٖ٘،ٚيصاٜعربعٓ٘
يهالّغعٝسبٔاملػٝب،ٚقساسترايعًُا٤ٚأقشابايػٓٔبعهط١َ،ٚتٓهبَ٘ػًِ،

أْـ٘نـإٜكبـٌٚاسسّايفاسبر،ملاقٌٝي٘(خ)خيطزعٓ٘إالسسٜجّآ٘،ؾًِعأٟ:عسٍ
دٛا٥عاألَطا٤،ٚقسقٓؿٛايفايصبعٓ٘،ٚنُاقٌٝؾٝ٘،قٌٝيػعٝسبـٔدـبري:ٖـٌ

َٖٚٛٛزيابٔعباؽ،ٜه٢ٓأبـاعبـساهللأقـًَ٘ـٔ،عهط١َ:قاٍ؟أسسأعًَِٓو
ايرببط،ٖٚٛأسسؾكٗا٤َه١،مسعابٔعباؽٚغريَٙٔايكشاب١،ٚض٣ٚعٓ٘خًـل

ّنجري،ٚنإممٔ بـاملػطبدؿـا٠ٜٓتكٌَٔبًسإزيبًـس،ٚيفامُلػـطب:ٚايرببـط:قـٛ

  .(2)يفضق١ايسٜٔٚق١ًايعًِناألعطاب

 
 

)ٚنً٘بٗزا(.«:ٚ»يف-أ

)ارتُش(.«:ف»يف-ب

)غريُٖا(.«:ت»يف-ت

)ارتُش(.«:ى/»)ٚاحذ(«:ظ»،«ف»،«ت»يف-خ

 
٘جبتٜمل،بايتؿػريعامل،ثبت،ثك١،بطبطٟأقً٘،عباؽابَٔٛزياهللعبسأبٛعهط١َ-1 ٔتهصٜبـ عـ
(،تكطٜـب3867)ٖــ.ايهاؾــ:106غـ١َٓـات،ايجايج١ايطبك١َٔ،بسع١عٓ٘تجبتٚال،عُطابٔ

(.4673ايتٗصٜب)
يربٕز،سٝحٜط٣ٚأْ٘قاٍغعٝسبٔاملػٝبٜطَٝ٘بايهصبض٣ٚيَ٘ػًَِكطْٚاٚذباٜسَٙايو،ٚنإ

عهط١ََـٛزيابـٔعبـاؽ.قاٍابٔعبسايرب:التهصبعًٞنُانصبعهط١َع٢ًابٔعباؽ:َٛالٙ
ٚنٌأسسَٔخًـل،ألْ٘السذ١َعأسستهًِؾٝ٘;الٜكسحؾٝ٘نالَّٔتهًِؾٝ٘،َٔد١ًايعًُا٤

ٚقاٍابٔسذـطيفايتٗـصٜب: .(2/27)ايتُٗٝس.ٜٓعط:×اهللٜلخصَٔقٛيٜ٘ٚرتىإالضغٍٛاهلل
ِ،ض٣ٚعٓ٘ظٖا٤ثالمثا١٥ضدٌَٔايبًسإ ،َِٓٗظٜاز٠ع٢ًغبعريضدالَٔخٝاضايتابعريٚضؾعـا٥ٗ

ع٢ًإَٔٔدطسَ٘ٔاأل١ُ٥ملضيػوَـٔايطٚاٜـ١،ٖٚصَٙٓعي١التهازتٛدسيهجريأسسَٔايتابعري
ٚإَاَابعـسإَـاّإزي،ٚحيترب٘قطْابعسقطٕ،ٚنإٜتًك٢سسٜج٘بايكبٍٛ،ٚملٜػتػٓٛاعٔسسٜج٘،عٓ٘

خطدـٛاأٚ،ٚخطيَٙٔقٛاب٘،َٔغكَُٝ٘٘ٚٝعٚاثابت،خطدٛاايكشٝضأايصٜٔ،بع١ٚقتاأل١ُ٥األض
٘،ِٖٚايبداضَٟٚػًِٚأبٛزاٚزٚايٓػا٥ٞ،ضٚاٜت٘ .ٜٓعـطؾيطيعٛاع٢ًإخـطازسسٜجـ٘ٚاستذـٛابـ

.(7/272تٗصٜبايتٗصٜب)
.(40املػطب)مٜٓعط:-2

 27/211ل

 ـــــــــــ

 أ
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ُٗه  »   ،(ب)ؾػهٕٛ(أ)بؿتشتريأٚبهِ« ّ صعٚ  بّ املضٚب إُٔ ص٣ى  ّ   ٍ  هٕ 
اًزأًّٝ»أٟ:أٚالز

(ت)
إْ »قاٍ: (؟ملّ ٗالؤٍٓ»عتكت،يؾص(خ)أ١َطأٟ:ناْت«سزٝ

ٍ   »،(1)قـؿ١ناؾـؿ١«ًمت أبٍ٘ٓب ٗٓ٘       ٙعتع َٛطـي.ٚيف«را٘الؤٍٓ ملا٘اهٛ أًٔا
ٛٓاّ(ز):َايوعٔضبٝع١بٔأبٞعبسايطظئ:إٔايعبري(2)حي٢ٝ اؾرت٣عبـسّا(ح)بٔايع

ٖٞ.(ر)صبٕٓٛطؾيعتك٘،ٚيصيوايعبس  َٔاَطأ٠سط٠،ؾًُاأعتك٘ايعبريقـاٍ:ٖـَِـٛاي

ٕ(ز)ٚقاٍَٛايٞ بـٔعؿـإ،ؾكهـ٢(ش)أَِٗ:بـٌٖـَِٛايٝٓـا،ؾاختكـُٛاإزيعجُـا
بٛال٥ِٗ.يًعبري(ض)عجُإ

 
 

)ايضِ(.«:ت»يف-أ

«.ت»طكطَٔ:-ب

)أ١َ(.«:ى»يف-ت

.ايٓظــــخ،ٚاإلثباتَٔباقَٞٔاألصٌطكط-خ

بضٜاد٠)إٔايضبري(.«:ٚ»يف-ج

«.ف»طكطَٔ-ح

.ايٓظــخ)بٓٛت(،ٚايتضٜٛبَٔباقٞ:األصٌيف-خ

«.ت»طكطَٔ-د

)َٔ(.:بضٜاد٠«ظ»يف-ر

«.ظ»طكطَٔ-س

 
املٛقٛفإَاإٔالٜعًِ،ؾٛفعٓسايتشكٝلربعٔاملٛقعٓسأٌٖاملٓطل:ٖٞاشبايكؿ١ايهاؾؿ١ -1

ٚإَاإٔالٜعًِأٜهـايهـٔايتـبؼ،ؾريازشيٝٝعَٙٔغا٥طاألدٓاؽسياٜهؿؿ٘ؾٗٞايكؿ١ايهاؾؿ١
ٚإَاأْ٘ملًٜتبؼٚيهِٜٖٔٛ،أٚاملُٝع٠،ؾٝلت٢سياٜطؾع٘ؾٗٞايكؿ١املدكك١;َٔبعضايٛدٛٙ

ايهًٝات)م.ٜٓعط:ٚإالؾٗٞايكؿ١املازس١ٚايصا١َ،لنس٠االيتباؽؾٝلت٢سياٜكطضٙؾٗٞايكؿ١امل
ں  ژ   َٔقٛي٘تعـازي: ژڻ  ژ  ،ٚنُجاٍع٢ًايكؿ١ايهاؾؿ١َاقاٍايٓٝػابٛضٟيفتؿػري(545

;ٚشيوألْ٘ال(6/483)تؿػريايٓٝػابٛضٟالممٝع٠.ٜٓعط:دٌ،ٚايكؿ١ناؾؿ١األژڻ ڻ ڻ
إي٘إالاهلل.

.(1481)ح،دطايعبسايٛال٤إشااعتل:باب،ايعتلٚايٛال٤أخطد٘يفنتاب -2
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«  ْ  مي حمٌ : ٗبٔذا ُأخاذب راإ

(أ)
أ تاع أباٍ٘ٓ   اى أْ ميا٘ت داز      

(ب)
ٍ ١ٗال  أٟ:إزيب «ٓا

«ٍٓ مل٘اهٛ أبٍٚٔب ٗٓ٘  ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ ًّ رقٔم٢ِمؤر مر ٗال» َٛايِٝٗ،

(1)
.  

عٔعًٞ،ٚابـَٔػـعٛز،ٚظٜـسبـٔثابـت،أْٗـِنـاْٛا(2)ٚقسض٣ٚايبٝٗكٞ
،(خ)َٔايعكب١،ٚالٜٛضثٕٛايٓػا٤َٔايٛال٤إالَٔأعتكٔ(ت)هبريًجيعًٕٛايٛال٤ي

ايٓػـا٤َـٔايـٛال٤إالَـا(ز)عٔاسبػٔأْـ٘قـاٍ:الٜـطخ(3)ؾٝب١أبٞبٔاٚض٣ٚ
.(ر)،أٚأعتلَٔأعتكٔ(ح)أعتكٔ

 
 

)ٚإٕ(.«:ت»يف-أ

)حش(.«:ى»يف-ب

)يًهبري(.«:ٚ»،«ى»،«ت»األصٌ:)يهبري(/ٚايتضٜٛبَٔ:يف-ت

)َااعتل(.«:ى»)أٚأعتلَٔأعتكٔ(/:بضٜاد٠«:ت»)َااعتكٔ(/«:ف»،«ٚ»،«ظ»-خ

)التشخ(.«:ت»يف-ج

«.ظ»طكطَٔ-ح

)أعتل(.«:ى»يف-خ

 
األَـطاجملُـع،ٚقاٍَايو:ٚشيـو(8/74):ايبشطايطا٥ل،ٚ(8/87املبػٛطيًػطخػٞ)ٜٓعط:-1

َصٖبايؿاؾعٖٞٛٚ:(6/362َٛاٖبازبًٌٝيفؾطحطبتكطخًٌٝ)،ٚاملس١ْٚ.ٜٓعطعًٝ٘عٓسْا
:املػـ البـٔقساَـ١،ٚ(4/86األّيًؿـاؾعٞ)،ٜٓعـط:أظيـسٚأبٞسٓٝؿ١ٚأقـضايـطٚاٜتريعـٔ

(6/422).
ايٓػا٤إالَاأعتكٔأٚأعتلَٔالتطُخ:باب،يفنتابايٛال٤،أخطد٘ايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣-2

عبسايػالّعٔاسباضخبٔسكـريعـٔظٜـسبـَٔٔططٜل،(21300)ح،(10/306)،أعتكٔ
ايجٛضٟعـٔ(،َٔططٜل16238)ح،(9/30)،يطظاميفَكٓؿ٘ٚأخطد٘نصيوعبسا.بٖ٘ٚب

٘أخطد٘،ٚعٔططٜلعبسايطظام.بَ٘ٓكٛضعٔإبطاِٖٝ )ح،(9/36)،ابٔأبـٞؾـٝب١يفَكـٓؿ
16261).

ؾُٝاٜطخ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،(32158)ح،(11/388)،أخطد٘ابٔأبٞؾٝب١يفَكٓؿ٘-3
َٔٔايٛال٤َاٖٛ َٔٔططٜل؟ايٓػا٤ ٘.َعاشعـٔأؾـعحعـٔاسبػـ ،ٚأخطدـ٘ايـساضَٞيفغـٓٓ

٘،(3204)ح،(10/13) ٚاألثـطسٓػـٔ.َٔططٜلؾطٜوعٔيٝحعٔطـاٚؽعـٔاسبػـٔبـ
.(1740)ح،344م،إغٓازٙايؿٝذاأليباْٞيفإضٚا٤ايػًٌٝ
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َـاأعـتكٔأٚ(أ)ٚعٔعُطبٔعبسايععٜعأْ٘قاٍ:الٜـطخايٓػـا٤َـٔايـٛال٤إال
أَاَاشنطٙ،ٚ(2)،ٚضٟٚعبٛٙعٔابٔغرئٜٚابٔاملػٝبٚعطا٤ٚايٓدعٞ(1)ناتدي

(ب)ناتـبٚاليًٓػا٤إالَاأعتكٔ،أٚأعتلَٔأعتكٔأٚناتديأٚ"ؾكٗاؤْاسسٜح:
ٔ(خ)،أٚزبطٕ(ت)َٔناتدي ،"،أٚزبطَٔزبطٕأٚدط،ٚالَعتكٗٔأَٚعتـلَعـتكٗ

.(3)يفنتباسبسٜح(ز)ٚيٝؼسيٛدٛز


 
 

)أٚ(.«:ف»يف-أ

«.ف»َٔطكط-ب

«.ت»َٔطكط-ت

)دبشٙ(.«:ف»يف-خ

)ٖٚزَٙٛدٛد٠(.«:ف»،«ى»)ٖٚزا(/«:ى»يف-ج

 
ؾُٝاٜطخ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،(32159)ح،(11/388)،أخطد٘ابٔأبٞؾٝب١يفَكٓؿ٘-1

َٔٔايٛال٤َاٖٛ ٘بٔعبـسايععٜـععٔضدٌعٔعُطغؿٝإعٔابٔدطٜرَٔططٜل،ايٓػا٤ .بـ
.ٚاألثطبٗصاايػٓسنعٝـزبٗاي١ايطاٟٚعٔعُطبٔعبسايععٜع

ٛ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،أخطد٘ابٔأبٞؾٝب١يفَكٓؿ٘-2 َٔـٔايـٛال٤َـاٖـ ،ؾُٝاٜطخايٓػـا٤
َٔٔططٜـل،(32156)ح،(11/388) ٚأخطدـ٘بـطقِ)ح،عبـازعـٖٔؿـاّعـٔابـٔغـريٜ

ٚأخطد٘بـطقِ،َٔططٜلعُطبٖٔاضٕٚعْٜٔٛؼعٔايعٖطٟعٔغعٝسبٔاملػٝب،(32162
ٚأخطدـ٘بـطقِ)ح،َٔططٜلابٔأبٞغ١ٝٓعٔعبساملًوعٔعطا٤بٔأبٞضبـاح،(32160)ح

.عٔإبطاِٖٝايٓدعَٞٔططٜلسؿلعٔأؾعحعٔدِٗ،(32157
أٟ:أْ٘يٝؼسسٜجابٗصٙايكٝػ١،ٚالسسٜجاَطؾٛعا،ٚإٕنإسيعٓاٙأٚقطٜبآَ٘يفنتباسبسٜح-3

تبٝرياسبكا٥لؾـطح،قاٍيف×َتؿطقا،غريأْ٘يفنتباألسٓافنُاشنطايكاضٟٜٓػبإزيايٓيب
ايٛال٤ؾـ٤ٞإالَـاأعـتكٔأٚأعتـلَـٔيٝؼيًٓػا٤َٔ":قاٍ×ملاضٟٚإٔايٓيب:نٓعايسقا٥ل

:"أعتكٔأٚناتديأٚناتبَٔناتديأٚزبطٕأٚزبطَٔزبطٕأٚدطٚال٤َعتكٗٔأَٚعتلَعتكٗٔ
.(2/36)،ٚغريُٖا:اسبهاّؾطحغطضاألسهاّ،ٚنصيويفزضض(5/178)
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 (أ)مرياث احلميل [باب]

امل١ًُٗ اسبا٤ املِٝبؿتض ايٖسٚنػط :ٓٞ ايكاَٛؽع يف نصا ٚيف(1)ٚايكطٜب، ،
.(2)َٔبًسإزيبًس(خ);ألْ٘حيٌُ (ت):ايطدٌايسعٞٚاملػيب(ب)ٌُٝاملكباح:اسَب

 ّ صعٚ  بّ » بتؿسٜسازبِٝ «أخربُم بلري بّ     ا  بّ األعر بأخربُم ًمهم» : 731/ 61

أْ ٙا٘رخ أسا     ٌز باّ اخلطامص   »أٟ:اَتٓع،«املضٚبب  مي: أبٟ

(ز)
   ٍ ـ«ًاّ األ امد

،«إال ًام ٗها  يف اهعازص   »ٚعبـِٖٛ،أٟ:غريايعطبـَٔأٌٖايؿطؽٚايـرتىٚاهلٓـس
يفسسٜحعُـطايـصٟحيُـٌَـٔ(ح)أٟ:ألَْ٘عطٚفايٓػب،ٚيفامُلػطب:اسبٌُٝ

ٚتكٍٖٛـصا:ذبًُ٘،اإلغالّ،ٚتؿػريٙيفايهتابأْ٘قيبَعاَطأ٠(ز)إزيبًس(ر)بًس
.(3)نٌْػبنإيفأٌٖاسبطب(ظ)عٓسْا(ض):اسبٌُٝ(ش)،ٚيفنتابايسع٣ٛ اب
 

 

)ايعٓٛإَطُٛغ(.«:ٚ»يف-أ

«ف»،«ى»طكطَٔ-ب

)املظيببذٕٚايٛاٚ(.«:ى»)ٚايظيب(/«:ف»يف-ت

)الحيٌُ(.«:ى»يف-خ

)أحذًا(.«:ف»،«ٚ»،«ى»،«ت»-ج

)ادتٌُٝ(.«:ف»يف-ح

)بًذ٠(.«:ف»،«ٚ»،«ت»،«ظ»يف-خ

)بالد(.«:ى»يف-د

)ايذعٞ(.«:ظ»،«ى»يف-ر

)ادتٌُٝ(.«:ف»يف-س

)عٓذ(.«:ى»يف-ص

 
.أضلايؿطىٚايٛيسيفبطٔأَ٘إشاأخصتَٔ.قاٍ:(987)م:ايكاَٛؽاحملٝطٜٓعط:-1
.(1/152)يًؿَٝٛٞ:املكباحاملٓرييفغطٜبايؿطحايهبريٜٓعط:-2
(130)م:املػطبٜٓعط: -3
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ٗتض ٟ» أٟ:ٖٛ،«اهذٜ ٙض ٟ احلٌٚى ٙ٘رخ ال ُأخذب ٗبٔذا: حمٌ   مي»

(أ)
 ،ًعٕ اًزأٝ

ق٘يتر

(ب)
ٓ٘ ٗه ٜب أٗ تقا٘ي: »أٟ:املطأ٠«

(ت)
َـٔ:أٟ «ٓا٘ أخاٛ أٗ ٙقا٘ي   » أٟ:ٖٞ،«

ٞ      بٓٛ أخايت » َعٗا، ٘ رخ إال بِٚا ٗال ُضاب ًاّ األُضامص ٙا

(خ)
رإُإ إذا   ;إال اه٘اها  ٗاه٘ها    

إال أْ ٙلاْ٘ اه٘ها     با  ٟ اه٘اه  إُٔ ابِٕ ٗص  ٕب رٔ٘ ابِٕب ٗال حيتمز يف ٓذا إىل اه ِٚٞ

رٚلذص ً٘الٖ بذهم   ًا

(ز)
امل٘ىلب ٗاملزأٝ  ب رال ٙلْ٘ ابّ األص ًم  اَ    ًا ستٟ ٙ   ٕ

م ٗه تإب ٗٓا٘ ٙ ا  ٔمب ٗٓا٘ سازب      ٔا عٔ ت اًزأٝ سزٝ ًضوٌٞ  وٟ أُٗ بإذا ا  ت اه٘ه 

ٗٓ٘  ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ ًّ رقٔم٢ِم ،(ح)صابِٔمط٘ ارٔ

(1)
».

 
 

)ٜٚظب٢(.«:ى»يف-أ

«.ظ»،«ت»يفاألصٌ:)فٝكٍٛ(/ٚايتضٜٛبَٔ:-ب

)ْكٍٛ(.«:ظ»يف-ت

)بب١ٓٝ(.«:ظ»،«ف»،«ى»،«ت»يف-خ

)فزيو(.«:ى»يف-ج

«.ف»،«ظ»،«ى»،«ت»األصٌ:)أبٝٗا(/ٚايتضٜٛبَٔ:يف-ح

 
إٔايكيبابٜٓ٘جبتْػبَ٘ٓ٘;ألْٜ٘كـطبايٓػـبعًـ٢ْؿػـ٘;ٚألٕغـببثبـٛتاألبازع٢إشا-1

ٓػبَٔاملطأ٠ٚغببثبٛتاي،ؾُذطزقٛي٘ؾَٝ٘كبٍٛ،ايٓػبَٔايطدٌخؿٞالٜكـعًٝ٘غريٙ
;ألٕ،ٚإصياقبًتاَطأ٠ٚاسس٠عٓساألسٓافيفٖـصاٚالز٠ٜطًععًٝٗاغريٖاؾالٜكبٌسيذطزقٛهلا

ٜؿـرتطتكـسٜلايٛيـس;ٚؾإْ٘مماالٜطًععًٝ٘ايطداٍ،،ٖٚٛايٛالز٠،ؾٗاز٠ايكاب١ًتعٗطايٓػب
.ملطأ٠ايٛاسـس٠يٝػـتحبذـ١تاَـ١ألْ٘إشانإَهصباهلُاملٜجبتايٓػبإالحبذ١تا١َ،ٚؾٗاز٠ا

ٚملٜـطَايـوإٜٔتـٛاضخاحملُٛيـٕٛإزيبـالزاإلغـالّ،(17/120املبػـٛطيًػطخػـٞ)ٜٓعط:
خاسبُٝـٌ،ٚٚٓض(2/550املسْٚـ١)بؿٗازتِٗ،إالإٜٔؿٗسهلَِػًُٕٛ،ناْٛايفبالزِٖ،ٜٓعط:
ٚعٓـس.(3/743):ٛطـيبـ٘.ٜٓعـط:املذبًُ٘أَ٘إزيبالزاإلغالّ،ٜطثٗاٚتطث٘،إشاقسَتسـاَال

ْٚـاَػـًُريالؤإٕنـاْٛادا،خ٠ٛبعهِٗيـبعضإاألعادِبٛالز٠ايؿطىايؿاؾعٞتكبٌزع٣ٛ
.(6/244األّيًؿاؾعٞ)،ٚإالملتكبٌإالبب١ٓٝ.ٜٓعط:ٚال٤ألسسعًِٝٗبعتل
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 (أ)فضل الوصية  [باب]

بامل١ًُٗ،ٚايٛق١ٝ:ٖٞشيًٝوؾـ٤ٞ،(ت)املعذ١ُ،ٚالٜبعسإٜٔهٕٛ(ب)بايهاز
ِٓؿع١يهٔبططٜلايتربع،عّٝٓانإشيوايؿ٤ٞ،أٚ ََٕ املٛقـ٢عًـ٢(خ)،ٖٚٞإشانـا

.(1)سلاهللتعازينايعنا٠ٚايكٝاّٚاسبرٚايكال٠،ٚادب١،ٚإالؾُػتشب١
 مي:  ×أْ رص٘ي ا   ب ّ     ا  بّ  ٌز بأخربُم ُمرع بًمهمأخربُم »: 62/732

 ٍ ٕ    » ،أٟ:ٚيٛيفساٍقش١ٚعاؾ١ٝ،«ًم سع اًزئ ًضاو بكـٝػ١ «هإ عا١ٛ ٙ٘صاٟ رٚا
ٙ ٚت » أٚعًٝ٘،ٚيفضٚا١ٜ:ٜطٜسإٜٔٛقٞؾٝ٘،مماي٘إٜٔٛق٢ب٘جيبأٟ:،اجملٍٗٛ

ۋ ۅ ژ   عبـٛ:"َسٗل"خربّاعٔ(ز)يٝكضقاٍايػٝٛطٞ:تكسٜطٙ:إٜٔبٝت،«هٚوتن

ژۅ ۉ   
(2()3)

إال»، 

(ح)
ٗٗصٚتٕ 

(ر)
ًلت٘بٞ  ِ ٖ 

(ز)
قاٍايؿاؾعٞ:،قاٍايٟٓٛٚ:«

،(ض)َهتٛبـ١عٓـسٙٚقٝت٘هٕٛتٚاالستٝاطيًُػًِإالإٔ(ش)سبعّاَع٢ٓاسبسٜح:َا
 

 

)فضٌايٛص١ٝ(.«:ظ»،«ف»)فضٌيفايٛص١ٝ(/«:ى»يف-أ

)بايضاد(.«:ى»،«ظ»،«ف»يف-ب

)تهٕٛ(.«:ى»يف-ت

.«ى»طكطَٔ-خ

)يٝضبح(.«:ى»/َطُٛغ«:ف»يف-ج

ى.طكطَٔ-ح

)عٓذٙ(.«:ت»يف-خ

.«ت»طكطَٔ-د

)َادتضّ(.«:ى»يف-ر

«:ى»طكطَٔ-س

 
ّٚبٝاْ٘ع٢ًَايفضٓزاحملتـاض،إٔ-1 ٕدبـ١ٚا:ايٛقـ١ٝأضبعـ١أقػـا ،نايٛقـ١ٝبـطزايٛزا٥ـعٚايـسٜٛ

َٚباسـ١نايٛقـ١ٝيألغٓٝـا٤َـٔاألداْـب،ٚؾس١ٜايكال٠ٚعبٖٛا،َٚػتشب١نايٛق١ٝبايهؿاضات
.ٚملٜـصنطايكـاضٟٖٓـا(6/648)ٜٓعـط:ٚاألقاضب،َٚهط١ٖٚنايٛق١ٝألٌٖايؿػٛمٚاملعاقٞ

هافإزيَابعساملـٛتبططٜـلشيًٝوَضبطٗاباملٛت،َٖٚٛاعطؾٗاب٘أنجطايؿكٗا٤،قاٍ:ايٛق١ٝ
.(10/412ايعٓا١ٜؾطحاهلسا١ٜ)،ٚ(7/333بسا٥عايكٓا٥ع).ٜٓعط:ايتربع

.24غٛض٠ايطّٚ:-2
.(2/132)تٜٓٛطاسبٛايوٜٓعط:-3

32/37 
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إيٝـ٘،(ت)َـاحيتـاز(ب)يفقشت٘،ٜٚهتبيفٚقٝت٘(أ)اؾٝػتشبتعذًٝٗا،ٚإٜٔهتبٗ
ٚالٜهًـإٜٔهتبنٌّٜٛقايٛا:.ؾإشادبسزي٘أَطحيتازإزيايٛق١ٝبٗاأسبك٘بٗا

اتاملعاَالت،ٚدع٦ٜاتاألَٛضاملتهطض٠،ٚاؾرتطازبُٗٛضاإلؾـٗازعًـ٢َـاضبكط
ٟ(خ)ٜهتب.ٚقاٍاإلَاّضبُسبْٔكط :ٜهؿـٞايهتـابَـٔغـريإؾـٗاز(1)املـطٚظ

ٞ.اسبـسٜح(ز)عاٖطي ٚاسبـسٜحضٚاَٙايـو،ٚأظيـس،ٚأقـشاب.(2)شنـطٙايػـٝٛط
ٚأٚضزحيٝـ٢ٖـصااسبـسٜحيفتططيـ١األَـط،(3)ايهتبايػت١طيٝعِٗعٔابـٔعُـط

 مي حمٌ : ٗبٔذا ُأخاذب ٓاذا سضاّ  ٚاى    » .(4)بايٛق١ٝ

(5)
اسبػـٔ(ح)،أٟ:يفغاٜـ١«

.ٚازبُاٍ
 

 
.«ى»يفاألصٌ:)ٜهتب٘(/ٚايتضٜٛبَٔ-أ

)فٝٗا(.«:ت»يف-ب

)يفٚصٝتَ٘احتتاج(.«:ت»يف-ت

)ْضش(.«:ى»يف-خ

)فعاٖش(.«:ف»يف-ج

)َٔ(.:بضٜاد٠«ى»،«ظ»،«ف»يف-ح

 
ّاملطٚظبٟ،ؾـٝذاهللعبسأبٛاسبذاز،بْٔكطبٔضبُس-1 ِاإلغـال ايؿكٝـ٘اسبـاؾغ،نـإَـٔأعًـ

ايطبك١ايجا١ْٝنباضاملػٓسيفاسبسٜح،ٚقٝاّايًٌٝ،ٚاختالفايؿكٗا٤،َٔايٓاؽ،يَ٘كٓؿاتَٓٗا:
.(6352)ايتٗصٜب،تكطٜب(2/165)يًصٖيباسبؿاظٖـ.طبكات294تٛيفغ١ٓ،عؿط٠

.(2/132)َايوَٛطيؾطحاسبٛايوتٜٓٛط-2
ٚقـ١ٝايطدـٌ"×:ايٛقاٜاٚقـٍٛايـٓيب:باب،يفنتابايٛقاٜا،أخطد٘ايبداضٟيفقشٝش٘-3

زاٚزٛأبٚأخطد٘.(4291)ح،ٛق١ٝاييفنتاب،قشٝشَ٘ػًِيفٚ،(2587)ح،"َهتٛب١عٓسٙ
،(2862)ح،(3/112)،َادا٤يفَـاُٜـلَطبـَ٘ـٔايٛقـ١ٝ:باب،يفنتابايٛقاٜا،يفغٓٓ٘

،(6443)ح،(4/100)،ايهطا١ٖٝيفتـيخريايٛقـ١ٝ:باب،يفنتابايٛقاٜا،ٚايٓػا٥ٞيفغٓٓ٘
ٚابَٔاد٘،(974)ح،(3/305)،اسبحع٢ًايٛق١ٝ:باب،يفنتابازبٓا٥ع،يفغٓٓ٘ايرتَصٟٚ

.(2699)ح،(2/901)،اسبحع٢ًايٛق١ٝ:باب،يفنتابايٛقاٜا،يفغٓٓ٘
ٖٓـاإزيايؿـطميفايتبٜٛـبامّلؿـعط-ضظيـ٘اهلل-ٚأؾاضاهلـطٟٚ.(4/1103):حي٢َٝٛطيٜٓعط:-4

بٛدٛبٗاعٓسحي٢ٝ،ٚصبطزؾهًٝتٗاٚايرتغٝبؾٝٗاعٓسايؿٝباْٞ.
،قـاٍابـٔازبُٗٛضعًَٝ٘اٖٚصاتعبرييبٝإايؿهٌٚاالغتشباب،زٕٚأز٢ْإجيابأٚأَط،ٖٚٛ-5

َا،ٚأْٗادا٥ع٠ملٔأٚق٢يفنٌَاٍ،بإيٝٗاَكاضع٢ًإٔايٛق١َٝٓسٚاتؿلؾكٗا٤األعبسايرب:
.(7/263االغتصناض).َايوٚأبٛسٓٝؿ١ٚاألٚظاعٞٚايؿاؾعٞٚأظيس،ٚب٘قاٍملٜتذاٚظايجًح
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 الرجل يوصي عند موته بثلث ماله [باب]

ابـَٔادـ٘يفغـٓٓ٘عـٔ;ملاأخطد٘(1)ْسبتايٛق١ٝبيقٌَٔايجًحيألدٓيب
قاٍضغٍٛاهلل(أ)عٔعطا٤بٔأبٞضباحعٔأبٖٞطٜط٠(2)املهٞٚطًش١بٔعُط

ٚ(ب)تكسمإٕاهلل":× ظٜـاز٠يهـِيف(ت)عًـٝهِعٓـسٚؾـاتهِبجًـحأَـٛايهِ
"أعُايهِ

...;ألٕايكٝاؽٜكتهٞإٔال(ز)إزيآخطٙ،عًٝهِ(خ).ٚإصياقاٍ:تكسم(3)
ايٛق١ٝ;ألْٗاشيًٝوَهافإزيساٍظٚاٍاملًو،ٚيٛأنافأسسايتًُٝـو(ح)دبٛظ

 
 

)أْ٘(.:بضٜاد٠«ف»يف/«ى»طكطَٔ-أ

.«ى»يفاألصٌ:)ٜضذم(،ٚايتضٜٛبَٔ-ب

.«ى»،«ف»،«ظ»،«ت»طكطَٔ-ت

)ٜضذم(.«:ظ»،«ت»يف-خ

)ٚ(.:بضٜاد٠«ت»يف-ج

.«ى»يفاألصٌ:)جيٛص(/ٚايتضٜٛبَٔ-ح

 
،ٚاملككٛزبٖ٘ٓـا:غـري(186)ماملػطب،ٖٚٛايبعٝسايكطاب١.ٜٓعط:األدٓيبخالفشٚايطسِ-1

ٛٓبيـ٘ايبدـاضٟيف(2870)أخطد٘أبـٛزاٚز:ايٛاضخ،يًشسٜحايٛاضز:الٚق١ٝيٛاضخ. ،ٚبـ
.(4/4):بابالٚق١ٝيٛاضخ٘:قشٝش

ٖــ.152تٛيفغ١ٓ:ايطبك١ايػابع١،َٔاسبؿغ،َرتٚىٚاغعاملهٞ،اسبهطَٞعُطٚ،بٔطًش١-2
.(3030)ايتٗصٜب،تكطٜب(2478)ايهاؾـ

َـٔ،(2709)ح،(4/14)،ايٛق١ٝبايجًـح:باب،يفنتابايٛقاٜا،أخطد٘ابَٔاد٘يفغٓٓ٘-3
أخطدـ٘عبـسايـطظاميف;ٚبٓشـٛٙ.عُطٚعٔعطا٤عٔأبٖٞطٜـط٠أّططٜلٚنٝععٔطًش١بٔ

َ٘اجيٛظ:باب،يفنتابايٛقاٜا،َكٓؿ٘ ،(30917)ح،(6/226)،يًطدٌَٔايٛقـ١ٝيفَايـ
،(4129)ح،(4/198)،ٚايطرباْٞيفاملعذِايهبري،(27522)ح،(6/441)،أظيسيفَػٓسٙٚ

٘،(1484)ح،(2/354)،ٚيفَػــٓسايؿــاَٝري ،(321)ح،(4/150)،ٚايــساضقط يفغــٓٓ
;(12351)ح،(6/269)،ايٛق١ٝبايجًـح:باب،يفنتابايٛقاٜا،ٚايبٝٗكٞيفايػٓٔايهرب٣

ضٚاٙابـٔ:(2/104)،ايبٛقريٟيفإذبافاشبري٠قاٍٚ.طيٝعِٗأخطدَٛٙٔضٚا١ٜأبٖٞطٜط٠
ايؿٝذاأليباْٞيفقشٝضغٓٔابٔنُاشنطيؿٛاٖسٙٔٚاسبسٜحسػ.َاد٘يفغٓٓ٘بػٓسنعٝـ

)ح،ٚيفربـــطٜراإلضٚا٤،(1733)ح،ٚيفقـــشٝضازبـــاَع،(2520)ح،(3/287)،َادـــ٘
1641).
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(ز)أٚزي;ألٕ(خ)نإباطاّل،ؾٗصا،:ًَهتوغسّا(ت)بيٕقاٍ(ب)املايو(أ)إزيساٍ،ؾكاّ
٘(ح)ايؿاضع ،أداظٖاسباد١ايٓاؽإيٝٗا،ؾإٕاإلْػإَػطٚظّابيًَـَ٘ككـطّايفعًُـ

ع٢ًٚدـ٘يـٛ(ز)استازإزيتاليفَاؾات٘(ر)ؾإشاعطلي٘عاضلؾدافصب٤ٞأدً٘
املايوباعتباضاسبادـ١،نُـا(ش)ذبكلَاخياؾ٘سبكٌ،ٚجيٛظإٜٔبك٢املًوبعسَٛت

ايهتـاب،ٚايػـ١ٓ،ٚاْعكـسعًٝـ٘إطيـاع(ظ)ايتذٗٝعٚايسٜٔ،ٚقسْطلبٗـصا(ض)يفقسض
.(1)األ١َ

 
 

)قٝاّ(.«:ت»يف-أ

)املًو(.«:ف»،«ى»،«ظ»،«ت»يف-ب

)قاّ(.«:ى»يف-ت

)بٗزا(.«:ى»يف-خ

)إالإٔ(.«:ظ»،«ف»يف-ج

)ايتٓاصع(.«:ت»يف-ح

)أًَ٘(.«:ى»يف-خ

)مباي٘(.«:ف»،«ظ»،«ت»يف-د

)َٛت٘(.«:ى»يف-ر

)ْزس(.«:ى»يف-س

)بُٗا(.«:ى»)بٗا(/«:ف»،«ظ»،«ت»يف-ص

 

،ٚيفايػ١ٓأسازٜحَٓٗاسـسٜحژائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ژ قاٍاهللتعازييفنتاب٘ايهطِٜ:-1
قًـت:،«ال»قًـت:ؾايؿـطط،قـاٍ:«ال»ٜاضغٍٛاهلل،أٚقٞسيايٞنً٘؟قاٍ:قاٍ:"اآلتٞ،غعس

(،ٚقاٍابٔسعّيفَطاتباإلطياع:2742:)قشٝضايبداضٟ،"ايجًح،قاٍ:ؾايجًح،ٚايجًحنجري
ٕؾهٌإؾ،ؾُٝاأؾهًتايٛق١ٝازبا٥ع٠ٚزٜٕٛايٓاؽايٛادب١صياٖٞإتؿكٛاإٔاملٛاضٜحاييتشنطْاا

البعـسأزا٤إٚاتؿكـٛاإٔايٛقـ١ٝالدبـٛظ،ٚقعاملرياخبعسايٛق١ٝنُاشنطْـا،بعسايسٜٕٛؾ٤ٞ
.(110ـ)ق.ٕؾهٌؾ٤ٞداظتايٛق١ٝإؾ،زٜٕٛايٓاؽ
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أْ أبمٖ أخربٖ أْ  بس ثِم    ا  بّ أبٛ بلز بّ سشَ بأخربُم ًمهم» : 63/733

ٗ ٌز

(أ)
بّ صوٍٚ 

(1)
 ٚى  ٕأخربٖ أُ»،(ت)ضا٤(ب)بهِظاٟؾؿتض«اهشر ٛ»بايتكػري«

ب إْ ِٓٔم غالًًم ٙفم ًمهعٌز بّ اخلطمص 

(2)
بؿتض«ًّ غضمْ»ب بؿتضايتشت١ٝٚايؿا٤«

ٜبًؼ،ٜٚؿاعسيع٢ٜٓاؾع،ٖٚٛ(خ)اَعذُ٘ٚتؿسٜس١ًَُٗ،ٚيفامُلػطب:غالّٜاؾعمّل
(أٟ:َٖٚٛطٜضيفٖصابمهغمَ(أٟ:ايكطٜب)ٗارثٕ).(3)عُطٚ(ز)يفسسٜحابٔ

 إال ابِٞ  ٍ »ايبعٝس٠،(ر):َٔٚضثت٘(ح)(أٟٗهٚط ِٓم»أٟ:ععِٝ،«ٗهٕ ًمي»املكاّ،

 مي،هٕ

 ٌز: ًزٖٗ  روِٚ٘ص(ز)

رأٗصٟ »:أٟ:ايطاٟٚ« مي»،أٟ:بجًحَاي٘،«هلم(ش)

ٍَ»،أٟ:َٔعكاض،«هلم مبمي ،(ض)ِٝٚؾتضاملعذ١ُٚاملِٝ(بهِازبٙقمي هٕ: ب٣ز ُدَغ
بّ صوٍٚ: ر عتٚ مي  ٌز»

بجالثن» أٟ:ٚناي١عٓٗا«ذهم املمي(ظ)

(ؽ)
:ٚيٝش٢ٝب«أهفًم

(4)أيـزضِٖبجالثري
.«ٗابِٞ  ٌٕ اهيت أٗصٟ هلم ٓٛ أَ  ٌزٗ بّ صوٍٚ .بع  ذهم»

 
 

«ت»،«ظ»،«ف»يفاألصٌ:)عُش(،ٚايتضٜٛبَٔ-أ

)ٚفتح(.«:ت»يف-ب

)صاٟ(.«:ى»يف-ت

)مل(.«:ى»،«ف»يف-خ

«.ظ«»ت»،«ف»طكطَٔ-ج

«.ت»طكطَٔ-ح

)ٚسث٘(.«:ظ»،«ف»يف-خ

)فكاٍ(.:«ت»)بٔ(/:صٜاد٠«ى»يف-د

)فايٝٛص٢(.«:ى»يف-ر

)ٚادتِٝ(.«:ف»يف-س

)فبٝعت(.«:ت»يف-ص

)بجًجني(.«:ظ»،«ف»يف-غ

 
ـ104تٛيفغ١ٓايتابعري،ي٘ضؤ١ٜ،نباضثك١َٔايعضقٞ،خًس٠،بٔغًِٝبٔعُطٚ-1 ٖــ.ايهاؾـ

.(5044)ايتٗصٜب،تكطٜب(4167)
ايٝؿاع:املطتؿعَٔنٌ،ٚشاؾاضفاالستالّٚملاحيتًِ،ٖٚٛايػالّإٜٚطٜسب٘ايٝاؾعقاٍيفايٓٗا١ٜ:-2

.(5/299):ؾ٤ٞ.ٚيفإطالمايٝؿاعع٢ًايٓاؽغطاب١
.(512املػطب)مٜٓعط:-3
.(4/1105)َٛطيَايوٜٓعط: -4
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 ّ  مًز بّ صع  بّ أبٛ ٗ مص بأخربُم ابّ عٔمص بأخربُم ًمهم»: 64/734

(1)
  ّ 

 مَ سذٞ اه٘ اع ٙع٘ ُٛ ×إُٔ  مي: دم١ُٛ رص٘ي ا   صع  بّ أبٛ ٗ مص 

(أ)
أٟ:«

أٟ:َٔ«بوؼ ًين اه٘دع ًم تز٠ ×ًّ ٗدع اعت  بٛ رقوت: ٙم رص٘ي ا  »،(ب)ٜعٚضْٞ
ٗال ٙازثين »أٟ:نـجري،«ٗأُام ذٗ ًامي  » ايهجط٠ٚايػًبـ١ٚطـٍٛاملـس٠،

(ت)
إال ابِاٞ هاٛب    

أرأت  ق

(خ)
،(ح)ظـاٖطاملبٓـ٢(ز)باملع٢ٓ،ٚإالؾجًحكٌْ«بجوجٛ ًمهٛ؟  مي: الب  امي:  

: ×  مي رص٘ي ا  ثٍب مهجوح  مي: الب  مي: ر» أٟ:ؾيتكسمبٓكـَايٞ؟«ر مهغطز»
ع٢ًتكسٜطؾعٌ،أٟ:أعطايجًح،ٚبايطؾعع٢ً(ر)بايٓكبع٢ًاإلغطا٤،أٚ«اهجواحَ 

،(ز)ٙؤخـربسـصفَبتـسأْ٘ؾاعٌؾٔعٌ،أٟ:ٜهؿٝوايجًح،أَٚبتسأسصفخربٙأٚ
الأقٌ،ايٛق١ٝع٢ًايجًح(ش)قاٍابٔعبسايرب:ٖصااسبسٜحأقٌيًعًُا٤يفقكط

باملٛسس٠أٟ:ععِٝ،ٚؾٝ٘«ٗاهجوح كجري أٗ ك ري»ط.(2)شنطٙايػٝٛطٞ.هلِغريٙ
 

 

)ٜعٛد(.«:ف»يف-أ

.)ٜضٚدْٞ(«:ت»يف«/ف»طكطَٔ-ب

)تشثين(.«:ى»،«ظ»،«ف»،«ت»يف-ت

)اْاتضذم(.«ف»)فأتضذم(/«:ظ»يف-خ

)فكًت(.«:ت»يف-ج

)املع٢ٓ(.«:ت»يف-ح

)ٚ(.«:ف»يف-خ

)حمزٚفاملبتذأ(.«:ت»يف-د

)ْط(.«:ى»يف-ر

 
ٖـ.104أ103ٚتٛيفغ١ٓايطبك١ايجايج١،َٔثك١،املسْٞ،ايعٖطٟٚقام،أبٞبٔغعسبٔعاَط-1

.(3089)ايتٗصٜب،تكطٜب(2529)ايهاؾـ
.(2/134)تٜٓٛطاسبٛايوٜٓعط:-2
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ٗرثتم » أٟ:ترتى،«إُم إْ تذر»،(ب)صَػتشب١(أ)تٓبٝ٘ع٢ًإٔايجًحضخك١،ٚٚضث١

.أٟ:سيايو«أغِٚم١
خاري »َكسض١ٜيفضبٌاملبتسأٚاشبرب،"إٔ"قاٍايػٝٛطٞ:نبطبؿتضاهلُع٠ع٢ً

(ت)
»

َـٔإٔتـصضِٖعايـ١،أٟ:ؾكـطا٤،طيـع(خ)ٚبهػطٖاؾطط١ٝع٢ًتكسٜط:ؾٗٛخـري
 ژگ گ گژ :،َٚٓـ٘قٛيـ٘تعـازي(1)عا٥ٌ

بتؿـسٜسايؿـا٤«ٙتلففاْ٘ اهِامظ  »،(2)
.(3)شنطٙايػٝٛطٞ.بينؿِٗ(ز)األٚزي.أٟ:ٜػا٤يِْٛٗ

إال »أٟ:تطٜـسبٗـاضنـاٙأٚيكـاٙ،«ا  تعمىلٗإُم هّ تِفع ُفقٞ ت تػٛ بٔم ٗدٕ »

أٟ:«جتعاى »َٛقٛي١أَٚكسض١ٜ،«ستٟ ًام »ٚنػطازبِٝ،(ح)بهِاهلُع«أدزت بٔم
عٔ(ز)ص١ــآٜنٜهٕٛطأٚسهُّابيٕ،أٟ:يفؾُٗاسكٝك١ٝ«اًزأتام  (ر)صيفط يف»تهع

ــام ٘(ش)اإلْؿــ ــ ــعأْــ ــَ٘ــ ــابعًٝــ ــّا، ،ؾٝجــ ــطعّاٚعطؾــ ــ٘ؾــ ٚادــــبعًٝــ
 

 

)ٚدٕٚ(.:«ت»)ٚدْٚ٘(/«:ف»)ٚسدٕ(/«:ظ»يف-أ

«طكطَٔى-ب

)ٚخريٖا(.«:ى»يف-ت

)خرب(.«:ظ»يف-خ

)ٜظأيْٛ٘(.«:ى»)ٜظأيِْٛٗ(/«:ظ»،«ف»،«ت»يف-ج

)اهلُض٠(.«:ى»،«ت»يف-ح

.«ى»،«ظ»،«ت»طكطَٔاألصٌ/ٚاإلثباتَٔ:-خ

.«ى»يفاألصٌ:)نفا١ٜ(،ٚايتضٜٛبَٔ-د

)عًٝٗا(.:صٜاد٠«ف».«ى»،«ظ»،«ت»يف-ر

 
.(2/134)اسبٛايوتٜٓٛط-1
.8غٛض٠ايهش٢:-2
.(2/134)تٜٓٛطاسبٛايو ٜٓعط: -3
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أٟ:غعس،« مي»ع٢ًغريٖا،(أ)غتًصاشبٗا،ؾباألٚزيإْؿاق٘ٚي٘سغْٚكٝبيفاال
ـَ«؟ وت: ٙم رص٘ي ا  أبخَّوف بع  أصشمبٛ» (1)بكٝػ١اجملٍٗٛاملتهًِ،ٚيٝش٢ٝ:ُأخً

أٟ: سيه١ تٛدٗ٘ بعس َطنٞ أدٌ ٚناْٛا×َٔ املس١ٜٓ، إزي ايهطاّ ٚأقشاب٘
َٓٗا ٖادطٚا يهِْٛٗ سيه١; اإلقا١َ ايػٝٛطٞ(ب)ٜهطٖٕٛ شنطٙ هلل.  ،(2)ٚتطنٖٛا

: إُم هّ ُتلوَّفب رتعٌى  ٌاًل صمحلًم ت تػٛ مي»

(ت)
أٟ:«ٗدٕ ا  تعمىل إال اس  ت بٕ

ايعٌُ (خ)بصيو غُٝا« ردٞ ٗررعٞ»ايكاحل ال ازب١ٓ، يف أٚ اهلل، عٓس أٟ:
ْ ُتلوفأٗهعوم »أضازبصيوايتػ١ًٝ،،ٚسػٓاتاسبطَّهاعؿ١

(ز)
(ح)ٜعٜسٕٚ«

"ٕأ" 
خ ب"يعٌ"ربيف هلا "عػ٢"ـتؿبّٝٗا

(ر) صؾْٛٗاحينُا خرب هلا"عػ٢"َٔ تؿبّٝٗا
"يعٌ"ـب

(3) «أ ٘اَستٟ ِٙتفع بم»، امللَٓري، َٔ َٔ«خزْٗآبم  ٗٙطز »أٟ: أٟ:
تهطٙ ع٢ًإٔايكربع٢ًَا ْبٝ٘ تٓبٝ٘ ٚؾٝ٘ خري(ز)ايهاؾطٜٔٚاملٓاؾكري، ايٓؿؼؾٝ٘

.(4).ٚاهللغبشاْ٘أعًِاهللاألععِباب:إٔايطنابايكها٤(ش)نجري،ٚ
 

 

)ْفاق١(.«:ى»يف-أ

)فٝٗا(.«:ى»،«ف»،«ظ»،«ت»يف-ب

)ٜبتػٞ(.«:ف»)ب٘(/بضٜاد٠:«ى».،«ف»،«ظ»،«ت»يف-ت

)ايعٌُ(.:ضٜاد٠ب«ى»،«ف»،«ظ»،«ت»يف-خ

)خيًف(.:«ظ»،«ف»يف-ج

)تشٜذٕٚ(.«:ى»/)ٜشٜذٕٚ(«:ف»يف-ح

)ٜعين(.«:ف»يف-خ

)ٜهشٙ(.:«ظ»،«ت»يف-د

)أٚ(.«:ف»يف-ر

 
.(4/1108)بطٚا١ٜحي٢ٝ:َٛطيَايوٜٓعط: -1
.(2/134)اسبٛايوتٜٓٛطٜٓعط:-2
(3/160ايهتابيػٝبٜٛ٘)ٜٓعط:-3
ؾٗصاَـٔظْٓٛـ٘ايكـازق١،قًٛاتاهللٚغالَ٘عًٝ٘،قاٍابٔعبسايرب:ػٝب١َٖٝٚٛٔإخباضات٘اي-4

.خــطٕٚآقــٛاًّٖٚــوبــ٘أستــ٢اْتؿــعبــ٘ـغــعسؾكــسخًّــ،ايــيتنــإنــجريآَٗــاٜكٝٓــا
.(7/275االغتصناض)ٜٓعط:

 28/212ل
 ــــــــــ

 ب
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َعاشبًلإزيَكاّازبُعباسبلثِاْتكٌ ؾكاٍ(أ)َٔساٍايتؿطق١ (ب)،
اهؤٍ »: 

يف«اًض ٚأنًُٗا اقبًٗا ٚاملع٢ٓ: ٖذطتِٗ، ألقشابٞ ْؿص أٟ: اإلَها٤، َٔ
 يعكابِٗ«ٗال تز ٍٓ  وٟ أ قمبٍٔ»ثٛابِٗ، غببّا يٝهٕٛ (ت)أٟ: هلّ اه م٢ط»،

(خ)
»

"ايبا٥ؼ"(ز)ٚضؾع"يهٔ"بتدؿٝـ يباؽايبلؽ، ايصٟعًٝ٘ ٖٛٚ «صع  بّ خ٘هٞ»،
«ٙزثٛ»بؿتضاشبا٤املعذ١ُ

هٕ رص٘ي »:ٜتشعٕعًٜٝ٘ٚتٛدع(ح)ايٝا٤ٚنػطاملجًج١بؿتض

.«×ا  
ٚقٛي٘:ٜطثٞ ،×آخطنالّايٓيب،(ز)١ايبا٥ؼغعسبٔخٛي:(ر)قاٍايػٝٛطٞ:قٛي٘

َاتسيه١،ثِقٌٝ:ي٘إزيآخطٙ،َسضزَٔنالّايطاٟٚ،ضثاٙٚتٛدععًٝ٘يهْٛ٘
بٔأبٞقا٥ً٘ ٚأنجطٚقام،غعس ايعٖطٟ،(ش)طَاصقاٍعٝال: َٔنالّ أْ٘ دا٤
مل(ض)قاٍ ؾكٌٝ: يفقك١غعسبٔخٛي١، اختًؿٛا ٜٗادطََٔه١ست٢َاتبٗا،(ظ):

ٜع عاّ،(1)بٗا(ؽ)ٚشنطايبداضٟأْٖ٘ادطٚؾٗسبسضّا،ثِاْكطفإزيَه١َٚات
ايؿتض،ؾع٢ًاألٍٚغبببلغ٘عسّٖذطت٘،ٚع٢ًايجاَْٞٛت٘بيضلٖادطَٓٗا.

 
 

)باذتظ٢ٓ(.«:ف»يف-أ

)َجاٍ(.«:ف»،«ظ»يف-ب

)يعزابِٗ(.«:ى»يف-ت

بضٜاد٠)أٟ(.«:ف»يف-خ

)ٚقع(.«:ى»يف-ج

)أٟ(.:بضٜاد٠«ظ»،«ف»،«ت»يف-ح

)يهٔ(.«:ت»)يهٔايبا٥ع(/:بضٜاد٠«ظ»،«ف»يف-خ

بضٜاد٠)ٖزا(.«:ت»)حٛي٘(/«:ظ»يف-د

.«ى»،«ظ»،«ف»،«ت»طكطَٔاألصٌ،ٚاإلثباتَٔ:-ر

بضٜاد٠)ٚ(.«:ى»،«ظ»،«ت»(/ـ)ف:بضٜاد٠«ف»يف-س

«.ظ»َٔطكط-ص

)ٚبات(.«:ى»يف-غ

 
.(5/80)ؾهٌَٔؾٗسبسضا:،نتاباملػاظٟ،باب:ايبداضٟقشٝضاْعط:-1

 29/213ل

 ــــــــــ

 أ
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ٖصا ٚض٣ٚيف عٝال: (أ)قاٍ ايٓيب ٚقام×ايبابإٔ أبٞ بٔ غعس خًـَع
.(1)ضداّل،ٚقاٍي٘:إٕتٛؾ٢سيه١ؾالتسؾٓ٘بٗا

;ألٕأزا٤ايسَٜٔٔ«اهجوح ًمي املٚت بع   طم١  ِٕٙ مي حمٌ : اه٘صمٙم دم٢شٝ يف »    
رإْ أٗصٟ بأكجز » أٟ:َٔايجًح،ب «ٗهٚط هٕ أْ ٙ٘صٛ بأكجز ًِٕ»ؾطٚلايعري،

ًّ ذهم رأدمستٕ

(ب)
قبٌَٛت٘(ت)ٚؾٝ٘تٓبٝ٘ع٢ًإٕاداظتِٗ ب«اه٘رثٞ بع  ً٘تٕ دم٢ش 

إدمستٍٔ ٗهٚط هلٍ أْ ٙزدع٘ا بع » غريَعترب٠يعسّتعًلسلهلِسياي٘،

(خ)
،أٟ:«

 بعسَٛت٘، :أٟ«ٗاْ ر ٗا»ايٛاقع١ ٚبطٌايعا٥س«ردع ذهم إىل اهجوح»ٚقٝت٘، أٟ:
 مي: اهجوح ٗاهجوح كجريب رال جي٘س ألس  ٗصٚٞ ×ألْ اهِيب »;(ز)عًٝ٘الأقً٘

(ح)
 

إال أْ جيٚش اهجوحبأكجز ًّ

(ر)
ٗٓ٘  ٘ي أبٛ سِٚفٞ ٗاهعمًٞ ًّ رقٔم٢ِم اه٘رثٞب 

(2)
».

 
 

)ٖزٟ(.:«ف»ٚيف/«ى»طكطَٔ-أ

)فأداصب٘(.«:ى»يف-ب

)إداستِٗ(.«:ظ»يف-ت

)إداستِٗ(.«:ظ»يف-خ

)الأصٌي٘(.«:ى»يف-ج

)ٚصٝت٘(.«:ظ»،«ت»يف-ح

)جتٝض(.«:ت»،«ف»،«ى»،«ظ»يف-خ

 
،يفنتـابايٛقـاٜا،غريإٔايبداضٟضٚاٙبٓشٛٙيفقـشٝش٘،ملأدسٙبٗصاايًؿغيفنتباملعإ -1

عـٔغـعسبـٔأبـٞ":بًؿـغ،(2591)ح،إٜٔرتىٚضثت٘أغٓٝا٤خرئَإٜٔتهؿؿٛاايٓاؽ:باب
..،.ٖٜٚٛهطٙإٔضيٛتباألضلاييتٖـادطَٓٗـا،ٜعٛزْٞٚأْاسيه١دا٤ايٓيب:قاٍٚقام
)ح،ايٛق١ٝبايجًـح:باب،يفنتابايٛق١ٝ،ٚأخطزبٓشٛٙنصيو;َػًِيفقشٝش٘."اسبسٜح
قسخؿـٝت:ؾكاٍ،َاٜبهٝو:زخٌع٢ًغعسٜعٛزٙسيه١ؾبه٢قاٍإٔايٓيب":بًؿغ،(4302

ٚملأدـساألثـطَـٔ."..اسبـسٜح،.إٔأَٛتباألضلاييتٖادطتَٓٗانُاَاتغعسبٔخٛي١
تٓـٜٛطاسبٛايـو ٚقـسْكًـ٘عـٔايػـٝٛطٞيفاليفَاٚقؿُتعًٝـَ٘ـٔنتبـ٘.ضٚا١ٜايكانٞعٝ

(2/134).
ع٢ًأْـ٘الايعًُا٤اتؿل.ٚقس(8/466):ايبشطايطا٥ل،ٚ(27/175ملبػٛطيًػطخػٞ)ا ٜٓعط: -2

ٚاختًؿٛاؾُٝٔملٜـرتىٚضثـ١ٚيفايكـسضاملػـتشب،دبٛظايٛق١ٝيفأنجطَٔايجًحملٔتطىٚضث١
.(77اإلطياعالبٔاملٓصض)م،ٚ(4/363املس١ْٚ)،ٜٓعط:َٓٗا،ٌٖٖٛايجًحأٚزْٚ٘
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خطبؾكاٍ:×إٔايٓيب(1)عٔأبٞأَا١َ(أ)٘ٚأخطزأبٛزاٚزٚايرتَصٟٚابَٔاد
"سك٘ؾالٚق١ٝيٛاضخ(خ)شٟسل(ت)اهللقسأعط٢يهٌ(ب)إٕ"

(2).
 

 

.«ى»َٔطكط-أ

.«ف»طكطَٔ-ب

)نٌ(.«:ف»،«ت»يف-ت

.«ظ»،«ف»طكطَٔ-خ

 
ٜٔػـُعٚملضؤ١ٜي٘،ايكشاب١يفَعسٚزأَا١َاألْكاضٟ،أبٛسٓٝـ،بٔغٌٗبٔأغعس -1 ايـٓيبَـ

.(402)ايتٗصٜب،تكطٜب(337)ٖـ.ايهاؾـ100تٛيفغ١ٓ،×
،(3/114)،َادا٤يفايٛق١ٝيٛاضخ:باب،يفنتابايٛقاٜا،اسبسٜحأخطد٘أبٛزاٚزيفغٓٓ٘ -2

)ح،(4/433)،َادا٤الٚق١ٝيٛاضخ:باب،يفنتابايٛقاٜا،ٚايرتَصٟيفغٓٓ٘،(2870)ح
.(2121)ح،(4/435)،الٚق١ٝيٛاضخ:باب،يفنتابايٛقاٜا،ٚابَٔاد٘يفغٓٓ٘،(2120

ــصيو; ــ٘ن ــطظامٚأخطد ــساي ــٞٚ،(7277)ح،(4/148)،يفَكــٓؿ٘عب ــٓسٙايطٝايػ ،يفَػ
٘ابٔأبٞؾٝب١ٚ،(17702)ح،(4/187)،يفَػٓسٙأظيسٚ،(1127)ح،(1/154) ،يفَكـٓؿ
يفٜعًـ٢ٛأبـٚ،(541)ح،(1/309)،َػٓسايؿـاَٝريٚايطرباْٞيف،(30716)ح،(6/208)

٘ايـساضقط ٚ،(1508)ح،(3/78)،َػٓسٙ ٞٚ،(166)ح،(3/40)،يفغـٓٓ ٔايبٝٗكـ يفايػـٓ
ْٚكٌ.(11982)ح،(6/212)،َٔالٜطخَٔشٟٚاألضساّ:باب،يفنتابايؿطا٥ض،ايهرب٣

يٝؼممـاَاٜطٜٚ٘بعضايؿاَٝري":(عٔايؿاؾعٞقٛي5/86٘)،ايبٝٗكٞيفَعطؾ١ايػٓٔٚايآلثاض
ثِنطبايبٝٗكٞيصيوَجااّلحبـسٜحأبـٞ،"يفإٔبعضضداي٘صبٗٛيٕٛألٕ،ٜجبت٘أٌٖاسبسٜح
يفإغٓازٙإمساعٌٝبـٔ":(بكٛي5/372٘)،ٚتعكب٘اسباؾغابٔسذطيفؾتضايباضٟ.أَا١َايػايـ

ٖٚصأَضٚاٜت٘عـٔ،َِٓٗأظيسٚايبداضٟ،اَٝريطياع١َٔاأل١ُ٥عٝافٚقسقٟٛسسٜج٘عٔايؿ
ٟٚقـاٍ."ؾطسبٌٝبَٔػًِٖٚٛؾاَٞثكـ١ٚقـطحيفضٚاٜتـ٘بايتشـسٜح :(4/434)،ايرتَـص

،سـسٜحابـٔعٝـافقـشٝض:(2/187)،ٚقاٍايصٖيبيفتٓكٝضايتشكٝل.قشٝضسسٜحسػٔ
،(3/263)،يفقـشٝضغـٓٔأبـٞزاٚزباْٞايؿٝذاألي،ٚاسبسٜحقٓشش٘يؿٛاٖسٙ.خطد٘أظيس

٘ٚ،(2073)ح،(3/489)،ٚيفقشٝضغٓٔايرتَصٟ،(2621)ح ،يفقشٝضغـٓٔابـَٔادـ
،(3073)ح،املؿـــها٠ٚيفربـــطٜر،(1655)ح،ضٚا٤اإلٚيفربـــطٜر،(2011)ح،(3/189)

.(17701)ح،ايؿٝذؾعٝباألضْاؤٚطيفذبكٝك٘ملػٓساإلَاّأظيس،ٚقٓشش٘نصيويؿٛاٖسٙ
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 سػٔ سسٜح ايرتَصٟ: خاضد١قشٝضقاٍ بٔ عُطٚ عٔ ايٓػا٥ٞ ٚضٚاٙ ،
(خ)داظٚإالؾال،ٚإادتُع(ت)يٛضثت١(ب)أٚق٢يٛاضخؾيداظٚا(أ):ؾًٛ(1)َطؾٛعّا

;ألٕايعاٖطَٔساٍ(ز)ايٛقاٜاٚنامعٓٗاايجًحُقسِّّايؿطل،ٚإٕأخطٙاملٛق٢
اإلْػإإٜٔبسأسياٖٛأِٖعٓسٙ.ٚاهللغبشاْ٘أعًِ.

 

 
 

)فال(.«:ى»،«ظ»،«ف»يف-أ

)فُاداٚصاايٛسث١داصٚا(.«:ظ»بضٜاد٠)فإٕأداصٚا(/«:ى»يف-ب

)ايٛسث١(.«:ف»،«ت»يف-ت

)ادتُعت(.«:ى»-خ

بضٜاد)عٔغري٠(.«:ى»)ايٛصٞ(/«:ى»-ج

 
1- ٘ )ح،(6/246)،بطـاٍايٛقــ١ٝيًــٛاضخإ:بــاب،يفنتـابايٛقــاٜا،أخطدـ٘ايٓػــا٥ٞيفغــٓٓ

(;2121)ح،(3/505)،َادا٤الٚق١ٝيٛاضخ:باب،يفنتاب،ٚايرتَصٟيفغٓٓ٘،(3641
٘قتاز٠عٔؾٗطبٔسٛؾبعٔعبسايطظئبٔغِٓعٔعُـطٚبـٔخاضدـ١نالُٖأَططٜل .بـ

ايؿـٝذ،ٚاسبـسٜحقـٓشش٘يؿـٛاٖسٙ.ٖـصاسـسٜحسػـٔقـشٝض:(3/505)،ٚقاٍايرتَصٟ
ٞ ايؿـٝذ،ٚقـٓشش٘نـصيويؿـٛاٖسٙ،(3402)ح،(3/79)،األيباْٞيفقـشٝضغـٓٔايٓػـا٥

.(17702)ح،(17699)ح،ؾعٝباألضْاؤٚطيفذبكٝك٘ملػٓساإلَاّأظيس
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 (12 ) 
 كتاب األميان والنذور
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 ميان والنذور و أدنى ما جيزئ يف كفارة الينني  كتاب األ
 

أخربىا ىافع أٌ ابً عنس كاٌ ٓكفس عً مئيُ بإطعاو  ،أخربىا مالك»: 65/735

 (أ )، ٚاملشاد ب٘(1)، مج١ً امس١ٝ َكذ١َ اخلرب«عػسٗ مطاكني: لكل إىطاٌ مد مً حيط٘
، «عتق اجلْازٖ إذا ّكد يف الٔننيّكاٌ ٓ» َّذ ايٓيب، ٚقذسٙ عًُاؤْا بٓصف صاع،

بتؼذٜذ ايهاف، ٜكاٍ: ٚنذت ايُٝني تٛنٝذّا، ٚأنذت ايُٝني تأنٝذّا، قاٍ ايظٝٛطٞ: 
اْت٢ٗ. ٚال خيف٢ إٔ  .(2)ايٛاسذ ٤ٞؼايُٝني يف اي (ب )دادشقٌٝ يٓافع َا ايتٛنٝذ؟ قاٍ: ت

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ  ژ  يف قٛي٘ تعاىل: "أٚ"

دشمي١  (ت )ٚمّلا نإ ؼشٜش ايشقب١ أنجش ق١ُٝ اطتعًُ٘ ابٔ عُش يف أنربيًتخٝري،  (3) ژەئەئ 
ٚاملش٠:  ،، مجع َش٠(4()خ )رلايف١ يًٓفع، ٚصدشّا هلا عٔ َتابع١ ٖٛاٖا، ٚيٝش٢ٝ: املشاس

 .(5) ميٝٓ٘ ْ٘ نإ ٜعتل أسٝاّْا يف نفاس٠أايٛاسذ٠، ٚاجلُع َشاس، فاملع٢ٓ  (ز )١ًفعاي
 

 

.«ى»طكطَٔ-أ

.«ى»األصٌ:)تضداد(/ٚايتصٜٛبَٔ-ب

)أنجش(.«:ت/»)نربدشع١(«:ى»يف-ت

شاد(.)امل«:ى»يف-خ

.«ٚ»،«ص»،«ى»األصٌ:ايعك١ً:ٚايتٛصٝبَٔيف-ز

 
 ٖٛ املبتذأ. "َذ"ٚ "يهٌ إْظإ"خربٖا:  -1
 .(1/318): تٜٓٛش احلٛايو ٜٓعش: -2
 .89طٛس٠ املا٥ذ٠:  -3
 .(3/684) حي٢َٝٛطأ  ٜٓعش: -4
فإٕ تهشست األميإ ٚتهشس احلٓح فُٝا داص ي٘ إٔ ٜعتل يف بعضٗا ٜٚطعمِ يف بعضمٗا   قاٍ ايبادٞ:  -5

 أاملٓتكم٢ ػمشا املٛطم   . ٜٚهظٛ يف بعضٗا إال أْ٘ ٜهٕٛ ايعتل عمٔ نفماس٠ َفمشد٠ ٚنمزيو ايهظم٠ٛ     
(3/259). 



 

 
 
 

 األميان والنذوي كتاب دم  ب  اسحن  اليبااي  لمإما  لي  الااي  ارهرو شرح موطأ مالك برواية حم

317 

ا حئٙ بً ضعٔدحدثي ،أخربىا مالك»: 66/736

(أ )
عً ضلٔناٌ بً ٓطاز، 

(ب )
قال:  

 «ٍّه إذا أعطْا املطاكني يف كفازٗ»سأٜت ايصشاب١ ٚايتابعني، أٟ:  «أدزكت الياع
ايٓيب نُا  ش، ٖٚٛ َّذغايُٝني أعطٛا َذّا َٔ سٓط١، أٟ: يهٌ َظهني باملذ األص

، ٚنإ (1)ٖؼاّ بٔ إمساعٌٝ املخضَٚٞ األنرب َّذ صشا ب٘ اإلَاّ َايو، ٚاملّذ
«جيصئ عيَه»ش غاملذ األص :أٟ ،«ّزأّا أٌ ذلك»يبين أ١َٝ ع٢ً املذ١ٜٓ،  (ت )عاَاّل

(2). 

 
 

«.ص»طكطَٔ-أ

بضٜاد٠)ٚ(.«:ت»يف-ب

)غالًَا(.«:ف»،«ص»يف-ت

 
ٔ  املًمو  يعبذ املذ١ٜٓ ٚايٞ ،املخضَٚٞ املغري٠ بٔ ايٛيٝذ بٔ ٖؼاّ بٔ إمساعٌٝ بٔ ٖؼاّ -1 َمشٚإ،   بم

محاٙ ٚخاٍ ابٓ٘ ٖؼاّ، ٚإيٝ٘ ٜٓظب املذ اهلؼاَٞ، أٚ ايؼاَٞ، ٚنإ أنرب َمٔ املمذ ايمزٟ نمإ      ٚنإ
 .(9/91)ٚايٓٗا١ٜ.  َعشٚفا يف املذ١ٜٓ يف عٗذ ايٓب٠ٛ. ايبذا١ٜ

. ×باملذ األصغش، َمذ ايمٓيب   قاٍ َايو: ٚايهفاسات نًٗا، ٚصنا٠ ايفطش، ٚصنا٠ ايعؼٛس، نٌ ريو  -2
 .(2/405) :َٛطأ َايوٜٓعش:  إال ايعٗاس. فإٕ ايهفاس٠ فٝ٘ مبذ ٖؼاّ، ٖٚٛ املذ األععِ.

 29/213ل
 ــــــــــ

 ب



 

 
 
 

 األميان والنذوي كتاب دم  ب  اسحن  اليبااي  لمإما  لي  الااي  ارهرو شرح موطأ مالك برواية حم

318 

 «أٌ عبد اهلل بً عنس، قال: مً حلف بئنني  ،أخربىا ىافع ،أخربىا مالك»: 67/737

أٟ: ع٢ً ميني، نُا يف سٚا١ٜ، أٟ: عًم٢ َكظمِ عًٝم٘; ألٕ سكٝكم١ ايمُٝني مجًتمإ:       
بم٘ ايمبع ، ٚقٝمٌ:     (أ )ألخش٣ َكظِ عًٝ٘، فزنش ايهٌ ٜٚشٜمذ إسذاُٖا َكظِ ب٘، ٚا

أٟ:  «فْكّدٍا»ايُٝني،  (ت )عًٝ٘ ذلٌ احملٌ; ألٕ احملًٛف (ب )رنش اطِ احلاٍ، ٚأسٜذ ب٘
فعلٔيُ عتيق زقبي٘ أّ    بهظش ايٕٓٛ، أٟ: ْك  ميٝٓم٘، )  «ثه حِيح»نشسٖا ع٢ً َا طبل، 

ُمٝ  أٚ إصاس أٚ  ، يهٌ َظهني ثمٛب ٜظمع عاَم١ بذْم٘: ق    «كطْٗ عػسٗ مطاكني
ٔننيبييّميً حليف   »أٚ قبما٤ أٚ نظمما٤،   (خ )سدا٤

(ز )
ّمل ٓؤكيدٍا فخييح فعلٔيُ إطعيياو     

عػييسٗ مطيياكني، لكييل مطييكني مييد مييً

(ا )
أٟ: أسممذ األػممٝا٤  «حيطيي٘، فنييً مل جيييد 

عًُاؤْما  قماٍ  ، ٚبم٘  (1)نُا يف قشا٤ٙ ػار٠ بعاتتاتَأٟ:  «او ثالث٘ أٓياو ٔفص» ايجالث١،
 ٞ ٘  ايمممزٟ رنمممشٙ ابمممٔ     يتٜٓٛمممع ا ، ٖٚمممزا (2)خالفمممّا يًؼمممافع عُمممش فًعًممم

 
 

)ٚأسٜذ(.«:ى»،«ص»،«ت»يف-أ

«.ى»،«ص»،«ت»طكطَٔ-ب

.«ى»طكطَٔ-ت

.«ى»،«ص»طكطَٔ-خ

)بُٝني(.:«ت»/)ع٢ً(:بضٜاد٠«ى»يف-ز

)َٔ(.«:ى»،«ص»،«ف»يف-ح

 
قمشا٠٤ ريمري َتمٛاتش٠، ٚتظم٢ُ قمشا٠٤      ٖٚٞ  ابٔ َظعٛد، عٔ قشا٠٤ ٖٞ "فصٝاّ ثالث١ أٜاّ َتتابعات" -1

أسهمماّ ايكممشإٓ  ٚ(، 1/41آسمماد، ٚقممشا٠٤ ػممار٠، ٚقممشا٠٤ تفظممري١ٜ. اْعممش: أصممٍٛ ايكممشا٤ات ) 
 (.1/260يًذصاص: )

ٚال خالف يف  اَتجاال يآل١ٜ ايهشمي١،نفش بايصّٛ  ،مل ٜكذس ع٢ً اإلعتام ٚاإلطعاّ ٚايهظ٠ٛأٟ: َٔ  -2
ايظابل رنشٖما، قماٍ    عُال بكشا٠٤ ابٔ َظعٛد يف ايصّٛ، ٚب٘ أخز احلٓف١ٝ ايتتابع ػشطريو، إال يف 

: ايبشمش ايشا٥مل  . ٜٓعش داص ايضٜاد٠ بٗا ع٢ً ايكطعٞ املطًلٚقشا٤ت٘ نشٚاٜت٘ ٖٚٞ َؼٗٛس٠ ابٔ زلِٝ: 
ريمو.   إٕ فشقٗا أدضأٙٚيهٓ٘ ثالث١ أٜاّ َتتابعات، إٔ ٜصّٛ إٕ مل جيذ ، ٚأسب إىل َايو (4/315)

َ جيمٛص  ، ٚعٓذ ايؼافع١ٝ (2/106ايتٗزٜب يف اختصاس املذ١ْٚ ) :ٜٓعش ٚإٕ  تتابعما َٚتفشقما،  ايصمّٛ 
، ٚظاٖش املزٖب (18/122اجملُٛع ػشا املٗزب ) :ايتتابع. ٜٓعشناْت عٓذِٖ سٚا١ٜ أخش٣ بؼشط 

 .(9/554املغين البٔ قذا١َ )عٓذ أمحذ اػعاط ايتتابع، ٚرنشٙ يف ايتفظري عٔ مجاع١. ٜٓعش 
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  .عٓ٘ مبا صذس يف ادتٗادٙ َٓ٘ (أ )ساٝاخت
ٗ  إطعياو : قال ذلنيد » ٛ  مطياكني  عػيس غيداا

(ب )
  ٛ ٟ   (ت )، ٚ«ّعػيا ٚيمٛ  ": (1)قماٍ ايبغمٛ

 (ز ) عًٞ، ٚال جيٛص ، ٚدٛصٙ أبٛ سٓٝف١، ٜٚش٣ٚ ريو عٔٚعؼاِٖ ال جيٛص (خ )ريذَّاِٖ
 (ا ) ، بٌ جيب إخشاز احلمب إيمِٝٗ، ٚدمٛص   ايذساِٖ ٚايذْاْري، ٚال اخلبض، ٚال ايذقٝل

"أبٛ سٓٝف١ نٌ ريو

(2). 
 .«أّ ىصف صاع مً حيط٘ أّ صاع مً متس أّ غعري» 
ٖٓما إىل ايبماب ايتمٞ، سٚاٜم١      (خ )نزا يف ْظخ١، ٚفٝ٘ تٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ َٔ :«قال ذلند» 

 ذلُذ عٔ َؼاخي٘ ريري اإلَاّ َايو. 
 

 

)اختاس(.«:ى»يف-أ

)غزاٚعؼا(.«:ى»يف-ب

«.ص»،«ى»،«ت»طكطَٔ-ت

)غزاِٖ(.«:ى»يف-خ

بضٜاد٠)ٚ(.«:ص»يف-ز

«.ى»،«ص»،«ت»طكطَٔ-ح

)ٖآٖا(.«ص»،«ت»يف-خ

 
 ذلذثا فكٝٗا دًٝال إَاَا ذلُذ ايبغٟٛ، أسذ أعالّ ايؼافع١ٝ، نإ ذلُذ، أبٛ بٔ َظعٛد بٔ احلظني -1

ٖم. طبكات  516ٚاملصابٝض. تٛيف ط١ٓ:  ايتفظري، يف ايتٓضٌٜ َٚعامل ٗزٜبايت :تصاْٝف٘ َفظشا، َٔ
 .(1/281) ايؼافع١ٝ البٔ ػٗب١: ، طبكات(7/75) ايؼافع١ٝ يًظبهٞ:

  ،(4/314): ايبشش ايشا٥ل، (8/149املبظٛط يًظشخظٞ )ٜٓعش: . ٚ(3/91): ايبغٟٛ تفظري  -2



 

 
 
 

 األميان والنذوي كتاب دم  ب  اسحن  اليبااي  لمإما  لي  الااي  ارهرو شرح موطأ مالك برواية حم

320 

أخربىا ضاّلو»: 68/738

(1)
أبيٕ  احليفيٕ عيً   »بايتصمغري،   «بيً ضليلمٔه  »بتؼمذٜذ ايمالّ،    «

  ٕ إضيخا  الطبيِبٔع

(2)
نمزا يف   .(أ )بفتض ايظني ٚنظش املٛسذ٠ ْظب١ إىل طمبٝع بمٔ طمبع    «

، ٚرنش ايظٝٛطٞ: إٔ ايظبٝعٞ َجًج١ ْظب١ إىل طبع بطٔ َٔ ُٖذإ، (3)ػشا ايبخاسٟ
، قيال عً ٓسفأ مْىل عنس بً اخلطيا   »، (4)ٚذل١ً ايظبٝع بايهٛف١

(ب )
نيس بيً   : قيال ع 

٘  ، )(ت )أٟ: َماٍ بٝمت ا    «اخلطا : ٓا ٓسفأ إىٕ أىصليت ميال اهلل   مي  نيصلي

( ٚيف (خ )
ميال »ْظخ١: َٓضي١، 

(ز )
ی جئ    حئ  یىئ ىئ    ی یژ       أٟ: يف قٛيم٘ تعماىل:   «الٔتئه  

أخرت ميُ، فإذا أٓطست»، (خ )أٟ: إيٝ٘ «إٌ احتجت»، ژىئ( ا )مئ

( أٟ: صشت (د )
(ر )عُمما أخممزت، أٟ: أعطٝممت عٛ ممّا «زددتييُ»ريٓٝممّا، 

ٔتػياضييت ّإٌ»، 

(س )
أٟ: عًمم٢  «

 
 

«.ى»طكطَٔ-أ

«.ت»طكطَٔ-ب

)املاٍ(.«:ى»،«ص»،«ت»يف-ت

)َاٍ(.:٠بضٜاد«ت»يف-خ

.«ت»َٔطكط-ز

)فايٝأنٌ(.«:ى»يف-ح

)أٟ(.:بضٜاد٠«ى»يف-خ

)بظشت(.«:ى»يف-د

)َٓ٘(.«:ص»يف-ر

)اطتعفٝت(.«:ى»يف-س

 
ٔ   احلافغ، ثك١ ٛيف،األسٛص احلٓفٞ، َٛالِٖ، ايه طًِٝ، أبٛ بٔ طالّ -1 ايطبكم١ ايظمابع١    َمتكٔ، َم

 .(2703) ايتٗزٜب ، تكشٜب(2205) ٖم. ايهاػف 179تٛيف ط١ٓ 
ايطبك١  َٔ عابذ َٔ املهجشٜٔ، األعالّ، ثك١ اهلُذاْٞ، أسذ ايظبٝعٞ إطشام أبٛ ا ، عبذ بٔ عُشٚ -2

 .(5065) ايتٗزٜب ، تكشٜب(4185) ٖم. ايهاػف: 127 ايجايج١، تٛيف ط١ٓ 
 .(2/202عُذ٠ ايكاسٟ ػشا صشٝض ايبخاسٟ )ٜٓعش:  -3
 .(133يب ايًباب يف ؼشٜشاألْظاب )ص ٜٓعش:  -4
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بهظمش ايمالّ أٟ:    «ّإىيٕ قيد ّلٔيت   » أٟ: طًبمت ايعفماف،   «اضيتعففت »ٚد٘ ايهفاف 
 «أمسًا عظٔنًا»أٟ: َٔ مج١ً أَٛسِٖ ايالص١َ يف ظٗٛسِٖ،  «مً أمس املطلنني» تٛيٝت،

( ب )سمبمما أريفممٌ عممٔ بعمم  أقممٛايٞ، (1()أ )أٟ: ٚػممأّْا دظممُّٝا
 ٚأفعممايٞ َممٔ نجممش٠، 

(ت )أػغايٞ
(خ )ٚػذ٠ أسٛايٞ، 

أحلف علٙ ميني فإذا أىت مسعت » 

فليه أِمهيَا   ،(ز )

(ا )
» 

ٗ   »فٝٗما،   (د ): بٌ أسٓمح (خ )أٟ: فًِ أبشٖا، أٟ ٘مخطي  مطياكني  فيأطعه عي  عػيس

(ر )
 

  .(2()س )إ افتإ ، فٝ٘«بس أصْع

 
 

)سظُٝا(.«:ى»يف-أ

)أقٛاٍ(.«:ى»يف-ب

)اػتػايٞ(.«:ت»يف-ت

«.ى»َٔطكط-خ

.َطُٛغ«ٚ»يف-ز

(.)َٔاإلَطا٤«:ٚ»،«ص»،«ت»يف-ح

.«ٚ»،«ت»طكط-خ

)سٓح(.«:ى»يف-د

.«ى»يفاألصٌ:)مخع(،ٚايتصٜٛبَٔ-ر

)إضافتا(.«:ص»يف-س

 
٤ٌّٞدظِ ايؼ -1 ٌِ ُٚدظا  .(5/1887): ايصشاا. ٜٓعش: ، أٟ عُعِ، فٗٛ دظٝ
 ."بش"إىل  "أصٛع"، ٚإ اف١ "أصٛع"إىل  "١مخظ"إ اف١  -2
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ٌُٛع أصمٛع  (أ )ٚاألصٛع ع٢ً ص١ْ أسُدٌ، ٚيف ايكاَٛغ:مجع ايصماع  ، ُٚصمٛع   (ب ): َأْصم
(1()ت ) ضِ ٚصٝعإباي

(خ ) صنيمطكٔيطبني كل »، 
صاع 

(ز )
».  

68/738

«و»

أخربىا»: 

ٕ بً  ْٓىظ (ا ) أبي

إضيخا   (خ )

إضيخا  عيً ٓطياز بيً     أبيْ  حيدثيا  ، (2)

ىلنري

(3)
 عً ٓسفأ غيالو عنيس بيً اخلطيا     »قب١ًٝ،  (د )ري، أبٛٚفتض املِٝ نُضب بضِ ايٕٓٛ «
ا، أٌ عنس قال لُ: إٌ علٕ أمس

مً (ر )

(س )
االياع جطٔن 

(ص )
 ، ٚيف ْظخ١:«

 
 

.«ص»َٔطكط-أ

)ٚأصٛعأصٛاع(.:«ت»يف/«ى»طكطَٔ-ب

(بضٜاد٠)اْت٢ٗ«:ت»يف-ت

،.«ت»)َظهني(/ٚايتصٜٛبَٔ«:ى»،«ص»األصٌ،-خ

.،«ّ»،«ت»بَٔ،ٚايتصٜٛقبًٗايفاألصٌ:)ْصف(-ز

.َطُٛغ«ٚ»يف-ح

«.ى»طكطَٔ-خ

.844:اْظشصقاَٛغ(..)منريبٔعاَشيضبريأبٛقب١ًٝ«:ت»يفٖاَؽ-د

.«ّ»األصٌ:)أَش(/ٚايتصٜٛبَٔ-ر

بضٜاد٠)أَشًا(.«:ص»،«ت»،«ٚ»،«ى»يف-س

)سظُٝا(.:ى-ص

 
ٚتذٚس عًٝ٘ أسهاّ املظمًُني،  ، ٚأ اف: (739ايكاَٛغ احملٝط )ص ، ٜٓعش ايزٟ ٜهاٍ ب٘ايصاع:  -1

قماٍ ايمذاٚٚدٟ: َعٝماسٙ ايمزٟ ال خيتًمف: أسبمع        ،أسبع١ أَذاد، نٌ َذ سطٌ ٚثًح، ٚايشطٌ ٖٚٛ
إر يٝع نٌ َهإ ٜٛدمذ فٝم٘ صماع     ;سفٓات بهفٞ ايشدٌ ايزٟ يٝع بععِٝ ايهفني ٚال صغريُٖا

 .(274املغشب )ص . آصعٚأصٛع ٚصٝعإ ، ٚجيُع ايصاع ع٢ً × ايٓيب
 قًٝال، َٔ ايطبك١ ِٜٗ صذٚم ايظبٝعٞ ايهٛيف، إطشا٥ٌٝ أبٛ إطشام بٔ عبذ ا ،  أبٞ بٔ ْٜٛع -2

 .(7899) ايتٗزٜب ، تكشٜب(6463) ٖم. ايهاػف 152 ط١ٓ اخلاَظ١ تٛيف 
ٍ  عُش عٔ ٚخاصْ٘، س٣ٚ اخلطاب، بٔ ٜظاس بٔ منري، ايكشػٞ، َٛىل عُش -3 ٘  س٣ٚ ايهٛفم١،  ْٚمض  عٓم

 ٕ ٌ  كم١ ث ايهٛفٕٝٛ، ٚنما يًبخماسٟ:   ايهمبري  ، ايتماسٜ  (6/194) ايهمرب٣  ايطبكمات  .احلمذٜح  قًٝم
(8/420). 

 30/214ل

 ــــــــــ

 أ
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(ب )عًٞ أَش (أ )إٕ)
ٛ      »، (َٔ أَش ايٓاغ دظِٝ   ،«فيإذا زأٓيت  قيد حلفيت عليٙ غيٕ

مً فأطعه ع  عػسٗ مطاكني كل مطكني ىصف صاع»أٟ: ٚسٓح فٝ٘ 

(ت )
 .«بس 

أخربىا »: 739/ 69

(خ )
، عً ميصْز بً املعتنس٘ضفٔاٌ بً عٔٔي 

(1)
عً غقٔق 

(ز )
بً 

ضلن٘

(2)
أميس أٌ ٓكفيس عيً مئييُ بيصيف       ً اخلطيا   ، عً ٓطاز بً منري، أٌ عنس ب

 صاع لكل مطكني.

أخربىا»: 70/740

(ا )
، عً عبد الكسٓه، عيً دلاٍيد قيال: يف كيل     ٘ضفٔاٌ بً عٔٔي 

ىصيف صياع لكيل    فٔيُ إطعياو املطياكني،    » أٟ: َٔ دٓع ايهفاسات، «غٕٛ مً الكفازٗ

 ٚا  أعًِ.. «مطكني
 

 

)إْٞ(.«:ص»،«ٚ»،«ت»،«ى»يف-أ

.«ى»َٔطكط-ب

.«ى»َٔطكط-ت

َطُٛغ«ٚ»يف-خ

)طكٝل(.«:ٚ»يف-ز

َطُٛغ.«ٚ»يف-ح

 
٘  ثبمت،  ثكم١  ايهٛف١، أ١ُ٥ َٔ ايظًُٞ، عتاب أبٛ ا ، عبذ املعتُش بٔ بٔ َٓصٛس -1 مجم١، َمٔ    َٓاقبم

 .(6908) ايتٗزٜب تكشٜب (5647) ٖم. ايهاػف 132 ايطبك١ اخلاَظ١ تٛيف ط١ٓ 
 ايطبك١ ايجا١ْٝ، تمٛيف  َٔ ايعاًَني، ايعًُا٤ َٔ رلضشّ ،ايهٛيف األطذٟ، ٌٚا٥ ط١ًُ، أبٛ بٔ ػكٝل -2

 .(2816) ايتٗزٜب: (، تكشٜب2303) ٖم. ايهاػف 82
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 عاىلباملشي إىل بيت اهلل ت(أ )الزجل حيلف  [باب]

يٝطابل احلذٜح ايٛاسد، ٚإال فعٓذ اإلطمالم ٜمشاد بم٘     ;َٔ املظادذأٟ: َظذذ 
قاٍ: عًمٞ املؼمٞ إىل   إرا املعع١ُ، أٚ املظذذ احلشاّ، ٚيزا قاٍ عًُاؤْا: إْ٘ (ب )ايهعب١

جيب سر أٚ عُش٠ َؼّٝا، ٚ ب٘ قاٍ َايو، (ت )بٝت ا ، أٚ ايهعب١، أٚ إىل َه١، أٚ مبه١
ال جيب عًٝ٘ ػ٤ٞ; ألْ٘ ايتضّ املؼمٞ،   (ز )، ٚايكٝاغ: إٔ(خ )ٍٚأمحذ، ٚايؼافعٞ يف قٛ

يٝع بكمشب َكصمٛد٠، ريمري الصّ، ٚٚدم٘      (خ )مبا (ا )ٖٚٛ يٝع بكشب١ َكصٛد٠، ٚايٓزس
ٍ يٛ ػشعّا، نُا  (ر )نٓا١ٜ عٔ إجياب اإلسشاّ (د )االطتشظإ إٔ ٖزٙ ايعباد٠ : عًم٢  قما

 .(1)عذ١ أٚ عُش٠ َاػّٝا (س )إسشاّ
 

 

)خيًف(.«:ى»يف-أ

)ايهعب١(.«:ٚ»يف-ب

)به١(.«:ى»يف-ت

)قٛي٘(.«:ٚ»يف-خ

)أْ٘(.«:ٚ»يف-ز

«.ت»،«ى»طكطَٔ-ح

.«ف»،«ٚ»طكطَٔاألصٌ/ٚاإلثباتَٔ:-خ

٠(.)ايعباد«:ت»،«ى»،«ٚ»يف-د

)ػٝئًا(.:بضٜاد٠«ف»يف-ر

)سشاّ(.«:ف»يف-س

 
، ٚعٔ أبٞ سٓٝف١ أْم٘ ال ًٜضَم٘   إىل َه١ أٚ إىل بٝت ا  ٖٚٛ قٍٛ األ١ُ٥ األسبع١، فُٝٔ ْزس املؼٞ  -1

ايكٝاغ، ٚعٓذ ذلُذ ٚأبٞ ٜٛطف تًضَ٘ ايعُش٠ أٚ ػ٤ٞ إرا قاٍ: إىل احلشّ أٚ املظذذ احلشاّ، أخزا ب
، (3/81): ايبشمش ايشا٥مل  ، ٚ(4/130املبظمٛط يًظشخظمٞ )  احلر، استٝاطما ٚاطتشظماْا. ٜٓعمش:    

، ٚعٔ ايؼافعٞ اطتشظإ قٍٛ عطا٤ ايزٟ ال ٜش٣ ع٢ً َٔ ْزس املؼٞ إىل بٝت (1/469املذ١ْٚ )ٚ
ح إال نفاس٠ ميني، ٚعٓ٘ أٜضا أْ٘ ًٜضَ٘ دّ إرا ا  أٚ ايصّٛ أٚ أٟ طاع١ أخش٣، ال ٜش٣ عًٝ٘ إرا سٓ

املغمين البمٔ قذاَم١    ، ٖٚمٛ سٚاٜم١ عمٔ أمحمذ أٜضما. ٜٓعمش:       (8/405رلتصش املضْمٞ ) عذض، ٜٓعش: 
(10/13). 

34/39 

 ـــــــــــ
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لك، أخربىٕ عبد اهلل بً أبٕ بكس عً عنتُ أىَا حدثتُ عً أخربىا ما»: 71/741

ٚطبب٘  ،(1)، ٜصشف ٚال ٜصشف«كاىت جعلت علَٔا مػًٔا إىل مطجد قباٛ جدتُ أىَا
فٝ٘ (أ )، فايٓزس ب٘ قشب١ َكصٛد٠ ٚ(2)أْ٘ ٚسد إٔ ايزٖاب إىل َظذذ قبا٤ مبٓضي١ عُش٠

ٚ اخلشٚز إىل بٝت ; إر صشا بع  عًُاؤْا أْ٘ يٛ قاٍ: عًٞ ايزٖاب أ(ب )إػهاٍ
، أٚ بٝت املكذغ أٚ َظذذ األقص٢ ال ًٜضَ٘ ػ٤ٞ يف ×ا ، أٚ َظذذ سطٍٛ ا  

 .(3)اإلسشاّ باحلر ٚايعُش٠ بٗزٙ األيفاظ ريري َتعاسف(ت )ألٕ ايتضاّ ٛهلِ مجٝعّا;ق
، أٚ إىل ×يف املؼٞ إىل َظذذ ايٓيب  (خ ): ٜٓعكذ بٓزسٙ(4)ٚقاٍ َايو ٚأمحذ

 : (5)يف احلذٜح ايصشٝض ×املظذذ األقص٢ يكٛي٘ 
 

 

)يهٔ(.«:ت»يف«/ف»،«ص»،«ى»طكطَٔ-أ

)أػهٌ(.«:ف»يف-ب

)االيتضاّ(.«:ى»يف-ت

)ْزسٙ(.«:ت»،«ص»،«ى»،«ف»يف-خ

 
ٚأَا قمٛهلِ: قبما٤ ٚسمشا٤، فمذ اختًفمت ايعمشب       تبعا يالختالف يف تزنريٙ أٚ تأْٝج٘، قاٍ طٝبٜٛ٘:  -1

و أِْٗ دعًُٖٛا امسني ملهاْني، َِٚٓٗ َٔ أْح ٚمل ٜصشف، فُٝٗا، فُِٓٗ َٔ ٜزنش ٜٚصشف، ٚري
 .(3/244) :ايهتابٜٓعش  ٚدعًُٗا امسني يبكعتني َٔ األسض.

 -َٔ خشز ست٢ ٜأتٞ ٖزا املظمذذ  ": ×طٌٗ بٔ سٓٝف قاٍ: قاٍ سطٍٛ ا   أخشز ايٓظا٥ٞ عٔ -2
نإ ٜضٚس  ×ا   إٔ سطٍٛ(. ٚيف ايصشٝشني 699: )"فص٢ً فٝ٘ نإ ي٘ عذٍ عُش٠ -َظذذ قبا٤ 

 .(1399صشٝض َظًِ )(، 1193صشٝض ايبخاسٟ ). قبا٤ سانبا َٚاػٝا
 .(5/84بذا٥ع ايصٓا٥ع يف تشتٝب ايؼشا٥ع )، ٚ(5/182ايعٓا١ٜ ػشا اهلذا١ٜ )ٜٓعش  -3
ٍ  ، ٚعٓذ َايو، (10/16) :املغين البٔ قذا١َٜٓعش  -4 عًمٞ املؼمٞ إىل َظمذذ ايشطمٍٛ أٚ      :َمٔ قما

عًٞ املؼٞ إىل بٝت ا  فٗزا ايمزٟ   :َٚٔ قاٍ ،أتُٗا سانبا، ٚال َؼٞ عًٝ٘فًٝ، َظذذ بٝت املكذغ
ّٞ  :قاٍ، أٟ: سادا أٚ َعتُشا، أَا َٔ ميؼٞ املؼٞ إىل ريري ٖزٙ ايجالث١ َظادذ، فًمٝع عًٝم٘ إٔ   عً
فأصًٞ فٝٗا أسبع سنعمات. قماٍ:    ،َجٌ قٛي٘: عًٞ املؼٞ إىل َظذذ ايبصش٠ أٚ َظذذ ايهٛف١ ،ٜأتٝ٘

 .(1/565املذ١ْٚ ). ٕ ٜأتُٝٗا ٚيٝصٌ يف َٛ ع٘ سٝح ٖٛ أسبع سنعاتفًٝع عًٝ٘ أ
 :بماب  ،يف نتماب أبمٛاب ايتطمٛع    ،أخشد٘ ايبخاسٟ يف صشٝش٘ ،احلذٜح َٔ سٚا١ٜ أبٞ ٖشٜش٠  -5

ال تؼّذ ايشساٍ  :يف باب ،َٚظًِ يف نتاب احلر .(1132)ا  ،فضٌ ايصال٠ يف َظذذ َه١ ٚاملذ١ٜٓ
أخشدم٘ ايبخماسٟ يف نتماب     ،َٚٔ سٚا١ٜ أبٞ طعٝذ اخلذسٟ  .(3450)ا  ،إال إىل ثالث١ َظادذ

)ا  ،ايصّٛ ّٜٛ ايٓشمش  :باب ،ٚيف نتاب ايصّٛ ،(1765)ا  ،سر ايٓظا٤ :باب ،أبٛاب اإلسصاس 
 .(3325)ا  ،إىل سّر أٚ ريريٙ طفش املشأ٠ َع ذلشّ :باب ،راحل نتاب َظًِ يفٚ .(1893
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َظذذ احلشاّ َٚظذذ األقص٢  :ايشساٍ إال إىل ثالث١ َظادذ (أ )ؼذتال "  
 ."ٖزا َٚظذذٟ
، ٚطٝأتٞ «َا أٌ متػٕ عيَافأفتٙ ابً عباع ابيتا» ْزسٖاأٟ:  «ّماتت ّمل تقهُ»

ايهالّ عًٝ٘ يف باب ع٢ً سذ٠. فإٕ قٌٝ: ال ْعري يًُؼٞ يف ايٛادبات، َٚٔ ػشط 
ٖٚٛ املؼٞ يف ، س إٔ ٜهٕٛ َٔ دٓع املٓزٚس ٚادبّا، فاجلٛاب إٔ ي٘ ْعريّاصش١ ايٓز

فإْ٘  ،ٖٚٛ قادس ع٢ً املؼٞ ،ايطٛاف ٚايظعٞ، ٚنزا َؼٞ املهٞ ايزٟ ال جيذ ساسًت٘
 َاػّٝا. (ت )رحيعًٝ٘ إٔ  (ب )جيب

بً أبٕ حبٔب٘ حدثيا عبداهلل ،أخربىا مالك»: 72/742

(1)
قلت لسجل  :قال ،

ّأىا

(خ )
ًحدٓح الط

(ز )
، ٚيف ْظخ١: «لٔظ علٙ السجل ٓقْل»أٟ: ٚاحلاٍ أْٞ ػاب،  «

 ٚاجلاس "يٝع"، ٖٛ اطِ «غٕٛ ،ىرزًا ٕاملػٕ/ إىل بٔت اهلل، ّال ٓطن ٕعل»إٔ ٜكٍٛ: 
 ،  (2)خربٖا َكذّ

 
 

«.ى»/ٚايتصٜٛبَٔؼذ(الٜ)يفاألصٌ:-أ

خ.يفاألصٌ:)جتب(،ٚايتصٜٛبَٔ:باقٞايٓظـــ-ب

األصٌ:)حتر(،ٚايتصٜٛبَٔ:باقٞايٓظـــخ.يف-ت

)ٚأَا(.«:ف»يف-خ

)أْع(.«:ف»يف-ز

 
َايمو يف ٖمزا    عٓ٘ س٣ٚ عٓ٘، تعاىل ا  ٞس  ايعٛاّ بٔ يضبريا َٛىل املذْٞ، سبٝب١ أبٞ بٔ ا  عبذ -1

ِ  يف ٞفانُت ايزٜٔ ايشداٍ َٔ ٖٛ احلزا٤: ابٔ قاٍ .احلذٜح  عمِٓٗ. ايتماسٜ    َايمو  بشٚاٜم١  َعمشفتٗ
 .(1/731) املٓفع١ ، تعذٌٝ(5/75)يًبخاسٟ:  ايهبري

يتٜٓٛ٘ بزيو يتأخش االطِ خربٖا. ٚاقتض٢ ا "ع٢ً ايشدٌ..."، ٚاجل١ًُ: "يٝع"اطِ  "ػ٤ٞ"أٟ: إٔ  -2
 ٚسذٚخ ايًبع.

 30/214ل
 ـــــــــــ

 ب
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: أٟ: «فقيال السجيل  » ، أٟ: ٚال جيعً٘ ْزسّا، بٌ أٚسدٙ ميٝٓماّ (أ )اٚقٛي٘: ٚال ٜظ٢ُ ْزس 
ّ أٌ أعطٔك ٍرا »ٌ إىل أٟ: َٝ «ٍل لك»املخاطب  اجِليس

(ب )
نمٌ   صغري: اجلِٝبتجًٝح  «

، فعًم٢ ٖمزا قٛيم٘:    (2)، ٚصغري قجا٤ ع٢ً َا يف ايٓٗاٜم١ (1)ػ٤ٞ، ع٢ً َا يف ايكاَٛغ
، ٚايِكجا٤ بهظش ايكاف، ٚ ُٗا، ٚتؼذٜذ املجًج١: (3()خ ) ػشٜذ١ٜ (ت )إ افت٘ «جلسّ قجاٛ»

ِّ "ُٚقجا٥ٗا": (6)عُش، قٌٝ: ٚقشأ حي٢ٝ بٔ ٜ(5)اخلٝاس (ز )أٚ .(4)َعشٚف ِ » .(7)بايض  «يف ٓيد
  ،فقلت: ىعه» إىل بٝت ا ؟ (ا )َؼٞ ّٞ( أٟ: عًّتقْل»أٟ: َٛ ٛع، أٚ ساصٌ فٝٗا، 

 
 

«.ٚ»،«ف»يفاألصٌ:)ْزس(/ٚايتصٜٛبَٔ:-أ

األصٌ:)اجلضٚ(/ٚايتصٜٛبَٔباقٞايٓظــــخ،يف-ب

.()إضاف١«:ى»يف-ت

)حنش١ٜ(.«:ف»يف-خ

)أٚ(.«:ى»يف-ز

)ػ٤ٞ(.«:ف»)املؼٞ(/«:ى»يف-ح

 
 .(1270)ص  :ايكاَٛغٜٓعش:  -1
 .(1/264) :ايٓٗا١ٜٜٓعش:  -2
ّٟ دشٚ ٜكصذ، فاجلشٚ ٖٛ ايصغري َٔ نٌ ػ٤ٞ، ٚ -3 عٓذ أٌٖ  -ايتذشٜذ أٟ: إ اف١ تفظري١ٜ يبٝإ أ

ٜٓعمش   .ٜٚتعًمل مبفٗمّٛ ايًفمغ    ،ٖٛ سزف بعم  َعماْٞ ايًفمغ ٚإساد٠ ايمبع      -ايبالري١ ٚايبٝإ 
فاجلشٚ يفغ َؼعى يصغاس أػٝا٤ نمجري٠; فإ مافت٘ يًكجما٤ دّشدتم٘ َمٔ ٖمزٙ        .(274ايهًٝات )ص 

 األػٝا٤ مجٝعّا ٚخصصت٘ هلا.
4-  ٖٛ  ٍ املعذمِ ايٛطمٝط   . ٜٓعمش  ٚاسذتم٘ قجما٠٤   ،ْٛع َٔ اِيِبطِّٝ  ْباتٞ قشٜب َٔ اِيِخٝاس يهٓم٘ أطمٛ

(2/715) 
 .(372)ص  :ٚتفظري ايكجا٤ باخلٝاس تظاَضيف املغشب: ٚ -5
 ،عاملماُ  ،َفٖٛماّ  ،فصٝشّا نإأسذ ايكشا٤ املعشٚفني،  ايبصشٟ، طًُٝإ أبٛ ،ايعذٚاْٞ ٜعُش بٔ حي٢ٝ -6

، ٖشٜمش٠  ٚأبما  ٚعا٥ؼ١ عُش، ٚابٔ عباغ، ابٔ ٚمسع ،ايذؤيٞ األطٛد أبٞ عٔٚايعشب١ٝ  ايكشا٠٤ أخز
 ٚاألعصماس  ايطبكمات  ٢ًع ايهباس ايكشا٤ َعشف١ٖم.  90 ط١ٓ قبٌ املصشف. تٛيف ْكط َٔ أٍٚ ٖٚٛ

 .(2/381)البٔ اجلضسٟ:  ايكشا٤ طبكات يف ايٓٗا١ٜ ريا١ٜ، (37: ص)يًزٖيب: 
. ٚمل أقف عًٝٗا يٝش٢ٝ بمٔ  ٚطًش١ بٔ َصشف ،حي٢ٝ بٔ ٚثاب، ٖٚٞ قشا٠٤ عٔ 61طٛس٠ ايبكش٠:  -7

 .(1/424تفظري ايكشطيب )ٜعُش. ٜٓعش: 
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فقلتُ

(أ )
فنكجت 

(ب )
حٔيًا»: (خ )أٟ ،(ت )أٟ: فًبجت ،بفتض ايهاف ٚ ُٗا «

(ز )
أٟ:  «

ٝل ٖزٙ ٚعشفت أْ٘ ال بذ َٔ ؼك. ،(ا )تعًكت :أٟ ،بفتض ايكاف «حتٙ عقلت»صَاّْا 
فجٝت ضعٔد بً »إىل بٝت ا   «إٌ علٔك مػًٔا :فقٔل»املظأي١ فظأيت بع  ايعًُا٤، 

أٚ  (خ )أٟ: إىل بٝت ا  إَا عر «فقال: علٔك مػٕ ،ذلكفطألتُ عً »أٟ: إيٝ٘  «املطبب
ِ٘: إٕ دعً٘ط «قال ذلند: ّبَرا ىأخر مً جعل علُٔ املػٕ»  بعُش٠ ُٞ عًٝ إىل » (د )صاملؼ

أٟ:  «أّ غري ىرز ُ املػٕ إٌ جعلُ ىرزًاييلصم»ايهعب١ أٚ املظذذ احلشاّ  أٟ: «بٔت اهلل
«ٍّْ قْل أبٕ حئف٘ ّالعام٘ مً فقَاٜيا»جيعً٘ دلشد ميني 

(1) . 
ذ:   عًٞ املؼٞ إىل بٝت ا  تعاىل ثالثني ط١ٓ، مممخإ عٔ ذلُ ٚيف املٓتك٢ ٚقا ٞ

 بٝت ا  ٣ْٛٚ َظذذ املذ١ٜٓ، عًٝ٘ ثالثٕٛ سذ١ أٚ ثالثٕٛ عُش٠، ٚيٛ ْزس املؼٞ إىل
 .(2) ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ ١ْٝ فع٢ً املظذذ احلشاّ ،أٚ بٝت املكذغ أٚ آخش ال ًٜضَ٘ ػ٤ٞ

 
 

.«ى»طكطَٔ-أ

)فُهح(.«:ى»يف-ب

)فًبت(.«:ٚ»يف-ت

«.ص»،«ى»طكطَٔ-خ

)فًٝبحسًٝٓا(.«:ف»يف-ز

)تعًكت(.«:ى»يف-ح

)حلر(.«:ص»،«ٚ»يف-خ

ٖهزايفاألصٌ،ٚطكطَٔباقٞايٓظــــخ.-د

 
يف ثالخ  ،ٚقذ رنشْا أْ٘ مثإ فصٍٛكٛي٘: ٚقذ خل  ايظشخظٞ َزٖب األسٓاف يف ٖزٙ املظاي١ ب -1

أٚ َهم١، ٚيف ثمالخ ال ًٜضَم٘ ػم٤ٞ      ،أٚ ايهعبم١  ،يف املؼمٞ إىل بٝمت ا  تعماىل    :ًٜضّ بال خمالف 
ٖٚمٛ   :ٚيف فصًني خمالف  ،ٖٚٛ إرا ْزس ايزٖاب إىل َه١، أٚ ايظفش إىل َه١، أٚ ايشنٛب :باالتفام

ٜأخمز فُٝٗما    -سمحم٘ ا  تعماىل    -نمإ أبمٛ سٓٝفم١     ،أٚ املظذذ احلشاّ ،َا إرا ْزس املؼٞ إىل احلشّ
 .(8/138املبظٛط )ٜٓعش:  باالطتشظإ.  -أبٛ ٜٛطف ٚذلُذ  - بايكٝاغ، ُٖٚا

بٞ ايفضمٌ  أل يف فشٚع احلٓف١ٝنتاب  ملٓتك٢، ٚا(2/489) :يف ايفك٘ ايٓعُاْٞ احملٝط ايربٖاْٜٞٓعش   -2
، ٚايهتاب مل ٜعذ َٛدٛدا يف أٜآَما  334ط١ٓ  احلانِ، قتٌ ػٗٝذاملعشٚف با ذلُذ بٔ ذلُذ بٔ أمحذ.

 .(2/1851نؼف ايعٕٓٛ )ٖزٙ، إال َا نإ مما ٜٓظب إيٝ٘ يف نتب احلٓف١ٝ. ٜٓعش 
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 أي: عن املشي (أ )ثه عجز ،من جعل على نفشه املشي [باب]

٘أخربىا مالك عيً عيسّٗ بيً أذىٔي    » :73/743

(1)
األرٕ، ٖٚمٛ ايًٝجمٞ   ( ب )ت ْصمِغري  «

، قاٍ ابمٔ عبمذ ايمرب:    (2)٣ٚ عٓ٘ َايو ٚعبٝذ ا  بٔ عُشٚايؼاعش، قاٍ ايبخاسٟ: س
، ٚامسم٘ حيٝم٢ بمٔ َايمو،     (3)ٚأرٜٓ٘ يكب ي٘ .ٖزا احلذٜح (ت )يٝع ي٘ يف املٛطأ ريري

«غياعساً »ٜٚه٢ٓ عش٠ٚ أبا طايب، ٚنإ 

ثكم١ عٓمذِٖ. رنمشٙ     (ا )ريو خمرياّ  (ز )َٚع( خ )
مػٕ إىل بٔت »ايٓزس، أٟ: ٚادب ب «مع جدٗ لٕ علَٔا أىُ قال: خسجتل». (4)ايظٝٛطٞ

حتيٙ إذا كييا بيبعل الطسٓيق    »، ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ احلمر أٚ ايعُمش٠،   «اهلل

(خ )
عجيصت  

(د )
» 

عًممممم٢ املؼمممممٞ،   (س )كمممممذستٚمل (ر )أعٝمممممت بفمممممتض اجلمممممِٝ ٜٚهظمممممش، أٟ:
 

 

)عُش(.«:ى»يف-أ

)بتصػري(.«:ف»يف-ب

)عٔ(.«:ت»يف-ت

)صػري(.«:ى»يف-خ

)ٚقع(.«:ص»،«ت»)سفع(/«:ف»يف-ز

)نإ(.:بضٜاد٠«ت»)خربًا(/«:ى»،«ف»يف-ح

)ايطشم(.«:ت»يف-خ

)حبذضت(.«:ف»يف-د

)عٝٓ٘(.«:ى»)اعبٝت٘(/«:ف»،«ص»،«ت»يف-ر

.«ٚ»يفاألصٌ:)ٜكذس(/ٚايتصٜٛبَٔ:-س

 
ٕ  حي٢ٝ، أبٛ عاَش :أر١ٜٓ َايو، ٚاطِ بٔ أر١ٜٓ بٔ عش٠ٚ -1  عاملماّ  ايًٝجٞ، املذْٞ، س٣ٚ عٓ٘ َايو، ٚنما

ٔ  دَؼمل  و، ٖٚٛ َٔ ايطبك١ ايشابعم١. تماسٜ   املً عبذ بٔ ٖؼاّ ع٢ً سارقّا، ٚفذ ػاعشّا ْاطهّا  البم
 .(3/63) االعتذاٍ ، َٝضإ(40/192) عظانش

 .(7/33ايتاسٜ  ايهبري يًبخاسٟ )ٜٓعش:  -2
 صا٥ذ٠ يٝظت عٓذ ايظٝٛطٞ ٚال يف االطتزناس، ٚاألٚىل: يكب ألبٝ٘. "ي٘" -3
 .(1/315تٜٓٛش احلٛايو )ٜٓعش:  -4

35/40 

 ـــــــــــ
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فأزضلت مْىل هلا إىل عبد اهلل بً عنس لٔطألُ» 

 (ب )مج١ً «مع املْىل ّخسجتل -(أ )
 بً عنس:فطألُ، فقال عبد اهلل»، (1) اععا ١ٝ

(ت ) 
أٟ: ساٍ عذضٖا ثِ  «فلرتكب 

قال ذلند: ّقد »أٟ: قضا٤ ملا فاتٗا،  «مً حٔح عجصت»يتُؽ، أٟ: ٚقت قذستٗا 

«قْو قال ٍرا

ّأحب»ٜعين: أْٗا تشنب ثِ متؼٞ،  (خ ) 

(ز )
إلٔيا مً ٍرا القْل ما زّٚ  

 :(2) بكٛي٘ (ا )ٖٚٛ َا بٝٓ٘ «عً علٕ بً أبٕ طالب
ً احلجاجأخربىا غعب٘ ب»: 744/ 74

(3)
ب٘ٔعت، عً احلكه بً 

(خ )
، عً إبسأٍه اليدعٕ، 

 عً علٕ بً أبٕ طالب أىُ قال: مً ىرز أٌ حيج ماغًٔا ثه عجص فلريكب ّلٔخّج

َّٓدٖ  :ّجاٛ عيُ يف حدٓح آخس»،(د )األنٌُٖٚٞ األفضٌ ٚ أٟ: «ّلٔيخس بدى٘

فبَرا ىأخر ٓكٌْ»ٚأقً٘ ػا٠،  «ٍدًٓا

(ر )
أبٕ حئفٍّْ٘ قْل  ،اهلدٖ مكاٌ املػٕ 

 
 

)ٜظأي٘(.«:ٚ»يف-أ

.«ٚ»طكطَٔ-ب

)َشٖا(.:بضٜاد٠«ى»،«ص»،«ٚ»،«ت»يف-ت

)قٛي٘(.«:ى»يف-خ

)ٚادبإيٝٗا(.«:ى»/)ٚادب(«:ٚ»يف-ز

)طٓ٘(.«:ف»يف-ح

/ٚايتصٜٛبَٔنتبايرتادِ.،ٚباقٞايٓظــــخ:)عتب١(«ّ»يفاألصٌٚ-خ

)ٚأنٌُ(.«:ٚ»يف-د

ٕ(.)بهٛ«:ف»-ر

 
أٚ  ،ٚ إ اف١أ ،أٚ قظِ ،أٚ ػشط ،أٚ إطٓاد ،اقع١ بني دضأٟ ص١ًايٖٛٞ اجل١ًُ اجل١ًُ االععا ١ٝ  -1

، ٚمسٝت بٗزا االطِ ألْٗا تعمعض يف ايهمالّ، ٚال   أٚ سشف َٚذخٛي٘ ،أٚ صف١ َٚٛصٛفٗا ،دش
. َٚجاٍ ظذٜذ يًهالّ ايزٟ اعع ت بني أدضا٥٘أٚ ايتٓبٝ٘ أٚ ايتتأنٝذ ايتفٝذ ذلٌ هلا َٔ اإلعشاب، ٚ

فمإٕ   ڎحئ مئ   ىئ  يئ جب ڎ  ا، قٛي٘ تعاىل يف طٛس٠ ايٛاقعم١: دخٛهلا بني ايصف١ َٚٛصٛفٗ
ُٖمع  ٜٓعمش:   .ڎمئ   ڎَٚٛصٛفٗا:  ڎجب ڎ مج١ً اععا ١ٝ دخًت بني ايصف١:  ڎىئ  يئڎ

 .(2/327) :يًظٝٛطٞاهلٛاَع يف ػشا مجع اجلٛاَع 
 يف احلذٜح ايتٞ بظٓذٙ. -2
 ثكم١  احلمذٜح،  يف املؤَٓني أَريبظطاّ، ايعتهٞ َٛالِٖ، ايبصشٟ،  أبٛ احلذاز بٔ ايٛسد، بٔ ػعب١ -3

 .(2790) ايتٗزٜب ، تكشٜب(2278) ٖم. ايهاػف 160 تٛيف ط١ٓ ايطبك١ ايظابع١، َٔ سذ١، ثبت
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ْفظ٘ إٔ حير َاػّٝا، فإْم٘  ع٢ً ، فُٔ دعٌ (1)سمحِٗ ا  تعاىل «.ّالعام٘ مً فقَاٜيا 
 .(3)، ٚإٕ دعٌ عُش٠ فشت٢ حيًل(2)ال ٜشنب ست٢ ٜطٛف طٛاف ايضٜاس٠

اجلاَع ايصغري: أػاس إىل ٚدمٛب   (أ )صيفط . ٚ(4)ٚيف األصٌ: خري بني ايشنٛب ٚاملؼٞ
صشٝض، ٚمحًٛا سٚا١ٜ األصٌ ع٢ً َٔ ػل عًٝ٘ املؼٞ، اي( ب )، ٖٚٛ ايعاٖش ٚ(5)املؼٞ

ابتذا٤ املؼٞ; ألٕ ذلُذّا مل ٜزنشٙ، فكٝمٌ: ٜبتمذم َمٔ املٝكمات،     (ت )ثِ اختًفٛا يف ذلٌ
   ّ ، (7()خ )ٚاإلَمماّ ايعتممابٞ ،(6)ٚقٝممٌ: َممٔ سٝممح اإلسممشاّ، ٚعًٝمم٘ فخممش اإلطممال

 .(8)ٚريريُٖا
 

 

طكطَٔاألصٌ،ٚاإلثباتَٔباقٞايٓظـخ.-أ

)ٖٛ(.:بضٜاد٠«ف»يف-ب

.«ص»طكطَٔ-ت

)ايعتاتٞ(.«:ف»يف-خ

 
 (4/386): ايبشش ايشا٥ل، ٚ(8/138املبظٛط يًظشخظٞ )ٜٓعش:  -1
املبظمٛط  . ٜٓعمش  ٖٚٛ إٔ ٜأخز ػ٦ٝا َٔ أطمشاف ػمعشٙ   م،احلًل أفضٌ، ٚايتكصري جيضٚ أٚ ٜكصش، -2

. ٚاألصٌ إٔ ٜكٍٛ: ست٢ ٜظع٢; ألٕ احلًل ؼًٌ، ٚيٝظا سنٓا، ٖٚٛ َا صمشا  (4/70شخظٞ )يًظ
 .(2/490احملٝط ايربٖاْٞ ). ٜٓعش ٚيف ايعُش٠ ٜعى املؼٞ َت٢ طاف ٚطع٢ب٘ ابٔ َاص٠، قاٍ: 

املبظمٛط يًظشخظمٞ   ٖٚٛ املعشٚف بطٛاف اإلفا ١، ٖٚمٛ آخمش سنمٔ َمٔ أسنمإ احلمر. ٜٓعمش         -3
(4/34). 

 .(3/181األصٌ يًؼٝباْٞ )ٜٓعش:  -4
 .(168ػشس٘ ايٓافع ايهبري )ص املطبٛع َع اجلاَع ايصغري ٜٓعش:  -5
 مبما  احلٓفٞ ايهبري ايفكٝ٘ ايعظش، أبٛ اإلطالّ، ايبضدٟٚ، فخش احلظٔ احلظني، أبٛ بٔ ذلُذ بٔ عًٞ -6

٘  َؼٗٛس، َٔ نبري نتاب ايفك٘ أصٍٛ يف ي٘ ايٓٗش، ٚسا٤  ايهمبري،  اجلماَع  ٚػمشا  ،املبظمٛط  تصماْٝف
 .(2/15) ايعادِ ، تاز(1/372) املض١ٝ اجلٛاٖش ٖم. 482تٛيف ط١ٓ  ايصغري، ٚاجلاَع

صماسب   ايمذٜٔ،  املعشٚف بمضٜٔ ايعال١َ ايبخاسٟ، اإلَاّ ايعتابٞ ْصش أبٛ عُش، بٔ ذلُذ بٔ أمحذ -7
 اجلماَع  ٚػمشا  ،٘ايفكم  ٚدٛاَع ،ايضٜادات ػشا :ي٘ ايتصاْٝف ايؼٗري٠ يف ايفك٘ احلٓفٞ، ٚايتكظري،

، (1/114) احلٓفٝم١  طبكمات  يف املض١ٝ اجلٛاٖش .ٖم 586 ط١ٓ تٛيف ،ايصغري اجلاَع ٚػشا ،ايهبري
 .(1/103) احلٓف١ٝ طبكات يف ايعادِ تاز

 .(2/490): احملٝط ايربٖاْٞ، ٚ(4/131املبظٛط يًظشخظٞ )ٜٓعش:  -8

 31/215ل
 ــــــــــ
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، ٚصشش٘ (2)اهلذا١ٜ ، ٚصاسب(1)ٚ قٌٝ: َٔ بٝت٘، ٚعًٝ٘ مشع األ١ُ٥ ايظشخظٞ
; ألْ٘ املشاد عشفّا، ثِ يٛ سنب يف نٌ (6()5)، ٚابٔ اهلُاّ(4)، ٚايضًٜعٞ(3)قا ٞ خإ

نٌ ايطشٜل أٚ أنجش، بعزس أٚ بال عزس، يضَ٘ دّ; ألْ٘ تشى ٚادبّا، فٝخشز عٔ ايعٗذ٠، 
 َٔ ق١ُٝ ايؼا٠، ثِ املزٖب عٓذْا إٔ َٔ ْزس (ب )ٙبكذس (أ )صذمتٚإٕ سنب يف األقٌ 

، خالفّا يضفش، فإْ٘ جيب عٓذٙ إٔ (ت )ٞ يف َهإ فص٢ً يف ريريٙ دْٚ٘ أدضاٙإٔ ٜصً
 ، ٚا  أعًِ، (7)ٜصًٞ فٝ٘ أٚ يف َٛ ع أفضٌ َٓ٘

 
 

«.ٚ»،«ت»،ٚايتصٜٛبَٔ)ْصذم(«:ى»/يفاألصٌ:)ٜصذم(-أ

.«ٚ»ٚايتصٜٛبَٔ)بعزسٙ(/«:ف»)بعذدٙ(/«:ص»يفاألصٌ:)بكذس(/-ب

)ادشاٙ(.«:ص»يف-ت

 
ٞ  أبمٛ بهمش  ، طٌٗأبٞ ذلُذ بٔ أمحذ بٔ  -1 َمٔ أصمشاب    ، سٓماف ايهبماس  ، أسمذ أ٥ُم١ األ  ايظشخظم

 تمٛيف طم١ٓ   ، يف ايفك٘ ٚايتؼشٜع، ثالثٕٛ دض٤ا، أَالٙ ٖٚٛ طذني، أػٗش نتب٘: املبظٛطايتصاْٝف، 
 (.1/18: )تاز ايعادِ، (2/28) املض١ٝ اجلٛاٖشٖم. اْعش:  483

 .(1/14): اهلذا١ٜ :. ٜٓعشٖم593: تم ،املشريٝٓاْٞ ،أبٛ احلظٔ ،عًٞ بٔ أبٞ بهشٖٛ  -2
 ايهمبري  يفكٝ٘ احلٓفٞايذٜٔ، ا اإلَاّ فخش ايفشرياْٞ، ايكاطِ، األٚصدٓذٟ أبٞ بٔ َٓصٛس بٔ ٔاحلظ -3

ٖمم.   592 ط١ٓ ايضٜادات. تٛيف ٚػشا ايصغري، اجلاَع ايفتاٟٚ، ٚػشا ي٘ خإ، بكا ٞ املعشٚف
 .(1/151)ايعادِ:  ، تاز(1/205)املض١ٝ:  اجلٛاٖش

ٔ  اٍذلُذ، أبٛ ذلُمذ، مجم   بٔ بٔ ٜٛطف ا  عبذ -4 ّ   ايمّذٜ ٌ  ايضًٜعمٞ، اإلَما  احملمذخ، خمشز   ايفا م
 احلفماظ  ، طبكمات (3/95)ايهآَم١:   ايذسس .ٖم 762 ط١ٓ ايهؼاف تٛيف ٚأسادٜح اهلذا١ٜ أسادٜح

 (.535 صم) يًظٝٛطٞ:
ٔ  اإلطمهٓذسٟ،  ايذٜٔ ايظٝٛاطٞ، احلُٝذ، نُاٍ عبذ بٔ ايٛاسذ عبذ بٔ ذلُذ -5 ّ  ابم احلٓفمٞ،   اهلُما

 َٓٗا تصاْٝف، ْعاس، ي٘ دذيٞ ذلكل ٚايبٝإ، ٚاملعاْٞ ٚايتصشٜف ٚايٓشٛ ٍٚاألصٛ ايفك٘ يف عال١َ
 ايطمايع  ، ايبمذس (1/166) ايٛعا٠ ٖم. بغ١ٝ 861 ط١ٓ تٛيف ايفك٘، أصٍٛ يف ٚايتششٜش اهلذا١ٜ، ػشا

(2/201). 
تبمٝني احلكما٥ل   (، 1/184اهلذا١ٜ يف ػشا بذا١ٜ املبتمذٟ ) ، ٚ(4/131املبظٛط يًظشخظٞ ) :ٜٓعش -6

. ٖٚمٛ  (3/172فتض ايكذٜش يًهُاٍ ابٔ اهلُاّ )، ٚ(2/93) ايضًٜعٞ ايذٜٔ فخشنٓض ايذقا٥ل ػشا 
 .(1/558املذ١ْٚ ). ٚال ٜؤخش إىل املٝكات ،اٍ: َٔ َٛ ع٘قٍٛ َايو، ق

أفضمٌ  أٚ يف َهمإ   ،إال باألدا٤ يف املهإ ايزٟ عٝٓ٘ ،ٚاألصٌ عٓذٙ أْ٘ ال خيشز عٔ َٛدب ْزسٙ -7
ثِ َظمذذ   ،باملذ١ٜٓ ×ثِ َظذذ سطٍٛ ا   ،ا٤ ايصال٠ فٝٗا املظذذ احلشاّٚأفضٌ ايبكاع ألد َٓ٘،

 .(3/132املبظٛط يًظشخظٞ ). ٜٓعش: بٝت املكذغ
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 .(1)فٝ٘، ٖٚٛ األصض َٔ قٛيٞ ايؼافعٞ (أ )ٚقاٍ َايو ٚايؼافعٞ: تعني فعًٗا
أخربىا مالك أخربىا حئٙ بً ضعٔد»: 75/745

(ب )
أٟ:  «قال: كاٌ علٙ مػٕ 

غا٤ َعذ١ُ ٚصاد ١ًَُٗ، أٟ: ع١ً يف خاصشت٘، قٌٝ:  «فأصابت  خاصسٗ» ٚادب
َٚٓعت٘ عٔ  (ت )ٚس٣ٚ يف بع  املٛطآت عا٤ ٚصاد ًَُٗتني، أٟ: ع١ً سصشت٘

مك٘، فطألت أتٔت فسكبت حتٙ» (2)املؼٞ

(خ )
عطاٛ بً أبٕ زباح ّغريِ، فقالْا: علٔك 

فأمسّىٕ أٌ »ٔ ريو؟ َٔ ايفكٗا٤ ع أًٖٗاأٟ:  «فلنا قدمت املدٓي٘، ضألت ،ٍدٖ

  .(3)ٚب٘ أفت٢ ابٔ عُش نُا َش ،«أمػٕ مً حٔح عجصت مسٗ أخسٚ فنػٔت

لسكْبُ، ّلٔظ  ّٖعلُٔ ٍد»يًضشٚس٠  :أٟ «ٓسكب ،قال ذلند: ّبقْل عطاٛ ىأخر»

 ،(4): يف َؼٝ٘ َٔ ذلٌ سنٛب٘(ز )أٟ «علُٔ أٌ ٓعْد
 

 

)قٛهلُا(.«:ت»يف-أ

)أْ٘(.:بضٜاد٠«ف»يف-ب

)خصشت٘(.«:ف»،«ص»يف-ت

)فظأٍ(.«:ى»يف-خ

.«ت»طكطَٔ-ز

 
ٖٚٛ إرا ْزس إٔ ميؼٞ إىل َظذذ َصش مل ٜهٔ عًٝ٘ إٔ ميؼٞ إيٝ٘، ٚيٛ ْزس بشا أَشْاٙ قاٍ ايؼافعٞ:  -1

: عًٞ املؼٞ َايو، فُٝٔ قاٍ َجٌ قٍٖٛٚٛ  ،(7/73األّ يًؼافعٞ )، ٜٓعش بايٛفا٤ ب٘ ٚمل جيرب عًٝ٘
فأصًٞ فٝٗما أسبمع سنعمات. قماٍ: فًمٝع عًٝم٘ إٔ ٜأتُٝٗما         ،أٚ َظذذ ايهٛف١ ،إىل َظذذ ايبصش٠

 .(1/565املذ١ْٚ )ٚ ٚيٝصٌ يف َٛ ع٘ سٝح ٖٛ أسبع سنعات.
صمش٠:  . ٚاخلا(2/37): ايٓٗاٜم١ ، ٚدع يف خاصشتٞ. قٌٝ: إْ٘ ٚدمع يف ايهًٝمتني   :أٟ ٚيف ايٓٗا١ٜ: -2

 .(2/646) ايصشااايؼان١ً. ٜٓعش: 
 .(743)ا/ يف احلذٜح قبٌ ٖزا األخري -3
ّ    يف سذم٘ ْٚمزسٙ   إرا سنب فكذ أدخٌ ْكصما ألْ٘  -4 املبظمٛط  . ٜٓعمش  ، ْٚكما٥  ايٓظمو ػمرب بايمذ

َٔ يضَ٘ املؼٞ فعذض يف َؼٝ٘ فًرينب فُٝا عذض، فإرا اطعاا ، ٚعٓذ َايو (8/138) :يًظشخظٞ
ابٔ عباغ: ٜٓشمش  ٚعٔ نٛب٘ َٔ األسض، ثِ ٜعٛد ثا١ْٝ فُٝؼٞ أَانٔ سنٛب٘، ْضٍ، ٚعشف أَانٔ س

 .(2/81ايتٗزٜب يف اختصاس املذ١ْٚ ). ٜٓعش بذ١ْ
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ظٔ عٔ عٔ احل) :(1)ٚقذ س٣ٚ احلانِ يف َظتذسن٘، ٚقاٍ: صشٝض اإلطٓاد
خطب١ إال أَشْا بايصذق١، ْٚٗاْا عٔ  ×عُشإ بٔ سصني، قاٍ: َا خطبٓا سطٍٛ 

َاػّٝا  (أ )ٜٓزس ايشدٌ إٔ حير َاػّٝا فُٔ ْزس إٔ حيراملج١ً، ٚقاٍ: إٕ َٔ املج١ً إٔ 
إٔ أخت : )أمحذ يف َظٓذٙ عٔ عهش١َ عٔ ابٔ عباغ ٚس٣ٚ .فًٝٗذ ٖذّٜا ٚ يرينب(

عٔ  (خ )فكاٍ: إٕ ا  عض ٚدٌ ريين ×فظأٍ ايٓيب  َاػ١ٝ، (ت )ْزست إٔ ؼر (ب )عكب١
 .(2)(بذ١ْ (خ )، ٚيتٗذ(ا )يعنب ;(ز )صأختوطْزس 

 
 

حتر(/ٚايتصٜٛبَٔباقٞايٓظــــخ.)يفاألصٌ:-أ

)بٔعاَش(.«:ف»،«ص»،«ٚ»/)عصب٘(«:ف»يف-ب

)حير(.«:ف»،«ى»،«ٚ»،«ت»«/ى»طكطَٔ-ت

.)عين(«:ف»يف-خ

)اختًف(.:يفاألصٌ-ز

)فرتنب(.«:ت»يف-ح

.)ٚيتٗذس(«:ص»يف-خ

 
ذلُذ بمٔ عبمذ   َٔ طشٜل  ،يف نتاب ايٓزٚس ،(7843)ا  ،(4/340) ،أخشد٘ احلانِ يف َظتذسن٘ -1

ٚصّشش٘ ٚٚافكم٘ ايمزٖيب يف    ،ب٘ عاَش اخلضاص عٔ نجري بٔ ػٓعري عٔ احلظٔ ٞأب عٔا  األْصاسٟ 
 ،(4598)ا  ،(10/442) ،ٚايبمضاس يف َظمٓذٙ   ،(4/429) ،ٚأخشد٘ أمحمذ يف َظمٓذٙ   .ايتًخٝ 

 )ا ،(1/112) ،ايطٝايظممٞ يف َظممٓذٙٚ ،(386)ا  ،(18/171) ،املعذممِ ايهممبريٚايطرباْممٞ يف 
 :(4/221) ،قاٍ اهلٝجُٞ يف دلُمع ايضٚا٥مذ   .(1656 )ا ،(478 /1) ،ايذاسَٞ يف طٓٓ٘ٚ ،(836

ٚاحلمذٜح صمّشش٘    .ٚسداٍ أمحمذ سدماٍ ايصمشٝض    ،سٚاٙ أمحذ ٚايبضاس بٓشٛٙ ٚايطرباْٞ يف ايهبري
 .(19871)ا  ،يف ؼكٝك٘ ملظٓذ اإلَاّ أمحذ ؤٚطاػعٝب األسْنزيو ايؼٝ  

٘  قتاد٠ عٔ عهشَم١  عٔ ُٖاّ عٔبٗض َٔ طشٜل  ،(1/239) ،أخشد٘ أمحذ يف َظٓذٙ -2 ٚأخشدم٘   .بم
 ،(5/122يف َظمٓذٙ، )  ٜع٢ً ٛأبٚ ،(11828)ا  ،(11/308) ،املعذِ ايهبري نزيو ايطرباْٞ يف

يف ايظممٓٔ  ايبٝٗكممٞ ايهممرب٣ٚ ،(3045)ا  ،(4/347) ،يف صممشٝش٘ ابممٔ خضميمم١ٚ ،(2737)ا 
٘       :بماب  ،يف نتاب ايٓمزٚس  ،ايهرب٣ )ا  ،(10/79) ،اهلمذٟ فُٝما سنمب ٚاخمتالف ايشٚاٜمات فٝم

َا دما٤ يف ايٓمزس يف    :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،٘أخشد٘ أبٛ داٚد يف طٓٓ ،ٚبٓشٛٙ .(19904
 " :بًفغ ،َٔ طشٜل أبٞ ايٛيٝذ عٔ ُٖاّ عٔ قتاد٠ عٔ عهش١َ ب٘ ،(3296)ا  ،(3/234) ،املعص١ٝ

قماٍ   ."ا إٔ تشنمب ٚتٗمذٟ ٖمذٜ     إٔ أخت عكب١ بٔ عاَش ْزست إٔ متؼٞ إىل ايبٝت فأَشٖا ايٓيب 
ٚاحلمذٜح صمّشش٘    .إطٓادٙ صمشٝض  :(4/432) ،  احلبرياحلافغ ابٔ سذش ايعظكالْٞ يف ايتًخٝ

ٚايؼمٝ  األيبماْٞ يف    ،(2134)ا  ،ايؼٝ  ػعٝب األسْاؤٚط يف ؼكٝك٘ ملظٓذ اإلَماّ أمحمذ   ،نزيو
 .(3147)ا  ،(4/65) ،صشٝض طٓٔ أبٞ داٚد
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 االستجناء يف الينني [باب]   

قال: مً قال: ّاهلل، أٖ:  ،حدثيا ىافع أٌ عبد اهلل بً عنس ،أخربىا مالك»: 746/ 76

فعلً، ّ أل

(أ )
أٟ: بإٔ  «عل الرٖ حلف علُٔال أفعل كرا، ثه قال: إٌ غاٛ اهلل، ثه مل ٓف 

 . (ت )أٚ فعٌ ايزٟ سًف عًٝ٘ إٔ ال ٜفعٌ، مل حيٓح (ب )ٜفعٌ

قال ذلند: ّبَرا ىأخر، إذا قال: إٌ غاٛ اهلل، ّّصلَنا، بٔنٔيُ فال غٕٛ علُٔ، »

«ٍّْ قْل أبٕ حئف٘

(1). 
 

 

)أٚ(.«:ف»/:)نزا(بضٜاد٠«ٚ»،«ت»،«ص»يف-أ

)ٜعكٌ(.«:ى»يف-ب

.«ى»طكطَٔ-ت

 
ٛ  را سًف ع٢ً ميني أٚ ْزس، ٚقاٍ: إٕ ػا٤ ا  َٛصٛال فًٝع عًٝ٘ ػ٤ٞ عٓإ -1 ا ذ احلٓابًم١، ٚاطمتذي

ٚمل ٜصرب، ٚمل ٜعاتب٘ ع٢ً ريو، ٚايٛعذ  ڎہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڎ  بكٛي٘ تعاىل:
ٚاطتذيٛا بأسادٜح َشفٛع١، ٚمل ٜأخمزٚا بكمٍٛ   نايعٗذ َٔ ريريِٖ،  -عًِٝٗ ايظالّ  -َٔ األْبٝا٤ 
. ٖٚمٛ  (8/143املبظٛط يًظشخظمٞ ) . ٜٓعش: نإ جيٛص االطتجٓا٤، ٚإٕ نإ َفصٛالٚ ابٔ عباغ،
، ٚعٔ أمحذ سٚا١ٜ باالطتجٓا٤ بعذ االْكطاع بش١ٖ، (7/65األّ يًؼافعٞ )عٞ ٚأمحذ، ٜٓعش قٍٛ ايؼاف

ٚ  (9/522املغين البٔ قذا١َ )ٜٓعش:  ا  ال أفعمٌ نمزا   ، ٚعٓذ َايو تفصٌٝ يف االطمتجٓا٤ إٕ قماٍ: 
ٕ  ،قاٍ َايو: إٕ نإ أساد بزيو االطتجٓا٤ فال نفاس٠ عًٝ٘ ثِ فعً٘؟ ،ٚنزا إٕ ػا٤ ا  أساد  ٚإٕ نما

، ٚال بّذ َٔ ٚصٌ االطمتجٓا٤  ٚمل ٜشد االطتجٓا٤ فإْ٘ حيٓح، ڇ ہڻ ڻ ۀ ۀڇ  :يف نتاب٘تعاىل قٍٛ ا  
 .(1/584املذ١ْٚ )عٓذٙ َع احلًف، ال صُات بُٝٓٗا. ٜٓعش: 

36/413 
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سٚاٙ أبٛ  داٚد (، سًف ع٢ً ميني، فكاٍ: إٕ ػا٤ ا  فكذ اطتج٢ٓ (أ )َٔ)ٚقذ ٚسد: 
.(1)ايٓظا٥ٞ، ٚاحلانِ يف َظتذسن٘ عٔ ابٔ عُش س ٞ ا  عُٓٗاٚ
 

 

َٛدٛديفصفش١أخش٣غريَشتب١.،)َٔسًفع٢ًمينيإىلآخشايباب(:َٔقٛي٘«:ص»يف-أ

 
)ا  ،(3/225) ،االطمتجٓا٤ يف ايمُٝني   :بماب  ،يف نتاب األميإ ٚايٓمزٚس  ،يف طٓٓ٘ داٚد ٛأب أخشد٘ -1

( ; نالُٖما  4770)ا  ،(3/141) ،االطمتجٓا٤  :باب ،يف نتاب ايٓزٚس ،٥ٞ يف طٓٓ٘ٚايٓظا ،(3261
٘   .ب٘ طفٝإ عٔ أٜٛب عٔ ْافعَٔ طشٜل   ،(7832 )ا ،(4/336) ،ٚأخشد٘ احلمانِ يف َظمتذسن
َٔ سًمف عًم٢    " :بًفغ ،ع بْ٘اف عٔنجري بٔ فشقذ  عٔ عُشٚ بٔ احلاسخ عٔبٔ ٖٚب َٔ طشٜل ا

ٚاحلمذٜح أخشدم٘    .ٚصمّشش٘ ٚٚافكم٘ ايمزٖيب يف ايتًخمٝ      ،" إٕ ي٘ ثينميني ثِ قاٍ إٕ ػا٤ ا  ف
 :بماب  ،يف نتماب اخلًمع ٚايطمالم    ،ظمٓٔ ايهمرب٣  ايايبٝٗكٞ يف ٚ ،(2/10) ،يف َظٓذٙ أمحذ نزيو

 ،(14895)ا  ،(7/361) ،االطممتجٓا٤ يف ايطممالم ٚايعتممل ٚايٓممزٚس نٗممٛ يف األميممإ ال خيايفٗمما  
 )ا ،(10/183) ،ابٔ سبمإ يف صمشٝش٘  ٚ ،(9199 )ا ،(9/244) ،عذِ ايهبرياملايطرباْٞ يف ٚ

ٚيف  ،(3173)ا  ،(4/81) ،ٚقذ صمّشش٘ ايؼمٝ  األيبماْٞ يف صمشٝض طمٓٔ أبمٞ داٚد       .(4340
يف  ؤٚطاػمعٝب األسْم  ٚصمّشش٘ نمزيو ايؼمٝ      ،(4538)ا  ،(3/212) ،صشٝض طٓٔ ايٓظا٥ٞ

 .(4581)ا  ،ؼكٝك٘ ملظٓذ اإلَاّ أمحذ
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 الزجل ميوت وعليه نذر  [باب] 

حدثيا ابً غَا ، عً عبٔد اهلل بً عبد اهلل ،أخربىا مالك» : 77/747

(أ )
بً بً عتب٘ 

مطعْد، عً عبد اهلل

(ب )
قال × أٌ ضعد بً عبادٗ اضتفتٙ زضْل اهلل ،بً عباع 

(ت )
: إٌ 

َا ىرز مل تقهُأمٕ ماتت ّعلٔ

(خ )
َٔ سذٜح  (1). ٚس٣ٚ ايبخاسٟ«قال: اقهُ عيَا ،

ْٗا َاتت إٚ (ا )ٜا سطٍٛ ا : إٕ أخيت ْزست إٔ ؼر"سداّل قاٍ:  (ز )ابٔ عباغ إٔ
: يٛ نإ عًٝٗا دٜٔ، أنٓت قا ٝ٘؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ: فاقِ  ا ، ×قبٌ إٔ ؼر، فكاٍ 

"ٗٛ أسل بايكضا٤، ٚيف سٚا١ٜ: إٕ أَٞف

(2). 
 (خ )ٜعين أٚ عُش٠ َٚا ػٛص «ذلند: ما كاٌ مً ىرز أّ صدق٘ أّ حج قال»

أِأجص»أٟ: َٔ ريري ٚص١ٝ  «قهاٍا عيَا»، (ر )ٚصّٛ (د )ايٓٝاب١ فٝ٘ غالف صال٠

(س )
 ذلك

عٓ٘ َٔ ريري اطتجٓا٤،  أدضأٙٚص١ٝ فٝشهِ بأْ٘  (ص )ٚأَا إرا نإ عٔ «إٌ غاٛ اهلل تعاىل
.«ٍّْ قْل أبٕ حئف٘ ّالعام٘ مً فقَاٜيا»

 
 

 
 

.«ف»طكطَٔ-أ

)عبٝذاهلل(.«:ى»/«ص»طكطَٔ-ب

)فكاٍ(.«:ف»،«ٚ»،«ت»،«ص»يف-ت

)ٜكط٘(.«:ف»،«ص»يف-خ

.«ص»طكطَٔ-ز

)حير(.«:ف»،«ت»يف-ح

)جيٛص(.«:ف»،«ٚ»،«ت»،«ص»يف-خ

)ايصال٠(.«:ى»يف-د

)ٚايصّٛ(.«:ى»يف-ر

غ.َطُٛ«ت»)أخزا(/«:ف»)أدشا(/«:ص»)أدضأ(/«:ى»،«ٚ»يف-س

)غري(.«:ى»يف-ص

 
)ا  ،َٔ َمات ٚعًٝم٘ ْمزس    :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،يف صشٝش٘ احلذٜح أخشد٘ ايبخاسٟ -1

6321). 
احلمر   :بماب  ،يف نتماب أبمٛاب اإلسصماس ٚدمضا٤ ايصمٝذ      ،ايبخاسٟ يف صمشٝش٘  ،أخشد٘ نزيو -2

 ،اإلعتصماّ بايهتماب ٚايظم١ٓ   ٚيف نتماب   ،(1754)ا  ،ٚايٓزٚس عٔ املٝت ٚايشدٌ حير عٔ املمشأ٠ 
َ  :باب  .(6885)ا  ،سهُُٗا يٝفِٗ ايظا٥ٌ أصٌ َبني ٚقذ بني ايٓيب ا بَٔ ػب٘ أصال َعًٛ

37/42 
 ــــــــــ
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  (ب )نذر يف معصية (أ )من حلف و [باب]

أخربىا»: 78/748

(ت )
حدثيا طلخ٘ بً عبد امللك ،مالك

(1)
عً القاضه بيً ذلنيد   ، 

قال : مً ىرز أٌ ٓطٔع اهلل فلٔطعُ ×، أٌ الييب ×عً عاٜػ٘ شّج الييب 

(خ )
، ّمً ىرز 

ٓعصُٔأٌ 

(ز )
  ُ فال ٓعصي

(ا )
ايرب: يمٝع  ، ٚقاٍ ابٔ عبذ (2)ٚسٚاٙ ايبخاسٟ عٓٗا أٜضّا ،«

، (5)، ٚابٔ بهري(4)ٚأبٛ َصعب ،(3()خ )ايكعٓيبعٓذ حي٢ٝ ٖزا احلذٜح َظٓذا، ٚقذ سٚاٙ 
ألنجمشِٖ،   (ر )ٜم١ ، َٚا أظٓ٘ طكط عٔ أسذ إال عٔ حي٢ٝ، فإْ٘ سٚا(د )سٚا٠ املٛطأ ٚطا٥ش

ّبَييرا ىأخيير  قييال ذلنييد:»، (6)رنممشٙ ايظممٝٛطٞ :ٚطًشمم١ ٖممزا ثكمم١ َش ممٞ سذمم١ 

 
 

)أٚ(.«:ى»،«ف»،«ص»يف-أ

.ايعٓٛإَطُٛغ«:ٚ»،األصٌيف-ب

.َطُٛغ«ٚ»يف-ت

)فًٝعط٘(.«:ف»،«ص»يف-خ

يفاألصٌ:)ٜعصٝ٘اهلل(/ٚايتصٜٛبَٔباقٞايٓظــــخ.-ز

)ٜعص٘(.«:ت»،«ى»:)ٜعصٝ٘(،ٚايتصٜٛبَٔ«ٚ»يفاألصٌ،-ح

:)ايكعٓيب(.«ٚ»،«ى»:)ايكعبين(/ٚايتصٜٛبَٔ«ت»ايعكبين(/«:)ف»يفاألصٌ،-خ

)املٛطأ(.«:ى»،«ف»،«ص»يف-د

.)سٚا١ٜ(«:ى»،«ف»،«ص»،«ٚ»،«ت»َطُٛغ،يفاألصٌيف-ر

 
ٔ  األًْٜٞ، ثكم١  املًو عبذ بٔ طًش١ -1  ايتٗمزٜب  ، تكشٜمب (2475)ايطبكم١ ايظادطم١. ايهاػمف:     َم

(3026). 
 .(6696)أخشد٘ ايبخاسٟ يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس، باب ايٓزس يف ايطاع١:  -2
عابذ،  ثك١ األعالّ، ايبصشٟ أسذ ايكعٓيب، احلاسثٞ ايشمحٔ عبذ أبٛ قعٓب، بٔ َظ١ًُ بٔ ا  عبذ -3

 .(3620) ايتٗزٜب تكشٜب (2985) ٖم. ايهاػف 221 ط١ٓ ايطبك١ ايتاطع١، تٛيف صغاس َٔ
، َٔ صذٚم ،فكٝ٘ ،املذ١ٜٓ قا ٞ ،ايعٛيف ،ايضٖشٟ َصعب أبٛبٔ احلاسخ،  بهش أبٞ بٔ أمحذ  -4

 .(17) ايتٗزٜب تكشٜب (13) ايهاػفٖم.  242تٛيف ط١ٓ:  ايطبك١ ايعاػش٠،
ٞ  صنشٜما  أبٛ بهري، بٔ ا  عبذ بٔ حي٢ٝ -5  يف ٚتهًُمٛا  ايًٝمح،  يف املصمشٟ، ثكم١   َمٛالِٖ،  املخضَٚم

 طم١ٓ  َات ايطبك١ ايعاػش٠، نباس َفتٝا. َٔ ايعًِ ٚاطع صذٚقا نإ قاٍ ايزٖيب: َايو، َٔ مساع٘
 .(7580) ايتٗزٜب ( تكشٜب6193ٖم. ايهاػف: ) 231

٘   "، ٚأَا ػك٘ ايجاْٞ: (1/316): تٜٓٛش احلٛايوٜٓعش:  -6 فٗمٛ يف   "َٔ ْزس إٔ ٜعصمٞ ا ، فمال ٜعصم
 .(3/678) ٛطأَٛطأ حي٢ٝ ريري َظٓذ، ٜٓعش: امل
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معصٔ٘ مً ىرز ىرزا يف

(أ )
لٔطعف 

(ب )
ّلٔكفس عً مئيُ، »تًو املعص١ٝ،  أٟ: بعى «اهلل 

  ٘ ٍّْ قْل أبيٕ حئفي

(1()ت )
»

ّ  (ز )نعذّ (خ )فُٔ سًف ع٢ً َعص١ٝ  َمع أسمذ   (ا )ايهمال
 إٔ حيٓح يف احلاٍ ٜٚهفش عٔ ميٝٓ٘; حلذٜح َظًِ عٔ أبٞ ٖشٜش٠  (د )ٜٓبغٞ (خ )أبٜٛ٘

َٓٗما، فًٝهفمش عمٔ    سًف ع٢ً ميني فشأ٣ ريريٖا خمريا  (ر )َٔ"قاٍ:  ×إٔ سطٍٛ ا  
"ايزٟ ٖٛ خري (س )ٝأتيميٝٓ٘ ٚ

إرا مل ٜهمٔ   (ص )ٓمح احل.  فإٕ ظاٖشٙ ٜكتضمٞ ٚدمٛب   (2)
ٚنمممممممممممممممإ طاحملًمممممممممممممممٛف عًٝممممممممممممممم٘ َعصممممممممممممممم١ٝ،   

 
 

)ٚملٜظِ(.:بضٜاد٠«ت»يف-أ

)فًٝكطع.«:ت»يف-ب

)أتٝٓا(.:بضٜاد٠«ت»يف-ت

)اهلل(.:بضٜاد٠«ى»يف-خ

)تكذّ(.«:ت»)نكذّ(/«:ص»يف-ز

«.ى»طكطَٔ-ح

)اتٛب٘(.«:ص»يف-خ

)فٝٓبػٞ(.«:ى»يف-د

)إٔ(.:بضٜاد٠«ى»يف-ر

)فًٝأت(.«:ص»يف-س

)احلٓح(.«:ت»،«ٚ»،«ى»،«ف»،«ص»يف-ص

 
باب ْذب َٔ سًف ميٝٓا فشأ٣ ريريٖا خريا َٓٗا، إٔ ٜأتٞ ايزٟ ٖٛ يف نتاب األميإ،  َظًِ أخشد٘ -1

 .(1651): خري، ٜٚهفش عٔ ميٝٓ٘
ا َٓٗما إٔ  ا فشأ٣ ريريٖما خمري   ْزس َٔ سًف ميٝٓ  :باب ،يف نتاب األميإ ، صشٝش٘أخشد٘ َظًِ يف -2

َٔ سًف عًم٢ ميمني ثمِ سأ٣     " :ٚأخشد٘ بًفغ ،(4360)ا  ،ٜأتٞ ايزٟ ٖٛ خري ٜٚهفش عٔ ميٝٓ٘
 .(4364)ا  ،يف ْفع نتاب ٚايباب ،" فًٝأت ايتك٣ٛ ،أتك٢   َٓٗا
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، ثمِ ايفما٤   (ب )صخري َٔ ايرب، فأٚىل إٔ جيب عًٝم٘ احلٓمح إرا نمإ َعصم١ٝ     (أ )احلٓح
إٔ ٜهمٕٛ  ، ٚايٛاٚ يًذُعٝم١، فمال ٜصمًض    (1)نُا تِٖٛ بعضِٗ (ت )ب١ٝٝدضا١ٝ٥ ال تعك

 .(2)سٓحبال  (خ )ايهفاس٠ جيضم يف إٔ ذٚأمحسذ١ ملايو 
 

 

)خريا(.«:ى»،«ص»،«ٚ»،«ت»يف-أ

.«ف»طكطَٔ-ب

«.ت»طكطَٔ-ت

)جتض٤ٟ(.«:ى»،«ت»يف-خ

 
 ، ٚأنجش ايفكٗما٤: يو ٚايؼافعٞ ٚاألٚصاعٞ ٚأمحذ ٚإطشامفكاٍ َا ،ختًف ايفكٗا٤ يف ٖزٙ املظأي١ا -1

إيٞ إٔ ال ٜهفش إال بعذ احلٓح، فمإٕ فعمٌ أدمضأ     ، ٚقاٍ َايو: أعذبقبٌ احلٓح بايهفاس٠ال بأغ 
َٔ سًمف عًم٢   ٚعٓذ ايؼافعٞ: ( 1/590املذ١ْٚ ). ٜٓعش: ريو عٓ٘ ٚايُٝني با  أٜظش َٔ اإلٜال٤
ٚإٕ نفش قبٌ احلٓمح بإطعماّ سدمٛت إٔ     ،ٜهفش ست٢ حيٓح ػ٤ٞ فأساد إٔ حيٓح، فأسب إيٞ يٛ مل

َمٔ  عٓمذ أمحمذ:   ٚ، (7/66األّ يًؼافعٞ ). ٜٓعش: جيضٟ عٓ٘ ٚإٕ نفش بصّٛ قبٌ احلٓح مل جيض عٓ٘
سًف فٗٛ رلري يف ايهفاس٠ قبٌ احلٓح ٚبعذٙ، ٚطٛا٤ ناْت ايهفاس٠ صَٛا، أٚ ريريٙ، إال يف ايعٗماس  

 :قاٍ أبٛ سٓٝف١ ٚأصشاب٘، ٚ(9/520املغين البٔ قذا١َ )ٜٓعش:  .ٚاحلشاّ، فعًٝ٘ ايهفاس٠ قبٌ احلٓح
املبظمٛط يًظشخظمٞ   بعذ. ٜٓعش:  ٚال دٓا١ٜ ،ألٕ ايهفاس٠ يظع اجلٓا١ٜ; ال ػضم ايهفاس٠ قبٌ احلٓح

 .(4/316): ايبشش ايشا٥ل، (8/147)
ا٤ َعإ عذٜذ٠، . ٚيًف(6/2238َشقا٠ املفاتٝض ػشا َؼها٠ املصابٝض )ٜٓعش: أصٌ ٖزٙ املظأي١ يف  -2

فٗٞ تأتٞ يًتعكٝب، نذا٤ صٜذ فعُش، ٚتضٚز فالٕ فٛيذ ي٘، ٚتأتٞ يًظمبب١ٝ، ٚقماٍ ايٓشما٠: إٕ فما٤     
فًٝهفمش  "ايظبب١ٝ ال تظتًضّ ايتعكٝب، ٖٚٛ َا استر ب٘ ايكاسٟ ملزٖب٘ ٖٓا يف تشتٝب مجًميت احلمذٜح:   

 تظتًضّ ايتعكٝب ٖٓما، ٚال  إٔ ايفا٤  دضا١ٝ٥، أٟ: دٛاب ػشط، فال "عٔ ميٝٓ٘ ٚيٝأت ايزٟ ٖٛ خري
 َغين ايًبٝب عٔ نتب األعاسٜمب )ص َؼه١ً َع ايٛاٚ ايعاطف١; ألٕ ايٛاٚ ال تفٝذ ايعتٝب. ٜٓعش: 

ٖٚٛ َا مل  "فًٝأت ايزٟ ٖٛ خري ثِ يٝهفش عٔ ميٝٓ٘". ٚإرا مل ٜفذ ٖزا تعكٝبا، فأٚىل إٔ ال ٜفٝذ: (214
 ٚا  أعًِ. يٝع مبًتضّ. ٜأت يف احلذٜح، فٝهٕٛ األسٓاف قذ ايتضَٛا ٖٓا َا
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٘ ، ٚإ ناْت بايصمّٛ ال  (أ ) ػض٥٘باملاٍ ٚقاٍ ايؼافعٞ: إٕ ناْت   (ت )ٚ ،(ب )ػض٥م
٘ (خ )يف ٚد٘ ٛ  (ز ): ػض٥م ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ  قٛيم٘ تعماىل:   (ا )، فاحلمذٜح سلم

ژپ پ  پ
 (ر )ضمجيم  (د )ع٢ً ايعتٝب، ٚعٓذْا مل (خ )، سٝح ال دالي١ فٝٗا(1)

يظع اجلٓا١ٜ، ٚال دٓا١ٜ قبمٌ احلٓمح; ألٕ عكمذ     (س )صطبال سٓح، ألٕ ايهفاس٠ايهفاس٠ 
:  (ص )قمممممماٍ ،(2)ايممممممُٝني بممممممذٕٚ احلٓممممممح يممممممٝع بممممممزْب إمجاعمممممماّ  

 
 

)جيضؤٙ(.:«ت»)حمشس٠(/:«ف»)جمشد٠(/«:ى»يف-أ

)الجيضٚٙ(.«:ى»)الحيشٚٙ(/«:ص»يف-ب

.«ى»طكطَٔ-ت

)حمشٚٙ(.«:ف»يف-خ

)جيضؤٙ(.«:ت»يف-ز

)نكٛي٘(.«:ٚ»يف-ح

)فُٝٗاي٘(.«:ى»يف-خ

)ال(.«:ى»يف-د

.ٖهزايفاألصٌ،ٚمجٝعايٓظــــخ-ر

.«ص»َٔطكط-س

.«ى»،«ص»،«ٚ»،«ت»كطَٔط-ص

 
 .6طٛس٠ املا٥ذ٠:  -1
يهٓ٘ قذ ٜهٕٛ إمثا; ألْ٘ عكذ ميني ع٢ً َعص١ٝ، نُا يف سذٜح املٛطأ ايتٞ، أٚ عكذ ميني ع٢ً تشى  -2

 ."فًٝأت ايزٟ ٖٛ خري"فا ٌ، نُا يف احلذٜح: 
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، ْعمِ  اجلمشا ٜصض نفاس٠ ايكتٌ قبمٌ   (ت )احلٓح نُا ال (ب )نفاس٠ ايُٝني قبٌ (أ ) ٜصض
 ×ٔ بٔ مسش٠ عٔ ايٓيب ٚايٓظا٥ٞ بظٓذ صشٝض َٔ سذٜح عبذ ايشمحس٣ٚ أبٛ داٚد 

ع٢ً ميني فشأٜت ريريٖا خمريّا َٓٗما، فهفمش     (ز )عبذ ايشمحٔ إرا سًفت (خ )ٜا"أْ٘ قاٍ : 
"خري (ا )عٔ ميٝٓو، ثِ ا٥ت ايزٟ ٖٛ

(1)  . 
 

 

)فالتصح(.«:ى»،«ص»)فالٜصح(/،«:ف»يف-أ

)قبٌٝ(.«:ى»يف-ب

)تصح(.«:ى»،«ص»يف-ت

.يفاألصٌبعذٖا:)با(-خ

)سًف(.«:ى»يف-ز

«.ى»طكطَٔ-ح

 
 ،(3/229) ،حيٓح ايشدٌ ُٜهّفش قبٌ إٔ :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،يف طٓٓ٘ داٚد ٛأبأخشد٘  -1

 ،ايبصشٟ عٔ ابٔ مسش٠ ب٘ بٔ صارإ عٔ احلظٔ ْٜٛع َٚٓصٛس عٖٔؼِٝ َٔ طشٜل  ،(3279)ا 
ا َٓٗا فأت ايزٟ ٖٛ خمري  إرا سًفت ع٢ً ميني فشأٜت ريريٖا خري  ،ٜا عبذ ايشمحٔ بٔ مسش٠ " :بًفغ

 ،س٠ بعمذ احلٓمح  ايهفما  :بماب  ،يف نتاب األميمإ ٚايٓمزٚس   ،ٚأخشد٘ ايٓظا٥ٞ يف طٓٓ٘ ." ٚنفش ميٝٓو
إرا سًفت ع٢ً ميمني   " :بًفغ ،ب٘ دشٜش عٔ َٓصٛس عٔ احلظَٔٔ طشٜل  ،(4733)ا  ،(3/129)

 ."ٜما ابمٔ عبمذ ايمشمحٔ      "دٕٚ قٛي٘  ،" فشأٜت ريريٖا خريا َٓٗا فأت ايزٟ ٖٛ خري ٚنفش عٔ ميٝٓو
ملعذمِ  اٚايطرباْمٞ يف   ،(12302)ا  ،(3/81) ،يف َصٓف٘ ابٔ أبٞ ػٝب١ٚاحلذٜح أخشد٘ نزيو 

ايبٝٗكٞ  ٚقاٍ .(19731)ا  ،(10/50) ،ايهرب٣ يف ايظٓٔ ايبٝٗكٞٚ ،(13)ا  ،(1/9) ،األٚطط
ّٞ   ،بٔ عٕٛاأخشد٘ ايبخاسٟ يف ايصشٝض َٔ ٚد٘ آخش عٔ  :(10/50) بمٔ   ٚسٚاٙ َظًِ عمٔ عًم

ٚيف  ،(3191)ا  ،(4/88) ،ٚاحلذٜح صّشش٘ ايؼٝ  األيباْٞ يف صمشٝض طمٓٔ أبمٞ داٚد    .سذش
 .(2579)ا  ،513ص  ،ٚيف إسٚا٤ ايغًٝممٌ ،(4552)ا  ،(3/223) ،ظمما٥ٞصممشٝض طممٓٔ ايٓ 

ٌ َمٔ طمأٍ اإلَماس٠ ّٚنم     :باب ،يف نتاب األسهاّ ،ايبخاسٟ يف صشٝش٘ ،ٚاحلذٜح أخشد٘ بٓشٛٙ
ال تظمأٍ اإلَماس٠ فمإٕ أعطٝتٗما عمٔ َظمأي١        ،ٜا عبذ ايشمحٔ بٔ مسش٠ " :بًفغ ،(6728)ا  ،إيٝٗا
ا َٓٗا ٚإرا سًفت ع٢ً ميني فشأٜت ريريٖا خري  ،َظأي١ أعٓت عًٝٗا ت إيٝٗا ٚإٕ أعطٝتٗا عٔ ريريٚنًّ

 ." فأت ايزٟ ٖٛ خري ٚنفش عٔ ميٝٓو
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ِ "ن١ًُ  (أ )٤ٞػيهٔ قذ  ٘     "ثم يف ػمشا َغمين ايًبٝمب، أٚ     (ب )مبعٓم٢ ايمٛاٚ، نُما بٝٓتم
ال بمذ   (ز )فًٝٓٛ ايتهفري، ٚ(خ )١، أٚ ايتكذٜش: ٖزا ذلٍُٛ ع٢ً املبايغ١ يف املخايف(ت )بكٍٛ

إٔ  تكذِٜ ايهفاس٠ ع٢ً احلٓح، ٚال قا٥مٌ بم٘ َمع    (ا )َٔ تأٌٜٚ، ٚإال فتكضٞ ٚدٛب
فًٝأت ايزٟ ٖٛ خري ٚيٝهفمش  َظًِ ي٘ أٜضّا بًفغ: )(خ )بشٚا١ٜاحلذٜح األٍٚ َعاسض 

ّ بم  (د ) عٔ ميٝٓ٘(، ٚاحلذٜح ايجاْٞ َعاسض مبا أخشد٘ اإلَاّ أبٛ ذلُذ قاطِ  (ر )ٔ سمض
 ×إٔ ايمٓيب   عٔ ساصّ عٔ أبٞ ٖشٜمش٠   (س )يف نتاب ريشٜب احلذٜح (1)ايظشقظطٞ

٘ "قاٍ:  ٘     (ص )َٔ سًف ع٢ً ميني فشأ٣ ريريٖا خريّا َٓٗا فًٝأتم "ثمِ يٝهفمش عمٔ ميٝٓم

(2).  
 

 

.«ى»يفاألصٌ:)جيٞ(/ٚايتصٜٛبَٔ-أ

«.ى»طكطَٔ-ب

)ٜٚكٍٛ(.«:ت»ٜؤٍٚ(/)«:ى»،«ص»)ْكٍٛ(/«:ٚ»يف-ت

«.ى»طكطَٔ-خ

)فال(.«:ف»يف-ز

)بٛدٛب(.«:ف»،«ص»يف-ح





)بشٚا١ٜ(.«:ص»يف-خ

)حمُذقاطِ(.«:ف»/)حمُذأبٛقاطِ(«:ى»يف-د

)سضب(.«:ف»يف-ر

«.ى»،«ف»،«ص»طكطَٔ-س

)فًٝأت(.«:ص»يف-ص

 
ٚايًغ١، َصٓف نتاب:  باحلذٜح ايظشقظطٞ، عامل ذلُذ ايعٛيف أبٛ سضّ، بٔ ثابت بٔ قاطِ -1

 ٚال٠ رنش يف املكتبع ٖم. دز٠ٚ 302، تٛيف ط١ٓ "ٚاملجٌ بايؼاٖذ احلذٜح َعاْٞ ع٢ً ايذال٥ٌ"
احلذٜح البٔ  ٖٛ رٌٜ ع٢ً ريشٜبٚنتاب٘  .(5/2191)األدبا٤:  (، َعذ331ِصم ) األْذيع

 .(164)ص  البٔ سذشاملعذِ املفٗشغ قتٝب١، ٜٓعش: 
ا َٓٗما إٔ  ْزس َٔ سًف ميٝٓا فشأ٣ ريريٖما خمري    :باب ،يف نتاب األميإ ،أخشد٘ َظًِ يف صشٝش٘ -2

ٜضٜذ بٔ  عَٔشٚإ بٔ َعا١ٜٚ ايفضاسٟ َٔ طشٜل  ،(4360)ا  ،ٜأتٞ ايزٟ ٖٛ خري ٜٚهفش عٔ ميٝٓ٘
 .ب٘ نٝظإ عٔ أبٞ ساصّ
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أخربىا»: 79/749

(أ )
أخربىٕ ،مالك 

(ب )
قال: مسعيت القاضيه بيً ذلنيد      ،حئٙ بً ضعٔد 

ٓقْل

(ت )
: أتت

(خ )
امسأٗ 

(ز )
رعم٘  أأٟ:  «فقالت : إىٕ ىرزت أٌ أحنس اب  ،إىل ابً عباع 
 أٟ: ألْم٘ ايمٓفع ايميت سمشّ ا      «فقيال: ال تيخيسٖ ابييك   » نُا نإ ٜفعً٘ اجلاًٖٝم١، 

 «فقيال غئ   » ،«ّكفيسٖ عيً مئييك   »إال باحلل، ْٚزسى ٖزا باطٌ َٚعصم١ٝ،  (ا )قتًٗا

ٗ  عيد ابً عباع جالظ، كٔف ٓكٌْ يف ٍيرا » أٟ: َٔ َؼاٜ  ايعشب، ٜعين:  «؟كفياز
أٌ اهلل تعيياىل قييال» أٟ: أخربْممٞ «قييال ابييً عباع:أزأٓييت  ،ٖٚممٛ َعصمم١ٝ

(خ )
 ٿ  ژ :  «

 ٕ َُّشٚ ژٹ ٹ ٹ ٹ   ژ  ، ٚيف قشا٠٤:«ژٜ عَّ
أٟ: ٜكٍٛ أسذِٖ الَشأتم٘: أْمت    ،(1)

ّٞ نعٗش أَٞ َمجاّل،  ُ »أٟ: ا  طمبشاْ٘   «ثيه جعيل  » عً ٔ    «فٔي  أٟ: يف َكمٛهلِ ٖمزا َم

ڦ  ڤڤ ڤ ڤ ژ قماٍ:   (د )أٟ: عًُت َٔ اي١ٜ، َع أْم٘ تعماىل   «الكفازٗ ما قد زأٓيت »

ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڦ    ڄ
(2)

 . 
 

 

َطُٛغ.األصٌيف-أ

)أخربْا(.«:ى»يف-ب

)ٜكاٍ(.«:ى»يف-ت

.«ص»طكطَٔ-خ

.يفاألصٌ:)املشا٠٤(/ٚايتصٜٛبَٔبامايٓظــخ-ز

.«ى»َٔطكط-ح

.«ى»َٔطكط-خ

)قاٍتعاىل(.«:ى»يف-د

 
ّٗمشٕٚ( َؼمذد٠ بغمري    ،ْٚافع ٚأبٛ عُشٚ ،قشأ ابٔ نجريٚفٝٗا قشا٤ات ثالخ،  -1  أيمف.  ٜٚعكٛب: )ّٜع

ٚقمشأ عاصمِ    ايعما٤، ٚاأليمف.   ٚايهظا٥ٞ: )ّٜعاٖشٕٚ( بفتض ايٝا٤، ٚتؼذٜذ ،ٚمحض٠ ،قشأ ابٔ عاَشٚ
ِٖ  .(3/58َعاْٞ ايكشا٤ات يألصٖشٟ ). ٜٓعش: ُشٕٚ( بضِ ايٝا٤، ٚاأليف، ٚايتخفٝفٚسذٙ: )ُٜعا

 .3طٛس٠ اجملادي١:  -2
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قال»

(أ )
     ّ ذلند: ّبقْل ابً عباع ىأخر، ٍّرا مما ّصيفت ليك أىيُ ميً حليف أ

(ب )
ىيرز   

ىرزًا يف معصٔ٘

(ت )
فال ٓعصني 

ّلٔكفسٌ» إلمجاع،با ( أٟ:(خ )

(ز )
  ُ ٚب٘ قماٍ   ،«عيً مئيي

ْمزس   (خ ). ٚيف نتاب ايشمح١ يف اختالف األ١ُ٥: َٚٔ(1)ؼافعٞٚاي( ا )ايوأمحذ خالفّا، مل
ربض ٚيذٙ مل ًٜضَ٘ ػ٤ٞ عٓذ ايؼافعٞ، ٚقاٍ أبٛ سٓٝف١ َٚايو: ًٜضَ٘ ربض ػا٠. ٚعٔ 

 ،نفاس٠ ميني، ٚيٛ ْزس ربض ْفظ٘ (د )ٚاألخش٣ ،أمحذ سٚاٜتإ إسذاُٖا: ًٜضَ٘ ربض ػا٠
أمحذ سٚاٜتإ: إسذاُٖا ًٜضَ٘ ربض مل ًٜضَ٘ ػ٤ٞ عٓذ ايجالث١. ٚعٔ  ،أٚ ْزس ربض عبذٙ

   نبؽ، ٚاألخش٣ نفاس٠ ميني.
 

 
 

األصٌَطُٛغ.يف-أ

)ٚ(.«:ى»يف-ب

)َعصٝت٘(.«:ٚ»يف-ت

)ٜكطني(.«:ف»،«ت»يف-خ

)فًٝهفشٕ(.«:ٚ»(/)فٝهفشٕ«:ف»)فًٝهفش(/«:ى»،«ص»يف-ز

)ملايو(.«:ٚ»،«ص»،«ت»يفاألصٌ:)يًُايو(/ٚايتصٜٛبَٔ:-ح

«.ى»طكطَٔ-خ

)ٚيألخش٣(.«:ى»يف-د

 
 ،إرا قاٍ:   عًٞ إٔ أسلش ٚيذٟ، أٚ أربض ٚيذٟ مل ًٜضَ٘ ػ٤ٞ يف ايكٝاغ، ٖٚٛ قٍٛ أبمٞ ٜٛطمف   -1

املبظمٛط  عمش:  . ٜٓٚيف االطتشظإ ًٜضَ٘ ربض ػا٠، ٖٚٛ قٍٛ أبٞ سٓٝف١ ٚذلُمذ سمحُٗما ا  تعماىل   
يضَم٘   ، اهلذٟ ٚايكشب١ب٘ إٕ قصذ  :املظأي١ ع٢ً ثالث١ أٚد٘، أَا عٓذ املايه١ٝ ف(8/139يًظشخظٞ )

ٛ  ،باتفام، َٚٔ قصذ املعص١ٝ مل ًٜضَ٘ باتفام، ٚاختًف سٝح ال ١ْٝاهلذٟ  ٟ   س:ٚاملؼمٗ . عًٝم٘ اهلمذ
يذٙ ٚػب٘ ريو فال ٜٓعكذ أٚ ٚ ،ْزس ربض ْفظ٘، ٚعٓذ ايؼافع١ٝ: إرا (3/343) :َٛاٖب اجلًٌٜٝٓعش: 

اجملُمٛع  . ٜٓعمش:  ٖزا ٖمٛ املمزٖب  ، ٚال نفاس٠ عًٝ٘ ،فإرا مل ٜفعٌ املعص١ٝ املٓزٚس٠ فكذ أسظٔ ،ْزسٙ
نفماس٠ ميمني،    :سًف بٓشمش ٚيمذٙ سٚاٜتمإ; إسمذاُٖا    (، ٚعٔ أمحذ فُٝا يٛ 8/453ػشا املٗزب )

 .(9/516) :املغين البٔ قذا١َ. ٜٓعش: ٚاألخش٣ ٜزبض نبؼا
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80/750 :«   َ ٕ  ٔأخربىيا ماليك، أخربىيا ضيي ل بيً أبي

صيا   (أ )

(1)
ْظممخ١: أخربْمما  ، ٚيف«

ٗ     »بٔ أبٞ طٌٗٝ،  (ب )طٌٗٝ ميً  ": قيال  × أٌ زضيْل اهلل   عيً أبٔيُ عيً أبيٕ ٍسٓيس

ُ  َيا فلٔكّفي  خريًا مي» ،، نُا يف ْظخ١"ريريٖا :م أٟ  «حلف علٙ ميني فسأٚ ، س عيً مئيي
قال ذلند: ّبَرا ىأخر، ٍّيْ  » يف ريا١ٜ َٔ ايٓعاّ. (ت )ٚقذ طبل عًٝ٘ ايهالّ «ّلٔفعل

«قْل أبٕ حئف٘

      .(خ )
 

 

.«ص»طكطَٔ-أ

)طٌٗ(.«:ف»،«ص»،«ٚ»،«ت»يف-ب

)ايهالّعًٝ٘(.«:ى»يف-ت

.(ٚاهللأعًِ)«:ف»)سمح٘اهللتعاىل(/«:ت»بعذٖايف-خ

 
 ايبخاسٟ ي٘ س٣ٚ ،سفع٘ بأخش٠ تغري املذْٞ، صذٚم ٜضٜذ أبٛ ،ايظُإ رنٛإ صاحل أبٞ بٔ طٌٗٝ -1

 ايتٗزٜب (، تكشٜب2183) . ايهاػفٖم 140ط١ٓ  تٛيف َٔ ايطبك١ ايظادط١، ٚتعًٝكا، َكشْٚا
(2675). 
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 (أ )من حلف بغري اهلل [باب] 

، ٚايعَزٟ ٚاحلانِ (ت )سٚاٙ أمحذ، (1)(فكذ أػشى (ب )َٔ سًف بغري ا  :)ٚسد
 .(ز )((خ )يف َظتذسن٘ عٔ ابٔ عُش

أخربىا»: 81/751

 × أخربىيا ىيافع، عيً عبيد اهلل بيً عنيس أٌ زضيْل اهلل        ،ماليك  (ا )
 :، ٚيف َظٓذ ابمٔ أبمٞ ػمٝب١   (ٖٚٛ ٜظري يف سنب) :، ٚيٝش٢ٝ«مسع عنس بً اخلطا 

ْ »با٥ٗا، آب (خ )ٚناْت قشٜؽ ؼًف: )ٚيف سٚا١ٜ عبذ ا  بٔ دٜٓاس (،يف ريض٠ٚ) أٟ:  «ٍّي
 

 

)تعاىل(.بضٜاد٠:«ت»يف-أ

)تعاىل(.بضٜاد٠:«ت»يف-ب

طكطَٔى.-ت

)سضٞاهللعُٓٗا(.«:ى»يف-خ

.«ف»طكطَٔ-ز

«.ص»طكطَٔ-ح

َطُٛغ.«ٚ»)حيًف(/«:ص»يف-خ

 
ػٝبإ عٔ َٓصٛس عٔ طعذ بٔ عبٝذ٠ ٚذلُذ َٔ طشٜل  ،(2/125) ،أخشد٘ أمحذ يف َظٓذٙ -1

َا دا٤ يف نشا١ٖٝ احلًف  :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،ٚأخشد٘ ايعَزٟ يف طٓٓ٘ .ب٘ايهٓذٟ 
خايذ األمحش عٔ احلظٔ بٔ عبٝذ ا  عٔ طعذ  ٞأبَٔ طشٜل  ،(1535 )ا ،(4/111) ،بغري ا 

إطشا٥ٌٝ عٔ طعٝذ بٔ َظشٚم عٔ طعذ  عٔعبٝذ ا  بٔ َٛط٢ ٚأخشد٘ َٔ طشٜل  .ب٘ بٔ عبٝذ٠
ٚصّشش٘ ٚٚافك٘ ايزٖيب يف  ،(167 )ا ،(117/ 1) ،احلانِ يف َظتذسن٘ ب٘ ;بٔ عبٝذ٠ 

قاٍ ابٔ املًكٔ يف  ." ال ؼًفٛا بآبا٥هِ َٔ سًف بؼ٤ٞ دٕٚ ا  فكذ أػشى " :بًفغ ،ايتًخٝ 
عبٝذ٠ أبٛ َٚذاس طشم ٖزا احلذٜح ع٢ً طعذ بٔ  ،ايًفغ بٗزا صشٝض " :(9/459) ،ايبذس املٓري

يف  ؤٚطاػعٝب األسْٚقاٍ ايؼٝ   ."ي٘ أصشاب ايهتب ايظت١ ت أخشز بث ٖٚٛ ثك١ ،ايهٛيف محض٠
ٚباقٞ سداي٘ ثكات  ،إطٓادٙ  عٝف جلٗاي١ ايشدٌ ايهٓذٟ :(6073)ا  ،ؼكٝك٘ ملظٓذ اإلَاّ أمحذ

)ا  ،(3/410) ،ٚاحلذٜح صّشش٘ ايؼٝ  األيباْٞ يف صشٝض طٓٔ ايعَزٟ .سداٍ ايؼٝخني
 .(6204)ا  ،صشٝض اجلاَعٚيف  ،(1492
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«ال ّأبٕ :ٓقْل»عُش  (أ )ٚ

(ب )
فقال»نزا،  (خ )ا أٚ: نز(ت )أٟ 

(ز )
إٌ اهلل: × زضْل اهلل

 (ا )
ِّ «ٓيَاكه ِّ( خ )ع أٌ حتلفْا»ريري ابٔ اخلطاب  اخلطاب يٝع

أٟ: صادقني  «ٜكهابآب (د )
فنً كاٌ حالفًا فلٔخلف» أٚ ناربني

 (س )َٔ اإلبشاس، ٜكاٍ بشت ميٝٓ٘ «باهلل ثه لٔربز (ر )
نزا يف  .ع٢ً ايصذم أَضاٖا :احلايف يف ميٝٓ٘ ٚأبشٖا َٔ باب فشا صذقت، ٚبّش

(ص )أّ» .(1)املغشب
 .يٝظهت عٔ ايُٝني َطًكّا، ٚاحلذٜح َتفل عًٝ٘ (غ )أٚ :«لٔصنت

 
 

.«ى»َٔطكط-أ

تعظُٝ٘،ٚايعظ١ُسكٝك١إمناٖٞهللتعـاىلأٟ:احلًفٜكتطٞ،َٔريو:«ت»ساػ١ٝيف-ب

.رنشٙايظٝٛطٞ(.ٚسذٙ،فالٜطاٖٞب٘غريٙ

.«ص»َٔطكط-ت

)ٚ(.«:ت»،«ى»يف-خ

.«ى»َٔطكط-ز

.«ص»َٔطكط-ح

)عٔ(.«:ى»يف-خ

)حيًفٛا(.«:ص»يف-د

)فًٝشًف(.«:ى»،«ٚ»يف-ر

َطُٛغ.«ٚ»يف-س

)ٚ(.«:ى»يف-ص

)أٟ(.«:ى»،«ٚ»،«ت»،«ص»يف-غ

 
 .(40: مص): املغشب -1
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«قال ذلند: ّبَرا ىأخر ال ٓيبػٕ ألحد أٌ حيلف بأبُٔ» 

ٚال بغريٙ َٔ أَ٘ ٚ أخٝ٘ (أ )
خريّا َٔ  أٟ: إٕ نإ ايرّب «ثه لٔربز فنً كاٌ حالفا فلٔخلف باهلل،»ٚصاسبت٘ ٚبٓٝ٘، 

"َٔ سًف باألَا١ْ فًٝع َٓا" :(ب ). ٚقذ س٣ٚ أبٛ داٚد«أّ لٔصنت»ٓح احل

، ٚٚسد (1)
، فال جيٛص ايكظِ بايٓيب ٚايكشإٓ "َٔ سًف فًٝشًف بشب ايهعب١" :(2)ظٓذ أمحذَيف 

 .(3)ٚايهعب١
 

 

)أٟ(.:بضٜاد٠«ى»،«ص»،«ٚ»،«ت»يف-أ

)ٚ(.:بضٜاد٠«ت»يف-ب

 
 ،(3/218) ،يف نشا١ٖٝ احلًف باألَا١ْ :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،أخشد٘ أبٛ داٚد يف طٓٓ٘ -1

َٚٔ  .بٔ بشٜذ٠ عٔ أبٝ٘اايٛيٝذ بٔ ثعًب١ ايطا٥ٞ عٔ  عٔ بٔ َعا١ٜٚ صٖرئَ طشٜل  ،(3255)ا 
َٔ سًف بغري ا  ثِ  :باب ،ٕيف نتاب األميا ،يف ايظٓٔ ايهرب٣ايبٝٗكٞ ْفع ايطشٜل ; أخشد٘ 

 ،(19621)ا  ،(10/30) ،سٓح أٚ سًف بايربا٠٤ َٔ اإلطالّ أٚ مب١ً ريري اإلطالّ أٚ باألَا١ْ
ٚاحلذٜح صّشش٘ ايؼٝ  األيباْٞ يف صشٝض  .(4363)ا  ،(10/205) ،يف صشٝش٘ ابٔ سبإٚ

ٚيف  ،(94)ا  ،(1/93) ،ٚيف ايظًظ١ً ايصشٝش١ ،(3200)ا  ،(4/97) ،طٓٔ أبٞ داٚد
 .(6203)ا  ،صشٝض اجلاَع ٚيف ،(2954)ا  ،(3/76) ،صشٝض ايعريٝب ٚايعٖٝب

 ،(20529)ا  ،(18/192) ،املعذِ ايهبريٚايطرباْٞ يف  ،(6/371) ،أخشد٘ أمحذ يف َظٓذٙ -2
َعبذ بٔ خايذ عٔ عبذ ا  نًِٗ َٔ طشٜل  ،(5602)ا  ،(3/216) ،ايهرب٣يف ايظٓٔ ايبٝٗكٞ ٚ

ٚاحلذٜح صّشش٘ ايؼٝ  ػعٝب األسْاؤٚط يف ؼكٝك٘   .ب٘ بٓت صٝفٞ اجل١ٝٓٝٗبٔ ٜظاس عٔ قت١ًٝ 
)ا  ،(3/154) ،ايظًظ١ً ايصشٝش١ ٚايؼٝ  األيباْٞ يف ،(27138)ا  ،ملظٓذ اإلَاّ أمحذ

 .(6214)ا  ،صشٝض اجلاَعٚيف  ،(1166
ٖٚٛ نالّ ا   "ايكشإٓ"ٚيف ٖزا ايعتٝب خطأ ريري َكصٛد عٓذ ايؼاسا سمح٘ ا ، سٝح إٔ دْعٌ  -3

، ٖٚٞ َٔ رلًٛقات ا  تعاىل، يٝع صشٝشّا، ٚقذ ٚسد دٛاص احلًف بصفات "ايهعب١"ٚ "ايٓيب"بني 
 تعاىل، ا  ٚعض٠: قاٍ يٛ نُا ب٘، ناحلًف بصفات٘ سًف َٔ إٔ َعًّٛا  تعاىل. قاٍ ابٔ تُٝٝممم١: 

 ايٓيب عٔ ٚسلٖٛا فاتبايص احلًف دٛاص ثبت قذ فإْ٘ ايععِٝ، ٚايكشإٓ :أٚ ا ، يعُش :أٚ
 َجٌ يف با ، إال تهٕٛ ال االطتعار٠ ناْت ٚإٕ بٗا، ناالطتعار٠ بصفات٘ احلًف ٚألٕ ٚايصشاب١،

 ٚسلٛ «طخطو َٔ بش اى أعٛر» ٚ ،«ايتاَات ا  بهًُات أعٛر» ٚ ،«بٛدٗو أعٛر: »ايٓيب قٍٛ
 .(4/130) ت١ُٝٝ البٔ ايهرب٣ ايفتا٣ٚايعًُا٤.  عٓذ َتكشس أَش ٖٚزا ريو،
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  (ب ) يف رتاج الكعبة(أ )الزجل يقول: مالي [باب]

دعٌ فالٕ َاي٘ يف ستماز  ايشتاز بهظش ايشا٤، ٚيف آخشٙ اجلِٝ: ايباب ايععِٝ، ٚ
 .(1)ٚيٝع املشاد ْفع ايباب. نزا يف املغشب ٚاملصباا، ايهعب١: أٟ: ْزسٙ هلا ٖذّٜا

أخربىٕ أْٓ ، أخربىا مالك»: 82/752

بً مْضٙ (ت )

(2)
 مً ّلد ضعٔد بً العاص،

عً ميصْز بً عبد السمحً احلمجايب

(3)(خ )
بفتض احلا٤ امل١ًُٗ ٚاجلِٝ فُٛسذ٠، أسذ  «

فٔنً قال: مالٕ، أىَا قالت، × عً عاٜػ٘ شّج الييب، عً أبُٔ»عب١ ُسذاب ايه

 (ز )
بستاج

كفسٓٓكفس ذلك نا : الكعب٘ (ا )

 (خ )
، أٟ: إرا أساد إٔ ال ٜصشف٘ فُٝا «بُ الٔنني

ٜتعًل بايهعب١ َٔ عُاستٗا ٚسلٖٛا، ٚاملع٢ٓ أْ٘ رلري بني ايٛفا٤ بٓزسٙ، ٚبني ايهفاس٠ 
ّأحب ،را عً عاٜػ٘قال ذلند: قد بلػيا ٍ». يف سٓج٘

(د )
أٌ ٓفٕ إلٔيا 

    (ر )
 

 

)َاي٘(.«:ى»،«ص»يف-أ

.ايعٓٛإَطُٛغ«ت»يف-ب

)أبٞأٜٛب(.«:ٚ»يف-ت

)احلذيب(.«:ت»،«ٚ»،«ى»/ٚايتصٜٛبَٔ)احلذف(:«ف»،«ص»يفاألصٌ:َطُٛغ/،-خ

)َاٍ(.«:ص»يف-ز

)يف(.«:ٚ»)يفستاز(/«:ى»يف-ح

«.ى»،«ت»يفاألصٌ:)نفش(ٚايتصٜٛبَٔ-خ

)اٚدب(.«:ى»يف-د

األصٌ:)ٜف٤ٞ(،ٚايتصٜٛبَٔباقٞايٓظــــخ.يف-ر

 
 .(1/218): املصباا املٓري، ٚ(343املغشب )ص ٜٓعش:  -1
 ايطبك١ ايظادط١، تٛيف طم١ٓ   فكٝ٘، ثك١، َٔ األَٟٛ املهٞ، َٛط٢ أبٛ األػذم، بٔ َٛط٢ بٔ أٜٛب -2

 (.625) ايتٗزٜب: ، تكشٜب(527) ٖم. ايهاػف: 132
ٔ ايطبكم١   ك١ث ،املهٞ ،احلذيب ،ايعبذسٟ احلاسخ بٔ طًش١ بٔ ايشمحٔ عبذ بٔ َٓصٛس -3  ،اخلاَظم١  َم

 .(6904) ايتٗزٜب تكشٜب، (5644)ٖم. ايهاػف:  137 تٛيف ط١ٓ .عابذا بها٤ خاػعا نإ
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صد  بيرلك تنا جعل علٙ ىفطُ فٔ

(أ ) 
٘    ، أٟ« ّميطيك ميا   »، (ب ): مبما يف ٜمذٙ َمٔ َايم

 ُ ، ٚ ٜكٜٛ٘ ع٢ً ايطاعم١ َمٔ ريمري ايكمٛت     (1) أٟ: َا ٜهفٝ٘ ٚعٝاي٘ َٔ ايكٛت ،«ٓقْتي
«تصد  نجل ما كياٌ أمطيك  »، أٟ: ثاّْٝا «فإذا أفاد مااًل»

ٝم٘ أْم٘   ، ست٢ ٜصمذم عً (ت )
َا ٜكٛت٘; ألٕ ايضشٚسات تبٝض احملعٛسات،  (خ )صميظوطتصذم ظُٝع َا يف ٜذٙ، ٚإمنا 

ٚألْ٘ ال جيب يف ايفٛس فُٝظه٘ ثِ ٜتذاسن٘، إرا نمإ سّٝمّا أٚ ٜٛصمٞ بم٘ إرا سضمشٙ      
«ٍّيييْ قيييْل أبيييٕ حئفييي٘ ّالعامييي٘ ميييً فقَاٜييييا      »، (ز )املمممٛت; يممم٦ال ٜكمممع  

.  (2()ا )
 

 

)ريو(.«:ى»يف-أ

«.ى»طكطَٔ-ب

)أٟ(.:بضٜاد٠«ى»،«ص»يف-ت

نزايفخطاملؤيف.ه٘،:قٛي٘:ميظ«ٚ»األصٌٚباقٞايٓظخ:)ميظه٘(،ٚيفساػ١ٝيف-خ

)ايفٛت(.:بضٜاد٠«ى»،«ت»،«ص»يف-ز

.بعذٖا:)سمحِٗاهللتعاىل(«ت»يف-ح

 
ْٛتّا ِٚقٝات١ّ، ٚاالطِ -1 ِْ ق ُٗ ُٕ اإلْظإ َمٔ ايطعماّ.    :قات أًٖ٘ ٜكُٛت ايكُٛت بايضِ، ٖٚٛ َا ٜكّٛ ب٘ بذ

 .(1/261) ايصشاا. ٜٓعش: ُ٘ ي١ًٝذٙ قُٛت ي١ًٝ، ِٚقُٝت ي١ًٝ، ٚقٝتٜكاٍ: َا عٓ
احلذ١ عًم٢ أٖمٌ   . ٜٓعش: ٘ ػّو ٚال ػب١َٗعخز بايجك١ اّيِزٟ يٝع يف ايّٓفع األٚسذتِٗ يف ريو  -2

ٚال خيشز فٝم٘ ػم٦ٝا َمٔ     ،ال نفاس٠ مينيإ ،قاٍ َايو: ال أس٣ عًٝ٘ يف ٖزا ػ٦ٝاٚ ،(1/570املذ١ٜٓ )
ٚعٓذ أمحمذ   ،(8/406ش املضْٞ )رلتص، ٚب٘ نإ ايؼافعٞ ٜفيت. ٜٓعش: (1/575املذ١ْٚ )ٜٓعش:  َاي٘.

 .(9/506املغين البٔ قذا١َ )فٝ٘ نفاس٠ ميني أٜضا. ٜٓعش: 
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 اللغو يف األميان  [باب]

ڀ ٺ  ڀپ پ پ پ ڀ        ڀ(أ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ تعمممممماىل:  قمممممماٍ

ٺ
(ب )

ژ
(1). 
أخربىا ٍػاو بً عسّٗ أخربىا مالك،»: 86/756

عً أبُٔ عً عاٜػ٘، أىبَا قالت: ، (2)

لػييْ اليئنني: قييْل ا ىطيياٌ: ال ّاهلل  

ال ٚا ، )ٖهممزا: (خ )ٚس٣ٚ حيٝمم٢ «بلييٙ ّاهلل، (ت )
 .ب: ال ٚا  ٚب٢ً ٚا ٚمل ٜتابع٘ ع٢ً ريو أسذ، ٚايصٛا (3)(ٚا (ز )ال

قاٍ احلافغ ابمٔ   .ٚقاٍ احلافغ ايّظٝٛطٞ: يف سٚا١ٜ ابٔ بهري ٚريريٙ: ٚب٢ً ٚا 
إبشاِٖٝ عٔ سٚا١ٜ (ا ): صشا بعضِٗ بشفع٘ عٔ عا٥ؼ١، فأخشد٘ أبٛ داٚد عٔ(4)سذش

 عطا٤ عٓٗا َشفٛعّا،
 

 

)َٔ(.«:ى»،«ت»،«ص»يف-أ

)سًِٝ(.«:ى»،«ت»يف-ب

)ٚ(.:بضٜاد٠«:ت»،«ص»يف-ت

«.ى»طكطَٔ-خ

«.ص»طكطَٔ-ز

)َٚٔ(.«:ى»)َٔ(/«:ت»،«ص»يف-ح

 
 .225طٛس٠ ايبكش٠:  -1
ٚ  أبٛ ايعٛاّ، بٔ ايضبري بٔ عش٠ٚ بٔ ٖؼاّ -2 ٛ  املٓمزس أ األ٥ُم١   أسمذ  األطمذٟ ايكشػمٞ،   ا  عبمذ  أبم

 ، تكشٜب(5972) م. ايهاػفٖ 146 تٛيف ط١ٓ  ايطبك١ اخلاَظ١، َٔ ديع، سمبا فكٝ٘، ثك١ األعالّ،
 .(7302) ايتٗزٜب

 .(1015)ا  ،ايًغٛ يف ايُٝني :باب ،يف نتاب ايٓزٚس ٚاألميإ ،أخشد٘ يف املٛطأ -3
 اإلطالّ ايعال١َ، ايفكٝ٘ سافغ ايعظكالْٞ، ابٔ سذش ايهٓاْٞ، ايفضٌ، أبٛ ذلُذ، بٔ عًٞ بٔ أمحذ -4

 ايبخاسٟ; صشٝض ػشا يف ايباسٟ فتض: َٓٗا٠، ػٗري نجري٠ عصشٙ، ٚذلذث٘ بال َٓاصع، ي٘ تصاْٝف يف
 ايطايع ، ايبذس(552 صم) يًظٝٛطٞ احلفاظ ٖم. طبكات 852ايتٗزٜب، تٛيف ط١ٓ  تٗزٜب اإلصاب١;

(1/87). 
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إىل أْمم٘ اختًممف عًمم٢ عطمما٤ ٚعًمم٢ إبممشاِٖٝ يف سفعمم٘،   (1)أػمماس أبممٛ داٚدٚ 
اللػْ ما حلف علُٔ السجل، »أٟ: ْٚكٝذٙ بكٛيٓا:  «قال ذلند: ّبَرا ىأخر». (2()أ )قف٘ٚٚ

ُ »ثابت ٚٚاقع، أٟ:  «أىُ حق»أٟ: ٜعٔ  «ٍّْ ٓسٚ ، أٟ: فعٗش ٚتّبني «بعيد  فاضتباٌ لي
فَرا مً اللػيْ  »، أٟ: ع٢ً خالف َا سًف عًٝ٘، «أىُ علٙ غري ذلك» (ت )سًف٘(ب )بعذ

ٞ ٚسٟٚ ٖمممممزا عمممممٔ ابمممممٔ عبممممماغ   (عييييييدىا   (3)، ٚيف املعشفممممم١ يًبٝٗكممممم
 

 

فك٘(.)ٚس«:ص»يف-أ

)يًشدٌ(.:بضٜاد٠«ى»،«ت»«.ص»يف-ب

)سً٘(.«:ى»يف-ت

 
 ،(3254)ا  ،(3/223) ،يغمٛ ايمُٝني   :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،أخشد٘ أبٛ داٚد يف طٓٓ٘ -1

عٔ عطا٤  يف ايًغمٛ يف   " :بًفغ ،َشفٛع ا ايصا٥غ عٔ عطا٤ إبشاِٖٝعٔ سظإ بٔ إبشاِٖٝ َٔ طشٜل 
 ." ٚا  ٚبًم٢ ٚا   ٖٛ نالّ ايشدمٌ يف بٝتم٘ نمالّ    :قاٍ إٕ سطٍٛ ا   :قايت عا٥ؼ١ :ايُٝني قاٍ

ٔ سظإ بٔ إبشاِٖٝ  عٔمحٝذ بٔ َظعذ٠ ٚأخشد٘ َٔ طشٜل  إبمشاِٖٝ بمٔ َُٝمٕٛ ايصما٥غ عمٔ       عم
ٞ ٚ ،(4333)ا  ،(10/176) ،يف صشٝش٘ ابٔ سبإ; عطا٤ ٔ  ايبٝٗكم يف نتماب   ،ايهمرب٣  يف ايظمٓ

س٣ٚ  " :(3/223) ،يف ايظٓٔ قاٍ أبٛ داٚدٚ  .(19721)ا  ،(10/49) ،يغٛ ايُٝني :باب ،األميإ
ٚنمزيو سٚاٙ ايضٖمشٟ    ،ا ع٢ً عا٥ؼم١ ٖزا احلذٜح داٚد بٔ أبٞ ايفشات عٔ إبشاِٖٝ ايصا٥غ َٛقّٛف

ٚقماٍ ابمٔ    ."ا ًِٗ عٔ عطا٤ عٔ عا٥ؼم١ َٛقّٛفم  ، نٚٚعبذ املًو بٔ أبٞ طًُٝإ َٚايو بٔ َغٍٛ 
 ،ٚقاٍ احلافغ ابٔ سذش يف املطايب ايعايٝم١  .ٖزا احلذٜح صشٝض :(9/451) ،املًكٔ يف ايبذس املٓري

 ،ٚاحلذٜح صّشش٘ ايؼٝ  األيبماْٞ يف صمشٝض طمٓٔ أبمٞ داٚد     .ٖزا َٛقٛف صشٝض :(15/60)
 .(3202)ا  ،(4/98)

 .(1/317): تٜٓٛش احلٛايوٜٓعش:  -2
عُش بٔ  عْٜٔٛع َٔ طشٜل  ،(5981)ا  ،(14/174) ،أخشد٘ ايبٝٗكٞ يف َعشف١ ايظٓٔ ٚايثاس -3

َٔ سًمف عًم٢    :باب ،يف نتاب األميإ ،ظٓٔ ايهرب٣ٚأخشد٘ يف اي .عٔ عا٥ؼ١ ب٘ قٝع عٔ عطا٤
ذلُذ بٔ ٜعكمٛب  َٔ طشٜل  ،(19726)ا  ،(10/49) ،ػ٤ٞ ٖٚٛ ٜش٣ أْ٘ صادم ثِ ٚدذٙ ناربا

ٚقاٍ ايبٝٗكٞ يف  .ب٘ عُش بٔ قٝع عٔ عطا٤ عٔ بٔ ٖٚبا عٔذ بٔ عبذ ا  بٔ عبذ احلهِ ذلُ عٔ
 ،عٔ ايجك١ عٓذٙ ،ٚسٚاٙ ابٔ ٖٚب .ٚسٚا١ٜ ايجكات عٔ عطا٤ ،عُش بٔ قٝع  عٝف " :َعشف١ ايظٓٔ
٘    ،ٖٚٛ دلٍٗٛ ،عٔ عا٥ؼ١ عٔ عش٠ٚ عٔ ايضٖشٟ ٚتًمو ايشٚاٜم١    ،ٚسٚا١ٜ ٖؼاّ بٔ عمش٠ٚ عمٔ أبٝم

ٟ      " :(10/49) ،اٍ يف ايظٓٔ ايهرب٣ٚق ." أصّض سٚاٜم١  ٚ ،نزا سٚاٙ عُمش بمٔ قمٝع ٚيمٝع بمايكٛ
ٟٚ َٔ ٚد٘ آخش عٔ عا٥ؼ١ س ٞ ا  ُٚس ،أصّضاجلُاع١ عٔ عطا٤ ع٢ً ايٛد٘ ايزٟ يف باب ايًغٛ 

 ." عٓٗا
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عٔ عا٥ؼ١، قايت: ٖٛ سًف ايشدٌ ع٢ً عًُ٘، ثِ ال جيذٙ ع٢ً ريو، (أ )ٚسلٛٙ
ٚيف َصٓف عبذ ايشصام سلٛٙ عٔ دلاٖذ، قاٍ: ٖٛ ايشدٌ حيًف ع٢ً ايؼ٤ٞ ٜش٣ أْ٘ 

، قاٍ ذلُذ يف بع  نتب٘: فٗزٙ ميني (ب )، ٖٚٛ أٜضّا قٍٛ َايو(1)نزيو ٚيٝع نزيو
املؤاخز٠  (خ )فإٕ قٌٝ: َا َع٢ٓ تعًٝل ْفٞ . (2) خز ا  بٗا صاسبٗاٜؤا (ت )ْشدٛ أاّل
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  عًٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: (ز )بايًغٛ املٓصٛص عذّ املؤاخز٠ٚ بايشدا٤،

، أدٝب بإٔ املٓصٛص عًٝ٘: عذّ املؤاخز٠ مبا ٖٛ يغٛ يف ْفع األَش، ژپ
ِّ (ا )ٚاملعًل  :يف قٛي٘ اس بٗزاػٚأ ايتفظري،املؤاخز٠ مبا ٖٛ يغٛ ع٢ً ٖزا  (خ )بايشدا٤ ع

 .ايًغٛ عٓذْا (د )فٗزا َٔ
 
 

 

«.ى»،«ت»،«ص»طكطَٔ-أ

)ٚ(.:بضٜاد٠«ت/»«ص»طكطَٔ-ب

)إٔال(.«:ت»،«ى»يف-ت

)ففٞ(.«:ى»يف-خ

)َٓصٛص(.«:ى»،«ت»،«ص»يف-ز

)فاملعًل(.«:ى»يف-ح

)عذّ(.«:ى»،«ت»،«ص»يف-خ

.«ى»،«ت»،«ص»َٔ(،ٚايتصٜٛبَٔاألصٌ:)أيف-د

 
ايًغمٛ   :باب ،يف نتاب األميإ ٚايٓزٚس ،(15953)ا  ،(8/474) ،أخشد٘ عبذ ايشصام يف َصٓف٘ -1

ٚأخشدم٘ مبجمٌ دٕٚ طمٓذٙ ; طمعٝذ بمٔ       .ايجٛسٟ عٔ بٔ أبٞ زلٝض عمٔ دلاٖمذ  َٔ طشٜل  ،َٚا ٖٛ
ٚيف طٓذ  :قًُت .َٔ طشٜل خايذ بٔ َغري٠ عٔ إبشاِٖٝ ب٘ ،(777)ا   ،(2/255) ،َٓصٛس يف طٓٓ٘

ٌّ ٖٚٛ ،بٔ طعٝذ ٖٛ طفٝإ ،ايجٛسٟاألثش ;   ،((1/371) ،)ايتكشٜب ،سذ١ ثك١ سافغ فكٝ٘ عابذ إَا
 فٗٛ ،دلاٖذ ابٔ دربٚأَا  ،( (1/541) ،)ايتكشٜب ،ٖٚٛ ثك١ ،بٔ ٜظاس ا  ٖٛ عبذ ،ٝضابٔ أبٞ زلٚ

 .إٕ ػا٤ ا  تعاىل إطٓادٙ صشٝض( ( ; فاألثش 2/159) ،)ايتكشٜب ،عًِإَاّ يف ايتفظري ٚاي ثك١
 .(3/171األصٌ يًؼٝباْٞ )ٜٓعش:  -2
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عٔ ٖؼاّ بٔ ) :(1)ٚقذ قٌٝ يف تفظري ايًغٛ أقٛاٍ أخش، فش٣ٚ ايبخاسٟ يف صشٝش٘
، ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ژ  س ٞ ا  عٓٗا يف قٛي٘ تعاىل:(أ )عش٠ٚ عٔ أبٝ٘ عٔ عا٥ؼ١

 ١ عٔ أبٞ سٓٝف١،ممم، ٖٚٛ سٚاٜ (ب٢ً ٚا  ،(ت ): ال ٚا (ب )قايت: ٖٛ قٍٛ ايشدٌ
احلشاّ فال ٖٛ ايشدٌ حيًف ع٢ً ) :ٚقٍٛ ذلُذ ٚايؼافعٞ، ٚعٔ طعٝذ بٔ دبري

ايشدٌ حيًف ع٢ً ايؼ٤ٞ ثِ  (خ )، ٚعٔ احلظٔ ٚايٓخعٞ إٔ(ٜؤاخزٙ ا  بعن٘
  .(2)ٜٓظ٢

 

 
 

.«ى»َٔطكط-أ

.«ى»َٔطكط-ب

)ٚ(.:بضٜاد٠«ى»،«ت»،«ص»يف-ت

)أْ٘(.«:ى»،«ت»،«ص»يف-خ

 
 .(4337)ا  ،طٛس٠ املا٥ذ٠تفظري  :باب ،يف نتاب ايتفظري ،أخشد٘ ايبخاسٟ يف صشٝش٘ -1
اطتٌٗ ايكاسٟ ٖزا ايباب باي١ٜ ايهشمي١; ألْ٘ ال يمبع فٝٗما أْم٘ ال ػم٤ٞ يف يغمٛ ايمُٝني، ٚيهٓم٘         -2

اختًف يف ؼذٜذ صٛست٘ ع٢ً األقٛاٍ اييت طشدٖا املؤيمف، ْٚكمٌ ابمٔ بطماٍ عمٔ إمساعٝمٌ بمٔ        
ف٢ قمٍٛ ايشدمٌ: ال ٚا ، ٚبًم٢    إٔ َا دا٤  :تأٌٜٚ اي١ٜ ٚأع٢ً ايشٚا١ٜ ٚأَجًٗا يفإطشام، قٛي٘: 

، ٚا ، ٖٚٛ ال ٜشٜذ ايُٝني فًِ ٜهٔ عًٝ٘ ميني; ألْ٘ مل ٜٖٓٛا، ٚقماٍ سطمٍٛ ا : األعُماٍ بايٓٝمات    
إٔ حيًف عًم٢ أَمش   ، ٚصٛس٠ يغٛ ايُٝني عٓذ احلٓف١ٝ (6/123ػشا صشٝض ايبخاس٣ البٔ بطاٍ )

ذلُذ قاٍ: ٖٛ قمٍٛ ايشدمٌ يف    ذعٓأَا  ،عٗش خالفٜ٘يف املا ٞ أٚ يف احلاٍ، ٖٚٛ ٜش٣ أْ٘ سل، ثِ 
ٖٛ إٔ حيًف بما   ، ٚعٓذ ايؼافعٞ (8/129املبظٛط يًظشخظٞ ). ٜٓعش: ال ٚا  ب٢ً ٚا  :نالَ٘

فإرا نإ ريو دٗذٙ َٚبًغ عًُ٘ فزيو ايًغٛ ايزٟ ٚ مع ا  تعماىل    ،ع٢ً األَش يكذ نإ ٚمل ٜهٔ
إٔ حيًمف عًم٢    ٙايًغٛ عٓمذ ، أَا عٓمذ َايمو فم   (7/66األّ يًؼافعٞ ). ٜٓعش: فٝ٘ املؤ١ْ عٔ ايعباد

أٚ بعذٙ  ،نكٛي٘: ٚا  يكذ يكٝت فالْا أَع ٚريو ٜكٝٓ٘، ٚإمنا يكٝ٘ قبٌ ريو ،ايؼ٤ٞ ٜعٔ أْ٘ نزيو
ٞ  ،ٚال صذق١ ،ٚال عتام ،ٚال ٜهٕٛ ايًغٛ يف طالم، ثِ قاٍ: ٖٚزا ايًغٛ ،فال ػ٤ٞ عًٝ٘  ،ٚال َؼم

ٜعٓم٘  سًمف عًٝم٘   َما  ، ٚعٓذ احلٓاب١ً (1/578املذ١ْٚ )ٓعش: . ٜٚال ٜهٕٛ ايًغٛ إال يف ايُٝني با 
فأَا ايُٝني ع٢ً املظتكبٌ، فُما عكمذ عًٝم٘     ،سكا، فٝتبني غالف٘، فال نفاس٠ فٝ٘; ألْ٘ َٔ يغٛ ايُٝني

قًب٘، ٚقصذ ايُٝني عًٝ٘، ثِ خايف، فعًٝ٘ ايهفاس٠، َٚا مل ٜعكذ عًٝ٘ قًب٘، ٚمل ٜكصذ ايُٝني عًٝم٘،  
 .(9/498املغين البٔ قذا١َ ). ٜٓعش: اْ٘، فٗٛ َٔ يغٛ ايُٝنيٚإمنا دشت ع٢ً يظ
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 اخلامتة
٘ بعسٙ, ٚعًى٢ ليى٘    ْيّب احلُس هلل ٚسسٙ, ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً َٔ ال  ٚقىشه

ٖىصٙ  كس أيكت ايهاسجى١ عكىاٖا ٚاغى كط بٗىا ايٓى٣ٛ ا أعكىا        ف...  ٚغًِ, أَا بعس
خىطاز   , ٚقفشات ؾ ٢ ايه ى؛;   املدطٛطات أيٛاحه١ٝٓ بن امل ط١ًٜٛ ايطس١ً اي

َايو بطٚا١ٜ ذلُس بىٔ احلػىٔ ايؿىٝهاْٞ,    اجلع٤ َٔ ؾطح َال عًٞ ايكاضٟ ملٛطأ ٖصا 
َىىا ٜهىىٕٛ ملىىطاز َسيفىى٘, غىىًُّٝا َىىٔ أ ىىال  ايٓىىىػ ار    أقىىطَ شا, شذلككىىا َٚكىى

بكشه١ ن ا  مم ع,  , غعسِت فٝٗاايٛغع ٚايطاق١ املػ طاع, َٚهًَغ قسَض ٚتكشٝفاتِٗ,
َىٔ أقىسّ    َكىٓ  َٔ خالٍ  ,٢ٓ بعًِ َٔ أؾطف ايعًّٛ ٚأمساٖاععظِٝ ايفا٥س٠, ُٜ

 .×اييت مجعت بعض سسٜح ضغٍٛ  اتكٓفامل
سلىٛ  بايه ىا   ٚناْت ضٚا١ٜ ايؿٝهاْٞ يًُٛطأ, ٚتعًٝكاتى٘ املك هىه١ ايىيت تٓشىٛ     

يًعالَى١ ايكىاضٟ يٝىأتٞ ؾىطس٘      ٚباعجىاّ  ع٢ً ططٜك١ األسٓاف, ضا٥سّا ١املصٖهٝ ايكهغ١
يألسازٜح ٚاي عًٝكات مبجاب١ تٛغع ٚتأقٌٝ هلصٙ اآلضا٤ ايفك١ٝٗ, َٚٓاقؿى ٗا بايىسيٌٝ   

ٗط٠ ناْت أٚ َٓسثط٠, ي سعِٝ َا شٖ؛ ٓكًٞ ٚايعكًٞ, َٚكاضْ ٗا بؿ ٢ املصاٖ؛, َؿ اي
 إيٝ٘ أبٛ سٓٝف١ ٚايعا١َ َٔ فكٗا٤ ايهٛفٝن األسٓاف.

اغى ططازات َسيفى٘   عًٝىو   فىط  األفىصاش ت ٚنأٟ ن ىا  َىٔ ن ى؛ عًُا٥ٓىا     
يىيت  ا َالظ١َ ؾ ٢ املطادىع ا قاحلّا ٚق ا هصٍ ٚاغ ؿٗازات٘, َٚٛغٛع١ٝ قاسه٘, إٔ ت

بىٌ ت ذىاٚظٙ سلىٛ     -َٛنىٛع ايهشىح األغىاؽ   -ال تك كط عًى٢ احلىسٜح ٚايفكى٘    
بفٛا٥س يهاسج١ خطدت اايكطا٤ات ٚاي فػري ٚعًّٛ ايًغ١ ٚايٓشٛ ٚاملٓطل ٚايهٝإ...! ٚ

مج١ َٔ اغ ٓؿاقٗا هلصٙ ايٓػُات ط١ًٝ َهجٗا ا ٖصا اجلىٛ املفعىِ بثاثٓىا ا غىالَٞ     
     ٚايعطبٞ ايعاخط.

ٚقطاض ايعن با ٜا  بعس ٖصٙ ايػىفط٠  , ٖصٙ ايغا١ٜين إىل كفٕ ٚىل أأمحس اهلل تعاٚ
 غطٜع١: , ا ْكا  ذلسز٠يٓ ا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗاميهٔ إٔ أملح إىل بعض اٚ
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ملدطٛطاتٓا ايثاث١ٝ ٚثطا٤ املاز٠ ايع١ًُٝ املدع١ْ بٗىا, ٚأُٖٝى١   ايك١ُٝ ايع١ًُٝ  -1
خىطاز ٖىصٙ املهْٓٛىات ٚتػىٌٗٝ       ٗىا مبٓٗذٝى١ عًُٝى١   حتكٝكبصٍ اجلٗٛز ي ٓكٝشٗا ٚ

 االغ فاز٠ َٓٗا.
املٛطأ, مي اظ بٛفط٠ املاز٠ ايعًُٝى١ ٚتٓٛعٗىا   ؾطٚح تكسِٜ َكٓ  دسٜس َٔ  -2

َٔ املطاغٌٝ, ٚاملٛقٛفات,  اٚقٌ ايؿاضح نجريفكس ايؿطٜف١,  إثطا٤ مله ه١ ايػ١ٓ ايٓه١ٜٛ
 .فٝ٘, فذا٤ دٗسٙ َهُال يًه ا  املدسّٚ ٚغسا يجغطات ب١ٓٝ ناْت دٗاٚخّط

ايىٓفؼ ا  أطىاٍ فٝى٘    ,ؾطح ايكاضٟ اهلطٟٚ ضمح٘ اهلل َٛغىٛع١ فكٗٝى١   ٜعّس -3
ضمحى٘ اهلل   ى٘  عٓاٜ َع  ا ؾ ٢ املػا٥ٌ. عط  األقٛاٍ ايفك١ٝٗ, ٚمجع َصاٖ؛ ايعًُا٤

, ٚأقٛاٍ ايكىشاب١,  باآلٜات ٚاألسازٜح ايؿطٜف١ االغ ؿٗازٚاحلطم ع٢ً  ,بايسيٌٝ
 ضنٛإ اهلل عًِٝٗ.

ع ظبس٠ أقٛاٍ ايعًُا٤ ا كٌ ممٔ غهك٘ َٔ ؾطاح املٛطأ, فكس مجألٕ املسي  ْ -4
 زٜح.اسيأل ٘ؾطس

 كاض يًطأٟ. عٔ اي عك؛ املصٖيب, ٚاالْ االب عازإضؾاز عًُا٤ األ١َ إىل  -6
َكازض املسي  َ ٓٛع١ َا بن سسٜج١ٝ, ٚفك١ٝٗ, ٚيغ١ٜٛ, ٚأقىٛي١ٝ, سػى؛    -7

 .تٓٛع املٛاز اييت ٜعطنٗا, ٚاملػا٥ٌ اييت ٜؿطسٗا
, مما سلٔ ا أَؼ احلادى١  ايفك١ٝٗتعًِٝ أز  االخ الف ا ايفطٚع ٚاملػا٥ٌ  -8

 إيٝ٘ ا عكطْا احلانط.
ٚفٝى٘ َىا    ,اس ٣ٛ ايهشح ع٢ً ن ا  ايسٜات, ٚاحلسٚز, ٚاألميإ ٚايٓىصٚض  -9

 بن سسٜح ٚأثط.
اهلل ع٢ً غٝسْا ذلُس خامت  ض  ايعاملن, ٚق٢ً ٚلخط زعٛاْا إٔ احلُس هلل

إَاّ املطغًن, ٚاملهعٛخ ضمح١ يًعاملن, ٚع٢ً لي٘ ٚقشه٘ ٚامل ُػهن بػٓ ٘ ايٓهٝن, ٚ
 إىل ّٜٛ ايسٜٔ.
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 كشاف اآليات القرآنية

 

 حلسٜحاضقِ  ايػٛض٠ ١ىىىىىىىىىىىىىاآلٜ ّ
 (673)قى )ح/ املا٥س٠  ژ   ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ژ  1

 (679)ح/ املا٥س٠ ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئژ  2

 (681)قى )ح/ ايهكط٠ ژڑ  ک  ک  ک  کژ  3

 (681)قى )ح/ ايهكط٠ ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ  4

 (681)قى )ح/ ايكافات ژک ک گ گ گژ 5

 (681)قى )ح/ ٜٛغ  ژٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ  6

 (691)ح/ ايٓػا٤ ژہ  ہژ  7

 (691)ح/ ايٓػا٤ ژٻژ  8

 (692)ح/ األْعاّ ژ    چ چ چ چ ڇژ  9

 (693)ح/ ايٓٛض ژ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿ ڀ ڀژ  10

 (694)ح/ ايٓػا٤ ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ  11

 (701)ح/ ايٓٛض ژ     ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  12

 (703)ح/ ايٓٛض ژ  ہ ہ ھ ھ ھ   ژ  13

 (706)ح/ ايهكط٠ ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ژ  14

 (722)ح/ َطِٜ ژمج جح    مح جخ ژ  15

 (722)ح/ ألْفاٍا ژ حئىئ ىئ ىئ ی ی     ی ی  جئ ژ  16

 (724)قى ح/ ايٌُٓ ژ ڄڦ ڦ ڦ ژ  17

 (725(, )ح/724ح/))قى َطِٜ ژ چ ڇ ڇ ڇ   چژ  18

 (725)ح/ ٜٛغ  ژک کژ  19

 (725)ح/ ٜٛغ  ژې ې ژ  20

 (732)ح/ ايطّٚ ژۋ ۅ ۅ ۉ    ژ  21

 (735)ح/ املا٥س٠ ژۋ ۅ ۅ ۉ  ژ  22

 (738)ح/ ايٓػا٤ ژ یىئ ىئ    ی یژ  23
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 (749)ح/ اجملازي١ ژ ڤڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ  ٹ   ٿ  ژ  24

 (756)ح/ ايهكط٠ ژپ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ  27

 
 

 

 واآلثار الهبوية األحاديث كشاف

 

 ديثرقن احل احلديث م
 (687)ح/ "اغ طع ِ َا املػًُن عٔ احلسٚز ازضؤٚا" 1
 (687)ح/ "َسفعّا هلا ٚدسمت َا اهلل عهاز عٔ احلسٚز ازفعٛا" 2
 (684)ح/ "َه١ أبىاطح إىل ٖٚى؛ أبا اضدع" 3
 (687)ح/ "زٜٓاض ضبع ا اقطعٛا" 4
 (691)ح/ "سل تعاىل اهلل ن ا  ا ايطدِ" 5
6 

 "ايه ١ فاضمجُٖٛا ظْٝا إشا ٚايؿٝد١ ايؿٝذ"
(, 691)ح/
 (.694)ح/

 (724)ح/ "ايعًِ ٚضثىٛا إمنا ٚ زضُٖىا ٚال زٜٓاضّا ٜٛضثىٛا مل ايعًُا٤" 7
 (724)ح/ "٤األْهٝىا ٚضث١ ايعًُا٤" 8
 (675)ح/ مخػُا١٥ ايغط٠ 9

 (675)ح/ "زٜٓاضّا مخػٕٛ ايغط٠" 10
 (686)ح/ "فكاعسّا زٜٓاض ضبع ا ايكطع" 11
 (722)قى )ح/ "ي٘ ال َٛىل َٔ َٛىل ٚضغٛي٘ اهلل" 12
 (676)ح/ "ايطأؽ ا املٛنش١ َجٌ ايٛد٘ ا املٛنش١" 13
 (728قى)ح/ "ايٓػ؛ نًُش١ُ ُيش١ُ ايٛال٤" 14
 (728قى)ح/ "ايٛال٤ ملٔ أع ل" 15
 ّ(680)ح/ "عًٝ٘ املسع٢ ع٢ً ايُٝن" 16
 (689)ح/ "ظْاٖا ف هن أسسنِ أ١َ ظْت إشا" 17
 (688)ح/ "اي٢ُٓٝ ٜسٙ فكطعت ايػاضم غطم إشا" 18
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 ّ(680)ح/ "ميّٝٓا مخػن حيًفٛا س ٢ نطضٚا ايكػا١َ تهًغ مل إشا" 19
 (692)ح/ "باحلل× ذلُسّا  بعح اهلل إٕ" 20
 (733قى)ح/ "أَٛايهِ بجًح ٚفاتهِ عٓس عًٝهِ تكسم اهلل إٕ" 21
 (745)ح/ "أخ و ْصض عٔ  ين ٚدٌ عع اهلل إٕ" 22
 (734)ح/ "سك٘ سل شٟ يهٌ أعط٢ قس اهلل إٕ" 23
 ّ(738)ح/ "دػُّٝا ايٓاؽ َٔ أَط عًٞ إٕ" 24
 (688)ح/ "أمسا٤ سًٞ غطم ايصٟ نإ إمنا" 25
26 " ٞ ٌٍ اخلطا  بٔ عُط ُأت  (687)ح/ "ثٛبّا غطم بطد
 (749)ح/ "ابين أسلط إٔ ْصضت إْٞ: فكايت عهاؽ ابٔ إىل اَطأ٠ أتت" 27
 (695)ح/ "األظز َٔ  اَس َٔ اَطأ٠ أتت" 28
 (722قى)ح/ "هلُا ؾ٤ٞ ال إٔ دربٌٜ أخربْٞ" 29
 (736)ح/ "نفاض٠ ا املػانن أعطٛا إشا ِٖٚ ايٓاؽ أزضنت" 30
 (689)ح/ "ٚايككام ٚاحلسٚز ٚايعنا٠ ايكال٠ ايػًطإ ىلإ أضبع١" 31
 (681)ح/ "قطع عًٝ٘ يٝؼ أضغً٘" 32
 (728قى)ح/ "أع ل ملٔ ايٛال٤ فإٕ أع كٝٗا" 33
 (703)ح/ "قطٜـ َٔ ف ١ٝ ا اخلطا  بٔ عُط أَطْٞ" 34
 (721)ح/ "األ  َع تطخ األ  أّ إٔ" 35
 (735)ح/ "َػانن عؿط٠ بإطعاّ ميٝٓ٘ عٔ ٜهفط نإ عُط ابٔ إٔ" 36
 (637)ح/ "غٓٗا فاْهػطت داض١ٜ يطُت ايٓهط بٓت ايطبٝع إٔ" 37
 (721)ح/ "األ  قهٌ َٔ ناْت إٕ ايكطب٢ إٔ" 38
 (638)ح/ "دلىٔ ا قطىع × ايٓهىٞ إٔ" 39
 (688)قى )ح/ "اق ًٛٙ: فكاٍ بًل ُأتٞ×  ايٓيب إٔ" 40
 (717)ح/ "َغاظٜ٘ بعض ا خط؛×  ايٓيب إٔ" 41
 (704)ح/ "ظْت إشا األ١َ عٔ غ٦ٌ×  ايٓيب إٔ" 42
 (710)ح/ "ايغهريا٤ عٔ غ٦ٌ×  ايٓيب إٔ" 43
 (698)ح/ "ٚ َّط  نط ×  ايٓيب إٔ" 44
 (717)ح/ "ٚاملعفت ايسبا٤ ا ُٜٓهص إٔ ٢ْٗ×  ايٓيب إٔ" 45
 (716)ح/ "مجٝعّا ٚايعبٝ؛ ٚاي ُط ايهػط ُٜٓهص إٔ عٔ ٢ْٗ×  ايٓيب إٔ" 46
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 (716)ح/ "مجٝعّا ٚايعبٝ؛ اي ُط ؾط  عٔ ٢ْٗ×  ايٓيب إٔ" 47
 (675)ح/ "أ١َ أٚ عهس بغط٠ اَطأ٠ دٓن ا قه٢ × ايٓيب إٔ" 48
 (693)ح/ "×ايٓيب  إىل داؤٚا ايٝٗٛز إٔ" 49
 (695)ح/ "ظْت أْٗا فأخربت٘×  ايٓيب أتت اَطأ٠ إٔ" 50
 (675)ح/ "سصفت اَطأ٠ اَطأ٠ إٔ" 51
 (695)ح/ "ايعْىا َٔ سه٢ً ٖٚٞ×  ايٓىيب أتىت ١ىٓدٗٝ َٔ اَطأ٠ إٔ" 52
 (675)ح/ "اغ  ه ا ٖصٌٜ َٔ اَطأتن إٔ" 53
 (706)ح/ "اَطأتٞ إٕ: اهلل ضغٍٛ ٜا قاٍ عطابّٝاأ إٔ" 54
 (721)ح/ "عُط إىل دا٤ت األ  أّ إٔ" 55
 (721)ح/ "ايكسٜل إىل دا٤ت األّ أّ إٔ" 56
  "ظَٔ ا ؾ٦ّٝا اخ ًؼ ضداّل إٔ" 57
58 

 "ْفػ٘ ع٢ً بايعْا اعثف ضداّل إٔ"
(, 696)ح/
 (697)ح/

 (699)ح/ "بهط أبا أت٢ أغًِ َٔ ضداّل إٔ" 59
 (699)ح/ " "× اهلل دا٤ إىل ضغٍٛ أغًِ َٔ ضداّل إٔ" 60
 (712)ح/ "ايعطام أٌٖ َٔ ضداّل إٔ" 61
 (688)ح/ "ٚايطدٌ ايٝس أقطع ايُٝٔ أٌٖ َٔ ضداّل إٔ" 62
 (680)ح/ "فطغّا أدطٟ يٝح بٔ غعس بين َٔ ضداّل إٔ" 63
 (698)ح/ "بهط داض١ٜ ع٢ً ٚقع ضداّل إٔ" 64
 (694)ح/ "× اهلل ضغٍٛ إىل اخ كُا ضدًن إٔ" 65
 (706)ح/ "اغ ه ا عُط ظَإ ا ضدًن إٔ" 66
 (751)ح/ " اخلطا  بٔ عُط مسع×  ضغٍٛ إٔ" 67
 (700)ح/ قاٍ يطدٌ َٔ أغًِ×  إٔ ضغٍٛ اهلل  68
 (674)ح/ "اجلٓن قه٢ ا × اهلل ضغٍٛ إٔ" 69
 (687)ح/ "ُأِتطّد١  عجُىإ عٗس ا غطم غىاضقّا إٔ" 70
 (679)ح/ "احُلذاز بعض أع ك٘ نإ غا٥ه١ إٔ" 71
 (747)ح/ " اهلل  ضغٍٛ اغ ف ٢ عهاز٠ بٔ غعس إٔ" 72
 (702)ح/ "أقٝهت اَطأ٠ ا قه٢ َطٚإ بٔ املًو عهس إٔ" 73
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 (701)ح/ "اخلُؼ ضقٝل ع٢ً ٜكّٛ نإ ّاعهس إٔ" 74
 (689)ح/ "لبل ٖٚٛ غطم عُط بٔ اهلل يعهس عهسّا إٔ" 75
 (.697)ح/ "ططفإ ي٘ بػٛ  ايٛيٝس دًس  عًّٝا إٔ" 76
 (688)ح/ "غاضم ا اغ ؿاضِٖ عُط إٔ" 77
 (708)ح/ "اخلُط ا اغ ؿاض اخلطا  عُط إٔ" 78
 (739)ح/ "ميٝٓ٘ ٔع ٜهفط إٔ أَط اخلطا  بٔ عُط إٔ" 79
 (719)ح/ "ايؿاّ قسّ سن اخلطا  بٔ عُط إٔ" 80
 ّ(680)ح/ "األميإ عًِٝٗ ضّزز اخلطا  بٔ عُط إٔ" 81
 (671)ح/ "ْفىطا ق ىٌ  اخلطىا  بٔ عُط إٔ" 82
 (709)ح/ "غفط ا ضداّل غاٜط اخلطا  بٔ عُط إٔ" 83
 (720ح/) "ي٘ َِٜفِط  ايصٟ يًذس فط  اخلطا  بٔ عُط إٔ" 84
ٛ ّ اخلطا  بٔ عُط إٔ" 85  (675)ح/ "زٜٓاضا مخػن ايغط٠ ق
 (720)ح/ "ايٓاؽ خط؛ عُط إٔ" 86
 ّ(680)ح/ "سٝن بنب ٚدس ق ٝاّل إٔ" 87
 (699)ح/ "× اهلل ضغٍٛ أت٢ َاععّا إٔ" 88
 (678)ح/ "سا٥طا زخًت  عاظ  بٔ يًربا٤ ْاق١ إٔ" 89
 (721)ح/ "ايػسؽ أعطاٖا×  أْ٘" 90
 (721)ح/ "األ  ٚدٛز َع ايػسؽ األ  أّ أعط٢×  أْ٘" 91
 (723)ح/ "قسميّا نإ يكطٜـ َٛىل عٔ أخربٙ أْ٘" 92
 (679قى )ح "غٓن ثالخ ا األعط١ٝ ا ايس١ٜ دعٌ أْ٘" 93
 ّ(704)ح/ "ِفط١ٜ ا عهسّا دًس أْ٘" 94
 (695)ح/ "َطات أضبع ايغاَس١ٜ ضز أْ٘" 95
 (711)ح/ "ايعٓ؛ َٔ ُٜعكط اعُ ابٔ عهاؽ غأٍ أْ٘" 96
 (684)ح/ "فٛنع٘ ضزا٤ٙ ي  ثِ ٚق٢ً بايهٝت طاف أْ٘" 97
 (729)ح/ "إيٝ٘ فاخ كِ عجُإ بٔ أبإ عٓس دايػّا نإ أْ٘" 98
 (741)ح/ "قها٤ َػذس إىل َؿّٝا عًٝٗا دعًت ناْت أْٗا" 99

 (730)ح/ "ايعكه١ َٔ  يههري ايٛال٤ جيعًٕٛ ناْٛا أِْٗ" 100
 (688)ح/ "ايٝس قطع ع٢ً ايكطع ا ٜعٜسا مل ُْٗاأ" 101
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 (711)ح/ "× اهلل يطغٍٛ ضدٌ أٖس٣" 102
 (679قى)ح/ "اخلطا  بٔ عُط ايعطا٤ فط  َٔ أٍٚ" 103
ٚ ٕ ايفطا٥ض فط  َٔ أٍٚ" 104  (679قى)ح/ "ايسٚاٜٚٔ ٚز
 (705)ح/ "احلط سس ْك  عًٝ٘ إٔ بًغٓا" 105
 (720قى)ح/ "ايٓاؽ ٚعًُٛٙ ايعًِ تعًُٛا" 106
 (720قى)ح/ "ٚايكطلٕ ايفطا٥ض تعًُٛا" 107
 (720قى)ح/ "ايٓاؽ ٚعًُٖٛا ايفطا٥ض تعًُٛا" 108
 (706)ح/ متٓع ال اَطأتٞ إٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: فكاٍ ×ايٓيب  إىل ضدٌ دا٤" 109
 (721)ح/ "َرياثٗا تػأي٘ بهط أبٞ إىل  اجلس٠ دا٤ت" 110
 ّ(680)ح/ "مخػن ٜٛافٛا فًِ قػا١َ دا٤ت" 111
 (734)ح/ "ٜعٛزْٞ ايٛزاع سذ١ عاّ×  اهلل ضغٍٛ دا٤ْٞ" 112
 (677)ح/ "ايعذُا٤ دطح" 113
 (720)ح/ "قه١ٝ غهعن اجلس ا عُط عٔ سفظت" 114
 (707)ح/  "ضٜح فالٕ َٔ ٚدست إْٞ: فكاٍ اخلطا  بٔ عُط عًٝٓا خطز" 115
 (743)ح/ "عًٝٗا يٞ دس٠ َع خطدت" 116
 (719)ح/ "ايجالخ ع٢ً ايطال٤ ؾط  َٚعاش عهٝس٠ بٞٚأ عُط ضأٟ" 117
 (720)ح/ "اجلّس َػأي١ إال املعهالت عٔ غًْٛٞ" 118
 (709)ح/ "ايه ع عٔ×  اهلل ضغٍٛ غ٦ٌ" 119
 (689)ح/ "احلهطَٞ بٔ عُطٚ بٔ اهلل عهس دا٤ ٚقس عُط ؾٗست" 120
 (679/قى)ح "املكات١ً أعطٝات ا عؿط٠ عؿط٠ ايس١ٜ دعٌ َٔ أٍٚ عُط" 121
 (698)ح/ "خً  بٔ أ١َٝ بٔ ضبٝع١ عُط  ّط " 122
 (720)ح/ "ا خ٠ٛ َع يًذس ثابت بٔ ٚظٜس اخلطا  بٔ عُط فط " 123
 (676)ح/ "ايٛد٘ تع؛ مل إٕ ايٛد٘ ا املٛنش١ ا" 124
 (740)ح/ "فٝ٘ إطعاّ املػانن ايهفاض٠ َٔ ؾ٤ٞ نٌ ا" 125
 (670)ح/ "ايعهٛ شيو عكٌ ثًح ىا٤األعه َٔ عهٛ ا تٓفص ْافص٠ نٌ ا" 126
 (698)ح/ "جيًسإ بايهىهط تعْٞ ايههىط ا َػعٛز ابٔ قاٍ" 127
 ّ(680)ح/ "ب٘ فدصِٖ أقط  نإ أُٜٗا فإىل احلٝن بن َا قؼ" 128
 (742)ح/ "ايػٔ سسٜح ٚأْا يطدٌ قًت" 129
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 (724)ح/ "املع سات َع٢ٓ ا×  ايٓيب أظٚاز نإ" 130
 (745)ح/ "خاقط٠ فأقاب ين ؿَٞ ع٢ً نإ" 131
 (697)ح/ "مثطت٘ ف كطع بايػٛ  ٜسَط نإ" 132
 (690)ح/ "امل اع تػ عري رلع١َٝٚ اَطأ٠ ناْت" 133
 (692)ح/ "ضعٝ ٘ عٔ َػ٦ٍٛ ٚنًهِ ضاع نًهِ" 134
 (708)ح/ "×اهلل  ضغٍٛ عٗس ع٢ً بايؿاض  ْستٞ نٓا" 135
 (678)ح/ "ضاِٖز عؿط٠ أٚ زٜٓاض ا س ٢ ايٝس تكطع ال" 136
 (682)ح/ "َعًل مثط ا قطع ال" 137
 (683)ح/ "نجط ٚال مثط ا قطع ال" 138
َٛضخ ال" 139  (725)ح/ "قسق١ تطنٓاٙ َا ُْ
 (726قى)ح/ "ؾ ٢ ًَ ن أٌٖ ٜ ٛاضخ ال" 140
 (726)ح/ "املػًِ ايهافط ٜطخ ال" 141
 (726)ح/ "املػًِ ايهافط ٜطخ ال" 142
 (730)ح/ "ناتنب أٚ أع كٔ َا  إال ايٛال٤ َٔ ٤ايٓػا ٜطخ ال" 143
 (730)ح/ "احلس عًٝ٘ أقِٝ إشا غطق١ قاس؛ ٜغطّ ال" 144
 (724)ح/ "ٚضثيت ٜكػِ ال" 154
 (686)ح/ "فكىاعسّا زٜٓاض ضبع ا إال ايػاضم ٜكطع ال" 146
 (681قى)ح/ "ايهٝه١ ٜػطم ايػاضم اهلل يعٔ" 147
 (756)ح/ "ٚاهلل ال :ا ْػإ قٍٛ: ايُٝن يغٛ" 148
 (687)ح/ "اجملٔ مثٔ ا إال × اهلل ضغٍٛ عٗس ع٢ً ايٝس تكطع مل" 149
 (691قى)ح/ "ْكٓع َا اهلل ضغٍٛ ٜا: قايٛا َاعع ضدِ ملا" 150
 (692)ح/ "٢َٓ َٔ اخلطا  بٔ عُط قسض ملا" 151
 (690)ح/ "قطع رل ًؼ ٚال َٓ ٗ؛ ٚال خا٥ٔ ع٢ً يٝؼ" 152
 (687)ح/ "غاضق٘ ٜس قطعت اجملٔ  مثٔ بًغ َا" 153
 (732)ح/ "َػًِ اَطئ سل َا" 154
 (745)ح/ "بايكسق١ أَطْا إال خطه١×  ضغٍٛ خطهٓا َا" 155
 (750(,)ح/748)ح/ "َٓٗا خريا  ريٖا فطأ٣ مين ع٢ً سً  َٔ" 156
 (693)ح/ "مبشكٔ فًٝؼ باهلل أؾطى َٔ" 157
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 (672)ح/ "يٛضث ٘ فٗٛ سكّا أٚ َااّل تطى َٔ" 158
 (751)ح/ "َٓا فًٝؼ باألَا١ْ سً  َٔ" 159
 (751قى)ح/ "أؾطى فكس اهلل بغري سً  َٔ" 160
161 

 "مين ع٢ً سً  َٔ"
(, 748)ح/
 (,750)ح/

 (751)ح/ "ايهعه١ بط  فًٝشً  سً  َٔ" 162
 (713)ح/ "اهلل ؾا٤ إٕ: قاٍ ثِ ٚاهلل: قاٍ َٔ" 163
 (744)ح/ "ن؛فًري عذع ثِ َاؾّٝا حير إٔ ْصض َٔ" 164
 (748)ح/ "فًٝطع٘ اهلل ٜطٝع إٔ ْصض َٔ" 165
 (716)ح/ "ٚايهػط ٚاي ُط ايعبٝ؛ عٔ × اهلل ضغٍٛ ٢ْٗ" 166
 (756)ح/ "نصيو أْ٘ ٜط٣ ايؿ٤ٞ ع٢ً حيً  ايطدٌ ٖٛ" 167
 (756)ح/ "عًُ٘ ع٢ً ايطدٌ سً  ٖٛ" 168
 (756)ح/ "ٚاهلل ال: ايطدٌ قٍٛ ٖٛ" 169
 (727)ح/ "ٚطاي؛ كٌٝع طاي؛ أبا ٚضخ" 170
 (730)ح/ "ٚال يًٓػا٤ إال َا أع كٔ, أٚ أع ل َٔ أع كٔ" 171
 (747)ح/ "حتر إٔ ْصضت أخيت إٕ: اهلل ضغٍٛ ٜا" 172
 (738)ح/ "ايٝ ِٝ َاٍ مبٓعي١ َين اهلل َاٍ أْعيت إْٞ ٜطفأ ٜا" 173
 (708)ح/ "ْكف٘ ٚايعهس أضبعن احلّط حيس" 174

 
 

 األعالم افشك
 

 سٜحضقِ احل الغىىىىىىىىىىىىىىىىىِا ّ
َِِطغ٢, 1  (,723(, )ح/671)ح/ َٛىل قطٜـ ابٔ  
 (,720(, )ح/671)ح/ عهس اهلل, ابٔ ايعبري 2
 (,726)ح/ عهس ايطمحٔابٔ ايكاغِ,  3
 ,  ابٔ ايكطإ 4

 عًٞ بٔ ذلُس ايه اَٞ احلُريٟ 

 (,690)ح/
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 , ابٔ املهاضى 5
 عهس اهلل بٔ املهاضى احلٓظًٞ

 (,672/)ح

 , ابٔ املٓصض 6
 ذلُس بٔ إبطاِٖٝ ايٓٝػابٛضٟ

 (,675(, )ح/671)ح/

 , ابٔ اهلُاّ 7
 ذلُس بٔ عهس ايٛاسس ايػٝٛاغٞ

 (,744)ح/

 , ابٔ أبٞ ؾٝه١ 8
 عهس اهلل بٔ ذلُس ايعهػٞ

(, 687, )ح/ّ(680(, )ح/679(, قى)ح/675)ح/
(, 697(, )ح/690(, )ح/689(, )ح/688)ح/
 (,751)ح/(, 730(, )ح/709)ح/

 , ابٔ أبٞ ي٢ًٝ 9
 ذلُس بٔ عهس ايطمحٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ

(, 691(, )ح/681(, قى)ح/672(, )ح/671)ح/
 (,672)ح/

 , ابٔ بهري 10
 حي٢ٝ بٔ عهس اهلل بٔ بهري

 (756(, )ح/748)ح/

(, 721(, )ح/720, )ح/ّ(680(, )ح/671)ح/ , ذلُس بٔ غرئٜ ابٔ غرئٜ 11
 (,730(, )ح/722قى)ح/

(, 674(, )ح/691(, )ح/687, )ح/ّ(680)ح/ عهس اهلل بٔ عهاؽعهاؽ,  ابٔ 12
(, 720(, )ح/711(, )ح/706(, )ح/699)ح/
(, 728(, قى)ح/722(, قى)ح/721)ح/
 (756(, )ح/749(, )ح/747(, )ح/745)ح/

 ابٔ عهس ايرب 13
 

(, 724(, )ح/694(, )ح/693(, )ح/672)ح/
 (,748(, )ح/743)ح/

 (, 724قى)ح/ ابٔ ع١ًٝ 14
 ابٔ ع١ٓٝٝ,  15

 غفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ بٔ َُٕٝٛ

(, 739(, )ح/724(, )ح/704(, )ح/694)ح/
 (740)ح/

  ابٔ َاد٘, 16
  ذلُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين

(, 684(, )ح/682(, )ح/681(, )ح/677)ح/
 (,733(,  قى)ح/720قى)ح/
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 ابٔ َػعٛز,  17
 عهس اهلل بٔ َػعٛز

(, 721(, )ح/720(, )ح/698(, )ح/687)ح/
(, 722(, )ح/722(, قى)ح/721ح/)

 (,730(, )ح/728قى)ح/
(, 690(, )ح/688, )ح/ّ(680(, )ح/675)ح/ غشام  بٔ ضاٖٜٛ٘إ 18

 (,693)ح/
 ا َاّ ايع ابٞ,  19

 أمحس بٔ ذلُس بٔ عُط ايع ابٞ

 (,744)ح/

 األعطز,  20
 عهس ايطمحٔ بٔ ٖطَع 

 (, 724)ح/

 (, 681قى)ح/ غًُٝإ بٔ َٗطإاألعُـ,  21
 (709(, )ح/698(, )ح/681قى)ح/ عهس ايطمحٔ بٔ عُطٚاألٚظاعٞ,  22
 (,724قى)ح/ ايهادٞ 23
 ايهداضٟ,  24

 ذلُس بٔ إمساعٌٝ 

(, 681, قى)ح/ّ(680(, )ح/673قى)ح/
(, 695(, )ح/694(, )ح/687(, )ح/684)ح/
(, 708(, )ح/706(, )ح/699(, )ح/698)ح/
(, 748(, )ح/747(, )ح/743(, )ح/738)ح/

 (756/)ح
 (,678)ح/ ايربا٤ بٔ عاظ  25
 (,695, )ح/ّ(680(, )ح/675)ح/ ايهعاض 26
 ايهغٟٛ,  27

 احلػن بٔ َػعٛز 

 (737)ح/

 ايهٝٗكٞ,  28
ِِٚدطزٟ  أمحس بٔ احلػن اخُلِػَط

 (756(, )ح/730(, )ح/728, قى)ح/ّ(680)ح/

 ايثَصٟ,  29
ِٛض٠  ذلُس بٔ عٝػ٢ بٔ َغ

(, 698, )ح/(690(, )ح/687(, )ح/674)ح/
(, 734(, )ح/725(, )ح/720قى)ح/
 (,751قى)ح/

 (,698(, )ح/688)ح/ ّ(680(, )ح/675)ح/ ايجٛضٟ,  30
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 بٔ غعٝس غفٝإ

 احلاضخ اجلُشٞ,  31
 احلاضخ بٔ ساط؛ 

 (,688قى)ح/

 احلافظ ايعػكالْٞ,  32
 أمحس بٔ عًٞ, ابٔ سذط

 (756(, )ح/724)ح/
 

 احلانِ, 33
 ذلُس ذلُس بٔ عهس اهلل بٔ  

(, 728(, قى)ح/720(, قى)ح/687)ح/
 (,751(, قى)ح/746(, )ح/745)ح/

 احلػٔ,  34
 ايهكطٟ بٔ أبٞ احلػٔا

(, 709(, )ح/689(, )ح/688(, )ح/681قى)ح/
(, 722(, قى)ح/721(, )ح/720)ح/

 (.756(, )ح/745(, )ح/730(, )ح/726قى)ح/
 احلػٔ,  35

 عًٞ بٔ أبٞ طاي؛بٔ ا

 ,ّ(704)ح/

  احلػٔ, 36
 ظٜاز ايًسيسٟبٔ ا

 (,688)ح/

 (,744(, )ح/679قى)ح/ احلهِ بٔ ع ه١ 37
 ايساضقطين ,  38

 عًٞ بٔ عُط بٔ أمحس 

 (,720(, قى)ح/693(, )ح/688قى)ح/

 (,720قى)ح/ ايساضَٞ 39
 (,673قى)ح/ ايُطَبِّع بٓت ايٓهط 40
 (,730)ح/ ايعبري بٔ ايعٛاّ 41
 , ٞايعضنؿ 42

 س اهلل ذلُس بٔ بٗازض بٔ عه

 (692)ح/

 (, 725)ح/ ايعرلؿطٟ 43
 ايعٖطٟ,  44

 بٔ ؾٗا ا ,ذلُس

(, 675(, )ح/674(, )ح/672(, )ح/671)ح/
(, 681(, )ح/680(, )ح/678(, )ح/677)ح/
(, 691(,  )ح/690(, )ح/688(, )ح/684)ح/
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(, 699(, )ح/698(, )ح/696(, )ح/694)ح/
(, 707(, )ح/705(, )ح/704(, )ح/701)ح/
(, 722(, )ح/721(,  )ح/720)ح/ (,709)ح/
(, 734(, )ح/727(, )ح/726(, )ح/725)ح/
 (,747)ح/

 ايعًٜعٞ,  45
 عهس اهلل بٔ ٜٛغ  

 (,744)ح/

 (708(, )ح/707(, )ح/689(, )ح/681)ح/ ايػا٥؛ بٔ ٜعٜس 46
 ايػٝٛطٞ,  47

 عهس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط

(, 679(, )ح/675(, )ح/674(, )ح/672)ح/
(, 694(, )ح/693(, )ح/692, )ح/ّ(680)ح/
(, 724(, )ح/724(, )ح/704(, )ح/699)ح/
(, 743(, )ح/738(, )ح/734(, )ح/732)ح/
 (756(, )ح/748)ح/

  ايؿافعٞ, 48
 ذلُس بٔ إزضٜؼ

(, 677(, )ح/675(, )ح/674(, )ح/671)ح/
, ّ(680(, )ح/679(, قى)ح/678)ح/

(, 691(, )ح/689(, )ح/687(, )ح/681قى)ح/
(, 716(, )ح/709(, )ح/698(, )ح/694)ح/
(, 672(, )ح/726(, قى)ح/721(, )ح/720)ح/

(, 744(, )ح/737(, )ح/732(, )ح/728قى)ح/
 (756(, )ح/749)ح/

 ايؿعيب,  49
 عاَط بٔ ؾطاسٌٝ

 ّ(680(, )ح/679(, قى)ح/675)ح/

 (,672)ح/ ايهشاى بٔ غفٝإ 50
 ايطرباْٞ,  51

 غًُٝإ بٔ أمحس بٔ أٜٛ  

 (,728(, قى)ح/688(, قى)ح/687)ح/

  ايطشاٟٚ, 52
  أمحس بٔ ذلُس بٔ غال١َ

 (,704(, )ح/694(, )ح/687)ح/
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 (,728)ح/ ايعام بٔ ٖؿاّ 53
 (,698)ح/ بٔ عهس املطً؛ ايعهاؽ 54
 (,718)ح/ ايعال٤ بٔ عهس ايطمحٔ 55
  ايكاغِ بٔ عهس ايطمحٔ, 56

 ابٔ عهس اهلل بٔ َػعٛز

 (,687)ح/

 ايكاغِ بٔ ذلُس  57
 أبٞ بهط ايكسٜل  بٔا

 (,749(, )ح/748(, )ح/688)ح/

 ايكعٓيب,  58
 عهس اهلل بٔ َػ١ًُ بٔ قعٓ؛

 (,748)ح/

 (,688(, )ح/681, قى)ح/ّ(680)ح/ ايًٝح بٔ غعس 59
 (707)ح/ بٔ عهس ايطمحٔاجملرب  60
 (,672)ح/ املعْٞ 61
 (, 721(, )ح/674)ح/ املغري٠ بٔ ؾعهى١   62
 ايٓدعٞ,  63

 بٔ ٜعٜس بٔ قٝؼبطاِٖٝ إ

, ّ(680(, )ح/679(, م)ح/676(, )ح/675)ح/
(, 709(, )ح/702(, )ح/698(, )ح/688)ح/
(, 744(, )ح/730(, )ح/722(, قى)ح/716)ح/
 (756)ح/

(, 687(, )ح/684(, )ح/682(, )ح/681)ح/ ايٓػا٥ٞ 64
(, 706(, )ح/699(, )ح/688(, )ح/688قى)ح/

 (,748(, )ح/746(, )ح/734(, )ح/719)ح/
65  ,ّٟٚٛ  ايٓ

 حي٢ٝ بٔ ؾطف احلٛضاْٞ

(, 704(, )ح/694(, )ح/693, )ح/ّ(680)ح/
 (,732)ح/

 ايٛيٝس,  66
 بٔ عكه١ بٔ أبٞ َعٝطا

 (,697)ح/

  إبطاِٖٝ احلطبٞ 67
  إبطاِٖٝ بٔ إغشام ايهغسازٟ

 (,675)ح/
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 (,729)ح/ إبطاِٖٝ بٔ نًٝ؛ 68
 إغشام بٔ عهس اهلل  69

 بٔ أبٞ طًشى١ األْكاضٟ ا

 (714)ح/

 (,729)ح/ ابٔ عفإأبإ بٔ عجُإ,  70
 أبٛ ايسضزا٤,  71

 عٛميط بٔ َايو األْكاضٟ

 (,722قى)ح/

 أبٛ ايطداٍ  72
 ُس بٔ عهس ايطمحٔ األْكاضٟذل

 (, 706)ح/

 أبٛ ايعْاز,  73
 عهس اهلل بٔ شنٛإ ايكطؾٞ

 (, 724, )ح/ّ(704, )ح/ّ(680(, )ح/679)ح/

 أبٛ ايًٝح,  74
 ذلُس ايػُطقٓسٟ ْكط بٔ 

 (,679قى)ح/

 أبٛ أَا١َ,  75
 أغعس بٔ غٌٗ بٔ سٓٝ 

 (,734)ح/

(, 699(, )ح/698(, )ح/688(, )ح/688قى)ح/ أبٛ بهط ايكسٜل 76
(, 724(, )ح/721(, )ح/720(, )ح/708)ح/
 (,725)ح/

 أبٛ ثٛض,  77
 إبطاِٖٝ بٔ خايس ايهًيب

 (709(, )ح/689(, )ح/688)ح/

 (, 679قى)ح/ ٞاْأبٛ دعفط اهلٓسٚ 78
 أبٛ سٓٝف١,  79

 ايٓعُإ بٔ ثابت

(, 676(, )ح/673(, )ح/672(, )ح/671)ح/
, ّ(680(, )ح/679( )ح/678(, )ح/677)ح/
(, 683( )ح/682(, )ح/681(, قى)ح/681)ح/
(, 687(  )ح/686(, )ح/685(, )ح/684)ح/
(, 691(, قى)ح/690(, )ح/689(, )ح/688)ح/
( 700ح/( )699( )ح/698( )ح/693)ح/
( 705( )ح/704( )ح/702( )ح/702)ح/
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( 709( )ح/708( )ح/707( )ح/706)ح/
( 719( )ح/716( )ح/714( )ح/712)ح/
( 725(, )ح/722( قى)ح/721( )ح/720)ح/

( 729( )ح/728( )ح/726(, )ح/726قى)ح/
( 733( )ح/732( )ح/731( )ح/730)ح/
(, 742(, )ح/741( )ح/737(  )ح/734)ح/
(, 747(, )ح/746, )ح/(745(, )ح/744)ح/
(, 751(, )ح/750(, )ح/749(, )ح/748)ح/
 (.756(, )ح/752)ح/

 أبٛ زاٚز ايطٝايىٝػٞ,  80
 غًُٝإ بٔ زاٚز

 ,ّ(680)ح/

 أبىٛ زاٚز,  81
 يػذػ اْٞا غًُٝإ بٔ األؾعح

(, 682(, )ح/681(, )ح/675(, )ح/674)ح/
(, 719(, )ح/706(, )ح/699(, )ح/684)ح/
(, 751(, )ح/748, )ح/(746(, )ح/734)ح/
 (756)ح/

 (,721(, )ح/720, )ح/ّ(680)ح/ أبٛ غعٝس اخلسضٟ  82
 (709(, )ح/699(, )ح/676(, )ح/675)ح/ أبٛ غ١ًُ بٔ عهس ايطمحٔ  83
 (,727)ح/ بٔ عهس املطً؛أبٛ طاي؛  84
 (714)ح/ أبٛ طًش١ األْكاضٟ  85
 (,715)ح/ أبٛ ق از٠ األْكاضٟ  86
 (,722(, )ح/722قى)ح/ عهس املٓصض أبٛ يهاب١ بٔ 87
 أبٛ ي٢ًٝ  88

 بٔ عهس اهلل بٔ عهس ايطمحٔ ا

 ّ(680)ح/

 أبٛ ذلُس  89
 قاغِ  بٔ سعّ  ايػطقػطٞ 

 (,748)ح/

 (,748)ح/ أبٛ َكع؛ ايعٖطٟ 90
 (,691قى)ح/  أبٛ َعا١ٜٚ, 91



 

 

 
 

 اخلامتة والكشافات شرح موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباني لإلمام علي القاري اهلروي

377 

 ذلُس بٔ خاظّ األع٢ُ

 (,720(, )ح/719)ح/ أبٛ َٛغ٢ األؾعطٟ 92
 ٜط٠, أبٛ ٖط 93

 عهس ايطمحٔ بٔ قدط ايسٚغٞ

(, 694(, )ح/681(, قى)ح/677(, )ح/675)ح/
(, 716(, )ح/706(, )ح/704(, )ح/699)ح/

(, 733(, قى)ح/724(, )ح/720قى)ح/
 (, 750)ح/

 أبٛ ٜٛغ ,  94
 ألْكاضٟاٜعكٛ  بٔ إبطاِٖٝ 

(, 719(, )ح/693(, )ح/681قى)ح/
 (,728(, قى)ح/722قى)ح/

 (,722(, قى)ح/719(, )ح/714)ح/ جلطاحعهٝس٠ بٔ ا أبٛ 95
 (, 709)ح/ أبٛ ٚا٥ٌ 96
  إغشام ايػ ِهٝعٞ, ٛأب 97

  عُطٚ بٔ عهس اهلل بٔ عهٝس

 (738)ح/

 (,720(, )ح/714)ح/ أبٞ بٔ نع؛  98
 (711)ح/ ابٔ ٚع١ً املكطٟ  99

 أمحس,  100
 ابٔ سٓهٌ ايؿٝهاْٞ

(, 677(, )ح/686(, )ح/675(, )ح/671)ح/
(, 684, )ح/ّ(680(, )ح/679قى)ح/ (,678)ح/
(, 690(, )ح/689(, )ح/688(, )ح/687)ح/
(, 707(, )ح/706(, )ح/698(, )ح/691)ح/
(, 726(, )ح/719(, )ح/716(, )ح/708)ح/

(, 741(, قى)ح/732(, )ح/728قى)ح/
(, 749(, )ح/748(, )ح/745(, )ح/741)ح/

 (,751(, )ح/751فى)ح/
 (,726)ح/ أغا١َ بٔ ظٜس 101
 (,688)ح/ أمسا٤ بٓت عُٝؼ 102
 (,687)ح/  بطن١ احلهؿ١ٝأّ أمئ,  103
 (,675)ح/ أّ عفٝ  بٓت َؿطٚح 104
 (,673قى)ح/ أْؼ بٔ ايٓهط 105
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(, 697(, )ح/674(, )ح/673(, قى)ح/672)ح/ بٔ َايو األْكاضٟ  أْؼ 106
 (, 714(, )ح/708)ح/

 (,694)ح/ أْٝؼ بٔ ايهشاى األغًُٞ  107
 (,752)ح/ بٔ َٛغ٢أٜٛ   108
 بطٜس٠,  109

 بٔ احلكٝ؛ األغًُٞا

 (,717(, )ح/699(, )ح/691قى)ح/

 (,728قى)ح/ بطٜط٠ 110
 (,731(, )ح/715)ح/  بٔ عهس اهلل بٔ األؾربهري  111
 (,722(, )ح/722قى)ح/ ثابت بٔ ايسسساح 112
 (,699)ح/ دابط اجلعفٞ 113
 دابط,  114

 دابط بٔ عهس اهلل األْكاضٟ

 (,699(, )ح/690(, )ح/679ى)ح/ق

 (,720)ح/ سصٜف١ بٔ ايُٝإ  115
ََُشِّٝك١  116  (,677)ح/ سطاّ بٔ غعس بٔ 
 (,716(, )ح/698)ح/ ايهٛامحاز بٔ أبٞ غًُٝإ,  117
 (,688, )ح/ّ(680)ح/ بٔ ظٜس بٔ زضِٖ األظزٟمحاز  118
119 ٌُ َُ  (, 674)ح/ ايٓابغ١ بٔ َايو بٔ َس
 (,697)ح/ ٚغٞايػس ١سٓظً 120
 , ّ(680)ح/ سّٜٛك١ بٔ َػعٛز بٔ ظٜس  121
 (,681قى)ح/ بٓت ايؿافعٞ ابٔ 122
 (,719)ح/ زاٚز بٔ احلكن  123
 (,689(, )ح/681(, قى)ح/671)ح/ زاٚز بٔ عًٞ ايظاٖطٟزاٚز,  124
 (,683)ح/ ضافع بٔ خسٜر 125
 (,730, )ح/ّ(680(, )ح/675(, )ح/671)ح/ ضبٝع١ بٔ أبٞ عهس ايطمحٔ  126
 (,698)ح/ ضبٝع١ بٔ أ١َٝ بٔ خً  127
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 (,744(, )ح/722(, قى)ح/681قى)ح/ فط بٔ اهلصٌٜ ايعٓرب٣ظفط, ظ 128
 (,716(, )ح/711(, )ح/710(, )ح/697)ح/ ظٜس بٔ أغًِ 129
(, 722(,  قى)ح/721(, )ح/720(, )ح/690)ح/ بٔ ثابت ظٜس 130

 (,730(, )ح/728(, قى)ح/726قى)ح/
 (,704(, )ح/698(, )ح/694)ح/ ظٜس بٔ خايس اجلٗين  131
 (,695)ح/ ظٜس بٔ طًش١ 132
 (,734)ح/ غعس بٔ أبٞ ٚقام 133
 (,734)ح/ غعس بٔ خٛي١ 134
 (,747)ح/ غعس بٔ عهاز٠ 135
 (,751(, )ح/689)ح/ غعٝس بٔ ايعام  136
(, 674(, )ح/673(, )ح/672(, )ح/671)ح/ غعٝس بٔ املػِّ؛  137

(, 699(, )ح/698(, )ح/692(, )ح/677)ح/
 (741(, قى)ح/731(, )ح/730)ح/

 (756)ح/ غعٝس بٔ دهري 138
ًَِٝ احلٓفٞ  139  (733)ح/ غاّلّ بٔ ُغ
(, 703(, )ح/680(, )ح/679(, )ح/676)ح/ غًُٝإ بٔ ٜػاض 140

 (,736(, )ح/720)ح/
 (,699)ح/ بٔ سط  ايصًٖٞامساى,  141
 ّ(680)ح/  ١ُغٗىٌ بٔ أبٞ َسج 142
 (,722قى)ح/ غٌٗ بٔ سٓٝ  143
 (,750)ح/ غٌٗٝ  بٔ أبٞ قاحل 144
 ؾطٜح,  145

 بٔ احلاضخ بٔ قٝؼ, ايكانٞا

(, 721(, )ح/720, )ح/ّ(680(, )ح/671)ح/
 (,722قى)ح/

 (,744)ح/ ؾعه١ بٔ احلذاز 146
 (,699)ح/ ؾعٝ؛ بٔ أبٞ محع٠ 147
 (739)ح/ ؾكٝل بٔ غ١ًُ  148
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 (, 679قى)ح/ ١ُ احلًٛاْٞمشؼ األ٥ 149
 مشؼ األ١ُ٥ ايػطخػٞ,  150

 ذلُس بٔ أبٞ غٌٗ 

 (,744)ح/

 (,684)ح/ قفٛإ بٔ أ١َٝ 151
 (,684)ح/ قفٛإ بٔ عهس اهلل بٔ أ١َٝ 152
 (,698)ح/ قف١ٝ بٓت أبٞ عهٝس  153
 طاضم,  154

 طاضم بٔ عهس ايطمحٔ ايهذًٞ

 (,675)ح/

 (,727)ح/ بٔ أبٞ طاي؛طاي؛  155
 (,748)ح/ طًش١ بٔ عهس املًو  156
 (,733قى)ح/ طًش١ بٔ عُطٚ املهٞ 157
 (, 679قى)ح/ ايسٜٔ املط ٝٓاْٞ  ظٗري 158
 (,679)ح/ عابس بٔ عُطٚ 159
 (,733)ح/ عاَط بٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام  160
 (,679)ح/ عا٥ص بٔ عُط 161
 أّ املسَٓن, عا٥ؿ١  162

 ايكسٜك١ بٓت ايكسٜل 

(, 690(, )ح/688(, )ح/686ح/(, )681قى)ح/
(, 728(, قى)ح/725(, )ح/720(, )ح/709)ح/
 (756(, )ح/752(, )ح/748)ح/

 (,719(, )ح/694)ح/ عهاز٠ بٔ ايكاَت 163
 عهس احلل,  164

  عهس احلل ا ؾهًٝٞ

 (,690)ح/

 (707)ح/ عهس ايطمحٔ األنرب بٔ عُط   165
 (707)ح/ عهس ايطمحٔ األٚغط  166
 (707)ح/ طمحٔ األقغطعهس اي 167
 (,688)ح/  عهس ايطمحٔ بٔ ايكاغِ بٔ ذلُس  168
 (,715)ح/ عهس ايطمحٔ بٔ ُسها  األغًُٞ  169
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 عهس ايطمحٔ بٔ سٓظ١ً  170
 بٔ عذالٕا

 (, 723)ح/

 (,748)ح/ عهس ايطمحٔ بٔ مسط٠ 171
 (708(, )ح/688)ح/ عهس ايطمحٔ بٔ عٛف 172
 عهس ايطظام,  173

 ْافع ايكٓعاْٞ بٔ ُٖاّ بٔا

(, 687(, )ح/679(, قى)ح/675(, )ح/671)ح/
 (, 756(, )ح/698)ح/

 (695)ح/ عهس اهلل  بٔ أبٞ ًَٝه١    174
 (,728قى)ح/ عهس اهلل بٔ أبٞ أٚف٢ 175
 ابٔ بطٜس٠, 176

ُبطٜىَس٠ بٔ اهلل عهس  

 (,691(, قى)ح/675)ح/

 (,686)ح/ ايكسٜلعهس اهلل بٔ أبٞ بهط  177
 هلل بٔ أبٞ بهط, عهس ا 178

 ابٔ سعّ 

(, 723(, )ح/722(, )ح/687(, )ح/686)ح/
 (741(, )ح/733(, )ح/729(, )ح/728)ح/

 (,751(, )ح/728قى)ح/ عهس اهلل بٔ زٜٓاض 179
 (,693)ح/ عهس اهلل بٔ غالّ  180
 (,688)ح/ عهس اهلل بٔ غ١ًُ  181
 ّ(680)ح/ عهس اهلل بٔ غٗىٌ 182
 ,ّ(704)ح/ بٔ ضبٝع١ عهس اهلل بٔ عاَط 183
 ّ(680)ح/ عهس اهلل بٔ عهس ايطمحٔ 184
 عهس اهلل بٔ عهس ايطمحٔ  185

 بٔ أبٞ سػن ا

 (, 682)ح/

 ابٔ عُط 186
 عهس اهلل بٔ عُط 

(, 705)ح/ (,698(, )ح/693(, )ح/689)ح/
(, 720(, )ح/717(, )ح/713(, )ح/712)ح/

(, 737(, )ح/735(, )ح/732(, )ح/728قى)ح/
(, 751(, قى)ح/746(, )ح/745(, )ح/743)ح/
 (,751)ح/
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بٔ ايعام عهس اهلل بٔ عُطٚ 187  (,682)ح/ 
 (,689(, )ح/681)ح/ عهس اهلل بٔ عُطٚ بٔ احلهطَٞ  188
 عهس اهلل بٔ عّٝاف  189

 ابٔ أبٞ ضبٝع١ املدعَٚٞ 

 (,703)ح/

  عهس املًو بٔ أبٞ بهط 190
 ايطمحٔ بٔ احلاضخس عه بٔا

 (,728)ح/ 

 (,702)ح/ عهس املًو بٔ َطٚإ 191
 (742)ح/  اهلل بٔ أبٞ سهٝه١  عهس 192
 اهلل  عهٝس اهلل  بٔ عهس 193

  ه١ بٔ َػعٛزابٔ ع

 (,747(, )ح/704(, )ح/694(, )ح/691)ح/

 (743)ح/ عهٝس اهلل بٔ عُطٚ 194
 (,720)ح/ عهٝس٠  ايػًُاْٞ  195
 (,721)ح/ عجُإ بٔ إغشام بٔ َخَطَؾ١ 196
(, 721(, )ح/705, )ح/ّ(704(, )ح/687)ح/ عفإعجُإ بٔ  197

 (,728(, )ح/725(, )ح/724)ح/
 (,680)ح/ ايغفاضٟ عطاى بٔ َايو 198
 (,725(, )ح/720ح/)(, 690)ح/ عط٠ٚ بٔ ايعبري 199
 (743)ح/ ايًٝجٞ ايؿاعط ١عط٠ٚ بٔ أشْٝ 200
 عطا٤,  210

 احىعطا٤ بٔ أبٞ ضب

(, 730(, )ح/722(, قى)ح/720(, )ح/687)ح/
 (756(, )ح/745(, )ح/733قى)ح/

 (716(, )ح/710)ح/ عطا٤ بٔ ٜػاض 202
 (688قى)ح/ عك١ُ بٔ َايو  203
 (,726)ح/ بٔ أبٞ طاي؛عكٌٝ,  204
 (,699)ح/ عهط١َ 205
 (,691قى)ح/ عًك١ُ بٔ َطثس  206
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 عًك١ُ,  207
 عًك١ُ بٔ قٝؼ ايهٛا

 (,722قى)ح/

 عًٞ بٔ احلػن   208
 عًٞ بٔ أبٞ طاي؛ بٔا

 (,726)ح/

(, 698(, )ح/688(, )ح/687(, )ح/671)ح/ عًٞ بٔ أبٞ طاي؛ 209
(, 708(, )ح/706(, )ح/705, )ح/ّ(704)ح/
(, 722(, )ح/722(, قى)ح/721(, )ح/720)ح/

(, 730(, )ح/728(, قى)ح/726قى)ح/
 (,744(, )ح/743(, )ح/737)ح/

(, 679(, قى)ح/675ح/(, )672(, )ح/671)ح/ عُط بٔ اخلطىا   210
(, 687(. )ح/681, )ح/ّ(680(, )ح/680)ح/
(, 692(, )ح/691(, )ح/689(, )ح/688)ح/
(, 701(, )ح/699(, )ح/698(, )ح/695)ح/
(, 707(, )ح/706(, )ح/705(, )ح/703)ح/
(, 720(, )ح/719(, )ح/709(, )ح/708)ح/
(, 723(, )ح/722(, )ح/722(, قى)ح/721)ح/
(, 739(, )ح/738)ح/(, 731(, )ح/724)ح/
 (,751)ح/

 (,733)ح/  عُطٚ بٔ غًِٝ  ايعضقٞ 211
(, 724(, )ح/720(, )ح/709, )ح/ّ(704)ح/ عُط بٔ عهس ايععٜع 213

 (,730)ح/
 (,726)ح/ عُط بٔ عجُإ  214
 (,745(, )ح/695)ح/ عُطإ بٔ سكن 215
 (.706(, )ح/687(, )ح/686)ح/ عُط٠ بٓت عهس ايطمحٔ 216
 (,726)ح/ طٚ  بٔ عجُإ عُ 217
 (,734)ح/ ١عُطٚ بٔ خاضد 218
 (,682(, )ح/681)ح/ بٔ ؾعٝ؛  عُطٚ 219
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 (,688)ح/ عُطٚ بٔ َط٠ 220
 عٝا ,  221

 عٝا  بٔ َٛغ٢ ايٝشكيب

 (,734(, )ح/687)ح/

 (,697)ح/ عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ 222
 (,744)ح/ عًٞ ايهعزٟٚفدط ا غالّ,  223
 (,721(, )ح/720)ح/ َقِهٝك١ بٔ شؤٜ؛ 224
 قانٞ خإ,  225

 احلػٔ بٔ َٓكٛض األٚظدٓسٟ

 (,744(, )ح/742)ح/ 

 (709(, )ح/675)ح/ ق از٠ بٔ زعا١َ ايػسٚغٞ ق از٠,  226
 (,722قى)ح/ قٝؼ بٔ عاقِ 227
 (,699(, )ح/695)ح/ بٔ َايوَاعع  228
 ,  ّ(680)ح/ َُشِّكى١  بٔ َػعٛز بٔ ظٜس 229
 َِؿهسا١ْ,  230

 هلل بٔ عُط ايكطؾٞعهس ا

 (,672)ح/

 َايو,  231
 َايو بٔ أْؼ األقهشٞ

( 674(, )ح/673(, )ح/672(, )ح/671)ح/
( 678(, )ح/677(, )ح/676(, )ح/675)ح/

(, 679(, قى)ح/679(, )ح/679قى)ح/
(, 681(, )ح/681, قى)ح/ّ(680(, )ح/680)ح/
(, 685(, )ح/684(, )ح/683( )ح/682)ح/
(, 689(, )ح/688(, )ح/687(  )ح/686)ح/
( 693(, )ح/692(, )ح/691(, )ح/690)ح/
( 697( )ح/696( )ح/695( )ح/694)ح/
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( 720( )ح/719)ح/ (718( )ح/717)ح/
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(, 749(, )ح/748(, )ح/747(, )ح/746)ح/
 (.756(, )ح/752(, )ح/751(, )ح/750)ح/

 (756(, )ح/740(, )ح/722, قى)ح/ّ(680)ح/ دلاٖس بٔ درب ايكطؾٞدلاٖس,  232
(, 675(, )ح/673(, )ح/672(, )ح/671)ح/ ذلُس بٔ احلػٔ ايؿٝهاْٞ 233

(, 679( قى)ح/678(, )ح/677(, )ح/676)ح/
(, 681(, )ح/681, قى)ح/ّ(680(, )ح/679)ح/
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(, 690(, )ح/689(, )ح/688(, )ح/687)ح/
( 700( )ح/699( )ح/698( )ح/693)ح/
( 705( )ح/704( )ح/702( )ح/702)ح/
( 709( )ح/708( )ح/707( )ح/706)ح/
( 718( )ح/716( )ح/714( )ح/712)ح/
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(, 744(, )ح/743(, )ح/742(, )ح/741)ح/
(, 748(, )ح/747(, )ح/746(, )ح/745)ح/
(, 752(, )ح/751(, )ح/750(, )ح/749)ح/
 (.756)ح/

 (,726قى)ح/ ذلُس بٔ احلٓف١ٝ 234
 (,720)ح/ ذلُس بٔ ايفهٌ ايهداضٟ 235
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 (,721(, )ح/720(, )ح/679قى)ح/ ذلُس بٔ غ١ًُ 236
 (,726قى)ح/ ذلُس بٔ عًٞ بٔ احلػن 237
 (723)ح/ ذلُس بٔ عُطٚ بٔ سعّ 238
 (,732)ح/ ذلُس بٔ ْكط املطٚظٟ 239
 (,721)ح/ ذلُس بٔ َػ١ًُ 240
 (,683)ح/ ذلُس بٔ حي٢ٝ بٔ َسّهإ 241
 (,719)ح/ ذلُٛز بٔ يهٝس 242
 (,715)ح/ ٔ بهري رلط١َ ب 243
 (,724(, )ح/690(, )ح/683)ح/ َطٚإ بٔ احلهِ  244
 (,726قى)ح/ َػطٚم 245
 , ّ(680)ح/ َػعٛز بٔ ظٜس 246
 َػًِ بٔ احلذاز 247

 
(, 695(, )ح/694(, )ح/690(, )ح/687)ح/
(, 716(, )ح/708(, )ح/706(, )ح/699)ح/
 (,748(, )ح/748(, )ح/717)ح/
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 (,726قى)ح/
 (680)ح/ املغري٠ بٔ َكػِ ايهيبَغري٠,  251
 َهشٍٛ,  252

 َهشٍٛ بٔ أبٞ َػًِ ايؿاَٞ

 (,688)ح/

 (,675)ح/ بٓت عٛميط ١ًَٝه 253
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 احلديث مصطلحات كشاف

 
 ديثرقن احل الكلوة م
 (725)ح/ ايسضا١ٜ 1
 (725)ح/ ايطٚا١ٜ 2

 (687)ح/ اجملٍٗٛ 3

 (687)ح/ ,(678)ح/ طغٌامل 4

 (722)ح/ ػًػٌامل 5

 (694)ح/ ,(678)ح/ ؿٗٛضامل 6

 (687)ح/ ٓكطعامل 7

 
 
 

 الغريب كشاف
 

 ديثرقن احل الكلوة م
 ,(683ح/) االغ عسا٤ 1
 (709)ح/ االْعداض 2
 (682)ح/ ا سطاظ 3
 (699)ح/ األِخط 4
 ,(717)ح/ األزّ 5
 ,(679)ح/ األضقِ 6
 ,(688)ح/ األقطع 7
 (616)ح/ ,(715)ح/ ,(714)ح/ ايُهِػط 8
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 (734)ح/ عاي١ 62
 (704ّ)ح/ ِفط١ٜ 63
 ّ(680)ح/ فكٝىط 64
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 (719)ح/ َعّ ل 67
 (675)ح/ َٓٛاٍ 68
 (683)ح/ ٚز١ٜ 69
 (701)ح/ ٚيٝس٠ 70
 (693/)ح َٜذٓىأ 71
 (734)ح/ ٜ هففٕٛ 72
 (719)ح/ ٜ ُطط 73
 (733)ح/ ٜفاعا 74

 
 

 

 القبائل  كشاف
 

 رقن احلديث القبــائـــــل م
 ّ(680)ح/ أضس؛ 1
 (729)ح/ عضزبين احلاضخ بٔ اخل 2
 (680)ح/ بين غعس بٔ احلاضخ 3
 (679)ح/ بين ؾٝهىإ 4
 (679)ح/ بين عابىىس 5
 (708)ح/ تغً؛ 6
(, 680(, )ح/695(, )ح/694)ح/ ١ٓدٗٝ 7
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 (.729)ح/
 (672)ح/ نها  بٔ عاَط 8
 (679)ح/ عابىس بٔ عُط بٔ رلعّٚ 9

 (723)ح/ عاَط بٔ ظضٜل 10
 (679)ح/ عا٥ص بٔ عُط 11
 (733)ح/  ػإ 12

(, 723(, )ح/703(, )ح/672)ح/ قطٜـ 13
 (751)ح/

 (,675(, )ح/674)ح/ ٖصٌٜ 14
 ّ(680)ح/ ُٖسإ 15
 ّ(680)ح/ ٚازع١ 16
 .(726(, )ح/693)ح/ّ, (680)ح/ ٜٗٛز 17
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 األماكو والبلداى كشاف
 

 رقن الصفحة األهاكي والبلداى م
 (698(, )ح/691(, )ح/678)ح/ اظىىاحلذ 1
 (733(, )ح/719)ح/ اّىىىايؿ 2
 (738(, )ح/672)ح/ ايهٛف١ 3
 (692)ح/ احملك؛ 4

 ايُٝٔ 5
(, 686, )ح/ّ(680(, )ح/671(, )ح/709َكى)ح/

 (688)ح/
 (733)ح/ ُدَؿِ 6
 , ّ(680)ح/ خٝرب 7
 (671)ح/ قٓعا٤ 8
 (672)ح/ نها   8
 (698)ح/ َفَسى 9

 (741)ح/ قها٤ 10
 (738)ح/ ذل١ً ايػهٝع 11

 
 

 
 

 والبالغية الهحوية املصطلحات كشاف
 

 رقن الصفحـــة املصطلـــح هـ
 (728)ح/ سٍىايه 1
 (,734) (,725)ح/  اخلهىط 2
(, 684(, قى )691(, )ح/734)ح/ ايفاعٌ 3
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 (,674)ح/
 (,734)  امله سأ 4

(, 680(,  قى )677(, قى )672قى ) املكسض 5
(734,) 

(, 722(, )ح/691(, )ح/684قى ) املفعٍٛ 6
 (,725)ح/

 (,734(, )725) املٛقٍٛ 7
 (742)ح/ جتطٜس١ٜ 8
 (748)ح/ ه١ٝٝتعك 9

 (748)ح/ دعا١ٝ٥ 10
 (748)ح/ اجلُع١ٝ 11
 (730)ح/ ايكف١ ايهاؾف١ 12
 (676)ح/ الظّ 13
 (725(, )ح/692(, )ح/676)ح/ َ عس 14
 ( 741(ّ, )ح/680)ح/ َٓكطف 15
 (725)ح/ َهاف 16

 
 

 

 الشعرية األبيات كشاف
 

 رقن احلديث البيت الشعري م

1 
َُطُّ ع٢ً اي٦ًِٝ ٜػهٓىىىٞ   ٚيكس َأ

                          ......................... 
 (674)ح/
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 كشاف املصادر واملراجع 
 

 أٚال: ايكطلٕ ايهطِٜ -
 

 املكىىىازض ٚاملطادىىىىع األخىىىط٣:  ثاْٝا: -
 

 ايػ١ٓ ايطهع١ ايساض -ايٓاؾط  املسيىىىىىىىىىىى  اغِ ايه ا  ّ

      

 اآلساز ٚاملجاْٞ   1
 البٔ أبٞ عاقِ

أمحىىس بىىٔ عُىىطٚ, أبىىٛ 
هىىط بىىٔ أبىىٞ عاقىىِ  ب

 ايؿٝهاْٞ

زاض ايطاٜىىىىىىىىىى١  
 ايطٜا 

 1411 األٚىل

أمحس بٔ عًٞ أبىٛ بهىط     أسهاّ ايكطلٕ   2
 ايطاظٟ اجلكام

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 بريٚت

 1415 األٚىل

أخهىىىىاض أبىىىىٞ سٓٝفىىىى١    3
 ٚأقشاب٘

احلػىن بىىٔ عًىىٞ أبىىٛ  
َُطٟ ِٝ  عهس اهلل ايك 

عىىىىامل ايه ىىىى؛  
 بريٚت

 1405 ايجا١ْٝ

يٞ حتكٝىل  إضؾاز ايفشٍٛ إ 4
 احلّل َٔ عًِ األقٍٛ

ذلُس بٔ عًٞ بٔ ذلُس 
 ايؿٛناْٞ

زاض ايه ىىىىىىىىا  
 ايعطبٞ

 1419 األٚىل

 ٜٛغ  بٔ عهس اهلل ,   االغ ٝعا    5
 ابٔ عهس ايرب  

 1414  األولى  زاض اجلٌٝ بريٚت

زاض ايه ىىىىىىىىى؛  ابٔ عهس ايرب االغ صناض   6
 ايع١ًُٝ, بريٚت

 1421 األولى

يهىىطّ عًىىٞ بىىٔ أبىىٞ ا أغس ايغاب١ 7
اجلعضٟ, عع ايسٜٔ ابٔ 

 األثري

 -زاض ايفهىىىىىىىط 
 بريٚت

  1409 

أمحىىس بىىٔ عًىىٞ, أبىىٛ    ا قاب١ ا متٝٝع ايكشاب١ 8
ايفهىىٌ, ابىىٔ سذىىط   

 ايعػكالْٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1415 األولى

ذلُىىىس بىىىٔ احلػىىىٔ    األقٌ يًؿٝهاْٞ  9
 ايؿٝهاْٞ

زاض٠ ايكىىىىىىىىطلٕ 
ٚايعًّٛ ا غال١َٝ  

 نطاتؿٞ
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عهس املًو بٔ قطٜى؛,    قُعٝات  األ 10
 أبٛ غعٝس األقُعٞ

 1993 ايػابع١ زاض املعاضف  َكط

مشؼ األ١ُ٥, أبٛ بهط  أقٍٛ ايػطخػٞ 11
ذلُىىس بىىٔ أبىىٞ غىىٌٗ  

 ايػطخػٞ

زاض ايه ىىىىىىىىا  
 ايع١ًُٝ بريٚت

 1414 االٚىل

أمحىىس بىىٔ ذلُىىس بىىٔ    أقٍٛ ايؿاؾٞ 12
إغىىشام ايؿاؾىىٞ أبىىٛ 

 عًٞ

زاض ايه ىىىىىىىىا  
 ايعطبٞ  بريٚت

  1402 

خري ايسٜٔ بٔ ذلُىٛز,   األعالّ   13
 ايعضنًٞ ايسَؿكٞ

زاض ايعًىىىىىىىىىىِ 
 يًُالٜن بريٚت

51 2002 

أمحىىس بىىٔ ذلُىىس بىىٔ    إعطا  ايكطلٕ 14
إمساعٌٝ املطازٟ, أبىٛ  

 دعفط ايٓ ش اؽ  

َٓؿىىٛضات ذلُىىس  
عًٞ بٝهىٕٛ, زاض  
ايه ىى؛ ايعًُٝىى١,  

 بريٚت

 1421 األٚىل

س ذلٝىٞ ايىسٜٔ بىٔ أمحىى    إعطا  ايكطلٕ ٚبٝاْ٘ 16
 َكطف٢ زضٜٚـ

زاض ا ضؾىىىىىىىاز  
يًؿىى٦ٕٛ اجلاَعٝىى١  

 محل  غٛض١ٜ

 1415 ايطابع١

االقىىىىىىثاح ا بٝىىىىىىإ   17
 االقطالح

ذلُىىىىس بىىىىٔ عًىىىىٞ, 
ايكؿريٟ, تكىٞ ايىسٜٔ   

 ابٔ زقٝل ايعٝس  

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

    

أبىىٛ بهىىط ذلُىىس بىىٔ     ا قٓاع   18
إبىىىطاِٖٝ بىىىٔ املٓىىىصض  

 ايٓٝػابٛضٟ

 1408 األولى  

اّ عًٞ ايكىاضٟ ٚأثىطٙ   ا َ 19
 ا عًِ احلسٜح

زاض ايٓؿىىىىىىىىىىط  خًٌٝ إبطاِٖٝ قٛتالٟ
 ا غال١َٝ  بريٚت

 1408 األولى

ذلُىىىس بىىىٔ إزضٜىىىؼ   األّ يًؿافعٞ 20
 ايؿافعٞ  

 1393 ايجا١ْٝ زاض املعطف١ بريٚت    

االْ كا٤ ا فهىا٥ٌ ايجالثى١    21
 األ١ُ٥  

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ   ابٔ عهس ايرب ايُٓطٟ
 بريٚت
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ا ْكىىىىىاف ا َعطفىىىىى١  22
 ايطادح َٔ اخلالف

أبىىٛ احلػىىٔ عًىىٞ بىىٔ 
 غًُٝإ املطزاٟٚ,  

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ

   ايجا١ْٝ

عهس ايهطِٜ بٔ ذلُىس,    األْػا  23
 ايػُعاْٞ

زا٥ىىىط٠ املعىىىاضف  
ايعجُاْٝىى١, سٝىىسض  

 لباز

 1382 األٚىل

قاغِ بٔ عهىس اهلل بىٔ    أْٝؼ ايفكٗا٤ 24
أَىىري عًىىٞ ايكْٛىىٟٛ   

 ايطَٚٞ  

اض ايه ىىىىىىىىا  ز
 ايع١ًُٝ بريٚت

  2004 

األٚغىىىىىط ا ايػىىىىىٓٔ   25
 ٚا مجاع  

أبىىٛ بهىىط ذلُىىس بىىٔ    
إبىىىطاِٖٝ بىىىٔ املٓىىىصض  

 ايٓٝػابٛضٟ

 1405 األٚىل زاض طٝه١  ايطٜا   

أٚنىىىح املػىىىايو البىىىٔ  26
 ٖؿاّ

أبٛ ذلُس عهساهلل مجىاٍ  
ايسٜٔ بٔ ٜٛغ , ابىٔ  

 ٖؿاّ

 1979 اخلاَػ١ زاض اجلٌٝ  بريٚت

إمساعٝىىٌ بىىٔ ذلُىىس    إٜهاح املهٕٓٛ 27
 أَن

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ بريٚت

    

ايهشىىط ايطا٥ىىل ؾىىطح نٓىىع  28
 ايسقا٥ل

ظٜىٔ ايىىسٜٔ ابىىٔ زلىىِٝ  
 احلٓفٞ

     زاض املعطف١ بريٚت

ايهشىىط احملىىٝط ا أقىىٍٛ    29
 ايفك٘

ذلُىىس بىىٔ بٗىىازض, أبىىٛ 
 عهس اهلل ايعضنؿٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 بريٚت

  1421 

بىىىىٔ عًىىىىٞ  ذلُىىىىس ايهسض ايطايع 30
 ايؿٛناْٞ ايُٝين 

زاض املعطفىىىىىىىىى١  
 بريٚت

    

بطٖإ ايسٜٔ عًىٞ بىٔ    بسا١ٜ امله سٟ 31
أبٞ بهط بٔ عهس اجلًٌٝ 

 ايفط اْٞ

َطهع١ ذلُس عًىٞ  
 قهح ايكاٖط٠

    

أبىٛ ايٛيٝىس ذلُىس بىٔ       بسا١ٜ اجمل ٗس   32
أمحىىىس, ابىىىٔ ضؾىىىس   

 ايكططيب

َطهعىى١ َكىىطف٢  
 ايهابٞ احلًيب َكط

 1395 ايطابع١

سا٥ع ايكىىٓا٥ع ا تطتٝىى؛ بىى 33
 ايؿطا٥ع

زاض ايه ىىىىىىىىا   عال٤ ايسٜٔ ايهاغاْٞ
 ايعطبٞ  بريٚت

  1982 



 

 

 
 

 الكشافات سن الشيباني لإلمام علي القاري اهلرويشرح موطأ مالك برواية حممد بن احل

398 

ذلُىىىىس بىىىىٔ بٗىىىىازض  ايربٖإ ا عًّٛ ايكطلٕ 34
 ايعضنؿٞ

زاض إسٝا٤ ايه ى؛  
ايعطبٝىىى١ عٝػىىى٢  
ايهىىىىاب٢ احلًىىىىيب 

 ٚؾطنا٥٘

 1376 األٚىل

بغٝىى١ املًىى ُؼ ا تىىاضٜذ    35
 ضداٍ أٌٖ األْسيؼ  

أمحىىس بىىٔ حيٝىى٢, أبىىٛ  
 دعفط ايهيب  

زاض ايهاتىىىىىىىى؛ 
 ايعطبٞ ايكاٖط٠

  1967 

عهىىس ايىىطمحٔ بىىٔ أبىىٞ  بغ١ٝ ايٛعا٠ 36
بهىىط, دىىالٍ ايىىسٜٔ   

 ايػٝٛطٞ  

امله هىى١ ايعكىىط١ٜ  
 يهٓإ

    

ايهال ىى١ ايعطبٝىى١ أغػىىٗا    37
 ٚعًَٛٗا ٚفْٓٛٗا

عهس ايطمحٔ بىٔ سػىٔ   
 َسَهٓ َه١ املٝساْٞ

 1996 االٚىل زاض ايكًِ, زَؿل

ذلُىىٛز بىىٔ أمحىىس بىىٔ   سا١ٜايهٓا١ٜ ؾطح اهل 38
َٛغىى٢, بىىسض ايىىسٜٔ   

 ايعٝين

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1420 األٚىل

ذلُىىس بىىٔ إمساعٝىىٌ,   اي اضٜذ ايههري 39
 أبٛ عهس اهلل ايهداضٟ

زا٥ىىىط٠ املعىىىاضف  
 ايعجُا١ْٝ

    

قاغِ بٔ قطًٛبغا ظٜىٔ   تاز ايثادِ 40
ايىىىسٜٔ أبىىىٛ ايعىىىسٍ  

 ايػٛزْٚٞ  

 1413 األٚىل زاض ايكًِ, زَؿل

تاز ايعطٚؽ َىٔ دىٛاٖط    41
 ايكاَٛؽ

ُّس بٔ عهىس   ُّس بٔ ذل ذل
ايىىىىطّظام احلػىىىىٝين , 

 ايعبٝسٟ

     زاض اهلسا١ٜ

زاض ايه ىىىىىىىىا   ذلُس بٔ أمحس ايصٖيب تاضٜذ ا غالّ 42
 ايعطبٞ, بريٚت

 1413 ايجا١ْٝ

املهىىاضى بىىٔ أمحىىس بىىٔ   تاضٜذ إضبٌ 43
 املهاضى, بابٔ املػ ٛا

زاض ايطؾٝس يًٓؿط, 
 ايعطام

  1980 

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  اخلطٝ؛ ايهغسازٟ تاضٜذ بغساز 44
 بريٚت

 1417 ألٚىل

عًىىٞ بىىٔ احلػىىٔ بىىٔ   تاضٜذ زَؿل 45
 ٖه١ اهلل, ابٔ عػانط

زاض ايفهط يًطهاع١ 
 ٚايٓؿط ٚاي ٛظٜع

  1415 
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عهس اهلل بىٔ ذلُىس أبىٛ     تاضٜذ عًُا٤ األْسيؼ 46
ايٛيٝىىىس األظزٟ, ابىىىٔ 

 ايفطنٞ  

َه هىىى١ اخلىىىازلٞ, 
 اٖط٠ايك

 1408 ايجا١ْٝ

تىىىاضٜذ َٛيىىىس ايعًُىىىا٤    47
 ٚٚفٝاتِٗ  

ذلُىىىس بىىىٔ عهىىىس اهلل 
 ايطبعٞ  

زاض ايعاقىىىىىىى١ُ 
 ايطٜا 

 1410 األٚىل

تهىىٝن احلكىىا٥ل ؾىىطح نٓىىع  48
 ايسقا٥ل

فدط ايسٜٔ عجُىإ بىٔ   
 عًٞ ايعًٜعٞ احلٓفٞ

زاض ايه ىىىىىىىىى؛ 
 ا غالَٞ ايكاٖط٠

  1314 

عىىىىىىىال٤ ايىىىىىىىسٜٔ  حتف١ ايفكٗا٤ 49
 ايػُطقٓسٟ

يه ؛ ايع١ًُٝ  زاض ا
 بريٚت

  1405 

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  ذلُس بٔ أمحس ايصٖيب   تصنط٠ احلفاظ 50
 -بريٚت

 1419 األٚىل

تطتٝىى؛ املىىساضى ٚتكطٜىى؛   51
 املػايو

ايكانىىٞ عٝىىا  بىىٔ  
َٛغىىى٢ بىىىٔ عٝىىىا  

 ايٝشكيب 

ٚظاض٠ األٚقىىىىاف 
 املغط 

   األٚىل

غىىًُٝإ بىىٔ خًىى ,    اي عسٌٜ ٚاي ذطٜح 52
 أبٛ ايٛيٝس ايهادٞ

زاض ايًىىٛا٤ يًٓؿىىط  
 ايطٜا 

 1406 األٚىل

عًٞ بٔ ذلُس بٔ عًىٞ   اي عطٜفات يًذطداْٞ 53
 اجلطداْٞ

زاض ايه ىىىىىىىىا  
 ايعطبٞ  بريٚت

 1405 االٚىل

اي عًٝل املُذس ع٢ً َٛطىأ   54
 ذلُس  

ذلُىىس عهىىس احلىىٞ بىىٔ  
ذلُىىىس عهىىىس احلًىىىِٝ,  

 ايًهٟٓٛ

 1426 ايطابع١   زاض ايكًِ  

تعذٝىىىٌ املٓفعىىى١ بعٚا٥ىىىس  55
 اٍ األ١ُ٥ األضبع١ضد

أمحىىس بىىٔ عًىىٞ, ابىىٔ  
 سذط ايعػكالْٞ 

زاض ايهؿىىىىا٥ط ى     
 بريٚت

 1996 األٚىل

أبٛ ايفسا٤ إمساعٌٝ بٔ  تفػري ابٔ نجري 56
 عُط بٔ نجري ايكطؾٞ  

زاض طٝهىى١ يًٓؿىىط  
 ٚاي ٛظٜع  ايطٜا 

 1420 ايجا١ْٝ

ذلُىىىس بىىىٔ إزضٜىىىؼ   تفػري ا َاّ ايؿافعٞ 57
 ايؿافعٞ

زاض اي سَطٜىىىىىىى١ 
ايعطبٝىىى١ املًُهىىى١ 
 ايػعٛز١ٜ

 1417  األٚىل
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احلػىىن بىىٔ َػىىعٛز    تفػري ايهغٟٛ 58
 ايهغٟٛ 

زاض طٝهىى١ يًٓؿىىط  
 ٚاي ٛظٜع  ايطٜا 

 1417 ايطابع١  

ذلُىىس بىىٔ دطٜىىط, أبىىٛ  تفػري ايطربٟ 59
 دعفط 

 1420   َسغػ١ ايطغاي١

ذلُس بٔ أمحس  مشىؼ   تفػري ايكططيب 60
 ايسٜٔ ايكططيب

زاض ايه ىىىىىىىىى؛ 
 املكط١ٜ ايكاٖط٠

 1384 يجا١ْٝ

احلػىىٔ بىىٔ ذلُىىس بىىٔ  تفػري ايٓٝػابٛضٟ 61
سػىىىىىىن ايكُىىىىىىٞ 

 ايٓٝػابٛضٟ 

زاض ايه ؛ ايعًُٝ٘ 
 بريٚت

 1416 األٚىل

اي كٝٝس ملعطفى١ ضٚا٠ ايػىٓٔ    62
 ٚاملػاْٝس  

ذلُس بىٔ عهىس ايغىين,    
أبٛ بهط, َعن ايىسٜٔ,  

 ابٔ ْكط١

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1408 األٚىل

س بىىٔ عًىىٞ, ا بىىٔ أمحىى تكطٜ؛ اي ٗصٜ؛ 63
 سذط ايعػكالْٞ 

 -زاض ايطؾىىىىىىٝس 
 غٛضٜا

 1406 األٚىل

ابىىٔ سذىىط: أمحىىس بىىٔ  اي ًدٝل احلهري   64
 عًٞ ايعػكالْٞ 

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1419 األٚىل

أبٛ ذلُس عهس ايٖٛىا    اي ًكن ا ايفك١ املايهٞ 65
بىىٔ عًىىٞ بىىٔ ْكىىط    

 ايجعًيب 

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1425 األٚىل

 اي ُٗٝس   66
 ملا ا املٛطأ    

أبىىٛ عُىىط ٜٛغىى  بىىٔ 
 عهس اهلل, ابٔ عهس ايرب  

ٚظاض٠ عُىىىىىىّٛ األٚقىىىىىىاف 
 ٚايؿسٕٚ ا غال١َٝ  املغط 

1387 

تٜٓٛط احلٛايو ؾطح َٛطىأ   67
 َايو  

عهىىس ايىىطمحٔ بىىٔ أبىىٞ 
بهىىط, دىىالٍ ايىىسٜٔ   

 ايػٝٛطٞ  

ايٓاؾىىىط: امله هىىى١ 
اي ذاضٜىى١ ايهىىرب٣  

 َكط

  1389 

 اي ٗصٜ؛   68
 ا اخ كاض املس١ْٚ

خً  بٔ أبىٞ ايكاغىِ   
ذلُىىىس,  أبىىىٛ غىىىعٝس  

 ايرباشعٞ  

زاض ايهشىىىىىىىٛخ 
يًسضاغىىىىىىىىىات 

 زبٞ-ا غال١َٝ 

 1423 األٚىل

زاض ايه ىىىىىىىىى؛  حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ تٗصٜ؛ األمسا٤ ٚايًغات 69
 ايع١ًُٝ, بريٚت
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أمحىىس بىىٔ عًىىٞ, أبىىٛ    تٗصٜ؛ اي ٗصٜ؛ 70
ايفهىىىٌ ابىىىٔ سذىىىط 

 ايعػكالْٞ 

ف زا٥ىىىط٠ املعىىىاض 
 ايٓظا١َٝ, اهلٓس

 1326 األٚىل

تٗصٜ؛ ايهُىاٍ ا أمسىا٤    71
 ايطداٍ

ٜٛغ  بٔ عهس ايطمحٔ 
 أبٛ احلذاز املعٟ  

ايٓاؾىىط: َسغػىى١  
 ايطغاي١  بريٚت

 1400 األٚىل

ذلُىىس بىىٔ أمحىىس بىىٔ    تٗصٜ؛ ايًغ١  72
األظٖطٟ اهلطٟٚ, أبىٛ  

 َٓكٛض

ايٓاؾط: زاض إسٝىا٤  
 -ايثاخ ايعطبىٞ  

 بريٚت

 2001 ألٚىل

ذلُس بىٔ عهىس اهلل بىٔ     ٛنٝح املؿ ه٘ت 73
 ذلُس, ابٔ ْاقط ايسٜٔ

 -َسغػ١ ايطغاي١ 
 بريٚت

 1993 ألٚىل

تٛنٝح املكاقس ٚاملػىايو   74
 بؿطح أيف١ٝ ابٔ َايو

أبىىٛ ذلُىىس بىىسض ايىىسٜٔ 
سػٔ بٔ قاغِ املطازٟ 

 املكطٟ  

 1428 االٚىل زاض ايفهط ايعطبٞ

أبىٛ  عجُإ بٔ غىعٝس,   اي ٝػري ا ايكطا٤ات ايػهع   75
 عُطٚ ايساْٞ

زاض ايه ىىىىىىىىا  
 ايعطبٞ  بريٚت

 1402 ايجا١ْٝ  

ذلُىىس بىىٔ سهىىإ بىىٔ   ايجكا٠ 76
أمحىىىىس, أبىىىىٛ سىىىىامت 

 اي ُُٝٞ, ابٔ سهإ

زا٥ىىىط٠ املعىىىاضف  
ايعجُاْٝىىى١ سٝىىىسض 

 لباز ايسنٔ اهلٓس

 1393 األٚىل

اجلىىاَع ايكىىغري ٚؾىىطس٘   77
 ايٓافع    

أبٛ عهىس اهلل ذلُىس بىٔ    
 احلػٔ ايؿٝهاْٞ

عىىىىامل ايه ىىىى؛   
 ريٚتب

  1406 

أبٛعهىىس اهلل ذلُىىس بىىٔ  اجلاَع ألسهاّ ايكطلٕ   78
 أمحس, ايكططيب

زاض عىىامل ايه ىى؛   
 ايطٜا 

  1423 

عجُإ بٔ عُط بٔ أبٞ  داَع األَٗات 79
 بهط , ابٔ احلاد؛

      

عهس ايىطمحٔ بىٔ أمحىس     داَع ايعًّٛ ٚاحلهِ 80
 ابٔ ضد؛ ايَػالَٞ  

ايٓاؾىىط: َسغػىى١  
 ايطغاي١ بريٚت

١ايػابع  1422 

إمساعٝىىٌ بىىٔ عُىىط ,   داَع املػاْٝس ٚايػٓٔ 81
 ابٔ نجري

زاض خهط يًطهاع١ 
ٚايٓؿىىط ٚاي ٛظٜىىع 

 بريٚت

 1419 ايجا١ْٝ
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ٜٛغ  بٔ عهس اهلل بىٔ   داَع بٝإ ايعًِ ٚفهً٘  82
 ذلُس , ابٔ عهس ايرب  

ايٓاؾىىط: زاض ابىىٔ  
اجلىىٛظٟ, املًُهىى١ 

 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 1414 األٚىل

 شنط ٚال٠ دص٠ٚ املك هؼ ا 83
 األْسيؼ

ذلُس بٔ ف ٛح األظزٟ 
ُِٝسٟ    املٝٛضقٞ احَل

ايىىىساض املكىىىط١ٜ  
يً ىىأيٝ  ٚايٓؿىىط  

 ايكاٖط٠

  1966 

عهس ايطمحٔ بىٔ ذلُىس,    اجلطح ٚاي عسٌٜ   84
أبىىٛ ذلُىىس  ابىىٔ أبىىٞ  

 سامت  

دلًىىىىؼ زا٥ىىىىط٠  
املعاضف ايعجُاْٝى١   

 سٝسض لباز

 1371 األٚىل

دعٌٜ املٛاٖ؛ ا اخ الف  85
 املصاٖ؛  

       الٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞد

مجع األْٗط ا ؾطح ًَ ك٢  86
 األسط

عهس ايطمحٔ بىٔ ذلُىس,   
 ؾٝدٞ ظازٙ 

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ

    

مجىىع ايٛغىىا٥ٌ ا ؾىىطح    87
 ايؿُا٥ٌ

عًٞ بٔ غًطإ ذلُىس,  
 املال ايكاضٟ اهلطٟٚ

املطهعىى١ ايؿىىطف١ٝ  
 َكط

    

احلػٔ بٔ عهس اهلل بىٔ   مجٗط٠ األَجاٍ 88
بىىىٛ ٖىىىالٍ  غىىىٌٗ أ

 ايعػهطٟ  

 -زاض ايفهىىىىىىىط 
 بريٚت

    

اجلٓىى٢ ايىىساْٞ ا سىىطٚف  89
 املعاْٞ

سػىىٔ بىىٔ قاغىىِ بىىٔ 
عهىىس اهلل, أبىىٛ ذلُىىس   

 املطازٟ

زاض ايه ىىىىىىىىى؛ 
ايعًُٝىى١, بىىريٚت   

 يهٓإ

 1413 األٚىل

عهس ايكىازض بىٔ ذلُىس      اجلٛاٖط املهٝىىىىى١ 90
أبىىٛ ذلُىىس, ايكطؾىىٞ,  

 ذلٝٞ ايسٜٔ

َىىري ذلُىىس ن ىى؛  
 خاٙ  نطاتؿٞ

    

أبىىٛ احلػىىٔ عًىىٞ بىىٔ  احلاٟٚ ا فك٘ ايؿافعٞ 91
ذلُىىس بىىٔ ذلُىىس بىىٔ   

 سهٝ؛ املاٚضزٟ  

 1414   زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ

ساؾ١ٝ ضز احمل اض ع٢ً ايسض  92
 املد اض  

ذلُس أَن بٔ عُط بىٔ  
عهىىىس ايععٜىىىع, ابىىىٔ   

 عابسٜٔ

زاض ايفهط يًطهاع١ 
 ٚايٓؿط بريٚت

  1421 
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احلذىى١ عًىى٢ أٖىىٌ املسٜٓىى١  93
 ٞيًؿٝهاْ

أبٛ عهىس اهلل ذلُىس بىٔ    
 احلػٔ ايؿٝهاْٞ

عىىىىامل ايه ىىىى؛  
 بريٚت

  1403 

ذلُىىىىس بىىىىٔ قاغىىىىِ  سسٚز ابٔ عطف١ 94
األْكىىاضٟ, أبىىٛ عهىىس  

 اهلل, ايطقاع    

 1350 األٚىل امله ه١ ايع١ًُٝ

سًٝىى١ األٚيٝىىا٤ ٚطهكىىات   95
 األقفٝا٤

أمحس بٔ عهىس اهلل, أبىٛ   
 ْعِٝ األقهٗاْٞ  

زاض ايػىىىىىىىىعاز٠ 
 ايكاٖط٠

  1394 

خالقىى١ األثىىط ا أعٝىىإ   96
 ايكطٕ احلازٟ عؿط

ذلُس أَىن بىٔ فهىٌ    
 اهلل , احلُٟٛ  

     زاض قازض بريٚت

ذلُس قسٜل خىإ بىٔ    ايسضض ايه١ٝٗ  97
سػىىٔ, أبىىٛ ايطٝىى؛    

 ايِكٓ ٛدٞ

زاض ابىىىٔ ايكىىىِٝ   
 ايطٜا 

 1423 األٚىل

أمحىىس بىىٔ عًىىٞ, أبىىٛ    ايسضض ايها١َٓ 98
ايفهىىٌ, ابىىٔ سذىىط   

 ايعػكالْٞ

 دلًىىىىؼ زا٥ىىىىط٠ 
املعاضف ايعجُاْٝى١   

 سٝسض لباز

 1392 ايجا١ْٝ

أمحس بٔ عهس احلًِٝ بٔ  زض٤ تعاض  ايعكٌ ٚايٓكٌ 99
عهس ايػالّ ابىٔ تُٝٝى١   

 احلطاْٞ

داَعىىى١ ا َىىىاّ  
ذلُىىس بىىٔ غىىعٛز 
ا غال١َٝ, املًُه١ 

 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 1411 ايجا١ْٝ

زضض احلهىىاّ ؾىىطح  ىىطض    100
 األسهاّ

ذلُىىس بىىٔ فطاَىىطظ بىىٔ 
 خػطٚ  عًٞ , َال 

زاض إسٝا٤ ايه ى؛  
 ايعطب١ٝ

    

أمحىىس بىىٔ عُىىطٚ, أبىىٛ  ايسٜات 101
بهىط بىٔ أبىٞ عاقىِ,     

 ايؿٝهاْٞ  

إزاض٠ ايكىىىىىىىىطلٕ 
ٚايعًّٛ ا غال١َٝ  

 نطاتؿٞ

    

ذلُس بٔ أبىٞ ايفىٝض,    ايطغاي١ املػ ططف١ 102
 أبٛ عهس اهلل  ايه اْٞ

زاض ايهؿىىىىىىىىىا٥ط 
 ا غال١َٝ  

 1421 ايػازغ١

يى  : عهىىس اهلل بىىٔ  املس ضٚن١ ايٓاظط   103
أمحس بٔ قسا١َ املكسغٞ 

 أبٛ ذلُس

داَعىىى١ ا َىىىاّ    
 ايطٜا 

 1399 ايجا١ْٝ
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ايعاٖىىط ا َعىىاْٞ نًُىىات  104
 ايٓاؽ  

أبىىٛ بهىىط ذلُىىس بىىٔ    
 ايكاغِ األْهاضٟ

َسغػىى١ ايطغىىاي١   
 بريٚت  

 1992 االٚىل  

أبٛ زاٚز: غىًُٝإ بىٔ    غٓٔ أبٞ زاٚز  105
 األؾعح ايػذػ اْٞ

زاض ايٓؿىىىىىىىىىىط 
ٜىىىىىىىىىىع, ٚاي ٛظ

 ايطٜا ,

 1420 األٚىل

 اهلل بىىىٔ عهىىىس عهىىىس غٓٔ ايساضَٞ 106
أبىىٛ ذلُىىس   ايىىطمحٔ
 ايساضَٞ

زاض ايه ىىىىىىىا  
 ايعطبٞ, بريٚت

 1407 األٚىل

: أبٛ عهس ايطمحٔ أمحىس   )اجمل ه٢( غٓٔ ايٓػا٥ٞ 107
 بٔ ؾعٝ؛ ايٓػا٥ٞ

َه ؛ املطهٛعات 
 سً؛,

 1406 ايجا١ْٝ

ٔ أبىىٛ عٝػىى٢ ذلُىىس بىى غٓٔ ايثَصٟ)اجلاَع( 108
 عٝػ٢ ايثَصٟ

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ, بريٚت,

 1995 األٚىل

أبٛ عهىس اهلل ذلُىس بىٔ     غٓٔ ابٔ َاد٘ 109
 ٜعٜس ايكعٜٚين

َه هىىىىى١ أبىىىىىٞ  
 املعاطٞ, ايكاٖط٠,

  1419 

ايكىىىشاح: تىىىاز ايًغىىى١   110
 ٚقشاح ايعطب١ٝ 

إمساعٝىىىٌ بىىىٔ محىىىاز 
 اجلٖٛطٟ

زاض ايعًىىىىىىىىىىِ 
 يًُالٜن بريٚت

 1399 ايجا١ْٝ  

أمحىىىىس بىىىىٔ ذلُىىىىس   ايعطف ؾصا 111
 احلُالٟٚ

َه هىىىى١ ايطؾىىىىس 
 ايطٜا 

    

عهىىس اهلل بىىٔ ٜٛغىى ,  ؾطز ؾصٚض ايصٖ؛ 112
 مجاٍ ايسٜٔ, ابٔ ٖؿاّ

ايؿىىطن١ امل شىىس٠  
 يً ٛظٜع غٛضٜا

    

عهس اهلل بٔ عهس ايطمحٔ  ؾطح ابٔ عكٌٝ 113
 ايعكًٝٞ , ابٔ عكٌٝ

زاض ايىىىىىىىىىثاخ  
 ايكاٖط٠

 1400 ايعؿطٕٚ

٢ً أيفٝى١  ؾطح ابٔ عكٌٝ ع 114
 ابٔ َايو

عهس اهلل بٔ عهس ايطمحٔ 
 ايعكًٝٞ, ابٔ عكٌٝ

زاض ايىىىىىىىىىثاخ  
 ايكاٖط٠.....

 1400 ايعؿطٕٚ

ذلُس بٔ عهىس ايهىاقٞ,    ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً املٛطأ 115
ايعضقىىىىاْٞ املكىىىىطٟ 

 األظٖطٟ

َه هىىىى١ ايجكافىىىى١ 
 ايس١ٜٝٓ ايكاٖط٠

 1424 األٚىل

احلػىىن بىىٔ َػىىعٛز    ؾطح ايػ١ٓ  116
 ايهغٟٛ

؛ ا غىالَٞ   امله 
 بريٚت

 1403 ايجا١ْٝ
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عهىىىس ايىىىطسِٝ بىىىٔ    ؾطح أيف١ٝ ايعطاقٞ 117
احلػىىن, ظٜىىٔ ايىىسٜٔ  

 ايعطاقٞ  

ايٓاؾىىىىىىىىط: زاض 
ايه ىى؛ ايعًُٝىى١,  

 بريٚت  يهٓإ

  1423 

عًٞ بٔ خً  بٔ عهس  ؾطح قشٝح ايهداضٟ 118
 املًو, ابٔ بطاٍ

َه هىىىى١ ايطؾىىىىس 
 ايطٜا 

 1423 ايجا١ْٝ

 1383 11ايى  ايٓاؾط: ايكاٖط٠ اهلل بٔ ٜٛغ    عهس ؾطح قطط ايٓىىىس٣   119

ؾىىىطح رل كىىىط خًٝىىىٌ    120
 يًدطؾٞ

أبٛ عهس اهلل ذلُىس بىٔ    
عهىىىىس اهلل اخلطاؾىىىىٞ 

 املايهٞ

زاض ايفهط يًطهاع١ 
 بريٚت

    

أمحىىس بىىٔ ذلُىىس , أبىىٛ  ؾطح َؿهٌ اآلثاض 121
 دعفط بايطشاٟٚ

 1415 األٚىل َسغػ١ ايطغاي١

بىٔ  أبٛ احلػن َػىًِ   قشٝح َػًِ 122
 احلذاز

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ بريٚت.

    

ذلُس بٔ إمساعٌٝ أبىٛ   قشٝح ايهداضٟ 123
 عهس اهلل ايهداضٟ

 1422 األٚىل زاض طٛم ايٓذا٠

ذلُىىس بىىٔ عُىىطٚ بىىٔ   ايهعفا٤ ايههري 124
أبىىٛ دعفىىط    َٛغىى٢,

 ايعكًٝٞ املهٞ  

زاض امله ه١ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1404 األٚىل

ْاقىىىط ايىىىسٜٔ ذلُىىىس  نعٝ  أبٞ زاٚز 125
 األيهاْٞ

َسغػىى١  ىىطاؽ    
 ايهٜٛت

 1423 األٚىل

ذلُىىس بىىٔ غىىعس بىىٔ    ايطهكات ايهرب٣ 126
َٓٝىىىع, أبىىىٛ عهىىىس اهلل 

 ايهغسازٟ, ابٔ غعس

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1410 األٚىل

ايه ىىى؛ ايعًُٝىىى١  ذلُس بٔ أمحس ايصٖيب   طهكات احلفاظ 127
 يهٓإ-بريٚت

 1419 األٚىل

هىىس ايىىطمحٔ بىىٔ أبىىٞ ع طهكات احلفاظ 128
 بهط, ايػٝٛطٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

 1403 األٚىل

أبٛ بهط بٔ أمحىس, ابىٔ    طهكات ايؿافع١ٝ   129
 قانٞ ؾٗه١

عىىىىامل ايه ىىىى؛   
 بريٚت

 1407 األٚىل
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تاز ايىسٜٔ بىٔ عًىٞ,      طهكات ايؿافع١ٝ ايهرب٣ 130
 ايػههٞ

ٖذىىىط يًطهاعىىى١  
 ٚايٓؿط

 1413 ايجا١ْٝ

أبٛ ايفسا٤ إمساعٌٝ بٔ  طهكات ايؿافعٝن 131
 عُط بٔ نجري  

َه هىىىى١ ايجكافىىىى١ 
 ايس١ٜٝٓ

 1970 األٚىل

ايعًىىىىىٌ ايىىىىىٛاضز٠ ا  132
 األسازٜح 

ايساضقطين: عًىٞ بىٔ   
 عُط 

زاض طٝهىىىىىىىىى١, 
 ايطٜا 

 1985 األٚىل

ذلُس بٔ ذلُىس, أنُىٌ    ايعٓا١ٜ ؾطح اهلسا١ٜ 133
ايىىسٜٔ أبىىٛ عهىىس اهلل   

 ايهابطتٞ

     زاض ايفهط

إبىىطاِٖٝ بىىٔ إغىىشام    طٜ؛ احلسٜح 134
 احلطبٞ, أبٛ إغشام

داَعىى١ أّ ايكىىط٣  
 َه١ املهط١َ

 1405 األٚىل

محس بٔ ذلُس  ايهػىيت,     طٜ؛ احلسٜح 135
 أبٛ غًُٝإ اخلطابٞ  

 1402   زاض ايفهط  

إبىىطاِٖٝ بىىٔ إغىىشام    طٜ؛ احلسٜح 136
 احلطبٞ

داَعىى١ أّ ايكىىط٣ 
 َه١ املهط١َ

 1405 األٚىل

ٔ   طٜ؛ احلسٜح   137 ذلُىىس بىىٔ   محىىس بىى
 إبطاِٖٝ ايهػيت اخلطابٞ  

 1402   زاض ايفهط

قاغىىِ بىىٔ ثابىىت بىىٔ    طٜ؛ احلسٜح 138
سىىىىىىىعّ ايعىىىىىىىٛا 

 ايػطقػطٞ

َه هىى١ ايعهٝهىىإ, 
 ايطٜا 

 1422 األٚىل

ف ح ايهاضٟ ؾطح قىشٝح   139
 ايهداضٟ

أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط 
 أبٛ ايفهٌ ايعػكالْٞ

زاض املعطفىىىىىىىىى١  
 1379بريٚت , 

  1379 

ذلُس بٔ عهىس ايٛاسىس    ٜط  ف ح ايكس 140
 ايػٝٛاغٞ, ابٔ اهلُاّ  

     زاض ايفهط

عهس ايكاٖط بٔ طىاٖط,    ايفطم بن ايفطم 141
 أبٛ َٓكٛض األغفطاٜٝين

زاض اآلفىىىىىىىىىام 
 اجلسٜس٠  بريٚت

 1977 ايجا١ْٝ

ا َاّ أمحىس بىٔ عًىٞ     ايفكٍٛ ا األقٍٛ   142
 ايطاظٟ اجلكام

ٚظاض٠ األٚقىىىىاف  
 ايهٜٛت

 1405 االٚىل
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ايكىىىاَٛؽ ايفكٗىىىٞ يغىىى١  143
 ٚاقطالسا

 1408 ايجا١ْٝ زاض ايفهط زَؿل  غعسٟ أبٛ دٝ؛

ذلُىىىس بىىىٔ ٜعكىىىٛ    ايكاَٛؽ احملٝط 144
 ايفريٚظ لبازٟ

َسغػىى١ ايطغىىاي١  
 بريٚت

 1407 ايجا١ْٝ

ذلُس بٔ أمحس بٔ دعٟ  ايكٛاْن ايفك١ٝٗ   145
 ا

امله هىى١ ايعكىىط١ٜ  
 بريٚت

 1420 األٚىل

مشىؼ   ذلُس بٔ أمحس: ايهاؾ  146
ايىىسٜٔ أبىىٛ عهىىس اهلل    

 ايصٖيب

زاض ايكه١ً يًجكافى١  
 ا غال١َٝ  دس٠

 1413 األٚىل

عهس اهلل بٔ أمحىس, أبىٛ    ايهاا ا فك٘ ا َاّ أمحس 147
ذلُىىىس, ابىىىٔ قساَىىى١  

 املكسغٞ

ايٓاؾىىىىىىىىط: زاض 
 ايه ؛ ايع١ًُٝ

 1414 األٚىل

أبٛ ذلُىس عهىس اهلل بىٔ     يهاا ا فك٘ ا َاّ أمحسا 148
ساَىىى١ أمحىىىس, ابىىىٔ ق 

 اجلُاعًٝٞ

 1414 األٚىل زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ

أبىىٛ ايهؿىىط عُىىطٚ بىىٔ  ايه ا  يػٝهٜٛ٘  149
 عجُإ بٔ قٓرب, غٝهٜٛ٘

   األٚىل زاض اجلٌٝ  بريٚت

ايهؿىىىاف عىىىٔ سكىىىا٥ل   150
 اي ٓعٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ  

أبٛ ايكاغِ ذلُىٛز بىٔ   
عُىىىىىط ايعرلؿىىىىىطٟ 

 اخلٛاضظَٞ

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ  بريٚت

    

َكطف٢ بٔ عهىس اهلل ,   نؿ  ايظٕٓٛ 151
 سادٞ خًٝف١ 

 1941 األٚىل َه ه١ املج٢ٓ بغساز

نؿ  املؿهٌ َٔ سىسٜح   152
 ايكشٝشن

عهس ايطمحٔ بٔ عًىٞ ,  
 أبٛ ايفطز ابٔ اجلٛظٟ

ايٓاؾط: زاض ايٛطٔ  
 ايطٜا 

    

أبىىٛ ايهكىىا٤ أٜىىٛ  بىىٔ  ايهًٝات 153
 َٛغ٢ ايهفٟٛ

َسغػىى١ ايطغىىاي١   
 بريٚت  

 1419 ايجا١ْٝ

 عًٞ بٔ أبٞ ايهطّ,   ايًها  ا تٗصٜ؛ األْػا    154
 عع ايسٜٔ ابٔ األثري

     زاض قازض  بريٚت
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يىىى؛ ايًهىىىا  ا حتطٜىىىط   155
 األْػا 

عهىىس ايىىطمحٔ بىىٔ أبىىٞ 
بهىىط, دىىالٍ ايىىسٜٔ   

 ايػٝٛطٞ

     زاض قازض  بريٚت

ذلُىىس بىىٔ َهىىطّ بىىٔ   يػإ ايعط  156
َٓظىىىىٛض األفطٜكىىىىٞ  

 املكطٟ

 1415 األٚىل تزاض قازض  بريٚ

َىىىا ضٚاٙ األنىىىابط عىىىٔ    157
 األقا ط

ذلُىىس بىىٔ ذلُىىس بىىٔ   
غىىىىىىىًُٝإ األظزٟ, 

 ايها ٓسٟ ايكغري

 1428 األٚىل زاض اي ٛسٝس

مشؼ األ١ُ٥, أبٛ بهط  املهػٛ    158
ذلُىىس بىىٔ أبىىٞ غىىٌٗ  

 ايػطخػٞ

 1421 األٚىل زاض ايفهط بريٚت

َنت اخلطق٢ عًى٢ َىصٖ؛    159
 ابٔ سٓهٌ

أبىىٛ ايكاغىىِ عُىىط بىىٔ 
 حلػن, اخلطقٞا

زاض ايكىىىىىىىشاب١ 
 يًثاخ

  1413 

أبٛ ظنطٜا ذلٝىٞ ايىسٜٔ    اجملُٛع ع٢ً املٗص  160
 بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ

     زاض ايفهط بريٚت

دلُىىىع األْٗىىىط ا ؾىىىطح  161
 ًَ ك٢ األسط  

عهس ايىطمحٔ بىٔ ذلُىس    
بىىٔ غىىًُٝإ ؾىىٝدٞ   

 ظازٙ

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ

    

حلػىىٔ عًىىٞ بىىٔ أبىىٛ ا احملهِ ٚاحملٝط األعظِ 162
إمساعٝىىٌ بىىٔ غىىٝسٙ   

 املطغٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 بريٚت

  2000 

عًىىٞ بىىٔ أمحىىس, أبىىٛ    احمل٢ً   163
 ذلُس ابٔ سعّ

     زاض ايفهط بريٚت

ذلُىىىىٛز بىىىىٔ أمحىىىىس  احملٝط ايربٖاْٞ 164
ايهدىىاضٟ احلٓفىىٞ أبىىٛ 

 املعايٞ بطٖإ ايسٜٔ

زاض ايه ىىىىىىىىى؛ 
 ايع١ًُٝ, بريٚت    

 1424 األٚىل

ٛ احلػىىٔ عًىىٞ بىىٔ أبىى املدكل 165
 إمساعٌٝ, ابٔ غٝسٙ

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ  بريٚت

 1417 األٚىل  
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أمحىىس بىىٔ ذلُىىس بىىٔ    رل كط اخ الف ايعًُا٤ 166
غىىال١َ, أبىىىٛ دعفىىىط  

 ايطشاٟٚ

زاض ايهؿىىىىىىىىىا٥ط 
 ا غال١َٝ  بريٚت

 1417 ايجا١ْٝ

عُىىط بىىٔ احلػىىن بىىٔ  رل كط اخلطقٞ 167
 عهس اهلل اخلطقٞ

زاض ايكىىىىىىىشاب١ 
 يًثاخ

  1413 

إمساعٌٝ بٔ حيٝى٢ بىٔ    رل كط املعْٞ   168
إمساعٌٝ, أبٛ إبىطاِٖٝ  

 املعْٞ

زاض املعطفىىىىىىىىى١  
 بريٚت

  1410 

أبٛ غعٝس غىشٕٓٛ بىٔ    املس١ْٚ 169
غىىىعٝس بىىىٔ سهٝىىى؛  

 اي ٓٛخٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 بريٚت

    

عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس   َطات؛ ا مجاع 170
 ابٔ سعّ ٟ ايظاٖطٟ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 ٚتبري

    

َطقا٠ املفاتٝح ع٢ً َؿىها٠   171
 املكابٝح

عًٞ بٔ غًطإ ذلُىس,  
 املال  ايكاضٟ

زاض ايفهط, بريٚت  
 يهٓإ

 1422 األٚىل

َػىىىىا٥ٌ ا َىىىىاّ أمحىىىىس  172
 ٚإغشام بٔ ضاٖٜٛ٘

إغىىشام بىىٔ َٓكىىٛض  
 املطٚظٟ

اجلاَع١ ا غال١َٝ 
 املس١ٜٓ  

 1425 األٚىل

 1420 ايجا١ْٝ َسغػ١ ايطغاي١ سٓهٌأمحس بٔ  َػٓس ا َاّ أمحس بٔ سٓهٌ 173

أبٛ بهط أمحس بٔ عُطٚ   َػٓس ايهشط ايعخاض   174
 ايهعاض

َه هىىىى١ ايعًىىىىّٛ 
ٚاحلهىىِ, املسٜٓىى١  

 املٓٛض٠,

 2009 األٚىل

أبٛ عهىس اهلل ذلُىس بىٔ     َػٓس ايؿافعٞ 175
 إزضٜؼ  ايؿافعٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ  
 بريٚت

    

غىىًُٝإ بىىٔ زاٚز بىىٔ  َػٓس ايطٝايػٞ 176
 جلاضٚز  ا

زاض ٖذط يًطهاعى١  
 ٚايٓؿط,

 1419 األٚىل

إمساعٌٝ بٔ عُط, أبىٛ   َػٓس ايفاضٚم 177
ايفىىىسا٤ ابىىىٔ نىىىجري   

 ايسَؿكٞ

زاض ايٛفىىىىىىىىىا٤   
 املٓكٛض٠

 1411 األٚىل
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عٝا  بٔ َٛغى٢ بىٔ    َؿاضم األْٛاض 178
 عٝا   

امله هىىى١ ايع ٝكىىى١  
 ٚزاض ايثاخ

    

ٛ ذلُىىس بىىٔ سهىىإ, أبىى   عًُا٤ األَكاض َؿاٖري 179
 سامت ايساضَٞ

زاض ايٛفىىىىىىىىىىا٤ 
 املٓكٛض٠

 1411 األٚىل

 ذلُس بٔ عهس اهلل   َؿها٠ املكابٝح 180
 اخلطٝ؛ اي ربٜعٟ

امله ؛ ا غىالَٞ   
 بريٚت

 1405 ايجايج١

املكىىهاح املىىٓري ا  طٜىى؛   181
 ايؿطح ايههري  يًطافعٞ

أمحس بٔ ذلُس بٔ عًىٞ  
 املكطٟ ايفَٝٛٞ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 بريٚت

    

أبىىٛ بهىىط عهىىس اهلل بىىٔ  كٓ  ابٔ أبٞ ؾٝه١َُ 182
 ذلُس, ابٔ أبٞ ؾٝه١  

طهعىىىى١ ايىىىىساض   
 ايػًف١ٝ اهلٓس١ٜ

    

أمحس بٔ أبٞ بهط , أبىٛ   َكهاح ايعداد١ 183
 ايعهاؽ ايهٛقريٟ

 -زاض ايعطبٝىىىىىى١ 
 بريٚت

 1403 ايجا١ْٝ

أبىىٛ بهىىط بىىٔ ُٖىىاّ     َكٓ  عهس ايطظام: 184
 ايكٓعاْٞ,

امله ؛ ا غىالَٞ   
 بريٚت

١ٝايجاْ  1403 

املعىىىامل األثىىىري٠ ا ايػىىى١ٓ  185
 ٚايػري٠  

ذلُس بٔ ذلُىس سػىٔ   
 ُؾط ا 

زاض ايكًىىِ, ايىىساض 
ايؿىىىا١َٝ زَؿىىىل 

 بريٚت

 1411 األٚىل

أمحس بٔ عًٞ بٔ ذلُس,  املعذِ املفٗطؽ 186
 ابٔ سذط  

َسغػىى١ ايطغىىاي١  
 بريٚت

 1418 األٚىل

     زاض ايسع٠ٛ مجاع١ املعذِ ايٛغٝط 187

اقط ايىسٜٔ بىٔ عهىس    ْ املغط    188
 ايػٝس,  

-َه هىىى١ أغىىىا١َ 
 سً؛

 1979 األٚىل

أبٛ ذلُىس عهىس اهلل بىٔ     املغين البٔ قسا١َ 189
أمحىىىس, ابىىىٔ قساَىىى١   

 اجلُاعًٝٞ

 1388   َه ه١ ايكاٖط٠

َعامل  ايػٓٔ: ؾىطح غىٓٔ    190
 أبٞ زاٚز  

محىىس بىىٔ ذلُىىس, أبىىٛ   
غىىىىىًُٝإ ايهػىىىىىيت, 

 اخلطابٞ

املطهعىىى١ ايعًُٝىىى١  
 سً؛

 1351 األٚىل
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َعىىامل اي ٓعٜىىٌ ا تفػىىري    191
 ايكطلٕ

حلػىىن بىىٔ َػىىعٛز,   
 أبٛ ذلُس ايهغٟٛ

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ بريٚت

 1420 األٚىل

ذلُىىس بىىٔ أمحىىس بىىٔ    َعاْٞ ايكطا٤ات   192
األظٖطٟ, أبٛ َٓكىٛض  

 اهلطٟٚ  

داَعىىىى١ املًىىىىو 
 غعٛز ايطٜا   

 1412 األٚىل,

ٔ  َعاْٞ ايكطلٕ ٚإعطاب٘ 193  إبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بى
غىىٌٗ, أبىىٛ إغىىشام   

 ايعداز

عىىىىامل ايه ىىىى؛   
 بريٚت

 1408 األٚىل

أبٛ عهس اهلل ٜاقٛت بٔ   َعذِ األزبا٤ 194
 عهس اهلل احلُٟٛ  

زاض ايغىىىىىىىط    
 ا غالَٞ, بريٚت

 1414 األٚىل

أبٛ عهس اهلل ٜاقٛت بىٔ   َعذِ ايهًسإ   195
 عهس اهلل احلُٟٛ

     زاض ايفهط بريٚت

ا َعذِ املعىامل اجلغطافٝى١    196
 ايػري٠ ايٓه١ٜٛ

عىىاتل بىىٔ  ٝىىح بىىٔ   
 ظٜٚط ايهالزٟ احلطبٞ

زاض َهىىى١ يًٓؿىىىط 
ٚاي ٛظٜىىىع, َهىىى١ 

 املهط١َ

 1402 األٚىل

زاض  -َه ه١ املج٢ٓ  عُط بٔ ضنا نشاي١    َعذِ املسيفن 197
إسٝىىىا٤ ايىىىثاخ  

 ايعطبٞ  

    

إغشام بٔ إبطاِٖٝ بٔ  َعذِ زٜٛإ األز  198
 احلػن ايفاضابٞ

َسغػىىىىىىىى١ زاض 
يًكىشاف١   ايؿع؛

ٚايطهاع١ ٚايٓؿىط,  
 ايكاٖط٠

  1424 

َسغػى١ ايطغىىاي١,   عُط بٔ ضنا نشاي١  َعذِ قها٥ٌ ايعط    199
 بريٚت

 1414 ايػابع١

 -ذلُس ضٚاؽ قًعذٞ  َعذِ يغ١ ايفكٗا٤ 200
 ساَس قازم قٓٝيب

زاض ايٓفىىىىىىىىا٥ؼ 
يًطهاعىى١ ٚايٓؿىىط  

 ٚاي ٛظٜع

 1408 يجا١ْٝ

س بىىٔ أبىىٛ احلػىىن أمحىى َعذِ َكاٜٝؼ ايًغ١ 201
 فاضؽ بٔ ظنطٜا

زاض ايفهىىىىىىىىىىط   
 بريٚت

  1379 
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أبٛ ْعِٝ أمحس بىٔ عهىس    َعطف١ ايكشاب١ 202
 اهلل  األقهٗاْٞ  

زاض ايٛطٔ يًٓؿىط   
 ايطٜا 

 1419 االٚىل

َعطفىىىى١ أْىىىىٛاع عًىىىىّٛ  203
 احلسٜح,  

عجُإ بٔ عهس ايطمحٔ, 
 أبٛعُطٚ, ابٔ ايكالح 

زاض ايفهط غىٛضٜا,  
زاض ايفهط املعاقط  

 بريٚت

  1406 

َغىىين ايًهٝىى؛ عىىٔ ن ىى؛   204
 األعاضٜ؛

عهساهلل بٔ ٜٛغ  بىٔ  
 ٖؿاّ األْكاضٟ

زاض ايفهىىىىىىىىىىط   
 بريٚت

 1985 ايػازغ١

أبٛ بهط عهس ايكاٖط بىٔ   املف اح ا ايكطف 205
 عهس ايطمحٔ, اجلطداْٞ  

َسغػىى١ ايطغىىاي١  
 بريٚت

 1407 األٚىل

أبٛ ايكاغِ ذلُىٛز بىٔ    املفكٌ ا قٓع١ ا عطا    206
أمحىىىس, عُىىىطٚ بىىىٔ  

 ايعرلؿطٟ  

َه هىىىى١ اهلىىىىالٍ  
 بريٚت

 1993 األٚىل

ذلُس بٔ عهىس ايهىطِٜ    املًٌ ٚايٓشٌ   207
بىىٔ أبىىٞ بهىىط أمحىىس    

 ايؿٗطغ اْٞ

زاض املعطفىىىىىىىىى١  
 1404بريٚت, 

  1404 

 أمحس بٔ احلػن  َٓاق؛ ايؿافعٞ 208
ايهٝٗكٞ  طأبٛ به  

 -زاض ايثاخ 
 َكط

 1390 األٚىل

بٔ احلذىاز أبىٛ   َػًِ  املٓفطزات ٚايٛسسإ   209
 احلػٔ ايكؿريٟ

زاض ايه ؛ ايع١ًُٝ 
 بريٚت

 1408 األٚىل

املٓٗىىىاز ؾىىىطح قىىىشٝح  210
 َػًِ بٔ احلذاز

أبىىٛ ظنطٜىىا حيٝىى٢ بىىٔ  
 ؾطف بٔ َطٟ ايٟٓٛٚ

زاض إسٝا٤ ايىثاخ  
 ايعطبٞ  بريٚت

 1392 ايجا١ْٝ

املٓٗىىٌ ايىىطٟٚ ا رل كىىط   211
 عًّٛ احلسٜح ايٓهٟٛ 

 ذلُس بٔ إبطاِٖٝ,  
 ايهٓاْٞ  ابٔ مجاع١ 

 1406 ايجا١ْٝ, زاض ايفهط  زَؿل

املٓٗىىٌ ايىىطٟٚ ا رل كىىط   212
 عًّٛ  

ذلُىىىس بىىىٔ إبىىىطاِٖٝ  
ايهٓىىىىاْٞ احلُىىىىٟٛ  

 ايؿافعٞ, بسض ايسٜٔ  

ايٓاؾط: زاض ايفهىط   
 زَؿل

  1406 

أمحس بىٔ عهىس احلًىِٝ,     َٓٗاز ايػ١ٓ 213
 ابٔ ت١ُٝٝ احلطاْٞ  

داَعىىى١ ا َىىىاّ  
ذلُىىس بىىٔ غىىعٛز 

 ا غال١َٝ

 1406 األٚىل,
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 1425 األٚىل زاض ايفهط حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ َٓٗاز ايطايهن 214

َايىىو بىىٔ أْىىؼ بىىٔ    املٛطأ بطٚا١ٜ ايعٖطٟ 215
َايىىىىو بىىىىٔ عىىىىاَط 

 األقهشٞ املسْٞ  

 1412   َسغػ١ ايطغاي١

َايىىو بىىٔ أْىىؼ بىىٔ    املٛطأ بطٚا١ٜ ايؿٝهاْٞ 216
َايىىىىو بىىىىٔ عىىىىاَط 

 األقهشٞ املسْٞ  

   ايجا١ْٝ امله ه١ ايع١ًُٝ

َايىىو بىىٔ أْىىؼ بىىٔ    املٛطأ بطٚا١ٜ حي٢ٝ 217
َايىىىىو بىىىىٔ عىىىىاَط 

 األقهشٞ املسْٞ  

َسغػ١ ظاٜس  أبىٛ  
 ظيب 

 1425 األٚىل

زاض املعطفىىىىىىىىى١  مشؼ ايسٜٔ ايصٖيب   َٝعإ االع ساٍ 218
 يًطهاع١ ٚايٓؿط

 1382 األٚىل

 1354 األٚىل جل١ٓ اي أيٝ  اهلٓس أبٛ ايعهاؽ املربز ْػ؛ عسْإ ٚقشطإ   219

عهىىس اهلل بىىٔ ٜٛغىى    ايطا١ْٜك؛  220
 ايعًٜعٞ

َسغػىىى١ ايطٜىىىإ 
 بريٚت

 1418 األٚىل

ايٓٗا١ٜ ا  طٜى؛ احلىسٜح    221
 ٚاألثط

أبٛ ايػىعازات املهىاضى   
بٔ ذلُىس, دلىس ايىسٜٔ    

 اجلعضٟ, ابٔ األثري

امله هىىى١ ايعًُٝىىى١  
 1979ّبريٚت,   

 ٖى1399  

أبىىٞ احلػىىٔ عًىىٞ بىىٔ  اهلسا١ٜ ؾطح ايهسا١ٜ 222
جلًٌٝ أبٞ بهط بٔ عهس ا

 ايطؾساْٞ

ايٓاؾىىىط امله هىىى١  
 ا غال١َٝ

    

امله هىى١ اي ٛفٝكٝىى١   عهس ايطمحٔ ايػٝٛطٞ ُٖع اهلٛاَع 223
 َكط

    

مجاٍ ايسٜٔ, ابٔ ٖؿىاّ   ٚبٌ ايكس٣ 224
 ٖى(761)امل ٛف٢: 

ايطهعىى١: احلازٜىى١   
 عؿط٠

    

مشىىؼ ايىىسٜٔ, ابىىٔ    ٚفٝات األعٝإ 225
 خًهإ

 1900 األٚىل زاض قازض  بريٚت
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 ا: ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚايسٚضٜات:ىثايج

ؾطح َٛطأ َايو بطٚا١ٜ ايؿٝهاْٞ يًُال ايكاضٟ َٔ  -أٌَ عهس اهلل املطؾس  -1
أٍٚ ن ا  ايعنا٠ إىل با  ايطٛاف ا احلر( ضغاي١ يٌٓٝ زضد١ املادػ ري جباَع١ 

 أّ ايكط٣.
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