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Summary 

     This research is an investigation for a value message of Sheikh 

Ibrahim bin Hussein bin Ahmed bin Mohammed bin Ahmed bin Perry 

Hanafi (died in 1099AH), it's topic is (ALQAWL ALAZHAR FIMA 
YOFTA BIQAWL ZOFAR). It's include a range of issues that were 

chose by ALAHNAF theologians to make their advisory opinion about 

it according to Imam Zofar Bin AlHothayl, one of Abo Hanifa student. 

The investigation include a survey about the author's life and his 

achievements, explaining the strange terms, an existence of the 

Prophet Muhammad's talks and a conclusion includes the most 

important results, God bless. 
 

  
 

د بـ اْْحَد  َّّ هذا افبحٞ هق حتَٔؼ فرشٚفٜ ؿّٜٔ مـ رشٚئؾ افًالمٜ افنٔخ إبراهٔؿ بـ ُحَسْغ بـ َأْْحد بـ ُُمَ

ؾٔام يٍتك ؾٔف بَقل زؾر( توّْٝ هـ(،ظْقاهنٚ : )افَقل إزهر 9911ابْـ بري احلٍْل رْحف اهلل تًٚػ )ت

هذه افرشٚفٜ جمّقظٜ مـ ادسٚئؾ افتل اختٚر ظِامء احلٍْٜٔ ادتٖخرون افٍتقى ؾٔٓٚ ظذ ؿقل اإلمٚم زؾر بـ 

اهلذيؾ أحد تالمذة اإلمٚم أيب حٍْٜٔ .وؿد توّـ افتحَٔؼ دراشٜ حلٔٚة ادهْػ وتًريٍٚ بآثٚره افًِّٜٔ 

بٜ وتقثَٔٚ فَِْقل وخترجيٚ فألحٚديٞ افْبقيٜ افؼيٍٜ وخٚمتٜ بٖهؿ وحتريرا فِْص وذحٚ فألفٍٚظ افٌري

 افْتٚئٟ، واهلل ادقؾؼ.  

 

 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلّد هلل ٕحّده وٕستًْٔف وٕستٌٍره وًٕقذ بٚهلل مـ ذور إٍٔسْٚ ومـ شٔئٚت 

ٓ اهلل وحده ٓ أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف، واصٓد أن ٓ افف إ

 ذيؽ فف، فف ادِؽ، وفف احلّد، وهق ظذ ـؾ رء ؿدير، واصٓد أن ُمّداً ظبده ورشقفف.

 ٱ چ (،991)آل ظّران:  چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ 

 ٿ ٿ ٿ ٿٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ ،(9)افْسٚء:  چ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ

 چ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 (. 09 - 09)إحزاب:

 وبًد

ؾٓذه درة ٍٕٔسٜ، وجقهرة ثّْٜٔ، مـ تراث افًالمٜ أفنٔخ إبراهٔؿ بـ حسغ بـ بري 

زاده، تبحٞ يف مقضقع فىٔػ يف مسٚئؾ ؾَٜٓٔ فًٚمل جِٔؾ مـ ظِامء ادذهٛ احلٍْل وهق 

ٍتقى ظذ مٚ أؾتك وؿد مجًٓٚ هذا افًٚمل اإلمٚم زؾر اهلذيل، خٚفػ ؾٔف ا ظِامء ادذهٛ وـٕٚٝ اف

اجلِٔؾ يف هذه افرشٚفٜ مستَهٔٚ إيٚهٚ مـ ٌأمٓٚت ـتٛ ادذهٛ ممٚ يدل ظذ ؽزارة ظِؿ هذا 

اإلمٚم ورشقخ ؿدمف، وؿد تبغ هذا مـ مٗفٍٚتف أفَّٜٔ افتل مل تِؼ افًْٚيٜ افُٚؾٜٔ يف حتََٔٓٚ 

        وإخراجٓٚ بٖفٔؼ صقرة .                         

ـؾ ذفؽ دظٚين فَراءة هذه افرشٚفٜ، وإمًٚن افْير ؾٔٓٚ، خٚصٜ بًد أن يرس اهلل تًٚػ 

 بّْف وؾوِف احلهقل ظذ ٕسختغ فُٔقٕٚ أصال يف ادَٚبِٜ.



 

 

وؿد بذفٝ يف دراشتٓٚ وحتََٔٓٚ ـؾ جٓدي إلخراجٓٚ بٖحسـ صقرة. هذا وؿد ـتبٝ 

 مبحثغ بغ يدي افْصِّ أدحَؼ.

ؾٓق تًريػ وجٔز بٚفنٔخ إبراهٔؿ بـ حسغ بـ بري ٕنٖتف، وصٔقخف،  ول:أمٚ ادبحٞ إ

 وتالمٔذه، وبًض مهٍْٚتف.

ؾَد بْٔٝ ؾٔف ضريَٜ افًّؾ يف إخراج ادخىقط، ٕسٖل اهلل تًٚػ أن يقؾَْٚ  أمٚ ادبحٞ افثٚين:

يٛ خلدمٜ ديْف، وأن يرزؿْٚ اإلخالص يف افًّؾ، وأن يًٍْْٚ ويرؾًْٚ بٚفًِؿ، إٕف شّٔع ؿر

 جمٔٛ افدظٚء.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

هق افًٚمل افٍٚضؾ افنٔخ إبراهٔؿ بـ حسغ بـ أْحد بـ ُمّد بـ أْحد بـ بري، مٍتل  

مُٜ، أحد أـٚبر ؾَٓٚء احلٍْٜٔ وظِامئٓؿ ادنٓقريـ، ومـ تبحر يف افًِؿ وحترى يف َٕؾ 

 سٚئؾ وتٍرد يف احلرمغ بًِؿ افٍتقى وجدد مـ مآثر افًِؿ مٚ إدثر.إحُٚم وحرر اد

فف اهلّٜ افًٚفٜٔ يف آهنامك ظذ مىٚفًٜ افُتٛ، شٚرت بذـره افرـبٚن، بحٔٞ إن ظِامء 

 ـؾ إؿِٔؿ ينرون اػ جالفتف.               

ُمّد  وـٕٚٝ وٓدتف يف ادديْٜ ادْقرة يف ٕٔػ وظؼيـ وأفػ أخذ ظـ ظّف افًالمٜ

 .وؽرمهٚ (9)بـ بري، وصٔخ اإلشالم ظبد افرْحـ ادرصدي

 

 

 

                                                             

رصد، أبق افقجٚهٜ افًّري ادرصدي: مٍتل احلرم ادُّل، وأحد افنًراء افنٔخ ظبد افرْحـ بـ ظٔسك بـ مهق (9)

افًِامء يف احلجٚز. وفد بُّٜ وويل ديقان اإلٕنٚء يف وٓيٜ افؼيػ ُمسـ بـ احلسغ ابـ أيب ّّٕل، وإمٚمٜ ادسجد 

ادىِٛ، ؾَبض ه ومٚت افؼيػ ُمسـ ؾخٍِف افؼيػ أْحد بـ ظبد 9919احلرام وخىٚبتف واإلؾتٚء افسِىٚين شْٜ 

ظذ ادرصدي وُٕبف، ؾتقيف يف شجْف خمْقؿٚ. مـ ـتبف زهر افروض ادَتىػ وهنر احلقض ادر تنػ يف افتٚريخ، و 

افسصٔػ يف ؾـ افتكيػ أرجقزة يف ظِؿ افكف، ضبًٝ مع ذحٓٚ ادسّك ؾتح اخلبر افِىٔػ وفف ذح 

فِسٔقضل، جزآن، و تًّٔؿ افٍٚئدة بتتّٔؿ شقرة افامئدة و ادرصدي ظذ ظَقد اجلامن يف ادًٚين وافبديع وافبٔٚن، 

افقايف يف ذح افُٚيف يف افًروض، و مْٚهؾ افسّر يف مْٚزل افَّر رشٚفٜ، و براظٜ آشتٓالل ومٚ يتًِؼ بٚفنٓر 

واهلالل و افتذـرة )يْير آظالم فِزرـع خر افديـ بـ ُمّقد بـ ُمّد بـ ظع بـ ؾٚرس، افزرـع افدمنَل 

 (.9/919م ج1991مٚيق /ه( افْٚذ دار افًِؿ فِّاليـ، ط: اخلٚمسٜ ظؼ أيٚر 9911ت:)



 

 

، وأجٚزه ـثر (1)، وأخذ احلديٞ ظـ ابـ ظالّن(9)وؿرأ يف افًربٜٔ ظذ ظع ابـ اجلامل 

، وتٚج افديـ (9)مـ ادنٚيخ. وأجٚز هق ـثرًا مـ افًِامء، مْٓؿ افنٔخ حسـ افًجّٔل

مُٜ. وويل إؾتٚء مُٜ شْغ، ثؿ ظزل ظْٓٚ فام تقػ ذاؾٜ ، وـثراً مـ افقاؾديـ إػ (4)افدهٚن

                                                             

هق افنٔخ ظع بـ أيب بُر بـ ظع ٕقر افديـ ابـ اجلامل ادكي بـ أيب بُر بـ ظع ابـ يقشػ إٕهٚري  (9)

، فف تهٕٚٔػ ـه9901 وتقيف هبٚ شْٜ ـه9991اخلزرجل ادُّل افنٚؾًّل ؾَٔف ؾريض، مـ افًِامء مقفده بُّٜ شْٜ 

مْٓٚ ادجّقع افقضٚح ظذ مْٚشؽ اإليوٚح و ـٚيف ادحتٚج فٍرائض ادْٓٚج و ؿرة ظغ افرائض يف ؾْل احلسٚب 

 وافٍرائض و افتحٍٜ احلجٚزيٜ يف إظامل احلسٚبٜٔ و ؾتح افقهٚب ظذ ٕزهٜ احلسٚب )يْير آظالم فِزرـع

4/110.) 

ظالن، افهديَل افنٚؾًّل افَْنبْدي ؾٚضؾ متهقف، مـ أهؾ مُٜ مقفدا ووؾٚة. هق افنٔخ أْحد بـ إبراهٔؿ بـ  (1)

فف ذح احلُؿ افًىٚئٜٔ و ذح رشٚفٜ افنٔخ رشالن وذوح أخرى. وفف رشٚفٜ يف ضريؼ افَْنبْديٜ ذـر ؾٔٓٚ 

 ( .9/88)يْير إظالم فِزرـع ـ، ه9999مجٚظٜ مـ ادنٚيخ تقيف بُّٜ شْٜ 

شْٜ  مقفده بُّٜ .ٔك، أبق افبَٚء افًجّٔل مٗرخ. مـ افًِامء بٚحلديٞ، يامين إصؾهق حسـ بـ ظع بـ حي (9)

. ـٚن جيِس فِدرس يف احلرم ادُّل ظْد بٚب افقداع وبٚب أم هٕٚئ جتٚه ـه9999، ووؾٚتف بٚفىٚئػ شْٜ ـه9941

افِىٚئػ مـ أخبٚر افىٚئػ افرــ افٔامين. مـ تهٍٕٚٔف :خبٚيٚ افزوايٚ ترجؿ بف منٚخيف ومـ اجتّع هبؿ، و إهداء 

وتٚريخ مُٜ وادديْٜ وبٔٝ ادَدس و حٚصٜٔ ظذ إصبٚه وافْيٚئر و حٚصٜٔ ظذ افدر و ثبٝ خرجف تِّٔذه وصٚحبف 

تٚج افديـ بـ أْحد بـ إبراهٔؿ افدهٚن، وشامه ـٍٚيٜ ادتىِع فام طٓر وخٍل، مـ ؽٚفٛ مرويٚت افنٔخ حسـ بـ ظع 

ي:  افًجّٔل ادُّل احلٍْل جزآن زِّ ٌَ يـ اف اَمل افدِّ ـَ يف جمِد واحد، ورشٚئؾ يف افٍِؽ و افٍرائض و افتهقف. وؿٚل 

 (.1/192)يْير آظالم فِزرـع مجع فف افنٔخ تٚج افديـ افدهٚن جزءا، ذـر ؾٔف أصٔٚخف ومسّقظٚتف ومرويٚتف .

إئّٜ إظٔٚن، اددّرس بٚدسجد أحد  هق افنٔخ تٚج افديـ افدهٚن ادُل احلٍْل بـ أْحد بـ إبراهٔؿ افدهٚن. (4)

ًٚ يف افٍَف. ؿرأ بُّٜ ظذ ظِامء ظكه؛ ـٚفنٔخ إبراهٔؿ بري زاده، وأجٚزوه وصٓدوا فف بٚفٍوؾ،  احلرام. ـٚن إمٚم

وتهدر فإلؿراء بٚدسجد احلرام، وٓزم صٔخف افنٔخ حسـ افًجّٔل وتَِك ظْف، وبف ختّرج، وخّرج فف أشٕٚٔده يف 

وشامه: ـٍٚيٜ ادستىِع ، وأّفػ رشٚفٜ يف افَْقت يف افٍجر ومـ منٚخيف: افْٚبِز، ؾَد ضِٛ  ٕحق ثالثغ ـراشٜ،

ًٚ بجّٔع مٚ فف مـ ادرويٚت ظـ منٚخيف وبجّٔع مٚ فف مـ  ًٚ إػ مُٜ، ؾٖجٚزه فٍي مْف اإلجٚزة حغ جٚء حٚج

 ،= "رحِٜ افنٚم ومك واحلجٚزاحلََٜٔ وادجٚز يف "ادهٍْٚت. ذـره إشتٚذ يف رحِتف احلجٚزيٜ ادسامة بـ 



 

   

 

، مـ ظدم إفٍٜ. فف (9)مُٜ افؼيػ برـٚت فام ـٚن بغ ادسَجؿ وبغ ُمّد بـ شِٔامن ادٌريب

مهٍْٚت ـثرة مْٓٚ اإلحتٚف بٕٚحٚديٞ افقاردة يف ؾوؾ افىقاف، إزافٜ افوْؽ يف ادراد مـ 

تبدال، إطٓٚر افُْز ادخٍل يف ظدم ضامن افهريف، يقم افنؽ، آشتدٓل يف حُؿ آش

إظالء افرتٛ يف حُؿ اإليثٚر بٚفَرب، إؾراغ اجلٓد يف دظقى افٔد، إٕٚفٜ إرب يف حُؿ 

اشتًامل أواين افٍوٜ وافذهٛ، بِقغ إرب يف بٔٚن أرض احلجٚز وجزيرة افًرب، تبِٔغ 

بٔٚن حُؿ افتًزير بٖخذ افامل، افسٗال إمؾ يف ظدم جقاز افتَِٔد بًد افًّؾ، رؾع افوالل يف 

وادراد يف جقاز اشتًامل ادسؽ وافًْز وافزبٚد، افسٔػ ادسِقل يف جقاز دؾع افزـٚة ٔل 

افرشقل، ذح تهحٔح افَدوري ٓبـ ؿىِقبٌٚ، ذح ادْسؽ افهٌر فرْحٜ اهلل ، ذح 

مٓامت إصبٚه وافْيٚئر مْيقمٜ ابـ افنحْٜ، ذح ادقضٖ فِنٔبٚين، ظّدة ذوي افبهٚئر بحؾ 

ٓبـ ٕجٔؿ يف افٍروع، افٍقائد ادّٜٓ افٍريدة يف إيوٚح إفٍٚظ افٌريبٜ، افَقل إزهر ؾٔام 

يٍتك بف بَقل اإلمٚم زؾر، افَقل افبٚت يف إيهٚل افثقاب فألمقات، افَقل افتٚم يف ظدم إٍسٚخ 

                                                                                                                                                                                   

=يف أخبٚر افًٚم اخلٚمس وإربًغ وافامئٜ وإفػ، وهق يقم افًؼون مـ ذي احلجٜ، وهق يف جمِديـ ؿد رأيتف 

) يْير :ؾٔض ادِؽ  بتاممف وهلل احلّد، وفف رشٚئؾ ـثرة، وهق مـ أهؾ افَرن افثٚين ظؼ، ومل أؿػ ظذ شْٜ وؾٚتف.

ء أوائؾ افَرن افثٚفٞ ظؼ وافتقايل تٖفٔػ، افًالمٜ، ادٗرخ، ادسْد، افروايٜ، افْسٚبٜ، افنٔخ افقهٚب ادتًٚيل بٖٕبٚ

(( دراشٜ ـه9922-9181أيب افَبض ظبد افستٚر بـ ظبد افقهٚب افبُري افهديَل اهلْدي ادُل .احلٍْل ))

 (.941-949، 9د ظبد ادِؽ بـ ظبدافِف بـ دهٔش ج9وحتَٔؼ أ

ُمّد بـ شِٔامن بـ افٍٚد )وهق اشؿ فف( بـ ضٚهر افّروداين ا فسقد ادُّل، صّس افديـ، أبق ظبد اهلل: هق (9)

ُمدث مٌريب مٚفُل، ظٚمل بٚفٍِؽ، رحٚل. اختٍِٝ ادهٚدر يف اشؿ أبٔف: شِٔامن أو ُمّد؟ ؾتُررت ترمجتف. وفد يف 

ٚم واإلشتٕٚف، واشتقضـ احلجٚز وـٚن فف بُّٜ )تٚرودإٝ( ورجٚل يف ادٌرب إؿل وإوشط، ودخؾ مك وافن

صٖن. وؿِد افْير يف أمر احلرمغ، ؾبْك ربٚضٚ ظْد بٚب إبراهٔؿ بُّٜ، ظرف بربٚط ابـ شِٔامن. وبْك مَزة بٚدًذ 

. وـٚن ـه9914ظرؾٝ بَّزة ابـ شِٔامن. ثؿ أخرج مـ مُٜ، بًد صبف ؾتْٜ، ؾٕٚتَؾ اػ دمنؼ مٍْٔٚ وتقيف هبٚ شْٜ 

 (.1/929يف ادؼق بٚدٌريب فف مٗفٍٚت ـثرة .)يْير آظالم فِزرـع يًرف 



 

 

افَقل افهقاب يف حُؿ افبٚب  افدار ادستٖجرة بٚٓهندام، افَقل افسٚر يف حُؿ ؾْٚء افدار،

بَّْقل إصحٚب، افَقل افٍٚصؾ افاميض يف بٔٚن حُؿ ظزل افسِىٚن فَِٚيض، افًِّٜ يف 

حُؿ صالة إربع بًد اجلًّٜ، افَْقل ادٍْٜٔ يف حُؿ ذف وفد افؼيٍٜ، افقاضح مـ 

 افَْقل يف حُؿ افٍراغ وافْزول، افقثٔؼ مـ افًروة يف بٔٚن أؿسٚم افرصقة.

قيف يقم إحد شٚدس ظؼ صقال شْٜ تسع وتسًغ وأفػ ودؾـ بٚدًالة ؿرب افسٔدة وؿد ت

خدجيٜ وـٚن ؿَِٚ مـ ادقت ؾرأى افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف ادْٚم يَقل فف )يٚ إبراهٔؿ مٝ 

ؾٚن فؽ يب اشقة حسْٜ( ؾَٚل يٚ رشقل اهلل ظذ ذط ان يُتٛ يل ثقاب احلٟ يف ـؾ شْٜ ؾَٚل 

  (9) اهلل ظِٔف وشِؿ )فؽ ذفؽ(.رشقل اهلل صذ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(حتَٔؼ شٔد ـرسوي ـه9910يْير ديقان آشالم، فنّس افديـ ابق ادًٚيل ُمّد بـ ظبد افرْحـ بـ افٌزي )ت: (9)

، ،هديٜ افًٚرؾغ929و9/941م،ج9119-هـ9499فبْٚن، ط:آوػ،-حسـ، افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت

،اؾٚدة إٓٚم بذـر بِد اهلل احلرام مع تًَِٜٔ 9/94،جـه9491دار افٍُر، (،ـه9991اشامظٔؾ بٚصٚ افبٌدادي )ت:

-9119ادسّك ب٘متٚم افُالم افًالمٜ ادحدث ادسْد ادٗرخ افنٔخ ظبدافِف بـ ُمّد افٌٚزي ادُل احلٍْل )

،خالصٜ 9/91،آظالم فِزرـع111-1/112دراشٜ وحتَٔؼ ظبد ادِؽ بـ ظبد اهلل بـ دهٔش،ج (ـه9912

 .9/91(جـه9111-9129آثر يف اظٔٚن افَرن احلٚدي ظؼ، فِّٗرخ ُمّد امغ دحبل )



 

   

 

اعتمدت يف حتقيق ىذه الرسالة اللطيفة على نسختني خطيتني من خمطوطات جامعة الرايض وىذا وصف 
 موجز لألصول املعتمدة يف التحقيق:

ابألصل كتب على الورقة االوىل منها: القول االزىر فيما يفىت فيو بقول االمام النسخة أوىل: وقد رمزت هلا 
لوحات، يف اللوحة األوىل  3ه .وتقع ىذه النسخة يف  9911-زفر، أتليف ابن بريي/ ابراىيم بن حسني 

 سطرا، خطها واضح مقروء.69سطرا ويف الثالثة 62والثانية 
، نسخة حسنة، خط نسخ ممتاز، ومل اقف على اسم الناسخ وال كتبت يف القرن الثاين عشر اهلجري تقديرا

 أتريخ نسخها.
اسطر  5النسخة الثانية: وقد رمز هلا ابلنسخة ب، تقع يف لوحتني ونصف حتتوي اللوحة االوىل على 

اىيم سطرا، كتب يف اوهلا القول االزىر فيما يفىت فيو بقول االمام زفر للعالمة الشيخ ابر  63والثانية والثالثة 
بريي مفيت مكة املشرفة رمحو هللا تعاىل امني، خطها واضح وقد نسخت يف القرن الثالث عشر اهلجري ومل 

 يذكر انسخها. 

 منهجي يف حتقيق "القول األزىر فيما يفىت فيو بقول اإلمام زفر" يتلخص يف النقاط اآلتية:
النسخة األوىل املرموز هلا ابألصل، مث قابلت املنسوخ على  نسخ الرسالة، وجعلت عمديت يف ذلك .1

 املخطوط.
 قابلت ما يف نسخة األصل على النسخة ب، وأثبت ما بينها من فروقات. .2
 التعريف جبل ِّ األعالم الواردة يف الرسالة، بًتمجة مناسبة، وذلك عند ورود العلم ألول مرة فقط. .3
 صنف، وأيري اىل املطبو  منها قدر اإلمكان.التعريف ابلكتب الفقهية اليت يذكرىا امل .4
بذلت جهدي يف توثيق النصوص الفقهية، وردىا إىل أصوهلا من الكتب الفقهية املعتمدة، أو اىل  .5

 .2مواردىا اليت أيار اليها املؤلف.
 علقت على اغلب املسائل الواردة وايضاحها ابختصار . .6

 



 

 

 مناذج املخطوطات:

 
 لوحة العنوان من األصل

 
 

 من األصل وفيو ا لوحتان األوىلالورقة 



 

   

 

 

 
 لوحة العنوان من النسخة ب

 



 

 

 
 الوقة األوىل من النسخة ب وفيو ا لوحتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلّد هلل افامن ظذ مـ صٚء بٚفروايٜ وافدرايٜ، وهداه ٓتبٚع افسِػ واخلِػ يف 

ـ بًٞ هٚديٚ فًِبٚد مـ افٌقايٜ، وظذ افف وأصحٚبف اهلدايٜ وافْٓٚيٜ، وافهالة وافسالم ظذ م

 ْحٚة افديـ هنٚيٜ وبدايٜ، وبًد:

ؾٓذه رشٚفٜ منتِّٜ ظذ مٚ تٔرس مجًف مـ ادسٚئؾ افتل اختٚرهٚ ادنٚيخ ادتٖخرون 

ظذ ؿقل اإلمٚم زؾر اهلذيل رْحف اهلل تًٚػ، رأيٝ بخط خٚمتٜ ادنٚيخ إجِٜ افًالمٜ ظّل 

ـ ُمّد بـ افنٔخ ادًتَد ادتٍؼ ظذ ظِّف وصالحف صٓٚب افديـ أْحد ووافدي صّس افدي

بـ ُمّد بـ اْحد ادًّر افنٓر ببري زاده احلٍْل تٌّد اهلل اجلّٔع برْحتف وًٍْٕٚ بزـٚهتؿ، 

ظٚمل  (1)ظـ افًالمٜ ادحَؼ خٚمتٜ ادتٖخريـ مقٕٓٚ اْحد بـ يقٕس افنٓر بٚفنِبل (9)]َٕال[

ادسٚئؾ افتل ظِٔٓٚ افًّؾ ظذ ؿقل زؾر أربع ظؼة مسٖفٜ، ومل يذـر مك ادحروشٜ. أن 

تٍهِٔٓٚ ورأيٝ رشٚفٜ دتَدم أنَّ ادسٚئؾ ثامن، ؾًْد ذفؽ أحببٝ أن أظِؼ مٚ رأيتف مـ 

 ادسٚئؾ.

  

                                                             

 يف افْسخٜ ب:ٕٚؿال. (9)

أْحد بـ يقٕس بـ ُمّد، أبق افًبٚس صٓٚب افديـ ادًروف بٚبـ افنِبل: ؾَٔف حٍْل مكي، وؾٚتف بٚفَٚهرة  هق (1)

 9999ٜٔ ظذ ذح افزيًِل فُِْز( و )افٍتٚوى( مجًٓٚ حٍٔدة ظع بـ ُمّد ادتقىف شْٜ ( فف )حٚصـه140.شْٜ )

.)يْير  9990ورتبٓٚ ظذ أبقاب افُْز، و )افدرر افٍرائد ( حٚصٜٔ ظذ ذح إجرومٜٔ، جردهٚ وفده ُمّد شْٜ 

 (.9/101آظالم فِزرـع، ج



 

 

 .(9)ادريض يًَد يف افهالة ـٚفتنٓد ادسٖفٜ إوػ:

 .(4)خٔٚرصحـ افدار ؽر مبىِٜ فِ(9)]رؤيٜ[ افثٕٜٚٔ: (1)ادسٖفٜ

 
 

                                                             

(،افْٚذ دار افُتٚب افًريب بروت، ـه280افُٚشٚين )ت: بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع، ظالء افديـيْير  (9)

.ادحٔط افزهٚين يف افٍَف افًْامين ؾَف آمٚم أيب حٍْٜٔ افًْامن ريض اهلل ظْف، أبق ادًٚيل 9/191(،ج9181شْٜ )

شٚمل (،ادحَؼ :ظبد افُريؿ ـه 191برهٚن افديـ ُمّقد بـ أْحد بـ ظبد افًزيز ظّر بـ مٚزة افبخٚري احلٍْل )ت:

 . 929ص1م ج 1994_ ـه9414فبْٚن، ط آوػ  -اجلْدي، افْٚذ :دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت 

ُٜ يِف َؿْقٍل ل: ؿِٝ  اختِػ افٍَٓٚء يف هذه ادسٖفٜ ظذ أؿقا   َّٔ
ًِ ِٚؾ ُٜ َوافنَّ َِ ُٜ َواحْلََْٚبِ َّٔ

ُِ َٛ اْفاَمفِ ـْ َأيِب  -َؾَذَه ٌٜ َظ َوُهَق ِرَواَي

ٍد  َّّ َ َهْٔئَ  -ُيقُشَػ َوُُمَ رِّ ٌَ َرَأ، ُثؿَّ ُي َْ ٚ َوَي ًً بِّ َ فإِلْْحَراِم ُمَسَ زِّ َُ ِع َجٚفًِسٚ َأْن ُي تََىقِّ ُّ ِْ
ُّٛ فِ ُف ُيْستََح َّٕ ُجقِد إَِػ َأ قِع َأِو افسُّ ـُ تَُف فِِرُّ

ْؿ. ُٓ ُ َظْْ ٍَٕس َريِضَ اَّللَّ َر َوَأ َّ  ُظ
ـِ ـِ اْب ْؿ، َوُرِوَي َذفَِؽ َظ ُٓ اَلٍف َبَْْٔ

ـِ  َظَذ اْختِ ِٔد ْب ًِ ـَ َوجُمَِٚهٍد َوَش ـِ ِشِري ـِ اْب اَم ُرِوَي َظ ـَ

. ُجبَْرٍ َوافثَّْقِريِّ وَ  ُ ُؿ اَّللَّ ُٓ ٌد  إِْشَحَٚق َرِْحَ َّّ َٜ َوُُمَ ٍَ ْرِخلُّ َظُْْف  -َوَيَرى َأُبق َحِْٔ َُ ُف اْف َِ ََ َٕ ِٜ  -ِؾٔاَم  ِع يِف َحَٚف َِٔر اْدُتََىقِّ خَتْ

 َُ َراَءِة َبْغَ اْف
َِ قِد اْف ًُ.

ِ
بَٚء
ْحتِ ِٓ ِع َوا بُّ َ ِة  َوافسَّ َٜ َصالَ ِٕ َنَّ َظٚمَّ تَبِل، َهَذا َمٚ اْختََٚرُه اإلْ َِمُٚم ُخَقاَهْر َزاَدْه؛  ُف حَيْ َّٕ ـْ َأيِب ُيقُشَػ َأ َوَظ

ُف يَ  َّٕ َ ِٕ َٚن ُُمْتَبًِٔٚ؛ َو ـَ ِر  ّْ ًُ َؿ يِف آِخِر اْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ُ َظ  َصذَّ اَّللَّ
ِ
.َرُشقل اَّللَّ ِٜ َِ بْ

َِ َْٖظَوِٚئِف إَِػ اْف ٚ ِب ًٓ ثََر َتَقجُّ ـْ قُن َأ ُُ 

ًصٚ. َسِ ٍْ ُد ُم ًُ َْ َع َي ُٜ يِف َأَصحِّ إَْؿَقال: إِنَّ اْدُتََىقِّ َّٔ
ًِ ِٚؾ  َوَؿٚل افنَّ

 شَىٝ مـ ٕسخٜ إصؾ وؿد أثبتٓٚ يف مجٔع ادسٚئؾ . (1)

 ب:رايٜ. ٜيف افْسخ (9)

افديـ افزيًِل  دؿٚئؼ وحٚصٜٔ افنِبل ، ظثامن بـ ظع بـ ُمجـ افبٚرظل ؾخر احلَٚئؼ ذح ـْز افغتبٔ يْير (4)

حٚصٜٔ فنٓٚب افديـ اْحد بـ ُمّد بـ اْحد بـ يقٕس بـ اشامظٔؾ بـ يقٕس افنِبل  (،ـه049احلٍْل )ت:

ر، ،ذح ؾتح افَدي4/10، جـه9999، ط:آوػ ةبقٓق _افَٚهر ٜافُزى إمري ٜافْٚذ :ادىبً هـ(،9919)ت:

 ،1/944افْٚذ :دار افٍُر، مُٚن افْؼ :بروت ج (،هـ189فسٔقاد )ت:اـامل افديـ ُمّد بـ ظبد افقاحد 

 :افْٚذ (،ـه109افبحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ، زيـ افديـ بـ ابراهٔؿ بـ ُمّد، ادًروف بٖبـ ٕجٔؿ ادكي )ت:

ُ َظُْْف  -ابـ أيب فٔذ، وظْد افنٚؾًل  ؿِٝ: وبف ؿٚل  .1/111افُتٚب آشالمل، ط:افثٕٜٚٔ، ج  دار : ٓ بد -َريِضَ اَّللَّ

مع ذفؽ مـ رؤيٜ افسَقف وادىبخ وافسىقح واجلدران خٚرجٚ وداخال، ورؤيٜ ادستحؿ وافبٚفقظٜ، وبف ؿٚل 

. -احلسـ بـ زيٚد  ُ  َرِْحَُف اَّللَّ



 

   

 

           (9)افقـٔؾ بٚخلهقمٜ ٓ يُقن وـٔال بٚفَبض. ادسٖفٜ افثٚفثٜ:

 .      (1)توّغ افسٚظل افامل ادٌرم مـ ٓ ذٕٛ فف ادسٖفٜ افرابًٜ:

 .  (9)ظدم ثبقت اخلٔٚر فهٚحٛ افديـ اذا اخذ زيقؾٚ ظـ اجلٔٚد ادسٖفٜ اخلٚمسٜ:

 .(2)بٚفٍَْٜ حٔٞ يَبِٓٚ افَٚيض(4)جٜ بٚفُْٚح ]وضٚفبٝ [إذا أؿٚمٝ ادرأة احل ادسٖفٜ افسٚدشٜ:

                                                             
ؿِٝ :وشتدل زؾر  .1/111فدؿٚئؼ ج،افبحر افرائؼ ذح ـْز ا4/10تبٔغ احلَٚئؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ،ج يْير (9)

فَقفف  أن ادىِقب مـ افقـٔؾ بٚخلهقمٜ آهتداء إػ احلؼ، ومـ افقـٔؾ بٚفَبض إمٕٜٚ، وفٔس ـؾ مـ هيتدي إػ 

ورد مجٓقر احلٍْٜٔ ظذ دفٔؾ زؾر بٖن ادقـؾ فام وـؾ  فتقـٔؾ بٚخلهقمٜ تقـٔالً بٚفَبض.رء يٗمتـ ظِٔف، ؾال يُقن ا

 ُٚن افتقـٔؾ هبٚ تقـٔالً بٚفَبض.ؾَد ائتّْف ظذ ؿبوف؛ ٕن اخلهقمٜ ؾٔف ٓ تْتٓل إٓ بٚفَبض، ؾؽره بٚخلهقمٜ 

ؿٚل صٚحٛ اهلدايٜ: وافٍتقى افٔقم ظذ ؿقل زؾر رْحف اهلل، فيٓقر اخلٕٜٔٚ يف افقـالء، وؿد يٗمتـ ظذ اخلهقمٜ مـ 

،  ٓ يٗمتـ ظذ وؿٚل افنٚؾًٜٔ واحلْٚبِٜ: إن افقـٔؾ بٚخلهقمٜ ٓ ًٚ يِّؽ افَبض؛ ٕٕف ؽر مٖذون بف ساحٜ وٓ ظرؾ

 إذ فٔس ـؾ مـ يرضٚه  فتثبٔٝ حَف  يرضٚه فَبوف .

،رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر ٓبـ ظٚبديـ ، ُمّد أمغ بـ ظّر بـ ظبد 1/111افبحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ  يْير (1)

 .2/119م ج9111-ه9491بروت، ط:افثٕٜٚٔ -افٍُر(افْٚذ :دار ـه9121افًزيز ظٚبديـ افدمنَل احلٍْل، )ت:

،افبْٚيٜ ذح اهلدايٜ، أبق ُمّد ُمّقد بـ أْحد بـ مقشك بـ أْحد 1/919يْير بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع  (9)

آوػ  ط، فبْٚن–افْٚذ دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت  (ـه822بـ حسغ افٌٔتٚيب احلٍْل بدر افديـ افًْٔل، )ت:

،افِبٚب يف ذح افُتٚب، فًبد افٌْل بـ ضٚفٛ بـ ْحٚد بـ ابراهٔؿ افٌّْٔل افدمنَل 8/449م،1999-ـه9419

 ،فبْٚن–ادُتبٜ افًِّٜٔ بروت  حتَٔؼ :ُمّد ُمل افديـ ظبد احلّٔد، افْٚذ: (ـه9118ادٔداين احلٍْل )ت:

 .1/911ج

 يف افْسخٜ ب:وضٚفبتف. (4)

دار ادًرؾٜ  (،افْٚذ:ـه489افرسخز )ت: ٜئّد بـ أيب شٓؾ صّس آادبسقط فِرسخز، ُمّد بـ أْح يْير (2)

 ، ُمّد بـ ُمّد بـ ُمّقد أـّؾ افديـ أبقٜ هلداياذح  ٜفًْٚيا،91/912م،ج 9119-ـه9494بروت شْٜ 

، 0/911افْٚذ دار افٍُر،ج، (ـه081ظبدافِف أبـ افنٔخ صّس افديـ بـ افنٔخ مجٚل افديـ افرومل افبٚبريت )ت:

افْٚذ دار أحٔٚء افُتٛ  (ـه882ر احلُٚم ذح ؽرر إحُٚم، ُمّد بـ ؾرامرز بـ ظع افنٓر بّال خرسو )ت:در

ُع  ؿِٝ : .9/190دختٚر ذح تْقير إبهٚر ، حٚصٜٔ رد ادحتٚر ظذ افدر ا9/490ٜ جافًربٔ َّ َوِظَْْد ُزَؾَر َيْس

ِٚح وَ  َُ ِِض بِٚفِّْ َْ َٜ َوَٓ َي ٚيِض اْفبََِّْٔ ََ ِْ٘ن اْف ، َؾ ِٜ َٕ ْشتَِدا ِٓ ٚيِض بِٚ ََ ـْ َفُف َمٚفٌِؽ َأَمَرَهٚ اْف ُُ ْوِج، َوإِْن مَلْ َي ـْ َمٚل افزَّ َٜ ِم ََ ٍَ ٚ افَّْ َٓ ٔ
ىِ ًْ ُي

ٚيِض إَِظَٚدَة ا ََ ٚ اْف َٓ ٍَ َِّ ـَ َر َذفَِؽ  َُ ْٕ ، َوإِْن َأ ـِ ْي  افدَّ
ِ
َوٚء ََ ِٚح َأَمَرُه بِ َُ ْوُج َوَأَؿرَّ بِٚفِّْ ٚيِض ْفبََِّْٔ َحََضَ افزَّ ََ ْدَهٚ َأَمَرَهٚ اْف ًِ ِْ٘ن مَلْ ُت ، َؾ ِٜ

 بَِردِّ َمٚ َأَخَذت.



 

 

 .        (9)صحٜ وؿػ افدراهؿ ظذ افهحٔح ادسٖفٜ افسٚبًٜ:

 .(1)ظدم براءة افٍُٔؾ بتسِٔؿ ادٍُقل يف افسقق ادسٖفٜ افثٚمْٜ:

 هذه ادسٚئؾ ادنٓقرة، افسٚبَٜ وزدت.

رة إذا ـٕٚٝ بغ رجِغ ؾجٖت بقفد . واددب(9)ؿٚل يف احلٚوي افَدد ادسٖفٜ افتٚشًٜ:

 (2)فؼيُف ؿّٔف ٕهٔبف مْف مدبرا، ومل ]تك[(4)ؾٚدظٚه احدمهٚ ؾٓق ابْٓٚ اشتحسٕٚٚ، ]وفٔس [

اددبرة ام وفده بؾ تبَك مدبره بْٔٓام، فُـ اذا مٚت اددظل ظتؼ ٕهٔبف مْٓٚ مـ مجٔع افامل، 

 .(0)اهلل تًٚػ وبف ٕٖخذ إتٓك ـوهق ؿقل زؾر رْحف  افْسٛ مْف (1)وافَٔٚس ان ]ٓ يْسٛ[
                                                             

.جمّع إهنر يف 1/990آحُٚم، ج .درراحلُٚم ذح ؽرر1/991ادحٔط افزهٚين يف افٍَف افًْامين ج يْير- (9)

(افْٚذ ـه9908ذح مِتَك إبحر، ظبد افرْحـ بـ ُمّد بـ شِٔامن اددظق بنٔخ زاده يًرف بدامٚد أؾْدي )ت:

ُف َٓ   .9/091:دار أحٔٚء افساث افًريب ج َّٕ َ ِٕ قِد؛  َُ َٜ َوَأيِب ُيقُشَػ َظَدُم َجَقاِز َوْؿِػ افُّْ ٍَ َٙ َؿْقل َأيِب َحِْٔ تَ َْ ؿِٝ :أنَّ ُم

ٚ.جَيُقُز َوْؿُػ ادَْ  قَِٓت َأْصالً ِظَْْدمُهَ َُ ْْ  َُ ُف َٓ جَيُقُز َوْؿُػ اْدَْْ َّٕ ٍد إِ َّّ ـَ َوَؿْقل ُُمَ  ِم
ٍ
ء ُٚمؾ بَِقْؿِػ َرْ ًَ ـْ إِْن َجَرى افتَّ

ُِ قَِٓت َف

ؿْ  ِٓ ِِ ُٚم ًَ ِس َوَت  افَّْٚ
ِٜ ٍد حِلََٚج َّّ تَْقى َظَذ َؿْقل ُُمَ ٍَ َِٔٚر: َواْف

ْختِ ِٓ ُف. َؿٚل يِف ا ٍُ قَِٓت َجَٚز َوْؿ َُ ْٚدََه  اْدَْْ ـَ ِٛ بَِذفَِؽ،  تُ ُُ ِٚحِػ َواْف

الَِح. قِد  َوبًَِْٚء َظَذ َذفَِؽ  َوافسِّ َُ تَْقى بُِدُخقل افُّْ ٍَ قِد ُوِجَدِت اْف َُ ِٜ بَِقْؿِػ افُّْ ََ ُهقِر افالَِّح ًُ ُٚمؾ يِف اْف ًَ َؾِحَغ َجَرى افتَّ

رِّ اْدُْختَِٚر: َبؾ َوَرَد إْ َْمرُ  ِف. َؿٚل يِف افدُّ
ٍِ ُٚمؾ ِبَقْؿ ًَ ٍد بَِجَقاِز َوْؿِػ َمٚ َجَرى افتَّ َّّ َٝ َؿْقل ُُمَ َوِٚة بِ حَتْ َُ ِْ اَم يِف  فِ ـَ ِؿ بِِف  ُْ  ٚحْلُ

قِد. ًُ ُروَضِٚت َأيِب افسُّ ًْ ٚ َجَرى إِْؿَراُضفُ  َم َٓ َِ ٚ، َوإَِذا َردَّ ِمثْ َٓ ْؿَراِض ِ٘ ٚ ُهَق ِظَْْدُهْؿ بِ َٓ
 َظِْْٔ
ِ
ٚء ََ ِٚع هِبَٚ َمَع َب ٍَ

ْٕتِ ِٓ َأْيًوٚ،  َوَوْجُف ا

َراِهُؿ وَ  ِٝ افدَّ َٕ ٚ ـَ : َفامَّ  ـَ ِدي
ـُ َظٚبِ َذا، َؿٚل اْب َُ ٚ.َوَه َٓ

ُِّْٔ ًَ َدِم َت ًَ
ٚ فِ َٓ َٚم ََ قُن َبَدهُلَٚ َؿِٚئاًم َم ُُ ِِٔغ، َي ًْ ُ بِٚفتَّ غَّ ًَ ُر َٓ َتتَ

ِٕٚ َٕ  افدَّ

ْبِح يِف اْفَقجْ  ُق بِٚفرِّ ٚ، ُثؿَّ ُيتََهدَّ َٓ ؾ ِؾٔ َّ ًْ ـْ َي َػ َم
ًٜ إِ ٚ آَخَر: َأْن ُتْدَؾَع ُمَوَٚرَب ًٓ َر ُزَؾُر َوْج ـَ َِ َوَذ ْٝ َظ ٍَ  ِْٔف.ِف افَِّذي ُوِؿ

 .9/142رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر  ،9/919يْير درر احلُٚم ذح ؽرر آحُٚم  (1)

احلٚوي افَدد ،يف ؾروع افٍَف احلٍْل ،فَِٚيض افٌزٕقي ،مجٚل افديـ اْحد بـ ُمّقد بـ شًٔد افَٚبز افٌزٕقي  (9)

 .419م،ص 1999-ـه9491،دار افْقر ،ط: آوػ (،حتَٔؼ :د. صٚفح افًعـه219احلِبل احلٍْل)ت:

 يف افْسخٜ ب ويوّـ.: (4)

 شَىٝ مـ ٕسخٜ آصؾ وأثبتٓٚ مـ افْسخٜ ب. (2)

 يف افْسخٜ ب:ٓيثبٝ.. (1)

 .1/140،بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع 0/191يْير ادبسقط فِرسخز  (0)



 

   

 

إذا ادظك دارا يف يد رجؾ إٕف اصساهٚ مْف، وادظٚ ؿبوٚ أو مل يدع : (9)ادسٖفٜ افًٚذة

وأؿٚم ظذ ذفؽ بْٜٔ، وادظك صٚحٛ افٔد ظِٔف بّثؾ ذفؽ وأؿٚم افبْٜٔ وٓ تٖريخ مًف أبىؾ 

د بْٜٔ اخلٚرج ظذ افَبض افَٚيض افبْٔتغ، وجًؾ افدار فِذي يف يده، وؿٚل ُمّد ان مل تنٓ

ؿٙ هبٚ فِخٚرج وان صٓدت بٚفَبض ؿِض بٚفبْٔتغ مجًٔٚ وؿٙ هبٚ فِذي يف يده. وهق ؿقل 

 .(1)زؾر وبف ٕٖخذ

ان  (4)، وٓ جيقز فِّسِؿ ]إفٔف[(9)ؿٚل يف افبحر افزاخر بْهف ادسٖفٜ احلٚديٜ ظؼ:

أظىٚه مـ جْسف أردى يف  يٖخذ ظقض رأس افامل وٓ ادسِؿ ؾٔف صٔئٚ مـ ؽر جْسف، ؾٚن

مـ حَف أجز ظذ اخذه. وظْد زؾر ٓ  أجقدؾريض ادسِؿ إفٔف جٚز وان أظىٚه  (2)]افهٍٜ[

 .(1)جيز وهق ادختٚر إتٓك

                                                             
 شَىٝ مـ افْسخٜ ب.  (9)

ـ اْحد بـ ايب اْحد ابق بُر ظالء افديـ افسّرؿْدي ،حتٍٜ افٍَٓٚء، ُمّد ب91/911ادبسقط فِرسخز  يْير (1)

 . 9/981م،ج9114-ـه9494فبْٚن، افىبًٜ افثٕٜٚٔ -افْٚذ :دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت (،ـه249)ت:ٕحق

افبحر افزاخر يف ذح خمتك افَدوري ،فِنٔخ افٍَٔف اْحد بـ ُمّد بـ اؿبٚل ،)يْير ـنػ افيْقن ظـ اشٚمل افُتٛ  (9)

(،مُتبٜ ـه9910هىٍك بـ ظبد اهلل ـٚتٛ جِبل افَسىْىْٔل  ادنٓقر ب٘شؿ حٚجل خٍِٜٔ او احلٚج خٍِٜٔ )ت:وافٍْقن، د

 (. 1/9199م،9149ادثْك بٌداد

 يف افْسخٜ ب:ظِٔف. (4)

 يف افْسخٜ ب: افهٍَٜ. (2)

ظبدافِف  ،ٔٚر فتًِٔؾ ادختٚر،آخت2/199،بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع 1/989يْير افبحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ  (1)

( وظِٔٓٚ تًَِٔٚت افنٔخ ُمّقد أبق دؿَٔف مـ ـه189بـ ُمّقد بـ مقدود ادقصع افبِدحل جمد افديـ أبق افٍوؾ احلٍْل )ت:

لُّ يِف َؿقْ  . 1/91جم 9190-ـه9921:مىبًٜ احلِبل افَٚهرة شْٜ  ، افْٚذٜظِامء احلٍْٔ
ًِ ٚؾِ ُٛ َوافنَّ َٓ ٍل: ؿِٝ :وهبذا ََؿٚل أْص

ِؿ َرأَْس اْفاَم  َِ دُّ َربُّ افسَّ
وَرًة، َوَيْسَسِ ُؿ ََضُ َِ ِسُخ افسَّ ٍَ َٓ جَيُقُز افتَِّْٖخُر.َيْْ ـْ  ل، َو ُف َرآُه ِم َّٕ َٖ ـَ : " َو َٛ َٓ ِِّالً َرَأى َأْص ًَ ـُ ُرْصٍد ُم َؿٚل ابْ

اًل َؿْقل افنَّ  ِِّ ًَ َراِزيُّ ُم ٚفِِئ ". َوَؿٚل افنِّ َُ ٚفِِئ بِْٚف َُ َسَخ َبِٚب اْف ٍَ ، َؾْٕٚ ْٝ َُ َِ ِٚم، َوَؿْد َه ًَ َرُة َهَذا اْف َّ ِْٔف َث َِ قَد َظ َُ ًْ َِٕ نَّ اْدَ لِّ َهَذا: " 
ًِ ٚؾِ

ٚهَ  َُ تِل َح ِٜ ُزَؾَر افَّ ُس ُحجَّ ٍْ َٕ ُة ". َوِهَل  ْزَ  افهُّ
ِٝ َُ َِ َٓ ٍة، َؾ ـْ ُصْزَ ًٔزا ِم

ٍِ ى َؿ اَم َفِق اْصَسَ ـَ ُد،  َْ ًَ ـُ اهْلاَُمِم َمبُْسقضَ اْف ًٜ َأنَّ اْفُبىاْلََن ٚ ابْ

 ِ غَّ ًَ ُ بِْض يِف اْدَبِِٔع اْد ََ ََِؽ اْدَبُِٔع َؿبْؾ اْف اَم َفْق َه ـَ بِْض، َؾَهَٚر  ََ ـِ افتَّْسِِِٔؿ َؿبْؾ اْف ْجِز َظ ًَ َٓ فِِْ ِف،  ِِّ ُٝ يِف َؽْرِ َُمِ َٓ َيثُْب اَم  ـَ َء  ْ نَّ افقَّ
ِ٘ ، َؾ

اَم َفِق اْصَسَ  ـَ ك ِظَْْد َؾَقاتِِف،  ََ َذا ُهَْٚ.َيبْ َُ ُد، َؾ َْ ًَ بِْض، َيبُْىؾ اْف ََ َسَدْت َؿبْؾ اْف ـَ ُِقٍس، ُثؿَّ  ٍُ  ى بِ



 

 

، مـ افُراهٜٔ رجؾ وجد يف بٔتف امرأة ؾقضئٓٚ، (9)ويف ؿٚيض خٚن ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ ظؼ:

ٕف ؿٚل إن ـٚن هنٚرا حيد، وان ـٚن فٔال ٓ حيد، وؿٚل طْْٝ أهنٚ امرأيت .روى زؾر ظـ ايب حٍْٜٔ أ

 .(9)إتٓك (1)وبف اخذ افٍَٔف ابق افِٔٞ

، يف افرجؾ يَقل إذا (4)ؿٚل يف ذح اإلشبٔجٚيب فِجٚمع افهٌر ادسٖفٜ افثٚفثٜ ظؼ:

تزوجٝ ؾالٕف ؾٓل ضٚفؼ، ؾتزوجٓٚ وؿع افىالق ظِٔٓٚ، ؾٚن جٚءت بقفد فتامم شتٜ أصٓر مـ 

ٝ افْسٛ مْف، ٕهنٚ فام جٚءت بقفد فتامم شتٜ أصٓر مـ يقم تزوجٓٚ يُقن ذفؽ يقم تزوجٓٚ ثب

ٕؿؾ مـ شتٜ أصٓر مـ يقم ضَِٓٚ. ويف ؿقل زؾر ٓ يثبٝ يف مسٖفتْٚ هذه وبف اخذ افٍَٔف أبق 

 . (2)افِٔٞ، ٕٕف مل يُـ بغ افُْٚح وبغ افىالق مَدار مٚ يُّـ أن يَرهبٚ إتٓك

، وفق أظتَٓٚ (1)ل يف بٚب افٍرؿٜ بغ افزوجغ مـ ؿٚيض خٚنؿٚ ادسٖفٜ افرابًٜ ظؼ:

 بًد مٚ أصساهٚ ثؿ ضَِٓٚ ؿبؾ أن متِض مدة تَِْض ؾٔف ا افًدة، يَع افىالق ظِٔٓٚ يف ؿقل

                                                             

خٚن يف مذهٛ آمٚم آظيؿ ايب حٍْٜٔ افًْامن، فإلمٚم ؾخر افديـ ايب ادحٚشـ احلسـ بـ مْهقر  ؾتٚوى ؿٚيض (9)

:دار افُتٛ  افْٚذ، يشٚمل مهىٍك افبدر (، حتَٔؼ:ـه211خٚن آوزجْدي افٍرؽٚين )ت: ادًروف بَٚيض

 .9/982ج،م1991 شْٜ آوػ:ط، فبْٚن– افًِّٜٔ بروت

هق ٕك بـ ُمّد بـ اْحد بـ ابراهٔؿ افسّرؿْدي ابق افِٔٞ، ادَِٛ ب٘مٚم اهلدى مـ ائّٜ احلٍْٜٔ ومـ افزهٚد  (1)

ٕٜ افٍَف وادَدمٜ يف افٍَف وادتهقؾغ فف تهٕٚٔػ ٍٕٔسٜ مْٓٚ، تٍسر افَرءان وظّدة افًَٚئد وبستٚن افًٚرؾغ وخزا

 (.10، 8( )يْير آظالم فِزرـع ج ـه909وذح اجلٚمع افهٌر يف افٍَف وؽرهٚ، )ت:

 .4/12،حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ 2/92،افبحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ 1/11يْير ادبسقط فِرسخز  (9)

تَريبٚ(وهق خمىقط .)يْير: ـنػ 299ت:،إلمٚم ايب ٕك ،اْحد بـ مْهقر اإلشبٔجٚيب ) افهٌر اجلٚمع ذح (4)

 (.9/219افيْقن ظـ أشٚمل افُتٛ وافٍْقن ،

 . 2/199،افبْٚيٜ ذح اهلدايٜ 4/948افًْٚيٜ ذح اهلدايٜ  يْير(2)

 .9/412خٚن ج ؾتٚوى ؿٚيض(1)



 

   

 

ؿقل زؾر وظِٔف  (9)ُمّد وأيب يقشػ إول، ورجع أبق يقشػ ظـ هذا وؿٚل ]وهق[ 

 . (1)افٍتقى

، وفق أصسى جٚريٜ هلٚ زوج أو يف (9)ـ اخلالصٜويف افقـٚفٜ م ادسٖفٜ اخلٚمسٜ ظؼ:

ظدة مـ زوج مـ ضالق بٚئـ أو رجًل يِزم ادٖمقر. وهذا أشّف ؿٔٚس، وهق ؿقل زؾر وبف 

 .(4)أخذ احلسـ، وظـ أيب يقشػ أنَّ ـٕٚٝ بٚفنٓقر فزم ادٖمقر إتٓك

ٞ وؿقل زؾر ، مـ ادرابحٜ، ؿٚل افٍَٔف أبق افِٔ(2)ؿٚل يف افٍتح ادسٖفٜ افسٚدشٜ ظؼ:

أجقد وبف ٕٖخذ .واختٔٚره هذا أحسـ، ٕن مبْك ادرابحٜ ظذ ظدم اخلٕٜٔٚ وظدم ذـرهٚ أهنٚ 

 .(1)إتَهٝ إهيٚم فِّنسي، ٓن افثّـ ادذـقر ـٚن هلٚ ٕٚؿص إتٓك

                                                             

 آصؾ. ٜشَىٝ مـ ٕسخ (9)

 .9/142،رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر 9/919يْير درر احلُٚم ذح ؽرر آحُٚم (1)

( وهق ـتٚب منٓقر ـه241خالصٜ افٍتٚوى فِنٔخ اإلمٚم ضٚهر بـ اْحد بـ ظبد افرصٔد ،افبخٚري )ت:  (9)

 (.9/098،مًتّد يف ادذهٛ احلٍْل يف جمِد ،وهق خمىقط .)يْير ـنػ افيْقن ظـ أشٚمل افُتٛ وافٍْقن ، 

،جمّع 4/101ـْز افدؿٚئؼ وحٚصٜٔ افنِبل ،تبٔغ احلَٚئؼ ذح 1/99يْير بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع   (4)

 ،9/129ج (،افْٚذ :دار افُتٚب آشالمل،ـه9999افوامٕٚت، ابق ُمّد ؽٕٚؿ بـ ُمّد افبٌدادي احلٍْل)ت:

ٚيِض َؿبْؾ َأْن  .9/918و1/198جمّع آهنر يف ذح مِتَك آبحر،ج ََ ُف إَِػ اْف َِ ـِٔ ؾ َو ِـّ ٚ َفْق َخَٚصَؿ اْدُق ؿِٝ : َأمَّ

نَّ َيْن  ِ٘ َد َذفَِؽ، َؾ ًْ  اْفبَِٚؿل َب
ِ
اء ٔؾ بِِؼَ

ـِ َٔؾ، ُثؿَّ َؿَٚم اْفَق
ـِ ٚيِض اْفَق ََ ٔؾ اْفبَِٚؿَل َوَأْفَزَم اْف

ـِ َي اْفَق ؾ  َسِ ِـّ َِْزُم اْدَُق ى َٓ َي اْدُْنَسَ

 ِِ ِـّ ِٕ َْمِر ُمَق تِِف  ٍَ َُخَٚف
ِ
، د ِٜ َّٔ
ٍِ ِٚق احْلََْ ٍَ ـِٔؾ بِٚتِّ َِْزُم اْفَق اَم َي َّٕ .َوإِ ِٜ  ِف يِف َهِذِه احْلََٚف

 .1/291ذح ؾتح افَدير  (2)

،رد ادحتٚر ظذ افدر 1/981درر احلُٚم ذح ؽرر آحُٚم  ،1/914افبحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ يْير  (1)

ٌٛ يِف َيِد اْفبَٚئِ  . 2/949ادختٚر   َظْٔ
ِٜ
ًَ ِْ ُف إَِذا َحَدَث بِٚفسِّ َّٕ ُٜ َظَذ َأ َّٔ

ٍِ َٕصَّ احْلََْ ٚ ؿِٝ : َٓ ًَ ََٖراَد َأْن َيبِٔ ي َؾ ِع َأْو يِف َيِد اْدُْنَسِ

ـْ َؽْرِ َبَٔ  ـِ ِم َّ ِٔع افثَّ
ِّ ًٜ بَِج ٚ ُمَراَبَح َٓ ًَ ُف َأْن َيبِٔ َِ  َؾ

ٍٜ
 َشاَمِويَّ

ٍٜ ًٜ ُيَْْيُر: إِْن َحَدَث بِآَؾ َٜ َوَصِٚحبَِْٔف، َوإِْن ُمَراَبَح ٍَ ٍٚن ِظَْْد َأيِب َحِْٔ

ِِِف َأْو بِ  ًْ
ٍِ ِٜ  .َحَدَث بِ َّٔ

ٍِ مْجَِٚع احْلََْ ِ٘ َ بِ ًٜ َحتَّك ُيبَغِّ ُف ُمَراَبَح ًْ ؾ َأْجَْبِلٍّ مَلْ َيبِ ًْ
ٍِ 



 

 

، رجؾ أمر ؽره بٖن يَتِف ؾَتِف (9)ؿٚل يف افٍتٚوى افيٓريٜ ادسٖفٜ افسٚبًٜ ظؼ:

وؿٚل زؾر جيٛ افَهٚص وٓ تِزمف افديٜ يف اصح افروايتغ ظـ أيب ؾال ؿهٚص.  (1)]بسٔػ[

 .(9)حٍْٜٔ وهق ؿقل ايب يقشػ وُمّد، ويف روايٜ جتٛ افديٜ إتٓك

                                                             

 حلٍْل ا، افبخٚري، ببخٚرا ادحتسٛ، افَٚيض اْحد بـ ُمّد، بُر ايب، افديـ فيٓر، افيٓريٜ افٍتٚوى (9)

 (.1/9111وهق خمىقط.)يْير ـنػ افيْقن ،  (ـه191:ت)

 ٓصؾ.شَىٝ مـ ٕسخٜ ا (1)

،اهلدايٜ يف ذح بدايٜ 0/191،بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع 8/82يْير افبحر افرائؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ (9)

ضالل  (،حتَٔؼ:219ظع بـ ايب بُر بـ ظبد اجلِٔؾ افٍرؽٚين ادرؽْٔٚين ابق احلسـ برهٚن افديـ )ت:، ادبتدي

،افًْٚيٜ 1/998ج ،آختٔٚر فتًِٔؾ ادختٚر9/104جفبْٚن،-:دار احٔٚء افساث افًريب بروت يقشػ، افْٚذ

ُٚء يِف هذه اد . 1/144ذح اهلدايٜ  َٓ ََ ٍُ ََِػ اْف ِٜ َأْؿَقاٍل:ؿِٝ: اْختَ ل: سٖفٜ َظَذ َثالََث تْؾ يِف َهِذِه احْلَٚل َٓ  إَوَّ ََ َأنَّ اْف

 ُٛ َهُٚص، َوجَتِ
َِ ُٛ بِِف اْف ـْ َٓ جَيِ

ُِ ْٕتَِحًٚرا، َف تََزُ ا ًْ ٚتِؾ.افدِّ  ُي ََ ُٜ يِف َمٚل اْف ُض  َي ًْ َٛ َب  ،َوإَِفِْٔف َذَه
ِٜ
َّٔ
ٍِ ُٛ ِظَْْد احْلََْ َهَذا ُهَق اْدَْذَه

َٜ َٓ جَتِْري يِف  ن اإْلَبَٚح ِٕ ُر إْؿَقال؛  َٓ ُف َأطْ َّٕ َٖ ُف بِ ٍَ ـْ َمٚفٍِؽ، َوَوَص ، َوَرَواُه َشْحُْقٌن َظ
ِٜ
َّٔ
ًِ ِٚؾ َط افنَّ ََ اَم َش َّٕ قِس، َوإِ ٍُ افُّْ

ٚتِ افْ  ََ ُٜ يِف َمٚل اْف َي ُٛ افدِّ ُٜ َٓ مَتَُْْع ُوُجقَب اْفاَمل، َؾتَِج َٓ بْ بَِٚر اإلْ ِْذِن، َوافنُّ
ِٜ بِْٚظتِ َٓ بْ َهُٚص فِِنُّ

َِ ُٜ َِ ِٚؿ ًَ ٌد، َواْف ّْ ُف َظ َّٕ َ ِٕ َٓ  ؾ 

ِد. ّْ ًَ َٜ اْف ؾ ِدَي
ِّ
ُٚفقا: إِْن َؿتَ  حَتْ ََ  َؾ

ِٜ َي ُٜ يِف ُوُجقِب افدِّ َّٔ
ٍِ ؾ احْلََْ َٜ َٓ جَتِْري يِف َوَؾهَّ ِٕ َنَّ اإلْ َِبَٚح ِْٔػ َؾالَ ِؿَهَٚص؛  ُف بِٚفسَّ َِ

ٍؾ َؾالَ ِؿَهَٚص  ََ ثْ ُّ ُف بِ َِ ُٜ يِف َمٚفِِف، َوإِْن َؿتَ َي ُٛ افدِّ
ِٜ اإلْ ِْذِن، َوجَتِ َٓ َهُٚص فُِنبْ

َِ َط اْف ََ ِس، َوَش ٍْ ُٛ  افَّْ َُّْف جَتِ
ُِ ُٜ َظَذ  َف َي افدِّ

ِٜ افثَّٚيِن: َِ ِٚؿ ًَ ْٕتَِحٚرِ  َأنَّ  اْف ِٓ ِٚم ا َُ ـْ َأْح ٍد، َوَٓ َيُْٖخُذ َصْٔئًٚ ِم ّْ تْؾ يِف َهِذِه احْلَٚل َؿتْؾ َظ ََ َهُٚص.اْف َِ ُٛ اْف َوَهَذا  ، َوهِلََذا جَيِ

 ََ ِٕ َنَّ إْ َْمَر بِْٚف   ، ِٜ َّٔ
ًِ ِٚؾ ِٚشِؿ، َوُهَق َؿْقٌل ِظَْْد افنَّ ََ ـُ اْف َُْف اْب  َحسَّ

ِٜ
َّٔ
ُِ َٜ َؿْقٌل ِظَْْد اْفاَمفِ َّ ِٕ َنَّ ِظْه ؛ 

ِٜ
َّ ْه
ًِ َدْح يِف اْف َْ تْؾ مَلْ َي

 ِٕ َهَٚص فَِقاِرثِِف َٓ َفُف، َو َِ ِٕ َنَّ اْف ؛  تََزُ ًْ ُف َٓ ُي ُٕ َٜ بَِحٍٚل، َوإِْذ ؾ اإِلَبَٚح
ِّ
َّٚ َٓ حَتْتَ قِس مِم ٍُ ُف َأْش افُّْ َّٕ ٚ َؿبْؾ ُوُجقبِِف  َ ًَّ َط َح ََ . 

: ُٞ تْؾ يِف َهِذهِ  افثَّٚفِ ََ ، َوإْ َطْ  َأنَّ اْف ِٜ َِ ُٛ احْلََْٚبِ . َوَهَذا َمْذَه َٜ ُف َوَٓ ِدَي َِ ـْ َؿتَ َحِٚر، َؾالَ ِؿَهَٚص َظَذ َم
ْٕتِ ِٓ ُؿ ا ُْ ُر احْلَٚل َفُف ُح َٓ

ٌٜ مَ  ، َوُهَق ِرَواَي ُدوِريُّ َُ َحُف اْف ، َوَصحَّ
ِٜ
َّٔ
ٍِ ٌٜ ِظَْْد احْلََْ ، َوُهَق ِرَواَي ِٜ َّٔ

ًِ ِٚؾ ٌٜ يِف ِظَْْد افنَّ ِٛ َمٚفٍِؽ.ْرُجقَح قُط  َمْذَه َُ ٚ ُش َأمَّ

 ٌٜ قَب َُ َهُٚص ُظ َِ ، َواْف ًٜ َٓ َٜ إْ َْمِر ُتقِرُث ُصبْ ٌَ ِٕ َنَّ ِصٔ ، َو
ِٜ ََْٚي تْؾ َواجْلِ ََ ِِإلْ ِْذِن َفُف يِف اْف َهِٚص َؾ َِ بْ اْف ُط بِٚفنُّ َُ َرٌة َتْس دَّ ََ . ُم ِٜ َٓ 

ِسِف ُهَق َح  ٍْ َٕ ِٜ َؾألَِ نَّ َضاَمَن  َي قُط افدِّ َُ ٚ ُش ؾ َؾالَ َضاَمَن َوَأمَّ ًَ ٍَ ل َؾ
تِ اَم َفْق َؿٚل: اْؿتُؾ َدابَّ ـَ ْتاَلِف َمٚفِِف،  ِ٘ ِف بِ

ْذِٕ ِ٘ ـَ ؼٌّ َفُف َؾَهَٚر 

َٜ َأْيًوٚ َؾالَ َي َط افدِّ ََ ِٕ َنَّ اْدُقَرَث َأْش . إِمْجًَٚظٚ، َؾَهحَّ إَْمُر، َو ِٜ َقَرَث ِْ ُٛ فِ ِذُن جَمُْْقًٕ  جَتِ ْٔ ِمُر َأِو ا ْٔ َٚن ا ـَ ًرا َؾاَل َوإَِذا  ٌِ ٚ َأْو َص

ْذهِناَِم. ِ٘ بََٚر بِ
ُف َٓ اْظتِ َّٕ َ ِٕ  ، ِٜ َي َهِٚص َوَٓ افدِّ َِ ـَ اْف ُف َصْٔئًٚ ِم ُٕ ُط إِْذ

َِ  ُيْس



 

   

 

، ويف افثٚين أؿٔؿ ظذ (9)ؿٚل يف ذح اجلٚمع افهٌر فِتّرتٚر ادسٖفٜ افثٚمْٜ ظؼ:

.وهق ؿقل زؾر ويف اإلشبٔجٚيب  افزاين بًض احلد ؾٓرب ثؿ اخذ بًد افتَٚدم أتؿ افبٚؿل ؿٔٚشٚ

. هذا مٚ رأيْٚه وان ـٚن هْٚك زائدا ٕراه وِٕحَف او يِحَف مـ رآه فتُِّٜ افٍٚئدة (1)ٓ يتؿ إتٓك

 (9)وافٍتٚح يٍتح واحلّد هلل أوٓ واخرا

  

                                                             

ٚمع افهٌر يف افٍروع ،فإلمٚم افنٔبٚين ،فإلمٚم ،طٓر افديـ ،اْحد بـ اشامظٔؾ افتّرتٚر ،احلٍْل، اجل ذح (9)

 (.9/219وهق خمىقط .)يْير ـنػ افيْقن

بـ ظع بـ ُمّد احلدادي  ،اجلقهرة افْرة أبق بُر2/189،افًْٚيٜ ذح اهلدايٜ 1/991يْير ادبسقط فِرسخز (1)

افبْٚيٜ ذح  ،1/924ج ـه9911، ط آوػ ٜ(افْٚذ ادىبًٜ اخلريـه899افًبٚدي افزبٔدي افّْٔل احلٍْل )ت:

   . 4/49رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر  ،1/910اهلدايٜ 

  ؿِٝ :أختِػ افٍَٓٚء يف هذه افسٖفٜ: 

ُط بِٚف َُ ِٜ إَِػ َأنَّ احْلَدَّ َٓ َيْس َِ ِٜ َواحْلََْٚبِ َّٔ
ًِ ِٚؾ ِٜ َوافنَّ َّٔ

ُِ ـَ اْفاَمفِ  ِم
ِ
ٚء َٓ ََ ٍُ قُر اْف ُٓ َٛ مُجْ َد َأْن ؾَذَه ًْ َؿ مَلْ َيْهُدْر إَِّٓ َب ُْ ِٕ َنَّ احْلُ ُٚدِم؛  ََ تَّ

 َٛ ، َؾَقَج ُٜ َؿ ِ  افرسَّ
ِٝ
ـْ َأْشبَِٚب  َثبَتَ ِٔذ ِم

ٍِ ُُقَن ُهُروُب اجْلَٚيِن َأْو َتَراِخل افتَّْْ ل َأْن َي
ٌِ
، َوَٓ َيْْبَ ـُ َم اَم َضٚل افزَّ ْٓ ُٔذُه َم

ٍِ َتْْ

.
ِ
ٔؾ ُحُدوِد اَّللَّ

ىِ ًْ ًٜ إَِػ َت ًَ َٚن َذفَِؽ َذِري ـَ ، َوإَِّٓ  قِط احْلَدِّ َُ  ُش

ُٚدَم ا ََ ُٜ إَِػ َأنَّ َت َّٔ
ٍِ َٛ احْلََْ َوَٚء يِف َبِٚب احْلُُدوِد إِْمَوُٚؤَهٚ، َؾاَم مَلْ مَتِْض َوَذَه ََ ىَْع، َٕنَّ اْف ََ ُط اْف

َِ ، ُيْس
ِ
َوٚء ََ َد اْف ًْ ِٔذ َب

ٍِ فتَّْْ

ؿَ  َُ َذا َح ِ٘ ، َؾ ِٜ َ ُٚدِم يِف اإِلْثبَِٚت بِْٚفبَِّْٔ ََ ٚفتَّ ـَ ِٔذ 
ٍِ ُٚدَم يِف افتَّْْ ََ ِض، َوَٕنَّ افتَّ َْ ُف مَلْ َي َّٕ

َٖ َُ ْٔفِ  َؾ َِ ، ُثؿَّ  َظ
ِٜ َؿ ِ قٍد يِف افرسَّ ُٓ ىِْع بُِن ََ بِْٚف

ٚدُ  ََ َد َت ًْ  َب
ِٜ  اْفبََِّْٔ

ِٜ
ُٚم بُِحجَّ ََ  َٓ ُي

ِٜ َؿ ِ َىْع؛ َٕنَّ َحدَّ افرسَّ َْ َد َزَمٍٚن، مَلْ ُي ًْ ِخَذ َب
ُٖ ، َؾ َٝ َِ ٍَ ْٕ َد ا ًْ ِٚرُض يِف احْلُُدوِد َب ًَ ِد، َواْف ْٓ ًَ ِم اْف

ٚفْ  ـَ  
ِ
ٚء ٍَ ْشتِٔ ِٓ  َؿبْؾ ا

ِ
َوٚء ََ .اْف

ِ
َوٚء ََ ِٚرِض َؿبْؾ اْف ًَ 

 يف افْسخٜ ب وطٚهرا وبٚضْٚ.  (9)



 

 

 .(9)وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ ُمّد وافف وصحبف وشِؿ إتٓك

                                                             
وؿد زاده ابـ ظٚبديـ ظِٔٓٚ مسئِتٚن ؾٚصبحٝ مجِٜ ادسٚئؾ ظؼيـ مسٖفٜ وؿد ٕيّٓٚ بْيؿ أوردتف يف هنٚيٜ هذه   9

 ادسٚئؾ إلمتٚم افٍٚئدة وهق ؿقفف : 

 بحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   افًــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚدغ مبســــــــــــــــــــــــــــــــــــّال
  

 أتـــــــــــــــــقج ٕيّـــــــــــــــــل وافهـــــــــــــــــالة ظـــــــــــــــــذ افًـــــــــــــــــال
  

ــــــــــــــــــف زؾــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــام ؿٚف  وبًــــــــــــــــــد ؾــــــــــــــــــال يٍت
 

 شــــــــــــقى صــــــــــــقر ظؼــــــــــــيـ تَســــــــــــّٔٓٚ إجـــــــــــــذ
 

ــــــــــــــــؾ حــــــــــــــــٚل تنــــــــــــــــٓد  جِــــــــــــــــقس مــــــــــــــــريض مث
 

 ــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــ يهـــــــــــــــــــــع ؿٚظـــــــــــــــــــــدا متـــــــــــــــــــــٍْال
 

 وتَـــــــــــــــــدير إٍٕـــــــــــــــــٚق دــــــــــــــــــ ؽـــــــــــــــــٚب زوجٓـــــــــــــــــٚ
 

ــــــــــــــــف ترجــــــــــــــــق ختــــــــــــــــقٓ ــــــــــــــــال تــــــــــــــــرك مــــــــــــــــٚل مْ  ب
 

ــــــــــــــــــــرابح صــــــــــــــــــــٚري مــــــــــــــــــــٚ تًٔــــــــــــــــــــٛ ظْــــــــــــــــــــده  ي
 

 إذا ؿــــــــــــــــــــــــــٚل إين ابتًتــــــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــٚمل احلــــــــــــــــــــــــــذ
 

 وفـــــــــــــــــٔس يـــــــــــــــــع ؿبوـــــــــــــــــٚ وـٔـــــــــــــــــؾ خهـــــــــــــــــقمٜ
 

 ٚع بــــــــــــــــــــــــٚفزيء تَـــــــــــــــــــــــــقٓويوــــــــــــــــــــــــّـ شــــــــــــــــــــــــ
 

 وتســــــــــــــــــــِٔؿ مٍُــــــــــــــــــــقل بّجِــــــــــــــــــــس حــــــــــــــــــــٚـؿ
 

 حتــــــــــــــــــتؿ أن يؼـــــــــــــــــــط ظــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــ تٍُـــــــــــــــــــال
 

ــــــــــــــــــــٜ منــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــٚر ظْــــــــــــــــــــد رؤي  ويبَــــــــــــــــــــك خٔ
 

 فثــــــــــــــــــــــقب بــــــــــــــــــــــال ٕؼــــــــــــــــــــــ دىقيــــــــــــــــــــــف خــــــــــــــــــــــال
 

ــــــــــــــــٝ مـــــــــــــــــ صــــــــــــــــحـ داره  ـــــــــــــــــذا رؤيــــــــــــــــٜ فِبٔ
 

 إذا مل يُـــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــ داخــــــــــــــــــــــــــــــؾ ؿـــــــــــــــــــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــقف أداهنـــــــــــــــــــٚ ـــــــــــــــــــٚدا ظــــــــــــــــــــ زي  ؿوـــــــــــــــــــٚه جٔ
 

 ؾـــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــز إن مل يـــــــــــــــــــــــرض أن يتَـــــــــــــــــــــــبال
 

 ٜمبـــــــــــــــــــٚدر إصــــــــــــــــــــٓٚد ظــــــــــــــــــــذ أخــــــــــــــــــــذ صــــــــــــــــــــًٍ
 

ـــــــــــــــــــــــــــذفؽ أبىـــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــٖخره صـــــــــــــــــــــــــــٓرا ف  بت
 

 ٕــــــــــــــــــــــــــــقى فَىـــــــــــــــــــــــــــــٜ يف حــــــــــــــــــــــــــــٚل حـــــــــــــــــــــــــــــبس
 

 ٕخــــــذ مــــــٚ سؾــــــٝ ظِٔٓــــــٚ مســــــَط ذا مُّــــــال
 

 وزد َضب حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚب أراد مىِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼ
 

 يهـــــــــــــــــــــــــح بسجـــــــــــــــــــــــــٔح افُـــــــــــــــــــــــــامل تًـــــــــــــــــــــــــدٓ
 

 ورجـــــــــــــــــــح أيوـــــــــــــــــــٚ ظَـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــدبر ظبـــــــــــــــــــده
 

ـــــــــــــــــــــــؾ وادـــــــــــــــــــــــقت ؾـــــــــــــــــــــــَٕٚال ـــــــــــــــــــــــده بٚفَت  بسدي
   

 وأيوـــــــــــــــــــٚ ُٕٚحـــــــــــــــــــٚ ؾٔـــــــــــــــــــف تقؿٔـــــــــــــــــــٝ مـــــــــــــــــــدة
 

ــــــــــــــــــــٝ جيًــــــــــــــــــــؾ مرشــــــــــــــــــــال  يهــــــــــــــــــــح وذا افتقؿٔ
 

ــــــــــــــــــــــــٕٚر أجــــــــــــــــــــــــز ذو دراهــــــــــــــــــــــــؿووؿــــــــــــــــــــــــػ د ٕ 
 

ـــــــــــــــــــــــف إٕهـــــــــــــــــــــــٚري دام مـــــــــــــــــــــــبجال  ــــــــــــــــــــــــام ؿٚف
 

ــــــــــف  فــــــــــقواضكء مـــــــــــ ؿــــــــــد طْٓــــــــــٚ زوجــــــــــٜ إذا أتت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــؾ حــــــــــــــــــــــــــــــــده صــــــــــــــــــــــــــــــــٚر مّٓــــــــــــــــــــــــــــــــال  بِٔ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــٞ يف واهلل فســــــــــــــــــــــــــــــٝ مًــــــــــــــــــــــــــــــر ذا  وحيْ
 

ـــــــــــــــــد إذا أظىـــــــــــــــــك دــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــٚء مرشـــــــــــــــــال  فزي
 

ــــــــــــّٔؿ  دـــــــــــــ خــــــــــــٚف ؾــــــــــــقت افقؿــــــــــــٝ شــــــــــــٚغ ت
 

 وفُـــــــــــــــــــــــ فٔحـــــــــــــــــــــــتط بٚإلظـــــــــــــــــــــــٚدة ؽٚشـــــــــــــــــــــــال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ يف ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ َضورة  ضٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــٚرة زب
 

ــــــــــٚه اف ــــــــــبالـّجــــــــــرى مٔ  نــــــــــٚم صــــــــــْٔٝ مـــــــــــ اف
 

ــــــــــــــــــــــٚجلامل ترســــــــــــــــــــــبِٝ  ؾٓــــــــــــــــــــــٚك ظروشــــــــــــــــــــــٚ ب
 

 وجـــــــــــــٚءت ظَـــــــــــــقد افـــــــــــــدر يف جٔـــــــــــــدهٚ حــــــــــــــذ
 

ـــــــــــــــــــــٚ  وصـــــــــــــــــــــذ ظـــــــــــــــــــــذ خـــــــــــــــــــــتؿ افْبٔـــــــــــــــــــــغ ربْ
 

 وآل وأصــــــــــــــــــــحٚب ومـــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــٚفتَك ظــــــــــــــــــــال
 

  



 

   

 

بد اهلل بـ ُمّقد بـ مقدود ادقصع افبِدحل جمد افديـ أبق آختٔٚر فتًِٔؾ ادختٚر، ظ .1

(وظِٔٓٚ تًَِٔٚت افنٔخ ُمّقد أبق دؿَٔف مـ ظِامء ـه189افٍوؾ احلٍْل، )ت:

 م.9190-ـه9921احلٍْٜٔ، افْٚذ: مىبًٜ احلِبل افَٚهرة شْٜ 

إظالم فِزرـع، خر افديـ بـ ُمّقد بـ ُمّد بـ ظع بـ ؾٚرس افزرـع افدمنَل  .2

 ( افْٚذ: دار افًِؿ فِّاليـ، ط: اخلٚمسٜ ظؼ.                          ـه9911)ت:

إؾٚدة إٕٚم بذـر بِد اهلل احلرام مع تًَِٜٔ ادسّك ب٘متٚم افُالم افًالمٜ ادحدث  .3

 ـ(ه9912-9119ادسْد ادٗرخ افنٔخ ظبد اهلل بـ ُمّد افٌٚزي ادُل احلٍْل )

 ظبد اهلل بـ دهٔش .            دراشٜ وحتَٔؼ ظبد ادِؽ بـ

افبحر افرائؼ، ذح ـْز افدؿٚئؼ زيـ افديـ بـ إبراهٔؿ بـ ُمّد، ادًروف بٖبـ ٕجٔؿ  .4

 (،افْٚذ دار افُتٚب اإلشالمل، ط: افثٕٜٚٔ.ـه109ادكي )ت:

(، افْٚذ دار ـه280بدائع افهْٚئع يف ترتٔٛ افؼائع، ظالء افديـ افُٚشٚين )ت: .5

 (.9181وت، شْٜ )افُتٚب افًريب بر

ادحٔط افزهٚين يف افٍَف افًْامين ؾَف آمٚم أيب حٍْٜٔ افًْامن ريض اهلل ظْف، أبق ادًٚيل  .6

ر بـ مٚزة افبخٚري احلٍْل برهٚن افديـ ُمّقد بـ أْحد بـ ظبد افًزيز ظّ

(، ادحَؼ: ظبد افُريؿ شٚمل اجلْدي، افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت هـ191)ت:

 م .                      1994_ ـه9414 9ط فبْٚن، -

افبْٚيٜ ذح اهلدايٜ أبق ُمّد ُمّقد بـ أْحد بـ مقشك بـ أْحد بـ حسغ افٌٔتٚيب  .7

 ط، فبْٚن–هـ(افْٚذ دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت 822احلٍْل بدر افديـ افًْٔك، )ت:

 .                                       م1999-ـه9419 آوػ



 

 

غ احلَٚئؼ ذح ـْز افدؿٚئؼ وحٚصٜٔ افنِبل، ظثامن بـ ظع بـ ُمجـ افبٚرظل تبٔ .8

(، حٚصٜٔ فنٓٚب افديـ اْحد بـ ُمّد بـ اْحد ـه049ؾخرافديـ افزيًِل احلٍْل )ت:

هـ(، افْٚذ: ادىبًٜ افُزى 9919بـ يقٕس بـ اشامظٔؾ بـ يقٕس افنِبل )ت:

 . ـه9999إمريٜ بقٓق _افَٚهرة، ط: آوػ 

حتٍٜ افٍَٓٚء، ُمّد بـ اْحد بـ ايب اْحد ابق بُر ظالء افديـ افسّرؿْدي )ت:  .9

-ه9494فبْٚن، افىبًٜ افثٕٜٚٔ -(، افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ بروتـه249ٕحق

 م.                     9114

اجلقهرة افْرة أبق بُر بـ ظع بـ ُمّد احلدادي افًبٚدي افزبٔدي افّْٔل احلٍْل،  .11

 ه.  9911 9(افْٚذ ادىبًٜ اخلريٜ، طـه899)ت:

-9129خالصٜ آثر يف أظٔٚن افَرن احلٚدي ظؼ، فِّٗرخ ُمّد امغ دحبل ) .11

 (.ـه9111

درر احلُٚم ذح ؽرر آحُٚم، ُمّد بـ ؾرامرز بـ ظع افنٓر بّال خرسو  .12

      (افْٚذ دار أحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ .                                ـه882)ت:

ديقان آشالم، فنّس افديـ ابق ادًٚيل ُمّد بـ ظبد افرْحـ بـ افٌزي  .13

 فبْٚن،-( حتَٔؼ شٔد ـرسوي حسـ، افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ بروتـه9910)ت:

 م .               9119-هـ9499ط:آوػ،

بديـ رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر، أبـ ظٚبديـ، ُمّد أمغ بـ ظّر بـ ظبد افًزيز ظٚ .14

-ه9491بروت، ط: افثٕٜٚٔ -افْٚذ: دار افٍُر (ـه9121افدمنَل احلٍْل، )ت:

 م.9111

هـ(، افْٚذ: 189ذح ؾتح افَدير، ـامل افديـ ُمّد بـ ظبد افقاحد افسٔقاد )ت: .15

 دار افٍُر، مُٚن افْؼ: بروت .               



 

   

 

بقظبدافِف أبـ افنٔخ افًْٚيٜ ذح اهلدايٜ، ُمّد بـ ُمّد بـ ُمّقد أـّؾ افديـ أ .16

 هـ( افْٚذ دار افٍُر.081صّس افديـ بـ افنٔخ مجٚل افديـ افرومل افبٚبريت، )ت:

ؾتٚوى ؿٚيض خٚن يف مذهٛ آمٚم آظيؿ ايب حٍْٜٔ افًْامن، فإلمٚم ؾخر افديـ ايب  .17

 ادحٚشـ احلسـ بـ مْهقر ادًروف بَٚيض خٚن آوزجْدي افٍرؽٚين

-هىٍك افبدري، افْٚذ: دار افُتٛ افًِّٜٔ بروتحتَٔؼ: شٚمل م (،ـه211)ت:

 م.1991فبْٚن، ط: آوػ شْٜ 

ؾٔض ادِؽ افقهٚب ادتًٚيل بٖٕبٚء أوائؾ افَرن افثٚفٞ ظؼ وافتقايل تٖفٔػ، افًالمٜ،  .18

ادٗرخ، ادسْد، افروايٜ، افْسٚبٜ، افنٔخ أيب افَبض ظبد افستٚر بـ ظبد افقهٚب 

د ظبد 9( دراشٜ وحتَٔؼ أـه9922-9181.احلٍْل ) افبُري افهديَل اهلْدي ادُل

 ادِؽ بـ ظبدافِف بـ دهٔش .                     

افِبٚب يف ذح افُتٚب، فًبد افٌْل بـ ضٚفٛ بـ ْحٚد بـ ابراهٔؿ افٌّْٔل افدمنَل  .19

(حتَٔؼ ُمّد ُمل افديـ ظبداحلّٔد، افْٚذ: ادُتبٜ ـه9118ادٔداين احلٍْل )ت:

 ْٚن .                فب–افًِّٜٔ بروت 

ادبسقط فِرسخز ُمّد بـ أْحد بـ أيب شٓؾ صّس إئّٜ افرسخز،  .21

 م.9119-ـه9494(، افْٚذ: دار ادًرؾٜ بروت شْٜ ـه489)ت:

جمّع إهنر يف ذح مِتَك إبحر، ظبد افرْحـ بـ ُمّد بـ شِٔامن اددظق بنٔخ زاده  .21

 دار أحٔٚء افساث افًريب.                     افْٚذ:  (ـه9908يًرف بدامٚد أؾْدي )ت:

(، افْٚذ: دار ـه9999جمّع افوامٕٚت، ابق ُمّد ؽٕٚؿ بـ ُمّد افبٌدادي احلٍْل )ت: .22

 افُتٚب آشالمل.                 



 

 

اهلدايٜ يف ذح بدايٜ ادبتدي، ظع بـ ايب بُر بـ ظبد اجلِٔؾ افٍرؽٚين ادرؽْٔٚين ابق  .23

(، حتَٔؼ: ضالل يقشػ، افْٚذ: دار احٔٚء افساث هـ219ـ )ت:احلسـ برهٚن افدي

 فبْٚن.-افًريب بروت

 .ـه9491(، دار افٍُر، ـه9991هديٜ افًٚرؾغ، اشامظٔؾ بٚصٚ افبٌدادي )ت: .24

احلٚوي افَدد يف ؾروع افٍَف احلٍْل ،فَِٚيض افٌزٕقي ،مجٚل افديـ اْحد بـ ُمّقد   .25

د. صٚفح افًع ،دار  (،حتَٔؼ :ـه219ٍْل)ت:بـ شًٔد افَٚبز افٌزٕقي احلِبل احل

  م.1999-ـه9491ط: آوػ  افْقر ،

ـنػ افيْقن ظـ اشٚمل افُتٛ وافٍْقن، دهىٍك بـ ظبد اهلل ـٚتٛ جِبل  .26

(،مُتبٜ ـه9910افَسىْىْٔل  ادنٓقر ب٘شؿ حٚجل خٍِٜٔ او احلٚج خٍِٜٔ )ت:

 م.9149ادثْك بٌداد

 


