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 بؼم هللا الطحمً الطحُم

 

الحمس هلل ضب الهاإلاحن، والطالة والؼالم ألاجمان ألاهمالن 

نلى أشطف ألاهبُاء واإلاطػلحن، ونلى آله وصحبه وول مً جبهه 

 باحؼان ئلى ًىم السًً.

حفكه –ػلمان  آٌ حؼً بً وبهس: ػئل الشُر مشهىض 

ٌ  ألالباوي الشُر ػبم : مً-هللا  ؟الؼبذ ًىم ضىم بحطمت اللى

بما دالضخه ما ًأحي شهطه بهس كلُل، فأضزها أن وهلم  فأحاب

نلُه بما نؼاه أن ًيىن جبططة ليل نبس مىِب، وشهطي إلاً وان له 

كلب أو أللى الؼمو وهى شهُس، فالًُ هالمه زم الخهلُم نلُه، كاٌ 

 الشُر حفكه هللا: 

 مام في الفطع.أن ضىم ًىم الؼبذ ًطام باإلح

 وأن ضُام ًىم الؼبذ في الىافلت هى الصي وكو فُه الخالف.

وأنهم في حُاة الشُر ألالباوي ما واهىا ٌهطفىن ئال كٌى شُر 

"وكس شهب بهؼ أصحاب أحمس ئلى  :ؤلاػالم ابً جُمُه في الاكخػاء

 هطاهُت ضُام الؼبذ".

"الطُام واحب ومؼىىن  :هصا كٌى ابً ضشس في )البساًت(

والحطام كؼمان مخفم نلُه ومذخلف فُه،  :وحطام، زم كاٌ

 واإلاذخلف فُه هطُام ًىم الؼبذ".

 وما ػمى أحس، وما شهط ش يء ئال هىصا.
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زم ؾبو في كؿط )شطح مهالم ألادُاض( لبسض السًً  :زم كاٌ

فىلل حطمت ضُام الؼبذ نً ؾاوغ، وئبطاهُم وؾلم بً  :الهُني

 حبِب!

 فهإالء الصًً مىهىا كبل الشُر ألالباوي ضحمه هللا. :كاٌزم 

 الخهلُم:

ًىم الؼبذ كبل ضىم الؼإاٌ، وضز نً اللائل بحطمت  أوال:

ألالباوي ضحمه هللا، ولِؽ فُما هلله نً هإالء ما ًسٌ نلى الشُر 

حا  أنهم ًلىلىن بحطمت ضىم الؼبذ، ألن لفل الىطاهت لِؽ ضٍط

م بل ًحخمل مهىُح مُت أو الخجزيهُت، في الخحٍط ن، الىطاهت الخحٍط

 ."السلُل ئشا جؿطق ئلُه الاحخماٌ بؿل الاػخسالٌ"و

 ؟!هصا لى زبذ، أنهم كالىا بهصا، فىُف وهى ال ًثبذ ننهم

 

اإلاىلٌى نً بهؼ الهلماء وؼبت اللٌى بىطاهت ضىم  :ثانيا

 :الؼبذ ئلى بهؼ أفطاز مبهمحن، هما كاٌ الؿحاوي )اإلاخىفىًىم 

"فصهب كىم ئلى هصا الحسًث،  :هـ( في )شطح مهاوي آلازاض(123

 .(3)فىطهىا ضىم ًىم الؼبذ جؿىنا"

ِتي
ْ

ىِضِبش  :)اإلاخىفى :وكاٌ فػل هللا بً حؼً أبى نبس هللا، الخُّ

وكس شهب كىم ئلى قاهط هصا الحسًث فىطهىا ضىم ًىم " :هـ( 663

 .(2)"الؼبذ نلى ؤلاؾالق، ئال في اللؼم اإلاؼدثنى نىه

                                                 

( الىاشط: نالم الىخب، الؿبهت: 88/ 2شطح مهاوي آلازاض، لبسض السًً الهُني: ) ( 3)

 م.3991هـ،  3131 -ألاولى 

( الىاشط: مىخبت هعاض 178/ 2في شطح مطابُح الؼىت، للخىضبشتي: ) اإلاِؼط   (2)

 هـ 2888 -هـ  3129مطؿفى الباظ، الؿبهت: الثاهُت، 
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ع بً ئبطاهُم اللطش ي الخمُمي  :عةٍوكاٌ ابً بع  نبس الهٍع

وهطه بهؼ الهلماء ضىم ًىم الؼبذ دىف " :هـ(662 :)اإلاخىفى

 .(1)"الاشتران مو اليهىز في حهكُمه

وكس " :هـ(3382 :وكاٌ محمس ئػمانُل الطىهاوي )اإلاخىفى

ادخلف الىاغ في شلً فصهب كىم ئلى الىطاهت، وشهب آدطون أهه 

 .(1)"هطاهت لهصه اإلاهاضغتال 

واإلاشهىض نىس الفلهاء اػخهماٌ هصا  ،هىصا أؾللىا الىطاهت

 اللفل في الىطاهت الخجزيهُت.

الطىم ًىلؼم " :هـ(782 :كاٌ ؤلامام ابً زكُم الهُس )اإلاخىفى

 واحٌب؛ هطمػان والىفاضة. :بحؼما الحىم الشطعي أكؼاًما

 ومحكىٌض؛ هطىم الهُسًً.

الجمهت مىفطًزا، وهطىم ًىم الؼبذ  ومىطوٌه؛ هطىم ًىم

 نىس بهػهم.

 .(5)"ومىسوٌب؛ ههاشىضاء، ونطفت، ويحرهما

ً ى السًً كاٌ ٍظ َىجَّ
ُ
 اإلاىجى ابً أػهس بً نثمان بً اإلا

 هما- ًىطه بالطىم الؼبذ ًىم ئفطاز وىن  وأما" :هـ(695 :)اإلاخىفى

                                                 

عة: ) (1) ( اإلاحلم: نبس 523/ 3ضوغت اإلاؼدبحن في شطح هخاب الخللحن، البً بٍع

 م. 2838 -هـ  3113اللؿُف ظواى، الىاشط: زاض ابً حعم، الؿبهت: ألاولى، 

ط شطح الجامو الطًحر، إلاحمس ئػمانُل الطىهاوي:  )ال  (1)  (.339/ 33خىٍى

( حلله: محمس دلىف الهبس هللا، 227/ 1شطح ؤلاإلاام بأحازًث ألاحيام: )  (5)

 م. 2889 -هـ  3118الىاشط: زاض الىىازض، ػىضٍا، الؿبهت: الثاهُت، 
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 ئال الؼبذ ًىم جطىمىا "ال :كاٌ أهه  الىبي نً ضوي فلما -جلسم

 .(6) حؼً حسًث: وكاٌ. الترمصي ضواه "...نلُىم افترع فُما

 . باإلفطاز؟ ًذخظ ال هصا :كُل فان

طة أبي حسًث في جلسم كس :كُل  هطاهُت نسم ًسٌ ما هٍط

  ضىمه نلى الحسًث هصا حمل فخهحن ،يحره مو ضىمه
ً
 .(7)مفطزا

 وهىصا ًىظ الفلهاء مً حمُو اإلاصاهب.

 

ابً جُمُه في شُر ؤلاػالم ما شهطه الشُر نً  :ثالثا

)الاكخػاء( وكس شهب بهؼ أصحاب أحمس ئلى هطاهُت ضُام 

 الؼبذ.

مً هالم ابً  وهصا اػخيباؽ :هىصا كاٌ الشُر الفػُل

ال " :إلاا شهط حسًث الطماء :جُمُه، وئال فىظ هالم ابً جُمُه

 الخ. "جطىمىا ًىم الؼبذ ...

"وكس ادخلف ألاصحاب  :هـ(728 :كاٌ ابً جُمُه )اإلاخىفى

 .(8)وػائط الهلماء فُه"

                                                 

حمس ( جحلُم وحهلُم: أحمس م711/ 333)/ 1ػجن الترمصي، للترمصي:   (6)

 –شاهط، وآدطون: الىاشط: شطهت مىخبت ومؿبهت مطؿفى البابي الحلبي 

 م 3975 -هـ  3195مطط، الؿبهت: الثاهُت، 

ً السًً اإلاىجى: ) (7) ( زضاػت وجحلُم: نبس اإلالً 17/ 2اإلامخو في شطح اإلالىو، لٍع

مىت اإلاىطمت، الؿبهت: الثالثت،  -بً نبس هللا بً زهِش، مىخبت ألاػسي 

 م، 2881 -هـ  3121

( اإلاحلم: هاضط 72/ 2اكخػاء الططاؽ اإلاؼخلُم إلاذالفت أصحاب الجحُم: ) (8)

م الهلل، الىاشط: زاض نالم الىخب، بحروث، لبىان، الؿبهت:  نبس الىٍط

 م.3999 -هـ 3139الؼابهت، 
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فطاز ًىم الؼبذ نىس أهثر ًىطه ئ" :وكاٌ في )شطح الهمسة(

 .(9)"أصحابىا

فهل أصحاب أحمس ًلىلىن بما كاٌ الشُر؟ وهل هم 

 بىطاهُت ضىم ًىم الؼبذ مؿللا؟. :ًلىلىن 

 :   .لألصحاب في اإلاصهب كىالنأكٌى

لُمان بً أحمس كاٌ نالء السًً أبى الحؼً نلي بً ػ

ْطزاوي )اإلاخىفى
َ
ىم الؼبذ" :كىله :هـ( 885 :اإلا ٌهني، ًىطه ئفطاز  "ٍو

ًىم الؼبذ بالطىم. وهى اإلاصهب، ونلُه ألاصحاب. وادخاض الشُر 

جلى السًً، أهه ال ًىطه ضُامه مفطزا، وأهه كٌى أهثر الهلماء، وأهه 

 :الصي فهمه ألازطم مً ضواًخه، وأن الحسًث شاش أو ميؼىخ. وكاٌ

لت كسماء أصحاب ؤلامام أحمس الصًً صحبىه؛ واألزطم،  هصه ؾٍط

أبى زاوز، وأن أهثر أصحابىا فهم مً هالم ؤلامام أحمس ألادص و 

هطاهت يحر ضىم ًىم الجمهت،  ي بالحسًث. اهخهى. ولم ًصهط آلاحط 

 .(38)فكاهطه، ال ًىطه يحره

                                                 

اإلاحلم: ظائس بً أحمس  -هخاب الطُام-( 651/ 2شطح الهمسة، البً جُمُه: )  (9)

 م. 3996 -هـ  3137الىاشط: زاض ألاهطاضي، الؿبهت: ألاولى، اليشحري، 

( جحلُم: السهخىض نبس هللا بً نبس اإلاحؼً 511/ 7ؤلاهطاف، للمطزاوي: )  (38)

السهخىض نبس الفخاح محمس الحلى. الىاشط: هجط للؿبانت واليشط  -التروي 

هـ  3135لى، حمهىضٍت مطط الهطبُت، الؿبهت: ألاو  -والخىظَو وؤلانالن، اللاهطة 

 –( الىاشط: زاض الىخب الهلمُت، بحروث 52/ 1م، واهكط: اإلابسم: ) 3995 -

 م. 3997 -هـ  3138لبىان، الؿبهت: ألاولى، 
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ػفطه هـ( في 762 :وهصا مىلٌى مً هالم ابً مفلح )اإلاخىفى

 .(33))الفطوم(اإلاُمىن اإلاىػىم بـ 

وأما وىن " :هـ(988 :إلاخىفىكاٌ نلي ابً البهاء البًسازي )او 

 فلما ضوي نً الىبي  -هما جلسم-ئفطاز ًىم الؼبذ بالطىم ًىطه 

"... ال جطىمىا ًىم الؼبذ ئال فُما افترع نلُىم...  :أهه كاٌ

 الحسًث.

جلسم في حسًث أبي  :هصا ال ًذظ ؤلافطاز؟ كُل :فان كُل

طة  ًىما ال ًطىمً أحسهم ًىم الجمهت، ئال أن ًطىم " :ٌهني –هٍط

نلى نسم هطاهت ضىمه مو يحره، فخهحن  -(32)"كبله أو ًىما بهسه

 حمل الحسًث نلى ضىمه مفطزا.

 .(31)وهصا اإلاصهب ونلُه نلماؤها

فال وهلم أحسا مً أصحاب أحمس مً كاٌ بحطمت ضىم ًىم 

 الؼبذ أو هطاهُت ضىمه مؿللا.

 

                                                 

( اإلاحلم: نبس هللا بً نبس اإلاحؼً 381/ 5الفطوم مو جصحُح الفطوم: )  (33)

 م. 2881 -هـ  3121التروي، الىاشط: مإػؼت الطػالت،: ألاولى 

(  اإلاحلم: محمس ظهحر بً هاضط 3985/ 12/ 1البذاضي، للبذاضي: )صحُح  (32)

 هـ3122الىاشط: زاض ؾىق الىجاة، الؿبهت: ألاولى، ، الىاضط

اإلاحلم: محمس فإاز نبس  (3311/ 883/ 2: )، لإلمام مؼلموصحُح مؼلم

 بحروث، بسون ؾبهت. –الباقي، الىاشط: زاض ئحُاء الترار الهطبي 

ع  (31) ( 151 -151/ 1بشطح الىححز، لهلي بً البهاء البًسازي: ) فخح اإلالً الهٍع

هـ 3121الىاشط: زاض دػط للؿبانت واليشط، بحروث لبىان، الؿبهت: ألاولى: 

 الؿبهت م.2882
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هطاهُت ئفطاز ًىم  :فاإلاصهب في حمُو هخب ألاصحاب

 .(31)الؼبذ

وشهب بهػهم ئلى حىاظ ضىمه مؿللا، وادخاضه شُر ؤلاػالم 

 ابً جُمُه.

مو وحىز ما  جىظ فاالػدشهاز بالىالم اإلاجمل اإلاحخمل ال ً

 ًبِىه، أو ًسفو الاحخماٌ.

 

"الطُام واحب  :شهطه مً هالم ابً ضشسما أما  :رابعا

والحطام كؼمان مخفم نلُه ومذخلف  :-زم كاٌ- ...ومؼىىن وحطام

 فُه، واإلاذخلف فُه هطُام ًىم الؼبذ".

فمنها أًػا مخفم نليها،  :وأما ألاًام اإلاىهي ننها" :كلذ نباضجه

 ومنها مذخلف فيها...

ىم الجمهت  ىم الشً ٍو م ٍو وأما اإلاذخلف فيها فأًام الدشٍط

ىم الؼبذ والىطف آلادط مً شهبان وضُام السهط  .(35)"ٍو

وهصا أًػا هالم مجمل، ًحخمل ئضازة هطاهُت ضىمه مفطزا، 

ه، فمثله ال ًمىً  م أو هطاهت ججًز أو مؿللا، أو هطاهت جحٍط

الاػخسالٌ به؛ ألهه ًحخمل احخماالث، فالجعم بىاحس منها يحر 

 صحُح.

                                                 

 ( الىاشط: مىخبت اللاهطة، الؿبهت: بسون ؾبهت.373/ 1اإلاًني: )  (31)

 ى أهل الحسًث.( مطسض الىخاب: ملخل7258/ 3بساًت اإلاجتهس، البً ضشس: )  (35)
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الطُام أهىام بحن  جطجِب ابً ضشس ال في سكتهكط بزم مً 

م  اإلاذخلف فُه ، جبحن له أن الىهي نً الؼبذ للىطاهت ال للخحٍط

م، والطاجح أن الىهي ننها  -ضحمه هللا–فابً ضشس  كسم أًام الدشٍط

م. م، زم شهط ًىم الشً هصا الطاجح الىهي نىه للخحٍط  للخحٍط

وشهط بهسه ًىم الجمهت فالؼبذ، فالىطف آلادط مً 

هت هصا دخم بطُام السهط، فالىهي نً ضىم ًىم الجمو شهبان، 

وهصا ضُام  -ئن صح الحسًث فُه– وي مً شهبانالىطف الثا

 ، وهللا أنلم.فُيىن الؼبذ هصلً ،السهط للىطاهت نلى الطاجح

ومما ال ًذفى نلى الشُر أهه ئشا وضز زلُالن أحسهما ًىهى 

م  ،بُحهنً الص يء وآلادط ً حمل الىهي نلى الىطاهت ال نلى الخحٍط

خمثل الهمل بالسلُل اإلابُح في حىاظ فهل شلً حمها بحن ألازلت،  ٍو

خمثل الهمل بالسلُل الىاهي بهس حمله نلى  الص يء ضفها للحطج، ٍو

لت الهلماء الىطاهت في أن فهل شلً الص يء دالف ألاولى،  هصا ؾٍط

م  بهس هطهم نلى الىطاهت والفلهاء، فحمل هالمهم نلى الخحٍط

 بهُس.

س به ٍط م افأحُاها ًؿللىن الىطاهت ٍو وأحُاها  ،الخحٍط

س ٍط أو دالف ألاولى، أو جطن ما  ؛الخجزيهُتالىطاهت  ابه ون ًؿللىنها ٍو

 .، أو حؼب اللطائًلىً بػىابـ نىسهم ًدبهىنهافهله ضاجح، 
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ؿللىن الىطاهت في اإلاشيىن فُه أو اإلاذخلف في جحلُله  ٍو

ً مه ادخالفا حاضال مو نسم الىظ اللاؾو نلى أحس ألامٍط ، وجحٍط

 .(36)مً حهت الاحتهاز ويلبت الكً بل واكو فُه

ط،   وهللا أنلم.واإلالام ًحخاج ئلى جحٍط

 

زم ؾبو في كؿط )شطح مهالم ألادُاض( لبسض  :أما كىله :خامسا

فىلل حطمت ضُام الؼبذ نً ؾاوغ، وئبطاهُم  :السًً الهُني

 وؾلم بً حبِب...

)هذب ألافياض في جىلُح مباوي ألادباض في  :الىخاب نىىان :كلذ

 شطح مهاوي آلازاض(.

ضحمه –فالشُر ًطي أن ما شهب ئلُه الشُر الهالمت ألالباوي 

شهطهم بسض السًً الهُني في مً ومنهم  ،كاٌ به بهؼ الؼلف -هللا

بأن كىله ال  ى الشُرالىخاب اإلاصوىض، ونلُه ًبؿل نىسهم الطز نل

 كائل به مً الؼلف.

                                                 

اإلاحلم:  ( 188 -299/ 3) :ألبي بىط الباكالوي اإلااليي اهكط: الخلٍطب وؤلاضشاز، (06)

ز. نبس الحمُس ابً نلي أبى ظهُس، الىاشط: مإػؼت الطػالت، الؿبهت: الثاهُت، 

 م 3998 -هـ  3138

ونلى  ،ونلى ما فُه شبهت وجطزز ،كس ًؿلم اإلاىطوه نلى الحطام" :وكاٌ آلامسي 

 .اهخهى "وئن لم ًىً منهُا نىه-جطن ما فهله ضاجح 

ه" (:مذخطط الطوغت)كاٌ الؿىفي في    "وئؾالق الىطاهت ًىططف ئلى الخجًز

 هللا نبس. ز: اإلاحلم( 351البً بسضان: )ص/ ئلى مصهب ؤلامام أحمس( اإلاسدل )

 الثاهُت،: الؿبهت، بحروث – الطػالت مإػؼت: الىاشط، التروي اإلاحؼً نبس بًا

3183 
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 ٌ م ئلى هإالء هصا الىالم أو وؼبت اللٌى بالخح :فىلى ٍط

 :إلاا ًأحي اإلاصوىضًٍ فُه هكط

ًحخاج هصه اليؼبت ئلى صحت ؤلاػىاز ئليهم بأنهم كالىا  -أ

، وما شهطه بسض السًً الهُني لم هجس أحسا وؼبه ئليهم  هصا اللٌى

يحره، ولم ٌؼىسه أحس ننهم، فمثل هصا ال ًجىظ الجعم بأهه كٌى 

 .وال أقىه مىحىزابهس صحت الؼىس ئليهم،  ، ئال هإالء

 وؾاوغ مجاهًسا :هإالء باللىم أضازوكٌى بسض السًً الهُني: "

 ًىم ضىم هطهىا فانهم مهسان؛ بً ودالس وئبطاهُم هِؼان بًا

 . (37)"اإلاصوىض  بالحسًث شلً في واحخجىا جؿىًنا، الؼبذ

 فُه هكط ئش لى وان هإالء اإلاصوىضًٍ نسا دالس بً مهسان مً

الصًً كالىا بهصا اللٌى الشتهط ننهم نىس جالمصتهم، ولى احخجىا بهصا 

الحسًث ولبلًىا ننهم مً ؾطق أصحابهم الثلاث، فهسم زبىث هصا 

 ًسٌ نلى فؼاز هصا الىلل ننهم. ،ننهم

 

لفل الىطاهت الصي اػخذسمه الؿحاوي ًحخمل الىطاهت  -ب

مُت، وهي مً ألالفاف التي كس  م أو الخجزيهُت أو الخحٍط حهني الخحٍط

ه نىس الؼلف ويحرهم، فالجعم بأنهم كالىا بحطمت ًىم الؼبذ  الخجًز

 بهُس.

 

لهل بسض السًً وؼب هصا اللٌى لبهؼ هإالء اػخيباؾا  -ج

نً  حفىفضطحىا بصلً، ووحه هصا أن اإلا مً هالمهم، ال أنهم

                                                 

 (.111/ 8)هذب ألافياض في جىلُح مباوي ألادباض في شطح مهاوي آلازاض( ) (37)
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بهؼ هإالء ونً يحر واحس مً الؼلف الىهي نً ضىم ًىم مً 

 بلطسه بهُىه.أًام ألاػبىم 

كاٌ ؤلامام الثلت الثبذ الحجت الهسًم الىكحر أبى بىط ابً أبي 

حسزىا نبُس هللا بً مىس ى، نً نثمان بً ألاػىز، نً  :شِبت

ال جطىمىا شهطا وله جػاهىن به شهط ضمػان، وال " :مجاهس، كاٌ

جطىمىا ًىما واحسا مً الجمهت، فخخذصوهه نُسا ئال أن جطىمىا 

 .(38)"اكبله أو بهسه ًىم

وهالم ؤلامام الحبر مجاهس ًسٌ نلى أهه ال بأغ بطىم ًىم 

، وهصا ٌشمل الجمهت مً أًام ألاػبىم إلاً ضام كبله أو بهسه

 والؼبذ ويحرهما.

سٌ نلى أن اإلامىىم جذطُظ ًىم مً أًام ألاػبىم  ٍو

 بالطىم، وال فطق نىسه بحن الؼبذ ويحره.

الؼبذ ما ًإهس أن مصهب مجاهس نسم هطاهُت ضىم ًىم 

له: حسزىا يىسض، نً شهبت، نً  أدطحه ابً أبي شِبت مً ؾٍط

طة، كاٌ: ال جطم ًىم الجمهت ئال  مىطىض، نً مجاهس، نً أبي هٍط

 .(39)أن جطىم ًىما كبله أو بهسه

                                                 

، جحلُم : هماٌ ًىػف 168/ 2مطىف ابً أبي شِبت:  وهصا ئػىاز صحُح، (38)

اع، الؿبهت ألاولى،  –الحىث، الىاشط : مىخبت الطشس   . 3189الٍط

/ 1الؼجن الىبري لليؼائي: )( 182/ 2ئػىازه صحُح، مطىف ابً أبي شِبت: ) (39)

 (.2778( بطكم: )288
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 :حسزىا أبى زاوز، نً ظمهت، نً ابً ؾاوغ، نً أبُه :وكاٌ

 .(28)"أهه وان ًىطه أن ًخحطي شهطا أو ًىما ًطىمه"

 فُه ظمهت بً ضالح غهُف.وهصا 

حسزىا وهُو، نً ئػطائُل، نً حابط، نً نامط، نً  :وكاٌ

 .(23)أنهما هطها أن ًطىما ًىكخاهه :حماز. ونً ئبطاهُم

 وهصا فُه حابط الجهفي واهي الحسًث.

ط، نً ، كاٌ: لىً ًٌني نىه ما ضواه أًػا حسزىا حٍط

واهىا ًىطهىن أن ًفطغىا نلى أهفؼهم  :مىطىض، نً ئبطاهُم، كاٌ

 شِئا لم ًفترع نليهم. وهصا ئػىاز صحُح.

"ال جطم ًىم الجمهت ئال أن جطىم  :وكاٌ ئبطاهُم الىذعي

 .(22)كبله أو بهسه"

 

بسض الهُني، حاء نىه  ضاحب هصه اليؼبت،مو هصا وله  -ز

ما ًسٌ نلى حىاظ ضىم ًىم الؼبذ مشهط نً هإالء أًػا دالف ما 

 م.نىسه

 -الجمهت–اللٌى الثالث أهه ًىطه ئفطازه " :كاٌ الهُني 

طة  ؛بالطىم فان ضام ًىما كبله أو بهسه لم ًىطه، وهى كٌى أبي هٍط

                                                 

( جحلُم أحمس 23/ 7( واهكط: اإلاحلى، البً حعم: )181/ 2اإلاطحو الؼابم: ) (28)

 زاض الفىط. شاهط، الىاشط:  

 (.181/ 2) مطىف ابً أبي شِبت:  (23)

( الىاشط:  163مىػىنت فله ئبطاهُم الىذعي، إلاحمس ضواغ كلهجي: )ص/   (22)

 ر الهلمُت وئحُاء الترار ؤلاػالمُت.مههس البحى 
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 ً وأبي ًىػف وفي ]هخاب الؿطاظ[ وادخاضه  وؾاوغومحمس بً ػحًر

 .(21)"ابً اإلاىصض

ؼخفاز مىه" :وكاٌ أًػا هطاهت ضىم ًىم الجمهت  :... َو

والهمل نلى هصا نىس  :وحسه، وئلُه شهب الجمهىض، وكاٌ الترمصي

بهؼ أهل الهلم ًىطهىن للطحل أن ًذخظ ًىم الجمهت بطُام ال 

 ًطىم كبله وال بهسه، وبه ًلٌى أحمس وئسحاق.

وبه كاٌ أبى حىُفت وأصحابه والشافعي،  :-الهُني–كلذ 

طة  طوي شلً نً نلي وأبي هٍط وئبطاهُم والشهبي  مجاهسو ٍو

 .(21)"الىذعي

وال ًحل ضىم ًىم الجمهت ئال إلاً ضام ًىما  :وكاٌ ابً حعم

كبله أو ًىما بهسه، فلى هصضه ئوؼان وان هصضه باؾال! فلى وان ئوؼان 

فؿط ًىما فجاءه ضىمه في الجمهت فلُطمه. وػاق  ًطىم ًىما ٍو

، والشهبي، وابً ومجاهس، ئبطاهُم الىذعيوهى كٌى  :ألازلت، زم كاٌ

ً ويحرهم، وشهطه  ئبطاهُم نمً للي، وئهما للي أصحاب ابً ػحًر

 .(25).مؼهىز

                                                 

( الىاشط: 381/ 33نمسة اللاضي شطح صحُح البذاضي، لبسض السًً الهُني: ) (21)

 زاض الىفائؽ البىان.

( 126/ 8هذب ألافياض في جىلُح مباوي ألادباض في شطح مهاوي آلازاض، للهُني: )  (21)

ألاوكاف والشإون اإلاحلم: أبى جمُم ًاػط ابً ئبطاهُم، الىاشط: وظاضة 

 م 2888 -هـ  3129كؿط، الؿبهت: ألاولى،  –ؤلاػالمُت 

 ( الىاشط: زاض الفىط للؿبانت واليشط والخىظَو.28/ 7اإلاحلى )  (25)



 

 

 

- 06 - 

 

فحيى ابً حعم وبسض السًً الهُني حىاظ ضىم الؼبذ إلاً 

ضام الجمهت نً ول مً مجاهس وؾاوغ وئبطاهُم فسٌ نلى نسم 

 صحت اليؼبت ئليهم اللٌى بىطاهُت ضىم ًىم الؼبذ هما جلسم.

بأن هلٌى مً ضام ًىم الجمهت زون اٌ: ك نلى ضأي مًئال 

الخمِؽ، فهلُه أن ًطىم ًىم الؼبذ، وهصا فطع لُىجى مً ئزم 

مذالفخه ؤلافطاز لُىم الجمهت، فهى في هصه الحالت زادل في نمىم 

 في حسًث الؼبذ "ئال فُما افترع نلُىم". كىله 

ولىً هصا ئهما إلاً ضام الجمهت وهى يافل نً الىهي نً 

ولم ًىً ضام الخمِؽ مهه هما شهطهاه، أما مً وان نلى ئفطازه، 

نلم بالىهي، فلِؽ له أن ًطىمه؛ ألهه في هصه الحالت ًطىم ما ال 

جحذ الهمىم  –والحالت هصه–ًجب أو ًفطع نلُه، فال ًسدل 

اإلاصوىض، ومىه ٌهطف الجىاب نما ئشا اجفم ًىم الجمهت مو ًىم 

ً ًىم الؼبذ؛ ألهه لِؽ فػُل، فال ًجىظ ئفطازه، هما لى وافم شل

 ا.هـ (26)شلً فطغا نلُه

ت  ٍط هصا مو وىهه ال كائل به مً الؼلف ًبؿله حسًث حٍى

 "أجطىمحن يسا" وواهذ يافلت، ولم ًأمطها بطىم الؼبذ.هفؼه: 

 

 

                                                 

( واهكط ]ؤلانالم بما جػمىه حسًث آٌ 371/  2]مىػىنت اإلاىاهي الشطنُت[ ) ( 26)

الجىاظ أكىي  ( ولم ًلخفخىا ئلى أن أحازًث11 -11بؼط مً ألاحيام[ )ص / 

 ػىسا وأصح.



 

 

 

- 07 - 

 

 الشافهُت وشهبذجىبُه: كاٌ محمىز محمس دؿاب الؼبيي: 

ً بً ومحمس والعهطي  والحىابلت – ئفطازه هطاهت ئلى وؾاوغ ػحًر

 نلى وأشباهه الباب حسًث في الىهي وحملىا. بالطىم -الجمهت

 الىطاهت.

 مؿلًلا، ضىمه ًىطه :ومجاهس والشهبي الىذعي وكاٌ

 .(27)نليهم حجت والحسًث

فلس وؼب ئلى ول مً الىذعي، ومجاهس هطاهُت ضىم ًىم 

 الجمهت مؿللا، دالفا إلاا جلسم نً ابً حعم والبسض الهُني.

نبسالبر فىلل نً مجاهس الىهي نً ضىم ًىم كلذ: أما ابً 

 .(28)الجمهت إلاً ًخهمسه

ط نً وشهط  ضىم هطهىا أنهم" :ئبطاهُم نً ،مًحرة ًن ،حٍط

 .(29)"الطالة نلى لُلىوا الجمهت ًىم

طة "ال جطىمىا ًىم  :ومجاهس أحس مً ضوي حسًث أبي هٍط

 الجمهت ئال بُىم كبله أو بهسه".

أنهم ًىطهىن ضىم الجمهت  -والهلم نىس هللا–فالكاهط 

 مفطزا ال مؿللا.

                                                 

نني بخحلُله  (.369/ 38اإلانهل الهصب اإلاىضوز شطح ػجن أبي زاوز )  (27)

( الىاشط: مؿبهت 6وجصحُحه: أمحن محمىز محمس دؿاب )ِمً بهس الجعء 

 هـ.3151 - 3153مطط، الؿبهت: ألاولى،  –الاػخلامت، اللاهطة 

حمس نلي مهىع، الىاشط: ( جحلُم: ػالم محمس نؿا، م182/ 1الاػخصواض )  (28)

م الخىغُح 2888 –هـ 3123بحروث، الؿبهت: ألاولى،  –زاض الىخب الهلمُت 

 (196/ 31لشطح الجامو الصحُح )

  اإلاطحو الؼابم. (29)
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هطه  أو -أي الجمهت ضىمه-ال ًخهمس : أهه كاٌ نىه ومً شهط 

ضىمه ال ٌهني أهه ًىفي ما حاء في ألاحازًث  السالت حىاظ ضىمه مو 

 يحره.

حسزىا ابً بشاض، حسزىا نبسالطحمً، نً  :كاٌ الؿبري 

"ضم زالر نشطة، وأضبو  :كاٌ لي ئبطاهُم :ػفُان، نً واضل، كاٌ

 .(18)نشطة، ودمؽ نشطة"

 ئشا وان فيها ًىم الؼبذ فال جطمه. :ولم ًلل له

ط، نً مًحرة، نً  :كاٌ الؿبري  حسزىا ابً حمُس، حسزىا حٍط

از، نً ئبطاهُم أهه وان ًطىم الثالزت ألاًام مً الشهط آدط  :ٍظ

 ٌ لى  . (13)"جيىن هفاضة إلاا مض ى" :الشهط، ٍو

 ًيىن فُه ًىم الؼبذ.وهصا ال بس أن 

هصلً وؼب بسض السًً هطاهُت ضىم ًىم الؼبذ ئلى  -هـ

دالس بً مهسان ضاوي حسًث الىهي نً ضىم ًىم الؼبذ. ليىهه 

 ضاوي هصا الحسًث، وهصا وحسه ال ًىفي في اليؼبت.

أما ؾلم بً حبِب الصي شهطه الشُر فلم ًصهطه بسض  -و

 ُح نىه.السًً الهُني، بل شهط مجاهسا، وجلسم الصح

 

                                                 

( اإلاحلم: محمىز محمس شاهط، 859/ 2صحُح، تهصًب آلازاض مؼىس نمط: )  (18)

 اللاهطة. –الىاشط: مؿبهت اإلاسوي 

ط 863/ 2) اإلاطحو الؼابم:  (13) ( محمس بً حمُس الطاظي غهُف ضواًخه نً حٍط

، واإلاًحرة 328/ 9ابً نبسالحمُس مصححت نىس أحمس هما في تهصًب التهصًب: 

ضاحب ئبطاهُم مً هى ابً ملؼم زلت ئال أهه مسلؽ، وظٍاز هى ابً ولُب، 

  .الحفاف اإلاخلىحن
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إلاا ػئل مً ػلفه في شلً هما  :أما الشُر ألالباوي :سادسا

 :في الحىاض الصي زاض بِىه وبحن الشُر نبس اإلاحؼً الهباز، فلاٌ

 نبس هللا بً بؼط ضاوي الحسًث.

أن نبس هللا بً بؼط ال ًطي حطمت ضُام ًىم  :أكٌى الكاهط

ً آلا وهى نىس  -ئن صح الؼىس-الؼبذ، وشلً إلاا حاء نىه  دٍط

 نلى شطؽ ألالباوي.و حؼً 

أدبرها أحمس بً ئبطاهُم بً محمس، نً  :كاٌ ؤلامام اليؼائي

ت بً ًحيى أبى مؿُو، كاٌ :ئسحاق بً ئبطاهُم، كاٌ  :حسزىا مهاٍو

ػمهذ زىبان، مىلى الىبي  :حسزني أضؾاة، كاٌ ػمهذ أبا نامط، كاٌ

 ٌكاٌػلىا نبس هللا بً بؼط،  :وػئل نً ضُام ًىم الؼبذ، كا: 

 .(12)"ضُام ًىم الؼبذ ال لً وال نلًُ" :فؼئل، فلاٌ

                                                 

ودطج أحازًثه: حؼً ( حلله 2785( ضكم:  )231/ 1الؼجن الىبري لليؼائي: )  (12)

 3123بحروث، الؿبهت: ألاولى،  –نبس اإلاىهم شلبي،  الىاشط: مإػؼت الطػالت 

 .م 2883 -هـ 

 كلذ: قهط لي أن هصا الؼىس مهل بهلخحن: 

ت بً ًحيى ألاؾطابلس ي به، فال ًخحمل مىه الخفطز  ألاولى: جفطز أبي مؿُو مهاٍو

 بمثل هصا.

حمس شُر اليؼائي به، نً ئسحاق بً م بً ئبطاهُم بً الثاهُت: جفطز أحمس

 وأبي ئبطاهُم مً بحن أصحابه الثلاث زونهم ومنهم أئمت مهطوفىن والبذاضي 

السمشلي مما ًسٌ نلى هياضجه، وايتر  ظضنت وأبي نىف بً ومحمس زاوز

بهػهم بكاهط ئػىازه فحؼىىه، وقهط لي بهس الىكط مً ضحاٌ ئػىازه أهه 

 مىىط، وهللا أنلم.

ألهه  ..."ًىم الؼبذ ىاال جطىم" :يان حهلُال للحسًث اإلاطفىمللى زبذ  ألازط وهصا 

ًسٌ نلى ئباحت ضىمه، ولهله لهصا الؼبب شهطه اليؼائي بهس شهطه الحسًث 

 .اإلاطفىم ال جطىمىا ًىم الؼبذ، وهللا أنلم
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م و" ح في نسم الخحٍط  ".الراوي أدري بما رويوهصا ضٍط

 فلى وان حطاما ليان نلُه فاهدبه.

خه الفصة حاٌو أن ًجهل هصا  وئن وان الشُر ألالباوي بهبلٍط

م.  ألازط زالا نلى الخحٍط

الحسًث اإلاطفىم، بل حىم نلى كىله )وال نلًُ( بالشصوش في 

( وأوى له هصا في اإلاىكىف 276/ 7هما في )ػلؼلخه الصحُحت( )

الصي شهطهاه؟ وفي بلُت اإلاطفىناث التي اػخسٌ بها الجماهحر مً 

ألائمت نلى ضطف الىهي ئلى الىطاهت، زم الحسًث اإلاطفىم الصي حىم 

نلى حعئه الثاوي بالشصوش ال وحه له لهسم مذالفخه لحسًث الىهي 

 ذ وهللا أنلم.لى زب

 

ال أنلم مً ضوي نىه هطاهُت ضىم ًىم الؼبذ ئال  :سابعا

ههب ألاحباض هما في )حلُت ألاولُاء( حسزىا ئبطاهُم بً نبسهللا، زىا 

محمس بً ئسحاق، زىا كخِبت بً ػهُس، زىا ابً لهُهت، نً وهب 

ألن أفؿط نلى أضان أحب ئلي مً أن  :بً نبسهللا، نً ههب أهه كاٌا

 .(11)الؼبذ أضىم ًىم

  :له نسة نلل :وهصا ألازط

 .جفطز ابً لهُهت به :منها

                                                 

 -هـ 3191بجىاض محافكت مطط،  -( الىاشط: الؼهازة 18/ 6حلُت ألاولُاء: )  (11)

 م3971
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شُر أبي وهُم ئبطاهُم بً نبس هللا بً ئسحاق اإلاهسٌ  :ومنها

 لم هجس فُه جىزُلا مً مهخبر.

هـ( الطاوي نً ههب 317واهب بً نبسهللا )اإلاخىفى  :ومنها

ط فال أقىه ػمو مً ههب.  )اإلاخىفى في دالفت نثمان( وئن ُنّمِ

  :فلاٌ :وأحاب نىه أبى محمس ولُس بً ػلمان

 ئن في ػىسه ملاال. :أوال

 نلى جلسًط الصحت مىكىف جابعي. :زاهُا

 وكىم الاحخماٌ في كىله ومً اإلامىً أهه كطس ؤلافطاز. :زالثا

ب ودُثمت. :ضابها  مذالفخه لحسًث هٍط

 مذالفخه لهمل الصحابت والخابهحن مً أئمت السًً. :دامؼا

فخه لطاوي الحسًث وهى أنلم به مىه وأزضي مذال :ػازػا

 بمذطحه.

لهله مما وضزه نً اليهىز، فلس وان حبرا يهىزًا أػلم  :ػابها

ىم الؼبذ نُس نىسهم ونمل الؼلف نلى  في دالفت نمط ٍو

 ٌ  .(11)دالف هصا اللى

 

ضأًذ الشُر ؤلاماضاحي محمس حؼً بً نبس الًفاض في  :اثامن

شطح )أضٌى انخلاز أهل الؼىت والجمانت( إلاا جيلم نً مؼألت 

                                                 

فخح اإلاىان في ضُام ًىم الؼبذ في يحر ضمػان، ألبي محمس ولُس بً ػلمان:  (11)

  (.316)ص / 
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حطمت –ػلف في شلً  -ألالباوي–وله  :ضُام ًىم الؼبذ، كاٌ

ط الؿبري  -ضُام الؼبذ  .(15)وهى ؤلامام ابً حٍط

 ٌ ط، وهم حاولذ أن  :أكى هىصا هلل الشُر نً ابً حٍط

ًفُسوي باإلاطحو الصي اػخفُس مىه هصا الىلل، لىً فشلذ. وبلًه 

ؾلبي مىه أن ًسلني نلى اإلاطحو فلم ؤلاهتروهُت اللائمىن نلى شبىخه 

ًجبني ئال بصهط ضأًه في حىم ضُام ًىم الؼبذ، وضحهذ ئليهم مطة 

 ى آلان لم أحس مىه أي ئفازة.زاهُت، فأفازووي أنهم ػِبلًىهه، وئل

ط  مو أن  كس حاء نىه ما ًسٌ نلى ضُام الؼبذ. ابً حٍط

هـ( وكاٌ أبى حهفط 852 :كاٌ الحافل ابً حجط )اإلاخىفي

م ًفطق بحن الهُس والجمهت بأن  :الؿبري  ؤلاحمام مىهلس نلى جحٍط

، بذالف ًىم الجمهت، ضىم ًىم الهُس ولى ضام كبله أو بهسه

. فهصا لى جىاز صىمه ملن صام قبله أو بعدهفاإلجماع منعقد ع

 . (16)زلُل أهه ال ًلٌى بحطمت ضىم ًىم الؼبذ

 

وؼب بهػهم ئلى بهؼ أهل الهلم اللٌى بىطاهُت  :اتاسع

ضُام الؼبذ منهم الحلُمي، والهع ابً نبس الؼالم، ووؼبه بهػهم 

 هصلً ئلى ضسًم حؼً دان.

                                                 

 ( "الشاملت".2/  21أضٌى انخلاز أهل الؼىت والجمانت )  (15)

 ( ؽ. زاض اإلاهطفت.211/  1فخح الباضي، البً حجط: )  (16)
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ط شطح  أما الحلُمي، فلس وؼبه ئلُه الطىهاوي هما في )الخىٍى

 .(17)الجامو الطًحر(

   "وألاحس الؼبذ ضىمه أهثر وان"حسًث – وفُهحُث كاٌ: 

 .بهصا نلُه وضز ًىطه أهه الحلُمي وظنم ضىمهما، ًىطه ال أهه

 :وكس حاء نىه ما ًسٌ نلى الجىاظ

أهه  وأما ضىم ًىم الؼبذ وحسه، فلما ضوي نً الىبي 

"ال جطىمىا ًىم الؼبذ ئال ما افترع نلُىم، وئن لم ًجس  :كاٌ

ئن  :أحسهم ئال نىز نىب أو لحاء شجطة فلُمػًه". ومهنى شلً

الطُام ئمؼان، وؤلامؼان نً ألاشًاٌ وألانماٌ في هصا الُىم 

نازة اليهىز، فال ًيبغي أن ٌشاولىا في ش يء مً ضيُههم الصي لم 

 ٌشطن بُيىا وبُنهم فُه.

ام ضائم الخمِؽ والجمهت، أو الجمهت والؼبذ، وأما ئشا ض

أو الؼبذ وألاحس فال هطاهُت؛ ألن جذطُظ الُىم بلطس ضُامه 

 .(18)زون ما ػىاه ئشا ظالذ الىطاهُت بعواله

زم الحلُمي اإلاىطوه نىسه ضىم الؼبذ وحسه، كاٌ ضحمه 

 أو وحسه، الجمهت وضُام مؼخحب، والخمِؽ الازىحن وضُامهللا: "

                                                 

ط شطح الجامو الطًحر، للطىهاوي: )  (17) س ئسحاق ( اإلاحلم: ز. 161/ 8الخىٍى محمَّ

اع، الؿبهت: ألاولى،  س ئبطاهُم، الىاشط: مىخبت زاض الؼالم، الٍط هـ  3112محمَّ

 م.2833 -

( اإلاحلم: حلمي محمس فىزة، 198/ 2اإلانهاج في شهب ؤلاًمان، للحلُمي: )  (18)

 م. 3979 -هـ  3199الىاشط: زاض الفىط، الؿبهت: ألاولى، 
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ٌ  ههى مىطوه وحسه الؼبذ ضُام  نً وػلم نلُه هللا ضلى هللا ضػى

 .(19)وحسه الجمهت ًىم ضىم

ح في أهه ال ًطي بأغ بطىم ًىم الؼبذ.  وهصا ضٍط

 

وأما الهع ابً نبس الؼالم فهمسة مً وؼب ئلُه هصا اللٌى 

أو ألاحس بالطىم  "وئفطاز الؼبذ" (18)ما حاء في )نهاًت اإلاحخاج(

هصلً بجامو أن اليهىز حهكم ألاٌو والىطاضي حهكم الثاوي فلطس 

الشاضم بصلً مذالفتهم، ومحل ما جلطض ئشا لم ًىافم ئفطاز ول ًىم 

فؿط ًىما أو  ،مً ألاًام الثالزت نازة له وئال هأن وان ًطىم ًىما ٍو

م هما في ضى  ؛ًطىم ناشىضاء أو نطفت فىافم ًىم ضىمه فال هطاهت

، وئن أفتى ابً نبس الؼالم ًىم الشً. شهطه في ]اإلاجمىم[ وهى قاهط

 .بذالفه

بىاء نلى هصا الىظ وؼب بهػهم ئلى الهع ابً نبس الؼالم 

 اللٌى بهسم حىاظ ضُام ًىم الؼبذ

 .(13)وؼب ئلُه هصا اللٌى السهخىض ػهسي حؼحن حبر

ونىسي ئما أن ًيىن ؤلامام الهع ابً نبس الؼالم ال ًطي 

ًىم الشً، وئن وافم نازة، وئما أن ًيىن ال ًطي حىاظ ضىم ضىم 

بل ًػم  ،ًىم الجمهت أو الؼبذ أو ألاحس مفطزا وئن وافم نازة

                                                 

  اإلاطحو الؼابم. (19)

( الىاشط: زاض الفىط، بحروث، الؿبهت: 289/ 1اإلاحخاج ئلى شطح اإلانهاج: )نهاًت  (18)

 م.3981هـ/3181 -ؽ أدحرة 

مؼائل في الفله اإلالاضن جىثر الحاحت ئليها، للسهخىض ػهسي حؼحن حبر: )ص  (13)

 /361.) 
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ئلُه يحره، أما وىهه ال ًطي نسم حىاظ ضىم واحس مً هصه ألاًام 

 الثالزت مؿللا، ومىه ًىم ًىم الؼبذ هما فهمه مً فهمه فهى بهُس.

حىاظ ضُام ًىم الؼبذ، حُث وكس حاء نىه ما ًسٌ نلى 

 .(12)أحاظ في )فخاواه( حىاظ ػطز الطىم

 

ضىم الخؿىم  :(كىانس ألاحيام)وكاٌ في هخابه اللُم 

م، وأهثر  وألاوكاث ولها كابلت له ئال ضمػان والهُسًً وأًام الدشٍط

ادخطاص الهبازاث باألماهً وألاظمان مما ال ٌهطف مهىاه هما 

 .(11)شهطهاه

جفػل زًني ضاحو ئلى أن هللا  :الثاوي الػطب :وكاٌ أًػا

ًجىز نلى نبازه فيهما بخفػُل أحط الهاملحن هخفػُل ضىم 

 ضمػان نلى ضىم ػائط الشهىض.

ىم الازىحن  وهصلً ًىم ناشىضاء ونشط شي الحجت، ٍو

والخمِؽ وشهبان وػخت أًام مً شىاٌ، فػلهما ضاحو ئلى حىز 

 .(11)هللا وئحؼاهه ئلى نبازه فيها

بأن هلٌى مً ضام ًىم الجمهت زون الخمِؽ، فهلُه أن 

ًطىم ًىم الؼبذ، وهصا فطع لُىجى مً ئزم مذالفخه ؤلافطاز لُىم 

في حسًث  الجمهت، فهى في هصه الحالت زادل في نمىم كىله 

 الؼبذ "ئال فُما افترع نلُىم".

                                                 

 (.113 -118فخاوي شُر ؤلاػالم الهع ابً نبس الهع: )ص /   (12)

( ضاحهه ونلم 218/ 3ح ألاهام، للهع ابً نبسالؼالم: )كىانس ألاحيام في مطال  (11)

ت   اللاهطة. –نلُه: ؾه نبس الطؤوف ػهس، الىاشط: مىخبت اليلُاث ألاظهٍط

 (.15/ 3اإلاطحو الؼابم: )  (11)
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وهى يافل نً الىهي نً  ،ولىً هصا ئهما إلاً ضام الجمهت

ضام الخمِؽ مهه هما شهطهاه، أما مً وان نلى  ئفطازه، ولم ًىً

نلم بالىهي، فلِؽ له أن ًطىمه؛ ألهه في هصه الحالت ًطىم ما ال 

جحذ الهمىم  –والحالت هصه–ًجب أو ًفطع نلُه، فال ًسدل 

اإلاصوىض، ومىه ٌهطف الجىاب نما ئشا اجفم ًىم الجمهت مو ًىم 

لؼبذ؛ ألهه لِؽ فػُل، فال ًجىظ ئفطازه، هما لى وافم شلً ًىم ا

 ا.هـ (15)شلً فطغا نلُه

 

أما ضسًم حؼً دان فهمسة مً هلل نىه ما في )الطوغت 

ىم الؼبذ،  :الىسًت( ىطه ضىم السهط، وئفطاز ًىم الجمهت، ٍو "وٍُ

م، واػخلباٌ ضمػان بُىم أو  حطم ضىم الهُسًً، وأًام الدشٍط ٍو

 .(16)ًىمحن"

لىً قاهط ما فُه هطاهُت ؤلافطاز، ونلُه فلىله هلٌى  :كلذ

 . (17)الجمهىض 

 

 

                                                 

( واهكط ]ؤلانالم بما جػمىه حسًث آٌ 371/  2]مىػىنت اإلاىاهي الشطنُت[ ) ( 15)

ًلخفخىا ئلى أن أحازًث الجىاظ أكىي ( ولم 11 -11بؼط مً ألاحيام[ )ص / 

 ػىسا وأصح.

 (.216/  3الطوغت الىسًت: )  (16)

( والشُر ئهما كاٌ بحطمت 186/  3واهكط: فخح الهالم لشطح بلىى اإلاطام، له: )  (17)

( 185  -181/  3ضىم ًىم الجمهت مفطزا فخح الهالم لشطح بلىى اإلاطام: )

 أنلم. ولهل مً وؼب ئلُه هصا اللٌى وس ي، وهللا
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 :بهصا الخهلُم ما ًليلي قهط كس و 

ال كائل بحطمت ضىم ًىم الؼبذ ئال الشُر هاضط السًً  -

 .ضحمه هللا ألالباوي

 حيي اللٌى نً هطاهت ضىم الؼبذ نً أكىام مبهمحن. -

م مً هالم بهؼ أهل الهلم أنهم ًلىلىن هاػخيبـ بهػ -

 ضىم الؼبذ، وهى دؿأ، هما بِىا.بىطاهت 

  

 هخبه: كاػم أحمس هُىجي أبى أهىض ألاويىسي. .

kulumbakiyingikassim@gmail.com 

+265230302652 

 واهحري. -بهطم مههس بالٌ ؤلاػالمي 

ر:  ر:  م والاهتهاء مىه2839/ 38/ 13وواهذ هخابخه بخاٍض بخاٍض

 م2839/ 33/ 3

 .نلُه في مىاكف مذخلفتظزها و 

 وضلى هللا نلى محمس بً نبس هللا ونلى آله صحبه وػلم.

 والحمس هلل ضب الهاإلاحن.
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