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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
 امجعني:آي٘، ٚصخب٘، ع٢ً ٚذلُد الّ ع٢ً أغسف املسضًني، احلُد هلل زب ايعاملني، ٚايصال٠ ٚايط

 بةسيَضإ: 

ى قوسباْى ية بة ػيَوةيةنى ئةّ ْاَيًهةى بةسدةطتتإ ثوختةيةنى ئةحهاَةناْ
،ية ثشؤطشاَى ناس بةتةواوةتى ثؼت بة َةتٓى َٓٗاجى ئيُاَى ْةوةوى بةطذلاوة نوست

ةَةْذ بيَت ،بةػيَوةى يَوة دةبة ػةسحي خةتييب ػةسبيٓى ،بةالّ بؤ ئةوةى بابةتةن
فيكٗي بةساوسد)َكاسٕ( ْوطشاوةتةوة ،وة بةدواداضوْي وسدّ بؤ فةسَودةنإ نشدووة 
يةطةسضاوةنإ ،ضوْهة ية صؤسبةى نتيَبة فيكٗيةنإ صؤس طشْطى بة بةيطةنإ ْادةٕ 
،ئةوةؾ َةْٗجى نؤٕ وابووة ،ْةى ئاطاداسى بةيطة ْةبووبٔ ،ٖةسوةٖا بضاْة َةْٗةجى 

ياْى فيك٘ يةطةٍ صاْاياْى حةديع ،ية َاَةية يةطةٍ فةسَودة جياواصٕ ية ٖةْذيَو صاْا
 .ا ػاسةصايي تةواوت دةطت دةنةويَتبابةت ،بؤية بةساى جياواص ٖةساطإ َةبة ت

ٖةسوةٖا ثوختةى ٖةسضواس َةصٖةب يةطةٍ َةصٖةبي صاٖرلى بة نوستى ية ْاَيًهةنة 
بةٖيَض دياس دةنةّ ،وةٖةْذيَو جاس ئةطةس  بةسضاوت دةنةويَت ،وة ٖةْذيَو جاس ساى

يةَةتٓى َيٓٗاج ػتيَو ٖةبيَت جيَى تيَبيٓى بيَت ،ية نتيَبى )االّ( يإ )اجملُوع( 
 ئينب ايٓكيب( وةسطرلاوة .-بةسواسد دةنةّ ،وة طود ية َةتٓى )عُذة ايظايو

وة و خةيهى وة بؤية َةتٓى َيٓٗاجِ ْةقٌ ْةنشدووة ،بؤ ئةوةى ْاَيًهةنة دسيَز ْةبيَتة
بةطؼتى طودى ييَوةسبطشٕ، بةالّ قوتابياْى صاْظتى ػةسعي ئةطةس َةتٓةنة يةثيَؼة 

 خؤيإ دابٓئَ يةناتى خويَٓذْةوةى ئةّ ْاَيًهة صياتش طودَةْذ دةبٔ.
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 (االضخ١ٝقوسباْى )

: بشيتى ية يةطةس بشيٓى ئارةىل دياسى نشاو يةسؤراْى جةرْى قوسبإ ثيَٓاطةى قوسباْى 
( ضوْهة يةناتى ضيَؼتةْطاو اضخ١ٝ،وة بؤية ْاوى ْشاوة )تى خواثةسطتى بة ْية

 ئةجناّ دةدسيَت ،نة طةسةتاى ناتى ئةجناَذاْى ئارةٍ طةسبشيٓة.

 ءقوسباْى نشدٕ خواثةسطيت يةنى طةوسةية نة قوسئإ :حونُى قوسباْى نشدٕ
 و  ئيجُاعى صاْاياْى ئيظالَى  يةطةسة :  فةسَوودةناْى ثيَػةَبةس

ًَِٓاَٖر: ثرلؤص خواى َيٗشةبإ فةسَوويةتىية قوسئاْى -1 ا يَهُِِ َِِٔ غَعَا٥ِسِ َٚاِيبُدَِٕ جَعَ

ناْى دسوسلة طةسبشيٓى ئارةيةنإ بؤ قوسباْى يةنيَهة ية ػيعاسو 33الحج:  دايًَِّ٘
بةالى صؤس ية صاْايإ تةفظرلةنةى  2الكوثز:  د فَصٌَِّ يِسَبِّوَ َٚاِْخَسِر ئاييٓى ئيظالّ

 )ْويَزى جةرْى قوسبإ بؤ خواى خؤت بهة و قوسباْى طةس بدلة( . 

بِهَبِػَِِٝٔ أًَََِخَِِٝٔ أَِقسََِِْٝٔ ذَبَخََُُٗا بَِٝدِِٙ َٚض٢ََُّ َٚنَبَّسَ ضَخ٢َّ ) فةسَوودةى ثيَػةَبةس -2

قوسباْى  (3635 -1966( )َطًِ : 5565-5139(. )ايبدازٟ : ََٚٚضَعَ زِجًَُِ٘ ع٢ًََ صِفَاحَُِِٗا
اهلل و اهلل بة دةطتى خؤى طةسى بشئ و طوتى )بظِ  بةدوو بةساْى طجيجاتى ػاخذاس نشد

واتة َوى سةؾ (  ح  ل  م  أ  ) وػةى وةثيَى خؤى داْاطةس تةْيؼتى ساطتةى بةساْةنإ . اندل(
 ( .  233:ص1مختار الصحاح ج. )  و طجى تيَهةٍ بيَت

: صاْايإ سةمحةتى خوايإ ييَبيَت ساو بؤ ضوْى جياواصيإ ٖةية ية حونُى قوسباْى
 باسةى حونُى قوسباْى . 
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طةيإ ئةّ فةسَوودةيةية بةيَء وئةنهةدة ئةَةؾ ساى مجٗوسى صاْاياْةطوْٓةتيَهى َ -1
ُ عًََِِٝ٘ َٚضًَََِّ قَاٍَ  ( 3653)صخٝذ َطًِ : إِذَا دَخًََتِ اِيعَػِسُ عَِٔ أُِّّ ض١ًََََُ إََّٔ ايَّٓبَِّٞ ص٢ًََّ ايًَّ٘

 .ِٙ غ٦َِّٝا َٚأَزَادَ أَحَدُنُِِ إَِٔ ُٜطَخَِّٞ فًََا ََُٜظَّ َِِٔ غَعَسِِٙ َٚبَػَسِ

ئاسةصووى َوطًُإ بةْذ  ءنشدْى قوسباْى بة ويظت يةّ فةسَودة ثيَػةَبةس
 )َعًل(نشدووة ، ئةطةس واجب بواية دةيفةسَوو بيهةٕ ْةى ئةطةس ويظتتإ .

اجب بووة ،وةى يةّ وٖةْذيَو يةصاْايإ قوسباْى يةطةس ثيَػةَبةسَإ  بةالى :تيَبيٓى
واتة :فةسَامن ثيَهشاوة  ( زٚاٙ ايرتَرٟ. يهِ ض١ٓ ،ٖٚٛ بايٓخساَست ): فةسَودة ٖاتوة

ؤ ئيَوة طوْٓةتة. بةالّ ية ساطتيذائةّ فةسَوداْةى باطى واجب بوْى قوسباْى بهةّ ،وةب
ْصب )   تةَاػاى. ٖةَوويإ الواصو بيَٗيَضٕ  قوسباْى دةنةٕ يةطةس ثيَػةَبةسَإ

 بهة .(118 /ص3ج ، 18/ص2ص احلبري جتًدٝ( ٚ ) 115/ص2ايسا١ٜ ج

جا طوْٓةتة ٖةَوو َوطًُاْيَهى بايػى عاقٌ باسى داسايى باؾ بيَت ئةّ طوْٓةتة جيَ 
بةجيَ بهات ،بةَةسجيَو ْشخى قوسباْي يةنة صياد بيَت يةثيَذاويظتى خؤي و ئةو 

 نةطاْةى ْةفةقةيإ يةطةس ئةوة يةسؤراْى جةرْى قوسبإ.

ٖةسدوو ئيُاَى ئةبوبهش و عوَةس قوسباْيإ ْةدةنشد ْةوةى  :ٖةسوةٖا بةيٗةقي دةييَ
 (.264-9خةيو بة فةسصى بضأْ )طٓٔ ايبيكي 

ضوْهة طوْٓةتيَهى  ،َةنشوٖة بؤ ئةوةى تواْاى ٖةبيَت بةالّ ْة نشدْي قوسباْى
 َوئةنهةدةو بؤ دةسضووٕ ية خيالفى ئةواْةى واجبيإ نشدووة .
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 ،ُاْيَهى حاٍ خؤؾ واجبةٖةَوو َوطًقوسباْى نشدٕ يةطةس -2

وة بةٖيَضتشئ بةيطةى ئةواْةى دةيئَ قوسباْى واجبة حةْةفيةنأْ ٖةسوةٖائةوصاعى 
ضَع١َْ َٚيَِِ ُٜطَذِّ فًََا َِٜكسَبََّٔ ََِٔ نَإَ يَُ٘ "   ثيَػةَبةسة فةسَوودةيةى ، ئةّ يٝح وسةبيعة و

ٖةسنةطيَو َاٍ وتواْاى قوسباْى ٖةبيَت و ْةيهات باْةيةتة ْويَزى  واتة:" َُصًََّاَْا
ايطٓٔ ايصػس٣ ( )  260/ص9ضٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣ ج ( ) 3114،  7924) أمحد :  جةرٕ

 .(  277/ص4ضٓٔ ايدازقطين ج ( ) 466/ص4يًبٝٗكٞ ج

يةالى حةْةفيةنإ يةى ْية نةواتة ئةوإ خؤيإ دةيظةمليَٓٔ  واجب يةطةٍ فةسص
 .)قطعٞ( ْةى)ظ١ٝٓ(  بةيطةنةيإ

دةييَ صاْايإ ساى جياواصيإ ٖةية يةطةس ئةّ  ( 3/ص10فتذ ايبازٟ ج: ي٘ ) ابٔ حجس
َةوقوفة  تسَر٣فةسَوودة نة )َةسفوعة يإ َةوقوفة ( وةساى ساطتيؽ يةالى بةيٗةقى و

ح١دٜح بهة، وة ٖةسوةٖا يةصاْاياْى  (260/ص9بٝٗكٞ ايهرب٣ جضٓٔ اي) تةَاػاى

اجملُوع بة فةسَوودةيةنى بيَ ٖيَضيإ داْاوة تةَاػاى )  عبداحلل ٚابٔ ايكطإ ٚ خطاب٢
( بهة. نةواتة ساى بةٖيَض قوسباْى نشدٕ  210/ص4ْـب ايشاية ج) (278/ص8ج

 .طوْٓةتيَهى َوئةنهةدة واجب ْيية
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أقاّ زضٍٛ اهلل  ) :عٔ ابٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ اتووةٖةسوةى يةّ فةسَوودة ٖ

واتة  : ٖرا حدٜح حطٔٚقاٍ (1543) ( زٚاٙ أمحد ٚ ايرتَرٟ باملد١ٜٓ عػس ضٓني ٜطخٞ
ضٓٔ ايرتَرٟ َع غسح٘ ) ةسدةطاٍ قوسباْى دةنشددة طاٍ ية َةديٓة ريا ٖ ثيَػةَبةس

وةطوْٓة تة بؤ ئةو نةطةى بيةويَ قوسباْى  .. (13/65، ايفتذ ايسباْٞ  5/80ايتخف١ 
( تا ية جةرٕ قوسباْى ذ٣ احلج١بهات ) بةَةسجيَ ية ئيخشاّ داْةبيَت ( ية يةنةّ سؤرى )

سيؽ و زليٌَ و بٔ  يةنةى طةسدةبشيَت َووى جةطتةى دةطتهاسى ْةنات)طةس و بةس و
عَِٔ أُِّّ ض١ًََََُ إََّٔ ايَّٓبَِّٞ ص٢ًََّ  :ٖةْطٌ و ْيٓؤنة ناْى ْةنات( ٖةسوةى يةّ فةسَوودة ٖاتووة

  اػَسِِٙ غ٦َِّٝايًَُّ٘ عًََِِٝ٘ َٚضًَََِّ قَاٍَ إِذَا دَخًََتِ اِيعَػِسُ َٚأَزَادَ أَحَدُنُِِ إَِٔ ُٜطَخَِّٞ فًََا ََُٜظَّ َِِٔ غَعَسِِٙ َٚبَ
إذا دخًت ايعػس، ٚأزاد أحدنِ إٔ ٜطخٞ فال :) ٚقٛي٘-(3149( ٚ)ابٔ َاج3653١. ) َطًِ :

  4/119صخٝذ َطًِ َع غسح ايٟٓٛٚ  ( زٚاٙ َطًِ ٜأخر َٔ غعسٙ ٚال َٔ ظفسٙ غ٦ٝاّ

دةطتى ثيَهشد و نةطيَو يةئيَوة ويظتى قوسباْى بهات با  ذٚ احلج١ئةطةس دةسؤرةى  واتة:
 و جةطتةىو ْيٓؤنةناْى ْةنات . دةطت ناسى َووةناْى

ٖةْذيَ يةصاْايإ بة حةساَيإ داْاوة وةى ) طةعيذى نوسى َوطةييب و سبيعة و ئيُاّ 
ئةمحةد و ئيظخام و ٖةْذيَ يةصاْاياْى ػافعى و داودى صاٖرلى ،بةالّ ئةطةس دةطتهاسى 

بة دسوطتة، بةالّ ئيُاَى ػافعى  ءَوةناْى يإ ْيٓؤنى نشد قوسباْيةنةى قةبوٍ
غسح ) " َةنشوٖى داْاوة )نةساٖةتى تةْضي٘( ئةَةؾ ساى ثةطةْذو بةٖيَضة تةَاػاى

 .بهة بؤ صاْياسى صياتش ( 138/ص13ايٟٓٛٚ ع٢ً صخٝذ َطًِ ج
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 طةسبشيٓى قوسباْى

طوْٓةتة َوطًُإ بةخؤى قوسباْية نةى خؤى طةسبدليَ ئةطةس صاْا بوو وة دسوطتيؼة 
طةد وػذلى ٖيَٓا بؤ قوسباْى ػةطت و طيَ  ػةَبةسنةطيًو بهات بة وةنيًى خؤى وةى ثيَ

ى بةدةطتى خؤى طةسبشى ثاػإ َاْذوو بوو ضةقؤنةى دا بة ئيُاَى عةىل ئةواْى 
،دسوطتة ئافشةت ئارةٍ طةس بدليَت  بهة. ( 2137) َطًِ :  تةَاػاى َابووٕ طةسى بشئ

 ٖيض نةساٖةتى ْيية .

وة ئةطةس يةبةس ٖةس ٖؤيةى خؤى طةسى ْةبشى طوْٓةتة ئاَادة بيَت ية دياس  
أََُّْ٘  -َٚقَاٍَ صَخِٝذُ اِيإِضَِٓادِ  -ز٣ََٚ اِيخَانُِِ  ٖةس وةى يةّ فةسَوودة ٖاتووة قوسباْيةنةى

قَُِٛٞ إي٢َ أُضِخَِّٝتِوِ فَاغَِٗدَِٜٗا ، زضٞ اهلل تعاىل عٓٗا :  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قَاٍَ يِفَاط١ََُِ

ِ قَِطس٠ٍَ َِِٔ دَََِٗا ُٜػِفَسُ يَوِ ََا ضًََفَ َِِٔ ذُُْٛبِوِ واتة ئةى فاتيُةٖةطتة ئاَادةبة .  فَإَُِّْ٘ بِأٍََّٚ
يةطةس قوسباْيةنةت ضوْهة يةطةٍ يةنةّ ديؤثى خوئَ خودا ية ٖةَووطوْاٖة 

اْت خؤؾ دةبيَت . ئةّ فةسَوودة بة ضةْذ طةْةديَهى جياواص سيوايةت نشاوة سابشدووةن
  بهة. ( 143/ص4تًدٝص احلبري ج)  تةَاػاى. ٖةْذيَ يةصاْايإ بة الواصيإ داْاوة

 خيَشوثاداػتى قوسباْى

ايبداسى  ية ئةجناَى طةسامن ية نتيَبة باوةس ثيَهشاوةناْى حةديع وةى:) ؿخيذ 
ايبيٗكي ،وؿخيذ ،وطٓٔ  َاج٘ ، وطٓٔ ابٔابوداود ،وطٓٔ ايٓظائي،وؿخيذ َظًِ،وطٓٔ 

( بةساطتى بوخاسى وَظًِ ٖيض فةسَوودةيةنيإ يةباسةى خيَشو ابٔ حبإ.... اخل
ثاداػتى قوسباْى ْةقٌ ْةنشدووة ئةواْى تش حةديظيَو يإ دوويإ ْةقٌ نشدووة بةالّ 
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 ٖيطى بة ؿيػةى جضّ ْةبوو بؤ منووْة.

َا عٌُ آدَٞ َٔ عٌُ ّٜٛ ايٓخس أحب زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ )إٔ عٔ عا٥ػ١  
إىل اهلل َٔ إٖسام ايدّ إْ٘ يٝأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ بكسْٚٗا ٚأغعازٖا ٚأظالفٗا ٚإٕ ايدّ يٝكع 

ئادةَيضاد . 1526ايرتَرٟوطٓٔ  ( .َٔ اهلل مبهإ قبٌ إٔ ٜكع َٔ األزض فطٝبٛا بٗا ْفطا
ناسيَو ْانات خؤػةويظذلبيَت يةالى خودا يةسػتٓى خويَٓى  يةسؤرى جةرْى قوسبإ ٖيض

نشاوةتة قوسبإ يةسؤرى قياَةت بةقؤض و َووةنإ و  يقوسباْى،بةساطتى ئارةيةنة
زلةناْى ديَت ،وةخويَٓى قوسباْى،ثيَؽ ئةوةى بهةويَتة طةسصةوى ،دةنةويَتة ػويَٓيَو 

 يةالى خودا ،جا ديتاْى ثيَ خؤؾ بهةٕ .

ٖاتووة -(6413وابٔ َاجةؾ بةرَاسة) [  49781]ٔ بيٗكي بةرَاسةئةّ حةديظةيةطٓ
داْاوة وقظةي يةطةس نشدووة ،وة حانِ ية  ضعٝفبةالّ بةيٗةقى فةسَودةنةي بة 

،ٖةسوةٖا )ابٔ  داْا٠ٚ ٖيَٓاوة وة بة ؿخيذ االطٓادى د 7523ر املظتذسى بة رَاسة
ْى ٖيض حةديظيَهى ؿخيذ عةسةبى َايهي( فةسَوويةتى:يةباسةى ثاداػت وخيَشى قوسبا

 . 6/228 غسح ضٓٔ ايرتَر٣ عازض١ األحٛذٟ يإ حةطةٕ ْية

وة ئةو حةديظاْةى حانِ ايٓيظابوسى بة ؿخيذ االطٓاد وةطفى نشدووة ية) نيتابى 
داْاوة ،وة حانِ  ضعٝفٖةَووى بة الواصو  ةٖةبىذاملظتذسى( يةباسةى قوسباْى ئيُاّ 
باس نشاوة نة صؤس َتظاٌٖ بووة ية حونِ دإ يةطةس الى ٖةْذيَ ية صاْايإ بةوة تؤَةت

فةسَودةنإ بة طةحيذ ،واهلل اعًِ.وةٖةسوةٖا يةػةسحةناْي َيٓٗاج ئةو حةديظاْة 
 ْةقٌ نشاوٕ و بة طةحيذ وةطفهشاوٕ يةطةس بٓاغةى بشياسى حانِ ية َظتذسى.
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 ئةو ئارةالْةى بؤقوسباْى دسوطنت 
 
ِ َعلَى َما } َولِكُ خوداى طةوسة فةسَوويةتى:   ْذُكُروا اْسَم َّللاَّ ٌَ ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لِ لِّ أُمَّ

. قال القرطبً أٌضاً :]  43َرَزَقُهْم ِمْن َبِهٌَمِة اْْلَْنَعاِم { سورة الحج اآلٌة 
قال الشافعً  . 11/33تفسٌر القرطبً  (واْلنعام هنا هً اإلبل والبقر والغنم [ 

ِن  } ل َّللا تعالى ::] هم اْلزواج الثمانٌة التً قا ٌْ أِْن اْثَن َة أَْزَواٍج ِمَن الضَّ ٌَ َثَمانِ
ِن  ٌْ ِن َوِمَن  } . وقال تعالى : 134اْلنعام اآلٌة  {َوِمَن اْلَمْعِز اْثَن ٌْ َوِمَن اإْلِبِِل اْثَن

ِن  ٌْ  .  133اْلنعام اآلٌة  {اْلَبَقِر اْثَن
 :نعم بثالثة أحكامالثمانٌة من ال ٌعنً ذكراً وأنثى ، فاختص هذه اْلزواج

 : وجوب الزكاة فٌها. أحدها
  .والثانً: اختصاص اْلضاحً بها

.نةواتة ئةو  67-11/51: إباحتها فً الحرم واإلحرام [ الحاوي والثالث
ئارةالْةى بؤ قوسباْى دسوطنت تةْٗا) وػذلوطاو َاْطاو َةس و بضٕ(ة ٖةس ضةْذ ئيُاَى 

بة امجاعى صاْايإ، بةالّ ساى جياواصيؽ  ْةوةوى سةمحةتى خواى ييَبيَت فةسَوويةتى
،  8/394، اجملُٛع  9/440املػين  )  تةَاػاى ابٔ حضّ و احلظٔ بٔ ؿاحل وةىٖةية 

  1/349بدا١ٜ اجملتٗد 

 بهة وة يةساطتيؼذا بؤ ضوْةناْيإ صؤس الواصة ضوْهة نشدةوةى ثيَػةَبةس (6/29احمل٢ً 
وة ئارةىل نيَوى دسوطت ْى ية بؤ قوسباْى وةى طاو .  يةّ جؤسة خيالفاْة يةنالنةسةوةية

 ئاطو و بةسإ  ..ثةيةوسو وةى قةٍ و نةيةػيَش..ٖتذ .
 

 تةَةْى ئارةيةناْى قوسباْي 
( دسوطتة وة ثين ذل و طاو بضٕ تةْٗا )مجٗوسى صاْايإ يةطةسئةّ سايةٕ نةيةتةَةْى وػ 

حدٜح جابس إٔ ايسضٍٛ   ٖةس وةى يةّ فةسَوودة ٖاتووة ، (جرع١( و )ثين ية َةس)
صخٝذ َطًِ ( ال ترحبٛا إال َط١ّٓ إال إٔ َٜعطس عًٝهِ فترحبٛا جرع١ّ َٔ ايطإٔ :) قاٍ

ػةسحى  وة ئةوةى طومتإ ساوبؤضووْى ئيُاّ ْةوةوى ية ية . 5/101َع غسح ايٟٓٛٚ 
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،نةواتة دةبيَت وػذل ثيَٓج طاىل تةواو نشدبيَت ثيَيٓابيَتة ايطايبني ؿخيذ َوطًِ و َٓٗاج
ػةؾ طاىل ،طا و بضٕ دووطاييإ تةواو نشدبيَت ثيَيإ ْابيَتة طيَ طاىل وة َةس طاييَهى 

 ْابيَتة دووطاىل . يتةواو نشدبيَت ثيَ
 :  تيَبيٓى

( ثين ٚ جرع١ى وػةناْى ٖةسيةى ية )يةباسةى تةَةْى ئارةيةنإ ية تةفظرل -1
صاْاياْى ثيَطةواْةى مجٗوس  ساى جياواصيإ ٖةية ئةوةؾ دةطةسيَتةوة بؤ تةفظرلى 
صاْاياْى فةسٖةْطى صَاْى عةسةبى  ئةطةسْا نيَؼة ية ساطت و دسوطتى فةسَوودةنة ْيية 

يإ ْةقٌ يؽ ئةّ فةسَوودةْظائي وأبو داود وابٔ َاجة وأمحذ وة جطة ية ئيُاّ َوطًِ
بؤ صياتش صاْياسى  ئيُاّ بةغةوى و ابٔ حجش بة ؿخيخيإ ٖةيظةْطاْذووة، ونشدووة

( ) اإلْصاف 5/70( ) بدا٥ع ايصٓا٥ع  366-8/365( ) اجملُٛع  9/349) املػين  تةَاػاى
رلتاز ( )  44-43 :ص8يطإ ايعسب ج( )  16/ص10فتذ ايبازٟ ج( )  75-74/ص4ج

 ( . 41:ص1ايصخاح ج
ا َةس يةطاييَو نةَذل ئةطةس دداْةناْى نةوتووبٔ دسوطتة بةالى عةبادى تةْٗ-2

(،يةّ باطةؾ حةْةفيةنإ يةطةٍ 193-3زٚض١ ايطايبني وبةغةوى ية ػافعيةنإ )
حةْبةييةنإ بة طةسةوةى ػةؾ َاْطيإ داْاوة وة فتواى بة ٖيَض يةالى ػافعى يةنإ و 

 واهلل اعًِ . َاييهى يةنإ دةبيَت طاييَهى تةواو نشدبيَت
ْيَش باػذلة  يبة ئيجُاعى صاْايإ ئارةىل ْيَش و َيَ دسوطتة، وة قوسباْي بة ئارةي-3

 يةساى بةٖيَض ية َةصٖةبي ػافعي .
ئارةىل ْيَشةَووى دسوطتة بةالى ئيُاّ ْةوةوى ضوْهة ية ساطتيذا يإ ْيَشة يإ َيَية  -4

 ئةطةس ضي صؤسبةى صاْاياْى تش باطيإ ْةنشدووة . 
ئارةىل :ر  فةسَوويةتى ابٔ قذاَة ئارةىل ْيَشى خةطيَٓذساو بؤ قوسباْى دسوطتة-5 

دوو ئارةىل خةطيَٓذساوى نشدة  خةطيَٓذساو دسوطتة بهشيَتة قوسباْى ضوْهة ثيَػةَبةس
احلطٔ ٚعطا٤ ٚايػعيب ٚايٓدعٞ  داوة ة ئةّ صاْاياْةؾ بةّ فةسَوودة فتوايإقوسباْى و

، اجملُٛع  9/442َٚايو ٚايػافعٞ ٚأبٛ ثٛز ٚأصخاب ايسأٟ ٚال ْعًِ فٝ٘ رلايفاّ د املػين 
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ِٔ ،  ٚضًِ  6/323، حاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ  8/402 ِِٔ : أَِٟ .ضَخ٢َّ بِهَبِػَِِٝٔ ََِأجَُّٜٛ زََٚاُٙ . خَصَِّٝٝ
( )  3113(  ) ابٔ َاج٘ :  23895،  22740. ) أمحد : ِيإََِاُّ أَحَُِدُ َٚأَبُٛ دَاُٚد َٚغَِٝسَُُُٖا ا

ٖةس ضةْذة قظة ية طةس طةْةدى فةسَوودةنة ٖةية ( 268/ص9ضٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣ ج
 بةالّ يةبةس صؤسى طةْةدةنإ يةنذل بة ٖيَض دةنةٕ و دةنشيَتة بةيطة .

، وة ٖةسوةٖا دسوطتة بؤ حةوت نةغ دسوطتة بهشيَتة قوسباْىبؤوػذل و طا و َاْطا -6
بؤ منوْة ٖةْذيَ بةْيةتى  ةٕحةوت نةغ ئةطةس ٖةَوػيإ بةيةى ْيةت بةػذاسى ْةن

قوسباْى وٖةْذيَ بةْيةتى فذيةى حةج و عوَشة ،ضوْهة دواى طةسبشئ ،طؤػتةنة بةؾ 
تى خؤى ،ييَشةدا صاْايإ دةنةٕ ،ٖةسنةغ بةػى خؤى دةبات بؤ جيَ بةجيَ نشدْى َةبةط

ِ  :عَِٔ جَابِسٍ زضٞ اهلل عٓ٘ . قَاٍَ ( 2323) يَُِا زََٚاُٙ َُطًِِِْ  يةى دةْطٔ خَسَجَِٓا ََعَ زَضٍُِٛ ايًَّ٘
ػِتَسِىَ فِٞ زَضٍُُٛ ايًَِّ٘ ص٢ًََّ ايًَُّ٘ عًََِِٝ٘ َٚضًَََِّ إَِٔ َْص٢ًََّ ايًَُّ٘ عًََِِٝ٘ َٚضًَََِّ ًَُِِّٗنيَ بِاِيخَجِّ فَأَََسََْا 

بةالّ ئةطةس ٖةْذيَهيإ  َةبةطتيإ قوسباْى بيَت  . اِيإِبٌِِ َٚاِيبَكَسِ نٌُُّ ضَبِع١ٍَ ََِّٓا فِٞ بَد١ََْ
اج بة ئاطايي ٖاتووة ،بةالّ صؤس يةطةٍ ئةطًى ٗو ٖةْذيَهيإ تةْٗا طؤػت ية َةتٓى َيٓ

اسةوة ٖاتووْة ٖةَوى ٖاتٓى فةسَوودةنة يةنٓاطشيَتةوة ضوْهة ئةّ فةسَووداْةى يةّ ب
ية َةساطيُى حةج و عوَشة دابووْة وةبةػذاسى ٖةْذيَو بة ْيةتى طؤػت دةسضووْة ية 
عيبادةت نة ئةطًى َةطةيةى قوسباْى خواثةسطتى ية يةّ باسةوة )طشخظي( ػتيَهى 

بؤ صياتش صاْياسى  ( 132/ص4املبطٛط يًطسخطٞ جاملبطٛط) جواْى ْووطيوة يةنتابى 
 تةَاػاى بهة .

َةس و بضٕ تةْٗا بؤ يةى نةغ دةبيَتة قوسباْى نةواتة دسوطت ْية دوو نةغ َةسيَو -7
 يإ بضْيَو بة ػةسانةت بهةْة قوسباْى  .

 خيَشةنةىدسوطتة ئةو نةطةى قوسباْى بؤ خؤى دةنات خةيهى تشيؽ بهاتة ٖاوبةػى -8



 

 مةمحود طةَلاَليمةال  .........................................لة شةريعةتي ئيسالمدا قورباني كردن

 

14 

ِ ص٢ًََّ ايًَُّ٘ عًََِِٝ٘ َٚضَ ( 3637)  ُمسلِم عَُ٘ ثَُِّ ذَبَخَُ٘ ثَُِّ أَخَرَ اِيهَبِؼَ فَأَضِجَ ًََِّإََّٔ زَضٍَُٛ ايًَّ٘

ثيَػةَبةس  بِاضِِِ ايًَِّ٘ ايًََُِّّٗ تَكَبٌَِّ َِِٔ َُخََُّدٍ َٚآٍِ َُخََُّدٍ ََِِٚٔ أ١ََُِّ َُخََُّدٍ ثَُِّ ضَخ٢َّ بِِ٘: قَاٍَ
ة ية بةساْيَهى وةسطشت و يةطةس خاى دسيَزى نشدوطةسى بشى و طوتى باطِ اهلل خوداي

قةبوىل بهةيت و ثاػإ نشدي ية   و ئؤَةتى حمُذ و نةغ و ناسى حمُذ  حمُذ
 قوسباْى .

  قوسباْى طوْٓةتى نيفايةية
واتة: ئةطةس ية خيَضاْيَهذا نةطيَهى َوطًُاْى بايؼ و عاقٌ قوسباْى نشد طوْٓةتةنة بؤ 

سباْى بهةٕ وةى ية ْاو طة دةبيَت ٖةَوو قوْةى خيَضإ ضةْذ نة ،إ ديَتة جيَٖةَو
َايو وػافعي وأمحذ وإطخام ساى ، و ساى مجٗوسى صاْاياْة ئةَةؾ، خةيو باوة

،  9/834، المغنً  5/601شرح النووي على صحيخ مسلم ية صاعي ئةوو

 .4/348المجموع 

طة نةواتة: ئةوةى صياتش ية خيَضاْيَهى ٖةية ،يإ ية َايةوة صؤسٕ ،قوسباْيةى بة
 ،ئةطةس ٖةَوو بةيةنةوة دةريإ و يةى ْةفةقة بووٕ.

ٖةسوةٖا ئةطةس ضةْذ نوسيَهى بةرٕ و َاٍ يةطةٍ باونيإ بووٕ ْإ وضيَؼت و َةطشةفيإ 
تيَهةالو بوو ،قوسباْى باونيإ بؤ ٖةَوواْة ،بةالّ ئةطةس طةسبةخؤ بووٕ ية ْإ 

ةوادةى خؤى بهات بؤ ٖيَٓاْة وضيَؼت و َةطشةف دةبيَت ٖةسنةغ قوسباْى بؤ خؤيي وخاْ
 جيَى طوْٓةتى قوسباْى ئةوةى دةطةالتى ٖةبوو .

بَِٝتِِ٘  إََّٔ أَبَا أَُّٜٛبَ اِيأَِْصَازَِّٟ قَاٍَ نَُّٓا ُْطَخِّٞ بِايػَّا٠ِ اِيَٛاحِد٠َِ َٜرِبَخَُٗا ايسَّجٌُُ عَُِٓ٘ َٚعَِٔ أٌَِِٖ 
ثياو ئيُة ناتى خؤىًةطةسدةَى ثيَػةَبةس .  ٠ّثَُِّ تَبَا٢َٖ ايَّٓاعُ بَعِدُ فَصَازَتِ َُبَاَٖا

َةسيَهى دةنشدة قوسباْى بؤخؤي و خيضاْةنةى ثاػإ خةيو نشدياْة ػاْاصى ثيَوةنشدٕ 
(  3138( ) ابٔ َاج٘ :  1425) ايرتَرٟ :  ( 921) املٛطأ : دةيبيٓٔ جا ئاواى ييَٗات نة
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. بةالّ ثاداػت و ئةجشى قوسباْييةنة بؤ ئةو  8/384اجملُٛع ٖٚٛ صخٝذ نُا قاٍ ايٟٓٛٚ 
 نةطةية نةقوسباْييةنةى نشدووة .

 ناّ جؤسى ئارةٍ باػذلة بؤ قوسباْى ؟

ْيية يةّ صاْايإ ساو بؤضوْى جيايإ ٖةية يةبةس ئةوةى فةسَوودةى ئاػهشاو ساطتةوخؤ 
 باسةوة . 

 .باػذلئ ئارةىل قوسباْى وػذلة ثاػإ طا ثاػإ َةس ثاػإ بضٕ :ساى يةنةّ -1

ػافعي يةنإ و حةْبةيييةنإ و صاٖرلييهاْة يةطةٍ ٖةْذيَ  ئةَةؾ فةسَودةى
،  8/488، الذخيرة  4/393،394، المجموع  9/834المغني . يةَاييهييةنإ

َضطةوتيإ بةطتاوة ية سؤرى بة خيَشى صوو ضوْة ئةواْة ثؼتيإ  . 41/77الحاوي 
 ئةوةى صوو بطى وة ئةوةية حوػذليَهى نشدبيَتة خيَش ثاػإ َاْطا تا ٖيًَهةيةى . :ٖةيٓى

ئةَةؾ فةسَودةى ، َةسة ثاػإ طا ثاػإ وػذلة  باػذلئ ئارةىل قوسباْى :ساى دووةّ -2
   1/348. بذاية اجملتٗذ بةٖيضى َايهييةناْة

 بةالى حٓةفى يةنإ ناَةى طؤػتى صؤسو بةتاَة ئةوةباػذلة .: يَيةّساي ط -3

بةالّ ية ساطتيذا بةيطةى َاييهييةنإ ية ٖةسدوو ساى تش بةٖيَض تشة بةنوستى :صؤسبةى  
ؿخيذ ٖاتووة بةسإ بووة ، ٖةسوةٖا  دٜج٢بة حة قوسباْييةناْى يةثيَػةَبةسَإ 

ضٛز٠  {َٚفَدََِٜٓاُٙ بِرِبِذٍ عَعٍِِٝ} :صؤسبةى تةفظرلةنإ ية قوسباْى حةصسةتى ئيظُاعيٌ 

 41/407تفسير القرطبي  هى طةوسةو قةيةو ييَهذاوةتةوةبة بةساْيَ 407 ايصافات
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 :قةيةو نشدْى ئارةىل قوسباْى

بةى بة ئيجُاعى صاْايإ ئارةىل قةيةو طوْٓةتة بؤ قوسباْى ٖةسوةى ية صؤس
، وةطوْٓةتة ئارةىل قوسباْى سابطرليَ و قةيةوبهشيَ فةسَوودةناْى قوسباْى ٖاتووة

غسح ايٟٓٛٚ ع٢ً صخٝذ ( )  220/ص3ابٔ نجري ج تفطري ) ئةَةؾ ساى مجٗوسى صاْاياْة 
 ( . 118/ص13َطًِ ج

بةالّ وسيابٔ ئةو طؤيهة)طويَشةنة( دابةطتية قةيةواْة ،با نيَؼيإ صؤس بيَت ئةطةس 
 دووطاييإ تةواو ْةنشدبيَت بؤ قوسباْى ْابٔ.

 

 باػذلئ سةْطى ئارةىل قوسباْى

ئةوةى طاف طجى  ثاػإ، صةسدة ثاػإ ،طجي ية،  باػذلئ سةْط:ر  ئيُاّ ْةوةوى دةييَ 
د ثاػإ سةْطى سةؾ ، ئةوةى ٖةْذيَهى سةػةو ٖةْذيَهى طجي ية ثاػإ ،ْةبيَت

 . 397-4/393المجموع 

ئةوةؾ ساى صؤسبةى صاْاياْة ضوْهة ية صؤسبةى فةسَوودةنإ وػةى )اًَذ( ٖاتووة 
 اضَِٝايبَ طًَِتَدَُِ ُٙسُعِغَ إَا نَذَإِ،  ذًََِْأَ ظِْٝتََٚ ذًََِْأَ ؼْبِنَٚبةَاْاى طجى يإ ، طجيجات 

 . ) ٚجعٌ بعطِٗ األًَذ األبٝض ايٓكٞ ايبٝاض(  263:ص1رلتاز ايصخاح ج. )  ادَِٛايطَّبِ

بةالّ ٖيض سةْطيَو نةساٖةتى ْيية،يةواْةػة سةْط تا سةْط . (   602:ص2يطإ ايعسب ج
سيَزةى نؤيظذلؤٍ جياواصى ٖةبيَت نة ية بايٓذة صاْظت  ءية ضيَز و تاّ و بؤٕ

 طةملاْذوويةتى . 
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 عةيبةناْى ئارةىل قوسباْى

بةٖيَضتشئ بةيطة يةطةس ئةوةى ئارةىل عةيبذاس بؤ قوسباْى ْاػيَت ئةّ فةسَوودةيةية 
أزبعْ ال جتٛش يف األضاحٞ : ايعٛزا٤ ) بٔ عاصب طيَشاويةتةوة ية ثيَػةَبةس  ٤نة بشا

قاٍ :  ايبني عٛزٖا ٚاملسٜط١ ايبني َسضٗا ٚايعسجا٤ ايبني عسجٗا ٚايهطري اييت ال تٓكٞ
 -قًت : فإْٞ أنسٙ ايٓكص يف ايطٔ قاٍ :  –أٟ ايساٟٚ عٔ ايربا٤ ٖٚٛ عبٝد بٔ فريٚش  –

َا نسٖتَ فدع٘ ، ٚال حتسَ٘ ع٢ً أحد ( زٚاٙ أصخاب ايطٓٔ ٚقاٍ ايرتَرٟ :  –ا٤ أٟ ايرب

ئةّ فةسَوودة ية طةسضاوةنإ ٖرا حدٜح حطٔ صخٝذ ، ٚايعٌُ ع٢ً ٖرا عٓد أٌٖ ايعًِ .
( )  1417) ايرتَرٟ :   ( 17777( ) أمحد :  912زٚاٙ ) َايو : بةّ رَاساْة ٖاتووة 

ضواس  ( 3135( ) ابٔ َاج٘ :  1867( ) ايدازَٞ :  2420:  ( ) أبٛ داٚد 4293ايٓطا٥ٞ : 
ةئاػهشا ،ئةوةى بة ئاػهشا ئارةٍ ْاػئَ بؤ قوسباْى ،ئةوةى ضاويَهى نؤسة ب

صؤسيةسوو  ،ئةوةى بةئاػهشا ػةيةية ،ئةوةى ية الواصيإ َيَؼهى ئيَظكاْى ْةَاوةْةخؤػة
 ،الواصة

طةالَةت بيَت ية ٖةس عةيبيَو  نةواتة َةسجى طةسةنى ية ئارةىل قوسباْى ئةوةية
نةناسيطةسى خشاثى ية طةسطؤػتةنةى ٖةبيَت ،ئةّ عةيباْة ئيجُاعى صاْاياْى يةطةسة 

 و ٖيض ساى جياواصّ ْةبيٓيووة واهلل اعًِ . 

 ئةو عةيباْةى نةصاْايإ باطيإ نشدووة بةساى جيا ييَشة بة خاٍَ باطيإ دةنةئ

افعيةنإ دةيئَ ْابيَت ،بةالّ زلٗودى و ابٔ سفعة صؤس بةى ػ :ئارةىل ئاوغ يإ طهجش -1
 ية ػافعيةنإ جائيضيإ نشدووة ، وة صاْاياْى َةصٖةبةناْى تش يؽ جائيضيإ نشدووة
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  . 2/280، اإلقٓاع  3/544، ايفسٚع  6 26/307دلُٛع فتا٣ٚ غٝذ اإلضالّ 

ْى ،ضوْهة حونُى وة ئةطةس ئارةيةنة ثيَؽ طةسبشئ صا ئةوا بيَطوةنةػى دةنشيَتة قوسبا
 دايهى ٖةية وثاػهؤى ئةوة.

ئارةىل طةسؤٍ )طشوو( يإ بايونةو بشيٓى صؤس بة يةػةوة بيَت بةالى مجٗوسى صاْايإ -2
بؤ قوسباْى ْابيَت ،وة ية َةصٖةبي ػافعي ئةطةس طشواتيةنة نةَيؽ بيَت دسوطت ْية ية 

ى حةْةفييةنإ ئةطةس بةال بةالّ، ايصخٝذ املٓصٛص ٜطس ٜطري اجلسب(َيٓٗاج ٖاتوو:)
، بدا٥ع ايصٓا٥ع  15/81، احلاٟٚ 8/400، اجملُٛع 4/147ايرخري٠  قةيةو بيَت جائيضة

 . 2/224، ًَتك٢ األحبس  4/216

 ئارةىل ػيَت و نؤسة و يةى ضاو وػةية بؤ قوسباْى ْابيَت .-3

 8/400ع اجملُٛ .ئارةىل خيٌَ يإ ػةونويَش بؤ قوسباْى دةبيَت بةالى صؤسبة صاْايإ -4

دسوطتة بؤ قوسباْى بةالى مجٗوسى صاْايإ ػافعى و َايو و  ئارةىل طويَ بطووى-5
 .9/4420املػين ، 8/401المجموع  حةْةفى حةْبةىل

ئةو ئارةيةى بةيةى طويَ دسوطت بووة يإ ية ئةطًذا طويَى ْيية، بةالى ػافعى و -6
ة ،بةالّ بؤ ضوْةنةيإ صؤس حةْةفى و َايو بؤ قوسباْى ْابيَت الى حةْبةييةنإ دسوطت

 .8/401اجملُٛع  ، 83/  15يًُاٚزد٣احلاٟٚ  .الواصة

ئةو ئارةىل دةطتهاسى طويَى نشاوة بةالّ ٖيطى ييَٓةبشاوة، وةى يةت نشدٕ بةدوو بةؾ -7
يإ نوٕ نشدٕ ،ئةوا بةالى مجٗوسى صاْايإ دسوطتة ػافعى و حةْبةىل وَايهى يةطةٍ 
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، احلاٟٚ  8/402اجملُٛع ، يةنإ دسوطتة بةبيَ نةساٖةتنةساٖةت بةالّ بةالى حةْةفي
ضوْهةحةديظيإ  ساى مجٗوس بةٖيَضتشة، 4/216، بدا٥ع ايصٓا٥ع  9/443، املػين  15/82

  . بةدةطتةوةية
ئةو ئارةيةى ٖةسدوو طويَى يإ يةى طويَي بةتةواى بشاوة بة ئيجُاعى صاْايإ بؤ -8

 قوسباْى ْابيَت .
شاوة صاْايإ ساى جياواصيإ يَو ية طويَيةنى يإ ٖةسدوو طويَى بئةو ئارةيةى ٖةْذ-9

ة بشابيَت بؤ قوسباْى دسوطت : بةالى ػافعى يةنإ نةَيَهيؽ ية طويَى ئارةيةنٖةية
،بةالى حةْةفى و حةْبةىل يةنإ ئةطةس ية ْيوةى طويَى صياتش ْةبيَت دسوطتة ْيية

تيَٓة ثةسيبيَت ئةوا دسوطتة ، ساى ،بةالى َاييهى يةنإ ئةطةس ية طيَ يةنى طويَى 
 9/441املػين ، حةْةفى و حةْبةيييةنإ صؤس بةٖيَضتشة ضوْهة حةديظيإ بةدةطتةوةية 

 .  15/83احلاٟٚ  4/215، بدا٥ع ايصٓا٥ع 
،  2/224ًَتك٢ األحبس  ئارةىل بيَ قؤض )بيَ ػاخ( بة ئيجُاعى صاْايإ دسوطتة ،-10

 . 9/442املػين 
ػهاو بةالى ػافعيةنإ دسوطتة بؤ قوسباْى يةطةٍ نةساٖةت ضوْهة ئارةىل قؤض -11 

،وة بةالى حةْةفييةنإ دسوطتة بةَةسجيَ قؤض  . 15/84احلاٟٚ  قؤض طؤػت ْيية
ػهاْةنة ْةطةيؼتبيَتة َيَؼهى ئارةيةنة، بةالى َاييهى يةنإ دوو سا ٖةية بةبووٕ 

، ساى بة ٖيَض ساى ػافعى و   9/441املػين  وْةبووٕ ، بةالى حةْبةيييةنإ دسوطت ْيية
 () ٢ْٗ إٔ ٜطخ٢ بعطبا٤ األذٕ ٚايكسٕ) إٔ ايٓيب حةْةيف يةناْة ضوْهة فةسَوودةى 

ْةٖى نشدووة قوسباْى بة ئارةىل قؤض ػهاو وطويَ بشاو بهشيَ، صؤسبةى  واتة ثيَػةَبةس
صاْايإ فةسَوويإ ئةّ ْةٖى ية بؤ نةساٖةتة ْةى حتشيِ ،وة ٖةْذيَ ية صاْايإ ئةّ 

ئةطًذا يةّ حةديظة وةٖةْذيَهى تش دةيئَ وػةى قشٕ ية  حةديظةيإ بة َٓظوخ داْاوة ،
 . 134-15/132ابٔ عبدايرباالضترناز  ْيية .

        

يةالى حةْةفييةنإ بؤ قوسباْى دسوطت ْيية ضوْهة جلدعا٤( ئارةىل يووت بشاو) ا-12
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 .   6/324حاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ ئةْذاَيَو يةجةطتةى نةَة ،
َاييهى بؤ قوسباْى  بةالى ػافعى و (اهلتُا٤) ئةو ئارةيةى ٖةَوو دداْةناْى نةوتنب-13

ْابيَت ، بةالّ بةالى ئيُاّ ابو حةْيفة و حةْبةيييةنإ ئةطةس ثةنى ية يةوةسإ 
حاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ  8/401اجملُٛع  ْةنةتيبَ و ثيَي الواص ْةبووبيَت دسوطتة بؤ قوسباْى

6/324 . 
ةو الواص ( و تواْاى يةوةسى َاوايجسَا٤) ئةو ئارةيةى ٖةْذيَ ية دداْةناْى نةوتووْة-14

ْةبووة بؤ قوسباْى دةطت دةدات بة ساى حةْةفييةنإ و َاييهى يةنإ وة فةسَوودةى 
 . 524 /3، ايفسٚع  8/401اجملُٛع  ٖةسة ساطت ية الى ػافعى و حةْبةيييةنإ .

تيبيٓى : َةسى ئوطذلاىل دوْطى ْية ،نًهيَهى بطونى ٖةية بؤ قوسباْى دسوطتة ضوْهة 
 وا دسوطت بووة ،ئةَةؾ ساى ػافعيةنإ وصؤسبةى صاْاياْى تشة.ئةَة عةيب ْيية ،بةيهو 

                                                                                            
 ناتى طةسبشيٓى قوسباْى

طةسةتاى ناتى طةسبشيٓى ئارةىل قوسباْى ية دواى ئةجناَذاْى ْويزى جةرْة دةطت -1
 (2) ايهٛثس :  فَصٌَِّ يِسَبِّوَ َٚاِْخَسِ   ةسوةى قوسئاْى ثرلؤصباطى نشدووةثيَذةنات ٖ

دلة( ْويَز يةثيَؽ قوسباْى )ْويَزى جةرْى قوسبإ بؤ خواى خؤت بهة و قوسباْى طةس ب
 .نشدْة

ئةَةيةنيَهة ية  ،يةتة صاْايإ،ثيَٓج سايإ ٖةيةيةتةفظرلى ئةّ ئا :تيَبيٓى
 ساوبؤضووْةنإ.

فِٞ َََِِٜٛٓا َٖرَا إَِٔ ُْصًََِّٞ ثَُِّ  إَِّٕ أٍَََّٚ ََا َْبِدَأُ بِِ٘ : " ايَّٓبُِّٞ ص٢ًََّ ايًَُّ٘ عًََِِٝ٘ َٚضًَََِّ  قَاٍَ -2 
َِِٔ  يَِٝظََْسِجِعَ فََِٓٓخَسَ ََِٔ فَعًََُ٘ فَكَدِ أَصَابَ ضَُّٓتََٓا َََِٚٔ ذَبَذَ قَبٌُِ فَإََُِّْا َُٖٛ يَخِِْ قَدَََُّ٘ يِأًَِِِٖ٘ 
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 . ( 3627( ) َطًِ :  5119" ) ايبدازٟ : ايُّٓطُوِ فِٞ غ٤ٍَِٞ 

بةساطتى يةنةّ ػت نة ئةَشؤ دةطتى ثيَبهةئ ئةجناَذاْى ْؤيَزى جةرْة ،ثاػإ 
بطةسيَيٓةوة َاٍ قوسباْيةنإ طةسبدلئ،ئةونةطةى ئاوابهات ئةوة بيَطوَإ َوافكى 

تة ئارةىل طةسبشيبيَت ئةوة طؤػتيَهة طوْٓةتى ئيَُةبووة ،وةٖةسنةطيَو ثيَؽ ئةّ نا
ثيَؼهةػى خاْةوادةنةى نشدووة ،ٖيض ثةيوةْذى بة قوسباْييةوة ْيية وةبؤضوْى 

 َةصاٖيبى ئيظالَى يةَباسةوة بةّ ضةػٓةية:

بةالى ػافعى دواى ٖاتٓى ناتى ْويَزى جةرٕ وتيَجةسبووْى نات بةقةدةس دوو -1
بشيٓى قوسباْى دةطت ثيَذةنات جا ئيُاّ سةنةعةت ْويَز ودووخوتبةى نوست ،ناتى طةس

 قوسباْى نشدبيَت يإ ْا،يةػاس بٔ ياطوْذ،ػويَٓةنة ْويزى جةرْى ييَبهشيَت يإ ْا.

بةالى ئةبو حةْيفة،يةػاسةنإ وئةو ػويَٓاْةى ْويَزى جوَعةو جةرْيإ -2
دسوطت ييَذةنشيَت،دةبيَت طةسبشيٓى قوسباْى يةدواى ْويَز وخوتبةى جةرٕ بيَت ئةطةسْا 

ْية وبةقوسباْى داْاْشيَت ،بةالّ بؤ خةيهى نؤضةسو سةوةْذو يةوػويَٓاْةى ْويَزى 
 جوَعةو جةرْى ييَ ْانشيَت ،بؤيإ ٖةيةيةدواى باْطى بةياْيةوة قوسباْى طةسبدلٕ . 

بةالى ئيُاّ َايو دسوطت ْيية طةسبشيٓى قوسباْى ،تا دواى ْويزو خوتبةى جةرٕ -3
 اْى دةنات .تةواو دةبٔ وئيُاّ قوسب

 بةالى ئيُاّ ئةمحةد نةْويزو خوتبة نشا بؤ ٖةَوو نةطيَو دسوطتة قوسباْى بهات .-4

نةواتة بة امجاعى صاْايإ ثيَؽ ْويزى بةياْى دسوطت ْيية ،وةدواى ْويَز وخوتبةى 
جةرٕ ية ٖةسػويَٓيَو بةطويَشةى ناتى ْاوضةنة ناتى طةسبشيٓى قوسباْى دةطت 

 ٖيَضة.ثيَذةنات ئةَةؾ ساى بة
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 ناتى نؤتايى ٖاتٓى قوسباْى نشدٕ

يِكَِٛيِِ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘  يةَةصٖةبى ػافعى تاثيَؽ َةغشيبى سؤرى ضواسةَى جةرْة -1
زََٚاُٙ اِيبََِٝٗكُِّٞ َٚصَخَّخَُ٘ ابُِٔ حِبَّإَ ،  { عَسَف١َُ نًَُُّٗا ََِٛقِفْ َٚأََّٜاُّ ايتَّػِسِٜلِ نًَُُّٗا ََِٓخَسْ }: ٚضًِ

عةسةفة ٖةَووى ػويَٓى ساوةطتاْة {فِٞ نٌُِّ أََّٜاِّ ايتَّػِسِٜلِ ذَبِذْ  }ا١ٍَٜ يِابِِٔ حِبَّإَ َٚفِٞ زَِٚ
احلجة ناتى طةسبشيٓى ذٚ(11،12،13يةناتى حةج وةسؤراْى طةؾ و سؤْاى واتة)

يةساطتيذا ئةّ فةسَوودة ٖةسضةْذة ابٔ حبإ بة ساطتى داْاوة بةالّ صاْايإ 0قوسباْى ية
صيإ يةطةس طةْذى ٖةية و ٖةْذيَهيإ بةالواصيإ داْاوة، بؤ صاْياسى صياتش ساى جياوا
 0 ( 243/ص1تفطري ابٔ نجري ج( )  284 – 283/ص8اجملُٛع ج)تةَاػاى

"سؤراْى طةسبشيٓى قوسبإ يةنةّ سؤرى جةرْةو طيَ :  ئيُاّ ْةوةوى فةسَوويةتى
عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚجبري ساى ةو سؤرةنةى دواى ئةوة َةصٖةبى ئيَُةية )َةصٖةبى ػافعى(

بٔ َطعِ ٚابٔ عباع ٚعطا٤ ٚاحلطٔ ايبصسٟ ٚعُس بٔ عبد ايعصٜص ٚضًُٝإ بٔ َٛض٢ 
 ١ٜ .األضدٟ فكٝ٘ أٌٖ ايػاّ َٚهخٍٛ ٚداٚد ايعاٖسٟ 

ٖةس طيَ َةصٖةبةناْى تش )حةْةفى وَايو وئةمحةد( فةسَووياْة :تةْٗا دوو سؤر ية -2
عُس بٔ اخلطاب ٚعًٞ  ية ئةَةؾ سباْى دةنشيَت ،دواى سؤرى يةنةَى جةرْى قوسبإ،قو

 (. 283/ص8اجملُٛع ج)  . دةطيَشْةوة ٚابٔ عُس ٚأْظ زضٞ اهلل عِٓٗ
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 ٖةْذى َةطةيةى جؤساو جؤس يةباسةى قوسباْيةوة

طةسبشيٓى قوسباْى بةػةو:ساى بةٖيَض دسوطتةو ٖيض نةساٖةتى ْية وةئةو -1
ٕ قظةيإ يةطةس نشاوةو الواصٕ بؤية ئيُاَى فةسَووداْةى يةّ باسةوة ٖاتووْة ٖةَوويا
َٚإََُِّْا أَِنسَُٙ ذَبِذَ ايًٌَِِّٝ ي٦ًََِّا ُٜدِط٧َِ زَجٌُْ فِٞ  :"ػافعى سةمحةتى خواى ييَبيَت فةسَوويةتى

َٜٔ أَِٚ يَا ُٜٛجَدُ ََطَاننِيُ حَاضِسَُٕٚ فَأَََّا إذَا أَصَابَ ايرَّبِذَ ََٚٚجَدَ ََطَانِنيَ حَاضِسِ، ايرَّبِذِ 

ْةوةى ثياو  بؤية طةسبشيٓى ػةوّ يةال باؾ ْةبووة ( 232/ 2األم . )"فَطََٛا٤ْ
يإ يةو ناتة ٖةراسإ ئاَادةْةبٔ،ئةطةسْا ػةوو سؤر وةى ،يةطةسبشئ ٖةية بهات

 .يةنٔ

ْيةت ٖيَٓإ :بيَطوَإ قوسباْى عيبادةتة بةبيَ ْيةت دسوطت ْيية،وةنشدةوةى -2
 . ٕ بؤئةوةدةنات نة ية ثيَؼةوة ئاَارةَإ ثيَهشدثيَػةَبةسيؼُإ سيَُٓاييُا

أَخَرَ اِيهَبِؼَ فَأَضِجَعَُ٘ ثَُِّ ذَبَخَُ٘  إََّٔ زَضٍَُٛ ايًَِّ٘ ص٢ًََّ ايًَُّ٘ عًََِِٝ٘ َٚضًَََِّ ( 3637صخٝذ َُطًِِ  )ية

ِ َِِٔ َُخََُّدٍ َٚآٍِ َُخََُّدٍ ََِٚ: ثَُِّ قَاٍَ  ثيَػةَبةس  ِٔ أ١ََُِّ َُخََُّدٍ ثَُِّ ضَخ٢َّ بِِ٘بِاضِِِ ايًَِّ٘ ايًََُِّّٗ تَكَبٌَّ
بةساْيَهى وةسطشت و يةطةس خاى دسيَزى نشدوطةسى بشى و طوتى باطِ اهلل خوداية ية 

قةبوىل بهةيت و ثاػإ نشدي ية   و ئؤَةتى حمُذ و نةغ و ناسى حمُذ  حمُذ
 قوسباْى .

شيٓة،وة ئةطةس خؤى طةسى ْةبشى يةو ناتة ْيةت بيَٓى وةناتى ْيةتةنة يةناتى طةسب
نة دةيذاتة وةنيًةنةى ،وةطوْةتة بظِ اهلل اهلل اندل وطةيةوات دإ يةطةس ثيَػةَبةس و 

ٚاهلل انرب ايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا ذلُد  بطِ اهللدوعاى قةبوٍ بووٕ بهات ، وةى: )
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ذإ يةطةس ثيَػةَبةس ية ناتى طةس طةيةوات( . ايًِٗ ٖرا عين ٚعٔ اٌٖ بٝيت فتكبٌ َين
بشيٓى قوسباْى ئيُاَى ػافعي ية ثةستونى االّ باطى نشدووة ،وة صاْاياْى ػافعي 

 جالء)َةصٖةب ية نتابةناْيإ باطيإ نشدووة ،ٖةسوةٖا ئينب ايكيِ ية نتابي 

 ( باطي نشدووة.36ية ػويَين رَاسة )(االفهام

و بؤ ػويَٓيَهى تش: قظةى جؤساو جؤس يةَباسة طواطتٓةوةى طؤػتى قوسباْى ية ػويَٓيَ-3
نشاوة بةداخةوة ٖةْذيَو صؤس بة وػهى فتوايإ داوة نة بة ٖيض ضةػٓيَو ْابيَت 
بطواطذليَتةوة ٖةس وةى َةطةيةى طواطتٓةوةى صةنات ،ئةَةؾ ثيَويظتى بة بةيطةى 

ةاليةنى تش ػةسعية ،صؤس جاسإ َوطًُاْإ ية والتيَو يةو ثةسى دةويةَةْذى وخؤػيٓة ي
ٚيف ْكٌ : " ئيُاّ ْةوةوى فةسَوويةتى ،ية والتيَهى تشيةواْةية خةيو بشطى و ئاواسةية

يةباسةى دسوطتى و  .( ٚٚج٘ اجلٛاش أٚج٘ 316/ص8اجملُٛع ج)  " األضخ١ٝ ٚجٗإ
ْادسوطتى طواطتٓةوةى طؤػتى قوسباْى دوو بؤضووٕ ٖةية ،بةالّ ساى دسوطتى طواطتٓةوة 

 ة.جواْذلو بةٖيَضتش

 خواسدٕ ية طؤػتى قوسباْى-4

طةسةتا ثيَويظتة بضاْني قوسباْى دوو جؤسة ،يةنةّ :قوسباْى طوْٓةت ،دووةّ قوسباْى 
 )ْةصس (يةطةس خؤ واجب نشاو.

خواسدٕ يةطؤػتى قوسباْى طوْٓةت ،طوْٓةتةبةالى مجٗوسى صاْايإ وة -أ
 بةالىضاٖرليةنإ وٖةْذيَ يةػافعيةنإ واجبة .

 يةنإ ئةّ ئايةت وفةسَوودةيةية:بةيطةى صاٖرل-ب
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يةطؤػتى . 28ضٛز٠ احلج اآل١ٜ   {فَهًُُٛا ََِِٓٗا َٚأَِطعُُِٛا اِيبَا٥ِظَ اِيفَكرِيَ  }: ئايةتى --1 
 . قوسباْى خبؤٕ ودةسخواسدى ٖةراسى ْةداسبذةٕ

( َتفل  فهًٛا ٚادخسٚا ٚتصدقٛا …قاٍ :)  عٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا إٔ ايٓيب -2
 (6/48احمل٢ً) ى قوسباْى خبؤٕ وٖةيطشٕ وثاػةنةوت بهةٕ و بيهةْةخيَشطؤػت.عًٝ٘ 

ئينب حةصّ دةىلَ :يةبةس ئةو فةسَاْةى ٖاتووةئةطةس ثاسوةنيؽ بيَت دةبيَت خاوةٕ 
 قوسباْى ية قوسباْيةنةى خبوات.

مجٗوسى صاْايإ بةٖةس ضواسَةصٖةبةوة ،ئةو ئةَشةى يةقوسئإ وفةسَوودة ٖاتووة -ج
 سَووياْة بؤ)ْذب( طوْٓةتة ْةى بؤ )وجوب( وةساى مجٗوس بةٖيَضتشة.يةَباسةوة فة

 
 ئةْذاصةى خواسدٕ يةطؤػتى قوسباْى

بةالى حةْةفيةنإ وحةْبةييةنإ وػافعيةنإ دةيهاتة طيَبةؾ ،بةػيَهيإ بؤخؤي -أ
وَاٍ وَٓذاىل ،بةػيَهيإ دةداتة ٖةراسإ ،بةػيَهيإ دةناتة دياسى ،وةَةسج ْية 

) نًٛا ٚتصدقٛا  بةبةيطةى فةسَوودةى:. 449-9/448املػين ظإ بٔ، بةػةنإ يةن
 . 12/123فتذ ايبازٟ  ٚأطعُٛا (

بةالّ ئيُاّ َايو طٓوسى داْةْاوة فةسَوويةتى :يةقوسباْيةنةخبوات -ب
 وبيذاتةٖةراسإ .

دةيهاتة دووبةؾ ،بةػيو بؤخؤيي وخاْةوادةنةى ،بةػى تش بؤ ٖةراسإ بةطويَشةى -ج
يةطؤػتى  . 36ضٛز٠ احلج اآل١ٜ   {فَهًُُٛا ََِِٓٗا َٚأَِطعُُِٛا اِيكَاِْعَ َٚاِيُُعِتَسَّ }: ئةّ ئايةتة

 .قوسباْى خبؤٕ وبةػى ٖةراسإ وطوايهةساْيؼى ييَبذةٕ
ساى يةنةّ بةٖيَضتشة ضوْهة ئينب عباغ بةّ ضةػٓة باطى قوسباْى ثيَػةَبةسى نشدووة 

اتووة بةّ ضةػٓةبووة، وة ئةّ ئايةتةى ،وةصؤسبةى سيوايةتةناْى ية ئةؿخابةنإ ٖ
 ساى طيَيةّ باطي دةنةٕ يةبابةتى حةجة ْةى قوسباْى .

طؤػتى قوسباْى طوْٓةت ،طوْٓةتة خاوةْةنةى ييَيبدوات وبةػيَهى بهاتة خيَش  نةواتة:
بيذاتة ٖةراسإ ،وبةػيَهى بهاتةدياسى بؤ دؤطت وبشادةسإ ،با دةويةَةْذيؽ بٔ،يإ 
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واضانة صؤسبةى بهاتة خيَشو بيذاتة ٖةراسإ خؤى ثاسويةى يإ ضةْذ جرلاْى ْةبٔ، وة 
 ثاسووةى بة تةبةسوى خبوات .

ْابيَت نشيَى قةطاب ية طؤػتى قوسباْى بيَت ،يإ ثيَظتةنةى بهاتة نشيَي قةطظاب  -د
ئةَةؾ فتواى مجٗوسى صاْاياْة وة ٖةسضواس َةصٖةب،بةيهو ثاسة دةداتة قةطظابةنة 

طؤػتيَهى بذاتيَ وةى خيَشى قوسباْى ، وة ثيَظتةنةؾ دسوطتة خؤى ،وة دسوطتة بةػة
أَسْٞ زضٍٛ اهلل قاٍ :)  زض()عٔ عًٞ  طوودى ييَوةسبطشيَت ،يإ بيذاتة ٖةراسإ بةخيَش

إٔ أقّٛ ع٢ً بدْ٘ ، ٚإٔ أتصدم بًخُٗا ٚجًٛدٖا ٚأجًتٗا ، ٚإٔ ال أعطٞ اجلصَّاز َٓٗا .  
 يبدازٟ َٚطًِ.( زٚاٙ اٚقاٍ : حنٔ ْعطٝ٘ َٔ عٓدْا 

ئةَشى ثيَهشدّ طةسثةسػتى قوسباْيةى بهةّ نة  ئيُاَى عًي دةفةسَويَت: ثيَػةَبةس 
وػذل بوو،وةٖةَووى بهةَة خيَش بةطؤػت و ثيَظت وطةسو ثيَيةنةى ،وة ٖيطى ييَٓةدةَة 

صخٝذ ايبدازٟ َع ايفتذ  قةطظابةنة ،وة طوتى ئيَُة يةالى خؤَإ ٖةقى ثيَذةدةئ .
 3/435ذ َطًِ َع غسح ايٟٓٛٚ ، صخٝ 4/303
قوسباْى ْةصس )يةطةس خؤ واجب نشاو( صؤس جاس َشؤظ قوسباْى ية طةس خؤى واجب -2

دةنات وةى بًيَت خواية ئةطةس ْةخؤػةنةّ ضاى بيَتةوة قوسباْيةى دةنةّ ،يإ 
 َٓذاييَهِ بذةييتَ، يإ نوسةنةّ ْاجذ بيَت ... ٖتذ.

باْى بهات ،ٖةسناتيَو َةبةطتةنةى ٖاتة جيَ يةّ حايةتاْة واجب دةبيَت يةطةسى قوس
وة خوداى ثةسوةسدطاس َةدحى َوطًُاْإ دةنات بةوة نة بةوةفإ ية ئةجناَذاْى 

ت ِطيًزاْةصسةناْيإ وةى : ) هُ ُمس  زُّ ان  ش  ًما ك  افُون  ي و  ي خ  ِر و   . 7-( االْظإ يُوفُون  بِالنَّذ 
 ية طؤػتى قوسباْى ْةصس دووسايإ ٖةية:  صاْايإ يةباسةى خواسدٕطؤػتى قوسباْى ْةصس:

بةالى حةْةفيةنإ وػافعيةنإ دسوطت ْية خاوةٕ قوسباْى ْةخؤى ْة ئةو نةطاْةى -6
ْةفةقةيإ يةطةسيةتى يةطؤػتى قوسباْيةنة خبؤٕ ،ثيَويظتة طؤػتةنة ٖةَوو بذسيَت 

ة ئينب بة ٖةراسإ ئةواْةى َوطتة حةقى صةناتٔ وةٖةتا ثيَظتةنةػى بهاتة خيَش و
، َػين حةجةس ية حتفة احملتاج بةساى طةحيذ وباوةس ثيَهشاوى َةصٖةبي ػافعي دادةْيَت

 . 8/417، اجملُٛع  6/134احملتاج 
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ةوإ وة قةوييَو حةْبةييةنإ و َاييهيةنإ ية فتواى باوةس ثيَهشاو يةالى ئ-2
يدضٛقٞ حاغ١ٝ ادسوطتة خواسدٕ ية طؤػتى قوسباْى ْةصس نشاو  :يةَةصٖةبى ػافعى

  . 9/457، املػين  2/122
ئةو دةييَت قوسباْيةنِ ضوْهة  ابٔ قذاَة ٖؤيةنة سووٕ دةناتةوة :دةفةسَويَت:

،قوسباْيؽ حونُى دياسة بة ْةصس نشدٕ يةطةسبيَت،طشْط ئةوةية قوسباْيةنة بهات
،تةْٗا ئةوة ْةبيَت ئةطةس يةناتى ْةصس نشدْةنة بًيَت ٖةَووى دةنةَة ْاطؤسيَت

 . 9/457املػين  ناتة دةبيَت ٖةَووى بهاتة خيَش و ٖيطى ييَ ْةخواتخيَش،ئةو
 :تيَبيٓى

ْةصس نشدٕ بة طؼتى َةنشوٖة ناسيَهى باؾ ْية بةتايبةتى يةخيَش وخوا ثةسطتى -1
ضوْهة َةسج داْاْة بؤ خودا ئةطةس واّ بؤبهةى وات بؤ دةنةّ ئةَةؾ ثيَطةواْى ئادابى 

 يةَباسةوة صؤسة .  ْيَوإ عةبذ و خوداية وة فةسَوودة
 بؤ دةسضووٕ ية خيالف واضانة قوسباْى ْةصس ٖةَووى بذسيَتة ٖةراسإ. -2
ئةو نةطةى ْةصسى نشدوة دةبيَت ثشطياس ية َاَؤطتاياْى ئاييٓى بهات بؤ ئةوةى  -3

ذاية ،بة طويَشةى سيَُٓايي ػةسعى دسوطتى بذةْيَ ،ضوْهة ٖةْذيَو َةطةيةى وسدى تيَ
( وة االبٗاج ػشح 469-8ضةناْى حونُة دةطؤسيَت .اجملُوع )و يةفعوسف و نةطةنة

 ( .365-1املٓٗاج)
 

 طؤػتى قوسباْى دسوطتة بذسيَتة جطة ية َوطًُاْإ ؟
ئيُاّ ْةوةوى فةسَوويةتى: دسوطتة يةطؤػتى قوسباْى طوْٓةت ،بذسيَتة جويةنةو 

حةْبةىل ئةو (،وةٖةسوةٖا ابٔ قذاَةى اٌٖ اير١ََةطيخى نةيةطةٍ َوطًُاْإ دةرئ )
سيَطةى داوة بة طويَشةى َةصٖةبى حةْبةىل دسوطتة بذسيَتة نافشى ٖةراسيؽ بةتايبةتى 

 8/425. اجملُٛع  9/450. املػين ئةطةس جرلإ بووٕ ٖةسوةٖا ئةَةساى ابو حٓيفةية 
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 قوسباْى نشدٕ بؤ َشدوو
 يةّ َةطةية صاْايإ طيَ بؤضوْيإ ٖةية:

ؤ َشدوو دسوطت ْية ،تةْٗا ئةطةس وةطيةتى بةالى ػافعي يةنإ قوسباْى ب-1
نشدبوو،بةالّ عةبادى ية طةوسة صاْاياْى َةصٖةبى ػافعى قوسباْى نشدْي بؤ َشدوو 
ثةطةْذ نشدووةئةطةس وةطيةتيؼى ْةنشدبيَت ،ضوْهة طةدةقة بة ئيجُاع دسوطتة وة 

تاج ، َػين احمل 2/528نفا١ٜ األخٝاز قوسباْيؽ جؤسيَهة ية جؤسةناْى طةدةقة .)
 ( .380-8،اجملُٛع 6/137
 ضخ٢ َٔ)بةالى حةْةفيةنإ وحةْبةييةنإ دسوطتة صيٓذوو قوسباْى بؤ َشدوو بهات -2

 ٚاملًو يًُٝت ٚاألجس ٚاألنٌ ايتصدم َٔ ْفط٘ أضخ١ٝ يف ٜصٓع نُا ٜصٓع املٝت عٔ
،وة ابٔ تيُية ئةّ سايةى ٖةيبزاسدووة،وة ئةَة ساى .326 /6عابدين ابن حاشية(يًرابذ

وابٔ باصة ،وة ساى صؤس يةصاْاياْى نؤٕ و طةسدةَة ،وةى:ابوداود،ابٔ ايكيِ  عجُٝٔبٔ ا
 ،ابٔ عةسةبى َاييهى وابٔ عابذئ و َباسنفوسي.

بةالى َاييهيةنإ قوسباْى نشدٕ بؤ َشدوو َةنشوٖة ،بةالّ بؤ صيٓذوو و َشدوو -3
 بةيةنةوة دسوطتة . 

بةيطةنإ بهةئ ،ساى ئةو صاْاياْةى سيَطةيإ يةساطتيذا ئةطةس بة جواْى ييَهؤييٓةوة ية 
 اعًِ وةى يةّ فةسَوداْة داوة قوسباْى بؤ َشدوو بهشيَت بة ٖيَضتشة ،ية سايةناْى تش واهلل

 :ٖاتووة
أَس بهبؼ أقسٕ ، ٜطأ يف ضٛاد ٜٚربى  إٔ زضٍٛ اهلل عٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا :) -1 

، فكاٍ هلا : ٜا عا٥ػ١ ًُٖٞ املد١ٜ ، ثِ  يف ضٛاد ، ٜٚٓعس يف ضٛاد ، فأتٞ ب٘ يٝطخٞ ب٘
قاٍ : اغخرٜٗا حبجس . ففعًت ، ثِ أخرٖا ٚأخر ايهبؼ ثِ أضجع٘ ثِ ذحب٘ ، ثِ قاٍ : 

( زٚاٙ  باضِ اهلل ايًِٗ تكبٌ َٔ ذلُد ، ٚآٍ ذلُد َٚٔ أ١َ ذلُد ثِ ضخ٢ ب٘
ٕ بؤس عائيؼة دةفةسَويَ:ثيَػةَبةس داواى نشد بةساْيَهى سةؾ وطجى يا.(1967)َطًِ

،ثاػإ فةسَووى: ئةى عائؼة ئةّ ؾ بيَٓٔ بؤ ئةوةى بيهاتة قوسباْىتيَهةٍ بةسة
ضةقؤية بطشة بة بةسديَو تيزى بهة،َٓيؽ واّ نشد،ثاػإ ضةقؤنةى وةسطشت و 
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بةساْةنةى ٖيَٓا دسيَزى نشدوو طةسى بشى ثاػإ طوتى بةْاوى اهلل خوداية قةبوىل 
 وثاػإ نشدية قوسباْى .تى حمُذ و ئوممة وئاىل حمُذ بهةيت ية حمُذ

قوسباْى بؤ ئوممةتةنةى نشدووة  يةّ فةسَوودة بةدياس دةنةويَت ثيَػةَبةس 
يإ ئوممةتةنةى صيٓذوو و َشدوو دةطشيَتةوة،ٖيض بةيطةؾ ْيية نة َشدووةنإ وةطيةت

 نشدبيَت .

ٍٛ اهلل ٜطخٞ بهبػني فكًت ي٘ َا ٖرا ؟ فكاٍ : إٕ زض زض()عٔ حٓؼ قاٍ : زأٜت عًٝاّ -2
 . (0990) زٚاٙ ابٛ داٚدأٚصاْٞ إٔ أضخٞ عٓ٘ ، فأْا أضخٞ عٓ٘ (  

حةْةؾ دةييَت ئيُاَى )عةيي(ّ بيٓى دوو بةساْى نشدة قوسباْى ،ييَِ ثشطى طومت ئةوة  
شدّ ية دواى خؤى قوسباْى بؤ وةطيةتى ثيَه ضي ية؟ يةوةالّ فةسَووى ثيَػةَبةس

 ،وا َٓيؽ قوسباْى بؤ دةنةّ. هةّب
،جطة ة يةطةس دسوطتى قوسباْى بؤ َشدووؤس يةصاْايإ ئةّ فةسَوودةيةيإ نشدؤتة بةيطص

 ،وامحذ وحانِ سيوايةتيإ نشدووة ،  تسَر٣ية ابو داود ،
وة ٖةْذيَو يةصاْيإ ثيَيإ واية ئةّ حةديظة الواصة ،بؤية فتوايإ بةْةنشدْى قوسباْى 

 داوة بؤ َشدوو . 
و داود ية ْاَةنةى خؤى نة بؤ ئةًٖى َةنهةى سواْهشد اب :بةالّ ثيَويظتة بضاْني

طةباسةت بة حةديظةناْى ْاو نتابةنةى دةىل :ٖةس حةديظيَو صؤس الواص بيَت يإ دسوطت 
ْةبيَت  سومنهشدؤتةوة ،ئةواْى تش ٖةَووى طوجناو وػياوٕ بؤ ناسثيَهشدٕ ،نةواتة ٖيض 

 نيَؼة ية فةسَودةنة ْيية .
 يةطةٍ ئةواْةية نةدةيئَ دسوطتة قوسباْى بؤ َشدوو بهشيَت . بة ٖةسحاٍ بةيطةى بةٖيَض

 ... فةتى َوْاقةػةى بةيطةنامنإ ْيةيةّ ْاَيًهة دةس
 وأخش دعواْا إ احلُذ هلل سب ايعاملني .

و ثًَش نىَيذ –سةرثةرشتًارى ثشثؤري زمانى عةرةبى  –حممىد حممد جمًد 
 وتارخىَيهى مزطةوتى كؤمةلطاى طةاللة
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