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ًهكنكــم طلـب الكـتب
بر نتجـرنـــا اإللكـترونيـع

كــلك طلبــنت ًصــا كــحٌثه
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 ثــىـلدوـام
 

الحؿددد ا الددذي اددفر الحددؼ وأخؾىددفب وأخددزى الوالددؾ و ح ددفب وال دد   

 الس م عؾك كوقـا محؿدب وعؾك آلف وصحوف أجؿعقـب أّما خعد: و

فنّن سعا   الؿرء يف  كقاه وُأخراه مـقلدة خامثاالدف ٕمدر اا لعدالكب وأخؾدغ سدوقؾ 

  عؾقف. إلك ذلؽ العؾؿ الشرعلب الذي لقار ت الـ قص خالحّث 

وخدف ومـ أارف العؾقم وأجّؾفا عؾؿ الػؼفب الذي خف ُيعرف الح ل مـ الحدرامب 

 ُيؾثؿس رضقان اا وُلىثـب مساخطفب وهق مقدان العؾؿاء الؿىثفديـ.

يف م مسدثف لقاعدع الـداس: فدالؿرء يف حاجدة لدف  -أي د   -ولؽؿـ أهؿقة الػؼف 

عؾك الدوامب وٓ لزال الؿسثىدات لطرأ يف كؾ زمان ومؽدانب وهدل خددورها لحثداج 

 لوقان الحؽؿ الشرعل فقفا.

دراسة تلصقؾقة تطبقؼقـة الشفرة  )الػؼف اإلس ملب  الؿفؿة يف ومـ الؿقضقعات

إحؽدام عؾقدف مدـ  ولظفر أهؿقة الؿقضدقع يف لعؾقدؼ ب(عؾى بعض الؿسائل الػؼفقة 

ب وح قل الؾوس يف مػفقمف عـد كاقٍر مـ الـاسب وكقكف لدؿ يوحدث خحاد  ِعَوؾ الشرع

 .- لحسب ال ع -وافق  اام ً ٕلرافف 

ومشاور  الؿشايخ الػ  ءب ب يف اخثقار هذا الؿقضقع وخعد اسثخار  اا لعالك

غددقامض  حددّؾ  محاولددة عؾددك لعزمدد تعؼددد مددـفؿب وح ددقل الؼوددقل وآسثحسددان

 الؿقضقعب وكشػ أسثاره وخواياهب والغقص يف أعؿاعف: ٓسثخراج مؽـقكالف.
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r تحثأهىيـــــث ام: 

 أمْز، ٍّٕ علٙ اليخْ اآلتٕ: ثالث٘يف  بخثنٔ٘ التظَس أٍ

ب عؾدك الشدفر ب مدـ حقدث ورو  الـفدل ولرّلد ب أحؽامد  عديدد ً أّن الشرع رّلد (2)

 قعقد عؾقفا.ال

 .وللصقؾٍ  أّن م طؾح الشفر  يف الػؼف يحثاج لثحريرٍ  (1)

 .- لحسب ال ع -أّكف لؿ ُيوحث خحا  مسثقفق  مـ الواحاقـ  (3)

 

r تحثمار اـــاب اختيـــأشت: 

 علٙ اليخْ اآلتٕ: لشببني زئٔشني، ٍّنا بخثمت اختٔاز ٍرا ال

  مس واعع الـاس يف حقاهتؿ.يُ  مقضقعٌ  أكف (2)

 .ـ الثلصقؾ والثطوقؼأكف يىؿع خق (1)

 

r هخ امتــــــــحث:وٌــ 
مدا  الؿـفج آسدثؼرايل: لثوعدت مدا يثعؾدؼ خالشدفر  وأحؽامفدا يف كثدب الػؼفداء (2)

 .أمؽـ

الؿسددايؾ الػؼفقددة: ٕخددقـ مثددك خعددض شددرعقة عؾددك اعثـقددت خثطوقددؼ ال ددقاخط ال (1)

 لـدرج الؿسللة يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفاب ومثك ٓ لـدرج.

عددـ مؼ ددق ه  وحددثال لدد   يخددرج: وآسددثدٓلأعرضددت عددـ ذكددر الخدد ف  (3)

خعدض  دقاخط الشدرعقة عؾدك الالشدفر ب ولطوقدؼ  ـدك خثلصدقؾعرا هب الذي يُ ومُ 

 الػؼفقة. سايؾالؿ
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 قة إلك سقرها وأرعام آياهتا يف الؿثـ.عزوت أيات الؼرآك (4)

مددـ م ددا رها إصددؾقةب فددنن كددان الحددديث يف  خّرجددت إحا يددث الـوقيددة (5)

ال حقحقـ أو أحدهؿا لؿ أخّرجدف مدـ غقرهؿداب وإن كدان يف غقدر ال دحقحقـ 

فؼد خّرجثف مـ الســ إرخعةب وإن كان يف غقرها فؼد خّرجثدف مدـ خؼقدة الؽثدب 

عؾقف مـ خ ل ما ذكره العؾؿاء الؿثؼدمقنب فنن  الثسعةب وحرصت عؾك الحؽؿ

 لؿ أعػ عؾك حؽؿ لؾؿثؼدمقـ ذكرت حؽؿ الؿعاصريـ.

 

r ث:ــامدراشـــات امصاةل 
خعددد الرجددقع لؾؿؽثوددات ومراكددز الؿعؾقمدداتب ومؽالوددة الؽؾقددات وإعسددام 

مدـ  اعثـدت خالؿقضدقع عؾؿقدةٍ  عؾدك رسدالةٍ  -حسدب ال عدل  – لؿ أعدػ الؿؿاثؾةب

عددد و الػؼفقدةب الؿسدايؾ خعددض عؾدك فداولطوقؼ بالشددرعقة وال دقاخط بؾالثلصدق جفدة

 ؿقضقع:اللـاوٓ جقاكب مـ  وعػت عؾك خحاقـ

الوحث إول خعـقان: ) أثر الشفر  يف غقر العوا ات ( وهق خحٌث لؽؿقؾدل لـقدؾ 

: أحؿدد خدـ جداخر دكثقرهددب لؾد1431 رجة الؿاجسثقر خالؿعفدد العدالل لؾؼ داء عدام 

يف  راسدة الؿسدايؾ الؿخث دة خرثدار الشدفر  يف خدا   - وفؼف اا -  وعد أجا ب مدخش

 الؿعام ت.

محؿدد خدـ عؿدر خدازمقلب : ؾدكثقر) الشفر  ومسايؾفا ( ل: الوحث الااين خعـقان

يف  راسدة الؿسدايؾ الؿوـقدة عؾدك الشدفر  يف عؾدؿ الحدديث  –وفؼدف اا  -  وعد أجدا 

 .والؼراءاتب وعؾؿ الػؼف وإصقل
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r  دراشيت وامدراشات امصاةلثةيي امفرق: 
 الشدرعقة الدقار   ذكدر الـ دقصلشفر ب مـ حقث اللصقؾ  تلـاولأن  راسثل 

ولطوقددؼ ال ددقاخط ب ومؼاصددد الشددريعة يف ذّمفدداب ضددقاخطفاو بوآثددار السددؾػ فددافق

 ؿسايؾ الػؼفقة.الالشرعقة عؾك خعض 

 

r امتحث: لــهيك 

 مكدم٘، ّفصلني، ّخامت٘: اىتظه البخث يف

ب وأسدددوا  اخثقدددارهب ومدددـفج الوحدددثب وحدددثأهؿقدددة ال لشدددثؿؾ عؾدددكو :م٘نكدـالـــ

 الوحث. هقؽؾوالدراسات الساخؼةب و

  مباحث: مخشّ٘فُٔ   ،تأصٔل الظَسٗالفصل األّل: 

 مطالب: ثالثةتعرٓف الشَرة، ّفُٔ  نبحح األّل:ـال 

 إول: لعريػ الشفر  لغًة. الؿطؾب 

 الااين: لعريػ الشفر  اصط ح . الؿطؾب 

 الاالث: الع عة خقـ الؿعـك الؾغقي وآصط حل. طؾبالؿ 

  :ٕــاى ــح الجـ ــَرة   املبحـ ــْاهرة   الشـ ــرؤة الـ ــْل الشـ ــ ف  اليصـ ــاه الشـ ــُ ّآثـ ــة ، ّفٔـ ثالثـ

 :مطالب

 إول: أيات الؼرآكقة الؿث ؿـة معـك الشفر . الؿطؾب 

 الااين: إحا يث الـوقية القار   يف الشفر . الؿطؾب 

 الشفر .لؾب  ػ يف كراهةالاالث: آثار السؾ الؿطؾب 

 :مط باٌ، ّفُٔ غرٓزة حب الشَرة ّوالجَا املبحح الجالح: 

 إول: غريز  حب الشفر ب وضوط الشرع لفا. الؿطؾب 

 الااين: ع ج حب الشفر . الؿطؾب 
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 الضْابط الشرؤة املتعّ قة بالشَرة، ّفُٔ مط باٌ: نبحح الرابع:ـال 

 إول: ضقاخط الشفر  الؿذمقمة. الؿطؾب 

 الااين: ضقاخط الشفر  الؿحؿق  . بالؿطؾ 

 البمط تةسالشَرة، ّفُٔ  ط ب قة بذّوتعّ نقاصد الشرؤة املـال نبحح اخلامص:ـال: 

 إول: صقاكة الؿرء عـ الُعىب. الؿطؾب 

 رب.الااين: صقاكة الؿرء عـ الؽِ  طؾبالؿ 

 الاالث: صقاكة الـاس عـ اإلثؿ خغقوة الؿشفقر. الؿطؾب 

 الؿسؾؿقـب وعدم الىرأ  عؾك الشذوذ.الراخع: لحؼقؼ وحد   الؿطؾب 

 الخامس: الؿحافظة عؾك الؿروء . الؿطؾب 

 السا س: لخؾقص محوة اا لعالك يف الؼؾب عـ الشقايب. الؿطؾب 

 :ثالث٘ مباحث، ّفُٔ تطبٔل الضْابط الظسعٔ٘ علٙ بعض املشائل الفكَٔ٘الفصل الثاىٕ: 

  :مط باٌ، ّفُٔ الع ه نتعّ قة بالشَرة   بابالـفقَٔة الشائل الـناملبحح األّل: 

 خالث در لؾثعؾقؿ. شفر : الإول ؿطؾبال 

 خثقلل الؼ اء. شفر : الالااين ؿطؾبال 

 مطالب ثالثةالشَرة   باب العبارات، ّفُٔ نتعّ قة بالـفقَٔة النشائل الـالجاىٕ:  بححامل: 

 خثسؿقة الؿسىد. شفر : الولإ ؿطؾبال 

 لؿسىد.خالعوا   يف مؽان معّقـ خا شفر : الينالاا ؿطؾبال 

 خنظفار ال دعة والزكا . شفر : الاالثال ؿطؾبال 

 ّفُٔ ثالثة مطالب:، تعّ قة بالشَرة   باب ال باضنالـفقَٔة الـشائل نالـ: لحاملبحح الجا 

 لواس الشفر .إول ؿطؾبال : 

 خؾوس الـعال. شفر : الينااال ؿطؾبال 

 خالؾواس يف الحر . شفر : الاالثال ؿطؾبال 
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 :٘ـــــناخلات

 نراجع.ـه ّالنصارـفَرض ال 

 اتـــْوــنْضـفَرض ال  . 

 

هذا وأحؿد اا الذي هداين لفذاب ثؿ ألقجف خالشؽر إلك والديَّ الؽدريؿقـب فؿدا 

أكا إٓ خعٌض مـ عظقؿ إحساهنؿاب فالؾفؿ ارحؿفؿا كؿا رخقاين صغقرًاب واجزهؿدا خؿدا 

 صربا جـًة وحريرًا. 

ذي ادرفت خنادرافف وأاؽر اقخل ف قؾة الدكثقر رايد خـ خؾػ الع دقؿل الد

والشؽر مقصقٌل لؽؾ مـ أفا ين خرأيب لفدؿ عؾلب والذي أفا ين خثقجقفالف السديد ب 

 .جؿقع  خالص الاـاء وصا ق الدعاء

وأسلل اا لعالك خؿـّف وكرمف أن يثؼوؾ هذا الىفدد الؿثقاضدعب وأن يىعؾدف مدـ  

 ؾؿ عؾك سقدكا محؿددوصؾك اا وسالعؾؿ الذي يـثػع خفب وٓ حقل وٓ عق  إٓ خااب 

 وعؾك آلف وصحوف أجؿعقـ.

 

 رفيع ةي حصيي أحىد ةي وحىد
 تروًيــل اإلمكـــاإليىي

arfie.1993@gmail.com 
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 األول لــامفص

 رةـــل امشهـــتأضي  

 

 

 احث:ـــمب ٘ــــمخشُ ـــّفٔ 

 :َرةتعرٓف الش املبحح األّل. 

 :ّٕآثاه الش ف اليصْل الشرؤة الْاهرة   الشَرة املبحح الجاى. 

 :غرٓزة حب الشَرة ّوالجَا املبحح الجالح. 

 الشَرةب الشرؤة املتع قة ضْابطال ملبحح الرابع:ا. 

 الشَرة. ط ب املقاصد الشرؤة املتعّ قة بذّو :املبحح اخلامص 
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 ىبحح األولـام

 رةـــريف امشهــتػ  
 

 الب:ـــمط ٘ـــثثالّفُٔ 

r مغث   امشهرة تػريف: األول ىؽنبـام: 

 علٙ اليخْ اآلتٕ:  نا، ٍّنيإطالق تسجع إىل -عيد اللُّػْٓني  -الظَسٗ 

 ات:ـــنعيْٓـتط ق و ى ال (2)

 .(1)يػقد وضقح إمر صحقٌح  )َاَفر( الشقـ والفاء والراء أصٌؾ ما   

ْرلف وااَثفرلف َوعد َاَفْرلف أاَفره َاْفرًاب وَافَّ
(2). 

 :ويشدؿؾ ال دػات الؿحؿدق  ب (3)الػ قحةك :الؿذمقمةال ػات ويشؿؾ هذا 

فقر والؿشفقر: الؿعروف الؿؽانب والـوقفكؼقلؽ  ْفُر: العالؿب والشَّ  .(4)الشَّ

 نحشْسات:ـّتط ق و ى ال (1)

ْفُر: الؼؿر َاَفر ف نٌ   .(5)سقػفب وَافره: اكث اه فرفعف عؾك الـاس. والشَّ

 

 
 ب ما   )افر(.222/ 3مؼايقس الؾغة اكظر:  (1)

 ب ما   )افر(.39/ 4اكظر: الؿخ ص  (2)

 ب ما   )افر(.6/52اكظر: هتذيب الؾغة  (3)

 ب ما   )افر(.421اكظر: الؼامقس الؿحقط ص (4)

 .4/185اكظر: الؿحؽؿ والؿحقط إعظؿ  (5)
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r ا: امشهرة يفتػر : امحاًي ىؽنبـام  اضؽالحـ 
ب وهدق عؾدك الـحدق أا: اكثشدار شدفر لؾ اصط حل لعريٍػ اجثفدت يف وضع 

كر خع  . ؾ العودؿالذِّ

 سح:ـــالظ

  كر ( : يشؿؾ الؿحؿق  والؿذمقم.عقد  ) اكثشار الذِّ

  الػعؾ والؼقل والرتك( : يشؿؾ  خعؿؾ) عقد. 

  العود ( : يشؿؾ الؿؽؾػ وغقر الؿؽؾػ.عقد ( 

 

r ىػىن امنغوي واالضؽالحيـامػالكث ةيي ام: امحامث ىؽنبـام: 
لػؼفداء ٓ يخدرج عدـ الؿعـدك الؾغدقيب ظفر لل أّن معـك الشدفر  يف اصدط ح ا

 .ا الوحثب إل عفا عؾك الؿعـقياتولعؾ اإلل ق الؾغقي إعر  لفذ

 

 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 امثاني ىبححـام

 واردةـــام ثـامشرغي امٌطوص
 ار امصنفـــــوآج رةــامشه يف

 

 :٘ مطالبـــثالثُ ـــّفٔ

r رةـــامشه ىتغىٌث وػىنـام ثـــاملرآًي اتـــاآلي: األول ىؽنبـام: 
يـددرج لحثفدا معـدك  عؾدك عؿقمداٍت  يف آيات الؽثا  العزيدز وعػدُت خعد الثلمؾ 

 ٍّٕ علٙ اليخْ اآلتٕ:ب اعثواراتيف لؼسقؿفا إلك عشر   تالشفر ب وعد اجثفد

 ــررس قــدعزِ ات تعــاىل لتشــد     تفــاّا اليــاض يف   األّل: عتبــازاال الظــَسٗ ّمخــْل ال

 بعضَه لبعض: 

 خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج﴿عال لعالك: 
 خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض
  .[32الزخرف: ] ﴾مق حق مف

أوععـددا هددذا الثػدداوت خددقـ العوددا  يف الؼددق  »: $ عددال فخددر الددديـ الددرازي

قلب وإكؿدا فعؾـدا وال عػب والعؾؿ والىفؾب والحذاعدة والو هدةب والشدفر  والخؿد

ذلؽ ّٕكا لق سّقيـا خقـفؿ يف كؾ هذه إحدقال لدؿ يخددم أحدٌد أحددًاب ولدؿ ي در أحدٌد 

 .(1)«مـفؿ مسخرًا لغقره: وحقـ ٍذ ُيػ ل ذلؽ إلك خرا  العالؿب وفسا  كظام الدكقا

 
 .27/636مػالقح الغقب  (1)
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 03 الظَـــــسٗ 

 حب الظَسٗ ّقصدٍا مً أعظه لراا الدىٔا الـ  تشـتْجب العكْبـ٘     الثاىٕ: العتبازا

 يف اآلخسٗ: 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿عال لعالك:  
 يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 .[16 -15]هق :  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك

مددـ كاكددت الدددكقا هّؿددف ولؾوثددف وكّقثددف: جددازاه اا خحسددـالف يف »:$ عددال عثددا  

 .(1)«الدكقاب ثّؿ ُيػ ل إلك أخر  ولقس لف حسـٌة ُيعطك هبا جزاءً 

فنهندا أعظدؿ لدذ  مدـ لدذات الحقدا  الددكقاب وهذا مثـاول خعؿقمف حدب الشدفر : 

 . (2)وأكار زيـة مـ زيـثفا

 حب الظَسٗ حيتفع بُ العلْ يف األزض ّالرتفع ّالتعاظه علٙ اخللـل،   الثالث: العتبازا

 ٍّرا سبب حلسماٌ اليعٔه يف اآلخسٗ:

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿ عال لعالك:
 .[83]الؼ ص:  ﴾حك جك حقمق

 الك أّن الدددار أخددر  وكعقؿفددا الؿؼددقؿب الددذييخددرب لعدد: »$ عددال اخددـ كاقددر

يحقل وٓ يزولب جعؾفا لعوا ه الؿممـقـ الؿثقاضعقـب الدذيـ ٓ يريددون عؾدقًا يف  ٓ

 . (3)«إرضب أي: لرفع  عؾك خؾؼ اا ولعاظؿ  عؾقفؿ ولىربًا هبؿب وٓ فسا ًا فقفؿ

 
 .4/311لػسقر الؼرآن العظقؿ  (1)

 . 3/278إحقاء عؾقم الديـ  اكظر: (2)

 .6/258لػسقر الؼرآن العظقؿ  (3)
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 04 تأصٔـــل الظَـــسٗ الفصــل األّل: 

 إذا رــاٌ الكصــد  نــْدٗطلــب اامامــ٘ يف الــدًٓ ٓعتــه مــً الظــَسٗ ام  السابــع: العتبــازا

 :ات تعاىل ّجُ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿عال لعالك: 
 .[74]الػرعان:  ﴾مب خب حب

 .(1)«معـاه: اجعؾـا أيؿة يؼثدي خـا مـ خعدكا»: ڤعال اخـ عواس 

 . (2)«فقف  لقؾ عؾك أّن لؾب الرياسة يف الديـ كد :»$ وعال مىاهد

 خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني﴿وعال لعالك: 
 .[124]الوؼر :  ﴾جح مج حج مث هت ختمت حت جت مبهب

يؼثدددون خددؽ يف الفدددىب ويؿشددقن خؾػددؽ إلددك سددعا هتؿ »:$ عددال السددعدي 

 .(3)«إخديةب ويح ؾ لؽ الاـاء الدايؿب وإجر الىزيؾب والثعظقؿ مـ كؾ أحد

 اجلنٔـل إذا رـاٌ الكصـد ّجـُ ات      ٓشـتخب ارتشـام مـا ٓـْزذ الـررس      اخلامص: عتبازاال

 لٙ اخللل: تعاىل ال العلْ ّالرتفع ع

 .[84الشعراء: ] ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿عال لعالك:  

اجعؾ لل يف الـاس ذكدرًا جؿدق ً وثـداًء حسدـ ب خاعقد  فدقؿـ »: $ عال الطربي

 .(4)«يىلء مـ الؼرون خعدي

 
 .19/319جامع الوقان عـ للويؾ آي الؼرآن  (1)

 .13/83الىامع ٕحؽام الؼرآن  (2)

 .65لقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف لػسقر ك م الؿـان ص (3)

 .19/364جامع الوقان عـ للويؾ آي الؼرآن  (4)
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 05 الظَـــــسٗ 

ف  خلس أن يحب الرجؾ ثـاء الـاس عؾقف إذا ع د خدف وجدف اا لعدالكب وعدد كودف 

 .(1)كر الىؿقؾلعالك عؾك اسثحوا  اكثسا  ما يقرث الذ

 اامياٌ ّالعنل الصاحل سبٌب لسفع٘ الررس يف الدىٔا ّاآلخسٗ: الشادض: عتبازاال 

 . [4]الشرح:   ﴾خم حم جم﴿ عال لعالك:

رفدع اا ذكدره يف الددكقا وأخدر ب فؾدقس خطقدٌب وٓ مثشدفٌد : »$ عال عثا  

 .(2)«اا رسقل صاحب ص ٍ  إٓ يـا ي هبا: أافد أن ٓ إلف إٓ ااب وأّن محؿداً  وٓ

 الظسف األعظه للنسء ٍْ ذرسِ يف الشناء: الشابع: عتبازاال 

 .[152]الوؼر :  ﴾جغ مع جع مظ حط مض﴿عال لعالك:

 .(3)«ذكر اا إياكؿ أكرب مـ ذكركؿ إياه: »ڤعال اخـ عواس 

 الشعادٗ طسٓكَا اامياٌ ّالعنل الصاحل ال الظَسٗ:  الثامً: عتبازاال 

 اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث﴿عال لعالك: 

 .[97الـحؾ: ] ﴾مم ام يل ىل مل يك مكىك لك

فدداا لعددالك أرادددكا لؾطريددؼ الؿقصددؾة إلددك السددعا  ب وهددل اإليؿددان والعؿددؾ  

ـٍ صالٍح خامؾ الذكر مرلاح الوال عرير العقـب يدـعؿ خالسدعا    وكؿب ال الح مـ ممم

مدددـ  يػثؼددددها الؿؾدددقكب الدددذيـ لػدددرض عؾدددقفؿ الشدددفر  عقدددق ًاب وُلحدددد   عدددد الثدددل

 ؿ وخ قصقة أعارهبؿ.خ قصقاهت

 
 .13/113اكظر: الىامع ٕحؽام الؼرآن  (1)

 .8/436لػسقر الؼرآن العظقؿ  (2)

 .1/465الؿ در الساخؼ  (3)
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 06 تأصٔـــل الظَـــسٗ الفصــل األّل: 

 بَــا مــً الفدــس ّااعلــام بــاليفص مــا ْٓجــب     الظــَسٗ قــد حيتــفع  التاســع: عتبــازاال

 ات لصاحبَا: بػض

 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿عال لعالك: 
 .[23الحديد: ] ﴾حك جك مق حق مف خف

واا ٓ يحب كؾ مثؽرب خؿا أوا مـ الدكقاب فخدقر خدف عؾدك »: $ عال الطربي

 .(1)«الـاس

 ٌع مخــْل ذرــس الفا ــل       لعاطــس:ا عتبــازاال طــَسٗ املــسء لٔشــً دلــٔالل علــٙ فضــلُ، رنــا أ

 ٓضسِ: ال

 مم خم حم جم ىليل مل خل﴿عال لعالك: 
وعال لعالك:  ب[39العـؽوقت: ] ﴾من خن حن جن يم ىم

 .[1الؿسد: ] ﴾ىف يث ىث نث مث﴿

فليؿة الػسا  ذكرهؿ اا يف الؼرآن لؾعظدة وآعثودارب خخد ف كاقدٍر مدـ إكوقداء 

لؿ ُيذكروا. وكذلؽ ال حاخة الذيـ ُحػظت أسؿاؤهؿب أعدؾ عدد ًا والؿرسؾقـ الذيـ 

 مـ الذيـ لؿ ُيذكروا.

 

 

 
 .23/199جامع الوقان عـ للويؾ آي الؼرآن  (1)
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 01 الظَـــــسٗ 

r رةـــامشه يف واردةــام ثـــامٌتوي اديثـــاألح: امحاًي ىؽنبـام: 
يف  تأحا يددثب فاجثفددد خؿسددةأّن إحا يددث الثددل لثعؾددؼ خالشددفر   لوددّقـ لددل

 :ب وهل عؾك الـحق أااعثواراتلؼسقؿفا إلك ث ثة 

 حب الظَسٗ سبٌب لفشاد دًٓ املسء: األّل: عتبازاال 

ما ذئبان جائعان، أرسال يف غـم، بلفسد لفـا مـن صـرص الؿـر  »جاء يف الحديث: 

 . (1)«عؾى الؿال والشرف لديـه

وحرص الؿرء عؾك الشرف أاد ه كد  مدـ الحدرص عؾدك الؿدال: فدنّن لؾدب 

أضر  عؾدك العودد مدـ لؾدب الؿدال: ارف الدكقا والرفعة فقفاب والرياسة عؾك الـاسب 

 وذل يف لؾب الرياسة والشرف.ّٕن الؿال يُ 

كراهة أن يشفر اإلكسان كػسف لؾـاس خدالعؾؿ والزهدد  -أي    -ومـ هذا الوا  

 .(2)عؾقف والديـ: لُقزار وُلؾثؿس خركثف و عاؤهب وُلؼّوؾ يدهب وهق محٌب لذلؽ ومؼقؿٌ 

 سعال:مخْل الررس ممدّح ط الثاىٕ: العتبازا 

 .(3)«إّن اهلل يحب العبد التؼي، الغـي، الخػي»جاء يف الحديث: 

 .(4)والخػل هق: الخامؾ الؿـؼطع إلك العوا  ب والؿشثغؾ خلمقر كػسف

 
حسدـ  حدديث» ب وعدال: 2376أخرجف الرتمذيب مـ حدديث كعدب خدـ مالدؽب أخدقا  الزهددب رعدؿ  (1)

ب 25/85ب 15794ب وأحؿدددب خؼقددة حددديث كعددب خددـ مالددؽ إك دداريب رعددؿ 4/588ب «صددحقح 

 .655ب ص2936والدارملب خا :  ) وأكذر عشقرلؽ إعرخقـ (ب رعؿ 

 .71ب87-1/76اكظر: مىؿقع رسايؾ اخـ رجب  (2)

 .4/2277ب 2965أخرجف مسؾؿب مـ حديث سعد خـ أخل وعاصب كثا  الزهد والرعايؼب رعؿ  (3)

 .18/166اكظر: ارح الـقوي عؾك صحقح مسؾؿ  (4)
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 00 تأصٔـــل الظَـــسٗ الفصــل األّل: 

فقف إاار  إلك إياار الخؿقل ولدقعل »معؾؼ  عؾك الحديث:  $ وعال الغزالل 

افة الـاسب وكدؿ مدـ الشفر ب وذلؽ ٓ يثعؾؼ خالعزلة: فؽؿ مـ راهٍب معثزٍل لعرفف ك

 . (1)«مخالٍط خامٍؾ ٓ ذكر لف وٓ افر ب ففذا لعرٌض ٕمٍر ٓ يثعؾؼ خالعزلة

وحب الرياسة والشفر  مـ أضدر غقايدؾ الدـػس وخدقالـ مؽايددهاب وُيوثؾدك خدف 

العؾؿاء والعّوا ب فـػقسفؿ لؿ لؼـع خال ع الخالؼب وفرحت خحؿد الـاسب ولؿ لؼـدع 

دحفؿ وخدمثفؿ وإكدرامفؿ ولؼدديؿفؿ لفدا يف الؿحافدؾ: خحؿد اا وحدهب فلحوت م

 . (2)فلصاخت الـػس يف ذلؽ أعظؿ الّؾذات وألّذ الشفقات

مـ غقدر  اا لعالكب وأّن الخؿقل محؿق ب إٓ مـ افره ةمذمقم شفر وفقف أّن ال

 . (3)فالؾب مـف ل

 حب الظَسٗ ّقصدٍا سبٌب لرتتب الْعٔد: الثالث: عتبازاال 

ــى»جدداء يف الحددديث  ــى يضــعه مت ــه صت ــوب  ــفرٍةهلل أعــرض اهلل عـ ــبس ش ــن ل  م

 .(4)«وضعه

والؿرا  خد ) ثق  افر  (: ما ٓ يحؾ  لوسفب وإٓ لؿا ُرلب القعقد عؾقفب أو ما ُيؼ دد 

خؾوسف الثػاخر والثؽرب عؾك الػؼراءب أو ما يثخذه الؿساخر لقىعدؾ خدف كػسدف ضدحؽًة خدقـ 

 .(5)ل خالاق  عـ العؿؾب وهق اايعالـاسب أو ما يرايل خف مـ إعؿالب َفُؽـّ 

 
 .2/226إحقاء عؾقم الديـ  (1)

 .11/3374اكظر: الؽااػ عـ حؼايؼ الســ  (2)

 .2/268اكظر: الثقسقر خشرح الىامع ال غقر  (3)

ب 3668أخرجف اخـ ماجفب مـ حديث أخل ذرب أخقا  الؾواسب خا : لوس جؾق  الؿقثة إذا  خغتب رعؿ  (4)

 .4/96ب «إسـا ه حسـ » ب عال الوقصقري يف الزوايد: 2/1193

 .3/144م اخقح السـة  اكظر: لحػة إخرار ارح (5)
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 00 الظَـــــسٗ 

إّن أول الـاس ُيؼضى يوم الؼقامة عؾقـه رجـل استشـفد، فـُلتي »وجاء يف الحديث: 

به فعّرفه كعؿه فعرففا، قال: فؿا عؿؾت فقفا؟ قال: قاتؾت فقك صتى استشـفدت. قـال: 

كذبت، ولؽـك قاتؾت ألن ُيؼال: جري ، فؼد ققل، شم ُأمر به فُسحب عؾى وجفه صتى 

لؼي يف الـار، ورجل تعّؾم العؾم، وعؾَّؿه وقرأ الؼرآن، فلتي به فعّرفه كعؿه فعرففا، قال: أُ 

فؿا عؿؾـت فقفـا؟ قـال: تعّؾؿـت العؾـم، وعّؾؿُتـه وقـرأت فقـك الؼـرآن. قـال: كـذبت، 

ولؽـك تعؾؿت العؾم لُقؼال: عالم، وقرأَت الؼرآن لقؼال: هو قارئ، فؼد ققل، شم ُأمر به 

صتـى ألؼـي يف الــار، ورجـل وّسـع اهلل عؾقـه، وأعطـاه مـن أصــاف فُسحب عؾى وجفه 

الؿال كؾه، فلتي به فعرفه كعؿه فعرففا، قال: فؿا عؿؾت فقفا؟ قال: ما تركت من سبقل 

تحب أن يـػق فقفا إال أكػؼت فقفا لك. قال: كذبت، ولؽـك فعؾت لقؼـال: هـو جـواد، 

 .(1)«الـارفؼد ققل، شم ُأمر به فُسحب عؾى وجفه، شم ألؼي يف 

فثلمؾ كقػ ي عػ اإلكسان أمام الشفر : فقوذل يف سوقؾفا كػَسفب ومالف الدذي يؼ دل 

 عؿره كؾَّف يف جؿعفب ويوذل عؾؿف الذي ع ك عؿره كؾف يف لح قؾف ولحؿؾ مشؼثف.

 :$ لؿـ كان هذا موـك ع ده  كؿا عال اخـ هوقر  والحديث مثقجفٌ 

لدؿ لؽدـ أفعدالفؿ إٓ  -فقؿا أرى  -ثة يف هذا الحديث مـ الػؼف أّن همٓء الا »

لُقؼال عـفؿ. فلّما لق كاكت أفعالفؿ ٕجؾ اا لعالك: ثدؿ عؼدب ذلدؽ أن يؼدال جدريء 

عؼدد  عدزمفؿ  إياارهؿ لفذا الؿدح مؿا يحدؾ   (2)ؽـيوعالؿ وجقا  فسّرهؿ ذلؽ: لؿ 

ًٓ لفؿ: ٕكف إذا لعؾؿ العالؿ العؾدؿ ا ب ثدؿ َسدّره أن إولب ولؿ يؽـ هذا الثقخقخ مثـاو

 
أخرجف مسؾؿب مـ حديث أخل هرير ب كثا  اإلمار ب خا : مـ عالدؾ لؾريداء والسدؿعة اسدثحؼ الـدارب  (1)

 .3/1513ب 1965رعؿ 

 يف الؿطوقع ) لؿ لؽـ (ب ولعؾ ال قا  ما أثوثف يف الؿثـ لؿـاسوثف السقاق. (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 02 تأصٔـــل الظَـــسٗ الفصــل األّل: 

يؼال إكف عالؿ: لؿ يثـاولف هذا الذمب وكذلؽ الؿـػؼ والؿىاهدب إذا عقؾ خعد خؾدقص 

 .(1)«كقثفؿا جقا  وجريء: لؿ ي رهؿاب إذا لؿ يؽـ موـك ع دهؿا لذلؽ

َع اهلل به، ومن يرائي يرائي اهلل به»وجاء يف الحديث: َع َسؿَّ  .(2)«من َسؿَّ

 . (3)د الشفر  والظفقر مع إخطان غقرهوالرياء معـاه: إظفار الخقر لؼ 

عؾدك غقدر إخد صب وإكؿدا يريدد أن يدراه  مدـ عؿدؾ عؿد ً »:$ عال الخطداخل

 .(4)«قزي عؾك ذلؽ خلن يشفره اا ويػ حفالـاس ويسؿعقه: ُج 

 

r رةـــامشه ؼنب ثــار امصنف يف كراهـــآج: امحامث ىؽنبـام: 
عؾدك الخؿدقلب  الشفر ب والحرص لؾب لقار ت آثاٌر عديد  عـ السؾػ يف ذم

 وعد اجثفدت يف لؼسقؿفا إلك خؿسة أعسامب وهل عؾك الـحق أا:

 :ٌع الظَسٗ بالء: الكشه األّل  أ

 .(5)«إين عد ُخؾقت خالشفر »عـ كػسف:  $ عال أحؿد خـ حـوؾ (1)

أ كك كػدع السدؽقت السد مةب وكػدك خالسد مة »: $ وعال أخق خؽر خـ عقاش (2)

 .(6)«خالشفر  خؾّقة عافقةب وأ كك ضرر الـطؼ الشفر ب وكػك

 
 .8/36اإلف اح عـ معاين ال حاح  (1)

 صحقحفب والؾػظ لفب مـ حديث جـد ب كثا  الرعاقب خدا : الريداء والسدؿعةب أخرجف الوخاري يف (2)

ب 2986ب ومسؾؿب كثا  الزهد والرعايؼب خا : مـ أارك يف عؿؾدف غقدر ااب رعدؿ 8/164ب 6499رعؿ 

4/2289. 

 .1/126اكظر: فثح الواري ٓخـ حىر  (3)

 .3/2257أع م الحديث  (4)

 .11/226سقر أع م الـو ء  (5)

 .8/363حؾقة إولقاء ولوؼات إصػقاء  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 01 الظَـــــسٗ 

 :ٕــاٌ     الكشــــه الثــــاى ٘خ علــــٙ عــــدو ااخــــال ، ّســــبب حلسمــ ــ ٌع حــــب الظــــَسٗ عالمــ أ

 اامياٌ: حالّٗ

 .(1)«ما صدق اَا عوٌد أحب الشفر »: $ عال إخراهقؿ خـ أ هؿ (1)

ٓ يىدُد حد و  أخددر  رجدٌؾ يحدب أن يعرفددف »: $ وعدال خشدر خدـ الحددارث (2)

 .(2)«الـاس

 :الظَسٗ:طلب فٔنا بٔيَه بالتخرٓس مً تْاصٕ الشلف  الكشه الثالث 

صدحوت ف دالة خدـ عوقدد»عدال:  $ عـ اخـ ُمَحْقِريز (1)
 

 ملسو هيلع هللا ىلصصداحب رسدقل اا 

: إن  َـّ فؼؾت: أوصـل رحؿؽ ااب فؼال: احػظ عـل ث ث خ ال يـػعؽ اا هبد

اسددثطعت أن َلعددِرف وٓ ُلعددرف فافعددؾب وإن اسددثطعت أن لسددؿع وٓ لددثؽؾؿ 

 .(3)«ىؾس إلقؽ فافعؾفافعؾب وإن اسثطعت أن لىؾس وٓ يُ 

الاددقري: ُخددّث عؾؿددؽب واحددذر  كثددب إلددل سددػقان»: $ وعددال اخددـ الؿوددارك (2)

 .(4)«الشفر 

 :اجتيام الشلف رل ما ٓؤدٖ إىل الظَسٗ: الكشه السابع 

لؼدد صدحوت أعقامد  إن كدان أحددهؿ لثعدرض لدف »: $ عال الحسـ الو ري (1)

 إٓ مخافدة الشدفر بالحؽؿة لق كطؼ هبا كػعثف وكػعت أصحاخفب فؿا يؿـعدف مـفدا 

 وإن كان أحدهؿ لقؿّر فقرى إذى عؾك الطريؼب فؿا يؿـعف أن يـحّقدف إٓ مخافدة

 .(5)«الشفر 

 
 .8/31 حؾقة إولقاء ولوؼات إصػقاء (1)

 .8/343الؿ در الساخؼ  (2)

 .5/141حؾقة إولقاء ولوؼات إصػقاء  (3)

 .7/76الؿ در الساخؼ  (4)

 .1/44الزهد والرعايؼ ٓخـ الؿوارك  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 02 تأصٔـــل الظَـــسٗ الفصــل األّل: 

خرجددت حاجد  أكدا واددقوان الراعدل»: $ وعدال سدػقان الادقري (2)
 

مشدا ب فؾؿددا 

صركا خوعض الطريؼ إذا كحـ خلسدد عدد عارضدـاب فؼؾدت لشدقوان: أّمدا لدرى هدذا 

 (1)ل: ٓ لخػ يا سػقانب ثؿ صاح خإسد فو وصالؽؾب عد عرض لـا؟ فؼال ل

وضددر  خذكوددف ماددؾ الؽؾددبب فلخددذ اددقوان خلذكددف فعركفدداب فؼؾددت لددف: مددا هددذه 

الشفر ؟ فؼال لل: وأّي افر  لرى يدا ثدقري؟ لدقٓ كراهقدة الشدفر  مدا حؿؾدت 

 .(2)«زا ي إلك مؽة إٓ عؾك ظفره

 :س:حس  الشلف علٙ رتناٌ الفضائل ّمخْل الرر الكشه اخلامص 

أن مسؾؿة خـ عودالؿؾؽ»جاء يف عققن إخوار  (1)
 

حاصر ح ـ  فـد  الـاس إلك 

كؼب مـفب فؿا  خؾدف أحددب فىداء رجدؾ مدـ عدرض الىدقش فدخؾدف: فػثحدف اا 

عؾقفؿب فـدا ى مسدؾؿة: أيدـ صداحب الـؼدب؟ فؿدا جداءه أحددب فـدا ى: إين عدد 

ّٓ جدداء. فىدداء رجدد ٌؾ فؼددال: أمددرت اإلذن خن خالددف سدداعة يددلاب فعزمددت عؾقددف إ

اسثلذن لل عؾك إمقر. فؼال لف: أكت صداحب الـؼدب؟ عدال: أكدا أخدربكؿ عـدف. 

فللك مسؾؿة فلخربه عـدفب فدلذن لدفب فؼدال لدف: إّن صداحب الـؼدب يلخدذ عؾدقؽؿ 

ّٓ لسددّق وا اسددؿف يف صددحقػة إلددك الخؾقػددةب وٓ لددلمروا لددف خشددلءب وٓ  ث ثدد : أ

. فؽدان مسدؾؿة ٓ ي دؾل خعددها لسللقه مؿـ هق. عدال: فدذاك لدف. عدال: أكدا هدق

 .(3)«ص   إٓ عال: الؾفؿ اجعؾـل مع صاحب الـؼب

 
ذلدؽ مدـ لؿدع أو خدقف. اكظدر: الـفايدة يف غريدب يؼال خ وص إسد خذكوف: إذا حّركفب وإكؿا يػعؾ  (1)

 .131/ 1الحديث وإثر 

 .7/68حؾقة إولقاء ولوؼات إصػقاء  (2)

 .1/266عققن إخوار  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 03 الظَـــــسٗ 

إن كان الرجؾ لؼد جؿع الؼرآن وما يشعر خف جارهب :»$ عال الحسـ الو ري (2)

وإن كدان الرجدؾ لؼدد فؼدف الػؼدف الؽاقددر ومدا يشدعر خدف الـداسب وإن كدان الرجددؾ 

ور ومددا يشدد عرون خددفب ولؼددد أ ركـددا لق ددؾل ال دد   الطقيؾددة يف خقثددف وعـددده الددزَّ

أعقامدد  مددا كددان عؾددك ظفددر إرض مددـ عؿددؾ يؼدددرون عؾددك أن يعؿؾددقه يف سددر 

 . (1)«فقؽقن ع كقًة أخداً 

كددـ محودد  لؾخؿددقل كراهقددة الشددفر ب وٓ لظفددر مددـ :»$ عددال اخددـ الؿوددارك (3)

 .(2)«كػسؽ أكؽ لحب الخؿقل فرتفع كػسؽ

 

 

 
 

 
 .1/45الزهد والرعايؼ ٓخـ الؿوارك  (1)

 .2/324صػة ال ػق   (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 امثامح ىبححـام

 اــرة وغالدهــزة حب امشهــغري
 

 :اٌــمطلبُ ـــّفٔ 

r اــرع مهــرة، وعتػ امشــزة حب امشهــغري: األول ىؽنبـام: 
مدـ لوددايع الـػددقس حددب الشددفر : ٕهندا لىؾددب الؿدددح والثددقعقرب وهددل ُلـؿددك 

ب خاصدًة مدع اكثشدار وسدايؾ الثقاصدؾ (1)إلدك لعدٍب ومؼاسدا  ولثزايد مـ غقدر حاجدةٍ 

 آجثؿاعل الققم.

عددال ب عددة الوشدريةب كؿدا ضددوط غقرهدا مددـ الطودايعوعدد ضدوط الشددرع هدذه الطوق

مددا اخثؾددك اا عوددا ه خ ددػة مددـ ال ددػاتب إٓ وجعددؾ لفددا م ددرف  »:$ الؼددقؿ اخددـ

 .(2)«ومح ً يـػذها فقف

عال  بفحب الثؼدم لوقعة خشريةب وّجففا الشرع يف الؿـافسة يف أمقر أخر 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت﴿لعالك: 
 ﴾مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس

 .[26 - 22]الؿطػػقـ: 

الـػس لحب الرفعة والعؾق عؾك أخـداء جـسدفاب ومدـ هـدا »:$ عال اخـ رجب

ـّ العاعؾ يـافس يف العؾق الدايؿ الواعلب الذي فقف رضقان اا  رب والحسدب ولؽ
كشل الؽِ

 
 .3/286اكظر: إحقاء عؾقم الديـ  (1)

 .415الثوقان يف أعسام الؼرآن ص (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 05 الظَـــــسٗ 

وعرخف وجقارهب ويرغب عـ العؾدق الػداين الزايدؾب الدذي يعؼودف غ دب اا وسدخطفب 

 .(1)«لعود وسػقلفب وخعده عـ اا ولر ه عـفواكحطاط ا

 

r رةــب امشهـالج حـــغ :ًيىؽنب امحاـام: 

 ّعنل: مً علٍه العالج مسرٌب

 :أمعا العله: فبأٌ ٓعله املسء ثالث٘ أمْز 

أّن حب الشفر  اخث ٌء يوثؾدل اا خدف العودا : فعؾدك الؿسدؾؿ مىاهدد   األمس األّل:

 كػسف.

ؼؾدق  خقدد اا وحددهب فالشدفر  وغقرهدا مدـ إسدوا  أّن محوة ال األمس الثاىٕ:

 لقست ارل  لؽسب الؼؾق .

وال دقم وال دؿتب  وااب لؼدد رأيدت مدـ يؽادر ال د  »: $ عال اخـ الىدقزي

ويثخّشع يف كػسف ولواسفب والؼؾق  لـوق عـفب وعدره يف الـػقس لقس خدذاك  ورأيدت مدـ 

عب والؼؾدق  لثفافدت عؾدك محوثدفب يؾوس فداخر الاقدا ب ولدقس لدف كوقدر كػدؾب وٓ لخّشد

فثدخرت السدوبب فقجدلدف السدرير ... فؿدـ أصدؾح سدريرلف: فداح عوقدر ف دؾفب وعوؼدت 

 .(2)«الؼؾق  خـشر لقوفب فاا اا يف السرايرب فنكف ما يـػع مع فسا ها ص ح ظاهر

 أّن الـىا  يقم الؼقامة لؽقن خس مة الؼؾب. األمس الثالث:

 ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿عال لعالك:  
 .[89 -88]الشعراء: 

 
 .1/89مىؿقع رسايؾ اخـ رجب  (1)

 .226صقد الخالر ص (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 06 تأصٔـــل الظَـــسٗ الفصــل األّل: 

وخعض الؿشاهقر يعقش مغدرتًا خؿدـ حقلدف مدـ إلوداع والؿثداخعقـب ولدـػخ فقدف 

كار  الىؿدقع الثدل لحثشدد لسدؿاعفب أو لؿشدل وراءهب أو لدللؿر خدلوامرهب والحؼقؼدة 

 . (1)الثل يؼررها الؼرآن أّن أحدًا لـ يغـل عـ أحٍد يقم يؼقم الـاس لر  العالؿقـ

 :ّأمعا العنل: فبأٌ ٓعنل املسء بشت٘ أمْز 

  عاء اا لعالك أن يشػقف مـ  اء حب الشفر  الؿفؾؽ. األمس األّل:

 .(2)«خام ً  الؾفؿ إين اسللؽ ذكراً »يدعق فقؼقل:  $ فؼد كان اخـ ُمحقريز

الؼراء  والثلمؾ يف سقر السؾػ ال الحب وكقدػ فدّروا مدـ الشدفر   األمس الثاىٕ:

 كػسفؿ.وخافقا عؾك أ

 الزهد يف الدكقا: وذلؽ أّن حب الشفر  أصؾف حب الدكقا. األمس الثالث:

عاادؼفا ومحوفدا الددذي يمثرهدا عؾدك أخددر  مدـ أسددػف : »$ عدال اخدـ الؼددقؿ

الخؾؼ وأعؾفؿ عؼ ً: إذ آثر الخقال عؾك الحؼقؼةب والؿـام عؾك القؼظةب والظؾ الزايؾ 

دار الواعقةب وخاع حقدا  إخدد يف أرغدد عدقٍش عؾك الـعقؿ الدايؿب والدار الػاكقة عؾك ال

 . (3)«خحقا  إكؿا هل أح م كقٍم أو كظٍؾ زايؾ

 .لشفر كثؿ الػ ايؾ وكؾ ما يدعق إلك ا األمس السابع:

 .(4)«اكثؿ حسـالؽ كؿا لؽثؿ سق الؽ: »$ عال أخق حازم

 
 .96اكظر: الشفر  خقـ فؼف الشرع وفثـ الع ر ص (1)

 .5/146حؾقة إولقاء ولوؼات إصػقاء  (2)

 .225عد  ال اخريـ ص (3)

 .3/239حؾقة إولقاء ولوؼات إصػقاء  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 21 الظَـــــسٗ 

عطدع الطؿددع يف مدددح الـدداس ولدقعقرهؿب ولريددؼ ذلددؽ أن يـظددر  األمـس اخلــامص: 

 ء إلك ال ػة الثل ُمدح هبا إن كاكت مقجق   فقف ف  يخؾق: الؿر

إّما أن يؽقن مؿا ُيػرح خفب كالعؾؿ والقرعب أو مؿا ٓ ي ؾح أن ُيػرح خفب كالىداه 

 والؿال.

  :فقـوغدل أن يحدذر مدـ الخالؿدة: فػدل الخدقف مـفدا ادغ ً عدـ  أمعا الكشـه األّل

 الػرح خالؿدح.

  :ٕلىداه والؿدالب فدالػرح خدذلؽ كدالػرح خـودات وهدق الؿددح خا ّأمعا الكشه الثـاى

إرضب الذي ي قر عـ عريب هشقؿ ب وإن كان خالق  عدـ ال دػة الثدل ُمددح 

 .(1)هبا: فػرحف خالؿدح غاية الىـقن

الثػؽر يف أفات ال حؼة ٕصحا  الشفر  يف الدكقاب مـ لطدرق  األمس الشادض:

صقاهتؿب ومدا عدد يػدقهتؿ مدـ الحسد إلقفؿب وع دهؿ خاإليذاءب وحرماهنؿ مـ خ ق

 .(2)ص ح عؾقهبؿ

 

 
 

 
 .233اكظر: مخث ر مـفاج الؼاصديـ ص (1)

 .232الساخؼ صاكظر: الؿ در  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 امرابع ىبححـام

 رةــةامشه ثـىتػّنلـث امــامغواةػ امشرغي
 

 

 اٌ:ـــُ مطلبـــّفٔ

r ثــووــىذوـام رةـــامشه ػــعواة: األول ىؽنبـام: 

 :قصد الظَسٗ. الضابط األّل 

ظفدر لدل أّن  خعد الثلمؾ يف ك قص الشرع القار   يف الشفر  وك م أهؾ العؾدؿب

 . (1)-واا أعؾؿ  –ع د الشفر  والظفقر هق الؿعثرب يف لرلب العؼقخة 

فؾوس الددينّ »فالشلء القاحد عد يؽقن افرً  مذمقمةب وعد ُيؿدح خاعثوار الـقةب 

مـ الاقا  ُيذّم يف مقضعب وُيحؿد يف مقضع: فُقذّم إذا كان افرً  وخق ءب وُيؿدح إذا 

كؿدا أّن لدوس الرفقدع مدـ الاقدا  ُيدذّم إذا كدان لؽّودرًا وفخدرًا كان لقاضع  واسثؽاكًةب 

ب حثدك ولدق كاكدت الاقدا  يف  (2)«وخق ءب وُيؿدح إذا كان لىؿ ً وإظفارًا لـعؿدة اا

 .(3)غاية الـػاسة

 
 .2/132ب كقؾ إولار 3/144اكظر: لحػة إخرار ارح م اخقح السـة  (1)

 .1/146زا  الؿعا   (2)

 .22/137اكظر: مىؿقع الػثاوى  (3)
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 :ٕخمالف٘ العسف املعته بني أٍل البلد الضابط الثاى. 

 يدخؾ فقف الػعؾ و الؼقل و الرتك. ندالف٘(:ـقٔد )ال 

 ٔهق الذي جؿع ارلقـ:  ه(:ــنعتـد )الق 

 أاّل ٓعازض الظسع: (1)

ما أكؽره العرف ُيـظر فقف: إن كان مـ إمقر الؿشروعة »: $ عال اخـ عاقؿقـ

ف خد أن يدرّوض الـداس عؾقدفب وأن يػعدؾ أمدامفؿ حثدك يطؿ ـدقا إلقدف: وإذا لدؿ يؽدـ 

 .(1)«كذلؽ فنكف يؽقن مـ الشفر  الثل ُكفل عـفا

 :أّ غالبال أٌ ٓكٌْ مطسدال (2)

 جريان العؿؾ يف كؾ الحقا ث. ّمعيٙ االّطساد:

 .(2)جريان العؿؾ يف أغؾب الحقا ث ّمعيٙ الػلب٘:

 التفرٓق بني ترتب العقْبة ّّصف ال باض بالشَرة: لّٕٓظَر 

 (3)فرتلب العؼقخة مـقط خؼ د الشفر ب وإن كان الؾواس مقافؼ  لؾعرف الؿعثرب . 

 ـقط خؿخالػة العرف الؿعثربب وٓ يػثؼر إلك ع د أّما وصػ الؾواس خالشفر ب فؿ

 الشفر .

 

 
 

 
 .1/675ارح العؼقد  السػاريـقة  (1)

 . 224اكظر: إاواه والـظاير لؾسققلل ص (2)

 .2/132اكظر: كقؾ إولار  (3)
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r ودةــىحىـرة امـــعواةػ امشه: امحاًي ىؽنبـام: 

 :(1)علٙ الظَسٗ مبياٍا الفسائض الظاٍسٗ الضابط األّل. 

 .(2)«ب إعامثفا عؾك سوقؾ آاثفارخ ايص الديـ لى»جاء يف لوققـ الحؼايؼ: 

ديـ وص   الىؿعدةب فد  يؿؽدـ اإلسدرار كالحج والىفا  وإذان وص   العق

 هبا. أّما الثطقعاتب فنخػاؤها أف ؾب ك    الـافؾة يف الوقت وال ددعةب إٓ يف حالدةٍ 

رخص ذلؽ لؿـ عقي إيؿاكف ولؿ إخ صفب وصدغر واحد  إذا كقى اعثداء غقره خفب فقُ 

وٓ الـاس يف عقـقدفب واسدثقى عـدده مددحفؿ وذمفدؿ: ّٕن الرتغقدب يف الخقدر خقدرب 

 .(3)يـوغل لؾ عقػ أن يخدع كػسف خذلؽ

 الظَسٗ ّقْع ضس معُٓخال  ت ال اا :ثاىٕال لضابطا. 

أهدؾ العؾدؿ لدؿ يؼ ددوا الشدفر ب ولدؿ يثعرضدقا لفداب وٓ »: $ عال الوقفؼدل 

 ٕسواهباب فنن وععت مـ ِعَوؾ اا لعالك فّروا عـفاب وكاكقا يمثرون الخؿقل.

ب وأّمدا وجق هدا مدـ جفدة اا لعدالك مدـ غقدر فالؿذمقم لؾدب اإلكسدان الشدفر 

لؾددب اإلكسددان فؾددقس خؿددذمقمب غقددر أّن يف وجق هددا فثـددة عؾددك ال ددعػاءب فددنّن ماددؾ 

ال عقػ كالغريؼ الؼؾقؾ ال دـعة يف السدواحةب إذا لعؾدؼ خدف أحدد غدرق وغّرعدفب فلّمدا 

ِّْحِرير فنّن لعؾّ   . (4)«ؼ الغرعك خف سوٌب لـىاهتؿ وخ صفؿالساخح ال

 
 .2/249ارح الفداية اكظر: الوـاية  (1)

 .221/ 1لوققـ الحؼايؼ  (2)

 .243اكظر: مخث ر مـفاج الؼاصديـ ص (3)

 .92الزهد الؽوقر لؾوقفؼل ص (4)
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 دالف٘ امسمو الظائعمب لظَسٗا بط الثالث:الضا. 

 .(1)« الحراميفٓ يـوغل الخروج عـ عا ات الـاس إٓ »:$ عال اخـ عؼقؾ

 

 
 

 
 .3/192الػروع  (1)
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 امخاوس ىبححـام
 امشهرة ؼنب ةذّم  ىتػّنلثـام ثــامشرغي ىلاضدـام

 

 مطالب: ٘ـــستُ ـــّفٔ

r ب: ـرء غي امُػذـــىـث امــاًـاألول: ضي ىؽنبـام 
الشفر : سددًا لذريعدة إعىدا  الؿدرء خـػسدف. وحؼقؼدة الُعىدب لؾب ذّم الشرع 

 اسثعظام العوا   مـ العودب وسّر لحريؿف أكف سقء أ   مع اا لعالك.

والػرق خقـ الُعىب والؽِدرب: أّن الُعىدب راجدٌع لؾعودا  ب والؽِدرب راجدٌع لؾخؾدؼ 

 .(1)والعوا 

 

r تر:ـــرء غي امك  ــىـث امـــاًــامحاًي: ضي ىؽنبـام 
حدث الؿـازل والقٓيات لؼدقم أخ عد  مذمقمدًة يظفرهدا سدقء لوداعفؿ: عد لُ »

ّٕن لثؼؾب إحقال سؽرً  ُلظفر مـ إخ ق مؽـقهناب ٓ سقؿا إذا هىؿت مدـ غقدر 

 .(2)«لدريجب ولرعت مـ غقر للهب

 هئ مئ﴿والـ قص الشرعقة مثؽاثر  يف الـفل عـ الؽِربب كؿا يف عقلف لعالك: 
 .[23]الـحؾ:  ﴾حب جب

 
 .4/227اكظر: أكقار الربوق يف أكقاء الػروق  (1)

 .242أ   الدكقا والديـ ص (2)
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وكوقدر ب وهدق  والؽِرب ا لعالك عؾك أعدايف حسـب وعؾك عوا ه وادرايعف حدرامٌ 

مـ أعظؿ ذكق  الؼؾبب كسلل اا لعالك العافقةب حثك عال خعض العؾؿاء: كؾ ذكدق  

 .(1)الؼؾب يؽقن معف الػثح إٓ الؽِرب

 

r ور:ـىشهـث امــه ةغيتــث امٌاس غي اإلجـــاًــامحامث: ضي ىؽنبـام 
الؿددرء العددرف الؿعثددرب خددقـ أهددؾ خؾددده: ااددثفر خقددـفؿب وُأاددقر إلقددف  إذا خددالػ

الشدفر : لد    لؾدب خإصاخعب وصار محّؾ لـدر وغقوة: ولذا جاء الشرع خالـفل عدـ

 .(2)يحؿؾ الؿشفقر الـاس عؾك غقوثف: فقشاركفؿ يف اإلثؿ

 

r دم امذرأة غىل امشذوذ:ـىصنىيي، وغـدة امـامراةع: تحليق وح ىؽنبـام 
يف أحؽامف لحؼقؼ وحد  الؿسؾؿقـب كاجثؿداعفؿ يف إعقدا   ؼاصد الشرعمـ م

والىؿع والحجب وآلثزام خؾواس اإلحدرام يف الحدج والعؿدر ب وأ اء خعدض الشدعاير 

 الثعودية يف وعٍت محدٍ  لؾىؿقع كال قام.

الشرع عدـ الثػدرقب وعدـ الثشدوفب وعدـ الشدذوذ يف الؿىثؿدع  ويف الؿؼاخؾ هنك

 خؾواس أو غقره.

وعد خرج عؾقـدا الغدر  خـظريدة عودا   الؿدا   والشدفق  والشدفر ب فؿدـ أجؾفدا 

 .(3)يقالك وعؾقفا يعا ى: لحؼقؼ  لؿررهبؿ يف ل ديع الؿىثؿع اإلس مل ولػرعف

 

 
 .226-4/225اكظر: أكقار الربوق يف أكقاء الػروق  (1)

 .1/166اكظر:  عايؼ أولل الـفك لشرح الؿـثفك  (2)

 .1/62اكظر: الؿقآ  والؿعا ا  يف الشريعة اإلس مقة  (3)
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r روءة:ــىـث غىل امــىحافظـامخاوس: ام ىؽنبـام 
جاء الشرع خالحػاظ عؾدك مؽدارم إخد ق يف لشدريعالفب ومدـ ذلدؽ الؿدروء ب 

ر  يحث  عؾقفاب ولار  يـفك عؿا يـؼ فاب ومـ ذلدؽ هنقدُف عدـ لوداس الشدفر : ّٕن فثا

 .(1)فقف إزراًء خ احوف وإكؼاص  لؿروءلف

 

r وائب:ـث هللا تػاىل يف املنب غي امشــامصادس: تخنيص وحت ىؽنبـام 
فالؼؾب إذا اسثقلك عؾقف حب الشفر  وإهقاء والشدفقات: جذخثدف عدـ كؿدال 

ا لف: لؿا فقفا مـ الؿزاحؿدة والشدرك خالؿخؾقعدات: ّٕن كدؾ محودق  محوثف ا وعو

يىذ  عؾب محوف إلقفب ويزيغف عـ محوة غقر محوقخفب ولذا جداء الشدرع خدالـفل عدـ 

 .(2)الشفر : لؽل ُيخؾص الؼؾب محوثف ا لعالكلؾب 

 

 
 

 

 
 .2/162اكظر: غذاء إلوا  يف ارح مـظقمة أ ا   (1)

 .38اكظر: الزهد والقرع والعوا   ص (2)
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 امثاني لـــامفص

 ثـــرغيـــػ امشـواةــق امغــتؽتي 
 ل امفلهيثــــائىصـغىل ةػظ ام

 
 
 

 :ثالث٘ مباحثّفُٔ 

  :نتعّ قة بالشَرة   باب الع ه.الـفقَٔة النشائل الـاملبحح األّل 

  :ٕنتعّ قة بالشَرة   باب العبارات.الـفقَٔة النشائل الـاملبحح الجاى 

 نتعّ قة بالشَرة   باب ال باض.الـفقَٔة ال نشائلالـ: لحاملبحح الجا 
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 األول بححىـام
 رةــةامشه ثـــلىتػنّ امـ ثـــفلهيام لـــىصائامـ

 هـــامػن ابـــة يف
 

 :مطلباٌُ ـــّفٔ

r ه:ــدر منتػنيــةامتط رةــشه: اماألول ىؽنبـما 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿عال لعالك: 
 .[159الوؼر : ] ﴾خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

هبذه أية اسثدل العؾؿاء عؾك وجق  لوؾقغ العؾؿ الحدؼب »: $ عال الؼرلول

 .(1)«ولوقان العؾؿ عؾك الىؿؾة

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿وعال لعالك: 
 ﴾حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن

 .[187عؿران:  آل]

ففذه أية فقفا لحذير لؾعؾؿاء أن يسؾؽقا مسؾؽفؿ فق قوفؿ ما أصداهبؿب فعؾدك 

العؾؿاء أن يوذلقا ما خليديفؿ مـ العؾؿ الـافعب الدال عؾك العؿؾ ال الحب وٓ يؽثؿقا 

 .(2)مـف اق  

 
 .2/185الىامع ٕحؽام الؼرآن  (1)

 .2/181اكظر: لػسقر الؼرآن العظقؿ  (2)
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ب والث در لفؿ خالثدريس والثللقػ واإلفثاء والخطاخةب لعؾقؿ الـاس ومعؾقم أنّ 

مدعاٌ  لشفر  العالِؿب وكشر ذكره خقـ الـاسب ويـوغل أٓ يحؿؾدف خدقف الشدفر  عؾدك 

 كثؿ العؾؿ: ففذا مزلؼ آخر.

اعؾؿ أكف لقس مـ الرياء ع د اادثفار الدـػس خدالعؾؿ لطؾدب »: $ عال الؼرايف

الؼرخددات: فنكدددف سدددعل يف لؽاقدددر الطاعدددات ولؼؾقدددؾ آعثددداءب خدددؾ هدددق مدددـ أعظدددؿ 

الؿخالػددات. وعددال العؾؿدداء خدداا يـوغددل لؾعاخددد السددعل يف الخؿددقل والعزلددة: ٕهنؿددا 

أعر  إلك الس مةب ولؾعدالِؿ السدعل يف الشدفر  والظفدقر: لح دق ً ل،فدا  ب ولؽـّدف 

ك إلدك لؾدب مؼاٌم كاقر الخطر: فرخؿا غؾوت الـػسب واكثؼدؾ اإلكسدان مدـ هدذا الؿعـد

 .(1)«الرياسة ولح قؾ أغراض الرياء

العدالِؿ الدقرع ٓ يخؾدق يف غالدب إمدر عدـ إظفدار كػسدف : »$ وعال الغزالدل

خالعؾؿ ولؾب الشفر  واكثشار ال دقتب إّمدا خالثددريس أو خدالقعظب ومدـ فعدؾ ذلدؽ 

ًٓ ح سدـ ل دى لػثـٍة عظقؿٍةب ٓ يـىق مـفا إٓ ال ّديؼقنب فنكدف إن كدان ك مدف مؼودق

القعع يف الؼؾق : لؿ يـػّؽ عدـ اإلعىدا  والخدق ء والّثدزيـ والّث دـّعب وذلدؽ مدـ 

الؿفؾؽات... فؿـ أحّس يف كػسف هبذه ال دػات: فالقاجدب عؾقدف العزلدة وآكػدرا ب 

ولؾب الخؿقلب والؿدافعة لؾػثاوى مفؿا ُس ؾ... وعـد هذا يـوغل أن يثؼل اقالقـ 

هددذا الوددا  لددق ُفدثح ٓكدرسددت العؾددقم مددـ خددقـ  اإلكدس إذا عددالقا ٓ لػعددؾ هددذا: فدننّ 

ـٍ عـل: فنكف عد كان معؿقرًا عوؾلب وكدذلؽ  الخؾؼب ولقؼؾ لفؿ إّن  يـ اإلس م مسثغ

ـٍ عـدلب وأّمدا أكدا  يؽقن خعديب ولق مت  ٓ لـفددم أركدان اإلسد م: فدنّن الدديـ مسدثغ

 .(2)«فؾست مسثغـق  عـ إص ح عؾول

 
 .56-1/49الذخقر   (1)

 .433-4/432إحقاء عؾقم الديـ  (2)
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ولؾدب الخؿدقل لؾعدالِؿ أن يؽدقن ذلدؽ خعدد  خالعزلدة $ ولعؾ مرا  الغزالدل

مرحؾة مىاهد  الـػس ولخؾقص الـقة مـ الشدقايبب فدنذا لدؿ يسدثطع الؿدرء فعـددها 

يطؾب العزلدة والخؿدقلب وٓ يودا ر خدذلؽ اخثدداًء: ٕكدف عدد يؽدقن مددخ ً لؾشدقطان 

 لقحرمف مـ الخقر.

  :ٗتطبٔل  ْابط الظَس 

 ـفرًة مـفقـ   ػعـلالن اعتبار الؼصد يف عـّد بـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، م

فنذا ع د العالِؿ خالثعؾقؿ اكثشار الذكر ولؾدب الؿددح والاـداء: ففدذا يددخؾ يف عـفا، 

لؾب الشفر  الؿـفل عـفا. أّما إذا كان الؼ د رضا اا ولؾب اعثدداء الـداس خدف: فد  

 ل ره الشفر  إن ح ؾت لفب واا أعؾؿ.

 

r اء:ــةتويل املغ رةــشه: امامحاًي ىؽنبـام 
الؼ اء فقف ف ٌؾ عظقٌؿ لِؿـ َعِقي عؾك الؼقام خفب والحؽدؿ خدالحؼ فقدفب ولدذلؽ 

جعؾ اا فقف أجرًا مع الخطلب وأسؼط عـف حؽدؿ الخطدلب وّٕن فقدف أمدرًا خدالؿعروفب 

 .(1)ر وك رً  لؾؿظؾقمب ور ع  لؾظالؿ عـ ظؾؿفب وذلؽ مـ أخقا  الؼُ 

 ث٘ أ سم:ّالياض يف الكضاء علٙ ثال

 :ـٓ  يىقز لف الدخقل فقفب وهق مـٓ  يحسـفب ولؿ لىثؿع فقف ارولف. الضسم األّل  م

  :ٕمدـ يىدقز لدفب وٓ يىدب عؾقدفب وهدق مدـ كدان مدـ أهدؾ العدالدة  الضسم الثـاى

وآجثفا ب ويقجد مـ يؼقم مؼامفب فؾف أن يؾل الؼ اء خحؽؿ حالدف وصد حقثفب 

 وٓ يىب عؾقف: ٕكف لؿ يثعّقـ عؾقف.

 
 .16/32اكظر: الؿغـل  (1)
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  :مـ يىب عؾقفب وهق مـ ي ؾح لؾؼ داءب وٓ يقجدد سدقاهب ففدذا  الضسم الثالـث

 .(1)يثعّقـ عؾقف: ٕكف فرض كػاية

ٌَّة لؾشفر ب  ب لؾودف لؿدـ يـثػدع الـداس خدفب ُيسثح ومع ذلؽومـ ب الؼ اء َمظـِ

 ووجدت عـده إهؾقة لذلؽ.

يىددب عؾقددف »عددـ حددال مددـ ي ددؾح لؾؼ دداء إذا لعددقـ عؾقددف:  $ عددال الـددقوي

الؼوقلب ويؾزمدف أن يطؾودفب وُيشدفر كػسدف عـدد اإلمدام إن كدان خدام ًب وٓ ُيعدذر خدلن 

 .(2)«يخاف مقؾ كػسف وخقاكثفاب خؾ يؾزمف أن يؼوؾ ويحرتزب فنن امثـعب ع ا

وأّما الطؾدبب فدنن كدان خامدؾ الدذكرب ولدق لدقلكب اادثفر واكثػدع »وعال أي  : 

 .(3)«الـاس خعؾؿفب اسثحب لف الطؾب عؾك ال حقح

  :ٗتطبٔل  ْابط الظَس 

 ـفرًة مـفقـ  الػعـل بـاً  عؾى ما تؼـّرر يف ضـوابط الشـفرة، مـن اعتبـار الؼصـد يف عـّد 

فطؾب الؼ اء إذا كان خـقة كػع الـاس ولح قؾ إجر وإعامدة العددل: ٓ يددخؾ يف  عـفا،

ب والىداه والاـداء لؾب الشدفر  الؿـفدل عـفدا. أّمدا إذا كدان الؼ دد خطؾدب الؼ داء الػخدر

 أعؾؿ. واكثشار الذكر وال قت: ففذا يدخؾ يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفاب واا

 

 
 

 
 .34-16/33 الؿغـل (1)

 .11/92روضة الطالوقـ  (2)

 الؿ در الساخؼ. (3)
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 امثاني بححىـام

 رةـــةامشه ثـــىتػّنلامـ ثــفلهيام لـــىصائامـ

 اداتـــامػت ابــــة يف
 

 :مطالب ٘ـــثالثّفُٔ 

r د:ــىصذـث امــةتصىيرة ــشه: امولاأل ىؽنبـام 
لؼوقؾةب أو الحلب أو خؿـ ي ؾل فقدفب جدايٌز ااثفار الؿسىد خاسؿ الذي خـاهب أو ا

عـد أهؾ العؾؿ إذا كان خؼ د الثعريػب وخالػ يف ذلؽ إخدراهقؿ الـخعدلب فؼدد كدان 

 .(1)ؼال: م ؾك خـل ف نؼال: مسىد خـل ف نب وٓ يرى خلس  أن يُ يؽره أن يُ 

 .[18الىـ: ] ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ عال لعالك:

ـسدب كدت ا مؾؽد  ولشدريػ ب فنهندا عدد لُ الؿساجد وإن كا»: $ عال الؼرلول

 .(2)«ؼال: مسىد ف نإلك غقره لعريػ ب فقُ 

الحػقـا ،  سابق بقن الخقل التـي ُأضـؿرت مـن»أكف:  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاء يف الحديث عـ الـول 

 .  (3)«وأمدها شـقة الوداع، وسابق بقن الخقل التي لم ُتضؿر من الثـقة إلى مسجد بـي زريق

 
 .2/196اكظر: م ـػ اخـ أخل اقوة  (1)

 .19/21الىامع ٕحؽام الؼرآن  (2)

ث اخددـ عؿدرب كثددا  ال د  ب خددا : هدؾ يؼددال أخرجدف الوخدداري يف صدحقحفب والؾػددظ لدفب مددـ حددي (3)

ب ومسؾؿب كثا  اإلمار ب خدا : الؿسداخؼة خدقـ الخقدؾ ول دؿقرهاب 1/91ب 426خـل ف نب رعؿ  مسىد

 .3/1491ب 1876رعؿ 
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مـن ألـص صـالٍة فقؿـا سـواه إال  ٌة يف مسـجدي هـذا ٌقـرٌ صال»وجاء يف الحديث: 

خنضافة الؿسىد إلك كػسفب وهدق  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـول  ب فنّن هذا ل ريٌح  (1)«الؿسجد الحرام

إضافة لؾؿسىد إلك غقر اا يف الثسؿقةب فددل عؾدك جدقاز إضدافة الؿسداجد إلدك مدـ 

 .(2)خـاها وعؿرها

جد إلدك خاكقفدا أو الؿ دؾل يسثػا  مـف جقاز إضافة الؿسا»: $ عال اخـ حىر

 .(3)«فقفاب ويؾثحؼ خف جقاز إضافة أعؿال الرب إلك أرخاهبا

ٓ خددلس أن يؼددال مسددىد فد ن ومسددىد خـددل فدد ن عؾددك »: $ وعدال الـددقوي

 .(4)«سوقؾ الثعريػ

ّٔت و ى الْجِْ اآلتٔة:ّاملشاجد بالّت  تبع قد ُسن

إلدك أرخاهبداب ومـفدا: إضافة الؿسىد إلك مـ خـاهب وهذا مِدـ إضدافة أعؿدال الدرب  (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصمسىد الـول 

ةب ومـفدا: مسدىد خـدل زريدؼب إضافة الؿسىد إلك مـ ي ؾِّل فقفب أو إلك الؿحّؾد (2)

 ومسىد عواء.

 إع ك. إضافة الؿسىد إلك وصٍػ لؿقز خفب ماؾ: الؿسىد الحرامب والؿسىد (3)

عدرف خدفب كنضدافثف إلدك أحدد : لؽدل يثؿقدز ويُ غقر حؼقؼٍل  لسؿقة الؿسىد خاسؿٍ  (4)

 .ڤإمة وخقارها مـ ال حاخة وجقه 

 
أخرجف الوخاري يف صحقحفب والؾػظ لفب مـ حديث أخل هرير ب كثا  ف ؾ ال    يف مسدىد مؽدة  (1)

ب ومسدؾؿب كثدا  الحدجب 2/66ب 1196سدىد مؽدة والؿديـدةب رعدؿ والؿديـةب خا : ف ؾ ال د   يف م

 .2/1612ب 1394خا : ف ؾ ال    خؿسىدي مؽة والؿديـةب رعؿ

 .3/153اكظر: فثح الواري ٓخـ رجب  (2)

 .1/515فثح الواري  (3)

 .2/186الؿىؿقع  (4)
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 أمدٌر ففذا    ـبمـ أسؿاء اا لعالكب ماؾ: مسىد الرحؿ لسؿقة الؿسىد خاسؿٍ أما  (5)

 .(1)محدثب لؿ يؽـ عؾقف مـ م ك: فإولك لركف

  :ٗتطبٔل  ْابط الظَس 

 ـفرًة مـفقـ   الػعـلبـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، من اعتبار الؼصد يف عـّد 

  ددد الؿددرء لسددؿقة الؿسددىد خاسددؿف ٕجددؾ لعريػددف ولؿققددزه عددـ غقددرهبفددنذا ععـفــا، 

أّما إذا كان  لقؼثدي غقره خف يف الخقر: ففذا ٓ يدخؾ يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفا. أو

ع ده اكثشار الذكرب وُخعد ال دقتب وجؾدب ثـداء الـداسب والؿواهدا : ففدذا يددخؾ يف 

 لؾب الشفر  الؿـفل عـفاب واا أعؾؿ.

 

r د:ـىصذـان وػّيي ةامــادة يف وكــةامػت رةــشه: امًيحاام ىؽنبـام 
ـُبع، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصكفى رسـول اهلل »جاء يف الحديث:  عـن كؼـرة الغـراب، وافتـراش السَّ

 .(2)«يوطن الرجل الؿؽان يف الؿسجد كؿا يوطن البعقر

عقؾ: معـاه أن يللػ الرجؾ مؽاكد  معؾقمد  مدـ الؿسدىد »: $ عال اخـ إثقر

 ؾل فقفب كالوعقر ٓ يدلوي مدـ عطدـ إٓ إلدك مدربٍك  مدٍث عدد أولـدف مخ قص  خف ي

 والخذه مـاخ .

 
 .283-5/281اكظر: فثاوى الؾىـة الدايؿة ) الؿىؿقعة الااكقة (  (1)

أخق  او ب مـ حديث عودالرحؿـ خدـ ادوؾب كثدا  ال د  ب خدا : صد   مدـ ٓ يؼدقؿ صدؾوف  أخرجف (2)

ب والـسايلب كثا  الثطوقؼب خدا : الـفدل عدـ كؼدر  الغدرا ب 1/228ب 862الركقع والسىق ب رعؿ  يف

ب واخـ ماجفب كثا  إعامدة ال د   والسدـة فقفداب خدا : مدا جداء يف لدقلقـ الؿؽدان 2/214ب 1112رعؿ 

حدددديث صدددحقح »ب عدددال الحددداكؿ يف الؿسدددثدرك: 1/459ب 1429ىد ي دددؾل فقدددفب رعدددؿ الؿسددد يف

 .352/ 1 ب«يخرجاه  ولؿ
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 .(1)«وعقؾ: معـاه أن يربك عؾك ركوثقف عوؾ يديف إذا أرا  السىق ب ماؾ خروك الوعقر

والؿعـك الااين لقس هق الؿرا  مـ الحديث: ٕكف لق كان ُأريدد هدذا الؿعـدك لؿدا 

ب عؾدك أّن الؿدرا  هدق الؿعـدك إول فؾؿا ُذكر  ّل اخثص الـفل خالؿؽان يف الؿسىدب 

 .(2)إلك الشفر  والرياء والسؿعة ذلؽ يم ي ّٓ أالـفل  مـ حؽؿةالو

 عؾك ص   الػرضب أّما الـػؾ فؼد ور  فقف الىقاز. والـفل محؿقٌل 

فق دؾل  ڤ عال: كـدت آا مدع سدؾؿة خدـ إكدقع $ فعـ يزيد خـ أخل عوقد

ؿ حػب فؼؾت: يا أخا مسدؾؿب أراك لثحدّرى ال د   عـدد عـد إسطقاكة الثل عـد ال

 .(3)«يثحّرى ال    عـدها ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـول »هذه إسطقاكةب عال: فنين 

فالحديث  لقٌؾ عؾك جقاز لزوم الؿ ؾل مؽاك  معّقـ  مدـ الؿسدىد ي دؾل فقدف 

حديث الـفل عؾدك ال د   الؿػروضدةب وحدديث الرخ دة عؾدك  ُحؿؾلطقع ب وعد 

 .(4)ـافؾةال    ال

والـفل خاص خالؿساجدب أّما الوققت فد  خدلس أن يثخدذ الرجدؾ مؽاكد  يف خقثدف 

 ي ؾل فقف.

ٓ خلس خؿ زمة ال    يف مقضع معقـّ مـ الوقتب وإكؿدا جداء : »$ عال الـقوي

 .(5)«وكحقه يف الحديث الـفل عـ إيطان مقضع مـ الؿسىد: لؾخقف مـ الرياء

 
 .5/264الـفاية يف غريب الحديث وإثر  (1)

 .3/73اكظر: عقن الؿعوق   (2)

ب 562أخرجف الوخاري يف صحقحفب والؾػظ لدفب كثدا  ال د  ب خدا : ال د   إلدك إسدطقاكةب رعدؿ  (3)

 .1/364ب 569ب كثا  ال   ب خا :  كق الؿ ؾل مـ السرت ب رعؿ ب ومسؾؿ1/166

 .1/494ب كشاف الؼـاع 53ب 4/56اكظر: فثح الواري ٓخـ رجب  (4)

 . 5/161ارح الـقوي عؾك صحقح مسؾؿ  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 16 بعض الـنشائـل الفكَٔ٘ ابط الظسعٔـ٘ علْٙل الضتطبٔ ل الثاىٕ:ـالفص

  :ٗتطبٔل  ْابط الظَس 

بـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، من اعتبار الؼصد يف عـّد الػعـل  ـفرًة مـفقـ  

فنذا ع د الؿرء ص   الػرض يف مقضع معّقـ خالؿسدىدب واعثدا  عؾدك ذلدؽب عـفا، 

خغقة اكثشار الذكرب وُخعد ال قتب وجؾب الاـاء: ففذا يدخؾ يف لؾب الشفر  الؿـفدل 

 .-واا أعؾؿ  - عـفا

 

r اة:ـــث وامزكـار امطدكــةإظهرة ــمشه: احامثام ىؽنبـما 
جاء اإلس م اام ً لىؿقع مـاحل الحقا ب ومـ ذلؽ أحؽامف الؿثعّؾؼة خالؿدالب 

مـ زكاٍ  واجوٍة وصدعٍة مسثحوٍةب ولقار ت الـ قص الشرعقة خالحّث عؾك اإلكػداق 

 يف جؿقع إوعاتب وعؾك مخثؾػ الفق ات مـ سّر وع كقة.

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ﴿عال لعالك: 
 .[274الوؼر : ] ﴾مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

إٓ أّن إف ددؾقة يف صدددعة الثطددقع إسددرارها: ّٕن ذلددؽ أخؾددغ يف اإلخدد صب 

خعؽس القاجواتب فإف ؾ فقفا اإلظفار: لحؼقؼد  لشدعاير اإلسد مب و فعد  لؾريودة 

 والثفؿة خعدم اإلخراج.

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه﴿عال لعالك: 
 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 .[271الوؼر : ] ﴾ىئ نئ

ذهددب جؿفددقر الؿػسددريـ إلددك أّن هددذه أيددة يف صدددعة : »$ عددال الؼرلوددل

الثطددقع: ّٕن اإلخػدداء فقفددا أف ددؾ مددـ اإلظفددارب وكددذلؽ سدداير العوددا اتب اإلخػدداء 
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 .(1)«أف ؾ يف لطقعفا: ٓكثػاء الرياء عـفاب ولقس كذلؽ القاجوات

كؿا جاء يف يقم الؼقامةب  ن يؽقن يف ظؾ ااوعد ور  أّن الؿخػل ل دعثف ياا  خل

سبعٌة يظؾفم اهلل يف ظّؾه، يوم ال ظلَّ إال ظّؾه ... ورجٌل تصـّدق أٌػـى صتـى »الحديث: 

 .(2)«ـػق يؿقـهال تعؾم  ؿاله ما تُ 

وإخػاء ال دعة هق إصؾب لؽـ عد يؽقن اإلظفار أف ؾ إذا لرلب عؾدك ذلدؽ 

 م ؾحة اعثداء الغقر خف يف الخقر.

 ملسو هيلع هللا ىلصجـا  كـاس مـن األعـراب إلـى رسـول اهلل »عدال:  ڤ عـ جرير خدـ عوددااف

عؾقفم الصوف، فرأى سو  صالفم قـد أصـابتفم صاجـةهلل فحـّث الــاس عؾـى الصـدقة، 

ٍة مـن رَّ ئي ذلك يف وجفه. قال: شم إّن رجـالً مـن األكصـار جـا  بُصـفلبطموا عـه، صتى رُ 

  وجفه.ق، شم جا  آٌر، شم تتابعوا صتى ُعرف السرور يفورِ 

من سنَّ يف اإلسالم ُسـًة صسـة، فُعؿـل بفـا بعـده، ُكتـب لـه »: ملسو هيلع هللا ىلص  فؼال رسول اهلل

مثل أجر من عؿل بفا، وال يـؼص من أجورهم  ي ، ومن سنَّ يف اإلسالم ســًة سـق،ة، 

 .(3)«فُعؿل بفا بعده، ُكتب عؾقه مثل وزر من عؿل بفا، وال يـؼص من أوزارهم  ي 

فار الؿرء ل دعثفب إذا كان إظفارها سدوو  ٓعثدداء فقمخذ مـ الحديث جقاز إظ

 .(4)الخؾؼ خف يف اإلعطاء

 
 .3/332الىامع ٕحؽام الؼرآن  (1)

خدا : مدـ جؾدس يف  أخرجف الوخاري يف صحقحفب والؾػظ لفب مـ حديث أخل هريدر ب كثدا  إذانب (2)

ب ومسدؾؿب كثدا  الزكدا ب خدا : ف دؾ 1/133ب 666الؿسىد يـثظدر ال د   وف دؾ الؿسداجدب رعدؿ 

 .2/715ب 1631إخػاء ال دعةب رعؿ 

أخرجف مسؾؿب مـ حديث جرير خـ عودااب كثا  العؾؿب خا : مـ سـ سـة حسـة أو سق ة ومـ  عدا  (3)

 .4/2659ب 1617إلك هدى أو ض لةب رعؿ 

 .7/63كظر: مػالقح الغقب ا (4)
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أّمدا الشدريعةب وصدعة الػرض إظفارها أف ؾب ك    الػدرض وسداير فدرايض 

وهدذا خدرج مخدرج  الىفدربصدعة الـػؾب فالؼرآن صّرح خلهنا يف السر أف ؾ مـفدا يف 

خحدال الؿعطدل لفداب والؿعطدك الغالبب والثحؼقؼ فقف أّن الحال يف ال ددعة لخثؾدػ 

 .(1)إياهاب والـاس الشاهديـ لفا

لعالك الذيـ يـػؼقن أمقالفؿ سرًا وع كقًة عؾك حسدب مدا لؼث دقف  امثدحولفذا 

ب أو اإلظفدار أكػدعالؿ ؾحةب فالحال ٓ لخؾق مـ ث ث مرالدب: إّمدا أن يؽدقن السدر 

 . (2)أكػع أكػعب فنن لساوى إمران فالسر

 َسٗ: تطبٔل  ْابط الظ 

 ـفرًة مـفقـ   الػعـلبـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، من اعتبار الؼصد يف عـّد 

 عـفا.

فنذا ع د الؿرء خنظفار صدعة الثطقع حّث الـاس عؾك الخقر: ففذا ٓ يدخؾ يف 

لؾددب الشددفر  الؿـفددل عـفددا. أّمددا إذا كددان الؼ ددد اكثشددار ال ددقتب وجؾددب الاـدداء 

 الشفر  الؿـفل عـفا. والثعظقؿ: ففذا يدخؾ يف لؾب

 .رمبـاها عؾى الظفو الػرائض الظاهرةوسبق يف الضوابط أّن 

ب وإف دؾ فقفدا اإلظفدارب ويف ذلدؽ  فدٌع ا  فري دة ظداهر وخـاًء عؾك ذلؽب فنّن الزك

 لثفؿة عدم اإلخراجب وٓ يدخؾ إظفارها يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفاب واا أعؾؿ.

 

 
 

 .1/315اكظر: أحؽام الؼرآن ٓخـ العرخل  (1)

 .1/465اكظر: ارح رياض ال الحقـ  (2)
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 بحح امثامحىـام

 رةــةامشه ثــتػّنلىامـ ثــفلهيام لـــىصائامـ
 اســـامنت ابـــة يف

 
 

 :مطالب ٘ـــثالثُ ـــّفٔ

r رة:ـــاس امشهـــمت :األول ىؽنبـام 

مـ اا لعالكب وإصدؾ فقدف اإلخاحدةب إٓ أّن هـداك كقعد  مـدف جداء  الؾواس كعؿةٌ 

 الشرع خالـفل عـف والعؼقخة عؾقفب أٓ وهق ثق  الشفر .

 لعريػات العؾؿاء لؾواس الشفر  أا: والذي يثح ؾ مـ مىؿقع

أكف كؾ لواس خالػ عؿقم ألوسة الـاس يف الؿىثؿع اإلس مل الؿحافظب سدقاء 

 .(1)كاكت الؿخالػة مثعؾؼة خىـس الؾواسب أو لقكفب أو هق ثفب أو خّسثفب أو كػاسثف

وخرج خؼقدد ) الؿىثؿدع اإلسد مل الؿحدافظ (: مىثؿدع الؽػدر وأهدؾ الػسدؼب 

 ٓ لدخؾ يف الشفر  الؿـفل عـفا.فؿخالػثفؿ 

والشفر  يف الؾواس وصٌػ عد يىثؿع خغقره مـ إوصداف الؿحرمدةب كالثشدوفب 

 وكشػ العقراتب ولوس الحرير لؾرجال.

 
 .1/279ب كشاف الؼـاع 22/138ب مىؿقع الػثاوى 3/144اكظر: لحػة إخرار ارح م اخقح السـة  (1)
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 التفرٓق بني ترتب العقْبة ّّصف ال باض بالشَرة: ٕل ٓظَرّ

 (1)ب وإن كان الؾواس مقافؼ  لؾعرف الؿعثربشفر فرتلب العؼقخة مـقط خؼ د ال . 

  أّما وصػ الؾواس خالشفر ب فؿـقط خؿخالػة العرف الؿعثربب وٓ يػثؼر إلك ع د

 .شفر ال

والؿثلمؾ يف واععـا الؿعاصدر يؾحدظ أكدف عدد أحالدت خالؾوداس مدمثراٌت جدديرٌ  

 فنً ذلك:خآعثوارب 

الث ددخؿ ال ددـاعل الفايددؾب واخددث ط إعددراق وإجـدداسب أ ى إلددك اعثقددا   (1)

 مـ إلوسة. الـاس عؾك أكقاع كاقر 

اكثشار وسايؾ اإلع م خىؿقع أاؽالفا يف واععـا الؿعاصر كدان لدف إثدر إكدرب  (2)

 . (2)يف لـقيع ثؼافات إلوسةب ولـاعؾفا خقـ الـاس

 :ّاللباض ٓكٌْ طَسٗل عشب األطدا  ّاألحْال 

 فالؿرء إذا ذهب إلدك خؾدٍد غريدبب وكدان لوداس أهدؾ هدذا الوؾدد يخدالػ لواسدفب

 لس أن يوؼددك عؾددك لواسددف يف خؾدددهؿ: ّٕن الـدداس يعرفددقن أن هددذا رجددٌؾ ٓ خدد فحقـ ددذٍ 

غريددبب وأكددف ٓ غراخددة أن يؽددقن لواسددف مخالػدد  لؾواسددفؿب كؿددا يقجددد أن عـدددكاب 

سددقؿا يف مؽددة والؿديـددةب أكدداس يؾوسددقن ثقدداهبؿ عؾددك الددزي الددذي كدداكقا عؾقددف يف  وٓ

 .(3)خ  هؿب وٓ أحد يسثـؽر ذلؽ

 
 .2/132اكظر: كقؾ إولار  (1)

 .164257الػثقى  اكظر: مقعع اإلس م سمال وجقا ب رعؿ (2)

 .6/2اكظر: فثاوى كقر عؾك الدر  لؾعاقؿقـ  (3)
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 :ٗتطبٔل  ْابط الظَس 

 الػعـلبـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، من كون مخالػة العرف الؿعتبر تصّقر 

  فرًة مـفق  عـفا.

إفغداين أو خعض الشوا  يف هذه الو  ب يؾدوس لوداس القافدديـب كالؾوداس فنن 

حاجةب وهذا يدخؾ يف لواس الشدفر  الؿـفدل عـدف: ّٕكدف مخدالٌػ السق اين ما ً  ون 

 .(1)قـ أهؾ الوؾدب ويم ي إلك غقوثفؿ واإلاار  إلقفؿ خإصاخعلؾعرف الؿعثرب خ

 

r ال:ـــةنتس امٌػ رةــمشه: احاًيام ىؽنبـام 
أحؽامددف مسددثقعوٌة لشددمون الحقددا : ففددق ي ددوط ويفددّذ   مــً انــال ا ســالو  ٌ

ب كشلن آكثعالب الدذي ور ت فقدف أحؽدام  الكف العا ي والىوِؾلأفعال الؿسؾؿب حثك يف

 ذلؽ: كراهة الؿشل يف كعؾ واحد ب والحؽؿة مـ الـفل لىـّب الشفر .وآ ا ب ومـ 

 إذا اكؼطـــع  ســـع أصـــدكم فـــال يؿـــش يف األٌـــرى، صتـــى»جددداء يف الحدددديث: 

 .(2)«يصؾحفا

هذا الحديث ٓ مػفدقم لدف حثدك يددل عؾدك اإلذن يف غقدر »: $ عال اخـ حىر

ـ مػفدقم هذه ال قر ب وإكؿا هق ل قير خدرج مخدرج الغالدبب ويؿؽدـ أن يؽدقن مد

الؿقافؼةب وهدق الثـوقدف خدإ كك عؾدك إعؾدك: ٕكدف إذا ُمـدع مدع آحثقداج فؿدع عددم 

 .(3)«آحثقاج أولك

 
 .614-1/613اكظر: لواس الرجؾ أحؽامف وضقاخطف  (1)

أخرجف مسؾؿب مـ حديث أخل هرير ب كثا  الؾواس والزيـةب خا : إذا اكثعؾ فقودأ خدالقؿقـ وإذا خؾدع  (2)

 .3/1666ب 2698فقودأ خالشؿالب رعؿ 

 .16/316فثح الواري  (3)
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 واصـــدة، لقحػفؿـــا جؿقعـــ  ال يؿشـــي أصـــدكم يف كعـــلٍ ٍ ٍ»وجددداء يف الحدددديث: 

 .(1)«لقـعؾفؿا جؿقع  أو

ؾب وعد أجؿع أهؾ العؾؿ عؾك أكف إذا مشدك يف كعدٍؾ واحدد  لدؿ يحدرم عؾقدف الـعد

 .  (2)ولقس عاصق  عـد الىؿفقرب وإن كان خالـفل عالؿ 

(...: ٕكدددف مدددـ  خـعدددؾ واحدددد  مشدددلو( كدددره أي ددد  ): »)$ عدددال الوفدددقا

 .(3)«الشفر 

سووف أّن ذلؽ لشدقيٌف وماؾدٌةب ومخدالٌػ لؾقعدار: وّٕن الؿـثعؾدة ل دقر أرفدع مدـ 

لا ثدة مىؿدٌع عؾدك إخرى: فقعسر مشقفب ورخؿا كان سدوو  لؾعادارب وهدذه أ ا  ا

 . (4)اسثحواهبا

كاكقا يؽرهقن أن يؿشل الرجؾ يف الـعؾ القاحد ب »عال:  $ وعـ اخـ سقريـ

 . (5)«ويؼقلقن وٓ خطقً  واحد 

والـفددل لددقس مخث دد  خالـعددالب خددؾ يشددؿؾ كددؾَّ لودداِس اددػٍع إذا ُلددوس أحدددهؿا 

 أخر. وُلرك

ؿ ولدرك إخدرى إلحداق إخدراج القدد القاحدد  مدـ الؽد»: $ عال اخدـ حىدر

خؾددوس الـعددؾ القاحددد  والخددػ القاحددد خعقدددب إٓ إن ُأخددذ مددـ إمددر خالعدددل خددقـ 

 
أخرجف الوخاري يف صحقحفب والؾػظ لفب مـ حديث أخدل هريدر ب كثدا  الؾوداسب خدا : ٓ يؿشدل يف  (1)

ب ومسؾؿب كثا  الؾواس والزيـةب خا : إذا اكثعؾ فؾقودأ خدالقؿقـ وإذا 7/154ب 5856كعؾ واحد ب رعؿ 

 .3/1666ب 2697خؾع فؾقودأ خالشؿالب رعؿ 

 .8/312اكظر: آسثذكار  (2)

 .157-1/156لل الـفك  عايؼ أو (3)

 .14/75اكظر: ارح الـقوي عؾك صحقح مسؾؿ  (4)

 .8/314آسثذكار  (5)
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 . (1)«الىقارح ولرك الشفر ب وكذا وضع لرف الر اء عؾك أحد الؿـؽوقـ

خر ا  آكثعال أٓ يؽقكا مخثؾػقـ اخث ف  خارجد  عدـ  -أي    -ومؿا يثعؾؼ 

 الؿللقف: ّٕن ذلؽ يم ي إلك الشفر .

)ويؽره( الؿشل )يف كعؾقـ مخثؾػقـ(ب كلن يؽدقن أحددهؿا »: $ عال الوفقا

 . (2)«أصػر وأخر أحؿر )خ  حاجة(: ٕكف مـ الشفر 

  :ٗتطبٔل  ْابط الظَس 

الػعـل بـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، من كون مخالػة العرف الؿعتبر تصّقر 

ب خحقدث يدم ي ذلدؽ إلدك خ  حاج ؾػقـفنذا لوس الؿرء كعؾقـ مخث فرًة مـفق  عـفا، 

 مخالػة عرف أهؾ الوؾد: ففذا يدخؾ يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفاب واا أعؾؿ.

 

r رب:ـــةامنتاس يف امح رةــمشه: احامثام بىؽنـما 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب﴿عال لعالك: 
 .[125]آل عؿران:  ﴾مث زث رث يت ىت نت

م كػسدف فنذا أعؾؿ الرجؾ كػسف خع مٍة ُيعرف هبدا يف حدر ٍ  أو غقرهداب عقدؾ: سدقَّ

 .  (3)ففق يسقمفا لسقيؿ 

م مسوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأتت الؿالئؽة محؿدًا »عال:  ڤوعـ اخـ عواس  مقن بالصوف، فسوَّ

 .(4)«محؿٌد وأصحابه أكػسفم وٌقؾفم عؾى سقؿاهم بالصوف

 
 .16/311فثح الواري  (1)

 .1/285كشاف الؼـاع  (2)

 .7/196اكظر: جامع الوقان عـ للويؾ آي الؼرآن  (3)

 .2/113لػسقر الؼرآن العظقؿ  (4)
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 . (1)وعد عرر الػؼفاء جقاز الثسقيؿ يف الحر  لؾرجؾ الشىاع

 :ّدلٔلَه 

حددقـ أعؾدؿ كػسددف يددقم خدددر  ڤ  دحاخة كحؿددز خعددض ال ملسو هيلع هللا ىلصإعدرار الـوددل  (1)

 .(2)خريشة كعامة يف صدره

أكا الـودل »أعؾؿ كػسف خالـوق  الؿع قمةب وخـسوف الطاهر فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصأّن الـول  (2)

 .(3)«ٓ كذ ب أكا اخـ عودالؿطؾب

 

r رة: ــػ امشهــتؽتيق عواة 
رًة مـفقـ   ـف الػعـلبـاً  عؾى ما تؼّرر يف ضوابط الشفرة، من اعتبار الؼصد يف عـّد 

فنذا كان الؼ د مـ الثسقيؿ يف الحر  إرها  العدو وادّد ع دد الؿسدؾؿقـ: عـفا، 

 ففذا ٓ يدخؾ يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفا.

أّما إذا كان الؼ د اكثشدار الدذكرب وُخعدد ال دقت لثح دقؾ الاـداء والىداه: ففدذا 

 يدخؾ يف لؾب الشفر  الؿـفل عـفاب واا أعؾؿ.

 

 
 

 
 .2/219ب مـثفك اإلرا ات 1/253ب إم 3/49زيا ات ب الـقا ر وال16/26اكظر: العـاية ارح الفداية  (1)

 .486/ 2اكظر: الحاوي الؽوقر  (2)

 .266/ 5اكظر: ارح صحقح الوخاري ٓخـ خطال  (3)
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َـّ خنلؿدام هدذا الوحدثب وهدذه أهدؿ الـثدايج الثدل  اويف اخلتـ  أحؿد اا لعالك أن م

 ٍّٕ علٙ اليخْ اآلتٕ:إلقفاب  ُت لقّصؾ

ب لرجدع إلدك إل عدقـ: الؿعـقيدات والؿحسقسدات –عـدد الؾ غدقيقـ  -الشفر   (1)

 .وأعرهبا لفذا الوحث إل عفا عؾك الؿعـقيات

 ـك الؾغقي.ٓ يخرج عـ الؿع الشفر  ؿ طؾحل اسثعؿال الػؼفاء (2)

 حب الشفر  وع دها مـ أعظؿ لذات الدكقا الثل لسثقجب العؼقخة يف أخر . (3)

إذا كدان الؼ دد وجدف اا  لؾب اإلمامدة يف الدديـ يعثدرب مدـ الشدفر  الؿحؿدق   (4)

 .لعالك

يسثحب اكثسا  ما يدقرث الدذكر الىؿقدؾب إذا كدان الؼ دد وجدف اا لعدالك ٓ  (5)

 العؾّق والّثرفع عؾك الخؾؼ.

ـّ الشرع ضوطفا وهذهباب وجعؾ لفا م درف  حب الشف (6) ر  غريز  يف اإلكسانب لؽ

 ومح ً يـػذها فقف.

الشفر ب ويعثربوهندا خد ًءب ويثقاصدقن فقؿدا  لؾب كان السؾػ ال الح يؽرهقن (7)

 خقـفؿ خالثحذير مـفا.
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 التفرٓق بني ترتب العقْبة، ّّصف ال باض بالشَرة:لٕ ظَر  (8)

 ودداس مقافؼدد  لؾعددرف فرتلددب العؼقخددة مـددقط خؼ ددد الشددفر ب وإن كددان الؾ

 الؿعثرب. 

  أّما وصػ الؾواس خالشفر ب فؿـقط خؿخالػة العرف الؿعثدربب وٓ يػثؼدر إلدك

 ع د الشفر .

 الػرايض الظاهر  موـاها عؾك الشفر . (9)

 اإلخ ص ا ٓ ي ر معف وعقع الشفر . (16)

م الشايع  شفر ال (11)   .عّد مـ الشفر  الؿحؿق  لُ خؿخالػة الؿحرَّ

ًّٔ لـــٕ (12) ٌّ املقاصـــ تبـــ  ة مقاصـــد،تالشـــَرة ســـ ط ـــب نتعّ قة بـــذّوـد الشـــرؤة الـــ 

 ٍّٕ و ى اليحْ اآلتٕ:

 .الؿؼ د إول: صقاكة الؿرء عـ الُعىب 

 .الؿؼ د الااين: صقاكة الؿرء عـ الؽِرب 

 .الؿؼ د الاالث: صقاكة الـاس عـ اإلثؿ خغقوة الؿشفقر 

  .الؿؼ د الراخع: لحؼقؼ وحد  الؿسؾؿقـب وعدم الىرأ  عؾك الشذوذ 

  د الخامس: الؿحافظة عؾك الؿروء .الؿؼ 

 .الؿؼ د السا س: لخؾقص محوة اا لعالك يف الؼؾب عـ الشقايب 
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r ات:ــــامتوضي 
خطقر   اء  وأن يوقـقا لؾـاس العـاية خلعؿال الؼؾق ب العؾؿ خلهؿقة لؾوةأوصل 

ولرق ع جدفب وكقػقدة لقجقدف هدذه الغريدز  كحدق  بحب الشفر  وع دهاب ومظاهره

 ال حقح.م رففا 

أسلل اا العؾل العظقؿ أن يثؼوؾ هذا العؿؾ عؾدك مدا فقدف مدـ الؼ دقرب  وخثام 

وأن يىعؾددف خال دد  لقجفددف الؽددريؿب وأن يوددارك فقددف ويـػددع خددفب والحؿددد ا ر  

 العالؿقـ.
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 ىرادعـىطادر وامـرس امــفه
 

 
r اددوقؾل ب محؿددد خددـ عوددداا أخددق خؽددر خددـ العرخددل الؿعددافري اإلأصؽــام الؼــرآن

 .ده1424الؿالؽلب  ار الؽثب العؾؿقةب الطوعة الاالاةب 

r ب محؿددد خددـ محؿددد الغزالددل الطقسددلب  ار الؿعرفددةب  .طب إصقــا  عؾــوم الــدين

   .ت. 

r ب عؾدل خدـ محؿدد خدـ محؿدد خدـ حوقدب الو دري الوغددا ي أدب الدكقا والـدين

 م.1986الشفقر خالؿاور يب  ار مؽثوة الحقا ب  .طب 

r خددـ عوددداا خددـ محؿددد خددـ عودددالرب خددـ عاصددؿ الـؿددري  ب يقسددػاالســتذكار

محؿددد عؾددل معددقضب  ار الؽثددب  -الؼرلوددلب لحؼقددؼ: سددالؿ محؿددد عطددا 

 .ده1421العؾؿقةب الطوعة إولكب 

r  ،حدافظ عاادقر  –ج ل الديـ السققللب لحؼقؼ: محؿد لدامر األ باه والـظائر

 هد.1432حافظب  ار الس مب الطوعة الخامسةب 

r ب حؿددد خددـ محؿددد الخطدداخلب لحؼقددؼ: محؿددد خددـ سددعد خددـ ثأعــالم الحــدي

عودالرحؿـ آل سعق ب جامعة أم الؼرى )مركز الوحقث العؾؿقة وإحقاء الرتاث 

 هد.1469اإلس مل( الطوعة إولكب 

r ب خقددر الددديـ خددـ محؿددق  خددـ محؿددد خددـ عؾددل خددـ فددارسب الزركؾددل األعــالم

 م.2662ب الدمشؼلب  ار العؾؿ لؾؿ يقـب الطوعة الخامسة عشر 

r ب يحقدك خدـ ُهوقدر  خدـ محؿدد خدـ ُهوقدر  الدذهؾلب اإلفصاح عـن معـاا الصـحاح

 هد.1417لحؼقؼ: فما  عودالؿـعؿ أحؿدب  ار القلـب  .طب 
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r ب عقاض خـ مقسك خـ عقاض خـ عؿدرون القح دول إكؿال الؿعؾم بػوائد مسؾم

 هد.1419السوثلب لحؼقؼ: الدكثقر يحقك إسؿاعقؾب  ار القفاءب الطوعة إولكب 

r ب محؿددد خددـ إ ريددس خددـ العودداس خددـ عاؿددان خددـ اددافع الؿطؾوددل الؼراددل األم

 .ده1416الؿؽلب  ار الؿعرفةب  .طب 

r ب أحؿد خـ إ ريس خـ عودالرحؿـ الؿالؽل الشفقر أكوار البروق يف أكوا  الػروق

 خالؼرايفب  ار عالؿ الؽثبب  .طب  .ت.

r أحؿدد خدـ حسدقـ الغقثداخل ب محؿق  خـ أحؿد خـ مقسك خـ البـاية  رح الفداية

 هد.1426الحـػل خدر الديـ العقـلب  ار الؽثب العؾؿقةب الطوعة إولكب 

r ب محؿد خـ أخل خؽر خـ أيق  خـ سعد اخدـ عدقؿ الىقزيدةب التبقان يف أقسام الؼرآن

 لحؼقؼ: محؿد حامد الػؼلب  ار الؿعرفةب  .طب  .ت.

r محىدـ الودارعل الزيؾعدل ب عاؿان خـ عؾدل خدـ تبققن الحؼائق  رح كـز الدقائق

 هد.1313الحـػلب الؿطوعة الؽربى إمقرية خقٓقب الطوعة إولكب 

r ب كاصر الديـ عوداا خـ عؿر الوق اويب وزار  تحػة األبرار  رح مصابقح السـة

 هد.1433إوعاف والشمون اإلس مقة خالؽقيتب  .طب 

r لو ري ثؿ الدمشؼلب ب إسؿاعقؾ خـ عؿر خـ كاقر الؼرال اتػسقر الؼرآن العظقم

 هد.1426لحؼقؼ: سامل خـ محؿد س مةب  ار لقوةب الطوعة الااكقةب 

r ب محؿد خـ أحؿدد خدـ إزهدري الفدرويب لحؼقدؼ: محؿدد عدقض تفذيب الؾغة

 م.2661مرعبب  ار إحقاء الرتاث العرخلب الطوعة إولكب 

r عودداا ب عوددالرحؿـ خدـ كاصدر خدـ تقسقر الؽريم الرصؿن يف تػسقر كالم الؿـان

السدعديب لحؼقدؼ: عودددالرحؿـ خدـ معدد  الؾقيحدؼب ممسسددة الرسدالةب الطوعددة 

 هد.1426إولكب 
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r ب عودددالرؤوف خددـ لدداج العددارفقـ خددـ عؾددل خددـ زيددـ التقســقر بشــرح الجــامع الصــغقر

العاخددديـ الحدددا ي ثددؿ الؿـدداوي الؼدداهريب مؽثوددة اإلمددام الشددافعلب الطوعددة الاالاددةب 

 هد.1468

r ب محؿد خـ جريدر خدـ يزيدد خدـ كاقدر خدـ غالدب ويل آي الؼرآنجامع البقان عن تل

 .ده1426الطربيب لحؼقؼ: أحؿد محؿد ااكرب ممسسة الرسالةب الطوعة إولكب 

r ب محؿددد خددـ أحؿددد خددـ أخددل خؽددر خددـ فددرح إك دداري الجــامع ألصؽــام الؼــرآن

إخدراهقؿ ألػدقشب  -الخزرجل اؿس الديـ الؼرلولب لحؼقؼ: أحؿد الدرب وين 

 هد.1384ب الؿ ريةب الطوعة الااكقةب  ار الؽث

r ب عؾدل خدـ محؿدد خدـ محؿدد خدـ الحاوي الؽبقر يف فؼـه مـذهب اإلمـام الشـافعي

 -حوقب الو ري الوغدا ي الشفقر خالؿداور يب لحؼقدؼ: عؾدل محؿدد معدقض 

 هد.1419عا ل أحؿد عودالؿقجق ب  ار الؽثب العؾؿقةب الطوعة إولكب 

r  أحؿدد خدـ عودداا خدـ أحؿدد خدـ إسدحاق خدـ  بصؾقة األولقا  وطبؼات األصـػقا

 .ده1394مقسك خـ مفران إصوفاينب  ار السعا  ب  .طب 

r محدب  ب محؿد أمقـ خـ ف دؾ اا خدـ ٌالصة األشر يف أعقان الؼرن الحادي عشر

 الديـ خـ محؿد الؿحول الحؿقي الدمشؼلب  ار صا رب  .طب  .ت.

r كس خـ ص ح الديـ خـ إ ريدس ب مـ قر خـ يقدقائق أولي الـفى لشرح الؿـتفى

 هد.1414الوفقا الحـوؾلب عالؿ الؽثبب الطوعة إولكب 

r ب أحؿد خـ إ ريس خـ عوددالرحؿـ الؿدالؽل الشدفقر خدالؼرايفب لحؼقدؼ: الذٌقرة

محؿد خق خوز ب  ار الغر  اإلس ملب الطوعدة  -سعقد أعرا   -محؿد حىل 

 م.1994إولكب 

r ــقن ــدة الؿػت حقددك خددـ اددرف الـددقويب لحؼقددؼ: زهقددر ب يروضــة الطــالبقن وعؿ

 هد.1412الشاويشب الؿؽثب اإلس ملب الطوعة الاالاةب 
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r ب محؿد خـ أخدل خؽدر خدـ أيدق  خدـ سدعد اخدـ عدقؿ زاد الؿعاد يف هدي ٌقر العباد

 هد.1415الىقزيةب ممسسة الرسالةب الطوعة الساخعة والعشرونب 

r وجر ي الخراسداين ب أحؿد خـ الحسقـ خـ عؾل خـ مقسدك الخسدرالزهد الؽبقر

الوقفؼلب لحؼقؼ: عامر أحؿدد حقددرب ممسسدة الؽثدب الاؼافقدةب الطوعدة الاالادةب 

 م.1996

r ب عوداا خـ الؿوارك خـ واضح الحـظؾدل الرتكدل ثدؿ الؿدْروزيب الزهد والرقائق

 لحؼقؼ: حوقب الرحؿـ إعظؿلب  ار الؽثب العؾؿقةب  .طب  .ت.

r لحؾقؿ خـ عودالس م خدـ عودداا خدـ أخدل ب أحؿد خـ عوداالزهد والورع والعبادة

 -الؼاسؿ خـ محؿد اخـ لقؿقة الحراين الحـوؾل الدمشؼلب لحؼقؼ: حؿا  س مة 

 .ده1467محؿد عقي ةب مؽثوة الؿـارب الطوعة إولكب 

r ب محؿدد خؾقدؾ خدـ عؾدل خدـ محؿدد خدـ سؾك الدرر يف أعقان الؼـرن الثـاا عشـر

 ار اخدـ حدزمب الطوعدة الاالادةب  - مقة محؿد مرا  الحسدقـلب  ار الوشداير اإلسد

 هد.1468

r ب محؿد خـ يزيد الؼزويـلب لحؼقدؼ: محؿدد فدما  عوددالواعلب  ار سـن ابن ماجه

 إحقاء الؽثب العرخقةب  .طب  .ت.

r ب سؾقؿان خدـ إادعث خدـ إسدحاق السىسدثاينب لحؼقدؼ: محؿددسـن أبي داود  

 .محقل الديـ عودالحؿقدب الؿؽثوة الع ريةب  .طب  .ت

r ب محؿد خـ عقسك خـ َسدْقر  خدـ مقسدك خدـ ال دحاكب الرتمدذيب سـن الترمذي

إخدراهقؿ عطدق  عدقضب  -محؿد فما  عودالواعل  -لحؼقؼ: أحؿد محؿد ااكر 

 .ده1395اركة مؽثوة ومطوعة م طػك الواخل الحؾولب الطوعة الااكقةب 

r  ،لحؼقدؼ: ب الددارمل خـ الػ ؾ خـ َخفدرام  عود اا خـ عود الرحؿـسـن الدارمي

 هد.1434كوقؾ هااؿ الغؿريب  ار الوشايرب الطوعة إولكب 
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r ،أحؿد خـ اعقب خـ عؾل الخراساين الـسايلب لحؼقؼ: عودالػثاح  سـن الـسائي

 .ده1466أخق غد ب مؽثب الؿطوقعات اإلس مقةب الطوعة الااكقةب 

r  ب محؿددد خددـ أحؿددد خدـ عاؿددان خددـ عايؿدداز الددذهولب لحؼقددؼ:سـقر أعــالم الـــبال 

محؿد كعقؿ العرعسقسلب ممسسة الرسالةب الطوعة الاالاةب  –اعقب إركاؤوط 

 هد.1465

r ب محؿددد خدـ صدالح خددـ محؿدد العاقؿدقـب  ار الددقلـب  ـرح ريـاض الصـالحقن

 هد.1426 .طب 

r ب اخـ خطال عؾدل خدـ خؾدػ خدـ عوددالؿؾؽب لحؼقدؼ: أخدق  رح صحقح البخاري

 هد.1423الااكقةب لؿقؿ ياسر خـ إخراهقؿب مؽثوة الرادب الطوعة 

r ب كقار خـ الشّؾلب  ار الس مب الطوعة إولكب الشفرة بقن فؼه الشرع وفتن العصر

 .ده1436

r ب محؿددد خددـ إسددؿاعقؾ الوخدداري الىعػددلب لحؼقددؼ: محؿددد صــحقح البخــاري

 هد.1422خـ كاصر الـاصرب  ار لقق الـىا ب الطوعة إولكب  زهقر

r ب لحؼقدؼ: محؿدد فدما  قسـابوريصحقح مسؾم، مسؾم بن الحجـا  الؼشـقري الـ

 عودالواعلب  ار إحقاء الرتاث العرخلب  .طب  .ت.

r ب عوددالرحؿـ خدـ عؾدل خدـ محؿدد الىدقزيب لحؼقدؼ: أحؿدد خدـ صػة الصـػوة

 هد.1421عؾلب  ار الحديثب  .طب 

r ب عودددالرحؿـ خددـ عؾددل خددـ محؿددد الىددقزيب  ار الؼؾددؿب الطوعددة صــقد الخــاطر

 هد.1425إولكب 

r ب محؿد خـ أخل خؽر خـ أيق  خـ سعد اخدـ عدقؿ ٌقرة الشاكرينعدة الصابرين وذ

 هد.1469مؽثوة  ار الرتاثب الطوعة الاالاةب  -الىقزيةب  ار اخـ كاقر 
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r ب محؿددد خددـ أحؿددد خددـ سددالؿ السددػاريـل الحـوؾددلب لحؼقددؼ: العؼقـدة الســػاريـقة

محؿدد أادرف خدـ عودالؿؼ دق ب مؽثودة أضدقاء السدؾػب الطوعدة إولدكب  أخق

 م.1998

r اخدـ   ب محؿد خـ محؿد خـ محؿق  أكؿؾ الدديـ أخدق عوددااالعـاية  رح الفداية

الشقخ اؿس الديـ اخـ الشقخ جؿال الديـ الرومل الوداخراب  ار الػؽدرب  .طب 

  .ت.

r ادرف  ب محؿد أارف خدـ أمقدر خدـ عؾدل خدـ حقددر عون الؿعبود  رح سـن أبي داود

 هد.1415ؿقةب الطوعة الااكقةب الحؼ ال ديؼل العظقؿ آخا يب  ار الؽثب العؾ

r ب عوداا خـ مسؾؿ خـ عثقوة الدديـقريب  ار الؽثدب العؾؿقدةب  .طب عقون األٌبار

 .ده 1418

r ب محؿدد خدـ أحؿدد خدـ سدالؿ السدػاريـل غذا  األلباب يف  ـرح مـظومـة ااداب

 هد.1414الحـوؾلب ممسسة عرلوةب الطوعة الااكقةب 

r يؿدة لؾوحدقث العؾؿقدة واإلفثداءب جؿدع ولرلقدب: ب الؾىـدة الدافتاوى الؾجـة الدائؿـة

 أحؿد خـ عودالرزاق الدويشب رياسة إ ار  الوحقث العؾؿقة واإلفثاءب  .طب  .ت.

r ب محؿد خـ صالح خـ محؿد العاقؿقـب  . ب  .طب  .ت.فتاوى كور عؾى الدرب 

r ــاري  ــرح صــحقح البخــاري ــتح الب ب أحؿددد خددـ عؾددل خددـ حىددر العسددؼ ين ف

 .ده1379رفةب  .طب الشافعلب  ار الؿع

r ب عودالرحؿـ خـ أحؿد خـ رجب خـ الحسدـ فتح الباري  رح صحقح البخاري

-الَس مل الوغدا ي ثؿ الدمشؼل الحـوؾلب لحؼقؼ: محؿدق  خدـ عودالؿؼ دق  

محؿد الؿـؼدقش  -السقد عزت الؿرسل  -إخراهقؿ الؼاضل  -مىدي الشافعل 

ب مؽثوة الغرخاء إثريدةب صربي الشافعل -ع ء خـ هؿام  -ص ح الؿ راا  -

 .ده1417الطوعة إولكب 
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r ب محؿد خـ مػؾح خـ محؿد خـ مػرج الؿؼدسدل الرامقـدل ثدؿ ال دالحل الػروع

الحـوؾلب لحؼقدؼ: عودداا خدـ عودالؿحسدـ الرتكدلب ممسسدة الرسدالةب الطوعدة 

 .ده1424إولكب 

r ؿدد ب محففرس الػفارس واألشبات ومعجم الؿعاجم والؿشقخات والؿسؾسالت

 خـ عوددالؽوقر اخدـ محؿدد الحسدـل اإل ريسدل الؿعدروف خعوددالحل 
ّ
عودالحل

 م.1982الؽثاينب لحؼقؼ: إحسان عواسب  ار الغر  اإلس ملب الطوعة الااكقةب 

r ب محؿددد خددـ يعؼددق  الػقددروز آخددا يب لحؼقددؼ: محؿددد كعددقؿ الؼــاموس الؿحــقط

 .ده1426العرعُسقسلب ممسسة الرسالةب الطوعة الاامـةب 

r  ب الحسدقـ خدـ عودداا الطقودلب لحؼقدؼ: عودالحؿقدد ص عن صؼائق السـنالؽا

 هد.1417هـداويب مؽثوة كزار م طػك الوازب الطوعة إولكب 

r ب مـ ددقر خددـ يددقكس خددـ صدد ح الددديـ خددـ إ ريددس كشــاف الؼـــاع عــن اإلقـــاع

 الوفقا الحـوؾلب  ار الؽثب العؾؿقةب  .طب  .ت.

r ب كاصدر خدـ محؿدد خدـ مشدري ه اإلسالميلباس الرجل أصؽامه وضوابطه يف الػؼ

 .ده1434الغامديب  ار لقوة الخ راءب الطوعة الاالاةب 

r  ،يحقك خـ ارف الـقويب  ار الػؽرب  .طب  .ت.الؿجؿوع  رح الؿفذب 

r ب أحؿد خـ عودالحؾقؿ خـ لقؿقة الحراينب لحؼقدؼ: عوددالرحؿـ خدـ مجؿوع الػتاوى

 هد.1416حػ الشريػب  .طب محؿد خـ عاسؿب مىؿع الؿؾؽ ففد لطواعة الؿ 

r ب عودالرحؿـ خـ أحؿد خـ رجب خدـ مجؿوع رسائل الحافظ ابن رجب الحـبؾي

 الحسددـ السدد مل الوغدددا ي ثددؿ الدمشددؼل الحـوؾددلب لحؼقددؼ: أخددق م ددعب 

خـ فدما  الحؾدقاينب الػداروق الحديادة لؾطواعدة والـشدرب الطوعدة الااكقدةب  لؾعت

 هد.1424
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r ب محؿدد خدـ خ محؿـد بـن صـالح العثقؿـقنمجؿوع فتاوى ورسـائل فضـقؾة الشـق

صالح خـ محؿد العاقؿقـب جؿع ولرلقب: ففد خـ كاصر خـ إخدراهقؿ السدؾقؿانب 

 هد.1413 ار الارياب الطوعة إخقر ب  - ار القلـ 

r ب عؾددل خددـ إسددؿاعقؾ خددـ سددقده الؿرسددلب لحؼقددؼ: الؿحؽــم والؿحــقط األعظــم

 .ده1421ولكب عودالحؿقد هـداويب  ار الؽثب العؾؿقةب الطوعة إ

r ب أحؿددد خددـ عودددالرحؿـ خددـ عدامددة الؿؼدسددلب  ار مختصــر مـفــا  الؼاصــدين

 .ده1429الوقانب الطوعة الاالاةب 

r ب عؾل خـ إسؿاعقؾ خـ سقده الؿرسلب لحؼقؼ: خؾقؾ إخراهؿ جػالب الؿخصص

 هد.1417 ار إحقاء الرتاث العرخلب الطوعة إولكب 

r  ب إسدحاق خدـ مـ دقر خدـ هبدرام راهويـهمسائل اإلمـام أصؿـد بـن صـبـل وإسـحاق بـن

 هد.1425الؿروزي الؿعروف خالؽقسجب عؿا   الوحث العؾؿلب الطوعة إولكب 

r ب الحاكؿ محؿد خـ عوداا خدـ محؿدد خدـ حؿدويدف الؿستدرك عؾى الصحقحقن

خـ ُكعقؿ خـ الحؽؿ ال ول الطفؿاين الـقساخقري الؿعروف خاخـ الوقدعب لحؼقدؼ: 

 .ده1411 ار الؽثب العؾؿقةب الطوعة إولكب م طػك عودالؼا ر عطاب 

r سدؾقؿ  ب أحؿد خـ أخل خؽدر خدـ إسدؿاعقؾ خدـ مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه

خددـ عايؿدداز خددـ عاؿددان الوقصددقري الؽـدداين الشددافعلب لحؼقددؼ: محؿددد الؿـثؼددك 

 .ده1463الؽشـاويب  ار العرخقةب الطوعة الااكقةب 

r د خدـ أخدل ادقوة إخدراهقؿ خدـ عاؿدان خدـ ب عودداا خدـ محؿدمصـص ابن أبي  ـقبة

خقاسددثل العوسددلب لحؼقددؼ: كؿددال يقسددػ الحددقتب مؽثوددة الرادددب الطوعددة 

 .ده1469إولكب 

r ب حؿددد خددـ محؿددد خددـ إخددراهقؿ خددـ الخطددا  الوسددثل الؿعددروف معــالم الســـن

 .ده1351خالخطاخلب الؿطوعة العؾؿقةب الطوعة إولكب 
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r دامدة الىؿداعقؾل الؿؼدسدل ثدؿ الدمشدؼل ب عوداا خـ أحؿد خدـ محؿدد خدـ عالؿغـي

 هد.1388الحـوؾل الشفقر خاخـ عدامة الؿؼدسلب مؽثوة الؼاهر ب  .طب 

r ب محؿد خـ عؿر خـ الحسـ خـ الحسدقـ الثقؿدل الدرازي الؿؾؼدب مػاتقح الغقب

 هد. 1426خػخر الديـ الرازيب  ار إحقاء الرتاث العرخلب الطوعة الاالاةب 

r رس خـ زكريا الؼزويـل الرازيب لحؼقدؼ: عودالسد م ب أحؿد خـ فامؼايقس الؾغة

 هد.1399محؿد هارونب  ار الػؽرب  .طب 

r  ب يحقدك خدـ ادرف الـدقويب  ار إحقداء الؿـفا   رح صحقح مسؾم بن الحجـا

 .ده1392الرتاث العرخلب الطوعة الااكقةب 

r ب محؿدداس خددـ عوددداا خددـ محؿددد الؿــواالة والؿعــاداة يف الشــريعة اإلســالمقة

 .ده1467 ب  ار القؼقـب الطوعة إولكب الىؾعق

r موقع اإلسالم سمال وجواب :www.islamqa.info. 

r ب مىد الديـ الؿوارك خدـ محؿدد خدـ محؿدد خدـ الـفاية يف غريب الحديث واألشر

وي محؿد خـ عودالؽريؿ الشقواين الىزري اخـ إثقرب لحؼقؼ: لاهر أحؿد الدزا

 هد.1399محؿق  محؿد الطـاحلب الؿؽثوة العؾؿقةب  .طب  -

r ب عوداا خـ أخل زيدد الـوادر والزيادات عؾى ما يف الؿدوكة من غقرها من األمفات

 -عودددالرحؿـ الـػددزي الؼقددرواين الؿددالؽلب لحؼقددؼ: عوددداا الؿددراخط الرتغددل 

 م.1999 محؿد عودالعزيز الدخاغب  ار الغر  اإلس ملب الطوعة إولكب

r ب محؿد خـ عؾل خدـ محؿدد خدـ عودداا الشدقكاينب لحؼقدؼ: ع دام كقل األوطار

 .ده1413الديـ ال واخطلب  ار الحديثب الطوعة إولكب 
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 r :15 ...............أيدددات الؼرآكقدددة الدؿث ؿـة معـك الشفدددر  الـؿطؾب األول 
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