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ABSTRACT 
Ḥadīth is a primary source of law, knowledge and basic commandments in 

both beliefs and practices in Islām. Experts in ḥadīth Sciences (Muḥaddithīn) 

have rendered remarkable services in preservation and compilation of Āḥādīth. 

Compilation of ḥadīth was accomplished in the second Islamic century. In the 

same period, Imāms began to verify the validity of Āḥadīth. Imāms of the six 

most authentic collections of ḥadīth (Ṣiḥaḥ Ṣittah) took this science to its 

climax. In the present era, Sheikh Nāṣir Al-Dīn Albānī has resumed this 

process following the Imāms of ḥadīth Literature. His critique has received 

both appreciation and deprecation from the critics. This paper is intended to 

seek a critical study of Albanī`s approach in evaluation of ḥadīth. 
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ؼالبابُحن لالبضإ الكٗغي،الجؼء الشاوي السرة ىان الشهيس دمحمزً،الخمُض صعصور الؼبحر ٖبض 23  (،ء2001)الکىیذ  ماؾؿت ظاثؼة ٖبض الٍٗؼ
 .449م

ا. 24  قاٖغ مً هُجحًر
ى، 25  .8،)هیجغیا صعاؾت جدلُلُت،ظامٗت بلىعن(،مقصيسة الشهس للشير آزم عبس هللا �لىريزلُل هللا  دمح ٖشمان بىصٞو
 قاٖغ مهغي ل٣ب بإمحرالكٗغاء. 26
 .98،م(ء1998،الجؼء�و٫ ،صاعالٗىصة ،)بحروث الشىقياتقىقی، اخمض 27
 قاٖغ مً الجؼاثغ. 28
 .287(،مء2010صاعالهضي،ٖحن ملُلت،  ،)الجؼاثغزًىان دمحم العيس آل دليفةاخمض قىقی، 29
الم ظلُل وقاٖغؾٗىصي. 30  قُش ٖو
ض اآلاضزلي،الخُاة في ْل ال٣ُٗضة �ؾالمُت، 31  .7مء(،2004صاعاآلانهاط،  مهغ ) ٍػ
 .1:97 ال٣غٓان الکغیم 32
 قاٖغ مهغي ل٣ب بإمحرالكٗغاء. 33
 .180م(،ء1998،صاعالٗىصة،الجؼء�و٫  )بحروث ،الشىقياتاخمض قىقی، 34
 قاٖغ مً مهغ. 35

اعی، 36   .283م(،ء1985،م٨خبت اآلاىاع،الؼع٢اءالُبٗت الشاهُت  �عصن )،زًىان هاشم الزفاعي املجمىعة الكاملةھاقم ٞع
 الؿىعي ٖمغ بهاء الضًً �محري.هىابً الكاٖغ  37

38  http://www.alukah.net/web/baraa/11371/75822 (Accessed on 23-11-2018) 
 قاٖغ ؾٗىصي مً ؤنل ٞلؿُُني. 39
 .171مء(،2003،الىدىي لليكغ والخىػَ٘ الُبٗت �ولىصاع )،م�حمة �سالم من فلسط�ن إ�� لقاء املؤمن�نٖضهان الىدىي، 40
ذ. 41  قاٖغة مً ال٩ٍى
 .27م،(ء2013ًىلُى،17،�عبٗاء12434 الٗضصکىیذ )،صحيفة الزأي 42
ذ. 43  قاٖغة مً ال٩ٍى

44 http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26001 (Accessed on 15-10-2014) 
 قاٖغ وؤؾخاط ظامعي مً الؿٗىصًت. 45

46 http://islamselect.net/mat/85021 (Accessed on 15-10-2014) 
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 :وفاجه
اٗان  ً مً حماصفي ًى جه َو ت  ی  م الؿبذ الثاوي والهشٍغ �زغة لهام نشٍغً وأعبو ماةت وألِ مً الهجغة الىبٍى

 7م بهض الهطغ.9111اآلاىأَ 
 :مً أعمال الشيخ �لباوي
ا اصًثهٖثح ة وخٓٔ بهؼ ٖخب �ةمت اآلاخٓضمحن نلى خؿب جأًُض مظَبه وزغج أخ ا  ألِ الشُش �لباوي ٖخب

جه وانخمض في جدٓ ت ألن الشُش �لباوي بضأ الٓغ نلى مسؿىؾاث اآلا٘خبت الكآَُه وجسٍغ اآلا٘خبت "ءة مً اٍغ
ت بضمشٔ جىحه ئلى نلم الخضًث الشٍغِ ومً اآلاهغوٍ أهه خىُي  و بأبدار مجلت اآلاىاع غ  جأز  ابهض م "الكاٍَغ

اٛ أهه مً أَل الؿلُُت ونلى مظَب االخىُُت ْضًم اآلاظَب وبهض مضة ْلُلت جٕغ  لؿلِ الطالخحن بضون ْو
الشُىر ٖؿلِ الطالخحن مً أًضي الهلىم الشغنُت مً  أهه لم ًخهلم -أًػا-ب �ةمت �عبهت في الُٓه ومظاَ

ً وؾلب نلم الخضًث الشٍغِ بٓغاء اث الُ ۃاآلاخٓضمحن واآلاخأزٍغ ت وفي �ْو کان   تنع اال٘خب في اآلا٘خبت الكاٍَغ
ج والخىُٓض والخدُٓٔ نلى ٖخب �ةمت اآلاخٓضمحننمل  بضأ مً َىاو  ًأحي ئلحها للمؿالهت  الخألُِ والخسٍغ

جاجه وجدُٓٓاجه.و .  ؾأطٖغ أؾماء بهؼ مإلُاجه وجسٍغ
ج أخاصًث مىاع الؿبُلالًل ءائعو  -1  م.9191 –ٌ 9911اآلا٘خب �ؾالمي بح وث الؿبهت �ولى :،ؽُل في جسٍغ
م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ  :ُض نباسخي ،ؽالخىؾل أهىانه وأخ�امه،جألُِ الشُش �لباوي جدُٓٔ دمحم ن -2

 ٌ للؿبهت الشغنُت الىخُضة.9249والخىػَو الٍغاع الؿبهت �ولى 
ان  -3 الظب �خمض نً مؿىض �مام أخمض والغص نلى مً ؾهً في صخت وؿبخه ئلُه ،جىػَو مإؾؿت الٍغ

 ٌ.9241-م9111�ولى للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الىاشغ صاع الطضًٔ اآلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،الؿبهت 
 .حجت الىصام ،ؽ –أًػا – .وؾمي حابغ بً نبض ہللانىه حجت الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم ٖما عواَا  -4

 م.9191-ٌ 9211مؿبىناث اآلا٘خب �ؾالمي بح وث ،الؿبهت الؿابهت ،
ام نلى وشٍغ نلي بً خؿً بً نلي بًخ٘م جإع الطالة، -5 الغؾالت َظٍ : نبض الخمُض الخلبي �زغي  ْو

اع  الؿبهت �ولى  –صاع الجاللحن الؿهىصًت :ضُدت ،ؽ  ن ى هوؾب نازىا فيضًح ة و  م.9114-9294ٌالٍغ
وخحن عص بهؼ أَل الهلم  "ة اآلاؿلمتأحجاب اآلاغ ه الٓضًم "ؾما الؿىت،ة اآلاؿلمت في ال٘خاب و ألباب اآلاغ ح -6

مؿبىم :ؽ صاع ،ُت وؾماٍ حلباب اآلاغأة اآلاؿلمتاهنلى ٖخابه "حجاب اآلاغأة اآلاؿلمت" زم عجبه الشُش �لباوي مغة ز
 .بح وث يشغ والخىػَوالؿالم للؿبانت وال

ىاةضَا.َظٍ الؿلؿ يءوشخ ؾلؿلت �خاصًث الصخُدت -7 ت مؿبىنت وحمو َُه �خاصًث لمً َٓهها َو
الصخُدت نلى خؿب مىهجه وأضىله مً مٓاالجه التي جدخىي �خاصًث الصخُدت زم حمهها مً ٖخب 

 "ؾلؿلت �خاصًث الصخُدت" ؽ :م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو اووغهها في َظٍ الؿلؿلت و ؾماَ املخضزحن
اع ،الؿبهت �ولى   م.4114–ٌ 9244لطاخ�ها ؾهض بً نبض الغخمً الغاشض ،الٍغ

ا الؿ�� في �مت.مؿبىم  ؾلؿلت �خاصًث الػهُُت واآلاىغىنت -8  وطٖغ الشُش أعبهت نشغ مجلضا فيوأزَغ
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ىالطالة و الخمض هلل عب الهلمحن وأَػل    ہللا هت للهلمحن الظي أعؾلعخم  ملسو هيلع هللا ىلصالؿالم نلى ؾُض الخلٔ دمحم  أٗػ
هخه ئلى ًىم أَل بِخه مسغج الىاؽ مً الكلماث ئلى الىىع ونلى  و َاصًا اللهم أبغأ .الضًًوصخبه ومً اجبو شَغ

ىجٚ وأؾألٚ الهضاًت والغشاص عبىا نلُٚ  ىحى ئلى خىلٚ ْو لىا وئلُٚ أهبىا وئلُٚ اآلامً خىلى ْو  ،وبهض:طح جٗى
ومٙاهخه الهلمُت وصعاؾت جدُُٓٓت  نً ؾح ة الشُش �لباويٌؿح ة ؾأجٙلم هبظة –ئن شاءہللا–في َظا اآلآاٛ

 نً بهؼ  أنماله.هٓضًت 
 .الشيخ �لباوي وم�انخه العلمية �� مجال علم ا��ديث :الفصل �ول 
 :اظمه ووعبه

 2هىح هجاحي بً آصم �لباوي"َى الشُش الهالمت أبىنبض الغخمً دمحم هاضغ الضًً بً 
 والدجه و وشأجه:
ذ.2921ٌ اآلاىأَ 2331ٗاهذ والصجه نام   م في مضًىت أشٓىصعة ناضمت ألباهُت في طلٚ الْى

وشأالشُش �لباوي فى أؾغة َٓح ة مخضًىت ًٌلب نلحها الؿابو الهلمي َٓض جسغج والضٍ الخاج هىح الخىُي عخمه 

 3.وعحو ئلى بالصٍ لخضمت الضًً وحهلُم الىاؽ ما صعؾه1اضمت الهثماهُت ہللا في اآلاهاَض الشغنُت في اله
 :دساظخه و شيىخه
الشام ْض شاٍع نلى الخاؾهت مً نمٍغ وأصزله والضٍ في  وي بهض هجغة والضٍ مً ألباهُت ئلىٗان الشُش �لبا

في مضعؾت الىكامُت ووغو  بخضاةُت لً٘ لم ً٘مل صعاؾخههاٍ الخح ي"وأجم َحها اآلاغخلت لا مضعؾت "حمهُت �ؾ
ؾه وصع   "خُظ نً ناضم"خُل الشُش �لباوي الٓغآن نلى ًض والضٍ نلى عواًت  ثیخ له والضٍ بغهامجا زاضا

في  "مغاقى الُالح" ہؾمسخطغ الٓضعوعي في الُٓه الخىُي وبهض طلٚ صع   طٍغ والىدى والفي نلم بهؼ ٖخب 
ہ الُٓه الخىُي وشظوع الظَب في الىدى  ٗان الشُش �لباوي في ػغ خکما ٔاه  صعوؽ الهالمت دمحم بهجذ البُؿاع و

 ءة.اٛو خُاجه مًغما باآلاؿالهت و الٓغ مً أ
 :أظماء شيىخه

 1جُٔ ٗل مً جغحم للشُش �لباوي نلى أن نضص شُىزه لم ًبلٌ ئال أعبهت بل طٖغ بهػهم زالزت.ا  

اوي ،هىح هجاحي بً آصم �لباويالشُش   5۔الشُش دمحم عايب الؿبار،دمحم بهجذ البُؿاع،الشُش دمحم ؾهُض البَ 
 :أظماء جالمزجه

ظ نلى ًضًه مباشغة، َمجهم مً جلم  :جخلمظ نلى ًض الشُش �لباوي ٖثح  مً الىاؽ ،ْاٛ الشُش ئبغاَُم الشِباوي
م ْلُل ،ومجهم  ظ به مً َو م ٖثح ون أي نلى ٖخبه ومداغغاته يح  مباشغة جلم  ة الخالمظ طٖغ بهؼ أؾماءؾأ،َى

ظوا الظًً  ،ُش نبض الغخمً نبض الخالٔ الؿلُيالش،الشُش خمضي نبض املجُض الؿلُي.نلى ًضًه مباشغة جلم 
دمحم بً ئبغاَُم الشِباوي :جخلمظ نلى ،الشُش نبض الغخمً �لباوي (ابىه)، الشُش مٓبل بً َاصي الىصاعي

اعي،الشُش  6.دمحم وؿِب الَغ
 

166



  الشيخ هاصش الذًً �لباوي  ودساظت هلذًت عً بعض مإلفاجه 

263 

 :وفاجه
اٗان  ً مً حماصفي ًى جه َو ت  ی  م الؿبذ الثاوي والهشٍغ �زغة لهام نشٍغً وأعبو ماةت وألِ مً الهجغة الىبٍى

 7م بهض الهطغ.9111اآلاىأَ 
 :مً أعمال الشيخ �لباوي
ا اصًثهٖثح ة وخٓٔ بهؼ ٖخب �ةمت اآلاخٓضمحن نلى خؿب جأًُض مظَبه وزغج أخ ا  ألِ الشُش �لباوي ٖخب

جه وانخمض في جدٓ ت ألن الشُش �لباوي بضأ الٓغ نلى مسؿىؾاث اآلا٘خبت الكآَُه وجسٍغ اآلا٘خبت "ءة مً اٍغ
ت بضمشٔ جىحه ئلى نلم الخضًث الشٍغِ ومً اآلاهغوٍ أهه خىُي  و بأبدار مجلت اآلاىاع غ  جأز  ابهض م "الكاٍَغ

اٛ أهه مً أَل الؿلُُت ونلى مظَب االخىُُت ْضًم اآلاظَب وبهض مضة ْلُلت جٕغ  لؿلِ الطالخحن بضون ْو
الشُىر ٖؿلِ الطالخحن مً أًضي الهلىم الشغنُت مً  أهه لم ًخهلم -أًػا-ب �ةمت �عبهت في الُٓه ومظاَ

ً وؾلب نلم الخضًث الشٍغِ بٓغاء اث الُ ۃاآلاخٓضمحن واآلاخأزٍغ ت وفي �ْو کان   تنع اال٘خب في اآلا٘خبت الكاٍَغ
ج والخىُٓض والخدُٓٔ نلى ٖخب �ةمت اآلاخٓضمحننمل  بضأ مً َىاو  ًأحي ئلحها للمؿالهت  الخألُِ والخسٍغ

جاجه وجدُٓٓاجه.و .  ؾأطٖغ أؾماء بهؼ مإلُاجه وجسٍغ
ج أخاصًث مىاع الؿبُلالًل ءائعو  -1  م.9191 –ٌ 9911اآلا٘خب �ؾالمي بح وث الؿبهت �ولى :،ؽُل في جسٍغ
م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ  :ُض نباسخي ،ؽالخىؾل أهىانه وأخ�امه،جألُِ الشُش �لباوي جدُٓٔ دمحم ن -2

 ٌ للؿبهت الشغنُت الىخُضة.9249والخىػَو الٍغاع الؿبهت �ولى 
ان  -3 الظب �خمض نً مؿىض �مام أخمض والغص نلى مً ؾهً في صخت وؿبخه ئلُه ،جىػَو مإؾؿت الٍغ

 ٌ.9241-م9111�ولى للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الىاشغ صاع الطضًٔ اآلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،الؿبهت 
 .حجت الىصام ،ؽ –أًػا – .وؾمي حابغ بً نبض ہللانىه حجت الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم ٖما عواَا  -4

 م.9191-ٌ 9211مؿبىناث اآلا٘خب �ؾالمي بح وث ،الؿبهت الؿابهت ،
ام نلى وشٍغ نلي بً خؿً بً نلي بًخ٘م جإع الطالة، -5 الغؾالت َظٍ : نبض الخمُض الخلبي �زغي  ْو

اع  الؿبهت �ولى  –صاع الجاللحن الؿهىصًت :ضُدت ،ؽ  ن ى هوؾب نازىا فيضًح ة و  م.9114-9294ٌالٍغ
وخحن عص بهؼ أَل الهلم  "ة اآلاؿلمتأحجاب اآلاغ ه الٓضًم "ؾما الؿىت،ة اآلاؿلمت في ال٘خاب و ألباب اآلاغ ح -6

مؿبىم :ؽ صاع ،ُت وؾماٍ حلباب اآلاغأة اآلاؿلمتاهنلى ٖخابه "حجاب اآلاغأة اآلاؿلمت" زم عجبه الشُش �لباوي مغة ز
 .بح وث يشغ والخىػَوالؿالم للؿبانت وال

ىاةضَا.َظٍ الؿلؿ يءوشخ ؾلؿلت �خاصًث الصخُدت -7 ت مؿبىنت وحمو َُه �خاصًث لمً َٓهها َو
الصخُدت نلى خؿب مىهجه وأضىله مً مٓاالجه التي جدخىي �خاصًث الصخُدت زم حمهها مً ٖخب 

 "ؾلؿلت �خاصًث الصخُدت" ؽ :م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو اووغهها في َظٍ الؿلؿلت و ؾماَ املخضزحن
اع ،الؿبهت �ولى   م.4114–ٌ 9244لطاخ�ها ؾهض بً نبض الغخمً الغاشض ،الٍغ

ا الؿ�� في �مت.مؿبىم  ؾلؿلت �خاصًث الػهُُت واآلاىغىنت -8  وطٖغ الشُش أعبهت نشغ مجلضا فيوأزَغ
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ىالطالة و الخمض هلل عب الهلمحن وأَػل    ہللا هت للهلمحن الظي أعؾلعخم  ملسو هيلع هللا ىلصالؿالم نلى ؾُض الخلٔ دمحم  أٗػ
هخه ئلى ًىم أَل بِخه مسغج الىاؽ مً الكلماث ئلى الىىع ونلى  و َاصًا اللهم أبغأ .الضًًوصخبه ومً اجبو شَغ

ىجٚ وأؾألٚ الهضاًت والغشاص عبىا نلُٚ  ىحى ئلى خىلٚ ْو لىا وئلُٚ أهبىا وئلُٚ اآلامً خىلى ْو  ،وبهض:طح جٗى
ومٙاهخه الهلمُت وصعاؾت جدُُٓٓت  نً ؾح ة الشُش �لباويٌؿح ة ؾأجٙلم هبظة –ئن شاءہللا–في َظا اآلآاٛ

 نً بهؼ  أنماله.هٓضًت 
 .الشيخ �لباوي وم�انخه العلمية �� مجال علم ا��ديث :الفصل �ول 
 :اظمه ووعبه

 2هىح هجاحي بً آصم �لباوي"َى الشُش الهالمت أبىنبض الغخمً دمحم هاضغ الضًً بً 
 والدجه و وشأجه:
ذ.2921ٌ اآلاىأَ 2331ٗاهذ والصجه نام   م في مضًىت أشٓىصعة ناضمت ألباهُت في طلٚ الْى

وشأالشُش �لباوي فى أؾغة َٓح ة مخضًىت ًٌلب نلحها الؿابو الهلمي َٓض جسغج والضٍ الخاج هىح الخىُي عخمه 

 3.وعحو ئلى بالصٍ لخضمت الضًً وحهلُم الىاؽ ما صعؾه1اضمت الهثماهُت ہللا في اآلاهاَض الشغنُت في اله
 :دساظخه و شيىخه
الشام ْض شاٍع نلى الخاؾهت مً نمٍغ وأصزله والضٍ في  وي بهض هجغة والضٍ مً ألباهُت ئلىٗان الشُش �لبا

في مضعؾت الىكامُت ووغو  بخضاةُت لً٘ لم ً٘مل صعاؾخههاٍ الخح ي"وأجم َحها اآلاغخلت لا مضعؾت "حمهُت �ؾ
ؾه وصع   "خُظ نً ناضم"خُل الشُش �لباوي الٓغآن نلى ًض والضٍ نلى عواًت  ثیخ له والضٍ بغهامجا زاضا

في  "مغاقى الُالح" ہؾمسخطغ الٓضعوعي في الُٓه الخىُي وبهض طلٚ صع   طٍغ والىدى والفي نلم بهؼ ٖخب 
ہ الُٓه الخىُي وشظوع الظَب في الىدى  ٗان الشُش �لباوي في ػغ خکما ٔاه  صعوؽ الهالمت دمحم بهجذ البُؿاع و

 ءة.اٛو خُاجه مًغما باآلاؿالهت و الٓغ مً أ
 :أظماء شيىخه

 1جُٔ ٗل مً جغحم للشُش �لباوي نلى أن نضص شُىزه لم ًبلٌ ئال أعبهت بل طٖغ بهػهم زالزت.ا  

اوي ،هىح هجاحي بً آصم �لباويالشُش   5۔الشُش دمحم عايب الؿبار،دمحم بهجذ البُؿاع،الشُش دمحم ؾهُض البَ 
 :أظماء جالمزجه

ظ نلى ًضًه مباشغة، َمجهم مً جلم  :جخلمظ نلى ًض الشُش �لباوي ٖثح  مً الىاؽ ،ْاٛ الشُش ئبغاَُم الشِباوي
م ْلُل ،ومجهم  ظ به مً َو م ٖثح ون أي نلى ٖخبه ومداغغاته يح  مباشغة جلم  ة الخالمظ طٖغ بهؼ أؾماءؾأ،َى

ظوا الظًً  ،ُش نبض الغخمً نبض الخالٔ الؿلُيالش،الشُش خمضي نبض املجُض الؿلُي.نلى ًضًه مباشغة جلم 
دمحم بً ئبغاَُم الشِباوي :جخلمظ نلى ،الشُش نبض الغخمً �لباوي (ابىه)، الشُش مٓبل بً َاصي الىصاعي

اعي،الشُش  6.دمحم وؿِب الَغ
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 ٌ بح وث.9211الؿبهت الخامؿت 
ت ألبي حهُغ الؿداوي  -21 ً أَل الهلم مجهم الشُش الؿىؿاوي جدُٓٔ حمانت م، شغح الهُٓضة الؿداٍو

بي الًاوجي ويح   ح   بح وث  ،ؽ:اآلا٘خب �ؾالميلباويَم وزغج أخاصًثه الشُش �والشُش َو لطاخبه َػ
ش الؿبهت الثالثت   .م 9192-ٌ 9212،الشاَو

 :مجال علم الخذًثالشيخ �لباوي وم�اهته العلميت في 
ُٓه الخىُي جىحه ئلى نلم البهؼ ال٘خب في ْغاءۃ  بخضاةُت ومً الضعاؾت لا  سغجلباوي بهض الخٗان الشُش �

ً الالخضًث في هدى  ٗان مًغما مً نمٍغ مخأزغا مً هشٍغ الهت و ْغاءة ال٘خب خُث مؿبأبدار مجلت اآلاىاع و
 "في أول عمشي كشأث ماًلشأ وما ال ًلشأ"  هُؿهنً ًٓٛى 

ً مً نمٍغ وأٍْغ الشُش اآلاوبهض الخأزغ بمجلت اآلاىاع بضأ ْغاءة ٖخب الخضًث في " ى ابً نشٍغ ت" َو ٘خبت الكاٍَغ
ٗان مً الخٔ أن ٌهتٍ  أَل الُػل بالُػل لظوي الُػل َاهجي بُ"َاط�لباوي بىُؿه ٖما ًٓٛى : ػل ہللا ا 
لى ججاٍ ئلى الؿلُُت أوال وئلى جمُح� �خاصًث الػهُُت زاهُا ٌهىص الُػل في طلٚ ئنؼوحل بما أها َُه مً لا

ُذ نلحها في أٛو اشخًالي بؿلب الخضا  الؿُض دمحم عشُض عغا نً ؾٍغٔ   8ًث".نضاص مجلت اآلاىاع التي ْو
لی اآلاضاعؽ الضیيیت لم ًخىحه کان شیش لٔالباوی ٘خبت جىحه ئلى اآلابل  ظلٚ"مجلت اآلاىاع" ٖما أْغ ب مً جأزغما هضب ا 

ت بضمشٔ واشخًل بٓغاء ً ختى أهه لم ًدُل شِئا الكاٍَغ ة ال٘خب،ولم ًجلـ في مجالـ املخضزحن اآلاهاضٍغ
اآلاإلُت في خب ال٘ نلُهٖما حشهض هلمُت اللغخالث ا ولِـ لهاُه ناصة املخضزحن  ٖما حغي نل�مً َضي الىبي 

ضون خُل لخطٛى الؿىض وب الهلمُت  غخالثالمً الشُىر و   ضاع مدضزا ومجتهضا بضون الخهلم.و جغحمخه
 .اآلاخىن 

جغي  ،الؿهً َُه  :"�لباوي �ن نلم نلى الؿىتنً مٙاهخه الهلمُت ٖما ْاٛ الشُش خمىص بً نبض ہللا الخٍى

 9.ئناهت نلى الؿهً في الؿىت "

اٛ الهالمت ًىؾِ الٓغغاوي :"مدضر بالص الشام هاضغ الضًً �لباوي".  20ْو
بل   ملسو هيلع هللا ىلص مً الشُىر ولِـ له ؾىض ولم ًدُل شِئا مً َضي الىبي م ًدطل نلم الخضًثلً٘ الشُش �لباوي ل

غ َُه  -أًػا-واملجتهض لِـ صخُدا ضؿالح املخضر أو أ ؿبت ن وال٘خب وئط اءةخطل الهلم بٓغ أهه  لم جخَى
"في اآلاعجم الىؾُـ"ضاخب  ٖما نٍغ،تَابل ًمً٘ أن هٓٛى أهه مً أَل الصخ ملجتهضشغوؽ املخضر وا

اِٛ الصخُي ٍحهغ  ت الصخاَت".ْو  22:الصخُي مً ًأزظ الهلم مً الصخُُت ال نً أؾخاط و مً ًؼاٛو خَغ
 لت �ؾالمُت أنكم بلُت،ٍ نلماء اآلاعاّ َٓـ صون وعزت �هبُاء ٌهخب  صخِ و�و ئن الخهلم بال٘خب وال

ٓىلىن  ض شجو الىبي ضلي ہللا  21أي حهلم مً الصخِ ٖما ْاله ابً حمانت ال٘ىاوي. حشُش الصخُُت :ٍو ْو

اٛ في خضًث آزغ: "ئ 23نلُه وآله وؾلم لخطٛى الهلم مً الشُىر ٖما ْاٛ : "ئهما الهلم بالخهلم".  ن الهلماءْو

ما ئهما وعزىا الهلم َمً أزظ به أزظ بدل واَغ"   21وعزت �هبُاء ئن �هبُاء لم ًىعزىا صًىاعا وال صَع
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لىاعصة في مجلت في وشغ �خاصًث ا ی شجهىوی نلیأضضْاتبٔان بهؼ  وي نً ؾبب جألُِ َظٍ املجمىنت�لبا 
ؾلؿلت �خاصًث الػهُُت "وبهض طلٚ عجب َظٍ املجمىنت نلى خؿب مىهجه وؾماٍ الخمضن �ؾالمي،

ا الؿ�� في �مت"واآلاىغىنت   ى خؿب مؿل٘هو �خاصًث الػهُُت نلًث اآلاىغىنت موحمو فُه �خاصوأثَغ
هتحجُخه وخ٘م عواًخه والهمل نلُه في و الخضًث الػهُِ نً  شاطا اوآعاةه ألن له مظَب  .أخٙام الشَغ

ُب.وخ٘م الشُش �لباوي نلى أخاصًث " -9 ُب وغهُِ الت يُب والتَ  الت يُب صخُذ الت يُب والتَ 
ُب لإلمام اآلاىظعي  ئلى ُه ْؿمه ضاخب اآلا٘خبت ٖخاب واخض وبهض وغو الخ٘م نل  وىأضالَى في و  والتَ 

لی ْؿمحن: صخیذ و غهیِ۔ ٖما أشاع ئلُه الشُش �لباوي في مٓضمت الؿبهت الجضًضة.ْؿمحن   ا 
:م٘خبت الضلُل اآلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت  ،ؽصخُذ �صب اآلاُغص وغهُِ �صب اآلاُغص لإلمام البساعي  -11

 م.9119-9299ٌالؿبهت الغابهت 
ٖخاب واخض ٖما طٍٖغ الشُش الشِباوي في خُاة و وى  جن ابً ماحتؾجن ابً ماحت وغهُِ ؾصخُذ  -11

الشُش �لباوي ولً٘ ْؿمه الىاشغ ئلى صخُذ و غهُِ.ؽ:م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو الٍغاع ،الؿبهت 
 .م9119 –ٌ 9299�ولى للؿبهت الجضًضة 

اعت اآلاهاٍع لليش:م٘خبؽ.ً٘ملهم ل،صو ص وغهُِ ؾجن أبي صاو صخُذ ؾجن أبي صا -12  ،غ والخىػَو الٍغ
 .م9119 –ٌ 9299الؿبهت �ولى للؿبهت الجضًضة 

م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو الٍغاع ،الؿبهت �ولى : صخُذ ؾجن الت مظي وغهُِ ؾجن الت مظي ،ؽ  -13
 م.9119 –ٌ 9299للؿبهت الجضًضة 

ا -14 ع ،الؿبهت �ولى صخُذ ؾجن اليؿاتي وغهُِ ؾجن اليؿاتي ،ؽ:م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو الٍغ
 م.9119 –ٌ 9299للؿبهت الجضًضة 

لیھاوخٓٓها الشُش �لباوي وأغاٍ  ال٘الم الؿُب َى عؾالت للشُش ابً جُمُت،صخُذ ال٘الم الؿُب -15  ا 
ى مؿبىم،ؽ م٘خبت اآلاهاٍع للٍغاع الؿبهت  :بهؼ �شُاء وؾماٍ صخُذ ال٘الم الؿُب للشُش ابً جُمُت َو

 م.9199-ٌ 9219الثامىت 
ٗأهٚ جغاَا،ئمً الخ٘بح  ة الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم ضال  ضُت -16 اآلاهاٍع  مؿبىم،ؽ:م٘خبت لى الدؿلُم 

اع لليشغ والخىػَو   بضون طٖغ ؾىت الؿبهت الجضًضة.الٍغ
ج الخالٛ والخغام ،مؿبىم وأخغج الشُش �لباوي أخاصًث ٖخاب "الخالٛ والخغام  -17 ياًت اآلاغام في جسٍغ

ا. به في بهؼ �خٙام مثال في الخطى لُىؾِ الٓغغاوي وحهٓ اآلا٘خب ؽ:ٍغ وآالث الؿغب واآلاىؾُٓي ويحَ 
 م.9191-ٌ 9211�ؾالمي بح وث الؿبهت �ولى 

ج الشئضالح اآلاؿاحض مً البضم والهىاةض، جألُِ نالمت الشام دمحم حماٛ الضًً الٓاؾمي  -18 ش ُبخسٍغ
 ٌ.9911اآلا٘خب �ؾالمي صمشٔ الؿبهت الغابهت ؽ: �لباوي،

ج  خُٓٓت الطُام البً جُمُت -19 ش،ؽ :اآلا٘خب �ؾالمي صمشٔ جدُٓٔ  �لباوي و للشُش  جسٍغ ح  الشاَو  َػ
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 ٌ بح وث.9211الؿبهت الخامؿت 
ت ألبي حهُغ الؿداوي  -21 ً أَل الهلم مجهم الشُش الؿىؿاوي جدُٓٔ حمانت م، شغح الهُٓضة الؿداٍو

بي الًاوجي ويح   ح   بح وث  ،ؽ:اآلا٘خب �ؾالميلباويَم وزغج أخاصًثه الشُش �والشُش َو لطاخبه َػ
ش الؿبهت الثالثت   .م 9192-ٌ 9212،الشاَو

 :مجال علم الخذًثالشيخ �لباوي وم�اهته العلميت في 
ُٓه الخىُي جىحه ئلى نلم البهؼ ال٘خب في ْغاءۃ  بخضاةُت ومً الضعاؾت لا  سغجلباوي بهض الخٗان الشُش �

ً الالخضًث في هدى  ٗان مًغما مً نمٍغ مخأزغا مً هشٍغ الهت و ْغاءة ال٘خب خُث مؿبأبدار مجلت اآلاىاع و
 "في أول عمشي كشأث ماًلشأ وما ال ًلشأ"  هُؿهنً ًٓٛى 

ً مً نمٍغ وأٍْغ الشُش اآلاوبهض الخأزغ بمجلت اآلاىاع بضأ ْغاءة ٖخب الخضًث في " ى ابً نشٍغ ت" َو ٘خبت الكاٍَغ
ٗان مً الخٔ أن ٌهتٍ  أَل الُػل بالُػل لظوي الُػل َاهجي بُ"َاط�لباوي بىُؿه ٖما ًٓٛى : ػل ہللا ا 
لى ججاٍ ئلى الؿلُُت أوال وئلى جمُح� �خاصًث الػهُُت زاهُا ٌهىص الُػل في طلٚ ئنؼوحل بما أها َُه مً لا

ُذ نلحها في أٛو اشخًالي بؿلب الخضا  الؿُض دمحم عشُض عغا نً ؾٍغٔ   8ًث".نضاص مجلت اآلاىاع التي ْو
لی اآلاضاعؽ الضیيیت لم ًخىحه کان شیش لٔالباوی ٘خبت جىحه ئلى اآلابل  ظلٚ"مجلت اآلاىاع" ٖما أْغ ب مً جأزغما هضب ا 

ت بضمشٔ واشخًل بٓغاء ً ختى أهه لم ًدُل شِئا الكاٍَغ ة ال٘خب،ولم ًجلـ في مجالـ املخضزحن اآلاهاضٍغ
اآلاإلُت في خب ال٘ نلُهٖما حشهض هلمُت اللغخالث ا ولِـ لهاُه ناصة املخضزحن  ٖما حغي نل�مً َضي الىبي 

ضون خُل لخطٛى الؿىض وب الهلمُت  غخالثالمً الشُىر و   ضاع مدضزا ومجتهضا بضون الخهلم.و جغحمخه
 .اآلاخىن 

جغي  ،الؿهً َُه  :"�لباوي �ن نلم نلى الؿىتنً مٙاهخه الهلمُت ٖما ْاٛ الشُش خمىص بً نبض ہللا الخٍى

 9.ئناهت نلى الؿهً في الؿىت "

اٛ الهالمت ًىؾِ الٓغغاوي :"مدضر بالص الشام هاضغ الضًً �لباوي".  20ْو
بل   ملسو هيلع هللا ىلص مً الشُىر ولِـ له ؾىض ولم ًدُل شِئا مً َضي الىبي م ًدطل نلم الخضًثلً٘ الشُش �لباوي ل

غ َُه  -أًػا-واملجتهض لِـ صخُدا ضؿالح املخضر أو أ ؿبت ن وال٘خب وئط اءةخطل الهلم بٓغ أهه  لم جخَى
"في اآلاعجم الىؾُـ"ضاخب  ٖما نٍغ،تَابل ًمً٘ أن هٓٛى أهه مً أَل الصخ ملجتهضشغوؽ املخضر وا

اِٛ الصخُي ٍحهغ  ت الصخاَت".ْو  22:الصخُي مً ًأزظ الهلم مً الصخُُت ال نً أؾخاط و مً ًؼاٛو خَغ
 لت �ؾالمُت أنكم بلُت،ٍ نلماء اآلاعاّ َٓـ صون وعزت �هبُاء ٌهخب  صخِ و�و ئن الخهلم بال٘خب وال

ٓىلىن  ض شجو الىبي ضلي ہللا  21أي حهلم مً الصخِ ٖما ْاله ابً حمانت ال٘ىاوي. حشُش الصخُُت :ٍو ْو

اٛ في خضًث آزغ: "ئ 23نلُه وآله وؾلم لخطٛى الهلم مً الشُىر ٖما ْاٛ : "ئهما الهلم بالخهلم".  ن الهلماءْو

ما ئهما وعزىا الهلم َمً أزظ به أزظ بدل واَغ"   21وعزت �هبُاء ئن �هبُاء لم ًىعزىا صًىاعا وال صَع
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لىاعصة في مجلت في وشغ �خاصًث ا ی شجهىوی نلیأضضْاتبٔان بهؼ  وي نً ؾبب جألُِ َظٍ املجمىنت�لبا 
ؾلؿلت �خاصًث الػهُُت "وبهض طلٚ عجب َظٍ املجمىنت نلى خؿب مىهجه وؾماٍ الخمضن �ؾالمي،

ا الؿ�� في �مت"واآلاىغىنت   ى خؿب مؿل٘هو �خاصًث الػهُُت نلًث اآلاىغىنت موحمو فُه �خاصوأثَغ
هتحجُخه وخ٘م عواًخه والهمل نلُه في و الخضًث الػهُِ نً  شاطا اوآعاةه ألن له مظَب  .أخٙام الشَغ

ُب.وخ٘م الشُش �لباوي نلى أخاصًث " -9 ُب وغهُِ الت يُب والتَ  الت يُب صخُذ الت يُب والتَ 
ُب لإلمام اآلاىظعي  ئلى ُه ْؿمه ضاخب اآلا٘خبت ٖخاب واخض وبهض وغو الخ٘م نل  وىأضالَى في و  والتَ 

لی ْؿمحن: صخیذ و غهیِ۔ ٖما أشاع ئلُه الشُش �لباوي في مٓضمت الؿبهت الجضًضة.ْؿمحن   ا 
:م٘خبت الضلُل اآلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت  ،ؽصخُذ �صب اآلاُغص وغهُِ �صب اآلاُغص لإلمام البساعي  -11

 م.9119-9299ٌالؿبهت الغابهت 
ٖخاب واخض ٖما طٍٖغ الشُش الشِباوي في خُاة و وى  جن ابً ماحتؾجن ابً ماحت وغهُِ ؾصخُذ  -11

الشُش �لباوي ولً٘ ْؿمه الىاشغ ئلى صخُذ و غهُِ.ؽ:م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو الٍغاع ،الؿبهت 
 .م9119 –ٌ 9299�ولى للؿبهت الجضًضة 

اعت اآلاهاٍع لليش:م٘خبؽ.ً٘ملهم ل،صو ص وغهُِ ؾجن أبي صاو صخُذ ؾجن أبي صا -12  ،غ والخىػَو الٍغ
 .م9119 –ٌ 9299الؿبهت �ولى للؿبهت الجضًضة 

م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو الٍغاع ،الؿبهت �ولى : صخُذ ؾجن الت مظي وغهُِ ؾجن الت مظي ،ؽ  -13
 م.9119 –ٌ 9299للؿبهت الجضًضة 

ا -14 ع ،الؿبهت �ولى صخُذ ؾجن اليؿاتي وغهُِ ؾجن اليؿاتي ،ؽ:م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو الٍغ
 م.9119 –ٌ 9299للؿبهت الجضًضة 

لیھاوخٓٓها الشُش �لباوي وأغاٍ  ال٘الم الؿُب َى عؾالت للشُش ابً جُمُت،صخُذ ال٘الم الؿُب -15  ا 
ى مؿبىم،ؽ م٘خبت اآلاهاٍع للٍغاع الؿبهت  :بهؼ �شُاء وؾماٍ صخُذ ال٘الم الؿُب للشُش ابً جُمُت َو

 م.9199-ٌ 9219الثامىت 
ٗأهٚ جغاَا،ئمً الخ٘بح  ة الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم ضال  ضُت -16 اآلاهاٍع  مؿبىم،ؽ:م٘خبت لى الدؿلُم 

اع لليشغ والخىػَو   بضون طٖغ ؾىت الؿبهت الجضًضة.الٍغ
ج الخالٛ والخغام ،مؿبىم وأخغج الشُش �لباوي أخاصًث ٖخاب "الخالٛ والخغام  -17 ياًت اآلاغام في جسٍغ

ا. به في بهؼ �خٙام مثال في الخطى لُىؾِ الٓغغاوي وحهٓ اآلا٘خب ؽ:ٍغ وآالث الؿغب واآلاىؾُٓي ويحَ 
 م.9191-ٌ 9211�ؾالمي بح وث الؿبهت �ولى 

ج الشئضالح اآلاؿاحض مً البضم والهىاةض، جألُِ نالمت الشام دمحم حماٛ الضًً الٓاؾمي  -18 ش ُبخسٍغ
 ٌ.9911اآلا٘خب �ؾالمي صمشٔ الؿبهت الغابهت ؽ: �لباوي،

ج  خُٓٓت الطُام البً جُمُت -19 ش،ؽ :اآلا٘خب �ؾالمي صمشٔ جدُٓٔ  �لباوي و للشُش  جسٍغ ح  الشاَو  َػ
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9- .ً  الشُش �لباوي لم ًجلـ في مجالـ املخضزحن اآلاهاضٍغ

 ٖما حغي نلُه ناصة املخضزحن.   ي الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمً َض شِئا دُللم ً -11

. لِـ له عخالث نلمُت ولم ٌؿاَغ ئلى بالص أزغي  -11  لخطٛى �ؾىاص ونلٍى

ً ولملم هه أل  نلىمهو لِـ له شُش في الخضًث  -12 ًغخل ئلى بالص أزغي  ًجلـ في مجالـ املخضزحن اآلاهاضٍغ

 .َظا الهلملخطٛى 

ه أَل الهلم َىضؿالح املخضر ئلُه اوؿبت ال ًجىػ وئطن  ٌشخًل بهلم الخضًث عواًت  "مً ألن املخضر نَغ
ؿلو نلى ٖثح  مً الغواًاث و أخىاٛ عواتها.  13وصعاًت ٍو

مت نلى مً ٌشخًل بهلم الخضًث عواًت وصعاًت وؾلبا وؾمانا وخُكا  لَظٍ الٙ ٗان �ةمت ال٘باع ًؿلٓىن 
 وحمها وجطيُُا.

هه ئغحل ًٙىن مهه ماةت ألِ خضًث ًٓاٛ: الؾألذ أخمض بً خىبل نً ":كال أخمذ بً العباط اليعائى

لِ أزماةت ْاٛ :ال. ْلذ له: زالهه ضاخب خضًث؟ئلِ خضًث،ًٓاٛ: أضاخب خضًث؟ ْاٛ:ال. ْلذ:نىضٍ ماةخا 

ظا ًٓلبها"خضًث؟ َٓاٛ بُضٍ ٖما ًغو   ؿغة وأومأ يؿان بُضٍ ٖظا ٖو  11ح ًمىت َو

غو   اآلاثاٛ....ؾبُل  شغوؽ املخضر َُه نلى   لم جخَى

 .لم ًدُل مخىن الخضًثأهه  -1

 .لم ًجلـ في مجالـ املخضزحنأهه  -2

 .لِـ له شُىر في نلم الخضًث -3

 .لِـ له ؾىض شُىزه -4

 هلم. الا َظلِـ له عخالث نلمُت لخطٛى  -5

 .ه شِىاًدضز ي لموولً٘ الشُش �لبا.الهلمأو  الؿىتلا ًدضر بدػغة مً َى أولى مىه في مً شغوؾه  -6

 .لاخخُاج ئلُهو ًجلـ للخدضًث نىض الخأَُل  ه لمأه -7

ى أخؿً الىاؽ زلٓا وبحن ؾببالىبي ملسو هيلع هللا ىلص ضُاث لشٍغِ له نىاًت زاضت مومٙاعم �زالّ:َظا الهلم ا -8   َو

 ُِ ى "ئهما بهثذ ألجمم مٙاعم �زالّ"ٖو الهالم الظي ًدضر مً َضي الىبي  ًسلىبهثخه ملسو هيلع هللا ىلص بلؿان الغؾالت َو

غخل مً بلض ئلى بلض ولم ًدؿً بدؿً �زالّ ولم ًخهامل ی بظٛ الجهض لخطٛى الخضًث وی ملسو هيلع هللا ىلص ؾٛى خُاجه و

الٍ في الغأي خزاخطِ بدؿً �زالّ زاضت في  ضىعة ُش �لباوي لم ً.ولً٘ الشً مهاملخهمو الؿالب بدؿ

ؿهً ناأو اآلاؿئ هُب ٍو ى ٌشخم َو لٓبه بألٓاب مثال ٖماؾهً نلىلت َو الهالمت املخضر  لى زطىمه ٍو

 فىحئذ أها أكخب هزه اآلالذمت و هزا و"بٓىله:" جىبيه اآلاعلممدمىص ؾهُض ممضوح ضاخب ال٘خاب "الضٖخىع 

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا

266 

باب الخشوج لخطٛى الخضًث هي ؾىت الصخابت ٖما بىب �مام البساعي في صخُده "" وأما الغخالث الهلمُت

 26ئلى عبذ هللا بً أهيغ في خذًث واخذ""حابش بً عبذ هللا معيرة شهش  وطٖغ َُه عخلت25في ظلب العلم"
ض خظع الىبي ضلي ہللا نلُه وآله م  بها َظا مً ؾىت الصخابت ونمل  ً بهضَم ختى ئلى نطغها َظا جىاجغا.ْو

أن ًىُض  "زظوا الهلم ْبل َٓاٛ :" –ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم–به مً خطٛى الهلم مً ال٘خب ٖما آمغ  وؾلم
ُىا ٖخاب ہللا؟ ًَػبْالىا :ًا عؾٛى ہللا ٖوزالزا  زم ْاٛ:زٙلخ٘م أمهاج٘م ألم جً٘  -ال ًٌػبه ہللا  -ُِ ًىُظ َو

 27الخىاعة و�هجُل في بجي ئؾغاةُل زم لم ًًٌ نجهم شِئا ئن طَاب الهلم طَاب خملخه زالزا".
"مً جفله مً بعىن :خطٛى الهلم مً بؿىن ال٘خب ٖما ْاٛ �مام الشاَعي  نً َظا خظع الهلماء هلى  َ

 28كتب ضيع �خ�ام"ال
اٛ ابً أبي خاجم الغاػي بؿىضٍ نً ؾلُمان بً مىسخى أهه ْاٛ:" ال جأخزوا الخذًث عً الصخفيين وال ْو

 29جلشأوا اللشآن على اآلاصخفين".

ض طٖغ أبى ب٘غ الخؿُب البًضاصي بؿىضٍ نً ؾلُمان بً مىسخى ْاٛ:   10"ال جأخزوا العلم مً الصخفيين".ْو
أنماله  فيو جغحمخه اآلاإلُت فيال٘خب  مؿالهتوأزىاء  الهلم مً بؿىن ال٘خب لی  ن �ان الشُش �لباوي خطل

 ..الىٙاث اآلاهمت وهي ...بهؼ الخضًثُت وضلذ ئلى 
ى ا الشُش �لباوي ْض بضأ -1 با وأهجدطُل الهلم َو لم  و   ُت َٓـةشغم في اآلاغخلت لابخضا هبً نشغ جٍٓغ

 ً٘ملها.

 .وبهض طلٚ ْغع له والض بغهامجا زاضا -2

م نلى ًض والضٍ ونل -3 خاب واخض أو اَدُل الٓغآن الٍ٘غ ض والطٍغ ٖو  الخىُي. ُٓه الزىحن في م الخجٍى

اوي وبهؼ ال٘خب الخضًثت في نلىم الباليت. -4  ْغأ ٖخاب "مغاقي الُالح "نلى الشُش ؾهُض البَ 

"نؿاٍ الشُش الؿبار أ  -5 ُش �لباوي لً٘ لم ًؿلب الش 12ئحاػة في الخضًث بىاؾؿت �ؾخاط "دمحم اآلابإع

 بىُؿه َظٍ �حاػة.

أو ـ َُه ٖخاب واخض مً مخىن الخضًث يحٍ  لِنلى ًض والضٍ أو  باوي نلىلال٘خب التي صعؽ الشُش � -6

 .نلىمه

ت بهض مءابضأ الٓغ  -7  بمجلت اآلاىاع و�ان الشُش �لباوي ًٓغأ ال٘خب مً الطباح ئلى غجأز  اة في اآلا٘خبت الكاٍَغ

ُ مإقُىا اللُل ،ختى بهض مضة ْلُلت ت زاضت للشُش ىااآلا٘خبت ْو لُٓىم َحها بأبدازه الهلمُت ومو طلٚ  له يَغ

ذ ما شاء.  11مىده وسخت مً مُخاح اآلا٘خبت خُث ًضزلها ْو

 ما في �خُاء مً  أٛو نمل خضًثي ْام به الشُش �لباوي َى وسخ ٖخاب "اآلاًجي نً خمل �ؾُاع في جسٍغج -8

ظا ال٘خاب لم ًؿبو ختى �نلُٔ نلحه�زباع"ل�خاَل الهغاقي مو الخه   .َى
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9- .ً  الشُش �لباوي لم ًجلـ في مجالـ املخضزحن اآلاهاضٍغ

 ٖما حغي نلُه ناصة املخضزحن.   ي الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمً َض شِئا دُللم ً -11

. لِـ له عخالث نلمُت ولم ٌؿاَغ ئلى بالص أزغي  -11  لخطٛى �ؾىاص ونلٍى

ً ولملم هه أل  نلىمهو لِـ له شُش في الخضًث  -12 ًغخل ئلى بالص أزغي  ًجلـ في مجالـ املخضزحن اآلاهاضٍغ

 .َظا الهلملخطٛى 

ه أَل الهلم َىضؿالح املخضر ئلُه اوؿبت ال ًجىػ وئطن  ٌشخًل بهلم الخضًث عواًت  "مً ألن املخضر نَغ
ؿلو نلى ٖثح  مً الغواًاث و أخىاٛ عواتها.  13وصعاًت ٍو

مت نلى مً ٌشخًل بهلم الخضًث عواًت وصعاًت وؾلبا وؾمانا وخُكا  لَظٍ الٙ ٗان �ةمت ال٘باع ًؿلٓىن 
 وحمها وجطيُُا.

هه ئغحل ًٙىن مهه ماةت ألِ خضًث ًٓاٛ: الؾألذ أخمض بً خىبل نً ":كال أخمذ بً العباط اليعائى

لِ أزماةت ْاٛ :ال. ْلذ له: زالهه ضاخب خضًث؟ئلِ خضًث،ًٓاٛ: أضاخب خضًث؟ ْاٛ:ال. ْلذ:نىضٍ ماةخا 

ظا ًٓلبها"خضًث؟ َٓاٛ بُضٍ ٖما ًغو   ؿغة وأومأ يؿان بُضٍ ٖظا ٖو  11ح ًمىت َو

غو   اآلاثاٛ....ؾبُل  شغوؽ املخضر َُه نلى   لم جخَى

 .لم ًدُل مخىن الخضًثأهه  -1

 .لم ًجلـ في مجالـ املخضزحنأهه  -2

 .لِـ له شُىر في نلم الخضًث -3

 .لِـ له ؾىض شُىزه -4

 هلم. الا َظلِـ له عخالث نلمُت لخطٛى  -5

 .ه شِىاًدضز ي لموولً٘ الشُش �لبا.الهلمأو  الؿىتلا ًدضر بدػغة مً َى أولى مىه في مً شغوؾه  -6

 .لاخخُاج ئلُهو ًجلـ للخدضًث نىض الخأَُل  ه لمأه -7

ى أخؿً الىاؽ زلٓا وبحن ؾببالىبي ملسو هيلع هللا ىلص ضُاث لشٍغِ له نىاًت زاضت مومٙاعم �زالّ:َظا الهلم ا -8   َو

 ُِ ى "ئهما بهثذ ألجمم مٙاعم �زالّ"ٖو الهالم الظي ًدضر مً َضي الىبي  ًسلىبهثخه ملسو هيلع هللا ىلص بلؿان الغؾالت َو

غخل مً بلض ئلى بلض ولم ًدؿً بدؿً �زالّ ولم ًخهامل ی بظٛ الجهض لخطٛى الخضًث وی ملسو هيلع هللا ىلص ؾٛى خُاجه و

الٍ في الغأي خزاخطِ بدؿً �زالّ زاضت في  ضىعة ُش �لباوي لم ً.ولً٘ الشً مهاملخهمو الؿالب بدؿ

ؿهً ناأو اآلاؿئ هُب ٍو ى ٌشخم َو لٓبه بألٓاب مثال ٖماؾهً نلىلت َو الهالمت املخضر  لى زطىمه ٍو

 فىحئذ أها أكخب هزه اآلالذمت و هزا و"بٓىله:" جىبيه اآلاعلممدمىص ؾهُض ممضوح ضاخب ال٘خاب "الضٖخىع 
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باب الخشوج لخطٛى الخضًث هي ؾىت الصخابت ٖما بىب �مام البساعي في صخُده "" وأما الغخالث الهلمُت

 26ئلى عبذ هللا بً أهيغ في خذًث واخذ""حابش بً عبذ هللا معيرة شهش  وطٖغ َُه عخلت25في ظلب العلم"
ض خظع الىبي ضلي ہللا نلُه وآله م  بها َظا مً ؾىت الصخابت ونمل  ً بهضَم ختى ئلى نطغها َظا جىاجغا.ْو

أن ًىُض  "زظوا الهلم ْبل َٓاٛ :" –ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم–به مً خطٛى الهلم مً ال٘خب ٖما آمغ  وؾلم
ُىا ٖخاب ہللا؟ ًَػبْالىا :ًا عؾٛى ہللا ٖوزالزا  زم ْاٛ:زٙلخ٘م أمهاج٘م ألم جً٘  -ال ًٌػبه ہللا  -ُِ ًىُظ َو

 27الخىاعة و�هجُل في بجي ئؾغاةُل زم لم ًًٌ نجهم شِئا ئن طَاب الهلم طَاب خملخه زالزا".
"مً جفله مً بعىن :خطٛى الهلم مً بؿىن ال٘خب ٖما ْاٛ �مام الشاَعي  نً َظا خظع الهلماء هلى  َ

 28كتب ضيع �خ�ام"ال
اٛ ابً أبي خاجم الغاػي بؿىضٍ نً ؾلُمان بً مىسخى أهه ْاٛ:" ال جأخزوا الخذًث عً الصخفيين وال ْو

 29جلشأوا اللشآن على اآلاصخفين".

ض طٖغ أبى ب٘غ الخؿُب البًضاصي بؿىضٍ نً ؾلُمان بً مىسخى ْاٛ:   10"ال جأخزوا العلم مً الصخفيين".ْو
أنماله  فيو جغحمخه اآلاإلُت فيال٘خب  مؿالهتوأزىاء  الهلم مً بؿىن ال٘خب لی  ن �ان الشُش �لباوي خطل

 ..الىٙاث اآلاهمت وهي ...بهؼ الخضًثُت وضلذ ئلى 
ى ا الشُش �لباوي ْض بضأ -1 با وأهجدطُل الهلم َو لم  و   ُت َٓـةشغم في اآلاغخلت لابخضا هبً نشغ جٍٓغ

 ً٘ملها.

 .وبهض طلٚ ْغع له والض بغهامجا زاضا -2

م نلى ًض والضٍ ونل -3 خاب واخض أو اَدُل الٓغآن الٍ٘غ ض والطٍغ ٖو  الخىُي. ُٓه الزىحن في م الخجٍى

اوي وبهؼ ال٘خب الخضًثت في نلىم الباليت. -4  ْغأ ٖخاب "مغاقي الُالح "نلى الشُش ؾهُض البَ 

"نؿاٍ الشُش الؿبار أ  -5 ُش �لباوي لً٘ لم ًؿلب الش 12ئحاػة في الخضًث بىاؾؿت �ؾخاط "دمحم اآلابإع

 بىُؿه َظٍ �حاػة.

أو ـ َُه ٖخاب واخض مً مخىن الخضًث يحٍ  لِنلى ًض والضٍ أو  باوي نلىلال٘خب التي صعؽ الشُش � -6

 .نلىمه

ت بهض مءابضأ الٓغ  -7  بمجلت اآلاىاع و�ان الشُش �لباوي ًٓغأ ال٘خب مً الطباح ئلى غجأز  اة في اآلا٘خبت الكاٍَغ

ُ مإقُىا اللُل ،ختى بهض مضة ْلُلت ت زاضت للشُش ىااآلا٘خبت ْو لُٓىم َحها بأبدازه الهلمُت ومو طلٚ  له يَغ

ذ ما شاء.  11مىده وسخت مً مُخاح اآلا٘خبت خُث ًضزلها ْو

 ما في �خُاء مً  أٛو نمل خضًثي ْام به الشُش �لباوي َى وسخ ٖخاب "اآلاًجي نً خمل �ؾُاع في جسٍغج -8

ظا ال٘خاب لم ًؿبو ختى �نلُٔ نلحه�زباع"ل�خاَل الهغاقي مو الخه   .َى
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خاب واخض.  ٖخابحن وفي الخُٓٓت ون ، لً٘ اآلات حمحن ٌهضحجت الىاصام ٖخاب واخضحجت الىبي و  .9  َٖى
 الشُش �لباوي. م ًدٓٓه،ل دمحم الطباى،يخه ٖخبهبال  و الخضًث الىبىي مطؿلخه .11
 مجهاج الطالخحن مً أخاصًث وؾىت زاجم �هبُاء واآلاغؾلحن.”مجهاحه”الغصنلى نؼ الضًً بلُٔ في: .11
 (حضث ما و و  بدثذ نىه)،ُْل أهه مً جألُُه الغص نلى الؿٓاٍ َُما ؾىصٍ نلى صَو شبه الدشبُه  .12
جغي ف .13  (مُٓىص لم ًخمه)ي بدىر ضُت الطالة الغص نلى عؾالت الهالمت الخٍى
غ اآلاغأة في نطغ الغؾالت  .14  (نبض الخلُم أبى شٓت )ملخمضالغص نلى ٖخاب جدٍغ
 الغص نلى ٖخاب اآلاغاحهاث للمضنى نبض الخؿحن شٍغ الضًً الشُعي )ما وحضث(  .15
و �زاع في جغجِب مشٙل �زاع لإلمام الؿداوي )لهظا ال٘خاب ْض وحضث زالزت أؾماء  .16 و : 1َع �زاع َع
خٓٓه  شِئاَُه بظلذ حهضا وما وحضث و وبدثذ نىه  :صَو �غغاعفي جغجِب مشٙل �زاع،3وغو �زاع :2

 .الشُش �لباوي
غ الٍغاع في عص ما شىهه الٓاضخي الهُاع نلى مً أوحب الطالة نلى .17  ،البشح  الىظًغ في الدشهض �زح  َػ

 .مُٓىص َى�ن لم ًخمه و و الشُش �لباوي ُْل :خٓٓه 
ا ،لم ًخمه ولم أحضٍ نلى الشبالؿُغ اآلاىحب الٓطغ  .18  اآلا٘خباث.مً ٘ت أو يحَ 
 ،ؾإلاث ابً أبي شِبت البً اآلاضً�ي  بخدُٓٔ �لباوي  .19

اٛ نبض ہللا بً دمحم الشمغاوي أ"مىحىص لً٘ ال ٌهلم �لباوي :لشِباوي نً َظا ال٘خاب ْاٛ الشُش ا ًً وغهه ْو
ت وجٓو"أبى حهُغ دمحم بً نثمان  ؾخت لىخاث ،  فی له ؾإلاث لشُىزه وجىحض وسخت مجها في اآلا٘خبت الكاٍَغ

 ."�وعاّ
م الؿُىؾي و صدخه ونلٔ لِـ مً جألُُاث الشُش �لباوي بل مإلُه �ماللؿُىؾي ،الشهاب الثاْب  .21

 .نبُض نلُه أبى 
َظا لِـ مً  م2000ى�عصن الؿبهت �ول –�ؾغاء واآلاهغاج ،مؿبىم ،ط اآلا٘خب �ؾالمي نمان  .21

ى  ح  الشاَوش ضاخب اآلا٘خب �ؾالمي َو جاث الشُش �لباوي ٖما ًكهغ مً مٓضمت التي ٖخبها الشُش َػ جسٍغ
هاشغ ال٘خاب وبهض طٖغ ٖالم الشُش �لباوي ًٓٛى الىاشغ في الهامش: َظا َى الهىىان الٙامل الظي زؿه 

ض أن ٌؿغ  ٗان ًٍغ ض بضٌو الشُش بُضٍ نلى يالٍ َظا اآلاطىِ و ص ما صد� مً �خاصًث في ؾُاّ واخض ٍَغ
ول٘ىه جىفي ْبل أن ًٙىن طلٚ وؾىٓىم في الؿبهاث الٓاصمت ئن شاءہللا بهظا الهمل نلى الىحه الظي أعاصٍ 

 18.الشُش.)اهخهي ٖالم الىاشغ(
�ؾالمُت ْلذ :ٖما ًكهغ مً ٖالم الىاشغ أهه ٖخب نىىان َظا ال٘خاب ولم ًخمه وبهضٍ أٖمله ضاخب اآلا٘خبت 

ت بهؼ ؾلبت الهلم.  19بمشاٖع
الثاوي ْاٛ الشُش الشِباوي :جٓو الغؾالت في زالر وزالزحن ضُدت ولم و�مغ ،،لم ًؿبوؾدؿٓاء ة لا ضال  .22

الشُش ئبغاَُم الهلي بضون الىكغ اآلات حمحن مً جألُُاث الشُش �لباوي مثال  أصخاب واأنضًخمها ولً٘ 

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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 15ممذوح ". بغيض أال هى اآلاذعى مدمىد ظعيذغ بداكذ حذًذ وبا

صاع �َخاء باآلامل٘ت الهغبُت "الشُش ئؾمانُل بً دمحم �هطاعي الباخث في  ؾبا شضًضا ؾب -أًػا-و

هت والغص نلى �لباوي في "الؿهىصًت ذ نشٍغً ٖع ،خحن ألِ ٖخابا في عصٍ وؾماٍ"جصخُذ خضًث ضالة الت اٍو

مه"بؿ�ب َظا ال٘خابلي دجػهُُه" ومهه "ئباخت الخ ضاع  بالظَب املخلٔ لليؿاء والغص نلى �لباوي في ججٍغ

 ه ؾبا شضًضا. الشُش يػبان نلُه وؾهىه وؾب

اٛ نىه  م ئلى زبازت َظا الغحل الظي ًٙاص  ب :"َلُىكغ الٓاع الشُش �لباويْو ْلبه ًٓؿغ صما خؿضا وخٓضا الٍ٘غ

جُب مً نىض هُؿه بايُا ....اأ ئهه ٌؿ  16لخ".ٛ ماٖغا ٍو

 17.""وئن مً جالنب َظا الغحل الضاٛ نلى أهه ًلهب نلى الخبلحن:نىه ًٓٛى -أًػا-و

 ؾالب الخضًث ٖهاصة املخضزحن.ٓغأ الشُش �لباوي الخضًث نلى لم ً -9

ظا مهغوٍ نىض الهلماء هه الخْض طٖغث هبظة مسخطغة نً خُاة الشُش �لباوي نً مٙاهْلذ : لمُت َو

ً أهه خطل الهلم  غشغوؽ املخضر  ولم ًغخل الغخالث الهلمُت وأن ٘خبمً بؿىن الاآلاهاضٍغ َُه  لم جخَى

 ؟.ضؿالح املخضرالٔ نلُه ُِ ًؿَ٘

 ان اآلاإلفاث التي ليعذ مً أعمالهبياآلابدث الثاوي:
بل ألُها هؾأطٖغ في َظا اآلابدث أؾماء ال٘خب اآلايؿىبت ئلى الشُش �لباوي وأضال َظٍ ال٘خب  لِؿذ مً أنمال

جاجه و لخالمظة أو أصخاب اآلا٘خباجأو عبما هٓل أخض ٖالم الشُش �لباوي يحٍ  مً اأو خٓٓها  اؾخُاص مً جسٍغ
وفي َظا  با  ا( ٖخ66خىالى ) ومهلىماحي نضص ال٘خب اآلايؿىبت ئلُهؾالعي اونلى خؿب ئلُه  ال٘خابَيؿب 

 -َظٍ ال٘خبصعاؾت ىاء ا أزھھخحاآلاإزظاث التي و بهؼ ا طٖغأ  امک با  اٖخاآلابدث ؾأطٖغ أؾماء خىالي أعبهحن 
 .-بهىن ہللا نؼوحل 

 (،لِؿذ مً جدُٓٔ الشُش �لباويأم دمحم بً اخمض الهابـ خٓٓه)نبض الخٔ الشُِلى  �خٙام الطًغي  .1
 ( ،لِؿذ مً جدُٓٔ الشُش �لباويضبحي الؿامغاويو  –خمضي الؿلُي  خٓٓه)�خٙام الىؾؿى  .2
ٗاػ.أ .3  خٙام الغ
ٗاع للىىوي  .4  ( لِـ مً جدُٓٓاث الشُش �لباوي صع �عهاؤوؽنبض الٓا )خٓٓه�ط
 لاحتهاص للطىهاوي )زغج ونلٔ نلُه ضالح الضًً مٓبٛى أخمض (اعشاص الىٓاص في جِؿح   .5
 .اػالت الشٕٙى مً خضًث الب وٕ  .6
 .بدثذ نىه ولم أحضٍُْل مُٓىص و و  ُْل َى مسؿىؽ،ت ب�ؾئلت و �حى  .7
اع ال٘خب الهلمُت جالُِ اخمض شاٖغ.املخٓٔ: أخمض ص.ؽ.البانث الخثِث شغح ازخطاع نلىم الخضًث .8

 .هًخمم لو ،الخهلُٔ اآلامجض  الضًًاآلاإلِ: ئؾمانُل بً نمغ بً ٖثح  الٓغشخي الضمشٓي أبى الُضاء نماص  شاٖغ
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خاب واخض.  ٖخابحن وفي الخُٓٓت ون ، لً٘ اآلات حمحن ٌهضحجت الىاصام ٖخاب واخضحجت الىبي و  .9  َٖى
 الشُش �لباوي. م ًدٓٓه،ل دمحم الطباى،يخه ٖخبهبال  و الخضًث الىبىي مطؿلخه .11
 مجهاج الطالخحن مً أخاصًث وؾىت زاجم �هبُاء واآلاغؾلحن.”مجهاحه”الغصنلى نؼ الضًً بلُٔ في: .11
 (حضث ما و و  بدثذ نىه)،ُْل أهه مً جألُُه الغص نلى الؿٓاٍ َُما ؾىصٍ نلى صَو شبه الدشبُه  .12
جغي ف .13  (مُٓىص لم ًخمه)ي بدىر ضُت الطالة الغص نلى عؾالت الهالمت الخٍى
غ اآلاغأة في نطغ الغؾالت  .14  (نبض الخلُم أبى شٓت )ملخمضالغص نلى ٖخاب جدٍغ
 الغص نلى ٖخاب اآلاغاحهاث للمضنى نبض الخؿحن شٍغ الضًً الشُعي )ما وحضث(  .15
و �زاع في جغجِب مشٙل �زاع لإلمام الؿداوي )لهظا ال٘خاب ْض وحضث زالزت أؾماء  .16 و : 1َع �زاع َع
خٓٓه  شِئاَُه بظلذ حهضا وما وحضث و وبدثذ نىه  :صَو �غغاعفي جغجِب مشٙل �زاع،3وغو �زاع :2

 .الشُش �لباوي
غ الٍغاع في عص ما شىهه الٓاضخي الهُاع نلى مً أوحب الطالة نلى .17  ،البشح  الىظًغ في الدشهض �زح  َػ

 .مُٓىص َى�ن لم ًخمه و و الشُش �لباوي ُْل :خٓٓه 
ا ،لم ًخمه ولم أحضٍ نلى الشبالؿُغ اآلاىحب الٓطغ  .18  اآلا٘خباث.مً ٘ت أو يحَ 
 ،ؾإلاث ابً أبي شِبت البً اآلاضً�ي  بخدُٓٔ �لباوي  .19

اٛ نبض ہللا بً دمحم الشمغاوي أ"مىحىص لً٘ ال ٌهلم �لباوي :لشِباوي نً َظا ال٘خاب ْاٛ الشُش ا ًً وغهه ْو
ت وجٓو"أبى حهُغ دمحم بً نثمان  ؾخت لىخاث ،  فی له ؾإلاث لشُىزه وجىحض وسخت مجها في اآلا٘خبت الكاٍَغ

 ."�وعاّ
م الؿُىؾي و صدخه ونلٔ لِـ مً جألُُاث الشُش �لباوي بل مإلُه �ماللؿُىؾي ،الشهاب الثاْب  .21

 .نبُض نلُه أبى 
َظا لِـ مً  م2000ى�عصن الؿبهت �ول –�ؾغاء واآلاهغاج ،مؿبىم ،ط اآلا٘خب �ؾالمي نمان  .21

ى  ح  الشاَوش ضاخب اآلا٘خب �ؾالمي َو جاث الشُش �لباوي ٖما ًكهغ مً مٓضمت التي ٖخبها الشُش َػ جسٍغ
هاشغ ال٘خاب وبهض طٖغ ٖالم الشُش �لباوي ًٓٛى الىاشغ في الهامش: َظا َى الهىىان الٙامل الظي زؿه 

ض أن ٌؿغ  ٗان ًٍغ ض بضٌو الشُش بُضٍ نلى يالٍ َظا اآلاطىِ و ص ما صد� مً �خاصًث في ؾُاّ واخض ٍَغ
ول٘ىه جىفي ْبل أن ًٙىن طلٚ وؾىٓىم في الؿبهاث الٓاصمت ئن شاءہللا بهظا الهمل نلى الىحه الظي أعاصٍ 

 18.الشُش.)اهخهي ٖالم الىاشغ(
�ؾالمُت ْلذ :ٖما ًكهغ مً ٖالم الىاشغ أهه ٖخب نىىان َظا ال٘خاب ولم ًخمه وبهضٍ أٖمله ضاخب اآلا٘خبت 

ت بهؼ ؾلبت الهلم.  19بمشاٖع
الثاوي ْاٛ الشُش الشِباوي :جٓو الغؾالت في زالر وزالزحن ضُدت ولم و�مغ ،،لم ًؿبوؾدؿٓاء ة لا ضال  .22

الشُش ئبغاَُم الهلي بضون الىكغ اآلات حمحن مً جألُُاث الشُش �لباوي مثال  أصخاب واأنضًخمها ولً٘ 

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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 15ممذوح ". بغيض أال هى اآلاذعى مدمىد ظعيذغ بداكذ حذًذ وبا

صاع �َخاء باآلامل٘ت الهغبُت "الشُش ئؾمانُل بً دمحم �هطاعي الباخث في  ؾبا شضًضا ؾب -أًػا-و

هت والغص نلى �لباوي في "الؿهىصًت ذ نشٍغً ٖع ،خحن ألِ ٖخابا في عصٍ وؾماٍ"جصخُذ خضًث ضالة الت اٍو

مه"بؿ�ب َظا ال٘خابلي دجػهُُه" ومهه "ئباخت الخ ضاع  بالظَب املخلٔ لليؿاء والغص نلى �لباوي في ججٍغ

 ه ؾبا شضًضا. الشُش يػبان نلُه وؾهىه وؾب

اٛ نىه  م ئلى زبازت َظا الغحل الظي ًٙاص  ب :"َلُىكغ الٓاع الشُش �لباويْو ْلبه ًٓؿغ صما خؿضا وخٓضا الٍ٘غ

جُب مً نىض هُؿه بايُا ....اأ ئهه ٌؿ  16لخ".ٛ ماٖغا ٍو

 17.""وئن مً جالنب َظا الغحل الضاٛ نلى أهه ًلهب نلى الخبلحن:نىه ًٓٛى -أًػا-و

 ؾالب الخضًث ٖهاصة املخضزحن.ٓغأ الشُش �لباوي الخضًث نلى لم ً -9

ظا مهغوٍ نىض الهلماء هه الخْض طٖغث هبظة مسخطغة نً خُاة الشُش �لباوي نً مٙاهْلذ : لمُت َو

ً أهه خطل الهلم  غشغوؽ املخضر  ولم ًغخل الغخالث الهلمُت وأن ٘خبمً بؿىن الاآلاهاضٍغ َُه  لم جخَى

 ؟.ضؿالح املخضرالٔ نلُه ُِ ًؿَ٘

 ان اآلاإلفاث التي ليعذ مً أعمالهبياآلابدث الثاوي:
بل ألُها هؾأطٖغ في َظا اآلابدث أؾماء ال٘خب اآلايؿىبت ئلى الشُش �لباوي وأضال َظٍ ال٘خب  لِؿذ مً أنمال

جاجه و لخالمظة أو أصخاب اآلا٘خباجأو عبما هٓل أخض ٖالم الشُش �لباوي يحٍ  مً اأو خٓٓها  اؾخُاص مً جسٍغ
وفي َظا  با  ا( ٖخ66خىالى ) ومهلىماحي نضص ال٘خب اآلايؿىبت ئلُهؾالعي اونلى خؿب ئلُه  ال٘خابَيؿب 

 -َظٍ ال٘خبصعاؾت ىاء ا أزھھخحاآلاإزظاث التي و بهؼ ا طٖغأ  امک با  اٖخاآلابدث ؾأطٖغ أؾماء خىالي أعبهحن 
 .-بهىن ہللا نؼوحل 

 (،لِؿذ مً جدُٓٔ الشُش �لباويأم دمحم بً اخمض الهابـ خٓٓه)نبض الخٔ الشُِلى  �خٙام الطًغي  .1
 ( ،لِؿذ مً جدُٓٔ الشُش �لباويضبحي الؿامغاويو  –خمضي الؿلُي  خٓٓه)�خٙام الىؾؿى  .2
ٗاػ.أ .3  خٙام الغ
ٗاع للىىوي  .4  ( لِـ مً جدُٓٓاث الشُش �لباوي صع �عهاؤوؽنبض الٓا )خٓٓه�ط
 لاحتهاص للطىهاوي )زغج ونلٔ نلُه ضالح الضًً مٓبٛى أخمض (اعشاص الىٓاص في جِؿح   .5
 .اػالت الشٕٙى مً خضًث الب وٕ  .6
 .بدثذ نىه ولم أحضٍُْل مُٓىص و و  ُْل َى مسؿىؽ،ت ب�ؾئلت و �حى  .7
اع ال٘خب الهلمُت جالُِ اخمض شاٖغ.املخٓٔ: أخمض ص.ؽ.البانث الخثِث شغح ازخطاع نلىم الخضًث .8

 .هًخمم لو ،الخهلُٔ اآلامجض  الضًًاآلاإلِ: ئؾمانُل بً نمغ بً ٖثح  الٓغشخي الضمشٓي أبى الُضاء نماص  شاٖغ
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ىحي. -أًػا-ش الشِباوي لم ًظٍٖغ في جألُُاجه، والشُ كلذ : ن الشُش ئو لم ًظٖغ الشُش ناضم نبض ہللا الٍٓغ
بظلٚ  ى�لباوي وهٓل ٖالمه مً ٖخبه وؾ�أبىؾىض دمحم وغو ؾإلا مً نىض هُؿه زم أحاب َظا الؿإاٛ الشُش 

 ".ال٘الم اآلاىٓٛى "َخاوي الشُش �لباوي
ت خٓٓه البً الُٓم الجىػٍت: صأخٙام اآلاىلى وص بخطغ جدُت اآلاىصمس .34 ،لِـ مً نثمان بً حمهت غمحً 

 .جدُٓٓاث الشُش �لباوي
ح  الشاَوش وهٓل ،مؿاحلت نلمُت بحن �مامحن الجلُلحن:الهؼ نبض الؿالم وابً الطالح .35 بخدُٓٔ الشُش َػ

 مل نلى أعبوهي حشخوأما ما خملذ اليسخت و ،يؿبه ئلُه أهه مً جدُٓٓاجهَ بهؼ ال٘الم نً الشُش �لباوي
ً ضُدت، ط اآلا٘خب �ؾالمي الؿبهت الثاهُت   .9211ٌونشٍغ

ظا الىاضح مً ْٛى الشُش ،مىاقغة ٖخابُت مو ؾاةُت مً اجبام الؿاةُت الٓاصًاهُت .36 صناَم ئلى اآلاىاقغة َو
الشُش  وبحنٓو اآلاىاقغة بُجهم ج�لباوي "صنى�هم َحها ئلى مىاقغ�هم" ولً٘ الٓاصًاهُحن لم ًٓبلىا صنىجه ولم 

ُف ضاع َظ  ؟.صنىة اآلاىاقغة مً جألُُاجه ہ الضنىۃ للمىاقغۃ�لباوي ٖو
ؿاهُت .37 ىحي"،مىخسباث مً َهغؽ "اآلا٘خبت البً   .لم ًظٖغ الشُش الشِباوي وأًػا لم ًظٍٖغ الشُش الٍٓغ
دضر ْاٛ الشُش ئبغاَُم :مً جألُف الشُش  �لباوي"اهظغ :دمحم هاضغ �لباوي م، الغص نلى أعشض الؿلُي .38

 ("919الهطغ وهاضغ الؿىت ص )
نلي خؿحن نلي نبض الخمُض ،مؿبىم ،ط اآلا٘خب �ؾالمي جألُُاجه بل ألُه ؾلُم الهاللي و ْلذ :َظا لِـ مً 

 ٌ .9212�عصن الؿبهت �ولى –نمان 
 عض مإلفات الشيخ �لباويبالفصل الثاوي: دساظت جدليليت هلذًت عً 

ظا البدث ؾُٙىن مسخطغا حضافي َظا الُطل ؾأجٙلم نً بهؼ أنم ئن  -اٛ الشُش �لباوي وما ُْل خىلها،َو
 عاؾت.ا أزىاء الضھھخىٙاث التي واحوؾأطٖغ بهؼ اآلاإزظاث وال –شاءہللا 

 أخكام الجىائض وبذعها�ول :
 ظبب جأليفه :

 حمهه وئنضاصٍ.مً أضضْاةه ؾلب مىه عؾالت في آصاب الجىاةؼ في �ؾالم واؾخًّغ الشُش �لباوي في أخض أن 
 ِبه:جأشاع الشُش �لباوي في مٓضمخه نً جغ جشجيب الكخاب :

َاَخخدخه بُطل �ٛو "ما ًجب نلى اآلاٍغؼ مً الغضخى بالٓػاء والطب  نلى الٓضع وجٕغ جمجي وكال عىه: 
٘ظا ئلى الضًَ وػٍاعة الٓبىع   .اآلاىث وأصاء الخّٓى " زىاء الىاؽ نلى اآلاُذ وفي الهاشغ: يؿل اآلاُذ .َو

ؾخىنبذ َُه حمُو ما ا "بضم الجىاةؼـ"بما ًخهلٔ اوي:زخمخه بُطل زاص ْاٛ الشُش �لبخاجمت الكخاب:

ُذ نلُه مً البضم مىطىضا نلحه  32في ٖخاب مً ٖخب أَل الهلم ْضًما وخضًثا. اْو
 مىهجه:

 وجدبو أصلت"ال بض ْبل ٗل شخئ مً حمُو مُغصاث مؿاةل "الجىاةؼ"زم صعاؾتها صعاؾت صُْٓت :ْاٛ نً مىهجه

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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الشُش ناضم نبضہللا  مً جألُُاجه وأماالشُش  الشمغاوي  -أًػا–نضَا لشُش الشِباوي وأل وجٓلُضا والبدث
ىحي  ظٍ همً جألُُاجٍ لم ًظٖغ َ -�ؾخاص اآلاؿانض بالجامهت �ؾالمُت باآلاضًىت اآلاىىعة -الٍٓغ الخُٓٓت أن  ھی َو

 .مً جألُٓاث الشُش �لباوي ذلِؿ "ؾدؿٓاءلا  ضالة"
ج الشُش �لباوي ضىث الؿبُهت ًىاصي بهكمت ہللا لهبض الُخ .23 ،ما وحضجه ولم ًظٖغ الشُش اح �مام وجسٍغ

ىحي في  ٍلم ًظٖغ -أًػا-والشِباوي في جألُُاجه   "."جغحمت مىحؼة لُػُلت املخضرٖخابهالشُش ناضم الٍٓغ
ً ،ضىث الهغب حؿأٛ والشُش ومدضر الشام ًجُب  .24 َظٍ الغؾالت ضًح ة حشخمل نلى  ئخضي ونشٍغ

لیک  ضُدت و زماهُت ضُداث حشخمل نلى مٓضمخحن واآلآضمت �ولى:ٖخبها الشُش  :مجهااث الطُد جُطُلا 
لجىت  نىھا ٛأؾئلت التي ؾانشغة  نلی : مٓضمت ضىث الهغب ،وحشخمل َظٍ الغؾالتتالثاهُنمغ الهؿاع و 
 ا الشُش �لباوي.نىھالشُش �لباوي وأحا ضىث الهغب

ا وأما وؿب ي حمو أؾئلتَظا لِـ مً جألُِ الشُش �لباوي بل نمل غحٍ  الظ ت َظٍ في َظٍ الغؾالت ووشَغ
 .اآلات حمحن طٖغواَا في جألُُاث شُسهم،ولً٘ تصخُد ذلِؿَالغؾالت ئلى الشُش �لباوي 

لم ًسغج الشُش �لباوي أخاصًثه،ألن ال��خت التي وحضث َى مً جدُٓٔ ،بً الجىػيضُض الخاؾغ ال  .25
لم ًظٖغ الشُش ناضم -أًػا-غ الشُش الشِباوي مً جألُُاجه ولم ًظٖمو طلٚ الشُش نبض الٓاصع أخمض نؿاء و 

ىحي في "جغحمت مىحؼة لُػُلت املخضر "أما  جاجه َى ئبغاَُم دمحم الهلي والشُش نبض ہللا مً طٍٖغ مً الٍٓغ جسٍغ
 .بً دمحم الشمغاوي

 الباوي عجبهمٓاالث الشُش � َحهاوهي ؾلؿلت مٓاالث وشغث في مجلت اآلاؿلمىن،ووشغث ،"نىصة الى الؿىت" .26
 للشُش الخلبي. ؾم "نىصة ئلى الؿىت"ش �لباوي وؾبهذ َظٍ اآلآاالث باهىع الضًً ؾالب مٓاالث الشُ

 .حهلُٓاث الشُش دمحم خامض الُٓهي َظا لِـ مً جدُٓٓاجه بل مً،الهٓىص لشُش �ؾالم   .27
 ۔لم ًؿبو ؿىؽ،مسَهغؽ أؾماء ال�خابت الظًً أؾىضوا �خاصًث في اآلا�جم الؿ� اوي �وؾط  .28
 ۔لم ًؿبو بً نضي ،مسؿىؽاع ٖخاب الٙامل ال الُهغؽ الشامل ألخاصًث وآز .29
  ۔مً م٘خبت زؼاهت ابً ًىؾِ مغاٖش ،مسؿىؽ لم ًؿبو الُهغؽ اآلاىخسب  .31
 ۔لم ًؿبو بً نغوة الخىبلي ،مسؿىؽَهغؽ ٖخاب ٗىاٖب الضعاعي ال   .31

خضًث أم ٖخب الغحاٛ ضىهها ْضًما وللشُش مثل َظٍ الُهاعؽ ٖثح  ؾىاء ل٘خب ال":كال الشيخ الشيباوي

 30لِؿهل نلى هُؿه البدث واآلاغاحهت".
ظٍ الُهاعؽ لم  الُىُو به أنضَا َظا ًضٛ أن الشُش �لباوي أنض َهغؽ ال٘خب لؿهىلخه لِـ ؿبو جالىاؽ، َو

ااآلات حمىن ختى نطغها َظا  أو بهض مىجه في خُاجه ُِ أصزلَى  جألُُاجه.  فی ٖو
،لِـ مً جألُُاث جدُٓٔ نبض اآلآطىص بً نبض الغخُم بشغح و ً الجىػي لض البلُخت ال٘بض في جغبُت الى  .32

 الشُش �لباوي.
:هي ْاٛ الشُش ابغاَُمُش �لباوي، لِـ مً جألُُاث الش :مجمىم الُخاوي حمو و جغجِب أبى ؾىض دمحم .33

 .�ؾئلت التي أحاب نجها الشُش �لباوي في مجالؿه الهلمُت" نلی   حشخمل
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ىحي. -أًػا-ش الشِباوي لم ًظٍٖغ في جألُُاجه، والشُ كلذ : ن الشُش ئو لم ًظٖغ الشُش ناضم نبض ہللا الٍٓغ
بظلٚ  ى�لباوي وهٓل ٖالمه مً ٖخبه وؾ�أبىؾىض دمحم وغو ؾإلا مً نىض هُؿه زم أحاب َظا الؿإاٛ الشُش 

 ".ال٘الم اآلاىٓٛى "َخاوي الشُش �لباوي
ت خٓٓه البً الُٓم الجىػٍت: صأخٙام اآلاىلى وص بخطغ جدُت اآلاىصمس .34 ،لِـ مً نثمان بً حمهت غمحً 

 .جدُٓٓاث الشُش �لباوي
ح  الشاَوش وهٓل ،مؿاحلت نلمُت بحن �مامحن الجلُلحن:الهؼ نبض الؿالم وابً الطالح .35 بخدُٓٔ الشُش َػ

 مل نلى أعبوهي حشخوأما ما خملذ اليسخت و ،يؿبه ئلُه أهه مً جدُٓٓاجهَ بهؼ ال٘الم نً الشُش �لباوي
ً ضُدت، ط اآلا٘خب �ؾالمي الؿبهت الثاهُت   .9211ٌونشٍغ

ظا الىاضح مً ْٛى الشُش ،مىاقغة ٖخابُت مو ؾاةُت مً اجبام الؿاةُت الٓاصًاهُت .36 صناَم ئلى اآلاىاقغة َو
الشُش  وبحنٓو اآلاىاقغة بُجهم ج�لباوي "صنى�هم َحها ئلى مىاقغ�هم" ولً٘ الٓاصًاهُحن لم ًٓبلىا صنىجه ولم 

ُف ضاع َظ  ؟.صنىة اآلاىاقغة مً جألُُاجه ہ الضنىۃ للمىاقغۃ�لباوي ٖو
ؿاهُت .37 ىحي"،مىخسباث مً َهغؽ "اآلا٘خبت البً   .لم ًظٖغ الشُش الشِباوي وأًػا لم ًظٍٖغ الشُش الٍٓغ
دضر ْاٛ الشُش ئبغاَُم :مً جألُف الشُش  �لباوي"اهظغ :دمحم هاضغ �لباوي م، الغص نلى أعشض الؿلُي .38

 ("919الهطغ وهاضغ الؿىت ص )
نلي خؿحن نلي نبض الخمُض ،مؿبىم ،ط اآلا٘خب �ؾالمي جألُُاجه بل ألُه ؾلُم الهاللي و ْلذ :َظا لِـ مً 

 ٌ .9212�عصن الؿبهت �ولى –نمان 
 عض مإلفات الشيخ �لباويبالفصل الثاوي: دساظت جدليليت هلذًت عً 

ظا البدث ؾُٙىن مسخطغا حضافي َظا الُطل ؾأجٙلم نً بهؼ أنم ئن  -اٛ الشُش �لباوي وما ُْل خىلها،َو
 عاؾت.ا أزىاء الضھھخىٙاث التي واحوؾأطٖغ بهؼ اآلاإزظاث وال –شاءہللا 

 أخكام الجىائض وبذعها�ول :
 ظبب جأليفه :

 حمهه وئنضاصٍ.مً أضضْاةه ؾلب مىه عؾالت في آصاب الجىاةؼ في �ؾالم واؾخًّغ الشُش �لباوي في أخض أن 
 ِبه:جأشاع الشُش �لباوي في مٓضمخه نً جغ جشجيب الكخاب :

َاَخخدخه بُطل �ٛو "ما ًجب نلى اآلاٍغؼ مً الغضخى بالٓػاء والطب  نلى الٓضع وجٕغ جمجي وكال عىه: 
٘ظا ئلى الضًَ وػٍاعة الٓبىع   .اآلاىث وأصاء الخّٓى " زىاء الىاؽ نلى اآلاُذ وفي الهاشغ: يؿل اآلاُذ .َو

ؾخىنبذ َُه حمُو ما ا "بضم الجىاةؼـ"بما ًخهلٔ اوي:زخمخه بُطل زاص ْاٛ الشُش �لبخاجمت الكخاب:

ُذ نلُه مً البضم مىطىضا نلحه  32في ٖخاب مً ٖخب أَل الهلم ْضًما وخضًثا. اْو
 مىهجه:

 وجدبو أصلت"ال بض ْبل ٗل شخئ مً حمُو مُغصاث مؿاةل "الجىاةؼ"زم صعاؾتها صعاؾت صُْٓت :ْاٛ نً مىهجه

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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الشُش ناضم نبضہللا  مً جألُُاجه وأماالشُش  الشمغاوي  -أًػا–نضَا لشُش الشِباوي وأل وجٓلُضا والبدث
ىحي  ظٍ همً جألُُاجٍ لم ًظٖغ َ -�ؾخاص اآلاؿانض بالجامهت �ؾالمُت باآلاضًىت اآلاىىعة -الٍٓغ الخُٓٓت أن  ھی َو

 .مً جألُٓاث الشُش �لباوي ذلِؿ "ؾدؿٓاءلا  ضالة"
ج الشُش �لباوي ضىث الؿبُهت ًىاصي بهكمت ہللا لهبض الُخ .23 ،ما وحضجه ولم ًظٖغ الشُش اح �مام وجسٍغ

ىحي في  ٍلم ًظٖغ -أًػا-والشِباوي في جألُُاجه   "."جغحمت مىحؼة لُػُلت املخضرٖخابهالشُش ناضم الٍٓغ
ً ،ضىث الهغب حؿأٛ والشُش ومدضر الشام ًجُب  .24 َظٍ الغؾالت ضًح ة حشخمل نلى  ئخضي ونشٍغ

لیک  ضُدت و زماهُت ضُداث حشخمل نلى مٓضمخحن واآلآضمت �ولى:ٖخبها الشُش  :مجهااث الطُد جُطُلا 
لجىت  نىھا ٛأؾئلت التي ؾانشغة  نلی : مٓضمت ضىث الهغب ،وحشخمل َظٍ الغؾالتتالثاهُنمغ الهؿاع و 
 ا الشُش �لباوي.نىھالشُش �لباوي وأحا ضىث الهغب

ا وأما وؿب ي حمو أؾئلتَظا لِـ مً جألُِ الشُش �لباوي بل نمل غحٍ  الظ ت َظٍ في َظٍ الغؾالت ووشَغ
 .اآلات حمحن طٖغواَا في جألُُاث شُسهم،ولً٘ تصخُد ذلِؿَالغؾالت ئلى الشُش �لباوي 

لم ًسغج الشُش �لباوي أخاصًثه،ألن ال��خت التي وحضث َى مً جدُٓٔ ،بً الجىػيضُض الخاؾغ ال  .25
لم ًظٖغ الشُش ناضم -أًػا-غ الشُش الشِباوي مً جألُُاجه ولم ًظٖمو طلٚ الشُش نبض الٓاصع أخمض نؿاء و 

ىحي في "جغحمت مىحؼة لُػُلت املخضر "أما  جاجه َى ئبغاَُم دمحم الهلي والشُش نبض ہللا مً طٍٖغ مً الٍٓغ جسٍغ
 .بً دمحم الشمغاوي

 الباوي عجبهمٓاالث الشُش � َحهاوهي ؾلؿلت مٓاالث وشغث في مجلت اآلاؿلمىن،ووشغث ،"نىصة الى الؿىت" .26
 للشُش الخلبي. ؾم "نىصة ئلى الؿىت"ش �لباوي وؾبهذ َظٍ اآلآاالث باهىع الضًً ؾالب مٓاالث الشُ

 .حهلُٓاث الشُش دمحم خامض الُٓهي َظا لِـ مً جدُٓٓاجه بل مً،الهٓىص لشُش �ؾالم   .27
 ۔لم ًؿبو ؿىؽ،مسَهغؽ أؾماء ال�خابت الظًً أؾىضوا �خاصًث في اآلا�جم الؿ� اوي �وؾط  .28
 ۔لم ًؿبو بً نضي ،مسؿىؽاع ٖخاب الٙامل ال الُهغؽ الشامل ألخاصًث وآز .29
  ۔مً م٘خبت زؼاهت ابً ًىؾِ مغاٖش ،مسؿىؽ لم ًؿبو الُهغؽ اآلاىخسب  .31
 ۔لم ًؿبو بً نغوة الخىبلي ،مسؿىؽَهغؽ ٖخاب ٗىاٖب الضعاعي ال   .31

خضًث أم ٖخب الغحاٛ ضىهها ْضًما وللشُش مثل َظٍ الُهاعؽ ٖثح  ؾىاء ل٘خب ال":كال الشيخ الشيباوي

 30لِؿهل نلى هُؿه البدث واآلاغاحهت".
ظٍ الُهاعؽ لم  الُىُو به أنضَا َظا ًضٛ أن الشُش �لباوي أنض َهغؽ ال٘خب لؿهىلخه لِـ ؿبو جالىاؽ، َو

ااآلات حمىن ختى نطغها َظا  أو بهض مىجه في خُاجه ُِ أصزلَى  جألُُاجه.  فی ٖو
،لِـ مً جألُُاث جدُٓٔ نبض اآلآطىص بً نبض الغخُم بشغح و ً الجىػي لض البلُخت ال٘بض في جغبُت الى  .32

 الشُش �لباوي.
:هي ْاٛ الشُش ابغاَُمُش �لباوي، لِـ مً جألُُاث الش :مجمىم الُخاوي حمو و جغجِب أبى ؾىض دمحم .33

 .�ؾئلت التي أحاب نجها الشُش �لباوي في مجالؿه الهلمُت" نلی   حشخمل
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وعص نً نٓبت بً نامغ :أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص زغج ًىما َطلى نلى أَل أخض ضالجه نلى اآلاُذ زم اهطٍغ ئلى  

 36اآلاىب .....الخ".
ظا مً وقُُت املجتهض أهه ًىكغ والخدبو  ال٘بح  لت زم بهض الجهضأ حمُو الىطىص الىاعصة في جلٚ اآلاؿفي  َو

 لت الشغنُت.أ ؿل� حُح بحن �صلت ٌؿخيبـ مجها اآلاباو 
o ملتأ في خمل الجىاػة واجبانها جدذ مؿ ْاٛ الشُش �لباوي  (:48)ھاْع

و الطىث بالظٖغ نىض أمام الجىاػة ألهه بضنت وطٖغ َىا ْٛى ِْـ بً نباص: ىن ٗان أصخاب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص"َع  ًَ٘غ

و الطىث نىض الجىاةؼ"  37.َع

و ضىث وطٖغ ْٛى �مام الىىوي :"الؿٙىث في خاٛ   38.بٓغاءة وال طٖغ.....الخ" الؿح  مو الجىاػة َال ًَغ
  .َظا مً ئحمام الهلماء خغام":" زم كال
و الجىاػة مً ْٛى ِْـ بً نبكلذ : و الطىث نىض َع م َع اص وأصخاب الىبي ُِٖ ٌؿخيبـ الشُش �لباوي جدٍغ

ىن ملسو هيلع هللا ىلص م وال٘غاالشُش �لباوي ولم ًُّغ   ًَ٘غ  َت.بحن الخدٍغ
لم ًٓل �مام الىىوي ئهه خغام بل َى ْاٛ:"ٌؿخدب له أن ًٙىن مشخًال بظٖغ ہللا حهالى ، والُ٘غ  والثاوي :

و ضىجا بٓغاءَُما ًلٓ  39ة ".اٍ اآلاُذ .....ولم ًَغ
o لخم الىالذًً بعذ مىتهما أم ال ؟لت "أن الصذكت مً الىلذ جا  مىكف الشيخ �لباوي في مع 

طل ئلحهما زىابها  أكال الشيخ �لباوي :" ن الطضْت مً الىلض جلخٔ الىالضًً بهض مىتهما بضون وضُت مجهما ٍو

 10وأن ليغ لإلوعان ئال ما ظعى".َُسطظ بهظٍ �خاصًث نمىم ْىله حهالى "

 12وأما مً يح الىلض َالكاَغ مً الهمىمُاث الٓغآهُت أهه ال ًطل زىابه ئلى اآلاُذ......الخ".زم ًلىل :"
ظا لا  كلذ : ؾخيباؽ مً شظوطٍ، ما َى اآلااوو الظي ًمىو زىاب الطضْت ئلى اآلاُذ نً يح  الىلض َل وعص َو

 ؟.الشُش �لباوي نً عأًه ہأو ْال يح  الىلضعىه  الىظ في الىهي أال ًطضّ ألخض
 بذع الجىائض :

ؿب ما ًضعي وهٓل ٖثح  مً ٖخب الشُش بً جُمُت ونلى خَظا الُطل بضم الجىاةؼ، ْض طٖغ الشُش �لباوي في
ِ  في مٓضمخه أهه لً ًسخاع مظَبا مهُىا في جألُِ َظا ال٘خاب ىانضَ تبضنالونلى خؿب حهٍغ ا  اْو التي طَٖغ

 خحن وئخضي وأعبهحن بضنت.ئالشُش �لباوي في مى�� َظا الُطل حمو َُه م
 الخكبير الى الدعليم كأهك جشاها وظلم مًوآله صفت صالة الىبي صلي هللا عليه الثاوي :
 : الكخاب حعشيف

ً ضُدت ئخحن وزمـٌشخمل َظا ال٘خاب نلى م ن ضُدت حشخمل نلى مٓضماث ى مجها أعبو وؾبه .ونشٍغ
 .والخامؿت و�ولى" الؿبهت الهاشغةو اآلاإلِ مجها "مٓضمت الؿبهت الجضًضة 

هذ الخطىمت بحن اآلا٘خب � مىا:  بهؼ �مىع الظاجُتاآلالذماث  يف ذكش الشيخ �لباوي طکغ  ؾالميو�ي ما ْو
 عص نلى الشُش الًماعي وزالُه -أًػا -في َظٍ اآلآضمت نلى الخىُُت و عص ن کما ٔاهہوبح الخطىمت الىاْهت بیىہ 
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دحز اع الغاجح مجها صون أي جُػىء الهلمي أضٛى الُٓه وأضٛى الخضًث وازخالاملخخلِ نلُه مجها وهٓضَا نلى  

 31"آلاظَب مهحن أو جأزغ بهاصة
 ْلذ : ل٘ىه لم ًىف �هظا الشغط في بُان ٖثح  مً �خٙام في جألُُه.

ضها نلى أن الشُش �لباوي لم ٌؿلٚ مىا�� �ةمت الؿلِ مً اآلاخٓضمحن ٖما ؾُأحي نلى  َیہ َظا الٓٛى ًٍإ
 جُطُله في الُطٛى الٓاصمت.

 مى�� الشيخ �لبا�ي �� "الفصل �� بذع ا��ىائض"
 أهم الىكاث فيه:

 كال الشيخ �لبا�ي عن هزا الفصل :
 ه في َظا اآلاؿخسغج.خبأهٓل البضنت التي اؾخسغحتها مً نشغاث ال٘خب وعج   -1
م الطُدت  ي اؾخسغحتها مىه بىطت أو مهىاٍ زم أنٓبهاأهٓل البضنت مً ال٘خاب الظ -2 باإلشاعة ئلى ْع

 أصي ئلحها نلمي أنها مً البضنت..ها بصخيء َظلٚ ئشاعة ئلى أنها مجيَان لم أنٓبوالجؼء
الثاوي لم لامغ  و َظٍ �ْىاٛ اولم ًظٖغ �صلت التي حؿخ�بط مجهطٖغ في حهٍغِ البضنت زماهُت أْىاٛ. ) -3

 .(مثل حهٍغِ الشُش �لباوي ل الهلم  حهٍغِ البضنتأخض مً أَ ًظٖغ

 33.احتهاصٍخحن وئخضي وأعبهحن بضنت نلى خؿب طٖغ في َظا الُطل مئ -4
 :ھخھاحاالتي و واآلاإخزاث أهم الىكاث 

o .في َظا اآلاؿخسغج حمو الشُش �لباوي �خاصًث اآلاخهلٓت نً أخٙام الجىاةؼ 
o ُت في جغحمت الباب مو ب ظٖغ نلخه نلى خؿب َهمه،عبما ًغوي ًأحي �خاصًث الىبٍى ان صعحت الخضًث ٍو

اصة الخضًث باأل  .   الخضًث مهلىال في هكٍغحطیلُاف مسخلُت و أو بألُاف الٍؼ
o لم ٌؿخؿو الشُش �لباوي أن ًجمو ؾّغ الخضًث و �زاع لٙي ًغجح بُجهما.  

 هو ل٘ىفي بُان نضص ج٘بح اث ًث و�زاع خاصػة ْض حمو الشُش �لباوي � ة الجىامثال: اهكغ:في نضص ج٘بح اث ضال 
ة الجىاػة الىاعصة نً الىبي ضلي ہللا نلُه وؾلم أعبها وزمؿا لم ٌؿخؿو أن ًغجح بُجها ألن نضص ج٘بح اث ضال 

 وؾخا، وؾبها، وحؿها.ولم ًغجح بهػها نلى بهؼ.
 ٛ ٓى  .اثًكبر عليه أسبعا وخمعا ئلى حعع  جكبير :"نٓب ئًغاص الخضًثالشُش �لباوي  ٍو

 ".فيفعل هزا جاسة و هزا جاسة"زم ًلىل :
ْض وعص في �خاصًث و�زاع الصخُدت نً الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم ونً  ہصخُذ ألهب:َظا لِـ كلذ 

"أن الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص صلى على ظيذها خمضة وفي اآلاىاْو الخاضت مثال  ج٘بح اث أو ؾذ زمـأصخابه أنهم ً٘ب ون 

 31.عليه حعع جكبيراث" فكبر 
ٗان نلي ً٘ب  نلى أَل بضع ؾخا ونلى كال في أزغوحاء  35"أعبها  زمؿا ونلى ؾاةغ الىاؽأصخاب عؾٛى ہللا ملسو هيلع هللا ىلص:"

ظا ًضٛ نلى أن الىبي  ظا مً َػاةل "شهضاء أخض"و -ملسو هيلع هللا ىلص-َو  ٖما محزاتهممٖب  نلى "شهضاء أخض" حؿو ج٘بح اث َو
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وعص نً نٓبت بً نامغ :أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص زغج ًىما َطلى نلى أَل أخض ضالجه نلى اآلاُذ زم اهطٍغ ئلى  

 36اآلاىب .....الخ".
ظا مً وقُُت املجتهض أهه ًىكغ والخدبو  ال٘بح  لت زم بهض الجهضأ حمُو الىطىص الىاعصة في جلٚ اآلاؿفي  َو

 لت الشغنُت.أ ؿل� حُح بحن �صلت ٌؿخيبـ مجها اآلاباو 
o ملتأ في خمل الجىاػة واجبانها جدذ مؿ ْاٛ الشُش �لباوي  (:48)ھاْع

و الطىث بالظٖغ نىض أمام الجىاػة ألهه بضنت وطٖغ َىا ْٛى ِْـ بً نباص: ىن ٗان أصخاب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص"َع  ًَ٘غ

و الطىث نىض الجىاةؼ"  37.َع

و ضىث وطٖغ ْٛى �مام الىىوي :"الؿٙىث في خاٛ   38.بٓغاءة وال طٖغ.....الخ" الؿح  مو الجىاػة َال ًَغ
  .َظا مً ئحمام الهلماء خغام":" زم كال
و الجىاػة مً ْٛى ِْـ بً نبكلذ : و الطىث نىض َع م َع اص وأصخاب الىبي ُِٖ ٌؿخيبـ الشُش �لباوي جدٍغ

ىن ملسو هيلع هللا ىلص م وال٘غاالشُش �لباوي ولم ًُّغ   ًَ٘غ  َت.بحن الخدٍغ
لم ًٓل �مام الىىوي ئهه خغام بل َى ْاٛ:"ٌؿخدب له أن ًٙىن مشخًال بظٖغ ہللا حهالى ، والُ٘غ  والثاوي :

و ضىجا بٓغاءَُما ًلٓ  39ة ".اٍ اآلاُذ .....ولم ًَغ
o لخم الىالذًً بعذ مىتهما أم ال ؟لت "أن الصذكت مً الىلذ جا  مىكف الشيخ �لباوي في مع 

طل ئلحهما زىابها  أكال الشيخ �لباوي :" ن الطضْت مً الىلض جلخٔ الىالضًً بهض مىتهما بضون وضُت مجهما ٍو

 10وأن ليغ لإلوعان ئال ما ظعى".َُسطظ بهظٍ �خاصًث نمىم ْىله حهالى "

 12وأما مً يح الىلض َالكاَغ مً الهمىمُاث الٓغآهُت أهه ال ًطل زىابه ئلى اآلاُذ......الخ".زم ًلىل :"
ظا لا  كلذ : ؾخيباؽ مً شظوطٍ، ما َى اآلااوو الظي ًمىو زىاب الطضْت ئلى اآلاُذ نً يح  الىلض َل وعص َو

 ؟.الشُش �لباوي نً عأًه ہأو ْال يح  الىلضعىه  الىظ في الىهي أال ًطضّ ألخض
 بذع الجىائض :

ؿب ما ًضعي وهٓل ٖثح  مً ٖخب الشُش بً جُمُت ونلى خَظا الُطل بضم الجىاةؼ، ْض طٖغ الشُش �لباوي في
ِ  في مٓضمخه أهه لً ًسخاع مظَبا مهُىا في جألُِ َظا ال٘خاب ىانضَ تبضنالونلى خؿب حهٍغ ا  اْو التي طَٖغ

 خحن وئخضي وأعبهحن بضنت.ئالشُش �لباوي في مى�� َظا الُطل حمو َُه م
 الخكبير الى الدعليم كأهك جشاها وظلم مًوآله صفت صالة الىبي صلي هللا عليه الثاوي :
 : الكخاب حعشيف

ً ضُدت ئخحن وزمـٌشخمل َظا ال٘خاب نلى م ن ضُدت حشخمل نلى مٓضماث ى مجها أعبو وؾبه .ونشٍغ
 .والخامؿت و�ولى" الؿبهت الهاشغةو اآلاإلِ مجها "مٓضمت الؿبهت الجضًضة 

هذ الخطىمت بحن اآلا٘خب � مىا:  بهؼ �مىع الظاجُتاآلالذماث  يف ذكش الشيخ �لباوي طکغ  ؾالميو�ي ما ْو
 عص نلى الشُش الًماعي وزالُه -أًػا -في َظٍ اآلآضمت نلى الخىُُت و عص ن کما ٔاهہوبح الخطىمت الىاْهت بیىہ 
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دحز اع الغاجح مجها صون أي جُػىء الهلمي أضٛى الُٓه وأضٛى الخضًث وازخالاملخخلِ نلُه مجها وهٓضَا نلى  

 31"آلاظَب مهحن أو جأزغ بهاصة
 ْلذ : ل٘ىه لم ًىف �هظا الشغط في بُان ٖثح  مً �خٙام في جألُُه.

ضها نلى أن الشُش �لباوي لم ٌؿلٚ مىا�� �ةمت الؿلِ مً اآلاخٓضمحن ٖما ؾُأحي نلى  َیہ َظا الٓٛى ًٍإ
 جُطُله في الُطٛى الٓاصمت.

 مى�� الشيخ �لبا�ي �� "الفصل �� بذع ا��ىائض"
 أهم الىكاث فيه:

 كال الشيخ �لبا�ي عن هزا الفصل :
 ه في َظا اآلاؿخسغج.خبأهٓل البضنت التي اؾخسغحتها مً نشغاث ال٘خب وعج   -1
م الطُدت  ي اؾخسغحتها مىه بىطت أو مهىاٍ زم أنٓبهاأهٓل البضنت مً ال٘خاب الظ -2 باإلشاعة ئلى ْع

 أصي ئلحها نلمي أنها مً البضنت..ها بصخيء َظلٚ ئشاعة ئلى أنها مجيَان لم أنٓبوالجؼء
الثاوي لم لامغ  و َظٍ �ْىاٛ اولم ًظٖغ �صلت التي حؿخ�بط مجهطٖغ في حهٍغِ البضنت زماهُت أْىاٛ. ) -3

 .(مثل حهٍغِ الشُش �لباوي ل الهلم  حهٍغِ البضنتأخض مً أَ ًظٖغ

 33.احتهاصٍخحن وئخضي وأعبهحن بضنت نلى خؿب طٖغ في َظا الُطل مئ -4
 :ھخھاحاالتي و واآلاإخزاث أهم الىكاث 

o .في َظا اآلاؿخسغج حمو الشُش �لباوي �خاصًث اآلاخهلٓت نً أخٙام الجىاةؼ 
o ُت في جغحمت الباب مو ب ظٖغ نلخه نلى خؿب َهمه،عبما ًغوي ًأحي �خاصًث الىبٍى ان صعحت الخضًث ٍو

اصة الخضًث باأل  .   الخضًث مهلىال في هكٍغحطیلُاف مسخلُت و أو بألُاف الٍؼ
o لم ٌؿخؿو الشُش �لباوي أن ًجمو ؾّغ الخضًث و �زاع لٙي ًغجح بُجهما.  

 هو ل٘ىفي بُان نضص ج٘بح اث ًث و�زاع خاصػة ْض حمو الشُش �لباوي � ة الجىامثال: اهكغ:في نضص ج٘بح اث ضال 
ة الجىاػة الىاعصة نً الىبي ضلي ہللا نلُه وؾلم أعبها وزمؿا لم ٌؿخؿو أن ًغجح بُجها ألن نضص ج٘بح اث ضال 

 وؾخا، وؾبها، وحؿها.ولم ًغجح بهػها نلى بهؼ.
 ٛ ٓى  .اثًكبر عليه أسبعا وخمعا ئلى حعع  جكبير :"نٓب ئًغاص الخضًثالشُش �لباوي  ٍو

 ".فيفعل هزا جاسة و هزا جاسة"زم ًلىل :
ْض وعص في �خاصًث و�زاع الصخُدت نً الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم ونً  ہصخُذ ألهب:َظا لِـ كلذ 

"أن الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص صلى على ظيذها خمضة وفي اآلاىاْو الخاضت مثال  ج٘بح اث أو ؾذ زمـأصخابه أنهم ً٘ب ون 

 31.عليه حعع جكبيراث" فكبر 
ٗان نلي ً٘ب  نلى أَل بضع ؾخا ونلى كال في أزغوحاء  35"أعبها  زمؿا ونلى ؾاةغ الىاؽأصخاب عؾٛى ہللا ملسو هيلع هللا ىلص:"

ظا ًضٛ نلى أن الىبي  ظا مً َػاةل "شهضاء أخض"و -ملسو هيلع هللا ىلص-َو  ٖما محزاتهممٖب  نلى "شهضاء أخض" حؿو ج٘بح اث َو
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 الظًً هٓل نجهم أخٙام الطالة. أؾماء َإالء املخضزحنالشُش �لباوي  طٖغأخؿً لى  لکان : ذكل
 ."باؽ أخٙام الطالةؾخيبإًغاص �خاصًث الصخُدت ال "الشغؽ الثاوي :

 جشجيب أبىاب الكخاب:
ً ال٘خاب لم ًظٖغ َُه شِئ بل طَب ئلى ٖخاب الجامو لإلمام البساعي وؾاع نلى جغجِبه  ا  حضًض ا  جغجِب نىاٍو

ج و جىؾو فيعبما  و اوبهض طلٚ حمو أخاصًث �بىاب وعجبه زخطاعابخطٍغ ْلُل و  طٍٖغ في الهامش  الخسٍغ
بت ااوعبما شغح  �ضلُت  ٍلىاعصة في الخضًث مً ٖخب اللًت وأًػا بهض نؼو الخضًث ئلى مطاصع لُاف الًٍغ

جاجه. ا مً جسٍغ  ًٓٛى َى مسغج في "الؿلؿلت الصخُدت" أو "الؿلؿلت الػهُُت" ويحَ 
 ة:الصال  جشجيب في ئًشاد الخذًث في أبىاب

ً الطالة  وي جدذ ٗل نىىانًظٖغ الشُش �لبا - ہللا نلُه وآله وؾلم  ىبي ضليمً َضي الشِئا  مً نىاٍو
 �ؾىاص.  دظٍب
ج الخضًث في الهامش مو بُان صعحت الخضًث. -  ًظٖغ جسٍغ
ٛ زم ًظٖغ  - ٓى جه مً ٖخبه ٍو ى املخغج في  :جسٍغ وفي ؾلؿلخه "الػهُُت"  ٖخابي مثال "ئعواء الًلُل"َو

 .اويحَ  أو"الصخُدت"
َخمام بُان الىاسخ اوبضون  مهمٛى به مهمٛى به أو يح  ٔاهہ مً خُثالخضًث  لم ًظٖغ الشُش �لباوي نً -

 .َٓـ صخت وغهُا الخضًث اٖخُي بظٖغ خ٘م واآلايؿىر.
ى٘غَیما  عبما ًظٖغ الخُطُل في اآلاؿاةل املخخلِ -  .نلی الهاآلاحن الهکاعا  شضیضا   ٍو

 كيف ًجب عليىا أن هفسش اللشآن الكشيم بللم الشيخ �لباوي: لثالثا
 الشظالت : حعشيف

م ؟"نىىان الغؾالت وه -  ي "ُِٖ ًجب نلُىا أن هُؿغ الٓغآن الٍ٘غ
 حن وأعبهحن ضُدت.  خزياَظٍ الغؾالت ضًح ة حشخمل نلى  -
نلى الشُش  َا أخضاألٓالتي ؾئلت لا بل هي حشخمل نلى  انلى خؿب حؿمُت نىىانه ا  لِـ مىآَ ھامىغىن -

 .مسجل �لباوي الشُش  ه�لباوي َأحاب
،ونلى يالب -  مً ؾالبه الؿلُُت. َى أخض الكً ا  الؿاةل َى مجهٛى

 ملذمت الىاشش: 
ْاٛ "َظٍ الغؾالت نلى ضًغ �جمها ٖبح ة الىُو لألمت �ؾالمُت ،أنها جى�� لىا بدُث مٓضمت الىاشغ ؾالهذ 

ٓت صخُدت وهي خآـ ئطا أعصها جُؿح  الٓغ ب�ضٛى والػىا م بؿٍغ طٛى عغاء ہللا ؾبداهه وحهالى ن الٍ٘غ
ُ ظٍ الٓىانض الىىعاهُت التي حاءث مًبُان الٓىانض التي تهم لٙل  ھاَو ت الىاحُت ،َو  مؿلم أن ًٙىن مً الُْغ

 ہللا ؾبداهه وحهالى ئلى شُسىا" 
ى في �طَان حاءث الُ٘غة  ةاآلآضمتاءغ،بهض ْغ زالضت مٓضمت الىاش ہَظ  َظٍ ن في بحالشُش �لباوي  أنَو

ا �شُاء اآلاهمت ٖمثل الٓىانضالغؾالت أضٛى الخُؿح و وحضث  جياآلاخسططحن في َظا الًُ. ل٘ى مت�ة ويحَ 
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ا  "ضًُت الدشهضلت "أ مؿفي    �خٙام الُغنُت.مً ويحَ 
 بمً ٌؿّغ ال٘خاب ؾمها في الغبذ اآلااصي املخغم.اهخٓاص في  ٖخب "مٓضمت الؿبهت الهاشغة"

جغي في مؿضمت الؿبهت اعص في "مٓ اصة الؿىعة في ضالة الجىاػة.أ لخامؿت"نلى عؾالت الخٍى  لت ٍػ
ٗل مً زالُه في اآلاؿاةل الشغنُت بٓىة وشضة  نلی   ًغصءة مٓضماث ال٘خاب أن الشُش �لباوي اوضلذ بهض ْغ 

ت نلم الخضًث ويح طلٚ. غمُه أهه مخهطب آلاظَبه أو مخجاَل ولِـ له مهَغ  ٍو
 :مىضىع الكخاب

 .الطالةُُُٖت آصاء َى بُان َضي الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم في 
 : مىهجه

 ٖما َى مظَب املخضزحن ْضًما ْاٛ :ال أجُٓض َُه بمظَب مهحن وئهما أوعص َُه ما زبذ نىه �: الششط �ول 
 ". وخضًثا
حمو أخٙام الطالة في  ا مً املخضزحن وبؿبب َظا�عبهت لِؿى أصخاب اآلاظاَب  في هظغ الشُش �لباوي كلذ :

ماکان ٔاحمل و  َظا ال٘خاب نلى مظَب املخضزِىىل٘ىه لم ٌشغح لىا ما َى مظَب املخضزحن في أخٙام الطالة و
 زحن َحهاألن نىضها وقُُت املخضر هي خُل مً َضي الىبي ملسو هيلع هللا ىلصضما َى مظَب املخ الشیش أخؿً لى شغح لىا

ت الخضًث عواًت وصعاًت وأما اؾخيباؽ �خٙام مً �خاصًث لِؿذ مً وقُُت املخضر بل َى وقُُت  ومهَغ
املجتهض والُُٓه ولىا أمثلت مً ؾح ة الؿلِ الطالخحن مً املخضزحن ألنهم ال ًُخىن في اآلاؿاةل الُٓهُت 

 بل ًلخُخىن  �صلتاآلاؿخيبؿت مً 
 .....المث.ئلى الُٓهاء واملجتهضًً عغىان ہللا نلحهم

الخضًث: أهخم الطُاصلت، وهدً  ؾمهذ الشاَعي ْاٛ لبهؼ أصخاب"الغبُو نً �مام الشاَعي ْاٛ:عوي 

 11".ؾباء� 
ىوـ بً نبُض حثاة نلي أعحلهم ًٓىلىن له ًا  نىضٍعأًذ ": كال خماد بً صيذ مؿغا الىعاّ وصاوص بً أبي َىض ٍو

 13."ٖظا  أعؾاة ما جٓٛى فيبا أبا أعؾاة ما جٓٛى في ٖظا ًأ 
ض جُٓه الُٓه مً �مام الشاَعي وعوي دمحم بً ماحت الٓؼوٍجي  و�مام أخمض بً خىبل َى شُش املخضزحن ْو

:حاء ًدحى بً مهحن ًىما ئلى أخمض بً خىبل َبِىا َى نىضٍ ئط مغ الشاَعي نلى بًلخه َىزب أخمض َؿلم ْاٛ
دحى حالـ َلما حاء ْاٛ صم َظا نىٚ ئن أعصث الُٓه "بض ہللا ٖم َظا ؟َٓاٛ ًدحى ًا أبا ن نلُه وجبهه َأبؿأ ٍو

 11".َالؼم طهب البًلت
:َظٍ �مثلت مً الؿلِ الطالخحن مً املخضزحن وأما ما ًض�ي الشُش �لباوي أهه ًظٖغ مظَب املخضزحن  كلذ

 .مغاصٍلم ًظٖغ ول٘ىه خضًثا في َظا املجاٛ ْضًما و 
وعواًخه ال  "ولُهلم أن �ٖثاع مً ٖخب الخضًث:غان �نمشما ْاٛ املخضر �مام ؾلُمان بً مه مىہ وأخؿً

 15الخُ٘ح  َُه" ناعموئ وئهما ًخُٓه باؾخيباؽ مهاهُهًطح  به الغحل َٓحها
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 الظًً هٓل نجهم أخٙام الطالة. أؾماء َإالء املخضزحنالشُش �لباوي  طٖغأخؿً لى  لکان : ذكل
 ."باؽ أخٙام الطالةؾخيبإًغاص �خاصًث الصخُدت ال "الشغؽ الثاوي :

 جشجيب أبىاب الكخاب:
ً ال٘خاب لم ًظٖغ َُه شِئ بل طَب ئلى ٖخاب الجامو لإلمام البساعي وؾاع نلى جغجِبه  ا  حضًض ا  جغجِب نىاٍو

ج و جىؾو فيعبما  و اوبهض طلٚ حمو أخاصًث �بىاب وعجبه زخطاعابخطٍغ ْلُل و  طٍٖغ في الهامش  الخسٍغ
بت ااوعبما شغح  �ضلُت  ٍلىاعصة في الخضًث مً ٖخب اللًت وأًػا بهض نؼو الخضًث ئلى مطاصع لُاف الًٍغ

جاجه. ا مً جسٍغ  ًٓٛى َى مسغج في "الؿلؿلت الصخُدت" أو "الؿلؿلت الػهُُت" ويحَ 
 ة:الصال  جشجيب في ئًشاد الخذًث في أبىاب

ً الطالة  وي جدذ ٗل نىىانًظٖغ الشُش �لبا - ہللا نلُه وآله وؾلم  ىبي ضليمً َضي الشِئا  مً نىاٍو
 �ؾىاص.  دظٍب
ج الخضًث في الهامش مو بُان صعحت الخضًث. -  ًظٖغ جسٍغ
ٛ زم ًظٖغ  - ٓى جه مً ٖخبه ٍو ى املخغج في  :جسٍغ وفي ؾلؿلخه "الػهُُت"  ٖخابي مثال "ئعواء الًلُل"َو

 .اويحَ  أو"الصخُدت"
َخمام بُان الىاسخ اوبضون  مهمٛى به مهمٛى به أو يح  ٔاهہ مً خُثالخضًث  لم ًظٖغ الشُش �لباوي نً -

 .َٓـ صخت وغهُا الخضًث اٖخُي بظٖغ خ٘م واآلايؿىر.
ى٘غَیما  عبما ًظٖغ الخُطُل في اآلاؿاةل املخخلِ -  .نلی الهاآلاحن الهکاعا  شضیضا   ٍو

 كيف ًجب عليىا أن هفسش اللشآن الكشيم بللم الشيخ �لباوي: لثالثا
 الشظالت : حعشيف

م ؟"نىىان الغؾالت وه -  ي "ُِٖ ًجب نلُىا أن هُؿغ الٓغآن الٍ٘غ
 حن وأعبهحن ضُدت.  خزياَظٍ الغؾالت ضًح ة حشخمل نلى  -
نلى الشُش  َا أخضاألٓالتي ؾئلت لا بل هي حشخمل نلى  انلى خؿب حؿمُت نىىانه ا  لِـ مىآَ ھامىغىن -

 .مسجل �لباوي الشُش  ه�لباوي َأحاب
،ونلى يالب -  مً ؾالبه الؿلُُت. َى أخض الكً ا  الؿاةل َى مجهٛى

 ملذمت الىاشش: 
ْاٛ "َظٍ الغؾالت نلى ضًغ �جمها ٖبح ة الىُو لألمت �ؾالمُت ،أنها جى�� لىا بدُث مٓضمت الىاشغ ؾالهذ 

ٓت صخُدت وهي خآـ ئطا أعصها جُؿح  الٓغ ب�ضٛى والػىا م بؿٍغ طٛى عغاء ہللا ؾبداهه وحهالى ن الٍ٘غ
ُ ظٍ الٓىانض الىىعاهُت التي حاءث مًبُان الٓىانض التي تهم لٙل  ھاَو ت الىاحُت ،َو  مؿلم أن ًٙىن مً الُْغ

 ہللا ؾبداهه وحهالى ئلى شُسىا" 
ى في �طَان حاءث الُ٘غة  ةاآلآضمتاءغ،بهض ْغ زالضت مٓضمت الىاش ہَظ  َظٍ ن في بحالشُش �لباوي  أنَو

ا �شُاء اآلاهمت ٖمثل الٓىانضالغؾالت أضٛى الخُؿح و وحضث  جياآلاخسططحن في َظا الًُ. ل٘ى مت�ة ويحَ 
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ا  "ضًُت الدشهضلت "أ مؿفي    �خٙام الُغنُت.مً ويحَ 
 بمً ٌؿّغ ال٘خاب ؾمها في الغبذ اآلااصي املخغم.اهخٓاص في  ٖخب "مٓضمت الؿبهت الهاشغة"

جغي في مؿضمت الؿبهت اعص في "مٓ اصة الؿىعة في ضالة الجىاػة.أ لخامؿت"نلى عؾالت الخٍى  لت ٍػ
ٗل مً زالُه في اآلاؿاةل الشغنُت بٓىة وشضة  نلی   ًغصءة مٓضماث ال٘خاب أن الشُش �لباوي اوضلذ بهض ْغ 

ت نلم الخضًث ويح طلٚ. غمُه أهه مخهطب آلاظَبه أو مخجاَل ولِـ له مهَغ  ٍو
 :مىضىع الكخاب

 .الطالةُُُٖت آصاء َى بُان َضي الىبي ضلي ہللا نلُه وآله وؾلم في 
 : مىهجه

 ٖما َى مظَب املخضزحن ْضًما ْاٛ :ال أجُٓض َُه بمظَب مهحن وئهما أوعص َُه ما زبذ نىه �: الششط �ول 
 ". وخضًثا
حمو أخٙام الطالة في  ا مً املخضزحن وبؿبب َظا�عبهت لِؿى أصخاب اآلاظاَب  في هظغ الشُش �لباوي كلذ :

ماکان ٔاحمل و  َظا ال٘خاب نلى مظَب املخضزِىىل٘ىه لم ٌشغح لىا ما َى مظَب املخضزحن في أخٙام الطالة و
 زحن َحهاألن نىضها وقُُت املخضر هي خُل مً َضي الىبي ملسو هيلع هللا ىلصضما َى مظَب املخ الشیش أخؿً لى شغح لىا

ت الخضًث عواًت وصعاًت وأما اؾخيباؽ �خٙام مً �خاصًث لِؿذ مً وقُُت املخضر بل َى وقُُت  ومهَغ
املجتهض والُُٓه ولىا أمثلت مً ؾح ة الؿلِ الطالخحن مً املخضزحن ألنهم ال ًُخىن في اآلاؿاةل الُٓهُت 

 بل ًلخُخىن  �صلتاآلاؿخيبؿت مً 
 .....المث.ئلى الُٓهاء واملجتهضًً عغىان ہللا نلحهم

الخضًث: أهخم الطُاصلت، وهدً  ؾمهذ الشاَعي ْاٛ لبهؼ أصخاب"الغبُو نً �مام الشاَعي ْاٛ:عوي 

 11".ؾباء� 
ىوـ بً نبُض حثاة نلي أعحلهم ًٓىلىن له ًا  نىضٍعأًذ ": كال خماد بً صيذ مؿغا الىعاّ وصاوص بً أبي َىض ٍو

 13."ٖظا  أعؾاة ما جٓٛى فيبا أبا أعؾاة ما جٓٛى في ٖظا ًأ 
ض جُٓه الُٓه مً �مام الشاَعي وعوي دمحم بً ماحت الٓؼوٍجي  و�مام أخمض بً خىبل َى شُش املخضزحن ْو

:حاء ًدحى بً مهحن ًىما ئلى أخمض بً خىبل َبِىا َى نىضٍ ئط مغ الشاَعي نلى بًلخه َىزب أخمض َؿلم ْاٛ
دحى حالـ َلما حاء ْاٛ صم َظا نىٚ ئن أعصث الُٓه "بض ہللا ٖم َظا ؟َٓاٛ ًدحى ًا أبا ن نلُه وجبهه َأبؿأ ٍو

 11".َالؼم طهب البًلت
:َظٍ �مثلت مً الؿلِ الطالخحن مً املخضزحن وأما ما ًض�ي الشُش �لباوي أهه ًظٖغ مظَب املخضزحن  كلذ

 .مغاصٍلم ًظٖغ ول٘ىه خضًثا في َظا املجاٛ ْضًما و 
وعواًخه ال  "ولُهلم أن �ٖثاع مً ٖخب الخضًث:غان �نمشما ْاٛ املخضر �مام ؾلُمان بً مه مىہ وأخؿً

 15الخُ٘ح  َُه" ناعموئ وئهما ًخُٓه باؾخيباؽ مهاهُهًطح  به الغحل َٓحها
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 ."نىضٍ في بُان "أضٛى جُؿح  الٓغآنَظا َى أؾلىب ْلذ :
   ؟ًجب عليىا أن هفعش اللشآن الكشيمكيف الؿإاٛ الخاؾو :

  .خهأحاب الشُش �لباوي نً َظا الؿإاٛ وؾأطٍٖغ زالض
ى ئزغاج الىبي ملسو هيلع هللا ىلص طٖغ ؾبب -1  الىىع. ى الىاؽ مً الكلمذ ئلهؼوٛ الٓغآن َو
 الٓغآن. غ مُؿلى هبُه ملسو هيلع هللا ىلصحها حهل ہللا -2
3-  ٛ ُؿُغبه ما َأو م الٓغان ًُ  .الؿىت مو َىالٓغان الٍ٘غ

 لم ًظٖغ الٓؿم �ٛو َى جُؿح  الٓغآن بالٓغآن ٖما ْاٛ �ضىلُىن. ْلذ :
 .أؾهم أصخاب عؾٛى ہللا ملسو هيلع هللا ىلصفي الضعحت الثاهُت ًُؿغ الٓغآن بخُؿح  أَل الهلم ونلى ع  -4
 ؾهً نلى اآلاظاَب الُٓهُت وفي قىه أنهم ًُؿغون الٓغآن نلى جأًُض مظَبهم.طلٚ  بهض -5
 ."لت "ال ضالة ئال بُاجدت ال٘خابأ بهض طلٚ حاء ئلى مؿ -6
كيف ًجب عليىا أن هفعش وفي �زح  ًٓٛى :َظا الٓضع ُٖاًت بهظٍ الٙلمت التي أعصث بُانها وهي جخهلٔ " -7

 .اللشآن الكشيم "
الىاشغ ٌشح  ئلُه هظٍ الٓىانض ٖما ل أن ًُؿغ الٓغآن اجبانا أخضلٙل  لشُش �لباويا أحاصخالصت الكالم:

ٓت صخُدت التي ًغضخى عبىا ؾبداهه وحهالى ":حشهح ا انالها و م بؿٍغ نلُىا ًجب ئطا أعصها أن هُؿغ الٓغآن الٍ٘غ
ظٍ الٓىانض الىىعاهُت ْض َخذ ہللا بها نلى الشُش  ."أن هىهج َظٍ الٓىانض و�ضٛى َو

جُؿح   َظا مهلىم نىض ٗل طي نلم أن  ،وممً ًدبهه َظٍ الٓىانض الىىعاهُت :لم ًظٖغ الشُش �لباوي كلذ
 ٖخبهم وأَىىا نلىم أزغي ٖما أوحب �ضىلُُىن فيأن ًخهلم ال٘خاب لِـ وقُُت لٙل شخظ بل ًجب نلُه 

 ٛ م في خطى ٖخب عؾالت  ش �لباوي ،ألههنىضَم ٖما قهغ مً عؾالت الشُ ن٘ؿه ،ولً٘ �مغىم الهل أنماَع
ٛ  وغو الدجم و ضًح ة ًُؿغ الٓغآن بهض ْغاءة َظٍ  ًمً٘ لٚ أخض أن لهامت الىاؽ لٙي الخُؿح  أضى
 .الغؾالت

 اآلاشأة اآلاعلمت للشيخ خعً البىا: ثلاثال
 "اآلاغأة اآلاؿلمت"لخؿً البىا هي عؾالت ضًح ة ونضص الطُداث ؾبهت نشغ،

الغؾاةل التي وشغث جدذ نىىان "اآلاغأة اآلاؿلمت"َخغج الشُش �لباوي مً نت جمى املوأضل َظٍ الغؾالت ئخضي 
ا الشُش ئبغاَُم دمحم الهلي والشُش الشمغاوي أ  في جألُُاجه.خاصًثه ونلٔ نلُه بهؼ الخهلُٓاث،وطَٖغ

 الشظالت الصغيرة. عمل الشيخ �لباوي �� �زهعً  شةالىبزة املخخص
 . . ل وجُطُله ؾُأحي.عؾاة ؾذ حشخمل َظٍ املجمىنت نلى 

 .(99)نضص الطُداث و :اآلاغأة اآلاؿلمت للشُش خؿً البىا الشظالت �و�� 
.(29)نضص الطُداث  و لخٓضم للضٖخىع نمغ ؾلُمان �شٓغة بحن صناة �ؾالم وأصنُاء اأ:اآلاغ الشظالت الثاهيت  
ضُش نبضة الهغبُت للشأة الًغبُت بضاًت اآلاغ أ:نهاًت اآلاغ الشظالت الثالثت  .(99)نضص الطُداثو  آٛ مدمىصہللا بً ٍػ

م الشظالت الشابعت   (.41زخالؽ اآلاؿتهت  للضٖخىع دمحم الطباى ،نضص الطُداث )لا اآلاغأة �حىبُت و الخلىة :جدٍغ

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا

276 

  لها نالْت �ؾئلت لِؿذ  َظٍ و نىھا َى ًجُب �لباوي و نً الشُش أخض ْض ؾئل  ،أؾئلتفي صازلها حؿهت 
م َظٍ الغؾالت  ضاعثکیِ َ ْىانضٍ و هلم الخُؿح ب  ُأحي جُطُله ....ؾٖما مً أضٛى الخُؿح .في هكَغ

ظا الؿنً صخت الخضًث "زالعإال �ول:  اٛ لِـ مً أضٛى الخُؿح  بل ًخهلٔ إ ظ مً الٓغآن ما شئذ "َو
 بضعاًت الخضًث.
 "ٗل شخئ َطلىاٍ جُطُال"هُىن ْاٛ حهالىُل للشُش :ًٓٛى الٓغآْالعإال الثاوي:

اٛ حهالى  ""ما َغؾىا في ال٘خاب مً شخيء:ْو
ص بال٘خاب "اللىح املخُىف"لِـ أما ْىله حهالى "ما َغؾىا في ال٘خاب مً شحئ" اآلاغاحىاب الشيخ �لباوي :"

م"  اهخهى ٖالمه. 16اآلاغاص الٓغآن الٍ٘غ
 فيه الىكاثكلذ:
:  ال ًخهلٔ بأضٛى الخُؿح .َظا الؿإاٛ  �ٛو
ً ًغاص بـْاٛ  :الثاوي م وصلُلهم ْاٛ حهالى "ٖثح  مً اآلاُؿٍغ وهضلىا عليك الكخاب جبيان "ال٘خاب"َى الٓغآن الٍ٘غ

ظا زطح  "وبضون صلُل مً الٓغآن و لكل ش يء الؿىت وبظٖغ أْىاٛ مً الؿلِ َؿغ الشُش �لباوي َظٍ �ًت َو
ُه ونُض شضًض  بً عباط ، عً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كال: "مً كال في اللشآن بغير علم ، فليدبىأ في سواًت كما حاء حضاَو

 17.ملعذه مً الىاس"
وئطا الؿإاٛ الثالث : ٗان  ْو الخضًث مغصوص أم مهمٛى به )ٖما َهمذ مً الخهاعع بحن الٓغآن والخضًث َل 

مت " اٖالم الؿاةل( وؾإاله نً َظ وال جؼع واػعة وػع الخضًث "ئن اآلاُذ لُهظب ببٙاء أَله نلُه "و�ًت الٍ٘غ
 ".أزغي 

 وشًاٛ نً ؾمانه.لاالؿإاٛ الغابو :نً خ٘م َخذ اآلاسجلت نلى الٓغآن و 
 الخالوة.مً آصاب َى َظا الؿإاٛ لِـ مً أضٛى الخُؿح  بل 

ً"َغبما ًػُٔ نٓل بهؼ الىاؽم٘غ ہللا وہللا زح  اآلااو نً مهجى ْىله حهالى "وم٘غو الؿإاٛ الخامـ : نً  اٍٖغ
ا وبما أهىا  َهم َظٍ �ًت ل َُِ٘ ًٙىن ہللا زح  اآلااٍٖغً ؟لؿنلى قاََغ  ىا بداحت للخأٍو
  .إاٛ لِـ مً مخهلٓاث أضٛى الخُؿحٛ نً مهجى "اآلا٘غ"والؿأ الؿاةل َى ٌؿ

َظا الؿإاٛ ا َلً ًٓبل مىه"ومً َم الطاةبىن الؿإاٛ الؿاصؽ :نً مهجى �ًت "ومً ً�خغ غح  �ؾالم صًى
أضٛى  أن َظا الؿإاٛ مً نً مهجى �ًت وأَل الؿلُُت ًكًٛ أ ٌؿ وىأضٛى الخُؿح   بل  له نالْت فيلِـ 

 الخُؿح .
غا "الؿإاٛ الؿابو: نً آًت "وحهلىا نلى ْلىبهم أٖىت أن ًُٓه  ع َما عأً٘م في طلٚ؟ احبا  َل َحها ٍى وفي آطانهم ْو

 الؿإاٛ الثامً :نً خ٘م جٓبُل اآلاصخِ.
نً َظا الؿإاٛ الشُش �لباوي   أحابحهكُم الٓغآن و  مً آصاب و وى َظا الؿإاٛ لِـ مً أضٛى الخُؿح  بل
:َظا ى ًٓٛى  ىاع بضنت و َانله في الأهه  ،نخٓاصٍاًضزل في  وؾأطٖغ زالضت حىابه َو
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 ."نىضٍ في بُان "أضٛى جُؿح  الٓغآنَظا َى أؾلىب ْلذ :
   ؟ًجب عليىا أن هفعش اللشآن الكشيمكيف الؿإاٛ الخاؾو :

  .خهأحاب الشُش �لباوي نً َظا الؿإاٛ وؾأطٍٖغ زالض
ى ئزغاج الىبي ملسو هيلع هللا ىلص طٖغ ؾبب -1  الىىع. ى الىاؽ مً الكلمذ ئلهؼوٛ الٓغآن َو
 الٓغآن. غ مُؿلى هبُه ملسو هيلع هللا ىلصحها حهل ہللا -2
3-  ٛ ُؿُغبه ما َأو م الٓغان ًُ  .الؿىت مو َىالٓغان الٍ٘غ

 لم ًظٖغ الٓؿم �ٛو َى جُؿح  الٓغآن بالٓغآن ٖما ْاٛ �ضىلُىن. ْلذ :
 .أؾهم أصخاب عؾٛى ہللا ملسو هيلع هللا ىلصفي الضعحت الثاهُت ًُؿغ الٓغآن بخُؿح  أَل الهلم ونلى ع  -4
 ؾهً نلى اآلاظاَب الُٓهُت وفي قىه أنهم ًُؿغون الٓغآن نلى جأًُض مظَبهم.طلٚ  بهض -5
 ."لت "ال ضالة ئال بُاجدت ال٘خابأ بهض طلٚ حاء ئلى مؿ -6
كيف ًجب عليىا أن هفعش وفي �زح  ًٓٛى :َظا الٓضع ُٖاًت بهظٍ الٙلمت التي أعصث بُانها وهي جخهلٔ " -7

 .اللشآن الكشيم "
الىاشغ ٌشح  ئلُه هظٍ الٓىانض ٖما ل أن ًُؿغ الٓغآن اجبانا أخضلٙل  لشُش �لباويا أحاصخالصت الكالم:

ٓت صخُدت التي ًغضخى عبىا ؾبداهه وحهالى ":حشهح ا انالها و م بؿٍغ نلُىا ًجب ئطا أعصها أن هُؿغ الٓغآن الٍ٘غ
ظٍ الٓىانض الىىعاهُت ْض َخذ ہللا بها نلى الشُش  ."أن هىهج َظٍ الٓىانض و�ضٛى َو

جُؿح   َظا مهلىم نىض ٗل طي نلم أن  ،وممً ًدبهه َظٍ الٓىانض الىىعاهُت :لم ًظٖغ الشُش �لباوي كلذ
 ٖخبهم وأَىىا نلىم أزغي ٖما أوحب �ضىلُُىن فيأن ًخهلم ال٘خاب لِـ وقُُت لٙل شخظ بل ًجب نلُه 

 ٛ م في خطى ٖخب عؾالت  ش �لباوي ،ألههنىضَم ٖما قهغ مً عؾالت الشُ ن٘ؿه ،ولً٘ �مغىم الهل أنماَع
ٛ  وغو الدجم و ضًح ة ًُؿغ الٓغآن بهض ْغاءة َظٍ  ًمً٘ لٚ أخض أن لهامت الىاؽ لٙي الخُؿح  أضى
 .الغؾالت

 اآلاشأة اآلاعلمت للشيخ خعً البىا: ثلاثال
 "اآلاغأة اآلاؿلمت"لخؿً البىا هي عؾالت ضًح ة ونضص الطُداث ؾبهت نشغ،

الغؾاةل التي وشغث جدذ نىىان "اآلاغأة اآلاؿلمت"َخغج الشُش �لباوي مً نت جمى املوأضل َظٍ الغؾالت ئخضي 
ا الشُش ئبغاَُم دمحم الهلي والشُش الشمغاوي أ  في جألُُاجه.خاصًثه ونلٔ نلُه بهؼ الخهلُٓاث،وطَٖغ

 الشظالت الصغيرة. عمل الشيخ �لباوي �� �زهعً  شةالىبزة املخخص
 . . ل وجُطُله ؾُأحي.عؾاة ؾذ حشخمل َظٍ املجمىنت نلى 

 .(99)نضص الطُداث و :اآلاغأة اآلاؿلمت للشُش خؿً البىا الشظالت �و�� 
.(29)نضص الطُداث  و لخٓضم للضٖخىع نمغ ؾلُمان �شٓغة بحن صناة �ؾالم وأصنُاء اأ:اآلاغ الشظالت الثاهيت  
ضُش نبضة الهغبُت للشأة الًغبُت بضاًت اآلاغ أ:نهاًت اآلاغ الشظالت الثالثت  .(99)نضص الطُداثو  آٛ مدمىصہللا بً ٍػ

م الشظالت الشابعت   (.41زخالؽ اآلاؿتهت  للضٖخىع دمحم الطباى ،نضص الطُداث )لا اآلاغأة �حىبُت و الخلىة :جدٍغ

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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  لها نالْت �ؾئلت لِؿذ  َظٍ و نىھا َى ًجُب �لباوي و نً الشُش أخض ْض ؾئل  ،أؾئلتفي صازلها حؿهت 
م َظٍ الغؾالت  ضاعثکیِ َ ْىانضٍ و هلم الخُؿح ب  ُأحي جُطُله ....ؾٖما مً أضٛى الخُؿح .في هكَغ

ظا الؿنً صخت الخضًث "زالعإال �ول:  اٛ لِـ مً أضٛى الخُؿح  بل ًخهلٔ إ ظ مً الٓغآن ما شئذ "َو
 بضعاًت الخضًث.
 "ٗل شخئ َطلىاٍ جُطُال"هُىن ْاٛ حهالىُل للشُش :ًٓٛى الٓغآْالعإال الثاوي:

اٛ حهالى  ""ما َغؾىا في ال٘خاب مً شخيء:ْو
ص بال٘خاب "اللىح املخُىف"لِـ أما ْىله حهالى "ما َغؾىا في ال٘خاب مً شحئ" اآلاغاحىاب الشيخ �لباوي :"

م"  اهخهى ٖالمه. 16اآلاغاص الٓغآن الٍ٘غ
 فيه الىكاثكلذ:
:  ال ًخهلٔ بأضٛى الخُؿح .َظا الؿإاٛ  �ٛو
ً ًغاص بـْاٛ  :الثاوي م وصلُلهم ْاٛ حهالى "ٖثح  مً اآلاُؿٍغ وهضلىا عليك الكخاب جبيان "ال٘خاب"َى الٓغآن الٍ٘غ

ظا زطح  "وبضون صلُل مً الٓغآن و لكل ش يء الؿىت وبظٖغ أْىاٛ مً الؿلِ َؿغ الشُش �لباوي َظٍ �ًت َو
ُه ونُض شضًض  بً عباط ، عً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كال: "مً كال في اللشآن بغير علم ، فليدبىأ في سواًت كما حاء حضاَو

 17.ملعذه مً الىاس"
وئطا الؿإاٛ الثالث : ٗان  ْو الخضًث مغصوص أم مهمٛى به )ٖما َهمذ مً الخهاعع بحن الٓغآن والخضًث َل 

مت " اٖالم الؿاةل( وؾإاله نً َظ وال جؼع واػعة وػع الخضًث "ئن اآلاُذ لُهظب ببٙاء أَله نلُه "و�ًت الٍ٘غ
 ".أزغي 

 وشًاٛ نً ؾمانه.لاالؿإاٛ الغابو :نً خ٘م َخذ اآلاسجلت نلى الٓغآن و 
 الخالوة.مً آصاب َى َظا الؿإاٛ لِـ مً أضٛى الخُؿح  بل 

ً"َغبما ًػُٔ نٓل بهؼ الىاؽم٘غ ہللا وہللا زح  اآلااو نً مهجى ْىله حهالى "وم٘غو الؿإاٛ الخامـ : نً  اٍٖغ
ا وبما أهىا  َهم َظٍ �ًت ل َُِ٘ ًٙىن ہللا زح  اآلااٍٖغً ؟لؿنلى قاََغ  ىا بداحت للخأٍو
  .إاٛ لِـ مً مخهلٓاث أضٛى الخُؿحٛ نً مهجى "اآلا٘غ"والؿأ الؿاةل َى ٌؿ

َظا الؿإاٛ ا َلً ًٓبل مىه"ومً َم الطاةبىن الؿإاٛ الؿاصؽ :نً مهجى �ًت "ومً ً�خغ غح  �ؾالم صًى
أضٛى  أن َظا الؿإاٛ مً نً مهجى �ًت وأَل الؿلُُت ًكًٛ أ ٌؿ وىأضٛى الخُؿح   بل  له نالْت فيلِـ 

 الخُؿح .
غا "الؿإاٛ الؿابو: نً آًت "وحهلىا نلى ْلىبهم أٖىت أن ًُٓه  ع َما عأً٘م في طلٚ؟ احبا  َل َحها ٍى وفي آطانهم ْو

 الؿإاٛ الثامً :نً خ٘م جٓبُل اآلاصخِ.
نً َظا الؿإاٛ الشُش �لباوي   أحابحهكُم الٓغآن و  مً آصاب و وى َظا الؿإاٛ لِـ مً أضٛى الخُؿح  بل
:َظا ى ًٓٛى  ىاع بضنت و َانله في الأهه  ،نخٓاصٍاًضزل في  وؾأطٖغ زالضت حىابه َو
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 بالظَب املخلٔ لليؿاء والغص  نلىئباخت الخدلي ٖخب الشُش �لباوي َظٍ اآلآضمت في الغص نلى الغؾالت " -
مه  ؛ لُػُلت الشُش ئؾمانُل بً دمحم �هطاعي"”�لباوي في جدٍغ

ظٍ الطُداث مملىءة مً الؿهً والؿب نلى ٗل مً ًسالُه في الٓٛى والغأي و الهُٓضة. -  َو
   مً الهلماء اآلاشخغلحن بهلم الخضًث وغحٍ  مً الهلىم �ؾالمُت.ؾهً َُه نلى ٖثح -
ٗان الشُش �لباوي ًٓٛى  - بذ لي مً بياهه هىا اظهاسا للخليلت وجىىيشا لألرهان وئبعاال :"ال في َظٍ اآلآضمت 

 50لبعض �شاعاث اآلاغشضت التي ًف���ها بعض مً ال خالق لهم".
ظا أعجب مىه أٖثح  مً املخضزحن و نلى ؿب َو  �لباويْلذ : في اآلآضمت  ؾهً الشُش  هه ًؿهً نلحهم الهلماء َو

ؿب ٓٛى لهم َم ؾهىا شضًضا َو  "ال زالّ لهم"أزح ا أن  ٍو
 اآلآضمت الجضًضة ل٘خاب "آصاب مً زالُه في عأًه ٖما َهل في  عص الشُش �لباوي في َظٍ اآلآضمت نلى ٗل -

اٍ ت ملسو هيلع هللا ىلصًػهِ و وبضأ " الَؼ  .لؿلُُتمظَبه واهخطاع جأًُض أعاةه شضة نلى خؿب  بٓىة و ٍص�ح �خاصًث الىبٍى
م باأللٓاب.باآلابخضنت وأصخاب الػالت و  ہُؾهً نلکل مً زالُہ فی عٔایہ  -  جىابَؼ
 ظبب جأليفه 

ختى َان آلاً جؼوج وأعاص الضزٛى بأَله آصابا في �ؾالم ْض طَل نجها أو حهلها أٖث  الىاؽ كال الشيخ �لباوي :"

اٍ أخض �خبه".  52اآلاخهبضًً مجهم َأخببذ أن أغو في بُانها َظٍ الغؾالت اآلاُُضة بمىاؾبت َػ
 .واحھخھاالتي أهم الىكاث 

بت في الهامش.و حه زم ًسغ  اَُه خضًثؿغصًَظٖغ جغحمت الباب و  -  َشغح �لُاظ الغٍغ
ً ومً ٖخب  ْىاٛ اآلاخٓضمحن والُٓهاء بل ًىٓل مًئلى أ لم ًلخُذ - بً خؼم امثل ، ىاَغأَل الكاآلاخأزٍغ

 عشُض عغا. الشُش بً الُٓم الجىػٍت و ابً جُمُت و االشُش الكاَغي و 
ً. أْىاٛ َإالءًغجح  -  نلى �زٍغ
لم  ناصة املجتهضًً و َى ٖماأو الىاحباث أو مً الؿىت  لم ًُّغ في بُان الخ٘م الشغعي أهه مً الُغاةؼ -

 ُت.حمُو حىاهب �صلت الشغنٌؿخىنب في بُان الخ٘م 
ىع � لم ًل��م الشُش �لباوي بدؿً �زال  - ً في ْو زخالٍ بُجهم في الغأي ٖما أمغ ہللا ّ والخأصب مو �زٍغ

ًُ  "ؾبداهه وحهالى ْخَع
َ
ِتي ِهَي أ َْىِعَظِت اْلَخَعَىِت َوَحاِدْلُهْم ِبالَّ

ْ
َك ِباْلِخْكَمِت َواآلا  51"اْدُع ِئَلى َظِبيِل َسّبِ

 و ٖم مً ؾجن َهلُت:" ومثاله ًٓٛى الشُش �لباويبي ضلي ہللا نلُه وؾلم عبما جخؿاٛو نلى أصخاب الى -
ت  ت زُُذ نلى ٖباع الصخابت"ٌهجي في هكٍغ ٖباع الصخابت عغىان ہللا نلحهم أحمهحن لِـ لهم مهَغ أْىاٛ هبٍى

الشُش  حاءأن  ئلى مً بهضَم ختىنلى ي  وختى زُ -ٖما ًضعي الشُش �لباوي -وزُي نلحهم الُهلُت الؿىت 
 .�لباوي وظهغ نلُه َظٍ الخُٓٓت

اٛ الشُش �لباوي في الخضًث الظي  - فلالذ :"دخل سظىل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص فشأي فى ًذي  عوجه ؾُضة ناتشت �،ْو
 لال :أجإدًً صكاتهً  كلذ اللك ًا سظىل اللهفللذ صىعتهً أجضيً  ؟فخخاث مً وسق فلال ما هزا ًا عائشت

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا

278 

 (.49:أغىاء نلى جغبُت اآلاغأة اآلاؿلمت لألؾخاط دمحم مىح  الًػبان ،نضص الطُداث )الشظالت الخامعت 
 (.91ملجخمو املخخلـ للضٖخىع دمحم دمحم خؿحن ،نضص الطُداث ):االشظالت العادظت

 :في هزه الشظالتالشيخ �لبا�ي  حعامل
ٗان الخضًث الٓضًمت الئلى ٖخبه  اَانؼ "خؿً البىا"و أخاصًث عؾالت زغج -1 ظي عواٍ ابً ماحت في مثال لى 

ى مسغج في ئعواء الًلُل" الشُش �لباوي ئلى ؾجن ابً ماحت بل ٌهؼوٍ ئلى جألُُاجه بٓى  ؾيىه لم ٌهؼ له "َو
ى مسغج في صخُذ ابً ماحت "أو "مسغج في   الػهُُت". ؾلؿلخه"أو"َو

ى عؾالت خاصًث عؾالت أزغج الشُش �لباوي  -2  .لبىاالخؿً واخضة َو
 شِئا.نلحها ولم ًسغج �خاصًث في بُٓت عؾاةل أو لم ٌهلٔ  -3
ى دمحم بً أخمض بً ئؾمانُل ف -4 وحضث في ي جدُٓٔ َظٍ الغؾالت وحهلُٓه ٖما شإع مهه هاشغ الغؾالت َو

 ٖالم الىاشغ و مدٓٔ الغؾالت. الهامش
 .آداب الزفاف في العىت املعهشة ،تأليف الشيخ �لبا�ي: خامغال

 ملذماث لهزا الكخاب:
ا بدث  اٍ وطٖغ الُىاةض وهٓل يحَ  ألِ الشُش �لباوي َظا ال٘خاب وحمو َُه �خاصًث الىاعصة في آصاب الَؼ

خب لٙل ؾبهت مٓضمت حضًضة"ش  بهاث خٛى �خاصًث اآلاخٓضمت وحىابها "في خاشِخه ٖو
 ملذمت العبعت �و�� بللم الشيخ مدب الذًً الخعيب.

اٍ وآصابه  في َظٍ الغؾالت ْض حمهذ �خاصًث ال�خُدت و الخؿىتكال الشيخ مدب الذًً: في خُالث الَؼ
ههم طلٚ في شغ وفي هظٍغ ألِ الشُش �لباوي َظٍ الغ  ووالةمه ىا نً ؾىت �ؾالم َأْو ؾالت ألن الىاس اهطَغ

اٛ  لهغوؾت اآلاؿلمت الُاغلت مثاال   أهىاع الجاَلُتوفي �زح  غغب وهي َاؾمت بيذ نبض اآلالٚ بً مغوان ْو

 18.ًيبغي لٙل مؿلمت أن ججهله هطب نُىحها
 .ملذمت العبعت الثانيت بللم الشيخ �لبا�ي

تبَظٍ اآلآضمت  ؾبب جألُِ َظٍ الغؾالت وهي  ًن ضُداث وجٙلم الشُش �لباوي في َظٍ اآلآضمت ثالرمدخٍى
 َىاةض ومىانل لليؿاء. ابحن أن َظٍ الغؾالت َحه و ُىا �ؾخاص نبض الغخمً �لباويعيبت أز

  ملذمت العبعت الثالثت بللم الشيخ �لبا�ي.
بؿب ٖث ة الؿلب ":ٖخابت َظٍ اآلآضمت نً ؾبب ْاٛ الشُش �لباوي ضُداث زالرَظٍ اآلآضمت حشخمل نلى 

جاث ال�� لم جً٘ في الؿبهت  والغيبت َحها في البالص �ؾالمُت لٓض أغُذ في َظٍ الؿبهت الُىاةض والخسٍغ

 19"الٓضًمت
 یلع لمخشح و(ْبلها مً الؿبهاث ٖما اشاع ئلُه وهي اليسختبللم الشيخ �لبا�ي.( ملذمت العبعت الجذًذة

 .ثاکىلا ہزھ
 ُدت.حشخمل َظٍ اآلآضمت نلى ؾبهحن ض -
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 بالظَب املخلٔ لليؿاء والغص  نلىئباخت الخدلي ٖخب الشُش �لباوي َظٍ اآلآضمت في الغص نلى الغؾالت " -
مه  ؛ لُػُلت الشُش ئؾمانُل بً دمحم �هطاعي"”�لباوي في جدٍغ

ظٍ الطُداث مملىءة مً الؿهً والؿب نلى ٗل مً ًسالُه في الٓٛى والغأي و الهُٓضة. -  َو
   مً الهلماء اآلاشخغلحن بهلم الخضًث وغحٍ  مً الهلىم �ؾالمُت.ؾهً َُه نلى ٖثح -
ٗان الشُش �لباوي ًٓٛى  - بذ لي مً بياهه هىا اظهاسا للخليلت وجىىيشا لألرهان وئبعاال :"ال في َظٍ اآلآضمت 

 50لبعض �شاعاث اآلاغشضت التي ًف���ها بعض مً ال خالق لهم".
ظا أعجب مىه أٖثح  مً املخضزحن و نلى ؿب َو  �لباويْلذ : في اآلآضمت  ؾهً الشُش  هه ًؿهً نلحهم الهلماء َو

ؿب ٓٛى لهم َم ؾهىا شضًضا َو  "ال زالّ لهم"أزح ا أن  ٍو
 اآلآضمت الجضًضة ل٘خاب "آصاب مً زالُه في عأًه ٖما َهل في  عص الشُش �لباوي في َظٍ اآلآضمت نلى ٗل -

اٍ ت ملسو هيلع هللا ىلصًػهِ و وبضأ " الَؼ  .لؿلُُتمظَبه واهخطاع جأًُض أعاةه شضة نلى خؿب  بٓىة و ٍص�ح �خاصًث الىبٍى
م باأللٓاب.باآلابخضنت وأصخاب الػالت و  ہُؾهً نلکل مً زالُہ فی عٔایہ  -  جىابَؼ
 ظبب جأليفه 

ختى َان آلاً جؼوج وأعاص الضزٛى بأَله آصابا في �ؾالم ْض طَل نجها أو حهلها أٖث  الىاؽ كال الشيخ �لباوي :"

اٍ أخض �خبه".  52اآلاخهبضًً مجهم َأخببذ أن أغو في بُانها َظٍ الغؾالت اآلاُُضة بمىاؾبت َػ
 .واحھخھاالتي أهم الىكاث 

بت في الهامش.و حه زم ًسغ  اَُه خضًثؿغصًَظٖغ جغحمت الباب و  -  َشغح �لُاظ الغٍغ
ً ومً ٖخب  ْىاٛ اآلاخٓضمحن والُٓهاء بل ًىٓل مًئلى أ لم ًلخُذ - بً خؼم امثل ، ىاَغأَل الكاآلاخأزٍغ

 عشُض عغا. الشُش بً الُٓم الجىػٍت و ابً جُمُت و االشُش الكاَغي و 
ً. أْىاٛ َإالءًغجح  -  نلى �زٍغ
لم  ناصة املجتهضًً و َى ٖماأو الىاحباث أو مً الؿىت  لم ًُّغ في بُان الخ٘م الشغعي أهه مً الُغاةؼ -

 ُت.حمُو حىاهب �صلت الشغنٌؿخىنب في بُان الخ٘م 
ىع � لم ًل��م الشُش �لباوي بدؿً �زال  - ً في ْو زخالٍ بُجهم في الغأي ٖما أمغ ہللا ّ والخأصب مو �زٍغ

ًُ  "ؾبداهه وحهالى ْخَع
َ
ِتي ِهَي أ َْىِعَظِت اْلَخَعَىِت َوَحاِدْلُهْم ِبالَّ

ْ
َك ِباْلِخْكَمِت َواآلا  51"اْدُع ِئَلى َظِبيِل َسّبِ

 و ٖم مً ؾجن َهلُت:" ومثاله ًٓٛى الشُش �لباويبي ضلي ہللا نلُه وؾلم عبما جخؿاٛو نلى أصخاب الى -
ت  ت زُُذ نلى ٖباع الصخابت"ٌهجي في هكٍغ ٖباع الصخابت عغىان ہللا نلحهم أحمهحن لِـ لهم مهَغ أْىاٛ هبٍى

الشُش  حاءأن  ئلى مً بهضَم ختىنلى ي  وختى زُ -ٖما ًضعي الشُش �لباوي -وزُي نلحهم الُهلُت الؿىت 
 .�لباوي وظهغ نلُه َظٍ الخُٓٓت

اٛ الشُش �لباوي في الخضًث الظي  - فلالذ :"دخل سظىل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص فشأي فى ًذي  عوجه ؾُضة ناتشت �،ْو
 لال :أجإدًً صكاتهً  كلذ اللك ًا سظىل اللهفللذ صىعتهً أجضيً  ؟فخخاث مً وسق فلال ما هزا ًا عائشت

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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 (.49:أغىاء نلى جغبُت اآلاغأة اآلاؿلمت لألؾخاط دمحم مىح  الًػبان ،نضص الطُداث )الشظالت الخامعت 
 (.91ملجخمو املخخلـ للضٖخىع دمحم دمحم خؿحن ،نضص الطُداث ):االشظالت العادظت

 :في هزه الشظالتالشيخ �لبا�ي  حعامل
ٗان الخضًث الٓضًمت الئلى ٖخبه  اَانؼ "خؿً البىا"و أخاصًث عؾالت زغج -1 ظي عواٍ ابً ماحت في مثال لى 

ى مسغج في ئعواء الًلُل" الشُش �لباوي ئلى ؾجن ابً ماحت بل ٌهؼوٍ ئلى جألُُاجه بٓى  ؾيىه لم ٌهؼ له "َو
ى مسغج في صخُذ ابً ماحت "أو "مسغج في   الػهُُت". ؾلؿلخه"أو"َو

ى عؾالت خاصًث عؾالت أزغج الشُش �لباوي  -2  .لبىاالخؿً واخضة َو
 شِئا.نلحها ولم ًسغج �خاصًث في بُٓت عؾاةل أو لم ٌهلٔ  -3
ى دمحم بً أخمض بً ئؾمانُل ف -4 وحضث في ي جدُٓٔ َظٍ الغؾالت وحهلُٓه ٖما شإع مهه هاشغ الغؾالت َو

 ٖالم الىاشغ و مدٓٔ الغؾالت. الهامش
 .آداب الزفاف في العىت املعهشة ،تأليف الشيخ �لبا�ي: خامغال

 ملذماث لهزا الكخاب:
ا بدث  اٍ وطٖغ الُىاةض وهٓل يحَ  ألِ الشُش �لباوي َظا ال٘خاب وحمو َُه �خاصًث الىاعصة في آصاب الَؼ

خب لٙل ؾبهت مٓضمت حضًضة"ش  بهاث خٛى �خاصًث اآلاخٓضمت وحىابها "في خاشِخه ٖو
 ملذمت العبعت �و�� بللم الشيخ مدب الذًً الخعيب.

اٍ وآصابه  في َظٍ الغؾالت ْض حمهذ �خاصًث ال�خُدت و الخؿىتكال الشيخ مدب الذًً: في خُالث الَؼ
ههم طلٚ في شغ وفي هظٍغ ألِ الشُش �لباوي َظٍ الغ  ووالةمه ىا نً ؾىت �ؾالم َأْو ؾالت ألن الىاس اهطَغ

اٛ  لهغوؾت اآلاؿلمت الُاغلت مثاال   أهىاع الجاَلُتوفي �زح  غغب وهي َاؾمت بيذ نبض اآلالٚ بً مغوان ْو

 18.ًيبغي لٙل مؿلمت أن ججهله هطب نُىحها
 .ملذمت العبعت الثانيت بللم الشيخ �لبا�ي

تبَظٍ اآلآضمت  ؾبب جألُِ َظٍ الغؾالت وهي  ًن ضُداث وجٙلم الشُش �لباوي في َظٍ اآلآضمت ثالرمدخٍى
 َىاةض ومىانل لليؿاء. ابحن أن َظٍ الغؾالت َحه و ُىا �ؾخاص نبض الغخمً �لباويعيبت أز

  ملذمت العبعت الثالثت بللم الشيخ �لبا�ي.
بؿب ٖث ة الؿلب ":ٖخابت َظٍ اآلآضمت نً ؾبب ْاٛ الشُش �لباوي ضُداث زالرَظٍ اآلآضمت حشخمل نلى 

جاث ال�� لم جً٘ في الؿبهت  والغيبت َحها في البالص �ؾالمُت لٓض أغُذ في َظٍ الؿبهت الُىاةض والخسٍغ

 19"الٓضًمت
 یلع لمخشح و(ْبلها مً الؿبهاث ٖما اشاع ئلُه وهي اليسختبللم الشيخ �لبا�ي.( ملذمت العبعت الجذًذة

 .ثاکىلا ہزھ
 ُدت.حشخمل َظٍ اآلآضمت نلى ؾبهحن ض -
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 أهم هخائج البدث:
  مجلت اآلاىاع.بجىحه ئلى نلم الخضًث مخأزغا �ان الشُش �لباوي 

 َُه هكغ ألن شغاةـ و -ما اجطِ به الؿلُُىن ٖ -�ان الشُش �لباوي محضر الهطغ وهاضغ الؿىت

 غ َُه.املخضر لم جخَى

  م وؾبهذ  ئلى صخُذ وغهُِ، امهیٓؿج وجطٍغ الشُش �لباوي في ٖخب أصخاب الؿجن �عبهت ويحَ 

:غهُِ �صب اآلاُغص لإلمام البساعي "بٓلم هاضغ الضًً �لباوي " و  مثال   ب الؿلُُتجَظٍ ال٘خب مً اآلاٙا

ا."غهُِ ؾ  جن الت مظي "و"غهُِ ؾجن اليؿاتي"ويحَ 

  غهُِ" ول�س له هكح  نىض �ؾالٍ.ؿم ال٘خب اآلاهخمضة ئلى "صخُذ" و"َْظا مً جُغصاجه أهه 

 جاجه. هًؿبه ا شإع مهه في حهلُٓاث ال٘خب جالمظجه ولً٘ الىاشغعبم  بخحُٓٔ الشُش �لباوي أو مً جسٍغ

 ل٘خاب أو الغؾالت ونلٔ نلُه وزغج هطىضه وهٓل ٖالما مً عبما خٓٔ أخض مً جالمظة الشُش �لباوي ا

 .ٖما طٖغث بهض �ملثت -ؾم الشُش �لباوي ؾبو َظا ال٘خاب أو الغؾلت بااشغ ٖخب الشُش �لباوي ولً٘ الى

 جاجه. مً  ميؿىبت ئلى الشُش �لباوي ول٘جها ل�ؿذ مً جألُُاجه وال با  اْض وحضث خىالي ؾخحن ٖخ  جسٍغ

 ظٍ الضعاؾت أؾماء أعبهحن ٖخبا.وطٖغث في َ

 .مً جُغصاث الشُش أأللباوي أهه حمو �خاصًث الػهُُت و اآلاىغىنت في صعحت واخضة 

 ٍمً شظوط  ّ  بحن الخضًث الػهُِ واآلاىغىم ٖما حمهه في ؾلؿلخه "الػهُُت". أهه لم ًُغ

 ٙام "أخ فی ثا ٖما طٖغ ولم ًغجح بُجهصخابت اللت نضة أخاصًث وآزاع أ الشُش �لباوي في مؿ عبما حمو

 لت نضص ج٘بح اث.أ مؿ "الجىاةؼ

  ئلى أَل الهلم بضون طٖغ أؾماءَم. اهتوؿبو الُٓهُت جُغص الشُش �لباوي في بهض اآلاؿاةل 

 مً جُغصاجه :أهه ًٓٛى "أن الطضْت مً الىلض جلخٔ الىالضًً بهض مىتهما" ولً٘ نً يح  الىلض ال جلخٔ بهما. 

 وخُاجه في مشاَضجه ألمخه ال َّغ بحن مىجه ملسو هيلع هللا ىلص":ٖخابه "أخٙام الجىاةؼ وبضنها" ومً جُغصاجه أهه ًٓٛى في 

خه ....الخ" ظٍ مً البضنت..ومهَغ  َو

   مٓضماث ٖثح ة. مً جُغصاجه أن ٖخبه حشخمل نلى و 

 ٛج الخضًث ونلٔ نلى ٖخب ٖثح ة حهضا �ان الشُش �لباوي بظ  .في جسٍغ
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 53و ما شاء هللا. كال: هى خعبك مً الىاس".أ 
ٗاة نلي الخلي  و�ؿخضٛ به الشُش �لباوي َظا الخضًث ��ت في ئًجاب الؼ

أن عائشت كاهذ جلي بىاث أخيها  وعص نجها بىُحها ما ٌهاعع َظا الخضًث الظي عواٍ �مام مالٚ "زم ًلىل :

 51ًخامى في حجشها لهً خلي فال جخشج مً خليهً الضكاة".
دت مً ناتشت اهنع هللا يضر لخضًثها،َاطا حاػ في خٓها طلٚ َبم ًلىل الشيخ �لباوي :"ز ألخغي أن اَهظٍ مسالُت ضٍغ

ا لم جغوٍ هي وهي نلى ٗل خاٛ مأحىعة ...الخ".  55جسالِ خضًث يحَ 
أما الخضًث الثاوي التي جدلى بها ؾُضة ناتشت اهنع هللا يضر و  یخلالألن الخضًث �ٛو ًخهلٔ بلِـ َُه حهاعع  كلذ :

ُِ َهم الشُش �لباوي أن الخضًث �ٛو مهاعع َُ ٗاهذ ؾُضة اُه بُان بىاث أزحها ًخامى ٖو لخضًث الثاوي و
دت وهي  دت،وأَتي الشُش �لباوي نلى ؾُضة ناتشت اهنع هللا يضر بمسالُت ضٍغ ناتشت اهنع هللا يضر زالُذ لخضًثها مسالُت ضٍغ

 مىغىم الخضًث.  فيون الىكغ والبدث بض -والُٓهُت  اآلا٘ث اث مً
 :مصادس الكخاب

ع أضلُت زاضت في اآلاؿاةل ٓض ًكهغ لىا أن الشُش �لباوي لم ًغحع ئلى مطاصَالىكغ في مطاصع ال٘خب بما أ
وبؿبب َظا أهه لم  الؿلِ ولم ًٓلض أخضا في َظا اآلاىهج الهلمي بألهه ًٓٛى نضة مغاث أهه نلى مظَالُٓهُت

 الُٓهاء ئال ما شاءہللا. ًلخُذ ئلى ٖخب 
 مصادس كخاب "آداب الضفاف "

 هي ؾخت ،زالزت مً ٖخب الخُؿح  وزالزت مً نلىمه. الشُش �لباوي: ھاالتي اؾخُاص ب :كخب الخفعير وعلىمه -
ج و�حؼاء الخضًثُت. :كخب الخذًث وعلىمه -  نضصَا ماةت وهي حشخمل نلى ٖخب اآلاخىن و ٖخب الخسٍغ
ما  ،زىانا صَاونض :كخب أصىل الفله - ً مً َو بً خؼم الكاَغي "ال "�خ�امٖخاب  مثالٖخب اآلاخأزٍغ

ٗاوي ٌ ،216اآلاخىفي  خاب الشى  ه.9411اآلاخىفى ٖو
خب ا زالزت ٖخب مً �ةمت اآلاخٓضمحنزمؿت نشغ مجه وهي :كخب الفله - وَم ابً خؼم ىاَغ أَل الك،ٖو

 .خب الشُش �لباويً الُٓم ودمحم بً ابغاَُم الؿلُي ٖوابابً جُمُت و الكاَغي و 
  .نو وهي نشغ  :كخب التراحم

   :ؾبهت. كخب اللغت
  .ؾبهت :كخب مخفشكت

 عائل الشارة:اآلابيان 
اٍ "ال ؾُما ،جُغص الشُش �لباوي في �هض اآلاؿاةل الُٓهُت في ٖخبه  في ٖخابه "آصاب الَؼ

اٍ " جُغصْلذ : م الظَب املخلأ بمؿالشُش �لباوي في ٖخابه "آصاب الَؼ  ليؿاء.لٔ لت جدٍغ
"ئباخت الخدلي بالظَب املخلٔ لليؿاء  اوؾماَفي عؾالخه وألِ الغؾالت ؾمانُل أهطاعي ئالشُش  اوأحاب نجه

مه"  .والغص نلى �لباوي في جدٍغ
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 أهم هخائج البدث:
  مجلت اآلاىاع.بجىحه ئلى نلم الخضًث مخأزغا �ان الشُش �لباوي 

 َُه هكغ ألن شغاةـ و -ما اجطِ به الؿلُُىن ٖ -�ان الشُش �لباوي محضر الهطغ وهاضغ الؿىت

 غ َُه.املخضر لم جخَى

  م وؾبهذ  ئلى صخُذ وغهُِ، امهیٓؿج وجطٍغ الشُش �لباوي في ٖخب أصخاب الؿجن �عبهت ويحَ 

:غهُِ �صب اآلاُغص لإلمام البساعي "بٓلم هاضغ الضًً �لباوي " و  مثال   ب الؿلُُتجَظٍ ال٘خب مً اآلاٙا

ا."غهُِ ؾ  جن الت مظي "و"غهُِ ؾجن اليؿاتي"ويحَ 

  غهُِ" ول�س له هكح  نىض �ؾالٍ.ؿم ال٘خب اآلاهخمضة ئلى "صخُذ" و"َْظا مً جُغصاجه أهه 

 جاجه. هًؿبه ا شإع مهه في حهلُٓاث ال٘خب جالمظجه ولً٘ الىاشغعبم  بخحُٓٔ الشُش �لباوي أو مً جسٍغ

 ل٘خاب أو الغؾالت ونلٔ نلُه وزغج هطىضه وهٓل ٖالما مً عبما خٓٔ أخض مً جالمظة الشُش �لباوي ا

 .ٖما طٖغث بهض �ملثت -ؾم الشُش �لباوي ؾبو َظا ال٘خاب أو الغؾلت بااشغ ٖخب الشُش �لباوي ولً٘ الى

 جاجه. مً  ميؿىبت ئلى الشُش �لباوي ول٘جها ل�ؿذ مً جألُُاجه وال با  اْض وحضث خىالي ؾخحن ٖخ  جسٍغ

 ظٍ الضعاؾت أؾماء أعبهحن ٖخبا.وطٖغث في َ

 .مً جُغصاث الشُش أأللباوي أهه حمو �خاصًث الػهُُت و اآلاىغىنت في صعحت واخضة 

 ٍمً شظوط  ّ  بحن الخضًث الػهُِ واآلاىغىم ٖما حمهه في ؾلؿلخه "الػهُُت". أهه لم ًُغ

 ٙام "أخ فی ثا ٖما طٖغ ولم ًغجح بُجهصخابت اللت نضة أخاصًث وآزاع أ الشُش �لباوي في مؿ عبما حمو

 لت نضص ج٘بح اث.أ مؿ "الجىاةؼ

  ئلى أَل الهلم بضون طٖغ أؾماءَم. اهتوؿبو الُٓهُت جُغص الشُش �لباوي في بهض اآلاؿاةل 

 مً جُغصاجه :أهه ًٓٛى "أن الطضْت مً الىلض جلخٔ الىالضًً بهض مىتهما" ولً٘ نً يح  الىلض ال جلخٔ بهما. 

 وخُاجه في مشاَضجه ألمخه ال َّغ بحن مىجه ملسو هيلع هللا ىلص":ٖخابه "أخٙام الجىاةؼ وبضنها" ومً جُغصاجه أهه ًٓٛى في 

خه ....الخ" ظٍ مً البضنت..ومهَغ  َو

   مٓضماث ٖثح ة. مً جُغصاجه أن ٖخبه حشخمل نلى و 

 ٛج الخضًث ونلٔ نلى ٖخب ٖثح ة حهضا �ان الشُش �لباوي بظ  .في جسٍغ
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 53و ما شاء هللا. كال: هى خعبك مً الىاس".أ 
ٗاة نلي الخلي  و�ؿخضٛ به الشُش �لباوي َظا الخضًث ��ت في ئًجاب الؼ

أن عائشت كاهذ جلي بىاث أخيها  وعص نجها بىُحها ما ٌهاعع َظا الخضًث الظي عواٍ �مام مالٚ "زم ًلىل :

 51ًخامى في حجشها لهً خلي فال جخشج مً خليهً الضكاة".
دت مً ناتشت اهنع هللا يضر لخضًثها،َاطا حاػ في خٓها طلٚ َبم ًلىل الشيخ �لباوي :"ز ألخغي أن اَهظٍ مسالُت ضٍغ

ا لم جغوٍ هي وهي نلى ٗل خاٛ مأحىعة ...الخ".  55جسالِ خضًث يحَ 
أما الخضًث الثاوي التي جدلى بها ؾُضة ناتشت اهنع هللا يضر و  یخلالألن الخضًث �ٛو ًخهلٔ بلِـ َُه حهاعع  كلذ :

ُِ َهم الشُش �لباوي أن الخضًث �ٛو مهاعع َُ ٗاهذ ؾُضة اُه بُان بىاث أزحها ًخامى ٖو لخضًث الثاوي و
دت وهي  دت،وأَتي الشُش �لباوي نلى ؾُضة ناتشت اهنع هللا يضر بمسالُت ضٍغ ناتشت اهنع هللا يضر زالُذ لخضًثها مسالُت ضٍغ

 مىغىم الخضًث.  فيون الىكغ والبدث بض -والُٓهُت  اآلا٘ث اث مً
 :مصادس الكخاب

ع أضلُت زاضت في اآلاؿاةل ٓض ًكهغ لىا أن الشُش �لباوي لم ًغحع ئلى مطاصَالىكغ في مطاصع ال٘خب بما أ
وبؿبب َظا أهه لم  الؿلِ ولم ًٓلض أخضا في َظا اآلاىهج الهلمي بألهه ًٓٛى نضة مغاث أهه نلى مظَالُٓهُت

 الُٓهاء ئال ما شاءہللا. ًلخُذ ئلى ٖخب 
 مصادس كخاب "آداب الضفاف "

 هي ؾخت ،زالزت مً ٖخب الخُؿح  وزالزت مً نلىمه. الشُش �لباوي: ھاالتي اؾخُاص ب :كخب الخفعير وعلىمه -
ج و�حؼاء الخضًثُت. :كخب الخذًث وعلىمه -  نضصَا ماةت وهي حشخمل نلى ٖخب اآلاخىن و ٖخب الخسٍغ
ما  ،زىانا صَاونض :كخب أصىل الفله - ً مً َو بً خؼم الكاَغي "ال "�خ�امٖخاب  مثالٖخب اآلاخأزٍغ

ٗاوي ٌ ،216اآلاخىفي  خاب الشى  ه.9411اآلاخىفى ٖو
خب ا زالزت ٖخب مً �ةمت اآلاخٓضمحنزمؿت نشغ مجه وهي :كخب الفله - وَم ابً خؼم ىاَغ أَل الك،ٖو

 .خب الشُش �لباويً الُٓم ودمحم بً ابغاَُم الؿلُي ٖوابابً جُمُت و الكاَغي و 
  .نو وهي نشغ  :كخب التراحم

   :ؾبهت. كخب اللغت
  .ؾبهت :كخب مخفشكت

 عائل الشارة:اآلابيان 
اٍ "ال ؾُما ،جُغص الشُش �لباوي في �هض اآلاؿاةل الُٓهُت في ٖخبه  في ٖخابه "آصاب الَؼ

اٍ " جُغصْلذ : م الظَب املخلأ بمؿالشُش �لباوي في ٖخابه "آصاب الَؼ  ليؿاء.لٔ لت جدٍغ
"ئباخت الخدلي بالظَب املخلٔ لليؿاء  اوؾماَفي عؾالخه وألِ الغؾالت ؾمانُل أهطاعي ئالشُش  اوأحاب نجه

مه"  .والغص نلى �لباوي في جدٍغ
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،َطل" في ضُاث مً ًإزظ نجهم الخضًث والضًً ومً ال ًإزظ �داب الششعيت، دمحم بً مُلح اآلآضسخي الخىبليشمـ الضًً أبي نبض ہللا

 ۔491،ص4ج ،نجهم"
ىانؿي �حا 12 ػة جىبُه:ئن الشُش �لباوي لم ًؿلب �حاػة في الخضًث َظا بل أنؿاٍ الشُش دمحم اآلابإع أمام الشُش الؿبار باْغاع شُسه َو

 ۔ت اَاجٓضًغا وان
ظا ال٘خاب ضىِأٛو ٖخاب ضىِ في جغحمت الشُش �لباوي وهي"خُاة �لباوي وآزاٍع وزىاء الهلماء نلُه"ملخمض الشُش ئ 11  بغاَُم الشِباوي َو

اة اآلات   با حم )بْبل َو غب نلى99ُخذ الجُم( جٍٓغ نىضٖم ٛ الشُش �لباوي نً َظٍ ال٘خاب "َل أ اآلات حم ونلق الشُش �لباوي وؾ ؾىت  ْو
اصة وما ٖخبه َُه ُٖاًت " اصة نما ٖخبه الشُش ابغاَُم ۔َأحاب :لِـ نىضي ٍػ  ۔ٍػ

 ۔91،صزبذ مإلفاث املخذر الكبيرلإلظالماهكغ:الشمغاوي، -أًػا  -۔و26ص،خياة �لباوي وآزاسه وزىاء العلماء عليه،الشِباوي :اهكغ
اع،حعير مصعلح الخذًث،الضٖخىع مدمىص الؿدان 13  ۔99ص،ٌ(9299هاٍع لليشغ والخىػَو،الؿبهت الخاصًت نشغ م٘خبت اآلا :)الٍغ
 ٌ(9296 الؿبهت الثالثت،،مإؾؿت الغؾالت للؿبانت واليشغ والخىػَو :)بح وث،الجامع ألخالق الشاوي وآداب العامع،الخؿُب البًضاصي 11
 ۔999،ص9ج 
 ۔21ص،(9211ٌؾالمُت،الؿبهت �ولى للؿبهت الجضًضة اآلا٘خبت � :)نمان،آداب الضفاف في العىت اآلاعهشة،�لباوي  هاضغ الضًً دمحم 15
اع،زش�ا الع�� في �متأيفت اآلاىضىعت و خادًث الضعظلعلت � �لباوي، 16 م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو،الؿبهت �ولى للؿبهت :)الٍغ

 ۔44،ص9ج،ٌ(9294الجضًضة،
 ۔91،صآداب الضفاف في العىت اآلاعهشة�لباوي،17
 ،م(4111اآلا٘خبت �ؾالمُت،الؿبهت �ولى  :)نمان،واآلاعشاج وركش آخادًثهما وجخشيجها وبيان صخيدها مً ضعيفها �ظشاء�لباوي، 18
 ۔خاشُت آلآضمت الىاشغ۔9ص
 ۔2ص أًػا   19
صاعابً  :)اآلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت،زبذ مإلفاث مدذر الكبير لإلمام دمحم هاصش الذًً �لباوي،شمغاويال دمحم نبض ہللا بًالشُش  30

 ۔مسخطغا   ۔96ص،ٌ (9244الؿبهت �ولى الجىػي،
اع،أخكام الجىائض وبذعها�لباوي، 32 ،الؿبهت �ولى للؿبهت الجضًضة  :)الٍغ  ،بخطٍغ ْلُل۔91ص،ٌ(9294م٘خبت اآلاهاٍع
 ۔9ص أًػا   31
 ۔919 -911ص  أًػا   33
 ۔119،ص9ج،ٌ (9911صاع ال٘خب الهلمُت،الؿبهت �ولى  :)بح وث، ٖخاب الجىاةؼ،ششح معاوي �زاس،الؿداوي  أخمض بً دمحم بً ؾالمت 31
اع،ٖخاب الجىاةؼ،اآلاصىف في �خادًث و�زاس،ابً أبي شِبت نبض ہللا بً دمحم 35  ،4ج،ٌ (9211م٘خبت الغشض،الؿبهت �ولى  :)الٍغ
 ۔216ص
 ۔219ص،ٖخاب الجىاةؼ،الجامع الصخيذالبساعي، 36
 ۔92،ص2ج ،(9292ٌم٘خبت صاعالباػ، :)م٘ت اآلا٘غمت،ٖخاب الجىاةؼ،البيهلي الكبري  ظنن،البحهٓي أخمض بً الخؿحن بً نلي أبى ب٘غ 37
ؾبهت ،صاعالُ٘غ للؿبانت واليشغ والخىػَو :)بح وث، باب ما ًٓىله اآلااشخي مو الجىاػة،�ركاس الىىويت،محي الضًً ًدحى بً شٍغ الىىوي 38

 ۔961،ص9ج،حضًضة مىٓدمت(
 ۔أًػا   39
 ۔ :9153 الٓغٓان الکغیم 10
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ن ومً الشماٛ ًىيؿالَُا ومً ضٍ مً الجىىب الشغقي الُىهابدؾالمي ًٓو في حىىب شّغ أوعبا ا  �لباوي وؿبت ئلى ألباهُت  والباهُت بلض 2
اجُٚ۔  الًغب بدغ �صٍع

۔ 1  الهاضمت الهثماهُت حهٍغ الُىم  باؾخيبٛى
 ۔22ص،(9219ٌ�ولى  بت الؿضاصي لليشغ والخىػَو،م٘خ :)الٓاَغة،خياة �لباوي وآزاسه وزىاء العلماء عليهالشُش دمحم ئبغاَُم الشِباوي، 3
 ۔21،صخياة �لباوي وآزاسهالشِباوي، 1
 ۔19ٌ(،ص9244صاع الٓلم الؿبهت �ولى  )صمشٔ:،دمحم هاصش الذًً �لباوي مدذر العصش وهاصش العىتالشُش ئبغاَُم الهلي، 
 ۔21،صخياة �لباوي وآزاسهالشِباوي، 5
اع:حهىد الشيخ �لباوي في علم الخذًث سواًت ودساًتالهحزعي الشىبالي،نبض الغخمً بً دمحم 6  ۔99ص م(4116ولى � م٘خبت الغشض، ،)الٍغ
 ۔19،صدمحم هاصش الذًً �لباوي مدذر العصشوهاصش العىتالهلي، 7
 ۔219،صخياة �لباوي وآزاسهالشِباوي، 8
 ۔91،صدمحم هاصش الذًً �لباوي مدذر العصش وهاصش العىتالهلي، 9
۔ 20  أًػا 
 ۔119جمو اللًت الهغبُت بمطغ(،صبخٓضًم م،9241ٌم٘خبت الشغوّ الضولُت،الؿبهت الغابهت  ،)مطغ:اآلاعجم الىظيغ22
أن بضع الضًً ابً حمانت ولض  و دمحم بً ئبغاَُم بً ؾهض ہللا بً حمانت بً نلي بً حمانت بً خاػم ال٘ىاوي الشاَعي لٓبه بضع الضًً َى 21

 ۔۔مسخطغا  499،ص9،ج ظبلاث الشافعيت الكبري ٌ۔الؿبٙي،جاج الضًً نبض الىَاب بً نلي، 691بدماة ؾىت 
اع،ٖخاب الهلم،الجامع الصخيذئؾمانُل البساعي، دمحم بً 23  ۔99ص،ٌ(9249صاع الؿالم لليشغ والخىػَو،الؿبهت الثاهُت،:)الٍغ
اع،،ٖخاب الهلمحامع الترمزيدمحم بً نِسخى بً ؾىعة الت مظي، 21  ۔619ص،م(9111صاع الؿالم لليشغ والخىػَو،الؿبهت �ولى  :)الٍغ
 ۔29ص،،ٖخاب الهلمالجامع الصخيذالبساعي، 25
 ۔أًػا   26
 ۔494ص،9ج،ٌ(9212م٘خبت الهلىم والخ٘م،الؿبهت الثاهُت، :)اآلاىضل،اآلاعجم الكبيرؾلُمان بً أخمض بً أًىب أبىالٓاؾم الؿب اوي،27

 ۔91ص ،9ج،ٌ(9219صاع ال٘خب الهغبي،الؿبهت �ولى  : وثح)ب،باب في طَاب الهلم،ظنن الذاسميدمحم الضاعمي،نبض ہللا بً نبض الغخمً أبى
 ۔961،ص2ج،مإؾت ْغؾبت( :)الٓاَغة،معىذ أخمذ بً خىبلشىاَض اهكغ:الشِباوي،�مام أخمض بً خىبل، ولهظا الخضًث

ض بً ماحت الٓؼوٍجي،  ۔9922،ص44ج،صاع الُ٘غ لليشغ والخىػَو ( :)بح وث،،ٖخاب الُتن،ظنن ابً ماحت�مام دمحم بً ًٍؼ
إلؾالمُت للؿبانتواليشغ والخىػَو،الؿبهت  اصاع البشاةغ  :)بح وث،جزكشة العامع واآلاخكلم،ويبضعالضًً دمحم بً ئبغاَُم بً ؾهض ہللا ال٘ىا 28

 ۔19ص،ٌ(9299الثالثت،
باب بُان ضُت مً ال ًدخمل الغواًت في ،الجشح والخعذًلالغاػي، نبض الغخمً بً ابى خاجم دمحم بً اصَعـ بً اآلاىظع الخمُمي الخىكلي29

 ۔99،ص4ج،ٌ(9249ع ئخُاء الت ار الهغبي،الؿبهت �ولى،صا :)بح وث،لاخٙام والؿجن نىه
ًدخج  اخٙام �صاء شغاةؿه طٖغ ضُت مً باب ال٘الم في،الكفاًت في علم الشواًت،أخمض بً نلى بً زابذ أبى ب٘غ الخؿُب البهضاصي 10

ٗان ًدضر بدُكه  ۔964ص،اآلا٘خبت الهلمُت( :)اآلاضًىت اآلاىىعة،بغواًخه ئطا 
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،َطل" في ضُاث مً ًإزظ نجهم الخضًث والضًً ومً ال ًإزظ �داب الششعيت، دمحم بً مُلح اآلآضسخي الخىبليشمـ الضًً أبي نبض ہللا

 ۔491،ص4ج ،نجهم"
ىانؿي �حا 12 ػة جىبُه:ئن الشُش �لباوي لم ًؿلب �حاػة في الخضًث َظا بل أنؿاٍ الشُش دمحم اآلابإع أمام الشُش الؿبار باْغاع شُسه َو

 ۔ت اَاجٓضًغا وان
ظا ال٘خاب ضىِأٛو ٖخاب ضىِ في جغحمت الشُش �لباوي وهي"خُاة �لباوي وآزاٍع وزىاء الهلماء نلُه"ملخمض الشُش ئ 11  بغاَُم الشِباوي َو

اة اآلات   با حم )بْبل َو غب نلى99ُخذ الجُم( جٍٓغ نىضٖم ٛ الشُش �لباوي نً َظٍ ال٘خاب "َل أ اآلات حم ونلق الشُش �لباوي وؾ ؾىت  ْو
اصة وما ٖخبه َُه ُٖاًت " اصة نما ٖخبه الشُش ابغاَُم ۔َأحاب :لِـ نىضي ٍػ  ۔ٍػ

 ۔91،صزبذ مإلفاث املخذر الكبيرلإلظالماهكغ:الشمغاوي، -أًػا  -۔و26ص،خياة �لباوي وآزاسه وزىاء العلماء عليه،الشِباوي :اهكغ
اع،حعير مصعلح الخذًث،الضٖخىع مدمىص الؿدان 13  ۔99ص،ٌ(9299هاٍع لليشغ والخىػَو،الؿبهت الخاصًت نشغ م٘خبت اآلا :)الٍغ
 ٌ(9296 الؿبهت الثالثت،،مإؾؿت الغؾالت للؿبانت واليشغ والخىػَو :)بح وث،الجامع ألخالق الشاوي وآداب العامع،الخؿُب البًضاصي 11
 ۔999،ص9ج 
 ۔21ص،(9211ٌؾالمُت،الؿبهت �ولى للؿبهت الجضًضة اآلا٘خبت � :)نمان،آداب الضفاف في العىت اآلاعهشة،�لباوي  هاضغ الضًً دمحم 15
اع،زش�ا الع�� في �متأيفت اآلاىضىعت و خادًث الضعظلعلت � �لباوي، 16 م٘خبت اآلاهاٍع لليشغ والخىػَو،الؿبهت �ولى للؿبهت :)الٍغ

 ۔44،ص9ج،ٌ(9294الجضًضة،
 ۔91،صآداب الضفاف في العىت اآلاعهشة�لباوي،17
 ،م(4111اآلا٘خبت �ؾالمُت،الؿبهت �ولى  :)نمان،واآلاعشاج وركش آخادًثهما وجخشيجها وبيان صخيدها مً ضعيفها �ظشاء�لباوي، 18
 ۔خاشُت آلآضمت الىاشغ۔9ص
 ۔2ص أًػا   19
صاعابً  :)اآلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت،زبذ مإلفاث مدذر الكبير لإلمام دمحم هاصش الذًً �لباوي،شمغاويال دمحم نبض ہللا بًالشُش  30

 ۔مسخطغا   ۔96ص،ٌ (9244الؿبهت �ولى الجىػي،
اع،أخكام الجىائض وبذعها�لباوي، 32 ،الؿبهت �ولى للؿبهت الجضًضة  :)الٍغ  ،بخطٍغ ْلُل۔91ص،ٌ(9294م٘خبت اآلاهاٍع
 ۔9ص أًػا   31
 ۔919 -911ص  أًػا   33
 ۔119،ص9ج،ٌ (9911صاع ال٘خب الهلمُت،الؿبهت �ولى  :)بح وث، ٖخاب الجىاةؼ،ششح معاوي �زاس،الؿداوي  أخمض بً دمحم بً ؾالمت 31
اع،ٖخاب الجىاةؼ،اآلاصىف في �خادًث و�زاس،ابً أبي شِبت نبض ہللا بً دمحم 35  ،4ج،ٌ (9211م٘خبت الغشض،الؿبهت �ولى  :)الٍغ
 ۔216ص
 ۔219ص،ٖخاب الجىاةؼ،الجامع الصخيذالبساعي، 36
 ۔92،ص2ج ،(9292ٌم٘خبت صاعالباػ، :)م٘ت اآلا٘غمت،ٖخاب الجىاةؼ،البيهلي الكبري  ظنن،البحهٓي أخمض بً الخؿحن بً نلي أبى ب٘غ 37
ؾبهت ،صاعالُ٘غ للؿبانت واليشغ والخىػَو :)بح وث، باب ما ًٓىله اآلااشخي مو الجىاػة،�ركاس الىىويت،محي الضًً ًدحى بً شٍغ الىىوي 38

 ۔961،ص9ج،حضًضة مىٓدمت(
 ۔أًػا   39
 ۔ :9153 الٓغٓان الکغیم 10

 (1العدد،3جلدالم)                                                                                                     ء(2019یونیو)فکارا
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 ھىامشال
                                                           

ن ومً الشماٛ ًىيؿالَُا ومً ضٍ مً الجىىب الشغقي الُىهابدؾالمي ًٓو في حىىب شّغ أوعبا ا  �لباوي وؿبت ئلى ألباهُت  والباهُت بلض 2
اجُٚ۔  الًغب بدغ �صٍع

۔ 1  الهاضمت الهثماهُت حهٍغ الُىم  باؾخيبٛى
 ۔22ص،(9219ٌ�ولى  بت الؿضاصي لليشغ والخىػَو،م٘خ :)الٓاَغة،خياة �لباوي وآزاسه وزىاء العلماء عليهالشُش دمحم ئبغاَُم الشِباوي، 3
 ۔21،صخياة �لباوي وآزاسهالشِباوي، 1
 ۔19ٌ(،ص9244صاع الٓلم الؿبهت �ولى  )صمشٔ:،دمحم هاصش الذًً �لباوي مدذر العصش وهاصش العىتالشُش ئبغاَُم الهلي، 
 ۔21،صخياة �لباوي وآزاسهالشِباوي، 5
اع:حهىد الشيخ �لباوي في علم الخذًث سواًت ودساًتالهحزعي الشىبالي،نبض الغخمً بً دمحم 6  ۔99ص م(4116ولى � م٘خبت الغشض، ،)الٍغ
 ۔19،صدمحم هاصش الذًً �لباوي مدذر العصشوهاصش العىتالهلي، 7
 ۔219،صخياة �لباوي وآزاسهالشِباوي، 8
 ۔91،صدمحم هاصش الذًً �لباوي مدذر العصش وهاصش العىتالهلي، 9
۔ 20  أًػا 
 ۔119جمو اللًت الهغبُت بمطغ(،صبخٓضًم م،9241ٌم٘خبت الشغوّ الضولُت،الؿبهت الغابهت  ،)مطغ:اآلاعجم الىظيغ22
أن بضع الضًً ابً حمانت ولض  و دمحم بً ئبغاَُم بً ؾهض ہللا بً حمانت بً نلي بً حمانت بً خاػم ال٘ىاوي الشاَعي لٓبه بضع الضًً َى 21

 ۔۔مسخطغا  499،ص9،ج ظبلاث الشافعيت الكبري ٌ۔الؿبٙي،جاج الضًً نبض الىَاب بً نلي، 691بدماة ؾىت 
اع،ٖخاب الهلم،الجامع الصخيذئؾمانُل البساعي، دمحم بً 23  ۔99ص،ٌ(9249صاع الؿالم لليشغ والخىػَو،الؿبهت الثاهُت،:)الٍغ
اع،،ٖخاب الهلمحامع الترمزيدمحم بً نِسخى بً ؾىعة الت مظي، 21  ۔619ص،م(9111صاع الؿالم لليشغ والخىػَو،الؿبهت �ولى  :)الٍغ
 ۔29ص،،ٖخاب الهلمالجامع الصخيذالبساعي، 25
 ۔أًػا   26
 ۔494ص،9ج،ٌ(9212م٘خبت الهلىم والخ٘م،الؿبهت الثاهُت، :)اآلاىضل،اآلاعجم الكبيرؾلُمان بً أخمض بً أًىب أبىالٓاؾم الؿب اوي،27

 ۔91ص ،9ج،ٌ(9219صاع ال٘خب الهغبي،الؿبهت �ولى  : وثح)ب،باب في طَاب الهلم،ظنن الذاسميدمحم الضاعمي،نبض ہللا بً نبض الغخمً أبى
 ۔961،ص2ج،مإؾت ْغؾبت( :)الٓاَغة،معىذ أخمذ بً خىبلشىاَض اهكغ:الشِباوي،�مام أخمض بً خىبل، ولهظا الخضًث

ض بً ماحت الٓؼوٍجي،  ۔9922،ص44ج،صاع الُ٘غ لليشغ والخىػَو ( :)بح وث،،ٖخاب الُتن،ظنن ابً ماحت�مام دمحم بً ًٍؼ
إلؾالمُت للؿبانتواليشغ والخىػَو،الؿبهت  اصاع البشاةغ  :)بح وث،جزكشة العامع واآلاخكلم،ويبضعالضًً دمحم بً ئبغاَُم بً ؾهض ہللا ال٘ىا 28

 ۔19ص،ٌ(9299الثالثت،
باب بُان ضُت مً ال ًدخمل الغواًت في ،الجشح والخعذًلالغاػي، نبض الغخمً بً ابى خاجم دمحم بً اصَعـ بً اآلاىظع الخمُمي الخىكلي29

 ۔99،ص4ج،ٌ(9249ع ئخُاء الت ار الهغبي،الؿبهت �ولى،صا :)بح وث،لاخٙام والؿجن نىه
ًدخج  اخٙام �صاء شغاةؿه طٖغ ضُت مً باب ال٘الم في،الكفاًت في علم الشواًت،أخمض بً نلى بً زابذ أبى ب٘غ الخؿُب البهضاصي 10

ٗان ًدضر بدُكه  ۔964ص،اآلا٘خبت الهلمُت( :)اآلاضًىت اآلاىىعة،بغواًخه ئطا 
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 ۔491،صكخاب الجىائض وبذعها،لباوي� 12
  ۔49ص ،91ج ،ٌ(9299مإؾؿت الغاؾالت،الؿبهت لاؾهت :)بح وث،ظير أعالم الىبالء،الظَبي شمـ الضًً دمحم بً أخمض بً نثمان  11
ي نبضالغخمً أبىالدجاج۔499،ص9،ججاسيخ بغذادالخؿُب البًضاصي، 13  :بح وث) ،تهزًب الكمال في أظماء الشحال،اآلاؼي  ًىؾِ بً الٗؼ

 ۔246،ص1ج ،ٌ(9211مإؾؿت الغؾالت،
 ۔911،ص19ج ،ٌ(9291صاع الُ٘غ للؿبانت واليشغ،الؿبهت �ولى  :)بح وث،جاسيخ دمشم، ابً نؿاٖغأبىالٓاؾم نلي بً الخؿً  11
, َالخُذ ئلُىا  نً دمحم بً نبُض , ًٓٛى : حاء عحل واَغ اللخُت ئلى �نمش َؿأله نً مؿألت مً مؿاةل الطبُان , ًدُكها الطبُان 15

اٛ لُهلم أن �ٖثاع ۔۔۔۔الخ  �نمش , َٓاٛ : " اهكغوا ئلى لخُت جدخمل خُل أعبهت ألِ خضًث , ومؿألخه مؿألت الطبُان ْو
اع،كيف ًجب عليىا أن هفعش اللشآن�لباوي، 16  ۔مسخطغا  ،9ص، ٌ (9249الؿبهت �ولى ،م٘خبت اآلاهاٍع لليشغوالخىػَو :)الٍغ
 ۔911،ص1ج ،ٖخاب الخُؿح ،لترمزيحامع االت مظي، 17
ا  ۔99،صآداب الضفاف في العىت اآلاعهشة�لباوي،18  ۔مٓضمت الؿبهت �ولى بٓلم َػُلت الشُش مدب الضًً الخؿُب،جطَغ
 ۔92صأًػا  19
 ۔1صأًػا  50
 ۔91صأًػا  52
 ۔16:941 الٓغٓان الکغیم51
ٗاة،ظنن أبي داؤد،السجؿخاوي أبى صاوص ؾلُمان بً �شهث 53  ۔2،ص2ج،صاعال٘خاب الهغبي ( :ح وث)ب،ٖخاب الؼ
ٗاة،كخاب مإظا،مالك بً أوـ أبى نبض هللا �صب�ي 51  ۔949،ص4ج،(9299ٌصاع الٓلم،الؿبهت �ولى، )صمشٔ:،ٖخاب الؼ
 ۔مسخطغا  ۔461،صآداب الضفاف مً العىت اآلاعهشة�لباوي،55

188


