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 ملخص البحث

 تكصؿ البحث إلى نتائج نجمميا فيما يأتي:          
لمجيمػػػة  :اىتمػػػاـ الاممػػػاس بالملػػػائؿ الملػػػتجدةل ككمػػػب الحمػػػكؿ المنالػػػبة ليػػػال ك ػػػدـ تػػػرؾ اللػػػاحةُ

 كالمفلديف لنشر الفلؽ كالفلادل درسان لممفلدة كجمبا لممصمحةللمحفاظ  مى الفرد كالمجتمب.
: تفلير نكاح المتاة  ند أىػؿ اللػنة بالنكػاح المؤ ػتل كصػكرتيا: أف يتػزكج رجػؿ امػرأة إلػى أجػؿ ِ

الصػػحي  محػدكد فػػ ذا ان مػت المػػدة ك اػت الفر ػػة مػف  يػػر طػبلؽ مػػب الشػركط الماتبػػرة فػي النكػػاح 
مف كلي كشيكد...حلػب اتػتبلؼ المػذاىب اللػنيةل كىػك نكػاح باطػؿل حرمػو النبػي صػمى ا   ميػو 

نما رتص في حينو لبلمطرار.  كلمـ إلى األبدل كا 
كال يشػترط  نػدىـ إال م ػدار الميػر كاألجػؿ  -االماميػة-: نكاح المتاة بػاؽ  مػى حمػو  نػد الشػياةّ

 (.ٓٗـ: لمحميل)صبدكف شيكد أك كلي. ينظر: شرائب اإللبل
 : اىتماـ أمراس الكرد بالملائؿ الدينيةل كاللؤاؿ  نيا بغية الكصكؿ إلى الحمكؿ الشر ية.ْ
 : حلف الابل ة بيف األمراس الكرد كالامماسل كىذه الابل ة مركرية بينيما في كؿ زماف كمكاف.ٓ
باطمة كاأل كاؿ الزائفة : كجكد ثمة مف المتف و في كؿ  صر كمصر يريدكف نشر الفلاد بالفتاكل الٔ

 لمكصكؿ كالت رب إلى أىؿ اللمطة كالحكـ كالحصكؿ  مى الجاه كاللمطة.
 
 

 ىراى.ــاهعة ســـ،جاَدابٍة ــــة، كلـــ)*( هدرس فً قسن اللغة العربٍ

 .ربٍل، العلىم اإلسالهً الوركزي الوسائًهعهد ا)**( هدرس هساعد 
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جتمب كتركيا تتفا ـ فيػو تصكصػا إذا تػـ اإليثػار مػف  بػؿ : تطكرة إيثار الملائؿ الحلالة في المٕ
جيػػات تارجيػػة تريػػد تشػػكيو اإللػػبلـ كز ز ػػة األمػػف كالتػػدتؿ فػػي الشػػؤكف الداتميػػة. كال يتفػػى  مػػى 
الباحػػث ك يػػره أف ىػػذه المشػػكمة مكجػػكدة كب ػػكة. فامػػى جميػػب الجيػػات ك مػػى التصػػكص الحككميػػة 

 مكلة  دكف انتشارىا لمحفاظ  مى الديف كالكطف.    كالاممية اتتاذ جميب الكلائؿ الشر ية لمحي
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ABSTRACT 

 

The research results summed up as follows:                                   

2: intrigued scientists emerging issues and develop appropriate solutions, 

and not to leave the scene of the ignorant and the corrupt to spread 

immorality and corruption, to ward off evil and bringing interest, to keep 

the individual and society.                                                                            

1: interpretation of temporary marriage when the Sunnis being married 

temporary, and its image: to marry a man a woman to order a limited If at 

the expiry time and signed the band is divorce with conditions considered 

in valid marriage of Crown witnesses and ... according to different Sunni 

schools, which is an invalid marriage, banned Prophet peace be upon him 

forever, but licenses at the time of the forced.                                             

3: mut'ah marriage remains dissolved when the Shiites - the front - does 

not require them only the amount of dowry and the term without witnesses 

or guardian. See: the teachings of Islam: Costume, i: 2, stretch: Arts in 

Najaf, 2969.                   

4: the cancerns of Kurdish princes abaout relions maffers , and to ask 

about it in order to reach a legitimate solution. 
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5: a good relationship between the Kurds and the princes scientists, and 

this relationship is necessary between them in every time and place. 

6: the existence of a handful of consistent in every age and Egypt want to 

spread false fatwas corruption and false statements to get closer to those in 

power, governance and access to wealth and power. 

7: the risice of altruism sensitive issues in society and left it especially 

aggravated if altruism by third parties want to distort Islam and undermine 

security and interference in internal affairs. It is no secret researcher and 

others that this problem exists and strongly. For all sides and in particular 

governmental and scientific take all legitimate means to prevent the spread 

to keep the religion and the homeland. 

 املقذمت

الحمد   الذم جاؿ الامـ دليبلن لمكصكؿ إليول كجاؿ لمامـ أصكالن يلتدؿ بيا  ميول دلتكران       
 كيمانل كلبيبلن ملت يمانل فصاف بذلؾ شر و مف أف تمتد إليو يد الابثل كحفظ كحيو مف أف يتتذ 

 مطية لمشيكات كاألىكاس. 
رلميفل كتاتـ النبييفل ك مى آلو كصحبول كمف كالصبلة كاللبلـ  مى ليدنا محمد ليد الم     

 اىتدل بيديو كالتٌف بلنتو إلى يكـ الديف . 
لييـ يرجاكف في       أما باد : ف ف الامماس ىـ نكر اإللبلـ كلراج الدنيال بيـ ييتدل الناس ل كا 

 ظمماتيـ كمشاكميـ ليتباكا لنف اليدل كالرشاد.
أف تكفؿ بحفظ دينول كك ده بحفظ  -صمى ا   ميو كلمـ–كل د مف ا  تاالى  مى رلكلو        

نا لو لحافظكف(  . (ُ)شرياتو حيث  اؿ : )إنا نحف نزلنا الذكر كا 
ك د تاا ب الامماس الرالتكف  مى الاناية بأصكؿ كفركع الشرياة تنظيرنا كتفريانال ك د        

ظيرت مكانتيما ل ككاف مف اتتذكا في ذلؾ  دة لبؿ  مميةل أرلت د ائـ األصكؿ كالفركعل كأ
بيف ىؤالس : اإلماـ الاالـل المحدث ال ارئل كالشا ر كاألديبل محمد بف الحاج حلفل المشيكر 
بابف الحاج الكردمل أحد أ بلـ الكرد ف د جمب )رحمو ا ( المشيكريف بالتمكف الاممي في بمداف 

 كمجتماات متتمفة كفي  مـك متاددة .
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ذا البحث يلاى كلك بجيد الم ؿ إلى إحياس تراث ف يي ليذا الاالـ كجدير بالذكر أف ى      
الجميؿل لنربط حامر األمة بمامييال كلناٌرؼ األجياؿ باممائيا األلبلؼل الذيف بيـ حفظ ا  لنا 

 الشرياةل كصانيا مف كؿ تحريؼ كتبديؿ. 
 أٌميت املُضُع

التطيرة في اإللبلـ كيحتاج إلى تكمف أىمية المكمكع في أف المتاة ىي مف المكاميب       
 درالة كالاة كملتفيمة متصفة بالتبرة في اإلتراج كالتاميؿ المنط ي .

إف  رض ىذه الرلالة ىي تكمي  ملالة المتاة التي كانت مكمكع جدؿ كبير بيف ف ياس      
لؾ الملمميفل كجبلس ح ي تيا مف تبلؿ اللنة الصحيحة كمكثكؽ الركايات كالمصادرل فيزكؿ بذ

التشكيؾ في كجكب حظرىا في اإللبلـل كاف  دـ حظرىا مبدأ ثابت ال تؤثر فيو المزا ـ 
 الباطمة
كفي ىذه الرلالة رد كام  كصري  يأتذ بيد المطالب إلى الح ي ة الناصاةل كيدفب تيمان      

 شتىل تتماسؿ أماـ رصانة الامـ ككا ب التشريب كح ي ة التاريخ.
 كف الشياةل في أف نصكص كتب الحديث اللنيةل كالبتارم كملمـ إف أىؿ اللنة يكاف     

ك يرىمال  د تممنت ركايات تفيد أف المتاة كانت جائزة في أكؿ األمرل  ير إنيـ ياارمكف 
ك كؼ الشياة  ند ىذه األحاديث المنلكتة دكف التارؼ  مى األحاديث األترل الصحيحة التي 

كانت مباحة في أكؿ األمر يكمان مف الدىر ثـ نلخ نلتتيال كالتي تبيف بكمكح أف المتاة 
 حكميال مف الجكاز إلى التحريـ إلى يـك ال يامة .

 خطت البحث : 
 كاشتمؿ البحث  مى  لميف كتاتمة :

حيث اتتص ال لـ األكؿ بدرالة حياة ابف الحاج مف الناحية الاممية كالشتصية كذلؾ في       
 مبحثيف:
بياف المو كأل ابول كنلبول كألرتول ككفاتول ككالدتول كنشأتول كشيكتو تٌص المبحث األكؿ: ب      

 ك تبلميذه. فحاكلنا جيد اإلمكاف أف ن تصر في درالة حياتو تشية اإلطالة كالتث يؿ.  
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 كاتتصَّ المبحث الثاني بدرالة رلالة بطبلف نكاح المتاة في ن اط لباة .
لة بطبلف نكاح المتاةل حيث ح  نا ما فييا مف كأما ال لـ الثاني : فيتممف تح يؽ رلا      

 المامكمات كاأل كاؿ كاآلراس كأرجاناىا إلى أصحابيا.
نت تبلصة ما تكصؿ إليو البحث.       َى َى   كتتـ بتاتمةو تمَـّ

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 القسم األَل : الذراست

 علميت.املبحث األَل: حياة ابه احلاج الشخصيت َال
 أَال ً: امسً َألقابً َوسبً َأسرتً:

 اسمو وألقابو: -أ
ل (ْ)ل الجيشػػػاني(ّ)ل اآلالنػػػي(ِ)ىػػػك: محٌمػػػد بػػػف الحػػػاج حلػػػفل الماػػػركؼ بػػػػ)ابف الحػػػاج(ل اللػػػنجكم

ل الٌشافايل الٌصكفيل اإلماـل الف يول األصكليل المحٌدثل ال ارئل الكبلمػيل المػؤٌرخل (ٓ)اليزارميردم
 . (ٔ)بل يل الٌشا رل األديبالٌنحكمل الٌصرفيل الب

 :نسبو وأسرتو - ب
لػـ تحػظ ألػرة ابػف الحػاج بانايػة المػؤٌرتيفل لػذا فػبل نممػؾ مامكمػات كافيػة لدرالػة ىػذه األلػرةل 

 لبياف مكانتيال كذكرىا بما يلتحٌ يا.
ينتلػػػب ابػػػف الحػػػاج إلػػػى ألػػػرة دينيػػػة  ممٌيػػػة  ري ػػػة فػػػي لػػػنجكلل تػػػؤلألت نجكمييػػػا فػػػي لػػػماس 

ل ككذلؾ ٌأمو )آمنة( كانت مف بيت (ٕ)مكمول فتكارثكه كاًبران  ف كابر بدكف ان طاعالحديث الٌنبكم ك 
ل (ٗ)ل ككػاف البػف الحػاج ثبلثػة إتػكة(ٖ)الامـ كالشرؼل فيي أتت الاػالـ الجميػؿ المػبل مكلػى اآلالنػي

 .(َُ)كأكالد كثيركف لـ يارؼ منيـ إال أحدىـ كالمو أحمد
 ثانيًا: والدتو ووفاتو ونشأتو: 

المصػػادر  مػػى أنػػو كلػػد فػػي  ريػػة )لػػنجكم(. كلكػػنيـ اتتمفػػكا فػػي اللػػنة التػػي كلػػد فييػػا أجماػػت 
–ىػػ(ل فػي  ريػة )زنتػػاُُٖٗىػػ(. كأنػو تػػكٌفي لػنة )ُُُُكالتػي تػكفي فييػال كالػراج  أنػػو كلػد لػنة )

( –زةنتة(ل  رب )الا رة  . (ُُ) ئاكرمى
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تىفىػان مػئيمةل كشػذرات  ميمػةل مػف كال تلافنا المصادر بمامكماتو كافيةو في نشأة ابف الحػاج إال ني 
ىنا كىناؾل ال تكٌم  مراحؿ تطكره الامميل كنمكجو الفكرمل ي كؿ ابف الحاج  ف  ريتو التي كلد 

 فييا :
 (ُِ)لٌيما مف  بد لكسو آًبؽ                  كردم طببو نشؤهي مف شاًىؽال        

تر رع فػي رحػاب ألػرتول كفػي بيػت  مب بتؿ المصادر لذكر نشأة ابف الحاج رحمو ا  إال أنو
 مػػـ كديػػف كمجػػدل كفػػي كنػػؼ أبيػػول ف ػػرأ  ميػػو ال ػػرآف الكػػريـل كتم ػػى منػػو مبػػادئ الامػػـك فػػي صػػباه 

ل ك نػػي بػػو تالػػو أيمػػا المػػبل مكلػػى اآلالنػػيل (ُّ)كأكائػػؿ فتٌكتػػول ككػػذلؾ الحػػديث الشػػريؼ ك مكمػػو
ـك ذىػػب إلػى مدرلػػة الاػػالـ ل كباػد حصػػكلو  مػػى  ػدر ال بػػأس بػػو مػف الامػػ(ُْ)كدٌرلػو باػػض الكتػػب

يابػػول ثػػـ رجػػب إلػػى  ريتػػو )لػػنجكم(ل فػػدرس (ُٓ)الٌشػػيير المم ػػب بػػػ)الغزائي( ل كنجيػػؿ تػػأريخ ذىابػػو كا 
فييال كذاع صػيتول ف صػده طػبلب الامػـ كالمارفػة مػف كػؿ حػدب كصكبلكالػت كا مػف منيػؿ  ممػول 

لػى  ريػة )ىػزار ميػرد( ـٌ انت ؿ إلػى  ريػة )جيشػانو(ل كا  كمنبو  رفانول ث
لػى )المكصػؿ(ل كالشػاـ (ُٔ) ل كا 

كألٌػػؼ أكثػر تفليفػػو باػد مػػا جػاس إلػػى  ريػة )ىػػزار  (ُٕ)ك يرىػا مػػف الػببلد اإللػػبلميةل ك ػد حػػج حجتػيف
ق(ل بدليؿ أنو فرغ مف تأليؼ )إزالػة اإللبػاس(ل لػمخ ذم ُُٕٖميرد( ل كب ي فييا إلى نياية لنة )

لى كالية )  رة(ل كالت رَّ فػي  ريػة )زنتػا(ل ل ثـ اتجو إ(ُٖ)الحٌجة  اـ لبب كثمانيف باد األلؼ كالمئة
 ىػ( ألبؿ ا   ميو شفبيب  فرانول كألكنو فلي  جناتو.ُُٖٗحٌتى تكفي فييا لنة )

ثالثاً:سيرته:
 

نلػػتمدم مػػف كػػبلـ ابػػف الحػػاج فػػي بدايػػة كتبػػو كرلػػائمو كنيايتيػػا كأثنائيػػال كمٌمػػا ذكػػره تبلميػػذه أك 
ابػػف الحػػاج )رحمػػو ا ( كػػاف مٌتصػػفا كمتحٌميػػا بػػأتبلؽ الاممػػاس المترجمػػكف لػػو تصػػريحا كتمكيحػػا: أٌف 

ل مػتجٌمبل بػالامـ كالامػؿ كاإلتػبلصل (ُٗ)الاامميف الرٌبانٌييفل كثير ال راسة لكتاب ا  لػبحانو كتاػالى
  اؿ البيتكشي:

 (َِ)ؿ كماً ؿي اإلتبلص في األ ماؿ  كيؼي الامكـ ك يفي أرباب الكما
 كلو: "كألتغفر ا ... مف كٌؿ تاٌلػؼ فػي ىػذا الشػرح كلػكًس نٌيػة  كجاس في تاتمة )رفب التفا(ل

 .(ُِ)فيو كا كجاجل كمف كٌؿ تصنمبو في  باراتول كرياس في طٌي إشاراتول كا  جاب بحلف تحريراتو"
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 .(ِِ)ي رع نفلو كييمميا كيكٌبتيال إذ ي كؿ: "الف ير الملرؼ المغركر الملٌكؼ أليرل نفلو"
ـى التكؼ مف لك   س الاا بةل إذ ي كؿ:ككاف دائ

 ةـز محةممةدم دلىًريىػػػػػشػػػػػػػئػػػ
 الىـ كةكي حالىي دةركيىػػشػػػػػػػػح

 ثةردةم  ةماف دايـ لة ثيىش
 يى ػػػػػػػػلةبػػػػةر تػػػػػؤفي  ا يػػػػػبةتػػػ

 ة ذيػػػىر طميػػػػػػػػكة ػػػتيى دةميػػػػػن
 ػػةر دلىػػػػػيػػػػ ةمـ زؤرف لةلػػػػػػػػ

 ػػكليى ػػػػػػػةلي ثػػر دةكػػكةؾ مةنجػ
 (ِّ)ػف راحػػةتيػػػػلة تكام دةتكازي    

يانػػي: أنػػا محٌمػػد المػػذنب حػػالي يشػػبو حػػاؿ الػػدراكيشلأنا ميمػػكـ دائمػػا تكفػػان مػػف لػػكس الاا بػػةل 
 ندما ندفف تحت الثرل أحمؿ بيف جنبػاتي ىمكمػان كثيرةلتغمػي مثػؿ ال ػدر  مػى النػار نرجػك مػف ا  

 الراحة كاألماف.  
كيبالغ في حلف التاامؿ مب تبلميذه كؿ آفل بؿ ياامميـ مااممة األ رافل  ػاؿ النػكدىي:" إننػي 
كنػػت تمميػػذا  نػػد ألػػتاذم الشػػيخ محٌمػػد الشػػيير بػػابف الحػػاج ب ريػػة )ىػػزار ميػػرد(ل ككنػػت جاللػػا فػػي 

ـٌ  ػػ اؿ تدمتػػول فجػػاسه رجػػؿ  صػػير ال امػػةل ألػػمر المػػكفل فالػػت بمو األلػػتاذ ك ان ػػو كأجملػػو بجنبػػول ثػػ
لي: ىذا ىك الشيخ  بد ا  البيتكشيل ربما  ٌرفتو  ندؾ بأنو: تاج األدباسل كرئيس الامماسل ما مف 

 .(ِْ) مـ إال كىك ألمايٌّ فيول ك ال فف إال كىك أكحدم بول فاميؾ أف تٌميفو بحجرتؾ..."
يف يٌد كف ككاف جريئا شجا ا شديد اٌلميجة  مى الٌلبلطيف الظممة ك يرىـل كاللٌيما الجيمة الذ

الامـ أك التصٌكؼل  اؿ في تاتمة رلالة المتاة:"... ككثير مف المتفٌ يػة الجيمػة الٌػذيف بػا كا ديػنيـ 
بػػدنياىـ يتكٌىمػػكف أٌف متاػػة الف يػػاس  ػػيفي متاػػة الٌشػػياةل فيفتػػكف لمحٌكػػاـ الظممػػة: بػػأف المتاػػة ال حػػدَّ 

 .(ِٓ)أ كاليـ كأفااليـ"فييال كلـ يٌطماكا  مى الفرؽ بينيما.. فالحذر مف اإل ترار ب
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ك ػػاؿ أيمػػان:" كممػػكؾ الزمػػاف ك مػػف  بػػؿ ىػػذا الزمػػاف بكثيػػر امتػػٌدت أطمػػا يـ إلػػى أتػػذ أمػػكاؿ 
النػػاس ظممػػا ك يػػرال كأمػػكاؿ بيػػت المػػاؿل كا ت ػػدكا أنيػػا ممػػؾ ليػػـ فتاػػٌدل فلػػادىـ إلػػى  مػػاة الرَّشػػال 

جيػات بيػت المػاؿ إلػى الممػؾ كف ياس الٌلكسل كصكفٌية الػٌرجسل كأربػاب المناصػب كحٌكلػكا كثيػرا مػف 
كز الدنيا...   .(ِٔ)كالك ؼ كالرزؽ المؤٌبدل كجامكا ذلؾ كليمة لحى

ككػػاف رطػػبى اٌلملػػافل كثيػػرى التمػػٌرع كالتكامػػبل إذ ي ػػكؿ: " كال أنػػادم ىػػذا مبيػػب ال  يػػب فيػػول  
رحـ بؿ أ ترؼ بال صكرل كأبلط يد االفت ار إلى الافك الغفكرل فالكماؿ محػاؿ لغيػر ذم الجػبلؿل فػ

 . (ِٕ)ا  إمرسان  ير ىكاهل كأنصؼ مف نفلو ك ذر أتاه..
 ك اؿ أيما:
 يلياف كردككةػػػتػػؤبػػػػػةم لة                ػر بككةػػػػػئيىػػلتا محػةمػػػةد ثي       
 .(ِٖ)ىاكار لة تؤـ مةند رككلياـ                    نةفس ك ىةكاكػةم مردككة       

د ككٌلى زمانو كتاب مف الذنكب كالتطايال مات نفلو كىكاه يا كيمي كـ كالمانى: ل د شاخ محمٌ 
 أنا ألكد الكجو.

 :رابعًا: تنقالتو ورحالتو
كثػػرت تن بلتػػو كرحبلتػػو داتػػؿ حػػدكد كردلػػتاف كتارجيػػال إذ ىجػػر مكطنػػو كملػػ ط رألػػو  ريػػة       

ـٌ إلػػى )ىػػزار ميػػرد((ِٗ))لػػنجكل(ل إلػػى  رية)جيشػػانو( ل ثػػ
ي المكصػػؿ مػػا بػػيف ل ككػػاف مكجػػكدا فػػ(َّ)

ىػػػ(ل إذ ألٌػػؼ فييػػا رلػػالة جػػكاز دفػػب الزكػػاة آلؿ البيػػتل كنلػػخ كتػػاب: )إتمػػاـ ُُٕٗىػػػ( ك)ُُٖٕ)
 ل (ُّ)الٌدراية بشرح الٌن اية(ل لمليكطي

 .(ّّ)ىػ(ُُٕٗل ككذلؾ أٌلؼ فييا رلالة: )بياف مااشرة األزكاج(ل لنة )(ِّ)ىػ(ُُٕٗ اـ )
ىػػ( فػي َُُٖما يظيرل ألنو أٌلؼ )رفػب التفػا(ل لػنة )ثـ شدَّ رحالو ك فؿ إلى )ىزار ميرد(ل في

.  شير محـر
ـى  صػػيدة فػػي لػػتة كلػػبايف بيتػػان فػػي آتػػر شػػير رجػػب لػػنة ) َـّ البيتكشػػي نظػػ ىػػػ(ل ُُّٖك ػػد أتػػ

 كباثيا إلى ابف الحاج بمنالبة رجك و مف لفر الحج كجاس فييا:
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ـٌ اليامػػ  اؿػػػػػإذ رٌدتػؾ باأل م ت ال ػكد  بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػكرنا لربِّ البيت ث
 مف رميؾ الجمرات كاإلىبلؿ  مف باد ما بىرىدى ما بؾ مف لظى

 ك اؿ فييا أيما باد أبيات:
 (ّْ)رتبةن          ما شافىيا أحده مف األمثاؿ -فىدىٍتؾى نفلي–في الشاـ نمت 

 ف لػنةل ألٌنػو  كفيو داللة كامحة  مى أٌنو مٌر بالٌشاـ في بداية رحمتول كب ي فييا مٌدةن ال ت ؿٌ 
نػػػاؿ مرتبػػػة  اليػػػة فييػػػال كمػػػف المحتمػػػؿ أنػػػو ت مٌػػػد منصػػػب ال مػػػاس أك  يػػػرهل كذلػػػؾ مػػػا بػػػيف  ػػػامي 

ىػ(ل كالت ى في ُُِٖىػ(ل ثـٌ لافر إلى أرض الحجاز ألداس فريمة الحج لنة )ُُِٖ-ىػَُُٖ)
ة األلػػانيد ل مفتػػي الحجػػاز كالحػػرميف فأجػػازه ركايػػ(ّٓ)ىػػذه الرحمػػة بالشػػيخ محمػػد بػػف لػػميماف الكػػردم

 .                            (ّٔ)لكتب الف و الشافاٌية
 .(ّٖ)ل كتحاكرا في باض  بارات )ذات الشفا((ّٕ)كبالمحٌدث  باس الاٌ اد 

 خامسًا: شيوخو: 
 الحاج حسن السنجوي:ػػ ُ

 كىك كالد المصٌنؼل ك د درس ابف الحاج  ميو الحديثل يتم  ىذا جميان مف  كلو:
 بػػػة ئيػلمي تػػػػػػؤ بيػدايػػػةتػػـ

 لة ذيكرل فيتنةم تةل ي تؤ
 كيف ي حةديػػػث نةبيػػػي تػػػػؤ

زانيػػػػكمػػػة بة ئيػرثيػػػيػػػيتػػيى 
(ّٗ) 

ياني: بالمؾ تاالى أبدأ أذكر فتنػة الػدٌجاؿل كىػك تمػؽ مػف تم ػؾ يػا ربل كمػا كرد ذكرىػا فػي 
 األحاديث النبكٌيةل حلبما تاٌممتيا ككرثتيا أبان  ف جٌد.

بأٌف ابف الحاج كاف محٌدثال كىنا ي كؿ تاٌممػت األحاديػث إرثػال  (َْ)ك د ذكر أكثر المترجميف لو
 ياني: أبان  ف جٌدل كىذا يفيد بأٌنو درس  ند كالده ىذا الامـ.

  الغزائي:ػػ ِ
 .(ُْ)ذكره ابف الحاج ككصفو بأبمغ الابارات اٌلتي تدٌؿ  مى  ٌمك مرتبتو الاممٌيةل  "  
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 سميمان الُكردي: محمد بنػػ ّ
ىك محمد بف لميمافل الكيردمل المىدىنيل الشافايل مفتي الحجاز كالحرميف الشريفيفل كلػد لػنة 

ىػػ(ل فػي دمشػؽل كىػػك: ف يػول محػدثل ك لػػو مشػاركة فػي أكثػر الامػػكـ الن ميػة كالا ميػةل ألٌػػؼ ُُِٕ)
لف ػػول  نػػدما ذىػػب ألداس كتبػػا كرلػػائؿ كثيػػرة ك ػػد أتػػذ ابػػف الحػػاج منػػو إجػػازة ركايػػة األلػػانيد لكتػػب ا

 .(ّْ)ىػ( في المدينة المنٌكرة.ُُْٗل تكفي رحمو ا  لنة )(ِْ)فريمة الحٌجل
 المال موسى اآلالني:ػػػ  ْ

 .(ْْ)ىك: المبل مكلى اآلالنيل كىكتاؿ ابف الحاجل كما ذكره الن شبندم
 المال ويسي:ػػػ  ٓ

(ل كباد مداكمة بحث لػـ أجػد مػف تػرجـ لػول كال ياػرؼ  نػو  كاف إماما كمدٌرلا في  رية )بيىذكلى
 (ْٓ)أكثر مف ذلؾ.

 لادلان: تبلميذه: 
 المال محمود البيتوشي:ػػػ  ُ

ل أتػػػك المػػػبل  بػػػد ا  البيتكشػػػي كألػػػتاذهل ال ياػػػرؼ تػػػأريخ (ْٔ)ىػػػك: المػػػبل محمػػػكدل البيتكشػػػي  
 .(ْٕ)كفاتو كال كالدتول 

 المال عبد اهلل البيتوشي:ػػػِ
ل البيتكشػيل اآلالنػيل (ْٖ)ف إلػما يؿ بػف إبػراىيـ بػف  ػز الػديفىك: المبل  بد ا  بػف محٌمػد بػ

تػػكفي (َٓ)( مؤٌلفػػػػآّبمػػػغ مصػػنفاتو )(ْٗ)(َُُْ-ىػػػَُُّالكػػردمل الشػػافايل كلػػد مػػا بػػيف لػػنتي )
ىػػػػ( فػػػي البصػػػرةل كدفػػػف جثمانػػػو فػػػي م بػػػرة الحلػػػف البصػػػرم )رمػػػي ا  ُُِِ)رحمػػػو ا (  ػػػاـ )

 .(ُٓ) نو(
  الشيخ معروف النودىي:ػػ ّ

            بػػػػف اللػػػػٌيد مصػػػػطفى بػػػػف اللػػػػٌيد أحمػػػػد بػػػػف اللػػػػٌيد  -الشػػػػيير بػػػػػ)ماركؼ(-ك: اللػػػػيد محٌمػػػػدىػػػػ 
 ىػ(ل                        ُُٔٔل الحلنيل الكردمل الشافايل كلد في لنة )(ّٓ)ل البرزنجي(ِٓ)مٌحمدل النكدىي
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ـي الًيدايػةل كًلػراجي األٌمػة(ْٓ)في  ريػة )نػكدم( مىػ ل  ى
ىػػ(ل كدفػف ُِْٓ(لػنة ). تكفي)رحمػو ا (ٓٓ)

 .(ٔٓ)بم برة )طردم لةيكاف(ل في اللميمانٌية
 المال أحمد بن محّمد بن الحاج حسن، السنجوى:ػػػ ْ

كىك كلد ابف الحاجل درس  مى كالدهل ثـٌ أصب  مدٌرلا في  رية )جيشانو(
(ٕٓ). 

 المال عثمان البورقاميشي:ػػػ  ٓ
ىػػ(ل ُُٖٗف نلخ كتاب )رفػب التفػا(ل لػنة )ل د ذكر  بد ا  بف المبل يكلؼل باد أف فرغ م

أنو كتبو  مى نلتة تمميذ المؤلؼ المبل  ثماف بكر اميشيل ك ابمػو  مػى الٌنلػتة اٌلتػي  كبمػت  مػى 
 .(ٖٓ)نلتة الٌشارحل كىي نلتة المبل  مي المشيكر باآل جمرم

 عمي بن عباس اآلغجمري:ػػػ ٔ
ك اؿ في تتاميػا: "تمػت..  مػى يػد أح ػر  كىك اٌلذم نلخ رلالة )اإلكراه الحلي(ل البف الحاج

ل فػي  ريػة )ىػزار ميػرد(ل فػي مدرلػة مكالنػا محٌمػد (ٗٓ)الاباد:  مي بف  باس المنلػكب إلػى آ جمػر
 .(َٔ) بف الحاج"لككتب في اليامش: " ابمت بنلتة المؤٌلؼل فممو الحمد"

 عمر بن عثمان:ػػػ ٕ
بلؿ الػػديف أبػػي بكػػر اللػػيكطيل نالػػخ كتػػاب )الكككػػب اٌللػػاطب فػػي نظػػـ جمػػب الجكامػػب(ل لجػػ  

محٌمػد  - ػدس لػره الازيػز–ك اؿ في تتامو:" التنلػتت ىػذا الكتػاب  مػى كتػاب ألػتاذم المرحػـك 
 .(ُٔ)ىػ("ُُْٗالشيير بابف الحاجل لنة )

 البير حسني:ػػ ٖ
ىك: المػبل محمػدل الػديميزمل البيرحلػني)الثير الحلػني(ل كلػد فػي  ريػة )ديميػزة(ل بػدأ بتحصػيؿ  

صغرهل كلٌما تدرج إلى المراتب الااليةل ذىػب إلػى  ريػة )جيشػانو( كتم ٌػى  مكمػو مػف ابػف  الامكـ في
 .(ِٔ)الحاجل حتى أتذ منو اإلجازة الامميةل كدفف في ال رية نفليا

 المال أحمد البيرحسني:ػػػ ٗ
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تممػذ  مػى ابػف الحػاجل إلػى أف حصػػؿ  -المػاٌر ذكػره آنفػان –كىػك كلػد البيرحلػني)الثير الحلػني( 
 . (ّٔ)ىػ(َُِٔاإلجازة الاممية  ندهل كانت ؿ إلى )رحمة ا ( لنة )  مى
 :(64)المال محمد الكوييػػػ َُ

ىػ(:"تٌمت كتابتيا كم ابمتيا ُُٖٗكتب نالخ )المحالف الغرر(ل باد أف فرغ مف نلتيا لنة )
  مى نلتة الٌناظـ مب أتي مبل  بد ا  بف مبل محٌمد"ل

ـٌ ذكر البيت اآلتي:  ث
 ـٌ مػػب صػبلتػػو لػبلمػػو        فأشفب لو يا صاحب الابلمةأمػػػ   

 ك اؿ: "إف ىذا البيت لمبل محمد ككييل تمميذ الناظـل كاٌني كتبتو مف نلتتول كىك مف الٌناظـ"
 رابعًا:  آثاري العلميت

 تػػرؾ لنػػا ابػػف الحاج)رحمػػو ا ( مكتبػػة زاتػػرة بالمؤلفػػات ال ٌيمػػةل فشػػممت كثيػػرا مػػف الامػػكـ      
اإللػػبلمية الن مٌيػػة منيػػا كالا مٌيػػةل كاشػػتيرت بامػػيا كذاع صػػيتييال كحػػاز مكانػػة  اليػػة فػػي  صػػر 

 المصٌنؼ كباده.  
كمؤلفات المصٌنؼ)رحمو ا ( منيا ما ىك مطبكعل كمنيػا مػا ىػك متطػكط أك مف ػكدل كلنشػير 

كالحػراـل التػي في ىذا المبحػث إلػى مػا ك فنػا  ميػو مػف مصػنفاتول فػي م دمػة تح يػؽ رلػالة الحػبلؿ 
 ح  يا أحد مح  ي ىذه الرلالة. فذكرنا ألماس المصنفات بصكرة مكجزة تفي بالغرضل كىي:

 إزالة اإللباس  ف ملائؿ المكره كالنالي: .ُ
 اإلكراه الحٌلي .ِ
 اإل طاع:  .ّ
 إي اد المراـ  مى مف لـ يك ب طبلؽ الاكاـ: .ْ
 بياف مااشرة األزكاج: .ٓ
 حاشية التحفة: .ٔ
 لجكامب:حكاش متفٌر ة  مى شرح ا .ٕ
 رلالة في الحبلؿ كالحراـ: .ٖ
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 تامي ات  مى إتماـ الدراية بشرح الن اية: .ٗ
 رلالة في تكمي  الا ائد اإللبلمٌية: .َُ
 مو ىدم نامو )الٌرلالة الميدٌية(: .ُُ
 تامي ات  مى )نتبة الفكر( في مصطم  الحديث: .ُِ
 حاشية  مى التيلير شرح الجامب الصغير: .ُّ
 يف:حاشية  مى الفت  المبيف في شرح األربا .ُْ
 حاشية  مى  صيدة البردة: .ُٓ
 حاشية  مى المن  المكية في شرح اليمزية: .ُٔ
 رفب التفا شرح ذات الشفا: .ُٕ
 المحالف الغرر: .ُٖ
 تحؼ التبلف ألشحاذ األذىاف: .ُٗ
 حاشية الحكاشي الاصامٌية: .َِ
 حاشية النيجة المرمية: .ُِ
 الحذؼ ك الت دير .ِِ
 البليط في المغة:  .ِّ
 الم صكر ك الممدكد: .ِْ
 ؿ البيت.رلالة في دفب الزكاة آل .ِٓ
 رلالة في بطبلف نكاح المتاة: .ِٔ

 املبحث الثاوي: دراست رسالت يف بطالن وكاح املتعت
 أَالً : عىُان الرسالت

لـ يمب ابف الحاج رحمو ا  لرلالتو  نكانال كلكف باال تمػاد  مػى ممػمكنيا نلػتطيب أف  
 .نلمييا بػ)بطبلف نكاح المتاة( 
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 اج رحمو ا ثانيان: صحة نلبة الرلالة إلى ابف الح
 ثبت نلبتيا إلى المؤلؼ لما يأتي: 
: مػػػا كرد فػػػي نيايػػػة المتطكطػػػة لممصػػػنؼ  كلو:"... الػػػو بفمػػػول كألفػػػو ب مػػػـ االلػػػتاجاؿل ُ 

الملرؼ الماركؼ الملكؼ ألير نفلػو محمػد ابػف الحػاج ك ػاه ا  مػف اليفػكة كاال كجػاج..". كىػذا 
 الدليؿ كحده كاؼ  مى ذلؾ.

. كالبحركػي: ْٗٗلمدرس رحمو ا   مماؤنا في تدمػة الامػـ كالػديف::نلبيا إليو كؿ مف اِ 
 .ٔٗ/ّميزككم زانايانى ككرد:

 ثالثان: لبب تأليؼ الرلالة
ألفيػػػػػػا جكابػػػػػػا للػػػػػػؤاؿ كجيػػػػػػو إليػػػػػػو احمػػػػػػد باشػػػػػػا البابػػػػػػانيل بػػػػػػدليؿ  ػػػػػػكؿ ابػػػػػػف الحػػػػػػاج فػػػػػػي  

ل يلػػر ا  لػػو مػػا الديباجة:"...ف ػػد لػػألني  ػػالي اليمػػة. رفيػػب الحمػػرةل  ظػػيـ المنزلػػةل احمػػد باشػػا
 (.ُيشاسل  ف كيفية نكاح المتاة...". نكاح المتاة:)ص

 راباان:  نلخ التح يؽ
ا تمػػدنا فػػي التح يػػؽ  مػػى نلػػتتيف: متطكطػػةل كمطبك ػػة  يػػر مح  ػػةل أمػػا المتطكطػػة 

( صػػفحاتل تتتمػػؼ  ػػدد الػػطر كػػؿ ٕفيػػي مصػػكرة كمكبػػرةل فػػبل فائػػدة فػػي  يالػػيا. كىػػي ت ػػب فػػي)
( كممػة ت ريبػا. ُٗإلػى  ُٔ(لطرال كفػي كػؿ لػطر مػا بػيف )ُُْمك يا)صفحة  ف األترلل كمج

ل كتبيا يحيى بف أحمدل في شػير المحػـر لػنة ) ىػػ( َُّٕكىي نلتة كاممة ال ن ص فييا كال تـر
 بتط كام  م ركسل كمبط نصكصيا.

كأمػػػا المطبك ػػػة فأكردىػػػا برمتيػػػا كبػػػدكف تح يػػػؽ الشػػػيخ  بػػػد الكػػػريـ المػػػدرس رحمػػػو ا  فػػػي 
 (ل  ممان بأنو لـ يلجؿ  ف النلتة المن كؿ منيا مامكمة.ِٕ-ُِ/ّالفتاكل:)جكاىر 

 خامسًا: مصادر الرسالت
صػػر ح ابػػف الحػػاج رحمػػو ا  انػػو  ػػرأ كثيػػرا مػػف الكتػػب كفػػي متتمػػؼ الامػػـك اإللػػبلمية مػػا 
يتامؽ بنكاح المتاة لمك كؼ  مى أدؽ تفاصيميال ف اؿ فػي الديباجػة:"...فأجبت باػد مػا طالاػت فػي 

لؾ كتب المت دميف كالمتػأتريف مػف المحػدثيف كالمفلػريف كالف يػاس كاألصػكلييف..." كىػذا ال ػكؿ مػف ذ
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 بيػػؿ الاػػاـ المتصػػكصل يانػػي مػػا ك ػػؼ  مييػػا فػػي  صػػره كمصػػره. كمػػب ذلػػؾ لػػـ يػػذكر منيػػا إال 
 ال ميؿ.كىي:

دل :ماػػػالـ التنزيػػػؿ فػػػي تفلػػػير ال راف:)محيػػػي اللػػػنةل أبػػػك محمػػػد(ل الحلػػػيف بػػػف ملػػػاكد بػػػف محمػػػُ
 ىػ(.ُٔٓالماركؼ بالفرىاس الشافايل )ت

 ىػ(. ْٕٗ)ت  بف محمد بف  مي  الفتاكل الكبرل الف يية: ابف حجر المكي أحمد :ِ
 األنكار أل ماؿ األبرار: )األردبيمي(ل يكلؼ بف إبراىيـ . :ّ
 ىػ(. َٖٖ: النجـ الكىاج في شرح المنياج: )الدَّميرم(ل محمد بف مكلى بف أبي  يلى )ت ْ
 ىػ(. ْٕٗشرح األربايف الملمى بالفت  المبيف: البف حجر المكي )ت  :ٓ
 : تحفة المحتاج بشرح المنياج : )ابف حجر المكى(.ٔ
 : رحمة األمة في اتتبلؼ األئمةٕ
:)جبلؿ الػػػديف(ل محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـل : كنػػػز الػػػرا بيف شػػػرح منيػػػاج الطػػػالبيفٖ

 ىػ(.ْٖٔلنة)  المصرمل الشافايل تكفي)رحمو ا (
 : صحي  البتارمٗ

 : صحي  ملمـ َُ
 سادسًا: مىٍجً

 يتم  جميا مف الديباجة أف المصنؼ رحمو ا   لـ الرلالة إلى  لميف:  
 ال لـ األكؿ: تمييد م دمة حيث ذكر فييا ابف الحاج رحمو ا  ما يأتي : 

 االبد.األحاديث الناىية  ف نكاح المتاة ل كمتى أحمت كمتى حرمت كالى -ُ
 بياف صيغة المتاة كأنيا باطمة  ند الملمميف إال الشياة .-ِ
أف باميـ  اؿ إف أبا حنيفة يجيز النكاح ببل كلػي ل كمالكػان بػبل شػيكد ثػـ ح ػؽ فػي األمػر ثػـ -ّ

 فٌند نلبة فتكل إلى باض الامماس  كلو: ال يحد في نكاح ببل كلي كال شيكد .
 ؼ مف الملائؿ الف يية كمف ال ياتد بيـ .تطرؽ إلى ذكر مف ياتد بيـ في التبل-ْ
نيا  ير جائزة إف أفمت إلى صكرة ي ب االتفاؽ  مى بطبلنيا.-ٓ  ملالة التمفيؽ كا 
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 إف نكاح المتاة  ند أىؿ اللنة تتالؼ تمامان ما  ند الشياة .    -ٔ
 كأما ال لـ الثاني: ذكر فييا بياف الم صكدل كىي  بارة  ف المامكمات اآلتية :

: إف المتاػػة المشػػيكرة اآلف  نػػد الشػػياة ىػػي المشػػارطة كػػأف يشػػارط الرجػػؿ المػػرأة  مػػى شػػيس أكالن 
 بأجؿ مامـك كياطييا بذلؾ فيلتحؿ فرجيا بذلؾ ثـ يتمي لبيميا مف  ير تزكج كال طبلؽ.

ثانيان : ذكػر صػكرة المتاػة  نػدىـ ل ف ػاؿ أف ي ػكؿ : أتمتػب بػؾ ىػذه المػدة الماينػة بكػذا مػف المػاؿ 
 لي كال شيكد كال صيغة نكاح.مف  ير ك 

ثالثان : تطرؽ إلى أف ىذه الملألة ال تبلؼ فيو أنو زنان يكجب الحٌد كأنو مػف الكبػائر إذ ىػي  ػيف 
 التئجار المرأة لمزنا .

 راباان: ذكر مف ال ياتد في التبلؼ مف الملائؿ التبلفية كمف ال ياتد بو . 
الػػذيف كصػػفيـ بػػػ )أنيػػـ بػػا كا ديػػنيـ  -متف ػػوال–تاملػػان: ثػػـ شػػٌف حممػػة  نيفػػة  مػػى مػػد ي الف ػػو 

بػػدنياىـ( يتكىمػػكف أف المتاػػة  نػػد أىػػؿ اللػػنة مثػػؿ نكػػاح المتاػػة  نػػد الشػػياة كحػػٌذر مػػف اال تػػرار 
 بأ كاليـ كأفااليـ.    

 سابعًا:  مىٍجىا يف التحقيق َالذراست .
مب  ػدـ اإلشػارة إلػى تمػؾ االلتزاـ بالٌرلـ اإلمبلئي المتاارؼ  ميو اآلف في تحرير الٌنصل  -ُ     

شكاؿ ما ييشكؿ. ثبات  بلمات التر يـل كا   الفركؽ في اليامشل كا 
إثبػػات تامي ػػػات )منيػػػكات( المصػػػٌنؼ فػػػي اليػػػامشل مػػػب اإلشػػػارة إلػػػى مكامػػػايا فػػػي أصػػػؿ  -ِ     

 الٌرلالة .
تتػػػريج األحاديػػػث تتريجػػػا  ممٌيػػػا فػػػي كتػػػب اٌلصػػػحاح كالملػػػانيد كالماجمػػػاتل فػػػ ف كجػػػد   -ّ     

حػػػديث فػػػي الٌصػػػحيحيف البتػػػارم كملػػػمـل فػػػبل ياػػػزل إلػػػى  يرىمػػػال إال إذا كػػػاف لفػػػظي الحػػػديث  نػػػد ال
ـٌ منيمال أك في أحدىما فيازل إلى أىؿ الٌلنف.   يرىما أ ربى إلى لفظ الٌرلالةل أك أت

كاتتػػار البحػػث فػػي تتػػريج الحػػديث أف يػػذكر أكال الػػـ متٌرجػػول ثػػـ  نػػكاف الكتػػاب كالبػػاب فػػر ـ     
الصػػفحة بػػيف  كلػػيفل فػػر ـ الحػػديثل فالػػـ الػػٌراكم  ػػف رلػػكؿ ا  )صػػمى ا   ميػػو كلػػمـ(ل الجمػػد ك 
 كىكذا.
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ترجمة األ ػبلـ الػكاردة فػي الٌرلػالة مػا كجػد إلييػا الباحػث لػبيبلل إال الٌصػحابة )رمػي ا    -ْ    
 ييا. نيـ(ل كاألئمة األرباة )رحميـ ا ( الشتيارىـل كذلؾ في اليامش لليكلة الك كؼ  م

 . -ما أمكف-تكثيؽ مصادر اٌلرلالة اٌلتي ا تمد  مييا ابف الحاج مباشرةل كمظاٌنيا  -ٓ    
تكثيػػػػػؽ اآلراس كاألحكػػػػػاـ كالملػػػػػائؿ الف يٌيػػػػػةل كاألصػػػػػكلٌيةل كالتأريتٌيػػػػػة ك يرىػػػػػا مػػػػػف الكتػػػػػب  -ٔ    

.  المتتصة بتمؾ الامـك
 .-مكفما أ- زك اآلثار كاأل كاؿ إلى المصادر المانٌية بذلؾ  -ٕ   
 تاريؼ المصطمحات الاممية الكاردة في صمب اٌلرلالة. -ٖ    
 شرح الكممات الغريبة ب يجاز. -ٗ    
 اإلشارة إلى صفحات المتطكطة كالمطبك ة كتر يميمال كجاميما بيف تطيف مائميف :  /  /  – َُ
 شػة لملػألة مػال التاميؽ  مى نٌص الٌرلالة بما ي تمػيو الحػاؿ مػف شػرحل أك بيػافل أك منا -ُُ    

 أك إحالة  مى مصادر أترل ليتلٌنى الرجكع إلييا لمف أراد االلتزادة.  
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 القسم الثاوي :  الىص احملقق

 
الحمػػػد   أكال كآتػػػرانل كلػػػو الشػػػكر باطنػػػان كظػػػاىرانل كالصػػػبلة كاللػػػبلـ  مػػػى المباػػػكث بشػػػرياة  

د: ف ػػػد لػػػألني  ػػػالي اليمػػػةل رفيػػػب بيمػػػاسل ك مػػػى آلػػػو نجػػػـك االىتػػػداسل أمػػػا باػػػ (ٓٔ) ػػػراسل كحنيفػػػة
ل (ٕٔ)يلر ا  لو مف التيػر مػا يشػاس  ػف كيفيػة نكػاح المتاػة (ٔٔ)الحمرةل  ظيـ المنزلة أحمد باشا

 نػد الشػياة   كىػؿ  (ٖٔ)كىؿ يصير الاامؿ بو مف الفلػ ة   كىػؿ يجػكز مػا فػكؽ األربػب مػف النلػاس
كتػػػب المت ػػػدميف  (ٗٔ)فػػػي ذلػػػؾ يجػػػب الحػػػٌد  مػػػى م مػػػدىـ فػػػي تمػػػؾ الشػػػنياةل فأجبػػػت باػػػدما طالاػػػت

يماح م صكد. (َٕ)كالمتأتريف  مف المحدثيف كالمفلريف كالف ياس كاألصكلييف بتمييد م دمة كا 
 الم دمة: 

في ذكر األحاديث الناىية  ف المتاةل كفي بياف المراد بيا في  كؿ الف ياس: أف نكاح المتاػة  
ف فلؽ بو. يدفب الحد  ف الكاطئ بو كأنو يكجب المير كالادة كيثبت  النلب كا 

 ػػف  مػػي كػػـر ا  كجيػػو أف النبػػي )صػػمى ا   ميػػو كلػػمـ(  (ُٕ)ركل محيػػي اللػػنة البغػػكم        
 . (ّٕ) ف متاة النلاس يـك تيبرل ك ف أكؿ لحـك الحمر األنلية (ِٕ)نيى
فػي  (ٕٓ) اؿ: رتص رلكؿ ا  )صمى    ميو كلمـ(  ػاـ أكطػاس (ْٕ)ك ف لممة بف األككع      
 .(ٕٕ)ثـ نيى  نيا (ٕٔ)ثبلثانل المتاة
كفػػػي الصػػػحيحيف أف النبػػػي )صػػػمى ا   ميػػػو كلػػػمـ(  ػػػاؿ: كنػػػت أذنػػػت فػػػي االلػػػتمتاع بيػػػذه      

النلػػكةل آال كأف ا   ػػد حػػٌرـ ذلػػؾ إلػػى يػػكـ ال يامػػة فمػػف كػػاف  نػػده مػػنيف شػػيس فميتػػٌؿ لػػبيميا كال 
 . (ٖٕ)/ب{ ُِتأتذكا مما آتيتمكىف شيئٌا}

ػؿَّ  اؿ الشافاي )رمي      ػؿَّ  (ٕٗ)ا   نو(: ال أ مـ فػي اإللػبلـ شػيئان حي ثػـ حػٌرـ  (َٖ) ثػـ حػٌرـ ثػـ حي
 .(ُٖ)إال المتاة

 . (ْٖ)ك يره (ّٖ): نكاح المتاة نلخ مرتيف ن مو الكماؿ الدميرم(ِٖ)ك اؿ الحافظ المنذرم    
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  )رمػي ا   ػنيـ( أف  مػر )رمػي ا (ٖٓ)ك ف لالـ بف  بػد ا  بػف  مػر بػف التطػاب         
/أ/ ك ػد ُ نو( صاد المنبر فحمد ا  تاالى كأثنى  ميو ف اؿ: ما بػاؿ رجػاؿ ينكحػكف ىػذه المتاػة /

نيى رلكؿ ا  )صمى ا   ميػو كلػمـ(  نيػا ال أجػد رجػبلن نكحيػا إال رجمتػو بالحجػارةل ك ػاؿ: ىػدـ 
 حاديث. . إلى  ير ذلؾ مف األ(ٕٖ)ركاه البغكم (ٖٔ)المتاة النكاح كالطبلؽ كالميراث كالادة

في الفتاكل: أطبؽ األصحاب  مى تفلير نكاح المتاة بالنكاح المؤ ػتل  (ٖٖ) اؿ ابف حجر        
 دـك زيدل كلـ ي ؿ أحد منيـ أنو النكاح المؤ ت مب تمكه  ف الكلي  (ٖٗ)كأف ينك  إلى شير أك إلى

 . (َٗ)كالشيكد
ل مثػػؿ أف ي ػػكؿ: تزكجػػت ىػػذه كفػي شػػركح المصػػابي : المتاػػة أف يػنك  رجػػؿ امػػرأة إلػػى مػدة        

 . (ُٗ)المرأة إلى شير ف ذا ان مى ذلؾ الشير ارتفب النكاح كال يحتاج إلى الطبلؽ 
 ػاـ أكطػاس  (ِٗ)كرٌتص رلكؿ ا  )صمى ا   ميػو كلمـ(لمملػمميف فػي ىػذا النكػاح المتاػة       

)يػا أييػا النػاس كنػت  لما رأل أف الصحابة يشتيكف النكاحل كتاؼ منيـ الك كع في الفتنةل ثػـ  ػاؿ:
 .(ّٗ)آذنت لكـ في االلتمتاع بيذه النلكة كأف ا   د حٌرـ ذلؾ إلى يكـ ال يامة(

أجمػػػػب أىػػػػؿ اللػػػػنة  مػػػػى تحػػػػريـ نكػػػػاح المتاػػػػةل ككػػػػذلؾ أىػػػػؿ البػػػػدع إال الشػػػػياة.  (ْٗ)ك ػػػػد        
 .(ٓٗ)انتيى

 (ٕٗ)الجػػبلؿ المحمػػي المتاػػةل  ػػاؿ (ٔٗ)ف ػػد صػػرحكا بػػأف المػػراد بااللػػتمتاع فػػي الحػػديث نكػػاح        
تمؾ المدة بانت منو  (ٖٗ)كالكماؿ الدميرم ك يرىما نكاح المتاة أف ينك  امرأة إلى مدةل ف ذا ان مى

ذلػػؾ مباحػػان فػػي ابتػػداس اإللػػبلـ ثػػـ  (ََُ)رحميػػال كلػػيس بينيمػػا ميػػراثل ككػػاف (ٗٗ)بػػبل طػػبلؽ كتلػػتبرس
ف التكالد ك يره مػف أ ػراض نيى  نول كلمي بنكاح المتاة ؛ ألف الغرض منو مجرد االلتمتاع دك 

 . (َُُ)النكاح انتيى
ك ػػاؿ محيػػي اللػػنة البغػػكم فػػي تفلػػيره: ذىػػب  امػػة أىػػؿ الامػػـ إلػػى أف نكػػاح المتاػػة حػػراـل         

 .(َُِ)ككاف ابف  باس )رمي ا   نيما( يرتص في نكاح المتاةل }انتيى
جػػر فػػي التحفػػة: صػػ  :  ػػاؿ ابػػف ح(َُّ)ثػػـ اتتمػػؼ الاممػػاس فػػي حكايػػة رجك ػػو  ػػف ذلػػؾ            

ل كجػػاز أكالن رتصػة لمممػػطر ثػػـ حػٌرـ أبػػدان بػػالنص الصػري  الػػذم لػػك (َُْ)النيػي  ػػف نكػاح المتاػػة{
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/ب/ الامماسل كحكاية الرجكع  نو لـ تص . ِِبمغ ابف  باس لـ يلتمر  مى جكازه متالفان لكافة/ 
 .(َُٕ)برجك و  ف ذلؾ  (َُٔ)/أ / لكف جـز البيماكمِ./ (َُٓ)انتيى

كتاب رحمة األمة في اتتبلؼ األئمة: كأجماكا  مى أف نكاح المتاة باطػؿ كال تػبلؼ كفي        
: تزكجتؾ إلى شير أك لػنة أك نحػك ذلػؾ كىػك باطػؿ (َُٖ)بينيـ في ذلؾ. كصيغتو: أف ي كؿ الرجؿ

الشػياة إلػى صػحتول كرككا ذلػؾ  ػف ابػف  (َُٗ)منلكخ ب جماع الامماس  ديمان كحديثان بألػرىـل كذىػب
 . (َُُ)  نو(كالصحي   نو ال كؿ ببطبلنو انتيى)رمي ا   باس

 مت: الظاىر مف أحكالو الامية أنو لـ يتؼ  ميو ىذه األحاديث الناىية  ف المتاة اللٌيما         
َـّ  ػاؿ ال امػي  ك د كثر صحبتو  ميان )رمي ا   نيما( كىك مف ركاة النيي  نو كمػا مػٌرل كمػف ثىػ

يجكزكف المتاة مب أف راكم النيي  نيا  مي كػـر ا  كجيػول : كالاجب مف الشياة أنيـ (ُُُ)زكريا
 . (ُُّ)الرجكع  ف ذلؾ أظير الم صكد (ُُِ)فحكاية

إذا  ممت ما ذكرنا فا مـ أف نكاح المتاة كىك النكاح المؤ ت إذا كاف مب كلي كشيكد أك          
اػدة كيثبػت النلػب ال حػٌد فيجػب الميػر كال (ُُْ)مب أحدىما فالمذىب أنو ال حٌد  مى الكاطئ كحيث
 . (ُُٓ)لشبية تبلؼ ابف  باس )رمي ا   نيما( كما مرٌ 

 . (ُُٔ)ك د  اؿ النبي )صمى ا   ميو كلمـ(: ادرأكا الحدكد بالشبيات        
 (ُُٕ)كلكف ال يجكز ألحد ت ميد ذلؾ لماؼ الشبية فيو كما صرح بو ابػف حجػر فػي شػرح األرباػيف

ف لػـ يجػب الحػٌد  ميػو ؛ ألف مػف فيفلؽ فا ؿ ذلؾ ؛ الرتكابو الكبيرة ال مكجبة لم ت ا  كلتطو كا 
ابػػػف حجػػػر فػػػي الفتػػػاكل ك يػػػره أف ال يكػػػكف التػػػبلؼ شػػػاذان كال متالفػػػان  (ُُٖ)شػػػركط الت ميػػػد كمػػػا  الػػػو

 . (ُُٗ)لظاىر النصل كنكاح المتاة متالؼ لصرائ  النصكص كما  ممت
الا ػػاب الشػػديد ؛ ألنػػو مػػف أكبػػر كأمػػا إذا لػػـ يكػػف مػػب كلػػي كشػػيكد فيػػك زنػػان يكجػػب الحػػٌد ك         

: كلػك نكػ  (َُِ)/أ / األلػنكمّالكبائرل كال تبلؼ البف  بػاس )رمػي ا   نيمػا( فػي ذلػؾ  ػاؿ / 
التفاؽ أبي حنيفة كمالؾ )رمي ا   نيما(  (ُُِ)ببل كلي كشيكد كجب الحٌد  ميو كما  الو الرافاي

 . (ُِِ) مى بطبلف النكاح حينئذو انتيى 
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جر في الفتاكل: أجماكا في النكاح ببل كلػي كشػيكد  مػى الػبطبلف كأنػو يكجػب ك اؿ ابف ح        
/ب/ أم مب كلي كشيكد أك مب أحدىما فيك الذم ك ػب فيػو تػبلؼ ِّالحٌدل كأما النكاح المك ت / 

 . (ُِّ)ابف  باس )رمي ا   نيما( ك الكا فيو أنو يدفب الحٌد انتيى 
تبلؼ في أف النكاح ببل كلي يكجػب الميػر ال الحػٌد إذا كن ؿ الدميرم في النجـ: إف محؿ ال       

إ ػػبلف حالػػة الػػدتكؿ فالحػػٌد كاجػػب النتفػػاس شػػبية  (ُِْ)حمػػر شػػاىداف فػػ ف لػػـ يحمػػراه كال يحصػػؿ
 .(ُِٓ)الامماس حينئذو انتيى

. كمالكػان )رمػي (ُِٔ)كا مـ أنيـ  الكا: إف أبا حنيفة )رمي ا   نػو( يجيػز النكػاح بػبل كلػي       
ل كلكػف الماػركؼ مػف مذىبػو كمػا  ػاؿ ابػف حجػر فػي التحفػة: (ُِٕ)ا   نو( يجيز النكاح ببل شػيكد

ف كاف مب كجكد الكلي  إنو ال بٌد مف الشيكد أك مف اإل بلف حالة الدتكؿل ف ذا انتفيا كجب الحٌد كا 
 .   (ُِٖ)كما صر ح بو ال امي النتفاس الشبية حينئذو انتيى

فػػػي" تكممتػػػو": اإلجمػػػاع  مػػػى تحػػػريـ  (َُّ)أيمػػػان فػػػي ) كتػػػو( كالزركشػػػي (ُِٗ)األذر ػػػيكن ػػػؿ       
 . (ُُّ)النكاح ببل كلي كشيكد كأنو زنان يكجب الحٌد 

 (ُِّ) ػػاؿ ابػػف حجػػر: كبن ميػػا اإلجمػػاع  مػػى التحػػريـ يبطػػؿ  ػػكؿ مػػف  ػػاؿ إف داكد الظػػاىرم      
بأنو ال يحػد فػي النكػاح بػبل كلػي  (ُّّ)يجيز ذلؾ كيبطؿ اإلفتاس المنلكب إلى الف يو محمد بف  مر

ل ككيؼ ي اؿ فػي مجمػب  ميػو لػـ يثبػت ال ػكؿ بػو فػي زمػف (ُّْ)كشيكد كاف لب و إليو باض الشراح
 ف أحد ممف ياتد بو إنو ال حٌد بول كلك فرض أف داكد  اؿ ذلػؾ لػـ يمتفػت إليػو؛ ألف التػبلؼ فػي 

جدٌا ف نا ال ناتبره كال ناكؿ  ميػو آال اإلباحة ال ياتد بو إال إف كاف  كيان بتبلؼ التبلؼ المايؼ 
ترل أف أئمتنا  الكا بالحٌد في ملائؿ فييا تبلؼ لمافو منيػا إيجػابيـ الحػٌد  مػى مػف كطػئ جاريػة 

ف  مػػػد  طػػػاس مػػػف  (ُّٖ)ذلػػػؾ  مػػػى أف كثيػػػريف (ُّٕ)فػػػي إباحتػػػو (ُّٔ)كطاككلػػػان  (ُّٓ)بػػػأذف مالكيػػػال كا 
يرتكبػػػػكف  (ُّٗ)نكػػػػارىـ ال يػػػاس الجمػػػيأصػػػحابنا مناػػػكا مػػػف ت ميػػػػد داكد كلػػػائر الظاىريػػػة ؛ ألنيػػػـ إل

 . (ُُْ)/أ / انتيى كبلـ ابف حجر ْمف اآلراس فمـ ياتد بيـ بفرائيـ /  (َُْ)اللفلاؼ
ك ػاؿ الزركشػي فػي تكممتػو:  بػارة المحػرر أم كمثميػا  بػارة األنػكار ك يػرهل ػ كالنكػاح بػبل          

 ػػطل ال التػػالي  نيمػػا جمياػػانل كلػػي كشػػيكد ػ مػػراده كالنكػػاح بػػبل كلػػي ف ػػطل ككالنكػػاح بػػبل شػػيكد ف
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كيرشػػد إليػػو جامػػو مثػػاالن لمتتمػػؼ فيػػو فػػ ف فا ػػد كػػؿ منيمػػا مجمػػب  مػػى تحريمػػو ككجػػكب الحػػد فيػػو 
 .(ُِْ)انتيى

 الـ لني بدليؿ  ػكمل كأبػاح الػكطس  (ُّْ)/ب/ األنكار ك يره ككؿ جية صححياِْكفي /         
كمػذىب  (ُْْ)طئ فػي النكػاح بػبل كلػي ف ػطبيا فبل حٌد  مػى الػكاطىس بيػا كاف ا ت ػد التحػريـل كػالكا

كمػػػذىب مالػػػؾ )رمػػػي ا   نػػػو( كفػػػى المتاػػػة  (ُْٓ)أبػػػي حنيفػػػة )رمػػػي ا   نػػػو( كبػػػبل شػػػيكد ف ػػػط
 .(ُْٔ)كمذىب ابف  باس )رمي ا   نو( انتيى 

كفي كبلمو فكائد منيا أف ت ييد الاالـ باللني يدؿ  مى أف تبلؼ الاػالـ الشػياي ك يػره مػف        
فػػي المجمػػكع ك يػػره أف  (ُْٖ)ال ا تػػداد بػػول ال يػػدفب الحػػٌد كمػػف ثػػـ  ػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم (ُْٕ)المبتد ػػة

ل أم فمػف  مػدىـ فػي ذلػؾ ف نػو يجػب (َُٓ)مػا فػكؽ األربػب (ُْٗ)تبلؼ الشياة ال ياتد بػو فػي إباحتػو
 . (ُُٓ) ميو الحٌد؛ ألنو زاف باإلجماع

مػف األمػة ال يجػكز لػو أف   مػى أف أحػدان  (ُِٓ) اؿ محيي اللنة البغكم فػي تفلػيره: أجماػكا        
يزيد  مى أربب نلكةل ككانػت الزيػادة مػف تصائصػو )صػمى ا   ميػو كلػمـ( ال مشػاركة ماػو ألحػد 

 .(ُّٓ)مف األمة فييا انتيى
كمنيا إف  كلو بدليؿ  كم يدؿ  مى أف التبلؼ المايؼ لماؼ دليمو ال ياتػد بػو كمػا مػٌر        

 مف نحك تبلؼ داكد  مى فرض صحتو  نو.
كمنيا أف  كلػو: كمػذىب ابػف  بػاس يػدؿ  مػى أف درس المتاػة الم ػررة  نػد الف يػاس لمحػٌد إنمػا       

بػػو كمػػا  (ُْٓ)ىػػك لشػػبية تػػبلؼ ابػػف  بػػاس ال لتػػبلؼ الشػػياة المكاف ػػة لػػو؛ ألف تبلفيػػـ ال ا تػػداد
أنػو ال تػرد شػيادة ملػتحؿ لممتاػةل  (ُٓٓ)مٌر. فػاف  مػت مػا مانػى  ػكؿ األنػكار لكػف حكػي  ػف نصػو

 فتي كالاامؿ بو ف نو مادف  ركر الجياؿ.كالم
المات ػد صػحتول كالمفتػي كالاامػؿ بػو  (ُٔٓ) مت: يجب حممو  مػى الشػياى الملػتحؿ لممتاػة        

منيـ؛ ألف أىؿ البد ة ال ترد شيادتيـ ببد تيـ الغير المكفرة بز ميـ أنيا حؽ كاف الػتح كا دتػكؿ 
/أ / )رمػػي ا  ٓ نػػدىـل كليػػذا  ػػاؿ النػػككم/ النػػار بػػذلؾ بػػؿ إنمػػا تػػرد شػػيادتيـ بمػػا ىػػك ماصػػية 

 .(ُٕٓ) نو( كت بؿ شيادة كؿ مبتدع ال نكفره ببد تو 
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ف اد ػى اللػبكي         ف لٌب الصحابة كما في الركمػة كا  كاألذر ػي أنػو  (ُٖٓ) اؿ ابف حجر: كا 
 .(ُٗٓ) مط أك التحؿ أمكالنا كدمائنا؛ ألنو  مى حؽ في ز مو انتيى

فاػػؿ المبتػػدع أم: كىػػك مػػف تػػالؼ فػػي   يدتػػو أىػػؿ اللػػنة مػػا يبطػػؿ بػػو  ػػاؿ الزركشػػي: فػػ ذا        
 .(َُٔ)الادالة  ندىـ ترد شيادتيـ انتيى

كليس مراده أف اللني إذا  مؿ المتاة أك أفتى بيا ال ترد شيادتول كلك أراد ذلؾ لػرده صػرائ  كػبلـ 
 .(ُُٔ)/ب/ ابف حجر في شرح األربايفِٓالامماس كما مر مف كبلـ/ 

ل فكيػؼ (ُّٔ) مى أنو ال يجكز اإلفتاس إال بما ىك الراج  فػي المػذىب (ُِٔ)نص األئمةك د         
لمنصػكص  مػى أف  ػكؿ األنػكار حكػي بصػيغة المجيػكؿ فػ ذا  رفػت  (ُْٔ)بمذىب المبتد ػة الماانػد

تبا ػػول كتٌمصػػنا مػػف دلػػائس النفػػكس يػػاؾ إليمػػاح الحػػؽ كا   (ُٓٔ)مػػا  ررنػػاه كأكمػػحناه كف نػػا ا  كا 
فػػي كىػػدة الباطػػؿ كابتدا ػػو  رفػػت أف المتاػػة المشػػيكرة اآلف  نػػد الشػػياة ىػػي  الحاممػػة  مػػى الك ػػكع

المشػػارىطىة كػػأف يشػػارط الرجػػؿ المػػرأة  مػػى شػػيس بأجػػؿ مامػػكـ كياطييػػا بػػذلؾ
فيلػػتحؿ فرجيػػا  (ُٔٔ)

 بذلؾ ثـ يتمي لبيميا مف  ير تزكج كال طبلؽل 
 يػػر كلػػي كال شػػيكد كال  بكػػذا مػػف المػػاؿ مػػف (ُٕٔ)كصػػكرتيا:أف ي ػػكؿ: أتمتػػب بػػؾ ىػػذه المػػدة الماينػػة

 صيغة نكاح. 
إذ ىػي  ػيف الػتئجار المػرأة  (ُٖٔ)كىذا ال تبلؼ فيو أنو زنان يكجب الحػٌدل كأنػو مػف الكبػائر        

يجابػػو لمحػػٌد ؛ ألف تمػػؾ المتاػػة اشػػتممت  مػػى مفلػػدتيف  ظيمتػػيف  لمزنػػا بيػػا المجمػػب  مػػى تحريمػػو كا 
كلي كالشيكد كصيغة النكاحل كلـ ي ؿ أحد ممف احداىما ثبكت التك يت فييال كاألترل تمكىا  ف ال

ياتػػد بتبلفػػو بمجمػػكع ذلػػؾ ؛ ألف أبػػا حنيفػػة )رمػػي ا   نػػو( يشػػترط الشػػيكد دكف الػػكليل كمالكػػان 
 .(ُٗٔ))رمي ا   نو( يشترط الكلي دكف الشيكدل ككبلىما يشترطاف  دـ التك يت

ف فرض أنو  اؿ: بجك         از النكاح ببل كلي كال شيكدل كأنػو كداكد الظاىرم ال يجكز التك يت كا 
ف كثيػريف ال ياتػدكف /  (َُٕ)ياتػد بتبلفػو ك ػد  ػدمناه / أ / بتبلفػو ٔأنػو ال يصػ  ن ػؿ ذلػؾ  نػول كا 

كتػػبلؼ الشػػياةل كأف ابػػف  بػػاس كمػػف تباػػو إنمػػا ن ػػؿ األئمػػة  ػػنيـ التػػبلؼ فػػي التك يػػت ف ػػطل ال 
األئمػة  مػى أف مػف  (ُِٕ) ػد نيػصَّ أفلػـ ي ػؿ بػو أحػدل ك  (ُُٕ)الكلي كالشيكد فظير أف ذلؾ المجمكع
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؛ بأف يجتمب صكرة ي ب االتفاؽ  مى بطبلنيػال كمثمػكا ليػا  (ُّٕ)شركط الت ميد أف ال يكجد فيو تمفيؽ
 .(ُٕٓ)كمس الذكر كصمى انتيى (ُْٕ)بما إذا نك  ببل كلي كال شيكد كبما إذا افتصد

كصػيغة نكػاحل كىػك الػذم  ك رفت أف نكاح المتاة  ند الف ياس ىك المؤ ت مب كلػي كشػيكد       
  الكا فيو بادـ الحٌد.

 ػيف متاػة  ككثير مف المتف ية الجيمة الػذيف بػا كا ديػنيـ بػدنياىـ يتكىمػكف أف متاػة الف يػاس       
الشياة فيفتكف لمحكاـ الظممة بأف المتاة ال حٌد فييا كلـ يطماكا  مػى الفػرؽ بينيمػال  مػى أف نكػاح 

/ب /  ير ممطريف فػ نيـ يكرىػكف الػكلي كالمػرأة  مػى ِٔاـ/ المتاة إنما رتص لمممطرل كالحك
 .  (ُٕٔ)النكاحل ك د أجماكا  مى أف جميب الا كد كالبيب كالنكاح  ند اإلكراه باطمة

     
 مف اال ترار بأ كاليـ كأفااليـ كا  المكفؽ لمصكاب. (ُٕٕ)فالحذر الحذر

ل ألػػػير نفلػػػو (ُٖٕ)الماػػػركؼ الملػػػكِّؼ( الػػػو بفمػػػو كألفػػػو ب مػػػـ االلػػػتاجاؿ الف يػػػر )الملػػػرؼل        
ل كتبتػػػػو ب مػػػػـ االلػػػػتاجاؿ فػػػػي لػػػػنة (َُٖ)كاال كجػػػػاج (ُٕٗ)محمػػػػد بػػػػف الحػػػػاج ك ػػػػاه ا  مػػػػف اليفػػػػكة

ىػػػ( ك ػػد ب ػػي مػػف شػػير المحػػـر  شػػرة أيػػاـ. كصػػؿ ا  كلػػمـ  مػػى لػػيدنا محمػػد ك مػػى آلػػو َُّٕ)
فل ك مينػػػا مايػػػـ كصػػػحبو  ػػػدد مػػػا ذكػػػرؾ كذكػػػره الػػػذاكركفل ككممػػػا  فػػػؿ  ػػػف ذكػػػرؾ كذكػػػره الغػػػافمك 

 برحمتؾ يا أرحـ الراحميفل يا أرحـ الراحميف. كتبو أ ؿ الاباد يحيى بف أحمد. 
 ٌُامش البحث

                                           

 .(ٗلكرة الحجرل مف اآلية: )  - ُ
لػػيف متتملػػةل فنػػكف لػػاكنةل كجػػيـ ممػػمكمةل ( اللػػنجكم: نلػػبة إلػػى  ريػػة )ًلػػنجيكل(ل بكلػػرة ِ)

فييػػػال كىػػػي  ريػػػة تاباػػػة لناحيػػػة  –الانػػػب –فػػػكاك مفتكحػػػة فيػػػاسل لػػػمي بيػػػا لكثػػػرة أشػػػجار )اللػػػنج(
)آالف(ل فػػي كردلػػتاف إيػػرافل تباػػد  نيػػا نحػػك أرباػػيف كيمػػكمترا. أنظػػر:  حاشػػية ابػػف الحػػاج  مػػى 

 (.َُ/ُالنيجة المرمية: )
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آالف( اإليرانيػػػة المتاتمػػػة آلالف الارا ٌيػػػةل ك)آالف(ل ىػػػذه تاباػػػة ( اآلالنػػػي: نلػػػبة إلػػػى ناحيػػػة )ّ)
 (.ُُل ماس )لردشت(ل كىي منط ة جبمية ذات تبلؿ كأكدية. البيتكشي: )ص

( )الجيشاني(ل نلبة إلى  رية )جيشانو(ل كىي  رية تاباة لناحية )لةرمنار( التاباة لمحافظة ْ)
 (.ِْالنكدىي كجيكده النحكية:)ص اللميمانيةل تباد  نيا ثبلثة  شر كيمكمترال 

ألػػؼ بطػػؿ(ل التػػي تباػػد بنحػػك ثبلثػػة  شػػر كيمػػكمتران إلػػى  -( اليزارميػػردم نلػػبة إلػػى )ىزارميػػردٓ)
الغػػرب مػػف مدينػػة اللػػميمانية فييػػػا كيػػؼ تكجػػد فػػي داتمػػو أدكات مػػػف الحجػػر ترجػػب إلػػى مػػا  بػػػؿ 

 (.ِِ-ُِتمليف ألؼ لنة لالمرشد إلى مكاطف اآلثار كالحمارة:)ص
يمػػػػػػاح المكنػػػػػػكف:) ّّٓ/ٔ(  ينظػػػػػػر: ىديػػػػػػة الاػػػػػػارفيف: )ٔ) (ل كماجػػػػػػـ المػػػػػػؤلفيف: ٖٕٓ/ّ(ل كا 
(ل  كميىذكم كيىذةم ُٖ(ل كالشيخ ماركؼ النكدىي:)ص ِِٖ(ل كتأريخ اللميمانية: )صُٖٓ/ٗ)

(ل كةمةىػػػػػػػدم نامػػػػػػػة ََٓ-ْٖٗ(ل ك مماؤنػػػػػػػا: )ّْٓ-ُْٓ/ِككردل)تػػػػػػػأريخ األدب الكػػػػػػػردم(:)
كتػػػأريخ فػػػرىنط كأدب مكرياف)تػػػأريخ األدب المكريػػػاني(:)ص  (لِْ-ُِ)الرلػػػالة الميديػػػة(: )ص

 (.ّٕ-ّٓ(ل  كالنكدىي كجيكده النحكية: )صُّٕ-ُّْ
 (.ِٖ( ينظر: مةىدم نامة )الرلالة الميدية(: )صٕ)
 (.ُُ/ُ( ينظر: )رفب التفا( الم دمة: )ٖ)
 (.ٖ/ُ(ينظر: )رفب التفا( الم دمة: )ٗ)
 (.ُُّ/ِ( رفب التفا:) َُ)
 (.ٖ/ُرفب التفا( الم دمة: )( ينظر: )ُُ)
 (.ِّ( المحالف الغرر: )صُِ)
 (.ِٖ( ينظر: مةىدم نامة )الرلالة الميدية(: )صُّ)
 (.ُُ/ُ( تنظر: م دمة: )رفب التفا(: )ُْ)
(ل ْٖٖ(ل ك مماؤنػا: )صِٖ(ل كالشػيخ ماػركؼ النػكدىي:)ص ّٓ(ينظر: أصفى المكارد:) ُٓ)

 (.ُّ/ُكم دمة رفب التفا: )
 (.ُٕشي:)ص ( ينظر: البيتك ُٔ)
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( صرح بذلؾ تمميذه المبل  بد ا  بف المبل يكلؼ في تامي و إثر فرا و مف نلخ رفب التفػال ُٕ)
 (.ُِّ/ِينظر: رفب التفا:)

 (.ِٓ( إزالة اإللباس:)صُٖ)
 (.ِٕ/ٕ( زيندككردنةكةل ميىذككم زاناياني ككرد )إحياس تأريخ  مماس الكرد(: )ُٗ)
 (.ْ(  الرلالة الشارية:)ص َِ)
 (ُُّ/ِفب التفا: )( ر ُِ)
 .(ُ( رلالة في بطبلف نكاح المتاة: )صِِ)
 (.ُٕ( مةىدم نامة )الرلالة الميدية(:)صِّ)
 (.ٗ( ) تتميس البردة( الم دمة:)ص ِْ)
 (.َُ( رلالة في بطبلف نكاح المتاة: )صِٓ)
 (.ٔ-ٓ( رلالة الحبلؿ كالحراـ: )صِٔ)
 (.ُٗ/ُ( رفب التفا: )ِٕ)
   (.   ِٕٖدلتاف(:)ص( طكلزارم ككردلتاف)حدائؽ كر ِٖ)
 (.ُّ/ُ(ينظر )رفب التفا(الم دمة:)ِٗ)
ىػػػ(ل ألٌنػػو ك ٌػػب كصػػيةى ك ػػؼو مػػب طائفػػة مػػف الاممػػاس ُُْٕ( مػػف المحتمػػؿ أٌنػػو لػػكنيا لػػنة )َّ)

 (.ُٖىػ(ل  ينظر: الشيخ ماركؼ النكدىي:)صُُٖٕللميماف باشا الباباني )ت
لتمػػرم اللػػيكطيل المم ػػب (ىػػك:  بػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد بػػف لػػابؽ الػػديف اُّ)

بجػػػبلؿ الػػػديفل ككػػػاف إمامػػػانل كمؤرتػػػانل كأديبػػػانل كبار ػػػان فػػػي التفلػػػيرل كالحػػػديثل كالف ػػػول كالنحػػػكل 
مصنؼل منيا: اإلت اف في  مػـك ال ػرآفل كاألشػباه  ََٔصنفات كثيرة ت رب نحك مكالببل ة. لو 

ينظػر: شػذرات . ىػػ(ُُٗ: )كالنظائر في فركع الشافايةل كتاريخ التمفاسل ك ير ذلػؾ. تػكفي لػنة
 (.َِّل َُّ/ّ( كما بادىال كاأل بلـ: )ْٕ/َُالذىب: )

 (.ٔٓ( تنظر: رلالة الحبلؿ كالحراـ: )صِّ)
 (.ٔٔ/ّ( ينظر: بكذاندنةكةم ميذككم زاناياني ككرد )إحياس تأريخ الامماس الكرد(: )ّّ)
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 (.ْ( تنظر: الرلالة الشارية:)ص ّْ)
 ابف الحاجل ( لتأتي ترجمتو  ند ترجمة شيكخّٓ)
 (.ّ(  تنظر: حاشية التحفة:)صّٔ)
 ( لـ ن ؼ  مى ترجمتو مب كثرة بحثنا  ميو.  ّٕ)
 (.ّٔ/ُ( ىامش)رفب التفا(: )ّٖ)
 (.ِٖ( ينظر: مةىدم نامة )الرلالة الميدية(: )صّٗ)
(ل كمةىػػػػػػػػػػػدم نامػػػػػػػػػػػة )الرلػػػػػػػػػػػالة ْٖٗ(ل ك مماؤنػػػػػػػػػػػا: )صُٕ(  ينظػػػػػػػػػػػر: البيتكشػػػػػػػػػػػي: )صَْ)

 (.ِِالميدٌية(:)ص 
 (.ِالتحفة:)ص  ( حاشيةُْ)
 (.ٕ(ل كاي اد الٌمراـ:)صّ(  حاشية التحفة:)صِْ)
(ل ِّْ/ِ(ل كىديػة الاػارفيف: )ٖٓ(ل كأصػفى المػكارد:)ص ُُُ/ْ(  ينظر: لػمؾ الػدرر: )ّْ)

(ل ِِ/ٕ(ل كاأل ػػػػػػبلـ: )ْٓ/َُ(ل كماجػػػػػـ المػػػػػؤلفيف: )ُّٔكمشػػػػػاىير الكػػػػػرد ككردلػػػػػػتاف: )ص
 (.َِٓك مماؤنا في تدمة الامـ كالديف:)ص 

 (.ُُ/ُينظر: ) رفب التفا( الم ٌدمة: )( ْْ)
 (.ُُ/ُ( ينظر: ) رفب التفا( الم ٌدمة: )ْٓ)
( )البيتكشي(: نلبة إلى )بيتكش(ل  رية صغيرة في منحدر الجبؿ المشػرؼ  مػى نيػر )الػٌزاب ْٔ)

الصغير(ل الحٌد الفاصؿ بيف )اآلف( الاراؽل ك)آالف( إيرافل كىي تباد  ف النير ملافة لا تيفل 
الي بمػػػػدة اللػػػػميمانية  مػػػػى باػػػػد تملػػػػيف مػػػػيبل ت ريبػػػػال كصػػػػفيا البيتكشػػػػي ب كلػػػػو: كثيػػػػرة كت ػػػػب شػػػػم

األشجارل كافرة الثمارل متدٌف ة األنيارل  ميمة األكدارل للػاف الحصػر  ػف أكصػافيا ذك  صػكر... 
 (.ُِ-ُُ(ل كالبيكتشي: )صّٔٓينظر: صرؼ الاناية: )ص

ل ِِل كُِل كُٕل كُٓيتكشػػػي: )ص(ل كالبَِٕ-ِٗٔ(  ينظػػػر: تػػػأريخ اللػػػميمانية: )صْٕ)
 (.ّٕك ّْ(ل كالبيتكشي حياتو كآثاره:)ص ِٖ-ِٔك
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(ل ْٕٖ/ٓ(ل كىديػػػة الاػػػارفيف: )َُُ(ل كينظػػػر: أصػػػفى المػػػكارد:)ص َُ( البيتكشػػػي: )صْٖ)
(ل ُّٖ/ٔ(ل كماجػػػػػـ المػػػػػؤلفيف: )ِٖٓ(ل كمشػػػػػاىير الكػػػػػرد: )صِٗٔكتػػػػػأريخ اللػػػػػميمانية: )ص

 (.ِّ(ل كالبيتكشي حياتو كآثاره:)ص ُّْ(ل ك مماؤنا: )صْٕٓ/ْكاأل بلـ:) 
 (.ُٔ(  ينظر: البيتكشي:)صْٗ)
 (.ُِِ-ّٕ( ينظر: البيتكشي حياتو كآثاره: )َٓ)
 (.ّْ(  ينظر: نفلو:)ص ُٓ)
شػػارباذيىر(ل ت ػػب شػػر ي مدينػػة )اللػػميمانٌية(ل كتباػػد  نيػػا  –(  ريػػة تاباػػة ل مػػاس )شػػير بػػازار ِٓ)

(ل كالنػكدىي كجيػكده النحكيػة: ُِٖللميمانية(: )صحكالي لتة كيمكمتراةول ينظر: ىامش) تأريخ ا
 (.ُٖ)ص

( البرزنجػػي: نلػػػبة إلػػى  ريػػػة )برزنجػػة(ل كىػػػي  ريػػػة صػػغيرة كا اػػػة شػػر ي مدينػػػة اللػػػميمانٌيةل ّٓ)
( مػػيبلل تاباػػة ل مػػاس )شػػير بػػازار(ل كىػػي اآلف مركػػز ناحيػػة )لػػركجؾ(ل َِكتباػػد  نيػػا  رابػػة )

كصػمحاس كأدبػػاسل انتشػركا فػػي الاػراؽ كتركيػػا كلػػكريا  كىػي ألػػرة  ري ػة فػػي الامػـل نبػػغ فييػا  ممػػاس
(ل كبنةمالةم زانياراف )األلر الامميػة(: ٗٔكالحجاز كاليند. ينظر: الشيخ ماركؼ النكدىي: )ص

(ل كالنػػػػػكدىي كجيػػػػػكده النحكيػػػػػة: َِِ(ل  كىػػػػػامش )تػػػػػأريخ اللػػػػػميمانية(: )صِٕٕل كِْٕ)ص
 (.ُٖ)ص

يمػػػػػػػاح المكنػػػػػػػػكف:)  (لّٗٔ/ِك ُِٗ/ُ(  تنظػػػػػػػر: ىديػػػػػػػػة الاػػػػػػػػارفيف: )ْٓ) (ل تػػػػػػػػأريخ ّٗ/ِكا 
(ل كالشػػػػيخ ماػػػػركؼ ُٖٓ/ِ(ل كماجػػػػـ المػػػػؤلفيف: )ّٔٓ/ٕ(ل كاأل ػػػػبلـ: )ُِٗاللػػػػميمانية: )ص
(ل ّْٓ(ل كبنةمالػػػةم زانيػػػاراف )األلػػػر الامميػػػة(: )صِٕٓ(ل ك مماؤنػػػا:)ص ٗٔالنػػػكدىي: )ص

 (.ُٕ(ل كالنكدىي كجيكده النحكية:)ص ٗكالمجمك ة الكاممة: )ص
 (.ّٕ)ص ( البيتكشي:ٓٓ)
 (.ٕٖ(ل كالشيخ ماركؼ النكدىي: )صٓ-ْ( ينظر: )التتميس( الم دمة:)ص ٔٓ)
(ل كمػػةال ُٓٗ-ُْٗ(ل ك مماؤنػػا: )ّْْ( ينظػػر: بنةمالػػةم زانيػػاراف )األلػػر الامميػػة(:)ص ٕٓ)

 (.ُٔ ةبدكلرةحماني ثيىنجكيني )المبل  بد الرحمف البينجكيني(:)ص 
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(ل ن ػػػبل  ػػػف: حاشػػػية ابػػػف الحػػػاج  مػػػى ُِٓ/ُ(ل كالمحالػػػف الغػػػرر: )ُْ/ُ( رفػػػب التفػػػا:) ٖٓ)
 (.ِْ/ُالٌنيجة المرمٌية: )

ـ(ل كألحػػؽ ُٕٔٗ( كيمػػكمترانل ثػػـٌ صػػارت ناحيػػةن لػػنة )ّٖ(  ريػػة تباػػد  ػػف )مممػػماؿ(ل )ٗٓ)
 (.ِْ-ِّبػ)مممماؿ(.  ينظر: أصكؿ ألماس المدف: )ص

مدرلػػة  (ل كىػػذه النلػػتة محفكظػػة مػػمف رلػػائؿ ابػػف الحػػاج فػػيُْ(  اإلكػػراه الحلػػي: )صَٔ)
 ناحية )بحركة( الدينٌية.

(ل مكجػػكدة فػػي مكتبػػة األك ػػاؼ الاامػػة فػػي بغػػدادل ن ػػبل  ػػف: ّْْٗ( متطكطػػة تحػػت ر ػػـ )ُٔ)
 (.ُُالحذؼ كالت دير:) ص

 (. ُّٔل كْٗٓ( ينظر: نفلو: )صِٔ)
 (.ُُٖ( ينظر: محمد فيمي الزىاكم: )صّٔ)
(ل ٖٓباػد  ػف كركػكؾ )( ككيو )ككيلػنجؽ(ل مركػز  مػاس ككيلػنجؽ فػي محافظػة أربيػؿل كتْٔ)

 (.ِٖٔ-ِِٔكيمكمترانل  ينظر: أصكؿ ألماس المدف: )ص
 ( في )ب( حنيفية.ٓٔ)
(ىك:أحمػػػد باشػػػا بػػػف تالػػػد باشػػػا بػػػف بكػػػر بػػػؾل كػػػاف فػػػي بػػػادمس األمػػػر حاكمػػػا  مى)كػػػكم(ل ٔٔ)

ىػػػ(ل كتػػكفي فػػي اللػػنة نفلػػيا. ُُِٗك)حريػػر(ل كالػػت ٌر حكمػػو  مػػى ) ماػػة جػػكاالف(ل أيمػػان لػػنة)
 (.ٖٔك ّٖك  ٕٗ(ل كتاريخ اللميمانية: )ٓٗالكرد ككردلتاف:)صينظر: مشاىير 

(النكاح ىك: فاػاؿل مػف الػنيكً ل كىػك المػـ كاالجتمػاعل كمنػو تناكحػت األشػجار.. إذا تباينػت ٕٔ)
كتاان ت. كأما المتاة: كىي بمـ الميـ ككلرىا لغة: الـ لمتمتيب كالمتػاعل كىػك مػا يتمتػب بػو مػف 

(ل ُّٓتػػب بيػػا زمنػػا ثػػـ يتركيػػا. ينظػػر: التاريفػػاتل لمجرجػػاني: )صالحػػكائج كأف يتػػزكج امػػرأة يتم
 (.ُْٔ/ٕ(ل كتحفة المحتاج )ٕكالنجـ الكىاج )ص

 ( في )ب( األرباةل بدؿ األربب مف النلاس. ٖٔ)
 ( )في ذلؾ( لا طة في )ب(. ٗٔ)
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وىم من فوق األربعمائة كما قالو ابنن حجنر فني الوتناوى حين: قنا : قنا  األانحا  ينراد ( َٕ)
ينظػر:  المتقدمون، وىم أاحا  الوجوه غالبًا لقر  زمانيم بزمان االجتياد فاحوظنو. مننو.بيم 

 (. ّٔ/ْالفتاكل الف يية الكبرل: )
 نلػبتو مفلػر. ف يػول محػدث. شػافاي. محمػدل الفػراسل البغػكم. بػف ملاكد بف حليف  :( ىكُٕ)

 ػو الشػافايةل كشػرح بػيف ىػراة كمػركل مػف مصػنفاتو: التيػذيب فػي ف ترالػاف  ػرل مػف بغشػكر إلػى
ىػػػ(. ينظػػر: األ ػػبلـ: لمزركمػػي َُٓاللػػنة فػػي الحػػديثل كماػػالـ التنزيػػؿ فػػي التفلػػير. تػػكفي لػػنة )

(ِ/ِْٖ .) 
 ( في )ب( نيي.ِٕ)
( الحػػػػػػػػػػديث: ركاه البتػػػػػػػػػػارم فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػحيحو: كتػػػػػػػػػػاب المغػػػػػػػػػػازمل بػػػػػػػػػػاب  ػػػػػػػػػػزكة تيبػػػػػػػػػػرل ّٕ)
كبيػاف أنػو أبػي  ثػـ (ل كملمـ في صحيحو: كتاب النكاحل بػاب نكػاح المتاػة ّٕٗٗبر ـُْْٓ/ْ)

 (.ُّٗ/ِ(ل كأيمان ن مو البغكم في تفليره )َُْٕبر ـَُِٕ/ِنلخ )
(ىػػػك: لػػػممة بػػػف  مػػػرك بػػػف لػػػناف األكػػػكعل الػػػمو: لػػػناف بػػػف  بػػػد ا  بػػػف بشػػػير األلػػػممي ْٕ)

الماركؼ بػاألككع. صػحابي مػف الػذيف بػاياكا تحػت الشػجرة.  ػزا مػب النبػي صػمى ا   ميػو كلػمـ 
ىػػػ(. ينظػػر: تيػػذيب ْٕحػػديثال تػػكفي لػػنة ) ٕٕبطػػبل راميػػا  ػػداس. لػػو  لػػبب  ػػزكات ككػػاف شػػجا ا

 (.ُِٕ/ّ(ل كاأل بلـ )َُٓ/ْالتيذيب)
 )أي وادي حنين( منو.(ٕٓ)
  )أي ثال: مرات( منو.( ٕٔ)
( الحديث: ركاه اإلماـ ملمـ في صحيحو: كتاب النكاحل باب نكاح المتاة كبياف أنو أبي  ثـ ٕٕ)

بػػػػػاف فػػػػػي صػػػػػحيحو: كتػػػػػاب النكػػػػػاحل بػػػػػاب نكػػػػػاح المتاػػػػػة (ل كابػػػػػف حَُْٓبػػػػػر ـَُِّ/ِنلػػػػػخ )
 (ُُْٓبر ـ ْٕٓ/ٗ)
(الحديث: ركاه اإلماـ البتارم في صحيحو : كتاب النكاحل باب نيى النبي )صمى ا   ميػو ٖٕ)

(ل كملػػمـ فػػي صػػحيحو: كتػػاب النكػػاحل بػػاب نكػػاح المتاػػة ُُٓٓكلػػمـ( ف نكػػاح المتاػػة ل )بػػر ـ
(ل كابػف ماجػة فػي لػننو: كتػاب النكػاحل بػاب النيػي َُْٔبػر ـَُِٓ/ِكبياف أنو أبي  ثـ نلخ )
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(ل كابف حباف في صحيحو: كتاب النكػاحل بػاب نكػاح المتاػة ُِٔٗبر ـُّٔ/ُ ف نكاح المتاة)
 (.ُْْٕبر ـ ْْٓ/ٗ)
 ( في )ب( أحؿ.ٕٗ)
 (في )ب( أحؿ.َٖ)
 ( مف ركاية لميماف بف الربيب.ُْٗ/ِ( األثر: ركاه اإلماـ البغكم في تفليره: )ُٖ)
(ىػػك  بػػد الاظػػيـ بػػف  بػػد ال ػػكم بػػف  بػػد ا  بػػف لػػبلمة بػػف لػػادل أبػػك محمػػدل زكػػي الػػديف ِٖ)

المنذرم. محدثل حافظل ف يول مشػارؾ فػي ال ػراسات كالمغػة كالتػاريخل مػف تصػانيفو: شػرح التنبيػول 
لمشػػػيرازم فػػػي فػػػركع الف ػػػو الشػػػافايل كالتر يػػػب كالترىيػػػبل كمتتصػػػر لػػػنف أبػػػي داكدل كمتتصػػػر 

(ل كاأل ػػبلـل لمزركمػػي َُٖ/ٓىػػػ(. ينظػػر: طب ػػات الشػػافاية ) ٔٓٔفي لػػنة: )صػػحي  ملػػمـل تػػك 
 (ِْٔ/ٓ(ل كماجـ المؤلفيف: )ُٓٓ/ْ)
(في )ب( الديرمل كالمثبت ىك الصكابل كىك: محمد بف مكلى بف  يلى بف  مػي الكمػاؿل ّٖ)

 ػراس أبك الب اسل الدميرم األصؿل ال ػاىرم. ف يػو شػافايل مفلػرل أديػبل نحػكمل نػاظـل تصػدل لئل
كاإلفتاس كصنؼ مصنفات جيدة. مف تصانيفو: النجـ الكىاج شرح منياج الطالبيفل كالديباج شػرح 

( ٕٗ/ٕىػػػ(. ينظػػر: شػػذرات الػػذىب ) َٖٖلػػنف ابػػف ماجػػول كحيػػاة الحيػػكاف الكبػػرل. تػػكفي لػػنة )
 (.ُٖٕ/ِ( كىدية الاارفيف)ِِٕ/ِ(ل كالبدر الطالب)ٗٓ/َُكالمكس البلمب )

 (.ْٓ/ٕكىاج: لمدميرم )( ينظر: النجـ الْٖ)
(ىك لالـ بف  بد ا  بف  مر بف التطابل أبك  مرل كي ػاؿ أبػك  بػد ا ل الاػدكم المػدني. ٖٓ)

تاباي ث ة. أحد ف ياس المدينة اللباة. كاف كثير الحديث.  اؿ مالؾ: لـ يكػف أحػد فػي زمػاف لػالـ 
ىػػ  َُٔنػو. تػكفي لػنة )بف  بد ا  أشبو بمف ممى مف الصالحيف في الزىد كالفمؿ كالايش م

 (.ُُْ/ّ(ل كاأل بلـل لمزركمي:)ّْٔ/ّك يؿ  ير ذلؾ(. ينظر: تيذيب التيذيب: )
 ( )كالادة( لا طة في )أ(. ٖٔ)
(ل كركاه ابف حباف ُْٗ/ِ( ينظر: ماالـ التنزيؿ في تفلير ال رآفل الملمى بتفلير البغكم )ٕٖ)

 (.ُْْٗ/بر ـْٔٓ/ٗفي صحيحو : )
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الييثمي اللادمل األنصارمل شياب الديف أبك الاباس. كلػد فػي محمػة ( ىك: أحمد بف حجر ٖٖ)
. تم ػػػى الامػػػـ  أبػػػي الييػػػثـ بمصػػػرل كنشػػػأ كتامػػػـ بيػػػا. ف يػػػو شػػػافاي. مشػػػارؾ فػػػي أنػػػكاع مػػػف الامػػػـك
باألزىرل كانت ؿ إلى مكة كصنؼ بيا كتبو كبيا تكفي. برع في الامـك تصكصا ف و الشافاي. مف 

منياجل كاإليااب شرح الاباب المحيطل كالصكا ؽ المحر ةل تكفي تصانيفو: تحفة المحتاج شرح ال
(ل كاأل ػػػػبلـ لمزركمػػػػي: ُِٓ/ِ(ل كماجػػػػـ المػػػػؤلفيف: )َُٗ/ُىػػػػػ( ينظػػػػر: البػػػػدر الطػػػػالب) ّٕٗ)
(ُ/ِِّ.) 
 ( )إلى( لا طة في )ب(.ٖٗ)
 (.َُٔ/ْ(ينظر: الفتاكل الف يية الكبرلل البف حجر: )َٗ)
 (ٖٓ/َُالمصابي ل لمبل  مى ال ارم: )(ينظر: مر اة المفاتي  شرح مشكاة ُٗ)
 ( )المتاة( لا طة في )ب(.ِٗ)
 ( لبؽ تتريجو.ّٗ)
 ( ) د( لا طة في )أ(.ْٗ)
 (:ُّٗ/ِ(ينظر: ماالـ التنزيؿ في تفلير ال رآفل لمبغكم )ٓٗ)
 ()نكاح( لا طة في )أ(.ٔٗ)
 (ىػػػك محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـل جػػػبلؿ الػػػديف. المحمػػػي. ف يػػػو شػػػافاي أصػػػكليٕٗ)

مفلػػػر. مػػػف أىػػػؿ ال ػػػاىرةل كػػػاف مييبػػػا صػػػدا ا بػػػالحؽ.  ػػػرض  ميػػػو ال مػػػاس األكبػػػر فػػػامتنب.مف 
تصػػػانيفو: تفلػػػير الجبللػػػيفل ك كنػػػز الػػػرا بيف فػػػي شػػػرح المنيػػػاجل كالبػػػدر الطػػػالب فػػػي حػػػؿ جمػػػب 

(ل كالمػكس البلمػب َّّ/ٕىػػ(ينظر: شػذرات الػذىب ) ْٖٔالجكامبل كشرح الكر ات. تكفي لػنة )
 (.َّّ/ٖ)(ل كاأل بلـّٗ/ٕ)
 (في )ب( ان مت..ٖٗ)
 ()الكاك( لا طة في )ب(.ٗٗ)
 ()الكاك( لا طة في )ب(.ََُ)
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(ل كأيمػػان ْٓ/ٕ(ل ك الػػنجـ الكىػػاج: لمػػدميرم )ّٖٗ( ينظػػر: كنػػز الػػرا بيفل لممحمػػي: )صَُُ)
 (.ُّٗ/ِن مو اإلماـ البغكم في تفليره: )

 (:ُْٗ/ِ(ينظر: ماالـ التنزيؿ في تفلير ال رآفل لمبغكم )َُِ)
كل الترمذم  ف ابف  باس  ػاؿ: إنمػا كانػت المتاػة فػي أكؿ اإللػبلـل كػاف الرجػؿ ي ػدـ ( ر َُّ)

البمدة ليس لو بيا مارفة فيتزكج المرأة ب در ما يرل أنػو ي ػيـل فػتحفظ لػو متا ػو كتصػم  لػو شػيئول 
حتى إذا نزلت اآلية: " إال  مػى أزكاجيػـ أك مػا ممكػت أيمػانيـ"  ػاؿ ابػف  بػاس فكػؿ فػرج لػكاىما 

( ثبػت أف ٕٓ/ْ(ل ك اؿ ابف المنذر في اإلشراؼ: )ُّٕ/ٗحراـ.  اؿ ابف حجر في الفت : )فيك 
ف ا   ػد حػـر ذلػؾ إلػى  ػمَّـى نيػى  ػف نكػاح المتاػةل كدؿ  كلػو: أال كا  لى مىٍيًو كى مَّى المَّوي  ى رلكؿ ا  صى

كالثػػػكرم يػػـك ال يامػػةل  مػػػى أف النلػػخ ال يجػػكز أف ي ػػػب  ميػػو. كممػػػف أبطػػؿ نكػػاح المتاػػػة: مالػػؾ 
لحاؽ كأبك ثكر كأصحاب الرأمل كمػا  ممنػا أحػدا يجيػز اليػكـ نكػاح المتاػة إال باػض  كالشافاي كا 
الرافمةل كال مانى ل كؿ يتالؼ ال ائؿ بو الكتػاب كاللػنة. ىػذال ككػاف ابػف  بػاس رمػي ا   نػو 

ف  يػؿ لػو: يتأكؿ في إباحة المتاة لمممطر إلييا بطكؿ الازبػة ك مػة اليلػارل ثػـ تك ػؼ  نػو باػد أ
نا إليو راجاكف. كا  ما بيذا أفتيػت كال ىػذا أردتل كال  ل د لارت بفتياؾ الركباف... ف اؿ: إنا   كا 
أحممت إال مثؿ مػا أحػؿ ا  مػف الميتػة كالػدـ كلحػـ التنزيػرل كمػا تحػؿ إال لمممػطرل كمػا ىػي إال 

(ل كفػت  البػارم:) ُّّ – ُِٗ/ٓكالميتة كالػدـ كلحػـ التنزيػر. انظػر: أحكػاـ ال ػرآفل لم رطبػي: )
(ل ُٔٓ – ُْٓ/ّ(ل كتمتػػػػيص الحبيػػػػر: )ُٖ/ّ( كماػػػػالـ اللػػػػنف لمتطػػػػابي: )ُْٕ – ُٔٔ/ٗ

 ( .َُّ – َّْ/ٕكنيؿ األكطار: )
 (ما بيف الما كفتيف لا طة في )ب(.َُْ)
 (.ِِٓ/ٕ( ينظر: تحفة المحتاجل البف حجر: )َُٓ)
ر الػديف البيمػاكم. كػاف  امػيانل (ىك:  بد ا  بف  مر بف محمد بف  مي الشيرازمل ناصَُٔ)

ك المػػػػان باألصػػػػكؿل كالتفلػػػػيرل ك يػػػػر ذلػػػػؾ. مػػػػف مصػػػػنفاتو: منيػػػػاج الكصػػػػكؿ إلػػػػى  مػػػػـ أصػػػػكؿل 
كاإليمػػاح فػػي أصػػكؿ الػػديفل كأنػػكار التنزيػػؿ كألػػرار التأكيػػؿ الماػػركؼ بتفلػػير البيمػػاكم. تػػكفي 

 (.َٔٔ/ُٕاية: )(ل كالبداية كالنيِّٓ/ْىػ(. ينظر: طب ات الشافاية الكبرل: )ٖٓٔلنة: )
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 (. ُِٕ/ِ( ينظر: تفلير البيماكم )َُٕ)
 ( )الرجؿ( لا طة في )ب(.َُٖ)
 ( في )ب( كذىبت.َُٗ)
 (.ُٖٗ( ينظر: رحمة األمة في اتتبلؼ األئمة: )صَُُ)
(ىك: زكريػا بػف محمػد بػف زكريػا األنصػارمل أبػك يحيػى. ف يػو شػافاي محػدث مفلػر  ػاض. ُُُ)

و: الغػػػػرر البييػػػػةل كمػػػػنيج الطػػػػبلبل كألػػػػنى مػػػػف أىػػػػؿ مصػػػػر. ل ػػػػب بشػػػػيخ اإللػػػػبلـ. مػػػػف مؤلفاتػػػػ
 ِٔٗالمطالػػبل كالػػد ائؽ المحكمػػة فػػي ال ػػراساتل ك ايػػة الكصػػكؿل فػػي أصػػكؿ الف ػػول تػػكفي لػػنة )

(ل كماجػػػػػػـ المطبك ػػػػػػات ُٔٗ/ُ(ل كالككاكػػػػػػب اللػػػػػػائرة)َٖ/ّىػػػػػػػ(. ينظػػػػػػر: األ ػػػػػػبلـ لمزركمػػػػػػي )
(ُ/ّْٖ.) 
 قا  في التحوة: وحكاية الرجوع عنو لم تاح. منو.(ُُِ)
كىك حرمة نكاح المتاػة المايػكدة بػيف الصػحابة. منػو. كفػي نلػتة )ب( انتيػى الم صػكد  (ُُّ)

 (. َُّ/ٖن مو. كانظر  كلو في حاشية الجمؿ )
 أي عمى المذى ، أي جوازًا. منو.( ُُْ)
 (ّّٔ/ِٗ(أنظر: تحفة المحتاج في شرح المنياج : )ُُٓ)
بمفػظ: " ادرسكا ال تػؿ كالجمػد ( ِّٖ/ٖ(حديث: )ادرسكا الحدكد بالشبيات( صححو البيي ػي )ُُٔ)

 (ٔٓ/ْ ف الملمميف ما التطاتـ " كن ؿ ابف حجر في التمتيص تصحي  البيي ي كأ ره. )
 (.  ْٖٗ-ْٓٗ(ينظر: الفت  المبيف بشرح األربايف ل البف حجر: )صُُٕ)
 ( في )ب(  اؿ.ُُٖ)
لػػػيكطي: (.كاألشػػػباه كالنظػػػائر : لمَُٓ/ْ(ينظػػػر: الفتػػػاكل الف ييػػػة الكبػػػرلل البػػػف حجػػػر: )ُُٗ)
(ُ/ِٖٗ .) 
(ىك:  بد الرحيـ بف الحلػف بػف  مػي بػف  مػر المصػرم الشػافايل جمػاؿ الػديف األلػنكمل َُِ)

أبك محمد. كاف ف ييانل أصكلٌيانل نحكٌيانل متكٌممانل مناظرانل كمف مصػنفاتو: األشػباه كالنظػائر فػي ف ػو 
ركع  مػػى األصػػكؿ. الشػػافايةل كنيايػػة اللػػكؿ فػػي شػػرح منيػػاج األصػػكؿل كالتمييػػد فػػي تتػػريج الفػػ
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ل ُُْ/ُُ(ل كالنجػػػـك الزاىػػػرة: )ُِٔل ُِٓ/ِىػػػػ(. ينظػػػر: الػػػدرر الكامنػػػة: )ِٕٕتػػػكفي لػػػنة: )
 (.ّْٖل ّّٖ/ٖ(ل كشذرات الذىب: )ُُٓ

 كبػار مػف  ػزكيف أىؿ ال الـل مف الكريـل الرافايل أبك  بد بف محمد بف الكريـ  بد ( ىكُُِ)
لػماه:  الػذم الكبيػر الشػرح مصػنفاتو: يجل مػفتػد بػف رافػب إلػى نلػبتو ترجػب الشػافاية. الف يػاس
الشػػافايةل  ىػػػ(. ينظػػر: طب ػػاتِّٔالػػكجيزل كشػػرح ملػػند الشػػافاي. تػػكفي لػػنة ) شػػرح الازيػػز

 (.ُٕٗ/ْ( كاأل بلـل لمزركمي: )ّ/ِالكفيات:) (ل كفكاتُُٗ/ٓلملبكي)
 (.ُٖٓ/ٖ( ينظر: فت  الازيز شرح الكجيز ل لمرافاي: )ُِِ)
. ينظػػػر: الفتػػػاكل الف ييػػػة الكبػػػرلل البػػػف حجػػػر: لوتننناوى. مننننوأي قنننو  ابنننن حجنننر فننني ا( ُِّ)
(ْ/َُٓ.) 
 ( في )ب( حصؿ.ُِْ)
 (.ٕٔ/ٕ(ينظر: النجـ الكىاج: لمدميرم )ُِٓ)
( ينظػػػػػػر: تبػػػػػػيف الح ػػػػػػائؽ شػػػػػػرح كنػػػػػػز الػػػػػػد ائؽ: فتػػػػػػر الػػػػػػديف  ثمػػػػػػاف بػػػػػػف  مػػػػػػي الزيماػػػػػػي ُِٔ)

 (ُُٕ/ِالحنفي.)
  ( .ُِّ/ٓ( ينظر: التاج كاإلكميؿ لمتتصر تميؿ : )ُِٕ)
  (َُٕ/ٗينظر: تحفة المحتاجل البف حجر: ) (ُِٖ)
 تبلميػذ شػافايل مػف ف يػو األذر ػي. الغنػي  بػد بػف الكاحد  بد بف حمداف بف ( ىك: أحمدُِٗ)

 الركمػة بػيف كالفػت  التكلػط تصػانيفو: بحمػبل مػف ال ماس كتكلى بالشاـ. بأذر ات كلد الذىبي.
 ىػػ(. ينظػر: ماجػـّٖٕلػنة: ) المنيػاجل تػكفي شػرح فػي المحتػاج مجمػدل ك نيػةَِ كالشػرح فػي
 (ُُٗ/ُ(ل كاأل بلـ: لمزركمي: )ُُٓ/ُالمؤلفيف: )

(ىك: محمد بف بيادر بف  بػد ا  الزركشػيل أبػك  بػد ا . كىػك أحػد ف يػاس الشػافايةل كىػك َُّ)
تركي األصؿ. كاف  المان باألصػكؿل كاألدبل كالحػديث. ككػاف رحمػو ا  زاىػدان من طاػان لبلشػتغاؿ 

شػػػتغؿ  نػػػو شػػػيس كلػػػو أ ػػػارب يكفكنػػػو أمػػػر دنيػػػاه. كمػػػف مصػػػنفاتو: البحػػػر المحػػػيطل بػػػالامـل ال ي
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ل ُِْ/ّىػػ(.ينظر: الػدرر الكامنػة: )ْٕٗكتشنيؼ الملامبل كالبرىافل ك يػر ذلػؾ. تػكفي لػنة: )
 (.ّٕٓل ِٕٓ/ٖ(ل كشذرات الذىب: )ُّْ/ُِ(ل كالنجـك الزاىرة: )ِِْ

 (.َُٓ/ْلكبرل: )( كنلب الييما ابف حجر في الفتاكل الف يية اُُّ)
(ىػػك: داكد بػػف  مػػي بػػف تمػػؼ األصػػفيانيل أبػػك لػػميمافل اإلمػػاـ المشػػيكر بالظػػاىرمل كػػاف ُِّ)

ىػ( بالككفةل كنشأ ببغػدادل ككػاف صػاحب مػذىب ملػت ؿل َِِزاىدان مت مبلن كثير الكرعل كلد لنة )
(ل ِٔٓ/ٓىػػػػ(. ينظػػػر: تػػػاريخ بغػػػداد: )َِٕكتباػػػو جمػػػب كثيػػػر يارفػػػكف بالظاىريػػػةل تػػػكفي لػػػنة )

(ل كطب ػػات الشػػافاية الكبػػرلل ِٓٓ/ِ(ل ككفيػػات األ يػػاف:)َُِ/ُكطب ػػات الف يػػاس: لمشػػيرازمل )
: )ّّْ/ُالبف اللبكي: )  (.ُْْ/ّ(ل كأبجد الامـك

(ىك محمد بف  مر بف لبابةل أبك  بد ا . مف أىؿ  رطبة. مف  مماس المالكيػةل كػاف أف ػو ُّّ)
 مى أىؿ زمانو فػي حفػظ الػرأم كالبصػر بالفتيػا.  الناس كأ رفيـ باتتبلؼ أصحاب مالؾ. كم دما

ىػػ(.  ُّْانفرد بالفتيا باد أيكب بف لميمافل كدارت  ميو األحكػاـ نحػك لػتيف لػنة. تػكفي لػنة )
 (.ِْٓ(ل كالديباج المذىب )ص ٖٔينظر: شجرة النكر الزكية)ص

و. منننو. أي شننراا المنينناج كننالرممي اعتمننادًا عمننى مننا نقمننو عننن داود أنننو يقننو  بخالفنن (ُّْ)
 (.7/424ينظر: نياية المحتاج إلى شرا المنياج، لمرممي: )

(ىك:  طاس بف ألمـ أبي رباحل أبك محمد. مف تيار التابايف. مػف مكلػدم الجنػد )بػاليمف( ُّٓ)
كػػاف ألػػكد مفمفػػؿ الشػػار. كػػاف مفتيػػان فػػي المكػػة. شػػيد لػػو ابػػف  بػػاس كابػػف  مػػر ك يرىمػػا بالفتيػػال 

(ل كاأل ػػػػبلـل ُٗٗ/ٕ(؛ كالتيػػػػذيب )ِٗ/ُتػػػػذكرة الحفػػػػاظ: ) ىػػػػػ(. ينظػػػػر: ُُْمػػػػات بيػػػػا لػػػػنة )
 (.ِٗ/ٓلمزركمي:)

(ىػػك: طػػاكس بػػف كيلػػاف التػػكالني اليمػػداني بػػالكالسل أبػػك  بػػد الػػرحمف. أصػػمو مػػف الفػػرسل ُّٔ)
مكلػػده كمنشػػؤه فػػي الػػيمف. مػػف كبػػار التػػابايف فػػي الف ػػو كركايػػة الحػػديث. كػػاف ذا جػػرأة  مػػى ك ػػظ 

( ِّّ/ُ( كابػػف تمكػػاف )ٖ/ٓىػػػ(. ينظػػر: تيػػذيب التيػػذيب:) َُٔ)التمفػػاس كالممػػكؾ. تػػكفي لػػنة 
 (ِِْ/ّاأل بلـل لمزركمي)

 ( في )ب( إباحة.ُّٕ)
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 ( في )ب( كثيران.ُّٖ)
(ال ياس الجمي: ىك ماكانت الامة فيو منصكصةل أك  ير منصكصةل كلكف  طب فيو بنفي ُّٗ)

مػػػة. أنظػػػر: اإلحكػػػاـ تػػػأثير الفػػػارؽ بػػػيف األصػػػؿ كالفػػػرعل ك يػػػاس المػػػرب  مػػػى التػػػأفيؼ فػػػي الحر 
 (.ّّ/ْ(  ل كالبحر المحيطل لمزركشي )ُٖٕ/ّلآلمدم )

( )اللفلػػاؼ( أم األمػػر الح يػػر. كلػػمِّي بػػذلؾ ألنَّػػو ًمػػٍف ألىػػؼَّ الرجػػؿ لؤلمػػر الػػدنٌي. ينظػػر: َُْ)
 ( ُْ/ّم اييس المغة: )

 (.َُٓ/ْ(ينظر: الفتاكل الف يية الكبرلل البف حجر: )ُُْ)
 (.َُٓ/ْكؿ ابف حجر في الفتاكل الف يية الكبرل: )( نلب إلى الزركشي ىذا ال ُِْ)
 ( في )ب( صحيييا.ُّْ)
 ( )ف ط( لا طة في )ب(.ُْْ)
 ()ف ط( لا طة في )ب(.ُْٓ)
 ( ِّٔ-ِّٓ/ِ( ينظر: األنكار أل ماؿ األبرار: )ُْٔ)
 ( في )أ( المبد ة.ُْٕ)
( ىػػػك: يحيػػػي بػػػف شػػػرؼ بػػػف مػػػرم بػػػف حلػػػيف بػػػف حػػػزاـ النػػػككمل الشػػػافايل  بلمػػػة بالف ػػػو ُْٖ)
حػديثل مكلػػده ككفاتػو فػػي نػكا )مػػف  ػرم حػػكراف بلػكرية(ل كلػػو كتػب كثيػػرة فػي الحػػديث كالتكحيػػد كال

ىػػ(. ٕٔٔكالفتاكل منيا: تصػحي  التنبيػول كالمنيػاجل كشػرح صػحي  ملػمـل تػكفي رحمػو ا  لػنة )
 (.ُْٗ/ٖ(ل كاأل بلـ لمزركمي: )َُْٕ/ْينظر: تذكرة الحفاظ: )

 ( في )ب( اباحة.ُْٗ)
 منو.من النساء. ( َُٓ)
 (.ِْْ/ُٔ(ينظر: المجمكع شرح الميذبل لمنككم: )ُُٓ)
 ( في )ب( كأجماكا.ُِٓ)
 (:ُُٔ/ِ(ينظر: ماالـ التنزيؿ في تفلير ال رآفل لمبغكم )ُّٓ)
 ( في )ب( ياتد.ُْٓ)
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 أي نص الشافعي. منو.( ُٓٓ)
 ( )لممتاة( لا طة في )ب(.ُٔٓ)
حجػػػػر فػػػػي تحفػػػػة  (. كن مػػػػو أيمػػػػان ابػػػػفِْ/ُ(ينظػػػػر: المجمػػػػكع شػػػػرح الميػػػػذبل لمنػػػػككم: )ُٕٓ)

 (.  ّٖٗ/ِ(ل كينظر: األنكار أل ماؿ األبرار: )ِّٓ/َُالمحتاج: )
(ىك:)ت ي الديفل أبك الحلف(ل  مي بف  بد الكافي بف  مي بػف تمػاـل اللػبكيل المصػرمل ُٖٓ)

ىػ(ل حافظل ف يول أصكليل مفلرل م رئل نحكمل مف مصنفاتو )االبتيػاج ّٖٔالشافايل كلد لنة)
يكممػػول ك)شػػفاس اللػػ اـ فػػي زيػػارة تيػػر األنػػاـ(ل ك)رفػػب الشػػ اؽ فػػي ملػػألة  فػػي شػػرح المنيػػاج( كلػػـ

(ل كطب ات ابػف َّٓ/ُ(ل كطب ات األلنكم: )ّٖ/ّالطبلؽ(. ينظر: طب ات الشافاية الكبرل: )
 (.َّٖ/ٖ(ل كشذرات الذىب: )ُْٔ/ُ(ل كطب ات المفلريف: )ّٕ/ّ امي شيبة:)

 (.َِْ/ُُل كركمة الطالبيفل لمنككم: )(ِّٓ/َُ( ينظر: تحفة المحتاجل البف حجر )ُٗٓ)
 ( لـ ناثر  مى  كؿ الزركشي مب كثرة بحثنا  نو. َُٔ)
 ( . ْْٗينظر: الفت  المبيف بشرح األربايف ) ص (ُُٔ)
 أي األربعة.منو.( ُِٔ)
 (. ُٓ/ُ) -( أنظر: حاشية الدلك ي  مى الشرح الكبير ُّٔ)
 في ) ( المعاندين. المنابذ. منو.( ُْٔ)
 .( في )ب( النفسُٓٔ)
 ( في )ب( ذلؾ.ُٔٔ)
 ( )الماينة( لا طة في )ب(.ُٕٔ)
 ( في )ب( أكبر الكبائر.ُٖٔ)
 (.َُٓ/ْ(ينظر: الفتاكل الف يية الكبرلل البف حجر: )ُٗٔ)
 ( في )ب(  دمنا.َُٕ)
 ( في )ب( مجمكع ذلؾ.ُُٕ)
 ( )أف( لا طة في )ب(.ُِٕ)
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ف مانػىل فيػي (التمفيؽ في المغة: المـل كىك مصدر لفؽل كمادة لفؽ ليا في المغة أكثػر مػُّٕ)
(ل كالماجػـ َّّ/َُتلتامؿ بمانى المـل كالمبلسمةل كالكذب المزترؼ. أنظر: للاف الارب: )

( مادة:  لفؽ . كالتمفيؽ  ند األصكلييف: ىك مػا ِٖٔ/ُ(ل كالمصباح المنير: )ّّٖ/ِالكليط: )
ي ملػػائؿ كػػاف فػػي ملػػألة كاحػػدة األتػػذ بػػأ كاؿ  ػػدد مػػف األئمػػة فييػػا. أمػػا األتػػذ بػػأ كاؿ األئمػػة فػػ

نما ىك تن ؿ بػيف المػذاىب أك تتيػر منيػا. كالتمفيػؽ الباطػؿ ىنػا:إف أدل إلػى  متاددة فميس تمفي ا كا 
ىدـ د ائـ الشرياة كال ماس  مى ليالػتيا كحكمتيػا ىػك حػراـ كباطػؿل كمػف تػزكج امػرأة بػبل كلػي 

ـ اشػتراط الشػيادة كال شيكدل م مػدا أبػا حنيفػة فػي  ػدـ اشػتراط الكاليػةل كم مػدا اإلمػاـ مالكػا فػي  ػد
ف كاف الراج  في المذىب المالكي أنو البد مف الشيادة. كلك باد  بذاتيال كيكفي إ بلف الزكاجل كا 
الا ػػدل لجػػكاز المااشػػرةل فيػػذا الػػزكاج باطػػؿ كالزنػػا تمامػػال ألف األصػػؿ فػػي األبمػػاع )أم الفػػركج( 

ملػائؿ االجتيػاد كالت ميػد:  التحريـل كما ذكره المصنؼ رحمو ا . كينظر: ال كؿ اللديد في باػض
 ( ُُٓ( كالتبلصة في أحكاـ االجتياد كالت ميد:  مي بف نايؼ الشحكد: )صَُُ-ٓٗ/ُ)
 ( في )ب( ا تصد.ُْٕ)
 (.َّٔ/ْ(ينظر: الفتاكل الف يية الكبرلل البف حجر: )ُٕٓ)
 ( .ٓٓ/ٔ( ينظر: ركمة الطالبيف : )ُٕٔ)
 ( )الحذر( زيادة في )ب(.ُٕٕ)
ب( الملكؼ الم ترؼ. كأما الملٌكؼ: ىك الجائب ينظػر يىٍمنىػةن كيىٍلػرىةن ( ما بيف ال كليف في )ُٖٕ)

 (ُِْ/ّنىشىدىه طمبو. للاف الارب: )
( اليىٍفػػػػكىةي: الزلَّػػػػةيل ك ػػػػد ىىفىػػػػا ييفػػػػك ىىٍفػػػػكىةنل كىفػػػػا الطػػػػائر بجناحيػػػػول أم تفػػػػؽ كطػػػػار. أنظػػػػر: ُٕٗ)

 (ّٖٓ/ٕالصحاحل لمجكىرم: )
و كفمػػمو آمػػيف(. كأمػػا اال كجػػاج: مػػف الاػػكج: (تتػػتـ الرلػػالة فػػي نلػػتة )ب( ب كلػػو: )بمنػػَُٖ)

. كاٍ ػكىجَّ الشػيس  ػًكجى الاػكد كنحػكه فيػك: أىٍ ػكىجي تبلؼ اال تداؿ كىك مصدر مػف بػاب تاػب ي ػاؿ:  ى
ال إذا انحنى مف ذاتو.  اجن  اٍ ًكجى

 (ِِٓ/ُأنظر: المصباح المنير: )    


