
       
 

 

6306 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكليت العلوم اإلسالميت  

 دراست مقارنت – املعتدة والتعريض يف خطبتأحكام التصريح  الفقه وأصوله0  احملور الثالث   

  

 

 

 

أحكام التصريح والتعريض  

 املعتدة خطبتيف 

دراست مقارنت 
 

  داد 

و       م.م.     ح    بد            م. سعد  ادي  ديوي

                        ا امعت العرا يت        ا امعت العرا يت

 

 

 



       
 

 

6302 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكليت العلوم اإلسالميت  

 دراست مقارنت – املعتدة والتعريض يف خطبتأحكام التصريح  الفقه وأصوله0  احملور الثالث   

 المقدمة
الصددحلحح و والصددال والعددا  رحدد  الهحمدد  الم ددهللالو محمددهلل ورحدد  الدد   الحمددهلل ا الددني ته متدد  تددت 

 وصححتت  ومن هللرح تهللروت  واعتن تعهت  إل  يو  الممح .
وت هلل: فإن أهميد  رحد  اله د  ت مدن فدب اهتتحٍد  الحصدي  تحيدحل اتهعدحنو وتتألحد  هدن  ا هميد  مدن 

 لحيحل اليومي .خال ححأل  الهحى المت ههل إل  أألوت  شحفي  ل ثيه من مش ا  ا
من ههح أحتت  الت ٌه لمعأل  ي ثده احتيدحا الهدحى إلي دح وهدب رحد  الدهض  مدن ولدوح ح تدحلهً 
ال هآهب إال أن الححأل  ال وال  محح  لم هف  أح حم ح المتههرد  وال ثيدهلو تحدي هدب معدأل  الت دهيٌ 

م هفت دح ممدح  والتصهيح فب خٍت  الم تدهللل وهدب مدن المعدحلل الم مد  ل صدوه أنهدحن ال ثيدهين ردن
 يأل ح   ي  ون فب مححنيه شهري   ثيهل .    

ححولدد  فددب هددنا التحددا تعددحيٍ اللددوا رحدد  رددهللل معددحلل مددن خددال هللهاعددت ح هللهاعدد  م حههدد  تددين 
المددناها اتعددامي  ا هت دد  وأعددحل اا أن أ ددون وف دد  فددب هددنا التحددا فمددح  ددحن فيدد  مددن صددواا 

                صوه الناتب الني يتمحي تهب التشه ألمي ح.ف و من اا ومح  حن في  ضيه نلي ف و من ال
 المبحث األول                                

 التعريض والتصريح في العدة                      
 توطئة
و وأوألددا التددهتً رحدد  الووألدد و ونلددي تددحلهً  ال شددي مددن أن اا رددهلل حدده  ه ددح  الم تددهللل       

ح  اا عدتححه  وت دحل  أن الخحد  ال يعدتٍي ون الصدته رحد  ن ده اله دح و ال هآهب الصهيحو ورهلل ر
 والت ح  في ن فأنن ل  و هحم  ت   لشيلين

(1). 
َعِممَم المهممو   التصدهيح تدنلي مدم ألميدم الخحد و مدح ردهللا المدهأل وأوليحل دحو لدد ول  ت دحل :  -1

وَني نه   أي : ال تصتهون رح  الع و  . (6) َأنهك ْم َسَتْذك ر 
 ن ه اله ح  تحلت هيٌ مم ال حرهلل ل و وهو المهأل أو الولبو وهو فب المهأل آ هلل . -6

 األول: تحديد المصطمحات الواردة المطمب
  فب الحغ  : من رٌه ي ٌه رهلحو و الت هيٌ: هو لهلل التصهيحو ي دحل التعريض :

رٌه لهان و تهانو إنا ردحل ردوال و ي هيد و ومهد  الم دحهيٌ فدب ال دا و و هدو التوهيد  
 .                       (0)تحلشبا رن الشبا

                                                 

 .  ٕ٘ٛ/ٔيهَه : أح ح  ال هآن التن ال هتب      (ٔ)
 . ٖٕ٘عوهل الت هلو اآلي /   (ٕ)
 . ٕٕٗمختحه الصحح    (ٖ)
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: هددو ال ددول المه دد  لم صددوهلل الشددباو ولدديى تددهً فيدد و مددأخون مددن رددٌه  صممط حوفممي اا
 . (1)الشباو وهو: هححيت   أه  يحو  رح  اله ح و وال يعف رحي و ويمشب حول و وال يهول ت 

واآلخه ضيده هو الخٍت  التب تت  تحهَو يحتمل م هيينو احهللهمح: َحهه ضيه م صوهللو  :وريل
 . (6)َحهه م صوهللو  أن ي ول مثحي يهضا في  أه  ألميح 

هدو إي ددح  الم صدوهلل تمددح لد  يولددم لد  لهددَو ح ي د  وال مألددحوًاو وهدو: أن تلددمن  امدي مددح  :وريدل
 .(0)  ت  وأولحيصحح لحهللالل  رح  الم صوهللو وضيه الم صوهللو إال أن إش حه  تألحها الم صوهلل أ

 : فمدن صده  الشدبا وصدهح و إنا تيهد  وأَ ده و وي دحل صده  فدان    أما التصريح، لغمة
 .(4)مح فب ههع  تصهيحًح إنا أتهللا و والتصهيح  خاف الت هيٌ

وهدو تحدي الخٍتد  التدب تدت   و(5): هو التهصيً رح  اله ح  واتفصح  تن ه  ط حوفي ااص
َ دحه الهضتد  الصدهيح  فدب الدوواا و  ت تحهل صهيح و ال تحتمل ضيده ٍحدا الدوواا تدحلمهأل و وار

 اا مه ح  . أن ي ول الخحٍا: أهيهلل أن أتووألي أو ي ول لولي ح : أهيهلل الوو 
 ألفاظ التعريض

وردددهلل هويددد  مألمورددد  مدددن ألهدددحَ الت دددهيٌ ردددن مألمورددد  مدددن العدددحف وردددهلل    أهأل  دددح            
  -: (6)ال حمحا إل  رعمين

 : أن ين ههح لحولب في ول: ال تعت ِن ت ح . األول 
 -لي ل ح تههع  و فهي  عت   ألهحَ :: أن يشيه تنلي إلي ح هللون واعٍ و فحن ن ه ن الثاني

 أن ي ول ل ح : إهب أهيهلل التوويج . .1
 .  (2). أن ي ول ل ح : ال تعت يهب تههعيو رحل  :اتن ال تحىٕ
 . أن ي ول ل ح: اهي ألميح  و وان ححألتب فب الهعحاو و إن اا لعحل  إليي خيهًا ٖ
 

                                                 

 . ٕ٘ٛ/ٔأح ح  ال هآن التن ال هتب  (ٔ)
 . ٚٙٔ/ٔهَح  ا عهل فب اتعا  يهَه:    (ٕ)
 .  ٕٚٔالههو  الحغوي    (ٖ)
 . ٜٚٔ/ٕو وتحا ال هوى ٖٖٗ/ٔو وال حموى المحيٍ ٔٔ٘/ٕيهَه: لعحن ال ها    (ٗ)
 . ٕ٘ٛ/ٔيهَه: أح ح  ال هآن التن ال هتب   (٘)
 .   ٕٛ٘/  ٔأح ح  ال هآن  :   (ٙ)

أتن ال تحى : أتو الهلل الممعب ف ي  محل ب ممن أعتش هلل فب مححهت  الهحٍميين تأفهي يي  و هعتت  إل    (ٚ)
أ اتن خمى رشهل عه  وواه مصه فب خهوأل  ممى )  من رهى المغها ( حهَ ال هآن  اتن ثمحهب عهين و والمٍو

 .   ٖٕٙ/  ٖهد وأرح  ت ح نلي ال ح   . ا را  لحوه حب  ٖٚٔإل  الحج عه  
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 .(1)ع  . أن ي ول ل ح: اهي لهحف  و رحل : اتن ال حٗ
. أن لب ححأل  و أتشهيو فحهي هحف  و وت ول هب: رهلل اعمم مح ت ول و ال تويهلل شديلح و رحلد : ٘

 .(6)رٍحا 
   . مثح (0). أن ي هللى ل ح و  رحل إتهاهي  : إنا  حن من شأه  . و رحل الش تبٙ
 .  و ال يأخن ميثحر ح .ٚ
 -ووههلل ضيه نلي من ا لهحَ ان ه ت لح مه ح :  
( هللخل رحد  أ  عدحم  هلدب اا ره دحو و هددب متدأي  مدن أتدب عدحم  و إن هعول اا )  -ٔ

رومبو فح  يدول هلب اا ره  و  ف حل :  ل هلل رحمد  إهب هعدول اا و خيهت  و مول ب من 
ين ههح تمهولت  من اا ت حل و حت  اثه الحصيه فب  ه  مدن شدهللل مدح  دحن ي تمدهلل رحيد  و فمدح 

 .(4) حه  تحي  خٍت 
  ح ووأل ح ( رحل ل ح لمح ٍحمح هوى رن فحٍم  ته  ريى هلب اا ره ح: أن الهتب )  -ٕ

ثاثدح: ) إنا حححدد  فددينهيهب ( وفدب لهددَ :)ال تعددت يهب تههعددي( وفدب لهددَ :)ال تهددوتيهب تههعددي( 
 . (5)وهنا ت هيٌ خٍتت ح

ومن الت هيٌ مح ألحا رن اتن رتحى : إهب أهيهلل الووااو و لوهللهلل  أن اا يعده لدب امدهأل -ٖ
 . (6)صحلح 

المدددهلل  أيلدددح مدددن ألهدددحَ الت دددهيٌو ومدددن المدددهلل  ان يدددن ه مددديثه و رحددد  وألددد  الت دددهيٌ   -0
تحلووااو  مح ف ح  أتو أل هه محمهلل تن رحب تن الحعدينو رحلد  عد يه  تهد  حهَحد : هللخدل 

                                                 

أتو ال حع   : رتهلل الهحمن تن ال حع   تن خحلهلل تن ألهحهللل ال ت ب المصهي و أتو رتهلل اا و وي هف تحتن    (ٔ)
ال حع  : ف ي  ألمم تين الوههلل وال ح  وته   تحتمح  محلي وهَهال  مولهلل  ووفحت  تمصه و ل  )المهللوه  ( وهب من 

 .  ٖٕٖ/  ٖلحوه حب  أألل  تا المحل ي  هواهح رن اتمح  محلي . ا را 

رٍحا : هو رٍأ تن أتب هتح  ال هشب مول  أتب خيث  اله هي ال هشب و مولهلل  تحلألههلل من اليمن وهشأ    (ٕ)
ح  عه  أهتم رشهل ومحل  وريل عه  خمى رشهل ومحل  و حن تم   و حن أمن  تحه التحت ين ف  ح ورحمح ووهرح م

 .ٕٖٙ/ ٕمولهلل  عتم ورشهين. ا هعحا لحعم حهب 
و هن  الش تب : تهتح الشين الم ألم  و وع ون ال ين الم مح  و وفب أخههح التحا الم ألم   ته ٍ  واحهللل   (ٖ)

الهعت  إل  )ش ا( وهو تٍن من همهللان . والمش وه ت ح وهو أتو رمهو رحمه تن شهاحيل الش تب و من أهل 
ال وف  و حن من  تحه التحت ين و حن ف ي ح شحرها ولهلل عه  رشهين وريل إحهللى وثاثين ومح  عه  تعم ومحل  

 .   ٖٔٗ/  ٖوريل خمى وريل أهتم محل  . ا هعحا لحعم حهب 

 . ٛٚٔ/ٚالعهن ال تهى لحتي  ب  (ٗ)
 . (ٕٕٚٛ()ٕٕٙٛوأتو هللاوهلل تح  هر ) ٜ٘ٔهوا  معح   (٘)
 . ٛٚٔ/ٚو العهن ال تهى لحتي  ب  ٛٙٔ/ٜالمحح   (ٙ)
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يددف أصددتح  يددح تهدد  رحددب أتددو أل هدده محمددهلل تددن رحددبو وأهددح فددب رددهللتبو فعددح و ثدد  رددحل:  
حهَحدد و ف حدد : تخيدده و أل حددي اا تخيددهو ف ددحل: أهددح مددن رددهلل رحمدد  رهاتتددب مهدد  هعددول اا 

( و و رهاتتب من رحب تن أتب ٍحلا هلب اا ره و و ح ب فب اتعا  و شدهفب فدب)
ألددل يأخددن رحمددي وتخٍتهددب فددب ال ددها و رحلدد  : ف حدد  و ضهدده اا لددي يددح أتددح أل هدده أهدد  ه 

 . (1)رهللتب ؟ ف حل مح ف حهح 
 .(0)فب الت هيٌ . أه  ألميح  و أه  مهضوا فيي (6)ورحل ا وههي   -4
يدا تحتدينو ومددح رحيدي آيمد  و واهددب ون ده الشدحف ب صددوه الت دهيٌ ت ولد  : )) اهددي لتح   -5

 . (4)رحيي لحهيًو وفيي لهاضا (( 
 . (5)أو ي ول : اهي امهأل صحلح و أو ي ول إن ححألتب فب الهعحا  -6

و الددهاألح واا ارحدد  رددهلل  االرتصددحه رحدد  لهددَ ت يهدد و تددل ألددحلو أن ي ددٌه ل ددح تمددح ته دد       
ه حح حو تأي لهدَ  دحنو الم د  أن ال يصده  ل دحو  دأن ي دول: تووأليهدب إنا حححد و أو اه  يهيهلل 

أهح أتووألي إنا ححح و ومدح أشدت  نلديو ممدح ألدحوو تد  الت دهيٌ و دحن تيحهدح اهد  خٍتد و ال اهد  
 . (6)يحتمل ضيه الخٍت و وحهلل الت هيٌ: أن ي ون محتما الخٍت  وضيههح

 المطمب الثاني: مواطن ااخت ف وااتفاق في خطبة المعتدة  
 :مواطن ااتفاق ىي-  

اته  اله  حا رح  إن خٍت  الم تهللل  ي هدُو مدن أهدواُ الم تدهللا و مدن وفدحلو أو ٍدا و  -:أوًا 
 .(2)و اتألمحُ رح  نلي(2)ال تصح تحلتصهيحو وح   اتن رٍي 

 .(2)واألم وا أيلح رح  ألواو خٍت  الم تهللل من وفحل ت هيلح -:ثانياً 
                                                 

 . ٕٙٔ/ٙويهَه:اهوااالغحيل ٛٚٔ/ٚالتي  ب  (ٔ)

 ل  أرف رح  تهألمت  .    (ٕ)

 .  ٕٙ٘/ٙٔالمألمُو   (ٖ)

 .  ٜٖ/٘ا     (ٗ)

تب   (٘)  . ٛٛٔ/ٖال ٍه

 . ٜٕ٘/ٙٔو المألمُو  ٚٙٔ/ٜالمحح    (ٙ)

المححهتب و من مححها ريى و الغههحٍب و أتو  أتن رٍي  : رتهلل الح  تن ضحلا تن رتهلل الهحمن تن رٍي    (ٚ)
محمهلل و مهعه ف ي  و أههلللعب من أهل ضههحٍ  رحهف تح ح ح  والحهلليا و ول  ش ده و ولب رلحا المهي  و و دحن 
ي ثده الغدووا  فب ألديدوي المحدثمين و توفدب تحوهرد  و ل     ) المحهه الوأليو فب تهعيه ال تحا ال ويو ( وريل فب 

 .  ٕٕٛ/ ٖهد  .ا را  لحوه حب  ٙٗ٘د  ٔٗ٘ه  وفحت  ع

 .  ٙٚ/ٕو اترهحُ ٖ٘ٔ/ٖمغهب المحتحا   (ٛ)

 .  ٚٔٗ/ٖو مواها الألحيل  ٜٔٙ/ٕههلل المحتحه   (ٜ)
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خٍتد  الم تدهللل الهأل يد و  ه دح فدب م هد  الووأليد و واألم وا رح  اهد  يحده  الت دهيٌ ت -:ثالثاً 
 .(1)ل وهللهح إل  اله ح  تحلهأل  

 :ومواطن ااخت ف ىي- 

 اختحهوا فب ألهحَ الت هيٌو وت هلل  م هحو رتل رحيل. -:أوًا 
 ال هللل.لو وارهللهح فب ال هلللو ور هلل رحي ح ت هلل  -:ثانياً 
 إنا ه ح الهألل الم تهللل فب رهللت حو مح ح م . -:ثالثاً 
 خٍت  الم تهللل من ٍا  تحلن تيهوه  صغهى أو  تهى تحلت هيٌ. -:رابعاً 

 المبحث الثاني                                                            
 التعريض بخطبة المرأة المعتدة من ط ق بائن بينونة كبرى

: هددو الٍددا  الدني اعددتوف  المددهأل رددهللهلل ٍح حت ددحو وال تحددل لحهألددل  ق البممائن بينونممة كبممرىالطمم   
 .(6)تهأل   وال ته ح 

تأه : الٍا  الني يٍح  في  الحه ثاثحو أو ال تهلل اثهينو وال تحدل لد   صاحب منار السبيلورهف  
 .  (0)حت  ته ح ووألح ضيه و ه ححح صحيحح

هدو الدني ال يمحدي فيد   -و هدو مدح ألدحا فدب المهصدل حيدا ردحل:والتعريف الذي أراه أكثمر ووموحا
الووا إهألحُ مٍح ت و ال فب ردهللت حو وال ت دهلل اهت دحا ردهللت حو إال ت  دهلل وه دح  ألهلليدهللو وت دهلل أن ت دون 

 . (4)ا الوواو ث  فحهر ح تموت و أو ٍار  وث  اهت   رهللت ح مه رهلل ه ح  ووألح آخهو وهللخل ت ح هن
. 

ورهلل اته  اله  حاو رح  أن التصهيح تخٍت  م تهللل الغيهو حها  عدواا  دحن مدن ٍدا  هأل دبو 
َنماَح عَ  أ  تحلنو أ  وفحلو لمه دو  رولد  ت دحل : َممْيك ْم ِفيَمما َعرهْومت ْم ِبمِو ِممْن ِخْطَبمِة الن َسماِ  َأْو َوا ج 

الن الخحٍا إنا صه  تحلخٍت و هتمح ت دنا فدب اه لدحا ال دهللل . وح د    (5)َأْكَنْنت ْم ِفي َأْنف ِسك ْم 
 .  (6)لياتن رٍي  وضيه  اتألمحُ رح  ن

                                                 

 . ٕ٘/ٚو المغهب  ٛٔ/ٙو ه حي  المحتحا  ٚٚٔ/ٖاالختيحه   (ٔ)
 . ٖٔٗ/ ٖححشي  ههلل المحتحه (  ٕ) 
 . ٓٔٔو ويهَه م أل  لغ  اله  حا ًٕ٘٘/ٕ(  مهحه العتيل ٖ)
 . ٕٙ/ٛالمهصل (  يهَه : ٗ)
 .  ٖٕ٘ / ياآل عوهل الت هلو (٘)
الدددهلله المحتدددحه  ٕٗ/ٕو الم دددنا  ٖٛٔ/ٖمغهدددب المحتدددحا   ويهَددده : ٙ٘/ٕو فدددتح الوهدددحا  ٙٚ/ٕ(  اترهدددحُ ٙ)
 .ٛ/ٗو التحه الوخحه ٜٔٙ/ٕ
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رحددد     الم تدددهللل مدددن ٍدددا  تدددحلن تيهوهددد   تدددهىواختحدددف اله  دددحا فدددب إم دددحن الت دددهيٌ تخٍتددد
 -رولين:

المحل يددد و والحهحتحددد و  واليددد  نهدددام دددوه يألدددوو خٍتت دددح ت هيلدددحو وهدددنا ردددول الأل -: القمممول األول
 . (1)والشحف ي و فب ا َ ه رههلله 

الن اا حدددّه  )اله دددح  فدددب ال دددهلللو وأوألدددا التدددهتً رحددد  الووألددد و وردددهلل رحددد  عدددتححه  أن الخحددد  ال 
رح  ن ه اله ح و والت ح  في و وأنن فب التصهيح تنلي مم ألميدم الخحد و وأنن يعتٍي ون الصته 

 . (6)(  هللآفب نلي تحلت هيٌ مم ال حرهلل ل و وهو المهأل أو الولب وهو فب المهأل 

 -واحتج الألم وه تمح يأتب :
ٍَْتِ  الهَِّعحِا َأْو َأْ َهْهدُتْ  ِفدب َأْهُهِعدُ ْ  َرِحدَ  َوال  ورول  ت حل :  -1 أُلَهحَ  َرَحْيُ ْ  ِفيَمح َرهَّْلُتْ  ِتِ  ِمْن ِخ

ِ  وا ُرْ ددهلَلَل الهَِّ ددحالحَّددُ  َأهَُّ ددْ  َعددَتْنُ ُهوَهُ نَّ َوَلِ ددْن ال ُتَواِرددهلُلوُهنَّ ِعددّهًا ِإالَّ َأْن َتُ ولُددوا رَددْواًل َمْ ُهوفددًح َوال َتْ ِوُمدد
َحتَّ  َيْتُحَغ اْلِ َتحُا َأأَلَحُ  

(0) . 
 :وجو الدالة

 فحآلي  رحم و تأليو الت هيٌ تحلخٍت  لحم تهلللو ول  تهه  تين الم تهللل من وفحلو أو ضيههح . 
رددن فحٍمدد  تهدد  ردديى: إن أتددح رمدده تددن  حددهلليا فحٍمدد  تهدد  ردديىو الددني هوا  اتمددح  معددح و -ٕ

حهً ٍح  ح التتد و وهدو ضحلداو  فأهعدل إلي دح و يحد و تشد يهو فعدخٍت و ف دحل : واا محلدي رحيهدح 
( فن ه  نلي ل و ف حل: لديى لدي رحيد  هه د و فأمههدح أن ت تدهلل فدب من شبو فألحا  هعول اا )

حل: تحي امهأل يغشحهح أصححتبو ارتهللي رههلل اتن أ  م تدو و فحهد  هألدل أرمد و تي  أ  شهييو ث  ر
وفدددب لهدددَ: ) ال تهوتيهدددح تههعدددي ( وفدددب لهدددَ: )ال  (4)تلددد ين رهدددهلل  ثيحتددديو فدددإنا حححددد و فدددينهيهب(

تعددت يهح تههعددي(و وهددنا هددً فددب م ددٌه الهددواُو الن هددنا ت ددهيٌ تخٍتت ددحو و ي ددول الهددووي فددب 
(:) فدإنا حححد  فددينهيهب( هدو تمددهلل ال مدول أي أرحميهدبو وفيدد  ألدواو الت ددهيٌ   معدح   رولدد  )شده 

 .(5)تخٍت  التحلنو وهو الصحيح رههللهح
يألددوو خٍتت ددح ت هيلددًحو  ه ددح أصددتح  محهمدد  رحدد  مٍح  ددحو حهمدد  مؤرتدد و ولدد  ي ددهلل في ددح  -3
 رتل أن تتووا من ضيه  . مٍمم

                                                 

 .  ٕ٘ٔ/ٔو مختصه اتن ال ثيه ٕ٘٘/ٚو المغهب  ٜٜٔ/ٙو ه حي  المحتحا  ٕٙٚ/ٔ(  ألواهه ات حيل ٔ)
 .ٕ٘ٛ/ٔ(  أح ح  ال هان ٕ)
 .ٖٕ٘ /ي اآل(  عوهل الت هلو ٖ)
 .ٜٗ/ٓٔ(  هوا  معح  ٗ)
 ٜٗ/ٓٔ(  شه  الهووي ٘)
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 .   (1)نها الحههي  إل  رهلل  ألواو خٍتت حو ال تصهيحَحو وال ت هيلحً  -:القول الثاني
  -تمح يأتب: اعتهلللواو 

الن اله ح  ححل ريح  ال هللل رحل  من وأل و ل يدح  آثدحه و والثحتد  مدن وألد و  حلثحتد  مدن  دل  - 1
 .(6)همح وأل  فب تحا الح

الن الت ددددٌه مددددهللرحل إلدددد  مهعددددهللل اترددددهاه تحهت ددددحا ال ددددهلللو و ه ددددح رددددهلل تهلددددب إلدددد  رددددهللاول  - 6
 .(0)المٍح 

فحهلليا فحٍم  ته  ريى هً فب محل الهواُ مح نها إلي  الألم وهو ل ول أهلللت  و والراجح واهلل اعمم
و هد  ال يتدهي نلدي لدغيه  فدب ههدى الدوواو  هد  لد   ح ردحل اتمدح  الهدووي ووفي  ت هيٌ تخٍتت ح  م

 و إال تشٍه ص ا ألهللًاو وهو أن ته ح ووألًح ضيه  ث  يمو  ره ح أو يٍح  ح .مي هلل ل  في ح مٍم
 المبحث الثالث

 التعريض بخطبة المعتدة من ط ق بائن بينونة صغرى
ت  ددهلل ألهلليددهللو رحدد  مددح  وني ت ددوهلل فيدد  المددهأل: هددو الٍددا  الددالطمم ق البممائن بينونممة صممغرى   

(4)يت   من ٍار ح
.
 

و وهو: الٍا  الني ل   ورهف  صححا هول  الٍحلتين: هو الٍا  رتل الهللخولو أو ت ٌو
 .(5)حل ل  إال ته ح  ألهلليهللتيعتوف ووا المهأل رهللهلل ٍح حت حو وال 

و هدددنا إنا  دددحن (6)ين اله  دددحا فدددب ردددهلل  ألدددواو التصدددهيح تخٍتت دددحو خدددال ردددهللت حال خددداف تددد
و ف دهلل ألدحا وه حح دح الخحٍا ل  ي ن صححا ال هلللو أي ووأل حو  ه  يألوو ل  أن يصده  تخٍتت دح

 )هددنا  حدد  فددب ضيدده صددححا ال ددهللل الددني يحددل لدد  ه حح ددح في ددحو أمددح هددو فيحددل لدد  -فددب المغهددب:
 .(2)الت هيٌ والتصهيح (

 ول ن هل يألوو لغيه ووأل ح الني ٍح  ح الت هيٌ تخٍتت ح؟.
 
 

                                                 

 .ٜٔٙ/ٕتحه حههلل المححشي   ( ٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتهللالم الصهحلم ( ٕ)
 .ٜٔٙ/ٕ( ههلل المختحه ٖ)
 . ٕٖٙ/ٕأخصه المختصها   (ٗ)
 . ٜٕٓ/ٚهول  الٍحلتين  (٘)
 . ٕٕ/٘مٍحلا أولب اله ب   (ٙ)
 . ٗٛٔ/ٖمغهب المحتحا   (ٚ)
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 -اختمف العمما  في ذلك عمى قولين:
ألواو الت هيٌ ل ح تحلخٍتد و ومدن ردحل تدنلي المحل يد و والحهحتحد  فدب وألد  وردول  -: القول األول

 . (1)لحشحف ي 
 -:واحتج أصحاب ىذا القول

ٍَْتِ  الهَِّعحِا َأوْ  رول ت حل :  -ٔ َأْ َهْهُتْ  ِفدب َأْهُهِعدُ ْ   َوال أُلَهحَ  َرَحْيُ ْ  ِفيَمح َرهَّْلُتْ  ِتِ  ِمْن ِخ
َتْ ِوُمددوا ُرْ ددهلَلَل َرِحددَ  الحَّددُ  َأهَُّ ددْ  َعددَتْنُ ُهوَهُ نَّ َوَلِ ددْن ال ُتَواِرددهلُلوُهنَّ ِعددّهًا ِإالَّ َأْن َتُ ولُددوا َرددْواًل َمْ ُهوفددًح َوال 

َمح ِفب َأْهُهِعُ ْ  َفحْحَنُهوُ  َواْرَحُموا َأنَّ الحََّ  َضُهوٌه  الهَِّ حِ  َحتَّ  َيْتُحَغ اْلِ َتحُا َأأَلَحُ  َواْرَحُموا َأنَّ الحََّ  َيْ َح ُ 
َحِحي ٌ 

(6). 
 وجو الدالة: 
 فحآلي : رحم  ول  تهه  تين م تهللل وأخهى. 
 .(0)المٍح  ثاثحً اله ٍحُ عحٍ  الووا ره حو ل وه ح تحله و فأشت    -ٕ

ال تألددوو خٍتدد  الم تددهللل مددن ٍددا  تددحلن تيهوهدد  صددغهى ت هيلددًحو إال لووأل ددحو  -:القممول الثمماني
 . (4)وممن نها إل  هنا ال ول: الحههي و والشحف ي و فب رولو وهو وأل  لححهحتح 

 -:باآلتي واحتجوا
) ن لمٍح  ددح أن ي  ددهلل رحي ددح مددهل أخددهىو رتددل اه لددحا ال ددهلللو  مددح ت ددهللهحو فحددو أتيحدد  خٍتت ددحو 

 .(5)ل حن فب نلي ارتهللاا رح  ح ور و وتمح أن الووا يمحي أن يعتتيح حو ويه ح ح فأشت   الهأل ي (
لحههيد و ومدن واف د و الن رحد  الدووا ا ول تدحلت هيٌ ل دحو ردهلل يتدهي و مدنها اوالراجح واهلل اعممم

 نلي لغيه  فب ههع و ل نا يحه  خوفح من الهعحهلل المتورم رح  ا ضحاو من رهللاول المٍح  لحخحٍا.
أمح ريحع ح رح  المٍح   التحلن تيهوه   تهى و ف دو ريدحى مدم الهدحه  و ووألد  الهدحه  أن التدحلن تيهوهد  

  ووأل ح تحهيمح مؤرتح و فا يألوو ل  الهألُو إلي ح إال ت هلل أن ته ح ووألح ضيده  و ثد   تهى محهم  رح
الهألددُو إلي ددح . أمددح  يٍح  ددح تإهاهللتدد  أو يمددو  ره ددح و وت ددهلل اهت ددحا رددهللت ح فددب  حتددح الحددحلتين يألددوو لدد 

 حل ح.هلليهللين خال ال هللل وت هلل اهت التحله  تيهوه  صغهى و فيألوو لووأل ح الهألُو إلي ح ت  هلل وم ه أل
  

                                                 

االختيددحه  ٕٙٚ/ ٔو ألددواهه ات حيددل  ٜٜٔ/ٙو  ه حيدد  المحتددحا ٓ٘/ ٗله دد  المه ألددب و ا ٕ٘٘/ٚالمغهددب    (ٔ)
 . ٛٔٔ/ٖلت حيل المختحه 

 . ٖٕ٘ /ي اآل وعوهل الت هل  (ٕ)
 . ٘ٛٔ/ٖمغهب المحتحا   (ٖ)
 . ٜٜٗٙ/ٜاله   اتعامب وأهلللت   ٕ٘٘/ ٚالمغهب  (ٗ)
 .  ٜٜٗٙ/ ٜيهَه : اله   اتعامب وأهلللت     (٘)
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 المبحث الرابع
 خطبة المعتدة والعقد عمييا

إنا خٍدددا الهألدددل المدددهأل فدددب ردددهللت ح تحلتصدددهيحو ور دددهلل رحي دددح فدددب ال دددهللل أيلدددحو رتدددل اه لدددحا     
 رهللت حو فمح ح   هنا اله ح  ؟ 

 اختمف العمما  في ذلك عمى قولين :
هددنا مددنها محلدديو والحيدداو يألددا التههيدد  تيه مددحو وتحدده  رحيدد  مؤتددهللًا ت ددهلل التههيدد و و القممول األول: 

 .(1)وا وواربو وع يهلل تن المعيا
 واحتج أصححا هنا ال ول تمح يأتب:

مده تدن الخٍدحاو أن امدهأل مدن ردهيي تووأل دح هألدل مدن ث يدف ألحا رن معدهو و ردحل: تحدغ ر -ٔ
 . (6)فب رهللت حو فأهعل إلي مح فهه  تيه محو ورحرت مح ورحل: ال ته ح ح أتهللا

 وأجيب: 
اا ره ( مه ٍ  و رحل  اتن حو و ورهلل خحلهد  رحدب )هلدب اا رهد ( الهواي  رن رمه)هلب  أوًا:

ف حل يهه  تيه محو وت مل رهللت ح ا ول و وتعت تل من هنا ردهللل ألهلليدهلللو ول دح الصدهللا  تمدح اعدتحل 
 . (0)من فهأل حو ويصيه  اهمح خحٍتينووهواي  رحب اصح من هواي  رمه فأي مح أول  تحآلخه

: ورح  فٌه صح  الهواي  رن رمه)هلب اا ره (و رهلل صح هألور  رن نليو ف حل ثانياً 
عهيحن الثوهي: اختههب أش ا رن الش تب رن معهو و أن رمه هألم رن نليو و أل ل ل ح 

 .(4)م ههحو و أل ح مح يألتم حن
ل تحلشدبا رتدل أواهد و ف دنلي الهدح ح فدب ال دهلللو تمدح اهد  ال يحى رح  رحتل الواهاو  وه  اعدت أل-ٕ

 .   (5)اعت ألل تحلشبا رتل أواه و في حرا تحلتحهي  رح  التأتيهلل
 و أجيب : 

ال يددحى لدد يفو ال يصددحح لاحتألددحا تدد  فددب هددنا الم ددح و  هدد  لدديى ههددحي إألمددحُ رحدد  حهمددحن 
ا  ل من: الوههيو و ع يهلل تن ألتيهو وضيههمدحو ثد  حتد  ال حتل من الميهااو ف هلل أوألا ل  الميها

لو صح أن ال حتل يمهدم مدن الميدهااو فمدن أيدن نلدي لت أليحد  إيدح  رتدل ورتد و و مدن ثد  رحردهللل مدن 

                                                 

دددحه  ٜٖٗ/ٕالمهللوهددد    (ٔ) تدددب  ٖٕٛ/ٙو هيدددل ا ٍو و ال واردددهلل فدددب اله ددد  اتعدددامب التدددن هألدددا  ٜٗٔ/ٖو ال ٍه
 .                                     ٕٚٗالحهتحب ً

 (   .                  ٓٙٔ( تهر )ٕٕٔ/ٗ(  و ومصهف اتن أتب شيت  )ٜٖ٘ٓٔ(تهر )ٕٛٓ/ٙمصهف رتهلل الهوا )  (ٕ)

 . ٓٛٗ/ٜالمحح     (ٖ)
تب   (ٗ)  . ٔ٘ٔ/ٔو أح ح  ال هان لححصحًٜٗٔ/ٖال ٍه
 . ٓٛٗ/ٜالمحح    (٘)
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اعددت ألل تحلشددبا رتددل أواهدد  رورددا تحهمحهدد  ليعدد  مٍددههلللو حتدد  ت تمددهلل فددب اعددتهتحٍ ا ح ددح و و 
و تأهدد  يحدده  رحيدد  إلدد  ا تددهلل  هدد  اعددت ألح  رتددل ٍهاهللهددحو يحددو  أن ه ددول فدديمن اضتصددا مددحل موهثدد 

ا ووألتدد  فددب هملددحن أن ه ددول تحدده  رحيدد  ل تددهللو  هدد   ورتدد  وان ه ددول مددن لدد  يتمحلددي ههعدد  فددٍو
 . (1)اعت ألل الشبا رتل أواه 

حا وهددو يألددا التههيدد  تيه مددحو وت ددهلل اهت ددحا ال ددهلللو يت ددهلل  إلي ددح خحٍتددحو  عددحله الخٍدد القممول الثمماني:
مدددنها الشدددحف ي و والَحههيددد و وا محميددد و وهدددو مدددنها رحدددبو واتدددن معددد وهللو واليددد  نهدددا الشددد تبو 

 .(6)والحعن
 احتج أصحاب ىذا القول:و     
مدح ألددحا رددن رٍددحا مددن أن رحددب تددن أتددب ٍحلداو أتدد  تددحمهألو ُه حدد  فددب رددهللت ح و وتهدد  ت ددحو -ٕ

فهدده  تيه مددحو وأمههددح أن ت تددهلل تمددح ت ددب مددن رددهللت ح ا ولدد و ثدد  ت تددهلل مددن هددناو رددهللل معددت تح و فددإنا 
 .(0)اه ل  رهللت حو ف ب تحلخيحه: إن شحا  ه ح و وان شحا  فا

ر َمْت َعَمْيك ْم أ مهَيات ك ْم َوَبَنات ك مْ  رحل اا ت حل  -ٕ أ ِحله َلك ْم َما وَ   : إل  رول  ت حل  .....اآلي  ح 
 . (4) َورَاَ  َذِلك مْ 

 وجو الدالة:
إن اا عددتححه  وت ددحل : ن دده لهددح  ددل مددح حدده  رحيهددح مددن الهعددحاو ولدد  يددن ه لهددح المه وحدد  فددب ال ددهللل 

اله ح  ت ح ت هلل تمح  رهللت حو فإنا ل  يدن ه اا ت دحل و ال المهللخول ت حو فب ألمح  مح حه  رحيهح اتتهللااو 
 (و وردهلل أحح دح اا ت دحل  ت ولد  ردو وألدل: فب هدن  اآليد و وال فدب ضيههدحو وال رحد  لعدحن هعدول  )

 . (5) ْم َأْن َتْبَتغ وا ِبَأْمَواِلك ْم م ْحِصِنيَن َغْيَر م َساِفِحينَ َوأ ِحله َلك ْم َما َوَراَ  َذِلك  
تحل يحى رح  الموهي  ت حو ف هلل األمم ال حمحاو رح  أن الهألل لو وه  ت حو ل  يحه  رحي  تووأل حو  -ٖ

ؤ  إيحهح فب ال هللل  .(6)ف نلي ٍو
و ال ددول الثددحهبو ل ددول اتألمددحُ الددني ارتمددهلل رحيدد و و  هدد  ألددحا رددن معددهو : أن والممراجح و اهلل اعمممم

 .(2)رمه هألم رن نلي و أل ح مح يألتم حن 
 
 

                                                 

 المصهلله ههع   .  (ٔ)

و  شددف ٕٛٓٓ/ٙومصددهف رتددهلل الددهوا   ٕٓ٘/ٗوالتحهالهالدد  ٔٗ/ٙو المتعددٍو لحعددهخىٜٕٗ/٘يهَدده: اال   (ٕ)
تب ٕٖٙو الهحصهيح   ٙٗٔ/ٕالحلح   حه ٜٗٔ/ٖو ال ٍه  .ٖٕٛ/ٙو هيل االٍو

 . ٓٛٗ/ٜ( المحح  ٕٖ٘ٓٔ( تهر  )ٕٛٓ/ٙالهوا  )مصهف رتهلل   (ٖ)
 . ٕٗ-ٖٕعوهل الهعحاو اآلي /   (ٗ)
 . ٜٙ/ٜالمحح    (٘)
تب ا  (ٙ)  . ٖٚٔ/ٔو هَح  ا عهل فب اتعا  ٜٗٔ/ٖل ٍه
 . ٔ٘/ٔو أح ح  ال هآن لحألصحً  ٕٚ/ٜالمحح    (ٚ) 
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 الخاتمة

صالة ٔانسالو عهٗ انًبعٕث سحًت نهعانًٍٛ ٔبعذ،فال بذ يٍ ٔقفت تأيم انحًذ هلل سب انعانًٍٛ ٔان

ٔاستزكاس نًا حققّ انبحج يٍ يقاصذ ٔيا تٕصم إنّٛ يٍ َتائج بعذ أٌ اكتًهت صٕستّ بانشكم 

 انز٘ سسًُاِ نّ.

فٙ خطـبت انًعتـذة ْٕ انقـٕل انًفٓـى نًقصـٕد انشٙء،  أٔظح انبحج باٌ انتعشٚط  -1

يأخٕر يٍ عشض انشٙء، ْٕٔ: َاحٛتّ كأَّ ٚحٕو عهٗ انُكاح، ٔال ٔنٛس ُٚص فّٛ ، 

 ٚسف عهّٛ، ًٔٚشٙ حٕنّ، ٔال ُٚزل بّ

 مددح تدددين التحددا تدددحن التصدددهيح هددو التهصددديً رحدد  اله دددح  واتفصدددح  تددن ه  وهدددو تحدددي  -6
الخٍتدد  التددب تددت  ت تددحهل صددهيح و ال تحتمددل ضيدده ٍحددا الددوواا تددحلمهألو و إَ ددحه الهضتدد  

لدووااو  دأن ي دول الخحٍدا: أهيدهلل أن أتووألدي أو ي دول لولي دح: أهيدهلل الدوواا الصهيح  فب ا
 مه ح .

بٍٛ انبحج األنفاظ انتٙ استخذيٓا انفقٓاء ٔأدسجْٕا ظًٍ األنفاظ انصشٚحت أٔ ظًٍ  -0

 أنفاظ انتعشٚط كًا بٍٛ انبحج األنفاظ انًختهف فٛٓا بٍٛ انفقٓاء.

يح تخٍت  م تهللل الغيهو حها  عواا  حن من ن ه التحا اتهح  اله  حاو رح  أن التصه   -4
 . ٍا  هأل بو أ  تحلنو أ  وفحل

  الم تدهللل مدن ٍدا  تدحلن تيهوهد  تين التحا اختاف اله  حا فب إم دحن الت دهيٌ تخٍتد  -5
 واليددد  نهدددايألدددوو خٍتت دددح ت هيلدددحو وهدددنا ردددول الألم دددوه  -رحددد  ردددولينو ا ول:  تدددهى

ا َ ه رههلله . والثحهب ويألوو خٍتت ح ت هيلحو وهنا المحل ي و والحهحتح و والشحف ي و فب 
 المحل ي و والحهحتح و والشحف ي و فب ا َ ه رههلله  . والي  نهارول الألم وه 

بٍٛ انبحج اختالف انفقٓاء فيٙ خطبيت انًعتيذة ييٍ بيالن بيائٍ بَُٕٛيت صيمشٖ بيٍٛ يبيٛح  -6

 ٔياَع .
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 ثبت المصادر والمراجع

 انقشآٌ انكشٚى

هدد(و هاألدم ٖٗ٘نو أتب ت ه محمهلل تن رتهلل اا الم هوف تحتن ال هتدب )  أح ح  ال هآ -1
أححهلليثددد  ورحددد  رحيددد  محمدددهلل رتدددهلل ال دددحهلله رٍدددحو هللاه ال تدددا ال حميددد و    وخدددهاأصدددول
  (.ٖٕٓٓ-هدٕٖٗٔ) ٖلتهحنو ٍ –تيهو  

هدد(و ٖٓٚأح ح  ال هآنو اتمح  أتب ت ه أحمهلل تن رحب الهاوي الحههب الألصحً )   -6
 هد(.٘ٔٗٔ) ٔحمي و تيهو و ٍهللاه ال تا ال 

االختيددحه لت حيددل المختددحهو رتددهلل اا تددن محمددوهلل تددن مددوهللوهلل الموصددحبو تح يدد  وت حيدد   -0
 لتهحن. –ومهاأل   الشيخ وهيه رثمحن الأل يهللو هللاه ا هر  تن أتب ا هر و تيهو  

هد(و تح ي : ٖٛٓٔأخصه المختصها و محمهلل تن تهلله الهللين تن تحتحن الهللمش ب )   -4
 هأ(و هللاه التشحلهو تيهو .ٙٔٗٔ) ٔحصه ال ألمبو ٍمحمهلل ه

أهواا الغحيل فب تخدهيج أححهلليدا مهدحه العدتيلو محمدهلل هحصده الدهللين ا لتدحهبو تح يد :  -5
  (و الم تا اتعامبو تيهو  ٜ٘ٛٔ-هد٘ٓٗٔ) ٕوهيه الشحوييو ٍ

شمى الهللين محمهلل تن أحمهلل الشهتيهب الخٍيا  –اترهحُ فب حل ألهحَ و أتب شألحُ  -6
 (و هللاه الم هف  ال هتي و تيهو . ٜٓٙ  )

 هد(.ٕٗٓرتهلل اا محمهلل تن إهللهيى الشحف ب )   وا  و اتمح  أت -2
ا ردددددا   و تدددددأليف خيددددده الدددددهللين الوه حدددددب و هللاه ال حددددد  لحمايدددددين  و ألميدددددم الح دددددو   -2

 تيهو   .  ٜٓٛٔمحهَو  الٍت   الخحمع  ) محيو ( 
  تددن محمدددهلل تددن مهصددوه التميمددب العدددم حهب ا هعددحا و لامددح  أتددب عددد هلل رتددهلل ال ددهي -2

هد ت هللي  وت حي  رتهلل اا رمه التدحهوهللي مه دو الخدهللمح  وا تحدحا ٕٙ٘المتوف  عه  
   الصهحلم د تيهو  لتهحن  .  ٜٛٛٔهد د ٛٓٗٔالث حفي  و هللاه الألهحن  الٍت   ا ول  

(و تح يدد : هدددٓٚٙالتحده الهالدد و شدده   هددو الددهللرحل و اتددن هألددي  المصددهي الحههددب )   -13
 هد(و هللاه ال تا ال حمي و تيهو .ٛٔٗٔ ٔالشيخ و هيح رميها و ٍ

تهللالم الصهحلم فب تهتيا الشهالمو اتمح  راا أتب ت ه تن مع وهلل ال حعحهب الحههدب  -11
 هد(و الم تت  الحتيتي و تح عتحن.ٜٓٗٔ) ٔ(و ٍهدٚٛ٘)  

الهيٌ العيهلل محمهلل  وأت تحا ال هوى من ألواهه ال حموىو اتمح  الحغوي محا الهللين -16
 هد(و م تت  الحيحلو تيهو .ٕ٘ٓٔمهتل  الحعيهب الواعٍب الوتيهللي الحههب )  

ححشي  ههلل المحتحه رح  الدهللهه المختدحه شده  تهدويه ا تصدحهو الشديخ ال ارد و محمدهلل  -10
 هد(.٘ٔٗٔهد(و هللاه اله ه )ٕٖٕٔتحتن رحتهللين الهللمش ب )   الش يه أمين
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هددد(و هللاه ال تددا ٙٚٙل المت ددينو يحيدد  تددن شددهف الهددووي )  هولدد  الٍددحلتين ورمددهلل -14
 .  ال حمي و تيهو و تح ي : الشيخ رحهللل أحمهلل رتهلل الموألوهلل الشيخ رحب محمهلل رٌو

العددهن ال تددهى لحتي  ددبو لامددح  الحددحفَ أتددب ت دده أحمددهلل تددن الحعددين تددن رحددب التي  ددب  -15
 (و هللاه اله هو تيهو . هدٛ٘ٗ)  

هد(و ٙٚٙالححفَ محيب الهللين يحي  تن شهف الهووي )   شه  صحيح معح و اتمح  -16
 ال تحا ال هتبو تيهو . هللاهوٍٕ

 صددددددحيح معددددددح و لامددددددح  أتددددددب الحعددددددين معددددددح  تددددددن الحألددددددحا تددددددن معددددددح  ال شدددددديهي  -12
 (و هللاه اله هو تيهو . هدٕٔٙ)  

 (و هللاه اله ددددهو ٜٜٚٔ-هدددددٛٔٗٔ) ٗ  اتعددددامب وأهلللتدددد و هلل. وهتدددد  الوحيحددددبو ٍه ددددال -12
 تهحن.ل –تيهو  

الهلل توه مصٍه  الخن والهلل توه  –اله   المه ألب رح  منها اتمح  الشحف ب  -12
 -هد ٚٓٗٔمصٍه  التغح ورحب الشهتألبو  مٍت   الصتح  هللمش  الٍت   ا ول  

ٜٔٛٚ ٓ    
و شددددمى ا لمدددد  أتدددد -63 هددددد(و ٖٛٗت دددده محمدددهلل تددددن أتددددب عدددد ل العهخعددددب )   والمتعدددٍو

 هد(.ٙٓٗٔ و تيهو  )تح ي : ألمم من ا فحللو هللاه الم هف
المألمُو شه  الم ناو اتمح  الححفَ محب الهللين يحي  تدن شدهف الدهللين الهدووي )   -61

 هد(و هللها اله ه.ٙٚٙ
اتمددح  الشدديخ أتددب محمددهلل رحددب تددن أحمددهلل تددن عدد يهلل تددن حددو  ا ههلللعددب )   والمححدد  -66

 هد(و تح ي : أحمهلل محمهلل شح هو هللاه اله هو تيهو .ٙ٘ٗ
هددد(و تح يدد : ٕٔٚ دده تددن رتددهلل ال ددحهلله الددهاوي )  تمددهلل تددن أتددب مختددحه الصددحح و مح -60

 أحمهلل شمى الهللينو هللاه ال تا ال حمي و تيهو .
 أحمهلل تن محمهلل تن عام   –مختصه اختاف اله  حاو لحألصحً  -64
 و ر . المهللهعينهد(و ألحم   ٕٔٗٔ) ٔم أل  الههو  الحغوي و أتو هال ال ع هيو ٍ -65
رتيددهلل رتددهلل اا تددن رتددهلل ال ويددوو  وا الددتاهلل والموالددمو أتددم ألدد  مددح أعددت أل  مددن أعددمح -66

هددددد(و رددددحل  ٖٓٗٔ) ٖهددددد(و تح يدددد : مصددددٍه  العدددد حو ٍٚٛٗالت ددددهي ا ههلللعددددب )  
 ال تاو تيهو .

م هف  الث ح  من هألحل أهل ال ح  والحهلليا ومن الل هحا ون ه مناهت   وأختحهه   د  -62
 تن صحلح ال ألح  ال وف  المتوفب لامح  الححفَ الهحرهلل أت  الحعن أحمهلل تن رتهلل اا

   ٜ٘ٛٔه ٘ٓٗٔم تت  الهللاه تحلمهلليه  المهوهل الٍت   ا ول   هد ٕٔٙ
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هدد(و ٙٚٗالم وه  فدب الألدهلللو إتدهاهي  تدن رحدب تدن يوعدف الشديهاوي أتدو إعدحح  )   -62
هدددد(و ألم يددد  إحيدددحا اتعدددامبو ٖٚٓٔ)ٔتح يددد : هلل.رحدددب رتدددهلل ال ويدددو ال ميهتهدددبو ٍ

 ال وي .
 يددحل فددب ال  ددل والهددهو و لامددح  أتددب ال تددحى أحمددهلل تددن محمددهلل تددن أحمددهلل الألهألددحهب الم -62

 – (و تيددهو ٖٜٜٔ) ٔ(و تح يدد : محمددهلل فددحهىو هللاه ال تددا ال حميدد و ٍ هدددٕٛٗ)  
 لتهحن.

هد(و هللاه إحيحا التهاا ال هتدبو ٍ ٜٚٚمغهب المحتحاو محمهلل الشهتيهب الخٍيا )   -03
  (.ٜٛ٘ٔ-هدٖٚٚٔ)

هدد(و ٕٓٙ)   بمحمهلل رتدهلل اا تدن أحمدهلل تدن رهللامد  الم هللعد واتمح  أت المغهبو الشيخ -01
 تح ي  ألمحر  من ال حمحاو هللاه ال تحا ال هتبو تيهو .

المهصل فب أح ح  المهأل والتي  المعح  فب الشهي   اتعامي و هلل.رتهلل ال دهي  ويدهللانو  -06
  (.ٜٜٗٔ-هد٘ٔٗٔ) ٖمؤعع  الهعحل و تيهو و ٍ

ح  العه  أحمهلل تن حهتل الشيتحهبو اتمح  الشيخ موف  الهللين رتهلل اا الم هم فب ف   إم -00
 تن أحمهلل تن رهللام  الم هللعبو المٍت   العحهي  تحل حههل.

(و تح يدددد : رصددددح  ٖٖ٘ٔ-ٕ٘ٚٔمهددددحه العددددتيلو إتددددهاهي  تددددن محمددددهلل تددددن لددددوتحن ) -04
 هد(.٘ٓٗٔ) ٕألبو م تت  الم حهفو الهيحٌو ٍ ال ح

-هدددٖٓٗٔو مٍت دد  الشدده و رمددحن )ٔهلل. محمددهلل ر حدد و ٍ هَددح  ا عددهل فددب اتعددا و -05
ٜٖٔٛ.)  

 هألهي و هللاه الم هف ٕٛٚشيخ اتعا  اتن تيمي  المتوفب  –هَهي  ال  هلل  -06
ددحه مددن أححهلليددا عدديهلل ا ختددحهو اتمددح  محمددهلل تددن رحددب تددن محمددهلل الشددو حهب  -02 هيددل ا ٍو

 هد(و هللاه الألتلو تيهو .ٕ٘٘)  
 هد(.ٖٔٗٔ) ٔهد(و هللاه ال هآن ال هي و ٍٗٔٗٔي حهب )  ههللاي  ال تحهللو العيهلل ال تح -02

 


