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 فسيض ضاؿتفا؛ ؿصارى وبذفت هنارها، وأمضت فقؾفا ؿامت مـ إػ

ا  .معروففا ببعض اعسافا أمي الغالقة؛ ...أبـاءها وترظك ،رَّبه

 وتذفقؾ أوٓده، تعؾقؿ شبقؾ ذم وشَعف واشتػرغ ظرُؿف، تصّبب مـ إػ

عاب  .العزيز أيب هلؿ، ... افصِّ

فا ومؼؾا....  ومـ راؾؼـل ذم رحؾة افطهؾب أشتاذا  إػ زوجي مقجِّ
 الغايل.

 .ادحبوبة صغرهتاو احلبقبة أختي إػ

اء إػ إخقاين وإىل  إلقفمباشؿف ومجقؾ وشؿف،  واحد ـّؾ  إظزه
 . أوالدهم

 

 ادتواضع. العؿل  هذا ثؿرة   أهدي...  أوٓئؽ ـؾِّ  إػ

 

. 

 اإلهـــــداء
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سانت و يف افتتاح ىره انسِّأٌ أتقدَّ ،سًز ًااليتناٌانسّو ملٍ دًاعي ََّإ
 جناشىا، ًأخصُّإيل يد انعٌٌ ً املساعدة يف  يٍ يدّ إىل كمِّ ،قديسكس ًانتّبانشّ

هو كتٌز عًس يٌَت حفظو اهلل؛ بدءًا عهى تفضّاألستاذ اندّ فضيهت ذنكمبصيد يٍ 
 ؛يٍ زعايتيا ًيتابعتيايا تكسَّو بو عهى سانت، ثى بقبٌل اإلشساف عهى ىره انسّ
 .حتى صازث إىل يا ىي عهيو

 ًيٍ اهلل ًافس انثٌَّاب ًاألجس.كس ي جصيم انشّفهو ينِّ

انريٍ  ،انص شكس  ًتقديس  إىل أساترتي األفالمخبجو ٌّتكًا أ
 سديد نكاتبتِيا، صح ًانتّسانت ًتقييًيا، ًتٌجيو اننّيٌا بقبٌل يناقشت ىره انسّتكسّ

 اٌ أٌ يضاعف هلى األجس، ًيعهي هلى انرِّكس.املنَّ املٌىل انكسيىَ سائهتً
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قـًا دـ اظتَؿَده وابتغاه، ه وتقّخاه، وُمعِ احلؿد هلل افذي جعؾ احلؼه ُمعّزًا دـ اظتؼدَ 
 وجعؾ افباضَؾ ُمذًّٓ دـ آثَره وارتضاه.

ؾِف وِهدايتِف، ووشقؾةً ً إػ حِ  مَحدُه ظذ كِعِؿف؛ وأكَعُؿ أَ ، وِرظايتِفػظِف ُصؽرًا ظذ تػضُّ
ُرُم بؼصِده، وأصفد أٓه إفف إٓ اهللُ ؿِده، وأَ بحَ  ـْ رَمف؛ وَأ ـَ ه ٓ رشيؽ فف، وحدَ  ؿِصُد 

ف، صذ اهلل ظؾقف، وظذ ه ورشقفُ ا ظبدُ حمؿدً  ه، وأصفد أنه ـ بعدِ مِّ  صفادًة ٓ تـبغل ٕحدٍ 
ـٍ ف، وحزبِ ف وصحبِ ـــآف  وبعد:ف، بِ  ف وـؾِّ ممم

ابؼة؛  ؾؼد جاءت رشافة اإلشالم خامتةً ؾ شآت افسه  إٓه  ُمذ ذفؽ مل يرتض ربُّـا وفؾرِّ
يعة اإلشالمقهة بافعؿقم ؽَره اسافـّ  اإلشالم ديـًا، ومل يؼبؾ مـ ؛ اشتتبع ذفؽ امتقاز افؼه

فؼد دله وفؽؾِّ زمان ومؽان،  واخلؾقد؛ ؾفل فؾـهاس ـاؾهة؛ حؼقٌؼ بتؼيعاهتا أن تؽقن صاحلةً 
يتغقها  افبديعَ  عَ ـؼيافته  هذا أنه  فا؛يـعة اإلشالمقهة وأحؽامِ فـصقص افؼه  افؼطعلُّ  آشتؼراءُ 

 تؽقنأن  بذفؽ ؾاشتؼامَ ؛ رورـُافش درأُ واخلققِر؛ ويـػل ادضاره ويَ  اشتجالَب ادصافِح 
ؾةِ عَ تَ مُ  معاٍن وأوصاٍف مبـقهًة ظذ  أحؽامف ُؾ ؼه ادعؼقفقهُة افعؾُؾ وؾقف  ، ومـسقجًة كسجًا ُتشؽِّ

 .اهُ وَشدَ  حَلَؿَتفُ 

ف أن جيلَء افتهؼيع ذم ـؾِّّقات وظؿقمات تصؾح فؾقؿائع كاشب ذفؽ ـؾه 
دات؛ مفام اختؾػت افّظروف وادالبسات، وذاك فعؿري ؽايٌة ذم اإلظجاز  ادتجدِّ

، يُ  بعد اشتؼراء وتتبُّع -ؾف جادت ؿرائح افعؾامء ل افعؼقل وإؾفام، وذم تعؼُّ عقِ افتهؼيعلِّ
أكساق  ذم ّقةُ ففا افػروع افػؼتـتظؿُ وظؿقمات،  بؼقاظد وـؾقهات؛ -دقارد إحؽام

 . متقائؿة
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د هذا؛ اشتباكت أمهقهة ادعرؾة بتؾؽؿ افؼقاظد وافؽؾِّ  ؾ افتل تُ  ،قهاتؾنذا متفه شؽِّ
فزاما ظذ افـهاطر ذم أحؽام افقؿائع خمتؾػ إبقاب، وـان ؼيع ذم مـطؼ افته 

ات أن يَ  ه ظـ كػس ادـطؼ افذي ادعاين افؽؾقهة، ويصُدَر ذم اجتفادِ  ؾحظ تؾؽوادستجده
 .تف ويـتحل كحَقهسامويُ ج ظذ مـقافف، ويـُس ؼيع احلؽقؿ، يسايره ظـف صدؾة افته  ؼتػته ت

 ؾػقفا ذم باب آخر،اخلصقصقهة ٓ كُ عًضا مـ بحيقي  ا كجد ـؾه باب مـ إبقابأكه ؽَر 
، وفؽؾِّ مذهب ادعاوضات ادالقَّة باب   ؛ومـ أهؿِّ إبقاب وأحقجفا إػ مزيد دراشة وبحث

ع وافته  ـػريع ظمـ اخلصقصقهة ذم افتّ  ؾؼفلٍّ يشءٌ   حالضققؼ تؾؽ افؽؾقهات، بؾ وذم افتقشُّ
تؾؽ افؽؾقهات افػؼفقهة افتل حتؽؿ وبحؽؿ اكتامئل فؾؿذهب ادافؽلِّ أردت مجع إظامهلا؛ 

ادعاوضات ادافقهة ؾقف، مع كامذج مـ تطبقؼاهتا ذم بابغ مـ أهؿِّ إبقاب مها: افبققع 
ـات؛ واكطالؿا مـ ـؾِّ ما شؾػ ـاكت ؾؽرة افبحث ذم مقضقع: وابط الؼواعد والضَّ  وافؼه

ات ادالقَّة دم ادذهب ادالؽيِّ ة ـالػؼفقَّ  عاوض  دراشة تلصقؾقَّة تطبقؼقَّة دم بايب –احلاكؿة لؾؿ 
 .-البقوع والرشكات

 ة البحث:إشكاليَّ 

   اآلتقة: ادحوريَّة جقب عن اإلصؽالقَّةلق   البحث جاء ا؛ ن هـ  وم  

ات ادالقَّةة ـالػؼفقَّ  وابط  والضَّ  الؼواعد  ما هل  عاوض  وتطبقؼاهتا دم بايب  احلاكؿة لؾؿ 
كاتقالب ة مـطق االجتفاد  وما مدى اكسجام ؟ دم ادذهب ادالؽيِّ  وع والرشَّ فقفا لدى أئؿَّ

  ؟ادذهب

 :اآلتقة ةاألشئؾة الػرعق   تتابعت فا ظـ وفإلجابة 

 ؟ةذم افؼقاظد افػؼفقه  صـقػ ادافؽلِّ امت افعامة فؾته افسِّ  هل ما -1

 ؟ذم ادذهب ادافؽلِّ  فافػؼفلِّ وضرؿُ  ؼعقدافته  مصادرُ هل ما  -2
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وبغ  ،ةادعاوضات ادافقه ة باخلاصه ؼيع مؼاصد افته افعالؿة بغ  هل ما -3
 ؟احلاـؿة هلا ذم ادذهب ادافؽلِّ ة قابط افػؼفقه افؼقاظد وافّض 

قابطِ  تؾؽؿ افؼقاظدِ وما ظالؿة  -4  ؟ فؾؿذهبة إصقل آجتفاديه ب  وافضه

طة ذم تشؽقؾ وحدة ادـطؼ آجتفاديِّ ما هق أثُر  -5 افؼقاظد افؽزى وادتقشِّ
ـات؟ ،ذم باب ادعاوضات ادافقهة ظؿقما ادافؽلِّ  ة ذم بايب افبققع وافؼه  وبخاصه

 ؟ ذم ادذهب ادافؽلِّ ـات وافؼه ؾبققع فة احلاـؿة قابط افػؼفقه افّض ما هل -6

 ة البحث:أهميَّ 

ىوممها شؾػ؛ ت  ؾقام يليت:أمهقهة افبحث  تبده

ر ذم افبحقث إـاديؿقهة أنه  -1 وافبحِث ابتداًء مستؿدٌّ  راشةافدِّ صلَو  ممها هق متؼرِّ
مؽاكتفا، ذاك  افػؼفقهة وظؾقّ  افؼقاظد خيػك صلنُ  وفقس ،مقافعؾ ذمف تعؾهؼِ مُ ة مـ أمهقه 

فؾقه ـُ  افعؾؿ افذي حيقي ؛ ؾبِف تـضبط افػروع، وتتؽامؾ ذم  ات افتػؼُّ وافـهظر آجتفاديِّ
رة ومؼاصدها إضار ـؾقهاهتا  .ادتؼرِّ

 ؼ باجلؿع وافتلصقؾذم ـقهنا تتعؾه  ثاكقاز تزُ راشة وأمهقهة مقضقع افدِّ  -2
راشة افتهطبقؼقهة افقاؿع ة افتلصقؾقهة، وافدِّ راشة افـهظريه قهة ؛ وافتطبقؼ؛ ؾػقفا مزاوجٌة بغ افدِّ

؛ فِزم حتاًم أن دمؿع ؿلخذ مـ مآخذ آشتـباط وافػتقىب ؾنْذ َيتعؾهؼ افبحث ؾقفا
راشة بغ افتلصقؾ وافتػريع.  افدِّ

ـام تؾقح أمهقهة افدراشة ذم ادجال ادطروق بحُثف، أظـل ادعاوضات ادافقهة  -3
ـاِت خصقصا؛ ؾفق ممها يؽثر افسمال ظـف،  وتعؿُّ افبؾقى بف، ظؿقما، وافبققَع وافؼه

راتف،  صعقبة تؽققػ مسائؾف؛ ويزيد مـ ات افقاؿع وتطقُّ تشابؽ صقره ذم طؾ مستجده
افـهاطر ادجتفد؛ ؾال مـاَص دـ يردمل شداد افرأي وصقاب افـهظر مـ  ؾُّ ِض وبغ دؿائؼف يَ 
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ة فتؾؽ إبقاب؛ ؾبؽؾِّ ذفؽ يستدُّ  ضبط افؽؾقهات واشتحضار ادقجفات افعامه
 تفاد ويستؼقؿ.آج

وفعؾه مـ كاؾؾة افؼقل أن أصر إػ أمهقهة فؾؿقضقع يطبعفا بف ضابُع ادذهب  -4
ادافؽلِّ حمؾ افبحث؛ ذاك ادذهب افذي يـبـل ذم أصقفف وؾروظف ظذ حلظ ادؼاصد وإظامل 

ا، ا وإرشآ؛ حته  ادصافح، ؾتحا وشدًّ  آشتـباضقهة ومصادره ك ـاكت ادصؾحة ذم أصقففكصًّ
ك ؿطَب   .افرحه

ف وافـهظر افػؼفلِّ ذم باب ادعاوضات  -5 وفؾبحِث أثٌر هامٌّ ذم تؽقيـ مؾؽة افتهػؼُّ
ثؿه  ،ادافقهة، ؾفق َيبحث ادـطؼ افعامه فالجتفاد فدى ادافؽقِّغ ذم باب ادعاوضات ادافقهة

ى بف تل وادجتفدفقؽقن كزاشًا فؾؿػ ؛يشػعف بافتطبقؼ افػععِّ   ذم مستجدِّ ادسائؾ يتفده
وافقؿائع، فقـُسج ظذ ذات ادـقال، حماؾظا ظذ وحدة افـهسقج آجتفاديِّ ذم ادذهب 

، تلصقال وتػريًعا.  ادافؽلِّ

 أهذاف البحث:

فامقر مـ إمجؾة حتؼقؼ إػ  هتِدف  راشةافدِّ  وؿد جاءت هذه  :أمهُّ

صـقػ ذم افؼقاظد افػؼفقهة. مع ادافؽلِّ ذم جمال افته اإلباكة ظـ شامت اإلشفام  -1
 افؽشػ ظـ مصادِر افتهؼعقد افػؼفلِّ ذم ادذهب ادافؽلِّ وضرؿف. 

قابط افػؼفقة احلاـؿة ٕبقاب ادعاوضات ما أمؽـ مـ افؼقاظد وافضه  مجعُ  -2
ة بو ،ظـد ادافؽقهة ةادافقه   مـ تطبقؼاهتا. ، مع ذـر كامذجافبققع وافؼـاتبايب خاصه

3- ُ ذم ة ، وإصقل آجتفاديه ةقابط افػؼفقه افؼقاظد وافضه تؾؽؿ افعالؿة بغ َتبغُّ
.  آشتـباط فؾؿذهب ادافؽلِّ
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 االرتباط الؽائن  بني قواعد وضوابط ادعاوضات ادالقَّة عـد ادالؽقَّة،ى ما مد -4
ات كؾقَّ  فؾقصقل إػ اشتخالص ،ادتغقَّاة دم أبواب ادعاوضات عيرشتَّ وبني مؼاصد ال
ةدم ادعاوضات ادالقة عـد أئ ؽيِّ ادال تَّػؼُّهجامعة دـطق ال  .ذهب  اد ؿَّ

وابط  من هاتقك الؼواعد   ود مجؾة  ر  شبب و  افؽشػ ظـ  -5  خالفقَّةبصقغة والض 
ةِ وَ ذم ى أّثر ذفؽ ػات ادافؽقِّغ، وإػ أّي مدً ذم مصـه  واكسجامِ ، حدة ادـظقمة آجتفاديه

 ، تلصقال وتػريعا.فدى أئّؿة ادذهب ديِّ دـطؼ آجتفاا

 أسباب اختيار املىضىع:

فا:  إنه اختقاري هلذا ادقضقع جاء كتقجة جلؿؾة مـ إشباب أمهُّ

ؿصًدا  ؛ذم ادذهب ادافؽلِّ اتف رؽبتل ادتتابعة ذم بحث أصقل آشتـباط وـؾقه  -1
 إػ اشتباكة ؾؾسػة افتهؼيع وآجتفاد افػؼفلِّ فدى ظؾامء ادذهب.

ة مـ حاجةٍ افباحُث ذم ادؽتبة ادافؽقهة بف  شعرُ ما يَ  -2 ومزيد  ،دمةاخلإػ  ماشه
، ذم خمتؾػ جمآت بطضه اف افػـقن افؼظقهة، وٓ شقهام  وافتهحؼقؼ فساثفا افعؾؿلِّ افثهـرِّ

ؾ  اتيتعؾهؼ بتحؼقؼ ذيذاك اف ة ادذهب، ـقام  ادـطؼُتشؽِّ آجتفاديه ٕشاضغ أئؿه
ف ظـد ادافؽقِّغ بقضقح.   تستبَغ فؾباحثغ مـظقمُة افتػؼُّ

ّدد افذي ضادا أظجزين  ؾضقؾة ادؼف إصارةُ وجاءت  -3 ؿاضقًة ظذ احلرة وافسه
حقب فتؾؽ  د ظذ أمهقهة افبحث ظةـباهتا ادتـقِّ ادجآت بجَ ذم ادجال افره ـّ ؛ إْذ شؿعتف يم

ة ادذهب، وٓ جرم  ؾ ؾؾسػة آجتفاد ظـد أئؿه قابط افػؼفقة افتل تشؽِّ ذم افؼقاظد وافضه
قابط افػؼفقهة دمؿع بغ افته  ، وِحؽؿ افتّ أنه افؼقاظد وافضه ؼيع ومؼاصده ػريع افػؼفلِّ

ل اشتجالء ادـطؼ آجتفاديِّ  مـ خمتؾػ إبقاب افػؼفقهة، ؾفل أؿرب شبقٍؾ دـ ُيَرجِّ
، وتؾؽ ؽاية ذم افـهػس  مستديؿ. هلا وَمطَؿح  ؿديؿة دذهٍب معغه
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ف وإذْ  -4 ـان فزاما ظعه اختقار جمال  ؛وؿع آختقار ظذ  بحث يؿسُّ ـؾقهات افتهػؼُّ
ة افـهاس وتؽثر داظقتُ  رُت بؿعقهة ؾضقؾة ادؼف تتعؾهؼ بف حاجه ف، وتعؿُّ بف افبؾقى، وؿده

ة  كاتأنه ادعاوضات ادافقهة وبخاصه ر إوفقيه بايب البقوع والرشَّ ات، ذم ، ممها يتصده
صعاب تؾؽؿ ادجآت، ؾاشتخرت اهلل شبحاكف وتقـؾت ظؾقف ظازمة ظذ اديضِّ ذم 

وأضبط فؾبحِث أجَرى فؾـػِع  ؛ئدِ ضريؼفا افالهحِب، وـان ما ـان ِمـ جؾقؾ افػقا
راشة واجلفد. وافدِّ

 بعة في كتابة البحث:ة املتَّ الخطَّ 

 ة افبحث ظذ افـحق أيت:وجاءت خطّ 

صطؾحات  العـوانصته لؾتَّ بؿبحث متفقدي خصَّ اؾتتحتفا  - ؛ وؿد عريف بؿ 
ل خصصتف بتعريػ افؼقاظد وافّضقابط افػؼفّقة، وإفػاظ: ضّؿـتف مطؾبغ  إوه

 .فتعريػ ادعاوضات ادافّقة، وافبققع وافّؼـات فقا ادطؾب افثهاين مـف ؾأمه تعؾِّؼة َّبا. اد
ل ثم جاء - ذم ادذهب  افػؼفلِّ  بافّتؼعقدِ  اؼً راشة متعؾِّ مـ هذه افدِّ  الػصل األوَّ

قابط افػؼفّقة فؾؿعاوضات ادافقهة ذم  ادافؽّل، وظالؿة ادـطؼ آجتفاديِّ بافؼقاظد وافضه
 :مطالبمـفام يشتؿل عذ ثالثة  كل   اثـني، وحيوي مبحثنيادذهب، 
 ثت ؾقف ظـحتدّ  ؛ـان فؾّتؼعقد افػؼفّل ذم ادذهب ادافؽّل  لفادبحث األو   -

ة  امت افعامه ، وظـ مصادر افّتؼعقد افػؼفّل فؾّتصـقِػ ادافؽلِّ ذم افؼقاظد افػؼفقهةافسِّ
ا.ذم ادذهب ادافؽّل  فضرؿو  ، ـؾُّ واحد مـفا جعؾت فف مطؾبًا خاصًّ

قابِط افػؼفّقة ؾؼد تـاول  أما ادبحث الثَّاين - افعالؿة بغ افؼقاظِد وافضه
ال، ادذهب ادافؽلِّ فؾؿعاوضات ادافقهة، وادـطِؼ آجتفاديِّ ذم   ذم ثالثة مطافب مػصًّ

هلا يتضّؿـ احلديث ظـ حق أيت: افـه ظذ بغ مؼاصِد افتهؼيع ذم ادعاوضات  افعالؿةأوُّ
قابط افػؼفقهة احلاـؿة هلا ذم ادذهب  افثهاين ظـ؛ وادافؽلِّ  ادافقهة، وبغ افؼقاظِد وافضه



 ك

 

قابط تؾؽ ظالؿة  ة فؾؿذهب، ثؿ ختؿتف ببقان  بإصقل افؼقاظد وافضه آجتفاديه
ق  .ابط افػؼفّقة ذم ادذهب ادافؽّل أشباب اخلالف ذم افؼقاظد وافضه

طة  - أما الػصل الثاين من هذه الدراشة فؽان عن الؼواعد الؽزى وادتوش 
 :مبحثني اثـنيعذ  رخإ ذا ؿؾ هتصا، وؿد احلاكؿة  لؾؿعاوضات ادالقَّة عـد ادالؽقَّة

ع ظـفا مـ ؿقاظد وما تػره ، الؼواعد اخلؿس الؽزى عرضت فقه إىلل األوَّ  -
.خمسةمطالةفي، ظـد ادافؽقهة ةحاـؿة فؾؿعاوضات ادافقه 

طة احلاـؿة ؿؾة مـ اؾخصصتف جل ادبحث الثَّاين:أما  - فؼقاظد ادتقشِّ
ؾة ذم، فؾؿعاوضات ادافقهة ظـد ادافؽقهة .ؽؾ مـفا مطؾب فشبعة ؿقاظد  مػصه  خاصٌّ

وابط الػؼفقَّة احلاكؿة  أما الػصل األخر من هذه الدراشة فؼد خصصته لؾض 
 كات دم ادذهب ادالؽي  وكامجج من تطبقؼاهتا؛ ودرشته دم ثالثة مباحث:لؾبقوع والرشَّ 

ّضقابط افػؼفّقة احلاـؿة حلؼقؼة افبقع ورشوضف وأحؽامف ظـد فؾجعؾتف فا ـفأوّ 
ؾة ذم ادافؽقهة،  .فؽؾٍّ مـفا ثالثة مطافب مػصه

صتف: ؾادبحث الث اينأما  قابط افػؼفقهة احلاـؿة فؾبققع ادؿـقظة ظـد  خصه فؾضه
وما ، فسبب ذم ذات ادبقع: ما ُمـِع مـفا ظذ ثالثة مطافب مشتؿٌؾ  أيضاادافؽقهة، وهق 

با ُمـِع  .بسبب دخقل افغرر واجلفافة وما ُمـِع، بسبب دخقل افرِّ

ـات ذم ف ؾفق أما ادبحث األخر من هذا الػصل ؾّضقابط افػؼفّقة احلاـؿة فؾؼه
ـات وافثاين ٕكقاظفا.ادذهب ادافؽّل،   ذم مطؾبغ اثـغ: أحدمها ٕحؽام افؼه

 .قصقاتتائج وافته افـه أهؿُّ ؾقفا  خامتةبراشة دِّ ال ختؿتثم  -

 ابقة:راسات السَّ الذ  
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ذم ؿد اكتحقا  ،ةة ادافؽقه ظـد أئؿه ة قابط افػؼفقه افباحثغ دقضقع افؼقاظد وافضه  إنه 
 :ٍح اـمَ  ثالثةَ  فابحث

مـ  واحد قابط مـ ـتاباؿترص ظذ اشتخراج افؼقاظد وافضه  :لادـحى األوَّ 
 :ـؾٍّ مـ ة ٕظالم ادذهب، ظذ كحق صـقعافؽتب افػروظقه 

ة ادستخرجة من كتاب الؼواعد الػؼفقَّ  :رشافتفاة حسغ ذم افباحثة صػقه  -
مة فـقؾ درجة اداجستر شـة وهل رشافة مؼده  ،ين الؼرادمِّ خرة لإلمام صفاب الدِّ الذَّ 

 .م بجامعة اجلزائر2002هـ، 1422
 ،ثت ؾقف ظـ ظرص افؼراذمِّ ؾتحده  دم متفقد وقسؿني، أما التؿفقد افباحثة تـاوفتفا

ؾة ظـ خرة، ودراشة مػصه وـتابف افذه  ؾػقف دراشة حلقاة اإلمام افؼراذمِّ  لالؼسم األوَّ أما و
ة ؾؽان فؾؼقاظد افػؼفقه  اينالؼسم الثَّ افؼقاظد افػؼفقة مع بقان مـفج افؼراذم ؾقفا، أما 

 .دستخرجة مـ افذخرة وتطبقؼاهتاا
الؼواعد  :وظذ هذه افقترة أيضا جاءت رشافة افباحثة ظزيزة ظؽقش بعـقان -

وهل ، لإلمام ابن حارث اخلشـي   ،ة ادستخؾصة من كتاب أصول الػتقاوابط الػؼفقَّ والضَّ 
م، ذم ؿسؿ أصقل افػؼف 2001هـ، 1422مة فـقؾ درجة اداجستر فسـة إخرى رشافة مؼده 

 .بجامعة اجلزائر

صاحبتفا بدراشة كظرية فشخصقة ادمفػ بؿختؾػ جقاكبفا، ثؿ دراشة  فاتْ اشتفؾه 
فعؾؿ افؼقاظد افػؼفقة، فتختؿفا هل إخرى بافؼقاظد وافضقابط افػؼفقة ادستخرجة 

 مـ افؽتاب.
 :افؽتب أتقة ذم ؾؾؽفام جاء ـؾٌّ مـو -

   من خالل كتابه  ،عـد الؼايض عبد الوهاب البغداديِّ  ؼعقد الػؼفيُّ الت
 .فؾدـتقر ظبد اهلل اهلاليل ،عوكةاد



 م

 

 من خالل كتاب اإلرشاف عذ مسائل اخلالف قواعد الػؼه اإلشالميِّ و، 
 دحؿد افروـل، وؽرها ظبد افقهاب افبغدادي ادافؽلِّ  لؾؼايض

من  الرشائل والؽتب من ،امججالـ   مع تؾؽم -البحث حملَّ -راشة وختتؾف هذه الدِّ 
 فقام يليت: بشؽل عام صحاب هذا ادـحى أ

أظالم ادذهب، َعَؾؿ مـ ف واحدٍ  ظذ ـتاب ؾروظلٍّ  دراشتل ظدم اؿتصار* 
من خالل كتب  بادذهب ادالؽيِّ ؼ تتعؾه  امقابط مـف؛ وإكّ واشتخراج افؼقاظد وافّض 

دم  ػؼهة ادذهب دم الت  ؛ لقستبني مـطق أئؿ  الػروع الػؼفقَّةني فقه وكذا كتب الؼواعديِّ 
 .الباب ادؼصود بالبحث

راشة جاءت خاّص    ،ةؿة فؾؿعاوضات ادافقّ اـبافؼقاظد احلة * ـام أن افدِّ
رصًػا لن ذم شابؼاهتا حقث صؿؾت ٓ ـام هق افشه  ،ـاتافبققع وافؼه وتطبقؼاهتا ذم باب 

ظة ؼقاظدف  مجقع إبقاب.  مـ  متـقِّ

ـ خالل دراشة هذه افؼقاظد، مِ  ظذؾؼد اؿترص افبحث ؾقف  أما ادـحى الثاين:
وهذا وجف خالف هذا  غ،ـتاب أو ـتابغ  ظذ إـثر، مـطؾؼغ مـ ـتب افؼقاظديِّ 

ل، افذيـ يستخرجقهنا مـ ـتب افػؼف، أصحاب  وهدف ادـحك ٕصحاب ادـحك إوه
افغرياين ذم ادق قخ افصه بسقط فتؾؽ افؼقاظد، وهذا ما ؾعؾف افشه ح وافته افؼه  ادـحك افثاين

 :ؾٍّ مـ ـتابقفـ

ورشح  ،ة ذم ـتايب إيضاح ادسافؽ فؾقكؼيسِّ ة ظـد ادافؽقّ تطبقؼات افؼقاظد افػؼفقه  -
 .ادـفج ادـتخب فؾؿـجقر

 .مـ خالل ـتاب افبفجة ذم رشح افتحػة ةة ظـد ادافؽقّ تطبقؼات افؼقاظد افػؼفقه -
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ادصدر وعؿوم دم خصوص  ا ادـحىهذأصحاب والػرق بني دراشتي و
 دم مؼصد البحث:كذا األبواب، و

 ،ةقابط افػؼفقّ قضقح فؾؼقاظد وافّض حؾقؾ وافتّ هذه افؽتب ؿد اظتـت بافتّ  * ؾننه  
افبحث؛  حمّؾ  راشةُ ،  أما افدّ ادذهب ادافؽّل  فعؾامء ؼقاظدافمـ خالل ـتاب مـ ـتب 

 مـ خالل مصادره ادتـقظة. فتحؼقؼ ؿقاظد ادذهب ادافؽّل ؾفل هتدف 

، بتلصقؾ ةادافقّ   راشة حتت باب واحد هق ادعاوضاتافدّ * ـام اخست أن تؽقن 
، وبادؼاصد ة ذم ادذهب ادافؽّل ربطفا بإصقل آجتفاديّ افؼقاظد وافتؿثقؾ هلا، وـذا 

ظذ ، ؾقام وؿػت ظؾقف بخصقصف، ومل أجد مـ تـاول هذا فؾؿعاوضات ادافقهةة افؼظقّ 
 ؽرها. ا ظـػ َّبتؾإضاؾة خت تف ؾؽاك، وهق بنصارة مـ ادِؼ تؼصر مـِّل

 ة ذم مجقع أبقاَّبا،قابط افػؼفقّ : ؾفؿ مـ ـتبقا ذم افؼقاظد وافّض أما ادـحى الثالث
وإن ذـرت افؼؾقؾ مـ ؿقاظد  ،ذاهبخمتؾػ اد عـك بؼقاظدتُ ظذ صؽؾ مقشقظات 

ا مل ختتصَّ  ؛-ةباب ادعاوضات ادافقه ذم شافة أظـل ما تعؾؼ َّبذه افرِّ -ة ادافؽقّ  إالَّ أَّنَّ
، وما ج   ابالبحث دم ادذهب ادالؽيِّ ، وأحقاكا كر فقفا من قواعد ادذهب فؼؾقل جدًّ

يعرضون الؼواعد عرضا دون رشح وحتؾقل ومتثقل، ثمَّ هم مل يعتـوا بادـطق الؽيلِّ 
وابط، وهو ما خيتؾف متاما عن لالجتفاد وربطه بادؼاصد الرشعقَّة لتؾؽم  الؼواعد والضَّ

 دراشتي، ومن أهمِّ من كتب عذ ادـحى الثالث:

 

 .ةة وإصقفقّ معؾؿة زايد فؾؼقاظد افػؼفقّ  -
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ة، ودورها ذم ة اإلشالمقّ ؿة فؾؿعامالت ادافقّ ة ادـظّ مقشقظة افؼقاظد افػؼفقّ  -
 .ة رمضان، فعطقّ ظؿ ادعارصةتقجقف افـُ
ة ذم افػؼف ة احلاـؿة فؾؿعامالت ادافقّ قابط افػؼفقه افؼقاظد وافّض مقشقظة  -

 .دويِّ افـه ظعٍّ صاحبفا ، فاإلشالمل
 البحث: منهــج

ادـفج  فاستفؾِّ ذم مُ  ،ظذ مـاهج ومباحثف فؾصقفمـفجقة افبحث ذم ترتؽز 
ص ٕخؾُ  ؛ظـد أظالم ادذهب ؼعقد افػؼفلِّ فته ؾؼات افتهلفقػ ذم ال حلتتبعِّ  ظـد،  ّ ُالتارخيي

 .دويـصـقػ ظـدهؿ ذم خمتؾػ مراحؾ افته إػ خصائص افته 
مع  ل ادذهب ادافؽلِّ حال معاجلتل فتعاضل ؿقاظديِّ  حؾقيلِّ التَّ  بادـفج  ل ثـِّأُ ثؿه 
غ ذم ة ادافؽقِّ مـفج إئؿه  ٓشتخالصِ ؛ قابط افػؼفقة اشتخراجا وصقاؽةافضه افؼقاظد و

قابط وبغ ذم دراشة افعالؿة بغـذا وؼعقد؛ افته  إصقل آجتفادية  تؾؽ افؼقاظد وافضه
 .فؾؿعاوضات ادافقهةة ظقه دؼاصد افؼه با مدى ارتباط ذفؽفؾؿذهب، و

ة ظـد قابط افػؼفقه ذم حرص افؼقاظد وافضه  ادـفج االشتؼرائيِّ  ـام ـان اظتامدي ظذ
 ؼـات.ة ذم بايب افبققع وافادة ادافؽقه افسه 

 ؾؼد اظتؿدتف ذم بقاين حلؼقؼة افؼقاظد وافتؿثقؾ هلا. ادـفج الوصػيُّ وأما 
قابط افؼقاظد ذم بحث تػاصقؾافعؿؾ  قهةآف أما ظـ  ؾفق ؛بعد اشتخراجفا وافضه

 :حق أيتظذ افـه جارٍ 
ٓ ب ئأبتد -1 مـ  افؼاظدة ورد ذمممها  ؛تسـهك يل مجعف وآّضالع ظؾقفذـر ما أوه

 ظة ظـد ظؾامء ادذهب.صقغ متـقِّ 
  .ضح بفـبافؼدر افذي تته  اهل  ظامٍّ فؾؼاظدة، وإظطاء مػفقم بؼح خمتزل أثـِّل  -2
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قابط، ومل أفتزم هذا ذم ـامؾ أورد ما تقَّسه مـ  -3 ة تشفد فؾؼقاظد وافضه أدفه
قابط  قاظد، بؾ ذم أؽؾبفا، ؾؾعؾه مجؾةَ افؼ آشتؼراء، أو حيؽؿفا أصؾ مردُّها إػ افضه

قاهد.  افباب؛ ؾاشتغـقت بدفقؾ افؼاظدة إمِّ ظـ تؽرار افشه
ابط افتزمت ذـرَ -4 تؽقن بؿثابة  ،كامذج مـ افتهطبقؼات افػروظقهة فؾؼاظدة أو افضه

، تزيد ذم افؽشػ ظـ حؼائؼفا.وتـزيؾ واؿعلٍّ هلا قضقحقهةُمُثٍؾ ت

؛  ابطمصطؾح افؼاظدة وافضه  بغ ادشفقر ػريؼافته ّت ذم ثـايا افبحث اظتؿد-5
ختتصه افؼاظدة بذفؽ، ومل أخافػ ذفؽ إٓه  ٓه خر خمتصٌّ بباب معغه ظذ أؾفذا إ

 . داًما، حقث يتؼاضاين فذفؽ مؼتٍض أبقِّـف ذم مقضعف
 ، تقثقؼا أصقالادـؼقفة ػروعافو قابطوافضه  ظذ تقثقؼ افؼقاظد ُت صحرَ  -6

 ـلػ مصادِرها، مع افتزام تقثقؼ إؿقال مـ ـتب أصحاَّبا مبارشًة ما أمؽـبعزوها إ
وما ـان مـف بحرؾف جعؾتف بغ ظالمتل آؿتباس، وما ٓ ؾذـرتف بصقغة يـظر، ذفؽ، 

قابط ِخؾقا مـ ظالمات آؿتباس، وهل ٓ صؽه  ؽر أينِّ ربهام ذـرت افؼقاظد وافضه
 ا. مـؼقفٌة بحرؾفا، فقضقح إمر ؾقف

تػاديا إلضافة ٓ أحسبفا مـ صؿقؿ افبحث،  ،مل أترجْؿ فألظالم ادذـقريـ -7
 مـ ادشفقريـ ظذ أنه معظؿ افقارديـ ذم إضروحةظالوة ظذ إصارة ادؼف بذفؽ، 

 .فدى أهؾ آختصاص
ة إػ شقرها بلرؿامفا، وـذا ختريج إحاديث ظزو أيات افؼرآكقّ افتزمت  -8
ة  حقحغ أو أحدمها، أو ذم مقضل ضروحةافتل وردت ذم إافـهبقيه ، ؾنن ـاكت ذم افصه

 ظزوهتا إػ مـ ادذـقرات؛ ، وإن مل تؽـ ذممع افعزو إفقفا مافؽ  اـتػقت بقاحد مـفا
جفا، مع ذـر احلؽؿ ظذ احلديث.خرأ

شافِة ظذ افـهحِق افتهايل: -9  أثبتُّ ؾفارَس ظؾؿقهًة ذم آخر افرِّ



 ف

 

بُتفا حسب ترتقب ادُصحِػ.  َؾفرشُت أياِت افقاردَة ورته

 وؾفرشُت إحاديث وأثار ورتبُتفا ترتقبًا هجائّقًا. 

 وؾفرشت افؼقاظد وافضقابط ورتبتفا ترتقبا هجائقا.

بًة ترتقًبا هجائّقاً  ؛وَؾفرشُت ادصادر وادراجع فرة دحسب اشؿ  ،مرته  مفِّػفا.افشُّ

صاُد، وصذه أ تعاػ هذا واهللَ  الُح وافره داَد، دا ؾقف اخلُر وافصه شلُل افتهقؾقَؼ وافسه
يـ  .اهللُ وشؾهؿ ظذ افـبلِّ افؽريؿ، وآفف وصحبف وافتابعَغ، وتابعقفؿ بنحساٍن إػ يقِم افدِّ
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راشُة إػ  ـ   افَؽشِػ َظـهَتِدُف هذه افدِّ ٓ ِؽـًك فؾؿػتل  ،ن  ت رشيعيٍّ أصقل  ش 
 ذاك هق ظؾؿ؛ ة اإلفتاءدم ضبط عؿؾقَّ  ةبالغ أمهقَّةوادجتفد ادتبرصِّ ظـ حلظف؛ أْن ـان ذا 

وابط الػؼفقَّة  ُيعُغ افػؼقف ظذ و، ةافػروع افػؼفقه افذي ُيعـَك بضبط الؼواعد والضَّ
ي فؾـهقازل وادستجّدات، جا هلا عذ أصوهلا وكؾقَّاهتا عذ ضوء مؼ افتهصدِّ رِّ  عد الرشَّ ص  خم 

ابؼغمـفا؛ شائرا دم جات ادـطق التَّرشيعيِّ  ة ادذهب افسه  .افذي صدر ظـف أئؿه

راشة  ؾَعرَضْت  ػفوم  الؼواعد   بقان إػهذه افدِّ الػـرق  مززةً ة،  وابط الػؼفقَّ والضَّ  م 
 مـ إفػاظ. بقـفا وبني ما صاهبفا

عالقة ادـطق  جمؾقَّة، دم ادذهب ادالؽيِّ  ؼعقد الػؼفيِّ التَّ أصول ـام جاءت ـاصػًة ظـ 
 :ما يليت مـ خاللة، ة لؾؿعاوضات ادالقَّ وابط الػؼفقَّ بالؼواعد والضَّ  فقه االجتفاديِّ 

مصـادر  وبقان، ةدم الؼواعد الػؼفقَّ  ادالؽيِّ  صـقف  ة لؾتَّ العام   امت  السِّ  ظـ باكةاإل -
 ؼعقد.ذم افته ضريؼة فؼفاء ادذهب و، عـد ادالؽقَّة الػؼفيِّ  ؼعقدالتَّ 

ـ حُث بَ   - ة وادـطـق ادالقَّـ ة لؾؿعاوضـات  وابط الػؼفقَّـالعالقة بني الؼواعد والضَّ
 رشيعبؿؼاصد التَّ  تؾؽم الؽؾقَّات الػؼفقَّة عالقة مع إبراز، ؽيِّ ادال دم ادذهب االجتفاديِّ 

ة بادعاوضات ادالقَّة؛ ـ وـذا ظالؿتفا اخلاصَّ ؛ كـل هـذا ة لؾؿـذهبباألصول االجتفاديَّ
 ةادذهب وتؽامؾ ادـظقمـة افػؼفقهـ فدى أظالمِ  ساق ادـطق االجتفاديِّ اتِّ بقان  ا إػؿصدً 

دم الؼواعـد  شـبب اخلـالفإػ  فـقخؾص افبحـث،  ادافقهـة ذم باب ادعاوضات ادافؽقهة



 ق

 

ـافته  مـطـِؼ  ؛ ومـدى تـلثره ذم وحـدة الػؼفقةوابط والضَّ   ظــد ادـافؽقِّغ ذم أبـقابف ػؼُّ
 ادعاوضات ادافقهة.

راشة ـام ة اخلؿس الؽزى، وما تػـرع عـفـا لؼواعد الػؼفقَّ اإػ بحث  ظرضت افدِّ
ادة ادالؽقَّة،  ةمن قواعد حاكؿة لؾؿعاوضات ادالقَّ  مشػقظة بـامذج تطبقؼقهة مــ عـد السَّ

ضت إػ دراشة ؾؼف ـ مجٍع مـ ادافؽقهة، ـام تعره طة احلاكؿـة لؾؿعاوضـات الؼواعد ادتوشِّ
ـقابط؛ إذ هـل رشحا وتػريعا ةادالقَّ  ، وهذه إخرة هل دون افؽـزى وأــز مــ افضه

ة بباب واحد مـ إبقاب فؽـفا أؿؾُّ اتِّسـاظا مــ اخلؿـس افؽـزى افتـل  فقست خمتصه
 قهة.اكتظؿت ـؾ إبقاب افػؼف

ـإػ مجع مجؾة مــ افدراشة ثؿ ظرضت   افبقـقعلبـايب احلاكؿـة  الػؼفقَّـة وابطالضَّ
ــات ذم تػاصقؾ أحؽـامفام؛ فقؽـقن هـذا بؿثابـة افتهطبقـؼ فؾؽؾقهـات احلاـؿـة  وافؼِّ

 فؾؿعاوضات ادافقهة، ذم باب تستبغ ؾقف تؾؽ ادعاين بقجف أوضح وأبغ.

راشة بجؿؾة مـ ادستخ ؾصات وافـهتائج، مرؾقؿًة ببعض افتهقصـقات افتـل وُختؿت افدِّ
 خؾص افبحث إػ أمهقهتفا. 
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 :خمهُدي  ث الــاإلابح
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صطلحات   عريف

 
 العنىان م

 

 وحيتقي ٥مٝم ٲمٶمٽم٧ٌم:
 

ل: ف اللىاعــــــــــــــــــــــــحع اإلاعلب ألاوَّ ت،ـــــــــــــــــــٍس ُّ   د والّضىابغ الفله

لت.  وألالفاػ ذاث الّصِّ

سكاث. ت والبُىع والشَّ ُّ ف اإلاعاوضاث اإلاال اوي: حعٍس  اإلاعلب الثَّ
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 ل:لب ألاوّ اإلاع

ت، وألالفاػ ذاث الصلت. ُّ ف اللىاعد والّضىابغ الفله  حعٍس

 .افػؼفّقيؼوظدة اف تعريػ افػرع إول:
 .تعريػ افؼوظدة فغي: -1

 .1وإصؾ ٜمڇم ٫مق٬مف -أي ا١ٔمڇمس-اٮمٻمڇم٥مدة أصؾ إُسِّ ، و٬مقا٥مد اٮمٌځمڊم إ١َِمڇم١ُمف 
 .اصطالحو افػؼفّقيتعريػ افؼوظدة  :-2

ٓم ٬مځمقِدهڇم وٓ ٓم ؛ ٓ اٮمٺمٻمڀمځّمډماٮمّتٸمريٺمڇمت آصٶمالٚمځّمډم ٮمٽمٻمڇم٥مدة ٮمًڊم أ٬مٴمد اخلقض ٓم 
١مڃمورد أهؿَّ ٲمڇم  ّن ٪مٞم أٗمٺمٴمځمؾ ذٮمؽ ٲمًٌقٌط ٓم ٲمٷمڇمڂمِّف؛  ٫مڅمنّ ، اٮمٶمقيٽمډم اٜمٸمڀمقدة ٓم ٖمڇمهبڇمدوِد اٮمرّ 

ؼ اٜمٻمٴمقد ؼ اٜمراد ٓم ا١ٓمتٸمَمل ٓم ٗمٴمّقر اٜمًڇمئؾ اٜمٸم٧م ٥مٝم رٖمط ا٫ٕمټمڇمر؛  حيٻمِّ ا٭متٺمڇمء ٖمَم حيٻمِّ
 .ذا اٜمٴمٶمٽمحٍم اٮمٺمٻمڀمّل 
ف اٮمٻمڇم٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم إنَّ  رّي  ٲمـ أ٬مدم ٲمـ ٥مرَّ ٭مؾُّ ٭م٦مٍّ هق أٛمصُّ ٲمـ إصقل » ٬مقٮمف:ٓم  اٜمٻمَّ
وهل ، 2شاخلڇمّصډم اٮمٺمٻمڀمځّمډم اٮمٸمٻمٽمځّمډم اٮمٸمڇمٲّمډم، وأ٥مؿُّ ٲمـ اٮمٸمٻمقد ولمٽمډِم اٮمٵّمقاٖمط ٸمڇمنو١مڇمئر اٜم

، ٲَمٴُمقغ صځمڇم٪مډم ْمريدّيډم ُِمټَمپمډم، ٲمٿمٶم» :ٖمٳمټمؾ َأٖم٧َم  ٌؼ ٥مٝم ٚمټمؿ ٭م٦مٌّ ٲمًتٿمد إ٨م دٮمځمؾ ذ٥ملٍّ
 .3شأو إ٪مٽمٌځّمډم ٙمزئځّمڇمٗمف ٥مٝم ١مٌځمؾ ا٣ّٓمراد 

أٚمټمڇمم ٥مڇمٲّمډم ّمتٰمة اٮمٴّمځمڇم٪مډم؛ ٗمٿمتٷمؿ ُمپمق٥مډًم ٲمـ اجلزئځّمڇمت ٗمٳمپمٽمڀمڇم  اٮمٺمٻمڀمځّمډم٫مڇمٮمٻمقا٥مد 
 ٖمڇمحلټمؿ دون اٛمتٴمڇمص ٖمڇمٮمټمقن ٓم ٖمڇمب واٚمد.

 
 

                                                           

 .2/510؛ ويٿمٷمر: اٜمٴمٌڇمح اٜمٿمٞم، اٮمٺمځمقٲمل، 9/60؛ و ٗمڇمج اٮمٸمروس، اٮمزٖمځمدي، 3/357ٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر،  - 1
رّي، حتٻمځمؼ ِمپمد اٮمدردانم، ص ٬مقا٥مد اٮمٺمٻمف، - 2  .77اٜمٻمَّ
 .48ڂمٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمّل، وأ٘مرهڇم ٓم اٛمتالف اٮمٺمٻمڀمڇمء، ِمپمد اٮمرو٭مل، ص  - 3
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وبط افػؼفلّ  افػرع افثوين: تعريػ  .افضَّ
وبط  : تعريػ-1  فغي.افضَّ

ڇمٖمط  ٌََط ٥مٽمځمف ٮمٸمرنّم اًڇمن ٓم اٮمٽمِّ اٮمٵمَّ ف، َو ًُ ٌِْط وهق ٮمزوُم اٮمٯّمء وٚمٌ ٲمڃمٛمقٌذ ٲمـ اٮمٵمَّ
ٌَٶَمف َيٵْمٌط؛  ٌُْط ٮمزوم رء ٓ يٺمڇمر٬مفووَو  .4اٮمٵّم

وبط افػؼفل   : تعريػ-2  اصطالحو. افضَّ
ڇمٖمط اٮمٺمٻمڀمّل  نَّ إ ٥مٝم ٲمٸمٿمك واٚمد؛ ن يدّٓ ن ڇم٫مٲم٠مادٚمڇمن اصٶمال اٮمٺمٻمڀمځّمډمواٮمٻمڇم٥مدة  اٮمٵمَّ

واٙمٌد  ٖمځمَد أڂمَّؽ، اٮمٺمٻمڀمځّمډموٓم ٥مدد ٲمـ ٭متڈم اٮمٻمقا٥مد  اٮمٺمٻمڀمځّمډمٴمڇمدر ڇمئع ٓم اٜموهق اٜمٺمڀمقم اٮمٳمَّ 
ڇمٖمط ، ٫م٥مٝم اٮمّتٺمر٬مډم ٖمځمٿمڀمَم٬مد درٙمقا ٲمـ اٜمتڃمّٛمريـ  ا٭مثٞمً   ؛اٮمٺمٻمڀمځّمډمٲمـ اٮمٻمڇم٥مدة  ُمڇمٮمف أوځمُؼ ڇمٮمٵمَّ

٬مڇمل  أ٭مثَر ٲمـ ٖمڇمٍب؛ اٮمٺمٻمڀمځّمډمُ صُّ ٖمڇمٖمڇم ٫مٻمڀمځمًّڇم واٚمدا، ٓم ٚم٧م ٗمٸمؿُّ اٮمٻمڇم٥مدة يُ أْن ٭مڇمن  هذا إٛمُٞم 
 ًُّ ك ًپمّ يُ أن  ٲمتٳمڇمهبډمٍ  رٍ صقَ  ٷمؿُ د ٖمف ڂمَ ٴِم و٬مُ  ٖمٌڇمٍب  واٮمٹمڇمٮمڈم ٫مځمَم اٛمتصَّ » :ٲُمٌځمٿمڇم ٥مـ ذٮمؽ ٌټملُّ اٮم

ڇمٖمط  واٮمٺمرق ٖم٧م» ڂمجځمؿ:اٖمـ  وأووح ٲمٿمف ٬مقل ،5شوڇمٖمٶمڇم اٮمٻمڇم٥مدة ْمپمع  أنَّ  ،واٮمٻمڇم٥مدةاٮمٵمَّ
،  ٫مرو٥مڇم ٲمـ أٖمقاٍب  ڇمٖمط ٢متكًّ  .6شجيپمٸمڀمڇم ٲمـ ٖمڇمب واٚمد، هذا هق إصؾواٮمٵمَّ
ڀمؿ ٬مد يتًڇمِمقن ٓم اطإ٣مالق، إذا ٗمٸمٽّمؼ اٮمټم٦مُّ ٪مٞم أنَّ اٜم ًَ ٬م٧م أڂمٺم ڇمت ٖمٹمڇمٮمڈم ٙمزئځمّ  ٺمرِّ

ځمق٣ملُّ ل قٻمٓم ٲمٸمٿمڇمه يو ،اٮمٌڇمب ًُّ ڇمٖمط ك، اٮمٻمڇم٥مدة ْمپمع ٫مرو٥مڇم ٲمـ أٖمقاب ٢متَّ  نَّ ... ٕ» :اٮم واٮمٵمَّ
بوفبوب وذفؽ إذا ـوكً أمرا ـؾقًّو مـطبؼو  ختتّص افؼوظدةُ ٲمڇم جيپمع ٫مرو٥مڇم ٲمـ ٖمڇمب واٚمد، و٬مد 

ون ٥مٿمف ٖمٻمقٍمؿ: ،قع جزئقَّوتفظذ مج   .7ش"٬مڇم٥مدة اٮمٌڇمب ٭مذا" وهق اٮمذي يٸمٟمِّ

                                                           

 .7/340يٿمٷمر: ٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر،  - 4
 .1/21ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، اٮمًٌټمل،  - 5
 .166ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، اٖمـ اٮمٿمجځمؿ، ص - 6
ځمق٣مّل، ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر ٓم اٮمٿمحق - 7 ًُّ  .09/ 1، اٮم
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ريـ ٖمَم ١مٽمػ ٲِمـ اٮمٻمقل؛   ڇم ٲمڇم ٭مڇمن؛ يټمڇمد إٲمُر يًتٻمرُّ ٥مٝم اٮمّتٺمريؼ ٖمځمٿمڀمَم ٥مٿمد اٜمتڃمٛمِّ وأيًّ
 ت ٓم أ٪مٽمڈم ٖمحثل.ِه  -ٺمريؼ ٖمځمٿمڀمَمأ٥مٿمل اٮمتّ -ع ځمَ و٥مٝم هذا اٜمڀمْ 

ؾي بوفؼوافػرع افثوفٌ: إفػوظ  وبط افػؼفلّ ظدة ذات افص   .وافضَّ
وبط افػؼفلّ افػؼفّقي افؽؾّقوتمػفقم :  -1  :، وافػرق بقـفو وبغ افؼوظدة وافضَّ

 -٪مڇمٮمٌڇم -ڀمڇم ٓ اٛمتالف ٫مځمڀمڇم وٓ ٓم ٫مرو٥مِ  ډم ٲمًٽمَّپمډمٌ ٬مقا٥مد ٛمڇمصَّ » هل: اٮمٺمٻمڀمځّمډم اٮمټمٽمځّمڇمت
 ر ٖمټمٽمپمډمٴمدّ ڀمل ٚمټمؿ ذ٥ملٌّ ٥مپم٦مٌّ ٲمُ ٫م .8شوٗمٿمدرج حتتڀمڇم أٚمټمڇمم ٲمتٳمڇمهبډم ٲمـ ٖمڇمب واٚمد ٪مڇمٮمٌڇم

 .9ڇمأو وڇمٖمٶمڇم ٫مٻمڀمځمّ  ٫مٻمڀمځّمډم يټمقن ٬مڇم٥مدةً أن يپمټمـ ڀمق ٖمذاك ة ٫مروع؛ ٫م، يٿمٶمٌؼ ٥مٝم ٥مدَّ ش٭مّؾ »
ڇمٖمطِ اٮمٻمڇم٥مدة و٥مٝم هذا؛ ٗمٺم٠مق هذه إٛمٞمة ٥مـ   ٖمټمٽمپمډم رةً دَّ ٴمٲمُ  ٖمټمقهنڇم اٮمٺمٻمڀملِّ  واٮمٵمَّ

ڇمٖمط ٫مال يٽمزم ٫مځمڀمَم٥مٽمځمڀمڇم و٥مٝم ٫مرو٥مڀمڇم ٪مڇمٮمٌڇم؛  ٌؼ ٺمَ ٲمتّ  هل، وش٭مّؾ »  ٖمخالف اٮمٻمڇم٥مدة واٮمٵمَّ
َم جيتپمٸمڇمن ٓم ٭مقهنَم ٚمټمَم ٥مڇمٲمڇم ٗمٿمتٷمؿ حتَتف ٥مدُة ٙمزئځّمڇمٍت.  ذٮمؽ، وٓ ٢مؽَّ أهنَّ

وبط افػؼفلّ  ،افػؼفّقيظوئر افـَّ مػفقم   :-2  :وافػرق بقـفو وبغ افؼوظدة وافضَّ
ِـّ ٺمڇمت اٜماٜمتتٌع ٜمٴمٿمَّ ځمڇمت د جيد ٭مٽمپمډم ا٢ٕمٌڇمه ٓم ٲمًپمّ ٓ يټمڇم ،اٮمٺمٻمڀمځّمډمٷمڇمئر اٮمٿمَّ ذهڈم ٓم ٫م

ٕيب  (ظوئر افػؼفّقيافـّ  ا٢متڀمر ٥مٿمد ٪مٞمهؿ ٲمـ اٜمذاهڈم، ٫مٸمٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم ْمد  ، ٭مَمٺمڇمهتؿٮمّ ٲمڄم
ـِ  ـِ ظبدون، وافعبدي   ظؿران، واب ډم ٓم ٭مڇمڂمقا أ٭مثر د٬مّ ؿ ؛ ذٮمؽ أهّن وؽرهؿ أيب صزمي ، واب

ِـّ ٿمّصځمڇم٪مډم ٥مٿمڇمويـ ٲمٴم  .10ٛمٴمقصڇم ٺمڇمهتؿ، حتڊم هذا اٮمٺم

                                                           

 .113ٲمٻمدٲمډم حتٻمځمؼ إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، أيمد ٖمق ٣مڇمهر اخلٶمڇمنم، ص - 8
 .41يٿمٷمر: اٮمټمٽمځّمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځّمډم ٓم ٖمڇمب اٮمٌځمقع، إٖمراهځمؿ ُمځمد، ص - 9

 .245يٿمٷمر: ٲمٸمٽمپمډم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځّمډم، ر٢مځمد اٜمدور، ص - 10
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ڇم: ٖمڃمهّن  ٽمٿمَّٷمڇمئرٲمـ اٮمٺمٻمڀمڇمء ٮم آصٶمالح ِب أصحڇم و٥مـ ٲمٸمٿمڇمهڇم ٫مٻمد ڂمٻمؾ اٮمٌڇمٚم٧ًم ٗمٺمًٞمَ 
ٖمځمٿمڀمڇم ٗمٳمڇمٖمف  ،ډمډم ٙمزئځمَّ ٫مر٥مځمَّ  ٲمًڇمئُؾ  اٮمٺمٻمڀمځّمډم رِ ٷمڇمئٓم اٮمٿمَّ اٜمًڇمئَؾ  أنَّ أي ، 11شفٌَ ٲمڇم ٭مڇمن ٫مځمڀمڇم أدڂمك ٢َم »

 ذٮمؽ. ٲمـ إٲمقر، ٬مد يټمقن ٚمټمَم و٬مد يټمقن ٪مٞمَ  ٓم أٲمرٍ 
َتٸَمٽمَّؼ ٲمُ  ٍمڇم ڂمٺمُس هذه إٛمٞمة أن  ،اٮمٺمٻمڀمځّمډمٷمڇمئر واٮمٿمَّ اٮمٺمٻمڀمځّمډم٫مڇمٮمٺمڇمرق ٖم٧م اٮمٻمقا٥مد  ؛و٥مٽمځمف

، ٥مٝم اطإ٣مالق ٲمـ اٮمٺمروعك ٖمڇمٜمتٳمڇمهبڇمت ٸمٿمَٗمُ  ٷمڇمئرَ اٮمٿمّ أنَّ  ، ٪مٞمَ اٮمٺمٻمڀمځّمډم اٮمٻمقا٥مد وهق اٮمٺمروعُ 
 .ٓم احلټمؿ ؽ اٮمٺمروعِ ٮمتٽم اٖمط اجلڇمٲمعِ ٖمڇمٮمرّ  ك اٮمٻمڇم٥مدةُ ٸمٿمَ، ٓم ٚم٧م ٗمُ صقرًة أوٚمټمًَم أو ٪مَٞمه

وبط افػؼفلّ ، وافػرق بقـفو و بغ افؼوظدة وافافػؼفّقيافػروق مػفقم : -3  :ضَّ
ځمق٣مّل  ًُّ ُـّ ٖمڃمهّن  اٮمٺمروق اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٿمڇم ٲمٺمڀمقمَ ٲمٌځمِّ  ٬مڇمل اٮم ر ٫مځمف اٮمٺمرق ٖم٧م ذ٭مَ يُ  اٮمذي» ڇم اٮمٺم

٥مٿمد  ٍمذا ٖمځمڇمڂًمڇم واوًحڇموڂمجد  .12شډمً  و٥مٽمّ ٚمټمًَم  ډمِ اٜمختٽمٺم ،كا وٲمٸمٿمًٗمٴمقيرً  حدةِ اٮمٿمٷمڇمئر اٜمتّ 
ٖم٧م  ،ڇمآٛمتالف وأ١مٌڇمهُب  ڋم ٫مځمف وٙمقهُ ٌحَ اٮمٸمٽمؿ اٮمذي ٗمُ » ف:ٖمڃمڂمَّ  اٮمٺمروَق  اٮمٌڇمٚم٧ًم ٓم ٗمٸمريٺمف

ٲمٸمٿمك ٗمٽمؽ اٮمقٙمقه،  ځمڇمنُ واٜمختٽمٺمډم ٓم احلټمؿ، ٲمـ ٚمځمڋم ٖم ،قرةاٜمتٳمڇمهبډم ٓم اٮمٴمُّ  اٮمٺمٻمڀمځّمډماٜمًڇمئؾ 
ڇم د٫مٸمڀمڇم، وڂمٳمڃمهُت  ذو٣مڀمڇم، ووٙمقهُ  ځمڇمنُ هڇم، وٖمڀمڇم و٫مًڇمدُ تُ هبڇم، وٲمـ ٚمځمڋم صحَّ  وٲمڇم ٮمف صٽمډمٌ 

 . 13شٽمځمڀمڇم٥م ٌډمُ اٜم٠مٗمِّ  واٮمٺمقائدُ  پمراُت ڇم، واٮمثَّ هڇم، وٗمٶمٌځمٻمڇمهُت رُ وٗمٶمقُّ 
؛ ادتشوهبي افػروع افػؼفّقيُ ، واٮمٺمروِق  اٮمٺمٻمڀمځّمډمِ  ـ اٮمٻمقا٥مدِ ٲمِ  أيٵمڇم ٮمټمؾٍّ  ز ا١ٕمڇمُس ٫مڇمٜمرٗمټمَ 

ك اٮمٺمروق ٸمٿمَ، ٓم ٚم٧م ٗمُ حلټمؿ واٚمدٍ  ٽمؽ ٙمڇمٲمعٍ ٓم ١ِم  اٜمتٳمڇمٖمفِ  اٮمٻمقا٥مد ڂمٷمؿُ  ٥مپمَؾ  أنَّ ٪مٞم 
 صقرةً  ٜمتٳمڇمهبډمَ ا اٮمٺمٻمڀمځّمډمَ  ٲمٿمڀمڇم؛ ٫مٺمل اٮمٻمقا٥مد ڂمجد اٮمٺمروعَ  ٮمټمؾٍّ  ةِ زرق اٜمپمځمِّ قاٖمتحديد اٮمٺم

 .ٓ ٚمټمًَم  صقرةً  اٜمتٳمڇمهبډمَ  اٮمٺمروعَ  ڂُمٽمٺِمل ٓم اٮمٺمروق ٖمځمَد أڂمَّٿمڇم، وٚمټمًَم 
 

                                                           

 .53ٮمٌڇمٚم٧ًم، صاٜمٺمٴمؾ ٓم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم، ا - 11
ځمق٣مّل، ص - 12 ًُّ  .14ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، اٮم
 .25اٮمٺمروق اٮمٺمٻمڀمځّمډم وإصقٮمځمډم، اٮمٌڇمٚم٧ًم، ص - 13
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وبِط افػؼفل   ،افػؼفّقيظريي ـّ افمػفقم : -4  :وافػرق بقـفو و بغ افؼوظدة وافضَّ

ٲمٿمڀمڇم ڂمٷمڇمٲمڇم  ػ ٭مؾٌّ ڄمٮمِّ ياٮمتل  ،١مڇمٗمٞم واٜمٺمڇمهځمؿ اٮمټمٟمىاٮمدّ »اٮمٿمٷمريڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم هل: 
ډم ٓم ڂمقاح ٖمڇمجلًؿ ٌثڇمت أ٬مًڇمم اجلپمٽمډم اٮمٸمٴمٌځمَّ ٭مڇمڂم ؛ڇم ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲملِّ ڇم ٲمٿمٌثًّ وق٥مځمًّ ڇم ٲمقٚمٻمق٬مځمًّ 

 .14شإٚمټمڇمم ڈِم ٸمَ ٴمؾ ٖمپمقوق٥مف ٲمـ ٢ُم ٲمڇم يتَّ  ٷمڇمم ٓم ٭مؾِّ ذٮمؽ اٮمٿمِّ ، وحتټمؿ ٥مٿمڇمَس ًڇمنِّ اطإڂم
 وذوطٍ  ٭مڇمنٍ ختٵمع ٕر ٫مٻمڀمځّمډمٌ  وٲمًڇمئُؾ  ٲمقوق٥مڇمٌت » هل:ٓم ٗمٸمريٺمڀمڇم دوي و ٬مڇمل اٮمٿمَّ

ؿ هذه ، حتټمُ ډمً ٲمقوق٥مځمَّ  ٚمدةً ن ٲمٿمڀمڇم وِ ټمقِّ ، ٗمُ ٫مٻمڀمځّمډمٌ  ٲمٿمڀمڇم صٽمډمٌ  هبډم، ٗمٻمقم ٖم٧م ٭مؾٍّ ٲمتٳمڇم وأ١مٌڇمٍب 
 .15شلمځمٸمڇم اٮمٸمٿمڇمَس 
ٓم  ٲمـ اٮمٻمٵمڇميڇم اٜمتجڇمڂمًډمِ  ُمپمق٥مډمً  ٗمٿمتٷمؿ ٭م٦مٌّ وأڂمًڇمٌق ٭مٟمى، هځمټمؾ اٮمٺمٻمڀمځّمډمډم ٷمريَّ ڇمٮمٿمَّ ٫م

د اجلقاڂمڈِم؛ أر٭مڇمڂًمڇم  ٴمڇمغ ٥مٝم ٢مټمؾ ٖمحڋٍم ؛ ٗمُ ِوٚمدة ٲمقوق٥مځمَّډٍم ٲُمٸمځّمٿمډمٍ  وذو٣ًمڇم وأ١مٌڇمًٖمڇم ٲمتٸمدِّ
 ٚمټمؿٌ اٮمٺمٻمڀمځمَّډم اٮمٻمڇم٥مدة ٖمځمٿمَم  وأٚمټمڇمٲًمڇم و٬مقا٥مَد يتټمڇمٲمؾ ٭مؾُّ ُأِٓئؽ ٓم آڂمتڀمڇمض هبځمټمؾ ٲمتَّحٍد؛

ڂمڇمهتڇموٙمځمزةٍ  ٓم ٥مٌڇمرةٍ  ٲمٴمڇمغٌ ٥مڇممٌّ  ٫مٻمڀملٌّ  ٌن ٲمـ ٲمټمقِّ  .  ؛ ٫مڀمق أٛمصُّ ٲمٿمڀمڇم وٲمټمقِّ
 

  

                                                           

 .1/235اٜمدٛمؾ اٮمٺمٻمڀمّل اٮمٸمڇمم، اٮمزر٬مڇم،  - 14
 .13اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم، ٥م٦م اٮمٿمدوي، ص - 15
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اوي:  اإلاعلب الثَّ

ت، والبُىع والّشسكاث. ُّ ف اإلاعاوضاث اإلاال  حعٍس

 .ادوفّقي ادعووضوت تعريػ رع إول:افػ
: ځمديُّ ٖمَ ٬مڇمل اٮمزَّ ، 16ـ ٥مقض وهق اٮمٌدلٲمِ ٲمٴمدر هل  :فغي ي: تعريػ ادعووض-1

اٮمٸِمَقُض واٚمد ا٥َْٕمَقاِض ٗمٻمقل: ٥َمڇمَوٿمِل اهلل ٲمٿمف ٥ِمَقوڇًم و٥َمْقوڇًم و٥ِمځَمڇموڇًم ٭مټمتڇمب، وأصٽمف »
َض ٲمٿمف: ..اٮمٸِمَقُض  ض١مؿ اٮمٸَمقْ وآ ...ڊم اٮمقاو يڇمء ٓڂمټمًڇمر ٲمڇم ٬مٌٽمڀمڇمٽمٌَ ٬مُ  ،٥ِمَقاٌض  . وَٗمٸَمقَّ

 .17شڇمه: أ٥مٶمڇمه إيَّ اٮمٸِمَقَض ٫مٸَمڇمَوَوف ٲُمٸَمڇمَوَوډمً  ١مڃمٮمف وا١ْمَتٸَمڇمَوفُ  ،أٛمذ اٮمٸِمَقَض، و٭مذٮمؽ ا٥ْمتڇمَض 
  ادعووضوت اصطالحو. تعريػ: -2

٫مڇمٜمٸمڇمووډم ٲمٺمڇم٥مٽمډم ٲمـ  .18شقض ٲمـ اجلڇمڂم٧ٌمِمتٍق ٥مٝم ٥مِ  ٥مٻمدٌ »: هل ١مق٬ملُّ ٬مڇمل اٮمدّ 
٭مڇمن ف ٜمڇم أڂمّ  إّٓ  ،أڂمقاع اٮمٌځمع ـ لمٽمډمِ ٲمِ ٫مڀمق  ؛ضرْ ض ٖمڇمٮمٸمَ رْ ٸمَ ٖمځمع اٮماٮمذي هق  ،ٸمقيضاٮمتّ 

مهڇم ٖمڇمٔٛمر ٓم أٚمدِ  ٖمځمعُ  ڈَم ٻمِّ ٮمُ  ،ٿم٧مپمَ ٧م ٓ ٘مَ ثپمقڂمَ ٧م ٓم ٭مقهنَم ٓم اٮمٸمڇمدة ٲمَ يَ تًڇموِ ٲمُ  ن ٫مځمفڇماٮمٸمقو
  .19 ډم اٜمٸمڇمٲمٽمډموٗمًپمځمڀمڇم اٮمٸمڇمٲمّ  ،وهق اٜمٸمڇمووډم صٶمالح ٖمڇم١مؿ ٛمڇمّص آ

 ع.قافبق تعريػافػرع افثوين: 
 ٫مڀمق ٲمـإذا َٖمڇم٥َمُف وإذا ا٢م٠ماه،  ،ٖمځْمٸمڇمً  ٲمٴمدر ٖمڇمع َيٌځِمعُ هق افبقع فغي: ػ تعري: -1

، ض ٥مٿمفقِّ د٫مع ٥مقض وأٛمذ ٲمڇم ٥مُ  أوٲمٌڇمدٮمډم ٲمڇمل ٖمَمل ،  وهق ،20إوداد ٓم ٭مالم اٮمٸمرب
 .21ف ٮمألٛمذ واطإ٥مٶمڇمءٖمڇم٥مَ  ٲمـ اٜمتٌڇميٸم٧م يپمدُّ  ٭مالًّ  نّ ٕ ؛ٲمڃمٛمقذ ٲمـ اٮمٌڇمع

                                                           

 .18/449؛ وٗمڇمج اٮمٸمروس، اٮمزٖمځمدي، 192/ 7ٮمًڇمن اٮمٸمرب ، اٖمـ ٲمٿمٷمقر،   - 16
 .18/449اٮمٸمروس، اٮمزٖمځمدي، اٮمتڇمج  - 17
 .3/2ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل ،  - 18
 .2/116ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد،   ذح ٲمځمڇمرة، - 19
 .8/23، وٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر ، 20/365يٿمٷمر: ٗمڇمج اٮمٸمروس، اٮمزٖمځمدي،  - 20
 .1/69اٜمٴمٌڇمح اٜمٿمٞم، اٮمٺمځمقٲمل،  - 21
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 افبقع اصطالحو: تعريػ : -2
٫مف  أٚمدُ  ،و ٲمټمڇميًډمذُ  ،ةٮمذَّ  تٸمډمِ وٓ ٲمُ  ٲمٿمڇم٫معٍ  ٥مٝم ٪مٞمِ  ٲمٸمڇمووډمٍ  ٥مٻمدُ » :ٖمٻمقٮمف ٫مډمَ رْ ٥مَ  اٖمـ ٥مرَّ

ٌ ٲمُ  ،ډمذهڈم وٓ ٫مٵمَّ  وځمف ٪مٞمُ قَ ٥مِ   .22شفاٮمٸم٧م ٫مځم ٪مٞمُ  ٸم٧مَّ
 ڀمذا اٮمتٸمريػ ٙمڇمٲمع ٲمڇمڂمع ٖمٻمځمقده أٛمرج ٲمڇم ٓ يٸمد ٖمځمٸمڇم وإن ٬مڇمرٖمف:٫م
 .واٮمټمراءَ  أٛمرج ٖمف اطإٙمڇمرةَ ، ش٥مٝم ٪مٞم ٲمٿمڇم٫مع»: ٫مٻمقٮمف -
 .ټمڇمَح ٖمف اٮمٿمِّ ٛمرَج أَ  ،شةوٓ ٲمتٸمډم ٮمذّ » :فو٬مقٮم -
 قاب.اٮمثَّ  ٖمف هٌډمَ  ٛمرَج أَ  ،شذو ٲمټمڇميًډم» :و٬مقٮمف -
 ف.ٛمرج ٖمف اٮمٰمَّ أَ ، شډموٓ ٫مٵّم  وځمف ٪مٞم ذهڈٍم قَ ٥مِ  أٚمدُ » :و٬مقٮمف -
ًَّ  أٛمرَج  ،شاٮمٸم٧م ٫مځمف ٪مٞمُ  ٧ّمٌ ٸمٲمُ » :و٬مقٮمف -  .23ٽمؿٖمف اٮم

٬مځمِؼ ٮمٽمٌځمع اصٶمالٚمڇم ٥مٿمد ٫مڇمٮمتَّٸمريُػ هبڇمٗمځمؽ اٮمٻمځمقِد، ٗمًتټمپمؾ ٫مځمف ٲمرٗمټمزاُت اٜمٺمڀم قم اٮمدَّ
 اٜمڇمٮمټمځمَّډم، دون ٪مِٞمه ٲمـ اٜمٸمڇمووڇمت اٮمتل ٬مد ٗمٽمتٌس ٖمف؛ ٲمـ إٙمڇمرٍة وذ٭مډم وسف ...

 .وتـافؼَّ  تعريػافػرع افثوفٌ: 
ِ  :ـي فغيّؼ افتعريػ : -1 ٭مډم ١مقاء ،24اخلٽُْمٶَمډمُ  ٭مډُم ٓم اٮمٽمًِّڇمن اٮمٸمرنماٮم٩مَّ ِ ٭َمډُم واٮم٩مَّ ْ ، واٮم٩مِّ

 .25ن وَٗمٳمڇمَر٭مڇمٙمالو٬مد ا٢م٠مك اٮمرَّ  ،يٻمڇمل ا٢م٠َم٭مٿمڇم ٖمپمٸمٿمك َٗمٳمڇمَر٭مٿمڇم ،يټم٧مّمڇمٮمٶمډم اٮم٩مَّ  وهل
 ف ٖمٌٸمضِ ٖمٸمٵَم  ٖمځمع ٲمڇمٮمؽ ٭مؾٍّ »ٻمقٮمف: ٫مڀمڇم اٖمـ ٥مر٫مډم ٖم٥مرّ : ـي اصطالحوافّؼ تعريػ : -2

 26.شڀمَم ٓم اجلپمځمع٫مِ ٗمٰمُّ  ډمَ صحَّ  ڈٌم ٲمقٙمِ  ،رأَٛم  ٭مؾِّ 
                                                           

 . 326ص  ، اٮمّرصڇمعذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم،  - 22
 . 326ص  ،اٮمّرصڇمعذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم،  - 23
 .3/1124اٮمٴمحڇمح، اجلقهري،  - 24
 .10/448ٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر،  - 25
 .431، ص اٮمّرصڇمعـ ذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم،  26
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 ،ٲمـ اٮمٌځمع ٭مډم أٛمصُّ ٮم٩مَّ ا ٥مٝم أنَّ  ٫مڀمق دلَّ  ؛ڇمهٿمڇم ٖمځمٸمً  ٙمٸمؾ اجلٿمَس  ،شٖمځمع ٲمڇمٮمؽ» :ٻمقٮمف٫م -
ډم ٖمَم ١مځُم٧ٌمَّ ٲمـ ٬مځمقدهڇم. ٫مٺمځمڀمڇم ڂمقع ٲمٸمڇمووډم  ٮمټمٿمَّڀمڇم ٛمڇمصَّ

، أو  ٖمف ٲمڇم إذا ٖمڇمع اٮمټمؾَّ  َج ٛمرَ أَ  ،شأٛمر ٖمٌٸمض ٭مؾِّ ٵَمف ٖمٸم ٲمڇمٮمؽ ٭مؾٍّ » :٬مقٮمفو - ٖمټمؾٍّ
 ډٍم.ٮمځمس ٖم٩م٭مف ٫مڅمڂمّ ؛ ٖمټمؾٍّ  ٌٸمَض اٮم

أٛمرج ذ٭مډم ٪مٞم  د، وهبذا اٮمٻمځمٮمٽمٌځمع صٺمډمٌ  ٲمقٙمڈٌم  ،ش٫مڀمَمٗمّٰم  ډمَ صحّ  ٲمقٙمڈٌم » :٬مقٮمف - 
ډم اٮمتَّٰمف اٜمٶمٽمؼ جراٮمتَّ  ؛ ٭مپمـ ٛمٽمٶمڇم اٮمٶمَّٸمڇمم ٮمٻمٴمد إ٭مؾ ٓم ١َمٺمر؛ ٫مذٮمؽ ٓ يقٙمڈم صحَّ

 .27ٽمټمف٫مف ٓم ٲمُ صڇمٚمٌف ٓم ٗمٰمُّ ٥مـ  و٭مځمٌؾ  واٚمدٍ  ٭مؾَّ  أنَّ إ٨م  هبذا اٮمٻمځمد  ٲمٳمٞما ٮمٽمجپمځمع؛
 .ـوتوفبققع وافؼَّ ب ادوفّقي افػرع افرابع: ظالؿي ادعووضوت

 :رف أٛمرف اٮمٶمَّ ٣مرف ٲمڇم ير٪مٌُ  د٫مع ٫مځمف ٭مؾُّ ي اٜمٸمڇمووڇمت ٥مٻمدٌ 
 .28وٲمٌڇمدٮمډم ك س٫مڇم أو ٲمرا٣مٽمډم٫متًپمَّ  ؛ٗمټمقن ڂمٻمدا ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ ڂمٻمدٍ أن ڇم ٫مڅمٲمّ  -
 ك بقعو.ؾتسؿَّ  ؛و أن تؽقن كؼدا يف مؼوبؾي شؾعيوإمّ  -
 ٗمټمقن ٥مځمٿمڇم ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ ٲمٿمٺمٸمډم:أن ڇم وإٲمّ  -
  ٭مڇمڂمڊم ڂمټمڇمٚمڇم ؛ذٽمذُّ اٮمتَّ  إٖمڇمٚمډمَ اٜمٿمٺمٸمډُم ٫مڅمن ٭مڇمڂمڊم. 
 ٫مڅمٙمڇمرة. ؛ف أو ٥مٻمڇمراٗمفٲمـ ڂمٺمس اطإڂمًڇمن أو دواٖمِّ  ٛمدٲمډمً  وأن ٭مڇمڂمڊم 
ڇمو -  . ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ ١مٽمٸمډمٍ  أو ١مٽمٸمډمً  .ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ ٲمٿمٺمٸمډمٍ  أن ٗمټمقن ٲمٿمٺمٸمډمً  إٲمَّ
ََ غـ ادوفؽَ مِ  يبقع ـؾ   بلن ؛أو أن تؽقن ذـيً  - ٍَ  موفف مؼوبَؾ   جز  مـ مول أخر. جز

َد هذا؛ ٌَ ج ـيَ وافّؼ  افبقعَ  اشتبون فـو أنَّ  ؾنذا متفَّ ، ظذ مو وضَح يف مـ ادعووضي ز
وفػ ف وؽرمهو .، افتَّؼسقؿ افسَّ  وهلذه إخرة َمشُؿقٓت أخرى ـوإلجورة وافكَّ

                                                           

 .432-431، صاٮمّرصڇمعيٿمٷمر: ذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم،  - 27
 دٮمډم ٗمټمقن ٓم اٜمٸمڇمووډم ٖم٧م اجلٿمس اٮمقاٚمد ٖمڇمٮمٸمد٫مڇمٜمرا٣مٽمډم ٗمټمقن ٓم اٜمٸمڇمووډم ٖم٧م اجلٿمس اٮمقاٚمد ٖمڇمٮمقزن؛ واٜمٌڇم - 28
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ل
َّ
 :الفصل األو

 

وعالكت اإلاىعم الاحتهادّيِّ  ،الفلهّي في اإلارهب اإلاالكّي  الّخلعُد  
ىابغ باللىاعد  توالضَّ َُّ ت للمعاوضاث اإلاال ُّ  في اإلارهب. الفله

 

 قي ٥مٝم ٲمٌحث٧م ا٘مٿم٧م:وحيت
 

: الّخلعُد الفلهّي في اإلارهب اإلاالكّي:  اإلابحث  ألاّول 

ىابغِّ  اوي: العالكت بين اللىاعدِّ اإلابحث الثَّ  ت للمعاوضاث  والضَّ ُّ الفله
ت َُّ  في اإلارهب اإلاالكّيِّ  الاحتهادّيِّ  ، واإلاىعمِّ اإلاال
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 :اإلابحث ألاّول 

قعيد
ّ
  الت

ّ
 ادلالكيف ادلرهب  الفقهي

ّ
 ي

 
 

 ٲمٶمڇمٮمڈم: ٘مال٘مډم حيقيو

صيُفِّ اإلاالكّيِّ في اللىاعد  ت للخَّ ماث العامَّ ل: الّصِّ اإلاعلب ألاوَّ
ت: َُّ  الفله

 .اإلاالكّي في اإلارهب  الفلهيّ  الّخلعُد: مصادز اوياإلاعلب الثّ 

الث  .اإلاالكّي في اإلارهب  الفلهيّ الّخلعُد: ظسق اإلاعلب الثَّ
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 ل:اإلاعلب ألاوَّ 

ت للخّ  ماث العامَّ َُّ الّصِّ  ت:صيُفِّ اإلاالكّيِّ في اللىاعد الفله

ٮمدى  ٺمٻمڀمځّمډماٮمٚمر٭مډم اٮمتڃمٮمځمػ ٓم اٮمٻمقا٥مد ذا اٜمٶمٽمڈم ٗمتٌع ٗمڇمريخ ٮمځمس اٜمٻمٴمقد ٲمـ ه
١مَمت إڂمَم اٮمٻمٴمد ذ٭مر و، اٮمٌڇمٚمث٧ماٜمڇمٮمټمځّم٧م أو ٪مٞمهؿ، ٫مذاك ممڇم ٭متڈم ٫مځمف ٪مُٞم واٚمد ٲمـ 

ٲِمـ  اٮمٌحڋم ٲمڇم ٛمٽمص إٮمځمف هؿَّ ؾ ألمِ وأُ ، ډمٗمٴمٿمځمػ اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّ ٓم  اٜمڇمٮمټملِّ  ١مڀمڇممزات اطإځمِّ ممو
 :29ذٮمؽ ٫مځمَم يڃمهم

ِـّ اٮمتَّ  ادوّ رٲمـ  اٜمڇمٮمټمځّمډم ٭مڇمن -1 ٙمٿمٌڇم إ٨م ٙمٿمڈم ٲمع  واٮمًڇمٖمٻم٧م ٫مځمف، ڃمٮمځمػ ٓم هذا اٮمٺم
ٲمـ أوائؾ يٸمدُّ  "أصقل اٮمٺمتځمڇم"ٓم ( هـ361 تاٜمڇمٮمټمّل  ٫مپمحپمد ٖمـ ٚمڇمرث اخلٳمٿملُّ  ؛احلٿمٺمځمډم

 ٲمٸمڇمسا ٮمف.٭مڇمن ٫مٻمد  ؛احلٿمٺملِّ  ڈم اٮمټمرٛملِّ ٧م إ٨م ٙمڇمڂماٮمٺمٻمڀمځمّ  اٮمّتٻمٸمځمدـ ٣مرق ُمڇمل اٮمتڃمصځمؾ وٲمَ 
ـّ اٮمتَّ  ١مٌُؼ  أيٵمڇم َمٮمټمځمَّډمٮمٽم -2 هنڇميڇمت  ٓمذٮمؽ  ٭مڇمن، ٚمځمڋم ٺمٻمڀمځّمډماٮماٮمٿمٷمڇمئر  ٴمٿمځمػ ٓم ٫م

ـِ  رانَ أنم ٥مپم ٲمع اٍمجريِّ  اٮمٻمرن اخلڇمٲمس ٌَّ  ، ٘مؿّ ٥مٌدون اٜمټمٿمڇمدِّ  واٖم ( ٓم هـ 490دي  تاٮمٸم
(؛ هـ526ٳمٞم تحرير( ٖٓمـ ٖمَ  اٮمتَّ ٛمالل ٭متڇمب ٲمـ  ، ٘مؿَّ ٓم اٮمٺمٻمفِ  ٷمڇمئرِ ٲمٴمٿمٺمڇمهتؿ اٜمٸمٿمقڂمډم ٖمڇمٮمٿمَّ

اٖمـ اٮمًٌټمل ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، وصڇمٚمڈم ( ـه716  اٮمٳمڇم٫مٸملِّ  اٖمـ اٮمق٭مځمؾِ  ٲمـ ١مٌُؼ أ ٫مڀمڄمٓء
 .ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئرأيٵمڇم ٓم  (ـه771 

اطإٲمڇمم ٫مپمع  ؛ډمًتٻمٽمَّ ٓم ٗمآٮمځمػ ٲمُ  ٺمٻمڀمځّمډماٮمڇمت ٽمځمَّ ٮمټمُ المع ٓم  ١مٌٌؼ  ډمِ ٮمٽمَمٮمټمځمَّ  ٭مڇمن-3
ـ ٬مٴمد ْمپمځمٸمڀمڇم ٓم ٖمڇمب ٲمـ ل ٲمَ ٫مڀمق أوَّ ٮمذٮمؽ؛ ٌقادر إو٨م اٮم٤مڀمرت  (هـ 684 تاٮمٻمرآمِّ 
وٲمع ؛ ٫مٻمڀمځّمډمً ډم ٭مٽمځمَّ  (20 ٥م٩ميـ ص ٍمڇم ٖمڇمٖمڇم ٓم ٥مٽمؿ اٮمٺمرائض وپمٿمف إذ ٛمٴمَّ  (خرةذَّ اف)٭متڇمٖمف 
ريِّ  اٮمٺمٻمف  ٮمتٳمپمؾ أٖمقاَب  ،ص ٖمٌڇمبٲمـ اٮمتخٴمُّ  ٺمٻمڀمځّمډماٮم اٮمټمٽمځّمڇمت( اڂمتٻمٽمڊم ـه759ت  اٜمٻمَّ

 ، ٚمځمڋم لمع 30أٖمقاب اٮمٺمٻمف ّمتٽمػٓم  ٺمٻمڀمځّمډماٮم اٮمټمٽمځّمڇمتائد ٓم لمع ٖمذٮمؽ اٮمرَّ ټمڇمن ، ٫ماٜمختٽمٺمډمَ 
                                                           

٥مرض أ٭مثر هذه اٜمٸمڇمن ر٢مځمد اٜمدور ٓم ٲمٸمٽمپمډم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځّمډم، وٚمڇمٗمؿ ٖمـ ِمپمد ٖمق١مپمډم ٓم ڂمٷمريډم  -29
 اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمّل ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمّل، و٪مٞمهؿ ممـ أ٘مٌڊم ا١مپمف ٓم ٘مٿمڇميڇم هذا اٜمٶمٽمڈم.

 .13-12تڇمب ٥مپمؾ ٲمـ ٣مڈم ٜمـ ٚمڈم ٮمٽمپمٻمري، صيٿمٷمر: ٲمٻمدٲمډم اٜمحٻمؼ ٥مٝم ٭م -30
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دـ  ظؿؾ مـ ضّى )ٌڀمڇم ٥مٝم أٖمقاب اٮمٺمٻمف ٓم اٮمٻمًؿ اٮمثڇمن ٲمـ ٭متڇمٖمف رٗمّ  ،ډم٭مٽمځمَّ  (500 ئډم ًمًَِمْ 
ـُ ؛ ٘مؿ ٙمڇمء ٖمٸمدمهڇم ِمپمَّ (حّى  -917، تڀمٞم ٖمڇمٜمټمٿمڇمدِّ اٮمٳمَّ  ٥مٌد اهلل ٖمـ ومځمؿ اٮمځمٺمرنُّ  د ٖم
ػ ٖمپمڄمٮمَّ  اٮمټمٽمځّمڇمتد ٺمرِ ٮمځمُ  ؛(ت ادسوئؾ اجلوريي ظؾقفو إحؽوموـؾقَّ )( صڇمٚمڈم ٭متڇمبـه918

 ١مٌؼ ٖمف ،ٛمڇمصٍّ  تڃمٮمځمػهڇم ٖمـ أ٫مردَ ل ٲمَ ف أوّ اٮمټمتڇمب أڂمّ  ُؼ ٻمِّ ِم ٿمجلُّ ح أٖمق اٮمٺمٵمؾ اٮمٶمَّ ، رّٙم ٛمڇمصٍّ 
ـَ اٮمٳمڀمَٞم  اطإٲمڇممَ   .31ٓم ٭مٽمځمَّڇمٗمف( ـه 919ت  ٪مڇمزيٍّ  اٖم

ِـّ ٲمِ  ٭مؾٍّ  ٓم ٗمٶمقيرِ  مٌ ڇمڀم١مإ ٮمٽمَمٮمټمځّمډمِ  -4 ٷمڇمئر واٮمٿمّ اٮمټمٽمځّمڇمتو واٮمٵّمقاٖمطد اٮمٻمقا٥م ـ ٫م
 ،آصٶمالٚمڇمت ٍمذه ٬مڇمصدا يټمقنأن دون ه اٮمٺمٿمقن ا٥متٿمك هبذِ  ٲمثالً  ڇمخلٳمٿملُّ ٫م ،واوٍح  ٖمٳمټمؾٍ 
 .32زٲمڇمڂمف ٓم ٲمٸمرو٫مډم ٗمټمـ ٌم ٫مڀمل

يڇمٮمػ ٲمٸمڀمقد اٮمٺمٻمڀمڇمء ٓم ٗمٿمٷمځمؿ  ،اٙمديدً  ڇم٫مٻمڀمځمًّ  ڇمٗمٌقيٌ اٜمڇمٮمټمځّم٧م ١متحدث ٖمٸمضا -5
 ڊم ٲمٿمثقرة حتڊم أٖمقاب ّمتٽمٺمډم؛ ٭مٴمٿمځمع اخلٳمٿملِّ ٭مڇمڂم ڀمځّمډم٫مٻمأٖمقاب اٮمٺمٻمف، ٲمـ ٛمالل إٖمراز أٖمقاب 

 .33..ٖمڃمٚمټمڇمم اٜمرأة. ٖمڇمٮم٩موط، وآٛمر ٛمڇمصٌّ  ٌ ، ٫مٺمځمف ٖمڇمب ٛمڇمّص (افػتقو أصقُل )ٓم ٭متڇمٖمف 
ٲمـ ذٮمؽ  يتٌّدى ،٩ميعأهار اٮمتَّ  ٖمٽمحظِ  اٮمٺمٻمڀملِّ  اٮمّتٻمٸمځمداٜمڇمٮمټمځمُّقن ٓم ُمڇمل  ومځمَّز -6

 ٲمٳم٠مك حتڊمپمٿمڇمط ع اٜمًڇمئؾ اٮمتل ٗمرٗمٌط ٖملم٭مذا ، وٖمذ٭مر إصؾِ  إٖمقاَب  ؿٛمالل ٗمٴمديره
هذا  وحيُي ٮمتٌقيڈم ٙمديد،  ٖمٸمٵمڀمؿ ٭مڇمخلٳمٿملِّ  ا١متحداثف ٲمـ أهار ٮمٸمٽمَّ ، و34واٚمدن ا٥مٿمق

                                                           

 .13يٿمٷمر : ٲمٻمدٲمډم اٜمحٻمؼ ٥مٝم ٭متڇمب ٥مپمؾ ٲمـ ٣مڈم ٜمـ ٚمڈم، اٜمٻمري، ص  -31
 .83ـ اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځّمډم اٜمًتخرٙمډم ٲمـ أصقل اٮمٺمتځمڇم ٮمٽمخٳمٿمل، ٥مزيزة ٥مټمقش، ص 32
ٻمڀمځّمډم اٜمًتخرٙمډم ٲمـ أصقل اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط اٮمٺم ؛ و25ـ يٿمٷمر: ٲمٻمدٲمډم حتٻمځمؼ ٭متڇمب أصقل اٮمٺمتځمڇم ٮمٽمخٳمٿمل، ص33

 .82اٮمٺمتځمڇم ٮمٽمخٳمٿمل، ٥مزيزة ٥مټمقش، ص
اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځّمډم اٜمًتخرٙمډم ٲمـ أصقل  ؛ و26يٿمٷمر: ٲمٻمدٲمډم حتٻمځمؼ ٭متڇمب أصقل اٮمٺمتځمڇم ٮمٽمخٳمٿمل ، صـ  34

 .82اٮمٺمتځمڇم ٮمٽمخٳمٿمل، ٥مزيزة ٥مټمقش، ص
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 ڂمٻمؾ ٗمٸمٽمځمٽمڀمڇم ٥مـ أ٥مالم اٜمذهڈم٥مٿمد ، وٚمځمٿمًڇمٖم٧م إٚمټمڇمم  ه اٮمٺمروَق ايرادِ ٥مٿمد  اٜمٻمڇمصديُّ  اٮمٿمٷمرُ 
 .35أٚمځمڇمڂًمڇم أٛمرى

ريِّ ٗمًڀمځمال ٮمٽمٺمڀمؿ ٭مٴمٿمځمع  ؛ٓم هد اٮمٻمقا٥مد درجاٮمتّ  ډمُ ٥مڂمزډم ٖمرزت ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّ  -7  اٜمٻمَّ
و٭مڇمن »ٚمځمڋم ٬مڇمل:  ،ئؿ اٜمٌتدڃمٮمځمػ ٮمٽمپمتٸمٽمّ اٮمتَّ  (دـ حّى  ظؿؾ مـ ضّى )ٓم ٭متڇمٖمف  دَ ٬مٴَم ٚمځمڋم 

 ډم ٲمـ يٸمزُّ وٮمدي ٖمؾ ٛمالصتل، وٖمٻمځمَّ   رأيڊم ِمؾَّ ل ٥مٽمځمف؛ أنِّ اٮمذي أ٘مڇمر ٥مزٲمل إٮمځمف، ويمؾ مهِّ 
ٮمټمٌٞم إن ٢مڇمء اهلل ١َمٿمڇَمء، ... ٫مقوٸمڊم هذا اٮمټمتڇمب، ٹمٞم ١ِمٿمڇّم، ا٥مٝم ٭مٌدي ٲمـ ٬مراٖمڇمهم، اٮمٴمَّ 

ٜمـ ٬مٶمع ٓم  اٮمٻمقا٥مد٭متڇمب ڇمت وٮمف اٮمټمٽمځمَّ ٭متڇمب ٮمف ،٘مؿَّ ڂمجد 36شقابٺمع وٕم اٮمثَّ راٙمځمڇم ٮمف ٫مځمف اٮمٿمَّ
ٲمډم  .٥مٽمؿ اٮمٻمقا٥مد ٲمراٚمَؾ ٲمتٻمدِّ

ِـّ  -8 اهڇم ٖمؾ ٗمٸمدَّ ،ٚمڇم٢مځمډمً ٌم يٻمتٰم ٥مٝم ٛمدٲمډم ٭متٌڀمؿ ذٚمڇم وڂمٷمَم و إ١مڀمڇمٲمڀمؿ ٓم هذا اٮمٺم
ځمق٣ملِّ ػ ٚمقل أ٢مٌڇمه ٮمِّ ٪مٞم ٲمذهٌڀمؿ أيٵمڇم، وٲمـ ذٮمؽ ٲمڇم أُ ٭متڈم إ٨م  ًُّ ٚمځمڋم اٛمتٰمه  و٪مٞمه اٮم

(؛ افبوهر يف اختصور إصبوه وافـظوئره  هـ( ٓم ٥مپمؾ ١مَمَّ  1096ت٥مٌد اٮمريمـ اٮمٺمڇمد 
هـ(، وٮمٽمٳمځمخ ِمپمد ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٚم٧ًم اٜمڇمٮمټمّل ٚمڇم٢مځمډم 1242ت  ځمخ ٥مثَمن اٮمقائ٦مُّ وڂمٷمپمف اٮمٳمَّ 

 .هـ( ٭متڇمب ٬مقا٥مد إٚمټمڇمم ٮمٽمٸمز ٖمـ ٥مٌد اٮمًالم819  اٜمڇمٮمټملُّ  ٪ملُّ ٥مٽمځمف؛ ٭مَم ڂمٻمد اٮمقاڂمق
٥مـ  زوا ٖمفٷمؿ أيٵمڇم،ٚمځمڋم ومځمَّ اٮمٿمَّثرواٮمٿمَّ ٮمځمٳمپمؾ ٓم اٮمٻمقا٥مد اٜمڇمٮمټملُّ  ڃمٮمځمُػ اٮمتَّ  عَ ٗمٿمقَّ  -9

ػ ٿمِّأ٢مڀمر وأ٬مقم ٲمڇم ُص  ق( وهـه912( ٮمٽمز٬مڇمق  ادـفٍ ادـتخىـ ٲمٿمٷمقٲمڇمهتؿ:  وٲمِ  هؿ، ٪مٞمِ 
ِـّ ٓم ه ڇمرة  ت ( ٜمحپمد ٲمځمَّ تؽؿقؾ ادـفٍ٭مذا ٲمٿمٷمقٲمډم  ، واٜمٿمٷمقٲمڇمت٥مٝم ٣مراز  ذا اٮمٺم

ظؼد آٖمـ، وٲمٿمٷمقٲمډم   قڂم٩ميزِّ ٮمٽم (ادؼتبس( و٬مد ذٚمڀمڇم ٖمٿمٺمًف، وٲمٿمٷمقٲمډم  هـ1072
ًِّ ظوئراجلقاهر يف كظؿ افـَّ   .هؿو٪مٞمِ  جٽمَمدِّ ( ٮمٽم

                                                           

 .27-26ـ يٿمٷمر: ٲمٻمدٲمډم حتٻمځمؼ أصقل اٮمٺمتځمڇم ٮمٽمخٳمٿمل، ص35
 .35ڈم،  اٜمٻمري، ص ٥مپمؾ ٲمـ ٣مڈم ٜمـ ٚم - 36
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 آم٭مثرة اٮمٻمقا٥مد: ٫مٳمڀمڇمب اٮمديـ اٮمٻمرممڇّم ٗمقصػ ٖمف ٗمآٮمځمػ اٜمڇمٮمټمځّمډم ٓم هذا اٜمجڇمل  -10

َْمئډم (افػروق٭متڇمٖمف   ٖمٽمٹمڊم ٬مقا٥مدُ  ًِ ريُّ اطإٲمڇمم ٬مڇم٥مدة، و (548 ٘مَمٍن وأرٖمٸم٧م وًم  اجلدُّ  اٜمٻمَّ
ف زاد ٲمتف، ٮمټمٿم٬َّمڇم٥مدة ٭مَم ٬مڇمل ٓم ٲمٻمدِّ  (1200 ئت٧م أٮمػ وٲمڇمْ  ( ٬مٴمد إ٨م ٗمڃمٮمځمػ759هـ  ت

ٲمٳمٞما إ٨م ذٮمؽ ٓم ٛمڇمومډم اٮمټمتڇمب، ٭مَم  ،٬مڇم٥مدةً  (1250 أٮمػ وٲمڇمئت٧م وًم٧ًم  ٮمځمٴمؾ إ٨م 
 .(٫مر٬مڇم1155 وًم٧ًم  ئډم وًمًډمً أٮمٺًمڇم وٲمڇمْ  ٽمٹمڊم ٥مدد اٮمٺمروق ٓم ٭متڇمب اٮمقڂم٩ميزِّ ٖم

 ؾ يف:يتؿثَّ ـون ؾؼد  ،افؼقاظد ومغمض ظذ مستقىشامت إشفوم ادوفؽق غ أمو ظـ 

ٝم ٥مف ؾ ٲمـ ڂمٌّ ائأوٲِمـ ، وٺمٻمڀمځّمډماٮما٥مد قډم واٮمٻمإصقٮمځمَّ  ا٥مدقٖم٧م اٮمٻم ډماٜمڇمٮمټمځمَّ  ٗمٺمريؼ -1
ډم ا٢متپمٽمڊم ٥مٝم أصقل ديَّ پمډم اٜمحپمَّ اٮم٩ميٸمډم اٜمٸمٷمَّ  ٫مڅمنَّ » ( ٚمځمڋم ٬مڇمل:هـ 684 تذٮمؽ اٮمٻمرآمُّ 

ٌم  ؛ډم٭مٽمځمَّ  ٫مٻمڀمځّمډمڇمن ٬مقا٥مد ..، واٮمثَّ ك ٖمڃمصقل اٮمٺمٻمف.َمن: أٚمدمهڇم اٜمًپمَّ و٫مروع، وأصقٍمڇم ٬مً
 .37شٲمٿمڀمڇم ٓم أصقل اٮمٺمٻمف ر رءٌ ذ٭مَ يُ 

ٺمروق ٖم٧م اٮمٻمقا٥مد ٮمهق ا ؛ڇمٲمٌحثڇم هڇمٲمَّ  اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٸمرف ٖمڇمٮمٺمروقډم ٜمڇم يُ أوڇمف اٜمڇمٮمټمځمّ ٭مَم  -2
ٓم  ػ ٬مٌٽمفٮمِّ ٫مَم أُ - ٓم ٫مرو٬مف؛ ذٮمؽ اٮمٻمرآمُّ ٥مـ  أٖمڇمنَ ل ٲمـ ، وأوّ ٮمٺمروق ٖم٧م اٮمٺمرعا٫مٵمال ٥مـ 

 ؛ ٚمځمڋم ٬مڇمل:-ڀمڇمهڇم واٛمتٽمٺمڊم أٚمټمڇمٲمُ ٗمٳمڇمهبڊم صقرُ  ،ډمٍ ٲمًڇمئؾ ٙمزئځمَّ ځمڇمن ٖم ُيٻمَتٰم ٫مځمف ٥مٝم٭مڇمن  ذٮمؽ،
 .38شڀمڇمٮمٻمقا٥مد وٗمٽمخځمٴِم ٖم٧م ا و٥مقائد اٮمٺمٵمالء ووع ٭متڈم اٮمٺمروق ٖم٧م اٮمٺمروع، وهذا ٓم اٮمٺمرِق »

ريُّ ٫مڀمڇم ؛ ٫مٻمد ٥مرَّ ٺمٻمڀمځّمډماٮمٮمتٸمريػ اٮمٻمڇم٥مدة  ډم أوٌطَ ٭مڇمن اٜمڇمٮمټمځمَّ  -3  :ٻمقٮمفٖم (759 ت اٜمٻمَّ
قاٖمط اٮمٵّم  ولمٽمډمِ  ٲمـ اٮمٸمٻمقدِ  ډم، وأ٥مؿّ ډم اٮمٸمڇمٲمّ  اٮمٸمٻمٽمځمّ ٸمڇمنٲمـ إصقل و١مڇمئر اٜم أٛمّص  ٭م٦ّمٍّ  ٭مؾُّ »
 .39شډماخلڇمصَّ  ٺمٻمڀمځّمډماٮم

                                                           

 .6-1/5اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  -37
 .1/11 اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم، - 38
رّي، ص - 39  .77اٮمٻمقا٥مد، حتٻمځمؼ ِمپمد اٮمدردانم، اٜمٻمَّ
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 واٮمٵّمقاٖمط ٺمٻمڀمځّمډماٮم٨م اٮمٺمرق ٖم٧م اٮمٻمقا٥مد إ َح أٜمل ٲمـ أوَّ ٭مڇمن  ؛وٲمـ ٛمالل ٗمٸمريٺمف هذا
ًُّ ، ٮمځمڃمهم ٖمٸمدَ ٺمٻمڀمځّمډماٮم  ٬مڇمئال: وأسَح  أ١مڀمَؾ  حڇم ٮمٽمٺمرق ٖمڃم١مٽمقٍب ( ٲمقوِّ ـه794 ٌټملُّ ه اٮم
ڇمرة ٭مٺمَّ  ٭مٻمقٮمٿمڇم: ٭مؾُّ  ، وٲمٿمڀمڇم ٲمڇم يتصُّ ؽِّ ٭مٻمقٮمٿمڇم: اٮمځمٻم٧م ٓ يزول ٖمڇمٮمٳّم  ٖمٌڇمٍب  وٲمٿمڀمڇم ٲمڇم ٓ يتصُّ »

أن ٖمٌڇمب و٬مٴمد ٖمف ڂمٷمؿ صقر ٲمتٳمڇمهبډم  ٮمڈم ٫مځمَم اٛمتصَّ واٮمٹمڇم ،ڀمڇم ٲمٸمٴمځمډم ٫مڀمل ٥مٝم اٮمٺمقر١مٌٌُ 
 .40شك وڇمٖمٶمڇمًپمَّ يُ 

٥مٝم ٪مرار ٲمڇم ڂمجده ٥مٿمد  ،ٺمٻمڀمځّمډماٮمٽمٻمقا٥مد ٮم زٲمتپمځمِّ  تٻمًځمؿٍ ډم ٖماٜمڇمٮمټمځمّ  ٖمٸمُض  اٛمتّص  -4
ًَ إذ ٬مڇمق اٮمزَّ  ډم اٮمتل جيري ډم اٮمٸمڇمٲمَّ ډم اٮمټمٽمځمَّ ، أو اٮمٻمقا٥مد اٮم٩م٥مځمَّ دسوئؾا أصقَل ڀمڇم ٬مًپم٧م: پمَ ٬م
اخلالف، وهذا ٲمڇم  ٫مځمڀمڇم يډم جير٥مڇمٲمَّ  ډم٫مٻمڀمځمَّ ، أو ٬مقا٥مد فوت اخلالفأمَّ  وأصقلٺمڇمق ٥مٽمځمڀمڇم، آٗمِّ 

 .واٜمٿمجقرُ  ٫مٸمٽمف اٮمقڂم٩ميزُّ 
ـ ٲمِ  ،ډماخلال٫مځمّ  ٥مٝم اٮمٻمقا٥مدِ  ؿڀمڀمُ ٿمٌځم٭مَم َيٽمٺِمڊُم اٮمٿمڇم٤مَر ٓم ٭متڈم اٮمٻمقا٥مد ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم ٗم -5

، ٭مَم ٫مٸمؾ ةِ ٽمٻمڇم٥مدٮمٶمڇم را أو ٲمتق١مِّ ٲمتٴمدِّ  ؛شهْؾ » حرفٖمډم ا١متٺمڀمڇمٲمځمَّ  ٛمالل صځمڇم٪متڀمڇم صځمڇم٪مډمً 
 رَٓم ٣مَ  ڀمڇم ٖم٧مئډم وٗمټمڇم٫مٕدٮمّ اة ذٮمؽ إ٨م ٬مقَّ ( واٜمٿمجقر، راٲم٧م ٖمـه914ت  اٮمقڂم٩ميزُّ  و ٬مڇمُق اٮمزَّ 

:  وٲمـ ذٮمؽ ٬مقل، ځمڇم٪مډماجلزم ٓم اٮمٴّم  ١مڇم٥مډَم ٥مدمِ  اخلالِف  ظر إػ اجلزاف هؾ افـّ »اٮمقڂم٩ميزُّ
 ش.41؟هق ؿبض أم ٓ

رّي ٲمـ اٮمٻمقا٥مد ٥مٿمد اٮمٌٸمض ٭م ر ٭مثٞمٌ ٴمدَّ ٗمُ  -6 ـّؾ »ٲمثؾ ٬مقٍمؿ:  (ـؾ    ٸمٌڇمرة:ٖم ڇمٜمٻمَّ
٬مقل  وهذه إٛمٞمة ٥مٝم ٚمدِّ  ،42شؾفل مـؼقضي ،صػؼي اصتؿؾً ظذ حرام ٓ يؼبؾ افبقع

 ، (ادوفؽّقياختؾػ )أو (ؾه ـٲمٿمڀمڇم ٖم َئ دِ ڇم اٖمتُ ٲمَ  ٥مٝم ٛمالِف ، 43شَم حتټمل ٛمال٫مڇم٬مٽمَّ » :ردانمِّ اٮمدَّ 

                                                           

 .1/21ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، اٮمًٌټمل،  - 40
 .265اٮمقڂم٩ميز، ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، ص - 41
 .148اٜمٻمري، اٮمټمٽمځمڇمت، ص - 42
رّي، ص يٿمٷمر: ٲمٻمدٲمډم اٜمحٻمؼ اٮمدردانم ٥مٝم - 43  .٬52مقا٥مد اٜمٻمَّ
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٥مٽمؿ أٚمد اٜمتٸمڇم٬مديـ »ځمقع: ٬مقٍمؿ ٓم أٚمد وقاٖمط اٮمٌ ؾٲمث ٫مڇمخلالف ٫مځمڀمڇم ٤مڇمهر، (اختؾػقا أو
 ش؟45كاٜمًتثٿمك هؾ هق ٲمٌځمع أم ٲمٌٻمًّ »و٬مقٍمؿ:  ،44شاٛمتٽمٺمقا ٓم ٗمڃم٘مٞمه ؛دون أٛمر  ٖمڇمٮمٺمًڇمد
٭مَم  ،٫مٻمط اٜمڇمٮمټمّل ډم داٛمؾ اٜمذهڈم اٮمٻمقا٥مد اخلال٫مځمَّ  ذ٭مر ٥مٝم اٜمڇمٮمټمځّمډم ا٬متٰم ٖمٸمض -7

ٲمٿمڀمؿ  ٖمٸمٌض  راعِ ؛ ٓم ٚم٧م ٌم يُ 46شإيضوح ادسوفؽ» ( ٓم ٭متڇمٖمفـه914ت  ٫مٸمؾ اٮمقڂم٩ميزُّ 
ريِّ ٭م اٜمڇمٮمټملِّ ٖمڇمٜمذهڈم  وذ٭مر ٲمـ اٮمٻمقا٥مد ٲمڇم ٓ يتصُّ  ذٮمؽ،  .47هؿقاظدٓم  ڇمٜمٻمَّ

                                                           

، وٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم ٲمـ ٭متڇمب إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ 307ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، ص  - 44
 .407واٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمٹمريڇمن، ص

 .1/488، و ذح ٲمځمڇمرة ، ِمپمد اٜمڇمٮمټمل، 5/216، اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 148ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص -45
 .60ٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمّل ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمّل، ٚمڇمٗمؿ ٖمـ ِمپمد ٖمق١مپمډم، صڂم - 46
رّي، ص - 47  .51يٿمٷمر: ٲمٻمدٲمډم اٜمحٻمؼ اٮمدردانم ٥مٝم ٬مقا٥مد اٜمٻمَّ
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 اوي:اإلاعلب الثَّ 

 .اإلاالكّي في اإلارهب  الفلهيّ الّخلعُدمصادز 

 ٲمـ ٲمٴمدر ذ٥ملٍّ  ٍمڇم ٖٓمدَّ ٭مڇمن ڇم، ٓم ٚمٻمځمٻمتڀمڇم ٚمټمَم ذ٥مځمًّ  ٺمٻمڀمځّمډماٮمڊم اٮمٻمڇم٥مدة ٭مڇمڂمٜمڇم
ٓم اٜمذهڈم  اٮمّتٻمٸمځمد ٲمٴمڇمدرُ ا ، ٫مٴمڇمرت ٖمذډماٮم٩م٥مځمَّ  ١ٓمتٿمٌڇمطډم اڇم أدٮمَّ ذاهُت  ، هلٗمًتٿمٌط ٲمٿمف

 : هم، وهل ٥مٝم اٮمٿمحق أؿا١ٓمتٿمٌڇمط ٥مٿمده هل أصقَل  اٜمڇمٮمټمّل 
 

 .ظل  افػرع إول: افـص افؼَّ 
-ظل  افّؼ  افـص  ٗمٻمريرهڇم اٮمٸمپمدة ٓم أنَّ  ،ٮمځمس يٺمك ٥مٝم اخلٌٞم ٖمقوع اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم

ٿمّډم ًّ  ؛ٲمٿمف اٜمًتٺمڇمدةُ  ؛ واٮمٻمقا٥مدُ إٮمځمف لمځمع إٚمټمڇمم ٗمردُّ  ٕصؾ اٮمذي٫مڀمق ا ؛-أ٥مٿمل اٮمټمتڇمَب واٮم
ٖمٴمځمٹمډم  ٗمټمقن ٲمًتٿمٌٶمډم ٲمـ ڂمصٍّ  أن أو ڀمڇم،ٖمَم يٻمڇمرب صځمٹمتَ ٿمٴمقصڇم ٥مٽمځمڀمڇم ٗمټمقن ٲمأن ڇم إٲمَّ 

 ډمٖمٴمځمٹم ٗمٴمڇمغ ؛كٌ ٳم٠مَ ٲمُ  ك وٚمټمؿٌ ٲمٸمٿمً جيپمٸمڀمڇم ډمُمپمق٥مډم ڂمٴمقص ذ٥مځمّ  ٲمـٲمًتٺمڇمدة أو ،ختڇمٮمٺمف
جريد، و٫مؼ ٲمڇم ٗمٻمتٵمځمف وقاٖمط ډم واٮمتَّ پمقل واٮمټمٽمځمَّ ڇمٮمٳمُّ ٖم ٲمّتًپمډمً  ،اٜمٸمٿمقيَّ  اٮمٸمپمقمَ ذاك ٗمٺمځمد 

 وٲمـ أٲمثٽمډم ذٮمؽ: ؛اٮمّتٻمٸمځمد
 :افـّصقيافؼقاظد -1

 ڀمڇم ٬مقٮمف ، وأصٽمُ 48اخلراج بوفضامن: «49شاخلراج ٖمڇمٮمٵمَمن. 
 ڀمڇم ٬مقٮمف ، وأصٽمُ 50ٓ رضر وٓ رضار: «ٓ 51شرضر وٓ رضار. 

                                                           

 .2/833اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 48
ڇمؤوط: ، ٬مڇمل ٢مٸمځمڈم إرڂم11/298، 4927أٛمرٙمف اٖمـ ٚمٌڇمن ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب ٛمځمڇمر اٮمٸمځمڈم ر٬مؿ  - 49

 ش.ٚمديڋم ٚمًـ ٮمٹمٞمه»
 .6/40اٜمٿمتٻمك، اٮمٌڇمٙمل،  - 50
 .454، ص1461أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمق٣مڃم، ٭متڇمب ا٬ٕمٵمځمډم، ٖمڇمب اٮمٻمٵمڇمء ٓم اٜمر٫مؼ، ر٬مؿ:  - 51
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   ر١مقل اهلل ڀمڇم ٬مقلٽمُ ، وأص52ؾفق بوضؾ ؛ـتوب اهلل ذط خوفَػ  ـؾ: « ُّ٭مؾ 
 .53شاهلل ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ ذط ٛمڇمٮمػ ٭متڇمَب 

 افؼقاظد ادستـبطي: -2
  َّۇ ۆ ۆ ۈ   ۇچ وأصٽمڀمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ،54قسري جتؾى افتَّ ادشؼ

 .56چٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ : و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م 55چٴۇۈ
  َّک ک   ڑ ڑ ک کچ  :، وأصٽمڀمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م57ؽ  افقؼغ ٓ يزول بوفش

ـَ  ،ؽَّ اٮمٳمَّ  ح٫مٽمځمٶمرَ » :؛ و٬مقٮمف 58چگگ  .59شوٮمځمٌـ ٥مٝم ٲمڇم ا١متځمٻم
 ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ    ں   ڳچ ، وأصٽمڀمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:60قرظتبقح ادح ةافرضور

ژ ژ    ڎ  ڈ  ڈچ ،  و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:61چڻ  ۀ   ۀ  ہ ہ  ڻں  ڻ     ڻ

 62چک  ک  ک  گ  گ  کڑ  ڑ

 
 

                                                           

 .5/444يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 52
 .2/981أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮم٩موط، ٖمڇمب اٜمټمڇمٗمڈم:  - 53
 . 156.، ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم ٮمٽمزر٬مڇم ص4/445اٖمـ اٮمٿمجڇمر اٮمٺمتقٚمل، ذح اٮمټمق٭مڈم اٜمٿمٞم،  - 54
 .١185مقرة اٮمٌٻمرة:  - 55
 .١28مقرة اٮمٿمًڇمء:  - 56
 .967/ 2؛ اٜمدٛمؾ اٮمٺمٻمڀمّل اٮمٸمڇمم، اٮمزر٬مڇم  79ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم ، اٮمزر٬مڇم ص  - 57
 .١36مقرة يقڂمس:  - 58
 .1/400، 571ٖمڇمب اٮمًڀمق ٓم اٮمٴمالة واٮمًجقد ٮمف، ر٬مؿ: أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇمٙمد وٲمقاوع اٮمٴمالة،  - 59
 .1/145ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 60
 .١173مقرة اٮمٌٻمرة:  - 61
 .١03مقرة اٜمڇمئدة:  - 62



21 

 

 اإلمجوع.افػرع افثوين: 
 ڇمهب ٗمتٻمّررُ  هق أيٵمڇم ١مٌځماًل يټمقن  ؛ٗمثٌڊم ٖمف إٚمټمڇمم اٮمٺمر٥مځمډم اطإلمڇمع ٣مريؼ أنّ  و٭مَم
 ڇمٖمتډم ٥مـ ٣مريؼ اطإلمڇمع:ٮمٻمقا٥مد اٮمثّ ، وٲمـ اقاٖمطواٮمٵمَّ اٮمټمٽمځمډم ډم اٮمٺمٻمڀمځمَّ  اٮمٻمقا٥مدُ 
واٖمـ  ق٣ملُّ ځمًُّ ٥مٝم ذٮمؽ اٮم ٭مَم ڂمّص  ،ڀمڇم اطإلمڇمعُ أصٽمَ  ٫مڅمنّ  :63ض بؿثؾفـؼُ ٓ يَ  آجتفودُ -1
 .64هؿو٪مٞمُ  ڂمجځمؿ

تڀمد ٫مځمٻميض ٖمخالف ٲمـ ١مٌٻمف دون أن ٭مڇمن جي ٖمٸمض اخلٽمٺمڇمء أنّ  ،ٮمٽمٻمڇم٥مدةٖمف  دلَّ وممڇم ا١متُ 
ٖمٸمده  ٗمق٨ّم ٘مؿَّ  ،ډمٺمٻمڀمځمّ اٮمٻمد اٙمتڀمد ٓم ٖمٸمض إٲمقر ٫م نم ٖمټمر يٿمٻمض ٚمټمپمف؛ ڂمٷمَٞم ٲمڇم و٬مع ٕ

، وٌم أٖمدا ٢مځمئڇم ٲمـ ذٮمؽ ڂمٻمَض ف حُيٺَمظ أڂمَّ  ٌم٪مَٞم أڂمَّف  ؛خڇمٮمٺمف ٓم ٖمٸمٵمڀمڇم٫م ٖمـ اخلٶّمڇمب  ٥مپمر
 .65مـفؿ ؾؽون إمجوظو ؛ذٮمؽ حڇمٖمډم ٥مٝمٲمـ اٮمٴمَّ ض أٚمدٌ ٸم٠مِ يَ 

٫مال جيقز  ٥مٝم ٲمٵمپمقهنڇم؛ إلمڇمع اٮمٸمٽمَمءأيٵمڇم : ودٮمځمؾ اٮمٻمڇم٥مدة 66ّص ٓ اجتفود مع افـّ  -2
ٖمف ٥مٝم  ؛ ٫مځمجڈم اٮمٸمپمُؾ ك واوٍح ٲمٸمٿمً اٮمذي ٓ يٻمٌؾ ٪مٞمَ  ،يحاٮمّٰم  صِّ اٙمتڀمڇمد ٓم ُمڇمل اٮمٿمّ

ف ٢مڃمڂمَ  ٹمډم ٮمځمَس ٥مڇمرف ٖمڇمٮمٽمُّ  ټمؾِّ ٮم ٲمٺمڀمقمٌ يح اٮمّٰم  َص اٮمٿمّنَّ ذٮمؽ أ ؛ٲمدٮمقٮمف دون اٙمتڀمڇمد
 .ڃمويؾؾ ٫مځمف اٮمتَّ ٻمٌَ ٓ يُ و ،آٙمتڀمڇمدُ 

دٛمقل إرض اٮمتل ٫مځمڀمڇم  ٛمالف ٓمحڇمٖمډم روقان اهلل ٥مٽمځمڀمؿ ٲمع اٮمٴمَّ  ٚمٴمَؾ و٬مد 
 أن  ٥مٌڇمس ٖمـ اهلل ٥مٌد ٸمـ؛ ٫م67ڀمؿارٗمٺمع ٛمال٫مُ  اٖمـ ٥مقف  وٜمڇم ٖمٽمٹمڀمؿ ٚمديڋم ،ڇم٥مقناٮمٶمَّ 

 و٬مع ٬مد اٮمقٖمڇمء أنَّ  ٛمِٟمَ أُ  ،٢مڇمرف اٮمدٛمقل إذا ٚمتك ،مڇماٮمٳّم  إ٨م ٛمرج  اخلٶمڇمب ٖمـ ٥مپمر

                                                           

ځمق٣مّل، ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، ص - 63 ًُّ  105؛ واٖمـ اٮمٿمجځمؿ، ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، ص101يٿمٷمر: اٮم
ځمق٣مّل، ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، ص - 64 ًُّ  105ٮمٿمجځمؿ، ا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، ص؛ واٖمـ ا101يٿمٷمر: اٮم
 .1/435يٿمٷمر: ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم وإصقٮمځمډم، ٲمٴمڇمدر اٮمٻمڇم٥مدة اٮمٺمٻمڀمځمډم، يمزة أٖمق ٫مڇمرس،   - 65
، اٮمتپمځمپمل اٮمٴمٻم٦م، اجلڇمٲمع 1/1212ډم، ڂمأ٢مڇمر إ٨م اٮمٻمڇم٥مدة ٪مٞم واٚمد ٲمـ ٥مٽمَمء اٜمڇمٮمټمځمډم ٲمٿمڀمؿ: ٥مٌد اٮمقهڇمب، اٜمٸمق - 66

 .18/264ٜمًڇمئؾ اٜمدوڂمډم، 
 .1/434يٿمٷمر: ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم وإصقٮمځمډم، ٲمٴمڇمدر اٮمٻمڇم٥مدة اٮمٺمٻمڀمځمډم، يمزة أٖمق ٫مڇمرس،   - 67
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يدٛمؾ  أّٓ   رأى ٥مپمرُ ؛ وٖمٸمد ٣مقل ا١متٳمڇمرة ف ٫مڇمٛمتٽمٺمقا٫مڇم١متٳمڇمر أصحڇمٖمَ  ؛مڇماٮمٳمَّ  ٖمڃمرض
أن إ٨م  ،واطإيَمن ٖمڇمٮمٻمٵمڇمء واٮمٻمدر وٖمٻمل اٮمٌٸمض يًتٳمټمؾ اٮمتق٫مځمَؼ ٖم٧م رأي ٥مپمر  ،ڇمماٮمٳمَّ 
 ،٥مٽمَم هذا ٓم ٥مٿمدي إنَّ  ٫مٻمڇمل ؛ٚمڇمٙمتف ٖمٸمض ٓم ٌڇمٲمتٹمځمِّ  و٭مڇمن ، ٥مقف ٖمـ يمـاٮمرَّ  ٥مٌد ٙمڇمء

 ٖمڃمرضٍ  و٬مع وإذا ،٥مٽمځمف ٲمقاٻمدِ ٗمُ  ٫مال ؛ٖمڃمرضٍ   ٖمف ١مپمٸمتؿ إذا»: يٻمقل  اهلل َ ر١مقل ١مپمٸمڊم
وهبذا اٮمٿمصِّ ارٗمٺمع ٲمڇم  .68اڂمٰمف ٘مؿ  ٥مپمر اهلل ٫محپمد شٲمٿمف ا٫مرارً  ٙمقارُ خَت  ٫مال ؛ هبڇم وأڂمتؿ

حڇمٖمډم ٲمـ ا١متٳمټمڇمل وٛمالف ٓم اٮمٻمٵمځمَّډم.  ٭مڇمن ٖم٧م اٮمٴمَّ
٫مٻمد ٬مڇمل  أيٵمڇم؛ اطإلمڇمع: ودٮمځمؾ اٮمٻمڇم٥مدة 69ـ بوفعؿدضؿَ ـ بوخلطل ـام تُ ضؿَ إمقال تُ  -3
، و٬مڇمل 70شڇمس ١مقاءاٮمٸمپمد واخلٶمڃم ٓم أٲمقال اٮمٿمَّ ډم ٥مٝم أنَّ طإلمڇمع إٲمَّ »...ٚمڇم٭مځمڇم ذٮمؽ:  اٮمٻمرآمُّ 

 .71شإلمڇم٥مڇم ؛ٓم أٲمقال اٮمٿمڇمس ١مقاءٌ  واخلٶمڃمُ  اٮمٸمپمدُ  :٬مڇم٥مدةٌ »ٓم ٲمقوع آٛمر: 
 وفٌ: افؼقوسافػرع افثَّ 

 و٫مٻمڀًمڇم ڇمجً وٲمٿمڀما٫مټمرً يًتتٌع  ،ٞم ٲمقوعٍ ف ٓم ٪م٫مٻمِ ٥مٝم وَ  وآٙمتڀمڇمدَ  اٮمٻمځمڇمدَّ  ٷمرَ اٮمٿمَّ إنَّ 
 ،حدةٗمٳم٠مك ٓم ٲمٿمڇم٣مڇمت ٲمتَّ  ،ډم٥مڇمٲمَّ  ص أٚمټمڇمم١متخاليٿمِزع إ٨م اجيٸمٽمف ، ڇم ٮمدى اٜمجتڀمد٬مځمڇم١مځمًّ 

، ِمقرهڇم ډماٮمقاٚمدة ٲمٿمڀمڇم لمٽمډم ٲمـ اٮمٺمروع اٮمٺمٻمڀمځمَّ  ٿمٵمقي حتڊمٗم ٖمدورهڇم ٬مقا٥مد ٫مٻمڀمځّمډمً ؾ ٳمټمِّ ٗمُ 
 .72وٚمدة اٜمٿمڇمط أ١مڇم١مڀمڇمو

 ٲمٌٿمڇمهڇم اٮمٻمځمڇمس:َمء وذ٭مرهڇم اٮمٸمٽموٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمتل 

                                                           

 .5/2163، ٭متڇمب اٮمٶمڈم ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء ٓم اٮمٶمڇم٥مقن، 5397أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم اٮمٴمحځمح ر٬مؿ:  - 68
 .7/215ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 69
 .8/269اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 70
 .1/259، اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم - 71
 .113ڂمٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرو٭مل، ص يٿمٷمر:  - 72
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اهلل  أنَّ  ؛ووٙمف ا٥متَمد اٮمٻمڇم٥مدة ٥مٝم اٮمٻمځمڇمس ؛73وذم آخّت رُ َح  م آشتعامُل رُ إذا َح  -1
٥مٝم حتريؿ ا١ٓمتٸمَمل وآڂمتٺمڇمع ٖمٌٸمض إٲمقر ٭مڇمخلپمر، واٜمځمتډم واخلٿمزير  ڇم ڂمصَّ ٜمَّ  ١مٌحڇمڂمف

: و٭ملُّ ، ٬مڇمل اٮمرُّ لڇمذهڇم ٥مٝم ا١ٓمتٸمَم، ٬مڇمس اٮمٺمٻمڀمڇمء اختِّ وڂمحق ذٮمؽ ډمهڈم واٮمٺمٵمَّ وأوان اٮمذَّ 
َم ٖمڃمٛمرى ٲمٿمٴمقصډم، وإڂمَّ  ٲمٿمٴمقصډمٍ  ٪مٞمَ  ډمً ٖمَم ٭مڇمن ٙمزئځمَّ  هٿمڇم ٓ يتصُّ  ٫مڅمٙمراؤهؿ اٮمٻمځمڇمَس »

٬مځمڇمس  قَ ، ٫مڀمُ ٥ملِّ ڇمت ٖمجپمٽمډم أٛمرى ٓم ٚمټمپمڀمڇم اٮم٩ّم ٫مځمف ٖمڅمحلڇمق لمٽمډم ٲمـ اجلزئځمَّ  إٲمرُ  ُؼ يتٸمٽمَّ 
 .74شډمډم ٥مٝم ٭مٽمځمّ ٭مٽمځمَّ 

٥مٝم  وام وا١ٓمتپمرارَ اٮمدَّ  أنَّ  ،ٻمځمڇمس هٿمڇما٥ٓمتَمد ٥مٝم اٮم : ووٙمفُ 75وام ـوٓبتداَافدَّ  -2
 ٖمڃمنَّ  قٚملٗم ٓم إجيڇمد اٮمٺمٸمؾ؛ و٥مٌڇمرة اٮمٻمڇم٥مدة ٢م٠ماكُ ٌف هق آووٙمف اٮمٳمَّ  ،اٮمٺمٸمؾ ٭مٺمٸمٽمف اٖمتداءً 

 هڇم ٭مثٞم.و٪مٞمُ  76«طافعرف ـوفّؼ »ؿوظدة هذا اٮمٻمٌځمؾ أيٵمڇم  ـوٲمِ  ،ڀمڇم اٮمٻمځمڇمسأصٽمَ 
 آثور افسؾػ. افػرع افرابع:

 ًَّ ـ ٗمتٵمپمَّ  ٥مٌڇمراٌت  ،ڇمٖمٸم٧محڇمٖمډم أو اٮمتَّ ٲمـ اٮمٴمَّ  ٽمػ ٭مثٞما ٲمڇم ٙمرى ٥مٝم أٮمًٿمډم اٮم
ډم ٲمـ ٚمځمڋم ى اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّ ُمرَ  ٥مديدة؛ ٙمرت ٖمذٮمؽ ډمً ٫مرو٥مځمَّ  ڇمٍت ډم ٗمٿمتٷمؿ ٙمزئځمَّ أٚمټمڇمٲمڇم ٥مڇمٲمَّ 

 ه وٲمٿمڀمڇم:و٥مٿمڇمِس  اٮمّتٻمٸمځمدڀمڇم ٮمٵمقاٖمط ٲمتُ ءٲمال
 ٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب ؿقل : « 77شوطمؼوضع احلؼقق ظـد افّؼ. 
  ٖمـ أنم ٣مڇمٮمڈم ٥م٦مٍّ ؿقل « :78شي ضامنس ظذ صوحى افعريَّ فق. 

                                                           

 .1/33اطإذاف ٥مٝم ٲمًڇمئؾ اخلالف، ٥مٌد اٮمقهڇمب اٮمٌٹمدادي،  - 73
 .115ڂمٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرو٭مل، ص  - 74
، وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، أيمد 288-2/143، اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدردير، 2/362اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 75

 .1/327، وذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر، 2/85اٮمٴمڇموي، 
، ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح 5/459،واٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق، 2/102اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 76

 .15/372اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل، 
 2572،2/969أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮم٩موط ، ٖمڇمب اٮم٩موط ٓم اٜمڀمر ٥مٿمد ٥مٻمد اٮمٿمټمڇمح، ر٬مؿ  -77
 . 8/179، 14784رٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم اٜمٴمٿمػ، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمٸمڇمريډم، ر٬مؿ أٛم - 78
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 .79شػؾِ ٓ إيالَ إٓ بَح » : ٥مٌڇمس ٖمـاهلل  ٥مٌد٬مقل  
 .آشتصالحافػرع اخلومس: 

ع ا١ٓمتٴمالح هق ٖمٿمڇمء إٚمټمڇمم وآٙمتڀمڇمد و٫مؼ اٜمٴمڇمٮمح اٜمر١مٽمډم؛ ٗمٽمؽ اٮمتل ٢مڀمد اٮم٩مَّ 
٭مڇمڂمڊم ٲمـ  وإَّٓ  ،ډم ٖمذٮمؽدون أن يټمقن ٲمٳمڀمقدا ٔٚمڇمدهڇم وأ٥مځمڇمهنڇم اجلزئځمَّ  ،ٮمٸمپمقٲمڀمڇم ٖمڇم٥ٓمتٌڇمر

 ،ډمډم ٭مٽمځمَّ ڇم ٥مڇمٲمَّ يًتٿمٌط أٚمټمڇمٲمً  اٮمت٩َّميٸملِّ  ١مؿٓم ا١متٿمٌڇم٣مڇمٗمف ٥مٝم هذا اٮمرَّ  اٮمٺمٻمځمفُ و٬مٌځمؾ اٮمٻمځمڇمس، 
ډم وٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٜمٌٿمځمَّ ؛ اٮمٺمٻمڀملِّ  اٮمّتٻمٸمځمدح؛ وهق ٲمـ أرٚمڈم اٜمجڇمٓت ٓم ڇمٮمٴمف ٓم ذٮمؽ اٜمدر٭مُ ٲمُ 

  هذا إصؾ:٥مٝم
٥مقا ٥مٿمڀمڇم ٲمًڃمٮمډم ٗمٵمپم، 80«ياخلوّص  ادصوفح ظذ ميٌ مؼّد  يُ افعومّ  ادصوفُح » -  ٧مو٫مرَّ

ٿمَّڇمع،  ٥مٿمد ٬مځمڇمم ٲمٻمتٵمځمف ٭مَم ١مځمڃمهم ٓم اٮمٺمٴمؾ اٮمثڇمن، ٭مؾُّ ذٮمؽ ٙمريڇم ٥مٝم  وجقاز افتسعراٮمٴمُّ
، هنڌم ا١ٓمتٴمالح ٓم ٗمٶمٽمُّڈم ٲمٴمڇمٮمح ذ٥مځمَّډم ٓم آٚمڇمد اجلزئځمڇمت ،  وإن ٌم يٳمڀمد ٍمڇم ڂمصٌّ ٛمڇمصٌّ

ډم يٻم ډم ٥مٝم اخلڇمصَّ : واٮمٻمڇم٥مدة ٓم ذٮمؽ ٗمٻمديؿ اٜمٴمڇمٮمح اٮمٸمڇمٲمَّ ٲمډم اٜمٴمڇمٮمح اٮمٸمڇمٲّمډم ٲمٻمدَّ »قل اٮمٳمڇم٣مٌلُّ
ًِّ ٖمدٮمځمؾ اٮمٿمَّ ؛٥مٝم اٜمٴمڇمٮمح اخلڇمّصډم ؾػ واتػوق افسَّ  ي،ٽمع وٖمځمع احلڇمرض ٮمٽمٌڇمدڀمل ٥مـ ٗمٽمٻمل اٮم
 .81شٲمع أن إصؾ ٫مځمڀمؿ إٲمڇمڂمډم... ،ظذ تضؿغ افصـّوع

 :ومـ ؾروع هذا إصؾ أيضو اظتبور افعرف
ډم ٮمٽمحرج واٜمٳمٻمَّ  ٲمڇم، يټمقن ٓم إ٥مَمٮمف ر٫معٌ  أٲمرٍ  ٥مٝم ڇمس ٓم ٲمٸمڇمٲمٽمتڀمؿأن يتٸمڇمرف اٮمٿمَّ وهل

يٸمډم ٖمر٫مٸمڀمڇم، وهذا وٙمف اٜمٴمٽمحډم، وٖمٿمڇمء ٥مٝم هذا إصؾ ١مڇمق اٮمٺمٻمڀمڇمء لمٽمډم اٮمتل ٙمڇمءت اٮم٩ّم 
 ډم اڂمٌٿمڊم ٥مٽمځمف، ٲمٿمڀمڇم:ٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّ 

                                                           

 .4/134أٛمرٙمف اٖمـ أنم ٢مځمٌډم ٓم اٜمٴمٿمػ،  - 79
 .57/ 3اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 80
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 .82ؿيؽَّ افعودة ُم  
 .83افعرف اجلوري ـودؼوط يف افعؼد 
 .84فعقائد ؾقام ـون خؾؼيجيى افرجقع إػ ا 

ڇمس َم ٗمٸمڇمر٫مف اٮمٿم٫َّم هق ٗمرٗمٌُّڀمڇم ٥مٝم اٮمٸمقائد وا٥ٕمراف؛ ڇم ذ٭مر ٲمـ ٬مقا٥مدٲمع ٜمواٜمٸمٿمك اجلڇم
 ڀمڇم ٥مدم ورودأمهُّ  ،ٖم٩مو٣مف اٜمٳمڀمقرة ٓم ٖمڇمب ا٥متٌڇمر ا٥ٕمراف  ٖمف ٖمځمٿمڀمؿ،ٻمچَم ٓم ٲمٸمڇمٲمٽمتڀمؿ يُ 

تٸمڇمر٫مقن ٥مٝم ٲمڇم يؿ إڂّمَم ٭مؾُّ ذٮمؽ ر٥مځمڇم ٜمٴمڇمٮمح اٮمٿمڇمس ور٫مٸمڇم ٮمٽمپمٳمڇمقِّ ٥مٿمڀمؿ، ٫مڀم ٖمخال٫مف. ڂمصٍّ 
 يٴمٽمحڀمؿ ويٿمتٺمٸمقن ٖمف ٪مڇمٮمٌڇم، وذاك أٲمر ٲمٻمٴمقد ذ٥مڇم، وهق ٫مرع ر٥مل اٜمٴمڇمٮمح.

 افّذرائع شد  : سودسافػرع اف
، ٫مڀمل ٲمٿمع اٮمٺمٸمؾ اٮمذي ٤مڇمهره  ؾ ٖمف إ٨م اٜمٺمًدةٚمٻمځمٻمتف ٗمرٙمع إ٨م ٲمٿمع ٭مؾ أٲمر يتق١مَّ و

ؿ ٕصؾ اٜمٴمٽمحډم ڀمډم ٲمتپمِّ ، وهق ٲمـ هذه اجل85ٻمٴمد ٖمف اٮمقصقل إ٨م اٜمحٷمقرف يُ اطإٖمڇمٚمډم ٮمټمٿمّ
ٌَٿمڊم ٭مثٞم ٲمـ ؛ ريٸمډم وٙمف ٲمـ وٙمقه آٙمتڀمڇمد اٜمٴمٽمحلِّ اٮمذّ  ، ٫مًدّ ؾ ٍمڇموٲمټمپمِّ  و٥مٽمځمف اڂم

 ٥مٽمځمف:  وٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمتل ٖمٿمځمڊمإٚمټمڇمم وصځمٹمڊم ٖمپمجپمق٥مڀمڇم ٬مقا٥مد ٥مڇمٲمډم ٭مٽمځمډم، 
 :86فؾقشوئؾ أحؽوم ادؼوصد -1

رائع؛ أنْ  ٫مال يًتٹمٿمك  ؛ٴمدهڇم ٓم احلټمؿٜمٻم ٗمڇمٖمٸمډمً  ٭مڇمڂمڊم اٮمق١مځمٽمډمُ  ٫مڀمل اٮمٻمڇم٥مدة إّم ٓم اٮمذَّ
ډم اٜمقازڂمڇمت اٜمٴمٽمحځمَّ  حلظِ  ٫مِؼ ٥مٝم وَ  ٌٿمك احلټمؿُ ر ٓم ٲمآٮمف ٫مځمُ ٿمٷمَ ٖمؾ يُ  ،فٰمُّ ٮمٽمتّ  ٖمڇمحلټمؿ إص٦مِّ 
 وهق ٙمقهر ٫مټمرة اٮمذرائع. ،ٖم٧م احلڇمل واٜمآل

                                                           

 .1/216،  ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٮمزر٬مڇم، 15/372ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 82
 .3/103اٮمتڇمج اٜمذهڈم ٓم أٚمټمڇمم اٜمذهڈم، اٖمـ ٬مڇم١مؿ اٮمٸمٿمز،  - 83
 .1/345اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري،  - 84
 .3/110، واٖمـ اٮمٻمځمؿ، إ٥مالم اٜمق٬مٸم٧م، 2/34يٿمٷمر: اٮمٻمرآم، اٮمٺمروق،  - 85
 وٲمڇم ٖمٸمدهڇم. 1/153يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم  - 86
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؛ ذٮمؽ ٖمڇما ٮمذريٸمډم اٮمرِّ ، ١مدًّ 87واحدةٍ  يف صػؼيٍ  ٍػ وشؾَ  جيؿع بغ بقعٍ  ٓ -2
 ٖمڇم.وهق ٲمـ أصقل اٮمرِّ  ،ڂمٺمٸمڇم اٮمٻمرض اٮمذي جيرُّ  اجلپمع ٖمځمٿمڀمَم يڄمول إ٨م أنَّ 

 ، وٲمٸمٿمك اٮمٻمڇم٥مدة أنَّ 88َ ؿبؾ أواكف ظقؿى بحرموكفمـ اشتعجؾ افّق  -3
وٗمٶمٽّمٌف ٲمـ ٪مٞم وٙمڀمف  ؛ع٫مٸمٽمف ذريٸمډم ٮمتٸمٶمځمؾ ٲمٻمٴمقد اٮم٩ّم ذ إذا اخّت  َػ ټمٽمَّ اٜمُ 

 .٬مٴمده اٮمٺمڇم١مدٸمڇم٬مڈم ٖمٿمٻمځمض ف يُ ٫مڅمڂمَّ  اٜم٩موع؛
اٮمق١مڇمئؾ اٮمتل  ، وٲمٸمٿمك ذٮمؽ أنّ 89افقاجى إٓ بف ؾفق واجى مو ٓ يتؿ   -4
هبڇم  ؾ إ٨م درء اٜمٺمڇم١مد إّٓ ؾ هبڇم إ٨م اٮمقاٙمڈم واٙمٌډم، واٮمق١مڇمئؾ اٮمتل ٓ يتقّص يتقّص 

 ٫مڀمل واٙمٌډم أيٵمڇم. 

يٿمٷمر ٮمٽمق١مڇمئؾ ٲمٻمروڂمډم ٖمَم ٗمٺميض إٮمځمف  عَ اٮم٩مَّ  أنَّ  ،ٓم اٮمٻمڇم٥مدٗم٧م اٮمتذّرعووٙمف 
وٮمق ٌم يټمـ ٚمټمپمف  ػ ٲمٿمڀمڇم،٫مځمحټمؿ ٥مٽمځمڀمڇم ٲمٻمروڂمډم ٖمٹمڇميڇمهتڇم وٲمراد اٜمټمٽمّ  ؛ٲمـ ٲمٻمڇمصد

 .90ٮمٺمتح اٮمٌڇمب ٮمٽمٺمًڇمد ،٭مذٮمؽ
 : آشتصحوب.فسوبعافػرع ا

ا١ٓمتٴمحڇمب، ٫مځمټمقن ٖمذٮمؽ ٬مد  أصؾإ٨م اٮمٺمٻمڀمّل  اٮمّتٻمٸمځمدٓم ٥مپمٽمځمډم  اٜمجتڀمد ٬مد يٸمپمد
ٗمٽمټمؿ اٮمٺمروع ٗمٳم٠مك ٓم ذاك  ؛٥مڇممٍّ  ڇمت ٖمحټمؿ ذ٥ملٍّ ٚمټمؿ ٥مٝم لمٽمډم ٲمـ اٮمٺمروع واجلزئځمّ 

ڇم ا١متٴمحڇمٖمً ، 91لٲمـ إوّ ڇمن ٖمٿمڇمء ٥مٝم ٘مٌقٗمف ٓم اٮمزّ ٲمـ اٮمثّ وهق ٘مٌقت ٚمټمؿ ٓم اٮمزّ  اٜمٸمٿمك اٮمٸمڇممِّ 
 .92حتڊم هذا إصؾ٫متٿمتٷمؿ اجلزئځّمڇمت اٮمټمثٞمة ، ٮمألصؾ

                                                           

 .1/356ٮمٟم، ، واٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد ا3/114يٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 87
 .1/471ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم،  - 88
 .2/142، و ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر، 1/203اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 89
 .150يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرو٭مل، ص - 90
 .447يٿمٷمر: ذح ٗمٿمٻمځمح اٮمٺمٴمقل، اٮمٻمرآم، ص - 91
 .134يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرو٭مل، ص - 92
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 : صؾډم اٜمٌځمٿمډم ٥مٝم هذا إٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّ و
 .93إصؾ بؼوَ مو ـون ظذ مو ـون 
 94إصؾ يف إمقر افعورضي افعدم. 
 95ذميإصؾ براَة اف. 

ء ٓم اٜمڇم ي أو احلڇمرض ٭مقن اٮمٯّم ٫مڅمنَّ  ؛١متٴمحڇمب ٖمڃمڂمقا٥مفآډم ٥مٝم ولمځمٸمڀمڇم ٲمٌٿمځمَّ  
ـّ  هل ِمقر  ٫مفٲمڇم ٌم يثٌڊم دٮمځمؾ ٥مٝم ٛمال ،٘مٌقٗمف ٓم احلڇمل أو ا١ٓمتٻمٌڇمل يقٙمڈم ٤م

 ؾحتپمُّ  وٖمراءهتڇم ٲمـ ٭مؾِّ  ،ٲمـ ٚمٻمقق اٮمٹمٞمٲمؿ اٮمذِّ  ٫مراغإصؾ  ٭مَم أنَّ ، 96ا١ٓمتٴمحڇمب
 .ټمٽمځمػ، ا١متٴمحڇمٖمڇم ٮمألصؾ ٓم ذٮمؽ، وهق ٥مدم اٮمتّ وٗمټمٽمځمػ

  

                                                           

 .165، و إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ ٮمٽمقڂم٩ميز ص 3/212،وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، اٮمٴمڇموي، 5/199ح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر، ذ - 93
 .137ڂمٷمريډم اٮمّتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرو٭مل، ص - 94
 .248-4/247يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 95
 .447يٿمٷمر: ذح ٗمٿمٻمځمح اٮمٺمٴمقل، اٮمٻمرآم، ص - 96
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ا إلاعلبا  :لثالثَّ

 .اإلاالكّي في اإلارهب  الفلهيّ الّخلعُدظسق 

اطإٖمڇمڂمډم ٥مـ  ٗمتٹمځمَّكڀمڇم واٚمدة ٥مٿمد اجلپمځمع، وهل ٥مٝم ٘مال٘مډم ٲمٿمڇمٚمل، ٭مٽمُّ  اٮمّتٻمٸمځمد٣مريٻمډم 
 :أٚمقال ٘مالث وٓ ختٽمق ٲمـ ، وهل، ١مقاء أ٭مڇمن ٬مڇم٥مدة أم وڇمٖمٶمڇماٮمټم٦مِّ  ٭مځمٺمځمَّډم اٮمقصقل إ٨م

 ذة ٲمـ دٮمځمؾ ذ٥ملٍّ تڇم، يٴمڇمغ ٲمٌڇمثٌَ أصال ٲمُ  يټمقن اٮمټم٦مُّ  أن. 
  ڇم١ٓمتٻمراء.ٲمڇم ُيٸمَرف ٖمڇمت، وهذا ٲمـ ٙمزئځمَّ  ًتٿمتڌم اٮمټم٦مُّ يُ أن 

 اٮمٻمځمڇمس إصقٕمُّ  ډم ٙمڇمٲمٸمډم، وهذاٖمٿمڇمء ٥مٝم ٥مٽمَّ  ٲمـ ٙمزئلٍّ  ًتٿمتڌم ٙمزئلٌّ يُ  أن. 
  :  97وٗمٺمٴمځمؾ ذٮمؽ ٥مٝم اٮمٿمحق اٮمتڇمٕم

 :وبتي(افثَّ  افؽؾّقوتافػرع إول: آشتـبوط وآجتفود )
، أو ٫مٻمڀمځمَّډم ٬مڇم٥مدةٓم صڇم٪مقه  ذ٥ملٍّ  ڂمڊم اڂمٶمال٬مڇم ٲمـ ڂمصٍّ ٗمټمقَّ  ٖمٸمض اٮمٻمقا٥مدإنَّ 

 ډم،٥مځمَّ اٮم٩مَّ  قصٴمواٮمٺمٻمڀمڇمء ٥مٿمد صځمڇم٪متڀمؿ ٮمٽمٻمقا٥مد ٲمـ ٛمالل اٮمٿمّ .٫مٻمڀمځمَّډم ا١متٿمٌٶمقا ٲمٿمف ٬مڇم٥مدة
ڀمڇمقاٖمطيرا٥مقن لمٽمډم ٲمـ اٮمٵمَّ   :، أمهُّ

 . ٥مپمقم اٜمٸمٿمك 

  َّّص ٜمٸمٿمك اٮمٿمَّ احلٻمځمٻملُّ  ٶمڇمٖمؼ اٮمٺمٸم٦مُّ اٮمت. 
  َّٓٲمٿمًقٛمڇم.ص يټمقن اٮمٿمَّ أ 

  إ٨م ر١مقل اهلليټمقن احلديڋم صحځمح اطإ١مٿمڇمد أن . 
ف ٘مڇمٖمڊم ٓم ذٮمؽ أڂمَّ  ؛ٽمجزئلِّ ٮمٖمؼ ڇمهٿمڇم ١م ڇمٮمټم٦مُّ ٫م ،واٮمٻمڇم٥مدة ٓم هذه احلڇمٮمډم أ١مٌؼ ٲمـ اٮمٺمروع

ډم يٴمٶمٽمح ٥مٽمځمڀمڇم ٥مٿمد اٮمٸمپمٽمځمَّ  هذهو، شوٓ رضار ٓ رضرَ »:ڊم، وٲمثڇمٮمف ٬مڇم٥مدةثٌَ إصؾ ٓ ٲمُ 
هذا يرى اٮمٸمٽمَمء أنَّ ؛ وإ٨م اجلزئلِّ  ٲمـ اٮمټم٦مِّ ن قټمي ٫مځمف ڇمٓڂمتٻمڇمل٫م، بوفؼقوس افشؿقل  اٜمٿمڇم٣مٻمډم 

 .اٮمٻمقا٥مد أ٬مقى قع ٲمـاٮمٿمَّ
                                                           

 .76-69و٭مل، ص يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمر - 97
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 ادثبتي( وتافػرع افثوين: آشتؼراَ ) افؽؾقَّ 
؛ أڂمَّف ممّ   ًَٟم يُ أن  يٿمٌٹملٖمٸمد ا١متٿمٌڇمط احلټمؿ ڇم هق ٲمٻمّرر ٓم اٮمٸمپمؾ آٙمتڀمڇمديِّ اٮمٺمٻمڀملِّ

ډم يٽمتحؼ هبڇم ٪مُٞمهڇم يټمقن ٬مڇم٥مدةن ټمؿ صڇمحلڇم ٕٚم ، ٫مٽمځمس ٭مؾُّ ڇم٭مٽمځمًّ  أم ڇمٙمزئځمًّ ٭مقڂمف ز ٮمځمتپمځمَّ  ، ٥مڇمٲمَّ
ًَّ يټمقن ٭مٽمځمَّ أن  إّٓ  ٌُّ ٌځمؾ إ٨م ٗم٧ٌمُّ ڇم، واٮم ف احلټمؿ ٓم ِمٽمِّ يڇمن ع ٲمدى ه ذٮمؽ ا١ٓمتٻمراء، وٗمت

 . اٛمتٌڇمُرهو ټمؿاحل تٌع حيٴمؾ ١مٟمُ ا١ٓمتٻمراء واٮمتّ ًٽمقك ١مٌځمؾ واڂمٶمٌڇم٬مف ٥مٝم ٙمزئځمڇمٗمف؛ ٫مٌ
؛ واٜمٻمٴمقد هٿمڇم أٚمد ڂمق٥مځمف 98قص إ٨م ٭مٽمځمَّډم حتټمپمڀمڇم٥مّدة ٙمزئځمَّڇمت ٮمٽمخٽم ٗمتٌعُ وا١ٓمتٻمراء 

َـّ هق يٺمځمد ل اٮمٺمٻمڀمڇمء، و١متٸمَماٜمراد ٓم اوهق  ،ڇم٬مصا١ٓمتٻمراء اٮمٿمَّأ٥مٿمل  اٮمٹمڇمٮمڈم، وٮمځمس  اٮمٷم
ٌَّ ٽمتف، ٫مڇمٮمٿمَّ ِمٴمِّ ٓم ذٮمؽ ٖمٻمڇمدح  ِـّ ٹمڇمٮمڈم دون ٖمڇمس ٲمتٸم وٲمٸمٽمقم ٓم اٮمٸمپمٽمځمَّڇمت، أنَّ اٜمٷمٿمَّډم  ،اٮمٷم

ل ٲمٿمزٮمډم اٜمئٿمَّډم حلٴمٽمڊم  أٛمرُ ٭مڇمن وٮمق ذٮمؽ ٗمرٖمق احلٰم.  ، ودٓئؾ100٭مڇمٜمحٻّمؼواٮمٹمڇمٮمڈم  ،99ُٗمٿمزَّ
ع ٓم اٮمٺمٻمڀمځمَّڇمت ٺملتډم؛ ٫مځمټماٜمٳمٻمَّ  وأصڇمر، وهق  ر٫مٸمڇم ٮمٽمحرج واٮمٹمؾِّ  ؛ڇم١ٓمتٻمراء اٮمٿمڇم٬مصٖم اٮم٩مَّ

رات اٮمتَّ  غر١مؿ ٗم٩ميٸملٌّ ١مڇمئ  ٩ميع اٮمټمٽمځمَّڇمت.َأْن ٭مڇمن ٲِمـ ٲمٻمرَّ
ٜمًتٿمٌط إ٨م ڂمٷمڇمئر أٛمرى ٪مٞم احلټمؿ ا يډمٗمٸمدٲمدى إٲمټمڇمن ٓم  اٮمٺمٻمځمفُ  رٿمٷمُ ٮمځمَ ٭مؾُّ ذٮمؽ؛ 

ٮمځمٴمٞم ٖمذٮمؽ ٬مڇم٥مدة  ،ډمڇم إ٨م اٮمټمٽمځمَّ ٛمرج احلټمؿ ٲمـ ٭مقڂمف ٙمزئځمًّ ذا ٭مڇمن ذٮمؽ ٭مذٮمؽ؛ ٫مڅمتف، ٙمزئځمَّ 
 ٗمٿمٵمقي حتتڀمڇم ٙمزئځمَّڇمٌت ٥مديدة، ممَّڇم يتق٫مَّر ٓم ٚمٻمځمٻمتڀمڇم اٜمٸمٿمك اٮمت٩َّميٸملُّ ٮمٽمحټمؿ. ٫مٻمڀمځّمډم

، ٫مٻمد ٙمڇمءت ڂمتځمجډم شؽ  بوفّش افقؼغ ٓ يزول » ٬مڇم٥مدة ،ډموٲمـ أٲمثٽمډم اٮمٻمقا٥مد ا١ٓمتٻمرائځمَّ 
 ځمډم:ٗمٲمـ ذٮمؽ ٲمڇم ٙمڇمء ٓم إٚمڇمديڋم أ ،ڇمتٗمٵمڇم٫مر ُمپمق٥مډم ٲمـ اجلزئځمَّ 

                                                           

 .8/3789يٿمٷمر: اٮمتحٌٞم ذح اٮمتحرير، اٜمرداوي،  - 98
 .2/527وقء اٮمٳمپمقع ذح اٜمجپمقع، ِمپمد إٲمٞم اٜمڇمٮمټمل،  _ 99

 .3/14ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  _ 100
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ء ٓم ف جيد اٮمٯمَّ ؾ إٮمځمف أڂمّ ځمَّ اٮمرٙمؾ ُي  اٮمٿمٌلِّ ټمك إ٨م ٢ُم  ٥مٌڇمد ٖمـ ومځمؿ ٥مـ ٥مپمف ٥مـ  -
 .101شك يًپمع صقٗمڇم أو جيد رحيڇمٚمتَّ  ،ٓ يٿمٰمف»:  ٬مڇمل ؛اٮمٴمالة
 ٭مؿ ٓمأٚمدُ  إذا ٢مؽَّ »: ٬مڇمل ر١مقل اهلل  :٬مڇمل  ريِّ ٥مـ أٖمك ١مٸمځمد اخلدوٲمڇم يروى  -

٘مؿ يًجد  ،وٮمځمٌـ ٥مٝم ٲمڇم ا١متځمٻمـ ،ڇم ٫مٽمځمٶمرح اٮمٳمؽَّ  ٘مال٘مڇم أم أرٖمٸمً يدر ٭مؿ صٝمَّ  صالٗمف ٫مٽمؿ
ـَ صّٝم ٭مڇمن  ٫مڅمن ؛ؿيًٽمِّ أن ١مجدٗم٧م ٬مٌؾ   ؛ إومڇمٲمڇم ٕرٖمعصٝمَّ ن ٭مڇمن إو ،ٮمف صالٗمف  ًمًڇم ٢مٺمٸم

 .102شنڇمځمٶمتڇم ٗمر٪مځمَم ٮمٽمٳّم ٭مڇمڂم
ى ٗمتٿمػ وهذا اٮمٴمِّ  ٌُع وا١متٻمراء، ډماٮمټمٽمځمَّ ٌدَّ ذٮمؽ أنَّ  ؛ثٌتډمٲمُ  ٭مٽمځمَّڇمت ٫مڀمل ٫مځمف ٖمٸمد ٗمت

 تذى وحيتټمؿ إٮمځمف.حُي  ٭م٦مٍّ  ڇمت ٮمتقٮمځمدٍ ٲمـ اجلزئځمَّ ٫مځمڀمڇم  اڂمٶمٽمؼاٜمجتڀمد 
 افػرع افثوفٌ: افؼقوس.

ډم ويټمقن ذٮمؽ ٖمڇمڂمتزاع اٮمٸمٽمَّ  ،٧ِم وهق اٜمٸمروف ٥مٿمد إصقٮمځمّ  ،پمثځمؾويٻمٴمد ٖمف ٬مځمڇمس اٮمتَّ 
، ٫مپمتك ٥مَرض ٮمٿمڇم ٙمزئلُّ ٙمديٌد ٗمق٫ّمر ٫مځمف اجلزئلِّ   ٮمإلحلڇمق ڀمڇم أصالٽمِ وٙمٸم، ممڇّم هق ٲمٿمٴمقٌص 

ډم ا١ٓمتٸمجڇمل اٮمتل ١مځمٻمڊم ٓم ٥مٽمّ  ذٮمؽ لڇمٲمث ٲمٸمٿمك ٗمٽمټمؿ اٮمٸمٽمَّډم، أٙمريٿمڇم ٥مٽمځمف ٚمټمپمڀمڇم اٮمثَّڇمٖمڊم،
 ادعومؾي بـؼقض افؼصد» ، أو ٬مڇم٥مدة103شمـ اشتعجؾ صقئو ؿبؾ أواكف ظقؿى بحرموكف»: ٬مڇم٥مدة
 ، ٬مڇمل اٖمـ ٖمځمډم ٲمقوحڇم هذا اٮمٻمځمڇمس:105شاٮمٻمڇمٗمؾ ٓ يرث: »رع، و٬مد أ٘مٌڊم هبَم  ٫م104شافػوشد

 .106شٮمٻمځمڇمس أڂمقاع ا١ٓمتٸمجڇمل إٛمرى ٥مٽمځمڀمڇم....»
  

                                                           

 .1/189، 830أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٶمڀمڇمرة،  ٖمڇمب اٮمدٮمځمؾ ٥مٝم أن ٲمـ ٗمځمٻمـ اٮمٶمڀمڇمرة، ر٬مؿ  - 101
 .2/84، 1300ٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٴمالة، ٖمڇمب اٮمًڀمق ٓم اٮمٴمالة واٮمًجقد ٮمف، ر٬مؿ أٛمرٙمف ٲمً - 102
 .9/690ځمش، ٲمٿمح اجلٽمځمؾ ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، ٥مٽمّ - 103
 .2/720اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 104
 .4/185اٮمٌحر اٜمحځمط ٓم أصقل اٮمٺمٻمف، اٮمزر٭مٯم،  - 105
 .33ٗمٻمٸمځمد اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمّل وٗمٻمٿمځمٿمف، ص - 106
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اوي:  اإلابحث الثَّ

ة، 
َّ
ة للمعاوضات ادلالي

ّ
ىابط  الفقهي

َّ
العالقة بني القىاعد  والض

 
ِّ
 يف ادلرهب ادلالكي

ِّ
 وادلنطق  االجتهادي

 
 ٘مال٘مډم ٲمٶمڇمٮمڈم: وحيقي

ل:  ع في اإلاعاوضاثين عالكت بالاإلاعلب ألاوَّ شَس ت ملاصد الدَّ َُّ اللىاعد ، وبين اإلاال
ت  َُّ ىابغ الفله  في اإلارهب اإلاالكّيِّ   الحاكمت لهاوالضَّ

اوي: ت في اإلارهب  اإلاعلب الثَّ َُّ ت للمعاوضاث اإلاال َُّ ىابغ الفله عالكت اللىاعد والضَّ
ت للمرهب.اإلاالكّيِّ   ًَّ  باألصىل الاحتهاد

ىابغ أشباب الخالف في اللىاعد ث:الاإلاعلب الثَّ  ت  والضَّ ُّ تالفله َُّ  .عىد اإلاالك
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 متفقد:
إنَّ اٮمٿمَّڇم٤مر ٓم ٲمقروث اٜمڇمٮمټمځّم٧م ٲِمـ ٗمراث ٲمٿمٷمقٲمډم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّډم اٮمّثّرة اٮمٌديٸمډم، يرٖمټمف 
ٌ ٥مٿمدٲمڇم ُيٽمٺمل ٭مثٞما ٲمـ اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځّمډم ّمتٽمٺمڇم ٫مځمڀمڇم ٥مٿمد ٥مٽمَمء اٜمذهڈم  ١مڄماٌل ِمٞمِّ

أي، أن ٓ جيد ٲمٿمٶمٻمڇم واوحڇم ٲمّتًٻمڇم ٮمٸمٽمَمء اٜمذهڈِم  ممڇّم يٳمك ٲمٸمف اٮمٿمَّڇم٤مُر ٖمڇمدَئ  !ٜمڇمٮمټملِّ ا  ،اٮمرَّ
ځمَّڇمت اٮمتل ٗمٵمٌط آٙمتڀمڇمد اٮمٺمٻمڀملَّ ٓم ٲمًڇمئؾ اٮمٌڇمب اٮمقاٚمد؛  وٮمٸمؾ هذا ٲمـ أهؿِّ ٲمڇم  ٓم اٮمټمٽمِّ

 .!ٚمّرك اٍمپّمډم ٮمٽمٌحڋم ٓم اٜمقوقع
  ًُّ ڄمال، ٫مٽمؿ أهتد إٮمځمف ٓم ٲَمٌٽَمغ وٲمڇم زٮمڊم أٖمحڋم ٫مځمپمـ ٥مرض ٮمٽمجقاِب ٥مـ هذا اٮم

اٮمٺمٻمڀمځّمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم، و٬مد ٚمڇموٮمڊم ٙمڇمهدًة أْن أٙمد ٲمڇم ٥مًڇمه  اٮمٻمقا٥مدَ  ڋَم حَ ـ ٖمَ ا٣مِّال٥مل ٥مٿمد ٲمَ 
٫مرأيڊم أن أٙمٸمؾ ٮمف ٲمٌحثڇم ُي٧ٌم ٥مـ اٮمٸمال٬مډم ٖم٧م هڇمٗمځمؽ  ؛ح ٭مڇمجلقاب ٮمٌٸمض ذٮمؽيٴمٽمُ 

ٓم ٗمٽمټمؿ  ًُؼ اٜمتَّ  آٙمتڀمڇمديُّ ڀمڇم اٜمٿمٶمؼ اٮمتل يٿمتٷمپمُ  اٮمّت٩ميٸمځّمډمِ  واٮمقٚمدةِ  واٮمٵمقاٖمطِ  اٮمٻمقا٥مدِ 
، أ٥مٿمل ٲمٳمپمقٓت اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم، وهق حيقي ٘مال٘مډم ٲمٶمڇمٮمڈم ٥مٝم ٲمڇم هق ٲمٺمٴّمؾ إٖمقاِب 

 ٓم ٗمٴمڇمريػ اٜمٌحڋم.
وجَيپُمؾ أن أذ٭مَر هڀمٿمڇم، أنَّ هذا اٜمٌحڋَم ٲُمًتخٽَمٌص ٲمـ ا٣ٕمروٚمډم لمځمٸِمڀمڇم، وهق آٛمُر ٲمڇم 

را١مډِم، وإڂمََّم ارٗمڃميڊم أن أ٬مدِّ  ل، ٕڂمَّف إٮمځمُؼ ُٖمحڋم ٓم هذه اٮمدِّ رات  ٲمف ٓم اٮمٺمٴمؾ إوَّ ٖمڇمٜمٻمرَّ
ډم، ٘مؿ ُيٳمٺَمعُ اٮمتڃمصځمٽمځمَّډم اٮمٿمَّ را١مډم اٮمتَّ  ٷمريَّ ٶمٌځمٻمځمَّډم ٓم اٮمٺمٴمٽمځم٧م اٜمقاٮمځم٧م، ٮمځمتټمڇمٲمؾ اجلپمځمع ٓم ٖمڇمٮمدِّ

، ٗمٳمټمځمؾ اٮمقٚمدة اٮمت٩ميٸمځمَّډم وْمٽمِّځمڇمهِت  ٓم ٖمڇمب اٜمٸمڇمووڇمت ڇم ٓم اٙمتڀمڇمدات اٜمذهڈِم اٜمڇمٮمټملِّ
 ا وٗمٺمريٸًمڇم.  وٗمٶمٌځمٻًمڇم، ٗمٿمٷمٞمً  ٗمڃمصځمالً اٜمڇمٮمځمَّډم، 
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ل:  ادطؾى إوَّ
ع في اإلاعاوضاث ملاصدِّ ين عالكت بال شَس ت الدَّ َُّ  اللىاعدِّ ، وبين اإلاال

ت  َُّ ىابغ الفله  في اإلارهب اإلاالكّيِّ   الحاكمت لهاوالضَّ

٬مٴمدت ٖمڇمٮمٌحڋم ٓم هذا اٜمٶمٽمڈم، أن أ٥مرَض إ٨م ٲمدى آرٗمٌڇمط اٮمټمڇمئـ ٖم٧م اٮمٻمقا٥مد 
يعٖم٧م ٺمٻمڀمځمَّډم احلڇم٭مپمډم ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم، وواٮمٵّمقاٖمط اٮم اٜمتٸمٽّمٻمډم  ٲمٻمڇمصد اٮمت٩مَّ

، وٗمټمڇمٲمُؾ اٜمٿمٷمقٲمډم  تٽمؽ إٖمقاب؛ٖم ٮمځمًت٧ٌم ٮمٿمڇم اّٗمًڇمُق اٜمٿمٶمِؼ آٙمتڀمڇمدي ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملِّ
حق٤مډم ٩ميٸمځمډم اٜمٽماٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٓم ٖمڇمب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم، واڂمتحڇمؤهڇم ١مٌځماًل ٲمًڇمٲمتڇم ٮمٽمټمٽمځمَّڇمت اٮمتَّ 

ع ٓم ٖمڇمهبڇم.  ٮمٽمپم٩مِّ
اٮمذي أ٫مرد هذه إٛمٞمة ٖمڇمٮمٌحڋم، هق اٮمٸماّلٲمډم  و٪مٞم ٛمڇمف ٥مٝم أهؾ آٛمتٴمڇمص أنَّ 

د اٮمٶمَّڇمهر اٖمـ ٥مڇم٢مقر  ٓم اجلزء اٮمثَّڇمن ٲمـ ٭متڇمب اٜمٻمڇمصد، و٬مد أٖمدع  -ريمف اهلل-اٮمٳمځمخ ِمپمَّ
َم ڂمحڇم ڂمحَقه، وٙمٸمٽَمف ٫مځمڀمڇم وأٙمڇمد، و٭مثٌٞم ممَـّ ٖمحڋم ٲمٻمڇمصَد اٜمٸمڇمووڇمت واٜمٸمڇمٲمالت اٜمڇمٮمځمَّډم إڂمَّ 

 ٲمٌځمِّٿمډمً  ،ق ٖمڇمٮمٌحڋم ٲمڇم ذ٭مره اٮمٳّمځمخ ٓم ٲمٻمڇمصد اٜمٸمڇمووڇمتهڇم، و١مقف أ٣مرُ ٹمڇمدرُ ټمڃَمًة ٬مٽمََّم يُ ٗمُ 
قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمډم  ،اٮمٺمٻمڀملِّ  اٜمڇمٮمټمځّم٧م ٓم اٮمٿمٷّمرِ  ڀمڇم ٖمپمٿمٶمِؼ ارٗمٌڇم٣مَ  ٲمـ ٛمالِل ڂمَمذج ٲمـ اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ

 احلڇم٭مپمډم ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم ٥مٿمدهؿ.
دوران ادول بَغ أيِدي »واٜمٻمٴمقد ٖمرواج إٲمقال:  ج إمقال: افػرع إول: مؼصد روا

   .107شأـثر َمـ ُيؿؽـ مـ افـّوس، بقجف حؼ  
٥ملِّ  ظً ظؼقُد ادعومالت، فـؼؾ احلؼقق ادوفقَّي بؿعووضي »وحتٻمځمٻًمڇم ٍمذا اٜمٻمٴِمد اٮم٩مَّ ُذِ

ع هذا اٜمٿمٶمؼ ٓم  ، وارٗمټمز اٜمڇمٮمټمځمَّډم ٥مٝم هذا اٜمٸمٿمك ٓم ٫مٻمڀِمڀمؿ، وصَدروا ٥مـ108شأو تز 

                                                           

 .464يٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، صٲمٻمڇمصد اٮم٩م - 107
 .465ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص - 108



33 

 

قاٖمُِط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم احلڇم٭مپمډُم ٮمٽمپمٸمڇمووڇمِت ٓم  ت ٥مٿمف اٮمٻمقا٥مُد واٮمٵمَّ اٙمتڀمڇمدهؿ و٫متڇموىمؿ، و٬مد ٥مٟمَّ
 اٜمذهڈِم؛ ٫مټمڇمن ٲمـ ْمٽمِّځمڇمت  ذٮمؽ ٲمڇم يڃمهم:

، وٓ ٢مؽَّ أنَّ إ٣مالق هذا إصَؾ ممَّڇم يًڇم٥مد ٥مٝم 109شإصُؾ يف ادعوَوضوِت اإلبوحيُ » -
ٌم ٗمتق٫مَّر ٥مٝم ٲمٸمڇمن اٮمٌٶمالن وأصقِل اٮمٺمًڇمد، وهذا يًڇم٥مد ٥مٝم  ٗمټمثِٞم اٮمٸمٻمقِد وٗمًڀمځمٽمِڀمڇم، ٲمڇم

ٽمع ٓم يد ٣مڇمئٺمډم ِمّددة.  ًِّ واج و٥مدم اٚمتټمڇمر اٮم  حتٻمځمؼ اٮمرَّ

وا ٥مـ ذٮمؽ ٖمٻمڇم٥مدة: 110«إصؾ يف افعؼقد افؾ زوم دون افتَّخقر، إَّٓ بؼط» - ، و٥مٟمَّ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  : :ٮمٻمقل اهلل ٗمٸمڇم٨مإ٨م  ا١متٿمڇمدا ، 111شإصؾ يف افعؼقد افؾ زوم»

وع ٫مځمف  ٮمزوٲمف  ٗمٻمتيض  ٭مڇمڂمڊم ٣مٌځمٸمُتف؛ إَّٓ ٲمڇم 112 چکک ا١ٓمتپمرار ٥مٽمځمف، إذ  ٮمٻمٴمد   ٖمڇمٮم٩مُّ
؛ ٭مٸمٻمد اجلٸمؾ واٜمٹمڇمر١مډم ٖمف ر٪مٌډم ٲمٿمف ٓم اٮمٸِمقض ؾ ٥مٝم اٮمٸمٻمد ٲمـ ٓ يًتٶمځمع اٮمق٫مڇمءَ ٬مد يتٸمجَّ 

 ڇم هذه اٮمّدرا١مډم.واٜمزار٥مډم واٮمٻمراض، وڂمحقهڇم ممَّڇم ١مځمڃمهم احلديڋم ٥مٿمف حتڊم اٮمٻمڇم٥مدة ٓم ٘مٿمڇمي
ع ٛمدٲمډم ٮمٽمپمٻمٴمد  وٲمـ تسفقُؾ ادعومالت بؼدر اٮمق١مڇمئؾ اٮمتل ا٥متپمدهڇم اٮم٩مَّ

 ، وٲمـ وقاٖمط اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم اخلڇمدٲمډم ٍمذا اٜمٸمٿمك:113اإلمؽون
دات اٮمٸمٻمد 114«افغرر افقسر ادضوف إػ افبققع مغتػر»- ًِ ، وٓم ٲمٸمٿمڇمه ٲمڇم يټمقن ٲمـ ٲُمٺم
ٖمڇمٚمقا اٜمٸمڇمٲمٽمډم ٥مٝم ٥مپمؾ اٮمٌدن، ٲمثؾ اٜمٹمڇمر١مډِم واٜمًڇم٬مڇمة، ، وٮمذٮمؽ أ115شافقسُر ُمغتَػر»٬مڇمٮمقا: 

 وا٪متٺمر ٲمڇم ٓم ذٮمؽ ٲمـ اٮمٹمرر. 

                                                           

 .20ٮمٽمپمٸمڇمٲمالت اٜمڇمٮمځمډم، ا١مَم٥مځمؾ ٛمڇمٮمدي، ص اٮم٩م٥مځمډم  يٿمٷمر: اٮمٵمقاٖمط واٮمٻمقا٥مد   - 109
 .465ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص - 110
 .6/326، اٮمٻمرآم، ، واٮمذٛمٞمة3/444اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 111
 . 01اٜمڇمئدة  - 112
 .468يٿمٷمر: ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص - 113
 .4/288اڂمٷمر : ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب  - 114
 .2/180اٜمٿمتٻمك، اٮمٌڇمٙمل  شافقسُر معػق  ظـف »و  .8/24اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم  - 115
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ٺمډم وڂمحِقه،  وٌم يٳم٠م٣مقا ٓم اٮمتٌَّڇميع ٚمٵمقر ٭مال اٮمٸِمَقو٧م ٓم اٮمٌځمع، ٭مَم ٓم اٮمٌځمع ٥مٝم اٮمٴمِّ
 وا٪متٺِمر ٲمڇم ٓم ذٮمؽ ٲمـ اٚمتَمل اطإ٫مالس. 

وڂمف ٓم آٙمتڀمڇمد ٓم هذا وإصُؾ اٜمٻمڇمصديُّ اٮمذي يٽمحٷُمقڂمف ٓم ذٮمؽ، ويًتحي
ضفو مـ خػقػ ادػسدة»اٜمجڇمل،  ، 116«ترجقُح جوكى مو ؾقف ادصؾحي ظذ مو ظسك أن َيتعرَّ

 ٫مټمڇمن ٲمڇم ١مٽمػ ٲمـ اٙمتڀمڇمدات ٙمڇمريډم ٥مٝم هذا اٜمڀمځَمع. 
اٮمٌځمع ٥مٝم اٮمٟمڂمڇمٲمڌم ٫مځمَم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم ڇمز ج، ٫م117شـّؾ مو صؼَّ آحساُز مـف ُيعَػك ظـف» -

ٺم ،ةرڇمٲمٳمٻمډم وٛمًو حف أو ڂم٩مه رضرٌ ڇمس ٓم ٫متيٽمحؼ اٮمٿمّ إن ډم، ويٽمزم وٖمځمع اٮمٹمڇمئڈم ٥مٝم اٮمٴمِّ
 .118وإٓ ٫مال ،اٜمٌځمعَ  وا٫مٻمڊم اٮمٴّمٺمډمُ 

ُع فتحؼقؼ ذفؽ تؽثر افتَّعومؾ بوفـَّؼديـ ، ٓم احلڇمل اٮمذي ٗمٴمٽمح ٫مځمف ـام ٓحظ افؼَّ
يٿمڇمر ، ٫مپُمٿمِع ٍمذا ا٥ٓمتٌڇمر ٭مراُء إرض ٖمڇمٮمٶمَّٸمڇمم، وأٙمڇم119ٮمٽمتَّٸمڇمٲمؾ وهق إٲمـ واٮمځُمن زهڇم ٖمڇمٮمدِّ

رهؿ  .120واٮمدِّ
 مقال:ضقح إَ افػرع افثوين: مؼصد وُ 

ض فؾخصقموت بؼدر اإلمؽون، إبعودُ : »ٖمڅم٤مڀمڇمرهڇمواٜمٻمٴمقد  هو ظـ افرّضر، وافتَّعر 
هـ وافتَّدايـ ع اإلصفود وافرَّ ؛ ويتجٝمَّ هذا اٜمٸمٿمك ٓم لمٽمډم ٲمـ اٮمٻمقا٥مد 121شوفذفؽ ُذَ

ڀمڇم: ٬مقا٥مد اٮميَّ  قاٖمط، وٲمـ أمهِّ ع ٥مٿمڀمڇم، ٲمـ  ذٮمؽ: واٮمٵمَّ  ر وٲمڇم ٗمٺمرَّ

                                                           

 .469-486ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص - 116
 .1/158ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب  - 117
 .4/294يٿمٷمر: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدري،  - 118
 .470-469يٿمٷمر: ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص - 119
 .4/364يٿمٷمر: ٫متڇموى اٖمـ ٥مٽمځمش،   - 120
 .473ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص - 121



35 

 

ٻمد ٫م، 123«دؾع بؼدر اإلمؽونافرّضر يُ » ڀمڇم:اٮمٻمقا٥مد اٜمتٺمّر٥مډم ٥مٿمٲمـ و 122«زالر يُ افرضَّ » -
٭مؾ ٖمځمع أ٘مر رضرا وا٬مٸمڇم أو  ؛ قا ٥مٽمځمف ٲمـ ٲمٺمًدات اٮمٌځمعډم ٲمـ وپمـ ٲمڇم ڂمٴمُّ اٜمڇمٮمټمځمَّ  ڂمصَّ 

 ٫مځًمد٫مع اٜمتق٬ّمع ويزال اٮمقا٬مع. ٲمتق٬ّمٸمڇم، 
ٙمؾ ٥مٝم ٖمځمع أٛمځمف، يٌځمع اٮمرَّ  أن ٲمٿمٸمقا وٕٙمؾ هذا اٜمٸمٿمك :124«افرّضر وادضور حرام» -

٫مځمف ٲمـ  ڇمٜم ،صالٚمف اٚمتځمڇم٣مڇم ٲمـ ٭مؾ ٲمڇم ٬مد يق٬مع ٓم اخلٴمقٲمڇمت، ٭مَم ٲمٿمٸمقا ٖمځمع اٮمثپمر ٬مٌؾ ٖمدوِّ 
، وٙمٸمٽمقا ٮمذٮمؽ ٓم اٮمٌځمقع ٸمځمڈمواٮم واٮمٹمرر ٲمقا اٮمٹمشَّ ڇمس ٖمڇمٮمٌڇم٣مؾ، وٚمرَّ أ٭مؾ أٲمقال اٮمٿمَّ

 :ٲمٿمڀمڇم، اٖمطقو
٫مٌڀمذا اٮمٵمڇمٖمط يٵمٌٶمقن ٲمڇم ُيٸمدُّ  ، 125 «ؾفق ظقى ؛ي ؾـؼص مـفور يف افؼقؿـؾ مو أثَّ » -

 ٥مځمٌڇم ممڇّم ٮمځمس ٭مذٮمؽ.
: ٥مٻمڇمٖمڇم ٜمـ 126«ؾفؾؽ ادبقع مـ ذفؽ ؾؿصقبتف مـ افبوئع ؛س بعقىبوئع دفَّ  ــــؾ  » -

قاٖمطر ٖمٹمٞمه، و٪مٞمهڇم ٲمـ اٮمٻمقا٥مد احلڇم٭مپمډم دا إحلڇمق اٮمّي ًڇم ٲمتٸمپمِّ ٖمف ٲمدٮمِّ  ٪مشَّ  اخلڇمدٲمډم  واٮمٵمَّ
اٍمڇمدف ٮمقوقح إٲمقال وإٖمٸمڇمدهڇم ٥مـ اٮمير واخلٴمقٲمڇمت واٮمٿمزا٥مڇمت، ٍمذا اٜمٻمٴمد 

 .ٮمځمًت٧ٌم أصحڇمهبڇم وٗمتٵمح وٙمف أٚمٻمځمتڀمؿ ٖمف.
 : مؼصد إثبوت إمقال: ثوفٌافػرع اف

، وذٮمؽ 127شٖمقٙمف ٓ ٛمٶمر ٫مځمف وٓ ٲمٿمڇمز٥مډم ،ڇمهبڇمرهڇم ٕصحٗمٻمرُّ »واٜمٻمٴمقد ٲمـ إ٘مٌڇمهتڇم: 
 :ٲمـ أمّهڀمڇم ٖمڃمٲمقرحيٴمؾ 

                                                           

 .1/179ر٬مڇم، ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمز - 122
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 .35اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 126
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إذا ٭مڇمن ٮمقٙمف  إَّٓ  د ٫مځمف وٓ ٛمٶمر،صحځمح ٓ ٗمردُّ  جفاختصوص موفؽفو هبو بق  -1
 ؛ وٕٙمؾ ذٮمؽ:128ٲمٴمٽمحډم ٥مڇمٲمډم

و٥مٝم هذا إصؾ اڂمٌٿمڊم أٚمټمڇمم  :129«إصؾ يف افعؼقد افصحي» ٭مڇمن -
 .130ډم اٮمٸمٻمقد وٮمزوٲمڀمڇمصحَّ 

ٙمٌقا اٮمق٫مڇمء و٫مڃم ؛131«وط اظتبورهو مو أمؽـإصؾ يف افؼ  »و٭مڇمن   -
 .132طٖمڇمٮم٩مَّ 

ع مـ ؾ احلؽؿي افتل ُذ ص  ظؼد ٓ ُي  ـؾ  »، و133«ؾطُ به يَ ظؼد ٓ يػقد مؼصقدَ  ـؾ  » -
 .135ٗم٩ميٸمف ع ٲمـصد اٮم٩مَّ ڇمٲمٿمڇم٫مڇمٗمف ٜمٻم ، ٫مجٸمٽمقا ٲمـ ٲمٺمًدات اٮمٸمٻمد، 134شعَؼ أجؾفو ٓ يُ 
ع أ٥مٶمك -2 ٖمٹمٞمه رضرا ٲمٸمتٟما،  ف ٓم ٲمڇمٮمف ٖمَم ٓ ييُّ ٰمُّ ډم اٮمتَّ ٮمٴمڇمٚمڈم اٜمڇمل ٚمريَّ  اٮم٩مَّ

 يًتتٌٸمف ٲمـ أرضار ڇمٖمڇم ٜمم ٲمـ اٜمٸمڇمٲمالت اٮمرِّ يٸمډم، ٫محرَّ اٮم٩مَّ ٲمٻمّررات وٓ ا٥متداء ٫مځمف ٥مٝم 
 .136وٲمٺمڇم١مد ٥مٝم اٮمٺمرد واجلَم٥مډم

 وٮمځمس ُيٻمچم ٥مٝم اٮمٺمرد ٓم ٲمڇمٮمف إٓ ٕٲمقر:
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وٙمف ٲمٴمٽمحډم أ٥مٝم وأرٖمك ٲمـ إ٣مالق يده أو درء ٲمٺمًدة أرٖمك وأ٬مقى أ٘مًرا وأ٥مؿُّ  -
 .137«ي ظذ اخلوّصيمَّ يعي افؼضوَ فؾعوأصؾ افؼَّ »ٗمڃم٘مٞما، ٫مپِمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمٸمڇمٲمٽمډم ٓم ذٮمؽ ٬مقٍمؿ: 

واحلجر ظذ افغريؿ  احلوـؿ بقعُ ٙمڇمء  ؛ٖمڃمدائف، وٲمـ هٿمڇم مه ٫مځمٽمزَ ٪مٞمِ  ؼ ٖمف ٚمؼُّ ن يتٸمٽمَّ أ -
 .138 ادػؾس وكحقه

 .139اظتدي ظؾقف آخرَ  معورضي حؼ  ٙمٸمٽمقا ٲمـ ٲمٺمًدات اٮمٸمٻمد اٮمقاٙمڈم ٫مًخف  -
ل ٭مؾُّ ٗمٽمؽ اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط وإٚمټمڇمم ٗمتٷمڇم٫مر ٓم حتٻمځمؼ ٲمٻمٴمد إ٘مٌڇمت إٲمقا

ِرهڇم ٍمؿ.  ٕصحڇمهبڇم، وٗمٻمرُّ
 :: مؼصد افعدلّرابعفػرع افا
ٓ ا٥متداء ٫مځمف  صحځمح  ٖمقٙمف ڇم ٕصحڇمهبڇمأن يټمقن ٚمٴمقٍم وٲمٸمٿمك اٮمٸمدل ٓم إٲمقال: 

 .140وٓ ا١متٹمالل ٽمؿ٤م وٓ ا٫متئڇمت، وٓ
وٓ ١مځّمَم ٲمڇم ٗمٻمّرر ٲمـ أّن ش ؿقاظد مـع افرضر»وٲمـ أٖمدع اٮمّت٩ميٸمڇمت واٮمٻمقا٥مد 

: د٫مٸمڇم ٮمٽمير ٥مـ إٲمډم، ٲمرا٥مڇمة ٮمٵمٸمٺمڀمڇم، 141شي ظذ ادصؾحي اخلوصيادصؾحي افعومي مؼدم»
طإ٬مڇمٲمډم  ٲمـ أ٬مقاهتؿ  وإجلڇمٲمڇم ٜمـ ٗمٻمقى ٥مٽمځمڀمڇم ٲمـ آٚمڇمدهڇم، ٫مځمَم ٗمٸمٽمٻمڊم ٖمف ٚمڇمٙمډم اٮمٿمڇمس

 ، ٫مجڇمءت إٚمټمڇمم احلڇمٲمځمډم طإ٬مڇمٲمډم اٮمٸمدل ٓم اٜمٸمڇمووڇمت وٲمٿمڀمڇم:142ٚمځمڇمهتؿ
ا ٥مٝم رضرً  ٽمحؼ٪مٞم ذٮمؽ  ممڇم ي، وـبون، وظـ بقع احلورض فؾبودل افر  ظـ تؾؼ  افـَّفل  -

ٖمدٮمځمؾ  ؛ٲمډم ٥مٝم اٜمٴمڇمٮمح اخلڇمّصډماٜمٴمڇمٮمح اٮمٸمڇمٲّمډم ٲمٻمدَّ » :-ريمف اهلل-ڇم٣مٌلُّ ٬مڇمل اٮمٳمَّ ، ڇمساٮمٿمَّ
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ًِّ اٮمٿمَّ ًَّ  ي،ٽمع وٖمځمع احلڇمرض ٮمٽمٌڇمدڀمل ٥مـ ٗمٽمٻمل اٮم ٲمع أن  ،ٽمػ ٥مٝم ٗمٵمپم٧م اٮمٴمٿمڇّمعواٗمٺمڇمق اٮم
 .143شإصؾ ٫مځمڀمؿ إٲمڇمڂمډم...

، ٖمڇمٮمٸمڇمٲّمډم ٪مٌـ ٫مڇمٚمش ييُّ  يٺميض إ٨مممڇم  ،يف إشعور يبوفغادسعر ظـد جقاز افتَّ  -
واٮمٿمٷمر إ٨م ٚمڇمٙمډم اٮمٿمّڇمس وٲمٴمٽمحتڀمؿ؛ ٮمځمحٴمؾ اٜمڇمل ٮمٴمڇمٚمٌف ٲمـ ٪مٞم ا١متٹمالل ورضر ٮمٹمٞمه، 

 .٫144مځمٿمخرم ٖمذٮمؽ ٲمٻمٴمد اٮمٸمدل ٓم اٜمٸمڇمووڇمت
؛ ډمٮمٽمّير اٜمتق٬مع ٖمڇمٮمٸمڇمٲمَّ  د٫مٸمڇماٜمثؾ  ډمٖمٻمځمپمٖمځمٸمف وإٙمٌڇمر اٜمحتټمر ٥مٝم  مـع آحتؽور، -
 ٲمڇمٮمؽ ٭مٻمقل ؛يافعومَّ  دـػعي ياخلوّص  ظذ افؼضوَ ٖمڇمب ٲمـ هق احلټمؿ هذا»ـ ر٢مد: ٬مڇمل اٖم
اطإٲمڇمم يڃمٲمر إنَّ ، ٸمڇمم إذا ٪مال، واٚمتځمڌم إٮمځمف، و٭مڇمن ٓم اٮمٌٽمد ٣مٸمڇممٌ اٮمٶمَّ ٓم  اٮمٸمٽمؿ هؾِ أ ٲمـ و٪مٞمه

ًُّ ف ٖمڅمٛمراٙمِ أهٽمَ   .145شڇمس حلڇمٙمتڀمؿ إٮمځمف...ف إ٨م اٮمٿمَّقق، وٖمځمٸمِ ف إ٨م اٮم
ؾ ٓم حتٻمځمؼ ٲمٻمٴمد اٮمٸمدل ٓم اٮمٸمٻمقد ٖمتحٴمځمؾ إٲمقال هذه إٚمټمڇمم و٪مٞمهڇم ٗمتټمڇمٲم

 ٕصحڇمهبڇم ٲمـ ٪مٞم رضر وٓ ا١متٹمالل وٖمقٙمف ٮمځمس ٫مځمف دَٛمؾ.
 : مؼصد حػظ إمقال:ومسافػرع اخل 

وفػي، يف ـؾ  ؿقاظدهو وضقابطفو وأحؽومفو، جوريٌي يف  وٓ صّؽ أنَّ ادؼوصد إربعي افسَّ
 ، ومـ جتؾّقوت ذفؽ أيضو:شبقِؾ حتؼقؼ هذا ادؼصد، وهق حػظ إمقال

ډم، و١مقاء ٲمَّ ا٫ٕمراد أو أٲمقال ا١ٕمقاء ٭مڇمڂمڊم أٲمقال : 146شإصؾ يف إمقال افعصؿي» -
ٲمٿمع ډم، ٫مٽمزم وٌط ڂمٷمڇمم ا١ٕمقاق، وډم اطإ١مالٲمځمَّ أو ٖمٻمڇمئڀمڇم ٖمځمد إٲمَّ  ،ٓم ٗمٌڇمدٍمڇم ٲمع أٲمؿ أٛمرى

 .ٲمډم اٜمًٽمپمډمإا٫ٕمراد وو٪مٞم ذٮمؽ ممڇم حيٺمظ ٲمڇمل ، واٮمٿمٷمر ٓم ٥مداٮمډم ا١ٕمٸمڇمر آٚمتټمڇمر
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، ٲمڇمل ٪مٞمه أٚمد اٚم٠مامُ  ٭مؾِّ ٥مٝم  : ٫مُحؼَّ 147شفموفؽُ  ف يف ادول إَّٓ يتكَّ  إصؾ أّٓ » -
 . 148ٖمځمٸمڇم أو ذاء، ٖمٹمٞم وٙمف ٲمٴمٽمحډم وٚمرم ٗمٰمف اٮمٺمٵمقٕمِّ 

٫مال يٿمٌٹمل ٕٚمد أن : 149«إصؾ ظدم كػقذ تكف اإلكسون ظذ ؽره، إٓ فؾرضورة » -
٫مف ٓم ٲمڇمل  قٙمفٖمإٓ   ٓم ٲمڇمل ٪مٞمه َف تٰمَّ ي صحځمح، وٮمق ٭مڇمن واٮمځمڇم أو ٚمڇم٭مَم ٫مال يٿمٺمذ ٗمٰمُّ

٥مځمډم ٴمٽمحډماٜم ا٫ٕمراد إٓ ٮمقٙمف ٲمـ وٙمقه  .150اٮم٩مَّ
ٗمٽمؽ ٖمٸمُض ٲمـ ْمٽّمځمڇمت ٲمٻمڇمصد اٮمت٩ميع اٜمتٸمٽمِّٻمډم ٖمڇمٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم، ٓم وقء  

قاٖمط واٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٓم ٖمڇمهبڇم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم، ٲمٳمٺمق٥مډًم ٖمپُمُثؾ ٲمـ اٮمتَّٶمٌځمٻمڇمت  اٮمٺمٻمڀمځمَّډم اٮمٵمَّ
 اٮمٺمرو٥مځمَّډم، و١مځمڃمهم ٲمزيد ٗمٺمٴمځمؾ ٮمذٮمؽ ٛمالل اٮمٺمٴمٽم٧م اٜمقاٮمځم٧م.

ذٮمټمؿ اٜمٿمٶمؼ آٙمتڀمڇمديُّ واٜمٿمٷمقٲمډم اٮمٺمٻمڀمځَمډم اٜمتټمڇمٲمٽمډم اٮمتل ٗمًٺمُر ٥مـ ٲمدى حلظ اٜمڇمٮمټمځم٧ِّم 
ائِؿ ٥مٝم اٜمٻمڇمصد اجلزئځّمډم، ٮمځمٳمټّمؾ  ٮمٽمپمٻمڇمصد اخلڇمَصډم ٖمٌڇمب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم، ٖمٽمَف ا٥متَمِدهؿ اٮمدَّ

، واٮمذي يٴمُدر ٥مـ هڇمٗمځمؽ اٜمٻمڇمصد اخلپمس ذٮمؽ ٭م ٽمِّف ڂمٟماس اٮمتٺمٻّمف ٥مٿمد أئپمډم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملِّ
رواج ، وهل: 151اٮمتل ا١متٻمراهڇم اٮمٸمالٲمډم اٖمـ ٥مڇم٢مقر ٲمـ ٛمالل أٖمقاب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم

حػظ ٮمځمتټمڇمٲمؾ اجلپمځمُع ٓم ڂمًځمڌم ٲمتٿمڇم٪مؿ يڄمّدي إ٨م إمقال ووضقحفو وثبوهتو وافعدل ؾقفو؛ 
 دجؿقع.أمقال إؾراد وا
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اوي:  اإلاعلب الثَّ

ت في اإلارهب اإلاالكّيِّ  َُّ ت للمعاوضاث اإلاال َُّ ىابغ الفله    ،عالكت اللىاعد والضَّ

ت للمرهب. ًَّ  باألصىل الاحتهاد

إ٨م إصقل آٙمتڀمڇمديډم اٮمتل ُيٌٿمَك ٥مٽمځمف  ،١مقف أ٥مرض ٓم هذا اٜمٶمٽمڈم ٖمقٙمف ّمتَٰم 
، اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم اٮمتل حتټمؿ ٖمڇمب وُأٖم٧ّم اٮمٸمال٬مډَم ٖمځمٿمڀمڇم وٖم٧م  اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملِّ

إصقل اٮمٿمَّٻمٽمځمَّډم، وإڂّمَم ٬مٴمدت إ٨م هل ٲمڇم ٥مدى  اٜمٸمڇمووڇمت، واٜمراد ٖمڇمٕصقل آٙمتڀمڇمديډم
آٙمتڀمڇمدّيډم ّٕن اٮمٹمڇميډم ٲمـ اٜمٶمٽمڈم اطإٖمڇمڂمډم ٥مـ ٲمدى حلظ اٜمڇمٮمټمځّمډم ٥مٿمد اٙمتڀمڇمدهؿ ٓم ٖمڇمب 

ځمس ُيٶمٽَمڈم ٲمثؾ هذا ٓم ٲمڇم ١مٌځمٽمف اٮمٿمَّٻمؾ، ، ٮمتٽمټمؿ اٮمٻمقا٥مد واٮمٵّمقاٖمط، وٮماٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم
ف اٜمتټمڇمٲمؾ ٕئپمډم اٜمذهڈم ٓم هذا اٮمٌڇمب :    و١مځمٸمځمٿمٿمڇم هذا ٥مٝم ا١متخالص ٲمٿمٶمؼ اٮمّتٺمٻمُّ

 عووضوت ادوفقَّي.فؾؿُ  يِ افػؼفقَّ  وافّضقابطِ  بوفؼقاظدِ وظالؿتفو  ،ادصؾحي ادرشؾي افػرع إول:
 أوٓ: تعريػ ادصؾحي ادرشؾي.

وصػ ٮمٽمٺمٸمؾ حيٴمؾ ٖمف اٮمٴمالح، أي اٮمٿمٺمع ٲمٿمف دائَم » ڀمڇم اٖمـ ٥مڇم٢مقر ٥مر٫مـام  ادصؾحي 
ؼ هبڇم ٙمٽمڈم اٜمٿمڇم٫مع واخلځمقر، ل يڇم٫مٸموصػ ٮمأل٫مڀمل ؛ 152شأو ٪مڇمٮمٌڇم، ٮمٽمجپمڀمقر أو ٮممٚمڇمد تحٻمَّ

 ٔٚمڇمد اٮمٿمڇمس وأ٫مرادهؿ و٭مذا ٜمجپمق٥مڀمؿ. ، ودرُء اٜمٺمڇم١مد واٮم٩ّمور
، ڇمم ٖمف ٬مڇمڂمقن اٮم٩ميٸمډمهق ٓم ٭مؾ ٲمٸمٿمك ٬م»: ٭مَم ٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنمِّ  ادصؾحي ادرشؾيو

٫مڀمل ٗمٽمټمؿ اٜمٸمڇمن اٮمتل ْمري ٓم ٫مٽمؽ اٮمٻمقا٥مد  ،153شډم ٓم اخلٽمځمٻمډموٚمٴمٽمڊم ٖمف اٜمٿمٺمٸمډم اٮمٸمڇمٲمَّ 
اٮمٸمڇمٲّمډم ٮمٽمت٩َّميع، وٌم يٳمڀمد خلٴمقصڀمڇم ڂمصٌّ ٙمزئلٌّ ٖمٸمځمٿمف، وٲمـ أٙمقد اٮمتَّٸمريٺمڇمت ٍمڇم ٗمٸمريػ 
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ع، صفد فف يف افؼَّ  معغ   ؽر ادستـد ٕصؾٍ  ،هل افقصػ ادـوشُى »ٚمڇمٗمؿ ٖمڇمي إذ ٬مڇمل ٫مځمڀمڇم: 
 .154شـع   ذظل   بوٓظتبور أصٌؾ 

 ي:ي ادصؾحي ادرشؾي ظـد ادوفؽقَّ ثوكقو: حجقَّ 
ٮمځمس اٮمٻمٴمد ٓم هذا اٜمقوع ذ٭مر ٚمجځّمډِم إصؾ، و٢مقاهد ا٥متٌڇمره ٓم آٙمتڀمڇمد ٥مپمقٲمڇم، 
٫مڀمل ٲمًڃمٮمډم ٖمحثڀمڇم ٭مثٞمون، وٮمځمًڊم ٲمـ صپمځمؿ ٖمحثل، وإڂمََّم اٮمٻمٴمد إ٘مٌڇمت ٚمجځمَّتڀِمڇم ٓم 

،  ٓم ٖمڇمب  اٜمذهڈم، اٖمط ٖمځمٿمڀمڇم وٖم٧م ٬مقا٥مد ووقاٖمط آٙمتڀمڇمد اٮمٺمٻمڀملِّ ٮمٿمًت٧ٌم ٲمدى اٮم٠مَّ
ډم لمځمٸمڇم.  اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم، وٲمڇم ٬مځمؾ هٿمڇم يٻمڇمل ٓم ٲمڇم ُيًتٻمٌؾ ٲمـ إصقل آٙمتڀمڇمديَّ

، وٖمٿمك ٥مٽمځمڀمڇم اٮمټمثٞم ز هبڇم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملُّ اٜمٴمٽمحډم اٜمر١مٽمډم ٲمـ ٖم٧م إصقل اٮمتل ومځمَّ  ٗمٸمدُّ 
و١مڇمئر اٜمذاهڈم ٓ ، 155كاٮمرٚمَّ  ٬مٶمڈُم ٓم آٙمتڀمڇمد اٮمٺمٻمڀملِّ اٜمڇمٮمټملِّ  هلوډم، ٺمٻمڀمځمَّ ٲمـ اٮمٺمروع اٮم

٢مّؽ أنَّ ٍمؿ ٲمٿمڀمڇم ٚمٷمًّڇم ٲمتٺمڇموٗمڇم، وإن ٌم يذ٭مرهڇم ٖمٸمٵمڀمؿ ٲمـ أصقٮمف، إٓ أهّنؿ يٽمحٷمقهنڇم ٓم 
٭مر، يٻمقل  ٫مرو٥مڀمؿ، ٖمځمَد أنَّ ٭مثرة ا٥متَمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم ٥مٽمځمڀمڇم، ٙمٸمٽمڀمڇم ٮمٴمځمٻمډم ٖمپمذهٌڀمؿ ٥مٿمد اٮمذِّ

ډم، ويٿمټمره اجلپمڀمقر آٮمتٺمڇمت إ٨م اٜمٴمٽمحډم ٲمـ ٬مٌځمؾ اٜمر١مؾ، اٮمذي ٗمثٌتف اٜمڇمٮمټمځمَّ »: اٜمٻّمريُّ 
 ،156شٲمٿمڀمؿ ٲمـ يًٽمؿ ٲمـ اٮمق٬مقع ٫مځمف ٬مؾَّ ًڇمن، وٖمڇمٮمٽمِّ 

، -ريمف اهلل- يٸمډم ٖمٸم٧م ٲمڇمٮمٍؽ ـ ١مقاه ٓ يٽمحٷمقن اٮم٩مَّ وٲمَ  ڇم٫مٸملُّ واٮمٳمَّ » :اٖمـ اٮمٸمرنمو٬مڇمل 
؛ و٬مڇمل  اٖمـ 157...شقاهرَم يٽمحٷمقن اٮمٷمَّ وإڂمَّ ، وٓ يٽمتٺمتقن إ٨م اٜمٴمڇمٮمح وٓ يٸمتٟمون اٜمٻمڇمصدَ 

و٬مڇمل ،  158شًتٿمد إ٨م أصقل ٲمٿمٴمقص ٥مٽمځمڀمڇمٗم، وإن ٌم ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل يٸمتٟم اٜمٴمڇمٮمَح » ر٢مد:

                                                           

 .88إصقل آٙمتڀمڇمديډم، ٚمڇمٗمؿ ٖمڇمي، ص - 154
 .335٭مَم يٸمٟمِّ ٥مٿمڀمڇم اطإٲمڇمم أٖمق زهرة يٿمٷمر: اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ، أٖمق زهرة، ص - 155
، صاٮم - 156 ريُّ  .486ٻمقا٥مد، اٜمٻمَّ
 .209-3/208أٚمټمڇمم اٮمٻمرآن، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 157
 .1/270ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 158
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وڂمٴمقص أئپمډم  ؛159ش، اٮمذي ٭مثٞما ٲمڇم يٻمقل ٖمف ٲمڇمٮمؽاٮمٻمځمڇمس اٜمر١مؾ أ٥مٿمل اٜمٴمٽمحلَّ »أيٵمڇم: 
 .١متٿمٌڇم٣مځمَّډم ٮمإلٲمڇمم ٲمڇمٮمؽآ اٜمذهڈم ٣مڇم٫محډم ٖمتڃم٭مځمد ا٥متَمد اٜمٴمڇمٮمح اٜمر١مٽمډم أصال ٲمـ إصقل

 .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط ادصؾحي ادرشؾي بوفؼقاظد : ظالؿيثوفثو
قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم  ريمف اهلل ٓم ذا إصؾ ٲمڇمٮمؽٍم ا١متٿمد أ٭مثر ٲمـ ٲمقوع ٓم اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ

قاٖمط اٜمتٺمّر٥مډم ٥مـ  ذٮمؽ:  ،ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم  ٲمـ اٮمٵمَّ
 ردَّ  ٫مٻمد، 160شـػ افقاحدهلو بحؽؿ افص   ؿَ ؽِ ُح  ؛بغ إصـوِف  دـوؾعُ إذا تؼوربً ا» -

ٺمڇمت اٮمتل ډم إ٨م آٛمتالف ٓم اٜمٿمڇم٫مع اٜمٻمٴمقدة ٲمٿمڀمڇم، واٮمٴمِّ ٖمقيَّ ٓم إٙمٿمڇمس اٮمرِّ  آٛمتالَف 
 :ٮمذٮمؽ ٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنم ممثال. 161ٖمٸمض اٮمٸمٽمَمءقر واٍمځمئڇمت،  ٭مَم ٫مٸمؾ ٗمتٺمڇموت هبڇم، ٓ إ٨م اٮمٴمُّ 

ٲمًڃمٮمډم ٥مٽمځمٿمڇم ٓم إٙمٿمڇمس،  واٮمٳمٸمٞم ٙمٿمًڇم واٚمدا، وهل أ٥مُن  اٮمٻمپمَح  ك ٙمٸمؾ ٲمڇمٮمٌؽ ٚمتَّ »
َـّ   ؛162احلٳمټمڇمر ٸمٞم يقازي د٬مځمَؼ اٮمٳمَّ  ٲمڇم ٖمځمٿمڀمڇم، إذ ٮمٌڇمُب  َب ٬مرَّ  ،ٲمڇمٮمټمڇم روقان اهلل ٥مٽمځمف وٮمټم

 .163شر٫م٧م٫مځمٽمتٻمځمڇمن ٥مٝم اٮمٶمَّ 
ٕصؾ اٜمٴمٽمحډم  وا١متٿمڇمدا، 164شهورِ ػي ضريؼي فؾعؾؿ بدل ادعويـي ظـد تعذ  افص   حتؾ  » -

٥مڇم ٺمرِّ يٵمڇم، ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ ٖمڇمٮمٌځمع ٥مٝم اٮمٟمڂمڇمٲمڌم، ٜمڇم ٓم ذٮمؽ ٲمـ ر٫مع احلرج واٜمٳمٻمډم ٥مـ اخلٽمؼ، ٲمُ أ
ڇمٖمط ذٮمؽ  .٥مـ اٮمٵمَّ

 

                                                           

 .2/436ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 159
 .121؛ و أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص 7/143يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ،  اٖمـ ر٢مد،   - 160
، واٮمٻمٌس، اٖمـ 121، وأصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل،  ص 7/143د، يٿمٷمر ٓم ٲمٸمٿمك ذٮمؽ: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢م - 161

 .803اٮمٸمرنم، ص
 هق اخلٌز ا١ٕمپمر ٪مٞم اٮمٿمٻمل . - 162
 .803اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  ص  - 163
 .792-791يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص  - 164
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 ي:: كامذج ؾروظقَّ ورابع
يتٸمّذر ٲمٸمف رر ٲمٌڇمدٮمتف ٪م٣مڈم ٖمځمڇمٖمس، وٖمځمع رَ  وهقډم ٖمخرصڀمڇم ومرا: ٖمځمع اٮمٸمريَّ  ٙمقازُ  -1
ى إ٨م ٕدَّ  ؛ٮمځمؾ اٮمٸمڇممِّ د اٮمدَّ ار٣مَّ ٓډم اٮمٸمريَّ ڊم ، وٮمق ٲمٿمٸمَ حرجٽمڇم ٮمر٫مٸمً  ڊمأٖمځمحَ  ڇمأهنَّ  إَّٓ  اٜمًڇمواة،
٣مڈم؛، إذ اٜمٺمًدة  .165ـ اٮمٸمڇممِّ ٫مځمًتثٿمك ٲمِ  ٭مثٞما ٲمڇم حيتڇمج اٮمٿمَّڇمس إ٨م ا١متٸمَمل اٮمرُّ
وهؿ  ،ٿمڇمعڇمس ٍمؿ ٚمڇمٙمډم إ٨م اٮمٴمُّ اٮمٿمَّ  ٫مځمف أنَّ  وٙمف اٜمٴمٽمحډمو»ٗمٵمپم٧م اٮمٴمٿمڇمع:  -2

٫مٽمق ٌم يثٌڊم  ؛وٗمرك احلٺمظ ،ٺمريطوإ٪مٽمڈم ٥مٽمځمڀمؿ اٮمتَّ  ،يٹمځمٌقن ٥مـ إٲمتٸمډم ٓم ٪مڇمٮمڈم إٚمقال
 ٫ٕمچم ذٮمؽ إ٨م أٚمد أٲمريـ : ؛ٲمع ٲمًځمس احلڇمٙمډم إ٨م ا١متٸمَمٍمؿ ،ٗمٵمپمځمٿمڀمؿ
 .٥مٝم اخلٽمؼ وذٮمؽ ٢مڇمقٌّ  ،ډمڇم ٗمرك ا١ٓمتٴمٿمڇمع ٖمڇمٮمټمٽمځمَّ إٲمّ  -
 ٫متٵمځمع إٲمقال ويٻمؾُّ  ؛ځمڇمعواٮمٵّم ٖمد٥مقاهؿ اٍمالك  ،ٮمؽذڇم أن يٸمپمٽمقا وٓ يٵمپمٿمقا وإٲمَّ  -

 .166شٵمپم٧م٫مټمڇمڂمڊم اٜمٴمٽمحډم اٮمتّ ق اخلځمڇمڂمډم آٚم٠ماز وٗمتٶمرّ 
 .عووضوت ادوفقَّيفؾؿُ  يِ افػؼفقَّ  وافّضقابطِ  بوفؼقاظدِ وظالؿتف ، افثوين: افؼقوس افػرع
 افؼقوس. تعريػأوٓ: 

وهق إحلڇمق ٫مرع ٌم ُيٿمَصَّ ٥مٝم ٚمټمپمف،  ،أصؾ اٮمٻمځمڇمس ٲمٳمڀمقر ٥مٿمد أهؾ آٛمتٴمڇمص
ـُ  أٲمديُّ ٖمڃمصؾ ٲمٿمٴمقص ٓم احلټمؿ ٢ٓم٠ما٭مڀمَم ٓم اٮمٸمٽمَّډم، يٻمقل  : ٓم ٗمٸمريٺمف هق احلڇمٙمڈم واٖم

 .167شي حؽؿفؾرع ٕصؾ يف ظؾَّ  مسوواةُ »
 
 

                                                           

 .803،و يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص1/33اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل، - 165
 .1/378ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 166
قل ، ا١ٕمٿمقي،  - 167 ًُّ  .7/3120، ادرداويو٬مريڈم ٲمٿمف: اٮمتحٌٞم ذح اٮمتحرير،  2/118هنڇميډم اٮم
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 .يي افؼقوس ظـد ادوفؽقَّ حجقَّ ثوكقو: 
يتَّٺمؼ اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم آٚمتجڇمج هبڇم، وٛمالف  اٮمتل اطإلمڇم٥مځمَّډم اٮمٻمځمڇمس أٚمد إصقل يٸمدُّ 

ډم ٫مځمف ٪مٞم ٲمٸمتٟم؛ ٭مَم يرى  ٓم ٭مثٞما ٮمځمف يًتٿمد إ ، واطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ٭مثٞم ٲمـ إصقٮمځّم٧ماٮمٷمڇمهريَّ
 .168إ٘مٌڇمت إٚمټمڇمم اٮم٩م٥مځمډم

 .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط بوفؼقاظد افؼقوس ظالؿيثوفثو: 
قاٖمط ف ٥مٝم أصؾ اٮمٻمځمڇمس، ٫مپمـ اٮمٻمقا٥مديٸمتپمد ٓم أ١مڇم١ِم ٭مثٞما ٲمڇم ٲمٌدأ اٮمتٻمٸمځمد  إنَّ   واٮمٵمَّ

ٺمڇمد ذٮمؽ ٲمـ  ٓم ٤مڇمهر ٮمٺمٷمڀمڇم ٫مٵمال ٥مـ أن يًتاٮمٻمځمڇمدِّ ڇمٜمٿمٶمؼ ٴمدع ٖمٗمٲمڇم ڂمجد ٥مٌڇمراهتڇم 
 وٲمٿمڀمڇم ٲمڇم يڃمهم:، ٲمٸمٿمڇمهڇم
 ؛وام وا١ٓمتپمرار ٥مٝم اٮمٺمٸمؾ ٭مٺمٸمٽمف اٖمتداءاٮمدَّ  وٲمٺمڇمدهڇم أنَّ : 169شوام ـوٓبتداَافدَّ »

 .٢ٓم٠ما٭مف ٓم إجيڇمد اٮمٺمٸمؾ
 .٫،171مڇمٜمٸمروف ٖم٧م اٮمٿمڇمس ٭مڇمٜم٩موط ٓم اٮمٸمٻمقد170شطافعرف ـوفؼَّ » -
ڂمف وٗمٸمڇم٨م ٜمڇم ٚمرم : وٖمځمڇمهنڇم أن  اهلل ١مٌحڇم172شإذا حرم آشتعامل حرم آختوذ» -

ډم و٪مٞمهڇم، ٬مڇمس هڈم واٮمٺمٵمَّ ا١ٓمتٸمَمل وآڂمتٺمڇمع ٖمڇمخلپمر، واٜمځمتډم، واخلٿمزير، وأوان اٮمذَّ 
 .اختڇمذهڇم ٥مٝم ا١ٓمتٸمَملحتريؿ  اٮمٺمٻمڀمڇمءُ 
 .173شف يف افؼقوسف جوز ؿرُض مو جوز بقعُ  ـؾ  » -

                                                           

، و ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، 914ٖمؾ اٛمتٽمػ ٥مٿمف اٮمٿمٻمؾ ٓم ٗمٻمديپمف ٥مـ أٚمڇمد  يٿمٷمر: إٚمټمڇمم اٮمٺمٴمقل، اٮمٌڇمٙمل، ص - 168
2/171. 

، وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، أيمد 288-2/143اٮمدردير، ، اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، 2/362اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 169
 .1/327، وذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر، 2/85اٮمٴمڇموي، 

 .5/459،واٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق، 2/102اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 170
 .3/103اٮمتڇمج اٜمذهڈم ٓم أٚمټمڇمم اٜمذهڈم، اٖمـ ٬مڇم١مؿ اٮمٸمٿمز،  - 171
 .1/33اٮمٌٹمدادي،  اطإذاف ٥مٝم ٲمًڇمئؾ اخلالف، ٥مٌد اٮمقهڇمب - 172
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 :يكامذج ؾروظقَّ  رابعو:
إ٨م رع اٮمذي ٤مڀمر، إوڇم٫مډم  اٮمزَّ وٓم ،ڇمٖمتډماٜمًڇم٬مڇمة ٓم إصقل ٪مٞم اٮمثَّ  ز ٲمڇمٮمٌؽ ٙمقَّ  -

ٕهنڇم رٛمٴمډم، واٮمرٛمٴمډم  ؛ڇمٖمتډم، ٛمال٫مڇم ٮمٳمڇم٫مٸمل اٮمذي ٬مٰمهڇم ٥مٝم اٮمٿمخؾ واٮمټمرمٕصقل اٮمثَّ ا
، ٫مقٙمڈم رٛمٴمډم يٿمٻمدح ٫مځمڀمڇم ١مٌڈم ٥مڇممٌّ  فأڂمَّ  ٥مٝمز ذٮمؽ ٙمقَّ  ڇمٲمڇمٮمټمً  ، إٓ أنَّ ڀمڇمى هبڇم ِمٽمّ تٸمدَّ ٓ يُ 

هل أ٥مؿُّ ٲمـ أ١مٌڇمب ڇم ڊم ٲمٿمڀمٛمص إذا ٫مڀمپماٮمرُّ ٥مٝم ٗمٸمديډم ذٮمؽ إ٨م اٮمٹمٞم، و٬مد يٻمڇمس 
 . 174ٲمقاردهڇم

 .عووضوت ادوفقَّيفؾؿُ  يِ افػؼفقَّ  وافّضقابطِ  بوفؼقاظدِ وظالؿتف  افػرع افثوفٌ: آشتحسونُ 
 ٓ: تعريػ آشتحسون:أوّ 

يرٙمع إ٨م اٮمٸمپمؾ ٖمڃم٬مقى اٮمدٮمځمٽم٧م، هټمذا  »...ا١ٓمتحًڇمن:  ٲمٺمڀمقمُمپمال  ڇم٣مٌلُّ ٬مڇمل اٮمٳمَّ 
ي بحؽؿ ـ احلؽؿ يف ادسلفَ دول ظَ افعُ ف أڂمّ  اٮمټمرٛمّل ٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنم...ويٳمٸمر ٖمذٮمؽ ٗمٺمًٞم 

 .175«ىقَ ؿْ كظوئرهو إػ خالؾف فقجف أَ 
وٓ ٢مؽ أنَّ اٮمټمرٛملَّ احلٿمٺملَّ ٲمـ أوائؾ ٲمـ أٖمڇمن ٥مـ ٗمٸمريػ ا١ٓمتحًڇمن ٖمڃمڂمَّف: 

ٮمقٙمف أ٬مقى يٻمتيض اٮمٸمدول  ؛ټمؿ ٖمف ٓم ڂمٷمڇمئرهڇم إ٨م ٛمال٫مفثؾ ٲمڇم ُٚم ٥مـ ٲمِ  اٮمٸمدول ٓم ٲمًڃمٮمډمٍ »
، ًڇمن ٗمرك ٲمٻمتچم اٮمٸمپمقٲمڇمت وا٬ٕمځم٫ًمڇم١ٓمتح؛ 176شل٥مـ إوَّ  ډم وإصقل إ٨م وٙمٍف ا١متثٿمڇمئلٍّ

ع ٓم اٜمًڃمٮمډم اٜمًتثٿمڇمة  .177يټمقن ذٮمؽ اٮمقٙمف أ٬مدر ٥مٝم حتٻمځمؼ ٲمٻمٴمقد اٮم٩مَّ

                                                                                                                                                                                

 .6/520ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 173
 .246-2/245يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 174
 .1/390ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 175
176 -  ، و٬مد أ٬مرَّ  2/172، وذح اٮمتٽمقيح ٥مٝم اٮمتقوځمح، اٮمتٺمتڇمزان، 4/164اطإٚمټمڇمم ٓم أصقل إٚمټمڇمم، إٲمديُّ

ٽم٧ِم ٲمـ »: هذا اٮمتَّٸمريػ ٚمځمڋم ٬مڇمل ٲمٸمٽمٻمڇم ٥مٝم ٗمٸمريػ اٮمټمرٛمل اٮمٻمڇم ي ٥مٌُد اٮمقهڇمب اٜمڇمٮمټملُّ  هق ٬مقل اٜمحٴمِّ
 .4/390، اٮمٌحر اٜمحځمط، اٮمزر٭مٯم: شوجيڈم أن يټمقن هق اٮمذي ٬مڇمل ٖمف أصحڇمٖمٿمڇم...احلٿمٺمځمَّډم

 .298ا٥متٌڇمر اٜمآٓت، اٮمًٿمقد، صيٿمٷمر:  - 177
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 .يي آشتحسون ظـد ادوفؽقَّ حجقَّ ثوكقو: 
د اٜمڇمٮمټمځمډم ٓم ٖمٿمڇمء إٚمټمڇمم ا١ٓمتحًڇمن أٚمد إصقل اٮمتل ٭مڇمن ٥مٽمځمڀمڇم ا٥متَم دُّ يٸم

ډم، ذ٭مر ذٮمؽ ٥مٿمف ٪مٞم ف ٭مثٞما ٲمڇم يڃموي إٮمځمف ٓم ٫مرو٥مف اٮمٺمٻمڀمځمَّ أڂمَّ  اطإٲمڇممك ا٢متڀمر ٥مـ ٚمتَّ ډم، ٥مځمَّ اٮم٩مَّ 
ف ريمَ  ل ٲمڇمٮمؽوٮمٻمد ٥مقَّ » :٬مڇمل إذْ  ؛هؿ، ٫مپمٿمڀمؿ اٖمـ ٛمقيز ٲمٿمدادواٚمد ٲمـ ٫مٻمڀمڇمء اٜمذهڈم و٪مٞمِ 

ڂمڇم١مٌڇم  و٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنمِّ  ؛178شڇم وٲمًڇمئؾ ٲمـ ٲمذهٌفٝم اٮمٻمقل ٖمڇم١ٓمتحًڇمن، وٖمٿمك ٥مٽمځمف أٖمقاٖمً اهلل ٥مَ 
 ڇم٫مٸملُّ ډم، وٓ يرى اٮمٳمَّ وأٖمق ٚمٿمځمٺمډم ختٴمځمص اٮمٻمځمڇمس ٖمٌٸمض اٮمٸمٽمَّ  ويرى ٲمڇمٮمٌؽ »ٖمف ٜمڇمٮمؽ:  اٮمٻمقل

 ٗمٸمقيٌؾ ٥مٝم ځمَّډمَمٮمټمٽمٽم، ٫م180و٪مٞمه ڇم٣مٌلُّ اٮمٳمَّ  ٲمثؾ ذٮمؽ ٬مڇمٮمف، و179شختٴمځمٴمڇم ڊمع إذا ٘مٌتډم اٮم٩مَّ ٮمٸمٽمَّ 
 .٭مثٞم ٲمـ اٙمتڀمڇمداهتؿهذا إصؾ ٓم 

 .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط ثوفثو: ظالؿي آشتحسون بوفؼقاظد
ف ٮمألٚمټمڇمم  ٖمڇم٣مِّراد ٥مٿمد ٗمٶمٌځمٻمِ  د اٜمجتڀمدِ ٗمٻمځمُّ  اٮمذي يٻمتيض ٥مدمَ  ٲمٌدأ ا١ٓمتحًڇمن إن

ډم،   ٫مځمٵمٶمرَّ ٮمال١متثٿمڇمء ٲمـ إصقلع ٥مٿمڀمڇم، ٲمٻمٴمد اٮم٩مَّ  ٜمَّڇم يرى ختٽمَُّػ اٮمٻمځمڇمس واٮمٻمقا٥مد اٮمٸمڇمٲمَّ
ډم واٮميَّ  ٽمحرِج ٮم ر٫مٸمڇم ؛واٮمٸمپمقٲمڇمت ٖمڇمب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم وٓم ٬مقا٥مد اٜمذهڈم ٓم ر، واٜمٳمٻمَّ

 :، وٲمـ ذٮمؽاٮمټمثٞم ٲمـ آٮمتٺمڇمت ٍمذا اٜمٸمٿمك
 ڇمٮمٹمررُ ، ٫م182شفؾحوجي افقسرُ  يغتػر افغررُ »، و181شعظـف يف افؼَّ  معػق   افقسرُ  افغررُ » -
اٜمًڇم٬مڇمة ٓم  وٮمذٮمؽ ٙمڇمزت؛ فٲمـ أصؾ حتريپمِ  ، ا١متثٿمڇمءً أٚمځمڇمڂمڇمٌف ډم ْمٿمُّا ٜمٳمٻمَّ ر ڂمٷمرً ٲمٹمتٺمَ  اٮمځمًٞمُ 

 .183ٽمڋم ٫مَم دونَمر ٫مځمَم يټمقن اٮمثُّ ٲمع اٮمثِّ إرض اٮمٌځمٵمڇمء 

                                                           

 .4/16ٗمٌٰمة احلټمڇمم، اٖمـ ٫مرٚمقن،  - 178
 .3/460 أٚمټمڇمم اٮمٻمرآن، اٖمـ اٮمٸمرنم، - 179
 .1/390ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 180
 . 2/153؛ ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد  3/295إدرار اٮم٩موق، اٖمـ اٮمٳمڇمط  - 181
 .176اڂمٷمر : ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر ص  - 182
 .2/198يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 183
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 ،ػي ادعويـيَ تـقب افص  »؛ أو 184شهورِ ظـد تعذ   ،فؾعؾؿ بدل ادعويـي ػي ضريؼيً افص   حتؾ  » -
ورة ٓم حتٽمځمؾ ڇم٥متٌڇمر احلڇمٙمډم ٓم ْمقيز اٜمپمٿمقع ٭مڇم٥متٌڇمر اٮميَّ ٫م .185شي كؼهظـد ؽقبي ادبقع أو دشؼَّ 

 .186واٜمحٷمقر مرّ اٜمح
 روظقي.رابعو: كامذج ؾ

ًُّ  ؛ا ٍمذا إصؾا٥متٌڇمرً  -1  ٿمډم ٲمـ ٖمځمعِ أٙمڇمز ٲمڇمٮمؽ وأصحڇمٖمف اٜمًڇم٬مڇمة، وهل ٲمًتثٿمڇمة ٖمڇمٮم
 .187ٽمؼ، وٲمـ اطإٙمڇمرة اٜمجڀمقٮمډم، ٛمال٫مڇم ٕنم ٚمٿمځمٺمډم اٮمذي ٌم جيزهڇم ٲمٶمٽمٻمڇمٲمڇم ٌم ُي 

اٮمٻمراض، ا١متثٿمڇمء ٲمـ اطإٙمڇمرة اٜمجڀمقٮمډم،  ٲمڇمٮمٌؽ  وا٥متَمدا ٥مٝم هذا إصؾ أٙمڇمز -2
 .٫188مٻمڇم ٖمڇمٮمٿمڇمسر ؛فورٛمص ٓم ذٮمؽ ٭مٽمِّ 

 .عووضوت ادوفقَّيفؾؿُ  يِ افػؼفقَّ  وافّضقابطِ  بوفؼقاظدِ  ووظالؿتف ،ريعيافذَّ  ابع: شد  افػرع افرَّ 
 ريعي.افذَّ  أوٓ: تعريػ شد  

١مدُّ اٮمذرائع هل ٲمٿمع اٮمٺمٸمؾ اٮمذي ٤مڇمهره اطإٖمڇمٚمډم، وٮمټمـ ُيٻمٴَمد ٖمف اٮمقصقل إ٨م 
٥مځمډم، ٫مڀمل و١مڇمئؾ واٮمق١مڇمئؾ ٗمتٌع ٗمٸم٠مىمڇم إٚمټمڇمم رائع  اٮمذَّ   أنَّ  ٪مٞمَ ، 189اٜمحٷمقر اٮم٩مَّ

ريٸمډم ٭مَم جيڈم ١مدُّ  ا٥مٽمؿ أنَّ »: ٬مڇمل اٮمٻمرآمُّ وٓم ذٮمؽ ، ٲمٻمڇمصدهڇم ټمره ڀمڇم، وٗمُ هڇم جيڈم ٫متحُ اٮمذَّ
٫مق١مځمٽمډم اٮمقاٙمڈم  ؛ٲمډمم ِمرَّ و١مځمٽمډم اٜمحرَّ  ٫مټمَم أنَّ  ؛ريٸمډم هل اٮمق١مځمٽمډماٮمذَّ  ٿمدب وٗمٌڇمح، ٫مڅمنَّ وٗمُ 

 .190شواٙمٌډم

                                                           

 .192-191يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 184
 .2/126يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 185
 .790اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 186
 .2/198يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 187
 .2/198يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 188
 .2/139وإر٢مڇمد اٮمٺمحقل، اٮمٳمق٭مڇمن،  3/110، واٖمـ اٮمٻمځمؿ، إ٥مالم اٜمق٬مٸم٧م، 2/34يٿمٷمر: اٮمٻمرآم، اٮمٺمروق،  - 189
 .2/61اٮمٺمروق ٲمع هقاٲمٳمف، اٮمٻمرآم،  - 190
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 .يدوفؽقَّ ريعي ظـد اافذَّ  ي شد  ثوكقو:  حجقَّ 
ډم ٓم ا١ٓمتٿمٌڇمط ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم، و٬مد ا٢متڀمروا ٖمڇمٮمٸمپمؾ هبڇم أ٭مثر ٲمـ ١مدُّ اٮمذَّ  رائع ٚمجَّ

وهل ٲمًڃمٮمډم اڂمٺمرد » اٖمـ اٮمٸمرنم:ٚمتَّك ڂمًڈم إٮمځمڀمؿ اٮمټمثٞم اٛمتٴمڇمصڀمؿ هبڇم، ٚمتك ٬مڇمل  ٪مٞمهؿ،
ؼ اٮمٻمقل ٓم ذٮمؽ ٬مڇمئال: ؛ 191شهبڇم ٲمڇمٮمؽ دون ١مڇمئر اٮمٸمٽمَمء َـّ اٮمٻمرآمَّ ٚمٻمَّ ډم ځمّ اٮمٻمٵم ٫محڇمصؾ»وٮمټم

 و١مدُّ » :اٮمٻمر٣مٌّل  ڇمساٮمٸمٌّ  أٖمق و٬مڇمل، 192شٖمٿمڇم ډمڇم ٛمڇمّص ٓ أهّن  ؛ٽمٿمڇم ٖمًّد اٮمّذرائع أ٭مثر ٲمـ ٪مٞمڂمڇمأڂّمڇم ٬مُ 
 أ٭مثر ٓم ٥مٽمځمف ٽمقاو٥مپمِ  ٗمڃمصځمال، ڇمساٮمٿمّ أ٭مثرُ  وٛمڇمٮمٺمف وأصحڇمٖمف، ٲمڇمٮمٌؽ  إٮمځمف ذهڈَم  اٮمّذرائع
 .194و٪مٞمه ڇمٮمًٌټملِّ ٥مزاه أصال ٮمٽمَمٮمټمځمَّډم ٪مٞمهؿ ٭مو ؛193شٗمٺمٴمځمال ٫مرو٥مڀمؿ

رائعؿي : ظالثوفثو  .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط بوفؼقاظد شد  افذَّ
إنَّ ٲمٿمٶمؼ اٜمڇمٮمټمځم٧ِّم ٓم آٙمتڀمڇمد اٮمٺمٻمڀملِّ ٣مڇم٫مح يٿمٵمح ٖمڇم٥متٌڇمر هذا إصؾ ٓم أٖمقاب 
ډم، وٲمـ لمٽمډم ٬مقا٥مد ووقاٖمط هذا اٮمٌڇمب اٮمذي ُٖمٿمل ٥مٝم ذاك  ډم وٓم اٜمٸمڇمووڇمت ٛمڇمصَّ اٮمٺمٻمف ٥مڇمٲمَّ

 إصؾ ٲمڇم يڃمهم:
ومعفام أو مع أحدمهو مو خيوفػف يف افؼقؿي  ،إذا مجعً مول رًبو مـ اجلفتغ افصػؼي»-

ڇمٖمط،٥مٽمځمف  اٮمذي ڂمصَّ  ، ٫مڇمٜمٿمعُ 195ششقاَ ـون مـ جـسف أو مـ ؽر جـسف ؾنن ذفؽ ٓ جيقز  اٮمٵمَّ
 .ٖمڇمرائع، ْمٿمٌڇم ٮمٽمق٬مقع ٓم اٮمرِّ اٮمذَّ  ٥مٝم أصؾ ١مدِّ  ا٥متپمد ٖمٳمټمؾ أ١مڇمسٍ 
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 ، وهق ٤مڇمهر ٓم ١مّد ذريٸمډم اٮمّرٖمڇم.196شػوضؾافتَّ ؼ امثؾ ـتحؼ  يف افتَّ  ّؽ افّش »  -
ٓ جيقز وَ بعقـف ؿبؾ إجؾ، ؾال جيقز أّن يشسي ذفؽ افقَّ  ؛مـ بوع صقئو إػ أجؾ» -

 ؛ٲمڇم ٛمرج ٲمـ اٮمځمد و٥مڇمد إٮمځمڀمڇم» وٮمذٮمؽ ٬مڇمٮمقا .197«أّن يبقعف حورضا بذفؽ افثؿـ افذي إػ أجؾ
ٖمڇم و . 198شٮمٹمقا يٸمدُّ  ا ٮمذريٸمډم اٮمرِّ  اٮمٺمٴمؾ اٮمثَّڇمٮمڋم.ٓم  ذٮمؽ ٗمٺمٴمځمؾهم ١مځمڃموذٮمؽ ٭مٽمف ١مدًّ

 :يرابعو: كامذج ؾروظقَّ 
َِ  مـع بقع - ؾي ؾعي بامئي ديـورٍ افس   افعقـي وذفؽ بؼا ه ، ٫مڀمذ، وذائفو بخؿسغ كؼداممجَّ
ًَّ قِص ٬مد ٗمُ  اٜمٸمڇمٲمٽمډم  .٥199مٝم ١مٌځمؾ اٮمٽمٹمق ٽمٸمډمؾ إ٨م ًم٧ًم ٓم ٲمڇمئډم ٖمذ٭مر اٮم
ف حيتپمؾ ذٮمؽ أڂمَّ »ا ٮمٽمذريٸمډم، يـ ٖمؾ ١مدَّ ات اٮمدَّ ، ٓ ٮمذبوبو فؾر  يـ جتوك  مـع ادؼورضي بوفدَّ  -
٘مؿ يد٫مع إٮمځمف  ،ف يٸمپمؾ ٫مځمڀمڇم ٖمڇمٜمڇمل٥مل أڂمَّ ة اٮمتل يدَّ ٓم وپمـ اٜمدَّ  ،يـر اٜمديـ ٥مـ د٫مع اٮمدَّ أن يتڃمٛمَّ 

 .200شٖمحف ٲمـ اٮمرِّ ف ٖمڇمطإوڇم٫مډم إ٨م ٲمٌٽمغ آٛمر يز٥مؿ أڂمف ٬مًٶمُ ديٿمَ
  

                                                           

، و اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي، 14/301اخلرر،  ،؛ وذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ4/468ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ِمپمد ٥مٽمځمش،  - 196
؛ ٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، اٮمٴمڇموي، 2/114،  واٮمتٽمٻم٧م، اٮمٌٹمدادي، 1/367، واٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم، 3/1134
.، و يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م 426.، ويٿمٷمر: ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم،  اٮمتًقٕم، ص1/518؛ ذح ٲمځمڇمرة، ِمپمد اٜمڇمٮمټمل، 3/5

، و 2/223أٖمق احلًـ اٜمڇمٮمټمل،  ، و٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم،5/119؛ ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب، 200زي، صاٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙم
 .787، ويٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص 512اٮمثپمر اٮمدان، أنم، ص

 .117أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 197
ذح ٭مٺمڇميډم  ، وٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم3/56؛ وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، اٮمٴمڇموي، 3/1146اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  -198

 .2/193اٮمٶمڇمٮمڈم، اٮمٸمدوي،  
 .117أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 199
 .180أٚمټمڇمم اٮم٩م٭مډم ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل اٜمڇمٮمټمل، ِمپمد ١مټمحڇمل، ص - 200
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 يِ افػؼفقَّ  فّضقابطِ وا بوفؼقاظدِ وظالؿتف ، مراظوة اخلالفأصؾ افػرع اخلومس: 
 .عووضوت ادوفقَّيفؾؿُ 

 أوٓ: تعريػ مراظوة اخلالف .
ٓم  ٥مپمَؾ ف اٮمذي أُ ٓم ٓزم ٲمدٮمقٮمِ  دٮمځمؾ إ٥مَمُل »: ٓم ٗمٸمريػ هذا إصؾ ٬مڇمل اٖمـ ٥مر٫مډم

، ٫202مپمرا٥مڇمُة اخلالف هق إ٥مَمل اٮمدٮمځمٽَم٧م ٖمڅم٥مٶمڇمء دٮمځمؾ ٭مؾِّ ٬مقل ٚمټمپمف؛ 201شآٛمر ف دٮمځمٌؾ ڂمٻمځمٵِم 
ح ٕڂمَّ  ؛اٜمخڇمٮمػ ٓم ٖمٸمض إٚمقال ف را٥مك دٮمځمَؾ أڂمَّ »ووٙمف ذٮمؽ ٭مَم ٬مڇمل اٮمٳمڇم٣مٌل:  ف ٗمرٙمَّ

 ٿمٳمڃم دٓئُؾ ٗمَ  إذ اٮمق٬مقع؛  ويټمقن ذٮمؽ ٖمٸمدَ  ،203شرا٥مف ٖمٸمٵمڀمڇم؛ ٫مٽمؿ يُ ٓمح ٥مٿمده ٥مٿمده، وٌم ي٠مٙمَّ 
اٮمذي ٭مڇمن ٲمرٙمقًٚمڇم ٬مٌؾ اٮمق٬مقع؛ ڂمٷمًرا  دٮمځمِؾ اٜمخڇمٮمِػ  ٗمٻمتيض رٙمحڇمنَ  ،ٗمټمٽمځمٺمځمَّډٌم ٙمديدةٌ 

 ٜمٻمتٵمځمڇمت ٲمٴمٽمحځمَّډم ٗمًتقٙمڈم ذٮمؽ.

 .وكقو: حجقي مراظوة اخلالف ظـد ادوفؽقيث
ـ قا ٥مٽمځمف ٭مثٞما ٲمِ هؿ، ٫مٻمد ٖمٿمَزوا ٖمف ٥مـ ٪مٞمِ وومځمَّ  ،ډمٖمف اٜمڇمٮمټمځمَّ  اٛمتصَّ  اخلالف أصٌؾ  ٲمرا٥مڇمةُ 

 ، 204شٲمـ أصقل اٜمڇمٮمټمځمَّډم ٲمرا٥مڇمة اخلالف»: ريُّ ٬مڇمل اٜمٻمَّ ڀمؿ، قا ٖمذٮمؽ ٓم ٭متٌِ ُٚم ڀمؿ، وسَّ ٫مرو٥مِ 
و٬مد ٙمڇمء ٓم ؛ 205شٓم اٜمذهڈم الف، وهق أصٌؾ اخل ـ ا١ٓمتحًڇمن ٲمرا٥مڇمةُ وٲمِ »٬مڇمل أصٌغ: و

 .206شٲمرا٥مڇمة اخلالف ٲمـ ِمڇم١مـ اٜمذهڈم» اٜمٸمځمڇمر اٜمٸمرب:
 
 

                                                           

 .1/367ذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم، اٮمرصڇمع،  -201
 .236اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري، ص - 202
 .1/390ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 203
ري: ص  -(204  .234اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمَّ
 .4/157اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 205
 .6/388اٜمٸمځمڇمر اٜمٸمرب، اٮمقڂم٩ميز،  - 206
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 .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط ظالؿي مراظوة اخلالف بوفؼقاظد: ثوفثو
؛ ٖمٸمد و٬مقع إ٨م ا٬متٵمڇمء ٗمٌٸملٍّ  ٥مـ ا٬ٓمتٵمڇمء إص٦مِّ  ٥مدوٌل إنَّ ٲمرا٥مڇمة اخلالف ٖمَم هل 

ٿمٶمؼ اٜم وٚمدةاٜمٴمٽمحځّمډم اٮمتل ا١متقٙمٌڊم ا١متثٿمڇمًء، ر٫مٸمڇم ٮمٽمير و١مٞما ٲمع  ٮمٽمپمٻمتٵمځمڇمتاٮمٺمٸمؾ؛ 
 اٮمير ا٢ٕمدُّ »ؿوظدة دهڇم ًِّ قر اٮمتل ُْم هل إٚمدى اٮمٴمُّ و، 207وٲمٻمڇمصده اٮمټمٟمى لِّ ٸمي٩متَّ اٮم

 اڈم ٥مٽمځمف ٲمـ إٚمټمڇمم زائدً ٫مپمـ وا٬مع ٲمٿمڀمځمڇم ٥مٿمف، ٫مٻمد يټمقن ٫مځمَم ي٠مٗمَّ » شر إٛمػِّ يزال ٖمڇمٮميَّ 
ٻمتچم ٥مٽمځمف ٲمـ ٲمُ  إ٨م أٲمر أ٢مدَّ  ڇميً ٓ ٖمحټمؿ إصڇمٮمډم، أو ٲمڄمدّ  ،ٌٸمځمډمٌٹمل ٖمحټمؿ اٮمتَّ ٥مٝم ٲمڇم يٿم

٥مٿمف،  وهق ٲمقا٬مٸمډم اٜمٿمڀملِّ  ،ر إٛمػِّ ٖمڇمٮمّي  ، د٫مٸمڇم ٮمٽمير ا٢ٕمدِّ 208شك وٲمڇم ٫مٸمؾ٠مَ ڀمل، ٫مځمُ اٮمٿمَّ
ف إن ٥مثر ٥مٽمځمف ٬مٌؾ داق ٲمثال ، ٭مڃمن ڂمٻمص ٥مـ رٖمع ديٿمڇمر، ٫مڅمڂمّ ټمڇمح اٮمٺمڇم١مدة ٮمٽمٴمَّ اٮمٿمِّوٲمثڇمٮمف 
يًتتٌع  ڇمد٫مٸمڇم ٜم ،٫مال ٫مًخ ؛ڇم إن ٌم يٸمثر ٥مٽمځمف إٓ ٖمٸمد اٮمدٛمقلڀمل ٥مٿمف، وأٲمَّ خ ٮمٽمٿم٫َّمً ؛اٮمدٛمقل

   .وٲمٺمڇم١مد ٭مٌٞمةذٮمؽ ٲمـ أرضار 
 ي.رابعو: كامذج ؾروظقّ 

اٮمٌځمع ٖمځمٸًمڇم ٫مڇم١مًدا »وٓم ذٮمؽ ٬مڇمل دراز: قع اٜمختٽمػ ٓم ٫مًڇمدهڇم إذا ٫مڇمٗمڊم؛ إٲمٵمڇمء اٮمٌځم -
ف إن ٭مڇمن وٲمثٽمِ  ،ٲًمڇمٲمچم ٖمٻمځمپمتف إن ٭مڇمن ٲمٻمقَّ  ه إن ٌم يٺمڊم؛ ٫مڅمن ٫مڇمتُمپمٸًمڇم ٥مٝم ٫مًڇمده جيڈم ردُّ 

 ؛ ٫مپمحؾُّ ؿـؾنن ؾوت مه بوفثَّ  ... ،ه إن مل يػًادختؾػ يف ؾسوده، ؾقجى رد  ڇم، أٲمڇم ثٽمځمًّ ٲمِ 
ٷمر ٓم ي اٮمٿمَّٻمقِّ ٲمـ اٜمتٌڇميٸم٧م، وهق يُ  ٮمټمؾٍّ  ؼ ٖمف ٚمؼٌّ اٮمٺمرق ٖمځمٿمڀمَم ٥مٿمد اٮمٺمقات؛ ٕڂمف إذ ذاك يتٸمٽمَّ 

، وهق ٙمقهر 209شواٮمٌٿمڇمء ٥مٽمځمف، ٫مځمپميض ٖمڇمٮمثپمـ ڂمٺمًف ،تٽمػ ٫مځمفح اٮمٌځمع اٜمخا٥متٌڇمر دٮمځمؾ ٲمٴمحِّ 
  ٲمرا٥مڇمة اخلالف.

                                                           

 .259 آٙمتڀمڇمد ا١ٓمتثٿمڇمئل، ٥مپمر ٲمقڂمډم، ص - 207
 .5/190اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،   - 208
ڇم٣مٌل،  - 209  .5/107ٗمٸمٽمځمؼ اٮمٳمځمخ دراز ٥مٝم اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمَّ
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 .عووضوت ادوفقَّيفؾؿُ  يِ افػؼفقَّ  وافّضقابطِ  بوفؼقاظدِ وظالؿتف  افسودس: افعرُف  افػرع
 أوٓ: تعريػ افعرف .

ٓم  ًٺملُّ اٮمٿمَّ ٬مڇمل ؛ 210اٮمٿمڇّمُس ٥مٽمځمف و٥مڇمدوا إٮمځمف ٲمّرًة ٖمٸمد أٛمرى ٲمڇم ا١متپمرَّ هل  واٮمٸمڇمدةٸمرف اٮم
ًَّ تف اٮمٶمَّ وٗمٽمٻمَّ  ،ٖمٳمڀمڇمدة اٮمٸمٻمقل ،ٺمقس ٥مٽمځمفت اٮمٿمُّٲمڇم ا١متٻمرَّ » :هق ٗمٸمريػ اٮمٸمرف ٽمځمپمډم ٌڇمئع اٮم

 . 211شٖمڇمٮمٻمٌقل
 .يثوكقو: حجقي افعرف ظـد ادوفؽقَّ 

٫مڇمت  ڇمرعډم يٸمتپمدوڂمف ٓم ٗمٺمًٞم ڂمٴمقص اٮمٳمَّ اٜمڇمٮمټمځمَّ  ٥مٿمدډم اٮمٸمرف ٚمجَّ  يٸمدُّ  وٗمٰمُّ
٫مڇمهتؿ، وٲمٸمڇمٲمالهتؿٓم  ڃم٥مراُف اٮمٿمَّڇمس٫م ،اٜمټمٽمَّٺم٧م ع؛ ُيٻمچَم هبڇم ٥مٿمد ٓم  ةٲمٸمتٟم ٥مڇمداهتؿ ٓم ٗمٰمُّ اٮم٩مَّ

وذٮمؽ ٮمر٫مع  ،212ڇم وڂمحق ذٮمؽرد اٮم٩ّمع ٖمتٻمديرهٌم يَ  وٗمٻمدير أ٢مځمڇمء ڀمؿ،ٗمٺمًٞم ٭مالٲم اٛمتٴمڇمٲِمڀمؿ، ٓم
ډم اٜمذاهڈم،  ُيٿمٻْمؾ »: ٓم ذٮمؽ٬مڇمل اٮمٻمرآم احلرج ٥مـ اٮمٿمڇّمس وٙمٽمڈم ٲمٴمڇمحلڀمؿ؛ و٥مٝم ا٥متٌڇمره ٥مڇمٲمَّ

ف ٲمِ  ٥مـ ٲمذهٌٿمڇم أنَّ  وٮمځمس ٭مذٮمؽ،  ؛اٮمذرائع اٮمٸمقائد، واٜمٴمٽمحډم اٜمر١مٽمډم، و١مدّ  ا٥متٌڇمرَ ـ ٛمقاصِّ
 .213شأٲمڇم اٮمٸمرف ٫مپمٳم٠مك ٖم٧م اٜمذاهڈم

 :ل اٖمـ اٮمٸمرنمِّ قٻميوٮمٽمَمٮمټمځمَّډم ٓم ا٥متٌڇمره احلّظ إو٫مر، وهق أصؾ ا١متٿمٌڇم٣ملٌّ ٥متځمد ٥مٿمدهؿ؛ 
ر٫مٸمڊم و ،ڊم ٥مٽمَماٮمٸمڇمدة إن ٙمرت أ٭مًٌَ  وإنَّ  ،عاٮمٸمرف يٿمٌٿمل ٥مٽمځمف أ٭مثر ٲمًڇمئؾ اٮم٩مَّ  إنَّ »

 .214شڂمڊم صٸمٌڇم، وهل أصؾ ٲمـ أصقل ٲمڇمٮمؽٙمڀمال وهقّ 
 

                                                           

 .188اٮمّتٸمريٺمڇمت، اجلرٙمڇمّن، ص/ -210
 .4/448، و٬مريڈم ٲمٿمف: ذح اٮمټمق٭مڈم اٜمٿمٞم، اٮمٺمتقٚمل، ٥34مدة اٮمٸمڇمدة اٜمحټمپمډم، صڂمٻمال ٥مـ اٮمٌڇمٚم٧ًم، ٬مڇم - 211
 .165ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٮمّزر٬مڇم، ص/ -212
 2/194ذح ٗمٿمٻمځمح اٮمٺمٴمقل، اٮمٻمرآم،   - 213

 .2/788اٖمـ اٮمٸمرنم،  اٮمٻمٌس، - 214
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٪مڇم ٭مقڂمف ٿمڇمٲمٌځمِّ  اٮمٳمڇم٣مٌل و٬مڇمل  ٢مڃمڂمف هذا وٲمـ وا٬ٕمځمًډم، اٮمٸمپمقٲمڇمت ٥مـ ٮمٽمٸمدول ٲمًقِّ
أٖمق  أ٢مڇمر إٮمځمف، وهذا ٲمڇم 215شٮمٽمٸمرف ٮمځمؾاٮمدَّ  ك٠مَ يُ  أن ٲمڇمٮمٍؽ  ٲمذهڈم ٲمـ »اٜمدارك: أ٬مقى ٲمـ هق

ڃمٛمذ ٖمڇمٮمٸمرف، ويٸمتٟمه أصال ٲمـ إصقل ي ٭مڇمٮمٺمٻمف احلٿمٺملِّ  واٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټملُّ » زهرة ٬مڇمئال:
ف أو٪مؾ ٓم اٚم٠مام اٮمٸمرف أ٭مثر ٲمـ اٜمذهڈم ، ٖمؾ إڂمَّ ٬مٶمٸملٌّ  ٫مځمَم ٓ يټمقن ٫مځمف ڂمصٌّ  ،ډماٮمٺمٻمڀمځمَّ 
ٲمرا٥مڇمة  أنَّ  ٓم ا١ٓمتدٓل، و٢ٓمؽَّ  اٜمٴمڇمٮمح اٜمر١مٽمډم ٲمـ د٥مڇمٲمډم اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټملِّ  ٕنَّ  ؛احلٿمٺملِّ 

، ٖمؾ جيڈم أن ي٠م٭مف اٮمٺمٻمځمفُ  ، ٓ يٴمحُّ ٲمـ رضوب اٜمٴمٽمحډمِ  رضٌب  ؛اٮمٸمرف اٮمذي ٓ ٫مًڇمد ٫مځمف
اٮمٸمرف  ، ٖمؾ إنَّ ...  اٮمٸمرفډم ي٠م٭مقن اٮمٻمځمڇمس إذا ٛمڇمٮمػ وٮمٻمد وٙمدڂمڇم اٜمڇمٮمټمځمَّ ؛ إٛمذ ٖمف

 .216شډم٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّ  د اٜمٶمٽمَؼ ٻمځمِّ ، ويُ ص اٮمٸمڇممَّ يٴمِّ 
 .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط بوفؼقاظد ظالؿي افعرف: ثوفثو

ل ٥مٽمځمڀمڇم ٲمڇمٮمؽ ٓم ٖمڇمب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم، ٲمرا٥مڇمة اٮمٸمرف ٲمـ أ٭مثر إصقل اٮمت ل ٥مقَّ
 واٮمٸمقائد، و٬مد ْمٝمَّ ذٮمؽ ٓم ٭مثٞم ٲمـ ٬مقا٥مد ووقاٖمط اٮمٌڇمب، وٲمـ أمهڀمڇم:

، 218شص افعومَّ ص  د ادطؾؼ وخُت ؼق  تُ  ؛طافعودة ظـد موفؽ ـوفّؼ »، 217«افعودة مؽؿي» -
٥ماٮمٌڊمِّ واخلځمڇمروٮمذٮمؽ إذا اٛمتٽمػ اٜمتٌڇميٸمڇمن ٓم د٥مقى  ل اٮمٌڊّم ٕڂمَّف إصؾ، ، ٫مڇمٮمٻمقل ٬مقل ٲمدَّ

ٽمع ٥مٝم اخلځمڇمر، ٫مڇمٮمٻمقل ٜمد٥مل اخلځمڇمر، ٕڂمف صڇمر  ًِّ إَّٓ إن ٙمرى ٥مرف يٻميض ٖمٌځمع ڂمقع ٲمـ اٮم
ٽمٸمډم اٜمٸمځمَّٿمډم ًِّ  .  219أصال ٓم هذه اٮم

                                                           

 .1/390ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 215
 .353اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ، أٖمق زهرة، ص  - 216

 .1/216، و ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم، 15/372د١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل، ٚمڇم٢مځمډم اٮم - 217
 137ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز،  - 218

 .2/43يٿمٷمر: ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، ِمپمد ٖمـ أيمد اٜمڇمٮمټمل،  - 219
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٫مٻمڇمل ٖمٵمَمن  ،220شف أو حؽؿتف ظودةجد ذضُ إذا وُ  ،افؼضوَ بوفعفدة مؼقوس ذظل  » -
 ًِّ ڇمم ٲمـ و٬مڊم اٮمٌځمع، ٓم ٭مؾ آ٫مډم ٗمٶمرأ ٥مٝم د ٬مٌض اٜمٳم٠مي ٍمڇم ٖمثال٘مډم أيَّ ٽمٸمډم ٥مٝم اٮمٌڇمئع ٖمٸماٮم

ف يٻمچم ٫مځمڀمڇم ٖمٸمڀمدة اٮمٸمڇمم، ويٻمچم هبڇم ٓم ٚمڇمل ٫مڅمڂمَّ  ؛ام واٮمٟمصذاٜمٌځمع، ٲمڇم ٥مدا اجلٿمقن واجل
 .221 أو ٚمځمڋم ٗمټمقن اٮمٸمڇمدة ٙمرت ٥مٝم ذٮمؽ ،ا٢م٠ما٣مڀمڇم
؛ 222شؾفل صحقحيـؾ معومؾي ملذون ؾقفو ذظو، متوج إفقفو ظودة معؾقمي بوفتؼدير »-

 ٌِّ وٖمٿمقا ٥مٽمځمف ٭مثٞما ٲمـ اٮمٻمقا٥مد   ،٬مد حلٷمقا هذا إصؾ اٮمٺمٻمڀمڇمءَ  ف يرى أنَّ ع  ٮمذٮمؽ ٭مٽمِّ ٫مڇمٜمتت
 . ٓم ٖمڇمب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم ډمواٮمٵمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّ 

 روظقي:رابعو: كامذج ؾُ 
 "ٖمَم يدلُّ " :٬مقٮمف » ١مق٬مل:٬مڇمل اٮمدُّ ډم ٖمځمع اٜمٸمڇم٣مڇمة ا٥متَمدا ٥مٝم اٮمٸمرف، ح اٜمڇمٮمټمځمَّ صحَّ  -
 ،ل ٭مٌٸمڊم وا٢م٠ميڊم و٪مٞمه ٲمـ ا٬ٕمقال٫مڇمٕوَّ  ،وڇم ٮمٹمډم أيٵمڇم أو ٥ٓمٝم اٮمرِّ  ١مقاء دلَّ  ،أي ٥مر٫مڇم

 .223ش ڇمن ٭مڇمٮمټمتڇمٖمډم واطإ٢مڇمرة واٜمٸمڇم٣مڇمةواٮمثَّ 
اٜمڇمل واٮمٸمڇمٲمؾ ٓم ٲمٻمدار  ع إ٨م اٮمٸمرف ٓم ٗمقزيع رٖمح اٜمٵمڇمرٖمډم، إذا اٛمتٽمػ ربُّ يرٙمِ  -

ع ٓم ذٮمؽ إ٨م اٮمٸمرف، ويټمقن ٬مقل اٮمٸمڇمٲمؾ ٲمع رٙمِ واٚمد ٲمٿمڀمَم أن ي ٺمؼ ٥مٽمځمف، ٫مٽمټمؾِّ ٖمح اٜمتَّ اٮمرِّ 
 .224إٮمځمف ٬مراض ٲمثٽمف دَّ رُ  ٥مځمف، وإَّٓ يپمځمٿمف، إن ٙمرى ٥مرف ٖمپمثؾ ٲمڇم يدَّ 

وٗمٌٶمؾ ٲمٸمڀمڇم إذا  ،ٗمدور ٲمٸمڀمڇم ٭مځمٺمَم دارت ؛ٌډم ٥مٝم اٮمٸمقائدإٚمټمڇمم اٜم٠مٗمِّ »: ٬مڇمل اٮمٻمرآمُّ  -
ت ٫مڅمذا ٗمٹمٞمَّ  ،وڂمحق ذٮمؽواٮمٸمځمقب ٓم إ٪مراض ٓم اٮمٌځمڇم٥مڇمت  ،ٻمقد ٓم اٜمٸمڇمٲمالت٭مڇمٮمٿمُّ ؛ٖمٶمٽمڊم

ًِّ اٮمٸمڇمدة ٓم اٮمٿمَّ ًِّ يمؾ اٮمثَّ  ؛ټمډم إ٨م ١مټمډم أٛمرىٻمد واٮم ټمډم اٮمتل پمـ ٓم اٮمٌځمع ٥مٿمد اطإ٣مالق ٥مٝم اٮم
                                                           

 .162يٿمٷمر: اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٜمًتٿمٌٶمډم ٲمـ ٭متڇمب اٜمًڇمٮمؽ ٖٓمـ اٮمٸمرنم، ٲمٻمتځمڊم ٥مٌد اٮمٻمڇمدر، ص - 220
 .789-788يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 221
 .165يٿمٷمر: اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٜمًتٿمٌٶمډم ٲمـ ٭متڇمب اٜمًڇمٮمؽ ٖٓمـ اٮمٸمرنم، ٲمٻمتځمڊم ٥مٌد اٮمٻمڇمدر،  ص - 222
 .3/3ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،   - 223
 .2/700يٿمٷمر: اٜمق٣مڃم، ٲمڇمٮمؽ،  - 224
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٫مڅمذا  ،ځمڇمب ٓم ٥مڇمدة رددڂمڇم ٖمف اٜمٌځمعَ ء ٥مځمٌڇم ٓم اٮمثِّ وإذا ٭مڇمن اٮمٯمَّ  ،دت اٮمٸمڇمدة هبڇم دون ٲمڇم ٬مٌٽمڀمڇمْمدَّ 
 .225شٖمف ردَّ ڇم ٮمزيڇمدة اٮمثپمـ ٌم ڂمَ وصڇمر ذٮمؽ اٜمټمروه ِمٌقٖمڇم ٲمقٙمٌ ،ت اٮمٸمڇمدةٗمٹمٞمَّ 

 يِ افػؼفقَّ  وافّضقابطِ  بوفؼقاظدِ وظالؿتف ، «مو جرى بف افعؿؾ»أصؾ وبع: افسَّ  افػرعُ 
 .عووضوت ادوفقَّيفؾؿُ 

 .ى بف افعؿُؾ أوٓ: تعريػ مو جرَ 
٥مـ ٗمټمڇمٲمؾ أصقل ٘مال٘مډم: اٮمٻمقل ٖمڇمٜمٴمڇمٮمح واٮمٸمرف  هذا إصؾ ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم هق ٫مرع

اه و٭مذا ٲمرا٥مڇمة اخلالف  اٙمح أو، ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ اٮمرَّ ٓم اٜمذهڈمٸمځمػ ٵمَّ ڇمٮمٖم ٻمقل واٮمٺمتقىاٮم، ٫مپمڄمدَّ
، 226ذٮمؽ ڂمحقورة أو ٥مرف، أو رضٜمٻمتچم ٲمٴمٽمحلٍّ ٲمـ ا٥متٌڇمر  اٜمٳمڀمقر،  ٖمڇمٮمٳمڇمّذ ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ

اٙمح أو اٜمٳمڀمقر، ٓم ٖمٸمض اٜمًڇمئؾ إ٨م اٮمٻمقل هق اٮمٸمدول ٥مـ اٮمٻمقل اٮمرَّ » :٬مڇمل اجلځمدّي 
 .227شډمډم وٲمڇم ٗمٻمتٵمځمف ٚمڇمٮمتڀمڇم آٙمتَم٥مځمّ ٸمځمػ ٫مځمڀمڇم، ر٥مځمڇم ٜمٴمٽمحډم إٲمَّ اٮمٵمَّ 

 .ي مو جرى بف افعؿؾ ظـد ادوفؽقيحجقَّ ثوكقو:  
ډمِ  ډمُ اٜمڇمٮمټمځمَّ  ا٥متپمد هذا إصَؾ  ات ٲمٸمتپمديـ ٥مٝم قازل واٜمًتجدّ ٲمقاٙمڀمډم اٮمٿمَّٓم  وٖمخڇمصَّ

، وهذا ٲمڇم ڂمًٌف ٮمٽمپمذهڈم ةاٜمٳمڀمقر ا٬ٕمقال ٖمتٻمديپمڀمڇم ٥مؾ ٲمڀمجقرة،وٸمځمٺمډم أو أ٬مقال 
م ٥مٝم اٜمٳمڀمقر ٓم اٜمذهڈم إن ٲمڇم ٙمرى ٖمف اٮمٸمپمؾ ٲمٻمدَّ  وٲمٸمٽمقم أنَّ » ل:ٚمځمڋم ٬مڇم ١مق٬ملُّ اٮمدُّ 

ڇمرع ٬مڇمصدا ٜمٴمڇمٮمح ڇم وٙمدڂمڇم اٮمٳمَّ ٫مڅمڂمَّ » :ڇم٣مٌلُّ ډم ذٮمؽ حلظ اٜمٴمٽمحډم، ٬مڇمل اٮمٳّم ، و٥مٽمّ 228شٛمڇمٮمٺمف
ء اٮمقاٚمد يپمٿمع ٓم ٚمڇمل ٓ ٗمټمقن ډم ٗمدور ٲمٸمف ٚمځمثَم دار، ٫م٠مى اٮمٯمَّ اٮمٸمٌڇمد، وإٚمټمڇمم اٮمٸمڇمديَّ 
 .229شځمف ٲمٴمٽمحډم ٙمڇمز٫مځمف ٲمٴمٽمحډم، ٫مڅمذا ٭مڇمن ٫م

                                                           

 .1/320اٮمٺمروق ٲمع هقاٲمٳمف، اٮمٻمرآم،  - 225
 .2/464، ٸمڇمٮمٌّل ثّ اٮم  احلجقّي   ٮمٺمټمر اٮمًڇمٲمل ٓم ٗمڇمريخ اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل، ِمپمدا - 226
 .342اجلځمدي، ص اٮمٸمرف واٮمٸمپمؾ ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمل،  - 227
 .4/145ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 228
 .2/520اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 229
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ٖم٩مط أن ٗمٻمقيف اٜمٻمتٵمځمڇمت أصقٍمؿ  ٲمٸمڀمقد ٓمٸمځمػ ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم واٮمٸمپمؾ ٖمڇمٮمٵمَّ  
٫مڀمق ٥مٝم أصؾ ٲمڇمٮمؽ ٓم  ؛ٸمځمػ ٮمدرء ٲمٺمًدةإذا ٭مڇمن اٮمٸمپمؾ ٖمڇمٮمٵمَّ » :٬مڇمل احلجقيُّ ، اٜمٴمٽمحځمډم

 .230ش٫مڀمق ٥مٝم أصٽمف ٓم اٜمٴمڇمٮمح اٜمر١مٽمډم ؛أو ٙمٽمڈم ٲمٴمٽمحډم .اٮمذرائع ١مدِّ 
 .فؾؿعووضوت ادوفقَّي يافػؼفقَّ  وافّضقابط عؿؾ بوفؼقاظدظالؿي مو جرى بف اف: ثوفثو
ٲمـ أهؿِّ ٲُمرٗمټمزات ر اٮميَّ  ٲمٿمع ډم، و٬مقا٥مدور٫مع احلرج واٜمٳمٻمَّ  ځمًٞماٮمتَّ  ٬مقا٥مدَ  إنَّ 

، و٬مد أ١مٽمٺمڊم  قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم احلڇم٭مپمډم ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملِّ اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ
اٙمح إ٨م اٜمرٙمقح ٓم هذا إصؾ، هل ٲمرا٥مڇمة ٲمٿمع اٮمٻمقَل أنَّ أهؿَّ ١ِمقاٍغ ٮمٽمٸمدول ٥م ـ اٮمرَّ

ڂمڇمٌت رئځمًځمَّډم ٓم ٗمٳمټمځمؾ اٜمٿمٶمؼ اٮمت٩َّميٸملِّ  ، ٫متٽمؽ ٲمټمقِّ ر، وٙمٽمڈم اٜمٴمڇمٮمح، ور٫مع اٜمٳمڇمقِّ اٮميَّ
 ٍمذا إصؾ.

ر، واٮمتَّځمًٞم ور٫مع احلرج، ٗمٸمتٟم ٲمـ ْمٽمِّځمڇمِت ٗمٽمټمؿ اٮمٸمال٬مډم  ډم ٬مقا٥مِد ٲمٿمع اٮميَّ ٫مٸمڇمٲمَّ
قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم. اٮمق٣مځمدة ٖم٧م اٮمٻمقا٥مد  واٮمٵمَّ

 ي.كامذج ؾروظقّ  رابعو:
، وجلقازه ا٢م٠مط اٮمٺمٻمڀمڇمء ذو٣مڇم ٥مدة، 231ٺمٻمډمٲمٳمڀمقر ٲمذهڈم ٲمڇمٮمؽ ٲمٿمع ٖمځمع اٮمٴمَّ  -1
 ذ٭مرهڇم٬مځمقده اٮمتل إ٨م ٷمر ف دون اٮمٿمَّٖمځمٸمِ  ريـ ٲمـ اٮمٺمٻمڀمڇمء ٙمقازَ ٥مٿمد اٜمتڃمٛمِّ  اٮمٸمپمُؾ  ٙمرىٮمټمـ 
 :232يزُّ ٲمقن، ٬مڇمل ٥مٌد اٮمقاٚمد اٮمقڂم٩ماٜمتٻمدِّ 

 وٚمي ف ٖمٌدوٍ ٗمواٮمٌځمع ٖمڇمٮمٴمٺمٻمډم ٖمڇمٮمٹمرب ا٢متڀمر **** ٖم٧م ٬مٵمڇم
 ف ا٬متچمـ ٲمچم **** و٤مڇمهر اٜمذهڈم ٲمٿمٸمَ ٍمڇم ٥مپمَّ  وٌم يرد ڂمصٌّ 

                                                           

، اٮمٺمټمر اٮمًڇمٲمّل ٓم ٗمڇمريخ اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل، ِمپمد احل - 230  .2/465جقي اٮمثَّٸمڇمٮمٌلُّ
وصقرهتڇم أن ٗمټمقن داٌر ٖم٧م رٙمٽم٧م، ٫مځمٸمپمد أٚمدمهڇم ٖمٌځمٸِمڀمڇم، ويټمقن ٮمٽم٩ميؽ اخلځمڇمر ٓم ا٭مَمل اٮمٌځمِع، أو يد٫مع ٲمٿمڇمَب  - 231

تف، يٿمٷمر: ٲمٴمٶمٽمح ٲمڇم ٙمرى ٖمف اٮمٸمپمؾ ، ٥مٌد اٮمٺمتڇمح اٮمزڂمځمٺمل، ص  .28ٚمٴمَّ
 .173حتٺمډم أ٭مځمڇمس اٮمٿمَّڇمس ٖم٩مح ٥مپمٽمځمَّڇمت ٫مڇمس، اٮمقزان، ص - 232
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اٙمح ٓم هذا اٮمٸمٻمد  غ اٮمٸمدول ٥مـ اٮمرَّ ر افرضَّ »٥مٝم ٬مڇم٥مدة  ٲمٌٿملٌّ  وهق، اٜمٴمٽمحډمُ وٲمًقِّ
 ٥مٽمځمف، وٚمٴمؾ ٮمف رضرٌ  ڇم٭مؿ، ٣مڇمل إٲمرُ ٺمٻمډم إٲمر إ٨م احلاٮمٴمَّ  ٖمځمعِ  ف إذا ر٫مع ٲمريدُ ٕڂمَّ »، «زاليُ 

 . 233شيؽ ٬مځمپمډم اٮمٿمٻمصاٮم٩مَّ  ـ ٥مدم أداءِ ، وٲمِ ډم إذا ٖمځمٸمڊم ٲمٺمردةً ٻمص، ٓم احلٴمَّ ٲمـ ٙمڀمډم اٮمٿمَّ
، 234ڇم ٭مڇمٮمٌځمعڇم ٓ ٗمټمقن ٓم أرض اٮمق٬مػ ٕهنَّ ٲمـ ذوط اٜمٹمڇمر١مډم ٓم اٜمذهڈم أهنَّ  -2

 ،ٲمٿمڀمڇم ي إ٨م ٖمځمع ٖمٸمضٍ ٗمڄمدِّ  ٚمٌٌس  ڇم أرٌض ڇم ٓ ْمقز ٥مٝم ٗمٽمؽ احلڇمل،  ٕهنَّ وٲمٳمڀمقر اٜمذهڈم أهنَّ 
ٖمٸمض اٮمٺمٻمڀمڇمء أ٫متك ٖمجقاز اٜمٹمڇمر١مډم  أنَّ  هق ٲمڇم ٙمرى ٖمف اٮمٸمپمؾ ، ٪مٞم أنَّ 235احلٌس ٓ جيقز وٖمځمعُ 

اٖمـ ٲمٻمځمؾ  اطإٲمڇمم ، وهق ٲمڇم أ٫متك ٖمف ئاٖمتد ٲمڇم و٬مځمدهڇم ٖمٸمٵمڀمؿ ٖمَم و٬مع ٓ،  ٓم أرض اٮمق٬مػ
 . 236ٲمٺمتل ٣مراٖمٽمس

  

                                                           

 .29ٲمٴمٶمٽمح ٲمڇم ٙمرى ٖمف اٮمٸمپمؾ وأ٘مره ٥مٝم ٗمٹمٞم اٮمٺمتقى، ٥مٌد اٮمٺمتڇمح اٮمزڂمځمٺمل، ص - 233
 .221اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 234
 .2/330يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،   - 235
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 ادطؾى افثوفٌ:

ت في اإلارهب اإلاالكّي.أشباب الخالف في اللىاعد والضَّ  ُّ  ىابغ الفله

 

قاٖمط  اٮمٿمَّڇم٤مُر ٓم ٭متڈم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم جيد ٛمال٫مڇم ٭مٌٞما ٓم اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ
قاٖمط اٜمتٸمٽمِّٻمډم ٖمڇمٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم، ٫مٽمًڇمئٍؾ أن  ، وهق وارد ٭مذٮمؽ ٓم ٭مثٞم ٲمـ اٮمٵمَّ ٖمقٙمف ٥مڇممٍّ

؛ يًتٹمرَب ذٮمؽ ٲمع رضورة وٙمقد ٲمٿمٶمؼ ٲمتَّحٍد ٮمٽم ف ٥مٿمد ٥مٽمَمء اٜمذهڈم ٓم اٮمٌڇمب اٜمٸم٧مَّ تَّٺمٻمُّ
٫مٿمڇم١مڈَم أن ُيٌَحڋم ٥مـ ١مٌڈم هذا اخلالف اٮمټمثٞم، وٲمدى أ٘مره ٓم اڂمًجڇمم اٮمقٚمدة اٮمٺمٻمڀمځمَّډم 
ٮمالٙمتڀمڇمد ٓم اٜمذهڈم، وٌم أ١متٶمع اٮمٷمَّٺمر ٖمٌحڋم ٥مرَض ٍمذه اٮمٻمٵمځمَّډم ٥مٝم إحلڇمح ٓم ٖمحثل ٥مٿمف، 

ډم، ٥مً ڇمهڇم ُٗمًڀمؿ ٓم اطإٙمڇمٖمډم ٥مـ هذه اٮمٻمٵمځمَّډم، و٬مد ٚمڇموٮمڊم ا١متٿمتڇمج ٖمٸمض اٮمقٙمقِه آٙمتڀمڇمديَّ
أنَّ ٲمـ ا١ٕمٌڇمب اٮمتل ٙمٸمٽمڊم اٮمٺمٻمڀمڇمء يٴمق٪مقن وٲِمـ لمٽمډم ٲمڇم َٛمٽُمص إٮمځمف اٮمٌحڋم ٓم ذٮمؽ، 

 :، ٲمڇم يڃمهمډمٖمٸمض اٮمٻمقا٥مد صځمڇم٪مډم ٛمال٫مځمَّ 
ٲمڇم ٮمق أٙمريٿمڇمهڇم ٥مٝم ٙمزئځمَّڇمهتڇم  ؛حصقل ادػسدة بوفتزام أحد افقجفغ دون أخر -1

ع ٲمٿمڀمڇم ٓم ٖمٸمض إٚمقال؛ٮمتخٽمَّػ ٲم ٖمڇم٣مِّراد ودوام، ٫مټمڇمن ٮمزاٲمڇم ٥مٝم اٮمٽمَّحظ اٜمإٓمِّ  ٻمٴمد اٮم٩مَّ
 إ٨م اٮمقٙمف أٛمرِ  ع ٫مځمڀمڇم؛ أن يٽمجڃمَ اٜمٻمڇمصديِّ ٮمٽمٺمٻمځمف اٮمذي يرٖمط إٚمټمڇمم ٖمٸمٽمٽمڀمڇم وٲمٻمڇمصد اٮم٩مَّ 

دِ ٶمَ ٗمَ  لِ وْ أَ  ١مڇم٥مډمَ  ، ٫مٽمؿ يٶمَّرد احلټمؿ ٫مځمڀمڇم، و٭مڇمن ډم إ٨م ٲمڇم ٓ ُير ِي ذ٥مڇمإصقل اٮمټمٽمځمَّ  ٲمًڇميرةِ  رُّ
ٸمڇم ٜمالٖمًڇمت اٮمٷمُّروف ٗمٌٸمڇم ٜمڇم ُيٴمٽمُِحڀمڇم؛ ٫مڇم١متٻمڇمم أن يټمقن ٓم اٮمٻمڇم٥مدة وٙمڀمڇمن دوڂمَم ٛمڇمو

 ٛمٽمٍؾ ٓم احّتڇمد اٜمٿمٶمؼ آٙمتڀمڇمديِّ ٫مځمڀمڇم.
ٖمڇمٮمٻمڇم٥مدة ٓم لمځمع  اٮمٸمپمُؾ  رُ ، ٫مځمتٸمذَّ وهِت َد مسلفي ظذ حِ  يف ـؾ   ةػسداداختالف درجي  -2
ًَّ  ٖمڃمٚمد اٮمقٙمقهِ  ډمِ اٮمٺمٻمڀمځمَّ  اٮمٺمروعِ  ڂمڊم درٙمډم اٜمٺمًدة ٓم ٖمٸمِض ٲمًڃمٮمډم ٓ ٗمرٗمٻمل ، أن ٭مڇمٌڈمٍمذا اٮم

هتڇم ٓم إٛمرى  .طإ٘مٌڇمت اٜمٿمع ٲمثال ٖمخالف ٬مقَّ
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٧ٌٌم،ڇم ٜموٗمقوځمحً  ًَّ يتجٝمَّ ٫مځمڀمڇم اٜمٸمٿمك اٜمذ٭مقر  ٻمڇم٥مدة ٛمال٫مځمډم،ٮم أورد ٲمثڇمٓ ڇم ١مٌؼ ٲمـ اٮم
 .شهؾ ادستثـك مبقع أو مبؼًّك؟»٫مپمثال ٬مڇم٥مدة:  ٫مځمڀمَم؛

اٮمٻمقل ٖمڃمٚمد  اٮمتزام ٓماحلڇمصٽمډم ٺمًدة ڇمٜمٖم٥مٽمؾ أٖمق احلًـ اٮمٴمٹمٞم هذا آٛمتالف 
ڇمن ٗمڇمرة أٛمرى ٓم ٫مرع ، وٖمڇمٮمقٙمف اٮمثَّ ل ٗمڇمرةً ڇم ٙمٸمؾ اٮمٺمٻمڀمڇمء يڃمٛمذون ٖمڇمٮمقٙمف إوَّ ممَّ  ؛اٮمقٙمقه

 ك ٓم ڂمٺمس اٮمٺمرع ٥مٿمد اٛمتالف إٚمقال واٮمٷمروف ٫مٻمڇمل:، أو ٚمتَّ وإن ڂَمڇم٤مَره و٢مڇمهبف ٪مٞمه
ن آل إٲمر إو٭مذٮمؽ  ،ٲمٿمٸمقا كتثٿمك ٲمٌٻمًّ اٜمً ...و٬مڇم٥مدهتؿ أڂمف ٲمتك آل إٲمر إ٨م اٮمٺمًڇمد ٓم أنَّ »

ڇم ٥م٩مة أيڇمم ٓ ډم وا١متثٿمك ر٭مقهَب ى، اڂمٷمر إ٭مريډم إذا ٖمڇمع داٖمَّ إ٨م اٮمٺمًڇمد ٥مٝم أن اٜمًتثٿمك ٲمٳم٠مً 
ٕڂمف ٓ يڄمول  ؛هڇم ٘مال٘مډم أيڇمم أٙمڇمزَ ن ا١متثٿمك ر٭مقهَب إو ك،وهق ٖمٿمڇمء ٥مٝم أن اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ  ؛جيقز

 .237شٲمًتثٿمكأو  كٲمٌٻمًّ  ١مقاء ٭مڇمن اٜمًتثٿمك ،إٲمر ٫مځمف إ٨م ٫مًڇمد
ؾ اٛمتالف ٬مقل اطإٲمڇمم وأصحڇمٖمف ٓم اٮمٺمرع اٮمقاٚمد أو ٓم اٮمٸمپمؾ ٸمٽمِّ هذا ٲمڇم يُ  وٮمٸمؾَّ 

ڇمٖمط ٖمڇمٮمٻمڇم٥مدة  ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ» :٬مڇمل اٖمـ وهڈم» اٜمدوڂمډم:٭متڇمب ٓم ٫مروع ٪مٞمهڇم؛ ٫مٻمد ٙمڇمء ٓم  أو اٮمٵمَّ
ووزڂمڇم أو  ،٬مٽمځمال ٭مڇمن أو ٭مثٞما ،أو ٢مځمئڇم ٲمـ حلپمڀمڇم ،هڇمډم وا١متثٿمك ٙمٽمدَ ٫مځمپمـ ٖمڇمع ٢مڇمة ٚمځمَّ -

 ٫مال أٚمڈمُّ  ؛٫مال أرى ٖمف ٖمڃم١مڇم، وأٲمڇم إذا ا١متثٿمك ٲمـ حلپمڀمڇم ؛هڇمڇم إذا ا١متثٿمك ٙمٽمدَ أٲمَّ "٬مڇمل:  ،ٙمزا٫مڇم
أو ٖمڇمع حلَم ٓ يدري  ،ڂمف اٖمتڇمع حلَم ٓ يدري ٭مځمػ هقڃمف ٚمځمٿمئذ ٭مٕڂمَّ  ؛ٙمزا٫مڇم ٭مڇمن أو وزڂمڇم ،ذٮمؽ

ًٞمة ٗمٌٽمغ ل اٮمځم٘مؿ رٙمع ٲمڇمٮمؽ ٫مٻمڇمل: ٓ ٖمڃمس ٖمف ٓم إر٣مڇم»٬مڇمل اٖمـ وهڈم: .. ."٭مځمػ هق
 .238شٽمڋم أو دون ذٮمؽاٮمثُّ 

 
 

                                                           

 .6/385يٿمٷمر: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 237
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اق : ٲمـ ٖمڇمع ٢مڇمة وا١متثٿمك ڂمډم٬مقال ٓم هذه اٜمًڃمٮمډم ٬مقل اٜمدوّ ١مڇمدس إ»... :و٬مڇمل اٜمقَّ
٬مڇمل : وأٲمڇم  ،ڈمٹمځمَّ حؿ اٜمُ ـ ٖمځمع اٮمٽمَّ ف ٲمِ يريد ٕڂمَّ ": اٖمـ يقڂمس، ٫مخذهڇم أو ٖمٶمٿمڀمڇم أو ٭مٌدهڇم ٌم جيز

ن ا١متثٿمك اجلٽمد أو إڇمل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ : و٬م ."ف ٙمڇمئزٸمر ٫مال ٛمالف أڂمَّ قف واٮمٳمَّ ن ا١متثٿمك اٮمٴّم إ
ـَ  ،ػريف افسَّ اٮمرأس ٫مٻمد أٙمڇمزه ٲمڇمٮمؽ  ف اٖمتڇمع ڂمّ ڃمإذ ٭م ؛فؾحورض هفوـرِ ، ٮمف هٿمڇمك إذ ٓ ٘مپم

٫مٺمل اٮمٺمرع اٜمذ٭مقر ٖمتٺمٴمځمالٗمف ٗمتجٝمَّ اٜمٸمڇمن اٜمذ٭مقرة ٲمـ ١مٌڈم اخلالف اٮمذي . 239شاٮمٽمحؿ
 ٗمٳمٸمر ٖمف صځمڇم٪مډم اٮمٻمڇم٥مدة.

وبط  وفغرر أو ؽره، ظـد افعؿؾ بلحد وجفلافقؿقع يف أحد ادػسدات فؾبقع ـ -3 افضَّ
ف ٲمـ ٗمٸمٽمځمٽمڀمؿ ٜمٿمع ، وهذا ٲمڇم ڂمًتٳمٺمُّ ٽمپمٺمًدٌڇم ٮم، ٫مځمٴمڇمر إ٨م أٛمر ْمٿمُّعّغ يف ؾرع م أو افؼوظدة
أو ٖمڇمع حلَم ٓ  ،ف اٖمتڇمع حلَم ٓ يدري ٭مځمػ هقڂمَّ ڃمف ٚمځمٿمئذ ٭مٕڂمَّ »؛ حؿ ٓم ٖمځمع اٮمٳمڇمةا١متثٿمڇمء اٮمٽمَّ 

حؿ ٲمـ ٙمٽمد ، وإٙمڇمزة ٪مٞم اٮمٽمَّ 241شڈمحؿ اٜمٹمځمَّ ف ٲمـ ٖمځمع اٮمٽمَّ ٕڂمَّ : »، و٬مقٍمؿ240شيدري ٭مځمػ هق
٫مټمڃمنَّ اٮمتَّٺمٴمځمؾ اٜمذ٭مقر، يٳمٞم إ٨م اٜمٸمٿمك  ٸمر اٗمٺمڇم٬مڇم.ٳمَّ اٮمقف وٴمُّ اٮم٥مٝم ٛمالف ٖمځمٿمڀمؿ، و

ڇمٮمػ اٮمذي ا٬متچم اٛمتال٫مڇم ٓم صځمڇم٪مډم اٮمٻمڇم٥مدة ٗمٌٸمڇم ٓٛمتالف احلټمؿ، وٮمق ٓم اٮمٺمرع ذاٗمف  ًَّ اٮم
ڇمٖمط.  ڂمٷمرا ٜمآل اٮمتٶمٌځمؼ اٜمٶمَّرد ٮمٽمٻمڇم٥مدة  أو اٮمٵمَّ

 :وادالبسوت روفإحقال وافظ  اختالف اظتبور  -4
ٲمٸم٧ّم، يټمقن اٮمتَّٶمٌځمؼ ٲمٸمف أٙمرى  ؾ ٖمڃمٚمد وٙمڀمل اٮمٻمڇم٥مدة ٓم ٤مرفٸمپمَ يُ وا٥متٌڇمرا ٮمذٮمؽ  

قاٖمط، ر اطإٙمراِء ٮمتخٽمُّػ  ٽمقن وٙمڀمڀمڇم أٛمر ٥مٿمدَ ٸمپمِ ويُ  ٥مٝم حتٴمځمؾ ٪مڇميڇمِت اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ َٗمٸمذُّ
ًَّ  أَس أو اٮمرّ  ا١متثٿمك اجلٽمدَ  نإو: »، ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿٲمٻمٴمده ٺمر إذ ٓ ٘مپمـ ٫مٻمد أٙمڇمزه ٲمڇمٮمؽ ٓم اٮم

                                                           

 .6/382اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ ، اٜمقاق،  - 239
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٫مټمڃمنَّ ٤مرف اٮمًٺمر واحلي أ٘مَّر ٓم ٲمٿمڇمط ؛ 242شحؿف اٖمتڇمع اٮمٽمَّ ڂمَّ ڃم٭م هف ٮمٽمحڇمرض إذْ رِ ٮمف هٿمڇمك، و٭مَ 
ڇمٖمط أو اٮمٻمڇم٥مدة.  احلټمؿ، ٫مڃم٥مٻمڈَم اٛمتال٫مڇم ٓم احلټمؿ، ٫مڇمٛمتٽمػ اٮمٵمَّ

و٬مع ٥مٽمځمف ٖمحثل ٓم أ١مٌڇمب هذا ٗمٽمټمؿ ٖمٸمٌض ٲمـ اٜمٸمڇمن اٮمتل ٓٚمڊم، ٲِمـ ٛمالل ٲمڇم 
آٛمتالف ٓم اٮمتٺمريع، اٮمذي أ٥مٻمڈم آٛمتالَف ٓم اٮمتَّٻمٸمځمد، و٥مٝم ذٮمؽ؛ ٫مٽمځمس إٲمر ٲمٳمټمالً 
ډم ٮمٽمپمذهڈم، ٓم ٖمڇمب اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم،  ٓم اٜمحڇم٫مٷمډم ٥مٝم ٗمٿمڇم٪مؿ وٚمدة اٜمٿمٷمقٲمډم آٙمتڀمڇمديَّ

 وٮمٸمؾَّ إٲمر يتًَّع إ٨م ٪مٞمهڇم.
  

                                                           

 .6/382اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ ، اٜمقاق،  - 242
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انيالفصل ال

ّ
 :ث

 

ت كبري واإلاخىّشعت الحاكمت اللىاعد ال َُّ  للمعاوضاث اإلاال

ت َُّ  عىد اإلاالك
 

 وحيتقي ٥مٝم ٲمٌحث٧م ا٘مٿم٧م:
 

 : ت  اللىاعد الكبري الحاكمت اإلابحث  ألاّول  َُّ َُّ للمعاوضاث اإلاال  تــــــــــــــــــعىد اإلاالك

 

اوي:  اإلابحث   عت الحاكمت الثَّ ت  اللىاعد اإلاخىّشِّ َُّ ُّ عىد اإلااللمعاوضاث اإلاال  تلك
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 اإلابحث ألاّول:

ة  القىاعد الكربي احلاكمة
ّ
 للمعاوضات ادلالي

ة
َّ
 .عند ادلالكي

 ٲمٶمڇمٮمڈم:ًمًډم و٫مځمف 
ل:  ت اإلاعلب ألاوَّ َُّ  كىاعد الباعث وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

ت َُّ  عىد اإلاالك

ت  اوي:اإلاعلب الثّ  َُّ  كىاعد الاشخصحاب وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

تعىد اإلا َُّ  الك

الث: ت  اإلاعلب الثَّ َُّ  كىاعد مىع الّضسز وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

ت َُّ  عىد اإلاالك

ت الّخِصير كىاعد : ّسابعاإلاعلب ال َُّ  وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

ت َُّ  عىد اإلاالك

ت  كىاعد العادة: خامضاإلاعلب ال َُّ  وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

ت َُّ  عىد اإلاالك

 

  



64 

 

ل:ا  إلاعلب ألاوَّ

ت. َُّ ت عىد اإلاالك َُّ  كىاعد الباعث وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

 .243وت: إظامل بوفـقَّ افؼوظدة إوػ
 صقغ افؼوظدة:أوٓ: مـ 

 .244إٲمقر ٖمپمٻمڇمصدهڇم -
 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو

ڀمڇم أ٘مرًا، وأو١مٸمڀمڇم ٲمدى؛ أْن ٭مڇم دقواٮمٻمٴم ڇمتاٮمٿمّځم ٬مقا٥مد ڂمڊم ٲمـ أٙمؾِّ اٮمٻمقا٥مد ٢مڃمڂمڇم، وأمهِّ
 ڈم آ٘مڇمرهڇم ٥مٽمځمڀمڇم،ٗمرٗمُّ ٲمڇم يًتتٌٸمف ذٮمؽ ٲمـ و ،٫مًڇمدهڇموډم ا٥ٕمَمل ٮمٴمحّ  اٮم٩م٥ملِّ  ځمزانٗمتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٜم

ٌُّ اٮمٿمځّمَّ » ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمځمؿ: تڀمڇم ويٺمًد ٖمٴمحَّ  ف، وهق ٗمڇمٖمع ٍمڇم يٴمحُّ قاٲمُ ف و٬مِ ډم روح اٮمٸمپمؾ وٮم
د إذا ٫مًد ٫مځمف اٮمٻمٴم ،ډم ٖمڇمٮمٺمًڇمداٮمٴّمحّ  هڇم٤مڇمهراٮمتل  ل٥مَما٫ٕمٌڀمڇم حيټمؿ ٥مٝم  ،245شٖمٺمًڇمدهڇم

ٲمڇم ٌم يًڇمٲِمڊم ډم، ٖمڇمٜم٩مو٥مځمَّ  فوصٺمٶمٽمؼ ڇم ٜماٮمٸمپمؾ ٲم٩مو٥مً  ډم؛ ٫مال يټمٺمل أن يټمقن ٤مڇمهرُ واٮمٿمځّمَّ 
ڇمرع، ٫م ، د اٮم٩ميٸمډمٴِم ٲمقا٫مٻمڇم ٜمٻمٓم اٮمٸمپمؾ  ه أن يټمقن ٬مٴمدُ  الٖمدَّ اٜمټمٽمَُّػ ٓم ٬مٴمده ٲمٿمف ٬مٴمَد اٮمٳمَّ

ڇم٣مٌل:   ٓم ٮمٻمٴمده ٲمقا٫مٻمڇم اٮمٸمپمؾ ٓم ٬مٴمده يټمقن أن ػاٜمټمٽمَّ  ٲمـ ڇمرعاٮمٳمَّ  ٬مٴمد»٬مڇمل اٮمٳمَّ
 .246ش٩ميعاٮمتَّ 

٫مڇمٜمٻمٴَمد ٲمٸمځمڇمٌر ٓم اٮمٻمٌح واحلًـ، ٖمؾ ٓم اٜمٿمع واطإٖمڇمٚمډم واٮمقٙمقب ٓم اٮمٺمٸمؾ ذاٗمف، 
جقد هلل  ًّ ٓم ذٮمؽ وواٙمڈم ٲمـ أر٫مع اٮمٶّمڇم٥مڇمت، واٮمًجقد ٮمٹمٞمه ممٿمقع ٲمـ أ٢مّد أ٘مڇمم،  ٫مڇمٮم

                                                           

 7/106، واٮمتپمڀمځمد، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، 1/234اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 243

 2/1036ڇمزي، اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪م - 244
  3/111أ٥مالم اٜمق٬مٸم٧م، اٖمـ ٬مځمؿ اجلقزيډم،   - 245
 (.23/ 3اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،   - 246
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ًُّ قٻمي دة ؛ ٫مڇمٮمٻمڇم٥م247ش٫مرّب أٲمر ٲمٌڇمح أو ٲمٶمٽمقب ٜمٻمٴمد ممٿمقع ٖمڇم٥متٌڇمر ٲمٻمٴمد آٛمر» :ځمق٣ملُّ ل اٮم
 .ٓم ا٥متٌڇمر أٚمټمڇمم اٮمتٰم٫مڇمت وا٫ٕمٸمڇمل ٬مقيؿٌ  أصٌؾ 

ڀمڇم: :ي افؼوظدة: أدفّ ثوفثو  يًتدلُّ ٮمٽمٻمڇم٥مدة ٖمٸمّدة أّدٮمډم ٲمـ أمهِّ
٫مپمـ ٭مڇمڂمڊم هجرٗمف إ٨م  ؛اٲمرئ ٲمڇم ڂمقىټمّؾ وٮم ،ډما٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځّمَّ » :٬مقٮمف  -1

أو اٲمرأة  ،وٲمـ ٭مڇمڂمڊم هجرٗمف ٮمدڂمځمڇم يٴمځمٌڀمڇم ،٫مڀمجرٗمف إ٨م اهلل ور١مقٮمف ،اهلل ور١مقٮمف
 .248ش٫مڀمجرٗمف إ٨م ٲمڇم هڇمٙمر إٮمځمف ،ٙمڀمڇميتزوّ 
 .249شڇمهتؿڇمس ٥مٝم ڂمځمَّ ڋم اٮمٿمٌَّٸمَ يُ » :و٬مقٮمف   -2
ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ چ ٹ ٹ  -3

  250چڦ   ڦ  ڦ  

 .251چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ  :٬مقٮمف -4
، يٻميض ٖمڇم٥متٌڇمر اٮم ٻمٴمقد هذه اٮمٿمّٴمقص ٗمتٷمڇم٫مر لمځمٸمڇم ٮمتُدلَّ ٥مٝم ٲمٸمٿمك ذ٥ملٍّ ٥مڇممٍّ وهڇممٍّ

 .252و٪مٞمهڇم ٲمـ اٮمتٰم٫مڇمت واٜمٸمڇمٲمالت اٮمٸمٻمقدواٮمٿمځمَّڇمت، ذ٣مڇم وٲمٸمځمڇمرا ٓم 
 
 
 

                                                           

   43آ٭مٽمځمؾ ٓم ا١متٿمٌڇمط اٮمتٿمزيؾ، اٮمًځمق٣مل،  - 247

ر٬مؿ  ٲمڇم ڂمقى،  أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٸمتؼ، ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء أن ا٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځمډم احلًٿمډم وٮمټمّؾ اٲمرىء - 248
2392 ،2/894 

 .1/30، 54ٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اطإيَمن، ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء أن ا٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځمډم احلًٿمډم ، ر٬مؿ أٛمر - 249
 .220اٮمٌٻمرة:  - 250
 02اٮمزٲمر: - 251

 33/107اٮمٺمتڇموى، اٖمـ ٗمځمپمځمډم،  - 252
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 ظذ افؼوظدة: ادبـقَّي  افػروعرابعو: كامذج مـ 
دون ٬مٴمد پمـ ٖمزيڇمدة اٮمثَّ  ،٫مځمف ٲمـ ٬مٴمد اطإرضار ٖمڇمٜمٳم٠مي ڇمجش ٜمٚمرٲمډم ٖمځمع اٮمٿمَّ 
اء ٚمٻمځمٻمډم،  ًِّ  دُق واٮمٴمِّ  ،اء٤مڇمهر اٜمٸمڇمٲمٽمډم اٮمٻمٴمد ٮمٽم٩مِّ  ٲمع أنَّ ٮمٽم٩مِّ  .253ٽمٸمډمٓم ٲمدح اٮم
ـّ اٮمٹمڇمٮمڈم، ٭مٌځمع ٥مٽمؿ ذٮمؽ ٲمٿمف ٖمڇمٮمٻمرائـ أو ٖمڇمٮمٷمّ  ،ٚمرٲمډم ٖمځمع ٲمڇم ٬مٴمد ٖمف احلرام 

 ًِّ  .٧254م ٜمـ يريد أن يٻمتؾ ٖمفټمِّ اٮم
  ٌَ  ؛خذه ًمراف خلَّمر، ٲمع ١مٌؼ ٬مٴمده أن يتّ ٓ جيقز ٮمٴمڇمٚمڈم اٮمٸمٿمڈم أن يٌځمع ٥مٿم

ؾ ٫مځمَم حيرم، وا٥ٕمَمل ًتٸمپمَ يُ ٖمڇمئٸمف ٬مٴمد ٖمٌځمٸمف أن  اٮمٸمٿمڈم وإن ٭مڇمن ذا ڂمٺمع ٚمالل، إٓ أنَّ  ٕنَّ 
 .255ٖمڇمٮمٿمځّّمڇمت

فو: ع ظـ ؿوظدة افؼصقد مجؾي مـ افؼقاظد أمه   ويتػرَّ

 :256ه يبطؾظؼد ٓ يػقد مؼصقدَ ـّؾ  :افؼوظدة افثَّوكقي
 ـ صقغ افؼوظدة:: مِ أّوٓ

 .257ٓ ي٩مع ؛ع ٲمـ أٙمٽمڀمڇمؾ احلټمپمډم اٮمتل ُذِ ٥مٻمد ٓ حيٴمِّ ٭مّؾ  
 .258ع٩َم ٓ يُ  ؛ڈم ٥مٽمځمف ٲمٻمٴمقدهف ٓ ي٠مٗمَّ ٗمٰمُّ ٭مّؾ  
دون ٲمڇم ٓ  ،ٖمَم يٿمڇمٓم ٲمٻمٴمقد ذٮمؽ اٮمٸمٻمد ٌٶمؾ ٥مٻمدا ٲمـ اٮمٸمٻمقد إَّٓ ٓ ڂمُ  
 .259ڇم ٥مـ ٲمٻمڇمرڂمتف ٲمٸمفوإن ٭مڇمن ٲمٿمڀمځمًّ  ،يٿمڇمٓم ٲمٻمٴمقده

                                                           

 .6/528يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 253
 .2/13  اٮمتًقٕم،  يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، - 254
 .2/677، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم  - 255
 .3/260اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 256
 .4/212اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 257
 .4/341اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 258
 3/25اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 259
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 : مػفقم افؼوظدة:ثوكًقو
ډم اٮمٸمٻمد ٲمـ ٴمحَّ ٖمٓم احلټمؿ  ٲمٸمتٟمةٌ  ٓم ٗم٩ميع إٚمټمڇمم يٸمډمٲمٻمڇمصد اٮم٩مَّ  ٲمرا٥مڇمةَ  إنَّ 

ٻمڇم ٮمٻمٴمد ا٥مدٲمف، ٫مَم  ع ٲمـ ٗم٩ميٸمف٭مڇمن ِمٻمِّ  تف، وٲمڇم اٛمتؾَّ ؿ ٖمٴمحَّ ټمِ ُٚم  ؛ٓم ذاٗمف ٮمف، ٲمقا٫مٻمڇم ٮم٩مَّ
٥مّل، أو ٗمٻمڇم٥مد ٥مـ حتٴمځمؾ ٲمٻمٴمقد اٮمت٩َّميع ٲمٿمف؛ف ٫مځم  .ٚمټمؿ ٖمٺمًڇمده اٜمٻمٴمد اٮم٩مَّ

اٮمٌځمقع ، ٲمثؾ ٗمرٙمځمحڇم ٜمٴمٽمحډم ٗمٻمرير اٮمٸمٻمقد ،٥مـ ٛمٽمؾ يًٞم ٫مځمڀمڇم ٮمټمـ ٬مد يٻمع اطإ٪مٵمڇمءُ 
٫مٽمڀمڇم أٚمټمڇمم ٛمڇمّصډم ٖم٩موط  ؛260رة ٓم اٮمٺمٻمفٗمڇمت اٜمٻمرَّ اٮمٺمڇم١مدة إذا ٣مرأ ٥مٽمځمڀمڇم ٖمٸمض اٜمٺمقِّ 

ٌَّف إ٨م ذٮمؽ اطإٲمڇمم ډم، و٬مد ڂم ـُ  ٛمڇمصَّ وذ٭مر ٲمـ ٢مقاهد ا٥ٓمتٌڇمر ٍمذا -ريمف اهلل-٥مڇم٢مقر  اٖم
ـِ  أنم اٮمر١مؿ آٙمتڀمڇمديِّ صٿمځمعَ  ، ٓم إ ٮمڈمٍّ  ١مٸمځمد اٖم ٖمتٻمرير اٜمٸمڇمٲمالت، اٮمتل ٙمرى  ڇمئف٫متاٜمڇمٮمټملِّ

ڇمٮمؽ، إذا ٭مڇمن ٍمڇم وٙمف وٮمق وٸمځمٺمڇم ٲمـ ٓم ٲمذهڈم ٲم ،ڇمس ٥مٝم وٙمف ٪مٞم صحځمح٫مځمڀمڇم ٥مرف اٮمٿمَّ
 .261أ٬مقال اٮمٸمٽمَمء

ڀمڇمت ٓم ـ اٜمقٙمِّ ٲمِ  ؾ ٮمٽمٻمڇم٥مدة أن يًتحي لمٽمډمً ٸمپمِ ف ٥مٝم اٜمُ إ٨م أڂمّ  ٞمٳموجيپمؾ هڀمٿمڇم أن ڂم
ٸمڇمٲمؾ ٲمٸمڀمڇم ٚمڇمل و٬مق٥مڀمڇم ٥مٝم ٤مڇمهر و٥مٝم اٮمتّ  ،ډم و٫مًڇمداصحّ  واٮمّتّٰم٫مڇمت، احلټمؿ ٥مٝم اٮمٸمٻمقد

، ٗمٺمڇموت ٲمراٗمڈم ف ٲمٿمڀمڇم وٲمڇم ٓ يٴمّح اٙمتَم٥مُ  ٴمحُّ ٲمڇم ي، : ٲمٸمر٫مډم ٣مٌڇمئع اٮمٸمٻمقد 262اٮمٺمًڇمد، وٲمٿمڀمڇم
اٜمٻمڇمصد، ٗمٺمڇموت أ٬مًڇمم اٜمٴمڇمٮمح ودرٙمڇمت ا٥متٌڇمرهڇم، ا١ٓمتحًڇمن، ٥مپمقم اٮمٌٽمقى، ٲمرا٥مڇمة 

 .263اخلالف، اٮمٸمرف واٮمٸمپمؾ، إ٨م ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ ٲمقٙمڀمڇمت
 

                                                           

وهذه اٜمٺمقٗمڇمت ٭مَم هق ٲمٻمررة ٓم اٜمذهڈم: ٚمقاٮمډم ا١ٕمقاق، ٗمٽمػ ٥م٧م اٜمٌځمع أو ڂمٻمٴمڇمهنڇم، ٗمٸمٽمؼ ٚمؼ اٮمٹمٞم ٖمف ٖمٿمحق  - 260
 اٜمدة ٖمڇمٮمًٿم٧م. ٖمځمع أو رهـ، ٣مقل

 يٿمٷمر: ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر، ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم،  - 261

ا٥متٟم اٮمد٭متقر ٥مڇمدل وٕم ٬مقٗمف هذه اٜمقٙمڀمڇمت، ٲمقاڂمع ٣ّٓمراد اٮمٻمڇم٥مدة واٮمٻمقل ٖمټمٽمځمتڀمڇم، يٿمٷمر: اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمقاٖمط  - 262
 ٖمڇمٮمٻمڇم٥مدة.، ٮمټمٿمٿمڇم ڂمًپمڀمڇم ٖمڇمٜمقٙمڀمڇمت ٮمٽمٸمپمؾ 1/386اٮمٺمٻمڀمځمډم اٮمٻمرا٫مځمَّډم، 

 .388-1/387يٿمٷمر: اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمډم اٮمٻمرا٫مځمډم، ٥مڇمدل وٕم ٬مقٗمف،  - 263
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 ظذ افؼوظدة:  ادبـقَّي  افػروع ثوفثو: كامذج مـ

  ًِّ ف ٖمًٌڈم اٮمٹمرر ٫مٸمُ ٌم ٗمٿمٵمٌط ٲمٿمڇم ٽمع، وٲمڇمٚمرٲمډم ٖمځمع ٲمڇم ٓ ٫مڇمئدة ٫مځمف ٲمـ اٮم
٭مذٮمؽ ٓ » ريمف اهلل: ٬مڇمل اٮمٻمرآمُّ  ،وهق آڂمتٺمڇمع هبڇم ،ؼ اٜمٻمٴمقد ٲمٿمڀمڇمحتٻمّ  ٸمدمواجلڀمڇمٮمډم، ٮم

ٲمٻمٴمقده ٗمٿمپمځمډم اٜمڇمل وحتٴمځمؾ ٲمٻمڇمصد اٮمٸمقو٧م،  ع ٥مٻمد اٮمٌځمع ٲمع اجلڀمڇمٮمډم واٮمٹمرر، ٕنّ ٩َم يُ 
، 264شع اٮمٌځمع٩َم ٿمقن، ٫مال يُ ف ٪مٞم ٲمٸمٽمقم وٓ ٲمٷمٲمع اجلڀمڇمٮمډم واٮمٹمرر، ويټمٺمل أڂمَّ  وذٮمؽ ٖمٸمځمدٌ 
و٧م، وٌم ي٩م٥مف ٫مځمَم ٓ يٿمتٺمع ٖمف، وٓ ٖمڇمٜمٿمڇم٫مع ٓم اٮمٹمرَ  وذع اٮمٌځمع ٮمالٛمتٴمڇمصِ »و٬مڇمل أيٵمڇم: 

ٜمخٽم٧َّم ٖمڇمٕرٖمڇمح ف، ٮمٸمدم اڂمٵمٌڇمط آڂمتٺمڇمع ٲمع اٮمٹمرر واجلڀمڇمٮمډم اه أو ٙمڀمڇمٮمتُ ٪مررُ  رَ ثُ ٫مځمَم ٭مَ 
 .265شوٚمٴمقل ا٥ٕمځمڇمن

ڈم اٜمٿمڇمز٥مډم ٖم٧م اٜمتٸمڇم٬مديـ، واٮمتل اٮمتل ٗمقٙم ،ٸمڇمٲمؾ ٖمڇمٮمٸمٻمقد اٮمٺمڇم١مدةٚمرٲمډم اٮمتّ  
ؼ ٲمٸمڀمڇم اٜمٻمٴمد ٲمـ اٮمٌځمع وهق آڂمتٺمڇمع ؿ، ٫مال يتحٻمَّ ًٽمُّ ًٽمځمؿ واٮمتّ ٲمٿمع اٮمتّ  ٥مڇممٍّ  ټمؾيٿمتڌم ٥مٿمڀمڇم ٖمٳم

 .266ٖمڇمٜمٌځمع
 ؟267مؼدَّ ام يُ :  إذا تعورض افؼصد وافؾػظ أّي  افّثوفثي ؼوظدةاف

 صقغ افؼوظدة:مـ : أّوٓ
 .268حځمح ٗمٻمديؿ اٮمٻمٴمد؟ واٮمٴمَّ ٺمظ ٥مٿمد ٗمٸمڇمروڀمَمهؾ يٻمّدم اٮمٻمٴمد أو اٮمٽمَّ  -
 .269اٮمٸمٟمة ٓم اٮمٸمٻمقد ٮمٽمپمٻمڇمصد واٜمٸمڇمن، ٓ ٮمألٮمٺمڇمظ واٜمٌڇمن -

 

                                                           

 . 3/245 ، اٮمٻمرآم،اٮمٺمروق  - 264
 317-3/316 ، اٮمٻمرآم،اٮمٺمروق  - 265

 .6/227يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، أيمد اٮمٴمڇموي،  - 266
 .101ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 267
 .579ٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، صذح اٜمٿمڀمڌم ا - 268
 1/55ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم،  - 269
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 .270ٓ يٿمٰمف إ٨م ٪مٞمه ٖمڇمٮمٿمځّّمډم ؛٭مّؾ ٲمڇم هق سيح ٓم ٖمڇمب -
 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو

ڇم أٲمَّ  ؛قر اٮمذهٿمځمَّډماٮمٴمُّ  ٓم ڇمظ اُٜمتٸمڇمٲَمؾ هبڇمٮمٺمإٲمـ  إنَّ اٮمٻمٴمقد هل ٗمٽمټمؿ اٜمٸمڇمن اٜمتٹمځمَّڇمة
واٮمٻمڇم٥مدة  .271ٲمـ ٲمٸمڇمن و٬مٴمقد وپمٞمه َمَّ ٓمٖمٻمٴمد اٮمّتٸمٌٞم ٥م يٿمٶمؼ ٖمف اطإڂمًڇمنُ  ټمالم٫م ظڇمٮمٺمإ

ڇم هؾ ٗمٌٿمك ٥مٝم ٲمٻمڇمصدهڇم  اٜمٸمڇمٲمالت وا٬ٕمقال واٮمّتّٰم٫مڇمتڃمٚمټمڇمم ؼ ٖميتٸمٽمَّ  ،ٗمتٿمڇمول ٲمٌحثڇم هڇمٲمَّ
ٲمع  اٮمٻمٴمد اٮمٸمرٓمُّ  ٗمٸمڇمرض و٬مريڈم ٲمـ ذٮمؽ ٮمق ڀمڇم؟صځمٹمِ ڀمڇم وأٮمٺمڇم٤مِ  وأ٪مراوڀمڇم، أم ٥مٝم ٤مڇمهرِ 

 م؟ٻمدَّ َم يُ ٫مڃمىمُّ ؛ ٺمظ ٮمٹمډمٲمٻمتچم اٮمٽمَّ 
٥مٝم  وُيًتَجڇمد ٓم ذا اٜمقوع حلُظ ٬َمځمٍد ٲُمتٸَمٽمٍِّؼ ٖمڅم٥مَمِل اٮمٻَمڇم٥مدة، وهق ا٬متٴمڇمر إ٥مَمٍِمڇم

إ٨م  ٌم يرق فأڂمّ  ٥مٽمځمڀمڇم، إَّٓ  ٪مٽمڈم دٮمقل ٥مرٓمٍّ ٲمَ إ٨م  ٹمقيُّ ؾ ٲمدٮمقٍمڇم اٮمٽمُّ ٲمًتقى إٮمٺمڇمظ اٮمتل اڂمتٻمَ 
ـُ وهٿمڇم يتٽمػ أئپمډم اٜمذهڈم، ٫مٻمؾ، اٮمٹمڇميډم اٜمقٙمٌډم ٮمٽمٿمَّ ٺمظ ٥مٝم اٮمٻمٴمد، اٮمٻمڇم١مؿ ٗمٻمديؿ اٮمٽمَّ  ٞمى اٖم

 .272ويرى أ٢مڀمڈم ٥مټمس ذٮمؽ
ٕن  ؛ٓ ٓم أصؾ اٜمًڃمٮمډم ٪مڇمٮمٌڇم، َم و٬مع ٓم حتٻمځمؼ اٜمٿمڇمطواخلالف احلڇمصؾ ٓم اٮمٻمڇم٥مدة إڂمَّ 

ٲمـ ٪مٞم ا٫متٻمڇمر  -ٮمٽمٺمظ  دٮمقل اٮمٸمرٓمِّ ٺمؼ ٥مٝم أڂّمف ٲمتك ٚمٴمؾ اڂمتٻمڇمل ا١ٓمتٸمَمل ٮمٽمپماجلپمځمع ٲمتَّ 
 .٫273مڅمڂمف يٻمدم ٥مٽمځمف ؛ٮمٽمٺمظ ٥مـ اٜمدٮمقل اٮمٽمٹمقيِّ  -ٮمٽمٻمريٿمډم 
 
 
 

                                                           

 1/36اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 270

 .442، و ٲُمٸمجؿ ٮمٹمډم اٮمٺمٻمڀمڇمء، ٬مٽمٸمف ٙمل، ص1/21ـ  درر احلټّمڇمم، ٚمځمدر،  271
 175يٿمٷمر: ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، ص - 272
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 ظذ افؼوظدة: ادبـقَّي  : افػروعُ رابًعو
ڇم، ٫مڇم٢م٠مى ٮمف ٲمڇم ٓ يٽمځمؼ ٖمف ٥مر٫مڇم ٌم يٽمزم ذٮمؽ ا ٖمڃمن يٳم٠مي ٮمف ٘مقٖمً أٚمدً  رٙمٌؾ  ؾ٭مَّ ن وإِ  -1

و٥مٝم اٮمٸمټمس  ،اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ اطإٲمڇمم ، وهذا رأيٽمٺمٷملِّ ٥مٝم اٮم ؾ، ٗمٻمديَم ٮمٽمپمدٮمقل اٮمٸمرٓمِّ اٜمق٭مِّ 
 .274ٲمٿمف رأي أ٢مڀمڈم

٫مڅمن ا٢م٠مى  ؛وٌم يٴمػ ٮمف ذٮمؽ ،ٲمـ أٲمر رٙمال أن يٳم٠مي ٮمف ٘مقٖمڇم» ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل:
وٮمزم أٲمر وإن اٖمتڇمع ٮمف ٲمڇم ٓ يٳمٌف أن  ،ٲمف ٙمڇمزدَ ـ ٘مځمڇمب أٲمر أو َٛم ٲمِ  ح أن يټمقنَ ٲمڇم يٴمٽمُ 

 .275شأن يٳمڇمء وٓ يٽمزم إَّٓ  ،ٽمپمڃمٲمقريټمقن ٲمـ ٛمدٲمف و٘مځمڇمٖمف ٫مذٮمؽ ٓزم ٮم
ٓم ُمٽمس  ٖمتًٽمځمؿ اٮمٹمريؿ إَّٓ  أَ ڇمٲمـ أن ٓ يٟمَ ٥مٝم اٮمٵمَّ  احلؼِّ  إن ا٢م٠مط صڇمٚمڈُم  -2
 ، ٫مڅمن ٌم يٳم٠مط و١مٽمؿ اٮمٵّمڇمٲمـ اٜمٵمپمقن ٮمربِّ وٓ يٟمأ إٓ ٖمتًٽمځمپمف ڂمڇم٫مٌذ، اٮم٩مطَ  ٫مڅمنَّ  ؛احلټمؿ
 ٫مڅمن ،ْمري ٫مځمف إٚمټمڇمم ،ٚمڇمٮمف ڇم ٥مٝمٖم٩مط أن يټمقن ٖمڇم٬مځمً » ئ،ٓم ٪مٞم ُمٽمس احلټمؿ ٖمر احلؼِّ 
وٲمٌٿمك اٮمٻمقٮم٧م  ...،٬مقٓن ذ٭مرمهڇم اٖمـ ٥مٌد احلټمؿ ؟ٖمذٮمؽ أم ٓ أُ ٟمَ ٫مڀمؾ يَ  ؛پمف ٮمف٫مًٽمَّ  َب ٛمرِ 

 .276شك اٮمٽّمٺمظ أو اٮمٻمٴمدرا٥مَ هؾ اٜمُ 
ػظ ٓ آظتبور فؾَّ  ڀمڇم ٓم أٚمد ٬مقٕم اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ، ذٮمؽ أنَّ ٷمإٓ ٖمٽمٺم ٓ ٗمٿمٸمٻمد اٜمًڇم٬مڇمةُ  -3
ٖمٽمٺمظ ٥مٽمځمڀمڇم وٮمق  ٮمٺمظ يدلُّ  ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٗمٿمٸمٻمد ٖمڃميِّ ل اٮمثَّڇمن ٓواٮمٻمق، و٥مٿمد ١محٿمقن فؾؼصد
 .٥277مٽمځمڀمڇم صحَّ  ٮمٺمظ يدلُّ  ، ٫مڅمن أٗمك ٖمڃميِّ ػظ، اظتبورا فؾؼصد وادعـك ٓ فؾّ اطإٙمڇمرة
 

                                                           

 .579اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، ص ڂمٻمال ٥مـ ذح - 274
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وٓ ٫مرق ٖم٧م »: فو٪مٞمه ٓم اٜمٹمڇمر١مډم ٲمڇم ڂمٴمُّ  ٚمًٌَم ڂمٻمٽمف اٮمٟمزٕمُّ » ٬مڇمل اٖمـ يقڂمس: 
 ، ق اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٖمځمٿمڀمَمٺمرِّ ، وٌم يُ اٮمٸمپمُؾ  ـَ ًُ إذا َٚم ح اٮمٽمٺمظ ٌْ ٬مُ  وٓ ييُّ  ،اٙمركؤأ١مڇم٬مځمؽ و أ
ـُ  وا٫مؼ ٓم أٚمدمهڇم ٬مقَل  ؛٫مٸمٝم هذا ٖٓمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٬مقٓن .شوهق أصقب  ١محٿمقن، وصّقٖمف اٖم

 .278شٲمـ ٥مٻمدهڇم ٖمٹمٞم ٮمٺمٷمڀمڇم ،ڇمس اٮمځمقمح ٲمڇم ٥مٽمځمف ٥مپمؾ اٮمٿمَّرٙمِّ وذٮمؽ ممڇم يُ  ،يقڂمس ٭مَم ٗمرى
ٖمٸمتؽ ١مټمٿمك داري، ٫مذٮمؽ »ل رٙمؾ څمن ٬مڇم٫م ؛٥مٽمځمڀمڇم ٮمٺمظ يدلُّ  ٗمٿمٸمٻمد اطإٙمڇمرة ٖمڃميِّ  -4

 .ٺمظٮمٽمَّ ا، ا٥متٌڇمرا ٮمٽمٻمٴمد ٓ 279ش٪مٽمط ٓم اٮمٽّمٺمظ وهق ٭مراء صحځمح
 .280: مـ إصقل ادعومؾي بـؼقض ادؼصقد افػوشدافّرابعي ؼوظدةاف

 مـ صقغ ذات ظالؿي: أوٓ:
 .281ٲمـ ا١متٸمجؾ ٢مځمئڇم ٬مٌؾ أواڂمف ٥مق٬مڈم ٖمحرٲمڇمڂمف 

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
ف ؛ ٫مڅمڂمّ وٮمق ٭مڇمن ٲم٩مو٥مڇم ،ٲمٻمٴمقده ٚمٴمقَل ؾ تٸمجَّ ي ،٩مو٥مډمٲم ٪مٞمِ  ١مڇمئَؾ قَ ؾ ٖمٲمـ ٗمق١مَّ 

 ٙمزاءً ه؛ ٲمـ حتٴمځمؾ ٲمٻمٴمقدِ ف ٚمرٲمڇمڂمَ ًتتٌُع هذا يو ؛عاٮم٩مَّ  ه ٓم ٚمټمؿؾ ٖمٿمٻمځمض ٬مٴمدِ ٸمڇمٲمَ يُ 
 .ةِمٷمقرٖمًٽمقك ١مٌځمٍؾ  ١متٸمجڇمٮمفٓ و٫مڇم٬مڇم

 هل ٲمـ ٬مقا٥مد اٮمٌڇم٥مڋمو-هذه اٮمٻمڇم٥مدة ٸمپمٽمقن جڈٍم، أڂمَّڇم وٙمدڂمڇم أئپمډم اٜمڇمٮمټمځمَّډم يُ ـ ٥مَ ٲمِ و
ا فذريعي افؼ   ،٥مټمس اٮمٻمڇم٥مدة إمِّ  ڇم ٓم اٜمٵمپمقنځمَد أهنَّ ٖمَ  -واٮمٻمٴمقد ، وحساًم دودة افػسود شدًّ
فُ   .ڇمتواٮمٿمځمَّ  ٴمقدِ ٓم إ٥مَمل اٮمٻمُ  ٖمديعٌ  وهق ٗمٺمٻمُّ

                                                           

 2/314اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 278
 .5/376ش، ، وٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځم2/314اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم ،  - 279
، ويٿمٷمر: ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش، 481، ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، 136إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 280

 4/344، وٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، ِمپمد ٥مر٫مډم اٮمد١مق٬مل، 9/224

 ، 9/690، ٲمٿمح اجلٽمځمؾ ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، ٥مٽمځمش، 139إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 281
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د ًَ وٲمتك ٫مَ  وأٙمريٿمڇمه، صحځمحڇم ا٥متٟمڂمڇمه تك ٭مڇمن اٮمٻمٴمدُ ٲم ولمڇمع إٲمر ٓم ذٮمؽ، أڂمف
ًِّ ٮماٮمٺمٻمف اٜمٴمٽمحلِّ  ـ ْمٽمځّمڇمت؛ وذٮمؽ ٲمِ ڂمڇم٬مٵمٿمڇمه ف اٮمٺمًڇمد، ٕڂمَّ  وٲمٿمعِ  ډم ٓم اٮمٻمپمعِ ٥مځمَّ ځمڇم١مډم اٮم٩مَّ ٽم
 ٪مٞم ٌؾ أ١مٌڇمب٬مِ ٲِمـ  ،ڀمؿڇمس ٚمٷمق٤مَ إ٨م أن يًتٸمجؾ اٮمٿمَّ ٔل إٲمرٸمڇم٬مڈم ٖمحرٲمڇمڂمف ٮمق ٌم يُ 

 .، وذٮمؽ ا٥متداٌء وا٫متآٌت ٪مٞم ٲم٩موعٲم٩مو٥مډم
 ٲمڇميڃمهم: ٲمڇم يًتدلُّ ٖمف ٮمٽمٻمڇم٥مدة اٜمذ٭مقرة ٲمـ أهؿِّ  ي افؼوظدة:: أدفَّ ثوفثو
٫مپمـ ٭مڇمڂمڊم هجرٗمف إ٨م  ؛ٲمڇم ڂمقى ئټمّؾ اٲمروٮم ،ا٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځّّمډم» :لُّ ٥مپمقم ٬مقل اٮمٿمٌ -1

 ،ٙمڀمڇمأو اٲمرأة يتزوَّ  ،وٲمـ ٭مڇمڂمڊم هجرٗمف ٮمدڂمځمڇم يٴمځمٌڀمڇم ،٫مڀمجرٗمف إ٨م اهلل ور١مقٮمف ،اهلل ور١مقٮمف
. ٫مڇمحلديڋم ٫مځمف إ٥مَمل ٮمٽمٻمٴمقد واٮمٿمځمَّڇمت وا٥متٌڇمرهڇم، واٮمٸمپمؾ 282ش٫مڀمجرٗمف إ٨م ٲمڇم هڇمٙمر إٮمځمف
ٿمڀِمڇم ًَ  ، وٲمٿمڇم٬مٵمډَم ١َمځمِِّئڀمڇم، وٓم ذٮمؽ ٪مڇميډم اطإ٥مَمل ٮمٽمٻمٴمقد واٮمٌقا٥مڋم.٥مٽمځمڀمڇم يٻمتيض إٲمٵمڇمَء َٚم

هق »٬مڇمل:  ،ٖمٝم يڇم ر١مقل اهلل :؟ ٬مڇمٮمقاځمس اٜمًتٸمڇمرٛمٟم٭مؿ ٖمڇمٮمتَّ أٓ أُ : »و٬مقٮمف -2
ء ٖمؾ  .283شٮمف َؾ واٜمحٽمَّ  َؾ ٮمٸمـ اهلل اٜمحٽمِّ  ،ؾاٜمحٽمِّ  وٓم احلديڋم دٮمځمؾ ٥مٝم ذمِّ صڇمٚمڈم اٮمٻمٴمد اٮمزِّ

يٿمقي لمع أهة ورٙمقع ٥م٩مة و٥مٻمدة زواج ٭مؾ هذه ٲم٩مو٥مډم  وٚمٽمقل اٮمٽّمٸمٿمډم ٖمف، ٲمع أڂمَّف
 . ـَ ـّ اٜمحٽمِّؾ ١مٽمؽ ١مٌځمال ٪مٞم ٲمروځمَّډم ٫مڇم١متحؼَّ اٮمذمَّ واٮمٽمَّٸم  ٲمٶمٽمقٖمډم ٮمټم

 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة: افػروعكامذج مـ : رابعو
 ؿبؾ ؿبضف أوٖمځمٸمڇم وٮمق صحځمحڇم،  ٲمـ ا٢م٠مى ذاء ٫مڇم١مدا، ٘مؿ ٥مٽمؿ ٖمڇمٮمٺمًڇمد وٖمڇم٥مف -1

 .ؾنن افبقع ؾوشد، معومؾي فف بـؼقض ؿصده؛ ه ٥مٽمځمفق٫مڇم ٲمـ ردِّ ، ٛمبعده فتػقيتف

ف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف، أو ٖمٸمده و٬مٴمد ٖمڇمٮمٌځمع ٫مٌڇم٥مَ  ن ٥مٽمؿ اٜمٳم٠مي اٮمٺمًڇمدَ إ» :ٙمڇمء ٓم ذح ٛمٽمځمؾ
 . 284ش...معومؾي فف بـؼقض ؿصده ؛ ف اٗمٺمڇم٬مڇمٺمځمتُ ٫مال يپميض وٓ يُ  ؛اطإ٫مڇمٗمډم

                                                           

 1/30، 54اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اطإيَمن، ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء ٓم ا٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځمډم احلًٿمډم، ر٬مؿ  ـ أٛمرٙمف 282

ٿمف،  و1936أٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ٓم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اٮمٿمټمڇمح، ٖمڇمب اٜمحٽمؾ واٜمحٽمؾ ٮمف، ر٬مؿ  - 283 ًّ  .1/623إٮمٌڇمن  ٚم
 .3/75د١مق٬مل، ، ويٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮم114-15/113ذح ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 284



73 

 

ًَّ حُي  -2 ًُّ ٜمَّ »: ذٮمؽ أڂمَّفف ڂمٺمً حلؼِّ  ،ټمران ٓم ٖمځمق٥مف و٥مٻمقده ٥مڇمٲمډمجر ٥مٝم اٮم ټمر ڇم أدٛمؾ اٮم
ب قٲمؾ ٖمٿمٻمځمض اٜمٻمٴمقد، أو ّٕن اٮم٩مُّ ٫مٸمُ  ،ډمټمٽمځمٺمځمَّ ٭مڇمن ٭مڇمٮمٻمڇمصد ٮمر٫مع إٚمټمڇمم اٮمتَّ  ،٥مٝم ڂمٺمًف

ٌُّ  ؛ٜمٺمڇم١مد ٭مثٞمة ١مٌڈٌم  وإن ٌم  ،هبڇم عُ ه اٮم٩مَّ ڄماٛمذُ ٌڇم ٓم ٗمٽمؽ اٜمٺمڇم١مد، ٫مځمُ ٫مٴمڇمر ا١متٸمَمٮمف ٮمف ٗمً
 .285شڇمٻمٴمدهيَ 

 إ٫مًڇمدَ  دَ ٴَم ٻمَ ٫م الؤه و٣مٽمڈم اطإ٬مڇمٮمډَم ٫مٽمؿ ُيٻِمٽْمف اٮمٌڇمئع،اٖمتڇمع ٖمځمٸمڇم ٖم٩م٣مف، ٫مٷمڀمر ٮمف ٪م ٲمـ -3
ًِ حځمح ٖمڅمدٛمڇمل ٲمٌ اٮمٌځمع اٮمٴمَّ  اٮمٌځمع  ٴمحُّ ځمَ ، ٫مَ اٮمٺمڇم١مد ه، ٥مقٲمؾ ٖمٿمٻمځمض ٬مٴمدِ ٲمثال ٭مٹمررٍ  د ٥مٽمځمف،ٺم

ًُ وٓ يَ  ٫مڃمٖمك اٮمٌڇمئع أن يٻمځمٽمف ٲمٿمف،  ٹماله؛ ٫مڇم١مت 286٭مپمـ ا٢م٠مى ٬مٴمځمال» :اٮمقڂم٩ميزُّ د، ٬مڇمل ٺم
 ٌَّ  .287شڂمسڈم ٥مٝم رأي اٖمـ يق٫م٠م٭مف ٚمتك حت

رّد  ؛٫مٌڇمع ڂمٴمځمٌف ٲمـ ٪مٞمه دون ٥مروف ٥مٽمځمف ،يؽ اطإرضار ٖم٩ميټمفإذا ٬مٴمد اٮم٩مَّ  -4
يؽ و٥مقٲمؾ ٖمٿمٻمځمض ٲمڇم ٬مٴمد ٲمـ اطإرضار ٖم٩ميټمف، وسف اٮمٌځمع إ٨م اٮم٩مَّ  ،٥مٽمځمف ٖمځمٸمف
 .288ٖمڇمٮمٳّمٺمٸمډم

ـبون، وٓ يبقع قا افر  ٓ تؾؼ  »: ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ر ي اهلل ٥مٿمڀمَم ٬مڇمل: ٬مڇمل ر١مقل اهلل  -5
 .289شدحورض فبو

                                                           

 1/238اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 285
ه، أي ٲمڇم ا٬متٶمع ٲمـ اٮمٿمٌڇمت أٛميا ٮمٸمٽمػ - 286 اٮمٻمٴمځمؾ  ٖمپمٸمٿمك ٲمٻمٴمقل أي ُمذوذ،  وِٛمٽمٺمتف هق ٲمڇم يٽمٺمف اٮمزرع ٖمٸمد ٙمذِّ

احلځمقاڂمڇمت، جيقز ٖمځمٸمف إذا ڂمپمك، ٖمحځمڋم يٿمتٺمع ٖمحٴمده أو ر٥مځمف، وجيقز ٜمـ ا٢م٠ماه أن يٳم٠مط ٛمٽمٺمتف ٖمٸمد ٚمٴمده أيٵمڇم ٫مال 
 .3/172ردير، ع اخلٽمٺمډم إٓ ٗمٌٸمڇم ٮمألصؾ، يٿمٷمر: اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدّ ٗمٌڇم

 .132ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 287
 .7/307، واٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 5/310يٿمٷمر: اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدرّي،  - 288
ف أو ،٭متڇمب اٮمٌځمقع،  ٖمڇمب هؾ يٌځمع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد ٖمٹمٞم أٙمر وهؾ يٸمځمٿم2050أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم اٮمٴّمحځمح ر٬مؿ: 289

 .3/1157، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب حتريؿ ٖمځمع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد:   1521، وٲمًٽمؿ ٓم اٮمٴمحځمح، ر٬مؿ:2/757يٿمٴمحف، 
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ًِّ ٥مـ ٗمٽمٻمّ   ٌّل ٫مٻمد هنك اٮمٿمّ  واٮمذي يتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمٻمڇم٥مدة اٮمًڇمٮمٺمډم ٽمٌڇمدي، ٮمڇمرض احلٽمع و٥مـ ٖمځمع ل اٮم
٭مٌڇمن ل اجلٽَمڈَم واٮمرُّ ل أ٥مٿمل ٗمٽمٻمِّ  :هق ٢مٶمره إوَّ

ٽمع هق ا٥م٠ماض اجلڇمٮم٧ٌم ـبون:ل اجلؾَى وافر  ؾؼ  تَ  ًّ ٲمٿمڀمؿ،  ٬مٌؾ ڂمزوٍِمؿ اٮمًقَق وا٢ٓم٠ماءُ  ٮمٽم
ؿ ٓم ا١ٕمٸمڇمتُّ ٬مٴمَد اٮم ، ٲُمٹمِرٌق ٓم  :هڇمر واٚمتټمڇمرِ حټمُّ وٮمٽمَمٮمټمځمَّډم ٫مځمڀمڇم رأي ٖمديع ٓم اٮمٿمٷمر آٙمتڀمڇمديِّ

ك اجلٽمڈَم واٮمر٭مٌڇمن أن يٞمَّ  -ريمف اهلل-ٲمڇمٮمؽ إ٥مَمل اٮمٻمٴمقد واٮمٌقا٥مڋم. ٫مپمذهڈُم اطإٲمڇمم  ٓم ٲَمـ ٗمٽمٻمَّ
ڇمر ذ ٽمٸمډم اٜمٳم٠ماة  ٖمڃمن يٳم٠م٭مقا ٲمٸمف، ٖمٿمٺمس ٘مپمـ اٮم٩ماءِ اْمَّ ًِّ قق ممَـّ يتَّجُرون ٓم اٮم ًُّ معومؾًي فف ؛ ك اٮم

پمف ٓم ا١ٕمٸمڇمر؛ ٭مؾُّ ذٮمؽ ر٥مځًمڇم  بـؼقض ؿصده، ومـعو ٓحتؽوره، فؾؿصؾحي وو٬مق٫مڇم دون حتټمُّ
ي  .290فإلرضار بلهؾ افسقق، وٲمٿمٸمڇم افعومَّ

 : ولمٽمډم ٬مقل ٲمڇمٮمؽ ٓم ذٮمؽ أڂمف ٓ جيقز أن يٳم٠مي أٚمد ٲمـ اجلٽمڈم واٮمًٽمع »٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟمِّ
 ًِّ ڇمهڇم اٮمًٽمٸمډم إذا ٗمٽمٻمَّ  ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ أنَّ اٽمٸمډم إ٨م ١مق٬مڀمڇم... و٥مـ اٍمڇمٖمٶمډم إ٨م ا١ٕمقاق ٢مځمئڇم، ٚمتك ٗمٴمؾ اٮم

قق هبڇم، ض ٥مٝم اٮمذيـ يتَّ ٸمرَ وا٢م٠ماهڇم ٬مٌؾ أن ىمٌط هبڇم إ٨م ١مق٬مڀمڇم؛ ٫مڅمهنڇم ٗمُ  ،ٲمتٽمؼٍّ  ًُّ جرون ٓم اٮم
ًِّ ؾقشسـقن ؾقفو بذفؽ افثؿـ ٽمٸمډم ١مقٌق، ٥ُمرَوڊم ٥مٝم ، ٓ زيڇمدة إن ٢مڇمؤوا، ٫مڅمن ٌم يټمـ ٮمتٽمؽ اٮم

ٌُّ ٫مځم ؛ڇمس ٓم اٜمٰماٮمٿمَّ  ل ـ؛ ٮمزٲمڊم اٜمٳم٠مي اٜمتٽمٻمِّ قا، ٫مڅمن ڂمٻمٴمڊم ٥مـ ذٮمؽ اٮمثپمَّ ٳم٠م٭مقن ٫مځمڀمڇم إن أٚم
 . 291شٍمڇم

ف ٙمځمِّد ٲمـ اطإٲمڇمم  ر، واٜمٸمڇمٲمٽمډِم ٖمٿمٻمځمض اٮمٻمٴمد اٮمٺمڇم١مد. -ريمف اهلل-وهق ٗمٺمٻمُّ  ٓم ٲمٿمِع اٮميَّ
 

                                                           

 .204آٙمتڀمڇمد ا١ٓمتثٿمڇمئل، ٥مپمر ٲمقڂمډم، ص/ -290
 .(525-6/524اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، ا١ٓمتذ٭مڇمر:   -(291 
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اوياإلاعلب ال  :ثَّ

ت. َُّ ت عىد اإلاالك َُّ  كىاعد الاشخصحاب وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

 :292ّؽ : افقؼغ ٓ يزول بوفّش إوػ ظدةؼواف

ٓ  : مـ صقغ افؼوظدة:أوَّ
 .293ّؽ ٓ جيقز أن يزال اٮمځمٻم٧م ٖمڇمٮمٳّم  -
 .294ع ٖمڅملمڇمعاٮمٳمّؽ ٓ يقٙمڈم ٚمټمَم ٓم اٮم٩ّم  -
 .295إ٘مٌڇمٗمف و ٓم إٖمٶمڇمل ٚمؼٍّ  ،ٓ يٻميض أٚمد ٥مٝم يٻم٧م ٘مڇمٖمڊم ٖمپمٳمټمقك ٫مځمف -
 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو

، ويٿمدرُج حتڊم اٮمٺمٻمف أٖمقاِب ٪مڇمٮمڈَم ٫مرو٥ُمڀمڇم  ٿمتٷمؿُ اٮمٻمڇم٥مدة إٚمدى اٮمٻمقا٥مد اٮمټمٟمى اٮمتل ٗم
 .اجلزئځمَّډمِ  اٜمًڇمئؾِ اٮمٺمٻمڀمځمَّډم و ٲمٸمٿمڇمهڇم لمٽمډٌم وا٫مرٌة ٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمر٥مځمډم؛ ٖمٽمَف اٮمٺمروعِ 

. وٓم آصٶمالح: اٮمٸمٽمؿ اٮمذي ٓ اٚمتَمل 296ٓم اٮمٽمٹمډم اٮمثٌڇمت واٮمقوقح واٮمٸمٽمؿ وافقؼغ
رٗمځمڇمُب وآٮمتٌڇمسوافشّؽ . 297ٲمٸمف ِٓ د ادـوضؼي ِح إصقفق غ واصطالوٓم ، 298ٓم اٮمٽّمٹمډم ا : اٮم٠مدُّ

 .299ر٫م٧مٖم٧م ٢مځمئ٧م؛ ٲمع ا١متقاء اٮمٶمّ 

                                                           

 967/ 2؛ واٜمدٛمؾ اٮمٺمٻمڀمل اٮمٸمڇمم، اٮمزر٬مڇم،  79ص  ،ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم - 292

 2/703إٚمټمڇمم اٮمٺمٴمقل، اٮمٌڇمٙمل،  - 293
 1/128اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 294

 .3/921اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 295
 .681، واٜمٴمٌڇمح اٜمٿمٞم، اٮمٺمځّمقٲمّل، ص/13/458ـ ٮمًڇمُن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر،   296
 .332ـ اٮمّتٸمريٺمڇمت، اجُلرٙمڇمن،  ص/ 297
 .3/173ـ  ٲمٸمجؿ ٲمٻمڇميځمس اٮمٽّمٹمډم،  اٖمـ ٫مڇمرس، 298
 .220، واٜمٴمٌڇمح اٜمٿمٞم، اٮمٺمځّمقٲمّل، ص187رٙمڇمن، صـ اٮمّتٸمريٺمڇمت، اجل299
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، ٪مٞم اٜمًتٿمِد إ٨م َدٮمځمؾ ٲُمٸمتٟم ؽُّ ٓ ير٫مٸمف اٮمٳمَّ  ،ٖمف أّن إٲمر اٮمّثڇمٖمڊم اٜمجزومَ وٲمٺمڇمد اٮمٻمڇم٥مدة 
٥مٝم اٜمٸمڀمقد ٲمـ  -ٹمڇمٮمڈم اٮم ـّ اجلزم أو اٮمٷمّ  يٳمپمؾ ٲمدٮمقل اٮمځمٻم٧م هٿمڇم ٥مڇممٌّ  وجيپمؾ اٮمتَّٿمٌځمف إ٨م أنَّ 

ر صٿمځمع اٮمٺمٻمڀمڇمء؛ دٍ ف وإزاٮمتُ ر٫مٸمُ  ٽمځمس يًتٻمځمؿ، ٫م٫مپمتك ٘مٌڊم أٲمٌر وٗمٻمرَّ د ٢مؽٍّ وٗمردُّ ٓم  ف ٜمجرَّ
ٍـّ  ٸمتٟمٍ ٲمُ  ، ٖمؾ حيتڇمج إ٨م اٚمتَملٍ اٮمرا٫معِ  اٜمزيؾِ   .300٪مڇمٮمڈم، وهذا ٚمټمؿ ُمپمع ٥مٽمځمف ٓم اجلپمٽمډم ٖمٷم

ٓ  ،رة٭مڇمن أو أٲمڇم ٣مريؼ ٲمـ ٣مرق اطإ٘مٌڇمت دٮمځمالً  ڇم، ٖمڃميِّ إٲمر اٮمثڇمٖمڊم ٘مٌقٗمڇم يٻمځمٿمځمًّ  ٫مڅمنَّ 
ّؽ أو د اٮمٳّم اٮمتل هل ٓم ٚمټمؿ اٮمځمٻم٧م، ٫مال يزول ٖمپمجرّ  ـّ ډم اٮمٷمّ يرٗمٺمع إٓ ٖمځمٻم٧م ٲمثٽمف، أو ٖمٹمٽمٌَ 

؛ ٕن إٲمر اٮمځمٻمځمٿمل ٓ يٸمٻمؾ أن يزيٽمف ٲمڇم هق ذ٥مڇم ٪مٞم اٜمًتٿمد إ٨م دٮمځمؾ ٲمٸمتٟم ،آٚمتَمل
ڇمرئ اٮمٶمَّ  اٮمٳمّؽ إ٨م ٺمڊم ٽمتَ ٓ يُ هٿمڇم ف، وـ ٛمال٫مُ تځمٻمَّ أوٸمػ ٲمٿمف؛ ٫مځمٌٻمك اٮمٯمء ٥مٝم أصٽمف، ٚمتك يُ 

 .وٓ ييُّ  ٥مٽمځمف
٭مّؾ  ٫مڀمذه اٮمٻمڇم٥مدة ُمپمع ٥مٽمځمڀمڇم، وهل أنّ » ع ٥مٝم اٮمٸمپمؾ هبڇم، ٬مڇمل اٮمٻمرآم:پمَ واٮمٻمڇم٥مدة ُُم  

اٮمٻمڇم٥مدة ٲمٷمڀمرا ٲمـ ٲمٷمڇمهر اٮمځمن  . وٗمٸمدُّ 301شٲمٳمټمقك ٫مځمف جيٸمؾ ٭مڇمٜمٸمدوم اٮمذي جيزم ٖمٸمدٲمف
اٜم٠مدد ٥مٿمده ٮمټمٽمػ ڇمس ٫مٽمق ٭مٽمػ اطإڂمًڇمن اجلزم ٓم ر٫مع احلرج ٥مـ اٮمٿمَّوواٮمريمډم ٓم اطإ١مالم، 

ډم ٖمَم ٓ يٶمڇمق، وهذا ّمڇمٮمػ ٜمٻمٴمد اٮم٩مع ٓم اٮمتځمًٞم ور٫مع احلرج ؛ ٭مَم أهنڇم ٗمٻمرر ٜمٌدأ واٜمٳمٻمَّ
 ع.آٚمتځمڇمط واٮمتقرّ 

 ثوفثو: أدفي افؼوظدة:
 :ڀمڇم ٲمڇم يڃمهمأمهِّ ٲمـ و ٬مقا٥مد ا١ٓمتٴمحڇمب،ٮمٻمد ٗمقاٗمرت إدٮمډم اٮمٿمَّٻمٽمځمَّډم اٮمٳمڇمهدة ٜمدٮمقل  

                                                           

 .1/22،  ودرُر احلټّمڇمم، وٚمځمدر، 1/111، واٮمٺمُروق، اٮمٻمرآّم، 1/177ـ اٮمّذٛمٞمُة،  300
 حتڊم اٮمٺمرق ٖم٧م اٮم٩مط و٥مدم اٜمڇمڂمع.1/125اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 301
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َصاَلٗمِِف ٫َمٽَمْؿ َيْدِر ٭َمْؿ َصٝمَّ َ٘ماَلً٘مڇم َأْم َأْرَٖمٸًمڇم ٫َمٽْمځَمٶْمَرِح  ٓمَٚمُد٭ُمْؿ إَِذا ٢َمؽَّ أَ : »٬مقٮمف :-1
ڇم ٢َمٺَمٸمْ  ًً َؿ ٫َمڅمِْن ٭َمڇمَن َصٝمَّ ًَمْ ٽمِّ ًَ ٌَْؾ َأْن ُي ُجُد ١َمْجَدَٗم٧ْمِ ٬َم ًْ ـَ ُ٘مؿَّ َي ـِ ٥َمَٝم ٲَمڇم ا١ْمَتځْمٻَم ٌْ ؽَّ َوٮْمځَم ـَ ٮَمُف اٮمٳمَّ

 َ ځْمٶَمڇمِن َصاَلَٗمُف َوإِْن ٭َمڇمَن َصٝمَّ إوِْم  .302شڇمٲًمڇم َْٕرَٖمٍع ٭َمڇمڂَمَتڇم َٗمْر٪ِمځمًَم ٮمٽِمٳمَّ
٭مٸمڇمت أن يٸمتَد ٖمڇمٮمځمٻم٧م وهق ا٬ٕمّؾ، وٓ يٽمتٺمڊم إ٨م اٮمٳّمّؽ  ٫مٻمد أٲمر  اٮمٳمڇمكَّ ٓم ٥مدد اٮمرَّ

وهق إ٭مثر؛ ذٮمؽ أّن اٜمټمٽمَّػ ٲمٶمڇمٮمڈم ٖمڃمداء ر٭مٸمڇمت اٮمٴمالة ٭مڇمٲمٽمډم ٥مٝم وٙمف يٻمځمٿمّل ٫مال يٟمُأ 
٭مڇمن ٲمٳمټمق٭مڇم ٫مځمف، واحلديڋم ڂمصٌّ سيح ٓم اٮمّدٓٮمډم ٥مٝم  إٓ يتځمٻمـ إداء وٓ ُيٸمَتدُّ ٖمَم

٫مال ٗمٟمأ إّٓ  ؛ٲمډم إذا ٥مپمرت ٖمځمٻم٧ماٮمذّ )اٮمٻمڇم٥مدة، وٖمڇمٕٛمصِّ إٚمدى اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمر٥مځمډم وهل: 
 وهل ٫مرع ٬مڇم٥مدٗمٿمڇم. ،303(ٖمځمٻم٧م

ؾ إٮمځمف أڂّمف جيد ځمَّ ُي  اٮمّرٙمؾملسو هيلع هللا ىلص ٬مڇمل: ٢ُمټمل إ٨م ر١ُمقل اهلل  ٥مـ ٥مٌد اهلل ٖمـ زيد : -2
 .304شٓ يٿمٰمف؛ ٚمّتك يًپمع صقٗمڇًم أو جيد رحيڇمً »ة؛ ٫مٻمڇمل: اٮمٯّمء ٓم اٮمٴّمال

أن ٓ  ،إذا ٢مّؽ ٓم احلدث اٮمذي دٛمؾ صالٗمف ٥مٝم وٙمف صحځمح، أٲمَر اٜمتٶمڀّمرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٫مڇمٮمٿّمٌلُّ 
يٽمتٺمڊم إ٨م ذٮمؽ، وأن يتَمدى ٓم صالٗمف، ويٌٻمك ٥مٝم أصؾ اٮمٶّمڀمڇمرة؛ ٚمتك يٸمٽمَؿ يٻمځمٿمڇًم أڂّمف ٬مد 

 ؛ ذٮمؽ أن اٮمځمٻم٧م ٓ يزول ٖمڇمٮمٳمّؽ.أٚمدث
 ع ٥مٽمځمڀمڇم، وهل أنّ پمَ ذه اٮمٻمڇم٥مدة ُُم ٫مڀم: » : اطإلمڇمع ٥مٝم ٲمدٮمقل اٮمٻمڇم٥مدة، ٬مڇمل اٮمٻمرآمُّ -3

 .305شؾ ٭مڇمٮمٸمدم اٮمذي جيزم ٖمٸمدٲمفٸمَ ٲمٳمټمقك ٫مځمف جُي  ٭مؾَّ 
 
 

                                                           

 2/84، 1300ة ، ر٬مؿ أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇمٙمد وٲمقاوع اٮمٴمالة، ٖمڇمب اٮمًڀمق ٓم اٮمٴمال - 302
 .1/271، ، ذح اٮمځمقا٬مځمڊم اٮمثپمځمٿمډم، اٮمًجٽمَمّد 199، ص إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميزُّ  - 303
٫مٽمف أن يٴمٝم  ،ٖمڇمب اٮمدٮمځمؾ ٥مٝم أن ٲمـ ٗمځمٻمـ اٮمٶمڀمڇمرة ٘مؿ ٢مؽ ٓم احلدث ،أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب احلځمض -304

 .1/189 ،830ٖمٶمڀمڇمرٗمف ٗمٽمؽ: ر٬مؿ
 .1/111ـ اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  305
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 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة:  افػروعكامذج مـ : رابعو
 ٲمٿمټمرا ٮمذٮمؽ، ٫مڇمٮمٻمقل ٬مقل اٮمٌڇمئع، ٕنَّ  ٥مك ڂمجڇم١مډم ٲمڇمء ا٢م٠ماه، و٭مڇمن اٮمٌڇمئعُ ٲمـ ادَّ  -1

 .306ؽِّ إصؾ اٜمتځمٻمـ ٓم اٜمڇمء اٮمٶمڀمڇمرة، واٮمځمٻم٧م ٓ يزول ٖمڇمٮمٳّم 
، آڂمٸمٻمڇمدف يٌٿمك ٥مٝم هؾ ٫مًخ أو ٖمٻمل ٲمٿمٸمٻمًدا، ٫مڅمڂمَّ  ؛إذا ٢مّؽ ٓم اٮمٸمٻمد ٖمٸمد إٖمراٲمف -2
ّؽ ٥مٽمځمف، ّٕن ٲمڇم ٘مٌڊم ٖمځمٻم٧م ٓ يزول إٓ ه ٘مڇمٖمڊم ٖمځمٻم٧م، ٫مال يٺمًخ ٖمٶمروء اٮمٳمَّ اڂمٸمٻمڇمدَ  أنَّ ذٮمؽ 

ؽِّ إڂمََّم يزول   .ٲمثٽمف ٻم٧مٖمځمٖمڇمٮمٳمَّ
 .307يمَّ : إصؾ براَة افذ  افثَّوكقي ؼوظدةاف

ٓ  صقغ افؼوظدة:مـ : أوَّ
 .308ډم ٖمريئډم إٓ ٖمځمٻم٧م أو ٚمجډمٲمّ اٮمذِّ  
 .309ډم أصٽمڀمڇم اٮمٟماءة إٓ ٖمځمٻم٧مٲمّ اٮمذِّ  

 : مػفقم افؼوظدة: ثوكقو
: و٥مڇمء ا٥متٌڇمري واصطالحوً  ،٥310مٝم إوڇم٥متف ٲمـ اٮمٸمڀمقد واٜمقا٘مځمؼاطإڂمًڇمن ٲمڇم ُيذّم  افذّميُ 

٫مڀمل أهٽمځمډم  ؛ر وٙمقده ٓم اطإڂمًڇمن ٚمتك يٴمٞم أهال ٮمالٮمتزاٲمڇمت اٮمثڇمٖمتډم ٮمف واٜمًتحٻمډم ٥مٽمځمفُيٻمدَّ 
ِؾ ٥مڀمدة ٲمڇم جيري ٖمځمٿمف وٖم٧م ٪مٞمه ٲمـ اٮمتٰم٫مڇمت  .311اطإڂمًڇمن ٮمتحپمُّ

 

                                                           

 283اٜمٺمٴمؾ ٓم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمٌڇمٚم٧ًم، ص - 306

 .8/121، ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، 248-4/247يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 307
 17/359اٮمتپمڀمځمد، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 308

 .15/15ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 309
 .1/25ـ درر احلټّمڇمم،  ٚمځمدر،  310
 .6/194ـ يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآّم،  311
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ڇمس ٲمـ لمځمع ٲمؿ اٮمٿمَّذِ  إصؾ ٛمٽمقُّ و ډم ٲمـ وٙمقب رء أو ٮمزوٲمف،ٲمّ ڇمطإڂمًڇمن ٖمريء اٮمذِّ ٫م
، ودٮمځمؾ ٿمډم، وٓ يثٌڊم ٍمڇم رء ٲمـ ذٮمؽ إّٓ ٖمځمٻم٧م وٖمځمِّ واٮمتَّټمٽمځمػ وآٮمتزام حپمؾأڂمقاع اٮمتَّ 

واٮمتزام وٲمًڄموٮمځمَّډم؛ وٲمڇم ٣مرأ  ف ُيقٮَمد ٛمڇمٮمځًمڇم ٲمـ ٭مؾِّ ديـأڂمَّ ذٮمؽ  ،ډم ٛمالف إصؾٲمّ ؾ اٮمذِّ ٳمٹم٫م
يٸمډم ٲمـ أ٭مٟم  وإصؾ ٥مدٲمف.٣مڇمرئ ٫مٸمڇمرض ڀمڇم ٲمٿم ځمڇمت ْمٽمِّ  وهذه اٮمٻمڇم٥مدة اٮمٸمٷمځمپمډم ٓم اٮم٩مَّ

 ځمډم.ٍميمډم اطإاٮمٸمدل واٮمرَّ 
 فقؾ افؼوظدة:: دثوفثو

، ٫مڇمطإڂمټمڇمر 312شواٮمځمپم٧م ٥مٝم ٲمـ أڂمټمر ،٥ملاٮمٌځّمٿمډم ٥مٝم اٜمدَّ » :٬مقٮمف دة وأصؾ هذه اٮمٻمڇم٥م
إڂمَم ڂمٌع ٲمـ ٖمراءة اٮمّذٲمډم ٓم إصؾ و٫مراغ ١مڇمٚمتڀمڇم ٲمـ ٚمٻمقق أٛمريـ، وٮمذٮمؽ يٶمڇمٮمڈم 

٥مل ٮمځمؾ ٕڂمّ ٥مل ٖمڇمٮمدَّ ك ٥مٽمځمف ٖمڇمٮمځمپم٧م ٫مٻمط، ويٶمڇمٮمڈم اٜمدَّ ٥مَ اٜمدَّ   ٛمالف إصؾ.ف يدَّ
 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة:  افػروعامذج مـ ك: راٖمٸمڇم

٭مذا ٲمـ د٫مع إٮمځمف ٬مپمح ٮمځمٶمحٿمف؛ إصؾ ٫مځمڀمَم  اٮمذي د٫مع إٮمځمف ٛمٌز ٮمځمٶمٌخف، اٮمٺمران -1
وا أو ٫مر٣مقا، ٫مڅمن ٭مڇمن ٲمڇم ٪مّروا ٫مځمف أو ٗمٸمدَّ  ٖمراءة اٮمّذٲمډم ٫مال يٵمپمٿمڇمن إّٓ ٲمڇم ٫مًد ٥مٝم أيدىمؿ، أو

 ًَّ  .313إصؾ ٖمراءة اٮمذٲمډم ٫مال يٵمپمٿمقن ٕنَّ ؛ ڇمر٭مڇمٮمٿمَّ ڇم٪مڇمٮمًٌ  اأٲمرً  ٌڈُم اٮم
٫مځمف هؾ ٚمدث ٥مٿمد اٮمٌڇمئع أو ٥مٿمد اٜمٳم٠مي؟  ؽَّ ٢ُم  ٮمق ٭مڇمن ٖمڇمٜمٌځمع ٘مال٘مډم ٥مځمقب، ٥مځمڈٌم  -2
٫مڅمن  ؛ٖمتخځمٞم اٜمٳم٠مي َئ دڊم ٚمدو٘مف ٥مٿمد اٜمٳم٠مي، ٖمُ ٌَ ٘مَ  ف ٥مٿمد اٮمٌڇمئع، و٥مځمڈٌم دٲمُ ڊم ٬مِ ٌَ و٥مځمڈم ٘مَ 
ث دُ ڂّمف ٌم حَي إٜمٳمټمقك ٫مځمف اٮمٻمقل ٬مقٮمف ٓم اٮمٸمځمڈم اواٮمٌځمع،  ٖمڇمٮمٸمځمڈم اٮمٻمديؿ ٫مٻمد اڂمحؾَّ  دَّ اٛمتڇمر اٮمرَّ 

ًِّ  دُّ ٥مٿمده، ا١متٴمحڇمٖمڇم ٮمټمقڂمف ٖمريء اٮمّذٲمډم ٲمـ اٮمٹمراٲمډم، ٫م٠ُمَ  ، ٻمصٿمَّاٮمڇم ٬مځمپمډم ٲمٸَمڀم وٓ ٗمردُّ  ،ٽمٸمډماٮم
ًِّ وإن اٛمتڇمر اٜمٳم٠مي اٮمتَّ  ٬مځمپمډم اٮمٸمځمڈم، ٭مڇمن اٮمٻمقل ٬مقل اٮمٌڇمئع ٓم اٮمٸمځمڈم  ذَ ٽمٸمډم وأْٛم پمًؽ ٖمڇمٮم

                                                           

 3/33، 679أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمق٣مڃم، ٭متڇمب اٮمديڇمت، ٖمڇمب اٮمٻمًڇمٲمډم، ر٬مؿ  - 312
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اٮمّذٲمډم وٌم يثٌڊم ٮمف ٥مٽمځمف إّٓ ٪مراٲمډم  ا١متٴمحڇمٖمڇم ٮمټمقڂمف ٖمريءَ  ؛ڂّمف ٌم حيدث ٥مٿمدهإاٜمٳمټمقك ٫مځمف 
 .314٪مراٲمتف اٮمٌڇمئع ٥مٝم يقٙمڈم ٲمڇم يثٌڊم ٌم ٫مځمف ٲمٳمټمقك هق اٮمذي وأٛمر ،واٚمد ٥مځمڈٍم 

 .315: إصؾ بؼوَ مو ـون ظذ مو ـونيافثوفث ؼوظدةاف
 مـ صقغ افؼوظدة:أوٓ: 

 .316ٖمدٮمځمؾ ء ٜمـ هق ٓم يده إَّٓ إصؾ ٖمٻمڇمء اٮمٯمَّ  
 .317إصؾ ٖمٻمڇمء ٲمڇم ٭مڇمن ٥مٝم ٚمڇمٮمف 
 .318 ٫مځمف ٪مٞم ذٮمؽرء ٥مٝم أصٽمف ٚمتّك يت٧ٌمَّ ّؾ ٭م 

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو

وا١ٓمتپمرار  ڊم ٓم ١مڇمٖمؼ ٚمڇمٍمڇم،٥مٝم ٲمڇم ٭مڇمڂم ڇمو٘مٌڇمهُت  ڇمڀمم دواٲمُ ڇمٚمټمإا٢ٕمځمڇمء وإصؾ ٓم 
ًِّ ٫مڇم، فٿمٖمٸمد ٗمځمٻمُّ  واطإزاٮمډم تٹمځمٞماٮم٥مٝم ذٮمؽ إ٨م أّن يرد ٲمڇم يٻمتيض   ٓ يٶمڇمٮمڈم ؽ ٖمڇمٕصؾٜمتپم

، وٲمـ ٛمڇمٮمٺمف يڃمهم هق ٖمڇمٮمدٮمځمؾ اٮمٿمڇم٬مؾ ٥مـ إصؾاحلڇمل و ا١متٴمحڇمب واٮمّدٮمځمؾ ٖمؾ ٲمٸمف ٖمڇمٮمٌځّمٿمډم
 إصؾ.

ك ٥مَ دَّ اٮمځمپم٧م ٥مٝم اٜمُ  ٬مچم أنَّ اهلل  أّن ر١مقَل » ودٮمځمؾ ذٮمؽ، ٲمڇم ٙمڇمء ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس 
، ذٮمؽ أن إصؾ ٥مدم ٘مٌقت اٮمتڀمپمډم ٫مځمًتٴمحڈم ذاك احلڇمل، وٓ يزول إٓ ٖمدٮمځمؾ 319ش٥مٽمځمف

 ڂمڇم٬مؾ؛ ٫مځمټمتٺمك ٖمځمپمځمٿمف دون ٣مٽمڈم ٖمځمِّٿمډم.

                                                           

 .2/731يٿمٷمر: ذح اٮمتٽمٻم٧م، اٜمڇمزري،   - 314
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 .1342، ر٬مؿ 3/626أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ٓم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب إٚمټمڇمم، ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء ٓم أن اٮمٌځمٿمډم ٥مٝم اٜمد٥مل،  - 319
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 هٖمڇم١ٓمتٴمحڇمب؛ وٲمـ ٲمٻمڇمصد وهل ٲمڇم ُيٸمَرفډم ٥مځمَّ ډم اٮم٩مَّ إدٮمَّ  واٮمٻمڇم٥مدة ٗمٸمتٟم أٚمدَ 
 .إ٘مٌڇمت احلٻمقق ٕصحڇمهبڇمډم ٥مځمَّ اٮم٩مَّ 

 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة:   افػروعكامذج مـ : ثوفثو
اٮمٻمقل ٮمٽمپمٳم٠مي ٬مځمؾ ف، دم اڂمٸمٻمڇمد اٮمٌځمع وٚمدو٘مِ ٮمق اٛمتٽمػ اٮمٌڇمئع واٜمٳم٠مي ٓم ٬مِ  -1

ه، و٬مځمؾ اٮمٻمقل ٮمٽمٌڇمئع ا١متٴمحڇمٖمڇم ٮمټمقن اٮمٌځمع ٲمٿمٸمٻمدا ٫مال يٿمٻمض ا١متٴمحڇمٖمڇم ٮمٸمدم ٥مٻمدِ 
 .320ٖمڇمٮمّد٥مقى
ًِّ واٜمٳم٠مي ٓم ٬مٌض اٮمثَّ  ٮمق اٛمتٽمػ اٮمٌڇمئعُ  -2 ٫مڇمٕصؾ ٖمٻمڇمء  ؛ٽمٸمډمپمـ أو ٓم ٬مٌض اٮم

 ًِّ  .321إذ إصؾ ٖمٻمڇمء ٲمڇم ٭مڇمن ٥مٝم ٲمڇم ٭مڇمن ؛ډم اٜمٳم٠ميپمـ ٓم ذٲمَّ واٮمثَّ  ،ٽمٸمډم ٓم يد اٮمٌڇمئعاٮم
ڇمٮمٻمقل ٫مٲمډم، ٖمٿمڇمء ٥مٝم رؤيډم ٲمتٻمدِّ  ،ډم اٜمٌځمع إ٨م ٲمڇم هق أدون ٚمڇمٮمٮمق ز٥مؿ اٜمٳم٠مي ٗمٹمٞمُّ  -3

اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ، و٬مڇمل أ٢مڀمڈم اٮمٻمقل ٬مقل اٜمٳم٠مي، ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن إصؾ ٖمٻمڇمء ٲمڇم ٥مٿمد  ٬مقل اٮمٌڇمئع
 .322إصؾ ٖمراءة ذٲمډم اٜمٳم٠مي ٲمـ اٮمثپمـ ٖمٿمڇمء ٥مٝم أنَّ  ٭مڇمن ٥مٝم ٲمڇم ٭مڇمن، أو

پمـ إ٨م اٮمٌڇمئع، وأڂمټمر اٮمٌڇمئع اٮمثَّ ٥مك اٜمٳم٠مي د٫مع ٮمق اٛمتٽمػ اٮمٌڇمئع واٜمٳم٠مي، ٫مڇمدَّ  -4
پمـ إ٨م أن أداء اٮمثَّ قٙمقب ٖم ډم اٜمٳم٠مي ٲمٳمٹمقٮمډمً ذٲمَّ ٖمٻمڇمء  إصؾ ذٮمؽ، ٫مڇمٮمٻمقل ٬مقل اٮمٌڇمئع؛ ٕنَّ 

 .323يٻمقم دٮمځمؾ ٥مٝم ٫مرا٪مڀمڇم ٲمٿمف
 
 
 
 

                                                           

 166: ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، صيٿمٷمر - 320
 16/141يٿمٷمر: ذح ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 321
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ابعي ؼوظدةاف  :324: إصؾ يف إمقر افعورضي افعدمافرَّ
:ٓ  مـ صقغ افؼوظدة: أوَّ

 .325ٕصؾ ٓم ا٢ٕمځمڇمء اٮمٸمدما 
 .326إصؾ ٥مدم اٮمٺمٸمؾ  
 .327إصؾ ٥مدم اٮمٸمٽمؿ  

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
ٲمقٙمقدة ٓم  اٮمتل ٌم ٗمټمـٚمقال إ ٭مذاو ڇم،ف ٓم ڂمٺمل صٺمڇمت أو إ٘مٌڇمهتٛمتالٓا ٥مٿمد

وإڂمََّم ٥مرض وٙمقُدهڇم صؾ ٫مځمڀمڇم ٥مدم اٮمقٙمقد، وهل اٮمٸمڇمروډم اٮمتل ُيٸمدُّ إ، اٜمقصقف اٖمتداءً 
٫مځمټمقن اٮمٻمقل ٜمـ يتپمًؽ ٖمٸمدم  ؛ٿمٺمل وٙمقدهڇموٙمريڇم ٥مٽمځمف؛ ڂَمٻميض ٖم ألصؾڅم٥مَمٓ ٮم٫م، ٓٚمٻمڇم

وٓم ، وهذا ٓم اٮمٴمٺمڇمت اٮمٸمڇمروډم، ٿمډمٮمځمؾ واٮمٌځمِّ اٮمدَّ  هڇم٥مل وٙمقدِ وٙمقدهڇم ٲمع يپمځمٿمف، و٥مٝم ٲمدّ 
ٚمتك يثٌڊم  فإصُؾ ٥مدٲمُ و؛ ٥مڇمرٌض  ٣مڇمرئ ڇمٮمٺمٸمؾ أٲمر٫م ،شإصُؾ ظدُم افِػعؾ»٬مڇم٥مدة: ٲمٸمٿمڇمهڇم 
 .هق ٥مدُم اٮمٺمٸمؾاٮمذي  ٌٿمل ٥مٝم اٮمځمٻم٧مف يَ ٫مڅمڂمَّ  أو ٓ؛ف ٓم أٲمٍر هؾ ٫مٸمٽمَ  ٢مؽَّ ـ ٫مپمَ  ؛فٛمال٫مُ 

؛ ٫مڇمٕصؾ ٓم هذه إٛمٞمة ډمصٺمڇمت أصٽمځمَّ ٖمځمَد أڂّمف يٿمٌٹمل اٮمّتٿمٌف إ٨م ٲمڇم يٻمڇمٖمؾ ذٮمؽ ٲمـ 
حډم.٭مڇمحل ؛ٶمٌځمٸمتفٖم اٮمتل ٗمټمقن ٲمقٙمقدة ٲمع وٙمقد اٮمٯمء ٗمٽمؽ وهل ؛اٮمقٙمقد وأصؾ  ځمڇمة واٮمٴمِّ

 هذه اٮمٻمڇم٥مدة هل إٛمرى ا١ٓمتٴمحڇمب.
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 ظذ افؼوظدة:ادبـقَّي  افػروع ثوفثو: كامذج مـ
 ٖمٸمد اڂمٻمٵمڇمء زٲمـ اخلځمڇمر، أڂمف اٛمتڇمراٜمٳم٠مي أو اٮمٌڇمئع ممـ ٮمف اخلځمڇمر إذا اّد٥مك  -1

 ًِّ ٫مال  ؛ل ٓم يدهڀمڇم ٮمٹمٞم ٲمـ هه، أو يٽمزٲمَ ٽمٸمډم، ٮمځمڃمٛمذهڇم ٲمـ يد ٪مٞمه إن ٌم ٗمټمـ ٓم يدِ اطإٲمٵمڇمء ٮمٽم
ٖمٸمد اڂمٻمٵمڇمء زٲمـ اخلځمڇمر، وٲمڇم أحلؼ ٖمف  يٻمٌؾ ٲمٿمف، و٭مذٮمؽ ٓ يٻمٌؾ ٲمٿمف أيٵمڇم أڂمف اٛمتڇمر اٮمردَّ 

٥مڇمه ٲمـ ٿمډم ٗمٳمڀمد ٮمف ٖمَم ادَّ ٮمځمٽمزٲمڀمڇم ٜمـ ٮمځمًڊم ٓم يده أو يڃمٛمذهڇم ممـ هل ٓم يده، وٗمٽمزٲمف ٖمځمِّ 
 إٲمقر اٮمٶمڇمرئډم ، وإصؾ ٓمٲمڇم إصؾ ٥مدٲمف ٓم احلڇمٮم٧م ٕڂّمف اّد٥مك ؛اٛمتځمڇمره اطإٲمٵمڇمء أو اٮمرد

 .328اٮمٸمڇمروډم اٮمٸمدم
اٜمڇمل  ف، ٫مٻمڇمل ربُّ ٖمح ٲمـ ٥مدٲمِ ٓم اٮمرِّ  ٮمق اٛمتٽمػ رّب اٜمڇمل واٮمٸمڇمٲمُؾ ٓم اٜمٵمڇمرٖمډم  -2

ًُّ  ؛ٮمٸمڇمٲمؾ ٲمع يپمځمٿمف٬مقل ااٮمٸمڇمٲمؾ، ٫مڇمٮمٻمقل  ڂمٺمڇمهل رٖمح وقحٴمٖم وهق ٥مدم  ،ټمف ٖمڇمٕصؾٮمتپم
ٕصؾ ٓم إٲمقر ، ٫مڇمٮمرٖمح ٥مڇمرض واٛمالف إصؾ ٥مڇمئفٓدّ ٿمډم اٮمرٖمح، و٥مٝم رّب اٜمڇمل اٮمٌځمِّ 

 .329اٮمٸمڇمروډم اٮمٸمدم
 ؛اخلځمڇمر ٮمٿمٺمًف وأڂمټمر أٛمر ذٮمؽ ا٢م٠ماط مهڇمأٚمدُ  د٥َّمك٢مخٴمڇمن وا ٗمٌڇميعن إ -3

 ٥مل أن يثٌڊم ا٢ٓم٠ماط ٖمڇمٮمدٮمځمؾ٫مڇمٮمٻمقل ٮمٽمپمٿمټمر، ّٕن إصؾ ٥مدم ا٢م٠ماط اخلځمڇمر، و٥مٝم اٜمدَّ 
 .330واٮمٌځمِّٿمډم

٥مل ؾ، ٫مڇمٮمٻمقل ٜمدَّ إذا اٛمتٽمػ ا٘مٿمڇمن ٓم ٥مٻمد ٫مٻمڇمل أٚمدمهڇم صحځمح، و٬مڇمل أٛمر ٖمڇم٣م -4
ڂمٺمل ٥مڇمرض و زءا ٲمٿمف واٮمٌٶمالنډم وصڇمرت ُٙم حَّ ډم، ّٕن اٮمٸمٻمد إذا اڂمٸمٻمد ٓزٲمتف اٮمٴمِّ حَّ اٮمٴمِّ 

 .331ٮمځمؾ٥مځمف اٮمدّ ٸمٝم ٲمدّ ألصؾ؛ ٫مٮم
  

                                                           

 15/233يٿمٷمر: ذح ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 328

 15/320ځمش، يٿمٷمر: ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمّ  - 329
 .161و٭مل، صيٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمتٻمٸمل اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرّ  - 330
 .162ص ،و٭ملڂمٷمريډم اٮمتٻمٸمل اٮمٺمٻمڀمل، اٮمّر  - 331
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 :ّثالثاإلاعلب ال

ت. َُّ ت عىد اإلاالك َُّ  كىاعد مىع الّضسز وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

 :332: افرضر يزالإوػ ؼوظدةاف
ٓ  افؼوظدة: : صقغأوَّ

 .333ٓ رضر وٓ رضار 
 .٬334مٶمع اٮمّير ٲمتځمٻمـ ذ٥مڇم 
 .335اٮمّير ٘مٌڊم حتريپمف ذ٥مڇم ٫محځمثَم و٬مع اٲمتٿمع 
 .336ٚمرام اٮمّير واٜمٵمڇمرّ  

 : مػفقم افؼوظدة: ثوكقو
ـرُّ اٜمٴمدر، واٮميُّ ا١ٓمؿُ  ؛ ُيٺمتح وُيٵمؿ؛ ٮمٹمتڇمن، و٬مځمؾ: اٮمٵمَّ ر ا١مؿ ٲمـ اٮميِّ  .337اٮميَّ

َٓ ڂَمٺمَع : »ٺمع؛ ٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنمّ اٮمٿمّ دِّ و ٥مٝماٮمٺمٻمڀمڇمء  فوٓم آصٶمالح يٶمٽمٻم ر ُهَق إٌم اٮمذي  َ اٮميَّ
ڇمت ځمَّ ؼ ٲمٺمًدة ٗمتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمټمٽمِّ ٽمحِ ، ٫مڀمق ٭مؾُّ ٲمڇم يُ 338ش٫مځمف ُيَقاِزيِف أو ُيْرنِم ٥مٽمځمف، وهق ڂمٻمځمُض اٮمٿمّٺمعِ 

٥مځّمډماٮم  .يٸمډم ٚمٺمٷمڀمڇماٮم٩مَّ  ٬مٴمدت، اٮمتل ٩مَّ
يًو أو  ؛ػس أو افغرهق اإلخالل بؿصؾحي مؼوظٍي فؾـَّ  :افضـررؿػفقم ؾوٲمـ هٿمڇم؛  تعد 
 .339تعّسػًو أو إمهوًٓ 

                                                           

 1/179ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم،  - 332
 6/40اٜمٿمتٻمك، اٮمٌڇمٙمل،  - 333

 .3/956اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 334
 .2/850اٜمٴمدر ڂمٺمًف ،  -335
 .2/774اٜمٴمدر ڂمٺمًف ،  - 336
 .4/482، وٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر، 1/3090ٗمڇمج اٮمٸمروس، اٮمزٖمځمدي،  -337
 .1/72ٚمټمڇمم اٮمٻمرآن، اٖمـ اٮمٸمرنم، أ -338
، أيمد ٲمقآم، -339  .223. وا٥متٌڇمر اٜمآٓت، اٮمًٿمقد، ص/1/97يٿمٷمر: اٮمير ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲملِّ
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ـ دٮمقل اٮمٻمڇم٥مدة ٲمو ـ د٫مع  ٺمس واٮمٹمٞم؛يٻمڇمع اٮمّير ٥مٝم اٮمٿمَّٲمٿمع إيتٵمپمَّ وذٮمؽ يتٵمپمَّ
اٮمير ٬مٌؾ و٬مق٥مف ٖمت٩ميع ٭مؾِّ ٲمڇم ٢مڃمڂُمف اٮمق٬مڇميډُم ٲمـ اٮمق٬مقع؛ ٫مپمٿمع اٜمٌڇمدي أهقن ٲمـ ٬مٶمع 

 وإزاٮمتف. فڈم ر٫مٸمُ ٗمقٙمَّ اٮمّتَمدي، وإن و٬مع 
٫مڀمل ډم ٗمٶمٌځمٻمڇم وأ٭مثرهڇم اٲمتدادا ٓم أٖمقاب اٮمٺمٻمف، ڇم٥مدة ٲمـ أو١مع اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمّ اٮمٻم ٗمٸمدُّ 

ٗمتٸمٽمَّؼ ٖمٿمٴمػ إٚمټمڇمم اٮم٩م٥مځمَّډم، ذٮمؽ أنَّ إٚمټمڇمم ٙمڇمءت جلٽمڈم اٜمٴمڇمٮمح أو د٫مع اٜمٵمڇمّر 
ډم إٚمټمڇمم ٲمٸمٽمَّٽمډم ٖمذٮمؽ و٬مڇم٥مدٗمٿمڇم ٗمتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمٳمٶمر إهّؿ؛ أ٥مٿمل درء اٜمٺمڇم١مد  ،340واٜمٺمڇم١مد ٥مڇمٲمَّ

٫مڅمذا وٙمد ُمتڀمدان أٚمدمهڇم ٲمثڇمٖمر ٥مٝم أن ٓ يرٗمټمڈم » يٻمقل اٮمٳمڇم٣مٌل ريمف اهلل:  وٲمٿمع اٜمٵمڇمّر؛
ف ٓم إواٲمر ٮمځمس ٭مذٮمؽ، وأٛمر ٲمثڇمٖمر ٥مٝم أن ٓ يڇمٮمػ ٲمڃمٲمقرا ٖمف، ٮمټمٿمّف ٓم ڇم ٥مٿمف، ٮمټمٿمّٲمٿمڀمځمّ 
واٙمتٿمڇمب اٮمٿمقاهل آ٭مد وأٖمٽمغ  ،...ڇمنٌڇمع ٲمـ اٮمثّ ٗمّ ل أرٙمح ٓم آقاهل ٥مٝم ٪مٞم ذٮمؽ؛ ٫مڇمٕوّ اٮمٿمّ

درء اٜمٺمڇم١مد أو٨م ٲمـ ٙمٽمڈم اٜمٴمڇمٮمح، وهق ٲمٸمٿمك  أنَّ  هڇمدُ َٚم ٲمـ أوٙمف: أَ  د اٮم٩م٥مّل ٓم اٮمٻمٴم
ډم ٓم و٬مڊم واٚمد.٬مڇم٥مدة ٫مٻمڀمځمډم  شاٮمير يزال»ٻمڇم٥مدة ٫م .341شيٸمتپمد ٥مٽمځمف أهؾ اٮمٸمٽمؿ  ٲمٻمڇمصديَّ

واٮمٻمڇم٥مد وٲمڇم يٿمدرج حتتڀمڇم ٲمـ ٬مقا٥مد ٲمٺمٴّمٽمډم ٮمټمځمٺمځمډم د٫مع اٮمّير ختدم اٮمټمٽمځمډم اٮمټمٟمى 
 ٚمٺمظ إٲمقالٲمـ ٰم٫مڇمت اٜمڇمٮمځمډم ډم ٮمٽمتَّ ـ ٥مڇم٢مقر ٓم اٜمٻمڇمصد اخلڇمصَّ اٮمتل ٬مررهڇم اٮمٳمځمخ اٮمٶمڇمهر ٖم

 .342واٮمٸمدل ٫مځمڀمڇم
 ي افؼوظدة: : أدفَّ ثوفثو

يـ رضورًة؛ وأدٮّمډم اٮم٩ّم  ع ٣مڇم٫محډم هبذا إنَّ ٲمٿمع اٮمير ور٫مٸمف وإزاٮمتف أٲمر ٲمٸمٽمقم ٲمـ اٮمدِّ
اُر : »٬مڇمل اٮمٳّمڇم٣مٌلُّ ٖمٽمٹمڊم ٫مځمف ٲمٌٽمغ اٮمٻمٶمع واٮمځمٻم٧م؛  ،اٜمٸمٿمك ٲمٌثقٌث ٲمٿمٸُمف ٓم اٮمّيُر واٮميِّ

 ؛ وٲمـ ذٮمؽ:343ش٭ُمٽمځّمڇمٍت  ، و٬مقا٥مدَ ُٙمزئځّمڇمٍت  اٮم٩ّميٸمډم ٭مٽمِّڀمڇم ٓم و٬مڇمئعَ 
                                                           

 5/300و  3/465يٿمٷمر: اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 340

 .5/300اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،   -341
 477-474-473ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٖمـ ٥مڇم٢مقر،ص  -342

، اٜمقا٫مٻمڇم  -343  .3/185ت، اٮمٳّمڇم٣مٌلُّ
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 :مـ افؽتوب: ـثر مـ كصقص افؼرآن تـفك ظـ ـؾ  أكقاع افرّضر مـفو -1

ٱ  ٻ  چ و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  344چ  ەئې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائٹ ٹ چ -

ٺ  ٿ     ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ
  .346چ  ڀپ     پ  پ     ڀچ  :ٗمٸمڇم٨م و٬مقٮمف  345چٿ  ٹ  ٿ  ٿ 

ر وحتريپمف ٖمټمؾِّ أ٢مټمڇمٮمف. ډم ٥مٝم ٲمٿمع اٮميَّ  ٭مؾ ٗمٽمؽ اٮمٿمُّٴمقص اٮمٻمرآڂمځمَّډم داٮمَّ
ي: مـ افّسـّ -2   :ڀمڇمأمهِّ  وٲمـ ،ڂمٴمقصڀمڇم ٗمٿمڀمك ٥مـ اٮمّير٭مثٞم ٲمـ ي افـّبقيَّ

ـِ ٥مٌڇمس  - اٮمٌځمڀمٻملُّ  وزاد .347شٓ رضَر وٓ رضارَ ملسو هيلع هللا ىلص: »٬مڇمل: ٬مڇمل ر١مقل اهلل  ٥مـ اٖم
ه  ار، مـ ضورَّ ٓ رضر وٓ رِض »٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ ر١مقل اهلل ٲمـ ٣مريؼ  أنم ١مٸمځمد اخلدريِّ  رضَّ

 .348شظؾقف صؼَّ اهللُ اهلل، ومـ صوقَّ 
ر. ٫مٽمځمس يپمټمـ ٖمحڇمٍل  ٓٮمډم ٥مٝم ٬مٴمد اٮم٩ّمع إ٨م ٲمٿمع اٮميَّ وهذا احلديڋم سيح ٓم اٮمدِّ

ډم ٚمڇمٍل اٙمتثڇمً٘مڇمأن ُيٻِمرَّ اٮم٩مُع اٮميَّ  ٗمٶمٌځمٻًمڇم ٮمٸمپمقم وٮمقا٬مٸمډم اٮمٵمـرر ٖمجپمځمع صقرهڇم،  ر ٓم أيَّ
 .349إٓ ٲمڇم ا١متثٿمل ٖمدٮمځمؾ ،احلديڋم ٓم أو١مع ٲمدى

رُضف ظذ ادسؾؿ حراٌم: دُمف وظِ ادسؾؿ ِ ـؾ  »٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص أّن ر١ُمقل اهلل  ٥مـ أنم ُهريرة  -
 .ٖمڃم٢مټمڇمٮمف ٭مڇم٫مَّډم ؛ وهق ڂمصٌّ ٥مڇممٌّ ٓم حتريؿ اٮمّير350شفوموفُ 

                                                           

 233اٮمٌٻمرة:  - 344
 231اٮمٌٻمرة:  - 345
 .6اٮمٶمالق:  - 346
 .2/745 ،1429٭متڇمب ا٬ٕمٵمځمډم، ٖمڇمب اٮمٻمٵمڇمء ٓم اٜمر٫مؼ، ر٬مؿ: ، أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمق٣مڃم -347
 ، و٬مڇمل إٮمٌڇمن ٚمًـ.2/785، 2342 اٖمـ ٲمڇمٙمف ٓم اٮمًٿمـ، ٖمڇمب ٲمـ ٖمٿمك ٓم ٚمٻمف ٲمڇم يي ٖمجڇمره، ر٬مؿأٛمرٙمف  -348

 .117ٸمًػ ٓم ا١متٸمَمل احلؼ، اٮمدريٿمل، ص/ڂمٷمريډم اٮمت -349
٭متڇمب اٮمٟم واٮمٴمٽمډم وإدب، ٖمڇمب حتريؿ ٤مٽمؿ اٜمًٽمؿ وٛمذٮمف واٚمتٻمڇمره ودٲمف و٥مروف  ،أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم اٮمٴمحځمح -350

 .10/  8، 6706وٲمڇمٮمف، ر٬مؿ : 
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وأٲمقاٍمؿ ، ا٥ٓمتداء ٥مٝم دٲمڇمء اٮمٿمڇّمسٲمٿمع و ،رحتريؿ اٮمّي : ألمع اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم اإلمجوع -3
 .، واطإرضاِر هبؿڀمؿوأ٥مراِو 

 ظذ افؼوظدة: ادبـقَّي  افػروعكامذج مـ : رابعو
ًُّ  ١مٸمرَ  ڂمٻمَص ٲمـ أ -1 ڀمڇم حلڇم٬مِ إ٥مٝم  ٙمِٟمَ أُ  جڇمرِ ه ٲمـ اٮمتُّ ٖمف ٪مٞمَ  ُيُّ يَ  ټمؾٍ قق ٖمٳم١مٽمٸمډم ٓم اٮم

 ًُّ اطإٲمڇمم أي ٥مـ _و٬مد روي ٥مٿمف » اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم:وأٛمرج ٲمٿمف، ٬مڇمل  ٲمٿمع قق، وإّٓ ٖمًٸمر اٮم
ًُّ  ر ٖمڅمحلڇم٬مف ٖمًٸمرِ ٲمِ ا أُ ١مٸمرً  طَّ ـ َٚم ف ٲمَ أڂمَّ  _ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل ٥مٝم ٲمڇم  ،ج ٲمٿمڀمڇمٛمرِ ٫مڅمن أٖمك أُ  ،ققاٮم
 .351شو٬مڇمل ٖمف ٣مڇمئٺمډم ٲمـ أهؾ اٜمديٿمډم،  ډم ٚمڇم٣مڈم ٖمـ أنم ٖمٽمتٸمډمَ ٓم ٬مٴمَّ  ، روي ٥مـ ٥مپمرَ 

 ٮمٽمٌڇمئع أن يٸمٶمَل  ،اءٝم اٮمٻمقل ٖمجقاز اٮم٩مِّ ح، ٥مذٖمَ ڇمة ٬مٌؾ أن ٗمُ اٮمٳمَّ  ـ ا٢م٠مى ٙمٽمدَ ٲمَ  -2
، ٮمٻمقل 352ڇمة، وٮمځمس ٮمٽمپمٌتڇمع أن يپمتٿمع ٲمـ ذٮمؽاٮمٳمَّ  لف، ويًتحځماجلٽمد أو ٬مځمپمتَ  ىوَ َذْ اٜمٳم٠مي 

« :353شٓ رضر وٓ رضار. 
يؽ اٮمذي ٌم يٻمڇم١ِمؿ، ٫مځمَم ٖمځمع ٲمـ أرض أو دار أو ٚمڇمئط عَ ُذِ  -3 ٺمٸمډِم ٮمٽم٩مَّ ؛ ٜمڇم 354ٚمؼ اٮمٳمُّ

ًَ ٺمٸمډم ٫مځمَم ٌم يُ ٖمڇمٮمٳمُّ  ر١مقل اهلل  ٬مچم» ٬مڇمل: رواه ٙمڇمٖمر  ؿ، ٫مڅمذا و٬مٸمڊم احلدود، وس٫مڊم ٻم
 .355ش٫مال ٢ُمٺمٸمډمَ  ؛اٮمٶمُّرق

يؽ، وهق رضر ررضَّ ؾدؾًعو فع وهذا احلؼُّ إڂمََّم ُذ  ٬مڇمل اٮمٻمڇم ي ٥مٌد  ،عٌ متقؿَّ  ادؾَحؼ بوفؼَّ
ف أو٨م ٲمـ ٭متِ ذ جلزءِ  ١متتَمم اٜمڇمٮمؽ٫مڇم، 356شداٜمتڃمٖمِّ  راٮميَّ  طإزاٮمډم ډمٲمًتحٻمَّ  ٺمٸمډمٳمُّ اٮم»ڇمب: اٮمقهّ 

                                                           

 2/730 اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، - 351

 13/121يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 352

 ١مٌؼ خترجيف. - 353
 7/191، وٲِمٿمح اجلٽمځمؾ و٥مٽمِّځمش،6/561ٷمر: اٮمتقوځمح، ٛمٽمځمؾ،يٿم-354

ور  -355 ، 2364،2/884، ر٬مؿ ....أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري، ٓم اٮمٴمحځمح، ٭متڇمب: اٮم٩م٭مډم، ٖمڇمب: إذا ا٬متًؿ اٮم٩م٭مڇمء اٮمدُّ
 ٖمڇمٮمٳمٺمٸمډم ٓم ٭مؾ ذ٭مډم ٌم ٗمٻمًؿ، َرْٖمٸمډٍم، ٓ حيؾ ٮمف أن يٌځمع ٚمتك يًتڃمذن ذيټمف؛ ٫مڅمن ٢مڇمء ٬مچم ر١مقل اهلل » و٥مٿمد ٲمًٽمؿ:

 .1608،3/1229ر٬مؿ ، اٮمٴمحځمح، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمٳمٺمٸمډمش: أٛمذ، وإن ٢مڇمء ٗمرك، ٫مڅمن ٖمڇمع وٌم يًتڃمذڂمف ٫مڀمق أٚمؼ ٖمف
 .633/ 2اطإذاف ٥مٝم ڂمټمڊم ٲمًڇمئؾ اخلالف، اٮمٻمڇم ي ٥مٌد اٮمقهڇمب،  - 356
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ـَ اٮمثَّ  يًتقٓم أنَّ اٮمٌڇمئعَ  ، إذْ ع٩مَّ اٮم، وهذا ٲمـ أر٬مك صقر اٮمٸمداٮمډم ٓم تفذ٭مٓم  ٽمځمفإدٛمڇمل أٙمٿمٌلٍّ ٥م  پم
ر  د٫معِ ٮميؽ اٮم٩مَّ ٫محٴمقٮمف ٲمـ ه، ق ٥مٿمده ٲمٴمدرُ ٺمرُ ځمس يَ وٮم ِع  ٥مـ ڂمٺمًفاٮميَّ أٮمځمُؼ ٖمپمٻمڇمصد اٮم٩مَّ

ر د٫مٸمڇم ور٫مٸمڇم، ٖمؾ هق ٪مڇميډم ٓم ر ٥مل اٜمٴمڇمٮمح واٮمتَّق٫مځمؼ ٖم٧م ٲمڇم ٗمٸمڇمرض اٮمٻمڇم ي ٖمڇمٙمتثڇمث وا٬مٸمډم اٮميَّ
اٜمٴمٽمحلِّ ٓم ٩ميع اٮمتَّ  ْمٽمِّځمڇمت٫م٧م؛ وهذا ٲمـ ٖمديع رَ حډم اٮمٶمَّ ٲمٴمٽم ځمفِ ك ٫مِ ا٥مَ رَ ٗمُ ٺمٸمډم اٮمٳمُّ  ٚمؼَّ ٲمٿمڀمڇم؛ إْذ أنَّ 

 .ٿمځمِػ احلديٿمٿِمڇم 
 .357ر يدؾع بؼدر اإلمؽون: افرضَّ افثَّوكقي افؼوظدة

ٓ  : مػفقم افؼوظدة:أوَّ
 ًِّ ، ٓم ٙمٽمڈم ٽمپمٻمٴمد اٮم٩م٥ملِّ ئځمډم ٮماٮمق٤مځمٺمډم اٮمق٬مڇم داٮمٻمڇم٥مدة ْم ٴمڇمٮمح ودرء اٜم اٮمټم٦مِّ اٮمٸمڇممِّ

 ٥مٿمف ٓم اٮمٻمڇم٥مدة أٚمد أٖمٸمڇمد اٜمٺمڇم١مد اٮمتل ٙمڇمءت اٮم٩ميٸمډم ٮمد٫مٸمڀمڇم اٜمٺمڇم١مد، واٮمّير اٜمٸمٟمَّ 
ريـ ٲمٿمڀمؿ، ٫مٻمڀمڇمء اٜمذاهڈم ٖمٸمض ور٫مٸمڀمڇم؛ واٮمٻمڇم٥مدة هبذه اٮمٴمځمڇم٪مډم اٜمٳمتڀمرة ٥مٿمد ډم اٜمتڃمٛمِّ  ٛمڇمصَّ

 ٭متڈم اٜمذهڈم ٫مځمَم رأيڊم.ڀمڇم هذا ٓم ٌم أ٥مثر ٥مٽمځمڀمڇم ٖمٿمٴمِّ 
ر يد٫معف ٫مڅمڂمَّ  ٫مڀمق ٲمٌثقث ٓم أ٫مڇمڂم٧م ٫مرو٥مڀمؿ اٮمٺمٻمڀمځمَّډم، أٲمڇم ٲمٸمٿمڇمهڇم  ٥مٝم اٜمټمٽمػ  اٮميَّ

تدارك ٖمٸمد و٬مق٥مف يع و٬مق٥مف، أو پمٿمَٖمڃمن حيتڇمط ٮمف اٖمتداء ٫مځمُ  وذٮمؽ ٖمٻمدر اٜمًتٶمڇمع، ك ٥مٿمفٿمحَّ ويُ 
ف، وٚمًؿ ٲمڇمدة اٮمٺمًڇمد، ؛ ٫مڇمٮمٻمڇم٥مدة ٮمٻمپمع اٮمير وڂمٺمځم٬مدر اطإٲمټمڇمن َٟم ُْم ه وآ٘مڇمرُ  كحومُ ٫مٞم٫مع و

ده أصؾ ووع اٮمت٩ميع، واٙمتثڇمث ٢مڃم٫متف؛ وٲمٌدأ ر٫مع اٮمّير اٜمٿمٴمقص ٥مٽمځمف ٓم اٮم٩مع يڄميِّ 
 .358ةوٲمٌدأ ١مد اٮمّذرائع ٬مڇمئؿ ٥مٝم هذه اٮمٻمڇم٥مد

 
 
 

                                                           

 1/207ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم،  - 357

 .333يٿمٷمر: آٙمتڀمڇمد ا١ٓمتثٿمڇمئل، ٥مپمر ٲمقڂمډم، ص - 358
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 افػروع ادبـقَّي ظذ افؼوظدة: كامذج مـ :ثوكقو
، إن ٭مڇمڂمڊم ٫مًخ اٮمٌځمع ٫مٽمٽمٌڇمئع ٚمؼُّ  ؛ٲمـ ٖمڇمع ١مٽمٸمډم وأ٫مٽمس ٲمٳم٠مىمڇم ٬مٌؾ ڂمٻمد اٮمثپمـ -1

أيٵمڇم ٓم ا١م٠مدادهڇم إن ا١متٽمپمڀمڇم اٜمٳم٠مي ٲمڇمٌم ٗمٺمڊم؛ د٫مٸمڇم ٮمٽمّير ٥مـ  اٮمًٽمٸمډم ٖمځمده، وٮمف احلؼُّ 
 ًِ   .ف ٖمٻمدر اطإٲمټمڇمنڂمٺم

٥مٝم ٲمڇم  ،ٮمف أٛمذهڇم :٫مٻمڇمل ٖمٸمٵمڀمؿ ،هڇم ٖمزيڇمدة وڂمٻمصواٛمتٽمٺمقا ٓم ردهڇم ٮمف ٚمڇمل ٗمٹمٞمُّ 
 ،هبڇم ٫مٴمڇمٚمٌڀمڇم أٚمؼُّ  ،ت ٗمٹمٞما يًٞماإن ٗمٹمٞمَّ ، و٬مڇمل ٖمٸمٵمڀمؿ يقٙمڈم احلټمؿ ٓم اٮمزيڇمدة واٮمٿمٻمص

 .359ڀمؿ ٫مځمڀمڇم ١مقاءاٮمٌڇمئع ٫مځمڀمڇم، واٮمٹمرٲمڇمء ٭مٽمُّ  ٖمٶمؾ ٚمؼُّ  ؛ت ٗمٹمٞما ٭مثٞماوإن ٗمٹمٞمَّ 
، ٜمڇم ٬مد يٶمرأ ٥مٽمځمف ٲمـ 360ٙمڇمز ٖمځمع لمځمع ذٮمؽ احلڇمئط ،إذا ٖمدا صالح ڂمخٽمډم ٲمـ ٚمڇمئط -2

وٌم جيز  ؽ ٫مځمفوإڂمَم ٙمڇمز ذٮمپمر، خؾ أو اٮمثَّ اٮمٿمَّ آٛمرِ  إذا اڂمتٷمر حلڇمُق  ،َل اٮمٺمًڇمد اٮمذي يٴمځمڈم إوَّ 
رع؛ ٕنَّ  ڇمء ٖمخالف وٲمثٽمف ڂمحق اٮمٻمثَّ  ،ف اٮمٌڇم٬مل هيٸمڇمٖمٸمٵمف يتٌٸمُ  پمر إذا ٖمدا صالُح اٮمثَّ » ٓم اٮمزَّ

ڇمهد أنَّ اڂمتٷمڇمر ٖمدِو صالح آٛمر اٮمٿمخؾ ٬مد يٽمحؼ رضرا ٖمڃمّوٮمف، واٮمٻمڇم٥مدة 361ش... اٮمزرعِ  ، واٮمٳمَّ
َر ُيد٫مع ٬مدر اطإٲمټمڇمن، ٫مڃمٙمځمَز ٖمځمٸُمف ٥مٝم اٮمٴّمٺمډم اٜمذ٭مقرة.  أن اٮميَّ

يؽ ٚم -3 ٺمٸمډِم ٮمٽم٩مَّ  ررضَّ ؾدؾًعو فع إڂمََّم ُذ ٫مڀمق ، 362٭مَم ٙمڇمء ٓم احلديڋم اٮمًڇمٖمؼؼ اٮمٳمُّ
٭مډمع افذي يؾحؼ افؼيؽ بندخول أجـبل  ظـف؛ تقؿَّ اد ، ٫مال ٢مّؽ أنَّ ٗمټمثٞم اٮم٩م٭مڇمء رضر ٥مٝم اٮم٩مَّ

ًَ ؿبؾ وؿقظف، ؾقدؾعف ظـ افؼيؽ ر ابتدا ر أنَّ اف ؛ ٕن اٮمٻمڇم٥مدةوحؼ  افشػعي يؿـع هذا افرضَّ رضَّ
يؽ ٖمذات ، 363يدؾع ؿدر اإلمؽون ؾ ٲمٴمٽمحډم اٮمٶمَّر٫م٧م أ٥مٿمل اٮمٌڇمئع واٮم٩مَّ ٺمٸمډم ڂمحٴمِّ ٓ ٙمرم وأڂمَّٿمڇم ٖمڇمٮمٳمُّ

                                                           

 210ر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم ، اٖمـ ٙمزي، صيٿمٷم - 359
 .6/452يٿمٷمر: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  - 360
 2/218ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ذح ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم اٮمرٖمڇمن، اٮمٸمدوي،  - 361

ور أو ٪مٞمهڇم ٫مٽمځمس ٍمؿ رٙمقع وٓ  -362 أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري، ٓم اٮمٴمحځمح، ٭متڇمب: اٮم٩م٭مډم، ٖمڇمب إذا ا٬متًؿ اٮم٩م٭مڇمء اٮمدُّ
 .2/884، 2364ر٬مؿ  ،٢مٺمٸمډم
 .633/ 2يٿمٷمر ٓم ٲمٸمٿمڇمه: اطإذاف ٥مٝم ڂمټمڊم ٲمًڇمئؾ اخلالف، اٮمٻمڇم ي ٥مٌد اٮمقهڇمب،  - 363
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اٮمثَّپمـ وهق ٭مَم ١مٽمػ آيډم ٲمـ آيڇمت اٮمٽمَّحظ اٜمٻمڇمصديِّ اٮمٌديع اٜمٌٿملِّ ٥مٝم اٮمٻمڇم٥مدة اٮمټمٽمځمَّډم اٮمت٩ميٸمځمډم 
ة ٓم ا١متجالب اٜمٴمڇمٮمح وٗمټمثٞمهڇم، ٲمع ٲمڇم ٫مځمف ٲمـ د٫مع ٮمٽمپم ـٌ ٖمديعاٮمٻمڇمرَّ ، وهق ڂمٷمٌر ٚمً  .ٵمڇمرِّ

 :364ر افعومّ فدؾع افرضَّ  ر اخلوّص ؾ افرضَّ تحؿَّ : يُ افثَّوفثي افؼوظدة
ًّ صقغ افؼوظدة:  :أوٓ ځمٹمډم اٮم ڇم ٌم ٗمرد ٭مذٮمؽ أهنَّ  ٪مٞمَ  ٍمذه اٮمٻمڇم٥مدة، ڇمٖمٻمډموإن ا٢متڀمرت اٮمٴمِّ

ڀمڇم: ٓم ٭متڈم اٜمڇمٮمټمځم٧ِّم اٮمقاردُ  ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځّمډم، ٖمځمٿمَم  صځمٌغ ٬مريٌډٌم ٲمٿمڀمڇم، أمهُّ

 .365«ي ظذ اخلوّصييعي افؼضوَ فؾعومَّ صؾ افؼَّ أ»-
 و ٗمًتٺمڇمد ٲمٿمڀمڇم ٖمدٓٮمډم اٜمٺمڀمقِم.، 366«ياخلوّص  ادصوفح ظذ ميٌ مؼّد  يُ افعومّ  ادصوفُح » -

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
ڇمء ٙمڇمٮمٌڇم ٮمٽمپمٴمڇمٮمح ع ٙمډم ٥مٝم اٜمٴمٽمحډم اخلڇمّصډم، ٫مڇمٮم٩مَّ وهل ڂمٺمًڀمڇم ٗمٻمديؿ اٜمٴمٽمحډم اٮمٸمڇمٲمَّ 

ٜمٺمڇم١مد ، ويد٫مع اٿمڇم٫مع واخلځمقر، وإَّٓ ٫مځَمٻمٴِمد ٗمټمثَٞمهڇماٜم ، يًتجٽمڈم لمځمعدا٫مٸمڇم ٮمٽمپمٺمڇم١مد
 .367ٙمځمحٸمڇمرض ٙمڇمءت ٬مقا٥مد اٮم٠ّم ٫مڅمن ٗمٸمّذر وو٬مع اٮمتّ  ٗمٻمٽمځمٽَمڀمڇم؛ ٣مٽمڈموإٓ  واٮم٩مور،

ر اٮمقا٬مع ٥مٝم اٮمّي  ر د٫معُ ك ٥مٿمد إزاٮمډم اٮميَّ ا٥مَ ُٞم ١مڇم٥متئٍذ؛ ٫م حڇمتاٜمرٙمِّ  ىٚمدإاٮمٻمڇم٥مدة و
ٲًمڇم ډماٮمٸمڇمٲمَّ   .ٽمف رضر ٥مڇممٌّ ؾ هذا إٛمٞم إذا ٭مڇمن يٿمد٫مع ٖمتحپمُّ تحپمَّ ٫مځمُ ، ر اخلڇمصِّ ٥مٝم اٮميَّ ، ٲُمٻمدَّ

 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة:  افػروعكامذج مـ : ثوفثو
ڇمس ٚمڇمٙمډم وإٙمٌڇمر اٜمحتټمر ٥مٝم إٛمراٙمف ٖمٻمځمپمډم اٜمثؾ إذا ٭مڇمن ٮمٽمٿمَّ مـع آحتؽور، -1

ر اخلڇمصډم، ٮمّير اٜمتق٬مع ٖمڇمٮمٸمڇمٲمَّ اد٫مع ٭مؾُّ ذٮمؽ ٮم، 368إٮمځمف  وٮمق أٲمټمـ ٚمٴمقل ٖمٸمض اٮميَّ
ٽمٸمډم ٖمڃمن  ًِّ ؛ 369، وأڂمٻمٴمٿمڇم ٮمف ٲمـ ٘مپمٿمڀمڇمټمؿ ٥مٽمځمف ٖمڇمٮمتٰمف ٓم ٲمٽمټمف ٖمَم ٓ يروڇمهُٚم ٮمٴمڇمٚمڈم اٮم

                                                           

 .1/197ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم،  - 364
 507-505ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، ص - 365
 .57/ 3اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 366
 .339يٿمٷمر: آٙمتڀمڇمد ا١ٓمتثٿمڇمئل، ٥مپمر ٲمقڂمډم، ص - 367
 .4/228حلٶمڇمب، يٿمٷمر:  ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، ا - 368
 265يٿمٷمر: ٫متڇموى اٖمـ ر٢مد، ص - 369
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ؾ اٮمّير اخلڇمّص؛ ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد:   ٖمڇمب ٲمـ هق احلټمؿ هذا»ذٮمؽ أنَّ اٮمّير اٮمٸمڇمّم يد٫مع ٖمتحپمُّ
ٸمڇمم إذا ٪مال، اٮمٶمَّ ٓم  اٮمٸمٽمؿ هؾِ أ ٲمـ و٪مٞمه ٲمڇمٮمؽ ٭مٻمقل ډماٮمٸمڇمٲمَّ  ٜمٿمٺمٸمډم ډماخلڇمّص  ٥مٝم اٮمٻمٵمڇمء

ًُّ ف ٖمڅمٛمراٙمِ اطإٲمڇمم يڃمٲمر أهٽمَ إنَّ تځمڌم إٮمځمف، و٭مڇمن ٓم اٮمٌٽمد ٣مٸمڇمم، واٚم ڇمس ف إ٨م اٮمٿمَّقق، وٖمځمٸمِ ف إ٨م اٮم
 .370شحلڇمٙمتڀمؿ إٮمځمف...

٥مٿمد ْمڇموز اٮمتجڇمر احلد وٲمٌڇمٮمٹمتڀمؿ ٓم ا١ٕمٸمڇمر ممڇم صڇمر ي٠مٗمڈم ٥مٽمځمڀمڇم  سعرجقاز افتَّ -2
٥مٝم أڂمَّف ٮمځمس ِمض  وإن حلؼ هبؿ ڂمقع رضر ٛمڇمصٍّ ٖمڅمڂمٻمڇمص اٮمّرٖمح، ،٪مٌـ ٫مڇمٚمش يي ٖمڇمٮمٸمڇمٲّمډم

ډم ڂمٷمرا حلڇمٙمډم رضر ٖمؾ اٮمرٖمح ٚمڇمصؾ وإڂّمَم اٮمٹمڇميډم ٓم ڂمٻمٴمف ٖمپمٻمڇمٖمؾ حتٴمځمؾ ٲمٴمٽمحډم ٥مٽمځمڇم ٥مڇمٲمّ 
: اٮمٿمڇّمس ًُّ  صڇمٚمڈم ٥مٝم جيڈم»؛ ٙمڇمء ٓم اٜمختٰم اٮمٺمٻمڀملِّ  ٍمؿ جيٸمؾ أن، ٜمٴمٽمحتف ؾاٜمق٭مَّ  ققاٮم

 ڈمٗمٻمٽمَّ  َم٭مځمٺمَ  ڇمهإيَّ  ڀمؿيٽمزٲمُ  و، ذٮمؽ ٓم دهؿيتٺمٻمَّ  و، ٥مٽمځمف يڇمدةَ اٮمزِّ  ڀمؿيپمٿمٸمُ  ،و فُ ٳمٌِ يُ  ٲمڇم ٖمِح اٮمرِّ  ٲمـ
 ًِّ ًُّ  ٲمـ ٖمڅمٛمراٙمف أو، إدب ٲمـ يراه ٖمَم ٥مڇم٬مٌف ٥مٴمڇمه ٫مپمـ ڂمٻمٴمڇمن؛ أو ٖمزيڇمدة ٸمراٮم  إن، ققاٮم

 .371شٖمف اًتنًّ ٲمُ  ذٮمؽ ا٥متڇمد
ـبون، ومـع بقِع حورٍض فبوٍد: -3 ـوع، ومـع تؾؼ ل افر   تضؿغ افص 
ـوع -أ  ٫مٻمد ٭مڇمن اٮمٿمڇمُس زٲمـ اٮمقٚمل ،ڇمساٮمٿمّ وهؿ إٙمراء اٜمٳم٠م٭مقن ٖم٧م : تضؿغ افص 

ډمً ٲمڇم اٚمتڇمٙمقا إٮمځمف ًتٴمٿمٸمقنَ يَ  ڇمڂمعُ ڀمؿٓم أو١مڇم٣م ، و٭مڇمڂمڊم إٲمڇمڂمډم ٥مڇمٲمَّ اٜمٴمٿمقع  هالكَ  ، ٫مڅمذا اد٥َّمك اٮمٴمَّ
ډم ڂمزاع حُيِقج إ٨م ٲم٩مو٥مځمَّډم اٮمتَّٵمپم٧م. ٌُف، وٌم يټمـ ٘مپمَّ ٬مف صڇمٚم  ٥مٿمده؛ صدَّ

ـَ اخلٽمٺمڇمء؛ َأْن دٛمٽمڊم اخلځمڇمڂمډم ٓم  ٖمٸمض اٮمٿمٺمقس؛ ٣مپمٸًمڇم ٓم أٲمقال ٖمځمد أنَّ اٮمقوَع اٛمتٽمػ زٲم
٥مڇمَوى و؛ وَضُعَػ افقازعاٮمٿمڇمس،  ، ٖمحځمڋم ٮمق ُٗمِرك احلڇمل ٥مٝم ٲمڇم هق ټمڇمةُ ٘مرت اٮمٳّم ڇمټمٗم٫مڇمڂمت٩مت اٮمدَّ

ي وو٬مع اٮمٿمَّ ٥مٽمځمف ٲمـ ٥مدم اٮمتَّ  أٲمريـ،  ؿ ١مڇم٥متئذ ٖم٧مَ ڀمُ ٫مَ ڇمس ٓم وځمؼ وٚمرج؛ ٵمپم٧م؛ ٮمٸمؿَّ اٮمتٸمدِّ
ڇمس وٓ يٺمك ٲمڇم ٫مځمف ٲمـ وځمڇمع ٲمٴمڇمٮمح اٮمٿمَّ  ڇم أن ي٠م٭مقا ا١ٓمتٴمٿمڇمع؛أٚمدمهڇم أٚمرُج ٲمـ ٬مًځمپِمف: إٲمَّ 

                                                           

 ٫265متڇموى اٖمـ ر٢مد، ص - 370

 .349/ 5اٜمختٰم اٮمٺمٻمڀمل، اٖمـ ٥مر٫مډم،  - 371
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ٓم  ځمَع أٲمقاٍُمؿ، وهق ٫مًڇمدٌ ٵِم ٲمقا ٥مٽمځمف؛ ٫متَ أو أن ُيٻمدِ . ٲمٸمڇميٳمڀمؿ؛ إذ ٮمځمس يًتٹمٿمل ٥مٿمف أٚمد وٗمٸمٶمځمؾ
 إرض ٥مريض.
ؾُػ مـ افصحوبي وافتوبعغ ارتلى ٲمـ هٿمڇم؛  ـوع؛ رظًقو دصوفح افـوس افعومي،  تضؿغَ افسَّ افص 

ي ٥مٝم أٲمقاٍمؿ، و٥مٝم ذٮمؽ ١مڇمر اٮمٸمٽمَمء ٖمٸمدهؿودرًءا ٮمٽمٺمًڇمد اٜمتق٬مَّع ٲم  .ـ اٮمتٸمدِّ
ډم ٲمڇم ٬مڇمل ڇم يٳمٌف ذٮمؽ ٲمـ ٲمٿمٺمٸمډم اٮمٸمڇمٲمَّ وممَّ  ،وسؾضؿـقا ذفؽ دصؾحي افـَّ ..».و٬مد ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ: 

ًِّ ٻمُّ ٽمَ ٓ يٌع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد وٓ ٗمَ » :ر١مقل اهلل  ؛ ٫مٽمَم رأى أن ذٮمؽ شط هبڇم إ٨م ا١ٕمقاقٌَ ٚمتك ىُم  ٽمعَ قا اٮم
 .ش٫مځمف ٖمذٮمؽ ډم أٲمر يٴمٽمح اٮمٸمڇمٲمَّ 

ًُّ دٛمقٍمِ وهق ا٥م٠ماض اجلڇمٮم٧ٌم ٬مٌؾ  ـبون:ل اجلؾَى وافر  تؾؼ   -ب ٲمٿمڀمؿ،   ا٢ٓم٠ماءُ  قَق وؿ اٮم
ًِّ اٚمتټمڇمر اڇم يٺميض إ٨م ممَّ  ڇمر  -ريمف اهلل-ذهڈم ٲمڇمٮمؽ وا١ٕمٸمڇمر؛ و ٽمعٮم ك اٮمر٭مٌڇمن أن يٞمَّ ْمَّ ٓم ٲَمـ ٗمٽمٻمَّ
قق ا ًُّ پمف ٓم ا١ٕمٸمڇمر؛  ره،، ومـعو ٓحتؽوئفٲمٸمف، ٖمٿمٺمس ٘مپمـ ذا ٓم ا٢ٓم٠ماكٮم وو٬مق٫مڇم دون حتټمُّ
ية ٥مڇمارٲم ، وفق أكؼصـو ربحف ؾقحدث كقُع بلهؾ افسققافعوم  فإلرضار د٫مٸمڇم ، وفؾؿصؾحي افعومَّ

ر اخلوص   ؾ افرضَّ  .374رضٍر خوص  فف؛ إظامٓ فؾؼوظدة افؼوضقي بتؼديؿ دؾع افرّضر افعوم  بتحؿ 
ٖمًٽمٸمتف يريد ٖمځمٸمڀمڇم ٖمًٸمر اٮمق٬مڊم؛ ٫مځمڃمٗمځمف  : وصقرٗمف أن جيلء اٮمٌٽمَد ٪مريڈٌم بقع حورض فبودٍ  -
قق ٫مځمٌځمٸمڀمڇم ٮمف، وَٖمٽمديٌّ  ًُّ ًِّ أ٥مرف ٖمڇمٮم ٸمر؛ ٮمذٮمؽ ٙمڇمء ٓم ٮمق ُٗمِرك اجلڇمٮمڈُم يٌځمع ٖمپمٸمر٫متف ٕرٛمَص ٓم اٮم

اهللُ ٖمٸمٵَمڀمؿ ٲمـ  ڇمس يرزُق ٓ يٌع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد؛ د٥مقا اٮمٿمَّ : »٬مڇمل: ٬مڇمل ر١مقل اهلل  روايډم ٙمڇمٖمر 
ر  ِدييٌځمَع ٮمٽمٌڇم٫مځُمپمٿمَُع احلڇمرُض ٲمـ أن  .(375 شٖمٸمضٍ  وٓ يدٛمؾ ٖمځمٿمف وٖم٧م اٮمٿمَّڇمس، وذٮمؽ د٫مٸمڇم ٮمٽميَّ

ٖمح پمًڇمر ڂمقع رضر ٛمڇمصٍّ ٖمپمٿمٸمف ٲمـ ذاك اٮمرِّ ًَّ ، وٮمق حلؼ ٖمڇمٮم  اٮمٸمڇممِّ

                                                           

 .59ٗمٸمٽمځمؾ إٚمټمڇمم، ِمپمد ٢مٽمٌل، ص/ -372
 (.3/401اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن، _373

 .525-524/ 6يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، -374
حځمح، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇم ( 375  ، وٕٙمؾ 3/1157، 1522ر٬مؿ: ،ب حتريؿ ٖمځمع احلڇمرض ٮمٽمٌڇمديأٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم اٮمٴمَّ

ډم؛ هنك اٮمٿمٌل  ٥مـ اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ أڂمف »٥مـ هذا اٮمٺمٸمؾ واٮمذي هق ٓم أصٽمف ٲمٌڇمٌح، ٖمؾ ٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم:  هذه اٜمٴمٽمحډم اٮمٸمڇمٲمَّ
 .(6/529ا١ٓمتذ٭مڇمر:  ش يڄمدَّب احلڇمرض إذا ٖمڇمع ٮمٽمٌڇمدي
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ي؛ ٭مؾُّ أوٮمئؽ احلڇمرض ٮمٽمٌڇمد ٖمځمعِ ٲمٿمع ٭مٌڇمن، ول اٮمرُّ ٗمٽمٻمِّ  وٲمٿمعُ ٫متٵمپم٧ُم اٮمٴمٿمڇّمع 
، 376ر اخلڇمصِّ ٥مٝم اٮميَّ  اٮمٸمڇممِّ  د٫مع اٮمّير ٗمٻمديؿُ اٮمت٩َّميٸمڇمت؛ ٲمٽمحٷمڀمڇم اٜمٻمڇمصديُّ وٚمټمپمتڀمڇم؛ 

ڀمل ٥مـ ٖمدٮمځمؾ اٮمٿمَّ ؛ٲمډم ٥مٝم اٜمٴمڇمٮمح اخلڇمّصډماٜمٴمڇمٮمح اٮمٸمڇمٲّمډم ٲمٻمدَّ » :-ريمف اهلل-ڇم٣مٌلُّ ٬مڇمل اٮمٳمَّ 
 ًِّ ًَّ  ي،ٽمع وٖمځمع احلڇمرض ٮمٽمٌڇمدٗمٽمٻمل اٮم ٲمع أن إصؾ ٫مځمڀمؿ  ،عٽمػ ٥مٝم ٗمٵمپم٧م اٮمٴمٿمڇمّ واٗمٺمڇمق اٮم
 .377شإٲمڇمڂمډم...

 

 

 
 

                                                           

 265يٿمٷمر: ٫متڇموى اٖمـ ر٢مد، ص - 376
 2/350اٮمٳمڇم٣مٌل،  اٜمقا٫مٻمڇمت، - 377
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 :ّسابعاإلاعلب ال

ت.كىاعد الّخِصير  َُّ ت عىد اإلاالك َُّ  وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

 :378: ادشّؼي جتؾى افتقسرإوػ ؼوظدةاف
 : مـ صقغ افؼوظدة:أوٓ

 .379احلرج ٲمر٫مقع ٓم اٮمّديـ
 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
ڀمد ٖمجَ  إَّٓ  أي  سكػُ إَ  إٓ بشؼ  ﴿... : اجلڀمد واٮمٸمٿمڇمء، وٲمٿمف ٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ: ؼ وادشؼيافش  
.واٮمّتځمًٞم 381ڇمدة ٓم آٚمتَملتٸماٮمٸمن واٮمٸمٿمڇمُء اخلڇمرٙمڇمن ٥مـ ٚمّد اٜم :واٜمٳمٻّمډم اصٶمالٚمڇمً ، 380إڂمٺمس
 ًُّ  .382ځمقڂمډمڀمقٮمډم واٮمٽمُّ هق اٮم
أو ٲمڇمٮمف؛ ٫مڅمّن اٮم٩ّميٸمډم  اٜمټمٽمَّػ ٓم ڂمٺمس وٲمٳمٻّمډمٍ  ٚمرجإ٨م ف ٗمٶمٌځمٻمُ  ٬مد يٺميض ذ٥ملٍّ  ٚمټمؿٍ  ټمؾُّ ٫م

؛ واٜمٳمٻّمډم اجلڇمٮمٌډم ٥من أوٖمَم يټمٺمؾ إٲمٵمڇمء احلټمؿ دون ٥مٿمڊم ٥مٿمف  ٗمًتد٥مل اٮمتځمًَٞم واٮمتخٺمځمَػ 
 .383ٮمٽمّتځمًٞم؛ هل اٜمٳمٻّمډم ٪مٞم اٜمٸمتڇمدة؛ وهل اٮمتل ٗمٿمٺمّؽ ٥مٿمڀمڇم اٮمّتټمڇمٮمځمػ اٮم٩ّم٥مځّمډم ٪مڇمٮمٌڇمً 

ع ٚمتك اٮم٩مَّ  ډمُ وأصقٍِمڇم ٙمڇمءت ٖمپمٸمٿمًك ٗمٵمڇم٫مرت ٥مٽمځمف أدٮمَّ  اٮمٻمقا٥مدِ  ڇمِت هذه اٮمٻمڇم٥مدة ٲمـ أٲمَّ و
ل اٜمټمٽمَّٺم٧م ا١متتٌٸمڊم ٗمرٛمځمٴًمڇم ڇمٜمٳمٻمډم إذا ا٥م٠مت أٚمقا٫مٖمٽمغ ٲمٌٽمغ اٮمٻمٶمع، وهق ر٫مع احلرج وأصڇمر، 

ڇم ٖمڇمٖٓمٵمقاٖمٶمڀمڇم اٮم٩م٥مځمَّډم، ذاك اٮمتخٺمځمػ واٮمتځمًٞم وختٺمځمٺًمڇم،  ، إٲمَّ ٭مپمختٽمػ ٲمٷمڇمهر ٬متٵمڇمء إص٦مِّ

                                                           

 .156ص ،ٮمزر٬مڇما ،، ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم4/445ذح اٮمټمق٭مڈم اٜمٿمٞم، اٖمـ اٮمٿمجڇمر اٮمٺمتقٚمل،  - 378
 1/62اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 379
 .183/ 10ٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر،  -380
 .431ٲمٸمجؿ ٮمٹمډم اٮمٺمٻمڀمڇمء، ص/  -381
 .745ازي، ص/، وّمتڇمر اٮمٴّمحڇمح، اٮمرّ 680اٜمٴمٌڇمح اٜمٿمٞم، اٮمٺمځّمقٲمّل، ص/ -382
 .88يٿمٷمر: ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٮمّزر٬مڇم، ص/ -383
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٭مٹمڇمٮمڈِم اٮمرٛمص ٓم  ٲمـ إصقل،ا١متثٿمڇمًء  ٗمًتتٌع ٗمرٛمځمٴمڇم ر٫مع احلرج ٓم اٮم٩ميٸمډم أصڇمٮمډم، ٭مَم أهنڇم 
 اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم.

 ي افؼوظدة:ـــ: أدفَّ ثوفثو
ٗمٷمڇم٫مرت  ٲمـ اٮمٻمقا٥مد اٮمټُمٽمځّمډم اٮمتل ٗمقاٗمر أدٮمډّم اٮم٩مع وش اٜمٳمٻّمډم ْمٽمڈم اٮمّتځمًٞم»٬مڇم٥مدة  ُٗمٸمدُّ 

إّن : »؛ ٬مڇمل اٮمٳّمڇم٣مٌلُّ ٲمـ اٮمٻمرآن واٮمًٿمّډم ٭مثٞمة اٮمٳمڇمهدة ٍمڇم ٿمٴمقصواٮم وٗمټمڇم٘مرت ٓم ٲمٸمٿمڇمهڇم
 .384شظذ رؾع احلرج يف هذه إّمي بؾغً مبؾَغ افؼطع إدّفيَ 

 :كصقص افؽتوب -أ 
ھ  چو٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:   ،385چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  :٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م  -1

 .386 چ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 .387چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چو٬مقٮمف أيٵمڇم:  -2

 .388چٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: -3
يٸمډم ٥مدم هل ٗمدل ٥مٝم ، وف ٥مـ اٜمټمٽمَّػاحلرج ور٫مٸمِ  ٺمِل ٖمځمِّٿمډم ٫مځمٿم أيڇمتهذه  إ٬مرار اٮم٩مَّ
ر٫مع وٗم٩ميٸمڇمهُتڇم ٗمٿمتٷمؿ ٲمٷمڇمهَر ڇمٮمځُمن ٓ اٮمٸُمن، أهنڇم ذيٸمډم ٙمڇمئځمډم ٖمو ،ٖمَم ٓ يٶمڇمق اٮمتټمٽمځمَػ 

 ، وهل ٣مڇم٫محډم ٖمپمٷمڇمهر اٮمتځمًٞم ور٫مع احلرج.اطإس واٮمٹمؾِّ 
 
 

                                                           

 .1/340اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳّمڇم٣مٌّل، -384
 .6اٜمڇمئدة:  -385
 .78احلڌّم:  -386
 .185اٮمٌٻمرة:  -387
 .286اٮمٌٻمرة : -388
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 : ـّيافس   كصقص -ب
ـَ أحٌد إٓ ؽؾبف: »ملسو هيلع هللا ىلص  ٌلُّ اٮمٿمَّ ٬مڇمل -1  .389شإّن افّديـ ُيرٌس، وفـ ُيشوّد افّدي
اَم ُبِعْثُتْؿ : »... -اٮمذي ٖمڇمل ٓم ڂمڇمٚمځمډم اٜمًجد ا٥ٕمرانمِّ  ٓم ٬مٴمډم-ملسو هيلع هللا ىلص و٬مڇمل اٮمٿمٌّلُّ  -2 َؾنِكَّ

ـَ  ي ِ ـَ ، َومَلْ ُتْبَعُثقا ُمَعرس  ي ِ  .390شُمَقرس 
ٌّڇمس  -3 أّي إديڇمن أٚمڈمُّ إ٨م اهلل؟ ٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص: ٬مڇمل: ٬مځمؾ ٮمر١مقل اهلل ٥مـ اٖمـ ٥م

 .391شاحلـقػّقي افّسؿحي»
لِّ  ٥مـ أنم هريرة ٥مـ  -4 ّؾ  ؼَّ ُص فقٓ أنَّ أملسو هيلع هللا ىلص: » اٮمٿمٌَّ ـُ ظذ ُأّمتل ٕمرهتؿ بوفّسقاك ظـد 
ر صالَة اٮمٸمٳمڇمء ٚمتك ذهڈم ٲمـ اٮمٽمځمؾ ڂمٴمٺُمف-ملسو هيلع هللا ىلص و ٬مقٮمف  ،392شصالة فقٓ أن أصّؼ : »-و٬مد أٛمَّ

ـُ ٥مٌد اٮمٟمّ وٓم ذٮمؽ  .393شظذ أّمتل؛ ٕمرهتؿ بوفّصالِة هذه افّسوظي دٮمځمٌؾ ٥مٝم ... : »يٻمقل اٖم
  .394شٿمڀمڇم ٲمټمروهٌ ٫مٵمؾ اٮمّتځمًٞم ٓم أٲمقر اٮمّديڇمڂمډم، وأّن ٲمڇم يٳمّؼ ٲم

 إِْن ٭َمڇمَن َر١ُمقُل اهللَِّ »٬مڇمٮمڊم ٥مڇمئٳمډم ر ي اهلل ٥مٿمڀمڇم: : تقسرايسك افعؿَؾ ملسو هيلع هللا ىلص بؾ ـون 
 . 395شٮَمځَمَدُع اٮْمٸَمپَمَؾ َوْهَق حُيڈِمُّ َأْن َيٸْمپَمَؾ ٖمِِف َٛمٳْمځَمډَم َأْن َيٸْمپَمَؾ ٖمِِف اٮمٿمَّڇمُس ٫َمځُمٺْمَرَض ٥َمٽَمځْمڀِمؿْ 

 ٮمتَّځمًٞم ور٫مع احلرج.ٕصؾ ا ٭مؾ هذه إٚمڇمديڋم ٗمٳمڀمد ٖمقوقح وٙمالءٍ 
 
 

                                                           

 .1/23،  39ر٬مؿ:ٖمڇمب اٮمديـ ين،  ٭متڇمب اطإيَمن،  أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم اٮمٴمحځمح، -389
 .89/  1، 217ر٬مؿ: اٮمقوقء، ٖمڇمب صڈم اٜمڇمء ٥مٝم اٮمٌقل، ٭متڇمب أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم اٮمٴمحځمح، -390
 .  ، 1/236، 2107ٲُمًٿمد اطإٲمڇمم أيمد، ر٬مؿ:  -391
 .1/151، 612ر٬مؿ:  ، ٭متڇمب اٮمٶمڀمڇمرة، ٖمڇمب اٮمًقاك، أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم اٮمٴمحځمح -392
 .6/2645، 6812ر٬مؿ: ٖمڇمب ٲمڇم جيقز ٲمـ اٮمٽمق، ٭متڇمب اٮمتپمٿمل،  أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم اٮمٴمحځمح، -393
394-  ،  .7/199اٮمّتپمڀمځمد، اٖمـ ٥مٌد اٮمَٟمّ
 .379/ 1، 1076ر٬مؿ: ،٭متڇمب اٮمتڀمجد، ٖمڇمب حتريض اٮمٿمٌل  أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم اٮمٴمحځمح، -395
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 ظذ افؼوظدة: ادبـقَّي  افػروعكامذج مـ : رابعو
ٲمٳمٻمډم و ڇمس ٓم ٫متحف أو ڂم٩مه رضرٌ ٙمقاز اٮمٌځمع ٥مٝم اٮمٟمڂمڇمٲمڌم ٫مځمَم يٽمحؼ اٮمٿمّ -1
ٓ ٮمٻمڇم٥مدة وإ٥مَم ،ڈمٺمډم ا١متثٿمڇمء ٲمـ ٖمځمع اٜمٹمځمّ ف ٥مٝم اٮمٴمِّ ٖمځمٸمُ  زَ قِّ ُٙم  وٍمذه اٮمّيورةِ  ،ةرڇموٛمً

إن  ،وإن ٛمڇمٮمٺمڊم ٫مڇمٮمٌځمع ٲمردود ،ٓزمٌ  ٫مڇمٮمٌځمعُ  ،اٜمٌځمعَ  ا٫مٻمڊم اٮمٴّمٺمډمُ ٫مڅمن و اٜمٳمٻمډم ْمٽمڈم اٮمتځمًٞم،
 .٢396مڇمء اٜمٳم٠مي

؛ وإن اٛمتٽمٺمڊم اٮمٻمځمپمډمُ  ٺمؼ اٮمټمځمُؾ إذا اٗمّ  ،ٸمڇمٲم٧م ٲمـ صٿمػ واٚمدٍ ٙمقاز اٮم٩م٭مډم ٖمڇمٮمٶمَّ  -2
ډم إذا ډم واٍمڇم٢مپمځمّ ٲمٳمٻمځمّ ڂمڇمڂمٞم اٮمدّ ف ٖمڇمٮمدّ ٭مَم هق ٢مڃمن اٮمّٰم  ،ٲمٸمتٟم اٮمځمًٞم ٪مٞمُ  آٛمتالَف  ذٮمؽ أنَّ 
٭مډم اٮمذي ٓ يٻمٴمد إٮمځمف ٙمڇمئز ٓم اٮم٩ّم  اٮمځمًٞمَ  ٺمڇموَؾ ف يًٞم، ّٕن اٮمتَّ ي ٖمځمٿمڀمڇم ٓم اٮمٰمَّ ٭مڇمن اٮمذ

ځمًٞم ٮمٽمتَّ  ٙمڇمٮمٌډمً  ډمُ ډم آڂمٺمټمڇمك ٥مـ ذٮمؽ، ٫مټمڇمڂمڊم اٜمٳمٻمَّ ٭مَم جيقز اٮمٹمرر اٮمځمًٞم ٓم اٮمٌځمقع، ٜمٳمٻمَّ 
 . ٫397مٸمٺمل ٥مٿمف
-اٜمقزوڂمڇمت اجلزاف ٓم اٜمټمځمالت و ځمًٞم ٙمڇمز ٖمځمعُ ډم ْمٽمڈم اٮمتَّ وا٥متٌڇمرا ٕصؾ اٜمٳمٻمَّ  -3
 ،ډماٜمٳمٻمَّ  ډمُ اٜمټمځمؾ واٜمقزون ٲمٷمٿمَّ أنَّ ذٮمؽ  ؛دون اٜمٸمدودات -إصؾ اٜمٿمع  ٮمٽمجڀمڇمٮمډم ٲمع أنَّ 

 .398ڇمسه ٮمٹمڇمٮمڈم اٮمٿمَّٖمخالف اٮمٸمّد ٮمتځمنُّ  ،ڇمساٮمٿمَّټمّؾ ك ٮموحترير ذٮمؽ ٓ يتڃمٗمَّ  ،آٮمډمإ٨م ٓٚمتځمڇمٙمڀمَم 
فؽثرتف وتسووي  يمشؼَّ ه ـون يف ظد   إذا، اٜمٸمدود ٙمزا٫مڇم ٖمځمعَ زوا ٙمقَّ  ؛وا٥متٌڇمرا ٍمڇم أيٵمڇم

ف جيقز اجلزاف ٫مځمف ٫مڅمڂمَّ  ،٭مڇمٮمٌٶمځمخ هف ٓ آحودَ مبؾغَ  أو يؽقن ادؼصقدُ ، ٭مڇمجلقز واٮمٌځمض ،أؾراده
 .399هوإن اٛمتٽمٺمڊم آٚمڇمدُ 

 
 

                                                           

396 -  ،  .4/294يٿمٷمر: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدريُّ
 .3/45يٿمٷمر: اٜمٻمدٲمڇمت، اٖمـ ر٢مد،  - 397
 3/19يٿمٷمر: ٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، أيمد اٮمٴمڇموي،  - 398
 21-3/20يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 399
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 .400ـوظتبور افرّضورة يف حتؾقؾ ادحرم ،احلوجي يف جتقيز ادؿـقع : اظتبورُ افثَّوكقي ؼوظدةاف
:ٓ  مـ صقغ افؼوظدة: أوَّ

 .401تراظك احلوجوت ـام تراظك افرّضورات 
ًي ـوكً أو خوصيً   ل مـزفي افرضورة؛ ظومَّ  :402احلوجي تـزَّ

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
، احلڇمٙمډُم ٭مّؾ ٲمڇم ُيٺمتٻمر إٮمځمف ٲمـ ٚمځمڋُم اٮمّتق١مٸمډُم ور٫مُع اٮمٵّمځمؼ اٜمڄمّدي إ٨م احلرج واٜمٳمٻّمډم

 .403اٮمتل ٓ ٗمٴمؾ إ٨م ٚمدِّ اٍمالك
ڇم ٙمڇمريډم ُمرى اٮميورات ٗمًتتٌعاحلڇمٙم ٥مٝم ٚمټمؿ واٮمٻمڇم٥مدة ٗمدلُّ   اٮمّتخٺمځمَػ  ڇمت وأهنَّ

واٮمٻمڇم٥مدة أصؾ ٲمٻمڇمصديٌّ يرٙمع إٮمځمف ٓم آٙمتڀمڇمد واٮمٺمتقى، وهل ٚمٻمځمٻمډم ٖمٵمَمن ؛ واٮمّتځمًٞمَ 
ت إٚمقال واٜمالٖمًڇمت؛  ٮمڊم اٮمٷمُّروف، وٗمٹمٞمَّ يٸمډم ٮمټمؾِّ زٲمڇمن وٲمټمڇمن، ٲمڀمَم ٗمٌدَّ صٽمقٚمځمَّډم اٮم٩مَّ

ؾ ٓم ذٮمؽ أصال ٖمديٸمڇم؛ ٬مڇمئال: وهلل درُّ اٮمٳمڇم٣مٌّل إذ يڄم ى اٮمٻمقُل ٖمحپمٽمِف ٥مٝم إذا أدَّ  إصُؾ »صِّ
فال  ؛راد؛ ؾفق ؽر جور ظذ اشتؼومي وٓ اضّ أو إػ مو ٓ يؿؽـ ذظو أو ظؼالً  إػ احلرِج ف ٥مپمقٲمِ 
وٲمـ ٌم يالٚمٷمف ٓم  ...إذ هق احلڇم٭مؿ ٫مځمڀمڇم  ؛ٛمصِ وپمٿمف ٗمدٛمؾ أٚمټمڇمم اٮمرُّ  ٓم... و اإلطالق يستمرُّ

ـِ  ډمِ ٥مځمَّ قا٥مد اٮم٩مَّ ٗمٻمرير اٮمٻم  .ش َافغؾط مل يلم

                                                           

 .790اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 400
 . 2/102ذح ٲمځمڇمرة ٮمٽمتحٺمډم،  - 401
ڇمٖمؼ، يٿمٷمر: اٜمٿمثقر، اٮمزر٭مٳمـل،  -402 ًَّ ٓٮمډم ٥مٝم اٜمٸمٿمك اٮم ځمٹمډم ٮمځمًڊم ٮمٽمَمٮمټمځمَّډم ٮمټمٿمَّڀمڇم ا٢متڀمرت ٭مثٞما ٓم اٮمدِّ هذه اٮمٴمِّ

ٓم ُمٽمډم احلټمڇمم  32، وهل اٜمڇمدة 1/294، وا٢ٕمٌڇمه واٮمٿمٷمڇمئر، اٖمـ ڂمجځمؿ،1/89ًځمق٣مل،، وا٢ٕمٌڇمه و اٮمٿمٷمڇمئر، واٮم2/25
 .1/43اٮمٸمدٮمځمډم، يٿمٷمر: درر احلټمڇمم، ٥م٦م ٚمځمدر، 

 .2/10يٿمٷمر: اٜمقا٫مٻمڇمت، -403
 .1/102اٜمقا٫مٻمڇمت ٓم أصقل اٮم٩ميٸمډم، اٮمٳمڇم٣مٌلُّ ، -404

about:blank
about:blank
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٥مځمډم أٮمٺمځمٿمڇم ٪مڇمٮمٌڀمڇم ٬مڇمئًَم ٥مٝم ا٥متٌڇمر احلڇمٙمڇمت، وٲمع ذٮمؽ   ٛمص اٮم٩مَّ وإذا أدرڂمڇم اٮمٽمِّحڇمظ ٓم اٮمرُّ
٬مقل  ڂمٷمٞمُ وهذا أ٘مَّر ٓم ا١ٓمتثٿمڇمء ٲمـ إصقل واٮمٸمدول ٥مٿمڀمڇم، ٥مـ ٣مريؼ ا١ٓمتحًڇمن وٲمڇم ٓم ٲمٸمٿمڇمه، 

 ُق ػورِ يُ  ق يف افؼقوس إَّٓ غرِ وٓ يؽود ادُ  ،افعؾؿ آشتحسون تسعي أظشور»:-ريمف اهلل-ٲمڇمٮمؽ 
وذ٭مر اٮمٸمٽمَمء ذو٣مڇم ٮمتڃم٘مٞمهڇم ٓم اٮمّتځمًٞم وٮمځمًڊم احلڇمٙمډم اٮمتل ٗمرّٛمص ٓم  .«ـيَ افس  

 :406ٚمڇمصٽمڀمڇم واٮمتخٺمځمػ
وأٓ ختڇمٮمػ  ٬مڇمئپمډًم؛ وأن ٓ يڄمّدي ا٥متٌڇمُرهڇم إ٨م ُٖمٶمالن ٲمٴمٽمحډٍم أ٥مٷمؿ؛ احلڇمٙمډم أن ٗمټمقن
ڇم سحيڇم، ڀمڇم ، ٮمتٺمڇمُت إٮمځمڀمڇم إ٨م ٲُمٿمڇم٬مٵمډم ٲمٻمٴُمقد اٮمٳّمڇمرعوأن ٓ يڄمول آ ڂمٴمًّ وٖمٸمٵمڀمؿ ٛمٴمَّ

ډم اهڇم ٮمٽمخڇمصَّ ډم، وٖمٸمٵمڀمؿ ٥مدَّ  .407ٖمڇمحلڇمٙمډم اٮمٸمڇمٲمَّ
 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة: كامذج مـ افػروع : ثوفثو

احلڇمٙمډم  ٭مٽمُّڀمڇم رٛمص ٗمٻمڇموتڀمڇم ،اجلعوفي ؾؿ ومؼوظقي اإلجورة واحلقافي وافّس -1
ډم ر أنَّ ، واٮمٸمڇمٲمَّ وهل ٥مٻمقد ٥مٝم ٛمالف إصقل ڊم ٭مڇمڂمڊم ٭مڇمٮمّيورة، ٥مپمَّ  احلڇمٙمډم إذاممڇم ٗمٻمرَّ

احلقاٮمډم ٖمځمع ديـ  ّٕن اطإٙمڇمرة ٥مٻمد ٥مٝم ٲمٿمڇم٫مع ٲمٸمدوٲمډم ٫مټمڃمهّنڇم ٖمځمع ٜمڇم ٮمځمس ٥مٿمد اطإڂمًڇمن، و
ٽمؿ ٖمځمع ٲمٸمدوم وٖمځمع اٜمٸمدوم ٖمڇم٣مؾ، و ًّ  .408.. اجلٸمڇمٮمډم ٫مځمڀمڇم ٙمڀمڇمٮمډم. ٖمديـ، وهق ممٿمقع، واٮم

                                                           

405- ،  .1/76ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌلُّ
وٲمڇم ٖمٸمدهڇم، واٮمٻمقا٥مد واٮمٵمقاٖمط  141اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمٿمدوي، ص يٿمٷمر ٗمٺمٴمځمؾ ذٮمؽ ٓم ٭مؾ ٲمـ: ٲمق١مق٥مډم - 406

 247اٮمٺمٻمڀمځمډم اٜمتٵمپمٿمډم ٮمٽمتځمًٞم، ٥مٌد اٮمريمـ ٖمـ صڇمٮمح اٮمٸمٌد اٮمٽمٶمځمػ، ص.

، واٜمٻمٴمقد ٛمڇمصډم ٖمٶمڇمئٺمډم "احلڇمٙمډم ٗمٿمزل ٲمٿمزٮمډم اٮميورة ٥مڇمٲمډم ٭مڇمڂمڊم أم ٛمڇمصډم"وٮمذا ٙمڇمءت ٓم ٖمٸمض اٮمٴمځمڇم٪مڇمت:  -407
 ٲمـ اٮمٿمڇمس وٮمځمس ٫مردا ٲمـ ا٫ٕمراد.

ـُ ر٢مد ٓم ٖمدايډم اٜمجتڀمد: ص/ 408- ح ٖمذٮمؽ اٮمنٛمزُّ ٓم ٬مقٮمف: 575أ٢مڇمر إ٨م ُمځمئڀمڇم ٥مٝم ٛمالف اٮمٻمځمڇمس اٖم ، وسَّ
، شٙمقاز ٥مٻمد اطإٙمڇمرة ٫مڅمڂّمف ٘مڇمٖمڊم ٖمخالف اٮمٻمځمڇمس حلڇمٙمډم اٮمٿمّڇمس إ٨م ذٮمؽ...»...  ٛمزِّ ، و٬مڇمل 2/203أصقل اٮمنَّ

 : ِم واٜمڇمٮمځمډم ٓم و٭مَم ٘مٌڊم ٙمقاز اٮمًٽمؿ ٖمڇمٮمٿمصِّ ٥مٝم ٛمالف اٮمٻمځمڇمس ّم»اٮمٌخڇمريُّ تٴمڇم ٖمف، ٘مٌڊم ٮمٽمپمٿمڇم٫مع اٜمٸمدوٲمډِم ٚمټمُؿ اٮمتٻمقُّ
 .3/338٭مٳمػ إهار، ش: ٖمڇمب ٥مٻمقد اطإٙمڇمرة أي ٓم لمځمع أڂمقا٥مڀمڇم... ٖمڇمٮمٿمصِّ 
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ع اٮمٸمرايڇم وٖمځمع اٮمثپمر ٥مٝم رؤوس ٖمځم ٚمټمؿ جٛمرِّ  وٗمٽمؽ اٮمٻمڇم٥مدة و٥مٝم هذا إصؾ-2
ٖمځمع ر٣مڈم )ٖمڇم ٲمـ ٚمځمڋم ٭مقڂمف: اٮمٿمخؾ ٖمڇمٮمتپمر اٜمقوقع ٥مٝم إرض، ووٙمف اٜمٿمع ٫مځمف ٮمٽمرِّ 

از قأيٵمڇم ٙمٲمٿمف ؛ و(ٻمڇمٖمضٗمڃمٛمٞم اٮمتّ  /٧مخپم٧م ٓم ٲمڇمٮم٧م رٖمقيَّ اٮمٸمپمؾ ٖمڇمحلرز واٮمتّ  /ٖمڇمٮمځمڇمٖمس
 .409تپمرٲمـ اٮم خالت، ٓم اٮمٻمٽمځمؾ دون اٮمټمثٞما١متثٿمڇمء اٮمٿمّخٽمډم ٲمـ اٮمٿمّ

ڇمس ، ٮمٳمّدة ٚمڇمٙمډم اٮمٿم410َّٖمدا صالح ڂمخٽمډم ٲمـ ٚمڇمئط ٙمڇمز ٖمځمع لمځمع ذٮمؽ احلڇمئط إذا-3
 وٲمثٽمف ٲمڇم ٭مڇمن هذا ٢مڃمڂمف ٭مڇمٮمٻمّثڇمءيتٌٸمف اٮمٌڇم٬مل هيٸمڇم  ڇمصالح ٖمٸمٵمڀم وِّ ٖمد ٥مٿمدر ٮمذٮمؽ، ٫مڇمٮمثَم

 .411َمراٮمثِّ ١متڀمالك ُر٣َمڈم ة ٚمڇمٙمډم اٮمٿمڇمس ٓوٮمٳمدّ  ،ٖمخالف اٮمزرع
 :412ظـف معػق   : افقسرُ يوفثافثَّ  ؼوظدةاف
ٓ  : مـ صقغ افؼوظدة:أوَّ

 . 413اٮمځمًٞم ٲمٹمتٺمر -
 .٥414مٿمف اٮمٻمٽمځمؾ ٲمـ ا٢ٕمځمڇمء ٲمٸمٺمقٌّ  -
 .415آٚم٠ماز ٲمٿمف يٸمٺمك ٥مٿمف ٲمڇم ٢مؼَّ ٭مّؾ  -
 .416اٮمټمثٞم ل ٚمدّ اٮمځمًٞم وأوّ  ٚمدّ ٽمڋم آٛمر ُاٮمثّ  -
 .417ٺمرٹمتَ اٮمٹمرر اٮمځمًٞم اٜمٵمڇمف إ٨م اٮمٌځمقع ٲمُ -

                                                           

 .791يٿمٷمر: اٖمـ اٮمٸمرنم، اٮمٻمٌس، ص  - 409
 .6/452يٿمٷمر: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  - 410
 2/218ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ذح ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم اٮمرٖمڇمن، اٮمٸمدوي،  - 411

 .2/180اٜمٿمتٻمك، اٮمٌڇمٙمل  - 412
 .8/24اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم  - 413
 ،1/331اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري   -414
 1/158ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب  - 415
 ،321، ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب 1/320، اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق6/167اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد  - 416
 .4/288اڂمٷمر : ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب  - 417
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 .٥418مٿمف ٓم اٮم٩مع اٮمٹمرر اٮمځمًٞم ٲمٸمٺمقّ -
 .419يٹمتٺمر اٮمٹمرر اٮمځمًٞم ٮمٽمحڇمٙمډم -

 : مػفقم افؼوظدة: ثوكقو
ّؼ آٚم٠ماز ًٞم اٮمذي يٳُم ؾ اٮمٻمڇم٥مدة أٚمد ٲمٷمڇمهر اٮمځمن ور٫مع احلرج؛ وٲمٸمٿمڇمهڇم أّن اٮمځمّ ثِّ وم

ڇم٣مٌل ٓم ويٹمتٺمر إحلڇم٬مڇم ٮمف ٖمڇمٮمٹمڇمٮمڈم اٜمٌڇمح، ٬مڇمل اٮمٳمَّ  ، وٮمق ٭مڇمن ممٿمق٥مڇم ٓم إصؾ،ك ٥مٿمفٸمٺمَ ٲمٿمف يُ 
 ،ف ٮمر٫مع اٜمٳمٻّمډمڂمزارٗمِ  ف وتٺمڇمهتِ ٲمٻمتچم اٮمّدٮمځمؾ ٓم اٮمځمًٞم ٮم ٗمركُ »ٚمديثف ٥مـ أڂمقاع ا١ٓمتحًڇمن: 

وذٮمؽ ٓ ٗمٿمٰمف إٮمځمف  ،اٮمّتڇم٫مف ٓم ٚمټمؿ اٮمٸمدم وإيثڇمر اٮمّتق١مٸمډم ٥مٝم اخلٽمؼ... ووٙمف ذٮمؽ أنَّ 
ومهڇم ٲمر٫مق٥مڇمن  ،ي إ٨م احلرج واٜمٳمٻّمډماٜمٳمڇمّٚمډم ٓم اٮمځمًٞم ٬مد ٗمڄمدِّ  إ٪مراض ٓم اٮمٹمڇمٮمڈم، وأنَّ 

 .420شػ٥مـ اٜمټمٽمَّ 
 ٌلُّ ٿمَّ اٮمك يٿمٌٹمل أن يٽمحٷَمف اٜمجتڀمد، و٫مځمف هن ويًتدلُّ ٮمٽمٻمڇم٥مدة ٖمحديڋم ٥مـ ر١مقل اهلل 

  َ٥مٝم ڂمحق اٮمٸمپمؾ هبڇم  ٪مٞم أنَّ  ؛ 421شإّٓ ٲمقوع إصٌٸم٧م أو ٘مالث أو أرٖمع ،ٌس احلريرـ ٮمُ ٥م
ذٮمؽ وٲمرٙمع ، 422ٮمذي يٸمٺمك ٥مٿمفٽمځمًٞم اٲمٶّمرد ٮم ٚمدٍّ  ووع، ٮمٴمٸمقٖمډم ڈمًتٴمٸمَ ٬مد يُ  ٲمٶّمردٍ 

ٓم حتديد اٮمٻمدر  واٜمٸمڇميٞم، ٵمقاٖمطلمٽمډم ٲمـ اٮم ٲمع رضورة ٲمرا٥مڇمةاٮمٿمڇمس و٥مڇمداهتؿ؛  أ٥مراُف 
 . 423اٜمٸمٺمقِّ ٥مٿمف ٲمـ اٮمځمًٞم

                                                           

 . 2/153؛ ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد  3/295ر اٮم٩موق، اٖمـ اٮمٳمڇمط إدرا - 418
 .176اڂمٷمر : ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر ص  - 419
 .2/142ا٥ٓمتٴمڇمم، اٮمٳمڇم٣مٌل  - 420
ٙمڇمل واٮمٿمًِّڇمء  - 421 ډم ٥مٝم اٮمرِّ هڈم واٮمٺمٵمَّ يٿمډم، ٖمڇمب حتريؿ ا١متٸمَمل إڂمڇمء اٮمذَّ أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٽمٌِّڇمس واٮمزِّ
 .6/141، 5538ر٬مؿ 

 .330ڂمٷمريډم اٮمتٻمريڈم واٮمتٹمٽمځمڈم، اٮمريًقن،  ص - 422
ډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمل، ٚمڇمٗمؿ ٖمق١مپمډم، ص 423  .194يٿمٷمر: ڂمٷمريَّ
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ٖمپمرا٥مڇمة لمٽمډم ٲمـ  ،ٲمًڃمٮمډم٭مّؾ  ٚمًڈم ٲمڇم يٿمڇم١مڈم ٣مٌځمٸمډم ،اٮمځمًٞم ويتًَّع ٚمدُّ  ؼيٵمځم و٬مد
 :424اٮمٵّمقاٖمط

 . ٫مځمف ٞماٮمځمً اٮمتټمٽمځمػ وومڇمٲمف: ٫مٌٻمدر ٲمڇم يټمقن ٲمځمًقًرا يٿمٌٹمل ٗمٵمځمځمؼ ٚمدِّ  أصُؾ  -

ؼ ځمٻم٢مڃمن آّٗمًڇمع ٫مځمف حتځمًٞم ٫مځمَم اٮمتَّ  ًع ٚمدُّ تَّ ٲمٻمڇمصد إٚمټمڇمم وٲمآٓت ا٫ٕمٸمڇمل: ٫مځم -
ة ٲمٿمف، ٚمڇمٓ وٲمآٓاٜمٻمڇمصد اٜم  . رٙمقَّ

 ٫مځمَم ٲمڇم يڃمهم:  ٓ يٹمتٺمر اٮمځمًٞم -

 .اٜمٻمڇمدير اٜمحّددة ذ٥مڇم 

 إ٭مَمل صقم اٮمٿمڀمڇمر وأر٭مڇمن اٮمٴمالة.  ٲمثؾ ،ٲمڇم يټمقن ومڇمٲمف وإ٭مَمٮمف ذ٣ًمڇم ٓم صحتف 

 افػروع ادبـقَّي ظذ افؼوظدة: ثوفثو: كامذج مـ
واٮمٸمځمڈم ٲمٿمڀمڇم: اٮمٹمرر ٓم اٮمٌځمع، وٓم اٮمٸمځمڈم ٓ يرّد ٖمف،  ٥مّدة ٲمًڇمئؾر اٮمځمًٞم ٓم ٹمتٺمَ يُ  -
ًّ ، وإذا زاد اٮمق٭مځمؾ ٥مٝم ٲمڇم أٲمر ٮمزم، واٮمتّ ٥مٿمد اٜمٳم٠مي ٓ يرّده حيُدث ټمت٧م ٺمڇموت اٮمځمًٞم ٖم٧م اٮم

ًّ إڂمٺمڇم٭مډم، وٓم ٓ يپمٿمع اٮم٩ّم  ڇمع و٫مځمَم إذا ٖم ،ڇم٬مص ٖمڇمٮمقازنٺمځمف اٮمځمًٞم ٮمٌٿمځمف، وٓم ٖمدل اٮمٿمَّذ ذاء اٮم
 .425فوٓم اٮمّٰم  ،١مٽمٸمډم ٖمديٿمڇمر إّٓ درمه٧م إ٨م أٙمؾ

ځمع ، وٮمق ٖمِ ًبو ظـ إبصورغقَّ وإن ـون حشقه مُ  فثقِب جقاز بقع األمع اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم  -2
 ڀمرُ ، ٲمع ٙمقاز أن يټمقن اٮمٳمَّ مشوهرة ارِ جقاز إجورة افدَّ ه ٥مٝم اڂمٺمراده ٌم جيز، وألمٸمقا ٥مٝم ٚمٳمقُ 

ورة ف ڂمزر يًٞم ٪مٞم ٲمٻمٴمقد،  ذٮمؽ ٭مٽمّ ٘مال٘م٧م أو ٗمًٸًمڇم و٥م٩ميـ، ّٕن اٮمٹمرر ٓم ٭مَم أنَّ اٮميَّ
 .426ٗمد٥مق إ٨م اٮمٸمٺمق ٥مٿمف

                                                           

 330يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمتٻمريڈم واٮمتٹمٽمځمڈم، اٮمريًقن، ص - 424

 8/24يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 425

 118-5/117يٿمٷمر: اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 426
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وفؽـّف خّػػ ا، ٕڂّمف ٓ يٸمٽمؿ ٬مدره ٭مځمال أو وزڂمڇم أو ٥مدًّ  ؛بقع اجلزاف مـعفإصؾ ٓم  -3
، وا٭متٺمل ٓم صحډم اٮمٸمٻمد ٖمرؤيډم ؾقام صّؼ ظؾؿف مـ ادعدود، أو ؿّؾ ؽرره يف ادؽقؾ وادقزون

 .٥427مٿمف ٲمٸمٺمقٌّ  ٓم ٲمقوع احلڇمٙمډمِ  اٮمٹمرر اٮمځمًٞمَ  أنّ لُّ ٥مٝم ، ٭مّؾ ذٮمؽ يد٤مڇمهره 
٭مَم جيقز اٮمٹمرر اٮمځمًٞم ٓم  ،ـيػوضؾ افقسر افذي ٓ يؼصد إفقف جوئز يف افّؼ افتّ  -4
 .428اٮمځمًٞم ٲمٸمٺمّق ٥مٿمف نّ ٕاٮمٌځمقع، 
ٻمديؿ أو ڊم اٛمتالٓ يًٞما ٖمڇمٮمتّ إذا اٛمتٽمّ  ،دة يف ظؼقد ادتعوؿديـأجول ادحّد  -5

 .429جڇموزاٮمتّ  ٮمٽمٸمٺمق و ِمؾٌّ  ٓم ٚمټمؿ اٮمځمًٞم اٮمذي هق ذٮمؽ ٭مڇمن ،ڃمٛمٞماٮمتّ 
  

                                                           

 .19 -3/16؛ ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل، اٮمد١مق٬مل 2/103؛ اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي 3/34قن ٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمي - 427
 .3/45 ،اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن يٿمٷمر: - 428
 313يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمتٻمريڈم واٮمتٹمٽمځمڈم، اٮمريًقن، ص - 429
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 :خامضاإلاعلب ال

ت. َُّ ت عىد اإلاالك َُّ  كىاعد العادة وجعبُلاتها في اإلاعاوضاث اإلاال

 .430افعودة مؽؿي : إوػ ؼوظدةاف
 فؼوظدة:اصقغ مـ : أّوٓ

 .431ٙمقع إ٨م اٮمٸمقائد ٫مځمَم ٭مڇمن ٛمٽمٻمډمجيڈم اٮمرّ  
 .432رت ٮمف ٥مڇمدة ٥مپمؾ ٥مٽمځمڀمڇمٲمـ ٗمٻمرّ  
 .433ص اٮمٸمڇممَّ ٴمِّ د اٜمٶمٽمؼ وخُت ٻمځمِّ ٗمُ  ؛طاٮمٸمڇمدة ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٭مڇمٮم٩ّم  

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
 أ٭مثر، واٮمذي ٗمدور ٥مٽمځمف ٩ميع اطإ١مالٲمّل ٓم اٮمتّ  واٮمٸمڇمدة  اٮمٻمڇم٥مدة ٥مـ ٲمټمڇمڂمډم اٮمٸمرفٸمٟمِّ ٗمُ 

 .ٖم٧م اٮمٿمڇمس ٜمٸمڇمٲمالتٮمٸمٻمقد واا
د اٮمٯّم  وافعودة فغيً   صڇمرَ : أي ؛وا٥متڇمده ه ٲمٸمڇمودةڇمودَ و٥م ءَ ٲمڃمٛمقذٌة ٲمـ اٮمٸمقد أو اٜمٸُمڇمودة؛ وٗمٸمقَّ

: ٗمټمّرر اٮمٯّمء و٥مقُده ٲمّرًة ٖمٸمد أٛمرى ٗمټمرارًا ٭مثٞمًا، يُرج ٥مـ ٭مقڂمف وا٬مٸمڇًم ٖمٶمريؼ ة، ٫مڀمَل ٥مڇمدَ  ٮمف
د٫مډم وآّٗمٺمڇمق؛ ٚمتك ًّ  يٴمٞم ٖمپمثڇمٖمډم اٮمٴمُّ  .434جځمډماٮم

؛ و٬مد ٗمټمقن ٓم ١مڇمئر 435: ٲمڇم ا١متپمّر اٮمٿمڇّمُس ٥مٽمځمف و٥مڇمدوا إٮمځمف ٲمّرًة ٖمٸمد أٛمرىواصطالحوً 
 .436دّ ٮمځمؿ ٭مڇمحلڇمٙمډم ٮمٽمٹمذاء، واٮمتٿمٺمس، و٬مد ٗمټمقن ٛمڇمصډم ٖمٌٸمض اٮمٌالد ٭مڇمٮمٿمٻمقد و٥مځمقب اٮمرّ ا٬ٕمڇم

                                                           

 .1/216، و ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزر٬مڇم، ١15/372مق٬مل، ١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدُّ ٚمڇم٢مځمډم اٮمدُّ  - 430
 .1/345ٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري، ا - 431
 .1/346اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري،  - 432
 .137ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز،  - 433
 .3/315، وٮمًڇمن اٮمٸمرب، اٖمـ ٲمٿمٷمقر، 4/149يٿمٷمر: ٲمٻمڇميس اٮمٽمٹمډم، اٖمـ ٫مڇمرس،  -434
 .188اٮمّتٸمريٺمڇمت، اجلرٙمڇمّن، ص/ -435
 .448ذح ٗمٿمٻمځمح اٮمٺمٴمقل، اٮمٻمرآم، ص/ -436
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ٓم احلټمؿ ٥مٝم أ٬مقاٍمؿ  ةٲمٸمڇمٲمالهتؿ، ٲمٸمتٟمٗمّٰم٫مڇمهتؿ وڇمس ٓم ٢مڄمون ٚمځمڇمهتؿ و٫مٸمڇمدة اٮمٿمَّ 
 ،437ٲمـ ڂمحق ٗمٺمًٞم ٭مالم ُمپمؾ، أو ٚمٴمقل ٗمٿمڇمزع؛ أو ٗمٻمدير أٲمر ٌم يرد اٮم٩ّمع ٖمتٻمديره ؛وأ٫مٸمڇمٍمؿ
؛ ويٸمٿمقن ٖمذٮمؽ أّن اٮمّتٸمڇمٲمؾ شاشتعامُل افـّوس ُحّجٌي جيى افعؿؾ بف» ٻمقٍمؿٻمڀمڇمء ٥مـ اٜمٸمٿمك ٖموُيٸمّٟم اٮمٺمُ 

 ٥مٽمځمف.ّجډٌم جيڈم اٮمّرٙمقع إٮمځمف واٮمٸمپمؾ اجلڇمري ٖم٧م اٮمٿمڇّمس ُٚم 
ٜمڇم » :ڇم٣مٌلُّ ، ٬مڇمل اٮمٳمَّ ٭مؾُّ ذٮمؽ ر٥مځًمڇم ٜمٴمڇمٮمح اٮمٿمَّڇمس وٗمځمًٞما ٥مٽمځمڀمؿ ٓم اٲمتثڇمل اٮمتټمڇمٮمځمػ

ٿمٌٿمل يٺم٧م، وٙمڈم أن يٿمٷمر ٓم أٚمټمڇمم اٮمٸمقائد ٜمڇم رار ٥مقائد اٜمټمٽمَّ ڇم ٥مٝم ا١متٻمټمٽمځمػ ٲمٌٿمځمًّ ٭مڇمن اٮمتّ 
ل اٖمـ قٻمٓم ٲمٸمٿمك اٮمٻمڇم٥مدة إلمڇمٓ ي؛ و438شټمٽمځمػػ حتڊم ٚمټمؿ اٮمتَّ إ٨م دٛمقل اٜمټمٽمَّ ًٌډم ٥مٽمځمڀمڇم ٖمڇمٮمٿمِّ

 ،ڊم ٥مٽمَماٮمٸمڇمدة إن ٙمرت أ٭مًٌَ  وإنَّ  ،عاٮمٸمرف يٿمٌٿمل ٥مٽمځمف أ٭مثر ٲمًڇمئؾ اٮم٩مَّ  إنَّ » :اٮمٸمرنمِّ 
 .439شڇم، وهل أصؾ ٲمـ أصقل ٲمڇمٮمؽڂمڊم صٸمٌور٫مٸمڊم ٙمڀمال وهقّ 

 :440؛ أمّهڀمڇمڇمره٥ٓمٌتڇم ذو٣مً  ٘مپّمډم ٪مٞم أنّ 
 ڇمٮمٌڇم.٪مردا أو أن يټمقن اٮمٸمرف ٲمٶمّ  

 را أو ٣مڇمرئڇم.ٲمڇم أو ٲمٻمڇمرڂمڇم ٓ ٲمتڃمٛمِّ ٲمتٻمدّ  اٮمٸمرف أن يټمقن 

 تٰميح يڇمٮمٺمف.ٲمٸمڇمروڇم ٖماٮمٸمرف أن ٓ يټمقن  

 :ٲمڇم يڃمهم ڀمڇمٲمٿم أصؾ اٮمٻمڇم٥مدة أدٮّمډم : أدفي افؼوظدة:ثوفثو

ٮمډم  .   441 چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ :ـ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م1 ڊم د ٮمځًم
ٓم  يٻمقل اٮمٻمرآمُّ  ،ڇم ٗمدلُّ ٥مٽمځمف ٖمڇمطإ٢مڇمرة٪مٞم أهنَّ  يح ٥مٝم اٮمٸمرف آصٶمالٚملِّ أيډم ٖمڇمٮمّٰم 

 .442ش٫مټمؾ ٲمڇم ٢مڀمد ٖمف اٮمٸمڇمدة ٬مچم ٖمف ٮمٷمڇمهر هذه أيډم»وٙم٧م: ٲمٸمرض ٚمديثف ٥مـ اٛمتالف اٮمزَّ 
                                                           

 .٬165مڇم، ص/ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٮمّزر -437
 .2/483اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 438
 .2/788اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 439
 .192يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمل، ٚمڇمٗمؿ ٖمق١مپمډم، ص - 440
 199ا٥ٕمراف:  - 441

 3/276ـ اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  442
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   ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ٗمٸمڇم٨م: اهلل ٬مقل-2

وئ  وئ    ەئۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئ
ـ اٮمٸمرنم:  443چ ىئېئ  ېئ  ىئ  ۈئ  ېئ  ۈئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ ڃمٮمډم اٮمراٖمٸمډم ٓم »، ٬مڇمل اٖم اٜم

، وهل ام أحوفف اهلل شبحوكف ظذ افعودةوإكَّ ٗمٻمدير ذ٥مل، : ٬مد ٖمځمٿمڇم أڂمف ٮمځمس ٮمف تؼدير اإلكػوق
٥مٽمځمف إٚمټمڇمم، ورٖمط ٖمف احلالل واحلرام؛ و٬مد أٚمڇمٮمف اهلل ٥مٝم اٮمٸمڇمدة ٫مځمف  ٖمٿمك اهللُ  دٮمځمؾ أصقٕمُّ 

ڇمرة، ٫مٻمڇمل: ﴿٫مټمٺمڇمرٗمف إ٣مٸمڇمم ٥م٩مة ٲمًڇم٭م٧م ٲمـ أو١مط ٲمڇم ٗمٶمٸمپمقن أهٽمځمټمؿ أو ٓم اٮمټمٺمَّ 
 . 444ش٭مًقهتؿ ﴾

، وٲمڇم  أىٲمڇم ر»: ٬مڇمل  ٖمـ ٲمًٸمقد ٥مـ ٥مٌد اهلل -3 ـٌ اٜمًٽمپمقن ٚمًٿمڇًم؛ ٫مڀمق ٥مٿمد اهلل ٚمً
، وٲمثٽمف ٓم ا٥متٌڇمر اٮمٸمرف واٮمٸمڇمدات يٌح َس  قَ وهُ  ،445ش٫مڀمق ٥مٿمد اهلل ّدءٌ  ١مځّمئڇًم؛اٜمًٽمپمقن  رأوه 

ٛمذي ٲمڇم يټمٺمځمؽ ووٮمدك »ٍمٿمد ٖمٿمڊم ٥متٌډم ر ي اهلل ٥مٿمڀمڇم:  ٓم ا٥متٌڇمر اٮمٸمرف ٬مقٮمف 
 .446شٖمڇمٜمٸمروف
ٌٿمك ٥مٽمځمف ٗمُ أصؾ وهق  ،ڇمس وأ٥مرا٫مڀمؿٺمؼ أهؾ اٮمٸمٽمؿ ٥مٝم ا٥متٌڇمر ٥مقائد اٮمٿمَّ: اٗمَّ اإلمجوع -4

 .447ډم٥مځمَّ إٚمټمڇمم اٮم٩ّم 
 
 

                                                           

 89اٜمڇمئدة:  - 443

 .4/289اٖمـ اٮمٸمرنم، أٚمټمڇمم اٮمٻمرآن، ـ 444
هذا "و٬مڇمل: ،  3/83، 4465 اٜمًتدرك، ٭متڇمب ٲمٸمر٫مډم اٮمٴمحڇمٖمډم ر ي اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمڀمؿ، ر٬مؿأٛمرٙمف احلڇم٭مؿ ٓم ـ  445

 " اٮمتٽمخځمص : صحځمحٓم و٥مٽمؼ اٮمذهٌل ؛و ٮمف ٢مڇمهد أصح ٲمٿمف إٓ أن ٫مځمف إر١مڇمٓ، ٚمديڋم صحځمح اطإ١مٿمڇمد و ٌم يرٙمڇمه

ذ ٖمٹمٞم ٥مٽمپمف ٲمڇم يټمٺمځمڀمڇم أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٿمٺمٻمڇمت، ٖمڇمب إذا ٌم يٿمٺمؼ اٮمرٙمؾ ٫مٽمٽمپمراة أن ٗمڃمٛم - 446
 .5/2052، 5049ووٮمدهڇم ٲمـ ٲمٸمروف، ر٬مؿ 

 .29ـ اٮمٸمرف واٮمٸمڇمدة، ٫مڀمپمل أٖمق ١مٿمډم، ص/ 447
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 ظذ افؼوظدة: ادبـقَّي  افػروعكامذج مـ : رابعو

ځمف ٚمڇمل اٛمتالف اٜمٌڇميٸم٧م ٖم٧م د٥مقى اٮمٌڊم ٥مِّ ، واٮمٻمقل ٜمدّ ڊّم إصؾ ٓم اٮمٌځمقع اٮمٌ -1
واخلځمڇمر، إٓ إن ٙمرى ٥مرف ٓم ٲمقوع أن هذه اٮمًٽمٸمډم ٓ ٗمٌڇمع إٓ ٥مٝم اخلځمڇمر، ٫مڇمٮمٻمقل ٜمد٥مل 

ك ٥مّ إذا اٛمتٽمػ اخلٴمَمن ٫مڇمدّ » :٬مڇمل ٲمځمَّڇمرة ؛448اخلځمڇمر، ٕڂمف صڇمر أصال ٓم هذه اٮمًٽمٸمډم اٜمٸمځمٿمډم
ٓم ذٮمؽ  أن يټمقنَ  ٥مل إصؾ إَّٓ دَّ ٫مڇمٮمٻمقل ٬مقل ٲمُ  ؛فك أٛمر ٛمال٫مّ ٥مّ وادّ  ،أٚمدمهڇم إصَؾ 

ل ٥مّ ٫مڅمڂمف يرٙمع اٮمٻمقل ٬مقل ٲمدّ  ؛٥مٝم ٛمالف إصؾ ٬مد ا١متٻمرَّ  ،٫مځمف ٥مرف ٙمڇمر ك٥ماٜمدَّ  ءُ اٮمٯمَّ 
 .449ش٥مٝم ٛمالف إصؾ ذٮمؽ اٮمٸمرف اجلڇمريٲمٻمتچم 

أن يټمقن  ډم ٢مڀمرا ٘مؿ ڂمٻمص ڂمٻمٴمڇمڂمڇم ٛمٺمځمٺمڇم، ٫مال ٖمڃمس ٓم ذٮمؽ إَّٓ ا٢م٠مى ٮمٌـ داٖمَّ  ٲمـ -2
ٻمٴمڇمن اٜمٸمروف ٬مد دٛمؾ ّٕن اٮمٿمُّ» ڂمٻمٴمڇم ٲمتٺمڇمٚمٳمڇم ٛمڇمرٙمڇم ٥مـ اٮمٸمڇمدة، ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد ٲمٸمٽمال:

ٺمڇمٚمش اخلڇمرج ٥مـ ٲمڇم ٙمرت ٖمف ٻمٴمڇمن اٜمترٙمع ٖمڇمٮمٿمَُّم يَ ٙمقع ٮمف ٖمف، وإڂمَّ ٥مٽمځمف اٜمٌتڇمع ٫مال رُ 
 .450شاٮمٸمڇمدة

، إّٓ أن يٳم٠مط ٥مٽمځمف رّب إ٣مالق اٮمٸمٻمد ٭مڇمن ٓماٮمٻمراض أن يًڇم٫مر ٖمڇمٜمڇمل إن ٮمٸمڇمٲمؾ  -3
 ًّ ٺمر، وٮمځمس ٮمٽمٸمڇمٲمؾ أيٵمڇم أن يٌځمع ٖمديـ إّٓ أن يڃمذن ٮمف رّب اٜمڇمل، ٫مڅمن ٫مٸمؾ اٜمڇمل ٗمرك اٮم

و٬مد ٥مرف  ،يمؾ ٥مٝم ٲمٻمتٵمڇمه وٲمڇم ٙمرى اٮمٸمرف ٖمف ٲمٶمٽمٻمڇم؛ اٮمٸمٻمدُ  ٭مڇمنـ، ٫مڅمن ٌم يٳم٠مط پمِ َو 
و٣مٽمڈم اٮمٿمَمء ٫مځمف ٖمًڇمئر اٮمقٙمقه، ٭مَم أهّنؿ  ،اٜمڇمل ٚميا و١مٺمرا را١متثَمجڇمر أن ٲمـ ٥مڇمدة اٮمتُّ 

ًّ  يًتثپمرون ًّ ٓم ١مڇمئر اٮم ًّ ٽمع ٖمؾ ٲمـ اٮم  ؛ٖمص ٖمفٲمٿمڀمڇم ٲمڇم يٌتڇمع ٮمٽم٠ّم  ٭مَم أنّ  ،ٺمر ٖمفٽمع ٲمڇم يٌتڇمع ٮمٽم
 .451واطإ٣مالق ِمپمقل ٥مٝم اٮمٸمرف
                                                           

 .2/43يٿمٷمر: ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، ِمپمد ٖمـ أيمد اٜمڇمٮمټمل،  - 448
 .2/43ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، ِمپمد ٖمـ أيمد اٜمڇمٮمټمل،  - 449
 7/363اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 450
 . 1125-٥1124مٝم ٲمذهڈم ٥مڇمٌم اٜمديٿمډم، اٮمٻمڇم ي ٥مٌد اٮمقهڇمب، صيٿمٷمر: اٜمٸمقڂمډم  - 451
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 .452ط: افعرف ـوفؼَّ يوكقافثَّ  ؼوظدةاف

 صقغ افؼوظدة:مـ : أّوٓ

 .453اٮمٸمرف اجلڇمري ٭مڇمٜم٩موط ٓم اٮمٸمٻمد 
 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو

 يح ٮمدٓٮمډم٫مڀمق ٖمپمٿمزٮمډم اٮمٰمَّ ؛ حٰمَّ ڇمس وإن ٌم يُ اٜمٸمتڇمد ٖم٧م اٮمٿمَّ  اٜمٸمروَف ٲمدٮمقل اٮمٻمڇم٥مدة أنَّ 
 ٸمدُّ ويُ  يرا٥مك، ٖمدون ا٢م٠ماطوٮمق ٥مٽمځمف  ٥مٝم ٬مٵمڇميڇم وٗمٸمڇمٲمٽمقا ٖمف ڇمسٗمٸمڇمرف اٮمٿمَّ ٫مٽمق اٮمٸمرف ٥مٽمځمف، 

 .454يح٠ماط اٮمٰمَّ ٖمپمٿمزٮمډم ا٢ٓم

 ظذ افؼوظدة: ادبـقَّي  افػروعكامذج مـ : ثوكقو
ٙمقدة ممڇم رآه ٓم أ٥مالهڇم، ٪مٞم أڂّمف  أ١مٺمٽمڀمڇم أ٬مؾَّ  ډم ٫مقٙمدٖمٵمڇم٥مډم ٓم أو٥مځم ا٢م٠مى ٲمـ  -1

ڇمس ٗمٸمٽمؿ ، ّٕن ذٮمؽ هق ٚمڇمل اٮمٌڇمئٸم٧م ٥مڇمدة واٮمٿمَّدّ رّ اٮمٲمـ صٿمٺمف ويٻمڇمرٖمف ٓم اجلقدة، ٫مٽمځمس ٮمف 
ٲمـ  ٍمڇم أ٫مٵمَؾ ا٥ٕمدال يټمقن أوَّ  ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ:»، 455ٺمؾ ٜمڇم ٫مق٬مفذٮمؽ، إّٓ أن يټمثر ٛمالف ا١ٕم

 ،ز؛ و٭مذٮمؽ اٮمذي يٳم٠مي اٮمٌځمڊم ٫مځمف ومر أو ٬مپمحئف و٬مريٌڇم ٲمٿمف ٙمڇم٫مڅمذا ٭مڇمن صٿمٺمَ  ،آٛمرهڇم
 :رأيڊم ذٮمؽ ٙمڇمئزا؛ اٖمـ ر٢مد ، ٬مريڈم٫مڅمذا ٙمڇمء ٓم ذٮمؽ ٗمٹمٞمُّ  ،ف ٛمٞما ٲمـ داٛمٽمف٫مځمټمقن أّوٮمُ 

 .456ش٫مځمَم ٛمرج ٥مـ اٮمٸمرف ٽمپمٌتڇمع إَّٓ ٫مال ٬مځمڇمم ٮم ؛طّٕن اٮمٸمرف ٭مڇمٮم٩مَّ  ؛هذا صحځمح

                                                           

 .5/459،واٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق، 2/102ًقٕم، اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتّ  - 452
 3/103اٮمتڇمج اٜمذهڈم ٓم أٚمټمڇمم اٜمذهڈم، اٖمـ ٬مڇم١مؿ اٮمٸمٿمز،  - 453
 .237ر٬مڇم، ص/ ذح اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمزّ  -454
 4/345ٌدري، يٿمٷمر: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٮمٸم - 455
 4/345اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدري،  - 456
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ه دون إذن ر ٪مٞمَ ر أٙمٞما ٥مٝم أن يٸمپمؾ ٖمٿمٺمًف ٓ ٖمٹمٞمه، ٫مٽمځمس ٮمف أن يڄمٙمِّ ٲمـ أٙمَّ  -2
 ؛ٖمٹمٞم ذٮمؽ و٥مڇمدة اٮمٿمڇّمس ف يٵمپمـ، إّٓ إذا ٙمرى اٮمٸمرفر، ٫مڅمن ٫مٸمؾ وٚمد٘مڊم أرضار ٫مڅمڂمَّ اٜمڄمٙمِّ 

 .٫457مال يٵمپمـ
ا٥ٓمتٌڇمر ٓم ذٮمؽ ٮمٽمٸمرف ٙمؾ، إذ ب ٮمف أَي وٌم يُ  ،ٙمقاز ٖمځمع ٲمڇم ا٢م٠مط ٫مځمف اخلځمڇمر -3

ًّ تُ واٮمٸمڇمدة ٫م ٖمڇمخلځمڇمر أٙمال  إن ٌم ييَّ »: ٓم ذٮمؽ اٖمـ ر٢مدة ختتٟم ٓم ٲمثٽمڀمڇم، ٬مڇمل ٽمٸمډم ٲمدّ يب ٮمٽم
ًُ ٫مال يَ  ؛وا٢م٠م٣مڇمه ًِّ د اٮمٌځمع، ويُ ٺم  ٽمٸمډم ّٕن احلدَّ يب ٍمَم ٲمـ إٙمؾ ٖمٻمدر ٲمڇم ختتٟم إٮمځمف ٗمٽمؽ اٮم

 .  ٥مٝم اٮمٸمرف واٮمٸمڇمدةَم دٛمالٖمذ٭مره ٫مڅمهنَّ  ٓم ذٮمؽ ٲمٸمروف، ٫مڅمذا أٛمالَّ 
٫مڀمل  ،٫مقٙمد زيڇمدة ٓم اٮمّذرع ،رعذَ ٲمڇم ٭مڇمن إصؾ واٮمٸمڇمدة ٫مځمف ذاء اجلپمٽمډم ٖمٹمٞم ٭مّؾ  -4

قب واحلٌؾ واخلٳمٌډم، و٭مّؾ ٲمڇم ٭مڇمن أصٽمف واٮمٸمڇمدة ٫مځمف أن يٳم٠مى ٭مڇمٮمثَّ  ٮمٽمپمٌتڇمع ٚمالل ٮمف ...
ى ٳم٠مَ وإرض ٗمُ ٸمڇمم واحلقت، ٟمة اٮمٶمَّ ٖمٸمدد أو ٭مځمؾ أو ذرع ٫مقٙمد ٫مځمف زيڇمدة ٫مڀمل ٮمٽمٌڇمئع، ٭مٴَم 

 .٥458مٝم ذرع
 :459: احلؽؿ فؾغوفىيوفثافثَّ  افؼوظدة

ٓ  : مـ صقغ افؼوظدة:أوَّ
 .460احلټمؿ ٮمٽمٹمڇمٮمڈم واٮمٿمّڇمدر ٓ ٚمټمؿ ٮمف 
 .461ؼ ٓم احلټمؿاٮمٹمڇمٮمڈم ٲمًڇمو ٮمٽمپمحٻمَّ  
 .462ڇمدر ٓ ٚمټمؿ ٮمفاٮمٿمّ 

                                                           

 .1/182يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 457
 .7/327يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 458
 .3/112، وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، أيمد اٮمٴمڇموي، 5/159، واٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 1/443اٮمٺمتڇموى، اٖمـ ر٢مد،  - 459
 .4/403 اٮمٺمروق ٲمع هقاٲمٳمف ، اٮمٻمرآم - 460
 .2/240 ،اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري - 461
 .1/163 ،ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ِمپمد ٥مٽمځمش - 462
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 . 463ا٬ٕمّؾ ٗمٌع ٮمأل٭مثر 
 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو

ٲمقر يټمقن ٮمٽمٹمڇمٮمڈم اٮمذي اٚمتَمل ٚمٴمقٮمف أ٬مقى ٲمـ اٚمتَمل ٥مدم أّن احلټمؿ ٥مٝم إ
ا٥مٽمؿ أّن إصؾ ا٥متٌڇمر » ؼ ٮمٻمرٖمف ٲمٿمف؛ يٻمقل اٮمٻمرآم ريمف اهلل:ٚمٴمقٮمف، ٗمٿمزيال ٮمف ٲمٿمزٮمډم اٜمحٻمَّ 

اٮمٹمڇمٮمڈم، وٗمٻمديپمف ٥مٝم اٮمٿمڇّمدر، وهق ٢مڃمن اٮم٩ّميٸمډم....وهق ٭مثٞم ٓم اٮم٩ميٸمډم ٓ حيٱم ٭مثرة، 
 .464شٮمٸمٌڇمدو٬مد يٽمٹمل اٮم٩مع اٮمٹمڇمٮمڈم ريمډم ٖمڇم
 :  ؛اٮمٻمٶمٸملَّ  يٸمډم ا٥متٌڇمر اٮمٸمڇممَّ ٲمٸمتٟم ٓم اٮم٩مَّ  اٮمٹمڇمٮمڈم إ٭مثريُّ »وٓم ذٮمؽ يٻمقل اٮمٳمڇم٣مٌلُّ

 .465شاٮمثڇمٖمڊم يٸمڇمرض هذا اٮمټم٦مَّ  ډم ٓ يٿمتٷمؿ ٲمٿمڀمڇم ٭م٦مٌّ ٺمڇمت اجلزئځمَّ اٜمتخٽمِّ  ٕنَّ 
 ادبـقَّي ظذ افؼوظدة: افػروعكامذج مـ : رابعو

 ڇمر٫مډم، ْمٿمٌڇم ٜمقا٣مـ اٮمرٖمڇم، ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد:ځمف ٲمـ اٮمتجڇمر وٗمرك اٮمٴّم ا١متحٌڇمب اٮمٰمَّ  -1
ؿ ٸمٽمَ ڈم ٲمٸمڇمٲمٽمډم أٚمد ٲمٿمڀمؿ، وإن ٌم يُ ْمٿمُّ ٖمڇم، ٫مځمًتحڈمُّ ځمڇمر٫مډم اٮمٸمپمؾ ٖمڇمٮمرِّ ٥مٝم اٮمٴمَّ  اٮمٹمڇمٮمڈَم  ٕنَّ »

 .466...شٿمڇم٥مډمؾ ٥مٝم اٮمٹمڇمٮمڈم ٲمـ أهؾ اٮمٴمِّ پمَ ٚمڇمٮمف، ٕڂّمف حُي 
ٖمڇم أو رِّ اٮم اٜمٸمروف ٖمڃم٭مؾِ » ٲمٸمڇمٲمٽمډم ٲمـ ٪مٽمڈم ٥مٝم ٲمڇمٮمف احلرام، ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد: ْمٿمُّڈم -2

ؾ، وٓ ٗمٻمٌؾ ٸمڇمٲمَ ٫مال يُ  ؛ـ اخلپمرٖمڇم و٘مپمـ ٲمڇم ٖمڇمع ٲمِ ٖمځمع اخلپمر، ...إن ٭مڇمن ٬مد ٪مٽمڈم ٥مٝم ٲمڇمٮمف اٮمرِّ 
 .467شحريؿف، ٬مځمؾ ٥مٝم وٙمف اٮمټمراهډم و٬مځمؾ ٥مٝم وٙمف اٮمتَّ ٣مٸمڇمٲمُ  ُ ٭مؾتف، وٓ يڄمهديَّ 

                                                           

 ،؛ ذح اٮمزر٬مڇمن ٮمٽمپمق٣مڃم6/445، واٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق 6/319، 6/107؛ 9/46اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم  - 463
 .1/182 ، اخلرر،ذح اخلرر ٜمختٰم ٛمٽمځمؾو؛ وٲمڇم ٖمٸمدهڇم، 1/111

 .4/104اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 464
 .2/53قا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،ـ اٜم 465
 .6/448اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 466
 .18/215اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد   -467
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ٌَ يَ  -3  .ٲمفه ٓم اٮمتڃمٖمٞم و٥مدأ٬مّؾ احلڇمئط أ٭مثرَ  يتٌع :ٲمٿمڀمڇم٥مّدة ٲمقاوع ٓم  إ٭مثرَ  ع ا٬ٕمؾُّ ت
 ًَّ ا٬ٕمّؾ ٫مال  إذا ٘مٌڊمو، اٮمٹمرس ٫مٽمٽمٹمڇمرس اجلپمځمعُ  قاد ٓم اٜمًڇم٬مڇمة؛ وإذا ٘مٌڊم أ٭مثرُ واٮمٌځمڇمض ٲمع اٮم

 .468اٜمًڇم٬مل أ٭مثر احلڇمئط ٫مٽمځمس ٥مٽمځمف ١مٻمل رء ٮمف و٬مځمؾ ١مڀمپمف ٲمـ ا٬ٕمّؾ؛ وإذا ٙمذَّ 
٫مال يٳم٠مى ٲمٿمڀمڇم إٓ  ؛احلرام هق إ٭مثر أنّ  ٿمڇموحتٻّمٻم ،ٓم ١مقق ٚمرامٌ  ٣مٸمڇممٌ  ُٙمٽمڈَِم ٮمق  -4

 .469ٮمأل٭مثر ٚمټمؿ اٮمټمؾِّ  ٕنَّ  ؛اٮمتٺمتځمشٖمٸمد 
احلټمؿ  ٫مٽمٽمپمٳم٠مي، ٕنَّ  ف ٮمٽمٌڇمئع، وإن أٖمِّر ا٬ٕمّؾ احلڇمئط ٫مجپمځمٸمُ  أ٭مثرِ  ٖمِّر ڂمخُؾ إذا أُ -5
 .470ٮمٽمٹمڇمٮمڈم
إن أ٣مٸمؿ اٮمٹمڇمرس أ٭مثر اٮمٹمرس ١مٻمط ٥مٿمف اٮمٸمپمؾ، وإن أ٣مٸمؿ ا٬ٕمؾ ٫مٸمٽمځمف اٮمٸمپمؾ -6

 .471ٗمٌع ٮمأل٭مثر احلټمؿ ٮمٽمٹمڇمٮمڈم، وا٬ٕمؾُّ  اٜمڇمل، ٕنَّ  دون ربِّ 

                                                           

 .5/159يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 468
 .2/91يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 469
 .9/73يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 470
 .9/73يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 471
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اوي:  اإلابحث الثَّ

طة احلاكمة
ِّ
ة القىاعد ادلتىس

َّ
  للمعاوضات ادلالي

ة
َّ
 عند ادلالكي

 
 ويتقي ظذ شبعي مطوفى:

 
 .إصؾ يف ادعووضوت اإلبوحيل: ادطؾى إوَّ 
 زوم.إصؾ يف افعؼقد افؾ  وين: ادطؾى افثَّ 

 د يف حصقفف.ف وصّد ضَ ذ رَ ع، ـثَّ َ وظظؿ يف كظر افّؼ ف افّق إذا ُذ وفٌ: افثَّ  ادطؾى
 َ فف حؽؿف.مو ؿورب افّق ابع: ادطؾى افرَّ 

 .ظر يف ادعومالتي ـوفـّ ادطؾى اخلومس: اخلز ظـد ادوفؽقّ 
 ؟أم حؽؿ أكػوشفو ،ودس: إتبوع هؾ يعطك هلو حؽؿ متبقظوهتوادطؾى افسَّ 

 و أم ٓ؟هؾ هق ـودعدوم حسًّ  ،وبع: ادعدوم ذظوافسَّ  طؾىاد
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 قد:متف

تق١ّمٶمډم، وهل دون اٮمټمٟمى ١مڃم٥مرض ٓم هذا اٜمٌحڋم إ٨م ٬مقا٥مد ٫مٻمڀمځمَّډم و١مپمتڀمڇم ٖمڇمٜم
ٖمٌڇمب  ٭مڇمڂمڊم حتقي أٖمقاٖمڇم ٭مثٞمة ٲمـ إٖمقاب اٮمٺمٻمڀمځمَّډم، وٓ ختتّص  أنْ  ؛وأ٭مٟم ٲمـ اٮمٵّمقاٖمط

ٓم ٭مّؾ أٖمقاب اٮمٺمٻمف أو أ٪مٽمٌڀمڇم،  اٲمتدادٍمڇم  واٮمتل ،واٚمد، وهل ٲمع ذٮمؽ ٓ ٗمرٗمٻمل إ٨م اٮمټمٟمى
ًپمځمډم ٲمـ ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّډم وإصقٮمځمَّډم، ٥مٝم أنَّ ٗمٻمًځمپمل يڇمٮمػ أ٫مدت اٮمتَّ و٬مد 

د اٮمتًپمځمډم ٖمڇمٮمق١مٶمك، ٪مَٞم أڂمَّٿمل ٌم أ١متق٥مڈم ٗمٽمؽ اٮمٻمقا٥مد ،ٗمٻمًځمپمڀمؿ ٫مځمڀمڇم  ٫مَم أٛمذٗمف ٲمٿمڀمڇم ُمرَّ
ڇم ٓم ٖمڇمب اٜمٸمڇم ډم، ووڇمت اٜمڇمٮمځّمډم ٓم ٫مٻمف اٜمڇمٮمټمځمَّ لمځمٸمڇم، وإڂمََّم لمٸمڊم ٖمٸمٵًمڇم ٲِمٿمڀمڇم رأيڊم ٍمڇم أ٘مًرا هڇمٲمًّ

 وٙمٸمٽمتڀمڇم ٓم ١مٌٸمډم ٲمٶمڇمٮمڈم.
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 :ل اإلاعلب ألاوّ 
 .472«ألاصل في اإلاعاوضاث ؤلاباحت»قاعدة 

 مـ صقغ افؼوظدة:: أّوٓ

 473ډم حّ إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٴّم  -
 . 474ٌڇمت٭مؾ ٲمڇم ٌم يڃمت حتريپمف ٲمـ اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډّم ٫مڀمق ٲمـ اٮمٶمځمّ  -

 مػفقم افؼوظدة::وثوكق

ٓ حيرم ٲمٿمڀمڇم رء إّٓ أن يٻمقم اطإٖمڇمٚمډم، و إصؾ ٓم اٮمٌځمقع واٜمٸمڇمووڇمت ٖمٳمټمؾ أ٥مؿّ 
ؼ ٻم٠من ٖمڃمٚمد أصقل اٮمٺمًڇمد، أو ٮمٸمدم حتٻمّ ٗم، أو أن ٥مٝم ٲمڇم ٓ حيّؾ  ڇم، ٭مڇم٢متَمٍمڇمدٮمځمؾ ٥مٝم حتريپمڀم

ٌّډم ٲمـ اٮمٟمّ  ڂمڇم٬مال ٲمـ أصؾ اطإٖمڇمٚمډم إ٨م ا١ٓمتثٿمڇمء  ٭مٽّمف ذٮمؽ، ٫مځمٴمٞم اٜمڇمٮمځمډم ٓم اٮمٸمقو٧م ٭مڇمحل
إذا ٭مڇمڂمڊم ْمڇمرة ٥مـ ٗمراض،  ،ڇم ٚماللإصؾ ٓم اٮمٌځمقع أهّن » وهق احلرٲمډم؛ ٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم:

ٮمؽ ٚمرام وإن ٗمراى ٖمف ٫مڅمّن ذ ؛إّٓ ٲمڇم ٚمرم اهلل ٥مٝم ٮمًڇمن ر١مقٮمف ڂمٴّمڇم أو ٭مڇمن ٓم ٲمٸمٿمك اٮمٿمّّص 
 .475شاٜمتٌڇميٸمڇمن

ذ٥ملٍّ هڇمّم، يتٹمځّمڇمه اٮم٩ّمع ٓم أٖمقاب  ٲمٻمٴمد٫مڀمذا إصؾ اٮمٸمتځمد ٙمڇمر ٓم ١مٌځمؾ 
، ورأس 476ئٺمډم ِمٴمقرة ٲمـ اٮمٿمڇمسو٥مدم ٖمٻمڇمئڀمڇم دوٮمډم ٖم٧م ٣مڇم رواج إٲمقالاٜمٸمڇمووڇمت، وهق 

ڇمٮمػ، ٬مڇم٥مدة اٜمٶمٽمڈم اٮمٻمڇموځمډم ٖمڃمنَّ اٜمٸمڇمٲمالت ٣مٽِمٌؼ ٲمڇم ٌم يرد  ًّ ٻمډم ٮمٽمپمٻمٴمد اٮم اٮمق١مڇمئؾ اٜمحٻمِّ
 .صقر اٜمٸمڇمووڇمت ٪مڇمٮمڈمډم يٸمډم اطإ١مالٲمځمَّ تحڊم اٮم٩مَّ ٌڀمذه اٮمٻمڇم٥مدة ٫م٫م دٮمځمؾ ٲمڇمڂمع،

 

                                                           

ومثؾ أٚمد ٫مروع ٬مڇم٥مدة إصؾ ٓم ا٢ٓمځمڇمء آٖمڇمٚمډم، يٿمٷمر: اٮمٵمقاٖمط واٮمٻمقا٥مد اٮم٩م٥مځمډم ٮمٽمپمٸمڇمٲمالت اٮمٻمڇم٥مدة  - 472
 20اٜمڇمٮمځمډم، ا١مَم٥مځمؾ ٛمڇمٮمدي، ص

 279ڂمٻمال ٥مـ ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، ا١ٓمٸمڇمف ٖمڇمٮمٶم٦م، ص - 473

 223اٜمدوڂمډم اٮمټمٟمى ٲمع ٲمٻمدٲمڇمت اٖمـ ر٢مد، ص - 474

 6/419ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 475

 .464ٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٖمـ ٥مڇم٢مقر، ص ٲمٻمڇمصد اٮم٩مي - 476
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 ي افؼوظدة:: أدفَّ وثوفث
ځمٹمډم ٖمځمِّٿمډم ٓم اٮمٴمِّ ڀمذه ٫م ، 477 چڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ أصؾ اٮمٻمڇم٥مدة ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:

ٓٮمډم ٥مٝم اٮمٸمپمقم، و  أڂمقاع لمځمعاطإٖمڇمٚمډم ٗمٳمپمؾ م ٓم اٮمٌځمع ٮمال١متٹمراق، أي إٮمػ واٮمالَّ اٮمدِّ
 .اٮمٌځمقع ٙمڇمئزة 

 ٬مڇمل اٮمٻمر٣مٌل ريمف اهلل: ، 478 چ ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 
ٌڇم٣مؾ أٛمرج ٲمٿمڀمڇم إّٓ أّن ٬مقٮمف ٖمڇمٮم -٥مٝم أي وٙمف ٭مڇمن اٮمٸمقض-٭مّؾ ٲمٸمڇمووډم ْمڇمرة،  ا٥مٽمؿ أنَّ »

 .479شٖمڇم أو ٙمڀمڇمٮمډم أو ٗمٻمدير ٥مقض ٫مڇم١مد ..ٲمـ رِ  ،٥مقض ٓ جيقز ذ٥مڇم ٭مؾَّ 
 ي ظذ افؼوظدة:افػروع ادبـقَّ كامذج مـ : رابعو

ة ٲُمٸمڇمَسة،  وٓ ٢مؽَّ أنَّ اٮمٺمروع اٮمتل ٗمذ٭مر ٓم ٲمثؾ هذه اٮمٻمڇم٥مدة يٿمٌٹمل أن ٗمټمقن ٲُمًَتجدَّ
 ٫مپمَمَّ ا١متجدَّ ٓم زٲمٿمٿمڇم ٲمڇم يڃمهم: 

٭مڇمٮمٌځمع ٖمڇمٮمّتٻمًځمط  ڇم،ٲمڇم ٌم ٗمٴمڇمدم دٮمځمال ذ٥مځمًّ  ةؼقد ادعورصة وادستجدَّ إبوحي افع -1
٥مٝم ٌم ٗمٳمتپمؾ ٥مٝم ٲمٺمًدات اٮمٸمٻمقد ٲمـ أصقل اٮمٺمًڇمد اٜمٸمرو٫مډم، أو ٗمٳمتپمؾ ٲمڇم  ٖم٩مو٣مف،

 .480اٜمٳمڇمر٭مډم اٜمتٿمڇم٬مـٴمډم وٲمٺمًدة راٙمحډم، ٭مڇمٜمقا٥مدة ٓم اٮمٰمف، 
رء ٮمرب اٮمٸمپمؾ ٥مٝم أن : وهق ٥مٻمد يتٸمڀمد ٫مځمف اٜمٻمڇمول ٖمٴمٿمع بوحي ظؼد ادؼووفيإ -2

يٻمدم ٮمف رب اٮمٸمپمؾ اٜمڇمّدة، ويٻمقم هق ٖمڇمٮمٸمپمؾ ٫مٻمط، و٬مد يتٸمڀمد ٫مځمف ٖمڇمٮمٸمپمؾ واٜمڇمدة، اٮمٸمٻمد ٓم 
صقرٗمف إو٨م إٙمڇمرة، وٓم اٮمثڇمڂمځمډم ا١متٴمٿمڇمع، وهق ٲمـ اٮمٸمٻمقد اٜمٌڇمٚمډم و٬مد ووٸمڊم ٮمف وقاٖمط 

 .481ذ٥مځمډم حتپمځمف ٲمـ آڂمزٓق

                                                           

 .275اٮمٌٻمرة:  - 477
 .29اٮمٿمًڇمء:  - 478
 .3/1722اجلڇمٲمع ٕٚمټمڇمم اٮمٻمرآن، اٮمٻمر٣مٌل،  - 479
 .137يٿمٷمر: ٲمق١مق٥مډم اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٜمٿمٷمپمډم ٮمٽمپمٸمڇمٲمالت اٜمڇمٮمځمډم، ٥مٶمځمډم رٲمٵمڇمن، ص - 480
 .18يٿمٷمر: اٮمٵمقاٖمط واٮمٻمقا٥مد اٮم٩م٥مځمډم ٮمٽمپمٸمڇمٲمالت اٜمڇمٮمځمډم، ا١مَم٥مځمؾ ٛمڇمٮمدي، ص - 481
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 ،اء ١مٽمٸمډمٲمر ٖمڇمٮم٩مِّ ٖمځمع اٮمٌٿمؽ إ٨م ٥مپمځمٽمف أاء: وهق ٖمڇمٮم٩ّم  ٮممٲمرٖمڇمٚمډم ٥مٻمد اٜمراٖمحډم إ -3
يڇمدة ٓم اٮمق٥مد، وهل ٙمڇمئزة إذا ٖمٸمد حتديد ٗمٽمؽ اٮمزّ  ،ٗمټمٽمٺمتڀمڇم ٖمزيڇمدة ِمدودة ٥مٝم ٘مپمٿمـڀمڇم أو

٘مؿ ٖمڇم٥مڀمڇم ٜمـ أٲمر ٖم٩مائڀمڇم  ،ٗمفو٬مٸمڊم ٥مٝم ١مٽمٸمډم ٖمٸمد دٛمقٍمڇم ٓم ٲمٽمـؽ اٜمڃمٲمقر  اٮمٌٿمؽ( وٚمځمڇمز
ډم اٮمـتل ٗمٻميض ٖمڅمٖمڇمٚمډم اٮمٌځمع، وٌم هق ٥مپمقم إدٮمّ  ډمٺمؼ ٥مٽمځمف ١مڇمٖمٻمڇم، ودٮمځمؾ اٜم٩مو٥مځمَّ ٖمح اٜمتَّ ٖمڇمٮمرِّ 

ډم ٓم ٙمقهرهـڇم إ٨م ُمـرد ل اٮمٸمپمٽمځمَّ يٻمؿ دٮمځمؾ ٥مٝم ا١متثٿمڇمئڀمڇم ٲمـ اطإٖمڇمٚمډم، ٖم٩مط أن ٓ ٗمتحقّ 
ٗمق٫مٞم اٜمڇمل ٮمٽمٸمپمځمؾ اٮمذي ٓ يٻمدر ٥مٝم ذاء اٮمًٽمٸمډم ٲمٻمڇمٖمؾ رٖمح ٲمٸمٽمقم، أو أن يټمقن ٬مڇمئَم ٥مٝم 

 .482أ١مڇمس اطإٮمزام ٖمڇمٮمق٥مد ٮمٽمٸمڇم٬مديـ

                                                           

 .18-17ص ،يٿمٷمر: اٮمٵمقاٖمط واٮمٻمقا٥مد اٮم٩م٥مځمډم ٮمٽمپمٸمڇمٲمالت اٜمڇمٮمځمډم، ا١مَم٥مځمؾ ٛمڇمٮمدي - 482
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 اوي:لثّ اإلاعلب ا
زوم»قاعدة   .483«ألاصل في العلىد الل 

ٓ  : مػفقم افؼوظدة:أوَّ
د اٮمٻمقل، ٓ ٲمٿمحٽمډم أو ٙمڇمئزة أّن إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد أن ٗمټمقن ٓزٲمډم ٮمٽمپمتٸمڇم٬مديـ ٖمپمجرَّ 

ڀمڇم ٖمڇمڂمتٺمڇمع اٮمٸمٻمقد ذ٥مڊم ٮمتحٴمځمؾ اٜمٻمٴمقد ٲمٿمذٮمؽ أنَّ  .484اٮمٺمًخ ٲمٿمڀمَم أو ٲمـ أٚمدمهڇم
ٓزم ذٮمؽ ٚمٴمقل اٮمٌڇمئع ٥مٝم اٮمثپمـ واڂمتٺمڇم٥مف ٖمف، و تف، ٲمعڇمٜمٸمٻمقد ٥مٽمځمف ود٫مع ٚمڇمٙماٜمٳم٠مي ٖم

ٮمٽمپمٻمٴمقد  حتٴمځمالً  وٓ يًتٻمځمؿ ٮمف ٲمڇم ٮمق ٭مڇمڂمڊم ٙمڇمئزة اٮمٺمًخ، ٭مؾ ذٮمؽ ٮمتتؿَّ اٮمٸمٻمقد زوماٮمٽمُّ 
ڇم  ٭مثٞما ٲمـ اخلٴمقٲمڇمت 485ود٫مٸمڇم ٮمٽمحڇمٙمډم . ٭مَم أّن ذٮمؽ ٲمقٙمڈٌم ١ٓمتٻمرار اٮمٸمٻمقد ُمٿمٌِّ

 واٮمٿمّزا٥مڇمت ٖمٽمزوٲمف
هلل  ڀمڇم، وهل ٚمؼٌّ ٮمٸمدم ڂمٻمٵِم  و١مځمٽمډمٌ  ... ٖمڇمٮمٸمٻمد ٭مقن اٮمٸمٻمقد ٓزٲمډم» ٬مڇمل اٖمـ ٥مڇم٢مقر:

ٕٙمؾ : »...و٬مڇمل أيٵمڇم ،486شيٸمډم ٲمـ ر٫مع اخلٴمقٲمڇمت ٖم٧م إٲمډمٗمٸمڇم٨م، ٮمځمحٴمؾ ٲمٻمٴمد اٮم٩مَّ 
ٲمٻمٴمد اٮمّرواج ٭مڇمن إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٜمڇمٮمځمډم اٮمٽّمزوم دون اٮمتخځمّٞم...، ٫مپمٴمٽمحډم اٮمٸمٻمد 

 .487شٖمڇمٕصڇمٮمډم ٓم ٮمزوٲمف، وٗمڃمٛمر اٮمٽّمزوم ٜمڇمڂمع ٥مڇمرض
ٓم اٮمٸمٻمقد إذا هق إصؾ، إّٓ أڂّمف ٲمـ اٮمٸمٻمقد ٲمڇم ٓ ٗمًتٽمزم ٲمٴمٽمحتف اٮمٽّمزوم وٓ  ٫مڇمٮمٽّمزوم

ٮمق إذ ، 488رٽمټمال اٜمتٸمڇم٬مديـ ٫مًخڀمڇم د٫مٸمڇم ٮمٽمّي ٫موع، وهل اٮمٸمٻمقد اجلڇمئزة، يٽمزم إّٓ ٖمڇمٮم٩ّم 
ر٫م٧م، ٫مپمَم يپمٿمع ٮمزوم اٮمٸمٻمد أٚمد ڊم ٥مٝم اٮمٽّمزوم ٮمٸمٷمؿ ٫مځمڀمڇم اٮمٹمرر واٮمٹمٌـ ٥مٝم أٚمد اٮمٶمَّ ٥مَ ُذِ 

                                                           

 .6/326، واٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 3/444اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 483
 .249ص ،ڂمٻمال ٥مـ اٮمٻمقا٥مد اٮمٻمرا٫مځمډم، إ٥مداد اٜمڀمڌم - 484
 .3/444يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 485
 .٥148مڇم٢مقر، ص ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ - 486
 .176ص ،ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اطإ١مالٲمځمډم، اٮمٶمڇمهر ٖمـ ٥مڇم٢مقر - 487
 .575اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٮمٻمرا٫مځمډم، ص  - 488
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٭مقڂمف ٓ يٺمقت ٖمٸمد ٮمزوٲمف ٚمٻمڇم جيڈم ٮمٽمٹمٞم، ٭مڇمجلٸمڇمٮمډم و٢مٌڀمڀمڇم، وٲمٿمڀمڇم ٲمڇم يرٙمع إ٨م أٲمقر هل، 
 .489ټمٽمځمػ أو ذط اخلځمڇمراٮمٸمڇم٬مد، ٭مٸمدم اٮمتّ 

و٭مقن اٮمٸمٻمقد ٓزٲمډم ٖمڇمٮمٸمٻمد أو ٖمڇمٮم٩موع ٭مَم ٓم اٮمٸمٻمقد اجلڇمئزة، ٫مذٮمؽ و١مځمٽمډم ٮمٸمدم ڂمٻمٵمڀمڇم 
ٴمقٲمڇمت، و٬مٶمع اٜمٿمڇمز٥مڇمت يٸمډم ٲمٿمڀمڇم، واٜمتپمثؾ ٓم ر٫مع اخلوهق ٚمّؼ اهلل ٗمٸمڇم٨م ٮمځمحٴمؾ ٲمٻمٴمد اٮم٩ّم 

 .490ٖم٧م اٮمٿمڇّمس، وٗمثٌځمڊم إٲمقال ٕصحڇمهبڇم ٲمـ ٪مٞم ٲمٿمڇمزع وٓ ٢مٌڀمډم ٓم ذٮمؽ
 فؼوظدة:ي ظذ اافػروع ادبـقَّ  كامذج مـ :وثوكقً 
ًَّ ٲمڇم يڃمهمزٲمډم اٮمٸمٻمقد اٮمالَّ مـ  -1 هـ، احلقاٮمډم، ٽمؿ، اٮمٻمرض، اٮمرَّ : اٮمٌځمع، اٮمّٰمف، اٮم

 .491احلٌس، اٍمٌډم واٮمٴمد٬مډم، اٜمًڇم٬مڇمة ڇمرة،اٮمٵّمَمن، اطإ٥مڇمرة، اٮمٳّمٺمٸمډم، اٮمٻمًپمډم، اطإٙم
اٮم٩ّم٭مډم، اٜمزار٥مډم، اٮمق٭مڇمٮمډم، اٮمٻمراض، اٜمٹمڇمر١مډم، ، اٮمٸمٻمقد اجلڇمئزة: اٮمقديٸمډممـ  -2

 ٲمڇم ٌم ي٩معتحټمځمؿ ٥مٻمد اٮم، اطإ٬مرار ٖمَم يقٙمڈم احلّد، اء، اجلٸمڇمٮمډم، ٲمڇم يٸمتٰم ٲمـ اٍمٌډماٮمټمر
ؿ انا  .492ٓم احلټمقٲمډم... ُٜمحټمِّ

ٿمډم ٢محـ ٮمٿمٻمؾ ٖمٵمڇم٥متف إ٨م ٖمٽمد ٲمٸم٧م ٥مٝم ١مٺمځمٿمډم ٲمٸمځمَّ إذا أٖمرم أٚمد ٥مٻمدا ٲمع ذ٭مډم  -3
 .493زٲمډم ٮمٶمرٓم اٮمٸمٻمدډم اٮمالَّ ٻمؾ ٲمـ ٥مٻمقد اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّ ٥مٻمد اٮمٿمَّ ف يټمقن ٓزٲمڇم ٥مٽمځمڀمَم؛ ٕنَّ ٫مڅمڂمَّ 

                                                           

 .493، وٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم، اٮمٹمريڇمن، ص567يٿمٷمر: ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، ص - 489
 .278ز٪مځمٌډم، صيٿمٷمر: ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اخلڇمصډم ٖمڇمٮمتٰم٫مڇمت اٜمڇمٮمځمډم، ٥مز اٮمديـ ٖمـ  - 490
، و٫متح اٮمٸم٦م اٜمڇمٮمؽ ٓم اٮمٺمتقى ٥مٝم 313 -274-270 -250-2/229يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 491

، ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ ٮم٩مح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، احلٶمڇمب، 8/242، اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 4/328ٲمذهڈم اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ، اٖمـ ٥مٽمځمش، 
 .3/80، واٜمدوڂمډم ، ١محٿمقن، 7/43

 .582واٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٮمٻمرا٫مځمډم، ص .494د اٮمٺمٻمڀمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم، اٮمٹمريڇمن، صٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥ميٿمٷمر:  - 492
 .43/16ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، ٬مڇم٥مدة إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٽمزوم، ِمپمد ٢مٺمځمؼ ٥مپمر،  - 493
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پمـ ٖمٸمد إٖمرام اٮمٸمٻمد وٮمزوٲمف ٻمص ٲمـ اٮمثَّ إذا ا٢م٠مى أٚمد ٢مځمئڇم ٖمڃمٮمػ ٘مؿ ٣مٽمڈم اٮمٿمَّ -4
٫مځمف؛ ّٕن اٮمٸمٻمد و٬مع ٓزٲمڇم ٫مال يپمټمـ ٗمٹمځمٞمه، وٮمټمـ ر ، وٓ يٽمحؼ ٖمڇمٮمٸمٻمد وٓ يڄم٘مِّ ٫مڀمق ٮمٹمقٌ 

 .494هٌډم ٲمٌتدأة يټمقن احلطّ 
ج ظذ ذفؽ مـ افؼضويو  -5 ًَّ  إذا أراد أٚمدٌ ، اٜمٸمڇمسةوممو يتخرَّ  ٺمر إ٨م ٖمٽمد ٲمٸم٧مَّ اٮم

ٿمډم ٭مڇمن اٮمٸمٻمد ٓزٲمڇم ٮمٽمٶّمر٫م٧م، وٮمځمس ٕٚمدمهڇم ٫مًخف أو ٫مڇم٢م٠مى ٗمذ٭مرة ١مٺمر ٥مٝم رٚمٽمډم ٲمٸمځمَّ 
 .495ف أٛمرٗمٹمځمٞمه إٓ ٖمروڇم اٮمٶّمر

  

                                                           

 .42/16ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، ٬مڇم٥مدة إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٽمزوم، ِمپمد ٢مٺمځمؼ ٥مپمر،  - 494
 .44/16ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، ٬مڇم٥مدة إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٽمزوم، ِمپمد ٢مٺمځمؼ ٥مپمر، ٲمٸمٽمپمډم زايد  - 495
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 الث:الثّ  اإلاعلب  

يء وعظ  »قاعدة  رَ إذا َشس ف الش َّ
ّ
سع، كث  .496«في حصىله شسَظه وشّددَ  م في هظس الشَّ

 : مـ صقغ افؼوظدة:أّوٓ
 .497ء إذا ٥مٷمؿ ٬مدره ٢مّدد ٫مځمف و٭مثرت ذو٣مفاٮمٯمَّ  -
 .498٭مؾ ٲمڇم ذف ٬مدره ٥مٷمپمف اهلل ٖمټمثٞم ذو٣مف -

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
ر ٮمديٿمڇم أنَّ  إذا إصؾ واٜمحقر اٮمذي ٙمرت ٥مٝم و٫مٻمف إٚمټمڇمم اٮم٩م٥مځمډم، هق  ٗمٻمرَّ

ٗمٸمٽمځمٽمڀمڇم ٖمجٽمڈم اٜمٴمڇمٮمح ودرء اٜمٺمڇم١مد، ٫مڃمٚمټمڇمٲمڀمڇم ٲمٸمٽمَّٽمډٌم ٖمتحٻمځمؼ هڇمٗمځمؽ اٜمٻمڇمصد اٮمتل ُذ٥مڊم 
ٍمڇم،  وٲمڇم داٲمڊم ٭مذٮمؽ ٭مڇمن ٮمزاٲمڇم أن ٗمًتحي ٗمٽمټمؿ اٜمٻمڇمصد ٲمع أٚمټمڇمٲمڀمڇم اٮمتل هل و١مڇمئؾ 

ف ٲمٻمٴمده و٪مڇميتف، و١مڇم٥مډم ٘مٌقت اٮمٸمٽمّق ٮمتحٻمځمٻمڀمڇم، ويًتتٌع هذا أنَّ ذف احلټمؿ ٖم٩م
ع ي ي  ٳمّددواٮمر٫مٸمډم واٮم٩مف ٮمٽمحټمؿ ٫مڅمڂمَّڇم ڂمجد اٮم٩مَّ ٫مځمف حتٴمځمال وإ١مٻمڇم٣مڇم؛ ٫مځمټمثِّر ذو٣مف ٮمځمٻمقِّ

ځمڇمج اٮمذي حيځمط ٖمف، ٫مځمڃمٲَمـ ٲمـ اٛمتالٮمف و٫مقاٗمف، ٘مّؿ ڂمجده يپمٿمع ًِّ ٮمٸمٷمؿ ٲمٺمًدة  ،ٲمڇم يؾ ٖمف اٮم
 .٫مقاٗمف واڂمخراٲمف

 : أدفي افؼوظدة:ثوفثو
ڇم ٙمٸمؾ هتڇم ٭مڇمٜمتقاٗمر ٖمڇمٮمٿمًٌډم ٮمألٛمٌڇمر، ممّ صٞمَّ ٭مثٞمة  تڀمڇماٮمٻمڇم٥مدة وأدٮمَّ  تٌڇمر٢مقاهد ا٥م إنّ 

ډم ٚمٺّمڊم اجلٿمّ»: ٬مقٮمف  ، وٲمـ  أهؿِّ ٗمٽمؽ اٮمٳمقاهد،499اخلالف ٓم أصؾ ٗمٻمٸمځمدهڇم ٪مٞم وارد
، ٫مٽمَم ٭مڇمڂمڊم اجلٿمډم ٥مٷمځمپمډم اٮمٻمدر ر٫مځمٸمډم اٜمٿمزٮمډم ٥مٿمد اهلل 500شڀمقاتڇمر ٖمڇمٮمٳّم ٖمڇمٜمټمڇمره وٚمٺّمڊم اٮمٿمّ

                                                           

 5/298اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم  - 496
 .267،  3/266اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم  - 497
 .5/148اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم  - 498
 .369يٿمٷمر: ڂمٷمريډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل، اٮمرو٭مل، ص - 499
 .8/142، 7308ڇم، ٖمڇمب ٚمد٘مٿمڇم ٥مٌد اهلل ٖمـ ٲمًٽمپمډم، ر٬مؿ أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اجلٿمډم وصٺمډم ڂمٸمځمپمڀمڇم وأهٽمڀم - 500
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إٓ ٖمڇمٮمٳمدائد واٜمټمڇمره، وهذا ٲمڇم  اٜمرءُ  ٴمؾ إٮمځمڀمڇم، ٫مال يدٛمقٍمڇمذوط  ڀمڇم و٥مٷّمؿٗمٸمڇم٨م ٥مٷّمپم
ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  يٸمٵمده ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:

وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ ،  و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:501چ

 .502چٿ  ٿ  
ـّ ووٙمف اٮمدٓٮمډم ٲمـ أيت٧م أڂمَّ  جلٿمډم دون أن اأڂمف يدٛمؾ  ف ١مٌحڇمڂمف ٗمٸمڇم٨م أڂمټمر ٲمـ أن يٷم

اٮمتل حيٴمؾ هبڇم اٮمٺمرق ٖم٧م اٮمٴمڇمٖمر اٜمخٽمص ٓم ديٿمف وٖم٧م  وآٖمتالءات يٌتٝم ٖمٳمدائد اٮمتټمڇمٮمځمػ
 503.وڂمحق ذٮمؽ ٪مٞمه، ٭مڇمٕٲمراض وأٓم واٮمٳمدائد، واٜمٴمڇمئڈم واٮمٿمقائڈم، وٙمڀمڇمد ا٥ٕمداء

 ي ظذ افؼوظدة:افػروع ادبـقّ كامذج مـ  افػرع افرابع:
إ٪مراض  ٜمڇم ٭مڇمڂمڊم اٮمٿمّٻمقد ٲمٿمڇمطَ إذ ًڇمء ٓم اٮمٿمّٻمقد، اٮمٿمّڀمل ٥مـ رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ واٮمٿمّ -4

٢مّدد اٮم٩مع ٫مځمڀمڇم وٲمٿمع ٖمځمع اٮمقاٚمد ٲمٿمڀمڇم ٖمڃم٭مثر  ؛اٜمتٽمٺمڇمت إٲمقال و٬مځمؿَ  ورؤوَس 
ذٮمؽ ٓم ، دون أن يٳم٠مط 504ٿمڇمٙمز، وٲمٿمع ٲمـ ٖمځمٸمڀمڇم ڂّمًځمئډمٲمٿمف، وا٢م٠مط اٜمًڇمواة واٮمتّ 

 ٖمځمع اٮمٸمروض إٛمرى.
ف ٬مٌؾ ع ٖمځمٸمُ پمٿمَځمٸمڇمم دون ٪مٞمه، ٫مٲمٿمع ٖمځمع اٮمٯمء ٬مٌؾ ٬مٌٵمف، ٛمّص اٜمذهڈم ٖمذٮمؽ اٮمٶمَّ  -5

ألمع أهؾ »٬مٌٵمف ٖمڇمطإلمڇمع، ٚمټمك اٖمـ ر٢مد ٥مـ اٖمـ ٖمٳمٞم اطإلمڇمع ٓم ذٮمؽ ٬مڇمئال: 
، و٥مٽّمؾ ذٮمؽ 505شفاٮمٸمٽمؿ ٥مٝم أّن ٲمـ ا٢م٠مى ٣مٸمڇمٲمڇًم ٫مٽمځمس ٮمف أن يٌځمٸمف ٚمتّك يًتق٫مځم

ٮمټمقڂمف ١مٌٌڇًم ٮمٻمځمڇمم اٮمٌٿمځمډم و٥مَمد احلځمڇمة  ،ٲمـ ٪مٞمه ٸمڇمم أذُف أّن اٮمٶمَّ »ئال: اٮمٻمرآم ٬مڇم
                                                           

 .214اٮمٌٻمرة:  - 501
 .142آل ٥مپمران:  - 502
 .1/209، أوقاء اٮمٌځمڇمن، اٮمٳمٿمٻمځمٶمل 2/127يٿمٷمر: اڂمٷمر ٗمٺمًٞم، اٖمـ ٭مثٞم  - 503
 .360يٿمٷمر: اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٮمٻمرا٫مځمډم، ٥مڇمدل وٕم ٬مقٗمف، ص - 504
 .2/144ٖمدايډم اٜمجتڀمد وهنڇميډم اٜمٻمتٴمد، اٖمـ ر٢مد،  - 505
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؛ وأٙمڇمز اٮمٌځمع ٫مځمَم 506شع ٫مځمف ٥مٝم ٥مڇمدٗمف ٲمـ ٗمټمثٞم اٮم٩موط ٫مځمَم ٥مٷمؿ ذ٫مف٫مٳمّدد اٮم٩مَّ 
، ٙمڇمء 507شٲمٺمڀمقٲمف أّن ٪مٞم اٮمٶمٸمڇمم جيقز ٖمځمٸمف ٬مٌؾ أن يًتقٔم »... ١مقى اٮمٶمٸمڇمم، ٬مڇمل:

، يٸمٿمل أّن "ٲمٶمٽمؼ ٣مٸمڇمم اٜمٸمڇمووډم ٌؾ اٮمٻمٌض إَّٓ ٬م وٙمڇمز اٮمٌځمعُ "» اٜمختٰم: ذح ٓم
ٸمڇمم رٖمقيڇم ٭مڇمن أو ٪مٞمه ٭مڇمٮمٺمقا٭مف ٭مّؾ رء جيقز ٖمځمٸمف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف إّٓ ٲمٶمٽمؼ اٮمٶمَّ 

 .508ش٫مال جيقز ٖمځمٸمف ٬مٌؾ أن يًتق٫مځمف ؛اٜمڃمٛمقذة ٖمپمٸمڇمووډم
ڀمپمقن ٖمَم أهؾ اٮمٸمځمٿمډم يتَّ ذٮمؽ أنَّ  بعض ادعومالت متـع ظذ أهؾ افعقـي دون ؽرهؿ؛ -6

ٙمؾ ٲمـ أهؾ ٲمټمروه، ٭مڃمن يٌځمع اٮمرَّ  ٓم اٮمٸمپمالت وهق ٮمٸمپمٽمڀمؿ ،ٖمف ٪مٞمهؿڀمؿ ٓ يتَّ 
 إذا ٭مڇمن ذٮمؽ إڂّمَم يٌتڇم٥مف ٮمٌځمع ،وًمًډم إ٨م أٙمؾ ،اٮمٸمځمٿمډم ٣مٸمڇمٲمڇم أو ٪مٞمه ٖمخپمًډم ڂمٻمدا

  . 509، وذٮمؽ ٙمڇمئز ٮمٹمٞم أهؾ اٮمٸمځمٿمډمآٛمر

                                                           

 .3/460؛ اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم، 5/134اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 506
 .3/460اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  507 -

 .5/163ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 508
 2/42يٿمٷمر: اٜمٻمدٲمڇمت اٜمپمڀمدات، اٖمـ ر٢مد،  - 509
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 ابع:اإلاعلب السَّ 

ه أم ال»قاعدة  يء هل له حكم   510«؟ما َكس ب مً الش ّ

 ؼوظدة:: مـ صقغ افأّوٓ
 .511ډم ٓم إ٥مٶمڇمء ٲمڇم ٬مڇمرب ٲمـ اٮمٯّمء ٚمټمپمف، أو ٖمٻمڇمئف ٥مٝم أصٽمفاٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمّ  -
 ؟512اٮمٯّمء هؾ يٸمٶمك ٚمټمپمف أم ٓ ٲمڇم ٬مڇمرَب  -
 .513اٮمٻمريڈم ٓم ٚمټمؿ اٜمتٴمؾ -
 .  514ٗمڇمٖمع ٮمأل٭مثر ا٬ٕمؾُّ  -
 ؟515إٗمٌڇمع هؾ ٍمڇم ٬مًط ٲمـ إ٘مَمن، أم -
 ؟516٘مڇمن ڂمٳمڇمءٌ إ٭مڃمٙمزائڀمڇم، أو  اٜمٽمحٻمڇمت ٖمڇمٮمٸمٻمقد هؾ ٗمٸمدُّ  -
 ػفقم افؼوظدة:: مثوكقو

، ٓم صځمٍغ ٥مديدة ٭مَم ١مٽمػ ٙمڇمءت اٮمٻمڇم٥مدة ٖمٴمځمٹمډم اجلزم ٭مَم ٙمڇمءت ٖمٴمځمٹمډم ا١ٓمتٺمڀمڇمم، 
ؼ ٽمحَ ء يُ ډم ٓم اٜمذهڈم؛ وٲمٸمٿمڇمهڇم: هؾ اٜمدان واٜمٻمڇمرب ٮمٽمٯّم اٮمٻمڇم٥مدة ٛمال٫مځمَّ  ٥مٝم أنّ  ممڇم يدّل 
 ؟ٲمڇم دام ٌم يٽمتحؼ ٖمٹمٞمه ، أم يٌٻمك ٥مٝم أصٽمفٖمفٚمټمپمف 

                                                           

 72ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 510

 1/313اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري،  - 511

 5/230اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 512
 5/230اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 513

 .1/166، واٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدردير، 2/471، و اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ ، اٜمقاق، 2/445اٮمٌڀمجډم ، اٮمتًقٕم،  - 514
 .107اٜمٴمدر ڂمٺمًف، ص - 515
 .108اٜمٴمدر ڂمٺمًف، ص - 516
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ٲمڇم يٴّمڀمڇم ٲمـ إحلڇمق ع اٮم٩ّم  ٓم رديٕٚمټمڇمم اٮمتل ٌم ٓم ا ُمڇمل إ٥مَمل اٮمٻمڇم٥مدةوٮمٸمؾَّ 
وإ٨م هذا اٜمٸمٿمك أ٢مڇمر اٮمٻمرآم ريمف اهلل ٚمځمڋم  ٖمڇمٜمٻمڇمرب أو اطإٖمٻمڇمء ٥مٝم إصؾ ٲمع اٜمٻمڇمرٖمډم،

 .517...ش ٗمٻمريٌف ٖمٻمقا٥مد اٮم٩معع ٖمتحديد، يتٸم٧مَّ ٲمڇم ٌم يرد ٫مځمف اٮم٩ّم »... ٬مڇمل:
 ي افؼوظدة: : أدفّ ثوفثو

 تڀمڇم:ٲمـ أصقل اٮمٻمڇم٥مدة وأدٮمّ 

نَّ    ،518چڑ ک ک ک کچ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: - ـ اٮمٻمرٖمڇمن؛ ٕ   ٥مـ ڀملَ اٮمٿمّ ٫مٿمڀمك ٥م
ء 519هبڇم آٮمتٌڇمس ٥مـ ڀملاٮمٿمَّ ٲمـ أٖمٽمغُ  ٮمٽمحدود رٖمڇمناٮمٻمُ  ، ٫مټمڃمّن ٲمٻمڇمرٖمډم اٮمٯمء ٖمپمثڇمٖمډم إٗمځمڇمن اٮمٯمَّ

ف، ٫مٺمځمف إ٢مڇمرة إ٨م ٲمٸمٿمك اٮمٻمڇم٥مدة. ًِ  ڂمٺم
يٸمٽمپمڀمـ ّ٭مثٞم ٲمـ  رام ٖم٧م، وٖمځمٿمڀمَم أٲمقر ٲمٳمتٌڀمڇمت، ٓإّن احلالل ٖم٧م وإّن احل» :لڇم٬م -
ٌڀمڇمت و٬مع ٓم ا١متٟمأ ٮمديٿمف و٥مروف، وٲمـ و٬مع ٓم اٮمٳّم  ٫مٻمد ٌڀمڇمتٻمك اٮمٳُم ، ٫مپمـ اٗمّ اٮمٿمڇّمس

 ٮمټمؾ ٲمٽمؽ يمك، أٓ وإنّ  ، أٓ وإنّ ير٥مك ٚمقل احلپمك يق٢مؽ أن يرٗمع ٫مځمفا٥مل احلرام، ٭مڇمٮمرّ 
٭مٽمف، وإذا ٫مًدت ٫مًد ، أٓ وإّن ٓم اجلًد ٲمٵمٹمډم إذا صٽمحڊم صٽمح اجلًد يمك اهلل ِمڇمرٲمف

. واحلديڋم أصؾ ٥مٷمځمؿ ٓم اٮمٌٸمد ٥مـ يمك اٜمحڇمرم و٥مَّم 520ش، أٓ وهل اٮمٻمٽمڈمًد ٭مٽمفاجل
 يٻمڇمرهبڇم؛ ٕنَّ إٗمځمڇمهنڇم ٖمپمثڇمٖمډم اٮمق٬مقع ٓم اٜمٿمڇمهل، ٫مڃُم٥مٶمَِل اٜمٻمڇمرب ٚمټمؿ اٜمٻمڇمرف.

 
 
 

                                                           

 .342-1/341اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 517
 .187اٮمٌٻمرة:  - 518
 (214/ 2يٿمٷمر: ٗمٺمًٞم اٮمٌحر اٜمحځمط،  - 519
 5/50، 4178أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇم٬مڇمة، ٖمڇمب أٛمذ احلالل وٗمرك اٮمٳمٌڀمڇمت، ر٬مؿ  - 520
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 ي ظذ افؼوظدة:افػروع ادبـقَّ كامذج مـ : رابعو
ّٕن ٲمڇم ٬مڇمرب  ؛ذفؽوم وٓ جيقز ؾقق جقاز تلخر رأس مول افّسؾؿ إػ ثالث أيَّ  -7

ًَّ  ذطُ » :اخلرر، ٬مڇمل 521اٮمٯمء يٸمٶمك ٚمټمپمف ٽمؿ أن يټمقن رأس اٜمڇمل ٫مځمف ٥مٻمد اٮم
ٲمڇم ٬مڇمرب  إذْ  ؛طڇمم، وٮمق ٖمڇمٮم٩ّم أو ٲمڇم ٓم ٚمټمپمف ٭متڃمٛمٞمه ٘مال٘مډم أيّ  ،ٲمٻمٌقوڇم ٖمڇمٮمٺمٸمؾ

 .522شاٮمٯمء يٸمٶمك ٚمټمپمف
ًِّ إذا ٗمڃمّٛم  -8 أو إ٨م  ٭مٿمڀمڇميډم آٛمر يقم اخلځمڇمر ،ٽمٸمډم إ٨م آٛمر زٲمـ اخلځمڇمرر اٜمٳم٠مي ٓم رد اٮم

ف، وإن زاد ٥مٝم ذٮمؽ ٌم يٸمٶمك ٚمټمپمَ   ءٲمڇم ٬مڇمرب اٮمٯّم  ٕنّ  ؛دُّ ٮمف اٮمرّ  ّؼ ُٚم  ؛ٲمٿمف داٮمٹم
٥مٝم أّن اٜمٳم٠مي  ،٬مٽمڊم: ٲمڇم ٬مقل ٲمڇمٮمؽ ٓم رٙمؾ ٖمڇمع ١مٽمٸمډم»جيز، و٬مد ٙمڇمء ٓم اٜمدوڂمډم: 

ًّ  ،ٖمڇمخلځمڇمر ٘مال٘مڇم ٙمڇمء  ٘مؿّ  ،هڇم ٚمتك ٲمٵمڊم أيڇمم اخلځمڇمرٽمٸمډم ٫مٽمؿ يردَّ ٫مٻمٌض اٜمٳم٠مي اٮم
هڇم أم ٓ؟ ٬مڇمل: إن أٗمك ٖمٸمد أيټمقن ٮمف أن يردَّ  ؛ٲمڇم ٲمٵمڊم أيڇمم اخلځمڇمرهڇم ٖمٸمد هبڇم يردُّ 

 ؛إٙمؾ أو ٬مرب ذٮمؽ ٖمٸمد ٲميضِّ  ،أو ٲمـ اٮمٹمد ،پمس ٲمـ آٛمر أيڇمم اخلځمڇمرٲمٹمځمڈم اٮمٳّم 
، وٓ ٢مّؽ أّن اٮمٻمڇم٥مدة ٓم ذٮمؽ 523شهڇموإن ٗمٌڇم٥مد ذٮمؽ ٌم أر أن يردَّ  ،هڇمرأيڊم أن يردَّ 

 ف.هل ٗمٿمزيؾ اٮمٯّمء ٲمٿمزٮمډم ٲمڇم ٬مڇمرٖمف، وإ٥مٶمڇمؤه ٚمټمپمَ 
ف ود٫مع ف، ٫مڅمذا أهنك ٥مپمٽمَ ف ٫مقر اڂمتڀمڇمء ٥مپمٽمِ ڇمڂمع أن يٻمٌض أٙمرٗمَ إصؾ ٓم اٮمٴمَّ  -9

ف ٬مقٮمَ  ف، ٭مڇمن اٮمٻمقُل ٗمَ ٙمرَ أُ  ْض ٻمٌِ ف ٌم يَ ٥مك ٖمڇمٮمٻمرب ٲمـ ذٮمؽ أڂمّ وادّ  ،ٮمٴمڇمٚمٌف اٜمٴمٿمقعَ 
اٮمٻمڇم٥مدة اٮمتل  ـ اّد٥مك ذٮمؽ ٬مٌؾ د٫مٸمف اٜمٴمٿمقع ٮمٴمڇمٚمٌف، ٲمـ ٖمڇمبٲمع يپمځمٿمف؛ ٕڂّمف ٭مپمَ 

 .524فٸمٶمك ٚمټمپمَ يُ  ءَ اٮمٯمَّ  َب ٲمڇم ٬مڇمر أنَّ  ٗمٻمّررت وهل:
  

                                                           

 2/26يٿمٷمر: اٜمٻمدٲمڇمت اٜمپمڀمدات، اٖمـ ر٢مد،  - 521

 16/156ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 522
 .3/232اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 523
 435/8، ٖمدي أيمد ١مڇمٌم، ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم وإصقٮمځمډم، ٬مڇم٥مدة ٲمڇم ٬مڇمرب اٮمٯمء يٸمٶمك ٚمټمپمف - 524
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 اإلاعلب الخامض:

ُّ »قاعدة   .525«ت كالّىظس في اإلاعامالثالخبر عىد اإلاالك

 : صقغ افؼوظدة:أّوٓ
 .526آ٭متٺمڇمء ٖمڇمخلٟم ٥مٝم اٮمٿمّٷمر -
 .527اخلٟم ٭مڇمٮمٿمٷّمر -

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
واردة ڀمڇم و٥مَ ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٻمٌس؛ ٪مٞم أّن ٫مر أ٢مڇمر إ٨م هذه اٮمٻمڇم٥مدة ٲمٿمتٻمدا أٖمق ٖمټمر اٖمـ اٮمٸمرنمِّ 

ځمخ اٖمـ ٖمځّمډم ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملِّ  ١مڇمئغ واٮمٸمپمؾ هبڇمٓم ٗمٴمڇمريػ اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټملِّ  ؛ 528٭مَم أ٢مڇمَر اٮمٳمَّ
٭مير ٥مٝم اٮمٌڇمئع، أو ٮمٹمځمٌډم اٜمٌځمع أو –وٗمٸمٿمل اٮمٻمڇم٥مدة أڂّمف ٲمتك ٗمٸمّذر اٮمٿمٷّمر ٮمٽمپمٌځمع ٮمًٌڈم ٲمڇم 

ًِّ ٮميَّ ټمڇمن اأ١متٸمځمض ٥مٿمف ٖمڇمخلٟم ٜم –ٜمٳمٻّمډم ڂم٩مه  ٽمٸمډم، ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد ورة، أي ٖمپمجرد وصػ اٮم
ٜمټمڇمن ٪مځمٌډم اٜمٌځمع أو  ،ٺمډم إڂّمَم ٗمٿمقب ٥مـ اٜمٸمڇميٿمډماٮمٴّم  وٓ ٛمالف ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ أنّ » :-ريمف اهلل–

 .529شډمٜمټمڇمن اٜمٳمٻمّ 
پمـ ٖمڇمٛمتالف أٚمقاٍمڇم، يتٽمػ اٮمثَّ »ٲمڇم ٲمٿمڀمڇم ر ذ٭مَ أن يُ  ةً ٺمڇمت ٮمتټمقن ٲمٸمتٟمـ ذط اٮمٴمِّ وٲمِ 

ٺمڇمت ٣مريؼ إ٨م اٮمٸمٽمؿ هبذه اٮمٴمِّ  ڀمڇم، وٓويٿمٻمص ٥مٿمد ڂمٻمٴمڇمن ٖمٸمٵِم  ،ٖمٸمٵمڀمڇم ٫مځمزيد ٥مٿمد وٙمقدِ 
 .530شٙمقع إ٨م اٮمٸمقائد وا٥متٌڇمر اٜمٻمڇمصدإّٓ ٖمڇمٮمرُّ 

                                                           

 35ٖمـ ٖمځمډم، ص اٗمٻمٸمځمد اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل وٗمٻمٿمځمٿمف، ٖمحڋم أمهځمډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل،  - 525
 35، ص اٜمرٙمع اٮمًڇمٖمؼ - 526
 35ٖمـ ٖمځمډم، ص اٗمٻمٸمځمد اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل وٗمٻمٿمځمٿمف، ٖمحڋم أمهځمډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل،  - 527

 36، ص اٜمرٙمع اٮمًڇمٖمؼ - 528

 .3/174ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 529
 .289ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اخلڇمصډم ٖمڇمٮمتٰم٫مڇمت اٜمڇمٮمځمډم، ٥مز اٮمديـ ٖمـ ز٪مځمٌډم، ص - 530
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، وٓ ١مځّمَم ٲمڇم ٗمٸمٽّمؼ ٖمڇمٜمٸمڇمٲمالت، وٲمـ ٪مريڈم ٲمڇم هٿمڇمٮمؽ أڂّمٿمڇم ٓ ډم ٖمڇمٮمٹمډمواٮمٻمڇم٥مدة ذات أمهځمَّ 
 ٌم اٮمتل اٮمٻمڇم٥مدة ٫مڀمذه» ډم:يٻمقل اٮمٳمځمخ اٖمـ ٖمځمَّ  ، وٓم ذٮمؽ٬مقا٥مد اٜمذهڈم ڂمجدهڇم ٓم ٲمٴمٿمَّٺمڇمت

 ٓم اٮمځمقم ڂمٸمڇمن ٲمٿمڀمڇم اٮمتل اٮمٻمٵمڇميڇم ٲمـ اٮمټمثٞم ٗمقاٙمف، اٮمٻمقا٥مد ٓم يټمتٌقن اٮمذيـ ٲمـ يټمتٌڀمڇم أٚمدٌ 
 .531شاٜمٸمڇمٲمالت
ر أن ٗمټمقن ؛ ٫مٽمَم ٗمٸمذّ ٲمٻمٴمد وٌط إٲمقال ،ډم اٮمتل ختدٲمڀمڇم اٮمٻمڇم٥مدة٥مځمّ ـ اٜمٻمڇمصد اٮم٩ّم ٫مپمِ 

ٛمٴمډم وهل اٮمٸمٽمؿ إ٨م اٮمرُّ  ٞمَ ا٢ٕمځمڇمء اٮمتل ٗمٳم٠مى ٲمٸمٽمقٲمډم ٖمڇمٮمرؤيډم وهل إصؾ، ِص  ٭مّؾ 
ٺمډم ومتٿمع ٮمٽمپمقصقف، ٫مَم ٓ ٗمٵمٌٶمف اٮمٴمِّ  ٺمڇمت اٜمخٟم ٥مٿمڀمڇم، ذيٶمډم أن ٗمټمقن وڇمٖمٶمډمً ٖمڇمٮمٴّم 

 .532اٜمٸمڇمووډم ٥مٽمځمف
 افػروع ادبـقي ظذ افؼوظدة:كامذج : وثوفثً 
أن يٴمځمڈم اٜمٌځمع  ورة، ٛمٳمځمډمَ اٮمٹمڇمئڈم ٖمڇمٮمقصػ ٭مٌځمع اٮمٟمڂمڇمٲمڌم ٮمٽميَّ  ٖمځمعِ  ٙمقازُ  -10

ځمًٞم هٿمڇم، ٫مڅمن ډم ٙمڇمز اٮمتَّ ٻمَّ ة، وٕٙمؾ اٜمٳمٲمرّ  ف ٓم ٭مؾِّ ٽمػ، إوڇم٫مډم إ٨م صٸمقٖمډم ٢مٻمّ اٮمتّ 
ٮمف  ٭مڇمنٺمډم واٮمٟمڂمڇمٲمڌم، ٫مڅمن ٛمڇمٮمػ ٚمٴمؾ اٮمٌځمع ٮمزم اٜمٳم٠مي إن ٭مڇمن ٲمقا٫مٻمڇم ٮمٽمٴمِّ 

ًُّ  م ٮمف أصٿمڇمف ٲمـ اٮمٌزِّ ٙمؾ يٻمدّ ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ ٓم اٮمرّ »: 533دّ اٮمرّ  ويٻمرأ  ،قاموحييه اٮم
ا٢م٠موا ٲمٿمل ٥مٝم : »ويٻمقل ،ويًپمل ٍمؿ أصٿمڇم٫مڇم ٲمـ اٮمٌز ٖمڃمٙمٿمڇم١مف ،...٥مٽمځمڀمؿ ٖمرڂمڇمُمف

قهنڇم يٺمتحقهنڇم ٫مځمًتٹمٽمُّ  ٘مؿَّ  ،ٍمؿ صَػ ٫مځمٳم٠مون ا٥ٕمدال ٥مٝم ٲمڇم وَ  شٮمٴّمٺمډمهذه ا
إذا ٭مڇمن ٲمقا٫مٻمڇم ٮمٽمٟمڂمڇمٲمڌم اٮمذي ٖمڇم٥مڀمؿ  ،ذٮمؽ ٓزم ٍمؿ: »ويٿمدٲمقن؛ ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ

ڇمس ٥مٿمدڂمڇم جيځمزوڂمف ٖمځمٿمڀمؿ إذا وهذا إٲمر اٮمذي ٌم يزل ٥مٽمځمف اٮمٿمّ» :؛ ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽش٥مٽمځمف
 .534شٮمف...٭مڇمن اٜمتڇمع ٲمقا٫مٻمڇم ٮمٽمٟمڂمڇمٲمڌم وٌم يټمـ ّمڇمٮمٺمڇم 

                                                           

 36ٗمٻمٸمځمد اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل وٗمٻمٿمځمٿمف، ٖمحڋم أمهځمډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل، ٖمـ ٖمځمډم، ص  - 531

 .289-288ٌډم، صيٿمٷمر: ٲمٻمڇمصد اٮم٩ميٸمډم اخلڇمصډم ٖمڇمٮمتٰم٫مڇمت اٜمڇمٮمځمډم، ٥مز اٮمديـ ٖمـ ز٪مځم - 532
 8/262يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 533

 6/467ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 534
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راهؿ صڇمرت ڂمڇمڂمٞم واٮمدّ ، ٫مڅمن و٬مٸمڊم ٖمڇمٮمدّ يـ بوفعروض كؼداجقاز بقع افّد  -11
٬مٽمڊم: أرأيڊم » ٚمتك يټمقن يدا ٖمځمد، ٙمڇمء ٓم اٜمدوڂمډم:اٮمٸمٻمد ٚمځمٿمڀمڇم، ٫مال يٴمٽمح  ،س٫مڇم
إٙمؾ ٖمٸمتڀمڇم ٲمـ رٙمؾ ٖمدڂمڇمڂمٞم ڂمٻمدا   ٚمّؾ ٫مٽمَمَّ  ،ٕم ٥مٝم رٙمؾ دراهؿ إ٨م أٙمؾ ٮمق أنَّ 
ڂمڇمڂمٞم ويٿمٻمده اٮمذي ٥مٽمځمف إّٓ أن يڃمٛمذ اٮمدّ  ،ذٮمؽٓ يٴمٽمح »ح ذٮمؽ؟ ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ: أيٴمٽمُ 
ـُ اٮمدّ   .535شّٕن هذا سف ؛يدا ٖمځمد ،ٲمټمڇمڂمف راهؿَ اٮمدّ  ي

يـ ٥مٿمدهؿ ذوط ڂمٻمٽمڀمڇم احلٶمڇمب ٓم ٬مقٮمف:  ٙمڇمء ٓم و٘مڇمئؼ اٮمٹمرڂمڇم٣مّل: ٓ جيقز »وٮمٌځمع اٮمدَّ
ا ٖمف،  وأن ٖمځمع اٮمديـ إّٓ ٖمخپمًډم ذوط: أن ٓ يټمقن ٣مٸمڇمٲمڇم ، وأن يټمقن اٮمٹمريؿ ٚمڇمرضا ٲُمٻِمرًّ

 .536شيٌڇمع ٖمٹمٞم ٙمٿمًف، وأن ٓ َيٻمٴِمد ٖمٌځمٸمف رضَر اٜمديڇمن، وأن يټمقن اٮمّثپمـ ڂمٻمداً 
، 537٭مڇمٮمٽّمٺمڊم واجلزر واٮمٺمجؾ واٮمٌٴمؾ و٪مٞمهؿ ڈم ٓم إرضٙمقاز ٖمځمع اٜمٹمځمَّ  -12

وإڂمَّم ٙمڇمز ٥مٿمد اٮميورة ٖمځمع اٮمًٽمٸمډم اٮمٹمڇمئٌډم إذ ٓ يپمټمـ ٫مځمڀمڇم » ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد:
 اٜمٸمڇميٿمډم.، وا٥متٟم اخلٟم ٫مځمڀمڇم ٖمپمثڇمٖمډم 538شاٜمٸمڇميٿمډم...

 
  

                                                           

 3/7اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 535
 .6/234ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ ،احلٶّمڇمب،  - 536
 .5/294، و ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش، 2/678، و اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، 1/487يٿمٷمر: ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد،  - 537
 8/262تحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد، اٮمٌځمڇمن واٮم - 538
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 ادس:اإلاعلب الّص 

 539«؟أم حكم أهفاشها ،ألاجباع هل ٌععى لها حكم مخبىعاتها»كاعدة: 

 صقغ افؼوظدة: مـ : أّوٓ
أم ٚمټمؿ  ،هؾ ٗمٸمٶمك ٚمټمؿ أڂمٺمڇم١مڀمڇم :ډم ٓم إٗمٌڇمعاٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمَّ  -

 540ٲمتٌق٥مڇمهتڇم؟
 : مػفقم افؼوظدة: ثوكقو

ٿمٷمر ٍمڇم ٥مٝم أ١مڇمس ٲمًتٻمؾٍّ أصقٍمڇم وي ٖمحټمؿ ّمتٽمػ ٥مـ أن ٗمًتٻمؾَّ  تقاٖمعٽمٮمهؾ يپمټمـ 
 ٖمٻمٶمع اٮمٿمّٶمر ٥مـ ٲمتٌق٥مڇمهتڇم، ، وومٿمع إن ٭مڇمڂمڊم ممٿمق٥مډم؛ڂمٺمًڀمڇم٫متجقز إن ٭مڇمڂمڊم ٙمڇمئزة ٓم  ٥مٿمڀمڇم،
وٓ ٗمًتٻمؾُّ ٖمؾ  ڇم ٲمـ أٚمټمڇمم، ٫مال ٗمٿمٺمرد ٥مٿمڀمڇم ٖمحټمؿأصقٍمني ٥مٽمځمڀمڇم ٲمڇم يني ٥مٝم أم ي

 ؟ٗمتٌٸمڀمڇم وْمري ُمراهڇم
 :541ٙمڇمء ٓم اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم

ًِ هؾ ٚمټمؿ ٲمتٌقع ٮمتڇمٖمع ٲمٿمح**  ف ٥مٽمځمف ٲمڇم يٴمّح *أم ٚمټمؿ ڂمٺم
 ڇمقـــ١م ڇمق***ٲمًڇمئؾ اٮمز٭مڇمة ٪مرسٍ ـــا١متحٻم ٖمڇمرٍ إِ  ٲمـ ٚمٽمځمډمٍ 

 رطق ٲمڇم ٫مَ ــــــرط***و٘مپمر زرع وڂمحـــوٮمٌـ ٭مَمل ٥مٌد ا٢مت
 افػروع ادبـقي ظذ افؼوظدة: كامذج مـ :ثوفثو
  ٖمڃمٚمد اٮمٿمٻمديـ، إذا ٭مڇمڂمڊم، واٜمٴمحػ اٜمحّٝم اٜمحّٝم  باٮمثق ، وحّٝم ٖمځمع اٮمًځمػ اٜمُ  -1

، ذيٶمډم أن يټمقن يدا ٖمځمد، ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن إٗمٌڇمع ٙمڇمز ٖمځمٸمف ٖمٿمٻمد ٲمـ صٿمػ احلٽمځمډمِ  ٚمٽمځمتف ٬مٽمځمٽمډمً 

                                                           

 .354، وذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمتًقٕم، ص104ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 539
 525اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري، ص - 540

 .354يٿمٷمر: ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمتًقٕم، ص - 541
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وهق رأي ٖمـ ٥مٌد  ،ًڀمڇم ٌم جيزٺمٿم ٲمًتٻمالًّ ٖمٚمټمًَم  هڇمٿمڇمإن أ٥مٶمځم، وتٌق٥مڇمتاٜميٸمٶمك ٍمڇم ٚمټمؿ 
 .543شؾػَص ٓ تبوع حتك تُ » ا١متٿمڇمدا حلديڋم اٮمٻمالدة:؛ 542احلټمؿ

ٗمٌڇمع ٖمڇمٮمّذهڈم، ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن إٗمٌڇمع يٸمٶمك ٍمڇم  هڇم ٫مٵمډمً و٘مٽمثڇم ڇماحلٽمځمډم يټمقن ٘مٽمثڀمڇم ذهًٌ  -2
هڈم اٮمذي ٲمع هڈم، واٮمذّ ډم ٖمڇمٮمذّ يدا ٖمځمد، ويټمقن ٲمـ ٖمځمع اٮمٺمٵّم  ٖمځمٸمڀمڇم جيقز ؛ٚمټمؿ ٲمتٌق٥مڇمهتڇم

ٺمڇموؾ، ٕڂّمف ٖمځمع ذهڈم و٫مٵمډم إٗمٌڇمع ٍمڇم ٚمټمؿ أڂمٺمڇم١مڀمڇم ٌم جيز ٮمٽمتّ  ډم ٲمٽمٹمك، وٖمٿمڇمء ٥مٝم أنَّ اٮمٺمٵّم 
أٙمرى ٥مٝم  اٮمٽمخپملُّ  رآهل رأي أ٢مڀمڈم، وڂمډم، وإوَّ ٙمڇمء ٥مـ ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمدوَّ  ، واٮمّثڇمنٖمذهڈم

ًّ  احل٦مُ  يًتقيإذ اٮمٻمځمڇمس،  ٫مڅمذا رأى اٮمٌځمع ٲمـ ذٮمؽ ٓم  ،ٙمڇمئزٍ  ٖمقٙمفٍ  َؾ ٸمِ ّٕن ٭مٽمځمڀمَم ٫مُ  ،ځمػواٮم
 .٫544مپمثٽمف احل٦مٹمق اٮمًځمػ ٭مڇمٮمٽمَّ 

يٹمر١مف  ،ٲمـ إرض اٮمځمًٞمَ  اٮمٌځمڇمَض  جيقز ٓم ٥مٻمد اٜمًڇم٬مڇمة أن يٌٻمل اٜمڇمٮمؽ ٮمٽمٸمڇمٲمؾِ  -3
٥مپمال ٖمڇم٥متٌڇمر أن إٗمٌڇمع  ،ن يڃمٛمذ ٲمٿمف اٜمڇمٮمؽ ٢مځمئڇم، ٭مَم جيقز ٮمف إدٛمڇمٮمف ٓم اٜمًڇم٬مڇمةٮمٿمٺمًف دون أ

 .545ٍمڇم ٚمټمؿ ٲمتٌق٥مڇمهتڇم
  

                                                           

 .188يٿمٷمر: ٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمٹمريڇمن، ص - 542
 5/46، 4160ٖمڇمب ٖمځمع اٮمٻمالدة ٫مځمڀمڇم ٛمرز وذهڈم، ر٬مؿ أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇم٬مڇمة،  - 543
 4/232اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدري،  544

 3/543يٿمٷمر: اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدردير،  - 545
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ابع:  اإلاعلب الصَّ

ا أم ال»: قاعدة  546؟«اإلاعدوم شسعا هل هى كاإلاعدوم حصًّ

ٓ  صقغ افؼوظدة: مـ : أوَّ
-  ًًّ  .547ڇماٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚم
 ٥548مٿمف أم ٓ؟ ٥مٝم ٫مًڇمد اٜمٿمڀملِّ  اٮمٿمّڀمل هؾ يدلُّ  -
ُ ؾ يُ هاٮمٿمّڀمل  -  549أم ٓ؟ ،٭مڇمٮمٸمدم ٥مٿمف ٲمٵمپمحالًّ  اٜمٿمڀملَّ  ٴمٞمِّ

 : مػفقم افؼوظدة:ثوكقو
، ٫مڅمن ٭مڇمڂمڊم ٓم ٚمټمؿ اٮم٩مع ٪مٞم وٚمټمپمف عا٥ٓمتٌڇمر ٓم ا٥ٓمتداد ٖمڇم٢ٕمځمڇمء راٙمع ٮمٽم٩ّم 

ٲمٸمتٟمة ٮمٺمًڇمد رء ٓم صقرهتڇم وهځمئتڀمڇم، أو ٓٛمتالل ٓم ٚمٻمځمٻمتڀمڇم وٲمڇمهځمتڀمڇم، صڇمرت ٭مڇمٜمٸمدوم 
ع إٓ ٲمڇم ٭مڇمن ٥مٝم ؛ ٕڂّمف ٓ وٙمقد ٮمٯمء ٓم ا٥متٌڇمر اٮم٩مَّ ذ٥ملٌّ  ڈم ٥مٽمځمڀمڇم ٚمټمؿٌ ، ٫مال ي٠مٗمَّ ٚمٻمځمٻمډمً 
اٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم  أنَّ ٲمـ  ريُّ ٲمڇمٮمؽ ٭مَم ٚمټمڇمه اٜمٻمَّ اطإٲمڇمم وٲمٳمڀمقر ٲمذهڈم ، 550و٫مٻمف

 .551ٚمٻمځمٻمډم
٥مڊم ٲمٿمڇم٫مٸمف إ٨م ٲمډم؛ ٫مڅمن ٗمٿمقّ ، أو ٭مڇمڂمڊم ٲمٿمڇم٫مٸمف ِمرَّ 552وٲمـ صقر ذٮمؽ ٖمځمع ٲمڇم ٓ ڂمٺمع ٫مځمف

قع أٛمر ف، ويٴمٞم اٮمٿمَّق٥م٧م ٮمځمٴمٞم احلټمؿ ٮمف ٭مٽمّ ، يٿمٷمر إ٨م اٮمٻمٴمد ٲمـ أٚمد اٮمٿمَّٚمرامو لٚمال

                                                           

 149، وذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمتًقٕم، ص57إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 546
 1/199، وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، اٮمٴمڇموي،  1/408، و اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدردير،393- 16/353اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 547

 149ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمتًقٕم، ص - 548

 149ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمتًقٕم، ص - 549

 17يٿمٷمر: ٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٮمٹمريڇمن،  - 550
 333اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري، ص - 551
، اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، شِمرٲمډم ٖمڇمٮم٩مع ٲمڇم ٭مڇمڂمڊم ٫مځمف ٲمٿمٺمٸمډم إٓ أهنڇم :ٲمٸمٿمك ٲمڇم ٓ ٲمٿمٺمٸمډم ٫مځمف»ٓم ٖمځمڇمن ذ٭مر اٖمـ ٢مڇمس  - 552

 .4/267اٮمٸمٌدري، 
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ـ أ٭مؾ أٲمقال م ٲمٿمڀمَم ٲمِ ؛ ّٕن ٲمڇم يٻمڇمٖمؾ اٜمحرَّ ق٥م٧م ٫مال يٴمح اٮمٌځمعُ ٥مڊم ٓم اٮمٿمَّٗمقزَّ  ، ٫مڅمن٭مڇمٮمٸمدمِ 
 .ڇمس ٖمڇمٮمٌڇم٣مؾ، وٲمڇم ١مقاه ٲمـ ٖمٻمځمډم اٮمثپمـ ُمڀمقلاٮمٿمّ

ڀمڇم اٜمٿمڇم٫مع ٭مٽمّ  أو أن ٗمټمقن ،ٲمٻمٴمقدةً  واٚمدةً  م ٲمٿمٺمٸمډمً رد ٓم ٭مقن اٜمحرَّ ٸمٽمځمؾ يٶمَّ وهذا اٮمتَّ 
ف ٮمځمٿمتٺمع ٖمف ٲمڇمٮمټمُ  ،ف صحځمٌح قع وإن اٲمتٿمع ٖمځمٸمف ٮمٽمقٙمڀم٧م اٜمذ٭مقريـ ٫مپمٽمټمُ ، وهذا اٮمٿمَّٲمډمً رَّ ُِم 

 ؛ٲمډم، وو٬مع آٮمتٌڇمس ٓم ٭مقهنڇم ٲمٻمٴمقدة ٲمٿمف أم ٓؼ وٙمقد ٲمٿمٺمٸمډم ِمرَّ ٖمپمٿمٺمٸمتف اٜمٌڇمٚمډم؛ وٮمق حتٻمَّ 
 .553، وهٿمڇمك ٲمـ ٲمٿمٸمفٿمڇمك ٲمـ ٭مرهف٫مڀمٿمڇمك ٲمـ و٬مػ ٓم ٚمټمؿ ٖمځمٸمف، وه

 ي ظذ افؼوظدة:افػروع ادبـقَّ  ثوفثو: كامذج مـ
، ٫مٽمق ٲمٌځمع ٖمځمٸمڇم ٫مڇم١مدا ٲمـ ٥مٻمڇمر أو ٪مٞمه ٓ يدٛمؾ ٓم وَمن اٜمٳم٠مي إّٓ ٖمڇمٮمٻمٌض ٭مؾُّ -1

ڇم ّٕن اٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚمٻمځمٻمډم ؛ٌم يٻمٌٵمف أصال ٫مال وَمن ٥مٽمځمف ٫مځمف ًًّ ، ٛمال٫مڇم ٮمٽمٌځمع وٚم
 ؛ٗمق٫مځمډم إّٓ ٫مځمَم ٫مځمف ٚمّؼ  ،٫مڅمّن وَمڂمف يٿمتٻمؾ ٮمٽمپمٳم٠مي وإن ٌم يٻمٌٵمف ٲمـ اٮمٌڇمئع ،زمحځمح اٮمالَّ اٮمٴمَّ 

 .554٭مڇمٜمټمځمؾ واٜمقزون أو اٜمٸمدود
؛ ٭مڇمٮمٶمٿمٌقر واٜمزاٲمٞم واٮمٸمقد  ڀمقٚمرٲمډم ٖمځمع وا١متئجڇمر ٲمڇم ٚمرم ا١متٸمَمٮمف ٭مآٓت اٮمٽمّ  -2

أٗمٽمػ ٢مځمئڇم   وَمن ٥مٝم ٲمـ ، و555ٓم ٭مڇمٜمٸمدوم ذ٥مڇم، ويٺمًخ اٮمٸمٻمد إن و٬معّٕن ٲمٽمؽ اٜمحرَّ 
، ذٮمؽ أّن وٲمڇم ٚمرم ٖمځمٸمف  ،و٬متؾ اخلٿمزير وٗمټمًٞم إصٿمڇممع  ٭مټمن ٬مقارير اخلپمر ٲمف اٮم٩ّم ٚمرَّ 

 اٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚمًڇم.

ف ٫مځمجقز ٖمځمٸمف، وٮمق ٩ِم م إ٭مؾ إذا أذف ٥مٝم اٜمقت، وأٲّمڇم ٮمق ٌم يُ حيرم ٖمځمع ِمرَّ  -3
ًًّ  اٜمٸمدومَ  ٕنَّ ٲمڇم، ِمرَّ   .556ڇمذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚم

                                                           

 370-9/369يٿمٷمر: ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 553
 7/15يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، اٮمٴمڇموي،  - 554

 .4/19اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمدردير،  - 555
 5/441ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم،  - 556
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ذ٥مڇم اٛمتٽمػ ٓم ٖمځمع ٭مٽمڈم اٮمٴمځمد  ڇمء ٥مٝم ٚمرٲمډم ٖمځمع ٲمڇم ٓ ڂمٺمع ٫مځمف ٭مقڂمف ٲمٸمدوٲمً وٖمٿمڇم -4
ڀمڇم ٫مپمـ رأى لمٽمتَ  ،ٷمر ٫مځمڀمڇمف ٘مؿ ڂمُ دت ٲمٿمڇم٫مٸمُ دِّ ٓم اٮمټمٽمڈم ٲمـ اٜمٿمڇم٫مع ٭مذا و٭مذا ، و٥مُ » ٫مٻمځمؾ:

ڂمٷمر هؾ  ؛٥مډم إ٨م ِمٽمٽمډم وِمرٲمډمٽمډم أٙمڇمز، وٲمـ رآهڇم ٲمٿمقَّ ڀمڇم ِمٽمَّ ٿمع، وٲمـ رأى لمځمٸمَ ٲمډم ٲمُ ِمرَّ 
وٮمق ٲمٿمٺمٸمډم واٚمدة ِمرٲمډم، وٲمـ اٮمتٌس  ،ؾ، وٙمٸمؾ احلټمؿ ٮمٽمپمٻمٴمقدم أو اٜمحٽمَّ اٜمٻمٴمقد اٜمحرَّ 

 .557شرهػ أو ٭مَ ٬مَ ٥مٽمځمف اٜمٻمٴمقد وَ 
  

                                                           

 9/370ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 557
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 :الثالثالفصل 

ت الحاكمت للبُىع والشسكاث في اإلارهب اإلاالكّي  َُّ  الّضىابغ الفله

 .وهماذج مً جعبُلاتها 

 

 ويحتوي ثالثة مباحث:

ُّ ل: اإلابحث ألاوّ  وشسوظه  البُع حلُلتت الحاكمت لالّضىابغ الفله
ت، وأحكامه َُّ  ا.وهماذج مً جعبُلاته عىد اإلاالك

ىابغ اوي:اإلابحث الثّ  ت الضَّ ُّ عىد الحاكمت للبُىع اإلامىىعت  الفله
ت َُّ  وهماذج مً جعبُلاتها. ،اإلاالك

عىد الّضىابغ الفلهُت الحاكمت لباب الّشسكاث الث: اإلابحث الثّ 
 ا.تهوهماذج مً جعبُلا اإلاالكُت،
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 اإلابحث ألاول:

 
ّ
ىابط الفقهي

ّ
وشروطه  البيع قيقةة احلاكمة حلالض
ة، وأحكامه

َّ
 ا.ومناذج مه تطبيقاته عند ادلالكي

 

 

 ثالثي مطوفى: يقيو

ت،  َُّ ت لحلُلت البُع وبعض أحكامه عىد اإلاالك َُّ ىابغ الفله ل: الضَّ اإلاعلب ألاوَّ
 وهماذج مً جعبُلاتها.

ت ــــــــــــــــــــــالضَّ اإلاعلب الثاوي:  َُّ سوط في البُىعىابغ الفله ُّ  للش  ت، ــــــــــــعىد اإلاالك
  وهماذج مً جعبُلاتها.

ت اإلاعلب الثالث:  َُّ ىابغ الفله ت،  ألحكام الفصاد في البُىعالضَّ ُّ عىد اإلاالك
  وهماذج مً جعبُلاتها.
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ل:  اإلاعلب ألاوَّ

ت ل َُّ ىابغ الفله ت،  أحكامهحلُلت البُع و الضَّ َُّ  عىد اإلاالك

 وهماذج مً جعبُلاتها.

 ؟558افضوبط إول: هؾ افبقع ظؼد ؾؼط، أم ظؼد وتؼوبض ظـ تعووض
 افّضوبط: أوٓ: مػفقم

ٗمقٚمل ٖمقٙمقد اخلالف ٫مځمف، وٲمٸمٿمڇمه اطإلمڇمّٕم: هؾ يٻمع اٮمٌځمع ٖمپمجرد  إّن صځمٹمډم اٮمٵّمڇمٖمط
ٲمـ  اٮمّتٻمڇمٖمض و اٮمتٸمڇموضاٮمتٸمڇم٬مد أي ٖمپمجرد اطإجيڇمب واٮمٻمٌقل دون ٗمٸمڇموض، أم أڂّمف يٺمتٻمر إ٨م 

 اٮمٶمر٫م٧م ٮمځمٻمع؛ وهق ٲمڇم ٥مٟم ٥مٿمف اٮمز٬مڇمق ٓم اٜمٿمڀمڌم ٖمٻمقٮمف:
 559اٮمٸمٻمد ٬مّط أو ٲمع ٬مٌٍض ٖمځمع **** ٖمٸمقٍض، و٬مځمؾ ٬مٌُض ريع

ف يرى أّن ٬مّدٲمٿمڇم ٥مـ ٖمٸمض أ٢مځمڇمٛمٿمڇم أڂمّ : »٬مڇمل اٜمڇمزرّي  وٕئپمډم اٜمڇمٮمټمځّمډم ٓم اٜمًڃمٮمډم ٛمالف،
 .560شّتٻمڇمٖمض؟ٚمٻمځمٻمډم اٮمٌځمع ُيتٽمػ ٫مځمڀمڇم: هؾ هل اٮمّتٸمڇم٬مد أو اٮم

؛ وٛمڇمٮمٺمف ٖمٸمض اٜمڇمٮمټمځمډم ٫مرآه 561اٮمٌځمع هق اٮمٸمٻمد ٲمع اٮمٻمٌض ٓ اٮمٸمٻمد ٫مٻمطيرى أ٢مڀمڈم أّن 
ويٌٸمد أّن يٸمتٻمد أٚمد ٲمـ أهؾ اٜمذهڈم أّن ٚمٻمځمٻمډم اٮمٌځمع هق »اٮمٻمٌض وأڂمټمره اٜمڇمزري ٖمٻمقٮمف: 

 .563، وٮمٸمؾَّ إصحَّ ٥مٿمدهؿ أّن اٮمٌځمع هق اٮمٸمٻمد وٮمځمس اٮمتٻمڇمٖمض ٫مٻمط562ش٥مـ ٗمٸمڇموض اٮمّتٻمڇمٖمض
 

                                                           

 2/406، واٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم، 139ٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص ايٵمڇمح اٜمًڇم -558
 .299اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمز٬مڇمق، ص - 559
 .224/ 2ذح اٮمتٽمٻم٧م، اٜمڇمزري،  - 560
 .2/406يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 561
 .140ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص  - 562
 .36اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل، اٖمـ ٖمځمډم، صٗمٻمٸمځمد اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل وٗمٻمٿمځمٿمف، ٖمحڋم أمهځمډم  - 563
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 :ظذ افّضوبط ادبـّقي: كامذج مـ افػروع ثوكقو
ٙمقاز ٖمځمع اٮمٯمء ٬مٌؾ ٬مٌٵمف إَّٓ إذا ٭مڇمن ٣مٸمڇمٲمڇم؛ وإڂمَم ٙمڇمز اٮمٌځمع ٬مٌؾ اٮمٻمٌض ّٕن  -1

وٙمڇمز اٮمٌځمع ٬مٌؾ اٮمٻمٌض إٓ ٲمٶمٽمؼ »ٚمٻمځمٻمډم اٮمٌځمع هق اٮمٸمٻمد ٓ حيتڇمج إ٨م اٮمّتٻمڇمٖمض؛ ٬مڇمل ٛمٽمځمؾ: 
تٸمٽمؼ ٖمپمًڇمئؾ ٭مثٞمة ٓم ُمڇمل . وهٿمڇم ٲمٽمحظ هڇمم ي565، وهذا ممڇم يٿمٺمرد ٖمف اٜمڇمٮمټمځمډم564ش٣مٸمڇمم

ٞم٫مډم اطإ١مالٲمځمډم اٜمٸمڇمسة؛ ٫مٽمٸمّؾ هذا احلټمؿ ٫مځمف ٚمؾٌّ ٮمټمثٞم ٲمـ اٜمًڇمئؾ اٜمًتجدة اٮمتل  اٮمٴمَّ
ُٗمًَتحَدث ٓم صځمغ اٮمٸمٻمقد اٜمٸمڇمسة ٓم اٜمٴمڇمرف اطإ١مالٲمځّمډم؛ ممڇم يًتد٥مل ٖمځمٸمڇم ٬مٌؾ اٮمٻمٌض 

ڇم ٓ يًتتٌع ِمٷمقرا ٗمًڀمځمال ٥مٝم أ٣مراف اٜمٸمڇمٲمالت اٮمٸمٻمديډم، أو ٮمًٌڈم يراه اٜمتٸمڇم٬مدان مم
ډم ٖمپمزيد ٖمحڋم؛ ٗمڃمصځمال وخترجيڇم   . -أ٥مٿمل ختريڌم اٮمٺمروع ٥مٝم اٮمٺمروع-ذ٥مځمڇم؛ ٫مڇمٜمًڃمٮمډم ٚمريَّ

اڂمتٻمڇمل اٮمٵّمَمن ٓم اٮمٸمٻمڇمرات ٮمٽمپمٳم٠مي ٖمپمجرد اٮمٸمٻمد، إذا ٌم يپمٿمٸمف اٮمٌڇمئع ٲمـ اٮمٿمزول  -2
يمف اهلل: ڇمرة ر٫مځمڀمڇم، ٫مڇمڂمتٻمڇمل اٮمٵّمَمن هڀمٿمڇم ٫مرع ٮمقٙمقد ٚمٻمځمٻمډم اٮمٌځمع ٖمپمجرد اٮمٸمٻمد؛ ٬مڇمل ٲمځمّ 

وأٖمرأ َاٮمٌڇمئَع ٲمـ َدْرك   َاٜمٌتڇمُع ٫مځمَم اٖمتڇمَع، و٭مذٮمؽ يټمتٌقن ٓم و٘مڇمئؼ ٖمځمع إصقل: وڂمَزل»
و٬مٌؾ ڂمزوٮمف ٓ يًٻمط ٥مٝم ٬مقل  ّٕكف بـزوفف ؾقام ابتوع يسؼط افّضامن ظـ افبوئع اتػوؿو، اطإڂمزال؛

ٜمٌځمع ٮمٽمپمٳم٠مي أ٢مڀمڈم؛ ٕڂمف يٻمقل اٮمٌځمع اٮمٸمٻمد ٲمع اٮمٻمٌض ٓ اٮمٸمٻمد ٫مٻمط؛ ٫مال يٿمتٻمؾ وَمن ا
 .566ش٥مٝم ٬مقٮمف إٓ ٖمڇمٮمٻمٌض، ٫مٸمپمٽمقا ٥مٝم اطإڂمزال ٮمٽمخروج ٲمـ اخلالف

إ٨م اٜمٳم٠مي ٖمٿمٺمس اٮمٸمٻمد ٓم ٭مّؾ ٖمځمع؛ إٓ ٓم ًمًډم ٲمقاوع ذ٭مرهڇم اٖمـ  يٿمتٻمؾ اٮمٵّمَمن -3
ٲمڇم ٖمځمع  :اٮمثڇمٮمڋم، ٲمڇم ٖمځمع ٥مٝم اخلځمڇمر :اٮمثڇمن. يٌځمع اٮمٹمڇمئڈم ٥مٝم اٮمٴّمٺمډم ٖمخالف ٫مځمف :إول» ٙمزي هل:

زن أو ٥مدد ٖمخالف أو وَ  ٗمق٫مځمډم ٲمـ ٭مځمؾ ٲمڇم ٫مځمف ٚمّؼ  :اٖمعاٮمرّ  .ر ٬مٌؾ ٭مَمل ٣مځمٌڀمڇمَمٲمـ اٮمثِّ 

                                                           

، 5/163، وذح ٛمٽمځمؾ، ٮمٽمخرر، 3/151يٿمٷمر: ٗمٺمٴمځمؾ ذٮمؽ ٓم ذوح ٛمٽمځمؾ ٲمٿمڀمڇم: اٮم٩مح اٮمټمٌٞم ٮمٽمدردير،  - 564
 ، و٪مٞمهؿ.1097/ 3اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي، و٭مذا 
 .36اٜمڇمٮمټمل، اٖمـ ٖمځمډم، ص ٗمٻمٸمځمد اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل وٗمٻمٿمځمٿمف، ٖمحڋم أمهځمډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٮمٺمٻمف - 565
 .2/406، ويٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم، 2/256ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، أٖمق ٥مٌد اهلل ِمپمد،  - 566
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.٫مٽمځمس اڂمتٻمڇمل 567شك يٻمٌٵمف اٜمٳم٠مي٫مځمف ٲمـ اٮمٌڇمئع ٚمتّ  ٮمٵّمَمنڇمٖم اٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد :اجلزاف...اخلڇمٲمس
 د اٮمتٸمڇم٬مد.ٮمټمقن ٚمٻمځمٻمډم اٮمٌځمع ٚمٴمٽمڊم ٖمپمجرّ  ٓم إصؾ ٖمٿمٺمس اٮمٸمٻمد إَّٓ  اٮمٵّمَمن

 .568هؾ هق مـحؾ أو مـزم؟افضوبط افثوين: بقع اخلقور 
 ممڇم ٙمڇمء ٓم صځمغ اٮمٵمڇمٖمط ٲمڇم يڃمهم: أوٓ: صقغ افّضوبط:

 569ٖمځمع اخلځمڇمر ٲمٿمحّؾ أو ٲمٿمٸمٻمد؟
 570ٖمځمع اخلځمڇمر ٲمٿمٸمٻمد ٚمتك يٿمحّؾ أو ٲمٿمحّؾ ٚمتك يٿمٸمٻمد؟

 : افّضوبط ثوكقو: مػفقم
هؾ ٖمځمع اخلځمڇمر ٓم ٲمّدة اخلځمڇمر ٲمٿمحّؾ؟؛  وٲمٸمٿمڇمه: هذا اٮمٵّمڇمٖمط ممڇم ٙمرى ٫مځمف اخلالف أيٵمڇم

حيٴمؾ ٚمٻمځمٻمډًم إّٓ ٖمٸمد ومڇمم ٲمّدة اخلځمڇمر، إذا اٛمتٞم إٲمٵمڇمؤه؛ أم أڂّمف ٲمٿمٸمٻمد ٓم ٗمٽمؽ اٜمدة؛ وأّن  ٫مال
اخلځمڇمر إڂّمَم يٸمٶمل احلّؼ ٮمٽمپمتٸمڇم٬مديـ ٓم ٚمٽمِّف إذا اٛمتڇمر أٚمدمهڇم اٮم٠ّمك ٓم زٲمـ اخلځمڇمر، هذان 

 .572، ٥مٝم أن اٜمٳمڀمقر ٓم اٜمذهڈم اٮمٻمقل ٖمڃمڂّمف ٲمٿمحّؾ ٬571مقٓن ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمل
 ظذ افّضوبط: ادبـّقيكامذج مـ افػروع  ثوفثو:

ڇمء ٓم ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ: ٙم ٚمټمؿ ٖمځمع ٥مٌد أ١مٽمؿ ٓم ٖمځمع ٛمځمڇمر:  -1
ٓم  اٜمًٽمؿ إذا ٖمڇمع ٥مٌَده اٮمټمڇم٫مَر ٲمـ ٭مڇم٫مٍر ٥مٝم أّن اخلځمڇمر ٮمٽمٌڇمئع اٜمًٽمؿ، ٘مؿ أ١مٽمؿ اٮمٸمٌدُ »

                                                           

 164اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 567
 .266، ص73ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ق - 568
، ٩3/103مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل، ، وٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم14/246ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر، يٿمٷمر:  -569

 .8/289وٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، اٮمٴمڇموي، 
 .2/48ذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم، اٮمرصڇمع،  -570
 .2/48ذح ٚمدود اٖمـ ٥مر٫مډم، اٮمرصڇمع، يٿمٷمر:  - 571
 8/289ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، اٮمٴمڇموي،  - 572
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عروف مـ بقع اخلقور مـحؾ  ظذ ادأٲمد اخلځمڇمر؛ ٫مڅمّن اٜمًٽمؿ ُيپمٿمع ٲمـ إٲمٵمڇمء اٮمٌځمع؛ ّٕن 
 .573ش....، ٛمرج اٜمڇمزري أّن ٮمف إٲمٵمڇمءه ٥مٝم أڂّمف ٲمٿمٸمٻمد ادذهى
٘مٌقت اٮمٳمٺمٸمډم ٜمٳم٠مي اخلځمڇمر ٲمتٻمدٲمډم ٥مٝم ٲمٳم٠مي اٮمٌڊم؛ يٻمقل  -2

ٖمڇمع ٢مخٌص داَره ٲمثال ڂمٴمٺم٧م: ڂمٴمٺمڇم  إن وٗمثٌڊُم اٮمٳمٺمٸمډُم ٜمٳم٠مي اخلځمڇمر،»اٮمٴمڇموي: 
ڇمر إّول ٲَمـ ٮمف ٛمځمڇمرا أّوًٓ، ٘مؿ اٮمٿمِّٴمػ اٮمثڇمن ٖمتًّڇم ٮمٳمخص آٛمر؛ ٫مڃمٲمچم ٖمځمَع اخلځم

م ٥مٝم اٜمٳم٠مي ٖمتًّڇم؛ ّٕن اطإٲمٵمڇمَء ٚمٻّمؼ ٲمٽمټَمف يقم اٮم٩ماء  اخلځمڇمر. ٫مڇمٜمٳم٠مي ٖمڇمخلځمڇمر ٲمتٻمدِّ
؛ وهذا ٲمٳمڀمقر ٲمٌٿملٌّ ٥مٝم وٸمځمػ ٲمـ أّن ٖمځمع اخلځمڇمر ٲمٿمٸمٻمد، وأٲمڇم  ٫مڇمٮمٳّمٺمٸمډم ٮمف ٥مٝم ذي اٮمٌڊمِّ

 .574ش٥مٝم أڂّمف ٲمٿمحؾٌّ اٮمذي هق اٜمٳمڀمقر؛ ٫مڇمٮمٳمٺمٸمډم ٜمٳم٠مي اٮمٌڊّم، ٮمټمٿمف وٸمځمػ
ڇمٲمڇم  واٮمٳّمڀمرةَ  اٮمٵّمٸمَػ و ڇمڇمٮمٺمختوهڀمٿمڇم اٮمٵّمٸمػ واٮمٳمڀمرة ٓم اٮمٺمرع  ٓم اٮمٵمڇمٖمط، وأيَّ

 .ڇمٖمط وهق واوح ممڇم ١مٌؼ٭مڇمن ٫مڇمٜمٻمٴمقد ا١متٌڇمڂمډم اٮمٺمرع اُٜمٿمٌٿمل ٥مٝم اٮمٵّم 
ڇمٮمػ، اخلالف ٓم ٲِمٽمؽ اٮمٹمٽمَّ وممڇم يتٺمرّ  -3 ًّ ډم اٮمتل حتٴمؾ ع ٥مـ اٮمٵّمڇمٖمط اٮم

ٖمخځمڇمٍر ٓم زٲمٿمف ٮمٽمٌڇمئع، وهذا هق  اٜمٽمؽ ٮمٽمپمٌځمع:» ١مق٬ملزٲمـ اخلځمڇمر، ٙمڇمء ٓم ٚمڇم٢مځمډم اٮمدّ 
إّن اٜمٽمؽ  اٜمٸمتپمد و٥مٽمځمف؛ ٫مڇمطإٲمٵمڇمء ڂمٻمؾ اٜمٌځمع ٲمـ ٲمٽمؽ اٮمٌڇمئع ٜمٽمؽ اٜمٳم٠مي؛ و٬مځمؾ:

وأصؾ ٲمٽمټمف ٚمٴمؾ ٖمڇمٮمٸمٻمد وهذا ٲمٸمٿمك  ،ير ٜمٽمؽ اٜمٳم٠ميرٮمٽمپمٳم٠مي؛ ٫مڇمطإٲمٵمڇمء ٗمٻم
٥مٝم  أي أڂّمف-أو مـعؼد،-أي أّن اٜمٌځمع ٥مٝم ٲمٽمؽ اٮمٌڇمئع - ّ ٌإّن بقع اخلقور مـحؾ ٬مقٍمؿ:

وٮمذٮمؽ ٭مڇمن وَمن اٜمٌځمع ٲمـ اٮمٌڇمئع  -ٲمٽمؽ اٜمٳم٠مي ٮمټمـ ٲمٽمټمف ٪مٞم ٗمڇمم؛ ٓٚمتَمل رده
ډم احلڇمصٽمډم ٓم زٲمـ اخلځمڇمر وٲمڇم أحلؼ هبڇم ٫مٻمط، ٺمڇم٬مڇم؛ ٫مثپمرة اخلالف ٓم اٮمٹمٽمّ ٥مٝم اٮمٻمقٮم٧م اٗمّ 

 .575شڇمنل وٮمٽمپمٳم٠مي ٥مٝم اٮمثّ ٫مڀمل ٮمٽمٌڇمئع ٥مٝم إوّ 

                                                           

 .461/ 3تٰم، هبرام، ، وٲمثٽمف: حتٌٞم اٜمخ14/246ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 573
 8/289ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، أيمد اٮمٴمڇموي،  - 574

 .3/103ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 575
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ٽمپمٳم٠مي ا٢م٠ماط وٓ جيقز ٮم :ة اخلقوراصسط آكتػوع بودبقع مّد  -4
آڂمتٺمڇمع ٖمڇمٜمٌځمع ٓم ٲمّدة اخلځمڇمر إٓ ٖمٻمځمد آٛمتٌڇمر؛ ٭مذٮمؽ ٓ جيقز ٮمٽمٌڇمئع ا٢م٠ماط ڂمٻمد 

و٭مَم ٓ جيقز ٮمٽمٌڇمئع ا٢م٠ماط اٮمٿمّٻمد ٮمځمٿمتٺمع ٖمف أٲمد اخلځمڇمر، »پمـ، ٬مڇمل اٖمـ ر٢مد اجلد: اٮمثّ 
ٌم  څمن٫مف ٪مرر أيٵمڇم، ٫مټمذٮمؽ ٓ جيقز ٮمٽمپمٌتڇمع ا٢م٠ماط آڂمتٺمڇمع ٖمڇمٜمٌځمع أٲمد اخلځمڇمر، ٕڂمّ 

ز ٮمف ٲمـ ذٮمؽ ٬مدر ٲمڇم  يتّؿ اٮمٌځمع ٭مڇمن ٬مد اڂمتٺمع ٖمڇمٮمًٽمٸمډم ٖمڇم٣مال ٲمـ ٪مٞم رء، وإڂمَم ُٙمقِّ
جيز ٮمٽمٌڇمئع  . وإڂّمَم ٌم576شيٻمع ٖمف آٛمتٌڇمر؛ ٛمڇمصډم ٫مځمَم يتٟم ٖمڇم١ٓمتٸمَمل ٭مر٭مقب اٮمداب

ٌم يتؿَّ اٮمٌځمع ٖمځمٿمڀمَم ٭مڇمن ٓم ٲمٸمٿمك ١مٽمٍػ وٖمځمٍع؛ وجيقز اٮمٿمٻمد ٕڂمَّف ٮمق ا٢م٠ماُط ڂمٻمد اٮمثپمـ، 
 .577 ذطٲمـ ٪مٞم

 578افـّظر إػ اجلزاف هؾ هق ؿبض أم ٓ؟ افضوبط افثَّوفٌ:
 افّضوبط:  أوٓ: مػفقم

هذا اٮمٵمڇمٖمط يتٸمٽمؼ ٖمٌځمع اجلزاف ٲمٺمڇمده: هؾ ٗمټمٺمل ُمّرد اٜمٸمڇميٿمډم واٮمٿمٷّمر إ٨م اٮمٶّمٸمڇمم اٮمذي يٌڇمع 
م ٓ ٙمزا٫مڇم ٓم ٬مٌٵمف وٮمق ٌم يٿمٻمٽمف اٜمٳم٠مي ٲمـ ٲمټمڇمڂمف، ٫مځمټمقن ٓم ٚمټمؿ اٜمٻمٌقض، ويدٛمؾ ٓم وَمڂمف، أ

٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم  ٖمذٮمؽ ٬مٌٵمڇم ٫مځمٳم٠مط ٮمتحٻّمؼ اٮمٻمٌض ٚمځمڇمزٗمف وڂمٻمٽمف ٥مـ ِمٽمف؟ هل ٲمًڃمٮمډم ٛمال٫مځمډم يٸمتدّ 
 .٬579مٌض ٭مَم ٗمٳمٸمر ٖمف صځمٹمډم اٮمٵّمڇمٖمط، وٲمٳمڀمقر اٜمذهڈم أّن اٜمٸمڇميٿمډم واٮمٿمٷمر

رأيڊم اٮمذيـ يٳم٠مون اٮمٶمٸمڇمم ُمڇمز٫مډم ييٖمقن ٥مٝم ٥مڀمد » ٬مڇمل:٥مـ ١مڇمٌم ٥مـ أٖمځمف
 .580شوه إ٨م رٚمڇمٍمؿأّن يٌځمٸمقه ٚمتك يڄمدّ ر١مقل اهلل 

                                                           

، و اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي، 4/410: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمّقاق، يٿمٷمر. و92/ 2اٜمٻمدٲمڇمت اٜمپمڀمدات، اٖمـ ر٢مد، - 576
 180ص

 .180اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي،  صيٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م  - 577
 .265ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 578
 .2/117،ٲمځّمڇمرة؛ وذح ٲمځمڇمرة، 2/191ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ذح ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم اٮمرٖمڇمن، اٮمٸمدوي، يٿمٷمر:  - 579
 2/750،  2024أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب ٲمڇم يذ٭مر ٓم ٖمځمع اٮمٶمٸمڇمم واحلټمرة، ر٬مؿ  - 580
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 افّضوبط: ظذ ادبـّقي ثوكقو: كامذج مـ افػروع
ٖمځمع اٮمٶمٸمڇمم اٜمٳم٠مى ٙمزا٫مڇم ٖمپمجرد ٲمٸمڇميٿمتف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف: اٛمتٽمػ ٓم ٖمځمع  -1

اٮمٶمٸمڇمم ٬مٌؾ ٬مٌٵمف ٖمٿمڇمء ٥مٝم آٛمتالف ٓم اٮمٵّمڇمٖمط، ٫مٻمځمؾ جيقز ٖمځمع اٮمٶمٸمڇمم اٮمذي 
ٿمډم ٖمپمثڇمٖمډم اٮمٻمٌض، وٮمق ا٢م٠ماه اطإڂمًڇمن ٙمزا٫مڇم ٬مٌؾ ٬مٌٵمف، ٕڂمف ٬مد ومٽمټمف ٖمڇمٮمٸمٻمد واٜمٸمڇمي

ٗمٽمػ ٬مٌؾ ٬مٌٵمف ٭مڇمن وَمڂمف ٲمـ اٜمٳم٠مي ٕڂمف يدٛمؾ ٓم وَمڂمف ٖمپمجرد اٮمٸمٻمد، و٬مځمؾ 
 .581ٓ جيقز ٖمځمٸمف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف ٚمٻمځمٻمډم

 ؟582افضوبط افرابع: ادستثـك هؾ هق مبقع أم مبؼك
 أوٓ: مـ صقغ افّضوبط:

ك ٥مٝم ٲمٽمؽ اٮمٌڇمئع ٥مٝم اٜمٸمتپمد -  .583اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ
ك ٓ ٲمٳم٠م -  .584ىاٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ
ك أو ٲمٳم٠مى؟ -  .585اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ
 افّضوبط: مػفقمثوكقو: 

هذا اٮمٵمڇمٖمط ٲمتٸمٽمؼ ٖمڇم١ٓمتثٿمڇمء ٓم اٮمٌځمقع وٲمٺمڀمقٲمف: ٲمـ ٖمڇمع ٢مځمئڇم وا١متثٿمك ٲمٿمف 
ٙمزءا ٚمڇمل اٮمٸمٻمد، ٫مڀمؾ يټمقن اٜمًتثٿمك ٖمڇم٬مځمڇم ٥مٝم أصٽمف، وهق ومٽمټّمف ٮمٽمٌڇمئع، ٫مٽمؿ يٳمپمٽمف 

ء ٙمديد جلزء ٖمڇم٥مف، واٮمٴمٺمٻمډم ٬مد اٮمٌځمع ٖمدايډم، وٌم ٗمٻمع اٮمٴمٺمٻمډم ٥مٝم اجلپمځمع، أم أڂّمف ذا

                                                           

 2/191ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ذح ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم اٮمرٖمڇمن، ٥م٦م اٮمٸمدوي، : يٿمٷمر - 581

 .1/488، و ذح ٲمځمڇمرة ، ِمپمد اٜمڇمٮمټمل، 5/216، اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 148ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص -582
 .2/267يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 583
 .11/14ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، ِمپمد اٮمد١مق٬مل،  - 584
 .11/14ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، ِمپمد اٮمد١مق٬مل،  - 585
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اٮمٻمقل إّول هق ٬مقل ٲمڇمٮمؽ واٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ وهق اٮمٴمحځمح و ٢مپمٽمڊم اجلپمځمع  اٖمتداًء.
 .586أصٌغ يروى ٥مـ ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم، ، واٮمثڇمن

ٹمٞم: ٜمڇم ٬مڇمٮمف أٖمق احلًـ اٮمٴمَّ  راٙمٸمډمٌ  اخلالف ٓم اٮمٵّمڇمٖمط٥مٽّمډم  وٮمٸمؾ
ك ٲمٿمٸمقا، و٭مذٮمؽ إن آل و٬مڇم٥مدهتؿ أڂّمف ٲمتك آل إٲمر إ٨م اٮمٺمًڇمد ٓم أّن اٜمً»... تثٿمك ٲمٌٻمًّ

إٲمر إ٨م اٮمٺمًڇمد ٥مٝم أّن اٜمًتثٿمك ٲمٳم٠مى، اڂمٷمر إ٭مريډم إذا ٖمڇمع داٖمډم وا١متثٿمك ر٭مقهبڇم 
٥م٩مة أيڇمم ٓ جيقز، وهق ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمك، وإن ا١متثٿمك ر٭مقهبڇم ٘مال٘مډم أيڇمم 

، 587شو ٲمًتثٿمكأٙمڇمزه؛ ٕڂمف ٓ يڄمل إٲمر ٫مځمف إ٨م ٫مًڇمد، ١مقاء ٭مڇمن اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمك أ
 ٫مٽمٽمپمٺمًدة ا٥متٌڇمر ٓم ذٮمؽ.

 ظذ افّضوبط: ادبـّقيثوفثو: كامذج مـ افػروع 
ا١متثٿمڇمء ٙمٽمد اٮمٳمڇمة اٜمٌڇم٥مډم ٬مٌؾ ذٖمحف: ٲمـ ٖمڇمع ٢مڇمة وا١متثٿمك ٙمٽمدهڇم ٫مَمٗمڊم  -1

ك؛ وروى ٥مٿمف أصٌُغ أڂّمف وڇمٲمـ  ٬مٌؾ اٮمذٖمح: ٓ رء ٥مٽمځمف، ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ
 .588ك ٲمٌځمعٌ ٮمٽمجٽمد ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن اٜمًتثٿم

اٜمر٭مقب وا١متثٿمڇمء ر٭مقهبڇم ٲمدة ٲمٸمځّمٿمډم: ٲمـ ٖمڇمع داّٖمډم وا١متثٿمك ر٭مقهبڇم ٲمّدة ٖمځمع   -2
ٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمك، ٙمڇمء ٓم  ٣مقيٽمډم ٌم جيز، ٫مڅمن ٭مڇمڂمڊم ٬مٴمٞمة ٭مثال٘مډم أيڇمم ٙمڇمز؛

ٲمـ ٖمڇمع داٖمډم وا١متثٿمك ر٭مقهبڇم يقٲمڇم أو يقٲم٧م أو ١مڇم٫مر ٥مٽمځمڀمڇم اٮمځمقم أو إ٨م » ذح ٲمځمڇمرة:
؛ ٫مڅمن هٽمټمڊم اٮمّداٖمډم ٫مٽمځمس ٥مٝم 589شٮمٻمريڈم؛ ٙمڇمز ذٮمؽ، وٓ يٿمٌٹمل ٫مځمَم َٖمٸُمداٜمټمڇمن ا

 اٜمٳم٠مي وَمن اٮمر٭مقب ٖمٿمڇمء ٥مٝم هذا ا٥ٓمتٌڇمر.

                                                           

 3/1135، و اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي، 6/385يٿمٷمر: يٿمٷمر: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 586

 5/558ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 587

 .6/385يٿمٷمر: اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 588
 5/558.، واڂمٷمر:  ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش، 1/504ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، ِمپمد اٜمڇمٮمټمل،  - 589
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ٲمـ ٖمڇمع ڂمخال ٬مد ُأّٖمرت ٭مٽمڀمڇم أو أ٭مثرهڇم ٫مثپمرهتڇم ٮمٽمٌڇمئع إٓ أّن يٳم٠م٣مڀمڇم -3
ـِ ٖم» :ٮمٻمقٮمف  اٜمٳم٠مي ٫مڀمل ٮمف؛ ٥مپمال ٖمڇمٮم٩مط، َرْت ٫َمَثپمَ ڇمٲَم ٌَڇمِئِع إَِّٓ َع ڂَمْخاًل ٬َمْد ُأٖمِّ ڇم ٮمٽِْم  َرهُتَ

ٌَْتڇمعُ  َط اْٜمُ ڇم ٮمٽمپمٳم٠مي  .590شَأْن َيٳْم٠َمِ وٮمق ٭مڇمڂمڊم ٪مٞم ٲمڃمٖمَّرة أو أٖمَّر أ٬مؾَّ ٲمـ اٮمٿمٴمػ؛ ٫مڅمهنَّ
ٖمپمجّرد اٮمٸمٻمد ٥مٝم إصِؾ، وأٲمڇم ٮمق أٖمَّر ڂمٴمٺمڀمڇم  ٫مڇمٜمڄمّٖمر ٮمٽمٌڇمئع إٓ أّن يٳم٠م٣مف اٜمٳم٠مي، 

اٜمڄمٖمَّر، ٫مٴمحح ٓم اٮمٳمڇمٲمؾ  و٪مٞمه ٮمٽمپمٳم٠مي، واٛمتٽمػ ٓم ٙمقاز ا٢م٠ماط اٮمٌڇمئع ٮمٹمٞم
ر ٖمٸمٵُمڀمؿ اٜمٿمَع ٭مپمٿمع ا١متثٿمڇمء  وصححف  اٮمٽمخپمل ،ظذ أّكف مبؼك اجلقاز ٖمٿمڇمء، و٢مڀمَّ

 . 591اجلٿم٧م ٖمٿمڇمء ٥مٝم أڂّمف ٲمٳم٠ًمى
 592د ادعؼقد ظؾقف أم ٓ؟د بتعد  افعؼد هؾ يتعدَّ  :ومسافضوبط اخل

ٓ  :مػفقم افّضوبط :أوَّ
ض ٜمًڃمٮمډم ٲمـ أهؿِّ  ځمغ  ٻمقد،ٸمًڇمئؾ اٮمٲم اٮمٵمڇمٖمط اٮمًڇمٖمؼ يتٸمرَّ وٓ ١مځّمَم صقر اٮمٴمِّ

ٓم ُمڇمل اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمډم، ٗمٽمؽ هل ٲمًڃمٮمډم اٙمتَمع  اٜمٸمڇمسة ٓم ا١ٓمتثَمر اٜمٸمڇمس
اٮمٸمٻمقد ٥مپمقٲمڇم؛ هؾ هل ٖمپمثڇمٖمډم ٥مٻمد واٚمد أو ٓ؟ ٘مؿ إن ٙمڇمز اٙمتَم٥مڀمڇم و٥مددڂمڇمهڇم 
ډم ٬مځمق د ٥مٻمدا واٚمدا ٥مٝم ٲمڇم هق ٲمٳمڀمقر ٲمذهڈم اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ؛ ٫مڀمؾ ْمتپمع ٲمٶمٽمٻمڇم أم ٘مپمَّ

وذوط ٮمٽمٸمٻمقد اٮمتل ْمتپمع ٓم ٥مٻمد واٚمد؟ ٕٙمؾ ذٮمؽ ڂمجدهؿ يٸمروقن ٍمذا 
 اٮمٵمڇمٖمط  ٲمر٫مق٬ًمڇم  ٖمٵمڇمٖمط آٛمر:

 
 
 

                                                           

 .2/768، 2090ر٬مؿ  ،ٲمـ ٖمڇمع ڂمخال ٬مد أٖمرت أو أروڇم، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحفأٛمرٙمف  - 590

 .3/1135اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 591
 111ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص  - 592
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 . 593ـؾ  ظؼديـ بقـفام تضود  ٓ جيؿعفام ظؼٌد واحدافضوبط افّسودس: 
ان وصػو وٲمثٽمف ٬مقٍمؿ:  .594ٓ جيقز أّن جيتؿعو ذظو ؛ـؾ  ظؼديـ يتضودَّ

ٮمٸمٻمقد، هؾ اٮمٸمٻمقد اٜمجتپمٸمډم ٓم ٥مٻمد واٚمد ٍمڇم ٚمټمؿ ٫مڇمٮمٵمڇمٖمط يتٸمٽّمؼ ٖمحټمؿ اٙمتَمع ا
 ٓم اٜمذهڈم ٛمالف ٓم ذٮمؽ ڇم ٥مٻمقد ٲمتٸمددة وٮمځمًڊم ٥مٻمدا واٚمدا؟اٮمٸمٻمد اٮمقاٚمد؟ أم أهّن 

، 595شاٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمډم ٓم ٗمٸمّدد اٜمٸمٻمقد ٭متٸمّدد اٮمٸمٻمد...»ٓم اٮمٻمقا٥مد ٖمٻمقٮمف:  رياٜمٻمَّ ڇمر إٮمځمف أ٢م
وٕٙمؾ ذٮمؽ ٚمټمؿ اٮمٸمٻمد اٮمقاٚمد،  ٳمڀمقر ٲمذهڈم ٲمڇمٮمؽ أّن ٗمٸمدد اٜمٸمٻمقد ٥مٽمځمف يټمقن ٓموٲم

ٲمٿمٸمقا لمع اٮمٸمٻمقد اٜمتٸمددة ٓم ٥مٻمد واٚمد إذا ٭مڇمڂمڊم أٚمټمڇمٲمڀمڇم ٲمتٸمڇمروډم ٲمتٵمڇمدة إهداف 
و٬مد  وهق ٲمڇم أ٢مڇمر إٮمځمف اٮمٵمڇمٖمط اٮمًڇمدس؛  ،596ٲمٺم٠م٬مډم اٮم٩مائط وإٚمټمڇمم ٲمتٿمڇم٫مځمډم أ٘مڇمر

ُّ » ٥مٽمؾ ذٮمؽ اٮمٻمرآم ٓم ٫مرو٬مف ٬مڇمئال: ٢ٓمتَمٍمڇم ٥مٝم  ؛ٓم اٮمٺمرق: أّن اٮمٸمٻمقد أ١مٌڇمٌب  واٮمنِّ
حتٴمځمؾ ٚمټمپمڀمڇم ٓم ٲمًٌٌڇمهتڇم ٖمٶمريؼ اٜمٿمڇم١مٌډم، واٮمٯمء اٮمقاٚمد ٖمڇم٥متٌڇمر اٮمقاٚمد ٓ يٿمڇم١مڈم 

 .597شاٜمتٵمڇمديـ ...
ڈم ٥مٽمځمف أٚمټمڇمم ٲمٸمٻمقده، ٫مٽمزم أّن ٗمټمقن وٲمٸمٿمك ٭مالٲمف أّن ٭مّؾ ٥مٻمد هق ١مٌڈم ٗم٠مٗمّ  

 .اٮمٸمٻمقد ٲمٿمڇم١مٌډم ٜمٸمٻمقداهتڇم، واٮمٯمء اٮمقاٚمد ٓ يٿمڇم١مڈم اٜمتٵمڇمديـ
 ٙمّص "ء أ١مَمء اٮمٸمٻمقد اٮمتل ٓ جيقز اٙمتَم٥مڀمڇم ٲمع اٮمٌځمع ٓم ٭مٽمپمډم: و٬مد لمع اٮمٺمٻمڀمڇم

، واٮم٩م٭مډم، واٮمٿمټمڇمح، ة، وهل اجلٸمؾ، واٮمٰمف، واٜمًڇم٬مڇم"٢مٻمص ُمٿمس"، أو "ؼٲمٳمٿمَ
، أٲمڇم واٮمٻمراض، ٗمٳمپمؾ اجلڀمڇمٮمډم واٮمٹمرر، وذٮمؽ يٿمڇمٓم اٮمٌځمعَ  ةواٮمٻمراض؛ ٫مڇمجلٸمڇمٮمډم واٜمًڇم٬مڇم

ٛمٞم ...وهل أٲمقر ٓ ٗمٳم٠مط ٓم اٮمٌځمع، اٮمٰمف ٫مپمٌٿمل ٥مٝم اٮمتٳمديد واٲمتٿمڇمع اخلځمڇمر واٮمتڃم
                                                           

 3/249اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 593

 .798صاٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 594
 .410يٿمٷمر: اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري، ص - 595
 .204واٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي، ص ؛798يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 596
 .3/249اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم، - 597
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ض، واٮمٌځمع ٲمٌٿمل ٥مٝم اٜمٳمڇمٚمډم واٜمټمڇميًډم، وأٲمڇم اٮمٿمټمڇمح ٫مپمٌٿمڇمه اٜمًڇمِمډم ٓم اٮمٸمقض واٜمٸمقَّ 
أٲمڇم ٲمڇم أٲمڇم اٮم٩م٭مډم ٫مٺمځمڀمڇم سف ٪مٞم ڂمڇمٙمز، وّمڇمٮمٺمډم ٮمألصقل، واٮمٌځمع ٥مٝم و٫مؼ إصقل؛ 

 .598ځمڇمن اٮمٹمرر واجلڀمڇمٮمډم٫مځمف ٫مځمجقز لمٸمف ٲمع اٮمٌځمع ٭مڇمطإٙمڇمرة ٭مقهنَم يٿمڇم٫م اٮمٌځمعَ  ٵمڇمدُّ يٓ 
بوظتبورهو  ،مطؾؼو وبؼي مع افبقعؾرأى جقاز اجتامع تؾؽ افعؼقد افّس  أمو أصفُى 

 .599وفقسً ظؼدا واحدا ،ظؼقدا جمتؿعي
أٲمڇم ٥مـ اٙمتَمع اٮمٻمرض ٲمع اٮمٌځمع أو اٮمٿمټمڇمح أو اٮم٩م٭مډم أو اٮمٻمراض وٲمڇم ٢مڇم٭مٽمڀمڇم 

ٖمڇم  ٕڂمف ٲمـ أٖمقاب ؛ٲمـ اٮمٸمٻمقد ٫مڀمق ٪مٞم ٙمڇمئز ٖمڇمطإلمڇمع ؛ وٕن 600تزادة ٓم اٮمًٽمػٮمال١ماٮمرِّ
 ًَّ  .601ٽمػ ٫مپمٌٿمل ٥مٝم اٜمٸمروف واٜمټمڇمرٲمډماٮمٌځمع ٲمٌٿمل ٥مٝم اٜمٳمڇمٚمډم واٜمٹمڇمٖمٿمډم، أٲمڇم اٮم

هنك ظـ بقعتغ  أّن ر١مقل اهلل   ٲمڇم يروى ٥مـ أنم هريرةوٲمـ أدٮمډم اٮمٵّمڇمٖمط، 
 .603هنك ظـ بقع وشؾػ و٥مـ ٲمڇمٮمؽ أڂّمف ٖمٽمٹمف أّن ر١مقل اهلل  .602بقعييف 

يٻمقل اٮمرٙمؾ ٮمٽمرٙمؾ آٛمذ ١مٽمٸمتؽ ٖمټمذا و٭مذا ٥مٝم  وٗمٺمًٞم ذٮمؽ أنّ » ٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ:
أّن ٗمًٽمٺمٿمل ٭مذا و٭مذا، ٫مڅمن ٥مٻمدا ٖمځمٸمڀمَم ٥مٝم هذا اٮمقٙمف ٫مڀمق ٪مٞم ٙمڇمئز، ٫مڅمن ٗمرك اٮمذي 

 .604شا٢م٠مط اٮمًٽمػ ٲمڇم ا٢م٠مط ٲمٿمف ٭مڇمن ذٮمؽ اٮمٌځمع ٙمڇمئزا

                                                           

 115؛ وأصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل ، ص3/249يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 598

 .204يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 599
؛ وذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، 107؛ وإيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص115ٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، صيٿمٷمر: أصقل اٮم - 600
 302ص

. وممڇم ٓ جيتپمع أيٵمڇم: ٖمځمع اخلځمڇمر وٖمځمع اٮمٌڊم، وٓ ٖمځمع اٮمًٽمؿ وٖمځمع اٮمٿمٻمد، يٿمٷمر: 798اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص -601
 2/15اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم ،اٮمتًقٕم،

ٚمديڋم »٥مځمًك:  ٬مڇمل أٖمق؛ 1231تڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمٿمڀمل ٥مـ ٖمځمٸمت٧م ٓم ٖمځمٸمډم، ر٬مؿأٛمرٙمف اٮم٠ّمٲمذي ٓم اٮمًٿمـ ، ٭م - 602
 .533/ 3ش أنم هريرة، ٚمديڋم ٚمًـ صحځمح، واٮمٸمپمؾ ٥مٝم هذا ٥مٿمد أهؾ اٮمٸمٽمؿ

 4/950، 2424أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمق٣مڃم، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمًٽمػ وٖمځمع اٮمٸمروض ٖمٸمٵمڀمڇم ٖمٌٸمض، ر٬مؿ  - 603

 4/951اٜمق٣مڃم، ٲمڇمٮمؽ،  - 604
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إذا » ، ٫مٻمد ٙمڇمء ٓم ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ:وظـ ؾسح افبقع ادجتؿع مع أحد هذه افصقر
٫مٻمځمؾ هق ٭مڇمٮمٸمٻمقد اٮمٺمڇم١مدة يٺمًخ وٮمق ٲمع  ؛٥مٝم اٮمقٙمف اٜمپمٿمقعو٬مع اٮمٌځمع واٮمٰمف 

اٮمٺمقات، و٬مځمؾ هق ٲمـ اٮمٌځمڇم٥مڇمت اٜمټمروهډم ٫مځمٺمًخ ٲمع اٮمٻمځمڇمم ٓ ٲمع اٮمٺمقات، ٬مڇمل اٖمـ 
 -أي هبرام–وٗمٌٸمف ٓم اٮمٳمڇمٲمؾ  -يٸمٿمل ٛمٽمځمال–؛ ٬مڇمٮمف ٓم اٮمتقوځمحشوهق اٜمذهڈم»ر٢مد: 
 .605شل ٖمٻمځمؾػ إوَّ ووٸمَّ  ،را ٖمڇمٮمٻمقل اٮمثڇمنٲمٴمدِّ 

ٺّمډم  خل٧ماٮمٌځمع ٲمع اٮمٰمف صقرٗم ٓم ٲمًڃمٮمډم اٙمتَمعٲمـ اٮمٵّمڇمٖمط  قاا١متثٿمؿ ظذ أهنَّ 
 :اٮمتٸمڇمٲمؾ ومهڇم رضورةو اٮمٻمدر

٭مپمـ يٳم٠مي ١مٽمٸمډم ٖمديٿمڇمر إٓ  ف ديٿمڇمرا واٚمدا،يټمقن اٮمٌځمع واٮمّٰم  أن :إو٨م
راهؿ واٮمًٽمٸمډم ًمًډم دراهؿ، ٫مځمڃمٛمذ اخلپمًډم دراهؿ ٲمع اٮمًٽمٸمډم؛ واٜمدار ٥مٝم ٭مقن اٮمدّ 

ڂمډم ٮمدا٥مځمډم ٫مځمجقز ٥مٝم ٲمذهڈم اٜمدوّ  ؛ف أو اٮمٸمټمسقاء ٗمٌع اٮمٌځمع اٮمّٰم يٿمڇمر؛ و١م٬مدر اٮمدّ 
 ورة إٮمځمف.اٮمّي 

ٽمٸمډم  ف ٓم ديٿمڇمر ٭مڃمن يٳم٠ميجيتپمع اٮمٌځمع واٮمّٰم  أن :اٮمثڇمڂمځمډم ًِّ ٖمٸم٩مة دڂمڇمڂمٞم اٮم
 .يٿمڇمريٿمڇمر، ٫مځمد٫مع أٚمد ٥م٩م ديٿمڇمرا، ويڃمٛمذ سف ڂمٴمػ اٮمدِّ وڂمٴمػ اٮمدّ 

ٽمٸمډم  ٪مٞم أڂّمف يٳم٠مط ٗمٸمجځمؾ ًِّ ٽمٸمډم  ٕنّ  ؛قرٗم٧م ٥مٝم اٮمراٙمحف ٓم اٮمٴمواٮمّٰم اٮم ًِّ اٮم
 .606صڇمرت ٭مڇمٮمٿمٻمد

 ظذ افّضوبط:  ادبـّقيافػروع كامذج مـ : ٘مڇمڂمځمڇم
ح ، ٲِمـ أڂمقاع ٗمٽمؽ اٮمٸمٻمقد ٭مٽمُّف  ٮمٽمٺمروع  الً ثُ ح ٲمُ ٴمٽمُ ٗمو٢ٓمؽ أن ٲمڇم ذ٭مر ٓم اٮم٩مَّ

ڇمٖمٶم٧م، ٪مٞم أڂمٿمل آ٘مرت أن أذ٭مر هٿمڇم ٲمًڃمٮمت٧م ٲمٸمڇمسٗم٧م خترجيڇم ٥مٝم ٲمڇم  اٜمٌٿمځمَّډم ٥مٝم اٮمٵمَّ
 ٗمڃمصځمٽمف:١مٽمػ 

                                                           

  6/145اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  ٲمقاهڈم - 605
 .267/ 6يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، اٮمٴمڇموي، - 606
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: ٭مٸمٻمد اٜمٳمڇمر٭مډم اٜمتٿمڇم٬مٴمډم: وهل ذ٭مډم يٸمٶمل ٫مځمڀمڇم آختالف يف افعؼقد ادرـبي - 1
أٚمد اٮم٩م٭مڇمء احلؼ ٮمٽم٩ميؽ أٛمر ٓم احلٽمقل ِمٽمف ٓم ٲمٽمټمځمډم ڂمٴمځمٌف د٫مٸمډم واٚمدة أو ٥مٝم 
د٫مٸمڇمت، وذٮمؽ ٖمتجٿمځمڈم ٙمزء ٲمـ اٮمدٛمؾ ٮمًداد أصؾ ٚمٴمډم اٮم٩ميؽ ٲمع ٚمٴمډم ٲمـ صڇمٓم 

٫مڇمٮمٸمٻمد هٿمڇم ٲمټمقڂمډم ٲمـ اٙمتَمع ٥مٻمدي اٮم٩م٭مډم واٮمٌځمع، ٫مپمـ ٌم  ...،..اٮمدٛمؾ، ٚمًٌَم يتٺمٻمڇمن ٥مٽمځمف
جيز هذا اٮمٿمقع ٲمـ اٮمٸمٻمد ٭مڇمن ٲمرٙمٸمف اٮمٻمڇم٥مدة؛ وٲمـ ٬مڇمل ٖمجقازهڇم ٖم٩موط ٥مٽمؾ ٖمټمقن ٭مؾ 

وإڂمَم ٚمټمؿ ٖمجقاز اٜمٳمڇمر٭مډم اٜمتٿمڇم٬مٴمډم  » :يمڇمد٬مڇمل اٮمد٭متقر ڂمزيف ٭مَم ٥مٻمد ٲمٿمڀمڇم ٙمڇمئز ٖمپمٺمرده،  
ز ذ٥ًمڇم، ٭مَم أڂمف ٓ ي٠مٗمڈم ٥مٝم اٙمتَم٥مڀمڇم وٗمر٭مځمٌڀمڇم ٥مٻمد ٲمٿمڀمڇم ٖمپمٺمرده ٙمڇمئ ٖم٩موط ؛ ٕن ٭مؾ

ٖمڇمٮمٴمقرة اٜم٩موٚمډم أي ِمٷمقر ذ٥مل ٲمـ رٖمڇم أو ذريٸمډم إٮمځمف أو ٪مرر أو ٙمڀمڇمٮمډم ٫مڇمٚمٳمډم أو ٪مٞم 
 .607شذٮمؽ

ٙمقاز ٥مٻمد اطإجيڇمر اٜمٿمتڀمل ٖمڇمٮمتپمٽمځمؽ خترجيڇم ٥مٝم ٬مقل ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، ٓم اٙمڇمزٗمف  -2
وجيقز لمع اٮمٌځمع » ٬مڇمئال:  ٮمأل٥مځمڇمن؛ ٮمٌځمعاو ،ٖمځمع ٲمٿمڇم٫مع إولو ٲمع اٮمٌځمع، اٙمتَمع اٮمټمراء

 .608شٲمع اطإٙمڇمرة أو اٮمټمراء ٕهنَم ٲمـ ٖمڇمب واٚمد
ف يف ف حؽؿ افكَّ ؾحؽؿُ  ،ؾعف مـ افس  مو اكضوف إػ افكَّ افضوبط افسوبع: 

 .609وجقب ادـوجزة
 مػفقم افّضوبط:أوٓ: 

 ف، ٫مڅمنَّ يٸمد اٮمٵّمڇمٖمط ذط ا١ٓمتثٿمڇمء ٲمـ أصؾ ٲمٿمع اٙمتَمع اٮمٌځمع ٲمع اٮمّٰم 
ڇمٖمٻمت٧مٴمقرٗم٧م اٮمم إٓ ٓم اٙمتَم٥مف أي اٮمٌځمع ٲمع اٮمٰمف ِمرَّ  ًَّ ، وهذا اٮمٵّمڇمٖمط ذط اٮم

ف ٓم  أيڊمرذٮمؽ ڀمَم وٕٙمؾ ٫مځم أن أذ٭مر هذا اٮمٵمڇمٖمط هڀمٿمڇم ٬مٌؾ احلديڋم ٥مـ اٮمٰمَّ
ٖمڇم وأٚمټمڇمٲمڀمڇم  .اٮمٵمقاٖمط اٜمتٸمٽمٻمډم ٖمڇمٮمرِّ

                                                           

 .10/955ُمٽمډم ُمپمع اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل، اٮمٸمدد اٮمٸمڇمذ، اٮمٸمٻمقد اٜمًتجدة وقاٖمٶمڀمڇم وڂمَمذج ٲمٿمڀمڇم،  - 607
 1/457ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد ٥مٝم حتٺمډم احلټمڇمم ٓم ڂمټمڊم اٮمٸمٻمقد وإٚمټمڇمم ٲمع ٚمڇم٢مځمډم اٜمٸمدان  - 608
 .6/267، و يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم٩مح اٮمٴمٹمٞم، اٮمٴمڇموي، 6/465اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 609
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د٫مع اٮم٩ّمط أڂّمف ٓم ٚمڇمل ذاء ١مٽمٸمډم إ٨م أٙمؾ، ٫مال جيقز أّن يوويٸمٿمل هذا اٮمٵّمڇمٖمط 
ًِّ  ردُّ ڀمڇم ويَ ٘مپمٿمَ رة اٮمٻمٌض، ٭مپمـ يٳم٠مي ١مٽمٸمډم ٖمٿمٴمػ ديٿمڇمر، ٫مځمد٫مع ٽمٸمډم ٲمتڃمٛمِّ اٮمٌڇم٬مل، واٮم

ًِّ  ديٿمڇمرا ويردُّ   رة اٮمٻمٌض.ٽمٸمډم ٲمتڃمٛمِّ ٮمف اٮمٌڇم٬مل دراهؿ واٮم
 ظذ افّضوبط: ادبـّقي: افػروع ثوكقو
و٫مڇمر٬مف  ،ف دراهؿ٫مٻمٌض ٖمٿمٴمٺمِ  ،يٿمڇمرٲمـ ا٢م٠مى ٖمٿمٴمػ ديٿمڇمر ٬مپمحڇم ٫مد٫مع اٮمدّ  -1
ف ٚمټمؿ ٚمټمپمُ  ،ف ٲمـ اٮمًٽمعٲمڇم اڂمٵمڇمف إ٨م اٮمّٰم  ٕنَّ ؛ ڃمٗمځمف ٖمڇمحلَمل ٌم جيز ذٮمؽإ٨م أّن ي
 .610ف ٓم وٙمقب اٜمٿمڇمٙمزة ٲمثٽمفاٮمٰمَّ 

ـ سف ٲمـ رٙمؾ ديٿمڇمرًا ٖمٸم٩ميـ درمهڇًم، ٫مٻمٌض ٥م٩مة و٬مڇمل ٮمف: أ٥مٶمٿمل ٲمَ -2
 ٗمڃمٛمٞم ٓ جيقزُ أڂمَّف:  ٓم ذٮمؽ . ٫مڇمٮمٻمڇم٥مدةٌم جيز ٲمثال؛ ٣مالً يقم رِ  ٭مؾَّ  ٖمڇمٮمٸم٩مة إٛمرى حلًَم 

 .611ٙمڇمز فٽمراهؿ ٲمـ ٥مرض، وإن ٗمٸمجَّ ٲمڇم و٬مع ٲمع اٮمدَّ 
وبط افثَّومـ:  .612صػؼي وؿعً بحالل وحرام، ؾال جيقز ذفؽ يف افبققع٭مّؾ  افضَّ

 صقغ افّضوبط: أوٓ:
 .613ڀمڇملمځمٸمُ  وٚمراٲمڇم ٖمٶمَؾ  اٮمٴمٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٚمالًٓ   -
 .614ٺمٻمډم ٭مٽمڀمڇمٖمحالل وٚمرام، ٖمٶمٽمڊم اٮمٴمَّ  ٭مؾُّ صٺمٻمډم و٬مٸمڊْم -
ڀمڇم ٚمرام، وٓ يٿمٸمٻمد اٮمٌځمع ٓم احلالل صٺمٻمډم لمٸمڊم ٚمالٓ وٚمراٲمڇم، ٫مڀمل ٭مٽمُّ  ٭مؾُّ -

 .615ډمٲمٿمڀمڇم ٛمڇمصَّ 
                                                           

 .6/465يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 610
 .3/1اٮمتڀمذيڈم ٓم اٛمتٴمڇمر اٜمدوڂمډم، اٮمٟماذ٥مل، حتٻمځمؼ وٗمٸمٽمځمؼ: أٖمق احلًـ أيمد ٫مريد اٜمزيدي،  - 611
 .2/194اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 612
اق،  اٮمتڇمج - 613  .6/368وآ٭مٽمځمؾ، واٜمقَّ
 3/533اٜمدوڂمډم  - 614
 .117أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل ، ص - 615

about:blank


149 

 

 .616٭مّؾ صٺمٻمډم ا٢متپمٽمڊم ٥مٝم ٚمرام ٓ يٻمٌؾ اٮمٌځمع ٫مڀمل ٲمٿمٻمقوډم -
 .٫617مًخڊم؛ اٮمٴمٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٚمالٓ وٚمراٲمڇم -

 : مػفقم افّضوبط: ثوكقو
صٺمٻمډم ٖم٧م ٚمالل وٚمرام ٫مًد اٮمٸمٻمد ٓم اجلپمځمع ٥مٝم ٲمٳمڀمقر إذا لمع اٮمٸمٻمد ٓم 

قرة ٗمًٸمډم أ٬مقل؛  ډم أ٬مقآ ٓم اٜمذهڈم أٚمٱم اٮمقڂم٩ميزُّ ٓم هذه اٮمٴمُّ اٜمذهڈم؛ ٥مٝم أّن ٘مپمَّ
ٌٸمض ٲمٳمڇميخ اٜمذهڈم ٓم اٮمٴمٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٚمالٓ وٚمراٲمڇم ٮمٴمؾ ٚم»٬مڇمل ريمف اهلل : 

ډم ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ ٖمؾ احلرام وصحَّ ڇمن: ٫مًخ ٲمڇم ٬مڇماٮمثَّ ؛ ل: ٫مًخ اجلپمځمعٗمًٸمډم أ٬مقال: إوَّ 
اٖمع: اٮمٺمرق ٖم٧م أّن يٸمٽمَم ٲمٸمڇم ٖمڇمٮمٺمًڇمد ٫مځمٌٶمؾ اٮمرَّ ؛ إ٭مثرَ  ڇمٮمڋم: يتٌع ا٬ٕمؾُّ اٮمثَّ ؛ احلالل

اخلڇمٲمس: اٮمٺمرق ٖم٧م ٲمڇم ؛ لمځمٸمڇم، أوٓ ٫مځمٌٶمؾ ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلرام، ويٴمح ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلالل
 ؛٫مځمٌٶمؾ لمځمٸمف ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلرام، وٖم٧م ٲمڇم ٓ جيقز ومٽمټمف، ټمف ٫مال يٌٶمؾ إَّٓ ومٽمُّ  يٴمحُّ 
 ًَّ ١مٽمٸمډم ٘مپمٿمڇم، ٫مځمٌٶمؾ ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلرام أوٓ، ٫مځمٌٶمؾ  ځمڇم ٮمټمؾِّ ًپمِّ ڇمدس: اٮمٺمرق ٖم٧م أّن يُ اٮم

ًَّ ؛ لمځمٸمڀمڇم ٽمٸمډم  ڇمٖمع: اٮمٺمرق ٖم٧م أّن ٗمټمقناٮم ًِّ ٜمڇمٮمؽ واٚمد ٫مځمٌٶمؾ لمځمٸمڀمڇم، أو ٜمڇمٮمټم٧م اٮم
 إن ڇمٲمـ:اٮمثَّ ؛ ريمف اهلل خپملُّ ٫مځمٌٶمؾ ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلرام، ويپميض ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلالل، وٖمف ٬مڇمل اٮمٽمَّ 

٭مڇمن  نإ ڇم١مع:اٮمتَّ ؛ ٲمڇم ٬مڇمٖمؾ احلالل وإٓ ٫مالَّ  ل وهٽمډم، صحَّ ٭مڇمن ٲمٿمڇمب احلالل ٲمٸمٽمقٲمڇم ٕوَّ 
 .618شّمٽمقق ٖمٶمؾ احلرام ٫مٻمط ڀمڇم، وإن ٭مڇمن حلؼِّ اهلل ٖمٶمٽمڊم ٭مٽمُّ  ـ ٚمؼِّ ٲمِ 

ٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٚمالٓ وٚمراٲمڇم أّن اٮمٴمَّ  -ريمف اهلل- ٲمڇمٮمؽ اطإٲمڇمم وٲمٳمڀمقر ٲمذهڈم
حيرم ومٽمټمف أو  ٲمڇمٲمع ٖمځمٸمف،  ټمف أوومٽمُّ  ٻمډم ٥مٝم ٲمڇم حيؾُّ پمتك ٥مٻمدت صٺم، ٫م619ٖمٶمؾ لمځمٸمڀمڇم

٣مٌٸمڇم ٥مٝم اٮمتٺمٴمځمؾ اٮمًڇمٖمؼ ٓم ٥مٽمؿ اٮمٶمر٫م٧م ٖمڇمٜمپمٿمقع؛  ٓم اجلپمځمع، ٫مًد اٮمٸمٻمدُ  ؛ٖمځمٸمف

                                                           

 .148اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 616
 .7/458يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 617
 .109 -108اٮمقڂم٩ميز، ص  -إيٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ،  618
 6/368اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، ٲمقاق،  - 619
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مهڇم ٖمڇمحلرام، ٫مڅمن ٙمڀمال احلرام ٚمڇمل اٮمٸمٻمد ٌم يٺمًد اٮمٌځمع ٥مٽمَم أو أٚمدُ  ٫محټمؿ ذٮمؽ إن
 ٥مٝم ذٮمؽ، ويټمقن ٮمٽمپمٳم٠مي ٚمڇمل َم ٌم يدٛمالډم ٖمؾ يٌٶمؾ ٫مځمَم ٚمرم ٲمٿمف ٫مٻمط، ٕهنَّ ٭مٽمځمَّ 

 .620ٲمٿمف ٲمـ ٖمڇمب ٛمځمڇمر اٮمٸمځمڈم ٓم آٚمتٺمڇمظ ٖمَم أٚمؾَّ  ٙمڀمٽمف احلؼُّ 
 :ظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع  كامذج مـ :ثوفثو

ٿمٻمد وًمر ٲمثال؛ ٙمڇمء ٓم ٭مإٙمڇمرة ٥مٻمڇمر أو أرض ٖمثپمـ ّمتٽمط ٖم٧م ٚمالل وٚمرام  -1
ډم أْمقز ٚمٴمَّ  واٚمدةً  ډمً صٺمٻم أروڇم ٖمدراهؿ وًمرٍ  ا٭م٠ميڊُم  إن٬مٽمڊم: أرأيڊم »اٜمدّوڂمډم: 

٬مٽمڊم: وهذا ٬مقل ، ڀمڇمٺمٻمډم هڇمهٿمڇم ٖمٶمٽمڊم ٭مٽمُّ راهؿ أم ٓ؟ ٬مڇمل: إذا ٖمٶمؾ ٖمٸمض اٮمٴمَّ اٮمدَّ 
ٖمٶمٽمڊم اٮمٴمٺمٻمډم  ؛و٭مؾ صٺمٻمډم و٬مٸمڊم ٖمحالل وٚمرام"٬مٽمڊم: ، شهذا ٬مقٮمف»ٲمڇمٮمؽ؟ ٬مڇمل: 

ڀمڇم ٗمٌٶمؾ ٺمٻمډم ٭مٽمُّ أٲمڇم ٓم ٲمًڃمٮمتؽ اٮمتل ١مڃمٮمڊم ٥مٿمڀمڇم ٫مڅمن اٮمٴمَّ »٬مڇمل:  "٭مٽمڀمڇم ٓم ٬مقل ٲمڇمٮمؽ؟
 .621ش٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ

ٺمٻمډم ٗمٌٶمؾ وٗمٺمًخ لمځمٸمڇم  -2 ٮمق اٗمَّٺمٻمڇم ٓم ٥مٻمد سف ٥مٝم ٗمڃمٛمٞم ٢مٶمره؛ ٫مڅمن اٮمٴمَّ
ذٮمؽ أّن ٗمڃمٛمٞم  ٓم اٜمٴمڇمر٫مډم ممٿمقع ٲمٌٶمؾ ٮمٽمٸمٻمد وٮمق ٓم ٙمزء ٲمٿمف؛ ٗمرك اٮمّتٿمڇمٙمزٕنَّ 

 . 622اٮمځمًٞم ٭متڃمٛمٞم لمځمٸمف
  

                                                           

 10/497اٮمټمٌٞم، ِمپمد اٮمد١مق٬مل،  يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح - 620

 3/553اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 621

 6/368يٿمٷمر: اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 622
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 اإلاعلب الثاوي:

ت  َُّ ىابغ الفله سوط في البُىعالضَّ ت، للش  ُّ  عىد اإلاالك

 عبُلاتها.وهماذج مً ج 

٬مٌؾ اٮم٩موع ٓم ذ٭مر ٬مقا٥مد اٮم٩ّمط ٓم اٮمٌځمع، ٭مڇمن ٖٓمد أّن ڂمٳمٞم إ٨م ٲمڇم يزول ٖمف 
اطإ٢مټمڇمل ٚمقل اخلالف ٓم هذه اٮمٵمقاٖمط، وإ٨م اخلالف ٚمقل أصٿمڇمف اٮم٩موط ٥مٿمد 

دى دٛمقل ٲمٺمًدات اٮمٌځمقع ٲمـ رٖمڇم إٲمر ٓم ذٮمؽ يرٗمٌط ٖمپم ڇمعلِم ٮمٸمؾَّ اٜمڇمٮمټمځمډم، و
 .ڄم٘مر ٓم اٮمٺمًڇمد و٬مٽمځمٽمف ٲمٹمتٺمرو٪مرر وڂمٻمص اٜمٽمؽ؛ ٫مڇمٮمټمثٞم ٲمٿمڀمڇم ٲم

وإ٥مٶمڇمء ٫مروق ٖمځمِّٿمډٍم ٓم ٲمذهٌف ٖم٧م هذه إصٿمڇمف إرٖمٸمډم »٬مڇمل اٖمـ ر٢مد:  
٥مًٞم، و٬مد رام ذٮمؽ ٭مثٌٞم ٲمـ اٮمٺمٻمڀمڇمء، وإڂمَم هل راٙمٸمډٌم إ٨م ٭مثرة ٲمڇم يتٵمپّمـ اٮم٩ّموط 

بو  ومهوٲمـ صٿمٺمل اٮمٺمًڇمد اٮمذي يؾ ٖمٴمّحډم اٮمٌځمقع،  ، وإ٨م ٬مٽّمتف واٮمّتق١مط وافغررافر 
دخقل هذه إصقوَ ؾقف ـثرا مـ ِؿبَؾ  ، ٫مَم ٭مڇمنكؼصو يف ادؾؽ ذٮمؽ، أو إ٨م ٲمڇم يٺمځمد ٖم٧م

، وٲمڇم ٭مڇمن ومو ـون ؿؾقال أجوزه وأجوز افّؼط ؾقفووأٖمٶمؾ اٮم٩مط،  افؼط؛ أبطؾف
 .623شٲمتق١مٶمڇم أٖمٶمؾ اٮم٩ّمط وأٙمڇمز اٮمٌځمع

 وهذا ٲمٽمحظ هڇمم وٖمديع ٲمـ اطإٲمڇمم اٖمـ ر٢مد ٲمٿمٌثؼ ٥مـ ٥مڇمٌم ٲمـ أهؾ ا١ٓمتٻمراء
ٲمـ  ٙمڇمٲمٸمڇم ٜمڇم يٌدو ٲمتٸمڇمروڇم ٮمٽمپمذهڈم اٜمڇمٮمټمل ٖمؾ و٪مٞمه، وٮمٸمؾ ٲمـ ا١متحيه ٭مڇمن

 أٚمټمڇمم اٮم٩موط، واجلپمع أو٨م ٲمـ اٮم٠مٙمځمح.
 .624ذط فقس يف ـتوب اهلل ؾفق بوضؾافضوبط إول:  ـّؾ 

 :مـ صقغ افّضوبطأوٓ: 

                                                           

 2/129ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 623

 .4/405، اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 5/444يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 624
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أو ١مٿمډّم  ،و٬مٵمڇمئف ٲمـ ٭متڇمٖمِف،  ٭مؾ ذط ٮمځمس ٓم ٚمټمؿ اهلل -
 .625؛ ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ ڂمٌځمِّف

؛ ٫مڀمق ٓغ و١مٿمّډم ر١مقٮمف  ، اهلل ٭مؾُّ ذط ٛمڇمٮمػ ٭متڇمَب  -
 .626وٖمڇم٣مؾ
 افّضوبط: مػفقمثوكقو: 

ؾ اٮمٻمقل ٓم ٖمځمڇمن ٲمٸمٿمك اٮمٵمڇمٖمط أڂمف ٲمـ ا٢م٠مط ذ٣مڇم ّمڇمٮمٺمڇم ٮم٩مع اهلل ِمٴمِّ 
ڇم، وٓ يٿمٻمؾ ٲمٽمټمڇم؛ وأصؾ  وٚمټمپِمف؛ ٫م٩م٣مف ٖمڇم٣مؾ ٓ ي٠مٗمڈم ٥مٽمځمف أيُّ أ٘مر، ٫مال ُيثٌڊِم ٚمٻمًّ

اهلل، مو ـون ِمـ  ول يشسضقن ذوضو فقسً يف ـتوبمو بول رج: »٬مقٮمف  اٮمٵّمڇمٖمط
ذط فقس يف ـتوب اهلل ؾفق بوضؾ، وإن ـون موئي ذٍط، ؿضوَ اهلل أحّؼ، وذط اهلل 

وأٲمڇم ٬مقٮمف ٭مّؾ ذط ٮمځمس ٓم »؛ ٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم: 627شأوثؼ، وإكام افقَٓ دـ أظتؼ
؛ أو ١مٿمډم ڂمٌځمف  ٭متڇمب اهلل، ٫مپمٸمٿمڇمه: ٭مّؾ ذط ٮمځمس ٓم ٚمټمؿ اهلل و٬مٵمڇمئف ٲمـ ٭متڇمٖمف

 .628ش٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ
واٜمًٽمپمقن ٥مٝم ذو٣مڀمؿ : »وٲمـ اٮمٿمّٴمقص اٮمٳمڇمهدة ٍمذا اٮمٵمڇمٖمط ٬مقٮمف 

 .629شإٓ ذ٣مڇم ٚمرم ٚمالٓ أو ٚمؾ ٚمراٲمڇم 
ووڇمٖمط ٲمٸمر٫مډم اٮم٩ّمط اٮمٴّمحځمح ٲمـ اٮمٌڇم٣مؾ، أّن يٿمٷمر ٓم ٲمدٮمقل اٮم٩ّمط 

ٖمحځمڋم ٓ  حلټمپمډم اٮمت٩ميع ٓم اٜم٩موط و٥مڇمودا ٍمڇم،٫مڅمذا ٭مڇمن اٮم٩ّمط ٲمټمپّمال  وٲمٺمڇمده؛

                                                           

 7/357ا١ٓمتذ٭مڇمر، ٖٓمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 625

 ٩4/496مح اٮمٴمٹمٞم، أيمد اٮمٴمڇموي، ٚمڇم٢مځمډم اٮمٴمڇموي ٥مٝم اٮم - 626
 2/759، 2060أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب إذا ا٢م٠مط ذو٣مڇم ٓم اٮمٌځمع، ر٬مؿ  - 627
 7/357ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 628

٬مڇمل أٖمق  ؛3/643، 1352أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ٓم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب إٚمټمڇمم، ٖمڇمب ٲمڇم ذ٭مر ٓم اٮمٴمٽمح ٖم٧م اٮمٿمڇمس، ر٬مؿ  - 629
  ذا ٚمديڋم ٚمًـ صحځمح ؛ و٬مڇمل اٮمٳمځمخ إٮمٌڇمن : صحځمح٥مځمًك ه
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؛ ٫مال إ٢مټمڇمل ٫مځمف ذ٥مڇم؛ ٫مڅمن ٭مڇمن ٪مٞم ٲمټمپمؾ وٓ ٲمالئؿ يټمقن ٫مځمف ٲمٿمڇم٫مڇمة ٍمڇم ٥مٝم ٚمڇمل
 حلټمپمډم اٜم٩موط ٖمؾ ٲمٿمڇمف ٍمڇم، ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ ذ٥مڇم.

ٮمٽمپم٩موط وٓ ٲمالئپمډم، ا٭متٺمك ٖمٸمدم اٜمٿمڇم٫مڇمة و٥مپمؾ  وإن ٌم يٷمڀمر ٓم اٮم٩ّمط ٲمٿمڇم٫مڇمةٌ 
 .630اطإذن، ٚمتك يدّل اٮمّدٮمځمؾ ٥مٝم ٛمال٫مفٖمڇمٕصؾ اٮمذي يٻمتيض 

 ظذ افّضوبط: ادبـّقيثوفثو: كامذج مـ افػروع 

إٖمڇمٚمډم اٮمٌځمع ٥مٝم أّن َيٸمتِؼ اٜمٳم٠مي و٥مٝم أّن يټمقن وٓء اٜمٸمَتؼ ٮمٽمٌڇمئع؛ ٫مڅمذا و٬مع ذٮمؽ  -1
 .631٘مٌڊم اٮمٌځمع وٖمٶمؾ اٮم٩ّمط و٭مڇمن اٮمقٓء ٮمٽمپمٸمتِؼ

 ؟632أم ٓ اصساط مو يقجى احلؽُؿ خالَؾف ممّو ٓ يؼتيض ؾسوًدا؛ هؾ يعتز وبط افثوين:افّض       
 افّضوبط: مػفقمأوٓ: 

ٌف اٮم٩ّمع ٲمـ اٮمٸمٻمد، وهق  إنَّ اٮم٩ّموط اٮمتل ٗمًتتٌع ٲمڇم يڇمٮمُػ احلټمؿ اٮمذي يرٗمِّ
ف، ٖمځمَد أڂّمف ٓ يٻمتيض ٫مًڇمدا ٮمٽمٸمٻمد، وٓ إٖمٶمڇمٮمَ  اٮم٩ّمط اٮمذي يڇمٮمػ ١مٿمډّم اٮمٸمٻمد وٲمٻمتٵمڇمه،

ٿمتٺِمع ٖمف و٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم ٛمالف ٓم اٮمٵّمڇمٖمط، ٫مٻمځمؾ: يٸمپمؾ ٖمڇمٮم٩مط ويَ  هؾ يٸمتٟم أم ٓ؟
ٌُف، ٮمٻمقٮمف  ، و٬مځمؾ: ٖمٸمدم ا٥متٌڇمره ٥مٿمد اٮمٸمٻمد؛ 633شادسؾؿقن ظـد ذوضفؿ: »صڇمٚم

ع ٖمف أٚمد اٜمتٸمڇم٬مديـ ٖمٸمد اٮمٸمٻمد ٙمڇمَز.  ٫مڅمن ٗمٟمَّ
 .634إن ٭مڇمن اٮم٩ّمط يٻمتيض ٫مًڇمَد اٮمٸمٻمد، ٫مڅمنَّ اٮمٸمٻمد ٫مڇم١مٌد، واٮم٩مط ٖمڇم٣مؾ أٲمڇم

 
                                                           

 .440-1/438يٿمٷمر: اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل  -630
 .4/43ذح ٲمٸمڇمن أ٘مڇمر، اٮمٶمحڇموي،  - 631
 .117ص ،، اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري128ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 632
ٙمف احلڇم٭مؿ ٓم اٜمًتدرك، ، وأٛمر2/794ٙمرة اٮمًپمنة، ٭متڇمب آٙمڇمرة، أاٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٖمڇمب ٗمرٙمؿ ٖمف  - 633

 .2/57، 2310٭متڇمب اٮمٌځمقع، ر٬مؿ 
 .257يٿمٷمر: ٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم، اٮمٹمريڇمن، ص - 634
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 ظذ افّضوبط: ادبـّقيثوكقو: افػروع 
 : أموكي مـ يده يُد  افّضامن ظذ حؽؿ اصساط-1

إن ا٢م٠ماط اٮمٵّمَمن ٥مٝم ٲمـ ٓ جيڈم ٥مٽمځمف ٖمڇم٣مؾ؛ ٕڂّمف ٛمالف ٲمٻمتچم اٮمٸمٻمد وهق 
 .635ٸمپمؾ ٖمڇمٮم٩مطاٜمٳمڀمقر، و٬مځمؾ يُ 

ا٢م٠مط اٜمٸمُٞم ٥مٝم اٜمًتٸمٞم اٮمٵّمَمن ٫مځمَم ٓ يٹمڇمب ٥مٽمځمف، أو ٲمع  إن»٬مڇمل اٖمـ ر٢مد: 
٩ّمط ٖمڇم٣مؾ لمٽمډًم ٲمـ ٪مٞم ٬مځمڇمم اٮمٌځّمٿمډم ٫مځمَم ُيٹمڇمب ٥مٽمځمف؛ ٫مٻمقل ٲمڇمٮمؽ ولمځمع أصحڇمٖمف أنَّ اٮم

٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ: وٓ وَمن ٥مٝم »، وٲمثٽمف ٲمڇم ٙمڇمء ٥مٿمد اٜمقاق: 636شٗمٺمٴمځمؾ، ٚمڇم٢مڇم ٲمٶمرف
واب،... وإذا  ٣مقا ٓم لمځمع ٲمڇم ر٥مقا ٲمـ اٮمٹمٿمؿ واٮمدَّ وا ٫مځمف أو ٫مرَّ اٮمّر٥مڇمة إّٓ ٫مځمَم ٗمٸمدَّ

ط ٥مٝم اٮمّرا٥مل اٮمٵّمَمن؛ ٫مًدت اطإٙمڇمرة، وٓ وَمن ٥مٽمځمف ٫مځمَم هٽمؽ  .637شا٢م٠ُمِ
 ؾوَ بوفقظقد ؾقام يؼتيض افعؼُد خالَؾف وٓ يمول إػ ؾسود: حؽؿ افق -2

ر ٲمـ أٚمټمڇمم اٮم٩ّمع ٮمزوم اٮمق٫مڇمء ٖمڇمٮم٩ّموط؛ ٭مٌځمع اٮمّدار وا١متثٿمڇمء  ممڇّم هق ٲمتٻمرِّ
١مټمٿمڇمهڇم ٢مڀمرا أو أ٢مڀمرا، أو ٖمځمع اٜمر٭مقب وا١متثٿمڇمء ر٭مقٖمف ٘مال٘مډم أيڇمم أو إ٨م ٲمټمڇمن 

 .يعتز ؛و ٓ يؼتيض ؾسوداف ممخالؾَ  بـوَ ظذ أّن اصساط مو يقجى احلؽؿُ  ٬مريڈم؛
... ٲمڇم ٓ يٻمتٵمځمف ادسلفي افثوفثي يف افؼوط ادتعؾؼي بوفبقع»ځمش: ٙمڇمء ٓم ٫متڇموى ٥مٽمِّ 

ٮمټمقڂمف ٓ يڄمول إ٨م ٪مرر و٫مًڇمد ٓم اٮمّثپمـ واٜمثپمقن، وٓ إ٨م إٛمالل ٖم٩مط  ،وٓ يٿمڇم٫مځمف
ډم اٮمٌځمع، و٫مځمف ٲمٴمٽمحډم ٕٚمد اٜمتٌڇميٸم٧م؛ ٭مڇمٕٙمؾ ٲمـ اٮم٩موط اٜمٳم٠م٣مډم ٓم صحّ 

ار وا١متثٿمڇمء ١مټمٿمڇمهڇم أ٢مڀمرا ٲمٸمٽمقٲمډم، أو ١مٿمډم هـ واحلپمځمؾ، وٖمځمع اٮمدّ خلځمڇمر واٮمرّ وا

                                                           

، واٮمذٛمٞمة، 1/408،  وٙمڇمٲمع إٲمڀمڇمت، اٖمـ احلڇمٙمڈم، 2/817يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم ٓم ٫مٻمف أهؾ اٜمديٿمډم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 635
 .5/505اٮمٻمرآم، 

 9/81ٜمقاق، اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، ا - 636

 10/117اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 637
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و٭مٌځمع اٮمداٖمډم وا١متثٿمڇمء ر٭مقهبڇم ٘مال٘مډم أيڇمم وڂمحق ذٮمؽ ، أو إ٨م ٲمټمڇمن ٬مريڈم ، ٫مڀمذا 
اٮمٻمًؿ ٲمـ اٮم٩ّموط صحځمح ٓزم يٻمچم ٖمف ٲمع اٮم٩ّمط وٓ يٻمچم ٖمف ٖمدون ذط؛ إٓ 

 . 638ش، وٮمق ٌم يٳم٠مط  ٲمڇم ٭مڇمن ممڇم يٻمتٵمځمف اٮمٸمٻمد ، ٫مڅمڂمف يٻمچم ٖمف
 ؟639افّضوبط افّثوفٌ: اصساط مو ٓ يػقد؛ هؾ جيى افقؾوَ بف أم ٓ

 افّضوبط: أوٓ: مػفقم
يٻمتٵمځمف اٮمٸمٻمد، ٪مٞم أڂّمف ٪مٞم ٲمٺمځمد، واطإٛمالل  ذ٣ًمڇمإذا ا٢م٠مط اٮمٸمڇم٬مد ٓم اٮمٸمٻمد 

ف، ٫مال يٳم٠مط اٮمق٫مڇم ء ٖمف ٖمف ٓ يڄم٘مِّر ٥مٝم ٲمٳم٠م٣مف؛ ٫مال يتير ٖمتخٽّمٺمف وٓ يٻمٰمِّ ٓم ٚمٻمِّ
ويپميض اٮمٸمٻمد وٓ يرّد، إٓ أّن يت٧ٌّم ٪مرض صحځمح ٲمٻمٴمقد ٲمـ اٮم٩مط، ٫مځمجڈم هٿمڇم 

 . 640اٮمق٫مڇمء، وإن ٗمٸمذر ٙمڇمز رد اٮمٌځمع واٮمتپمًؽ ٖمڇمٮم٩مط
 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع  ثوكقو: كامذج مـ

يـ ٫مٌڇمع ڂمٻمًدا؛ -1 ُؾ ٮمٽمق٭مځمؾ: ٖمع ٖمٸم٩مة ٫مٌڇمع ٖمڃمزيَد ٲمٿمڀمڇم، أو ٖمع ٖمڇمٮمدَّ إذا ٬مڇمل اٜمق٭مِّ
ؾ ڂمٻمُض اٮمٌځمع؛ ٖمٿمڇمًء ٥مٝم أّن ا٢م٠ماط ٲمڇم ٓ يٺمځمد ٓ ُيقّٔم ٖمف، إّٓ إذا ٭مڇمن ٫مٽمځمس  ٮمٽمپمق٭مِّ

ؾ ٪مرٌض ٲمـ ذٮمؽ، ٭مڃمن يټمقن اٜمٌځمع ممڇّم ٫مځمف ٢مٺمٸمډم  .641ٮمٽمپمق٭مِّ
يٌځمٸمڀمڇم ٕٚمد، ٫م٩م٣مف ٖمڇم٣مؾ  إذا ٖمڇمع ٢مخٌص ١مٽمٸمډًم وا٢م٠مط ٥مٝم ٲمٳم٠مىمڇم أّٓ  -2
، وٕڂمف ٲمـ ا٢م٠ماط ٲمڇم ٓ يٺمځمد يٌځمٸمڀمڇم؛ ٕڂمف ٲمـ اٮمتحجٞم ٥مٝم اٮمٿمڇمس ٓم أٲمال٭مڀمڇم وٮمف أن

 .٫642مال جيڈم اٮمق٫مڇمء ٖمف
                                                           

 ٫2/350متح اٮمٸم٦م اٜمڇمٮمؽ ٓم اٮمٺمتقى ٥مٝم ٲمذهڈم اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ، ٥م٦م ٖمـ ڂمڇميػ اٮمٳمحقد،  - 638

، ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش، 1/382ذح ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد ٥مٝم حتٺمډم اٖمـ ٥مڇمصؿ ، 130، صايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ ، اٮمقڂم٩ميز -639
4/29. 

 260ٺمٻمڀمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم، اٮمٹمريڇمن، صيٿمٷمر: ٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮم - 640
 1/328، واٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم، 5/198يٿمٷمر: اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدري،   -641

 .1/348 ،اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، ٮمٽمتًقٕم -642
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 .643افؼط ادـوؿض دؼته افعؼد يػسدهافضوبط افرابع: -
 صقغ افضوبط: أوٓ: مـ

 .644٭مؾ ذط يٿمڇم٬مض ٲمٻمتچم اٮمٸمٻمد ويٹمٞم ٲمقٙمٌف ٫مڀمق ٲمٺمًد -
 .645اٮم٩مط اٮمٺمڇم١مد يٺمًد اٮمٌځمع -

قغ ثؿي صقغ هلو ظالؿي بوفضوبط مـفو:  إضوؾي إػ هذه افص 
اٮمتل ٗمٻمتيض اٮمتحجٞم ٥مٝم اٜمٳم٠مي يٺمًخ اٮمٌځمع ٫مځمڀمڇم ٲمڇمدام اٮمٌڇمئع اٮم٩موط  -

 .646ٲمتپمًټمڇم ٖم٩م٣مف، وإن ٗمرك اٮم٩ّمط صح اٮمٌځمع
ڀمٽمډم ٓم اٮمّثپمـ أو اٜمثپمقن؛ ٫مڇمٮمٌځمع ٫مڇم١مد ا آل ٖمف اٮمٌځمع إ٨م اٮمٹمرر أو اٜمجاٮم٩ّمط إذ -
 .647ٲمٺمًقخ

 افّضوبط ثوكقو: مػفقم
ٮمذي ٓ يتؿُّ ٲمٸمف اٜمٻمٴمقد ٲمـ إنَّ اٮم٩ّمط اٜمٿمڇم٬مَض ٜمٻمتچم اٮمٸمٻمِد هق اٮم٩ّمُط ا

٬مد هنك »وهق ٲمٿمڀملٌّ ٥مٿمف ٫محټمپمف اٮمٺمًڇمد ٮمف وٮمٽمٸمٻمد ٖمًٌٌف، ٬مڇمل اخلرر:  اٮمٸمٻمد؛
٫مڅمن ٗمٿمڇمزل 648ش٥مـ ٖمځمع وذٍط، ويمؾ أهُؾ اٜمذهڈم اٮمٿمَّڀمَل ٥مٝم ذٍط يٿمڇم٬مض ،

 .649اٜمٳم٠مط ٥مٿمف صحَّ اٮمٸمٻمد وأٮمٹمل اٮم٩مط
 

                                                           

 2/247، وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، أيمد اٮمٴمڇموي، 3/28يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل، ِمپمد اٮمد١مق٬مل،  -643

 .7/448قاق اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜم - 644
 7/356ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  -645

 . 8/197يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 646
 . 2/66يٿمٷمر: اٜمٻمدٲمڇمت، اٖمـ ر٢مد،  - 647
 .5/80ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 648
 5/81يٿمٷمر: ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 649
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 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع  ثوفثو:
ٲمـ ٖمڇمع ١مٽمٸمډم  ٥مدم اٮمٌځمع أو ٥مدم اٮمتٰمف اٮمتڇمم ٓم اٜمٌځمع:اٮمٌځمع ٖم٩مط -1

وا٢م٠مط ٥مٝم اٜمٳم٠مي أٓ يٌځمٸمڀمڇم، أو ٓ ىمٌڀمڇم، أو ٓ يًڇم٫مر هبڇم، أو ٥مٝم اخلځمڇمر إ٨م أٙمؾ 
 .650ٖمٸمځمد...؛ ٭مٽّمف ٪مٞم ٙمڇمئز

ذٮمؽ أڂّمف ذط ٥مٝم ٛمالف ٲمٻمتچم اٮمٸمٻمد؛ ّٕن احلټمؿ يقٙمڈم ٙمقاز ٗمٰمف  
، ٫مڇمٮمتحجٞم ٥مٽمځمف ٖمڃمن ٓ يٌځمع وٓ ىمڈم ذط اٜمٳم٠مي ٓم ٲمٳم٠ماه ٥مٝم أي وٙمف ٢مڇمء 
 .651ٲمٿمڇم٬مض ٜمٻمتچم ٥مٻمد اٮمٌځمع ٫مځمٺمًد اٮمٌځمع

وٲمـ اٮمٌځمع واٮم٩مط اٜمٿمڇم٬مض ٮمٽمپمٻمٴمقد ٖمځمع »ٙمڇمء ٓم ٲمٿمح اجلٽمځمؾ:  ـقو:بقع افث   -2
اٮمثٿمځمڇم، وهق ٲمـ اٮمٌځمقع اٮمٺمڇم١مدة، ٬مڇمل ٓم اٜمدوڂمډم وٲمـ اٖمتڇمع ١مٽمٸمډم ٥مٝم أّن اٮمٌڇمئع ٲمتك رد 

 .652شٿمځمڇمجيقز؛ ٕڂمف ٖمځمع و١مٽمػ،... أٖمق احلًـ: هذا يًپّمك ٖمځمع اٮمثُّ اٮمثپمـ ٫مڇمٮمًٽمٸمډم ٮمف؛ ٫مال 
١مپمٸمڊم اٖمـ »ٲمـ ٖمڇمع ٘مقٖمڇم وا٢م٠مط ٥مٝم اٜمٳم٠مي ٥مدم ٮمًٌف: ٬مڇمل أصٌغ:  -3

اٮمٻمڇم١مؿ يٻمقل ٓم رٙمؾ ا٢م٠مى ٲمـ رٙمؾ ٘مقٖمڇم ٲمٴمٌق٪مڇم وا٢م٠مط ٮمف أّن يٽمًٌف، ٫مڅمن 
ٮمټمـ ٓ ٖمڃمس ٓ ٛمٞم ٫مځمف إذا ا٢م٠مط اٮمٽمٌس، و"اڂمتٻمض صٌٹمف رّده وأٛمذ ٚمٻّمف، ٬مڇمل: 

هذا ٖم٧مِّ ٥مٝم ٲمڇم "؛ ٬مڇمل ِمپمد ٖمـ ر٢مد: "أّن يٌځمٸمف ويٻمقل: ا٪مًٽمف ٫مڅمن اڂمتٻمض ٫مرده
اڂمتٻمض ٫مرّده؛ ٭مڇمن ١مٽمٺمڇم ٙمر ٲمٿمٺمٸمډم؛ ٭مڃمڂمف أ١مٽمٺمف  إن ٬مڇمل: إّن ذٮمؽ ٓ ٛمٞم ٫مځمف؛ ٕڂمف

اٮمثَّپمـ ٥مٝم أّن يٽمٌس ٘مقٖمف ٲمڇم دام ١مٽمٺمف ٥مٿمده، وإن ٌم يٿمتٻمض ٭مڇمن ٖمځمٸمڇم، ٫مپمرة يټمقن 
ٽمٺمڇم ٙمر ٲمٿمٺمٸمډم، ٫مڅمن و٬مع ذٮمؽ ٭مڇمن ١مٌځمٽمف ١مٌځمؾ اٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد ٖمځمٸمڇم، وٲمرة يټمقن ١م

 .653شيٺمًخ ٓم اٮمٻمځمڇمم، وٗمټمقن ٮمف اٮمٻمځمپمډم ٖمڇمٮمٹمډم ٲمڇم ٖمٽمٹمڊم ٓم اٮمٺمقات
                                                           

 . 5/80ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 650

 .2/10ډم، اٮمتًقٕم، اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺم - 651
 5/52ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،   - 652

 .8/23اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 653
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 :654يف افػسود مو يقجبف افعؼُد  اصساط اختؾػ ادوفؽقي يف تلثر افضوبط اخلومس:
 مػفقم افّضوبط:أوٓ: 

، أي ٥مٝم ذٮمؽ اٮمٸمٻمدِ  ٖمدايډمً  عُ ٌف اٮم٩مَّ ا ٬مد رٗمَّ أٲمرً  ـ ا٢م٠مطَ ٲمَ  ٲمٺمڇمد هذا اٮمٵمڇمٖمط
ا٢م٠مط ٲمڇم هق حتٴمځمؾ ٚمڇمصؾ ٮمذٮمؽ اٮمٸمٻمد، ٫مٻمد اٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمډم ٓم ٫مًڇمد اٮمٸمٻمد، ٭مپمـ 

، ٫مڅمن ٥م٧م اٮمثقاب صڇمر ٖمځمٸمڇم، وٲمـ ا٢م٠م٣مف دون يٳم٠مط ٓم ٥مٻمد هٌډم اٮمثقاب اٮمثقاَب 
ٗمٸمځم٧م ٬مدره ٭مڇمن ٥مقوڇم ُمڀمقٓ، ٫مرأوا ٫مًڇمده ٮمذٮمؽ، ورأى اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ أڂّمف ٓ يٺمًد 

 .655، ٕڂمف ا٢م٠مط ٲمڇم هق ٲمتحٻمؼ وٮمق ٌم يٳم٠مطاٮمٸمٻمد
 ظذ افّضوبط: ادبـّقي: افػروع ثوكقو
ة، وأن يٳم٠م٣مقا ٥مٝم اٜمٳم٠مي ار اٮمتل ٗمًټمٿمڀمڇم اٜمٸمتدّ جيقز ٮمٽمقر٘مډم ٖمځمع اٮمدّ  -1

هتڇم وهتڇم، ٫مٖمٻمڇمءهڇم ٫مځمڀمڇم إ٨م ومڇمم ٥مدّ  إن ٚمٴمٽمڊم ٍمڇم ريٌډم ڀمڀمٿمڇم هل ٖمڇم٬مځمډم إ٨م ٚم٧م ا١متتَمم ٥مدَّ
، وٮمٽمپمٳم٠مي يٌډم، ٕڂمف ٲمـ ٲمٻمتٵمځمڇمت اٮمٸمٻمدِ ٻمڇمم إ٨م زوال اٮمرِّ ٖمڇمٜم ٓم احلپمؾ ٫مڀمل أٚمّؼ 

هو ََ يف افعؼد بؼو قافق اصسضفؽـ . يٌډم، أو يٴمٟم إ٨م زوال اٮمرِّ ٚمځمٿمڀمڇم اٮمٌځمع اخلځمڇمر ٓم ردِّ 
 . 656فؾجفوفي خالؾو فسحـقن ؛يبي ؾسد افعؼدإػ زوال افر  

ڇمٮمػ وهق ٗمڃم٘مٞم ا٢م٠ماط ٲمڇم يقٙمٌف  ًّ اٮمٸمٻمد ٫مٽمق ٌم وهذه احلڇمل ٲمـ ٫مروع اٮمٵمڇمٖمط اٮم
يٳم٠م٣مقا ٮمټمڇمن ٍمڇم اٮمٌٻمڇمء واٮمٸمٻمد صحځمح؛ أْن ٭مڇمن ٖمٻمڇمؤهڇم ٲمـ ٲمقٙمٌڇمت اٮمٸمٻمد، وٲمع ذا 

 ٫مڇم٢م٠ما٣مڀمؿ أّ٘مر ٓم اطإ٫مًڇمد ٥مٿمد ٖمٸمٵمڀمؿ ٭مَم ٲمّر.

                                                           

 . 418ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، ص - 654
 418يٿمٷمر: ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمز٬مڇمق، ص - 655

 418ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٮمز٬مڇمق، ص - 656
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 ؛إٙمؾ دراهؿ يڃمٛمذ ٖمف إذا ٚمّؾ  ډم ٖمٿمٴمػ ديٿمڇمر إ٨م أٙمؾ، وا٢م٠مط أنٲمـ ٖمڇمع ١مٽمٸم -2
 ؛إٙمؾ ٚمؾَّ  إذا ٗمٳمڇمٚمڇم إذا ومهڇم»ٲمڇمٮمؽ:  ، ٲمع أڂمف ٮمق ٌم يٳم٠م٣مف جلڇمز ٮمف أٛمذهڇم؛ ٬مڇمل657ٌم جيز

يڈم ذٙمڇمء ٓم هت.658فٖمحٻمِّ  يڃمٛمذه يقم سف ٥مٝم فٖمحٻمِّ  يٶمٽمٌف يقم راهؿاٮمدّ  ٲمٿمف يڃمٛمذ فأڂمّ 
 ٖمڇمٮمدراهؿ ديٿمڇمر ڂمٴمػ ٲمٿمٰمف يټمقن ٲمڇم ٥مٝم اٮمٌځمع و٬مع ذٮمؽ ا٢م٠مط ٜمڇم وٮمټمٿمف»...اٜمدوڂمډم: 

 .659شُمڀمقل ٫مڀمذا أٙمؾ، ٚمالل يقٲمل

                                                           

 3/446اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 657
 3/446اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 658
 .19/ 3ٜمدوڂمډم، اٮمٟماذ٥مل، هتذيڈم ا - 659
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ىابغ االث: اإلاعلب الثَّ  ت الضَّ َُّ ت،  ألحكام الفصاد في البُىعلفله ُّ عىد اإلاالك
 وهماذج مً جعبُلاتها.

حي، ثؿ تبغَّ خالُف ذفؽ؛ ؾال جيقز وبط إوّ افّض  ل: ـّؾ صػؼي اكعؼدت ظذ طوهر افص 
 .660ىض ظذ بؼوئفوفؾؿتبويعغ افر  

 : أوٓ: صقغ افّضوبط
ًَّ ٭مؾ صٺمٻمډم اڂمٸمٻمدت ٥مٝم ٤مڇمهر اٮمٴمِّ  - ٥مٽمځمف   ٫مځمڀمڇم وٙمف ٮمق ٗمٸمڇمٲمالالٲمډم، ٘مؿ يت٧ٌمَّ حډم واٮم

 .661ي٠ماوځمڇم ٖمتٿمٺمځمذ ذٮمؽ اٮمقٙمف اٮمذي ٓ حيؾُّ اٮمتَّٸمڇمٲمؾ ٫مځمف ٌم جيز اٮمٌځمع؛ ٫مال جيقز أن
٭مؾُّ ٖمځمع اڂمٸمٻمد ٥مٝم ٫مًڇمد ٌم جيز ٖمٸمد ذٮمؽ، وإن أ١مٻمٶمڇم اٮمقٙمَف اٮمذي دٛمَؾ ٲمـ أٙمٽمف  -
 .662اٮمٺمًڇمد

صٺمِؼ إ٭مػِّ ٥مٿمد  : اٜمراد ٖمڇمٮمٴمٺمٻمډم صٺمٻمډم اٮمٌځمع، وهل ٲمڃمٛمقذة ٲمـثوكقو: مػفقم افّضوبط
 .663اٮمٌځمع واٮم٩ماء

الٲمډم ٲمـ ٭مؾِّ  ًَّ حډم واٮم وٲمٸمٿمك اٮمٵمڇمٖمط أّن ٭مّؾ صٺمٻمډم ٖمځمٍع ٥ُمٻِمدت و٭مڇمن ٤مڇمهُرهڇم اٮمٴمِّ
ؼ ٲمٻمٴمد اٮمٌځمع ٫مځمڀمڇم ٲمثال، ٲمـ  وٙمف، ٘مؿ ٗم٧ٌمَّ ٮمٽمپمتٌڇميٸم٧م ٛمالُف ذٮمؽ ٖمٸمد اٮمٸمٻمد؛ ٭مٸمدم حتٻمُّ

 ع ٥مٿمف؛ ٖمٶمؾ اٮمٌځمع ٲمتك ٗم٧ٌمَّ ٩مَّ اڂمتٺمڇمع اٜمتٸمڇموو٧م ٖمَم يٴمٞم إٮمځمڀمَم، أو اٛمتالل ذط، أو ٮمٿمڀمل اٮم
 ؛إّن ٭مّؾ ٖمځمع ٚمرام ٓ ُيٻمرُّ ٥مٝم ٚمڇمل» ٺمٻمډم، ٫مٸمـ ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل أڂّمف ٬مڇمل:وٌم جيز إڂمٺمڇمُذ اٮمٴمَّ  ،ذٮمؽ

، وإَّٓ ٫مٻمځمپمتڀمڇم ٥مٝم اٜمٳم٠مي  .664شإن ُأدِرك ُردَّ

                                                           

 .33اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 660
 .114أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 661
 .117اخلٳمٿمل، ص أصقل اٮمٺمتځمڇم، - 662
، و٭مڇمڂمڊم اٮمٸمرب إذا أرادوا إڂمٺمڇمذ اٮمٌځمع رضب أٚمد 3/71يٿمٷمر: اٮمٿمڀمڇميډم ٓم ٪مريڈم احلديڋم وإ٘مر ٖٓمـ إ٘مٞم  - 663

 .1/517ڇمٮمقا: صٺمؼ يده أو ٥مٝم يده ٖمڇمٮمٌځمع، ٫مقصٺمقا ٖمف اٮمٌځمع، اٜمٸمجؿ اٮمق١مځمط اٜمتٸمڇم٬مديـ يَده ٥مٝم يد صڇمٚمٌف؛ ٫مٻم
 3/338يٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 664
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 :ظذ افّضوبط ادبـّقيثوفثو: كامذج مـ افػروع 
ٲمـ أيـ هذا : »، ٫مٻمڇمل ٮمف ر١مقل اهلل 665نٍّ ٖمر  إذ ٙمڇمء  ٖمتپمرٍ  ٲمڇم ٚمٴمؾ ٲمع ٖمالل -1

؛ ٫مٻمڇمل ر١مقل ومر ٭مڇمن ٥مٿمدڂمڇم رديء ٫مٌٸمڊم ٲمٿمف صڇم٥م٧م ٖمٴمڇمع ٜمٶمٸمؿ اٮمٿمٌلِّ »، ٫مٻمڇمل ٖمالل: ش
ه ٥م٧مُ » ٥مٿمد ذٮمؽ:  اهلل  ٖمڇم  أوَّ ٓ ٗمٺمٸمؾ، وٮمټمـ إذا أردت أّن ٗمٳم٠مى اٮمّتپمر ٫مٌٸمف ٖمٌځمٍع آٛمَر، اٮمرِّ

ه؛ ّٕن هذا رٖمڇم666ش٘مؿ ا٢م٠م ٖمف ه، وهذا ڂمتځمجډم اٮمٻمقل ٖمڇمٮمٺمًڇمد ٓم  ،،  ٫مڃمٲمَر ٖمردِّ واٮمّرٖمڇم جيڈم ردُّ
 . اٮمٸمٻمد

٥مـ أنم إ١محڇمق : ٬مڇمل دٛمٽمڊم اٲمرأهم ٥مٝم ٥مڇمئٳمډم وأم وٮمد ٮمزيد ٖمـ أر٬مؿ ٫مٻمڇمٮمڊم ٍمڇم  -2
أم وٮمد زيد إن ٖمٸمڊم ٲمـ زيد ٥مٌدا ٖمثَمڂمَمئډم ڂمًځمئډم وا٢م٠ميتف ٲمٿمف ٖمًتَمئډم ڂمٻمدا ٫مٻمڇمٮمڊم ٥مڇمئٳمډم 

١مٽمؿ إٓ أن دك ٲمع ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٥مٽمځمف وڀمڇم٬مد أٖمٶمٽمڊم ٙم أنأٖمٽمٹمل زيدا "ر ي اهلل ٥مٿمڀمڇم 
؛ اٮمٌځمع ٖمردِّ  ٗمف ر ي اهلل ٥مٿمڀمڇم ٖمڇمٮمتقٖمډم ٲمـ ذٮمؽ٫مڃمٲمرَ ؛ 667"َم ا٢م٠ميڊمٖمئً ٖمئًَم ذيڊم و ،ٗمتقب

ه، وهذا ڂمتځمجډم اٮمٻمقل ٖمڇمٮمٺمًڇمد ٓم اٮمٸمٻمد ،ّٕن هذا رٖمڇم  . واٮمّرٖمڇم جيڈم ردُّ
 .668قا يف تلثرهاختؾػ ؛افضوبط افثوين: ظؾؿ أحد ادتعوؿديـ بوفػسود دون أخر

 أوٓ: مػفقم افّضوبط:
اٛمتٽمػ ٥مٽمَمء اٜمذهڈم ٓم ٫مًڇمد اٮمٸمٻمد إذا اڂمٺمرد أٚمد اٜمتٸمڇم٬مديـ ٖمڇمٮمٸمٽمؿ ٖمَم يقٙمڈم ٫مًڇمد 

اٜمٳمڀمقر أّن ٥مٽمؿ أٚمد »اٮمٸمٻمد دون أٛمر، واٜمٳمڀمقر أڂّمف يٺمًد اٮمٸمٻمد، ٙمڇمء ٓم اٮمتقوځمح: 
 .669شاٜمتٌڇميٸم٧م ٖمڇمٮمٺمًڇمد يقٙمڈم ٫مًڇمد اٮمٌځمع

                                                           

ب ُصٺْمرة،  اٮمٺمڇمئؼ ٓم ٪مريڈم احلديڋم وإ٘مر،   - 665 :  ٲمـ ٙمځمد اٮمتپمر َوْخٌؿ ٭مثٞم اٮمٽّمحڇمء  أيمُر  ٲُم٩ْمَ  .131/ 2اٮمٟمنُّ
 5/48، 4167ڇمب ٖمځمع اٮمٶمٸمڇمم ٲمثال ٖمپمثؾ، ر٬مؿ أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇم٬مڇمة، ٖم - 666
، 330/ 5، 10579أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمرٙمؾ يٌځمع اٮمٯمء إ٨م أٙمؾ ٘مؿ يٳم٠ميف، ر٬مؿ - 667

 .4/16، ش٬مڇمل ٓم اٮمتٿمٻمځمح: هذا إ١مٿمڇمد ٙمځمد» ٬مڇمل اٮمزيٽمٸمل ٓم ڂمٴمڈم اٮمرايډم:
 .407قا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم اٮمٹمريڇمن، ص، وٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻم307ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، ص  - 668
 .2/85، ويٿمٷمر: ٥مٻمد اجلقاهر اٮمثپمځمٿمډم، اٖمـ ٢مڇمس، 5/422، و5/52اٮمتقوځمح ، ٛمٽمځمؾ اٖمـ ا١محڇمق،  - 669
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 ظذ افّضوبط:  ادبـّقيكامذج مـ افػروع  :ثوكقو
٥مدم ٙمقاز ٖمځمِع ذٲملٍّ ٣مٸمڇمٲَمف ٬مٌؾ ٭مځمٽمف ٲمـ ٲمًٽمٍؿ؛ ٖمٿمڇمء ٥مٝم اٮمٻمقل ٖمٺمًڇمد اٮمٸمٻمد ٖمٸمٽمؿ  -1

 .670أنَّ اٜمًٽمَؿ ٓ جيقز ٮمف ٖمځمع اٮمٶمَّٸمڇمم ٬مٌؾ ٬مٌٵمف أٚمد اٜمتٸمڇم٬مديـ ٖمَم يٺمًده، وٓ ٢مؽَّ 
 :671مهوف ظذ افذمي آجال مـ أحدِ مسلفي افكَّ  -2

وٮمځمس ٲمٸمڀمَم أو ٲمع أٚمدمهڇم ٲمڇم  ،أن يٸمٻمد ٥مڇم٬مدان س٫مڇم ٲمډمف ٥مٝم اٮمذِّ وصقرة اٮمّٰم 
ٌقهنڇم هذه اٜمًڃمٮمډم يٽمٻمّ »ٲمـ ٢مخص إ٨م ٙمڇمڂمٌف؛ ٬مڇمل ٛمٽمځمؾ:  ٗمٴمڇمر٫مڇم ٥مٽمځمف؛ ٫مځمًتٽمٺمڇمن أو أٚمُدمهڇم

٬مڇمل ٓم اٮمتڀمذيڈم: وإن ا٢م٠ميڊم ٲمـ رٙمؾ ٥م٩ميـ درمهڇًم ٖمديٿمڇمر وأڂمتَم ٓم  ،ٲمډمف ٥مٝم اٮمذِّ ٖمڇمٮمّٰم 
 ٙمڇمڂمٌؽ وا١متٻمرض هق اٮمّدراهؿ ٲمـ رٙمؾ إ٨م ُمٽمس، ٘مؿ ا١متٻمروڊم أڂمڊم ديٿمڇمرًا ٲمـ رٙمؾ إ٨م

يٿمڇمر و٬مٌٵمڊم اٮمّدراهؿ، ٫مال ٛمٞم ٫مځمف...  .672شٙمڇمڂمٌف، ٫مد٫مٸمڊم إٮمځمف اٮمدِّ
وٓم ٚمټمپمف ٗمٺمٴمځمؾ: ٫مڅمن ٗمًٽّمٺمڇم لمځمٸمڇم ٲمٿمع، وإن ٗمًٽّمػ أٚمدمهڇم ٫مٻمقٓن، ٖمٿمڇمء ٥مٝم 
اخلالف ٓم اٮمٵمڇمٖمط اٮمذي ٲمٸمٿمڇم هؾ ٥مٽمؿ أٚمد اٜمتٸمڇم٬مديـ ٖمڇمٮمٺمًڇمد دون أٛمر يڄم٘مِّر أم ٓ؟ 

٫مڅمن ٗمًٽّمٺمڇم لمځمٸمڇًم ٲُمٿمع، وإن »... ٸمٵمڀمؿ ٬مځمَّد اجلقاز ٖمٸمدم ٥مٽمؿ أٛمر؛ ٬مڇمل اٖمـ ٢مڇمس: وٖم
ـُ اٮمٻمڇم١مؿ، وأٖمٶمؾ أ٢مڀمڈم ٬مځمڇم١مڇًم ٥مٝم ٗمًٽمٺمڀمَم،  وَؾْرُق ٗمًٽّمػ أٚمُدمهڇم ٫مٻمقٓن، صّحح اٖم

 .673«افّتصحقح بلكَّف مبـل  ظذ ظؾؿ أحد ادتبويعغ بوفػسود؛ وؾقف ؿقٓن
وإن ـون أحد افـؼديـ مع واحد وتسّؾػ ٝم اٮمذٲمډم ...وأٲمڇم اٮمٰمف ٥م»و٬مڇمل اٜمٿمجقر:  

 ل.أخر؛ ؾػقف ؿقٓن أجوزه ابـ افؼوشؿ، ومـعف أصفى ورآه ـوٕوّ 

                                                           

 .5/52اٮمتقوځمح ، ٛمٽمځمؾ اٖمـ ا١محڇمق، - 670
ر ديٿمڇمر أو أن يټمقن ٕٚمدمهڇم ٥مٝم أٛم» ٲمډم:ٲمډم؛ ٫مٰمف ٲمڇم ٓم اٮمذّ ف ٥مٝم اٮمذّ ٲمډم واٮمّٰم ٫مرق ٖم٧م سف ٲمڇم ٓم اٮمذّ - 671

ٲمقاهڈم ، شدڂمڇمڂمٞم، وٮممٛمر ٥مٽمځمف دراهؿ ٫مځمتٶمڇمرٚمڇمن ٲمڇم ٓم اٮمذٲمت٧م، وإن ٭مڇمن ٲمڇم ٓم اٮمذٲمت٧م ٲمڄمٙماًل، أو ٲمڇم ٓم أٚمدمهڇم ٌم جيز
 ف ٥مٝم اٮمذٲمډم ٫مڀمل ٲمًڃمٮمتٿمڇم.، وأٲمڇم اٮمّٰم 310/ 4، واٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٮمٸمٌدري، 310/ 4اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب، 

 5/77وٓم ٲمٸمٿمڇمه: ذح اٮمزر٬مڇمن ٥مٝم ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اٮمزر٬مڇمن،  ، 5/260اٮمتقوځمح ذح ّمتٰم ٖمـ احلڇمٙمڈم،  - 672

 .633/ ٥2مٻمد اجلقاهر اٮمثپمځمٿمډم ٓم ٲمذهڈم ٥مڇمٌم اٜمديٿمډم، اٖمـ ٢مڇمس،- 673
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 اٮمٺمرق ٥مٝم ٲمذهڈم اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٥مٝم أرٖمع ٣مرق:٥مٽّمډم  و٬مد اٛمتٽمػ اٜمتڃمٛمرون ٓم
حدمهو وتسؾػ أحدمهو يؼته اكػراد أإٚمدامهڇم: أنَّ ٗمًٽمُّٺَمڀمَم يٻمتچم ٥مٽمپمڀمَم لمځمٸمڇم ٖمڇمٮمٺمًڇمد، 

ـ  مو صورؾف ظؾقف ظـَده. وىف ادذهى ؿقٓن يف ظؾؿ أحد  بعؾؿ ذفؽ، ويـبـل ظذ أخر ط
 .674ش؟ادتبويعغ بوفػسود هؾ يؼته ادـع أم ٓ

 .675ؾال ؿقؿي ؾقف إذا ؾوت ؛بقع ؾسد فعؼده أو فقؿتف ـؾ  افضوبط افثَّوفٌ: 
 صقغ افّضوبط: أوٓ:

ر، و١مڇم٥مډم اخلٶمٌډم يقم اجلپمٸمډم، ٫مال ع اٜمدٖمَّ ٖمځمع ٫مًد ٮمٸمٻمده، أو ٮمق٬متف ٲمثؾ ٖمځم ٭مؾًّ  -
 .٬676مځمپمډم ٫مځمف إذا ٫مڇمت....

 : : مػفقم افّضوبطثوكقو
ڇمٖمط أّن اٮمٸمٻمد ٮمق ٭مڇمن ٫مڇم١مدا و٭مڇمن ٲمدٛمُؾ اٮمٺمًڇمد ٫مځمف و٬مڊم اٮمٸمٻمد ٲمٺمڀمقم  اٮمٵمَّ

٭مڇمٮمٌځمع و٬مڊم اجلپمٸمډم أو ذات اٮمٸمٻمد، ٖمڃمن ٣مرأ اخلٽمؾ ٓم اڂمٸمٻمڇمده ذاًٗمڇم؛ ٫مڀمؾ ٗمردُّ اٮمٻمځمپمډم ٥مٿمد 
 .اٮمذي ٖمځمع ٖمف؟ ٫مقاٗمف أو اٮمثپمـ

 ظذ افّضوبط:  ادبـّقيكامذج مـ افػروع  :ثوكقو
٥مٿمد إذان اٮمذي يټمقن ٖمٸمد وذٮمؽ ، افبقع ظـد وؿً وجقب ادق إػ اجلؿعي -

يح ٓم ڀمل اٮمٰمَّ ٜمڇم ورد ٲمـ اٮمٿمّلمڇمع، ذ٥مڇم ٖمڇمطإ ِمٷمقروهق  ،طإٲمڇمم ٥مٝم اٜمٿمٟماٮمزوال وا

                                                           

 .308/ 1ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم إ٨م ٬مقا٥مد اٜمذهڈم، اٜمٿمجقر،  -674
 .35اٮمټمٽمځمڇمت، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 675
أّن ٭مّؾ ٖمځمع ٫مًد ٮمٸمٻمده، أو ٮمق٬متف ٲمثؾ ٖمځمع اٜمدٖمر،  أصؾ ٲمذهڈم ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس واٮمرواة ٲمـ أصحڇمٖمف:» ٬مڇمل ِمپمد: - 676

أصقل اٮمٺمتځمڇم، ش و١مڇم٥مډم اخلٶمٌډم يقم اجلپمٸمډم، ٫مال ٬مځمپمډم ٫مځمف إذا ٫مڇمت؛ وٲمڇم ٫مًد ٮمثپمٿمف ٭مڇمڂمڊم ٫مځمف اٮمٻمځمپمډم إذا ٫مڇمٗمڊم اٮمٸم٧م
 .125اخلٳمٿمل، ص
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ـ ٬مقٮمف  ڀ  ڀ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ ٹ چ ذٮمؽ ٲم

 677.چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ
ٲمـ ٓ ْمڈم  دونَ ٥مٽمځمف اجلپمٸمډم  وٙمٌڊم واٜمٳمڀمقر ٥مـ ٲمڇمٮمؽ أڂّمف يٺمًخ ٥مٝم ٲمـ

 وٮمټمـ ٮمق ٫مڇمت اٜمٌځمع ٫مَم اٮمذي جيڈم ٮمٻمڇمَءه؟. ؛٥678مٽمځمف
ـ ٮمف ٖمٸمض أصحڇمٖمٿمڇم ٫مڅمهنؿ اٗمٺمٻمقا أ٪مرب ٲمڇم ٫مځمف ٲمڇم ٗمٺمٶمَّ و» :ذٮمؽ٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنم ٓم 

قاص، ٫مڅمڂمَّ  ڂمٻمٵمف، وإن ٫مڇمت ٬مڇمٮمقا ٭مٽمُّ ٥مٝم َّٓ هذا اٮمٹمَّ ف ٬مڇمل يٵمپمـ ڀمؿ يٵمپمـ ٖمڇمٮمٻمځمپمډم، إ
پمـ، ٮمٿمټمتډٍم ٖمديٸمډٍم وهل أّن اٮمٻمځمپمډم ٓ ١مٌځمؾ إ٨م ٲمٸمر٫متڀمڇم أٖمًدا، ّٕن ذٮمؽ ٮمځمس ٖمق٬مڊم ٖمڇمٮمثَّ 

 .679شره ٥مٝم ڂمٺمًف ور ي ذٮمؽ أٛمر ٖمفٖمځمع ٕٚمٍد، ٫مرٙمٸمٿمڇم إ٨م اٮمثپمـ رضورة اٮمذي ٬مدَّ 
 اطإٲمڇمٲمڇمن: اٮمٻمځمپمډم ردِّ ٖم، وممـ ٬مڇمل 680اٖمـ ٥مٌدوساطإٲمڇمم پمـ اٮمثَّ اٮمٻمڇمئؾ ٖمقٙمقب و

 .681اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ وأ٢مڀمڈم
 .682ف ٓ يؼبؾ ادؾؽسخ، ٕكَّ ؾُ إن ل ـؾ بقع ؾوشد ؾفق ظذ حؽؿ ادؾؽ إوَّ افضوبط افرابع: 

ٓ  : صقغ افّضوبط:أوَّ
ٮمټمقڂمف  أو ٓ؟ هؾ يٿمٻمؾ ٢مٌڀمډم اٜمٽمؽ ٮمٻمٴمد اٜمتٌڇميٸم٧م ؛٫مًڇمده ٥مٝم اٮمٌځمع اٜمجپمعُ  -

 . ٥683مٝم ٛمالف اٮم٩مع
 

                                                           

 09اجلپمٸمډم:   - 677

 .2/136يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 678
 .801اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 679
 .3/475يٿمٷمر: اٜمٿمتٻمك، اٮمٌڇمٙمل،  - 680
 2/722يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 681

 .148اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 682
 151ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 683
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 افّضوبط:  مػفقم ثوكقو:
ٖمڇم أو اٮمٹمرر ، ٮمًٌڈم ٲمـ ا١ٕمٌڇمب، ٭مڇمٮمرِّ ل ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ ٪مٞمه ٥مٝم وٙمف ّمتؾٍّ ذٲمڇم ٖمُ  نَّ إ

ة اٮمٸمقو٧م إ٥مڇمد٫مځمف ٽمزم ي ؛٥مٿمف ڇمڇمس ٖمڇمٮمٌڇم٣مؾ، أو ٭مڇمن ٖمځمٸمڇم ٲمٿمڀمځمًّ أو أ٭مؾ أٲمقال اٮمٿمَّ
ًِّ  آڂمتٺمڇمع ٚمؾُّ ال يٿمٌٿمل ٥مٽمځمف ٫م، ٕصحڇمهبَم ، وٓ ومٽمُّؽ اٮمثَّپمـ ٮمٽمٌڇمئعٽمٸمډم ٮمٽمپمٳم٠مي ٖمڇمٮم

ف ٥مٻمد ٥مٝم ٛمالف ؛ ٫مڇمٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد ٓ يٿمٻمؾ ٚمٻمځمٻمډم اٜمٽمؽ؛ ٕڂمَّ ځمفع ٫مػ ٲمٻمٴمد اٮم٩ّم ٮمتخٽمُّ 
ًًّ اٮم٩مَّ    ڇم.ع، واٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚم

٬مڇمل  ،684شٲمـ أٚمدث ٓم أٲمرڂمڇم هذا ٲمڇم ٮمځمس ٲمٿمف ٫مڀمق رد» :وٲمـ أدٮمډم ذٮمؽ، ٬مقٮمف 
٬مڇمل اٮمٿمقوي هذا احلديڋم ٬مڇم٥مدة  ،فأي ٲمردود ٖمپمٸمٿمك ٖمڇم٣مؾ ٪مٞم ٲمٸمتد ٖم "اٮمًځمق٣مل:

٫مڅمڂمف سيح  ،وهق ٲمـ ٙمقاٲمع ٭مٽمپمف صٝم اهلل ٥مٽمځمف و ١مٽمؿ ،٥مٷمځمپمډم ٲمـ ٬مقا٥مد اطإ١مالم
ٲمڇم ٛمڇمٮمػ ذ٥مف إٖمٶمڇمل  واوحډم ٓم ٫مدٓٮمډم احلديڋم685"ٓم رد اٮمٌدع واٜمخ٠م٥مڇمت

اٜمٸمڇمووډم اٮمٺمڇم١مدة ٠مٗمځمڈم أ٘مڇمر اٮم٩م٥مځمَّډم ٥مٝم ٫م ؛لمځمع اٮمٸمٻمقد اٜمپمٿمق٥مډم٥مڇمٲمډم، ٲمـ ذٮمؽ 
 اٜمٿمڀمل ٥مٿمف. حلدث ٓم اٮمديـٲمـ ا

 افّضوبط:  ادبـقَّي ظذ ػروعكامذج مـ اف: ثوفثو
ٺمؼ ٲمتٴمڇمر٫مڇمن ٥مٝم ٗمڃمٛمٞم ٬مٌض أٚمد اٮمٿمٻمديـ، وٙمڈم اٮمّرّد ٜمڇم ٬مٌض ٮمق اٗمَّ  -1

 .٫686م٩م٣مف اٜمٿمڇمٙمزة ٮمٺمًڇمد اٮمٰمف
خلٽمؾ ٓم ذات اٜمٸمٻمقد ٥مٽمځمف ٭مڃمن يټمقن  ٘مٿمڇمن ٥مٝم ٲمڇم ٓ ڂمٺمع ٫مځمفاٮمق ٗمٸمڇموض  -2

 .687وٙمڈم اٮمّرّد ٮمٺمًڇمد اٜمٸمڇمووډم ًڇم؛ِمرم اٮمٌځمع أو ڂمج

                                                           

 5/132، 4589أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب ا٬ٕمٵمځمډم، ٖمڇمب ڂمٻمض إٚمټمڇمم اٮمٌڇم٣مٽمډم ، ر٬مؿ   - 684
 4/321ق٣مل، ، اٮمًځماٮمديٌڇمج ذح صحځمح ٲمًٽمؿ ٖمـ احلجڇمج - 685

 1022، واٜمٸمقڂمډم، اٮمٻمڇم ي ٥مٌد اٮمقهڇمب، ص12/386يٿمٷمر ٓم ٲمٸمٿمڇمه: اجلڇمٲمع ٜمًڇمئؾ اٜمدوڂمډم، اٖمـ يقڂمس،  - 686
 .2/8، و٥مٻمد اجلقاهر اٮمثپمځمٿمډم، اٖمـ ٢مڇمس، 6/58احلٶمڇمب،   يٿمٷمر ٓم ٲمٸمٿمڇمه: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، - 687
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وتؽقن فف افؼقؿي بوفغي مو بؾغً  ،افبقع افػوشد يػسخ يف افؼقومافضوبط اخلومس: 
 .688يف افػقات
ٓ  : : صقغ افّضوبطأوَّ

 . 689ٮمزٲمڊم ٫مځمف اٮمٻمځمپمډم إذا ٫مڇمٗمڊم ٥مځمٿمف ؛٭مّؾ ٖمځمع ٫مًد ٮمثپمٿمف -
ځمپمډم، وذٮمؽ ٫مٸمٽمځمف ٫مځمف اٮمٻم ؛٫مٺمڇمٗمڊم ٥مٿمده ٥مځمٿمف ،٢مځمئڇم ذاء ٫مڇم١مدا٭مّؾ ٲمـ ا٢م٠مى  -

 .٫690مځمَم ٓ يقٙمد ٫مځمف اٜمثؾ، و٥مٽمځمف اٜمثؾ ٓم اٜمټمځمؾ واٜمقزون
 .٫691مٺمڇمت ٫مٸمٽمځمف ٫مځمف اٮمٻمځمپمډم ؛٭مّؾ ٲمـ ا٢م٠مى ٢مځمئڇم ذاء ٫مڇم١مدا -
 .692٭مّؾ ٖمځمع ٫مڇم١مد ٫مٵمَمڂمف ٲمـ اٮمٌڇمئع، ٫مڅمن ٬مٌٵمف اٜمٌتڇمع وپمٿمف ٖمٻمځمپمډم يقم ٬مٌٵمف -

 :افّضوبط  : مػفقمثوكقو
ان؛ وٮمټمـ إذا ٫مڇمت اٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد ٚمټمپمف اٮمٺمًخ ٚمڇمل ٬مځمڇمم اّن إ ٮمٸمقو٧م ٫مځم٠مادَّ

يٺمًخ ٲمڇمٌم يٺمڊم ٥مٿمد  أن ع اٮمٺمڇم١مدواحلټمؿ ٓم اٮمٌځم»٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم:  اُٜمثپمـ ٗمرُد اٮمٻمځمپمډم؛
ٽمٸمډم  ردُّ اٜمٳم٠مي ويَ  ًِّ پمـ إ٨م اٜمٳم٠مي، ٫مڅمن ٫مڇمٗمڊم ٥مٿمد اٜمٳم٠مي ٖمٸمد ٬مٌٵمف إ٨م رهبڇم واٮمثَّ اٮم

 .693شأو أ٬مّؾ... ٍمڇم، رد ٬مځمپمډم ذٮمؽ اٮمٯمء ٖمڇمٮمٹمڇم ٲمڇم ٖمٽمغ ٭مڇمن أ٭مثر ٲمـ اٮمثپمـ
ف ٪مٞم يټمقن ٥مٝم اٮمٌڇمئع، ٕڂمَّ  -ٮمٺمٻمد ذط أو وٙمقد ٲمڇمڂمع –وَمن اٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد و

 نإ ل٫مڀمق ٥مٝم ٚمټمؿ اٜمٽمؽ إوّ  ؛٭مّؾ ٖمځمع ٫مڇم١مد» :اٮمٵمڇمٖمط اٮمًڇمٖمؼڂمڇم٬مؾ ٮمٽمپمٽمؽ ٖمٿمڇمء ٥مٝم 

                                                           

 8/23يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 688
 .35اٮمټمٽمځمڇمت، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 689
 .129أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 690
 .36اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 691
 .148اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 692
 2/74اٮمټمڇمٓم ٓم ٫مٻمف أهؾ اٜمديٿمډم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 693
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إذا ٬مٌٵمف، ٖمخالف اٮمٌځمع  ، وٓ يٵمپمٿمف اٜمٳم٠مي إّٓ  694«٫مًخ، ٕڂمف ٓ يٻمٌؾ اٜمٽمؽ
٬مځمپمتف يقم  ٥مٝم اٜمٳم٠مي وإن ٌم يٻمٌٵمف؛ ويٵمپمٿمف ٖمردِّ  ځمف اٮمٵّمَمنحځمح اٮمذي يټمقن ٫ماٮمٴّم 

 .695ڇمتڇمت، وٖمپمثٽمف إذا ٭مڇمن ٲمـ اٜمثٽمځمّ ٬مٌٵمف إذا ٭مڇمن ٲمـ اٮمٻمځمپمځمّ 
ـ إذا ٖمځمع ٵمپمَ ٓ يُ  تفء اٮمذي أ١مٻمط اٮم٩مع ٬مځمپماٮمٯّم أّن  ،و يًتثٿمك ٲمـ اٮمٵّمڇمٖمط  

ڂمف ٓ وَمن ٓم ٬متٽمف ٕ -ٖمؾ واٮمټمٽمڈم ٪مٞم اٜمڃمذون ٓم اختڇمذه ٭مٿمحق اٜمځمتډم واٮمزّ  ،ٖمځمٸمڇم ٫مڇم١مدا
 .696ى ٘مپمٿمف٫مال وَمن ٥مٝم اٜمٳم٠مي وٮمق ٬مٌٵمف وأدَّ   -٥مـ ٖمځمع اٮمټمالبٮمٿمڀمځمف 

 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع كامذج مـ : ثوفثو
ف، ه وأٛمذ ٚمٻمَّ ف ردَّ إن اڂمتٻمض صٌٹمُ ٥مٝم أڂمَّف ا٢م٠مى ٲمـ رٙمؾ ٘مقٖمڇم ٲمٴمٌق٪مڇم مـ  -1

 ه ٭مڇمن ١مٽمٺمڇم ٙمرَّ اڂمتٻمض ٫مردَّ  نإ فٕڂمَّ »، ٬مڇمل ٖمـ ر٢مد: شٓ ٛمٞم ٫مځمف»: اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٬مڇمل
ف ٥مٿمده، وإن ٌم يٿمتٻمض ٭مڇمن يٽمٌس ٘مقٖمف ٲمڇم دام ١مٽمٺمُ  أن ف أ١مٽمٺمف اٮمثپمـ ٥مٝمٲمٿمٺمٸمډم، ٭مڃمڂمَّ 

ٲمٿمٺمٸمډم، ٫مڅمن و٬مع ذٮمؽ ٭مڇمن ١مٌځمٽمف ١مٌځمؾ  ة يټمقن ١مٽمٺمڇم ٙمرَّ ة يټمقن ٖمځمٸمڇم، وٲمرَّ ، ٫مپمرَّ شٖمځمٸمڇم
 .697شتاٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد يٺمًخ ٓم اٮمٻمځمڇمم، وٗمټمقن ٮمف اٮمٻمځمپمډم ٖمڇمٮمٹمډم ٲمڇم ٖمٽمٹمڊم ٓم اٮمٺمقا

٫مڇم٢م٠ماهڇم ٲمٿمف آٛمر ٥مٝم يٌځمع ١مٽمٸمتف ٖمخپمًډم ڂمٻمدا أو ٥م٩مة إ٨م أٙمؾ،  رٙمؾ -2
ك درِ أُ  إن هذا ٖمځمع ٫مڇم١مد ؛ٜمٳم٠ميأىمَم ٢مڇمء ٥مٝم اقٙمڈم ياٮمٌڇمئع ٖمڇمخلځمڇمر و أٚمد اٮمثپمٿم٧م،

ٽمٸمډم و٫مڇمٗمڊم ،٫مًخ ًِّ  .698ٲمڇم ٖمٽمٹمڊم ڀمڇم يقم ٬مٌٵمڀمڇم ٖمڇمٮمٹمډمً ڀمڇم ٬مځمپمتَ ٬مڇمٖمٵُم  ردَّ  ؛وإن ٬مٌٵمڊم اٮم

                                                           

 .148اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 694
 3/1116يٿمٷمر: اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 695

 3/1117يٿمٷمر: اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 696

 .8/23يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 697
 2/740يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 698
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ّن يٌدو صالٚمڀمڇم وذط ٗمڃمٛمٞمهڇم، ٫مڃمصڇمٖمڊم ٲمـ ا٢م٠مى ٘مپمرة ڂمخؾ ٬مٌؾ أ -3
إذ هق ؛ ٲمـ اٮمثٽمڋم اٮمثپمرة ٙمڇمئحډم ٖمٸمد ٲمڇم ٖمدا صالٚمڀمڇم، ٫مڀمل ٲمـ اٮمٌڇمئع وإن ٭مڇمڂمڊم أ٬مؾَّ 

 .699فٖمځمع ٫مڇم١مد ٌم يٻمٌٵمف ٲمٌتڇم٥مُ 
  

                                                           

 3/153هتذيڈم اٜمدوڂمډم، اٮمٟماذ٥مل،  - 699
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 اوي:اإلابحث الثّ 
ىابط

َّ
ة الض

َّ
ةاحلاكمة للبيىع ادلمنىعة  الفقهي

َّ
 ،عند ادلالكي

 ومناذج مه تطبيقاتها.
 أربعي مطوفى: يقيو

قابط افػؼفقَّي فل: إوّ  طؾىاد عىد  ؾبققع ادؿـقظي فسبى يف ذات ادبقعافضَّ

ت، وهماذج مً جعبُلاتها. ُّ   اإلاالك

قابط افػؼفقَّي فادطؾى افثَّوين:  بوافضَّ عىد  ؾبققع ادؿـقظي بسبى دخقل افر 

ت، وهماذج مً جعبُلاتها. ُّ   اإلاالك

قابط ااإلاعلب الّثالث:   لبُىع اإلامىىعت بصبب دخىل الغسز والجهالتلفػؼفقَّي افضَّ

ت، وهماذج مً جعبُلاتها. ُّ   عىد اإلاالك

قابط افػؼفقَّي ابع: ااإلاعلب السّ  بب دخىل العُب على لبُىع اإلامىىعت بصل افضَّ

ت، وهماذج مً جعبُلاتها. هاإلابُع وأحكام ُّ   عىد اإلاالك
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 ل:إوّ  طؾىاد
قابط افػؼفقَّي ف ت،  قع ادؿـقظي فسبى يف ذات ادبقعؾبقافضَّ ُّ  عىد اإلاالك

 وهماذج مً جعبُلاتها.

ع م افؼَّ أو حرَّ  ،وظغ ٓ مـػعي ؾقفو ،ـّؾ كجس ٓ يؿؽـ تطفرهافضوبط إول: 
 .700فؾال جيقز بقعُ  ؛بعض ادؼصقد مـفو

 صقغ افّضوبط:أوٓ: 
 .701ڀمڇما٥ٕمځمڇمن اٮمٿمجًډم ٓ يٴمح ٖمځمٸمُ  
 .702ة إ٨م ا١متٸمَمٍمڇم، وٓ ٗمٸمؿ هبڇم اٮمٌٽمقى ٚمرامٖمځمع ٭مّؾ ڂمجڇم١مډم ٓ ٗمد٥مق اٮميور 

 مػفقم افّضوبط: ثوكقو:
ع ٖمٿمجڇم١متڀمڇم ٓ جيقز ٥مٻمد اٮمٌځمع ٥مٽمځمڀمڇم ا٢ٕمځمڇمء اٜمًتٻمذرة اٮمتل ٚمټمؿ اٮم٩ّم  نَّ إ

 .703اٜمٻمّررة ٮمٌځمعاذوط ، وهق أٚمد آڂمتٺمڇمعَ اٮمتل حتّؾ ٜمخڇمٮمٺمتڀمڇم ذط اٮمٶمڀمڇمرة 
 ٖمف ٮمٽمٵمڇمٖمط ٲمڇم يڃمهم:  دّل ممڇم يًتو
. ٫مٻمځمؾ شاهلل ور١مقٮمف ٚمرم ٖمځمع اخلپمر واٜمځمتډم واخلٿمزير وإصٿمڇمم إن » :٬مقٮمف  -

ًُّ ڇم يُ ٫مڅمهنَّ  ؛يڇم ر١مقل اهلل أرأيڊم ٢محقم اٜمځمتډم ويًتٴمٌح ، ويدهـ هبڇم اجلٽمقد ،ٺمـٶمٝم هبڇم اٮم

                                                           

 .146اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 700
 2/8، و٥مٻمد اجلقاهر اٮمثپمځمٿمډم، اٖمـ ٢مڇمس، 6/58احلٶمڇمب،   ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، - 701
 .6/58احلٶمڇمب،   ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ،  -702
جيقز ٖمځمٸمف ٮمف ذوط ًمًډم: وهل اٮمٶمڀمڇمرة، أّن يټمقن ٲمٿمتٺمٸمڇم ٖمف، أّن يټمقن ٲمٻمدورا ٥مٝم ٗمًٽمځمپمف، أّن يټمقن ٲمڇم  - 703

 .201-6/200ٲمٸمٽمقٲمڇم ٮمٽمٸمڇم٬مديـ، أّن يټمقن ممٽمق٭م٧م ٮمٽمپمتٸمڇم٬مديـ أو ٲمـ أ٬مځمؿ ٲمٻمڇمٲمڀمَم. يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،
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ؿوتؾ اهلل افقفقد إن » :٥مٿمد ذٮمؽ . ٘مؿ ٬مڇمل ر١مقل اهلل شٓ هق ٚمرام » :؟ ٫مٻمڇملهبڇم اٮمٿمڇمس
 .704ش  وظقه ؾلـؾقا ثؿـفاهلل دو حرم صحقمفو مجؾقه ثؿ ب

َم  :»ڇمٖمط ٬مقٮمف ٽمٵمَّ وممڇّم يًتدل ٖمف ٮم- َم ٥َمَٝم ٬َمْقٍم َأ٭ْمَؾ ٢َمْكٍء َٚمرَّ َوإِنَّ اهللََّ إَِذا َٚمرَّ
 .705ش ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ َ٘مپَمٿمَفُ 

، أو ٭مڇمٮمذاٗمځمډم وهق ٲمڇم ٓ ٲمڇم ڂمجڇم١متف ذاٗمځمډم ٭مڇمٮمٸمذرةجس ٓم اٮمٵّمڇمٖمط ٖمڇمٮمٿمّ واٜمٻمٴمقد
ٗمٸمتٟم وأٲمڇم إذا ٭مڇمڂمڊم ڂمجڇم١متف ٥مروځمډم ٫مال  .ٳمڀمقرس ٥مٝم اٜميڊم اٜمتٿمجِّ يپمټمـ ٗمٶمڀمٞمه ٭مڇمٮمزّ 

 ؛ أْن  ٭مڇمن اٜمثپمقنٜمڇمل اٮمٿمڇمس ٖمڇمٮمٌڇم٣مؾ أ٭مٌؾ أڂّمف  حتريؿ ٖمځمع اٮمٿمجسٓم  اٜمٿمع؛ و٥مٽّمډم ٓم اٜمٿمع
٭مؾ ذٮمؽ  ٫مال يٴمح ٲمٻمڇمٖمٽمډم ٓ ا٥متداد هبڇم؛ ٭مڇمڂمڊم ٲمٿمٺمٸمتف يًٞمة أو ،706ٓ ٲمٿمٺمٸمډم ٫مځمف

 ،ؼف ٌم يتحٻمّ ځمٮمإٸمڇموو٧م ٖمَم يٴمٞم ، ّٕن ٲمٻمٴمد اٮمٌځمع وهق اڂمتٺمڇمع ٭مّؾ واٚمد ٲمـ اٜمتڇمٮمثپمـٖم
، ٭مڇمخلپمرِ  ؛ورة إ٨م ا١متٸمَمٍمڇم، وٓ ٗمٸمؿ هبڇم اٮمٌٽمقى ٚمرامٌ ٫مٌځمع ٭مّؾ ڂمجڇم١مډم ٓ ٗمد٥مق اٮمّي 

واٛمتٽمػ ٫مځمَم ٗمد٥مق اٮميورة إ٨م ا١متٸمَمٮمف ٥مٝم ... اخلٿمزير ڀمڇم، وحلؿِ و٢محپمِ  ڀمڇمحلپمِ  واٜمځمتډمِ 
 .707٘مال٘مډم أ٬مقال

قدة، ٫مألٙمؾ ٲمرا٥مڇمة ٗمٽمؽ واٮمٴمقر اٜمختٽمػ ٫مځمڀمڇم، هل ٭مّؾ ٲمڇم ٫مځمف ٲمٿمٺمٸمډم ٲمٻمٴم
 .708اٜمٿمٺمٸمډم اٛمتٽمػ اٮمٸمٽمَمء ٫مځمف

 
 

                                                           

 .2/779، 2121، ر٬مؿ أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب ٖمځمع اٜمځمتډم وإصٿمڇمم - 704
 ، وصححف  إٮمٌڇمن3/298، 3490أٛمرٙمف أٖمق داود ٓم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اطإٙمڇمرة، ٖمڇمب ٓم ٘مپمـ اخلپمر واٜمځمتډم، ر٬مؿ  - 705

وهذا يتٽمػ ٖمڇمٛمتالف اٮمزٲمڇمن  706ووڇمٖمط ٥مدم آڂمتٺمڇمع: إٲمڇم ٮمٻمٽمتف ٭مڇمٮمٟمة، أو خلًتف : ٭مڇمحل٩مات..... - 706
 واٮمٸمقائد، أو طإ١مٻمڇمط اٮم٩مع ٲمٿمٺمٸمتف.

 وٲمڇم ٖمٸمدهڇم. 6/57احلٶمڇمب،   :  ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ،يٿمٷمر - 707

 .6/59احلٶمڇمب،   يٿمٷمر:  ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، - 708
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 افػروع ادبـّقي ظذ افّضوبط: ثوفثو: كامذج مـ
ٲمڇمت ٫مڀمق ٲمـ اٜمحرّ  ؛ډم ٮمٿمجڇم١متفٮمأل٪مراض اٮمٸمالٙمځمّ ٮمق وحيرم ٖمځمع دم اطإڂمًڇمن -1

م اٜمٿمٴمقص ٥مٽمځمڀمڇم ٓم اٮمٻمرآن اٮمټمريؿ ٲمع اٜمځمتډم وحلؿ اخلٿمزير، وجيڈم أّن يټمقن ڂمٻمؾ اٮمدّ 
ٽم٩ماء ٫مال ٮمقم ٥مٽمځمف ٮم ج ٲمـ ٬مٌځمؾ اٮمتٟمع ٓ اٜمٸمڇمووډم واٮمٌځمع. أٲمڇم اٜمٵمٶمرّ ٖمٹمرض اٮمٸمال
 .709ٌم جيد و١مځمٽمډم أٛمرى ٮمذٮمؽ نإوٓ ٗمثريڈم 

 كهن٫مال جيقز ٖمځمع آڂمځمډم اٮمذهڈم واٮمٺمٵمډم، و٬مد ډم، ٚمرٲمډم ٖمځمع آڂمځمډم اٮمذهڈم واٮمٺمٵّم -2
ٓ ٗمٽمًٌقا احلرير وٓ اٮمديٌڇمج وٓ ٗم٩مٖمقا » إ٭مؾ واٮم٩مب ٫مځمڀمڇم، و٬مڇمل: ٥مـاٮمٿمٌلُّ 

، 710شٓم آڂمځمډم اٮمذهڈم واٮمٺمٵمډم وٓ ٗمڃم٭مٽمقا ٓم صحڇم٫مڀمڇم ٫مڅمهنڇم ٍمؿ ٓم اٮمدڂمځمڇم وٮمٿمڇم ٓم أٛمرة 
٫مڃمي ٫مڇمئدة ٓم  ؛حريؿ ٓم ا١ٓمتٸمَمل٫مڇم٬متچم ٬مقٮمف هذا اٮمتّ » ڇم:ًٌ ٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرنم ٲمٸمٻمِّ 

٫متٌٻمك أڂمځمډم ٥مٝم أصؾ اٮمتحريؿ ٕهنڇم صقرة ٓ ٲمٿمٺمٸمډم ٫مځمڀمڇم ذ٥مڇم، وٓ ٬مځمپمډم  ...اختڇمذهڇم
ٲمـ اٮمذهڈم واٮمٺمٵمډم  ٭مڇمٮمٴمٽمځمڈِم  ،. وإن أٗمٽمٺمڀمڇم رٙمؾ ٌم يٽمزٲمف وَمن... ،ٍمڇم ٓم احلټمؿ

 . 711و حؽامسؼط ضامهُن ؾذظو  مل يؽـ ؾقفو مـػعيٌ إذ ، واٮمٶمٿمٌقرِ 
 712بقعف بنمجوع مو ٓ يصح مؾؽف ٓ يصح   افضوبط افثوين: 

 صقغ افّضوبط:أوٓ: 
 .٫713مال جيقز ٖمځمٸمف ٖمڅملمڇمع ؛ٲمڇم ٓ يٴمح ٲمٽمټمف 

                                                           

يٿمٷمر: ويًتثٿمك ٲمـ ذٮمؽ ٚمڇمٓت اٮميورة إٮمځمف ٮمأل٪مراض اٮمٶمٌځمډم وٓ يقٙمد ٲمـ يتٟمع إٓ ٖمٸمقض، ٫مڅمن  - 709
٭مَم اطإ٘مؿ ٥مٝم أٛمذ  اٮميورات ٗمٌځمح اٜمحٷمقرات ٖمٻمدر ٲمڇم ُٗمر٫مع اٮميورة. و٥مٿمدئذ حيؾ ٮمٽمپمٳم٠مي د٫مع اٮمٸمقض، ويټمقن 

رٙمڈم  20- 13صدر ٖمذٮمؽ ٬مرار ٲمـ اٜمجپمع اٮمٺمٻمڀمل ٮمراٖمٶمډم اٮمٸمڇمٌم اطإ١مالٲمل ٓم دورٗمف احلڇمديډم ٥م٩مة اٜمٿمٸمٻمدة ٖمپمټمډم اٜمټمرٲمډم  
 هـ( .1409

 .5/2069، 5110أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب ا٣ٕمٸمپمډم، ٖمڇمب إ٭مؾ ٓم إڂمڇمء ٲمٺمٵمض، ر٬مؿ  - 710
 822اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 711
 .4/361ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،   -712
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 ؾضوبط مو يليت: ومـ افصقغ افؼريبي يف معـوهو ف 

 .714ض٘مٌقٗمف ٥مٝم اٜمٸمقَّ  ٘مٌقت اٜمٽمؽ ٥مٝم اٮمٸمقض ٫مرعُ  
 .٥715مقض احلرام ٚمرام 
 .716م ٘مپمٿمفم ٢مځمئڇم ٚمرَّ إن اهلل ٗمٸمڇم٨م إذا ٚمرَّ  
 .717احلرام اٜمٶمٽمؼ ٓ يٻمٌؾ اٜمٸمڇمووډم ٖمحڇمل 
 .718اٜمٸمڇمووډم ٥مٝم اٜمحرم ممٿمق٥مډم 
 .719إصؾ ٫مځمَم ٓ جيقز ٥مدم اڂمٸمٻمڇمد 

 مػفقم افّضوبط: ثوكقو: 
ٓ جيقز ذ٥مڇم ڀمڇم ٲمٽمټمُ  أّن ا٢ٕمځمڇمء اٮمتل ٓ يٴمحُّ ٖمط اٮمًڇمٮمػ ذ٭مُره وٲمٺمڀمقم اٮمٵمڇم

ًًّ  ذٮمؽ أنَّ ؛ ٖمځمٸمڀمڇم  و فم ٖمځمٸمَ ه ٚمرَّ ڇمذَ اختِّ  عُ م اٮم٩مَّ ، ٫مَم ٚمرَّ 720ڇماٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚم
 .٥ٓ721متځمڇمض ٥مٿمفا

 ومو يصح  ٭مڇمخلپمر،  ، ومؼوبُؾففف وبقعُ مؾؽُ  مو يصح  أرٖمٸمډم:  ا٥ٕمځمڇمن» ري:يٻمقل اٜمٻمّ 
س وإوحځمډم، أو حلٻمڇمرٗمف ٌُ ٭مڇمحلُ اهلل  إٲمڇم ٮمٴمٺمتف ٭مڇمٮمٹمرر، أو حلؼِّ  ؛فبقعِ ف دون مؾؽُ 

                                                                                                                                                                                

  2/62يٿمٷمر: اٜمٻمدٲمڇمت، اٖمـ ر٢مد،  - 713
 .5/396اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 714
 .1/638يٿمٷمر: اٮمٺمتڇموى، اٖمـ ر٢مد،  - 715
 ١مٌؼ خترجيف - 716

 .8/76اٮمد١مق٬مل،  ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل،  - 717
 .3/465يٿمٷمر: اٜمقا٫مٻمڇمت، اٮمٳمڇم٣مٌل،  - 718
 .1/323اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  -719
 4/267، ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ ، احلٶمڇمب  2/311اٮمٺمروق، ٮمٽمٻمرآم  - 720
 .4/361يٿمٷمر: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  - 721
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 ؛، أو ٮمالرٗمٺمڇمع ٥مٿمفو٭مذا ٭مّؾ ٲمڇم ٓ يٿمتٺمع ٖمف، ڀمڇم ٖمڇمٮمٸمقضة، ٫مځمپمتٿمع ٲمٻمڇمٖمٽمتُ ٭مڇمٮمُٟمَّ 
 .722شإٓ ٓم اٮمٿمټمڇمحٓم اٮمقٙمقد ٪مٞم داٛمؾ  وافرابع داخؾ يف افتؼسقؿ، ٭مڇمٮمٿمجڇم١مډم

 ،٭مڇمٜمڇمل اٜمٹمٴمقب حلٴمقٮمف ٖمٶمريؼ ٪مٞم ٲم٩موع ٽمِؽ اٜمِ  مَ څمذا ٭مڇمن اٜمٸمٻمقد ٥مٽمځمف ِمرَّ ٫م
ف، ودٮمځمؾ ذٮمؽ ٿمڇمض ٥متځم٥مٓا؛ َٚمُرَم ڂمحقهڇمو أو ٮمٸمدم ٲمٿمٺمٸمتف ذ٥مڇم، ٭مڇمٮمٿمجڇم١مڇمت

٫مر٫مع ٖمٰمه إ٨م  ،٭مـٙمڇمٮمًڇم ٥مٿمد اٮمرّ  ٬مڇمل رأيڊم ر١مقل اهلل   اٖمـ ٥مٌڇمس ٚمديڋم
ـَ اهللَُّ اٮْمځَمڀُمقدَ  »٫مٻمڇمل:  ،اٮمًَمء ٫مٵمحؽ ُحقمَ  َم ٥مٽمځمڀمؿَٚمرَّ  إِنَّ اهللَّ»  -َ٘ماَلً٘مڇم- شٮَمٸَم  ،اٮمٳمُّ

ٌَڇم٥ُمقَهڇم َوَأ٭َمٽُمقا َأ٘م َم ٥َمَٝم ٬مقمذَوإِنَّ اهللََّ إ ،ََمهَنڇَم٫َم َم ٥َمٽَمځمڀِمؿ َ٘مپم رءَؾ َأ٭م ا َٚمرَّ  .723شٿمَفُ َٚمرَّ
 افػروع ادبـّقي ظذ افّضوبط:ثوفثو: 

أّن ر١مقل » ، ٫مٸمـ أنم ٲمًٸمقد إڂمٴمڇمري724ڇمذهم اختِّ ٲمٿمع ٖمځمع اٮمټمٽمڈم اٜمحرَّ  -1
 .725ش٘مپمـ اٮمټمٽمڈم وٲمڀمر اٮمٌٹمل، وٚمٽمقان اٮمټمڇمهـهنك ٥مـ   اهلل 

اٮمٿمٻمؾ وأٲمڇم اٮمټمٽمڈم اٜمٌڇمح اختڇمذه وهق ٭مٽمڈم اٜمڇم٢مځمډم واحلرث واٮمٴمځمد ٫مڇمٛمتٽمػ ٫مځمف 
، ٖمثپمٿمف ڌمِّ ٖمجقاز احل٬مڇمل ١محٿمقن ، ٖمؾ ٖمځمٸمف ٙمقازٖمٸمض أصحڇمٖمف  روىٲمڇمٮمؽ ٫م ٥مـ

أي -وٲمٿمف»، ٬مڇمل اٖمـ احلڇمٙمڈم: 726أڂّمف ٭مره ٖمځمٸمف وهل روايډم اٜمق٣مڃم اطإٲمڇمم وروي ٥مـ
وٓ صؽ أّن حرمي . 727شواٮمتحريؿ اٮمټمراهډم،: اٜمڃمذون وٓم اٮمټمٽمڈم، ٖمځمع-ع اٜمحرماٮمٌځم

ف، ـام ورد يف إثر افسوبؼ.  بقعف ؾرع افـّفل ظـ متؾؽ 

                                                           

 .403اٮمٻمقا٥مد، اٜمٻمري، ص - 722
 ، وصححف إٮمٌڇمن 3/298، 3490أٛمرٙمف أٖمق داود ٓم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اطإٙمڇمرة، ٖمڇمب ٓم ٘مپمـ اخلپمر واٜمځمتډم، ر٬مؿ  - 723

 .799، 798يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 724
 .2/779، 2122أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب ٘مپمـ اٮمټمٽمڈم، ر٬مؿ  - 725
 .3/343اٜمٿمتٻمك، اٮمٌڇمٙمل،  - 726
 .349ٙمڇمٲمع إٲمڀمڇمت، ص/ -727
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ٲمڇم ٓ  ٭مّؾ ، و٭مذا 728، واخلپمر، واخلٿمزير، واٮمدم، واٜمځمتډمٚمرٲمډم ٖمځمع آٮمډم اٜمالهل -2
ټمڇمن اٮمٿمّڀمل ٥مٿمف وٚمرٲمتف؛ ؛ ٜمجيقز أ٭مٽمف أو ذٖمف ٲمـ اٜمڃم٭مقٓت واٜم٩موٖمڇمت ٓ جيقز ٖمځمٸمف

ـُ ِمرٍم، واٜمحرم ٓ يٻمڇمٖمؾ ٖمٯمءف ٕڂمّ ز ٘مپمٿم٫ُمٽمؿ جي  .729ف ٘مپم
ٗمًتٸمپمؾ  و إٙمڇمرة احلقاڂمځمڊم واٮمدور إذا ٭مڇمنٓ جيقز ٜمًٽمؿ ٖمځمع أ -1

م؛ ق وڂمحق ذٮمؽ، ٫مڅمن ٫مٸمؾ ٗمٴمدَّ  خذ ٭مٿمڇمئَس ٭مٌځمع اخلپمقر أو اٜمځمن، أو ٗمتَّ  ٮمٹمرض ِمرَّ
 .730ع اٜمحرٲمډم ٓ ٗمٻمڇمٖمؾ ٖمڇم٥ٕمقاضٮمف ومٽمټمڀمڇم؛ ّٕن اٜمٿمڇم٫م ٖمڇمٕٙمرة، وٓ حيؾُّ 

  

                                                           

 2/62يٿمٷمر: اٜمٻمدٲمڇمت اٜمپمڀمدات، اٖمـ ر٢مد،  - 728

 4/143يٿمٷمر: اٮمتپمڀمځمد ، ٖٓمـ ٥مٌد اٮمٟم  - 729

 20/75اڂمٷمر : ذح ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 730
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 ادطؾى افثَّوين:
قابط افػؼفقَّي ف بوافضَّ ت،  ؾبققع ادؿـقظي بسبى دخقل افر  ُّ  عىد اإلاالك

 وهماذج مً جعبُلاتها.

 بو يف ادطعقموت:ر  افظّؾي افػرع إول: 
َ ؾال جيقز أّن يبتوع رَ مـف بق ؛خرقبس و يدَّ ـّؾ مو يمـؾ ممو يَ افّضوبط إول: 

 .731يدا بقد ،إٓ مثال بؿثؾٍ  ،مـ صـػف
خر، ؾال جيقز رَ خر أو ٓ يّد ـّؾ مو يمـؾ أو يؼب ـون ممو يّد  افضوبط افثوين:

 .732إٓ يدا بقد ،مـف بقَ مـ صـػف أو مـ ؽر صـػف
 :إول ٵمڇمٖمطاٮمـ صځمغ وٲمِ 

 .733ٛمڇمر ٓم اجلٿمس اٮمقاٚمداٮمٵّمڇمٖمط ٫مځمَم يدٛمٽمف رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ ا٬ٓمتځمڇمت وآدِّ  -
 :غمػفقم افّضوبط :أوٓ

داناٮم ٖمڇم ٵّمڇمٖمٶمڇمن حيدِّ ٫مڇمّٕول ٓم اٜمٶمٸمقٲمڇمت؛ ٖمٿمق٥مځمڀمڇم، رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ واٮمٿمًّڇمء  ٥مٽّمډم اٮمرِّ
، وأ٭مثر اٜمڇمٮمټمځمډم خر مع احتود اجلـسمو يقبس ويّد وهل رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ ٫مځمڀمڇم:٥مٽّمډم  ُي٧ٌِم ٥مـ
 وهل ًڇمءاٮمٿمّ رٖمڇمٸمٽّمډم اٮمٵّمڇمٖمط اٮمّثڇمن ٮم، ومع احّتود اجلـس خوربوٓؿتقوت وآد  يٸمٟمون 
وإٓ ٭مڇمن ٲمـ  خرف مـ ادؼتوت ادّد د جـُس ؾقام احّت  َم٘مؾ واٮمّتٻمڇمٖمضقٙمڈم اٮمتّ ؛ ٫معؿجمرد افط  

ڇم ٮمٽمق٬مقع ٓم ٓم ٲمٌڇمدٮمډم اٮمٶمٸمڇمم ٥مڇمٲمډم ْم وٙمڈم اٮمّتٻمڇمٖمضرٖمڇم اٮمٺمٵمؾ، و ؛ وهذا اٮمٿمًّڇمء رٖمڇمٿمٌُّ
 .اٜمٳمڀمقر ٓم اٜمذهڈمهق اٮمٻمقل 

                                                           

 .119صقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، صأ - 731
 .119أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 732
 .6/261يٿمٷمر: أڂمقار اٮمٟموق، اٮمٻمرآم،  - 733
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خذا ٮمٽمٸمځمش ٪مڇمٮمٌڇم، ٭مقڂمف ٲمتَّ ٛمڇمر ، ٫مٻمد أوڇمف ٥مٝم ا٬ٓمتځمڇمت وآدّ أمو افؼقل افثوين
اٮمٻمڇموځم٧م اٖمـ اٮمٻمٴمڇمر و٥مٌد اٮمقهڇمب، وڂمًٌف صڇمٚمڈم أي أصقٓ ٮمٽمٸمځمش وهق ٬مقل 

 اٮمتٸمٽمځمؾ هذا حيًـ َمإڂمّ »: ٬مڇمئال اٮمٽمخپملُّ وا٥م٠مض ٥مٽمځمف  ؛٧734ماٮمتٿمٌځمڀمڇمت ٮمٽمٌٹمداديِّ 
 و اجلقز ٓم يقٙمٌڀمڇم ٌم وٍمذا ٪مڇمٮمٌڇًم، اٮمٸمځمش ٓم أصؾ هق ٖمَم ٲمتٸمٽمٻمډم ٫مڅمهنڇم ٭مڇمة،اٮمزّ  ٮمقٙمقب

 اٮمٸمځمش ٓم أصؾ ٕهنَم يدٛمران ٫مال ادٛمراً  وإن ٕهنَم اٮمرٖمڇم، ٫مځمڀمَم حيرم ٭مڇمن وإن قز،اٮمٽم
 .736٪مٞم ذٮمؽ ٓم اٮمٸمٽّمډم . و٬مځمؾ735ش٪مڇمٮمڈم

ٓ ٚمد ٮمزٲمٿمف ٥مٝم ٤مڇمهر " :٫مٻمد ٬مڇمل اٖمـ ڂمڇمٙمل» اٜمٸمتٟمة: أٲمڇم ٥مـ ٲمّدة آدٛمڇمر
 ؛ٲمٸمتڇمداٲمـ ٭مقڂمف  وٓ ٖمدَّ  ،ه ٖمًتډم أ٢مڀمرٚمدّ  وٚمټمك اٮمتڇمدٕمُّ  "،اٜمذهڈم ويرٙمع ٫مځمف ٮمٽمٸمرف

 .737شٲمڇمن ٮمٿمدورهٛمڇمر اجلقز واٮمرُّ ٫مال يٸمتٟم ادِّ 
 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع ثوكقو: كامذج مـ 

؛ ٫مٻمځمؾ ٖمڃمن اٮمت٧م ٮمځمس رٖمقيڇم، وهذا ٲمٌٿمل  738واٮمت٧م ٓم اٮمٌځمض اٜمڇمٮمټمځمډماٛمتٽمػ  -1
 .739ل٥مٝم اٮمٻمقل إوَّ  ، وهذا ٲمٌٿملٌّ ّن اٮمٌځمض رٖمقيٌّ إ٥مٝم اٮمٻمقل اٮمثڇمن، و٬مځمؾ 

وإن ٭مڇمڂمڊم يڇمٖمًډم، ٭مقهنڇم  ا٭مف ٖمٸمٵمڀمڇم ٖمٌٸمض ٲمتٺمڇموٽمډمً ٙمقاز ٖمځمع اٮمٺمق -1
َٖمڇم٪مٞم ٲمٻمتڇمٗمډم  .740ٿمڇمٙمزاٮمتَّ  ، ٮمټمـ ٖم٩مط؛ ٫متخٽمُُّػ ٢مٶمِر اٮمٸمٽّمډم ٫مٽمؿ جيِر اٮمرِّ

                                                           

 .6/198ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب، يٿمٷمر:  - 734
 .655/ ٥2مٻمد اجلقاهر اٮمثپمځمٿمډم ٓم ٲمذهڈم ٥مڇمٌم اٜمديٿمډم، اٖمـ ٢مڇمس،  - 735
 ؽؾبي آّدخور، وروي ٥مـ ٲمڇمٮمؽ ابـ كوؾع آدخورافؼويض إشامظقؾ: افعّؾي آؿتقوت ومو يصؾحف، وؿول ٫مٻمڇمل  - 736

وؿول إهبري: ويٷمڀمر اٮمٺمرق ٖمځمٿمف وٖم٧م ٲمٻمڇمٖمٽمف ٓم اٮمٸمٿمڈم اٮمذي ٓ يٴمٞم زٖمځمٌڇم؛ ٫مٸمٝم آدٛمڇمر يرج و٥مٝم ٪مٽمٌتف يدٛمؾ، 
 .6/198يٿمٷمر: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  ،شافعّؾي آؿتقوت وآدخور، أو افتػؽف وآدخور

 5/4ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 737
  6/198وادٛمڇمر اٮمٌض ٖمڃمن يٳمقى وجيٸمؾ ٓم ٛمؾ أو ٪مٞمه، يٿمٷمر: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  - 738
  6/198يٿمٷمر: ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  - 739
 .1/497يٿمٷمر: اٮمثپمر اٮمدان، أنم،  - 740
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بو يف افـ  افػرع افثوين:   :ؼقدظّؾي افر 
بو  هؾافضوبط إول:   .741افّثؿـّقي أو افغؾبي يف افّثؿـّقي مطؾؼافـّؼقد  يفظّؾي افر 

 :وبطمػفقم افّض أوٓ: 
ٖمڇم  حتريؿ٥مٽّمډم  هؾ ، ٲمـ ٪مٞم ٗمٻمځمځمد افّثؿـّقي مطؾؼ(اٮمذهڈم واٮمٺمٵمډم اٮمٿمّٻمقد  ٓماٮمرِّ

 ؽؾبيُ ٸمٽّمډم أم أّن اٮم ،إ٨م ٪مٞمهڇم يؾتؽقن متعديَّ  ٫مټمؾ ٲمڇم ٭مڇمن ٘مپمٿمڇم ْمري ٫مځمف اٮمرٖمڇم؛ ٖمڇمٮمٹمٽمٌډم
، واٮمټمٺّمڇمرات اٮمديڇمتواٮمٿمًّڇمء  اقصدٖمف  ٲمڇمٙمٿمس إ٘مَمن ٓم اٮمٹمڇمٮمڈم، أي ؛ افّثؿـّقي
ٓ ٗمتٸمدامهڇم إ٨م  ؟َمٸمٽّمډم ٥مٽمځمڀم٥ٕمٴمڇمر، ٫متٻمتٰم اٮما وٓم ٭مّؾ إٲمٴمڇمر  تٽمٺمڇمتم هبڇم اٜموٗمٻمقّ 

ومهڇم ٬مقٓن ٓم اٜمذهڈم  ،و٪مٞمه ٗمٟما وٲمًٌق٭مڇم٪مٞممهڇم، ٮمټمٿمڀمڇم ٗمٳمپمؾ ٙمٿمًڀمَم ٫مٻمط 
 .742اٮمّثپمٿمځّمډم ٲمٳمڀمقر اٜمذهڈم ٪مٽمٌډمو

 :ظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع  ثوكقو: كامذج مـ
ٖمڇم  ٙمريڇمن ٓم اٛمتٽمػ اٮمٸمٽمَمءٖمٿمڇمء ٥مٝم هذا اخلالف -1 ٓم اٮمٺمٽمقس إذا ٖمځمع اٮمرِّ

ٖمڇم  ٙمرى، أاٮمّثپمٿمځّمډم ٲمٶمٽمؼٸمٽّمډم اٮم : إنّ ق، ٫مپمـ ٬مڇملرِ أو ٖمذهڈم أو ٖمقَ  ،ٖمٸمٵمڀمڇم ٖمٌٸمض ٓم اٮمرِّ
ٖمڇم  رِ ٌم جي اٮمّثپمٿمځّمډم ٪مٽمٌډمٸمٽّمډم ّن اٮمإاٮمٺمٽمقس، وٲمـ ٬مڇمل   ٫743مځمڀمڇم.اٮمرِّ

ډم ٖمڇمٮمٿمٻمقد اٜمٸمڇمسة، ذيٶمډم ٙمقاز ٖمځمع اٮمذهڈم واٮمٺمٵّم  ٓمٓ يتٽمػ اٜمٸمڇمسون  -2
هڇم هبڇم ذيٶمډم ٲمـ ٖمٶمڇم٬مڇمت آئتَمن، ٫مڃمٙمڇمزوا ذاء٥مقا ٥مٝم ذٮمؽ ٲمڇم ٬مڇمٖمٽمڀمڇم ٿمڇمٙمزة، و٫مرّ اٜم

ٻمڇمٖمض ٓم اٮمتّ  ك ٓ يٿمخرم ذط اٜمٿمڇمٙمزة، و٥مٝم أن يتؿّ ٚمتّ  ،ڇمةأن ٗمټمقن اٮمٌٶمڇم٬مډم ٲمٹمٶمّ 
 .744اٜمجٽمس

                                                           

وان، اٮمٿمَّٺمراوي، 1/340اٖمـ احلڇمٙمڈم،  يٿمٷمر: ٙمڇمٲمع إٲمڀمڇمت، - 741  .3/1089؛  واٮمٺمقا٭مف اٮمدَّ
 14/444ذح ٛمٽمځمؾ، اخلرر، يٿمٷمر:  - 742

 ،3/1089يٿمٷمر: اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 743
 12/1368يٿمٷمر: ُمٽمډم ُمپمع اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل، اٮمٸمدد اٮمثڇمن ٥م٩م، ٖمٶمڇم٬مڇمت آئتَمن ٪مٞم اٜمٹمٶمڇمة، إ٥مداد ڂمزيف ٚمداد  - 744
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ومـ افـّؼقد  حد جـسف مـؾقام يتّ افـّسوَ يرم ربو افػضؾ و افّضوبط افّثوين:
بقّيي ادطعقموت ومـ افـّؼقد  ي ؾقام خيتؾػ جـسف مـخوّص  افـّسوَ ، ويرم ربوافر 

 .745فوادطعقموت ـؾ  
 افّضوبط: مػفقم أوٓ:

ٖمقّيډم واٜمٶمٸمقٲمڇمتاٮمٿمّٻمقد  د اجلٿمس ٓمٲمتك احّت وٲمدٮمقل هذا اٮمٵّمڇمٖمط أڂّمف  ، دٛمؾ اٮمرِّ
 رٖمڇمٌڇم ٮمإذ ٓ جيقز رء ٲمٿمڀمڇم ٖمڃم٭مثر ٲمٿمف، ْمٿمّ ؛َم٘مؾ، ٫مقٙمڈم اٮمتّ اٮمٿمًّڇمء رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ ورٖمڇم

 ٖمځمد أڂّمف .ٿمًّڇمءٌڇم ٮمٽمٿمُّ، ْموٮمق ٖمپمثٽمف ٫مال جيقز رء ٲمٿمڀمڇم إ٨م أٙمؾ ؛، ووٙمڈم اٮمّتٿمڇمٙمزاٮمٺمٵمؾ
 اٮمٿمًّڇمء ٓ، دٛمؾ رٖمڇم أمډم ٭مڇمڂمڊم رٖمقيّ  ،ڀمڇمواٜمٶمٸمقٲمڇمت ٭مٽمِّ اٮمٿمّٻمقد  ٲمتك اٛمتٽمػ اجلٿمس ٓم

 .ٖم٧م اٮمٿمٻمقد وٮمق اٛمتٽمٺمڊم، وٖم٧م اٜمٶمٸمقٲمڇمت وٮمق ٗمٌڇميٿمڊم اٮمّتٿمڇمٙمز ٫مقٙمڈم
 :ظذ افّضوبط بـّقيادافػروع كامذج مـ  ثوكقو:

ر ٲمـ اٮمٺمقا٭مف اٮمځمڇمٖمًډم ٥مٝم اٜمٳمڀمقر، ٺمڇموؾ ٓم اجلٿمس اٮمقاٚمد ٫مځمَم يدّٛم ٙمقاز اٮمتّ  -
وٓ جيقز اٮمتٺمڇموؾ ٓم اجلٿمس » :ريمف اهلل٬مڇمل ، اٖمـ أنم زيدو ،746ٛمال٫مڇم ٖٓمـ ڂمڇم٫مع

اٜمڇمء  اب، إّٓ ٸمڇمم واٮم٩ّم ٛمر ٲمـ اٮمٺمقا٭مف اٮمځمڇمٖمًډم و١مڇمئر اطإدام واٮمٶمّ ٫مځمَم يدّ  ،اٮمقاٚمد
 .747شوٚمده
 
 
 
 

                                                           

 574؛ و اٮمروض اٜمٌڀمڌم، ٲمځمڇمرة اٮمٺمڇمد، 1/340يٿمٷمر: ٙمڇمٲمع إٲمڀمڇمت، اٖمـ احلڇمٙمڈم،  - 745
 .1/497، واٮمثپمر اٮمدان، أنم إزهري، 2/185يٿمٷمر: ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم، أٖمق احلًـ اٜمڇمٮمټمل،  - 746
  102اٮمر١مڇمٮمډم، أٖمق زيد اٮمٻمٞموان، ص - 747
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 : معقور احّتود اجلـس يف افربقّيوت:افػرع افثَّوفٌ
 .748افقاحدـػ افص   حؽؿ هلو بحؽؿ ؛إذا تؼوربً ادـوؾع بغ إصـوفافضوبط إول: 

 :صقغ افّضوبط أوٓ:
ډم ٖمڇمحتڇمد اٜمٿمڇم٫مع واٜمٻمڇمصد، وختتٽمػ قيّ ٖمٗمتحد اجلٿمًځمډم ٓم إٲمقال اٮمرِّ  

 .749ٖمڇمٛمتال٫مڀمڇم
 .750تقاء اٜمٿمڇم٫مع وٗمٻمڇمرهبڇماٜمٸمقل ٓم احتڇمد اجلٿمًځمډم، ا١م 
 .751ٿمڇم ٫مڀمل أصٿمڇمف ّمتٽمٺمډمٲمڇم اٛمتٽمٺمڊم أ١مَمؤه وأٮمقاڂمف اٛمتال٫مڇم ٖمځمِّ  ٭مؾُّ  
 .752٭مؾ ٢مځمئ٧م اٛمتٽمٺمڊم أ١مَمؤمهڇم وٲمٿمڇم٫مٸمڀمَم، وٙمڈم أّن يټمقڂمڇم صٿمٺم٧م 
 .753حيرم اٮمتٺمڇموؾ ٥مٿمد اٗمٺمڇمق اٜمٿمڇم٫مع ٖمڇمٓٗمٺمڇمق 
 .754ڇم ٫مڀمل أصٿمڇمف ّمتٽمٺمډمٿمًٲمڇم اٛمتٽمٺمڊم أ١مَمؤه وأٮمقاڂمف اٛمتال٫مڇم ٖمځمِّ  ٭مؾُّ  

 مػفقم افّضوبط: قو:ثوك
ٲمًڇمئؾ ٭مثٞما ٲمـ ٲمڇمٮمؽ اطإٲمڇمم اٮمتل ٖمٿمك ٥مٽمځمڀمڇم  ٲمـ أهؿ اٮمٵمقاٖمطهذا اٮمٵّمڇمٖمط  يٸمدُّ 

ٖمقّيډم ډم ٓم إٲمقالرا٥مك ٲمـ ٛمالٍمڇم اٜمٻمڇمصد ٓم حتٻمځمؼ اجلٿمًځمَّ  إذْ  ؛٭متڇمب اٮمٌځمقع ، ٛمال٫مڇم اٮمرِّ
ٕصٿمڇمف ٺمڇمق ااٗمّ  اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمٌؽ  قر واٍمځمئڇمت، ٫مجٸمؾاٮمٴّم ٖمپمجّرد ډم ؼ اجلٿمًځمّ ٜمـ رأى حتٻمُّ 

                                                           

 .121، و أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص 7/143يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 748
 .803يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 749
 1/345ٖمـ احلڇمٙمڈم، يٿمٷمر: ٙمڇمٲمع إٲمڀمڇمت، ا - 750

 2/649اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 751
 2/110ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، - 752
 2/111ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 753

 2/19اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 754
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ٸمؾ دت أو ٗمٻمڇمرٖمڊم ٲمٿمڇم٫مٸمف ُٙم اٮمتٻمڇمرب ٓم اٜمٿمڇم٫مع واٜمٻمڇمصد، ٫مَم احّت  ٖمپمدى ٲمـ ٥مدٲمڀمڇم
 . 755وإن ٭مڇمن ا١ٓمؿ واٚمدا ،صٿمٺمڇم واٚمدا، وٲمڇم اٛمتٽمٺمڊم ٲمٿمڇم٫مٸمف ٙمٸمؾ أصٿمڇم٫مڇم ّمتٽمٺمډم

ٿمٸمډم أٚمد اٮمٴّم ڊم ٫مڅمذا دٛمٽمجـسف(،  َد ؾقام احّت ٿمٸمډم  ذٮمؽ ٥مٿمد ٥مدم دٛمقل اٮمٴّم  وِمّؾ 
٥مٝم ٗمٺمٴمځمؾ ٓم  .756٪مٌډم ٫مځمف صڇمر أٙمٿمڇم١مڇم ّمتٽمٺمډمدت اٮمرّ وٗمٸمدّ ٖمقي٧م، وٌم ٗمدٛمؾ أٛمر، اٮمرِّ 

٬مڇمل اطإٲمڇمم،  ٓٛمتالف اٮمٿمٻمؾ ٥مـ إ٥مَمل ذٮمؽو٬مد ا١متٴمٸمڈم اٖمـ ر٢مد ٖمٸمض اٜمًڇمئؾ؛ 
واٜمٶمٌقخ ٥مٿمده  حؿ اٜمٳمقيُّ وٗمٺمٴمځمؾ ٲمذهٌف ٓم ذٮمؽ ٥مًٞم آڂمٺمٴمڇمل، ٫مڇمٮمٽمّ » ريمف اهلل:

و٬مد رام أصحڇمٖمف  ،ة ٙمٿمًڇمنة ٥مٿمده و٪مٞم اٜمٻمٽمقّ ٜمٻمٽمقّ ٲمـ ٙمٿمس واٚمد، واحلٿمٶمډم ا
ك ، ٚمتّ فقس يف ذفؽ ؿوكقن مـ ؿقففڇمهر ٲمـ ٲمذهڈم ٲمڇمٮمؽ أڂّمف ٺمٴمځمؾ ٓم ذٮمؽ ،واٮمٷمّ اٮمتّ 
 .ٓم اٜمٿمتٻمك هڇم اٮمٌڇمٙملُّ ٿمحٰم ٫مځمف أ٬مقاٮمف ٫مځمڀمڇم، و٬مد رام ٚمَٰم ٗم

ٲمـ  ٺمڇمق ٓم رءاٜمٿمڇم٫مع اٮمتل ٗمقٙمڈم ٥مٿمده آٗمّ  و٭مذٮمؽ أيٵمڇم يٸمن ٚمُٰم  
أ٥مٿمل ٓم احلځمقان - ٲمـ اٮمتل ٓ ٗمقٙمڈم ذٮمؽزهڇم ځمٸمڇمٲمؾ، وومځمإٙمٿمڇمس اٮمتل يٻمع ٫مځمڀمڇم اٮمتّ 

؛ و١مٌڈم اٮمٸمن أّن اطإڂمًڇمن إذا ١مئؾ ٥مـ أ٢مځمڇمء ٲمتٳمڇمهبډم ٓم -واٮمٸمروض واٮمٿمٌڇمت
أو٬مڇمت ّمتٽمٺمډم، وٌم يټمـ ٥مٿمده ٬مڇمڂمقن يٸمپمؾ ٥مٽمځمف ٓم ومځمځمزهڇم، إٓ ٲمڇم يٸمٶمځمف ٖمڇمدئ اٮمٿمٷمر ٓم 

ٗمٽمؽ  رَي ، ٫مرام أّن جُي ه أٚمدٌ ـ ٖمٸمدِ احلڇمل، ٙمڇموب ٫مځمڀمڇم ٖمجقاٖمڇمت ّمتٽمٺمډم، ٫مڅمذا ٙمڇمء ٲمِ 
 ذٮمؽ ٲمـ ٥من ذٮمؽ ٥مٽمځمف، وأڂمڊم ٗمت٧ٌمَّ  ؛إٙمقٖمډم ٥مٝم ٬مڇمڂمقن واٚمد وأصؾ واٚمد

 .757ش٭متٌڀمؿ
ٿمٸمډم تٹمځمٞم اٮمٴّم ٮما١متٳمټمڇمل اطإٲمڇمم اٖمـ ر٢مد  أنّ  -واهلل أ٥مٽمؿ- اٮمذي يٽمقح ٕمٮمټمـ 

 ٬مد جيڇمب ٥مٿمف ٥مٝم اٮمٿمَّحق أهم: ؛٫مٻمط اٜمذ٭مقريـاٜمثڇمٮم٧م إن ٭مڇمن ٖمًٌڈم  ،ٮمٽمجٿمس

                                                           

 2/108،و ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، 803يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 755
 .2/112ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  ، و345يٿمٷمر: ٙمڇمٲمع إٲمڀمڇمت، اٖمـ احلڇمٙمڈم، ص - 756
 .2/112ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 757
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 ،افؼصدا٢م٠ما٣مف ٓم اٮمتٹمٞم  طإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ وٙمځمف ٮمق ا١متحيڂمڇميؼ ااٜمٸمٿمك ٓم ٗمٺمر ٮمٸمؾَّ 
، وادؼوصد ډم ٖمڇمحتڇمد اٜمٿمڇم٫معقيّ ٖمحد ٓم إٲمقال اٮمرِّ تَّ ي أن اجلٿمس ٥مٿمد اطإٲمڇمم ٫مڇمٮمٵمڇمٖمط

 .758وختتٽمػ ٖمڇمٛمتال٫مڀمڇم
ٿمٸمډم ّٕن اٮمٻمٴمد ٲمـ اٮمٴّم  ؛١مڇمئغ اواٚمد ڇمحؿ اٜمٳمقي واٜمٶمٌقخ ٙمٿم٫ًمڇم٥متٌڇمره اٮمٽمَّ 

ّٕن اٮمٻمٴمد ٲمـ اٜمٻمٽمقة  ؛و٪مٞم اٜمٻمٽمقة ٥مٿمده ٙمٿمًڇمنواحلٿمٶمډم اٜمٻمٽمقة  .إ٥مداده ٮمأل٭مؾ
 ، واهلل أ٥مٽمؿ.أو ڂمحقه رعواٮمٻمٴمد ٲمـ ٪مٞم اٜمٻمٽمقة ٬مد يټمقن ٮمٽمزّ  ،إ٭مؾ

 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع  ثوفثو: كامذج مـ
واٚمد، واٮمٌځمقع ٥مٿمف روايتڇمن،  ډم ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٓم اٮمز٭مڇمة صٿمٌػ ٶمٿمځمَّ اٮمٻمَ  -1

أصٿمڇمف، و١مٌڈم اخلالف  ڇم صٿمػ واٚمد، و إٛمرى أهنڇمإٚمدامهڇم أهّن 
ڈم آٗمٺمڇمق ٬مڇمل صٿمػ ٗمٸمڇمرض اٗمٺمڇمق اٜمٿمڇم٫مع ٫مځمڀمڇم واٛمتال٫مڀمڇم، ٫مپمـ ٪مٽمَّ 

، ٫مڀمڀمٿمڇم ٮمځمس 759واٚمد، وٲمـ ٪مٽمڈم آٛمتالف ٬مڇمل صٿمٺمڇمن أو أصٿمڇمف
آٛمتالف ٖمًٌڈم وڇمٖمط ّمتٽمػ وإڂمَم هؿ يٸمپمٽمقن ذات اٮمٵمڇمٖمط 

 واٛمتال٫مڀمؿ ٓم حتٻمځمؼ اٜمٿمڇمط.
2-  ًُّ ٺمڇموؾ ٖمځمٿمڀمڇم اٮمتّ  ٓ جيقز ،صٿمػ واٚمد 760ٽمڊماٮمٻمپمح واٮمٳمٸمٞم واٮم

أٙمٿمڇمس ّمتٽمٺمډم جيقز اٮمتٺمڇموؾ ٖمځمٿمڀمڇم  761ٮمتٻمڇمرب ٲمٿمٺمٸمتڀمڇم؛ اٮمٻمٶمڇمن اٮمًٌٸمډم
ٖم٩مط اٮمّتٿمڇمٙمز؛ وحلؿ اٮمٌٻمر وحلؿ اٮمٹمٿمؿ وحلؿ اطإٖمؾ ٭مٽمف صٿمػ 

                                                           

 .803يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 758
 .2/110ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 759
 2/113  ٬م٩مة ٮمف، اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، ٚمڈم ٖم٧م اٮمٻمپمح واٮمٳمٸمٞم ٓ - 760

 .اٮمًٌځمٽمډم وهل اٮمٸمدس، اٮمٽمقٖمځمڇم، احلپمص، اٮم٠مٲمس، اٮمٺمقل، واجلٽمٌڇمڂمډم، و - 761
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، و٭مذٮمؽ أٮمٌڇمهنڇم ٓ جيقز ٲمتٺمڇموال إٓ أّن يدٛمؾ ذٮمؽ اٮمٴمٿمٸمډم، 762واٚمد
 .٫763مځمجقز اٮمتٺمڇموؾ ٮمالٛمتالف

ځمتڇمن ٭مٽمف صٿمػ واٚمد؛ و٭مـــؾ حلؿ اٮمٶمٞم ٭مٽمف صٿمػ واٚمد، وحلؿ احل  -3
٭مٽمحؿ اٮمٶمٞم  ،ف ٖمپمذٖمقٚمفحلؿ ٙمڇمز ٲمتٺمڇموال يدا ٖمځمد ٫مال ٖمڃمس ٖمٌځمع ٚمځمِّ 

٭مّؾ دهـ ٲمٿمڀمڇم صٿمػ ٥مٝم ٚمدٗمف ٓٛمتالف اٮمزيقت ٖمڇمٮمٳمڇمة؛ وإدهڇمن و
 .764م اٜمختٽمٺمډم ٓٗمٺمڇمق ٲمٿمڇم٫مٸمڀمڇم قٲمٿمڇم٫مٸمڀمڇم، وٮمځمًڊم صٿمٺمڇم واٚمدا ٭مڇمٮمٽمح

 ،ٮمتٻمڇمرهبڇم ٓم اٜمٿمٺمٸمډم ،اٮمقاٚمدٿمػ ٥مٝم أهنؿ رٖمَم ٙمٸمٽمقا ٖمٸمض إدهڇمن ٓم ٚمټمؿ اٮمٴمِّ 
ب ٖمٸمٵمڀمڇم ٖمٸمٵمڇم ٓم ڇمن يٻمرُ هذه إده» :-ٖمٸمد ذ٭مر ٖمٸمٵمڀمڇم–٬مڇمل اٖمـ ر٢مدإ٥مَمٓ ٮمٽمٸمٽّمډم؛ 

اٮمقاٚمد، وإن اٛمتٽمٺمڊم أ١مَمؤهڇم، وذٮمؽ صحځمح ٥مٝم اٮمٴّمٿمػ  ٫محټمؿ ٍمڇم ٖمحټمؿاٜمٿمٺمٸمډم، 
 .765شأصؾ ٲمذهٌف ٓم ٲمرا٥مڇمة اٛمتالف اٜمٿمڇم٫مع دون ا٥ٓمتٌڇمر ٖمڇم١ٕمَمء

٫مځمټمقن  ،ٺمڇموؾ ٲمـ ٥مدٲمفحتريؿ اٮمتّ  ٓماٛمتالف اٮمٺمٻمڀمڇمء  ٲمـ  هذا جيري ٭مثٞمٌ و٥مٝم
 .اٛمتال٫مڀمؿ ٓم اٮمٿمٷمر إ٨م وٚمدة اٜمٿمڇم٫مع ٲمـ ٥مدٲمڀمڇمحتٻمځمؼ اٜمٿمڇمط و ٲمرده

 بقّيوتافػرع افرابع: أحؽوم ادبودٓت يف افر  

افضوبط إول: إذا اختذ جـس افربو مـ افطرؾغ وـون معفام أو مع احدمهو ظغ أخرى 
   .766فبقعربقي أم ٓ امتـع ا

                                                           

٬مڇمل ٲمڇمٮمؽ: اٮمٽمحقم ٘مال٘مډم أصٿمڇمف، ٫مٽمحؿ ذوات إرٖمع صٿمػ، وحلؿ ذوات اٜمڇمء صٿمػ، وحلؿ اٮمٶمٞم ٭مٽمف صٿمػ  - 762
 .2/111واٚمد أيٵمڇم، وهذه اٮمثال٘مډم أصٿمڇمف ّمتٽمٺمډم جيقز ٫مځمڀمڇم اٮمتٺمڇموؾ، ٭مذا ٓم ٖمدايډم اٜمجتڀمد، 

 ، اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،وٲمڇم ٖمٸمدهڇم 2/18، واٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، 121-120يٿمٷمر: أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 763
 .2/111، ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، 803ص

،و اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، وٲمڇم ٖمٸمدهڇم 2/18واٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  ،121-120يٿمٷمر: أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 764
 .2/111، ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، 803ص

 . 7/143يٿمٷمر: اٖمـ ر٢مد، اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ،  - 765

 .7/215اٮمٻمرآم،   ،اٮمذٛمٞمة - 766
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 :صقغ افّضوبط أوٓ:
ٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٲمڇمٕم رٖمڇم ٲمـ اجلڀمت٧م، وٲمٸمڀمَم أو ٲمع أٚمدمهڇم ٲمڇم يڇمٮمٺمف ٓم اٮمٴمَّ  -

 .767ذٮمؽ ٓ جيقز ٫مڅمنَّ  ؛اٮمٻمځمپمډم، ١مقاء ٭مڇمن ٲمـ ٙمٿمًف أو ٲمـ ٪مٞم ٙمٿمًف
 ٺمڇموؾ اٮمتّ ٚمتك يت٧ٌمَّ  ،ٖمٳمځمئ٧م ٿمف رءٌ ٫مال جيقز ٲم ؛ٺمڇموؾٲمڇم ٓ جيقز ٫مځمف اٮمتَّ  ٭مؾُّ -

 .768وٮمق ٭مڇمن ٗمراٖمڇم
 افّضوبط: مػفقمثوكقو: 
ٲمد ٥مجقة ودرهؿ )٢مڀمٞمة ٓم ٭متڈم اٮمٺمٻمف وهل اٜمٸمرو٫مډم ٥مٿمدهؿ ٖمـ:  ٲمًڃمٮمډم هذه
ٲمـ ڂمٺمس اجلٿمس ١مقاء ٭مڇمن  ٧ماٜمٸمڇمووډم رٖمقيًّ  ڇمإذا ٭مڇمن ٣مر٫م؛ وٲمٸمٿمڇمه أڂّمف (ٖمدرمه٧م

 أو ٲمع أٚمد اٮمٶمر٫م٧م رء آٛمر رٖمقي أو ٪مٞم ٶمٸمقٲمڇم أو ٲمـ إ٘مَمن، و٭مڇمن ٲمٸمڀمَمٲم
؛ أو  اٮمتَم٘مؾ ٙمڀمؾوٖمقي٧م، حٻمؼ ٲمـ اٜمَم٘مٽمډم ٖم٧م اٮمرِّ ٖمځمٿمڀمڇم، ٮمتٸمذر اٮمتّ  ٚمرم اٮمتٌڇمدل رٖمقيٍّ
 .769٭مَم ١مځمڃمهم ؼ اٮمتٺمڇموؾ٭متحٻمُّ ٫مځمف اٮمٳمؽ 
٫مڅمن ٭مڇمن ممتٿمٸمڇم ٖمځمع ديٿمڇمر ودرهؿ ٖمديٿمڇمر ودرهؿ ٮمٸمدم حتٻمؼ اٜمَم٘مٽمډم ٖمڇمٚمتَمل ر٪مٌډم  

 أٚمدمهڇم ٓم ديٿمڇمر أٛمر ٫مځمٻمڇمٖمٽمف ٖمديٿمڇمره وٖمٸمض درمهف، ويٴمٞم ٖمڇم٬مل درمهف ٓم ٲمٻمڇمٖمٽمډم
ٽمٸمډم  درهؿ أٛمر، اٲمتٿمع ٲمـ ٖمڇمب أو٨م ٖمځمع ديٿمڇمر و٘مقب ٖمديٿمڇمريـ، ٕنّ  ًِّ ًَّ اٮم ط ٲمع ٗمتٻم

ٽمٸمډم  ديٿمڇمرهڇم ٥مٝم اٮمديٿمڇمريـ ٫مځمٴمځمڈم ٭مّؾ ديٿمڇمر ڂمٴمٺمځمڀمَم، ورٖمَم ٭مڇمڂمڊم ٬مځمپمډم ًِّ أ٭مثر ٲمـ اٮم
اٮمديٿمڇمر أو أ٬مؾ ٫مځمٻمڇمٖمؾ ڂمٴمٺمڀمڇم أ٭مثر اٮمديٿمڇمر أو أ٬مٽمف، ويٻمڇمٖمؾ ڂمٴمػ اٮمديٿمڇمر اٮمذي ٲمٸمڀمڇم 

 770أ٬مؾ ٲمٿمف أو أ٭مثر.

                                                           

 .787اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 767
 .120أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 768
 ١مځمڃمهم ٓم اٮمٵمڇمٖمط  اٜمقإم. - 769
 .494-4/493يٿمٷمر: ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 770
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ا٢م٠ميڊم يقم ٛمځمٟم » ٬مڇمل: ٫مٵمڇمٮمډم ٖمـ ٥مٌځمد ؛ ٚمديڋمٽمٵّمڇمٖمطٖمف ٮم لَّ دِ ممڇم ا١متو
ڀمڇم ٫مقٙمدت ٫مځمڀمڇم أ٭مثر ٲمـ ا٘مٿمك ٥م٩م تُ ٽمْ ٴَم ٥م٩م ديٿمڇمرا، ٫مځمڀمڇم ذهڈم وٛمرز، ٫مٺمَ  ل٬مالدة ٖمڇم٘مٿم

ٌَڇمُع َٚمتَّك ُٗمٺم» ٫مٻمڇمل:ديٿمڇمرا، ٫مذ٭مرت ذٮمؽ ٮمٽمٿمٌل   .771شَؾ ٴَم َٓ ُٗم
 :ظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع ثوفثو: كامذج مـ 

ٲمٿمع ٖمځمع ٭مځمٽم٧م ٲمـ اٮمتپمر ٖمټمځمؾ ٲمـ اٮمتپمر ودرهؿ؛ وٲمٿمع ٖمځمع ٭مځمٽم٧م ٲمـ اٮمتپمر  -1
و٘مقب ٖمثال٘مډم أ٭مځمڇمل ٲمـ اٮمتپمر ودرهؿ؛ وٲمٿمع ٖمځمع ٭مځمٽم٧م ٲمـ اٮمتپمر ٖمټمځمؾ و٘مقب، ٲمٿمع ٖمځمع 

ٕڂمف ا٢م٠مط ٓم اٮمٸمرض اٜمٻمڇمٖمؾ ٮمٽمجٿمس اٮمرٖمقي أّن يټمقن  ريمف اهلل؛ ذٮمؽ ٭مٽمف ٲمڇمٮمؽ
ر اٮمتحٻمؼٲمًڇمويڇم ٮمف  ا٥متٌڇمر  وٓ، ٲمـ ذٮمؽ ٓم ٤مؾ وٙمقد اٮمٯمء أٛمر ممڇم٘مال، ويتٸمذَّ

ٺمڇموؾ ٖم٧م يټمقن اٮمتَّ  أن ُمڀمقٮمډم، ٮمزم اٜمًڇمواة٫مٽمَم ٭مڇمڂمڊم ، ٓم ٭مؾ ذٮمؽ ٮمرى اٮمٌڇمئع
 .772اٮمرٖمقي٧م وا٬مٸمڇم رضورة

ډم  ٖمڇمٮمٺمٵّم و٬مد ا١متثٿمل ٲمـ اٮمٵمڇمٖمط ٙمقاز ٖمځمع اٮمًځمػ، واٜمٴمحػ اٜمحّٝم  -2
د ٥مٽمؾ ذٮمؽ اٖمـ ر٢مد ٖمٸمثڊم ٥مٝم ذٮمؽ؛ و٬مٸمٽّمډم هڈم ويٌڇمع ٖمف، ٮميٌڇمع هبڇم، أو ٖمڇمٮمذّ 

ډم، وأڂمف ٬مٽمځمؾ ٗمٌع ٓم ڂمز٥مف ٲمٳمٻمّ  واٮمٻمڇم ي ٥مځمڇمض ٖمټمقڂمف ٲمٌڇمح اٮمتحٽمځمډم ذ٥مڇم، وٕنّ 
 .773وإٗمٌڇمع ٪مٞم ٲمٻمٴمقدة ٓم اٮمٸمٻمقد

 
 

                                                           

 . 5/46، 4160أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇم٬مڇمة، ٖمڇمب ٖمځمع اٮمٻمالدة ٫مځمڀمڇم ٛمرز وذهڈم، ر٬مؿ  - 771
 .114-2/113يډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، يٿمٷمر: ٖمدا - 772
 .2/197يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 773
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 .774ػوضؾؼ افتَّ امثؾ ـتحؼ  يف افتَّ  افشؽ   افضوبط افّثوين: 
 صقغ افّضوبطأوٓ: 

 .775اٮمٳمؽ ٓم اٮمتَم٘مؾ ٭متحٻمؼ اٮمتٺمڇموؾ ٫مځمَم ٓ جيقز ٫مځمف اٮمتٺمڇموؾ 
 .776اجلڀمؾ ٖمڇمٮمتَم٘مؾ ٭متحٻمؼ اٮمتٺمڇموؾ 
 .777اجلڀمؾ ٖمڇمٮمتَم٘مؾ ٓم ٫مًڇمد اٮمٌځمع ٭مڇمٮمٸمٽمؿ ٖمڇمٮمتٺمڇموؾ 
 .778َم٭متحٻمٻمڀم واٮمٿمٻمٴمڇمن اٮمٳمؽ ٓم اٮمزيڇمدة 

 افّضوبط:  مػفقمثوكقو: 
، ٫مڀمق ٳمّؽ اٮما٥متٌڇمر ا١متثٿمڇمء ٲمـ ُمپمقع اٮمٻمقا٥مد اٮمٻمڇموځمډم ٖمڅمٮمٹمڇمء يٸمتٟم اٮمٵّمڇمٖمط

ٸمٿمك ٲمٸمتٟم، ووڇمٖمٶمٿمڇم هق ا١متثٿمڇمء وٓ يڇمٮمػ هذا إصؾ إٓ ٜم ؛إصؾ اٮمٸمڇمم ٓم اٮمٺمٻمف
ٖمڇم  وا٥ٓمتداد ٖمف، وذٮمؽ ٓم ٖمڇمب ٖمڇم٥متٌڇمر اٮمٳمؽِّ  ٚمټمؿَ  ٚمځمڋم ٲمـ إصؾ اٮمًڇمٮمػ؛ اٮمرِّ

 .حريؿاٚمتځمڇم٣مڇم ٮمٽمتَّ ٭مؾ ذٮمؽ ٖمڇمٕٛمص، واٜمٿمڀمځمڇمت ٖمٳمټمؾ ٥مڇمم 
ڇمب ثٞم ٲمـ اٜمًڇمئؾ ٓم ٖمٌٿمك ٥مٽمځمڀمڇم ٭مٗمأٚمد إصقل اٮمتل  اٮمٵّمڇمٖمطٖمذٮمؽ ٥ُمدَّ و

ومهڇم ممٿمق٥مڇمن ٓم  ٲمٸمتٟما، ٻمٴمڇمنيڇمدة أو اٮمٿمَُّم٘مؾ ٖمڇمٮمزّ ٓم اٮمتّ  ّؽ اٮمٌځمقع، ٫مجٸمٽمڊم اٮمٳّم 
 .وؾٺمڇمٚمٴمقل اٮمتَّ  ؼتحٻمُّ ٭م٫مټمڇمن اٮمٳمؽ ٫مځمڀمَم ٖمقيڇمت اٜمٌڇمدٓت ٖم٧م اٮمرِّ 

                                                           

، واٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي، 14/301؛ و ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،4/468ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ِمپمد ٥مٽمځمش،  - 774
؛ 3/5ڇموي، ؛ ٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، اٮمٴم2/114، اٮمتٽمٻم٧م، اٮمٌٹمدادي، 1/367، اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم، 3/1134

 .1/518ِمپمد اٜمڇمٮمټمل،  وذح ٲمځمڇمرة ،
 .426ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، ص - 775
، ٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم، أٖمق احلًـ 5/119؛ ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب، 200يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 776

 ، 512، اٮمثپمر اٮمدان، أنم، ص2/223اٜمڇمٮمټمل،  

 .787اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص  - 777
 2/558؛ واٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي، 2/298ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب، 292/،4ؾ، اخلرر، ذح ٛمٽمځم - 778
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ـٌ هفـو أن كطُرق بحٌ مسلفي هلو صؾي وضقدة بوفّضوبِط، وهل تتعؾَّؼ بؿعقور  وحَس
 امثؾ؟افتَّ حصقل 

١مقاء ٖمًقاء، » ٖمٻمقٮمف:ٜمٳمڀمقر ٓم ٚمديڋم اٮمّرٖمڇم اَم٘مؾ ٚمٴمقل اٮمتّ د اٮمٿمٌلُّ ٚمدّ ٮمٻمد 
 ،يصؾ بوفتسووي يف افؽقؾ، وٖمٿمڇمء ٥مٝم ذٮمؽ اٗمٺمؼ اٮمٺمٻمڀمڇمء ٥مٝم أّن اٮمتَم٘مؾ 779ش٥مځمٿمڇم ٖمٸم٧م

 .ي يف افؼدر أو افعددوبودثؾقَّ 
ي اٮمتحرِّ ) :وأوڇمف اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل ٲمٸمځمڇمرا ذ٥مځمڇم آٛمر ٜمٸمر٫مډم اٮمتَم٘مؾ وهق

ٖمڇمٮمٌځمض، واخلٌز ٖمڇمخلٌز،  ٓم اٮمٌځمض٥مٝم ذٮمؽ  وڂمّص  ،780(أي اٮمتٻمدير واحلزر واٮمتخپم٧م
، إٓ أّن اٮمٿمٻمؾ ٥مٿمف 781حؿٖمڇمٜمڇمٮمح، واٮمٻمديد ٖمڇمٮمٽمّ  حؿ، واٮمزيتقن اٮمٹمّض حؿ ٖمڇمٮمٽمّ واٮمٽمّ 

اٮمټمځمؾ ٓ  اٛمتٽمػ ٖم٧م ٲمٸمپمؿ وّمٴمص ٖمَم ذ٭مر، وصحح اٖمـ اٮمٸمرنم ٥مپمقٲمف ٲمٸمٽمال ٖمڃمنَّ 
٫مځمڀمَم، ان ٓم ووع اٮمٻمپمح إذ جيقز أّن يتٺمڇموؾ اٮمټمځمالن واٜمدَّ  ،يقصؾ إ٨م ٚمٻمځمٻمډم اٮمتَم٘مؾ

ػ اٮمٻمٴمد إ٨م اٮمتَم٘مؾ ٫مٸمال، واٮمٻمٴمد إ٨م اٙمتٿمڇمب ٫مڇمٮمذي أٛمذ ٥مٝم اٜمټمٽمَّ » وأوڇمف:
ع ٲمٸمځمڇمر ٓم اٮم٩مَّ  اٮمتٺمڇموؾ ٖمپمٸمځمڇمر ذ٥مل، واحلزر واٮمتخپم٧م ٓم اٮم٩مع، ٭مَم أّن اٮمټمځمَؾ 

، 782شأٙمرى ذٮمؽ ٓم اٮمځمًٞم ٚمځمڋم ٓ حيي اٮمټمځمؾ واهلل ٥مٽمؿ ڇمأيٵمڇم؛ وحيتپمؾ أّن ٲمڇمٮمټمً 
ٲمټمـ أن وأ ٫مځمَم ٬مّؾ  َم٘مؾٜمٸمر٫مډم اٮمتّ  ي ٲمٸمځمڇمر ذ٥ملٌّ  اٮمتحرّ و٥مٽمځمف ٫مٵمڇمٖمط ا٥ٓمتَمد ٥مٝم

 .783ٖمف اٮمٸمٽمؿ حيځمط

                                                           

 .5/43، 4145أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٜمًڇم٬مڇمة، ٖمڇمب اٮمٰمف وٖمځمع اٮمذهڈم ٖمڇمٮمقرق ڂمٻمدا، ر٬مؿ  779
 .2/112، وٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، 788يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 780
ٮمؽ ٓم اٮمٽمحؿ اٮمځمڇمٖمس ٖمڇمٮمر٣مڈم، ٫مڇمٖمـ ر٢مد ١مڇمق ٲمٿمٸمف حتڊم ٬مڇم٥مدة ٭مّؾ ر٣مڈم ٖمځمڇمٖمس ٲمـ ڂمق٥مف اٛمتٽمػ اٮمٿمٻمؾ ٥مـ ٲمڇم - 781

، ٮمټمـ اٖمـ اٮمٸمرنم ١مڇمق ٥مـ ٲمڇمٮمؽ 2/113، ٖمدايډم اٜمجتڀمد،شوهق أٚمد ٬مًپمل اٜمزاٖمٿمډم ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ اٜمٿمڀمل ٥مٿمڀمڇم»ٚمرام، و٬مڇمل: 
 .788-787اٜمثڇمل ٫مځمَم جيقز ٫مځمف احلزر ُمقزا ذٮمؽ، ٓم اٮمٻمٌس، ص 

 .788-787س، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص يٿمٷمر: اٮمٻمٌ - 782
 .788-787، و اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص 2/20يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 783
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٥مڊم وقاٖمط ٫مر٥مځمّ وڂمٷمرا ٮمټمقن ٥مدم اٮمٸمٽمؿ ٖمڇمٮمتّ  د اٮمّتٺمڇموؾ؛ ٗمٺمرَّ ډم ٓم َم٘مؾ ٖمپمثڇمٖمډم ٗمڃم٭مُّ
 ذات اٜمٸمٿمك اٮمًڇمٖمؼ ٲمٿمڀمڇم:

 .784رضى بقوبس مـ كقظف حرام ـّؾ  -
ؾال  ؛خرخر وممو ٓ يّد يّد و ممّ  -وـون صـػو واحدا-عوم ملـقل مـ افطّ  ــــّؾ  -

 .785ف بقوبسف؛ ٓ متػوضال وٓ متامثال، وٓ إػ أجؾرضبُ  يؾ  
 :افّسوبؼي ابطقظذ افّض  ادبـّقيافػروع ثوفثو: كامذج مـ 

 786ك ٲمـ اٮمتپمر؛ وٓ اٜمحڇم٬مٽمډمپمر ٖمڇمٮمټمځمؾ اٜمًپمَّ ٟمة ٲمـ اٮمتَّ ٥مدم ٙمقاز ٖمځمع اٮمٴمَّ  -1
ف ٬مڇمئؿ ٥مٝم اٮمتخپم٧م واٮمتٻمدير، ډم ٫مځمڀمڇم، ٕڂمَّ ؼ ٲمـ اٜمَم٘مٽم، ٮمٸمدم إٲمټمڇمن اٮمتحٻمُّ 787واٜمزاٖمٿمډم

 .788واجلڀمؾ ٖمڇمٮمتَم٘مؾ ٭متحٻمؼ اٮمتٺمڇموؾ
 ٥مدم ٙمقاز ٖمځمع ٗمراب اٮمذهڈم أو اٮمٺمٵمډم ٖمجٿمًف ُمڇمز٫مډم، ٮمٸمدم حتٻمؼ اٮمتَم٘مؾ -2

 .789وهق ٖمپمثڇمٖمډم حتٻمؼ اٮمتٺمڇموؾ ٭مَم ١مٽمػ
٨م أٙمؾ؛ وٓ حؿ ٖمڇمحلځمقان ٲمـ صٿمػ واٚمد ٓ يدا ٖمځمد وٓ إٓ حيؾ ٖمځمع اٮمٽمّ  -3

اٜمٿمع ٓم ٭مّؾ ذٮمؽ ٗمق٬مع ٥مٽّمډم ٺمڇموؾ، وتّ ٖمڇمٮم، ٓ ٲمثال ٖمپمثؾ وٓ يتقنيڊم ٖمڇمٮمزَّ اٮمزَّ  حيؾُّ 
 .790اٮمٹمررٲمڇم يًتتٌٸمف ٲمـ اٮمتٺمڇموؾ و

 .٣791مڈمحؿ اٮمځمڇمٖمس ٖمڇمٮمرُّ ٬مځمؼ، وٓ اٮمٽمَّ ٖمځمع اٮمٸمج٧م ٖمڇمٮمدَّ  ٓ حيؾُّ  -4
                                                           

 .2/113ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 784
 .119يٿمٷمر: أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 785
ـ ٙمٿمًف، ٫مٽمڀمڇم وٙمڀمڇمن أٚمدمهڇم ٓم ٲمٸمٿمك اٜمزاٖمٿمډم وذٮمؽ ذاء اٮمزرع اٮمذي ا١متحٴمد ٖمپمټمځمٽمډم ٚمڈم ٲماٜمحڇم٬مٽمډم:  - 786

 .818، واٖمـ اٮمٸمرنم، اٮمٻمٌس، 2/25، يٿمٷمر: اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، اٮمټمڇمٓم، واٮمقٙمف اٮمثڇمن ٭مراء إرض ٖمَم يرج ٲمٿمڀمڇم
، أو ذاء ٲمٸمٽمقم ٖمپمجڀمقل، يٿمٷمر: اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم، ا١ٓمتذ٭مڇمر، وٲمٸمٿمڇمهڇم ٭مّؾ ر٣مڈم ٖمځمڇمٖمس ٲمـ ٙمٿمًفاٜمزاٖمٿمډم:  - 787

6/330. 
 .6/332يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 788
 .14/301يٿمٷمر: ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 789
 .121-120يٿمٷمر: أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 790
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 .792ظلَّ ف افّؼ  حؽؿَ غر  ي ٓ يُ هى وافػّض تغر اهلقئي وافؼصد يف افّذ  افّضوبط افّثوفٌ:        
 صقغ افّضوبط: أّوٓ:

 .793ٟميـؼ هبَم إذا ٭مڇمڂمڇم ٗمِ يتٸمٽمَّ  ،ډم إذا ٭مڇمڂمڇم ٲمًټمق٭م٧مهڈم واٮمٺمٵمَّ ؼ ٥مٝم اٮمذَّ ٭مّؾ ٚمټمؿ ٗمٸمٽمَّ  -
-  ًِّ  .794ځمڇم٪مډم ٲمٽمٹمڇمٗمڇمن ٓم اٜمرا٣مٽمډمټمډم واٮمٴمِّ اٮم

 افّضوبط: مػفقمثوكقو: 
ٺمڇموؾ ٓم ٓ ٗمٌځمحڇمن اٮمتَّ  ؛داءةواجلقدة واٮمرّ  ٲمـ ٥مدٲمڀمڇم، ٿمڇم٥مډمځمڇم٪مډم واٮمٴّم اٮمٴّم إنَّ 

، إذ ٫مال يٿمٻمٽمڀمَم ٥مـ ذات اجلٿمس ت صٺمتڀمَمٹمٞمَّ ٗمډم ٖمڃمٙمٿمڇم١مڀمَم وإن هڈم واٮمٺمٵّم اٮمذّ  ٲمٌڇمدٮمډم
تٽمؽ إوصڇمف ٲمـ اٮمّرداءة ، ٫مډمٺمڇموٽمٲم َم ٚمټمؿ أصٽمڀمَم ٓم ٚمرٲمډم ٲمٌڇمدٮمتڀمَميني ٥مٽمځمڀم

ت ٓم احلټمؿ وإن ٪مّٞم  ٚمٻمځمٻمډمَ  ٹمٞمِّ ٓ ٗمُ  ،ٲمٽمٹمڇمة أوصڇمف ٗمٌٸمځّمډم واجلقدة وڂمحقهڇم،
 .795اٮمٴمٺمڇمت

ف ه و٥مځمٿمَٗمٟمَ  هڈَم ألمع اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم أّن اٮمذّ » لمڇمع ٓم ذٮمؽ:٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٚمڇم٭مځمڇم اطإ
 ڀمڇم وٲمٴمٿمقعُ هڇم و٥مځمٿمُډم ٗمٟمُ ٖمڇمٮمٺمٵّم  ډمُ ٺمڇموؾ ٓم رء ٲمٿمف، و٭مذٮمؽ اٮمٺمٵّم ٓ جيقز اٮمتّ  ،١مقاءٌ 

ًّ ٺمڇموؾ ٓم َر اٮمتَّ  ٓ حيؾُّ  ؛فٲميوٖمُ  ف وذٮمؽ ٭مٽمِّ  ٽمػ ٲمـ ء ٲمٿمف، و٥مٝم ذٮمؽ ٲمچم اٮم
 .796شاٮمٸمٽمَمء واخلٽمػ

ٲمـ ذهڈم أو  ٖمڇمع ١مٻمڇميډمً  أّن ٲمٸمڇمويډم ٖمـ أنم ١مٺمځمڇمن -ريمف اهلل-٥مـ ٥مٶمڇمء ٖمـ يًڇمر
مثال  يـفك ظـ مثؾ هذا إّٓ ١مپمٸمڊم ر١مقل اهلل رداء ٫مٻمڇمل أٖمق اٮمدّ  ؛ورق ٖمڃم٭مثر ٲمـ وزهنڇم

                                                                                                                                                                                

 .2/113ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 791
 .821يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 792
 .3/18اٜمٻمدٲمڇمت اٜمپمڀمدات، اٖمـ ر٢مد،  - 793
 .7/30و 6/446اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 794
 .822رنم، يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸم - 795
 .6/347ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 796
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أڂمڇم  ،ٲمـ يٸمذرن ٲمـ ٲمٸمڇمويډم: »٫مٻمڇمل ٮمف ٲمٸمڇمويډم ٲمڇم أرى ٖمپمثؾ هذا ٖمڃم١مڇم ٫مٻمڇمل أٖمق اٮمدرداء بؿثؾ
٘مؿ ٬مدم أٖمق اٮمدرداء  ،شڇم٭مٿمؽ ٖمڃمرض أڂمڊم هبڇمٓ أ١م ؛ويٟمن ٥مـ رأيفأٛمٟمه ٥مـ ر١مقل اهلل 

 ٥مٝم ٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب ،٫مټمتڈم ٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب ؛٫مذ٭مر ذٮمؽ ٮمف   إ٨م ٲمٸمڇمويډم: « َّٓأ 
 .797شوزڂمڇم ٖمقزن ،ثال ٖمپمثؾٲمِ  ذٮمؽ إَّٓ  عْ ٗمٌ

 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع كامذج مـ ثوفثو: 
ٓم ٲمٻمڇمٖمٽمډم يټمقن أو أ٬مؾ ٖمذهڈم يزيد ٥مٝم وزڂمف  ٲمـ ذهڈم ځمڇمٽمْ ٲمـ ٖمڇمع َٚم  -1

وٮمأل١مػ هٿمڇمك صقرة  .798ذٮمؽ ٚمرام ٖمڅملمڇمع ٲمـ إٲمډم ٫مڅمنَّ  أو اٮمٴمٿمڇم٥مډم ځمڇم٪مډماٮمٴمِّ 
 أوو٫مځمڀمڇم ٲمٌڇمدٮمډم ٮمٻمٶمٸمډم ذهڈم ٬مديپمډم اٮمځمقم، ڇم٪مډم اٮمٴمَّ  يټمثر اٮمتٸمڇمٲمؾ هبڇم ٥مٿمدٲمٸمڇمسة 

؛ وهل ممٿمق٥مډم ٪مراٲمڇمت ١مٌٸمډموزهنڇم جديدة ١مٽمځمپمډم ٖم٪مراٲمڇمت ٲمثال  ٥م٩َم ٲمټمًقرة ٗمزن 
ٿمٸمډم اٮمٴّم  ، إذِ اٮمذي هق ذط اٜمٌڇمدٮمډم اٮمتَم٘مؾ ٓم اٮمقزنػ ٫مڀمڀمٿمڇم ختٽمّ  ٖمٿمّص هذا اٮمٵمڇمٖمط؛ 

وٮمٸمّؾ احلؾ أن ٗمٌڇمع اٜمټمًقرة ٖمٿمٻمقد، ٘مؿَّ إن رأى واجلقدة ٓ ٗمڄم٘مران ٓم احلټمؿ إص٦م. 
ٖمڇمئٸمڀمڇم أن يٳم٠مي ٙمديدة ٲمٴمٿمّٸمډم ٖمٸمٻمد ٲمًتٻمؾٍّ ٥مـ إول ٲمـ ذات اٮمٴمڇمئغ أو ٲمـ ٪مٞمه 

 ٓم ٥مٻمد ٙمديد ٪مٞم إول.
ٓ جيقز ٖمځمع اٮمذهڈم ٖمڇمٮمذهڈم إٓ : إصػر هىّذ بوف إمحر زافت   بقع -3

 إيمر اٮمتٟم جيقز وٓ: ٲمڇمٮمؽ ٬مڇمل»ٲمثال ٖمپمثؾ وٮمق ٭مڇمن ٗمٟما ٖمٸم٧م اٮمذهڈم اٜمٴمٿمقع؛ 
َ  ذٮمؽ أنَّ ، 799«ٖمپمثؾ ٲمثالً  إٓ -اٮمٸمپمؾ ذهڈم -إصٺمر ٖمڇمٮمذهڈم ٬م٦ماٍمرَ  اطإٖمريز  ٗمٹمٞمُّ
 واٮمقاٙمڈم اٜمَم٘مٽمډم. ،ٓ يٸمتٟماٍمځمئډم 

 

                                                           

 .4/331، 1147أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمق٣مڃم، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ر٬مؿ  - 797
 .822يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 798
 .822يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم،  - 799
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 .800ظلَّ فو افؼَّ  حؽؿَ غر  بقيوت ٓ يُ داَة يف ادطعقموت افر  وافرّ  اجلقدةافّضوبط افّرابع:  
 مػفقم افّضوبط: أّوٓ: 

اٮمتٺمڇموؾ ٓم ٲمٌڇمدٮمډم ٓم ا١متٌڇمٚمډم  داءةاجلقدة واٮمرّ هذا اٮمٵمڇمٖمط يدل ٥مٝم ٥مدم ا٥متٌڇمر 
ٖمقّيډم ٖمڃمٙمٿمڇم١مڀمَم، وهل ٲمـ  اٜمٶمٸمقٲمڇمت ٲمٽمٹمڇمة ٓ ٗمٹمٞم ٓم ٚمٻمځمٻمډم احلټمؿ،  ځّمډمٸمٗمٌ أوصڇمفاٮمرِّ
ٖمقيّ  ٲمـ ڇمٿمٺمً ٫مپمـ ٖمڇمع ص و١مٶمڇم ٓم اجلقدة  ڇمت ٖمپمثٽمف يٿمٌٹمل ر٥مل اٜمَم٘مٽمډم ٫مځمف؛ ٮمق ٖمڇمعاٮمرِّ

 ّٕن ٲمڇمٮمټمڇم يردُّ  ،٫مڅمن ذٮمؽ ٚمرامٌ  ؛ٲمـ ذٮمؽ اٮمٴمٿمػ، وأٛمر أردأُ  ٖمٴمٿمٺم٧م أٚمدمهڇم أٙمقدُ 
ٓم ٙمځمد، وٙمٸمؾ اٮمرديء ذريٸمډم إ٨م  ڇمڀمپمډم أن يټمقن إڂّمَم ٬مٴمد أّن يد٫مع و١مٶمً ذٮمؽ ٮمٽمتُّ 

 .801حتٽمځمؾ ٲمڇم ٓ جيڈم ٲمـ ذٮمؽ
ا١متٸمپمؾ رٙمال ر١مقل اهلل أّن  ٲمڇم ٙمڇمء ٲمـ ٚمديڋم أنم ١مٸمځمد افّضوبط قؾودف
 ٻمڇمل٫م«أـؾ متر خقز هؽذا ؟:»٫مٻمڇمل ٮمف ر١مقل اهلل  ،ٿمځمڈم٫مجڇمء ٖمتپمر َٙم  ،٥مٝم ٛمځمٟم

 ؛شال٘مډمڇم٥م٧م ٖمڇمٮمثّ واٮمٴّم  ،ڇم٥م٧مڇمع  ٲمـ هذا ٖمڇمٮمٴّم وٮمټمـ اٮمٴّم  ،ٓ واهلل يڇم ر١مقل اهلل»: اٮمرٙمؾ
٫مځمدّل  ، 802شراهؿ جـقبواصس بوفّد  ثؿّ  ،راهؿبوفّد  بع مترك ؛ؾال تػعؾ»: ٫مٻمڇمل ر١مقل اهلل 

، ٫مڇمٜمَم٘مٽمډم ذط اٮمٴّمحډم ٥مٿمد احدً ٲمتَّ  اجلٿمُس  ٲمڇم دامقع ، هذا ٥مٝم أڂّمف ٓ أ٘مر ٓٛمتالف اٮمٿمّ
  .احّتڇمد اجلٿمس ٓم اٮمّرٖمقّيڇمت

 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع ثوكقو: كامذج مـ 
أٚمدمهڇم أ٥مٝم ٲمـ اٮمق١مط،  ؛يـ ٲمـ ومرٖمپمدَّ  ،يـ ٲمـ ومر و١مطدَّ ٖمځمع ٲمُ  ٥مدم ٙمقاز -

 .803؛ ٭مَم ٲمّر ١مڇمٮمٺمڇم ٫مڀمق ذريٸمډم ٮمٸمدم اٜمَم٘مٽمډموأٛمر أدون ٲمٿمف

                                                           

 .2/113يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 800
 .2/113يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 801
ٖمڇم ٫مځمَم يټمڇمل، ر٬مؿ أ -802  .3/247، 820ٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ٓم اٜمق٣مڃم، ٭متڇمب اٮمٰمف، ٖمڇمب اٮمرِّ
 .2/113يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 803



192 

 

ع صقر مـ : افػرع اخلومس  بوافر   إػ افتذر 
مـ بوع صقئو إػ أجؾ ؾال جيقز أّن يشسي ذفؽ فعقـي(:بقع ا افضوبط إول )يف

 .804ذي إػ أجؾافقَ بعقـف ؿبؾ إجؾ، ٓ جيقز أّن يبقعف حورضا بذفؽ افثؿـ اف
 .805شٲمڇم ٛمرج ٲمـ اٮمځمد و٥مڇمد إٮمځمڀمڇم يٸمد ٮمٹمقا»ڇمٖمط: ٬مقٍمؿ: ځمغ اٮمٵمَّ صوٲمـ 
 افّضوبط: مػفقمأوٓ: 

يٳم٠مي  أنهذا افضوبط مضؿقكف مـع بققع أجول وأصفرهو بقع افعقـي وهق 
ٽمٸمډم  ٲمٳم٠مياٮمٌڇمئع أو و٭مځمٽمف ٲمـ  ًِّ ٬مٌؾ أّن يٻمٌض ٘مپمٿمڀمڇم،  ،اٮمتل ٖمڇم٥مڀمڇم ٮمف ڂمًځمئډم ٖمحڇمرضاٮم

ٖمڇم، ّٕن ٚمٻمځمٻمتڀمڇم أّن ډم ذريٸمډم إ٨م ا١متجڇمزة اٮمرِّ ه اٜمڇمٮمټمځمّ اٛمٽمډم ٫مځمڀمڇم؛ و٬مد ٥مدّ پمډم اٮمدَّ ڀمٕٙمؾ اٮمتُّ 
ًِّ  ٲمٻم٠مٌض  اٜمٳم٠مَي  ٤مڇمهر ٓم أڂمف ٓم ٲمٸمٿمك  ٮمتٹمٶمځمډم اٮمزيڇمدة؛ وهق ٮمٹمق ٽمٸمډمٲمـ اٮمٌڇمئع واٮم

 .806ٖمڇمذريٸمډم إ٨م اٮمرّ  ٫مڀمق ،ٲمٿمٺمٸمډم ٙمرّ اٮمذي ًٽمػ اٮم
 :807ظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع ثوكقو: كامذج مـ 

 ٮمٳمڀمريـ ٮمٿمٴمٺمف ٮمٳمڀمر داڂمٻم 

 ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٖمڇمع ٢مځمئڇم ٖمٸم٩مة ٮمٳمڀمر ٘مؿ ا٢م٠ماه ٖمٸم٩مة

 ٙمڇمئز تـعمم ٙمڇمئز ممتـع ٖمڇمع ٢مځمئڇم ٖمٸم٩مة ٮمٳمڀمر ٘مؿ ا٢م٠ماه ٖمثَمڂمځمډم

 ممتـع ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٖمڇمع ٢مځمئڇم ٖمٸم٩مة ٮمٳمڀمر ٘مؿ ا٢م٠ماه ٖمڇم٘مٿمل ٥م٩م

                                                           

 .117أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 804
، وٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ذح ٭مٺمڇميډم 3/56؛ وٖمٽمٹمډم اٮمًڇمٮمؽ، اٮمٴمڇموي، 3/1146اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  -805

 .2/193اٮمٶمڇمٮمڈم، اٮمٸمدوي،  
 .117أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 806
 .54-5/53يٿمٷمر: ذح ٲمٿمح اجلٽمځمؾ ٥مٝم ّمتٰم اٮمٸمالٲمډم ٛمٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 807
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ٖمڇم٬مځمڀمڇم  
 ٮمٳمڀمر

ٖمڇم٬مځمڀمڇم 
 ٮمٿمٴمػ ٢مڀمر

ٖمڇم٬مځمڀمڇم 
 ٕٖمٸمد

 ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٸم٩مة ٮمٳمڀمر ٘مؿ ا٢م٠ماه ٖمٸم٩مة، ًمًډم ڂمٻمداٖمڇمع ٢مځمئڇم ٖم

 ممتـع تـعمم ممتـع ٖمڇمع ٢مځمئڇم ٖمٸم٩مة ٮمٳمڀمر ٘مؿ ا٢م٠ماه ٖمثَمڂمځمډم، أرٖمٸمډم ڂمٻمدا

 ممتـع ٙمڇمئز ٙمڇمئز ٖمڇمع ٢مځمئڇم ٖمٸم٩مة ٮمٳمڀمر ٘مؿ ا٢م٠ماه ٖمڇم٘مٿمل ٥م٩م،ًمًډم ڂمٻمدا

 
  :(عوم ؿبؾ ؿبضفبقع افطّ  افضوبط افثوين: )يف

ـ ؾال جيقز أّن يبقعف مَ  ؛َمو ـون ذفؽ افقَّ  ،مـ إصقوَ ضعوم ـون ثؿـو فقَ ؾ  ـ
 .808راهؿافدَّ  كوكر ووهق بؿـزفي ذائف بوفدَّ  ،فك يستقؾقَ هق فف حتَّ 

 صقغ افّضوبط:  أوٓ:
 .809ف ٬مٌؾ ٬مٌٵمفٓ جيقز ٖمځمٸمُ  ،٣مٸمڇمم ٭مڇمن ٘مپمٿمڇم ٮمٽمپمٌځمع ـؾُّ ٭م 

٬مٌؾ ٬مٌٵمف؛  ٫مال جيقز ٖمځمٸمف ؛ـ ٖمځمع إ٨م أٙمؾ ٥مٝم رٙمؾٲمـ وٙمڈم ٮمـف ٣مٸمڇمم ٲمِ  ؾُّ ٭مـ -
 .810اٜمراٖمحډم ڇم ٮمځمًڊم ٖمٌځمع، و٭مذٮمؽ هق ٓم اٮمٳمٺمٸمډم وٕهّن  ،ٖمخالف اطإ٬مڇمٮمډم ٫مځمف

 
 

                                                           

 .114أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 808
 .33اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 809
 .33اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 810
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 افّضوبط: مػفقمثوكقو: 
ڇمٲمڇم ٘مپمٿمڇم ٮمٸمپمؾ ٲمڇم، أو پمـ أٛمذ ٣مٸمهذا وڇمٖمط ٲمتٸمٽمؼ ٖمٌځمع اٮمٶمَّٸمڇمم ٬مٌؾ ٬مٌٵمف، ٫م

يًتق٫مځمف ٖمټمځمٽمف أو وزڂمف،  ٫مال جيقز أن يٌځمٸمف ٬مٌؾ أن؛ أو ٪مٞم ذٮمؽ رش ٙمٿمڇميډمأصدا٬مڇم، أو 
ؾ ٲمټمڇمڂمف ڂمف ٭مپمـ ٕ ف دراهؿ ٕڂمَّ  ؛ف ٬مٌؾ ٬مٌٵمفيٌځمٸمَ  ٫مال جيقز أن ؛راهؿڂمڇمڂمٞم أو اٮمدّ اٮمدّ ٚمٴمَّ

ٸمڇمم ٶمَّ ٮمٵمڇمٖمط ٲمٿمع ٖمځمع ا٫مٮمٹمق ٫مڃم٢مٌف اٮمٸمځمٿمډم. وا١مٶمډم وٸمڇمم ٖمدراهؿ أو دڂمڇمڂمٞم ٖمدڂمڇمڂمٞم، واٮمٶمَّ 
 .811ٽمڀمَم ٬مٌٌض ٥مٽمځمف ٥مٻمدا ٖمځمع ٌم يتخٽمَّ  يتقا٨م ٬مٌؾ ٬مٌٵمف أن

و٬مځمؾ أڂّمف ٲمٸمٻمقل اٜمٸمٿمك ؛ ّٕن اٮمٳمڇمرع ٮمف  ٸمٌديٌّ ٗم ڀمَل هذا اٮمٿمَّ ڃمنَّ ٖم»ٽمقا ذٮمؽ و٥مٽمَّ 
ڀمؿ ٲمـ ٖمٸمض ٲمـ ٮمٌڇمع أهؾ إٲمقال ٖمٸمٵُم  ؛ف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف٫مٽمق أٙمځمز ٖمځمٸمُ  ،٪مرض ٓم ٤مڀمقره

ويٷمڀمر ٮمٽمٺمٻمراء  ،لڇمل واحلَّم ٫مڅمڂمف يٿمتٺمع ٖمف اٮمټمځمّ  ؛ٖمخالف ٲمڇم إذا ٲمٿمع ٲمـ ذٮمؽ ،٪مٞم ٤مڀمقر
 .812ش٫متٻمقى ٖمف ٬مٽمقب اٮمٿمڇمس ٓ ١مځمَم ٓم زٲمـ اٜمًٹمٌډم واٮمٳمدة

 :ظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع فثو: كامذج مـ ثو
ٸمڇمم ٓم ٖمځمڊم اٜمڇمل ٓم ٲمٻمڇمٖمٽمډم ٬مځمڇمٲمف ٖمپمٴمٽمحډم ٲمـ ٲمٴمڇمٮمح ٭مؾ ٲمـ ٮمف رء ٲمـ اٮمٶمَّ  -1
، وٲمڄمذن وٙمٿمدييٌځمٸمف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف، ٭مرزق ٬مڇمض وإٲمڇمم ٲمًجد  ٓ جيقز ٮمف أن ؛اٜمًٽمپم٧م

د٬مډم ٙمڇمز ٮمف و٭مٸمڇمٌم ٙمٸمؾ ٮمف ٓم ڂمٷمٞم اٮمتٸمٽمځمؿ، وٲمـ ٮمف رء ٲمـ اٮمٶمٸمڇمم ٫مځمف ٥مٝم وٙمف اٮمٴم
 .813ٖمځمٸمف ٬مٌؾ ٬مٌٵمف

  

                                                           

 .12/150يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 811
 .12/150ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 812
 .152-12/151يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 813
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 اإلاعلب الّثالث:

قابط افػؼفقَّي  ت،  لبُىع اإلامىىعت بصبب دخىل الغسز والجهالتلافضَّ ُّ عىد اإلاالك

 وهماذج مً جعبُلاتها.

 814ى، هؾ يصؾ أم ٓ؟أصؾ افغرر هق افذي ٓ يدرَ افضوبط إول: 
 ، إٓ أنعف فف وٓ يصح  ؾال جيقز بق ،فر ظذ تسؾقؿِ مو ٓ يؼَد  ـؾ  افضوبط افثوين: 

 .815افغر، ؾقتقؿػ ظذ رضوه حّؼ بف ؼ تعؾَّ ؿد يؽقن ادوكع 
 صقغ افّضوبط: ٓ:أوَّ 

 .816ف، ٚمٴمقٓ ٲمتٻمڇمرٖمڇم وإن ٭مڇمن ٲمٸمٽمقٲمڇماٮمٹمرر هق اٮمٻمڇمٖمؾ ٮمٽمحٴمقل و٥مدٲمِ  
 .817هف، واڂمٶمقى أٲمرُ أٲمر ٛمٺمځمڊم ٥مالڂمځمتُ  اٮمٹمرر هق ٭مؾُّ  
 .818 اٜمٻمٴمقدةٖمخالف ٪مٞم ،٥م٧م ٲمٻمٴمقدة ٫مڇمجلڀمؾ هبڇم ٲمٌٶمؾ ٮمٽمٌځمع ٭مؾُّ  

 : غافّضوبط مػفقمثوكقو: 
ورد ٓم هذيـ اٮمٵمڇمٖمٶم٧م ٗمٸمريػ اٮمٹمرر وٚمټمپُمف، ٫مپمٺمڀمقم اٮمٵمڇمٖمط إول ٓم ٚمدِّ 

ډم اٮمتل ٲمـ اٮمٵّمقاٖمط احلديَّ  ف، وهذا اٮمٵّمڇمٖمطد ٖم٧م احلٴمقل و٥مدٲمِ اٜم٠مدِّ  اٮمٯمء هقاٮمٹمرر و
ٿمڊم ٗمٸمريػ ڂمٷمرا  ،اجلڀمڇمٮمډمٸمقن ٓم ا١متٸمَمٮمف ٲمقوع اٮمٸمٽمَمء يتق١مَّ  أنَّ  اٮمٹمرر، ٪مٞم ٗمٵمپمَّ

                                                           

 .3/432اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 814
 .146اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 815
 .4/355اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 816
 .792اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 817
 .146ص اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، - 818
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ٖمځمٿمڀمَم،  قا٬م٫مرَّ ؿ أهّن  ، ٪مٞمٛمڇمّصډمد ٓم اٜمٌځمٸمڇمت ٲمـ ٙمڀمډم اجلڀمؾ ٖمڃمٲمقر ٮمټمقن اٮمٹمرر يقَٙم 
 .819واجلڀمڇمٮمډم ٲمڇم ٥مٽمؿ ٚمٴمقٮمف ٮمټمـ ٙمڀمٽمڊم صٺمتف ،د ٚمٴمقٮمف ٲمـ ٥مدٲمف٫مڇمٮمٹمرر ٲمڇم ٗمردّ 

ل اجلڀمؾ ٖمتٸمځم٧م اٮمٸمٻمد أي : إوّ هڇمٲمقارد ٲمـ ٙمڀمډم اجلڀمڇمٮمډم ٖمڃمٚمد ډموٮمٽمٹمرر ٗمًٸم
پمؽ ٓم اٜمڇمء، ٭مڇمقفبقجقد ادعؼقد ظؾاجلڀمؾ  ًّ ، بتعقغ ادعؼقد ظؾقف، واٮمثڇمن اجلڀمؾ ٮم

، واٮمراٖمع ڀمڇمٌم يًپمِّ  ٲمٶمٽمٻمډم ، ٭مًٽمٸمډمبجـسف ٭مثقب ٲمـ ٘مقٖم٧م ّمتٽمٺم٧م، واٮمثڇمٮمڋم اجلڀمؾ
٥مٽمؿ اٮمقٙمقد، ٭مڇمٮمٶمٞم ٖمٸمد  بوحلصقل، اخلڇمٲمس اجلڀمؾ ڇمڀمٌم يًپمِّ  ًځمَّڇمرة٭مبـقظف، اجلڀمؾ 

ٲمٌٽمغ رٲمل احلٴمڇمة، واٮمًڇمٖمع اجلڀمؾ  ٭مڇمٮمٌځمع إ٨م بودؼدار،ٓم اٍمقاء، واٮمًڇمدس اجلڀمؾ 
٭مڇمن هٿمڇمك أٙمؾ، ٭مٌځمع إن ، بوٕجؾ، واٮمثڇمٲمـ اجلڀمؾ ، ٭مڇمٮمثَمر ٬مٌؾ ٖمدو صالٚمڀمڇمبوفبؼوَ

ٗمٽمؽ هل  .820بوفصػيإ٨م ٬مدوم احلڇمج إذا ٌم يټمـ ذٮمؽ ٲمٸمٽمقٲمڇم ٖمڇمٮمٸمڇمدة، واٮمتڇم١مع اجلڀمؾ 
 ٙمڀمڇمت دٛمقل اٮمٹمرر ٓم اٮمٌځمقع اٮمتل ٗمٺمًدهڇم.

تف، وهذا ٲمڇم أ٢مڇمر هڇمٗمځمؽ إڂمقاع ٲمـ اٮمٹمرر واجل و٭مؾُّ  د اٮمٌځمَع وومٿمع صحَّ ًِ ڀمڇمٮمډم ُٗمٺم
ٲمتٵمپمٿمڇم ٚمټمؿ اٮمٸمٻمقد اٮمتل يٳمقهبڇم ٪مرر وٙمڀمڇمٮمډم ٫مځمڄم٘مِّر ٫مځمڀمؾ ٫مًڇمًدا ،إٮمځمف اٮمٵمڇمٖمط اٮمثڇمن

 و٥مدَم اٮمٴّمحډم.
٥مـ ٖمځمع هنك ر١مقل اهلل »٬مڇمل:  ٲمڇم ٙمڇمء ٥مـ أنم هريرة  وأصؾ افّضوبط

 . 821شاٮمٹمرر احلٴمڇمة و٥مـ ٖمځمع
 ،واٜمخڇمٖمرة ،واٜمزاٖمٿمډم ،هنك ٥مـ اٜمحڇم٬مٽمډم ٌلَّ اٮمٿمَّ أنَّ  ٖمـ ٥مٌد اهلل  و٥مـ ٙمڇمٖمر

 .822ؿٸمٽمَ أّن ٗمُ  إَّٓ  ،ٿمځمڇمو٥مـ اٮمثُّ 
 

                                                           

 .3/432يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 819
 .119، وٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد، ص204؛ و٬مقا٥مد اٮمٺمٻمف، اٜمٻمري، 433-3/432يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 820
 .5/3، 3881، ر٬مؿ واٮمٌځمع اٮمذي ٫مځمف ٪مررأٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب ٖمٶمالن ٖمځمع احلٴمڇمة   - 821
 .إٮمٌڇمن صححف ، و7/296، 4633ٿمٿمف، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ٖمڇمب اٮمٿمڀمل ٥مـ ٖمځمع اٮمثٿمځمڇم ٚمتك ٗمٸمٽمؿ، ر٬مؿ أٛمرٙمف اٮمٿمًڇمئل ٓم ١م  - 822
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 :غظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع ثوفثو: كامذج مـ 
٥مٌڇمرة ٥مـ  وٖمځمع اٜمٵمڇمٲم٧م واٜمال٬مځمح، وٚمٌؾ احلٌٽمډم هل ٽمډمؾ احلٌَ ٲمٿمع ٖمځمع ٚمٌَ  -1
ٌځمع و٫منه ٖمٸمٵمف ٖم، يٿمتڌم ٲمڇم ٓم ٖمٶمٿمڀمڇمڇم٬مډم ٲمڇم ٓم ٖمٶمٿمڀمڇم ٘مؿ ٽمقڂمف إ٨م أّن ٗمٿمتڌم اٮمٿمَّٖمځمع يڄمٙمِّ 

اٮمٿمڀمل ٥مـ ٖمځمع اٜمٵمڇمٲم٧م واٜمال٬مځمح، واٜمٵمڇمٲم٧م هل ٲمڇم ٓم  ٫مځمټمقن هق ذاٗمف، 823ٙمٿم٧م اٮمٿمڇم٬مډم
 ، واٮمٹمرر ٓم هذا824ٖمٶمقن احلقاٲمؾ، واٜمال٬مځمح ٲمڇم ٓم ٤مڀمقر اٮمٺمحقل ،و٭مٌځمع ٲمڇم ٌم يٽمؼ

 .ٲمـ ٙمڀمډم ٙمڀمؾ إٙمؾ ٭مٽمف
ّن يٽمپمس اٮمرٙمؾ اٮمثقب وٓ صقرٗمف ٓم اجلڇمهٽمځمډم أو اٜمالٲمًډم٥مدم ٙمقاز ٖمځمع -2

 .؛و١مٌڈم حتريپمف اجلڀمؾ ٖمڇمٮمٴمٺمډم825يٿم٩مه أو يٌتڇم٥مف ٮمځمال وٓ يٸمٽمؿ ٲمڇم ٫مځمف
وصقرٗمف أّن يٿمٌذ ٭مّؾ واٚمد ٲمـ اٜمتٌڇميٸم٧م إ٨م صڇمٚمٌف  ٖمځمع اٜمٿمڇمٖمذة٥مدم ٙمقاز  -3

، 826ٖمؾ ٭مڇمڂمقا جيٸمٽمقن ذٮمؽ راٙمٸمڇم إ٨م آٗمٺمڇمق ، أّن هذا هبذااٮمثقب ٲمـ ٪مٞم أّن يٸم٧مِّ 
وهل ِمرٲمډم  ،ٺمؼ ٥مٝم حتريپمڀمڇمتّ اٜمڀمذه وڂمحقهڇم ٭مٽمڀمڇم ٖمځمقع ٙمڇمهٽمځمډم ؛ ٫م827و٭مٌځمع احلٴمڇمة

 .بتعقغ ادعؼقد ظؾقفٽمجڀمؾ ٮم ٮمټمثٞم اٮمٹمرر احلڇمصؾ
إذا ٬مٴمد وا٢م٠مط  ؛ وٖمځمع ٲمڇم ٮمځمس ٥مٿمدك؛ وٖمځمع ٥مًڈم اٮمٺمحؾ828ٖمځمع اٮمثٿمځمڇم ٚمرٲمډم -4

 ، ٭مؾُّ ذٮمؽ واوح ٓم ا٢متَمٮمف ٥مٝم اٮمٹمرر اٜمٿمڀمّل ٥مٿمف.829ٮمٻمڇمحٮمإل

                                                           

 .2/148ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 823
 .6/312أڂمقار اٮمٟموق ٓم أڂمقاع اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  -824
 .2/184ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 825
 .2/148ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 826
يٻمقل اٜمٳم٠مي أي ٘مقب و٬مٸمڊم ٥مٽمځمف احلٴمڇمة اٮمتل أرٲمل هبڇم ٫مڀمق ٕم و٬مځمؾ أيٵمڇم إهنؿ ٭مڇمڂمقا يٻمقٮمقن إذا وصقرٗمف أّن " - 827

 .3/433اٮمٺمروق ٲمع هقاٲمٳمف، اٮمٻمرآم، ، "و٬مٸمڊم احلٴمڇمة ٲمـ يدي ٫مٻمد وٙمڈم اٮمٌځمع
ٿمك ٲمٿمف رء هل أّن يًتثٿمك ٓم ٥مٻمد اٮمٌځمع رء ُمڀمقل ٫مځمٺمًد و٬مځمؾ هق أّن يٌڇمع رء ٙمزا٫ًمڇم ٫مال جيقز أّن يًتث"٬مځمؾ  - 828

 .1/650، اٮمٿمڀمڇميډم ٓم ٪مريڈم إ٘مر، اٖمـ إ٘مٞم، "٬مؾ أو ٭مثر
 .800ص يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، - 829
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وبط افثَّوفٌ:  افضَّ
كؾوت ادقجبي فتـؿقي إمقال وافتّ  ،ى ؾقف افغرر واجلفوٓت بوب ادامـسوتمو جيتـ 

 .830ومو يؼصد بف حتصقؾفو، ومو ٓ جيتـى ؾقف افغرر واجلفوفي وهق مو ٓ يؼصد فذفؽ،
 :صقغ افّضوبطأّوٓ: 

 .831اٮمٹمرر يپمٿمع ٓم اٜمٸمڇمووڇمت دون اٮمتٟم٥مڇمت 
 .832ٴمقدة٭مؾ ٥م٧م ٲمٻمٴمقدة ٫مڇمجلڀمؾ هبڇم ٲمٌٶمؾ ٮمٽمٌځمع ٖمخالف ٪مٞم اٜمٻم 

، إٓ ٲمڇم ل ظذ ادؽويسي، ؾوٕصؾ امتـوع افغرر ؾقفـِ ظؼد وضع فؾؿعووضي، وبُ  ـؾ   -
ا١متثٿمڇمه اٮمدٮمځمؾ ٭مجڀمڇمٮمډم أ١مڇمس اٮمدار، و٬مٶمـ احلٌډم، وٲمڇم ٓ ٗمٿمٺمؽ اٮمٌځمٸمڇمت ٥مٿمف ٓم اٮمٹمڇمٮمڈم، 

 .833وـؾ ظؼد وضع فؾؿعروف، وأشس ظذ اإلحسون ؾوٕصؾ أّن ٓ يؿتـع افغرر ؾقف
 :افّضوبط مػفقمثوكقو: 

ڇم ٓم اٮمٺمتقى وآٙمتڀمڇمد؛  هذا اٮمٵّمڇمٖمط ٲمـ اٮمٵمقاٖمط اٍمڇمٲّمډم واٮمتل ٗمٸمدُّ ٲمٽمحٷمڇم ِمقريًّ
ذٮمؽ أڂمف خلَّص ٲمڇم ڂمجده ٲمـ ٗمٸمڇمرض ٤مڇمهري ٖم٧م ٖمٸمض إٚمټمڇمم اٮم٩م٥مځمډم اٮمقاردة ممَّڇم 
ٮمف ٗمٸمٽمُّؼ ٖمڇمٮمٹمرر واجلڀمڇمٮمډم، ٫مٿمجد أٚمټمڇمٲمڇم ذ٥مځمَّډم ومٿمٸمڀمَم وٗمٺمًد ٲمڇم ٗمرٗمَّڈم ٥مٽمځمڀمَم، ٪مَٞم أڂمَّٿمڇم 

 ڇم وٗمرٛمځمٴمڇم ٓم ٖمٸمض إٚمټمڇمم ٲمع وٙمقد رء ٲمـ ذٮمؽ.ڂمجد ٗمًڇمِم
 وبط بغ ؿسؿغ:ؾؼد ؿرق افضَّ 

وهق ٬مًؿ اٮمٸمٻمقد اٮمتل ، أن يپمتٿمع ٫مځمف ذٮمؽجيڈم و، ر ؾقف افغرر واجلفوفيؿسؿ يمث   -أ
 عقد ٮمٽمپمٸمڇمووډم وحتٴمځمؾ إٲمقال وٗمٿمپمځمتڀمڇم وٖمٿمل ٥مٝم اٜمټمڇميًډم واٜمٳمڇمٚمډم ٭مڇمٮمٌځم٬مٴِم 

                                                           

 .1/276اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم، - 830
 .2/411يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 831
 .146اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 832
 . 146اٮمټمٽمځمڇمت ، اٜمٻمري، ص - 833
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. وٲمـ هٿمڇم ٙمڇمء ٓم اٮمدٮمځمؾ، أو ٲمڇم د٥مڊم اٮميورة إٮمځمف ٥مڇمدة، إٓ ٲمڇم ا١متثٿمڇمه واٮم٩م٭مڇمت وڂمحقمهڇم
 : ريِّ ف لمٽمډم ٫م٩م٣مف ٲمٸمر٫مډم اٮمٻمدر، وٓ جيقز ٙمڀمٽم ؛ظذ ادؽويسي ٥مٻمد ٲمٌٿملٍّ  ٭مؾُّ »٭مٽمځمَّڇمت اٜمٻمَّ

، واٮمثپمرة اٜمڃمٖمقرة ٜمٳم٠مي اٜمٸمپمر أو ور٘متف ٲمڇم ٌم يپمٿمع ٲمڇمڂمع، إٓ ٖمځمعَ  ،وٗمٺمٴمځمال ٖمخالف أٚمدمهڇم
 .834...إصؾ

٭مڇمن ٲمـ ٬مٌځمؾ  وهق ٲمڇم ،وٓ يپمتٿمع ذٮمؽ ٫مځمف ر ؾقف افغرر واجلفوفييمث  ٓ ؿسؿ  -ب
، ٭مڇمٍمٌډم، واٮمقصځمډم، واٮمٴمد٬مډم، واٮمٴمٽمح، واخلٽمع، واطإٖمراء، واٮمتٟم٥مڇمت اٜمٸمروف واطإٚمًڇمن

 .٥835مٝم ٲمـ أٚمًـ إٮمځمف هبڇم ال رضر٫م٫مڇمٗمڊم  إن ٫مڅمن هذه اٮمتٰم٫مڇمت ٓ يٻمٴمد هبڇم ٗمٿمپمځمډم اٜمڇمل ٖمؾ
إذ  ؛اٮمتٻمًځمؿ ٺمٻمف وأٚمًـ أئپمتف ٓم ٗمٻمرير هذآم اٮمتَّ  اٜمڇمٮمټملُّ  ٜمذهڈُم و٬مد أٖمدع ا

٥مٻمقد  ٖم٧م آٙمتڀمڇمد ٥مٿمدهؿ، اٛمتالف ٲمٿمٶمؼ آٙمتڀمڇمد واٮمٺمتقى قا ٲمـ ٲمٻمّرراتٙمٸمٽم
ٖمخالف  تڀمڇمر ٖمڇمٮمٹمرر واجلڀمڇمٮمډم ٓم صحَّ ٓ ٗمتڃم٘مَّ اٜمٸمڇمووڇمت؛ ٫مڇمٕو٨م ٥مٻمقد و٥مڇمت اٮمتٟمّ 

 ، ٫متٌٶمؾ وٗمٺمًد ٖمڇم٢متَمٍمڇم ٥مٝم ذٮمؽ.اٮمثڇمڂمځمډم
 ذ افّضوبط: ظ ادبـّقيافػروع  ثوفثو:

ز ّٕن أٙمؾ ٚمځمڇمٗمف ٌم جَي  ؛ٲمـ ا٢م٠مى دارا ٥مٝم أّن يٿمٺمؼ ٥مٝم اٮمٌڇمئع ٚمځمڇمٗمف -1
 .٫836مڀمق ٪مرر ُمڀمقٌل 
٭مٻمقل ٖمٸمض اٮمٺمٻمراء إ٨م أّن يٺمتح  ؛يٳم٠مي ١مٽمٸمډم إ٨م اٜمځمنةيريد أن ٲمـ  -2
ع قٲمـ ٖمځم ٪مٞم ٙمڇمئز إن ذ٭مر ذٮمؽ اٖمتداء ٥مٿمد اٮم٩ماء؛ أْن ٭مڇمن ٖمڇمٮمثپمـ ، وهذا اهلل ٥م٦مَّ 

 .837ا٢م٠ماه ، وٌم يذ٭مر ذٮمؽ اٖمتداء ٫مڀمق ٙمڇمئزإن  اٮمٹمرر ، وأٲمڇم

                                                           

 .146اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 834
 .1/276يٿمٷمر: اٮمٺمروق، اٮمٻمرآم،  - 835
 .7/11يٿمٷمر: اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 836
 .2/361يٿمٷمر: ٫متڇموى اٖمـ ٥مٽمځمش،  - 837
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و إذا ا٢م٠مى اٮمرٙمؾ ١مٽمٸمډم ٖمثپمـ إ٨م أٙمؾ، وا٢م٠مط ٮمٽمٌڇمئع أڂّمف أّن ٲمڇمت  -3
 .838قزٮمؽ ٪مرر ٓ جي٫مذ ؛٬مٌٽمف ٫مڇمٮمثپمـ ٥مٽمځمف صد٬مډم

١مڇم٫مر ٬مٌؾ إٙمؾ ٫مڇمٮمثپمـ ٥مٽمځمف إن ٥مٝم أڂّمف  ،ٲمـ ا٢م٠مى ١مٽمٸمډم إ٨م أٙمؾ -4
 839إٙمؾ ، ٜمڇم ٓم ذٮمؽ ٲمـ اٮمٹمرر ٓمف ٪مٞم ٙمڇمئز، ٫مڅمڂمَّ ٚمڇمّل 

ابع:   .840هورِ فؾعؾؿ بدل ادعويـي ظـد تعذ   ػي ضريؼيً افص   حتؾ  افضوبط افرَّ
 : صقغ افّضوبط: أّوٓ

 . 841ه٥مٿمد ٪مځمٌډم اٜمٌځمع أو ٜمٳمٻمډم ڂم٩ِم  اٜمٸمڇميٿمډمَ  ٺمډمُ ٗمٿمقب اٮمٴمِّ 
 افّضوبط:  : مػفقمثوكقو

ٲمٵمپمقن هذا اٮمٵمڇمٖمط ٲمرٗمٌط ٖم٩مط رئځمس ٲمـ ذوط صّحډم اٮمٌځمع، وهق اڂمتٺمڇمء 
ٗمٺمڇمصځمؾ ٣مرق اٮمٸمٽمؿ ، إٓ أّن ٥مٽمځمفاٮمٺمٻمڀمڇمء وذاك ذط يتَّٺمؼ پمـ واٜمثپمـ اٮمثَّ ـ اجلڀمڇمٮمډم ٥م

ـَ إذا  ،ٺمډم٥مٝم اٮمٴمِّ اٮمٹمڇمئڈم ، ٫مڃمٙمڇمز اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل اٮمٌځمع ّمتٽمػ ٫مځمڀمڇم ٬مٌؾ  هڇمٹمٞمُّ ٗمُأٲِم
ؼ ٖمڇمٮمٴمٺمډم ٥مـ اٮمٸمٽمؿ اٮمٸمٽمؿ اٜمتٸمٽمِّ  ڂمٻمٴمڇمنَ  دَّ ٸمُ ٚمي؛ ٫مٽمؿ يَ إن  ؤيډماٮمٻمٌض، وٓم ٲمتٸمذر اٮمرُّ 

ٲمـ اٮمٹمرر اٮمځمًٞم  يرى اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمٌؽ أن ذٮمؽرا ٓم اٮمٌځمع، ٖمؾ ٙمڀمال ٲمڄم٘مِّ  ٖمڇمحلسِّ اٜمتٸمٽمؼ 
 .٥842مٿمف اٜمٸمٺمقِّ 
 
 

                                                           

 .2/362يٿمٷمر: ٫متڇموى اٖمـ ٥مٽمځمش،  - 838
 .2/362يٿمٷمر: ٫متڇموى اٖمـ ٥مٽمځمش،  - 839
 .192-191يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 840
 .2/126يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 841
 .126-2/125يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،   - 842
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 : ظذ افّضوبط ادبـّقيافػروع  ثوفثو: كامذج مـ
وهل ٛمقف  ،ډمف ٲمٳمٻمَّ ٓم ٚمٽمِّ  ٽمقا ذٮمؽ ٖمڃمنَّ و٥مٽمَّ  ،ډم اٮمٌځمع ٥مٝم اٮمٟمڂمڇمٲمڌمز اٜمڇمٮمټمځمَّ ٙمقَّ  -

جلقاز اٮمٸمپمؾ واٜمٳمٻمډم ْمٽمڈم اٮمتځمًٞم؛ ة ٗمٻميض ٖمڃمن اٮمٻمڇم٥مد، و٫مځمف٩م اٮمٺمًڇمد ٲمـ ٗمټمرار اٮمٿمَّ
ٽمٸمډم  إلمڇم٥مڇم ٓم ١مالٲمډم ٥مٝم ٛمٟم اٮمقاٚمدِ  ًِّ اٜمٌځمع  ه ٓم صٺمډمِ ڀمڇم، ٫مجڇمز اٮمٸمپمؾ ٥مٝم ٛمَٟمِ و٥مځمٌِ اٮم

إٮمځمڀمڇم ٥مٿمد  جڃمُ تف؛ وٮمالٗمٺمڇمق ٥مٝم ا٥متٌڇمر اٮمٴمٺمډم ٖمدل اٜمٸمڇميٿمډم ٣مريؼ ٮمٽمٸمٽمؿ، ٫مجڇمز اٮمٽمَّ وٚمٽمځمَّ 
.٫مڅمن ٙمڇمء 843ٲمـ ٖمڇمب أو٨مٙمڇمئزا  اٜمٸمڇمٲمالت ٓم ٭مڇمناحلڇمٙمډم، ٫مڅمن ٙمڇمز اٮمٌدل ٓم اٮمٸمٌڇمدات 

٥مٝم  ،؛ وٙمڇمء ٓم اٜمدوڂمډم ٙمقاز ٖمځمع اٮمٹمڇمئڈم ٲمـ ٪مٞم صٺمډمڇمٓزٲمً  ٭مڇمنٺمډم اٮمٌځمع ٥مٝم اٮمٴمِّ 
هق ّمڇمٮمػ » ٥مٌد اٮمقهڇمب أڂمټمره و٬مڇمل:اٮمٻمڇم ي ٮمټمـ  -ٛمځمڇمر اٮمرؤيډم- ذط اخلځمڇمر

 .844شٕصقٮمٿمڇم
د ٓم واٚمتځمڇم٣مڇم ٲمـ ٪مرر ا٢م٠مط اٜمڇمٮمټمځمډم  ف؛اڂمٸمداٲمٲمـ  اٜمٌځمع و٬مڊم اٮمٸمٻمدوٙمقد  اٮم٠مدُّ

اٮمٹمځمٌډم إٓ أّن يټمقن ٲمڃمٲمقڂمڇم ٭مڇمٮمٸمٻمڇمر، وٲمٿمف أٙمڇمز ٖمځمع اٮمٯمء ٖمڇمٮمرؤيډم اٜمتٻمدٲمډم اٮمٻمريٌډم  ٬مرَب 
ٲمـ ٬مڇم٥مدة اٜمٴمٽمحډم  اٮمٟمڂمڇمٲمڌم ٲمًتپمدٌّ  وأصؾ اٮمرٛمٴمډم ٓم ٖمځمع، 845اٮمتل يڄمٲمـ ٲمٸمڀمڇم اٮمتٹمٞم

 .846ډم ٥مـ اخلٽمؼر٫مع احلرج واٜمٳمٻمَّ و
  

                                                           

 .792يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص - 843
 .2/125يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 844
 .2/126يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 845
 . 792-791يٿمٷمر: اٮمٻمٌس، اٖمـ اٮمٸمرنم، ص  - 846
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 اإلاعلب الّسابع:

ت َُّ ىابغ الفله بب دخىل العُب على اإلابُع ع اإلامىىعت بصلبُى ل الضَّ
ت، وهماذج مً جعبُلاتها. هوأحكام ُّ  عىد اإلاالك

 .847ؾفق ظقى ؛ر يف افؼقؿي ؾـؼص مـفوـؾ مو أثَّ ل: وبط إوّ افّض 
 :غ اٮمتل هل ٓم ٲمٸمٿمك اٮمٵمڇمٖمط ٲمڇم يڃمهموٲمـ اٮمٴمځمأوٓ: صقغ افضوبط: 

قل ٥مٝم اٮمًالٲمډم ٲمٿمف ڇم ٗمٳمڀمد اٮمٸمڇمدة ٖمڇمٮمدٛمممَّ  ،ٲمڇم يپمټمـ اٮمّتدٮمځمس ٖمف ٭مــــؾُّ  -
ٓم إصقل إذا ٭مڇمن  پمـ ٫مڅمڂمف يقٙمڈم اخلځمڇمر، إَّٓ ٲمـ اٮمثَّ  ويپمټمـ اڂمٺمټمڇمك اٜمٌځمع ٥مٿمف وحيطُّ 

 .848ٙمقع ٖمٻمځمپمتف ٭مڇمٮمٺمقاتاحلط يًٞما ٫مڇمٮمرُّ 
د اٜمٌځمع ٥مٝم ق٫مقٙم ،ؼ ٖمف إ٪مراض ٥مپمقٲمڇم أو ٛمٴمقصڇمذط ٗمتٸمٽمَّ  ٭مــــؾُّ  -

 .849ٴمد ٛمال٫مف وإٓ ٫مالٛمال٫مف، يقٙمڈم اخلځمڇمر ٮمٽمپمٳم٠مي ٚمتك ا٥ٕمٝم، إذا ٤مڀمر ٬م
 افّضوبط:  : مػفقمثوكقو
ٌَّ  ويٴمځمٌف ٲمـ ٛمٽمؾ ٲمڇم حيدث ٮمٽمپمٌځمع إنَّ  أو يٺمقت ٬مٴمد  ،ڈم ٓم ڂمٻمص ٬مځمپمتفيتً

ٸمڇمدة ٖماخلٟمة واٜمٸمر٫مډم  أهُؾ  ٻمَص د ذٮمؽ اٮمٿمَّ، وحيدِّ يٸمد ٥مځمٌڇم حيؼ ٮمف ٖمف اٮمردّ  ؛ ٭مؾُّ آڂمتٺمڇمع ٖمف
ن ڂمٻمٴمڇم ٓم ٬مځمپمډم ڇمٲمڇم ٭م ٫مټمؾُّ تحڇم٭مؿ إ٨م اٮمٸمرف ٓم ذٮمؽ؛ ، ٚمځمڋم يُ و٥مرف أ١مقا٬مڀمؿ جڇمراٮمتُّ 

يرٙمع إ٨م أهؾ اٜمٸمر٫مډم ٓم ٗمٿمٻمځمص » :٬مڇمل اٮمٽمخپملاٜمٌځمع ٓم ٥مرف أهؾ اخلٟمة ٫مڀمق ٥مځمڈم؛ 
 .850«فٲمِ دَ اٮمٸمځمڈم ٮمثپمـ وٓم ٬مِ 

 

                                                           

 .2/176يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 847
 .152اٜمٻمري، ص اٮمټمٽمځمڇمت، - 848
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 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع  ثوفثو: كامذج مـ
يرٙمع ٥مٝم  اٜمٳم٠مَي  ع ٓم احلڇمئط، ٫مڅمنَّ دْ و٤مڀمر هبڇم َص  ،إذا ا٢م٠مى رٙمؾ دارا -1
 .851اٮمذي ٓ يٳمك ٥مٝم اٮمدار آهندام ٲمٿمف ،ٻمځمپمډم هذا اٮمٸمځمڈماٮمٌڇمئع ٖم
أو ٫مًڇمد ، رء ٲمـ احل٩مات اٜمز٥مجډمپمؾ أو أو اٮمٿمَّ ڇمٮمٌؼِّ ٖمار اٜمپمتٽمئډم اٮمدَّ  -2
 .852هبڇم ردُّ ٗمُ  ٥مځمقٌب  ...؛ ٭مؾ أوٮمئؽأو ٪مقر ٲمڇمئڀمڇم أو ٲمٽمقٚمتف ٖمپمحؾ اٮمٸمذوٖمډم ،ڀمڇمأ١مڇم١ِم 

ا٢م٠مى دارا ووٙمد  پمـ٫ماٮمدار ٖمًقء اجلڇمر،  ردُّ  ريمف اهلل روي ٥مـ ٲمڇمٮمؽ -3
 .853هڇم٫مٽمف ردُّ  وڂمحق ذٮمؽ؛ ٙمٞماهنڇم ي٩مٖمقن اخلپمر
 .854ؾؿصقبتف مـ افبوئع ؛س بعقى ؾفؾؽ ادبقع مـ ذفؽبوئع دفَّ  ؾ  ـافضوبط افثوين: 

ٓ  : صقغ افّضوبط:أوَّ
س ٫مځمف ٖمڇمئٸمف ٖمٸمځمڈم، ٫مڀمٽمؽ ذٮمؽ اٮمٯمء اٜمٸمځمڈم ٲمـ ذٮمؽ رء دٮمَّ  ـؾ 

 .855س ٖمف، ٫مڀمق ٲمـ اٮمٌڇمئعاٮمٸمځمڈم اٜمدٮمَّ 
 .856دّ ف ٓ يپمٿمع اٮمرّ ٫مڅمڂمَّ  ؛دٮمځمسٲمڇم ٚمدث ٓم اٜمٌځمع ٖمًٌڈم اٮمتَّ  ــــؾ   
 ؛ض ٖمديـ إ٨م أٙمؾ؛ ٫مٷمڀمر ٖمڇمٜمٌځمع ٥مځمڈم ٖمٸمد ٫مقت ٥مځمٿمفرِ ٲمٌتڇمع ٥مُ  ــــؾ   

 .857ٖمٻمدر ڂمًٌډم ٬مځمپمډم اٮمٸمځمڈم ٲمـ ٬مځمپمډم اٜمٌځمع ،پمـٲمـ ٲمٌتڇم٥مف ٲمـ اٮمثَّ  ف حيطُّ ٫مڅمڂمَّ 
 

                                                           

 .2/43يٿمٷمر: ٙمقاهر آ٭مٽمځمؾ، أنم إزهري،  -851
 .2/134، و هاج اٮمًڇمٮمؽ، ٥مثَمن ٖمـ ٚمًٿم٧م اٮمٟمي، 5/158يٿمٷمر: ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 852
 .402-10/401يٿمٷمر: ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 853
 .35٪مڇمزي، ص اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ - 854
 .127أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 855
 .151اٮمټمٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص - 856
 .35اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 857
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 افّضوبط: مػفقم ثوكقو:
٥مٝم اٜمٳم٠مي، ٫مڅمن هٽمؽ اٜمٌځمع ٖمًٌڈم ذٮمؽ إذا ٘مٌڊم ٥مٝم اٮمٌڇمئع اٮمّتدٮمځمس ٖمڇمٮمٸمځمڈم 

 اٜمٳم٠مي ٖم٧م خٞمَّ ٥مٝم اٮمٌڇمئع ٓ ٥مٝم اٜمٳم٠مي ٮمتدٮمځمًف؛ ٫مځمُ  ف ىمٽمؽ٫مڅمڂمَّ  ؛اٮمٸمځمڈم ٥مٿمد اٜمٳم٠مي
ٽمٸمډم  أّن يردَّ  ًِّ  ش اٮمٸمځمڈم.ٮمٌڇمئٸمڀمڇم، أو يپمًټمڀمڇم ٲمع أرْ اٮم

أّن ٮمف  :ٙمديد ٪مٞم اٮمٸمځمڈم اٮمٻمديؿ، ٫مڀمق ٖمڇمخلځمڇمر أيٵمڇم وإن ٣مرأ ٥مٿمد اٜمٳم٠مي ٥مځمڈٌم 
ٽمٸمډم  يردَّ  ًِّ  َش أرْ  اٮمٌڇمئعُ  مَ ڀمڇم ويٻمدِّ ، أو يپمًټمَ يًٽمِّپمف ٮمٽمٌڇمئع ٲمع أرش اٮمٸمځمڈم اجلديداٮم

 .858ٮمٽمپمٳم٠مي اٮمٸمځمڈم اٮمٻمديؿ
 ظذ افّضوبط:  ادبـّقيافػروع كامذج مـ : ثوفثو

٤مڀمر ٲمٿمف ٥مٝم ٥مځمڈم ٭مڇمن  ٘مؿَّ  ،٫مٻمٶمٸمف اٜمٳم٠مي وٛمڇم٣مف ،٘مقٖمڇم إذا ٖمڇمع ٢مخٌص  -1
پمـ وأٛمذ اٮمثَّ  ،ه ورٙمع ٥مٽمځمف ٖمٻمځمپمډم اخلځمڇم٣مډمردَّ  ؛اٮمٸمځمڈَم  ٥مٿمف ئع ٭متؿو٭مڇمن اٮمٌڇم ،٥مٿمد اٮمٌڇمئع

ٲمڇم ڂمٻمٴمف  ٬مځمپمډمَ  ردَّ  ؛س ٖمف اٮمٌڇمئعاٮمذي دٮمَّ  ه ٖمڇمٮمٸمځمڈِم را، وإذا ٭مڇمن ٬مٶمٸمف ٫مًڇمًدا ٘مؿ ردَّ ٲمق٫مَّ 
ٲمڇم ڂمٻمٴمف  ه ويردَّ ٫مڇمٜمٳم٠مي ٖمڇمخلځمڇمر ٖم٧م أّن يردَّ  ؛ٌم يٸمٽمؿ ٖمڇمٮمٸمځمڈم وإن ٭مڇمن اٮمٌڇمئعُ  ،اٮمٻمٶمعُ 
 859أرش اٮمٸمځمڈم. ف ويڃمٛمذَ پمًټمَ وٖم٧م أّن يُ  ،-و٬مځمپمډم اخلځمڇم٣مډم داٛمٽمډم ٓم ٬مځمپمتف-اٮمٻمٶمعُ 

 .860وسمو يؿؽـ أّن يعرؾف افـَّ  مـ افعققب إَّٓ  إصؾ أّكف ٓ يردَّ  افّضوبط افّثوفٌ:
 :افّضوبط : صقغُ أّوٓ

 ،١ٓمتقائڀمَم ٓم اٮمٸمٽمؿ ٮمٷمڀمقره ،ٖمف ٲمـ اٮمٸمځمقباٮمّتدٮمځمس  ٲمڇم يپمټمـ ؾ  ـ 
 .861ٮمف رء عُ ٙمِ روٓ يُ د ُّرَ ٫مال يُ  ؛ٮمٸمدم اٮمدٮمځمؾ ٥مٽمځمف ٪مڇمٮمٌڇم أو اجلڀمؾِ 

                                                           

 .270أٚمټمڇمم ٥مٻمد اٮمٌځمع ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل اٜمڇمٮمټمل، ١مټمحڇمل، ص - 858
 .1/351يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 859
 . 8/351يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 860
 .151ٽمځمڇمت، اٜمٻمري، ص اٮمټم - 861
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ى ٲمـ هالك اٜمٳم٠مَ  ءَ س، ٲمڇم أصڇمب ذٮمؽ اٮمٯمَّ ٲمدٮمِّ  إذا ٭مڇمن اٮمٌڇمئع ٪مٞمَ  
 .862ف ٲمـ اٜمٳم٠مي وڂمٻمٴمف ٥مٽمځمفٲمٴمځمٌتُ  ؛٭مڇمن ٖمًٌڈم اٮمٸمځمڈم أو ٖمٹمٞم ١مٌٌف ،أو ڂمٻمص

ؿ إٓ ٖمٸمد ٸمٽمَ ٫مځمقٙمد ٖمف ٥مځمڈم ٓ يُ  ،ټمَن أو يُ  ؼُّ ٳَم ى ٫مځمُ ٳم٠مَ رء يُ  ؾ  ـ 
 .٥863مٝم اٮمٌڇمئع ي ٖمذٮمؽ ردٌّ ف ٓ جيڈم ٮمٽمپمٳم٠م٫مڅمڂمَّ  ؛أو اٮمټمن ؼِّ اٮمٳمَّ 

 ؛ؼِّ د ٖمداٛمٽمف ٥مځمڈم ٓ يٸمٽمؿ إٓ ٖمٸمد اٮمٳّم ٫مځمقَٙم  ،ؼُّ ٳَم ى ٫مځمُ ٳم٠مَ رء يُ  ـؾ   
ڇم ٥مپمٽمڊم ممّ  دُّ رَ إذا ٭مڇمن ٓم أصؾ اخلٽمٻمډم؛ وإڂمَم يُ  ،ٮمٽمپمٌتڇمع ٥مٝم اٮمٌڇمئع ٖمذٮمؽ ٫مال ردَّ 
 .864إيدي
 افّضوبط: : مػفقمثوكقو

يًتقي ٓم اجلڀمؾ هبڇم ٣مر٫مڇم اٮمٸمځمقب اٮمتل ٓ يپمټمـ أّن يٸمر٫مڀمڇم اٮمٿمڇمس ٥مڇمدة، واٮمتل 
ٽمٸمډم  اٜمٸمڇمووډم ٮمًالٲمډم ٤مڇمهر ًِّ هبڇم وٓ إرش اٮمّرّد  مزَ ٽم، ٓ ير رؤيډم اٮمٸمځمڈِم ٗمٸمذُّ  وأاٮم

٥مـ اٮمٌڇمئع، وٓڂمتٺمڇمء وٙمقد اٮمًٌڈم اٮمذي يپمټمـ أّن اٮمّتدٮمځمس  ، ٓڂمتٺمڇمء هتپمډم٥865مٽمځمڀمڇم
ٙمف وٓڂمتٺمڇمء إٲمټمڇمڂمځمډم اٮمقصقل ٮمٽمٸمٽمؿ ٖمف ٖمق ،٭متٺمريط اٮمٌڇمئع ٲمثال أو ٮمًقء صٿمٸمډم ؛يٸمٽمؿ

٭مڇمن اٮمٸمځمڈم ٖمًٌڈم ٗمٺمريط اٜمڇمٮمؽ وإن ٌم يٿمٷمر إ٨م اٮمٸمځمڈم وٌم إن  ٲمـ وٙمقه آٛمتٌڇمر؛ أٲمڇم
 .866ٖمف أيٵمڇم  ڇم ١مٌٌف اٮمٻمدم يردُّ ٖمف، أو ٭مڇمن ممَّ اٮمّرّد  وٙمڈم ؛يٸمٽمؿ ٖمف

                                                           

 .127أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص  - 862
 128أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 863

 .35اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٖمـ ٪مڇمزي، ص - 864
 .2/135إرش: ٲمڇم يد٫مٸمف اٮمٌڇمئع ٮمٽمپمٳم٠مي ٓم ڂمٷمٞم اٮمٸمځمڈم، يٿمٷمر: هاج اٮمًڇمٮمؽ، ٥مثَمن ٖمـ ٚمًٿم٧م ٖمري،  - 865
 . 352-8/351ځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد، ، واٮم128ٌيٿمٷمر: أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 866
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ًَّ إن اٮمّرّد  ٮمٽمپمٳم٠مي ٭مَم حيؼُّ  ٫مڅمن » ٖمـ ٚمًٿم٧م ٖمري:االٲمډم ٲمـ اٮمٸمځمڈم ٬مڇمل ا٢م٠مط اٮم
ًَّ  ا٢م٠مطَ  ځمخ: ط ٥مٝم ا٤ٕمڀمر، وٲمـ اٮم٩ّمط ٬مقل ٲمٳم٠مي اٮمٌٶمِّ ؾ ٖمڇمٮم٩مَّ پمِ الٲمډم ٲمٿمف ٥مُ اٮم

ًِّ  آٛمذُ   .867شدّ ٌقل وٮمف اٮمرّ ي اٮمٻمَ ٳم٠مِ ر، ٫مڅمن ٤مڀمر ٫مٽمٽمپمُ ََم ټم٧م أو ٥مٝم احل٦م واحلَ ٖمټمذا ٥مٝم اٮم
 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع كامذج مـ : ثوفثو
ٖمٸمد  ؿ ٖمف إَّٓ ٸمٽمَ ٓ يُ  ،ٶمعاٮمٸمٺمـ يټمقن ٓم داٛمؾ اٮمٸمقد واخلٳمٌډم ٲمـ ٬مٌؾ اٮمٻمَ  -1

 .868ٖمف دُّ رَ ٓ يُ  ؛فٻمِّ ه و٢َم ڂم٩ِم 
و٭مذٮمؽ ، جيڈم ٖمذٮمؽ أيٵمڇماٮمّرّد  ٫مڅمن ؛ٲمثؾ اجلٌٿمډم صٿمٸمډمٍ  و٭مذا ٲمڇم ٫مًد ٮمًقءِ  -2

 .869فجيڈم ٖمذٮمؽ ٭مٽمِّ اٮمّرّد  ٫مڅمن ؛دم يٺمًده ٲمثؾ اٮمٌځمض وٲمڇم أ٢مٌڀمف٭مّؾ ٲمڇم ٭مڇمن اٮمٻمِ 
ف ذٮمؽ ٭مٽمَّ  ٫مڅمن ؛فد ٫مڇم١مدا ٭مٽمُّ أو اجلقز يقَٙم  ،ڀمڇم٭مٽمُّ  ةً رَّ ڇمء ٗمقٙمد ٲمُ إيمڇمل ٲمـ اٮمٻمثَّ  -3

 .870ٺمك ٥مٝم اٮمٌڇمئع، ّٕن هذا ممڇم ٓ يپمټمـ أّن َي ردُّ يُ 
ًُ اجلٽمقد ٗمَ  -4  دُّ رَ يُ ؛ ٽمح، أو ٲمڇمء ٖمحر يٴمځمٌڀمڇمډم اٜمِ د ٲمـ ٚمرارة اٮمٳمپمس أو ٬مٽمَّ ٺم

 .871ٮمٺمًڇمدهڇم ٲمـ ١مٌڈم ٚمڇمدث ذٮمؽ ٭مٽمِّفٖم
 
 
 
 

                                                           

 .2/135هاج اٮمًڇمٮمؽ، ٥مثَمن ٖمـ ٚمًٿم٧م ٖمري،  - 867
 .2/135هاج اٮمًڇمٮمؽ، ٥مثَمن ٖمـ ٚمًٿم٧م ٖمري،  - 868
 8/352يٿمٷمر: اٮمٌځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ، اٖمـ ر٢مد،  - 869

 .5/62يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 870
 .5/62يٿمٷمر: اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 871
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 ؟872بوفعقى هؾ هق كؼض فؾبقع مـ أصؾف، أو هق كؼض أنافّرّد افضوبط افرابع: 
 : ط: صقغ افّضوبأّوٓ

٫مځمټمقن وَمڂمف ٲمـ اٮمٌڇمئع، أو  ؛هؾ اٮمّرّد ٖمڇمٮمٸمځمڈم ڂمٻمض ٮمٽمٸمٻمد ٲمـ أصٽمف 
 ؟٫873مځمټمقن ٲمـ اٜمٳم٠مي ؛هق ڂمٻمض أن
 ؟874ٖمڇمٮمٸمځمڈم هؾ هق ڂمٻمض ٮمٽمٌځمع، أو اٖمتداء ٖمځمع دّ اٮمرّ  
 ؟875اٮمرد ٖمڇمٮمٸمځمڈم هق ڂمٻمض ٮمٽمٸمٻمد أم ٓ 

 : معـك افّضوبط:ثوكقو
ٽمٸمډم  پمـ وٙمد ٓمهذا اٮمٵّمڇمٖمط يتٸمٽّمؼ ٖم ًِّ هڇم ٕٙمٽمف، ٫مٻمد وردَّ  اٮمتل ا٢م٠ماهڇم ٥مځمٌڇم،اٮم

ر ٥مٝم أڂّمف ٌم يٻمع ٫مځمٻمدَّ  ل ٲمـ أصٽمف؟ٮمٽمٌځمع إوَّ  هؾ هق ڂمٻمٌض  ؛دػ ٓم ذٮمؽ اٮمرّ ٽمِ اٛمتُ 
 ٸمدُّ ، ٫مځمُ دّ ٮمٽمٌځمع ٲمـ ٚم٧م اٮمرّ  ڂمٻمٌض  اٮمّردُّ  ؛ أم أّن هذا876-أي ٚمټمؿ اٮمٌځمع ٓ ٚمٻمځمٻمتف-إ٣مال٬مڇم 

 .ٖمذٮمؽ اٖمتداء ٖمځمع ٙمديد ٲمـ اٜمٳم٠مي إ٨م اٮمٌڇمئع
ـِ  أ٢مڀمر ٬مقَٕم  اٮمٻمقل اٮمثڇمنو ٥مٝم ذٮمؽ آٗمٺمڇمق ٥مٝم أّن اٜمٳم٠مي ٓ يرد  اٮمٻمڇم١مؿ، ويدلُّ  اٖم

 .878اٮمٹمٽمډم ٮمٽمٌڇمئع ٮمقٙمڈم ٥مٽمځمف ردُّ  ؛ل٫مٽمق ٭مڇمن اٮمّرّد ٖمڇمٮمٸمځمڈم ڂمٻمٵمڇم ٮمٽمٌځمع إوَّ  ؛877اٮمٹمٽمډم

                                                           

 . 147، و ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص5/110تٰم اٖمـ احلڇمٙمڈم، ٛمٽمځمؾ، يٿمٷمر: اٮمتقوځمح ذح ّم - 872
 .5/110اٮمتقوځمح ذح ّمتٰم اٖمـ احلڇمٙمڈم، ٛمٽمځمؾ،  - 873
 .5/77، واٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم، 4/174اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  -874
 .5/228اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  -875
ٮمؽ أٲمقر: آٗمٺمڇمق ٥مٝم ٥مدم ا٢م٠ماط روڇم اٮمٌڇمئع ٫مځمف، ، ويدل ٥مٝم ذ-٫مځمٸمٶمك اٜمقٙمقد ٚمټمؿ اٜمٸمدوم، وهذا ١مڇمئغ ذ٥مڇم -876

 .303وٮمقٙمٌڊم اٮمٳمٺمٸمډم ٮمٽم٩ميؽ، وٮمقٙمٌڊم اٮمٸمڀمدة ٫مځمف اٮمّرّد ٖمڇمٮمٸمځمڈم. يٿمٷمر: ٗمٶمٌځمٻمڇمت ٬مقا٥مد اٮمٺمٻمف ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم، اٮمٹمريڇمن، ص
ٺمٽمځمس، هذا اٜمٳم٠مي ٓ يرد اٮمٹمٽمډم ٓم ًمًډم ٲمقاوع: ٓم اٮمّرّد ٖمڇمٮمٸمځمڈم، واٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد، وا١ٓمتحٻمڇمق واٮمٳمٺمٸمډم واٮمت» - 877

إذا ٫مڇمر٬مڊم اٮمثپمرة إصقل، أٲمڇم أّن ٌم ٗمٺمڇمرق ٫مڇمٜمٳمڀمقر أهنڇم ٓ ٗمرد ٲمع أصقٍمڇم إذا أزهڊم وٌم ْمدوٓ يًٌڊم ٓم اٮمّرّد ٖمڇمٮمٸمځمڈم، 
 .109-108/ 5 ، ٛمٽمځمؾ ٖمـ إ١محڇمق،؛ اٮمتقوځمح  شوٓم اٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد؛ ....و٬مځمؾ ٓم هذه اٜمًڇمئؾ أّن اطإٖمڇمر ٫مقت...

 .149يز، صيٿمٷمر: ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩م - 878
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 :٬879مڇمل صڇمٚمڈم اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم ٓم ذ٭مر هذه آيرادات
 ًى ٫ُمٻِمدٸمډم رِ ـــــو٢مٺم د **** ٖمٸمڀمدةٍ ٍع اڂمُتٻمِ ـــــــٖمٌځم اٮمٻمقُل  ٗمٿمٌځمفٌ 
 عـــرٖمڇمٮمٸمځمڈم ٖمَجٟم اٮمٳّم  دّ ع **** واٮمرّ ــــــق اطإٲمڇمم ٖم٧م اٮمٌځمو٫مرَّ 

و ؛واٮمٻمقل ٖمڇمٮمٿمٻمض ٖمٸمتٍؼ ڂُمٻمٵمڇم **** و٪مٽمَّډمٍ   ڇم.ـ٫مڇمڂمٷمر إذا ٲمڇم ا٥م٠ُمِ
 ظذ افّضوبط: ادبـّقيافػروع كامذج مـ : ثوفثو
 (، يٻمقل احلٶمڇمب ٢مڇمرٚمڇم ٮمف:عالُج  ورد شؿسورٍ   ٬مڇمل ٛمٽمځمؾ ٓم اٜمختٰم: -1

ًِّ  س و٪مٞمه ردُّ ق ٫مځمف ٖم٧م اٜمدٮمِّ ڇم يٺمرَّ أي وممّ » ًڇم ٫مال ، ٫مڅمن ٭مڇمن اٮمٌڇمئع ٲمدٮمِّ ٸمَؾ پمًڇمر اجلُ اٮم
ًِّ  يردُّ  ًِّ  س ردّ ٲمدٮمِّ  ، وإن ٭مڇمن اٮمٌڇمئع ٪مٞمَ پمًڇمر اجلٸمَؾ ٥مٽمځمف اٮم ٫مٻمڇمل اٖمـ ...،پمًڇمر اجلٸمَؾ اٮم

س يٸمٿمل اٮمٌڇمئع، وأٲمڇم أّن دٮمس ٫مڇمجلٸمؾ ٲمٸمٿمڇمه إذا ٌم يدٮمِّ » :٬مڇمل أٖمق ٖمټمر ٖمـ اٮمٽمٌڇمد»يقڂمس: 
ـِ ش، وٓ يڄمٛمذ ٲمٿمفٮمألٙمٞم أٖمق احلًـ واٖمـ ٥مٌد اٮمًالم  ٌڇمدِ اٮمٽمَّ  ، وذ٭مر هذا اٮمتٻمځمځمد ٥مـ اٖم
ٲمڇمت ٥مٝم أڂّمف و٬مٌٽمقه، وذ٭مره ٓم اٜمٻمدِّ  ،ػ ٓم اٮمتقوځمح واٖمـ ٥مر٫مډم و٪مٞمهؿواٜمٴمٿمِّ
 .880شاٜمذهڈم
ٽمٸمډم  ٲمډمإذا ٖمڇمع أٚمد ٲمـ أهؾ اٮمذِّ  -2 ًِّ ٓم ٪مٞم ٬مٶمره وٙمڈم ٥مٽمځمف اٮمٸم٩م؛ ٫مڅمن اٮم

ٽمٸمډم  تدَّ رُ  ًِّ ـ أصٽمف، ٌم جيڈم ٽمٌځمع ٲمِ ٮمٻمض ٖمڇمٮمٸمځمڈم ڂماٮمّرّد  ځمڈم ٫مځمڀمڇم، ٫مٌٿمڇمء ٥مٝم أنّ ٮمف ٮمٸماٮم
، ل ٗمؿَّ اٮمٌځمع إوّ  ٘مڇمن، ٕنَّ  وٙمڈم ٥مٽمځمف ٥م٩ٌم  ٖمځمعٍ  ، وٖمٿمڇمء ٥مٝم أڂّمف اٖمتداءُ آٛمرُ  ٥مٽمځمف ٥م٩ٌم 

ًِّ  دُّ واٮمرّ   881ٽمٸمډم ٖمٸمد ٖمځمٸمڀمڇم.ذاء ٙمديد ٮمٽم

                                                           

 .314ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم، اٜمٿمجقر، ص - 879
 .5/269ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب  - 880
 .147يٿمٷمر: ايٵمڇمح اٜمًڇمٮمؽ، اٮمقڂم٩ميز، ص - 881
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 ل، ٖمٿمڇمء ٥مٝم أنّ وَّ ٖمڇمٮمٸمځمڈم ٥مٝم ٖمڇمئٸمڀمڇم، يٌٿمل ٓم ز٭مڇمهتڇم ٥مٝم ٚمقٍمڇم إ اٜمڇم٢مځمډم ٗمردُّ  -3
ٖمڇمٮمٸمځمڈم اٮمّرّد  ٖمڇمٮمٸمځمڈم ڂمٻمض ٮمٽمٌځمع ٲمـ أصٽمف، ويًتٻمٌؾ هبڇم ٥مڇمٲمڇم ٙمديدا ٖمٿمڇمء ٥مٝم أنّ اٮمّرّد 
 .882، واٮمٻمقل إول هق اٜمٳمڀمقرٖمځمعٍ  اٖمتداءُ 

  

                                                           

 .13-3/12ٲمقاهڈم اجلٽمځمؾ، احلٶمڇمب،  - 882
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الث:  اإلابحث الثَّ

 ،
ّ
ركات يف ادلرهب ادلالكي

َّ
ة احلاكمة للش

ّ
ىابط الفقهي

ّ
الض

 ومناذج مه تطبيقاتها
حىي معلبين اثىين:  ٍو

ت ألحكام الّشسكت في اإلارهب اإلاالكّي  ُّ اإلاعلب ألاّول: الّضىابغ الفله
 وهماذج مً جعبُلاتها.

ت  ُّ في الّشسكاث  الحاكمت ألهىاعاإلاعلب الّثاوي: الّضىابغ الفله
 وهماذج مً جعبُلاتها. ،اإلارهب اإلاالكّي 
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 اإلاعلب ألاّول:

ت أل ا ُّ  ، حكام الّشسكت في اإلارهب اإلاالكّي لّضىابغ الفله

 وهماذج مً جعبُلاتها.

و  و ٓ تـعؼد إٓ بلحد وجفغ، إمَّ ـي أهنَّ ل: إصؾ يف افؼَّ وبط إوَّ افضَّ
و بوٕظامل  .883بوٕمقال وإمَّ

 أوٓ: مػفقم افضوبط:
٭مډم ٓم إٲمقال وا٥ٕمَمل ٙمڇمئزة ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځّمډم ؛ وذ٣مڀمڇم ٓم اٜمڇمل، أن يټمقن ڂمٻمد  اٮم٩مَّ

، ٲمڇم ٬مڇمل ٛمٽمځمؾ: 884وأٲمڇم ذ٣مڀمڇم ٓم اٮمٸمپمؾ؛ ووزڂمڇم و٬مځمپمډمأٚمدمهڇم ٲمًڇموًيڇم ٮمٿمٻمد أٛمر س٫مڇم 
وٙمڇمزت ٖمڇمٮمٸمپمؾ إذا احّتد، أو ٗمالزم وٗمًڇمويڇم ٫مځمف أو ٗمٻمڇمرٖمڇم، وٚمٴمؾ اٮمّتٸمڇمون، وإن »

: 885شٖمپمټمڇمڂم٧م ٲمٸمٿمك اٮمتًَّڇموي ٓم اٮمٸمپمؾ؛ أن يڃمٛمذ ٭مؾُّ »، وٙمڇمء ذح ذٮمؽ ٥مٿمد اٮمٿمٺمراويِّ
ر اٮمثُّٽمث٧م ويًتقيڇم ٓم احلڇمصؾ، واٚمد ٬مدر ٥مپمٽمف، ٫مال جيقز أن يٸمپمؾ أٚمدمهڇم اٮمثُّٽمڋم، وأٛم

 .886شوٮمځمس اٜمراد ٖمف أن يټمقن ٥مپمؾ ٭مؾٍّ ٲمًڇمويڇم ٮمٸمپمؾ أٛمر
 ثوكقو: افػروع ادبـقي ظذ افضوبط:

ٓ ْمقز اٮم٩ّم٭مډم ٖمڇمٮمّدڂمڇمڂمٞم ٲمـ أٚمد اٮم٩ّم٭مڇمء واٮمّدراهؿ ٲمـ إٛمر؛ ٕهنڇم ذ٭مډم  -1
ف، ٭مدڂمڇمڂمٞم ٭مٌڇم» ٙمڇمء ٓم ذح ٛمٽمځمؾ:وسف،  ر وصٹمڇمر، وٮمق ٫مال ْمقز ٖمپمختٽمِػ اٮمٰمَّ

ٖمح ٮمٴمڇمٚمڈم اٮمټمٌڇمر ٖمٻمدر س٫مڀمڇم؛  م، ،ٕڂمَّف ٗمٻمقيؿ ٓم اٮمٸم٧مُٙمٸمؾ ٲمـ اٮمرِّ وإذا  واٮمٿمَّٻمد ٓ ُيٻمقَّ

                                                           

 156أصقل اٮمٺمتځمڇم اخلٳمٿمل، ص - 883
ٿمٸمډم»: ذ٭مډم اٮمٸمپمؾ أو إٖمدان: هل - 884 أو ٲمتٻمڇمرٖمځمڀمڇم ٥مٝم اٮمٸمپمؾ، وٲمڇم حيٴمؾ  اّٗمٺمڇمق ٢مخٴم٧م ٫مڃم٭مثر ٲمتَّحدي اٮمٴمَّ

 3/1185، اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي، شيټمقن ٥مٝم ٚمًڈم اٮمٸمپمؾ

 .179ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، ٛمٽمځمؾ، ص  - 885
 3/1185اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 886
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تف، واٮمرٖمح ٖمٻمدر وزن رأس  ٫مًدت ٓٛمتالف اٮمّٰمف ٫مٽمټمؾِّ واٚمد رأس ٲمڇمٮمف ٖمٸمځمٿمف ٓم ١ِمټمَّ
ټمډم ًِّ  .887شٲمڇمٮمف ٓ ٥مٝم ٫مٵمؾ اٮم

اديـ،... -2 ٭مډم ٖم٧م اخلځمڇم٣م٧م ، واحلدَّ ٿمڇم٥مډمْمقز اٮم٩مَّ ڇمد اٮمٴمِّ  . 888اٮمخ، ٓحتِّ
ْمقز اٮم٩ّم٭مډم ٖم٧م أصحڇمب اٮمٸمپمؾ اٜمّتحد ٭متٸمٽمځمؿ ا٣ٕمٺمڇمل ٚمځمڋم ٭مڇمن ٭مؾٌّ حيٺمظ  -3

 .889اٮمٻمرآن ويٳم٠م٭مقن ٓم حتٺمځمٷمف، ٓحّتڇمد اٮمٴّمٿمڇم٥مډم
ڇمر،  -4 ٿمٸمډم واٮمٸمپمؾ اٛمتال٫مڇم ٖمٸمځمدا ٭محّداد وٛمځمڇمط وڂمجَّ ٭مډم إن اٛمتٽمٺمڊم اٮمٴمَّ ٓ ْمقز اٮم٩مَّ

 .890أٛمر، ٫مځمټمقن أٚمُدهؿ آ٭مال ا١متحٻمڇمق أٛمرٓٚمتَمل رواج صٿمٸمډم أٚمدهؿ دون 
٬مځمؼ وأٛمر يٸمجـ أو يٌز، أو أٚمدمهڇم جيڀمز اٮمٹمزل  -5 ز اٮمدَّ إذا ٭مڇمن أٚمُد اٮم٩ّم٭مڇمء جيڀمِّ

٭مډم ّٓٗمٺمڇمق ٥مپمٽمڀمَم ڌم، ٙمڇمزت اٮم٩مَّ ًِ : 891وأٛمر يٿم ٮمق ٥مڇم٬مد ٢مخٴمڇم ٥مٝم ». يٻمقل اٮمٿمّٺمروايُّ
٣مقيال ٫مخڇم٣مف أٛمر؛ ٫مڅمن  ٛمځمڇم٣مډم ٘مقب ٲمثال ٖمٸم٩مة دراهؿ، و٪مڇمب أٚمدمهڇم أو ٲمرض زٲمٿمڇم

ؿ ٖمځمٿمڀمَم، ويٻمڇمل ٲمڇم أٙمرة ٲمثٽمف ٓم ٛمځمڇم٣مډم هذا اٮمثقب؟ ٫مڅمذا ٬مځمؾ أرٖمٸمډم دراهؿ ٲمثال  ًَ اٮمٸم٩مة ُٗمٻم
 .892شرٙمع اٮمذي صٿمٸَمف ٥مٝم ذيټمِف ٖمدرمه٧م

 
 
 

                                                           

 39-6/38ذح ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 887
 .223يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 888
 .3/1185اٮمٿمٺمراوي،  يٿمٷمر: اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، - 889
 3/1185يٿمٷمر: اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 890
 3/1185يٿمٷمر: اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 891
 3/1186اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي،  - 892
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ـي افتَّسقيي وبط افثَّوين: إصؾ يف افؼَّ  .893افضَّ
وبط: ٓ: مـ ِصقغ افضَّ  أوَّ

 .894أصؾ اٮم٩ّم٭مډم اٮمّتًڇموي 
 .895٭مډم اٮمّتًڇموي١مٿمډم اٮم٩ّم  
أصؾ اٮم٩ّم٭مډم اٮمّتًڇموي ٓم رؤوس اٜمڇمل وا٥ٕمَمل واٮمقوٸمځّمډم  

ٖمح  .896واٮمرِّ
ٌَف ٥مٝم   إصؾ ٓم ٥مٻمد اٮم٩ّم٭مډم أڂمَّف ٓ حيؾُّ أن َيٺمٵُمؾ أٚمُدمهڇم صڇمٚم
 .٥897مپمٽمف ٲمٻمدار ٲمڇمٮمف أو

 دفقؾف: ثوكقو: مػفقم افضوبط و
٭مڇمء أن يتًڇمووا ٓم رؤوس اٜمڇمل وا٥ٕمَمل واٮمقوٸمځمَّ  ٖمح، ٫مڅمن جيڈم ٥مٝم اٮم٩مُّ ډم واٮمرِّ

ٖمح  ٭مڇمء، أو اٛمتٽمػ ٲمٻمدار ا٥ٕمَمل ٫مځمَم ٖمځمٿمڀمؿ، ٭مڇمن اٮمرِّ اٛمتٽمٺمڊم ٲمٻمڇمدير رؤوس أٲمقال اٮم٩مُّ
٥مٿمد -اخلٳمٿمل ، ٬مڇمل898واٮمقوٸمځمَّډم ٥مٝم ٬مدر رأس ٲمڇمل ٭مؾ واٚمد ٲمٿمڀمؿ، أو ٥مٝم ٬مدر ٥مپمٽمف 

 أو إٲمقال، رؤوس ٲمٻمدار ٥مٝم ٖمځمٿمڀمَم اٮمرٖمح ؛٭مڇمن ٫مٸمؾ ٫مڅمن: »... -اٛمتالف اٜمڇمل أو اٮمٸمپمؾ

 .899شٲمثٽمف ٖمڃمٙمرة صڇمٚمٌف ٥مٝم اٮمٸمپمؾ ٓم اٮمٺمٵمؾ ٮمف ٲمـ ورٙمع ٬مدر ا٥ٕمَمل، ٥مٝم

                                                           

 6/262اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 893
 2/780اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 894

 2/278٭مٺمڇميډم اٮمٶمڇمٮمڈم اٮمرٖمڇمن، أٖمق احلًـ اٜمڇمٮمټمّل،  - 895

 2/780اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 896
 157أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 897

 2/780يٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 898

 157أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 899
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: و ٫َمڅمِن ٭َمڇمڂُمَقْا َأ٭ْمَثَر ٲِمـ َذٮمَِؽ ٲمـ أدٮمډم هذا اٮمٵمڇمٖمط ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٓم ٲمٞماث اطإٛمقة ٕمِّ
٭َمڇمء ِٓم اٮمثُّٽُمڋِم   .٫900َمڀُمْؿ ُذَ

وبط:  ثوفثو: كامذج مـ افػروع ادبـقَّي ظذ افضَّ
يټمڇمن، ٫مڇمد٥مك أٚمدمهڇم أن ٖمٿمڇمء ٥مٝم أنَّ ا-1 ٭مډم اٮمتًَّقيډم، ٫مڅمن ٗمٿمڇمزع اٮم٩مَّ ٕصؾ ٓم اٮم٩مَّ

٥مل اٮمٿمِّٴمػ ذٮمؽ  ،901اٜمڇمل ٖمځمٿمڀمَم ٥مٝم اٮمٿمٴمػ، واد٥َّمك أٛمر أڂمف ٲمتٺمڇموت، ٫مڅمنَّ اٮمٻمقل ٬مقل ٲمدَّ
 أّن إصؾ ٓم اٮم٩ّم٭مډم اٮمتًقيډم، و٥مٝم ٲمّد٥مل ٪مٞم ذٮمؽ إ٬مڇمٲمډم اٮمٌځمِّٿمډم واٮمّدٮمځمؾ.

ٖمح ٥مٿمد ٥مٽمَمء اٜمڇمٮمټمځّمډم، ٕڂّمف يٿمڇمٓم ٓ جيقز اٛمتالف رأس اٜمڇمل ٲم -2 ع اٮمتًَّڇموي ٓم اٮمرِّ
٭مډم اٮمتًَّقيډم.، 902ٲمٻمتچم اٮم٩ّم٭مډم  ٖمٿمڇمء ٥مٝم أنَّ إصؾ ٓم اٮم٩مَّ

 
يؽ أمغ وبط افثوفٌ: افؼَّ  .903افضَّ

وبط: ٓ: مـ صقغ افضَّ  أوَّ
يؽ أٲم٧م ٓم ٲمڇمل اٮم٩م٭مډم   904اٮم٩مَّ

 ثوكقو: مػفقم افضوبط ودفقؾف:
يؽ، يتٸمٽّمؼ اٮمٵمڇمٖمط ٖمپمًڃمٮمډم اٮمٵّم   َمن ٓم ٥مٻمد اٮم٩ّم٭مډم، وهق سيح ٓم ٖمځمڇمن ٚمټمؿ يد اٮم٩مَّ

وأهنڇم يد أٲمڇمن ٓ وَمن، ٫مال يٵمپمـ إٓ ٥مٿمد اٮمتَّٸمدي واٮمتَّٻمٴمٞم، أو ّمڇمٮمٺمډم ذط اٮمٸمٻمد أو 
ف ٓم ٲمڇمل ٪مٞمه ٖمڇمٮمق٭مڇمٮمډم، واٮمق٭مځمؾ أٲم٧م، أو ٖمڅمذن صڇمٚمٌف إن ٭مڇمن  ٲمٻمتچم اٮمٸمٻمد، ٕڂمَّف ٲمتٰمِّ

                                                           

 12اٮمٿمًڇمء:  - 900

 6/46يٿمٷمر: ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 901

 157يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل، ص - 902
 6/46، و ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر، 3/1189، اٮمٺمقا٭مف اٮمدوان، اٮمٿمٺمراوي - 903
 6/46ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 904



215 

 

٥مځمف، ٲمـ ٗمٰمف ٓم اٜمڇمل أو ٲمٵمڇمرٖمڇم، وٗمٵمپمځمٿمف يٿمڇمٓم ٗمڃمٲمځمٿمف، وي ٽمزم ٲمـ ذٮمؽ ٗمٴمديٻمف ٫مځمَم يدَّ
ف ٲمع يپمځمٿمف ٥مٿمد و٬مقع اٮمٿمِّزاع  يؽ اٜمتٰمِّ ٖمح، ويټمقن اٮمٻمقل ٮمٽم٩مَّ حتديد ٜمٻمدار اٮمرِّ

 .905واٜمخڇمصپمډم
يٻمقل : »٬مڇمل: ٬مڇمل ر١مقل اهلل  أنم هريرة وممو يستدّل بف فؾضوبط، مو يروى ظـ 

ٌَف، ٫مڅمذا ٛمڇمن ٛمرٙمڊُم ٲمـ ٖمځمٿمڀمَماهلل: أڂمڇم ٘مڇمٮمڋم اٮم٩ّميټم٧م ٲمڇم ٌم يـخـ أٚم ، 906شُدمهڇم صڇمٚم
يټم٧م  ٭مڇمء إٲمڇمڂمډم اٜمًتحٻّمډم، ٜمٸمځمَّډم اهلل ٮمٽم٩مَّ وٲمٺمڀمقم احلديڋم أڂمف ٜمڇم ٭مڇمن إصؾ ٓم اٮم٩مُّ

 إٲمځمٿم٧م؛ ٫مڅمنَّ اخلځمڇمڂمډم ٥مڇمرض ير٫مع ٗمٽمؽ اٜمٸمځمَّډم.
وبط:   رابعو: كامذج مـ افػروع ادبـقَّي ظذ افضَّ

يؽ إن ٭مڇمن -1 ك ٗمٽمٺَمف أو  ٓ وَمن ٥مٝم اٮم٩مَّ ٖمځمده ٲمڇمل اٮم٩ّم٭مډم ٭مٽّمف أو ٖمٸمٵمف، واد٥مَّ
ق ٖمځمپمځمٿمف، ٬مڇمل اخلرر:  ٭مډم، ٫مٻمڇمل »ٛمًڇمرَٗمف، وُيٴمدَّ ٫مڅمذا ٭مڇمن ٖمځمد أٚمِدمهڇم رء ٲمـ ٲمڇمل اٮم٩مَّ

ؿ، وٮمق ٭مڇمن ٪مٞم ٲمتَّڀمٍؿ  ق ٖمځمپم٧م إِن اهِتُّ ٗمٽمػ ٲمڇم ٖمځمدي ٭مالًّ أو ٖمٸمٵمڇم، أو ٛمنت ٫مځمف؛ ٫مڅمڂمَّف ُيٴمدَّ
 .907شهتپمډم، ٭مد٥مقى اٮمّتٽمػ ٓم ڂمٺمس إٲمر ٲمڇم ٌم ٗمٻمؿ ٥مٽمځمف

يؽ يد أٲمڇمڂمډم؛ ٫مڅمڂمَّف:  -2 يٻمٌؾ ٬مقل أٚمد اٮم٩ّميټم٧م إذا ا٢م٠مى ٢مځمئڇم »وٜمڇم ٭مڇمڂمڊم يد اٮم٩مَّ
 .908شيٿمڇم١مٌف ٲمـ اٜمڃم٭مؾ واٜم٩مب واٜمٽمٌس، أڂمَّف ا٢م٠ماه ٮمٿمٺمًف

٘مڀمؿ، و٬مڇمل اٮم٩ّميؽ إّن  -3 إن اّد٥مك ور٘مډم أٚمد اٮم٩ّم٭م٧م إنَّ ٘مٽمثل ٲمڇمل اٮم٩ّم٭مډم ٜمقرِّ
٭مډم ٲمٿمڇمصٺمډم ق ٖمځمپمځمٿمف، ٙمڇمء ٓم ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ:  اٮم٩مَّ يؽ وُيٴمدَّ إذا »ٖمځمٿمٿمڇم، ٫مڇمٮمٻمقُل ٬مقل اٮم٩مَّ

٘مٿمڇم اٮمثٽمثڇمن، و٬مڇمل  ٲمڇمت أٚمُد اٮم٩ّميټم٧م، ٫مڃمرادت اٮمقر٘مډم اٜمٺمڇمصٽمډم ٲمـ ذيټمف، و٬مڇمٮمقا: ٜمقرِّ
                                                           

 538-21/537يٿمٷمر: ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځّمډم ، ٬مڇم٥مدة اٮم٩ميؽ أٲم٧م، رٚمڇمل ٖمڇمٮمٸمڇمدل،  - 905

، و٬مڇمل وهذا ٚمديڋم صحځمح اطإ١مٿمڇمد وٌم يرٙمڇمه، 3222،2/60رواه احلڇم٭مؿ ٓم اٜمًتدرك، ٭متڇمب اٮمٌځمقع، ر٬مؿ  - 906
 ٬مڇمل اٮمذهٌل ٓم اٮمتٽمخځمص صحځمحو

 6/46ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 907

           6/46ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 908
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٥مل  ٘مڀمؿ ٥مٝم اٮمتَّٿمٴمځمػ، ٫مڇمٮمٻمقل ٓم ذٮمؽ ٬مقل ٲمدَّ يؽ: ٖمؾ اٜمڇمل ٖمځمٿمل وٖم٧م ٲمقرِّ اٮم٩مَّ
يؽ أٲم٧م ٲمٴمّدق ٓم د٥مقاه و٬مقٮمف.. ذٮمؽ أّن 909شاٮمٿمِّٴمػ  اٮم٩مَّ
إذا اٛمتٽمَػ اٮمٸمڇمٲمؾ وربُّ اٜمڇمل ٓم ٗمًپمځمډم اجلزء اٮمذي ٗمٻمڇمروڇم ٥مٽمځمف، ٫مڇمٮمٻمقل  ٥مٿمد  -4

اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ ٮمٽمٸمڇمٲمؾ ٕڂمَّف ٲمڄمومَـ، و٭مذٮمؽ إٲمر ٓم لمځمع د٥مڇمويف إذا أٗمك ٖمَم يٳمٌف، ٫مڅمن أٗمك ٖمَم 
 . 910ٓ يٳمٌف ٫مځُمحپمؾ ٥مٝم ٬مراض اٜمثؾ

وبط افّرابع:  يؽغ أحد ؾعؾف مو ـّؾ افضَّ ي كصقبف يف معروف؛ ؾنكَّف مـ ادول يف افؼَّ  خوصَّ

 .911رَ مـف ذيَؽف  يؾزم  ٓ
ٓ: مػفقم افضوبط:  أوَّ

٭مډم يٻمتيض اٜمٳمڇمر٭مډم ٓم اٜمڇمل أو اٮمٸمپمؾ، صڇمر ممٿمق٥ًمڇم ٥مٝم أٚمد اٮم٩ّم٭مڇمء  ٜمڇم ٭مڇمن ٥مٻمد اٮم٩مَّ
٭مډم، ٖمَم ٓ يٸمقد ٥مٝم اٮم٩ّم٭مډم أو ا ٮم٩ّم٭مڇمء ٖمڇمٮمٿمٺمع، ٭مڇمٮمٸمپمؾ ٖمف ٓم وٙمقه اٮمّتّٰمف ٓم ٲمڇمل اٮم٩مَّ

 .912أو يټمقن اٮمّتّٰمف ٓم اٮمٯمء اٮمځمًٞماٜمٸمروف واٮمتّٟمع، إَّٓ أن يڃمذن لمځمع اٮم٩ّم٭مڇمء، 
إَّٓ أن يټمقن  ٚمٴّمډم اٮم٩ّم٭مڇمء ٲمـ ڂمٴمځمٌف، وپمـ ٫مڅمن ٗمّٰمف ٖمٹمٞم إذهنؿ ٓم ٲمڇمل اٮم٩ّم٭مډم

ف يٸمقد ٖمڇمٜمٿمٺمٸمډم  اٮمّتجڇمرة أ١مٌڇمب ٲمـ يټمقن أن إّٓ »اخلٳمٿمل:  ٬مڇمل ٥مٝم اٮم٩ّم٭مډم، ذٮمؽ اٮمّتٰمُّ

 .913«٫مځمڀمڇم اٜمٿمڇم٫مع جي٠مُّ  وممڇم
 
 

                                                           

 6/46ذح ّمتٰم ٛمٽمځمؾ، اخلرر،  - 909

 2/243ٗمٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 910
 .159أصقل اٮمٺمتځمڇم، اخلٳمٿمل،  ص - 911
 .3/624 ٲمثؾ ١مٻمل ٥مٶمٳمڇمن وڂمحقه، يٿمٷمر:  اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 912
 .2/784ويٿمٷمر: اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  159اخلٳمٿمل، أصقل اٮمٺمتځمڇم، ص - 913
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وبط:  ثوكقو: كامذج مـ افػروع ادبـقَّي ظذ افضَّ
إّٓ ٖمڅمذن اٮم٩ّم٭مڇمء، ٬مڇمل ومٿمع اٍمٌډم واٮمټمٺمڇمٮمډم واٮمّتٴمدق، واطإ٥مڇمرة ٲمـ ٲمڇمل اٮم٩ّم٭مډم  -1

و٫مڇم إّٓ ٖمڅمذن وٓ جيقز ٕٚمدمهڇم ٓم اٜمڇمل أن ىمڈم، وٓ أن حيڇمنم، وٓ يٴمٿمع ٲمٸمر»اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم: 
صڇمٚمٌف، إَّٓ أن يټمقن ممڇّم يٸمقد ٥مٝم ٲمتجرمهڇم ٫مځمف ٥مڇمئدة، ٫مځمًتٹمٿمل ٓم ذٮمؽ ٥مـ إذن 

 .914شصڇمٚمٌف
يټم٧م، ٓ يٽمزم لمځمع اٮم٩ّم٭مڇمء، ٫مڅمنَّ  -2 وٖمٿمڇمء ٥مٝم أّن ٭مؾَّ ٗمّٰمف ٓ يٸمقد ٖمڇمٮمٿمّٺمع ٥مٝم اٮم٩مَّ

٭مڇمء أو ٪مٴمڈم أو ا١متڀمٽمؽ أو آٙمر ٫مځمف ڂمٺمًف؛ ٫مال يٽمزم ذيټمَ  ، ف ٲمٿمف رءٲمـ ٙمٿمك ٲمـ اٮم٩مُّ
٭مڇمء ٲمـ ڂمٴمځمٌف ډم اٮم٩مُّ  . 915ويٵمپمـ ٚمٴمَّ

 
 

  

                                                           

 2/784اٮمټمڇمٓم، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 914
 5/127يٿمٷمر: اٮمتڇمج وآ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 915
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 اإلاعلب الّثاوي:

ت  ُّ  في اإلارهب اإلاالكّي الّشسكاث  الحاكمت ألهىاعالّضىابغ الفله

 وهماذج مً جعبُلاتها.

افّضوبط إّول: اختؾػ أصحوب موفؽ ؾقام ُيَرد  يف افؼراض افػوشد إػ ؿراض 
 .916ادثؾ، ومو يرد مـف إػ أجرة ادثؾ

 أوٓ: صقغ افضوبط:
يٺمًخ اٮمٻمراض اٮمٺمڇم١مد ٲمتك ٥مثر ٥مٽمځمف ٬مٌؾ اٮمٸمپمؾ أو ٖمٸمده، وُيَردُّ إ٨م ٬مراض اٜمثؾ أو  -

 .917أٙمرة اٜمثؾ
 .918٭مؾُّ ٲمڇم ١مقى اٮمٸم٧م اٜمتٸمڇمٲمؾ هبڇم، ٫مال يټمقن رأس ٲمڇمل اٮمٻمراض، ٖمخالف ٓم اٮمٿمَّٻمرة -

 ثوكقو: مػفقم افضوبط:
رات ٫مٻمف اٮم٩ّم٭مڇمت ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځّم٧م ٙمقاز  اٮمٻمراض، وإڂمَم ٙمڇمز هذا إٛمٞم ا١متثٿمڇمء ٲمـ ٲمٻمرَّ

 : 919ٲمـ اٮمٹمرر واطإٙمڇمرة اٜمجڀمقٮمډم، ٖمًتډم ذوط ٥مٿمدهؿ
 أن يټمقن رأس اٜمڇمل دڂمڇمڂمَٞم أو دراهَؿ.  -
ك ٭مڇمٮمٿمِّٴمػ، وٓ جيقز أن يټمقن ُمڀمقٓ. -  أن يټمقن اجلزاء ٲمًپمَّ
 أن ٓ ييب أٙمؾ اٮمٸمپمؾ. -
 أن ٓ يٿمٵمؿَّ إٮمځمف ٥مٻمد آٛمر ٭مڇمٮمٌځمع و٪مٞمه. -

                                                           

 7/16ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 916

 6/46اٮمذٛمٞمة، اٮمٻمرآم،  - 917
 164اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري، ص - 918

  1/186اڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، يٿمٷمر: اٮمٻمق - 919
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 حُيَجر ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ، ٫مځُمٻمَٰم ٥مٝم ١مٽمٸمډم واٚمدة أو د٭مڇمن واٚمد. أن ٓ -
 .أن ٓ َيٳم٠ِمط أٚمُدمهڇم ٮمٿمٺمًف ٢مځمًئڇم يٿمٺمرد ٖمف ٲمـ اٮمّرٖمح - 

ٌد آٛمر ٲمـ ٲمٺمًدات اٮمٻمراض، و٫مًخ  ًِ ٫مڅمذا اٛمتؾَّ أٚمد هذه اٮم٩موط، أو ٚمٴمؾ ٲمٺم
ؽ ٘مال٘مډم ، وٓم ذٮمواختؾػقا هؾ يعطك افعومؾ ؿراض ادثؾ أو أجرة ادثؾاٮمٸمٻمد وإن ٥َمپِمؾ، 

 :920أ٬مقال ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمّل 
ل ـُ ٚمٌځمڈم ٥مـ أ٢مڀمڈَم : ُيٸمٶَمك ٮمٽمٸمڇمٲمؾ ٬مراض اٜمثؾ، وهذا اٮمٻمقل افؼقل إوَّ ذ٭مره اٖم

ـِ اٜمڇمٙمٳمقن  .واٖم
ـُ افؼقل افثَّوين : يٸمٶمك اٮمٸمڇمٲمؾ أٙمرة اٜمثؾ ٲمٶمٽمٻمڇم و٫مڇم٬مڇم ٮمٽمٸمڇمٲمؾ وربِّ اٜمڇمل، و٬مد ڂمًٌف اٖم

ـِ ٛمٮمٸمٌد اٮمٸمزيز ٖمـ أنم ١مٽمپمډمٚمٌځمڈم  قيز ٖمٿمداد، ٫مٻمد أ٢مڇمر إٮمځمف ٖمٸمدٲمڇم ذ٭مر ٲمڇم ؛ وهق رأي اٖم
ُـّ ذٮمؽ ٭مٽمَّف ا١متحًڇمڂمڇم، وإصؾ ٫مځمف اٮمردُّ إ٨م أٙمرة »ا١متثٿمڇمه ٲمڇمٮمؽ ٲمـ أٙمرة اٜمثؾ، ٫مٻمڇمل:  وأ٤م

 .921شاٜمثؾ
: ٫مځمف ٗمٺمٴمځمؾ وهق اٜمٸمپمقل ٖمف، وٲمٺمڇمده أن ُيٸمٶَمك أٙمرَة اٜمثؾ إَّٓ ٓم أرٖمٸمډم افؼقل افثَّوفٌ

، بحظ  جمفقلأو  بضامنأو  ٕجؾأو  عرض،ؿرض بوهل: ٲمقاوع ٫مځمٸمٶمك ٬مراض اٜمثؾ، 
ـِ اٮمٻمڇم١مؿ، ـُ ُٛمَقيز ٲمٿمداد أڂمَّف إصؾ ٲمـ ٬مقل ٲمڇمٮمؽ وهل روايډم ٖٓم وهق ٲمٸمٿمك  ،922وذ٭مر اٖم

ـِ ٥مٌد اٮمٟمِّ اٛمتالَف اٮمٻمقِل ٥مـ اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ ريمف اهلل ٓم اٮمٻمراض اٮمذي يٳم٠مط ٫مځمف ٥مٝم  ٥مزِو اٖم
ة ٬مڇمل ُيردُّ إ٨م ٬مراض  ة ٬مڇمل ُيردُّ إ٨م أٙمرة ٲمثٽمفاٮمٸمڇمٲمؾ وَمن اٜمڇمل؛ ٫مپمرَّ  . 923ٲمثٽمف، وٲمرَّ

                                                           

ـُ ٥مٌد اٮمٟم،  - 920  17-7/16يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖم

ـُ ٥مٌد اٮمٟم،  - 921  7/16ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖم
ـُ ٥مٌد اٮمٟم،  - 922  7/16يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖم

ـُ ٥مٌد اٮمٟم،  - 923  17-7/16ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖم
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وزاد اٮمّتًقٕمُّ ٥مٝم ٬مقل أن يَجر ظذ افعومؾ،  وزاد اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٫مځمَم يردُّ إ٨م ٬مراض اٜمثؾ
ريُّ ؛ 924إذا اختؾػو يف افربح ومل ُيشبِفو اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ  ذ٣مڀمڇم ٲمٿمٺمٸمډم أو زيڇمدة ٭مؾ: »وزاد اٜمٻمَّ

وإن ٭مڇمن اٮمٸمټمس ٫مڃمٙمرة اٜمثؾ،  ،925شٳم٠م٣مڀمڇمٜم ٛمڇمٮمٴمډم وٓ اٜمڇمل، ٛمڇمرٙمډم ٥مـ وٮمځمًڊم أٚمدمهڇم
 .926ٮمف ٛمڇمٮمٴمډمً  اٜمڇمل ٥مـ ٛمڇمرٙمڇم ٮمٿمٺمًف اٮمزيڇمدة أو اٜمٿمٺمٸمډم أٚمدمهڇميٳم٠مط أي أن 

وبط:  رابعو: كامذج مـ افػروع ادبـقَّي ظذ افضَّ
ـٌ ٥م  -1 د  ٝم رٙمؾ، و٣مٽمڈم ٲمٿمف أن ُيٻمڇمروف ٫مځمفإذا ٭مڇمن ٮمرٙمؾ دي ًَ ٌم جيز، ٫مڅمن ٫مٸمؾ ٫م

 اٮمٿمٻمقد و٥مٽمډم اٜمٿمع ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ هل  ، ٕنَّ اٮمٻمراض ٓ يټمقن إٓ ٓم 927ؾاٮمٻمراض وُردَّ ٮمٻمراِض اٜمث
ر ذٮمؽ، ٥مٝم أن يزيده ٫مځمف»  .928شّمڇم٫مډم أن يټمقن أ٥مَن ٖمَمٮمف، ٫مڀمق يريد أن يڄمٛمِّ

إذا ا٢م٠مط ربُّ اٜمڇمل ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ وَمن ٲمڇمل اٮمٻمراض؛ ٫مًد اٮمٻمراض، وُردَّ إ٨م  -2
 .٬929مراض ٲمثٽمف

ڇمڂمٞم، وذَط ٥مٽمځمف أن يِٰم٫مڀمڇم ٘مؿ يتَّجر ٓم ٘مپمٿمڀمڇم، إذا أ٥مٶمك ربُّ اٜمڇمِل ٮمٽمٸمڇمٲمؾ دڂم -3
 .٫930مًد اٮمٻمراُض، وردُّ ٮمٻمراض اٜمثؾ

 .931اٜمثؾ ٫مُٞمدُّ إ٨م أٙمرة اٮمٻمراض؛ ١مٿمَّډم ٥مـ ٖمف ٛمرٙمڇم اٜمتٻمڇمروڇمن، ٥مٽمځمف دٛمؾ  ّ ُٛمٶمر ٭مؾ -4
 .932إَّٓ ٖمديـ، ٫مًد اٮمٻمراض، وُردَّ ٮمٻمراض اٜمثؾ يإذا اذط ربُّ اٜمڇمل ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ أن ٓ يٳم٠م -5

 

                                                           

 2/366يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 924
  164ص ،، اٜمٻمرياٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم - 925
 164ص ،يٿمٷمر: اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري - 926
 1/186يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي،  - 927
 2/689اٜمق٣مڃم، ٲمڇمٮمؽ،  - 928
 7/16ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  يٿمٷمر: - 929
 2/366يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 930

 164اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري، ص - 931

 2/366اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  يٿمٷمر: - 932
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 .933اٜمثؾ ٫م٠مدُّ إ٨م أٙمرة ٚمراٲمڇم ٲمٿمٺمٸمډم ٭مڇمڂمڊم ٓم اٮمٻمراض ٪مررا ٭مؾ -6
إن ٭مڇمن ٮمرٙمؾ ديـ ٥مٝم آٛمر، ٫مڃمٲمر ٘مڇمٮمثڇم أن َيٻمٌٵمف ٮمځمٻمڇمرض ٖمف؛ ٌم جيز وُردَّ ٮمٻمراض  -7

راهؿ.934اٜمثؾ ڂمڇمڂمٞم أو اٮمدَّ  ؛ ٕنَّ اٮمٻِمراض ٓ يټمقن إٓ ٓم اٮمدَّ
قن ٥مٿمده أو ٥مٿمد ٪مٞمه ٌم إذا ٣مٽمڈم رٙمؾ ٲمـ آٛمر اٜمٻمڇمروډم ٓم اٜمڇمل اٜمقدع أو اٜمره -8

جيز، و٫ُمًخ إن و٬مع، وُردَّ ٮمٻمراض اٜمثؾ، و٥مٽمَّډم ذٮمؽ اخلقف ٲمـ أن يټمقن اٮمقديع ٬مد 
 . 935ا١متڀمٽمټمڀمڇم ٫مٴمڇمرت ٖمذٮمؽ ديٿمڇم ٓم ذٲمتف

إذا اذط رب اٜمڇمل ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ أن ٓ يتجر إٓ ٓم ١مٽمٸمډم ٭مذا ممڇم يٻمؾُّ وٙمقُدهڇم؛ ٫مًد  -9
 .936اٮمٻمراض، وُردَّ ٮمٻمراض اٜمثؾ

وبط   .937افثَّوين: ادسوؿوة جوئزة يف ـؾ ذي أصؾ مـ افشجرافضَّ
وبط:   أوٓ: مـ صقغ افضَّ

 .938ْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٓم ٭مؾِّ أصؾ ٮمف ٘مپمرة -
 ٤مڀمر و٥مجز ٥مٿمف رٖمف، أو ٭مڇمن ٖمځمڇموڇم٭مؾ ٲمڇم ١مقى اٮمټمرم وإصقل ٫مال يًڇم٬مك، إٓ إذا -

 .939ٖمٻمځمپمډم اجلپمځمع ٖمٸمد إٮمٹمڇمء ٲمڄموڂمتف ،٘مٽمثڇم ٫مڃمدڂمك
 .940ز اٜمًڇم٬مڇمة ٫مځمڀمڇماٮمثپمرة إذا ٚمؾ ٖمځمٸمڀمڇم ٌم ْم-

                                                           

 164اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري، ص - 933
 1/186يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم ، اٖمـ ٙمزي،  - 934
  15/432يٿمٷمر ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 935
 2/366يٿمٷمر: اٮمٌڀمجډم ٓم ذح اٮمتحٺمډم، اٮمتًقٕم،  - 936
 3/578اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 937

 .9/477اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 938
 164اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، اٜمٻمري، ص - 939

 3/579اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 940
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وبط:  ثوكقو: مػفقم افضَّ
ْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٖمٹمٞم رضورة ٓم ٭مؾِّ أصؾ ٮمف ٘مپمرة، ٬مٌؾ ٖمدوِّ صالح اٮمثَّپمرة، وٙمقاز ٖمځمٸمڀمڇم، 
٫مڅمن ٲمڇم ٖمدا صالٚمف ٮمځمس ٫مځمف ٥مپمؾ، وٓ رضورة ٗمد٥مق إ٨م اٜمًڇم٬مڇمة، إذا ٭مڇمن جيقز ٖمځمٸمف ٓم ذٮمؽ 

ورة ٓم إصؾ ٪مٞم اٮم اٮمق٬مڊم. رع ، ذيٶمډم أن يٿمٌڊم وْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٮمٽميَّ ثڇمٖمڊم، وٓم اٮمزَّ
، وٖمٸمد ٤مڀمقره ٲمـ إرض  ، ٭مَم أٙمڇمزهڇم اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ  -وهذا إٛمٞم ذط ٮمٽمّزرع-وَيًتٻمؾَّ

ٛمال٫مڇم ٮمٹمٞمه ٓم اٮمٌٻمؾ، ٲمٸمٽمِّال ذٮمؽ ٖمڃمڂمَّف وإن ٌم يټمـ ٥مٽمځمف ٫مځمڀمڇم ١مٻمل، إٓ أڂمَّف يٌٻمك ٥مٽمځمف أ٥مَمل 
 .941أٛمرى ٭مڇمطإٖمڇمر و٪مٞمه

ٖمر واحلي واحلٺمظ وٲمڇم »صحڇمٖمف ٗمټمقن أيٵمڇم: و٥مٽمځمف ٫مڇمٜمًڇم٬مڇمة ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ وأ ٥مٝم اٮمتَّٽمٻمځمح واٮمزَّ
 .943؛ وٗمټمقن أيٵمڇم ٬مٌؾ ٚمؾِّ ٖمځمع اٮمّثَمر، وٓ ْمقز ٖمٸمد ٚمؾِّ ٖمځمٸِمڀمڇم942شحيتڇمج إٮمځمف ٲمـ اٮمٸمپمؾ

ري اٮمٳّمّؼ اٮمّثڇمن ٓم ذوط ٲمڇم ٗمدٛمٽمف اٜمًڇم٬مڇمة، وهق أڂّمف إذا ٭مڇمن ٲمع اٮمٳّمجر  وٗم٧ٌمِّ ٭مٽمځّمډم اٜمٻمَّ
 .944دٛمؾ ٓم اٜمًڇم٬مڇمِة، إَّٓ إن ٭مڇمڂمڊم يًٞمة، ٖمَم يٸمڇمدل اٮمثٽمڋمُّ ٫مَم دوڂمفأرض ٖمځمٵمڇمء؛ ٌم ْمز أن ٗم

وبط:  ثوفثو: كامذج مـ افػروع ادبـقَّي ظذ افضَّ
 .945اٮمٿمخؾ واٮمرٲمڇمن واٮمت٧م، ذٮمؽ أهّنڇم أصقل ٘مڇمٖمثډمْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٓم  -1
، ٬مڇمل ْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٥مٿمد اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ ٓم اٮمقرد واٮمځمڇم١مپم٧م واٮمٻمٶمـ، واٮمّرحيڇمن  -2

ٲِمـ ذوط اٜمًڇم٬مڇمة أهنڇم ٓ ٗمٴمحُّ إَّٓ ٓم أصؾ ُيثپمر، أو ٲمڇم ٓم ٲمٸمٿمڇمه ٲمـ »اٮمٻمڇم ي ٥مځمڇمض: 
 .946شذوات إزهڇمر وإوراق اٜمٿمتٺمع هبڇم، ٭مڇمٮمقرد واٮمځمڇم١مپم٧م

                                                           

 .220، واٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص247-2/246يٿمٷمر: ٖمدايډم اٜمجتڀمد، اٖمـ ر٢مد،  - 941
 .7/51ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 942
 .3/579يٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  - 943
 .220يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 944
 .7/42ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 945
 .2/320اٮمٌڀمجډم، اٮمتًقٕم،  ، و3/578يٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن، ، و9/477اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 946
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ْمقز ٓم اٮمٻمثَّڇمء . ٭مَم 947ٙمڇمئزة ٥مٿمد اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ ٜمڇم حتتڇمٙمف ٲمـ ٥مپمؾ ٲمًڇم٬مڇمة اٮمٌٴمؾ -3
 .948واٮمٌٶمِّځمخ إذا ٥مجز ٥مٿمف صڇمٚمٌف

ڇمن ٓم ٖمًتڇمن ڂمخؾ حيتڇمج إ٨م ١مٻمل، وآٛمر ٓ حيتڇمج إ٨م ذٮمؽ؛ ٫مڅمنَّ اٜمًڇم٬مڇمة ْمقز إذا ٭م -4
 . 949ٓم اجلپمځمع، ٕٙمؾ ٲمڇم حتتڇمٙمف هذه إٛمٞمة ٲمـ اٮمٸمپمؾ

إذا ٭مڇمن ٓم ٖمًتڇمن ڂمخؾ ٬مد ٣مڇمٖمڊم ٘مَمره، وڂمخؾ ٌم ٗمٶمڈم ٘مَمره ٖمٸمد، ٫مال ْمقز اٜمًڇم٬مڇمة  -5
. وٲمثٽمف ٲمڇم ٮمق 950شڇمة لمځمٸمف جلقاز ٖمځمٸمفإن أزهك ٖمٸمُض احلڇمئط، ٫مال ْمقز ٲمًڇم٬م»ذٮمؽ أڂمَّف: ٥مٽمځمف، 

أزهك ٲمڇم جيڇموره دون إزهڇمئف هق، ٫مال ْمقز ٫مځمف اٜمًڇم٬مڇمة؛ ّٕن ٘مَمر احلقائط جيقز ٖمځمٸمڀمڇم ٖمزهقِّ 
 .951ُمڇمورهڇم، وإن ٌم ٗمزهق ٗمٽمؽ اٮمتل يراد ٖمځمٸمڀمڇم

.  وٓ 952ٓ ْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٓم ٢مجر اٜمٻمڇم٘مل إذا ٚمؾَّ ٖمځمٸمڀمڇم، وْمقز ٫مځمڀمڇم ٬مٌؾ ٚمؾِّ ٖمځمٸمڀمڇم -6
اٜمًڇم٬مڇمة ٓم ٭مؾ ٲمڇم جيٿمك ٘مؿ يٽمػ ڂمحق اٮمٻمٴمڈم واٜمقز واٮمٌٻمقل؛ ٕنَّ ٖمځمع ذٮمؽ ٙمڇمئز وٖمځمع ْمقز 

 .953ٲمڇم جيٿمك ٖمٸمَده
 
 

                                                           

 7/51يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 947

 7/43يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 948

 9/477اٮمتڇمج واطإ٭مٽمځمؾ، اٜمقاق،  - 949
 .٥15/443مٽمځمش،  ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، - 950
 .15/443ٲمٿمح اجلٽمځمؾ، ٥مٽمځمش،  - 951
 .3/578يٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،   -952 

 .3/578اٜمٻمڇم٘مل ٢مجرة، يٿمٷمر: اٜمدوڂمډم، ١محٿمقن،  -* 
 7/42يٿمٷمر: ا١ٓمتذ٭مڇمر، اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم،  - 953
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افّضوبط افّثوفٌ: مو يـؼطع بوكؼطوع افثَّؿرة أو يبؼك يسرا بعدهو؛ ؾفق ظذ افعومؾ 
 .954بخالف افعؽس

  أوٓ: مـ صقغ افضوبط:
 .955ٽمځمف ٖمڇمٮمٸمٻمدٲمڇم يتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمثَّپمرة وٓ يٌٻمك ٖمٸمدهڇم؛ ٫مڀمق ٥م 
 .956٭مؾ ٲمڇم ٓ يتٸمٽّمؼ ٖمڇمٮمثپمرة؛ ٫مال يٳم٠مط ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ 
 .957ٲمڇم ٓ يتٸمٽمؼ ٖمڇمٮمثَّپمرة؛ ٫مال يٽمزم اٮمٸمڇمٲمؾ ٖمڇمٮمٸمٻمد 

وبط:  ثوكقو: مػفقم افضَّ
 : 958اٮمٸمپمؾ ٓم اٜمًڇم٬مڇمة ٥مٝم ٬مًپم٧م

ؾنكَّف ٓ يؾزم ٬مًؿ ٓ يتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمثَّپمرة وٓ يًڀمؿ ٓم إصالٚمڀمڇم وزيڇمدهتڇم وٗمٿمپمځمتڀمڇم؛  -1
 ، وٓ جيقز أن ُيٳم٠َمط ٥مٽمځمف.عؼدافعومَؾ بوف
 ٬مًٌؿ يتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمثَّپمرة، وهق أٛمر ٥مٝم ٬مًپم٧م: -2

  ،ؾفذا ٓ يؾزم افعومَؾ وٓ جيقز أن ٬مًٌؿ يتٸمٽمؼ ٖمڇمٮمثپمرة ويٌٻمك ٖمٸمدهڇم
 يشسط ظؾقف.

  ،ؾفق ظذ افعومؾ بوفعؼِد، وجيقز و٬مًٌؿ يتٸمٽمؼ ٖمڇمٮمثپمرة وٓ يٌٻمك ٖمٸمدهڇم
 اصساضف ظؾقف. 

 

                                                           

 165يٿمٷمر: اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري، ص - 954

 220اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 955

 165اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري، صاٮمټمٽمځمڇمت  - 956

 220اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 957
 220يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص  - 958
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 ػروع ادبـقي ظذ افضوبط:رابعو: كامذج مـ اف
إذا ا٢م٠مط صڇمٚمڈُم احلڇمئط ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ ٖمٿمڇمَء ٚمڇمئط ٚمقل اٮمٿمَّخؾ، ، أو ٚمٺمر ٖمئر  -1

رع، أو إٙمراء ١مڇم٬مځمډم إٮمځمف؛ ٌم جيز، ويټمقن أٙمٞمًا ٓم ذٮمؽ ، ٕڂمف ممڇم يٌٻمك ٖمٸمد اٮمثَّپمر، 959ٮمًٻمل اٮمزَّ
 وٲمڇم يٌٻمك ٖمٸمدهڇم ٓ يٽمزٲمف وٓ جيقز أن يٳم٠مط ٥مٽمځمف.

ٓم اٜمًڇم٬مڇمة وٓ جيقز أن يٳم٠مط ٥مٽمځمف، ٖمٿمڇمء ّمزن ٮمٽمّتپمر واٮمٹمرس،  ٓ يٽمزم اٮمٸمڇمٲمؾ -2
 .960ٕڂمَّف ممڇم يٌٻمك ٖمٸمد اٮمثَّپمر، وٲمڇم يٌٻمك ٖمٸمده ٓ يٽمزُم اٮمٸمڇمٲمؾ وٓ جيقز أن يٳم٠مط ٥مٽمځمف

جيقز ٮمربِّ احلڇمئط أن يٳم٠مط ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ ٲمڇم ٭مڇمن يًٞما ممڇم يتٸمٽمَّؼ ٖمڇمٮمثَّپمرة، ٲمثؾ: ٗمٿمٻمځمډم  -3
 .961 ُمرى اٜمڇمءع، و٬مٶمع اجلريد، وحتٴم٧م اجلدار، واٮمځمًٞم ٲمـ إصالح ٲمڇم ٚمقل اٮمٿمَّخؾ ٲمـ ٲمٿمڇم٫م

ٻمل واٮمتَّذ٭مٞم واجلَذاذ؛ ٕڂمَّف ممڇم ٓ يٌٻمك  -4 ًَّ ٖمر واٮمتَّٻمٽمځمؿ، واٮم يٽمزم اٮمٸمڇمٲمؾ ٓم اٜمًڇم٬مڇمة اٮمزَّ
 .962ٖمٸمد اٮمثَّپمرة، وٲمڇم ٓ يٌٻمك ٖمٸمدهڇم ممڇم يتٸمٽمَّؼ هبڇم يٽمزم اٮمٸمڇمٲمؾ

ډم اٮمٌئر وٚمٌڇمٮمف، وٲمڄمڂمډم اٜمڇمء وٲمڇم يٸمپمؾ ٖمف ٲمـ و٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ ٓم اٜمًڇم٬مڇمة ٗمرٲمځمؿ ٬مٴمٌ -5
، ووٙمف 963آٓت احلديد و٪مٞمهڇم، ٮمٸمپمٽمف، وإن ٭مڇمڂمڊم ممڇم ٗمٌٻمك، ٫مڅمذا اڂمٻمچم ٥مپمٽمف ٭مڇمن ذٮمؽ ٮمف

ر، وٲمڇم ٭مڇمن ذٮمؽ ٢مڃمڂمف ٫مڀمق يٽمزم اٮمٸمڇمٲمؾ  ڇم ممَّڇم يتټمرَّ  .964إٮمزاٲمف هبڇم أهنَّ
 
 

                                                           

 3/145هتذيڈم اٜمدوڂمډم، اٮمٟماذ٥مل،  - 959

 220يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص  - 960
 3/145يٿمٷمر: هتذيڈم اٜمدوڂمډم، اٮمٟماذ٥مل،  - 961
  220ٙمزي، ص يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ - 962
 ٬3490مڇمٮمف اٖمـ ٲمقاز، يٿمٷمر: اٜمٿمتٻمك ذح اٜمق٣مڃم،   - 963

 3490يٿمٷمر: اٜمٿمتٻمك ذح اٜمق٣مڃم،  - 964
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، وهلو ؿقؿي افضوبط افّرابع: ـؾَّام ـون جزَ مـ افبذر يف مؼوبؾي جزَ مـ إرض
 . 965امتـعً ادزارظي وإّٓ ؾال، ؾنن تسوويو يف ـّؾ رَ جوزت

 أوٓ: مػفقم افضوبط:
رع، ٓ اٜمٸمڇمٲمٽمډم ٖم٧م صڇمٚمڈم إرض وآٛمر ٥مٝم ڂمًٌډم ٲمـ  ٭مډم ٓم اٮمزَّ اٜمزار٥مډم اٮم٩مِّ
اخلڇمرج ٖمځمٿمڀمَم، ٫مڅمن ٭مڇمڂمڊم اٮمّزريٸمډم ٓم ٲمٻمڇمٖمؾ ٙمزء ٲمـ إرض؛ ٫مڀمق ٭مراء ٮمألرض ٖمَم 

٫مڅمن ا٢م٠م٭مڇم ٓم إرض، ؛  خڇمٖمرة اٮمتل هنك ٥مٿمڀمڇم ر١مقل اهلل يرج ٲمٿمڀمڇم، وُهق اٜم
واٮمٸمپمؾ وأٮمډم واٮمّزريٸمډم ٙمڇمزت اّٗمٺمڇم٬مڇم، وإن اٛمتّص أٚمُدمهڇم ٖمڇمٮمٌذر، وأٛمر 
ٖمڇمٕرض، وا٢م٠م٭مڇم ٓم ٪مِٞممهڇم ٗمًڇمويڇم أو ٗمٺمڇموٗمڇم؛ ٫مًدت اّٗمٺمڇم٬مڇم؛ ٢ٓمتَمٍمڇم ٥مٝم ٭مراء 

 .966إرض ٖمَم يرج ٲمٿمڀمڇم
وبط:ثوكقو: كامذج مـ افػروع ادبـقَّ   ي ظذ افضَّ

إذا ا٢م٠مك رٙمٌؾ ٲمع آٛمر ٓم زرا٥مډم، وإرُض ٕٚمدمهڇم، واٮمٌذر واٮمٸمپمؾ  -1
٥مٝم أٛمر، وا٢م٠م٣مڇم اٛمتٴمڇمص صڇمٚمڈم إرض ٖمثٽمڋم اخلڇمرج ٲمٿمڀمڇم، وٙمرى اٮمٸمرف 

د اٮم٩ّم٭مډم؛ٖمذٮمؽ ًُ ٢ٓمتَمٍمڇم ٥مٝم ٭مراء إرض ٖمَم يرج ٲمٿمڀمڇم، ٫مڅمن َو٬مع ذٮمؽ  ، ٗمٺم
رع اخلڇمرج ٭مٽمُّف ٮمٽمٸمڇمٲمؾ، و٥م ٽمځمف ٮمربِّ إرض أٙمرة اٜمثؾ أ٥مٿمل أٙمرة إرض، وٓ ٫مڇمٮمزَّ
 .٥967مٟمة ٖمڇمٮمٸمرف اٜمخڇمٮمػ ٮمٽم٩ّمع

                                                           

 165اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٜمٻمري، ص - 965

 .14/72يٿمٷمر: ٚمڇم٢مځمډم اٮمد١مق٬مل ٥مٝم اٮم٩مح اٮمټمٌٞم، اٮمد١مق٬مل،  - 966
 361-4/360ځمش، يٿمٷمر: ٫متح اٮمٸم٦م اٜمڇمٮمؽ ٓم اٮمٺمتقى ٥مٝم ٲمذهڈم اطإٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ، اٖمـ ٥مٽم - 967
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ٲمٻمڇمٖمؾ ٥مًؾ أو ٬مٶمـ أو ٭متڇمن ٮمربِّ إن ا١متڃمٙمر ا٘مٿمڇمن أرًوڇم ٜمزار٥متڀمڇم،  -2
وٗمٺمًخ ٬مٌؾ اٮمق٬مقع، ٫مڅمن و٬مٸمڊم  ٕڂمف ٭مراء ٮمألرض ٖمَم يرج ٲمٿمڀمڇم،إرض ٌم ْمز، 

 .٫968مڀمل ٲمردودة ٕٙمرة اٜمثؾ
ڇمن ٓم ٲمٽمؽ أرٍض أو ا١متڃمٙمراهڇم، و٭مڇمن اٮمٸمپمُؾ ٲمـ أٚمدمهڇم،  إن ا٢م٠مك ا٘مٿم -3

ڇمٖمٻمډم ًّ  .969واٮمٌذر ٲمـ أٛمر؛ ٙمڇمز ذٮمؽ، ٓڂمتٺمڇمء اٜمحڇمذير اٮم
هذه مجؾي مـ افضقابط افػؼفقي، وتؾؽ كامذج مـ ؾروظفو افػؼفقَّي افتل ُبـقً 
ؾ بقضقح جتؾقَّوت ادـطؼ آجتفودي ظـد ادوفؽّقغ يف بوب  ظؾقفو، وافتل تشؽ 

 ـوت، وافذي يعّد ؾرظو دـطؼفؿ افعوّم يف بوب ادعووضوت ادوفقَّي.افؼ  
  

                                                           

 250أٚمټمڇمم اٮم٩م٭مډم ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل اٜمڇمٮمټمّل، ِمپمد ١مټمحڇمل، ص - 968

 221يٿمٷمر: اٮمٻمقاڂم٧م اٮمٺمٻمڀمځّمډم، اٖمـ ٙمزي، ص - 969
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 ةــــــاخلامت

 تڇمئڌمقصځمڇمت واٮمٿمَّأهّؿ اٮمتَّ  وحتقي
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تڇمئڌم  واٮمتَّقصځمڇمت، را١مډم اٮمٸمٽمپمځمَّډم اٜمٌڇمر٭مډم، أٛمٽُمص إ٨م لمٽمډم ٲمـ اٮمٿمَّوٓم ٛمتڇمم هذه اٮمدِّ 
ٚمڇمول ذ٭مر أهؿِّ ٲُمًتخٽمٴمڇمت  اٮمٌحڋم وٮمًڊُم أ٬مٴمد إ٨م ٗمٽمخځمص ا٣ٕمروٚمډم هڀمٿمڇم، وٮمټمٿمِّل أ

را١مډم، وٗمٺمٴمځمؾ ذٮمؽ ٫مځمَم يڃمهم:  واٮمدِّ

٥مځمَّډم ٖمقوع ٚمدود وٲمٸمڇميٞم و٭مٽمځمَّڇمت؛ يٸمدُّ ٲِمـ أٙمؾِّ  إنَّ وٌطَ  -1 إٚمټمڇمم اٮم٩مَّ
ى ذٮمؽ ٲمـ ٛمالل ا١متٻمراء لمٽمډم وا١مٸمډم ٲمـ ٗمرا٘مٿمڇم اٮمٺمٻمڀمّل  ، يتٌدَّ ٛمٴمڇمئص اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲملِّ

٥مځمَّډم ٲمـ اٮمتَّڀمڇم٫مڊم واٮمتَّٿمڇم٬مض ٖم٧م اٜمٿمٶمؼ ٗمڃمصځمال وٗمٺمريٸمڇم، ٭مؾُّ ذٮمؽ صقڂمڇم ٮمأل ٚمټمڇمِم اٮم٩مَّ
، واٮمقا٬مع آٙمتڀمڇمديِّ  ؾ ِص ، ويُ اٮمت٩َّميٸملِّ قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم أن ُٗمٳمټمِّ َمَم ٺم٠َمض ٖمڇمٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ

 قاٙمذ.  إٲمڇمن ٓم ذٮمؽ، ٫محؼُّ اٮمٺمٻمځمف أن َيٸُمضَّ ٥مٽمځمڀمڇم ٖمڇمٮمٿمَّ

قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّ  -2 ډٍم إنَّ اٮمٽمَّحظ اٜمًتديؿ ٮمٽمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ ، وٖمخڇمصَّ ډم ٚمڇمل اٮمٿمَّٷمر آٙمتڀمڇمديِّ
ل ١مداد اٮمٿمَّٷمر،  ٓم ٥مپمٽمځمَّډم اٮمتَّٿمزيؾ وحتٻمځمؼ اٜمٿمڇمط ؛ واٙمڈٌم ٚمتپملٌّ ٥مٝم اٮمٺمٻمځمف اٮمذي ُيَرٙمِّ

ٌځمؾ ر١مؿٌ  ًَّ ٗم٩ميٸمّل وٲمًٽمؽ اٙمتڀمڇمدي  و١مالٲمډَم اٮمٺمتقى وآٙمتڀمڇمد، ٭مَم أنَّ اڂمتحڇمَء ٗمٽمؽ اٮم
ډم ٓم اٮمٿمَّٷمر، واٗمًِّڇمق ٓم اأصځمؾ، يُ  ڀمڇمت ٿمٌئ ٥مـ د٬مَّ ؛ أْن ٭مڇمڂمڊم ٗمٽمټمؿ اٜمقٙمِّ ٜمٿمٶمؼ آٙمتڀمڇمديِّ

٥مځمَّډم  ډم اطإ٫متڇمء وآٙمتڀمڇمد.اٮمتل ٗمٵمٌط ٥مپمٽمځمَّ  ،ٖمپمثڇمٖمډم ا١ٕمس واٜمٸمڇميٞم اٮم٩مَّ

اٜمڇمٮمټمځمُّقن ٗمٽمټمؿ إمهځمَّډَم؛ ٭مڇمن ٍمؿ ومځمٌُّز ٤مڇمهٌر ٓم ُمڇمل اٮمتَّٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀملِّ ٲُمْذ  وإْذ أدركَ  -3
الوًة ظذ ؾعِ ، افتَّلفقػ افؼقاظدي  يشفد بذفؽفؿ يف جمول افتَّصـقػ ووإشفومُ ٖمڇم٭مر ٤مڀمقِره، 

قابط رصًػو  بؼ يف افّتلفقػ، متّقزوا يف َرصػ افؼقاظد وافضَّ ى مُ متَّسؼو افسَّ تـوؽام؛ ظذ كحٍق يتبدَّ
ٌٍ اجتفودي  أصقٌؾ يف آشتـبوط  .ؾقف هن

ڇمدة اٜمڇمٮمټمځمَّډم ٮمأل٘مر اٮمٌڇمٮمغ ٮمٽمتَّٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀم -4 ًَّ ؛ إنَّ ٲِمـ ْمٽمځمَّڇمت إدراك اٮم إؿبوهَلؿ ظذ لِّ
ي مـ داخؾ ادذهى وخورجف، ذحو واختصورا وكؼدا وتعؼقبو ، ٭مؾُّ ذٮمؽ ادصـَّػوت افؼقاظديَّ

ع ٖمحًڈم اٜمٻمڇمم واٜمٻمٴمد واٮمٹمڇميډم.   ٬مد يټمقن ڂمثرا أو ڂمٷمَم، يتٿمقَّ
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ص اٮمٌٴمٞم ٖم٧م ٣مځمَّڇمت هڇمٗمځمؽ اٮمٻمقا٥مد  -5 ډم اٜمذهڈم ُيٽمٺَمك ٮمٽمپمتٺمحِّ إنَّ ٫مٻمَف أئپمَّ
قاٖمط قوؽي وافعرض وافتَّ يف ضري ،واٮمٵمَّ تقى وافتبقيى، ويف افص  ، و٬مد ١مٽمػ ؼسقؿؼي افسَّ

 اٮمٌحڋم. أ٫مڇمڂم٧مٗمٺمٴمځمؾ ذٮمؽ ٓم 

ډم ٓم ا١ٓمتٿمٌڇمط ٮمٽمَمٮمټمځمَّډم  -6 ةديؿًي وحترُض إنَّ إصقل آٙمتڀمڇمديَّ يف مصودر  ،بؼقَّ
 .، وتػريعوت مسوئؾف وتطبقؼوتفؼعقد افػؼفل  ظـد أئؿي ادذهى وـذا يف ضرؿفافتَّ 

قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمّ اٮم إنَّ  -7 َد ٻمقا٥مد واٮمٵمَّ ډم ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمَّډم، ٮمځمًڊم ُمرَّ
ٍَ ٫مٽمًٺمډم ٥مٻمٽمځمَّډم ِمٵمډٍم،  حقح،  بوشتؼرا يح وافعؼؾ افصَّ  وإكَّام هل َكتوج تزاوٍج بغ افـَّؼؾ افكَّ

ځمَّڇمٗمف؛ أ٘مپمر ذٮمؽ ڂمًځمجواشع فـصقص افقحل، وؾفؿ دؿقٍؼ دؼوصد افتَّؼيع راٗمف و٭مٽمِّ ڇم ، وٲمٻمرَّ
ؾ ٫مځمف اٜمٸمٻمقٮمځمَّډم واٮمٸمٽمؾ حلَپمتف و١َم ٫مٻمڀمځمًّڇم ٖمديٸًمڇم، ٗمُ   داه . ٳمټمِّ

أ٥مٻمڈَم ٲمڇم ١مٽمػ اٮمتَّٿمقيف ٖمف، ٲِمـ ٚمٵمقر ٭مٽمځمَّڇمت اٮمت٩َّميع ٓم أ٫مڇمڂم٧م اٮمٻمقا٥مد  -8
ي ببوب ادعووضوت ادوفقي؛ واٮمٵّمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځم٧ِّم؛  حلٌظ مستديؿ فؾؿؼوصد اخلوصَّ

ډم اٮمتل ا١متٿمٌٶمڀمڇم اطإٲمڇمم اٖمـ ٥مڇم٢مقر ٲمـ ا١متٻمراء أٖمقاب ، ٗمٽمؽ اٜمٻمڇمتلصقال وتػريعو صُد اخلڇمصَّ
اج واٮمقوقَح واٮمثٌَّڇمت واٮمٸمدل؛ واٮمتل ٗمًڀمؿ ٖمپمجپمق٥مڀمڇم ٓم  وَّ اٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډِم، أ٥مٿمل اٮمرَّ
قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم احلڇم٭مپمډم  احلٺمڇمظ ٥مٝم ٭مٽمځمَّډم اٜمڇمل. ٭مؾُّ أٓئؽ ٭مڇمن ٚمڇمرًضا ٓم ووع اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ

ډم اٜمذهڈم، ٭مَم ٓح ٙمٽمځمًّڇم ٛمالل اٮمتٶمٌځمٻمڇمت اٜمٸمرووډم ٓم ٖمڇمنم ٮمٌڇمب اٜمٸمڇمووڇمت ا ٜمڇمٮمځمَّډم ٥مٿمد أئپمَّ
 اٮمٌځمقع واٮم٩ّم٭مڇمت.

وٲِمـ ٥مجڈٍم؛ أڂمَّؽ ْمُد ٬مقا٥مد ووقاٖمط ٖمٴمځمٹمډم ٛمال٫مځمَّډم، ٬مد ُٗمٳمټمِؾ ٥مٝم َوٚمدة  -9
ځمڌم آٙمتڀمڇمدّي، ٖمځمَد أنَّ اٮمٿمَّٷمر اٮمٌٴمٞم ٮمتٶمٌځمٻمڇمت ٗمٽمټمؿ اخلال٫مځمَّڇمت ُيٿمٌُئ  ِد٬مَّډم ٥مـ إٚمڇم٣مډم واٮمٿمًَّ

س ٲمٻمٴمد اٮمت٩َّميع ٓم آٚمڇمد ٙمزئځمَّڇمهتڇم، ٚمڇمل اٮمتَّٿمزيؾ اٮمقا٬مٸملِّ ٍمڇم  ٜمًڇمئؾ، ا ٓم ٫مڀمؿ ٲَمٳمٺمق٥مډًم ٖمتٽمپمُّ
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.٫مځُمٽمٺَمك ٍمڇم وٙمٌف آٛمر، ممَّڇم يقهؿ  ٚمڇمًٓ وٲمآًٓ، ممَّڇم ٬مد يتٸمّذر ٫مځمف إ٥مَمُل اٮمٻمقا٥مِد ٖمڇم٬متٵمڇمِئڀمڇم إص٦مِّ
 اٜمٿمڇمط، واٜمٿمٶمٽمؼ اٮمٺمٻمڀملُّ واٚمد.ٛمال٫مڇم ٚمٻمځمٻمځمًّڇم ٫مځمڀمڇم، واحلؼُّ أڂمف اٛمتالف ٓم حتٻمځمؼ 

ڇم ٲمٌٿمځمَّډم ٥مٝم حلظ اٮمٸمٽمؾ واحلټمؿ،  -10 ٮمځمس يٺمك ٥مٝم ذي ٥مٽمؿ ٖمڇمٜمٸمڇمووڇمت اٜمڇمٮمځمَّډم أهنَّ
٥مځمَّډم،  ڇمدة اٜمڇمٮمټمځمَّډم، إ٥مَمل اٜمٴمڇمٮمح واٜمٻمڇمصد اٮم٩مَّ ًَّ ډم ٥مٿمد اٮم رات إصقل آٙمتڀمڇمديَّ وٲمـ ٲُمٻمرَّ

ة ٮمٽمٵمقاٖمط واٮمٻمقا٥مد احلڇم٭مپمډم أ١مڀمؿ اجلپمع ٖم٧م إٲمريـ ٓم ٗمٳمټمځمؾ ٲمٿمٷمقٲمډم ٫مٻمڀمځمَّډم  ٘مرَّ
ٮمٽمپمٸمڇمووڇمت ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمل، وٓ ١مځمََّم ٗمٶمٌځمٻمڇمت اٮمٻمقا٥مد اٮمټمٟمى واٜمتق١ّمٶمډم اٮمتل ٗمٿمٌٿمل 

 ٥مٽمځمڀمڇم ٭مثٞم ٲمـ اٮمٺمروع.

ى ٖم إنَّ  -11  يٸمٿمَك ٲمٿمف، واٮمذي ٶمٌځمٻملِّ ٓم اجلڇمڂمڈم اٮمتَّ  قوقحصٸمقٖمډم هذا اٮمٺمٻمف ٗمتٌدَّ
، وڂمٷمرة ٭مڇمٲمٽمډم ٲُمتَّٻمدة ډمرا١مخ، وٲمٽمټمډم ٫مٻمڀمځمَّ  ٫مڀمق حيتڇمج إ٨م ٥مٽمؿ ذٮمؽٖمتحٻمځمؼ اٜمٿمڇم٣مڇمت؛ ٮم

٬مځمؼ ٮمٽمتټمځمځمػ  ٫مڇمٚمٴمډم ٮمٺمٻمف اٮمق٬مڇمئع اٜمٸمرووډم ٓم وقء ٲمٻمڇمصدهڇم اٮمت٩ميٸمځمَّډم، ٖمٸمد اطإدراك اٮمدَّ
اٮمٺمٻمڀملِّ اجلزئلِّ ٔٚمڇمد ٲمًڇمئٽمڀمڇم، ٮمځمتڃمٗمَّك ٮمف ٫مڀمؿ اجلزئځمَّڇمت ٓم وقء ٭مٽمځمَّڇمهتڇم، ٫مځمڃمٲَمـ اٜمجتڀمد ٲمـ 

 ٮمت٩َّميع وٗمټمڇمٲمٽمف.اٮمزٮمؾ واخلٶمڇمء، وحيڇم٫مظ ٥مٝم وٚمدة ا

 

 

 

 

 :ٲمڇم يڃمهم قيص هبڇم اٮمٌحڋُم ـ لمٽمډم اٮمتَّقصځمڇمت اٮمتل يوٲمِ 
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رات اٮمدِّ  -1 ة اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّډم ٓم اٜمٻمرَّ ، ٖمٶمريٻمډم اجلڇمٲمٸمځّمډم را١مځمَّډمرضورة اٮمٸمٿمڇميډم ٖمَمدَّ
 ، قابط افػؼفقَّي فألبقاب ختتٽمػ ٥مـ ٲمٸمڀمقد ٗمدريًڀمڇم ٖمٳمټمؾ لُم٦َم ٥مڇممٍّ ـقز ظذ افضَّ وافسَّ

ظي ي ادؾحقطي يف تؾؽؿ إبقابادتـق  ، أْن ٭مڇمڂمڊم هذه ، مع ربطفو بوفؽؾقَّوت وادؼوصد اخلوصَّ
 إٛمٞمة ٗمًڀمؿ ٓم ٗمټمقيـ اٜمٽمټمډم اٮمٺمٻمڀمځمَّډم إصځمٽمډم.

تقجقُف افبحٌ إػ ممَّڇم ُيًتجڇمد ٓم اٮمٌحقث إ٭مڇمديپمځمَّډم واٜمٻمڇمٓت اٮمٸمٽمپمځمَّډم؛  -2
قابط افػؼفقَّي  راشوت افتل تعـك بوفؼقاظد وافضَّ احلوـؿي دـطؼ آجتفود يف خمتؾػ افد 

را١مڇمت اٮمتل ْمپمع اٮمٻمقا٥مد وٗمرصٺمڀمڇم ٥مٝم ٪مٞم هدايډم، وٓ رٖمط ادذاهى ، ٖمٸمځمدا ٥مـ اٮمدِّ
 ٖمټمٽمِّځّمڇمت اٮمت٩َّميع وٲمٻمڇمصده اٮمٸمٷمڇمم.

صي ُتعـك رضورة  -3 إكشوَ ؾرق ومشوريع بحثقَّي أـوديؿقَّي، ضؿـ خموبر متخص 
قابط افػؼفقَّي يف ، وٮمٸمؾَّ ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمَّډم خمتؾػ إبقاب بدراشي افؼقاظد وافضَّ

را١مڇمت، ٖمځمَد أڂمَّف حيتڇمج إ٨م ٲمزيد ٗمٿمًځمؼ وٗمٺمٴمځمؾ وحتٻمځمؼ ٓم  وإصقٮمځمَّډم ڂمپمقذٌج ٮمتٽمټمؿ اٮمدِّ
 ٖمٸمض اٜمذاهڈم، ٭مڇمٜمذهڈم اٜمڇمٮمټملِّ اٮمذي ُيًتٻمؾُّ ٚمٵمقره ٓم ٖمٸمض أٖمقاهبڇم.

راشي، افتل ؿضقافذي اشتبون ل مـ مُ  هذا ً معفو وؿتو موتعو مػقدا ستخؾصوت افد 
ـ مِ ؾقف ؾؿـ ادقؾ ؼ ادـَّون، ومو ـون  ؛صقابحؼ  وـ ظؿري. ومو ـون ؾقف مِ  شـقات كوؾعو، مـ

 .يئونمـف بر فذظُ اهلل وقطون، ول ومـ افّش ؾؿـ  وكسقون؛ زفؾ وخطل 

 ؿ.د وظذ آفف وصحبف وشؾّ ـو مؿَّ ؿ وبورك ظذ كبق   اهلل وشؾّ وصّذ  
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 ارس:ـــــالفه

 ويٳمتپمؾ ٥مٝم:

 ډم.٫مڀمرس أيڇمت اٮمٻمرآڂمځمَّ -1

 أ٘مڇمر.و ٫مڀمرس إٚمڇمديڋم اٮمٿمٌّقيَّډم -2

قاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمَّډم.٫مڀمرس  -3  اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمَّ

 ٫مڀمرس اٜمٴمڇمدر واٜمراٙمع. -4

 ٫مڀمرس اٜمقوق٥مڇمت. -5
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َُّ  آلاًاثِّ  : فهسس  -1 َم اللسآه  ت:ت الكٍس
 ډمٺمحَ اٮمٴّم  ډمقرة وأيَ ًُّ اٮم أيډم

 ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ     ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ
 19 173اٮمٌٻمرة: 

 95 185اٮمٌٻمرة:  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

 ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  

 121 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 ڦ  

 220.65اٮمٌٻمرة: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ

 86 231البمرة: 

 86 233البمرة:  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   

 115 ڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 95-19 286اٮمٌٻمرة:  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 124  ڑ  ک  ک  ک  کگ
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 115 ڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  پ   پ  

 ٿ  ٿ   

121 

 12214اٮمٿمًڇمء:  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ

 2819اٮمٿمًڇمء:  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 115 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 33 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  

 گ

 19 03اٜمڇمئدة: 

 95 .6اٜمڇمئدة:  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

 ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئەئ 

 106 89المائدة: 

 105 199: ا٥ٕمراف ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

 19 .36: يقڂمس ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 95 78 :احلڌّم  ﮴﮵ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳ 
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 چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 65 02اٮمزٲمر:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ   

 164 09اجلپمٸمډم: 

 پ     پ  پ     ڀڀ  
 86 .6اٮمٶمالق: 
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 : فهسس ألاحادًث الىبىٍت وآلاثاز:-2
 اٮمٴمٺمحډم احلديڋم

 161 ...أٖمٽمٹمل زيدا أن ٬مد أٖمٶمٽمڊم ٙمڀمڇمدك ٲمع ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٥مٽمځمف و ١مٽمؿ

 21 .....إذا ١مپمٸمتؿ ٖمف ٖمڃمرٍض ؛٫مال ُٗمٻمِدٲمقا ٥مٽمځمف ،وإذا و٬مع ٖمڃمرٍض 

 19 ....إَِذا ٢َمؽَّ َأَٚمُد٭ُمْؿ ِٔم َصاَلٗمِِف ٫َمٽَمْؿ َيْدِر ٭َمْؿ َصٝمَّ َ٘ماَلً٘مڇم َأْم َأْرَٖمٸًمڇم 

 191 .....ٓ واهلل يڇم ر١مقل اهلل، »اٮمرٙمؾ:  ٫مٻمڇمل«أـؾ متر خقز هؽذا ؟

 -72-65 ......ا٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځّمَّډم، وٮمټمّؾ اٲمرئ ٲمڇم ڂمقى؛ 

 72 .....أٓ ُأٛمٟم٭مؿ ٖمڇمٮمتَّځمس اٜمًتٸمڇمر؟ ٬مڇمٮمقا: ٖمٝم يڇم ر١مقل اهلل، 

٥مل واٮمځمپم٧م ٥مٝم ٲمـ أڂمټمر  -79 اٮمٌځّمٿمډم ٥مٝم اٜمدَّ

 18 اخلراج ٖمڇمٮمٵمَمن

 153 ادسؾؿقن ظـد ذوضفؿ

 96 صّؼ ظذ أّمتل؛ ٕمرهتؿ بوفّصالِة هذه افّسوظيأن أ

 124 ....إّن احلالل ٖم٧م وإّن احلرام ٖم٧م ، وٖمځمٿمڀمَم أٲمقر ٲمٳمتٌڀمڇمت ، 

ـَ أٚمٌد إٓ ٪مٽمٌف  96 إّن اٮمّديـ ُيٌن، وٮمـ ُيٳمڇمّد اٮمّدي

 170 إن اهلل ور١مقٮمف ٚمرم ٖمځمع اخلپمر واٜمځمتډم واخلٿمزير وإصٿمڇمم
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٥َمك ٥مٽمځمف٬مچم أنَّ اأّن ر١مقَل اهلل   80 ٮمځمپم٧م ٥مٝم اُٜمدَّ

 96 ....ٮَمځَمَدُع اٮْمٸَمپَمَؾ َوْهَق حُيِڈمُّ َأْن َيٸْمپَمَؾ ٖمِِف إِْن ٭َمڇمَن َر١ُمقُل اهللَِّ 

 190-189 ....ٖمڇمع ١مٻمڇميډًم ٲمـ ذهڈم أو ورق أّن ٲمٸمڇمويډم ٖمـ أنم ١مٺمځمڇمن

ٖمڇم ٓ ٗمٺمٸمؾ، وٮمټمـ إذا أردت أّن ٗمٳم٠مى اٮمّتپمر  ه ٥م٧ُم اٮمرِّ  161 .....أوَّ

 121 ڊم اجلٿمډّم ٖمڇمٜمټمڇمره وٚمٺّمڊم اٮمٿمڇّمر ٖمڇمٮمٳّمڀمقاتٚمٺمّ 

 106 ٛمذي ٲمڇم يټمٺمځمؽ ووٮمدك ٖمڇمٜمٸمروف

 140 .....رأيڊم اٮمذيـ يٳم٠مون اٮمٶمٸمڇمم ُمڇمز٫مډم ييٖمقن 

 187 ١مقاء ٖمًقاء، ٥مځمٿمڇم ٖمٸم٧م

ـَ  ي ِ ـَ ، َومَلْ ُتْبَعُثقا ُمَعرس  ي ِ اَم ُبِعْثُتْؿ ُمَقرس   96 َؾنِكَّ

 19 ځمٻمـ٫مٽمځمٶمرح اٮمٳمؽ وٮمځمٌـ ٥مٝم ٲمڇم ا١مت

 171 ٬مڇمٗمؾ اهلل اٮمځمڀمقد إن اهلل ٜمڇم ٚمرم ٢محقٲمڀمڇم لمٽمقه ٘مؿ ٖمڇم٥مقه ٫مڃم٭مٽمقا ٘مپمٿمف

ؿ، ٫مڅمذا و٬مٸمڊم احلدود،  ٬مچم ر١مقل اهلل  ًَ ٺمٸمډم ٫مځمَم ٌم ُيٻم  87 .....ٖمڇمٮمٳمُّ

 96 احلـقػّقي افّسؿحي»أّي إديڇمن أٚمڈمُّ إ٨م اهلل؟ ٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص: ٬مځمؾ ٮمر١مقل اهلل 

 86 ُمف وِظرُضف وموُففـؾ  ادسؾؿ ِظذ ادسؾؿ حراٌم: د

 19 ٭مؾ ذط ٛمڇمٮمػ ٭متڇمب اهلل ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ
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 23 ٓ إيالَ إٓ بَحؾِػ

ٌَڇمُع َٚمتَّك ُٗمٺَمٴَمَؾ   185 َٓ ُٗم

 172 .....ٓ ٗمٽمًٌقا احلرير وٓ اٮمديٌڇمج وٓ ٗم٩مٖمقا ٓم آڂمځمډم اٮمذهڈم 

٭مٌڇمن، وٓ يٌځمع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد قا اٮمرُّ  73 ٓ ٗمٽمٻمُّ

 18 ٓ رضَر وٓ رضارَ 

ه اهلل، ومـ صوقَّ صؼَّ اهللُ ظؾقفٓ رضر وٓ  86  رِضار، مـ ضورَّ رضَّ

ٌَط هبڇم إ٨م ا١ٕمقاق ٽمَع ٚمتك ىُم ًِّ قا اٮم  92 ٓ يٌع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد وٓ َٗمٽَمٻمُّ

 93 ٓ يٌع ٚمڇمرض ٮمٌڇمد؛ د٥مقا اٮمٿمَّڇمس يرزُق اهللُ ٖمٸمٵَمڀمؿ ٲمـ ٖمٸمضٍ 

 29 ٓ يٿمٰمف، ٚمتَّك يًپمع صقٗمڇم أو جيد رحيڇم

 18 ٓرضر وٓ رضار

ـَ اهللَُّ اٮْمځَمڀُمقدَ  »ڇمل: ٫مٻم َم ٥مٽمځمڀمَم إِنَّ اهللَّ»-َ٘ماَلً٘مڇم-شٮَمٸَم ُحقمَ َٚمرَّ  174 .... ،ٮمٳمُّ

ّؾ صالة ـُ  96 فقٓ أنَّ أصؼَّ ظذ ُأّمتل ٕمرهتؿ بوفّسقاك ظـد 

 22 فقس ظذ صوحى افعريَّي ضامن

 152 .....مو بول رجول يشسضقن ذوضو فقسً يف ـتوب اهلل، مو ـون 

، وٲمڇم رأوه ١مځّمئڇًم؛ ٫مڀمق ٲمڇم رآه اٜم ـٌ  106 ....ًٽمپمقن ٚمًٿمڇًم؛ ٫مڀمق ٥مٿمد اهلل ٚمً
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 22 مؼوضع احلؼقق ظـد افّؼوط

ٌَْتڇمعُ  َط اْٜمُ ٌَڇمِئِع إَِّٓ َأْن َيٳْم٠َمِ ڇم ٮمٽِْم َرْت ٫َمَثپَمَرهُتَ ـِ اْٖمَتڇمَع ڂَمْخاًل ٬َمْد ُأٖمِّ  143 ٲَم

 165 ٲمـ أٚمدث ٓم أٲمرڂمڇم هذا ٲمڇم ٮمځمس ٲمٿمف ٫مڀمق رد

 196 اٮمٹمرر ٥مـ ٖمځمع احلٴمڇمة و٥مـ ٖمځمعهنك ر١مقل اهلل 

 196 هنك ٥مـ اٜمحڇم٬مٽمډم واٜمزاٖمٿمډم واٜمخڇمٖمرة، و٥مـ اٮمثُّٿمځمڇم إَّٓ أّن ُٗمٸمٽَمؿ

 145 هنك ظـ بقع وشؾػ

 145 هنك ظـ بقعتغ يف بقعي

 174 هنك ٥مـ ٘مپمـ اٮمټمٽمڈم وٲمڀمر اٮمٌٹمل، وٚمٽمقان اٮمټمڇمهـ

 152 واٜمًٽمپمقن ٥مٝم ذو٣مڀمؿ إٓ ذ٣مڇم ٚمرم ٚمالٓ أو ٚمؾ ٚمراٲمڇم

َم ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ َ٘مپَمٿمَفُ  َم ٥َمَٝم ٬َمْقٍم َأ٭ْمَؾ ٢َمْكٍء َٚمرَّ  171 َوإِنَّ اهللََّ إَِذا َٚمرَّ

 65 ُيٌٸَمڋم اٮمٿمَّڇمس ٥مٝم ڂمځمَّڇمهتؿ

 215 ....يٻمقل اهلل: أڂمڇم ٘مڇمٮمڋم اٮم٩ميټم٧م ٲمڇم ٌم يـ أٚمدمهڇم صڇمٚمٌف، 
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: فهسس: اللىاعد والضىابغ-3  

 افصػحي افضوبط/ افؼوظدة

ى ٲمـ هالك أو اٜمٳم٠مَ  ءَ س، ٲمڇم أصڇمب ذٮمؽ اٮمٯمَّ ٲمدٮمِّ  ٞمَ إذا ٭مڇمن اٮمٌڇمئع ٪م
 ف ٲمـ اٜمٳم٠مي وڂمٻمٴمف ٥مٽمځمفٲمٴمځمٌتُ  ؛٭مڇمن ٖمًٌڈم اٮمٸمځمڈم أو ٖمٹمٞم ١مٌٌف ،ڂمٻمص

205 

 120 ف و٢مّدد ٓم ٚمٴمقٮمفع، ٭مّثر ذ٣مَ ء و٥مٷمؿ ٓم ڂمٷمر اٮم٩مَّ ف اٮمٯمَّ إذا َذُ 
 114-33 إصؾ ٓم اٜمٸمڇمووڇمت اطإٖمڇمٚمډم

 123 ف أم ٓ؟ب ٲمـ اٮمٯّمء هؾ ٮمف ٚمټمپمُ رُ ٲمڇم ٬مَ 
 123 إٗمٌڇمع هؾ ٍمڇم ٬مًط ٲمـ إ٘مَمن، أم؟

 129 ؟إٗمٌڇمع هؾ يٸمٶمك ٍمڇم ٚمټمؿ ٲمتٌق٥مڇمهتڇم أم ٚمټمؿ أڂمٺمڇم١مڀمڇم
 20 ض ٖمپمثٽمفٿمٻمُ ٓ يَ  آٙمتڀمڇمدُ 

اٛمتٽمػ أصحڇمب ٲمڇمٮمؽ ٫مځمَم يرد ٓم اٮمٻمراض اٮمٺمڇم١مد إ٨م ٬مراض اٜمثؾ وٲمڇم 
 يرد ٲمٿمف إ٨م أٙمرة اٜمثؾ

218 

 123 ٬مڇمرب ٲمـ اٮمٯّمء ٚمټمپمف، أو ٖمٻمڇمئف ٥مٝم أصٽمف ډم ٓم إ٥مٶمڇمء ٲمڇماٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمّ 
 129 أم ٚمټمؿ ٲمتٌق٥مڇمهتڇم؟ ،هؾ ٗمٸمٶمك ٚمټمؿ أڂمٺمڇم١مڀمڇم :ډم ٓم إٗمٌڇمعاٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمَّ 

 158 ٓم اٮمٺمًڇمد ٲمڇم يقٙمٌف اٮمٸمٻمدُ  ا٢م٠ماط اٛمتٽمػ اٜمڇمٮمټمځمډم ٓم ٗمڃم٘مٞم
إذا اختذ ٙمٿمس اٮمرٖمڇم ٲمـ اٮمٶمر٫م٧م و٭مڇمن ٲمٸمڀمَم أو ٲمع اٚمدمهڇم ٥م٧م أٛمرى رٖمقي 

 تٿمع اٮمٌځمعأم ٓ اٲم

183 

 68 م؟ٻمدَّ َم يُ إذا ٗمٸمڇمرض اٮمٻمٴمد واٮمٽمٺمظ أىمُّ 
 180-42 ٿمػ اٮمقاٚمدٚمټمؿ ٍمڇم ٖمحټمؿ اٮمٴمِّ  ؛إذا ٗمٻمڇمرٖمڊم اٜمٿمڇم٫مع ٖم٧م إصٿمڇمف
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 22 م آختڇمذرُ َٚم  م ا١ٓمتٸمَمُل رُ إذا َٚم 
 155 ا٢م٠ماط ٲمڇم ٓ يٺمځمد؛ هؾ جيڈم اٮمق٫مڇمء ٖمف أم ٓ؟

 213 أصؾ اٮم٩م٭مډم اٮمتًڇموي

 213 ٓم رؤوس اٜمڇمل وا٥ٕمَمل واٮمقوٸمځمډم واٮمرٖمح أصؾ اٮم٩م٭مډم اٮمتًڇموي

 90-37 ډم ٥مٝم اخلڇمّصډميٸمډم اٮمٻمٵمڇمء ٮمٽمٸمڇمٲمَّ أصؾ اٮم٩مَّ 

 195 ى، هؾ حيٴمؾ أم ٓ؟أصؾ اٮمٹمرر هق اٮمذي ٓ يدرَ 

 204 ڇمسٲمڇم يپمټمـ أّن يٸمر٫مف اٮمٿمَّ ٲمـ اٮمٸمځمقب إَّٓ  إصؾ أڂّمف ٓ يردَّ 
 87 -26 ذٲمډمإصؾ ٖمراءة اٮم

 80 ٖمدٮمځمؾ ـ هق ٓم يده إَّٓ ء ٜمإصؾ ٖمٻمڇمء اٮمٯمَّ 

 80 إصؾ ٖمٻمڇمء ٲمڇم ٭مڇمن ٥مٝم ٚمڇمٮمف
 80-26 إصؾ ٖمٻمڇمء ٲمڇم ٭مڇمن ٥مٝم ٲمڇم ٭مڇمن

 82 إصؾ ٥مدم اٮمٸمٽمؿ 

 82 إصُؾ ٥مدُم اٮمٺِمٸمؾ
 39 إصؾ ٥مدم ڂمٺمقذ ٗمٰمف اطإڂمًڇمن ٥مٝم ٪مٞمه إٓ ٮمٽميورة

 82 إصؾ ٓم ا٢ٕمځمڇمء اٮمٸمدم
 38 إٲمقال اٮمٸمٴمپمډمإصؾ ٓم 

 82-26 إصؾ ٓم إٲمقر اٮمٸمڇمروډم اٮمٸمدم

about:blank
about:blank
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 213 إصؾ ٓم اٮم٩م٭مډم اٮمتًقيډم

إصؾ ٓم اٮم٩م٭مډم أهنڇم ٓ ٗمٿمٸمٻمد إٓ ٖمڃمٚمد وٙمڀم٧م، إٲمڇم ٖمڇمٕٲمقال وإٲمڇم 
 ٖمڇم٥ٕمَمل

211 

 36 إصؾ ٓم اٮم٩موط ا٥متٌڇمرهڇم ٲمڇم أٲمټمـ
 114-36 ډمحّ إصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٴّم 

 33 ون اٮمتخځمٞم إٓ ٖم٩مطإصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٽمزوم د

إصؾ ٓم ٥مٻمد اٮم٩م٭مډم أڂمف ٓ حيؾ أن يٺمٵمؾ أٚمدمهڇم صڇمٚمٌف ٥مٝم ٲمٻمدار 
 ٲمڇمٮمف و٥مپمٽمف

213 

 173 إصؾ ٫مځمَم ٓ جيقز ٥مدم اڂمٸمٻمڇمد

 98 ٭مڇم٥متٌڇمر اٮمّيورة ٓم حتٽمځمؾ اٜمحرم ،احلڇمٙمډم ٓم ْمقيز اٜمپمٿمقع ا٥متٌڇمرُ 

 64 ڇمتا٥ٕمَمل ٖمڇمٮمٿمځمَّ 

 170 ڇمڀما٥ٕمځمڇمن اٮمٿمجًډم ٓ يٴمح ٖمځمٸمُ 

 123-110 ا٬ٕمّؾ ٗمٌع ٮمأل٭مثر
 126 آ٭متٺمڇمء ٖمڇمخلٟم ٥مٝم اٮمٿمّٷمر

 21 ـ ٖمڇمٮمٸمپمدٵمپمَ ـ ٖمڇمخلٶمڃم ٭مَم ٗمُ ٵمپمَ إٲمقال ٗمُ 

 64 إٲمقر ٖمپمٻمڇمصدهڇم
 24 پمډمټمَّ اٮمٸمڇمدة ُِم  أنَّ 

 173 م ٘مپمٿمفم ٢مځمئڇم ٚمرَّ إن اهلل ٗمٸمڇم٨م إذا ٚمرَّ 
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 138 ٖمځمع اخلځمڇمر ٲمٿمحّؾ أو ٲمٿمٸمٻمد؟
 138 ّؾ أو ٲمٿمحّؾ ٚمتك يٿمٸمٻمد؟ٖمځمع اخلځمڇمر ٲمٿمٸمٻمد ٚمتك يٿمح

 138 ٖمځمع اخلځمڇمر هؾ هق ٲمٿمحؾ أو ٲمٿمٟمم؟
 166 وٗمټمقن ٮمف اٮمٻمځمپمډم ٖمڇمٮمٹمډم ٲمڇم ٖمٽمٹمڊم ٓم اٮمٺمقات ،اٮمٌځمع اٮمٺمڇم١مد يٺمًخ ٓم اٮمٻمځمڇمم

هؾ يٿمٻمؾ ٢مٌڀمډم اٜمٽمؽ ٮمٻمٴمد اٜمتٌڇميٸم٧م أو ٓ؟ ٮمټمقڂمف  ؛٥مٝم ٫مًڇمده اٮمٌځمع اٜمجپمعُ 
 ٥مٝم ٛمالف اٮم٩مع
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 170 يورة إ٨م ا١متٸمَمٍمڇم، وٓ ٗمٸمؿ هبڇم اٮمٌٽمقى ٚمرامٖمځمع ٭مّؾ ڂمجڇم١مډم ٓ ٗمد٥مق اٮم

 180 ډم ٖمڇمحتڇمد اٜمٿمڇم٫مع واٜمٻمڇمصد، وختتٽمػ ٖمڇمٛمتال٫مڀمڇمٖمقيّ ٗمتحد اجلٿمًځمډم ٓم إٲمقال اٮمرِّ 

 221 ْمقز اٜمًڇم٬مڇمة ٓم ٭مؾ أصؾ ٮمف ٘مپمرة

 200-47 هڇمرِ ٮمٽمٸمٽمؿ ٖمدل اٜمٸمڇميٿمډم ٥مٿمد ٗمٸمذُّ  ٺمډم ٣مريٻمډمً اٮمٴمِّ  حتؾُّ 

 98 ٗمرا٥مك احلڇمٙمڇمت ٭مَم ٗمرا٥مك اٮمّيورات

 189 ٥ملَّ ف اٮم٩ّم  ٚمټمپمَ ٹمٞمِّ ډم ٓ يُ هڈم واٮمٺمٵّم ٗمٹمٞم اٍمځمئډم واٮمٻمٴمد ٓم اٮمذّ 

 200 ه٥مٿمد ٪مځمٌډم اٜمٌځمع أو ٜمٳمٻمډم ڂم٩ِم  اٜمٸمڇميٿمډمَ  ٺمډمُ ٗمٿمقب اٮمٴمِّ 

 173 ض٘مٌقٗمف ٥مٝم اٜمٸمقَّ  ٘مٌقت اٜمٽمؽ ٥مٝم اٮمٸمقض ٫مرعُ 

 100 ثٞماٮمټم ل ٚمدّ اٮمځمًٞم وأوّ  ٚمدّ ٽمڋم آٛمر ُاٮمثّ 

  221 اٮمثپمرة إذا ٚمؾ ٖمځمٸمڀمڇم ٌم ْمز اٜمًڇم٬مڇمة ٫مځمڀمڇم

 186 اجلڀمؾ ٖمڇمٮمتَم٘مؾ ٓم ٫مًڇمد اٮمٌځمع ٭مڇمٮمٸمٽمؿ ٖمڇمٮمتٺمڇموؾ

 186 اجلڀمؾ ٖمڇمٮمتَم٘مؾ ٭متحٻمؼ اٮمتٺمڇموؾ
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 191 ٥ملَّ ڀمڇم اٮم٩مَّ  ٚمټمپمَ ٹمٞمِّ ٖمقيڇمت ٓ يُ داءة ٓم اٜمٶمٸمقٲمڇمت اٮمرِّ اجلقدة واٮمرّ 

ډًم ٭مڇمڂمڊم ل ٲمٿمزٮمډم اٮميورة؛ ٥مڇمٲمَّ  98 أو ٛمڇمصډمً  احلڇمٙمډم ٗمٿمزَّ

 173 احلرام اٜمٶمٽمؼ ٓ يٻمٌؾ اٜمٸمڇمووډم ٖمحڇمل

 94 احلرج ٲمر٫مقع ٓم اٮمّديـ

 109 احلټمؿ ٮمٽمٹمڇمٮمڈم

 109 احلټمؿ ٮمٽمٹمڇمٮمڈم واٮمٿمّڇمدر ٓ ٚمټمؿ ٮمف
 126 اخلٟم ٥مٿمد اٜمڇمٮمټمځمډم ٭مڇمٮمٿمّٷمر ٓم اٜمٸمڇمٲمالت

 126 اخلٟم ٭مڇمٮمٿمٷّمر

 18 اخلراج ٖمڇمٮمٵمَمن

 44 اٮمدوام ٭مڇمٖٓمتداء
 87 ٮمٟماءة إٓ ٖمځمٻم٧مډم أصٽمڀمڇم اٲمّ اٮمذِّ 

 87 ډم ٖمريئډم إٓ ٖمځمٻم٧م أو ٚمجډمٲمّ اٮمذِّ 

 207 ٖمڇمٮمٸمځمڈم هؾ هق ڂمٻمض ٮمٽمٌځمع ٲمـ أصٽمف، أو هق ڂمٻمض أن؟اٮمّرّد 
 207 ٖمڇمٮمٸمځمڈم هؾ هق ڂمٻمض ٮمٽمٌځمع، أو اٖمتداء ٖمځمع؟ دّ اٮمرّ 

 207 اٮمرد ٖمڇمٮمٸمځمڈم هق ڂمٻمض ٮمٽمٸمٻمد أم ٓ؟
 ًِّ  189 ځمڇم٪مډم ٲمٽمٹمڇمٗمڇمن ٓم اٜمرا٣مٽمډمټمډم واٮمٴمِّ اٮم

 213 ٭مډم اٮمتًڇموي١مٿمډم اٮم٩م

 156اٮم٩ّمط إذا آل ٖمف اٮمٌځمع إ٨م اٮمٹمرر أو اٜمجڀمٽمډم ٓم اٮمّثپمـ أو اٜمثپمقن؛ ٫مڇمٮمٌځمع ٫مڇم١مد 
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 ٲمٺمًقخ
 156 اٮم٩مط اٮمٺمڇم١مد يٺمًد اٮمٌځمع

 156 اٮم٩مط اٜمٿمڇم٬مض ٜمٻمتچم اٮمٸمٻمد يٺمًده

اٮم٩موط اٮمتل ٗمٻمتيض اٮمتحجٞم ٥مٝم اٜمٳم٠مي يٺمًخ اٮمٌځمع ٫مځمڀمڇم ٲمڇمدام اٮمٌڇمئع 
 ن ٗمرك اٮم٩ّمط صح اٮمٌځمعٲمتپمًټمڇم ٖم٩م٣مف، وإ

156 

 214 اٮم٩ميؽ أٲم٧م

 214 اٮم٩ميؽ أٲم٧م ٓم ٲمڇمل اٮم٩م٭مډم

 186 ٺمڇموؾؼ اٮمتَّ َم٘مؾ ٭متحٻمُّ ٓم اٮمتَّ  اٮمٳمؽُّ 
 186 اٮمٳمؽ ٓم اٮمتَم٘مؾ ٭متحٻمؼ اٮمتٺمڇموؾ ٫مځمَم ٓ جيقز ٫مځمف اٮمتٺمڇموؾ

 186 َم٭متحٻمٻمڀم واٮمٿمٻمٴمڇمن اٮمٳمؽ ٓم اٮمزيڇمدة

 75 ع ٖمڅملمڇمعاٮمٳمّؽ ٓ يقٙمڈم ٚمټمَم ٓم اٮم٩ّم 
 220 ء إذا ٥مٷمؿ ٬مدره ٢مّدد ٫مځمف و٭مثرت ذو٣مفاٮمٯمَّ 

 148 ڀمڇملمځمٸمُ  وٚمراٲمڇم ٖمٶمَؾ  اٮمٴمٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٚمالًٓ 

 149 ٫مًخڊم؛ اٮمٴمٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٚمالٓ وٚمراٲمڇم

ٺمٻمډم إذا لمٸمڊم ٲمڇمٕم رٖمڇم ٲمـ اجلڀمت٧م، وٲمٸمڀمَم أو ٲمع أٚمدمهڇم ٲمڇم يڇمٮمٺمف ٓم اٮمٴمَّ 
 ٮمؽ ٓ جيقزذ ٫مڅمنَّ  ؛اٮمٻمځمپمډم، ١مقاء ٭مڇمن ٲمـ ٙمٿمًف أو ٲمـ ٪مٞم ٙمٿمًف

184 

  140 اٮمٵمڇمٖمط اٮمثَّڇمٮمڋم:اٮمٿمٷّمر إ٨م اجلزاف هؾ هق ٬مٌض أم ٓ؟
 176 ٛمڇمر ٓم اجلٿمس اٮمقاٚمداٮمٵّمڇمٖمط ٫مځمَم يدٛمٽمف رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ ا٬ٓمتځمڇمت وآدِّ 

 84 اٮمّير ٘مٌڊم حتريپمف ذ٥مڇم ٫محځمثَم و٬مع اٲمتٿمع
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 84-35 اٮمير واٜمٵمڇمر ٚمرام

 88-35 ر يد٫مع ٖمٻمدر اطإٲمټمڇمناٮميَّ 

 84-35 اٮمير يزال

 19 اٮميورة ٗمٌځمح اٜمحٷمقر

 104 ص اٮمٸمڇممَّ ٴمِّ د اٜمٶمٽمؼ وخُت ٻمځمِّ ٗمُ  ؛طاٮمٸمڇمدة ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٭مڇمٮم٩ّم 

 53-104 اٮمٸمڇمدة ِمټمپمډم

 68 اٮمٸمٟمة ٓم اٮمٸمٻمقد ٮمٽمپمٻمڇمصد واٜمٸمڇمن، ٓ ٮمألٮمٺمڇمظ واٜمٌڇمن

 108-24 ٮمٸمٻمداٮمٸمرف اجلڇمري ٭مڇمٜم٩موط ٓم ا

 108 طاٮمٸمرف ٭مڇمٮم٩مَّ 

 143 د اٜمٸمٻمقد ٥مٽمځمف أم ٓ؟د ٖمتٸمدُّ اٮمٸمٻمد هؾ يتٸمدَّ 
 161-17 .اٛمتٽمٺمقا ٓم ٗمڃم٘مٞمه ؛٥مٽمؿ أٚمد اٜمتٸمڇم٬مديـ ٖمڇمٮمٺمًڇمد دون أٛمر

 173 ٥مقض احلرام ٚمرام

 109 اٮمٹمڇمٮمڈم ٲمًڇمو ٮمٽمپمحٻّمؼ ٓم احلټمؿ

 100-33 ٺمرٹمتَ اٮمٹمرر اٮمځمًٞم اٜمٵمڇمف إ٨م اٮمٌځمقع ٲمُ 

 100 ٥مٿمف ٓم اٮم٩مع اٮمځمًٞم ٲمٸمٺمقّ  اٮمٹمرر

 195 ف، ٚمٴمقٓ ٲمتٻمڇمرٖمڇم وإن ٭مڇمن ٲمٸمٽمقٲمڇماٮمٹمرر هق اٮمٻمڇمٖمؾ ٮمٽمحٴمقل و٥مدٲمِ 

 195 هف، واڂمٶمقى أٲمرُ أٲمر ٛمٺمځمڊم ٥مالڂمځمتُ  اٮمٹمرر هق ٭مؾُّ 
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 198 اٮمٹمرر يپمٿمع ٓم اٜمٸمڇمووڇمت دون اٮمتٟم٥مڇمت

 117- 33 زومإصؾ ٓم اٮمٸمٻمقد اٮمٽمُّ 
 22 ط٬مڇم٥مدة اٮمٸمرف ٭مڇمٮم٩ّم 

 123  ٚمټمؿ اٜمتٴمؾاٮمٻمريڈم ٓم
 84 ٬مٶمع اٮمّير ٲمتځمٻمـ ذ٥مڇم

 100 ٥مٿمف اٮمٻمٽمځمؾ ٲمـ ا٢ٕمځمڇمء ٲمٸمٺمقٌّ 

 203-35 ٫مپمٴمځمٌتف ٲمـ اٮمٌڇمئع ؛س ٖمٸمځمڈم ٫مڀمٽمؽ اٜمٌځمع ٲمـ ذٮمؽٖمڇمئع دٮمَّ  ٭مؾُّ 
٭مؾُّ ٖمځمع اڂمٸمٻمد ٥مٝم ٫مًڇمد ٌم جيز ٖمٸمد ذٮمؽ، وإن أ١مٻمٶمڇم اٮمقٙمَف اٮمذي دٛمَؾ ٲمـ 

 أٙمٽمف اٮمٺمًڇمد

160 

 166 ٮمٌڇمئع، ٫مڅمن ٬مٌٵمف اٜمٌتڇمع وپمٿمف ٖمٻمځمپمډم يقم ٬مٌٵمف٭مّؾ ٖمځمع ٫مڇم١مد ٫مٵمَمڂمف ٲمـ ا

 164 ف ٓ يٻمٌؾ اٜمٽمؽًخ، ٕڂمَّ ٫مُ إن ل ٭مؾ ٖمځمع ٫مڇم١مد ٫مڀمق ٥مٝم ٚمټمؿ اٜمٽمؽ إوَّ 

 166 ٮمزٲمڊم ٫مځمف اٮمٻمځمپمډم إذا ٫مڇمٗمڊم ٥مځمٿمف ؛٭مّؾ ٖمځمع ٫مًد ٮمثپمٿمف

 163 ٫مال ٬مځمپمډم ٫مځمف إذا ٫مڇمت ؛ٖمځمع ٫مًد ٮمٸمٻمده أو ٮمق٬متف ٭مؾُّ 

ر، و١مڇم٥مډم اخلٶمٌډم يقم اجلپمٸمډم، ٫مال ٬متف ٲمثؾ ٖمځمع اٜمدٖمَّ ٖمځمع ٫مًد ٮمٸمٻمده، أو ٮمق ٭مؾًّ 
 ٬مځمپمډم ٫مځمف إذا ٫مڇمت....

163 

 66 ع٩َم ٓ يُ  ؛ڈم ٥مٽمځمف ٲمٻمٴمقدهف ٓ ي٠مٗمَّ ٭مّؾ ٗمٰمُّ 

ؼ هبَم إذا ٭مڇمڂمڇم يتٸمٽمَّ  ،ډم إذا ٭مڇمڂمڇم ٲمًټمق٭م٧مهڈم واٮمٺمٵمَّ ؼ ٥مٝم اٮمذَّ ٭مّؾ ٚمټمؿ ٗمٸمٽمَّ 
 ٟميـٗمِ 

189 

 188 ٭مؾ ر٣مڈم ٖمځمڇمٖمس ٲمـ ڂمق٥مف ٚمرام
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د اٜمٌځمع ٥مٝم ق٫مقٙم ،ؼ ٖمف إ٪مراض ٥مپمقٲمڇم أو ٛمٴمقصڇمط ٗمتٸمٽمَّ ذ ٭مــــؾُّ 
 ٛمال٫مف، يقٙمڈم اخلځمڇمر ٮمٽمپمٳم٠مي ٚمتك ا٥ٕمٝم، إذا ٤مڀمر ٬مٴمد ٛمال٫مف 

202 

 19 ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ ؛٭متڇمب اهلل ذط ٛمڇمٮمَػ  ٭مؾُّ 

 152 ؛ ٫مڀمق ٓغ وٖمڇم٣مؾو١مٿمّډم ر١مقٮمف  ،٭مؾُّ ذط ٛمڇمٮمػ ٭متڇمَٖمڇمهلل

 152 ؛ ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾأو ١مٿمډّم ڂمٌځمِّف ،و٬مٵمڇمئف ٲمـ ٭متڇمٖمِف،٭مؾ ذط ٮمځمس ٓم ٚمټمؿ اهلل

 151 ذط ٮمځمس ٓم ٭متڇمب اهلل ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ٭مّؾ 
 156 ٭مؾ ذط يٿمڇم٬مض ٲمٻمتچم اٮمٸمٻمد ويٹمٞم ٲمقٙمٌف ٫مڀمق ٲمٺمًد

س ٫مځمف ٖمڇمئٸمف ٖمٸمځمڈم، ٫مڀمٽمؽ ذٮمؽ اٮمٯمء اٜمٸمځمڈم ٲمـ ذٮمؽ اٮمٸمځمڈم ٭مؾ رء دٮمَّ 
 س ٖمف، ٫مڀمق ٲمـ اٮمٌڇمئعاٜمدٮمَّ 

203 

 80 ذٮمؽ  ٫مځمف ٪مٞم٭مّؾ رء ٥مٝم أصٽمف ٚمتّك يت٧ٌمَّ 

أو  ؼِّ ؿ إٓ ٖمٸمد اٮمٳمَّ ٸمٽمَ ٫مځمقٙمد ٖمف ٥مځمڈم ٓ يُ  ،ټمَن أو يُ  ؼُّ ٳَم ى ٫مځمُ ٳم٠مَ رء يُ  ٭مؾُّ 
 ٥مٝم اٮمٌڇمئع ف ٓ جيڈم ٮمٽمپمٳم٠مي ٖمذٮمؽ ردٌّ ٫مڅمڂمَّ  ؛اٮمټمن

205 

 ٫مال ردَّ  ؛ؼِّ د ٖمداٛمٽمف ٥مځمڈم ٓ يٸمٽمؿ إٓ ٖمٸمد اٮمٳّم ٫مځمقَٙم  ،ؼُّ ٳَم ى ٫مځمُ ٳم٠مَ رء يُ  ٭مؾُّ 
 ٓم أصؾ اخلٽمٻمډمإذا ٭مڇمن  ،ٮمٽمپمٌتڇمع ٥مٝم اٮمٌڇمئع ٖمذٮمؽ

205 

 180 ٭مؾ ٢مځمئ٧م اٛمتٽمٺمڊم أ١مَمؤمهڇم وٲمٿمڇم٫مٸمڀمَم، وٙمڈم أّن يټمقڂمڇم صٿمٺم٧م

 149-16 ٭مّؾ صٺمٻمډم ا٢متپمٽمڊم ٥مٝم ٚمرام ٓ يٻمٌؾ اٮمٌځمع ٫مڀمل ٲمٿمٻمقوډم

ًَّ ٭مؾ صٺمٻمډم اڂمٸمٻمدت ٥مٝم ٤مڇمهر اٮمٴمِّ   ٫مځمڀمڇم وٙمف ٮمق الٲمډم، ٘مؿ يت٧ٌمَّ حډم واٮم
ځمذ ذٮمؽ اٮمقٙمف اٮمذي ٓ حيؾُّ ٗمٸمڇمٲمال ٥مٽمځمف ٌم جيز اٮمٌځمع؛ ٫مال جيقز أّن ي٠ماوځمڇم ٖمتٿمٺم

 اٮمتَّٸمڇمٲمؾ ٫مځمف

160 
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حډم، ٘مؿ ٗم٧ٌمَّ ٛمالُف ذٮمؽ؛ ٫مال جيقز  ٭مّؾ صٺمٻمډم اڂمٸمٻمدت ٥مٝم ٤مڇمهر اٮمٴمِّ
 ى ٥مٝم ٖمٻمڇمئڀمڇمٮمٽمپمتٌڇميٸم٧م اٮمرِّ 

160 

ڀمڇم ٚمرام، وٓ يٿمٸمٻمد اٮمٌځمع ٓم احلالل صٺمٻمډم لمٸمڊم ٚمالٓ وٚمراٲمڇم، ٫مڀمل ٭مٽمُّ  ٭مؾُّ 
 ډمٲمٿمڀمڇم ٛمڇمصَّ 

148 

 148 ٺمٻمډم ٭مٽمڀمڇم٭مؾُّ صٺمٻمډم و٬مٸمڊْم ٖمحالل وٚمرام، ٖمٶمٽمڊم اٮمٴمَّ 

 148 ٭مّؾ صٺمٻمډم و٬مٸمڊم ٖمحالل وٚمرام، ٫مال جيقز ذٮمؽ ٓم اٮمٌځمقع

٫مال جيقز أّن يٌځمٸمف  ؛ء٭مؾ ٣مٸمڇمم ٭مڇمن ٘مپمٿمڇم ٮمٯمء ٲمـ ا٢ٕمځمڇمء ٲمڇم ٭مڇمن ذٮمؽ اٮمٯمَّ 
 راهؿڂمڇمڂمٞم واٮمدَّ ٖمڇمٮمدَّ  وهق ٖمپمٿمزٮمډم ذائف ،فك يًتق٫مځمَ ـ هق ٮمف ٚمتَّ ٲمَ 

193 

 193 ف ٬مٌؾ ٬مٌٵمفٓ جيقز ٖمځمٸمُ  ،٣مٸمڇمم ٭مڇمن ٘مپمٿمڇم ٮمٽمپمٌځمع ٭مـؾُّ 

 66-36 ٓ ي٩مع ؛ع ٲمـ أٙمٽمڀمڇمؾ احلټمپمډم اٮمتل ُذِ ٭مّؾ ٥مٻمد ٓ حيٴمِّ 

 66-36 ه يٌٶمؾ٭مّؾ ٥مٻمد ٓ يٺمځمد ٲمٻمٴمقدَ 

ل ٥مٝم اٜمټمڇميًډم، ٫مڇمٕصؾ اٲمتٿمڇمع اٮمٹمرر ٫مځمف، إٓ ٿمِ ٥مٻمد ووع ٮمٽمپمٸمڇمووډم، وٖمُ  ٭مؾُّ 
، و٭مؾ ٥مٻمد ووع ٮمٽمپمٸمروف، وأ١مس ٥مٝم اطإٚمًڇمن ...ڇم ا١متثٿمڇمه اٮمدٮمځمؾ ٲم

 ٫مڇمٕصؾ أّن ٓ يپمتٿمع اٮمٹمرر ٫مځمف

198 

 144 ٭مؾُّ ٥مٻمديـ ٖمځمٿمڀمَم ٗمٵمڇمدٌّ ٓ جيپمٸمڀمَم ٥مٻمٌد واٚمد
ان وصٺمڇم  144 ٓ جيقز أّن جيتپمٸمڇم ذ٥مڇم ؛٭مؾُّ ٥مٻمديـ يتٵمڇمدَّ

 198-195 قدةٖمخالف ٪مٞم اٜمٻمٴم ،٥م٧م ٲمٻمٴمقدة ٫مڇمجلڀمؾ هبڇم ٲمٌٶمؾ ٮمٽمٌځمع ٭مؾُّ 
 202-35 ر ٓم اٮمٻمځمپمډم ٫مٿمٻمص ٲمٿمڀمڇم ٫مڀمق ٥مځمڈم٭مؾ ٲمڇم أ٘مَّ 

 180 ٿمڇم ٫مڀمل أصٿمڇمف ّمتٽمٺمډمٲمڇم اٛمتٽمٺمڊم أ١مَمؤه وأٮمقاڂمف اٛمتال٫مڇم ٖمځمِّ  ٭مؾُّ 
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 203 دّ ف ٓ يپمٿمع اٮمرّ ٫مڅمڂمَّ  ؛دٮمځمسٲمڇم ٚمدث ٓم اٜمٌځمع ٖمًٌڈم اٮمتَّ  ٭مـــؾُّ 

 ٭مؾ ٲمڇم ١مقى اٮمٸم٧م اٜمتٸمڇمٲمؾ هبڇم، ٫مال يټمقن رأس ٲمڇمل اٮمٻمراض، ٖمخالف
 ٓم اٮمٿمٻمرة

218 

٭مؾ ٲمڇم ١مقى اٮمټمرم وإصقل ٫مال يًڇم٬مك، إٓ إذا ٤مڀمر و٥مجز ٥مٿمف رٖمف، 
 أو ٭مڇمن ٖمځمڇموڇم، ٘مٽمثڇم ٫مڃمدڂمك ٖمٻمځمپمډم اجلپمځمع ٖمٸمد إٮمٹمڇمء ٲمڄموڂمتف

221 

 220 ٭مؾ ٲمڇم ذف ٬مدره ٥مٷمپمف اهلل ٖمټمثٞم ذو٣مف
 100-34 آٚم٠ماز ٲمٿمف يٸمٺمك ٥مٿمف ٭مّؾ ٲمڇم ٢مؼَّ 

 ٓ ٛمڇمصډم ڂمٴمځمٌف ٓم ٲمٸمروف ٫مڅمڂمف ٲمـ اٜمڇمل ٓم اٮم٩ميټم٧م أٚمد ٫مٸمٽمف ٲمڇم ٭مؾ
 رء ٲمٿمف ذيټمف يٽمزم

216 

 224 ٭مؾ ٲمڇم ٓ يتٸمٽمؼ ٖمڇمٮمثپمرة ٫مال يٳم٠مط ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ
ٺمڇموؾ  اٮمتّ ٚمتك يت٧ٌمَّ  ،ٖمٳمځمئ٧م ٫مال جيقز ٲمٿمف رءٌ  ؛ٺمڇموؾٲمڇم ٓ جيقز ٫مځمف اٮمتَّ  ٭مؾُّ 

 وٮمق ٭مڇمن ٗمراٖمڇم

184 

إٓ أّن يټمقن اٜمڇمڂمع  ،٫مال جيقز ٖمځمٸمف ٮمف وٓ يٴمحُّ  ،فر ٥مٝم ٗمًٽمځمپمِ ٲمڇم ٓ يٻمدَ  ٭مؾُّ 
 ٗمٸمٽمؼ ٚمؼ اٮمٹمٞم، ٫مځمتق٬مػ ٥مٝم روڇمه

195 

 114 ٌڇمت٭مؾ ٲمڇم ٌم يڃمت حتريپمف ٲمـ اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډّم ٫مڀمق ٲمـ اٮمٶمځمّ 

 68 ٓ يٿمٰمف إ٨م ٪مٞمه ٖمڇمٮمٿمځّّمډم ؛٭مّؾ ٲمڇم هق سيح ٓم ٖمڇمب

أو  ،ڀمقره١ٓمتقائڀمَم ٓم اٮمٸمٽمؿ ٮمٷم ،ٲمڇم يپمټمـ اٮمّتدٮمځمس ٖمف ٲمـ اٮمٸمځمقب ٭مؾُّ 
 ٮمف رء عُ رٙمِ وٓ يُ د ُّرَ ٫مال يُ  ؛ٮمٸمدم اٮمدٮمځمؾ ٥مٽمځمف ٪مڇمٮمٌڇم اجلڀمؾِ 

204 

 202ڇم ٗمٳمڀمد اٮمٸمڇمدة ٖمڇمٮمدٛمقل ٥مٝم اٮمًالٲمډم ٲمٿمف ممَّ  ،ٲمڇم يپمټمـ اٮمّتدٮمځمس ٖمف ٭مــــؾُّ 
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ٓم إصقل  پمـ ٫مڅمڂمف يقٙمڈم اخلځمڇمر، إَّٓ ٲمـ اٮمثَّ  ويپمټمـ اڂمٺمټمڇمك اٜمٌځمع ٥مٿمف وحيطُّ 
 پمتف ٭مڇمٮمٺمقاتٙمقع ٖمٻمځمإذا ٭مڇمن احلط يًٞما ٫مڇمٮمرُّ 

ٛمر، ٫مال جيقز رء ٲمٿمف ٖمٯمء ٛمر أو ٓ يدّ ٭مّؾ ٲمڇم يڄم٭مؾ أو ي٩مب ٭مڇمن ممڇم يدّ 
 إٓ يدا ٖمځمد ،ٲمـ صٿمٺمف أو ٲمـ ٪مٞم صٿمٺمف

176 

 ،٫مال جيقز أّن يٌتڇمع رء ٲمٿمف ٖمٯمء ٲمـ صٿمٺمف ؛ٛمرځمٌس و يدَّ ٭مّؾ ٲمڇم يڄم٭مؾ ممڇم يَ 
 يدا ٖمځمد ،إٓ ٲمثال ٖمپمثؾٍ 

176 

صٿمٺمڇم واٚمدا ممڇم يدٛمر وممڇم ٓ يدٛمر ٫مال حيؾ ٭مـــؾ ٲمڃم٭مقل ٲمـ اٮمٶمٸمڇمم و٭مڇمن 
 ر٣مٌف ٖمځمڇمٖمًف؛ ٓ ٲمتٺمڇموال وٓ ٲمتَم٘مال، وٓ إ٨م أٙمؾ

188 

ف ٫مڅمڂمَّ  ؛ض ٖمديـ إ٨م أٙمؾ؛ ٫مٷمڀمر ٖمڇمٜمٌځمع ٥مځمڈم ٖمٸمد ٫مقت ٥مځمٿمفرِ ٲمٌتڇمع ٥مُ  ٭مـــؾُّ 
 ٖمٻمدر ڂمًٌډم ٬مځمپمډم اٮمٸمځمڈم ٲمـ ٬مځمپمډم اٜمٌځمع ،پمـٲمـ ٲمٌتڇم٥مف ٲمـ اٮمثَّ  حيطُّ 

203 

٫مٸمٽمځمف ٫مځمف اٮمٻمځمپمډم، وذٮمؽ  ؛٫مٺمڇمٗمڊم ٥مٿمده ٥مځمٿمف ،اء ٫مڇم١مدا٭مّؾ ٲمـ ا٢م٠مى ٢مځمئڇم ذ
 ٫مځمَم ٓ يقٙمد ٫مځمف اٜمثؾ، و٥مٽمځمف اٜمثؾ ٓم اٜمټمځمؾ واٜمقزون

166 

 166 ٫مٺمڇمت ٫مٸمٽمځمف ٫مځمف اٮمٻمځمپمډم ؛٭مّؾ ٲمـ ا٢م٠مى ٢مځمئڇم ذاء ٫مڇم١مدا

٫مال جيقز ٖمځمٸمف ٬مٌؾ  ؛ـ ٖمځمع إ٨م أٙمؾ ٥مٝم رٙمؾٲمـ وٙمڈم ٮمـف ٣مٸمڇمم ٲمِ  ٭مـؾُّ 
ڇم ٮمځمًڊم ٖمٌځمع، و٭مذٮمؽ هق ٓم اٮمٳمٺمٸمډم ٕهّن  ،٬مٌٵمف؛ ٖمخالف اطإ٬مڇمٮمډم ٫مځمف

 واٜمراٖمحډم

193 

 

ع ٖمٸمض م اٮم٩مَّ أو ٚمرَّ  ،و٥م٧م ٓ ٲمٿمٺمٸمډم ٫مځمڀمڇم ،٭مّؾ ڂمجس ٓ يپمټمـ ٗمٶمڀمٞمه
 ف٫مال جيقز ٖمځمٸمُ  ؛اٜمٻمٴمقد ٲمٿمڀمڇم

170  

٭مٽمَم ٭مڇمن ٙمزء ٲمـ اٮمٌذر ٓم ٲمٻمڇمٖمٽمډم ٙمزء ٲمـ إرض، وٍمڇم ٬مځمپمډم اٲمتٿمٸمڊم 
 ٙمڇمزت اٜمزار٥مډم وإٓ ٫مال، ٫مڅمن ٗمًڇمويڇم ٓم ٭مؾ رء

226 
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 20 ٓ اٙمتڀمڇمد ٲمع اٮمٿمص
 23 ػٽمِ ٓ إيالء إٓ ٖمحَ 

 84 -27 ٓ رضر وٓ رضار

دون ٲمڇم ٓ يٿمڇمٓم  ،ٖمَم يٿمڇمٓم ٲمٻمٴمقد ذٮمؽ اٮمٸمٻمد ٌٶمؾ ٥مٻمدا ٲمـ اٮمٸمٻمقد إَّٓ ٓ ڂمُ 
 ڇم ٥مـ ٲمٻمڇمرڂمتف ٲمٸمفوإن ٭مڇمن ٲمٿمڀمځمًّ  ،ٲمٻمٴمقده

66 

 25 واٚمدةٍ  ٓم صٺمٻمډمٍ  ٍػ و١مٽمَ  جيپمع ٖم٧م ٖمځمعٍ  ٓ
 75 ّؽ اٮمځمٻم٧م ٖمڇمٮمٳّم  ٓ جيقز أن يزال

 75 إ٘مٌڇمٗمف قٓم إٖمٶمڇمل ٚمٻمٍّ  ،ٓ يٻميض أٚمد ٥مٝم يٻم٧م ٘مڇمٖمڊم ٖمپمٳمټمقك ٫مځمف
 24 ٮمٽمق١مڇمئؾ أٚمټمڇمم اٜمٻمڇمصد

 22 ډم وَمنٮمځمس ٥مٝم صڇمٚمڈم اٮمٸمريَّ 

ًِّ ٲمڇم اڂمٵمڇمف إ٨م اٮمٰمَّ   147 ف ٓم وٙمقب اٜمٿمڇمٙمزةف ٚمټمؿ اٮمٰمَّ ٫محټمپمُ  ،ٽمعف ٲمـ اٮم
 192 ٲمڇم ٛمرج ٲمـ اٮمځمد و٥مڇمد إٮمځمڀمڇم يٸمد ٮمٹمقا

 123 اٮمٯّمء هؾ يٸمٶمك ٚمټمپمف أم ٓ؟ ڇم ٬مڇمرَب ٲم
 224 ٲمڇم ٓ يتٸمٽمؼ ٖمڇمٮمثپمرة ٫مال يٽمزم اٮمٸمڇمٲمؾ ٖمڇمٮمٸمٻمد

 25 ٲمڇم ٓ يتؿ اٮمقاٙمڈم إٓ ٖمف ٫مڀمق واٙمڈم
 172 ٖمځمٸمف ٖمڅملمڇمع ٲمڇم ٓ يٴمح ٲمٽمټمف ٓ يٴمحُّ 

 224 ٲمڇم يتٸمٽمؼ ٖمڇمٮمثپمرة وٓ يٌٻمك ٖمٸمدهڇم ٫مڀمق ٥مٽمځمف ٖمڇمٮمٸمٻمد
ٰم٫مڇمت اٜمقٙمٌډم ٮمتٿمپمځمډم ٭مًڇمت واٮمتّ ٲمڇم جيتٿمڈم ٫مځمف اٮمٹمرر واجلڀمڇمٓت ٖمڇمب اٜمَم

إٲمقال وٲمڇم يٻمٴمد ٖمف حتٴمځمٽمڀمڇم، وٲمڇم ٓ جيتٿمڈم ٫مځمف اٮمٹمرر واجلڀمڇمٮمډم وهق ٲمڇم ٓ 
198 
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 يٻمٴمد ٮمذٮمؽ
ٲمڇم يٿمٻمٶمع ٖمڇمڂمٻمٶمڇمع اٮمثپمرة أو يٌٻمك يًٞما ٖمٸمدهڇم، أو ٓ يټمقن ٮمف ٖمڇمل ٫مڀمق 

 ٥مٝم اٮمٸمڇمٲمؾ ٖمخالف اٮمٸمټمس
224 

 221 اٜمًڇم٬مڇمة ٙمڇمئزة ٓم ٭مؾ ذي أصؾ ٲمـ اٮمٳمجر
ك أو ٲمٳم٠مى؟ا  141 ٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ

ك ٥مٝم ٲمٽمؽ اٮمٌڇمئع ٥مٝم اٜمٸمتپمد  141 اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ
ك ٓ ٲمٳم٠مى  141 اٜمًتثٿمك ٲمٌٻمًّ

 141-17 .ك؟اٜمًتثٿمك هؾ هق ٲمٌځمع أم ٲمٌٻمًّ 

 94-19 ځمًٞمډم ْمٽمڈم اٮمتَّ اٜمٳمٻمَّ 

 90-23 اٜمٴمٽمحډم اٮمٸمڇمٲمډم ٲمٻمدٲمډم ٥مٝم اٜمٴمٽمحډم اخلڇمصډم
 29 اٜمٸمڇمٲمٽمډم ٖمٿمٻمځمض اٮمٻمٴمد.

 173 ڇمووډم ٥مٝم اٜمحرم ممٿمق٥مډماٜمٸم

 ًًّ  131 ڇماٜمٸمدوم ذ٥مڇم ٭مڇمٜمٸمدوم ٚم
 ًًّ  131 ؟.ڇم أم ٓاٜمٸمدوم ذ٥مڇم هؾ هق ٭مڇمٜمٸمدوم ٚم

 180 اٜمٸمقل ٓم احتڇمد اجلٿمًځمډم، ا١متقاء اٜمٿمڇم٫مع وٗمٻمڇمرهبڇم

 22 وطٲمٻمڇم٣مع احلٻمقق ٥مٿمد اٮم٩ّم 

 123 ٘مڇمن؟ ڂمٳمڇمءٌ إ٭مڃمٙمزائڀمڇم، أو  اٜمٽمحٻمڇمت ٖمڇمٮمٸمٻمقد هؾ ٗمٸمدُّ 
 71 -29 اٮمٯمء ٬مٌؾ أواڂمف ٥مق٬مڈم ٖمحرٲمڇمڂمف ٲمـ ا١متٸمجؾ

 71 ٲمـ إصقل اٜمٸمڇمٲمٽمډم ٖمٿمٻمځمض اٜمٻمٴمقد اٮمٺمڇم١مد
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ٲمـ ٖمڇمع ٢مځمئڇم إ٨م أٙمؾ ٫مال جيقز أّن يٳم٠مي ذٮمؽ اٮمٯمء ٖمٸمځمٿمف ٬مٌؾ إٙمؾ، ٓ 
 جيقز أّن يٌځمٸمف ٚمڇمرضا ٖمذٮمؽ اٮمثپمـ اٮمذي إ٨م أٙمؾ

192 

 104 رت ٮمف ٥مڇمدة ٥مپمؾ ٥مٽمځمڀمڇمٲمـ ٗمٻمرّ 

 109 ڇمدر ٓ ٚمټمؿ ٮمفاٮمٿمّ

 16 ؟اٮمٿمّٷمر إ٨م اجلزاف هؾ هق ٬مٌض أم ٓ

 131 ٭مڇمٮمٸمدم أم ٓ؟ ٥مٿمف ٲمٵمپمحالًّ  اٮمٿمّڀمل ٥مؾ يٴمٞم اٜمٿمڀملَّ 

 131 ٥مٿمف أم ٓ؟ ٥مٝم ٫مًڇمد اٜمٿمڀملِّ  اٮمٿمّڀمل هؾ يدلُّ 
 136 ٗمٻمڇمٖمض ٥مـ ٗمٸمڇموض؟ هؾ اٮمٌځمع ٥مٻمد ٫مٻمط، أم ٥مٻمد و

ق ٫مځمټمقن وَمڂمف ٲمـ اٮمٌڇمئع، أو ه؛هؾ اٮمّرّد ٖمڇمٮمٸمځمڈم ڂمٻمض ٮمٽمٸمٻمد ٲمـ أصٽمف
 ٫مځمټمقن ٲمـ اٜمٳم٠مي؟ ؛ڂمٻمض أن

207 

ٖمڇم ٓم اٮمٿمّٻمقد ٲمٶمٽمؼ  178 اٮمّثپمٿمځّمډم اٮمّثپمٿمځّمډمأو اٮمٹمٽمٌډم ٓم هؾ ٥مٽّمډم اٮمرِّ

 68 حځمح ٗمٻمديؿ اٮمٻمٴمدٺمظ ٥مٿمد ٗمٸمڇمروڀمَم؟ واٮمٴمَّ هؾ يٻمّدم اٮمٻمٴمد أو اٮمٽمَّ 

 90 ر اٮمٸمڇممّ ٮمد٫مع اٮميَّ  ر اخلڇمّص ؾ اٮميَّ تحپمَّ يُ 

 104-24 ٙمقع إ٨م اٮمٸمقائد ٫مځمَم ٭مڇمن ٛمٽمٻمډمجيڈم اٮمرّ 
 180 رم اٮمتٺمڇموؾ ٥مٿمد اٗمٺمڇمق اٜمٿمڇم٫مع ٖمڇمٓٗمٺمڇمقحي

حد ٙمٿمًف ٲمـ اٮمٿمّٻمقد وٲمـ اٜمٶمٸمقٲمڇمت حيرم رٖمڇم اٮمٺمٵمؾ واٮمٿمًّڇمء ٫مځمَم يتّ 
ٖمقّيډم، وحيرم رٖمڇم اٮمٿمًّڇمء ډم ٫مځمَم يتٽمػ ٙمٿمًف ٲمـ اٮمٿمّٻمقد وٲمـ ٛمڇمّص  اٮمرِّ

 ڀمڇماٜمٶمٸمقٲمڇمت ٭مٽمِّ 

179 

 100 اٮمځمًٞم ٲمٸمٺمق ٥مٿمف
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 100-33 اٮمځمًٞم ٲمٹمتٺمر

 100 ٮمٹمرر اٮمځمًٞم ٮمٽمحڇمٙمډميٹمتٺمر ا

يٺمًخ اٮمٻمراض اٮمٺمڇم١مد ٲمتك ٥مثر ٥مٽمځمف ٬مٌؾ اٮمٸمپمؾ أو ٖمٸمده ويرد إ٨م 
 ٬مراض اٜمثؾ أو أٙمرة اٜمثؾ

218 

 75-28 ؽِّ اٮمځمٻم٧م ٓ يزول ٖمڇمٮمٳمَّ 
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 : فهسس اإلاصادز واإلاساحع: -4
 

  ،آخر افؽؾّقوت افػؼفّقي ظـد ادوفؽّقي يف بوب افبققع ) مـ أول افؼرض إػ إٖمراهځمؿ ُمځمد
، ر١مڇمٮمډم اٜمڇمٙمًتڇمر، إذاف ٥مٌد اهلل ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٚمٽمپمـل ٥مځمًـك، ٙمڇمٲمٸمـډم أم افصؾح(

 م.2015-هـ1436اٮمٻمرى، اٮمًٸمقديډم، 

  ،ادعجؿ افقشـقطإٖمراهځمؿ ٲمٴمٶمٺمك ـ أيمد اٮمزيڇمت ـ ٚمڇمٲمد ٥مٌد اٮمٻمڇمدر ـ ِمپمد اٮمٿمجڇمر  ،
 حتٻمځمؼ ُمپمع اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم، دار اٮمد٥مقة.

  ،فثؿر افداين يف تؼريى ادعوين ذح رشوفي ابـ اأنم إزهري صڇمٮمح ٖمـ ٥مٌد اٮمًپمځمع
 ، اٜمټمتٌډم اٮمثٻمڇم٫مځمډم،  ٖمٞموت.أيب زيد افؼرواين

  ، افـفويي يف ؽريى احلديٌ وإثراٖمـ إ٘مٞم أٖمق اٮمًٸمڇمدات اٜمٌڇمرك ٖمـ ِمپمد اجلزري ،
ِمپمـقد ِمپمـد اٮمٶمٿمـڇمٚمل، اٜمټمتٌـډم اٮمٸمٽمپمځمـډم، ٖمـٞموت ،  -حتٻمځمؼ : ٣مڇمهر أيمد اٮمـزاوى 

 م.1979 -هـ 1399

 دار اٖمـ ٥مٺمڇمن، اٮمًٸمقديډم،  ط ، -هـ 1418، 1أيمد ٲمقآم، اٮمير ٓم اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲملِّ
 م.1997

 هــ( وأيمـد 682هــ( و٥مٌـد احلٽمـځمؿ  ت652آل ٗمځمپمځمډم أٖمقاٮمٟم٭مڇمت ُمد اٮمـديـ  ت
، حتٻمځمؼ: ِمپمـد ِمـل اٮمـديـ ٥مٌـد احلپمځمـد، دار ادسقدة يف أصقل افػؼفهـ(، 728 ت

 اٜمدن، اٮمٻمڇمهرة.

  ،حتٻمځمؼ ِمپمد ٚمًـ ا١مَم٥مځمؾ، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمـډم،  أصقل افػؼفادسقدة يفآل ٗمځمپمځمډم ،
 ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت.

 دار اٮمٴمـپمځمٸمل، اٮمريـڇمض، ،اطإٚمټمڇمم  ٓم أصـقل إٚمټمـڇمم، ٥مـ٦م ٖمــ ِمپمـد إٲمدي
 م.2003 -هـ1424، 1اٮمًٸمقديډم، ط
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 يـ ــقل يف ذِح مـفــوج افقصــقل، اطإ١مــٿمقي لمــڇمل اٮمــدِّ ، حتٻمځمــؼ: ٢مــٸمٌڇمن هنويــي افس 
 م.1999، دار اٖمـ ٚمزم، ٖمٞموت، 1طا١مَم٥مځمؾ، 

  ، حتٻمځمؼ: ٥مٌـد اٜمجځمـد إحؽوم افػصقل يف أحؽوم إصقلاٮمٌڇمٙمل ١مٽمځمَمن ٖمـ ٛمٽمػ ،
 هـ.1415، 2ٗمر٭مل، دار اٮمٹمرب اطإ١مالٲمل،ٖمٞموت، ط

 حتٻمځمؼ ٥مپمر ٥م٦م أيمـد اٮمٸمـرنم، إحؽوم افػصقل يف أحؽوم إصقل، ـــــــــــــــ  ،
 م.2005، 1ٲمٿمٳمقرات ٙمڇمٲمٸمډم اٜمر٬مڈم، ط

 دار اٮمټمتڇمب اطإ١مالٲمل،  ٖمٞموت، ، ادـتؼك ذح مقضل موفؽ بـ أكس ـــــــــــــــ ،
 1ط: 

 ٲمټمتٌډم اٮمر٢مځمد، اٮمريڇمض،  ،ؿوظدة افعودة ادحؽؿييٸمٻمقب ٖمـ ٥مٌد اٮمقهڇمب ،  اٮمٌڇمٚم٧ًم
 م2012-هـ1433، 2ط

 ٲمټمتٌـډم اٮمر٢مـځمد، اٮمريـڇمض، اٮمًـٸمقديډم، افػروق افػؼفّقي وإصقفقي، ــــــــــــــ ،
 م.1998-ـه1419، 1ط

 اٜمٺمٴمؾ ٓم اٮمٻمقا٥مـد اٮمٺمٻمڀمځمـډم، دار اٮمتدٲمريـډم، اٮمريـڇمض، اٮمًـٸمقديډم، ـــــــــــــــ ،
 م.2011-هـ 1432، 2ط

 ٲمټمتٌډم اٮمر٢مځمد، اٮمريڇمض،ؿوظدة ادشؼي جتؾى افتقسر، ـــــــــــــــ ، 
  ،ي افتل يبـك ظؾقفو ادذهى ادوفؽل  ٖمڇمي ٚمڇمٗمؿ ، ر١مـڇمٮمډم د٭متـقراه ٓم إصقل آجتفوديَّ

 م2006ٸمډم إردڂمځمَّډم، ٚمزيران اجلڇمٲم
   ،حتٻمځمـؼ :  اجلومع افصحقح ادختك،اٮمٌخڇمري ِمپمد ٖمـ إ١مَم٥مځمؾ أٖمق ٥مٌداهلل اجلٸمٺمل

 م.1987 ه 1407،  3د. ٲمٴمٶمٺمك ديڈم اٮمٌٹمڇم، دار اٖمـ ٭مثٞم ، اٮمځمَمٲمډم ، ٖمٞموت، ط
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  ، ـشػ إرسار ظـ أصقل ؾخر اٮمٌخڇمريُّ ٥مٌد اٮمٸمزيز ٖمـ أيمد ٖمـ ِمپمد، ٥مالء اٮمديـ
، حتٻمځمؼ : ٥مٌد اهلل ِمپمقد ِمپمد ٥مپمر، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم ، ٖمـٞموت، م افبزدوياإلشال

 م1997هـ/1418، 1ٮمٌٿمڇمن ، ط
 ،حتٻمځمؼ وٗمٸمٽمځمؼ أٖمق احلًـ أيمد ٫مريد اٜمزيدي،افتفذيى يف اختصور اددوكياٮمٟماذ٥مل ، 
  ، ٲمټمتٌـډم اٮمٳمـٌڇمب  مؼوصد افؼيعي اخلوصي يف افتكؾوت ادوفقـي،ٖمـ ز٪مځمٌډم ٥مز اٮمديـ

 ډم، ٲمټمتٌډم ٥م٦م اٮمٸمٽمپمځمډم، ع ط، ع ت.اٮمٸمٽمپمځم
  ،افتؾؼـغ يف افػؼـي اٮمٌٹمدادي اٜمڇمٮمټمل أٖمق ِمپمد ٥مٌد اٮمقهڇمب ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ڂمٰم اٮمثٸمٽمٌـل

، حتٻمځمؼ : أٖمق أويس ِمپمد ٖمق ٛمٌزة احلًـٿمل اٮمتٶمـقان، دار اٮمټمتـڈم اٮمٸمٽمپمځمـډم، ادوفؽل
 م.2004-هـ1425، 1ط

 دار  د اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٮمٺمٻمف اٜمڇمٮمټمل،ٮمتٻمٸمځم، ٖمحڋم أمهځمډم اتؼعقد افػؼف ادوفؽل وتؼـقـف، اٖمـ ٖمځمډم
 م.2013-هـ 1434اٮمثٻمڇم٫مډم، ٥م٧م اٮمد٫مٽمډم، 

  ،حتٻمځمـؼ: ِمپمـد وـځمڇمء افســـ افصـغرىاٮمٌځمڀمٻمل أيمد ٖمـ احل٧ًم ٖمـ ٥م٦م أٖمـق ٖمټمـر ،
 م.1989 -هـ  1410اٮمريمـ ا٥ٕمٷمپمل، اٮمٿمڇمذ ٲمټمتٌډم اٮمدار، ع ط، 

 ٥مٶمـڇم، ٲمټمتٌـډم دار ، حتٻمځمؼ : ِمپمد ٥مٌـد اٮمٻمـڇمدر شــ افبقفؼل افؽزى، ـــــــــــــــ
 م1994 ه  1414اٮمٌڇمز، ٲمټمډم اٜمټمرٲمډم، 

  ،حتٻمځمؼ اجلومع افصحقح شــ افسمذياٮم٠مٲمذي ِمپمد ٖمـ ٥مځمًك أٖمق ٥مځمًك اٮمًٽمپمل ،
 : أيمد ِمپمد ٢مڇم٭مر وآٛمرون، دار إٚمځمڇمء اٮم٠ماث اٮمٸمرنم، ٖمٞموت،ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت.

 افتـؼـقح يف  دـتـ ذح افتؾقيح ظذ افتقضـقح، ١مٸمد اٮمديـ ٲمًٸمقد ٖمـ ٥مپمر اٮمتٺمتزان
 ، ع ت.1دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط، أصقل افػؼف
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 حتٻمځمـؼ  وـٌٶمف ، افبفجـي يف ذح افتحػـي أٖمق احلًـ ٥م٦م ٖمـ ٥مٌد اٮمًـالم ،  اٮمتًقٕم
ــٞموت،  ــڇمن، ٖم ــډم،  ٮمٌٿم ــڈم اٮمٸمٽمپمځم ــڇمدر ٢مــڇمه٧م، دار اٮمټمت ــد اٮمٻم وصــححف: ِمپمــد ٥مٌ

 م1998 -هـ  1،1418ط
  حتٻمځمؼ : إٖمراهځمؿ إٖمځمڇمري، دار اٮمټمتـڇمب عريػوت، افتّ اجلُرٙمڇمن ٥م٦م ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٥م٦م ،

 هـ 1405،  1اٮمٸمرنم، ٖمٞموت، ط

 ،افؼـقاكغ افػؼفقـي يف اٖمـ ٙمزي اٮمټمٽمٌل اٮمٹمرڂمڇم٣مل ِمپمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ أيمد ٖمـ ٥مٌد اهلل
، 1، حتٻمځمــؼ: حيــل ٲمـراد، ٲمڄم١مًــډم اٜمختــڇمر ، اٮمٻمــڇمهرة، طتؾخـقص مــذهى ادوفؽقـي

 م.2009 -هـ1430

 حتٻمځمؼ أيمـد ٥مٌـد افصحوح توج افؾغي وصحوح افعربقي، اجلقهري إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ يمڇمد ،
 م. 1987 -  ه 1407، 1اٮمٹمٺمقر ٥مٶمڇمر، دار اٮمٸمٽمؿ ٮمٽمپمالي٧م، ٖمٞموت، ط

  ،ٲمٶمٌٸمـډم ٫مٵمـڇمٮمډم، افعرف وافعؿؾ يف ادـذهى ادـوفؽلاجلځمدي ٥مپمر ٖمـ ٥مٌد اٮمټمريؿ ،
 م.1982اٜمٹمرب، 

 ډم اٮمتٻمٸمځمد اٮمٺمٻمڀمل ٓم اٜمذهڈم اٜمڇمٮمټمل، دار ٥مـ ڇمٌم اٮمټمتـڈم احلـديڋم، ٚمڇمٗمؿ ٖمق١مپمډم، ڂمٷمريَّ
 م.2010 -هـ1431، 1ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط

  ،حتٻمځمؼ: إٛميـ إٛميـي، جومع إمفوتاٖمـ احلڇمٙمڈم لمڇمل اٮمديـ ٖمـ ٥مپمران ،
 م.2000 -هـ1421، 2دار اٮمځمَمٲمډم، دٲمٳمؼ ، ٖمٞموت، ط

  ،حتٻمځمؼ : ادستدرك ظذ افصحقحغاحلڇم٭مؿ ِمپمد ٖمـ ٥مٌداهلل أٖمق ٥مٌد اهلل اٮمٿمځمًڇمٖمقري ،
 م.1990 -هـ 1411،  1ٮمٻمڇمدر ٥مٶمڇم، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم،  ٖمٞموت، طٲمٴمٶمٺمك ٥مٌد ا

  ،حتٻمځمـؼ : صـحقح ابــ حبـوناٖمـ ٚمٌڇمن ِمپمد ٖمـ أيمد أٖمق ٚمڇمٗمؿ اٮمتپمځمپمـل اٮمًٌـتل ،
 م.1993 - -ه 1414،  2ٖمٞموت، ط ٢مٸمځمڈم إرڂمڄموط، ٲمڄم١مًډم اٮمر١مڇمٮمډم 
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  اٜمٹمـرنم  احلٶمڇمب ٢مپمس اٮمديـ أٖمق ٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٥مٌد اٮمريمـ اٮمٶمراٖمٽمزـ
، حتٻمځمـؼ ز٭مريـڇم ٥مپمـٞمات، دار ٥مـڇمٌم اٮمټمتـڈم، مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك اخلؾقـؾ،

 م2003 -هـ 1423
 معؾؿي زايد فؾؼقاظد افػؼفقي وإصقفقيٲمٴمڇمدر اٮمٻمڇم٥مدة اٮمٺمٻمڀمځمډم، ، يمزة أٖمق ٫مڇمرس 
  ،حتٻمځمـؼ يق١مـػ ـػويي افطوفى افربوين فرشوفي أيب زيد افؼـرواينأٖمق احلًـ اٜمڇمٮمټمل ،

 هـ. 1412اٮمٌٻمڇم٥مل، دار اٮمٺمټمر، ٖمٞموت، اٮمٳمځمخ ِمپمد 
 حتٻمځمؼ ٗمٸمريڈم: اٜمحڇمٲمل ٫مڀمپمل احلًځمٿمل،  درر احلؽوم ذح جمؾي إحؽوم، ٚمځمدر ٥م٦م ،

 دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٮمٌٿمڇمن،  ٖمٞموت

   ،دار اٮمٺمټمر،  ٖمٞموتذح خمتك شقدي خؾقؾاخلرر ، 
  ،ځمؼ: أٖمـق ، حتٻمافتقضقح ذح خمتك ابـ احلوجىٛمٽمځمؾ اٖمـ ا١محڇمق اجلٿمدي اٜمڇمٮمټمل

-هــ 1433، 1اٮمٺمٵمؾ اٮمدٲمځمڇم٣مل أيمد ٖمـ ٥م٦م، دار اٖمــ ٚمـزم، اٮمـدار اٮمٌځمٵمـڇمء، ط
 م.2012

 حتٻمځمـؼ : ألمـد ٙمـڇمد، دار احلـديڋم،اٮمٻمڇمهرة، خمتك افعالمي خؾقؾ، ـــــــــــــــ ،
 ٲمـ.2005-هـ1426،  1ط

  ،حتٻمځمؼ: أٖمق إٙمٺمڇمن أصقل افػتقو ظذ مذهى اإلموم موفؽاخلٳمٿمل ِمپمد ٖمـ ٚمڇمرث ،
 م. 1985ون، دار اٮمٸمرٖمځمډم ٮمٽمټمتڇمب، واٜمڄم١مًډم اٮمق٣مٿمځمډم ٮمٽمټمتڇمب، وآٛمر

  ،حتٻمځمؼ : اٮمًـځمد ٥مٌـد شــ افدارؿطـلاٮمدار٬مٶمٿمل ٥م٦م ٖمـ ٥مپمر أٖمق احلًـ اٮمٌٹمدادي ،
 م.1966 -هـ 1386اهلل هڇم٢مؿ يَمن اٜمدن، دار اٜمٸمر٫مډم، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، 

  ،تـڇمب اٮمٸمـرنم، ، دار اٮمټمشـــ أيب داودأٖمق داود ١مـٽمځمَمن ٖمــ ا٢ٕمـٸمڋم اٮمًجًـتڇمن
 ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت.
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  ، افؼح افؽبراٮمدردير أٖمق اٮمٟم٭مڇمت أيمد ٖمـ ِمپمد اٮمٸمدوي  ، 
  ، حتٻمځمؼ ِمپمد ٥مٽمځمش، دار حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبراٮمد١مق٬مل ِمپمد ٥مر٫مف ،

 اٮمٺمټمر، ٖمٞموت
  ، حتٻمځمـؼ : ِمپمـقد ٛمـڇم٣مر، خمتـور افّصـحوحاٮمّرازي ِمپمد ٖمـ أنم ٖمټمر ٖمـ ٥مٌد اٮمٻمڇمدر ،

 1995 - 1415ٖمٞموت، ٣مٌٸمډم ٙمديدة ،  ،ټمتٌډم ٮمٌٿمڇمن ڂمڇمذونٲم
 ٲمٸمٽمپمډم زايد ٮمٽمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم وإصقٮمځمډمؿوظدة افؼيؽ أمغ ، رٚمڇمل ٖمڇمٮمٸمڇمدل ، 
  ،صڇمع ِمپمد ٖمـ ٬مڇم١مؿ ، دار اٜمټمتٌډم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت، ع ط، ع ذح حدود بـ ظرؾياٮمرَّ

 ت.

  بدايي ادجتفد اٮمٻمر٣مٌل ، اٖمـ ر٢مد أٖمق اٮمقٮمځمد ِمپمد ٖمـ أيمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ أيمد ٖمـ ر٢مد
-هــ1395، 4، ٲمٶمٌٸمډم ٲمٴمٶمٺمك اٮمٌـڇمنم احلٽمٌـل وأوٓده، ٲمٰمـ، طو هنويي ادؼتصد

 م.1975
 افبقون وافتحصقؾ وافؼح وافتقجقف وافتعؾقؾ دسـوئؾ ادسـتخرجي، ـــــــــــــــ ،

، 2طٮمٌٿمـڇمن،  دار اٮمٹمـرب اطإ١مـالٲمل، ٖمـٞموت ، د ِمپمد ٚمجـل وآٛمـرون حتٻمځمؼ:
 م 1988 -هـ  1408

 ٮمٌځمڇمن ٲمڇم ا٬متٵمتف ر١مـقم اٜمدوڂمـډم ٲمــ إٚمټمـڇمم  ادؼدموت ادؿفدات، ــــــــــــــــ
اٮم٩م٥مځمډم واٮمتحٴمځمالت اٜمحټمَمت ٕٲمڀمڇمت ٲمًڇمئؾ اٜمٳمټمالت، حتٻمځمـؼ: ١مـٸمځمد أيمـد 

 م.1988-هـ 1408، 1أ٥مراب، دار اٮمٹمرب اطإ١مالٲمل، ٖمٞموت ٮمٌٿمڇمن، ط
 اٮمٶمـڇمهر اٮمتٽمـځم٦م، دار اٮمٹمـرب  ، حتٻمځمؼ: اٜمختڇمر ٖمـافػتووى ابـ رصد،  ـــــــــــــــ

 م. 1987-هـ1407، 1اطإ١مالٲمل، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط
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  ،اٮمرو٭مل ِمپمد، ڂمٷمريډم اٮمتٻمٸمځمـد اٮمٺمٻمڀمـل وأ٘مرهـڇم ٓم اٛمـتالف اٮمٺمٻمڀمـڇمء ، دار اٮمٴمـٺمڇمء
 م.2000 -هـ1421، 1اجلزائر، ودار اٖمـ ٚمزم، ٖمٞموت ٮمٌٿمڇمن، ط

 م اطإ١مـالٲمځمډم، دار اٮمريًقن أيمد،  ڂمٷمريـډم اٮمتٻمريـڈم واٮمتٹمٽمځمـڈم وٗمٶمٌځمٻمڇمهتـڇم ٓم اٮمٸمٽمـق
 م.1998 -هـ 1418، 1اٮمټمٽمپمډم، ٲمٰم، ط

  ، ٖمځمدي أٖمق اٮمٺمځمض ِمپّمد ٖمـ ِمپّمد ٖمـ ٥مٌـد اٮمـرّزاق احلًـځمٿمل تـوج افعـروس مــ اٮمزَّ
 ، حتٻمځمؼ ُمپمق٥مډم ٲمـ اٜمحٻمٻم٧م، دار اٍمدايډم.جقاهر افؼومقس

  ّقل افبحر ادحقط يف أصـ،  ٖمـ ٥مٌد اهلل أٖمق ٥مٌد اهللر٭مٯم ٖمدر اٮمديـ ِمپمد ٖمـ هبڇمدر اٮمز
 دار اٮمټمتٌل، اٮمٻمڇمهرة.، افػؼف

 وزارة إو٬مڇمف ، ، حتٻمځمؼ : ٗمځمًٞم ٫مڇمئؼ أيمد ِمپمقدادـثقر يف افؼقاظد،  ـــــــــــــــ
 هـ 1405واٮمٳمئقن اطإ١مالٲمځمډم ، اٮمټمقيڊم، اٮمٶمٌٸمډم اٮمثڇمڂمځمډم ، 

 ،هـ.1403، 1، دار اٮمٹمرب اطإ١مالٲمل، طذح افؼقاظد افػؼفقي اٮمزر٬مڇم، أيمد 

 م2004-هـ 1425، 2ؾ اٮمٺمٻمڀمل اٮمٸمڇمم،  دار اٮمٻمٽمؿ، دٲمٳمؼ، ط، اٜمدٛمـــــــــــــــ 
  ،دار ذح افزرؿوين ظذ مقضل اإلموم موفـؽاٮمزر٬مڇمن ِمپمد ٖمـ ٥مٌد اٮمٌڇم٬مل ٖمـ يق١مػ ،

 هـ.1411اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت، 
  ،ادــفٍ ادـتخـى يف ؿقاظـد اٮمز٬مڇمق أنم احلًـ ٥مٝم ٖمــ ٬مڇم١مـؿ ٖمــ ِمپمـد اٮمتځمجځمٌـل

 .ادذهى
  ،م.1997، دار اٮمٺمټمر اٮمٸمرنم، اٮمٻمڇمهرة، ف وظكه، آراؤه وؾؼففموفؽ حقوتأٖمق زهرة 
  ،دار اٮمټمتڈم اٮمثٻمڇم٫مځمډم، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت.افرشوفيأٖمق زيد اٮمٻمٞموان ، 
  ،كصـى افرايـي ٕحوديـٌ اٮمزيٽمٸمل لمڇمل اٮمديـ أٖمق ِمپمد ٥مٌد اهلل ٖمـ يق١مػ ٖمـ ِمپمد

: ِمپمـد ٥مقاٲمـډم، ٲمڄم١مًـډم ، حتٻمځمـؼ اهلدايي مع حوصقتف بغقي إدعل يف ختريٍ افزيؾعـل
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،  1اٮمًـٸمقديډم، ط –ٙمـدة  -اٮمريڇمن ، ٖمٞموت ،ٮمٌٿمـڇمن، دار اٮمٻمٌٽمـډم ٮمٽمثٻمڇم٫مـډم اطإ١مـالٲمځمډم
 م.1997هـ/1418

 ذح معـوين اٜمٽمؽ ٖمـ ١مٽمپمډم أٖمـق ٙمٸمٺمـر،  اٮمٶمحڇموي أيمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ ١مالٲمډم ٖمـ ٥مٌد
 هـ.1399،  1، حتٻمځمؼ : ِمپمد زهري اٮمٿمجڇمر، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت، طأثور

  ٭مثٞم اٮمدٲمٳمٻمل أٖمق اٮمٺمداء إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ٥مپمر، ٗمٺمًٞم اٮمٻمرآن اٮمٸمٷمځمؿ، حتٻمځمؼ: ١مڇمٲمل اٖمـ
 م.1999-هـ1420، 2ٖمـ ِمپمد ١مالٲمډم، دار ٣مځمٌډم، ط

  ،حتٻمځمؼ : ِمپمد ٫مڄماد ٥مٌد شــ ابـ موجفاٖمـ ٲمڇمٙمف ِمپمد ٖمـ يزيد أٖمق ٥مٌداهلل اٮمٻمزويٿمل ،
 اٮمٌڇم٬مل، دار اٮمٺمټمر، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت.

 حتٻمځمؼ : ٗمٻمل اٮمديـ اٮمٿمدوي، دار اٮمٻمٽمؿ،  ادقضلٌداهلل إصٌحل، ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس أٖمق ٥م ،
 م. 1991 -هـ  1413، 1دٲمٳمؼ، ط

 .ُمٽمډم ُمپمع اٮمٺمٻمف اطإ١مالٲمل، اٮمٸمدد اٮمٸمڇمذ، اٮمٸمٻمقد اٜمًتجدة وقاٖمٶمڀمڇم وڂمَمذج ٲمٿمڀمڇم 
  ،حتٻمځمؼ أٖمق إٙمٺمـڇمن واٮمٶمـڇمهر اٜمٸمپمـقري، ذح حدود ابـ ظرؾيِمپمد إڂمٴمڇمري  ،

 1993، 1ل، ٖمٞموت، طدار  اٮمٹمرب اطإ١مالٲم
  ِمپمد احلجقي اٮمتٸمڇمٮمٌل، اٮمٺمټمـر اٮمًـڇمٲمل ٓم ٗمـڇمريخ اٮمٺمٻمـف اطإ١مـالٲمل، ٲمٶمٌٸمـډم إدارة

 هـ1345،  وٲمٶمٌٸمډم اٮمٌٽمديډم ٖمٺمڇمس، 1340اٜمٸمڇمرف ، اٮمرٖمڇمط،
  ،ٮمٌٿمڇمن -، دار اٮمٿمٺمڇمئس، ٖمٞموت  ُمعجؿ فغي افػؼفوَِمپمد رواس ٬مٽمٸمف ٙمل وآٛمرون 
 ٓم أصـقل  ، اٮمتحٌـٞم ذح اٮمتحريـرَمن٥مالء اٮمديـ أنم احلًـ ٥م٦م ٖمـ ١مـٽمځم ادرداوي

 حتٻمځمؼ: ٥مٌد اٮمريمڇمن ٖمـ ٥مٌد اهلل اجلٟميـ، دار اٮمر٢مد، اٮمريڇمض، ع ط، ع ت.، اٮمٺمٻمف
  اٜمٿمجقر أيمد ٖمـ ٥م٦م، ذح اٜمٿمڀمڌم اٜمٿمتخڈم إ٨م ٬مقا٥مد اٜمذهڈم، حتٻمځمؼ ِمپمـد اٮمٳمـځمخ

 ِمپمد إٲم٧م، دار ٥مٌد اهلل اٮمٳمٿمٻمځمٶمل، ع ط، ع ت.
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  ،1، دار صڇمدر، ٖمٞموت، طون افعربفساٖمـ ٲمٿمٷمقر ِمپمد ٖمـ ٲمټمرم 
  ٲمٻمتځمڊم ٥مٌد اٮمٻمڇمدر، اٮمٻمقا٥مد اٮمٺمٻمڀمځمډم اٜمًتٿمٌٶمډم ٲمـ ٭متڇمب اٜمًڇمٮمؽ ٖٓمـ اٮمٸمرنم، ر١مڇمٮمډم

 م.2014-م2013ٲمڇمٙمًتٞم، إذاف : يمحڇمٲمل ّمتڇمر، ٙمڇمٲمٸمډم وهران، 
  رّي  ،  حتٻمځمؼ ِمپمد اٮمدردانم،ؿقاظد افػؼف أنم ٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ أيمد،  اٜمٻمَّ
 حتٻمځمؼ: أيمد ٖمـ ٥مٌد اهلل ٖمــ افػؼف ؿقاظد ٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ أيمد، اٜمٻمري أنم ،

 يمځمد، ٲمر٭مز اٚمځمڇمء اٮمثرات اطإ١مالٲمل، ٲمټمډم. 

 2012، حتٻمځمؼ ِمپمد اٮمدردانم، دار إٲمڇمن، اٮمرٖمڇمط، ـــــــــــــــ 
 حتٻمځمؼ: أنم اٮمٺمٵمؾ اٮمٸمپمـران، دار اٮمټمتـڈم ظؿؾ مـ ضى دـ حى، ـــــــــــــــ  ،

 م.2004 -هـ1424، 1، ٖمٞموت ٮمٌٿمڇمن، طاٮمٸمٽمپمځمډم

 اٮمټمٽمځمڇمت اٮمٺمٻمڀمځمډم، حتٻمځمؼ: ِمپمد ٖمـ اٍمڇمدي أٖمق إٙمٺمڇمن، دار اٮمٸمرٖمځمـډم ـــــــــــــــ ،
 م.1997ٮمٽمټمتڇمب، 

  ،دار اجلومع افصحقحٲمًٽمؿ ٖمـ احلجڇمج ٖمـ ٲمًٽمؿ اٮمٻمٳمٞمي اٮمٿمځمًڇمٖمقري أٖمق احل٧ًم ،
 اجلځمؾ ٖمٞموت ، و دار ا٫ٕمڇمق اجلديدة ـ ٖمٞموت، ع ط، ع ت.

  ، افتوج واإلـؾقؾ دختك اٜمّقاق ِمپمد ٖمـ يق١مػ ٖمـ أنم اٮمٻمڇم١مؿ اٮمٸمٌدري أٖمق ٥مٌد اهلل
 هـ.1398، دار اٮمٺمټمر،  ٖمٞموت،  خؾقؾ

  ، اٖمـ اٮمٿمجڇمر اٮمٺمتقٚمل ٗمٻمل اٮمديـ أٖمق اٮمٌٻمڇمء ِمپمد ٖمـ أيمد ٖمــ ٥مٌـد اٮمٸمزيـز ٖمــ ٥مـ٦م
، 2ڇمن، ط، حتٻمځمؼ : ِمپمد اٮمـزٚمځم٦م و ڂمزيـف يمـڇمد، ٲمټمتٌـډم اٮمٸمٌځمټمـذح افؽقـى ادـر

 ٲمـ 1997هـ ، 1418

  ،إصبوه وافـظوئر ظذ مذهى أيب حـقػي افــعامناٖمـ ڂمجځمؿ زيـ اٮمٸمڇمٖمديـ ٖمـ إٖمراهځمؿ ،
 م.1980 -هـ1400دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، 
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  ،ر١مـڇمٮمډم افؼقاظد افػؼفّقي وأثرهـو يف افػؼـف اإلشـالملاٮمٿمدوي ٥م٦م أيمد ٪مالم ِمپمد ،
 م.1984-هـ1404ٙمڇمٲمٸمډم أم اٮمٻمرى، اٮمًٸمقديډم، ٲمڇمٙمًتڇمر، إذاف يڇم١م٧م ٢مڇمذٕم، 

  ڂمزيف ٭مَمل ٚمداد، ٖمٶمڇم٬مڇمت آئتَمن ٪مٞم اٜمٹمٶمڇمة، ُمٽمډم ُمپمـع اٮمٺمٻمـف اطإ١مـالٲمل، اٮمٸمـدد
 اٮمثڇمن ٥م٩م

 ، افػقاـف افدواين ظذ رشوفي ابـ أيب زيد افؼـرواين  اٮمٿمٺمراوي أيمد ٖمـ ٪مٿمځمؿ ٖمـ ١مڇمٌم ،
 اٜمحٻمؼ  روڇم ٫مرٚمڇمت، ٲمټمتٌډم اٮمثٻمڇم٫مډم اٮمديٿمځمډم

 حتٻمځمـؼ: ٲمٴمـٶمٺمك بؾغي افسوفؽ يف إػ أؿـرب ادسـوفؽي أٖمق اٮمٸمٌڇمس أيمد ، اٮمٴمڇمو ،
 م.1972٭مَمل وصٺمل، دار اٜمٸمڇمرف، اٮمٻمڇمهرة، 

  ،حتٻمځمؼ وٌٶمف وصححف: ِمپمـد ٥مٌـد اٮمًـالم ٢مـڇمه٧م، دار اٮمټمتـڈم ـــــــــــــــ
 م.1995-هـ1415اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت،  ٮمٌٿمڇمن، 

 رحوصقي افصووي ظذ افؼح افصغ، ـــــــــــــــ ، 
 م 1988 -  ه 1408، 2م، ط  1985 -  ه 1405، 1ط 
  ،٥مــڇمدل وٕم ٬مقٗمــف، اٮمٻمقا٥مــد واٮمٵمــقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمــډم اٮمٻمرا٫مځمــډم، دار اٮمٌٳمــڇمئر اطإ١مــالٲمځمډم

 م.2004 -هـ1425، 1ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط

  ،حتٻمځمؼ: ِمپمد اٮمٶمڇمهر اٜمځمًـڇموي، دار مؼوصد افؼيعي اإلشالمقياٖمـ ٥مڇم٢مقر اٮمٶمڇمهر ،
 م.2011-ـه3،1432اٮمٿمٺمڇمئس، إردن، ط

  ،اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٖمـ ٥مڇمصؿ اٮمٿمپمري اٮمٻمر٣مٌل أٖمق ٥مپمـر يق١مـػ ٖمــ ٥مٌـد اهلل ٖمــ ِمپمـد
، حتٻمځمؼ : ِمپمد ِمپمد أٚمځمـد وٮمـد ٲمڇمديـؽ اٜمقريتـڇمن، ٲمټمتٌـډم افؽويف يف ؾؼف أهؾ ادديـي

  م.1980-هـ1400، 2اٮمريڇمض احلديثډم، اٮمريڇمض، اٜمپمٽمټمډم اٮمٸمرٖمځمډم اٮمًٸمقديډم، ط
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 حتٻمځمؼ ١مڇمٌم ِمپمد ٥مٶمـڇمومع دذاهى ؾؼفوَ إمصورآشتذـور اجل، ـــــــــــــــ ،-
 م.2000ِمپمد ٥م٦م ٲمٸمقض، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم،  ٖمٞموت، 

 حتٻمځمؼ : ٲمٴمٶمٺمك ٖمـ أيمد  افتؿفقد دو يف ادقضل مـ ادعوين وإشوكقد، ـــــــــــــــ ،
 اٮمٸمٽمقى و ِمپمد ٥مٌد اٮمټمٌٞم اٮمٌټمرى، ٲمڄم١مًډم اٮمٻمر٣مٌف

 حتٻمځمؼ ٥مٌد اٮمٽمٶمځمـػ ذح مقورة افػودپمد اٜمڇمٮمټمل، أنم ٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ أيمد ٖمـ ِم ،
 م2000 -هـ 1420ٚمًـ ٥مٌد اٮمريمـ، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم ٮمٌٿمڇمن، ٖمٞموت، 

  ،٥مٌد اٮمريمـ ٖمـ صڇمٮمح اٮمٸمٌد اٮمٽمٶمځمػ، اٮمٻمقا٥مد واٮمٵمقاٖمط اٮمٺمٻمڀمځمډم اٜمتٵمپمٿمډم ٮمٽمتځمًٞم 

  ،ٮمـريمـ حتٻمځمؼ : ٚمٌځمڈم ا، مصـػ ظبد افرزاق٥مٌد اٮمرزاق أٖمق ٖمټمر ٖمـ مهڇمم اٮمٴمٿمٸمڇمن
 هـ.1403،  2ا٥ٕمٷمپمل، اٜمټمتڈم اطإ١مالٲمل، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط

  ،مصطؾح مو جرى بف افعؿؾ وأثره ظذ تغر افػتـقى يف اددرشـي ٥مٌد اٮمٺمتڇمح اٮمزڂمځمٺمل
، ٲمر٭مز اٮمتپمځمز اٮمٌحثل ٓم ٫مٻمـف اٮمٻمٵمـڇميڇم اٜمٸمـڇمسة، ٙمڇمٲمٸمـډم ادوفؽقي بوفغرب اإلشالمل

 م.2010-هـ 1431 اطإٲمڇمم ِمپمد ٖمـ ١مٸمقد، اٜمپمٽمټمډم اٮمٸمرٖمځمډم اٮمًٸمقديډم،
 ادعقكـي ظـذ مـذهى ظـومل ،  اٮمٌٹمـدادي ٥مٌد اٮمقهڇمب اٮمٻمڇم ي أنم ِمپمد ٥م٦م ٖمـ ڂمٰمـ

حتٻمځمؼ: ِمپمد ٚمًـ إ١مَم٥مځمؾ اٮمٳمڇم٫مٸمل، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمـٞموت، ٮمٌٿمـڇمن، ادديـي، 
 م. 1998 -هـ1418، 1ط

 حتٻمځمؼ احلٌځمڈم ٖمــ ٣مـڇمهر، دار اإلذاف ظذ كؽً مسوئؾ اخلالف،  ـــــــــــــــ ،
 هـ.1،1420اٖمـ ٚمزم، ط

  ،1، دار اٮمٴمــڇمدر، ٖمــٞموت، طرساج افســوفؽ٥مــثَمن ٖمـــ ٚمًــٿم٧م اٮمــٟمي اجلٸمــ٦م ،
 م.1994
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  ،اٮمٸمدوي اٜمڇمٮمټمل ٥م٦م اٮمٴمٸمځمدي، ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمدوي ٥مٝم ذح ٭مٺمڇميـډم اٮمٶمڇمٮمـڈم اٮمرٖمـڇمن
 هـ.1412حتٻمځمؼ يق١مػ اٮمٳمځمخ ِمپمد اٮمٌٻمڇم٥مل، دار اٮمٺمټمر،  ٖمٞموت، 

  ، دار اٮمٹمرب اطإ١مـالٲمل،  وفؽ يف ذح مقضل موفؽادساٖمـ اٮمٸمرنم أنم ٖمټمر اَٜمٸمڇم٫مري ،
 م2007 -هـ1428، 1ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط

 حتٻمځمـؼ: ِمپمـد ٥مٌـد اهلل ـتوب افؼبس يف ذح مقضل موفؽ بـ أكس، ـــــــــــــــ ،
 م.1992، 1وٮمد ٭مريؿ، دار اٮمٹمرب اطإ١مالٲمل، ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن،  ط

 ٞموت، ع ط، ع ت.، ٖمدار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، أحؽوم افؼرآن، ـــــــــــــــ 
  ،افؼقاظد وافّضقابط افػؼفّقي ادستخرجي مـ أصقل افػتقـو فؾخشــل٥مزيزة ٥مټمقش ،

 م.2001هـ 1422ر١مڇمٮمډم اٜمڇمٙمًتٞم، إذاف ِمپمد،  ٲمٻمٌقل ٚم٧ًم، ٙمڇمٲمٸمډم اجلزائر، 

  ٥مٶمځمډم رٲمٵمڇمن، ٲمق١مـق٥مډم اٮمٻمقا٥مـد اٮمٺمٻمڀمځمـډم اٜمٿمٷمپمـډم ٮمٽمپمٸمـڇمٲمالت اٜمڇمٮمځمـډم اطإ١مـالٲمځمډم
 ڇمسة، دار اطإيَمن، اطإ١مټمٿمدريډم، ع ط، ع ت.ودورهڇم ٓم ٗمقٙمځمف اٮمٿمٷمؿ اٜمٸم

  ،اٮمٸمالئل صالح اٮمديـ ٛمٽمځمؾ ٖمــ ٭مځمټمٽمـدي، اٜمجپمـقع اٜمـذهڈم ٓم ٬مقا٥مـد اٜمـذهڈم
ٮمٽمپمديٿمـډم، حتٻمځمؼ: ٚمًـ ٖمـ أيمد ٖمـ أٚمًـ اٮمٺمټمل، ٲمٶمٌق٥مـڇمت اجلڇمٲمٸمـډم اطإ١مـالٲمځمډم 

 هـ.1414
  ،وم ؾتح افعع ادوفؽ يف افػتـقى ظـذ مـذهى اإلمـاٖمـ ٥مٽمځمش ِمپمد ٖمـ أيمد ٖمـ ِمپمد

 هـ 1299 - 1217لمٸمڀمڇم وڂمًٻمڀمڇم و٫مڀمر١مڀمڇم ٥م٦م ٖمـ ڂمڇميػ اٮمٳمحقد،  موفؽ،
 دار اٮمټمتـڈم اٮمٸمٽمپمځمـډم، ذح مـح اجلؾقؾ ظذ خمتك افعالمي خؾقـؾ، ـــــــــــــــ ،

 . 2003ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، 
 م.1989 -هـ 1409، دار اٮمٺمټمر، ٖمٞموت، ـــــــــــــــ 
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 ډم د٭متـقراه، اذاف: ِمپمـقد صـڇمٮمح ر١مڇمٮم، آجتفود آشتثـوئل ،٥مپمر  ٖمـ ِمپمد ٲمقڂمډم
 م.2008ٙمڇمٖمر، اجلڇمٲمٸمډم إردڂمځمډم، 

  ،افؽؾقوت افػؼفقي ظـذ مـذهى اٖمـ ٪مڇمزي اٮمٸمثَمن اٜمټمٿمڇمد أنم ٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ ٥م٦م
 ، ا٥متٿمك ٖمف ٙمالل ٥م٦م اجلڇمهڇمن. اإلموم موفؽ بـ أكس

  ،مــ ـتـوب تطبقؼوت افؼقاظد افػؼفقي ظـد ادوفؽقي اٮمٹمريڇمن اٮمٴمڇمدق ٖمـ ٥مٌد اٮمريمڇمن
، دار اٮمٌحـقث ٮمٽمدرا١مـڇمت اطإ١مـالٲمځمډم وإٚمځمـڇمء إيضوح ادسـوفؽ وادــفٍ ادـتخـى

 م.2002-هـ1423، 1اٮم٠ماث، ط

  ، حتٻمځمؼ : ٥مٌد اٮمًالم معجؿ مؼويقس افؾغياٖمـ ٫مڇمرس أٖمق احل٧ًم أيمد ٖمـ ٖمـ ز٭مريڇم ،
 م.1979 -هـ 1399ِمپمد هڇمرون، دار اٮمٺمټمر، اٮمٶمٌٸمډم : 

  ٲمٶمٌٸمډم اٮمًٿمډم اٜمحپمديډم.ذح افؽقـى ادـر، اٮمٺمتقٚمل ٗمٻمل اٮمديـ أٖمق اٮمٌٻمڇمء ، 
 تبكـة احلؽـوم ظــ أصـقل إؿضـقي ٖمرهڇمن اٮمديـ إٖمراهځمؿ ٖمــ ٥مـ٦م،   اٖمـ ٫مرٚمقن

 هـ.1416، 1، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمٞموت، طومـوهٍ احلؽوم
  ، ادصـبوح ادــر يف ؽريـى افؼـح افؽبـر اٮمٺمځّمقٲمّل أيمد ٖمـ ِمپمد ٖمــ ٥مـ٦م اٜمٻمـري

 اٮمٸمٽمپمځمډم،  ٖمٞموت، اٜمټمتٌډم فؾراؾعل

 دار اٮمټمتڈم اجلومع ٕحؽوم افؼرآنهـ(: 671اٮمٻمر٣مٌل، أٖمق٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ أيمد  ت ،
 م.1937اٜمٰميډم، اٮمٻمڇمهرة، 

  ،افػـروق أو أكـقار افـزوق يف أكـقاَ اٮمٻمرآم أٖمق اٮمٸمٌڇمس أيمد ٖمـ إدريس اٮمٴمٿمڀمڇمٙمل
وت، ، حتٻمځمـؼ ٛمٽمځمـؾ اٜمٿمٴمـقر، دار اٮمټمتـڈم اٮمٸمٽمپمځمـډم، ٖمـٞمافػروق )مـع اهلـقامش (

 م.1998 -هـ 1418
 حتٻمځمؼ ٣مف ٥مٌد اٮمـرؤوف ١مـٸمد ، ڂم٩مـ ذ٭مـډم ذح تـؼقح افػصقل، ـــــــــــــــ ،

 م. 1973 -هـ  1393، 1اٮمٶمٌڇم٥مډم اٮمٺمٿمځمډم اٜمتحدة ، ط
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 م.1994، اٮمذٛمٞمة،حتٻمځمؼ ِمپمد ٚمجل، دار اٮمٹمرب،  ٖمٞموت،  ـــــــــــــــ 
 إظـالم ادـقؿعغ ظــ اهلل ،  اٖمـ ٬مځمؿ اجلقزيډم ِمپمد ٖمـ أنم ٖمټمر أيقب اٮمزر٥مل أٖمق ٥مٌـد

 م1973،  حتٻمځمؼ : ٣مف ٥مٌد اٮمرءوف ١مٸمد، دار اجلځمؾ ، ٖمٞموت ، رب افعودغ
  ،دار إصـبوه وافـظـوئراٮمًٌټمك ٗمڇمج اٮمديـ ٥مٌد اٮمقهڇمب ٖمـ ٥مـ٦م اٖمــ ٥مٌـد اٮمټمـڇمٓم ،

 م1991 -هـ  1411، 1اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ط
  ،افثؿقـي ؾقام اكتؿـك فعـومل  ذح افققاؿقًاٮمًجٽمَمد أنم ٥مٌد اهلل ِمپمد ٖمـ أنم اٮمٻمڇم١مؿ

،حتٻمځمؼ: ٥مٌد اٮمٌڇم٬مل ٖمدوي، ٲمټمتٌډم اٮمر٢مـد ادديـي يف افؼقاظد وافـظوئر وافػقائد افػؼفقي
 م. 2004 -هـ1425، 1ڂمڇمذون، اٮمريڇمض، اٮمًٸمقديډم، ط

  ، ١محٿمقن، اٜمدوڂمډم اٮمټمٟمى، حتٻمځمؼ : ز٭مريـڇم ٥مپمـٞمات، دار اٮمټمتـڈم اٮمٸمٽمپمځمـډم ٖمـٞموت
 .ٮمٌٿمڇمن

  ،دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمـٞموت افؽزى مع مؼدموت ابـ رصداددوكي ـــــــــــــــ ،
 ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت .

   ، ٛمزِّ   -هــ 1414، 1،  دار اٮمټمتـڇمب اٮمٸمٽمپمځمـډم، ٖمـٞموت، ٮمٌٿمـڇمن، ط إصـقلاٮمنَّ
 م. 1993

  ،اٜمټمتـڈم أحؽـوم افؼــي يف افػؼـف اإلشـالمل ادـوفؽل١مټمحڇمل ِمپمـد احلجـڇمٙمل ،
 م.2001 -هـ1422، 1اطإ١مالٲمل،  ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ط

  ،أحؽوم ظؼد افبقع يف افػؼف اإلشالمل ادوفؽل١مټمحڇمل ِمپمد احلجڇمٙمل ، 
  ،دار اٖمــ اظتبور ادآٓت ومراظوة كتـوئٍ افتكـؾوتاٮمًٿمقد ٥مٌد اٮمريمـ ٖمـ ٲمٸمپمر ،

 هـ.1424، 1اجلقزي، اٮمًٸمقديډم، ط
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  ځمق٣مّل ًُّ ، دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمـډم، ٖمـٞموت، إصبوه و افـظوئر٥مٌد اٮمريمـ ٖمـ أنم ٖمټمر ،  اٮم
 هـ1403ڇمن، ٮمٌٿم

  دار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، ٖمـٞموت، ٮمٌٿمـڇمن، ع ، إصبوه وافـظوئر يف افـحقـــــــــــــــــ
 ط، ع ت.

  ، حتٻمځمـؼ: أٖمـق ، ادقاؾؼـوتاٮمٳمڇم٣مٌل إٖمراهځمؿ ٖمـ ٲمق١مك ٖمـ ِمپمد اٮمٽمخپمل اٮمٹمرڂمـڇم٣مل
 م.1997 -هـ1417،  ٥1مٌځمدة ٲمٳمڀمقر ٖمـ ٚمًـ آل ١مٽمَمن، دار اٖمـ ٥مٺمڇمن، ط

 ٓظتصوما، ـــــــــــــــــــ. 
  ،ظؼد اجلقاهر افثؿقـي يف مذهى ظومل ادديــياٖمـ ٢مڇمس ٙمالل اٮمديـ ٥مٌد اهلل ٖمـ ڂمجؿ ،

حتٻمځمؼ: ِمپمد أٖمق إٙمٺمڇمن و ٥مٌد احلٺمځمظ ٲمٿمٴمقر، دار اٮمٹمـرب اطإ١مـالٲمل، ٖمـٞموت، 
 م.1995 -هـ1415، 1ٮمٌٿمڇمن، ط

  ،م.1981، 2، دار اٮمٿمڀمٵمډم اٮمٸمرٖمځمډم ، ٖمٞموت. طتعؾقؾ إحؽوم٢مٽمٌل ِمپمد ٲمٴمٶمٺمك 
 حتٻمځمؼ: أنم إػ حتؼقؼ احلؼ مـ ظؾؿ إصقل إرصود افػحقل، ِمپمد ٖمـ ٥م٦م ٮمٳمق٭مڇمنا ،

 م.2000 -هـ1421، 1دار اٮمٺمٵمځمٽمډم، اٮمريڇمض، اٮمًٸمقديډم، ط، ٚمٺمص إ٘مري

 حتٻمځمـؼ ٭مـَمل احلـقت، دار اٮمر٢مـد، ادصــػهــ(، 235اٖمـ أنم ٢مځمٌډم، أٖمق ٖمټمر  ت ،
 هـ..1409اٮمريڇمض، 

 حتٺمډم أ٭مځمڇمس اٮمٿمڇمس ٖم٩مح ٥مپمٽمځمڇمت ٫مـڇمس، اٮمقزان ذيػ أنم ٥مځمًك ١مځمدي اٜمڀمدي ،
 م.2001-هـ٣1422مٌٸمډم وزارة إو٬مڇمف واٮمٳمڄمون اطإ١مالٲمځمډم اٜمٹمرٖمځمډم، 

 ،حتٻمځمؼ: إيضوح ادسوفؽ إػ ؿقاظد اإلموم موفؽاٮمقڂم٩ميز أنم اٮمٸمٌڇمس أيمد ٖمـ حيل ،
أيمد ٖمق٣مڇمهر اخلٶمڇمنم، صٿمدوق اٮمٽمجٿمډم اٜمٳم٠م٭مډم ٮمٿم٩م اٮمـ٠ماث اطإ١مـالٲمل، اٮمرٖمـڇمط، 

 م.1980 -هـ1400اٜمٹمرب، 
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  حتٻمځمؼ: اٮمٹمريڇمن صڇمدق ٖمـ ٥مٌـد اٮمريمـڇمن، دار اٖمــ ٚمـزم، ٖمـٞموت ــــــــــــــــ
 م.2006-هـ1427، 1ٮمٌٿمڇمن،  ط

  ادعقور ادعرب واجلومع ادغرب ظـ ؾتووى ظؾـامَ إؾريؼقـي وإكـدفس ـــــــــــــــ
 هـ.1401،دار اٮمٹمرب اطإ١مالٲمل، ٖمٞموت، وادغرب

 ٌدار اٮمټمتڈم اٮمٸمٽمپمځمډم، اجلومع دسوئؾ اددوكي وادختؾطيد اهلل، اٖمـ يقڂمس أنم ٖمټمر ٖمـ ٥م ،
 ٖمٞموت، ٮمٌٿمڇمن، ع ط، ع ت.
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 : فهرس املوضوعات-5

 أ :اإلهداء

 ب :الشكر والتمدٌر

 جـ :الممدمة

 س :الملخص

: تعريُف ُمصطلحاِت العنوان  1 المبحــث التمهيديُّ

ل:تعرٌف المواعد والّضوابط الفمهٌّة لة.المطلب األوَّ  2 ،واأللفاظ ذات الّصِ

 2 الفرع األول: تعرٌف الماعدة الفمهٌّة.

. ًّ ابط الفمه  3 الفرع الثانً: تعرٌف الضَّ

.الفرع الثالث: األلفاظ  ًّ ابط الفمه لة بالماعدة والضَّ  4 ذات الّصِ

 7 المطلب الثَّانً: تعرٌف المعاوضات المالٌّة، والبٌوع والّشركات.

 7 المعاوضات المالٌّة.الفرع األول: تعرٌف 

 7 الفرع الثانً: تعرٌف البٌوع.

 8 الفرع الثالث: تعرٌف الشَّركات.

 9 الفرع الرابع: عاللة المعاوضات المالٌّة بالبٌوع والشَّركات.

ل: التّقعيدُ الفقهّي في المذهب المالكّي، وعالقة المنطق االجتهادّيِ بالقواعد والضَّوابط  الفصل األوَّ
 ة للمعاوضات الماليَّة في المذهب.الفقهيّ 

11 

 11 المبحث األّول: التّقعيد الفقهّي في المذهب المالكيّ 

ِ فً المواعد الفمهٌَّة: ًّ ة للتّصنٌِف المالك مات العامَّ ل: الّسِ  12 المطلب األوَّ

. ًّ ًّ فً المذهب المالك  18 المطلب الثَّانً: مصادر التّمعٌد الفمه

.الفرع األول: النص ال ًُّ  18 شَّرع

 21 اإلجماع.الفرع الثانً: 

 21 الفرع الثَّالث: المٌاس

 22 آثار السلف. الفرع الرابع:
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 23 الفرع الخامس: االستصالح.

 24 الفرع السادس: سدُّ الذّرائع

 25 الفرع السابع: االستصحاب.

. ًّ ًّ فً المذهب المالك  27 المطلب الثَّانً: طرق التّمعٌد الفمه

 27 األول: االستنباط واالجتهاد ) الكلٌّات الثَّابتة(:الفرع 

 28 الفرع الثانً: االستمراء ) الكلٌَّات المثبتة(

 29 الفرع الثالث: المٌاس.

وابِط الفقهيّة للمعاوضات الماليَّة، والمنطِق االجتهادّيِ في المبحث الثَّاني:  العالقة بين القواعِد والضَّ
 ِ  المذهب المالكّي

31 

وابط الفمهٌَّة ال ل:العاللة بٌن مماصِد التَّشرٌع فً المعاوضات المالٌَّة، وبٌن المواعِد والضَّ مطلب األوَّ
  ِ ًّ  الحاكمة لها فً المذهب المالك

32 

 32 الفرع األول: ممصد رواج األموال

 34 الفرع الثانً: ممصد ُوضوح األَموال:

 35 الفرع الثالث: ممصد إثبات األموال: 

 37 ع الّرابع: ممصد العدل:الفر

 38 الفرع الخامس: ممصد حفظ األموال:

ِ المطلب الثَّانً: ًّ وابط الفمهٌَّة للمعاوضات المالٌَّة فً المذهب المالك باألصول عاللة المواعد والضَّ
 االجتهادٌَّة للمذهب.

41 

 41 للُمعاوضات المالٌَّة. الفرع األول: المصلحة المرسلة، وعاللتها بالمواعِد والّضوابِط الفمهٌَّةِ 

 43 الفرع الثانً: المٌاس، وعاللته بالمواعِد والّضوابِط الفمهٌَِّة للُمعاوضات المالٌَّة.

 45 الفرع الثالث: االستحساُن وعاللته بالمواعِد والّضوابِط الفمهٌَِّة للُمعاوضات المالٌَّة.

ابع: سدُّ الذَّرٌعة،وعاللتها بالمواعدِ   47 والّضوابِط الفمهٌَِّة للُمعاوضات المالٌَّة. الفرع الرَّ

الفرع الخامس: أصل مراعاة الخالف، وعاللته بالمواعِد والّضوابِط الفمهٌَِّة للُمعاوضات 
 المالٌَّة.

51 

 52 الفرع السادس: العرُف وعاللته بالمواعِد والّضوابِط الفمهٌَِّة للُمعاوضات المالٌَّة.

، وعاللته بالمواعِد والّضوابِط الفمهٌَِّة  للُمعاوضات «ما جرى به العمل»الفرُع السَّابع: أصل 
 المالٌَّة.

55 
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. ًّ  58 المطلب الثالث: أسباب الخالف فً المواعد والضَّوابط الفمهٌّة فً المذهب المالك

 62 الفصل الثّاني:القواعد الكبرى والمتوّسطة الحاكمة  للمعاوضات الماليَّة عند المالكيَّة

 63 المبحث األّول: القواعد الكبرى الحاكمة للمعاوضات الماليّة عند المالكيَّة.

ل: لواعد الباعث وتطبٌماتها فً المعاوضات المالٌَّة عند المالكٌَّة.  64 المطلب األوَّ

 64 الماعدة األولى: األعمال بالنٌَّات

 66 الماعدة الثَّانٌة: كّل عمد ال ٌفٌد ممصودَه ٌبطل

 68 دة الثّالثة:  إذا تعارض المصد واللفظ أٌُّهما ٌُمدَّمالماع

 71 الماعدة الّرابعة: من األصول المعاملة بنمٌض الممصود الفاسد

 75 المطلب الثَّانً: لواعد االستصحاب وتطبٌماتها فً المعاوضات المالٌَّة عند المالكٌَّة.

 75 الماعدة األولى: الٌمٌن ال ٌزول بالّشنّ 

ة الماعدة مَّ  78 الثَّانٌة: األصل براءة الذِّ

 81 الماعدة الثالثة: األصل بماء ما كان على ما كان

ابعة: األصل فً األمور العارضة العدم  82 الماعدة الرَّ

 84 المطلب الثّالث: لواعد منع الّضرر وتطبٌماتها فً المعاوضات المالٌَّة عند المالكٌَّة.

 84 الماعدة األولى: الضرر ٌزال

 88 الماعدة الثَّانٌة: الضَّرر ٌدفع بمدر اإلمكان

ل الضَّرر الخاّص لدفع الضَّرر العامّ   91 الماعدة الثَّالثة: ٌُتحمَّ

 94 المطلب الّرابع: لواعد التٌّسٌر وتطبٌماتها فً المعاوضات المالٌَّة عند المالكٌَّة.

 94 الماعدة األولى: المشمّة تجلب التٌسٌر

 98 انٌة: اعتباُر الحاجة فً تجوٌز الممنوع، كاعتبار الّضرورة فً تحلٌل المحرمالماعدة الثَّ 

 111 الماعدة الثَّالثة: الٌسٌر معفو عنه

 114 المطلب الخامس: لواعد العادة وتطبٌماتها فً المعاوضات المالٌَّة عند المالكٌَّة.

 114 الماعدة األولى:  العادة محكمة

 118 لعرف كالشَّرطالماعدة الثَّانٌة: ا

 119 الماعدة الثَّالثة: الحكم للغالب
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طة الحاكمة للمعاوضات الماليَّة عند المالكيَّة  112 المبحث الثَّاني: القواعد المتوّسِ
 114 «األصل فً المعاوضات اإلباحة»المطلب األّول: لاعدة 

 116 «األصل فً العمود اللُّزوم»المطلب الثّانً: لاعدة 

 121 «إذا َشُرف الشًَّء وعُظم فً نظر الشَّرع، كثَّر شرَطه وشدّدَ فً حصوله»الثّالث: لاعدة  المطلبُ 

ابع: لاعدة   123 «ما لَُرب من الّشًء هل له حكُمه أم ال؟»المطلب الرَّ

 126 «الخبر عند المالكٌّة كالنّظر فً المعامالت»المطلب الخامس: لاعدة 

 129 «باع هل ٌعطى لها حكم متبوعاتها، أم حكم أنفاسها؟األت»المطلب الّسادس: لاعدة: 

 131 ؟«المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسًّا أم ال»المطلب السَّابع: لاعدة: 

الفصل الثالث:الّضوابط الفقهيَّة الحاكمة للبيوع والشركات في المذهب المالكّي ونماذج من 
 تطبيقاتها.

134 

ة الحاكمة لحقيقة البيع وشروطه وأحكامه عند المالكيَّة، ونماذج من الّضوابط الفقهيّ المبحث األول: 
 تطبيقاتها.

135 

ل: الضَّوابط الفمهٌَّة لحمٌمة البٌع وأحكامه عند المالكٌَّة، ونماذج من تطبٌماتها.  136 المطلب األوَّ

 136 الضابط األول: هل البٌع عمد فمط، أم عمد وتمابض عن تعاوض

 138 ع الخٌار هل هو منحل أو منبرم؟الضابط الثانً: بٌ

 141 الضابط الثَّالث:النّظر إلى الجزاف هل هو لبض أم ال؟

 141 ؟الضابط الرابع: المستثنى هل هو مبٌع أم مبمى

 143 الضابط الخامس:العمد هل ٌتعدَّد بتعدُّد المعمود علٌه أم ال؟

 144 عمدٌ واحدالضابط الّسادس: كلُّ عمدٌن بٌنهما تضادٌّ ال ٌجمعهما 

لع، فحكُمه حكم الصَّرف فً وجوب المناجزة  147 الضابط السابع: ما انضاف إلى الصَّرف من الّسِ

ابط الثَّامن: كّل صفمة ولعت بحالل وحرام، فال ٌجوز ذلن فً البٌوع  148 الضَّ

وابط الفمهٌَّة المطلب الثانً:  151 تطبٌماتها.عند المالكٌّة، ونماذج من  للشُّروط فً البٌوعالضَّ

 151 شرط لٌس فً كتاب هللا فهو باطلالضابط األول:  كّل 

 135 الّضابط الثانً:اشتراط ما ٌوجب الحكُم خالفَه مّما ال ٌمتضً فسادًا؛ هل ٌعتبر أم ال

 155 الّضابط الثّالث: اشتراط ما ال ٌفٌد؛ هل ٌجب الوفاء به أم ال

 156 لعمد ٌفسدهالشرط المنالض لممتضى االضابط الرابع:
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 158 الضابط الخامس: اختلف المالكٌة فً تأثٌر اشتراط ما ٌوجبه العمدُ فً الفساد

 161 عند المالكٌّة، ونماذج من تطبٌماتها. ألحكام الفساد فً البٌوعالضَّوابط الفمهٌَّة المطلب الثالث: 

حة، ثم تبٌَّن خال ُف ذلن؛ فال ٌجوز للمتباٌعٌن الّضابط األّول: كّل صفمة انعمدت على ظاهر الّصِ
ضى على بمائها  الّرِ

161 

 161 الضابط الثانً: علم أحد المتعالدٌن بالفساد دون اآلخر؛ اختلفوا فً تأثٌره

 163 الضابط الثَّالث: كلُّ بٌع فسد لعمده أو لولته؛ فال لٌمة فٌه إذا فات

ل إن   164 فُسخ، ألنَّه ال ٌمبل الملنالضابط الرابع: كل بٌع فاسد فهو على حكم الملن األوَّ

 166 الضابط الخامس: البٌع الفاسد ٌفسخ فً المٌام، وتكون له المٌمة بالغة ما بلغت فً الفوات

 169 المبحث الثّاني: الضَّوابط الفقهيَّة الحاكمة للبيوع الممنوعة عند المالكيَّة، ونماذج من تطبيقاتها.

عند المالكٌّة، ونماذج من  ة للبٌوع الممنوعة لسبب فً ذات المبٌعالمطلب األّول: الضَّوابط الفمهٌَّ 
 تطبٌماتها.

171 

م الشَّرع بعض الممصود  الضابط األول: كّل نجس ال ٌمكن تطهٌره، وعٌن ال منفعة فٌها، أو حرَّ
 منها؛ فال ٌجوز بٌعُه

171 

 172 الضابط الثانً:  ما ال ٌصح ملكه ال ٌصحُّ بٌعه بإجماع

باالمطلب ا وابط الفمهٌَّة للبٌوع الممنوعة بسبب دخول الّرِ عند المالكٌّة، ونماذج من لثَّانً: الضَّ
 تطبٌماتها.

176 

با فً المطعومات:  176 الفرع األول: علّة الّرِ

الّضابط األول: كّل ما ٌؤكل مما ٌٌَبس و ٌدَّخر؛ فال ٌجوز أّن ٌبتاع شًء منه بشًء من صنفه، إال 
 بٌدمثال بمثٍل، ٌدا 

176 

الضابط الثانً: كّل ما ٌؤكل أو ٌشرب كان مما ٌدّخر أو ال ٌدّخر، فال ٌجوز شًء منه بشًء من 
 صنفه أو من غٌر صنفه، إال ٌدا بٌد

176 

با فً النُّمود:  178 الفرع الثانً: علّة الّرِ

با فً النّمود مطلك الثّمنٌّة أو الغلبة فً الثّمنٌّ   178 ةالضابط األول: هل علّة الّرِ

بوٌّة،  الّضابط الثّانً: ٌحرم ربا الفضل والنّساء فٌما ٌتّحد جنسه من النّمود ومن المطعومات الّرِ
 وٌحرم ربا النّساء خاّصة فٌما ٌختلف جنسه من النّمود ومن المطعومات كلِّها

179 

 181 الفرع الثَّالث: معٌار اتّحاد الجنس فً الربوٌّات:

نف الواحد الضابط األول: إذا تماربت  181 المنافع بٌن األصناف؛ حكم لها بحكم الّصِ

بوٌّات  183 الفرع الرابع: أحكام المبادالت فً الّرِ
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الضابط األول: إذا اتخذ جنس الربا من الطرفٌن وكان معهما أو مع احدهما عٌن أخرى ربوي أم ال 
 امتنع البٌع

183 

 186 لتَّفاضلالضابط الثّانً:  الشنُّ فً التَّماثل كتحمُّك ا

 ًَّ  189 الّضابط الثّالث: تغٌر الهٌئة والمصد فً الذّهب والفّضة ال ٌُغٌِّر حكَمه الّشرع

 ًَّ بوٌات ال ٌُغٌِّر حكَمها الشَّرع  191 الّضابط الّرابع: الجودة والّرداءة فً المطعومات الّرِ

با ع  إلى الّرِ  192 الفرع الخامس: صور من التذرُّ

بٌع العٌنة(:من باع شٌئا إلى أجل فال ٌجوز أّن ٌشتري ذلن الشًء بعٌنه لبل  الضابط األول )فً
 األجل، ال ٌجوز أّن ٌبٌعه حاضرا بذلن الثمن الذي إلى أجل

192 

الضابط الثانً: )فً بٌع الّطعام لبل لبضه(: كلُّ طعام كان ثمنا لشًء من األشٌاء، ما كان ذلن 
 له حتَّى ٌستوفٌَه، وهو بمنزلة شرائه بالدَّنانٌر والدَّراهمالشًَّء؛ فال ٌجوز أّن ٌبٌعه َمن هو 

193 

عند المالكٌّة، ونماذج المطلب الثّالث: الضَّوابط الفمهٌَّة للبٌوع الممنوعة بسبب دخول الغرر والجهالة
 من تطبٌماتها.

195 

 195 الضابط األول: أصل الغرر هو الذي ال ٌدَرى، هل ٌحصل أم ال؟

، إال أن ٌكون المانع تعلَّك به الضابط الثانً : كلُّ ما ال ٌمدَر على تسلٌِمه، فال ٌجوز بٌعه له وال ٌصحُّ
 حك الغٌر، فٌتولف على رضاه

195 

ابط الثَّالث: ما ٌجتنب فٌه الغرر و الجهاالت باب المماكسات، والتّصرفات الموجبة لتنمٌة  الضَّ
 الغرر والجهالة وهو ما ال ٌمصد لذلن األموال ،وما ٌمصد به تحصٌلها، وما ال ٌجتنب فٌه

198 

فة طرٌمةً للعلم بدل المعاٌنة عند تعذُِّرها ابع: تحلُّ الّصِ  211 الضابط الرَّ

وابط الفمهٌَّة للبٌوع الممنوعة بسبب دخول العٌب على المبٌع وأحكامه عند  المطلب الّرابع: الضَّ
 المالكٌّة، ونماذج من تطبٌماتها.

212 

 212 ّول: كل ما أثَّر فً المٌمة فنمص منها؛ فهو عٌبالّضابط األ

 213 الضابط الثانً: كلُّ بائع دلَّس بعٌب فهلن المبٌع من ذلن؛ فمصٌبته من البائع

 214 الّضابط الثّالث: األصل أنّه ال ٌردَّ من العٌوب إالَّ ما ٌمكن أّن ٌعرفه النَّاس

 217 ٌع من أصله، أو هو نمض اآلن؟الضابط الرابع: الّردّ بالعٌب هل هو نمض للب

 211 المبحث الثَّالث: الّضوابط الفقهيّة الحاكمة للشَّركات في المذهب المالكّي، ونماذج من تطبيقاتها

، ونماذج من تطبٌماتها. ًّ  211 المطلب األّول:الّضوابط الفمهٌّة ألحكام الّشركة فً المذهب المالك

ل: األصل فً الشَّ  ابط األوَّ ا باألعمالالضَّ ا باألموال وإمَّ  211 ركة أنَّها ال تنعمد إال بأحد وجهٌن، إمَّ

ابط الثَّانً: األصل فً الشَّركة التَّسوٌة  213 الضَّ
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ابط الثالث: الشَّرٌن أمٌن  214 الضَّ

ابط الّرابع: كّل ما فعله أحد الشَّرٌكٌن فً المال من معروف؛ فإنَّه فً نصٌبه خاصَّة ال ٌلزم  الضَّ
 رٌَكه منه شًءش

216 

، ونماذج من تطبٌماتها.الّشركات  الحاكمة ألنواعالمطلب الثّانً:الّضوابط الفمهٌّة  ًّ  218 فً المذهب المالك

الّضابط األّول: اختلف أصحاب مالن فٌما ٌَُردُّ فً المراض الفاسد إلى لراض المثل، وما ٌرد منه إلى 
 أجرة المثل

218 

ابط الثَّانً: المس  221 الاة جائزة فً كل ذي أصل من الشجرالضَّ

 224 الّضابط الثّالث: ما ٌنمطع بانمطاع الثَّمرة أو ٌبمى ٌسٌرا بعدها؛ فهو على العامل بخالف العكس

الضابط الّرابع: كلَّما كان جزء من البذر فً ممابلة جزء من األرض، ولها لٌمة امتنعت المزارعة 
 جازت وإالّ فال، فإن تساوٌا فً كّل شًء

226 

 228 :الخاتمة

 233 فهرس: اآلٌات المرآنٌة

 336 فهرس: األحادٌث واآلثار

 241  فهرس: المواعد و الضوابط الفمهٌة

 257 فهرس: المصادر والمراجع

 274 فهرس الموضوعات
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Les règles jurisprudentielles régissant les échanges financières dans la doctrine 

Malikite 

Étude approfondie et appliquée dans les domaines des ventes et des artenariats 

Résumé 

       Cette étude vise à révéler un procédé législatif authentique et une diligence élaborée. Il s’agit 
de la science des règles jurisprudentielles qui est extrêmement importante dans le contrôle du 

procédé de la « Fatwa » et la limitation des branches de la jurisprudence à fin de répondre aux 

nouveautés qui surviennent, comme l’entend  la « Charia » et sur lequel se base les 

jurisprudences qui procurent aux gens leurs intérêts, sans s’éloigner des orientations et des butes 
de la « Charia ». 

       Cette étude traite du concept des règles jurisprudentielles en soulignant ce qui les 

différencient des autres concepts 

Elle se veut révélatrice des fondements d’élaboration des règles de jurisprudentielles dans la 

doctrine Malikite, tout en montrant la relation entre le résonnement studieux et les règles de la 

jurisprudence des échanges financières à travers :  

- La rechercher des fondements de la mise en place des règles de la jurisprudence 

dans la doctrine Malikite en illustrant les caractéristiques généraux des écrits sur les règles de la 

jurisprudence, les sources et la méthode des diligents de la doctrine. 

- Ainsi que la recherche de la relation entre les règles jurisprudentielles des échanges 

financières et le résonnement studieux dans la doctrine Malikite, en abordant la relation des 

règles jurisprudentielles des échanges financières avec les objectifs de la législation, dans le but 

de montrer la cohérence du résonnement studieux de la doctrine et l’intégration de la 

jurisprudence dans le domaine des échanges. Aussi l’étude de la relation des règles de la 

jurisprudence des échanges avec les sources studieuses de la doctrine Malikite, pour démontrer 

à quel point elles sont prises en considération par les diligents Malikites dans la mise en place 

des règles et dans la pratique, soulignant donc la logique des savants de la doctrine, afin 

d’aboutir en dernier à décoder les énoncés controversées des règles jurisprudentielles pour en 

déduire la cause de cette controverse. 

- L’étude a aussi approché en expliquant et commentant les cinq grandes règles de 
jurisprudence et leurs dérivées régissant les échanges financiers ainsi que l’étude des règles 
moyennes régissant les échanges financiers. 

- Cette étude a aussi abordée les règles et définitions régissant les échanges financiers des 

ventes, les règles des ventes autorisées, les conditions des transactions de vente, les conditions 

erronées des transactions de vente. Pour aboutir en dernier aux règles et dispositions des 

partenariats et leurs différents types, dans la mise en place des règles et dans la pratique.     
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