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 بك٥ اهلل الؿمح٨ الؿظي٥

 

 ُّ ِ  ءٍ َشْ  ثُ ٢َ اةَ َٜ / ٤ُ ثً َٖ ١ُ )اْْلَْي ح (ءٍ َشْ ب ، كػؿج ٠ؼ٧ؿ ؛، ٚؽػ٢ ٦ة ٣حف ث٧ةؿىلع كص٫ املٕةًك
ح؛ ٠ؿد الكبلـ.  ٦ة ٣حف ىلع ص٭ح املٕةًك

  ْيٍ خَ  َٝ ٢ْ مِ  ػُ يْ ِٙ حُ  ثٍ اِلي ٤َ  ثٍ ىَ اوَ َٓ ٤ُ  ػُ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ )
َ
ٰ الي  ثٍ َٓ َٙ ٨ْ ٤َ  وْ أ  لََعَ

ْ
 .(ػِ يْ بِ أ

ح(/ اهلجح، كبٞٮهل/ )٦ةحلح( اجلاكح، كبٞٮهل/ )ٔني( ٦ٓ ٝٮهل/ )ىلع  ػؿج ثٞٮهل/ )٦ٕةًك
 اتلأثيؽ(/ اإلصةرة.

، ٝةؿ دٕةىل/ (9)كابليٓ ٨٦ املٕةمبلت املجةظح امل٤ٕٮـ إثةظذ٭ة ٨٦ دي٨ اإلقبلـ ثةلرضكرة
َضوَّ ﴿

َ
َيبعَ ٱهلُل ٱَوأ َم  ۡلب ْ  ٱوََضرَّ ا ٰٔ ، كدٮادؿت األظةدير ثإثةظح ابليٓ دٮادؿا ُٕٝية ٨٦ [275]ابلٞؿة/  ﴾لّرَِب

 ك٫٤ٕٚ كدٞؿيؿق، ٧٠ة قيأيت ٠سري ٦٪٭ة إف مةء اهلل. ٝٮؿ اجليب 
لـ٫٦ أف يذ٥٤ٕ أظاك٦٭ة، ٚيذ٥٤ٕ رشكَ٭ة، كوعيط .. ٨٦ أراد اتلضةرة »/ ٝةؿ اجلٮكم 

 .(2)«كقةاؿ أظاك٦٭ةا٣ٕٞٮد ٨٦ ٚةقؽ٬ة، 

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِّ يْ اْْلَ  نُ َك رْ أ
 /(ا٥َ ٪ُ وَ ، انِ ػَ ِٛ ًَع ) -9
ِ اْْلَ ) -  ، ك٬ٮ ثةذؿ املس٨٧.(ُّ ائ
ْ وَ ) -  ، ك٬ٮ ثةذؿ اثل٨٧.(يْ َتِ ْل ٥ُ ال

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.997-2/992) مٮقٔٮ

 .(9/954) املض٧ٮع (2)
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 محبةف/ (٬َ ٪ُ وَ  ،٩ِ يْ ٢َ َْ  دٌ ٬ْ ُٜ ْٓ ٤َ وَ ) -2
، ك٬ٮ اجلٞؽ إف اكف أظؽ٧٬ة ٩ٞؽا، أك ٦ة دػ٢ ٤ٔي٫ ابلةء إف اك٩ة ٩ٞؽي٨ أك (٦ُ ٥َ الي ) -

ني؛ حنٮ/  ؛ ٚة٧ٕ٣ة٦ح كادلرا٥٬ يه «ثٕذٟ دي٪ةرا ثٕرشة درا٥٬»، أك/ «ثٕذٟ زٮيب ث٧ٕة٦ذٟ»ًٔؿ
 اثل٨٧.
ْ وَ ) -  ، ك٬ٮ ٦ة يٞةث٢ اثل٨٧.(٦ُ ٥َ رْ ٥ُ ال

 كجيٮز ٨ٔ قةاؿ ادليٮف، املس٨٧ٔؽـ صٮاز االٔذيةض ٨ٔ دي٨ كٚةاؽة ا٣ٛؿؽ ثح٪٭٧ة/ 
 البلز٦ح أك اآلي٤ح إىل ال٤ـكـ برشكط.

 أمؿاف/ (ِهَ وَ  ،ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -3
، أك ٠٪ةيح؛ «ثٕذٟ»٣ِٛ ابلةآ ادلاؿ ىلع اتل٤٧يٟ، رصحية اكف؛ ٠ػ، ك٬ٮ/ (اُب ْيَ اْلِ ) -

 ؛ ٣س٨ ٦ٓ اجليح.«٬ؾا ثسؾا أُٔيذٟ»٠ػ
، كًل٪ةيح/ «امرتيخ»اتل٤٧ٟ، ك٬ٮ رصيط؛ ٠ػ٣ِٛ املنرتم ادلاؿ ىلع ، ك٬ٮ/ (ُل ٬ْ تُ َٜ ا١ْ وَ ) -

 «.ؾتأػ»٠ػ
 .االقتيضةب كاإلجيةب /كيٞٮـ ٦ٞةـ اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ

ثٕين »أف ي٤ُت املنرتم ٨٦ ابلةآ ابليٓ ٚيبي٫ٕ، ٠أف يٞٮؿ املنرتم/  /كاالقتيضةب
 «.ثٕذٟ»، ٚيٞٮؿ ابلةآ/ «قيةردٟ ٬ؾق ث٤٧يٮف ريةؿ ي٧ين

 .ال١ذةثح ٦ٓ اجليح، كإمةرة األػؿس املٛ٭٧ح /كيف ٦ٕىن ال٤ِٛ
 كًلؾا يٞةؿ يف لك ٔٞؽ يىط ثةل١٪ةيح.

، دمةٔح ٨٦ األوعةب اكث٨ الىجةغ كاجلٮكم وعذ٫ ثس٢ ٦ة يٕؽ يف ا٣ٕؿؼ ثيٕة واعخار
؛ ٣ٕؽـ وعح ادلحل٢ ىلع امرتاط الىي٘ح ٚيىط ابليٓ ثةملٕةَةة ظير أذربت يف ا٣ٕؿؼ ثيٕة

 .(9)ال٤ْٛيح

                                        
كلٮ ل٥ يٮصؽ إجيةب كٝجٮؿ ثةل٤ِٛ ك٣س٨ كٕٝخ ٦ٕةَةة ٠ٕةدات اجلةس ثأف يُٰٕ / (334) ٠ٛةيح األػيةر (1)

 = ؟ٚ٭٢ يسٌق ذلٟ.. املنرتم ابلةآ اثل٨٧ ٚيُٕي٫ يف ٦ٞةث٤ح ابلٌةٔح ا٣يت يؾ٠ؿ٬ة املنرتم 
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 :ًِِيَداِقَعُغُسِوُط اِل

ْوُط ا١ْ )   ٦ِ يْ ػَ اِٛ َٓ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

9- ( ِ م إذف النةرع ٚي٫؛ ثأال يسٮف حمضٮرا ٤ٔي٫؛ لى٘ؿ أك ص٪ٮف أك أ (ِف َصر الي  ُق َل ٌْ إ
 ق٫ٛ أك ٤ٚف أك ٗري ذلٟ ٨٦ أقجةب احلضؿ الرشٔيح. 

، (9)إدمةاعٚبل يىط ٔٞؽ الىيب ٗري امل٧زي، كال امل٧زي ث٘ري إذف كحل٫ يف األمٮر اخلُرية  -
 ؛ لك٤ت ٔجةرد٫.ذلٟكال يف ٗري 

 ؛ لك٤ت ٔجةرد٫.(2)كال يىط ثيٓ املض٪ٮف كاملُ٘ل ٤ٔي٫ إدمةاع -
ري  - كال يىط ثيٓ املعضٮر ٤ٔي٫ ث٘ري ٦ة قجٜ؛ ٠كٛي٫، ك٤ٛ٦ف، كرا٨٬ يف مؿ٬ٮف، ٗك
 ذلٟ.

ِ ؽَ ْٞ اْلِ  مُ ػَ َْ وَ ) -2 ِ  اه ٚبل يىط ٔٞؽ امل١ؿق ىلع ابليٓ أك الرشاء ث٘ري ظٜ  (ٚ  ضَ  ْيِ َٖ ة
ة يف ابليٓ إدمةاع؛ (3)إدمةاع ا ﴿، ٝةؿ دٕةىل/ (4)المرتاط الًؿ َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ٔٓاْ  َّلَّ ُزيُ

ب
ْ ََل حَأ ٔا ُِ ٌَ َءا

 ِ َُِسً ة ٰىَُسً ةَحب ـَ ٌب
َ
ًب   ىبَبِٰؽوِ ٱأ ُِِس ٌّ ن حَُسَٔن حَِخَٰرةً َغَ حََراٖض 

َ
ٓ أ  .[29]ا٣جكةء/  ﴾إَِلَّ

كأ٦ة امل١ؿق حبٜ؛ ٨٧٠ أكؿ٫٬ الك٤ُةف ىلع ثيٓ ٦ةهل ألداء دي٪٫، أك ىلع رشاء ٩ٛٞح أ٫٤٬ .. 

=
                                         

حاملؾ٬ت يف أو٢  أف ذلٟ يسٌق يف  /ج اث٨ رسيش ٝٮالكػؿٌ  ،٣ٕؽـ كصٮد الىي٘ح ؛أ٫٩ ال يسٌق /الؿًك
ريقكب ،املعٞؿات ككقٓ  كٝةؿ ٦ةلٟ  ،كاملعٞؿ ٠ؿ٢َ ػزب كحنٮق ممة يٕذةد ٚي٫ املٕةَةة ،٫ أٚىت الؿكيةين ٗك

كٝةؿ النيغ اإل٦ةـ الـا٬ؽ  ،كاقذعك٪٫ اإل٦ةـ ابلةرع اث٨ الىجةغ «ي٪ٕٞؽ ابليٓ ثس٢ ٦ة يٕؽق اجلةس ثيٕة» /٤ٔي٫
أل٫٩ ل٥ يىط  ؛٬ؾا اذلم اقذعك٪٫ اث٨ الىجةغ ٬ٮ الؿاصط دحلبل ك٬ٮ املؼذةر /٤ٝخ» /أثٮ زًلؿية حميي ادلي٨ اجلٮكم

ري٧٬ة ،ٚٮصت الؿصٮع إىل ا٣ٕؿؼ ٠٘ريق ،يف الرشع امرتاط ال٤ِٛ  .كاهلل أ٥٤ٔ ،«كمم٨ اػذةرق املذٮيل كابل٘ٮم ٗك
 .(9/962) املض٧ٮعكا٩ْؿ 

ح اإلدمةع (1) ٪ؽ احل٪ةث٤ح صٮاز درصؼ الىيب يف اليشء ا٣حكري كلٮ ث٘ري إذف كحل٫، كيف ٗريق 2/933) مٮقٔٮ (، ٔك
 (.99/99) اإل٩ىةؼثإذف كحل٫، ٚي١ٮف اإلدمةع دة٦ة يف اليشء ال١جري ث٘ري إذف الٮيل. 

ح اإلدمةع( 2)  (.2/939) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.2/927) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (4)  (.2/925) مٮقٔٮ
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 ٚيىط ٔٞؽق.
ِ وَ ) -3 ُ  ٦ْ ٤َ  مُ َل ـْ إ ك٬ٮ ٦ة ٚي٫ ٝؿآف، كحنٮق ١٠ذت احلؽير  (ٍٗ طَ ْه مُ  ٬ُ َنْ  ٰى َلُ َتَ ْل ي

 )كاآلزةر؛ ملة يف م٤ٟ الاكٚؿ هل ٨٦ اإل٬ة٩ح، 
َ
  ٣ٍ ٢ِ ْف مُ ) ٨٦ ينرتل هل حنٮ رٝيٜ (وْ أ

َ
 َل  ػ  حَ ؽْ مُ  وْ أ

؛ ملة يف م٤ٟ الاكٚؿ ل٧٤ك٥٤ ٨٦ اإلذالؿ، كبلٞةء ٤ٔٞح اإلقبلـ يف املؿدؽ؛ أل٫٩ (٩ِ يْ ٢َ َْ  ُٚ خِ ْٓ حَ 
ذٜ  ٦ُة٣ت ثةإلقبلـ أك ا٣ٞذ٢، ٚإف ٫ .. وط رشاؤق هل ٔك اكف يٕذٜ ٤ٔي٫؛ ٠أظؽ أوٮهل أك ٚؿٔك

 ٤ٔي٫؛ ٣ٕؽـ املعؾكر.
كإ٧٩ة ٔرب ثػ )إقبلـ ٨٦ ينرتل هل(؛ أل٫٩ ٝؽ يسٮف ٦جةرش الرشاء مك٧٤ة ثةلٮٌل٣ح ٨ٔ 

 اكٚؿ ٚبل جيٮز، أك اكٚؿا ثةلٮٌل٣ح ٨ٔ مك٥٤ ٚيضٮز ٣س٨ ال ي٧س٨ ٨٦ مح٢ حنٮ املىعٙ.
ُ  ٦ْ ٤َ  ثِ اةَ ؽَ ضِ  مُ ػَ َْ وَ ) -4 ، كيه لك ٩ةٚٓ ٚي٫ كلٮ حنٮ درع؛ ٚبل جيٮز (ٍب ؽْ ضَ  ةُ ػي ُْ  ٰى َلُ َتَ ْل ي

 .ثيٕ٭ة حلؿيب؛ أل٫٩ يكذٕني ث٭ة ىلع ٝذةؿ املك٧٤ني
كجيٮز ثيٕ٭ة ذلَل ثؽار٩ة ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ ذ٬ةث٫ ث٭ة دلار احلؿب، كبلةغ كٝةَٓ َؿيٜ ٦ة ل٥ ي٥٤ٕ 

 .٫اقذٕة٩ذ٫ ث٭ة ىلع ث٘ي٫ كُٕٝ
لرشَني األػريي٨ اػذىةو٭٧ة ثةملنرتم ك٣حف ٠ؾلٟ، ث٢ يسٮ٩ةف ٝؽ يٛ٭٥ ٨٦ ادججي٫/ 

يف ابلةآ أيٌة، ٚبل يىط أف ينرتل ٨٦ اكٚؿ ق٤ٕح ث٧ىعٙ أك ثٕجؽ مك٥٤ أك مؿدؽ ال يٕذٜ 
 ؛ ألف ا٣ٞىؽ ٦٪ٓ د٤٧ٟ املؾ٠ٮري٨ ٦ة ذ٠ؿ.٤ٔي٫، كال ينرتل ٨٦ ظؿيب ق٤ٕح ثٕؽة ظؿب

 :ُِِيَلَع ِدِوُكِعَنُغُسِوُط اِل

ْوُط ) ْ ُشُ  /(ثٌ َف َخْ ) ٨٦ ز٨٧ ك٦س٨٧ ( ٩ِ يْ ٢َ َْ  دِ ٬ْ ُٜ ْٓ ٥َ ال
 )، (9)إدمةاع، ٚيىط ثي٫ٕ إذا اكف َة٬ؿا (ًؽاا٪ِ ٌَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

َ
 ٦ُ سِ ٥ْ حُ ) ٦ذ٪ضكةاكف  (وْ أ

ِ ْيُ ٫ِ ٍْ تَ   ؛ ألف صٮ٬ؿق َة٬ؿ.(2)٠سٮب كٕٝخ ٚي٫ جنةقح إدمةاع؛ (٠ِ ْف َٖ ا١ْ ه ة

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.2/964) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (2)  (.2/987) مٮقٔٮ
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، كال ٦ذ٪ضف (9)كاخل٧ؿ كاخلزنيؿ إدمةاعال يىط ثيٓ جنف ا٣ٕني؛ اكدلـ املكٛٮح كامليذح ك
، كلٮ (2)ال يٞج٢ اتلُ٭ري ثة٣٘ك٢؛ ٠ؽ٨٬ كػ٢ ٦ذ٪ضكني ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء كظيك إدمةاع

أ٦س٨ دُ٭ريق ث٘ري ا٣٘ك٢ ثةالقذعة٣ح؛ اكخل٧ؿ كصرل امليذح ٝج٢ ادلثةغ، أك ثةملاكزؿة؛ اكملةء 
ِْْنِيؽِ  اللَ إِني »/ املذ٪ضف؛ ٣ٞٮهل 

ْ
٥َِْؽ، َوال٥َْْيَخِث، َواْل َّ اْلْ ٬َلُ َضؽيَم َبْي ـُ  ، كجل٭ي٫ (3)«َوَر

دحل٢ ىلع حتؿي٥ ثيٓ .. ، ٚذعؿي٥ ثيٓ ٬ؾق األميةء ٦ٓ ٦ة ٚي٭ة ٨٦ ٦٪ةٚٓ (4)٨ٔ ز٨٧ اللكت
 .(5)اجلضةقةت ٚيٞةس ٤ٔي٭ة ٗري٬ة

ااِ٘ ٧َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2 ي٨، إذا ل٥ صعل و٘ريٕجؽ ك٠ ؛كلٮ يف املآؿ٦٪ٕٛح ٦جةظح ٦ٞىٮدة  (ًٓ
ـه  ٜه حمٌؿ  .(6)ثأف اقذ٘ىن ٨ٔ أ٫٦ أك ٦ةدخ ؛يرتدت ٤ٔي٫ دٛؿي

 /٘ل يهص ةيّ
؛ أل٫٩ ال يٕؽ ٦ةال، ٚجؾؿ املةؿ يف ٠ٕٞؿب ك٢٧٩ كقجٓ ال ي٪ٛٓ؛ (7)٦ة ال ٦٪ٕٛح ٚي٫ إدمةاع -

 .ثةبلة٦٢َٞةث٤ذ٫ ٨٦ إًةٔح املةؿ امل٪يه ٔ٪٭ة، كأػؾ املةؿ يف ٦ٞةث٤ذ٫ ٨٦ أك٢ أمٮاؿ اجلةس 
 .كال ٦ة ٦٪ٕٛذ٫ حمؿ٦ح؛ ٠آالت هلٮ، كًلذت قعؿ كمٕٮذة -
 ٩ةٚٓ حلؽثٖ صرلق. ٗري ٦أكٮؿ كالكال ٦ة ٦٪ٕٛذ٫ ٗري ٦ٞىٮدة؛ ٠عيٮاف  -
َ وْ ػُ ْٜ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -3 ٰ ت ة؛ يٞؽر ىلع ٚبل يىط ثيٓ ٦ة ال ظكة كرشاع؛  (٩ِ ٥ِ ٢ر َف ًرا لََعَ ٫٧ًُّ٤ ظكًّ ىكى ت

                                        
ح اإلدمةعا٩ْؿ اإلدمةع ىلع ٬ؾق األربٕح يف  (1) (، كظىك ٨ٔ املةل١يح صٮاز ثيٓ 215، 994، 992، 991، 2/988) مٮقٔٮ

 مٕؿ اخلزنيؿ ٍٚٞ، كل٥ جي٧ٕٮا ىلع ظؿ٦ح ثيٓ لك جنف.

ح ، (236، 9/231) املض٧ٮع (2)  (.2/984) اإلدمةعمٮقٔٮ

 .( ٨ٔ صةثؿ 9589مك٥٤ )( 3)

 ، كصةء ٨ٔ ٗريق.( ٨ٔ أيب مكٕٮد ابلؽرم 9567(، كمك٥٤ )2237ابلؼةرم )( 4)

أقُٞخ ظَق »جيٮز ٢ٞ٩ احلؽ ٨ٔ اجلضف ثةدلرا٥٬، ٧٠ة يف ا٣زنكؿ ٨ٔ الٮّةاٙ، كَؿي٫ٞ/ أف يٞٮؿ املكذعٜ هل/ ( 5)
 (.393) إٚةدة الكةدة ا٧ٕ٣ؽ(، 9/746) ابليضٮرم «.ج٤خٝ»، ٚيٞٮؿ اآلػؿ/ «٨٦ ٬ؾا ثسؾا

 (.9/742) ابليضٮرم (6)

ح اإلدمةع (7)  (.955، 2/945) مٮقٔٮ
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جيٓ الٌةؿ ، كحنٮ٬ة، أك رشاع؛ ٠جيٓ املؿ٬ٮف (2)، كاحلٮت يف املةء(9)يف اهلٮاء ، كا٣ُريكاآلثٜ ،٠ى
 .دكف إذف املؿد٭٨؛ أل٫٩ مم٪ٮع ٨٦ تك٤ي٫٧ رشاع؛ ملة يرتدت ٤ٔي٫ ٨٦ ثُبلف ظٜ املؿد٭٨

جيٮز ثيٓ ٦ة يٕضـ ٨ٔ تك٫٧٤ إذا اكف ًةال يٕذٜ ىلع منرتي٫، أك ثيٕة ٧ً٪ية؛  ؛٥ٕ٩
 ا٣ٕذٜ.؛ ٣ٞٮة «أٔذٜ ٔجؽؾ ٔين ثأ٣ٙ»٠ٞٮهل/ 
ِ اْْلَ  ثُ يَ َل وِ وَ ) -4 ٚإف ثةرش ا٣ٕٞؽ جلٛك٫ ؛ ث٤٧ٟ، أك كاليح ٠أب أك صؽ، أك كٌل٣ح؛ (٩ِ يْ ٢َ َْ  ِّ ائ

 .٤ٚيس٨ ذللٟ ا٣٘ري.. كإف ثةرشق ٣٘ريق إ٦ة ثٮاليح أك ثٮٌل٣ح  ،٤ٚيس٨ هل.. ثةمل٤ٟ 
 .(3)كال جيٮز لٮيل الىيب كاملض٪ٮف كالكٛي٫ أف يبيٓ ٦ةؿ مٮحل٫ إال ثةملى٤عح إدمةاع

ـق ٦ةل٫١ إدمةاعك ، (4)ال يىط ثيٓ ٦ة ال ي٫١٤٧ ابلةآ كال كاليح هل ٤ٔي٫ كال كٌل٣ح إف ل٥ جي
 ث٢ ال ثؽ ٨٦ جتؽيؽ ا٣ٕٞؽ؛ ٣ٕؽـ الٮاليح. ،كًلؾا إف أصةزق ثٕؽ

ِ  ٣ٌ ٢ْ ِْ وَ ) -5 ِ  ٦ِ يْ ػَ اِٛ َٓ ٢ْ ل يف املٕني  (ًراػْ َٛ وَ ) يف املٕني ٗري املؼذ٤ٍ؛ ٠٭ؾق الكيةرة، (٨ًايْ خَ  ٩ِ ة
 اذل٦ح.ثيٮع ٧ة يف ٦٠ٓ ا٣ٞؽر  (ثً َٙ ِن وَ ) ؛ ٠ىةع ٨٦ ٬ؾق الىربة،ث٘ريق املؼذ٤ٍ

 دل٭ٮؿ ا٣ٕني؛ ٠سٮب ٨٦ اثليةب، أك ٔجؽ ٨٦ ا٣ٕجيؽ.ٚبل يىط ثيٓ 
كال  «بكٕؿ ٦ة امرتل ٚبلف»، أك «ثٕذٟ محبة ٨٦ ٬ؾق الىربة ثسؾا»كال دل٭ٮؿ ا٣ٞؽر؛ ٠ػ

 يٕؿٚة٫٩.
ك٬ٮ ال يٕؿؼ وٛةد٭ة؛ ألف رشط ابليٓ ا٣رتايض،  «٬ؾق اآل٣ح ثٕذٟ»كال دل٭ٮؿ الىٛح؛ ٠ػ

                                        
ح اإلدمةعا٩ْؿ ( 1)  (.235، 2/231) مٮقٔٮ

إال أف يسٮف حنبل كأ٫٦ يف اخل٤يح؛ ل٤ٮزٮؽ ثٕٮدق، كٚةرؽ ثٞيح ا٣ُيٮر ثأ٫٩ ٗري ٦ٞىٮد ل٤ضٮارح، كأل٫٩ ال يأك٢ 
٩٭ةيح اعدة إال ٦ة يؿاعق، ٤ٚٮ دٮٝٛخ وعح ثي٫ٕ ىلع ظبك٫ .. لؿب٧ة أرض ث٫، أك دٕؾر ثي٫ٕ خببلؼ قةاؿ ا٣ُيٮر. 

 (.3/399) املعذةج
ح اإلدمةع( 2)  ٮ اكف حبير ي٧س٨ تك٫٧٤؛ ١٠ٮف املةء ٤ٝيبل ك٬ٮ مم٤ٮؾ .. صةز.(، 2/272٤ٚ) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (3)  (.2/933) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (4)  (.218، 2/216) مٮقٔٮ
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 ، ك٬ٮ لك ٦ة ا٩ُٮت اعٝجذ٫.(9)٨ٔ ثيٓ ا٣٘ؿر ، كجليه اجليب كال يٮصؽ ٬٪ة ظٞيٞح ا٣رتايض
ٚإف اكف ا٣٘ؿر يكريا أك ينٜ االظرتاز ٔ٪٫؛ ٠عنٮ اجلجح، كأقةس ادلار، ك٩ٞه الن٭ٮر 

 ؛ ألف املنٞح جت٤ت اتلحكري.(2)إدمةاعكًل٧ةهلة يف األص٢ .. اٗذٛؿ كصةز ثي٫ٕ 

 :ِعِيَباِل ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن )  /(َشَ َْ  ثَ ذَ َل ذَ  ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ُشُ
9- ( 

َ
  مٌ ََكَ  لِ ٬ْ تُ َٜ ا١ْ وَ  اِب ْيَ اْلِ  ْيَ بَ  ٠َ ٢ي غَ خَ  حَ لي أ

َ
 ؛ ثأال يسٮف ٨٦ ٦ٞذٌيةت ا٣ٕٞؽ(ِبي ٨َ سْ أ

جح٠رشط  ٠رشط الؿد ثة٣ٕيت، كال ٨٦ مىةحل٫ ؛ (3)ر٨٬ أك ٧ًني، كال ٨٦ مكذعجةد٫ اكخلُي
 أل٫٩ يٕؽ إٔؿاًة ٨ٔ ا٣ٕٞؽ.

، كًلؾا ي٘ذٛؿ ٦ٓ (ٝؽ)٦ة يج٢ُ الىبلة كلٮ ظؿٚة ٦ٛ٭٧ة، كي٘ذٛؿ ٣ِٛ  /ك٨٦ األص٪يب
 اجل٭٢ كا٣جكيةف ٦ة ي٘ذٛؿ يف الىبلة.

2- ( 
َ
ـُ ٥َ ٫ُ ٨َ حْ ةَ  ٠َ ٢ي غَ خَ  حَ لي وأ ٔؿٚة ك٬ٮ ٦ة أمٕؿ ٣ُٮهل ثةإلٔؿاض ٨ٔ ا٣ٞجٮؿ  (٠ٌ يْ ٬ِ ٌَ  ٌت ٬ْ ُٟ ا 

 .؛ أل٫٩ خيؿج اثلةين ٨ٔ أف يسٮف صٮاثة لؤلكؿ(4)إدمةاع
 وَ ) -3

َ
ْ  ا ِفْ َٜ اذَ ٬َ خَ حَ  نْ أ ٚبل يف اجلجف كاجلٮع كا٣ٞؽر كالىٛح كاحل٤ٮؿ كاتلأصي٢؛  (َنٰ ْٓ ٥َ ال

                                        
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9593مك٥٤ )( 1)
ح اإلدمةع( 2) ٦ؽار ابلُبلف بكجت ا٣٘ؿر كالىعح ٦ٓ كصٮدق  /ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء»/ ٝةؿ اجلٮكم، (4/81 ،2/222) مٮقٔٮ

أك اكف ا٣٘ؿر  ،كال ي٧س٨ االظرتاز ٔ٪٫ إال ث٧نٞح ،ك٬ٮ أ٫٩ إذا دٔخ احلةصح إىل اردسةب ا٣٘ؿر ،ىلع ٦ة ذ٠ؿ٩ةق
ا   ،كبيٓ احل٪ُح يف قجج٤٭ة ،٠جيٓ ا٣ٕني ا٣٘ةاجح ،كٝؽ ختذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف ثٕي املكةا٢ ،ٚبل.. كإال ، صةز ابليٓ.. ظٞرين

ا ال يؤزؿ ،كيسٮف اػذبلٚ٭٥ ٦ججية ىلع ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة كاهلل قجعة٫٩  ،كبٌٕ٭٥ يؿاق مؤزؿا ،ٚجٌٕ٭٥ يؿل ا٣٘ؿر يكرين
 .(9/258) املض٧ٮع«. كدٕةىل أ٥٤ٔ

 «احل٧ؽ هلل كالىبلة كالكبلـ ىلع رقٮؿ اهلل، ٝج٤خ الرشاء»ث٪ةء ىلع ا٣ٞٮؿ ثةقذعجةث٭ة كٚةٝة ل٤ؿاِٚع، ٚيٞٮؿ اثلةين/ ( 3)
 كىلع ٝٮؿ اجلٮكم ال تكذعت، ٣س٨ ال درض. ٦سبل،

ح اإلدمةع (4) ( كذ٠ؿ ػبلٚة مةذا ٨ٔ اث٨ ا٣ٕؿيب املةليك أف ا٣ٛى٢ ال يرض إال إذا دُؿؽ ػبلؿ 2/997) مٮقٔٮ
 ا٣ٛى٢ ل٤ك٤ٕح ٦ة يٛكؽ٬ة أك ي٪ٞه ٧ٝيذ٭ة.
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 ؛ ٣ٕؽـ ظٞيٞح ا٣ٞجٮؿ.«ٝج٤خ خب٧كني»/ ٚيٞٮؿ« ثٕذٟ ث٧ةاح»/ يىط حنٮ
، «ثٕذٟ ٬ؾق الكيةرة ث٤٧يٮف»كال يرض اػذبلؼ ال٤ِٛ ٦ٓ ادٛةؽ املٕىن؛ ٠أف يٞٮؿ/ 

 ؛ الدٛةؽ املٕىن ك٬ٮ املٞىٮد.«ٝج٤خ رشاء٬ة ثأ٣ٙ أ٣ٙ»ٚيٞٮؿ/ 
ٚٞؽ .. إذا اكف رمٌةف »/ ث٧ة ل٥ يٞذ٫ٌ ا٣ٕٞؽ؛ ٚبل يىط ٤ٕ٦ٞة حنٮ (ِٚ يْ ٢ِ ْٓ الي  مُ ػَ َْ وَ ) -4

 «.ثٕذ٫١ ثسؾا . ٚٞؽإذا م١٤ذ٫ .»، أك/ «ثٕذ٫١ ثسؾا
ثٕذ٫١ ثأ٣ٙ »، أك/ «ٚٞؽ ثٕذ٫١ ثأ٣ٙإف اكف م٤يك .. »أ٦ة لٮ ٫ٞ٤ٔ ث٧ة يٞذٌي٫ ا٣ٕٞؽ؛ ٠ػ

 ٚيىط.« .. إف مبخ
 الي  مُ ػَ َْ وَ ) -5

ْ
 ؛ مل٪ةٚةد٫ ٦ٞذىض ا٣ٕٞؽ.«ثٕذ٫١ م٭ؿا ثسؾا»/ مؤٝذة، حنٮ ؛ ٚبل يىط(ِج يْ رِ أ

 وَ ) -6
َ
َ َٖ خَ  حَ لي أ   يي

َ
؛ ثأف ال يؿصٓ ابلةآ ٨ٔ اإلجيةب ٝج٢ ٝجٮؿ املنرتم، (اِنْ الي  ٠َ تْ رَ  ُل وي اْل

 كال املنرتم ٨ٔ االقتيضةب ٝج٢ إجيةب ابلةآ.
 وَ ) -7

َ
َ  ُد يْ ِبَ  ََ ٙي ٢َ خَ حَ  نْ أ ِ  ٦ْ ٤َ  ٩ُ ُٓ ٥َ ْف ي ِ ؽْ ُٜ ة ىلع ٚؿض أذؽاؿ الك٧ٓ، ٚإف ل٥ يك٧ٓ ٨٦  (٩ِ ب

 .ٕؽ٫٦ثٞؿب٫ .. ل٥ يىط؛ ألف ٫ْٛ٣ ٠
  اءُ َٜ بَ وَ ) -8

َ
ِ ) يف األكؿ ٦٪٭٧ة (ثِ يي ٢ِ ٪ْ اْل أك أِٗل ؛ ٤ٚٮ ص٨ األكؿ (ؽِ عَ اْل  ٚ  الل   دِ ٬ْ سُ  وُ َلٰ إ

 أك ٦ةت ٝج٢ ظىٮؿ النٜ اآلػؿ .. ل٥ يىط.٤ٔي٫ 
ِ وَ ) -9

ْ
، كيٞٮـ ٦ٞةـ اخلُةب دٕيح٪٫ ثةق٫٧ أك كو٫ٛ أك «ثٕذٟ»؛ ثأف يٞٮؿ ٦سبل/ (اُب ٍَ اْل

 «.ٚبل٩ة ا٣ٛبلين، أك ٦ٛيت ابلرل، أك ٬ؾا ثٕخي »إمةرد٫؛ ٠ػ
، «زيؽا قيةردٟ ثسؾا ثٕخى »كال ينرتط اخلُةب يف ثيٓ املذٮقٍ؛ ٠أف يٞٮؿ الٮقيٍ/ 

 «.٥ٕ٩»، ٚيٞٮؿ/ «٦٪٫ امرتيخى »، ز٥ يٞٮؿ ل٧٤نرتم/ «٥ٕ٩»ٚيٞٮؿ/ 
 وَ ) -91

َ
ْ  ٣ي خِ يُ  نْ أ ٌَ غَ ٥ُ ال ؛ ثأف يٞج٢ ٦سبل النؼه اذلم ػٮَت ثةبليٓ، ال مٮٍل٫ أك (ُب ا

 ٣ٕؽـ ا٩ذْةـ اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ. كًلي٫٤ أك كارز٫ يف ظيةد٫ أك ثٕؽ مٮد٫؛
 وَ ) -99

َ
ْ  ؽَ ُٞ ؼْ يَ  نْ أ ، أك «ثٕذٟ قيةريت ث٤٧يٮف ريةؿ ي٧ين»، ٚيٞٮؿ ابلةآ/ (٦َ ٥َ الي  ئُ ػِ خَ تْ ٥ُ ال

 ، كيذ٥ اآلػؿ.«ثٕين قيةردٟ ث٤٧يٮف ريةؿ ي٧ين»يٞٮؿ املنرتم/ 
 وَ ) -92

َ
أك إىل ٦ة ال  ،«زيؽا ثٕخ»، أك/ «ثٕذٟ قيةريت»؛ ٚيٞٮؿ/ (٩ِ خِ ٢َ ٥ْ ِلُ  َّ يْ اْْلَ  َٗ يْ ِي يُ  نْ أ
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إال أف يؿيؽ اتلضٮز ٨ٔ  ،«ثٕخ يؽؾ قيةريت»ٚبل يىط/  ،«ثٕخ رأقٟ»يٕحل إال ث٫؛ ٠ػ/ 
 «.ثٕخ مٮٍلٟ»/ كال اللك،

 وَ ) -93
َ
ِ  ََ ْٙ ال٢ي  ػَ ِه ْٜ حَ  نْ أ ؛ ٚبل يىط ابليٓ ٚي٧ة لٮ ذ٠ؿ٬ة الكةثٜ ىلع ص٭ح اتل٧سي٢ (اهُ ٨َ ْٓ ٥َ ل

 ثة٣ٞجٮؿ؛ ٣ٕؽـ إرادة ابليٓ ُٕٝة.يف درس ٦سبل، كيجةدرق اآلػؿ 

 :ِعِيَباِل ُةَزِوُص

 )حنٮ/  (ِّ يْ اْْلَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ »/ وؽٍ ٥ْ َٓ ١ ِؼهِ الي  َٝ خُ ْٓ ة ِ  ارَ َ٪ٰ  ة

َ
/ وؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «ارٍ ٨َ حْ دِ  ِٗ ١ْ أ

 .(9)(«ُج ٢ْ تِ َٛ »

                                        
 كيسذت يف وي٘ح الرشاء/( 1)

 احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/
٦ة ٬ٮ م٫١٤ كحتخ يؽق؛ كذلٟ ادلار املٕؿكٚح يف ثرل ٠ؾا، حم٤ح ٠ؾا، احلةد ٚٞؽ امرتل زيؽ ث٧ةهل جلٛك٫ ٨٦ ٧ٔؿك 

ؿبة ٠ؾا، كص٪ٮبة ٠ؾا، كم٧ةال ٠ؾا، ث٤ٕٮ٬ة كق٤ٛ٭ة كدميٓ ٦ة امذ٤٧خ ٤ٔي٫ ٨٦ أثٮاث٭ة كأػنةث٭ة،  هلة رشٝة ٠ؾا، ٗك
ؿٚة، رشاء ري ٦سبذح، ث٧ىةحل٭ة كظٞٮٝ٭ة، ك٦٪ةٕٚ٭ة كمؿاٚٞ٭ة ك٦جكٮبةد٭ة، رشاع ٔك وعيعة رصحية، ثيٕة  ٦سبذح ٗك

ُٕٝية ثذة، صة٦ٕة ملٕذربات الىعح، ثس٨٧ ٬ٮ أ٣ٙ دي٪ةر ٦ٞجٮض ثيؽ ابلةآ دمي٫ٕ، كٝجي املنرتم املجيٓ ا٣ٞجي 
 الرشيع، كىلع ذلٟ ظى٢ اإلم٭ةد.

 هلل، كبٕؽ/ امرتل زيؽ ظةؿ ٠ٮ٫٩ كًليبل ٨ٔ ٚبلف ... كإف اكف املنرتم كًليبل .. ٚي١ذت/ احل٧ؽ
 .. زاد/ ... كٝؿار املةء، كاملةء دةثٓ ... ، كي٪ؾر ثةملةء احلةو٢ ٝج٢ ٣ِٛ ابليٓ.كإف اكف املجيٓ ثرئا 

 كإف اكف املنرتم كحلة ٨ٔ ٫٤َٛ .. ٠ذت/ ... امرتل زيؽ كحلة ٨ٔ ٚبلف ا٣ٞةرص ٦ة رأل ٚي٫ احلِ كاملى٤عح ...
م٤ٕٮـ ٦ٞجٮض، ز٨٧ املس٢ أك ثةع ٔ٪٫ .. ذ٠ؿ َؿيٜ ابليٓ ٨٦ احلةصح ادلأيح ذللٟ ز٥ يسذت ثٕؽ ذلٟ/ ... ثس٨٧ 

 ثبل ظيٙ كال ٗنب.
 كوٮرة دٔٮل الرشاء/ أف يٞٮؿ زيؽ/

دميٓ ادلار ا٣ٛبل٩يح  -إف اكف اغاجة-، أك يجكج٫ ث٧ة يـي٢ ال٤بف -إف اكف ظةرضا-أديع ثأين امرتيخ ٨٦ ٧ٔؿك ٬ؾا 
ظةال، كأ٩ة ٦ُةبل٫ ث٫ ك٬ٮ  احلةد هلة/ ... إ٣غ، جب٧يٓ ظٞٮٝ٭ة، ثس٨٧ ٬ٮ أ٣ٙ دي٪ةر ٝج٫ٌ ٦ين، كي٤ـ٫٦ تك٤ي٧٭ة إىل

 ممذ٪ٓ، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثؾلٟ.
ٚإف اك٩خ ادلار يف يؽ ٗري ابلةآ .. ٝةؿ/ أديع أين امرتيخ دميٓ ادلار ا٣ٛبل٩يح احلةد هلة/ ... إ٣غ ٨٦ ٚبلف ث٨ ٚبلف 

 =أ٩ة ٦ُة٣ت هل ك٬ٮ ي١٤٧٭ة يٮ٦بؾ كال ظٜ ٚي٭ة ألظؽ ظيجبؾ، كيه ثةٝيح يف م٤يك اآلف، كيه يف يؽ ٬ؾا ث٘ري ظٜ، ك
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 /اْليار ذلذث أ٬٧اع
٦ة دا٦ة دلذ٧ٕني ، كيثجخ يف لك ثيٓ ٗري ٝ٭ؿم، كلٮ ربٮية كق٧٤ة؛ الول/ عيار ادش٢ؿ

ث٘ري رشط ػيةر ..  (9)٦٪ؾ ٔٞؽا ابليٓ، ٚإذا دٛؿٝة ٨ٔ ماك٩٭٧ة ثأثؽا٩٭٧ة ث٧ة يٕؽ دٛؿٝة ٔؿٚة
َّ »/ ٣ٞٮهل ىلع لـكـ ا٣ٕٞؽ كُٝٓ اخليةر؛ لٮ ادٛٞة ، كًلؾا (2)ٚٞؽ لــ ابليٓ إدمةاع إَِذا َتَتاَح

َٛا، وَ  الؽيُسَلِن .. ؽي َٙ َِيارِ ٤َا ل٣َْ َحَخ
ْ
ْ َُُ٘كر َواِضٍػ ٥َ٫ُ٨ْ٤ِا ةِاْل ْو ُُيَي 

َ
ا، أ ًٓ ي َضُػُ٪٥َا اْلَعَؽ، َ٘إِْن  ََك٧َا ََجِ

َ
أ

ا وَ  َٓ ْن َتَتاَح
َ
َػ أ ْٓ َٛا َب ؽي َٙ ، َوإِْن َت ُّ ْػ وََسَب اْْلَْي َٜ ِٝ .. َذ ِ ا لََعَ َذل َٓ َضُػُ٪٥َا اْلَعَؽ َذَخَتاَح

َ
َ أ َحْتُْك  ل٣َْ َعيي

 ُّ ْػ وََسَب اْْلَْي َٜ َّ .. َذ  .(3)«َواِضٌػ ٥َ٫ُ٨ْ٤ِا اْْلَْي
ـى ا٣ٕٞؽ، كل٥ خيرت اآلػؿ .. قٍٞ ظ٫ٞ ٨٦ اخليةر، كبَق احلٜ  ٤ٚٮ اػذةر أظؽ٧٬ة لـك

 لآلػؿ.

؛ ل٤ٕةٝؽي٨ أك ألظؽ٧٬ة (4)ك٬ٮ يثجخ يف لك ثيٓ ال جيت ٚي٫ ا٣ٞجي والان/ عيار الشط،

=
                                         

 ثؿد٬ة إيل، كي٤ـ٫٦ ذلٟ ظةال ك٬ٮ ممذ٪ٓ، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثؾلٟ.

( كالؿصٮع يف اتلٛؿؽ إىل ا٣ٕةدة، ٧ٚة ٔؽق اجلةس دٛؿٝة .. لــ ا٣ٕٞؽ ث٫، كإال .. ٚبل، ٤ٚٮ ٝة٦ة كد٧ةمية ٦٪ةزؿ .. داـ 1)
ؽو .. زجخ ػيةر٧٬ ٍٕ ٠ٛةيح ة ٦ة ل٥ يٛةرؽ أظؽ٧٬ة ماك٫٩. ػيةر٧٬ة ٧٠ة لٮ َةؿ م١س٭٧ة، كلٮ د٪ةدية ثةبليٓ ٨٦ بي

 (.9/755) ابليضٮرم(، 2/21) اإلٝ٪ةع(، 346) األػيةر
 ٤ٝخ/ يؤػؾ ٨٦ ٬ؾا ظس٥ زجٮت اخليةر يف ابليٓ ثةهلةدٙ كاإل٩رت٩خ ٦ة داـ املذجةيٕةف يف دل٤كي٭٧ة، كاهلل أ٥٤ٔ.

ح اإلدمةع( 2)  (.397، 2/392) مٮقٔٮ
 .( ك٬ؾا ٫ْٛ٣ ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9539(، كمك٥٤ )2919( ابلؼةرم )3)

اكلرصؼ كبيٓ ا٣ُٕةـ ثة٣ُٕةـ أك ا٣ٞجي ؛ابليٮع ا٣يت ينرتط ٚي٭ة اتلٞةثي يف املض٤ف / »(9/992) املض٧ٮعيف (4)
ني اكلك٥٤ ال جيٮز رشط اخليةر ٚي٭ة ثبل ػبلؼو   «.٦ٓ أف ػيةر املض٤ف يثجخ ٚي٭ة ،يف أظؽ ا٣ًٕٮ

اكلرصؼ، كالك٥٤، كبيٓ ٦ةؿ الؿبة جبجك٫،  ؛٦ة ينرتط ٚي٫ ا٣ٞجي يف املض٤ف»/ (6/49الث٨ ٝؽا٦ح ) امل٘ينكيف 
٭ة ىلع أال يجٍق ثح٪٭ة ٤ٔٞح ثٕؽ اتلٛؿؽ، ثؽحل٢ امرتاط ا٣ٞجي،  ٔٮ ٚبل يؽػ٫٤ ػيةر الرشط، ركايح كاظؽة؛ ألف مًٮ

 .«كزجٮت اخليةر يجَق ثح٪٭٧ة ٤ٔٞح
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 .(9)إدمةاع
، (3)، ٚأ٢ٝ إدمةاع(2)٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ٦ذى٤ح ثةلرشط ٦ذٮاحلح إىل زبلزح أيةـ كجيٮز رش٫َ

ة اآلػؿ كال ٌٝةء ا٣ٞةيض إدمةاع مل٪ٞؾ  ؛ ٣ٞٮؿ اجليب (4)كلىةظت اخليةر ا٣ٛكغ دكف ًر
ِ »/ ث٨ ٧ٔؿك  َخ٫َا ة ْٓ ٍث اْبَخ َٓ ْ٢ ـِ ٧َْج ِف ُُك  

َ
٠ْ/ َل ِعَلةََث، ُث٣ي أ ُٜ َج .. َذ ْٓ ٧َْج ةَاَح

َ
َِيارِ ذََلَث إَِذا أ

ْ
اْل

َج .. َ٘اْرُدْدَ٪ا لََعَ َناِضت٫َِا ٍْ ِغ ـَ ، َوإِْن  ْٝ ْمِف
َ
 .(5)«َلَاٍل، َ٘إِْن َرِىيَج .. َ٘أ

٤ٚٮ زاد اخليةر ىلع اثلبلزح .. ث٢ُ ا٣ٕٞؽ؛ ألف أو٢ ابليٓ ىلع ال٤ـكـ، كٝيةق٫/ أال جيٮز ٚي٫ 
 .(6) ىلع الـيةدةاخليةر، كإ٧٩ة ٤ٝ٪ة ث٫ يف اثلبلث ادجةاع لرلحل٢، كال دحل٢ 

  كلٮ اكف املجيٓ ممة يٛكؽ يف املؽة املنرتَح .. ث٢ُ ا٣ٕٞؽ؛ بلُبلف الرشط.

 والا١د/ عيار انلٜيهث، و٪٬ أ٬٧اع/ 
ة يٛٮت ث٫ ٚإذا ّ٭ؿ يف املجيٓ ٔيت  عيار الؽد ةا١ٓيب، -1 د٪ٞه ث٫ ا٣ٞي٧حي أك ا٣ٕنيي ٩ٞىن

                                        
ح اإلدمةع(، 9/996) املض٧ٮع( 1)  (.419،  2/399) مٮقٔٮ

كحتكت املؽة املرشكَح ٨٦ ظني رشط اخليةر قٮاء أرشط يف ا٣ٕٞؽ أـ يف »(، ٝةؿ الرشبحين/ 9/998) املض٧ٮع( 2)
 (.2/29) اإلٝ٪ةع. «دل٤ك٫

ح اإلدمةع( 3)  (.2/415) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.2/499) مٮقٔٮ

، كظك٪٫ اجلٮكم كاألبلةين (، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 91459(، ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ حيىي ث٨ ظجةف، كابلي٭َق )2355( اث٨ ٦ةص٫ )5)
  ٨٦ ٫ًٕٛ أك أ٫٤ٔ .. ٥٤ٚ يتذجٓ َؿ٫ٝ كأ٣ٛة٫ّ»(، كٝةؿ/ 2875) الىعيعحيف». 

ـو إذا اك٩خ ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ك٬ٮ ٝٮؿ اث٨ امل٪ؾر  /( كٚي٫ كص٫ه 6) كاظذش ثٞٮؿ  اإلرشاؼيف أ٫٩ جيٮز أكرث ٨٦ زبلزح أية
ْو َضؽيَم َضَلًل »/ اجليب 

َ
َض٠ي َضَؽا٤ًا أ

َ
ا أ ًٌ ٣ْ٫ِ إِلي َشْ ٌِ ْو ( ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ 9352أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ) «ال٥ُْْف٬ْ٥ُِ٢َن لََعَ ُشُ

 ، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، كاألبلةين.ٔٮؼ 

جيؽ اهلل ث٨ احلك٨ ا٣ٕ٪ربم، كأمحؽ ث٨ (/ »225، 9/991) املض٧ٮعكيف كٝةؿ اث٨ أيب حلًل، كاحلك٨ ث٨ وة٣ط، ٔك
ظ٪ج٢، كإقعةؽ ث٨ را٬ٮي٫، كأثٮ زٮر، كأثٮ يٮقٙ، كحم٧ؽ، كاث٨ امل٪ؾر، كداكد، كٚٞ٭ةء املعؽزني/ جيٮز يف لك يشء 

يح كحنٮ٬ة قذح أيةـ كقجٕح، كيف ادلار حنٮ ثٞؽر احلةصح ٚي٫، ٚيضٮز يف اثلٮب كحنٮق احلٮـ كاحلٮ٦ةف، كيف اجلةر
 «.الن٭ؿ
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ـى ذلٟ ٞؿ٬ة ..  ٗؿضه وعيط، كٌلف ا٣٘ة٣ت يف صجف ذلٟ املجيٓ ٔؽ ا٣ٕيت ٧٠ؿض داثح، ٔك
، كًلؾا ثٕؽق ٝج٢ ا٣ٞجي؛ أل٫٩ أػؾق ىلع (9)إذا اكف ا٣ٕيت ٦ٞةر٩ة ل٤ٕٞؽ إدمةاع ٧٤٤ٚنرتم ردق

يٍجنةالكبل٦ح، ك ؽى ث٫ًً خى ، ثي٥َّ كىصى ي٥ى ًٞ ٍف يي
ى
ةءى اهللي أ ة مى قي ٦ى ٪ٍؽى ًٔ ـى  ٝىة

ى
ة ٚىأ ٦ن ٗيبلى ٫ي  ،ٝؽ اٍبذىةعى رص٢  ٧ى ةوى ٚىؼى

٤ىي٫ًٍ  إًىلى اجلَّيًبِّ  ٔى قي   .(2)ٚىؿىدَّ

؛ (3)٬ؾا إف اكف املنرتم ل٥ ي٥٤ٕ ثة٣ٕيت، أ٦ة إذا ٝجي املجيٓ اعملة ثٕيج٫ .. ٚبل رد هل إدمةاع
ة.  ألف أػؾق ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٕيت دحل٢ الًؿ

كأ٦ة ا٣ٕيت احلةدث ثٕؽ ا٣ٞجي .. ٚبل رد ث٫ ٦ة ل٥ يس٨ مكت٪ؽا إىل قجت قةثٜ 
 .؛ أل٫٩ كٝٓ يف ٧ًةف املنرتم(4)إدمةاع
٧ة لٮ رشط املنرتم وٛح يف املجيٓ، ٚجةف خببل٫ٚ؛ ٧٠ة لٮ رشط ٚي عيار خت٢ٗ شط، -2

 ٤ٔي٫ أف يسٮف ا٣ٕجؽ اكدجة ٚجةف ٗري اكدت؛ ٫٤ٚ اخليةر.
٧ة لٮ ٢ٕٚ ابلةآ يف الك٤ٕح ٦ة ي٘ؿم ث٭ة املنرتم اكتلرصيح، كيه ٚي عيار الػ١حؿ، -3

٤نب، ٤ٚٮ امرتل مرصاة؛ ٚإف مةء .. رد٬ة، كرد دأػري احل٤ت ٝج٢ ابليٓ حلْ٪٭ة املنرتم ٠سرية ال
ْيِ » /٦ٕ٭ة وةاع ٨٦ د٧ؿ؛ ٣ٞٮهل 

ُػ .. َ٘إ٧ِي٩ُ ِِبَ ْٓ ٣َ٨َ، َذ٦ِ٥َ اْبَخاَخ٫َا َب َٖ وا اِلة٠َِ َوا١ لَ حَُصر
، َوإِنْ  َٝ ْمَف

َ
ْن ََيَْخ٢َِت٫َا/ إِْن َكاَء .. أ

َ
َػ أ ْٓ َؽي٦ِْ َب َِ َ٪ا َوَناَع  انلي  .(5)«َت٥ْؽٍ َكاَء .. َردي

 .(6)كيجذ٢ٞ اخليةر ثأ٩ٮا٫ٔ إىل الٮارث ثٕؽ مٮت ٨٦ هل اخليةر إدمةاع يف اجل٤٧ح

                                        
ح اإلدمةع(، 347) ٠ٛةيح األػيةر(1)  (.449، 2/438) مٮقٔٮ
 ، كظك٪٫ األبلةين.( ٨ٔ اعئنح 3591( أثٮ داكد )2)

ح اإلدمةع( 3)  (.2/449) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.471، 2/443) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9524(، كمك٥٤ )2948ابلؼةرم ) (5)

ح اإلدمةع( 6)  (.497، 466، 2/495) مٮقٔٮ
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 ا٬ٜٓ١د ذلذث أٛفام/
 ك٬ٮ مخكح ٔرش ٔٞؽا/ الول/ لزم ٦٤ ال٫خي،

 .ابليٓ، كالك٥٤ ثٕؽ اخليةر ٚي٭٧ة -2، 1
 .كالى٤ط، كاحلٮا٣ح، كاإلصةرة، كاملكةٝةة -6 -3
 .كاهلجح ثٕؽ ا٣ٞجي إال يف ظٜ ا٣ٛؿع -7
 .كالٮويح ثٕؽ ا٣ٞجٮؿ املٕذرب -8
 .كاجلاكح، كالىؽاؽ، كاخل٤ٓ -11 -9

 .كاإلٔذةؽ ثٕٮض -12
ٚإف اك٩خ ثٕٮض ٨٦ أظؽ٧٬ة .. ٚيه الز٦ح ٨٦ ص٭ذ٫ صةاـة  ؛كاملكةثٞح ثٕٮض ٦٪٭٧ة -13

 .٨٦ اآلػؿ
 .كا٣ٞؿض إف ػؿج املةؿ ٨ٔ م٤ٟ املٞرتض -14
 ةريح ل٤ؿ٨٬ كادل٨ٚ إذا ٢ٕٚ.كا٣ٕ -15

 ك٬ٮ از٪ة ٔرش ٔٞؽا/ والان/ سائؾ ٦٤ ال٫خي،
 .الرشًلح، كالٮٌل٣ح، كالٮديٕح، كا٣ٞؿاض -4 -1
 .كاهلجح ألص٪يب ٝج٢ ا٣ٞجي -5
 .كا٣ٕةريح ٣٘ري الؿ٨٬ كادل٨ٚ، أك ألظؽ٧٬ة كل٥ ي٢ٕٛ -6
 .كا٣ٌٞةء ٦ة ل٥ يذٕني ا٣ٞةيض -7
صٮاز٧٬ة ل٧٤ٮيص ٝج٢ مٮد٫، كل٧٤ٮىص هل ثٕؽ مٮت كالٮويح، كالٮوةيح؛ ٣س٨  -9، 8

 .املٮيص كٝج٢ ا٣ٞجٮؿ يف الٮويح
 .كالؿ٨٬ ٝج٢ ا٣ٞجي -11
 .كا٣ٞؿض إف اكف املةؿ يف م٤ٟ املٞرتض -11
 كاجلٕة٣ح ٝج٢ ا٢٧ٕ٣. -12
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 ك٬ٮ ز٧ة٩يح ٔٞٮد/ والا١د/ سائؾ ٦٤ أضػ٪٥ا لزم ٦٤ العؽ، 
 .ص٭ح املؿد٭٨ الزـ ٨٦ ص٭ح الؿا٨٬ الؿ٨٬ ثٕؽ ا٣ٞجي ثةإلذف، ٚإ٫٩ صةاـ ٨٦ -1
 .كال٧ٌةف؛ ٚإ٫٩ صةاـ ٨٦ ص٭ح امل٧ٌٮف ٔ٪٫ الزـ ٨٦ ص٭ح الٌة٨٦ -2
 .كاجلـيح؛ ٚإ٩٭ة صةاـة ٨٦ ص٭ح الاكٚؿ الز٦ح ٨٦ ص٭ح اإل٦ةـ -3
 .كاهلؽ٩ح كاأل٦ةف؛ ٚإ٩٭٧ة صةاـاف ٨٦ ص٭ح الاكٚؿ الز٦ةف ٨٦ ص٭ذ٪ة -5، 4
ص٭ح أ٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ صةاـة ٨٦ ص٭ح اإل٦ةـ ٦ة ل٥ كاإل٦ة٦ح ا٣ُْٕل؛ ٚإ٩٭ة الز٦ح ٨٦  -6
 .يذٕني
 .كال١ذةثح؛ ٚإ٩٭ة الز٦ح ٨٦ ص٭ح الكيؽ صةاـة ٨٦ ص٭ح ا٣ٕجؽ -7
 ٫ ثٕؽ ا٣ٞجي ثةإلذف؛ ٚإ٩٭ة صةاـة ٨٦ ص٭ذ٫ الز٦ح ٨٦ ص٭ح ا٣ٛؿع.ٛٔؿ٣ و٢ك٬جح األ -8

َبا  ََتَّتب ٱ﴿ٝٮهل دٕةىل/  /زاد، ك٦٪٫، يٞةؿ/ ربة اليشء. إذا (ةُ ادَ يَ / الؾ  ثً َٖ ١ُ )الؽ  ]احلش/  ﴾َوَرَبجب   ْب

39]. 
ِْ  ػٌ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ )  ٰ ْ  ارِ يَ ْٓ ٤ِ  ِفْ  ٠ِ اذُ ٥َ الي  مِ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ْيِ دَ  ٍص ٬ْ ُه َمْ  ٍض ٬َ لََعَ  ػِ ْٜ َٓ ا١ْ  ثَ ا١َ ضَ  ِع الشي

َ
 وْ ، أ

 حَ  َّ ٤َ 
ْ
  ْيِ ١َ ػَ اْْلَ  ِفْ  ْيٍ عِ أ

َ
  وْ أ

َ
ألٝكةـ الؿبة اثلبلزح/ ربة ا٢ٌٛ٣ كربة ، ك٬ؾا دٕؿيٙ مةم٢ (ا٥َ ٪ِ ػِ ضَ أ

 /ا٣جكحبح كربة احلؽ
ك٬ٮ ٔٞؽ يٞذيض ٦ٞةث٤ح ربٮم جبجك٫ ٗري ٤ٕ٦ٮـ اتل٧ةز٢ يف ٦ٕيةر  ربا ا١ٙي٠، -1

 .الرشع ظة٣ح ا٣ٕٞؽ
ك٬ٮ ٔٞؽ يٞذيض ٦ٞةث٤ح ربٮم ثؿبٮم مٮاٜٚ هل يف ا٤ٕ٣ح ٦ٓ دأصي٢  ربا ا١جفحئث، -2

ني أك أظؽ٧٬ة  .ا٣ًٕٮ
ني أك أظؽ٧٬ة ك٬ ربا الػ، -3  .٨ٔ دل٤ف ا٣ٕٞؽٮ دأػري ٝجي ا٣ًٕٮ

كيف ٝٮهل/ )ٗري ٤ٕ٦ٮـ اتل٧ةز٢( أ٫٩ ال ينرتط يف زجٮت ربة ا٢ٌٛ٣ ا٥٤ٕ٣ ثةتلٛة٢ً ث٢ 
ة٣ىحى ث٨ًٍ كيف ظؽير ، يسٌق اجل٭٢ ثذعٜٞ اتل٧ةز٢؛ ٚإف اجل٭٢ ثةتل٧ةز٢ اك٥٤ٕ٣ ثةتلٛة٢ً ٌى ٚى
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جىيٍؽو  ة، / ، ٝىةؿى  خي ٤ٍذي٭ى ىَّ ٛى ، ذى زه ؿى ته كىػى ة ذى٬ى ى ًدي٪ىةرنا، ًذي٭ى ٔىرشى  ٍ ةن ثًةٍثينى دى ى ًٝبلى يرٍبى ـى ػى يٍخي يىٍٮ ى اٍمرتى
ٟى ل٤ً٪َّيًبِّ  ً ل ٍؿتي ذى ٠ى ى ًدي٪ىةرنا، ٚىؾى ٔىرشى  ٍ ى ٨ً٦ً اثٍينى ٍكرثى

ى
ة أ ٍؽتي ًذي٭ى ةؿى ، ٚىٮىصى ٞى َل ُتَتاُع َضَّتي »/ ذى

 ٠َ هي َٙ  .(9)«ُت
ا٣ٕٞؽ( أ٫٩ إذاص٭٢ اتل٧ةز٢ ظة٣ح ا٣ٕٞؽ .. ث٢ُ ا٣ٕٞؽ كإف ثةف اتل٧ةز٢  كيف ٝٮهل/ )ظة٣ح

 ثٕؽ.
؛ ثأف يرشط ٤ٔي٫ زيةدة ٦ٞةث٢ ا٣ٞؿض، أك ٦ٞةث٢ دأػري وبيق ٛف٣ راةّ، و٪٬ ربا الي٦

 األص٢ يف ادليٮف املؤص٤ح، كال خيذه ثةلؿبٮيةت.

ٌُ ِِالُحِهُه السَِّبا َوَما ال ُِ: َيُهِو ِِِي   

، (2)ٚ٭ٮ ٠جرية ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع، (٣ُ يْ ؽِ طْ ا/ الي بَ الؽ   ٣ُ سْ ضُ )
ا ﴿كحتؿي٫٧ ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ دي٨ اإلقبلـ ثةلرضكرة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ْ  َّلَّ ُِٔا ٌَ ْ ٱَءا ُلٔا  هللَ ٱ تَّ

 ََ ٌِ ا ةَِِقَ  ٌَ  ْ ْ ٱَوَذُروا ا َٰٔٓ ٌِِنَِي  لّرَِب ؤب ٌُّ ََ  278إِن ُنُِخً  ِ ٌّ ْ ِِبَربٖب  َذُُٔا
ب
ْ ـَأ َػئُا ًب َتفب  ۦ  َورَُشِٔلِ  هللِ ٱـَإِن ىَّ

َٔن وَ  ٍُ يِ ًب ََل َتظب ٰىُِس ـَ ٌب
َ
ًب رُُءوُس أ ًب ـَيَُس ُخ َٔن  ََل ِإَون حُبب ٍُ يَ ، كيف ظؽير صةثؿ ]ابلٞؿة[ ﴾279ُتظب

ٮؿي اهللً »/  ٨ى رىقي ٕى بىة،  ٣ى ي٫ًٍ آًك٢ى الؿِّ ة٬ًؽى ، كىمى دًجى٫ي ٌلى ، كى ٍؤًِكى٫ي مي ٝىةؿى «كى ٬َاءٌ »/ ، كى ـَ  ٣ْ٪ُ»(3). 
 و٪ٛني ٨٦ املجيٕةت ٍٚٞ، كيه اجلٞٮد كاملُٕٮ٦ةت، ٚيضؿم يف/ (ِفْ  إِلي  نُ ٬ْ سُ  يَ َل وَ )
ِ ٥َ ٫ِ ِي ْٓ بَ )اذل٬ت كا٣ٌٛح  (٦ِ يْ ػَ ْٜ انلي  ِّ يْ بَ ) - ري ال ٚؿؽ  (ٍو ْٓ تَ ا ة ثني املىٮغ ٦٪٭٧ة ٗك

ريقاملىٮغ،  كا٤ٕ٣ح يف ٦٪ٓ الؿبة يف اذل٬ت كا٣ٌٛح/ ٠ٮ٩٭٧ة صجف األز٧ةف ، كال ثني اتلرب ٗك
 اغبلة.

ا٧ٕ٣بلت الٮرٝيح كاملٕؽ٩يح املٕةرصة؛ حل٤ٮهلة حم٢ اذل٬ت كا٣ٌٛح يف / ك٦س٤٭٧ة يف اثل٧٪يح
ة ثؾاد٫اجلٞؽيح كأذ٧ةد اجلةس ٤ٔي٭ة يف ذلٟ، ٚ ا ٝةا٧ن ، ك٬ٮ أص٪ةس يٕذرب الٮرؽ اجلٞؽم ٩ٞؽن

                                        
 (.9599مك٥٤ )( 1)

ح اإلدمةع (2)  (.4/29) مٮقٔٮ

 (.9598مك٥٤ )( 3)
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صجف،  ٧ينص٭ةت اإلوؽار يف ابلرلاف املؼذ٤ٛح، ث٧ٕىن أف الٮرؽ اجلٞؽم احل ذ٤ٛح ثةػذبلؼخم
، ٧٠ة جيؿم  الكٕٮدمكأف الٮرؽ اجلٞؽم  ي٫ ٌٚبلن كنكحبحن صجف، كبؾلٟ جيؿم ٚي٭ة الؿبة ث٪ٔٮ

ي٫ يف اجلٞؽي٨ اذل٬ت كا٣ٌٛح كيف ٗري٧٬ة ٨٦ األز٧ةف ، كىلع ٬ؾا املضة٦ٓ ا٣ٛٞ٭يح الؿبة ث٪ٔٮ
  .(9)ةاملٕةرص
أك د١ٛ٭ة أك أك دأد٦ة ٦ة يٞىؽ اغبلة ل٥ُٕ٤ اٝذيةدة كيه/  (2)(ِم  دَ اْل  اِت ٤َ ٬ْ ُٓ ٍْ ٤َ ) ثيٓ(وَ ) -
 َٞ )، دؽاكية

ٰ
ِ َؼ ِث، َوا١ُُْبر »/ أم ثٌٕ٭ة ثجٕي؛ ٣ٞٮهل  (َٝ ل ِٙيي ُث ةِا١ْ ِٙيي َ٪ِب، َوا١ْ َ٪ُب ةِاذلي اذلي

ِٓيِ،  ُِٓي ةِاللي ، َواللي وِ ةِا١ُُْب 
َ
َوالي٥ُْؽ ةِالي٥ِْؽ، َوال٢٥ُِْْص ةِال٢٥ِِْْص، ٤ِْرًل ة٥ِِْر٠ٍ، يًَػا بَِيٍػ، َذ٦ْ٥َ َزاَد، أ

ََتَادَ  ـْ ٬َاءٌ ..  ا ـَ ٮ ذِي٩ِ  ٍِ ْٓ ْرََب، اْلِعُؼ َوال٥ُْ
َ
ْػ أ َٜ ، كٝؽ أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع صؿيةف الؿبة يف ٬ؾق (3)«َذ

يف ذلٟ الحتةد ا٤ٕ٣ح،  (5)٬ؾق الكذح ي٤عٜ ث٭ة، كاع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف ٦ة اكف ٦س٢ (4)األو٪ةؼ
 كال جيؿم الؿبة يف ٗري ذلٟ.كلٮركد األد٣ح يف ثٌٕ٭ة، 

/ ا٥ُٕ٣، ٚيضؿم الؿبة يف لك ٦ُٕٮـ؛ ل٤عؽير الكةثٜ، ك٣ٞٮهل  /كا٤ٕ٣ح يف املُٕٮ٦ةت
اِم ٤ِْرًل ة٥ِِْر٠ٍ » َٓ ٍي اُم ةِا١ َٓ ٍي ؿى اث٨ًٍ ، ك٣ٞٮؿ َٕةـ، ك٬ؾا اعـ يت٪ةكؿ لك (6)«ا١ ٧ى ٮؿي /  خي جىَهى رىقي

٪ىحً  اهللً  ابى ـى ٨ً ال٧ٍي ٪ىحي  ،ٔى ابى ـى ال٧ٍي ، / كى يبٍلن ٪ىًت ٠ى ًٕ بًيًت ثًة٣ٍ َـّ ٓي ال بىيٍ ، كى يبٍلن ًؿ اجلٍَّؼ٢ً ثًةتل٧ًٍَّؿ ٠ى ٓي ثى٧ى يٍ بى
ؿو خًبىٍؿًو٫ً  ِّ ثى٧ى ٨ٍ لكي خى ، جى / ، كيف ركايحكى ـو ة ٕى َى ي٢ًٍ  ٫ي ثًسى ٕى ٍف يىًبي

ى
فى زىراٍعن أ إًٍف اكى ٫ًِّ كى ٟى ِكي ً ل ٨ٍ ذى  .(7)َهى خى

                                        
(، ك٬يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء يف الكٕٮديح 5/6( ٨٦22 اهليبةت ا٣يت ٝؿرت ٬ؾا/ املض٧ٓ ا٣ٛٞيه اإلقبلَل ث١٧ح )ٝؿار ) (1)

 (.9/92أحبةث اهليبح )

(2)  ٥ُٕ٣ ٓ ٤ت د٪ةكؿ ابل٭ةا٥ هل أك اػذىخ ث٫ .. ٣حف ربٮية ٧٠ة لٮ ًك ٕة ٗك كلٮ ٦ٓ ابل٭ةا٥، ٥ٕ٩ ٦ة تكةكية ٚي٫ ًك
 (.9/749) ابليضٮرمابل٭ةا٥. 

 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ 9584، كأػؿص٫ أيٌة )( ٨ٔ ٔجةدة ث٨ الىة٦خ 9587مك٥٤ )( 3)

ح اإلدمةع (4)  (.43-49، 35-4/34) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (5)  (.4/35) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ ٧ٕ٦ؿ ث٨ ٔجؽ اهلل 9592مك٥٤ )( 6)

 (، ك٬ؾا 9542.٫ْٛ٣(، كمك٥٤ )2215ابلؼةرم )( 7)
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ِ ) ٬ؾا ِك٫ ْوُط ِن  ْج َه َٜ ا جَ ذَ إ أم وعح ثيٕ٭ة، أ٦ة إذا دٮٚؿت رشكط وعذ٫ ..  (٩ِ خِ طي ُشُ
 ٚضةاـ ٠٘ريق ٨٦ ابليٮع.

 ُغُسِوُط ِصخَِّة َبِيِع اليَِّكِد ِباليَِّكِد َواِلَنِطُعِوِو ِباِلَنِطُعِوِو:

ْوُط ِن ) ِ  ِب ٪َ اذلي  ِّ يْ بَ  ثِ طي ُشُ ِ  ثِ يي ِٙ ا١ْ وَ  ،ِب ٪َ اذلي ة ْ وَ  ،ثِ يي ِٙ ا١ْ ة ؛ ٠رب ثرب، كمٕري (٩ِ فِ جْ ِبِ  مِ ٬ْ ُٓ ٍْ ٥َ ال
 زِ -) بنٕري

ْوِط  ةً ادَ يَ ٰ ُشُ ْ  ِّ يْ اْْلَ  لََعَ  /(ثٌ ذَ َل ذَ  -ةِ اري ٥َ ال
ُ )األكؿ/ 

ْ
؛ ٤ٚٮ رشَة أصبل يرشَة احل٤ٮؿ أك ي٤ُٞة كاإلَبلؽ يٞذيض احل٤ٮؿ فثأ (ُل ٬ْ ٢ُ ال

؛ ألف الرشط كٝٓ ىلع ػبلؼ الرشع، ٚبل ثؽ ٨٦ جتؽيؽ يف املض٤ف ، كإف دٞةثٌةث٢ُ ا٣ٕٞؽ.. 
 إف أرادا إد٧ةـ ابليٓ ىلع كٜٚ الرشع.

ثأال يٛةرؽ أظؽ٧٬ة دل٤ف ا٣ٕٞؽ ظىت يٞجي  (ػِ ْٜ َٓ ا١ْ  ِؿ ٢ِ َمْ  ِفْ  ُو ةُ اَٜ الي ) اثلةين/(وَ )
٫ كإف ل٥ يرشَة أصبل، كيأز٧ةف ثؾلٟ  ث٢ُ ا٣ٕٞؽ،؛ ٤ٚٮ دٛؿٝة ثبل دٞةثي .. اكم٢ ًٔٮ

َي٫َا » /؛ ملة دٞؽـ، ك٣ٞٮهل (9)إدمةاع ْٓ ٬ا َب ٙر َ٪ِب إِلي ٤ِْرًل ة٥ِِْر٠ٍ، َولَ تُِل َ٪َب ةِاذلي ٬ا اذلي ُٓ  حَبِي
لَ

َي٫َا لََعَ  ْٓ ٬ا َب ٙر ٬ا ال٬َرَِق ةِال٬َرِِق إِلي ٤ِْرًل ة٥ِِْر٠ٍ، َولَ تُِل ُٓ ٍو، َولَ حَبِي ْٓ ٬ا لََعَ َب ُٓ ٍو، َولَ حَبِي ْٓ  َب
، كًلؾا ال جيٮز ثيٓ ريةؿ ي٧ين ثؿيةؿ ي٧ين، أك دكالر إمؿيسٰ ثؽكالر (2)«٫َ٨ْ٤ِا ََغئًِتا ة٨َِاِسؾٍ 

 إمؿيسٰ، أك يٮرك ثيٮرك إال ٦ذ٧ةزبل يف ا٣ٞي٧ح ا٣ٕؽديح ظةال يؽا ثيؽ.
وط  .. أك ثٕؽ ٝجي ث٫ٌٕ ؛ لؤلظةدير الكةثٞح،ث٢ُ.. ِك٫  املذجةيٕةف ٝج٢ ٝجي ٤ٚٮ دٛؿؽ

 .ٚي٧ة يٞةث٢ املٞجٮض كب٢ُ ابلةيق
، كيٕذرب ا٥٤ٕ٣ ثةتل٧ةز٢ ظة٣ح ا٣ٕٞؽ؛ ألف اجل٭٢ (3)يٞي٪ة إدمةاع (٠ُ اذُ ٥َ الي )اثلة٣ر/ (وَ )

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.2/532) مٮقٔٮ

 يأز٧ة. ٚإف دٕؾر ٤ٔي٭٧ة اتلٞةثي يف املض٤ف كأرادا أف يذٛؿٝة .. لـ٦٭٧ة أف يذٛةقؼة ا٣ٕٞؽ ٝج٢ اتلٛؿؽ؛ خلبل
 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ 9584(، كمك٥٤ )2977ابلؼةرم )( 2)

ح اإلدمةع (3) ( كيف صٮاز ا٢ٌٛ٣ ػبلؼ ٨ٔ ثٕي الك٤ٙ ا٩ٞؿض كا٩ٕٞؽ اإلدمةع ثٕؽ ذلٟ ىلع 2/59) مٮقٔٮ
 حتؿي٫٧.
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 ثةتل٧ةز٢ اك٥٤ٕ٣ ثةتلٛة٢ً.
يف الٮزف، كا٣ٕيةر؛ ألف اػذبلؼ ا٣ٕيةر يٕين اػذبلؼ نكجح اذل٬ت ٚي٫، اتل٧ةز٢ كيٕذرب 

 (98)ل٥ يس٨ ٦ذ٧ةزبل؛ ألف اذل٬ت يف ٔيةر ..  (98)ث٧ةاح ٔيةر  (22)٤ٚٮ ثةع ٦ةاح صؿاـ ٔيةر 
 .(9)(22)أ٢ٝ ٦٪٫ يف ٔيةر 

أ٢٬  كاملٕذرب اغ٣ت اعدةكيٕذرب اتل٧ةز٢ ث٧ٕيةر الرشع يف امل١ي٢ ٠يبل، كيف املٮزكف كز٩ة، 
 .يؿاىع ٚي٫ اعدة ثرل ابليٓ .. ك٦ة ص٭٢، (2)احلضةز يف ٔ٭ؽ رقٮؿ اهلل 

كال يؤزؿ اػذبلؼ أ٩ٮاع اجلجف الٮاظؽ؛ ٚيضت امل٧ةز٤ح كإف اػذ٤ٛخ أ٩ٮاع اجلجف 
ؿه ثًذى٧ٍؿو ٚٞؽ ؛ (3)الٮاظؽ؛ ٠ـبيت أمحؿ ثـبيت أقٮد، كد٧ؿ ق١ؿم ثذ٧ؿ ثؿين إدمةاع ةءى ثبًلى صى

ٮؿي اهللً  ي رىقي ةؿى هلى ٞى ، ذى ْح٦َ َ٪َؼا؟»/ ثىٍؿيًنٍّ
َ
ٍٕخي ٦ً٪٫ٍي  «٦ِْ٤ أ ، ٚىجً ٩ىة رىًدمءه ٪ٍؽى ًٔ فى  ٧ٍؿه اكى / " تى ؿه ةؿى ثبًلى ٞى ذى

٥ً اجلَّيًبِّ  ٕى ٍُ ةعو ل٧ًى نٍيً ثًىى ةخى ٮؿي اهللً وى ةؿى رىقي ٞى /  ، ذى ٟى ً ل ٪ٍؽى ذى بَ »ًٔ ويهْ َخْيُ الؽ 
َ
٠ْ، أ َٓ ْٙ ا، َل َت

ْن تَْلَتَِي الي٥َْؽ 
َ
َرْدَت أ

َ
ٍّ آَعَؽ، ُث٣ي اْكَتِ ة٩ِِ .. َو١َِس٦ْ إَِذا أ ٩ُ ةِبَْي ْٓ تِ

َ٘»(4). 
؛ ٚبل جيٮز ثيٓ ربٮم يةبف كال دٕذرب امل٧ةز٤ح إال ظةؿ ال٧١ةؿ ٠ضٛةؼ الؿَت كا٣ٕ٪ت

٠ـبيت ثٕ٪ت، كد٧ؿ ثؿَت؛ ألف امل٧ةز٤ح رشط يف ثيٓ الؿبٮيةت، كيه ٗري  جبجك٫ رَجة؛
ةؿى  ٦ذعٞٞح ٦ٓ الؿَٮبح، كٝؽ قب٢ اجليب  ٞى ًت، ذى َى اًء اتل٧ًٍَّؿ ثًةلؿُّ ٨ٍ رًشى ُم »/  خى ُٜ َح٨ْ

َ
أ

                                        
(، كال أزؿ ٣ٞي٧ح الى٪ٕح يف ذلٟ، ظىت لٮ امرتل ثؽ٩ة٩ري ذ٬جة مىٮاغ ٝي٧ذ٫ 2/828ل٤ضربي٨ ) رشح ٧ٔؽة ا٫ٞٛ٣ (1)

 إًٔةؼ ادل٩ة٩ري .. أذربت امل٧ةز٤ح، كال ٩ْؿ إىل ا٣ٞي٧ح.
 اإلٝ٪ةعكاحلي٤ح/ أف يبي٫ٕ ثؽرا٥٬ أك ٔؿض، كينرتم ث٭ة اذل٬ت ثٕؽ اتلٞةثي، ٚيضٮز كإف ل٥ يذٛؿٝة. ا٩ْؿ 

(2/93.) 
ح اإلدمةع (2) كػة٣ٙ يف املكأ٣ح أثٮ يٮقٙ يف ركايح ٚةٔذرب ا٣ٕؿؼ، كظيك ٨ٔ املةل١يح صٮاز ( 4/64) مٮقٔٮ

 اجلـاؼ كيف اجل٢ٞ ٩ْؿ ثني، ٚةملؿاد صٮاز اجلـاؼ ٚي٧ة ال ينرتط ٚي٫ اتل٧ةز٢.

ح اإلدمةع (3)  (.4/59) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ 9594(، كمك٥٤ )2392ابلؼةرم )( 4)
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ُب إَِذا يَبَِؿ؟ ٌَ ٮؿي اهللً «الؽر ةقي رىقي ٪ى٭ى ٥ٍ، ذى ٕى يٮا جى ٟى   ٝىةل ً ل ٨ٍ ذى ٨ٔ املـاث٪ح،  ، كجليه اجليب (9)خى
ف اجٍلىٍ٭٢ ثةمل٧ةز٤ح ٠عٞيٞح املٛة٤ًح/ ٝةٔؽة الؿبةك

ى
 .أ

كال جيٮز ثيٓ ربٮم رَجة جبجك٫ رَجة؛ ٠ٕ٪ت ثٕ٪ت، كرَت ثؿَت؛ تلٛةكت درصةت 
الؿَٮبح، ٚذؤدم إىل اػذبلؼ نكبذ٭ة ثٕؽ اجلٛةؼ، إال ٦ة اك٩خ ظة٣ح رَٮبذ٫ ٧٠ةال؛ اك٣ٕك٢، 

ري٬ة ممة رَٮبذ٫ ظة٣ح ٧٠ةهل،كالك٨٧، كال٤نب، كاألد٬ةف، كالـيذٮف احل٤يت كقٮاء يف ال٤نب  ، ٗك
 ، ٚإ٫٩ جيٮز ثيٓ ث٫ٌٕ ثجٕي برشك٫َ اثلبلزح املذٞؽ٦ح.كالؿاات كاملؼيي كاحلةمي

ٓي الؿاات ثةحل٤يت ٠يبل كإف دٛةكدىة كز٩نة.  كاملٕيةري يف ال٤نب ال١ي٢ي ظىت يىطَّ ثي
صجك٫، كال زيخ ثـيذٮف، كال مريج كًلؾا ال جيٮز ثيٓ ظت ثؽٝي٫ٞ، كال دٝيٜ ثؽٝيٜ ٨٦ 

 بك٧ك٥، كحنٮ ذلٟ ل٤ض٭٢ حبٞيٞح اتل٧ةز٢.
ِ  ِب ٪َ اذلي  ِّ يْ بَ  ثِ طي ِن  ُط وْ ُشُ وَ ) ، كبيٓ لك ٦٪٭٧ة ث٤٧ٕح كرٝيح، أك ثيٓ (٩ِ فِ ْٟ َْ وَ  ،ثِ يي ِٙ ا١ْ ة

ْ وَ ) ٤٧ٔح كرٝيح ث٤٧ٕح كرٝيح أػؿل، ِ  مِ ٬ْ ُٓ ٍْ ٥َ ال ْ  ٦َ ٤ِ  ٩ِ فِ جْ سِ  ْيِ َٖ ة ٠رب بنٕري، كد٧ؿ ؛ (اِت ٤َ ٬ْ ُٓ ٍْ ٥َ ال
ك٢ بك٨٧  / (انِ ٨َ اثْ ) ثـبيت، ٔك

ُ )األكؿ/ 
ْ
رشَة اتلأصي٢، قٮاء رشَة احل٤ٮؿ أك أ٤َٞة؛ ألف اإلَبلؽ يٞذيض ؛ ثأال ي(ُل ٬ْ ٢ُ ال

 .احل٤ٮؿ
ْج »/ ٣ٞٮهل ؛ (2)إدمةاع ٝج٢ اتلٛؿؽ (ػِ ْٜ َٓ ا١ْ  ِؿ ٢ِ َمْ  ِفْ  ُو اةُ َٜ الي )اثلةين/ (وَ ) َٙ َ٘إَِذا اْعَخ٢َ
ْن٨َاُف َ٪ِؼهِ 

َ
َٗ ِكئُْخ٣ْ، إَِذا َكَن يًَػا بَِيػٍ ..  اْل ْي َٞ ٬ا  ُٓ َ٪ِب رًِبا، إِلي »/ ، كٝٮهل (3)«َ٘تِي ال٬َْرُِق ةِاذلي

 .(4)«َ٪اَء َوَ٪اءَ 

                                        
، ( ٨ٔ قٕؽ ث٨ أيب كٝةص 2264(، كاث٨ ٦ةص٫ )4545(، كا٣جكةيئ )9225(، كا٣رت٦ؾم )3359) أثٮ داكد( 1)

، كاألبلةين، (6/478) ابلؽر امل٪ري(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 2267(، كاحلةز٥ )4997كوعع٫ ا٣رت٦ؾم )
 (.376كالٮاديع )

ح اإلدمةع (2)  (.47-4/44) مٮقٔٮ

 .مك٥٤ ٨ٔ ٔجةدة ( 3)

 .( ٨ٔ ٧ٔؿ 9586) مك٥٤( 4)
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٦ح ىلع صٮاز األ دلال٣ح الك٪ح، كإدمةع ؛(9)كجيٮز ثيٓ ٦ُٕٮـ ث٪ٞؽ ٦ذٛةًبل كنكحبح إدمةاع
 .املُٕٮ٦حيف امل١يبلت  قبلـ اذل٬ت كا٣ٌٛحإ

كمةة  ،ٚيضٮز ثيٓ ثٕري ثأثٕؿة ،ال حيؿـ ٚي٫ الؿبة.. ٦ة قٮل اذل٬ت كا٣ٌٛح كاملُٕٮـ ك -
 ،كر٢َ ٗـؿ ثأرَةؿ ٨٦ صجك٫ ،ثىيٕةف وةثٮفكوةع ٩ٮرة أك صه أك  ،كزٮب ثثيةب ،بنيةق

 .(2)كب٫ ٝةؿ دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء ، ٩ٞؽا كنكحبح،كأمجة٫٬
٠ؾا إىل م٭ؿ ٠ؾا  وٛذ٫ ٟثٕين زٮبنة يف ذ٦ذ» /أف يٞٮؿ٠ ؛ال جيٮز ثيٓ نكحبح ثجكحبحك -

 .(3)؛ أل٫٩ ثيٓ دي٨ ثؽي٨«ٝج٤خ» /ٚيٞٮؿ ،«ثؽي٪ةر مؤص٢ إىل كٝخ ٠ؾا

 ا:َبالسِّ ُةَزِوُص

 /ثأ٩ٮا٫ٔ (ابَ الؽ   ةُ رَ ٬ْ ُن )
9- ( 

َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ َ ؼَ ٪َٰ  َٝ خُ ْٓ ة

ْ
َ٪َب  ٣َ اتَ ا اْل ِ اذلي  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «ِب ٪َ اذلي  ٦َ ٧ًا ٤ِ زْ وَ  ٩ِ ِٙ ْٓ ِي ة

 ، ك٬ؾق وٮرة ربة ا٢ٌٛ٣.«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ 
2- ( 

َ
ِ »/ َلُ  َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ ْ ؼَ ٪َٰ  َٝ خُ ْٓ ة ِ  َٚ ـْ ٬َ ا ال

ْ
ِ  ثَ ٍَ ٨ْ ال ِ  ْيِ ٢َ سي ؤَ مُ  ةِ رَ اذلر  ٦َ ٤ِ  ْيِ َٜ ـْ ٬َ ة  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «ؽٍ ٫ْ  كَ َلٰ إ

 ، ك٬ؾق وٮرة ربة ا٣جكحبح.«(ُج ٢ْ تِ َٛ »/ وؽٌ ٥ْ خَ 
3- ( 

َ
ِ »/ َلُ  َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ ْ ؼَ ٪َٰ  َٝ خُ ْٓ ة ِ  َٚ ـْ ٬َ ا ال

ْ
ِ  ثَ ٍَ ٨ْ ال ْ ؼَ ٫َٰ ة ِ  ِٚ ـْ ٬َ ا ال

ْ
/ وؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ )، «ظةال (ثِ ٍَ ٨ْ ال

 ، ك٬ؾق وٮرة ربة احلؽ.(ِو اةُ َٜ الي  ٠َ تْ ا رَ َٛ ؽي َٙ خَ يَ وَ ، «ُج ٢ْ تِ َٛ »

 ُ٣َ٢ كاتلأػري أيٌة، إذ ٚي٫ اقذٕضةؿ رأس املةؿ كدٞؽي٫٧،  (٣ُ حْ ػِ ْٜ الي وَ  اُل شَ ْٓ خِ ـْ / اِل ثً َٖ ١ُ  )الفي

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.49، 4/47) مٮقٔٮ

 .(9/413) املض٧ٮع (2)
 .(9/411) املض٧ٮع (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 25  25 

 كدأػري الك٤ٕح، كيٞةؿ هل/ الك٤ٙ، ٣س٨ ينةرًل٫ يف ٬ؾا ا٣ٞؿض.
ِ  ثِ ٤ي اذل   ِفْ  ٍف ٬ْ ُن ٬ْ مَ  ءٍ َشْ  ُّ يْ ًًع/ بَ َشْ وَ )   ٣ِ ٢َ الفي  َِ ْٙ ٢َ ة

َ
 .(ِٗ ٢َ الفي  وِ أ

ري ٚٞٮهل/ )ثيٓ( يٛيؽ أف الك٥٤ ثيٓ جتؿم ٚي٫ أظاكـ ابليٓ الكةثٞح  ٨٦ الرشكط كاخليةر ٗك
 ذلٟ، ٥ٕ٩ ال جيؿم ٚي٫ ػيةر الرشط؛ اكلرصؼ.

كٝٮهل/ )مٮوٮؼ يف اذل٦ح( أػؿج ثيٓ املٕني، ٚبل يسٮف ق٧٤ة، كال يىط دأصي٫٤؛ ألف 
 األٔيةف ال دذأص٢.

 كٝٮهل/ )ث٤ِٛ الك٥٤ أك الك٤ٙ( يٛيؽ أ٫٩ ال يىط ث٤ِٛ ابليٓ، كال ث٘ريق ٨٦ األ٣ٛةظ.
ك٥٤ أك الك٤ٙ .. وط ثيٕة، كرشط ٚي٫ دٕيني اثل٨٧ يف املض٤ف ال ٚإف ٔٞؽ ث٘ري ٣ِٛ ال

 ٝج٫ٌ، كيٞةؿ هل/ ثيٓ أكوةؼ.
ا ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ ؛ (9)كالك٥٤ وعيط ثةإلدمةع َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي َسٖو  َّلَّ

َ
ٍَ إََِلَٰٓ أ ٔٓاْ إَِذا حََدايَجُخً ةَِديب ُِ ٌَ َءا

َصّّمى ـَ  ٔهُ  ٱٌُّ ُخُت ـى اجلَّيًبُّ ، ك(2)ثةلك٥٤ ٚرسق اث٨ ٔجةس  [282]ابلٞؿة/  ﴾زب ٥ٍ  ٝىًؽ ًؽي٪ىحى كى٬ي ال٧ى
 / ةؿى ٞى ، ذى جىذىنٍيً كىاثلَّبلىثى ٮفى ثًةتل٧ًٍَّؿ الكَّ ٛي يٍك٤ً ءٍ »ي َٗ ِف َشْ َ٢ ـْ َ

٬ُ٢ٍم، َوَوْزٍن ..  ٦ْ٤َ أ ْٓ ْي٠ٍ ٤َ َٞ َِِ٘ف 
٬ُ٢مٍ  ْٓ َس٠ٍ ٤َ

َ
٬ُ٢ٍم، إَِل أ ْٓ املس٨٧ املٮوٮؼ، ، كًل٧ة جيٮز دأػري اثل٨٧ املٮوٮؼ جيٮز دأػري (3)«٤َ

 كل٤عةصح ادلأيح إحل٫.

ٌَُنِزَأ  :ِهَلالطَّ ا

( 
َ
 /(ثٌ َف َخْ  ٣ِ ٢َ الفي  نُ َك رْ أ
 ، ك٬ٮ املنرتم اذلم ٝؽـ رأس املةؿ.(٣ٌ ٢ِ ْف مُ ) -9
ِ  ٣ٌ ٢َ ْف مُ وَ ) -2  ، ك٬ٮ ابلةآ اذلم ٝجي رأس املةؿ كا٣زتـ ثةلك٤ٕح.(٩ِ َلْ إ

                                        
ح اإلدمةع(، 9/765) ابليضٮرم(، 2/29) اإلٝ٪ةع(، 2/543) حتٛح ال٤جيت( 1)  (.618،  2/587) مٮقٔٮ
/ (/ 2947اث٨ أيب ظةد٥ يف دٛكريق )( 2) ً ، يًف ٝىٍٮًؿ اِلَّ جَّةسو ٨ً اث٨ًٍ خى ٔى  ، ىة٬ًؽو ٨ٍ دلي ٍَ ﴿خى ْ ًْ ةَِدي ا حََدايَجْخُ

ُِٔا إِذَ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَا خ

َسٍو ُمَصّمى ـَاْنخُُتٔهُ 
َ
ـو  [282]ابلٞؿة/  ﴾إََِل أ ٤يٮ ٍٕ ي٢ٍو ٦ى ًح، يًف ٠ى ُى ٤ى٥ي يًف احٍلً٪ٍ / الكَّ  .ٝىةؿى

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9614(، كمك٥٤ )2241ابلؼةرم )( 3)
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 ذ٦ح ابلةآ. ، ك٬ٮ الك٤ٕح امل٤زت٦ح يف(٩ِ يْ ذِ  ٣ٌ ٢َ ْف مُ وَ ) -3
 رَ وَ ) -4

ْ
 .، ك٬ٮ اثل٨٧ اذلم ٝؽ٫٦ املنرتم(الٍ ٤َ  ُس أ

، كيه اإلجيةب ٨٦ ابلةآ كا٣ٞجٮؿ ٨٦ املنرتم، أك االقتيضةب ٨٦ املنرتم (ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5
 .كاإلجيةب ٨٦ ابلةآ

 غسط املطله واملطله ِليُ:

 رشط ابلةآ كاملنرتم. شط ادف٣٢ وادف٣٢ إل٩/

 غسط املطله ِيُ:

 /زيادة لَع شوط اد٬ٜٓد ٢ْي٩ الفاةٜث ط ادف٣٢ ٘ي٩وش
ٓ الك٥٤ إ٧٩ة  ؛(9)إدمةاعيف ذ٦ح ابلةآ؛ ٚبل يىط الك٥٤ يف ٦ٕني  أن يس٬ن دي٨ا -1 ألف ًك

ح ل٤ذ٤ٙ، أق٧٤خ إحلٟ »ٝةؿ/ ٤ٚٮ  ٬ٮ ىلع ٦ة يف اذلم٥، كاملٕني ال يثجخ يف اذل٦ح، كأل٫٩ ًٔؿ
، كال ي٪ٕٞؽ أيٌة ثيٕة يف ؛ ال٩ذٛةء ادليجيحُٕٝة ٧ة.. ل٥ ي٪ٕٞؽ ق٤ «٬ؾا اثلٮب يف ٬ؾا ا٣ٕجؽ

 .(2)، ٧ٔبل ثة٣ٞةٔؽة األكرثيح ٨٦ دؿصيع٭٥ ٦ٞذىض ال٤ِٛ، ك٣ِٛ الك٥٤ يٞذيض ادليجيحاألّ٭ؿ
 ؛ ملة قجٜ.(3)ٚبل يىط الك٥٤ ٚي٧ة ال يثجخ يف اذل٦ح؛ اكدلكر كا٣ٕٞةر إدمةاع

ادلر٥٬ يف وةع ٨٦ ٬ؾق  أق٧٤خ إحلٟ ٬ؾا»ٚبل يىط/  ؛أل يس٬ن ٦٤ ٤ٓي حمه٬ر -2
رٍبة ح»، أك/ «الىي ؛ الظذ٧ةؿ د٤ٙ الىربة، أك (4)إدمةاع «كقٜ ممة ختؿص٫ ٬ؾق النضؿة أك املـٔر

ح؛ جلعٮ صةحئح.  ٔؽـ إػؿاج النضؿة كاملـٔر
 ٚإف أق٥٤ يف د٧ؿ ٩ةظيح أك ٝؿيح ْٔي٧ح .. وط؛ أل٫٩ ال ي٪ُٞٓ اغبلة.

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.636، 2/621) مٮقٔٮ

 .(4/988) ٩٭ةيح املعذةج (2)

ح اإلدمةع (3)  (.2/639) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (4)  (.2/621) مٮقٔٮ
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ثأف دسٮف هل وٛةت دٌج٫ُ كيٕؿؼ ث٭ة،  ؛أن يس٬ن ذا ي٥س٦ ىت٩ٍ ةالهٙات -3
حبير ال ختذ٤ٙ ا٣ٞي٧ح ثٕؽ ًجٍ كو٫ٛ اػذبلٚة ّة٬ؿا ال يذ٘ةث٨ اجلةس ث٧س٫٤؛ اكحلجٮب، 
كاثل٧ةر، كاألد٬ةف، كاثليةب، كادلكاب، كاألػنةب، كاألظضةر، كاإلق٧٪خ، كالكيةرات، 

ح ىلع ٝٮا٣ت ٦ٕؿكٚح.  كاألق٤عح، كاألكاين املى٪ٔٮ
؛ اكلكيةرات كاثليةب كاآل٩يح (9)ة ال ي٪ٌجٍ ثةلٮوٙ إدمةاعٚبل يىط الك٥٤ ٚي٧

ح ىلع ٗري ٝٮا٣ت ٦٪ٌجُح، ك٦ة اػذ٤ٍ ٨٦ أصـاء ٦ٞىٮدة ٗري  املكذؼؽ٦ح، أك املى٪ٔٮ
ؽـ الٌجٍ ٦٪ٌجُح، ك٦ة دػ٤ذ٫ اجلةر إل ظةتل٫ كل٥ ي٪ٌجٍ دأزري٬ة؛ ألف الك٥٤ ٔٞؽ ٗؿر، ٔك

؛ ٥٤ٚ حيذ٢٧.  ث٧ة ي٪ٌق اجل٭ة٣ح ٗؿر زةفو
؛ اكلكيةرات كا٣ُةاؿات وط الك٥٤ ٚي٫..  ء املؿًلجةت كدأزري اجلةرجُخ أصـاٚإف ا٩ٌ

 كاملٌؼةت كاملٮاد ا٣٘ؾاايح إذا ًجُخ أكوةٚ٭ة؛ ال٩ذٛةء ا٣٘ؿر يف ذلٟ كحنٮق.
 ٧٠ة قيأيت. ا١ٜػرة لَع تف٢ي٩٥ وٛج ادط٠ ًعدة، -4

 غسوط زأع مال الطله:

 شط رأس ٤ال الف٣٢/
 .شوط ال٦٥ -1
ًرؽو يف ظٌل ذ٬ت ةح٩٨ وبي ادف٣٢ ٘ي٩ ربا ا١جفحئثوأل يؽي  -2 ، ٚبل جيٮز إقبلـ كى

ني يف املض٤ف.(2)٦سبل، كال إقبلـ ثؿ يف مٕري إدمةاع  ؛ المرتاط ٝجي ا٣ًٕٮ
 ظٞيٞح يف املض٤ف؛ ٧٠ة قيأيت. وأن يٜتو -3

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.2/599) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (2)  (.2/633) مٮقٔٮ
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 غسوط صيػة الطله:

 شوط نيٖث الف٣٢ اذ٨ان/
 . شط نيٖث اْليّ -9
 ، ٚبل دىط ث٤ِٛ ابليٓ، كال ٗريق.الف٣٢ أو الف٢ٗوأن حس٬ن ة٢َٙ  -2

 :ِهَلالطَّ ِةخَُّغُسِوُط ِص

ْوُط ِن )  زِ - ٣ِ ٢َ الفي  ثِ طي ُشُ
ْوِط  ةً ادَ يَ ٰ ُشُ  /(9)ث٢ ز٧ة٩يح (ثٌ خي ـِ  -ِّ يْ اْْلَ  لََعَ

 رَ  ُل ٬ْ ٢ُ ضُ )األكؿ/ 
ْ
ْ  ِس أ أل٫٩ يسٮف ٨٦ ثيٓ ؛ ثأال يذٛٞة ىلع دأصي٫٤ أك يشء ٦٪٫؛ (الِ ٥َ ال

يف ٩ٛف املض٤ف .. ل٥  ظى٢ ا٣ٞجيظىت لٮ ادٛٞة ىلع اتلأصي٢ كادلي٨ ثةدلي٨ امل٪يه ٔ٪٫، 
 يىط.
َ ) اثلةين/(وَ ) ْ  ِفْ )أم رأس املةؿ (٩ُ ٥ُ يْ ٢ِ ْف ت جًيى ؛ ثأف (ِؿ ٢ِ شْ ٥َ ال ٍٞ ك٥٤ًي حي ك٤ى٥ى  ال٧ي اكم٢ إحل٫  ال٧ي

يىط ص٢ٕ رأس املةؿ يف  ٚبل ؛يف دل٤ف ا٣ٕٞؽرأس املةؿ، أك يٞج٫ٌ ث٪ٛك٫ ٝجٌة ظٞيٞية 
، امل٪يه ٔ٪٫ ثيٓ ادلي٨ ثةدلي٨ينج٫ أل٫٩ ؛ (3)ذٛؿٝة ٝج٢ ٝجي رأس املةؿ، كال أف ي(2)الك٥٤ دي٪ة

 .كألف يف الك٥٤ ٗؿرا، ٚبل ي٥ٌ إحل٫ ٗؿر اتلأػري
اذلم ي٤ــ ابلةآ تك٤ي٥ الك٤ٕح ٚي٫، كإ٧٩ة جيت يف  (٣ِ يْ ٢ِ ْف ا١تي  نِ َك ٤َ  انُ يَ بَ ) اثلة٣ر/(وَ )

 ظة٣ني/

                                        
 دمٓ ٬٪ة ٦ة اكف يججيغ دٛؿي٫ٞ ىلع مٮا٫ًٕ كاهلل أ٥٤ٔ. (1)

ح  «.كأدمٕٮا ىلع ٦٪ٓ أف جي٢ٕ الؿص٢ دي٪ةرا هل ىلع رص٢ ق٧٤ة يف َٕةـ إىل أص٢ ٤ٕ٦ٮـ»كٝةؿ اث٨ امل٪ؾر/  (2) مٮقٔٮ
ك٤ى٥ى إحل٫ يف املض٤ف .. وط. (639-2/631) اإلدمةع  ٠ٛةيح األػيةر، ٣س٨ لٮ ٝج٫ٌ املك٥٤ً ز٥ ق٫٧٤ ال٧ي

 (.9/779) ابليضٮرم(، 358)

أدمٕٮا دميٕة أ٫٩ ال جيٮز الك٥٤ ظىت يكذٮيف املك٥٤ إحل٫ ز٨٧ املك٥٤ ٚي٫ يف دل٤ك٭٧ة اذلم دجةيٕة »ٝةؿ ا٣ُربم/  (3)
ال أ٥٤ٔ ػبلٚة يف ٠ٮف دٕضي٢ رأس املةؿ ٔـي٧ح، كأف األو٢ اتلٕضي٢، كإ٧٩ة ». ٝةؿ ٔجؽ الكبلـ اهلٮارم/ «ٚي٫

ح اإلدمةع «أػريق؟اخلبلؼ ٢٬ يؿػه يف د  (.2/627) مٮقٔٮ
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9- ( ِ   نْ إ
َ
ِ  ٣َ ٢َ ـْ أ ِ َن  ْيِ دَ  ٠  طَ ٥َ ة  أم ٗري وة٣ط ل٤تك٤ي٥؛ اكبلةديح. (َلُ  ٍص ا١

2- ( 
َ
ْ  نَ َك  وْ أ ِ  ٩ِ ٢ِ ٥ْ ِلَ ًل وَ سي ؤَ مُ  ٩ِ يْ ذِ  ٣ُ ٢َ ْف ٥ُ ال ِػ  نِ َك  ٤َ َلٰ إ ْٜ َٓ ؛ أل٫٩ يٛيض إىل ا٣زناع (ثٌ ٧َ وْ ؤُ مَ ا١ْ

ٓ كا٣٘ؿر ، ٚإف و٤ط ماكف ا٣ٕٞؽ ل٤تك٤ي٥ ك٣حف حل٫٤٧ مؤك٩ح .. ل٥ جيت ابليةف، كدٕني مًٮ
 ا٣ٕٞؽ ل٤تك٤ي٥.

ٰ ا١تي ) أم ٝؽرة املك٥٤ إحل٫ (ةُ رَ ػْ ُٜ ا١ْ ) الؿاثٓ/(وَ ) ِ ٬ْ سُ وُ  َج ْٛ وَ ) ثبل منٞح ٠جرية (٣ِ يْ ٢ِ ْف لََعَ  (٩ِ ب
ثةجل٢ٞ إحل٫ ٨٦ ثرل آػؿ كلٮ ؛ ثأف يسٮف مٮصٮدا كٝخ ا٣تك٤ي٥ اعدة، أم كٝخ ظ٤ٮؿ أص٫٤

، أك ٚي٧ة ٤ٚٮ أق٥٤ ٚي٧ة ال يٮصؽ ٔ٪ؽ املع٢، (9)أذيؽ ٫٤ٞ٩ ٦٪٫ إحل٫ ل٤جيٓ كحنٮق اغبلة إدمةاع
 .(2)؛ ألف املٕضٮز ٨ٔ تك٤ي٫٧ ال يىط ثي٫ٕل٥ يىط .. يف النذةءأك ٔ٪ت ٠ؿَت  يٕـ كصٮدق؛

ي٪ٛكغ ا٣ٕٞؽ، ث٢ يذؼري كلٮ أق٥٤ ٚي٧ة ي٥ٕ كصٮدق، ٚة٩ُٞٓ ٔ٪ؽ املع٢ جلعٮ صةحئح .. ل٥ 
ك٥٤ً ثني ا٣ٛكغ كالىرب إىل كصٮد املك٥٤ ٚي٫، كال جيٮز االٔذيةض ٔ٪٫؛ أل٫٩ ثيٓ ٝج٢  ال٧ي

 ا٣ٞجي، ك٬ٮ ٦٪يه ٔ٪٫.
ِ  ٣ُ ٢ْ ِٓ ا١ْ ) اخلةمف/(وَ ) ِ  ْيِ ١َ ػْ َْ وَ  ٦ِ يْ ػَ اِٛ َٓ ٢ْ ل  ة

َ
ِ  ُٗ ٢ِ خَ َُيْ  ِتْ ا١ي  اِف َن وْ اْل ً٘ا َل خِ اعْ  ُض ؽَ َٖ ا ا١ْ ٫َ ة

 .يذ٘ةث٨ ث٧س٫٤ال  (ُا٪ًؽا
ِ  ػِ ْٜ َٓ ا١ْ ) و٤ت (ِفْ ) أم/ الىٛةت امل٤ُٮبح (ا٪َ ؽُ ْٞ ذِ ) الكةدس/(وَ )  انِ ػَ اِٛ َٓ ا ا١ْ ٫َ ذُ ؽِ ْٓ حَ  ثٍ َٖ ٢ُ ة

٫ا٣ُٕةـ ٠ٮ٫٩ ثؿا أك أرزا أك زبحجة أك د٧ؿا، كيي  ؾ٠ؿ يفٚيي ، (3)(نِ َل ػْ َْ وَ  ٠رب أثيي، كأرز  ؛ؾ٠ؿ ٩ٔٮ
ري ذلٟ ٨٦ الىٛةت مـة، كزبيت أقٮد، كد٧ؿ ق١ؿم، كيي  ٫ كظؽازذ٫، ٗك ٦ي ؾ٠ؿ يف لكٍّ ًٝؽى

 ؛يف اثلٮب اجلجفي ، ككال٤ٮف كاجلٮعي  كاأل٩ٮزح كالك٨ُّ  اذل٠ٮرةي كاب ادلاملٞىٮدة ل٧٤نرتم، كيف 
، كاجلٮعي  ٨ُٞ٠ كيٞةس ث٭ؾق كالىٛةت اكل٤ٮف، كالىٛةٝح، كاجلٕٮ٦ح،  ،مرصم٨ُٞ٠  ؛أك ظؿيؿو
رً   ٗريي٬ة. الىٮى

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.2/699) مٮقٔٮ

ك٬ؾا، كإف اكف ال خيذه ثةلك٥٤ ث٢ ي٥ٕ دميٓ أ٩ٮاع ابليٓ، إال أ٫٩ ذ٠ؿ ٬٪ة بليةف أف ا٣ٕربة ثة٣ٞؽرة ىلع ا٣تك٤ي٥ ( 2)
 ٔ٪ؽ ظ٤ٮؿ األص٢، ٤ٚٮ أ٫٩ أق٥٤ إحل٫ يف النذةء يف ٚة٠٭ح ويٛيح يك٧٤٭ة يف الىيٙ .. وط.

ح اإلدمةع (3)  (.599-2/593) مٮقٔٮ
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ك٤ى٥ ٚي٫، ِكؤلؤ ٠ًجةركال يسٮف ذ٠ؿ األكوةؼ  ة الٮصٮد يف ال٧ي َـّ ًٕ بٞؿة ك ،ىلع كص٫و يؤدم ٣
 كدل٬ة.ك

ؽ أس٠ ا١تف٢ي٣ ، «٨٦ ق٪ح ٠ؾا م٭ؿ ٠ؾايٮـ ٠ؾا ٨٦ »ػ٠؛ -إف اكف مؤصبل- والفاةّ/ ٞذ
لآليح كاحلؽير  ،(9)إدمةاع «أق٧٤خ إحلٟ يف ٠ؾا إىل م٭ؿ أك ق٪ح»أك ثؾ٠ؿ ٦ؽة األص٢؛ ٠ػ

؛ ل٤ض٭ة٣ح ثٮٝخ ل٥ يىط .. ثٞؽكـ زيؽ ٦سبلثٮٝخ احلىةد، أك ٤ٚٮ أص٢ الك٥٤ الكةثٞني، 
 ٝؽك٫٦.

ؽ ٛػر ادف٣٢ ٘ي٩ والا٦٤/ ا يف ٦ٕؽكد، كذراع يف  ٞذ ؽًّ ٠يبلن يف م١ي٢، ككز٩ة يف مٮزكف، ٔك
ءٍ »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)، ٚبل يىط الك٥٤ ٦ٓ ص٭ة٣ح املٞؽار إدمةاع٦ؾركع َٗ ِف َشْ َ٢ ـْ َ

َِِ٘ف ..  ٦ْ٤َ أ
ْي٠ٍ  ٬ُ٢مٍ َٞ ْٓ َس٠ٍ ٤َ

َ
٬ُ٢ٍم، إَِل أ ْٓ ٬ُ٢ٍم، َوَوْزٍن ٤َ ْٓ ٤َ»(3). 

كال ثؽ ٨٦ ذ٠ؿ ٦ٕيةر ٤ٕ٦ٮـ ل١٤ي٢ كالٮزف كاذلرع، ٚبل يىط دٞؽيؿق ث٧ٕيةر ٗري ٤ٕ٦ٮـ؛ 
؛ أل٫٩ (4)١٠ٮز خمىٮص، أك كزف ظضؿ خمىٮص، أك ثؾراع مؼه ال يٕؿؼ ٦ٞيةق٫ إدمةاع

 اع.إىل اجل٭ة٣ح كا٣زن رب٧ة أدل ًيةٔ٭ة أك نكية٩٭ة
ا إذا  كيىط الك٥٤ يف امل١ي٢ كز٩ة، كيف املٮزكف ٠يبل، كيف املؾركع كز٩ة، كيف لك ٦٪٭ة ٔؽًّ

، خببلؼ الؿبة ٚةملٞىٮد ٚي٫ حتٜٞ (5)أ٦س٨ الٮوٮؿ إىل ًج٫ُ؛ ألف املٞىٮد ٬٪ة الٌجٍ
٥ اتل٧ةز٢ كال يذعٜٞ إال ث٧ٕيةرق الرشيع، ك٦ة ال ي٪ٌجٍ ث٘ري ٦ٕيةرق؛ اكلك٥٤ يف اخلزب ٔؽا .. ل

                                        
ح اإلدمةع (1) ح اإلدمةعكال يىط اتلأصي٢ ثةملحرسة إدمةاع.  (.2/691) مٮقٔٮ (، كأصةزق اث٨ 2/693) مٮقٔٮ

 ػـي٧ح ٨٦ النةٕٚيح كاث٨ األ٦ري الى٪ٕةين، ك٬ٮ مةذ.

ح اإلدمةع (2)  (.599-2/593) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9614(، كمك٥٤ )2241ابلؼةرم )( 3)

ح اإلدمةع (4)  (.599-2/593) مٮقٔٮ

ا ك٦يتني كز٩ة، كال يىط يف اجلع٢ كإف صٮز٩ة ثي٫ٕ؛ أل٫٩ ال ي٧س٨ ( 5) كيىط الك٥٤ يف الك٧ٟ كاجلؿاد ظيني ٔؽًّ
 (.9/772) ابليضٮرمظرصق ثسي٢ كال كزف كال ٔؽ كال ذرع. 
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 ؛ تلٛةكت كزف اخلزبات ٚيؤدم إىل ا٣٘ؿر كا٣زناع.(9)جيـ إدمةاع

 :ِهَلالطَّ ُةَزِوُص

  /٣ِ ٢َ الفي  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
ِ  ُج ٥ْ ٢َ ـْ أ ْ  َٝ َلْ إ ِ ال ِؼه  ِج  ٧ْ زَ  ػٍ تْ خَ  ِفْ  ارَ ٨َ حْ ال   ثَ ائَ ٥ِ َ٪ٰ

  ثُ َف َخْ  ُلُ ٬ْ ٌُ  ْيَ جِ ـِ  ِؿ َخْ  ٦ِ اةْ 
َ
ُ  ارٍ تَ كْ أ و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «اؼَ َٞ  َلِ ةَ  ا ِفْ ؼَ َٞ  ؽِ ٫ْ كَ  ةَ ؽي ُٕ  ِلْ  ٩ُ ٥ُ ٢  َف ت

 .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »

ٌَِث ﴿كاالظذجةس، ك٦٪٫/  (ُت ٬ْ تُ / الر ثً َٖ ١ُ  ٦ُ ٪ْ الؽي ) ا َنَصَتجب رَِْي ٍَ ِ ِۢس ة  .]املؽزؿ[ ﴾38ُُكُّ َجفب
ًًع/ ِ  ثً َٜ يْ ثِ وَ  ثٍ اِلي ٤َ  ْيٍ خَ  ٠ُ ْٓ سَ  )َوَشْ ُ  ٦ٍ يْ ػَ ة ِْ ٫َ ٨ْ  ٤ِ َفٰ ٬ْ خَ ْف ي ِ َ٘ وَ  رِ ؼر َٓ تَ  ػَ ٨ْ ا   .(٩ِ ائ

ا ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)كالؿ٨٬ مرشكع إدمةاع يف اجل٤٧ح ْ ََكحِتى ًب ََتُِدوا َ ٰ َشَفرٖ َول
ًب لََعَ ِإَون ُنُِخ

ُتَٔعثٞ   لب ٌَّ  َٞ ٮؿي اهللً  ٚٞؽ، ك٣حف الكٛؿ ٝيؽا؛ [283]ابلٞؿة/  ﴾ـَرَِهٰ ىل رىقي ة اٍمرتى ة٦ن ٕى ٨ٍ٦ً  َى
ًؽيؽو  ٪ى٫ي ًدراٍعن ٨ٍ٦ً ظى رى٬ى ، كى ٢و صى

ى
ٮًدمٍّ إًىلى أ ٭ي  .، ك٬ٮ يف املؽي٪ح(3)حى

( 
َ
  ٦ِ ٪ْ الؽي  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ا٣ٕني املٮزٜ ث٭ة.٬ٮ ، ك(نٌ ٬ْ ٪ُ ؽْ مَ ) -9
ِ  نٌ ٬ْ ٪ُ ؽْ مَ وَ ) -2  ، ك٬ٮ احلٜ اثلةثخ يف ذ٦ح الؿا٨٬.(٩ِ ة
ْ وَ  ٦ُ ا٪ِ الؽي / ا٥َ ٪ُ وَ ، انِ ػَ ِٛ ًَع وَ ) -3  .(٦ُ ٫ِ حَ ؽْ ٥ُ ال

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.2/613) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 9/781) ابليضٮرم(، 2/38) اإلٝ٪ةع( 2)  (.4/235) مٮقٔٮ
 .( ٨ٔ اعئنح 9613(، كمك٥٤ )2996ابلؼةرم )( 3)
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 ، كيه اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :ٌِِوٍُِسَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  نِ ٬ْ ٪ُ ؽْ ٥َ ُشُ
9- ( 

َ
ٔ٪ؽ  ٦ٕي٪ح، أك مٮوٮٚح يف اذل٦ح ثىٛح الك٥٤؛ ٚبل يىط ر٨٬ دي٨ (ا٨ً يْ خَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

كال ٔ٪ؽ ٨٦ ٬ٮ ؛ أل٫٩ ٝج٢ ٝج٫ٌ ٗري مٮزٮؽ ث٫، كبٕؽق ػؿج ٨ٔ ٠ٮ٫٩ دي٪ة، ٗري ٨٦ ٬ٮ ٤ٔي٫
 كال ر٨٬ ٦٪ٕٛح؛ أل٩٭ة دذ٤ٙ ٚبل حيى٢ ث٭ة اقتيسةؽ.٤ٔي٫؛ ٣ٕؽـ ا٣ٞجي احلٞيَق، 

 وَ ) -2
َ
كاملؿ٬ٮف ثؽي٨ ملٮٝٮؼ كأـ الٮدل اك ؛ال جيٮز ثي٫ٕ ر٨٬ ٦ة ىطبل يٚ؛ (٩ُ ُٓ يْ بَ  صي ِه يَ  نْ أ

ثيٓ ا٣ٕني املؿ٬ٮ٩ح ٔ٪ؽ االقذعٞةؽ، كاقتيٛةء احلٜ ٦٪٭ة، ك٬ٮ  الؿ٨٬ألف املٞىٮد ٨٦ آػؿ؛ 
 ممذ٪ٓ ٬٪ة.

  :ُِِب ٌِِوٍُِسَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال ِ  نِ ٬ْ ٪ُ ؽْ ٥َ ُشُ   ٩ِ ة
َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

وؽاؽ، أك أصؿة، أك  ز٨٧، ٨٦   ىلع ٦ٕني بل يىط أػؾ الؿ٨٬ال ٔي٪ة؛ ٚ (٨ًاحْ دَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9
؛ أل٫٩ دٕةىل ذ٠ؿ الؿ٨٬ ٦أػٮذة ىلع كص٫ الكٮـأك ٦ٕةرة، أك كال ثٕني ٦٘ىٮبح،  ٔٮض ػ٤ٓ، كأ

يف املؽاي٪ح ٚبل يثجخ يف ٗري٬ة، كألف املٞىٮد اقتيٛةء ادلي٨ ٨٦ ا٣ٕني املؿ٬ٮ٩ح، كال يذىٮر 
 اقتيٛةء ا٣ٕني ٨٦ ا٣ٕني، كإ٧٩ة يكذٮىف ثؽهلة، ك٬ٮ اآلف ٗري زةثخ.

2- ( َٞ ْ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ ِ  ؛ ألف اجل٭٢ ث٫ ٗؿر يٛيض إىل ا٣زناع.(ثً َٙ ِن ًرا وَ ػْ َٛ  ٦ِ يْ ػَ اِٛ َٓ ٢ْ ٤ًا ل
ِ ذَ  ٩ُ ٧ُ ٬ُ كَ وَ ) -3 ؛ «أر٬٪ٟ دارم ٚي٧ة قتجيٕ٪ي٫»؛ ٚبل يىط الؿ٨٬ يف دي٨ ٗري زةثخ؛ ٠ػ(ًخااة

 .٣ٕؽـ اثلجٮت، كالؿ٨٬ يتجٓ ادلي٨ ٚبل يىط ٝج٫٤
ذٟ ٬ؾق ادلرا٥٬ كارد٭٪خ ث٭ة قيةردٟ»ل١٪٫ لٮ ٝةؿ يف الىي٘ح/   اٝرتًخ»، ٚٞةؿ/ «أًٝؿ

وط، كإف دٞؽـ أظؽ مَق الؿ٨٬ ىلع زجٮت ادلي٨؛ ألف ذلٟ حلةصح اتلٮزٜ، كجلٮاز  « ..كر٬٪خ
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ـص٫ ث٫ أكىل  .(9)رشط الؿ٨٬ يف ٬ؾق الىٮرة، ٧ٚ
ك٬ٮ ٦ة ال ي٤٧ٟ املؽي٨ إقٞة٫َ، قٮاء اكف مكذٞؿا ك٬ٮ ٦ة ال حيذ٢٧  (٤ًازِ َل  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -4

، ثٕؽ اقتيٛةء امل٪ٕٛح كاألصؿة ، كبؽؿ ا٣ٞؿض،كأركش اجل٪ةيةت، ٞي٥ املذ٤ٛةت؛ ٠الكٞٮط
ٮض اخل٤ٓثٕؽ ادلػٮؿ كامل٭ؿ أـ ٗري مكذٞؿ، ك٬ٮ  ،، كز٨٧ املجيٓ ثٕؽ اخليةر كٝجي املجيٓ، ٔك

٦ة حيذ٢٧ الكٞٮط؛ ٠س٨٧ املجيٓ ثٕؽ اخليةر كٝج٢ ا٣ٞجي، كاألصؿة ٝج٢ اقتيٛةء امل٪ٕٛح، كامل٭ؿ 
 ) ٝج٢ ادلػٮؿ،

َ
ِ  وْ أ ِ  مِ وْ ؾُ  ال٢ر َلٰ ًل إَ آي ك٬ٮ ٦ة ي٤٧ٟ املؽي٨ إقٞة٫َ، ٣س٨ لٮ ل٥ يك٫ُٞ ..  (٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

 .اكثل٨٧ يف ز٨٦ اخليةر، كدي٨ الك٥٤ ٝج٢ اتلٛؿؽ كحنٮ٬ة؛ ل٤ــ ٨٦ دكف إظؽاث يشء
، ك٬ٮ/ ٦ة ي٤٧ٟ املؽي٨ إقٞة٫َ كلٮ ٚبل يؿ٨٬ يف دي٨ ٗري الزـ كال آي٢ إىل ال٤ـكـ ث٪ٛك٫

، ٚإ٫٩ ال ي٤ــ إال ث٢٧ٕ ؛ ٧٠ةًؿ ال١ذةثح، كص٢ٕ اجلٕة٣ح ٝج٢ ا٢٧ٕ٣ث٢٧ٕ ل٥ ي٤ــ إال.. ل٥ يك٫ُٞ 
 ؛ ٣ٕؽـ لـكـ ادلي٨، كالؿ٨٬ يتجٓ ادلي٨ ٚبل يىط ٝج٫٤.كأداء جنٮـ ال١ذةثح ا٣ٕةم٢

ٍُِغُسِوُط السَّ  :ًََِِتِسُناِلَو ًِا

ْوُط الؽي ) ْ وَ  ٦ِ ا٪ِ ُشُ  /(انِ ٨َ اثْ  ٦ِ ٫ِ حَ ؽْ ٥ُ ال
 ر٨٬ م١ؿق، كال ارد٭ة٫٩. ؛ ٚبل يىط(ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9
 وَ ) -2

َ
املؿد٭٨ ّة٬ؿ؛ أل٫٩ ال يسٮف ادلي٨ إال ٨٦ أ٢٬ يف ك٬ٮ اغبلة،  (ِع َُبر الي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

 .(2)ل٤ذربع، كأ٦ة الؿا٨٬ .. ٚؤل٫٩ ظبف ٦ةهل دٮزٞح ملةؿ املؿد٭٨ ثؽكف ٔٮض
الٮيل ٦ةؿ ، كال يؿ٨٬ (3)إدمةاعحمضٮر ٤ٔي٫؛ ٠ىيب، كدل٪ٮف ٚبل يىط ر٨٬ كال ارد٭ةف 

 حمضٮرق، كال يؿد٭٨ هل إال لرضكرة أك ٗجُح ّة٬ؿة.

                                        
 (.817) رشح اجلٛؿم ىلع ٧ٔؽة الكةلٟا٩ْؿ  (1)

كيف إَبلؽ لك ٦٪٭٧ة دأم٢، أ٦ة املؿد٭٨ .. ٚإ٫٩ ٝؽ يثجخ هل دي٨ ث٘ري اػذيةرق؛ ٠أرش ص٪ةيح أك ثؽؿ ٦ذ٤ٙ، كأ٦ة ( 2)
ابلضريَل ىلع (، ك3/265) ظةميح اجل٢٧ ىلع رشح امل٪٭شالؿا٨٬ .. ٚإ٫٩ ال ي٧٪ٓ ٨٦ اال٩ذٛةع ثةلؿ٨٬. ا٩ْؿ 

 (.2/359) امل٪٭ش

ح اإلدمةع (3)  (.4/238) مٮقٔٮ
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 : ًٍِِالسَّ ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن ) ْوُط ِن  ِهَ  /٦ِ ٪ْ الؽي  ثِ َٖ يْ ُشُ املذٞؽ٦ح، ٗري أ٫٩ ال ينرتط ٬٪ة دُةثٜ  (ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ُشُ
ٝج٤ذ٫ »، ٚٞةؿ/ «ر٬٪ذٟ ٬ؾا ا٣ٕجؽ ثأ٣ٙ»اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ يف ثٕي الىٮر، ٤ٚٮ ٝةؿ/ 

 وط.« .. خب٧ك٧ةاح

 :ًٍِِالسَّ ُةَزِوُص

  /٦ِ ٪ْ الؽي  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٰ خَ  ػٍ يْ ؾَ ل  ؽٍ ٥ْ لََعَ

َ
ِ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، ٤ًازِ ٨ًا َل حْ دَ  ارِ ٨َ حْ دِ  ُٗ ١ْ و أ / ػٍ يْ ؾَ و ل

ِ  يْ ارِ دَ  َٝ خُ ٨ْ ٪َ رَ »  ة
َ
ِ  ِٗ ١ْ اْل َ  يْ اذلي ي  َٝ ل  .(9)«(ُج ٢ْ تِ َٛ »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «ََعَ

                                        
 كيسذت يف وي٘ح الؿ٨٬/ (1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ر٨٬ ٧ٔؿك زيؽا دارق ا٣يت يف م٫١٤ كحتخ يؽق ثةأل٣ٙ ادلي٪ةر ا٣يت هل ٤ٔي٫، كحيؽ ادلار 
ة ثيؽ املؿد٭٨ ثٕؽ دٛؿي٘٭ة ٨٦ مٮا٩ٓ وعح ا٣ٞجي ثإذف  املؿ٬ٮ٩ح رشٝة ... إ٣غ، ر٬٪ة وعيعة رشٔية مك٧٤ة ٦ٞجًٮ

 ٕؿٚح اتلة٦ح، كاملٕةٝؽة ثةإلجيةب كا٣ٞجٮؿ.الؿا٨٬ ٝجٌة وعيعة ثٕؽ اجلْؿ كامل
 كإذا اقذٕةر الؿا٨٬ ا٣ٕني املؿ٬ٮ٩ح ٨٦ املؿد٭٨ حلجذٛٓ ث٭ة .. ٠ذت/

... ز٥ ثٕؽ ذلٟ اقذٕةر الؿا٨٬ ٨٦ املؿد٭٨ الؿ٨٬ املؾ٠ٮر حلجذٛٓ ث٫ ٦ٓ ثٞةا٫ ىلع ظس٥ الؿ٨٬ اقذٕةرة وعيعح 
ة  ذللٟ. رشٔيح ٨٦ ٗري ٚكغ كال إٝة٣ح، كوةر ثيؽ الؿا٨٬ ٦ٞجًٮ

 كإذا اكف املؿ٬ٮف يف يؽ املؿد٭٨ .. ٠ذت/
٤ي٫ إظٌةر٬ة ٔ٪ؽ أداء ادلي٨.  ... كأرتؼ املؿد٭٨ املؾ٠ٮر أف ا٣ٕني املؿ٬ٮ٩ح ثةٝيح حتخ يؽق، ٔك

 ز٥ يؤرخ.
 كوٮرة دٔٮل الؿ٨٬/ أف يٞٮؿ/

، كٝجٌذ٭ة ثإذ٫٩ ٨ٔ ص٭ح أديع أف زيؽا ر٬٪ين ثؽيين اذلم يل ٤ٔي٫ ك٬ٮ أ٣ٙ دي٪ةر دميٓ دارق احلةد هلة رشٝة ... إ٣غ
 الؿ٨٬ املؾ٠ٮر ٝجي ٦س٫٤، كأ٩ة ٦ُة٣ت هل ثٮٚةء ادلي٨.

 ... كأ٫٩ اقرتدق ٦ين حلجذٛٓ ث٫ ٦ٓ ثٞةا٫ ىلع ظس٥ الؿ٨٬. ٚإف رد الؿ٨٬ إىل الؿا٨٬ زاد/
 أك يٞٮؿ ٧ٔؿك/

جي الؿ٨٬ ٦ين، كٝؽ أديع ثأين ر٬٪خ زيؽا دارم احلةد هلة رشٝة ... إ٣غ، يف دي٪٫ اذلم هل يلع ك٬ٮ أ٣ٙ دي٪ةر كٝ
 أظرضت دي٪٫، كأ٩ة ٦ُةبل٫ ثٞج٫ٌ كتك٤ي٥ الؿ٨٬ يل.
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 تتنة يف أحهاو السًٍ:

كالؿ٨٬ ٝج٢ ا٣ٞجي صةاـ ٨٦ اجل٭ذني اكملجيٓ يف ز٨٦ اخليةر؛ ٤٤ٚؿا٨٬ الؿصٮع يف الؿ٨٬ 
 .(9)ثإذف الؿا٨٬ ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء املؿد٭٦٨ة ل٥ يٞج٫ٌ 

؛ ٣ٞٮهل (2).. لــ ٨٦ ص٭ح الؿا٨٬ إدمةاع ا٣ٕني املؿ٬ٮ٩ح مم٨ يىط إٝجة٫ًاملؿد٭٨ ٚإف ٝجي 
ْلُتَٔعثٌ ﴿ دٕةىل/ ٌَ اٌن  َْ ، كو٫ٛ ثة٣ٞجي، ٚاكف رشَة ٚي٫، ٠ٮو٫ٛ الؿٝجح [283]ابلٞؿة/  ﴾ـَرِ

 .ثةإلي٧ةف، كالن٭ٮد ثة٣ٕؽا٣ح، ٤ٚٮ اكف ي٤ــ ٝج٢ ا٣ٞجي .. ل٥ يس٨ ل٤ذٞييؽ ث٫ ٚةاؽة
رصؼ ٚي٫ ث٧ة يـي٢ امل٤ٟ ٠جيٓ ككٝٙ ، كاتلالؿصٮع ٚي٫ثٕؽ ا٣ٞجي ٧ذ٪ٓ ىلع الؿا٨٬ ٚي

 .(3)ك٬جح إدمةاع
 املؿد٭٨ .. ٚةلؿ٨٬ ٨٦ ص٭ذ٫ ٔٞؽ صةاـ، هل أف يؿدق ٦ىت مةء.أ٦ة 

كالؿ٨٬ ثٕؽ ٝج٫ٌ أ٦ة٩ح يف يؽ املؿد٭٨ ال ي٧ٌ٪٫ إال ثةتلٕؽم كاتلٛؿيٍ، كال يكٍٞ ثذ٫ٛ٤ 
 يشء ٨٦ ادلي٨.

، أك ٚؿط؛ ثأف دؿؾ ٦ة جيت أف ٢ٕٚ ٚي٫ ٦ة ال جيٮز هل ٫٤ٕٚ؛ ٠أف ا٩ذٛٓ ث٫ث؛ ٚإف دٕؽل 
؛ (4)ٝرص يف ظ٫ْٛ، أك ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ردق ثٕؽ ا٩ٛاك٫٠ .. ٧ً٪٫ ظيجبؾ إدمةاع ٤ٔي٫ ٫٤ٕٚ؛ ٠أف

 خلؿكص٫ ٨ٔ األ٦ة٩ح.

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.252-4/259) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (2)  (.4/249) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 737)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3) (، كظيك اخلبلؼ ٨ٔ ا٣ْة٬ؿيح ٤ُ٦ٞة، 278، 277، 275، 4/273) مٮقٔٮ
 كابلةيج ٨٦ املةل١يح إذا اكف الؿا٨٬ مٮرسا.

ح اإلدمةع (4)  (.4/268) مٮقٔٮ
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 ؛ ألف املٞؿض ٠أ٫٩ يٞذُٓ ل٧٤ٞرتض ٨٦ ٦ةهل، كيكُل الك٤ٙ.(ُّ ٍْ َٜ / ا١ْ ثً َٖ ١ُ  ُض ؽْ َٜ ا١ْ )
ْ  ُٝ يْ ٢ِ ٥ْ شًًع/ تَ وَ ) ِ  ءِ الشي  .(ِلِ ػَ ةَ  د  ؽَ ة

 ا٣ٕةريح كحنٮ٬ة؛ إذ ال د٤٧يٟ ٚي٭ة.ٚٞٮهل/ )د٤٧يٟ( أػؿج 
 كٝٮهل/ )ثؿد ثؽهل( أػؿج اهلجح كحنٮ٬ة؛ إذ إ٩٭ة د٤٧يٟ ثبل ثؽؿ.

ٚ٭ٮ ٨٦ الكنن املؤًلؽة إدمةاع؛ لؤلد٣ح اآلمؿة ثةتلٕةكف كا٢ٌٛ٣ كا٣ٞؿض ٦٪ؽكب إحل٫، 
َتْيِ »/ كاإلظكةف، ك٣ٞٮهل  َ َمؽي َْٛؽَض اَّللي َ

 .. ٦ْ٤َ أ
َ
ْسِؽ أ

َ
َق ة٩ِِ َكَن َلُ ٤ِْر٠ُ أ  .(9)«َضِػِ٪٥َا ل٬َْ حََهػي

( 
َ
  ِض ؽْ َٜ ا١ْ  نُ َك رْ أ

َ
 /ث٢ مخكح (ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، ك٬ٮ ثةذؿ املةؿ.(ؽٌِض ْٜ ٤ُ ) -9
 ، ك٬ٮ آػؾق.(ٌض َتِ ْٜ ٤ُ وَ ) -2
 ، ك٬ٮ املةؿ املأػٮذ.(ٌض ؽَ ْٜ ٤ُ وُ ) -3
 ، كيه اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4
 املٞرتض ردق.كبؽؿ، ك٬ٮ ٦ة ي٤ــ  -5

 :ِضِسِكُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ِض ؽِ ْٜ ٥ُ ُشُ
؛ ٚبل يىط إٝؿاض م١ؿق ث٘ري ظٜ، أ٦ة حبٜ؛ ثأف جيت ٤ٔي٫ اإلٝؿاض ث٪عٮ (ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9

 اًُؿار كاحنرص األمؿ ٚي٫ .. ٚيىط.

                                        
 ، كظك٪٫ األبلةين.( ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 5141وعع٫ اث٨ ظجةف )( 1)
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 وَ ) -2
َ
يجذٛٓ ث٫ دكف ٦ٞةث٢ لبل٩ذٛةع؛ ٚبل ؛ أل٫٩ يُٕي٫ ٦ةهل (٩ُ ىُ ؽِ ْٜ ا حُ ٥َ يْ ذِ  ِع َُبر الي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

يىط ٝؿض ويب كدل٪ٮف كحمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك ٤ٚف، كال ٝؿض كيل حمضٮر ٨٦ ٦ةؿ 
 .املعضٮر ٣٘ري رضكرة

 ل٤ٞةيض إٝؿاض ٦ةؿ حمضٮر ثبل رضكرة مل٨ اكف أ٦ي٪ة مٮرسا؛ ل١رثة أم٘ةهل. ؛٥ٕ٩

 :ِضِسَتِكُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ِض َتِ ْٜ ٥ُ ُشُ
 ؛ ٚبل يىط اٝرتاض م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9
 وَ ) -2

َ
ْ  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ ؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل ٗري حمضٮر ٤ٔي٫ يف ذ٦ذ٫ كإف ل٥ يس٨ (ثِ ٢َ امَ َٓ ٥ُ ال

جؽ ٗري ٦أذكف، كحمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ  .أ٬بل ل٤ذربع؛ ٚبل يىط اٝرتاض ويب، كدل٪ٮف، ٔك
ملٮحل٫؛ أل٫٩ أ٢٬ ل٧٤ٕةم٤ح يف ٦ةهل، كيىط اٝرتاض ا٣ٕجؽ املأذكف هل، كاملاكدت، كالٮيل 

 كاملعضٮر ٤ٔي٫ ث٤ٛف؛ ٣ٕؽـ احلضؿ ىلع ذ٦ذ٫.

 :ِضَسِكُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  / ِض ؽَ ْٜ ٥ُ ُشُ
َ
؛ ٠ؾ٬ت ك٬ٮ ٦ذ٧ٮؿ ي٧س٨ ًج٫ُ ثةلىٛةت (٣ُ ٢َ الفي  ٩ِ يْ ذِ  صي ِه يَ  نْ أ

 
ى
ك٢ كأكاف ٦٪ٌجُح املٞؽار كحل٥ كظيٮاف؛ أل ٮؿى اهللً كٌٚح كبؿ كمٕري كزيخ كق٨٧ ٔك فَّ رىقي

يًضى   ٍٞ ٍف حى
ى
ٓو أ اًٚ ثىة رى

ى
ؿى أ مى

ى
ٝىًح، ٚىأ ؽى ٤ىي٫ًٍ إًث٢ًه ٨ٍ٦ً إًث٢ًً الىَّ ٔى ٍخ  ًؽ٦ى ٞى ا، ذى ٢و ثىٍسؿن ٙى ٨ٍ٦ً رىصي اٍقتىٍك٤ى

 / ةؿى ٞى بىةًخينة، ذى ة إًالَّ ًػيىةرنا رى ًصٍؽ ًذي٭ى
ى
ى٥ٍ أ / ل ةؿى ٞى ، ذى ٓو اًٚ ثيٮ رى

ى
٫ًٍ أ ٓى إًحلى قي، ٚىؿىصى ٢ى ثىٍسؿى ٩ِ إِييا»الؿَّصي ٍِ ْْ َ

هُ، أ
ْضَف٣ْ٫ُ٨ُ ََٛياءً 

َ
 .(9)«إِني ِعَياَر انلياِس أ

٫، كجيٮز الك٥٤ يف يىط الكاملؿاد ٦ة  ٫، كإال .. ٚةملٕني ال يك٥٤ ٚي٫، كجيٮز ًٝؿ ك٥٤ يف ٩ٔٮ
 صةريح حي٢ كَؤ٬ة، كال جيٮز اٝرتاً٭ة؛ أل٫٩ ينج٫ اإلاعرة ل٤ٮطء.

 ؿ ثة٣٘ك٢.كلٮ ٦٪ذٕٛة ث٫، ك٦ذ٪ضف ال يُ٭ ٚبل يىط ٝؿض ٗري ٦ذ٧ٮؿ؛ ٠٪ضف
                                        

 .( ٨ٔ أيب راٚٓ 9611مك٥٤ )( 1)
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 كال يىط ٝؿض َة٬ؿ ٗري ٦٪ذٛٓ ث٫؛ ٠ع٧ةر ز٨٦.
 كال ٦ذ٧ٮؿ ال ي٧س٨ ًج٫ُ ثةلىٛةت، ٧٠ٕضٮف كاغحلح.

 :ِضِسَكاِل ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن ) ْوُط ِن  / ِهَ ِض ؽْ َٜ ا١ْ  ثِ َٖ يْ ُشُ  ، ظىت دُةثٜ اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ.(ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ُشُ

 غسط البدل:

ٞؿىض، ك٬ؾا ين٢٧ املس٢ ظٞيٞح ٧٠ة يف املسٌل؛ رشط ثؽؿ ا٣ٞؿض/ أف يسٮف  ٦س٢ ال٧ي
كيؿد  ،؛ أل٫٩ أٝؿب إىل ظ٠٫ٞؾ٬ت كٌٚح كبؿ كمٕري، كاملس٢ وٮرة؛ ٧٠ة يف ابل٭ةا٥ كحنٮ٬ة

ك٨٦ الزـ »ثسؿا، ٝةؿ اث٨ ظضؿ/  املذٞٮـ ثةملس٢ وٮرة ملة دٞؽـ يف اقتكبلؼ اجليب 
ٚريد ٦ة جي٧ٓ د٤ٟ ِك٭ة  ،يت دـيؽ ث٭ة ا٣ٞي٧حأذجةر املس٢ الىٮرم أذجةر ٦ة ٚي٫ ٨٦ املٕةين ا٣

 .(9)«كيىؽؽ املٞرتض ٚي٭ة ثي٧ي٪٫ ،ظىت ال يٛٮت ٤ٔي٫ يشء
٥ٕ٩؛ يف ا٧ٕ٣بلت الٮرٝيح املٕةرصة إذا كيؿد ثؽؿ ا٣ٞؿض ٦س٫٤، كلٮ ٩ٞؽا أث٫٤ُ الك٤ُةف، 

 أ٣٘ة٬ة الك٤ُةف .. رد ثة٤٧ٕ٣ح ا٣يت ظ٤خ حم٤٭ة بكٕؿ يٮـ اإلثؽاؿ، كاهلل أ٥٤ٔ.
 .ٚي٧ة إذا ػؿصخ ا٣ٕني ٨ٔ م٤ٟ املٞرتض كإال .. رصٓ املٞؿض يف ٔني ٦ةهلك٬ؾا 

ٞؿىض أك ٗري٬ة .. ل٥ جيـ؛ ألف  ٚإف رشط ٤ٔي٫ د٘يريا يف اجلٮع أك زيةدة ٨٦ صجف ال٧ي
٫، كيٮٝٓ يف ربة ا٣ٞؿض ٔٮ الـيةدة / ك٬ٮ ،ا٣ٞؿض ٔٞؽ إرٚةؽ كدربع ك٬ؾا خيؿص٫ ٨ٔ مًٮ

 مرشكَة ل٧٤ٞؿض، ك٬ٮ ٨٦ ربة اجلة٤٬يح.لك ٝؿض صؿ ٩ٕٛة / ٦ٞةث٢ ا٣ٞؿض، أك
٫ ٦ج٤٘ة ٨٦ املةؿ ىلع أف يٌٞي٫ أكرث ٦٪٫، أك أ٫٩ إف دأػؿ / ك٨٦ وٮر ربة ا٣ٞؿض أف يًٞؿ

ؽ الكؽاد  كإ٦ة أف إ٦ة أف دٞيض »/ زاد يف ادلي٨ ٦ٞةث٢ اتلأػري، كيه املن٭ٮرة ثٞٮهل٥.. ٨ٔ مٔٮ
ؿض، كيه يف دميٓ ذلٟ ٨٦ ربة ، ك٬ؾق األػرية دٞٓ أيٌة يف قةاؿ ادليٮف ٗري ا٣ٞ«دؿيب

 اجلة٤٬يح.
                                        

 (.5/44) حتٛح املعذةج( 1)
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؛ (9)كال ٚؿؽ ثني أف دسٮف الـيةدة ٨٦ صجف ادلي٨ أك ٗريق، كأف دسٮف ٔي٪ة أك ٦٪ٕٛح
ا ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ُِٔاْ  َّلَّ ٌَ ْ ٱَءا ُلٔا َ ٱ تَّ ََ  هللَّ ٌِ ا ةَِِقَ  ٌَ ْ ٱَوَذُرواْ  ا َٰٔٓ ٌِِنَِي  لّرَِب ؤب ٌُّ ـَإِن  278إِن ُنُِخً 

 ََ ِ ٌّ ْ ِِبَربٖب  َذُُٔا
ب
ْ ـَأ َػئُا ًب َتفب ِ ٱىَّ َٔن وَ  ۦ  َورَُشِٔلِ  هللَّ ٍُ يِ ًب ََل َتظب ٰىُِس ـَ ٌب

َ
ًب رُُءوُس أ ًب ـَيَُس ُخ  ََل ِإَون حُبب

َٔن  ٍُ يَ ٌّ »/ كٝٮهل ، ]ابلٞؿة[ ﴾279ُتظب ٌٗ َوَبْي َ٢ ـَ  .(9)«َل ََي٠ِر 
 األمٮاؿ كال خيذه ثةلؿبٮيةت. ك٬ٮ يؽػ٢ يف دميٓ

ى ٚٞؽ ٥ٕ٩، جيٮز ث٢ ي٪ؽب ل٧٤ٞرتض أف يؿد ثأصٮد أك أكرث ثؽكف امرتاط؛  ٢و ىلعى فى لًؿىصي اكى
ٮًؿ  ،  اهللًرىقي ٍح٨ه / ذى  دى ةؿى ٬َ٪ا إِيياهُ »ٞى ٍُ ْخ

َ
٨ًّا، َ٘أ ـِ وا َلُ  ؽي ًق٪ًّة إًالَّ ًق٪ًّة يًهى  «اْكَتُ ً

ٮا/ إ٩ًَّة الى جنى
ي ةل ٞى ذى

٢ي  ٌى ٍٚ
ى
/  أ ْضَف٨َُس٣ْ ََٛياءً »٨ٍ٦ً ًق٪٫ًِّ، ٝىةؿى

َ
٬َ٪ا إِيياهُ، َ٘إِني ٦ْ٤ِ َعْيُِك٣ْ أ ٍُ ْخ

َ
وَ٪ا، َ٘أ ، كيف (2)«َ٘اْكَتُ

جًٍؽ اهللًظؽير  ةثًًؿ ث٨ًٍ خى /   صى ى اجلَّيًبِّ »ٝىةؿى فى يًل ىلعى يًن  اكى زىادى ةيًن كى ٌى ٞى ، ذى ٍح٨ه  .(3)«دى
 ي٪ؽب ٦ٕةك٩ح ىلع اخلري.كهلؾا ال يسؿق ل٧٤ٞؿض ٝجٮؿ ذلٟ، ث٢ 

 :ِضِسَكاِل ُةَزِوُص

  /ِض ؽْ َٜ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  »و/ ؽٍ ٥ْ ْٓ ١

َ
 َل ٬ْ ْٜ يَ ذَ ، «ارَ ٨َ حْ ا ال  ؼَ ٪َٰ )أك أق٤ٛذٟ  (َٝ خُ ْى ؽَ ْٛ أ

ذٟ(4)(«ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  ذ٠ؿ ابلؽؿ، خببلؼ حنٮ  (، كال ينرتط يف )أق٤ٛذٟ(، ك)أًٝؿ

                                        
، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 4699(، كا٣جكةيئ )9234(، كا٣رت٦ؾم )ٔٞت 3514)أثٮ داكد ( 1)

 (، كاذل٬يب، 2985(، كاحلةز٥ )4329كاث٨ ظجةف )
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9619(، كمك٥٤ )2616ابلؼةرم )( 2)

 (.795(، كمك٥٤ )443ابلؼةرم )( 3)

 كيسذت يف وي٘ح ا٣ٞؿض/( 4)
ة وعيعة رشٔية.احل٧ؽ هلل، أٝؿض زيؽ   ٧ٔؿا دي٪ةرا كم٫١٤ إيةق ثؿد ثؽهل ًٝؿ

 كوٮرة دٔٮل ا٣ٞؿض/ أف يٞٮؿ زيؽ/
أديع أين أقذعٜ يف ذ٦ح ٧ٔؿك ٬ؾا دي٪ةرا ذ٬جة ػةلىة مرضكبة مك١ٮٌل، ثؽؿ دي٪ةر ذ٬ت ػةله مرضكب 

ذ٫ إيةق، كي٤ـ٫٦ تك٤ي٥ ذلٟ إيل، كأ٩ة ٦ُة٣ت هل ث٫، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثتك٤ي٫٧ إيل  .مك١ٮؾ أًٝؿ
 كإف اكف اغاجة .. ٝةؿ/ كيل ثح٪ح تن٭ؽ ثؾلٟ، أقألٟ أي٭ة احلةز٥ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥ ث٧ٮصج٭ة.
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 «.م١٤ذٟ ٬ؾا ادلي٪ةر ىلع أف دؿد ثؽهل»)م١٤ذٟ(، ك)ػؾق(، ٚيٞٮؿ/ 

( َ
ْ
ْ ثً َٖ ١ُ  ؽُ شْ ال  ، ك٦٪٫ قِل ا٢ٕٞ٣ ظضؿا؛ أل٫٩ ي٧٪ٓ وةظج٫ ممة ال ي٤يٜ.(ُّ ٨ْ ٥َ / ال

ْ َشْ وَ ) ِ  اص  عَ  ٍف َصر حَ  ٦ْ ٤ِ  ُّ ٨ْ ٥َ ًًع/ ال  .(اص  عَ  ٍب تَ َف ب
كالىيب ٗري امل٧زي، ٥ٕ٩ يىط أف حيؿـ ٔ٪٭٧ة ٚٞؽ ي٧٪ٓ ٨٦ دميٓ اتلرصٚةت؛ اكملض٪ٮف 

 كحل٭٧ة كين٭ؽ ث٭٧ة املنة٬ؽ.
 كٝؽ ي٧٪ٓ ٨٦ دميٓ اتلرصٚةت إال ا٣ٕجةدات ابلؽ٩يح املعٌح؛ اكلىيب امل٧زي.

 كٝؽ ي٧٪ٓ ٨٦ دميٓ اتلرصٚةت املةحلح يف أٔيةف ٦ةهل كذ٦ذ٫؛ اكلكٛي٫.
 كٝؽ ي٧٪ٓ ٨٦ دميٓ اتلرصٚةت يف أٔيةف ٦ةهل؛ اكمل٤ٛف.

ي٧٪ٓ ٨٦ اتلرباعت كحنٮ٬ة ٍٚٞ؛ اكملؿيي املؼٮؼ ث٧ة زاد ىلع اثل٤ر، كٌلملاكدت، كٝؽ 
 كالٮيل، كالٮًلي٢.

 ف.ٮكٝؽ ي٧٪ٓ ٨٦ درصؼ ػةص؛ اكلؿا٨٬ يف املؿ٬

( 
َ
َ  اعُ ٬َ ٧ْ أ

ْ
 / (انِ ٨َ اثْ  ؽِ شْ ال

ِ  عَ ا ُشِ ٤َ )األكؿ/  ْ  ثِ طَ ٢َ ْه ٥َ ل  ٩ُ خَ َتْ وَ )؛ خلبل يٌيٓ ٦ةهل يف ٗري مى٤عذ٫، (٩ِ يْ ٢َ َْ  رِ ٬ْ شُ طْ ٥َ ال
 
َ
 زبلزح يأيت ذ٠ؿ٬ة إف مةء اهلل. (ادٌ ؽَ ْ٘ أ

ِ  عَ ا ُشِ ٤َ )اثلةين/ (وَ ) ؛ خلبل يٛٮت ظٜ ٗريق ممة حتخ يؽق ٨٦ األمٮاؿ، (هِ ْيِ دَ  ثِ طَ ٢َ ْه ٥َ ل
  ٩ُ خَ َتْ وَ )

َ
 .«أٚؿاد مكةا٫٤ال د٪عرص »٠سرية أكو٤٭ة ثٌٕ٭٥ إىل قجٕني، ث٢ ٝةؿ األذريع/  (ادٌ ؽَ ْ٘ أ

( َ٘ ِ٦ْ ٥  
َ
 )ا٣ٞك٥  (ادِ ؽَ ْ٘ أ

َ
 /(لِ وي اْل

9- ( َ
ْ
ْ  ِفْ  ؽُ شْ ال ٰ الفي  الِ ٥َ ال يف أٔيةف ٦ةهل كذ٦ذ٫؛ ٚبل يىط ٦٪٫ ثيٓ يشء ٨٦ أٔيةف  (٩ِ يْ ِٙ لََعَ

٦ةهل، كال رشاء ث٧ٕني ٨٦ ٦ةهل، كال رشاء يف ذ٦ذ٫ كال اٝرتاض، كال ق٥٤، كال دأصري كال 
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 كال ث٧ؤص٢ كال يشء ٨٦ املٕةمبلت املةحلح ثٕؽ احلضؿ. اقتبضةر حبةؿٍّ 
ري ك دىط درصٚةت الكٛي٫ ٗري املةحلح؛ ٠ٕجةداد٫، كإٝؿارق ث٘ري ٦ةؿ، ك٩سةظ٫ كَبل٫ٝ ٗك
 ذلٟ.

ْ ) رشاع/ (٬َ ٪ُ وَ ) ِ  رُ ؼ  تَ ٥ُ ال ؛ ثأف يرص٫ٚ ٚي٧ة ال يٕٮد ٫ٕٛ٩ إحل٫ اعصبل كال آصبل؛ ٠أف (اِلِ ٥َ ل
؛ (9)٧ةؿ ٗنب ٚةظل ٣٘ري حمةثةة، أك يرص٫ٚ يف حمؿـ، أك م١ؿكقيؿ٦ي٫ يف حبؿ، أك يٌي٫ٕ ثةظذ

ْ ﴿ ٣ٞٮهل دٕةىل/ حُٔا آءَ ٱَوََل حُؤب َٓ َف ًُ  لصُّ ٰىَُس ـَ ٌب
َ
ا وَ هلُل ٱَسَػَو  ىَِّت ٱأ ٍى ًب كَِحٰ ًب ٱىَُس ُْ ُزكُٔ ا  رب َٓ ذِي

ًب ٱوَ  ُْ ُصٔ ا  زب ـى ُرو ػب ٌَّ َلى  ٔب ًب كَ ُٓ َ ٤ي٫ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء]ا٣جكةء[ ﴾5َوكُٔلُٔاْ ل  .(2)، ٔك
، كإف ث٤ٖ رميؽا ز٥ ثؾر .. ل٥ يثجخ  ز٥ إف ث٤ٖ قٛي٭ة .. اقذ٧ؿ ٤ٔي٫ احلضؿ ثؽكف ٝةضو

، ٚإف ل٥ حيضؿ ٤ٔي٫ .. اكف قٛي٭ة ٦٭٧بل، د٪ٛؾ درصٚةد٫.  احلضؿ ٤ٔي٫ إال ثٞةضو
، كال يسٮف ٝةًية، (4)، ٚبل دىط ٔٞٮدق(3)ذ٠ؿا اكف أك أ٩ىث إدمةاع الهٖيالشؽ لَع  -2

 .٩سةظة كال ٗريق كال كاحلة ٚبل يٌل
 .كأ٦ة ٔجةدة امل٧زي .. ٚذىط

كًلؾا يىط إذ٫٩ يف دػٮؿ ادلار، كإيىةؿ اهلؽيح إذا ل٥ جيؿب ٤ٔي٫ ال١ؾب، كهل د٤٧ٟ 
 املجةظةت، كإزا٣ح امل٪١ؿات، كجيٮز دٮًلي٫٤ يف دٛؿٝح الـٌلة إذا ٔني هل املؽٚٮع إحل٫.

                                        
 .«كامل١ؿك٬ح ٠أف يرشب ث٫ ادلػةف املٕؿكؼ»(/ 9/792ٝةؿ ابليضٮرم )( 1)

ح اإلدمةع(2)  (.4/471) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (3)  (.4/467) مٮقٔٮ

ثٕسةف الى٘ةر لرشاء احلٮااش، كاَؿدت ٚي٫ ا٣ٕةدة يف قةاؿ ابلبلد، كٝؽ  /كممة ٧ٔخ ث٫ ابل٤ٮل/ »( ٝةؿ احلىين 4)
دؽٔٮ الرضكرة إىل ذلٟ، ٚيججيغ إحلةؽ ذلٟ ثةملٕةَةة إذا اكف احلس٥ دااؿا ٦ٓ ا٣ٕؿؼ، ٦ٓ أف املٕذرب يف ذلٟ 

ة، ٚإذا كصؽ املٕىن اذل م امرتَخ ا٣رتايض؛ حلؼؿج ثةلىي٘ح ٨ٔ أك٢ ٦ةؿ ا٣٘ري ثةبلة٢َ، ٚإ٩٭ة دا٣ح ىلع الًؿ
ٚيججيغ أف يسٮف ٬ٮ املٕذ٧ؽ، برشط أف يسٮف املأػٮذ يٕؽؿ اثل٨٧، كٝؽ اك٩خ امل٘يجةت يجٕنث .. الىي٘ح ألص٫٤ 

لرشاء احلٮااش ٚبل ي٪١ؿق، كًلؾا يف ز٨٦ ٗريق ٨٦ الك٤ٙ  اجلٮارم كا٧٤٘٣ةف يف ز٨٦ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 
 (.334) ٠ٛةيح األػيةر. «كاخل٤ٙ كاهلل أ٥٤ٔ
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٫؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ْ ٱوَ ﴿كيكذ٧ؿ احلضؿ ىلع الىيب إىل ث٤ٗٮ َخئُا ََتَّٰمٰ ٱ بب َٰٓ إَِذا ةَيَُؾٔاْ  حلب  جلََِّكحَ ٱَضتَّ
ا ـَ  دى ًب رُشب ُٓ ِب ِ ٌّ ُخً  ْ ٱـَإِنب َءانَصب ٔٓا َذُػ ًب   دب ُٓ َ ٰل ـَ ٌب

َ
ًب أ ِٓ ، ك٦ىت ث٤ٖ الىيب مى٤عة دلي٪٫ [6]ا٣جكةء/  ﴾إحَِلب

؛ (9)ك٦ةهل .. ا٩ٟٛ ٔ٪٫ احلضؿ ثبل ٝةض، ٚحك٥٤ إحل٫ ٦ةهل اذلم حتخ يؽ كحل٫ أك كوي٫ إدمةاع
َػ اْضخَِلمٍ »/ كيف احلؽير لآليح، كال٩ذ٭ةء يذ٫٧، ْٓ ، كلٮ ث٤ٖ قٛي٭ة .. ل٥ ي٪ٟٛ ٔ٪٫ (2)«َل ُحْخ٣َ َب

 ، ٤ٚٮ رمؽ ثٕؽي .. ا٩ٟٛ ثبل ٝةض أيٌة.(3)احلضؿ إدمةاع
، كبج٤ٮغ مخكح (4)يف اذل٠ؿ كاأل٩ىث، كبةحليي يف األ٩ىث إدمةاع ٦٪ةءبل٤ٮغ ثةإلٕؿؼ اكي

 ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء. ٔرش اع٦ة ٧ٝؿية ٚي٭٧ة
، كيثجخ احلضؿ ٤ٔي٫ ثبل (5)إىل إٚةٝذ٫ إدمةاع الشؽ لَع ادش٬٨ن -3 ؛ ٚ٭ٮ أكىل ٨٦ الىيبِّ

، كحيضؿ ىلع املض٪ٮف يف دميٓ األميةء (6)ٝةض، كي٪ٟٛ ٔ٪٫ ثإٚةٝذ٫ ثبل ٝةض ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء
 ٨٦ ٔجةدة ك٦ٕةم٤ح ككاليح.

 ة.٥ٕ٩؛ يىط د٫١٤٧ ثةالوُيةد كاالظذُةب كحنٮ٧٬
ِيٱـَإِن ََكَن ﴿كإذا ا٦ذ٪ٓ درصؼ ٬ؤالء أل٩ٛك٭٥ .. درصؼ ٔ٪٭٥ أكحلةؤ٥٬؛ ٝةؿ دٕةىل/   َّلَّ

َقُّ ٱَغيَيبِّ  ا ۡلب ًٓ وب َعػِيًفا﴿، أم حمضٮرا ٤ٔي٫ ثتجؾيؿ كحنٮق ﴾َشفِي
َ
وب ََل ﴿أم و٘ريا أك دل٪ٮ٩ة  ﴾أ

َ
أ

 َٔ ُْ ٍِوَّ  ن يُ
َ
َخِؽيُع أ ٓ وٮاب ذلٟ ٨٦ ػُب٫ .. ٣ًًِعٍّ إ٦ة  ﴾يَصب ُّ ﴿ أك ص٭٢ ث٧ًٮ يِوب َوحِلُّ ٍب ُي  ۥـَيب

 ِ ِل  ٱة  .[282]ابلٞؿة/  ﴾ىبَػدب
، ز٥ اجلؽ أثٮ األب كإف ٔبل، ز٥ الٮيص، ز٥ (7)كأكىل األكحلةء األب إذا اكف زٞح أ٦ي٪ة إدمةاع

                                        
ح  (1)  (.488، 487، 4/445) اإلدمةعمٮقٔٮ

 ، كوعع٫ األبلةين.(، ٨ٔ يلع 2873أثٮ داكد )( 2)
ح اإلدمةع (3)  (.4/471) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (4)  (.524، 4/521) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (5)  (.4/469) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (6)  (.4/484) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (7)  (.4/497) مٮقٔٮ
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اُن َوِِلر ٦ْ٤َ َل َوِِلي َلُ »/ احلةز٥؛ ٣ٞٮهل  ٍَ ْ٢  .(9)«الفر
جنة ٨٦ احلةز٥. ك٣حف لبلث٨ كال ٪ىىَّ  لؤلخ ٨٧ٚ ثٕؽق كاليح املةؿ، ٦ة ل٥ يس٨ كويًّة، أك ٦ي

 كي٤عٜ ث٭٥ الك١ؿاف كاجلةا٥، ٚبل يىط درصٚ٭٧ة ىلع ظةهل٧ة، ٣س٨ ال كاليح ٤ٔي٭٧ة.
  ٦ْ ٤ِ وَ )

َ
َ / اِنْ الي ) ا٣ٞك٥ (ادِ ؽَ ْ٘ أ

ْ
ْ  ؽُ شْ ال ٰ ال   ِفْ  ِؿ ٢ِ ْٙ ٥ُ لََعَ

َ
؛ ٚبل يىط ٦٪٫ ثٕؽ (اِلِ ٤َ  انِ يَ خْ أ

احلضؿ/ ثيٓ يشء ٨٦ أٔيةف ٦ةهل، كال رشاء كال اقتبضةر ث٧ٕني ٨٦ ٦ةهل، كال دأصري يشء ٨٦ 
أٔيةف ٦ةهل حبةؿ كال ث٧ؤص٢، كال يشء ٨٦ املٕةمبلت املذ٤ٕٞح ثأٔيةف ٦ةهل، كهل الرشاء ثس٨٧ 
ري ذلٟ ٨٦ املٕةمبلت ا٣يت ال  يف ذ٦ذ٫ كاالٝرتاض، كالك٥٤، كاالقتبضةر ثأصؿة يف ذ٦ذ٫ ٗك

 ثأٔيةف ٦ةهل. دذ٤ٕٜ
؛ أل٫٩ ال يذ٤ٕٜ بيشء ٨٦ وعيط أك َبلؽ أك ػ٤ٓ ث٧٭ؿ يف ذ٦ذ٫كدرص٫ٚ يف ٩سةح 

 أٔيةف ٦ةهل.
ة، ز٥ ٠ين /٣٘حن  امل٤ٛف(وَ ) ٨ٍ وةر ٦ةهلي ٚي٤ٮقن  .ث٫ ٨ٔ ٤ٝح املةؿ أك ٔؽ٫٦ ٦ى
َ  ٩ُ ٨ُ حْ دَ  ادَ زَ  ٦ْ ًًع/ ٤َ َشْ  ٬َ ٪ُ )ك

ْ
ٰ ٤َ  ِم  دَ ِل  مُ زِ اللي  الر ال  .(اِلِ لََعَ

/ )زاد دي٪٫( أػؿج ٨٦ اك٩خ أمٮاهل تكةكم دي٪٫ أك دـيؽ ٤ٔي٫، كإف ٦ة٢َ، ٚبل ٚٞٮهل
 حيضؿ ٤ٔي٫ ث٢ ي٤ــ ثؽٚٓ ديٮف اجلةس.

 / )احلةؿ( أػؿج املؤص٢؛ ٚبل ظضؿ بكبج٫.كٝٮهل
 / )البلزـ( أػؿج ٗري البلزـ؛ ٚبل ظضؿ بكبج٫.كٝٮهل
 كبج٫./ )آلدَل( أػؿج دي٨ اهلل؛ ٠ـٌلة كًلٛةرة؛ ٚبل ظضؿ بكٝٮهل

كإذا زجخ إٚبلس النؼه؛ ٚإذا قأؿ ٬ٮ، أك ا٣٘ؿ٦ةء، أك ثٌٕ٭٥ احلةز٥ى احلضؿى ٤ٔي٫ 
ثٕؽ ذلٟ .. كصت أف حيضؿ ٤ٔي٫؛ حلٜ أوعةب ادليٮف، ٚإذا ظضؿ ٤ٔي٫ .. ث٤ُخ درصٚةد٫ يف 

                                        
 -وعيط أيب داكد ، ٝةؿ األبلةين يف (، ٨ٔ اعئنح 9879(، كاث٨ ٦ةص٫ )9912(، كا٣رت٦ؾم )2183( أثٮ داكد )1)

(/ )٤ٝخ/ ظؽير وعيط، كوعع٫ اث٨ ٦ٕني كاث٨ اجلةركد كاث٨ ظجةف كاحلةز٥ كاذل٬يب كاث٨ 6/321) األـ
 ٔؽل كاث٨ اجلٮزم، كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ " ظؽير ظك٨ "( .
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 .(9)أٔيةف ٦ةهل، كأ٦ة ٝج٢ احلضؿ .. ٚذرصٚةد٫ وعيعح ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء
ْدَرَك ٤َاَلُ »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)ٚ٭ٮ أظٜ ث٫.. كأ٦ة ٗؿ٦ةؤق؛ ٨٧ٚ كصؽ ٦٪٭٥ ٦ةهل ثٕي٪٫ 

َ
٦ْ٤َ أ

٢ََْ٘ؿ 
َ
٨َْػ رَُس٠ٍ َْٛػ أ ِْ ْي٩ِِ٨  َٓ ِ ِ  .. ة ٚر ة٩ِِ ٦ِْ٤ َدْيِه َض

َ
 .(3)«َذ٬َ٫ُ أ

ٚإ٫٩ يٞةق٥ ثٞيح ا٣٘ؿ٦ةء ٦ة كصؽ ٨٦ ٦ةهل ثةحلىه، ك٣حف هل٥ .. ك٨٦ ل٥ جيؽ ٦ةهل ثٕي٪٫ 
ٮًؿ اهللً ٮا ٤ٔي٫؛ ٚٞؽ أف يٌيٞ ٍ٭ًؽ رىقي ٢ه يًف خى ًويتى رىصي

ي
ةؿى  أ ٞى ، ذى ٍح٪ي٫ي ى دى رثي ة، ٚى١ى ٭ى ةرو اٍبذىةخى يًف ز٧ًى

ٮؿي اهللً  ٢َْي٩ِ »/ رىقي َْ ٬ُٛا  ٮؿي «حََهػي ةؿى رىقي ٞى يٍ٪٫ًً، ذى ٚىةءى دى ٟى كى ً ل ٍٖ ذى ج٤ٍي ٤ىي٫ًٍ، ٚى٤ى٥ٍ حى ٔى ؽى اجلَّةسي  ؽَّ ذىىى ، ذى
ةا٫ًً  اهللً  ٦ى ؿى ٘ي ً٣ /« َٝ ِ  .(4)«ُعُؼوا ٤َا وََسْػُت٣ْ، َو١َحَْؿ ١َُس٣ْ إِلي َذل

كيسٮف ٦ة ثَق هل٥ يف ذ٦ح امل٤ٛف إىل أف يذحرس هل، كإف ٔٛٮا ٔ٪٫ .. ٚ٭ٮ أ٢ٌٚ؛ ٣ٞٮهل 
ًب إِن نُ ﴿دٕةىل/  ٞ ىَُّس كُٔاْ َخۡيب ن حََطدَّ

َ
ٖ  َوأ ة حبَۡسَ ٌَ َِِظَرةٌ إََِلٰ  ةٖ َذ َ َٔن ِإَون ََكَن ُذو ُغۡسب ٍُ يَ ًب َتػب  ﴾:27ُِخ

 .(5)[281]ابلٞؿة/ 
 /و٦٤ أ٘ؽاد الشؽ ده٢طث ا١ٖي

 احلضؿ ىلع الؿٝيٜ ٗري املأذكف؛ حلٜ قيؽق.
ة خمٮٚة ثةتلربع ث٧ة زاد ىلع اثل٤ر؛ حلٜ الٮرزح.  كاحلضؿ ىلع املؿيي مًؿ

 كاحلضؿ ىلع الؿا٨٬ يف الؿ٨٬؛ حلٜ املؿد٭٨.
 املك٧٤ني.كاحلضؿ ىلع املؿدؽ يف أمٮاهل؛ حلٜ 

                                        
ح اإلدمةع (1)  (.4/511) مٮقٔٮ

ح اإلدمةعإدمةاع إف اكف ٝج٢ ا٣ٞجي، كًلؾا ثٕؽق ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء قٮل احل٪ٛيح.  (2)  (.592، 4/519) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9559(، كمك٥٤ )2412ابلؼةرم )( 3)

 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ 9556مك٥٤ )( 4)

كإف اظذةج إىل ػةدـ أك مؿًلٮب  ،كمؿًلٮب٫كيجةع يف ادليٮف ثٕؽ احلضؿ ٤ٔي٫ مك١٪٫ كػةد٫٦ »ٝةؿ الرشبحين/  (5)
ك٬ٮ  ،كيرتؾ هل دقخ زٮب ي٤يٜ ث٫ ،ًٕٚل املك٧٤ني.. ٚإف دٕؾر  ،ألف حتىي٤٭ة ثةل١ؿاء أق٭٢ ؛لـ٦ة٩ذ٫ أك ٦٪ىج٫

. كادلقخ ثٛذط ادلاؿ دم٤ح (2/45) اإلٝ٪ةع. «٧ٝيه كرساكي٢ ك٦٪ؽي٢ كم١ٕت كيـاد يف النذةء صجح أك ٚؿكة
 (.9/794) ابليضٮرميف ٔؿؼ ا٣ٕة٦ح ثةبلؽ٣ح.  ٨٦ اثليةب كيه املك٧ةة
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 :ُِِيِفالطَّ ٰ َعَلى ِسِذَخاِل ُةَزِوُص

َ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
ْ
ٰ الفي  ؽِ شْ ال   /٩ِ يْ ِٙ لََعَ

َ
ِ ؽٌ ٥ْ خَ  رَ ؼ  تَ حُ  نْ أ َ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ هِ ػِ كْ رُ  ػَ ْٓ بَ  اِلِ ٥َ و ل

ْ
 ُج ْٓ ٨َ ٤َ »/ ٣ُ ازِ ال

 .(9)(«اِلِ ٤َ  ِفْ  ِف َصر الي  ٦َ ًؽا ٤ِ ٥ْ خَ 

 :ِظِلِفُناِل ٰ َعَلى ِسِذَخاِل ُةَزِوُص

َ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
ْ
ْ  ؽِ شْ ال ٰ ال   /ِؿ ٢ِ ْٙ ٥ُ لََعَ

َ
ِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٰ خَ  ػٍ يْ ؾَ ل  ؽٍ ٥ْ لََعَ

َ
ِ زَ  ثٌ ٤َ زِ َل  ثٌ ا١ي ضَ  ارٍ ٨َ حْ دِ  ُٗ ١ْ و أ  ةٌ ػَ ائ

 َ٤ ٰ   ػٌ يْ زَ  َب ٢ُ ٍْ يَ ، ذَ اِلِ لََعَ
َ
  وؽٌ ٥ْ خَ  وْ أ

َ
َ  ٦َ ا ٤ِ ٥َ ٪ُ  وْ أ

ْ
َ  ٣ِ ازِ ال

ْ
ٰ خَ  ؽَ شْ ال َ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،وؽٍ ٥ْ لََعَ

ْ
/ ٣ُ ازِ ال

  ِفْ  ِف َصر الي  ٦َ ًؽا ٤ِ ٥ْ خَ  ُج ْٓ ٨َ ٤َ »
َ
 .(2)«(اِلِ ٤َ  انِ يَ خْ أ

َ  ُّ ٍْ / رَ ثً َٖ ١ُ  صُ ٢ْ الهر )  .(اِع ا١ْن 
ٌػ ًًع/ َشْ وَ ) ْٜ ِ  ٠ُ ُه ََيْ َخ ِ ذَ  ٩ِ ة ٓي أم  (َٝ ل يف  اخلىٮ٦ح ثني املذؼةو٧ني حيى٢ ث٫ ُٝ

                                        
 كيسذت يف وي٘ح احلضؿ ىلع الكٛي٫/ ( 1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ظضؿ ا٣ٞةيض ٚبلف ىلع ٧ٔؿك ظضؿا وعيعة رشٔية ثٕؽ أف زجخ ٔ٪ؽق ثةبلح٪ح الرشٔيح أف 
احلضؿ، ك٦٪٫ٕ ٨٦ اتلرصؼ ٧ٔؿا املؾ٠ٮر قٛي٫ ٦ٛكؽ ملةهل، ٦جؾر هل مرسؼ ٚي٫، كيف ثي٫ٕ كاثتية٫ٔ مكذعٜ لرضب 

إىل أف يكذٞي٥ ظةهل، كيثجخ رمؽق، كيْ٭ؿ وبلظ٫، كظس٥ بكٛ٭٫ ظ٧١ة رشٔية، ك٩٭ةق ٨ٔ املٕةمبلت، كأث٢ُ 
 ٫٤ٕٚ يف دميٓ اتلرصٚةت، كٚؿض هل يف ٦ةهل ٩ٛٞذ٫ ك٩ٛٞح ٨٦ د٤ـ٫٦ ٩ٛٞذ٫. ز٥ يؤرخ.

 كيسذت يف وي٘ح ظضؿ ا٤ٛ٣ف/( 2)
ٚبلف ىلع ٧ٔؿ ظضؿا وعيعة رشٔية، ك٦٪٫ٕ ٨٦ اتلرصٚةت يف ٦ةهل احلةو٢ احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ظضؿ ا٣ٞةيض 

يٮ٦بؾ كاحلةدث ثٕؽق ٦٪ٕة دة٦ة؛ حبس٥ ٦ة زجخ ٤ٔي٫ ٨٦ ادلي٨ الرشيع الٮاصت اثلةثخ يف ذ٦ذ٫ ملكذع٫ٞ زيؽ 
ر، كظس٥ الـااؽ ىلع ٝؽ ٦ة ثيؽق، ك٦ج٤ٖ ادلي٨ اذلم ٤ٔي٫ أ٣ٙ لـيؽ املؾ٠ٮر زةثذح رشاع ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض ٚبلف املؾ٠ٮ

ث٤ٛك٫ ظ٧١ة رشٔية، كٚؿض هل يف ٦ةهل ٩ٛٞذ٫ ك٩ٛٞح ٨٦ د٤ـ٫٦ ٩ٛٞذ٫، ك٥٬ ٚبلف كٚبلف .. إ٣غ، كذلٟ لك يٮـ ٠ؾا 
 إىل ظني ا٣ٛؿاغ ٨٦ دٚٓ ٦ة يذعى٢ إىل زيؽ. ز٥ يؤرخ.
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 .(9)األمٮاؿ
يبصُ ٱوَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)كالى٤ط مرشكع إدمةاع ر  لطُّ ٞ ٢ُْص »/ ٝٮهل ، ك[928]ا٣جكةء/  ﴾َخۡيب الهر

ْو َضؽيَم َضَلًل 
َ
َض٠ي َضَؽا٤ًا أ

َ
 .(3)«َسائٌِؾ َبْيَ ال٥ُْْف٥ِِ٢َي إِلي ُن٢ًْطا أ

( 
َ
 /(انِ ٨َ اثْ  صِ ٢ْ الهر  امُ َف ْٛ أ

 .(ثٍ ٍَ يْ ٍِ ضَ  صُ ٢ْ ُن )األكؿ/ 
 .(ثٍ ىَ اوَ َٓ ٤ُ  صُ ٢ْ ُن )اثلةين/ (وَ )
( َ٘ 

َ
ْ  ٦َ ٤ِ  صُ ٢ْ الهر  ٬َ ٪ُ )/ أم و٤ط احلُيُح (ُل وي اْل ٰ بَ َعٰ ػي ٥ُ ال   نَ ٨ًا َك يْ خَ  ٩ِ ِي ْٓ  لََعَ

َ
أك  (٨ًاحْ دَ  وْ أ

٦٪ٕٛح؛ ٚإف اكف ٔي٪ة .. ٚ٭جح، أك دي٪ة .. ٚإثؿاء، أك ٦٪ٕٛح .. ٕٚةريح، كيأػؾ يف لك وٮرة 
 أظاك٦٭ة.

ح (اِنْ الي وَ ) ْ  ٦َ ٤ِ  صُ ٢ْ الهر  ٬َ ٪ُ )/ أم و٤ط املٕةًك ٰ دَ َعٰ ػي ٥ُ ال ِ ْيِ  لََعَ ْ ٨ًا َك يْ خَ  ه أك  (َعٰ ػي ٥ُ ن ال
 ) ا٣ٕٮض

َ
، أك ٦٪ٕٛح، ٚإف اكف ٔي٪ة كوة٣ط ٔ٪٫ ىلع ٔني أك دي٨ .. ٚ٭ٮ ثيٓ، أك ىلع (٨ًاحْ دَ  وْ أ

٦٪ٕٛح .. ٚإصةرة، أك اكف دي٪ة ٚىة٣ط ٔ٪٫ ثٕني .. ٚ٭ٮ ثيٓ، أك ثؽي٨ .. ٚبل يىط؛ أل٫٩ ٨٦ ثيٓ 
 ، أك اكف ٦٪ٕٛح .. ٚإصةرة.دي٨ ثؽي٨، إال يف احلٮا٣ح

كيأػؾ يف لك وٮرة أظاك٦٭ة؛ ٌٚق وٮرة ابليٓ/ إف وة٣ط ٨٦ ثٕي أمٮاؿ الؿبة ىلع ٦ة 
يٮا٫ٞٚ يف ا٤ٕ٣ح؛ ٠ؾ٬ت ثٌٛح .. امرتط ٝجي ا٣ٕٮض يف املض٤ف، أك كا٫ٞٚ يف اجلجف .. 

 امرتط اتل٧ةز٢ كاتلٞةثي.
                                        

كبني اإل٦ةـ  ٬ؾا ٬ٮ املؿاد ٬٪ة، كإال ٫٤ٚ أٝكةـ ٠سرية أػؿل، اكلى٤ط ثني الـكصني، كالى٤ط ثني املك٧٤ني كال١ٛةر،( 1)
 كابل٘ةة، ك٬ؾق دُؿؽ يف أثٮاب أػؿل.

ح اإلدمةع(، 2/51) اإلٝ٪ةع( 2)  (.7/925، 2/775) مٮقٔٮ

( ٨٦ 9352(، كاألبلةين، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم )5199، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 3594أثٮ داكد )( 3)
 .ظؽير ٧ٔؿك ث٨ ٔٮؼ 
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 كهل وٮر أػؿل.

ْوُط )  /(انِ ٨َ اثْ  صِ ٢ْ الهر  ثِ طي ِن ُشُ
 ؛ ٚإف ل٥ تكجٜ ػىٮ٦ح .. ٤ٚحف ثى٤ط.(ثٍ ٤َ ٬ْ ُه عُ  ُٚ تْ ـَ )األكؿ/ 

ِ وَ ) -2 َ  ارُ ؽَ ْٛ إ
ْ
 .(2)، أك زجٮت احلٜ حبضح أػؿل كلٮ ي٧ي٪ة مؿدكدة(9)(٣ِ ْه اْل

؛ أل٫٩ ٨٦ الى٤ط املعؿـ ل٤عبلؿ إف اكف املؽيع وةدٝة، ك٨٦ (3)ٚبل يىط ٦ٓ اإل٩سةر
هل  ل٥ حي٢..  ٨٧ ٥٤ٔ أف ٤ٔي٫ ظٞة، ٚىة٣ط ىلع ث٫ٌٕٚ ،(4)اكف املؽيع اكذثة املع٢٤ ل٤عؿاـ إف

، ك٨٦ ادىع ظٞة ىلع مؼه اكذثة ٚىةحل٫ ٔ٪٫ .. ل٥ حي٢ هل أػؾ ٦ة وٮ٣ط (5)أػؾق إدمةاع
 .(6)٤ٔي٫ إدمةاع

 كال ي٪ٛؾ الى٤ط ثؾلٟ ّة٬ؿا ث٢ هل أف يؿصٓ ىلع ػى٫٧ حب٫ٞ.

  /صِ ٢ْ الهر  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ٰ خَ  ػٌ يْ زَ  ِعَ ػي يَ  نْ أ  و دَ ؽٍ ٥ْ لََعَ

َ
، وؽٌ ٥ْ خَ  ؽَ ِٟ ٨ْ يُ ذَ  ،٩ِ خِ ٤ي ذِ  اًرا ِفْ ٨َ حْ دِ  ٦َ يْ ْشِ ِْ  وْ اًرا أ

                                        
ح اإلدمةعٚيىط الى٤ط ٦ٓ اإلٝؿار إدمةاع. ( 1)  (.7/568) مٮقٔٮ

 (.9/812) ابليضٮرمكإذا أٝؿ ز٥ أ٩سؿ .. صةز الى٤ط؛ ألف اإلٝؿار يف ظٞٮؽ اآلد٦يني ال يىط الؿصٮع ٚي٫. ا٩ْؿ 
 .(4/387) ٩٭ةيح املعذةج (2)

اكف ّةٚؿا ٝةؿ األ٬ؽؿ/ ٥ٕ٩، ل٧٤ؽيع املعٜ أف يأػؾ ٦ة ثؾؿ هل يف الى٤ط ىلع اإل٩سةر، ز٥ إذا كٝٓ ث٘ري ٦ؽىع ث٫ ( 3)
 (.499) إٚةدة الكةدة ا٧ٕ٣ؽٚيأيت ٚي٫ ٦ة ذ٠ؿكق يف ا٣ْٛؿ. 

 .(2/51) اإلٝ٪ةع (4)

ح اإلدمةع (5)  (.2/778) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (6) ( ٬ؾا ٚي٧ة ثح٪٫ كبني اهلل، أ٦ة يف احلس٥ .. ٚأكرث ا٧٤ٕ٣ةء ىلع إمٌةا٫ ُٕٝة ل٤زناع، 2/779) مٮقٔٮ
 كالنةٕٚيح كا٣ْة٬ؿيح ىلع ٔؽـ إمٌةا٫، كاهلل أ٥٤ٔ.
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ِؼهِ الي  ٦ْ ٤ِ  َٝ خُ اَلْ َن / »ػٌ يْ زَ  َلُ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ) أك يٞي٥ زيؽ ظضذ٫، (ؽي ِٜ يُ  ٣ي ثُ  ِ  ارِ َ٪ٰ ٧ ٰ  ٫َ ِٙ ْه لََعَ
َ
ٰ ٪َٰ  وْ ا أ ا ؼَ لََعَ

 .(9)«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «ِب ٬ْ الي 

( َ
ْ
 ُٔٙ دٛكري. (اُل َٜ خِ ٧ْ واِل  ُل ٬ر طُ / الي ثً َٖ ١ُ  ثُ ا١َ ٬َ ال

ِ  ثٍ ٤ي ذِ  ٦ْ ٤ِ  ٦ٍ يْ دَ  ٠َ ْٜ جَ  ِضْ خَ ْٜ حَ  ػٌ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ )   ثٍ ٤ي  ذِ َلٰ إ
ُ
، أم ٢ٞ٩ ادلي٨ اذلم يف ذ٦ح (ىٰ ؽَ عْ أ

 املعي٢ إىل ذ٦ح املعةؿ ٤ٔي٫.
ح إدمةاعكاحلٮا٣ح  َضُػُز٣ْ لََعَ َمِِل  »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)مرشٔك

َ
َّ أ حْتِ

ُ
٣ٌْ٢، َ٘إَِذا أ ُُ ِِن   َٖ ٠ُ ا١ ٍْ ٤َ ..

 ّْ َّٜ أداؤق ث٘ري ٔؾر، كا٣٘ين /، كامل٢ُ(3)«٢ََْ٘يتَْت / ٨٦ ٝؽر ىلع األداء، كاملٌلء /دأػري ٦ة اٍقذيًع
 .الٮيف ا٣ٞةدر ىلع الكؽاد

دربأ ذ٦حي ، ك(4)ك٬ٮ إدمةع دىي٨ املعذةؿ٨٦  ٢أ٩٭ة دربأ ذ٦ح املعي كأٚةد ٝٮهل/ )٢ٞ٩ دي٨(
ظىت لٮ دٕؾر أػؾق  ،٤ٔي٫ ٨ٔ دي٨ املعي٢، كيذعٮؿ ظٜ املعذةؿ إىل ذ٦ح املعةؿ ٤ٔي٫ املعةؿً 

؛ أل٫٩ ثٞجٮهل احلٮا٣ح ل٥ يؿصٓ ىلع املعي٢..  كحنٮ٧٬ة ٨٦ املعةؿ ٤ٔي٫ ث٤ٛف أك صعؽ لرلي٨
امرتط  ٮهل ٦ذ٨٧ٌ الٔرتا٫ٚ ثةقذض٧ةع رشااٍ الىعح، كأل٫٩ وةر ٦ٕرتٚة ثةدلي٨؛ ٚإف ٝج

أف يسٮف املعةؿ ٤ٔي٫ م٤يبة، كلٮ اكف ي١٧٪٫ الؿصٮع .. ملة امرتط أف يسٮف م٤يبة، كألف 

                                        
 كيسذت يف وي٘ح الى٤ط/( 1)

٧ؿك يف ادلار  ا٣ٛبل٩يح احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ صؿل الى٤ط الىعيط الرشيع ثةل٤ِٛ الىعيط املؿيع ثني زيؽ ٔك
احلةد هلة رشٝة ... إ٣غ، ىلع أف لـيؽ ٩ىٛ٭ة ك٧ٕ٣ؿك اجلىٙ اآلػؿ، أك ىلع أف لـيؽ الكيةرة ا٣ٛبل٩يح ثؽؿ ادلار 
ا٣ٛبل٩يح، او٤ُعة ىلع ذلٟ ثٕؽ دٞؽـ دميٓ رشكط الى٤ط كحمؿراد٫ ٨٦ دٔٮل كإ٩سةر ز٥ إٝؿار، مىةحلحن رشٔيح 

ية ث٭ة كادٛٞة ٤ٔي٭ة ٦ٓ ٧٠ةؿ الؿمؽ ك٩ٛٮذ اتل  رصؼ. ز٥ يؤرخ.ًر
ح اإلدمةع(، 9/892) ابليضٮرم(، 2/59) اإلٝ٪ةع(، 372) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.4/297) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9564(، كمك٥٤ )2287ابلؼةرم )( 3)

ح اإلدمةع (4)  ( كظيك اخلبلؼ ٨ٔ زٚؿ.391، 4/317) مٮقٔٮ
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 احلٮا٣ح إ٦ة ثيٓ كإ٦ة اقتيٛةء، كُل٧٬ة ي٧٪ٓ الؿصٮع.
أيٌة ىلع ٚبل رصٮع هل .. كلٮ اكف املعةؿ ٤ٔي٫ ٤ٛ٦كة ٔ٪ؽ احلٮا٣ح كص٭٫٤ املعذةؿ 

٫ ٨ٔ دي٪٫ ثٕٮض ٚذ٤ٙ يف يؽ وةظت (9)املعي٢ ؛ أل٫٩ اكف ٨٦ ظ٫ٞ أف يذعؿل، كًل٧ة لٮ ًٔٮ
 .(2)ادلي٨ .. ٤ٚحف هل الؿصٮع

( 
َ
َ  نُ َك رْ أ

ْ
 /(ثٌ َٓ تْ ـَ  ثِ ١َ ا٬َ ال

ةق ، ك٬ٮ/ ٨٦ ٤ٔي٫ ادلي٨، (٠ٌ يْ حُمِ ) -9 إيٛةؤق ٨٦ ؛ ألف احلٜ ٤ٔي٫، ٫٤ٚ (3)إدمةاعكينرتط ًر
ةق ثةإلجيةب ث٤ِٛ يٛيؽ احلٮا٣ح. ـ جب٭ح ٦ٕي٪ح، كيٕؿؼ ًر ـى  ظير مةء، ٚبل يي٤ٍ

ةق، ك٬ٮ/ ٨٦ هل ادلي٨، (اٌل خَ حُمْ وَ ) -2 ؛ ألف دي٪٫ ىلع (4)ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء كينرتط ًر
 ء ادلي٨ ٤ٔي٫؛ ألف اذلم٥ دذٛةكت.املعي٢، كٝؽ يسٮف هل ٗؿض يف إثٞة

ةت.٥ٕ٩ يكذعت هل ا٣ٞجٮؿ إذا أظي٢   ىلع مٌلء؛ ل٤عؽير، كال جيت؛ ٠كةاؿ املٕةًك
ةق ينرتط الك، ك٬ٮ/ ٨٦ أظي٢ ٤ٔي٫ ادلي٨، (٩ِ يْ ٢َ َْ  اٌل حُمَ وَ ) -3 ألف احلٜ ل٧٤عي٢، ٫٤ٚ  ؛ًر

 أػؾق ث٪ٛك٫ أك ث٪ةاج٫، ٧٠ة لٮ كَل ٨٦ يٞجي دي٪٫.
ٰ ال٥ُِْطْي٠ِ( ٦ٌ حْ دَ وَ ) -4 ٔني؛ ٠ٮديٕح كاعريح ؛ ٚبل دىط احلٮا٣ح ىلع حيةؿ ث٫ ل٥ُْ٢ِْطَخاِل لََعَ

 ك٦٘ىٮب.
ِ )َوَدْح٦ٌ  -5 ْ  ٠ِ يْ طِ ٥ُ ٢ْ ل ٰ ال ؛ ٚبل دىط احلٮا٣ح ثٕني؛ ٠ٮديٕح حيةؿ ٤ٔي٫ (٩ِ يْ ٢َ َْ  الِ طَ ٥ُ لََعَ

                                        
 إىل ٔؽـ الؿصٮع ٤ُ٦ٞة./ كذ٬ت اجل٧٭ٮر (4/464الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرم (1)

 .(4/466الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرم (2)

ة املعي٢ ثبل ػبلؼ، كاملعذةؿ ٔ٪ؽ األكرث، كاملعةؿ (4/464الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرم (3) / كينرتط يف وعذ٭ة/ ًر
ؾَّ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ  ٍٕيو مى  .بى

ح اإلدمةع (4) (، كذ٠ؿ ٨ٔ احل٪ةث٤ح كا٣ْة٬ؿيح  أ٫٩ جيت ٤ٔي٫ ا٣ٞجٮؿ إذا اكف املعةؿ ٤ٔي٫ م٤يبة؛ 4/299) مٮقٔٮ
 ٣ْة٬ؿ احلؽير.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  51 

 كاعريح ك٦٘ىٮب.
ِ وَ ) -6  ، ك٬ٮ/ ٣ِٛ املعي٢ ادلاؿ ىلع اإلظة٣ح.(اٌب ْيَ إ
 ، ك٬ٮ/ ٣ِٛ املعةؿ ادلاؿ ىلع ٝجٮؿ اإلظة٣ح.(ٌل ٬ْ تُ رَ وَ ) -7

 ثةالقتيضةب كاإلجيةب، ٧٠ة دٞؽـ يف ابليٓ.كدىط 

ِِِي اِلُنِخِيِل َواِلُنِخَتاِل، َواإِلِيَذاِب َواِلَكُبِوِل:  َما ُيِػَتَسُط 

( ُ ْ  ِفْ  ُط َتَ ْل ي ْ وَ  ٠ِ يْ طِ ٥ُ ال ُ ٤َ / الِ خَ طْ ٥ُ ال ِ اْْلَ  ِفْ  ُط َتَ ْل ا ي ْ وَ  ِّ ائ ٨٦ أ٤٬يح املٕةم٤ح  (يْ َتِ ْل ٥ُ ال
 كاتلرصؼ، ٚبل دىط ظٮا٣ح م١ؿق كويب كدل٪ٮف كحمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك ٤ٚف.

ُ ٤َ / لِ ٬ْ تُ َٜ ا١ْ وَ  اِب ْيَ اْلِ  ِفْ )ينرتط (وَ ) ؛ ألف احلٮا٣ح ثيٓ دي٨ ثؽي٨ (ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ِن  ِفْ  ُط َتَ ْل ا ي
ٟٞ إىل ٤ٞ٩خ ظ»رػه ٚي٫ ل٤عةصح، كال يذٕني ٣ِٛ احلٮا٣ح، ث٢ ٬ٮ أك ٦ة يؤدم ٦ٕ٪ةق؛ ٠ػ/ 

 ، كال دىط ث٤ِٛ ابليٓ.«ص٤ٕخ ٦ة أقذع٫ٞ ىلع ٚبلف لٟ ثؽي٪ٟ»، أك/ «ٚبلف

 :ًِِيَيِيُغُسِوُط الدَّ

ْوُط الي )   ْيِ جَ يْ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

أظ٤ذٟ ىلع زيؽ »؛ ٚبل دىط احلٮا٣ح ثؽي٨ ٗري زةثخ كال ٤ٔي٫؛ ٠أف يٞٮؿ/ (ا٥َ ٫ُ تُ ٬ْ تُ ثُ ) -9
٫  «.ثةأل٣ٙ اذلم قأًٝؿ

ي٨ى ٤ٔي٫ ٚإف ريض ٨٦ ال دي٨ ٤ٔي٫ ث٭ة، كدُٮع ثأداء دي٨ ، كال دىط احلٮا٣ح ىلع ٨٦ ال دى
 املعي٢ .. اكف ذلٟ ٨٦ ٝجي٢ ٌٝةء دي٨ ٗريق، ال ٨٦ ٝجي٢ احلٮا٣ح.

 كال دىط مم٨ ال دي٨ ٤ٔي٫.
س٨٧؛ ٚبل دىط احلٮا٣ح ٦ثأال يسٮف أظؽ٧٬ة دي٨  ؛(ا٥َ ٫ُ ٨ْ خَ  اِض يَ خِ ْْ اِل  ثُ طي ِن وَ ) -2

 ؛ ٣ٕؽـ صٮاز االٔذيةض ٔ٪٧.٫ك٥٤ ٚي٫، كال اإلظة٣ح ٤ٔي٫ث
ٮض املذ٤ٛةت، كاثل٨٧ ثٕؽ اخليةر،  ؛الز٦ةلك ٦٪٭٧ة أف يسٮف ك ٠جؽؿ ا٣ٞؿض، ٔك

ث٪ٛك٫؛ اكثل٨٧ يف ٦ؽة اخليةر، ٚبل دىط احلٮا٣ح ىلع ٔٮض  إىل ال٤ـكـ آيبلأك كالىؽاؽ، 
 اجلٕة٣ح كال ث٫ ٝج٢ د٧ةـ ا٢٧ٕ٣؛ ٣ٕؽـ صٮاز االٔذيةض ٔ٪٫.
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ِ َٓ ا١ْ  ٣ُ ٢ْ ِْ وَ ) -3 ِ  ٦ِ يْ ػَ اٛ  حَ ًل وَ ٬ْ ٢ُ ضُ وَ  ثً َٙ ِن وَ ) ك٩ٮاع (ًفاجْ سِ ًرا وَ ػْ َٛ ) أم ثةدليجني (ا٥َ ٫ِ ة
ْ
؛ (ًل يْ سِ أ

 ألف اجل٭٢ بيشء ٨٦ ذلٟ ٗؿر حمؿـ.
َ وَ ) -4 أم يف ا٣ٞؽر كاجلجف كالىٛح كاحل٤ٮؿ كاتلأصي٢؛ ألف احلٮا٣ح  (ا٫َ يْ ا ذِ ٥َ ٫ِ يْ اوِ َف ت

ح إرٚةؽ، ٚةٔذرب ٚي٭ة االدٛةؽ يف ذلٟ اك٣ٞؿض، ٤ٚٮ صٮز٩ةق ٦ٓ االػذبلؼ .. وةر  ٦ٕةًك
٭ة، ٚي١ٮف ٨٦ ثيٓ ادلي٨ ثةدلي٨ امل٪يه  ٔٮ املٞىٮد ٦٪٫ ٤َت ا٢ٌٛ٣، ٚذؼؿج احلٮا٣ح ٨ٔ مًٮ

.٫٪ٔ 
كريةؿ ي٧ين ىلع ريةؿ  ٚبل دىط احلٮا٣ح ٦ٓ اػذبلؼ اجلجف؛ ٠ؾ٬ت ىلع ٌٚح، -

 كبؿ ىلع د٧ؿ كحنٮق. قٕٮدم،
كال ٦ٓ اػذبلؼ اجلٮع؛ ٠ذ٧ؿ ثؿين ىلع د٧ؿ ق١ؿم، كال ثرب أثيي ىلع أمحؿ، كال ثأرز  -

 مـة ىلع أرز آػؿ.
 كال ٦ٓ اػذبلؼ الٮوٙ؛ ٠ذ٧ؿ ٔذيٜ ىلع د٧ؿ صؽيؽ. -
ر؛ ٠ؼ٧كح ىلع ٔرشة أك ١ٔك٫، خببلؼ احلٮا٣ح خب٧كح ىلع كال ٦ٓ اػذبلؼ ا٣ٞؽ -

 مخكح ٨٦ ٔرشة ٚيىط.
كال ٦ٓ اػذبلؼ احل٤ٮؿ كاتلأصي٢، ٠ؽي٨ ظةؿ ىلع مؤص٢، أك ١ٔك٫، أك مؤص٢ ثأص٢  -

 ىلع مؤص٢ ثأثٕؽ ٦٪٫ أك أٝؿب.

 :ِةاَلَوَخاِل ُةَزِوُص

َ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
ْ
  /ثِ ا١َ ٬َ ال

َ
ِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٰ خَ  ػٍ يْ ؾَ ل   وؽٍ ٥ْ لََعَ

َ
ِ وَ  ثٌ طَ يْ طِ َن  ثٌ ا١ي ضَ  ارٍ ٨َ حْ دِ  ُٗ ١ْ أ ٰ ةَ ؽٍ ٥ْ َٓ ١  ؽٍ سْ و لََعَ

ِ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، ا٫َ ٢ُ رْ ٤ِ   »/ ػٍ يْ ؾَ و ل
َ
ِ  َٝ خُ ٢ْ ضَ أ  ة

َ
َ  ِتْ ا١ي  ِٗ ١ْ اْل ٰ ةَ  ََعي  َٝ ل  .(9)(«ُج ٢ْ تِ َٛ »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «ؽٍ سْ لََعَ

                                        
 كيسذت يف وي٘ح احلٮا٣ح/( 1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ أظةؿ ٧ٔؿك لـيؽ ىلع ثسؿ ثأ٣ٙ دي٪ةر، كذلٟ ٦س٢ ادلي٨ اذلم ل٧٤عذةؿ املؾ٠ٮر ىلع املعي٢ 
احلٮا٣ح، ظٮا٣ح وعيعح رشٔيح، كبؿاخ ثؾلٟ ذ٦ح املعي٢، كل٥ يجٜ  صجكة كٝؽرا كوٛح كأصبل، كٝج٢ زيؽ

 = ل٧٤عذةؿ ظٜ. ز٥ يؤرخ.
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٥َاُن   .(امُ َِتَ ١ْ / اِل ثً َٖ ١ُ )اليي
 ىلع زبلزح أ٩ٮاع؛ أل٫٩/ (ًًع َشْ وَ )
ِ ذَ  ٚ  ضَ  امُ َِتَ ا١ْ )/ إ٦ة أف يسٮف ٧ًةف دي٨ .. ٚذٕؿي٫ٛ - ٬ٮ املؿاد ، ك٬ؾا (ْيِ َٖ ا١ْ  ثِ ٤ي ذِ  ِفْ  ٍج اة

 .ثةل٧ٌةف ظير أ٤َٜ
- ( 

َ
ِ ) / ا٣زتاـٔني .. ٚذٕؿي٫ٛرد ٧ًةف  (وأ  .(ثٍ ٧َ ٬ْ ٥ُ ْي مَ  ْيٍ خَ  ارِ يَ ضْ إ

- ( 
َ
ُ  ٦ْ ٤َ  نِ ػَ ةَ )ا٣زتاـ إظٌةر  /ثؽف .. ٚذٕؿي٫ٛإظٌةر ٧ًةف  (وأ ، ك٬ؾق (هُ رُ ٬ْ يُ ضُ  ٚر طَ خَ ْف ي
 ال١ٛة٣ح.

َ َسآَء ةِِّ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)إدمةاعيف اجل٤٧ح كال٧ٌةف مرشكع  ٍَ ِ ۠ ةِِّ  ۦَول َُا
َ
 ۦِِحبُو ةَػِۡيٖ َوخ

 ًٞ ، َوالؾيِخي٣ُ ََغرِم»/ ، أم ٧ًني، كٝٮهل ]يٮقٙ[ ﴾72زَِخي ِضي ْٜ ْح٦ُ ٤َ  .(2)«الي
ٌق ٝٮهل/ )ا٣زتاـ ظٜ( ٦ة يٛيؽ أف ال٧ٌةف ال دربأ ث٫ ذ٦ح امل٧ٌٮف ٔ٪٫، ك٬ٮ ٠ؾلٟ؛ ٚكيف 
ةثًؿو ظؽير  ٮؿى اهللً   صى دىحٍ٪ىة ث٫ًً رىقي

ى
٪َّةقي، ثي٥َّ أ َّٛ ًلى ٪ىةقي، كى ٍُ َّ٪ ٤ٍ٪ىةقي، كىظى كَّ ٘ى ٢ه ذى ى رىصي يفِّ / ديٮي  ٝىةؿى

 / ٯ، ثي٥َّ ٝىةؿى ُن ة ػي ُى ٤ىي٫ًٍ، ٚىؼى ٔى ٌلِّ  ٢َيْ »ييىى َْ َ
ةى/  «٩ِ َدْح٦ٌ؟أ ذىةدى ثيٮ رى

ى
ةؿى أ ٞى ، ذى ىؼى ٝي٤ٍ٪ىة/ ًدي٪ىةرىاًف، ٚىة٩رٍصى

ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ، ذى َّ ى ي٪ىةرىاًف يلعى ٚر »/ ادلِّ ِؽي٣ِ َض َٖ ًلَّ  «، َوَبؽَِئ ٥َ٫ُ٨ْ٤ِا ال٥َْي ُج؟ا١ْ ٥ٍ، ٚىىى ٕى / جى ٝىةؿى
 / ـو ٟى بًيىٍٮ ً ل ؽى ذى ٍٕ ٤ىي٫ًٍ، ثي٥َّ ٝىةؿى بى ٠َ ا»ٔى َٓ ي٨َاَراِن؟٤َا َذ ٫ًٍ ٨٦ًى  «ل  ةدى إًحلى ٕى / ذى ٍمًف، ٝىةؿى

ى
ةتى أ ة ٦ى ٧ى / إًجَّ

ةؿى ٞى ذى

=
                                         

 كوٮرة دٔٮل احلٮا٣ح/ أف يٞٮؿ زيؽ/
أ٣ٙ دي٪ةر ظة٣ح وعيعح أظة٣ين ث٭ة ٤ٔي٫ ٧ٔؿك  -أك ا٣٘ةات إف اكف اغاجة-أديع ثأين أقذعٜ يف ذ٦ح ثسؿ ٬ؾا 

، ظٮا٣ح وعيعح كٝج٤خي احلٮا٣ح، كأ٫٩ ي٤ـ٫٦ تك٤ي٧٭ة إىل ثؽيين اذلم يل ٤ٔي٫، ك٬ٮ أ٣ٙ دي٪ةر ظة٣ح وعيعح
 أقألٟ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥ ث٧ٮصج٭ة. -إف اكف اغاجة-ظةال، كأ٩ة ٦ُة٣ت هل ث٭ة، كيل ثح٪ح تن٭ؽ ثؾلٟ 

ح اإلدمةع(، 2/63) اإلٝ٪ةع(، 373) ٠ٛةيح األػيةر( 1)  (.4/983) مٮقٔٮ

، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ (، ٨ٔ أيب أ٦ة٦ح 2415ةص٫ )(، كاث٨ 9265٦(، كا٣رت٦ؾم )3565أثٮ داكد )( 2)
 كاألبلةين. ،(6/718) ابلؽر امل٪ريامل٪ؾرم، كا٣ٞؿَيب ٧٠ة يف 
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ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ة، ذى ٧ى يٍذي٭ي ٌى ٍؽ ٝى ٞى / ٣ى ةؿى ٞى ًؽ، ذى ٘ى ٢َْي٩ِ ِسْلَ  َت دْ اْلَن ةَؽي »/  ا٣ٍ ، دؿ ىلع ٔؽـ (9)«هُ َْ
يذعٮؿ ٨٦ ذ٦ح املعي٢ إىل ثؿاءة ذ٦ذ٫ ث٧ضؿد ال٧ٌةف، ك٬ؾا خببلؼ احلٮا٣ح؛ ٚإف احلٜ ٚي٭ة 

 ذ٦ح املعةؿ ٤ٔي٫.
؛ ٤ٚحف هل ٚكؼ٫ إال ثإذف امل٧ٌٮف هل (2)كال٧ٌةف ٔٞؽ الزـ ٨٦ ص٭ح الٌة٨٦ إدمةاع

 اكلؿ٨٬.

( 
َ
 /(ثٌ َف َخْ  انِ ٥َ اليي  نُ َك رْ أ
 ، ك٬ٮ امل٤زتـ دي٨ ٗريق.(٦ٌ ا٤ِ ىَ ) -9
 ، ك٬ٮ امل٤زتـ هل.(َلُ  نٌ ٬ْ ٥ُ ْي مَ وَ ) -2
 ، ك٬ٮ امل٤زتـ ٦ة ٤ٔي٫ ٨٦ ادلي٨.(٩ُ ٨ْ خَ  نٌ ٬ْ ٥ُ ْي مَ وَ ) -3
 ، ك٬ٮ ادلي٨ امل٤زتـ.(نٌ ٬ْ ٥ُ ْي مَ وَ ) -4
 . (ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5

 :ًِاِمُغُسِوُط الطَّ

ْوُط اليي )   ٦ِ ا٤ِ ُشُ
َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

9- ( 
َ
  ٩ِ يْ ذِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

َ
٧ً٪٫ ث٘ري إذ٫٩، ؛ أل٫٩ إ٦ة ٦ذربع ثٌٞةء دي٨ ٗريق إف (ِع َُبر الي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

٫ إف ٧ً٪٫ ثإذ٫٩  .أك ٦ذربع ثًٞؿ
، كال ماكدت، كال مؿيي خمٮؼ ٚبل يىط ٧ًةف ويب، كال دل٪ٮف، كال حمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ

 ث٧ة زاد ىلع ز٤ر ٦ةهل، كال كيل حمضٮر ىلع ٦ةؿ املعضٮر.

                                        
 (، كاذل٬يب، كظك٪٫ األبلةين.2346(، كوعع٫ احلةز٥ )94536أمحؽ )( 1)

ح اإلدمةع (2)  (.4/985) مٮقٔٮ
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، ث٢ أ٤٬يح دربع ٚبل ينرتط.. ك٬ؾا يف ٧ًةف ادلي٨ ٍٚٞ، أ٦ة يف ٧ًةف ا٣ٕني كابلؽف 
 ؛ أل٫٩ ال دربع ٚي٫.أ٤٬يح اتلرصؼدسٌق 
 وَ ) -2

َ
 ؛ ٚبل يىط ٧ًةف م١ؿق. (اًراخَ ُمْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 وَ ) -3
َ
 يَ  نْ أ

ْ
ْ  َلُ  نَ ذَ أ  ) ثةل٧ٌةف إف اكف ثة٣٘ة اعٝبل ظؿا، (نُ ٬ْ ٥ُ ْي ٥َ ال

َ
إف  (٩ُ ِلر وَ )يأذف هل  (وْ أ

جؽ، ك٬ؾا (9)اكف ٩ةٝىة؛ ٠ىيب كدل٪ٮف ػةوح؛ ٚبل يىط ٧ًةف  (نِ ػَ اْْلَ  انِ ٥َ ىَ  ِفْ ) ٔك
 اإلظٌةر ثؽكف إذف كإف اكف ٝةدرا ىلع إظٌةرق.

ةق إدمةاع .. أ٦ة يف ٧ًةف ادلي٨ ، كال ظيةد٫؛ (2)ٚبل ينرتط ٦ٕؿٚح امل٧ٌٮف ٔ٪٫، كال ًر
يًتى جلٮاز اتلربع ثأداء دي٨ ٗريق ث٘ري إذ٫٩ ك٦ٕؿٚذ٫، ٚٞؽ 

ي
ة،  أ ٤ىيٍ٭ى ٔى  ِّ٢ يٮا/ وى ةل ٞى ةو، ذى جًبى٪ىةزى

/ ةؿى ٞى / «َ٪٠ْ حََؽَك َكحًْئا؟» ذى يٮا/ الى، ٝىةؿى ٢َْي٩ِ َدْح٦ٌ؟»، ٝىةل َْ / «َذ٠ْ٫َ  ، ٝىةؿى ٩ىةًجريى يٮا/ زىبلىزىحي دى َن٢ر٬ا »، ٝىةل
ةى «لََعَ َناِضتُِس٣ْ  ذىةدى ثيٮ رى

ى
٤ىي٫ًٍ  /، ٝىةؿى أ ٔى ًلَّ  ، ٚىىى ٍح٪ي٫ي َّ دى ى ٮؿى اهللً كىيلعى ٤ىي٫ًٍ يىة رىقي ٔى  ِّ٢  .(3)وى

 وَ ) -4
َ
ٰ ا٧ْ ادِ َٛ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ   ا،٪َ د  رَ  انِ ٥َ ىَ  ِفْ  ْيِ َٓ ا١ْ  اِع َِتَ ًرا لََعَ

َ
 يَ  وْ أ

ْ
ْ  َلُ  نَ ذَ أ يف  (٩ُ ٨ْ خَ  نُ ٬ْ ٥ُ ْي ٥َ ال

٧ًة٩٭ة، كيُة٣ت ثؿد ا٣ٕني، ٚإف د٤ٛخ .. ٚبل ٧ًةف ٤ٔي٫، ٧٠ة لٮ دس٢ٛ ثجؽف مؼه 
 كدٕؾر ٤ٔي٫ ظٌٮرق .. ٚإ٫٩ ال ي٨٧ٌ املةؿ.
 ػبل٫ٚ .. ل٥ يىط ال٧ٌةف. كلٮ ٨ّ أ٫٩ ٝةدر ىلع اال٩زتاع، ز٥ دبني

 :َُُل ٌِِوُنِطَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  َلُ  نِ ٬ْ ٥ُ ْي ٥َ ال
َ
ِ  ٦ُ ا٤ِ اليي  ٩ُ َ٘ ؽِ ْٓ حَ  نْ / أ ؛ ألف اجلةس يذٛةكدٮف يف املُةبلح تك٭يبل (٩ِ ٨ِ يْ َٓ ة

ة  كتنؽيؽا، كاألٗؿاض ختذ٤ٙ ثؾلٟ، ٚي١ٮف ال٧ٌةف ثؽكف ٦ٕؿٚذ٫ ٗؿرا، كال ينرتط ًر
 .امل٧ٌٮف هل؛ ٣ٕؽـ اتلٕؿض هل يف ظؽير أيب ٝذةدة 

                                        
 وٮرد٭٧ة مم٨ ل٥ يٕؿؼ اق٧٭٧ة كنكج٭٧ة يف حنٮ إدبلؼ.كٝؽ يكذعٜ ظٌٮر الىيب كاملض٪ٮف؛ إلٝة٦ح م٭ةدة ىلع ( 1)

ح اإلدمةع(2) (، كظيك اخلبلؼ ٨ٔ احل٪ٛيح، ٣س٨ ل٥ جيؽ ابلةظر ٩ىة رصحية يف الك٦٭٥ ىلع 4/986) مٮقٔٮ
 امرتا٫َ.

 .( ٨ٔ ق٧٤ح ث٨ األكٮع 2289ابلؼةرم )( 3)
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 :ُُِيَع ٌِِوُنِطَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  أم يثجخ ٤ٔي٫ دي٨. (٨ًاحْ ػِ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ / ٩ُ ٨ْ خَ  نِ ٬ْ ٥ُ ْي ٥َ ال

 :ٌِِوُنِطَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  نِ ٬ْ ٥ُ ْي ٥َ ُشُ
، ٠أف ٧ٌ٠ةف ٦ةاح جتت ىلع زيؽ يف املكذٞج٢؛ ٚبل يىط ٧ًةف ٦ة ل٥ جيت؛ (٩ُ حُ ٬ْ تُ ثُ ) -9

ادلي٨، كألف ال٧ٌةف دٮزٞح اكلن٭ةدة؛ ٚبل  زجٮت؛ ٣ٕؽـ «ثٓ ٚبل٩ة ثسؾا كيلع ٧ًة٫٩»يٞٮؿ/ 
 دىط ٝج٢ زجٮت احلٜ.

ثأف ي٨٧ٌ ل٧٤نرتم اثل٨٧ إف ػؿج املجيٓ مكذعٞة أك ٧ًةف درؾ املجيٓ ٥ٕ٩، يىط 
٦ٕيجة، أك ي٨٧ٌ ل٤جةآ املجيٓ إف ػؿج اثل٨٧ مكذعٞة؛ ألف احلةصح دأيح إىل ذلٟ؛ ألف 

خيؿج املجيٓ مكذعٞة كال يْٛؿ ثةبلةآ  املٕةم٤ح ٦ٓ ٨٦ ال يٕؿؼ ٠سرية كخيةؼ املنرتم أف
 ٚيٛٮت ٤ٔي٫ ٦ة ثؾهل، ٚةظذةج إىل اتلٮزيٜ ثؾلٟ.

ُ وَ ) -2 كلٮ ٦آال؛ اكثل٨٧ يف ز٨٦ اخليةر، ٚبل يىط ٧ًةف ٦ة ل٥ ي٤ــ كال يؤكؿ إىل ؛ (٩ُ ٤ُ وْ ؾُ ل
٢ٕ اجلٕة٣ح.  ال٤ـكـ ث٪ٛك٫ ٠ضي

ثٕؽ ا٣ٞجي، كامل٭ؿ ثٕؽ كال ٚؿؽ يف البلزـ ثني املكذٞؿ، ك٬ٮ ٦ة يؤ٨٦ قٞٮ٫َ؛ اكثل٨٧ 
ري امل  ك٬ٮ ٦ة حيذ٢٧ الكٞٮط؛ اكثل٨٧ ٝج٢ ا٣ٞجي، كامل٭ؿ ٝج٢ ادلػٮؿ. كذٞؿادلػٮؿ، ٗك

ِ  ٦ِ ا٤ِ اليي  ٣ُ ٢ْ ِْ وَ ) -3 ؛ أل٫٩ إزجةت ٦ةؿ يف اذل٦ح آلدَل كأصبل (٨ًايْ خَ وَ  ثً َٙ ِن ًرا وَ ػْ َٛ ًفا وَ جْ ٩ سِ ة
ٝؽرق أك ٝي٧ذ٫ أك وٛذ٫ أك أص٫٤؛ ٠ٞٮهل/ أمج٫ ابليٓ كاإلصةرة؛ ٚبل يىط ٧ًةف ادلي٨ املض٭ٮؿ 

ة ثةمل٧ٌٮف، ٣س٨ لٮ ٝةؿ «محبة ممة لٟ ىلع ٚبلف ٧ًٟ٪خ ل» ؛ ل٤٘ؿر، كال٩ذٛةء ظٞيٞح الًؿ
.. وط ٧ًة٫٩ يف املؾ٠ٮر ٧ٚة دك٫٩؛ ال٩ذٛةء  «٧ً٪خ ٚبل٩ة ٨٦ األ٣ٙ إىل ٦ةاح أ٣ٙ»٦سبل/ 

 ا٣٘ؿر ثؾ٠ؿ ا٣ٞؽر.
 .دٕيح٪٫؛ ٣ٕؽـ ٦ج٭٧ةال يىط ٧ًةف أظؽ ادليجني ك
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ٌَِنالطَّ ِةَػِيُغُسِوُط ِص  :ا

ْوُط ِن )  /(ثٌ ذَ َل ذَ  انِ ٥َ اليي  ثِ َٖ يْ ُشُ
9- ( 

َ
ِ  نَ ٬ْ سُ حَ  نْ أ ُ  ٍَ ْٙ ٢َ ة ِ  ؽُ ِٓ ْل ي ، ، كال ينرتط ا٣ٞجٮؿ ٨٦ امل٧ٌٮف هل٨٦ الٌة٨٦ (امِ َِتَ ١ْ اِل ة
 .٧٠ة دٞؽـ

 ل٥ يىط.« .. ٚبلف ٚٞؽ ٧ً٪خ ٦ة ىلعإذا صةء ا٣٘ؽ .. »؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ (ِٚ يْ ٢ِ ْٓ الي  مُ ػَ َْ وَ ) -2
 الي  مُ ػَ َْ وَ ) -3

ْ
 «.ثؿاخأ٩ة ًة٨٦ ٦ة ىلع ٚبلف إىل م٭ؿ، ٚإذا مىض .. »؛ ٚبل يىط/ (ِج يْ رِ أ

ٌَِنَض ُةَزِوُص  : ًِِيالدَّ ا

  /٦ِ يْ الي  انِ ٥َ ىَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٰ خَ  ػٍ يْ ؾَ ل  ؽٌ سْ ةَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ٤ًا، ذَ زِ ٨ًا َل حْ دَ  ارٍ ٨َ حْ دِ  ثُ ائَ و ٤ِ ؽٍ ٥ْ لََعَ

 ِ ٰ خَ  َٝ ٨َ حْ دَ  ُج ٨ْ ٥ِ ىَ »/ ػٍ يْ ؾَ ل  .(9)(«وؽٍ ٥ْ لََعَ

ٌَِنَض ُةَزِوُص  : ًِِيَعاِل دَِّز ا

  /ْيِ َٓ ا١ْ  د  رَ  انِ ٥َ ىَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ٰ دَ ْه َٕ  هُ ػَ يَ  ػٌ يْ زَ  َّ يَ يَ  نْ أ ِ  ثٍ اةي ًتا لََعَ ِ  ؽٌ سْ ةَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،وؽٍ ٥ْ َٓ ١ و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

 .«(ػٌ يْ زَ  َٝ ٨ْ ٤ِ  ا٫َ تَ َه َٕ  ِتْ ا١ي  َٝ خِ اةي دَ  دي رَ  ُج ٨ْ ٥ِ ىَ »

                                        
 كيسذت يف وي٘ح ال٧ٌةف/( 1)

يف ذ٦ح ٧ٔؿك، كيه ٦ةاح دي٪ةر ظةؿ ٠ٮ٩٭ة ٤ٕ٦ٮ٦ح زةثذح ثؾ٦ح املؽي٨ احل٧ؽ هلل، ٨٧ً ثسؿ لـيؽ دي٪٫ اذلم هل 
الز٦ح، ٧ًة٩ة رشٔية صة٦ٕة ملٕذربات الىعح ثةإلذف هل يف ال٧ٌةف كاألداء كالؿصٮع ىلع امل٧ٌٮف ٔ٪٫، كأٝؿ 

 الٌة٨٦ ثأ٫٩ مٌلء ث٧ة ٧ً٪٫ رميؽ خمذةر.
 كيسذت يف وي٘ح ٧ًةف ادلرؾ/

 درؾ املجيٓ، كا٣زتـ ث٫ ا٣زتا٦ة وعيعة. ز٥ يؤرخ.احل٧ؽ هلل، ٨٧ً زيؽ ٧ٕ٣ؿك ٧ًةف 
 كوٮرة دٔٮل ال٧ٌةف/ أف يٞٮؿ زيؽ/
٦ةاح دي٪ةر ٨٦ ص٭ح ٧ًة٫٩ يل ثؽيين اذلم يل ىلع ٧ٔؿك، كي٤ـ٫٦  -أك ا٣٘ةات-أديع أين أقذعٜ يف ذ٦ح ثسؿ ٬ؾا 

 .تك٤ي٥ املؾ٠ٮر إيل ظةال، كأ٩ة ٦ُة٣ت ثتك٤ي٥ ذلٟ إيل، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثتك٤ي٫٧ إيل
 كإف اكف اغاجة .. ٝةؿ/ كيل ثح٪ح تن٭ؽ ثؾلٟ، أقألٟ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥ ث٧ٮصج٭ة.
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ٌَِنَض ُةَزِوُص  :ٌَِدَباِل ا

ْ - نِ ػَ اْْلَ  انِ ٥َ ىَ  ةُ رَ ٬ْ ُن ) ٰ َف ٥ُ ال ِ ّمي  -ثِ ا١َ َٙ َٟ ا١ْ  ة
َ
ِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ / أ ٰ خَ  ػٍ يْ ؾَ ل  اِلي ٤َ  ٚي و ضَ ؽٍ ٥ْ لََعَ

َ
 وْ ، أ

 اٌص َه ِٛ 
َ
ِ  ؽٌ سْ ةَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،ٍف ؼْ َٛ  ػر ضَ  وْ ، أ َ  ُج ٢ْ ٙي سَ حَ »/ ػٍ يْ ؾَ ل ِ  َٝ ل  .(9)«(وؽٍ ٥ْ خَ  نِ ػَ تَ ة

( ِ  ميٮاع أك دلةكرة ثٕٞؽ أـ ث٘ريق يف ٦سٌل أك ٗريق. (ُط َل خِ عْ / اِل ثً َٖ ١ُ  ثُ كَ الشي
َ  َت ٬ْ تُ ثُ  ِضْ خَ ْٜ حَ  ػٌ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ )

ْ
 َ٘  ْيِ جَ ذْ ِل  ءٍ َشْ  ِفْ  ٚ  ال

َ
ٰ سِ  َثَ كْ أ ، كاملؿاد (ِع ٬ْ يُ اللر  ثِ ٫َ لََعَ

٩ٛف اإلذف يف ثٕي الىٮر، ٌٚق تك٧يذ٫ ٔٞؽا مكةحمح؛ ثة٣ٕٞؽ ٬٪ة/ ال٤ِٛ املنٕؿ ثةإلذف، أك 
 ٣ٕؽـ امذ٧ةهلة ىلع إجيةب كٝجٮؿ.

 ك٬ؾا اتلٕؿيٙ ل٤رشًلح ٨٦ ظير يه ال لرشًلح ا٣ٕ٪ةف خبىٮو٭ة.
كدٕؿيٙ رشًلح ا٣ٕ٪ةف/ أف ينرتؾ از٪ةف ٚأكرث ثأف يؽٚٓ لك ٦٪٭٧ة ٦ةال كيأذف لك ٦٪٭٧ة 

 .أك أظؽ٧٬ة لآلػؿ أف يذضؿ ٚي٫
ح ، كٝؽ اك٩خ يف اجلة٤٬يح كأٝؿ٬ة اإلقبلـ، كامرتؾ (2)يف اجل٤٧ح إدمةاع كالرشًلح مرشٔك

٧َا ذَا١ُِد  اللَ إِني »أ٫٩ ٝةؿ/  ، كصةء ٨ٔ اجليب (3)كبٕؽق الىعةثح يف ز٨٦ اجليب 
َ
٬ُل/ أ ُٜ َح

َضُػُ٪٥َا َناِضَت٩ُ، َ٘إَِذا َعا٩َُ٧ 
َ
ِيَسْيِ ٤َا ل٣َْ َُي٦ُْ أ

، كيف ظؽير (4)«اَعؽَْسُج ٦ْ٤ِ ةَح٥٫ِِ٨َْ .. الشي
                                        

 كيسذت يف وي٘ح ال١ٛة٣ح/( 1)
احل٧ؽ هلل، ٢ٛ٠ ثسؿك ثجؽف ٧ٔؿك ثةإلذف هل ٦٪٫ ثإظٌةرق لـيؽ يف كٝخ ٠ؾا ث٧اكف ٠ؾا ٨٦ ٗري ٦ة٩ٓ، ٠ٛة٣ح  

يح.  وعيعح رشٔيح صة٦ٕح ل٧٤ٕذربات املٔؿ
ح اإلدمةع(، 9/827) ابليضٮرم(، 2/71) اإلٝ٪ةع(، 379) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.4/571) مٮقٔٮ
ًزبو  (3) اءى ب٨ٍى اعى ى ا٣رٍبى ، كى ٥ى ٍررى

ى
يٍؽى ب٨ٍى أ فَّ زى

ى
ةًؿ، أ يًب ال٧ًٍ٪ٍ٭ى

ى
٨ٍ أ ٟى خى ً ل ٖى ذى جى٤ى ، ذى ىًكحبىحن ن ؽو كى ٍٞ حن ثً٪ى ٌَّ يىة ًٚ ى نٍيً ٚىةٍمرتى يسى ً ٩ىة رشى ، اكى
كقي » /اجلَّيًبَّ  فى ثًجىًكحبىحو ٚىؿيدُّ ة اكى ٦ى كقي، كى ًصزيي

ى
ؽو ٚىأ ٍٞ فى ثً٪ى ة اكى فَّ ٦ى

ى
ة أ ٧ى ؿى٬ي مى

ى
 .«ٚىأ
 (، كوعط إق٪ةدق املعٜٞ.99317أػؿص٫ أمحؽ )

 =(، كاذل٬يب، كصٮد إق٪ةدق اث٨ امل٨ٞ٤ 2322، كق١خ ٔ٪٫، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 3383أثٮ داكد )( 4)
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ةاًًت  يًب الكَّ
ى
ةاًًت ث٨ًٍ أ تىيٍخي اجلَّيًبَّ /  الكَّ

ى
ٮؿي اهللً  أ ةؿى رىقي ٞى كيًن، ذى ؿي يىٍؾ٠ي َّ كى ى ٤يٮا ييثٍ٪يٮفى يلعى ٕى ٚىضى

٥َُ٢ُس٣ْ » / ْْ َ
٧َا أ

َ
،  «أ ٟي ي ً ٥ى الرشَّ ٍٕ يًسٰ ٚى٪ً ً ٪ٍخى رشى / ٠ي َلِّ

ي
٩ٍخى كىأ

ى
يًب أ

ى
ٍٝخى ثًأ ؽى / وى يًن ث٫ًً، ٝي٤ٍخي ٍٕ حى

ةًرم الى تي٧ى اًرم، كى ٪ٍخى الى ديؽى أمؿ الرشًلح ٔ٪ؽ ذ٠ؿ٬ة ثٕؽ  ، كادلال٣ح يف إٝؿار اجليب (9)٠ي
 اإلقبلـ.

( 
َ
ِ  نُ َك رْ أ  /(ثٌ َف َخْ  ثِ كَ الشي

 ، ك٧٬ة املنرتٌلف، كيىط أف يسٮ٩ٮا أكرث ٨٦ ازجني.(انِ ػَ ِٛ ًَع ) -2، 9
 .، دٞٓ ٚي٭٧ة الرشًلح(نِ اَل ٤َ وَ ) -4، 3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5

ـء ٦٪٭ة.  كزاد ثٌٕ٭٥ ا٢٧ٕ٣، ك٬ٮ ٗري ٦٪ةقت؛ أل٫٩ يرتدت ىلع الرشًلح، ال أ٫٩ ص

 :ِةَنِسالػَّ ِيَداِقَع ُطِسَغ

ِ  يِ ػَ ِٛ ًَع  ُط َشْ )   /ثِ كَ الشي
َ
ِ ٬َ الي وَ  ٠ِ يْ ِٞ ٬ْ الي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ ِ  ّكر دميٕة؛ ألف الك ٦٪٭٧ة كًلي٢  (اَ٘ َصي حَ  نْ إ

ِ وَ )٨ٔ اآلػؿ كمٮَل هل،  ُ ٬َ الي َ٘  ؛ًذاإ ْ  ِفْ ) أم أ٤٬يذ٫ رشط (ّكر أم  (٠ُ يْ ِٞ ٬ْ الي وَ )ٍٚٞ،  (ِف َص  خَ ٥ُ ال
أم يف الرشيٟ ٗري املذرصؼ ٚيىط أف يسٮف أُٔل دكف  (هِ ْيِ دَ  ِفْ ) رشط (ًْ َٜ ذَ )أ٤٬يذ٫ 

 املذرصؼ.

=
                                         

 .(6/729) ابلؽر امل٪رييف 

 (، كاذل٬يب، كاألبلةين.2357(، كوعع٫ احلةز٥ )2287(، كاث٨ ٦ةص٫ )4836أثٮ داكد ) (1)
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 :ِةَنِسالػَّ ِياَلُغُسِوُط َم

ْوُط ٤َ ) ِ  اَلِ ُشُ   ثِ كَ الشي
َ
 /ث٢ مخكح (ثٌ َٓ بَ رْ أ

إف  ٘نٮشاملك، (2)ٚذىط الرشًلح يف اجلٞؽ اخلةله إدمةاع؛ (9)أف يسٮف ٦س٤ية أك منةاع -9
 اقذ٧ؿ ركاص٫، كدىط يف ا٧ٕ٣بلت الٮرٝيح املٕةرصة؛ ال٩ذٛةء ا٣٘ؿر.

 .(3)؛ ألف املسٌل إذا اػذ٤ٍ جبجك٫ .. اردٛٓ اتل٧يزي ٚأمج٫ اجلٞؽي٨املسٌل اكحل٪ُح كدىط يف
كيٕذرب يف املس٤يةت ا٣ٞي٧ح، ٤ٚٮ دٚٓ أظؽ٧٬ة ٔرشي٨ وةاع ث٧ةاح، كآػؿ ٔرشي٨ وةاع 

 زبلزة.خب٧كني .. وط، كٌل٩خ ثح٪٭٧ة أ
ـء منرتؾ  .(4)كدىط يف املذٞٮـ املنةع؛ أل٫٩ أٝٮل ٨٦ املسٌل إذا اػذ٤ٍ؛ ألف لك ص

نةٔح؛ أل٫٩ لٮ د٤ٙ أظؽ املذٞٮ٦ني أك ث٫ٌٕ .. ٗري املا٣ٕؿكض املذٞٮ٦ح  كال دىط يف
ٔؿؼ، ٚبل ي٧س٨ ٝك٧ح اآلػؿ ثح٪٭٧ة، ٚة٦ذ٪ٕخ الرشًلح ذللٟ، كإال .. ألػؾ أظؽ الرشيسني 

 ظٜ. ٘ري٨٦ ٦ةؿ اآلػؿ ث
٨٦  كدرا٥٬ د٩ة٩ري ٨٦ أظؽ٧٬ة؛ ٚبل دىط الرشًلح يف (ثً َٙ ِن وَ )ك٩ٮاع  (ًفاجْ ا سِ ٥َ ٫ُ ارُ َٙ ات  ) -2
 ؛ لٮصٮد اتل٧يزي.، كال يف وعةح كم١رسة، كال يف ظ٪ُح ثيٌةء كمحؿاءاآلػؿ

كال ينرتط ادٛةٝ٭٧ة يف ا٣ٞؽر؛ إذ ال حمؾكر يف اتلٛةكت؛ ألف الؿبط كاخلرساف ىلع ٝؽر 
 املة٣ني.
ك أل٫٩ ٝؽ  ؛(9)حبير ال يذ٧زيافدة٦ة  اػذبلَة (ا٥َ ٫ُ ٌُ َل خَ اعْ وَ ) -3

ى
ة أ ظؽ٧٬ى

ى
ةؿ أ يذ٤ٍٙ ٦ى

                                        
ٮح اإلٗ٪ةء، كال قي٧ة كاملنت ( 1) أق٫ُٞ املؤ٣ٙ دلال٣ح ٦ة ثٕؽق ٤ٔي٫ ٔ٪ؽق ٚي٧ة يْ٭ؿ، ٣س٨ ذ٠ؿق أنكت ٣ٕؽـ ًك

 ل٧٤جذؽاني، كاهلل أ٥٤ٔ.

ح اإلدمةع(، 2/79) اإلٝ٪ةع(، 379) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.4/555) مٮقٔٮ

اثَّح/ (389) ٠ٛةيح األػيةر (3) لآٍلػؿ ثىيخ ،لنؼه دى لآٍلػؿ َةظٮف ،كى ي  ،كى ء هلى ٍ آػؿ الى يشى يٮا ،كى ةل ٞى ا  ؛ؾرتننٍ » /ذى ؾى ٬ى
ا ثبيذ٫ ،ثؽاثذ٫ ؾى ا حًبى  ،كى٬ى ؾى ٫٤ًً  ،ؿقضى كى٬ى ٧ى ٕى ا ثً

ؾى ح ،كى٬ى ة ٚذط اهلل ٨٦ ا٣ُعني رشًلى ف ٦ى
ى
ة كىاهلل أ٥٤ٔٚىيًهى ..  «ىلع أ  .ٚىةًقؽى

٫ ثجٕي ٔؿض اآلػؿ، ( 4) كاحلي٤ح يف الرشًلح يف ٗري املس٤يةت ٨٦ املذٞٮ٦ةت/ أف يبيٓ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة ثٕي ًٔؿ
 (.381) ٠ٛةيح األػيةركيذٞةثٌة، ز٥ يأذف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة لآلػؿ يف اتلرصؼ. كاهلل أ٥٤ٔ. 
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ة ، كيؿبط اآلػؿ؛ي٪ٞه ح اآلػؿ ثىح٪٭٧ى ٚة٦ذ٪ٕخ الرشًلح ذللٟ، كإال .. ألػؾ  ،ٚىبلى يي٧س٨ ٍٝك٧ى
 ظٜ. ٘ريأظؽ الرشيسني ٨٦ ٦ةؿ اآلػؿ ث

أك ٦سٌل أك ٔؿكض ثإرث أك رشاء أك  كحم٢ ٬ؾا إف أػؿصة ٦ة٣ني، ٚإف م٤اك منرتٌل ٨٦ ٩ٞؽ
 ؛ ألف النيٮع أث٤ٖ ٨٦ اخل٤ٍ.ٗري٧٬ة، كأذف لك ٦٪٭٧ة لآلػؿ ثةتلضةرة .. د٧خ الرشًلح

ِ ٥َ ٫ِ يْ ذِ  ِف َصر الي  ِفْ  نُ ذْ اْلِ وَ ) -4 إذا ج٫ ، ٚحنرتط اإلذف ٨٦ لك ٦٪٭٧ة لىةظ(ُف َصي خَ حَ  ٦ْ ٥َ ا ل
درصَّؼ .. ٚإذا أذف هل ٚي٫  ل٥ يذرصؼ مل٨ يذرصؼ،، كإال .. أذف ٨٦ (2)اكف اتلرصؼ ٦٪٭٧ة إدمةاع

؛ ٚبل يبيٓ نكحبح، كال ث٘ري ٩ٞؽ ابلرل، كال ث٘نب ٚةظل، كال يكةٚؿ ثةملةؿ املنرتؾ إال ةملى٤عحث
 ، كال يبيٓ ثأ٢ٝ ٨٦ ز٨٧ املس٢، كال ث٫ إذا كيًصؽ راٗت ثأكرث.ثإذف

 رشيس٫. .. وط يف ٩ىيج٫ دكف ٩ىيتٚإف ٢ٕٚ أظؽ الرشيسني ٦ة ٩ييًه ٔ٪٫ 
، قٮاء تكةكل الرشيسةف يف ا٢٧ٕ٣ يف املةؿ ىلع ٝؽر املة٣ني يف ا٣ٞي٧ح (صِ بْ الؽ   نُ ٬ْ كَ وَ ) -5

أك ٢٧ٔ أظؽ٧٬ة دكف اآلػؿ؛ ألف الؿبط ٧٩ةء املة٣ني دميٕة، ٧٠ة لٮ اكف  املنرتؾ أك دٛةكدة ٚي٫
 ثح٪٭٧ة مضؿة ٚأز٧ؿت، أك مةة ٚ٪ذضخ.

؛ أل٫٩ ي٪ةيف ٦ٞذىض ل٥ يىط.. يف الؿبط ٦ٓ دٛةكت املة٣ني أك ١ٔك٫  مٚإف امرتَة ا٣تكةك
 الرشًلح.

ظىت ال يىط ص٢ٕ يشء ٨٦ الؿبط ٦ٞةث٢ ا٢٧ٕ٣ إذا اػذه أظؽ٧٬ة ث٧ـيؽ ٢٧ٔ ىلع 
األوط؛ الػذبلط ٔٞؽ الرشًلح ثٕٞؽ املٌةربح، كاػذبلط ٔٞؽي٨ يف ٔٞؽ كاظؽ مم٪ٮع، ٚيٛكؽ 

ؿة ٫٤٧ٔ يف ٦ةؿ اآلػؿ، كد٪ٛؾ اتلرصٚةت ٦٪٭٧ة لٮصٮد ا٣ٕٞؽ، كيؿصٓ لك ٦٪٭٧ة ىلع اآلػؿ ثأص

=
                                         

إذ ال  ؛امل٪ٓ /ّ٭ؿٚةأل.. ف دأػؿ إٚ ،ذفأف يٞؽـ اخل٤ٍ ىلع ا٣ٕٞؽ كاإل كيججيغ/ (91/418ل٤ؿاِٚع ) الرشح ال١جري (1)
 .امرتاؾ ٔ٪ؽ ا٣ٕٞؽ

٦ةـ ك٦ةؿ اإل، ىلع الٮص٭ني ـل٥ جي.. ف دأػؿ إٚ ،املض٤ف ٠٪ٛف ا٣ٕٞؽ فأل ؛جيٮز إذا كٝٓ يف دل٤ف ا٣ٕٞؽ /كاثلةين
 ـق ملة قجٜ أف كامل٤اكف ٦ذ٧زياف ز٥ ٚؿض االػذبلط  كلٮ كصؽ اتلٮًلي٢ كاتلٮَل ،الرشًلح دٮًلي٢ كدٮَل إىل جتٮي

 .ذفذف ثةتلرصؼ يف املةؿ امل٪ٛؿد ٚبل ثؽ ٨٦ جتؽيؽ اإل٥ٕ٩ لٮ ٝيؽ اإل ،ل٥ د٪ُٞٓ الٮٌل٣ح.. 
ح اإلدمةع( 2)  (.4/559) مٮقٔٮ
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 اإلذف، كالؿبط ثح٪٭٧ة ىلع ٝؽر املة٣ني.
، ك٬ؾا أٝؿب، ٣س٨ (9)ا٣ٕٞؽي٨ كٌل٣ح، كال ٗؿر ٚي٭ة ٤ٝخ/ ٦ٞةث٢ األوط/ جيٮز؛ ألف الك

ة ٦س٤ية كال ٦ذٞٮ٦ة؛ ملة قيأيت يف ا٣ٞؿاض، كاهلل  رش٫َ أف يسٮف رأس املةؿ ٩ٞؽا ال ًٔؿ
 أ٥٤ٔ.

رتط أف يسٮف الؿبط منةاع ٨٦ لك األو٪ةؼ يف األز٦ةف كاأل٦ةز٨؛ ٚبل يىط أف كين
يرشط ألظؽ٧٬ة ربط ق٪ح أك ربط داكف أك ربط قٮؽ أك ربط و٪ٙ كلآلػؿ اآلػؿ، كال أف 

 يرشط ألظؽ٧٬ة ٝؽرا ٤ٕ٦ٮ٦ة ٦ٓ الؿبط أك دك٫٩.
ُ ) ٠ٮف(وَ )

ْ
ٰ َٛ  انِ ْسَ اْل أم ىلع ٝؽر املة٣ني كإف دٛةكت ا٢٧ٕ٣ أك ٢٧ٔ أظؽ٧٬ة  (ا٥َ ٪ِ رِ ػْ لََعَ

؛ أل٫٩ ٩ٞه يف املة٣ني دميٕة، ٤ٚٮ امرتَة اتلٛةكت يف اخلرساف ٦ٓ اقذٮاء املة٣ني أك دكف اآلػؿ
 .(2)ا١ٕ٣ف .. ل٥ جيـ إدمةاع

 : ِةَنِسالػَّ ِةَػِيِص ُطِسَغ

ِ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ )   /ثِ كَ الشي
َ
ُ  نْ أ ِ  ؽَ ِٓ ْل ت ِ  ِف َصر الي  ِفْ  نِ ذْ اْلِ ة كال يسٌق ٝٮؿ/  ،(ُف َصي خَ حَ  ٦ْ ٥َ ل

 .؛ أل٫٩ ال يٛيؽ اإلذف ثةتلرصؼ، إال إذا صؿل ث٫ ٔؿؼ ك٩ٮيةق«رتًل٪ةام»

                                        
٧ؿاين يف  (1) ًٕ ىلع وةظت األ٣ٙ، كرشط  ٢٧كإف رشط وةظت األ٣ٛني دميٓ ا٣ٕ»/ (371/ 6) ابليةفٝةؿ ا٣ٕبل٦ح ا٣

.. ٚإف ٬ؾق رشًلح وعيعح، كٝؿاض وعيط؛ ألف وةظت األ٣ٙ يكذعٜ ز٤ر الؿبط ثةلرشًلح؛ ألف  الؿبط هل ٩ىٙ
هل ز٤ر املةؿ، كلىةظت األ٣ٛني ز٤سة الؿبط، ٧٤ٚة رشط دميٓ ا٢٧ٕ٣ ىلع وةظت األ٣ٙ، كرشط هل ٩ىٙ الؿبط.. 

٫ ىلع   قؽس الؿبط.ٚٞؽ رشط ٫٤٧ٕ٣ قؽس الؿبط، ٚضةز، ٧٠ة لٮ ٝةًر
 ٚإف ٝي٢/ ٠يٙ وط ٔٞؽ ا٣ٞؿاض ىلع ٦ةؿ منةع؟

٤ٝ٪ة/ إ٧٩ة وط؛ ألف اإلمةٔح ٦ٓ ا٣ٕةم٢، ٚبل يذٕؾر درص٫ٚ، كإ٧٩ة ال يىط إذا اك٩خ اإلمةٔح يف رأس املةؿ ٦ٓ ٗريق؛ 
 .«أل٫٩ ال يذ٧س٨ ٨٦ اتلرصؼ

ح اإلدمةع( 2)  (.617، 4/563) مٮقٔٮ
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 :ِةَنِسالػَّ ُةَزِوُص

ِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )   /ثِ كَ الشي
َ
 يَ  نْ أ

ْ
ِ  ػٌ يْ زَ  ِتَ أ ِ ؽٌ ٥ْ خَ وَ  ارٍ ٨َ حْ دِ  ثِ ائَ ٥ِ ة ا ٨َ كْ َتَ اكْ »/ َل ٬ْ ُٜ حَ  ٣ي ا، ثُ ٪َ اٍَ ٢ِ َُيْ  ٣ي ا ثُ ٫َ ٢ِ رْ ٥ِ و ة

 وَ 
َ
 .(9)«(ِف َصر الي  ا ِفْ ٧ي ذِ أ

 تتنة يف أحهاو الػسنة:

، ٚكؼ٭ة ٦ىت مةء الرشيسني ٨٦ ٚيضٮز للك كاظؽٔٞؽ صةاـ ٨٦ ا٣ُؿٚني،  الرشًلحك
، ٚإف ٔـؿ أظؽ٧٬ة وةظج٫ .. ا٩ٕـؿ، كبَق ا٣ٕةزؿ ىلع ظةهل، كي٪ٕـالف ٨ٔ اتلرصؼ ثٛكؼ٭٧ة

 ٚيذرصؼ يف املة٣ني.
                                        

 كيسذت يف وي٘ح الرشًلح/( 1)
٧ؿك ىلع ا٢٧ٕ٣ ثذٞٮل اهلل كإيسةر َةٔذ٫ كمؿاٝجذ٫، كاجلىيعح كا٢٧ٕ٣ ث٧ة يؿىض اهلل دٕةىل احل٧ؽ  هلل، امرتؾ زيؽ ٔك

يف األػؾ كا٣ُٕةء، كذلٟ ثٕؽ إػؿاج لك ٦٪٭٧ة ٨٦ ٦ةهل ٝؽرا ٤ٕ٦ٮ٦ة ك٬ٮ ٦ةاح أ٣ٙ ريةؿ ي٧ين كػ٤ُة املة٣ني ظىت 
كإف اك٩ة -للك ٦٪٭٧ة ثأ٩ٮاع اتلضةرات كأو٪ةؼ ابلٌةآ، وةرا ٦ةال كاظؽا ال يذ٧زياف، ز٥ د٤ْٛة ثةإلذف ثةتلرصؼ 

كيذٮحلةف ذلٟ ثأ٩ٛك٭٧ة كب٨٧ خيذةرا٫٩ ٨٦ الٮُلء، كيؿأيةف  -يكةٚؿاف .. ٠ذت/ كأ٩٭٧ة يكةٚؿاف ث٫ ثؿا كحبؿا كصٮا
-ق، ٦ة دٞذٌي٫ املى٤عح، كيبيٕةف ذلٟ ثةجلٞؽ أك ا٣جكحبح، كيك٧٤ةف املجيٓ ل٧٤نرتم، كيٕذةًةف ثةثل٨٧ ٦ة أظجة

، كأذف لك ٦٪٭٧ة لىةظج٫ يف اتلرصؼ يف ا٣٘يجح -كيؾ٠ؿاف ٦ة يؿيؽا٫٩ ٨٦ إػؿاج ظٜ اهلل كاملؤف ٨٦ الؿبط
كاحلٌٮر إذ٩ة رشٔية ٤ُ٦ٞة، كىلع لك ٦٪٭٧ة أداء األ٦ة٩ح كجت٪ت اخلية٩ح، كادٞةء اهلل يف الرس كا٣ٕبل٩يح، كالؿبط 

 ثح٪٭٧ة ىلع ٝؽر املة٣ني ثةلكٮيح.
ري٬ة ٚيبيٓ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة ٩ىٙ ٦ةهل ث٪ىٙ كإف اك٩خ الرشًلح يف  ؿكض اتلضةرات ٗك ريق ٨٦ األ٦ذٕح ٔك ٔٞةر ٗك

 ٦ةؿ اآلػؿ؛ ٣٘ؿض الرشًلح، ز٥ يسذت/
٧ؿك أف دميٓ ٦ة ي٧ذ٤اك٫٩ ٨٦ ٔٞةر ك٦ةؿ جتةرة كآالد٭ة كأ٦ذٕذ٭ة كزةثخ ك٦٪ٞٮؿ، ثأ٫٩  احل٧ؽ هلل، أٝؿ زيؽ ٔك

إٝؿارا رصحية ٦ٞجٮال، ز٥ أذف لك ٦٪٭٧ة لىةظج٫ يف اتلرصؼ ... ز٥ م١٤٭٧ة منرتؾ ثح٪٭٧ة ىلع امل٪ةوٛح، أٝؿا ثؾلٟ 
 يؤرخ.

 كوٮرة دٔٮل الرشًلح/ أف يٞٮؿ زيؽ/
أديع ثأين اعٝؽت ٧ٔؿا ىلع الرشًلح ثحين كبح٪٫ ٚي٧ة أػؿصذ٫ ٨٦ ٦ةيل كأػؿص٫ ٨٦ ٦ةهل ٨٦ ادل٩ة٩ري اذل٬ت كيه 

يذ٧زي ث٫ٌٕ ٨ٔ ثٕي، كأذف لك كاظؽ ٦٪ة لآلػؿ ٦ةاح دي٪ةر ٨٦ لك كاظؽ ٦٪ة، كػ٤ُ٪ةق ظىت وةر ٦ةال كاظؽا ال 
 يف اتلرصؼ ثأ٩ٮاع اتلضةرات.
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، كًلؾا لٮ ص٨ أك أِٗل ٤ٔي٫؛ ٣ٕؽـ األ٤٬يح، (9)إدمةاع الرشًلحك٦ىت ٦ةت أظؽ٧٬ة .. ث٤ُخ 
 .ذفٚإف أرادكا دكا٦٭ة ثٕؽي .. ٚبل ثؽ ٨٦ جتؽيؽ اإل

كيؽ الرشيٟ يؽ أ٦ة٩ح؛ ٚيٞج٢ ٝٮهل يف الؿبط كاخلرساف كالؿد، كال ي٨٧ٌ إال ثةتلٕؽم، كإف 
ح وةظج٫ .. ل٥ يك٧ٓ ظىت يبني ٝؽر ٦ة ػةف ث٫، ادىع د٤ٛة .. ٝج٢ ٝٮهل، كلٮ ادىع أظؽ٧٬ة ػية٩

 ا٣ٞٮؿ ٝٮؿ امل٪١ؿ ٦ٓ ي٧ي٪٫.ز٥ 

( ْ  .(ُو يْ ٬ِ ْٙ / الي ثً َٖ ١ُ ) -كًلرس٬ة ثٛذط الٮاك- (ثُ ١َ ََك ٬َ ال
ِ  ثَ اةَ يَ انل   ٠ُ تَ ْٜ ا حَ ٥ي ٩ مِ ٢ُ ْٓ ِ٘  َلُ  ا٤َ  ٍم غْ كَ  ُو يْ ٬ِ ْٙ / تَ (2)ًضاَل ٍِ اْن وَ ) ِ ْيِ  دَ َلٰ إ ِ  ه  ٩ُ ٢َ َٓ ْٙ  ِلَ ، َل ثٍ َٖ يْ ِه ة

ِ ٬ْ مَ  ػَ ْٓ بَ   ث٢ يف ظيةد٫، حلؼؿج اإليىةء؛ ٚإ٫٩ إ٧٩ة ي٫٤ٕٛ ثٕؽ املٮت. (٩ِ ح
ح ٚي٧ة يٞج٢ اجليةثح إدمةاع ْ ٱـَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)كالٮٌل٣ح مرشٔك ٔٓا َػُر ًب  بب رِكُِس َٔ ِ َضَدُزً ة

َ
أ

 ِ َِثِ ٱإََِل  ۦٓ َهِٰذه ِدي ٍَ ب ُّ  ل ِب ِ ٌّ ٖق  حُِسً ةِرِزب
ب
ا ـَيبَيأ ٌى ََكٰ َؼَػا زب

َ
ٓ أ ا َٓ حُّ

َ
، كيف ظؽير [99]ال١٭ٙ/  ﴾ـَيبيَُِظرب خ

ة  ٍؿكى ٮؿ اهلل / ٝةؿ ابلةريق ٔي ٌ رىقي ةة دٚٓ إًيلى ي مى ةدني ،ًدي٪ىةرا ألمرتم هلى ي مى  ،ٚةمرتيخ هلى
ة ثًًؽي٪ىةر ا٧٬ى ٍٕخ إًٍظؽى ي٪ىةر إًىلى  ،ٚىجً ةة كىادلِّ ٮؿ اهلل كىصبٍخ ثًةلنَّ فى ٨٦  ، رىقي ة اكى ي ٦ى ٚىؾ٠ؿت هلى

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.4/566) مٮقٔٮ

/ )كرشاع(، كٝؽ ٚؿٝٮا ثني احلٞيٞح االوُبلظيح كالرشٔيح؛ ثأف ٦ة د٤َق امل٪٭شٔرب ث٫ اث٨ ظضؿ كالؿمٌل، كيف ( 2)
 أ٢٬ ا٨ٛ٣ يكُل اوُبلظيح، أك ٔؿٚيح.٨٦ الكـ النةرع .. ٚ٭ٮ ظٞيٞح رشٔيح، ك٦ة اكف ثةوُبلح 

 .امل٪٭شٚإف اكف ٦ة ٬٪ة ٨٦ األكؿ .. أملك ٝٮؿ اث٨ ظضؿ كالؿمٌل، أك ٨٦ اثلةين .. أملك ٝٮؿ 
كأصةب اث٨ ٝةق٥ ثأف ا٣ٛٞ٭ةء ٝؽ ي٤ُٞٮف الرشيع دلةزا ىلع ٦ة كٝٓ يف الكـ ا٣ٛٞ٭ةء كإف ل٥ يؿد خبىٮو٫ ٨ٔ 

 النةرع. ا ـه٦٪٫.
 الكـ النةرع، ٚىط إَبلؽ ال٤ْٛني ٤ٔي٫ ثةٔذجةري٨، كاهلل أ٥٤ٔ. ٤ٝخ/ أل٫٩ مكت٪جٍ ٨٦

ح اإلدمةع(، 389) ٠ٛةيح األػيةر( 3)  (.4/397) مٮقٔٮ
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ٍمًؿم
ى
ةؿى  ،أ ٞى ث ي٥َِي٨ٝ» /ذى َٜ ْٙ  .(9)«ةَارك الل لَٝ ِف َن

( 
َ
ْ  نُ َك رْ أ   ثِ ١َ ََك ٬َ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

ٌ ٬َ مُ ) -9  ، ك٬ٮ اآلذف يف اتلرصؼ.(ّك 
 ، ك٬ٮ املذرصؼ.(٠ٌ يْ كِ وَ وَ ) -2
ٌ ٬َ مُ وَ ) -3  ك٬ٮ اليشء املذرصؼ ٚي٫.، (٩ِ يْ ذِ  ّكي
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :ِلنَِّوُناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ِ ٬َ ٥ُ ال ِ اَشَ تَ ٤ُ  ثُ طي / ِن ّك  ْ  ٩ِ ح َ ٬َ ٥ُ ال  ٨٦ ويب أك دل٪ٮفالٮٌل٣ح ىط دٚبل ؛ (2)ث٪ٛك٫ (٩ِ يْ ذِ  ّكي
٤ُ٦ٞة، كال حمضٮر ق٫ٛ يف درصؼ ٦ةيل، كال حمضٮر ٤ٚف يف درصؼ يف أٔيةف ٦ةهل؛ ٣ٕؽـ 

 أ٤٬يذ٭٥ ل٤ذرصؼ أل٩ٛك٭٥، ٚةالقت٪ةثح أكىل.

 :ِلِيِنَوُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  / (انِ ٨َ اثْ  ٠ِ يْ كِ ٬َ ُشُ
ِ اَشَ تَ ٤ُ  ثُ طي ِن ) -9 ْ  َف َصر الي  ٩ِ ح  ٥َ ال

ْ
دٮَل ويب كدل٪ٮف ٤ُ٦ٞة، ؛ ٚبل يىط (٩ِ فِ ْٙ نِلَ  ٩ِ يْ ذِ  نَ وْ ذُ أ

 كال دٮَل امؿأة يف ٔٞؽ ٩سةح؛ أل٩٭٥ ال يىط درصٚ٭٥ أل٩ٛك٭٥ ٚجةجليةثح أكىل.

                                        
كاألبلةين، كالٮاديع  ،(6/453) ابلؽر امل٪ري( كوعع٫ اجلٮكم، كامل٪ؾرم، كاث٨ امل٨ٞ٤ ٧٠ة يف 9258ا٣رت٦ؾم )( 1)

(924.) 

ٚٞؽ اقتسين ٦٪٫ مكةا٢ ٦٪ُٮٝة ك٦ٛ٭ٮ٦ة، ٨٧ٚ األكؿ/ ا٣ْةٚؿ حب٫ٞ، ٚبل يٮَل يف ٠رس ك٬ؾا يف ا٣٘ة٣ت، كإال .. ( 2)
ُل يٮَل يف درصؼ كإف ل٥ دىط ٦جةرشد٫ هل؛ ل٤رضكرة، كاملعؿـ يٮَل ظبلال يف  ابلةب كأػؾ ظ٫ٞ، ك٨٦ اثلةين/ اأٔل

 اجلاكح ثٕؽ اتلع٢٤.
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 يىط دٮًلي٢ حمضٮر ٤ٚف؛ ألف احلضؿ ٤ٔي٫ يف أٔيةف ٦ةهل ال يف ٗري٬ة.ك
كاملؿاد/ وعح ٦جةرشد٫ جلجف ٬ؾا األمؿ ال ٔي٪٫؛ ٚيىط دٮًلي٢ مؼه حلٞج٢ ل٧٤ٮَل 

 ٩سةح حنٮ أػذ٫.
، أك .. ل٥ يىط «أذ٩خ مل٨ أراد ثيٓ داثيت أف يبيٕ٭ة»٤ٚٮ ٝةؿ/ كلٮ دمةٔح،  (٩ُ ٨ُ حْ يِ ْٓ تَ وَ ) -2
ثةتلرصؼ ٦ة ل٥ يرصح وط، كال ي٪ٛؿد أظؽ٥٬ « .. ثبيٓ داثيتأذ٩خ ٣س٥ ٦ٕرش اثلبلزح »ٝةؿ/ 

 هل.

 :ُِِيِِ ِلنََّوُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال ِ ٬َ ٥ُ ُشُ  /ٌث(ذَ َل ذَ  ٩ِ يْ ذِ  ّكي
9- ( 

َ
ْ  ٩ُ َٟ ٢ِ ٥ْ حَ  نْ أ ُ ٬َ ٥ُ ال ، أم ي٤٧ٟ اتلرصؼ ٚي٫؛ ثأف يىط ٦٪٫ كيٞؽر ىلع إننةا٫ قٮاء (ّك 

 .اكف ث٤٧ٟ ل٤ٕني أك كاليح
.. ل٥ يىط؛ أل٫٩ إذا ل٥ أك يف َبلؽ امؿأة قح٪١ع٭ة  ،٤ٚٮ كَل مؼىة يف ثيٓ ٔجؽ قي٫١٤٧

 .يىط ٦٪٫ ٦جةرشد٫ .. ٚإ٩ةثذ٫ أكىل
يف د٤ُيٜ نكةيئ »، ك«ك٦ة قأم١٤٭٥كٍلذٟ يف ثيٓ ٔجيؽم املٮصٮدي٨ »ٚإف اكف دجٕة؛ ٠ػ

 ؛ أل٫٩ يثجخ دجٕة ٦ة ال يثجخ اقذٞبلال.(9).. وط «املٮصٮدات ك٨٦ قأدـكص٭٨
 وَ ) -2

َ
ِ  َٛاةًِل  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ احلٮا٣ح، كالؿ٨٬، كال٧ٌةف، اكبليٓ، كالرشاء، كالرصؼ، ك؛ (ثِ اةَ يَ ٨٢  ل

 .(2)كال١ٛة٣ح، كالرشًلح إدمةاع
 اكلىبلة كالىٮـ. ؛حمٌحٚبل يىط اتلٮًلي٢ يف ٔجةدة ثؽ٩يح 

، كذثط أًعيح، أك ثؽ٩يح ٦ةحلح؛ اكحلش كا٧ٕ٣ؿة ذٛؿٝح زٌلةكيىط يف ٔجةدة ٦ةحلح حمٌح؛ ٠
 برش٫َ.

                                        
٫، ٤ٚٮ كٍل٫ يف ثيٓ ٔجؽق كَبلؽ ( 1)  ٨٦ قح٪١ع٭ة .. وط. )٦٪٫(.كال ينرتط ٦٪ةقبذ٫ ملذجٔٮ

ح اإلدمةع (2)  (.4/358) مٮقٔٮ
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 كال يىط اتلٮًلي٢ يف اإلٝؿار، ٣س٨ يسٮف املٮَل ٦ٞؿا ث٫.
 وَ ) -3

َ
َ ٤ًا وَ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ِ  ٬ْ ل ؛ ٤ٚٮ «دـكيش ث٪ةيت»، أك/ (9)«يف ثيٓ أمٮايلكٍلذٟ »٠ػ/ ؛ (٩ٍ سْ ٬َ ة

 ؛ القذ٘ؿاؽ ا٣٘ؿر كاجل٭ة٣ح.(2).. ل٥ يىط «كٍلذٟ يف لك أمٮرم»ٝةؿ/ 
دبيٓ »أك/  «أذ٩خ لٟ أف د٤ُٜ كاظؽة ٨٦ نكةيئ»كال ينرتط دٕيني املٮَل ٚي٫؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ 

 .. وط؛ ألف الٮٌل٣ح صٮزت ل٤عةصح ٚكٮ٦ط ٚي٭ة. «كاظؽة ٨٦ ٗ٪ِل

 :ِةاَلَنَواِل ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن ) ْ  ثِ َٖ يْ ُشُ  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ ١َ ََك ٬َ ال
9- ( َ٦َ ٤ِ  ٌَ ْٙ ١  ْ ِ ٬َ ٥ُ ال   ّك 

َ
ْ  وِ أ ُ  ٠ِ يْ كِ ٬َ ال ِ  ؽُ ِٓ ْل ي  .(ضٰ الؽ  ة

ال »، أك/ «ال أٝج٢»ٚبل ينرتط ٝجٮهل رصاظح، ٤ٚٮ رد ٚٞةؿ/  (ؽِ عَ اْل  ٦َ ٤ِ  د  الؽي  مُ ػَ َْ وَ ) -2
 ث٤ُخ.« .. أ٢ٕٚ

ل٥ يىط « .. .. ٚٞؽ كٍلذٟ يف ثيٓ ٠ؾاإذا صةء رصت »؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ (ِٚ يْ ٢ِ ْٓ الي  مُ ػَ َْ وَ ) -3
٠كةاؿ ا٣ٕٞٮد، ٣س٨ ي٪ٛؾ درص٫ٚ ثٕؽ كصٮد امل٤ٕٜ ٤ٔي٫ لئلذف ٚي٫، كٚةاؽة ابلُبلف/ قٞٮط 

 اجل٢ٕ املكُل إف اكف، ككصٮب أصؿة املس٢، كيف صٮاز اإلٝؽاـ ػبلؼ.
؛ ألف الٮٌل٣ح ٦٪ضـة، كاتلرصؼ «قةٚؿتي إذا كٍلذٟ دبيٓ قيةريت »ك٣حف ٨٦ اتل٤ٕيٜ/ 

.ٜ٤ٕ٦ 

 :ِةاَلَنَواِل ُةَزِوُص

ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )   /ثِ ١َ ََك ٬َ ال
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ْ وَ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١   ،«ُج ٢ْ تِ َٛ » /وؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «يْ ارِ دَ  ِّ يْ بَ  ِفْ  َٝ خُ ّكي

َ
 وْ أ

                                        
 ٚةلٮص٫ امل٤ٕٮـ/ ٠ٮ٫٩ خمىٮوة ثةملةؿ، كاملض٭ٮؿ ٦٪٫/ أ٩ٮاع املةؿ.( 1)

، ػبلٚة اإلٝ٪ةعك اجل٭ةيحك اتلعٛح؛ ٧٠ة يف «ةريت كَل أمٮرمكٍلذٟ يف ثيٓ قي»كلٮ دجٕة مل٤ٕٮـ؛ حنٮ/ ( 2)
 . )٦٪٫(.ا٣ٛذط٣ػ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 67  67 

 َ  .(9)(َج ُٟ ْف ي

 تتنة يف أحهاو الونالة:

؛ ٤ٚلك ٦٪٭٧ة ٚكؼ٭ة ٦ىت مةء كلٮ ل٥ ي٥٤ٕ ٨٦ ا٣ُؿٚنئٞؽ صةاـ  كالٮٌل٣ح الىعيعح
 اآلػؿ، ٚإف لــ ٨٦ ا٩ٕـاؿ الٮًلي٢ ًيةع املةؿ املٮَل ٚي٫ .. ٤ٚحف هل أف يٕـؿ ٩ٛك٫.

؛ أل٫٩ ثةملٮت ػؿج ٨٦ أ٤٬يح اتلرصؼ، ٚج٤ُخ، كهلؾا (2)إدمةاع كد٪ٛكغ ث٧ٮت أظؽ٧٬ة
 لٮ ص٨ أظؽ٧٬ة أك أِٗل ٤ٔي٫ .. ث٤ُخ أيٌة.

كالٮًلي٢ كلٮ ثأصؿة أ٦ني ٚي٧ة يٞج٫ٌ أك يرص٫ٚ كيف ٗري ذلٟ ممة جيؿم ٚي٫ حبكت الٮٌل٣ح؛ 

                                        
 وي٘ح الٮٌل٣ح/ كيسذت يف( 1)

احل٧ؽ هلل، كَل زيؽ ٧ٔؿا يف ثيٓ دارق ا٣ٛبل٩يح، كتك٤ي٧٭ة ل٧٤نرتم، كٝجًي ز٧٪٭ة، كٌل٣ح وعيعح رشٔيح صة٦ٕح 
يح، كٝج٤٭ة املٮَل ٝجٮال رصحية، كأذف هل املٮَل أف يجةرش ذلٟ ث٪ٛك٫، كب٨٧ أرادق ٨٦ الٮُلء.  ل٧٤ٕذربات املٔؿ

 كيف وي٘ح الٮٌل٣ح ا٣ٕة٦ح/
كَل زيؽ ٧ٔؿا يف املُةبلح حبٞٮ٫ٝ ِك٭ة، كديٮ٫٩ ثأرس٬ة ٔ٪ؽ ٨٦ اك٩خ كظير اك٩خ، كاملعة٧٠ح بكبج٭ة احل٧ؽ هلل، 

ٔ٪ؽ ا٣ٌٞةة كاحلاكـ، كيف ادلٔٮل ىلع ا٣٘ؿ٦ةء كق٧ةٔ٭ة، كرد اجلٮاب ٔ٪٭ة ظير ق٧ٕخ كٝج٤خ، كدٚٓ املٕةرض، 
كإٝة٦ح احلضش كابلح٪ةت، كتك٤ي٥ ٦ة كصت كاقتيٛةء األز٧ةف الٮاصجح هل رشاع، كاتلٮزٜ ثةلؿ٨٬ كال٧ٌةف كاإلم٭ةد 

يح، كٝج٤٭ة املٮَل ٝجٮال رصحية، كأذف هل  ح صة٦ٕح ل٧٤ٕذربات املٔؿ ٫ يف ذلٟ كٌل٣ح وعيعح رشٔيح ٦ًٛٮ تك٤ي٫٧، كٍلَّ
 املٮَل أف يجةرش ذلٟ ث٪ٛك٫ كب٨٧ أراد ٨٦ الٮُلء.

 كوٮرة دٔٮل الٮٌل٣ح/ أف يٞٮؿ ٧ٔؿك/
ا٣ٛبل٩يح، كاقتيٛةء ز٧٪٭ة، كيل ثح٪ح تن٭ؽ ثؾلٟ، أقألٟ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥  أديع ثأف زيؽا كٍلين يف ثيٓ دارق

 ث٧ٮصج٭ة.
 /-إذا اك٩خ ادلٔٮل يف كٌل٣ح اع٦ح-أك يٞٮؿ 

أديع ثأف زيؽا كٍلين يف املُةبلح حبٞٮ٫ٝ ِك٭ة، كبؽيٮ٫٩ ظير اك٩خ كىلع ٨٦ اك٩خ، كاملعة٧٠ح بكبج٭ة ٔ٪ؽ احلاكـ، 
ع ادلٔٮل كاجلٮاب ٔ٪٭ة، كيف ثيٓ أمبل٫٠ كاقتيٛةء أز٧ة٩٭ة، كيل ثح٪ح كيف ادلٔٮل ىلع ٗؿ٦ةا٫ كػىٮ٫٦، كق٧ة

 تن٭ؽ ثؾلٟ، أقألٟ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥ ث٧ٮصج٭ة.
ح اإلدمةع (2)  (؛ ٣س٨ رشط املةل١يح، كاحل٪ةث٤ح يف ركايح/ أف ي٥٤ٕ الٮًلي٢ ث٧ٮت املٮَل.381، 4/379) مٮقٔٮ
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؛ ٠تك٤ي٥ املجيٓ ٝج٢ ٝجي ز٧٪٫ ثؽكف إذف، (9)ٚي٧ة كَل ٚي٫ٚبل ي٨٧ٌ إال ثةتلٕؽم أك اتلٛؿيٍ 
 ك٦٪ٓ اتلؼ٤يح ثني املٮَل ك٦ةهل ثٕؽ ا٤ُ٣ت.

 ، ٨٦ ٝؿ اليشء إذا زجخ.(اُت تَ ثْ / اْلِ ثً َٖ ١ُ  ارُ ؽَ ْٛ اْلِ )
ِ َشْ وَ )  .(2)أك ٔ٪ؽق ٣٘ريق (٩ِ يْ ٢َ َْ  ٚ  ِبَ  ِم غْ اللي  ارُ تَ عْ ًًع/ إ

 ٚٞٮهل/ )إػجةر( أػؿج الك١ٮت؛ ٚبل يٕؽ إٝؿارا.
ري٬ة؛ ٠ٞؾؼ ك٩سةح كَبلؽ.  كٝٮهل/ )حبٜ( ين٢٧ احلٞٮؽ املةحلح ٗك

 م٭ةدة.ٗريق؛ ٚيه كٝٮهل/ )٤ٔي٫( أػؿج ٦ة لٮ اكف هل؛ ٚ٭ٮ دٔٮل، أك ىلع 
ني ٦٘ىٮبح.  كٝٮجلة/ )أك ٔ٪ؽق(؛ ٣حن٢٧ اإلٝؿار ث٪عٮ كديٕح ٔك

ا ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)كاإلٝؿار مرشكع إدمةاع َٓ حُّ
َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ِ  َّلَّ ٌِنَي ة ٰ َـّ  كَ

ْ ٔا ْ ُنُُٔ ُِٔا ٌَ ِػ ٱَءا  ىبلِصب
 ِ َدآَء هلِلَّ َٓ ًب ُش ُُفِصُس

َ
َٰٓ أ ٔب لََعَ َ / ، كالن٭ةدة ىلع اجلٛف يه/ اإلٝؿار، كٝٮهل [935]ا٣جكةء/  ﴾ َول

ةِ َ٪َؼا، َ٘إِِن اْخَتََْ٘ج »
َ
٧َحُْؿ إَِل اْمؽَأ

ُ
ُػ يَا أ ْٕ  .(4)«َ٘ارَُْج٫َْا.. َوا

، كًلؾا يف احلؽكد؛ ل٤عؽير الكةثٜ، (5)كيسٌق اإلٝؿار مؿة كاظؽة يف ٗري احلؽكد إدمةاع
 ثذ١ؿيؿ االٔرتاؼ. ٥٤ٚ يأمؿق اجليب 

                                        
 نكية٩ة، ٚةتلٛؿيٍ أ٥ٔ ٨٦ اتلٕؽم.كإف ل٥ يذٕؽ ٠أف يؿًلت ادلاثح أك ي٤بف اثلٮب  (1)

 ، اإلػجةر إ٦ة ٨ٔ ػةص أك اعـ (2)
 ٚن٭ةدة... ٚؽٔٮل، أك ٨ٔ ٗريق ٣٘ريق ..  ٚإٝؿار، أك ٨ٔ ٗريق جلٛك٫ .. كاخلةص/ إ٦ة ٨ٔ ٩ٛك٫ ٣٘ريق

 ٚٛذٮل. .. ٚعس٥، أك ث٘ري إلـاـ .. ٚؿكايح، كإ٦ة ٨ٔ أمؿ رشيع ثإلـاـ..  كا٣ٕةـ/ إ٦ة ٨ٔ حمكٮس
 (.7-2/6) ابليضٮرمظةميح ا٩ْؿ

ح اإلدمةع(، 2/5) ابليضٮرم(، 2/89) اإلٝ٪ةع(، 385) ٠ٛةيح األػيةر( 3)  (.7/593) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة كزيؽ ث٨ ػةدل 9697(، كمك٥٤ )2394ابلؼةرم )( 4)

ح اإلدمةع( 5)  (.7/552) مٮقٔٮ
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( 
َ
  ارِ ؽَ ْٛ اْلِ  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، ك٬ٮ املٕرتؼ ثةحلٜ.(ؽي ِٜ ٤ُ ) -9
 ، ك٬ٮ املٕرتؼ هل ثةحلٜ.(َلُ  ؽي َٜ ٤ُ وَ ) -2
ِ  ؽي َٜ ٤ُ وَ ) -3  ، ك٬ٮ احلٜ املٕرتؼ ث٫.(٩ِ ة
 ، كيه ٣ِٛ اإلٝؿار.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :سِِّكُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ؽ  ِٜ ٥ُ ُشُ
9- ( ِ ؛ ألف كلٮ ثإذف كحل٫ ،كلٮ مؿا٬ٞة ،(9)إدمةاع ٚبل يىط إٝؿار ويب، (ِف َصر الي  ُق َل ٌْ إ

 أٝٮاهل الٗيح، إال يف ٔجةدة ممزي.
جى٪َّش، كحنٮ٥٬ مم٨ زاؿ ٦ُ٘ل ٤ٔي٫ال ك ،(2)ك٦ٕذٮق إدمةاع ال يىط إٝؿار دل٪ٮفك ، ك٩ةا٥، ك٦ي

 .(3)٫٤ٞٔ بكجت ٦جةح إدمةاع
 ؛ أل٫٩ اآلف اع٢ٝ.(4)إف اكف جي٨ كيٛيٜ، ٚأٝؿ ظةؿ إٚةٝذ٫ .. وط إٝؿارق إدمةاع ،٥ٕ٩

١ؿىق ث٧ة أكؿق ٤ٔي٫؛ (ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -2 َ َزَفَر ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (5)إدمةاع ٚبل يىط إٝؿار ٦ي ٌَ

 ِ ِد إِيَؿِِِّٰ  هللِ ٱة َۢ َبػب ُّ  ۦٓ ٌِ رِهَ َوكَيبُت زب
ُ
َب أ ٌَ ِ  ۥإَِلَّ  ۢ ة َُّ ِ ه ٍَ ؽب َِ ٱٌُ يَؿٰ ِ

، ٚإذا أقٍٞ اإل٠ؿاقي [916]اجلع٢/  ﴾ۡلب
 .(6)ا٣سٛؿى .. ٧ٚة دك٫٩ أكىل

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، ٝج٢ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إٝؿار الىيب امل٧زي املأذكف هل.569، 7/593) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.535، 7/539) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.7/538) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.7/534) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.577) مٮقٔٮ

 =. ٠ؾا ٫٤ٞ٩ اجلٮكم ٨ٔ املةكردم ي٤ـ٫٦ كوٮرة اإل٠ؿاق/ أف يرضب حلٞؿ، خببلؼ ٦ة إذا رضب لبلمتجةق ٚأٝؿ .. ٚإ٫٩ (6)
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ٚإف أٝؿ ث٘ري ٦ة أكؿق ٤ٔي٫ .. وط إٝؿارق، ٠أف يسؿق ىلع اإلٝؿار ث٧ةاح ٚيٞؿ ثٕرشة، أك 
 يسؿق ىلع اإلٝؿار بنةة، ٚيٞؿ ثسٮب.
ؼ  (9)ٚإف أٝؿ الكٛي٫ املعضٮر ٤ٔي٫كال يىط إٝؿار حمضٮر ٤ٔي٫؛  ك ثًإًدبٍلى

ى
ل٥ .. ثؽي٨ أ

 بل٢ُ ٚةاؽة احلضؿ... يٞج٢؛ أل٫٩ لٮ ٝج٢ 
ٚيضت ٤ٔي٫ الٮٚةء ثٕؽ .. ك٬ؾا يف املُةبلح ث٫ يف ّة٬ؿ احلس٥، كأ٦ة ٚي٧ة ثح٪٫ كبني اهلل 

 .ٟٚ احلضؿ إف اكف وةدٝة
وط ..  ُبلؽ كّ٭ةر كحنٮ٧٬ة، أك ث(2)٦ةؿ؛ ٠عؽ كٝىةص .. وط إدمةاع ث٘ريكإف أٝؿ 

ؿ ثؾلٟ الؿمؽي ينرتط يف ال٧ي ؛ ٚبل أيٌة  .ألف ٬ؾق األمٮر ال د٤ٕٜ هلة ثةملةؿ ؛ًٞ
ت ٔٞٮبح؛ ٠عؽ ٝؾؼ أك ز٩ة أك رسٝح .. وط إٝؿارق كإف أٝؿ املعضٮر ٤ٔي٫ ث٤ٛف ث٧ٮصً 

 ؛ ألف احلضؿ ٤ٔي٫ يف أٔيةف ٦ةهل ٍٚٞ.(3)إدمةاع
؛ (4)إدمةاعكال ينرتط اإلقبلـ، ٚيىط إٝؿار الاكٚؿ كلٮ ظؿبية ث٧ةؿ أك نكت أك ٗري٧٬ة 

 لىعح ٔجةرد٫.

 :َُُل سَِّكُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  َلُ  ؽ  َٜ ٥ُ ُشُ
9- ( 

َ
، خببلؼ ٦ة «يلع دي٪ةر لؿص٢ ٨٦ أ٢٬ ابلرل»، ٚبل يىط/ (ْيٍ يِ ْٓ تَ  عَ ٬ْ ٨ًا ٧َ يي َٓ ٤ُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

=
                                         

كالٮالة يف ٬ؾا الـ٦ةف يأدي٭٥ ٨٦ يذ٭٥ برسٝح أك ٝذ٢ أك حنٮ٧٬ة ٚيرضبٮ٫٩ حلٞؿ ثةحلٜ، »كدٮٝٙ ٚي٫، ٝةؿ األذريع/ 
٥٤ أ٫٩ لٮ ل٥  كيؿاد ثؾلٟ اإلٝؿار ث٧ة اداعق ػى٫٧، كالىٮاب/ أف ٬ؾا إ٠ؿاق قٮاء أٝؿ ث٫ يف ظةؿ الرضب أـ ثٕؽق، ٔك

 (.2/83) اإلٝ٪ةع( 387) ٠ٛةيح األػيةر«. ك٬ؾا ٦ذٕني»، ٝةؿ اخلُيت/ «.. لرضب زة٩ية يٞؿ ثؾلٟ

ىةر املةًيح ل٥ يـالٮا ( 1) أ٦ة إذا ل٥ حيضؿ ٤ٔي٫ .. ٚإف إٝؿارق ٦ٞجٮؿ؛ ألف اخل٤ٛةء الؿامؽي٨ كاحلاكـ يف قةاؿ اأٔل
 ي٤٧ٕٮف ثةإلٝؿار يف دل٤ف احلس٥ ٨٦ ٗري اقذٛىةؿ.

ح اإلدمة( 2)  (.7/536، 4/483) عمٮقٔٮ

ح اإلدمةع (3)  (.4/489) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.7/541) مٮقٔٮ
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هل كل٤سةين .. ٚؤلظؽ٥٬ ادلٔٮل ٤ٔي٫، ٚإف ظ٤ٙ « .. يلع ٦ةؿ ألظؽ ٬ؤالء اثلبلزح»لٮ ٝةؿ/ 
 .ثبل ثح٪ح كال ي٧ني أػؾق اثلة٣ر

 وَ ) -2
َ
ْ  اقِ َٜ طْ خِ ـْ ِل  ٩ُ خُ يي ٢ِ ٪ْ أ ِ  ؽ  َٜ ٥ُ ال ق ألكرب ٦٪٫ أ٫٩ كدلق، كال إٝؿارق دلاثح ر، ٚبل يىط إٝؿا(٩ِ ة

 ث٧ةؿ، ٚإف ٝةؿ يلع بكبج٭ة ٣ٛبلف ٠ؾا .. وط، كمح٢ ىلع أ٫٩ ا٠رتا٬ة أك صىن ٤ٔي٭ة ٦سبل.
 لاكف أم٢٧، كاهلل أ٥٤ٔ.« .. وعح اإلٝؿاركإماكف »٤ٝخ/  لٮ ٝةؿ/ 

 وَ ) -3
َ
ْ  َب ؼ  سَ  يُ لي أ ، ٤ٚٮ ٠ؾث٫ يف إٝؿارق ث٧ةؿ .. دؿؾ يف يؽ املٞؿ إف اكف ٔي٪ة كال (ؽي ِٜ ٥ُ ال

 يُة٣ت ث٫ إف اكف دي٪ة، ٤ٚٮ رصٓ ٨ٔ اتل١ؾيت .. ل٥ يٞج٢، ٚبل يُٕٯ إال ثإٝؿار صؽيؽ.

 :ُِِب سَِّكُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال ِ  ؽ  َٜ ٥ُ ُشُ  / (انِ ٨َ اثْ  ٩ِ ة
9- ( 

َ
ِ ٢ْ مِ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي أ دارم »؛ ثأال يأيت ث٤ِٛ يٞذيض أ٫٩ م٫١٤، ٤ٚٮ ٝةؿ/ (ؽر ِٜ يُ  ْيَ ضِ  ؽ  ِٜ ٥ُ ٢ْ ًك ل

 اكف ٣٘ٮا؛ ألف اإلًةٚح إحل٫ دٞذيض امل٤ٟ هل، ٚي٪ةيف اإلٝؿار ٣٘ريق.« .. ٬ؾق ٣ٛبلف
يجذَق األ٣ٛةظ، أ٦ة يف ظٜ ٤ٝخ/ ٬ؾا ي٧س٨ ا٣تك٤ي٥ ث٫ يف ظٜ ا٣ٕؿيب ا٣ٛىيط اذلم 

ا٣ٕةَل كحنٮق .. ٚيٕةم٢ ثْة٬ؿ إٝؿارق، كحت٢٧ اإلًةٚح ىلع احلؽ، أك ىلع ٦ة يْ٪٫ اجلةس، أك 
 ثةٔذجةر ٦ة اكف، كاهلل أ٥٤ٔ.

 وَ ) -2
َ
ْ  ػِ يَ بِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ َ وَ  ؽ  ِٜ ٥ُ ال ، ٚبل يؤاػؾ اآلف ث٧ة أٝؿ ث٫ ك٬ٮ حتخ يؽ ٗريق، ٚإف (ًل آ٤َ  ٬ْ ل

، كيه يف يؽ ٗريق .. ل٥ يٞج٢ إٝؿارق ىلع «٬ؾق ادلار ٣ٛبلف»، ٤ٚٮ ٝةؿ/ أكػؾ ث٫وةر إحل٫ ثٕؽ .. 
 ٗريق، ٣س٨ لٮ وةرت إحل٫ ثٕؽ ذلٟ .. ألــ ثتك٤ي٧٭ة ل٧٤ٞؿ هل ثةإلٝؿار الكةثٜ.

 «٣ٛبلف يلعَّ يشءه »٠ٞٮهل/  ؛كال ينرتط ا٥٤ٕ٣ ث٫ كال دٕيح٪٫؛ ٚيىط اإلٝؿار ثةملض٭ٮؿ
٫ إدمةاع، كيؿصٓ إحل٫ يف (9)إدمةاع ، ٚيٞج٢ ؛ أل٫٩ أ٥٤ٔ ث٧ؿادق(2)ثيةف ٝؽر املٞؿ ث٫ كصجك٫ ك٩ٔٮ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.7/558) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.7/574) مٮقٔٮ
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ٛى  ؿ كإف ٢ٝ ٠ ٮَّ ، ٚإف أٝؿ ث٧ةاح ٦سبل .. رصٓ إحل٫ يف ثيةف اتل٧يزي ٨٦ ف٤ٍ دٛكريق ثس٢ ٦ة ييذ٧ى
 د٩ة٩ري أك درا٥٬ أك زيةب أك حنٮ ذلٟ.
جَّح ًظ٪ُح، أك ٣حف ٦ ؛٣س٨ ٨٦ صجك٫ ،كلٮ ٚرس املض٭ٮؿ ث٧ة ال يذ٧ٮؿ  ،٨ صجك٠٫عى

٥َّ٤ كزب٢و  ؛٣س٨ حي٢ اٝذ٪ةؤق ٕى  ٝيج٢ دٛكريق يف دميٓ ذلٟ... ٠ضرل ٦يذح كٍلتو ٦ي
يةدة، كتن٧يخ.« .. هل يلع ظٜ»ٚإف ٝةؿ/   ٝج٢ دٛكريق ث٪عٮ رد قبلـ، ٔك

ٚإف  ،ظبف ظىت يبني املض٭ٮؿ.. ك٦ىت أٝؿ ث٧ض٭ٮؿ كا٦ذ٪ٓ ٨٦ ثية٫٩ ثٕؽ أف َٮ٣ت ث٫ 
 إىل ابليةف. ككٝٙ دميٓ ا٣رتًلح ،ثَٮ٣ت ث٫ الٮار.. ٦ةت ٝج٢ ابليةف 

 :اِزَسِقاإِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  ٌَ ْٙ / ١َ ارِ ؽَ ْٛ اْلِ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي ، ٤ٚٮ «ؾالـيؽ يلع أك ٔ٪ؽم ٠»؛ ٠ٞٮهل/ (ٚ  ِبَ  امٍ َِتَ ا١ْ ة
٪ؽمظؾؼ " ػ/ .. ل٥ يس٨ إٝؿارا، إال أف يسٮف املٞؿ ث٫ ٦ٕي٪ة؛ ٠ «الـيؽ ٠ؾ»ٚٞةؿ/  "يلع ٔك

 .«اثلٮب ٣ٛبلف٬ؾا »

 :اِزَسِقاإِل ُةَزِوُص

  /ارِ ؽَ ْٛ اْلِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ُب ٬ْ ا الي ؼَ ٪َٰ »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  ، «وؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
ي »/ َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ ِ  ََعَ  ؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
 ُٗ ١ْ و أ

 .(9)«(ارٍ ٨َ حْ دِ 

                                        
 كيسذت يف وي٘ح اإلٝؿار/( 1)

 احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ أٝؿ كأرتؼ زيؽ ثأف يف ذ٦ذ٫ ٧ٕ٣ؿك أ٣ٙ دي٪ةر دي٪ة الز٦ة كظٞة زةثذة.
 اكف مؤصبل .. ٠ذت/ ٚإف

مؤصبل إىل ق٤غ م٭ؿ ٠ؾا ٨٦ ق٪ح ٠ؾا، يٞٮـ هل ثؾلٟ ٔ٪ؽ ظ٤ٮهل، أٝؿ ث٧ة ذ٠ؿ إٝؿارا وعيعة مىؽٝة ٦ٞجٮال. ز٥ 
 يؤرخ.
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 قساز:تتنة يف أحهاو اإل

 ادٜؽ ة٩ رضبان/
 مخؿ. ؛ ٠عؽ رسٝح، كز٩ة، كرشبادطو الول/ ضٚ الل حٓال

ُّٜ اهللً املنٮبي حبٜ والان/ ضٚ الدم ادطو ؛ ٠٘ىت، ككديٕح، كاعريح، كٝىةص، أك ظ
 ٠عؽ ٝؾؼ، كزٌلة، كًلٛةرة. ؛آدَل

؛ ٠أف يٞٮؿى ٨٦ (9)إذا اكف ممة يكٍٞ ثةلنج٭ةت إدمةاع ٚعٜ اهلل املعي يىط الؿصٮع ٔ٪٫
اكف ٝؽ اقذٮيف ثٕي احلؽ ..  ؛ ظىت لٮ«٠ؾثخ ٚي٫»أك/ « رصٕخي ٨ٔ ٬ؾا اإلٝؿار»أٝؿَّ ثةلـ٩ة/ 

٩ىةثٞٮهل هل  ٔؿَّض ملةٔـ األق٤ِل  دؿؾ ابلةيق؛ ألف اجليب  ِـّ ٍٔرتؼ ثًةل َٝ »/ ملة ا ٢ي َٓ َ١
 كألف احلؽكد دؽرأ ثةلنج٭ةت،، ٤ٚٮ ل٥ جيـ هل الؿصٮع .. ل٥ يس٨ ل٤ذٕؿيي ٚةاؽة، (2)«َرتي٢َْج 

 .ك٬ؾق مج٭ح؛ جلىٮىاز وؽ٫ٝ
 .، ٧٠ة ٢ٕٚ اجليب (3)احلؽكد الؿصٮع إدمةاعكيكذعت د٤ٞني املٞؿ يف 

اْسَخجُِت٬ا َ٪ِؼهِ »/ كيكذعت ملؿدست احلؽ أف يكرت ٩ٛك٫ كيذٮب كال يٞؿ أوبل؛ ٣ٞٮهل 
ل٣َي .. ٢َْ٘حَْفتَِتْ بِِفْتِ اللِ، َوْلَ 

َ
اُذوَرةَ ا١يِت َجََه الُل َخ٫َ٨ْا، َذ٦ْ٥َ أ َٜ ْتِػ نَلَا ُخْب إَِل اللِ، َ٘إ٧ِي٩ُ ٦ْ٤َ حُ ا١ْ

ؾي وََس٠ي  َْ ٢َْي٩ِ َِٞخاَب اللِ  َْ  ٣ْ ِٜ َطَخ٩ُ .. ٧ُ ْٙ  .(4)«َن
ي .. ٚبل يىط الؿصٮع ٨ٔ اإلٝؿار ث٫كأ٦ة ظٜ اآلدَل  كٍٞ ثةإل٩سةر ثٕؽ اإلٝؿار ؛ أل٫٩ ي

 محبة زةثذة ٤ٔي٫.
 ك٦س٫٤/ ظٞٮؽ اهلل املةحلح اكلـٌلة كال١ٛةرات؛ تل٤ٕٜ ظٜ اآلدَل ث٭ة.

َّٜ اهلل دٕةىل ٦جين ىلع املكةحمح، كظٜ اآلدَل ٦جين ىلع  فَّ ظى
ى
كٚؿؽ ثني ٬ؾا كاذلم ٝج٫٤ ثأ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.9/361، 7/551) مٮقٔٮ

 .(، ٨ٔ اث٨ ٔجةس 6824( ابلؼةرم )2)

ح اإلدمةع( 3)  (.7/566) مٮقٔٮ

 (، كاألبلةين.8/699) ابلؽر امل٪ري(، كاذل٬يب، كاث٨ الكس٨ ٧٠ة يف 7695( وعع٫ احلةز٥ )4)
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 املنةظح، كبأف ظٜ اهلل املعي يكٍٞ ثةلنج٭ةت، كي٤ُت قرتق ٧٠ة دٞؽـ خببلؼ ٬ؾا.

ـْ ثً َٖ ١ُ ) ثتنؽيؽ احلةء يف األٚىط (ثُ يي ارِ َٓ ا١ْ ) ِ  ٣ٌ / ا ِ )اق٥ (وَ  ،ارُ َٓ ا حُ ٥َ ل ، ٚيه أيٌة (ا٪َ ػِ ْٜ َٓ ١
 منرتًلح ثح٪٭٧ة.

ِ َشْ وَ ) ِ  اِع َٙ خِ ٧ْ اِل  ثُ اضَ ةَ ًًع/ إ ِ  اعُ َٙ خِ ٧ْ اِل  ٠ر ا ََيِ ٥َ ة ِ  ٩ِ ٨ِ يْ خَ  اءِ َٜ بَ  َّ ٤َ  ٩ِ ة  .(ثٍ َٖ يْ ِه ة
ح إدمةاع َُِػَٔن ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كا٣ٕةريح مرشٔك ٍب اُغٔنَ ٱَوَي ٍَ ب اث٨ ٝةؿ ، ]املةٔٮف[ ﴾7 ل

ٍ  ؽُّ ٕي ة جى ٪َّ ٠ي »/ مكٕٮد  ٔي ٧ى ال ى  فى ٮٍ ة ٍ ادلَّ  حى يَّ رً اعى   اهللً ؿً ٮٍ قي رى  ؽً ٭ٍ  خى ىلعى ، كٝؽ اقذٕةر (2)«رً ؽٍ ًٞ ا٣ٍ كى  ٮً ل
؛ أل٫٩ (3)، كاقذٕةر أوعةث٫ يف ٔ٭ؽق، كيه مكذعجح ٗري كاصجح ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةءاجليب 

 دربع ث٧ةؿ ٥٤ٚ جيت ٠٘ريق ٨٦ اتلرباعت.

( 
َ
  ثِ يي ارِ َٓ ا١ْ  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، ك٬ٮ ابلةذؿ.(ْيٌ ِٓ ٤ُ ) -9
 ، ك٬ٮ امل٪ذٛٓ.(ْيٌ ِٓ خَ ْف مُ وَ ) -2
 ، ك٬ٮ ا٣ٕني امل٪ذٛٓ ث٭ة.(ارٌ َٓ ٤ُ وَ ) -3
 ، ك٬ٮ ال٤ِٛ املٛيؽ لئلثةظح.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

                                        
ح اإلدمةع(، 2/89) اإلٝ٪ةع(، 391) ٠ٛةيح األػيةر (1)  (.8/25) مٮقٔٮ

 (.859، كاألبلةين، كظك٪٫ الٮاديع )(8/739) ا٣ٛذط( كوعط إق٪ةدق احلةِٚ يف 9657أثٮ داكد )( 2)

ح( 3)  (.8/28) اإلدمةع مٮقٔٮ
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 :ِسِيِعُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ْيِ ِٓ ٥ُ ُشُ
 ، ٚبل دىط اعريح م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9
؛ أل٫٩ يجؾؿ ٦٪ٕٛح ٦ةهل ٨٦ ٗري ٦ٞةث٢، ٚبل دىط اعريح ويب كدل٪ٮف (ِع َُبر الي  ثُ طي ِن وَ ) -2

 ، كال اعريح كيل ٨٦ ٦ةؿ حمضٮر.كحمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك ٤ٚف
ْ  ٩ُ ُٟ ٢ْ مِ وَ ) -3 إف ل٥ يس٨ ٦ةلاك ل٤ٕني؛ ألف اإلاعرة إ٧٩ة دؿد كأم ٦٪ٕٛح املٕةر،  (ثَ َٓ َٙ ٨ْ ٥َ ال

ىلع امل٪ٕٛح دكف ا٣ٕني، ٚذىط ا٣ٕةريح ٨٦ مكذأصؿ ل٤ٕني؛ أل٫٩ ٦ةلٟ ل٧٤٪ٕٛح، كال دىط ٨٦ 
؛ أل٫٩ ٗري ٦ةلٟ ل٧٤٪ٕٛح، كإ٧٩ة أثيط هل اال٩ذٛةع، كاملكتجيط ال ي٤٧ٟ إال ثإذف املٕرياملكذٕري 

 ٢ٞ٩ اإلثةظح.
 املؤصؿة؛ أل٫٩ ال ي٤٧ٟ ٦٪ةٕٚ٭ة.كال دىط اعريح ٦ةلٟ ا٣ٕني 

 :ِسِيِعَتِطُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /، ث٢ زبلزح(انِ ٨َ اثْ  ْيِ ِٓ خَ ْف ٥ُ ُشُ
، ٚيأػؾق أظؽ٧٬ة أك «أٔؿت أظؽ٧٠ة»/ يٞٮؿ، ٚبل دىط ٣٘ري ٦ٕني؛ ٠أف (ْيُ يِ ْٓ الي ) -9
 يٞج٢.

كق١ذٮا ٨ٔ امرتاط ٬ؾا الرشط يف املٕري، كٌٝيذ٫/ أ٫٩ ال ينرتط، ٤ٚٮ ٝةؿ الزجني/ 
 .(9)يلع النربام٤يس ٫ي بى ؿى ٍٞ كاقذى  ،.. وط ٣ِٛ ٚؽ٫ٕٚ أظؽ٧٬ة ٨٦ ٗري «حلٕؿين أظؽ٧٠ة مكؽق٫»

 ٤ٝخ/ ي٪ْؿ يف ا٣ٛؿؽ ثح٪٭٧ة، كاهلل أ٥٤ٔ.
ِ وَ ) -2 ، ٚبل دىط لىيب كدل٪ٮف كحمضٮر ق٫ٛ إال ثٕٞؽ كحل٭٥ إذا ل٥ (ِف َصر الي  ُق َل ٌْ إ

دس٨ ا٣ٕةريح م٧ٌٮ٩ح، ٠أف اقذٕةر ٨٦ مكذأصؿ؛ إذ ال رضر ىلع املعضٮر ٚي٭ة، خببلؼ 

                                        
 (. 5/496) ظةميح الرشكاينا٩ْؿ ( 1)

 ز٥ د٫ٕٚ إىل أظؽ٧٬ة ٚأػؾق .. اكف ٝؿيجة ٦٪٫، ٤ٚيذأم٢. كاهلل أ٥٤ٔ. «أٔؿت أظؽ٧٠ة مكؽيس»٤ٝخ/ لٮ ٝةؿ/ 
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 امل٧ٌٮ٩ح؛ ٚذ٧ذ٪ٓ ىلع الٮيل. 
؛ ٠كةاؿ األمٮر ا٣يت جيٮز (9)اقتيٛةء ٦٪ٕٛح ا٣ٕةريح ث٪ٛك٫ أك ثٮًلي٫٤ إدمةاع ٧٤كذٕريكل

 ٚي٭ة اتلٮًلي٢.
 ٚبل دىط اقذٕةرة م١ؿق. العخيار؛ -3

 :اِزَعُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال   ارِ َٓ ٥ُ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

9- ( 
َ
َ  نْ أ ْ  ػَ يْ ِٙ خَ ْف ي ، كأ٦ة ٦ة يؿىج ٚ؛ (٩ُ خَ َٓ َٙ ٨ْ ٤َ  ْيُ ِٓ خَ ْف ٥ُ ال بل يٕةر ٦ة ال ٩ٛٓ ٚي٫؛ ٠ع٧ةرو ز٨٦ًو

ثـ٨٦ ي٧س٨ اال٩ذٛةع ٫ٕٛ٩ يف املكذٞج٢ ٠ضعل و٘ري؛ ٚإف اك٩خ ا٣ٕةريح ٤ُ٦ٞح أك مؤٝذح 
 ث٫ .. وعخ، كإال .. ٚبل.

 وَ ) -2
َ
 ؛ ٚبل دىط اعريح ٦ة ٦٪ٕٛذ٫ حمؿ٦ح؛ ٠آالت ال٤٭ٮ.(ثً اضَ تَ ٤ُ ) ٦٪ٕٛذ٫ (نَ ٬ْ سُ حَ  نْ أ

 وَ ) -3
َ
اجلٞؽي٨ ل٤زتيني أك دٛةظح ل٤ن٥، كال إاعرة ؛ ٚبل دىط إاعرة (ةً دَ ٬ْ ُه ْٜ ٤َ  نَ ٬ْ سُ حَ  نْ أ

 .٧٤ٝة دٞىؽ، ك٥ْٕ٦ امل٪ٕٛح يف اإل٩ٛةؽالرضب ىلع َجٕ٭٧ة؛ أل٩٭ة ٦٪ٕٛح ًٕيٛح 
إف رصح ثة٣زتيني أك الرضب ىلع َجٕ٭٧ة، أك ٩ٮل ذلٟ .. وط؛ الختةذ٧٬ة ٦ٞىؽا ٥ٕ٩، 

 .(2)كإف ًٕٙ
 وَ ) -4

َ
ِ  اعُ َٙ خِ ٧ْ اِل  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ِ َٜ بَ  َّ ٤َ  ٩ِ ة ٦٪ٕٛذ٫ يف إدبل٫ٚ؛ ٠ُٕةـ،  ؛ ٚبل دىط اعريح ٦ة(٩ِ ائ

 .كم٧ٓ، كوةثٮف
٠كبلح ل٤ٞذةؿ، كداثح ؛ ا٦٪ة٫ٕٚ آزةراك٩خ  وعخ ا٣ٕةريح إذا ٚإف دٮٚؿت الرشكط ..

 ؛ ٠إاعرة مةة ل٤ج٪٭ة كمضؿةو ثل٧ؿد٭ة كحنٮ ذلٟ.ةأٔية٩، أك (3)ل٤ؿًلٮب، كدار ل٤ك١ىن إدمةاع
 ، ٚأػؾ كاظؽة .. وط.«أٔؿدٟ داثح ٨٦ دكايب»كال ينرتط دٕيح٪٭ة؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.8/37) مٮقٔٮ

 (.2/99) ابليضٮرم( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.55، 8/53) مٮقٔٮ
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 :ِةيَّاِزَعاِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  َُ ْٙ ١َ  /ثِ يي ارِ َٓ ا١ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي  ، اِع َٙ خِ ٧ْ اِل  ِفْ  نِ ذْ اْلِ ة
َ
ِ  وْ أ   ؽِ عَ اْل  َِ ْٙ ١َ  َّ ٤َ  ٩ِ تِ ٢َ ٍَ ة

َ
 وْ أ

 .(9)كإف دؿاىخ (٩ِ ٢ِ ْٓ ِ٘ 
 ،كهل اقتيٛةؤق ك٦ة دك٫٩، (2)ٚإف رشط ٤ٔي٫ ا٩ذٛةاع ٦ٕي٪ة .. ل٥ جيـ هل جتةكزق إدمةاع

 ا٩ذٛٓ ث٫ حبكت ا٣ٕةدة... كإف أ٤َٜ 

 : ِةيَّاِزَعاِل ُةَزِوُص

 ثِ يي ارِ َٓ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ  »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «٩ُ َف بَ ٢ْ ِلَ  َب ٬ْ ا الي ؼَ ٪َٰ  َٝ حُ ؽْ َْ أ

  ،«ُج ٢ْ تِ َٛ »
َ
 ثؽكف ٣ِٛ. (َو تِ ْٜ حَ  وْ أ

 تتنة يف أحهاو العازية:

٦ىت مةء ٤ُ٦ٞح اك٩خ أك  ٧٤كذٕري رد ا٣ٕةريح٤ا٣ٕةريح ٨٦ ا٣ٕٞٮد اجلةاـة ٨٦ ا٣ُؿٚني، ٚ
 ؛ أل٫٩ اقتجةح اال٩ذٛةع ثةإلاعرة ٚبل ي٤ـ٫٦ ٝجٮؿ ٦ة ل٥ يكذٮ٫ٚ.(3)٦ٞيؽة إدمةاع

، كًلؾا يف املٞيؽة ثةلرشط أك (4)كل٧٤ٕري أيٌة الؿصٮع ٦ىت مةء يف ا٣ٕةريح امل٤ُٞح إدمةاع

                                        
 ا٣ٕةريح/كيسذت يف وي٘ح ( 1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ أاعر زيؽ ٧ٔؿا مكؽقة وٛذ٫ ٠يخ، كوؽ٫ٝ ٧ٔؿك ىلع ذلٟ دىؽيٞة رشٔية، كأٝؿ ثأ٫٩ يف يؽق ىلع 
ح ثيؽ املكذٕري ثإذف املةلٟ، كأذف يف اال٩ذٛةع ث٭ة ٦ٓ احلِٛ كالىية٩ح.  كص٫ ا٣ٕةريح، اعريح وعيعح رشٔيح ٦ٞجًٮ

 ز٥ يؤرخ.
 كوٮرة دٔٮل ا٣ٕةريح/ أف يٞٮؿ زيؽ/

كٕٝخ يؽق ىلع مكؽس يل وٛذ٫ ٠ؾا ىلع قبي٢ ا٣ٕةريح ي٤ـ٫٦ ردق  -أك ا٣٘ةات إف اكف اغاجة-أديع أف ٧ٔؿا ٬ؾا 
 إيل كأ٩ة ٦ُة٣ت هل ثؿدق، كإف اكف اغاجة ٝةؿ/ كيل ثح٪ح تن٭ؽ ثؾلٟ، أقألٟ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥ ث٧ٮصج٭ة.

ح اإلدمةع( 2)  (.8/39) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.8/49) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.8/39) مٮقٔٮ
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لٟ ٨٦ الؿصٮع .. ا٣ٕةدة ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء؛ أل٩٭ة ٔٞؽ صةاـ، ٫٤ٚ ر٫ٕٚ ٦ىت مةء، كلٮ ٦٪ٕ٪ة املة
 ال٦ذ٪ٓ اجلةس ٨٦ ٬ؾق امل١ؿ٦ح.

، كًلؾا إف ل٥ يذٕؽ أك يٛؿط (9)إذا دٕؽل أك ٚؿط إدمةاعكا٣ٕةريح م٧ٌٮ٩ح ىلع املكذٕري 
ة٠َْ ًَعرِيٌَث َمْي٧٬٥ٌَُث »لىٛٮاف ث٨ أ٦يح/  ٣ٞٮهل  ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء؛ ٠أف د٤ٛخ ثآٚح ق٧ةكيح؛

 َٝ َح٫َا إَِلْ  .(2)«َضَّتي ٧َُؤد 
 ل٤يبك٫ ٚةنكعٜ أك ا٧٩عٜ ثةالقذ٧ٕةؿ ةزٮبإال ٦ة د٤ٙ ثةالقذ٧ٕةؿ املأذكف ٚي٫؛ ٠أف أاعرق 

 .(3)٤ٔي٫ إدمةاع ٚبل ٧ًةف
يى٥ ث٧س٤٭ة، الكد٨٧ٌ ا٣ٕةريح كلٮ ٦س٤يح ثٞي٧ذ٭ة يٮـ د٤ٛ٭ة  ًٞ ؛ ألف األو٢ رد كال ثأٝىص ا٣

أكصج٪ة ٧ًةف .. ٦ة اك٩خ ا٣ٕني، كإ٧٩ة جتت ا٣ٞي٧ح ثة٣ٛٮات، كأل٩ة لٮ ألـ٦٪ةق ٝي٧ذ٭ة أكرب 
 .األصـاء اتلة٣ٛح ثةإلذف، ك٬ؾا ال جيٮز

كدؿدٛٓ ا٣ٕةريح ث٧ٮت املٕري كجب٪ٮ٫٩ كإ٧ٗةا٫ كاحلضؿ ٤ٔي٫، كًلؾا ث٧ٮت املكذٕري، ٚإذا 
٦ةت املكذٕري .. ٤ٚحف ل٤ٮرزح اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕني املكذٕةرة، ٤ٚٮ اقذ٤٧ٕٮ٬ة ث٘ري إذف املٕري .. 

 ٔىٮا، كلـ٦٭٥ األصؿة.

 ثً َٖ ١ُ  ُب ْه َٖ ا١ْ )
َ
ْ  ؼُ عْ / أ  دلة٬ؿة؛ إلػؿاج الرسٝح. (٥ًا٢ْ ُُ  ءِ الشي

ـْ َشْ وَ ) ٰ ضَ  ءٌ َل يْ تِ ًًع/ ا ِ  ْيِ َٖ ا١ْ  ٚ  لََعَ  .(5)كييؿصٓ يف االقتيبلء ل٤ٕؿؼ، (4)(ٚ  ضَ  ْيِ َٖ ة
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.8/47) مٮقٔٮ

 ، كوعع٫ احلةز٥، كاذل٬يب، كظك٪٫ األبلةين.(، ٨ٔ صةثؿ 4369احلةز٥ )( 2)

ح اإلدمةع(3)  (.8/49) مٮقٔٮ

 (.2/95) اإلٝ٪ةعكدػ٢ يف اتلٕؿيٙ املؾ٠ٮر/ ٦ة لٮ أػؾ ٦ةؿ ٗريق يْ٪٫ ٦ةهل ٚإ٫٩ ٗىت، كإف ل٥ يس٨ ٚي٫ إز٥. ( 4)
 ٤ٝخ/ ي٪ْؿ يف د٧ٌي٪٫ ثأىلع ا٣ٞي٥، كاهلل أ٥٤ٔ.

 =ألف اغيح ا٣٘ىت  ؛كإف ل٥ يٞىؽ االقتيبلء ،ٚ٘ةوت.. أك اٗرتؼ ثآ٩يح ا٣٘ري ثبل إذف  ،٤ٚٮ ص٤ف ىلع بكةط ا٣٘ري (5)
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، ٠ضرل ٦يذحممة جيؿم دلؿل املةؿ؛ ٦ة يىط ٗىج٫ ممة ٣حف ث٧ةؿ  (ظٜ ا٣٘ري)كدػ٢ يف 
ك٦٪ٕٛح ٦جةح قجٜ إحل٫؛ ٠إٝة٦ح ٨٦ ٕٝؽ ث٧كضؽ أك قٮؽ كإف ل٥ يكذٮؿ ىلع حم٫٤، ٚإ٫٩ كزب٢، 

 أظٜ ث٫.
 .ٜ؛ اك٣ٕٞٮداالقتيبلء ىلع ٦ةؿ ا٣٘ري حب ػ)ٗري ظٜ(كػؿج ث

ٔٓاْ ﴿، ك٬ٮ ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كا٣٘ىت ٤ٕ٦ٮـ حتؿي٫٧ ثةلرضكرة ُزيُ
ب
َوََل حَأ

 ِ َُِسً ة ٰىَُسً ةَحب ـَ ٌب
َ
َؽاىَ  ٣ْ زُ اءَ ٤َ دِ  إِني »/ ، كٝٮهل [988]ابلٞؿة/  ﴾ِؽوِ ىبَبٰ ٱأ ْْ َ

ْم٬َا١ُس٣ْ َوأ
َ
 ُس٣ْ َوأ

ُطْؽ٤َِث يَ  َؽامٌ ضَ  َٞ ٢َْيُس٣  ٣ََ٢ »/ ، كٝٮهل «َ٪َؼا ٣ْ زِ َلِ َ٪َؼا ِف ةَ  ٣ْ كِ ؽِ ٫ْ َ٪َؼا ِف كَ  ٣ْ سُ ٤ِ ٬ْ َْ َُ  ٦ْ٤َ
ْرِض َكحًْئا 

َ
َرِىيَ .. ٦َِ٤ ال

َ
ِّ أ ْت ـَ  ٩َُٛ ٦ِْ٤  ٬ ٌُ»(2). 

=
                                         

كًلؾا لٮ رًلت  ،ٚ٘ةوت.. أك أػؿص٫ كإف ل٥ يؽػ٤٭ة  ،كلٮ دػ٢ دارا كأػؿج وةظج٭ة ،أف يجذٛٓ ثةمل٘ىٮب كٝؽ كصؽ
. ٚ٘ةوت .. كلٮ دػ٢ دار ا٣٘ري كل٥ يس٨ وةظج٭ة ٚي٭ة كٝىؽ االقتيبلء ٤ٔي٭ة ،أك ظةؿ ثح٪٫ كبح٪٭ة ،داثح ا٣٘ري

 .(394) ٠ٛةيح األػيةر

ح اإلدمةع (1)  (.4/919) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ قٕيؽ ث٨ زيؽ 9691(، كمك٥٤ )2452ابلؼةرم )( 2)
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 أرَكن ا١ٖهب أربٓث/
 ك٬ٮ املكذٮيل ىلع ظٜ ٗريق. ،َغنب -1
 ك٬ٮ املكذٮىل ىلع ظ٫ٞ. ،٤ٖه٬ب ٩٨٤ -2
 ك٬ٮ احلٜ املكذٮىل ٤ٔي٫. ،٤ٖه٬ب -3
 ك٬ٮ االقتيبلء. ،ٕهبو -4

 غسط الػاصب:

٨، كلٮ ٗري ملكٙ، ا٣زتاـ األظاكـ؛ ٚحن٢٧ املك٥٤ كاذلَل كاملٕة٬ؽ كاملؤ٦َّ  وشط ا١ٖانب/
 أػؿج احلؿيب؛ ٚةقتيبلؤق ال يٕؽ ٗىجة؛ ٣ٕؽـ أ٤٬يذ٫ ال٧ٌةف.

 غسط املػصوب ميُ:

أف يسٮف ٦ٕىٮـ املةؿ، ٚحن٢٧ املك٥٤ كاذلَل كاملٕة٬ؽ  شط ادٖه٬ب ٩٨٤/و
 كاملكذأ٨٦، خببلؼ احلؿيب ٚبل يٕؽ االقتيبلء ىلع ٦ةهل ٗىجة.

 غسط املػصوب:

٦ةال كلٮ ٗري ٦ذ٧ٮؿ؛ ٠عجح ظ٪ُح، أف ي٧س٨ االقتيبلء ٤ٔي٫ قٮاء اكف  شط ادٖه٬ب/
؛ ٠لكت ٩ةٚٓ، كصرل ٦يذح ل٥ يؽثٖ، كرسصني، كمخؿ حمرت٦ح، أػؿج ٦ة ال ي٧س٨ ةأك اػذىةو

 االقتيبلء ٤ٔي٫؛ اكحلرشات، كاخل٧ؿ ٗري املعرت٦ح، كاللكت ا٣ٕٞٮر، كاخلزنيؿ.

 غسوط الػصب:

 شوط ا١ٖهب اذ٨ان/
كمؿدق إىل ا٣ٕؿؼ ٧ٚة ٔؽ يف ا٣ٕؿؼ اقتيبلء .. ٚ٭ٮ ٗىت، ك٦ة ال .. ٚبل،  الـتيلء، -1

 ٚبل ثؽ ٨٦ ٫٤ٞ٩، إال ا٣ٛؿاش كادلاثح ٚبل ينرتط ٤ٞ٩٭٧ة... ك٬ؾا يف ا٣ٕٞةر، أ٦ة امل٪ٞٮؿ 
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، قٮاء أز٥ ث٫؛ ٧٠ة لٮ اكف اعملة أ٫٩ ث٘ري ظٜ، أك ل٥ يأز٥ ث٫؛ ٧٠ة لٮ أن يس٬ن ةٖي ضٚ -2
 ّ٪٫ ظ٫ٞ.

َٖهب لَع  / أ٬٧اٍع وا١
٥ان والذ٣ -1  ٧٠ة إذا اقذٮىل ىلع ٦ةؿ ٗريق املذ٧ٮؿ ٔؽكا٩ةن. ؛٤ا يس٬ن ٘ي٩ اليي
٧٠ة إذا اقذٮىل ىلع اػذىةص ٗريق أك ٦ةهل اذلم ال  ؛دون الّي٥ان ٤ا يس٬ن ٘ي٩ الذ٣ -2

 يذ٧ٮؿ ٔؽكا٩ة.
٥ان دون الذ٣ -3  ٫ ٦ةهل .٧٠ة إذا اقذٮىل ىلع ٦ةؿ ٗريق املذ٧ٮؿ يْ٪ ؛٤ا يس٬ن ٘ي٩ اليي
 .٠أف يأػؾ اػذىةص ٗريق يْ٪٫ اػذىةو٫ ؛٤ا يَجَخِف ٘ي٩ الّي٥ان والذ٣ -4

 :ِبِصَػاِل ُةَزِوُص

 ِب ْه َٖ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ ؽٍ ٥ْ خَ  ثَ اةي دَ  ػٌ يْ زَ  َب َٞ ؽْ يَ  نْ / أ ِ  ْيِ َٖ و ة ِ ذْ إ ، كيسذت يف وي٘ح ا٣٘ىت إذا (٩ِ ٧

أد٫ٛ٤ أك اكف ثةٝية .. ذ٠ؿق  أٝؿ ث٫ ا٣٘ةوت وي٘ح إٝؿارق، كيىٙ امل٘ىٮب ثىٛح الك٥٤، كإف
 .(9)كأم٭ؽ ٤ٔي٫

 تتنة يف أحهاو الػصب:

ىلع ا٣ٛٮر ٔ٪ؽ  ٦ةل٫١إىل  .. لـ٫٦ ردق كٌلف امل٘ىٮب ثةٝية ك٨٦ ٗىت ٦ةال ألظؽ
َعَؼْت َضَّتي »/ ؛ ٣ٞٮهل كلٮ ًٗؿـ ىلع ردق إًٔةؼى ٝي٧ذ٫ ؛(2)اتل٧س٨ إدمةاع

َ
لََعَ الَِػ ٤َا أ

يَ  ءٍ »/ ، كٝٮهل (3)«حَُؤد  ْو َشْ
َ
ْؽِى٩ِ أ ِْ ِعي٩ِ ٦ْ٤ِ 

َ
٥ََ٢ٌث ِل ِْ ٬َْم، ٢ََْ٘يَخَط٢ي٩ُْ٢ ٩ُ٨ْ٤ِ الَ ..  ٦ْ٤َ َك٧َْج َلُ ٤َ

                                        
 كوٮرة دٔٮل ا٣٘ىت/ أف يٞٮؿ ٧ٔؿك/( 1)

كيكذٞيص يف –ٗىت ٦ين قيةرة وٛذ٭ة ٠يخ  -إف اكف ظةرضا، أك ا٣٘ةات إف اكف اغاجة-أديع أف زيؽا ٬ؾا 
أقألٟ ق٧ةٔ٭ة كاحلس٥  -إف اكف اغاجة-ي٤ـ٫٦ رد٬ة إيل، كأ٩ة ٦ُة٣ت هل ثؿد٬ة، أكيل ثح٪ح تن٭ؽ ثؾلٟ  -كوٛ٭ة

 ث٧ٮصج٭ة.
ح اإلدمةع (2)  (.4/923) مٮقٔٮ

 =، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ ( ٨ٔ ق٧ؿة ث٨ ص٪ؽب 2411(، كاث٨ ٦ةص٫ )9266(، كا٣رت٦ؾم )3569أثٮ داكد )( 3)
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لَ يَُس٬نَ 
َ
٥ََ٢خ٩ِِ، َوإِْن ل٣َْ .. دِي٨َاٌر َولَ ِدْرَ٪٣ٌ، إِْن َكَن َلُ َخ٠ٌ٥َ َنا١ٌِص  َرْت٠َ أ ِْ ْػرِ ٤َ َٜ

ِ ِعَؼ ٩ُ٨ِْ٤ ة
ُ
أ

٢َْي٩ِ . .حَُس٦ْ َلُ َضَف٨َاٌت  َْ ح َئاِت َناِضت٩ِِ َُ٘ط٠َ٥ِ  ـَ ِعَؼ ٦ِْ٤ 
ُ
 .(9)«أ

 يف ٔي٪٫؛ ٠ُٞٓ يؽق، أك وٛذ٫ ٠٭ـاؿ أك نكيةف ظؿٚح ٩ٞهإف  كلـ٫٦ ٦ٓ ردق أرش ٩ٞى٫
 .(2)إدمةاع

ملؽة إٝة٦ذ٫ يف يؽق، كلٮ ل٥ يكذٮؼ امل٪ٕٛح؛ تلٛٮيذ٫ امل٪ةٚٓ ىلع  كلـ٫٦ أيٌة أصؿة ٦س٫٤
 ٦ةل١٭ة.

٨ٔ األصؿة؛ ألف قجت األرش اجلٞه، كقجت األصؿة دٛٮيخ كال ي٘ين أرش اجلٞه 
 امل٪ةٚٓ.

، (3)إدمةاع ا٣٘ةوت.. ٧ً٪٫  املذ٧ٮؿ ٔ٪ؽ ا٣٘ةوت كلٮ ثآٚح ق٧ةكيح امل٘ىٮب ٚإف د٤ٙ
٧ة٫٩ يسٮف/   ًك

َِ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)مٮصٮد إدمةاعهل ٦س٢  ث٧س٫٤ صجكة ك٩ٮاع كٝؽرا إف اكف ٦س٤ية - ٍَ َذ
َخَدىٰ ٱ ًب ـَ  خب ْ ٱَغيَيبُس َخُدوا ا  خب ٌَ ربِو  ٍِ ِ َخَدىٰ ٱَغيَيبِّ ة ًب   خب  ، كأل٫٩ أٝؿب إىل ظ٫ٞ.[994]ابلٞؿة/  ﴾َغيَيبُس

، ال اغحلح ، كظجٮبك٨ُٝ ،٠٪عةس ؛٦ة ظرصق ٠ي٢ه أك كزف كصةز الك٥٤ ٚي٫/ املسٌلك
 ك٦ٕضٮف.

.. ٧ً٪٭ة  اػذ٤ٛخ ٝي٫٧ٚإف ، (5)، أك ٦س٤ية كل٥ جيؽ ٦س٫٤ إدمةاعف اكف ٦ذٞٮ٦ةثٞي٧ذ٫ إ -
 أكرث ٦ة اك٩خ ٨٦ يٮـ ا٣٘ىت إىل يٮـ اتل٤ٙ؛ تلٮص٫ الؿد ٤ٔي٫ ظةؿ الـيةدة ٚي٨٧ٌ الـااؽ.

نيَّ ا٣ٞةيض »ٝةؿ الؿاِٚع/ .. كا٣ٕربة يف ا٣ٞي٧ح ثةجلٞؽ ا٣٘ة٣ت؛ ٚإف ٤ٗت ٩ٞؽاف كتكةكية  خى

=
                                         

 (، 2312احلةز٥ )

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2449ابلؼةرم )( 1)

ح اإلدمةع (2)  (.935، 4/933) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2/96) اإلٝ٪ةع( 3)  ( كظيك اخلبلؼ ٨ٔ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يف د٤ٙ األرض.931، 4/929) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (4)  (.4/936) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع (5)  (.4/936) مٮقٔٮ
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 .«كاظؽا ٦٪٭٧ة

٫٧ً، ق٧يخ ثؾلٟ؛ ل٥ٌ أظؽ اجلىيبني إىل ، يٞةؿ/ "م٫ٕٛ" إذا (٣ر / اليي ثً َٖ ١ُ  ثُ َٓ ْٙ اللر )
 اآلػؿ.
ِ  ُج تُ ثْ يَ  ي  ؽِ ٫ْ رَ  ٍٝ ٢ر ٥َ تَ  ٚر ًًع/ ضَ َشْ وَ ) ِ ل ِ  ٣ِ يْ ػِ َٜ ا١ْ  ِٝ يْ ٢شي ٰ الشي َ  ِٝ يْ لََعَ

ْ
 َٝ ٢ِ ا مُ ٥َ يْ ذِ  ِث ادِ ال

 ِ  .(ٍض ٬َ ِٓ ة
 كٝٮهل/ )ظٜ د٤٧ٟ( أٚةد أف النٕٛح يه احلٜ، كأ٦ة اتل٤٧ٟ .. ٚ٭ٮ أػؾ ثةلنٕٛح.

ح ٚي٧ة يٞج٢ ا٣ٞك٧ح ٨٦ ا٣ٕٞةر إذا ا٩ذ٢ٞ ثةبليٓ إدمةاعكالنٕٛح  / ٣ٞٮهل ؛ (9)مرشٔك
َّ َضَّتي يُْؤذَِن َشِيَس٩ُ، َ٘إِْن َرِظَ .. » ْن يَبِي

َ
ْو ََن٠ٍْ .. ٢ََ٘حَْؿ َلُ أ

َ
ٍث، أ َٓ ٌٝ ِف َرْب ي ٦ْ٤َ َكَن َلُ َشِ

ؽِهَ .. حََؽكَ  َٞ َعَؼ، َوإِْن 
َ
 .(2)«أ

 .(3)كرشٔخ دلٚٓ الرضر

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ َٓ ْٙ اللر  نُ َك رْ أ
 ك٬ٮ الرشيٟ ا٣ٞؽي٥. ،(ٌّ يْ ِٙ كَ ) -9

                                        
أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع إزجةت النٕٛح ل٤رشيٟ اذلم ل٥ يٞةق٥، ٚي٧ة ثيٓ/ ٨٦ أرض، أك دار، أك »( ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر/ 1)

ح (. 6/952) اإلرشاؼ«. ظةاٍ ٢ٞ٩ اث٨ امل٪ؾر اإلدمةع ىلع »ٝةؿ احلىين/ (، 824، 2/898) اإلدمةعمٮقٔٮ
ريق  (.398) ٠ٛةيح األػيةر«. إزجةت النٕٛح، ك٬ٮ مم٪ٮع، ٚٞؽ ػة٣ٙ يف ذلٟ صةثؿ ث٨ زيؽ ٨٦ ٠جةر اتلةثٕني ٗك

 .( ٨ٔ صةثؿ 9618( مك٥٤ )2)

ري٬ة، كا٣ٞٮؿ اثلةين/ رضر قٮء املنةرًلح. ( اذلم اػذةرق النةِٚع/ أ٫٩ رضر مؤ٩ح ا٣ٞك٧ح، كاقذعؽاث املؿاٜٚ ٗك3)
 (.397) ٠ٛةيح األػيةر
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 ك٬ٮ النٞه امل٪ذ٢ٞ ٨٦ م٤ٟ الرشيٟ. ،(عٌ ٬ْ ُٙ ْل مَ وَ ) -2
 ، ك٬ٮ الرشيٟ احلةدث.(٩ُ ٨ْ ٤ِ  عٌ ٬ْ ُٙ ْل مَ وَ ) -3

 :ِعِيِفالػَّ ُطِسَغ

َٞ ِّ يْ ِٙ اللي  ُط َشْ ) يف م٤ٟ الؿٝجح؛ ٚبل مٕٛح ٣٘ري رشيٟ ٨٦ ٝؿيت كوؽيٜ  (ًسايْ َشِ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ / 
ٮؿي اهللً ٚٞؽاكف أك ال؛  ةمبلوٞكصةر  ٥ٍ   ٝىىضى رىقي كى ٍٞ ى٥ٍ حي ة ل ِّ ٦ى ًح يًف لكي ٕى ٍٛ ٍك ]، (9)ثًةلنُّ

ى
حو أ ٕى بٍ رى

ٍو  ةاً ؽي [ ظى ؿي ُُّ ٚىٍخ ا٣ ِّ ، كىرصي كدي ًخ احليؽي ٕى رى ا كى إًذى
حى .. ٚى ٕى ٍٛ   .(2)ٚىبلى مي

 :ِعِوُفِػَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِع ٬ْ ُٙ ْل ٥َ ُشُ
9- ( 

َ
اإلصجةريح حبير يجذٛٓ ث٫ ثٕؽ ٝك٧ذ٫ ث٧ة اكف يجذٛٓ  (ثَ ٥َ ْف ِٜ ا١ْ  ٠ُ تَ ْٜ ا حَ ٥ي مِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

ألف الرشيٟ جيرب ىلع ا٣ٞك٧ح،  ؛٢ٕ داري٨جت ة٠ع٧ةـ ٠جري جي٢ٕ محة٦ني، كدار ٠جري ؛ث٫ ٝج٤٭ة
ري ذلٟ ؛(3)كاقذعؽاث املؿاٜٚٚيٞٓ يف رضر مؤ٩ح ا٣ٞك٧ح،  ح ٗك ؛ اكملىٕؽ كامل٪ٮر كابلةلٔٮ

ري٬ةك ؛ أل٩٭ة لٮ اك٩خ (4)النٕٛح رشٔخ دلٚٓ رضر مؤ٩ح ا٣ٞك٧ح، كاقذعؽاث املؿاٜٚ ٗك
ح دلٚٓ رضر الرشًلح  .. أل٦س٨ اتلؼ٤ه ٦٪٭ة ثة٣ٞك٧ح. مرشٔك

  ا٣ٞك٧ح.ٚبل مٕٛح ٚي٧ة ال يٞج٢ ا٣ٞك٧ح؛ ٠ع٧ةـ و٘ري أك ثيخ و٘ري؛ ٣ٕؽـ اإلصجةر ىلع
 وَ ) -2

َ
  ٦َ ٤ِ  ٠ُ َٜ ٨ْ  حُ ا َل ٥ي مِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

َ
ثذةثٕ٭ة، ك٬ٮ ٦ة لٮ ق١خ ٔ٪٫ .. دػ٢ يف ابليٓ؛  (ِض رْ اْل

                                        
ثةلنٕٛح يف املنرتؾ اذلم ل٥ دٞٓ ٚي٫ ا٣ٞك٧ح ثة٢ٕٛ٣ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ يٞج٤٭ة، ٧٠ة ٬ٮ األو٢ يف  ( أم ظس٥ رقٮؿ اهلل 1)

 (.2/39) ابليضٮرم«. ال رشيٟ هل»امل٪ٌق ثػ)ل٥(، ١ٔف امل٪ٌق ثػ)ال(، ٚإف األو٢ ٚي٫ ٠ٮ٫٩ ال يٞج٫٤ حنٮ/ 

 ، ك٬ؾا ٣ِٛ ابلؼةرم، ك٦ة ثني امل١ٕٮٚني ملك٥٤.( ٨ٔ صةثؿ 9618(، كمك٥٤ )2257( ابلؼةرم )2)

كإذا اكف ألظؽ الرشيسني ٔرش دار و٘رية، كلآلػؿ تكٕح أٔنةر٬ة .. زبذخ النٕٛح لؤلكؿ إذا ثةع اثلةين، ألف ( 3)
 األكؿ؛ ألف املنرتم لٮ ٤َت ا٣ٞك٧ح .. ال جيةب. )٦٪٫(.املنرتم لٮ ٤َت ا٣ٞك٧ح جيةب، كال دثجخ ل٤سةين إذا ثةع 

 (.397) ٠ٛةيح األػيةركا٣ٞٮؿ اثلةين/ رضر قٮء املنةرًلح.  (4)
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، دكف ٗري٬ة ٨٦ (9)٠نضؿ، كز٧ؿ ٗري مؤبؿ، كب٪ةء كدٮاث٫ٕ، ٚ٭ؾق دؽػ٤٭ة النٕٛح إدمةاع
و ل »/ ؛ ملة قجٜ، ك٣ٞٮهل (2)امل٪ٞٮالت اكدلكاب كالكبلح كاآل٩يح

َ
ٍّ أ َث إلي ف َرب َٓ ْٙ ُك

 .(3)«َضائً

؛ ٚبل مٕٛح ٚي٭ة؛ أل٩٭ة ٦٪ٞٮ٣ح كإف أريؽت لرلكاـ.. كإذا ثيٕخ األثجيح كاألمضةر كظؽ٬ة 
 ألف النٕٛح ظٜ د٤٧ٟ ٝ٭ؿم، ٚبل يثجخ ٚي٧ة ال يؽكـ رضرق.

 وَ ) -3
َ
ِ  َٝ ٢َ ٥ْ حُ  نْ أ ٮض ػ٤ٓ كو٤ط ٨ٔ دـ، ٚبل (ٍض ٬َ ِٓ ة ؛ ٧٠جيٓ كز٨٧ كأصؿة كوؽاؽ ٔك

ح؛ ٠إرث ك٬جح ك٬ؽيح كوؽٝح؛ ألف اجله كارد يف ابليٓ ٚي٤عٜ ث٫  مٕٛح ٚي٧ة م٤ٟ ث٘ري ٦ٕةًك
ةت.  ٦ة أمج٭٫ ٨٦ املٕةًك

 :ُُِيِم ِعِوُفِػَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  حَ  /٩ُ ٨ْ ٤ِ  ِع ٬ْ ُٙ ْل ٥َ ال
َ
؛ ٚبل ينٛٓ الرشيٟ (ِّ يْ ِٙ اللي  ِٝ ٢ْ مِ  ِب تَ ـَ  ٦ْ خَ  ٩ِ ِٟ ٢ْ مِ  ِب تَ ـَ  ؽُ عر أ

.املذأػؿ ىلع  نٍيً َّٞ  الرشيٟ ا٣ٞؽي٥؛ ألف ظ٫ٞ أقجٜ، كال الرشيٟ املٞةرف؛ القذٮاء احل

 :ِةَعِفالػُّ ُةَزِوُص

( 
َ
/ ؽٍ ْٟ و ِْلَ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،ؽٍ سْ ةَ  ٦ْ ا ٤ِ ٫َ ٨ْ ٤ِ  ٩ُ خَ هي ضِ  ػٌ يْ زَ  َّ يْ بِ يَ ذَ  ارٌ و دَ ؽٍ ٥ْ خَ وَ  ػٍ يْ زَ  ْيَ بَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

« 
َ
ِ  َٝ خَ هي ضِ  ُت ؼْ عَ أ   ،٦َ ٥َ الي  ؽٌ سْ ةَ  َو تِ ْٜ يَ ، وَ «ثِ َٓ ْٙ اللر ة

َ
ِ َضٰ ؽْ يَ  وْ أ ِ ٬ْ سَ  ة  ؽٍ ٥ْ خَ  ثِ ٤ي ذِ  ِفْ  ٩ِ ٧

َ
 ِضَ ْٜ حَ  وْ و، أ

ِ  اِظْ َٜ ا١ْ  َلُ   .(4)(ثِ َٓ ْٙ اللر ة

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.2/825) مٮقٔٮ

( كاحلةو٢ أف النٕٛح ال دثجخ إال يف أرض كظؽ٬ة أك يف أرض ٦ٓ ٦ة يتجٕ٭ة ٨٦ لك ٦ة يؽػ٢ يف ثيٕ٭ة ٔ٪ؽ 2)
 (.2/35) مابليضٮراإلَبلؽ. 

 بك٪ؽ صيؽ. (/ أػؿص٫ ا٣زبار ٨٦ ظؽير صةثؿ 4999) اتل٤ؼيه( ٝةؿ احلةِٚ يف 3)

 كيسذت يف وي٘ح النٕٛح/( 4)
احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ أػؾ ٧ٔؿك ثةلنٕٛح ٨٦ ثسؿ املنرتم دميٓ ٦ة امرتاق، ك٬ٮ اجلىٙ ٨٦ ادلار املٕؿكٚح 

 =ذلٟ ثةلنٕٛح الرشٔيح، كذلٟ ىلع ا٣ٛٮر ٔ٪ؽ ق٧ة٫ٔ  املنرتًلح ثني ٧ٔؿك كبني رشيس٫ ٚي٭ة ك٬ٮ زيؽ، كد٤٧ٟ
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 تتنة يف أحهاو الػفعة:

 :الشؼص بهما يمخذ 

ح ا٣يت ػؿج ث٭ة النٞه ٨٦ النٞه ث٫  ا٣ٕٮض اذلم يؤػؾخيذ٤ٙ  ثةػذبلؼ املٕةًك
 م٤ٟ الرشيٟ.

ٍٞهى ثةثل٨٧  اذلم اقذٞؿ ٤ٔي٫ ا٣ٕٞؽ ٢ٝ أك ٠رث ٚإف ا٩ذ٢ٞ  ثةبليٓ .. أػؾ النٛيٓ النِّ
٦ة؛ ٠ٕجؽ كزٮب .. أػؾق (9)إدمةاع ذٞٮَّ تٍّ ك٩ٞؽ .. أػؾق ث٧س٫٤، أك ٦ي ؛ ٚإف اكف اثل٨٧ ٦س٤يٌة؛ ٠عى

 ثٞي٧ذ٫ يٮـ ابليٓ؛ أل٫٩ كٝخ زجٮت النٕٛح.

ٓ .. أػؾق ث٧٭ؿ املس٢ يٮـ اخل٤ٓ، أك كإف ا٩ذ٢ٞ ث٪اكح .. أػؾق ث٧٭ؿ املس٢ يٮـ اجلاكح، أك خب٤
ثى٤ط ٨ٔ دـ .. أػؾق ثةدليح، أك ثإصةرة .. أػؾق ثأصؿة املس٢؛ تلٕؾر اقتيٛةء ٦س٢ ا٣ٕٮض ٚي٧ة 

 قجٜ.
 الشػعة عذ الػور:

؛ ٤ٚيجةدر النٛيٓ ث٤ُت النٕٛح ٚٮر ٫٧٤ٔ ثةبليٓ؛ أل٩٭ة ظٜ ك٤َت النٕٛح ىلع ا٣ٛٮر
 د ثة٣ٕيت. زجخ دلٚٓ الرضر ٚاكف ىلع ا٣ٛٮر، اكلؿ

ٍؽك أك  ٕى كاملجةدرة يف ٤َت النٕٛح ىلع ا٣ٕةدة؛ ٚبل يس٤ٙ اإلرساع ىلع ػبلؼ اعدد٫ ث

=
                                         

برشاء د٤ٟ احلىح، كق٥٤ إىل املنرتم ٦س٢ اثل٨٧ اذلم د٫ٕٚ إىل ابلةآ، كٝجي د٤ٟ احلىح املأػٮذة ثةلنٕٛح، 
 كوةرت م٤اك ٨٦ أمبل٫٠، كال يكذعٜ ٚي٭ة أظؽ ظٞة. ز٥ يؤرخ.

 كوٮرة دٔٮل النٕٛح/ أف يٞٮؿ ٧ٔؿك/
النٕٛح أػؾ النٞه اذلم امرتاق ثسؿ، ك٬ٮ اجلىٙ مةإة ٨٦ ادلار ا٣ٛبل٩يح املن٭ٮرة ٨٦ أديع أين أقذعٜ حبٜ 

ابلةآ ل٤نٞه زيؽ رشيسٰ ٚي٭ة ثس٨٧ ٬ٮ )٠ؾا( ظةال، كٝج٫ٌ ابلةآ ٨٦ ٬ؾا املنرتم، كأين ظةؿ ٤ِٔل ثؾلٟ 
٦٪٫ تك٤ي٥ ٬ؾا أم٭ؽت ىلع أين َة٣ت ل٤نٕٛح يف ذلٟ النٞى٨ كأين قٕيخ يف كٝيت إىل ٬ؾا املنرتم، ك٤َخ 

النٞه ثةلنٕٛح كٝجي ز٧٪٫ اذلم ٝج٫ٌ ٦٪٫ ابلةآ، ٚة٦ذ٪ٓ كل٥ ي٢ٕٛ دٕ٪ذة ك٧٤ّة، كأ٩ة ٦ُةبل٫ ثتك٤ي٥ ذلٟ إيل، 
 كٝجي ٦ة يذٮص٫ هل يلع، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثتك٤ي٫٧ إيل يف احلةؿ، كٝجي ٦ة يذٮص٫ يلع هل ٨٦ املةؿ.

ح اإلدمةع( 1)  (.2/842) مٮقٔٮ
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ؽَّ دٮا٩ية يف ٤َت النٕٛح .. أقُٞ٭ة، كإال .. ٚبل. ٔي  ٗريق، ث٢ الٌةثٍ يف ذلٟ/ أف ٦ة 
ألف يف اتلأػري رضرا ثةملنرتم، كالرضر ٦ؽٚٮع، ٚإف أػؿ ٤َج٭ة ٦ٓ ا٣ٞؽرة .. قُٞخ؛ 

كٍّ ..  (9)مؿيؽ النٕٛح مؿيٌة أك اغاجة٤ٚٮ اكف  ؽي ٔى ٨ٔ ثرل املنرتم أك حمجٮقة أك ػةاٛة ٨٦ 
، ٚإف (2)٤ٚيٮَل إف ٝؽر، كإال .. ٤ٚحن٭ؽ ىلع ا٤ُ٣ت، ٚإف ل٥ جيؽ ٨٦ ين٭ؽ .. ثَق ظ٫ٞ إدمةاع

 دؿؾ املٞؽكر ٤ٔي٫ ٨٦ اتلٮًلي٢ أك اإلم٭ةد .. ث٢ُ ظ٫ٞ.

، «ل٥ أ٥٤ٔ أف ظٜ النٕٛح ىلع ا٣ٛٮر»، أك/ «ل٥ أ٥٤ٔ أف يل ظٜ النٕٛح»كلٮ ٝةؿ النٛيٓ/ 
 كٌلف مم٨ خيًق ٤ٔي٫ ذلٟ .. وؽؽ ثي٧ي٪٫.

 إذا تعدد الشػعاء:

ًى٭٥ ٨٦ األمبلؾ؛ ألف األػؾ ظٜ  كإذا اكف النٕٛةء دمةٔح .. اقذعٞٮ٬ة ىلع ٝؽر ًظىى
ُّٜ ثةمل٤ٟ .. ٚٞكٍ ىلع ٝؽرق اكألصؿة كاثل٧ؿة، ٤ٚٮ اكف ألظؽ٥٬ ٩ىٙ ٔٞةر،  يٍكذىعى كلآلػؿ ي

ز٤س٫، كلآلػؿ قؽق٫، ٚجةع وةظت اجلىٙ ظىذ٫ .. أػؾ٬ة اآلػؿاف أزبلزة، كلٮ ٔٛة ثٌٕ٭٥ 
 .(3)٨ٔ ظ٫ٞ .. أػؾ ابلةٝٮف دميٓ النٞه، ك٣حف هل٥ أف يأػؾكا ثٕي النٞه إدمةاع

َؽاُض  ِٜ ـءا ٨٦ ٦ةهل ل٤ٕةم٢ ؛ ألف املةلٟ اٝذُٓ (ُّ ٍْ َٜ ا١ْ / ٬َ ٪ُ وَ ، ِض ؽْ َٜ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  ٚر خَ ْل / مُ ثً َٖ ١ُ )ا١ْ ص
ح كمٌةربح. ـءا ٨٦ الؿبط ٦ٞةث٢ ٫٤٧ٔ، كيكُل ٦ٞةًر  حل٢٧ٕ ٚي٫، أك اٝذُٓ هل ص

ِ ٤َ  ٠ُ يْ ِٞ ٬ْ ًًع/ حَ َشْ وَ )  .(ا٥َ ٫ُ ٨َ حْ ةَ  كٌ َتَ ْل مُ  صُ بْ الؽ  ، وَ ٩ِ يْ ذِ  ؽَ شِ خي ِلَ  ؽَ آعَ  ػِ يَ بِ  اِلِ ٤َ  ٠ِ ْٓ ِبَ  ٍٝ ال
؛ ٝيةقة ىلع املكةٝةة، كل٤عةصح ٚٞؽ يسٮف لنؼه ٦ةؿ كال حيك٨ (4)ك٬ٮ مرشكع إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع ثٞةء ظٜ النٕٛح ل٤٘ةات ظىت ي٥٤ٕ ثةبليٓ. 1)  (.2/826) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.2/831) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (، كظىك اخلبلؼ كص٭ة ٗري من٭ٮر ل٤نةٕٚيح.2/832) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2/919) اإلٝ٪ةع(، 419) ٠ٛةيح األػيةر(، ك2/638) حتٛح ال٤جيت( 4)  = (.4/573) مٮقٔٮ
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 ا٢٧ٕ٣، كا١ٕ٣ف.

( 
َ
 /(ثٌ خي ـِ  اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  نُ َك رْ أ
9- ( َ٤ ِ  ، ك٬ٮ ٨٦ يُٰٕ املةؿ.(ٌٝ ال
 ، ك٬ٮ ٨٦ يذضؿ ٚي٫.(٠ٌ مِ ًَع وَ ) -2
 حيى٢ ث٫ ا٢٧ٕ٣. (اٌل ٤َ وَ ) -3
 حيى٢ ث٫ الؿبط. (٠ٌ ٥َ خَ وَ ) -4
 .(صٌ بْ رِ وَ ) -5
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -6

 :اِضَسِكاِل اِلَم ِواِلَم ُطِسَغ

ِ ٤َ  ُط َشْ ) ِ اَشَ تَ ٤ُ  ثُ طي / ِن اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  الِ ٤َ  ِٝ ال َٛ ٤َ  ٩ِ ح اكملٮَل؛ ٚحنرتط أف يسٮف  (٩ِ يْ ذِ  َض ارَ ا 
ثة٣٘ة اعٝبل ٤ُ٦ٜ اتلرصؼ يف املةؿ اذلم يٞةرض ث٫، ٚبل يىط ا٣ٞؿاض ٨٦ ويب كال دل٪ٮف 
كال حمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك ٤ٚف أك ٗري٧٬ة؛ كلٮيل الىيب كاملض٪ٮف كالكٛي٫ أف يٞةرض هل٥ ٨٦ 

 .(9)جيٮز إيؽاع املةؿ ٔ٪ؽق
 ؛ اكملٮَل.بليٓ، كإف اكف ال يىط ٦٪٫ ا٥ٕ٩ يىط أف يسٮف أُٔل

 كلٮ ٝةؿ/ )رشط ٦ةلٟ ٦ةؿ ا٣ٞؿاض/ أ٤٬يح اتلٮًلي٢( .. لاكف أػرص كأظك٨.

=
                                         

لك أثٮاب ا٫ٞٛ٣ هلة أو٢ ٨٦ ال١ذةب أك الك٪ح، ظةمة ا٣ٞؿاض ٧ٚة (/ »92-99) مؿادت اإلدمةعٝةؿ اث٨ ظــ يف 
٥٤ٕٚ ث٫ كأٝؿق، كلٮال  كصؽ٩ة هل أوبلن ٚي٭٧ة ابٍلذٌح، كل١٪٫ إدمةع وعيط دلؿد كاذلم ٩ُٞٓ ث٫ أ٫٩ اكف يف ٔرصق 

 «.ذلٟ ملة صةز
 نرتط هل أكرث ٨٦ أصؿة املس٢ إف ل٥ جيؽ اكٚية ٗريق. )٦٪٫(.كهل أف ي (1)
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 :اِضَسِكاِل ِلاِمُغُسِوُط َع

ْوُط ًَع )  /(ثٌ ذَ َل ذَ  اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  ٠ِ مِ ُشُ
ْ  ِف َصر الي  ةِ اَشَ تَ ٤ُ  ثُ طي ِن ) -9  ٥َ ال

ْ
؛ ٚبل يىط أف يسٮف (٩ِ فِ ْٙ نِلَ ) ك٬ٮ اتلضةرة (٩ِ يْ ذِ  نِ وْ ذُ أ

كال دل٪ٮ٩ة كال حمضٮرا ٤ٔي٫ بك٫ٛ كال أُٔل، كال ٔجؽا ل٥ يؤذف هل؛ بلُبلف درصٚةد٭٥  وجية
 .املةحلح

 .كيىط أف يسٮف حمضٮر ٤ٚف؛ أل٫٩ إ٧٩ة ظضؿ ٤ٔي٫ يف أٔيةف ٦ةهل
 كلٮ ٝةؿ/ )أ٤٬يح دٮَل( .. لاكف أػرص كأظك٨.

خ أظؽ٧٠ة»؛ ٚبل يىط/ (٩ُ ٨ُ حْ يِ ْٓ تَ وَ ) -2 َؿيف ٔٞؽ ٦ةيل  كإف ٔي٪٫ ثٕؽ؛ أل٫٩ أظؽ« ٝةًر
 ٥٤ٚ دىط ص٭ةتل٫ اكملنرتم كاألصري.

 وَ ) -3
َ
َ  نْ أ ِ  ٠ي ِٜ خَ ْف ي ؛ إذ ٝؽ ختذ٤ٙ أراؤ٧٬ة يف (9)؛ ٚبل يىط رشط ٢٧ٔ ٗريق ٫ٕ٦(٠ِ ٥َ َٓ ا١ْ ة

 ابليٓ ممة يؤدم إىل ٩ٞه الؿبط ٚيرض ثة٣ٕةم٢.

 :اِضَسِكاِل ِلَاُغُسِوُط َم

ْوُط ٤َ )  /(ثٌ ذَ َل ذَ  اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  لِ اَ ُشُ
9- ( 

َ
ِ ًػا عَ ْٜ جَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ، كال يىط ا٣ٞؿاض ىلع (2)إدمةاعذ٬ت أك ٌٚح  ىلع ؛ ٚيىط(ًهاال

ٌل، كال ٦٘نٮش كإف راج ركاج اخلةله يف لك ماكف، كال ٔؿكض ٔ٪ؽ أكرث  درب، كال ىلع ظي
ح ألف د٪ٞه ٝي٧ذ٭ة؛ ٚيأك٢ ا٣ٕةم٢ ٨٦ رأس املةؿ، أك دـيؽ  ا٧٤ٕ٣ةء؛ ألف ا٣ٕؿكض ًٔؿ

 .(3)ةؿ ٨٦ ربط ا٣ٕةم٢ٝي٧ذ٭ة؛ ٚيأك٢ وةظت امل

ك٨٦ اجلٞؽ اخلةله/ ا٧ٕ٣بلت الٮرٝيح املٕةرصة ٚإ٩٭ة دٞٮـ ٦ٞةـ اجلٞؽي٨ يف اع٦ح 
                                        

 إال ٔجؽ املةلٟ برشط أال يؽ هل؛ أل٫٩ ٦ةؿ ٚض٢ٕ دةثٕة ل٧٤ةؿ. (1)

ح اإلدمةع( 2)  (.4/581) مٮقٔٮ

( ثية٫٩ أ٫٩ لٮ ٔٞؽ ىلع إردب ٧ٝط ٝي٧ذ٫ ٔرشة ٚؿبط ٚي٫ ٔرشة ز٥ وةرت ٝي٧ذ٫ ٔ٪ؽ املٛةقؼح ٔرشي٨ .. أػؾ 3)
 (.2/649) حتٛح ال٤جيتاملةلٟ لك الؿبط، كلٮ ١ٔف .. أػؾ ا٣ٕةم٢ ٩ىٙ رأس املةؿ. 
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 ٦ٞةوؽ٧٬ة اثل٧٪يح.
 وَ ) -2

َ
ذٟ »؛ ٠ػٚبل يىط يف دل٭ٮؿ؛ (ثً َٙ ِن ًرا وَ ػْ َٛ وَ ) ك٩ٮاع (ًفاجْ ٤ًا سِ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٝةًر

ـء   ل٤٪يه ٨ٔ ا٣٘ؿر.؛ «٦ةيل د٢٧ٕ ٚي٫ ىلع ٩ىٙ رحب٨٦٫ ىلع ص
 وَ ) -3

َ
؛ ٚبل يىط ىلع إظؽل الرصدني كلٮ ٦تكةكيتني إال إف ٔني (٨ًايي َٓ ٤ُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

ي٪٫ يف املض٤ف ؛ ٚبل يىط يف إظؽا٧٬ة يف املض٤ف، أك اكف ٦ٞؽارا ٤ٕ٦ٮ٦ة يف ذ٦ح املةلٟ ٔك
ةٗري ٦ٕني؛ ل٤٘ؿر ٚبل يىط ىلع ٦٪ٕٛح، أك دي٨ يف ذ٦ح  (٠ِ امِ َٓ ا١ْ  ػِ يَ بِ ) ، كأف يسٮف ٦ٞجًٮ

ا٣ٕةم٢ أك ٗريق، كال يىط ىلع أف يسٮف املةؿ ثيؽ ٗري ا٣ٕةم٢ اكملةلٟ حلٮيف ٦٪٫ ز٨٧ ٦ة 
 امرتاق ا٣ٕةم٢؛ أل٫٩ ٝؽ ال جيؽق ٔ٪ؽ احلةصح.

 :اِضَسِكاِل ِلَنُغُسِوُط َع

ْوُط خَ )  /(انِ ٨َ اثْ  اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  ٠ِ ٥َ ُشُ
٠رشاء ثؿ يُع٪٫ كخيزبق، أك ٗـؿ يجكض٫ ٚبل يىط يف ٗري جتةرة؛  (ةً ارَ ِتَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

كيبي٫ٕ؛ ألف ا٣ُع٨ ك٦ة ٫ٕ٦ ال يكُل جتةرة ث٢ يه أ٧ٔةؿ مٌجٮَح ي٧س٨ االقتبضةر ٤ٔي٭ة، 
 ٚإف ٤ٕٚ٭ة ا٣ٕةم٢ ث٘ري رشط .. ل٥ يرض، كأصؿد٫ ىلع املةلٟ إف أذف هل، كإال .. اكف ٦ذرباع.

 وَ ) -2
َ
ٰ  ٩ُ َٜ ي  يَ يُ  لي أ  ث٢ يسٮف اإلذف/ (٠ِ امِ َٓ ا١ْ  لََعَ

ٚبل يٞيؽق ثى٪ٙ أك قٮؽ أك « ىلع أف دذةصؿ ٚي٫»٠أف يٞٮؿ هل/ إ٦ة ٤ُ٦ٞة يف لك يشء؛  -
 .(9)، ٚيىط  إدمةاعمؼه
أك ٦ٞيؽا ث٧ة ال يٌيٜ ث٫ ا٢٧ٕ٣، ث٢ ث٧ة ي٥ٕ كصٮدق اعدة؛ اكتلضةرة يف ا٣رب، أك ا٣زب، أك  -

 أيٌة. (2)ا٣٘٪٥، ٚيىط إدمةاع
٤ٚٮ رشط ٤ٔي٫ رشاءى يشء ي٪ؽر كصٮديق اكخلي٢ ابلي٤ٍٜ، أك رشط ٤ٔي٫ منةكرد٫ يف الرشاء، 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.4/586) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.4/595) مٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 99  99 

أك الرشاء ٨٦ مؼه ٦ٕني، أك ابليٓ ٨٦ مؼه ٦ٕني .. ل٥ يىط؛ ألف املذةع املٕني ٝؽ ال 
، كٝؽ ال ي١٧٪٫  ٍؿضو يبي٫ٕ ٦ةل٫١، كٝؽ يبي٫ٕ ثؿبط ٠سري، كٝؽ ال ينرتي٫ املنرتم املٕني ثؿبط مي

 املةلٟ، كلٮ ا٩ذْؿق .. ٣ٛةدخ الىٛٞح. منةكرة

 :اِضَسِكاِل ِذِبُغُسِوُط ِز

ْوُط رِ )  /(انِ ٨َ اثْ  اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  صِ بْ ُشُ
9- ( َٞ ْ٩ُ ٧ُ ٬  َ ؛ ٚبل يىط ىلع أف الؿبط ِك٫ ل٧٤ةلٟ، أك ل٤ٕةم٢، أك أف ٣٘ري٧٬ة ٦٪٫ محبة، (ا٥َ ٫َ ل

٦ذربع ث٫٤٧ٕ، كهل يف ابلةيق ٚإف ٢ٕٚ .. وط درص٫ٚ لئلذف، كال يشء ل٤ٕةم٢ يف األكىل؛ أل٫٩ 
 ؛ ٣ٛكةد املكُل.أصؿة املس٢

 وَ ) -2
َ
ُ  نْ أ ِ  َط َتَ ْل ي ؛ ٠٪ى٫ٛ أك ز٤س٫ قٮاء تكةكية أك دٛةكدة (٩ُ ٨ْ ٤ِ  مٌ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ءٌ ؾْ سُ  ٠ِ امِ َٓ ٢ْ ل

ذٟ ىلع ٬ؾا املةؿ ىلع أف لٟ ٚي٫ رًشًلحن أك ٩ىيجة ٦٪٫»، ٤ٚٮ ٝةؿ املةلٟ ل٤ٕةم٢/ (9)إدمةاع « ٝةرًى
 وط، كيسٮف الؿبط ٩ىٛني.« .. ىلع أف الؿبط ثح٪٪ة»؛ ل٤٘ؿر، أك/ (2)إدمةاع.. ٚكؽ ا٣ٞؿاض 

ِ ) كيٕذرب ٠ٮ٫٩ ٤ٕ٦ٮ٦ة ُ ة
ْ
٤يٮ٦ة ٚى ال ثة٣ٞؽر،  (ثِ يي ئِ ؾْ ال ٍٕ ةًم٢ً ٝؽرا ٦ى ٕى ٤ىٮ اٍمرتط جلٛك٫ أك ل٤ًٍ

ًؾق ابلٌةٔح، أك ربط ٦ؽة حمؽدة ك ربط ٩ٮع؛ ٠ؿبط ٬ى
ى
؛ (3)ٚكؽ ا٣ٞؿاض إدمةاع .. ٧٠ةاح ٦سبل، أ

ألف الؿبط ٝؽ ي٪عرص يف املةاح، أك يف ذلٟ اجلٮع، أك يف د٤ٟ املؽة؛ ٚيؤدم إىل اػذىةص 
ا٣ٕةم٢ ثةلؿبط، كٝؽ ال يؿبط ذلٟ اجلٮع كيؿبط ٗريق؛ ٚيؤدم إىل أف ٫٤٧ٔ يٌيٓ، ك٬ٮ ػبلؼ 

 .(4)املٞىٮد

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.4/621) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.4/622) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.4/623) مٮقٔٮ

ك٣حف ل٤ٕةم٢ أف ي٪ٜٛ ىلع ٩ٛك٫ ٨٦ رأس املةؿ ظرضا ل٤ٕؿؼ كال قٛؿا ىلع الؿاصط؛ ألف اجلٛٞح ٝؽ دسٮف ٝؽر  (4)
 (.414) األػيةر٠ٛةيح . محبة آػؿ الؿبط ٚيٛٮز ثةلؿبط دكف رب املةؿ، كألف هل صٕبل ٤ٕ٦ٮ٦ة ٚبل يكذعٜ ٫ٕ٦
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 :اِضَسِكاِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ح ٦ةحلح(ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ  /اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ، ك٦٪٫ ؛ ألف الك ٦٪٭٧ة ٔٞؽ ٦ٕةًك
 ي٥٤ٕ أف ا٣ٞؿاض ٣حف دٮًليبل حمٌة، كإال .. ملة امرتط ٚي٫ ا٣ٞجٮؿ ٣ْٛة. 

 :اِضَسِكاِل ُةَزِوُص

 اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ ِ  ِفْ  َٝ خُ ْى ارَ َٛ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ ِؼه ٰ٪َ 

َ
  ارِ ٨َ حْ ال   ِٗ ١ْ اْل

َ
ٰ أ  صَ بْ الؽ   ني لََعَ

ػؾ ٬ؾق كاجتؿ »ػ/ ٠ ؛مؿوي٘ح األ ٫يسٌق ٚي /، كٝي٢(9)«(ٛت٢ج»)/ ٚٮرا (وؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،«ا٨َ ٨َ حْ ةَ 
 .ا٣ٞجٮؿ ثة٢ٕٛ٣، ٧٠ة يف الٮٌل٣ح «ٚي٭ة

 تتنة يف أحهاو الكساض:

٦ةؿ ا٣ٞؿاض أ٦ة٩ح ثيؽ ا٣ٕةم٢؛ ٚإذا د٤ٙ يشء ٨٦ ٦ةؿ ا٣ٞؿاض أك دٕيت أك ظى٢ 
؛ أل٫٩ ٝج٫ٌ ثإذف ٦ةل٫١، ٚأمج٫ قةاؿ (2)ىلع ا٣ٕةم٢ إدمةاعػرساف ث٘ري دٛؿيٍ .. ٚبل ٧ًةف 

 األ٦٪ةء.

ربط يف وٛٞح ٦سبل، كػرساف يف أػؿل  (3)كإذا ظى٢ يف ٦ةؿ ا٣ٞؿاض ثٕؽ درصؼ ا٣ٕةم٢

                                        
 كيسذت يف وي٘ح ا٣ٞؿاض/( 1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ٝجي ٧ٔؿك ٨٦ زيؽ م٤يٮف ريةؿ ي٧ين ىلع قبي٢ ا٣ٞؿاض اجلةاـ ثني املك٧٤ني رشاع، كأذف 
رب املةؿ أف ينرتم ث٫ ٦ة يؿل ٨٦ قةاؿ األو٪ةؼ يف قةاؿ ابلرلاف، كيكةٚؿ ث٫ ظير مةء يف ا٣ُؿيٜ املأمٮف ثؿا 

يبيٓ ذلٟ ث٧ة يؿاق ٨٦ ٩ٞؽ كنكحبح، كيذٕٮض ثس٧٪٫ ٦ة رآق ٨٦ أ٩ٮاع املذةصؿ، كيؽيؿ املةؿ ثيؽق ىلع كحبؿا كصٮا، ك
ذلٟ ظةال ثٕؽ ظةؿ كٕٚبل ثٕؽ ٢ٕٚ، ٧ٚ٭٧ة رزؽ اهلل ٨٦ ربط أك ٚةاؽة ثٕؽ د٧يزي رأس املةؿ كاملؤف املٕذربة كظٜ 

وعيعح رشٔيح ثةإلجيةب كا٣ٞجٮؿ، كىلع ا٣ٕةم٢  اهلل دٕةىل .. اكف ٦ٞكٮ٦ة ثح٪٭٧ة ثةجلىٙ، دٕةٝؽا ىلع ذلٟ ٦ٕةٝؽة
 أداء األ٦ة٩ح كجت٪ت اخلية٩ح، كدٞٮل اهلل يف الرس كا٨٤ٕ٣، كظِٛ ٬ؾا املةؿ ىلع اعدة أ٦سةهل.

ح اإلدمةع( 2) ح اإلدمةع(، ظىت لٮ رشط ٤ٔي٫ ال٧ٌةف .. ل٥ يىط الرشط إدمةاع. 4/619) مٮقٔٮ  مٮقٔٮ
(4/691.) 

 =( خببلؼ ٦ة لٮ ظى٢ ٩ٞه ٝج٢ درصؼ ا٣ٕةم٢ ٚبل جيرب ٨٦ الؿبط ث٢ حيكت ٨٦ رأس املةؿ؛ ألف ا٣ٕٞؽ ل٥ يذأكؽ 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 93  93 

احلةو٢ ٝج٫٤ أك ثٕؽق  بكجت رػه، أك د٤ٙ، أك ٔيت ظةدث .. صرب اخلرساف ثةلؿبط
ـءا ٤ٕ٦ٮ٦ة ؛ الٝذٌةء ا٣ٕؿؼ ذلٟ؛ ألف ٔٞؽ ا٣ٞؿاض (9)إدمةاع ٦ج٪ةق ىلع أال ي٪ةؿ ا٣ٕةم٢ إال ص

٦ة ل٥  بة٨٦ الؿبط، ٚإف ٩ٞه ثةخلرساف رأس املةؿ .. حت٫٤٧ املةلٟ كل٥ حي٢٧ ا٣ٕةم٢ ٦٪٫ مح
ـءا ٨٦ اخلكةرة .. ل٥ يىط الرشط إدمةاع(2)يٛؿط إدمةاع ، (3)، ظىت لٮ رشط ٤ٔي٫ أف يذع٢٧ ص

 كال ا٣ٕٞؽ أيٌة بلُبلف الرشط.
٨٦ ا٣ُؿٚني، ٤ٚلك ٨٦ املةلٟ كا٣ٕةم٢ ٚكؼ٫ ٦ىت مةء ٦ة ل٥ يرشع كا٣ٞؿاض ٔٞؽ صةاـ 

ثٕؽ الرشكع يف ا٢٧ٕ٣ ٣س٨ ي٤ـ٫٦ د٪ٌيي رأس املةؿ، كي٪ٛكغ ًلؾا ، ك(4)يف ا٢٧ٕ٣ إدمةاع
٧ةء.   ثةملٮت كاجل٪ٮف كاإٗل

( ْ َٛ َف ٥ُ ال  / ٤َ ثً َٖ ١ُ  اةُ ا
ْ
 ؛ أل٫٩ أ٥٬ أ٧ٔةهلة.(يْقِ الفي  ٦َ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ

ٰ كَ  هُ ْيَ دَ  ِم غْ اللي  ثُ ٢َ امَ َٓ ًًع/ ٤ُ َشْ وَ ) ِ  هُ ػَ ٫ي َٓ خَ ِلَ  ٍص ٬ْ ُه َمْ  ؽٍ شَ لََعَ ِ ْيِ دَ وَ  يْقِ َف ب َ  ةُ ؽَ ٥َ الي ، وَ ه ا ٥َ ٫ُ ل
 ِ  .(ثٍ َٖ يْ ِه ة

م٢ اجليب  ٍك زىٍرعو  كٝؽ اعى
ى
ؿو أ ة ٨ٍ٦ً ثى٧ى جي ٦ً٪ٍ٭ى ٍؿي ة خيى ًؿ ٦ى ٍُ ى بًنى يرٍبى ٢٧ ث٭ة ثٕؽق (5)أ٢٬ ػى ، ٔك

٤ي٭ة ٢٧ٔ املك٧٤نياخل٤ٛةء الؿامؽكف،   .(6)كادٜٛ ٤ٔي٭ة الىعةثح كاتلةثٕٮف، ٔك

=
                                         

 (.2/47) ابليضٮرمثة٢٧ٕ٣. 

ح اإلدمةع( 1)  (.4/637) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.4/636) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.4/638) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.4/578) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9559(، كمك٥٤ )2328( ابلؼةرم )5)

ح اإلدمةع(، 2/994) اإلٝ٪ةع(، 416) ٠ٛةيح األػيةر( 6) ( ظىك اإلدمةع ٤ٔي٭ة دمةٔح، كػة٣ٙ 2/749) مٮقٔٮ
 أثٮ ظ٪يٛح كزٚؿ، ٤ٕ٤ٚ٭٥ أذربكا ػبلٚ٭٧ة مةذا. 
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كاحلةصح دأيح إحل٭ة؛ ألف ٦ةلٟ األمضةر ٝؽ ال حيك٨ دٕ٭ؽ٬ة أك ال يذٛؿغ هل، ك٨٦ حيك٨ 
 .كيذٛؿغ .. ٝؽ ال ي٤٧ٟ األمضةر، ٚيعذةج ذلٟ إىل االقذ٧ٕةؿ، ك٬ؾا إىل ا٢٧ٕ٣

( 
َ
ْ  نُ َك رْ أ  /(ثٌ خي ـِ  اةِ اَٛ َف ٥ُ ال
9- ( َ٤ ِ  ي٤٧ٟ أمضةرا. (ٌٝ ال
 ي٢٧ٕ ٤ٔي٭ة. (٠ٌ مِ ًَع وَ ) -2
 ي٪ِل اثل٧ؿة. (٠ٌ ٥َ خَ وَ ) -3
 .(ةٌ ؽَ ٥َ ثَ وَ ) -4
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5
ِ  دٌ رِ ٬ْ مَ وَ ) -6  كيه النضؿ. (٠ِ ٥َ َٓ ٢ْ ل

 :اِةاَقَطُناِل ِيِِ ِلاِمَعاِلَو ِواِلَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ِ ٥َ ال ْ  ِفْ  ٠ِ امِ َٓ ا١ْ وَ  ِٝ ال َٛ َف ٥ُ ال ذىط املكةٝةة ٨٦ صةاـ ؛ ٚ(اِض ؽَ ِٜ ا١ْ  ا ِفْ ٥َ ٫ُ ٌُ / َشْ اةِ ا
 اتلرصؼ جلٛك٫ كلىيب كدل٪ٮف ثةلٮاليح ٤ٔي٭٧ة ٔ٪ؽ املى٤عح.

 كرشيٟ ٦ةلٟ اكألص٪يب، ٚذىط مكةٝةد٫ هل إف رشط هل زيةدة ىلع ظىذ٫.

 :اِةاَقَطُناِل ِلَنُغُسِوُط َع

ْوُط خَ ) ْ  ٠ِ ٥َ ُشُ َٛ َف ٥ُ ال  /(انِ ٨َ اثْ  اةِ ا
9- ( 

َ
ُ لي أ ٰ ا١ْ  َط َتَ ْل  ي ؛ ألف ا٢٧ٕ٣ يف النضؿ ىلع ٨٦ ٢٧ٔ أك ٦ةؿ (٩ِ يْ ٢َ َْ  َؿ حْ ا ١َ ٤َ  ػِ اِٛ َٓ لََعَ

 /ٝك٧ني
٠تن٘ي٢ املٌؼةت، كإوبلح  ؛، كيذ١ؿر لك ق٪ح٢٧ٔ يٕٮد ٫ٕٛ٩ إىل اثل٧ؿةأظؽ٧٬ة/ 

ٓ األق٧ؽة، كرش املجيؽاتدلةرم املةء، كد٤ٞيط اجلؼ٢، ك ؛ ل٤ٕؿؼ، كإ٧٩ة ٚ٭ٮ ىلع ا٣ٕةم٢، ًك
أذرب اتل١ؿر؛ ألف ٦ة ال يذ١ؿر لك ق٪ح يجٍق أزؿق ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ املكةٝةة، كدس٤يٙ ا٣ٕةم٢ 
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 ٦س٢ ذلٟ إصعةؼ ث٫.
، كب٪ةء ظيُةف ، ك٩ىت املٌؼةت٠عٛؿ اآلثةر ٢٧ٔ يٕٮد ٫ٕٛ٩ إىل األرض؛زة٩ي٭٧ة/ 

أل٫٩ إوبلح ل٧٤ةؿ  ؛ٚ٭ٮ ىلع املةلٟا٣بكذةف، ك٩ىت األثٮاب، كإوبلح ٦ة ا٩٭ةر ٨٦ احلةاٍ، 
 ال ل٤س٧ؿة ٚٮصت ىلع رب املةؿ.

اك٣ٛأس، كاملٕٮؿ، كاملكعةة، كاملٌؼةت ا٣يت  ؛كي٤ــ املةلٟ اآلالت ا٣يت يذٮٚؿ ث٭ة ا٢٧ٕ٣
 دؽٚٓ امليةق.

٠عٛؿ ٩٭ؿ، أك ثرئ،  ؛كال جيٮز أف يرشط املةلٟ ىلع ا٣ٕةم٢ محبة ٣حف ٨٦ أ٧ٔةؿ املكةٝةة
 ؛ ٤ٚٮ رشط محبة ٨٦ ذلٟ .. ث٤ُخ؛ بلُبلف الرشط.ٗري ذلٟ كأأك ث٪ةء ظةاٍ ا٣بكذةف، 

 ٓ ٧٠ة ال جيٮز أف يرشط ىلع ا٣ٕةم٢ محبة ٨٦ املةؿ؛ اكملةء أك الك٧ٮـ أك األق٧ؽة؛ ألف ًك
 املكةٝةة ىلع أف ىلع ا٣ٕةم٢ ا٢٧ٕ٣ ٍٚٞ اكملٌةربح.

 وَ ) -2
َ
ِ ) ا٢٧ٕ٣ (رَ ػي َٜ حُ  نْ أ ٤ُ٦ٞح كال ٦سبل، ٚبل دىط مؤبؽة كال ٠ك٪ح  ؛(مٍ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٦ٍ ٤َ ؾَ ة

ذٞؽـ دةرة ي ؿةكإدراؾ اثل٧؛ أل٩٭ة ٔٞؽ الزـ ٚأمج٭خ اإلصةرة كحنٮ٬ة، مؤٝذح ثإدراؾ اثل٧ؿة
، ٚبل دىط مؤٝذح (اِْلً ََغ  ؽُ شَ اللي  ٩ِ يْ ذِ  ؽُ ٥ِ رْ حُ ) ، كيٕذرب يف املؽة أف دسٮف ز٦٪ةذأػؿ أػؿليك

 ثـ٨٦ ال يؽرؾ ٚي٫ اثل٧ؿ؛ خل٤ٮ املكةٝةة ٨ٔ ا٣ٕٮض.

 :ِةَسَنُغُسِوُط الجَّ

ْوُط الي )  /(انِ ٨َ اثْ  ةِ ؽَ ٥َ ُشُ
ِ ٫َ جُ ٬ْ َٞ ) -9 ؛ ٚبل يىط رشَ٭ة اكم٤ح ل٧٤ةلٟ، كال ل٤ٕةم٢، كال رشط يشء ٦٪٭ة (٦ِ يْ ػَ اِٛ َٓ ٢ْ ا ل

ألص٪يب؛ ٚإف ٢٧ٔ ىلع ذلٟ .. ٚبل يشء ل٤ٕةم٢ يف األكىل؛ أل٫٩ ٦ذربع ث٫٤٧ٕ، كهل يف ابلةيق 
ؽـ درب٫ٔ ث٫٤٧ٕ.  أصؿة املس٢؛ ٣ٛكةد املكُل ٔك

ِ  ثً ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ا ٤َ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -2 ُ ة
ْ
بل يىط أف ينرتط ألظؽ٧٬ة ز٧ؿة ٠٪ىٛ٭ة أك ز٤س٭ة، ٚ ؛(ثِ يَ ئِ ؾْ ال

مضؿات ثٕي٪٭ة، كال اعـ ثٕةـ، كال ٩ٮع ٨٦ النضؿ كلآلػؿ اآلػؿ، كال ٦ٞؽارا حمؽكدا ٨٦ 
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 ؛ أل٫٩ ػبلؼ اجله، كأل٫٩ ٝؽ ال دس٧ؿ ٬ؾق اجلؼبلت ٚيٌيٓ ٫٤٧ٔ، أك ال يس٧ؿ(9)اثل٧ؿة إدمةاع
 ٗري٬ة ٚيٌيٓ املةلٟ، ك٬ؾا ٗؿر.

ـءا ٨٦ اثل٧ؿة»كلٮ ٝةؿ/   ىلع أف ٦ة ٚذط اهلل ث٫ »ل٥ يىط ل٤٘ؿر، ٤ٚٮ ٝةؿ/ « .. ىلع أف لٟ ص
 وط، كمح٢ ىلع امل٪ةوٛح.« .. ٨٦ اثل٧ؿة يسٮف ثح٪٪ة

 :اِةاَقَطُناِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) َٛ َف ٥ُ ال َْ  ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ  /اةِ ا  الي  مَ ػَ إِلي 
ْ
، ٚبل ينرتط ٬٪ة، ث٢ ينرتط (ِج يْ رِ أ

 اتلأٝيخ.

 :اِةاَقَطُناِل ِدِزِوُغُسِوُط َم

ْوُط مَ ) ْ  دِ رِ ٬ْ ُشُ َٛ َف ٥ُ ال  /(ثٌ خي ـِ  اةِ ا
9- ( 

َ
 ََنْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

َ
يف ٦ٕةم٤ح أ٢٬  ٤ىعذ٫ ٨ٔ اجليب ٚ ، أ٦ة اجلؼ٢ ..(ًتا٨َ ِْ  وْ ًل أ

 ينةرؾ اجلؼ٢ يف أكرث األظاكـ، ٚأحلٜ ث٫.ؤل٫٩ ، كأ٦ة ا٣ٕ٪ت .. ٚػيرب

كال جتٮز املكةٝةة ىلع ٗري٧٬ة؛ ٠ذني كمن٧ل اقذٞبلال؛ ألف املكةٝةة رػىح ٚذؼذه 
 ث٧ٮرد اجله.

، (3)/ صٮاز املكةٝةة يف اجلؼ٢ كال١ؿـ كدميٓ النضؿ اذلم ٨٦ مأ٫٩ أف يس٧ؿ(2)كيف ا٣ٞؽي٥
ـء ٤ٕ٦ٮـ جي٢ٕ ل٤ٕةم٢ ٨٦ اثل٧ؿة؛ ألف قجت اجلٮاز احلةصح كاملى٤عح ك٬ؾا ين٢٧ اجل٧يٓ  جب

 ٚيٞةس ٤ٔي٫، كاهلل أ٥٤ٔ.
 وَ ) -2

َ
اوْ ؽُ ْٖ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ـء (ـً ؛ ٚبل دىط املكةٝةة ىلع ٚكةا٢ حل٘ؿق٭ة كي٢٧ٕ ٤ٔي٭ة .. جب

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.752-2/749) مٮقٔٮ

 (.417) ٠ٛةيح األػيةر. اتلججي٫دىعيط ( كاػذةرق اجلٮكم يف 2)

 (.91/219ل٤٪ٮكم ) رشح مك٥٤(، 5/93الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرمكب٫ ٝةؿ دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء، ا٩ْؿ ( 3)
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 . (9)٨٦ ز٧ؿ٬ة
 وَ ) -3

َ
؛ ٚبل دىط املكةٝةة ىلع مضؿ ٗري ٦ٕني؛ ٠أظؽ ا٣بكذة٩ني؛ ل٤٘ؿر، (٨ًايي َٓ ٤ُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 يسٌق اتلٕيني يف املض٤ف ث٢ ال ثؽ ٦٪٫ يف ا٣ٕٞؽ.كال 
 وَ ) -4

َ
؛ ٚبل دىط ىلع ٗري مؿيئ، ٤ٚٮ اكف املةلٟ أُٔل .. ل٥ يىط ث٢ (ايًّ ئِ ؽْ مَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ
 يٮَل اكبليٓ.

 وَ ) -5
َ
؛ ٚبل دىط ىلع مضؿ يسٮف حتخ يؽ ٗري (٠ِ امِ َٓ ا١ْ  ػِ يَ بِ ) النضؿ (نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 ا٣ٕةم٢.ا٣ٕةم٢؛ ٠أف جي٫٤ٕ ثيؽق كيؽ 
 وَ ) -6

َ
٧ةؿ.(هِ ؽِ ٥َ ثَ  حُ َل َن  وَ ػُ تْ  حَ لي أ  ؛ ٚبل دىط ىلع ٦ة ثؽا وبلح ز٧ؿق؛ ٣ٛٮات ٥ْٕ٦ اأٔل

                                        
 /ادل٬٫ر ٦٤ ٤ؼ٪ت٨اٝةؿ الك٧٭ٮدم/ »/ (341)ص/  ث٘يح املكرتمؽي٨ يف د٤ؼيه ٚذةكل ثٕي األا٧ح املذأػؿي٨ (1)

٤٤ٮق ثأ٫٩ ٠تك٤ي٥ ابلؾر ٨٦ املةلٟ .. أ٫٩ لٮ قةىق املةلٟ ا٣ٕةم٢ ىلع كدم حل٘ؿق٫ كيسٮف النضؿ ثح٪٭٧ة  ل٥ جيـ، ٔك
٨ وةظت  ح ا٣يت دٛؿد ٨ٔ املكةٝةة. ٔك ح، كإحلةؽ ذلٟ  /وس٩ اتلٞؿيتيف املـأر أ٫٩ يىط ٧٠ة ٝي٢ ث٫ يف املـأر
ح كاملؼةثؿة  ح يٞذيض أف ٨٦ صٌٮز املـأر ح ، أك .. صٌٮز٬ة ا ـه، أم أل٫٩ إف اكف ا٣ٛكي٢ ٨٦ املةلٟ . .ثةملـأر ٚاكملـأر

كهلؾا  ك٬ٮ األو٤ط ل٤٪ةس» /ٚاكملؼةثؿة، ث٢ احلةصح إىل امل٘ةرقح أكرث ٧٠ة ال خيًق، ٝةؿ يلع ثةيـيؽ.. ٨٦ ا٣ٕةم٢ 
ري٥٬ ٨٦ ٗري ٩سري اث٨ الكجيك/  ا٬. كٝؽ ٝىض ثؾلٟ احل٪ةث٤ح، كٝةؿ«درج ٤ٔي٫ ٧٤ٔةء ص٭ح النعؿ كظرضمٮت ٗك

ٝةؿ الكجيك/  /اتلعٛح. كيف «٦ة أظك٨ اتل٧ؾ٬ت كاقذ٧ٕةؿ األكص٫ يف درء املٛةقؽ الٮإٝح يف مىةد٦ح الرشع»
/ ٚذةكل ثةويهأم ٦ٓ دبيح٪٫ ل٧٤كذٛيت ٝةا٢ ذلٟ ا٬. كيف  «جيٮز اإلٚذةء ث٘ري املؾا٬ت األربٕح ملى٤عح ديجيح»
٫٤٧، ك٬ٮ ٢٧ٔ أ٢٬ املؽي٪ح، ك٬ٮ املٛىت ث٫ كاألو٤ط أف امل٘ةرقح جب٭ح ظرضمٮت ٢٧ٔ ث٭ة ٨٦ ال » ينٟ يف ٫٧٤ٔ ٔك

ح «ل٤٪ةس، حبكت ٦ة رشَٮق كدؿاًٮا ث٫ ممة ال خية٣ٙ املؾا٬ت  ..ا٬. كإذا صٌٮز٩ة امل٘ةرقح املؾ٠ٮرة ىلع ٝيةس املـأر
 /ٚحنرتط

 .أف يبني املؽة إىل اتلٕذيٜ ىلع ػبلؼ ٚي٫ -
 .إماكؿ ٚي٫، إذ ا٢٧ٕ٣ اآلف ىلع ػبل٫ٚ كأف يبني ٩ٮع اجلؼ٢ اذلم ي٘ؿق٫ ىلع -
 .كأال يرشط اثل٧ؿ ألظؽ٧٬ة ٝج٢ ا٣ٞك٧ح كبٕؽ٬ة -
٭ة ٗري ا٣٘ةرس إال ثإذ٫٩ ، أك يرشط ا٣ٞىت أك  - كأال يرشط الٮالء ك٬ٮ ٦٪ةٚٓ األرض ل٤ٕةم٢ ، أك أف ال يـٔر

 .احل٧ٍ ألظؽ٧٬ة
ح كإف ٥٤ٔ أف الرشط املؤزؿ ٬ٮ الٮاٝٓ يف و٤ت ا٣ٕٞؽ أك يف دل٤ف ا خليةر ال ٝج٫٤ كبٕؽق ، ٧٠ة أف ٨٦ رشكط املـأر

 .«؟كًل٥ ل٤ٕةم٢ ؟ثيةف املؽة ػبلٚةن ل٤كجيك، كبيةف صجف ابلؾر، كأ٫٩ ىلع ٨٦
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 :اِةاَقَطُناِل ُةَزِوُص

ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن ) َٛ َف ٥ُ ال   /اةِ ا
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ٰ ٪َٰ  َٝ خُ يْ ارَ ـَ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ ِ  هُ ػَ ٫ي َٓ خَ ِلَ  ثً ٨َ ـَ  ٠ِ غْ ا انلي ؼَ لََعَ  ِٗ ْه ٨ِ ة

 .(9)«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ ، «ؽِ ٥َ الي 

 تتنة يف أحهاو املطاقاة:

ٞؽ املكةٝةة الزـ ٨٦ ا٣ُؿٚني، ٤ٚحف ألظؽ٧٬ة ٚكؼ٫ ٝج٢ ا٩ذ٭ةء املؽة، كلٮ ٦ةت  ٔك
 أظؽ٧٬ة .. ٝةـ كارز٫ ٦ٞة٫٦.

كلٮ أُٔٯ مؼه آػؿ داثح حل٢٧ٕ ٤ٔي٭ة أك يذٕ٭ؽ٬ة، »ٚةاؽة/ ٝةؿ اخلُيت الرشبحين/ 
ثح٪٭٧ة .. ل٥ يىط ا٣ٕٞؽ؛ أل٫٩ يف األكىل ي١٧٪٫ إجيةر ادلاثح، ٚبل ظةصح إىل إيؿاد ٔٞؽ كٚٮااؽ٬ة 

 .(2)«٤ٔي٭ة ٚي٫ ٗؿر، كيف اثلة٩يح ا٣ٛٮااؽ ال حتى٢ ث٫٤٧ٕ

                                        
 كيسذت يف وي٘ح املكةٝةة/( 1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ قةىق زيؽ ٧ٔؿا ىلع اجلؼ٢ املٕؿكؼ ثسؾا، مكةٝةة رشٔيح ٦ؽة ق٪ح اكم٤ح أكهلة م٭ؿ ٠ؾا، 
٤ي٫ إوبلح ز٧ؿ اجلؼ٢ املؾ٠ٮر كد٤ٞيع٫، كد٪ٞيح ٩٭ؿق، كإوبلح األصةصني، كد٪عيح احلنحل، ث٧٪ةوٛح اثل ٧ؿة، ٔك

 كظِٛ اثل٧ؿ كصؾاذق كجتٛي٫ٛ، ي٢ٕٛ ذلٟ ث٪ٛك٫ أك ث٪ةاج٫.
 .(2/347) اإلٝ٪ةع (2)

ل٥ جيـ ...، كب٫ لٮ اقذأصؿ رأية ٣٘٪٥ ثس٤ر در٬ة كنك٤٭ة كوٮٚ٭ة كمٕؿ٬ة، أك ٩ى٫ٛ، أك دمي٫ٕ .. »ٝةؿ اث٪ة ٝؽا٦ح/ 
 «.ٝةؿ أثٮ أيٮب، كأثٮ ػيس٧ح، كال أ٥٤ٔ ٚي٫ خمة٣ٛة

 (.3/444) ٦٘ين املعذةج(، 5/975) ثؽاآ الى٪ةآ(، كا٩ْؿ 94/295) الرشح ال١جري(، 8/95) امل٘ين
يح. كركم ٨ٔ أمحؽ، كرصع٫ اث٨ دي٧يح، كاث٨ ا٣ٞي٥/ صٮاز اقتبضةر راع لرلاثح ثؽر٬ة كنك٤٭ة. كظيك ٨ٔ املةل١

ح اإلدمةع  (.94/938) اإل٩ىةؼ(، 691-2/688) مٮقٔٮ
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ح/ ٦ٕةم٤ح ىلع أرض ثجٕي ٦ة خيؿج ٦٪٭ة كابلؾر ٨٦ املةلٟ.  املـأر
 ىلع أرض ثجٕي ٦ة خيؿج ٦٪٭ة كابلؾر ٨٦ ا٣ٕةم٢.املؼةثؿة/ ٦ٕةم٤ح 

 حهه املصازعة واملخابسة:

ح دجٕة ل٧٤كةٝةة، كذلٟ إذا اكف ثني النضؿ ثيةض ال ي٧س٨ إٚؿادق ثةلكَق،  جتٮز املـأر
 .أ٢٬ ػيرب ٚيٕةم٢ املةلٟ مؼىة ىلع النضؿ كاألرض، ٧٠ة اعم٢ اجليب 

ةٝى٤ىحً  َهى اجلَّيًبُّ جى ٚإف اك٩خ ٦٪ٛؿدة ٨ٔ املكةٝةة .. ل٥ جتـ، ٚٞؽ  عى ال٧ي ةً، كى ةثىؿى ؼى ٨ً ال٧ي ، (9)ٔى
ٝىةؿى  جىَهى ك ةً، كى ؿى ؤىاصى ؿى ثًةل٧ٍي مى

ى
ًح، كىأ ٔى ارى ـى ٨ً ال٧ٍي َس ة٫َِا»/ ٔى

ْ
ك٣ٕؽـ احلةصح إحل٭ة، ٧ٚ٪ٕٛح  ،(2)«َل ةَأ

األرض ي٧س٨ حتىي٤٭ة ثةإلصةرة، ٥٤ٚ جيـ ا٢٧ٕ٣ ٤ٔي٭ة ثجٕي ٦ة خيؿج ٦٪٭ة اكملٮايش 
 .النضؿخببلؼ 

 .املؼةثؿة .. ٚبل جتٮز دجٕة كال اقذٞبلال؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح اجلة٬يح ٔ٪٭ة كال خمىهأ٦ة ك
ٔؽد ٨٦ النةٕٚيح اكث٨ ػـي٧ح، كاث٨ امل٪ؾر، كاث٨ رسيش، كاخلُةيب، كاجلٮكم  وٛػ اعخار

ح كاملؼةثؿة اقذٞبلال؛  م٢ ٚٞؽ صٮاز املـأر جي  اجليب اعى ٍؿي ة خيى ًؿ ٦ى ٍُ ى بًنى يرٍبى ة ٨ٍ٦ً أ٢٬ ػى ٦ً٪ٍ٭ى
ٍرعو  ٍك زى

ى
ؿو أ ٮًؿ اهللً  ،(3)ثى٧ى لًؿىقي الًً٭٥ٍ، كى ٍمٮى

ى
ة ٨ٍ٦ً أ ذى٤٧ًيٮ٬ى ٍٕ ٍف حى

ى
ى أ ة ىلعى ًؿ٬ى ؿي ثى٧ى ٍُ  .(4)مى

كدٔٮل أ٩٭ة إ٧٩ة صةزت دجٕة ل٧٤كةٝةة ال دحل٢ ٤ٔي٭ة، ث٢ صةزت مكذ٤ٞح؛ ألف املٕىن 

                                        
رٍضي ، ( ٨ٔ صةثؿ 9536(، كمك٥٤ )2389ابلؼةرم )( 1)

ى
ةي/ ٚىةأٍل ةثىؿى ؼى ة ال٧ٍي َّ٦

ى
/ " أ ، ٝىةؿى ةثًؿه ىة صى ى جلى / ٚىرسَّ ةءه ُى ٝىةؿى خى

ة، ثي٥َّ  ٜي ًذي٭ى ًٛ يي٪ٍ ٢ً ذى ٢ي إًىلى الؿَّصي ة الؿَّصي ٭ى ٕي ، يىٍؽذى ةءي ٌى ًت يًف اجلٍَّؼ٢ً  ابٍلىيٍ َى ٓي الؿُّ يٍ / بى ابى٪ىحى ـى فَّ ال٧ٍي
ى
٥ى أ خى زى ًؿ، كى ؾي ٨٦ًى اثل٧َّى ػي

ٍ
يىأ

يبٍلن ". ةا٥ًى ثًةحٍلىتِّ ٠ى ٞى ٍرعى ا٣ٍ َـّ ٓي ال ، يىًبي ٟى ً ل ًٍٮ ذى ى حنى ٍرًع ىلعى َـّ ةٝى٤ىحي يًف ال عى ال٧ٍي ، كى يبٍلن ٧ًٍؿ ٠ى  ثًةتلَّ

 .( ٨ٔ زةثخ ث٨ الٌعةؾ 9549مك٥٤ )( 2)

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9559(، كمك٥٤ )2328ؼةرم )ابل( 3)

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9559مك٥٤ ) (4)
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ح، كٝيةقة ىلع ا٣ٞؿاض،  ح املضٮز ل٧٤كةٝةة مٮصٮد يف املـأر ٚإ٫٩ صةاـ ثةإلدمةع، ك٬ٮ اكملـأر
ح. ىةر مكذ٧ؿكف ىلع ا٢٧ٕ٣ ثةملـأر  يف لك يشء، كاملك٧٤ٮف يف دميٓ األمىةر كاأٔل

أ٩٭ة حم٧ٮ٣ح ىلع ٦ة إذا  /ٚةجلٮاب ٔ٪٭ة.. كأ٦ة األظةدير الكةثٞح يف اجليه ٨ٔ املؼةثؿة 
ؿ، أك ز٧ؿة اعـ ثٕةـ ، أك ز٧ؿة زرع ثٕي٪٫ كلآلػؿ اآلػرشَة للك كاظؽ ُٕٝح ٦ٕي٪ح ٨٦ األرض

ى / ٚٞؽ ٝةؿ راٚٓ ث٨ ػؽيش، (9)أك حنٮ ذلٟ ٚإ٫٩ ال جيٮز إدمةاع كفى ىلعى فى اجلَّةسي ييؤىاًصؿي ة اكى ٧ى إًجَّ
ٍ٭ًؽ اجلَّيًبِّ  ةًذيىة٩ىةًت  خى ى ال٧ٍى اًكؿً (2)ىلعى ٍرجىةًؿ اجٍلىؽى

ى
أ ىٍك٤ى٥ي (3)، كى ي ا، كى ؾى ٟي ٬ى يىٍ٭٤ً ٍرًع، ذى َـّ ٍميىةءى ٨٦ًى ال

ى
، كىأ

ؾى  ءه ٬ى ٍ ة يشى َّ٦
ى
، ٚىأ ٪٫ٍي ٟى زيًصؿى خى ً ل ا، ٚىزًلى ؾى اءه إًالَّ ٬ى ٨ٍ ل٤ً٪َّةًس ٠ًؿى ا، ٚى٤ى٥ٍ يىسي ؾى ٟي ٬ى يىٍ٭٤ً ا، كى ؾى ىٍك٤ى٥ي ٬ى ي  ا، كى

ٮفه  ٧ي ٌٍ ـه مى ٤يٮ ٍٕ سى ث٫ًً ..  ٦ى
ٍ
 .(4)ٚىبلى ثىأ

كأ٦ة ٠ؿاء األرض بيشء ٤ٕ٦ٮـ م٧ٌٮف ٩ٞؽا أك زيةثة أك َٕة٦ة ٨٦ ٗري صجف ٦ة خيؿج 
ٍٕؽٚٞؽ ٝةؿ كًلؾا ٨٦ صجف ٦ة خيؿج ٦٪٭ة؛  ،(5)إدمةاع ٦٪٭ة .. ٚضةاـ  ٪َّة ٩يٍسؿًم »/  قى ٠ي

ة٩ىة رىقي  ٪ى٭ى ة، ذى ةًء ٦ً٪ٍ٭ى ؽى ثًةل٧ٍى ًٕ ة قى ٦ى ٍرًع كى َـّ ايًق ٨٦ًى ال ٮى ى الكَّ ة ىلعى رٍضى ث٧ًى
ى
،   ٮؿي اهللًاأٍل ٟى ً ل ٨ٍ ذى خى

حو  ٌَّ ٍك ًٚ
ى
تو أ ٬ى ة ثًؾى ٍف ٩يٍسًؿيى٭ى

ى
٩ىة أ ؿى مى

ى
 .(6)«كىأ

                                        
ح اإلدمةع(، 291، 91/998رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤ ) (1)  (.752-2/749) مٮقٔٮ

/ كيه مكةي٢ امليةق، كٝي٢/ ٦ة يججخ ىلع ظةٚيت مكي٢ املةء، كٝي٢/ ٦ة يججخ ظٮؿ (91/998رشح اجلٮكم ىلع مك٥٤ ) (2)
 كيه ٣ْٛح ٦ٕؿبح ك٣حكخ ٔؿبيح.الكٮايق، 

 / أكاا٤٭ة كرءكق٭ة، كاجلؽاكؿ/ دمٓ صؽكؿ، ك٬ٮ/ اجل٭ؿ الى٘ري اكلكةٝيح.أم (3)

 (.9547مك٥٤ )( 4)

(/ كٝؽ أ٤َٜ اث٨ امل٪ؾر أف الىعةثح أدمٕٮا ىلع صٮاز ٠ؿاء األرض ثةذل٬ت 5/25الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرم (5)
ح اإلدمةع(، 2/932) اإلٝ٪ةعكا٩ْؿ  ةر ٤ٔي٫.كا٣ٌٛح، ك٢ٞ٩ اث٨ ثُةؿ ادٛةؽ ٚٞ٭ةء األمى ، 2/755) مٮقٔٮ

756.)  

 (، كاألبلةين.5219(، كوعع٫ اث٨ ظجةف )3894(، كا٣جكةيئ )3399أثٮ داكد )( 6)
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ْـ ثً َٖ ١ُ  ةُ ارَ سَ اْلِ ) ِ  ٣ٌ / ا  ل
ُ
 .(ةِ ؽَ سْ ْل

ٰ ٤َ  ػٌ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ ) ِ َٛ  ةٍ دَ ٬ْ ُه ْٜ ، ٤َ ثٍ ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ثٍ َٓ َٙ ٨ْ لََعَ ِ  ثٍ ٢َ اة ِ  ثِ اضَ ةَ اْلِ وَ  لِ ؼْ تَ ٢ْ ل  .(مٍ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٍض ٬َ ِٓ ة
ح إدمةاع ََ ىَسُ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كاإلصةرة مرشٔك ۡرَعػب

َ
ََّ  َٔ ًب َف ـَإِنب أ ُْ ُسَٔر

ُ
ََّ أ ُْ ]ا٣ُبلؽ/  ﴾احُٔ

َيا٤َِث/ ... َورَُس٠ٌ »/ ٚي٧ة يؿكي٫ ٨ٔ رب٫ ٔـ كص٢ ، ك٣ٞٮهل [6 ِٜ ٧َا َعْه٣ْ٫ُ٥ُ ي٬ََْم ا١
َ
ذَلَذٌَث أ

َخ٬َْف ٩ُ٨ْ٤ِ،  ـْ ِسيًا، َ٘ا
َ
َسَؽ أ

ْ
َخأ ـْ ْسؽَهُ ا

َ
٩ِ أ ٍِ ْٓ ْن »/ ، كٝةؿ (2)«َول٣َْ ُح

َ
ْسؽَهُ َرْت٠َ أ

َ
ِسَي أ

َ
٬ا اْل ٍُ ْخ

َ
أ

َؽ٩ُُٛ  َْ ٗي  ، كل٤عةصح؛ ألف ا٣ٕٞؽ ىلع امل٪ةٚٓ ثٕؽ كصٮد٬ة ٗري ممس٨؛ ٚإ٩٭ة دذ٤ٙ ث٧يض (3)«َيِ
 .الـ٦ةف

 .(4)ٔٞؽ الزـ، ٣حف ألظؽ٧٬ة ٚكؼ٫ ثبل ٔؾر إدمةاع يهك

( 
َ
  ةِ ارَ سَ اْلِ  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، كيه اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ.(ثٌ َٖ يْ ِن ) -9
 وَ ) -2

ُ
 ، كيه ا٣ٕٮض املجؾكؿ ٦ٞةث٢ امل٪ٕٛح.(ةٌ ؽَ سْ أ

 ، كيه ٦٪ٕٛح ا٣ٕني املكذأصؿة.(ثٌ َٓ َٙ ٨ْ ٤َ وَ ) -3
 املكذأصؿ.ك، ك٬ٮ املؤصؿ (ػٌ ِٛ ًَع وَ ) -4

                                        
ح اإلدمةع(، 2/999) اإلٝ٪ةع(، 419) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/659) حتٛح ال٤جيت( 1)  (.2/655) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2271( ابلؼةرم )2)

 ، كوعع٫ األبلةين.( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 2443( اث٨ ٦ةص٫ )3)

ح اإلدمةع( 4)  (.2/799) مٮقٔٮ
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 :ِةاَزَداإِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

َْ ، ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ  /ةِ ارَ سَ اْلِ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ )  الي  مَ ػَ إِلي 
ْ
ري مؤٝذح، (ِج يْ رِ أ ، ٚذىط مؤٝذح، ٗك

 ث٢ ٦ٞؽرة ث٢٧ٕ، أك مؤبؽة.

 ُغُسِوُط اأُلِدَسِة:

ْسَؽةِ(
ُ
ْوُط اْل  /يه رشكط اثل٨٧ املذٞؽ٦ح اكم٤ح، ك٨٦ ذلٟ )ُشُ

ِ ٫َ خُ يَ ؤْ رُ ) -9 ثىٛح الك٥٤، ث٪ةء ىلع ٔؽـ صٮاز ثيٓ ؛ ٚبل يسٌق كوٛ٭ة (ثً ٨َ يي َٓ ٤ُ  ْج ٧َ َك  نْ ا إ
 ا٣٘ةات.

٤َ٬ُْ٢ًث ا ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -2 ْٓ ِ  ثً ْٙ ِن ًرا وَ ػْ َٛ ًفا وَ جْ سِ ٤َ َ  نْ إ   ٦ْ سُ حَ  ٣ْ ل
ِ ؼَ َٰٞ ؛ أم ل٥ دس٨ ٦ٕي٪ح (َٝ ل

اكثل٨٧ ٚي٧ة دٞؽـ؛ ألف اجل٭٢ ثةألصؿة ٗؿر حمؿـ، ٚبل يىط إصةرة داثح ث٤ٕٛ٭ة، أك دار 
 ل٤ض٭ة٣ح. ث٧ٕةرد٭ة؛

 ٤ٕ٦ٮ٦ة ل٧ٕ٤ةرة كا٤ٕ٣ٙ .. صةز؛ لـكاؿ اجل٭ة٣ح.ٚإف ذ٠ؿ ٝؽرا 
ح (ثً ٥َ ٢ي َف مُ ) ٗري مؤص٤ح (ثً ا١ي ا ضَ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -3 ْ  ِفْ ) ٦ٞجًٮ دل٤ف ا٣ٕٞؽ ٝجٌة  (ِؿ ٢ِ شْ ٥َ ال

ِ  ِفْ ) ظٞيٞية، ك٬ؾا ؛ ٚبل جيٮز ٚي٭ة دأػري األصؿة، كال دأصي٤٭ة، كال احلٮا٣ح ث٭ة كال (ثِ ٤ي ة اذل  ارَ سَ إ
 جيٮز ذلٟ يف ز٨٧ الك٥٤؛ ألف إصةرة اذل٦ح ق٥٤ يف امل٪ةٚٓ.، ٧٠ة ال ٤ٔي٭ة

أ٦ة يف إصةرة ا٣ٕني .. ٚذىط األصؿة ٦ٕض٤ح، كمؤص٤ح ثأص٢ ٤ٕ٦ٮـ، ك٤ُ٦ٞح كاإلَبلؽ 
ري٬ة، كدىط احلٮا٣ح ث٭ة  األصؿة حم٧ٮؿ ىلع اتلٕضي٢، كيىط دأػري ا٣ٞجي يف املٕي٪ح ٗك

٤ي٭ة، كاالقتجؽاؿ ٔ٪٭ة.  ٔك

 :ِةَعَفِيَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ َف َخْ  ثِ َٓ َٙ ٨ْ ٥َ ُشُ
 ثأف دسٮف ٦٪ٕٛح ٦ٞىٮدة ٦جةظح م٧ٌٮ٩ح. أم هلة ٝي٧ح؛ (ثً ٤َ ٬  َٜ خَ ا ٤ُ ٫َ جُ ٬ْ َٞ ) -9

، أك ٔجؽ كصعل و٘ريي٨؛ ٣ٕؽـ إماكف ٚبل دىط إصةرة ٦ة ال ٩ٛٓ ٚي٫؛ ٠ع٧ةر ز٨٦
 اال٩ذٛةع ظةال.
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 .؛ ٠ذٛةظح ل٤ن٥(9)كال ٦ة ٦٪ٕٛذ٫ ٗري ٦ٞىٮدة إدمةاع
٦ة ٦٪ٕٛذ٫ حمؿ٦ح، ٚبل جيٮز ٦٭ؿ ابليغ، كال ظ٤ٮاف الاك٨٬، كال أصؿة ٨٘٦ ك٩ةحئح ال ك
، ٧٠ة ال يىط رشاء ٦ة ال ٩ٛٓ ٚي٫ أك ٦ة ٫ٕٛ٩ حمؿـ، ث٢ ٬ؾا أكىل؛ ألف امل٪ٕٛح ٬٪ة يه (2)إدمةاع

 املٞىٮدة ثةذلات.

 كال يىط دأصري ِكت ٥٤ٕ٦ ل٤ىيؽ؛ ألف ٦٪ٕٛذ٫ ٗري م٧ٌٮ٩ح.

ٔي٪ة كوٛح؛ ٚبل يىط دأصري  ةؿاملؤصَّ ة٣ٕني ، كيٕذرب ا٥٤ٕ٣ ث(3)إدمةاع (ثً ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ا ٤َ ٫َ جُ ٬ْ كَ )وَ  -2
 .أظؽ ا٣ٕجؽي٨، كال أظؽ ادلاري٨

اقس٨ ٦ة ثؽا لٟ »كيٕذرب ا٥٤ٕ٣ ثةمل٪ٕٛح ٚبل يىط اإلصةرة ىلع ٦٪ٕٛح دل٭ٮ٣ح؛ ٠ٞٮهل/ 
 «.٦ة ثؽا يل»، أك/ «سؾاث

 ويهص حٜػيؽ٪ا ةأضػ أمؽي٦/
٪حن آصؿدٟ ٬ؾق »٠ػ ة٥ػة؛ -أ  .(4)إدمةاع «ادلار أك الكيةرة قى

 .(5)إدمةاع «اقذأصؿدٟ تلؼيٍ يل ٬ؾا اثلٮب، أك حت٢٧ يل ٬ؾق الىربة»٠ػ أو ة٠٥ٓ؛ -ب
٧٠كذأصؿ  ؛ح كلٮ ٗري ٦ةلٟ ل٤ٕنيٕٛل٤ٕةٝؽ ٤ٔي٭ة كاليح؛ ث٤٧ٟ ل٧٤٪يسٮف كأف  -3

 كمٮىص هل، أك كاليح أك كٌل٣ح.
؛ ٚبل جيٮز إجيةر حنٮ داثح مةردة، ك٦٘ىٮب ال ظكة كرشاع (٣ِ يْ ٢ِ ْف ا١تي  ةَ رَ وْ ػُ ْٜ ا ٤َ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -4

، كال اقتبضةر ظةاي ك٩ٛكةء مك٧٤ح جلعٮ ٠جف مكضؽ؛ ٣ٕؽـ ٝؽرد٭ة يٞؽر ىلع ا٩زتا٫ٔ
 رشاع ىلع امل١ر ٚي٫.

؛ اك٩٭ؽاـ ادلار كمٮت ادلاثح املٕي٪ح .. ث٤ُخ اإلصةرة يف (9)كإذا د٤ٛخ ا٣ٕني املكذأصؿة
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.2/691) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع (2)  (.694، 693، 2/941) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 3)  (.2/662) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 4)  (.2/712) مٮقٔٮ

ح ( 5)  (.2/664) اإلدمةعمٮقٔٮ
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املةيض؛ ٚإف د٤ٛخ كٝؽ مىض ٤ٔي٭ة يف يؽق ٦ؽة ملس٤٭ة أصؿة .. ٚإ٩٭ة  ، أ٦ة(2)املكذٞج٢ إدمةاع
ـ امل٪ٕٛحي يف املؽة املةًيح، ٚإذا ٝي٢/  ٮَّ ٞى يؤػؾ « .. ٠ؾا»تكذٞؿ ٤ٔي٫ ثجكبذ٭ة ٨٦ األصؿة، ٚذي

  ثذ٤ٟ ا٣جكجح ٨٦ املكُل.
ِ  ثً َٓ اِٛ ا وَ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -5  خَ ْف ٥ُ ٢ْ ل

ْ
االقتبضةر ىلع ٔجةدة دٛذٞؿ ؛ ٚبل يىط ٫ً حًلِّ ٮٍ أك مٮٍل٫ أك مى  (ؽِ سِ أ

ؿ. كذأصى  إىل ٩يح ال دٞج٢ اجليةثح؛ ٠ىبلة كإ٦ة٦ح كوٮـ؛ ألف ٩ٕٛ٭ة يٕٮد إىل ال٧ي
..  كد٤ٕي٥ ا٣ٞؿآف ِك٫ أك ث٫ٌٕ ،كجت٭زي ٦يخ ،٠أذاف كإٝة٦ح ؛أ٦ة ٦ة ال حيذةج إىل ٩يح

٧ؿة، كدٛؿٝح زٌلة كًلٛةرة، كٚيىط االقتبضةر ٤ٔي٫ ذثط ، كًلؾا ٦ة يٞج٢ اجليةثح؛ ٠عش ٔك
 أًعيح.

ـْ  ثٍ ٨َ ٥  يَ خَ ٤ُ َدْيَ ا ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -6 اكقتبضةر ا٣بكذةف ل٤س٧ةر، كالنةة  ؛(ًػاْه َٛ  ْيٍ خَ  اءَ َٙ يْ تِ ا
 .(3)ل٤ج٪٭ة، أك لىٮٚ٭ة، أك لٮدل٬ة

ةع الىيب ٚ، ٚإف ل٥ دس٨ األٔيةف ٦ٞىٮدة ث٢ دجٕة .. صةز يىط اقتبضةر ا٣ْرئ إلًر
أك ٝ٪ةة لبل٩ذٛةع ث٧ةا٭ة تلٕؾر ثي٫ٕ ذ٠ؿق يف  اقتبضةر ثرئك ؛ لآليح؛ كل٤عةصح،(4)إدمةاع

ح  .(5)كأو٤٭ة الؿًك

 :ِةاَزَداإِل ِداِقَع ُطِسَغ

 خَ ْف مُ وَ  ؽٍ س  ؤَ مُ  ٦ْ ٤ِ  ةِ ارَ سَ اْلِ  ػِ ِٛ ًَع  ُط َشْ )
ْ
ِ ةَ  ٦َ ٤ِ  ِّ يْ اْْلَ  ػِ ِٛ ًَع  ُط َشْ  /ؽٍ سِ أ ـِ َتٍ ْل مُ وَ  ٍّ ائ ٰى ٬َ ، 

 ِ ْ  مِ َل ـْ إ  خَ ْف ٥ُ ال
ْ
ِ  ؽِ سِ أ ٚبل ينرتط يف إصةرة ٔني كال ذ٦ح، خببلؼ ابليٓ، كإف اك٩خ إصةرة  (٣ٍ ٢ِ ْف ٥ُ ل

=
                                         

كػؿج ثػ)ا٣ٕني املكذأصؿة( ٦ة إذا اك٩خ اإلصةرة يف اذل٦ح، ٚإف املؤصؿ إذا أظرض٬ة ك٦ةدخ يف أز٪ةء املؽة .. ٚبل ( 1)
 د٪ٛكغ اإلصةرة، ث٢ جيت ىلع املؤصؿ إثؽاهلة ثؽاثح أػؿل يكذٮيف ٦٪٭ة امل٪ٕٛح املذٜٛ ٤ٔي٭ة.

ح اإلدمةع( 2)  (.796، 2/793) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع(3)  (.2/661) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 4)  (.2/683) مٮقٔٮ

 (.3/465) ٦٘ين املعذةج(، ك3/948) ال١ربل(، كا٣ٛذةكل ا٣ٛٞ٭يح 3/394) ا٣٘ؿر ابل٭يح(5)
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 ا٣ٕني م١ؿك٬ح دكف إصةرة اذل٦ح.

 :ًِِيَعاِل ِةاَزَدِِ ُةَزِوُص

ِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )   /ْيِ َٓ ا١ْ  ةِ ارَ سَ إ
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِؼهِ الي  َٝ حُ ؽْ آسَ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ ِ ؛ ثً ٨َ ـَ  ارَ َ٪ٰ ِ ٫َ ٨َ ُٟ ْف تَ ١  ثِ ائَ ٥ِ ا ة

 .(9)«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،«ارٍ ٨َ حْ دِ 

 :ِةمَّالرِّ ِةاَزَدِِ ُةَزِوُص

ِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )  / ثِ ٤ي اذل   ةِ ارَ سَ إ
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
ْ أ ِ  ُُبي ا ا١ْ ؼَ ٪َٰ  ٠َ َحْ  َٝ خَ ٤ي ذِ  ُج ٤ْ ؾَ ل ا ؼَ َٞ  َلِ  ةَ َلٰ إ

 ِ  .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،«ارِ ٨َ حْ ا ال  ؼَ ٫َٰ ة

ْرًىا ٤َْيَخًث .. َِِ٘هَ َل »/ ، ث٢ مكذعت؛ ٣ٞٮهل (2)إظيةء املٮات صةاـ إدمةاع
َ
ْضَيا أ

َ
، «٦ْ٤َ أ

ا-٩َُ٢َ٘ ذِْي٫َا »/ كيف ركايح ٍصؿن
ى
يًنٍ أ ٍٕ ٬َاِف ٫َ٨ْ٤ِا .. َذ٬َ٫ُ َلُ َنَػَٛثٌ -حى َٓ َك٢َِج ا١ْ

َ
، كي١٤٧٭ة (3)«، َو٤َا أ

                                        
كيسذت يف وي٘ح اإلصةرة/ احل٧ؽ هلل، اقذأصؿ ٧ٔؿك ٨٦ زيؽ دارق املٕؿكٚح احلةد هلة رشٝة ... إ٣غ اكم٤ح ل٤ك١ىن ( 1)

اكم٤ح اثذؽاؤ٬ة ٨٦ ظني ا٣ٕٞؽ ٚةحتح م٭ؿ ٠ؾا ٨٦ ق٪ح ٠ؾا، ثأصؿة ٤ٕ٦ٮ٦ح ٝؽر٬ة ٦ةاح دي٪ةر، كٝجي ق٪ح 
 املكذأصؿ ا٣ٕني املكذأصؿة، كٝجي املةلٟ األصؿة، إصةرة وعيعح رشٔيح.

 كوٮرة دٔٮل اإلصةرة/ أف يٞٮؿ ٧ٔؿك/
لبل٩ذٛةع ث٭ة يف الك١ىن، كأ٩ة ٦ُة٣ت هل أديع أين اقذأصؿت ٨٦ زيؽ ٬ؾا دارق املٕؿكٚح احلةد هلة رشٝة .. إ٣غ؛ 

 ثتك٤ي٥ ذلٟ الٮاصت ٤ٔي٫، ك٬ٮ ممذ٪ٓ، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثؾلٟ.
كإف اكف املؽيع املؤصؿ .. ٝةؿ/ أديع أين أصؿت ٧ٔؿا ٬ؾا دارم املٕؿكٚح احلةد هلة ... إ٣غ، ث٧بح دي٪ةر ٦ؽة ق٪ح 

 تك٤ي٥ الٮاصت ٤ٔي٫، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثؾلٟ.ل٤ك١ىن، كأ٩ة ٦ُة٣ت هل ثةألصؿة املؾ٠ٮرة، ك٬ٮ ممذ٪ٓ ٨٦ ا٣
ح اإلدمةع(، 2/933) اإلٝ٪ةع( 2)  (.2/81) مٮقٔٮ

ابلؽر (، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 5215(، كالـيةدة هل، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم كاث٨ ظجةف )94279(، كأمحؽ )9379( ا٣رت٦ؾم )3)
 (.7/57) امل٪ري
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ٚر »/ املعيي ثةإلظيةء؛ ٣ٞٮهل  َض
َ
َضٍػ .. َذ٬َ٫ُ أ

َ
ْرًىا ١َحَْفْج ِل

َ
ْخ٥ََؽ أ

َ
، كقٮاء أذف هل (9)«٦ْ٤َ أ

، إال أف يذ٤ٕٜ ثةملٮات ظٜ، ٠أف ظُلى اإل٦ةـ أـ ال، ا٠ذٛةء ثإذف قيؽ األك٣ني كاآلػؿي٨ 
  اإل٦ةـ ُٕٝح ٦٪٫ ٚأظية٬ة مؼه، ٚبل ي١٤٧٭ة إال ثإذف اإل٦ةـ.

 أرَكن إضياء اد٬ات ذلذث/
 ك٬ٮ ٨٦ أظية املٮات. حميي، -1
 ك٬ٮ األرض املعيةة. وم٬ات، -2
 ك٬ٮ د٭يبح املٮات كإوبلظ٫. وإضياء، -3

 غسط احمليي:

 شط ادطيي اذ٨ان/
، كلٮ ٗري لك ٨٦ صةز هل أف يذ٤٧ٟ األمٮاؿ .. صةز هل اإلظيةءٚ أن يهص ح٩ٟ٢٥، -1

 ملكٙ.
٨ .. ٤ٚحف هل٥ اإلظيةء اكف يف ثرل اإلقبلـإف  الـلم -2 كذأ٦ى ؽ كال٧ي ٕة٬ى ، أ٦ة اذلَل كال٧ي

يف ثبلد اإلقبلـ، كلٮ أذف هل٥ اإل٦ةـ، كيؽؿ هل ذ٠ؿ األصؿ كالىؽٝح ٚإ٩٭ة ال دسٮف لاكٚؿ، كأ٦ة 
 يف ثبلد ال١ٛةر .. ٤ٚ٭٥ إظيةؤ٬ة؛ أل٫٩ ٨٦ ظٞٮٝ٭٥ كال رضر ٤ٔي٪ة ٚي٫.

 غسط اإلحياء:

ِ  ال٬٥َْاِت )إِْضَياُء   ٩ُ ُٟ ٢ْ مِ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ُب حي َتَ حَ  يْ اذلي
َ
 يي ٫َ حُ  نْ / أ

َ
ِ  ٩ُ ٨ْ ٤ِ  ءٍ َشْ  ُكر  أ  (اِْلً ََغ  ٩ُ ٨ْ ٤ِ  ػُ َه ْٜ ا حُ ٥َ ل

أ٫ٞ٤َ، كال ظؽ هل يف ال٤٘ح ٚؿصٓ ٚي٫ إىل ا٣ٕؿؼ،  حبكت ٦ة يٞذٌي٫ ا٣ٕؿؼ؛ ألف اجليب 
 كخيذ٤ٙ ٬ؾا ثةػذبلؼ ا٣٘ؿض اذلم يٞىؽق املعيي/

                                        
 .(، ٨ٔ اعئنح 2335( ابلؼةرم )1)
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املعيي إظيةء املٮات مك١٪ة .. امرتط ٚي٫ حتٮيٍ ابلٕٞح ثب٪ةء ظيُة٩٭ة ث٧ة ٚإذا أراد  -
ؿ أك ٝىت، كامرتط أيٌة قٞٙ ثٌٕ٭ة ك٩ىت  ضى صؿت ث٫ اعدةي ذلٟ املاكف ٨٦ آصؿ أك ظى

 .(9)ثةب إف صؿل ث٫ ا٣ٕؿؼ
كإف أراد املعيي إظيةء املٮات زريجحى دكاب .. ٚي١ٌق حتٮيٍ دكف حتٮيٍ الك١ىن، كال  -

 الكٞٙ.ينرتط 
ٍكط  - حن .. ٚيض٧ٓ ا٣رتاب ظٮهلة، كيكٮم األرض ثسى كإف أراد املعيي إظيةء املٮات مـٔر

كذى٢ٕو  ٛي، كدؿديت ٦ةء هلة بنٜ قةٝيح ٨٦ ثرئ أك ظٛؿ ٝ٪ةة، ٚإف ٠ٛة٬ة  مي ٪ؼى ٥ِّ ٦ي َى ٚي٭ة، ك
 املُؿ املٕذةد .. ل٥ حيذش ٣رتديت املةء.

ٓي ا٣رتاب، كاتلعٮيٍ ظٮؿ أرض ا٣بكذةف كإف أراد املعيي إظيةء املٮات بكذة٩ة .. ٚضى  - ٧ٍ
 إف صؿت ث٫ اعدةه، كينرتط ٦ٓ ذلٟ ا٣٘ؿس.

 :اِءَيِحاإِلِب ُوَلِنُي ِيِرالَّ اُتَوَناِل

( ْ ِ  اُت ٬َ ٥َ ال ِ  ُٝ ٢َ ٥ْ حُ  يْ اذلي  / اءِ يَ ضْ اْلِ ة
َ
َ  ٌض رْ أ َ وَ ، مِ َل ـْ اْلِ  ِفْ  ؽْ ٥َ ْٓ تُ  ٣ْ ل ٧ٚة ، (ؽٍ مِ ًَع  ٣َ يْ ؽِ ضَ  ٦ْ سُ حَ  ٣ْ ل

، كًلؾا ٦ة ٧ٔؿ ٨٦ ٝج٢ ك٬ٮ اآلف ػؿاب، (2)٧ٕ٦ٮرا .. ٚبل جيٮز د٫١٤٧ ث٧ٕةرة إدمةاعاكف اآلف 
ٔيؿؼ، مك٧٤ة اكف أك ذ٦ية، كال يي٤٧ىٟ ثةإلظيةء.  ث٢ ٬ٮ ملةل٫١ إف 

٫ كا٧ٕ٣ةرة إقبل٦يح .. ٚ٭ؾا امل٧ٕٮر ٦ةؿ ًةآ، األمؿ ٚي٫ لؿأم/ اإل٦ةـ  ؿؼ ٦ةل١ي ٚإف ل٥ يٕي
 يف ظ٫ْٛ، أك ثي٫ٕ، كظِٛ ز٧٪٫.

 مكذعٜ ملةلٟ ا٣ٕةمؿ دجٕة ل٤ٕةمؿ.؛ أل٫٩ (3) ي٤٧ٟ ثةإلظيةء ظؿي٥ي اعمؿو إدمةاعكال

                                        
( ٩ىت األثٮاب ٦ٛٞٮد يف ٠سري ٨٦ ٝؿل ابلٮادم، كٝؽ اَؿدت اعدد٭٥ ثذٕؿيي ػنجح ٍٚٞ، ٚةملذض٫ يف ٦س٢ ذلٟ/ 1)

٠ٛةيح ادجةع اعدد٭٥، ك٢ٕ٣ ٨٦ رشط ٩ىت األثٮاب الك٫٦ حم٧ٮؿ ىلع ٨٦ اَؿدت ٩ةظيذ٭٥ ثؾلٟ، كاهلل أ٥٤ٔ. 
 (.499) األػيةر

ح اإلدمةع( 2)  (.2/84) مٮقٔٮ

ح اإلدم( 3)  (.2/91) ةعمٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  918 

، كمؿاح  /كاحلؿي٥ ٬ٮ ٦ة حيذةج إحل٫ تل٧ةـ اال٩ذٛةع ثة٣ٕةمؿ؛ ٧٠ُؿح ر٦ةدو كرسصنيو
 ، كم٤ٕت وجيةف.دكاب

 : اِتَوَناِل اِءَيِحِِ ُةَزِوُص

ِ  ةُ رَ ٬ْ ُن ) ْ  اءِ يَ ضْ إ   /اِت ٬َ ٥َ ال
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  ػَ ٥ِ ْٓ حَ  نْ أ ْ  ٦َ ٤ِ  ثٍ َٓ ْٜ  بُ َلٰ إ ا ٫َ ٌَ ٬ْ طُ يَ ذَ  ؛٨ًاَٟ ْف ا مَ ٫َ ٢َ َٓ شْ ِلَ  اِت ٬َ ٥َ ال

 ِ َ وَ  ،اةًاا ةَ ٫َ يْ ٢َ َْ  َب ِه ٨ْ يَ ، وَ اءٍ ٨َ بِ ة  ، كيه ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ ا٣٘ؿض ٧٠ة دٞؽـ.(ا٫َ يَ ْٓ بَ  َٗ ُٜ ْف ي

( ْ َ / ثً َٖ ١ُ  ُٗ رْ ٬َ ال
ْ
 .(ُؿ بْ ال

ٍ َٓ ٤ُ  ُؿ بْ ًًع/ ضَ َشْ وَ ) ِ َٛ  ٍك ٬ْ ٢ُ ٥ْ مَ  يي ِ  ٠ٍ اة ِ  اعُ َٙ خِ ٧ْ اِل  ٦ُ سِ ٥ْ حُ  ٠ِ ْٜ ٨٢ي ل ِ  ٩ِ ٨ِ يْ خَ  اءِ َٜ بَ  َّ ٤َ  ٩ِ ة  ِّ ٍْ َٜ ة
ٰ مَ  ٩ِ خِ تَ رَ رَ  ِفْ  ِف َصر الي   .(دٍ ٬ْ سُ ٬ْ مَ  اٍح تَ ٤ُ  ٍف ْصِ لََعَ

كلٮ ٝةؿ/ )ظبف رٝجح ٦ةؿ كتكبي٢ ٦٪ٕٛذ٫( .. لاكف أكىل؛ ألف ٦ة زاد رشكط قذأيت يف 
 حمةهلة.

، كًلؾا يف ٗري٬ة ٨٦ لك (9)كالكٞةيةت كحنٮ٬ة إدمةاع كالٮٝٙ مرشكع يف املكةصؽ كاملٞةثؿ
ؿي ٍب٨ي (2)ٔني يجذٛٓ ث٭ة ٦ٓ ثٞةء ٔي٪٭ة ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ٧ى ٍؽ ٝىةؿى خي ٞى ةًب  ؛ ذى َُّ ٮؿى اخلى / يىة رىقي

ؿي  مي
ٍ
ة دىأ ٧ى ، ذى ٪ًٍؽم ٦ً٪٫ٍي ًٔ ٛىفى  ٍج

ى
ٍُّ أ ةالن رى ًوٍت ٦ى

ي
ى٥ٍ أ ى ل ة خًبىيرٍبى ًن ٍر

ى
جٍخي أ وى

ى
/ اهللً، إًينِّ أ إِْن »ث٫ًً؟ ٝىةؿى

َْٛج ة٫َِا .. ِكْئَج  ْن٫ََ٢ا، َوحََهػي
َ
ؿي  «َضبَْفَج أ ٧ى ة خي ؽى ثً٭ى ؽَّ ذىىى / ذى الى ييٮ٬ىتي ٝىةؿى جىةعي كى ٫َّ٩ي الى حي

ى
/ أ

اث٨ًٍ الكَّ  ًبي٢ً اهللً، كى يًف قى ٝىةًب، كى يًف الؿِّ ٍؿَبى كى ٞي يًف ا٣ اًء، كى ؿى ٞى ٛي ة يًف ا٣ ؽى ثً٭ى ؽَّ دىىى ، كى الى ييٮرىثي ًبي٢ً، كى
ؿو  ٮِّ ذى٧ى رٍيى ٦ي ٥ى دى ًٕ ٍُ يي كًؼ، كى ؿي ٍٕ ة ثًةل٧ٍى ٢ى ٦ً٪ٍ٭ى كي

ٍ
ٍف يىأ

ى
ة أ حًلى٭ى ٨ٍ كى ى ٦ى ٪ىةحى ىلعى ، الى صي ًٙ يٍ ٌَّ ال  .(3)كى

                                        
ح اإلدمةع(، 2/939) اإلٝ٪ةع( 1)  (.232، 231، 228، 8/963) مٮقٔٮ

 ( الكةثٜ.2)

 (.9632(، كمك٥٤ )2737ابلؼةرم )( 3)
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نَْفانُ »/ كٝةؿ اجليب  َّ َخ٩ُ٨ْ َخ٩ُُ٢٥َ إِلي ٦ْ٤ِ ذََلذٍَث/ إِلي ٦ِْ٤ َنَػٍَٛث  .. إَِذا ٤َاَت اْلِ ٍَ َٜ اْج
٬ َلُ  ُْ ْو َوَلٍ َنا١ٍِص يَْػ

َ
ُّ ة٩ِِ، أ َٙ ٣ٍْ٢ يُجَْخ ِْ ْو 

َ
 ، كالٮٝٙ ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء وؽٝح صةريح.(9)«َسارِيٍَث، أ

( 
َ
ْ  نُ َك رْ أ   ِٗ ْٛ ٬َ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 .(ٌٗ اِٛ وَ ) -9
 .(٩ِ يْ ٢َ َْ  ٌف ٬ْ ُٛ ٬ْ مَ وَ ) -2
 .(ٌف ٬ْ ُٛ ٬ْ مَ وَ ) -3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :ِفاِقَوُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ِٗ اِٛ ٬َ ُشُ
 ؛ ٚبل يىط كٝٙ م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل )األكؿ/ 

 ) اثلةين/(وَ )
َ
؛ ٚبل يىط كٝٙ ويب، كال دل٪ٮف، كال حمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك (ِع َُبر الي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ
 خمٮؼ ث٧ة زاد ىلع اثل٤ر، كال را٨٬ يف مؿ٬ٮف. ٤ٚف، كال مؿيي

َ ) ظةؿ (ِفْ )٬ؾا إف كٝٙ 
ْ
٫ (اةِ يَ ال ، أ٦ة لٮ ٫ٞ٤ٔ ثةملٮت؛ ٠أف يٮيص ثأف دٮٝٙ أًر

 ا٣ٛبل٩يح مكضؽا .. ٚ٭ٮ كويح، ٚيىط ٨٦ حمضٮر ق٫ٛ ك٤ٚف؛ ملة قيأيت يف الٮويح إف مةء اهلل.

 :ُِِيَلَع ِفِوُقِوَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ِف ٬ْ ُٛ ٬ْ ٥َ ُشُ
 )األكؿ/ 

َ
؛ ٧ٕ٠ةرة ٠٪حكح ل٤ذٕجؽ، أك َجةٔح (2)إدمةاعإف اكف ص٭ح  (ثً يَ ِه ْٓ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  لي أ

                                        
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9639مك٥٤ )( 9)
ح اإلدمةع( 2)  (.972، 8/979) مٮقٔٮ
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، أك ٠ذت الكعؿ، كال١٭ة٩ح، كالنٕٮذة، كا٤ٛ٣كٛح، كال يىط الٮٝٙ (9)اتلٮراة كاإلجني٢ إدمةاع
، اهلل إحل٫، كيذؼؾ كز٪نة يٕجؽ ٨٦ دكفىلع من٭ؽ، كال ٝرب يرسج ٤ٔي٫ كي٥ْٕ، كي٪ؾر هل، كحيش 

 ، كحنٮ ذلٟ.(2)ك٬ؾا ممة ال خية٣ٙ ٚي٫ أظؽ ٨٦ أا٧ح اإلقبلـ ك٨٦ ادجٓ قبي٤٭٥

ـي املى٪ٙ أ٫٩ ال ينرتط يف الٮٝٙ ّ٭ٮر ٝىؽ ا٣ٞؿبح، ث٢ ا٩ذٛةء املٕىيح، قٮاء  كأٚ٭٥ الك
  األٗ٪يةء.كصؽ يف الٮٝٙ ّ٭ٮري ٝىؽ ا٣ٞؿبح؛ اكلٮٝٙ ىلع ا٣ٛٞؿاء، أـ ال؛ اكلٮٝٙ ىلع

ِ ) اثلةين/(وَ ) ل٧٤ٮٝٮؼ ٤ٔي٫ ٨٦ الٮاٝٙ يف ظةؿ الٮٝٙ ٤ٔي٫؛ ٚبل يىط  (٩ِ ِٟ ٢ر ٥َ تَ  نُ َك ٤ْ إ
 .كٝٙ ٔجؽ مك٥٤ أك مىعٙ ىلع اكٚؿ، كال الٮٝٙ ىلع ص٪ني

كهل ص٪ني .. دػ٢ إف ا٩ٛى٢ ظية، إال إف قُل املٮصٮدي٨ أك  ٥ٕ٩ إف كٝٙ ىلع أكالد زيؽو 
ذ٠ؿ ٔؽد٥٬ .. ٚبل يؽػ٢، كال يىط الٮٝٙ ىلع ٔجؽ جلٛك٫، كال الٮٝٙ ىلع ٩ٛك٫، كال ىلع 

 ث٭ي٧ح إال إف ٝىؽ ٦ةل١٭ة.
ِ )٬ؾا  ، أ٦ة إف اكف ص٭ح .. ٚبل ينرتط ٚي٫ ذلٟ، ٚيىط (٨ًايي َٓ ٤ُ ) املٮٝٮؼ ٤ٔي٫ (نَ َك  نْ إ

 ٤ٔٙ دكاب املضة٬ؽي٨ ككٝٮد قيةرات ا٧٤ٕ٣ةء.الٮٝٙ ىلع 

 :ِفِوُقِوَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ يَ اجِ ٥َ ثَ  ِف ٬ْ ُٛ ٬ْ ٥َ ُشُ
، ٚبل يىط كٝٙ ادلي٨ ٧ةظيٮا٩ة أك ٗري٬ قٮاء اكف ٔٞةرا أك  (٨ًايْ خَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ )األكؿ/ 

 .٠كيةرة أق٥٤ ٚي٭ة
إظؽل داري٫ أك قيةردي٫، كيىط كٝٙ املنةع؛ ٠ػ/ ؛ ٚبل يىط (ثً ٨َ يي َٓ ا ٤ُ ٫َ جُ ٬ْ َٞ )اثلةين/ (وَ )

 «.كٝٛخ ٔرشي٨ ٚؽا٩ة ٨٦ أريض ا٣ٛبل٩يح ىلع املكضؽ ا٣ٛبلين»
ؿو (ثً َٞ ٬ْ ٢ُ ٥ْ ا مَ ٫َ جُ ٬ْ َٞ )اثلة٣ر/ (وَ ) ؛ كال كٝٙ ٔني ؛ ٚبل يىط كٝٙ ٦ة ال ي٫١٤٧؛ ٧٠كذأصى

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.415، 6/414) مٮقٔٮ

 (.3/444) زاد املٕةد( 2)
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 ٗري مم٤ٮًلح.؛ ٠لكت ٥٤ٕ٦، كال ٦ذ٪ضكح ال دُ٭ؿ ثة٣٘ك٢؛ ٠ضرل ٦يذح ل٥ يؽثٖ؛ أل٩٭ة حجنك
٥ٕ٩، يىط لئل٦ةـ كٝٙ أرايض ثيخ املةؿ ىلع ص٭ح ك٦ٕني برشط ّ٭ٮر املى٤عح يف ذلٟ؛ 

 إذ درص٫ٚ ٦٪ٮط ث٭ة.
ِ ا َٛ ٫َ جُ ٬ْ َٞ )الؿاثٓ/ )َو( ِ  ثً ٢َ اة ؛ ٚبل يىط كٝٙ أـ كدل كماكدت أم جل٢ٞ م١٤٭ة ٣٘ريق (٠ِ ْٜ ٨٢ي ل

 ؛ ٣ٕؽـ صٮاز ثيٕ٭٧ة كال ٬جذ٭٧ة.٠ذةثح وعيعح
رٍض اجلؽثح تلى٤ط  ةقٮاء اكف ٩ٕٛ٭ (ثً َٓ اِ٘ ا ٧َ ٫َ جُ ٬ْ َٞ )اخلةمف/ (وَ )

ى
ظةال، أك ٦آال اكأل

ة، كًلٕجؽ كصعل و٘ريي٨، كقٮاء اك٩خ ٦٪ة٫ٕٚ آزةرا ٭ى يي٧س٨ زىٔر ٠ؽار ل٤ك١ىن، كداثح  ؛كى
لرلر كا٣جك٢ كالىٮؼ؛ ألف املٮٝٮؼ ذكاد٭ة كمةة ٠نضؿة ل٤س٧ؿ، كبٞؿة  ؛ل٤ؿًلٮب، أك أٔية٩ة

٨٦ًٚبل يىط كٝ، ك٬ؾق ٦٪ةٕٚ٭ة  ال يؿىج ثؿؤق. ٙ ٦ة ال ٩ٛٓ ٚي٫؛ ٠ع٧ةر زى
ِ ا َل ٫َ ِٓ ْٙ جَ  نُ ٬ْ َٞ )الكةدس/ (وَ ) يىط كٝٙ ٦ة ٫ٕٛ٩ ثؾ٬ةب ٔي٪٫؛ ؛ ٚبل (ا٫َ ٨ِ يْ خَ  اِب ٪َ ؼَ  ة

 .(9)٧٠ُٕٮـ كرحيةف ٦ُٞٮع إدمةاع
 .(2)٦ة ٫ٕٛ٩ حمؿـ؛ ٠آ٣ح ال٤٭ٮيىط كٝٙ بل ؛ ٚ(اًضاتَ ٤ُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ )الكةثٓ/ (وَ )
ٗري  كد٩ة٩ري ٦ة ٫ٕٛ٩ ٗري ٦ٞىٮد؛ ٠ؽرا٥٬يىط كٝٙ بل ؛ ٚ(ًدا٬ْ ُه ْٜ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ )اثلة٨٦/ (وَ )
اة  ؿَّ ٕى  .ل٤ـي٪ح٦ي
اةن .. ٚيىط؛ أل٩٭أ ؿَّ ٕى  ظيجبؾ ظٌل. ة٦ة إذا اك٩خ ٦ي

                                        
ح اإلدمةع( 1) ( يف ٦ة ال ي٧س٨ اال٩ذٛةع إال ثإدبل٫ٚ، كاقتسىن ادل٩ة٩ري كادلرا٥٬ ل٤ٞؿض كاملٌةربح 8/233) مٮقٔٮ

 ٚأصةز٬ة املةل١يح كاث٨ دي٧يح.

ٚيعؿـ الٮٝٙ ىلع رشاء آ٣ح ٣ُٞٓ ا٣ُؿيٜ كًلؾا اآلالت املعؿ٦ح ٠كةاؿ آالت املٕةيص ٧٠ة / »( ٝةؿ احلىين 2)
لـكاية ، ثأف يٮٝٛٮا آ٣ح هلٮ ألص٢ الك٧ةع، كيٞٮلٮف/ "ال ق٧ةع إال ٨٦ حتخ ٝ٪ةع" يى٪٫ٕ أ٢٬ ابلؽع ٨٦ وٮٚيح ا

 ٠ٛةيح األػيةر«. كال يأيت ذلٟ إال ٚةقؽي ا٣ُجةع، ك٬ؤالء ٝؽ ٩ه ا٣ٞؿآف ىلع إحلةد٥٬، ك٣حف يف زٛؿ٥٬ ٩ـاع
(423.) 
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 :ِفِقَواِل ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن ) ْ  ثِ َٖ يْ ُشُ  /(ثٌ َف َخْ  ِٗ ْٛ ٬َ ال
ُ  ٌَ ْٙ ١َ )األكؿ/  ْ ةَ  ؽُ ِٓ ْل ي دىؽٝخ ثسؾا ىلع »، ك/ «قج٤خ»، ك/ «ظبكخ» ، ك/«كٝٛخ»؛ ٠ػ(ادِ ؽَ ٥ُ ال

٨ ٝٮؿ أك ٠ذةثح؛ ٠أف يٛذط صة٩جة ٨٦ «٠ؾا وؽٝح حمؿ٦ح ، ٧٠ة دٞؽـ يف ابليٓ، ٚبل يسٌق ا٢ٕٛ٣ املضؿدٔ 
ٟ كٝٛة.  ثحذ٫ ل٤ىبلة ٚي٫، ٚبل يسٮف ثؾل

 الي )اثلةين/ (وَ )
ْ
/ ، ٚ(ػُ يْ بِ أ ا ق٪ح»بل يىط كٝٙ مؤٝخ، ٧٠ة لٮ ٝىةؿى ـ ؛ ألف املٞى«كٝٛخ ٬ىؾى ٮد دكا

 .اثلٮاب، ك٬ٮ ٦ٛٞٮد
ٌةيه اتلعؿيؿ؛ اكملكضؽ .. يىط ك٫ٛٝ كي٤٘ٮ الرشط.  ٥ٕ٩، ٦ة ي

ٞة؛ ٧٠ة لٮ ٝةؿ/ (ْيُ شِ ٨ْ الي )اثلة٣ر/ (وَ ) ٙ ٤ٔيٟإف ظْٛخ ا٣ٞؿآف .. »؛ ٚبل يىط ٤ٕ٦  «.ٚؽارم كٝ
ٌةيه اتلعؿيؿ، ٤ٚٮ ٝةؿ/  ٌة ٚي٧ة ال ي ٚيىط، « .. ٚؽارم ا٣ٛبل٩يح مكضؽإذا صةء رمٌةف .. »ك٬ؾا أي

ٌةف، كٚي٧ة ل٥ ي٫ٞ٤ٕ ثةملٮت، ٤ٚٮ ٝةؿ/  ؽ مٮيت ىلع »كال يىري مكضؽا إال إذا صةء رم كٝٛخ ٠ؾا ٕث
 ، كٌلف كٝٛة هل ظس٥ الٮويح، ٚيىط الؿصٮع ٔ٪٫.وط..  «ا٣ٛٞؿاء

ُةء .. صةز ٜ اإٔل ٤ ـ الٮٝٙ ٔك  .(9)كلٮ جن
ْ  انُ يَ بَ ) الؿاثٓ/(وَ ) ٝةؿ/ ..  «كٝٛخ ٠ؾا»، ٤ٚٮ ٝةؿ/ (ِف ْصِ ٥َ ال ٕةىل»ل٥ يىط، كإف  ٔ٪ؽ اث٨ « هلل د

ٚة أليب خمؿ٦ح ا٣ٞةا٢ ثىعذ٫ ظيجبؾ، كأ٫٩ يرصؼ يف كصٮق ا٣ٞؿب، ٧٠ة لٮ ٝةؿ/  ظضؿ كالؿمٌل ػبل
ٚإ٫٩ يىط ادٛةٝة، كيرصؼ ل٤ٛٞؿاء.«أكويخ ثس٤ر ٦ةيل»  ، 

اكلٮٝٙ  ؛ٚبل يىط الٮٝٙ ىلع ٦ٕؽكـكينرتط أف يسٮف املرصؼ مٮصٮدا كٝخ الٮٝٙ، 
٦سبل، « ز٥ ىلع ا٣ٛٞؿاء»دل، أك مكضؽ قحجىن، كيكُل ٬ؾا ٦٪ُٞٓ األكؿ، إف ٝةؿ/ ىلع ٨٦ قيٮ
ٓى األكؿ كاآلػؿ.« .. ز٥ ىلع ا٣ٛٞؿاء»ٚإف ل٥ ي٢ٞ   اكف ٦٪ُٞ

                                        
 ٞؿاء يف الٮٝٙ؟كاقتنلك ٬ؾا ثأف ٦٪ةٚٓ املٮٝٮؼ ل٤ٮاٝٙ يف ٬ؾق احلة٣ح ، ٧ٚة ا٣ٛةاؽة ل٤ٛ (1)

ألف ا٣ٛةاؽة يف  ؛كأصيت ثأف ا٣ٛةاؽة ٚي٫ هل٥ ا٩ذٞةؿ الٮٝٙ إحل٭٥ ثٕؽ مٮد٫، ك٬ؾا ينج٫ احلي٤ح يف الٮٝٙ ىلع اجلٛف
 (.3/252) ابلضريَل ىلع اخلُيت ٚ٭ٮ ينج٭٫... ٬ؾق دسٮف هل ٦ؽة ظيةد٫، كإف ل٥ يس٨ مٮٝٮٚةن ٤ٔي٫ ٦ؽة ظيةد٫ 
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ٚإف اكف مٮصٮدا .. وط، كإف ل٥ يس٨ ٦ذى٢ اآلػؿ؛ ٠أف يٞٙ ىلع مكضؽ كال يبني 
ى مرص٫ٚ يف احلةؿ .. ق٭٢  ألف املٞىٮد ا٣ٞؿبح كاثلٮاب، ٚإفمرص٫ٚ ثٕؽ ا٩ذ٭ةء املكضؽ؛  بىنيَّ

إدا٦ذ٫ ىلع قبي٢ اخلري، ٚيرصؼ ظذ٧ة إىل ٚٞؿاء أٝؿب اجلةس رمحة إىل الٮاٝٙ يٮـ ا٩ٞؿاض 
 املٮٝٮؼ ٤ٔي٭٥.

ْ اْلِ )اخلةمف/ (وَ ) ريق، كال (امُ ؾَ ل ٞةء الٮٝٙ كالؿصٮع ٚي٫ ثبيٓ أكٗ  ، ٚبل يىط برشط اخليةر يف إث
٫؛ ٠أف يؽػ٢ ٦  ٨ مةء كخيؿج ٨٦ مةء.برشط د٘يري يشء ٨٦ رشَك

٦ة داـ ي٧س٨ اال٩ذٛةع ث٫ ىلع ٦ة رشط ٔ٪٫ كال جيٮز ثيٓ الٮٝٙ كال ٬جذ٫ كال االقتجؽاؿ 
 ؛ ألف ٦ٞذىض الٮٝٙ دكاـ اال٩ذٛةع، ٚبل يٕؽؿ ٔ٪٫ ٦ة داـ مم١٪ة.(9)الٮاٝٙ إدمةاع

 :ِفِقَواِل ُةَزِوُص

ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )  ِٗ ْٛ ٬َ ال
َ
ِؼهِ الي  ُج ْٙ رَ وَ » /ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ ٰ ا١ْ  ارَ َ٪ٰ  .(2)«(اءِ ؽَ َٜ ُٙ لََعَ

 ٤َ  /ثً َٖ ١ُ )ال٫َِْتُث 
ْ
ِ  بي ٪َ  ٦ْ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ ك٦٪٫ ٬جٮب الؿيط؛ أل٩٭ة د٧ؿ ٨٦ يؽ الٮا٬ت إىل  (ؽي  مَ َنٰ ْٓ ٥َ ة

كجيٮز أف دسٮف ٨٦ ٬ىتَّ ٨٦ ٩ٮ٫٦ إذا اقتيِٞ، ١ٚأف ٚة٤ٔ٭ة اقتيِٞ يؽ املٮ٬ٮب هل، 
 .(3)لئلظكةف

َ  ِفْ ) ٦٪ضـ (ٍع ٬ر ٍَ تَ  ُٝ يْ ٢ِ ٥ْ ًًع/ تَ َشْ وَ )
ْ
 .(اةِ يَ ال

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.8/989) مٮقٔٮ

 كيسذت يف وي٘ح الٮٝٙ/( 2)
احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ كٝٙ كظبف زيؽ دارق املٕؿكٚح ىلع ا٣ٛٞؿاء، كٝٛة مؤبؽا ال يجةع كال يٮ٬ت كال ي٤٧ٟ كال 
ي٪٢ٞ كال يجؽؿ، كٝٛة وعيعة رشٔية صة٦ٕة ل٤رشكط املٕذربة، كص٢ٕ اجلْؿ جلٛك٫ ز٥ ٨٦ ثٕؽق لؤلرمؽ ٨٦ أكالدق 

 ا، ز٥ يؤرخ.ز٥ أكالد٥٬ ك١٬ؾا أثؽا ٦ة د٪ةق٤ٮ
 ٠ؾا ٝةلٮق، كٚي٫ ٩ْؿ ألف ٬ؾق ٨٦ ك٬ت، ال ٨٦ ٬ت املٌٕٙ، إال أف يٞةؿ/ األػؾ أكقٓ ٨٦ االمذٞةؽ.( 3)
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 .كا٣ٕةريح كالٌيةٚح؛ أل٩٭ة إثةظح ٚؼؿج ثػ)د٤٧يٟ( الٮٝٙ
 .كال١ٛةرة ،كاجلؾر ،اكبليٓ، كالـٌلة ؛كبػ )دُٮع( ٗريق

 .كبػ)٦٪ضـ( امل٤ٕٜ ىلع وٛح حنٮ ٝؽكـ زيؽ؛ ٚبل يىط
.  كبػ)يف احليةة( الٮويحي

دي٪ة مل٨ ٬ٮ ٤ٔي٫ .. ٚ٭ٮ إثؿاء، كإف اكف ٔي٪ة ٚإف د٧عي كاتل٤٧يٟ ث٘ري ٔٮض/ إف اكف 
ٚي٫ ٤َت اثلٮاب .. ٚ٭ٮ وؽٝح، كإف مح٢ إىل امل٤٧ٟ إ٠ؿا٦ة كدٮددا .. ٚ٭ٮ ٬ؽيح، كإال .. ٚ٭ٮ 

 ٬جح، ٚلك وؽٝح ك٬ؽيح .. ٬جح، كال د٪١ٕف.
ٰى  ﴿؛ ٣ٞٮهل/ (9)كاهلجح ٦٪ؽكبح إدمةاع َٔ ِ َوٱتلَّلب ِبّ

ْ لََعَ ٱىب / ، كٝٮهل [2]املةاؽة/  ﴾َوَتَػاَؤُُا
 .(2)«َتَاةر٬ا.. وا َت٫َادَ »

( 
َ
ْ  نُ َك رْ أ   ثِ تَ ٫ِ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، ك٬ٮ املذربع.(ٌب ا٪ِ وَ )األكؿ/ 
 ، ك٬ٮ املذربع هل.(َلُ  ٌب ٬ْ ٪ُ ٬ْ مَ ) اثلةين/(وَ )
 ، ك٬ٮ املذربع ث٫.(ٌب ٬ْ ٪ُ ٬ْ مَ ) اثلة٣ر/(وَ )
 .إجيةب كٝجٮؿ ، كيه(ثٌ َٖ يْ ِن ) الؿاثٓ/(وَ )

ٍَِوُغُسِوُط اِل  :ِبا

( ْ ْوُط ال  / ث٢ زبلزح (انِ ٨َ اثْ  ِب ا٪ِ ٬َ ُشُ
9- ( ْ  )يف األمٮاؿ  (ثً َٜ يْ ِٜ ضَ  ُٝ ٢ْ ٥ِ ال

َ
؛ ٠٭جح حنٮ الىٮؼ ٨٦ األًعيح الٮاصجح (٥ًاْٟ ضُ  وْ أ

                                        
ح اإلدمةع(، 2/946) اإلٝ٪ةع(، 426) ٠ٛةيح األػيةر( 1)  (.8/243) مٮقٔٮ

 (، كاألبلةين.4294) اتل٤ؼيه، كظك٪٫ احلةِٚ يف ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 594) األدب املٛؿد( ابلؼةرم يف 2)
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اخلةرصح ٨ٔ م٫١٤ ثةجلؾر؛ ل١ٮ٫٩ هل ث٭ة ٩ٮع اػذىةص، ك٬جح ظٜ اتلعضؿ، ك٬جح الرضة حل٤ذ٭ة 
 رضد٭ة، ٚبل يىط ٬جح ٦ة ال ي٤٧ٟ، كلٮ اكف هل ٤ٔي٫ كاليح؛ ٠ٮيل حمضٮر. لـكص٭ة أك

ِ وَ ) -2 ؛ ٚبل دىط ٬جح ويب، كدل٪ٮف، كحمضٮر ٤ٔي٫ (9)إدمةاع (اِلِ ٤َ  ِفْ  ِف َصر الي  ُق َل ٌْ إ
 بك٫ٛ أك ٤ٚف، كرا٨٬ يف مؿ٬ٮ٫٩.

ككيل حمضٮر ؛ ٚبل دىط ٬جح ماكدت ث٘ري إذف قيؽق، أ٪٢يث الُبع٠ؾا ٝةؿ، كأكىل ٦٪٫/ 
 ٨٦ ٦ةؿ حمضٮرق، كمؿيي خمٮؼ ٚي٧ة زاد ىلع اثل٤ر.

 ؛ ٚبل دىط ٬جح م١ؿق.العخيار -3

 :َُُل ِبِوٍُِوَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  /از٪ةف (َلُ  ِب ٬ْ ٪ُ ٬ْ ٥َ ال
 ؛ ٚبل يىط اد٭ةب م١ؿق.العخيار -9
2- ( 

َ
جلٛك٫، كال حل٢٧؛ أل٫٩ ال بل دىط اهلجح بل٭ي٧ح، كال ٔجؽ ؛ ٚ(َلُ  ُب ٪َ ٬ْ ا يُ ٤َ  ِٝ ٢ْ مِ  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

 .ي٧س٨ د٫١٤٧ كال د٤٧يٟ الٮيل هل؛ ٣ٕؽـ حت٫ٞٞ
كال دىط ٬جح حنٮ مىعٙ كرٝيٜ مك٥٤ لاكٚؿ ال يٕذٜ ٤ٔي٫، كال ٬جح ٔؽة ظؿب حلؿيب 

  أك ذَل يف ٗري دار٩ة؛ ٣ٕؽـ وعح د١٤٧٭٥ هلة.
ري ملكٙ يٞج٢ هل كدىط اهلجح لىيب كدل٪ٮف كٌلٚؿ كلٮ ظؿبية؛ لىعح د١٤٧٭٥،   .(2)كحل٫ٗك

 :ِبِوٍُِوَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ َف َخْ  ِب ٬ْ ٪ُ ٬ْ ٥َ ُشُ
9- ( 

َ
 ؛ ٚبل دىط ٬جح دل٭ٮؿ؛ ٠سٮب ٨٦ زيةيب، كيشء ٨٦ ٦ةيل.(٤ًا٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.8/252) مٮقٔٮ

ا ثٕي٪٫ كٝج٫ٌٌ هل (/ »611الث٨ امل٪ؾر )ر٥ٝ  اإلدمةع( 2) ا ثٕي٪٭ة أك ٔجؽن كأدمٕٮا أف الؿص٢ إذا ك٬ت لٮدلق ا٢ُٛ٣، دارن
 «.٨٦ ٩ٛك٫، كأم٭ؽ ٤ٔي٫ أف اهلجح دة٦ح
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 وَ ) -2
َ
ىلع ٦ٕىن  أك ٦ذ٪ضف ال يُ٭ؿ ثة٣٘ك٢ ؛ ٚبل دىط ٬جح جنف(ًؽاا٪ِ ٌَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 اتل٤٧يٟ، ٣س٨ دىط ٬جذ٫ ىلع ٦ٕىن ٢ٞ٩ االػذىةص.
 وَ ) -3

َ
ِ َٙ خَ ٨ْ ٤ُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ا ة أك ؛ ٚبل دىط ٬جح ٦ة ال ٩ٛٓ ٚي٫؛ ٠ع٧ةر ز٨٦، ا٩ذٛةاع ٦جةظة (٩ِ ًٓ

 آ٣ح هلٮ.٦ة ٫ٕٛ٩ حمؿـ؛ ٠
 وَ ) -4

َ
َ وْ ػُ ْٜ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٰ ت املٮ٬ٮب هل ىلع تك٫٧٤؛ ؛ ٚبل دىط ٬جح ٦ة ال يٞؽر (٩ِ ٥ِ يْ ٢ِ ْف ًرا لََعَ

اك٣ٕجؽ اآلثٜ، كاجل٢٧ النةرد، كا٣ُري يف اهلٮاء؛ أل٫٩ ٔٞؽ د٤٧يٟ اٚذٞؿ إىل اإلجيةب كا٣ٞجٮؿ؛ 
 ٚةٚذٞؿ إىل ٦ة ذ٠ؿ، اكبليٓ.

 وَ ) -5
َ
ِ ٬ْ ٢ُ ٥ْ مَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ م٫١٤ ؛ ٚبل دىط ٬جح كيل الىيب ٨٦ ٦ةؿ الىيب؛ ٣ٕؽـ (ِب ا٪ِ ٬َ ٢ْ ًك ل

 .هل
دٞؽـ ٨٦ امرتاط أ٤٬يح اتلربع، كال ي٘ين ٬ٮ ٨ٔ أ٤٬يح اتلربع؛  ك٬ؾا الرشط ي٘ين ٔ٪٫ ٦ة

ألف ٨٦ اجلةس ٨٦ يسٮف أ٬بل ل٤ذرصؼ يف ٦ةهل ك٣حف أ٬بل ل٤ذربع ٚي٫؛ اكملاكدت كاملؿيي 
 املؼٮؼ ٚي٧ة زاد ىلع اثل٤ر.

 :ِةَبَِاِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ، أ٦ة اهلؽيح كالىؽٝح .. ٚي١ٌق (ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ )/ ثةملٕىن اخلةص (ثِ تَ ٫ِ ال
 ثؽكف ٣ِٛ. اإلُٔةء كاألػؾٚي٭٧ة 

٤ٚٮ ص٭ـ ثجذ٫ كلٮ و٘رية ثأ٦ذٕح، أك أ٣بف الىيب ظ٤ية أك ظؿيؿا، أك زي٨ زكصذ٫ ث٫ .. ل٥ 
يـؿ ٨ٔ م٫١٤ ث٧ضؿد ذلٟ، ٚيىؽؽ ٬ٮ ككارز٫ ٔ٪ؽ االػذبلؼ ثةحل٧ني أ٫٩ ل٥ حيى٢ ٦٪٫ 

 د٤٧يٟ؛ ٠٪ؾر ك٬جح.

 :ِةَبَِاِل ُةَزِوُص

ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )   /ثِ تَ ٫ِ ال
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  .(9)(«ُج ٢ْ تَ رَ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،«اَب خَ ِٟ ا ا١ْ ؼَ ٪َٰ  َٝ خُ تْ ٪َ وَ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

                                        
 = كيسذت يف وي٘ح اهلجح/( 1)
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 تتنة يف أحهاو اهلبة:

ثإذف الٮا٬ت  كال د٤ــ اهلجح الىعيعح، كال ي٤٧ٟ املٮ٬ٮب هل ا٣ٕني املٮ٬ٮبح إال ثٞجٌ٭ة
٧ؿ(2)٨ٔ أيب ثسؿ ، كوط(9)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ري٧٬ة، كال ي٥٤ٕ هل٥ ٚي٫  (3)، ٔك ، ٗك

 .؛ كأل٫٩ ٔٞؽ إرٚةؽ يٞذيض ا٣ٞجٮؿ، ٚةٚذٞؿ إىل ا٣ٞجي اك٣ٞؿض(4)خمة٣ٙ
لٮ ٦ةت املٮ٬ٮب هل أك الٮا٬ت ٝج٢ ٝجي اهلجح .. ل٥ ، ظىت كال ينرتط يف ا٣ٞجي ا٣ٛٮر

ثةجل٪ٮف كال ثةإل٧ٗةء؛ أل٩٭ة ٫ يف ا٣ٞجي كاإلٝجةض، كال د٪ٛكغ د٪ٛكغ اهلجح، كٝةـ كارز٫ ٦ٞة٦ى 
 دؤكؿ إىل ال٤ـكـ اكبليٓ يف ز٨٦ اخليةر.

ٚإذا ظى٢ ا٣ٞجي الرشيع .. لـ٦خ، كل٥ جيـ ل٤ٮا٬ت الؿصٮع، إال إف اكف أوبل 
ل٧٤ٮ٬ٮب هل ٨٦ ص٭ح أثي٫ أك أ٫٦ كٌل٩خ ا٣ٕني املٮ٬ٮبح يف ق٤ُذ٫، ٚي٧ذ٪ٓ الؿصٮع لٮ ػؿصخ 

=
                                         

 -كيىٛ٭ة-٧ؿك ٦ة ٬ٮ ثيؽق كم٫١٤ كحتخ درص٫ٚ كذلٟ نكؼح ٨٦ ٠ذةب ٠ؾا احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ك٬ت زيؽ ٣ٕ
 ٬جح وعيعح رشٔيح ثبل ٔٮض، كٝج٫٤ املٮ٬ٮب هل ٝجٮال رشٔية، كٝج٫ٌ ٝجٌة وعيعة. ز٥ يؤرخ.

 كوٮرة دٔٮل اهلجح/ أف يٞٮؿ ٧ٔؿك/
٥ إيل، كٝؽ َةبلذ٫ ث٫ أديع أف زيؽا ك٬جين ٬ؾا ال١ذةب اذلم ثيؽق ٬جح وعيعح رشٔيح كأٝجٌ٪ي٫، كي٤ـ٫٦ ا٣تك٤ي

 ك٬ٮ ممذ٪ٓ، ٧ٚؿق أي٭ة احلةز٥ ثؾلٟ.
ح اإلدمةع( 1) ( ذ٠ؿ أف املةل١يح كأمحؽ يف ركايح يٞٮلٮف ثىعذ٭ة ثؽكف ٝجي ل١٪٭ة ال دذ٥ إال 8/245) مٮقٔٮ

 ثة٣ٞجي.

ٍكًج اجلَّيًبِّ 7/232) االقذؾاكر(، ك2/752( ٦ةلٟ يف املٮَأ )2) حى زى ئًنى ٨ٍ اعى بىرٍيً خى ُـّ ةى ث٨ًٍ ال ٍؿكى ٔي  ٨ٍ ، خى ةبو ٨ً اث٨ًٍ ًم٭ى ٔى  /)
ةثىًح، ٚى٤ى٧َّ  ٘ى ةهًلً ثًة٣ٍ ة ٨ٍ٦ً ٦ى ٞن ي٨ى كىٍق رٍشً ًٔ ةدَّ  ة صى ى٤ى٭ى فى حنى ٜى اكى ي ؽِّ ثىة ثىٍسؿو الىِّ

ى
ٍخ/ إًفَّ أ

ة ٝىة٣ى ٭ى جَّ
ى
/ ، أ ٚىةةي ٝىةؿى د٫ٍي الٍٮى ى رضى ة ظى

ا» ًؽم ٦ً٪ٍ كى ٍٕ ا بى ؿن ٍٞ َّ ذى ى ُـّ يلعى ٔى ى
الى أ ، كى ًٟ ًؽم ٦ً٪ٍ ٍٕ ىنن بى ًٗ  َّ تُّ إًيلى ظى

ى
ؽه أ ظى

ى
ة ٨٦ًى اجلَّةًس أ ً يىة ثيجىيَّحي ٦ى ًٟ ِلَّ ى٤ٍذي ٪ٍخي حنى إًينِّ ٠ي ، كى ًٟ

ٮى احٍلى  ة ٬ي ٧ى إًجَّ ، كى ًٟ ى فى ل ًتي٫ً اكى ٍ اٍظزتى ٍدًتي٫ً كى ؽى ٪ًٍخ صى ة، ٚى٤ىٍٮ ٠ي ٞن ي٨ى كىٍق رٍشً ًٔ ةدَّ  ٍػذىةًؾ، صى
ي
أ اًؾ، كى ٮى ػى

ى
ة أ ٧ى ة ٬ي ٧ى إًجَّ ، كى اًرثو ةؿي كى ـى ٦ى ٍٮ

 ً ى ٠ًذىةًب اِلَّ ٮقي ىلعى ٨ً «ٚىةٍٝتىًك٧ي ٧ى ، ذى ةءي ٍق٧ى
ى
ة يًهى أ ٧ى ، إًجَّ ًٍلذي٫ي ى ا ٣ىرتى ؾى ًلى ا كى ؾى فى ٠ى ىٍٮ اكى ً ل اِلَّ ثىًخ، كى

ى
/ يىة أ ٤ٍخي ٞي ، ذى حي ئًنى ، ٝىة٣ىٍخ اعى

/ ثيٮ ثىٍسؿو
ى
ةؿى أ ٞى ٍػؿىل؟ ذى

ي
ةًريىحن » اأٍل ة صى ا٬ى رى

ي
، أ حى ةرًصى ٨ً ثً٪ًٍخ ػى ٍُ  «.ذيك بى

يًف »( بك٪ؽ وعيط، ك٫ْٛ٣/ 96519( ٔجؽ الؿزاؽ )3) ةيًل كى / ٦ى بي
ى
ةتى ااًلب٨ٍي ٝىةؿى اأٍل ٥ٍ ٚىإًذىا ٦ى ٬ي ٍب٪ىةءى

ى
٪ًٍع٤يٮفى أ ـو حى ا ٍٝٮى

ى
ة ثىةؿي أ ٦ى

ى٤ٍخي اثيًٍن ٠ى  ٪ٍخي حنى / ٝىٍؽ ٠ي بي ٝىةؿى
ى
ةتى اأٍل إًذىا ٦ى بًي٫ً يىًؽم كى

ى
٨ٍ أ ٫ي خى ٌى جى رى ةزىقي كى ٨ٍ ظى ٢ٍى إًالَّ ل٧ًى ا، الى حنى ؾى ًلى ا كى  «.ؾى

 (.427) ٠ٛةيح األػيةر( 4)
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اء أك إرث أك ٬جح؛ أل٫٩ اآلف ٗري مكذٛةد ٨٦ ٨ٔ م٤ٟ ا٣ٛؿع ز٥ اعدت إحل٫ بكجت آػؿ ٠رش
 األو٢ ظىت يـي٫٤ ثةلؿصٮع ٚي٫.

ُث  ٍَ َٜ ْ ثً َٖ ١ُ )ال٢ر ْ  ءُ / الشي  .(ًُ َٜ خَ ٢ْ ٥ُ ال
ْ  ُف ؽِ ْٓ  حَ َل  زٍ ؽَ حُمْ  ْيِ دَ  مٍ َتَ حُمْ  ٚ  ضَ  ٦ْ ٤ِ  ػَ سِ وُ  (9)اًًع/ ٤َ َشْ وَ )  .(٩ُ ٜي طِ خَ ْف مُ  ػُ اسِ ٬َ ال

ري)٨٦ ظٜ( م٢٧ ٝٮهل/   اكالػذىةوةت. ق؛املذ٧ٮؿ ٗك
 كٝٮهل/ )حمرتـ( أػؿج ٗري املعرتـ؛ ٠لكت ٗري ٩ةٚٓ.

 كٝٮهل/ )ٗري حمؿز( أػؿج املعؿز؛ ٚبل جيٮز أػؾق ٨٦ ظؿزق.
كٝٮهل/ )ال يٕؿؼ الٮاصؽ مكذع٫ٞ( أػؿج ٦ة إذا ٔؿ٫ٚ؛ ٚيضت ردق إحل٫ كال يسٮف 

 ٣ُٞح.
األ٦ةز٨ ا٣ٕة٦ح .. ٫٤ٚ أػؾ٬ة أك حنٮ٬ة ٨٦  كإذا كصؽ النؼه ٣ُٞح يف مٮات أك َؿيٜ

كهل دؿًل٭ة؛ ػنيح اتلٞىري ٚي٭ة  ؛ لؤلظةدير الٮاردة يف ذلٟ،(2)إدمةاع ل٤ذٕؿيٙ ز٥ اتل٤٧ٟ
 كاقذ٭بل٠٭ة، ٚإف كصؽ٬ة يف م٤ٟ .. ل٥ جيـ هل أػؾ٬ة؛ ألف ا٣ْة٬ؿ أ٩٭ة لىةظت امل٤ٟ.

ًث .. »/ ؛ ٣ٞٮهل كيك٨ اإلم٭ةد ىلع االتلٞةط ٍَ َٜ ْو َذوِي ٦ْ٤َ وََسَػ ١ُ
َ
ْػٍل أ َْ ٢َْ٘حُْل٫ِْػ َذا 

ي ْب  َٖ ْػٍل، َوَل يَْسُخ٣ْ َوَل ُح ٍػجىةر(3)«َْ
ى
 .(4)، كمح٢ ىلع اجلٌؽب دمٕة ثىني اأٍل

؛ (5)ظْٛ٭ة يف ظؿز ٦س٤٭ة، ٚإذا ٚؿط أك دٕؽل .. ٨٧ً إدمةاعإذا اتلُٞ٭ة كجيت ٤ٔي٫ 

                                        
 أم ٦ةؿ أك اػذىةص ظيٮاف أك ٗريق.( 1)

ح اإلدمةع(، 2/954) اإلٝ٪ةع(، 439) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.8/913) مٮقٔٮ

 .(، ٨ٔ ٔيةض ث٨ محةر 9719أثٮ داكد )( 3)

 (.2/955) اإلٝ٪ةع( 4)

ح اإلدمةع( 5)  (.8/939) مٮقٔٮ
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 ٠٘ري٬ة ٨٦ األ٦ة٩ةت.
٨َثً »/ ٣ٞٮؿ اجليب ؛ (9)كجيت ٤ٔي٫ دٕؿيٛ٭ة ق٪ح ٧ٝؿيح إدمةاع ـَ ؽ ْذ٫َا  َْ  .«ُث٣ي 

٪ح حيكت ٨٦ كٝخ اتلٕؿيٙ، ال ٨٦ كٝخ االتلٞةط  .كاثذؽاء الكى
كال جيت اقتيٕةب الك٪ح ثةتلٕؿيٙ، ث٢ كيسٮف اتلٕؿيٙ ىلع ا٣ٕةدة ز٦ة٩ة كماك٩ة، 

ؿِّؼ أكالن لكَّ يٮـ مؿدني َؿيفى اجل٭ةر، ز٥ مؿة َؿؼ اجل٭ةر، ال حلبل، كال كٝخى ا٣ٞ ي٤ٮ٣ح، ز٥ يٕي
ؿِّؼ ثٕؽ ذلٟ لك أقجٮع مؿةن أك مؿدني، ز٥ يف لك م٭ؿ مؿة ٕى  .(2)حي

؛ ٠٘ري٬ة ٨٦ األ٧ٔةؿ ا٣يت دٞج٢ (3)٬ٮ أك كًلي٫٤ إدمةاع ؾ٠ؿ  ثٕي أكوةٚ٭ةكي٪ةدم ٤ٔي٭ة ث
 .٨٧ً.. ؛ ٚإف ثة٣ٖ ٚي٭ة اجليةثح، كال يجة٣ٖ يف ذ٠ؿ أكوةٚ٭ة

َ٘إِْن وََسَػ »/ ٣ٞٮهل ؛ (4)إدمةاع يذ١٤٧٭ةٚإف ل٥ جيؽ وةظج٭ة ثٕؽ دٕؿيٛ٭ة ق٪ح .. ٫٤ٚ أف 
ؾي وََس٠ي يُْؤتِي٩ِ ٦ْ٤َ يََلاءُ  َْ ٢َْي٩ِ، َوإِلي .. َذ٬َ٫ُ ٤َاُل اللِ  َْ َ٪ا  ، كال ينرتط يف (5)«َناِضَت٫َا .. ٢ََْ٘يُدي

 ؛ حلس٥ قيؽ األك٣ني كاآلػؿي٨ ثؾلٟ.(6)د٫١٤٧ هلة ثٕؽ احلٮؿ ظس٥ ظةز٥ إدمةاع

ة ال  ة .. ٚىبلى جيت دٕؿي٫ٛإًذا كصؽ ٦ى ٍٮ٬ى حنى كلٮاصؽق االقتجؽاد ث٫ًً يف احلةؿ  ،يذ٧ٮؿ؛ ٠ـبحجح كى
ؿَّ اجلَّيًبُّ (7)إدمةاع /  ؛ ٚٞؽ مى ، ٝىةؿى ًٜ ًؿي َُّ ةو يًف ا٣ َػَِٛث .. »ثًذى٧ٍؿى ْن حَُس٬َن ٦َِ٤ الهي

َ
َعاُف أ

َ
ن  أ

َ
ل٬َْلَ أ

َك٢ُْخ٫َا
َ
 .(8)«َل

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.926، 8/924) مٮقٔٮ

( كاملٕذرب يف ذلٟ أف يسٮف اتلٕؿيٙ حبير ال يجىس أف اتلٕؿيٙ اثلةين دسؿار لؤلكؿ ثأف يجكت ثٕي مؿات 2)
 (.9/992) ابليضٮرماتلٕؿيٙ إىل ثٕي. 

ح اإلدمةع( 3)  (.8/936) مٮقٔٮ

 (.8/929) ٔح اإلدمةعمٮقٮ( 4)

 .(، ٨ٔ ٔيةض ث٨ محةر 9719أثٮ داكد )( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.8/959) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 7)  (.8/946) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أنف 9179(، كمك٥٤ )2439( ابلؼةرم )8)
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ٮى ٝى٤ًي٢ حبير ي٤٘ت إًف د٧ٮؿ كى٬ي ىلع ا٨ْ٣ أف ٚةٝؽق ال يسرث أق٫ٛ ٤ٔي٫ كال يُٮؿ  كى
٪٫ي ثٕؽق  ٔى ف ٚةٝؽق يٕؿض 

ى
٦٪ة ي٨ٌْ أ ٫٩ الى يٕؿؼ ق٪ح، ث٢ يٕؿؼ زى

ى
ٌط أ وى

ى
٤َج٫ هل اغبلة.. ٚىةأٍل

بًلة.  اغى

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ ٍَ َٜ ال٢ر  نُ َك رْ أ
9- ( ِ  ٣٘ٮم، ك٬ٮ األػؾ. (اٌط َٜ اْل
 ك٬ٮ اآلػؾ. ،(ًٌ ِٜ خَ ٢ْ مُ وَ ) -2
 ، كيه املأػٮذ.(ثٌ ٍَ َٜ ١ُ وَ ) -3

( 
َ
 / (ةٌ َشَ َْ  ثِ ٍَ َٜ ال٢ر  امُ َف ْٛ أ

ٍ ٥َ مُ  ْيِ دَ  ٍٚ يْ رِ ؽَ َٞ  ؛ِمي آدَ  انٌ ٬َ يَ ضَ  اٌل ٤َ )األكؿ/  ه ٧ى ، ٚإ٫٩ جيٮز ٫ُٞ٣ ٤ُ٦ٞة، كًلؾا مي (ي   ٨ى ٦ى زى  زيِّ
 .اجل٭ت

٤ُ٦ٞة، أك ل٤ذ٤٧ٟ كيه ال حت٢ هل، ٚإف اك٩خ حت٢ هل ..  ل٤عِٛكحم٢ ٣ٍٞ األ٦ح إف اكف 
 ٚبل جيٮز هل د١٤٧٭ة؛ ألف د٤٧ٟ ال٤ُٞح ٠ذ٤٧ٟ ا٣ٞؿض ك٬ٮ  ينج٫ ا٣ٕةريح.

 أمؿي٨/ (ْيَ بَ  ًِ ِٛ لي لا ِيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
9- ( ِ  ٔ٪ؽق، كاتلربع ث٪ٛٞذ٫. (٩ِ اِٞ َف مْ إ
 ، كظِٛ ز٧٪٫.(٩ِ ِٓ يْ بَ وَ ) -2
 ) يف ظةؿ إمكة٫٠ (ًَ يْ ِٜ ال٢ي  َٝ ٢ي َخ٥َ ِلَ ) ق٪ح (٩ُ ُٙ يْ ؽِ ْٓ تَ ) ي٤ـ٫٦ ثٕؽ ذلٟ (٣ي ثُ )

َ
يف  (٦َ ٥َ الي  وِ أ

 ظةؿ ثي٫ٕ.
ِ  ُّ ٨ِ خَ ٥ْ  حَ َل )ممة  (ِم  آدَ  ْيُ دَ  انٌ ٬َ يَ ضَ  اٌل ٤َ )اثلةين/ (وَ ) ؛ ٠ؾات، (اِع تَ الف   ارِ َٖ ِن  ٦ْ ٤ِ  ٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

ِ  هُ ػَ سَ وَ  -اةٍ َل َٞ -)ك٧٩ؿ، كٚ٭ؽ   .(ةٍ ازَ َٙ ٥َ ة
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 أمٮر/ (ْيَ بَ  هُ ِيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
 ، كاتلربع ث٫ٛ٤ٕ.(٩ِ ِِ ْٙ ضِ ) -9
  ٣ي ثُ  ،٩ِ ِٟ ٢ر ٥َ تَ وَ ) -2

َ
َ  ٩ ِفْ ٢ِ كْ أ

ْ
َٝ »يف ًة٣ح ا٣٘٪٥/  ٣ٞٮؿ اجليب ؛ (٩ِ خِ ٥َ يْ رِ  مِ ؽْ ُٕ وَ  ،الِ ال َ ِهَ ل

ئِْب  ْو لذِل 
َ
َٝ أ ِعي

َ
ْو ِل

َ
 .«أ

 .(٩ِ ٨ِ ٥َ ثَ  َِ ْٙ ضِ وَ  ،٩ِ ِٓ يْ بَ وَ ) -3
يف ظةؿ ثي٫ٕ أك أك٫٤، أك يذ٤٧ٟ احليٮاف  (٦َ ٥َ الي  َٝ ٢ي َخ٥َ ِلَ  ٩ُ ُٙ يْ ؽِ ْٓ تَ ) ي٤ـ٫٦ ثٕؽ ذلٟ (٣ي ثُ ) 

  يف ظةؿ ظ٫ْٛ.
كزاد املةكردم ػى٤ح راثٕح، كيه/ أف يذ٫١٤٧ يف احلةؿ؛ ٣حكتجٞي٫ ظيًّة لرلر كا٣جك٢.  -
 .(9)«٦ٓ اقتجٞةا٫أل٫٩ ملة اقتجةح د٫١٤٧ ٦ٓ اقذ٭بل٫٠ .. ٚأكىل أف يكتجيط د٫١٤٧ »ٝةؿ/ 

ِ  ُّ ٨ِ خَ ٥ْ  حَ َل ) ممة (ِم  آدَ  ْيُ دَ  انٌ ٬َ يَ ضَ  اٌل ٤َ )اثلة٣ر/ (وَ )  هُ ػَ سَ وَ  اِع تَ الف   ارِ َٖ ِن  ٦ْ ٤ِ  ٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة
 ِ  .(2)أم ػبلهل ٨٦ األ٦ةز٨ ا٣ٕة٦ح؛ ٠نةرع كمكضؽ كمٮات؛ أل٩٭ة حمةؿ ال٤ُٞح (انٍ ؽَ ٥ْ ُٓ ة

 أمؿي٨/ (ْيَ بَ  هُ ْيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
 .(٩ِ ِٙ يْ ؽِ ْٓ تَ  ػَ ْٓ بَ  ٩ِ ِٟ ٢ر ٥َ تَ وَ ) كاتلربع ث٫ٛ٤ٕ، (٩ِ ِِ ْٙ ضِ ) -9
 .(٦َ ٥َ الي  َٝ ٢ي ٥َ خَ ِلَ  ٩ُ ُٙ يْ ؽِ ْٓ تَ  ٣ي ثُ  ،٩ِ ٨ِ ٥َ ثَ  َِ ْٙ ضِ وَ  ٩ِ ِٓ يْ بَ وَ ) -2

 ك٣حف هل ٬٪ة أف يأك٫٤؛ لك٭ٮ٣ح ثي٫ٕ.
ِ  ُّ ٨ِ خَ ٥ْ حَ )ممة  (ِم  آدَ  ْيُ دَ  انٌ ٬َ يَ ضَ  اٌل ٤َ )الؿاثٓ/ (وَ ) ثٞٮة؛  (اِع تَ الف   ارِ َٖ ِن  ٦ْ ٤ِ  ٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

ِ  هُ ػَ سَ وَ  ،ثٍ ا٤َ َحَ وَ )ُرياف؛ ٠ُٞةة ث، أك (ْبٍ َُ وَ ) رسٔح؛ ٠٘ـاؿب، أك (انٍ َه طِ َٞ )  .ٍث(٨َ آ٤ِ  اءَ ؽَ طْ َه ة
 / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )

َ
  َلُ  زُ ٬ْ  َيُ َل  ٩ُ ٧ي أ

َ
ِ  هُ ؼُ عْ أ  ؛(3)؛ ٚبل جيٮز أػؾق ل٤ذٕؿيٙ كاتل٤٧ٟ(ًْ َٜ ذَ  َِ ْٙ طِ ٢ْ إِلي ل

َٝ َول٫ََا»/ أل٫٩ مىٮف ثةال٦ذ٪ةع، مكذ٨٘ ثةلؿيع، إىل أف جيؽق وةظج٫؛ ٣ٞٮؿ اجليب  َ  ؟!٤َا ل
                                        

 (.8/7) احلةكم(9)
٨٧٤ٚ ٝج٫٤، إىل أف يجذيه األمؿ إىل املعيي، كأ٦ة ٦ة جيؽق يف األرض امل٤٧ٮًلح .. ٚزلم احلؽ إف اداعق، ٚإف ل٥ يؽ٫ٔ ..  (2)

 ٚإف يؽ٫ٔ .. ٤ُٚٞح ظير ل٥ يؿج ٦ةل٫١.

ح اإلدمةع( 3)  (.8/928) مٮقٔٮ
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اَ٪ا َربر٫َا َٜ َشَؽ َضَّتي ي٢َْ ُك٠ُ اللي
ْ
اُؤَ٪ا وَِضَؼاُؤَ٪ا، حَؽُِد ال٥َاَء َوحَأ َٜ ـِ ٫َا  َٓ .. ، ٤ٚٮ أػؾق ل٤ذ٤٧ٟ «٤َ

.٧ً٪٫ 
ِ  ُّ ٨ِ خَ ٥ْ حَ )ممة  (ِم  آدَ  ْيُ دَ  انٌ ٬َ يَ ضَ  اٌل ٤َ ) اخلةمف/(وَ )  هُ ػَ سَ وَ  اِع تَ الف   ارِ َٖ ِن  ٦ْ ٤ِ  ٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

 ِ  .ٍث(٨َ آ٤ِ َدْيِ  اءَ ؽَ طْ َه ة
 /زبلزح أمٮر (ْيَ بَ ) ٠٘ري امل٧ذ٪ٓ (هُ ْيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
 .كاتلربع ث٫ٛ٤ٕ (٩ِ ِِ ْٙ ضِ ) -9
 ثي٫ٕ، كظِٛ ز٧٪٫. -2
 د٫١٤٧ كأك٫٤ ظةال، كظِٛ ز٧٪٫. -3
 .(٩ِ ِٙ يْ ؽِ ْٓ تَ  ػَ ْٓ بَ ) أك ز٧٪٫ (٩ِٟ ٢ر ٥َ تَ وَ )
ِ  ُّ ٨ِ خَ ٥ْ حَ ) ممة (ِم  آدَ  ْيُ دَ  انٌ ٬َ يَ ضَ  اٌل ٤َ )الكةدس/ (وَ )  هُ ػَ سَ وَ  اِع تَ الف   ارِ َٖ ِن  ٦ْ ٤ِ  ٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

 ِ  .(انٍ ؽَ ٥ْ ُٓ ة
 /(ْيَ بَ  هُ ْيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
 .٫ٛ٤ٕكاتلربع ث (٩ِ ِِ ْٙ ضِ ) -9
 .(٩ِ ٨ِ ٥َ ثَ  َِ ْٙ ضِ وَ  ،٩ِ ِٓ يْ بَ وَ ) -2

 ذلٟ حلذ٫١٤٧ أك ز٧٪٫. ز٥ دٕؿي٫ٛ ثٕؽ
ٰ الي َقٰ تْ حَ  انٍ ٬َ يَ ضَ  ْيُ دَ  اٌل ٤َ ) الكةثٓ/(وَ ) ِ  امِ وَ  لََعَ ِْ َل ة  .(ثٍ يي ِ٘ وَ  ٍب ٪َ ؼَ َٞ  ؛ٍج َل  
 ثٕؽ اتلٕؿيٙ. (٩ِ ِٟ ٢ر ٥َ تَ وَ  ٩ِ ِِ ْٙ ضِ  ْيَ بَ  هُ ْيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )

٤ٝخ/ ٠ؾا ٔرب ثةتلؼيري، كيجؽك أال ختيري ٚي٫؛ أل٫٩ يشء كاظؽ، ١ٚأ٫٩ ثةٔذجةر أ٫٩ خمري 
أك ثني د٫١٤٧ ثٕؽ احلٮؿ كإثٞةا٫ ٔ٪ؽق ل٤عِٛ، ك٬ؾق ثني دؿًل٫، كأػؾق ثةخليةر املؾ٠ٮر، 

 كاهلل أ٥٤ٔ.اخليةرات يف دميٓ أ٩ٮاع ال٤ُٞح املةحلح، 
ِ ) كيف دميٓ وٮر اتل٤٧ٟ يذ٫١٤٧ ٠ذ٤٧ٟ ا٣ٞؿض؛ حبير إذا صةء  (انِ ٥َ اليي  ِط َشْ ب
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٫َا، »/ ٣ٞٮؿ اجليب ؛ (9)وةظج٭ة .. ٧ً٪٭ة؛ ثأف يؿد٬ة أك ثؽهلة إدمةاع ْٜ ِٙ ت٨َْ ـْ ؽِْف .. َ٘ا ْٓ َ٘إِْن ل٣َْ َت
َ٪ا إَِل٩ِْ  د 

َ
ْ٪ِؽ .. َ٘أ اِْل٫َُا ي٤ً٬َْا ٦َِ٤ الي ٌَ ٨َْػَك، َ٘إِْن َساَء  ِْ ًث  َٓ  /، ك٦ٕىن ٝٮهل(2)«َوْلَُس٦ْ َودِي

٨َْػكَ » ِْ ًث  َٓ ٚأد٬ة إحل٫، إف اك٩خ .. ، أم ال ي٪ُٞٓ ظٜ وةظج٭ة، ث٢ ٦ىت صةء٬ة «َوْلَُس٦ْ َودِي
٧ٚس٤٭ة إف اك٩خ ٦س٤يح، أك ٝي٧ذ٭ة إف اك٩خ .. ثةٝيح، كل٥ يذ٤ٕٜ ث٭ة ظٜ الزـ ي٧٪ٓ ثيٕ٭ة، كإال 

ت .. ٫٤ٚ ٦ذٞٮ٦ح، كا٣ٕربة ثٞي٧ذ٭ة يٮـ اتل٤٧ٟ؛ أل٫٩ كٝخ دػٮهلة يف ٧ًة٫٩، كإف ٩ٞىخ ثٕي
 .أػؾ٬ة ٦ٓ األرش

ٰ الي َقٰ تْ حَ  انٍ ٬َ يَ ضَ  ْيُ دَ  اٌل ٤َ )اثلة٨٦/ (وَ )   امِ وَ  لََعَ
ِ  ٦ْ سِ ١َٰ ٪ت.(ٍب ٌَ ؽُ َٞ  ؛ٍج َل ِٓ ة  ، ٔك

 / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
َ
ْ  ٩ِ يْ ا ذِ ٤َ  ٩ِ يْ ذِ  ٠َ َٓ ْٙ حَ  نْ أ  أمؿي٨/ (٦ْ ٤ِ )ملةل٫١  (ثُ طَ ٢َ ْه ٥َ ال

 .(٦َ ٥َ الي  َٝ ٢ي ٥َ خَ ِلَ  ٩ُ ُٙ يْ ؽِ ْٓ تَ  ٣ي ثُ  ،٩ِ ٨ِ ٥َ ثَ  َِ ْٙ ضِ وَ  ٩ِ ِٓ يْ بَ ) -9
2- ( 

َ
ثذضٛي٫ٛ .. ٚؾاؾ، كإال .. ثةع ث٫ٌٕ  أك ٗريق ٚإف دربع الٮاصؽ، (٩ِ ِِ ْٙ ضِ وَ  ٩ِ ِٙ يْ ِٙ َتْ  وْ أ

 كأ٫ٞٛ٩ ٤ٔي٫؛ أل٫٩ املى٤عح يف ظٜ املةلٟ.
ٰ الي َقٰ تْ  حَ َل  انٍ ٬َ يَ ضَ  ْيُ دَ  اٌل ٤َ )اتلةقٓ/ (وَ ) ْ ؽِ ٫َ َٞ  ؛امِ وَ  لََعَ ىري.(ثٍ َف ي  ، ٔك
 /(ْيَ بَ  هُ ْيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
  ٣ي ثُ  ٩ِ ِٟ ٢ر ٥َ تَ ) -9

َ
 ٨٦ ٦س٢ أك ٝي٧ح. (ِلِ ػَ ةَ  مِ ؽْ ُٕ وَ  ٩ِ ٢ِ كْ أ

 ،(٩ِ ٨ِ ٥َ ثَ  َِ ْٙ ضِ وَ  ٩ِ ِٓ يْ بَ وَ ) -2
 .(3)؛ ألف ابلؽؿ ٝةا٥ ٦ٞةـ ال٤ُٞح أك ابلؽؿ (٦َ ٥َ الي  َٝ ٢ي ٥َ خَ ِلَ ) ىلع ٦ة دٞؽـ؛ (٩ُ ُٙ يْ ؽِ ْٓ تَ  ٣ي ثُ )
 ، كزب٢.(ٍّ اِ٘ ٧َ  ٍب َكْ َٞ ؛ الٍ ٤َ  ْيُ دَ )ا٣ٕةرش/ (وَ )
 أمؿي٨/ (ْيَ بَ  هُ ْيُ يِ خَتْ / ٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
 أم/ اال٩ذٛةع ث٫. (اِص َه خِ عْ اِل ) -9

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ داكد كاث٨ ظــ، كا٣ْة٬ؿ مؾكذق، كاهلل أ8/956.٥٤ٔ) مٮقٔٮ

 ةرم ذ٠ؿ الٮديٕح.(، ك٬ؾا ٫ْٛ٣، ك٣حف ٔ٪ؽ ابلؼ9722 -5(، كمك٥٤ )2436( ابلؼةرم )2)
 ( 435) ٠ٛةيح األػيةر( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  924 

ِ وَ ) -2
ْ
 ىلع وةظج٫ ظىت جيؽق. (َِ ْٙ ال

 ًُ ْي ِٜ  / ٤َ ثً َٖ ١ُ )ال٢ي
ْ
  ُٚ ٢َ ٍْ ٤ُ  ٬َ ٪ُ ، وَ ًِ ْٜ ال٢ي  ٦َ ٤ِ  ذٌ ٬ْ عُ أ

َ
 .(ؼِ عَ اْل

  ِبي َن  /ًًع َشْ وَ )
َ
؛ ثأف ل٥ يس٨ هل اك٢ٚ أوبل، (مٌ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  َلُ  ٠َ ِ٘  َك َل )ك ل٥ ي٥٤ٕ ر٫ٝ (نٌ ٬ْ ٨ُ َمْ  وْ أ

 أك هل اك٢ٚ ٗري ٤ٕ٦ٮـ.
 كٝٮهل/ )ويب أك دل٪ٮف( أػؿج ابلة٣ٖ ا٣ٕة٢ٝ، ٚبل يىط اتلٞة٫َ.

 كٝٮجلة/ )ل٥ ي٥٤ٕ ر٫ٝ( ٦ة لٮ ٥٤ٔ ر٫ٝ، ٚي١ٮف ٣ُٞح ٧٠ة دٞؽـ.
 اك٫٤ٚ ٚبل يىط اتلٞة٫َ ث٢ يج٤ٖ إىل اك٫٤ٚ. كٝٮهل/ )ال اك٢ٚ هل ٤ٕ٦ٮـ( ٦ة لٮ ٥٤ٔ

( ًِ ْي ِٜ ًِ ال٢ي ْٜ ْ ) /كًلٛةتل٫ (ُضْس٣ُ ١َ ِ ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛(اِئر َٙ ِٟ ا١ْ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال ِبّ
ْ لََعَ ٱىب َوَتَػاَؤُُا

َنِٰن   ًِ َوٱىبُػدب ذب ِ
ْ لََعَ ٱۡلب ٰى  َوََل َتَػاَؤُُا َٔ ، كأل٫٩ آدَل هل ظؿ٦ح .. ٚٮصت ظ٫ْٛ [2]املةاؽة/ ﴾ َوٱتلَّلب

 ثة٣رتبيح كاإلوبلح اكملٌُؿ كأكىل.

ٚإذا اتل٫ُٞ ثٕي ٨٦ ٬ٮ أ٢٬ حلٌة٩ح ال٤ٞيٍ .. قٍٞ اإلز٥ي ٨ٔ ابلةٝني؛ ٚإف ل٥ ي٤ذ٫ُٞ 
ٓي ٨٦ ٥٤ٔ ث٫ ٨٦ أ٢٬ د٤ٟ اجلةظيح، كلٮ ٥٤ٔ ث٫ كاظؽه ٍٚٞ .. دٕنيَّ ٤ٔي٫،  ز٥ً دمي

ى
أظؽه .. أ

 .(9)ٞة٫َكجيت اإلم٭ةد ىلع اتل

                                        
 كيسذت يف وي٘ح ال٤ٍٞ/( 1)

احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ أٝؿ ٚبلف ثأ٫٩ اتلٍٞ ٚبل٩ة الى٘ري امل٪جٮذ بنةرع ٠ؾا، ز٥ يؾ٠ؿ مؤك٩ذ٫ إف اك٩خ ٨٦ ٦ةهل 
أم٭ؽ ىلع دميٓ ذلٟ، ز٥ املؼذه ث٫ ثإذف ا٣ٞةيض ٚبلف، كإف اكف اإل٩ٛةؽ ٨٦ ثيخ املةؿ .. ذ٠ؿق، إك إٝؿاض اإل٦ةـ، 

 يؤرخ.
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( 
َ
ْ  ًِ ْٜ ال٢ي  نُ َك رْ أ  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِع  الشي
 ، ك٬ٮ ٤ُ٦ٜ األػؾ.(يي ٬ِ َٖ ١ُ  ًٌ ْٜ ١َ ) -9
 ، ك٬ٮ اآلػؾ.(ًٌ ِٛ َل وَ ) -2
 ، ك٬ٮ املأػٮذ.(ٌط ٬ْ ُٜ ٢ْ مَ وَ ) -3

 :ِطُغُسِوُط الالِق

ْوُط اللي )  /(ثٌ ذَ َل ذَ ) اذلم يٞؿ يف يؽق ال٤ٞيٍ (ًِ ِٛ ُشُ
9- ( ُ

ْ
 ؛ ٚبل يٞؿ يف يؽ ٔجؽ.(ثُ يي ؽ  ال

 كحمضٮر ق٫ٛ. ؛ ٚبل يٞؿ يف يؽ ويب كدل٪ٮف(ػُ كْ الؽر وَ ) -2
 ؛ ٚبل يٞؿ يف يؽ اكٚؿ كٚةقٜ؛ ألف االتلٞةط كاليح كال كاليح هلؤالء.(ثُ ا١َ ػَ َٓ ا١ْ وَ ) -3

٥٤ ث٧ة أًٛ٪ة أف املؿاد ثةلبلٍٝ ٬٪ة/ ٨٦ يٞؿ يف يؽق، ال ٨٦ جيت ٤ٔي٫  االتلٞةط، ٚإ٫٩ ٔك
جؽا كحمضٮر ق٫ٛ؛ وية٩ح ل٤٪ٛف.  جيت ىلع لك ملكٙ كلٮ ٚةقٞة ٔك

٥ٕ٩، ل٤اكٚؿ ا٣ٕؽؿ يف دي٪٫ اتلٞةط الاكٚؿ كإف اػذ٤ٛة دي٪ة، كلزلَل اتلٞةط احلؿيب، ال 
 ا١ٕ٣ف.

 تتنة يف ىفكة اللكيط:

٠سيةب م٤ٛٮٚح ٤ٔي٫، أك م٤جٮقح هل، أك ٦ُ٘ٯ ث٭ة، أك ٦ٛؿكمح إذا كصؽ ٦ٓ ال٤ٞيٍ ٦ةؿ؛ 
حتذ٫، كد٩ة٩ري ٤ٔي٫ أك حتذ٫، كلٮ ٦٪سٮرة .. أ٩ٜٛ ٤ٔي٫ احلةز٥ أك ٦أذك٫٩ ٦٪٫، كال ي٪ٜٛ 
امل٤ذٍٞ ٤ٔي٫ ٦٪٫ إال ثإذف احلةز٥؛ أل٫٩ ٬ٮ اذلم يٌل اتلرصؼ يف املةؿ ث٘ري أثٮة كال صؽكدة 

هل، كلٮ ل٥ يس٨ ظةز٥ .. ٤ٚي٪ٜٛ ٤ٔي٫ البلٍٝ ك٣حن٭ؽ، ٚإذا كال كوةيح؛ ٚإ٫٩ كيل ٨٦ ال كيل 
 أ٩ٜٛ ثبل إم٭ةد .. ٨٧ً ٣رتًل٫ االظذيةط. 

ؽ ٫ٕ٦ ٦ةؿ كال ٔؿؼ هل ٦ةؿ، كلٮ اع٦ة اكلٮٝٙ ىلع ال٤ُٞةء .. ٚ٪ٛٞذ٫ ٨٦ ثيخ صكإف ل٥ يٮ
ة٣ط  املةؿ ف ٧ٔؿ أك ٨٦ ق٭٥ املٍىى

ى
 ال٤ٞيٍٝةؿ لٮاصؽ  ٨٦ ٩ىيت احلذةٍل، أك املكة٠ني؛ أًل
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ٟى / »قجني أيب دمي٤ح  ى ل ، كى ؿٌّ ٮى ظي ٭ي ٍت ذى ذي٫ي  اٍذ٬ى ٞى ٛى ٤ىيٍ٪ىة جى ٔى ؤيقي، كى الى ا ٨٦ (9)«كى ، كل٥ يي٪٢ٞ أف أظؽن
 .، كألف ابلة٣ٖ املٕرس ي٪ٜٛ ٤ٔي٫ ٨٦ ثيخ املةؿ، ٚ٭ؾا أكىل(2)الٌىعةثح أ٩سؿ ٤ٔي٫

٤ٔي٫ ٩ٛٞذ٫ إف ٚإف ل٥ يس٨ يف ثيخ املةؿ يشء .. اٝرتض هل ا٣ٞةيض، كيٌٞي٫ ٨٦ جتت 
كصؽ، كإال .. ٌٝةق اإل٦ةـ ٨٦ ق٭٥ ا٣ٛٞؿاء كاملكة٠ني كا٣٘ةر٦ني ٧٠ة يؿل، ٚإف ل٥ جيؽ .. ًٕٚل 

 أٗ٪يةء املك٧٤ني.

                                        
٫ٞ٤ ابلؼةرم دلـك٦ة ٝج٢ ر٥ٝ )٨ٔ اث٨ م٭ةب ٨ٔ قجني أيب دمي٤ح (، 2/738( ٦ةلٟ )1) كوعع٫ ، (2662، ٔك

 (.7/973اث٨ امل٨ٞ٤ )
 (.4/2194) اتل٤ؼيه احلجري( 2)
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ا١َُث  َٓ ِ
ْ
ْـ ثً َٖ ١ُ )ال ِ  ٣ٌ / ا ِ  ٠ُ َٓ ا ُيْ ٥َ ل ْ ْلِ ل ٰ َشْ  انِ َف ن  .(ءٍ لََعَ

ٰ خَ  مٍ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٍض ٬َ ِْ  امُ َِتَ ًًع/ ا١ْ َشْ وَ ) ٍ َٓ ٤ُ  ٠ٍ ٥َ لََعَ  ٤ٕ٦ٮـ أك دل٭ٮؿ ٔرس ٫٧٤ٔ. (يي
َ َسآَء ةِِّۦ ِِحبُو ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)كاجلٕة٣ح وعيعح إدمةاع ٍَ ِ يِِم َول ٍَ ب َٔاَع ٱل لُِد ُض ْ َجفب كَالُٔا

 ًٞ ۠ ةِِّۦ زَِخي َُا
َ
ةًب اجلَّيًبِّ ، ]يٮقٙ[ ﴾72ةَػِۡيٖ َوخ ٍوعى

ى
ة ٨ٍ٦ً أ فَّ ٩ىةقن

ى
ٍظيىةًء  كأل

ى
ٍّ ٨ٍ٦ً أ ى َحى دىٍٮا ىلعى

ى
أ

اءو  كى ٥ٍ ٨ٍ٦ً دى ٕىسي ٢ٍ ٦ى يٮا/ ٬ى ةل ٞى ، ذى ٟى ً كخلى
ي
يِّؽي أ غى قى ً ، إًٍذ دلي ٟى ً ل ؾى ٥ٍ ٠ى ة ٬ي جىحٍ٪ى٧ى ٥ٍ، ذى ك٬ي ؿي ٍٞ ؿىًب ٚى٤ى٥ٍ حى ٕى ٍك ا٣

ى
أ

ٍٕبلن  ىة صي ٤يٮا جلى ٕى ٍ ىتَّ جتى ٢ي ظى ٕى ٍٛ الى جى ك٩ىة، كى ؿي ٍٞ ى٥ٍ تى ٥ٍ ل ٮا/ إ٩ًَّسي
ي ةل ٞى ؟ ذى ةًء، رىاؽو ة ٨٦ًى النَّ ٕن ي ًُ ٥ٍ ٝى ى٭ي ٤يٮا ل ٕى ، ٚىضى

قي  ؾي ػي
ٍ
يٮا/ الى ٩ىأ ةل ٞى ةًء، ذى دىٍٮا ثًةلنَّ

ى
 ٚىأ

ى
ىأ ربى ، ذى ٢ي ًٛ يىذٍ اٝى٫ي كى ـى ٓي ثي ٧ٍى جيى ٍؿآًف، كى ٞي ِـّ ا٣

ي
 ثًأ

ي
أ ؿى ٍٞ ٢ى حى ٕى ؿى ٚىضى

ى
ىٍكأ ىتَّ ن  ظى

/ اجلَّيًبَّ  ٝىةؿى ، كى ٟى ًع ٌى يٮقي ٚى ل
ى
أ جي٫َ »، ٚىكى

َ
ْدَراَك أ

َ
ُب٬ا ِل بَِف٣٫ٍْ َو٤َا أ  .(2)«ا ُرْرَيٌث؟ ُعُؼوَ٪ا َوارْضِ

( 
َ
ِ  نُ َك رْ أ

ْ
  ثِ ا١َ َٓ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 .(٠ٌ ٥َ خَ ) -9
 .(٠ٌ ْٓ سُ وَ ) -2
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -3
 ، ك٬ٮ صة٢ٔ كاعم٢.(ػٌ ِٛ ًَع وَ ) -4

 :اِلِذَعاَلِة ِلَنُغُسِوُط َع

ْوُط خَ ) ا١َِث ذَ  ٠ِ ٥َ ُشُ َٓ ِ
ْ
 /حمخكث٢  (ثٌ ذَ َل ال

                                        
ح اإلدمةع(، 2/66) ابليضٮرم(، 2/927) اإلٝ٪ةع( 1)  (.8/943، 2/762) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ 2219(، كمك٥٤ )5736ابلؼةرم )( 2)
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9- ( 
َ
٨٦ د٣ين ىلع ٦ةيل .. »، ٚبل ص٢ٕ ٚي٧ة ال ِكٛح ٚي٫؛ ٠أف ٝةؿ/ (ثٌ َٙ ُكْ  ٩ِ يْ ذِ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 ، ٚؽهل ٤ٔي٫ ك٬ٮ ثيؽ ٗريق كال ِكٛح.«٫٤ٚ ٠ؾا
2- ( 

َ
َ َٓ خَ  حَ لي أ « ٫٤ٚ ٠ؾا٨٦ رد يلع ٦ةيل .. »ىلع ا٣ٕةم٢؛ ٠أف يٞٮؿ/ أم ال جيت ٔي٪ة  (يي

 اكف كاصجة ٠ٛةاية .. وط.، ٤ٚٮ دق ا٣٘ةوتريٚ
 وَ ) -3

َ
ألف  ىط؛ي. ل٥ « .. ٫٤ٚ ٠ؾا٨٦ رد يلع ٔجؽم ٬ؾا احلٮـ .»٤ٚٮ ٝةؿ/  ؛(َج ٛي ؤَ  يُ لي أ

 دأٝيذ٫ ٝؽ يٛكؽ ا٣٘ؿض، ٚيٛكؽ ا٣ٕٞؽ.
ْي٥ ا٣٘ؿر.«٫٤ٚ ٠ؾا٨٦ ٢٧ٔ يل محبة .. »؛ ٚبل يىط حٓيح٩٨ -4  ؛ القذ٘ؿاؽ اجل٭ة٣ح ٔك
ٓ ؛ ٌٚق اجل٢ٕ ىلع ىت٩ٍ إذا أ٤س٦ -5 ٫ كاردٛة٫ٔ كمًٮ ًؿ ث٪ةء ظةاٍ يؾ٠ؿ َٮهل ٔك

٨٦ رد »احلةصح إىل اجل٭ة٣ح، ٚإف ٔرس ٫٧٤ٔ .. وط ٦ٓ اجل٭ة٣ح؛ حنٮ/  ـث٪ةا٫ ك٦ة يبىن ث٫؛ ٣ٕؽ
 ؛ ل٧٤نٞح.«يلع آثَق

 :اِلِذَعاَلِة ِلِعُد ُطِسَغ

ا١َثِ  ٠ِ ْٓ سُ  ُط َشْ ) َٓ ِ
ْ
ْ َث٦ِ٥َ  ُط َشْ  /ال ح ٚةمرتط ٦ةؿ ؛ أل٫٩ (ِّ يْ تِ ٥َ ال  .ٚي٫ ٦ة ذ٠ؿيثجخ ث٧ٕةًك

 اِلِذَعاَلِة: ِةَػِيِص ُطِسَغ

ا١َِث/ ١َ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) َٓ ِ
ْ
ْ  ِف ؽَ ٌَ  ٦ْ ٤ِ  ٌَ ْٙ ال ِ  لر ػُ يَ  مِ ََتِ ٢ْ ٥ُ ال ٰ إ ِ ذْ لََعَ ، خببلؼ (٠ٍ ْٓ ِبُ  ٠ِ ٥َ َٓ ا١ْ  ِفْ  ٩ِ ٧

 ؛ أل٫٩ ال ينرتط ٝجٮهل.َؿؼ ا٣ٕةم٢ ٚبل ينرتط هل وي٘ح

 :اِلِذَعاَلِة ِداِقُغُسِوُط َع

ْوُط ًَع )   ػِ ِٛ ُشُ
َ
ا١َِث أ َٓ ِ

ْ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ ال

9- ( ِ ْ  ِف َصر حَ  ُق َل ٌْ إ  ، ٚبل يىط ا٣زتاـ ويب كدل٪ٮف كحمضٮر ق٫ٛ.(مِ ََتِ ٢ْ ٥ُ ال
 .، ٚبل يىط ا٣زتاـ م١ؿقأم امل٤زتـ (هُ ارُ يَ خِ اعْ وَ ) -2

٠ؿا٫٬ ىلع إٚبل يذأىت إ٠ؿا٫٬ ىلع ا٣ٕٞؽ؛ أل٫٩ ال ينرتط ٝجٮهل، كإ٧٩ة يذأىت  .. كأ٦ة ا٣ٕةم٢
 ا٢٧ٕ٣ ك٬ٮ ثٕؽ ا٣ٕٞؽ.

ِ  ٠ِ امِ َٓ ا١ْ  ٣ُ ٢ْ ِْ وَ ) -3 ؿدق ٨٦ ل٥ ي٥٤ٕ ٚ« ٫٤ٚ ٠ؾا ٨٦ رد يلع ٗبلَل ..»، ٤ٚٮ ٝةؿ/ (امِ َِتَ ١ْ اِل ة
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 ثةال٣زتاـ .. ٤ٚحف هل يشء.
 وَ ) -4

َ
ْ  ٠ِ امِ َٓ ا١ْ  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ ِ َٓ ٥ُ ال ِ  يي أك  هل ٩ٮع د٧يزي كلٮ وجية ممزيا أك دل٪ٮ٩ةٔ٪ؽ اجلؽاء،  (٠ِ ٥َ َٓ ٢ْ ل

 .(9)ث٘ري إذف كحل٫ قٛي٭ة
أ٦ة ٗري املٕني .. ٚبل ينرتط أ٤٬يذ٫ ل٢٧ٕ٤ ٔ٪ؽ اجلؽاء، كوٮرد٫/ أف يسٮف ظةؿ اجلؽاء 

 ٗري أ٢٬؛ ٠ى٘ري ال يٞؽر ز٥ يىري أ٬بل كيؿد؛ أل٫٩ ق٧ٓ اجلؽاء أك ث٫٘٤ ظني وريكرد٫ ٝةدرا.
٨٦ رد داثح ٚبلف .. »كال ينرتط أف يسٮف اجل٢ٕ ٨٦ ٦ةلٟ املذةع، ث٢ لٮ ٝةؿ مؼه/ 

 ، ٚك٫ٕ٧ مؼه ٚؿد٬ة هل .. اقذعٜ اجل٢ٕ.«٫٤ٚ ٠ؾا

 :ِةاَلَعِذاِل ُةَزِوُص

ِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
ْ
  /ثِ ا١َ َٓ ال

َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ ِ  َت دْ دَ رَ  نْ إ  ، هُ دي َيُ ذَ  ،«ارٌ ٨َ حْ دِ  َٝ ٢َ َ٘ ..  يِقْ آة

َ
 /َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ

ِ  دي رَ  ٦ْ ٤َ »  حَ  ٦ْ ٤َ  هُ دي َيُ ، ذَ «ارٌ ٨َ حْ دِ  ٩ُ ٢َ َ٘ ..  يِقْ آة
َ
ِ  ٠َ ٪ي أ  .(٠ِ ٥َ َٓ ٢ْ ل

 تتنة يف أحهاو اجلعالة:

٨٦ ا٣ٕٞٮد اجلةاـة ٨٦ ا٣ُؿٚني/ اجلة٢ٔ، كا٣ٕةم٢؛ ٤ٚلك ٨٦ اجلة٢ٔ كا٣ٕةم٢  اجلٕة٣ح
ا٣ٛكغ ٝج٢ د٧ةـ ا٢٧ٕ٣، ٚإف ٚكغ املةلٟ، أك ا٣ٕةم٢ املٕني ٝج٢ الرشكع يف ا٢٧ٕ٣، أك ا٣ٕةم٢ 
ثٕؽ الرشكع ٚي٫ .. ٚبل يشء ل٤ٕةم٢ يف الىٮردني؛ أ٦ة األكىل .. ٚؤل٫٩ ل٥ ي٢٧ٕ محبة، كأ٦ة 

 ٫٩ ل٥ حيى٢ ٗؿض املةلٟ.اثلة٩يح .. ٚؤل
كإف ٚكغ اجلة٢ٔ ثٕؽ الرشكع يف ا٢٧ٕ٣ .. ٤ٕٚي٫ أصؿة املس٢ ملة ٫٤٧ٔ ا٣ٕةم٢؛ ألف ٢٧ٔ 
ا٣ٕةم٢ كٝٓ حمرت٦ة، كل٥ ي٧س٨ أداء املضٕٮؿ ٣ٕؽـ حتٜٞ ا٢٧ٕ٣، ٚؿصٓ إىل ثؽهل ك٬ٮ أصؿة 

 املس٢.
ٚإذا ٢ٕٚ ٦ة ٤ٜٔ ٤ٔي٫ .. اقذعٜ اجل٢ٕ إدمةاع، كإف ل٥ ي٢ٕٛ .. ل٥ يكذعٜ محبة كإف ٠رث 

                                        
 ك٣حف جلة ٔٞؽ يىط ٦ٓ الىيب امل٧زي كاملض٪ٮف اذلم هل ٩ٮع د٧يزي إال ٬ؾا.( 1)
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 ؛ ٣ٕؽـ حتٜٞ األمؿ املضٕٮؿ ٤ٔي٫.(9)٫٤٧ٔ إدمةاع

 ؛ أل٩٭٥ امرتًلٮا يف الكجت.(2)كإف امرتؾ دمةٔح يف الؿد .. امرتًلٮا يف اجل٢ٕ إدمةاع
 أضكم/ خفثوختا١ٗ السارة الٓا١ث ف 

 ٢٧ٔ دل٭ٮؿ ٔرس ٫٧٤ٔ ٠ؿد الٌةؿ كاآلثٜ. وعذ٭ة ىلع -1
 وعذ٭ة ٦ٓ ٗري ٦ٕني. -2
 ٠ٮ٩٭ة صةاـة. -3
 ٠ٮف ا٣ٕةم٢ ال يكذعٜ محبة إال ثٕؽ د٧ةـ ا٢٧ٕ٣. -4
 ٠ٮ٩٭ة ال ينرتط ٚي٭ة ا٣ٞجٮؿ. -5

ُث  َٓ ِ ٤َ َدْيِ  ػَ ٨ْ ِْ  َّ ِى ا وُ / ٤َ ثً َٖ ١ُ )ال٬َْدِْح ِ  ٩ِ ِٟ ا١  املٮدٔح. ، ٚيه ث٧ٕىن ا٣ٕني(٩ِ ِِ ْٙ ِل
ْ  ػُ ْٜ َٓ ًًع/ ا١ْ َشْ وَ ) ِ  ِضْ خَ ْٜ ٥ُ ال أيٌة، ٚإَبلٝ٭ة ىلع ا٣ٕني املٮدٔح ، كد٤ُٜ رشاع (اِظ َٙ طْ خِ ـْ ِل ل

 ٤ٔي٭ة منرتؾ ثني ال٤٘ح كالرشع.
؛ ٚحكذعت ٝجٮهلة ٔي٪ة مل٨ ا٩ٛؿد، (3)كظس٥ اإليؽاع كاالقتيؽاع زةثخ ثإدمةع ا٧٤ٕ٣ةء

ِ ﴿كًلٛةيح مل٨ دٕؽد إف ل٥ خيل ًيةٔ٭ة؛ ثأف ٝؽر ىلع ظْٛ٭ة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ِبّ
َوَتَػاَؤُُاْ لََعَ ٱىب

َنِٰن   ًِ َوٱىبُػدب ذب ِ
ٰى  َوََل َتَػاَؤُُاْ لََعَ ٱۡلب َٔ ْتِػ ٤َا »/ كٝٮهل  ،[2]املةاؽة/ ﴾ َوٱتلَّلب َٓ ٬ِْن ا١ْ َْ َكَن َوالُل ِف 

ِعي٩ِ 
َ
٬ِْن أ َْ ْتُػ ِف  َٓ  .(4)«ا١ْ

 ٚإف ػيش ًيةٔ٭ة .. كصت ٝجٮهلة، ٣س٨ ال جيرب ىلع إدبلؼ ٦٪ٕٛذ٫ ك٦٪ٕٛح ظؿزق دلة٩ة.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.2/764) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.2/766) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.8/65) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2699( مك٥٤ )4)
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، ٚإف ٥٤ٔ املةلٟ .. كإف اكف يٕضـ ٨ٔ ظْٛ٭ة  ٟي ٥٤ ثؾلٟ املةل ظؿـ ٤ٔي٫ ٝجٮهلة إذا ل٥ يٕى
 .ٚبل حيؿـ.. حبةهل 

( 
َ
ْ  نُ َك رْ أ   ثِ َٓ حْ دِ ٬َ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، كيه ا٣ٕني املكذٮدٔح.(ثٌ َٓ حْ دِ وَ ) -9
 ، كيه ال٤ِٛ املٞذيض لبلقذعٛةظ.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -2
 .وةظت الٮديٕح، ك٬ٮ (عٌ دِ ٬ْ مُ وَ ) -3

 .احلةِٚ، ك٬ٮ (ٌّ حْ دِ وَ وَ ) -4

 :ِةَعِيِدَواِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) كإف ل٥ دس٨ ٦ذ٧ٮ٣ح؛ ٠عجح ثؿ، كلٮ جنكح؛ ٠لكت  (ثً ٤َ َتَ ا حُمْ ٫َ جُ ٬ْ َٞ / ثِ َٓ حْ دِ ٬َ ال
 ؛ ٚبل يىط اقتيؽأ٭ة ٣ٕؽـ ظؿ٦ذ٭ة.٥٤ٕ٦، خببلؼ ٗري املعرت٦ح؛ ٠لكت ٗري ٩ةٚٓ، كآ٣ح هلٮ

 :ِةَعِيِدَواِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ )   ٦ْ ٤ِ  َُ ْٙ ال٢ي / ثِ َٓ حْ دِ ٬َ ال
َ
َ  ػِ ضَ أ

ْ
ِ ال ٤ٚٮ ٝةؿ املٮدىع/  (ؽِ عَ اْل  ٦َ ٤ِ  د  الؽي  مُ ػَ َْ وَ ، ْيِ بَ ا٧

 ٚؽٕٚ٭ة هل قة٠ذة .. ٠ًق.« أكدٔ٪ي٭ة»

 :ِعِيِدَواِلَو ِعِدِوُناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ْ وَ  ِع دِ ٬ْ ٥ُ ال ِ ِّ يْ دِ ٬َ ال ع ٮدى درص٫ٚ يف اليشء املٮدع، ٚبل يي يىط حبير  (ِف َصر الي  ُق َل ٌْ / إ
كال اكمبل، كال اكم٢  ع ٩ةٝه ٩ةٝىةدً ٮٍ اكٚؿ مىعٛة كال ٔجؽا مك٧٤ة، كال حمؿـ ويؽا، كال يي 

 ٩ةٝىة.
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؛ بلُبلف (9)٤ٚٮ أكدع حنٮ ويب ٩ةٝىة ٦س٫٤ أك اكمبل .. ٨٧ً لك ٦٪٭٧ة ٦ة أػؾق ٦٪٫
 اإليؽاع.

 كلٮ أكدع اكم٢ ٩ةٝىة .. ل٥ ي٨٧ٌ إال ثإدبل٫ٚ ال ث٘ريق كلٮ ثةتلٛؿيٍ.

 : ِةَعِيِدَواِل ُةَزِوُص

ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )   /ثِ َٓ حْ دِ ٬َ ال
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
، «ُج ٢ْ تِ َٛ »/ َخ٥ٌْؽو َل ٬ْ ُٜ يَ ذَ  ،«اَب خَ ِٟ ا ا١ْ ؼَ ٪َٰ  َٝ خُ خْ دَ وْ أ

 
َ
 يَ  وْ أ

ْ
 .(اَب خَ ِٟ ا١ْ  ؼَ عُ أ

 تتنة يف أحهاو الوديعة:

؛ أل٩٭ة يف يؽق ثإذف (2)إدمةاعالٮديٕح أ٦ة٩ح يف يؽ املٮدىع ال ي٧ٌ٪٭ة إال ثةتلٛؿيٍ أك اتلٕؽم 
  وةظج٭ة حيْٛ٭ة هل.

أك ٚؿط  الٮديٕحى ٔ٪ؽ ٗريق ثبل إذف ٨٦ املةلٟ، كال ٔؾر ٨٦ املٮدىع،ٚإف دٕؽل؛ ٠أف أكدع 
 .(3)٠أف حيْٛ٭ة يف دكف ظـر٬ة .. ٨٧ً إدمةاع

أف حيْٛ٭ة ٚي٧ة ٔي٪٫ هل املٮًدع ٨٦ احلؿز أك أىلع ٦٪٫   ىلع املٮدىع إذا ٝج٢ الٮديٕح كجيت
؛ أل٫٩ املٞىٮد، كٝؽ (5)ةاعيف ظؿز ٦س٤٭ة إدم ، ٚإف ل٥ يٕني هل ظؿزا .. لـ٫٦ أف حيْٛ٭ة(4)إدمةاع

 ا٣زت٫٦؛ ٚإف ل٥ ي٢ٕٛ .. ٨٧ً.
رز٫ ثٕؽ مٮد٫ .. كصت ٤ٔي٫ الؿد ٚٮر اثةلٮديٕح ٨٦ ٝج٢ املٮدع أك ك املٮدىع كإذا َٮ٣ت

                                        
 (.3/982)٤ٝيٮيب ( 1)

ح اإلدمةع(، 9/938ل٤ٞؿايف ) اذلػرية(، 2/711) حتٛح ال٤جيت( 2)  (.8/69) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.8/81) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.8/73) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.8/68) مٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 933  933 

ا﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)اإلماكف إدمةاع َٓ يِ ْب
َ
َمَٰجِٰج إََِلَٰٓ أ

َ ْ ٱۡلب وا ن حَُؤدُّ
َ
ًب أ ُمرُُز

ب
، [58]ا٣جكةء/  ﴾إِنَّ ٱهلَل يَأ

الٮديٕح ثجؽهلة ٨٦  ٚإف ٦ة٢َ ٥٤ٚ يؿد٬ة ىلع وةظج٭ة ٦ٓ ا٣ٞؽرة ٚأػؿ٬ة ظىت د٤ٛخ .. ٨٧ً
٭ة ٣ٕؾر  ؿ إػؿاصى ٦س٢ إف اك٩خ ٦س٤يح، أك ٝي٧ح إف اك٩خ ٦ذٞٮ٦ح؛ ٣رتًل٫ الٮاصت ٤ٔي٫، ٚإف أػَّ

 .. ل٥ ي٨٧ٌ.
٫٩ أل ؛(2)٦ٞجٮؿ ثي٧ي٪٫ إدمةاع كٝٮؿ املٮدىع يف دٔٮل د٤ٙ الٮديٕح أك رد٬ة ىلع وةظج٭ة

ََ ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ مؤد٨٧ كال ظِ هل يف االقتيؽاع، ك ٍِ حُ ِي ٱؤب ا ـَيبُيَؤّدِ ٱَّلَّ غى ُغُسً َبػب ََ َبػب ٌِ
َ
ـَإِنب أ

ۥ ُّ َمََِٰخ
َ
، أمؿق ثةلؿد ثبل إم٭ةد، ٚؽؿ ىلع أف ٝٮهل ٦ٞجٮؿ، إذ لٮ ل٥ يس٨ ٠ؾلٟ .. [283]ابلٞؿة/  ﴾أ

َ  ـَإَِذا﴿، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ (3)ألرمؽق إىل اإلم٭ةد ٰل ـَ ٌب
َ
ًب أ ِٓ ًب إحَِلب ُخ ًب  َدَذػب ِٓ يب

ُِٓدواْ َغيَ شب
َ
ًب ـَأ ]ا٣جكةء/  ﴾ُٓ

6]. 
كالٮديٕح ٔٞؽ صةاـ؛ ٧٤٤ٚٮًدع االقرتداد، كل٧٤ٮدىع الؿد يف لك كٝخ، أ٦ة املٮًدع .. ٚؤل٫٩ 

 املةلٟ، كأ٦ة املٮدىع .. ٚؤل٫٩ ٦ذربع ثةحلِٛ.
أك إ٧ٗةا٫، أك حنٮ ذلٟ ممة مؿ  كد٪ٛكغ ث٧ة د٪ٛكغ ث٫ الٮٌل٣ح ٨٦ مٮت أظؽ٧٬ة أك ص٪ٮ٫٩

 ٚي٭ة.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.8/92) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  ( امرتاط احل٧ني ٝٮؿ األكرث.97، 8/82) مٮقٔٮ

 ٠ؾا اقذؽلٮا ثةآليح، كي٪ْؿ يف االقذؽالؿ ث٭ة؛ أل٩٭ة يف ادلي٨، ك٬ٮ ينرتط ٚي٫ ابلح٪ح ىلع األداء.( 3)
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َؽائُِو/  َٙ ح، (ثٍ يَ يْ ؽِ َ٘  ُّ ََجْ )ا١ْ  ٤َ ) ث٧ٕىن ٦ٛؿًك
ْ
/ ك٦٪٫؛ (ؽُ يْ ػِ ْٜ / الي ٬َ ٪ُ ، وَ ِض ؽْ َٙ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ

﴿ ًْ ا ـََرْعُخ ٌَ م ٝؽرد٥ ﴾ـَِِْطُؿ 
ى
 .أ

ـْ َشْ وَ ) ِ َشْ  رٍ ػي َٜ ٤ُ  ٍب يْ ِه نِلَ  ٣ٌ ًًع/ ا  .اكلؿبٓ كاثل٨٧؛ (ٍث ارِ ٬َ ًًع ل
ا٥٤ٕ٣ ث٫ٞٛ ا٣ٛؿض ٦ٞةث٢ اتلٕىيت، أ٦ة ا٣ٛؿااي ٥٤ٕ٠ .. ٚيه يف االوُبلح/ يف ك٬ؾا 

 .املٮارير، ك٦ة ي٥ٌ إىل ذلٟ ٨٦ ظكةث٭ة

ِ  ُٚ ٢ي َٓ خَ حَ ) أم ٦ٞؽـ ثٌٕ٭ة ىلع ثٕي كصٮبة ٔ٪ؽ ًيٜ  (ثٌ تَ تي ؽَ مُ  ٍق ٬ْ ُٜ ضُ  ثُ َف َخْ ِث ال٥َْي ِج كَ َتِ ة
 /ا٣رتًلح، كإال .. ٚ٪ؽثة

ُل/  وي
َ
َ )اْل

ْ
ْ  ٚر ال ِ  ُٚ ٢  َٓ خَ ٥ُ ال ِ  ْيِ َٓ ة كوٮرد٭ة/ أف دذ٤ٕٜ الـٌلة ثةملةؿ ٚيؤػؿ٬ة  ،(ةِ َك لؾي َك  ؛ثِ كَ ا١تي

ظير ل٥ خي٤ٙ  (٦ِ ٪ْ الؽي وَ ) ٗري ٦ٕؾكر ظىت ل٥ يجٜ إال ٦ٞؽار الـٌلة ٚذؼؿج ٝج٢ مؤف اتلض٭زي،
 ٝج٢ اتلض٭زي، ٧٠ة يٞؽـ ىلع ٩ٛٞذ٫ يف ظيةد٫.املؿ٬ٮف ث٫ ٗريق، ٚيؼؿج ٦٪٫ ادلي٨ 

 /  ٨٦ ز٨٧ ٦ةء كأصؿة ٗكةؿ كٝي٧ح ٨ٛ٠ كٝرب كأصؿة ظٛةر (ْيِ ٫ِ شْ الي  نُ ؤَ مُ )الياِنْ
( ِ ْ ة يف جت٭زي ٦س٫٤ ثُٞٓ اجلْؿ ٨ٔ ظةهل يف ظيةد٫ ٨٦ دٞذري أك إرساؼ؛ ٚذٞؽـ ىلع  (ِف وْ ؽُ ْٓ ٥َ ال

 ادليٮف املؿق٤ح ٧٠ة دٞؽـ ٤ٔي٭ة ٩ٛٞذ٫ يف ظيةد٫.
ْ  نُ ٬ْ يُ الر )اليا١ُِد/  كيه ا٣يت ل٥ دذ٤ٕٜ ثٕني ا٣رتًلح، ٚذٞؽـ ىلع الٮوةية  (ثِ ٤ي اذل   ِفْ  ثُ ٢َ ـَ ؽْ ٥ُ ال
  كاإلرث إ٧٩ة دسٮف ممة ٢ٌٚ ٨٦ ٦ةؿ امليخ.؛ ألف اتلرباعت (9)كاإلرث إدمةاع

 / ُّ ِ ْ )الؽياة ِ ايَ َن ٬َ ال   ٩ُ ٧َ وْ ا دُ ٥َ ذَ )أم ز٤ر ٦ة ثَق ثٕؽ ادلي٨ كمؤف اتلض٭زي  (ِد ٢ُ الر ا ة
َ
 (ِب  ٨َ سْ ِل

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.58، 53) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/369) مٮقٔٮ
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ٍَ ﴿ك٬ٮ ٨٦ ٣حف ثٮارث ثة٢ٕٛ٣ ل٧٤يخ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  وب َديب
َ
ٓ أ ا َٓ ِ ِد َوِضيَّثٖ ئََُصٰ ة َۢ َبػب ٌِ﴾ ،

 الٮوةية إف مةء اهلل.كقيأيت ثةب 
َاِمُؿ/ 

ْ
 .ك٬ٮ املٞىٮد ٬٪ة (ُث رْ اْلِ )اْل

كٝؽ دٮىل اهلل ٔـ كص٢ ٝك٧ح املٮارير ث٪ٛك٫، ٥٤ٚ يس٤٭ة إىل ٩يب مؿق٢ كال م٤ٟ 
 ٦ٞؿب.

 اإِلِزِخ ُلَػّة َوَغِسّعا: ٰ َمِعَيى

ْرُث  ْ  اُل َٜ خِ ا٧ْ وَ  ،اءُ َٜ / اْْلَ ثً َٖ ١ُ )َواْلِ ِ  مٍ ٬ْ َٛ  ٦ْ ٤ِ  ءِ الشي َٛ َلٰ إ  .(٦َ يْ ؽِ آعَ  مٍ ٬ْ  
ِ َٛ  ٚي ًًع/ ضَ َشْ وَ ) ِ  ٠ٌ اة ِ  ُج تُ ثْ يَ ْي ؾ  شَ ٢خي ل   َلُ  ٦ْ ٤َ  ِت ٬ْ مَ  ػَ ْٓ بَ  ٚ  طِ خَ ْف ٥ُ ل

ٰ
ِ َذ ِ  َٝ ل  ٥َ ٫ُ ٨َ حْ ةَ  ثٍ اةَ ؽَ َٜ ١

َ
 وْ ا أ

 .(ا٪َ ٬ِ َنْ 
أم ي٪ٞك٥ ثني مكذعٞي٫؛ اك٣ٞىةص ٚإ٫٩ ي٪ٞك٥ ثني مكذعٞي٫ / )ٝةث٢ ل٤ذضـم( ٝٮهل

يح اجلاكح؛ ٚإ٩٭ة ال دٞج٢ اتلضـم ػؿج كالدكف اآلػؿ، أ٤ٚحف ألظؽ ٦٪٭٥ أف يكذ٢ٞ ث٤ُج٫ 
لؤلثٕؽ  ث٢ لك كاظؽ ٨٦ اإلػٮة ٦سبل هل كاليح اكم٤ح، ٤ٚلك ٦٪٭٥ االقذٞبلؿ ثة٣ٕٞؽ، ٚة٩ذٞةهلة

  ٣حف إرزة. ثٕؽ مٮت األٝؿب
/ )ثٕؽ مٮت ٨٦ هل ذلٟ( خيؿج احلٞٮؽ اثلةثذح ثةلرشاء كحنٮق، ٚإ٩٭ة ظٜ ٝةث٢ كٝٮهل

 عٜ، ٣س٨ يف ظيةة ٨٦ اكف هل ذلٟ.ل٤ذضـؤ يثجخ ملكذ
 كٝٮهل/ )٣ٞؿاثح ...( أػؿج املٮىص ث٫، ٚة٩ذٞةهلة ٣حف ل٤ٞؿاثح ث٢ ل٤ٮويح.

 كٝٮهل/ )أك حنٮ٬ة( ٬ٮ اجلاكح كالٮالء كص٭ح اإلقبلـ.

ٌَُنِزَأ  :ِخِزاإِل ا

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِث رْ اْلِ  نُ َك رْ أ
 ك٬ٮ ا٣يح امل٪ذ٢ٞ إحل٫ اإلرث.، (ٌث ارِ وَ ) -9
 ك٬ٮ امليخ.، (ٌث وْ رُ ٬ْ مَ وَ ) -2
ريق؛ ٠عٜ النٕٛح، كػيةر (ٌث وْ رُ ٬ْ مَ  ٌٚ ضَ وَ ) -3 رشط، الكض٤ف امل، كين٢٧ املةؿ، ٗك
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 ٞؾؼ.ا٣جح، كظؽ  اهلٞجي يف ا٣ك

 :ِخِزاإِل اُبَبِضَأ

( 
َ
  ِث رْ اْلِ  اُب تَ ـْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

.(ثٌ اةَ ؽَ َٛ ) -9  ، كيه ٚؿكع كأوٮؿ كظٮاشو
ِ وَ ) -2  ٨٦ اآلػؿ. ، كيؿث ث٫ لك ٨٦ الـكصني(احٌ سَ ٧
 ، ك٬ٮ ٔىٮبح قبج٭ة ٧ٕ٩ح املٕذٜ ىلع املٕذٜى ثة٣ٕذٜ، كيؿث ث٭ة املٕذًٜ ٍٚٞ.(ءٌ َل وَ وَ ) -3

 .(9)دل٧ٓ ٤ٔي٫كاإلرث ث٭ؾق األقجةب اثلبلزح 
، كيؿث ث٭ة ثيخي املةؿ إذا ا٩ٌجٍ ٦ة أ٤ٌٚخ ا٣ٛؿكض إذا ل٥ يس٨ (مِ َل ـْ اْلِ  ثُ ٫َ سِ وَ ) -4

ذكم ا٣ٛؿكض قٮل الـكصني ثٞؽر إرز٭٥، كإال .. كرث ذكك ٔىجح، ٚإذا ل٥ ي٪ٌجٍ .. رد ىلع 
 األرظةـ.

 :ِخِزُغُسِوُط اإِل

ْوُط اْلِ )   ِث رْ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

ْ  ِت ٬ْ مَ  ُٚ ٜر َتَ ) -9 ظٞيٞح؛ ثأف ي٥٤ٕ مٮد٫، أك ظ٧١ة؛ ٧٠ة يف ا٣٘ةات كاملٛٞٮد إذا  (ِث وْ رُ ٬ْ ٥َ ال
 ظ٧١٪ة ث٧ٮد٫، كًل٧ة يف اجل٪ني يكٍٞ جب٪ةيح ٚذٮرث ٔ٪٫ ا٣٘ؿة.

ْ  اةِ يَ ضَ  ُٚ ٜر َتَ وَ ) -2 ْ  ِت ٬ْ مَ  ػَ ْٓ بَ  ِث ارِ ٬َ ال ٬ٮ ٦ٕؿكؼ، أك كلٮ حلْح، ظٞيٞح ٧٠ة  (ِث وْ رُ ٬ْ ٥َ ال
 ظ٧١ة ٧٠ة يف اجل٪ني إذا ا٩ٛى٢ ثٕؽ ذلٟ ظية.

ِ  ثُ َ٘ ؽِ ْٓ ٤َ وَ ) -3 ِ َل دْ إ ِ  ٩ِ ئ ِ  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل   ثٍ اةَ ؽَ َٜ ة
َ
ِ  وْ أ   اٍح سَ ٧

َ
، ٚإف ل٥ دٕؿؼ ص٭ح األرث .. ل٥ (ءٍ َل وَ  وْ أ

 يٮرث.
ِ  ِث رْ اْلِ  ثِ ٫َ ِبَ  ٣ُ ٢ْ ِٓ ا١ْ وَ ) -4 ِ  ثِ تَ ْف ا١ج  ة ْ وَ  اِظْ َٜ ٢ْ ل ٬ؾا »ٚبل يسذٌق ثٞٮؿ النة٬ؽ/  (ِتْ ْٙ ٥ُ ال

 ظىت يبني درصذ٫.« ٬ٮ اث٨ ٫٧ٔ»، كال يسذٌق ثٞٮؿ/ ظىت يبني ص٭ح اإلرث« بلفكارث ٚ
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.67) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/449) مٮقٔٮ
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 :ِخِزاإِل ُعاِىَوَم

ِ ٬َ مَ )   ِث رْ اْلِ  ُّ ا٧
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

أك ػُأ، حبٜ أك ث٘ري ظٜ، ث٧جةرشة أك تكجت؛ ٠أف ين٭ؽ ٤ٔي٫ ث٧ة  (9)٧ٔؽا (٠ُ خْ َٜ ا١ْ ) -9
ٌء، َوإِْن ل٣َْ ١َحَْؿ »/ يٮصت ا٣ٞذ٢، ملكٛة اكف ا٣ٞةد٢ أك ٗري ملكٙ؛ ٣ٞٮؿ اجليب  اح٠ِِ َشْ َٜ ل٢ِْ

اح٠ُِ َكحًْئا َٜ َْٛؽُب انلياِس إَِل٩ِْ، َوَل يَؽُِث ا١ْ َ
ىٮ كرث .. ل٥ ييؤ٨٦ (2)«يَُس٦ْ َلُ َوارٌِث .. ٬ََ٘ارِذ٩ُُ أ أل٫٩ ل ، كى

ح ظؿ٦ة٫٩، كألف ا٣ٞذ٢ ُٝٓ ل٧٤ٮاالة كيه قجت  أف يكذٕض٢ املرياث ثة٣ٞذ٢؛ ٚةٝذٌخ املٍى٤عى
 اإلرث.

كال امل٤ٕٜ ٔذ٫ٞ ثىٛح، كال أـ الٮدل ؛ ٚبل يؿث ا٣ٕجؽ ا٨ٞ٣، كال املؽثؿ، (قر الؽ  وَ ) -2
 .؛ ألف الؿٝيٜ ال ي٤٧ٟ ث٢ ٦ةهل لكيؽق، ٤ٚٮ كرز٪ةق .. اكف املٮركث لكيؽق(3)إدمةاع

٢َْي٩ِ ٦ْ٤ِ ٤َُكحَبَخ٩ِِ دِْرَ٪٣ٌ »/ ٣ٞٮؿ اجليب  املاكدت؛ /ك٦٪٫ َْ  .(4)«ال٥َُْكحَُب َخْتٌػ ٤َا ةيَِقَ 
 املجٕي ال يؿث ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء، ٣س٨ يٮرث ٦٪٫ ٦ة م٫١٤ ثج٫ٌٕ احلؿ.٦٪٫/ ك

، كال املك٥٤ الاكٚؿ؛ (5)ٚبل يؿث الاكٚؿ املك٥٤ إدمةاع، إقبل٦ة كًلٛؿا (٦ِ يْ ال   ُف َل خِ اعْ وَ ) -3
 .(6)«لَ يَؽُِث ال٥ُْف٣ُِ٢ الَكَِ٘ؽ َولَ الَكُِ٘ؽ ال٥ُْف٣ِ٢َ »/ ٣ٞٮؿ اجليب 

 م٤ذ٭٧ة، ٠ي٭ٮدم ك٩رصاين؛ ألف ا٣سٛؿ م٤ح كاظؽة. خالاكٚؿي ٨٦ الاكٚؿ كإف اػذ٤ٛكيًؿث 

                                        
ح اإلدمةع( 1) (، أدمٕٮا ىلع ٔؽـ 317، 314) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 399-99/313، 858، 857، 8/853) مٮقٔٮ

 دٮريخ ا٣ٞةد٢ ٧ٔؽا ٔؽكا٩ة ٨٦ ٦ةؿ كال ديح، كا٣ٞةد٢ ػُأ ٨٦ ادليح دكف املةؿ، كاػذ٤ٛٮا ٚي٧ة قٮل ذلٟ.
 ، كظك٪٫ األبلةين.(، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿك 4564( أثٮ داكد )2)
ح ( 3)  (.324) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 859، 8/849) اإلدمةعمٮقٔٮ

(، 2863، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2599(، كاث٨ ٦ةص٫ )9261( كا٣رت٦ؾم )3926( أثٮ داكد )4)
 (، كظك٪٫ اجلٮكم، كاألبلةين.9/742) ابلؽركاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 

ح اإلدمةع( 5)  (.297، 89) ايإدمةاعت ا٣ٛؿا(، 8/769) مٮقٔٮ
 .( ٨ٔ أقة٦ح ث٨ زيؽ 9694(، كمك٥٤ )6764( ابلؼةرم )6)
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١ك٫ ؛ ال٩ُٞةع املٮاالة، كاملٕة٬ؽ كاملكذأ٨٦ اكذلَل؛ أل٩٭٧ة (9)كال يؿث ظؿيب ٨٦ ذَل، ٔك
 ٦ٕىٮ٦ةف ثة٣ٕ٭ؽ كاأل٦ةف.

٫٩، ككدل ، ٚٮدل املك٧٤ني مك٥٤ يؿز٭٧ة كيؿزة(2)كل٢ُٛ٤ يف أظاكـ ادل٩ية ظس٥ أثٮي٫ إدمةاع
 الاكٚؿي٨ اكٚؿ يؿز٭٧ة كيؿزة٫٩.

كال اكٚؿ؛ أل٫٩ ٣حف  (4)، كال ٨٦ اكٚؿ، كال يؿز٫ مك٥٤(3)كال يؿث املؿدؽ ٨٦ مك٥٤ إدمةاع
/  ث٧ك٥٤، كال يٞؿ ىلع زٛؿق، ٚي١ٮف ٦ةهل بليخ املةؿ، ٌٚق ظؽير ٝؿة ث٨ إيةس  ٝىةؿى

ٮؿي اهللً  سىيًن رىقي ٕى   بى
ى
أ جى اٍمؿى كَّ ـى ٢و دى ي إًىلى رىصي ةهلى ى ٦ى ٌقِّ وى

ي
٫ي كىأ ٞى ٪ي رٍضًبى خي

ى
ٍف أ

ى
بًي٫ً، أ

ى
، كٌلف مؿدؽا؛ (5)ةى أ

أل٫٩ اقذع٢ ذلٟ، كال ٚؿؽ ثني املؿدؽ امل٨٤ٕ كالـ٩ؽيٜ، ك٬ٮ اذلم يذض٢٧ ثةإلقبلـ كخيٌق 
  ا٣سٛؿ.

ُ  رُ وْ الي وَ ) -4
ْ
؛ ثأف ي٤ــ ٨٦ اتلٮرير ٔؽ٫٦؛ ٠أف يٞؿ أخ ظةاـ ثةث٨ ل٧٤يخ، (ِمر ْٟ ال

االث٨ كال يؿث؛ أل٫٩ لٮ كرث .. ل٥ يس٨ األخ ظةاـا، ث٢ يسٮف حمضٮبة، ٥٤ٚ ٚيثجخ نكت 
 يىط إٝؿارق، ٥٤ٚ يثجخ نكج٫ ٚبل يؿث، ٚأدل إرز٫ إىل ٔؽـ إرز٫.

 :اِلَدالسِّ ًَِم ٌَِوُثاِزَواِل

( ْ (6)املض٧ٓ ىلع إرز٭٥ (الِ سَ الؽ   ٦َ ٤ِ  نَ ٬ْ ذُ ارِ ٬َ ال
 /ثة٣بكٍ، ك٥٬ (َشَ َْ  ثَ َف َخْ )  

9 ،2- ( 
َ
 وَ  ،ُب اْل

َ
ِ وَ  ه٬ْ ةُ أ  .ث٧عي اذل٠ٮر (َل َْ  نْ إ

                                        
يني اإلدمةع ىلع ذىلًٟ كىاهلل أ448.٥٤ٔ) ٠ٛةيح األػيةر(1) ة ٢ٞ٩ ثٕي ا٣ًٛؿ ب٧ى ري  (/ ٝةؿ الؿاِٚع كاجلٮكم/ كى
ح اإلدمةع( 2)  (.292) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/781) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.8/772) مٮقٔٮ

( ظىت لٮ اعد إىل اإلقبلـ ثٕؽ مٮت مٮرز٫ .. ل٥ يؿث ٦٪٫، كظىك ٤ٔي٫ أثٮ ٦٪ىٮر ابل٘ؽادم كالكجيك اإلدمةع. 4)
 (.2/989) اإلٝ٪ةع

 (، كوعط إق٪ةدق ابلٮوريم، كاألبلةين.2618( اث٨ ٦ةص٫ )5)

ح اإلدمةع( 6)  (.73) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/659) مٮقٔٮ
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 ، ث٢ ٬ٮ ٨٦ ذكم األرظةـ.(9)األـ .. ٚبل يؿث إدمةاع ٮكأ٦ة اجلؽ أث
ِ وَ  ٩ُ ٨ُ ابْ وَ  ،٦ُ بْ اِل وَ ) -4، 3  ث٧عي اذل٠ٮر. (٠َ َٙ ـَ  نْ إ

 كأ٦ة اث٨ ابل٪خ .. ٚبل يؿث إدمةاع، ث٢ ٬ٮ ٨٦ ذكم األرظةـ.
 وَ ) -5-7

َ
 ، وَ ُٚ يْ ِٜ اللي  خُ اْل

َ
ِ  خُ اْل  ل

َ
 ، وَ ِب ْل

َ
ِ  خُ اْل  ل

ُ
 .(م  ْل

  ٦ُ ابْ وَ ) -9، 8
َ
  ٦ُ ابْ ، وَ ِٚ يْ ِٜ اللي  خِ اْل

َ
ِ  خِ اْل  ل

َ
 .كإف دؿاىخ؛ اكث٨ اث٨ األخ (ِب ْل

 ث٢ ٬ٮ ٨٦ ذكم األرظةـ. ،٤ٚحف ٨٦ الٮرزح.. اث٨ األخ لؤلـ  كأ٦ة
ِ  ٣ر َٓ ا١ْ ، وَ ُٚ يْ ِٜ اللي  ٣ر َٓ ا١ْ وَ ) -99، 91  ل

َ
٥ اجلؽ (ِب ْل  .كإف ثٕؽ؛ ٥ٕ٠ األب ٔك

 ث٢ ٬ٮ ٨٦ ذكم األرظةـ. ،٤ٚحف ٨٦ الٮرزح.. ا٥ٕ٣ لؤلـ  كأ٦ة
ْ  ٣  َٓ ا١ْ  ٦ُ ابْ ، وَ ِٚ يْ ِٜ اللي  ٣  َٓ ا١ْ  ٦ُ ابْ وَ ) -93، 92  ل

َ
، كإف دؿاىخ؛ اكث٨ اث٨ ا٥ٕ٣، كاث٨ اث٨ ٥ٔ (ِب ْل

 .األب
 .ث٢ ٬ٮ ٨٦ ذكم األرظةـ ،٤ٚحف ٨٦ الٮرزح.. اث٨ ا٥ٕ٣ لؤلـ  كأ٦ة

 ، كلٮ ٨٦ ٦ٕذؽة رصٕيح.(جُ وْ الؾي وَ ) -94
ْ  وْ ذُ وَ ) -95 ىجذ٫ املذٕىجٮف ثأ٩ٛك٭٥.(ءِ َل ٬َ ال  ، ك٬ٮ املٕذٜ، ٔك

 كَل ٨٦ الؿصةؿ إذا ا٩ٛؿد .. ظةز دميٓ ا٣رتًلح؛ أل٩٭٥ ٔىجح ثةجلٛف، إال الـكج كاألخ ألـ.

كاالث٨، كالـكج ، ك٥٬/ األب، (2)كلٮ اصذ٧ٓ دميٓ الؿصةؿ ل٥ يؿث ٦٪٭٥ إال زبلزحه إدمةاع
 ٍٚٞ، كال يسٮف امليخ يف ٬ؾق الىٮرة إال امؿأة.

 :اِءَطاليِّ ًَِم اُتَثاِزَواِل

( ْ (3)املض٧ٓ ىلع إرز٭٨ (اُت ذَ ارِ ٬َ ال
 /ثة٣بكٍ، ك٨٬ (ْشٌ َْ  اءِ َف ا١ج   ٦َ ٤ِ ) 

ِ وَ  ،ُج ٨ْ اْْلِ ) -2، 9 ِ وَ  ٦ِ ةْ اِل  ُج ٨ْ ب  أثٮ٬ة ث٧عي اذل٠ٮر. (٠َ َٙ ـَ  نْ إ
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.929) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/539) مٮقٔٮ

 (.236) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.77) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/665) مٮقٔٮ
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 وَ ) -3
ُ
 .(مر اْل

َ وَ ) -5، 4
ْ
ِ  ةُ ػي ال  ل

َ
َ ، وَ ِب ْل

ْ
ِ  ةُ ػي ال  ل

ُ
ِ وَ  م  ْل  .؛ ٠أـ أـ األـ، كأـ أـ األب، كأـ أب األب(اخَ ٢َ َْ  نْ إ

 ؛ ٠أـ أيب األـ.(9)كال دؿث صؽة أد٣خ ثؾ٠ؿ ٗري كارث إدمةاع
 وَ ) -6-8

ُ
 ، وَ ثُ َٜ يْ ِٜ اللي  ُج عْ اْل

ُ
ِ  ُج عْ اْل  ل

َ
 ، وَ ِب ْل

ُ
ِ  ُج عْ اْل  ل

ُ
 .(م  ْل

 ، كلٮ ٦ٕذؽة رصٕيح.(ثُ سَ وْ الؾي وَ ) -9
ْ وَ ) -91 ٫، ك٦ٕذىٞي٫.(ثُ َٜ خِ ْٓ ٥ُ ال  ، ٚرتث ٦ٕذىٞ٭ة، كٚؿٔك

 ك٣حف يف ا٣جكةء ٨٦ حتٮز دميٓ املةؿ إذا ا٩ٛؿدت إال املٕذٞح، ٚإ٩٭ة ٔىجح ثةجلٛف.

ٍٚٞ .. كىرًث ٦٪٭٨ مخف/ ابل٪خ، كب٪خ االث٨، كاألـ،  ٦٪ٛؿدات كلٮ اصذ٧ٓ دميٓ ا٣جكةء
 يٞح؛ كال يسٮف امليخ يف ٬ؾق الىٮرة إال رصبل.كالـكصح، كاألػخ النٞ

لٮ اصذ٧ٓ دميٓ الٮرزح ٨٦ اذل٠ٮر كاإل٩ةث، كال يسٮف إال بكٞٮط أظؽ الـكصني .. كرث ك
 مخكح/ الٮدلاف، كاألثٮاف، كأظؽ الـكصني.

 كادلحل٢ ىلع ٔؽـ دٮرير ٗري ٬ؤالء اتل٧كٟ ثةألو٢؛ ٣ٕؽـ ادلحل٢ ىلع دٮرير ٗري٥٬.

 :اهلِل اِبَتِن ِيِِ ُةَزدََّكُناِل ُضِوُسُفاِل

ْ  ُض وْ ؽُ ُٙ ا١ْ )  /(ثٌ خي ـِ  اللِ  اِب خَ ِٞ  ِفْ  ةُ رَ ػي َٜ ٥ُ ال
 .(ُٗ ْه انل  ) -9
 .(ُّ بُ الؽر وَ ) -2
 .(٦ُ ٥ُ الر وَ ) -3
 .(انِ رَ ٢ُ الر وَ ) -4
 .(ُد ٢ُ الر وَ ) -5
 .(ُس ػُ الفر وَ ) -6

                                        
ح اإلدمةع( 1) (، كوط اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ قريي٨ كأيب النٕسةء، كال 955) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/631) مٮقٔٮ

 ي٥٤ٕ هل٥ دجٓ، كاهلل أ٥٤ٔ.
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٬ٮ كسةثخ ثةالصذ٭ةد .. .. ٚقٮا٬ة أوبل، كأ٦ة ز٤ر ابلةيق ٦٪ىٮص ك٣حف يف اإلرث ٚؿض 
 .(9)ربٓ أك قؽس ٘ة٣تيف ا٣

ُُ اليِِّصُف: ًِ ُيِفَسُض َل  َم

 /(ثٍ َف ٥ْ ِْلَ  ُٗ ْه انل   ُض ؽَ ْٙ حُ )
ِ ، ِج وْ الؾي ) -9 َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل أك أ٩ىث ٦٪٫ أك ٨٦ ٗريق  كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ثِ سَ وْ ٢ؾي ل
ًب ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)إدمةاع ََّ َوَلٞ  َوىَُس ُٓ َّ ًب يَُسَ ل ًب إِن ىَّ َنُٰسُس زب

َ
ا حََرَك أ ٌَ ُؿ    .[92]ا٣جكةء/  ﴾ُِطب

ِ وَ ) -2 ِ  ،ِب ٢ْ الهر  ِج ٨ْ ب َ ذَ إ َ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل ِ ٥َ  مُ َل وَ ) ك٬ٮ أػٮ٬ة، (ٌب ه  َٓ ا ٤ُ ٫َ ل ك٬ٮ أػذ٭ة، ٚرتث  (٠ٌ اذ
ُؿ  ِإَون ََكَُجب َنِٰضَدةى ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)إدمةاعاجلىٙ يف ٬ؾق احلةؿ  ا ٱجلِّطب َٓ  .[99]ا٣جكةء/  ﴾ـَيَ

؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)ٚإف اكف ٦ٕ٭ة أخ .. ٚيه ٫ٕ٦ ٔىجح لزل٠ؿ ٦س٢ ظِ األ٩ثيني إدمةاع
﴿ ًُ ُ ٱئُِضيُس ٌِربُو َضّؾِ  هللَّ َنرِ  ًب  لذِلَّ َلِٰدُك وب

َ
ِ  ٱِِفٓ أ ُثََينيب

ُ  .[99]ا٣جكةء/  ﴾ۡلب
 كإف اكف ٦ٕ٭ة ممةز٤ح .. ٤ٚ٭٧ة اثل٤سةف ٧٠ة قيأيت.

ِ وَ ) -3 ِ  ،٦ِ ةْ اِل  ِج ٨ْ ب َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل  (٦ٍ اةْ  َلُ  وَ َل وَ ) ذ٠ؿ أك أ٩ىث كارثه  (ٍب ٢ْ ُن  َلُ وَ  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل
 ) كارث

َ
ٰ أ َ َل وَ )، ذ٠ؿ أك أ٩ىث (ا٫َ ٨ْ  ٤ِ لَْعَ ك٬ٮ أػٮ٬ة أك اث٨ ٧ٔ٭ة املكةكم هلة يف  (ٌب ه  َٓ ا ٤ُ ٫َ  ل

ِ ٥َ  مُ َل وَ )، ادلرصح ك٬ٮ أػذ٭ة أك اث٪ح ٧ٔ٭ة املكةكيح هلة يف ادلرصح، ٚرتث اجلىٙ يف ٬ؾق  (٠ٌ اذ
؛ (9)؛ ألف كدل االث٨ يٞٮمٮف ٦ٞةـ كدل الى٤ت ٔ٪ؽ ٔؽ٫٦ يف لك أظاك٫٦ إدمةاع(5)إدمةاعاحلةؿ 

                                        
٠ٮ٫٩ يف احلٞيٞح إ٦ة ربٕةن كإ٦ة قؽقةن ػةص ثىٮريت ا٣ٌ٘ؿاكي٨، »(/ 9/944) ا٣ٛىٮؿ امل٭٧حٝةؿ قجٍ املةرديين يف ( 1)

أ٦ة إذا اكف  ... ٧٠ة إذا اكف ٦ٓ اجلؽ زبلزح إػٮة ٦ٓ زكصح، أك زكج، أك ث٪خ، أك ث٪خ اث٨؛ كبًٕي وٮر اجلؽ كاإلػٮة
ٌـّ  اثلبلزح ٦ٓ اجلؽ كاإلػٮة

ي
 .«ٚ٭ٮ ٚؿض قةثٓ..  ٫ أيٌةن ز٤ر ابلةيق، ك٣حف ربٕةي، كال قؽقةن ٤ٚ.. أك صؽةه  أ

ح اإلدمةع( 2)  (.957) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/591) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.84) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/457) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.89، 89) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/669) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.95) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/469) مٮقٔٮ
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 دلػٮهل٥ يف ٧ٔٮـ ٣ِٛ الٮدل.
 ٚإف اكف ل٧٤يخ كدل و٤ت ذ٠ؿ أك اث٨ اث٨و أىلع ٦٪٭ة .. ٚبل يشء هلة.

٤ٚج٪خ االث٨ ..  ٚإف اك٩خ ا٤ٕ٣ية ٚؿدة ؛و٤ت أ٩ىث أك ث٪خ اث٨ أىلع ٦٪٭ة أك اكف هل كدل
الكؽس دس٤٧ح اثل٤سني ٧٠ة قيأيت، أك أكرث ٨٦ كاظؽة .. ٤ٚحف بل٪خ االث٨ يشء إال أف 

 يسٮف ٦ٕ٭ة ذ٠ؿ يٕىج٭ة.
كإف اكف ٦ٕ٭ة اث٨ اث٨ يف درصذ٭ة أػٮ٬ة أك اث٨ ٧ٔ٭ة .. ٚيه ٫ٕ٦ ٔىجح لزل٠ؿ ٦س٢ ظِ 

 آليح.؛ ل(2)دمةاعإ األ٩ثيني
 كإف اكف ٦ٕ٭ة ممةز٤ح .. ٤ٚ٭٧ة اثل٤سةف ٧٠ة قيأيت.

 وَ ) -4
ُ
ِ  ،ثِ َٜ يْ ِٜ اللي  ِج عْ اْل َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل  َل وَ ) أك أ٩ىث كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

 َ ِ ٥َ  مُ َل وَ )ك٬ٮ أػٮ٬ة،  (ٌب ه  َٓ ا ٤ُ ٫َ ل ِ َل وَ )، ك٬ٮ أػذ٭ة (٠ٌ اذ   ِج ي  ٥َ ٢ْ  ل
َ
، كال صؽ أثٮ أب، ٚرتث (ٌب أ

ا ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)إدمةاعاجلىٙ يف ٬ؾق احلةؿ  َٓ ٞج ـَيَ خب
ُ
ۥٓ أ ۥ َوَلٞ َوَلُ يََم ىَحبَس َلُ َْ  ْ ُرٌؤا إِِن ٱمب

ا حََرَك   ٌَ ُؿ   .[976]ا٣جكةء/  ﴾ُِطب

؛ ألف ص٭ح ابل٪ٮة (4)إدمةاعٚإف اكف ل٧٤يخ ٚؿع كارث ذ٠ؿ .. ل٥ يؿث أظؽ ٨٦ اإلػٮة 
 ٨٦ األػٮة.أٝٮل 

ٔىجح ٦ٓ ا٣٘ري كإف اكف هل ٚؿع كارث أ٩ىث .. ٚةألػٮات يس٨ ٔىجح يؿز٨ ٦ة ٢ٌٚ 
ة » أف ؛ ٚٞؽ ٝىض اجليب (5)إدمةاع ٦ى ، كى سى دىٍس٤٧ًىحى اثل٤ُّيسىنٍيً ؽي اًلٍب٪ىًح اث٨ٍو الكُّ ، كى ٙى لبًًلٍب٪ىًح اجلٍِّى

=
                                         

 (، كٝؽ ذ٠ؿ ٨ٔ دلة٬ؽ أف كدل االث٨ ال ي٪ٞه الـكصني كال األـ.99) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 1)

ح اإلدمةع( 2)  (.89، 89) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/669) مٮقٔٮ

 (.216) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 3)

ح اإلدمةع( 4)  (.245، 299) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 632، 8/598) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5) أف ٦ة ٢ٌٚ ٨ٔ ابل٪خ  (، كٝؽ صةء ٨ٔ اث٨ ٔجةس 212) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/711) مٮقٔٮ
 يسٮف ل٤ٕىجةت ٨٦ اذل٠ٮر، كال أ٥٤ٔ هل دةثٕة إال ٦ة ظيك ٨ٔ داكد، كاهلل أ٥٤ٔ.
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ٍػًخ .. ثىًَقى 
ي
ٍقٮىًد ث٨ًٍ ، كيف ظؽير (9)«ٚى٤ًؤٍل

ى
جى٢و األ ةذي ٍب٨ي صى ٕى دىة٩ىة ٦ي

ى
/ أ ، ٝىةؿى يؽى ـً ة   يى ٧ِّ٤ن ٕى ٨ً ٦ي ثًةحلى٧ى

ا، ٦ًرين
ى
ٙى  كىأ ٍػخى اجلٍِّى

ي
ٙى كىاأل ٯ ااًلٍب٪ىحى اجلٍِّى ُى ٍخ

ى
، ٚىأ ٍػذى٫ي

ي
دىؿىؾى اثٍجىذى٫ي كىأ ى كى يفِّ / ديٮي ٢و ٨ٍ رىصي جٍلىةقي خى

ى
أ ، ٚىكى

٩ىيًبُّ ] ٌّ   اهللًكى بًؾو َحى  .(2)[يىٍٮ٦ى
 خ .. كرزخ ٫ٕ٦ ٔىجح لزل٠ؿ ٦س٢ ظِ األ٩ثيني إدمةاع؛ لآليح.كإف اكف هلة أ

 كإف اكف هلة أػخ .. كرزخ ٦ٕ٭ة اثل٤سني إدمةاع؛ ٧٠ة قيأيت.
؛ ألف ص٭ح األثٮة أٝٮل ٨٦ (3)إدمةاعكإف اكف ل٧٤يخ أب .. ل٥ يؿث أظؽ ٨٦ اإلػٮة 

 األػٮة؛ كألف اهلل ٔـكص٢ كرز٭٥ يف الالك٣ح، ك٬ٮ ٨٦ ال كادل هل كال كدل.

أ٦ة ٦ٓ اجلؽ .. ٚريث اإلػٮة كاألػٮات ٨٦ ص٭ح األب ٔ٪ؽ دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء ىلع دٛةوي٢ 
يكٍٞ أث٪ةء اإلػٮة؛ ٚبل يؿزٮف ٦ٓ أب كال صؽ كإف ٔبل إدمةاع ، (4)دٕؿؼ يف املُٮالت، ل١٪٫ ي

يكٍٞ األ٧ٔةـ، ٚبل يؿزٮف ٦ٓ أب كال صؽ كإف ٔبل إدمةاع َؽائَِو »/ ؛ ٣ٞٮهل (5)كي َٙ ٬ا ا١ ُٜ ِ
ْ
ل

َ
أ

 
َ
ؽٍ ةِأ َٞ ْوََل رَُس٠ٍ َذ

َ
 .(6)«ْ٪٫َِ٢ا، َذ٥َا ةيَِقَ .. َذ٬َ٫ُ ِل

 وَ ) -5
ُ
ِ  ِج عْ اْل  ل

َ
ِ  ،ِب ْل َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل  َل وَ )، أك أ٩ىث ذ٠ؿه  اث٨و  كدلي كال  كدله  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

 
َ
  ٦َ ٤ِ  ػٌ ضَ أ

َ
َ َل وَ )، ذ٠ؿ أك أ٩ىث (اءِ ٜي كِ اْل ك٬ٮ أػٮ امليخ ٨٦ األب قٮاء اكف ٨٦ أ٦٭ة  (ٌب ه  َٓ ا ٤ُ ٫َ  ل

ِ ٥َ  مُ َل وَ )، ٨٦ أـ أػؿل ـأ ك٬ٮ أػخ امليخ ٨٦ األب قٮاء اك٩خ ٨٦ أ٦٭ة أك ٨٦ أـ  (٠ٌ اذ
ِ َل وَ )، أػؿل   ِج ي  ٥َ ٢ْ  ل

َ
 .؛ لآليح(7)إدمةاعكال صؽ أثٮ أب، ٚرتث اجلىٙ يف ٬ؾق احلةؿ  (ٌب أ

                                        
 .( ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 6736ابلؼةرم )( 1)

 كالـيةدة هل، كوعع٭ة األبلةين. (،2893(، كأثٮ داكد )6734ابلؼةرم )( 2)

ح اإلدمةع( 3) أ٩٭٥  (، كٝؽ صةء ٨ٔ اث٨ ٔجةس 245، 299، 994) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 632، 8/589) مٮقٔٮ
 يؿزٮف الكؽس اذلم ي٪ٞىٮ٫٩ ٨٦ ز٤ر األـ، ٣س٨ صةء ٔ٪٫ مٮاٚٞح اجل٧ةٔح.

ح اإلدمةع( 4)  (.249، 937) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/592) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.245، 934) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 626، 8/597) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9695(، كمك٥٤ )6732( ابلؼةرم )6)

ح اإلدمةع( 7)  (.8/482) مٮقٔٮ
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 كٝؽ قجٜ ثيةف املعرتزات يف النٞيٞح.
؛ ألف ٨٦ يؽيل ثٞؿاثتني (9)ل٧٤يخ أخ مٞيٜ .. ل٥ يؿث أكالد األب محبة إدمةاعكإف اكف 

ٮؿي اهللً زيٮفى ديكفى ثىيًن   أٝٮل مم٨ يؽيل ثٞؿاثح كاظؽة، كٝؽ ٝىىضى رىقي ارى ذىٮى ِـّ حى
ي
ٍخيىةفى ثىيًن اأٍل

ى
فَّ أ

ى
أ

ًت  ٕىبلَّ ٫ً، ديكفى (2)ا٣ٍ ِّ٦
ي
بًي٫ً كىأ

ى
ةقي أًل ػى

ى
٢ي أ بًي٫ً ، يىًؿثي الؿَّصي

ى
د٫ًً أًل   .(3)إًٍػٮى

 .ألب الكؽس دس٤٧ح اثل٤سني .. كرزخ األػٮاتي  أػخ مٞيٞح ٧٤يخكإف اكف ل
أك مٞيٞذةف ٚأكرث .. قُٞخ ث٪ةت األب إال أف يسٮف ٦ٕ٭٨ ذ٠ؿ يٕىج٭٨؛ ٧٠ة قيأيت 

 إف مةء اهلل.

ُُ السُُّبُع: ًِ ُيِفَسُض َل  َم

 /٨٦ أو٪ةؼ الٮرزح (ْيِ جَ ذْ ِل  ُّ بُ الؽر  ُض ؽَ ْٙ حُ )ك
ِ  ،ِج وْ الؾي ) -9 ِ  نَ ا َك ذَ إ أك أ٩ىث، ٦٪٫ أك ٨٦ زكج  كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ثِ سَ وْ ٢ؾي ل

ُبعُ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)إدمةاع ٗريق أك ٨٦ ز٩ة ًُ ٱلرُّ ََّ َوَلٞ ـَيَُس ُٓ َ ََ   ـَإِن ََكَن ل ا حََركب ٍَّ  .[92]ا٣جكةء/  ﴾ِم
(5)ثِ سَ وْ الؾي وَ ) -2

  
َ
ِ  اِت سَ وْ الؾي  وِ أ َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل أك أ٩ىث  كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج وْ ٢ؾي ل
ًب إِن ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (6)ينرتًل٨ ِك٭٨ يف الؿبٓ إدمةاع٦٪٭٨ أك ٨٦ ٗري٨٬  ُخ ا حََركب ٍَّ ُبُع ِم ََّ ٱلرُّ ُٓ َ َول
ًب َوَلٞ   ًب يَُسَ ىَُّس  .[92]ا٣جكةء/  ﴾ىَّ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.223) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/799) مٮقٔٮ

الؿص٢ الٮاظؽ ٨٦ أ٦٭ةت خمذ٤ٛةت، كاألػيةؼ ٥٬ ( األٔيةف ٥٬ األمٞةء اإلػٮة ٨٦ أب كأـ، كب٪ٮ ا٣ٕبلت ٥٬ ث٪ٮ 2)
 ث٪ٮ املؿأة الٮاظؽة ٨٦ آثةء خمذ٤ٛني.

 ، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كاألبلةين.( ٨ٔ يلع 2739(، كاث٨ ٦ةص٫ )2194( أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم )3)

ح اإلدمةع( 4)  (.957) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 699، 8/591) مٮقٔٮ

 إزجةد٭ة يف ا٣ٛؿااي أظك٨ ل٤ذ٧يزي.كاألٚىط يف الـكصح ظؾؼ اتلةء، ك٣س٨  (5)

ح اإلدمةع( 6)  (.966، 957) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 521، 8/596) مٮقٔٮ
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٦ة دا٦خ يف ا٣ٕؽة كإف َة٣خ  (9)امل٤ُٞح الؿصٕيح ٨٦ ٤ُ٦ٞ٭ة كيؿث ٦٪٭ة إدمةاعكدؿث 
ةع أك مؿضبكجت ٦ٕؿكؼ ، كال يؿث الـكج ٨٦ زكصذ٫ املجذٮدح ٤ُ٦ٞة (2)إدمةاع ؛ ٠ًؿ

، كال يف ظةؿ املؿض، كال دؿث (4)، كال دؿث الـكصح املجذٮدح ظةؿ الىعح إدمةاع(3)إدمةاع
 .(5)٦٪٭ة إدمةاعاملؼذ٤ٕح ٨٦ زكص٭ة كال يؿث 

:ًُ ُُ الجُُّن ًِ ُيِفَسُض َل  َم

ِ  ٦ُ ٥ُ الر  ُض ؽَ ْٙ حُ )ك   ثِ سَ وْ ٢ؾي ل
َ
ِ  ،اِت سَ وْ الؾي  وِ أ ِ  نَ ا َك ذَ إ أك  كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج وْ ٢ؾي ل

ًب ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (6)أ٩ىث ٦٪٭٨ أك ٨٦ ٗري٨٬، كينرتًل٨ ِك٭٨ يف اثل٨٧ إدمةاع ـَإِن ََكَن ىَُس
ُخً   ا حََركب ٍَّ َُ ِم ٍُ ََّ ٱثلُّ ُٓ  .[92]ا٣جكةء/  ﴾َوَلٞ ـَيَ

:ٌِ ُُ الجُُّلَجا ًِ ُيِفَسُض َل  َم

  انِ رَ ٢ُ الر  ُض ؽَ ْٙ حُ )ك
َ
 /(ثٍ َٓ بَ رْ ِل

9- ( ِ  ة
 َ٘  ِب ٢ْ الهر  َتِ جْ

َ
ِ  ،َثَ كْ أ َ ذَ إ َ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل  ٥َ ٫ُ ل

َ
َ  وْ ا أ ك٬ٮ أػٮ٨٬، ٚريز٨ يف ٬ؾق  (ٌب ه  َٓ ٤ُ  ٦ي ٫ُ ل

ا حََرَك  ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (7)إدمةاعاحلةؿ اثل٤سني  ٌَ ََّ ذُيُرَا  ُٓ ِ ـَيَ َق ٱذبجََخنيب ٔب ََّ نَِصآءى ـَ ]ا٣جكةء/  ﴾ـَإِن ُز

َِاقِ ﴿كا٣ٕؿب دـيؽ ِك٧ح ٚٮؽ ٠ٞٮهل دٕةىل/ كاملؿاد ازجذني، ، [99 خب
َ َق ٱۡلب ٔب ُِبٔاْ ـَ  ،[92]األ٩ٛةؿ/  ﴾ـَٱۡضب

                                        
ح اإلدمةع( 9)  (.971) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/797) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.977) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/819) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.975) ا٣ٛؿاايإدمةاعت (، 891، 8/813) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.979) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/813) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.979) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/892) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  (.966، 957) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 622، 521، 8/596) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7) (، كظيك يف ابلجذني ػبلؼ ٨ٔ اث٨ ٔجةس 86، 85) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 465، 8/461) مٮقٔٮ
 ك٬ٮ ٦٪١ؿ ال يىط إحل٫.
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ًِ اةْجََتْ »/ أليخ قٕؽ ث٨ الؿبيٓ ك٣ٞٮهل  ْْ َ
٧َْج  أ

َ
ح٩َُ الر٦َ٥ُ، وَُعْؼ أ

َ
ًِ اْمؽَأ ْْ َ

ٍػ ذ٢ََُُثْ ٤َاِلِ، َوأ ْٓ ـَ

 .، كألف األػذني دؿزةف اثل٤سني ٚةبلجذةف أكىل(9)«٤َا ةيَِقَ 
ِ وَ ) -2  ب

 َ٘  ٦ِ ةْ اِل  َتِ جْ
َ
ِ  َثَ كْ أ َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل أك أ ٩ىث، أك كدل اث٨  ذ٠ؿ كارثه  (ٍب ٢ْ ُن  َلُ وَ  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

َ َل وَ ) أىلع ٦٪٭٧ة،  ٥َ ٫ُ  ل
َ
َ  وْ ا أ ك٬ٮ أػٮ٨٬ أك اث٨ ٧ٔ٭٨ اذلم يف درصذ٭٨، ٚريز٨  (ٌب ه  َٓ ٤ُ  ٦ي ٫ُ ل

 .؛ ملة دٞؽـ(2)اثل٤سني يف ٬ؾق احلةؿ قٮاء ز٨ أػٮات أك ث٪ةت ٥ٔ إدمةاع
 وَ ) -3

ُ
 َ٘  ْيِ خَ َٜ يْ ِٜ اللي  ْيِ خَ عْ اْل

َ
ِ  ،َثَ كْ أ َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل ، ذ٠ؿ أك أ٩ىث كارثه  (ٍب ٢ْ ُن  َلُ وَ  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

 َل وَ ) كارث ذ٠ؿ أك أ٩ىث كلٮ ٩ةزال، (٦ٍ اةْ  َلُ  وَ َل وَ )
َ
َ  )َوَل كال صؽ أثٮ أب،  (ٌب  أ  ٥َ ٫ُ ل

َ
َ  وْ ا أ  ٦ي ٫ُ ل

ا ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)إدمةاعك٬ٮ أػٮ٨٬، ٚريز٨ اثل٤سني ٬٪ة  (ٌب ه  َٓ ٤ُ  ٍَ ُٓ ِ ـَيَ ـَإِن ََكَجَخا ٱذبجََخنيب
ا حََرَك   ٍَّ َٝ َ٪َؼا، َوإِني »/ ، ك٣ٞٮهل [976]ا٣جكةء/  ﴾ٱثلُّيَُراِن ِم ِٓ ًخا ٦ِْ٤ وََس َراَك ٤َي 

ُ
 اللَ يَا َساةُِؽ، َل أ

٠َ ل٦٫َُي الر٢َُرْيِ  َٓ َٝ ََ٘ش ِ َع٬َاح
َ
ِي ِل َ اذلي ٧َْؾَل َذَتيي

َ
ـدف ىلع اثل٤سني، (4)«َْٛػ أ ، كألف ابل٪ةت ل٥ ي

 ٚةألػٮات أكىل.
 وَ ) -4

ُ
ِ  ْيِ خَ عْ اْل  ل

َ
 َ٘  ِب ْل

َ
ِ  ؛َثَ كْ أ َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل  َلُ  وَ َل وَ )، كارث ذ٠ؿ أك أ٩ىث (ٍب ٢ْ ُن  َلُ وَ  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

 وَ ) كارث ذ٠ؿ أك أ٩ىث كلٮ ٩ةزال، (٦ٍ اةْ 
َ
 َل وَ )، كال صؽ أثٮ أب (ٌب ل أ

َ
  ٦َ ٤ِ  ػٌ ضَ  أ

َ
ذ٠ؿ أك  (اءِ ٜي كِ اْل

َ َل وَ )، أ٩ىث  ٥َ ٫ُ  ل
َ
َ  وْ ا أ ك٬ٮ أػٮ امليخ ألثي٫ قٮاء اكف ٨٦ أ٦٭٨ أـ ٨٦ أـ أػؿل  (ٌب ه  َٓ ٤ُ  ٦ي ٫ُ ل

 .(5)إدمةاع؛ لآليح

                                        
(، 7954، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، كاحلةز٥ )(، ٨ٔ صةثؿ 2721(، كاث٨ ٦ةص٫ )2192(، كا٣رت٦ؾم )2899( أثٮ داكد )1)

 كاذل٬يب، كظك٪٫ األبلةين.

ح اإلدمةع( 2)  (.96) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/472) مٮقٔٮ

ح ( 3)  (.216) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/482) اإلدمةعمٮقٔٮ

 ، كوعع٫ األبلةين.( ٨ٔ صةثؿ 2887( أثٮ داكد )4)

٨َّ ٔرشا كاذل٠ؿ كاظؽا ٤ٚ٭٨ ٔرشة ٨٦ ازين ٔرش، كيه ( 5) ـدف ىلع اثل٤سني، ٧٠ة لٮ زي ٚإف اكف ٦ٕ٭٨ ذ٠ؿ .. ٚٞؽ ي
 أكرث ٨٦ ز٤سي٭ة، كٝؽ ي٪ٞى٨ ٠ججذني ٦ٓ اثجني.
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ُُ الجُُّلُح: ًِ ُيِفَسُض َل  َم

 /٨٦ أو٪ةؼ الٮرزح (ْيِ جَ ذْ ِل  ُد ٢ُ الر  ُض ؽَ ْٙ حُ )ك
9- ( 

ُ
ِ  ،م  اْل َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل َْ َل وَ )، أك أ٩ىث كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل  ٦َ ٤ِ  دٌ ػَ  

 وَ  ةِ ٬َ عْ اْلِ 
َ
كارزني أك حمضٮبني بنؼه، از٪ةف ٚأكرث أمٞةء أك ألب أك ألـ أك خمذ٤ٛني  (اِت ٬َ عَ اْل

ُدُس ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كال اك٩خ املكأ٣ح إظؽل ا٣٘ؿاكي٨ إدمةاع ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِب ِ ٌّ ِ َنِٰضٖد 
يبِّ ىُِكّ َٔ ةَ

َ
َوِۡل

ۥ َوَلٞ  ـَإِن ىَّ  ا حََرَك إِن ََكَن َلُ ٍَّ َٔةٞ ِم ۥٓ إِخب ِِّ ٱثلُّيُُد  ـَإِن ََكَن َلُ ٌّ
ُ
اهُ ـَِِل َٔ ةَ

َ
ۥٓ خ ُّ ۥ َوَلٞ َوَورِذَ ُ

ًب يَُسَ لَّ
ُدُس   ِِّ ٱلصُّ ٌّ

ُ
 ، كاجل٧ٓ يف ا٣ٛؿااي ين٢٧ االزجني.[99]ا٣جكةء/  ﴾ـَِِل

؛ ملٛ٭ٮـ (3)؛ لآليح، كال ي٪ٞى٭ة ث٪ٮ اإلػٮة إدمةاع(2)أ٦ة األخ الٮاظؽ .. ٚبل ي٪ٞى٭ة إدمةاع
 اآليح.

 ن، و٪٥ا/اا١ٖؽاو /وٛػ حؽث الم ذ٢د اْلايق وذلٝ ف ادفألي ا٥ٓ١ؽيتي، ويٜال ر٥ا
 ٤٤ٚـكج اجلىٙ، كلؤلـ ز٤ر ابلةيق كلؤلب ز٤سة ابلةيق. الوَل/ أم وأب وزوج،

 ٤٤ٚـكصح الؿبٓ، كلؤلـ ز٤ر ابلةيق، كلؤلب ز٤سةق. الا٧يث/ أم وأب وزوسث،
٫٩ مةرًل٭٧ة وةظت ٚؿض، ٚاكف لؤلـ ز٤ر ٦ة ٢ٌٚ ٨ٔ ؛ أل(4)ك٬ؾا ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء

اهُ ﴿ا٣ٛؿض، ٧٠ة لٮ مةرًل٭٧ة ث٪خ، كيف اآليح إمةرة إحل٫ يف ٝٮهل دٕةىل/  َٔ ةَ
َ
ۥٓ خ ُّ ٚ٭ٮ ينري  ﴾َوَورِذَ
 إىل أف ٦ة دؿز٫ األـ ٬ٮ ز٤ر ٦ة يؿز٫ األثٮاف، كإال .. ل٥ يس٨ ل٤ذٞييؽ ث٫ ٚةاؽة.

 َ٘  ْيِ جَ ذْ اِل وَ ) -2
َ
  ةِ ٬َ عْ اْلِ  ٦َ ٤ِ  َثَ كْ أ

َ
  وِ أ

َ
ِ  اِت ٬َ عَ اْل  ل

ُ
ِ  م  ْل  رِ ا وَ ذَ إ

 ةَ  ؛ا٬ْ ذُ
َ
َ  نْ أ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ل   ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

َ
 ٠ٌ ْن أ

ِإَون ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (5)إدمةاع أك أ٩ىث كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ  َ٘ َل وَ )، أب أك صؽ (ؽٌ َٞ ذَ 
                                        

ح اإلدمةع( 9)  (.926) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/518) مٮقٔٮ

 (.997) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.924) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/515) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.927) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/523) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.984) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/569) مٮقٔٮ
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ٌخ 
َ
ۥٓ أ ةٞ َوَلُ

َ
َرأ وِ ٱمب

َ
ََثَ ََكَن رَُسٞو ئَُرُث َنَؾٰيًَث أ زب

َ
ٔٓاْ أ ُدُس  ـَإِن ََكُُ ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِب ِ ٌّ ِ َنِٰضٖد 

ٞج ـَيُِكّ خب
ُ
وب أ
َ
أ

ََكُٓء ِِف ٱثلُّيُِد   ًب ُُشَ ُٓ  .[92]ا٣جكةء/  ﴾ٌَِ َذٰلَِم َذ
 ؛ لآليح.(9)يكذٮم يف ا٣ٞك٥ ذ٠ٮر٥٬ كإ٩ةز٭٥ إدمةاعك

أب أك  اكف هل، كًلؾا لٮ (2)إدمةاع ٚإف اكف ل٧٤يخ ٚؿع كارث.. ل٥ يؿث أظؽ ٨٦ أكالد األـ 
إال يف الالك٣ح،  ٥ل٥ يٮرز٭ف اهلل ٔـ كص٢ ؛ أل(3)كإف ٔبل .. ل٥ يؿث أكالد األـ إدمةاع صؽ

 .(4)كالالك٣ح ٬ٮ ٨٦ ال كدل هل كال كادل إدمةاع
 .(6)، كيؿزٮف ٦ٓ اإلػٮة األمٞةء أك ألب إدمةاع(5)كأ٦ة ٦ٓ األـ كاجلؽة .. ٚريزٮف إدمةاع

أظٮاهل ٦ٓ اإلػٮة، كذلٟ أ٫٩ إذا اصذ٧ٓ صؽ كأخ  ثٕي ٚةاؽة/ ٝؽ يٛؿض اثل٤ر ل٤ضؽ يف
 أك أػخ ألثٮي٨ أك ألب ٚأكرث/ ٚإ٦ة أف يسٮف ٦ٕ٭٥ وةظت ٚؿض أك ال.

ٚإف ل٥ يس٨ ٦ٕ٭٥ وةظت ٚؿض .. ػري اجلؽ ثني األظِ هل ٨٦ املٞةق٧ح أك ز٤ر دميٓ 
 املةؿ.

ابلةيق أك  كإف اكف ٦ٕ٭٥ وةظت ٚؿض .. ػري اجلؽ ثني األظِ هل ٨٦ املٞةق٧ح أك ز٤ر
 قؽس دميٓ املةؿ.

                                        
ح اإلدمةع( 9)  (.984) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/569) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.247، 988) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/613) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3) (، صةء ٨ٔ اث٨ 247، 242، 988، 939، 994) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 628، 594، 8/589) مٮقٔٮ
 أ٩٭٥ يؿزٮف الكؽس اذلم ٩ٞىٮق األـ، كصةء ٔ٪٫ كٚةؽ اجل٧ةٔح، كاهلل أ٥٤ٔ. ٔجةس 

ح اإلدمةع( 4) أ٫٩ ٨٦ ال كدل هل، ٣س٨ ٝؽ ركم ٔ٪٭٧ة  (، كٝؽ صةء ٨ٔ ٧ٔؿ كاث٨ ٔجةس 257، 8/792) مٮقٔٮ
 ٦ة يٮاٜٚ اجل٧ةٔح كرصع٫ ٔ٪٭٧ة ابلي٭َق، ٚبل يٕؽ ػبلٚة، كاهلل أ٥٤ٔ.

 (.256) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 994) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.251، 992) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 649، 8/568) مٮقٔٮ
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ُُ الطُُّدُع: ًِ ُيِفَسُض َل  َم

ِ  ُس ػُ الفر  ُض ؽَ ْٙ حُ )ك  /٨٦ أو٪ةؼ الٮرزح (ثٍ َٓ تْ َف ل
9- ( 

َ
ِ  ،ِب اْل ِ  نَ ا َك ذَ إ ؛ (9)كإف ق٢ٛ إدمةاع أك أ٩ىث كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل
ِ َنِٰضٖد ﴿ /٣ٞٮهل دٕةىل

يبِّ ىُِكّ َٔ ةَ
َ
ۥ َوَلٞ  َوِۡل ا حََرَك إِن ََكَن َلُ ٍَّ ُدُس ِم ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِب ِ ٚإف  ،[99]ا٣جكةء/  ﴾ٌّ

٤٤ٚج٪خ اجلىٙ، .. ٢ٌٚ ٨٦ ا٣رتًلح يشء .. أػؾق دٕىيجة إدمةاع؛ ٤ٚٮ ػ٤ٙ امليخ ثجذة كأثة 
ة كابلةيق دٕىيجة  .كلؤلب الكؽس ًٚؿ

كاجل٧يٓ إذا ٚإف ل٥ يس٨ ل٧٤يخ ٚؿع كارث .. ٚةألب ٔىجح يؿث ابلةيق ثٕؽ ا٣ٛؿكض، 
  .(2)ا٩ٛؿد إدمةاع

َ وَ ) -2
ْ
ِ  ،ػ  ال ِ  نَ ا َك ذَ إ َ وَ ) أك أ٩ىث، كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل أم  (َلُ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ل

 )ل٧٤يخ 
َ
، ٚإف ٢ٌٚ ٨٦ ا٣رتًلح يشء يف ٬ؾق (3)إدمةاع كال أخ أك أػخ مٞيٜ أك ألب (ٌب أ

٤٤ٚج٪خ اجلىٙ، كل٤ضؽ الكؽس .. احلةؿ .. أػؾق دٕىيجة إدمةاع؛ ٤ٚٮ ػ٤ٙ امليخ ثجذة كصؽا 
ة كابلةيق دٕىيجة  .ًٚؿ

؛ اكألب (4)ٚإف ل٥ يس٨ ل٧٤يخ ٚؿع كارث كال إػٮة ٨٦ ص٭ح األب.. ٚةجلؽ ٔىجح إدمةاع
دٞؽ٦خ بلؼ األب، كهل ٦ٕ٭٥ دٛةوي٢ يف دميٓ ٦ة قجٜ إال يف اإلػٮة ٚإ٫٩ ال حيضج٭٥ خب

 .(5)ل١٪٫ ال ي٪ٞه ٨ٔ الكؽس يف ظةؿ ٨٦ األظٮاؿ إدمةاعاإلمةرة إحل٭ة، 

                                        
ح اإلدمةع( 9)  (.992) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/513) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2) ة، كدةرة 919) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/499) مٮقٔٮ (، ٚةقتجةف ث٭ؾا أف األب يؿث دةرة ًٚؿ
ة كدٕىيجة ك٬ؾا ثةإلدمةع.  دٕىيجة، كدةرة ًٚؿ

ح اإلدمةع( 3)  (.933) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/531) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.939) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/533) مٮقٔٮ

 (.936) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 5)
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 .؛ أل٩٭٥ يؿزٮف ٨٦ ص٭ذ٫(9)إدمةاعكإف اكف ٦ٓ اجلؽ أب، أك صؽ أٝؿب ٦٪٫ .. ل٥ يؿث 

 وَ ) -3
ُ
ِ  ،م  اْل ِ  نَ ا َك ذَ إ  ،(2)إدمةاعأك أ٩ىث كإف ق٢ٛ  كدله أك كدلي اث٨و ذ٠ؿه  (ٌث ارِ وَ  عٌ ؽْ َ٘  ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

( 
َ
  ةِ ٬َ عْ اْلِ  ٦َ ٤ِ  دٌ ػَ َْ  وْ أ

َ
  وِ أ

َ
أمٞةء، أك ألب، أك ألـ، أك خمذ٤ٛني كرازني أك حمضٮبني  (اِت ٬َ عَ اْل

ًب ﴿ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/(3)إدمةاع ۥ َوَلٞ  ـَإِن ىَّ ا حََرَك إِن ََكَن َلُ ٍَّ ُدُس ِم ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِب ِ ٌّ ِ َنِٰضٖد 
يبِّ ىُِكّ َٔ ةَ

َ
َوِۡل

ُدُس   ِِّ ٱلصُّ ٌّ
ُ
َٔةٞ ـَِِل ۥٓ إِخب ِِّ ٱثلُّيُُد  ـَإِن ََكَن َلُ ٌّ

ُ
اهُ ـَِِل َٔ ةَ

َ
ۥٓ خ ُّ ۥ َوَلٞ َوَورِذَ ُ

 .[99]ا٣جكةء/  ﴾يَُسَ لَّ

َ وَ ) -4
ْ
ِ )أك اجلؽات،  (ةِ ػي ال َ ذَ إ ِ  ٦ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل   ِج ي  ٥َ ٢ْ ل

ُ
  مي أ

َ
  ةٌ ػي سَ  وْ أ

َ
 ٫َ ٨ْ ٤ِ  ُب ؽَ ْٛ أ

َ
  وْ ا أ

َ
  ٌب أ

َ
ِ  ْج ١َ دْ أ  (٩ِ ة

فَّ اجلَّيًبَّ (4)إدمةاع
ى
ٯ    ؛ أًل ُى ٍخ

ى
، أ سى ؽي ةى الكُّ ؿى ث٨ًٍ  اجٍلىؽَّ ٧ى ٍػؿىل إًىلى خي

ي
ةي اأٍل ًت اجٍلىؽَّ ةءى ثي٥َّ صى

ةًب  َُّ ى ةؿى  اخٍل ٞى ة، ذى اثى٭ى ي ٦ًريى هلي
ى
ىٍكأ م / »ت ً ةءي اذلَّ ٌى ٞى فى ا٣ٍ ة اكى ٦ى ، كى ءه ٍ ةىلى يشى ٕى ًٟ يًف ٠ًذىةًب اهللً تى ى ة ل ٦ى

ة  ذي٧ى ٍٕ إًًف اٍصذى٧ى
، ٚى سي ؽي ٟى الكُّ ً ل ٮى ذى ٣ىًس٨ٍ ٬ي ااًًي، كى ؿى ٛى ااًؽو يًف ا٣ٍ ـى ٩ىة ثً

ى
ة أ ٦ى رٍيًًؾ، كى

٘ى .. ًذي٫ً ٝييًضى ث٫ًً إًالَّ ٣ً
٤ىٍخ ث٫ًً  ة ػى ٧ى ذي١ي حَّ

ى
ة، كىأ ٧ى ٮى ثىحٍ٪ى١ي ٭ي ة.. ذى ى٭ى ٮى ل ٭ي  .(5)«ذى

، كأـ أب األب (6)كدؿث ٨٦ اجلؽات أـ األـ كإف ٤ٔخ، كأـ األب كإف ٤ٔخ إدمةاع ٚي٭٧ة
كإف ٤ٔخ، كال دـاد اجلؽة أك اجلؽات ٨ٔ الكؽس، ث٢ ينرتًل٨ ٚي٫ إذا ز٨ يف درصح كاظؽة 

 .(7)إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.238، 931، 993) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 617، 8/582) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.996) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/617) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3) (، كذ٠ؿ اخلبلؼ يف االزجني ٨ٔ اث٨ ٔجةس 998، 997) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 697، 8/699) مٮقٔٮ
٨ ا٣ْة٬ؿيح ك٬ٮ مؾكذ، كاهلل أ٥٤ٔ.  كل١٪٫ ل٥ يىط، ٔك

ح اإلدمةع( 4)  (.941) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/544) مٮقٔٮ

، كوعع٫ (، ٨ٔ امل٘رية ث٨ مٕجح، كحم٧ؽ ث٨ مك٧٤ح 2724(، كاث٨ ٦ةص٫ )2919(، كا٣رت٦ؾم )2894( أثٮ داكد )5)
ا٥٤ٕ٣ أدمٓ أ٢٬ »، كٝةؿ/ كٝؽ ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر/ (7/217) ابلؽر امل٪ريكاث٨ امل٨ٞ٤ يف (، 6139ا٣رت٦ؾم، كاث٨ ظجةف )

 ، ك٬ؾا اعًؽ هل أيٌة. ا٬«ىلع أف ل٤ضؽة الكؽس إذا ل٥ دس٨ أـ

ح اإلدمةع( 6)  (.959) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 559، 8/558) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7)  (.947، 945) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 555، 8/548) مٮقٔٮ
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ة؛ ٠أ٦٭ة (9)إدمةاعٚإف اكف ٦ٓ اجلؽات أـ .. ق٨ُٞ  ذ٭ى ك ، قٮاء ز٨ ٨٦ ًص٭ى
ى
إًف ٤ٔخ، أ كى

ب؛ أل٩٭٨ يؿز٨ ٨٦ ص٭ذ٭ة، ٚبل يؿز٨ ٦ٓ كصٮد٬ة.
ى
ح اأٍل  ٨٦ ًص٭ى

ا٣ٞؿَب ٨٦ ص٭ح األـ .. ظضجخ ابلٕؽل  خكإف اكف ٦ٕ٭٨ صؽة أىلع ٦٪٭٨؛ ٚإف اك٩
، دكف ابلٕؽل ٨٦ ص٭ح األـ، (2)ضجخ ابلٕؽل ٨٦ ص٭ذ٫ إدمةاع.. ظ٤ُ٦ٞة، أك ٨٦ ص٭ح األب 

 ث٢ تنةرًل٭ة يف الكؽس.
، كظضت املؽحلح (3)اجلؽات أب كارث .. ل٥ حيضت  ا٣يت ٨٦ ص٭ح األـ إدمةاعكإف اكف ٦ٓ 

 ث٫؛ أل٫٩ ال يؿث كارث ٦ٓ ٨٦ أدىل ث٫ إال اإلػٮة ألـ ٦ٓ األـ.
ِ وَ ) -5  َ٘  ٦ِ ةْ اِل  ِج ٨ْ ب

َ
ِ  َّ ٤َ  َثَ كْ أ الٮاظؽة إذا ل٥ يس٨ ٦ٓ ث٪خ االث٨ ٦ٕىت  (ِب ٢ْ الهر  ِج ٨ْ ة

ة » أف ؛ ٚٞؽ ٝىض اجليب (4)إدمةاع ٦ى ، كى سى دىٍس٤٧ًىحى اثل٤ُّيسىنٍيً ؽي اًلٍب٪ىًح اث٨ٍو الكُّ ، كى ٙى لبًًلٍب٪ىًح اجلٍِّى
ٍػًخ .. ثىًَقى 

ي
 .(5)«ٚى٤ًؤٍل

 ؛ اكبل٪خ.(6)ك٬ٮ بل٪خ االث٨ ٦ٓ ث٪خ اث٨ أىلع ٦٪٭ة أيٌة إدمةاع

؛ القتيٛةء (7)ٚبل يشء بل٪ةت االث٨ إدمةاع.. كلٮ اكف ٦ٓ ث٪ةت االث٨ ثجذة و٤ت ٚأكرث 
؛ لزل٠ؿ ٦س٢ (8)، إال أف يسٮف ٦ٕ٭٨ ذ٠ؿ يٕىج٭٨ ٚريز٨ ٫ٕ٦ ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةءابل٪ةت٩ىيت 

 ظِ األ٩ثيني.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.253، 926) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 585، 8/544) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.253، 941) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/585) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.259، 946) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 659، 8/552) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.96) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/475) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 6736ابلؼةرم )( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.99) ا٣ٛؿاايإدمةاعت (، 8/486) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 7)  (.919) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/491) مٮقٔٮ

٧ٞ٤ح كأيب زٮر كداكد كاث٨ ظــ، ٚٞةلٮا/ املةؿ ِك٫ ( املؿصٕني الكةثٞني، كٝؽ ذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 8) ، ٔك
 لزل٠ؿ.
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 وَ ) -6
ُ
ِ  ِج عْ اْل  ل

َ
 َ٘  ِب ْل

َ
  َّ ٤َ  َثَ كْ أ

ُ
إذا ل٥ يس٨ ٦ٓ األػخ لؤلب ٦ٕىت  (ثِ َٜ يْ ِٜ اللي  ِج عْ اْل

ا٣ٞؿاثح ٦زن٣ح ٩ٞه ؛ ٝيةقة ىلع ث٪خ االث٨ ٦ٓ ابل٪خ، دزنيبل جلٞه (9)تل٤٧١ح اثل٤سني إدمةاع
 .ادلرصح

، إال أف يسٮف (2)ٚإف اقذ٤٧١خ النٞيذةف اثل٤سني .. ٤ٚحف بل٪ةت األب يشء إدمةاع
 .(3)٦ٕ٭٨ ذ٠ؿ يٕىج٭٨، ٚريز٨ ٫ٕ٦ ابلةيق لزل٠ؿ ٦س٢ ظِ األ٩ثيني ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء

 وَ ) -7
َ
  خِ اْل

َ
  وِ أ

ُ
ِ  ِج عْ اْل  ل

ُ
ِ  م  ْل  رِ ا وَ ذَ إ

/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(4)إدمةاع أم كرث لك ٦٪٭٧ة ٦٪ٛؿدا (اذَ
ُدُس  ﴿ ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِب ِ ٌّ ِ َنِٰضٖد 

ٞج ـَيُِكّ خب
ُ
وب أ
َ
ٌخ أ
َ
ۥٓ أ ٞ َوَلُ ة

َ
َرأ وِ ٱمب

َ
]ا٣جكةء/  ﴾ِإَون ََكَن رَُسٞو ئَُرُث َنَؾٰيًَث أ

92]. 

 تستيب العصبات:

 كا٣ٕىجح ٥٬/ أثٮ اإلنكةف كاث٪٫، كاذل٠ٮر املؽلٮف ث٭٧ة حبير ال يذؼ٢٤ أ٩ىث.

ـءا ٦٪٫ ٗري ٦٪ىٮص ٝؽرق يف ال١ذةب ك٥٬ يف  املرياث/ لك ٨٦ كرث ث٪ٛك٫ املةؿ ِك٫، أك ص
 أك الك٪ح، ٨٦ الٮرزح املض٧ٓ ىلع دٮريس٭٥.

 .(5)كال دسٮف ا٣ٕىجح ٨٦ ص٭ح األـ إدمةاع
ة دةرة كدٕىيجة أػؿل اكألب كاجلؽ، كٝؽ يؿزة ثة٣ٛؿض  فكٝؽ يؿث ثٌٕ٭٥ ًٚؿ

 كاتلٕىيت ٦ٕة ٧٠ة دٞؽـ.
كأكىل ا٣ٕىجةت/ االث٨، ز٥ اث٨ االث٨ كإف ٩ـؿ، ز٥ األب، ز٥ اجلؽ أثٮ األب كإف ٔبل 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.221) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/478) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.294) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/636) مٮقٔٮ

٧ٞ٤ح كأيب زٮر كداكد كاث٨ ظــ، ٚٞةلٮا/ (، كٝؽ ذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 294) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 3) ، ٔك
 املةؿ ِك٫ لزل٠ؿ.

ح اإلدمةع( 4)  (.984) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/588) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.225) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/672) مٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 953  953 

كينةرًل٫ اإلػٮة ٨٦ ص٭ح األب، ز٥ األخ النٞيٜ، ز٥ األخ ألب، ز٥ اث٨ األخ النٞيٜ، ز٥ اث٨ 
األخ ألب، ز٥ ا٥ٕ٣ النٞيٜ، ز٥ ا٥ٕ٣ ألب، ز٥ اث٨ ا٥ٕ٣ النٞيٜ، ز٥ اث٨ ا٥ٕ٣ ألب، ز٥ املٮىل 

(9)ز٥ ٔىجذ٫ املذٕىجٮف ثأ٩ٛك٭٥، ك٬ؾا ا٣رتديت دل٧ٓ ٤ٔي٫ املٕذًٜ،
 ؛إال منةرًلح اجلؽ اإلػٮة 

 .ٚ٭ٮ ٦ؾ٬ت دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء
ضت األًٕٙ كَل اعوت حيضت األثٕؽ ٨٦ ص٭ذ٫، كإف اقذٮية يف ا٣ٞؿب .. ٚةألٝٮل حي

ْ٪٫َِ٢ا، َذ٥َا ةيَِقَ .. َذ٬َ٫ُ »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)إدمةاع
َ
َؽائَِو ةِأ َٙ ٬ا ا١ ُٜ ِ

ْ
ل

َ
ؽٍ أ َٞ ْوََل رَُس٠ٍ َذ

َ
، ٚإف اقذٮية (3)«ِل

 يف ا٣ٞٮة .. اٝتك٧ة املةؿ ثح٪٭٧ة ثة٣تكةكم.
/ (4)كَل ٨٦ ا٩ٛؿد ٨٦ ا٣ٕىجةت .. كرث املةؿ ِك٫ إدمةاع ًب ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل  ٓ إِن ىَّ ا َٓ ُث َٔ يَرِ ُْ َو

ا َوَلٞ   َٓ َّ ا٣ٛؿكض  ، ٚإف مةرًل٫ وةظت ٚؿض .. كرث ا٣ٕىجح ٦ة ٢ٌٚ ٨ٔ[976]ا٣جكةء/  ﴾يَُسَ ل
ؽٍ »/ ؛ ٣ٞٮهل (5)إدمةاع َٞ ْوََل رَُس٠ٍ َذ

َ
ْ٪٫َِ٢ا، َذ٥َا ةيَِقَ .. َذ٬َ٫ُ ِل

َ
َؽائَِو ةِأ َٙ ٬ا ا١ ُٜ ِ

ْ
ل

َ
 .(6)«أ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.229) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 697-8/681) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.226) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/674) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9695(، كمك٥٤ )6732( ابلؼةرم )3)

ح اإلدمةع( 4)  (.228، 211، 79) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/678) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5) (، كٝؽ ظيك ٨ٔ رشيط كَةكس كمرسكؽ 399، 226، 211) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/674) مٮقٔٮ
 كاجلؼِع أف الٮالء جيؿم دلؿل املةؿ، ٚذؽػ٢ ٚي٫ ا٣جكةء، كاهلل أ٥٤ٔ.

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9695(، كمك٥٤ )6732( ابلؼةرم )6)

٭٥، ك٦ة ثَق ٤ٚجيخ املةؿ؛ .. ٚإف ل٥ يٮصؽ ٔىجح ككصؽ أوعةب ٚؿكض  إف اكف مكذٞي٧ة حبير أػؾكا ٚؿًك
.. رد ىلع أوعةب ا٣ٛؿكض ىلع ٝؽر ظىى٭٥ إال  -٠٭ؾا الـ٦ةف-يرصؼ األمٮاؿ يف مىةرٚ٭ة الرشٔيح، كإال 

كظىك اث٨ رسيش ٚي٫ اإلدمةع، ٬ؾا إذا ل٥ يسٮ٩ة ٨٦ ذكم  الـكصني؛ ألف ٤ٔح الؿد ا٣ٞؿاثح كيه ٦ٛٞٮدة ٚي٭٧ة،
 (.2/986) اإلٝ٪ةعاألرظةـ، ٧٠ة يف 

َاُل َوارُِث ٦ْ٤َ َل َوارَِث َلُ »/ ٨ ٗري الـكصني .. رصؼ ٦رياز٫ إىل ذكم األرظةـ، ٣ٞٮهل ٚإف ل٥ يس
ْ
]أثٮ داكد  «اْل

األبلةين[، ك٥٬/ لك ٝؿيت ٣ىحٍفى ثًًؾم ك(، 6135كوعع٫ اث٨ ظجةف ) (، ٨ٔ املٞؽاـ 2634(، كاث٨ ٦ةص٫ )2919)
الى ٔىجىح، ك٥٬ ٔرشة أو٪ةؼ/ أثٮ األـ كَل صؽ كص ؽة قةُٝني، كأكالد ابل٪ةت، كب٪ةت اإلػٮة، كأكالد ٚؿض كى

، كاملؽلٮف ث٭٥ ٦ة ٔؽا  ، كاخلةالتي ، كاألػٮاؿي ٧ةـ، كا٧ٕ٣ةتي  =األػٮات، كأث٪ةء اإلػٮة لؤلـ، كا٥ٕ٣ لؤلـ، كب٪ةتي اأٔل
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٥٤ ممة قجٜ أ٫٩ ٣حف ٨٦ اإل٩ةث ٔىجح ثةجلٛف إال املٕذٞح، ك٬ؾا إدمةع  .(9)ٔك

 العصبة بالػري:

ٚيعٮلٮف ٦رياز٭٨ ٨٦ ا٣ٛؿض إىل اتلٕىيت  اقذٛيؽ ممة قجٜ أف أربٕح يٕىجٮف أػٮاد٭٥
 ك٥٬/ ،(2)ٚيٞتك٧ٮف ٦ة ثَق لزل٠ؿ ٦س٢ ظِ األ٩ثيني إدمةاع

ٌِربُو َضّؾِ ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ االث٨، كاث٨ االث٨؛  -2، 9 َنرِ  ًب  لذِلَّ َلِٰدُك وب
َ
ًُ ٱهلُل ِِفٓ أ ئُِضيُس

  ِ ُثََينيب
ُ  .[99]ا٣جكةء/  ﴾ٱۡلب

َنرِ ﴿ٞٮهل دٕةىل/ كاألخ النٞيٜ، كاألخ ألب؛ ٣ -4، 3   َونَِصآءى ـَيذِلَّ
َٔةى رَِّساَلى ْ إِخب ٔٓا ِإَون ََكُُ

ن  ِ ُثََينيب
ُ  .[976]ا٣جكةء/  ﴾ٌِربُو َضّؾِ ٱۡلب

 كتكُل أػٮاد٭٥ يف ٬ؾق احلةؿ ٔىجح ثة٣٘ري؛ أل٩٭٨ رصف ٔىجح بكجت إػٮد٭٨.

 .دٞؽـ، ٧٠ة ٭ة اثل٤ر ثةلكٮيح إدمةاع٧ٚبل يٕىت أػذ٫ ث٢ يٞةق.. كأ٦ة األخ ألـ 

 العصبة مع الػري:

٥٤ ممة دٞؽـ أف امليخ إذا دؿؾ ٚؿاع كارزة أ٩ىث كأػذة أك أكرث ٨٦ ص٭ح األب .. ٚةألػٮات  ٔك
ٚذٞؽـ األػخ النٞيٞح ىلع األخ لؤلب؛ ٣ٞٮة ٬٪ة ٔىجح ٦ٓ ا٣٘ري يؿز٨ ٦ة أ٤ٌٚخ ا٣ٛؿكض، 

 ٝؿاثذ٭ة، كدٞؽـ األػخ ألب ىلع اث٨ األخ النٞيٜ ٨٧ٚ ثٕؽق؛ ٣ٞؿب درصذ٭ة.

=
                                         

 األكؿ، ٚريث لك ذم رظ٥ ٦رياث ٨٦ أدىل ث٫، كحيضت ٨٦ ظضج٫ املؽيل.
 (.229) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 1)
ح اإلدمةع( 2)  (.89، 89) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/669) مٮقٔٮ
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( ْ ، ٨٦ كىص اليشء ثسؾا؛ أم كو٫٤ ث٫، قِل ث٫ املٕىن الرشيع؛ (اُل َه يْ / اْلِ ثً َٖ ١ُ  ثُ يي ِن ٬َ ال
 ألف املٮيص كو٢ ٦ة ثٕؽ املٮت ث٧ة ٝج٫٤.

َ وَ  اٍف يَ مُ  ٚ  ِبَ  عٌ َُبر ًًع/ تَ َشْ وَ )  ِ يْ ػِ ْٜ تَ  ٬ْ ل ْ  ػَ ْٓ ا بَ ٥َ ًؽا ل ِ  َؿ حْ ، ١َ ِت ٬ْ ٥َ ال ، (ٍٚ خْ ِْ  ِٚ يْ ٢ِ ْٓ  تَ َل وَ  ْيٍ بِ ػْ خَ ة
ة ظ٧١ة؛ أل٩٭٧ة ال يٛذٞؿاف إىل ٝجٮؿ إًف أحلٞة ث٭ى  .كى

؛ ألف الٮويح «ثٕؽ مٮيت» /دكف أف يٞٮؿ ،«أكويخ هل ثسؾا»ػ٠ ؛ٝٮهل/ )كلٮ دٞؽيؿا(ك
ال يسٮف رصحية إال  «أُٔٮا هل ٠ؾا»ػخببلؼ ٗري٬ة ٠ ،رصحيح كإف ل٥ يؾ٠ؿ ثٕؽ٬ة ٣ِٛ املٮت

 «.ثٕؽ مٮيت»إف ٝةؿ/ 
ًب إَِذا ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)يف اثل٤ر ٧ٚة دك٫٩ ٣٘ري كارث إدمةاع صةاـة كالٮويح ُنخَِب َغيَيبُس

ب  ا لََعَ ٱل ُروِفِۖ َضلى ػب ٍَ ب كبَربنَِي ةِٱل
َ َِ َوٱۡلب يب ِٰلَ ـَ

ُث لِيب َِضيَّ ٔب ا ٱل ً ٔبُت إِن حََرَك َخۡيب ٍَ ب ًُ ٱل َضَدُز
َ
خَّلِنيَ َضََضَ أ ٍُ 

 .]ابلٞؿة[ ﴾180
؛ خلبل دٌيٓ (2)ثح٪ةت .. كصجخ ٤ٔي٫ الٮويح ث٭ة إدمةاع ٚإف اكف ٤ٔي٫ ظٞٮؽ ٣حف ٤ٔي٭ة

 احلٞٮؽ، ٣س٨ ٣حكخ ٨٦ الٮويح االوُبلظيح؛ إذ ال دربع ٚي٭ة.

( 
َ
ْ  نُ َك رْ أ   ثِ يي ِن ٬َ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 ، ك٬ٮ املذربع.(ٍص ٬ْ مُ ) -9
 ، ك٬ٮ املذربع هل.( َلُ ًصٰ ٬ْ مُ وَ ) -2

                                        
ح اإلدمةع(، 2/997) اإلٝ٪ةع( 9)  (.8/343) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.8/351) مٮقٔٮ
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ِ ًصٰ ٬ْ مُ وَ ) -3  ك٬ٮ املذربع ث٫.، (٩ِ  ة
 ، كيه إجيةب كٝجٮؿ.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :ِيِصِوُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِطْ ٬ْ ٥ُ ُشُ
، (9)بل دىط كويح دل٪ٮف ك٦ُ٘ل ٤ٔي٫ إدمةاع؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل؛ ٚ(ُٗ يْ ْكِ الي ) -9

 كال ويب كلٮ ممزيا؛ لك٤ت ٔجةرد٭٥.
ُ وَ ) -2

ْ
رٝيٜ كلٮ ماكدجة كأـ كدل، كدىط ٨٦ املجٕي ٚي٧ة م٫١٤ ؛ ٚبل دىط ٨٦ (ثُ يي ؽ  ال
 ثج٫ٌٕ احلؿ.

 ؛ ٚبل دىط كويح م١ؿق؛ ٣ٕؽـ وعح ٔجةرد٫.(ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -3
، كإف اكف حمضٮرا ٤ٔي٫ بك٫ٛ (2)ظؿ خمذةر إدمةاعٚذىط الٮويح ٨٦ لك ثة٣ٖ اع٢ٝ 

ح ٔجةرد٭٥ كاظذيةص٭٥ (3)إدمةاع  ل٤سَّٮاب.، أك حمضٮرا ٤ٔي٫ ث٤ٛف؛ لًىعَّ

 ؛ لىعح درص٫ٚ يف ٦ةهل.(4)كال ينرتط إقبلـ املٮيص ٚيىط كويح ذَل ملك٥٤ أك ذَل إدمةاع

 :َُُل ٰ ىَصِوُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ   َلُ َصٰ ٬ْ ٥ُ ُشُ
ْ  مُ ػَ َْ ) -9 ِ وَ  ثِ يَ ِه ْٓ ٥َ ال ؛ ٚبل دىط الٮويح لاكٚؿ ثٕجؽ مك٥٤ كال ث٧ىعٙ، (ثً ٫َ سِ  نَ َك  نْ إ

ال دىط الٮويح يف ٧ٔةرة ٠٪حكح، كَجةٔح ٠ذت الكعؿ كا٤ٛ٣كٛح كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ املعؿ٦ح ك

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.8/369) مٮقٔٮ

 (.2/212) اإلٝ٪ةع( 2)
ح اإلدمةع( 3)  (.8/366) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.59) ا٣ٛؿاايإدمةاعت (، 8/431) مٮقٔٮ
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 .(9)إدمةاع
 ، ٚبل دىط الٮويح ألظؽ الؿص٤ني؛ ل٤ض٭٢ ث٫.(٤ًا٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2

 وط؛ أل٫٩ دٛٮيي ٣٘ريق، ك٬ٮ إ٧٩ة يُٰٕ ٦ٕي٪ة.« .. أُٔٮا ٬ؾا ألظؽ ٬ؾي٨»٥ٕ٩ لٮ ٝةؿ/ 
  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -3

َ
ِ ٪ْ أ ِ  ِٝ ٢ْ ٥ِ ٢ْ ًل ل يذىٮر هل امل٤ٟ ٔ٪ؽ مٮت ؛ ثأف يسٮف مم٨ (٨ًايي َٓ ٤ُ  نَ َك  نْ إ

٢و مٮصٮدو ٔ٪ؽ الٮويح، كا٩ٛى٢ ظية ظيةة مكذٞؿة
 املٮيص ٨٦ و٘ري كًلجري، كٌلم٢ كدل٪ٮف، كمحى

 ؛ أل٩٭٥ ي١٤٧ٮف ثةإلرث ٚي١٤٧ٮف ثةلٮويح.(2)إدمةاع
إف ٚرس الٮويح هلة ث٤ٕٛ٭ة؛ ألف  ٚبل دىط مليخ؛ أل٫٩ ٣حف أ٬بل ل٤٧٤ٟ، كال دلاثح إال

 املٞىٮد ثةلٮويح ث٫ ٦ةل١٭ة؛ ألف ا٤ٕ٣ٙ ٤ٔي٫، ٚحنرتط ٝجٮهل، كيذٕني الرصؼ إىل ص٭ح ادلاثح.

؛ كًلؾا حلؿيب (3)كال ينرتط إقبلـ املٮىص هل، ٚذىط كويح مك٥٤ أك ذَل ذلَل إدمةاع
 كمؿدؽ؛ أل٫٩ أ٢٬ ل٤ذ٤٧ٟ.

 :ُِِب ٰ ىَصِوُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال ِ َصٰ ٬ْ ٥ُ ُشُ  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ٩ِ  ة
 ٚبل دىط الٮويح ث٘ري ٦ٞىٮد؛ اكلٮويح ث٪ضف ال يجذٛٓ ث٫.؛ (ًدا٬ْ ُه ْٜ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

ِ َٛ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2 ِ اة ؛ ٚبل دىط الٮويح حبٜ ا٣ٞىةص كظؽ ا٣ٞؾؼ؛ أل٫٩ كإف (اًرايَ خِ اعْ  ٠ِ ْٜ ٨٢ي ًل ل
 كرث ٨ٔ مكذع٫ٞ .. ال يٞج٢ اجل٢ٞ إىل ٗريق.

ث٫ مل٨ ٬ٮ ٤ٔي٫ .. وط كٌلف إثؿاء كإقٞةَة، ٚبل حيذةج إىل ٝجٮؿ كال يٞج٢ ٥ٕ٩؛ لٮ أكىص 
 الؿصٮع.

ثأف يجةح اال٩ذٛةع ث٫، ٚبل دىط الٮويح ث٧ـ٦ةر كحنٮق؛ ألف امل٪ٕٛح  (اًضاتَ ٤ُ  ٩ُ ٧ُ ٬ُ كْ وَ ) -3
 املعؿ٦ح اكملٕؽك٦ح.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.47) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/379) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.49) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/425) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.59) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 8/428) مٮقٔٮ
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ال كال ينرتط أف يسٮف ٤ٕ٦ٮ٦ة ٨٦ لك كص٫، كال مٮصٮدا، كال ٦ٞؽكرا ىلع تك٤ي٫٧، ك
 .َة٬ؿا

ا ثةألٔيةف ا٣٘ةاجح ث٢ دىط الٮويح ثةملض٭ٮؿ؛  ؾى ًلى ةة ٨٦ مية٫٬، كإظؽل دكاث٫، كى نى ٠ى
 .، ٚيعذ٢٧ يف الٮويح كصٮق ٨٦ ا٣٘ؿر رٚٞة ثةجلةس كدٮقٕح(9)إدمةاع

كـ جيٮز كدىط الٮويح ثةملٕؽكـ؛  ؽي ٍٕ ف ال٧ٍى
ى
اكلٮويح ثس٧ؿ ٬ؾق النضؿة ٝج٢ كصٮد اثل٧ؿة؛ أًل

ف يي٤٧ٟ ثةلك٥٤ 
ى
ح، ٚجةلٮويح أكىل؛ ألف ثةب الٮويح  دٮكاملكةٝةة كاإلصةرة ٦ٓ أ٩٭ة ٔٞأ ٦ٕةًك

 أكقٓ.
كدىط الٮويح ثةجلضف امل٪ذٛٓ ث٫؛ اكلـب٢، كصرل امليذح ٝج٢ ادلثةغ، كاللكت امل٥٤ٕ؛ ألف 

 .٬ؾق األمٮر اػذىةوةت دجذ٢ٞ إىل الٮرزح، ٚيضٮز ٤ٞ٩٭ة إىل املٮىص هل

 .٫؛ اكمل٘ىٮب، كا٣ُري يف اهلٮاء٧كجتٮز الٮويح ث٧ة ال يٞؽر ىلع تك٤ي
، ٚذىط (2)كال ينرتط ٠ٮف املٮىص ث٫ ٔي٪ة، ث٢ جتٮز الٮويح ثةمل٪ةٚٓ ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء

 .الٮويح ث٧٪ٕٛح مؤٝذح كمؤبؽة ك٤ُ٦ٞح، كاإلَبلؽ يٞذيض اتلأثيؽ

 :ِةيَِّصَواِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ُ  ٌَ ْٙ / ١َ ثِ يي ِن ٬َ ال ِ  ؽُ ِٓ ْل ي ، أك/ «أكويخ هل ثسؾا»٨٦ ص٭ح املٮيص؛ ٠ػ/  (ا٫َ ة
 «.٬ٮ هل ثٕؽ مٮيت»، أك/ «أُٔٮق ٠ؾا ثٕؽ مٮيت»

كٝجٮؿ ٨٦ املٮىص هل املٕني ثٕؽ املٮت، ٤ٚٮ رد٬ة ثٕؽ املٮت كٝج٢ ا٣ٞجٮؿ .. ث٤ُخ الٮويح 
 ؛ أل٫٩ د٤٧يٟ اػذيةرم ٚةمرتط هل ا٣ٞجٮؿ.(3)إدمةاع

كجيٮز االٝذىةر يف رصٚ٭ة ىلع  يٛذٞؿ إىل ا٣ٞجٮؿ،ٚإف اكف املٮىص هل ص٭ح؛ اك٣ٛٞؿاء .. ل٥ 
 .زبلزح ٦٪٭٥

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.8/415) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.8/393) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.48) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 439، 8/354) مٮقٔٮ
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 :ِةيَِّصَواِل ُةَزِوُص

ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )  / ثِ يي ِن ٬َ ال
َ
 »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
ِ  ُج يْ َن وْ أ ِ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ ْو «ارٍ ٨َ حْ دِ  ثِ ائَ ٥َ و ة

َ
 / »َل ٬ْ ُٜ حَ ، أ

َ
 ُج يْ َن وْ أ

 ِ ِ  اءِ ؽَ َٜ ُٙ ٢ْ ل ِ ؼِ ٫َٰ ة  .(9)«(ثِ َٓ يْ يي ال ه

 الوصية:تتنة يف أحهاو 

 كل٤ٮويح أظاكـ ٦٪٭ة/ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ اثل٤ر، كًلٮ٩٭ة ٣٘ري كراث، كًلٮ٩٭ة صةاـة ٝج٢ املٮت.
 الوصقة من الثؾث:

، كإف ل٥ يس٨ هل كرزح؛ ٝةؿ (2)دٕذرب الٮويح ٨٦ ز٤ر ٦ةؿ املٮيًص ثٕؽ أداء ادليٮف إدمةاع
ٮؿى اهللً/ اث٨ ٔجةس  فَّ رىقي

ى
؛ أًل ًٓ بٍ ٗىيَّ اجلَّةسي إًىلى الؿُّ ىٍٮ  ْو »/ ٝىةؿى   ل

َ
رٌِي أ َٞ الر٢ُُد، َوالر٢ُُد 

تِيٌ  ٫؛ القذٮاء اللك يف ال٤ـكـ ظةؿ املٮت.(3)«َٞ  ، كقٮاء أكىص ث٫ يف وعذ٫ أك مًؿ

ذٜ، كإثؿاء  ٫ اذلم ٦ةت ٚي٫؛ ٠ٮٝٙ، ك٬جح، ٔك كيٕذرب ٨٦ اثل٤ر دربع جنـ يف مًؿ

                                        
 كيسذت يف وي٘ح الٮويح/( 1)

، كأف احل٧ؽ هلل، كبٕؽ، ٚٞؽ أكىص ٚبلف ك٬ٮ ين٭ؽ أال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل كأف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل 
ٞجٮر، ٦جذ٭بل إىل املٮت ظٜ، كأف اجل٪ح ظٜ، كأف اجلةر ظٜ، كأف الكةٔح آديح ال ريت ٚي٭ة، كأف اهلل يجٕر ٨٦ يف ا٣

اهلل دٕةىل أف يذ٥ ٤ٔي٫ ذلٟ كال يك٤ج٫ كأف ي٧يذ٫ ىلع اإلقبلـ، كأكىص أ٫٤٬ كأٝةرب٫ ثذٞٮل اهلل ٔبلـ ا٣٘يٮب، كب٧ة 
َ ٱَيَٰتِِنَّ إِنَّ ﴿كىص ث٫ إثؿا٬ي٥ ثجي٫ كيٕٞٮب/  َؽَفٰ ٱ هللَّ ًُ  ضب ََ ٱىَُس ٔنَ  ّلِي ٍُ يِ صب ٌُّ ُُخً 

َ
ََّ إَِلَّ َوأ ُٔت ٍُ كأ٫٩ إذا ٩ـؿ ، ﴾ـَََل َت

ة كق٪ح، كحي٪ٍ احل٪ٮط الرشيع، كيس٨ٛ ث٧ة  ث٫ املٮت املعذٮـ كا٩ٞىض أص٫٤ امل٤ٕٮـ .. أف ي٘ك٢ ثٕؽ املٮت ًٚؿ
جيت ك٦ة يك٨ ثأكٛةف كاقٕح ثيي، كأف يسٮف تنحي٫ٕ كدٚ٪٫ ىلع الك٪ح، كأال دتج٫ٕ ٩ةحئح كال ٩ةر، كال جيىه 

٤ٔي٫ ٦أد٥، كأف يجةدر ثٌٞةء ٦ة ٤ٔي٫ ٨٦ ديٮف مكذٞؿة كيه ...، ٝربق، كال يبىن ٤ٔي٫، كال يسذت ٤ٔي٫، كال يٞةـ 
كرد كداا٫ٕ كيه ...، كأف يُٕٯ ٨٦ دؿًلذ٫ ٣ٛبلف ٨٦ األرظةـ ٠ؾا ك٣ٛبلف ٠ؾا، كيبىن ثسؾا كًلؾا مكضؽ أك حيٛؿ 

، ز٥ ، كأكيص أث٪ةيئ أف يؽٕٚٮا إىل أػٮاد٭٥ ٩ىيج٭٨ ٨٦ املرياث دكف ٥ٌ٬ أك اظذيةؿ-إف أراد محبة ٨٦ ذلٟ-ثرئ 
 يؤرخ.

ح اإلدمةع( 2)  (.21) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/352) مٮقٔٮ
 (.9629(، كمك٥٤ )2743( ابلؼةرم )3)
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 ل٥ ي٪ٛؾ ٨٦ كويذ٫ يشء. ؛ ٤ٚٮ اكف ٝؽ ٔض٢ يف مؿض مٮد٫ ُٔةية ٝؽر ز٤ر ٦ةهل ..(9)إدمةاع
؛ ألف لـكـ الٮويح (2)كاملٕذرب يف لك ٦ة قجٜ ز٤ر ٦ةهل ٔ٪ؽ املٮت ثٕؽ أداء ادليٮف إدمةاع

 ٦ذ٤ٕٜ ثةملٮت.
.. ٚإف زاد املٮيص ىلع اثل٤ر .. كٝٙ ىلع إصةزة كرزذ٫ ٤ُ٦َق اتلرصؼ؛ ٚإف أصةزكا 

.. د٤ٕٜ ث٭ة ظٜ ا٣٘ري  ؛ أل٩٭ة كويح وةدٚخ م٫١٤، كإ٧٩ة(3)٩ٛؾت الٮويح ثةلـااؽ إدمةاع
 ؛ ل٤عؽير الكةثٜ.(4)ث٤ُخ يف الـااؽ إدمةاع.. كإف ردكق  ،ٚةٔذرب إذ٫٩، ٠جيٓ النٞه املنٛٮع

ك٬ؾا ِك٫ يف الٮوةية ثتربع، أ٦ة الٮويح حبٜ كاصت .. ٚإ٩٭ة ٨٦ رأس املةؿ ٝج٢ اثل٤ر 
 ؛ أل٩٭ة ديٮف.(5)إدمةاع

 الوصقة لغر وارث:

َْٛػ  اللَ إِني »/ ؛ ٣ٞٮهل (7)كإف اك٩خ ثجٕي اثل٤ر إدمةاع (6)كال د٪ٛؾ الٮويح لٮارث
٩ُ؛ ََ٘ل َوِنييَث ل٬َِارٍِث  ٜي ٚ  َض ٭ ُُكي ذِي َض ٍَ ْخ

َ
، إال أف جيزي٬ة ثةيق الٮرزح امل٤َُق اتلرصؼ .. (8)«أ

َل »/ أ٫٩ ٝةؿ ؛ ملة دٞؽـ ٚي٧ة زاد ىلع اثل٤ر؛ كٝؽ ركم ٨ٔ اجليب (9)ٚذ٪ٛؾ ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء

                                        
 (.54) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 1)
ح اإلدمةع( 2)  (.8/378) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (، كظ١ية ػبلؼ ا٣ْة٬ؿيح.24) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/389) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.8/379) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.63) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/426) مٮقٔٮ

يف ٦ٕىن الٮويح ل٤ٮارث/ الٮٝٙ ٤ٔي٫، كإثؿاؤق ٨٦ دي٨ ٤ٔي٫، أك ٬جذ٫ محبة؛ ٚإ٫٩ يذٮٝٙ ىلع إصةزة الٮرزح. (6)
 (.2/212) اإلٝ٪ةع

ح اإلدمةع( 7)  (.29) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/496) مٮقٔٮ
 ، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ األبلةين. (، ٨ٔ أيب أ٦ة٦ح 2793(، كاث٨ ٦ةص٫ )2921(، كا٣رت٦ؾم )2871( أثٮ داكد )8)

ٝةؿ يف ػُجذ٫ اعـ  كرأيخ ٦ذْة٬ؿا ٔ٪ؽ اع٦ح ٨٦ ٣ٞيخ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثةمل٘ةزم أف رقٮؿ اهلل »ٝةؿ النةِٚع/ 
 (.5/234) األـ«. ذلٟ اػذبلٚة، كل٥ أر ثني اجلةس يف  «َل َوِنييَث ل٬َِارٍِث »ا٣ٛذط/ 

 (.33) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 9)
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ْن ُيَِي ال٬ََْرذَثُ 
َ
 .(9)«َوِنييَث ل٬َِارٍِث إِلي أ

، ٤ٚٮ أكىص ألص٪بيح ز٥ دـكص٭ة، أك (2)كارزة ٔ٪ؽ مٮت املٮيص إدمةاع ٫كاالٔذجةر ثسٮ٩
٩ٛؾت ..  ٚيه لٮارث، كلٮ أكىص ألخ ك٣حف هل اث٨ ز٥ كدل هل اث٨.. ألخ كهل اث٨ ٧ٚةت االث٨ي 

 .الٮويح
؛ إذ ال ظٜ ل٤ٮارث (3)دٞؽـ ال يسٮ٩ةف إال ثٕؽ املٮت إدمةاعز٥ الؿد كاإلصةزة ٬٪ة كٚي٧ة 

 .ٝج٫٤، ٚأمج٫ ٔٛٮ النٛيٓ ٝج٢ ابليٓ
؛ لآليح (4)كجتٮز الٮويح ل٤ٮادلي٨ كاألٝؿبني ٗري الٮارزني، ث٢ ٥٬ أكىل ٨٦ ٗري٥٬ إدمةاع

٧ٮـ األد٣ح.   الكةثٞح ٔك

 لزوم الوصقة بادوت:

املٕني ثٕؽق، ٚبل يىط ٝجٮؿ املٮىص هل كال ردق يف كد٤ــ الٮويح ثةملٮت ٦ٓ ٝجٮؿ املٮىص هل 
 .ظيةة املٮيص؛ إذ ال ظٜ هل ٝج٢ املٮت

؛ أل٩٭ة ال د٤ــ إال (5)كأ٦ة ٝج٢ املٮت .. ٚيىط ل٧٤ٮيص الؿصٮع يف الٮويح كد٘يري٬ة إدمةاع
 ثةملٮت.

كدرصؼ املٮيص ٚي٧ة أكىص ث٫ ثإدبل٫ٚ أك ث٧ة خيؿص٫ ٨ٔ م٫١٤ يٕؽ رصٮاع ٨ٔ الٮويح 
 ؛ إذ إ٫٩ كٝخ املٮت ل٥ يىةدؼ م٫١٤. (6)إدمةاع

                                        
ٕٛ٭٧ة األبلةين.(، ٨ٔ اث٨ ٔجةس 4951، كأػؿج حنٮق )( ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ ػةرصح 4296( ادلارُٝين )1)  ، ًك

ح اإلدمةع( 2)  (.39) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/421) مٮقٔٮ
 (.35) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 3)

ح اإلدمةع( 4)  (.37) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/419) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.42) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 375، 8/365) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  (.43) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 8/377) مٮقٔٮ
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 ، ٧ٕٚ٪ةق ك٦ٕىن الٮويح ٣٘ح كاظؽ.(اُل َه يْ / اْلِ ثً َٖ ١ُ  اءُ َه يْ اْلِ )
ِ َشْ وَ ) ِ  اٍف يَ مُ  ٍف َصر حَ  اُت تَ ثْ ًًع/ إ ْ  ػَ ْٓ ا بَ ٥َ ل  .(ِت ٬ْ ٥َ ال

كيك٨ اإليىةء يف ٌٝةء ادليٮف، كد٪ٛيؾ الٮوةية، كاجلْؿ يف أمؿ األَٛةؿ، كحنٮ ذلٟ ٚٞؽ 
ؿى  ٧ى ةى إًىلى خي جىيٍؽى ثيٍٮ خي

ى
كىٍصى أ

ى
ادي ٍب٨ي (9)أ ؽى ٍٞ ال٧ًٍ ، كى ةفي س٧ٍى خي ، كى ٮدو ٕي ٍك جٍؽي اهللً ٍب٨ي مى كىٍصى خى

ى
، كأ

جٍؽي ا خى ٍقٮىًد، كى
ى
ٓي ٍب٨ي األ ي ًُ ٦ي ، كى ٮٍؼو ٔى ٍقٮىًد  لؿَّمٍحى٨ ٍب٨ي 

ى
ـً  األ ا ٮَّ ٕى بىرٍيً ث٨ًٍ ا٣ٍ ُـّ كىٍصى إىلى ال

ى
، كىأ

بىرٍيً  ُـّ جًٍؽ اهللً ث٨ًٍ ال ٮى إىلى خى  .(2)٬ي

( 
َ
  اءِ َه يْ اْلِ  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 .(ٍص ٬ْ مُ ) -9
 ، ك٬ٮ املٮىص إحل٫.(ِطي وَ وَ ) -2
 ٚي٫.، ك٬ٮ اتلرصؼ املٮَل (٩ِ يْ  ذِ ًصٰ ٬ْ مُ وَ ) -3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :ِيِصِوُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال   ِطْ ٬ْ ٥ُ ُشُ
َ
 /ث٢ مخكح (ثٌ َٓ بَ رْ أ

، ك٬ٮ ابل٤ٮغ كا٢ٕٞ٣، ٚبل دىط كويح ويب كدل٪ٮف؛ ٣ٕؽـ أ٤٬يذ٭٧ة (ُٗ يْ ْكِ الي ) -9

                                        
 ( ثإق٪ةد وعيط.39556( اث٨ أيب محجح )1)

( ٨ٔ ٔؿكة ث٫، كإق٪ةدق وعيط ٦ذى٢، ٔؿكة ث٨ الـبري يأػؾ ٦س٢ ٬ؾا ٨ٔ الـبري كادلق، أل٫٩ 39553( اث٨ أيب محجح )2)
 ( 919)ص/  اتل٧١ي٢املٮىص هل يف ٬ؾا األزؿ، أك ٨ٔ أػي٫ ٔجؽ اهلل ث٨ الـبري. ا٩ْؿ 
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 ل٤ذرصؼ.
ُ وَ ) -2

ْ
َ وَ  ،ثُ يي ؽ  ال كامل٤ٕٜ ٔذ٫ٞ، كأـ ؛ ٚبل دىط كويح ا٣ٕجؽ ا٨ٞ٣، كاملؽثؿ، (٩ِ ِي ْٓ  بَ ِف  ٬ْ ل

 الٮدل، كاملاكدت؛ ٣ٕؽـ م١٤٭٥، كدىط كويح املجٕي؛ ملة هل ٤ٔي٫ م٤ٟ ثج٫ٌٕ احلؿ.
 ؛ ٚبل دىط كويح امل١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -3
ْ  َلُ  ثٌ يَ َل وِ وَ ) -4 ٰ ال ِ ؛ ٩يْ  ذِ َصٰ ٬ْ ٥ُ لََعَ  ) املٮىص ٚي٫ (نَ ا َك ذَ إ

َ
  ٠ٍ ْٙ ٌِ  ؽَ مْ أ

َ
  نٍ ٬ْ ٨ُ َمْ  وْ أ

َ
 ٩ٍ َٙ ـَ  رِ ٬ْ شُ حَمْ  وْ أ

ْ  ٦َ ٤ِ  اءً ػَ خِ اةْ  أم أف يسٮف كحلة رشٔية ىلع املؾ٠ٮري٨؛ ثأف يسٮف أثة أك صؽا، ٚبل  (ِع الشي
 دىط كويح أـ كال أخ ٣ٕؽـ كاليذ٭٧ة، كال كيص إال أف يؤذف هل.

٦ٓ كصٮد اجلؽ؛ أل٫٩ كيل ىلع املؾ٠ٮري٨ بل دىط الٮوةيح ٚ ،الشع ْػم ال٬ِل -5
 ثةلرشع.

 :يِِّصَوُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ َٓ تْ َـ  ِط  ٬َ ُشُ
، ٚبل يىط اإليىةء إىل اكٚؿ ىلع أكالد مك٧٤ني؛ أل٫٩ ال كاليح لاكٚؿ ىلع (مُ َل ـْ اْلِ ) -9

 .مك٥٤، ٥ٕ٩ يىط إيىةء ذَل إىل ذَل؛ القذٮاء دي٪٭٧ة، كإىل مك٥٤؛ أل٫٩ أظِ هل
 .ث٪عٮ ٌٝةء دي٨ كرد كداآ ك٦ْةل٥إىل اكٚؿ كيىط اإليىةء 

 ،(غُ ٬ْ ٢ُ اْْلُ )وَ  -2
حبةصح إىل ٨٦ يذٮىل أمؿ٧٬ة  ٭٧ةأل٩؛ ٚبل يىط اإليىةء إىل ويب كدل٪ٮف؛ (٠ُ ْٜ َٓ ا١ْ )وَ  -3

 أمؿ ٗري٧٬ة؟ ف١ٚيٙ يذٮحلة
ُ )وَ  -4

ْ
الاكم٤ح؛ ٚبل يىط اإليىةء إىل ٨٦ ث٫ رؽ؛ ألف يف اإليىةء ٩ٮع كاليح، كال  (ثُ يي ؽ  ال

 كاليح ٣ٕجؽ.
أل٩٭٧ة يىرياف ظؿي٨ ثةملٮت كإف اك٩ة اآلف كيىط إيىةء الؿص٢ إىل ٦ؽثؿق كأـ كدلق؛ 

 رٝيٞني.
؛ ٚبل يىط اإليىةء إىل ٚةقٜ؛ ألف يف اإليىةء ٩ٮع كاليح، كا٣ٛةقٜ ٣حف (ثُ ا١َ ػَ َٓ ا١ْ )وَ  -5

 ، ك٣ٕؽـ احلِ لؤلكالد.أ٬بل ل٤ٮاليح
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ٚة٣ٕةصـ ثأف يسٮف ٝةدرا ٤ٔي٫ كلٮ أُٔل ثةتلٮًلي٢؛  (ِف َصر الي  ٦ِ َْ  ؾِ شْ َٓ ا١ْ  مُ ػَ َْ )وَ  -6
 ؛ ٣ٕؽـ ظىٮؿ املٞىٮد.ٔ٪٫ ل١ًرب أك ٬ؿـ أك ق٫ٛ ٦سبل .. ال يىط اإليىةء إحل٫

ْ  ْيَ بَ وَ  ٩ُ ٨َ حْ ةَ  ةِ اوَ ػَ َٓ ا١ْ  مُ ػَ َْ )وَ  -7 ؛ ٣ٕؽـ املى٤عح ل٧٤عضٮر ٤ٔي٫ أف يذٮىل (٩ِ يْ ٢َ َْ  رِ ٬ْ شُ طْ ٥َ ال
 ٤ٔي٫ ٔؽكق، كال ي٘ين ٔ٪٫ رشط ا٣ٕؽا٣ح؛ ٧٠ة ال ي٘ين ٔ٪٫ يف الن٭ةدة.

، كإذا اك٩خ أـ ا٢ُٛ٣ (9)املةؿ إىل املؿأة إذا اقذ٤٧١خ الرشكط إدمةاع كيىط اإليىةء يف
 .ٚةألكىل أف يٮيص إحل٭ة.. ٨٦ أ٢٬ الرشااٍ املؾ٠ٮرة 

كدٕذرب ٬ؾق الرشكط ٔ٪ؽ املٮت، ال ٔ٪ؽ اإليىةء كال ثح٪٭٧ة؛ أل٫٩ كٝخ ا٣تك٤ٍ ىلع 
اقذ٤٧١٭ة ٔ٪ؽ املٮت ا٣ٞجٮؿ، ظىت لٮ أكىص مل٨ ػبل ٨ٔ الرشكط أك ثٌٕ٭ة ٠ىيب كرٝيٜ ز٥ 

 .. وط.

 :ُِِيِِ ٰ ىَصِوُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  / (انِ ٨َ اثْ  ٩ِ يْ  ذِ َصٰ ٬ْ ٥ُ ُشُ
؛ ٠ٌٞةء ديٮف، كرد كداآ، ككاليح ٦ةؿ األَٛةؿ كاملضة٩ني (ااِلًّ ا ٤َ ً٘ َصر حَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

 كاملعةصري، ٚبل يىط اإليىةء يف حنٮ دـكيش ث٪ةت.
 ٚبل يىط اإليىةء يف ٦ٕىيح؛ ٠ج٪ةء ٠٪حكح، كأػؾ ديٮف ربة.؛ (اًضاتَ ٤ُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2

 :اِءَصِياإِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  ٌَ ْٙ / ١َ اءِ َه يْ اْلِ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي ، «ص٤ٕذٟ كوية يف ٠ؾا»، أك/ «أكويخ إحلٟ»؛ ٠ػ(٩ِ ة
 كيسٮف ا٣ٞجٮؿ ثٕؽ املٮت كلٮ ىلع ا٣رتايخ كلٮ ثة٢ٕٛ٣ ٍٚٞ.

 «.إحلٟ إىل ث٤ٮغ اثينأكويخ »كيىط مؤٝذة؛ ٠ػ/ 
 «.ٚأ٩خ كوييإذا ٦خ ثٕؽ أيب .. »ك٤ٕ٦ٞة؛ ٠ػ/ 

 «.ظىت يٞؽـ ٚأ٩خ كويي إذا ٦خ ككدلم اغات  ..»كمؤٝذة ٤ٕ٦ٞة؛ ٠ػ/ 
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.4/425) مٮقٔٮ
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 : اِءَصِياإِل ُةَزِوُص

  /اءِ َه يْ اْلِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
 »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
ِ  ُج يْ َن وْ أ ِ دَ وَ  د  رَ ، وَ ِنْ ٬ْ يُ دُ  اءِ يَ َٛ  و ِفْ ؽٍ ٥ْ  خَ َلٰ إ  ؽِ َِ انلي وَ  ِعْ ائ

 
َ
ٰ أ  .(9)«(يْ ْيِ اسِ حَمَ وَ  يْ دِ َل وْ لََعَ

                                        
 كيسذت يف وي٘ح اإليىةء/( 1)

ٚٞؽ أكىص زيؽ إىل ٧ٔؿك أف يٮيف ديٮ٫٩، كي٪ٛؾ كوةيةق، كص٫٤ٕ كوية ىلع حمةصريق كأكالدق  احل٧ؽ هلل كبٕؽ،
ا٣ٞةرصي٨؛ ثأف حيِٛ ٦ة خيى٭٥ دلي٫، كيذرصؼ هل٥ ث٧ة ٚي٫ احلِ كاملى٤عح كا٣٘جُح كاجل٧ٮ كالـيةدة، اعمبل يف 

كي٪ٜٛ ٤ٔي٭٥، كيسكٮ٥٬ ٨٦ ٦ةهل٥  ذلٟ ثذٞٮل اهلل، كيٕةم٢ هل٥ ٚي٫ بكةاؿ املٕةمبلت اجلةاـة املٕذربة الرشٔيح،
٨٦ ٗري إرساؼ كال دٞذري، مؿاٝجة رب٫ يف ذلٟ ِك٫، ٚإذا ث٤ٖ لك ٦٪٭٥ رميؽا .. ق٥٤ ٦ة خيى٫ إحل٫، كىلع ذلٟ كٝٓ 

 اإلم٭ةد. ز٥ يؤرخ.
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ْ ، وَ ٣ر / اليي ثً َٖ ١ُ  حُ َك انل  )  ، ك٨٦ ال٥ٌ ٝٮهل٥/ د٪ة٠عخ األمضةر، إذا د٧ةي٤خ كاتلٞخ.(ءُ ْط ٬َ ال
ِ  ٦ُ ٥ي يَ خَ حَ  ػٌ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ ) ِ  ءٍ ْط وَ  ثَ اضَ ةَ إ ِ ) منذٜ ٨٦ (ٍَ ْٙ ٢َ ة  إ

  اٍح سَ ٧ْ
َ
  ٍز يْ وِ ؾْ حَ  وْ أ

َ
، (٩ِ خِ ََجَ ؽْ حَ  وْ أ

 كقِل اجلاكح ٩سةظة؛ ملة ٚي٫ ٨٦ ٥ً أظؽ الـكصني إىل اآلػؿ.
 كيف ٝٮهل/ )ٔٞؽ( أف اجلاكح ظٞيٞح يف ا٣ٕٞؽ دلةز يف الٮطء.

كيف ٝٮهل/ )إثةظح كطء( أػؿج حنٮ رشاء األ٦ح ٧ٚٞذٌةق م٤ٟ الؿٝجح، كال ي٤ــ ٦٪٫ إثةظح 
 الٮطء ٧٠ة يف رشاء ذات حمؿ٫٦.

 ، ٚبل يىط ثسذةثح كال إمةرة أػؿس.ٝٮهل/ )ث٤ِٛ( أف اجلاكح ال يسٮف إال ث٤ِٛكيف 
٭ؿ ك٩ٛٞح إدمةاعكاجلاكح مكذعت مل٨ حيذةج إحل٫  ٬ٍجىذ٫ ٧٠ى

ي
؛ (9)ثذىٮٝىةف ٩ٛك٫ ل٤ٮطء، كجيؽ أ

ةىلى  ٕى ْ ﴿/ ٣ٞٮهل تى ٔا ُِسُط
َ
َيَّٰمٰ ٱَوأ

َ ًب وَ  ۡلب ٰيِِطنيَ ٱٌُِِس ًب   ىصَّ آنُِس ٌَ ًب ِإَو َب ِغَتادُِز ، [32]اجلٮر/  ﴾ٌِ
َب َخ٦ْ »... / كٝةؿ رقٮؿ اهلل  ِٕ ُج ا١ج َفاَء، َذ٦ْ٥َ َر حََؾوي

َ
ْرُُٛػ، َوأ

َ
َنِل  َوأ

ُ
ُؽ، َوأ ٍِ ْ٘ ُ

ُن٬ُم َوأ
َ
ِِٟن  أ َ١

جيِت .. ٢ََ٘حَْؿ ٤ِِن   ْ ٱـَ ﴿، كل٥ جيت؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)«ـُ ََ  ُِسُطٔا ِ ٌّ ا َؼاَب ىَُسً   ﴾ىجَِّصآءِ ٱ ٌَ
 ، ٚأ٩ةط احلس٥ ثةػذيةر٩ة كاقذُةثت٪ة، كا٠ذٛةء ثؽايع ا٣ُجٓ ٨ٔ دايع الرشع.[3]ا٣جكةء/ 

٬جىح 
ي
ت هل اجلاكح؛ ٣ٞٮهل .. ٚإف ٚٞؽ األ يكذعى ْج، َ٘إ٧ِي٩ُ »/ ل٥ ي وي اَع اْلَاَءةَ .. ٢ََْ٘يََتَ ٍَ َخ ـْ ٦ِ٤َ ا

ْؽِج، َو٦ْ٤َ  َٙ ْضَه٦ُ ل٢ِْ
َ
، َوأ َٕور ل٢َِْتَصِ َ

٬ِْم، َ٘إ٧ِي٩ُ َلُ وَِساءٌ أ ٢َْي٩ِ ةِالهي َٓ ّْ .. َذ ٍِ  .(3)«ل٣َْ يَْفَخ

                                        
 (.467) ٠ٛةيح األػيةر( 1)

 .( ٨ٔ أنف 9419(، كمك٥٤ )5163( ابلؼةرم )2)

 .(، ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 9915(، كمك٥٤ )9915( ابلؼةرم )3)
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( 
َ
 /(ثٌ َف َخْ  ِح َك انل   نُ َك رْ أ
 .(جٌ وْ زَ ) -9
 .(ثٌ سَ وْ زَ وَ ) -2
 .(ِِلي وَ وَ ) -3
 .(انِ ػَ ا٪ِ كَ وَ ) -4
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5

 :ِجِوُغُسِوُط الصَّ

ْوُط الؾي )  /(ثٌ َٓ تْ ـَ  ِج وْ ُشُ
جلٛك٫ أك ٗريق، ثٮٌل٣ح ؛ ٚبل يىط ٩سةح ال٧يعؿـ حبش أك ٧ٔؿة أك ث٭٧ة (امِ ؽَ ضْ اْلِ  مُ ػَ َْ ) -9

ُب »/ ػةوح أك اع٦ح؛ ٣ٞٮهل  أك كاليح ٍُ ُص، َوَل َُيْ َٟ ُِٟص ال٥ُْْطؽُِم، َوَل ُح٨ْ ، ٝي٢/ ك٬ٮ (9)«َل َح٨ْ
 .(2)إدمةع الىعةثح

 .ث٘ري ظٜ؛ ٚبل يىط ٩سةح م١ؿق (ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -2
 أ٦ة امل١ؿق حبٜ؛ ٠أف أكؿق ىلع ٩سةح ٤ُ٦ٞذ٫ امل٤ْٮ٦ح يف ا٣ٞك٥ .. ٚيىط.

؛ ٚبل يىط زكاج أظؽ الؿص٤ني كإف ٩ٮاق كٝج٢؛ أل٫٩ جيت اإلم٭ةد ىلع ٔٞؽ (ْيُ يِ ْٓ الي وَ ) -3
 اجلاكح كال ي٧س٨ الن٭ةدة ىلع ٦ة يف اجليح.

ِ  ٩ُ ٥ُ ٢ْ ِْ وَ ) -4 ـْ ة ْ  ٣ِ ا  ؽْ ٥َ ال
َ
  ةِ أ

َ
 ؛ ٚبل يىط ٩سةح صة٤٬٭٧ة.ثٮوٙ أك إمةرة (ا٫َ ٨ِ يْ خَ  وْ أ

٠أف دسٮف  ،؛ ثأال يسٮف ٬٪ةؾ قجت يٞذيض ظؿ٦ذ٭ة ٤ٔي٫(ا َلُ ٫َ ٢  ِبِ  ٩ُ ٥ُ ٢ْ ِْ وَ ) -5
، أك أػخ زكصذ٫ أك ٧ٔذ٭ة أك ػةتل٭ة أك ٨٦ ٗريق مرشًلح ك٬ٮ مك٥٤، أك ٦زتكصح، أك ٦ٕذؽة

                                        
 .(، ٨ٔ ٔس٧ةف 9419مك٥٤ )( 9)

 (.323) ٠ٛةيح األػيةر( 2)
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 بنج٭ح. ، أك مبلٔ٪ذ٫، أك مٮَٮءة أثي٫ أك اث٪٫ث٪خ أػي٭ة أك ث٪خ أػذ٭ة
ةع .. ظؿـ اإلٝؽاـ، ٤ٚٮ أٝؽـ  ك٬ؾا رشط لئلٝؽاـ ال ل٤ىعح، ٤ٚٮ ّ٪٭ة أػذ٫ ٨٦ الًؿ

 ٚذبني أ٩٭ة ٣حكخ أػذ٫ .. وط اجلاكح.
 ٚرشط الىعح/ ظ٤٭ة هل يف ٩ٛف األمؿ.

 ؛ ٚبل يىط أف دـكج امؿأة ثةمؿأة كال خب٪ىث كإف ثة٩خ ذ٠ٮرد٫ ثٕؽ.(٨ًايْ ِٜ ٩ يَ حُ رَ ٬ْ ُٞ ذُ وَ ) -6
ْ  مُ ػَ َْ وَ ) -7 ةع؛ ثأال دسٮف  (ا٫َ ٨َ حْ بَ وَ  ٩ُ ٨َ حْ ةَ  ثِ يي ٤ِ ؽَ طْ ٥َ ال قٮاء اك٩خ ثجكت أك و٭ةرة أك ًر

 حمؿ٦ح ٤ٔي٫ مؤبؽا، كال ثةجل٧ٓ.
 تتؿة: يف بقان ادحارم:

ةٔح.  كحيؿـ ىلع الؿص٢ قجٓ نكٮة ثة٣جكت، كأربٓ ثةلى٭ةرة، ك٩ْري٨٬ ٨٦ الًؿ
ث٪ةت ا٧ٕ٣ٮ٦ح كاخلؤك٣ح، أ٦ة املعؿ٦ةت ثة٣جكت .. ٚ٭٨/ دميٓ ا٣ٞؿاثةت ٦ة ٔؽا 

 كدٛىي٤٭٨/
 األـ، كأـ األـ، كأـ األب كإف ٤ٔخ. -9
 ابل٪خ، كب٪خ االث٨، كب٪خ ابل٪خ كإف ٩ـ٣خ. -2
 كاألػخ النٞيٞح، أك ألب، أك ألـ. -3
 ا٧ٕ٣ح، كيه/ أػخ األب، كأػخ أيب األب، كأػخ أيب األـ كإف ٤ٔٮا. -4
 أـ األب كإف ٤ٔٮف. اخلة٣ح، كيه/ أػخ األـ، كأػخ أـ األـ، كأػخ -5
 ث٪خ األخ، كب٪خ اث٪٫، كب٪خ ثجذ٫، كإف ٩ـ٣خ. -6
 ث٪خ األػخ، كب٪خ اث٪٭ة، كب٪خ ثجذ٭ة، كإف ٩ـ٣خ. -7

ًب ﴿/ ٝٮهل دٕةىل/ كدحل٢ حتؿي٥ ٨٦ ذ٠ؿ ٰحُُس ـَ َخ
َ
ًب َوأ َِاحُُس ًب َوَب َفُٰخُس ٌَّ

ُ
ًب أ جب َغيَيبُس ٌَ ُضّرِ

َِاُت  ًب َوَب ًب َوَخَٰؾُٰخُس ُٰخُس خِ ٱوََغؿَّ
َ ِج ٱَوبََِاُت  ۡلب خب

ُ ، كأدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع حتؿي٥ [23]ا٣جكةء/  ﴾ۡلب
 .(9)دميٓ ٨٦ ذ٠ؿ ال ػبلؼ يف يشء ٦٪٫

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.994 -3/992) مٮقٔٮ
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٭ة،  كأ٦ة املعؿ٦ةت ثةلى٭ةرة .. ٚ٭٨/ زكصةت األوٮؿ كا٣ٛؿكع كأوٮؿ الـكصح كٚؿٔك
 كدٛىي٤٭٨/

َوََل ﴿/ دٕةىل؛ ٣ٞٮهل (9)إدمةاعزكصح األب، كزكصح أيب األب، كزكصح أيب األـ، كإف ٔبل  -9
 ََ ِ ٌّ ا ََُسَص َءاةَآؤُُزً  ٌَ  ْ ُّ  ىجَِّصآءِ ٱحَِِهُطٔا َؿ  إَُِّ

ا كَدب َشيَ ٌَ ا َوَشآَء  ۥإَِلَّ  خى لب ٌَ ََكَن َفِٰطَشثى َو
 ]ا٣جكةء[ ﴾22َشبِيًَل 
/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(2)إدمةاع زكصح االث٨، كزكصح اث٨ االث٨، كزكصح اث٨ ابل٪خ، كإف ٩ـؿ -2

هُِو ﴿ ًُ وََضَلَٰٓ َِآنُِس بب
َ
ةع، كأ٦ة ٝٮهل ﴾خ ََ ٱ﴿/ كقٮاء اكف اث٪٫ ثجكت أك ًر ِي ًب  َّلَّ َؾٰتُِس ضب

َ
َب أ ٌِ﴾  ..

 كأكؿ اإلقبلـ. ٚيه إلػؿاج االث٨ ثةتلبين ٧٠ة اكف ٦ٕ٭ٮدا يف اجلة٤٬يح
ًب ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(3)إدمةاعأـ الـكصح، كأـ أ٦٭ة، كأـ أثي٭ة، كإف ٤ٔخ  -3 َفُٰج نَِصآنُِس ٌَّ

ُ
 ﴾َوأ

 .[23]ا٣جكةء/ 
ك٬ؤالء اثلبلث حيؿ٨٦ ث٧ضؿد ا٣ٕٞؽ؛ ٤ٚٮ ٔٞؽ ثةمؿأة ك٤َٞ٭ة ٝج٢ ادلػٮؿ .. ظؿ٦خ 

 ٠ؾلٟ. ث٪ةا٫، كظؿ٦خ ٤ٔي٫ أ٦٭ةد٭ةأمؤبؽا ىلع آثةا٫ ك
، كب٪خ اث٪٭ة، كب٪خ ثجذ٭ة، كإف ٨٦ زكج قةثٜ أك الظٜ ث٪خ الـكصح املؽػٮؿ ث٭ة -4
ًُ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(5)ـ الؿبحجح إدمةاعل٥ حتؿ.. ، ٚإف ل٥ يؽػ٢ ثةألـ (4)إدمةاع٩ـ٣خ  هُِتُس َوَرَبَٰٓ

                                        
ح اإلدمةع(، 364)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.215 -212/ 3) مٮقٔٮ

 (.364)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.999 -3/994) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.212 -3/999) مٮقٔٮ

ظ٢َّ هل .. أف يؽػ٢ ثً٭ة  ثي٥َّ ٤ََّٞ٭ة أك ٦ةدخ ٝج٢ كأدمٕٮا ىلع أف الؿص٢ إذا دـكج املؿأة» (/363)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)
ه ٚي٫ إذا ل٥ دس٨ يف ًظضؿق،  دـكج اثجذ٭ة، كٝؽ ركل يلع ث٨ أيب َة٣ت  ة٣ٙ الؿكايةت، ٠أ٫٩ رػَّ ركايح ختي

 .«حكٌل٩خ اغاج
 (.2/231) ابليضٮرمكحتؿـ ث٪خ الـكصح املؽػٮؿ ث٭ة، كلٮ اك٩خ ٦ؽػٮال ث٭ة يف ٔٞؽ ٚةقؽ. 

 ٤ٚٮ ٔٞؽ ىلع امؿأة ك٦ةدخ أك ٤َٞ٭ة ٝج٢ ادلػٮؿ .. ظ٢ هل أف ي٪١ط اثجذ٭ة أك اث٪ح اث٪٭ة أك اث٪ح ثجذ٭ة.
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ِٰت ٱ ًُ  لَّ َِ نَِّصآنُِس ٌّ ِٰت ٱِِف ُضُشٔرُِكً  ََّ ـَََل ُسَِاَح  لَّ ِٓ ِ ُخً ة
ْ َدَخيب ًب حَُسُُٔٔا ََّ ـَإِن ىَّ ِٓ ِ ُخً ة

َدَخيب
ًب   .[23]ا٣جكةء/  ﴾َغيَيبُس

ة٣ًتكىحتؿـ كإًف ل٥ دس٨ يًف ظضؿق، كىذ٠ؿ احلضٮر يف اآليح  ٘ى  .كرد ىلع ا٣ٍ
 وَيؽم ةال٥ّ ـج نف٬ة/

يخ أػذي٭ة (9)أػخ الـكصح إدمةاع -1 ةع، كلٮ ًر ، كقٮاء اك٩خ أػذ٭ة ٨٦ أب، أك أـ، أك ًر
ا كَدب َشيََؿر ﴿/ ثةجل٧ٓ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل ٌَ ِ إَِلَّ  َخنيب خب

ُ َ ٱۡلب ُػٔاْ َبنيب ٍَ ن ََتب
َ
 .[23]ا٣جكةء/  ﴾َوأ

ةع كإف ٩ـ٨٣ ٧ٔح املؿأة، كػةتل٭ة، كب٪خ  -2-5 أػي٭ة، كب٪خ أػذ٭ة، ثجكت أك ًر
ةُ لََعَ »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)إدمةاع

َ
ِعي٫َا، َوَل ال٥َْْؽأ

َ
ُث لََعَ ة٨ِِْج أ ٥ي َٓ خ٫َِا، َوَل ا١ْ ةُ لََعَ َخ٥ي

َ
ُص ال٥َْْؽأ َٟ َل ُت٨ْ

ُْبَى لََعَ ال ُٟ ُص ا١ْ َٟ ْعخ٫َِا، َوَل ُت٨ْ
ُ
َا١َُث لََعَ ة٨ِِْج أ

ْ
َؽى لََعَ َعاَل٫َِا، َوَل اْل ْٖ َؽى، َوَل الهر ْٖ هر

ُْبَى ُٟ  .(3)«ا١ْ
ث٪خ الـكصح ٗري املؽػٮؿ ث٭ة كإف ٩ـ٣خ؛ ملة دٞؽـ، أ٦ة ث٪خ املؽػٮؿ ث٭ة .. ٚإ٩٭ة حتؿـ  -6
 مؤبؽا.

؛ ألف (4)ك٣حف هل أف جي٧ٓ ثني ازجذني مم٨ قجٜ ظىت ي٤ُٜ األكىل كدبني ٦٪٫ إدمةاع
 .الؿصٕيح يف ظس٥ الـكصح

ةع .. ٚيعؿـ ث٫ ٩ْري دميٓ ٦ة دٞؽـ ٨٦ املؤبؽ كاجل٧ٓ؛  ََيُْؽُم ٦َِ٤ »/ ٣ٞٮهل كأ٦ة الًؿ
ِث ٤َا ََيُْؽُم ٦َِ٤ ا١جيَفِب  َْ  .(5)«الؽيَىا

ٕح اث٪ٟ أك اثجذٟ كال حيؿـ ٤ٔيٟ ًً ك أػذٟ كال مؿ
ى
ًػيٟ أ

ى
حي أ ٕى ًً ٍؿ  .مي

                                        
ح اإلدمةع(، 367)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.292-3/218) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع(، 371)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  (.297-3/293) مٮقٔٮ

 .( كال٤ِٛ هل٧ة، ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9926(، كا٣رت٦ؾم )2165(، كأثٮ داكد )9418(، كمك٥٤ )5591( ابلؼةرم )3)
ح اإلدمةع(، 371)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (.273 -3/272) مٮقٔٮ

 . ( كال٤ِٛ هل ٨ٔ اعئنح 9445(، كمك٥٤ )5199ابلؼةرم )( 5)
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 :ِةَدِوُغُسِوُط الصَّ

ْوُط الؾي )   ثِ سَ وْ ُشُ
َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

عًؿ٦ح؛ ملة دٞؽـ.(امِ ؽَ ضْ اْلِ  مُ ػَ َْ ) -9  ؛ ٚبل حي٢ ٩سةح ال٧ي
، كيسٌق اتلٕيني ثٮوٙ أك رؤيح أك «ثجيتزكصذٟ إظؽل »؛ ٚبل يىط/ (ْيُ يِ ْٓ الي وَ ) -2

، ك٣حف ٚي٫ ٗري٬ة، «ا٣يت يف ادلار»، ك٣حف هل ٗري٬ة، أك/ «زكصذٟ اثجيت»حنٮ٧٬ة؛ ٠أف يٞٮؿ/ 
 يف اللك.كإف ق٧ة٬ة ث٘ري اق٧٭ة « ٬ؾق»أك/ 

ُ وَ ) -3
ْ
؛ ٚبل حي٢ ٩سةح امؿأة ٦زتكصح إدمةاع؛ ٣ٞٮهل دٕةىل يف قيةؽ (ِح َك انل   ٦َ ٤ِ  ٬ر ٢ُ اْل

َطَجُٰج ٱوَ ﴿املعؿ٦ةت/  طب ٍُ ب ََ  ل َ  ْيِ دَ  ةِ ػي ِْ  ٦ْ ٤ِ )اخل٤ٮ (وَ )، [24]ا٣جكةء/  ﴾ىجَِّصآءِ ٱٌِ
ْ
ٌِ اْل  (بِ ا

َدةَ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)إدمةاع زُِمٔاْ ُخلب ٰ َحتبيَُؼ  جلََِّكحِ ٱَوََل َتػب ُّ  ىبِهَتُٰب ٱَضتَّ َسيَ
َ
 .[235]ابلٞؿة/  ﴾ۥ  أ

أ٦ة املٕذؽة ٨٦ اخلةَت؛ ٧٠ٕذؽة ٨٦ كطء مج٭ح، أك خمة٣ٕح .. ٚيىط هل ٩سةظ٭ة؛ ألف 
٤ي٫ املؾا٬ت األربٕح احلٜ هل  .(2)ٔك

؛ (3)كال جيٮز لنؼه أف خيُت امؿأة ي٥٤ٕ أ٫٩ ػُج٭ة ٗريق كرصح هل ثة٣ٞجٮؿ إدمةاع
ُب »/ ٣ٞٮؿ اجليب  ٍُ َذَن َلُ  لَ َُيْ

ْ
ْو يَأ

َ
ُب َرْت٩َُ٢ أ ٌِ ِعي٩ِ، َضَّتي َحْتَُك اْلَا

َ
َتِث أ ٍْ الؽيُس٠ُ لََعَ ِع

ُب  ٌِ  .(4)«اْلَا
 ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -5

ُ
 ؛ ٚبل حي٢ لؿص٢ أف يزتكج رصبل كال ػ٪ىث كإف ثة٩خ أ٩ٮزذ٫.(٨ًايْ ِٜ  يَ َثٰ جْ ا أ

٭ة كإذ٩٭ة ٣ْٛة إف اك٩خ زحجة، كق١ٮدة إف اك٩خ ثسؿا كزكص٭ة ٗري أثي٭ة كصؽ٬ة،  -6 ث٤ٗٮ
أ٦ة األب كاجلؽ .. ٤ٚلك ٦٪٭٧ة إصجةر ابل١ؿ ٤ُ٦ٞة ىلع ٩سةح ٠ٛؤ ال رضر ٤ٔي٭ة ث٪اكظ٫ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (. 239 -3/229) مٮقٔٮ

 ٠نةؼ ا٣ٞ٪ةع(، 2/53) ظةميح ا٣ٕؽكم ىلع ٠ٛةيح ا٣ُة٣ت(، 2/918) ظةميح الن٤يب ىلع دبيني احلٞةاٜ( 2)
(5/81                                                                                                                      .)                                                                                                                                                                                                           

ح اإلدمةع( 3)  (.99 -3/97) مٮقٔٮ
 .(، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9492(، كمك٥٤ )5942ابلؼةرم )( 4)
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 ث٧٭ؿ املس٢ ظةال ث٪ٞؽ ابلرل.

 :اِحَهاليِّ يِِّلُغُسِوُط َو

ْ ﴿/ ال يىط اجلاكح إال ثٮيل؛ ٣ٞٮهل دٕةىل ِكنِيَ ٱَوََل حُِِهُطٔا ٍُۡشب ب ْ   ل ُِٔا ٌِ ٰ يُؤب ، [229]ابلٞؿة/  ﴾َضتَّ
ًُ ﴿ /كٝٮهل دٕةىل ُخ ََّ  ىجَِّصآءَ ٱِإَوَذا َؼيَّلب ُٓ َنَٰس زب

َ
ََ أ ن يَِِهطب

َ
ََّ أ ُْ ُغئُ ََّ ـَََل َتػب ُٓ َسيَ

َ
ََ أ ]ابلٞؿة/  ﴾َذَتيَؾب

ٝىةؿى دٕةىل[232 ُِسُطٔاْ ﴿/ ، كى
َ
َيَّٰمٰ ٱَوأ

َ ًب وَ  ۡلب ٰيِِطنيَ ٱٌُِِس ًب   ىصَّ آنُِس ٌَ ًب ِإَو َب ِغَتادُِز ، [32]اجلٮر/  ﴾ٌِ
َل ٧َِساَح إِلي »/ دٮص٫ اخلُةب إحل٭٥، ك٣ٞٮهل  ملة.. ٤ٚٮ ل٥ يس٨ ل٤ؿصةؿ كاليح اجلاكح 

٠ٌ »/ ، كٝٮهل (9)«ة٬َِِِل   ٌِ ْيِ إِْذِن َم٬َاِل٫َا .. ٨ََِ٘كُض٫َا ةَا
َٖ ِ ٍة ٧ََسَطْج ة

َ
٥َا اْمَؽأ حر

َ
اتو -أ ؿَّ ثى مى  -زىبلى

اُن َوِِلر ٦ْ٤َ َل َوِِلي  ٍَ ْ٢ َناَب ٫َ٨ِْ٤ا، َ٘إِْن تََلاَسُؽوا .. َ٘الفر
َ
 .(2)«َلُ  َ٘إِْن َدَع٠َ ة٫َِا .. َ٘ال٫ْ٥َُْؽ ل٫ََا ة٥َِا أ

ْوُط وَ )ك  /، ث٢ تكٕح(ثٌ يَ اجِ ٥َ ثَ  ِح َك انل   ِِل  ُشُ
 ؛ ٚبل يىط إ٩سةح م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9
ُ وَ ) -2

ْ
؛ أل٫٩ ال كاليح هل ىلع (3)ٚبل يسٮف الٮيٌل ٔجؽا يف إجيةب اجلاكح إدمةاع ؛(ثُ يي ؽ  ال

 كال ٚؿؽ ثني ا٣ٕجؽ ا٨ٞ٣ أك املاكدت أك املجٕي. ،(4)٩ٛك٫ ٚبل يسٮف كحلة ىلع ٗريق
٭ة كال ٗريى٬ة؛ (ةُ رَ ٬ْ ُٞ اذلر وَ ) -3 ج األ٩ىث ٩ٛكى كِّ ؛ (5)ٚبل دسٮف املؿأة كحلة يف اجلاكح، ٚبل دـي

                                        
( كاحلةز٥ 4183(، كوعع٫ اث٨ ظجةف )9912، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم )(، ٨ٔ اعئنح كاث٨ ٔجةس 9881اث٨ ٦ةص٫ )( 1)

، كاألبلةين، (، كاذل٬يب، كاث٨ ٦٭ؽم، كاث٨ املؽيين، كاذل٬ٌل، كاث٨ ٦ٕني، كابلؼةرم ٨٦ ظؽير أيب مٮىس 2799)
 (.7/975ل٤جي٭َق ) ال١ربلكا٩ْؿ 

 -وعيط أيب داكد ، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، (، ٨ٔ اعئنح 9879(، كاث٨ ٦ةص٫ )9912(، كا٣رت٦ؾم )2183( أثٮ داكد )2)
(/ )٤ٝخ/ ظؽير وعيط، كوعع٫ اث٨ ٦ٕني كاث٨ اجلةركد كاث٨ ظجةف كاحلةز٥ كاذل٬يب كاث٨ 6/321) األـ

 ٔؽل كاث٨ اجلٮزم، كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ " ظؽير ظك٨ "( .
ح اإلدمةع( 3)  (.3/969) مٮقٔٮ

 كل٧٤اكدت دـكيش أ٦ذ٫، كل٧٤جٕي دـكيش أ٦ذ٫ ا٣يت م١٤٭ة ثج٫ٌٕ احلؿ؛ أل٩٭٧ة يـكصةف ثةمل٤ٟ ال ثةلٮاليح. (4)
 .كجيٮز أف يسٮف ا٣ٕجؽ ٝةثبل يف اجلاكح إذا كٍل٫ ٗريق؛ أل٫٩ جيٮز هل أف يٞج٢ جلٛك٫ إذا أذف هل قيؽق

 =ثإ٦ة٦ح امؿأة .. ٚإف أظاك٦٭ة د٪ٛؾ ل٤رضكرة ٧٠ة ٝةهل اث٨  -كا٣ٕيةذ ثةهلل–٪ة لٮ اثذ٤ي٥ٕ٩ »( ٝةؿ اخلُيت الرشبحين/ 5)
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َف٫َا»/ ملة قجٜ، ك٣ٞٮهل  ْٙ ةُ َج
َ
ُج ال٥َْْؽأ ةَ، َوَل حَُؾو 

َ
ةُ ال٥َْْؽأ

َ
ُج ال٥َْْؽأ  .(9)«َل حَُؾو 

٧ة ؛ (3)كال دل٪ٮف إدمةاع (2)؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل؛ ٚبل كاليح لىيب(ُٗ يْ ْكِ الي وَ ) -4 ٭ي جَّ
ى
أًل

ة الػذبلؿ ٩ْؿ٧٬ة يًف مى٤عذ٭٧ة، ٚبل يسٮ٩ةف  ٤ىيًٍ٭٧ى ٔى كحلني ىلع ٗري٧٬ة، كدجذ٢ٞ مٮىل 
  .الٮاليح إىل الٮيل األثٕؽ

 ؛ ٣ٕؽـ أ٤٬يذ٫ ل٤ٮاليح.ٛةق٣ٜٚبل كاليح  ؛(ِٚ ْف ِٙ ا١ْ  مُ ػَ َْ وَ ) -5
، كإذا دةب ا٣ٛةقٜ، أك أق٥٤ الاكٚؿ، أك ث٤ٖ كال تنرتط ا٣ٕؽا٣ح ابلةَ٪ح،  ٚزيكج املكذٮري

 .(4)زكج يف احلةؿ.. الىيب 
 .(5)ٗري ذلٟ/ كٚةٝة ألكرث ا٧٤ٕ٣ةء، كٝي٢ يٌل ا٣ٛةقٜ /كيف ٝٮؿ

ِ  ؽِ َِ انلي  لِ َل خِ اعْ  مُ ػَ َْ وَ ) -6   مٍ ؽَ ٫َ ة
َ
ـق ٨ٔ ابلعر ٨ٔ أظٮاؿ األزكاج كحنٮ٧٬ة (٠ٍ تَ عَ  وْ أ ؛ ٣ٕض

 ك٦ٕؿٚح ال١ٙء ٦٪٭٥. 
َ  مُ ػَ َْ وَ ) -7

ْ
ِ  ؽِ شْ ال  ؛ أل٫٩ ال يٌل أمؿ ٩ٛك٫ ٚبل يٌل أمؿ ٗريق.(٩ِ َٙ الفي ة

 ٩سةح املعؿـ؛ ملة دٞؽـ.إ؛ ٚبل يىط (امِ ؽَ ضْ اْلِ  مُ ػَ َْ وَ ) -8
ا إدمةاع ؛تاد الي٦ا -9 ةىلى (6)ٚبل يسٮف كيلُّ املؿأًة املك٧٤ح اكٚؿن ٕى ُِٔنَ ٱوَ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل تى ٌِ ؤب ٍُ ب  ل

ٌَِجُٰج ٱوَ  ؤب ٍُ ب ٖظ   ل حِلَآُء َبػب وب
َ
ًب أ ُٓ ُغ ََ لََعَ هلُل ٱَوىََ ََيبَػَو ﴿، كٝٮهل دٕةىل/ [79]اتلٮبح/  ﴾َبػب َؽٰفِرِي

لِيب

=
                                         

ريق، كٝيةق٫/ دىعيط دـكجي٭ة (. أ٦ة يه ٚزيكص٭ة كحل٭ة إف اكف هلة كيل، كإال .. 2/223) اإلٝ٪ةع. «ٔجؽ الكبلـ ٗك
 (.2/217) ابليضٮرمة أثؽا. زكص٭ة ثٕي ٩ٮاث٭ة، ثأف دأذف أل٦ري ٨٦ أمؿاا٭ة يف دـكجي٭ة، كال دـكج ٩ٛك٭

 ، كوعع٫ األبلةين.(، ٨ٔ اعئنح 9882( اث٨ ٦ةص٫ )1)
ح اإلدمةع( 2) (، كػ٤ه ابلةظر إىل أف الىيب إذا ث٤ٖ ٔرش قجني ٚٞؽ صةءت ركايح ٨ٔ أمحؽ 3/961) مٮقٔٮ

 ثىعح كاليذ٫.

ح اإلدمةع( 3)  (.3/958) مٮقٔٮ

 (.2/299) ابليضٮرم( 4)

 (.2/224) اإلٝ٪ةع. ٚبل يٞؽح ٚك٫ٞ؛ أل٫٩ ال ي٪ٕـؿ ثة٣ٛكٜ.. ، كأ٦ة اإل٦ةـ األ٥ْٔ (489) األػيةر٠ٛةيح ( 5)

 (.2/222) اإلٝ٪ةع(، 352)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6)
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ٌِِنِيَ ٱ ؤب ٍُ ب  .]ا٣جكةء[ ﴾141َشبِيًَل  ل
 .كال يٌل مك٥٤ اكٚؿة؛ ال٩ُٞةع املٮاالة ثح٪٭٧ة

٥ٕ٩؛ ل٤كيؽ أف يـكج أ٦ذ٫ الاكٚؿة؛ أل٫٩ يـكج ثةمل٤ٟ ال ثةلٮاليح، كل٤ك٤ُةف أف يـكج 
 الاكٚؿة ٔ٪ؽ دٕؾر الٮيل اخلةص.

 تتؿة يف ذكر األولقاء وترتقبفم:

 .(9)الٮاليح أربٕح/ األثٮة، كا٣ٕىٮبح، كالٮالء، كالك٤ُ٪حأقجةب 
كأظٜ األكحلةء ثة٣زتكيش/ األب، ٚأثٮق، ٚةألخ النٞيٜ، ٚةألخ ألب، ٚةث٨ األخ النٞيٜ، 
ٚةث٨ األخ ألب، ٚة٥ٕ٣ النٞيٜ، ٚة٥ٕ٣ ألب، ٚةث٨ ا٥ٕ٣ النٞيٜ، ٚةث٨ ا٥ٕ٣ ألب، ٥ٕٚ األب 

ىل املٕذًٜ، ٕٚىجذ٫ املذٕىجٮف ثأ٩ٛك٭٥ ىلع دؿدحج٭٥ النٞيٜ ك١٬ؾا ٠رتدحج٭٥ يف اإلرث، ز٥ املٮ
 يف اإلرث، ز٥ الك٤ُةف.

ٚإ٫٩ ال يـكج ثةبل٪ٮة؛ أل٫٩ ال منةرًلح ثح٪٫ كبني األـ يف ا٣جكت، ٚبل يٕذين .. أ٦ة االث٨ 
، كألف حمي ٝؿاثح األـ ال دػ٢ هلة يف الٮاليح ثؽحل٢ قٞٮط كاليح األخ ألـ، ةثؽٚٓ ا٣ٕةر ٔ٪٭
  ي٢ٕٞ ٔ٪٭ة يف ٝذ٢ اخلُأ.كاجلؽ لؤلـ، كال

٫٤ٚ الٮاليح ثؾلٟ، ال ثةبل٪ٮة، كًلؾا .. ٤ٚٮ مةرؾ األـ يف ا٣جكت، اكث٨و ٬ٮ اث٨ اث٨ً ٧ٔ٭ة  
 .(2)إذا اكف ٦ٕذٞة أك ٝةًية

ٍُِغُسِوُط َغ  :اِحَهاليِّ ِيَدا

َل »/ ؛ ٣ٞٮهل (3)كال يىط اجلاكح إال حبٌٮر مة٬ؽي٨ يٕؿٚةف ٣٘ح ا٣ٕةٝؽي٨؛ إدمةاع

                                        
ٝبلاؽ كيـكج الك٤ُةف يف تكٓ ٔرشة وٮرة ٗري وٮرة ٚٞؽ الٮيل اخلةص، ٧ْ٩٭ة دميٕ٭ة الكيٮيط، ٧٠ة يف ( 1)

 (.4/953) ظةميح اجل٢٧ ىلع رشح امل٪٭شل٤كيٮيط )(، كجتؽ رشظ٭ة يف  ا٣ٛؿااؽا٣ٛٮااؽ كمٮارد 

 اإلٝ٪ةع( اػذةر املـين كٚةٝة ل٤سبلزح أف االث٨ يٌل اجلاكح كلٮ ل٥ يس٨ ثح٪٫ كبني األـ ٝؿاثح ٨٦ ص٭ح األب. 2)
(2/227.) 

ح اإلدمةع( 3)  (.3/414ت مة٠ؿ ) قنن ا٣رت٦ؾم(، 7/249) مٮقٔٮ
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ْػلٍ ٧َِساَح  َْ ، كيك٨ إظٌةر دمٓ ٗري النة٬ؽي٨ ٨٦ أ٢٬ اخلري (9)«إِلي ة٬َِِِل  َوَكاِ٪َػْي 
 .كالىبلح

ْوُط كَ )ك  /(انِ ٨َ اثْ  ِح َك انل   يِ ػَ ا٪ِ ُشُ
9- ( 

َ
يت ثية٩٭ة يف ثةث٭ة، ٗري أ٫٩ ٬٪ة ال ينرتط ظٞيٞح ا٣ٕؽا٣ح، كإ٧٩ة ؛ اآل(ةِ ادَ ٫َ اللي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

 الن٭ةدات.ينرتط ٔؽـ ا٣ٛكٜ خببلؼ 
 .كال ٦ؽػ٢ ل٤جكةء يف الن٭ةدة ىلع ٔٞؽ اجلاكح، ٚبل يىط ثةمؿأدني، كال ثؿص٢ كامؿأدني

ِ َٓ الي  مُ ػَ َْ وَ ) -2 ِ  ير ؛ ٤ٚٮ كَل األب أك اجلؽ أك األخ امل٪ٛؿد ٨٦ يٕٞؽ ث٧ٮحلذ٫ .. ل٥ (ثِ يَ َل ٬ِ ٢ْ ل
 يسٮف مة٬ؽا.يىط أف يسٮف مة٬ؽا كإف اصذ٧ٕخ ٚي٫ رشكط الن٭ةدة؛ أل٫٩ كيل اعٝؽ ٚبل 

 ٚإف اكف كحلة كل٥ يذٕني ل٤ٮاليح؛ ٠أف يـكص٭ة أظؽ إػٮد٭ة كين٭ؽ اآلػؿاف .. وط.

 :اِحَهاليِّ ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن )  /(ِح َك انل   ثِ َٖ يْ ُشُ
ْوُط ِن ) -9  ؛ إال ذ٠ؿ اثل٨٧ ٨٦ ابلةدئ؛ ٚبل ينرتط ٬٪ة ذ٠ؿ امل٭ؿ ٨٦ (ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ُشُ

 ابلةدئ ٦٪٭٧ة.
٬ٮ رشط لىعح املكُل، ٤ٚٮ ادٛٞة ىلع ٦٭ؿ ز٥ ٔٞؽا كل٥ يؾ٠ؿاق يف و٤ت ا٣ٕٞؽ .. ٥ٕ٩؛ 

 وط اجلاكح، كزجخ ٦٭ؿ املس٢ ث٪عٮ دػٮؿ.
ِ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -2 ِ )منذٜ ٨٦  (َِ ْٙ ٢َ ا ة  إ

 ، اٍح سَ ٧ْ
َ
 ٍز يْ وِ ؾْ حَ  وْ أ

َ
؛ ٚبل دىط ثس٪ةيةت (٩ِ خِ ََجَ ؽْ حَ  وْ ، أ

ألف ٔٞؽ اجلاكح جيت اإلم٭ةد كلٮ ٩ٮل اإل٩سةح؛ « م١٤ذٟ كبٕذٟ كك٬جذٟ»اجلاكح ٠ػ
 ٚةػذه ثةلرصيط أل٫٩ ال حيذةج إىل ٩يح. ٤ٔي٭ة؛ ٤ٔي٫، كاجليح ال ي٧س٨ اإلم٭ةد

 «.ٝج٤خ ٩سةظ٭ة جلٛيس»ٚيٞٮؿ الـكج/ « زكصذٟ ثجيت ٚبل٩ح»ٚيٞٮؿ الٮيل/ 
ٮؿ اهلل كيكذعت ذ٠ؿ امل٭ؿ يف و٤ت ا٣ٕٞؽ اء ثؿىقي ٍٕٞؽ إًالَّ ث٧كُل،؛ اًٍٝذؽى إ٫َّ٩ًي ل٥ ي

 ، ٚى

                                        
 ، كٝةؿ األبلةين/ ظك٨ وعيط.( ٨ٔ اعئنح 4175ظجةف )( اث٨ 1)
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 .كأل٫٩ أدٚىٓ ل٤ؼىٮ٦ح، كخلبل ينج٫ ٩سةح الٮا٬جح ٩ٛك٭ة هل 
ًُ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)إدمةاعكال جيت تك٧يح امل٭ؿ ٔ٪ؽ اجلاكح؛  ُخ ًب إِن َؼيَّلب َِاَح َغيَيبُس َلَّ ُس

ََّ ـَرِيَغثى   ىجَِّصآءَ ٱ ُٓ
َ ْ ل رُِعٔا وب َتفب

َ
ََّ أ ُْ ٔ صُّ ٍَ ًب َت َ ا ل ٝىةؿى  ،[236]ابلٞؿة/  ﴾ٌَ /   كى ٢و ْن »لًؿىصي

َ
حَْؽَض أ

َ
أ

َٝ َُ٘ل٧َثً  َزو َس
ُ
ة/  «؟أ ى٭ى ٥ٍ، ٝىةؿى ل ٕى / جى ِٝ »ٝىةؿى َزو َس

ُ
ْن أ

َ
حَْؽَىْيَ أ

َ
ٮؿي  ،«؟َُ٘ل٧ًا أ ة رىقي ٭ى كَّصى ـى ٥ٍ، ٚى ٕى ٝىة٣ىٍخ/ جى

د٫ٍي ا  اهللً ى رضى ة ظى حٍبنة، ٚى٤ى٧َّ ة مى ٭ى ًُ ٍٕ ة، ٚى٤ى٥ٍ حي ٢ى ثً٭ى ػى اٝنة، ٚىؽى ؽى ًؿٍض وى ٍٛ ى٥ٍ حى ل ٮؿى كى / إًفَّ رىقي
ٚىةةي ٝىةؿى لٍٮى

   اهللً
ي
ى٥ٍ أ ل ، كى ٩ىحن يًن ٚيبلى  زىكَّصى

ى
ٝىٍؽ أ حٍبنة، كى ة مى ٭ى ًُ ٍٔ، ى يرٍبى ٍ٭ًِل ٨ٍ٦ً ػى ة قى يذي٭ى ًُ ذ٫ٍي   ٍٔ جىةخى د٫ٍي ذى ؾى ػى

ى
ٚىأ

ٙو  ٍ٣
ى
، كألف املٞىٮد األ٥ْٔ ٨٦ اجلاكح االقذ٧ذةع، ك٬ٮ ظةو٢ ثؽكف ذلٟ، خببلؼ (2)ث٧ًًةاىًح أ

 .ابليٓ

 :اِحَهاليِّ ُةَزِوُص

 ِح َك انل   ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ  ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «اػً ٨ْ ٪ِ  ِتْ ِلي ٬ْ مَ  َٝ خُ سْ وي زَ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١

 .(«ا٫َ ْيَ وِ ؾْ حَ 
، ٚيٞٮؿ الٮًلي٢/ «مٮٍلٟ ٚبل٩ةٚبل٩ح زكصخ ثجيت »كإف اكف ا٣ٞةث٢ كًليبل .. ٚيٞٮؿ الٮيل/ 

 ل٥ يىط كإف ٩ٮاق.« .. هل»، ٚإف ل٥ ي٢ٞ «سةظ٭ة هلٝج٤خ ٩»
 ، كيٞج٢ الـكج.«زكصذٟ ث٪خ مٮيلك ٚبل٩ح»كإف اكف املٮصت كًليبل .. ٝةؿ/ 

ٝج٤خ »، ٚيٞٮؿ/ «زكصخ مٮٍلٟ ٚبل٩ة ث٪خ مٮيلك ٚبلف ٚبل٩ح»كإف اك٩ة كًلي٤ني .. ٝةؿ/ 
 «.٩سةظ٭ة هل

                                        
ح اإلدمةع(، 2/244) ابليضٮرم(، 2/246) اإلٝ٪ةع( 1)  (.3/359) مٮقٔٮ

كٍِّصين ثبل »الـكصح ابلة٣٘ح الؿميؽة لٮحل٭ة/ ٨٦ مكذعٜ امل٭ؿ؛ ٠أف دٞٮؿ يىؽر ٬ٮ ك ،٦ٕىن اتلٛٮيي ٬ٮ ك٬ؾا زى
 ٚزيكِّص٭ة الٮيل كي٪ٌق امل٭ؿ أك يك١خ ٔ٪٫.؛ «ال ٦٭ؿ يل ىلع أف»أك « ٦٭ؿ

(، كاذل٬يب، كاألبلةين، 2742(، كاحلةز٥ )4172، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ٔٞجح ث٨ اعمؿ 2997أثٮ داكد )( 2)
 (.938كالٮاديع )
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َػاُق   .(9)ٍٚٞ (َب ة٨ِِكٍح سَ ا وَ / ٤َ ثً َٖ ١ُ )الهي
ٍّ َر٫ًْؽا( ٬ِيِْج ةُْي

ْٙ ْو َت
َ
ْو َوْطٍء أ

َ
ًًع/ ٤َا وََسَب ة٨َِِكٍح أ  .)َوَشْ

ٚةجلاكح جيت ث٫ امل٭ؿ املكُل إف قِل، كإف ل٥ يك٥؛ ٚإف ٤َٜ ٝج٢ ادلػٮؿ .. ل٥ جيت هلة 
 ٦٭ؿ ككصت هلة املذٕح، كإف دػ٢ ث٭ة أك ٦ةت أظؽ٧٬ة ٝج٢ ادلػٮؿ .. كصت ٦٭ؿ املس٢.

 ، كاجلاكح ا٣ٛةقؽ، كاالٗذىةب.كالٮطء/ ٠ٮطء النج٭ح
يٕح ٚذعؿـ ٤ٔي٫ الى٘ؿل  ٓ زكصذ٫ األكىل زكصذ٫ الًؿ كدٛٮيخ ابلٌٓ ٝ٭ؿا/ ٠أف دًؿ

 كال١ربل، كجيت ىلع ال١جرية ٩ىٙ ٦٭ؿ الى٘ؿل ل٤ـكج.

 :اِمُط الصََّداِبَض

ِ ىَ ) ػَ اة ا  /اقِ ًُ الهي ًٓ ٩ُُ٧٬ْ ٤َتِْي َٞ  ٬َ ِْ ُُكر ٤َا َنصي 
َ
..  َل  ا٤َ اًٛا، وَ ػَ َن  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ  صي َن .. ًىا ٬ي َٓ ٤ُ  وْ ًىا أ

ة يف ثيٓ أك إصةرة.. وط ٠ٮ٫٩ وؽاٝة(؛ (َل َ٘  ة أك ٦ًٕٮ ، كأكىل ٦٪٫/ )لك ٦ة وط ٠ٮ٫٩ ًٔٮ
 ٣حن٢٧ امل٪ٕٛح.

اْل٥َِْؿ َول٬َْ َعاَت٥ًا »/ ، ٣ٞٮؿ اجليب ٚبل ظؽ أل٢ٝ الىؽاؽ ث٢ يسٌق ٚي٫ أ٢ٝ ٦ذ٧ٮؿ 
 ٔرشة درا٥٬ ػةلىح ػؿكصة ٨٦ ػبلؼ أيب ظ٪يٛح.، ٣س٨ يك٨ أال ي٪ٞه ٨ٔ (2)«٦ِْ٤ َضِػيػٍ 

ََّ كَِِْؽاًرا﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(3)إدمةاعكال ظؽ ألكرثق  ُْ ًْ إِْضَدا  .[21]ا٣جكةء/  ﴾َوآحَحُْخ
اؽي اجليب ٣س٨ يك٨ ٔؽـ الـيةدة ىلع مخك٧ةاح در٥٬ ػةلىح؛  ؽى فى وى اًص٫ً  ٚٞؽ اكى ٍزكى

ى
أًل

٥و  ٧ًةاىًح ًدر٬ٍى ٍكي ٟى مخى ، ٚىذ٤ًٍ كًريَّحو
ي
ٙي أ ة، كا٣جَّلُّ ٩ًٍى ىنًّ ن كًريَّحن كى

ي
ةى أ رٍشى ٔى  ٍ  .(4)زًجيٍتى

                                        
 الرشيع.ٚي١ٮف املٕىن الرشيع أ٥ٔ ٨٦ املٕىن ال٤٘ٮم ىلع ١ٔف ا٣ٞةٔؽة ٨٦ أف املٕىن ال٤٘ٮم أ٥ٔ ٨٦ املٕىن  (1)

 .( ٨ٔ ق٭٢ ث٨ قٕؽ 9425(، كمك٥٤ )5929( ابلؼةرم )2)
ح اإلدمةع(، 2/767) حتٛح ال٤جيت( 3)  (.3/351) مٮقٔٮ
 .( ٨ٔ اعئنح 9426( مك٥٤ )4)
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تكذٮىف يف ٔٞؽ اإلصةرة؛ ٠ذ٤ٕي٧٭ة أك كدل٬ة كيىط أف يسٮف امل٭ؿ ٦٪ٕٛح ٤ٕ٦ٮ٦ح 
 ﴿/ ا٣ٞؿآف، أك ٗريق، أك ٢٧ٔ يف ٦ةهلة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل

ُ
ٓ أ َدى كَاَل إِّّنِ ُِسَطَم إِضب

ُ
نب أ
َ
 ةبجََتَّ ٱرِيُد أ

ُسَرِِن ذََؿِِٰنَ ِضَشٖزِۖ 
ب
ن حَأ

َ
َٰٓ أ ِ لََعَ َٝ ٦َِ٤ »/ ، ك٣ٞٮهل [27]ا٣ٞىه/  ﴾َهَٰخنيب َٓ ٫َا ة٥َِا ٤َ َٟ ْػ َزويْسُخ َٜ َذ

ْؽآنِ  ُٜ ْؽآنِ »/ ، كيف ركايح«ا١ ُٜ ٢ ٫َ٥ْا ٦َ٤ِ ا١ْ َٓ ٫َا َذ َٟ  .(9)«َزويْسُخ

( ْ ْ  ٦َ ٤ِ  ثٌ ٜي خَ ْل / مُ ثً َٖ ١ُ  ثُ ٥َ ِلْ ٬َ ال ْ ٬َ ال  ؛ الصذ٧ةع اجلةس ٤ٔي٭ة.(اعُ ٥َ خِ سْ اِل  ٬َ ٪ُ وَ  ؛٣ِ ل
ـْ َشْ وَ ) ِ  ٣ٌ ًًع/ ا   ةٍ ٬َ ْْ دَ  ُُك  ١

َ
 ) ؛ ٠ٕؿس ككالدة كب٪ةء(رٍ وْ ُسُ  ِث ادِ ِلَ  ؼُ غَ خي حُ  (2)امٍ َٓ ٌَ  وْ أ

َ
 وْ أ

ي٧ح مٮت، كٝؽ خته ثؽٔٮة ا٣ٕؿس.(هِ ْيِ دَ   ؛ ٠ًٮ
 .(3)ألكرث٬ة إدمةاعكال ظؽ أل٤ٝ٭ة كال 
ْول٣ِْ َول٬َْ بَِلاةٍ »/ ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔٮؼ مةةه؛ ٚٞؽ ٝةؿ  /كأ٢ٝ ٧٠ةهلة ل١٧٤رث

َ
 .(4)«أ

ى٥ى اجلَّيًبُّ  /كل٢ٞ٧٤ ٍكل
ى
ريو  ٦ة دحرس؛ ٚٞؽ أ ًٕ ي٨ًٍ ٨ٍ٦ً مى ؽَّ ةا٫ًً ث٧ًي ًٍٕي نًكى ى بى  .(5)ىلعى

 .كيجؽأ كٝذ٭ة ثة٣ٕٞؽ، كيك٨ أف يسٮف ثٕؽ ادلػٮؿ ٢ٕٛ٣ اجليب 

 :ِةَنِيِلَواِل ُهِهُح

ْ  ٣ُ سْ ضُ ) ٪٫ي  (ُب ػْ / انلي ثِ ٥َ ِلْ ٬َ ال ٔى كأ٦ة  ،ٝٮال كٕٚبل أم/ االقذعجةب املؤًلؽ؛ ثلجٮد٭ة 

                                        
 ( ا٩ٛؿد ث٭ؾق الؿكايح مك٥٤.1)

كإذا ٤َٞ٭ة ٝج٢ اتل٤ٕي٥ .. دٕؾر د٤ٕي٧٭ة، ٚريصٓ إىل ٦٭ؿ املس٢ ِك٫ ٚي٧ة إذا اكف ثٕؽ ادلػٮؿ أك ٩ى٫ٛ ٚي٧ة إذا اكف 
 (.2/259) ابليضٮرمٝج٫٤. 

 أم ٦ُٕٮـ ٦أكٮؿ أك مرشكب؛ اك٣ٞ٭ٮة.( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.3/393) مٮقٔٮ

 .(، ٨ٔ أنف 9427(، كمك٥٤ )5967( ابلؼةرم )4)

 ( ٨ٔ وٛيح ث٪خ محجح.5972ابلؼةرم )( 5)
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الكةثٜ .. ٚةألمؿ ٚي٫ ل٤٪ؽب ٝيةقة ىلع األًعيح، كقةاؿ  ظؽير ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔٮؼ 
٤ي٫ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء  .(9)الٮالا٥ ٔك

 : ِعِسُعاِل ِةَنِيِلَو ٰ ىَلِِ ِةاَبَداإِل ُهِهُح

ِ  ثِ اةَ سَ اْلِ  ٣ُ سْ ضُ ) ْ  /ِس ؽْ ُٓ ا١ْ  ثِ ٥َ ِلْ وَ  َلٰ إ / ىلع ٨٦ ديع ثٕي٪٫؛ ٣ٞٮؿ اجليب  (ِِنر يْ َٓ ا١ْ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال
ػْ » َٜ ٬َةَ .. َذ ْْ َؽاُء، َو٦ْ٤َ حََؽَك الي َٜ ُٙ ٨َِياُء َويُْتَُك ا١ ْٕ َ

اُم ال٬َِل٥َِث، يُْػَع ل٫ََا ال َٓ ٌَ اِم  َٓ ٍي َع  َشر ا١ َْ

٬َلُ  اللَ  ـُ  .(2)«َوَر
اٍم .. »/ كال جيت األك٢ ٦٪٭ة ث٢ يسٌق احلٌٮر؛ ٣ٞٮهل  َٓ ٌَ َضُػُز٣ْ إَِل 

َ
إَِذا ُدِعَ أ

٣َ، َوإِْن َكاَء .. حََؽكَ  ِٓ ٌَ  .(3)«٢َُْ٘يِشْب، َ٘إِْن َكاَء .. 
ة، ث٢ يه ق٪ح ٔ٪ؽ اع٦ح .. أ٦ة اإلصةثح ٣٘ري كحل٧ح ا٣ٕؿس ٨٦ ثٞيح الٮالا٥  ٤ٚحكخ ًٚؿ

ْؽٍس »/ ؛ ٣ٞٮهل (4)٧٤ٕةءا٣ ُْ َضُػُز٣ْ إَِل َوِل٥َِث 
َ
، ٚؼى٫ ثة٣ٕؿس، (5)«٢َُْ٘يِشْب ..  إَِذا ُدِعَ أ

ٮًؿ اهللً  ةرنا لًؿىقي فَّ صى
ى
ةؿى  كأل ٞى ٮقي، ذى ٔي ةءى يىٍؽ ةؿى  «َوَ٪ِؼهِ؟»/  صى ٞى ، ذى حى ةئًنى ٕى ٮؿي / ٣ً ةؿى رىقي ٞى ، ذى الى

ٮؿي اهللً «َل »/ اهللً  ةؿى رىقي ٞى ٮقي، ذى ٔي ةدى يىٍؽ ٕى ٮؿي اهللً / ، ٝىةؿى «َوَ٪ِؼهِ؟»/ ، ذى ، ٝىةؿى رىقي / الى
ٮؿي اهللً «َل » ةؿى رىقي ٞى ٮقي، ذى ٔي دى يىٍؽ ةًف / ، ٝىةؿى «َوَ٪ِؼهِ؟»/ ، ثي٥َّ اعى ٕى اذى ذىؽى ة حى ة٦ى ٞى ٥ٍ يًف اثلَّةثًلىًح، ذى ٕى جى

ي  هلى زٍنً تىيىة ٦ى
ى
ىتَّ أ  .ظٌٮرق حبٌٮر اعئنح  ظٌٮر٬ة كاصجة .. ملة ٤ٜٔ ، ٤ٚٮ اكف (6)ظى

ِ )كإ٧٩ة جتت   /(ا٫َ ٨ْ ٤ِ ، ةٍ ْيَ رِ َٞ  ٍط وْ ُشُ ب
9- ( ِ ْ وَ  اِعْ الي  مُ َل ـْ إ دٔٮة الاكٚؿ؛ ٣س٨ تك٨ إصةثح دٔٮة اذلَل، إصةثح ؛ ٚبل جتت (٬  ُْ ػْ ٥َ ال

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.399-3/398) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9432(، كمك٥٤ )5977( ابلؼةرم )2)

 .(، ٨ٔ صةثؿ 9431( مك٥٤ )3)

ح اإلدمةع( 4)  (.3/395) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9429( مك٥٤ )5)

 .( ٨ٔ أنف 2137( مك٥٤ )6)
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 كال جيت ىلع الاكٚؿ ظٌٮر دٔٮة املك٥٤.
؛ ٚبل خيه ث٭ة األٗ٪يةء دكف ا٣ٛٞؿاء ٝىؽا؛ أ٦ة إذا ػه ٔنريد٫ أك (ةِ ٬َ ْْ الي  مُ ٬ْ ٥ُ خُ وَ ) -2

 .يرضأ٢٬ ظؿٚذ٫ كٌل٩ٮا ِك٭٥ أٗ٪يةء .. ٚبل 
 وَ ) -3

َ
  مِ ٬ْ اْلَ  ِفْ  هُ ٬َ ُْ ػْ يَ  نْ أ

َ
٨٦ الٮحل٧ح؛ ٚإف ٠ؿر٬ة .. اقذعت إصةثذ٫ يف احلٮـ اثلةين،  (لِ وي اْل

، »/ ٨ٔ اجليب  ؛ ملة ٚي٫ املٛةػؿة، كملة ركمكًلؿ٬خ يف احلٮـ اثلة٣ر ٚي َل ي٬ٍَْم َض وي
َ
ال٬َِْل٥َُث أ

ٌث َورِيَاءٌ  َوالياِنَ  َٓ ٥ْ ـُ ُؽوٌف، َواْل٬ََْم اليا١َِد  ْٓ ٤َ»(9). 
٬ؾا إف ٫٤ٕٚ لبلٚذؼةر، ٚإف ٫٤ٕٚ لٌيٜ ٦زنؿ أك ٠رثة املؽٔٮي٨ .. اك٩خ اثلبلزح األيةـ 

 اكحلٮـ الٮاظؽ.
 وَ ) -4

َ
املؽٔٮ ٨ٔ احلٌٮر، ٚإف اكف ز٥ ٔؾر؛ ٠ٮصٮد ٦٪١ؿ ٨٦ ٦ٕةزؼ أك  (رَ ؼَ ْٓ  حُ لي أ

دىٮيؿ أك ٗريق يف ماكف الٮحل٧ح، أك اكف ٚي٭ة ٨٦ يذأذل حبٌٮرق، أك اكف ٝؽ ديع ٝج٫٤، أك اكف 
 مؿيٌة، أك أذؾر لرلايع كٝج٢ .. ل٥ جيت احلٌٮر؛ ل٤ٕؾر.

ةظج نٍيً ٦ٕةرشة وى كٍصى َـّ كًؼ؛ ٣ٞٮهل دٕةىلجيت ىلع لك كىاًظؽ ٨٦ ال ؿي ٍٕ ََّ ﴿/ ٫ ثًةل٧ٍى ُْ و وَََعُِشُ
 ِ ُروِف  ٱة ػب ٍَ ب ٍٕؿيكؼ[99]ا٣جكةء/  ﴾ل ؤ٩ىح »/ ، كدمةع ال٧ٍى ةظت احٍلٜ ٨٦ مي ة يسؿق، كإٔٛةء وى َّ٧ ٌٙ خى ا١ٍ٣ى

ح ا٬ى ؿى ٤ت كدأديذ٫ ثبًلى ٠ى ٌُ  .ٝةهل النةِٚع. «ا٣
 ٚي٧ة جيت ٚي٫ ا٣ٕؽؿ ٨٦ املجيخ كاجلٛٞح. (اِت سَ وْ الؾي  ْيَ بَ  ُل ػْ َٓ ا١ْ  /٬َ ٪ُ  ٣ُ ْف َٜ ا١ْ )ك

 :اِتَدِوالصَّ ًَِيَب ِهِطَكاِل ُهِهُح

ْ ) /كلٮ ٠ذةثيح كمؿيٌح كظةاي ك٩ٛكةء (اِت سَ وْ الؾي  ْيَ بَ  ٣ِ ْف َٜ ا١ْ  ٣ُ سْ ضُ ) ٰ زَ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال  (ٍج وْ لََعَ

                                        
٫ٕٛ دمةٔح ٧٠ة يف ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ٨٦9995 زٞيٙ، كاث٨ ٦ةص٫ ) ( ٨ٔ رص3745٢أثٮ داكد )( 1) ابلؽر ، ًك

 (.8/99) امل٪ري
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ٝؿ٩ةء كحمؿ٦ح؛ ألف املٞىٮد األنف ال الٮطء؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)إدمةاع ًب ﴿/ ، كًلؾا ردٞةء كى خُ ـَإِنب ِخفب
 ْ َلَّ َتُػٔلُٔا

َ
َّنَٰٓ خ دب

َ
ًب  َذٰلَِم أ ُُِس يبَؿٰ

َ
ا َميََهجب خ ٌَ وب 

َ
ِٰضَدةً أ ـَ ْ ـَ ٔا ُ ِدل َلَّ َتػب

َ
/ ، كٝٮهل [3]ا٣جكةء/  ﴾3خ
٩ُ ٤َائ٠ٌِ » ٜر َيا٤َِث َوِك ِٜ حَاِن َذ٥َاَل إَِل إِْضَػاُ٪٥َا .. َساَء ي٬ََْم ا١ْ

َ
 .(2)«٦ْ٤َ َك٧َْج َلُ اْمَؽأ

، أ٦ة إذا ل٥ يجخ ٔ٪ؽ إظؽا٨٬ .. ٫٤ٚ أف (٦ي ٫ِ ِي ْٓ بَ  ػَ ٨ْ ِْ  اَت ةَ )كإ٧٩ة جيت ٤ٔي٫ ا٣ٞك٥ إذا 
ك٣س٨  ألف املجيخ ظ٫ٞ ٫٤ٚ دؿًل٫ ٠رتؾ ادلار املكذأصؿة، يٕؿض ٨ٔ املجيخ ٔ٪ؽ٨٬ دميٕة؛

 يكذعت أال ي٤ُٕ٭٨ ٨٦ املجيخ، كال الٮاظؽة أيٌة، ثأف يبيخ ٔ٪ؽ٨٬ أك ٔ٪ؽ٬ة.
 أال خي٤ي٭ة لك أربٓ حلةؿ ٨ٔ حل٤ح. /الٮاظؽةكأدىن درصةت 

ِ  ٦ي ٫ُ ٨َ حْ ةَ  ثِ يَ ٬ِ ْف ا١تي  َّ ٤َ )كجيت ٤ٔي٫ ا٣ٞك٥  ـْ  نِ إ  رِ وَ  ثً يي ؽ  ضُ  ٦َ يْ ٬َ خَ ا
، ٚيٞك٥ ثح٪٭٨ حل٤ح (اًّٛ

 ث٤ي٤ح أك حل٤ذني ث٤ي٤ذني أك زبلزة ثسبلث.
٧ةد ا٣ٞك٥ ك ثٕؽق (3)ال٤ي٢ي إدمةاع /ٔك

ى
ةري ٝج٫٤ أ  دجٓ هل... ، كىاجلَّ٭ى

، كال٤ي٢ي  /٧ٕٚةد ا٣ٞك٥ يف ظ٫ٞ.. ك٨٦ اكف ٫٤٧ٔ يف ال٤ي٢ ٠عةرس  .(4)دجٓ هل .. اجل٭ةري
كجيت للك كاظؽة ثيخ حبكت ا٣ٕؿؼ، ٚيعؿـ ٤ٔي٫ أف جي٧ٓ ثني زكصذني أك زكصةت يف 

ة٨٬  .مكس٨ كاظؽ كلٮ حل٤ح كاظؽة إال ثًؿ
٭ة  ة كال جيٮز هل أف يؽػ٢ ىلع ٗري وةظجح اجلٮبح حلبل إال لرضكرة؛ ٧٠ًؿ املٍؼٮؼ، كىمؽَّ

ٮؼ اجل٭ت كاحلؿيٜ، كال ٩٭ةرا إال حلةصح ملة ٚي٫ ٨٦ إثُةؿ ظٜ وةظجح اجلٮبح، ٚإف  ا٤ُ٣ٜ، كىػى
ًؿيٙ ػرب أك ٔيةدة ٍٕ ك تى

ى
ك تك٤ي٥ ٩ٛٞح أ

ى
ػؾق أ

ى
ك أ

ى
ٓ ٦ذةع أ فى ..  اكف حلةصح؛ ٠ًٮ ةاًـ؛ ٚٞؽ اكى ٚىضى

                                        
ح اإلدمةع، «كأدمٕٮا ىلع أف ا٣ٞك٥ ثني املك٧٤ح كاذل٦يح قٮاء»(/ 387)ر٥ٝ  اإلدمةع (1) ، 499، 3/499) مٮقٔٮ

424.) 

كوعع٫ اث٨  ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ٦9969ةص٫ )(، كاث٨ 3942(، كا٣جكةيئ )9949(، كا٣رت٦ؾم )2933( أثٮ داكد )2)
جؽ احلٜ، كاث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ، كاث٨ امل٨ٞ٤ ٧٠ة يف 2759(، كاحلةز٥ )4217ظجةف )  (.8/37) ابلؽر(، كاذل٬يب، ٔك

ح اإلدمةع( 3)  (.4/423) مٮقٔٮ

دجةع ص٪ةزة يف اللك كال جيت ا٣تكٮيح يف أز٦٪ح ادلػٮؿ يف اتلةثٓ، كإ٧٩ة جتت يف األو٢ ٚيضت اخلؿكج ٚي٫ جلعٮ ا( 4)
 (.2/265) ابليضٮرمأك ا٣رتؾ يف اللك، ٚبل خيؿج يف ٩ٮبح ثٌٕ٭٨ كيرتًل٫ يف ٩ٮبح ثٌٕ٭٨. ا٩ْؿ 
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ٮؿي اهللً ى   رىقي ٮؼي ىلعى ُي ٮى حى ـه إًالَّ كى٬ي رٍيً ٝى٢َّ يىٍٮ
يى٧ًٍ٤في ٨ٍ٦ً دى يىٍؽ٩يٮ كى ةن، ذى

ى
أ ةن اٍمؿى

ى
أ ة اٍمؿى ٕن ي ً ةا٫ًً دمى نًكى

ة ٬ى ٪ٍؽى ًٔ يىًبيخى  ة، ذى ٭ى ٮى يىٍٮمي يًضى إًىلى ا٣َّيًت ٬ي ٍٛ ىتَّ حي ، ظى ًكحفو  .(9)مى
ةؿ م١س٫ ٔؿٚة  َى ف ظٜ .. ٚإًف دػ٢ حلبل ك

ى
ة ٦س٢ م١س٫؛ أًل ٤ىيٍ٭ى ٔى ٮؿ  ٍؽػي ٝىض ٨٦ ٩ٮبىح ال٧ٍى

إًف ل٥ ي٢ُ م١س٫ 
ًَلٌ الى يٍكٍٞ ثة٣ٕؾر، ٚى ٍٞي.. اآٍلدى  .ل٥ ي

 ٚبل يٞيض إف دػ٢ حلةصح كإف َةؿ؛ أل٫٩ دةثٓ... كأ٦ة يف اجل٭ةر 
٤ي٫ ا٣ٌٞةء.. كإف دػ٢ ٣٘ري ظةصح، كَةؿ م١س٫، أك حلةصح كأَةهل كلٮ ٩٭ةرا   .ٚيأز٥ ٔك

يى  إًف ل٥ ي٢ُ م١س٫كى ٮًؿ كى ػي زى٥ ٨٦ دٕؽل ثًةدلُّ
ٍ
 .أ

ِ  ٠ْ َٓ شْ يَ ذَ ) .. يكذٮي٨؛ ثأف اك٩خ إظؽا٧٬ة ظؿة كاألػؿل رٝيٞح (إِلي وَ ) َ  ةِ ؽي طُ ٢ْ ل
ْ
ِ اْل  ثِ َه ال

ِ ٤َ  َِلْ رْ ٤ِ  تل٪ىيٙ األ٦ح يف ٠سري ٨٦ األظاكـ،  كلٮ ٦جٌٕح كماكدجح كأـ كدل؛ (قي ا رِ ٫َ يْ ذِ  ٦ْ ٥َ ا ل
٪َّحً »ك٣ٞٮؿ ق٤ي٧ةف ث٨ يكةر/  ارو  /٨٦ًى الكُّ ى رًضى ٍخ ىلعى ٝىة٦ى

ى
ةى إًذىا أ فَّ احٍليؿَّ

ى
ًح .. أ ٦ى

ى
لؤًٍل ةًف كى ة يىٍٮ٦ى ٚى٤ى٭ى

ـه  حً »/ ، ك٣ٞٮؿ يلع (2)«يىٍٮ ٦ى
ى
ى اأٍل ةي ىلعى ًخ احٍليؿَّ ةًف، ..  إًذىا ٩يًسعى ةً يىٍٮ٦ى ؿَّ فى ل٤ًٍعي ـه اكى ًح يىٍٮ ٦ى

ى
لؤًٍل ، (3)«كى

 .(4)كال يٕؿؼ هل خمة٣ٙ

                                        
 (.9617(، كاذل٬يب، كاألبلةين، كظك٪٫ الٮاديع )2761، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ اعئنح 2935( أثٮ داكد )1)

 كٚي٫ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أيب الـ٩ةد ٚي٫ ٦ٞةؿ.( 94752(، ك٨٦ َؿي٫ٞ ابلي٭َق )743قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر )( 2)

(، كابلي٭َق 3737(، كادلارُٝين )725(، كقٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر )96342(، كاث٨ أيب محجح )93191ٔجؽ الؿزاؽ ) ( 3)
كٝؽ ٫ًٕٛ أثٮ حم٧ؽ ث٨ ظــ ثةمل٪٭ةؿ »(/ 5/937) زاد املٕةد(، ثإق٪ةدي٨ يذٞٮل ث٭٧ة، ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ يف 94751)

أيب حلًل، كل٥ يى٪ٓ محبة، ٚإ٩٭٧ة زٞذةف ظةْٚةف ص٤يبلف، كل٥ يـؿ اجلةس حيذضٮف ثةث٨ أيب حلًل  ث٨ ٧ٔؿك، كبةث٨
ٚ٭ٮ ٗري ٦ؽٚٮع ٨ٔ األ٦ة٩ح .. كإال ، ىلع يشء ٦ة يف ظ٫ْٛ يذٍق ٦٪٫ ٦ة ػة٣ٙ ٚي٫ األزجةت ك٦ة دٛؿد ث٫ ٨ٔ اجلةس

 «.كالىؽؽ

 .(7/417) اجلض٥ الٮ٬ةج (4)
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ِ رْ / اِل ثً َٖ ١ُ  زُ ٬ْ ُل ا١جر )  .(اعُ َٙ ح
َْ ٌَ  ٦ْ خَ  ثِ سَ وْ الؾي  جُ وْ ؽُ ًًع/ عُ َشْ وَ )  ؛(ِج وْ الؾي  ثِ ا

ِ ) كيسٮف ػؿكص٭ة ِ رْ اِل ة   ٦ْ خَ  اِع َٙ ح
َ
َ  اءِ دَ أ

ْ
ْ  ٚ  ال َْ ٌَ  ٦ْ ٤ِ / ا٫َ يْ ٢َ َْ  َلُ  ِب اسِ ٬َ ال داع٬ة ؛ ٠أف (٩ِ خِ ا

ِ اَشَ َٓ ٤ُ وَ )، (9)إىل ثحذ٫ ٚة٦ذ٪ٕخ ٣٘ري ٔؾر ِ  ٩ِ ح ْ ة َ وَ ، ِف وْ ؽُ ْٓ ٥َ ال ثأف داع٬ة إىل ؛ (ا َلُ ٫َ فِ ْٙ جَ  ٣ِ يْ ٢ِ ْف ت
 أك دالؿ، كوةرت حتذةج يف رد٬ة إىل ا٣ُةٔح إىل دٕت، ٚؿام٫ أك اقذ٧ذةع ٦جةح ٚأثخ ثبل ٔؾر

ْ  ثِ ٤َ زَ َل مُ ) ا٦ذ٪ةٔ٭ة ٨٦(وَ ) ، كال يرض ػؿكص٭ة (2)٦زنهل ث٘ري إذ٫٩ػؿصخ ٨٦ ؛ ثأف (٦ِ سَ ْف ٥َ ال
ةق إف ل٥ ي٪٭٭ة كل٥ د٥٤ٕ ٗريد٫ ىلع اخلؿكج.  ثإذ٫٩ أك ٨ّ ًر

 :ِشِوُػاليُّ ُهِهُح

 /(زِ ٬ْ ُل ا١جر  ٣ُ سْ ضُ )
ح٩َُ إَِل َِ٘ؽاِك٫َا، »/ ؛ ٣ٞٮهل (٣ُ يْ ؽِ طْ )الي  -9

َ
٬ اْمؽَأ ُْ ِِس بَِيِػهِ، ٤َا ٦ْ٤ِ رَُس٠ٍ يَْػ ْٙ ِي َج َواذلي

ََب 
ْ
٢َْي٩ِ َذَخأ ٢َْي٫َا َضَّتي يَْؽَض َخ٫َ٨ْا..  َْ َْ ا  ًٍ اِع ـَ ٥َاءِ  ِي ِف الفي  .(3)«إِلي َكَن اذلي

 كٝؽ ال يٮوٙ ثؾلٟ؛ ٠جنٮز الى٘رية كاملض٪ٮ٩ح، ٚإ٫٩ ال إز٥ ٚي٫.
ِ وَ ) -2 يف ذلٟ ادلكر ك٦ة ثٕؽق ٦ة دا٦خ ٩ةزشة، كإف ل٥ دأز٥ ثة٣جنٮز؛  (٣ِ ْف َٜ ا١ْ  اُط َٜ ـْ إ

 .٠ى٘رية كدل٪ٮ٩ح، ٦ة ل٥ دؿصٓ ٝج٢ ٩ٮبذ٭ة
ِ ٬َ حَ وَ  ثِ َٜ َٙ انلي )إقٞةط (وَ ) -3 ٔ٪ؽ اع٦ح  ؛ اكل١كٮة كالك١ىن كآالت اتل٪ْيٙ(ا٫َ ِٓ اة

                                        
كاملؿاد أف يذؼؾ ثحذة ك٨٦ اكف ٝك٧٭ة .. أدذ٫ إحل٫، ٚإف اكف هلة ٔؾر حنٮ مؿض أك رشؼ .. ل٥ د٤ـ٦٭ة إصةثذ٫، ٚبل ( 1)

٤ي٫ أف يٞك٥ هلة يف ثحذ٭ة.   دسٮف ٩ةزشة ثةال٦ذ٪ةع، ٔك

(/ ال خبؿكص٭ة إىل ا٣ٞةيض ٤ُ٣ت احلٜ ٦٪٫، كال إىل ا٠تكةث٭ة اجلٛٞح 2/265) اإلٝ٪ةع(، 583) ٠ٛةيح األػيةر( 2)
 إذا أٔرس ث٭ة الـكج، كال إىل اقذٛذةء إذا ل٥ يس٨ ٚٞي٭ة كل٥ يكذٛخ هلة.

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9436(، كمك٥٤ )3237ابلؼةرم )( 3)
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االقذ٧ذةع، ، كإف ٝؽر الـكج ىلع رد٬ة ل٤ُةٔح ٝ٭ؿا؛ ألف اجلٛٞح ٦ٞةث٢ اتل١٧ني ٨٦ (9)ا٧٤ٕ٣ةء
 .ٚإذا ا٦ذ٪ٕخ ٨٦ ذلٟ .. قٍٞ ٦ة يٞةث٫٤

 .ل٥ تكٍٞ ٩ٛٞذ٭ة؛ ٣ٕؾر٬ة..  ٚإف اكف ث٭ة ٔؾر
ك٨٦ ا٣ٕؾر/ أف دسٮف مؿيٌح، أك مٌ٪ةة ال حتذ٢٧ الٮطء، أك ثٛؿص٭ة ٝؿكح، أك اك٩خ 

 مكذعةًح، أك اكف الـكج ٔجبل حبير يرض٬ة كَؤق، أك ٦تنٕسة ٠سري األكقةخ.
ةرىات ننٮز٬ة زجٮت ظٜ اتلأديت ل٤ـكج، كذلٟ أ٫٩ إذا  -4 ٦ى

ى
٭ؿت ل٤ـكج ٨٦ امؿأد٫ أ ّى

ـ  بلى ف جتيج٫ ثًسى
ى
أ ك ٝٮال؛ ٠ى

ى
جٮقة ثٕؽ ٣ُٙ كَبلٝح كىص٫، أ ة ٔك ًن ا ؿى ٍٔ ة إ ف جيؽ ٦ً٪ٍ٭ى

ى
أ ؛ ٠ى ٕٚبلن

ْ٭ة فى ث٤ني .. ٔك ف اكى
ى
 ١يِٰت ٱوَ ﴿/ اٍقًذٍعجىةثة ثبل رضب كال ٬ضؿ هلة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل (2)ػن٨ ثٕؽ أ

 ََّ ُْ ََّ ـَػُِظٔ ُْ ا٣ٍٞك٥، [34]ا٣جكةء/  اآليح ﴾ََتَاـَُٔن نُُشَٔز ح كى ٞى ٛى ٮز يٍكٍٞ اجلَّ ف ا٣جُّني
ى
ة أ ى٭ى يبني ل ، كى

رٍي ٔؾر، كحيك٨ أف يرب٬ة كيكذ٧ي٢ ٤ٝج٭ة ٘ى ة ثً ٝٓ ٦ً٪ٍ٭ى ة كى َّ٧ ك دذٮب خى
ى
 .٤ٕ٤ٚ٭ة دجؽم ٔؾرا أ

كّ٭ؿ ذلٟ ٦٪٭ة؛ ثأف داع٬ة إىل ٚؿام٫ أك اقذ٧ذةع ٦جةح ٚأثخ ثبل  ٚإف أثخ إال ا٣جنٮز
 .. (3)ٔؾر أك دالؿ، كوةرت حتذةج يف رد٬ة إىل ا٣ُةٔح إىل دٕت، أك ػؿصخ ٨٦ ٦زنهل ث٘ري إذ٫٩

ََّ ِِف ﴿/ ٫٤ٚ ٬ضؿ٬ة يف مٌضٕ٭ة، ك٬ٮ ٚؿام٭ة، ٚبل يٌةصٕ٭ة ٚي٫؛ ٣ٞٮهل دٕةىل ُْ ُشُرو ْب َوٱ
َغاِسعِ  ٍَ ب ك٬ضؿا٩٭ة  ،(4)«َوَل َت٫ُْشْؽ إِلي ِف اْْلَْيِج »/ ػةرج ثحذ٭ة؛ ٣ٞٮهل  ، ٚبل ي٭ضؿ٬ة﴾ٱل

 .(5)ثةلالكـ ظؿاـ ٚي٧ة زاد ىلع زبلزح أيةـ

                                        
ح ، «احلس٥، ٚٞةؿ/ هلة اجلٛٞح كا٩ٛؿد، كأدمٕٮا ىلع إقٞةط اجلٛٞح ٨ٔ زكج اجلةرش» (/389) اإلدمةع( 1) مٮقٔٮ

 (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ ظــ، كاث٨ ا٣ٞةق٥، كاث٨ ٔجؽ احلس779.٥ – 3/769) اإلدمةع

ٍ ل٤٪ٛٞح كا٣ٞك٥»٠ٞٮهل هلة/  (2) ًٞ ك  «.ادَق اهلل يف احلٜ الٮاصت يل ٤ٔيٟ، كا٤ِٔل أف ا٣جنٮز مي

٭ة إىل ا٣ٞةيض ٤ُ٣ت احلٜ ٦٪٫، كال إىل ا٠تكةث٭ة اجلٛٞح (/ ال خبؿكص2/265) اإلٝ٪ةع(، 583) ٠ٛةيح األػيةر( 3)
 إذا أٔرس ث٭ة الـكج، كال إىل اقذٛذةء إذا ل٥ يس٨ ٚٞي٭ة كل٥ يكذٛخ هلة.

(، 2764(، كاحلةز٥ )4975، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ٦ٕةكيح ث٨ ظيؽة 9851(، كاث٨ ٦ةص٫ )2942( أثٮ داكد )4)
 (.9993(، كاألبلةين، كظك٪٫ الٮاديع )8/291) ابلؽركاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 

ريق اتلعؿي٥ ىلع ٦ة إذا ٝىؽ ث٭ضؿ٬ة رد٬ة حلِ ٩ٛك٫، ٚإف ٝىؽ ث٫ رد٬ة ٨ٔ املٕىيح كإوبلح 5)  =( كمح٢ األذريع ٗك
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ََّ  ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)٫٤ٚ ٬ضؿ٬ة كرضب٭ة إدمةاع..  ٚإف أرصت ىلع ا٣جنٮز ُْ ُِبٔ ، كهل ﴾َوٱۡضب
 .رضب٭ة كإف ل٥ يذ١ؿر ٣ْة٬ؿ اآليح

ٚبل يرضب٭ة، كإذا رضب٭ة .. ٤ٚيس٨ .. كإ٧٩ة جيٮز الرضب إذا أٚةد رضب٭ة يف ّ٪٫، كإال 
ٍح »/ رضب دأديت هلة ال رضبة ٦ربظة؛ ٣ٞٮهل  ًبا َدْيَ ٤َُُب  ُب٬ُ٪٦ي رَضْ ، كيذض٪ت رضب (2)«َ٘ارْضِ

ت صْ »/ ٣ٞٮهل  ؛الٮص٫ َٜ إىل اتل٤ٙ .. كصت كإف أٚىض رضب٭ة ، (3)«َوَل حَْْضِِب ال٬َْْس٩َ، َوَل ُت
 ٤ٔي٫ ا٣٘ؿـ.

٥ٍ  كاألكىل ا٣ٕٛٮ ٨ٔ الرضب، ٚٞؽ أذف اجليب  ٬ي ةءى ىبى اجلَّةسي نًكى ثرضب ا٣جكةء ٚىرضى
ةؿى اجلَّيًبُّ  ٞى ، ذى ٍبى ىٍنذى١ًنيى الرضَّ سًريه ي ةءه ٠ى ىتى نًكى

ى
، ٚىأ ٟى ال٤َّي٤ٍىحى / د٤ًٍ ٍوجىطى

ى
اَف ةِآِل »، ًظنيى أ ٌَ ْػ  َٜ َ١

ٍػ ال٢يْي٢َثَ  َب، َواْح٣ُ اللِ  حُم٥َي ْ َِٟي الْضي ةً ُكر٦٫ُي يَْلَخ
َ
٬َن اْمَؽأ ُٓ ْت َٝ ِعَيارَ  ـَ ِ وََل

ُ
 .(4)«ُك٣ْ َل َتُِػوَن أ

=
                                         

 (.2/264) اإلٝ٪ةعدي٪٭ة .. ٚبل حتؿي٥. 

ح اإلدمةع( 1)  (.3/431) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ صةثؿ 9298( مك٥٤ )2)

(، 2764(، كاحلةز٥ )4975، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ٦ٕةكيح ث٨ ظيؽة 9851(، كاث٨ ٦ةص٫ )2942( أثٮ داكد )3)
 (.9993(، كاألبلةين، كظك٪٫ الٮاديع )8/291) ابلؽركاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 

(، كاحلةز٥ 4989، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ إيةس ث٨ أيب ذثةب 9985(، كاث٨ ٦ةص٫ )2946( أثٮ داكد )4)
 كاألبلةين.(، 8/51) ابلؽركاث٨ امل٨ٞ٤ يف كاذل٬يب،  (،2765)
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 ُّ ْ٢ُ َ  ٦َ ٤ِ  ٚر خَ ْل / مُ ثً َٖ ١ُ )اْلْ
ْ
ْ  ٬َ ٪ُ وَ  ِّ ٢ْ اْل ؛ ألف الك ٨٦ الـكصني بلةس لآلػؿ، ١ٚأ٫٩ (عُ ا١ْني

 ث٧ٛةرٝح اآلػؿ ٩ـع بلةق٫.
ِ  ثٌ َٛ ؽْ ًًع/ ُ٘ َشْ وَ )  .(ٍج وْ زَ  ثِ ٫َ ِلِ  ٍّ اسِ رَ  دٍ ٬ْ ُه ْٜ ٤َ  ٍض ٬َ ِٓ ة

 كٝٮهل/ )راصٓ جل٭ح الـكج( م٢٧ ٦ة لٮ رصٓ ل٤ـكج أك لكيؽق.
ََّ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)٩ةٚؾ إدمةاعكاخل٤ٓ وعيط  ُْ ٔ ٍُ ُخ ٓ َءاحَحب ا ٍَّ ْ ِم ُخُذوا

ب
ن حَأ

َ
ًب أ َوََل ََيِوُّ ىَُس

ا ُضُدوَد  ًٔ َشيب  ٍَ َلَّ يُلِي
َ
ٓ خ ن ََخَاـَا

َ
ٓ أ ا ُضُدوَد  هللِ  ٱا إَِلَّ ٍَ َلَّ يُلِي

َ
ًب خ ُخ ا  هللِ ٱـَإِنب ِخفب ٍَ ِٓ يب

َِاَح َغيَ ـَََل ُس
ا  ٍَ َخَدتب ٱذِي ةي [229]ابلٞؿة/  ﴾ۦر ةِِّ  ذب

ى
أ ٍت اٍمؿى ةءى ةسو ، كصى َّ٧ ، إًىلى اجلَّيًبِّ  زىةثًًخ ث٨ًٍ ٝىحًٍف ث٨ًٍ مى

ةؿى رىقي  ٞى ، ذى ؿى ٍٛ ةؼي ا٣سي ػى
ى
ينِّ أ

ى
، إًالَّ أ ٜو

٤ي الى ػي ى زىةثًخو يًف ًدي٨و كى ٥ي ىلعى ًٞ ٍ٩
ى
ة أ ٮؿى اهللً، ٦ى ة٣ىٍخ/ يىة رىقي ٞى ٮؿي ذى

َخ٩ُ؟»/ اهللً  َٜ ٢َْي٩ِ َضِػي َْ ي٦َ  ٥ٍ، ٚىؿىدَّ  «َذَتُد  ٕى ة٣ىٍخ/ جى ٞى ة، كيف ٣ِٛ/ ذى ٭ى رى ةرى ٛى قي ذى ؿى مى
ى
٤ىي٫ًٍ، كىأ ٔى ٝىةؿى ٍت 

ٮؿي اهللً  ثً »/ رىقي َٜ ٢ِي ٍْ ٫َا َت ْٜ  ٢ ٌَ َث َو َٜ  .(2)«اْرَت٠ِ اَلِػي
٫ٕ ال١ؿا٬ح، كٝؽ يكذعت؛ ٠أف اك٩خ تيسء ٔرشد٭ة ٫ٕ٦  .كأو٢ ًك

 و٪٬ ٬٧ع ٦٤ ا١ٍلق.

( 
َ
ُ  نُ َك رْ أ

ْ
 /(ثٌ َف َخْ  ِّ ٢ْ اْل

 زكصح أك كحل٭ة أك أص٪يب. (مٌ ََتِ ٢ْ مُ ) -9

                                        
(/ كأدمٓ 9/395الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرم(، 2/276) ابليضٮرم(، 2/268) اإلٝ٪ةع(، 422)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

يذ٫ إال ثسؿ ث٨ ٔجؽ اهلل املـين اتلةثِع املن٭ٮر ٚإ٫٩ ٝةؿ ال حي٢ ل٤ؿص٢ أف يأػؾ ٨٦ امؿأد٫ يف  ا٧٤ٕ٣ةء ىلع مرشٔك
 ٦ٞةث٢ ٚؿاٝ٭ة محبنة ... كا٩ٕٞؽ اإلدمةع ثٕؽق ىلع أذجةرق.

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 5276، 5273( ابلؼةرم )2)
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 .(ٌّ ْي بُ وَ ) -2
 .(ٌض ٬َ ِْ وَ ) -3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4
 .(جٌ وْ زَ وَ ) -5

 :ِوِصَتِلُناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ِ )/ داا٧ة املكُلٞٓ حلىط اخل٤ٓ كي ٨٦ زكصح أك ٗري٬ة (مِ ََتِ ٢ْ ٥ُ ال  ِف َصر الي  ُق َل ٌْ إ
 ْ دل٪ٮ٩ح كال حمضٮر ٤ٔي٭ة بكٛح أك ٤ٚف يف يشء ٨٦ ؛ ٚبل يىط ٦ٓ زكصح و٘رية كال (اِل  ٥َ ال

 أٔيةف ٦ةهلة.
.. ٤َٞخ رصٕيح ك٣٘ة ذ٠ؿ املةؿ، كإف اكف  ٨٦ ٦ةهلةحمضٮرة بك٫ٛ وجيح، أك ٤ٚٮ اػذ٤ٕخ 

 الـكج صة٬بل ثةحلةؿ، كإف أذف الٮيل.
اػذ٤ٕخ أ٦ح ث٘ري إذف قيؽ٬ة ثٕني .. ثة٩خ كزجخ ٦٭ؿ املس٢ يف ذ٦ذ٭ة إىل ا٣ٕذٜ كإف 

 .(9)كا٣حكةر
.. ٚرش٫َ  ، أك يه ثأكرث ٨٦ ٦٭ؿ ٦س٤٭ةامل٤زتـ ٗري الـكصح أك قيؽ٬ةإف اكف  /٤ٝخ/ ا٣ْة٬ؿ

.. مؿيٌح مؿض مٮت ػة٣ٕخ ٝٮهل٥/ لٮ ص٤ٕ٭٥ ػ٤ٓ املاكدجح اكأل٦ح، كأ٤٬يح دربع، كيؽؿ هل 
 ، كاهلل أ٨٦.٥٤ٔ اثل٤ر كظكت زااؽ ىلع ٦٭ؿ املس٢ ،وط

 :ِعِطُباِل ُطِسَغ

٨٦ ص٭ح اال٩ذٛةع؛ ثأف دسٮف زكصح أك رصٕيح؛ أل٩٭ة  (َلُ  ِج وْ الؾي  ُٝ ٢ْ مِ / ِّ ْي اْْلُ  ُط َشْ )
 اكلـكصح يف أكرث األظاكـ، ٚبل يىط ػ٤ٓ ثةا٨؛ ٣ٕؽـ ٚةاؽد٫.

                                        
 املكُل يف ذ٦ذ٭ة إىل ا٣ٕذٜ كا٣حكةر. ٚإف ػة٣ٕخ ىلع دي٨ .. زجخ( 1)
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 :ِضَوِعُغُسِوُط اِل

ْوُط ا١ْ )   ِض ٬َ ِٓ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

َبلٝة رصٕية .. اكف ٨٦ ٔ٪ؽ صـار  ث٘ري ٦ٞىٮد؛ ٠ؽـ ٤ٮ ػة٣ٕذ٫؛ ٚ(9)(ًدا٬ْ ُه ْٜ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9
اخل٤ٓ كيج٢ُ املكُل .. ٚيىط كٝؿبح دـ آدَل يف مكتنًق ؼ٧ؿ أك ث٧ٞىٮد ٚةقؽ؛ ٠ كال ٦ةؿ،

 .٭ة يٮـ اخل٤ٓ، أك ٔٞؽ ث٧ٞىٮد وعيط .. وط اخل٤ٓ كاملكُل٦٭ؿ ٦س٤ٚحكذعٜ 
، قٮاء اكف ٔي٪ة أك دي٪ة أك ٦٪ٕٛح، كقٮاء اكف ثٞؽر امل٭ؿ أك أ٢ٝ أك (٤ًا٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2

ةث٫ُ(2)أكرث اٝة / ، ًك ؽى ف يسٮف وى
ى
ةزى أ ة صى ف لك ٦ى

ى
ة يًف اخٍل٤ٍٓ إدمةاع.. أ ف يسٮف ًٔٮ

ى
ةزى أ ؛ (3)صى

ةىلى  ٕى ٮـ ٝىٍٮهل تى ٧ي ٕي ا ﴿/ ٣ ٍَ ا ذِي ٍَ ِٓ يب
َِاَح َغيَ َخَدتب ٱـَََل ُس  .﴾ۦر ةِِّ  ذب

 ل٤ـكـ املكُل، ٚإف ػة٣ٕذ٫ ىلع ٔٮض دل٭ٮؿ .. وط اخل٤ٓ ث٧٭ؿ املس٢. رشطك٬ؾا 
ا ِلِ اسِ رَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -3 ؛ ٚإف ٚحن٢٧ ٦ة لٮ رصٓ ا٣ٕٮض ل٤ـكج أك لكيؽق أك ٣ٕجؽق (ِج وْ ؾي ال ثِ ٫َ ًٓ

.. اكف  ٚٞج٤خ« ٤َٞخ ىلع أف دربيئ زيؽا ٨٦ دي٪ٟ»؛ ٠أف ٝةؿ/ رصٓ إىل ٗري ص٭ح الـكج
 َبلٝة رصٕية.

َ وْ ػُ ْٜ ٤َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -4 ٰ ت .. وط اخل٤ٓ كب٢ُ ٤ٚٮ ػة٣ٕ٭ة ىلع ٗري ٦ٞؽكر ٤ٔي٫ ؛ (٩ِ ٥ِ ٢ر َف ًرا لََعَ
 املكُل كهل ٤ٔي٭ة ٦٭ؿ املس٢.

 ٥٤ٕٚ ممة دٞؽـ/ أ٫٩ يىط اخل٤ٓ كاملكُل ٚي٧ة إذا وط ٠ٮ٫٩ ٦٭ؿا.
كيىط اخل٤ٓ كيج٢ُ املكُل ٚي٧ة إذا اكف ٦ٞىٮدا ال يىط ٠ٮ٫٩ ٦٭ؿا كيكذٞؿ هل يف ذ٦ذ٭ة 

 ٦٭ؿ ٦س٤٭ة يٮـ اخل٤ٓ.
ٗري ص٭ح الـكج، كيسٮف َبلٝة كيج٢ُ اخل٤ٓ كاملكُل إذا اكف ٗري ٦ٞىٮد أك راصٓ إىل 

                                        
 (.591) ٠ٛةيح األػيةر( ك٬ٮ ين٢٧ ٦ة إذا ػة٣ٕذ٫ ىلع ٦ة زجخ هلة ٨٦ ا٣ٞىةص أك ادليٮف كحنٮ ذلٟ. 1)

/ ذ٬ت اجل٧٭ٮر إىل أ٫٩ جيٮز ل٤ؿص٢ أف يأػؾ يف اخل٤ٓ أكرث ممة 9/397الث٨ ظضؿ ) ٚذط ابلةرم( 2) (/ ٝةؿ اث٨ ثُةؿو
/ ٟه ا مم٨ يٞذؽل ث٫ ي٧٪ٓ ذلٟ ل١٪٫ ٣حف ٨٦ ماكرـ األػبلؽ» أُٔةق، كٝةؿ ٦ةل  .«ل٥ أر أظؽن

ح اإلدمةع( 3)  (، ل١٪٫ ذ٠ؿ ٨ٔ ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٔؽـ صٮاز ٤َج٫ ٦٪٭ة أكرث ممة أُٔةق وؽاٝة هلة.3/446) مٮقٔٮ
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 رصٕية؛ أل٫٩ ٤َٞ٭ة ٗري َة٦ٓ ثٕٮض.

 :ِعِلُخاِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ )
ْ
َْ ؛ ِّ يْ اْْلَ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط / َشْ ِّ ٢ْ اْل ِم  ٠ِ ٢ر خَتَ  مَ ػَ إِلي  ٚي٘ذٛؿ ٬٪ة؛  (ْيِ فِ حَ ا١ْ ا١ْلََكَ

ح ٗري حمٌح.  ل١ٮ٫٩ ٦ٕةًك
ث٤ِٛ اخل٤ٓ كاملٛةداة ٦ٓ ذ٠ؿ املةؿ ٬ٮ كًل٪ةيذ٭ة، ككيىط جب٧يٓ أ٣ٛةظ ا٣ُبلؽ رصحي٭ة 

 ك٬ٮ يف احلس٥ َبلؽ ثةا٨ ثح٪ٮ٩ح و٘ؿل.رصيط، 

 :ِجِوالصَّ ُطِسَغ

َٞ ِج وْ الؾي  ُط َشْ )  .؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل خمذةرا(٩ُ ُٛ َل ٌَ  صر ِه يَ  ٦ْ ٥ي مِ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ / 
٤ٚف، ٚبل يىط ػ٤ٓ ويب كدل٪ٮف كم١ؿق، كيىط ػ٤ٓ ٔجؽ كحمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك 

 ٣س٨ ال يؽٚٓ املةؿ ل٤ٕجؽ كالكٛي٫ إال ثإذف الكيؽ أك الٮيل.
ةق.  كال يىط ػ٤ٓ م١ؿق؛ أل٫٩ ال يىط َبل٫ٝ، ث٢ ال ثؽ ٨٦ ًر

 : ِعِلُخاِل ُةَزِوُص

ُ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
ْ
  /(ِّ ٢ْ اْل

( 
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ  ِٝ خُ ْٜ ٢ي ٌَ »/ ٩ِ خِ سِ وْ ؾَ ل  ة

َ
 .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »/ َلُ  ُل ٬ْ ُٜ خَ ذَ ، «ارِ ٨َ حْ دِ  ِٗ ١ْ أ

( 
َ
َ  َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ   ِلْ  ِج ٨ْ ٥ِ  ىَ ََّتٰ ٤َ »ا/ ٫َ ل

َ
 َ٘ ..  ارٍ ٨َ حْ دِ  َٗ ١ْ أ

َ
ِ ٌَ  ِج ٧ْ أ َ  ُج ٨ْ ٥ِ ىَ »/ َلُ  َل ٬ْ ُٜ خَ ذَ  ،«ٌٚ ا١   َٝ ل

َ
 َٗ ١ْ أ

 .(«ارٍ ٨َ حْ دِ 
 «.٤َٞذٟ»ٚيٞٮؿ/ « ٤َٞين ىلع أ٣ٙ ريةؿ»أك دٞٮؿ هل/ 
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 تتنة يف أحهاو اخللع:

؛ أل٩٭ة (9)إدمةاع د٤٧ٟ ث٫ املؿأة ٩ٛك٭ة؛ ٚبل رصٕح لـكص٭ة ٤ٔي٭ة يف ا٣ٕؽة كاخل٤ٓ الىعيط
 .ٝؽ اٚذؽت ٩ٛك٭ة

إذا اك٩خ ٤َٞح اخل٤ٓ يه األكىل أك اثلة٩يح ٔ٪ؽ اع٦ح  هل إاعدد٭ة ث٪اكح صؽيؽ ،٥ٕ٩
  .(2)ا٧٤ٕ٣ةء

ة، كال ي٤عٜ املؼذ٤ٕح يف ٔؽد٭ة ا٣ُبلؽ، كال اإليبلء، كال ا٣ْ٭ةر؛ بلح٪ٮ٩ذ٭ة ثةٚذؽاء  ثٌٕ٭ى
أمج٭خ امل٤ُٞح ٝج٢ ادلػٮؿ، خببلؼ الؿصٕيح ٚي٤عٞ٭ة ا٣ُبلؽ كا٣ْ٭ةر كاإليبلء كال٤ٕةف 

 .(3)إدمةاع
 .(4)كيىط اخل٤ٓ دكف الك٤ُةف إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( 1)  ( كٝؽ ذ٠ؿ ابلةظر ػبلٚة يكريا يف ثٕي املكةا3/452.٢) مٮقٔٮ

ح ( 2)  (.3/459) اإلدمةعمٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3) اػذيةر ميغ اإلقبلـ ٣ٕؽـ كٝٮع ا٣ُبلؽ ىلع الؿصٕيح »(، كٝةؿ النيغ اث٨ ثةز/ 612، 3/541) مٮقٔٮ
 دل٧ٮع ٚذةكاق. «إال ثٕؽ ٔٞؽ أك رصٕح .. ٝٮؿ ًٕيٙ خمة٣ٙ لؤلد٣ح الرشٔيح، كال أ٥٤ٔ هل ق٪ؽا كال ق٤ٛة

 (.513) اػذيةراد٫(، ثٮاقُح 29/315)

ٮز دكف الك٤ُةف» (/422)ر٥ٝ  اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 4) كا٩ٛؿد احلك٨ كاث٨ قريي٨، ، كأدمٕٮا أف اخل٤ٓ جيى
ٮز إال ٔ٪ؽ الك٤ُةف»ٚٞةال/  اخل٤ٓ صةاـ دكف »كأ٦ة اث٨ قريي٨ .. ٚٞؽ زجخ ٔ٪٫ ا١ٕ٣ف، ٝةؿ/ »، كيف احلةميح/ «ال جيى

س٧ةف، كاث٨ ٧ٔؿ «. الك٤ُةف ة ٨٦  كٝؽ زجخ ٨ٔ ٧ٔؿ، ٔك ٛن إصةزة اخل٤ٓ دكف الك٤ُةف، كال ٥٤ٕ٩ هل٥ خمة٣
 «.الىعةثح
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ٍي ) أم ٫١ٚ، ظكية اكف ا٣ٞيؽ؛ ٠ٞيؽ ابل٭ي٧ح، أك ٦ٕ٪ٮية؛ اك٤ٕ٣ٞح  (ػِ يْ َٜ ا١ْ  ٠ر / ضَ ثً َٖ ١ُ  ُق َل ا١
 ثني الـكصني.

ِ  ِح َك انل   ػِ ْٜ خَ  ٠ر ًًع/ ضَ َشْ وَ ) ٍي  َِ ْٙ ٢َ ة  .(هِ ٬ِ َنْ وَ  قِ َل ا١
 كٝٮهل/ )ث٤ِٛ ا٣ُبلؽ كحنٮق( أػؿج ظ٢ ٔٞؽة اجلاكح ث٘ري ذلٟ؛ اك٣ٛكغ كاال٩ٛكةخ.

ا ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)زةثخ ثةإلدمةع كظس٥ ا٣ُبلؽ َٓ حُّ
َ
د ًُ  جلَِّبُّ ٱَيَٰٓ ُخ  ىجَِّصآءَ ٱإَِذا َؼيَّلب

 ْ ُطٔا ضب
َ
ََّ َوأ ِٓ ِ ح ََّ ىِػِدَّ ُْ ُِلٔ

ةَ  ٱَذَؽيّ ، كأظةدير ٠سرية يأيت ذ٠ؿ ثٌٕ٭ة إف مةء اهلل، [9]ا٣ُبلؽ/  ﴾ىبػِدَّ
 ٦ةقح، ٚٞؽ تكٮء ا٣ٕرشة ثني الـكصني ٚي١ٮف يف ا٣ُبلؽ خمؿج هل٧ة. كاحلةصح إحل٫

 ؛ إلَبلؽ األد٣ح ٚي٫.(2)كيىط ا٣ُبلؽ ثؽكف إم٭ةد إدمةاع
 ضكم اْل٥فث/ويٓتي ا١ٍلق ال

 ؛ ٧٠ة يف َبلؽ احلس٥ يف النٞةؽ كاملٮيل.ال٬س٬ب -1
؛ ٧٠ة يف َبلؽ زكصح ظةهلة ٗري مكذٞي٥؛ ٠أف دسٮف ٗري ٔٛيٛح، أك ٗري وانلػب -2

 مى٤يح.
؛ ٧٠ة يف َبلؽ ٨٦ ٝك٥ ٣٘ري٬ة كل٥ يٮٚ٭ة ظٞ٭ة ٨٦ ا٣ٞك٥ كل٥ يكرتً٭ة، والؽ٤ث -3

 كًل٧ة يف ا٣ُبلؽ ابلؽيع.
 يف َبلؽ مكذٞي٧ح احلةؿ.؛ ٧٠ة والٟؽا٪ث -4
؛ ٧٠ة يف َبلؽ ٨٦ ال ي٭ٮا٬ة الـكج كال تك٧ط ٩ٛك٫ ث٧ؤ٩ذ٭ة ٨٦ ٗري والةاضث -5

 اقذ٧ذةع ث٭ة.

                                        
 (.2/272) اإلٝ٪ةع(، 595) ٠ٛةيح األػيةر(1)

ح اإلدمةع( 2)  (.7/349) مٮقٔٮ
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( 
َ
ٍي  نُ َك رْ أ  /(ثٌ َف َخْ  قِ َل ا١
، ك٬ٮ الـكج، كٝؽ يسٮف ٗريق؛ اك٣ٞةيض يف املٮيل امل٧ذ٪ٓ ٨٦ ا٣ٛيبح (ٌٚ ٢  ٍَ ٤ُ ) -9

 كا٣ُبلؽ.
 ، ك٬ٮ ٣ِٛ ا٣ُبلؽ كحنٮق.(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -2
 ، ك٬ٮ الـكصح كلٮ رصٕيح.(٠ي حَمَ وَ ) -3
 .(٩ِ يْ ٢َ َْ  ثٌ يَ َل وِ وَ ) -4
 .(ػٌ ْه َٛ وَ ) -5

 ٬ة أربٕح ٍٚٞ، جب٢ٕ اثلة٣ر كالؿاثٓ كاظؽا.ٔؽكي٧س٨ 

 :ِللَِّطُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ِٚ ٢  ٍَ ٥ُ ُشُ
ِ الي ) -9 اعٝبل؛ ٚبل يىط َبلؽ ويب كدل٪ٮف ك٦ُ٘ل ٤ٔي٫ ؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة (ُٗ يْ ْك

 ك٩ةا٥؛ لؿٚٓ ا٥٤ٞ٣ ٔ٪٭٥.
 ؛ ٚبل يٞٓ َبلؽ امل١ؿق ث٘ري ظٜ.(ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -2

كال ينرتط اإلقبلـ كال الؿمؽ كال ا٣ٕؽا٣ح، ٚيىط َبلؽ الاكٚؿ كالكٛي٫ كا٣ٛةقٜ؛ لىعح 
 ٔجةرد٭٥.

 :الِمالطَّ ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن ) ٍي  ثِ َٖ يْ ُشُ ٰ ا١ْ  لر ػُ يَ )أم ٣ِٛ  (ا/ ٤َ قِ َل ا١ ٓ إال ث٤ِٛ أك ٦ة يٞٮـ  (اقِ ؽَ ِٙ لََعَ ٚبلى يٞى
 .(9)٦ٞة٫٦؛ كال يٞٓ ا٣ُبلؽ ثجيح ثبل ٣ِٛ أك ٦ة يٞٮـ ٦ٞة٫٦ إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كظىك ٨ٔ ٦ةلٟ يف ركايح أ٫٩ يٞٓ ث٧ضؿد اجليح.3/595) مٮقٔٮ
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 َْيً َصِ ) كٝؽ يسٮف ٣ِٛ ا٣ُبلؽ
َ
 .، كللك ٦٪٭٧ة ظس٥ خيى٫(9)إدمةاع (ثً ايَ ٨َ ِٞ  وْ ا أ

ا٣ُبلؽ، ك٬ٮ ٦ة امذٜ ٨٦ زبلزح أ٣ٛةظ/ ا٣ُبلؽ ٚةلرصيط/ ٦ة ال حيذ٢٧ ّة٬ؿق ٗري 
ٜه  أ٩خ»، ك«٤َٞذٟ»/ ح؛ ٠ػاكا٣ٛؿاؽ كالرس ٤َّٞحه »، ك«(2)َة٣ ُى ، المذ٭ةرق (3)ثتنؽيؽ البلـ «أ٩خ ٦ي

ؿٚة كرشاع ؛ «مرسظح أ٩خ»، ك«رسظذٟ»، ك(5)«٦ٛةرٝح أ٩خ»، ك«ٚةرٝذٟ»، ك(4)ث٫ ٣٘ح ٔك
ٍٕىنى ا٣ُبلؽ ٍؿآف ث٧ًى ٞي  .(6) لٮركد٧٬ة يًف ا٣ٍ

 .(7)اخل٤ٓ كاملٛةداة إف ذ٠ؿ املةؿ /ك٨٦ الرصيط أيٌة
؛ أل٫٩ ال حيذ٢٧ ٗري ا٣ُبلؽ، ٚبل (8)إدمةاعكال يٛذٞؿ رصيط ا٣ُبلؽ إىل ٩يح إيٞة٫ٔ 

رًد ث٫ / »يذٮٝٙ كٝٮع ا٣ُبلؽ ٚي٫ ىلع ٩يح إيٞة٫ٔ، ٤ٚٮ د٤ِٛ الـكج ثةلرصيط، كٝةؿ
ي
ل٥ أ

 .(9)٪٫ٕٛل٥ ي« .. ا٣ُبلؽى 

                                        
 (.596) ٠ٛةيح األػيةر( 1)

، «أأ٩ة َة٣ٜ».. ل٥ يٞٓ ث٫ يشء كإف ٩ٮاق ٦ة ل٥ يذٞؽـ ٦ة يؽؿ ٤ٔي٫، ٠أف ٝة٣خ هل/  «أ٩خ»ل٥ ي٢ٞ/ ك« َة٣ٜ»ٚإف ٝةؿ/ ( 2)
 (.2/287) ابليضٮرم؛ أل٫٩ ظيجبؾ اكملؾ٠ٮر. «َة٣ٜ»ٚٞةؿ/ 

ح»خببلؼ املنذٜ ٨٦ اإلَبلؽ، ٠ٞٮهل/ »( ٝةؿ احلىين/ 3) ٤ٞى ٍُ ثإقاكف ا٣ُةء .. ٤ٚحف ثرصيط ىلع الىعيط؛  «أ٩خ ٦
 (.596) ٠ٛةيح األػيةر. «٣ٕؽـ امذ٭ةرق

ؽ»الى »ٝةؿ الرشبحين/  بلى َى ٩ٍخ 
ى
ؽ»كى  «أ بلى َُّ ٢٧ٍٕ يًف «]أ٩خ[ ا٣ ة تٍكذى ٧ى ف املىةدر إًجَّ

ى
، ٤ٚحكة ثرصحيني ث٢ ٠٪ةيذةف؛ أًل

ٍخيىةف دٮقٕة ... ك/ 
ى
 (.2/273) اإلٝ٪ةع. «٠٪ةيةت «الرساح»ك/ ، «رساح»، ك/ «ا٣ٛؿاؽ»، ك/«أ٩خ ٚؿاؽ»اأٍل

أ٦ة ٠ٮف ا٣ُبلؽ رصحينة .. ٚؤل٫٩ ٝؽ دسؿر يف ا٣ٞؿآف كامذ٭ؿ ٦ٕ٪ةق، ك٬ٮ ظ٢ ٝيؽ اجلاكح يف »( ٝةؿ احلىين/ 4)
 (.596) ٠ٛةيح األػيةر. «اجلة٤٬يح كاإلقبلـ، كأَجٜ ٤ٔي٫ ٥ْٕ٦ اخل٤ٜ، كل٥ خيذ٤ٙ ٚي٫ أظؽ

 (.2/287) ابليضٮرم. «ٚةرٝذٟ».. ٚ٭ٮ ٠٪ةيح، ألف حم٢ ٠ٮ٫٩ رصحية إذا أق٪ؽق إىل ٩ٛك٫ حنٮ/  «ٚةرٝيين»٤ٚٮ ٝةؿ/ ( 5)

ريق، ٚأمج٫ ٣ِٛ ابلةا٨. 6) ٠ٛةيح ( كيف ا٣ٞؽي٥/ أف ا٣ٛؿاؽ كالرساح ٠٪ةيذةف؛ أل٩٭٧ة يكذ٧ٕبلف يف ا٣ُبلؽ ٗك
 (.596) األػيةر

/ «أ٩خ َة٣ٜ ٨٦ كزةؽ»كٝؽ يٞرتف رصيط ا٣ُبلؽ ث٧ة جي٫٤ٕ ٠٪ةيح ٠ٞٮهل/ ( 7) .. ٠٪ةيح، ال  «دسٮ٩ني َة٣ٞة»، كٝٮهلي
 (.2/285) ابليضٮرميججيغ أف يٛىت ا٣ٕةَل إال ثةلٮٝٮع؛ ألف ا٣ْة٬ؿ ٨٦ ظةهل أ٫٩ ال يؿيؽ إال الٮٝٮع يف احلةؿ. 

ح اإلدمةع( 8) ٨ داكد أ٫٩ 3/591) مٮقٔٮ  ال ثؽ ٨٦ ٩يح.(، كذ٠ؿ ٨ٔ أمحؽ يف ركايح أ٫٩ ال يٞٓ إال ثجيح أك ٝؿي٪ح. ٔك

 =٦ٓ أ٫٩ ينرتط  «إف الرصيط ال حيذةج إىل ٩يح خببلؼ ال١٪ةيح»ٚإف ٝي٢/ ٠يٙ يٞةؿ/  (/274، 2/273) اإلٝ٪ةع( 9)
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 .ٚبل.. كٝٓ، كإال .. إف ٩ٮل  ؛٠٪ةيح يف ظ٫ٞ ..إال ال٧ي١ؿىق؛ ٚرصيط ا٣ُبلؽ 
ريق،  ًٟ »، «أ٩ًخ ثىؿيح ػ٤يح»/ ٠ػكال١٪ةيح/ ٦ة اظذ٢٧ ا٣ُبلؽ ٗك أ٩خ ظؿاـ »، «احلىًَق ثأ٤٬

 كحنٮ ذلٟ. «يلع
ريق، ٚبل ثؽ ٨٦ ٩يح د٧زي  كيٛذٞؿ ال١٪ةيح إىل ٩يح إيٞة٫ٔ؛ إذ ال٤ِٛ ٦رتدد ثني ا٣ُبلؽ ٗك

امؿأة  ٤َٜ اجليب  ؛ ٚٞؽ(9)إًدٍمىةاعن  ٚبل.. كٝٓ، كإال ..  ٪٭٧ة، ٚإف ٩ٮل ثةل١٪ةيًح ا٣ُبلؽى ثح
ِٝ »/ ثٞٮهل ِ٢٪ْ

َ
َيِقْ ةِأ ًٟ / »المؿأد٫ ، كٝةؿ ٠ٕت ث٨ ٦ةلٟ (2)«الْ ٤ً٬ٍ

ى
كل٥ يس٨  (3)«احٍلىًَقٍ ثًأ

 .َبلٝة
، «اقٞيين»، ك«أ٧َٕيين»ك، «ثةرؾ اهلل يل ٚيٟ»/ ٚإف اكف ال٤ِٛ ال حيذ٢٧ ا٣ُبلؽ، ٠ٞٮهل

 كحنٮ ذلٟ، ٚبل يٞٓ ث٫ َبلؽ كإف ٩ٮاق ألف ال٤ِٛ ال يى٤ط هل.« إٝؽم»، ك«ٝٮَل»، ك«زكديين»ك

 :الِمالطَّ لَِّخَم ُطِسَغ

ٍي  ٠  حَمَ  ُط َشْ ) َٞ قِ َل ا١ كلٮ ظ٧١ة؛ اكلؿصٕيح؛ ٚبل يىط َبلؽ ٗري الـكصح كلٮ  (ثً سَ وْ زَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ / 
 «.٩سعذٟ ٚأ٩خ َة٣ٜإف »٤ٕ٦ٞة ىلع ٩سةظ٭ة؛ ٠ػ

 ؛ أل٩٭ة يف ظس٥ الـكصةت يف اع٦ح أظاك٦٭ة.(4)كيىط َبلؽ امل٤ُٞح الؿصٕيح إدمةاع

=
                                         

 ٝىؽ ٣ِٛ ا٣ُبلؽ ملٕ٪ةق كال يسٌق ٝىؽ ظؿكؼ ا٣ُبلؽ ٨٦ ٗري ٝىؽ ٦ٕ٪ةق؟
ذةج إىل ٝىؽ اإليٞةع خببلؼ أصيت/ ثأف الك ٨٦ الرصيط كال١٪ةيح ينرتط ٚي٫ ٝىؽ ال٤ِٛ ملٕ٪ةق، كالرصيط ال حي

 ال١٪ةيح ٚبل ثؽ ٚي٭ة ٨٦ ذلٟ.
 (.597) ٠ٛةيح األػيةر( 1)

ً (، ٨ٔ اعئنح 5254( ابلؼةرم )2) ٮًؿ اِلَّ ى رىقي ٍدًػ٤ىٍخ ىلعى
ي
ة أ ى٧َّ فَّ ابٍ٪ىحى اجلىٍٮًف، ل

ى
ة، ٝىة٣ىٍخ/  ، ك٫ْٛ٣/ أ ٩ىة ٦ً٪ٍ٭ى كىدى

ة/  ى٭ى ةؿى ل ٞى ، ذى ٟى ٍ٪٦ً ً ٮذي ثًةِلَّ ٔي ى
ِٝ »أ ِ٢٪ْ

َ
ي٣ٍ، الَيِق ةِأ ِِ َٓ ِ ْؼِت ة ُْ ْػ  َٜ َ١». 

ا 2769(، كمك٥٤ )4498( ابلؼةرم )3) ؾى يًضى اهللي يًف ٬ى ٍٞ ىتَّ حى ٥ٍ ظى ٬ي ٪ٍؽى ًٔ ٮيًن  ًٟ ٚى١ي ٤ً٬ٍ
ى
يًت/ احٍلىًَق ثًأ

ى
أ ٤ٍخي اًلٍمؿى ٞي (، كٚي٫/ ذى

ٍمًؿ.
ى
 اأٍل

ح اإلدمةع( 4) ميغ اإلقبلـ ]دَق ادلي٨ ث٨ دي٧يح احل٪جٌل[ ٣ٕؽـ اػذيةر »(، كٝةؿ النيغ اث٨ ثةز/ 612، 3/541) مٮقٔٮ
 =كٝٮع ا٣ُبلؽ ىلع الؿصٕيح إال ثٕؽ ٔٞؽ أك رصٕح .. ٝٮؿ ًٕيٙ خمة٣ٙ لؤلد٣ح الرشٔيح، كال أ٥٤ٔ هل ق٪ؽا كال 
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 :الِمالطَّ لَِّخَم ٰ َعَلى ِةالَيِواِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ٰ حَمَ  ثِ يَ َل ٬ِ ال ٍي  ٠  لََعَ َٞ قِ َل ا١ ِ ٢ْ مِ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ /  ظني ا٣ُبلؽ، ٚبل يىط َبلؽ  (ِٚ ٢  ٍَ ٥ُ ٢ْ ًك ل
ُبلؽ املؿأة ٝج٢ ٩سةظ٭ة ٠امؿأة ثةٔذجةر أ٩٭ة اك٩خ زكصذ٫ اكبلةا٨، كال ثةٔذجةر ٦ة قي١ٮف؛ 

 كلٮ ٤ٕ٦ٞة ىلع ٩سةظ٭ة.

 :الِملطَِّل ِدِصَكاِل ُطِسَغ

ِ  ػِ ْه َٜ ا١ْ  ُط َشْ ) ٍي ل  قِ َل ٢
َ
ٍي  ََ ْٙ ١َ  ػَ ِه ْٜ حَ  نْ / أ ِ  قِ َل ا١ ؛ أم اقذ٧ٕةهل يف ٦ٕ٪ةق؛ ٚبل يىط (اهُ ٨َ ْٓ ٥َ ل

َبلؽ ٨٦ ظىك َبلؽ ٗريق؛ ٠ٞٮهل/ ٝةؿ ٚبلف/ زكصيت َة٣ٜ، كال مم٨ ص٭٢ ٦ٕ٪ةق، كال مم٨ 
 قجٜ لكة٫٩ ث٫. 

ل٥ يس٨ ٦ة كحم٢ ٬ؾا الرشط ٔ٪ؽ كصٮد الىةرؼ؛ اكملؽرس، كاذلم حييك الكـ ٗريق، أ٦ة  
 وةرؼ .. ٚبل ينرتط ٝىؽ.

الٔجة؛ ثأف ٝىؽ ال٤ِٛ دكف املٕىن، أك ّ٪٭ة أص٪بيح .. كٝٓ كلٮ ػةَج٭ة ثة٣ُبلؽ ٬ةزال أك 
 ا٣ُبلؽ؛ أل٫٩ َبلؽ وةدؼ حم٫٤.

، ٚيٞٮؿ الٮًلي٢/ «مٮٍلٟ ٚبل٩ةٚبل٩ح زكصخ ثجيت »كإف اكف ا٣ٞةث٢ كًليبل .. ٚيٞٮؿ الٮيل/ 
 ل٥ يىط كإف ٩ٮاق.« .. هل»، ٚإف ل٥ ي٢ٞ «سةظ٭ة هلٝج٤خ ٩»

 ، كيٞج٢ الـكج.«ث٪خ مٮيلك ٚبل٩حزكصذٟ »كإف اكف املٮصت كًليبل .. ٝةؿ/ 
ٝج٤خ »، ٚيٞٮؿ/ «زكصخ مٮٍلٟ ٚبل٩ة ث٪خ مٮيلك ٚبلف ٚبل٩ح»كإف اك٩ة كًلي٤ني .. ٝةؿ/ 

 «.٩سةظ٭ة هل

 : الِمالطَّ ُةَزِوُص

ٍي  ةُ رَ ٬ْ ُن )  قِ َل ا١
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ َ  ٩ِ خِ سَ وْ ؾَ ل

ْ
 »/ ةِ ارِضَ ال

َ
ِ ٌَ  ِج ٧ْ أ ِ َٖ ا١ْ  ِفْ وَ ، «ٌٚ ا١  ػٌ ٨ْ ٪ِ »/ ثِ تَ ائ

=
                                         

 (.513) اػذيةراد٫(، ثٮاقُح 29/315) دل٧ٮع ٚذةكاق. «ق٤ٛة
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 ٌَ ِ  .(9)«(ٌٚ ا١

ْ ثً َٖ ١ُ  ثُ َٓ سْ الؽي )  ٨٦ َبلؽ أك ٗريق. (ِع ٬ْ سُ الؽر  ٦َ ٤ِ  ةُ ؽي ٥َ / ال
ْ  در ًًع/ رَ َشْ وَ )  ؽْ ٥َ ال

َ
ِ  ةِ أ   ْيِ دَ  ٍق َل ٌَ  ٦ْ ٤ِ  ِح َك  انل  َلٰ إ

ِ ةَ ٰ وَ  ةِ ػي ِٓ ا١ْ  ِفْ  ٦ٍ ائ  .(ٍص ٬ْ ُه َمْ  ٩ٍ سْ لََعَ
 يه اآلديح.ٝٮهل/ )ىلع كص٫ خمىٮص( أم برشكط خمىٮوح، 

 كأػرص ٦٪٫ أف يٞةؿ/ رد ٤ُ٦ٞح رصٕيح إىل اجلاكح ث٘ري ٔٞؽ.
َؽيََّؼُٰج ٱوَ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(2)كظس٥ الؿصٕح زةثخ ثةإلدمةع ٍُ ب ََّ ذََؾَٰرَث  ل ِٓ ُُفِص

َ
ََ ةِأ بَّطب َحََتَ

ََّ ِِف َذٰلَِم  -إىل ٝٮهل/- كُُروٓءٖ   َضقُّ ةَِرّدِِْ
َ
ََّ أ ُٓ ، كٝٮؿ اجليب (3)الؿصٕح /كالؿد، [228]ابلٞؿة/  ﴾َوُبُػٔتَلُ

٫َا»/ يف ظؽير اث٨ ٧ٔؿ   ْٓ ، كال (4)ظٛىح كراصٕ٭ة ، ك٤َٜ اجليب «ُمْؽهُ ٢َُْ٘يَاِس

                                        
 كيسذت يف وي٘ح ا٣ُبلؽ/( 1)

زيؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ يلع ي٧ين اجلجكيح حي٢٧ ثُةٝح مؼىيح ر٥ٝ )...( وةدرة ٨٦ )...( احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ٤َٜ 
ثذةريغ )...( زكصذ٫ ٚبل٩ح ث٪خ ٚبلف ا٣ٛبل٩يح ي٧٪يح اجلجكيح حت٢٧ ثُةٝح مؼىيح ر٥ٝ )...( وةدر ٨٦ )...( ثذةريغ 

، ك٬ٮ ملكٙ خمذةر ذللٟ. -الٮاٝٓ أك اثلة٩يح، أك اثلةثلح، أك ٤َٞذني أك زبلزة حبكت-)...(، ٤َٞح كاظؽة يه األكىل، 
إف اقذؽىع -اكف ذلٟ يف قةٔح ٠ؾا ٨٦ يٮـ ٠ؾا ثذةريغ ٠ؾا ٨٦ م٭ؿ ٠ؾا ق٪ح ٠ؾا ٬ضؿيح، املٮاٜٚ ٠ؾا ٦يبلديح 

 ، كم٭ؽ ٤ٔي٫ ٚبلف، كٚبلف، كيٌةؼ ثى٧ح امل٤ُٜ.-احلةؿ ذ٠ؿق
 كوٮرة دٔٮل ا٣ُبلؽ/

٩ح ... ٤َٞح أك ٤َٞذني أك زبلزة يف ظةؿ ٩ٛٮذ ذلٟ ٦٪٫، أف يٞٮؿ ٧ٔؿك/ أديع أف زيؽ ث٨ ٧ٔؿك ... ٤َٜ مٮٍليت ٚبل
 كيل ٤ٔي٫ ثح٪ح.

 (.2/291) اإلٝ٪ةع(، 541) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/819) حتٛح ال٤جيت(، 462، 397)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)
 (/ كالؿد/ الؿصٕحي ثةدٛةؽ املٛرسي94/335.٨) ٩٭ةيح امل٤ُت( 3)

(، 2797(، كاحلةز٥ )4276، 4275، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ٧ٔؿ 2196(، كاث٨ ٦ةص٫ )2283( أثٮ داكد )4)
 (.993كاذل٬يب، كاألبلةين، كالٮاديع )
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 .(9)٦٭ؿ هلة كال ٔٮض إدمةاع

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ َٓ سْ الؽي  نُ َك رْ أ
 .(ثٌ َٖ يْ ِن ) -9
 .(٠ي حَمَ وَ ) -2
 .(ٌّ َتِ ؽْ مُ وَ ) -3

 :ِةَعِدالسَّ ِةَػِيُغُسِوُط ِص

ْوُط ِن )  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ َٓ سْ الؽي  ثِ َٖ يْ ُشُ
9- ( َ١ ْٙ ٌَ  ُ ِ  ؽُ ِٓ ْل ي ْ ة ًٟ / »ة اكف؛ ٠ػحي؛ رص(ادِ ؽَ ٥ُ ال ردددٟي جلاكَح، »ك ك٦ة درصؼ ٦٪٭ة،« راصٕذي

 «.٩سعذيٟ»/ أك «دـكصذيٟ»، أك ٠٪ةيح؛ ٠ػ/ «كأمك١ذٟ ٤ٔي٫
 كال يىط ث٘ري ٣ِٛ؛ ٧٠ة لٮ كَب٭ة ثجيح الؿصٕح.

ٚٞؽ .. إف رددت ٦ة أػؾد٫ »أك/ « راصٕذٟ إف مبًخ »٠أف ٝةؿ/  ؛؛ ٤ٚٮ ٤ٜٔ(ْيٌ شِ ٨ْ تَ وَ ) -2
 .. ل٥ دىط الؿصٕح.« راصٕذٟ

 ل٥ دىط الؿصٕح.« .. راصٕذٟ م٭ؿا»؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ (ٍج يْ رِ ٬ْ حَ  مُ ػَ َْ وَ ) -3

 :ِةَعِدالسَّ لَِّخُغُسِوُط َم

ْوُط حَمَ )  /(ثٌ يَ اجِ ٥َ ثَ  ثِ َٓ سْ الؽي  ٠  ُشُ
 ؛ ػؿج ث٭ة األص٪بيح، كاأل٦ح ٚرشاؤ٬ة ثٕؽ ثيٕ٭ة ال يكُل رصٕح.(ثً سَ وْ زَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9
أ٦ة ٗري املؽػٮؿ ث٭ة .. ٚذبني ٦جةرشة كال رصٕح ٤ٔي٭ة إال ثٕٞؽ  ؛(ةً ءَ ٬ْ ٌُ ٬ْ ا مَ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -2

                                        
ح اإلدمةع(، 465)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.3/594) مٮقٔٮ
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 ؛ إذ ال ٔؽة ٤ٔي٭ة.(9)صؽيؽ إدمةاع
 كاملجةرشة.كال ثؽ يف ادلػٮؿ ٨٦ ظٞيٞح الٮطء ٚبل يسٌق اخل٤ٮة 

 ؛ ٤ٚٮ ٤َٜ زكصذي٫ كراصٓ إظؽا٧٬ة ٦ج٭٧ح .. ل٥ دىط الؿصٕح.(ثً ٨َ يي َٓ ا ٤ُ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -3
ِ ا َٛ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -4 ِ  ثً ٢َ اة  ػؿج ث٫ املؿدؽة، ٚبل دىط رصٕذ٭ة ظةؿ ردد٭ة. (٠  طِ ٢ْ ل
 صؽيؽ.، ػؿج ث٫ املٛكٮخ ٩سةظ٭ة ٚبل رصٕح ٚي٭ة، ث٢ تكرتد ثٕٞؽ (ثً َٜ ٢ي ٍَ ا ٤ُ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -5
ِ ٫َ ِٛ َل ٌَ  نُ ٬ْ كَ وَ ) -6 ِْ َل ا ة ؛ ألف امل٤ُٞح ثٕٮض ٝؽ اٚذؽت ٩ٛك٭ة، ٚبل رصٕح ٤ٔي٭ة (ٍض ٬َ  

 إال ثٕٞؽ صؽيؽ إدمةاع، ٧٠ة دٞؽـ.
؛ ٚإف ٤َٞ٭ة احلؿ زبلزة، أك ا٣ٕجؽ ازجذني .. (2)إدمةاع (ًف ٬ْ خَ ْف مُ  ْيَ ا دَ ٫َ ِٛ َل ٌَ  دِ ػَ َْ  نُ ٬ْ كَ وَ ) -7

٩سةظة وعيعة كيؽػ٢ ث٭ة ثؾ٠ؿ ٦٪ترش، كدبني ٦٪٫؛ ٣ٞٮهل  ل٥ حت٢ هل ظىت د٪١ط زكصة ٗريق
ا ـَََل ََتِوُّ َلُ ﴿/ دٕةىل َٓ هُ  ۥـَإِن َؼيََّل َ ٰ حَِِهَص َزوبًسا َدۡيب ُد َضتَّ َۢ َبػب ةه ك، [231]ابلٞؿة/  ﴾ۥر ٌِ

ى
أ / ٝىة٣ىٍخ اٍمؿى

ة  كٍَّصخي زىكٍصن ـى إًينِّ دى يًن، كى ٞى َّ٤ َى ٍكيًج  ٮؿى اهللً إًفَّ زى ٫ي إًالَّ ٦ًس٢ٍي يىة رىقي ٕى ٨ٍ ٦ى ى٥ٍ يىسي ل ٢ى يًب، كى ػى رٍيىقي ٚىؽى دى
ًؿ؟ كَّ

ى
ٍكيًج األ ـى ً ًظ٢ُّ ل

ى
، ٚىأ ءو ٍ ى٥ٍ يىًى٢ٍ ٦ًينِّ إًىلى يشى ةن، ل اًظؽى ٪ىحن كى بيًٍن إًالَّ ٬ى ؿى ٍٞ ٍؽثىًح، ٚى٤ى٥ٍ حى ٮؿي  ال٭ي ةؿى رىقي ٞى ذى

ِل َضَّتي يَُؼوَق ا»/  اهللً وي
َ
ِٝ ال َفْي٢ََخ٩ُ لَ َت٢ِ َي لَِؾوِْس ُْ ِٝ َوحَُؼوِِق  َفْي٢ََخ ُْ ، كاملؿاد (3)«لَعُؽ 
 .٫ ثة٣ٕك٢ جبة٦ٓ الزلةجِّ ثة٣ٕكي٤ح/ اجل٧ةع، ال اإل٩ـاؿ، مي 

؛ لآليح (4)؛ ٤ٚٮ ا٩ذ٭خ ا٣ٕؽة .. ل٥ حي٢ مل٤ُٞ٭ة  مؿاصٕذ٭ة إدمةاع(ةِ ػي ِٓ ا١ْ  ا ِفْ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -8
٩ىٍخ  ؛ ٌٚق ظؽير ٢ٕٞ٦ ث٨ يكةر (5)الكةثٞح، كحي٢ هل ٩سةظ٭ة ثٕٞؽ صؽيؽ إدمةاع ٝةؿ/ اكى

                                        
ح اإلدمةع(، 398)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.595، 3/535) مٮقٔٮ

٢ُّ كأدمٕٮا ىلع أف الؿص٢ إذا » (/499)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2) هل إال ثٕؽ زكج ]ٗريق[ ىلع ٦ة  ٤ََّٜ امؿأد٫ زبلزنة/ أ٩َّ٭ة ال حتى
ة ال دؿيؽ ث٫ إظبلالن؛ ٚبل ثأس ، صةء ث٫ ظؽير اجليب  كا٩ٛؿد قٕيؽ ث٨ املكيت، ٚٞةؿ/ إف دـكص٭ة دـكجٍينة وعيعن

ح اإلدمةعكا٩ْؿ  .«أف يزتكص٭ة األكؿ  (.532- 529، 285-3/282) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اعئنح 9433(، كمك٥٤ )5265( ابلؼةرم )3)

ح اإلدمةع( 4)  (.597، 587 – 3/589) مٮقٔٮ

 (.397)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)
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، ثي٥َّ  حه ٕى ي رىٍص ٝنة هلى بلى َى ة  ٭ى ٞى َّ٤ َى ة إًيَّةقي، ثي٥َّ  ٍعذي٭ى ٩ٍسى
ى
٥ٍّ يًل ٚىأ دىةيًن اٍب٨ي خى

ى
َّ ٚىأ تي إًيلى ُى ٍ ٍػخه ختي

ي
ة يًل أ ٭ى ًلى  دىؿى

ة، ذى  جي٭ى ُي ٍ دىةيًن خيى
ى
َّ أ جىٍخ إًيلى ًُ ة ػي ة، ٚى٤ى٧َّ تي٭ى ؽَّ ًٔ ٍخ  ٌى ٞى ىتَّ اٍج / ظى ٤ٍخي  »ٞي

ى
، كىاهللً الى أ اذي١ى عٍ ٩ٍسى الى ثىؽن

ى
ة أ ، «٭ى

 / ًؾقً اآٍليىحي ٣ىٍخ ٬ى ـى / ٚىًٌقَّ ٩ى ًُ ﴿ٝىةؿى ُخ ََ  ىّجَِصآءَ ٱِإَوَذا َؼيَّلب ن يَِِهطب
َ
ََّ أ ُْ ُغئُ ََّ ـَََل َتػب ُٓ َسيَ

َ
ََ أ َذَتيَؾب

 ِ ً ة ُٓ َِ  ةَحب
ْ ا ٔب ََّ إَِذا حََرَٰع ُٓ َنَٰس زب

َ
ُروِفن ٱأ ػب ٍَ ب /  [232]ابلٞؿة/  ﴾ل ، ٝىةؿى ٨ٍ يى٧ًييًن »اآٍليىحى ٍؿتي خى َّٛ ٚىسى

ة إًيَّةقي  ٍعذي٭ى ٩ٍسى
ى
 (9)«ٚىأ

 :ِعِذَتِسُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(انِ ٨َ اثْ  ِّ َتِ ؽْ ٥ُ ُشُ
 ؛ ٚبل دىط رصٕح م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9
 وَ ) -2

َ
ِ  ِح َك انل   ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ  ؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل.(٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

، املعؿـ، كا٣ٕجؽ كلٮ ث٘ري إذف قيؽق، كالكٛي٫ كلٮ ث٘ري إذف كحل٥ٕ٩٫، دىط مؿاصٕح 
ل٥ يىط ٩سةظ٭٥؛ ألف الؿصٕح اقذؽا٦ح ٩سةح ال كإف ك٤ُ٦ٜ األ٦ح كإف اكف حتذ٫ ظؿة، 

 اثذؽاء، كاالقذؽا٦ح أٝٮل ٨٦ االثذؽاء.

 :ِةَعِدالسَّ ُةَزِوُص

  /ثِ َٓ سْ الؽي  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ ةَ  ْيَ ًٛا دَ َل ٌَ  ٩ِ خِ َٜ ٢ي ٍَ ٥ُ ػ ل ِ ػي ِْ  ِفْ  ِهَ وَ  ٦ٍ ائ  ، «ِٝ خُ ْٓ اسَ رَ »/ ٩ِ ح

َ
 /وْ أ

« 
َ
ِ ؛ «ِٝ خُ ْٟ َف مْ أ ِ َٖ ا١ْ  ِفْ وَ ، ةً ارِضَ ضَ  ْج ٧َ َك  نْ إ  «ًػا٨ْ ٪ِ  ُج ْٓ اسَ رَ »/ ثِ تَ ائ

َ
 » /وْ ، أ

َ
، أك/ «(ًػا٨ْ ٪ِ  ُج ْٟ َف مْ أ

 .(2)كي٪ٮم الؿصٕح« دـكصخ ٬٪ؽا»
                                        

 ( ك٬ؾا 2187.٫ْٛ٣(، كأثٮ داكد )4529( ابلؼةرم )1)

 كيسذت يف وي٘ح الؿصٕح/( 2)
مؼىيح ر٥ٝ )...( وةدر ٨٦ )...( احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ راصٓ زيؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ يلع ي٧ين اجلجكيح حي٢٧ ثُةٝح 

ثذةريغ )...( ٤ُ٦ٞذ٫ ٚبل٩ح ث٪خ ٚبلف ا٣ٛبل٩يح ي٧٪يح اجلجكيح حت٢٧ ثُةٝح مؼىيح ر٥ٝ )...( وةدر ٨٦ )...( 
ثذةريغ )...(، ك٬ٮ ملكٙ خمذةر ذللٟ. اكف ذلٟ يف قةٔح ٠ؾا ٨٦ يٮـ ٠ؾا ثذةريغ ٠ؾا ٨٦ م٭ؿ ٠ؾا ق٪ح ٠ؾا 

 = ، كم٭ؽ ٤ٔي٫ ٚبلف، كٚبلف، كيٌةؼ ثى٧ح املؿاصٓ.-اقذؽىع احلةؿ ذ٠ؿقإف -٬ضؿيح، املٮاٜٚ ٠ؾا ٦يبلديح 
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َ  /ثً َٖ ١ُ  ءُ َل يْ اْلِ )
ْ
 .(ُٗ ٢ِ ال

ٰ اِل  ٍج وْ زَ  ُٗ ٢ِ ًًع/ ضَ َشْ وَ ) ا٢َ ٍْ ٤ُ  ٩ِ خِ سَ وْ زَ  ءِ ْط وَ  ٦ْ ٤ِ  اِع ٨َ خِ ٤ْ لََعَ  )، أك مؤبؽا (ًٜ
َ
  وْ أ

َ
 ٦ْ ٤ِ  َثَ كْ أ

 
َ
  ثِ َٓ بَ رْ أ

َ
 .(ؽٍ ٫ُ كْ أ

 ٝٮهل/ )ظ٤ٙ( أػؿج اال٦ذ٪ةع ث٘ري ظ٤ٙ كإف َةؿ؛ ٚبل يسٮف إيبلء.
 ثةجلاكح.كٝٮهل/ )زكج( أػؿج ظ٤ٙ ٗري الـكج؛ اكلكيؽ، أك األص٪يب كلٮ ٫ٞ٤ٔ 

 كٝٮهل/ )٨٦ كطء( أػؿج ٦ة لٮ ظ٤ٙ ىلع ٗري الٮطء؛ اكتلٞجي٢.
كٝٮهل/ )أكرث ٨٦ أربٕح أم٭ؿ( أػؿج ٦ة لٮ ظ٤ٙ ىلع أربٕح أم٭ؿ ٚأ٢ٝ، ٚبل يسٮف 

 إيبلء.

( 
َ
 /(ثٌ خي ـِ  ءِ َل يْ اْلِ  نُ َك رْ أ
ِ  ٌف ٬ْ ٢ُ حَمْ ) -9  .(٩ِ ة
 .(٩ِ يْ ٢َ َْ  ٌف ٬ْ ٢ُ حَمْ وَ ) -2
 .(ةٌ ػي ٤ُ وَ ) -3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4
 .(جٌ وْ زَ وَ ) -5
 .(ثٌ سَ وْ زَ وَ ) -6

=
                                         

 ٚإف اكف دل٭ٮال دلل الاكدت .. ٝةؿ/
احل٧ؽ هلل، كبٕؽ/ ٚٞؽ ظرض دلم زيؽ ... كأٝؿ ثأ٫٩ ٝؽ ٤َٜ زكصذ٫ ٚبل٩ح ... ٤َٞح كاظؽة رصٕيح، ك٬ٮ ملكٙ خمذةر 

 ، كم٭ؽ ٤ٔي٫ ٚبلف، كٚبلف، كيٌةؼ ثى٧ح املؿاصٓ.ذللٟ يف قةٔح ...، ك٬ٮ اآلف يؿاصٕ٭ة إىل ٔى٧ذ٫ يف قةٔح ...
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 :ُِِب ِفِوُلِخَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ِ  ِف ٬ْ ٢ُ طْ ٥َ ال   /(٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ  /٩ِ ة
ـْ ) -  ا

َ
 ٤ٚٮ ظ٤ٙ ث٘ري اهلل .. ل٥ يس٨ مٮحلة؛ ٣ٕؽـ ا٩ٕٞةد ي٧ي٪٫. ،(اَلٰ َٓ تَ  َّلِلِ  ثً َٙ ِن  وْ ٥ًا أ

- ( 
َ
/ ، أك«ٕٚجؽم ظؿٌّ » /أك «ٚأ٩ًخ َة٣ٜ..إف كَبذيٟ »٠ٞٮهل/ ث٪عٮ ٩ؾر؛  (مُ ؾَ ٢ْ يَ  ا٤َ  امَ َِتَ ا١ْ  وِ أ

ٜه .. إف كَبذٟ »  .«٫٤٤ٚ يلعَّ وبلةه أك وٮـ أك ظشٌّ أك ٔذ

 :ُِِيَلَع ِفِوُلِخَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ِف ٬ْ ٢ُ طْ ٥َ ال
َ
؛ ٤ٚٮ ظ٤ٙ أال يكذ٧ذٓ ث٭ة  ث٧ة (ِع  َشْ  ءٍ ْط وَ  كَ ؽْ حَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ / أ

الٮطء، أك أال يُأ٬ة يف ادلثؿ أك أال يُأ٬ة كيه ظةاي أك حمؿ٦ح أك وةا٧ح .. ل٥ يس٨ دكف 
 مٮحلة.

 :ِةدَُّناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  ةِ ػي ٥ُ ال
َ
  ػَ يْ ؾِ حَ  نْ / أ

َ
ٰ أ   ثِ َٓ بَ رْ لََعَ

َ
ٌَِ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)إدمةاع ٧ٝؿيح (ؽٍ ٫ُ كْ أ لَُٔن  ََ يُؤب ي ِ ىّذِلَّ

ًب حََربُُّص  ِٓ ِ رِٖۖ نَِّصآن ُٓ شب
َ
َبَػثِ أ رب

َ
؛ ٤ٚٮ ظ٤ٙ أال «كاهلل ال أَؤؾ مخكح أم٭ؿ»، حنٮ/ [226]ابلٞؿة/  ﴾أ

. ٍٮؿو  يُأ٬ة أربٕح أم٭ؿ أك أ٢ٝ .. ل٥ يس٨ مٮحلة، ٚإف أ٤َٜ أك أثؽ .. ٚ٭ٮ مي

 :الِءِياإِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  ٌَ ْٙ / ١َ ءِ َل يْ اْلِ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي  ؛ ٤ٚحف هل ٣ِٛ خمىٮص.(٩ِ ة

 :ِيِلِوُناِل ِجِوُغُسِوُط الصَّ

ْوُط الؾي ) ْ  ِج وْ ُشُ  /(انِ ٨َ اثْ  ِِلْ ٬ْ ٥ُ ال
9- ( ِ  ل٥ يس٨ مٮحلة؛ ٣ٕؽـ ا٦ذ٪ة٫ٔ ثةحل٧ني... ؛ ٤ٚٮ اكف دلجٮبة ٦سبل (٩ِ ئِ ٌْ وَ  نُ َك ٤ْ إ

                                        
 (.544) ٠ٛةيح األػيةر( 1)
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؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل خمذةرا؛ ٚبل يىط إيبلء ويب كدل٪ٮف كم١ؿق؛ (٩ِ ِٛ َل ٌَ  ثُ طي ِن وَ ) -2
 ا٩ٕٞةد ي٧ي٪٣.٫ٕؽـ 

 :اََِئِطَو ًِِم ٰ ىَلِوُناِل ِةَدِوالصَّ ُطِسَغ

ْ  ثِ سَ وْ الؾي  ُط َشْ ) ِ / ا٫َ ئِ ٌْ وَ  ٦ْ ٤ِ  ََلٰ ٬ْ ٥ُ ال ؛ ٤ٚٮ اك٩خ حنٮ ردٞةء .. ل٥ يس٨ إيبلء؛ ٣ٕؽـ (٩ُ ٧ُ َك ٤ْ إ
 ا٦ذ٪ة٫ٔ ثةحل٧ني.

 : الِءِياإِل ُةَزِوُص

  /ءِ َل يْ اْلِ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  َل  اللِ وَ »/ ٩ِ خِ سَ وْ ؾَ ل

َ
  «.كِ ؤُ ٌَ  أ

َ
 َل  اللِ وَ »/ وْ أ

َ
 ثَ َف َخْ  كِ ؤُ ٌَ  أ

 
َ
 .«(ؽٍ ٫ُ كْ أ

 : الِءِياإِل ُهِهُح

 /(ءِ َل يْ اْلِ  ٣ُ سْ ضُ )
ـَإِن ـَآُءو ـَإِنَّ ٱهلَل َدُفٔرٞ ﴿ملة ٚي٫ ٨٦ اإليؾاء ل٤ـكصح، كيؽؿ هل ٝٮهل دٕةىل/  ؛(٣ُ يْ ؽِ طْ الي ) -9
 ًٞ  أ٩٭٥ اردسجٮا ذ٩جة حيذةج إىل امل٘ٛؿة. ، دؿ ىلع]ابلٞؿة[ ﴾226رَِّضي
 وَ ) -2

َ
ِ  ني أ ْ  اءِ يَ ِٜ ا٧ْ  ػَ ْٓ بَ  ِج وْ الؾي  ثَ اَْلَ ٍَ ٤ُ  ثِ سَ وْ ٢ؾي ل كيه أربٕح أم٭ؿ ٧ٝؿيح ٦٪ؾ آىل يف  (ةػي ٥ُ ال

 زكصح، أك ٨٦ الؿصٕح يف الؿصٕيح، ٚذُةبل٫ ثأظؽ أمؿي٨/ 
- ( ِ ًٞ  هللَ ٱـَإِن ـَآُءو ـَإِنَّ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(ثِ ئَ يْ َٙ ا١ْ ة ، كاملؿاد ثة٣ٛيبح ]ابلٞؿة[ ﴾226َدُفٔرٞ رَِّضي

، ٚإف اكف اعصـا ٨ٔ اجل٧ةع ظكة أك رشاع .. رصٓ ثة٣ٞٮؿ، (9)اجل٧ةع إذا اكف ٝةدرا ٤ٔي٫ إدمةاع
 ك٦ىت ٦ة ٝؽر .. اعد ثةجل٧ةع.

- ( 
َ
ٍي  وِ أ ْ ﴿/ ل٧٤ؿأة املع٤ٮؼ ٤ٔي٭ة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل (قِ َل ا١ َؾٰقَ ٱِإَونب َغَزُمٔا ٍِيٌع  هللَ ٱـَإِنَّ  ىؽَّ َش
 ًٞ  .]ابلٞؿة[ ﴾227َغيِي

                                        
 «.كأدمٕٮا ىلع أف ا٣ٌقء/ اجل٧ةع إذا ل٥ يس٨ هل ٔؾر» (/424)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)
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 وَ ) -3
َ
ِ  ني أ ِ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  َٚ يْ ٢ِ ٍْ الي  ٣ِ ازِ طَ ٢ْ ل ٤َٞح كاظؽة ٩يةثح ٔ٪٫؛ أل٫٩ ال قبي٢  (ا٥َ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  َّ ٨َ خَ ا ا٤ْ ذَ إ

إىل دكاـ إرضار٬ة، كال إىل إصجةرق ىلع ا٣ٛيبح، كا٣ُبلؽ يٞج٢ اجليةثح ٚ٪ةب ٔ٪٫ احلةز٥ ٔ٪ؽ 
 .اال٦ذ٪ةع
ثؽ ٨٦ ظٌٮرق؛ حلثجخ ا٦ذ٪ة٫ٔ، ظىت لٮ م٭ؽ ٔؽالف ثؾلٟ .. ل٥ ي٤ُٜ ٤ٔي٫ ظىت كال 

 حيرض، ٚإف دٕؾر ظٌٮرق جلعٮ ٗيجح .. ٠ٛخ ابلح٪ح ك٤َٜ ٤ٔي٫ يف ٗيبذ٫.
 .ل٥ يٞٓ الـااؽ.. ٚإف ٤َٜ احلةز٥ أكرث ٨٦ كاظؽة رصٕيح  

 .ل٥ يٮٝٙ؛ أل٫٩ ظٞ٭ة، ٤ٚ٭ة إقٞة٫َ.. ٚإف ل٥ تكأؿ كآزؿت الىرب 

٫َاُر   ِ  / ٤َ ثً َٖ ١ُ )ا١
ْ
ِي  ٦َ ٤ِ  ذٌ ٬ْ عُ أ ْ٭ؿ »؛ ألف وٮرد٫ األو٤يح أف يٞٮؿ لـكصذ٫/ (ؽِ ٫ْ ا١ ٌ ٠ى ٩ٍخ يلعى

ى
أ

َلِّ 
ي
ٍكج« أ َـّ ة مؿًلٮب ال

ى
ٍؿأ ال٧ٍى ٮب كى ٓ الٌؿ٠ي ًً ٮ ٫َّ٩ي مى

ى
ٗىريق؛ أًل ٍ٭ؿ دكف  ٌْ  .كػىٮا ا٣

َ َشْ وَ ) ُ  ِفْ  ٩ُ خَ سَ وْ زَ  ِج وْ الؾي  ٩ُ يْ بِ ْل ًًع/ ت
ْ
ِ  ثِ ٤َ ؽْ ال  ا٣يت ل٥ دس٨ ظبل هل. (٩ِ ٤ِ ؽَ طْ ٥َ ة

( 
َ
ِ   نُ َك رْ أ   ارِ ٫َ ا١

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 .(ؽٌ ا٪ِ َِ ٤ُ ) -9
 .(ا٫َ ٨ْ ٤ِ  ؽٌ ا٪َ َِ ٤ُ وَ ) -2
ِ  ٩ٌ تي َل مُ وَ ) -3  .(٩ِ ة
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

ٍَِظُناِل ُطِسَغ  :ِسا

ْ  ُط َشْ )  /از٪ةف (ؽِ ا٪ِ َِ ٥ُ ال
 .كلٮ ٫ٞ٤ٔ ثةلـكاج ؛ ٠كيؽ، كأص٪يبٚبل يىط ا٣ْ٭ةر ٨٦ ٗري الـكج؛ (ًساوْ زَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9
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 ؛ ٚبل يىط ا٣ْ٭ةر ٨٦ ويب كدل٪ٮف كم١ؿق.(٩ُ ُٛ َل ٌَ  صر ِه يَ )كًلٮ٫٩  -2

ٍََظُناِل ُطِسَغ  ا:ََِيِم ِسا

ْ  ُط َشْ ) َٞ ٫َ ٨ْ ٤ِ  ؽِ ا٪َ َِ ٥ُ ال ؛ ٚبل يسٮف ا٣ْ٭ةر ٨٦ ٗري الـكصح ٤٧٧٠ٮًلح، (ثً سَ وْ ا زَ ٫َ جُ ٬ْ ا/ 
 .كلٮ ٫ٞ٤ٔ ث٪اكظ٭ةكأص٪بيح، 

 :ُِِب ُِبََّػُناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ِ  ٩ِ تي َل ٥ُ ال  /زبلزح (٩ِ ة
9- ( َٞ ْ٩ُ ٧ُ ٬  

ُ
أ٩خ ظؿاـ يلع ٠عؿ٦ح »، أك/ «أ٩خ يلع ٠ْ٭ؿ أيب»؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ ٨٦ ثين آدـ (َثٰ جْ أ

 ) كقٮاء مج٭٭ة ث٭ة اكم٤ح .. ل٥ يس٨ ّ٭ةرا، «اثحادل
َ
؛ ٠ْ٭ؿ٬ة أك ٚؼؾ٬ة أك (ا٫َ ٨ْ ًءا ٤ِ ؾْ سُ  وْ أ

 .ثُ٪٭ة
ِ ) ىلع اتلأثيؽ (٤ًاؽَ حَمْ )كأف دسٮف  -2 ٧ذ٫ كػةتل٫، (ٍب َف جَ ة  )؛ ٠أ٫٦ كبجذ٫ كأػذ٫ ٔك

َ
 وْ أ

 ) ؛ ٠ؾلٟ(اٍع ىَ رَ 
َ
، ٤ٚٮ مج٭٭ة ثأص٪بيح كلٮ حمؿ٦ح ٤ٔي٫؛ ٧٠رشًلح أثي٫؛ ٠ـكصح (ةٍ ؽَ ا٪َ َه مُ  وْ أ

 ك٦زتكصح كمبلٔ٪ح كأػذ٭ة كػةتل٭ة .. ل٥ يس٨ ّ٭ةرا.
َ )ك -3 ؛ ٚإف اك٩خ ظبل هل ٨٦ ٝج٢؛ ٠أـ زكصذ٫، أك ثجذ٭ة ٨٦ (٠ُ تْ رَ  ٦ْ ٤ِ   َلُ لًّ ضِ  ٦ْ سُ حَ  ٣ْ ل

 .(9)زكج قةثٜ، أك زكصح اث٪٫، أك زكصح أثي٫ ا٣يت ٩سع٭ة ثٕؽ كالدد٫ .. ل٥ يس٨ ّ٭ةرا

 :اِزََالظِّ ِةَػِيِص ُطِسَغ

ِ   ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ُ  ٌَ ْٙ ١َ  /ارِ ٫َ ا١ ِ  ؽُ ِٓ ْل ي رصيط  ك٬ؾا ّ٭ةر« أ٩خ يلع ٠ْ٭ؿ أَل»؛ ٠ٞٮهل/ (٩ِ ة
ٚي١ٮف  «٠ْ٭ؿ أَل أك ثُ٪٭ة أك ٚؼؾ٬ة.. أقٟ، أك يؽؾ، أك رص٤ٟ ر»/ حنٮ/ ، ك٦س٫٤(2)إدمةاع

اكف ..  «٠ؿأس أَل، أك ٠ٕني أَل، أك ٠أَل، أك ٠سؽم أَل»/ رصحية ال حيذةج إىل ٩يح، كإف ٝةؿ

                                        
 (.2/319) اإلٝ٪ةع انظر( 1)

 (.426)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)
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 .كٝٓ، كإال .. ٚبل.. ٠٪ةيح؛ إف ٩ٮل ا٣ْ٭ةر 
 «.م٭ؿ رمٌةفأ٩خ يلع ٠ْ٭ؿ أَل ٦ؽة »كيىط دٮٝيذ٫؛ ٠ػ/ 
 «.ٚأ٩خ يلع ٠ْ٭ؿ أَل..  دػ٤خ ادلارإف »كيىط د٤ٕي٫ٞ؛ ٠ػ/ 

 :اِزََالظِّ ُةَزِوُص

ِ   ةُ رَ ٬ْ ُن )  ارِ ٫َ ا١
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ  »/ ٩ِ خِ سَ وْ ؾَ ل

َ
ي  ِج ٧ْ أ   ؽِ ٫ْ َِ َٞ  ََعَ

ُ
ْ أ ك٩ٮل « أ٩خ ٦س٢ أَل»، أك/ («م 

 ا٣ْ٭ةر.

 :اِزََالظِّ ُهِهُح

ِ   ٣ُ سْ ضُ )  /(ارِ ٫َ ا١
ََ ٱ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)إدمةاع (٣ُ يْ ؽِ طْ الي ) - ِي ًب   َّلَّ ِٓ ِ َفٰخ ٌَّ

ُ
ََّ أ ُْ ا  ٌَّ  ًِٓ ِ َِ نَِّصآن ٌّ ٌُِِسً  ُِٓروَن  يَُظٰ

ًب إَِلَّ  ُٓ َفُٰخ ٌَّ
ُ
ـِٔيٱإِنب أ َٰٓ ََ  لَّ ِ ٌّ ا  َِهرى ٌُ ًب حَلَُلٔلَُٔن  ُٓ ًب  ِإَوجَّ ُٓ َج لِ ٱَوَلب ٔب ا  ِإَونَّ  ىبَل ٌّٔ َدُفٔرٞ  هللَ ٱَوُزورى ىََػُف
 .]املضةد٣ح[ ﴾2

 وَ ) -
َ
ِ  جَ وْ الؾي  ني أ َ ذَ إ ِ  ٩ُ ْٓ تِ تْ يُ  ٣ْ ا ل ٍي ة ؛ ثأف ي٧ك١٭ة ثٕؽ ا٣ْ٭ةر ز٦٪ة د٧س٨ ٚي٫ ا٣ٛؿٝح (قِ َل ا١

ِ ًَع  ْيُ ِه يَ )..  (2)رشاع ل٥ يكأؿ أكس ث٨ الىة٦خ ٢٬ كَئ أـ ال؟ ك٢٬ ٔــ  ألف اجليب  ؛(ًػائ
ف تنبي٭٭ة ثةألـ ٦سبل يٞذيض أال ي٧ك١٭ة  ىلع الٮطء أـ ال؟ دؿ ىلع أف دلؿد اإلمكةؾ ٔٮد،

ى
كأًل

 .ٚٞؽ اعد ٚي٧ة ٝةؿ؛ ألف ا٣ٕٮد ل٤ٞٮؿ خمة٣ٛذ٫.. زكصح، ٚإف أمك١٭ة زكصح ثٕؽي 
 احلنٛح يف املؽة.كا٣ٕٮد يف الؿصٕيح مؿاصٕذ٭ة، كيف املؤٝخ د٘ييت 

ََ ٱوَ ﴿امل٤ْ٘ح؛ ٣ٞٮهل ٔـ كص٢/  (ةُ ارَ ٙي َٟ ا١ْ  ٩ُ ٤ُ ؾَ ٢ْ حَ ) إذا زجخ ٔٮدق .. ٚإ٫٩(وَ ) - ِي ُِٓروَن  َّلَّ يَُظٰ
َٔخُظَٔن ةِِّ  ًب حُ ا  َذٰىُِس آشَّ ٍَ ن َحَخ

َ
َِ َرتبِو أ ٌّ رِيُر َرَرَتثٖ  ا كَالُٔاْ َذَخطب ٍَ ِ ًَّ َحُػُٔدوَن ل ًب ُث ِٓ ِ هلُل ٱوَ  ۦ  ٌَِ نَِّصآن

ئَُن َختِۡيٞ  ٍَ ا َتػب ٍَ ِ ٌَِ َرتب  3ة  ِ َخَخاةَِػنيب ٌُ  َِ َريب ٓب ِطيَاُم َش
ًب ََيِدب ـَ َ ىَّ ٍَ ًب  وِ َذ َ ىَّ ٍَ ا  َذ آشَّ ٍَ ن َحَخ

َ
أ

                                        
 (.546) ٠ٛةيح األػيةر( 1)
 ظىت ي٪ُٞٓ د٦٭ة، كال يف مٮَٮءة يف َ٭ؿ ظىت يبني مح٤٭ة أك حتيي ٚذُ٭ؿ.ٚبل ٔٮد يف ظةاي ك٩ٛكةء ( 2)
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ا   ِى ِهي َػاُم ِشتّنَِي ِمصب َخِؽعب ـَإِؼب  .[4، 3]املضةد٣ح/  ﴾يَصب
ُٚ َرَرتَ »/ لـكج املضةد٣ح كملة ٩ـ٣خ ٬ؾق اآليةت ٝةؿ اجليب  خِ ْٓ ، ٝىةؿى / ٝىة٣ىٍخ  «ثً ُح ؽي ً

/ الى جيى
ْيِ » َٓ ِ ، ٝىةؿى / ، ٝىة٣ىٍخ «َذَيُه٬ُم َك٫َْؽْي٦ِ ٤َُخَخاة ـو ة ث٫ًً ٨ٍ٦ً ًويىة ًجريه ٦ى يٍغه ٠ى ٮؿى اهللً، إ٫َّ٩ًي مى / يىة رىقي
ِٟي٨ًا» ت َي مِْف ـِ  ٣ْ ِٓ ٍْ  .(9)«٢َُْ٘ي

 .ل٥ تكٍٞ ال١ٛةرة؛ القذٞؿار٬ة ثةإلمكةؾ.. كإف ٤َٞ٭ة ثٕؽ ا٣ٕٮد 

ك٬ٮ اتللك٥ ثس٧٤ةت ال٤ٕةف، منذٜ ٨٦ ال٨ٕ٤ ك٬ٮ ابلٕؽ؛  (٦َ خَ َل  رُ ػَ ْه / مَ ثً َٖ ١ُ  انُ َٓ ال٢  )
 ألف الك ٨٦ املذبلٔ٪ني يجٕؽ ٨ٔ اآلػؿ، كيجٕؽ الاكذب ٦٪٭٧ة ٨ٔ رمحح اهلل.

ِ َشْ وَ ) ِ  ثً شي ضُ  ْج ٢َ ِٓ سُ  ثٌ ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  اٌت ٥َ ًًع/ َك ِ  ؽ  ٍَ ْي ٥ُ ٢ْ ل  وَ  ،٩ُ اكَ ؽَ ِ٘  ظَ ٍي ١َ  ٦ْ ٤َ  ِف ؼْ  َٛ َلٰ إ
َ
َ أ

ْ
 ارَ َٓ ا١ْ  َٚ ل

 ِ   ،٩ِ ة
َ
ِ  وْ أ  .(َلٍ وَ  ِْفِ جَ  لَٰ إ

يٕىن أ٩٭ة دإٚح ل٤عؽ ٨ٔ املٌُؿ؛ ألف لك م٭ةدة ث٧زن٣ح مة٬ؽ، كٝٮهل/ )ظضح ل٧٤ٌُؿ( 
 ٚةلن٭ةدات األربٓ ث٧زن٣ح الن٭ٮد األربٕح اذلي٨ ٥٬ ظضح يف الـ٩ة.

 كصٮد ابلح٪ح.ك٬ؾا ٨٦ ظير أو٤٭ة، كإال .. ٚيىط ال٤ٕةف ٦ٓ 
، كلٮ اكف الـكج (2)كظس٥ ال٤ٕةف زةثخ ل٤ؿص٢ ىلع زكصذ٫، كلٮ ٗري ٦ؽػٮؿ ث٭ة إدمةاع

، كألف الـكج ٝؽ ؛ ٧ٕ٣ٮـ اآليةت، كلؤلظةدير اآليت ذ٠ؿ ثٌٕ٭ة إف مةء اهلل(3)أُٔل إدمةاع
ؽ يبذًل ثٞؾؼ امؿأد٫ دلٚٓ ا٣ٕةر اذلم أحلٞذ٫ ث٫ كا٣جكت ا٣ٛةقؽ إف اكف ٬٪ةؾ كدل ي٪ٛي٫، كٝ

 يذٕؾر ٤ٔي٫ إٝة٦ح ابلح٪ح، ٚض٢ٕ ال٤ٕةف ثح٪ح هل كإف دحرست هل ابلح٪ح.

                                        
(، كاث٨ اجلةركد، كظك٪٫ 4279، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ػٮي٤ح ث٪خ ٦ةلٟ ث٨ ز٤ٕجح 2294( أثٮ داكد )1)

 (.6/497) األـ -وعيط أيب داكد احلةِٚ، كاألبلةين. ٧٠ة يف 

ح اإلدمةع( 2)  (.9/531) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.9/533) مٮقٔٮ
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كصت ٤ٔي٫ ٩ٛي٫ ٚٮرا ظىت يجذٌق ٔ٪٫ ٦ة ٣حف .. ٚإف اكف ٬٪ةؾ كدل يتي٨ٞ أ٫٩ ٣حف ٦٪٫ 
، «إف ٬ؾا الٮدل ٣حف ٦ين»٦٪٫؛ ألف ٩ٌق الٮدل ىلع ا٣ٛٮر اكلؿد ثة٣ٕيت؛ ثأف يأيت ا٣ٞةيض كيٞٮؿ 

 ٩ٛي٫ ثٕؽ، كأ٦ة ال٤ٕةف .. ٚ٭ٮ ىلع ا٣رتايخ ثٕؽ ذلٟ. ٚإف أػؿ ذلٟ .. ل٥ يىط
.. ٚةألكىل أف يكرت ٤ٔي٭ة كي٤ُٞ٭ة إف ٠ؿ٬٭ة، كإف صةز هل ا٣ٞؾؼ كأ٦ة إذا ل٥ يس٨ كدل 

 كال٤ٕةف.
ثأف رآ٬ة دـين، أك أٝؿت ث٫ ٔ٪ؽق ككٝٓ يف ٤ٝج٫ ٬ؾا ِك٫ إف دي٨ٞ ز٩ة٬ة أك ّ٪٫ ّ٪ة مؤًلؽا؛ 

بل٩ة زىن ث٭ة كرآق ػةرصة ٨٦ ٔ٪ؽ٬ة يف كٝخ ريجح، أك رآ٬ة وؽٝ٭ة، أك أػربق زٞح، أك مةع أف ٚ
٫ٕ٦ يف حلةؼ كاظؽ ىلع ٬يبح ٦٪١ؿة، أك رآ٬ة ٫ٕ٦ مؿات ٠سرية يف حم٢ ريجح .. صةز هل ٝؾٚ٭ة، 
كإال .. ٚبل، ٚبل يسٌق دلؿد اإلمةٔح أك ا٣ٞؿي٪ح، ٚٞؽ يني٫ٕ ٔؽك هلة، كألف دػٮهل ٤ٔي٭ة ٝؽ 

 .يسٮف هل قجت آػؿ

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  انِ َٓ ال٢   نُ َك رْ أ
 ، ك٧٬ة/(انِ ٨َ ِْ َل خَ ٤ُ ) -2، 9
كرش٫َ/ أف يسٮف زكصة يىط َبل٫ٝ؛ ثأف يسٮف ثة٣٘ة اعٝبل خمذةرا، كلٮ  ادل٦ْ، -

ٝؾؼ ىلع ذ٦ية كرٝيٞة كحمؽكدا يف ٝؾؼ؛ ٚبل ظؽ كال ٣ٕةف ىلع ويب، أك دل٪ٮف، أك م١ؿق 
 ؛ لؿٚٓ ا٥٤ٞ٣ ٔ٪٫.(9)امؿأد٫
 كرشَ٭ة/ وادل٨ْث، -
 أف دسٮف زكصح كلٮ ٗري ٦ؽػٮؿ ث٭ة أك ٤ُ٦ٞح رصٕيح. -9
ٚبل ٣ٕةف يف ٝؾؼ ٨٦ زجخ ز٩ة٬ة، أك ٤َٛح ال أف دسٮف مم٨ حيؽ أك يٕـر ثٞؾٚ٭ة؛  -2

 دٮَأ، أك ردٞةء أك ٝؿ٩ةء، كإف كصت اتلٕـيؿ لئليؾاء كال١ؾب.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، ظىك اإلدمةع يف الىيب.9/539) مٮقٔٮ
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يىط ث٘ري٬ة ٨٦ األ٣ٛةظ؛  ، كيه األ٣ٛةظ املؼىٮوح اآليت ذ٠ؿ٬ة، ٚبل(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -3
 .(9)لٮركد٬ة يف اآليح كاحلؽير

ٌَِعُغُسِوُط اللِّ  :ا

ْوُط ال٢  )   انِ َٓ ُشُ
َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

َ  ُب سِ ٬ْ يُ  ٍف ؼْ َٛ  ُٚ تْ ـَ ) -9
ْ
؛ ثأف يذ٭٧٭ة الـكج ثةلـ٩ة رصحية أك (2)أك اتلٕـيؿ ال ل٤ذأديت (ػي ال

احلؽ ٤ٔي٫؛ ٚبل ٣ٕةف يف ٝؾؼ ٤َٛح ال  ٠٪ةيح ٦ٓ اجليح، كيه د٪١ؿ كال ثح٪ح هل، كدُة٣ت ثإٝة٦ح
 دٮَأ، كال ٨٦ زجخ ز٩ة٬ة ثبي٪ح أك إٝؿار، كال ٨٦ ل٥ دُة٣ت ثة٣ٕٞٮبح.

 وَ ) -2
َ
ِ  اِظْ َٜ ا١ْ  ؽُ مْ أ  ؛ ٚبل يىط ال٤ٕةف ثح٪٭٧ة دكف ٝةض أك ٨٦ يف ظ٫٧١.(٩ِ ة

ِ  ْيُ ِٜ ٢ْ حَ وَ ) -3 ِ ٥َ َك ال٤ٕةف ث٘ري  ٚبل يىط، «ٝٮيل ٠ؾا»، كهلة/ «٢ٝ ٠ؾا»؛ ثأف يٞٮؿ هل/ (٩ِ اح
 د٤ٞني.
 أم/ املٮاالة ثني ِك٧ةد٫، ٚيؤزؿ ا٣ٛى٢ ا٣ُٮي٢ كاللك٧ح األص٪بيح، أ٦ة الٮالء (٩ُ حُ اَل ٬َ مُ وَ ) -4

 ثني ٣ٕةين الـكصني .. ٚبل ينرتط، ٤ٚٮ الٔ٪خ ثٕؽق بن٭ؿ .. وط ٣ٕة٩٭ة.
ـق ٨ٔ ابلح٪ح؛ ملة دٞؽـ.  كال ينرتط ٔض

ٌَِعاللِّ ُةَزِوُص  :ا

  /انِ َٓ ال٢   ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
  جُ وْ الؾي  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
 »/ اٍت ؽَ مَ  َّ بَ رْ أ

َ
ِ  ػُ ٫َ كْ أ ِ  اللِ ة  إ

َ  ِِنْ ٧ّ  ُج يْ ٤َ ا رَ ٥َ يْ ذِ  ْيَ رِ ادِ الهي  ٦َ ٥ِ ل
 ِ َ وَ )، «كأف ٬ؾا الٮدل ٣حف ٦ين (ا٧َ الؾ   ٦َ ٤ِ  ثَ ٧َ َل ُ٘  ِتْ سَ وْ زَ  ٩ِ ة

ْ
 » /ثَ َف امِ اْل

َ
ِ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  اللِ  ثَ ٨َ ْٓ ١َ  ني أ  نَ َك  نْ إ

ِ ا٪َ ٤َ ا رَ ٥َ يْ ذِ  ْيَ بِ ذِ َك ا١ْ  ٦َ ٤ِ   .«أك اكف الٮدل ٦٪٫ (ا٧َ الؾ   ٦َ ٤ِ  ٩ِ ا ة

                                        
١ك٫ «أظ٤ٙ ثةهلل»كلٮ أثؽؿ يف ِك٧ةت ال٤ٕةف ٣ِٛ الن٭ةدة ثةحل٤ٙ ٠ٞٮؿ املبل٨ٔ/  (1) ، أك ٣ِٛ ا٣ٌ٘ت ثةل٨ٕ٤ ٔك

ل٥ .. ، أك ذ٠ؿ لك ٨٦ ا٣ٌ٘ت كال٨ٕ٤ ٝج٢ د٧ةـ الن٭ةدات األربٓ «ٌٗت اهلل يلعَّ »كٝٮهل/ «. ٣ٕ٪ح اهلل يلعَّ »٠ٞٮهلة/ 
 يىط يف اجل٧يٓ.

 أػؿج ث٫ دٕـيؿ اتلأديت ك٬ٮ ٦ة يُٞٓ ٚي٫ ثسؾث٫؛ ٠ٞؾؼ ٨٦ ال دٮَأ، ٚبل ٣ٕةف ٚي٫.( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 219  219 

ٍخيىةف ابٍلىرلى كو٤عةا٭٥؛ ألف يف  كاأل٢ٌٚ أف يسٮف يف اجلة٦ٓ ٔ٪ؽ امل٪رب يف دمةٔح
ى
٨٦ أ

ةىلى  ٕى ٍٮهل تى ٞى ََ ﴿/ ذلٟ دْٕي٧ة لؤلمؿ، ك٬ٮ أث٤ٖ يف الؿدع، ك٣ ِ ٌّ ا َؼآنَِفثٞ  ٍَ ُٓ دب َغَذاَب َٓ ٌِِنِيَ ٱَوىبحَشب ؤب ٍُ ب  ل
ٮؿى اهللً/ ٨٦ اآلداب ك٣حف ثٮاصت، كٝؽ ٝىةؿى رص٢ ك٬ؾا ،]اجلٮر[ ﴾2 ؽى » يىة رىقي بلن كىصى يٍخى رىصي

ى
رىأ

ى
أ

؟ ذي٤ي٫ي ٍٞ حى
ى
بلن أ د٫ًً رىصي

ى
أ ٓى اٍمؿى ٍكًضؽً  «٦ى ٪ىة يًف ال٧ى ذىبلىخى  .(9)ذى

ٌَِعاللِّ ٰ َعَلى ُبتََّسَتَيَما   :ا

ٰ ال٢   ُب حي َتَ حَ )   انِ َٓ لََعَ
ُ
 /(ا٫َ ٨ْ ٤ِ ، رٌ ٬ْ مُ أ

إف اك٩خ حمى٪ح كقٞٮط اتلٕـيؿ ٔ٪٫ إف اك٩خ ٗري  (ِج وْ الؾي  ٦ِ َْ  ِف ؼْ َٜ ا١ْ  ػ  ضَ  ُط ٬ْ ُٜ ـُ ) -9
حمى٪ح؛ لآليح ال١ؿي٧ح، ٚٞؽ أٝي٥ ال٤ٕةف يف ظ٫ٞ ٦ٞةـ الن٭ةدة، كل٤عؽير ٚٞؽ أقٍٞ احلؽ 

 ٨ٔ الـكج ثةل٤ٕةف.
ال٤ٕةف .. ١ٚؾلٟ، ٬ؾا يف احلؽ ل٤ـكصح؛ أ٦ة الؿص٢ اذلم ٝؾ٫ٚ ث٭ة؛ ٚإف ذ٠ؿق يف ِك٧ةت 

إف  كإال .. ل٥ يكٍٞ، ٣س٨ هل إاعدة ال٤ٕةف كذ٠ؿق ٣حكٍٞ ٔ٪٫ احلؽ، ٚإف أىب .. ظؽ ألص٫٤
 ٤َج٫.
ِ وَ ) -2 َ  اُب ْيَ إ

ْ
ٰ الؾي  ػ  ال أم ظؽ ز٩ة٬ة مك٧٤ح اك٩خ أك اكٚؿة إف ل٥ دبل٨ٔ؛ ٣ٞٮهل  (ثِ سَ وْ لََعَ

ا ﴿/ دٕةىل َٓ ِب ْ َخ َرُؤا ِ  ىبَػَذاَب ٱَوَيدب َبَع َشَفَٰدٰتِۢ ة رب
َ
َد أ َٓ ن تَشب

َ
ُّ  هللِ ٱأ ََ  ۥإَُِّ ٍِ َ ، اآليح، ﴾8 ىبَؽِٰذبنِيَ ٱل

َؼاِب اْلِعَؽةِ »/ ل٧٤بلٔ٪ح /ك٣ٞٮؿ اجليب  َْ ْ٪٬َُن ٦ِْ٤ 
َ
ْجَيا أ َؼاُب الر َْ». 

، إال أف يٞؿ؛ ألف (2)كأ٦ة الؿص٢ اذلم اد٭٧خ ث٫ املؿأة .. ٚبل حيؽ ث٤ٕةف الـكج إدمةاع
 .ػةص ثةلـكصح ظس٥ ال٤ٕةف

٧ذ٭ة  (ِح َك انل   اخُ َف ِٙ ا٧ْ وَ ) -3 أم ثح٪ٮ٩ذ٭ة ٦٪٫ ّة٬ؿا كبةَ٪ة، حبير حي٢ هل زكاج أػذ٭ة ٔك

                                        
 .(، ٨ٔ ق٭٢ ث٨ قٕؽ 9492(، كمك٥٤ )423( ابلؼةرم )1)

ح اإلدمةع( 2)  (.9/538) مٮقٔٮ
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ٮؿي اهللً  ٨ى رىقي خى ة ٚٮرا؛ ٚٞؽ الى ٧ى ؽى ثىحٍ٪ى٭ي ٚىؿَّ د٫ًً كى
ى
أ اٍمؿى ةًر كى ٩ٍىى

ى
٢و ٨٦ًى اأٍل نٍيى رىصي  .(9)بى

َْ ٫َ ٥ُ يْ ؽِ َتْ وَ ) -4 ب (2)إدمةاع (ًػابي ؤَ مُ  ٩ِ يْ ٢َ ا  ؛ ٚبل حي٢ ل٧٤بل٨ٔ ٩سةظ٭ة أثؽا، كإف ٠ؾَّ
٢َْي٫َا»/ ل٧٤ذبلٔ٪ني ٩ٛك٫؛ ٣ٞٮهل  َْ  َٝ َ بِي٠َ ل ـَ ٥َا َكذٌِب، لَ  ُٞ َضُػ

َ
/ ٝىةؿى  «ِضَفاةُُس٥َا لََعَ اللِ، أ

ةيًل؟ ٝىةؿى  َخْط٢َ٢َْج ٦ْ٤ِ »/ ٦ى ـْ ٢َْي٫َا .. َذ٬َ٫ُ ة٥َِا ا َْ َْٛج  ٨َْج َنَػ ُٞ ، إِْن  َٝ َ ٨َْج لَ ٤َاَل ل ُٞ َ٘ؽِْس٫َا، َوإِْن 
 َٝ َ ُػ ل َٓ ْب

َ
٢َْي٫َا .. ََ٘ؼاَك أ َْ َؼةَْج  اِن أةػا ادخل٨ْان»/ ، كٝةؿ (3)«َٞ َٓ  .(4)«َل َيَْخ٥ِ

ٍ٭ًؽ اجلَّيًبِّ ٩ٌق الٮدل  -5 ٪ىًح يًفٍ خى ًٔ بلى فى اٍب٨ي ال٧ٍي ٍؽ اكى ٞى تي   ٨ٔ املبل٨ٔ، كي٤عٜ ثأ٫٦؛ ذى ييجٍكى
 ً٫ ِّ٦

ي
 .(5)إًىلى أ

دذ٤ٕٜ ث٧ضؿد ٣ٕةف الـكج، كال يذٮٝٙ يشء ٦٪٭ة ىلع ٣ٕة٩٭ة، كال ٌٝةء  األظاكـك٬ؾق 
 .ا٣ٞةيض

 :ِةَدِوالصَّ ًَِع دََّخاِل ُطِكِطُيَما 

( ُ َ  ًُ ِٜ ْف ي
ْ
ِ ٫َ خُ ٨َ خَ َل مُ / (6)ثِ سَ وْ الؾي  ٦ِ َْ  ػي ال ِ  امِ ٥َ تَ  ػَ ْٓ بَ  ِج وْ ٢ؾي ا ل ١ َٓ ِ ِ  ؛٩ِ ا٧  ة

َ
  َل ٬ْ ُٜ تَ  نْ أ

َ
/ اٍت ؽي مَ  َّ بَ رْ أ

« 
َ
ِ  ػُ ٫َ كْ أ ِ  اللِ ة  إ

َ  ٩ُ ٧ي ِ  اِنْ ٤َ ا رَ ٥َ يْ ذِ  ْيَ بِ ذِ َك ا١ْ  ٦َ ٥ِ ل َ وَ ) «كأف ٬ؾا الٮدل ٦٪٫ (ا٧َ الؾ   ٦َ ٤ِ  ٩ِ ة
ْ
 » /ثَ َف امِ اْل

َ
 ني أ

ِ ٫َ يْ ٢َ َْ  اللِ  َب يَ َٕ  ِ ا٪َ ٤َ ا رَ ٥َ يْ ذِ  ْيَ رِ ادِ الهي  ٦َ ٤ِ  نَ َك  نْ ا إ  ؛«كل٥ يس٨ ٬ؾا الٮدل ٦٪٫( ا٧َ الؾ   ٦َ ٤ِ  ٩ِ ا ة
ا ﴿/ ٣ٞٮهل دٕةىل َٓ ِب ْ َخ َرُؤا ِ  ىبَػَذاَب ٱَوَيدب َبَع َشَفَٰدٰتِۢ ة رب

َ
َد أ َٓ ن تَشب

َ
ُّ  هللِ ٱأ ََ  ۥإَُِّ ٍِ َ  8 ىبَؽِٰذبنِيَ ٱل
                                        

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9494ك٥٤ )(، كم5394( ابلؼةرم )1)

ح اإلدمةع( 2) (، كذ٠ؿ ابلةظر أف أثة ظ٪يٛح كأمحؽ يف ركايح ذ٬جة إىل أ٫٩ إذا أكؾب ٩ٛك٫ .. 218 -3/215) مٮقٔٮ
 صةز هل أف ي٪١ع٭ة.

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9493(، كمك٥٤ )5392( ابلؼةرم )3)

(، كوعع٫ اث٨ امل٨ٞ٤ 2869) اتل٪ٞيط، كصٮد إق٪ةدق اث٨ ٔجؽ اهلةدم يف (، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 3716( ادلارُٝين )4)
 املٕؿٚح، كوعط إق٪ةدق ابلي٭َق يف ( حنٮق ٨ٔ ق٭٢ ث٨ قٕؽ 2251(، كأػؿج أثٮ داكد )8/988) ابلؽريف 

 (.2465) الىعيعح(، كوعع٫ األبلةين يف 95937)

 .( ٨ٔ ق٭٢ 9492(، كمك٥٤ )4745( ابلؼةرم )5)

 ٚإذا زجخ ز٩ة٬ة ثبي٪ح .. ل٥ دؽرأ احلؽ ثةل٤ٕةف؛ ألف ال٤ٕةف ظضح ًٕيٛح ٥٤ٚ يؽرأ ابلح٪ح.( 6)
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ٍَِصثَ ٱوَ  نَّ َؽَغَب  ىبَخٰ
َ
ََ  هللِ ٱأ ٌِ آ إِن ََكَن  َٓ ِٰدرِنيَ ٱَغيَيب  .]اجلٮر[ ﴾9 ىصَّ

 يٕـر ل٤ذأديت. ، ٣س٨ل٥ حيؽ.. كال دىري ثةتلٕة٩٭ة حمى٪ح يف ظ٫ٞ ٤ٚٮ ٝؾٚ٭ة ثٕؽ ذلٟ 
، ٤ٚٮ ٝؾٚ٭ة ٗري مبلٔ٪٭ة .. ظؽ؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح، (9)كأ٦ة يف ظٜ ٗريق .. ٚيه حمى٪ح إدمةاع

ؽـ زجٮت ٦ة يؾ٬ت احلىة٩ح يف ظ٫ٞ  .ٔك

                                        
ح اإلدمةع( 1) (/ أف احل٪ٛيح ػة٣ٛٮا يف وٮرة كاظؽة كيه إذا اكف ٦ٕ٭ة كدل الٔ٪خ 9/539(، كذ٠ؿ  )9/535) مٮقٔٮ

 ٤ٔي٫.
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 / ٤َ ثً َٖ ١ُ  ةُ ػي ِٓ ا١ْ )
ْ
 .المذ٧ةهلة ىلع ٔؽد ٨٦ األٝؿاء أك األم٭ؿ اغبلة؛ (دِ ػَ َٓ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ

ْ ٫َ يْ ذِ  ُم بي َتَ تَ  ةٌ ػي ًًع/ ٤ُ َشْ وَ )  ؽْ ٥َ ا ال
َ
ِ  ةُ أ   ،ا٫َ ِحِ رَ  ةِ اءَ ؽَ ةَ  ثِ َ٘ ؽِ ْٓ ٥َ ل

َ
ِ  وْ أ  ػِ تر َٓ ٢خي ل

َ
ٰ زَ ٫َ ِٓ شر َٙ ِلَ  وْ ، أ  (ٍج وْ ا لََعَ

 أك اظرتا٦ة حل٫ٞ.
 .، كقذأيت األد٣ح يف املكةا٢ إف مةء اهلل(9)كا٣ٕؽة زةثذح ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع
٨٦ االػذبلط؛ راعيح حلٜ الـكصني كالٮدل كاجلة٠ط كرشٔخ وية٩ح لؤلنكةب، كحتىي٪ة هلة 

 اثلةين، كامل٤٘ت ٚي٭ة اتلٕجؽ ثؽحل٢ أ٩٭ة ال د٪ٞيض ثٞؿء كاظؽ ٦ٓ ظىٮؿ ا٣رباءة ث٫.

 / (انِ ٥َ ْف ِٛ  ةُ ػي ِٓ ا١ْ )
؛ ٠ُبلؽ، كػ٤ٓ، كٚكغ جلعٮ ٔيت كإٔكةر ث٪ٛٞح، كا٩ٛكةخ؛ جلعٮ (اةٍ يَ ضَ  اقِ ؽَ ِ٘  ةُ ػي ِْ ) -9

  ٣ٕةف، أك ردة أظؽ الـكصني، أك إقبل٫٦.
 .(اةٍ َ٘ وَ  اقِ ؽَ ِ٘  ةُ ػي ِْ وَ ) -2

 رعدة ِسام احلياةد

( َ٘ 
ُ
ْ  ُب  َتِ َل )كيه ٔؽة ٚؿاؽ احليةة  (ََلٰ وْ اْل ٰ ال ِ  لِ ٬ْ عُ ػْ ٥َ إِلي لََعَ ؛ ٚةمل٤ُٞح أك املٛكٮخ (ا٫َ ة

ا ﴿/ ٣ٞٮهل دٕةىل؛ (2)ث٢ دبني ث٧ضؿد ا٣ٛؿاؽ إدمةاع٩سةظ٭ة ٝج٢ ادلػٮؿ ال ٔؽة ٤ٔي٭ة،  َٓ حُّ
َ
د َيَٰٓ

ََ ٱ ِي ًُ  َّلَّ ُخ ْ إَِذا ََُسطب ٔٓا ُِ ٌَ ٌَِجِٰج ٱَءا ؤب ٍُ ب ََّ  ل ِٓ يب
ًب َغيَ ا ىَُس ٍَ ََّ َذ ُْ ٔ صُّ ٍَ ن َت

َ
ٌَِ َرتبِو أ  ََّ ُْ ٔ ٍُ ُخ ًَّ َؼيَّلب ُث

ا ََجِيَلى  اضى ََّ َسَ ُْ ََّ َوَسُِّضٔ ُْ ّخُِػٔ ٍَ ا  َذ َٓ وَج َخدُّ ةٖ َتػب َب ِغدَّ  .]األظـاب[ ﴾49ٌِ

                                        
ح اإلدمةع(، 2/397) اإلٝ٪ةع( 1)  (.3/262) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 398)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  (.3/631) مٮقٔٮ
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 كاملؿاد ثةدلػٮؿ كاملف/ اجل٧ةع؛ ٚبل دثجخ ا٣ٕؽة ثةخل٤ٮة كإف َة٣خ؛ ٣ْة٬ؿ اآليح.
ٝي٢ ٍٮؿ ٧ٔؿ  جتت ا٣ٍٕؽة ثةخل٤ٮة، كٚةٝة ألكرث ا٧٤ٕ٣ة؛ دزنيبل ل٧٤ْ٪ح ٦زن٣ح املب٪ح، /(9)كى ٞى ك٣

ة ا٣ٍٕؽة.. إًذا أ٤ٜٗ ثىةثة كأرىخ قرتا »/ كىيلع  ٤ىيٍ٭ى ٔى ًمبل، كى اؽ اكى ؽى ة الىى  .(2)«٤ٚ٭ى
 / (ِهَ )ٔؽة املؽػٮؿ ث٭ة (وَ )
9- ( ِ َ ) اكم٢ (ُّ ْى وَ )ظؿة أك أ٦ح  (٠ِ امِ طَ ٢ْ ل

ْ
، كلٮ (3)املجكٮب لىةظت ا٣ٕؽة إدمةاع (٠ِ ٥ْ ال

ة يتجني ٚي٫ ػ٤ٜ آدَل إدمةاع ُن ٍٞ تن٭ؽ ا٣ٞٮاث٢ أ٫٩ أو٢ آدَل كإف ل٥ يذؼ٤ٜ،  مٌ٘ح ، أك(4)ًق
ٓ احل٢٧ ِك٫ ظىت زةين دٮأ٦ني؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل ْوَلُٰج ﴿/ كال ثؽ ٨٦ ًك

ُ
َالِ ٱَوأ ِحب

َ ن  ۡلب
َ
ََّ أ ُٓ َسيُ

َ
أ

  ََّ ُٓ ََ َِحبيَ  .[4]ا٣ُبلؽ/  ﴾يََغػب
ِ وَ ) -2 ِ طَ ٢ْ ل ُ  ٠ِ ائ

ْ
 ٝك٧ةف/ (ةِ ؽي ال

  اِت ذَ )ٔؽة  -
َ
  ثُ لذَ ذَ / اءِ ؽَ ْٛ اْل

َ
َؽيََّؼُٰج ٱوَ ﴿ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/(6)إدمةاع (5)(اءٍ ؽَ ْٛ أ ٍُ ب ََ  ل بَّطب َحََتَ

ََّ ذََؾَٰرَث كُُروٓءٖ   ِٓ ُُفِص
َ
ةع أك حنٮق إدمةاعذ، ٚذٕ[228]ابلٞؿة/  ﴾ةِأ ؛ (7)ؽ ثةألٝؿاء كإف دجةٔؽت لًؿ

 ٧ٕ٣ٮـ اآليح.
ك٬ٮ ٝٮؿ اث٨ ٔجةس، كاعئنح، كزيؽ ث٨ زةثخ، املعذٮمح ثؽ٦ةء، كاألٝؿاء يه/  األَ٭ةر 

ًُ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (8)كاث٨ ٧ٔؿ  ُخ ََّ  ىجَِّصآءَ ٱإَِذا َؼيَّلب ِٓ ِ ح ََّ ىِػِدَّ ُْ ُِلٔ
، أم/ ٣ٞج٢ [9]ا٣ُبلؽ/  ﴾َذَؽيّ

 ث٭ة، 
ي
أ ؿى ٍٞ ؿى ٔؽد٭٨ كٝؽ اكف حي ٧ى  اجلَّيًبُّ  ٝىةؿى اٍب٨ي خي

ى
أ ٝىؿى ُخ٣ُ »/ / كى ْٜ ٢ي ٌَ حر٫َا انليِبر إَِذا 

َ
يَا أ

                                        
 (.562) ٠ٛةيح األػيةر( 1)
 ( كهل ٔ٪٭٧ة َؿؽ ٠سرية، 96954اث٨ أيب محجح )( 2)

ح اإلدمةع(، 445)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.3/639) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.3/613) مٮقٔٮ

 (.2/347) ابليضٮرمكإف َة٣خ أك اقذٕض٤خ احليي ث٪عٮ دكاء. ( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.3/634) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7)  (.661 -3/657) مٮقٔٮ

 (.9139- 3/9131) ٦ة وط ٨٦ آزةر الىعةثح يف ا٫ٞٛ٣( 8)
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ح٦٫ِِي .. ا١ج َفاَء  ػي ِْ ٬ُ٪٦ي ِف ُرُت٠ِ  ُٜ  ٢ ٍَ ، كال دسٮف املؿأة مكذٞج٤ح ٣ٕؽد٭ة إال إذا اك٩خ دٕذؽ (9)«َذ
، أك يسٮف املٕىن/ (2)ثةألَ٭ةر، كلٮ ٤َٞخ ظةاٌة .. ل٥ دس٨ مكذٞج٤ح ٔؽد٭ة إال ثٕؽ احليي

 .(3)ك٤ٕ٦ٮـ أف ا٣ُبلؽ يف احليي ظؿاـ، ٚذٕني أف املؿاد ا٣ُ٭ؿ «ؽد٭٨يف ٔ»
 .(4)كلٮ أذؽت ثةألٝؿاء ز٥ يئكخ ٝج٢ د٧ة٦٭ة .. أذؽت ثةألم٭ؿ إدمةاع

  اِت ذَ )ٔؽة (وَ ) -
َ
كيه الى٘رية، أك ال١جرية ا٣يت ل٥ حتي أوبل، كاحلةئكح ا٣يت  (ؽِ ٫ُ كْ اْل

  ثُ ذَ َل ذَ )ا٩ُٞٓ ظيٌ٭ة ل١رب/ 
َ
ـِٔيٱوَ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(6)إدمةاع (5)٬بلحلح (ؽٍ ٫ُ كْ أ َٰٓ ََ  لَّ ٌِ  ََ يَهِصب

ِطيِظ ٱ ٍَ ب ًب إِِن  ل ًب ٱٌَِ نَِّصآنُِس حَببُخ رٖ وَ  رب ُٓ
شب
َ
ََّ ذََؾَٰرُث أ ُٓ ُت ـِٔيٱـَػِدَّ َٰٓ ََ   لَّ ًب ََيِغب َ  .[4]ا٣ُبلؽ/  ﴾ل

 كصت ٤ٔي٭ة ا٣ٕؽة ثةألٝؿاء..  ةألم٭ؿ كلٮ ٝج٢ ا٩ذ٭ةء ٔؽد٭ة ثيٮـثٚإف ظةًخ املٕذؽة 
 .ل٥ جتت األٝؿاء.. ، أك ثٕؽ ا٩ٌٞةء األم٭ؿ (7)إدمةاع
ِ وَ ) -3 ِ طَ ٢ْ ل ُ  ْيِ دَ  ٠ِ ائ

ْ
 أم ٨٦ ٚي٭ة رؽ كلٮ ٦جٌٕح كماكدجح كأـ كدل/ (ةِ ؽي ال

  اِت ذَ ) -
َ
ة ىلع اجٌلٍىٙ ٨٦ احلؿة يًف ا٣ٍٞك٥ (8)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء (انِ ءَ ؽْ ُٛ / اءِ ؽَ ْٛ اْل ٭ى جَّ

ى
؛ أًل

                                        
 (.9479مك٥٤ )( 1)

 (.6/531) األـ( 2)

( ٚإف ٤َٞخ َة٬ؿا ثأف ثَق ٨٦ ز٨٦ َ٭ؿ٬ة ثٞيح ثٕؽ َبلٝ٭ة .. ا٩ٌٞخ ٔؽد٭ة ثة٨ُٕ٣ يف ظيٌح زةثلح، أك ٤َٞخ 3)
 اٌة أك ٩ٛكةء .. ا٩ٌٞخ ٔؽد٭ة ثة٨ُٕ٣ يف ظيٌح راثٕح، ك٦ة ثَق ٨٦ ظيٌ٭ة ال حيكت ٝؿءا.ظة

ح اإلدمةع( 4)  (.3/649) مٮقٔٮ

( ز٥ إف ا٩ُجٜ َبلٝ٭ة ىلع أكؿ الن٭ؿ .. ظكجخ ثةأل٤٬ح، كإف ٤َٞخ يف أز٪ةء م٭ؿ .. ٚجٕؽق ٬بلالف، كيس٢٧ 5)
 الن٭ؿ دة٦ة أك ٩ةٝىة.امل٪١رس زبلزني يٮ٦ة ٨٦ الن٭ؿ الؿاثٓ، قٮاء اكف 

ح اإلدمةع( 6)  (.3/635) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 448)ر٥ٝ  اإلدمةع( 7)  .(3/647) مٮقٔٮ

ري٥٬، ك٬ٮ ٝٮؿ قٛيةف اثلٮرم،  ةب اجليب كا٢٧ٕ٣ ىلع ٬ؾا ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أوع»( ٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ 8) ٗك
كأدمٕٮا أف ٔؽة » (/454)ر٥ٝ  اإلدمةع(، كٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف 3/481. قنن ت مة٠ؿ )«كالنةِٚع، كأمحؽ، كإقعةؽ

٦ح حتيي ٨٦ ا٣ُبلؽ/ ظيٌذةف.
ى
كا٩ٛؿد اث٨ قريي٨، ٚٞةؿ/ ٔؽدي٭ة ٔؽة احلؿة إال أف يسٮف مٌخ يف ذلٟ  األ

٪ح ح اإلدمةع، «قُّ  ( كٝؽ ظىك اخلبلؼ أيٌة ٨ٔ داكد كاث٨ ظــ.3/662) مٮقٔٮ
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٫٩ الى 
ى
احٍلىؽ، إًالَّ أ جٍؽ ثث٪تنيكى ٕى ؽ ا٣ بلى َى ة ٢٧٠  ٧ى ؿٍء؛ ٢٧١ٚ اثلَّةيًن ٠ى ٞي  .يي٧س٨ د٪ىيٙ ا٣ٍ

  اِت ذَ وَ ) -
َ
ِ وَ  ؽٌ ٫ْ كَ / ؽِ ٫ُ كْ اْل ةب  ىلع اجلىٙ ٨٦ احلؿة، (ٌٗ ْه ٧ َُّ كاألكىل/ أف دٕذؽ ٨ٔ اخلي

 م٭ؿي٨، كأكىل ٦٪٫/ زبلزح أم٭ؿ.

 رعدة ِسقة الوِاةد:

َ وَ )َتُِب  كيه ا٣ٕؽة ٨ٔ ٚؿٝح الٮٚةة/ (ثُ يَ اجِ الي وَ ) ٰ دَ  ٬ْ ل ْ  ْيِ لََعَ ِ  لِ ٬ْ عُ ػْ ٥َ ال ؛ ٧ٕ٣ٮـ (9)إدمةاع (ا٫َ ة
ََ ٱوَ ﴿/ ٝٮهل دٕةىل ِي ا   َّلَّ ى رٖ وََغۡشب ُٓ

شب
َ
َبَػَث أ رب

َ
ََّ أ ِٓ ُُفِص

َ
ََ ةِأ بَّطب ا َحََتَ َنٰسى زب

َ
ًب َوَيَذُروَن أ ٌُِِس َن  ٔب َـّ َٔ  ﴾ُحَخ

ٍخ [234]ابلٞؿة/  كَّصى ـى ٜو دى اًم ٮؿي ، كألف ثىٍؿكىعى ثً٪ٍخى كى ة رىقي ى٭ى ٞىىضى ل ة، ذى ٢ى ثً٭ى ٍف يىٍؽػي
ى
ج٢ٍى أ ةتى رى ٧ى ، ذى بلن رىصي

ةي   اهللً ؽَّ ًٕ ة ا٣ٍ ٤ىيٍ٭ى ٔى ، كى ة ال٧ًٍريىاثي ى٭ى ل ة، كى ةاً٭ى اًؽ نًكى ؽى  .(2)ث٧ًًس٢ًٍ وى
 /(ِهَ )ٔؽة الٮٚةة (وَ )
9- ( ِ َ  ُّ ْى وَ ) ظؿة أك ٗري٬ة (٠ِ امِ طَ ٢ْ ل

ْ
، كلٮ (3)إدمةاع ا٣ٕؽة املجكٮب إىل وةظت (٠ِ ٥ْ ال

ة يتجني ٚي٫ ػ٤ٜ آدَل إدمةاع ُن ٍٞ ، أك مٌ٘ح م٭ؽ ا٣ٞٮاث٢ أ٩٭ة أو٢ آدَل كإف ل٥ دذؼ٤ٜ، (4)ًق
ٓ احل٢٧ ِك٫ ظىت زةين دٮأ٦ني؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل ْوَلُٰج ﴿/ كال ثؽ ٨٦ ًك

ُ
َالِ ٱَوأ ِحب

َ ن  ۡلب
َ
ََّ أ ُٓ َسيُ

َ
أ

  ََّ ُٓ ََ َِحبيَ ٍق٤ى٧ًيًَّح [4]ا٣ُبلؽ/  ﴾يََغػب
ى
حى األ ٕى بىيٍ ٍٮد٫ًً  ، كٝيذ٢ًى زىٍكجي قي ؽى مى ٍٕ ٍخ بى ٕى ًى ، ٚىٮى جًٍلى يًهى ظي كى

ٮؿي اهللً ة رىقي ٭ى عى ٩ٍسى
ى
جىٍخ ٚىأ ًُ ، ٚىؼي ٤ٍىحن نيى حلى ًٕ ٍربى

ى
 .(5) ثًأ

                                        
ح ( 1)  (.3/671) اإلدمةعمٮقٔٮ

، (، ٨ٔ ٢ٕٞ٦ ث٨ ق٪ةف األمضِع 9899(، كاث٨ ٦ةص٫ )3354(، كا٣جكةيئ )9945(، كا٣رت٦ؾم )2996( أثٮ داكد )2)
(، كابلي٭َق، كاث٨ ظــ، كاجلٮكم، كاذل٬يب. 2737(، كاحلةز٥ )4919كوعع٫ اث٨ ٦٭ؽم كا٣رت٦ؾم، كاث٨ ظجةف )

 (.685 -7/681) ابلؽركا٩ْؿ 
ح ( 3)  (.646 – 3/642) اإلدمةعمٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 446)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (.3/669) مٮقٔٮ
ٓ ٩ُٛح أك ٤ٔٞح.   اإلٝ٪ةع(، 561) ٠ٛةيح األػيةركال د٪ٞيض ا٣ٕؽة خبؿكج ثٕي الٮدل، كال د٪ٞيض ثًٮ

(2/399.) 
 .( ٨ٔ أـ ق٧٤ح 9485(، كمك٥٤ )4919( ابلؼةرم )5)
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 وَ ) -2
َ
  ثُ َٓ بَ رْ أ

َ
  ةُ َشَ َْ وَ ) ٧ٝؿيح (ؽٍ ٫ُ كْ أ

َ
ِ ) ث٤يةحل٭ة (امٍ يي أ ِ طَ ٢ْ ل ُ  ٠ِ ائ

ْ
 إدمةاع؛ لآليح. (ةِ ؽي ال

ِ وَ ) -3 ُ  ْيِ دَ )ل٢َِْطائ٠ِِ  أم م٭ؿاف كمخكح أيةـ ث٤يةحل٭ة (ا٫َ ُٙ ْه ٧
ْ
؛ (9)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء (ةِ ؽي ال

 ىلع اجلىٙ ٨٦ ٔؽة احلؿة.
؛ أل٩٭ة يف ظس٥ الـكصح، (2)ا٩ذ٤ٞخ إىل ٔؽة الٮٚةة إدمةاع.. كلٮ ٦ةت ٨ٔ ٦ٕذؽة رصٕيح 

 .خببلؼ ابلةا٨
 تتؿة يف وجوب اإلحداد:

 ؛ لؤلظةدير اآلديح.(3)إدمةاع جيت ىلع املذٮىف ٔ٪٭ة زكص٭ة اإلظؽاد
، ٚيعؿـ ىلع املعؽة ٣بف لك ٦ة (4)كاإلظؽاد ٬ٮ/ اال٦ذ٪ةع ٨ٔ الـي٪ح كا٣ُيت إدمةاع

ٍع٢ يٞىؽ ث٫ الـي٪ح ٨٦ زيةب كظٌل، كاقذ٧ٕةؿ ا٣ُيت ؛ ٣ٞٮهل يف ثؽف أك زٮب أك َٕةـ أك ٠ي
ةٌ لََعَ »/ 

َ
ا، َوَل ح٢َْبَُؿ ذ٬ًَْبا َل ُتِػر اْمؽَأ ْشً َْ ْك٫ٍُؽ َو

َ
َث أ َٓ ْرَب

َ
٤َي ٍج ٬ََْ٘ق ذََلٍث، إِلي لََعَ َزْوٍج، أ

ْو 
َ
ًٍ أ ٫َُؽْت، ُجْتَؼةً ٦ِْ٤ ُْٛف ٌَ يًتا، إِلي إَِذا  ٌِ ْهٍب، َوَل حَْسَخِط٠ُ، َوَل َت٥َؿر  َْ َمْهُت٬ًَغ، إِلي ذ٬ََْب 

ارٍ  َٙ ُْ َ
 .(5)«أ

ْهٍب »/ ٨ ٨ُٝ كوٮؼ كظؿيؿ؛ ٣ٞٮهل كيجةح ٗري املىجٮغ ٦ َْ ، كيؿاىع اعدة «إِلي ذ٬ََْب 
ظؿـ دكف ٦ة ال حتى٢ ث٫، كإف ظى٤خ ث٫ يف .. البلبف كحم٫٤، ٧ٚة حتى٢ ث٫ الـي٪ح ٔ٪ؽ٥٬ 

 .ماكف آػؿ أك أ٩ةس آػؿي٨

                                        
٦ح ا٣يت ل٥ حتي ٨٦ كٚةة زكص٭ة م٭ؿاف كمخف حلةؿ» (/456)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

ى
كا٩ٛؿد اث٨ ، كأدمٕٮا ىلع أف ٔؽة األ

ا رشن ح اإلدمةع، «قريي٨، ٚٞةؿ/ أربٕح أم٭ؿ ٔك ( كظيك اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ ظــ، ككص٫ ل٤نةٕٚيح ٗري 665) مٮقٔٮ
 من٭ٮر.

ح اإلدمةع(، 451)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  (.3/679) مٮقٔٮ

كا٩ٛؿد احلك٨  كأدمٕٮا ىلع ذلٟ.»(/ 457)ر٥ٝ  اإلدمةع(، كيف 2/355) ابليضٮرم(، 2/326) اإلٝ٪ةع( 3)
ح اإلدمةع، «ابلرصم/ ٚاكف ال يؿل اإلظؽاد  (.3/712) مٮقٔٮ

 .«كأدمٕٮا ىلع ٦٪ٓ املؿأة يف اإلظؽاد/ ٨٦ ا٣ُيت كالـي٪ح، إال ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٨ٔ احلك٨» (/461)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)

 .( ٨ٔ أـ ُٔيح 938(، كمك٥٤ )5342م )( ابلؼةر5)
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ري٬ة  اء ًذي٫ً الكٮار كاخل٤ؼةؿ كاخلةد٥، كاذل٬ت كا٣ٌٛح ٗك ٮى ة ٣بف احلٌل قى ٤ىيٍ٭ى ٔى كىحيؿـ 
 .أ٩ٮاع احلٌل قٮاء؛ أل٫٩ زي٪ح٨٦ 

الٍٮىٍص٫؛  نٍيً كى
الٌؿص٤ى ٭ؿ ٨٦ ابٍلؽف اكحلؽي٨ كى ٍْ ة ي ٍٮق ًذي٧ى حنى كحيؿـ ٤ٔي٭ة اخلٌةب ثًةحٍلً٪َّةًء كى

، »/ ٣ٞٮهل  ُِِلي َث، َوَل الْ َٜ َؽ ٦َ٤ِ ال َياِب، َوَل ال٥َ٥ُْلي َٙ ْه َٓ ال٥َُْخ٬َفي َخ٫َ٨ْا َزوُْس٫َا َل ح٢َْبَُؿ ال٥ُْ
 .(9)«َل خَتَْخِيُب، َوَل حَْسَخِط٠ُ وَ 

ة الى َيت ًذي٫ً اكدل٨٬ كالنريج ة د٨٬ ابٍلؽف ث٧ًى ى٭ى ة، كىجيٮز ل ة د٨٬ رىأق٭ى ٤ىيٍ٭ى ٔى  .كىحيؿـ 
ًت  ةءى ٍع٢ كلٮ ٗري ٦ُيت اكال٠ذعةؿ ثةإلز٧ؽ اذلم الى َيت ٚي٫؛ ٚٞؽ صى كحيؿـ ٤ٔي٭ة ٠ي

ٮًؿ اهللً  ةه إًىلى رىقي
ى
أ ة٣ىٍخ اٍمؿى ٞى ٍخ يىة رى / ، ذى ٝىًؽ اٍمذى١ى ة، كى ٭ى ة زىكٍصي ٪ٍ٭ى ى خى يفِّ ٮؿى اهللً، إًفَّ اثٍجىيًت ديٮي قي

ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ة؟ ذى ٤ي٭ى ٪ى١ٍعي ذى
ى
ة، أ يٍ٪ي٭ى ٮؿي  - «َل »/ خى ٞي ٟى حى ً ل َّ ذى زنة، لكي ٍك زىبلى

ى
تىنٍيً أ ؿَّ ثي٥َّ  - «َل »/ مى

، »/ ٝىةؿى  ْشٌ َْ ْك٫ٍُؽ َو
َ
ُث أ َٓ ْرَب

َ
٥َا ِهَ أ ِس إِجي

ْ
َؽةِ لََعَ َرأ ْٓ َا٪٢ِِييِث حَْؽِم ةِاْْلَ

ْ
َوَْٛػ َك٧َْج إِْضَػاُز٦ي ِف ال

٬َْلِ   .(2)«الْ
 ، كاحلؽير حم٧ٮؿ ىلع ٗري٬ة.صةز، ل٤رضكرة..   ال١ع٢ٚإف اًُؿت إىل

كل٧٤ؿأة أف حتؽ ىلع ٗري زكص٭ة ٨٦ ٝؿيت هلة أك أص٪يب زبلزح أيةـ ٚأ٢ٝ، كحتؿـ الـيةدة 
 حيؿـ. .. ل٥ٚإف زادت ٤ٔي٭ة ثبل ٝىؽ  ل٤عؽير، ذلٟ؛٤ٔي٭ة إف ٝىؽت 

ٌَ ثً َٖ ١ُ  اءُ ُْبَ تِ ـْ اِل )  .(ةِ اءَ َُبَ ا١ْ  ُب ٢َ / 
  ُم بر ؽَ ًًع/ حَ َشْ وَ )

َ
ِ  ةً ػي ٤ُ  ثِ ٤َ اْل   ْيِ ٥ِ اْلَ  ِٝ ٢ْ مِ  ِث وْ ػُ ضُ  ِب تَ َف ب

َ
 اِلِ وَ زَ  وْ أ

َ
، ِّ خر ٥َ الي  ٠  ضِ  ِث وُ ػُ ضُ  وْ ، أ

 
َ
ْ  مِ وْ رَ  وْ أ ِ  ؛ِز يْ وِ ا١َتي  ٫َ ِحِ رَ  ةِ اءَ ؽَ ةَ  ثِ َ٘ ؽِ ْٓ ٥َ ل

َ
ِ  وْ ا ، أ  .(ػِ تر َٓ ٢خي ل

                                        
(، كاألبلةين، كظك٪٫ اث٨ امل٨ٞ٤ 4316، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ أـ ق٧٤ح 3535(، كا٣جكةيئ )2314( أثٮ داكد )1)

 (.8/237) ابلؽريف 

 .( ٨ٔ أـ ق٧٤ح 9488(، كمك٥٤ )5336( ابلؼةرم )2)
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ـْ  ٠ُ ُه ََيْ )ك   اءُ ُْبَ تِ ا
َ
 /(ثِ ٤َ اْل

9- ( َ
ْ
ِ  ٠ِ امِ ال َ  ِّ ْى ٬َ ة

ْ
، َوَل َدْيُ »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)إدمةاع (9)(٠ِ ٥ْ ال َّ  َضام٠ٌِ َضَّتي حََي

ُ
أ ٌَ َل ح٬ُ

 .(3)«َضَّتي َتِيَو َضْيَيثً َذاِت َح٠ٍْ 
َ وَ ) -2

ْ
ِ ال  /(٠ِ ائ

َ  اِت ذَ ) -
ْ
ال يسٌق احليي اذلم اكف مٮصٮدا اكم٤ح؛ ل٤عؽير الكةثٜ، ك (ثٍ يَ يْ ِبَ  ِو يْ ال

 .ٔ٪ؽ كصٮد قجت االقترباء
  اِت ذَ وَ ) -

َ
ِ  ؽِ ٫ُ كْ اْل  ؛ ألف الن٭ؿ يٞٮـ ٦ٞةـ ظيٌح اغبلة.(ؽٍ ٫ْ َل ب

 ىلع رضبني/ (اءِ ُْبَ تِ ـْ اِل  ٣ُ سْ ضُ )
ْ )األكؿ/ ظ٫٧١    ِفْ )كذلٟ  (ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال

َ
 / (رٍ ٬َ ُن  ِّ بَ رْ أ

  الِ َٜ خِ ا٧ْ ) -9
َ
ِ  ثٍ يي ؽ  ضُ  ٦ْ ٤ِ  ثِ ٤َ اْل اقترباء أك ٗري ٦زتكصح  كلٮ اك٩خ ثسؿا،  ثةلكيب (ق   رِ َلٰ إ

ٍة َل ََي٠ِر ِلْمؽٍِئ يُْؤ٦ُِ٤ ةِاللِ »/ لؿمح٭ة كدٕجؽا؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل 
َ
َّ لََعَ اْمؽَأ َٜ ْن َح

َ
َواْل٬َِْم اْلِعِؽ أ

ُْبَِئ٫َا
ْبِ َضَّتي يَْفتَ

 .(4)«٦َِ٤ الفي
ِ َٜ خِ ا٧ْ وَ ) -2 ِ  ق  رِ  ٦ْ ا ٤ِ ٫َ ال ي٧ٮت قيؽ٬ة؛ كاملؽثؿة كأـ الٮدل ؛ ٠أف يٕذٞ٭ة قيؽ٬ة، (ثٍ يي ؽ   ضُ َلٰ إ

                                        
٫ٕ أيٌة، كإال ا٩ٞىض ثةحليٌح، أك ( 1) ٚإف اكف احل٢٧ ٨٦ الـ٩ة؛ ٚإف ل٥ حتي ٚي٫، أك ل٥ ي٧ؿ ٤ٔي٭ة م٭ؿ .. ٕٚؽد٭ة ثًٮ

 (.2/367) ابليضٮرمالن٭ؿ. 

كَل ٨٦ حيِٛ ٔ٪٫ ٨٦ ٧٤ٔةء األمىةر ٦٪ٓ ٨٦ كَئ الؿص٢ »( ٨ٔ اإلرشاؼ/ 9979ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع (2)
 .«ةم٢ ظىت دٌٓ مح٤٭ةاجلةريح ٨٦ الكيب ي١٤٧٭ة كيه ظ

 اتل٤ؼيه، كاث٨ ظضؿ يف (276/ 98) اتل٧٭يؽ، كظك٪٫ اث٨ ٔجؽ ا٣رب يف ( ٨ٔ أيب قٕيؽ 2957( أثٮ داكد )3)
 (، كوعع٫ األبلةين.2/479)

 ، كظك٪٫ األبلةين.( ٨ٔ ركيٛٓ ث٨ زةثخ 2958( أثٮ داكد )4)
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أل٩٭ة ٣حكخ ٚؿامة ، ٚإف ٦ةت كيه مـكصح .. ٚبل اقترباء ٤ٔي٭ة؛ ٚبل دزتكج ظىت تكتربئ
 لكيؽ٬ة.

 .ٚبل اقترباء ٤ٔي٭ة، كهلة أف دزتكج يف احلةؿ.. كلٮ اقتربأ الكيؽ أ٦ذ٫ املٮَٮءة ز٥ أٔذٞ٭ة 
ِ َٜ خِ ا٧ْ وَ ) -3 ِ  ق  رِ  ٦ْ ٤ِ  ا٫َ ال كلٮ اك٩خ ثسؿا، أك اقتربأ٬ة ث٪عٮ رشاء أك ٬جح أك إرث،  (ق   رِ َلٰ إ

٭ة ٝج٢ ثيٕ٭ة، أك اك٩خ ٦٪ذ٤ٞح ٨٦ ويب أك  ٕي  اقترباء لؿمح٭ة كدٕجؽا. ؛امؿأةثةا
؛ ٠أف دسٮف منرتًلح ٚحنرتم ٩ىيت رشيس٫، أك يـكص٭ة ز٥ (ا٫َ ئِ ٌْ وَ  ٠  ضِ  دِ ػر َتَ وَ ) -4

ثٕؽ ظةال، ث٢ ثٕؽ ادلػٮؿ .. ٚبل جيت ٤ٔي٭ة االقترباء  ٛةرٝحدٛةرؽ زكص٭ة ٝج٢ ادلػٮؿ، أ٦ة امل
 .د٭ةا٩ٌٞةء ٔؽ

ثٕؽ ا٩ٌٞةء ٔؽد٭ة دـكجي٭ة كجيت االقترباء أيٌة إذا أراد دـكيش أ٦ذ٫ ثٕؽ حنٮ كطء، أ٦ة 
 ٨٦ زكج قةثٜ .. ٚبل جيت االقترباء.

٥٤ ممة قجٜ أف االقترباء ال جيت إال لٮاظؽ ٨٦ أمؿي٨/ ظ٢ اتل٧ذٓ لكيؽ، أك ا٣زتكيش  ٔك
 ثٕؽ حنٮ كطء.

 َٞ )، كذلٟ (اُب تَ طْ خِ ـْ اِل ) ظ٫٧١ اثلةين/(وَ )
َ
  ٩ُ خَ سَ وْ ٰى زَ َتَ اكْ  نِ أ

َ
ٚحكذعت هل  (ثَ ٤َ اْل

؛ حلذ٧زي مح٢ اجلاكح ٨٦ مح٢ م٤ٟ احل٧ني؛ ألف مح٢ اجلاكح ي٪ٕٞؽ رٝيٞة لكيؽ٬ة، اقترباؤ٬ة
 كمح٢ امل٤ٟ ي٪ٕٞؽ ظؿا.

 كال جيت؛ ألف املةء املعذ٢٧ ٦ةؤق، ٥٤ٚ ي٤ـ٫٦ اقترباؤ٬ة ٧٠ة جيٮز هل ٩سةح ٦ٕذؽد٫.
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ْـ ثً َٖ ١ُ  اعُ ىَ الؽي ) ِ  ٣ٌ / ا  .(٩ِ ٨ِ َْلَ  ِب ُشْ وَ  يِ ػْ الي  م  ٥َ ل
ـْ َشْ وَ )  ؽَ امْ  َبِ ١َ  لِ ٬ْ ُه ِلُ  ٣ٌ ًًع/ ا

َ
  ةٍ أ

َ
ٰ وَ  ٠ٍ ْٙ ٌِ  ِف ٬ْ سَ  ِفْ  ٩ُ ٨ْ ٤ِ  ٠َ َه ا ضَ ٤َ  وْ أ  .(ٍص ٬ْ ُه َمْ  ٩ٍ سْ لََعَ

ةع زةثخ ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع  .(9)كظس٥ الًؿ

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  اِع ىَ الؽي  نُ َك رْ أ
 ، كيه املؿأة.(ٌّ ِى ؽْ مُ ) -9
 ، ك٬ٮ ا٢ُٛ٣.(ٌّ يْ ِى رَ وَ ) -2
 .(َبٌ ١َ وَ ) -3

 :ِعِضِسُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِّ ِى ؽْ ٥ُ ُشُ
 ؽَ ا امْ ٫َ جُ ٬ْ َٞ ) -9

َ
 ، ٚبل حتؿي٥ ث٤نب ابل٭ي٧ح، كال ث٤نب الؿص٢.(2)كلٮ ٗري ذات زكج (ةً أ

ِ  ْج َٖ ٢َ ا ةَ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -2 ٭ة، ٚبل حتؿي٥  (ْيَ جِ ـِ  َّ ْف ت ٧ٝؿيح دٞؿيبيح؛ ألف ٬ؾا الك٨ ٦ْ٪ح ث٤ٗٮ
٭ة.  ث٤نب ٤َٛح دكف تكٓ قجني؛ أل٩٭ة ال حتذ٢٧ الٮالدة كال٤نب ٚٔؿ

؛ ٚبل حتؿي٥ ث٤نب ا٩ٛى٢ ٨٦ امؿأة (ةً ؽي ِٜ خَ ْف مُ  اةً يَ ضَ  ثً يي ضَ  َبِ ال٢ي  الِ َه ِٙ ا٧ْ  اَل ا ضَ ٫َ جُ ٬ْ كَ وَ ) -3
، خببلؼ ٦ة إذا ظ٤ت ٦٪٭ة كيه ظيح ز٥ رشب٫ امؿأة ٦يذحا٩ذ٭خ إىل ظؿًلح ٦ؾثٮح، كال ث٤نب 

                                        
ح اإلدمةع(، 2/335) اإلٝ٪ةع( 1)  (.3/739) مٮقٔٮ

ا أ٫٩ اث٪٭ة، كال » (/376)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2) ٕخ ث٫ مٮلٮدن كأدمٕٮا ىلع أف ابل١ؿ ا٣يت ل٥ د٪١ط ثي٥َّ ٩ـؿ ثً٭ة ٣نب، ٚأًر
ةٔح  .«أب هل ٨٦ الًؿ
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 ثٕؽ مٮد٭ة؛ ٚيعؿـ.

 :ِعِيِضُغُسِوُط السَّ

ْوُط الؽي )   ِّ يْ ِى ُشُ
َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

ةع كدل ٦يخ، أك ا٩ذَه إىل ظؿًلح  (ايًّ ضَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9 ظيةة مكذٞؿة؛ ٚبل حتؿي٥ ثإًر
 .(9)٦ؾثٮح
َ  نَ وْ دُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2

ْ
ثةأل٤٬ح، ٨٧ٚ ث٤ٖ قجذني يٞي٪ة ال يؤزؿ اردٌة٫ٔ حتؿي٧ة ٔ٪ؽ  (ْيِ ١َ ٬ْ ال

ٰىَِدُٰت ٱوَ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(2)اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ـَ ًَّ  ىب ِ ن يُخ
َ
َراَد أ

َ
َب أ ٍَ ِ ِۖ ل ِ ِ ََكمِيَنيب ىَنيب ٔب ََّ َض ُْ َلَٰد وب

َ
ََ أ يُربِعػب

ةع ظٮ٣ني، ٚأٚ٭٥ أف احلس٥ ثٕؽ احلٮ٣ني خببل٫ٚ، [233]ابلٞؿة/  ﴾لرََّعاَغَث  ٱ ، ص٢ٕ د٧ةـ الًؿ
امِ »/ ك٣ٞٮهل  ٍَ ِٙ اَء ِف اليْػِي، َوََكَن َرْت٠َ ا١ َٓ ٤ْ

َ
َٚ ال ِث إِلي ٤َا َذَخ َْ  .(3)«َل َُيَؽ ُم ٦َِ٤ الؽ َىا

يٓ  .كاثذؽاء احلٮ٣ني ٨٦ د٧ةـ ا٩ٛىةؿ الًؿ
 وَ ) -3

َ
يٓ؛ حلؽير اعئنح  (اٍت َٓ ىَ رَ  َؿ َخْ  ٩ُ َٓ ِى ؽْ حُ  نْ أ فى / ٝىة٣ىٍخ  كاو٤ح صٮؼى الًؿ اكى

ٍؿآفً  ٞي ؿى ٨٦ًى ا٣ٍ ـً
ٍ٩
ي
ة أ ى / ًذي٧ى يفِّ ذيٮي ، ذى ةتو ٤يٮ٦ى ٍٕ يًكٍؼ٨ى خًبى٧ٍفو ٦ى ، ثي٥َّ ن ٨٦ٍى ىؿِّ ةتو حيي ٤يٮ٦ى ٍٕ ةتو ٦ى ٕى ًى رٍشي رى ٔى

ٮؿي اهللً  ٍؿآفً  رىقي ٞي  ٨٦ًى ا٣ٍ
ي
أ ؿى ٍٞ ة حي ٨َّ ًذي٧ى  .(4)كى٬ي

ٕةت  َٛاٍت كيٕذرب ٠ٮف الًؿ ؽ  َٙ ٕةت .. أذرب،  ()٤َُخ ٕح أك ًر  ٔؿٚة؛ ٧ٚة ٝييًض ثسٮ٫٩ ًر
يٓ االردٌةع ثني لك ٨٦ اخل٧ف إٔؿاًة ٨ٔ اثلؽم   .(5)دٕؽد االردٌةع.. ٤ٚٮ ُٝٓ الًؿ

                                        
ٕذ٭ة اخلةمكح ثٕؽ مٮد٭ة، أك ( 1) ٕةت كيه ظيح، كأًر ٕخ ٤َٛح مـكصح أربٓ ًر ي٧س٨ دىٮر أزؿق يف امؿأة أًر

٭ة ظؿًلح ٦ؾثٮح، ٚ٭٢ دىري أ٦ة ل  ٤ُٛ٤ح حبير حتؿـ ىلع زكص٭ة؟ث٤ٗٮ

ح اإلدمةع( 2)   (.761، 3/737) مٮقٔٮ

 (، كاألبلةين.4224، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، كاث٨ ظجةف )( ٨ٔ أـ ق٧٤ح 9952( ا٣رت٦ؾم )3)

 (.9452( مك٥٤ )4)
ة؛ إلَبلؽ اآليح. اًظؽى ٕح كى ٝي٢/ يثجخ ثًؿ  كى

ح؛ ٣ٞٮهل  ٔى ىة ٪ٍؾر كىدمى ب٫ً ٝىةؿى اث٨ٍ ال٧ٍي ث كى ٝي٢/ ثًسىبلى َخانِ »/ كى ُث َوال٥َْهي  .( ٨ٔ اعئنح 9451مك٥٤ ) .«َل ُتَؽ ُم ال٥َْهي
 =( كال حيى٢ اتلٕؽد ثأف ي٤ِٛ الى٘ري اثلؽم ز٥ يٕٮد إىل اتلٞة٫٦ يف احلةؿ، كال ثأف يذعٮؿ ٨٦ زؽم إىل آػؿ، أك 5)
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 وَ ) -4
َ
ٕةت (٦ي ٫ِ يْ ذِ  َبُ ال٢ي  ٠َ ِه يَ  نْ أ ِ ) أم يف اخل٧ف الًؿ ٤ٚٮ دل٫ ٨٦ ٫٧ٚ .. ل٥  (٩ِ ِ٘ ٬ْ  سَ َلٰ إ

؛ ألف املٞىٮد (9)أف ي٧ى٫ ٨٦ زؽي٭ة أك حي٤ت هل ٚحرشب٫ ٨٦ حنٮ إ٩ةء إدمةاع كال ٚؿؽ ثنيحيؿـ، 
 كوٮهل اجلٮؼ.

 :اِعَضالسَّ ٰ َعَلى ُبتََّسَتَيَما 

ٰ الؽي  ُب حي َتَ حَ ) ْ  اِع ىَ لََعَ ُ  ؽِ ٘  ٬َ خَ ٥ُ ال  /(ِط وْ الشر
ٓ (٣ُ يْ ؽِ َتْ ) -9 ًً  )ك املؿ

ُ
ْ  لِ ٬ْ ُن أ ، (2)٨٦ زكج أك قيؽ أك كاَئ مج٭ح (٢َبُ ا١ي  َلُ  ٦ْ ٤َ وَ  ،ِّ ِى ؽْ ٥ُ ال

ٰ الؽي ٥َ ٫ِ يْ اكِ ٬َ ضَ وَ ، ا٥َ ٫ِ ِْ وْ ؽُ ُ٘ وَ )كأوٮهل،  ًُ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (ِّ يْ ِى ا لََعَ َفُٰخُس ٌَّ
ُ
ِٰتٓ ٱَوأ ًب  لَّ َُِس ۡرَعػب

َ
أ

 ََ ِ ٌّ ٰحُُسً  ـَ َخ
َ
َضَٰػثِ ٱَوأ َث ُتَؽ ُم ٤َا ََيُْؽُم »/ ، كٝٮهل [23]ا٣جكةء/  ﴾لرَّ َْ ، (3)«٦َِ٤ ال٬ِلََدةِ إِني الؽيَىا

ٕح أ٦ة هل، كوةظت ال٤نب أثة هل، كأثةؤ٧٬ة أصؽادق، كأ٦٭ةد٭٧ة صؽاد٫، كأكالد٧٬ة  ٚذىري املًؿ
ٕح أػٮاهل، كأػٮاد٭ة ػةالد٫، كإ ػٮة وةظت ال٤نب أ٧ٔة٫٦، إػٮد٫ كأػٮاد٫، كإػٮة املًؿ

 كأػٮاد٫ ٧ٔةد٫.
٭٧ة ٨٦ أوٮهل٧ة  (ا٥َ ٫ِ يْ ٢َ َْ  ًْ َٜ ذَ  ِّ يْ ِى الؽي  ِع وْ ؽُ ُ٘  ٣ُ يْ ؽِ َتْ وَ ) -2 كىلع ٨٦ حيؿـ ٤ٔي٫ ٚؿٔك

 كظٮامي٭٧ة؛ ل٤عؽير الكةثٜ.
؛ ٌٚق ظؽير اعئنح (4)ٝٮؿ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةءكاتلعؿي٥ ث٤نب ا٣ٛع٢ ٧٠ة أمةر إحل٫ املى٪ٙ 

=
                                         

ٕح جلٛةد ٦ة يف األكؿ، كال ثأف ي٤٭ٮ ٨ٔ اال٦ذىةص، كال ثأف يُٞٓ ل٤ذ٪ٛف، كال ثذؼ٢٤ اجلٮ٦ح اخلٛيٛح،  حتٮهل املًؿ
ٕح كاظؽة كاهلل أ٥٤ٔ.  ةع، ٚلك ذلٟ ًر ٕح كتنذ٢٘ بن٢٘ ػٛيٙ ز٥ دٕٮد إىل اإلًر ٠ٛةيح كال ثأف دٞٮـ املًؿ

 (.575) األػيةر

ح اإلدمةع( 1)  مرتَٮا امله ٨٦ اثلؽم.(، كظىك ٨ٔ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أ٩٭٥ ا3/744) مٮقٔٮ

كال د٪ُٞٓ ا٣جكجح ٨ٔ وةظت ال٤نب كإف َة٣خ املؽة صؽا، أك ا٩ُٞٓ ز٥ اعد، كإف ٩سعخ إال ثٮالدة ٨٦ آػؿ، ( 2)
 ٚةل٤نب ٝج٤٭ة لؤلكؿ، كبٕؽ٬ة لآلػؿ.

 ، كٝؽ صةء ٨ٔ ٗري٬ة.(، ٨ٔ اعئنح 9444(، كمك٥٤ )2646( ابلؼةرم )3)

ح اإلدمةع( 4)  (.3/757) مٮقٔٮ
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ىتَّ / ٝي٤ٍخي / ٝة٣خ  ي ظى ٍف آذىفى هلى
ى
بىيٍخي أ

ى
ذىفى ٚىأ

ٍ
حًٍف اٍقذىأ ٕى ٞي يًب ا٣

ى
ة أ ػى

ى
٤ٍٚىطى أ

ى
ٮؿى اهللً إًفَّ أ يىة رىقي

ةؿى اجلَّيًبُّ  ٞى ، ذى ٟى ًذ٩ى
ٍ
ٍقذىأ

ى
َذِن »/ أ

ْ
ْن حَأ

َ
ِٝ أ َٓ ِٝ  ؟َو٤َا ٨َ٤َ ٢ى / ، ٝي٤ٍخي «!َخ٥ر ٮؿى اهللً إًفَّ الؿَّصي يىة رىقي

٣ىسً  يًن، كى ٕى ًى ٍر
ى
ٮى أ ةؿى ٣ىحٍفى ٬ي ٞى حًٍف، ذى ٕى ٞي يًب ا٣

ى
ةي أ

ى
أ ذيًٍن اٍمؿى ٕى ًى ٍر

ى
ِٝ حَِؽَبْج »/ ٨ٍ أ ائَْؼِن َلُ َ٘إ٧ِي٩ُ َخ٥ر

 ِٝ ةؿى / ٝىة٣ىٍخ / ، كيف ٣ِٛ(9)«ي٥َِي٨ُ ٞى ي، ذى ، ٚى٤ى٥ٍ آذىٍف هلى ٤ٍٚىطي
ى
َّ أ ى ذىفى يلعى

ٍ
ًٟ / اٍقذىأ ُّ٧ ٩ىة خى

ى
أ ٍذىًضًجنيى ٦ًينِّ كى حتى

ى
 !؟أ

٤ٍخي  ٞي ؟ ٝى / ذى ٟى ً ل ٙى ذى يٍ ًلى ٮؿى اهللً / ةؿى كى ٟى رىقي ً ل ٨ٍ ذى ٣ٍخي خى
ى
أ يًخ، ٚىكى

ى
ً أ يًخ ث٤ًىنبى

ى
ةي أ

ى
أ ًٟ اٍمؿى ذٍ ٕى ًى ٍر

ى
 أ

ةؿى  ٞى ٢َُْ٘ص ائَْؼِن َلُ »/ ذى
َ
 . (2)«َنَػَق أ

يٓ أف يزتكج كاظؽة ٨٦ ث٪ةت ٬ؾا الؿص٢، أك ٨٦ ث٪ةت أكالدق كلٮ ٩ـ٨٣،  ٚيعؿـ ىلع الًؿ
ٓ ٦٪٭ة، كدميٓ  يٓ ٨٦ ا٣جكت يف كلٮ ٨٦ زكصح ٗري ا٣يت ًر أٝةرب ٬ؾا الؿص٢ .. ٠أٝةرب الًؿ

 املعؿ٦يح.
يٕح أك ث٪ةد٭ة كإف ق٨٤ٛ،  ٕح وةظت ال٤نب أف يزتكج ابل٪خ الًؿ كحيؿـ ىلع زكج املًؿ

٧ذ٭ة.  دكف ٨٦ اكف يف َجٞذ٭ة أك أىلع ٦٪٭ة ٠أ٦٭ة كأػذ٭ة ٔك
ةع ٨٦ أظاكـ ا٣جكت  ، كاجلْؿ ،/ ظؿ٦ح اجلاكح، كظ٢ املفمخكحٚةاؽة/ يثجخ ثةلًؿ

ؽـ اجلٞي ث٧٤ك٫، كاخل٤ٮة، كالكٛؿ،  كال يثجخ ث٫ أظاكـ الؿظ٥، كال اإلرث، كال الٮاليح، ٔك
كال ا٢ٕٞ٣، كال أكلٮيح اتل٘كي٢ كالىبلة، كال قٞٮط ا٣ٞىةص، كظؽ ا٣ٞؾؼ، كال كصٮب 

 اجلٛٞح، كال قٞٮط الن٭ةدة، كال ٗري٬ة.

                                        
 (.9445(، كمك٥٤ )4796ابلؼةرم )( 1)

 (.2644)ابلؼةرم  (2)
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 / ٤َ ثً َٖ ١ُ  ثُ َٜ َٙ انلي )
ْ
 .كال يكذ٢٧ٕ إال يف اخلري اغبلة (اجُ ؽَ عْ اْلِ  ٬َ ٪ُ ، وَ اقِ َٙ جْ اْلِ  ٦َ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ

ٌَ َشْ وَ ) ِ  ٌب اسِ وَ  امٌ َٓ ًًع/    ثٍ سَ وْ ؾَ ل
َ
ٰ زَ ٫َ مِ ادِ عَ  وْ أ  ٍج وَ ا لََعَ

َ
  وْ ، أ

َ
َ٘  ٠ٍ ْن ِل  ٰ  ٍع ؽْ لََعَ

َ
ِ  وْ ، أ ٰ  ٍع ؽْ َٙ ١ لََعَ

 
َ
 ٠ٍ ْن أ

َ
ِ  وْ ، أ ٰ ٤َ  ٍك ٬ْ ٢ُ ٥ْ ٥َ ل ِ لََعَ  .(ٍٝ ال

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ َٜ َٙ انلي  ِب ٬ْ سُ وُ  اُب تَ ـْ أ
9- ( ِ  .(احٌ سَ ٧
  .(ثٌ اةَ ؽَ َٛ وَ ) -2
 .(ٌٝ ٢ْ مِ وَ ) -3

 :اِحَهاليِِّب ُةَباِدَواِل ُةَكَفاليَّ

ْ  ثُ َٜ َٙ انلي ) ِ  ثُ تَ اسِ ٬َ ال ِ )د٤ــ  (ِح َك انل  ة ْ  ثِ سَ وْ ٢ؾي ل ٰ ) أم/ ابلةذ٣ح ٩ٛك٭ة لـكص٭ة (ثِ ٨َ ٟ  ٥َ ٥ُ ال لََعَ
ُٰمَٔن لََعَ  لّرَِساُل ٱ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)إدمةاع (ِج وْ الؾي  َـّ َو  ىّجَِصآءِ ٱكَ ا ـَغَّ ٍَ ِ ٖظ هلُل ٱة ٰ َبػب ًب لََعَ ُٓ َغ َبػب

ًب   ِٓ ِ ٰل ـَ ٌب
َ
َب أ ٌِ  ْ َُفُلٔا

َ
ٓ أ ا ٍَ ِ لُٔدِ ٱَولََعَ ﴿/ ، كٝةؿ دٕةىل[34]ا٣جكةء/  ﴾َوب ٔب ٍَ ب ََّ  ۥَلُ  ل ُٓ ُت َٔ ََّ َوكِصب ُٓ رِزبُر

 ِ ُروِف  ٱة ػب ٍَ ب ٮؿى / ٚٞة٣خ إىل رقٮؿ اهلل  صةءت امؿأة أيب قٛيةف ، ك[233]ابلٞؿة/  ﴾ل يىة رىقي
ٮى الى  ٍؾتي ٦ً٪٫ٍي كى٬ي ػى

ى
ة أ م، إًالَّ ٦ى ً دلى كى ييًن كى ًٛ ة يىٍس ييًن ٦ى ًُ ٍٕ ٣ىحٍفى حي ًعيطه كى ٢ه مى يىةفى رىصي ٍٛ ثىة قي

ى
 اهللً إًفَّ أ

ةؿى  ٞى ، ذى ٤ى٥ي ٍٕ ِك، »/  حى ِٝ َوَوَلَ ي ِٙ ُؽوِف ُعِؼي ٤َا يَْس ْٓ ٢َْيُس٣ْ »/ ، كٝةؿ (2)«ةِال٥َْ َْ َول٦٫َُي 

                                        
ح اإلدمةع(، 581) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/849) حتٛح ال٤جيت(، 388)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.3/763) مٮقٔٮ
 .( ٨ٔ اعئنح 9794( كمك٥٤ )5364( ابلؼةرم )2)
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ُؽوِف  ْٓ  .(9)«رِْزُر٦٫ُي َوكِْف٬َُت٦٫ُي ةِال٥َْ
 .(2)ٚبل ٩ٛٞح هلة ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء.. ٚإف ل٥ دس٨ مم١٪ح جلعٮ ننٮز أك و٘ؿ 

ح ٦ٞةث٢ اتل١٧ني، كختذ٤ٙ حبكت كيه ٦ٞؽرة ىلع ظكت ظةؿ الـكج ؛ أل٩٭ة ٩ٛٞح ٦ٕةًك
ريق؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  َِ َشَػخِِّ ﴿ظةؿ الـكج ٨٦ ا٣حكةر ٗك ٌّ ُّ  ۦ  حِلُِفِقب ُذو َشَػثٖ  يبِّ رِزبكُ

َ كُِدَر َغيَ ٌَ  ۥَو
 ُّ ٰ آ َءاحَى ٍَّ ُ  ٱـَيبُيِفِقب ِم  .كيٕذرب يكةرق ث٤ُٮع ٚضؿ لك يٮـ [7]ا٣ُبلؽ/  ﴾هللَّ

 كةـ/كيه ىلع زبلزح أٝ
ْ ) ىلع الـكج ٚةلٮاصت -9 َ )٨٦ اغ٣ت ٝٮت حم٤٭ة  (انِ ػي ٤ُ / ِسِ ٬ْ ٥ُ ال  (ا٫َ مِ ادِ ِْلَ  ٌد ٢ُ ذُ وَ  ػي ٤ُ ا، وَ ٫َ ل

إف كصت ٤ٔي٫ إػؽا٦٭ة ثأف اك٩خ ظؿة خيؽـ ٦س٤٭ة يف ثيخ أثي٭ة، أك اظذةصخ ذلٟ لـ٦ة٩ح أك 
 مؿض.

 األصؿة.٥ٕ٩؛ إف اقذأصؿ هلة ٨٦ خيؽ٦٭ة .. ٚبل ٩ٛٞح ل٤ؼةدـ ث٢ يسٛي٭ة 
ْ )الٮاصت (وَ ) - ٰ ال ِ وَ  ػي ٤ُ / ًِ ـ  ٬َ خَ ٥ُ لََعَ َ  ٌٗ ْه ٧  .(ا٫َ مِ ادِ ِْلَ  ػي ٤ُ وَ  ،ا٫َ ل
ْ )الٮاصت (وَ ) - ٰ ال ِ  ٦ْ ٤َ وَ  ِسِ ْٓ ٥ُ لََعَ َ  ػي ٤ُ ) ؛ ٧٠جٕي كماكدت كلٮ مٮرسي٨/(قي رِ  ٩ِ ة  ػي ٤ُ ا وَ ٫َ ل

 .(ا٫َ مِ ادِ ِْلَ 
أف اهلل أكصت اجلٛٞح ىلع ٝؽر ظةؿ الـكج كل٥ يبني املٞؽار، / كاألو٢ يف ٬ؾا اتلٞؽيؿ

٦ؽاف للك .. ٚٞك٪ةق ىلع دٞؽيؿ الرشع يف ال١ٛةرات، كأكرث ٦ة أكصت اهلل ٨٦ ال١ٛةرات 
مك١ني، كذلٟ يف ٚؽيح األذل، كأ٢ٝ ٦ة أكصج٫ ٦ؽ يف ٠ٛةرة اجل٧ةع، ٚةٔذرب٩ة٧٬ة، كأكصج٪ة ىلع 

/ ثةل١ٛةرة؛ ألف اهلل دٕةىل أذرب ال١ٛةرة ث٪ٛٞح األ٢٬ ٚٞةؿاملذٮقٍ ٦ة ثح٪٭٧ة، كأذرب٩ة اجلٛٞح 
ًب ﴿ يِيُس ْب

َ
َٔن أ ٍُ ػِ ا ُتؽب ٌَ وبَشِػ 

َ
َب أ  .[89]املةاؽة/  ﴾ ٌِ

                                        
 .( ٨ٔ صةثؿ 9298مك٥٤ )( 1)

أف الؿص٢ إذا دـكج املؿأة، كل٥ يؽػ٢ ثً٭ة، ٚإف اكف احلبف ٨٦ ٝج٤٭ة ٚبل كأدمٕٮا ىلع » (/388)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)
ح ، «كا٩ٛؿد احلك٨، ٚٞةؿ/ ال ٩ٛٞح ٤ٔي٫ ظىت يؽػ٢ ثً٭ة، ٩ٛٞح ٤ٔي٭ة، كإف اكف ٨٦ ٝج٫٤ ٤ٕٚي٫ اجلٛٞح مٮقٔٮ

 (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ النةِٚع يف ا٣ٞؽي٥، كأمحؽ يف ركايح، كاث٨ ظــ.774 – 3/779) اإلدمةع
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٤ي٫ َع٪٫ كػزبق جًّة؛ ٔك  . (9)كجيت ىلع الـكج د٤٧يٟ زكصذ٫ ا٣ُٕةـ ظى
، قُٞخ ٩ٛٞذ٭ة؛ جلؿيةف ا٣ٕةدة ث٫ يف ز٨٦ اجليب .. كلٮ أك٤خ ٦ٓ الـكج ىلع ا٣ٕةدة 

 .(2)كبٕؽق ث٘ري ٩ـاع كال إ٩سةر، كل٥ ي٪٢ٞ أف امؿأة َةبلخ ث٪ٛٞح ثٕؽق

 َما َيِذُب ِلِلُنِعَتدَِّة:

ِ  ُب َيِ ) كلٮ ظةابل ٦ة جيت ل٤ـكصح، ٚيضت هلة اجلٛٞح كال١كٮة  (ثِ يي ِٓ سْ الؽي  ةِ ػي خَ ْٓ ٥ُ ٢ْ ل
ةِ »/ ؛ ٣ٞٮهل (3)إدمةاع

َ
َن ل٥َْ٢ِْؽأ ْٟ ُث َوالفر َٜ َٙ ٥َا انلي ثُ إِجي َٓ ٢َْي٫َا الؽيْس َْ ، كألف (4)«إَِذا َكَن لَِؾوِْس٫َا 

 زكصح، كاملة٩ٓ ٨٦ ص٭ح الـكج؛ أل٫٩ يٞؽر ىلع إزاتل٫. الؿصٕيح
ََل ﴿/ ، كيك١٪٭ة يف مكس٨ ٚؿاٝ٭ة إف الؽ ث٭ة؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(5)كجيت هلة الك١ىن إدمةاع

ن 
َ
ٓ أ ََ إَِلَّ ََّ َوََل ََخبرُسب ِٓ ِ َۢ ُبُئح ٌِ  ََّ ُْ َِثٖ  َُتبرُِسٔ ِ َتحّ ٌُّ تنَِي ةَِػِٰطَشثٖ 

ب
 .[9]ا٣ُبلؽ/  ﴾يَأ

ؤف إال آ٣ح اتل٪ْيٙ ؛ أل٩٭ة زكصح إال أ٫٩ حيؿـ كًل٧ة جيت هلة اجلٛٞح جيت هلة ثٞيح ال٧ي
 كَؤ٬ة ظىت يؿاصٕ٭ة.

 .ٚإف اك٩خ ٩ةزشةن ٝج٢ َبلٝ٭ة أك يف أز٪ةء ٔؽد٭ة .. ٚبل ٩ٛٞح هلة كال ق١ىن
ِ اْْلَ ) جيت أيٌة ل٧٤ٕذؽة(وَ )  َ  ٦ِ ائ

ْ
ِ  ُب ا َيِ ٤َ / ٠ِ امِ ال اجلٛٞح كالك١ىن  ٚذضت هلة، (ثِ سَ وْ ٢ؾي ل

ََّ  ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(6)إدمةاع ُٓ يَ ََ َِحب ٰ يََغػب ََّ َضتَّ ِٓ يب
ْ َغيَ ُفُِلٔا

َ
ْوَلِٰج َِحبٖو ـَأ

ُ
ََّ أ ]ا٣ُبلؽ/  ﴾ِإَون ُز

                                        
م أف الٮاصت أف يؽٕٚ٭ة ظجة ٝيةقة ىلع ال١ٛةرات، ك٬ٮ املؾ٬ت، كٝي٢/ إف اكف ا٣٘ة٣ت يف ثرل٧٬ة أ٩٭٥ ال أ( 1)

يُع٪ٮف ثأيؽي٭٥ .. ل٥ يٛؿض هلة إال ادلٝيٜ، كإف أُٔة٬ة ظجة .. ٚةملؾ٬ت أف ٤ٔي٫ أصؿة ا٣ُع٨ كاخلزب، كٝي٢/ إف 
 (.589) ٠ٛةيح األػيةرأذةدت ا٣ُع٨ كاخلزب ث٪ٛك٭ة .. لـ٦٭ة ٫٤ٕٚ، كإال .. ٚبل. 

 (.2/351) اإلٝ٪ةع( 2)

ح اإلدمةع(، 567) ٠ٛةيح األػيةر( 3)  (.3/615) مٮقٔٮ

ِ »كأ٦ة ٝٮهل/ »، كوعع٫ األبلةين، ٣س٨ ٝةؿ ابلي٭َق/ ( ٨ٔ ٚة٧َح ث٪خ ٝحف 3413( ا٣جكةيئ )4)  َن ْٟ ا الفر ٥َ جي إ
ِ ..  ثُ َٜ َٙ انلي وَ   «.٤ٚحف ث٧ٕؿكؼ يف ٬ؾا احلؽير كل٥ يؿد ٨٦ كص٫ يثجخ ٦س٫٤..  «ثٌ َٓ سْ رَ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ْج ٧َ َك  ٦ْ ٥َ ل

ح اإلدمةع(، 567) ٠ٛةيح األػيةر(، 442)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)  (.3/615) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 443)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6)  (.3/683) مٮقٔٮ
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6]. 
ِ ) جيت(وَ ) ِ تَ ٢ْ ل َ  ٦ِ ائ

ْ
ِ ال ةىلى  (٠ِ ائ ٕى ٍٮهل تى ٞى شب ﴿/ الك١ىن ٍٚٞ؛ ٣

َ
ََّ أ ُْ ُِٔ َب  ِه َِ َشَهُِخً ُد َضيب  ٌِ ٌّ 

ًب وُسب  ََّ حَُغٓا َوََل  ِدُك ُْ و ْ  رُّ ََّ  َغيَيب  تِلَُغّيُِلٔا ََّ  ِإَون ِٓ ْوَلٰ  ُز
ُ
ْ  وٖ َِحب  ِج أ ُفُِلٔا

َ
ََّ َغيَيب  ـَأ ِٓ  ٰ  ََ يََغػب  َضتَّ

ََّ  َِحب  ُٓ  .، ٚٛؿؽ ثني الك١ىن ٚأ٤َٞ٭ة، كاجلٛٞح ٚٞيؽ٬ة ثةحل٢٧[6]ا٣ُبلؽ/  ﴾يَ
ؿٝح إف الؽ ث٭ة، ك٣حف لـكج كجيت ىلع  ٛي ابلةا٨ مبلز٦ح املكس٨ اذلم اك٩خ ٚي٫ ٔ٪ؽ ا٣

، كال هلة ػؿكج ٦٪٫، كإف ريض زكص٭ة إال حلةصح، (9)كال ٣٘ريق إػؿاص٭ة ٨٦ مكس٨ ٚؿاٝ٭ة
ٚيضٮز هلة اخلؿكج؛ ٠أف ختؿج يف اجل٭ةر لرشاء َٕةـ أك ٠ذةف كبيٓ ٗـؿ أك ٨ُٝ كحنٮ ذلٟ؛ 

دىًخ  /ٌٚق ظؽير صةثؿ 
ى
، ٚىأ جى ٍؿي ٍف ختى

ى
٢ه أ ة رىصي ؿى٬ى ـىصى ة، ٚى ٤ٍى٭ى يؽَّ َنى ٍف جتى

ى
رىادىٍت أ

ى
ة٣ىيًت، ٚىأ ٍخ ػى ٞى ِّ٤ َي

ةؿى   اجلَّيًبَّ  ٞى ُؽوً٘ا»/ ذى ْٓ ِِل ٤َ َٓ ْٙ ْو َت
َ
يِق، أ ْن حََهػي

َ
َص أ َْ  ِٝ ، َ٘إ٧ِي ِٝ ي ََن٢َْ  .(2)«ةَََل َُ٘شػ 

ؽير كحنٮ٧٬ة برشط أف دؿصٓ كدبيخ يف كجيٮز هلة اخلؿكج حلبل إىل دار صةرد٭ة ٣٘ـؿ كظ
ري ذلٟ ممة ٬ٮ ٦ؾ٠ٮر يف  ثحذ٭ة، كجيٮز هلة اخلؿكج أيٌة إذا ػةٚخ ىلع ٩ٛك٭ة أك كدل٬ة ٗك

 .(3)املُٮالت
يةدة كاقت٪٧ةء ٦ةؿ جتةرة  ََل ﴿/ ٚبل جيٮز؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل.. كأ٦ة ٣٘ري ظةصح؛ ٠ـيةرة ٔك

ََّ َوََل ََخب  ِٓ ِ َۢ ُبُئح ٌِ  ََّ ُْ َِثٖ  َُتبرُِسٔ ِ َتحّ ٌُّ تنَِي ةَِػِٰطَشثٖ 
ب
ن يَأ

َ
ٓ أ ََ إَِلَّ ، كا٣ٛةظنح املجح٪ح [9]ا٣ُبلؽ/  ﴾رُسب

 .مؽة أذا٬ة أل٢٬ زكص٭ة أك صريا٫٩
كحيؿـ ىلع الـكج مكة٠٪ح املٕذؽة يف ادلار ا٣يت دٕذؽ ٚي٭ة ك٦ؽاػ٤ذ٭ة؛ أل٫٩ يؤدم إىل 

 .اخل٤ٮة، كػ٤ٮد٫ ث٭ة ٠ؼ٤ٮة األص٪بيح
ْ ) جيت ل٧٤ٕذؽة(وَ ) ٰ ٬َ خَ ٥ُ ال َ وَ  ا٫َ سُ وْ ا زَ ٫َ ٨ْ  خَ في ؛ أل٫٩ جيت ٤ٔي٭ة (ًْ َٜ  ذَ َنٰ ْٟ الفر / ًل امِ ضَ  ٬ْ ل

                                        
، كٝةؿ األذريع/ إ٫٩ املن٭ٮر، األـكاملٕذ٧ؽ/ أف الؿصٕيح ٠٘ري٬ة يف كصٮب مبلز٦ح ابليخ ك٬ٮ ٦ة ٩ه ٤ٔي٫ يف ( 1)

 (.2/359) ابليضٮرمكٝةؿ الـرًليش/ إ٫٩ الىٮاب؛ ػبلٚة مل٨ ٝةؿ/ هل أف يك١٪٭ة ظير ينةء. 

 (.9483( مك٥٤ )2)

ةثٍ ذلٟ/ لك ٦ٕذؽة ال جتت ٩ٛٞذ٭ة كل٥ يس٨ هلة ٨٦ يٞيض ظةصذ٭ة .. هلة اخلؿكج يف اجل٭ةر ل٤عةصح، أ٦ة ٨٦ ( 3) ًك
 (.2/329) اإلٝ٪ةعٕيح أك ثةا٨ ظةم٢ .. ٚبل ختؿج إال ثإذف أك رضكرة اكلـكصح. كصجخ ٩ٛٞذ٭ة ٨٦ رص
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الاٞة ث٭ة ٔ٪ؽ اع٦ح  (9)ابليخ اذلم دٮيف كيه تك١٪٫ إذا اكف مكذعٞة ل٤ـكجمبلز٦ح 
يٍؽًرمِّ (2)ا٧٤ٕ٣ةء يؽو اخٍل ًٕ يًب قى

ى
ٍػًخ أ

ي
، أ ًٟ ث٨ًٍ ًق٪ىةفو ً ةل ًح ثً٪ًٍخ ٦ى ٕى يٍ ؿى ٛي ٝة٣خ/  ؛ ٌٚق ظؽير ا٣ٍ

ٮؿى اهللً  ٣ٍخي رىقي
ى
أ ٍك١ى  قى رٍتيٍؾ يًل مى ى٥ٍ حى ٍكيًج ل ٬ًٌٍل، ٚىإًفَّ زى

ى
ٓى إًىلى أ رًٍص

ى
ٍف أ

ى
، أ حن ٞى ٛى الى جى ٫ي كى ١٤ً٧ٍي ٪نة حى

ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ٣ْ »/ ذى َٓ ايًن «َج ٍكًضًؽ .. ٩ىةدى ٍك يًف ال٧ى
ى
ةً، أ ٪ٍخي يًف احليٍضؿى ا ٠ي ىتَّ إًذى ، ظى ٍٚخي ى ، ٚىة٩رٍصى

ٮ / ؿي اهللً رىقي ةؿى ٞى ي، ذى ٪يٮًديخي هلى ؿى يًب ذى مى
ى
ٍك أ

ى
َٗ ٢ُِْٛج؟»، أ ْي حى ا٣َّيًت «َٞ ىَّ ًٞ ٤ىي٫ًٍ ا٣ ٔى ، ٝىة٣ىٍخ/ ٚىؿىدىٍدتي 

 / ٍكيًج، ٝىةؿى ًف زى
ٍ
أ ي ٨ٍ٦ً مى ٍؿتي هلى َس٩َ٢ُ »ذى٠ى

َ
َخاُب أ ِٟ َٔ ال ِٝ َضَّتي َحْت٢ُ َِث ِف ةَحْخِ ُٟ ٍدتي ًذي٫ً «ا٤ْ ، ٚىةٍخذىؽى

مٍ 
ى
حى أ ٕى ٍربى

ى
ٝىىضى أ ٫ي كى ٕى جى ، ٚىةتَّ دي٫ي ٍ ٍػربى

ى
، ٚىأ ٟى ً ل ٨ٍ ذى ٣ىيًن خى

ى
أ ، ٚىكى َّ ٢ى إًيلى رٍقى

ى
ةفي .. أ س٧ٍى فى خي ة اكى ا، ٚى٤ى٧َّ رٍشن ٔى ؿو كى ٭ي

 .(3)ث٫ًً 

 : ِةاَبَسَكاِلِب ُةَباِدَواِل ُةَكَفاليَّ

ْ  ثُ َٜ َٙ انلي )ك ِ  ثُ تَ اسِ ٬َ ال ىلع قبي٢  ال؛ أل٩٭ة ىلع قبي٢ املٮاقةة ٣حكخ ٦ٞؽرة (ثِ اةَ ؽَ َٜ ا١ْ ة
ح، ري٧٬ة، ٚيضت إمجةع ا٣ٞؿيت  (ثُ ايَ َٙ ِٟ ا١ْ ) /ٚي٭ة ةلٮاصتٚ املٕةًك ٨٦ ا٣ٞٮت كاإلداـ ٗك

إمجةاع يٞؽر ٫ٕ٦ ىلع ا٣رتدد كاتلرصؼ، كال جتت املجة٣٘ح ٚي٫، ٧٠ة ال يسٌق قؽ الؿ٦ٜ، كذلٟ 
 ٠ًق.« .. لك ٦ِع»خيذ٤ٙ حبكت احلةصح، كلٮ ٝةؿ هل/ 

 .كصت.. َجيت كز٨٧ أدكيح، كلٮ اظذةج إىل ػةدـ  كجتت هل ال١كٮة، كالك١ىن، كأصؿة
 كإ٧٩ة جتت ٩ٛٞح ا٣ٞؿاثح ىلع و٪ٛني/

ٰ )جتت  -9   لََعَ
َ
ْ  ٠ِ ْن اْل ِ  ِسِ ٬ْ ٥ُ ال يٮ٫٦ كحل٤ذ٫ ال ٨ٔ  (٩ِ خِ سَ وْ زَ  ثِ ٧َ وْ ؤُ موَ  ٩ِ خِ ٧َ وْ ؤُ مَ  ٦ْ خَ  ٠ِ اِى َٙ ا١ْ ة

                                        
ق٨ ل٤ٮارث اتلربع ث٭ة ٨٦ ٦ةهل، كل٤ٞةيض إقاك٩٭ة ٨٦ ثيخ .. ٚإف ل٥ يس٨ دؿًلح  ،( كق١ىن املٕذؽة ٨٦ رأس املةؿ1)

ابلضريَل ىلع . ٝةهل اث٨ ٝةق٥ ٧٠ة يف ق١٪خ ظير أرادت.. كإال  ،٤ٕٚي٭ة اإلصةثح.. ٚإف أق١٪٭ة أظؽ٧٬ة  ،املةؿ
 (.4/54) اخلُيت

ح اإلدمةع( 2)  (، كٝؽ ذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ املـين، كاث٨ ظــ.3/674) مٮقٔٮ

(، كوعع٫ اذل٬ٌل، كا٣رت٦ؾم، كاث٨ 2139(، كاث٨ ٦ةص٫ )3528(، كا٣جكةيئ )9214(، كا٣رت٦ؾم )2311( أثٮ داكد )3)
 ، كاألبلةين.(8/243) ابلؽر٨ٞ ٧٠ة يف (، كاث٨ ا٣ُٞةف، كاث٨ امل4292٤ظجةف )
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ي٪٫  ِ )دى ِ  ػِ اِٛ َٙ ا١ْ  ِع ؽْ َٙ ٢ْ ل ذ٠ؿا أك أ٩ىث، و٘ريا أك ٠جريا، كا٫ٞٚ يف ادلي٨ أك ػة٫ٛ٣، كإف  (ثِ ايَ َٙ ِٟ ٢ْ ل
لُٔدِ ٱَولََعَ ﴿/ ٩ـؿ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل ٔب ٍَ ب ِ  ۥَلُ  ل ََّ ة ُٓ ُت َٔ ََّ َوكِصب ُٓ ُروِف  ٱرِزبُر ػب ٍَ ب كٝٮهل ٔـ ، [233]ابلٞؿة/  ﴾ل

ًب َف ﴿/ كص٢ ََ ىَُس ۡرَعػب
َ
ََّ  َٔ ـَإِنب أ ُْ ُسَٔر

ُ
ََّ أ ُْ كصجخ اجلٛٞح ل٤ـكصح بكبج٫؛ ٤ٕٚي٫  ،[6]ا٣ُبلؽ/  ﴾احُٔ

 .كٝؽ دٞؽـ ظؽير امؿأة أيب قٛيةف  أكىل،
ْٞ  ٦ِ َْ  ؾِ اسِ َٓ ا١ْ )ا٣ٛٞري كإ٧٩ة جتت اجلٛٞح ل٤ٛؿع  ِ َف تِ ا  أك ز٦ة٩ح أك ٗري٧٬ة؛ (9)لى٘ؿ (ا٫َ اة

تلعٜٞ االظذيةج ظيجبؾ، ٚإف ٝؽر ىلع ٠كت الاٜ حيى٢ ث٫ ٠ٛةيذ٫ .. ل٥ جتت ٩ٛٞذ٫؛ ألف 
ًعيط (2)ا٣ٞؽرة ىلع ال١ٛةيح ثةل١كت اك٣ٞؽرة ٤ٔي٭ة ثةملةؿ ٢ اجلَّه، كىالىَّ ٢ حمى ٍٛ ُِّ ف ا٣

ى
، كأًل

٣حف يف ٦ٕ٪ةق، ٚبل ي٤عٜ ث٫ خببلؼ الـ٨٦ كاملض٪ٮف، كا٣ٛؿؽ  املذ٧س٨ ٨٦ احٍلًي٤ىح كاتل١كت
 .أكرب ٨٦ ظؿ٦ح الٮدل أف ظؿ٦ح الٮادل/ ثح٪٫ كبني الٮادل ظير يُٕٯ ٦ٓ ا٣ٞؽرة ىلع ال١كت

 .(3)إلٔكةرق.. ٚبل يشء ٤ٔي٫ ٚإف ل٥ يس٨ األو٢ أك ا٣ٛؿع مٮرسا 
ْ  ِع ؽْ َٙ  ا١ْ لََعٰ ) جتت(وَ ) -2 ِ  ؽَ ِٞ ا ذُ ٥َ بَ  ِسِ ٬ْ ٥ُ ال  ل

َ
ِ  ػِ اِٛ َٙ ا١ْ  ٠ِ ْن ْل ، أثة أك أ٦ة (4)إدمةاع (ثِ ايَ َٙ ِٟ ٢ْ ل

َِا ﴿٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/  كإف ٔبل؛ يب ََ ٱَوَوضَّ نَسٰ ِ
ًِا   ۡلب َسٰ يبِّ إِضب ِٰلَ ـَ ِ ؛ كٝٮهل دٕةىل/ [95]األظٞةؼ/  ﴾ة

ا ِِف ﴿ ٍَ ُٓ َياٱَوَضاِضتب جب ا   لُّ ـى ُرو ػب ، ك٨٦ املٕؿكؼ ا٣ٞيةـ ٤ٔي٭٧ة ٔ٪ؽ ظةصذ٭٧ة، ك٣ٞٮهل [95]٧ٞ٣ةف/  ﴾ٌَ
َٝ ل٬َِاِلَِك، إِني »/  ُ ٧َْج َو٤َال

َ
ْوَلِدُز٣ْ أ

َ
ْفِب أ َٞ ْفتُِس٣ْ، َُ٘ك٬ُا ٦ِْ٤  َٞ َيِب  ٌْ ْوَلَدُز٣ْ ٦ْ٤ِ أَ

َ
، (5)«أ

                                        
ح اإلدمةع، «كأدمٕٮا ىلع أف ىلع املؿء ٩ٛٞح أكالدق األَٛةؿ/ اذلي٨ ال ٦ةؿ هل٥»(/ 399)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  مٮقٔٮ

(3/784.) 

كيكتسىن ٨٦ ذلٟ ٦ة لٮ اكف منذ٘بل ث٥٤ٕ رشيع كيؿىج ٦٪٫ اجلضةثح كال١كت ي٧٪٫ٕ ٦٪٫؛ ٚذضت ٩ٛٞذ٫ ظيجبؾ ( 2)
 (.2/389) ابليضٮرمكال يس٤ٙ ال١كت. 

ريق؛ أل٩٭ة ظٜ ٦ةيل ال ثؽؿ هل ٚأمج٫ ادلي٨. 3)  ٠ٛةيح األػيةر( كيجةع يف ٩ٛٞح ا٣ٞؿيت ٦ة يجةع يف ادلي٨ ٨٦ ا٣ٕٞةر ٗك
(577.) 

ح اإلدمةعم( 4)  (.3/794) ٮقٔٮ

ٔ٪ؽ  ، كوعع٫ األبلةين، كصةء ٨ٔ اعئنح ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2292(، كاث٨ ٦ةص٫ )3531( أثٮ داكد )5)
(، 4269(، كوعع٫ اث٨ ظجةف )2937(، كاث٨ ٦ةص٫ )4452(، كا٣جكةيئ )9358(، كا٣رت٦ؾم )3528أيب داكد )
 (، كاذل٬يب.2294كاحلةز٥ )
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ْم٬َال٣ْ٫ُُ ١َُس٣ْ إَِذا اْضَخْشُخ٣ْ إَِل٫َْا»كيف احلؽير/ 
َ
ْوَلَدُز٣ْ ٪َِتُث اللِ ١َُس٣ْ، َذ٣ْ٫ُ َوأ

َ
، كٝؽ (9)«إِني أ

ري٧٬ة ٨٦ (2)ة ٦ةؿ أك ٠كتأدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع كصٮب اجلٛٞح ىلع األثٮي٨ إذا ل٥ يس٨ هل٧ ، ٗك
 األوٮؿ م٤عٜ ث٭٧ة.

ِ وَ )كجتت اجلٛٞح ىلع األو٢ ا٣ٛٞري   ْٞ  رَ ػَ َٛ  نْ إ ٰ ا ِ َف تِ لََعَ ؛ ألف دس٤يٙ الٮادلي٨ (ا٫َ اة
 .٣حف ٨٦ اإلظكةف، كال ٨٦ املىةظجح ثةملٕؿكؼ.. ال١كت ٦ٓ اتكةع ظةؿ الٮدل 

٩ٛٞذ٫ دكف األـ، ٚإف اكف هل ٚإف دٕؽد امل٪ٛٞٮف؛ ٠أف اكف ل٤ٛؿع أثٮاف .. ًٕٚل األب 
أصؽاد كصؽات .. ًٕٚل األٝؿب ٦٪٭٥ أك ٦٪٭٨، كإذا اكف ل٤ٞؿيت املكذعٜ أو٢ كٚؿع .. ًٕٚل 

 ا٣ٛؿع كإف ٩ـؿ.
كإذا دٕؽد املعذةصٮف كل٥ يٞؽر ىلع ٠ٛةيذ٭٥ .. ٝؽـ ٩ٛك٫ ز٥ زكصذ٫ كػةد٦٭ة ز٥ األٝؿب 

ٝؽـ الٮدل الى٘ري، ز٥ األـ، ز٥ األب، ٚةألٝؿب، ٚإف ل٥ يس٨ أٝؿب؛ ثأف اكف هل أب كأـ ككدل .. 
 ز٥ الٮدل ال١جري.

 :ِوِلِناِلِب ُةَباِدَواِل ُةَكَفاليَّ

ْ  ثُ َٜ َٙ انلي )ك ٰ ٤َ  ثُ تَ اسِ ٬َ ال ِ لََعَ ؛ (3)إدمةاع/ ال١ٛةيح ٨٦ ٝٮت كإداـ كًلكٮة كق١ىن (ِٚ يْ رِ الؽي  ِٝ ال
ا٩ُ٤ُ َوكِْف٬َح٩ُُ، َوَل »/ ٣ٞٮؿ اجليب  َٓ ٌَ ُٚ ل٬ُ٢٥ْ٥َْ٢ِِك  ي ٍِ ٠ِ٥َ إِلي ٤َا يُ َٓ ُٗ ٦َ٤ِ ا١ْ ، ك٣ٞٮهل (4)«يَُس٢ي

ُع٬هُ َتَْج يََػي٩ِْ »/ 
َ
يِْػيُس٣ْ، َذ٦ْ٥َ َكَن أ

َ
٣ُ٫َُ٢ الُل َتَْج أ َٓ  .. إِْع٬َا٧ُُس٣ْ وََع١٬َُُس٣ْ، َس

                                        
كيف »(، كٝةؿ/ 2564) الىعيعح، كوعع٫ األبلةين يف (، كاذل٬يب، ٨ٔ اعئنح 3923( وعع٫ احلةز٥ )1)

)اإلركاء « أ٩خ ك٦ةلٟ ألثيٟ»احلؽير ٚةاؽة ٚٞ٭يح ٬ة٦ح ٝؽ ال جتؽ٬ة يف ٗريق، كيه أ٫٩ يبني أف احلؽير املن٭ٮر/ 
 .«٦ة ٬ٮ حبةصح إحل٫( ٣حف ىلع إَبل٫ٝ، حبير أف األب يأػؾ ٨٦ ٦ةؿ اث٪٫ ٦ة ينةء، الك، كإ٧٩ة يأػؾ 838

٬ؾا ». كٝةؿ اثلٮرم/ «ٗري حمٛٮظ»(/ 95746. كٝةؿ ابلي٭َق )«ك٬ٮ ٦٪١ؿ»(/ ٣3529س٨ ٬ؾق الـيةدة ٝةؿ أثٮ داكد )
 (.95595ل٤جي٭َق ) املٕؿٚح، ٧٠ة يف «ك٥٬ ٨٦ محةد

 (.2/341) اإلٝ٪ةعظاكق اث٨ امل٪ؾر ٧٠ة يف ( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.3/797) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9662مك٥٤ )( 4)
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ا ي٢َْبَُؿ  ُك٠ُ، َوْل٢ُْبِْف٩ُ م٥ِي
ْ
ا يَأ ٩ُ٥ْ م٥ِي ِٓ ٍْ  .(9)«٢َُْ٘ي

ٔجيؽ ابلرل، ك٨٦ اغ٣ت أد٦٭٥ ثٞؽر ال١ٛةيح، كيسكٮق ٨٦  ٚي٥ُٕ رٝي٫ٞ ٨٦ اغ٣ت ٝٮت
 .اغ٣ت ٠كٮد٭٥، كال يسٌق يف ٠كٮة رٝي٫ٞ قرتي ا٣ٕٮرة ٍٚٞ

كيٞٮـ ٦ٞةـ اإل٩ٛةؽ ىلع الؿٝيٜ إرقةهل حلذ١كت ىلع ٩ٛك٫ إف ٠ٛةق ذلٟ، كإال .. كٚةق 
 الكيؽ ٨٦ ٦ةهل.

َ )اجلٛٞح الٮاصجح ىلع ٦ةلٟ (وَ )
ْ
ْ  انِ ٬َ يَ ال ، (2)إدمةاع٨٦ ا٤ٕ٣ٙ كاملةء  (ثُ ايَ َٙ ِٟ ا١ْ / مِ َتَ طْ ٥ُ ال

ٮؿي اهللً ؿَّ رىقي ةؿى   ٚٞؽ مى ٞى ٪٫ًً، ذى ٍُ قي ثًجى ٍ٭ؿي ّى ٜى  ً ريو ٝىٍؽ حلى ًٕ ٬ا »/ ثًجى ُٜ َش٥َِث،  اللَ اتي ْٓ ِف َ٪ِؼهِ اْْل٫ََائ٣ِِ ال٥ُْ
ُت٬َ٪ا َناِلًَث، َوّك٬َُ٪ا َناِلَثً  َٞ  ، ٚيضت ىلع النؼه ٤ٔٙ داثذ٫ كقٞي٭ة.(3)«َ٘اْر

ة يؿىع كدسذٌق ثؾلٟ خلىت  ٩ىخ ًم٧َّ ةء إًف اكى دؿد ال٧ى ف خي٤ي٭ة ٣رتىع كى
ى
ةـ ذىلًٟ أ ٞى كيٞٮـ ٦

ٗىريق، ٚإف ل٥ يسٛ٭ة ة٩ٓ ٨٦ ز٤ش كى ل٥ يس٨ ٦ى ٍٮق، كى حنى رٍض كى
ى
.. كصت ٤ٔي٫ حتىي٫٤ هلة ٨٦ األ

 ٦ةهل.
إًف ا٦ٍذ٪ٓ ٨٦ ذىلًٟ 

ٌة انلياَر »/ أصربق احلةًز٥ ٤ٔي٫؛ كٝؽ ٝةؿ اجليب .. أز٥ كٚى
َ
َدَع٢َِج اْمَؽأ

ْرِض 
َ
ُك٠ُ ٦ِْ٤ َعَلاِش ال

ْ
٫َ٥ْا، َول٣َْ حََػْخ٫َا حَأ ِٓ ٍْ ْخ٫َا، ٣َْ٢َ٘ ُت ٍَ ٍة َرَب  .(4)«ِف ٪ِؽي

  :ُةَكَفاليَّ َُُل ِتَبَدَو ًَِنِل ُبِذَيَما 

ِ  ُب َيِ )  /أمٮر ٗري اجلٛٞح ٦٪٭ة (ثُ َٜ َٙ انلي  َلُ  ْج تَ سَ وَ  ٦ْ ٥َ ل
9- ( 

ُ
كخيذ٤ٙ األدـ ثةػذبلؼ ا٣ٛىٮؿ؛ ٚيضت يف لك ٚى٢ ٦ة حبكت ا٣ٕةدة،  (مُ دْ اْل

 .صؿت ث٫ اعدة اجلةس ٚي٫ ٨٦ األدـ

                                        
 .( ٨ٔ أيب ذر 9669( كمك٥٤ )31( ابلؼةرم )1)

ح اإلدمةع( 2)  (.3/811) مٮقٔٮ

 األبلةين.(، ك545(، كاث٨ ظجةف )2545، كوعع٫ اث٨ ػـي٧ح )( ٨ٔ ق٭٢ ث٨ احل٪٤ْيح 2548( أثٮ داكد )3)

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 2242(، كمك٥٤ )3398( ابلؼةرم )4)
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؛ لآليح، كاحلؽير الكةثٞني، ٚيضت ٠كٮدني ٣ٛىٌل النذةء (9)إدمةاع (ةُ ٬َ ْف ِٟ ا١ْ وَ ) -2
.. ظىت لٮ صؿت اعدة ابلرل يف ال١كٮة ملس٢ الـكج ثسذةف أك ظؿيؿ  (2)حبكت ا٣ٕةدة كالىيٙ

 .كصت
كخيذ٤ٙ ٝؽر ٠ٛةيذ٭ة ثةػذبلؼ َٮهلة كٝرص٬ة، كق٧٪٭ة ك٬ـاهلة، كبةػذبلؼ ابلبلد ظؿا 
كبؿدا، ٚيضت هلة يف لك قذح أم٭ؿ ٧ٝيه، كرساكي٢، كمخةر، ك٩ٕةؿ، كيـيؽ يف النذةء صجح 

 .حمنٮة ُٝ٪ة أك ٚؿكة حبكت احلةصح دلٚٓ ا٣ربد، كجيت ٤ٔي٫ دٮاثٓ ذلٟ اعدة
.. ؛ أل٩٭ة إذا زبذخ ل٧٤ٕذؽة (3)هلة مكس٨ ي٤يٜ ث٭ة اعدة إدمةاعٚيضت ، (َنٰ ْٟ الفر وَ ) -3

 .ٚةلـكصح أكىل
ِ ٬َ حَ وَ ) -4  .ٚيضت  حل٥ ي٤يٜ حبةؿ امل٪ٜٛ، (ا٫َ ُٓ اة

 .يتجٓ ا٣ٕؿؼ يف ذلٟ، ككًلٕٟ كق٧ٟ يف أكٝةد٭ة ٝ٭ٮةٚة٠٭ح يف أكٝةد٭ة، كحنٮ كجيت 
 رساج يف حم٢ صؿت ا٣ٕةدة ثةقذ٧ٕةهل ٚي٫.جيت ك

 .كرشب كَجغ، كحنٮ ذلٟ ممة ال ٗىن ٔ٪٫كجيت آ٣ح أك٢ 
كجيت هلة ٤ٔي٫ ٚؿاش ل٤٪ٮـ ٗري ٦ة دٛؿم٫ ثةجل٭ةر إف صؿت ث٫ اعدة، كحلةؼ كخمؽة 

ري٬ة ممة جتؿم ث٫ ا٣ٕةدة  .ٗك
 كجيت هلة آ٣ح د٪ْيٙ ٨٦ وةثٮف كمة٦جٮ كمٮىس كحنٮ٬ة.

كال جيت هلة ٤ٔي٫ ٠ع٢، كال َيت، كال ػٌةب، كال ٦ة دزتي٨ ث٫؛ أل٩٭ة دؿاد ألص٫٤، ٚإف 
 .٤ٕٚي٭ة اقذ٧ٕةهل.. ٬يأق هلة 

                                        
ح اإلدمةع(، 2/348) اإلٝ٪ةع( 1)  (.3/766) مٮقٔٮ
٤ٝخ/ ا٣ْة٬ؿ/ لٮ صؿت اعدة حم٢ أف ال١كٮة للك ق٪ح أك أكرث .. ٢٧ٔ ث٭ة، كإف أٚ٭٥ ٝٮهل٥/ )جتت ٠كٮة ل٤نذةء ( 2)

 كًلكٮة ل٤ىيٙ( ٗري ذلٟ، كاهلل أ٥٤ٔ.

ح اإلدمةع( 3)  (.3/778) مٮقٔٮ
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( َ
ْ
٪ح  (٣ر / اليي ثً َٖ ١ُ  ثُ ا٧َ يَ ال ًً ٦أػٮذة ٨٦ احًل٨ٌ ثسرس احلةء، ك٬ٮ اجل٪ت ل٥ٌ احلة

 .ا٢ُٛ٣ى إحل٫
َ َل  ٦ْ ٤َ  َُ ْٙ ًًع/ ضِ َشْ وَ ) ِ  ٠ر ِٜ خَ ْف  ي  ة

ُ
ِ رِ ٬ْ مُ أ ِ ؽْ حَ ، وَ ه ِ  ٩ُ خُ حَ ب  ؛ ٢ُٛ٠ كدل٪ٮف.(٩ُ طُ ٢ِ ْه ا يُ ٥َ ة

ك٢ ثؽ٫٩ كزٮب٫  ٚذٞٮـ احلةً٪ح ثرتبيح ا٢ُٛ٣ ث٧ة يى٤ع٫ ثذٕ٭ؽق ثإَٕة٫٦ كقٞي٫ ٗك
ري ذلٟ ٨٦ مىةحل٫، ٠ؿبٍ الى٘ري يف امل٭ؽ كحتؿيس٫ حل٪ةـ  .كد٧ؿي٫ٌ ٗك

 .٩ٛٞح ا٨٦٢ُٛ٣ ٦ةؿ ا٢ُٛ٣، كإال .. ٨٧ٚ ٦ةؿ ٨٦ ٤ٔي٫  كمؤ٩ح احلٌة٩ح

َ  ُج تُ ثْ حَ )
ْ
ِ  ثُ ا٧َ يَ ال  .(الِ سَ الؽ  وَ  اءِ َف ٢ج  ل

  مُ ػي َٜ تُ وَ ) -
ُ
ِ وَ  مر اْل   ْج ٢َ َْ  نَ إ

َ
ٰ اْل ِ وَ  ِب لََعَ ، كتكٍٞ أظٞيذ٭ة إذا دـكصخ (9)إدمةاع (َل َْ  نْ إ

 (2)إدمةاع
ى
ةن ٝىة٣ىٍخ ؛ أل

ى
أ ٮؿى اهللً، / فَّ اٍمؿى ، يىة رىقي ةءن ٞى ي ًق زىٍؽًِي هلى ، كى ءن ي كاًعى يًن هلى ٍُ فى بى ا اكى ؾى إًفَّ اثيًٍن ٬ى

ٮؿي اهللًكىظى  ة رىقي ى٭ى ةؿى ل ٞى ، ذى ٫ي ٦ًينِّ ٔى ً
ٍف يىجزٍتى

ى
رىادى أ

ى
يًن، كىأ ٞى َّ٤ َى ثىةقي 

ى
إًفَّ أ ، كى اءن ي ًظٮى ٚر »/  ٍضًؿم هلى َض

َ
٧ِْج أ

َ
أ

ِِٟح   .(3)«ة٩ِِ ٤َا ل٣َْ َت٨ْ
ا٩ذ٤ٞخ احلٌة٩ح .. ظٌة٩ح كدل٬ة أك ٦ةدخ أك ٚٞؽت أ٤٬يذ٭ة  كإذا ا٦ذ٪ٕخ الـكصح ٨٦
 ، كيٞؽ٨٦ ىلع األب ٧٠ة دٞؽـ.أل٦٭ةد٭ة الٮارزةت كإف ٤ٔٮف

                                        
ح اإلدمةع(، 393)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  اإلدمةع ٬ٮ يف دٞؽي٥ األـ املجةرشة ىلع األب يف اجل٤٧ح.(، ك3/812) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2) ٨ اث٨ 3/815) مٮقٔٮ (، كٝؽ ذ٠ؿ ركايح ٨ٔ أمحؽ أ٩٭ة ال دجذيه ظٌة٩ح ابل٪خ ثة٣زتكيش ظىت دج٤ٖ، ٔك
.  ظــ كاحلك٨ ٔؽـ الكٞٮط ثة٣زتكيش أوبلن

(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 2831احلةز٥ )، كوعع٫ ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص 2276( أثٮ داكد )3)
 (، كاألبلةين.8/397) ابلؽر
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ِ )كتكذ٧ؿ أظٞيح األـ ثةحلٌة٩ح   َلٰ إ
َ
َ ٥َ حُ  نْ  أ ْ  ي  حبير يسٮف يأك٢ كظؽق،  ؛(نُ ٬ْ يُ طْ ٥َ ال

ُ غَ يُ ذَ )كيرشب كظؽق، كي٤بف كظؽق، كيكت٪يج كظؽق، كإف ل٥ يج٤ٖ قجٓ قجني،   (ا٥َ ٫ُ ٨َ حْ ةَ  يي
ًت ؛ ٚٞؽ ظيجبؾ إف اك٩ة وةحلني ل٤عٌة٩ح ةءى ةه  صى

ى
أ ٮؿى اهللً  اٍمؿى ة٣ىٍخ  رىقي ٞى ، / ذى َلِّ

ي
يًب كىأ

ى
اؾى أ ًٚؽى

ة ٭ى ةءى زىكٍصي ، ٚىضى ٪ىجىحى ًٔ يًب 
ى
ةيًن ٨ٍ٦ً ثرًٍئً أ ٞى يًن كىقى ٕى ٛى ٝىٍؽ جى تى ثًةثيًٍن كى ٍف يىٍؾ٬ى

ى
ٍكيًج ييًؿيؽي أ ٝىةؿى  ،إًفَّ زى ٨ٍ / كى ٦ى

ةؿى  ٞى يًن يًف اثيًٍن؟ ذى ىةًو٧ي َلُم، َ٪َؼا»/ خيي ُٕ ة٬ُكَ  يَا 
َ
ِ  ،أ َٝ  َوَ٪ِؼه ٤ر

ُ
٥َ٫ِا ِكْئَج  ،أ ح 

َ
ؾى بًيىًؽ «َُ٘غْؼ بَِيِػ أ ػى

ى
، ٚىأ

ٍخ ث٫ًً  ٞى ٤ى ُى ٫ً، ٚىةٍج ِّ٦
ي
 .(9)أ

 ٚإف اػذةر األـ .. ق٥٤ إحل٭ة، أك اػذةر األب .. ق٥٤ إحل٫، أك اػذةر٧٬ة .. أٝؿع ثح٪٭٧ة، أك
 ل٥ خيرت أظؽا ٦٪٭٧ة .. ثَق ٔ٪ؽ أ٫٦، كهل ثٕؽ اػذيةر أظؽ٧٬ة اػذيةر اآلػؿ.

ريِّ الٮدل ثني اجلؽ كاألـ، كًلؾا يٞٓ اتلؼيري ثني األـ ك٨٦ .. كإذا ل٥ يس٨ األب مٮصٮدا  ػي
٥؛ ٚٞؽ ٝةؿ  ةي ىلع ظةميح ا٣جكت ٠أخ ٔك ةرى ٧ى ٟى  /اجٍلىٍؿًَلُّ  خي ًٍٕي د٤ًٍ ٍٮى ابٍلىٍعًؿ يًف بى يًب حنى

ى
ا أ ـى ٗى

ةًزم ٘ى ٍّ  ،ال٧ٍى ً َلِّ إًىلى يلعى
ي
ذ٫ٍي أ ٧ى ةوى تى يًب ٚىؼى ِلِّ حًلىٍؾ٬ى ةءى خى ذ٢ًى ، ٚىضى ٞي ، ،ذى ريه ً٘ خه يًل وى

ى
ًِع أ ٦ى  كى

 ٌّ ً يًن يلعى ى ريَّ قي  ٚىؼى ـى ًلى ٍف يىٍؿىضى ٚىٮى
ى
ِلِّ أ ىبى خى

ى
، ٚىأ َلِّ

ي
ٍتي أ زنة، ٚىةٍػرتى ٌّ  زىبلى ً بى٫ي  يلعى ى بًيىًؽقً كىرضى

د٫ًً، /  ثًًؽرَّ ؿى ٦ًينِّ ٘ى ٍو
ى
خو يًل أ

ى
ا »ثي٥َّ ٝىةؿى أًل ؾى ٖى ٬ى ج٤ٍى ٖى ٦ى ىٍٮ ٝىٍؽ ثى٤ى ة ل ٌن يٍ

ى
ا أ ؾى دي٫ي .. كى٬ى ٍ ىريَّ  .(2)«خلى

 اكألـ، ٚذؼةو٥ األب يف احلٌة٩ح اكألـ. -٦ة ل٥ دؽؿ ث٘ري كارث-كأـ األـ كإف ٤ٔخ 
  مُ ػي َٜ تُ وَ ) -

َ
ْ ) أم أٝةرب األـ (ا٫َ بُ ارِ َٛ أ  ) هلة؛ ٠أ٦٭ة كأػٮاد٭ة (اُت ذَ ارِ ٬َ ال

َ
ٰ أ ِ ارِ َٛ لََعَ أم  (٩ِ ب

  إِلي )أٝةرب األب؛ 
ُ
ِ  َج عْ اْل  ل

ُ
 / ا٫َ يْ ٢َ َْ  مُ ػي َٜ خُ ذَ  م  ْل

ُ
  مر أ

َ
 ، وَ ِب اْل

ُ
  ُج عْ اْل

َ
  ٦ِ يْ ٬َ ةَ ِل

َ
  وْ أ

َ
 .(ٍب ِل

٠أـ أيب األـ، كب٪خ اث٨  ؛٦٪٭ة، كيه ٨٦ أد٣خ ثؾ٠ؿ ثني أ٩ثيني ٗري الٮارزةتأٝةرب٭ة كأ٦ة 
 .احلٌة٩ح ابل٪خ، كب٪خ ا٥ٕ٣ لؤلـ .. ٚبل ظٌة٩ح هل٨؛ إلدالا٭٨ ث٨٧ ال ظٜ هل يف

                                        
كوعع٫  ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2359(، كاث٨ ٦ةص٫ )3496(، كا٣جكةيئ )9357(، كا٣رت٦ؾم )2277( أثٮ داكد )1)

 (.9277( كاذل٬يب، كاألبلةين، كالٮاديع)7139(، كاحلةز٥ )9211) املٮاردا٣رت٦ؾم، كاث٨ ظجةف ٧٠ة يف 
٪ؽ أثي٫ ٩٭ةرا، حل٫٧٤ٕ األمٮر ادليجيح كادل٩يٮيح ىلع ٦ة ي٤يٜ ث٫؛ ألف ك ٫ .. ٚي١ٮف ٔ٪ؽ٬ة حلبل، ٔك إذا اػذةر ذ٠ؿه أ٦َّ

 (.2/357) اإلٝ٪ةعذلٟ ٨٦ مىةحل٫. 
 ( كق٪ؽق ال ثأس ث95769.٫(، كابلي٭َق )99468(، كاث٨ أيب محجح )6/239النةِٚع )( 2)
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كإذا اصذ٧ٓ ذ٠ٮر كإ٩ةث .. ٝؽ٦خ األـ ىلع األب، ٚأ٦٭ةد٭ة الٮارزةت، ٚةألب، ٚأ٦٭ةد٫ 
 الٮارزةت.

املعةرـ ٗري كلٮ ٔؽـ ٨٦ ذ٠ؿ .. ٝؽـ األٝؿب ٨٦ احلٮايش ذ٠ؿا اكف أك أ٩ىث، ز٥ ثٕؽ 
املعةرـ؛ ٠ج٪خ ػة٣ح، كب٪خ ٧ٔح، ز٥ اذل٠ٮر املعةرـ، ز٥ ٗري املعةرـ، ٣س٨ ال تك٥٤ منذ٭ةة 

 ٣٘ري حمؿـ، ث٢ ثلٞح يٕي٪٭ة.
 ٚإف اقذٮية ٝؿبة .. ٝؽ٦خ األ٩ىث ىلع اذل٠ؿ، كيٞؿع ثح٪٭٧ة إف اقذٮية ذ٠ٮرة أك أ٩ٮزح.

أ٦٭ةت األب، ز٥ األػخ، ز٥  أ٦ة إذا اصذ٧ٓ إ٩ةث ٍٚٞ .. ٚذٞؽـ األـ، ز٥ أ٦٭ةد٭ة، ز٥
 اخلة٣ح، ز٥ ث٪خ األػخ، ز٥ ث٪خ األخ، ز٥ ا٧ٕ٣ح، ز٥ ث٪خ اخلة٣ح، ز٥ ث٪خ ا٧ٕ٣ح، ز٥ ث٪خ ا٥ٕ٣.

كأ٦ة إذا اصذ٧ٓ ذ٠ٮر ٍٚٞ .. ٚيٞؽـ األب، ز٥ اجلؽ، ز٥ األخ ثأٝكة٫٦ اثلبلزح، ز٥ اث٨ األخ 
 ألثٮي٨، ز٥ ألب، ز٥ ا٥ٕ٣ ألثٮي٨، ز٥ ألب، ز٥ اث٨ ا٥ٕ٣ ٠ؾلٟ.

كلٮ اكف ل٧٤عٌٮف ث٪خ .. ٝؽ٦خ ثٕؽ األـ ىلع اجلؽات، أك زكج أك زكصح كي٧س٨ 
 الٮطء .. ٝؽـ ذ٠ؿا اكف أك أ٩ىث ىلع لك األٝةرب ظىت ىلع األثٮي٨.

 :ِةاَىَطَخاِل اِمَكِخِتُغُسِوُط اِض

ـْ ) ْوُط ا َ  اقِ َٜ طْ خِ ُشُ
ْ
َْ ٨َ اثْ  ثِ ا٧َ يَ ال  / (َشَ ا 

؛ ٚبل ظٌة٩ح ملض٪ٮف أَجٜ ص٪ٮ٩ي٫ أك دُٞٓ؛ أل٫٩ ال يذأىت ٦٪٫ ٦ٓ اجل٪ٮف (٠ُ ْٜ َٓ ا١ْ ) -9
ل٥ يج٢ُ ظٜ .. ظِٛ الٮدل كوية٩ذ٫، حلةصذ٫ ٬ٮ إىل ٨٦ يٞٮـ ث٫، ٚإف ٢َّٝ ص٪ٮ٫٩؛ ٠يٮـ يف ق٪ح 

 .احلٌة٩ح ثؾلٟ
ُ )وَ  -2

ْ
؛ ٚبل ظٌة٩حى لؿٝيٜ كلٮ ٦جٌٕة، كإف أذف قيؽق يف احلٌة٩ح؛ أل٫٩ من٘ٮؿ (ثُ يي ؽ  ال

 .ٜ الكيؽ، كألف احلٌة٩ح ٩ٮع كاليح كالؿٝيٜ ال كاليح هلحب
ٚبل ظٌة٩ح لاكٚؿ ىلع مك٥٤؛ أل٫٩ ال ظِ هل يف دؿبحذ٫؛ أل٫٩ ي٘ن٫، كيجنأ  ؛(مُ َل ـْ اْلِ ) -3

ىلع ٦ة يأ٫ٛ٣ ٦٪٫، كأل٫٩ ٩ٮع كاليح كال كاليح لاكٚؿ ىلع مك٥٤، كل٧٤ك٥٤ ظٌة٩ح ٝؿيج٫ الاكٚؿ؛ 
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 .ألف ٚي٫ مى٤عح هل
؛ أل٩٭ة ٩ٮع كاليح، كال ٩أ٨٦ أف ختٮف يف (9)كلٮ ّة٬ؿة، ٚبل ظٌة٩ح ٣ٛةقٞح (ثُ ا١َ ػَ َٓ ا١ْ )وَ  -4

 .ظ٫ْٛ كيجنأ ىلع َؿيٞذ٭ة
ْ  َلِ ةَ  ِفْ  ثُ ا٤َ َٛ اْلِ )وَ  -5 ثأف يسٮف أثٮاق ٦ٞي٧ني يف ثرل كاظؽ، كلٮ أراد أظؽ٧٬ة ؛ (نِ ٬ْ يُ طْ ٥َ ال

ريق ٦ٓ املٞي٥ ٨٦ اكف ..  قٛؿ ظةصح؛ ٠عش كجتةرة َٮيبل اكف الكٛؿ أك ٝىريا الٮدل امل٧زي ٗك
 .األثٮي٨ ظىت يٕٮد املكةٚؿ ٦٪٭٧ة

ٚةألب أكىل ٨٦ األـ حبٌة٩ذ٫، ٚيزن٫ٔ ٦٪٭ة؛ اظذيةَة .. كلٮ أراد أظؽ األثٮي٨ قٛؿ ٤ٞ٩ح 
 .ل٤جكت؛ ألف ا٣جكت حيِٛ ثةآلثةء، كٚي٫ مى٤عح اتلأديت كاتل٤ٕي٥، كق٭ٮ٣ح ا٣ٞيةـ ث٧ؤ٩ذ٫

  حمؿـ، ٣س٨ ال تك٥٤ منذ٭ةة ٣٘ري حمؿـ ث٢ ثلٞح يٕي٪٭ة.ك٦س٢ األب ثٞيح ا٣ٕىجح كلٮ ٗري
ل٥ يس٨ هل ..  أظؽ٧٬ة خمٮٚةكينرتط أ٨٦ ا٣ُؿيٜ كأ٨٦ ابلرل اذلم يجذ٢ٞ إحل٫، ٚإف اك٩ة 

 .ا٩زتا٫ٔ ٦٪٭ة
ُ )وَ  -6

ْ
َ  ِفْ  ٚي ضَ  َلُ  َؿ حْ ١َ  ٍج وْ زَ  ٦ْ ٤ِ  ٬ر ٢ُ اْل

ْ
ٚبل ظٌة٩ح مل٨ دـكصخ ٨٦ ال ظٜ هل يف  ؛(ثِ ا٧َ يَ ال

٧ِْج »/ ، كإف ل٥ يؽػ٢ ث٭ة؛ ٣ٞٮهل (2)احلٌة٩ح إدمةاع
َ
ِِٟح  أ ٚر ة٩ِِ ٤َا ل٣َْ َت٨ْ َض

َ
، كأل٩٭ة من٘ٮ٣ح «أ

 .ٔ٪٫ حبٜ الـكج
٥ٕ٠ ا٢ُٛ٣، أك اث٨ ٫٧ٔ، كريض لك ٦٪٭٥  ؛ٚإف ٩سعخ مؼىة هل ظٜ يف احلٌة٩ح

٥ى  ل٥..  ثةحلٌة٩ح ًؽ اٍػذىىى ٞى ؿه  تكٍٞ ظٌة٩ذ٭ة ثؾلٟ؛ ذى ٛى ٍٕ ، كىصى يٍؽه زى ، كى ٌّ ً ٍ  ًخ ٪ٍ ثً  يًفٍ   يلعى  ةى ـى محى
  ٌّ ً ةؿى يلعى ٞى ِلِّ »/ ذى يًهى اٍب٪ىحي خى ة، كى ُّٜ ثً٭ى ظى

ى
٩ىة أ

ى
ؿه «أ ٛى ٍٕ ٝىةؿى صى يًٍت »/ ، كى ة حتى ي٭ى ةتلى ، كىػى ِلِّ ٝىةؿى «اٍب٪ىحي خى ، كى

يٍؽه  يًخ »/ زى
ى
ة اجلَّيًبُّ «اٍب٪ىحي أ ٞىىضى ثً٭ى ٝىةؿى  ، ذى ة، كى ً٭ى ىةتلى م  »/ خًل

ُ
 .(3)«اْلَا١َُث ة٥َِْْن١َِِث ال

؛ ٚبل ظٌة٩ح لىجيح؛ أل٩٭ة يه حبةصح إىل ٨٦ حيٌ٪٭ة، ١ٚيٙ يثجخ (ؽِ َٖ اله   مُ ػَ َْ )وَ  -7
                                        

ا٣ٛةقٞح دةرًلح الىبلة، ٚبل ظٌة٩ح هلة، كإ٧٩ة ٩ج٭٪ة ٤ٔي٫ أل٫٩ يٞٓ ٠سريا يف ز٦ة٩٪ة ك٨٦ »(/ 2/42ٝةؿ ابليضٮرم )( 1)
ىض هلة ث٭ة كال يت٪ج٫ هلؾا  .«٬ؾا أف األـ ٦سبل دسٮف دةرًلح الىبلة ك٦ٓ ذلٟ د٤ُت احلٌة٩ح، كرب٧ة يٞي

 (.394)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)
 .( ٨ٔ ا٣رباء ث٨ اعزب 2699( ابلؼةرم )3)
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 هلة ظٜ ظٌة٩ح ٗري٬ة؟!
 كلٮ دمٓ ٬ؾا الرشط ٦ٓ األكؿ ثةق٥ )اتللكيٙ( .. لاكف أنكت كأػرص.

؛ ٚبل ظٌة٩ح مل٢ٛ٘، ك٬ٮ ٨٦ ال ي٭ذؽم إىل األمٮر؛ ٣ٕؽـ مى٤عح (ثِ ٢َ ْٙ َٖ ا١ْ  مُ ػَ َْ )وَ  -8
 الىيب يف ذلٟ.

ِ  اِشُ تَ حُ  ٦ْ ٤َ  َصُ بَ )وَ  -9 ؛ ٚبل ظٌة٩ح ٧ٕ٣يةء إذا اكف امل٤ُٮب ٦٪٭ة ٦جةرشة احلٌة٩ح (٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة
 زبذخ هلة احلٌة٩ح.ث٪ٛك٭ة؛ ٣ٕؽـ ٝؽرد٭ة ىلع ذلٟ، ٚإف اك٩خ ال دجةرش احلٌة٩ح ث٪ٛك٭ة .. 

ُ وَ  ،ِص َُبَ ا١ْ  مُ ػَ َْ )وَ  -91
ْ
ري٧٬ة ٨٦ األمؿاض املٕؽيح كاإليؽز (امِ ؼَ ال أم يف  (٩ِ يْ ذِ ) ٗك

احلة٨ً اذلم يجةرش ث٪ٛك٫؛ ملة خيىش ٨٦ درضر الىيب ثؾلٟ، أ٦ة إذا اكف ال يجةرشق ث٪ٛك٫ .. 
 ٚبل ٦ة٩ٓ.

ْ  مُ ػَ َْ )وَ  -99 ِ  ِض ؽَ ٥َ ال   ٩ِ يْ ذِ  هُ ؤُ ؽْ  ةُ َجٰ ؽْ  يُ َل  يْ اذلي
َ
إذا اكف حبير ين٫٤٘ أمل٫ ٨ٔ ٠ٛة٣ح  (ًيايْ أ

 املعٌٮف كاجلْؿ يف أمؿق، ٚإف كصؽ ٨٦ يجةرش احلٌة٩ح ٔ٪٫ .. ل٥ يكٍٞ ظ٫ٞ.
ِ  ٦ْ ٤ِ  اِع ٨َ خِ ٤ْ اِل  مُ ػَ َْ )وَ  -92 ؛ ٚبل ظٌة٩ح هلة إذا ا٦ذ٪ٕخ يف (َبٌ ا ١َ ٫َ يْ ذِ  ٦ْ ٥ي مِ  ِّ يْ ِى الؽي  اِع ىَ رْ إ

ح كال ظٌة٩ح لؤلـ، ٚإف  ٬ؾق احلةؿ، ظىت لٮ ٤َجخ أصؿة ككصؽ األب ٦ذربٔح .. ٝؽ٦خ املذرٔب
 ل٥ يس٨ ٚي٭ة ٣نب .. اقذعٞخ احلٌة٩ح؛ ٣ٕؾر٬ة. 

اعد ظ٫ٞ يف احلٌة٩ح، .. ظٌة٩ذ٫، ٚإف ٢٧٠ ثٕؽي ك٨٦ اػذ٢ ٚي٫ رشط ممة قجٜ .. قُٞخ 
 .أثٮق ٧٠ة لٮ ٤َٞخ أ٫٦، أك ٢ٞٔ
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 .(9)كيه أ٥ٔ ٨٦ أف دسٮف ٝذبل أك ُٕٝة أك صؿظة

( 
َ
ِ  اعُ ٬َ ٧ْ أ

ْ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ ايَ ٨َ ال

ِ  ِم غْ اللي وَ  ٠ِ ْٓ ِٙ ا١ْ  ػُ ْه َٛ / ٬َ ٪ُ وَ  ؛ػٌ ٥ْ خَ )األكؿ/  ، كال ينرتط حتٜٞ ٝىؽ (اِْلً ََغ  ُٗ ٢ِ خْ ا حُ ٥َ ة
كإف ادىع ٔؽـ إرادة ا٣ٞذ٢؛ إٝة٦ح لؤل٦ةرة ، ث٢ يسٌق ٝىؽق اجل٪ةيح ث٧ة يٞذ٢ اغبلة ا٣ٞذ٢

 ا٣ْة٬ؿة ٦ٞةـ اجليح ابلةَ٪ح؛ ٣ٕؽـ إماكف االَبلع ٤ٔي٭ة.
 أم بيشء، ٚحن٢٧/ «ث٧ة»/ كٝٮجلة

 اآل٣ح املعؽدة؛ اكلكيٙ، كالك١ني، كالؿوةص. -
ؿاؽ، كادل٬ف ثةلكيةرة، كالىٕٜ  - ري املعؽدة؛ اكحلضؿ اثلٞي٢، كاحلؿؽ، كاخل٪ٜ، كاإٗل ٗك

 ء، كا٣رتديح ٨٦ مة٬ٜ.ثةل١٭ؿبة
ري اآل٣ح اكحلبف ك٦٪ٓ ا٣ُٕةـ كالرشاب ٦ؽة ال يٕحل ٦س٤٭ة ثؽك٫٩، كم٭ةدة الـكر  - ٗك

 .٤ٔي٫ ث٧ة يٮصت ٝذبل
كٝٮهل/ )ث٧ة يذ٤ٙ( أ٥ٔ ٨٦ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥/ )ث٧ة يٞذ٢(؛ ٣حن٢٧ دٕؿيٙ ص٪ةيح ا٧ٕ٣ؽ ٨٦ 

 .ٝذ٢ ٧ٚة دك٫٩
 .اغبلة يؽق يُٞٓٝىؽ النؼه كا٢ٕٛ٣ ث٧ة / ٝىؽ ا٣ُؿؼ ٧ٔؽاُٚٞٓ 

 .إذ٬ةب امل٪ٕٛح/ ٬ٮ ٝىؽ النؼه كا٢ٕٛ٣ ث٧ة يؾ٬ت ابلرص اغبلةك
  ػُ ْه َٛ / ٬َ ٪ُ وَ  ؛ػٍ ٥ْ خَ  ٩ُ تْ كِ وَ ) -2

ٰ
ِ َذ ِ ) ا٢ٕٛ٣ كالنؼه (َٝ ل ث٢ ٩ةدرا حبير  (اِْلً ََغ  ُٗ ٢ِ خْ  حُ ا َل ٥َ ة

                                        
 ك٤ٝٓ كإزا٣ح ٦ٕىن ٠ك٧ٓ كبرص، ٚٞؽ ذ٠ؿ املى٪ٙ دميٓ ذلٟ.ٚيؽػ٢ ٚي٫ ٬ن٥ ( 1)
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يجكت إحل٫ ا٣ٞذ٢ ال حنٮ ٥٤ٝ؛ ٠أف يرضب٫ ثٕىة ػٛيٛح، أك ظج٢ كل٥ يٮاؿ كل٥ يس٨ يف ٦ٞذ٢، 
 كال اكف ابلؽف ٩ٌٮا، كال اٝرتف ث٪عٮ و٘ؿ أك مؿض؛ كإال .. ٧ٕٚؽ.

 ٍَ عَ وَ ) -3
ٌ
 / ٬َ ٪ُ وَ  ؛أ

َ
قٮاء ٝىؽ ٗريق ٚأوةث٫ أك ل٥ يٞىؽ ا٢ٕٛ٣ أوبل  (َم غْ اللي  ػَ ِه ْٜ  حَ لي أ

؛ ٠أف يٞىؽ إوةثح ويؽ أك مضؿة ٚأوةب إنكة٩ة ٦ٕىٮ٦ة، أك ل٥ يٞىؽ محبة؛ ٠أف (9)إدمةاع
 دظي ٚٮٝٓ ىلع مؼه ٚٞذ٫٤.

 العند: يايةما جيب ظ

ِ  ُب َيِ ) - / ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(2)أم/ ا٣ٞىةص ٨٦ النؼه اجلةين إدمةاع (دُ ٬َ َٜ ا١ْ  /ػِ ٥ْ َٓ ا١ْ ة
ا ﴿ َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ًُ  َّلَّ ْ ُنخَِب َغيَيبُس ُِٔا ٌَ / ، ك٣ٞٮهل [978]ابلٞؿة/  ﴾ىبَلخبَلِۖ ٱِِف  ىبلَِطاُص ٱَءا

َِٜهاُص » ةت، كقٮاء ٦ةت يف (3)«َِٞخاُب اللِ ا١ْ ٛى ذ٤ٍ ةاًؿ ال٧ٍي كى ٫َّ٩ي ثؽؿ ٦ذ٤ٍٙ ٚىذٕني صجك٫ ٠ى
ى
، كأًل
  احلةؿ أـ ثٕؽق برسايح صؿاظ٫.

ْوٍط  ثِ َف ٥ْ )ِِبَ كإ٧٩ة جيت ا٣ٞىةص   / (ُشُ
9- ( 

َ
َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

ْ
ِ ةَ  اِنْ ال اا١  .(4)؛ ٚىبلى ٝىةص ىلع ويب(ًٖ

 وَ ) -2
َ
؛ لؿٚٓ (5)ك٨٦ زاؿ ٫٤ٞٔ ثٕؾر إدمةاع؛ ٚبل ٝىةص ىلع دل٪ٮف (ًل ِٛ ًَع  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

                                        
ح اإلدمةع(، 656اإلدمةع ر٥ٝ ) (1) ٞىؽ رَل مؼه يف احلؿب ّ٪٫ اكٚؿا ٚجةف مك٧٤ة (، ك٦٪٫ أف ي99/79) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع. إدمةاع  (.99/89) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 2)  (.99/68) مٮقٔٮ
 .( ٨ٔ أنف 9675(، كمك٥٤ )4499( ابلؼةرم )3)
 وؽؽ ثبل ي٧ني ٦ٓ اإلماكف.« .. أ٩ة اآلف ويب»وؽؽ ثي٧ي٪٫ إف أ٦س٨، كإف ٝةؿ/ « .. ٠٪خ وجية»( كلٮ ٝةؿ/ 4)
ح اإلدمةع( 5)  (.99/997) مٮقٔٮ
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 .(9)ا٥٤ٞ٣ ٔ٪٭٧ة
ٮى ٨٦ (2)٥ٕ٩ جيت ٧ًةف ٦ذ٤ٛةد٭٧ة يف ٦ةهل٧ة إدمةاع ، ك٣حف ٨٦ ػُةب اتللكيٙ ث٢ ٬ي

ٓ  .ػُةب الٍٮًى
إًف دُٞٓ ص٪ٮ٫٩

ةؿ إًٚىةٝىذ٫ .. ٤ٕٚي٫ ا٣ٞىةص إدمةاع ٚى ؛ أل٫٩ يف ٬ؾق احلةؿ (3)كٝذ٢ ظى
  .ملكٙ
 وَ ) -3

َ
ِ اِلً وَ  نَ ٬ْ سُ يَ  لي أ ٚبل ٝىةصى ىلع  ،(4)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء يف اجل٤٧ح (٩ِ يْ ٢َ َْ  ِِن  شْ ٥َ ٢ْ ا ل

َخ٠ُ ال٬َْاِلُ ةِال٬ََْلِ »/ كادل ثٞذ٢ كدلق كإف ق٢ٛ الٮدل؛ ٣ٞٮهل  ْٜ  .(5)«َل ُح
ك٦٪٫/ أف يسٮف ل٤ٮدل ظٜ يف ا٣ٞىةص؛ ٠أف ٝذ٢ زكصذ٫ كهل ٦٪٭ة كدل، كلٮ لـ٫٦ ٝٮد 

كدلق ث٫ٌٕ .. قٍٞ، ٧٠ة لٮ ٝذ٢ أثة زكصذ٫ ز٥ ٦ةدخ الـكصح كهل ٦٪٭ة كدل .. ٚحكٍٞ ٚٮرث 
ٚؤلف ال يٞذ٢ جب٪ةيح ىلع ٨٦ هل يف ٝذ٫٤ ..  ا٣ٞىةص؛ أل٫٩ إذا ل٥ يٞذ٢ الٮادل جب٪ةيذ٫ ىلع كدلق

 أكىل. ظٜ
 وَ ) -4

َ
ْ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي أ   ٩ِ يْ ٢َ َْ  ِِنر شْ ٥َ ال

َ
َ  ٦َ ٤ِ  َم َٜ جْ أ

ْ
 ثأظؽ أمؿي٨/ (اِنْ ال

ذ٢ مك٥٤ه ثسةٚؿ ظؿيب إدمةاع ؛ثسٛؿ -9 ، كال ث٧ٕة٬ؽ أك مكذأ٨٦ ٔ٪ؽ اع٦ح (6)ٚبل يٞي
َخ٠ُ ُمْف٣ٌِ٢ ةَِساِ٘ؽٍ »/ ، كال ثؾَل؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل (7)ا٧٤ٕ٣ةء ْٜ  .(8)«لَ ُح

                                        
٫َّ٩ي الى يٞج٢ 1)

ى
٪يٮ٫٩؛ أًل ةؿ صي ٫ ٝىةص ثبي٪ح ز٥َّ ص٨ .. اقذٮىف ٦ً٪٫ٍي ظى ٨٦ لـ٦ى ٮع، خببلؼ الـاين املعى٨.( كى  الؿُّصي

ح اإلدمةع( 2)  ( كػة٣ٙ اث٨ ظــ ٚؿأل ٔؽـ د٧ٌي٪٭٧ة، ككاٜٚ ىلع د٧ٌني اجلةا99/263.٥) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (، كاقتسىن احل٪ٛيح ٦ة إذا اكف ز٨٦ إٚةٝذ٫ يكريا كاع٦ح كٝذ٫ ص٪ٮف. كاهلل أ99/929.٥٤ٔ) مٮقٔٮ
كا٢٧ٕ٣ ىلع ٬ؾا ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف األب إذا ٝذ٢ اث٪٫ ال يٞذ٢ ث٫ ، كإذا ٝؾؼ »(/ 9399ٝةؿ ا٣رت٦ؾم حتخ ظؽير )( 4)

 «.اث٪٫ ال حيؽ
(/ إق٪ةد 95791) املٕؿٚح، كٝةؿ ابلي٭َق يف (، ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 3274(، كادلارُٝين )2662( اث٨ ٦ةص٫ )5)

 وعيط، كوعع٫ األبلةين.

ح اإلدمةع( 6)  (.99/999) مٮقٔٮ
ح اإل( 7)  (.99/922) دمةعمٮقٔٮ

 = .( ٨ٔ يلع 6995( ابلؼةرم )8)
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 كيٞذ٢ الاكٚؿ ثةلاكٚؿ كإف اػذ٤ٛخ م٤ذ٭٧ة.
ؿٌّ ثٕجؽق كظيك إدمةاعثؿؽ؛  -2 ا ﴿/ ٣ٞٮهل دٕةىل، كال ثٕجؽ ٗريق؛ (9)ٚبل يٞذ٢ ظي َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي  َّلَّ

 ًُ ْ ُنخَِب َغيَيبُس ُِٔا ٌَ رُّ ٱ ىبَلخبَلِۖ ٱِِف  ىبلَِطاُص ٱَءا ُ ِ  ۡلب ّرِ ٱة ُ
ِ  ىبَػتبدُ ٱوَ  ۡلب ، كٝؽ ركم [978]ابلٞؿة/  ﴾ىبَػتبدِ ٱة

ْتػٍ »/ ٝةؿ ٨ٔ اجليب  َٓ ِ َخ٠ُ ُضؽي ة ْٜ  .األد٣ح؛ ٧ٕ٣ٮـ (3)، كيٞذ٢ ا٣ٕجؽ ثةحلؿ كا٣ٕجؽ إدمةاع(2)«َل ُح
/ ؛ ٌٚق ٠ذةب ٧ٔؿك ث٨ ظــ (4)كال يرض ٩ٞه األ٩ٮزح، ٚيٞذ٢ الؿص٢ ثةملؿأة، إدمةاع

« ْٜ ةِ َوإِني الؽيُس٠َ ُح
َ
 .(6)، ٧٠ة دٞذ٢ املؿأة ثةلؿص٢ كاملؿأة إدمةاع(5)«َخ٠ُ ةِال٥َْْؽأ

يٓ إدمةاع  .(7)كيٞذ٢ الرشيٙ ثةلًٮ
.. أك ٝرص أك ص٭٢ أك صةق ٦سبل كلٮ اكف املٞذٮؿ أ٩ٞه ٨٦ ا٣ٞةد٢ ثسرب أك و٘ؿ أك َٮؿ 

 .؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح(8)ٚبل ٔربةى ثؾلٟ، ث٢ يٞه الاكم٢ يف ٬ؾق ثةجلةٝه ٚي٭ة إدمةاع
إف اكٚأ٥٬، كٌلف ٢ٕٚ لك كاظؽ ٦٪٭٥ لٮ ا٩ٛؿد ٝةدبل كإف دٛةكدخ كيٞذ٢ اجل٧ةٔح ثةلٮاظؽ 

=
                                         

، ٝةؿ/ 4/58) أليب ٔجيؽ ٗؿيت احلؽيرٚةاؽة/ يف  (/ أػربين ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٦٭ؽم، ٨ٔ ٔجؽ الٮاظؽ ث٨ زيةدو
 ٤ٝخ لـٚؿ/ إ٩س٥ دٞٮلٮف/ إ٩ة ٩ؽرأ احلؽكد ثةلنج٭ةت، كإ٩س٥ صبذ٥ إىل أ٥ْٔ النج٭ةت ٚأٝؽ٦ذ٥ ٤ٔي٭ة.

 املك٥٤ يٞذ٢ ثةلاكٚؿ. ٝةؿ/ ٚةم٭ؽ أ٩خ ىلع رصٮيع ٨ٔ ٬ؾا.ٝةؿ/ ك٦ة ٬ٮ؟ ٤ٝخ/ 
ح اإلدمةع( 1)  (، كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ ثٕي الك٤ٙ، ك٬ٮ ٝٮؿ ا٣ْة٬ؿيح، كاهلل أ99/926.٥٤ٔ) مٮقٔٮ

، كإق٪ةد٧٬ة ًٕيٙ صؽا ا٩ْؿ ( ٨ٔ يلع 3254، كادلارُٝين )( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 3252( ادلارُٝين )2)
أقة٩يؽ ٬ؾق األظةدير ًٕيٛح ال دٞٮـ بيشء ٦٪٭ة احلضح، »/ (8/67) ال١ربل(، ٝةؿ ابلي٭َق يف 2299) اإلركاء

 «.إال أف أكرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف ال يٞذ٢ الؿص٢ ثٕجؽق

ح اإلدمةع( 3)  (، كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ ثٕي الك٤ٙ ٝةلٮا/ ال ٝىةص ثني ا٣ٕجيؽ.99/923) مٮقٔٮ

 األـكيف (، 2/878) حتٛح ال٤جيت، «كركم ٨ٔ ُٔةء كاحلك٨ ٗري ذلٟ »( ٝةؿ/ 653)ر٥ٝ  اإلدمةع (4)
 .«ل٥ ٥٤ٕ٩ خمة٣ٛة يف أف الؿص٢ يٞذ٢ ثةملؿأة(/ »7/61ل٤نةِٚع )

 (، كاألبلةين.9447(، كاحلةز٥ )6559(، كوعع٫ اث٨ ظجةف )4853ا٣جكةيئ )( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.99/928) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع(، 2/878) حتٛح ال٤جيت (7)  (.99/92) مٮقٔٮ
 (.652)ر٥ٝ  اإلدمةع( 8)
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إف اكف ٨ٔ مٮاَأة ٚ ؛كلٮ اكف ٢ٕٚ أظؽ٥٬ ٗري ٝةد٢، ال ـ، كقٮاء دٮاَؤكا أ(9)صؿاظةد٭٥ إدمةاع
ِِّ ﴿/ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل؛ (2).. ٚٛي٫ ا٣ٞىةص حِلّ َٔ ِ َِا ل ا َذَلدب َسَػيب ٌى ئُ ظب ٌَ َ كُخَِو  ٌَ ا ۦَو ِى ]اإلرساء/  ﴾ُشيبَطٰ

٥ٍ ث٫ًً،  [33 ذى٤ى٭ي ٞى ، ذى ةءى ٕى ٍ٪  ثًىى
بلن ذى٤يٮا رىصي ؿو رى

ٛى حي جى ٕى جٍ ؿى قى ٧ى ٓى إًىلى خي ًٚ ري٬ة ٨٦ أد٣ح ا٣ٞىةص، كٝؽ ري ٗك
ٝىةؿى  ٥ٍ ث٫ًً »/ كى ذى٤ٍذي٭ي ةءى .. رى ٕى ٍ٪ ٢٬ٍي وى

ى
٤ىي٫ًٍ أ ٔى  

ى ةألى ىٍٮ تى٧ى ، كألف (4)، كل٥ ي٪١ؿ ٤ٔي٫ أظؽ ٚىةر إدمةاع(3)«ل
ا٣ٞىةص ٔٞٮبح جتت ل٤ٮاظؽ ىلع الٮاظؽ ٚذضت ل٤ٮاظؽ ىلع اجل٧ةٔح ٠عؽ ا٣ٞؾؼ، كأل٫٩ 

اقذٕةف لاكف لك ٨٦ أراد أف يٞذ٢ مؼىة .. رشع حل٨ٞ ادل٦ةء، ٤ٚٮ ل٥ جيت ٔ٪ؽ االمرتاؾ 
 .ثآػؿ ىلع ٝذ٫٤، كالختؾ ذلٟ ذريٕح لكٟٛ ادل٦ةء؛ أل٫٩ وةر آ٦٪ة ٨٦ ا٣ٞىةص

 وَ ) -5
َ
؛ ٤ٚٮ اكف ٗري ٦ٕىٮـ ادلـ؛ اكلـاين املعى٨ (٤ًا٬ْ ُه ْٓ ٤َ ) املضين ٤ٔي٫ (نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 كاملؿدؽ .. ٚبل ٝىةص، ٥ٕ٩ يٕـر ٝةد٫٤ ث٘ري إذف اإل٦ةـ؛ الٚذبةد٫ ىلع اإل٦ةـ.
 .؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح(5)كاذلَل إدمةاع ا٣ٞةد٢، ٚيٞذ٢ اذلَل ثةملك٥٤كال ينرتط إقبلـ 

 تتؿة يف الؼصاص يف األصراف:

؛ ٣ٞٮهل (6)كجيؿم ا٣ٞىةص يف األَؿاؼ ٧٠ة جيؿم ا٣ٞىةص يف اجلٛف ٦ة أ٦س٨ إدمةاع
نَّ ﴿دٕةىل/ 

َ
ٓ أ ا َٓ ًب ذِي ِٓ يب

َس ٱَوَكَخببَِا َغيَ ِ  جلَّفب ِس ٱة َ ٱوَ  جلَّفب ِ  ىبَػنيب ِ ٱة َُؿ ٱوَ  ىبَػنيب
َ ِ  ۡلب ُِؿ ٱة

َ ُذنَ ٱوَ  ۡلب
ُ  ۡلب

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.99/992) مٮقٔٮ
ىلع كلٮ أمكٟ ث٫ أظؽ٧٬ة كٝذ٫٤ اآلػؿ، كٌلف ي٧س٨ ٝذ٫٤ ثبل إمكةؾ، أك اكف ي١٧٪٫ ا٣ٛؿار .. ٚبل ٝىةص  (2)

ح اإلدمةعإدمةاع. امل٧كٟ   (.99/913) مٮقٔٮ
ح اإلدمةعكًلؾا لٮ أاع٫٩ ىلع ٝذ٫٤ كل٥ حيرض ا٣ٞذ٢ ٠أف يُٕي٫ قبلظة ٦سبل .. ٚبل ٝىةص إدمةاع.   مٮقٔٮ

(99/991.) 
ح اإلدمةعكال ٝىةص ىلع اآلمؿ إذا اكف اجلةين ٠جريا اعٝبل اعملة ثةتلعؿي٥ إدمةاع.   (.99/995) مٮقٔٮ

ريق كهل َؿؽ ٔؽة، كوعع٫ اث٨ امل٨ٞ٤ يف 2/879( ٦ةلٟ )3)  رشح املٮَأ(، كالـرٝةين يف 8/414) ابلؽر( ٗك
 (.6896(، كحنٮق يف ابلؼةرم )2219) اإلركاء(، كاألبلةين يف 4/397)

 (.2/371) اإلٝ٪ةع(، 597) ٠ٛةيح األػيةر( 4)
ح اإلدمةع( 5)  (.99/921) مٮقٔٮ
ح ( 6)  (، كػة٣ٙ احل٪ٛيح ٚٞةلٮا/ ال ٝىةص ثني الؿص٢ كاملؿأة ٚي٧ة دكف اجلٛف.978، 99/977) اإلدمةعمٮقٔٮ
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 ِ ُذنِ ٱة
ُ ََّ ٱوَ  ۡلب ِ  لّصِ َِّ ٱة ةًر،، ك[45]ا٣جكةء/  ﴾لّصِ ٩ٍىى

ى
ةًريىحو ٨٦ًى األ ٓي زىجًيَّحى صى بىيِّ ىًت الؿُّ رسى ؿى اجلَّيًبُّ  ًلى مى

ى
 ٚىأ

 ً ٮؿي اِلَّ ةؿى رىقي ٞى ، ذى ً ٮؿى اِلَّ ة يىة رىقي ي ًق٪ُّ٭ى ، الى ديٍسرسى ً / الى كىاِلَّ ىفي ٍب٨ي اجلَّرٍضً ن
ى
ةؿى أ ٞى ةًص، ذى ىى ًٞ  ثًة٣

َِٜهاُص »/  ِ ا١ نَُؿ َِٞخاُب اَّللي
َ
رٍشى  «يَا أ

ى
ٝىج٤ًيٮا األ ـي كى ٍٮ ٞى  .(9)ٚىؿىيًضى ا٣

عح، كيف  إزا٣ح امل٪ةٚٓ املٌجٮَح؛ ٠ٌٮء ٧٠ة جيت ا٣ٞىةص يف اجلؿكح املٞؽرة؛ اكملًٮ
ُُروحَ ٱوَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)ا٣ٕني كالك٧ٓ كالن٥  .[45]ا٣جكةء/  ﴾كَِطاٞص   ۡلب

٫ٚ.. ك٨٦ ال يٞذ٢ بنؼه  ٫ٚ ثُؿى يح رشاع(3)ال يُٞٓ َؿى  .؛ ال٩ذٛةء امل٧ةز٤ح املٔؿ
ذلذث  -زيادة لَع شوط ا١ٜهاص ف انلٙؿ–يلتط ل٢ٜهاص ف الٌؽاف واد٨اّ٘ و

 شوط/
؛ ٚبل دُٞٓ ل٤ُؿؼ املُٞٮع اكحلؽ أك األذف أك الؿِّص٢ االمرتاؾ يف االق٥ اخلةص أضػ٪ا/

؛ ٣ٞٮهل (5)زااؽ ثأوٌل كال أوٌل ثـااؽ إدمةاعيُٞٓ كال ، (4)إدمةاع احل٧ىن ثة٣حرسل، كحنٮ ذلٟ
َِ ﴿/ دٕةىل ٍَ َخَدىٰ ٱَذ ًب ـَ  خب ْ ٱَغيَيبُس َخُدوا ا  خب ٌَ ربِو  ٍِ ِ َخَدىٰ ٱَغيَيبِّ ة ًب   خب ، كٝٮهل/ [994]ابلٞؿة/  ﴾َغيَيبُس

ا ُغٔكِتبُخً ةِِّ ﴿ ٌَ ربِو  ٍِ ِ  ة
ْ ًب َذَػاكُِتٔا ُخ ، ٤ُٚت امل٧ةز٤ح يف ا٣ٞىةص كيه [926]اجلع٢/  ﴾ۦ  ِإَونب ََعَرتب

 تكذؽيع املكةكاة يف اخل٤ٞح كالكبل٦ح.
؛ ٚبل دُٞٓ يؽه أك رًص٢ه وعيعح بنبلء (6)أال يسٮف ثأظؽ ا٣ُؿٚني حنٮ م٢٤ وذا٧ي٫ا/

                                        
 .( ٨ٔ أنف 9675(، مك٥٤ )4699ابلؼةرم )( 1)

كال جيت ا٣ٞىةص يف يشء ٨٦ املٕةين إال يف قذح/ الك٧ٓ، كابلرص، كابلُل، كاذلكؽ، كالن٥، كالالكـ. ( 2)
 (.2/448) ابليضٮرم

ح اإلدمةع( 3)  (.99/213) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  ( كظيك اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ مرب٦ح، كاحلك٨ ث٨ وة٣ط.99/294) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (، كذ٠ؿ ػبلؼ اث٨ ظــ.99/296) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 6) ٤ي٫ «املاكٚآت يف األٌٔةء كاجلؿكح ٦ٕذرب ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء»( ٝةؿ اث٨ دي٧يح/ 99/998) مٮقٔٮ . ٔك

 ٕح.األرب
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 .(2)كال ثىعيعح ٚي٭ة أوجٓ مبلء،  (9)إدمةاع
، إال أف يٞٮؿ ٔؽالف ٨٦ (3)ٚذُٞٓ ثةلىعيعح، إذا ريض املضين ٤ٔي٫ إدمةاع.. أ٦ة النبلء 

 «.إف النبلء إذا ُٕٝخ ال ي٪ُٞٓ ادلـ، ث٢ د٪ٛذط أٚٮاق ا٣ٕؿكؽ، كال دجكؽ ثةحلك٥/ »أ٢٬ اخلربة
كا٣ُٮؿ كا٣ٞرص، كا٣ٞٮة كالٌٕٙ كال أذجةر ثٕؽ ذلٟ ثةتلٛةكت ثةلى٘ؿ كال١رب، 

؛ ٧٠ة ال دٕذرب يف ٝىةص اجلٛف امل٧ةز٤ح يف ٬ؾق األمٮر، كهلؾا دُٞٓ يؽ الىة٩ٓ ثيؽ (4)إدمةاع
 .األػؿؽ، ٧٠ة يٞذ٢ ا٣ٕةل٥ ثةجلة٢٬

األ٨٦ ٨٦ الـيةدة اغبلة، ٚبل ٝىةص يف ٦ٛى٢ ال١ذٙ كا٣ٛؼؾ إال إذا أ٨٦  وذال٫ا/
 .(5)اإلصةٚح

٬ٮ أف لك ٌٔٮ أػؾ ٨٦ ٦ٛى٢؛ ٧٠ؿٜٚ  ٜهاص ٦٤ الْياء/وىاةً ٤ا يؽي ٘ي٩ ا١
؛ أل٫٩ ي٧س٨ امل٧ةز٤ح ٚي٫ ٨٦ (6)إدمةاع.. ٚٛي٫ ا٣ٞىةص كًلٕت كرًلجح ك٦٪١ت كٚؼؾ  كًلٮع

اكهلةم٧ح كحنٮ٬ة ٚبل ٝىةص ٚي٫؛ ٣ٕؽـ ال ٦ٛى٢ هلة ٗري ظيٙ، خببلؼ اجلؿاظةت ا٣يت 
 الٮزٮؽ ثةمل٧ةز٤ح؛ أل٩٭ة ال د٪ٌجٍ.

ُٝٓ أذف(7)ٜٚء ٔنيكىجيت ا٣ٍٞىةص يًف  ُٝٓ (91)، ك٤ٝٓ ق٨(9)، ك٦ةرف أ٩ٙ(8)، كى ، كى

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كذ٠ؿ ػبلؼ داكد.297، 99/292) مٮقٔٮ

 (.599) ٠ٛةيح األػيةر٥ٕ٩ هل ٣ٍٞ األوةثٓ الىعيعح، كأػؾ األرش ٨ٔ األم٢، كظ١ٮ٦ح يف ثٞيح ال١ٙ. ( 2)
ح اإلدمةع( 3)  (، كل٧٤ةل١يح دٛةوي٢ يف املكأ٣ح.99/299) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.99/222) مٮقٔٮ

 (.2/884) حتٛح ال٤جيت(، كا٩ْؿ 599) األػيةر٠ٛةيح ( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.227، 211، 99/996) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7)  (، كذ٠ؿ ثٕؽ٬ة دٛةريٓ ٚي٭ة ػبلؼ يف ثٕي وٮر ا٣ٞىةص يف ا٣ٕني، كاهلل أ99/982.٥٤ٔ) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 8)  (.991، 99/988) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 9)  (.99/989) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 10)  (.99/999) مٮقٔٮ
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يًف األحلتني(2)، كأ٩ثيني(9)ذ٠ؿ ي٨ًٍ، كى ؿى ٍٛ ٤ية، كلكةف، كمي ؛ إلماكف (3)، كص٨ٛ، كمٛح قًٛل ٔك
 .ٚي٭ة

٤ي٫ حي٢٧ ظؽير الؿبىيِّٓ كجيؿم ا٣ٞىةص يف ٤ٝٓ األق٪ةف ال يف ٠رس٬ة  .، ٔك
ةاًؿ ابٍلؽف اجلؿكحكال ٝىةص يف يشء ٨٦  ة (4)يًف قى يىةدى ِـّ ٨٦ ال

ى
ؽـ أ ة كٔى جُ٭ى ًى ؛ ٣ٕؽـ 

ة ًؿ ةف َٮال ٔك ىى ٍٞ ًب ِِف ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(5)كىاجلُّ ٞ  ىبلَِطاِص ٱَوىَُس ة ٰٔ ، كا٣ٞىةص [979]ابلٞؿة/ ﴾َضَي
عح ،(6)املكةكاة كامل٧ةز٤ح كال دأيت ٬٪ة يف ٨٦ ٗري ٬ن٥ كال ٢ٞ٩ إذا اك٩خ ل٥ْٕ٤  إال يف املًٮ

ٓ ٨٦ ابٍلؽف  كأ، (7)الٮص٫ إدمةاع كأالؿأس  ًً ٮ م مى
ى
ة  يًف أ جُ٭ى ًى ة ا٣ٍٞىةص؛ تلحرس  ي٭ى ًٛ ٚى

ؽـ د٫ٞ٤ٕ ث٧ة ٝج٫٤  .(8)ال٩سنةؼ ا٥ْٕ٣ ٔك

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كٝةؿ أثٮ ظ٪يٛح كحم٧ؽ/ ال جيؿم ا٣ٞىةص إال يف د٧ةـ احلنٛح.99/214) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (، كذ٠ؿ ٨ٔ ثٕي احل٪ٛيح أ٫٩ يججيغ ٔؽـ ا٣ٞىةص.99/993) مٮقٔٮ

ٛؿاف  (3) ح-النُّ ٧ى ٍٕضى ٥ النني ال٧ٍي ٌى ٮى ظؿؼ ا٣ٍٛؿ/ -ثً ٍ٭ؿ دجسيح مٛؿ كى٬ي ٌْ ج، كاألحلذةف ٧٬ة ال٤ع٧ةف اجلةدبةف ثىني ا٣
 .كا٣ٛؼؾ

ح اإلدمةعا٩ْؿ ( 4)  (.99/219) مٮقٔٮ
 مضةج الؿأس كالٮص٫ ٔرشة/ك
 كبةًٕح دُٞٓ ال٤ع٥. -3 كدا٦يح دؽ٦ي٫. -2 ظةروح ث٧٭٧بلت، كيه ٦ة تنٜ اجلرل ٤ٝيبل. -9
ذبلمحح د٘ٮص ٚي٫. -4 ةؽ دج٤ٖ اجلرلة ا٣يت ثني  -5 ك٦ي  ال٤ع٥ كا٥ْٕ٣.كًق٧ٍعى
ط ا٥ْٕ٣ى ٨٦ ال٤ع٥. -6 ح دًٮ عى ًً ٮ ذ٫ أـ ال. -7 كمي عى  ك٬ةًم٧ح دسرس ا٥ْٕ٣ قٮاء أًك
٤ح دي٪٢ٞ ا٥ْٕ٣ ٨٦ ماكف إىل ماكف آػؿ. -8 ِّٞ ٪ى َـّ الؿأس -9 ك٦ي

ي
٦ةغ املك٧ةة أ  ك٦أمٮ٦ح دج٤ٖ ػؿيُح ادلِّ

 كدا٦ً٘ح ث٘ني ٦ٕض٧ح ختؿؽ د٤ٟ اخلؿيُح كدى٢ إىل أـ الؿأس. -91
 (.2/427) ابليضٮرم٥ٕ٩ لٮ اكف ٬٪ةؾ ٦ٛى٢ ٝج٢ حم٢ ال١رس .. ٫٤ٚ ا٣ٞىةص ٦٪٫، كهل ظ١ٮ٦ح ابلةيق. ( 5)

ًب ِِف ﴿٣ٞٮؿ اهلل دٕةىل/  ؛ىلع أف ال ٝٮد ٚي٭ة ٚٞ٭ةء األمىةر»يف ال٧ُ٤ح/  ٝةؿ ابلي٭َق ( 6) ٞ  ىبلَِطاِص ٱَوىَُس ة ٰٔ  ﴾َضيَ
«. كأذجةر املكةكاة ٚي٧ة ثني ال٧ُ٤ذني ٦ذٕؾر، كاهلل أ٥٤ٔ، كا٣ٞىةص ٬ٮ املكةكاة كامل٧ةز٤ح، [979]ابلٞؿة/ 
 (.8/995) ال١ربل

ح اإلدمةع( 7)  (.99/234) مٮقٔٮ

 (.611 - 599) ٠ٛةيح األػيةرا٩ْؿ ( 8)
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َل »/ إدمةاع؛ ٣ٕؽـ ا٩ٌجةَ٭ة، ك٣ٞٮهل  (3)، ك٦٪٤ٞح(2)، ك٦أمٮ٦ح(9)ٚبل ٝىةص يف صةاٛح
٢َثِ ، َوَل ٬َََٛد ِفْ ال٥َْأُم٤َ٬ْثِ   ٜ ِث، َوَل ال٨َ٥ُْ َٙ ِ َائ

ْ
 .(4)«ال

 .؛ ٧ٕ٣ٮـ أد٣ح الى٤ط(5)يىط الى٤ط ٔ٪٫ ث٧ةؿ ٢ٝ أك ٠رث إدمةاع.. كَل ص٪ةيح ٚي٭ة ٝىةص 

 اخلطإ وغبُ العند: يايةما جيب ظ

ِ  ُب َيِ وَ ) - ؛ ٣ٛٞؽ اآل٣ح ا٣ٞةد٤ح (6)/ ادليح، كال ٝىةص يف مج٫ ا٧ٕ٣ؽ إدمةاع(ػِ ٥ْ َٓ ا١ْ  ٩ِ تْ لِ ب
٥ْػِ »/ اغبلة، ك٣ٞٮهل  َٓ ٠ُ ِكْت٩ِ ا١ْ ْٜ َخ٠ُ َناِضُت٩ُ  َخ ْٜ ٥ِْػ، َوَل ُح َٓ ٠ِ ا١ْ ْٜ ٌَ ٤ِْر٠ُ َخ ٢ي َٖ ٤ُ»(7). 

َ ) جيت ثٞذ٢(وَ ) -
ْ
ًِا َخَط ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (8)إدمةاع (ثُ يَ ال  / إِ ٍَ اْل ٌِ َ َرَخَو ُمؤب ٌَ رِيُر  ٔى َو ا َذَخطب

َِثٖ  ٌِ ؤب ٌُّ يِِّ َرَرَتثٖ  ْب
َ
ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ ْ   ۦٓ َودِيَثٞ  كُٔا دَّ ن يَطَّ

َ
ٓ أ ، ٚأكصت ادليح كل٥ يذٕؿض [92]ا٣جكةء/  ﴾إَِلَّ

 ل٤ٞىةص، كألف اخلُأ مج٭ح، كاحلؽكد  دؽرأ ثةلنج٭ةت.
ٌَِ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كجتت ادليح يف ٝذ٢ اذلَل أك املٕة٬ؽ أك املكذأ٨٦ إدمةاع ِإَون ََكَن 

يِِّ  ْب
َ
ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ ِيَثٰٞق ـَِديَثٞ  ٌّ  ً ُٓ َِ ًب َوَبحب َُِس َِثِٖۖ  ۦةَحب ٌِ ؤب ٌُّ  .[92]ا٣جكةء/  ﴾َوََتبرِيُر َرَرَتثٖ 

 ؛ أل٩٭ة ثؽؿ ٩ٛف كاظؽة.(91)كلٮ امرتؾ دمةٔح يف ٝذ٢ ػُأ .. ٤ٕٚي٭٥ ديح كاظؽة
َِ ﴿/ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل(9)كال إز٥ إدمةاعكال ٝىةص يف ٝذ٢ اخلُإ  وب َربَّ

َ
ٓ أ َِّصحَِا ٓ إِن ن َُا ا ََل حَُؤاِخذب

                                        
ح اإلدمةع( 1)  ( كػة٣ٙ اث٨ ظــ.99/239) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  ( كػة٣ٙ اث٨ ظــ، كركم ٨ٔ اث٨ الـبري.99/249) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3) ٨ ٦ةلٟ يف ركايح.99/243) مٮقٔٮ  (، كػة٣ٙ اث٨ ظــ، كظيك ٨ٔ اث٨ الـبري، ٔك

 ثإق٪ةدي٨ ًٕيٛني ظك٪٫ ث٭٧ة األبلةين. ( ٨ٔ ا٣ٕجةس 6715(، كأثٮ يًٕل )2637اث٨ ٦ةص٫ )( 4)

ح اإلدمةع( 5)  (.7/933) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  (.99/68) مٮقٔٮ

 ، كظك٪٫ األبلةين.(، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 4565أثٮ داكد )( 7)

ح اإلدمةع( 8)  (.99/277) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 9)  (، كػة٣ٙ داكد.99/278) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 10)  (، كػة٣ٙ أمحؽ يف ركايح ٚض٢ٕ ىلع لك كاظؽ ٦٪٭٥ ديح اكم٤ح.99/281) مٮقٔٮ
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َُا  
ب
َؽد خب

َ
، َوا١ج ْفَياَن، َو٤َا  اللَ إِني »/ ، ك٣ٞٮهل [286]ابلٞؿة/  ﴾أ

َ
أ ٍَ َ ِت اْلْ ٤ي

ُ
َْٛػ َتَاَوَز َخ٦ْ أ

٢َْي٩ِ  َْ ؽُِ٪٬ا  ْٟ ُخ ـْ  .(2)«ا

 ما جيب عيد ختلف الكصاص يف قتل العند:

ِ ٥َ يْ ذِ )جيت (وَ ) - ْوِط  ٦ْ ٤ِ  ٌط َشْ  َم َٜ ا جَ ذَ ا إ ؛ ٧٠ة لٮ ٝذ٢ كدلق أك (ثُ يَ ال  / ػِ ٥ْ َٓ ا١ْ  ِفْ  دِ ٬َ َٜ ا١ْ  ُشُ
 ، ال إف ٝذ٢ ٗري ٦ٕىٮـ؛ ٚبل ديح ٚي٫.ذ٦ية أك رٝيٞة

ِ ٥َ يْ ذِ ) جتت ادليح (اؼَ كَ وَ ) - ْ طِ خِ ْف مِ  ُو ْٓ ا بَ َٙ ا خَ ذَ ا إ  ك٥٬ دميٓ الٮرزح ذ٠ٮرا كإ٩ةزة (دِ ٬َ َٜ ا١ْ  يق 
َب ﴿/ إدمةاع؛ ٣ٞٮهل دٕةىل« ٔٛٮت ٨ٔ ا٣ٞىةص إىل ادليح»أم ىلع ادليح؛ ٠أف ٝةؿ/  (ا٫َ يْ ٢َ َْ ) ٍَ َذ

ءٞ ـَ  ۥُغِفَ َلُ  ِخيِّ ََشب
َ
َب أ ۢ ٱٌِ ِ  ّتَِتاُع ُروِف ٱة ػب ٍَ ب ن  ل َٖ َسٰ َدآٌء إحَِلبِّ بِإِضب

َ
، أم إذا ٌٔق ٨ٔ [978]ابلٞؿة/  ﴾َوأ

د٢ ادليح ثإظكةف، كيُةبل٫ الٮيل ا٣ٞةد٢ ٨ٔ ا٣ٞىةص ٨٦ ٝج٢ أكحلةء املٞذٮؿ .. ٤ٚيؤد ا٣ٞة
ادُ »/ ثةملٕؿكؼ، ك٣ٞٮهل  َٜ ا ُح ا ي٬َُدى، َوإ٤ِي َؽْي٦ِ/ إ٤ِي َِ ْيِ انلي

، كال (3)«٦ْ٤َ ُٛخ٠َِ َلُ َٛخِي٠ٌ .. َذ٬َ٫ُ ِِبَ
ة اجلةين، ث٢ ي٤ــ ث٭ة كإف ٠ؿق؛ ألف الؿقٮؿ   .(4)ص٢ٕ اخلرية لٮيل ا٣ٞذي٢ يٕذرب ٚي٭ة ًر

ـأ ٚإذا قٍٞ ث٫ٌٕ (5)إدمةاع ثٕي أكحلةء ادلـكيكٍٞ ا٣ٞىةص ثٕٛٮ  .. ؛ أل٫٩ ظٜ ال يذض
 قٍٞ ِك٫.

  نْ إِ َ٘ )
َ
كل٥ ينرتط ادليح « ٔٛٮت ٨ٔ ا٣ٞىةص» /، أك«ٔٛٮت ٔ٪٫»ا٣ٕٛٮ؛ ٠أف ٝةؿ/  (َٚ ٢َ ٌْ أ

ـد ىلع ق١ذح اتل٪ٛف كا٣ِع  .. ل٥ جيت هل يشء، ٥ٕ٩؛ إف اػذةر٬ة ٔٞت ٔٛٮق ٤ُ٦ٞة؛ ثأف ل٥ ي
 ثس٧٤ح أص٪بيح .. كصجخ، كإال .. ٚبل؛ ل٤رتايخ.ث٘ري ٔؾر، كل٥ يأت 

=
                                         

ح اإلدمةع( 1)  (.78، 99/68) مٮقٔٮ

(، كاذل٬يب، كاألبلةين، 2819(، كاحلةز٥ )7299، كوعع٫ اث٨ ظجةف )(، ٨ٔ اث٨ ٔجةس 2145( اث٨ ٦ةص٫ )2)
 كظك٪٫ اجلٮكم.

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9355(، كمك٥٤ )6881( ابلؼةرم )3)

ةق.( 4)  ك٬ؾا ٚي٧ة إذا ٔٛٮا ٔ٪٫ ىلع ادليح، أ٦ة إذا رشَٮا أكرث ٦٪٭ة .. ٚإ٫٩ ينرتط ًر

ح اإلدمةع( 5)  دمةع ٬ٮ ٚي٧ة إذا ٔٛة ثٕي الؿصةؿ، كػة٣ٙ اث٨ ظــ.( كاإل99/957) مٮقٔٮ
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( 
َ
َ ..  «ا٧ًاَمي )ٔٛٮت ٔ٪٫ »/ (اَل َٛ  وْ أ ؛ ٣س٨ جيت ٣٘ريق ٨٦ أكحلةء ادلـ (ءٌ َشْ  َلُ  ْب َيِ  ٣ْ ل

 ٩ىيج٭٥ ٨٦ ادليح.

ْ ثً َٖ ١ُ  ثُ يَ ال  ) ْ  اُل ٥َ / ال  .(ِؿ ْٙ انلي  ِفْ  ُب اسِ ٬َ ال
ْ َشْ وَ ) ْ  اُل ٥َ ًًع/ ال ِ  ُب اسِ ٬َ ال ِ ة

ْ
ُ  ثِ ايَ ٨َ ال

ْ
ٰ ال   ٍؿ ْٙ جَ  ِفْ  ؽ  لََعَ

َ
ممة هل أرش ٦ٞؽر؛  (ا٫َ جَ وْ ا دُ ٥َ يْ ذِ  وْ أ

 ٠ُٞٓ َؿؼ، أك إذ٬ةب ٦٪ٕٛح، أك صؿح.
؛ (9)كال ختذ٤ٙ ادليح ثةػذبلؼ املضين ٤ٔي٫ ٨٦ ظير الك٨ كا٢ٌٛ٣ كالرشؼ إدمةاع

 .٧ٕ٣ٮـ األد٣ح

 :ِةَيالدِّ اُعَوِىَأ

 دية العؿد:

ُ  ؽِ َٞ اذلي  ثُ يَ دِ ) -9
ْ
ْ  ؽ  ال  ٦َ ٤ِ  ثٌ ائَ ٤ِ )قٮاء أكصت ا٣ٞىةص أـ ال/  (ػِ ٥ْ َٓ ا١ْ ) ٝذ٢ (ِفْ  ٣ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال

ِ اْلِ   يف ذلٟ، كيه ديح ٤٘٦ْح ٨٦ زبلزح أكص٫/ ؛ لؤلظةدير ال١سرية ٨ٔ اجليب (2)إدمةاع (٠ِ ة
 وَ  ،ثً ٜي ضِ  نَ ٬ْ ذُ َل ذَ وَ ، ثً َْ ؼَ سَ  نَ ٬ْ ذُ َل ذَ )ثأق٪ةف اإلث٢ كوٛةد٭ة، كذلٟ أ٩٭ة ٦س٤سح/  -9

َ
 نَ ٬ْ ُٓ بَ رْ أ

خِي٠ِ، َ٘إِْن َكاُءوا .. َرَخ٬ُ٢ا، »/ ؛ ٣ٞٮهل أم ظةمبل (ثً َٙ ٢ِ عَ  َٜ ْوِلَاءِ ا١ْ
َ
َّ إَِل أ ٦ْ٤َ َرَخ٠َ َخ٥ًْػا .. ُدِ٘

ًث،  َٙ ٬َن َع٢ِ ُٓ ْرَب
َ
ًث، َوأ َْ ًث، َوذََلذ٬َُن َسَؼ ٜي / ذََلذ٬َُن ِض َٝ ِ يََث، َوَذل َعُؼوا ال 

َ
٠ُ َوإِْن َكاُءوا .. أ ْٜ َٝ َخ ِ َوَذل

 ِ٠ ْٜ َٓ َٝ تَْلِػيُػ ا١ْ ِ ٢َْي٩ِ .. َذ٬َ٫ُ ل٣ْ٫َُ، َوَذل َْ ٥ِْػ، َو٤َا ُن٬ِل٬ُا  َٓ ، كيثجخ مح٤٭ة ثٞٮؿ أ٢٬ اخلربة (3)«ا١ْ
  ثةإلث٢.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.99/282) مٮقٔٮ

ريق ٚي٫ اإلدمةع.2/375) اإلٝ٪ةع(، 619) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (/ ك٢ٞ٩ اث٨ ٔجؽ ا٣رب ٗك
 كظك٪٫ األبلةين. ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2626(، كاث٨ ٦ةص٫ )9387(، كا٣رت٦ؾم )4549، 4516( أثٮ داكد )3)
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 .(9)كال د٤ِ٘ ثـيةدة ا٣ٕؽد إدمةاع
 ٦ٕض٤ح يف ٩ٛف الٮٝخ، ٚبل دؤص٢ ٠ؽيح اخلُأ. (ثٌ ا١ي ضَ )احل٤ٮؿ، كذلٟ أ٩٭ة  -2
َ )٠ٮ٩٭ة  -3

ْ
ٰ ال  حَزُِر ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)إدمةاع يف ٦ةهل ال حت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح ٦٪٭ة محبة (اِنْ لََعَ

َلَّ
َ
خ

َرٰى  خب
ُ
َر أ َٝ »/ ، كٝٮهل ]اجلض٥[ ﴾38َوازَِرةٞ وِزب ٢َْي َْ ٢َْي٩ِ، َوَل َيِِْن  َْ َٝ َل َتِِْن  ٤َا إ٧ِي

َ
، كألف (3)«أ
 صؿ٫٦، كتنضيٕة ٣٘ريق.يف مح٢ ا٣ٕة٤ٝح ٨ٔ ٝةد٢ ا٧ٕ٣ؽ إاع٩ح هل ىلع 

 دية شبه العؿد، واخلطل ادغؾظ:

٤٘٦ْح يف األق٪ةف كالىٛةت ٠ٞذ٢  (ػِ ٥ْ َٓ ا١ْ  ٩ِ تْ كِ ) اذل٠ؿ احلؿ املك٥٤ يف ٝذ٢ (ثُ يَ دِ وَ ) -2
٥ْػِ »/ ا٧ٕ٣ؽ؛ ٣ٞٮهل  َٓ ٠ُ ِكْت٩ِ ا١ْ ْٜ ٥ْػِ  َخ َٓ ٠ِ ا١ْ ْٜ ٌَ ٤ِْر٠ُ َخ ٢ي َٖ ٤ُ»(4). 

َ )ديح ٝذ٢ (وَ ) 
ْ
 د٤ِ٘ يف زبلزح مٮآً/ (إِ ٍَ اْل

ْ ) يف ٝذ٢ اخلُإ -9 َ  ِفْ  ِّ اِٛ ٬َ ال
ْ
؛ حلؿ٦ذ٫، كأل٫٩ ملة د٤ِ٘ ٚي٫ ٝذ٢ الىيؽ أم ظؿـ م١ح (مِ ؽَ ال

 .. اكف ٝذ٢ اآلد٦يني أكىل ثةتل٤٘يِ، كاملؿاد ٠ٮف املٞذٮؿ يف احلؿـ قٮاء اكف ا٣ٞةد٢ ٚي٫ أـ ال.
 ٚبل د٤٘يِ ٚي٫ ىلع األوط... أ٦ة ا٣ٞذ٢ يف ظؿـ املؽي٪ح أك ا٣ٞذ٢ يف ظةؿ اإلظؿاـ 

2- ( 
َ
 ) يف الٮاٝٓٝذ٢ اخلُأ  (وأ

َ
ُ  ؽِ ٫ُ كْ اْل

ْ
األربٕح، كيه/ ذك ا٣ٕٞؽة كذك احلضح كاملعؿـ  (مِ ؽُ ال

س٧ةف كرصت؛  ، كٝؽ امذ٭ؿ (6)، كل٥ ي٥٤ٕ هل٧ة خمة٣ٙ(5)حلؿ٦ذ٭ة، كٝؽ وط ٨ٔ ٧ٔؿ ٔك
 .(7)ٚىةر إدمةاع، ك٬ؾق األمٮر ال دؽرؾ ثةالصذ٭ةد ث٢ ثةتلٮٝيٙ ٨٦ اجليب 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  ( اخلبلؼ يف أو٢ اتل٤٘يِ، كاهلل أ99/325.٥٤ٔ(، كذ٠ؿ يف )99/327) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.99/499) مٮقٔٮ

(، كاذل٬يب، 3591(، كاحلةز٥ )5995، كوعع٫ اث٨ ظجةف )(، ٨ٔ أيب ر٦سح 4832(، كا٣جكةيئ )4495أثٮ داكد )( 3)
 (.8/472) ابلؽركاث٨ امل٨ٞ٤ يف 

 ، كظك٪٫ األبلةين.(، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 4565أثٮ داكد )( 4)

 (.2258) اإلركاء(، كوعع٫ األبلةين يف 28982صةء ٨ٔ ٔس٧ةف ٔ٪ؽ اث٨ أيب محجح )( 5)

 (.2/894) حتٛح ال٤جيت( 6)

 (.613) ٠ٛةيح األػيةر( 7)
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3- ( 
َ
ٰ ذِ ) ٝذ٢ اخلُإ الٮاٝٓ (وْ أ  ؛ ٧ْٕ٣ح ظ٫ٞ.(مٍ ؽَ حَمْ  ٣ٍ ضِ رَ  يْ لََعَ

 ك٬ٮ ٦ة دػ٢ يف أكالد ا٧ٕ٣ٮ٦ح كاخلؤك٣ح، أك اكف حمؿ٦ة ال رمحةٚإف ل٥ يس٨ الؿظ٥ حمؿ٦ة 
 ٚبل د٤٘يِ... 

 ٝذ٢ ا٧ٕ٣ؽ .. ٚبل دذ٤ِ٘ يف ٬ؾق األمٮر؛ أل٩٭ة ٤٘٦ْح أوبل، كامل٤ِ٘ ال ي٤ِ٘.كأ٦ة ديح 
ِ اْلِ  ٦َ ٤ِ  ثٌ ائَ ٤ِ ) كادليح يف لك ٦ة قجٜ   ، كيه ٤٘٦ْح ٨٦ كص٫، خمٛٛح ٨٦ كص٭ني/(٠ِ ة

َل إِني َٛخِي٠َ »/ ؛ ٣ٞٮهل يف ديح ا٧ٕ٣ؽ (ؽَ ِٞ ا ذُ ٥َ َٞ ) ٤٘٦ْح يف األق٪ةف ٚيه ٦س٤سح -9
َ
أ

٥ِْػ  َٓ ًث ِف ا١ْ َٙ ٬َن َع٢ِ ُٓ ْرَب
َ
ٌث، ٫َ٨ِْ٤ا أ َِ ٢ي َٖ ة٠ِِ ٤ُ ٥ِْػ ذِي٩ِ/ ٤ِائٌَث ٦َ٤ِ اْلِ َٓ َها ِكْت٩ِ ا١ْ َٓ ٬ِْط َوا١ْ إِ ةِالفي ٍَ َ  اْلْ

ْوَلُدَ٪ا
َ
٫َِ٧٬ا أ ٍُ  .(9)«ُب

ٰ ًَع )خمٛٛح يف ٠ٮ٩٭ة  -2 َ  ثِ ٢َ ِٛ لََعَ
ْ
ٚبل دسٮف يف ٦ةؿ اجلةين ٣ٕؽـ ٝىؽق ا٣ٞذ٢ يف  ،(اِنْ ال

ٮؿي اهللً  يًتى ًذي٫ً رىقي
ي
، ٚىأ ةطو ُى ٮًد ٚيٍك ٧ي ٕى ة ثً تى٭ى َّ ةه رضى

ى
أ ذى٤ىًخ اٍمؿى ٍؽ رى ٞى ة ا٣ْة٬ؿ؛ ٚ ٤ًٝىذً٭ى ى اعى ٞىىضى ىلعى ، ذى

يىحً   .(2)ثًةدلِّ
ألـ  ، ٚبل يؽػ٢ ٚي٭ة اإلػٮة(3)ٔىجحي اجلةين اذل٠ٮر ٨٦ ٝج٢ أثي٫ /كاملؿاد ثة٣ٕة٤ٝح

 ؛ أل٩٭٥ ٣حكٮا ٨٦ ا٣ٕىجةت.(4)إدمةاع
٫؛ أل٫٩ ثٕي ٦٪٫، ٧١ٚة ال حي٢٧ اجلةين .. ٚبل  كال يؽػ٢ يف ا٣ٕة٤ٝح أو٢ اجلةين كٚٔؿ

؛ ٚإف امؿأدني (5)ل٥ ي٢ٕٞ، كظيك إدمةاع.. حي٢٧ أثٕة٫ً، ٚإف اكف كدل اجلة٩يح ٨٦ ٗري ٝجي٤ذ٭ة 

                                        
( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ 2627(، كاث٨ ٦ةص٫ )4799ك٬ٮ )، (، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 4799( ا٣جكةيئ )1)

 ، كوعع٭٧ة االبلةين.٧ٔؿك 

 .( ٨ٔ امل٘رية ث٨ مٕجح 9682( مك٥٤ )2)

ل٤جي٭َق  الكنن ال١ربل«. كل٥ أ٥٤ٔ خمة٣ٛة يف أف ا٣ٕة٤ٝح ا٣ٕىجح ك٥٬ ا٣ٞؿاثح ٨٦ ٝج٢ األب»( ٝةؿ النةِٚع/ 3)
(8/985). 

ح اإلدمةع( 4)  (.99/486) مٮقٔٮ
«. كأدمٕٮا أف كدل املؿأة إذا اكف ٨٦ ٗري ٔىجذ٭ة ال ي٤ٕٞٮف ٔ٪٭ة» (/711)ر٥ٝ  اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 5)

ح اإلدمةع  (، كػة٣ٙ احل٪ٛيح يف ٝٮؿ، كاحل٪ةث٤ح يف املن٭ٮر ٚٞةلٮا/ ي99/489.٢ٕٞ) مٮقٔٮ
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ٍػؿىل، 
ي
ة اأٍل ٧ى ا٬ي ٍخ إًٍظؽى

ذى٤ى ي٢ٍو رى ؾى ٮؿي اهلل٨ٍ٦ًً ٬ي ٢ى رىقي ٕى ، ٚىضى ه دلى كى ة زىٍكجه كى ٧ى ةو ٦ً٪ٍ٭ي ِّ كىاًظؽى ٣ًلكي ًديىحى   كى
ذيٮ٣ىحً  ٍٞ ٤ًٝىحي ال٧ٍى ةؿى اعى ٞى ة، ذى ٬ى ى دلى كى ة كى ٭ى  زىكٍصى

ى
أ بىؿَّ ةد٤ًىًح، كى ٞى ٤ًٝىًح ا٣ٍ ى اعى ذيٮ٣ىًح ىلعى ٍٞ ةؿى / ال٧ٍى ٞى ىة؟ ذى ة جلى اثي٭ى ٦ًريى

ٮؿي اهللً َ٪اَل، ٤ِيَاُث٫َا لِؾَ »/  رىقي ةً ، كوط أف (9)«وِْس٫َا َوَوَلِ ؿَّ ٘ي ة ثًة٣ٍ ٤ىيٍ٭ى ٔى ةى ا٣َّيًت ٝىىضى 
ى
ٍؿأ ال٧ى

ٮؿي اهللً  ٞىىضى رىقي يىٍخ، ذى ذِّ ة/ ديٮي جىذً٭ى ىى ٔى ى  ٢ى ىلعى ٍٞ ٕى فَّ ا٣
ى
ة، كىأ زىكًٍص٭ى ة كى ة بًلىجًي٭ى اثى٭ى فَّ ٦ًريى

ى
 .(2)أ

ة /مخف كوٛةت ٨٦ ي٢ٕٞ/ ٮرى ٠ي  .، كادٛةؽ ادٌلي٨(5)يَّح، كاتللكيٙ، كىاحٍلؿ(4)، كىا٣حكةر(3)اذلُّ
، ث٢ حي٢٧ لك ثٞؽر ٦ة يُيٜ، ٚيجؽأ ثٛؼؾق (6)كال حت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح ٦ة جيعٙ ث٭٥ إدمةاع

٥ً إحل٭٥ األٝؿب إحل٭٥، ٚإف ٔؽ٦خ ٔىجةت ا٣جكت .. ٕٚىجةت الٮالء .. األدىن، ٚإف ٔضـكا 
 .(7)ي٤ٕٞٮف ٔ٪٫ إدمةاع

أدمٕٮا ىلع أف اخلةؿ اذلم ال يسٮف اث٨ ٥ٔ أك كٝؽ »كال ي٢ٕٞ ذكك األرظةـ، ٝةؿ ابلي٭َق/ 
 .(8)«مٮىل ال ي٢ٕٞ ثةخلؤك٣ح

٠ؽيح اخلُأ جبة٦ٓ حت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح ىلع ص٭ح ؛ (ْيَ جِ ـِ  ِث َل ذَ  ِفْ  ثً ٢َ سي ؤَ مُ )كخمٛٛح يف ٠ٮ٩٭ة  -3
 .املٮاقةة يف لك ٦٪٭٧ة

 دية اخلطن:

َ  ِفْ ) أم/ اذل٠ؿ احلؿ املك٥٤ (٩ُ خُ حَ دِ وَ )
ْ
 ثٌ ائَ ٤ِ )٨٦ مٮآً اتل٤٘يِ/  (ؽَ ِٞ ا ذُ ٤َ  ْيِ دَ  ِفْ  إِ ٍَ اْل

                                        
 ، كوعع٫ األبلةين.( ٨ٔ صةثؿ 4575( أثٮ داكد )1)

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9689(، كمك٥٤ )6919ابلؼةرم )( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.99/517) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (، كػة٣ٙ احل٪ةث٤ح يف ركايح، كاملةل١يح يف ركايح.99/515) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (، كذ٠ؿ ػبلؼ اث٨ ظــ.99/513) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  (.99/485) مٮقٔٮ

 (.328) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 7)

ٚإف ٚٞؽ ا٣ٕة٢ٝ مم٨ ذ٠ؿ .. ٢ٞٔ ذكك األرظةـ إف ل٥ »(/ 2/494(، ٝةؿ ابليضٮرم )٦9/964ٕؿٚح الكنن كاآلزةر )( 8)
 .«ثيخ املةؿ، ٚإف ا٩ذ٥ْ .. ٢ٞٔ ]أم ثيخ املةؿ[ ٚيؤػؾ ٦٪٫ ٝؽر الٮاصتمؿ يجذ٥ْ أ
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ِ اْلِ  ٦َ ٤ِ   ، كيه خمٛٛح ٨٦ زبلث ص٭ةت/(9)إدمةاع (٠ِ ة
 نَ وْ ْشُ ِْ ) /، كذلٟ أ٩٭ة(2)خم٧كح ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةءيف أق٪ةف اإلث٢ كأكوةٚ٭ة، ٚيه  -9

ِ  نَ وْ ْشُ ِْ وَ ، ثً ٜي ضِ  نَ وْ ْشُ ِْ وَ  ،ثً َْ ؼَ سَ  ِ  نَ وْ ْشُ ِْ وَ  ،نٍ ٬ْ َْلُ  ٦َ ابْ  نَ وْ ْشُ ِْ ، وَ نِ ٬ْ َْلُ  َج ٨ْ ة ؛ (اٍض َمَ  َج ٨ْ ة
، ز٥ ٬ٮ (3)ألف اإلث٢ كردت يف ديح اخلُأ ٤ُ٦ٞح، كاػذ٤ٙ يف دٞؽيؿ٬ة، ك٬ؾا أ٢ٝ ٦ة ٝي٢ ٚي٭ة

 .(5)، كصةء حنٮق ٨ٔ دمةٔح ٨٦ الك٤ٙ(4) ، كٝؽ ركم ٔ٪٫ مؿٚٮاعٝٮؿ ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد 
ٰ ا١ْ )٠ٮ٩٭ة جتت  -2 ، ، كال حي٢٧ ٦٪٭ة محبة أيٌة(6)إدمةاعكظؽق ال ىلع ا٣ٞةد٢  (ثِ ٢َ اِٛ َٓ لََعَ

ذىتى اجلَّيًبُّ  ٬ُلُ »/ ٚٞؽ ٠ى ُٜ ٦ٍ ُخ ٍْ  .(7)«لََعَ ُُك  َب
؛ ٣ٕؽـ ادلحل٢، (8)ٚةاؽة/ ال حت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح اخلُأ يف ص٪ةيةت األمٮاؿ قٮل ا٣ٕجيؽ إدمةاع

كال١ٛةرة، كحي٤٧ٮف ٝي٧ح ا٣ٕجؽ يف اخلُأ كمج٫ ا٧ٕ٣ؽ؛ أل٫٩ ثؽؿ آدَل يذ٤ٕٜ ث٫ ا٣ٞىةص 
 ٚذع٫٤٧ ا٣ٕة٤ٝح اكحلؿ.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.99/335) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  ٥ اػذبلؼ يف ٠يٛيح اتلؼ٧حف، كػة٣ٙ دمةٔح ٨٦ الك٤ٙ ٚٞةلٮا/ مؿبٕح.(، هل339، 99/292) مٮقٔٮ

 (.619) ٠ٛةيح األػيةر(، كظيك ٚي٫ إدمةع الىعةثح ا٩ْؿ 7/278) األـ( 3)
٫ٕٛ احلٛةظ، كوط مٮٝٮٚة ٨ٔ 2639(، كاث٨ ٦ةص٫ )4812(، كا٣جكةيئ )9386(، كا٣رت٦ؾم )4545أثٮ داكد )( 4) (، ًك

 (.8/74(، كادلارُٝين )27285أيب محجح ) ، ٔ٪ؽ اث٨اث٨ مكٕٮد 
يٮفى / (2/859) مٮَأ ٦ةلٟ (5) ٮل ٞي ٩يٮا حى جًٍؽ الؿَّمٍحى٨ً، اكى يًب خى

ى
حى ب٨ٍى أ ٕى بًي رى ، كى ةرو ىكى ةفى ب٨ٍى ي ٤ىي٧ٍى ، كىقي ةبو فَّ اب٨ٍى ًم٭ى

ى
، أ ٟو ً ةل ًديىحي »٦ى

، كى  يٮفو كفى ثً٪ٍخى بلى رٍشي ًٔ ، كى ىةضو كفى ثً٪ٍخى خمى رٍشي ًٔ إً  ُى ى حن اخٍل ٔى ؾى كفى صى رٍشي ًٔ ، كى حن َّٞ كفى ًظ رٍشي ًٔ ا، كى ؿن يٮفو ذى٠ى كفى اب٨ٍى بلى رٍشي ًٔ». 
 »/ ٝةؿ كيف ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 

ً
أ ٍَ ة٠ِِ ذََلذ٬َُن ة٨َِْج َمَاٍض َوذََلذ٬َُن اْب٨ََث .. ٦ْ٤َ ُٛخ٠َِ َع َِ٘ػَحُخ٩ُ ٦َِ٤ اْلِ

ٌة ةَِِن  َشَ َْ ًث َو ٜي  (، كظك٪٫ األبلةين.2631(، كاث٨ ٦ةص٫ )4819(، كا٣جكةيئ )4549، أثٮ داكد )«َْل٬ُنٍ َْل٬ٍُن َوذََلذ٬َُن ِض
ح اإلدمةع(، 594) ٠ٛةيح األػيةر(، 699)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6) (، كإ٧٩ة حت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح ديح اخلُأ 99/489) مٮقٔٮ

ح اإلدمةعإدمةاع.  إذا ٧٤ٔخ ث٫ أك زجخ ثبي٪ح، أ٦ة ٦ة زجخ ثإٝؿار اجلةين ٚ٭ٮ يف ٦ةهل مؤصبل، كظيك  مٮقٔٮ
 (، كذ٠ؿ ػبلؼ اث٨ ظــ، كأيب زٮر، كبٕي املةل١يح.99/498)

 .( ٨ٔ صةثؿ 9517( مك٥٤ )7)

ح اإلدمةع( 8)  ( كظىك ػبلؼ ُٔةء يف ا٣ٕجيؽ كابل٭ةا99/495.٥) مٮقٔٮ
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٩٭٥ حي٤٧ٮ٩٭ة ىلع قبي٢ (9)إدمةاع (ْيَ جِ ـِ  ِث َل ذَ  ِفْ  ثً ٢َ سي ؤَ مُ )٠ٮ٩٭ة جتت ىلع ا٣ٕة٤ٝح  -3
ى
؛ أل

 .(2)، كال يٕؿؼ هل٧ة خمة٨ٔٙ٣ ٧ٔؿ كيلع  املٮاقةة، ك٨٦ املٮاقةة دأصي٤٭ة ٤ٔي٭٥، كركم
 .٦س٫٤ يف األَؿاؼ كاجلؿكحجيؿم .. ك٦ة ذ٠ؿ ٨٦ اتل٤٘يِ كاتلؼٛيٙ يف اجلٛف 
ت ٨٦ إث٢ ٨٦ كصجخ ٤ٔي٫، كإف ل٥ يس٨ هل ؾك٦ىت كصجخ اإلث٢ ىلع ٝةد٢ أك اع٤ٝح .. أػ

إث٢ .. ٚذؤػؾ ٨٦ اغ٣ت إث٢ ثرلة ثرلم أك ٝجي٤ح ثؽكم، ٚإف ل٥ يس٨ يف ابلرلة أك ا٣ٞجي٤ح إث٢ه .. 
ٓ املؤدم.  ٚذؤػؾ ٨٦ اغ٣ت إث٢ أٝؿب ابلبلد أك ا٣ٞجةا٢ إىل مًٮ

ٮؿي اهللً ٦٭٧ة ث٤٘خ؛ ٚٞؽ ٚإذا ٔؽ٦خ اإلث٢ .. ا٩ذ٢ٞ إىل ٝي٧ذ٭ة  فى رىقي ـي ًديىحى  اكى ٮِّ ٞى حي
ثً  ةًف اإٍلً ٍث٧ى

ى
ى أ ة ىلعى ٭ى مي ٮِّ ٞى يي ًرًؽ، كى ة ٨٦ًى الٍٮى ى٭ى ٍؽل ٔى ٍك 

ى
، أ ٧ًبىًح ًدي٪ىةرو ٕى ٍربى

ى
ؿىل أ ٞي ٢ً٬ٍ ا٣ٍ

ى
ى أ إً ىلعى ُى ى إًذىا اخٍل

٢ً، ٚى
٤ىٍخ  ة .. ٗى ٍخ ريٍػىن ةصى إًذىا ٬ى ة، كى ذً٭ى ٓى يًف ًري٧ى ذى ٮًؿ اهللً .. رى ٍ٭ًؽ رىقي ى خى ٍخ ىلعى ٘ى بى٤ى ة، كى ذً٭ى ٞىهى ٨ٍ٦ً ًري٧ى جى
، كى   ٥و ًؼ ًدر٬ٍى ةًجيىحي آالى ًرًؽ ثى٧ى ة ٨٦ًى الٍٮى ي٭ى ٍؽل ٔى ، كى ة٧ًً٩ةاىًح ًدي٪ىةرو ٧ًةاىًح ًدي٪ىةرو إًىلى ثى٧ى ًٕ ٍربى

ى
نٍيى أ ة بى ٝىىضى ٦ى

ٮؿي اهللً ةًء   رىقي ٫ً٤ً يًف النَّ ٍٞ فى ًديىحي خى ٨ٍ اكى ٦ى ةو، كى ؿى ٞى ٍ بى ًؿ ٦ًةئىيتى ٞى ٢ً٬ٍ ابٍلى
ى
ى أ ةةو .. ىلعى ٍ مى ٣ٌٍقى

ى
 .(3)ٚىأ

 دية القفودي والـرصاين:

ُ  اِن  ْصَ انلي وَ  ي  دِ ٬ْ ٫ُ اْلَ  ثُ يَ دِ وَ )
ْ
اذلَل أك املٕة٬ؽ أك املكذأ٨٦ إف ظ٤خ  (ؽِ َٞ اذلي  ؽ  ال

ْ  ثِ يَ دِ  ُد ٢ُ ذُ )٦٪ة٠عذ٭٧ة/  ُ  ٣ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال
ْ
ؿى ٩ٛكة كصؿظة (ؽِ َٞ اذلي  ؽ  ال ٧ى فَّ خي

ى
ٝىىضى يًفٍ ًديىًح  ؛ أًل

                                        
ح اإلدمةع( 1) ( ٚٞؽ ذ٠ؿ اإلدمةع ٨ٔ أربٕح ٔرش اعملة، كيف املكأ٣ح ٝٮؿ ل٤ْة٬ؿيح، كٝٮؿ ٔ٪ؽ 99/287) مٮقٔٮ

 احل٪ةث٤ح أ٩٭ة ظة٣ح، كل٧٤ةل١يح ٝٮؿ أ٫٩ جيٮز دأػري٬ة أكرث ٨٦ زبلث، كاػذةر اث٨ دي٧يح أ٩٭ة حبكت املى٤عح.
ة يف أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف رقٮؿ اِلَّ ؽكص»ٝةؿ النةِٚع/  ؿ املك٥٤ ىلع احلؿ ػُأ ث٧ةاح ٨٦ ٝىض يف ص٪ةيح احل  ٩ة اع٦ًّ

ة ٚي٭٥ أ٩٭ة يف ميض اثلبلث قجني يف لك ق٪ح ز٤س٭ة، كبأق٪ةف ٤ٕ٦ٮ٦ح  ال١ربل« اإًلث٢ ىلع اع٤ٝح اجلةين، كاع٦ًّ
 (.96389ل٤جي٭َق )

رضب٭ة »(/ 594) ال١ٛةيح، كٝةؿ احلىين يف (5/932) اتلججي٫ ىلع منالكت اهلؽايحٝةهل اث٨ أيب ا٣ٕـ احل٪ٌق يف ( 2)
، ٣س٨ «٠ؾلٟ، كل٥ ي٪١ؿ ٤ٔي٭٥ ٚاكف إدمةاع، كال يٞٮلٮف ذلٟ إال دٮٝيٛة ٧ٔؿ كيلع كاث٨ ٧ٔؿ كاث٨ ٔجةس 

أ٫٩ ٝىض ث٭ة يف زبلث  /ثإق٪ةد ال يثجخ ٔ٪٫ كٝؽ ركي٪ة ٨ٔ ٧ٔؿ »(/ 8/9) اإلرشاؼٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف 
َـّ أ٢ً٬ ا٥٤ٕ٣ ٝؽ أدمٕٮا ٧٠ة ركم ٨ٔ ٧ٔؿ  قجني.  .«ككصؽ٩ة ٔٮا

 ، كظك٪٫ األبلةين.( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2631(، كاث٨ ٦ةص٫ )4819(، كا٣جكةيئ )4564أثٮ داكد )( 3)
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٥و  ة٧ًً٩ةاىًح ًدر٬ٍى ٮيًسِّ ثًسى٧ى ضي يًفٍ ًديىًح ال٧ٍى ، كى ؼو ًح آالى ٕى ٍربى
ى
ايًنِّ ثًأ ٮًٍدمِّ كاجلَّرٍصى ، كحنٮق ٨ٔ ٔس٧ةف (9)احٍلى٭ي

(2). 
 دية ادجويس والوثـي:

ْ  ثُ يَ دِ وَ ) ْ وَ  ِس  ٬ْ شُ ٥َ ال ْ  ثِ يَ دِ  ِؿ ُخْ  ُد ٢ُ ذُ )إذا اكف هل٥ أ٦ةف/  (٣ْ ٪ِ ٬ِ َنْ وَ  ِٚ يْ ػِ ٧ْ الؾ  وَ  ِِن  ذَ ٬َ ال  (٣ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال
، ك٬ؾا اتلٞؽيؿ ال ي٢ٕٛ إال  (4)، كيلع، كاث٨ مكٕٮد(3)٩ٛكة كصؿظة؛ ركم ٨ٔ ٧ٔؿ

دمةٔح ، كركم حنٮق ٨ٔ (5)إدمةاع -٦ٓ ا٩تنةرق يف الىعةثح-ثذٮٝيٙ، كٌلف ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٦٪٭٥ 
 اتلةثٕني.

 دية األكثى:

  ثُ يَ دِ وَ )
ُ
ِ  /ٍٗ ٨ْ ِن   ُُك  َثٰ جْ أ ؛ لىعذ٫ ٨ٔ ٧ٔؿ كيلع كاث٨ مكٕٮد (6)إدمةاع (هِ ؽِ َٞ ذَ  ثِ يَ دِ  ُٗ ْه ٧

 كزكاؿ ٦٪ٕٛح ٚي٧ة ٢ٝ كًلرث. ٩ٛكة كصؿظة؛ ٚذ٪ىٙ ٔ٪٫ (8)، كل٥ يٕؿؼ هل٥ خمة٣ٙ(7)
ح،  ةمخكٮف ٨٦ اإلث٢/ مخف ٔرش /ٌٚق ديح ظؿة مك٧٤ح يف ٝذ٢ ٧ٔؽ أك مج٫ ٧ٔؽ َّٞ ًظ

٤ًٛح. ةكمخف ٔرش رشكف ػى ؾٔح، ٔك  صى
                                        

 (، كوعع96297.٫) املٕؿٚح(، كابلي٭َق يف 3248(، كادلارُٝين )5/791) األـالنةِٚع يف ( 1)

ةفي ( ثإق٪ةد وعيط، ك٫ْٛ٣/ 28125(، كاث٨ أيب محجح )5/791) األـالنةِٚع يف  (2) س٧ٍى ٮًٍدمِّ  ٝىىضى خي يًفٍ ًديىًح احٍلى٭ي
. ٥و ًؼ ًدر٬ٍى ًح آالى ٕى ٍربى

ى
ايًنِّ ثًأ  كاجلَّرٍصى

 دٞؽـ.( 3)

 ( ثإق٪ةد وعيط ٨ٔ الـ٬ؿم ٔ٪٭٧ة، ك٬ٮ ٦٪ُٞٓ.96343ابلي٭َق )( 4)

ح اإلدمةع(، 614) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/898) حتٛح ال٤جيت( 5) (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ احل٪ٛيح 99/338) مٮقٔٮ
 كدمةٔح.

ح اإلدمةع(، 613) ٠ٛةيح األػيةر، (8/486) ابلؽر امل٪ري(، 669)ر٥ٝ  اإلدمةع (6)  (.345، 99/341) مٮقٔٮ

 .(7/317) اإلركاء( كوعع٭ة األبلةين يف 28169(، كاآلػؿاف ٔ٪ؽق )28167أزؿ ٧ٔؿ ٔ٪ؽ اث٨ أيب محجح )( 7)

ٚؤلف املؿأة ىلع اجلىٙ ٨٦ الؿص٢ يف املرياث، ٚاك٩خ ديذ٭ة ىلع كأ٦ة املٕىن .. »(، كٚي٫/ 2/896) ال٤جيتحتٛح ( 8)
اجلىٙ ٨٦ ديح الؿص٢ جبة٦ٓ ٔؽـ املكةكاة، كال ي٤ــ ا٣ٞىةص؛ ألف ا٣ٞىةص ظؽ، كاملؿأة تكةكم الؿص٢ يف احلؽ، 

 .«حٚكةكد٫ يف ا٣ٞىةص، كال تكةكي٫ يف املرياث، ٥٤ٚ تكةكق يف ادلي
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رش /كيف ٝذ٢ ػُأ رش ثين بلٮف، ٔك رش ث٪ةت بلٮف، ٔك ظٞةؽ،  ٔرش ث٪ةت خمةض، ٔك
رش صؾاع.  ٔك

 كيف ديح ظؿة ٠ذةثيح/ قؽس ديح املك٥٤.
 كيف ديح ظؿة دلٮقيح أك كزجيح/ قؽس مخف ديح املك٥٤.

 دية الرققق:

ىلع ادليح، كقٮاء لٮ زادت كًلؾا ، (9)إذا اك٩خ أ٢ٝ ٨٦ ادليح إدمةاع (٩ُ خُ ٥َ يْ رِ  /ِٚ يْ رِ الؽي  ثُ يَ دِ وَ )
 اك٩خ اجل٪ةيح ٧ٔؽا أك ػُأ؛ أل٫٩ ٦ةؿ ٦ذٞٮـ.

 .كصجخ ٝي٧ذةف.. ٤ٮ ُٝٓ ذ٠ؿ ٔجؽ كأ٩ثيةق ٚكصؿاظذ٫ ٨٦ ٝي٧ذ٫ ٠ضؿاح احلؿ ٨٦ ديذ٫، 
 .(2)٩ٞه ٨٦ ٝي٧ذ٫ إدمةاعٚإف اك٩خ اجلؿاظح ٗري ٦ٞؽرة يف احلؿ .. ٚٛي٭ة ٦ة 

 دية اجلـني احلر:

َ )ديح (وَ )
ْ
ُ  (3)ْيِ ٨ِ ال

ْ
إذا قٍٞ ٦يذة كلٮ حل٧ة ٚي٫ وٮرة املك٥٤ دجٕة ألظؽ أثٮي٫  (4)(ؽ  ال

ٮؿي ٚٞؽ ؛ ٨٦ ٔيت ٦جيٓ ٧حق٤ي ٨٦ الؿٝيٜأم نك٧ح  (ةٌ ؽي ُٕ ) /ػٛيح أػربت ث٭ة ا٣ٞٮاث٢ ٝىىضى رىقي
حو  اهللً  ٦ى

ى
ٍك أ

ى
جٍؽو أ ةو، خى ؿَّ ٘ي يِّذنة ثً ٍى ٦ى ٞى ٍيىةفى قى ةو ٨ٍ٦ً ثىيًن حلى

ى
أ ٪ًنًي اٍمؿى  .(5)يًف صى

؛ إلَبلؽ ادلحل٢، ك٣ٕرس د٧يزيق يف ٠سري ٨٦ (6)كقٮاء اكف اجل٪ني ذ٠ؿا أك أ٩ىث إدمةاع
 األظيةف.

ةيح ٤ٔي٫ ؛ ألف احل٢٧ ال يذ٧ٕؽ اجل٪(7)كقٮاء اك٩خ اجل٪ةيح ىلع أ٫٦ ٧ٔؽا أك ػُأ إدمةاع
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.99/346) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.99/87) مٮقٔٮ

 ل٥ جتت.« ..  .. تلىٮرلٮ ثَق».. كصجخ ا٣٘ؿة، ٚإف ٝةلٮا/  «ي٫ وٮرة آدَل ػٛيحٚ»لٮ أ٣ٞخ حل٧ة ٝةؿ أ٢٬ اخلربة/ ( 3)

ح اإلدمةعكلٮ اك٩خ أ٫٦ أ٦ح ٧٠ة لٮ كدلت ٨٦ قيؽ٬ة إدمةاع. ( 4)  (.99/361) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9689(، كمك٥٤ )6741ابلؼةرم )( 5)
ح اإلدمةع( 6)  (.99/357) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7)  (.99/365) مٮقٔٮ
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 اغبلة.
؛ ٧٠ة لٮ ٝذ٢ ٔؽدا ٨٦ (9)كإذا أقُٞخ أكرث ٨٦ ص٪ني .. ٌٚق لك ص٪ني ٗؿة إدمةاع

ةكت دٛةكدة ٠جريا كال ؛ ألف الؿٝةب دذٛ(2)األـ إدمةاع ٔرش ديح كينرتط ث٤ٮغ ا٣٘ؿة
 ي٧س٨ ًجُ٭ة، ك٬ؾا أ٢ٝ ٦ة كرد دٞؽيؿق يف ادليةت.

 مخكح أثٕؿة. كصت ثؽهلة، ك٬ٮ..  ٚإف ٚٞؽت ا٣٘ؿة
 كجيت يف اجل٪ني احل٭ٮدم أك اجلرصاين ٗؿة ٠س٤ر ٗؿة مك٥٤، ك٬ٮ ثٕري كز٤سة ثٕري.

 كجتت ا٣٘ؿة ىلع ا٣ٕة٤ٝح كإف اك٩خ اجل٪ةيح ٧ٔؽا؛ ألف اجل٪ني ال يٞىؽ ثةجل٪ةيح اغبلة.
؛ أل٫٩ ٝذ٢ (3)كإف قٍٞ ظية ظيةة مكذٞؿة ك٦ةت ٨٦ أزؿ الرضبح .. ٚٛي٫ ادليح اكم٤ح إدمةاع

 اكم٤ح.٩ٛف 
 دية اجلـني الرققق:

َ  ثُ يَ دِ )وَ 
ْ
  ثِ ٥َ يْ رِ  ْشُ ُْ )إذا ػؿج ٦يذة/  (ِٚ يْ رِ الؽي  ْيِ ٨ِ ال

ُ
أم ٔرش أٝىص ٝي٧ذ٭ة ق٤ي٧ح  (٩ِ ٤  أ

 إىل اإل٣ٞةء؛ أل٫٩ ص٪ني آد٦يح، ٚي٨٧ٌ ثٕرش ٦ة د٨٧ٌ ث٫ األـ اكحلؿة، يٮـ اجل٪ةيح ٤ٔي٭ة٨٦ 
 .كيسٮف ٦ة كصت لكيؽ٬ة

 ؛ أل٫٩ ٩ٛف اكم٤ح.(4)اجل٪ةيح .. ٚٛي٫ ٝي٧ذ٫ اكم٤ح إدمةاع ٚإف ػؿج ظية ٧ٚةت ٨٦ أزؿ

 :ِظِفاليَّ ٌَِوا ُدَم ُةَيِد

  ٦ْ ٤ِ  - ِؿ ْٙ انلي  نَ وْ دُ  ا٤َ  ثُ يَ دِ )
َ
٠ؽيح اجلٛف، أك  (نُ ٬ْ سُ حَ  ػْ َٛ  -ٍح وْ ؽُ سُ وَ  انٍ َٓ ٤َ وَ  اٍف ؽَ ٌْ أ

 ٩ىٛ٭ة، أك ز٤س٭ة، أك ربٕ٭ة، أك ٔرش٬ة، أك ٩ىٙ ٔرش٬ة، أك ز٤ر ٔرش٬ة.

                                        
ح اإلدمةع(، 718) اإلدمةع( 1)  (.99/359) مٮقٔٮ

ح ، «ا٣ٞيةس ىلع أو٫٤/ ٔرش ٝي٧ح أ٫٦ يٮـ د٫ٛ٤»(، كٚي٫/ ٝةؿ املـين/ 2/991) حتٛح ال٤جيت( 2)  اإلدمةعمٮقٔٮ
 (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ ظــ.99/355)

ح اإلدمةع(، 719)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (. 99/371) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.99/379) مٮقٔٮ
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 كدية الـػس:ما فقه 

ملة صةء يف يف ٌٔٮ ٦ٛؿد هل دمةؿ ك٦٪ٕٛح، كيف إذ٬ةب ٦٪ٕٛذ٫؛  (9)(ِؿ ْٙ انلي  ثِ يَ ػِ َٞ )ٚذ١ٮف 
يَُث، َوِف »/ ٠ذةب ٧ٔؿك ث٨ ظــ  يَُث، َوِف ال٢ َفاِن ال  ٩ُ ال  ُْ َب َسْػ ِْ و

ُ
ِٗ إَِذا أ ْ٧

َ
َوِف اْل

يَُث، َوِف اْْلَْيَيَخْيِ  َخْيِ ال  َٙ يَُث، اللي ْيجَْيِ ال  َٓ يَُث، َوِف ا١ْ ٢ِْب ال  يَُث، َوِف الهر ِؽ ال  َٞ يَُث، َوِف اذلي ال 
يَثِ  ُٗ ال  يَُث، َوِف »/ ك٣ٞٮهل ، (2)«َوِف الؽ ْس٠ِ ال٬َْاِضَػةِ ٧ِْه ٩ُ .. ال  ُْ َب َسْػ ِْ ُخ٬ ـْ ِٗ إَِذا ا ْ٧

َ
ِف اْل

ْيِ َخُْف٬َن، َوِف اْلَِػ َخْ  َٓ ، كملة يف ظؽير ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك (3)«ُف٬َن، َوِف الؽ ْس٠ِ َخُْف٬نَ ا١ْ
نٍيً / » ٕى يًف ا٣ٍ يىًح، كى ٙى ادلِّ ٍر٩ىبىذي٫ي ٩ًٍى

ى
ٍخ أ ٔى ًؽ ا صي إًذى ، كى ًم٤ىحن يىحى اكى ٫ُّي ادلِّ ًؽعى ِكي ا صي ًٙ إًذى ٍ٩

ى
 ٝىىضى يًف اأٍل

يًف ا يىًح، كى ٙى ادلِّ يًف احٍلىًؽ ٩ًٍى يىًح، كى ٙى ادلِّ يىحً ٩ًٍى ٙى ادلِّ  .(4)«لؿٍِّص٢ً ٩ًٍى
 /(ا ِفْ ٥َ َٞ ) كذلٟ

ٖى كأرت، (5)اجلةَٜ ق٤ي٥ اذلكؽ؛ ٚٛي٫ ادليح إدمةاع (انِ َف ال٢   ِّ ٍْ رَ ) - ثل
ى
، كلٮ اكف ال٤كةفي أًل

 كظيك إدمةاع.
 ؛ ذل٬ةب أ٥٬ ٦٪ة٫ٕٚ.(6)كيف لكةف األػؿس ظ١ٮ٦ح إدمةاع

ِ وَ ) - ، أف ٚي٫ ؛ أل٫٩ ٨٦ أ٥ْٔ امل٪ةٚٓ، كٝؽ وط ٨ٔ ٧ٔؿ (7)إدمةاع (٠ِ ْٜ َٓ ا١ْ  اِب ٪َ ذْ إ
 .(8)ادليح، كال ي٥٤ٕ هل خمة٣ٙ

                                        
 ( كيه ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ املضين ٤ٔي٫ ٧٠ة دٞؽـ دٛىي٫٤ يف املؿأة كال١ذةيب كاملضٮيس.1)

 ا٣ُ٭ةرة.(، كٝؽ دٞؽـ الالكـ ٤ٔي٫ يف ٠ذةب 6559( اث٨ ظجةف )2)
 (.9997) الىعيعح، كوعع٫ األبلةين يف ( ٨ٔ ٧ٔؿ 96233( كابلي٭َق )269( ا٣زبار )3)

 (، كظك٪٫ األبلةين.4546(، كأثٮ داكد )7123( أمحؽ )4)

ح اإلدمةع(،  682)ر٥ٝ  اإلدمةع(، 7/294) األـ( 5)  (.99/428) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 683)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6) ( كذ٠ؿ ركايح ألمحؽ، كركم ٨ٔ ٧ٔؿ كٝذةدة كاث٨ مرب٦ح 99/437) مٮقٔٮ
 ٚٞةلٮا/ ٚي٫ ز٤ر ادليح، كػة٣ٙ اجلؼِع كٝذةدة كاث٨ ظــ إىل أف ٚي٫ ادليح اكم٤ح.

ح اإلدمةع(، 678)ر٥ٝ  اإلدمةع( 7)  (.99/477) مٮقٔٮ
 (.617) ٠ٛةيح األػيةر( 8)
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ٚإف زاؿ جب٪ةيح هلة أرش ٦ٞؽر ٧٠ة لٮ ُٝٓ يؽي٫ ٚؾ٬ت ٫٤ٞٔ .. ٤ٕٚي٫ ديح احلؽي٨ كديح 
 .؛ أل٩٭ة ص٪ةيح أذ٬جخ ٦٪ٕٛح يف ٗري حم٤٭ة ٥٤ٚ دذؽاػ٢(9)ا٢ٕٞ٣ إدمةاع

 جخ احل١ٮ٦ح ٦ٓ ديح ا٢ٕٞ٣.كًلؾا لٮ اكف يف اجل٪ةيح ظ١ٮ٦ح .. كص

كاملؿاد/ ا٢ٕٞ٣ ا٣٘ؿيـم اذلم يثجخ ث٫ اتللكيٙ، ٚأ٦ة امل١تكت اذلم ث٫ ظك٨ اتلرصؼ 
 .. ٚٛي٫ ظ١ٮ٦ح، كاهلل أ٥٤ٔ.

ِ  ِت ٬  َٙ ال٥ُ  ِب ٢ْ الهر  ْسِ كَ وَ ) -   ْشِ ٥َ ٢ْ ل
َ
ِ  وِ أ

ْ
، أك اإل٦٪ةء؛ حلؽير ٧ٔؿك ث٨ ظــ  (اِع ٥َ ال

 القذٞبلؿ لك ثؽيح ٦ٓ اػذبلؼ حمةهلة[.]ٚإف ذ٬جخ ِك٭ة .. ٚؽيةت؛ 
، كلٮ اكف ذ٠ؿى ؛ حلؽير ٧ٔؿك ث٨ ظــ (2)كُٝٓ اذل٠ؿ الك٤ي٥؛ ٚٛي٫ ادليح إدمةاع -

٪ني؛ ألف ا٣ٕ٪ح ٔيت يف ٗري اذل٠ؿ.  و٘ريو كميغ كػيص ٔك
؛ ألف ٧٠ةؿ ٦٪ٕٛح اذل٠ؿ حبنٛذ٫، ك٦ة (3)كدس٢٧ ادليح يف ُٝٓ دميٓ احلنٛح إدمةاع

 ل١ٙ ٦ٓ األوةثٓ.ٔؽا٬ة دةثٓ هلة اك
ت صؽع األ٩ٙ، كيسٌق ُٝٓ املةرف ك - ف ٨٦ األ٩ٙ كػبل ٨٦ ا٥ْٕ٣ إذا أٔك ك٬ٮ ٦ة الى

؛ ملة دٞؽـ ٨٦ األظةدير، ٚإف ُٝٓ ٦ٓ املةرف محبة ٨٦ ا٣ٞىجح .. ل٥ (4)صؽاع .. ٚٛي٫ ادليح إدمةاع
ـد ىلع ادليح، اكل١ٙ ٦ٓ األوةثٓ  .(5)ي

 /وحس٠٥ اليث أييا ف إزا١ث ٨٤اّ٘، ٫٨٤ا
كل٥ ي٥٤ٕ  ، كوط ٨ٔ ٧ٔؿ (6)، كظيك إدمةاعكلٮ ثَق ال٤كةف ؛ ٚٛي٫ ادليحِك٫اجلُٜ  -

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.99/374) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 692)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2) (، كػة٣ٙ املةل١يح كاحل٪ةث٤ح يف ذ٠ؿ ا٣ٕ٪ني كاخليص كاخل٪ىث 99/426) مٮقٔٮ
 ٚأكصجٮا ٚي٫ ظ١ٮ٦ح.

ح اإلدمةع( 3)  (، ػة٣ٙ اث٨ ظــ.99/491) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 689)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (.99/416) مٮقٔٮ

 (.615) ٠ٛةيح األػيةر( 5)

 =كال  ،ٚٛي٫ ادليح دة٦ح.. كإذا صين ىلع ال٤كةف ٚؾ٬ت الالكـ ٨٦ ُٝٓ أك ٗري ُٝٓ »(/ 7/294) األـٝةؿ النةِٚع يف ( 6)
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 ألف ٥ْٕ٦ ٦٪ةٚٓ ال٤كةف الالكـ ٚذ٤ٕٞخ ث٫ ادليح.ك هل خمة٣ٙ،
كيف ذ٬ةب ثٕي احلؿكؼ/ ٝكُ٭ة ٨٦ ادليح، كاحلؿكؼ ا٣يت دٮزع ادليح ٤ٔي٭ة .. ز٧ة٩يح 

رشكف ظؿٚة يف ٣٘ح ا٣ٕؿب.  ٔك
 الـػس:ما فقه كصف دية 

ِ  نُ ٬ْ سُ حَ  ػْ َٛ وَ ) أم ٩ىٙ ديح اجلٛف، كذلٟ يف لك ٌٔٮ ٦سىن ٚي٫ دمةؿ ك٦٪ٕٛح؛  (ا٫َ َٙ ْه ٧
 /(ا ِفْ ٥َ َٞ )

؛ (2)، ظىت لٮ ل٥ يس٨ هل إال يؽ كاظؽة .. ٚٛي٭ة ٩ىٙ ادليح(9)إدمةاع (ػِ اْلَ  ِّ ٍْ رَ ) -
 لؤلظةدير الكةثٞح.

 املؿاد ٨٦ احلؽ ٔ٪ؽ اإلَبلؽ. ؛ أل٫٩(3)يف ُٝٓ ال١ٙ ٨٦ ال١ٮع إدمةاعاحلؽ ديح ٢٧ كدس
ٚإف ُٝٓ ٨٦ ٚٮؽ ال١ٙ .. كصت ٦ٓ ديح ال١ٙ ظ١ٮ٦ح؛ ألف ٦ة ٚٮؽ ال١ٙ ٣حف ثذةثٓ، 

 خببلؼ ال١ٙ ٦ٓ األوةثٓ، ٚإ٩٭٧ة اك٣ٌٕٮ الٮاظؽ ثؽحل٢ ُٕٝ٭٧ة يف الرسٝح.
٤ٍَّخ .. ٚٛي٭ة ادليح إدمةاع  ؛ إلذ٬ةب ٦٪ٕٛذ٭ة.(4)كإذا رضبخ احلؽ ٚنى

- ( 
َ
 ؛ لؤلظةدير الكةثٞح.(5)إدمةاع (٠ِ سْ الؽ   وِ أ

يف ا٣ُٞٓ ٨٦ ٦ٛى٢ ال١ٕت، ٚإف ُٕٝخ الؿص٢ ٨٦ ٚٮؽ ال١ٕت .. الؿص٢ ديح كدس٢٧ 
 ٚٛي٫ ٦ٓ ادليح ظ١ٮ٦ح ٧٠ة ٚٮؽ ال١ٙ يف احلؽ.

ٮًؿ »ٝةؿ الـ٬ؿم/ أك األذف، كإف ل٥ يؾ٬ت الك٧ٓ، كيف األذ٩ني ادليح،  - تي ٠ًذىةبى رىقي
ٍ
أ ٝىؿى

=
                                         

 .«أظِٛ ٨ٔ أظؽ ٣ٞيذ٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ٬ؾا ػبلٚة

ح اإلدمةع(، 2/449) ابليضٮرم(، 2/389) اإلٝ٪ةع(، 685)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.99/422) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 2) ، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ ثٕي احل٪ةث٤ح أ٫٩ إذا ل٥ يس٨ هل إال يؽ كاظؽة .. ٚٛي٭ة ادليح (99/375) مٮقٔٮ

 اكم٤ح.
ح اإلدمةع( 3)  (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ أيب ٔجيؽ ث٨ ظؿبٮي٫ ٨٦ النةٕٚيح.99/386) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2/449) ابليضٮرم(، 689)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (.99/479) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 694)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)  (.99/493) مٮقٔٮ
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ذىجى٫ي ٣ً  اهللً  م ٠ى ً ذىتى ًذي٫ً/ اذلَّ افى ٚى١ى ٍؿى ى جنى سى٫ي ىلعى ٕى ـو ًظنيى بى ـٍ ٧ًٍؿك ث٨ًٍ ظى ُذِن َخُْف٬َن ٦َ٤ِ »ٕى
ُ
َوِف اْل

ة٠ِِ  ، كصةء ٨ٔ ٔؽد ٨٦  (5)، كزيؽ(4)، كاث٨ مكٕٮد(3)، كيلع(2)، كركم ٨ٔ ٧ٔؿ(9)«اْلِ
 .(7)«كاجلةس ٤ٔي٫»، ٝةؿ ٧ٕ٦ؿ/ (6)اتلةثٕني

ًٔ ؛ حلؽير ٧ٔؿك ث٨ ظــ (8)إدمةاعأك اخلىيح  - ني كدلجٮب، كيف ُٕٝ٭٧ة ٪ِّ ، كلٮ ٨٦ 
 ادليح اكم٤ح.

ر كأ٧ٔىل.(9)إدمةاعأك ٜٚء ا٣ٕني  - ٮى ٍٔ ى
ؿ كأ  ؛ لؤلظةدير الكةثٞح، كقٮاء يف ذلٟ ٔني أٍظٮى

 .؛ حلؽير ٧ٔؿك ث٨ ظــ (91)إدمةاعُٝٓ النٛح  -
 وف زوال ةٓو اد٨اّ٘ ٧هٗ اليث، ٫٨٤ا/

أل٫٩ أ٥ْٔ ٦ٞىٮد ا٣ٕيجني ٚذ٤ٕٞخ  ادليح؛إذ٬ةب ثرص ٔني كاظؽة، كيف ثرص ا٣ٕيجني  -
ني ميغو ك٢َٛ. ث٫ ادليح،  كال ٚؿؽى يف ا٣ٕني ثني و٘ريةو كًلجرية، ٔك

 كإف ذ٬ت ثٕي ابلرص .. أػؾ ٨٦ ادليح ثجكبذ٫.

                                        
 ( كإق٪ةدق وعيط إىل الـ٬ؿم.96221( ابلي٭َق )1)

١ؿ٦ح ٔ٪٫ ث٫، كاث٨ أيب محجح )97396، 97395( ٔجؽ الؿازؽ )2) ( ثإق٪ةد 27383( ثإق٪ةدي٨ وعيعني ٨ٔ َةكس ٔك
 وعيط ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٔ٪٫ ث٫، كيه مؿاقي٢.

 ( ثإق٪ةد ظك27378.٨أيب محجح ) (، كاث97389٨( ٔجؽ الؿزاؽ )3)

جؽ الؿزاؽ ٨٦ َؿيٜ اث٨ صؿيش ٨ٔ 27385( اث٨ أيب محجح )4) (، ٨٦ َؿيٜ أمٕر ٨ٔ النٕيب ث٫، ك٬ٮ ٦٪ُٞٓ، ٔك
يىحي »٧ٞ٤ٔح ث٨ ٝحف ٔ٪٫ ث٤ِٛ/  ي٫ً ادلِّ ًٛ اًظؽو ٚى ُّ كى َلي يىحي ، كى ة ادلِّ يً٭٧ى ًٛ نٍيً ٚى كٍصى ُّ زى  ، كاث٨ صؿيش ل٥ يؽرؾ ٧ٞ٤ٔح.«لكي

 ( ٨٦ َؿيٜ ظضةج ٨ٔ م١عٮؿ ٔ٪٫ ث٫، ك٬ٮ ٦٪ُٞٓ.27379ث٨ أيب محجح )( ا5)

 (.325 -9/322( مى٪ٙ ٔجؽ الؿزاؽ )6)

ذ٩ني ادليح، كا٩ٛؿد ٦ةلٟ ث٨ أنف ٚٞةؿ/ (/ »679)ر٥ٝ  اإلدمةع( ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف 7)
ي
كأدمٓ أكرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف يف األ

 «.ق٧ٕ٪ة أف يف الك٧ٓ ادليح

ح اإلدمةع( 8)  .املؿادت، ككا٫ٞٚ يف املعًل(، كػة٫ٛ٣ اث٨ ظــ يف 99/414) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 681)ر٥ٝ  اإلدمةع( 9)  (.99/499) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 10)  (.99/495) مٮقٔٮ
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ؽ، كلٮ ٚٞأ ٔيجي٫ .. ل٥ جتت إال ديح كاظؽة؛ ألف ابلرص ٦٪ٕٛح ا٣ٕني اكبلُل يف احل
  خببلؼ ٦ة لٮ ُٝٓ أذ٩ي٫ ٚؾ٬ت ق٫ٕ٧ .. ٚإ٫٩ جتت ديذةف؛ ألف الك٧ٓ ٣حف ٦٪ٕٛح األذف.

ِّ »/ ؛ ملة ركم ٨ٔ اجليب (9)إدمةاعأك ق٧ٓ أذف، كيف ق٧ٕ٭٧ة دميٕة ادليح  - ٥ْ َوِف الفي
٤ًَّت ٝىةؿى / (2)«٤ِائٌَث ٦َِ٤ اِلة٠ِِ  ٭ى ثيٮ ال٧ٍي

ى
ؿو »، كملة ركل أ ٢ه حًبىضى ًَلى رىصي ة٩ي٫ي ري لًكى ٫ي كى ٕي ٧ٍ تى قى ٬ى ًق٫ً ٚىؾى

ٍ
يًف رىأ

ًٓ ًديىةتو  ٍربى
ى
ؿي ثًأ ٧ى ٞىىضى ًذي٫ً خي ةءى ، ذى ؿىًب ا٣جِّكى ٍٞ قي ٚى٤ى٥ٍ حى ؿي ٤ي٫ي كىذى٠ى ٍٞ خى  .(4)، كال يٕؿؼ هل خمة٣ٙ(3)«كى

كإف ذ٬ت ثٕي الك٧ٓ .. أػؾ ٨٦ ادليح ثجكبذ٫، كإف ٩ٞه ٨٦ أذف كاظؽة .. قؽت، 
جٍ ٦٪ذَه ق٧ةع األػؿل،   ككصت ٝكٍ اتلٛةكت، كأػؾ ثجكبذ٫ ٨٦ د٤ٟ ادليح.ًك

 ما فقه ثؾث دية الـػس:

 /(ا ِفْ ٥َ َٞ )أم ز٤ر ديح اجلٛف؛  (ا٫َ رَ ٢ُ ذُ  نُ ٬ْ سُ حَ  ػْ َٛ وَ )
- ( َ

ْ
ِ ال  كيه اجلؿاظح ا٣يت دى٢ إىل اجلٮؼ. (ثِ َٙ ائ

كاملأمٮ٦ح، كيه اجلؿاظح ا٣يت دى٢ إىل أـ ادل٦ةغ كيه ا٣٘نةء اذلم يسٮف ٚي٫ ادل٦ةغ،  -
ُم٤َ٬ثِ »/ ٠ذةب ٧ٔؿك ث٨ ظــ  ٌٚق

ْ
ثِ / َوِف ال٥َْأ َٙ ِ َائ

ْ
يَِث، َوِف ال يَِث، َوِف / ذ٢ُُُد ال  ذ٢ُُُد ال 

٢َثِ   ٜ ة٠ِِ / ال٨َ٥ُْ ةَ ٦َِ٤ اْلِ ْشَ َْ  حنٮ ذلٟ. ، كاث٨ ٧ٔؿك ، كظؽير ٧ٔؿ «َخَْؿ 
اجلة٩جةف كاحلةصـ، كُٝٓ أظؽ صٮا٩ت األ٩ٙ؛ ألف يف األ٩ٙ ادليح، كهل زبلزح أثٕةض/  -

 ٌٚق لك ٦٪٭ة ز٤ر ادليح.
 ما فقه ربع دية الـػس:

؛ (5)كلٮ اك٩خ ألُٔل، (ْيِ َٓ ا١ْ  ٦ِ ْٙ سَ  ا ِفْ ٥َ َٞ )أم ربٓ ديح اجلٛف؛  (ا٫َ َٓ بُ رُ  نُ ٬ْ سُ حَ  ػْ َٛ وَ )
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (، كػة٣ٙ اث٨ ظــ.99/473) مٮقٔٮ

 ، ثإق٪ةد ًٕيٙ.( ٨ٔ ٦ٕةذ 96224( ابلي٭َق )2)

 (.2279) اإلركاء(، كظك٪٫ األبلةين يف 27436كاث٨ أيب محجح )(، 98983(ٔجؽ الؿزاؽ )3)

 (.617) ٠ٛةيح األػيةر( 4)

ح اإلدمةع( 5) ( كػة٣ٙ املةل١يح ٚٞةلٮا/ ظ١ٮ٦ح، كػة٣ٙ اث٨ ظــ، ٚٞةؿ/ يف ا٧ٕ٣ؽ ا٣ٞىةص، كال 99/398) مٮقٔٮ
 يشء يف اخلُأ.
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 ، كيف األربٕح ديح اكم٤ح.أل٩٭ة ٨٦ د٧ةـ اخل٤ٞح، كٚي٭ة دمةؿ ك٦٪ٕٛح
 ما فقه عرش دية الـػس:

 /(ا ِفْ ٥َ َٞ )أم ٔرش ديح اجلٛف؛  (ا٪َ ُشَ ُْ  نُ ٬ْ سُ حَ  ػْ َٛ وَ )
؛ (9)إدمةاع؛ ٌٚق إوجٓ ذ٠ؿ ظؿ مك٥٤ ٔرش ٨٦ اإلث٢ األو٤يح ٨٦ يؽ أك رص٢ (ِّ تَ ْن اْلِ ) -

ِّ اْلَِػ َوالؽ ْس٠ِ »/ ٌٚق ٠ذةب ٧ٔؿك ث٨ ظــ  ِ َناة
َ
ٍّ ٦ْ٤ِ أ ْنُت

ُ
ة٠ِِ .. َوِف ُُك  أ ْشٌ ٦َِ٤ اْلِ َْ». 

 احلؿة املك٧٤ح/ مخف ٨٦ اإلث٢.كٚي٭ة ٨٦ املؿأة 
 .(2)كأ٦ة األوجٓ الـااؽة .. ٚٛي٭ة ظ١ٮ٦ح

 ما فقه كصف عرش دية الـػس:

ِ  نُ ٬ْ سُ حَ  ػْ َٛ وَ )  /(ا ِفْ ٥َ َٞ )٩ىٙ ٔرش ديح اجلٛف؛ أم  (ا٪َ ُشِ ُْ  َٗ ْه ٧
 الؽي  ثِ طَ ِى ٬ْ مُ ) -

ْ
  ِس أ

َ
ْ  وِ أ عح ٨٦ ذ٠ؿ ظؿ مك٥٤ مخف ٨٦ اإلث٢ إدمةاع (٩ِ سْ ٬َ ال ؛ (3)ٌٚق املًٮ

عح ثسرب٬ة «َخٌْؿ  َوِف ال٬٥ُِْىَطثِ »/ ملة يف ٠ذةب ٧ٔؿك ث٨ ظــ  ، كال خيذ٤ٙ أرش مًٮ
 كو٘ؿ٬ة؛ الدجةع االق٥ اكألَؿاؼ.

، ٚيضت يف الك٨ ٨٦ اذل٠ؿ احلؿ املك٥٤ (4)و٤يح اتلة٦ح املس٘ٮرة ٗري امل٤ٞ٤ٞحكالك٨ األ -
٦  َوِف »/ ؛ ٌٚق ٠ذةب ٧ٔؿك ث٨ ظــ (5)إدمةاع٨٦ اإلث٢ مخف  كال ٚؿؽ يف  ،«َخٌْؿ  الف 

٨َانُ »/ ؛ ٣ٞٮهل (6)األق٪ةف ثني اثلجيح كالرضس إدمةاع ـْ َ
ُس  اْل ْ ٬َاٌء، اليجِييُث َوالْض  ٬َاٌء، َ٪ِؼهِ  ـَ ـَ

                                        
ح اإلدمةع( 1) ٚٞؽ  ، ٤ٝخ/ ي٪ْؿ وعذ٫ ٨ٔ ٧ٔؿ (، كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ ٧ٔؿ 419، 383، 99/381) مٮقٔٮ

 ذي٠ؿ ٔ٪٫ أ٫٩ رصٓ ٔ٪٫ كاهلل أ٥٤ٔ.

ح اإلدمةع( 2)  ( كذ٠ؿ ٚي٭ة ػبلٚة.99/397) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 679)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.99/457) مٮقٔٮ

ريق .. ٚٛي٭ة ظ١ٮ٦ح، كإف ل٥ دؤد إىل ذلٟ ٤ٞ٣ذ٭ة .. ١ٚىعيعح 4) ( ٚإف أدت ا٤ٞ٤ٞ٣ح إىل إثُةؿ ٦٪ٕٛذ٭ة ٨٦ مٌٖ ٗك
 (.2/451) ابليضٮرميف ظ٧١٭ة بلٞةء اجل٧ةؿ كامل٪ٕٛح ٚي٭ة. 

ح اإلدمةع( 5)  (، كظيك اخلبلؼ ٨ٔ ٧ٔؿ كاث٨ املكيت كَةكس.99/399) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  (، كركم اخلبلؼ ٨ٔ ٧ٔؿ كاث٨ املكيت.99/382) مٮقٔٮ
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 ِ ٬َاءٌ  َوَ٪ِؼه  .(9)«ـَ

أ٦ة الك٨ ٗري املس٘ٮرة؛ ٚإف ل٥ دججخ .. ٚٛي٭ة األرش املؾ٠ٮر؛ ٣ٛكةد امل٪جخ، كإف ٩بذخ .. 
 ، كٚي٭ة ظ١ٮ٦ح.(2)ٚي٭ة إدمةاعٚبل أرش 

كأ٤٧٩ح اإلث٭ةـ؛ ألف يف اإلث٭ةـ ٔرش ادليح، كلئلث٭ةـ أ٤٧٩ذةف ٍٚٞ؛ ٌٚق لك أ٤٧٩ح ٩ىٙ  -
 ديح األوجٓ.

 ما فقه ثؾث عرش دية الـػس:

 كٝؽ دسٮف ز٤ر ٔرش ديح اجلٛف؛ ٧٠ة يف أ٤٧٩ح ٗري اإلث٭ةـ.

 ِذا تعدد اجليايات:

؛ إ٧ٔةال جل٧يٓ (3)اجل٪ةيةت املٮصجح لرليح .. دٕؽدت ادليةت ثذٕؽد٬ة إدمةاع تكإذا دٕؽد
٤ًَّت ٝىةؿى / األد٣ح،  ٭ى ثيٮ ال٧ٍي

ى
٤ي٫ي »كملة ركل أ ٍٞ خى ة٩ي٫ي كى لًكى ٫ي كى ٕي ٧ٍ ٬ىتى قى ًق٫ً ٚىؾى

ٍ
ؿو يًف رىأ ٢ه حًبىضى ًَلى رىصي ري

ؿي ثً  ٧ى ٞىىضى ًذي٫ً خي ةءى ، ذى ؿىًب ا٣جِّكى ٍٞ قي ٚى٤ى٥ٍ حى ؿي ًٓ ًديىةتو كىذى٠ى ٍربى
ى
 .(5)، كال يٕؿؼ هل خمة٣ٙ(4)«أ

كحت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح أركش اخلُأ، كمج٫ ا٧ٕ٣ؽ ٧٠ة حت٢٧ ديح اخلُأ كمج٫ ا٧ٕ٣ؽ إذا زاد ىلع 
 ، كًلؾا ٦ة ٢ٝ ٔ٪٫ ٠أرش الك٨ كاأل٤٧٩ح.(6)ز٤ر ادليح إدمةاع

                                        
 ، كوعع٫ األبلةين.( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 2651(، كاث٨ ٦ةص٫ )4559( أثٮ داكد )1)

ح اإلدمةع( 2)  (.99/441) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.99/388) مٮقٔٮ

 (. 2279) اإلركاء(، كظك٪٫ األبلةين يف 27436(، كاث٨ أيب محجح )98983(ٔجؽ الؿزاؽ )4)

 (.617) ٠ٛةيح األػيةر( 5)

ح اإلدمةع( 6)  (.99/519) مٮقٔٮ
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 تتنة يف نفازة الكتل:

ًِا ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)إدمةاع ػُأ ٠ٛةرة  (2)اجلٛف املعؿ٦ح (9)جيت ىلع ٝةد٢ ٌِ َ َرَخَو ُمؤب ٌَ َو
يِِّ  ٔى َخَط  ْب

َ
ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ َِثٖ َودِيَثٞ  ٌِ ؤب ٌُّ رِيُر َرَرَتثٖ  ٍم َغُدّوٖ  ۦٓ ا َذَخطب ٔب

ٌَِ كَ ْ  ـَإِن ََكَن  كُٔا دَّ ن يَطَّ
َ
ٓ أ إَِلَّ
ٔبمِۢ  ٌَِ كَ َِثِٖۖ ِإَون ََكَن  ٌِ ؤب ٌُّ رِيُر َرَرَتثٖ  َٞ َذَخطب ٌِ َٔ ُمؤب ُْ ًب َو ُس

ٌث  ىَّ ٍَ َصيَّ ٌُّ ِيَثٰٞق ـَِديَثٞ  ٌّ  ً ُٓ َِ ًب َوَبحب َُِس ةَحب
يِِّ  ْب

َ
َ ىَّ  ۦإََِلَٰٓ أ ٍَ َِثِٖۖ َذ ٌِ ؤب ٌُّ ََ َوََتبرِيُر َرَرَتثٖ  ِ ٌّ َبثى  ٔب ِ حَ َخخَاةَِػنيب ٌُ  َِ َريب ٓب ِطَياُم َش

هلُل ٱَوََكَن  هللِر ٱًب ََيِدب ـَ
ا  ٍى ا َضِهي ًٍ  .]ا٣جكةء[ ﴾92َغيِي

ؽـ ا٣ٞىةص.  كٌلخلُأ مج٫ ا٧ٕ٣ؽ؛ إلحلة٫ٝ ث٫ يف ا٣ٕة٤ٝح ٔك
كيف ظؽير كاز٤ح ث٨ األقٞٓ كًلؾا جتت ال١ٛةرة ىلع ا٣ٞةد٢ ٧ٔؽا؛ ٚ٭ٮ أكىل ٨٦ اخلُأ، 

ىتى اجلَّيًبَّ  /
ى
ةؿى  أ ٞى ، ذى تى كٍصى

ى
ىة ٝىٍؽ أ ةًظجنة جلى ٮؿى اهللً، إًفَّ وى يٮا/ يىة رىقي ةل ٞى ، ذى ٤ىي٥ٍو ؿه ٨ٍ٦ً ثىيًن قي ٛى جى

ٮؿي اهللً  ٬ا َخ٩ُ٨ْ َرَرَتثً »/ رىقي ُٜ خِ ْْ َ
ُٚ ..  أ خِ ْٓ ْي٬ًا ٩ُ٨ْ٤ِ ٦َِ٤ انليارِ  ُح ُْ ْي٬ٍ ٫َ٨ْ٤ِا  ُْ ، كيف (4)«الُل ةُِس٠  

ذ٢ًٍ »ركايح/  ٞى يًن/ اجلَّةرى ثًة٣ٍ ٍٕ تى حى كٍصى
ى
 .(5)«ٝىٍؽ أ

                                        
كال ينرتط يف كصٮب ال١ٛةرة دس٤يٙ ث٢ جتت كإف اكف ا٣ٞةد٢ وجية أك دل٪ٮ٩ة؛ ألف ال١ٛةرة ٨٦ ثةب ال٧ٌةف، ( 1)

 (.2/399) اإلٝ٪ةعٚيٕذٜ الٮيل ٔ٪٭٧ة، كال يىٮـ ٔ٪٭٧ة، ٚإف وةـ الىيب امل٧زي .. أصـأ. 

جؽ النؼه ٩ٛك٫، دػ٢ يف ٝٮهل امل( 2) عؿ٦ح/ املك٥٤ كلٮ ثؽار احلؿب، كاذلَل، كاملكذأ٨٦، كاجل٪ني امل٧ٌٮف ث٘ؿة، ٔك
 (.2/411) اإلٝ٪ةعكٝذ٢ ٩ٛك٫ أيٌة؛ أل٫٩ ٝذ٢ ٩ٛكة ٦ٕىٮ٦ح. 

ح اإلدمةع(، 693) ٠ٛةيح األػيةر(، 791)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.99/535) مٮقٔٮ

 كاث٨ امل٨ٞ٤ يف(، كاذل٬يب، 2843(، كوعع٫ احلةز٥ )4317كاث٨ ظجةف )(، 3946(، كأثٮ داكد )96191أمحؽ )( 4)
 .(8/513) ابلؽر امل٪ري

 (.738ا٣ُعةكم )( 5)
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 ٬٪ة مؿدجح ىلع أمؿي٨/ كال١ٛةرة
ًِا َخَط ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)ٔذٜ رٝجح مؤ٦٪ح إدمةاع -9 ٌِ َ َرَخَو ُمؤب ٌَ َِثٖ  ٔى َو ٌِ ؤب ٌُّ رِيُر َرَرَتثٖ  ا َذَخطب

يِِّ  ْب
َ
ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيَّ ٌُّ ْ   ۦٓ َودِيَثٞ  كُٔا دَّ ن يَطَّ

َ
ٓ أ  .[92] ا٣جكةء/  ﴾إَِلَّ

؛ (2)إرضارا ثحِّ٪ة املؼ٤ح ثة٢٧ٕ٣ كال١كت كيٕذرب يف الؿٝجح أف دسٮف ق٤ي٧ح ٨٦ ا٣ٕيٮب
ة حيى٢ ذىلًٟ إًذا  ٧ى إًجَّ ار، كى ٍظؿى

ى
ةهل؛ حلذٛؿغ لٮّةاٙ اأٍل ٮد ٨٦ ٔذٜ الؿٝجح دىٍس٧ًي٢ ظى ٍٞىي ف ال٧ٍى

ى
أًل

إًالَّ  ك٫، كى  .. اٍقذى٢ٞ ثسٛةيح ٩ٛى
ى
ك٫ أ ٗىريقٚىيىري الكًّ ىلع ٩ٛى   .ك ىلع 
 ؛ ٣ْة٬ؿ اآليح.(3)محبة إدمةاع ةكجتت الؿٝجح يف ٦ةؿ ا٣ٞةد٢ ال حت٢٧ ا٣ٕة٤ٝح ٦٪٭

ٚإف ل٥ جيؽ املسٛؿ رٝجح؛ ثأف ٔؽ٦٭ة ظكة أك رشاع .. لـ٫٦ ويةـ م٭ؿي٨ ٦ذذةثٕني  -2
ََ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)إدمةاع ِ ٌّ َبثى  ٔب ِ حَ َخخَاةَِػنيب ٌُ  َِ َريب ٓب ِطَياُم َش

ًب ََيِدب ـَ َ ىَّ ٍَ ، كال [91]ا٣جكةء/  (5)﴾هللِر ٱَذ
 . ٨٦ ال٤ي٢ ٩يح ال١ٛةرةثؽ ٨٦ دبييخ 

 ؛ جبة٦ٓ ٝذ٢ آدَل ث٘ري ظٜ.(6)كجتت ال١ٛةرة يف ٝذ٢ ا٣ٕجؽ ٧٠ة جتت يف ٝذ٢ احلؿ إدمةاع
ؿ ٨ٔ وٮـ م٭ؿي٨ هلؿـ أك  ِّٛ حل٫ٞ ثةلىٮـ منٞحه مؽيؽة أك ػةؼ زيةدة ٚإف ٔضـ ال٧يسى

.. ل٥ يجذ٢ٞ إىل اإلَٕةـ ىلع األّ٭ؿ؛ اٝذىةرا ىلع الٮارد ٚي٭ة، إذ املذجٓ يف ال١ٛةرات املؿض 
 .(7)اجله ال ا٣ٞيةس، كل٥ يؾ٠ؿ اهلل دٕةىل يف ٠ٛةرة ا٣ٞذ٢ ٗري ا٣ٕذٜ كالىيةـ

                                        
ح اإلدمةع(، 2/465) ابليضٮرم( 1)  (.99/538) مٮقٔٮ

 ( ٚيضـئ إٔذةؽ و٘ري، كًلجري، كأٝؿع، كػيص، كدلجٮب، كأػؿس دٛ٭٥ إمةرد٫، كٚةٝؽ أ٫ٛ٩ كأذ٩ي٫.2)

ح( 3)  (.99/548) اإلدمةع مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.99/551) مٮقٔٮ

كي٪ُٞٓ اتلذةثٓ ثُٛؿ يٮـ كلٮ ثٕؾر ال ي٪ةيف الىٮـ ٧٠ؿض، خببلؼ ا٣ٕؾر اذلم ي٪ةيف الىٮـ ٠ض٪ٮف كظيي ( 5)
 (.2/465) ابليضٮرمك٩ٛةس. 

ح اإلدمةع( 6)  (.99/542) مٮقٔٮ

ٚإف ٝي٢/ ل٥ ال حي٢٧ امل٤ُٜ ىلع املٞيؽ يف ا٣ْ٭ةر ٧٠ة ٤ٕٚٮا يف ٝيؽ اإلي٧ةف؟ أصيت أف ذلٟ إحلةؽ يف كوٙ، ك٬ؾا ( 7)
ٮء يف الؿأس كالؿص٢.   = اإلٝ٪ةعإحلةؽ يف أو٢، كأظؽ األو٤ني ال حي٢٧ ىلع اآلػؿ ثؽحل٢ ٔؽـ إحلةؽ اتلي٥٧ ثةلًٮ
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 كلٮ ل٥ يى٥ ظىت ٦ةت .. أ٥َٕ ٔ٪٫ ٨٦ دؿًلذ٫ ٠ٛةاخ وٮـ رمٌةف.
 ٚيٕذٜ الٮيل ٔ٪٭٧ة ٨٦ ٦ةهل٧ة...  كلٮ اكف ا٣ٞةد٢ وجية أك دل٪ٮ٩ة

 .(9)كلٮ امرتؾ دمةٔح يف ٝذ٢ كاظؽ .. ًٕٚل لك كاظؽ ٦٪٭٥ ٠ٛةرة

ْ  ُٗ ٢ِ ضَ / ثُ ا٤َ َف َٜ ا١ْ ) ِ ) اثذؽاء (ِعْ ػي ٥ُ ال ٰ ٤ُ  ٠ِ خْ َٜ ا١ْ ة ٍ َٓ لََعَ  .(يي
.. ل٥ دس٨ ٝكة٦ح، كلٮ ٩س٢  ٤ٚٮ اك٩خ احل٧ني ٨٦ املؽىع ٤ٔي٫؛ ٠أف ل٥ يس٨ لٮث

ٚؿدت ىلع املؽيع ٚع٤ٙ .. ل٥ دس٨ ٝكة٦ح أيٌة؛ أل٩٭ة ٣حكخ ٨٦ صة٩ت  املؽىع ٤ٔي٫
 املؽيع اثذؽاء كإ٧٩ة ردا.

 (2)كا٣ٞكة٦ح ٧ٕ٦ٮؿ ث٭ة ٔ٪ؽ اع٦ح أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ الك٤ٙ كاخل٤ٙ
ى
ٮؿى اهللً ؛ أل  فَّ رىقي

٤ىي٫ًٍ  ٔى ٩ىٍخ  ة اكى ى ٦ى حى ىلعى ة٦ى كى ٞى ٝىؿَّ ا٣ٍ
ى
 .(3)يًف اجٍلىة٤ً٬ًيَّحً أ

 :ِةاَمَطالَك ُهِهُح

َٜ  ٣ُ سْ ضُ ) َ / ثِ ا٤َ َف ا١
ْ
ْوٍط  ثِ َف ٥ْ ِِبَ  ازُ ٬َ ال  /(ُشُ

ْ  نِ ٬ْ َٞ ) -9 كص٪ةيح ىلع ٦ةؿ   ُٞٓ َؿؼٗري اجلٛف؛ ٠ بل دٞٓ ا٣ٞكة٦ح يف؛ ٚ(ًل خْ  رَ َعٰ ػي ٥ُ ال

=
                                         

(2/419.) 

ح اإلدمةع( 1)  (.99/547) مٮقٔٮ

ظؽير ا٣ٞكة٦ح املؾ٠ٮر أو٢ ٨٦ أوٮؿ الرشع، كٝةٔؽة ٨٦ ٝٮأؽ »/ (5/448) ةؿ امل٥٤ٕ ثٛٮااؽ مك٥٤إ٧٠ (2)
٧٤ةء األا٧ح  األظاكـ، كرًل٨ ٨٦ أرٌلف مىة٣ط ا٣ٕجةد، كب٫ أػؾ اكٚح األا٧ح، كالك٤ٙ ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني ٔك

 وٮرة األػؾ ث٫. كٚٞ٭ةء األمىةر ٨٦ احلضةزيني كالنة٦يني كال١ٮٚيني. كإف اػذ٤ٛٮا يف
 .«الرشع ظ٧١ةن  كركل اتلٮٝٙ ٨ٔ األػؾ ث٫ ٨ٔ َةاٛح ٥٤ٚ يؿكا ا٣ٞكة٦ح كال أزبذٮا هلة يف

ح اإلدمةعكا٩ْؿ   (.99/595) مٮقٔٮ
 ( ٨ٔ رص٢ ٨٦ األ٩ىةر.9671مك٥٤ )( 3)
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 ؛ أل٩٭ة ػبلؼ األو٢ ٚيٞذرص ٚي٭ة ىلع مٮرد اجله.(9)إدمةاع
ِ ٬ْ كَ وَ ) -2  ػٍ ٥ْ خَ  ٦ْ ًل ٤ِ هي َٙ ٤ُ  ٩ُ ٧

َ
 ٩ِ ٫ِ تْ كِ  وْ ، أ

َ
 ؛ ألف ادلٔٮل املج٭٧ح ال دٞج٢.(إٍ ٍَ عَ  وْ ، أ

ْ  ْيِ يِ ْٓ تَ وَ ) -3 َْ َعٰ ػي ٥ُ ال ٚؿدا أك دمةٔح، ٚبل يىط ادلٔٮل أ٫٩ ٝذ٫٤ كاظؽ ٗري ٦ٕني  (٩ِ يْ ٢َ  
ِف٣ُ َخُْف٬َن ٨ْ٤ُِس٣ْ لََعَ رَُس٠ٍ حُ »لؤل٩ىةر/  ٨٦ ا٣ٞجي٤ح ٦سبل؛ ٣ٞٮهل  ْٜ ُّ ٣ْ٫ُ٨ْ٤ِ، َذُيْػَذ

خ٩ِِ   .(2)«ةُِؽ٤ي
َ  دِ ٬ْ سُ وُ وَ ) -4   ؛ٍث ٬ْ ل

َ
ِ  ثٍ ٨َ يْ ؽِ َٛ  يْ أ ْ  قِ ػْ ِه ل أك ث٫ٌٕ اذلم ال يٕحل  أف كصؽ ٝذي٠٢؛ (ِعْ ػي ٥ُ ال

ؽاا٫ ثؽك٫٩ ٠ؿأق٫  ٭٧ة، كال ينةرًل٭٥ ٚي(3)يف حم٤ح ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ ثرل ٠جري، أك ٝؿيح ٠جرية أٔل
أك م٭ؽ ٔؽؿ، أك نكةء أك ٔجيؽ ٔؽكؿ، أك وجيةف، ، أك دٛؿؽ ٩ةس ٨٦ زمحح ٨ٔ ٝذي٢، ٗري٥٬

 أك ٚكٞح، أك ٠ٛةر.
ٚإف ل٥ يس٨ لٮث .. ٚةحل٧ني ىلع املؽىع ٤ٔي٫ صؿية ىلع ٝةٔؽة ادلاعكم؛ لكٞٮط ال٤ٮث 

 .يف ظ٫ٞ، كاألو٢ ثؿاءة ذ٦ذ٫، كحي٤ٙ مخكني ي٧ي٪ة؛ د٤٘يْة ألمؿ ادل٦ةء
 وَ ) -5

َ
ْ  َٗ ٢ِ ََيْ  نْ أ ، ٚيجؽأ ثي٧ني (4)(٨ًايْ ٥ِ يَ  ْيَ فِ َخْ ) كاظؽاكلٮ  ك٬ٮ الٮارث (ِعْ ػي ٥ُ ال

ْو »لؤل٩ىةر/  ؛ ٣ٞٮؿ اجليب (5)املؽيع
َ
٬َن َناِضَتُس٣ْ أ ٜر ٬َن َخِْفَي ي٥َِي٨ًا َ٘تَْفَخِط ُٙ َت٢ِْ

َ
أ

، كألف صة٩ت املؽيع ٝىٮًم ثةل٤ٮث، ٚذعٮ٣خ احل٧ني إحل٫ ٧٠ة لٮ أٝةـ مة٬ؽا (6)«؟َٛاح٢َُِس٣ْ 
 .ك٬ؾق يه ا٣ٞكة٦حكظ٤ٙ ٫ٕ٦ يف ٗري ادلـ، 

كلٮ دٕؽد الٮرزح .. ظ٤ٙ لك ثٞؽر ظىذ٫ كصرب امل٪١رس، ٚإف ٩س٤ٮا كدٕؽد املؽىع ٤ٔي٫ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  ( كظىك اخلبلؼ كص٭ة ٨ٔ النةٕٚيح ٫ُ٤ٗ الؿكيةين.99/529) مٮقٔٮ

 (.9669مك٥٤ )( 2)

 (.2/459) ابليضٮرمكال ٚؿؽ ثني ا٣ٕؽاكة ادليجيح كادل٩يٮيح إذا اك٩خ دجٕر ىلع اال٩ذٞةـ ثة٣ٞذ٢. ( 3)

 ،ثيين ثٕؽ اإلٚةٝح ىلع ٦ة مىض ٦٪٭ة.. كلٮ خت٢٤ ثني األي٧ةف ص٪ٮفه ٨٦ احلة٣ٙ أك إ٧ٗةءه ة األي٧ةف، كال ينرتط مٮاال (4)
 كصت اقتب٪ةٚ٭ة... ف ٔـؿ ككىل ٗريق إف ل٥ يٕـؿ ا٣ٞةيض اذلم كٕٝخ ا٣ٞكة٦ح ٔ٪ؽق؛ ٚإ

ح اإلدمةع( 5)  (، كذ٠ؿ ػبلؼ احل٪ٛيح.99/529) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ ق٭٢ ث٨ أيب ظس٧ح 9669مك٥٤ )( 6)
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 مخكني ي٧ي٪ة. كاظؽ ٨٦ املؽىع ٤ٔي٭٥ .. ظ٤ٙ لك

 :ِةاَمَطَكاِلِب ُباِدَواِل

( ْ ِ  ُب اسِ ٬َ ال ْ  ثُ يَ ال   /ثِ ا٤َ َف َٜ ا١ْ ة ٰ ال َْ َعٰ ػي ٥ُ لََعَ ٰ ًَع ، وَ ػِ ٥ْ َٓ ا١ْ  ِفْ  ٩ِ يْ ٢َ   إف اكف أم  (هِ ْيِ دَ  ِفْ  ٩ِ خِ ٢َ ِٛ لََعَ
ْن يُْؤِذ٬ُ٧ا »/ ػُأ أك مج٫ ٧ٔؽ كال ٝىةص ٚي٫ ٤ُ٦ٞة؛ ٣ٞٮهل 

َ
ا أ ْن يَُػوا َناِضَتُس٣ْ، َوإ٤ِي

َ
ا أ إ٤ِي

، كألف ا٣ٞكة٦ح ظضح ًٕيٛح، ٚبل دٮصت ا٣ٞىةص، كاظذيةَة ألمؿ ادل٦ةء اكلنة٬ؽ (9)«ِبَْؽٍب 
 كاحل٧ني.

، كيربأ؛ ٣ٞٮؿ ٚيع٤ٙ مخكني ي٧ي٪ةكإف ٩س٢ املؽيع ٨ٔ احل٧ني .. ظ٤ٙ املؽىع ٤ٔي٫ 
 .«َذُخُْبِئُُس٣ْ َح٬٫ُُد ِِب٥َِْفَي ي٥َِي٨ًا»لؤل٩ىةر ملة ٩س٤ٮا ٨ٔ احل٧ني/  اجليب 

ٚإف ٩س٢ املؽىع ٤ٔي٫ ٨ٔ احل٧ني .. ردت ىلع املؽيع؛ ٚإف ظ٤ٙ .. كصت ا٣ٞٮد؛ ألف 
ؿار، أك اكبلح٪ح، كَل ٦٪٭٧ة يٮصت ا٣ٞىةص يف ا٧ٕ٣ؽ، ١ٚؾلٟ ٦ة اكف األي٧ةف املؿدكدة اكإلٝ

 .(2)ث٧زنتل٭٧ة

                                        
 .( ٨ٔ ق٭٢ ث٨ أيب ظس٧ح 9669(، كمك٥٤ )7992ابلؼةرم )( 1)

 (.2/462) ابليضٮرم (2)
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( َ
ْ
ْ ثً َٖ ١ُ  ػر ال  .(ُّ ٨ْ ٥َ / ال

َْ سْ زَ  ْج تَ سَ وَ  ةٌ رَ ػي َٜ ٤ُ  ثٌ بَ ٬ْ ُٜ ًًع/ خُ َشْ  وَ ) ِ ارْ  ٦ِ ًؽا  مل٪ٕ٭ة  ظؽكداكق٧يخ ، (ا٫َ تُ سِ ٬ْ ا يُ ٤َ  اِب سَ ح
 اهلل ظؽ٬ة كٝؽر٬ة ٚبل يـاد ٤ٔي٭ة كال ي٪ٞه ٦٪٭ة.، كٝي٢/ ألف ٨٦ اردسةب ا٣ٛٮاظل

 ؛ لؤلظةدير يف ذلٟ.(9)كرشط كصٮب احلؽ/ ا٥٤ٕ٣ ثةتلعؿي٥ ال ا٥٤ٕ٣ ثةحلؽ إدمةاع

ِ  ٬َ ٪ُ  /ا٧َ الؾ  ) ْ  جُ َل يْ إ ْ  ِٗ َكي ٥ُ ال   ٩ُ خَ َٙ َل ضَ  صِ اِى ٬َ ال
َ
ْ  ثَ يي ٢ِ ْن اْل  ثَ ٢َ ِه خي ٥ُ ال

َ
ِْ ٪َ رَ ػْ َٛ  وْ ، أ  ا ِفْ ٪َ ػِ ْٜ ذَ  ػَ ٨ْ ا 

ِ  مٍ ؽي حُمَ  ٍص اِى وَ  ٍج ؽْ َ٘    ِؿ ْٙ جَ  ِفْ  ٩ِ ٨ِ يْ َٓ ١
َ
ٌَ ًَهٰ خَ ْل مُ  ؽِ مْ اْل ا ٤َ تْ   ًٓ َّ  ُ

ْ
 .(2)(ثِ ٫َ تْ اللر  ٦ِ َْ  ٬  ٢ُ اْل

ٚٞٮجلة/ )الٮاًط( ػؿج ث٫ اخل٪ىث املنلك؛ إذا أك٣ش آ٣ح اذل٠ٮرة يف ٚؿج .. ٚبل يكُل 
 إيبلص٫ ز٩ة؛ الظذ٧ةؿ أ٩ٮزذ٫ كًلٮف ٬ؾا ٌٔٮا زااؽا.

 ٫، أك ثٕي ظنٛذ٫.ٕ)ظنٛذ٫( ػؿج ث٫ ٗري٬ة؛ ٠إوجكٝٮجلة/ 
كٝٮجلة/ )األو٤يح( ػؿج ث٫ الـااؽة كلٮ اظذ٧ةال؛ ٧٠ة لٮ اكف هل ذ٠ؿاف كاتلبف األوٌل 

 ثةلـااؽ كأك٣ش أظؽ٧٬ة؛ ٚبل حيس٥ أ٫٩ ز٩ة؛ ل٤نٟ يف ٠ٮ٫٩ أو٤ية.
 كٝٮجلة/ )املذى٤ح( ػؿج ث٫ امل٪ٛى٤ح، ٤ٚٮ أك٣ش ذ٠ؿق املجةف .. ل٥ يٕؽ زا٩ية.

؛ الظذ٧ةؿ كٝٮجلة/ )ٚؿج كاًط( ػؿج ث٫ ٚؿج اخل٪ىث املنلك ٚبل يٕؽ اإليبلج ٚي٫ ز٩ة
 ٠ٮ٫٩ زااؽا.

كٝٮجلة/ )حمؿـ ٣ٕي٪٫( ػؿج ث٫ املعؿـ ٣ٕةرض؛ ٧٠ة لٮ أك٣ش يف ٚؿج امؿأد٫ كيه ظةاي أك 
 ٩ٛكةء أك وةا٧ح أك حمًؿ٦ح.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.376، 9/999) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (  ٚؿٝ٭ة يف مكةا292.٢ -9/282) مٮقٔٮ
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 كإف أز٥ ٣ٛكةد ٝىؽق.كٝٮجلة/ )يف ٩ٛف األمؿ( ػؿج ث٫ ٦ة لٮ كَئ زكصذ٫ يْ٪٭ة أص٪بيح؛ 
 كٝٮجلة/ )منذَه َجٕة( ػؿج ٦ة ال ينذَه َجٕة؛ زٛؿج امليذح كابل٭ي٧ح.

كٝٮجلة/ )٦ٓ اخل٤ٮ ٨ٔ النج٭ح( ػؿج ث٫ كطء النج٭ح، قٮاء اكف مج٭ح ٚة٢ٔ؛ ٠أف كَئ 
أص٪بيح يْ٪٭ة زكصذ٫ ك٬ؾا الٮطء ال يذىٙ حب٢ كال ظؿ٦ح، أك مج٭ح َؿيٜ كيه ا٣يت ٝةؿ 

 مج٭ح حم٢؛ ٠أف كَئ األ٦ح املنرتًلح.حب٤٭ة اعل٥، أك 
ْ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كالـ٩ة ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب إدمةاع َرُبٔا ُّ  لّزَِِنَٰٓ  ٱَوََل َتلب ََكَن َفِٰطَشثى َوَشآَء  ۥإَُِّ

/ كقب٢ اجليب ، (2)«لَ يَْؾِن الؾياِن ِضَي يَْؾِن َوُ٪٬َ ُمْؤ٦ِ٤ٌ »/ ، كٝٮهل رساء[]اإل ﴾32َشبِيَلى 
 / ٪ٍؽى اهللً؟ ٝىةؿى ًٔ ٥ي  ْى ٍخ

ى
٩ًٍت أ َٝ »أم/ اذلَّ َٜ ا، َوُ٪٬َ َع٢َ ٠َ للِ ٧ِػًّ َٓ ْن َتْ

َ
/ ًري٢ٍى ، «أ ؟ ٝىةؿى مُّ

ى
ْن »/ ثي٥َّ أ

َ
ُث٣ي أ

 َٝ َٓ ٣َ ٤َ َٓ ٍْ ْن َح
َ
َك خَتَاُف أ ُخ٠َ َوَلَ ْٜ /، «َت /  ًري٢ٍى ؟ ٝىةؿى مُّ

ى
ْن حَُؾاِنَ ِب٢َِي٢َِث َسارِكَ »ثي٥َّ أ

َ
 .(3)«ُث٣ي أ

ؿي٥ الـ٩ة ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة، ٨٧ٚ صعؽق .. زٛؿ، إال أف يسٮف ظؽير كحت
 ٔ٭ؽ ثإقبلـ، أك ننأ ثجةديح ثٕيؽة ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ل٥ يٕؿؼ حتؿي٫٧.

، كهلؾا اكف ظؽق أمؽ احلؽكد؛ أل٫٩ ، ٥٤ٚ حي٢ يف م٤ح ٍٝكأدمٓ أ٢٬ امل٢٤ ىلع حتؿي٫٧
 .(4)ص٪ةيح ىلع األٔؿاض كاألنكةب

 

 :ًَِصِخُناِلَحدُّ الصَّاِىِي 

ْ )َضػر الؾياِنْ  ْ  (5)ثٍ ١َ ػِ خَ ْٓ ٤ُ  ةٍ ارَ شَ ِبِ  ٣ُ سْ الؽي  /٦ِ َه طْ ٥ُ ال ٰ ال ثلجٮد٫ ٨ٔ اجليب  ؛(9)إدمةاع (ِت ٬ْ ٥َ َضَّتي

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (. 9/275) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 57(، كمك٥٤ )2475ابلؼةرم )( 2)

 .( ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 86(، كمك٥٤ )6899ابلؼةرم )( 3)

 (.7/474) ٩٭ةيح املعذةج(، 2/413) اإلٝ٪ةع( 4)

٤ٔي٫ األمؿ، كال حبضةرة ٠جرية؛ خلبل ي٧ٮت ظةال حبير دسٮف ثٞؽر م٢ء ال١ٙ ال حبىص و٘ري؛ خلبل يُٮؿ ( 5)
 ٚيٛٮت املٞىٮد ك٬ٮ اتل٪١ي٢.
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ا  اهللىإًفَّ »/ ٧ٔؿي ٝٮال كٕٚبل، ٝةؿ   ؽن ى٧َّ ٕىرى حمي فى  بى ، ٚىاكى ٤ىي٫ًٍ ال١ًذىةبى ٔى ؿى  ـى ٍ٩
ى
أ ، كى ِّٜ ثًةحلى

ٮؿي اهللً  ٥ى رىقي ة، رىصى يٍ٪ىة٬ى خى ة كىكى ٤ٍ٪ىة٬ى ٞى خى ة كى ٩ىة٬ى
ٍ
أ ؿى ٞى ؿى اهللي آيىحي الؿٍَّص٥ً، ذى ـى ٍ٩

ى
ة أ قي، ، (2)ًم٧َّ ؽى ٍٕ ٍ٪ىة بى كىرىدمى

/ كىاهللً ٦ى  ٮؿى ٝىةا٢ًه ٞي ٍف حى
ى
ةفه أ ٦ى ةؿى ثًةجلَّةًس زى َى ٍػىشى إًٍف 

ى
٤ُّٮا ٚىأ ًٌ يى ؽي آيىحى الؿٍَّص٥ً يًف ٠ًذىةًب اهللً، ذى ً

ة جنى
ةًؿ  ٍظًى٨ى ٨٦ًى الؿِّصى

ي
ا أ  إًذى

ىنى ٨ٍ زى ى ٦ى ٌّٜ ىلعى ة اهللي، كىالؿٍَّص٥ي يًف ٠ًذىةًب اهللً ظى ى٭ى ل ـى ٍ٩
ى
حو أ ٌى ًٍؾ ٚىًؿي ثرًتى

ةءً  ا٣جِّكى  .(3)«كى
جة .. صرل ابل١ؿ، كال ينرتط اإلظىةف ٨٦ اجلة٩بني ٤ٚٮ اكف أظؽ٧٬ة ثسؿا كاآلػؿ زح

 ؛ ٧ٔبل ثةدلحل٢ يف اجل٧يٓ.(4)كرص٥ اثليت إدمةاع
؛ ٣ٞىح (5)٧٠ة ال تنرتط احلؿيح ٨٦ اجلة٩بني ٤ٚٮ ز٩ة ظؿ ثأ٦ح .. ٤ٕٚي٫ ظؽ احلؿ إدمةاع

 .٦ةٔـ 

 :ًَِصِخُناِل ِسِيَػاِل ِياِىالصَّ دَُّح

ْ  ْيِ َٖ ا١ْ  اِنْ الؾي  ػر ضَ ) اجَِيثُ ٱ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (6)إدمةاع ٍة(ْلَ سَ  ثُ ائَ / ٤ِ ٦ِ َه طْ ٥ُ ال اِّن ٱوَ  لزَّ ْ ٱـَ  لزَّ وا ِِلُ  سب
 َِ  ِِف دِي

ـَثٞ
ب
ا َرأ ٍَ ِٓ ِ ُزً ة ُخذب

ب
ةِٖۖ َوََل حَأ َ ٌِاْئََث َسِلب ا  ٍَ ُٓ ِب ِ ٌّ ِ  هللِ ٱُُكَّ َنِٰضٖد  َُِٔن ة ٌِ ًب حُؤب  هللِ ٱإِن ُنُِخ

ٔبمِ ٱوَ  َ ََ  ٓأۡلِخرِِۖ ٱ حلب ِ ٌّ ا َؼآنَِفثٞ  ٍَ ُٓ دب َغَذاَب َٓ ٌِِنِيَ ٱَوىبحَشب ؤب ٍُ ب ريق ٨٦ ]اجلٮر[ ﴾2 ل ، كل٤عؽير اآليت ٗك
 األظةدير.

ٚإف داـ األل٥ .. ل٥ يرض، كإف زاؿ/ ٚإف اكف املةيض  ؛كدسٮف املةاح صرلة كالء؛ ٚإف ٚؿٝ٭ة

=
                                         

ح (، 2/472) ابليضٮرم(، 2/414) اإلٝ٪ةع(، 695) ٠ٛةيح األػيةر(، 632)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1) مٮقٔٮ
 (.419، 381، 9/266) اإلدمةع

 ي٭ٮديني، كأظةديس٭٥ يف الىعيط.، كرص٥ ٦ةٔـا األق٤ِل، كا٣٘ة٦ؽيح، كاجل٭٪يح  رص٥ اجليب ( 2)

 (.9699(، كمك٥٤ )6829ابلؼةرم )( 3)
ح اإلدمةع( 4)  (.9/423) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.9/296) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 639)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6)  (.413، 387، 9/267) مٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  272 

 مخكني .. ل٥ يرض؛ حلىٮؿ ظؽ يف اجل٤٧ح ك٬ٮ ظؽ الؿٝيٜ، كإف اكف دك٩٭ة .. كصت االقتب٪ةؼ.
ؿى ؛ ٚٞؽ (9)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةءأم ق٪ح ٧ٝؿيح  (مٍ ًَع  ُب يْ ؽِ ْٖ تَ )٤ٔي٫ ٦ٓ اجلرل (وَ ) مى

ى
 أ

ـو  ًؿيًت اعى ٍ٘ تى ، كى ٨ٍ جًبىرٍلً ٦ًةاىحو ٍىى ى٥ٍ حيي ل ، كى ىنى ٨ٍ زى  .(2)ًذي٧ى
؛ ألف ٦ة ٚأكرثى ثؿأم اإل٦ةـإىل مكةٚح ا٣ٞرص ٨٦ ثرل الـاين كبرل الـىن  كيسٮف اتل٘ؿيت

 رص .. رد كاقذؤ٩ٛخ املؽة.دك٩٭ة يف ظس٥ احلرض، ٤ٚٮ رصٓ إىل ٦ة دكف مكةٚح ا٣ٞ
أف يسٮف  كاألكىل ،كحتكت ٦ؽة ا٣ٕةـ ٨٦ أكؿ قٛؿ الـاين، ال ٨٦ كوٮهل ماكفى اتل٘ؿيت

 ، كيىط ٝج٫٤.ثٕؽ اجلرلاتل٘ؿيت 
كال د٘ؿب املؿأة إال ث٧عؿـ أك زكج، ٤ٚٮ ل٥ خيؿج إال ثأصؿة .. لـ٦خ، كدسٮف يف ٦ةهلة، 

 .(3)كإف ا٦ذ٪ٓ كلٮ ثأصؿة .. ل٥ جيرب
ِ )احلؽ ٬ؾا  ِ ةَ )الـاين  (نَ َك  نْ إ ا ًَع ا١ ًٖ ِ  .(اؽًّ ًل ضُ ٛ

ِ )ظؽق (وَ )   ُٗ ْه ٧
ٰ
ِ َذ ِ ) أم مخكٮف صرلة كد٘ؿيت ٩ىٙ اعـ (َٝ ل ا  نَ َك  نْ إ ًٖ ِ ايْ رِ ًل رَ ِٛ ًَع ةَا١ ًٜ) 

ََّ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)كلٮ كَئ يف ٩سةح وعيط إدمةاع ِٓ يب
َ ةَِػِٰطَشثٖ َذَػيَ َتنيب

َ
ََّ ـَإِنب خ ِط ضب

ُ
ٓ أ ـَإَِذا

ا لََعَ  ٌَ ُؿ  َطَجِٰج ٱُِطب طب ٍُ ب ََ  ل ، كاملؿاد اجلرل؛ ألف الؿص٥ ال يت٪ىٙ، [25]ا٣جكةء/  ﴾ىبَػَذاِب  ٱٌِ
كأل٫٩ ل٥ جيـ أف يكٮل ثةحلؿ جلٞه ا٣ٕجؽ، كال أف يكٍٞ احلؽ وية٩ح لؤلٔؿاض؛ ٚٮصت 

 .د٪ىي٫ٛ راعيح ل٧٤ىة٣ط
ٰ الهي  ػي  ضَ َل وَ ) ْ وَ  ِب  لََعَ إذا زىن ظةؿ ص٪ٮ٫٩ كلٮ كَئ لك ٦٪٭٧ة يف ٩سةح  (نِ ٬ْ ٨ُ شْ ٥َ ال

                                        
كا٩ٛؿد اجل٧ٕةف كاث٨ احلك٨، ٚٞةال/ ال ، اجلٌقكأدمٕٮا ىلع أف ىلع ابل١ؿ (/ »637)ر٥ٝ  اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 1)

ح اإلدمةع، «ي٘ؿبةف  (.9/399) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ زيؽ ث٨ ػةدل اجل٭ين 9697(، كمك٥٤ )2649ابلؼةرم )( 2)

 (.2/417) اإلٝ٪ةعألف ٚي٫ دٕؾيت ٨٦ ل٥ يؾ٩ت، كيؤػؿ د٘ؿيج٭ة إىل أف يذحرس ٨٦ خيؿج ٦ٕ٭ة. ( 3)

ح اإلدمةع( 4) كٝؽ ذ٠ؿ ابلةظر أ٫٩ ػة٣ٙ اث٨ ظــ يف ا٣ٕجؽ دكف األ٦ح ٚٞةؿ/ جيرل ٦ةاح إذا اكف  (،9/446) مٮقٔٮ
٨ دمةٔح ٨٦ الك٤ٙ أف األ٦ح إذا اك٩خ ثسؿا ٚبل ظؽ ٤ٔي٭ة، كإذا اك٩خ زحجة  ثسؿا، كيؿص٥ إذا اكف زحجة، ٔك

٨ األكزايع كداكد أف الؿٝيٜ إذا دـكج حبؿة ز٥ ز٩ة ٤ٕٚي٫ الؿص٥.  ٤ٕٚي٭ة مخكٮف صرلة، ٔك
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ـصؿ٧٬ة ٨ٔ الٮٝٮع يف الـ٩ة.وعيط إدمةاع؛ لؿٚٓ ٥٤ٝ اتللكيٙ ٔ٪٭٧ة،   ث٢ يؤدثةف ث٧ة ي

:ًُ  اِلُنِخَص

ِ اْْلَ  ٬َ ٪ُ )ال٥ُْْطَه٦ُ/ ك ُ  ٠ُ اِٛ َٓ ا١ْ  ُٔ ا١
ْ
ِ  ؽر ال   ٩ُ خَ َٙ َل ضَ  َب يي دَ  يْ اذلي

َ
 اَل ا ضَ ٫َ ِْ ٬ْ ٍُ ْٜ ٤َ  ٦ْ ا ٤ِ ٪َ رَ ػْ َٛ  وْ أ

ِ  (9)٩ِ خِ يي ؽ  ضُ وَ  ٩ِ ٢ِ ْٜ خَ وَ   ٩ِ ِٕ ٬ْ ٢ُ ةُ  ِ  ِفْ  ٠ٍ تُ ُٜ ة  .(2)إدمةاع (ٍص يْ طِ َن  اٍح سَ ٧
ري احلؿ حمى٪ة؛ ملة دٞؽـ.  ٚبل يسٮف الىيب كاملض٪ٮف ٗك

 .(3)كلٮ ٔٞؽ اجلاكح كل٥ يُأ .. ٤ٚحف ث٧عى٨ إدمةاع
ٔجؽ أك ويب أك دل٪ٮف ز٥ ٢٧٠ ٚـىن .. ل٥ يؿص٥ كلٮ كَئ يف ٩سةح وعيط ك٬ٮ 

 .(4)إدمةاع
، (6)، كال كطء مج٭ح، كال ز٩ة كإف دسؿر إدمةاع(5)ث٤٧ٟ احل٧ني إدمةاعةلٮطء كال إظىةف ث

 .(7)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء يف ٩سةح ٚةقؽكال 
 كال إظىةف ثٮطء الـكصح يف دثؿ٬ة.

                                        
(، كاألّ٭ؿ 2/417) اإلٝ٪ةع ( كال ينرتط االػذيةر ٤ٚٮ ظى٢ اإليبلج كالـكج ٩ةا٥ أك م١ؿق .. ظى٢ اتلعىني.1)

 (.2/472) ابليضٮرمأف الاكم٢ ٨٦ رص٢ أك امؿأة يذعى٨ ثٮطء ٩ةٝه ٧٠ة لٮ اك٩ة اكم٤ني. 

 (.697) ٠ٛةيح األػيةر( 2)

كأدمٕٮا ىلع أ٫٩ كإف دػ٢ ٤ٔي٭ة، كأٝةـ ٦ٕ٭ة ز٦ة٩نة، ثي٥َّ ٦ةت أك ٦ةدخ » (/369(، كيف )ر٥ٝ 633)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)
ؿ ثةجل٧ةع..  ٚـ٩ىة ابلةيق ٦٪٭٧ة ح اإلدمةع، «ل٥ يؿص٥ ظىت يٞي  (.9/434) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4) ( كذ٠ؿ كص٭ة ل٤نةٕٚيح/ إذا أظى٨ ك٬ٮ ٔجؽ كز٩ة ك٬ٮ ظؿ .. ٚ٭ٮ 427، 424، 269 -9/268) مٮقٔٮ
ري٥٬ ػةرج األربٕح.حمى٨، كػبلٚة   ل٤ْة٬ؿيح ٗك

ح اإلدمةع( 5)  (.9/439) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  ( كاظذ٢٧ يف كطء النج٭ح اظذ٧ةؿ اكجلاكح ا٣ٛةقؽ.9/442) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7) ( ذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ أيب زٮر كال٤ير ث٨ قٕؽ كاألكزايع ٚٞةلٮا/ يٞٓ اتلعىني ثةجلاكح 9/433) مٮقٔٮ
 ا٣ٛةقؽ.
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يىةرى  كال ينرتط اإلقبلـ، ٚريص٥ اذلَل؛ ألف اجلَّيًبَّ  جى ٮًٍديَّحن زى يى٭ي ٮًٍديًّة كى ٭ي ٥ى حى  .(9)صى
 كيؿص٥ ٨٦ اكف اكمبل يف احلة٣ني كإف خت٤٤٭٧ة ٩ٞه؛ ٠ض٪ٮف.

 اللواط:

 كال٤ٮاط/ إيبلج ٝؽر احلنٛح ٨٦ ذ٠ؿ كاًط اذل٠ٮرة يف دثؿ آدَل ذ٠ؿ أك أ٩ىث.
 ؛ ملة ذ٠ؿق اهلل يف ٩جأ ٝٮـ لٮط.(2)ك٬ٮ ٠جرية ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب إدمةاع

كظؽق/ ظؽ الـ٩ة، ٚريص٥ الٮاَئ إف اكف حمى٪ة، كجيرل كي٘ؿب إف ل٥ يس٨ حمى٪ة، ٝيةقة 
ََت الؽيُس٠ُ الؽيُس٠َ »/ ىلع الـ٩ة جبة٦ٓ إديةف ٚؿج آدَل حمؿـ، كملة ركم ٨ٔ اجليب 

َ
َذ٥َ٫ُا .. إَِذا أ

 .(3)«َزاجَِيانِ 
 ثؿ إظىةف.كأ٦ة املٮَٮء يف دثؿق .. ٚيضرل كي٘ؿب ٤ُ٦ٞة؛ إذ ال يذىٮر يف ادل

٠ُ٥َ َخ٠َ٥َ »/ / يٞذبلف حمى٪ني اك٩ة أك ٗري حمى٪ني؛ ٣ٞٮهل (4)كيف ٝٮؿ ْٓ ٦ْ٤َ وََسْػُت٬٥ُهُ َح
٬َل ة٩ِِ ..  ٬َِْٛم ل٬ٍُط  ُٓ ْٙ ٠َ َوال٥َْ ِْ ا َٙ  .(5)«َ٘اْرُخ٬ُ٢ا ا١ْ

 كأ٦ة يف زكصذ٫ كأ٦ذ٫ .. ٚٮاصج٫ اتلٕـيؿ؛ ل٤نج٭ح.

                                        
 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9699(، كمك٥٤ )3635ابلؼةرم ) (1)
ح اإلدمةع( 2)  (.9/489) مٮقٔٮ

. «٦٪١ؿ ث٭ؾا اإلق٪ةد»، ٝةؿ ابلي٭َق/ (، ٨ٔ أيب مٮىس 97133(، كابلي٭َق )97، 96) ذـ ال٤ٮاطاآلصؿم يف ( 3)
٫ٕٛ األبلةين.  ًك

 ٚٞةؿ/ ال يؿص٥ إال أف يسٮف حمى٪ة.، ٣س٨ ٝةؿ الؿبيٓ/ رصٓ النةِٚع (8/479) األـ٩ه ٤ٔي٫ يف ( 4)

، كوعع٫ األبلةين، ٝةؿ احلةِٚ/ ( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 2569(، كاث٨ ٦ةص٫ )9456(، كا٣رت٦ؾم )4462أثٮ داكد )( 5)
 .«رصةهل مٮزٞٮف إال أف ٚي٫ اػذبلٚة»
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 .(ْمُ / الؽي ثً َٖ ١ُ  ُف ؼْ َٜ ا١ْ )
ِ  ْمُ ًًع/ الؽي َشْ وَ ) ظٞيٞح؛ ٧٠ة يف الكجةب، أك ظ٧١ة ٧٠ة إذا م٭ؽ  (ْيِ يِ ْٓ الي  ِض ؽِ ْٓ ٤َ  ا ِفْ ٧َ الؾ  ة

 م٭ٮد كل٥ يذ٥ اجلىةب.
بل ظؽ ٚكم٢٧ ٝٮجلة )الـ٩ة( ال٤ٮاط ٚإ٫٩ يف ظ٫٧١، كػؿج ث٫ الؿَل ث٘ريق ٨٦ األمٮر؛ 

 ٣ٕؽـ ادلحل٢ ىلع احلؽ ٚي٫.ظىت ثةلؿدة؛ ٚيضت ٚي٫ اتلٕـيؿ ٍٚٞ؛ ؛ (9)ثةلكت ث٘ري حنٮ ز٩ة إدمةاع
ََ ٱإِنَّ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)كٝؾؼ املعى٨ ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب إدمةاع ِي ُمَٔن  َّلَّ َطَجٰجِ ٱيَرب طب ٍُ ب  ل

ٌَِجِٰج ٱ ىبَغٰفَِؾِٰج ٱ ؤب ٍُ ب ْ ِِف  ل ُِٔا َياٱىُػِ جب ًٞ  ٓأۡلِخَرةِ ٱوَ  لُّ ًب َغَذاٌب َغِظي ُٓ َ / ، كٝٮهل ر[]اجلٮ ﴾23َول
اِت » َٜ

ِ َّ ال٬٥ُب ْت اِ٘لَِت  / ...اْسَخجُِت٬ا الفي َٖ  .(3)«َوَْٛؼُف ال٥ُْطَه٨َاِت ال٥ُْؤ٨َ٤ِاِت ا١

 ُصِوَزُة اِلَكِرِف:

٬َْل َزْيٌػ/  ُٜ ْن َح
َ
ْؼِف/ أ َٜ ٬َْل َلُ/ «انٍ و زَ ؽٌ ٥ْ خَ »)ُن٬َْرةُ ا١ْ ُٜ ْو َح

َ
ْو/ «اِنْ ا زَ يَ »، أ

َ
، ك٬ؾا «(َج يْ جَ زَ »، أ

 .(5)، كٝىؽ الؿَل ثةلـ٩ة«ية ٚةصؿ»، كٝؽ يسٮف ثةل١٪ةيح؛ ٧٠ة إذا ٝةؿ/ (4)ٝؾؼ رصيط
، أك «أكجلخ ذ٠ؿؾ يف دثؿ آدَل»، أك/ «ية الاٍ»كًلؾا لٮ ٝؾ٫ٚ ثةل٤ٮاط رصحية، ٠ٞٮهل/ 

 ، كٝىؽ ال٤ٮاط.«ية خم٪ر»٠٪ةيح، ٠ٞٮهل/ 
كظؽ ا٣ٞؾؼ ٤ٗت ٚي٫ ظٜ اآلدَل، ٚبل يٞةـ احلؽ ىلع ا٣ٞةذؼ إال ث٤ُت املٞؾكؼ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.9/563) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 621) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.619، 9/593) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 89(، كمك٥٤ )2766ابلؼةرم )( 3)

 (.2/495) اإلٝ٪ةعالرصيط يف ا٣ٞؾؼ ٬ٮ/ ٦ة ال حيذ٢٧ ٗريق، كال١٪ةيح ٬ٮ ٦ة اظذ٢٧ ٗريق. ( 4)

٤ي٫ اتلٕـيؿ لئليؾاء. ( 5)  اإلٝ٪ةعٚإف أ٩سؿ مؼه يف ال١٪ةيح إرادة ٝؾؼ .. وؽؽ ثي٧ي٪٫؛ أل٫٩ أٔؿؼ ث٧ؿادق، ٔك
(2/495.) 
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؛ أل٫٩ حيذ٢٧ أف املٞؾكؼ لٮ ظرض .. ألٝؿ، كلٮ أ٫٩ ظرض كأ٩سؿ .. ٕٚؽـ ٦ُةبلذ٫ (9)إدمةاع
 ثةحلؽ مج٭ح ل٤ٞةذؼ، كاحلؽكد دؽرأ ثةلنج٭ةت.

 :ِفِرَكاِل دَُّح

 /(ِف ؼْ َٜ ا١ْ  ػر ضَ )
ِ  ؛ةً ْلَ سَ  نَ ٬ْ ا٧ُ ٥َ ثَ ) -9  .؛ لآليح(2)إدمةاع( اؽًّ ضُ  ُف اذِ َٜ ا١ْ  نَ ا َك ذَ إ

 ؛ ٧ٕ٣ٮـ اآليح.(3)إدمةاع كلٮ دٕؽد ا٣ٞةذٚٮف .. صرل لك كاظؽ ٦٪٭٥ ز٧ة٩ني صرلة
 وَ ) -2

َ
ِ ؛ نَ ٬ْ ُٓ بَ رْ أ ايْ رِ رَ  نَ ا َك ذَ إ ؛ ٚٞؽ كرد د٪ىيٙ ظؽ ا٣ٕجؽ يف مكةا٢ ٚيٞةس (4)إدمةاع (ًٜ

/ ٤ٔي٫ ٦ة ٬٪ة، ك٣ٞٮؿ  حى ٕى بًي ًمًؿ ث٨ًٍ رى جًٍؽ اهللً ث٨ًٍ اعى ٜي »خى ي ؽِّ ثيٮ ثىٍسؿو الىِّ
ى
فى أ ةًب  ،اكى َُّ ى ؿي ٍب٨ي اخٍل ٧ى خي  ،كى

ةفى  َّٛ ةفي ٍب٨ي خى س٧ٍى خي ةءً ] كى ٛى ي٤ى ٥ٍ ٨٦ًى اخٍل ٬ي ؽى ٍٕ ٨ٍ بى ٦ى ٍؾًؼ إاًلَّ [ كى ٞى جٍؽى يًف ا٣ٍ ٕى كفى ا٣ٍ ٍرًلي الى جيى
ًٕنيى  ٍربى

ى
 .(6) ي٥٤ٕ هل٥ خمة٣ٙكال ، كركم ٦س٢ ذلٟ ٨ٔ يلع (5)«أ

 :ِفِرَكاِل دَِّح ِبِوُدُغُسِوُط ُو

ْوُط وُ )   ِف ؼْ َٜ ا١ْ  ػ  ضَ  ِب ٬ْ سُ ُشُ
َ
 /(َشَ َْ  ػَ ضَ أ

9- ( 
َ
ِ ةَ  ُف اذِ َٜ ا١ْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ اا١ ًٖ). 

                                        
ح اإلدمةع( 1) (، كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ أيب حلًل كا٣ْة٬ؿيح، ٝةؿ/ ك٢ٕ٣ ٨٦ ٢ٞ٩ اإلدمةع ص٢ٕ 9/644) مٮقٔٮ

 اخلبلؼ ٨٦ ٝجي٢ النةذ.

ح اإلدمةع(، 629) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.9/613) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.9/561) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2/485) ابليضٮرم(، 2/498) اإلٝ٪ةع( 4) (، كذ٠ؿ ػبلٚة ٝؽي٧ة يف املكأ٣ح، ك٩ج٫ 9/697) مٮقٔٮ
 أف اث٨ ظــ ػة٣ٙ ا٣ْة٬ؿيح ككاٜٚ اجل٧٭ٮر ٬٪ة.

كوعع٫ اث٨ امل٨ٞ٤ يف (، 97941(، كابلي٭َق )28818(، كاث٨ أيب محجح )93793ٔجؽ الؿزاؽ )(، ك٦2/828ةلٟ )( 5)
 .(8/645) ابلؽر

 (.629) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/933) حتٛح ال٤جيت( 6)
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 )وَ  -2
َ
؛ لؿٚٓ ٥٤ٝ (9)إدمةاع ثٞؾٚ٭٧ة مؼىة ٚةلىيب كاملض٪ٮف ال حيؽاف؛ (ًل ِٛ ًَع  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

ـصؿاف ث٧ة ي٧٪ٕ٭٧ة ٨٦ ذلٟ إف اكف هل٧ة ٩ٮع  اتللكيٙ ٔ٪٭٧ة، ك٣ٕؽـ اتلأذم ثٞؾٚ٭٧ة، ٥ٕ٩ ي
 د٧يزي.
 )وَ  -3

َ
 ؛ ٨٧ٚ أكؿق ىلع ا٣ٞؾؼ .. ٚبل ظؽ ٤ٔي٫، كال ىلع ٨٦ أكؿ٫٬.(اًراخَ ُمْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 )وَ  -4
َ
ِ ََتِ ٢ْ مُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ  ٤ًا ل

َ
يعؽ اذلَل إذا ٝؾؼ مك٧٤ة اكف أك ذ٦ية كلٮ رٝيٞة؛ ٚ (مِ َك ضْ ْل

 ؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح.(3)، كحيؽ الؿٝيٜ ثٞؾؼ احلؿ إدمةاع(2)املك٥٤ إدمةاع
٪ة؛ ٣ٕؽـ ا٣زتا٫٦ أظاكـ اإلقبلـ.  َّ٦ ؤى  كال حيؽ اكٚؿ ظؿيب كإف اكف مي
 )وَ  -5

َ
 ٤َ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي أ

ْ
 ؛ ألف املٞؾكؼ ثإذ٫٩ أقٍٞ ظ٫ٞ.(ِف ؼْ َٜ ا١ْ  ِفْ  َلُ  ا٧ً وْ ذُ أ

 )وَ  -6
َ
ِ اِلً وَ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي أ ُـّ  ٤ٚٮ ٝؾؼ األبي ؛ (ِف وْ ؼُ ْٜ ٥َ ٢ْ ا ل ق كإف ق٢ٛ  أك األ بل .. ٚكإف ٔبل كدلى

 .؛ أل٫٩ إذا ل٥ يٞذ٢ ثٞذ٫٤ .. ٚأكىل أال حيؽ ثٞؾ٫ٚ(4)ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء كظيك إدمةاع ظؽَّ ٤ٔي٫
 ٧ة.؛ ٧٠ة يٞذ٢ ث٭(5)ٚيعؽ ثٞؾؼ كادلي٫ إدمةاع.. كأ٦ة الٮدل 

 ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح. ؛(6)كقةاؿ األٝةرب اكألخ كا٥ٕ٣ حيؽكف ثة٣ٞؾؼ إدمةاع
 ك٬ؾق الرشكط الكذح يف ا٣ٞةذؼ.

 )وَ  -7
َ
ْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ؛ لٌٕٙ (7)؛ ٚبل ظؽ يف ٝؾؼ اكٚؿ كلٮ ذ٦ية إدمةاع(٥ًا٢ِ ْف مُ  ُف وْ ؼُ ْٜ ٥َ ال

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.9/584) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.6/441، 9/545) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.9/612) مٮقٔٮ

كا٢٧ٕ٣ ىلع ٬ؾا ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف األب إذا ٝذ٢ اث٪٫ ال يٞذ٢ ث٫، كإذا ٝؾؼ »(/ 9399ٝةؿ ا٣رت٦ؾم حتخ ظؽير )( 4)
، ٣س٨ ػة٣ٙ ٚي٫ املةل١يح؛ ٚٞةلٮا/ إذا َة٣ت الٮدل ثةحلؽ .. ظؽ هل، كٚكٜ الٮدل. كركم ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ «اث٪٫ ال حيؽ

 (.8/499) اتلةج كاإلِكي٢(، ك2/828) مٮَأ ٦ةلٟٔجؽ ا٣ٕـيـ. ا٩ْؿ 
ح اإلدمةع( 5)  أ٫٩ ال حيؽ. اإل٩ىةؼك ا٣ٛؿكع( كذ٠ؿ ٝٮال بلٕي احل٪ةث٤ح يف 9/543) مٮقٔٮ

 ع ٫٤ٞ٩ اث٨ امل٪ؾر ٚ٭ٮ قةثٜ ىلع اخلبلؼ، كاهلل أ٤ٝ.٥٤ٔخ/ اإلدمة
ح اإلدمةع( 6)  (.9/588) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7)  (.9/573) مٮقٔٮ
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 ظؿ٦ح الاكٚؿ، كًل٧ة ال يٞذ٢ املك٥٤ ثةلاكٚؿ، ٚبل حيؽ ثٞؾ٫ٚ.
 )وَ  -8

َ
ِ ةَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ اا١ ًٖ). 

 )وَ  -9
َ
؛ ألف (2)ٚبل ظؽ يف ٝؾؼ ويب كال دل٪ٮف إدمةاع؛ (9)ظةؿ ا٣ٞؾؼ (ًل ِٛ ًَع  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 ا٣ٞىؽ ثةحلؽ دٚٓ املٕؿة احلةو٤ح ثةتل٭٧ح ثةلـ٩ة، ك٬ؾاف ال حيى٢ ٦٪٭٧ة اتلٕٮر.
 )وَ  -91

َ
٦ْ٤َ ََٛؼَف »/ ؛ ٣ٞٮهل (3)ٚبل ظؽ يف ٝؾؼ ٔجؽ كال أ٦ح إدمةاع؛ (اؽًّ ضُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

٧َا اُم ..  َم٬ُ٢٥َْك٩ُ ةِالؾ  َٜ ٥َا َٛاَل ُح َٞ ْن يَُس٬َن 
َ
َيا٤َِث، إِلي أ ِٜ َػر ي٬ََْم ا١ْ ٢َْي٩ِ الْ ، ٦ٛ٭ٮ٫٦/ أ٫٩ ال حيؽ (4)«َْ

 يف ادل٩ية، كًل٧ة ال يٞذ٢ ث٫، ٚبل جيرل ثٞؾ٫ٚ.
 )وَ  -99

َ
ايْ ِٙ َْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ؛ ألف اهلل رشط يف (6)إدمةاع (5)٨ٔ كطء حيؽ ث٫ ٠ـ٩ة كلٮاط (ًٙ

 .ٔٛيٛةاحلؽ أف يسٮف املٞؾكؼ حمى٪ة أم 
؛ ألف (7)كلٮ ز٩ة مؼه ٚعؽ أك ل٥ حيؽ كدةب كو٤ط .. ل٥ يٕؽ حمى٪ة، ٚبل ظؽ ىلع ٝةذ٫ٚ

ؿ ػ٫٤٤ ث٧ة يُؿأ ٨٦ ا٣ٕٛح. ـي  ا٣ٕؿض إذا اَنؿـ .. ل٥ ي
 يٕـر ا٣ٞةذؼ يف لك ٦ة قجٜ لئليؾاء. ،٥ٕ٩

كال ينرتط ٔؽا٣ح املٞؾكؼ ٤ٚٮ اكف املٞؾكؼ ٚةقٞة ث٘ري حنٮ ز٩ة .. ظؽ ٝةذ٫ٚ ٧٠ة حيؽ 
 ؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح.(8)ٝةذؼ ا٣ٕؽؿ ا٣ٛة٢ً إدمةاع

                                        
 كٝؽ جيت احلؽ ثٞؾؼ املض٪ٮف؛ ثأف يٞؾ٫ٚ ثأ٫٩ زىن يف ظةؿ إٚةٝذ٫ ٚيضت ٤ٔي٫، كال يكٍٞ جب٪ٮ٫٩. (1)

ح اإلدمةع( 2) (، ػة٣ٙ املةل١يح كاحل٪ةث٤ح ٚأكصجٮا احلؽ ىلع ٝةذؼ ويب يُيٜ الٮطء، كا٣ْة٬ؿيح 9/571) مٮقٔٮ
 ٚأكصجٮق يف ٝؾؼ الىيب كاملض٪ٮف ٤ُ٦ٞة.

ح اإلدمةع(، 643)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (، كذ٠ؿ أف ا٣ْة٬ؿيح يٮصجٮف احلؽ ىلع ٝةذؼ ا٣ٕجؽ.9/577) مٮقٔٮ
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9661(، كمك٥٤ )6858ابلؼةرم )( 4)

٨ كطء حمؿ٫٦ امل٤٧ٮًلح هل.( 5) ٨ كطء زكصذ٫ يف دثؿ٬ة، ٔك  ٔك

ح اإلدمةع( 6)  (.9/567) مٮقٔٮ

ح اإلدمةعّة٬ؿ الكـ  (7) ( أ٫٩ إدمةع، ٣س٨ ٦ٕذ٧ؽ ٦ؾ٬ت احل٪ةث٤ح اتلةات ٨٦ الـ٩ة حيؽ ٝةذ٫ٚ؛ 9/552) مٮقٔٮ
 (.3/353ألف اتلةات ٨٦ اذل٩ت ٨٧٠ ال ذ٩ت هل. ا٩ْؿ رشح امل٪ذَه )

ح اإلدمةع( 8)  (.9/621) مٮقٔٮ
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ُِ  ُطُكِطَيَما   :ِفِرَكاِل دَُّحِب

( َ ِ  ِف ؼْ َٜ ا١ْ  ػر ضَ  ًُ ُٜ ْف ي  ة
َ
  ثِ ذَ َل ذَ  ػِ ضَ أ

َ
 / (اءَ يَ كْ أ

9- ( ِ ٰ الؾ   ثِ ٨َ ح  اْْلَ  ثُ ا٤َ َٛ إ / ؛ لآليح، ك٣ٞٮهل (9)كيه أربٕح م٭ؽاء ذ٠ٮر ٔؽكؿ إدمةاع (ا٧َ لََعَ
ْو ضَ »

َ
٫ْؽِكَ اْْلَح ٨َُث أ َُ  .(2)«ػي ِفْ 

 ؛ أل٫٩ جيت ٤ٔي٫ احلؽ ٩ٛك٫، ك٬ٮ أٝٮل ٨٦ ابلح٪ح.(3)كًلؾا لٮ أٝؿ املٞؾكؼ ثةلـ٩ة إدمةاع
ْ  ٬ُ ْٙ خَ وَ ) -2 ؛ (4)؛ أل٫٩ ظؽ يذٮٝٙ اقتيٛةؤق ىلع ٦ُةبلح املٞؾكؼ٨ٔ ا٣ٞةذؼ (ِف وْ ؼُ ْٜ ٥َ ال

 ٚاكف ظٞة هل ٠كةاؿ ظٞٮ٫ٝ، ٚحكٍٞ ثإقٞة٫َ اك٣ٞىةص.
 ؛ بلٞةء ظٜ املٞؾكؼ.(5)ٕٚٛٮا ٨ٔ احلؽ إال كاظؽا .. ظؽ ا٣ٞةذؼ إدمةاعكلٮ ٝؾؼ دمةٔح 

ِ وَ ) -3  .، ٧٠ة قجٜ ثية٫٩ كدٛىي٫٤(6)إدمةاع (٩ِ خِ سَ وْ زَ  ِف اذِ َٛ  انُ َٓ ١

اخل٧ؿ ٬ٮ لك رشاب مك١ؿ، ك٬ٮ يف ٔىري ا٣ٕ٪ت إذا ىلغ كامذؽ كٝؾؼ ثةلـبؽ .. ظٞيٞح، 
ؽَّ ق١ؿ أك ل٥ يك١ؿ إدمةاع ،ٚيعؿـ ٠سريق ك٤ٝي٫٤ ، كيف ظ٫٧١ دميٓ (7)ك٨٦ رشب ٦٪٫ .. ظي

؛ ٣ٞٮؿ (9)ا٧٤ٕ٣ةء أكرث، كًلؾا إف ل٥ يك١ؿ ٔ٪ؽ (8)األرشبح املك١ؿة إذا ق١ؿ مةرب٭ة إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.9/591) مٮقٔٮ

 .(، ٨ٔ اث٨ ٔجةس 2679( ابلؼةرم )2)
ح اإلدمةع( 3)  (.9/589) مٮقٔٮ

 دٞؽ٦خ اإلمةرة إىل ػبلؼ ا٣ْة٬ؿيح كاث٨ أيب حلًل، كاهلل أ٥٤ٔ.( 4)

ح اإلدمةع( 5)  (.9/649) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 6)  (.9/586) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 623) ٠ٛةيح األػيةر( 7)  (.685، 683، 9/662) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 8)  (.9/682) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 9)  =(، كػة٣ٙ احل٪ٛيح يف ٔىري ٗري ا٣ٕ٪ت، ٚٞةلٮا/ ال حيؽ إال ٨٦ رشب ا٣ٞؽر املك١ؿ 9/663) مٮقٔٮ
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ِٟؽٍ » /اجليب  ِٟؽٍ  ُُكر ُمْف ٨َِب َخًْؽا، َوإِني ٦َِ٤ إِني ٦َِ٤ »/ ، كٝٮهل (9)«َضَؽامٌ  َخٌْؽ، َوُّكر ُمْف ِٓ ا١ْ
ِٓيِ َخًْؽا َف٠ِ َخًْؽا، َوإِني ٦َِ٤ ا١ُُب  َخًْؽا، َوإِني ٦َِ٤ اللي َٓ  .(2)«الي٥ِْؽ َخًْؽا، َوإِني ٦َِ٤ ا١ْ

١ٍؿي حمؿـ إدمةاع ا ﴿، ك٬ٮ ٨٦ ٠جةاؿ اذل٩ٮب؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)كالكُّ َٓ حُّ
َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ا  َّلَّ ٍَ ْ إِجَّ ٔٓا ُِ ٌَ َءا

رُ ٱ ٍب َ حبِۡسُ ٱوَ  ۡلب ٍَ ب َُطاُب ٱوَ  ل
َ ًُ ٱوَ  ۡلب َلٰ زب

َ ِو  ۡلب ٍَ َب َخ ِ ٌّ ٞس  َِ ٱرِسب يبَطٰ َخجُِتٔهُ ٱـَ  لشَّ يُِطَٔن  سب ًب ُتفب  90ىََػيَُّس
ا يُرِيُد  ٍَ َُ ٱإِجَّ يبَطٰ ًُ  لشَّ َُِس ٔكَِع ةَحب ن يُ

َ
َغآءَ ٱوَ  ىبَػَدَٰوةَ ٱأ َؾب رِ ٱ ِِف  ۡلب ٍب َ

حبِۡسِ ٱوَ  ۡلب ٍَ ب ًب َغَ  ل ُز َوَيُطدَّ
رِ 
َِ  هللِ ٱذِنب ةِِۖ ٱوََغ ٰٔ يَ َٔن  لطَّ ُٓ َِخ ٌُّ ُُخً 

َ
وب أ َٓ ٮؿي اهللً ، ك]املةاؽة[ ﴾91َذ ٨ى رىقي ٕى ةن/  ٣ى ى ٔىرشى يًف اخلى٧ًٍؿ 

ٮ٣ىحى  ٍع٧ي ال٧ى ة، كى ةًم٤ى٭ى ة، كىظى ةًربى٭ى ة، كىمى ٬ى ذىرًصى ٍٕ ٦ي ة، كى ٬ى رًصى ة،  اعى ٪ً٭ى آًك٢ى ثى٧ى ة، كى ٭ى ٕى بىةاً ة، كى ةًريى٭ى ٫ًٍ، كىقى إحًلى
ًمى 

ٍنرتى ال٧ي اةى  كى ى ٍنرتى ال٧ي ة، كى ى٭ى ي  ل  . (4)هلى
/ ؛ ٣ٞٮهل (5)كحيؿـ ا٤ٞ٣ي٢ اذلم ال يك١ؿ ٨٦ الرشاب اذلم يك١ؿ ٠سريق، كحيؽ مةرب٫

رِيُهُ » َٞ َؽ  َٟ ـْ َ
٢ِي٩ُُ٢ َضَؽامٌ ..  ٤َا أ َٜ ؽَ »/ ، كٝٮهل (6)«َذ َٟ ـْ َ

ؽَ  ٤َا أ َٙ ٗ  ٩ُ٨ْ٤ِ .. ُق ٩ُ٨ِْ٤ ا١ْ َٟ ٠ْ٥َُِ٘ء ا١ْ

=
                                         

.٦٪٫ 
كإ٧٩ة ظٞيٞح اخل٧ؿ  ،٬ٮ دلةز /كادٜٛ أوعةث٪ة ىلع تك٧يح دميٓ ٬ؾق األ٩جؾة مخؿا ٣س٨ ٝةؿ أكرث٥٬»ٝةؿ اجلٮكم/ 
 (.2119ٝج٢ ظؽير ) مك٥٤ رشح«. كاهلل أ٥٤ٔ ،٣ْة٬ؿ األظةدير ؛٬ٮ ظٞيٞح /كٝةؿ دمةٔح ٦٪٭٥ ،ٔىري ا٣ٕ٪ت

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 2113مك٥٤ )( 1)
، كوعع٫ اث٨ ظجةف ( ٨ٔ اجل٧ٕةف ث٨ بنري 3379(، كاث٨ ٦ةص٫ )9872(، كا٣رت٦ؾم )3676أثٮ داكد )( 2)

 كاألبلةين.(، 5398)
ح اإلدمةع(، 2/421) اإلٝ٪ةع( 3)  (.9/669) مٮقٔٮ
 (.69، كوعع٫ األبلةين، كظك٪٫ الٮاديع )( ٨ٔ أنف 3389(، كاث٨ ٦ةص٫ )9295ا٣رت٦ؾم )( 4)

 ابلؽر(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 2234(، كاحلةز٥ )5356، كوعع٫ اث٨ ظجةف )كصةء حنٮق اث٨ ٔجةس 
 (، كاألبلةين.8/711)

رشب٫ يف ٦ةء اقذ٭٤ٟ ٚي٫، أك أك٢ ػزبا ٔض٨ كحم٢ احلؽ ث٫/ إف اكف رصٚة كإف ل٥ يك١ؿ ٤ٞ٣ذ٫، خببلؼ ٦ة لٮ ( 5)
 دٝي٫ٞ ث٫، أك حل٧ة َجغ ث٫، أك ٦ٕضٮ٩ة ٬ٮ ٚي٫ .. ٚبل ظؽ ٚي٫.

، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ اث٨ ظجةف ( ٨ٔ صةثؿ 3393(، كاث٨ ٦ةص٫ )3689(، كا٣رت٦ؾم )3689أثٮ داكد )( 6)
 (.293(، كاألبلةين، كالٮاديع )5382)
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 .(9)«َضَؽامٌ 
؛ أل٫٩ ٦ٕة٩ؽ ل٤ٞؿآف (2)ك٨٦ اقذع٢ رشب اخل٧ؿ املض٧ٓ ىلع حتؿي٧٭ة .. ٚٞؽ زٛؿ إدمةاع

 إال أف يسٮف ٦ٕؾكرا جب٭٫٤.
 .(3)كحيؿـ لك َٕةـ َجغ خب٧ؿ إذا ّ٭ؿ يشء ٨٦ وٛةد٭ة ٤ٔي٫ إدمةاع

ْ  ِب ُشْ  ػر ضَ )ك  /(ؽِ ِٟ ْف ٥ُ ال
- ( 

َ
ِ  ؛ةً ْلَ سَ  نَ ٬ْ ُٓ بَ رْ أ ؛ (4)إدمةاع صرلة، كجيٮز أف يج٤ٖ ث٭ة اإل٦ةـ ز٧ة٩ني (اؽًّ ضُ  ُب ارِ اللي  نَ ا َك ذَ إ

ى اجلَّيًبُّ »/ ٣ٞٮؿ يلع  رلى ٌّ  صى َلي ، كى ةًجنيى ؿي ثى٧ى ٧ى خي ، كى نيى ًٕ ٍربى
ى
ثيٮ ثىٍسؿو أ

ى
ى أ رلى ، كىصى نيى ًٕ ٍربى

ى
٪َّحه  أ ، (5)«قي

 .(6)أظؽ، ٚ٭ٮ ادٛةؽ الىعةثح، كل٥ ي٪١ؿق ٚٞؽ ٫٤٧ٔ ٧ٔؿ 
ِ  ؛ةً ْلَ سَ  نَ وْ ْشُ ِْ وَ ) - ؛ ٧٠ؽثؿ كماكدت كأـ كدل، كجيٮز أف يج٤ٖ ث٭ة اإل٦ةـ (قي رِ  ٩ِ يْ ذِ  نَ ا َك ذَ إ

 أربٕني.
رشي٨ يف ا٣ٕجؽ .. دٕـيؿ، ٤ٚئل٦ةـ إزجةد٭ة كإقٞةَ٭ة؛  ٌٚق كالـيةدة ىلع أربٕني يف احلؿ ٔك

ؿى ظؽير  ٧ى حًلًؽ إًىلى خي ةدًلي ٍب٨ي الٍٮى ٤ىيًن ػى رٍقى
ى
/ أ ، ٝىةؿى يًٍبِّ ةى ا٣لٍكى بىؿى ٫ي  كى ٕى ٍكًضًؽ ٦ى ٮى يًف ال٧ٍى دىحٍذي٫ي كى٬ي

ى
ٚىأ

بىرٍيي  ُـّ ال حي كى ٤ٍعى َى ٮٍؼو كى ٔى جٍؽي الؿَّمٍحى٨ً ٍب٨ي  خى ٌّ كى ً ةفى كىيلعى َّٛ ةفي ٍب٨ي خى س٧ٍى ةدًلى ٍب٨ى  ،خي / "إًفَّ ػى ٤ٍخي ٞي ذى
حًل  ـى الٍٮى بلى ٟى الكَّ ٤ىيٍ ٔى  

ي
أ ؿى ٍٞ ٮى حى ٟى كى٬ي ٍ ٤ىيًن إًحلى رٍقى

ى
ى٧ًٍؿ  ،ًؽ أ ٮا يًف اخٍل ١ي ٧ى / إًفَّ اجلَّةسى ٝىًؽ اٍج٭ى ٮؿي ٞي يى كى

 / ؿي ٧ى ةؿى خي ٞى ، ذى ٮبىحى ٞي ٕي كا ا٣ٍ ىةٝىؿي حتى ٥ٍ »كى ٤ٍ٭ي ؾى ٚىكى ٪ٍؽى ًٔ ًء  الى ؤي ٥ٍ ٬ى ٌّ «٬ي ً ةؿى يلعى ٞى ١ًؿى »/ ، ذى ا قى اقي إًذى .. ٩ىؿى
ل ؾى إً  ،٬ى ل كى ؾى ا ٬ى ىل.. ذى ة٩يٮفى  ،اٍذرتى ًم ثى٧ى

رتى ٍٛ ى ال٧ٍي ة ٝىةؿى «كىىلعى ٟى ٦ى ةًظجى ٍٖ وى ث٤ًٍ
ى
/ أ ؿي ٧ى ةؿى خي ٞى ى  ،، ذى رلى ٚىضى

                                        
، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كامل٪ؾرم، كوعع٫ اث٨ ظجةف (، ٨ٔ اعئنح 9866ؾم )(، كا٣رت3687٦أثٮ داكد )( 1)

 (.9599(، كاألبلةين، كالٮاديع )8/713) ابلؽر(، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 5383)
ح اإلدمةع( 2)  (.9/674) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.9/715) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.9/742) مٮقٔٮ

 (.9717مك٥٤ )( 5)

 (.623) ٠ٛةيح األػيةر( 6)
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ةًجنيى  ةدًله ثى٧ى اًب  ،ػى ى ًٟ يًف الرشَّ ٧ً ٪ٍ٭ى ًٮمِّ ال٧ٍي ٞى ٢ً ا٣ٍ يًتى ثًةلؿَّصي
ي
ا أ ؿي إًذى ٧ى فى خي ٌلى ، كى ةًجنيى ؿي ثى٧ى ٧ى ى خي رلى .. كىصى

قي  ى رلى ةًجنيى صى نيى  ،ثى٧ى ًٕ ٍربى
ى
ى أ رلى ٣َّحي صى َـّ ٩ىٍخ ٦ً٪٫ٍي ال ًٙ ا٣َّيًت اكى ي ًٕ ٌَّ ٢ً ال يًتى ثًةلؿَّصي

ي
ا أ إًذى ةفي  ،كى س٧ٍى ى خي رلى ثي٥َّ صى

نيى  ًٕ ٍربى
ى
ةًجنيى كىأ  .(9)ثى٧ى

 :ِسِهِطُناِل ِبِسُغ دَِّح ِبِوُدُغُسِوُط ُو

ْوُط وُ ) ْ  ِب ُشْ  ػ  ضَ  ِب ٬ْ سُ ُشُ  /(ثٌ خي ـِ  ؽِ ِٟ ْف ٥ُ ال
اَكي ٤ُ  ِب ارِ اللي  نُ ٬ْ َٞ ) -9 أم ثة٣٘ة اعٝبل؛ ٚبل ظؽ ىلع ويب كال دل٪ٮف إدمةاع؛ لؿٚٓ ٥٤ٝ  (ًٙ

 اتللكيٙ ٔ٪٭٧ة.
؛ ٚبل ظؽ ىلع ٨٦ رشب اخل٧ؿ م١ؿ٬ة، كجيت ٤ٔي٫ أف يذٞةيأق ثٕؽ (اًراخَ ُمْ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -2

 زكاؿ اإل٠ؿاق.
ِ ََتِ ٢ْ مُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -3  ٤ًا ل

َ
أم مك٧٤ة؛ ٚبل ظؽ ىلع ذَل كمكذأ٨٦؛ أل٫٩ ال ي٤زتـ حتؿي٥  (مِ َك ضْ ْل

 اخل٧ؿ.
ِ ًَع  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -4 ِ ل ؛ ٚبل ظؽ ىلع ٨٦ ص٭٢ حتؿي٥ اخل٧ؿ؛ ٣ٞؿب ٔ٭ؽق ثةإلقبلـ، (٣ِ يْ ؽِ طْ الي ٥ًا ة

؛ ألف األظاكـ -كاملؿاد ث٭٥ ٨٦ ي٥٤ٕ حتؿي٥ اخل٧ؿ -أك ل١ٮ٫٩ ننأ يف ثةديح ثٕيؽا ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء 
 خببلؼ ٨٦ ٥٤ٔ اتلعؿي٥ كص٭٢ احلؽ؛ ٚإ٫٩ حيؽ.دذ٤ٕٜ ثة٥٤ٕ٣، 

ِ ًَع  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -5 ِ ل  ٥ًا ة
َ
ْ  ني أ ؛ ٣ٕؾرق ثةجل٭٢ ٚبل حيؽ ٨٦ رشب ٦ة ال يْ٪٫ مخؿا (ؽٌ َخْ  َب وْ ْشُ ٥َ ال

 ٧٠ة قجٜ.
 وَ ) -6

َ
َ لي أ ِ  ٩ُ بَ ْشَ  ي  ؛ ٠أف ي٘ه ث٧ٞ٤ح ٚحكي٘٭ة ثةخل٧ؿ؛ ل٤ؿػىح هل يف ذلٟ.(ةٍ رَ وْ َْضُ ل

؛ ألف (3)، كإذا أٝؿ ثةلرشب إدمةاع(2)إدمةاعكحيؽ النةرب إذا زجخ رشب٫ بنة٬ؽي٨ ٔؽ٣ني 

                                        
 املنلكٔ٪ؽ ا٣ُعةكم يف  (، كاذل٬يب، كحنٮق ٨ٔ اث٨ ٔجةس 8939(، كوعع٫ احلةز٥ )3329ادلارُٝين )( 1)

 (، كاذل٬يب. 8932(، كوعع٫ احلةز٥ )4449)

ح اإلدمةع( 2)  (.9/792) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  ( كذ٠ؿ أف ثٌٕ٭٥ امرتط اإلٝؿار مؿدني.9/799) مٮقٔٮ
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 الك ٨٦ ابلح٪ح كاإلٝؿار ظضح رشٔيح.
، كال ثي٧ني مؿدكدة، كال (9)أربٓ نكٮة إدمةاع، كال بن٭ةدة دنيال حيؽ بن٭ةدة رص٢ كامؿأك

 ث٥٤ٕ ا٣ٞةيض، كال ث٥٤ٕ ٗريق.
؛ الظذ٧ةؿ أف يسٮف ين٥ ٦٪٫ راحئح اخل٧ؿثأف يذٞيأ اخل٧ؿ، أك كال حيؽ ثة٣َقء كاالقت٪اكق 

اغ٣ُة أك م١ؿ٬ة؛ كألف ٗري اخل٧ؿ ينةرًل٭ة يف راحئذ٭ة، كاألو٢ ثؿاءة النؼه ٨٦ ا٣ٕٞٮبح، 
 كاحلؽكد دؽرأ ثةلنج٭ةت.

ٚةاؽة/ جيٮز د٪ةكؿ ٦ة يـي٢ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٗري األرشبح ٣ُٞٓ ٌٔٮ ٦ذآلك، أ٦ة األرشبح 
 دٕةَي٭ة ذللٟ. املك١ؿة .. ٚبل جيٮز

، كإػجةرق أ٩٭ة داء ال دكاء ٚي٭ة، (2)ٔ٪٫ جليه اجليب  ؛كحيؿـ اتلؽاكم ثرصؼ اخل٧ؿ
٣س٨ ال ظؽ ث٫ ل٤نج٭ح، كأ٦ة اتلؽاكم ث٧ة اقذ٭٤ٟ ٚي٫ .. ٚيضٮز إذا ل٥ جيؽ ٦ة يٞٮـ ٦ٞة٫٦ ٨٦ 

 ا٣ُة٬ؿات، اكتلؽاكم ثةجلضف ٗري اخل٧ؿ ثةلرشط املؾ٠ٮر.
أل٫٩ ال يـي٫٤ ث٢ يـيؽق، ٣س٨ ال ظؽ ٚي٫ ل٤نج٭ح، ٥ٕ٩؛ إف كحيؿـ د٪ةكؿ اخل٧ؿ ل٤ُٕل؛ 

 دٕني دلٚٓ اهلبلؾ .. صةز، ث٢ كصت.
 ؛ ل٤رضكرة.(3)كجيٮز إزا٣ح ا٣٘ىح ث٫ إذا ل٥ جيؽ ٗري٬ة إدمةاع

( ِ  ثً َٖ ١ُ  ثُ َٛ السي
َ
ْ  ؼُ عْ / أ ، ػؿج ث٫ أػؾ املةؿ ص٭ؿة ٚ٭ٮ ٩٭ت إف أذ٧ؽ ٚة٫٤ٔ (ثً يَ ْٙ عُ  ءِ الشي

                                        
ح ( 1) (، كٝؽ ظيك اخلبلؼ ٨ٔ ُٔةء كَةكس كاث٨ ظــ ٚأصةزكا م٭ةدة ا٣جكةء يف احلؽكد 9/798) اإلدمةعمٮقٔٮ

 ٤ُ٦ٞة.

أ٦ة ا٣رتيةؽ املٕضٮف ث٭ة كحنٮق ممة تكذ٭٤ٟ ٚي٫ ٚيضٮز اتلؽاكم ث٫ ٔ٪ؽ ٚٞؽ ٦ة يٞٮـ ٦ٞة٫٦ ممة حيى٢ ث٫ اتلؽاكم ( 2)
كم ثؾلٟ تلٕضي٢ مٛةء برشط إػجةر َجيت ٨٦ ا٣ُة٬ؿات اكتلؽاكم ث٪ضف ِكع٥ ظيح كبٮؿ، كلٮ اكف اتلؽا

 (.2/488) ابليضٮرم(، 2/423) اإلٝ٪ةعمك٥٤ ٔؽؿ ثؾلٟ أك ٦ٕؿٚذ٫ ل٤ذؽاكم ث٫. 

ح اإلدمةع( 3)  (، كذ٠ؿ ػبلٚة ٨ٔ ثٕي املةل١يح.9/697) مٮقٔٮ
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 ا٣ٞٮة، كاػذبلس إف أذ٧ؽ اهلؿب.
 َشْ وَ )

َ
ْ  ؼُ عْ ًًع/ أ ِ  ٩ِ ٢ِ رْ ٤ِ  زِ ؽْ ضِ  ٦ْ ٤ِ  ثً يَ ْٙ ٥ًا عُ ٢ْ ُُ  الِ ٥َ ال  .(ٍط وْ ُشُ ب

ٚٞٮهل/ )أػؾ املةؿ( ٚي٫ أ٫٩ يسٌق إػؿاص٫ ٨٦ احلؿز يف زجٮت الرسٝح كال ي٤ــ أف حيٮزق 
 إىل حنٮ ثحذ٫.

 كٝٮهل/ )املةؿ( أػؿج ٗريق اكالػذىةص.
 أػؿج ٦ة لٮ ل٥ يس٨ ٧٤ّة؛ ٨٧٠ أػؾ ٦ةهل ثٕي٪٫ أك ثؽهل يف مكأ٣ح ا٣ْٛؿ.كٝٮهل/ )٧٤ّة( 

 كٝٮهل/ )٨٦ ظؿز( أػؿج ٦ة لٮ أػؾق ٨٦ ٗري ظؿز؛ ٚبل يٕؽ قةرٝة ٔؿٚة.

ٌَُنِزَأ  :ِةَقِسالطَّ ا

( 
َ
ِ  نُ َك رْ أ  /ث٢ أربٕح (ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ َٛ السي
 ، ك٬ٮ اآلػؾ.(ٌق ارِ ـَ ) -9
 املأػٮذ.، ك٬ٮ املةؿ (ٌق وْ ْسُ مَ وَ ) -2
 ، كيه األػؾ.(ثٌ َٛ َسِ وَ ) -3
 .ومسوق ٩٨٤ -4

 :ِماِزُغُسِوُط الطَّ

ْوُط الفي )  /(ثٌ خي ـِ  قِ ارِ ُشُ
 .(غُ ٬ْ ٢ُ اْْلُ ) -9
 ؛ ٣ٕؽـ اتللكيٙ.(9)إدمةاع ٚبل ُٝٓ ىلع ويب كدل٪ٮف؛ (٠ُ ْٜ َٓ ا١ْ )وَ  -2
؛ ٚبل ظؽ ىلع ٨٦ رسؽ م١ؿ٬ة، كال ىلع امل١ًؿق، إال إف أمؿ أٔض٧ية يٕذٞؽ (ارُ يَ خِ عْ اِل )وَ  -3

ري  ضِل ٗك كصٮب ا٣ُةٔح، أك ٗري ممزي ثةلرسٝح ٢ٕٛٚ؛ أل٫٩ ٬ٮ الكةرؽ ظٞيٞح، كَل ٨٦ اأٔل

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.945 -91/939) مٮقٔٮ
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 .(9)امل٧زي آ٣ح هل
  امُ َِتَ ا١ْ )وَ  -4

َ
برسٝح ٦ةؿ مك٥٤  َلاذليُٞٓ ٚ ؛ ثأف يسٮف الكةرؽ مك٧٤ة أك ذ٦ية،(مِ َك ضْ اْل

 .(2)ال٣زتا٫٦ األظاكـ، ٧٠ة يُٞٓ املك٥٤ برسٝح ٦ةؿ املك٥٤ كاذلَل إدمةاع؛ أك ذَل إدمةاع
 .؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح(3)ال ينرتط احلؿيح ٚيُٞٓ الؿٝيٜ برسٝح ٗري قيؽق إدمةاعك
ِ  ٣ُ ٢ْ ِٓ ا١ْ )وَ  -5 ٚبل ُٝٓ ىلع ٨٦ ص٭٢ حتؿي٥ الرسٝح؛ ٣ٞؿب ٔ٭ؽق ثةإلقبلـ، أك  (٣ِ يْ ؽِ طْ الي ة

 ثٕؽق ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء؛ ألف األظاكـ ٦ذ٤ٕٞح ثة٥٤ٕ٣، ٚإف ٥٤ٔ اتلعؿي٥ كص٭٢ احلؽ .. ُٝٓ.
ْ  ٦َ ٤ِ  َلُ  نِ ذْ اْلِ  مُ ػَ َْ )و -6 ِ ٥َ ال  ؛ ٚإذا أذف هل املةلٟ .. ٚبل ظؽ؛ لكٞٮط ظ٫ٞ ثةإلذف.(ِٝ ال

 :ِمِوُسِطَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال   قِ وْ ْسُ ٥َ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

9- ( 
َ
كٝخ إػؿاص٫ ٨٦  ، كذلٟ أف يسٮف(4)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء٩ىةب رسٝح  (نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 ) (5)ػةله مى١ٮؾ (ارٍ ٨َ حْ دِ  َّ بُ رُ ) احلؿز
َ
  ٩ُ خُ ٥َ يْ ا رِ ٤َ  وْ أ

ٰ
ِ َذ ارِِق »/ ٣ٞٮهل ؛ (َٝ ل ُّ يَُػ الفي ٍَ ْٜ َل ُت

                                        
ثةلرسٝح ٢ٕٛٚ .. ٚإ٫٩ ال ُٝٓ ٤ٔي٫؛ ألف الك ٦٪٭٧ة هل اػذيةر يف خببلؼ ٦ة لٮ أمؿ ممزيا أك ظيٮا٩ة ٧٤ٕ٦ة ٠ٞؿد ( 1)

 اجل٤٧ح.
كإ٧٩ة ٨٧ً ٚي٧ة لٮ ٥٤ٔ ا٣ٞؿد ا٣ٞذ٢ ز٥ أرق٫٤ ىلع إنكةف ٚٞذ٫٤؛ ألف ا٣ٞذ٢ جيت ثةملجةرشة كا٣تكجت، خببلؼ احلؽ؛ 

 ٚإ٫٩ إ٧٩ة جيت ثةملجةرشة.
ح اإلدمةع( 2) ر إىل ٔؽـ وعح اإلدمةع يف ُٝٓ املك٥٤ برسٝح ( كٝؽ ػ٤ه ابلةظ914 - 91/911،  6/439) مٮقٔٮ

٦ةؿ اذلَل ٚٛي٫ ٝٮؿ ػبلؼ املن٭ٮر ٔ٪ؽ النةٕٚيح، كوعح اإلدمةع يف ثٞيح الىٮر ٦ٓ أ٫٩ ٢ٞ٩ ػبلؼ النريازم 
 ٨٦ احل٪ةث٤ح يف ُٝٓ اذلَل برسٝح ٦ةؿ املك٥٤، ١ٚأ٫٩ ل٥ يٕذربق.

ح اإلدمةع( 3)  (.925، 91/99) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.91/956) مٮقٔٮ

 ابليضٮرمك٬ؾا يف ٗري اذل٬ت أ٦ة اذل٬ت .. ٚةالٔذجةر ٚي٫ ثةلٮزف كإف ٤ٝخ ٝي٧ذ٫ ٨ٔ ربٓ دي٪ةر مى١ٮؾ. ( 5)
(2/496.) 
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ِّ دِي٨َاٍر  ًػاإِلي ِف ُرْب ِْ  .(9)«ََ٘ها
 )وَ  -2

َ
َل »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)إدمةاع (٩ِ ٢ِ رْ ٤ِ  زِ ؽْ ًزا ِبِ ؽَ حُمْ ) املرسكؽ كٝخ رسٝذ٫ (نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

َِؽي٦ُ  ٩ُ الْ ، َ٘إَِذا َى٥ي ٍٚ
٢ي َٓ ُّ اْلَُػ ِف َث٥ٍَؽ ٤ُ ٍَ ْٜ ُّ ِف َضِؽيَفِث .. ُت ٍَ ْٜ ، َوَل ُت ْج ِف َث٦ِ٥َ ال٥َِْش٦  َٓ ٍِ ُٛ

َت٠ِ،  َ ْج ِف َث٦ِ٥َ ال٥َِْش٦  ..  َ٘إَِذا آَوى ال٥َُْؽاحُ الْ َٓ ٍِ ُٛ»(3). 
، ٚيؼذ٤ٙ ثةػذبلؼ األمٮاؿ كاألظٮاؿ كاألكٝةت، ٚٞؽ يسٮف (4)كمؿصٓ احلؿز/ ا٣ٕؿؼ

اليشء ظؿزا يف كٝخ دكف كٝخ حبكت وبلح أظٮاؿ اجلةس كٚكةد٬ة كٝٮة الك٤ُةف 
٫ٕٛ ًػؾى ٨ٍ٦ً / ٌٚق ظؽير وٛٮاف ث٨ أ٦يح ، (5)ًك

ي
قي، ٚىأ اءى ؽى رًدى دىٮىقَّ ٍكًضًؽ كى ـى يًف ال٧ٍى ٫َّ٩ي ٩ىة

ى
أ

ةًر٫ًًٝ إًىلى اجلَّيًبِّ  ةءى بًكى ًق٫ً، ٚىضى
ٍ
ًٍخ رىأ ؿى ث٫ًً اجلَّيًبُّ  ،حتى مى

ى
ٮؿى  ٚىأ / يىة رىقي ٮىافي ٍٛ ةؿى وى ٞى ، ذى ٓى ُى ٍٞ ٍف حي

ى
أ

ةؿى  ٞى ، ذى ٝىحه ؽى ٤ىي٫ًٍ وى ٔى ايًئ  ا، رًدى ؾى رًٍد ٬ى
ي
ى٥ٍ أ ٮؿي اهللً  اهللً ل حِحَِِن ة٩ِِ »/ رىقي

ْ
ْن حَأ

َ
 .(6)«َذ٫َلي َرْت٠َ أ

، كال ىلع ػةا٨ ك٦٪١ؿ كديٕح ٔ٪ؽ اع٦ح (7)ٚبل ُٝٓ ىلع خمذ٤ف، كال ٦٪ذ٭ت إدمةاع
َائ٦ِِ  ١َحَْؿ لََعَ ال٥ُْْغَخ٢ِِؿ »/ ؛ ٣ٞٮهل ٔ٪ؽ أكرث٥٬ اعريح، كال ٦٪١ؿ (8)ا٧٤ٕ٣ةء

ْ
َوال٨ْ٥َُْخ٫ِِب واْل

                                        
 .( ٨ٔ اعئنح 9684(، كمك٥٤ )6789ابلؼةرم )( 1)

ح اإلدمةع( 2)  (، كظىك ػبلؼ ا٣ْة٬ؿيح يف ٔؽـ امرتاط احلؿز.952 - 945، 91/83) مٮقٔٮ

 ، كظك٪٫ األبلةين.( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2596( ك٬ؾا ٫ْٛ٣، كاث٨ ٦ةص٫ )4957(، كا٣جكةيئ )9791أثٮ داكد )( 3)

٠ًق .. كإف اكف حبى٨ ٠جيخو  ،امرتط يف إظؿازق دكاـ ال٤عةظ.. ٚإف اكف املرسكؽ ثىعؿاء أك مكضؽ أك مةرع  (4)
٫ٕ مؼه ثٞؿب٫ ثىعؿاء ٦سبل إف الظ٫ْ ث٪ْؿق هل كٝذة ٚٮٝذة كل٥ يس٨ .. حلةظ ٦ٕذةد يف ٦س٫٤. كزٮب ك٦ذةع  ًك

 ٝؽرد٫ ىلع ٦٪ٓ الكةرؽ... ٚبل. كرشط املبلظِ .. كإال  ٚ٭ٮ حمؿز،.. ٬٪ةؾ ازدظةـ َةرٝني 

ح اإلدمةع٩ه ٤ٔي٫ املؾا٬ت األربٕح ا٩ْؿ ( 5)  (.91/947) مٮقٔٮ

(، كاث٨ ٔجؽ 8/98) املؼذةرة(، كوعع٫ الٌيةء يف 2595(، كاث٨ ٦ةص٫ )4879(، كا٣جكةيئ )4349أثٮ داكد )( 6)
 (، كاألبلةين.8/652) ابلؽر(، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 4/563) اتل٪ٞيطاهلةدم يف 

ح اإلدمةع( 7)  (.238، 91/235، 8/59) مٮقٔٮ

صعؽق/ أف ال ُٝٓ  كأدمٕٮا ىلع أف املؿء إذا اقذٕةر اليشء ثي٥َّ »(/ 699-697)ر٥ٝ  اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 8)
 كأدمٕٮا أف ال ُٝٓ ىلع املؼذ٤ف.، كا٩ٛؿد إقعةؽ، ٚٞةؿ/ ٤ٔي٫ ا٣ُٞٓ؛ كٝةؿ أمحؽ/ ال أ٥٤ٔ محبنة يؽ٫ٕٚ ٤ٔي٫.

ح اإلدمةع، «كأدمٕٮا أف ال ُٝٓ ىلع اخلةا٨ كا٩ٛؿد إيةس ث٨ ٦ٕةكيح، ٚٞةؿ/ أ٫ُٕٝ.  =( كذ٠ؿ أف 91/239) مٮقٔٮ
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 ٌّ ٍْ  .(9)«َر
 )وَ  -3

َ
ِ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي أ ، ٚبل ُٝٓ (2)أم يف املةؿ املرسكؽ كال مج٭ح م٤ٟ (ٌٝ ٢ْ مِ  ٩ِ يْ ذِ  قِ ارِ ٢في ل

ىلع ٨٦ رسؽ ٦ةؿ ٩ٛك٫ ٨٦ يؽ ٗريق؛ ٧٠ؿد٭٨ كمكذأصؿ كمكذٕري ككًلي٢ كاعم٢ ٝؿاض 
  ىلع ٨٦ رسؽ ٦ةال يؽيع أ٫٩ ٦ةهل، أك يؽيع ٦ةال يٞةث٫٤ ٔ٪ؽ املرسكؽ ٦٪٫.كرشيٟ، كال

 )و -4
َ
؛ ٚبل ُٝٓ برسٝح ٦ةؿ أو٢و كٚؿعو ل٤كةرؽ، كال برسٝح (ثٌ ٫َ تْ كُ  ٩ِ يْ ذِ  َلُ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي أ

ٜو ٦ةؿى قيِّؽق  ؛ ملة هل٥ ٨٦ مج٭ح اجلٛٞح، كاحلؽكد دؽرأ ثةلنج٭ةت.(3)رٝي

 غسوط املطسوم ميُ:

 شوط ادسوق ٩٨٤ اذ٨ان/
 ؛ ٚبل ُٝٓ يف رسٝح ٦ةؿ ظؿيب؛ ألف ٦ةهل ٬ؽر.أن يس٬ن ٤ٓه٬م ادال -1
٨٦؛ ٣ٕؽـ ا٣زتا٦٭٧ة أ؛ ٚبل ُٝٓ يف رسٝح ٦ةؿ ٦ٕة٬ؽ كمكذأن يس٬ن م٢َتم الضكم -2

 اكحلؿيب.األظاكـ 
 .(4)إدمةاعكيُٞٓ مك٥٤ كذَل يف رسٝح ٦ةؿ مك٥٤ كذَل 

 :ِةَقِسالطَّ دَُّح

ِ  ػر ضَ ) ْ  ثِ َٛ السي ِ  ثِ َٓ ٥ِ شْ خَ ْف ٥ُ ال ُ ل ارُِق ٱوَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)إدمةاع (قِ ارِ الفي  ػِ يَ  ُّ ٍْ رَ / ِط وْ ٢شر  لصَّ

=
                                         

 ٗري٬ة ٨٦ األ٦ة٩ةت، كذ٬ت ا٣ْة٬ؿيح إىل ُٝٓ اخلةا٦.٨ؾ٬ت احل٪ةث٤ح ا٣ُٞٓ جبعؽ ا٣ٕةريح دكف 

، كوعع٫ ( ٨ٔ صةثؿ 2599(، كاث٨ ٦ةص٫ )4975(، كا٣جكةيئ )9448(، كا٣رت٦ؾم )4392، 4399أثٮ داكد )( 1)
 (، كاألبلةين.8/661) ابلؽر(، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 4457ا٣رت٦ؾم، كاث٨ ظجةف )

ح اإلدمةع( 2)  ( ذ٠ؿ ػبلؼ ا٣ْة٬ؿيح يف أف احلؽكد ال دؽرأ ثةلنج٭ةت.91/964) مٮقٔٮ

 .«كأدمٕٮا ىلع أف ال ُٝٓ ىلع ا٣ٕجؽ إذا رسؽ ٨٦ مٮالق» (/623)ر٥ٝ  اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 3)

ح اإلدمةع( 4) ( كٝؽ ػ٤ه ابلةظر إىل ٔؽـ وعح اإلدمةع يف ُٝٓ املك٥٤ برسٝح 914 - 91/911،  6/439) مٮقٔٮ
اذلَل ٚٛي٫ ٝٮؿ ػبلؼ املن٭ٮر ٔ٪ؽ النةٕٚيح، كوعح اإلدمةع يف ثٞيح الىٮر ٦ٓ أ٫٩ ٢ٞ٩ ػبلؼ النريازم  ٦ةؿ

 ٨٦ احل٪ةث٤ح يف ُٝٓ اذلَل برسٝح ٦ةؿ املك٥٤، ١ٚأ٫٩ ل٥ يٕذربق.
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ارِكَثُ ٱوَ  ْ ٱـَ  لصَّ ٔٓا َؽُػ ََ  رب ِ ٌّ ا َنَصَتا ََُؽَٰلى  ٍَ ِ ۢ ة ا َسَزآَء ٍَ ُٓ يبِدَح
َ
ًٞ هلُل ٱوَ  هللِر ٱخ ، ]املةاؽة[ ﴾38َغزِيٌز َضِهي

َْٛج ، َواْح٣ُ اللِ »/ كٝٮهل  ٍػ َسَ ٥ََث ة٨َِْج حُم٥َي ٌِ ني َ٘ا
َ
ُج يََػَ٪ا.. ل٬َْ أ ْٓ ٍَ َٜ َ١»(2). 

ٮا »/ ؛ ٣ٞؿاءة اث٨ مكٕٮد (3)إدمةاع (َنٰ ٥ْ اْلُ )كدُٞٓ أكال يؽق  ٕي ُى ةًرٝىحي ٚىةٍر الكَّ ةًرؽي كى الكَّ كى
ة ٧ى ةجى٭ي ٍح٧ى

ى
، كيه كإف اك٩خ مةذة إال أ٩٭ة دٛرس ا٣ٞؿاءة املذٮادؿة، كأل٩٭ة األكرث ٦جةرشة (4)«أ

 .ل٤رسٝح ٚ٪ةقت ابلؽء ث٭ة، كألف ُٕٝ٭ة أردع ٨ٔ الرسٝح
 .؛ أل٫٩ املؿاد ثةحلؽ ٔ٪ؽ اإلَبلؽ(5)إدمةاع (ِع ٬ْ ُٟ ا١ْ ) ٦ٛى٢ (٦َ ٤ِ )كدُٞٓ 
؛ أل٫٩ أريط كأثٕؽ حبؽيؽة ٦ةًيح دٕٚح كاظؽة -ثٕؽ ػ٤ٕ٭ة ٦٪٫ حبج٢ جيؿ ثٕ٪ٙ-كدُٞٓ 
 ٨ٔ الـيةدة.

ْ  د  رَ ) ٦ة ي٤ـ٫٦ ٨٦ (َّ ٤َ )٬ؾا  ِ  قِ وْ ْسُ ٥َ ال  )، (6)ثٕي٪٫ إدمةاع (يِقَ ةَ  نْ إ
َ
ِ  ِلِ ػَ ةَ  وْ أ ٧٠ة  (7)(َٗ ٢ِ حَ  نْ إ

 ؛ ألف ا٣ُٞٓ ظٜ هلل، كاملةؿ ظٜ لآلدَل، ٥٤ٚ يكٍٞ أظؽ٧٬ة اآلػؿ.يؿد امل٘ىٮب
ٔ٪ؽ  (مِ ػَ َٜ ا١ْ  ٠ِ ِه ْٙ ٤َ  ٦ْ ٰى ٤ِ ْسَ حُ ا١ْ  ٩ُ ٢ُ سْ رِ  ْج َٓ ٍِ ُٛ ..  ِّ ٍْ َٜ ا١ْ  ػَ ْٓ بَ )إىل الرسٝح  (دَ ًَع  نْ إِ َ٘ )

٧ؿ، كاث٨ ٔجةس (8)اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ، ك٣س٨ ثٕؽ ا٩ؽ٦ةؿ يؽق؛ (9)؛ لىعذ٫ ٨ٔ أيب ثسؿ، ٔك

=
                                         

 ابليضٮرم(، 2/426) اإلٝ٪ةع(، 625) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/949) حتٛح ال٤جيت(، 695)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)
ح اإلدمةع(، 2/493)  (.91/919) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اعئنح 9688(، كمك٥٤ )3475ابلؼةرم )( 2)

ح اإلدمةع(، كا٩ْؿ 629) ٠ٛةيح األػيةر (3) (، كذ٠ؿ ٨ٔ اث٨ ظــ أ٫٩ ال دذٕني احل٧ىن ث٢ 276 -91/272) مٮقٔٮ
 دسٌق ا٣حرسل، ٝةؿ/ ك٬ٮ ّة٬ؿ الكـ ٝذةدة.

(، ٦737٪ُٞٓ، كهل مة٬ؽ ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ٔ٪ؽ قٕيؽ ث٨ ٦٪ىٮر يف اتلٛكري ٨٦ قج٪٫ )(، كٝةؿ/ ٬ٮ 97247ابلي٭َق )( 4)
دً٪ىة / ك٫ْٛ٣/  اءى ا٬ًي٥ى ، ٝىةؿى / يًف ًٝؿى ٨ٍ إًثٍؿى ٥ٍ »خى ةجي٭ي ٍح٧ى

ى
ٓي أ ُى ٍٞ ةًرٝىةتي تي الكَّ ةًرٝيٮفى كى الكَّ  .«كى

ح اإلدمةع(، كا٩ْؿ 2/519) ابليضٮرم(، 2/433) اإلٝ٪ةع( 5)  ( كظيك ػبلؼ مةذ.289-91/276) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 624)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6)  (.91/57) مٮقٔٮ

 .«كأدمٕٮا ىلع أف الكةرؽ إذا ُٝٓ، أف املذةع يؿد ىلع املرسكؽ» (/624)ر٥ٝ  اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 7)

ح اإلدمةع( 8) ُةء كبٕي ا٣ْة٬ؿيح أف الؿص٢ ال دُٞٓ يف الرسٝح.288، 91/286) مٮقٔٮ  ( كذ٠ؿ ٨ٔ ربيٕح ٔك
 =كأدمٕٮا يف أف » (/629) اإلدمةع(، ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف 9249-3/9248) ٦ة وط ٨٦ آزةر الىعةثح يف ا٫ٞٛ٣ا٩ْؿ ( 9)
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 خلبل يٛيض دٮايل ا٣ُٞٓ إىل اهلبلؾ.
 ٠ؾلٟ. (ىٰ ْسَ حُ ا١ْ  هُ ػُ يَ ذَ ..  دَ ًَع  نْ إِ َ٘ )
ةًرؽو إًىلى اجلَّيًبِّ  / ٝةؿ/ٌٚق ظؽير صةثؿ ٠ؾلٟ؛  (َنٰ ٥ْ اْلُ  ٩ُ ٢ُ سْ ؽِ َ٘ ..  دَ ًَع  نْ إِ َ٘ ) يًجءى بًكى
 ، / ةؿى ٞى / «اْرُخ٬ُ٢هُ »ذى ةؿى ٞى ، ذى ؽى ى ة رسى ٧ى ٮؿى اهللً، إًجَّ يٮا/ يىة رىقي ةل ٞى ٬هُ »، ذى ُٓ ٍَ ، ثي٥َّ يًجءى «اْر ٓى ًُ ٞي / ذى ، ٝىةؿى

 / ةؿى ٞى ، ذى ةؿى «اْرُخ٬ُ٢هُ »ث٫ًً اثلَّةًجيىحى ٞى ، ذى ؽى ى ة رسى ٧ى ٮؿى اهللً، إًجَّ يٮا/ يىة رىقي ةل ٞى ٬هُ » /، ذى ُٓ ٍَ ، ثي٥َّ «اْر ٓى ًُ ٞي / ذى ، ٝىةؿى
/ يًجءى ث٫ًً اثلَّةثًلى  ةؿى ٞى ، ذى / «اْرُخ٬ُ٢هُ »حى ةؿى ٞى ، ذى ؽى ى ة رسى ٧ى ٮؿى اهللً، إًجَّ يٮا/ يىة رىقي ةل ٞى ٬هُ »، ذى ُٓ ٍَ يًتى ث٫ًً «اْر

ي
، ثي٥َّ أ

 / ةؿى ٞى ، ذى حى ٕى اثً ، ٝىةؿى «اْرُخ٬ُ٢هُ »الؿَّ ؽى ى ة رسى ٧ى ٮؿى اهللً/ إًجَّ يٮا/ يىة رىقي ةل ٞى ٬هُ / »، ذى ُٓ ٍَ ، «اْر حى يًتى ث٫ًً اخٍلىةًمكى
ي
، ٚىأ

ةؿى  ٞى ٤ىي٫ًٍ «اْرُخ٬ُ٢هُ » /ذى ٔى يٍ٪ىة  ٦ى رى ، كى يٍ٪ىةقي يًف ثرًٍئو ٞى ٍ٣
ى
ٍر٩ىةقي ٚىأ ى ذى٤ٍ٪ىةقي، ثي٥َّ اٍصرتى ٞى ٪ىة ث٫ًً ذى ٍٞ ٤ى ُى / ٚىةٍج ةثًؿه ، ٝىةؿى صى

ةى  ةرى  .(9)احٍلًضى
خلبل  ؛(2)أك ٗريق ممة يسٙ ٩ـؼ ادلـ إدمةاع د٨٬ ٦ٌ٘ل كي٧٘ف حم٢ ا٣ُٞٓ ثـيخ أك

 يرسم ٤ٔي٫ ٚيٞذ٫٤.
؛ أل٫٩ ل٥ يجٜ ٨٦ ٩سةهل إال اتلٕـيؿ، (رَ ؾ  ُْ )..  ٚرسؽ ثٕؽ ُٝٓ أٌٔةا٫ األربٕح (دَ ًَع  نْ إِ َ٘ )

ٔ٪ؽ اع٦ح  كظؽير األمؿ ثٞذ٫٤ يف املؿة اخلةمكح ٦جكٮخٚرسٝذ٫ ظيجبؾ ٦ٕىيح ال ظؽ ٚي٭ة، 
٤ي٫ إدمةع الىعةثح(3)ا٧٤ٕ٣ةء  .(4)، ٔك

=
                                         

ة  ٛى ت ٚي٫ ا٣ُٞٓ، ثي٥َّ اعد أ٫٩ ُٝٓ يؽ الكةرؽ إذا م٭ؽ ٤ٔي٫ ثةلرسٝح/ مة٬ؽاف، ٔؽالف، مك٧٤ةف، ظؿاف، ككو ٦ة جيى
 .«يُٞٓ

٧ؿ / »(7/294) اإلرشاؼ ىلع ٦ؾا٬ت ا٧٤ٕ٣ةءكٝةؿ يف  أ٩٭٧ة ُٕٝة يف  كٝؽ زجخ ٨ٔ أيب ثسؿ الىؽيٜ، ٔك
 .«الرسٝح احلؽ ثٕؽ احلؽ كالؿص٢

٫ٕٛ اث٨ ٔجؽ ا٣رب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 4978(، كا٣جكةيئ )4491أػؿص٫ أثٮ داكد )( 1) (، كاقت٪١ؿق ا٣جكةيئ كاذل٬يب، ًك
 (، كظك٪٫ األبلةين.8953(، كوعع٫ احلةز٥ )8/672) ابلؽر

ح اإلدمةع( 2)  (.91/312) مٮقٔٮ

الك٪ح مرصظح ». ٝةؿ امل٪ؾرم/ «٬ؾا احلؽير ٦جكٮخ ال ػبلؼ ٚي٫ ٔ٪ؽ أظؽ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٤ٔي٫»ٝةؿ النةِٚع/  (3)
 (.8/673) ابلؽر امل٪ريا٩ْؿ  .«غ كاإلدمةع ٨٦ األا٧ح ىلع أ٫٩ ال يٞذ٢ثةجلةق

ح اإلدمةع(، 2/947) حتٛح ال٤جيت( 4)  (.91/76) مٮقٔٮ
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( َٛ ٌِ ٍي  ُّ ا ْ  ٬َ / ٪ُ ِٚ يْ ؽِ ا١ ِ  مُ ََتِ ٢ْ ٥ُ ال  ل
َ
ْ  مِ َك ضْ ْل ْ  ارُ خَ غْ ٥ُ ال ِ  ُٗ يْ غِ ٥ُ ال ٍي ل ْ  ِٚ يْ ؽِ ٢ ِ  مُ اوِ َٜ ٥ُ ال  .(َلُ  زُ ُْبُ حَ  ٦ْ ٥َ ل

ٚٞٮجلة/ )امل٤زتـ لؤلظاكـ( م٢٧ املك٥٤ كاذلَل، كػؿج ث٫ ٨٦ ل٥ ي٤زتـ أظاكـ اإلقبلـ؛ 
 اكلىيب كاملض٪ٮف،  كاحلؿيب كلٮ ٦ٕة٬ؽا كمكذأ٦٪ة.

 كٝٮجلة/ )املؼذةر( ػؿج ث٫ امل١ؿق.
كٝٮجلة/ )املؼيٙ ل٤ُؿيٜ( ػؿج ث٫ ٨٦ أػةؼ يف ابلرل ثٞؿب ا٣٘ٮث ٤ٚحف ٨٦ ُٝةع 

 ا٣ُؿؽ، ث٢ ٬ٮ ٦٪ذ٭ت يٕـر ث٧ة يؿاق احلةز٥، كجتؿم ٤ٔي٫ أظاكـ ٗريق ٨٦ املضؿ٦ني.
٬ؾا إف اكف يف أ٢٬ ابلرل ٝٮة ىلع دٕٚ٭٥؛ ٚإف ًٕٙ أ٤٬٭ة ٨ٔ دٕٚ٭٥ .. اك٩ٮا يف ظس٥ 

 ُٝةع ا٣ُؿيٜ.
اذلم يذٕؿض آلػؿ ا٣ٞة٤ٚح، كيٕذ٧ؽ  مل٨ يربز هل( ػؿج ث٫ املؼذ٤فكٝٮجلة/ )املٞةكـ 

 .اهلؿب

 :ِلِيِسالطَّ ِعاِطَق ُهِهُح

ٞٮبح ُٝةع ا٣ُؿيٜ زةثذح ثةإلدمةع يف اجل٤٧ح ْ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)ٔك ُؤا ا َسَزَٰٓ ٍَ ََ ٱإِجَّ ِي  َّلَّ
َن ِِف  ۥَورَُشَٔلُ  هللَ ٱَُيَارُِبَٔن  ٔب َػ ۡرِض ٱَويَصب

َ ًب  ۡلب ِٓ يبِدي
َ
َع خ وب ُتَلؽَّ

َ
ْ أ ٔٓا ُت وب يَُطيَّ

َ
ْ أ ٔٓا يُ ن ُحَلخَّ

َ
ـََصاًدا أ

 ََ ٌِ  ْ ا ٔب وب يَُِف
َ
َب ِخَؾٍٰؿ أ ِ ٌّ  ً ُٓ ربُسيُ

َ
ۡرِض  ٱَوأ

َ ٞي ِِف  ۡلب ًب ِخزب ُٓ َ يَا  ٱَذٰلَِم ل جب ًب ِِف  لُّ ُٓ َ َغَذاٌب  ٓأۡلِخَرةِ ٱَول
 ًٌ  .]املةاؽة[ ﴾33َغِظي

األظٮاؿ، ك٣حكخ ىلع اتلؼيري؛ ألف اػذبلؼ األقجةب يٮصت ك٬ؾق األظاكـ ٦زن٣ح ىلع 
اػذبلؼ ا٣ٕٞٮبةت، كألف اتلؼيري يٛيض إىل أف يٕةٝت ٨٦ ٢ٝ صؿ٫٦ ثأ٤ِٗ ا٣ٕٞٮبةت، ك٨٦ 

 ٤ِٗ صؿ٫٦ ثأػٙ ا٣ٕٞٮبةت.
ٌِ َٛ  ٣ُ سْ ضُ )ك ٍي  ِّ ا  /ىلع أ٩ٮاع ٧٠ة قجٜ (ِٚ يْ ؽِ ا١

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.91/392) مٮقٔٮ
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 .ث٧ة يؿاق اإل٦ةـ ٨٦ ظبف أك رضب أك ٩ٌق (ؽُ يْ ؾِ ْٓ الي )األكؿ/ 
ِ )ك٬ؾا  َ  نْ إ َ وَ ) ماكٚبة هل، (٠ْ خُ ْٜ حَ  ٣ْ ل  يَ  ٣ْ ل

ْ
ْ  ؼِ عُ أ  ابلة٣ٖ ٩ىةب رسٝح ٨٦ ظؿز ٦س٫٤. (اَل ٥َ ال

؛ لآليح، ٚبل جيٮز خت٤يذ٭٥ كال ا٣ٕٛٮ ٔ٪٭٥، ك٣حف قبي٫٤ قبي٢ (٥ًاخْ ضَ  ٠ُ خْ َٜ ا١ْ )اثلةين/ (وَ )
 .(9)ا٣ٞىةص إدمةاع

ا٣ٞذي٢ ىلع ٦ةؿ .. كصت املةؿ يف ٦ٞةث٤ح ظ٫ٞ، كٝذ٢ ٝةَٓ ا٣ُؿيٜ ظؽا؛ كلٮ ٔٛة كيل 
 تلعذ٥ ٝذ٫٤.

ِ )٬ؾا ك َ وَ )ألػؾ املةؿ،  ٧ٔؽاماكٚبة هل  (٠َ خَ رَ  نْ إ  يَ  ٣ْ ل
ْ
ْ  ؼِ عُ أ ابلة٣ٖ ٩ىةب رسٝح ٨٦  (اَل ٥َ ال

 ظؿز ٦س٫٤.
 ل٥ يٞذ٢... ٫ بكإف ٝذ٢ ػُأ أك مج٫ ٧ٔؽ أك ٨٦ ل٥ يسةٚ 

 املةؿ .. ٚبل يذعذ٥ ٝذ٫٤، ث٢ قبي٫٤ قبي٢ ا٣ٞىةص.كإف ٝذ٢ ٧ٔؽا ال ألػؾ 
٨٦ ٦ٛى٢ ال١ٕت  (ىٰ ْسَ حُ ا١ْ  ٩ِ ٢ِ سْ رِ وَ ) ٨٦ ٦ٛى٢ ال١ٮع (َنٰ ٥ْ اْلُ  هِ ػِ يَ  ُّ ٍْ رَ )اثلة٣ر/ (وَ )

 .؛ لآليح ال١ؿي٧ح(2)دٕٚح كاظؽة
ك٬ؾا إذا أػؾ املةؿ ابلة٣ٖ ٩ىةب رسٝح ٚأكرث ٨٦ ظؿز ٦س٫٤ كال مج٭ح هل ٚي٫، كل٥ يٞذ٢ 

ِ ػِ يَ  وَ َنٰ ٥ْ اْلُ  ٩ِ ٢ِ سْ رِ ) ُٝٓ (٣ي ثُ )ماكٚبة،  ِ )٠ؾلٟ؛  (ىٰ ْسَ حُ ا١ْ  ه  وَ  دَ ًَع  نْ إ
َ
ْ  ؼَ عَ أ َ وَ  اَل ٥َ ال  .(٠ْ خُ ْٜ حَ  ٣ْ ل

 ثةملٮصٮدة.ا٠ذًق .. احل٧ىن أك الؿص٢ ا٣حرسل ٦ٛٞٮدةن احلؽ ٚإف اك٩خ 
ىلع  -إف اكف مك٧٤ة ٕؽ ٗك٫٤ كدسٛي٪٫ كالىبلة ٤ٔي٫ث- (3)(ُب ٢ْ الهي  ٣ي ثُ  ٠ُ خْ َٜ ا١ْ وَ ) -4

                                        
ة امؿئ، أك أثةق » (/629) اإلدمةعٝةؿ اث٨ امل٪ؾر يف ( 1) كأدمٕٮا أف أمؿ املعةرب إىل الك٤ُةف، كإف ٝذ٢ املعةرب أػى

ٮز يف ظة٣ح املعةربح.. يف ظة٣ح املعةربح  ح اإلدمةع، «أف ٔٛٮ َة٣ت ادلـ ال جيى (، ل١٪٫ ذ٠ؿ 353، 91/351) مٮقٔٮ
 اخلبلؼ ٨ٔ دمةٔح ٨٦ الك٤ٙ ال يؿكف حتذ٥ ٝذ٫٤، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت داكد كاث٨ ظــ.

ح( 2)  ( كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ اث٨ ظــ أ٫٩ لٮ ١ٔف .. وط.91/363) اإلدمةع مٮقٔٮ

(، 9/926) امل٘ين «اهلل دٕةىل ٝؽـ ا٣ٞذ٢ ىلع الى٤ت ٣ْٛة، كا٣رتديت ثح٪٭٧ة زةثخ ث٘ري ػبلؼ»ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح/ ( 3)
ح اإلدمةع  (.91/369) مٮقٔٮ
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  ثَ ذَ َل ذَ ) ػنجح كحنٮ٬ة
َ
 .زيةدة يف اتل٪١ي٢ ث٫؛ لآليح (9)(امٍ يي أ

ِ )ك٬ؾا   وَ ) ماكٚبة هل ٧ٔؽا، (٠خَ رَ  نْ إ
َ
ْ  ؼَ عَ أ ابلة٣ٖ ٩ىةب رسٝح ٨٦ ظؿز ٦س٫٤ كال  (اَل ٥َ ال

 مج٭ح هل ٚي٫.
كال يذعذ٥ ٗري ٝذ٢ كو٤ت؛ ٠أف ُٝٓ يؽق ٚة٩ؽم٢؛ ألف اتلعذ٥ د٤٘يِ حلٜ اهلل، ٚةػذه 

 ثةجلٛف اكل١ٛةرة.

 :ِلِيِسالطَّ ِعاِطَق ِةَبِوَتِب ُطُكِطا َيَم

( َ ِ  ًُ ُٜ ْف ي ٌِ َٛ  ثِ بَ ٬ْ خَ ة ٍي  ِّ ا ِي  ٠َ تْ رَ  ِٚ يْ ؽِ ا١ ِ  ؽِ َٙ ا١ َ  ثُ بَ ٬ْ ُٜ ُٓ ا١ْ  /٩ِ ة
ْ
ِ  ثُ اني اْل  ،ٝذ٫٤ كيه حتذ٥ي  (ًْ َٜ ذَ  ٩ِ ة

ٓي  ،٫كو٤جي  ََ ٱإَِلَّ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)٫ إدمةاعق كرص٤ً يؽً  كُٝ ِي ًب   َّلَّ ِٓ يب
ْ َغيَ ِدُروا ن َتلب

َ
ٌَِ َرتبِو أ  ْ حَاةُٔا

ْ ٱـَ  ٔٓا ٍُ يَ نَّ  غب
َ
ًٞ  هللَ ٱأ ؛ (3)إدمةاع، كال تكٍٞ ثةتلٮبح ثٕؽ ا٣ٞؽرة ٤ٔي٫ ]املةاؽة[ ﴾34َدُفٔرٞ رَِّضي

 ملٛ٭ٮـ اآليح.
، ٚإذا دةب ٝةَٓ ا٣ُؿيٜ كٝؽ ٠ـ٩ة كرسٝح ؛ثةيق احلؽكد ا٣يت هلل دٕةىلثةتلٮبح كال يكٍٞ 

 .اردست ظؽكدا ٗري احلؿاثح .. أٝي٧خ ٤ٔي٫
٫٩ ال يكٍٞ يشء ٦٪٭ة ٨ٔ ٚإ ،٦ةؿ ٠ٞىةص كظؽ ٝؾؼ، كردِّ كال تكٍٞ ظٞٮؽ ا٣ٕجةد ؛

إقٞةط ظ٫ٞ إف مةء، كا٣ٕؽكؿ ٨ٔ ا٣ٞىةص إىل ، ٣س٨ يسٮف لآلدَل ٝةَٓ ا٣ُؿيٜ ثذٮبذ٫
 ادليح ٠٘ريق ٨٦ اجل٪ةة.

                                        
 (.2/437) اإلٝ٪ةع٬ؾا إف ل٥ خيٙ د٘ري٥٬، ٚإف ػيٙ د٘ري٥٬ .. أ٩ـلٮا كلٮ ٝج٢ اثلبلث. ( 1)

ح اإلدمةع( 2) (، كيكٍٞ ُٝٓ احلؽ دجٕة لكٞٮط ُٝٓ الؿص٢؛ أل٩٭ة ٔٞٮبح كاظؽة؛ ٚإذا قٍٞ ثٌٕ٭ة 91/399) مٮقٔٮ
 .. قُٞخ ِك٭ة، كاهلل أ٥٤ٔ.

ح اإلدمةع( 3)  ػبلؼ بلٕي النةٕٚيح. ( كأمةر إىل91/379، 9/991) مٮقٔٮ
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ْ  ٦ِ َْ  عُ ٬ْ سُ / الؽر ثً َٖ ١ُ  ةُ دي الؽ  ) ِ  ءِ الشي ِ ْيِ  دَ َلٰ إ  .(ه
ِ  مَ َل ْـ اْلِ  ٩ُ ُٛ َل ٌَ  صر ِه يَ  ٦ْ ٤َ  ُّ ٍْ ًًع/ رَ َشْ وَ )   ٤ًاؾْ َْ  ؽٍ ْٙ سُ ة

َ
  ًل ٬ْ َٛ  وْ أ

َ
 أك ماك. (ًل ْٓ ِ٘  وْ أ

 (9))٨٦ يىط َبل٫ٝ( أػؿج الىيب كاملض٪ٮف كامل١ؿق، كم٢٧ احلؿ كا٣ٕجؽ كاملؿأةٚٞٮجلة/ 
 كاخلةاٙ.

ٚة٣ٕــ/ ٠أف يٕــ إف ل٥ حيى٢ ٠ؾا .. زٛؿ؛ ٚإ٫٩ يسٛؿ يف احلةؿ، كا٣ٞٮؿ/ ٠كت اهلل 
كرقٮهل كدي٪٫، كا٢ٕٛ٣/ اكلكضٮد ل٤ى٪٥، كالنٟ/ ٠أف ينٟ يف اهلل أك يف رقٮهل أك يف احلٮـ 

 اآلػؿ
ـْ )ثني أف حيى٢ يشء ٨٦ ذلٟ كال ٚؿؽ    اءً ؾَ ٫ْ خِ ا

َ
  اادً ٨َ ِْ  وْ أ

َ
ْْ  وِ أ ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ا(ادً َٜ خِ ا

﴿ ِ ة
َ
َِّا ََنُُٔض َوَُيبَػُب  كُوب أ ا ُن ٍَ ََّ إِجَّ ًب حَلَُلٔىُ ُٓ َ تلب

َ
ِ ٱَوىَهَِ َشد زُِءوَن  ۦَورَُشِٔلِ  ۦَوَءاَيٰخِِّ  هللَّ ٓب َخ ًب تَصب ُنُِخ

65  
َ
بب َؼآنَِفَۢة ةِد ًب ُجَػّذِ ُِِس ٌّ ُؿ َغَ َؼآنَِفثٖ  ػب ًب  إِن جَّ َد إِيَؿُِِٰس حًُ َبػب ْ كَدب َزَفرب َخِذُروا ًب ََل َتػب ُٓ  جَّ

ٌِنَي   .]اتلٮبح[ ﴾66ََكُُٔاْ ُُمبرِ

 غسوط السدة:

 ولهطث الؽدة شائً/
ٚبل حيس٥ ىلع مؼه ثةلؿدة ظىت يكجٜ هل إقبلـ وعيط أوبل، أك دجٕة  الوَل/ الـلم،

 ٣٘ري ادلار.
 ٚبل ردة لىيب لؿٚٓ ٥٤ٝ اتللكيٙ ٔ٪٫. والا٧يث/ اْل٬٢غ،
 ؛ لؿٚٓ ٥٤ٝ اتللكيٙ ٔ٪٫.(2)ٚبل ردة ملض٪ٮف إدمةاع والالث/ ا٠ٜٓ١،

؛ (9)ق إدمةاعٚبل يسٛؿ ٨٦ دس٥٤ ثسٛؿ ك٬ٮ ال يؽرم ٦ٕ٪ة والؽاةٓث/ ا٣٢ٓ١ ة٥ا ي٬ٜل،

                                        
 إذ يىط ٦٪٭ة د٤ُيٜ ٩ٛك٭ة إذا ٚٮض إحل٭ة.( 1)

ح اإلدمةع( 2)  (.886، 532، 91/511) مٮقٔٮ
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 ألف ا٥٤ٕ٣ رشط اتللكيٙ.
؛ ٣ٞٮهل (2)ٚبل زٛؿ ىلع ٨٦ أكؿق ك٤ٝج٫ ٧ُ٦نئ ثةإلي٧ةف إدمةاع واْلامفث/ العخيار،

ِ ﴿دٕةىل/  َ َزَفَر ة ِ ٱٌَ ِد إِيَؿِِِّٰ  هللَّ َۢ َبػب ُّ  ۦٓ ٌِ ُت رِهَ َوكَيب زب
ُ
َب أ ٌَ ِ  ۥإَِلَّ  ۢ ة َُّ ِ ه ٍَ ؽب َِ ٱٌُ يَؿٰ ِ

َ  ۡلب ٌَّ َوَلِٰسَ 
 ِ َح ة رِ ٱَُشَ ُسفب
ََ  ىب ِ ٌّ ًب َؽَغٞب  ِٓ يب

ا َذَػيَ رى ِ ٱَضدب ًٞ  هللَّ ًب َغَذاٌب َغِظي ُٓ َ ، كيف ظؽير ]اجلع٢[ ﴾106َول
جًٍؽ  /  اهللًخى ، ٝىةؿى ٮدو ٕي ٍك ٮؿي »ث٨ًٍ مى / رىقي حه ٕى جٍ ٫ي قى ٦ى ؿى إًٍقبلى ٭ى ٍّ ٨ٍ أى ؿى ٦ى كَّ

ى
فى أ ،  اهللًاكى ثيٮ ثىٍسؿو

ى
، كىأ

، كىوي  يَّحي ٧ى ٫ي قي ُّ٦
ي
، كىأ ةره َّ٧ خى ٮؿي كى ة رىقي َّ٦

ى
، ٚىأ ادي ؽى ٍٞ ال٧ًٍ ، كى ؿه ببًلى ، كى يٍته ٫ي ..   اهللً٭ى ٕى ٪ى ٧ى يًب  اهلليذى

ى
٫ً أ ِّ٧ ٕى ثً

ثيٮ ثىٍسؿو 
ى
ة أ َّ٦

ى
، كىأ ة٣ًتو ٫ي .. َى ٕى ٪ى ٧ى ٥ٍ  اهلليذى ةاًؿي٬ي ة قى َّ٦

ى
ٍٮ٫ً٦ً، كىأ ٞى ٥ٍ .. ثً ٮ٬ي ٣ٍبىكي

ى
، كىأ ٮفى ًلي رٍشً ٥ي ال٧ٍي ٬ي ؾى ػى

ى
ٚىأ

٭ى  ٍدرىاعى احٍلىًؽيًؽ، كىوى
ى
ؽو أ ظى

ى
٥ٍ ٨ٍ٦ً أ ة ٦ً٪ٍ٭ي ٧ى ٧ًٍف، ذى ٥ٍ يًف النَّ ك٬ي رىاديكا، إًالَّ .. ؿي

ى
ة أ ى ٦ى ٥ٍ ىلعى ادىة٬ي ٝىٍؽ كى إًالَّ كى

٫ي يًف  كي ٍٛ ٤ىي٫ًٍ جى ٔى ة٩ىٍخ  إ٫َّ٩ًي ٬ى
، ٚى الن ٤يٮا اهللًثبًلى ٕى ، ٚىضى افى ٍٮقي الًٍٮدٍلى ُى ٍخ

ى
كقي ٚىأ ؾي ػى

ى
ى ٝىٍٮ٫ً٦ً، ٚىأ ةفى ىلعى ، كى٬ى

ٮٚيٮفى ث٫ًً يًف  ُي ؽه  حى ظى
ى
ؽه أ ظى

ى
/ أ ٮؿي ٞي ٮى حى ، كى٬ي حى َّ١ ةًب ٦ى ٕى  .(3)«ًم

 :دَِّتِسُناِلِب ُلَعِفا ُيَم

ُ )ك ْ  اُب خَ تَ ْف ي ق ىلع ا٣سٛؿ، ٚإف دةب ٨٦ ءكال ي٧٭٢؛ ألف يف إ٦٭ةهل ثٞة (ًبا٬ْ سُ اًل وُ ضَ  ػر حَ ؽْ ٥ُ ال
ََ ﴿.. وط إقبل٫٦، كظ٨ٞ د٫٦؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ثأف يٞؿَّ ثةلن٭ةددني ىلع ا٣رتديت  ؛ردد٫ ي ِ كُو ىّذِلَّ

ا كَدب َشيََؿ  ٌَّ  ً ُٓ َ َفرب ل ْ ُحؾب ٔا ُٓ ْ إِن يَجَخ َٛاح٠َِ انلياَس »/ كٝٮهل  ،[38]األ٩ٛةؿ/  ﴾َزَفُرٓوا
ُ
ْن أ

َ
ِمْؽُت أ

ُ
أ

٬ُْل اللِ َضَّتي  ـُ ًػا َر ني حُم٥َي
َ
ْن َل إِٰلَ إِلي الُل َوأ

َ
٬ُ٢ا   يَْل٫َُػْوا أ َٓ َكةَ، َ٘إَِذا َذ لَةَ، َويُْؤح٬ُا الؾي ي٬٥ُا الهي ِٜ َويُ

 َٝ ِ لَِم، وَِضَفاُب٣ْ٫ُ لََعَ .. َذل ـْ ٚ  اِل ْم٬َال٣ْ٫َُ إِلي ِبَ
َ
َه٬٥ُا ٤ِِن  ِد٤َاَءُ٪٣ْ وَأ  .(4)«اللِ َْ

  نْ إِ َ٘ )
َ
٪٫ٞكصٮبة  (٠َ خِ ُٛ )..  ىلع ردد٫ (َصي أ ٔي / ٣ٞٮهل ، ال ثإظؿاؽ كحنٮق؛ (5)إدمةاع ثرضب 

=
                                         

ح اإلدمةع( 1)  (.91/878) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.91/884) مٮقٔٮ
 ( كاذل٬يب، 5238(، كاحلةز٥ )7183(، كوعع٫ اث٨ ظجةف )951اث٨ ٦ةص٫ )( 3)

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 22(، كمك٥٤ )25ابلؼةرم )( 4)

ح اإلدمةع( 5) ٨ ثٌٕ٭٥ أ٫٩ 619، 592، 91/513) مٮقٔٮ  =( كٝؽ ذ٠ؿ ٨ٔ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أ٫٩ دؤػؾ ٦٪٫ اجلـيح، ٔك
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َل ِدْح٩ُ٨َ .. »  .(9)«َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ ٦ْ٤َ ةَػي
 ؛ ملة يرتدت ىلع ٫٤ٕٚ ٨٦ ا٣ٛذ٪ح.ٔـر.. ٚإف ٝذ٫٤ ٗري اإل٦ةـ كإ٧٩ة يٞذ٫٤ اإل٦ةـ أك ٩ةاج٫، 

َ  ٣ُ سْ ضُ ) /ثٕؽ ٝذ٫٤ (٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )
ْ
؛ ٚبل ي٘ك٢ كال يس٨ٛ ٦ٓ اجلٮاز، كال يىًل ٤ٔي٫؛ (ِبْ ؽْ ال

ِ ﴿تلعؿي٧٭ة ىلع ال١ٛةر، ٝةؿ دٕةىل/  ِه ٰ َربب ًب لََعَ ا َوََل َتُل ةَدى
َ
اَت خ ٌَّ  ً ُٓ ِب ِ ٌّ َضٖد 

َ
َٰٓ أ  ﴾ۦٓ  َوََل حَُطّوِ لََعَ

؛ خلؿكص٫ ٦٪٭٥ ثةلؿدة، كجيٮز أف يؽ٨ٚ يف ٦ٞةثؿ ال١ٛةر، كال يٞرب يف ٦ٞةثؿ املك٧٤ني ،[84]اتلٮبح/ 
 قجٜ. كال جيت ث٢ جيٮز إ٣ٞةء صسذ٫؛ اكحلؿيب يف لك ٦ة

 :دَِّتِسُناِل ُوِلِم

َ بَ حَ .. ا ػًّ حَ ؽْ مُ  اَت ٤َ  نْ إِ َ٘ )ٚبل ييذرصؼ ٚي٫؛  (ٌف ٬ْ ُٛ ٬ْ مَ ) أم ٦ة ي٫١٤٧ ٨٦ ٦ةؿ (٩ُ ُٟ ٢ْ مِ )ك  يي
  /٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ ، وَ ةِ دي الؽ   ْيِ ضِ  ٦ْ ٤ِ  اُلُ وَ زَ 

َ
بليخ ٦ةؿ املك٧٤ني، ٚبل يؿز٫ كرزذ٫ املك٧٤ٮف كال  (ءٌ َفْ  ٩ُ ٧ي أ

، أل٫٩ ٣حف ث٧ك٥٤ كال اكٚؿو (2)٨٦ مٮرزي٫ املك٧٤ني كال ال١ٛةر إدمةاع ال١ٛةر، ٧٠ة أ٫٩ ال يؿث
 زٛؿا يٞؿ ٤ٔي٫.

ِ وَ )   نْ إ
َ
َ بَ حَ ..  ٣َ ٢َ ـْ أ أم ثٞةء م٫١٤ ىلع أمٮاهل، ٚرتد ٤ٔي٫، كي٤ـ٫٦ إػؿاج زٌلة ٦ة  (هُ اؤُ َٜ بَ  يي

 مؿ ٤ٔي٫ أيةـ ردد٫.
 ح.كاملؿأة املؿدؽة يف دميٓ ٦ة ذ٠ؿ اكلؿص٢ املؿدؽ؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣

اكملؿدؽ ث٘ري  (ػي حَ ؽْ مُ / ا٫َ بَ ٬ْ سُ ًػا وُ اضِ سَ )٨٦ مك٥٤ ثة٣ٖ اع٢ٝ ٗري ٦ٕؾكر  (ةِ َل الهي  كُ ارِ حَ )
 ؛ إل٩سةرق ٤ٕ٦ٮ٦ة ٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة.(3)٬ؾا يف دميٓ ٦ة دٞؽـ إدمةاع

=
                                         

 يكتذةب أثؽا، ٚي٪ْؿ يف وعح ٬ؾق اجلٞٮؿ.

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 3197ابلؼةرم )( 1)

ح اإلدمةع( 2)  (.91/546) مٮقٔٮ

ح اإلدم( 3)  (.9/372) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب(، 93) إدمةاعت ا٣ٕجةدات(، 91/779) ةعمٮقٔٮ
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إل٩سةرق كًلٛؿق جبعؽق ٍٚٞ ال ث٫ ٦ٓ ا٣رتؾ؛ ألف اجلعؽ لٮ ا٩ٛؿد .. اكف ٦ٞذٌية ل٤سٛؿ؛ 
٦ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة، كذلٟ صةرو يف صعؽ لك دل٧ٓ ٤ٔي٫ ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ ادلي٨ 
ٞٮؽ الٮادلي٨، كإثةظح ابليٓ  ثةلرضكرة؛ ٠ٮصٮب الـٌلة كالىيةـ كاحلش، كظؿ٦ح الـ٩ة كاخل٧ؿ ٔك

 كاإلصةرة كاجلاكح.
ا، ث٢ ٚإف أ٩سؿق صة٢٬ ٣ٞؿب ٔ٭ؽق ثةإلقبلـ أك حنٮق مم٨ خيًق ٤ٔي٫ .. ٤ٚحف مؿدؽ

َ٘ ٬ْ سُ اًل وُ ضَ  اُب خَ تَ ْف حُ َ٘ )يٕؿؼ احلس٥، ٚإف اعد ثٕؽ ذلٟ إل٩سةرق .. وةر مؿدؽا،    نْ إِ ًبا، 
َ
..  َصي أ

ْ  ٣ُ سْ ضُ  /٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ )كصٮبة ٧٠ة دٞؽـ،  (٠َ خِ ُٛ   يف لك ٦ة قجٜ. (٦َ حْ ػ  حَ ؽْ ٥ُ ال
ظىت خيؿج ( ًل َف َٞ )أك رشط ٨٦ رشكَ٭ة أك رًل٨ ٨٦ أرٌل٩٭ة املض٧ٓ ٤ٔي٭ة  (ا٫َ كُ ارِ حَ وَ )
ُ  ٣ٌ ٢ِ ْف مُ ) /(2)٦ٓ أذٞةد كصٮب٭ة كل٥ يجؽ ٔؾرا (9)رضكرد٭ة كٝخ ـْ  ٦ر َف ت كال ي٧٭٢؛  (اًل ضَ  ٩ُ خُ ابَ خَ تِ ا

َ ) كإف .. ػٌل قبي٫٤ ٨٦ ٗري ٝذ٢،دةب كوًل ( نْ إِ َ٘ ) ألف اإل٦٭ةؿ يؤدم إىل دؿؾ و٤ٮات،  ٣ْ ل
ؽ ثة٣ٞذ٢ إف أػؿص٭ة ٨ٔ - (ْب خُ حَ  ثٕؽ أف يُة٣ت إذا ًةؽ كٝذ٭ة ثأداا٭ة يف الٮٝخ، كيذٔٮ

ٔاْ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (٠َ خِ ُٛ )..  -الٮٝخ كَاُم
َ
ةَ ٱـَإِن حَاةُٔاْ َوأ ٰٔ يَ اْ  لطَّ ُٔ ةَ ٱَوَءاحَ ٰٔ َن ًب  إِنَّ  لزَّ ُٓ  هللَ ٱـََخئُّاْ َشبِييَ

 ًٞ ْن لَ إَِلَ إِلي الُل، »/ ، كٝٮهل ]اتلٮبح[ ﴾5َدُفٔرٞ رَِّضي
َ
َٛاح٠َِ انلياَس َضَّتي يَْل٫َُػوا أ

ُ
ْن أ

َ
مِْؽُت أ

ُ
أ

 َٝ ِ ٬ُ٢ا َذل َٓ َكةَ، َ٘إَِذا َذ لَةَ، َويُْؤح٬ُا الؾي ِٜي٬٥ُا الهي ٬ُل اللِ، َويُ ـُ ًػا َر ني حُم٥َي
َ
َه٬٥ُا ٤ِِن  ِد٤َاَءُ٪٣ْ .. وَأ َْ

لَ  ـْ ٚ  اِل ْم٬َال٣ْ٫َُ إِلي ِبَ
َ
 .(3)«ِم، وَِضَفاُب٣ْ٫ُ لََعَ اللِ وَأ

                                        
ثأف يرتًل٭ة ظىت ختؿج دميٓ أكٝةد٭ة ظىت كٝخ ا٣ٕؾر ٚي٧ة هل كٝخ ٔؾر، ٚبل يٞذ٢ ثرتؾ ا٣ْ٭ؿ ظىت د٘ؿب ( 1)

ف، كيف الن٧ف، كال ثرتؾ امل٘ؿب ظىت ي٤ُٓ ا٣ٛضؿ، كيٞذ٢ يف الىجط ث٤ُٮع الن٧ف، كيف ا٣ٕرص ث٘ؿكب الن٧
 ا٣ٕنةء ث٤ُٮع ا٣ٛضؿ.

ٚإف أثؽل ٔؾرا وعيعة ٠جكيةف، أك ثةَبل ٠ربد .. ل٥ يٞذ٢؛ أل٫٩ ل٥ يذعٜٞ ٦٪٫ د٧ٕؽ دأػري٬ة ٨ٔ الٮٝخ ث٘ري ( 2)
ٔؾر، ٣س٨ ٩أمؿق ث٭ة ثٕؽ ذ٠ؿ ا٣ٕؾر كصٮبة يف ا٣ٕؾر ابلة٢َ، ك٩ؽثة يف ا٣ٕؾر الىعيط، ٚإف ا٦ذ٪ٓ .. ل٥ يٞذ٢ ذللٟ. 

 (.2/456) اإلٝ٪ةع

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 22(، كمك٥٤ )25ابلؼةرم )( 3)
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 .(9)كلٮ أرص ىلع دؿؾ اجل٧ٕح، كٝةؿ/ "أ٩ة أوٌل ا٣ْ٭ؿ"، كال ٔؾر هل .. ٝذ٢ أيٌة
اَل »/ ؛ ٣ٞٮهل ال زٛؿاظؽا  كيٞذ٢ َٓ ْضَف٦َ ؛ َخُْؿ َن٬ََ٢اٍت اْذَتََى٦٫ُي الُل َت

َ
٦ْ٤َ أ

َت٣ي رُ 
َ
ُ٪٦ي ل٬َِْٛخ٦٫ِِي وَأ ٬َخ٦٫ُي وَُعُل٬َخ٦٫ُي ُوُى٬َءُ٪٦ي َوَنلي َؽ َلُ، .. ُٞ ِٙ ْٖ ْن َح

َ
َكَن َلُ لََعَ اللِ َخ٫ٌْػ أ

 ٠ْ َٓ ْٙ َؽ َلُ .. ٢ََ٘حَْؿ َلُ لََعَ اللِ َخ٫ٌْػ، إِْن َكاَء .. َو٦ْ٤َ ل٣َْ َح َٙ ة٩َُ .. َوإِْن َكاَء  ،َد ؼي ، ٚض٫٤ٕ حتخ (2)«َْ
 املنحبح، ك٬ؾا ال يسٮف يف ظٜ ٨٦ زٛؿق زٛؿ أكرب.

ْ )ٗريق ٨٦ ٔىةة  (٣ُ سْ ضُ )ثٕؽ ٝذ٫٤  (٩ُ ٥ُ ْٟ ضُ )وَ  ؛ ٚيضت د٘كي٫٤ كدسٛي٪٫ (ْيَ ٥ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال
، ٠كةاؿ أوعةب ال١جةاؿ كال ي٧ُف ٝربقكالىبلة ٤ٔي٫ كدٚ٪٫، كيؽ٨ٚ يف ٦ٞةثؿ املك٧٤ني، 

 كيؿز٫ كرزذ٫ املك٧٤ٮف. ٨٦ املك٧٤ني،  

 / الي ثً َٖ ١ُ  ؽُ يْ ؾِ ْٓ الي )
ْ
٥، ٚ٭ٮ ٨٦ يؼة، كي٤ُٜ أيٌة ىلع اتلْٕي٥ كاتلٛامل٪ةقت ٬٪، ك٬ٮ (ُب يْ دِ أ

 األًؽاد.
 ًًع/ حَ َشْ وَ )

ْ
ٰ ذَ  ٌب يْ دِ أ َٞ َل وَ  ٩ِ يْ ذِ  ػي  ضَ َل  ٍب ٧ْ لََعَ  .(اِْلً ََغ  ةَ ارَ ٙي  

ِٰت ٱوَ ﴿، ٝةؿ دٕةىل/ (3)كظس٥ اتلٕـيؿ زةثخ ثةإلدمةع تنَِي  لَّ
ب
ًب  ىبَػِٰطَشثَ ٱيَأ ٌَِ نَِّصآنُِس

ْ ٱـَ  ُِٓدوا تَشب ََّ ِِف  شب ُْ ِصُهٔ مب
َ
ْ ـَأ ُِٓدوا ًب  ـَإِن َش ُِِس ٌّ َبَػثى  رب

َ
ََّ أ ِٓ يب

ُُئتِ ٱَغيَ ََّ  ۡلب ُٓ ٰ َـّى َٔ ٰ َحَخ ٔبُت ٱَضتَّ ٍَ ب  ل
وب ََيبَػَو 

َ
ََّ َشبِيَلى هلُل ٱأ ُٓ َ انِ ٱوَ  15ل َ ٌِ  َّلَّ ا  َٓ ِ حَِحِٰ

ب
ًب يَأ ٔاْ  َٔ َف  ُِس رُِع غب

َ
يََطا ـَأ ضب

َ
ا  ـَإِن حَاةَا َوأ ٍَ ُْ اُذو

ر  ٓ ا ٍَ ُٓ ِب ا  هللَ ٱإِنَّ  َخ ًٍ اةىا رَِّضي َّٔ  .]ا٣جكةء[ ﴾16ََكَن حَ

                                        
 (.642) ٠ٛةيح األػيةر( 1)
(، 9739، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ٔجةدة ث٨ الىة٦خ 9419(، كاث٨ ٦ةص٫ )469(، كا٣جكةيئ )995أثٮ داكد )( 2)

(، كظك٪٫ 539(، كاألبلةين، كالٮاديع )3/97) املض٧ٮع(، كاجلٮكم يف 23/288) اتل٧٭يؽكاث٨ ٔجؽ ا٣رب يف 
 (.8/321) املؼذةرةالٌيةء يف 

ح اإلدمةع(، 2/499) اإلٝ٪ةع(، 659)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.9/777) مٮقٔٮ
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كَل ٦ٕىيح ال ظؽ ٚي٭ة كال ٠ٛةرة قٮاء أكة٩خ ظٞة هلل أـ آلدَل، كقٮاء اك٩خ ٨٦ 
 .(9)٦ٞؽ٦ةت ٦ة ٚي٫ ظؽ أـ ال .. ٚٛي٭ة اتلٕـيؿ اغبلة إدمةاع

 :ُِِلِدأَل ُزصََّعا ُيَم

ِ  رُ ؾي َٓ حُ ) ِ ؛ امِ ٤َ اْلِ  ادِ ٫َ خِ اسْ ة   ٦ْ خَ  ٍم اِٛ ٧َ  ٍب رَضْ وَ  ٍؿ بْ ضَ  ٬ِ طْ ٨َ ة
َ
ْ  دِ وْ ػُ  ضُ َنٰ دْ أ ِ  رِ ؾي َٓ ٥ُ ال  ثٍ يَ ِه ْٓ ٤َ  ُُك  ١

َ  ػي  ضَ َل  َٞ َل ا وَ ٫َ ل ، كإديةف ابل٭ةا٥، كقةاؿ االقذ٧ذةاعت املعؿ٦ح دكف (رِ وْ الؾر  ةِ ادَ ٫َ َل َٞ ؛ اِْلً ََغ  ةَ ارَ ٙي  
 الـ٩ة كال٤ٮاط.

ِّ  ٨٧ٚ أىت ٚؿامة زكصحن  يف ظة٣ح ال حت٢؛ ٠عةاي ك٩ٛكةء كحمؿ٦ح كوةا٧ح .. ٚبل  حن يَّ أك رسي
٤ي٫ اتلٕـيؿ.  ظؽ ٤ٔي٫ ٔك

يؽق .. ٔـر؛ أل٩٭ة ٦جةرشة حمؿ٦ح ث٘ري ٪عٮ ، ٚإذا اقذ٧ىن مؼه ث(2)كاالقذ٧٪ةء ظؿاـ
 إيبلج.

؛ أل٫٩ ٢ٕٚ حمؿـ، كال ظؽ ٤ٔي٭٨ (3)كتكةظٜ ا٣جكةء ظؿاـ، كيٕـرف ثؾلٟ إدمةاع
 كال يٞةس ىلع الـ٩ة ل٤ٛةرؽ. ؛ ٣ٕؽـ ادلحل٢ ٚي٫،(4)إدمةاع

؛ ألف ا٣ٕٞٮبةت ىلع ٝؽر اإلصؿاـ، كاملٕةيص ا٣يت ٩ه اهلل كال يج٤ٖ ثةتلٕـيؿ أدىن احلؽكد
ٔـ كص٢ ىلع ظؽكد٬ة أ٥ْٔ إز٧ة ٨٦ ٗري٬ة، ٚبل جيٮز أف دج٤ٖ ا٣ٕٞٮبح يف أ٬ٮف األمؿي٨ 

 ة.٧ٔٞٮبح أ٧ْٔ٭
ا كصت أف ي٪ٞه يف دٕـيؿق ٨ٔ ٔرشي٨ صرلةن .. ٚإف ٔـر ٔجؽا  ؿًّ كصت أف .. ، أك ٔـر ظي

 .ي٪ٞه يف دٕـيؿق ٨ٔ أربٕني صرلة؛ أل٫٩ أدىن ظؽ لك ٦٪٭٧ة

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.9/779) مٮقٔٮ

يأمؿ الٮاظؽة ٨٦ نكةا٫ ٚذزتر  كلٮ اقذ٧ىن الؿص٢ ثيؽ امؿأد٫ أك رسيذ٫ .. صةز؛ أل٩٭ة حم٢ اقذ٧ذة٫ٔ، كٝؽ اكف ( 2)
 كيجةرش٬ة كيه ظةاي.

ح اإلدمةع( 3)  (.9/496) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (، ل١٪٫ ظىك ٨ٔ الـ٬ؿم أف ٤ٔي٭٧ة اجلرل، كظاكق الـ٬ؿم ٨ٔ دمةٔح.9/498) مٮقٔٮ
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٦ٕىيح؛ ٧٠ة يف رضب الىيب ىلع ىلع كيف ٝٮهل/ )اغبلة( إمةرة إىل أ٫٩ ٝؽ يرشع اتلٕـيؿ ال 
يف ٦ٕىيح ال ظؽ ٚي٭ة كال دؿؾ الىبلة ثٕؽ ا٣ٕرش، كرضب املض٪ٮف ىلع األذل، كٝؽ يجذٌق 

يف زالت ذكم الىبلح، كٝؽ جيذ٧ٓ ٦ٓ احلؽ ٧٠ة يف الـيةدة ىلع أربٕني يف ظؽ ؛ ٧٠ة ٠ٛةرة
 اخل٧ؿ، كٝؽ جيذ٧ٓ ٦ٓ ال١ٛةرة؛ ٧٠ة يف إٚكةد يٮـ ٨٦ رمٌةف جب٧ةع ظ٤ي٤ح.

ُِ  ُماِزَفُيَما   :دََّخاِل ُسِيِصِعالتَِِِّي

َ  ؽُ يْ ؾِ ْٓ الي  ُق ارِ َٙ حُ )
ْ
  ثِ ذَ َل ذَ  ِفْ  ػي ال

َ
 / (اءَ يَ كْ أ

ِ  ٩ُ ِ٘ َل خِ اعْ ) -9 ٚأمؿق إىل اإل٦ةـ ٚإف رأل .. ػٛٙ، كإف رأل .. مؽد ؛ (اِس انلي  ِف َل خِ اعْ ة
ال ٚؿؽ ٚي٭ة ثني ؛ ػبلٚة ل٤عؽكد ا٣يت ظؽد٬ة اهلل قجعة٫٩ ٚبل يـاد ٚي٭ة كال ي٪ٞه ك(9)إدمةاع

يٓ كم١رث كمكذ٢ٞ، ث٢ ي٤ــ ٚي٫ احلؽ امل٪ىٮص.  رشيٙ كًك
َْ َٙ اللي  ازِ ٬َ سَ وَ ) -2 ، خببلؼ احلؽ ٚبل جيٮز النٛةٔح ٚي٫ ثٕؽ ث٤ٮغ (٩ِ يْ ذِ  ٬ِ ْٙ َٓ ا١ْ وَ  ثِ ا

ُّ ِف َضػ  ٦ِْ٤ ُضُػوِد »ألقة٦ح/  الك٤ُةف؛ ٣ٞٮهل  َٙ تَْل
َ
/ «؟!اللِ أ ، ثي٥َّ ٝىةؿى تى ُى ـى ٚىةٍػذى ، ثي٥َّ ٝىة

َق ذِي٣ُ٫ِ » ُٗ حََؽُك٬هُ، َوإَِذا َسَ ي ِ
َق ذِي٣ُ٫ِ الشي ٣ْ٫ُ َك٬ُ٧ا إَِذا َسَ جي

َ
ِي٦َ َرْت٢َُس٣ْ، أ َٝ اذلي َ٢٪ْ

َ
إِجي٥َا أ

 ُٗ ي ِٓ ، َواْح٣ُ .. اليي ٢َْي٩ِ اَلػي َْ َٛاُم٬ا 
َ
ُج يََػَ٪ا اللِ أ ْٓ ٍَ َٜ َْٛج ١َ ٍػ َسَ ٥ََث ة٨َِْج حُم٥َي ٌِ ني َ٘ا

َ
، (2)«ل٬َْ أ

اَ٘ »/ كٝٮهل  َٓ ِِن ٦ْ٤ِ َضػ  ٬ُ َت َٖ ُُػوَد ذِي٥َا ةَح٨َُْس٣ْ، َذ٥َا ة٢ََ ْػ وََسَب .. ا الْ َٜ  .(3)«َذ
 وَ ) -3

َ
ِ الي  ني أ ِ  َٗ ا١ أل٫٩ ٦جين ىلع رشط الكبل٦ح؛ خببلؼ احلؽ إذا اقذٮيف ىلع  (نٌ ٬ْ ٥ُ ْي مَ  ٩ِ ة

 كص٭٫ ٚرسل ىلع اجلٛف أك دك٩٭ة .. ٚبل ٧ًةف.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.9/781) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اعئنح 9688( كمك٥٤ )3475ابلؼةرم )( 2)

 (، كاذل٬يب، كاألبلةين.8956، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 4885(، ا٣جكةيئ )4376أثٮ داكد )( 3)
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َياُل  ْ وَ  ثُ ا١َ ٍَ خِ ـْ / اِل ثً َٖ ١ُ )اله   ُٔٙ دٛكري. (ُب ٬ْ ذُ ٬ُ ال
ْ وَ  ثُ ا١َ ٍَ خِ ْـ ًًع/ اِل َشْ وَ ) ٰ ا١ْ  ُب ٬ْ ذُ ٬ُ ال ِ  ْيِ َٖ لََعَ  .(ٚ  ضَ  ْيِ َٖ ة

 :ِلاِئالصَّ ِعَِِد ُهِهُح

ِ الهي  ُّ ذْ دَ ) ِ ) ىلع ٦ٕىٮـ يسٮف (9)(٠ِ ائ  ة
َ
 اَ٘  ٗ  عَ اْل

َ
كلٮ -٤ٔي٫ مؼه  وةؿ ، ٨٧ٚ(ٗ  عَ ْل

، كٝؽر ظؿي٫٧ ا٩ذ٭ةؾأك  ،أك أػؾ ٦ةهل كإف ٢ٝ ،يؿيؽ ٝذ٫٤ -مك٧٤ة أك دل٪ٮ٩ة أك و٘ريا أك ث٭ي٧ح
٨ ث٧اكف أك ٗريق .. ل٥ جيـ هل ا٣ٞذةؿ؛ أل٫٩ ٦أمٮر ثذؼ٤يه ٩ٛك٫ ثةأل٬ٮف.  ىلع ٬ؿب أك حتىُّ

ٚإف ل٥ يٞؽر ىلع ٬ؿب .. د٫ٕٚ ٔ٪٫ ثةألػٙ ٚةألػٙ، ٚإف أم١٪٫ ادلٚٓ ثةلالكـ، أك 
 يةح، أك االقذ٘ةزح ثةجلةس .. ل٥ يس٨ هل الرضب.الى

ٚإف ل٥ ي٪ؽٚٓ إال ثةلرضب .. ٫٤ٚ أف يرضب٫، كيؿايع ٚي٫ ا٣رتديت/ ٚإف أ٦س٨ ثةحلؽ .. ل٥ 
يرضب٫ ثةلكٮط، كإف أ٦س٨ ثةلكٮط .. ل٥ جيـ ثة٣ٕىة، كإف أ٦س٨ جبؿح .. ل٥ يُٞٓ ٌٔٮا، 

ل٤رضكرة كال رضكرة يف األز٢ٞ ٦ٓ كإف أ٦س٨ ثُٞٓ ٌٔٮ .. ل٥ ييٍؾ٬ًت ٩ٛك٫؛ ألف ذلٟ صٮز 
؛ أل٫٩ ٢٧ٔ ٦ة (2)إماكف حتىي٢ املٞىٮد ثةألق٭٢، ٚإف ٔؽؿ إىل ردجح ٦ٓ إماكف دك٩٭ة .. ٨٧ً

 ل٥ يؤذف هل ٚي٫.
.. ٚبل إز٥ الىةا٢ ىلع ذلٟ دٕٚة لىيةهل ٚإف ل٥ ي٪ؽٚٓ إال ثة٣ٞذةؿ ٚٞةد٢ ٨ٔ ذلٟ، كٝذ٢ 

ةءى ؛ ٚٞؽ (4)إدمةاع كال ٠ٛةرة (3)ٝي٧ح ث٭ي٧حكال ثٞىةص كال ديح كال ٧ًةف ىلع املىٮؿ ٤ٔي٫  صى

                                        
 ٔ٪ؽ ٤ٗجح ٨ّ ويةهل، ٚبل ينرتط د٤بك٫ ث٫ ظٞيٞح.( 1)

كيكتسىن ٨٦ ا٣رتديت ٦ة لٮ اتلع٥ ا٣ٞذةؿ ثح٪٭٧ة كامذؽ األمؿ ٨ٔ الٌجٍ، ٚتكٍٞ مؿااعة ا٣رتديت، ك٦ة لٮ اكف ( 2)
الىةا٢ ي٪ؽٚٓ ثةلكٮط كا٣ٕىة كاملىٮؿ ٤ٔي٫ ال جيؽ إال الكيٙ ٫٤ٚ الرضب ث٫؛ أل٫٩ ال ي١٧٪٫ ادلٚٓ إال ث٫، ك٣حف 

 (.2/449) اإلٝ٪ةعث٧ٞرص يف دؿؾ اقذىعةب الكٮط كحنٮق. 

ح اإلدمةع( 3)  (، كٝؽ ذ٠ؿ ػبلٚة يف ٧ًةف ابل٭ي٧ح إذا ل٥ دٕؿؼ ابل٭ي٧ح ثةألذل.99/321) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع(، 926) املؿادت( 4)  (.269، 99/82، 91/326) مٮقٔٮ
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ٮًؿ اهللً  ٢ه إًىلى رىقي /  رىصي ةيًل؟ ٝىةؿى ٍػؾى ٦ى
ى
٢ه ييًؿيؽي أ ةءى رىصي يٍخى إًٍف صى

ى
رىأ

ى
ٮؿى اهللً، أ / يىة رىقي ةؿى ٞى ََ٘ل »ذى

 َٝ َ ٩ِ ٤َال ٍِ ْٓ /  «ُت يٍخى إًٍف ٝىةدى٤ىيًن؟ ٝىةؿى
ى
رىأ

ى
/ أ /  «َٛاح٩ْ٢ُِ »ٝىةؿى ذى٤ىيًن؟ ٝىةؿى يٍخى إًٍف رى

ى
رىأ

ى
/ أ ٧َْج َك٫ِيػٌ »ٝىةؿى

َ
، «َ٘أ

 / ؟ ٝىةؿى ذى٤ٍذي٫ي يٍخى إًٍف رى
ى
رىأ

ى
/ أ  .(9)«ُ٪٬َ ِف انليارِ »ٝىةؿى

ِ ؛ (2)ٌب اسِ وَ )كأ٦ة ظس٥ ادلٚٓ .. ٚ٭ٮ  ْ  نَ ا َك ذَ إ   ٍؿ ْٙ جَ  ٦ْ ٤ًا ٤ِ ٬ْ ُه ْٓ ٤َ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ُل ٬ْ ُه ٥َ ال
َ
 ٍف ؽَ ٌَ  وْ أ

 
َ
كلٮ ٦ٕىٮ٦ة؛ إذ ٗري املٕىٮـ ال ظؿ٦ح هل، كاملٕىٮـ كٌلف الىةا٢ اكٚؿا  (٬ٍ ْي ُْ  ثِ َٓ َٙ ٨ْ ٤َ  وْ أ

ث٤ُخ ظؿ٦ذ٫ ثىيةهل، كألف االقتكبلـ ل٤اكٚؿ ذؿ يف ادلي٨، أك ٝىؽ٬ة مك٥٤ ٦٭ؽر ادلـ؛ 
ْو( ٠ـاف حمى٨، أك ٝىؽ٬ة ث٭ي٧ح؛ أل٩٭ة دؾثط القتجٞةء اآلدَل ٚبل كص٫ لبلقتكبلـ هلة،

َ
اكف  )أ

(الىيةؿ ىلع  ٍّ  )جلٛك٫ أك أل٫٤٬ أك ٣٘ري٥٬ كلٮ مل٭ؽرة كب٭ي٧ح  )ةُْي
َ
ِ ٤َ ػ  َٜ ٤ُ  وْ أ ؛ أل٫٩ ال قبي٢ (٩ِ اح

 .إىل إثةظذ٫
ِ سَ وَ ) ِ ؛ ؾٌ ائ ال ركح ٚي٫، أك ٚي٫ ركح كٝىؽ الىةا٢ االقتيبلء ٤ٔي٫، خببلؼ  (اًل ٤َ  نَ ا َك ذَ إ
 )، إدبل٫ٚ

َ
ِ  ُؿ ْٙ ا انلي ؼَ كَ وَ )، ؛ ٠ضرل ٦يذح ل٥ يؽثٖ، كٍلت ٩ةٚٓ، كمخؿ حمرت٦ح(اًناَه خِ اعْ  وِ أ  نَ ا َك ذَ إ

ِ الَه  ث٢ يك٨ ٔ٪ؽ ا٣ٛذ٪ح؛ ٣ٞٮهل  ،كلٮ دل٪ٮ٩ة، ٚيضٮز االقتكبلـ هل (مِ الي  نَ ٬ْ ُٜ ٥ًا حَمْ ٢ِ ْف مُ  ٠ُ ائ
َغْيِ اْبَِنْ آَدمَ »/  َٞ  .(3)«ُز٦ْ 

كادلٚٓ ٨ٔ ٩ٛف ٗريق إذا اكف آد٦ية حمرت٦ة .. اكدلٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫، ٚيضت ظير جيت، 
 كيجةح ظير يجةح.

 : ِةَنِيََِباِل الُفِتِِ

( ِ  إ
ٰ ذِ  نٌ ٬ْ ٥ُ ْي مَ  ثِ ٥َ يْ ٫ِ اْْلَ  ُف َل حْ قٮاء اكف ٦ةل١٭ة أك مكذٕري٬ة أك مكذأصؿ٬ة أك  (ػِ اْلَ  يْ لََعَ

                                        
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 941مك٥٤ )( 1)

٨ ادلٚٓ ٨ٔ ث٫ٌٕ، كإال ٚيضت أم ىلع ٨٦ ل٥ خيٙ ىلع ٩ٛك٫ أك ث٫ٌٕ أك ٦٪ٕٛذ٫ الك أك ثٌٕة، ك٬ؾا إذا ل٥ يس( 2)
 كإف ػةؼ ا٣ٞذ٢.

(، 5962، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ أيب مٮىس األمٕؿم 2214(، كا٣رت٦ؾم )4259أثٮ داكد )( 3)
 (.829(، كاألبلةين، كالٮاديع )376) االٝرتاحكاث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ يف 
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ِ ) اغوج٭ة ٘ري ث ـؿص٤٭ة أث ـاكف اإلدبلؼ ثيؽ٬ة أ قٮاء، ٝةاؽا أك قةاٞة أك را٠جة (ا٫َ َٓ ن ٤َ َك  نْ إ
٤ي٫ دٕ٭ؽ٬ة كظْٛ٭ة، ك٤ٕٚ٭ة ، كقٮاء أد٤ٛخ ٩ٛكة أـ ٦ةال حلبل أـ ذلٟ ٩٭ةرا؛ أل٩٭ة يف يؽق ٔك

 ٦جكٮب إحل٫، إال أف يٞرص وةظت املةؿ املذ٤ٙ يف ظ٫ْٛ؛ ٚبل ٧ًةف ىلع وةظت ادلاثح.
ال يف رٝجذ٭ة، كال يف ٦ةهل  (٩ِ يْ ٢َ َْ  نٍ ٬ْ ٥ُ ْي مَ  ْيُ َٖ ذَ )..  يس٨ ٦ٕ٭ة؛ ثأف اك٩خ ٤ٛ٦ذح (إِلي وَ )
ْش٥َاُء »/ ؛ ٣ٞٮهل (9)إدمةاع َٓ ٫َُ٢ا ُسَتارٌ ا١ ْٜ  ، أم ٬ؽر.(2)«َخ
( ِ  إ

َ َٛ  نْ إِلي  ٫َ ٍِ بْ رَ  ِفْ  صي
َ
ِ  وْ ا أ ِ ـَ رْ إ َ وَ  ا٫َ ال ْ َٜ حُ  ٣ْ ل ِ ٤َ  ص  ْ  ُٝ ال ٚي٨٧ٌ وةظت ادلاثح  (ِٗ ٢َ خْ ٥ُ ال

ى   ٝىىضى ؛ ٚٞؽ (3)إدمةاع ةًميىًح ثًةل٤َّي٢ًٍ ىلعى ِى ال٧ٍى ٍٛ فَّ ًظ
ى
ة، كىأ ٤ً٬ٍ٭ى

ى
ى أ ةًر ىلعى ًٍ ثًةجلَّ٭ى ااً ِى احٍلىٮى ٍٛ فَّ ًظ

ى
أ

٥ٍ ثًةل٤َّي٢ًٍ  ةًمحىذي٭ي ةثىٍخ ٦ى وى
ى
ة أ ةًميىًح ٦ى ٢ً٬ٍ ال٧ٍى

ى
ى أ فَّ ىلعى

ى
ة، كىأ ٤ً٬ٍ٭ى

ى
، كألف ا٣ٕةدة أف اجلةس حيْٛٮف (4)أ

٭٥ ٩٭ةرا كال ثؽ ٨٦ إرقةؿ املٮايش   خببلؼ ال٤ي٢.مـأر
ٚإف صؿت اعدة ٩ةظيح ثة١ٕ٣ف .. ا١ٕ٩ف األمؿ، كلٮ صؿت ا٣ٕةدة حبِٛ ادلكاب حلبل 

 ك٩٭ةرا .. ٨٧ً يف احلة٣ني؛ صؿية ىلع ا٣ٕةدة، كادجةاع ملٕىن اخلرب.

ْ  ٣ُ / ٪ُ ثً َٖ ١ُ  اةُ َٖ اْْلُ ) ِ  نَ وْ زُ وِ اشَ ٥ُ ال  .(ػ  طَ ٢ْ ل
ِ ُمَ  نَ ٬ْ ٥ُ ٢ِ ْف ًًع/ مُ َشْ وَ ) ِ  نَ ٬ْ ُٙ ا١ ِ  امِ ٤َ ْلِ ل  خَ ة

ْ
ٌِ ةَ ) قةاٖ ّة٬ؿا (٠ٍ يْ وِ أ َ  ثٍ َٞ ٬ْ كَ وَ  ا٨ًّ َُ  ٠ٍ ا  .(٣ْ ٫ُ ل

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.395، 99/393) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9791(، كمك٥٤ )6993ابلؼةرم )( 2)

ح اإلدمةع( 3) (، كظيك ٚي٫ اخلبلؼ ٨ٔ ال٤ير كبٕي احل٪ٛيح كأ٫٩ ي٨٧ٌ حلبل أك ٩٭ةرا، كاهلل 99/395) مٮقٔٮ
 أ٥٤ٔ.

(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ 2313(، كاحلةز٥ )6118، كوعع٫ النةِٚع، كاث٨ ظجةف )( ٨ٔ ا٣رباء 3571أثٮ داكد )( 4)
 (، كاألبلةين.9/99)
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 غسوط البػاة:

 ل٢تٖاة شوط، وه/و
ٚإف ل٥ يسٮ٩ٮا مك٧٤ني؛ ثأف اك٩ٮا أ٢٬ ذ٦ح أك ٔ٭ؽ ٦سبل ..  أن يس٬٧٬ا مف٥٢ي؛ -1

 ٚٞؽ ا٩ذٞي ٔ٭ؽ٥٬ كوةركا حمةربني.
أك ث٧٪ٓ ظٜ دٮص٫ ٤ٔي٭٥،  ثةملٕؿكؼ، اال٩ٞيةد هلإ٦ة ثرتؾ كلٮ صةاؿا،  أن ُيا٬ٙ١ا ال٤ام -2

، كقٮاء (9)ٞىةصآلدَل؛ ٠ ـأ ،٠عؽ ٦ةيل/ هلل دٕةىل؛ ٗريى  ـأاكلـٌلة،  ؛قٮاء اكف احلٜ ٦ةحلة
ٓ ٨٦ الىعؿاء ـٝؿيح أ ـا٩ٛؿدكا ثجرل أ ؛ ٚإف احنةزكا كل٥ خية٣ٛٮا اإل٦ةـ .. ل٥ يٞةد٤ٮا كإف مًٮ
 اكف هل٥ ٦٪ٕح.

٧٠ُةبلح  ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح يكت٪ؽكف إحل٫؛ أم حمذ٢٧ ـائٔأن يس٬ن ر٣ حأوي٠  -3
؛ ألف ٨٦ ػة٣ٙ يٕؿؼ ٨٦ ٝذ٢ ٔس٧ةف ظير أذٞؽكا أف ٤ٔيًّة  ،أ٢٬ وٛني ثؽـ ٔس٧ةف

 ث٘ري دأكي٢ .. اكف ٦ٕة٩ؽا ل٤عٜ.
، أك ل٥ دس٨ هل٥ مٮًلح، أك ٣حف ابلُبلف اكف اتلأكي٢ ُِٝعَّ ل٥ يس٨ هل٥ دأكي٢، أك ٚإف 

، كال ي٪ٛؾ ظس٥ (2)يأػؾكا أظاكـ ابل٘ةة، ث٢ ي٧ٌ٪ٮف ٦ة أد٤ٛٮق ٦سبلل٥ ..  ٚي٭٥ ٦ُةع
 ظس٥ ُٝةع ا٣ُؿيٜ.يف ذلٟ ٝةًي٭٥، كيسٮف ظ٧١٭٥ 

د١٧٪٭٥ ٨٦ ٦ٞةك٦ح اإل٦ةـ ظىت حيذةج يف دٕٚ٭٥ ك٦٪ٕ٭٥ إىل  ر٣ ك٬كثأن حس٬ن  -4
ُةع ٚي٭٥كال ثؽ هل٥ يف ذلٟ ٨٦  ِكٛح ٨٦ ثؾؿ ٦ةؿ كدمٓ رصةؿ، ٚإف  ٦ة٦ة،ي٪ىجٮق إكإف ل٥ ، ٦ي

 .(3)٤ٚحكٮا ث٘ةة.. اك٩ٮا أٚؿادا يك٭٢ ًجُ٭٥ 

                                        
كيؽػ٢ يف ٬ؾا لٮ دٞةد٢ ٚبذةف ٨٦ املؤ٦٪ني ٚأو٤ط ثح٪٭٥ اإل٦ةـ؛ أل٫٩ اكف ٨٦ ظ٫ٞ ٤ٔي٭٥ ٔؽـ املٞةد٤ح، كالؿٚٓ ( 1)

 (.529) ابليضٮرمإحل٫، ٚرتؾ ذلٟ اٚذيةت ٤ٔي٫، ك٦٪ٓ حلٜ ٦ذٮص٫ ٤ٔي٭٥. 

ـ ال٧ٌةف يف ابل٘ةة ٣ُٞٓ ا٣ٛذ٪ح كاصذ٧ةع اللك٧ح ٥ٕ٩ لٮ اكف هل٥ مٮًلح ثبل دأكي٢ .. ل٥ ي٧ٌ٪ٮا ٦ة أد٤ٛٮق؛ ألف ٔؽ( 2)
 (.2/447) اإلٝ٪ةعك٬ٮ مٮصٮد ٬٪ة. 

 ٚيرتدت ىلع إٔٚةهل٥ ٦ٞذٌة٬ة ظىت لٮ أد٤ٛٮا محبة .. ٧ً٪ٮق ٠ٞةَٓ ا٣ُؿيٜ.( 3)
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 :اِةَػُباِل اُلَتِق

 ؟يكأهل٥ ٦ة يسؿ٬ٮ٫٩ /ُٚ٪ة٩ةوعة ة ي٪يٞةد٢ اإل٦ةـ ابل٘ةة ظىت يجٕر إحل٭٥ رقٮال أ٦ كال
كإف اظذةصٮا إىل ٦٪ةّؿة  ،أزاهلة .. ٚإف ذ٠ؿكا هل ٧٤ْ٦ح يه الكجت يف ا٦ذ٪ةٔ٭٥ ٨ٔ َةٔذ٫

ظير ٩ةّؿ اخلٮارج  ملة ثٕس٫ يلع  إلزا٣ح النج٭ح .. ٩ةّؿ٥٬، ٧٠ة ٢ٕٚ اث٨ ٔجةس 
.. ىلع ابليغ كالنج٭ح أك أرصكا ثٕؽ إزا٣ح امل٧٤ْح  ،كإف ل٥ يؾ٠ؿكا محبةٚؿصٓ ٦٪٭٥ ٔؽد ٠جري، 

ََ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ز٥ أ٧٤ٔ٭٥ ثة٣ٞذةؿ ،٩ىع٭٥ ٌِ ٌِِنِيَ ٱِإَون َؼآنَِفَخاِن  ؤب ٍُ ب ْ ٱ ل َخَخئُا ٔاْ  رب يُِط ضب
َ
ـَأ

ا لََعَ  ٍَ ُٓ ٰ َدى ا  ـَإِۢن َبَؾجب إِضب ٍَ ُٓ َِ َرىٰ ٱةَحب خب
ُ ْ  ۡلب ٔا رِ  ىَِّت ٱـََؼٰخِيُ مب

َ
َء إََِلَٰٓ أ ٰ حَِفٓ ـَإِن ـَآَءتب  هللِ  ٱَتتبِِغ َضتَّ

 ِ ا ة ٍَ ُٓ َِ يُِطٔاْ ةَحب ضب
َ
لِ ٱـَأ كبصِ  ىبَػدب

َ
ْ  َوأ ٔٓا ِصِؽنيَ ٱ َُيِبُّ  هللَ ٱإِنَّ  ُؽ لب ٍُ ب  .(9)]احلضؿات[ ﴾9 ل

ىلع اإل٦ةـ أك ٩ةاج٫ إذا ل٥ ي٪ؽٚٓ رش٥٬ ث٘ريق؛ ظْٛة بليٌح  (ٌب اسِ وَ / اةِ َٖ اْْلُ  اُل خَ ِٛ )كى 
 اإلقبلـ كراعيح جل٧ةٔح املك٧٤ني؛ لآليح الكةثٞح.

ِ ) كيٞةد٤ٮف وٮاريغ كدثةثةت رضرق ٗري املٞىٮدي٨، ٚبل يٞةد٤ٮف ث٪عٮ  (٣ر ُٓ حَ  ا َل ٥َ ة
إال لرضكرة، ٠أف ٝةد٤ٮ٩ة ث٫ أك كٝ٪ةث٢ ٠جرية؛ خلبل يؤدم إىل ٝذ٢ ٨٦ ال حيذةج إىل ٝذ٫٤ ٦٪٭٥، 

 ؛ دٕٚة لرضر٥٬.ٚيٞةد٤ٮف ثؾلٟ ،أظةَٮا ث٪ة
  ٠ُ خَ ْٜ  حُ َل وَ )

َ
ٚبل ٝىةص .. ٚإف ٝذ٫٤ مؼه اعدؿ ؛ ال٩سٛةؼ رشق، (2)إدمةاع (٣ْ ٪ُ ْيُ ـِ أ

 .؛ ل٤نج٭ح٤ٔي٫
؛ ظىت د٪ٞيض احلؿب، كيذٛؿؽ دمٕ٭٥ -(3)كإف اكف وجية أك امؿأة-ال ي٤ُٜ أقري٥٬ ٥ٕ٩؛ 

 يؽػ٢ يف َةٔح اإل٦ةـ اػذيةرا ٚي٤ُٜ ٝج٢ ذلٟ.إالَّ أف  خلبل يٕٮد إىل دٞٮيح أوعةث٫ يف ا٣ٞذةؿ،

                                        
كإف ٤َجٮا ٨٦ اإل٦ةـ اإل٦٭ةؿ .. اصذ٭ؽ ك٢ٕٚ ٦ة رآق وٮاثة، ٚإف ّ٭ؿ هل أف اقذ٧٭ةهل٥ ل٤ذأم٢ يف إزا٣ح النج٭ح .. ( 1)

أ٦٭٤٭٥ ٦ة يؿاق كال يذٞيؽ ث٧ؽة، كإف ّ٭ؿ أف ذلٟ ال٩ذْةر ٦ؽد أك ٝٮة .. ل٥ ي٧٭٤٭٥ كإف ثؾلٮا أمٮاهل٥ كر٬٪ٮا 
 (.2/524) ابليضٮرمذراري٭٥. 

ح اإلدمة( 2)  (.91/494) عمٮقٔٮ

 (.2/524) ابليضٮرمحم٢ ذلٟ يف الىيب كاملؿأة كا٣ٕجؽ إف اك٩ٮا ٦ٞةد٤ني، كإال .. أ٤َٞٮا ث٧ضؿد ا٩ٌٞةء احلؿب. ( 3)
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ِ ػْ ٤ُ ) يتجٓ (َل وَ ) كال ٨٦ أ٣ٍق الكبلح ٦٪٭٥؛ ال٩ؽٚةع رشق، إال أف يسٮف ٦ذعؿٚة  (٣ْ ٪ُ ؽُ ة
 ٣ٞذةؿ.
ٰ سَ  ُٗ ذي ؼَ  يُ َل وَ )  أم ال يس٢٧ ٝذ٫٤؛ ال٩سٛةؼ رشق جبؿظ٫. (٣ْ ٫ِ َْيِ ؽِ لََعَ
ُ َل وَ )  ٤َ  ٠ُ ٥َ ْٓ خَ ْف  ي

ُ
؛ ألف اهلل ل٥ يجط أمٮاهل٥، ٨٦ ٦ةؿ أك قبلح إال لرضكرة (٣ْ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  ؼَ عِ ا أ

 كإ٧٩ة ٝٮد٤ٮا دٕٚة لرش٥٬ كٝؽ ا٩ؽٚٓ.
  ػَ ْٓ بَ ) إحل٭٥ ٦ة أػؾ ٨٦ أمٮاهل٥ كقبلظ٭٥ (در ؽَ يُ وَ )

َ
 رد٥٬ ل٤ُةٔح. ثذٛؿٝ٭٥ أك؛ (٣ْ ٪ِ َش   ٦ِ ٤ْ أ

؛ ألف (9)كال ي٨٧ٌ ابل٘ةة ٦ة أد٤ٛٮق ىلع أ٢٬ ا٣ٕؽؿ ظةؿ ا٣ٞذةؿ ٨٦ ٩ٛف ك٦ةؿ إدمةاع
٪يٮا أظؽا ٨٦ املٞذذ٤ني، كأل٩٭٥ ٦ذأكلٮف. ِّ٧  الىعةثح ل٥ يٌي

٥ٕ٩؛ ٦ة كصؽ يف أيؽي٭٥ ثٕؽ ا٣ٞذةؿ ٨٦ أمٮاؿ أ٢٬ ا٣ٕؽؿ .. كصت ردق ىلع أوعةث٫ 
ٮًؿ اهللً »؛ حلؿ٦ح أمٮاؿ املك٧٤ني، كٝةؿ الـ٬ؿم/ (2)إدمةاع ةبي رىقي ٍوعى

ى
كىلى زىةرىٍت كىأ

ي
إًفَّ ًٚذٍ٪ىحى اأٍل

ؽو ٨ٍ٦ً ٚى   ظى
ى
ى أ ؽٌّ ىلعى ة ظى ـى ًذي٭ى ة ٞى الى حي ذٍ٪ىًح، كى ًٛ ٍمؿى ا٣ٍ

ى
ٍ٭ًؽريكا أ ٍف حي

ى
ٍكا أ

ى
أ ، ٚىؿى سًريه ً٭ؽى ثىٍؽرنا ٠ى ٨ٍ مى ٍؿجو ًم٧َّ

ًكي٢ً 
ٍ
٫َّ٤ي ثًذىأ ًكي٢ً اٍقذىعى

ٍ
٫َّ٤ي ثًذىأ ةؿو اٍقذىعى الى ٦ى ٍؿآًف، كى ٞي ًكي٢ً ا٣ٍ

ٍ
٫َّ٤ي ثًذىأ ةصو اٍقذىعى ى ًٝىى الى ىلعى ٍؿآًف، كى ٞي ا٣ٍ

يٍ٪٫ًً  ٕى ءه ثً ٍ ؽى يشى ٍف ييٮصى
ى
ٍؿآًف ، إًالَّ أ ٞي  .(3)«ا٣ٍ

 ؛ أل٩٭٥ مك٧٤ٮف.(4)كال تكىب ذراري٭٥ كال نكةؤ٥٬ إدمةاع
ََ ِإَو﴿كاألو٢ يف أظاكـ ابل٘ةة/ ٝٮهل دٕةىل/  ٌِ ٌِِنِيَ ٱن َؼآنَِفَخاِن  ؤب ٍُ ب ْ ٱ ل خَخَئُا يُِطٔاْ  رب ضب

َ
ـَأ

ا لََعَ  ٍَ ُٓ ٰ َدى ا  ـَإِۢن َبَؾجب إِضب ٍَ ُٓ َِ َرىٰ ٱةَحب خب
ُ ْ  ۡلب ٔا رِ  ىَِّت ٱـََؼٰخِيُ مب

َ
َء إََِلَٰٓ أ ٰ حَِفٓ ـَإِن ـَآَءتب  هللِ  ٱَتتبِِغ َضتَّ

 ِ ا ة ٍَ ُٓ َِ  ةَحب
ْ يُِطٔا ضب

َ
لِ ٱـَأ كبصِ  ىبَػدب

َ
ْ  َوأ ٔٓا ِصِؽنيَ ٱَُيِبُّ  هللَ ٱإِنَّ  ُؽ لب ٍُ ب ، ٚٞؽ أمؿ اهلل ]احلضؿات[ ﴾9 ل

، «اٝذ٤ٮق»مل٨ يٞةد٢، كيٞةؿ ل٧٤٪٭ــ كاألقري كاملسؼ٨/ « ٝةد٤ٮا»ثٞذةهل٥، ال ثٞذ٤٭٥، كإ٧٩ة يٞةؿ/ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كذ٠ؿ ٝٮال ٨ٔ النةِٚع كركايح ٨ٔ أمحؽ أ٫٩ ي٨٧ٌ، ك٬ٮ ٝٮؿ اث٨ ظــ.432، 91/424) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.439) مٮقٔٮ

 (، كإق٪ةدق وعيط إىل الـ٬ؿم.2953ؽ ث٨ ٦٪ىٮر )قٕي( 3)

ح اإلدمةع( 4)  (.91/429) مٮقٔٮ
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٫ٞ٤ ثة٣ٌقء إىل أمؿ اهلل، كا٣ٌقء/ دؿؾ ا٣ٞذةؿ كا٣ٕٮدة إىل ا٣ُةٔح،  ك٦ة ٫٤ٕٚ يلع ث٨ أيب َة٣ت ٔك
ةى يٮـ اجل٢٧ كوٛني، ٚ  الى ابٍلىرٍصى ـى ىتَّ ٩ى بىرٍيي ظى ُـّ ال حي كى ٤ٍعى َى ٍرجى٢ى 

ى
/ أ ، ٝىةؿى يًٍؽ ث٨ًٍ كى٬ٍتو ٨ٍ زى ٕى

 ثًؾً 
ؿى ـى ىتَّ ٩ى ٍرجى٢ى ظى

ى
ة، ٚىأ ٤ىيٍ٭ى ٔى سى٫ي  ٕى فى بى ٌّ اكى ً ٤ًيًّة، كىيلعى ٔى ٟى  ً ل ٖى ذى جى٤ى ٙو ، ذى ٪ىيٍ ٍ٭٢ى ٍب٨ى ظي ٮا قى ؿىظي َى ، كى م ٝىةرو

٢ى  رٍقى
ى
/ ٚىأ يٍؽه ٮا، ٝىةؿى زى ؿىصي ةره ٚىؼى َّ٧ ٥ٍ خى دىة٬ي

ى
٤ىي٫ًٍ ، ثي٥َّ أ ٔى كا  ؤي ُى ٍب

ى
ٮٚىًح ٚىأ جَّةسو إًىلى ا١ٍ٣ي جٍؽى اهللً ٍب٨ى خى خى

كقي  ؤي ىتَّ ثىؽى ٥ٍ ظى ٬ي ة، كىدىاعى ةثًً٭٧ى ٍوعى
ى
بىرٍيً كىأ ُـّ ال حى كى ٤ٍعى َى  ٨ٍ َّٙ خى / ٚى١ى ، ٝىةؿى ٫ي ٕى جى ٦ى ؿى ٨ٍ ػى ٪ٍخ ًذي٧ى ٚى١ي

٥ٍ بى  ةدى٤ى٭ي ٞى بُّ ذى فى يىؾي ٨ٍ اكى ؿًؼي ًم٧َّ ٍُ نٍيه تى ٢ً خى ٍٮؿى اجٍلى٧ى ٧ٍفي كىظى بىًخ النَّ ؿى ٗى ة  ٧ى ٍ٭ًؿ، ذى ُّْ ًة ا٣ بلى ؽى وى ٍٕ

٪٫ٍي   .خى
 ٌّ ً ةؿى يلعى ٞى ًؿحينة»/ ذى ٮا صى ا ،الى ديًذ٧ُّ ٍؽثًؿن ذي٤يٮا ٦ي ٍٞ الى تى ٫ي  ،كى ٣ٍٍقى ًقبلىظى

ى
ٜى ثىةثى٫ي كىأ ٤ى ٍٗ ى

٨ٍ أ ٦ى ٮى .. كى ٭ي ذى
ة.ٚى٤ى٥ٍ يى  ،«آ٨٦ًه  ٬ى ًنيَّحى كىٍظؽى ٕى ٟى ا٣ٍ ٥ٍ إًالَّ د٤ًٍ ي٭ي ٨ٍ ًٝذىةل  سي

 ٌّ ًح ٚٞؿأ يلعى ٪ًي٧ى ٘ى ٤ًيًّة يًف ا٣ٍ ٔى ٮفى  ٧ِّ٤ي ًؽ ييسى ٘ى كا ثًة٣ٍ ةؤي /  ٚىضى ةؿى ٞى ، ذى ًؾقً اآليىحي ة إًفَّ »٬ى ٦ى
ى
/  اهللىأ ٮؿي ٞي حى

ْ ٱوَ ﴿ ٔٓا ٍُ يَ ُّ  غب نَّ هللِ ُُخَُص
َ
ءٖ ـَأ َِ ََشب ٌّ ُخً  ٍب ا َؽِِ ٍَ جَّ

َ
حى  [49]املةاؽة/  ﴾ُشٔلِ َولِيرَّ  ۥخ ةئًنى ٕى ً٥ٍ ٣ يُّسي

ى
 .«؟أ

ةفى اهللً جٍعى يٮا/ قي ةل ٞى ٪ىة !ذى ُّ٦
ي
 .أ

 / ةؿى ٞى ـه يًهى »ذى ا ؿى ظى
ى
 .«؟أ

 ٍ٥ ٕى يٮا/ جى  .ٝىةل
 / ٌّ ً ة»ٝىةؿى يلعى ـي ٦ً٪ٍ٭ى ٍؿي ة حيى ة ٦ى ٪ىةدً٭ى ـي ٨ٍ٦ً بى ٍؿي إ٫َّ٩ًي حيى

 «.ٚى
 / ذىًؽٍدفى »ٝىةؿى ٍٕ ٍف حى

ى
٤ىيًٍ٭٨َّ أ ٔى ٚى٤ىحٍفى 

ى
اأ رٍشن ٔى ؿو كى ٍم٭ي

ى
حى أ ٕى ٍربى

ى
ذًٍلى أ ٞى  .«؟٨٦ًى ا٣ٍ

يٮا/ ثىًلى   .ٝىةل
 / ٍزكىاًصً٭٨َّ »ٝىةؿى

ى
٨ي ٨ٍ٦ً أ ٓي كىاثلي٧َّ بي ٨َّ الؿُّ ى٭ي ٚى٤ىحٍفى ل

ى
 «.؟أ

يٮا/ ثىًلى   .ٝىةل
 / ٥ٍ »ثي٥َّ ٝىةؿى ى٭ي ال ٍمٮى

ى
كفى أ ؾي ػي

ٍ
ة ثىةؿي احٍلىذىةٍلى الى يىأ  «.؟!٦ى

 / ٨ٍ »ثي٥َّ ٝىةؿى ي ، ٦ى ٪رٍبى حٍبنة  يىة رى ؿىؼى مى ٍؾقي .. ٔى ػي
ٍ
رٍيًقً ، «ٚى٤ٍيىأ

دى ًؿ كى ٍك١ى ٕى فى يًف ا٣ٍ ة اكى  .(9)ٚىؿىدَّ ٦ى

                                        
 ( ثإق٪ةد ظك38988.٨اث٨ أيب محجح )( 1)
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( َ
ْ
َ  نَ ٬ْ كُ ارِ حَ  ةِ ْيَ تِ َٟ ا١ْ  َب سِ حَ ؽْ مُ  نَ وْ ؽُ ٙ  سَ يُ  نَ ٬ْ ٥ُ ٢ِ ْف مُ  مٌ ٬ْ َٛ / جُ ارِ ٬َ اْل

ْ
َْ ٥َ ال ، كيٞٮلٮف/ إف (ثَ ا

 كإثةظح. دار اإلقبلـ ثْ٭ٮر ال١جةاؿ ٚي٭ة دىري دار زٛؿ

 :ِجاِزَوَخاِل اُلَتِق

َ  اُل خَ ِٛ )
ْ
ِ ) ىلع اإل٦ةـ أك ٩ةاج٫؛ ٬ؾا (ٌب اسِ وَ  ِج ارِ ٬َ اْل  ٧َ ٬ْ ٢ُ احَ َٛ  نْ إ

َ
، ا٨َ خِ يَ تْ رَ  ٦ْ ا خَ ٬ْ سُ ؽَ عَ  وْ ا، أ

ِ وَ )، يف لك ٦ة قجٜ ٨٦ أظاكـ ٝذةهل٥ (اةِ َٖ ْْلُ َك  ٣ْ ٫ُ ٥ُ ْٟ ضُ وَ  ..  يٞةد٤ٮ٩ة، كال ػؿصٮا ٨ٔ ٝجٌذ٪ة (لي إ
ِ سَ  ْيُ َٖ ذَ ) جلة ٝذةهل٥؛ إال إف درضر٩ة ث٭٥؛ ٠أف أّ٭ؿكا ثؽٔذ٭٥، كػيش رًلٮف ثٕي ا٣ٕٮاـ  (ؾٍ ائ

 ٚإف ٝةد٤ٮا .. ٝٮد٤ٮا. ؛هل٥ ثةٔذٞةد ٝٮهل٥، ٚيذٕؿض هل٥ حل٪ؽٚٓ رش٥٬
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( ِ
ْ
 ، ٦أػٮذ ٨٦ املضة٬ؽة، كيه املٞةد٤ح؛ إلٝة٦ح ادلي٨.(اللِ  ٠ِ يْ بِ ـَ  ِفْ  اُل خَ ِٜ ا١ْ  ٬َ / ٪ُ ادُ ٫َ ال

كٌلف ، ك٬ٮ ٨٦ األمٮر امل٤ٕٮ٦ح ٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة، (9)يف قبي٢ اهلل مرشكع إدمةاع اجل٭ةد
 ؛ ٣ْٮا٬ؿ األد٣ح يف ذلٟ.(2)إدمةاع ثٕؽ اهلضؿة األمؿ ث٫ يف ٔ٭ؽ رقٮؿ اهلل 

؛ لىعح كاليذ٫، ك٦ٓ لك ثؿ كٚةصؿ ٨٦ (3)كيرشع اجل٭ةد ٦ٓ الك٤ُةف املذ٤٘ت إدمةاع
 ٚؿيٌح اجل٭ةد ثسرثة ا٣ٛكةد.؛ خلبل دذ٢ُٕ (4)املك٧٤ني إدمةاع

 اجل٭ةد ىلع ظة٣ني، للك ظةؿ ٦٪٭ة ظس٥/

 دَاد الطلب:

ْ )احلة٣ح األكىل/ ظ٧١٭ة  ٰ ؛ ثً ايَ َٙ ِٞ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال  /(لََعَ
- ( ْ ا ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/ ؛ (ْيَ ٥ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال َٓ حُّ

َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ْ  َّلَّ ْ َقٰخِئُا ُِٔا ٌَ ََ ٱَءا ِي ََ  َّلَّ ِ ٌّ ارِ ٱيَئَُُُسً  ُهفَّ

 ىب
ًب ِؽيبَظثى  وَ  َِشُدواْ ذِيُس ْ ٱَوحلب ٔٓا ٍُ يَ نَّ  غب

َ
َع  هللَ ٱأ خَّلِنيَ ٱٌَ ٍُ ب ، إذ ٠يٙ ٚبل ص٭ةد ىلع اكٚؿ، ]اتلٮبح[ ﴾123 ل

 ؟!يس٤ٙ ٝذةؿ ٩ٛك٫
ٮؿى ؛ لٌٕٛ٭ة، ك٣ٞٮؿ اعئنح (5)إدمةاع ٚبل ص٭ةد ىلع امؿأة؛ (رِ ٬ْ ُٞ اذلر ) - / ٝي٤ٍخي يىة رىقي

                                        
 (.2/538) ابليضٮرم(، 2/461) اإلٝ٪ةع( 1)

ح اإلدمةع( 2)  (.6/29) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.6/48) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.6/51) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 9889ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع(، 999) املؿادت( 5)  (.6/54) مٮقٔٮ
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 / ةؿى ٞى ٥ٍ؟ ذى ٕىسي ىة٬ًؽي ٦ى جني ك كى ـي ٍ٘ الى جى
ى
ْضَف٦ُ ١َسُ »اهللً، أ

َ
َْج٢َُ  ٦ي أ

َ
ورٌ / ٩ُ اِل٫َاِد وَأ ، َضزي ٤َُْبُ ، (9)«اَلزر

 كأل٩٭ة ال يك٭٥ هلة، كلٮ اك٩خ ٨٦ أ٢٬ اجل٭ةد .. ألق٭٥ هلة.
 ؛ ٧٠ة اكف اجليب (2)٥ٕ٩ جيٮز ا٣٘ـك ثة٣جكةء يؽاكي٨ املؿىض كيك٨ٕٛ اجلؿىح إدمةاع

 ي٫٤ٕٛ.
ِ اْْلَ ) - ؿى ، ٌٚق ظؽير (3)إدمةاع ٚبل ص٭ةد ىلع ويب؛ (ْيَ ِٖ ا١ ٧ى /  اث٨ًٍ خي يًن » ٝىةؿى ًى ؿى ٔى

ٮؿي اهللً  ـى  رىقي يًن يىٍٮ ًى ؿى ٔى يًن، كى ـٍ ً
، ٚى٤ى٥ٍ جيي ٪ىحن ةى قى رٍشى ٔى ٓى  ٍربى

ى
٩ىة اٍب٨ي أ

ى
أ ذىةًؿ، كى ًٞ ؽو يًف ا٣ٍ ظي

ي
ـى أ يىٍٮ

ًؽ،  ى٪ٍؽى يًن اخٍل ةزى صى
ى
، ٚىأ ٪ىحن ةى قى رٍشى ٔى ٍفى  ٩ىة اٍب٨ي مخى

ى
أ  .(4)«كى

 ؛ لؿٚٓ ٥٤ٝ اتللكيٙ ٔ٪٫.ٚبل ص٭ةد ىلع دل٪ٮف ؛(ءِ َل َٜ ُٓ ا١ْ ) -
- ( 

َ
ٚبل ص٭ةد ىلع رٝيٜ كلٮ أمؿق قيؽق، كال ٦جٕي كال ٦ؽثؿ كال  ؛(5)إدمةاع (ارِ ؽَ ضْ اْل

 ؛ جلٞى٭٥، كأل٫٩ ال جيت ٤ٔي٫ احلش، ٚةجل٭ةد أكىل.ماكدت
- ( ْ ةٚبل ص٭ةد ىلع مؿيي ل٤ٞذةؿ ثةبلؽف كاملةؿ؛  (ْيَ ِٓ يْ ٍِ خَ ْف ٥ُ ال ي٧٪٫ٕ ٨ٔ ٝذةؿ  مًؿ

ُلَّ ٦ُجٞح َّمٰ ٱىَّحبَس لََعَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (6)إدمةاع كرًلٮب إال ث٧نٞح مؽيؽة ٠عي خب
َ َضَرٞج َوََل  ۡلب

َرِج ٱلََعَ  غب
َ رِيِظ ٱَضَرٞج َوََل لََعَ  ۡلب ٍَ

ب  .[97]ا٣ٛذط/  ﴾َضَرٞجر  ل
٠كبلح كمؿًلٮب  ؛، كال ىلع ٨٦ ٔؽـ أ٬جح ا٣ٞذةؿ، كأٔؿجأُٝٓ يؽاعصـ؛ ٠ال ص٭ةد ىلع ك
َػَفآءِ ٱىَّحبَس لََعَ ﴿؛ لآليح الكةثٞح، ك٣ٞٮهل دٕةىل/ (7)إدمةاع ك٩ٛٞح ربَضٰ ٱَوََل لََعَ  لغُّ ٍَ ب َوََل لََعَ  ل

ََ ٱ ِي ا يُِفُِلَٔن َضَرٌج إَِذا ََُطُطٔاْ هللِ َورَُشِٔلِ  َّلَّ ٌَ  .[99]اتلٮبح/  ﴾ۦ  ََل ََيُِدوَن 

                                        
 (.9869ابلؼةرم )( 1)

ح اإلدمةع( 2)  (.6/55) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 9889ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع(، 999) املؿادت( 3)  (.6/59) مٮقٔٮ
 (.9868(، كمك٥٤ )2664ابلؼةرم )( 4)

ح اإلدمةع(، 9889ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع (5)  (.6/58) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 6)  (.6/62) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 7)  (.6/69) مٮقٔٮ
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ريق إال ثإذف أثٮي٫ إف اك٩ة مك٧٤ني، كلٮ اكف ا٣يح أظؽ٧٬ة  كحيؿـ ىلع رص٢ ص٭ةد بكٛؿ ٗك
 ، كدميٓ أوٮهل املك٧٤ني ٠ؾلٟ كلٮ كصؽ األٝؿب ٦٪٭٥ كأذف.(9).. ل٥ جيـ إال ثإذ٫٩ إدمةاع

ـظٙ.(2)ٮز مل٨ ظرض الىٙ أف يرتؾ اجل٭ةد إدمةاعكال جي   ؛ أل٫٩ ٨٦ اتلٮيل يٮـ ال
هل لك اعـ، ٚإف اظذيش إىل زيةدة .. زيؽ، كيٞٮـ  ؛ ٢ٕٛ٣ اجليب (مٍ ًَع  ُُكي ) كجيت ا٣٘ـك

٦ٞةـ ذلٟ أف ينع٨ اإل٦ةـ اثل٘ٮر ثة٣ٕؽد كا٣ٕؽد ٦ٓ إظاكـ احلىٮف كاخل٪ةدؽ كد٤ٞيؽ األمؿاء 
 ذلٟ.

ِ ٥َ يْ ذِ ) ك٬ؾا ِ  ارُ ٙي ُٟ ا١ْ  نَ ا َك ذَ ا إ ج ٨ٔ .. ٚإذا ٫٤ٕٚ ٨٦ ٚي٫ ٠ٛةيح ؛ (٣ْ ٪ِ دِ َل تْ ة قٍٞ احلىؿى
ا ََكَن ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)إدمةاع ابلةٝني ٌَ ُِٔنَ ٱَو ٌِ ؤب ٍُ ب ًب  ل ُٓ ِب ِ ٌّ كَثٖ  ِ ـِرب

ٌَِ ُُكّ ََل َجَفَر  ٔب َـّثى  ـَيَ حِلَِفُِرواْ َنٓا
ٔاْ ِِف  ُٓ ََخَفلَّ َِ ٱَؼآنَِفثٞ حّلِ ًب ََيبَذُروَن  ّلِي ُٓ ًب ىََػيَّ ِٓ ٔٓاْ إحَِلب ًب إَِذا رََسُػ ُٓ َم ٔب ، ك٣ٞٮهل ]اتلٮبح[ ﴾122َوحِلُِِذُرواْ كَ

ِت »/  ٤ي
ُ
ٚي لََعَ أ ُك

َ
ْن أ

َ
بِي٠ِ .. ل٬َْلَ أ ـَ ْرَخ٠ُ ِف 

ُ
ن  أ

َ
ييٍث، َول٬ََدِْدُت أ َٗ َسِ ْػُت َع٢ْ َٓ ُث٣ي  اللِ ٤َا َر

ْرَخ٠ُ 
ُ
ْضَيا، ُث٣ي أ

ُ
ْرَخ٠ُ ُث٣ي أ

ُ
ْضَيا، ُث٣ي أ

ُ
 .(4)«أ

 دَاد الدِع:

ٰ )كذلٟ  (٨ًايْ خَ )احلة٣ح اثلة٩يح/ ظ٧١٭ة الٮصٮب (وَ )  )لك  (لََعَ
َ
أك  (ارُ ٙي ُٟ ا ا١ْ ٫َ ٢َ عَ دَ  ةٍ ْلَ ةَ  ٠ِ ٪ْ أ

ل٥ يأذف هل  ظىت ىلع ٚٞري، ككدل ل٥ يأذف هل كادلق، ك٦ؽي٨ ٚيضت ؛(5)إدمةاع ٩ـلٮا ٝؿيجة ٦٪٭ة
ٰ )٠ؾلٟ جيت ٔي٪ة (وَ ) داا٪٫، كرٝيٜ ل٥ يأذف هل قيؽق، كامؿأة ل٥ يأذف هلة زكص٭ة،  نِ وْ دُ  ٦ْ  ٤َ لََعَ

أم ٨٦ ابلرلة امل٭ةدمح ٨٦ ال١ٛةر، كإف اكف يف أ٢٬ ابلرلة ٠ٛةيح؛ أل٩٭٥ يف  (ا٫َ ٨ْ ٤ِ  ْصٍ َٛ  ثِ اَ٘ َف مَ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.954، 6/63) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (، 6/34) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3) (، كٝؽ ذ٠ؿ ٝٮ٣ني/ أ٫٩ ٚؿض ٔني، كأ٫٩ مكذعت. ٤ٝخ/ ا٣ْة٬ؿ كاهلل أ٥٤ٔ أف ٬ؾي٨ 6/37) مٮقٔٮ
 ىلع ظة٣ني ال أ٩٭٧ة ػبلؼ يف أو٢ املكأ٣ح.

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9876(، كمك٥٤ )36ابلؼةرم )( 4)

ح اإلدمةع( 5)  (.6/39) مٮقٔٮ
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 إىل املٞةد٤ني كيىٕت دمٕ٭٥٬.٥ احلةصح ؤظس٥ احلةرضي٨، كألف احلةصح ال دذٞؽر ٚٞؽ دٛض
 أ٦ة ٨٦ ث٧كةٚح ا٣ٞرص .. ٚي٤ـ٫٦ امليض إحل٭٥ ٔ٪ؽ احلةصح ثٞؽر ال١ٛةيح ٍٚٞ.

ّي  /٬ٮ األقري  ؿ ث٫ ٨٦ احلؿبحني ظية.ًٛ ٨٦ 
ْ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كحيٮز أرس ال١ٛةر املعةربني إدمةاع وا ًب ـَُشدُّ ُْ ٔ ٍُ َُِخ ۡثب

َ
ٓ خ َٰٓ إَِذا ذَاَق ٱَضتَّ َٔ ب  ل

 ٌَ ا  ٌَّ ا ـَِدآءً ـَإِ ٌَّ ُد ِإَو  كأوعةث٫. ، كملة دٮادؿ ٨٦ ٢ٕٚ اجليب [4]حم٧ؽ/  ﴾َِّۢا َبػب
 وأسى الٟٙار لَع ٛف٥ي/

 ) ا١ٜف٣ الول/
َ
ِ  ارِ ٙي ُٟ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  ُم اِٛ انلي  ْيُ ـِ اْل  ِه ة

َ
  نٍ ٬ْ ٨ُ سُ  وْ ًتا أ

َ
  وْ أ

ُ
  ثٍ ذَ ٬ْ ٧ُ أ

َ
كلٮ يف ث٫ٌٕ؛  (ق  رِ  وْ أ

ِ يْ رِ رَ  ْيُ ِه يَ ) ٚ٭ؾا ا ة
  ِؿ ْٙ ٨َ ًٜ

َ
 َضاِم٠ٌ َضَّتي »/ كال يٛذٞؿ الػذيةر اإل٦ةـ؛ ٣ٞٮهل  (ْسِ اْل

ُ
أ ٌَ َل ح٬ُ

، َوَل َدْيُ َذاِت َح٠ٍْ َضَّتي َتِيَو َضْيَيثً  َّ ، دؿ ىلع أ٩٭٨ ي٤٧س٨، كي٪ٛكغ ٩سةظ٭٨ (2)«حََي
كهلؾا ال جيٮز ٝذ٢ ٬ؤالء يف احلؿب إال لرضكرة، ملة ٚي٫ ٨٦  ٨٦ أزكاص٭٨ ث٧ضؿد الكيب،

ٮؿي اهللً دٛٮيذ٭٥ ىلع املك٧٤ني، ٚٞؽ  جٍيىةفً  جىَهى رىقي ةًء كىالىِّ ذ٢ًٍ ا٣جِّكى ٨ٍ رى ، كأدمٓ (3)خى
 .(5)، ٚإف ٝةد٤ٮا .. ٝذ٤ٮا إدمةاع(4)املك٧٤ٮف ىلع ٔؽـ ٝذ٤٭٥ ٦ة ل٥ يٞةد٤ٮا

اكف يٞك٥  كيسٮ٩ٮف ٠كةاؿ أمٮاؿ ا٣٘٪ي٧ح/ اخل٧ف أل٫٤٬، كابلةيق ل٤٘ة٧٩ني؛ أل٫٩ 
 الكيب ٧٠ة يٞك٥ املةؿ.

ِ ) ٦٪٭٥ (٠ُ مِ َك ا١ْ ) األقري ا١ٜف٣ الان/(وَ )  ٠ُ َٓ ْٙ حَ )؛ ٚ٭ؾا (ثٍ يي ؽ  ضُ وَ  ةٍ رَ ٬ْ ُٞ ذُ وَ  ٠ٍ ْٜ خَ وَ  ٍغ ٬ْ ٢ُ تُ ة

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/236) مٮقٔٮ
 كوعع٫ األبلةين. ؽ ( ٨ٔ أيب قٕي2957( أثٮ داكد )2)

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9744(، كمك٥٤ )3195ابلؼةرم )( 3)
ح اإلدمةع، (5/24) االقذؾاكر( 4)  (.2/9139) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب(، 6/993) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 5)  (.6/923) مٮقٔٮ
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 ) كصٮبة (امُ ٤َ اْلِ  ٩ِ يْ ذِ 
َ
 /أمٮر (٦ْ ٤ِ ) لئلقبلـ كاملك٧٤ني (َي ضَ اْل

املٞةد٤ني ٨٦ ثين  ؛ ٚٞؽ ٝذ٢ اجليب (9)إدمةاع -مضةٔح كرأم ا٧٠ة لٮ اكف ذ-؛ (٠ٍ خْ رَ ) -9
ثرضب رٝجح، ال ثذعؿيٜ كيٞذ٢  ،(3)، كٝذ٢ ٔٞجح ث٨ أيب ٦ٕيٍ وربا ثٕؽ أرسق يٮـ ثؽر(2)ٝؿيْح

 كال د٘ؿيٜ ٦سبل.
دلة٩ة، إذا رأل اإل٦ةـ املى٤عح يف ذلٟ؛ ١٠ٮ٫٩ ٦ةابل إىل  ثذؼ٤يح قبي٫٤ ٤ٔ٫ي (٦  ٤َ وَ ) -2

اإلقبلـ أك ذا ٦ةؿ كرشؼ يؿىج ثةمل٨ ٤ٔي٫ إقبل٫٦ أك ٠ٙ رشق ٨ٔ املك٧٤ني؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 
﴿ ْ وا ًب ـَُشدُّ ُْ ٔ ٍُ َُِخ ۡثب

َ
ٓ خ َٰٓ إَِذا ذَاَق ٱَضتَّ َٔ ب ٌَ  ل ا  ٌَّ ا ـَِدآءً ـَإِ ٌَّ ُد ِإَو  ، كًل٧ة ٢ٕٚ اجليب [4]حم٧ؽ/  ﴾َِّۢا َبػب

 ثأرسل ٝؿيل يٮـ احلؽيبيح، كبس٧ة٦ح ث٨ أزةؿ، كبأيب ا٣ٕةيص ث٨ الؿبيٓ يٮـ ثؽر.
 ، كيسٮف/(اءٍ ػَ ِ٘ وَ ) -3
ثأرسل  ٨٦ ٦ةجلة اذلم يف أيؽي٭٥، ٧٠ة ٢ٕٚ رقٮؿ اهلل  ـقٮاء اكف ٨٦ ٦ةهل٥ أثةملةؿ  -

 .ثؽر
ث٧ك٥٤ أك أكرث، كمرشًلٮف كجيٮز أف يٛةدل مرشؾ كاظؽ ، ةألرسل ٨٦ املك٧٤نيأك ث -
، كٚةدل ٩ةقة ٨٦ (4)أقريي٨ ٨٦ املك٧٤ني ثأقري ٨٦ املرشًلني ؛ ٚٞؽ ٚةدل اجليب ث٧ك٥٤

 .(5)املك٧٤ني جبةريح ٨٦ الكيب
ِ وَ ) -4 ، إذا رآق اإل٦ةـ مى٤عح؛ ٨٧٠ اكف ٠سري ا٢٧ٕ٣ كال رأم هل كال (6)إدمةاع (اٍق َٛ رْ إ

أمٮاؿ ٠جٞيح  كظ٧١٭٥ ثٕؽ االقرتٝةؽمضةٔح، كال ٚؿؽ ثني ٠ٮ٫٩ ٠ذةثية أك كزجية، كلٮ ٔؿبية، 
 ا٣٘٪ي٧ح.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كٝؽ أمةر ابلةظر إىل ػبلؼ، كظس٥ ٤ٔي٫ ثةلنؾكذ.6/238) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ اخلؽرم 9768(، كمك٥٤ )3814ابلؼةرم )( 2)
 (، كاذل٬يب، كاألبلةين.2572، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ اث٨ مكٕٮد 2686أثٮ داكد )( 3)

 .( ٨ٔ ٧ٔؿاف ث٨ ظىني 9649مك٥٤ )( 4)

 .( ٨ٔ ق٧٤ح ث٨ األكٮع 9755مك٥٤ )( 5)

ح اإلدمةع(، 654) ٠ٛةيح األػيةر( 6)  ( كػة٣ٙ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٨٧ ال يٞؿكف ثةجلـيح.6/243) مٮقٔٮ
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 ، ٚي٫٤ٕٛ.و٤طظبك٭٥ ظىت يْ٭ؿ هل األكصت ..  اإل٦ةـ األو٤ط ٚإف ػٌق ىلع
ٚيُةبل٭٥ ..  ال١ٛةري ٗري األو٤يني اكملؿدؽي٨يف ال١ٛةر األو٤يني، أ٦ة  -٧٠ة دٞؽـ-ك٬ؾا 

 ٝذ٤٭٥... اإل٦ةـ ثةإلقبلـ؛ ٚإف ا٦ذ٪ٕٮا 

 / ٤َ ثً َٖ ١ُ  ثُ ٥َ يْ ٨ِ َٖ ا١ْ )
ْ
 ؛ لؿبط املك٧٤ني ٦ةؿ ال١ٛةر.(صُ بْ الؽ   ٬َ ٪ُ وَ  ،٣ِ ٨ْ ُٖ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ

 ًًع/ ٤َ َشْ وَ )
َ
  ٦ْ ٤ِ  اهُ ٧َ ؼْ عَ ا أ

َ
، كاملؿاد ممة ٬ٮ هل٥، ال ٦ة أػؾكق ٨٦ (9)إدمةاع (ًؽا٫ْ رَ  ٍب ؽْ ضَ  ٠ِ ٪ْ أ

مك٥٤ أك ذَل أك حنٮق ث٘ري ظٜ؛ ٚيضت ردق إحل٫ إف ٔؿؼ، كإال .. ٚ٭ٮ ٦ةؿ ًةآ أمؿق بليخ 
 املةؿ.

. (أ٢٬ احلؿب)كػؿج ثػ   املةؿي احلةو٢ ٨٦ املؿدؽي٨؛ ٚإ٫٩ يفء، ال ٗ٪ي٧حه
ا  ﴿كا٣٘٪ي٧ح ظبلؿ هلؾق األ٦ح إدمةاع؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ًب َضَؾَٰلى َؼّيِتى ُخ ٍب ا َؽِِ ٍَّ ْ ِم ]األ٩ٛةؿ/  ﴾ـَُُكُٔا

٨َائ٣ِ، »/ ، كٝؽ دٮادؿت الك٪ح ٝٮال كٕٚبل كدٞؿيؿا ىلع إثةظح ا٣٘٪ةا٥، ٝةؿ [69 َٖ ِض٢يْج ِلَ ا١ْ
ُ
وَأ

َضٍػ َرْتِِلْ 
َ
يٞك٥ ا٣٘٪ةا٥ إذا ظرض ا٣٘ـكة، كيٞؿ أمؿاءق ىلع ٝك٧٭ة  ، كٝؽ اكف (2)«َول٣َْ َت٠ِي ِل

 إف ل٥ حيرض، كصؿل ىلع ٬ؾا ػ٤ٛةؤق ٨٦ ثٕؽق، ك٬ؾا ٨٦ امل٤ٕٮـ ٨٦ ادلي٨ ثةلرضكرة.

 :ِةَنِيِيَػاِلِب ُلَعِفا ُيَم

 السؾب:

ِ  ُب ٢َ الفي ) أكال (ثِ ٥َ يْ ٨ِ َٖ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  ُّ ذَ ػْ يُ )ك ِ َٜ ٢ْ ل ٔجؽا،  ـأا أ٩ىث، ظؿ ـأ اذ٠ؿاكف ا٣ٞةد٢  قٮاء (٠ِ اح
٢َُت٩ُ »/ ؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮؿ اجليب ال ـرش٫َ اإل٦ةـ هل أ ـَ ٢َْي٩ِ ةَح ٨ٌَث .. ٩َُ٢َ٘  َْ ، (3)«٦ْ٤َ َرَخ٠َ َٛخِْيًل َلُ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/964) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ صةثؿ 529(، كمك٥٤ )335ابلؼةرم )( 2)

 .( ٨ٔ أيب ٝذةدة 9759(، كمك٥٤ )3942ابلؼةرم )( 3)
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ى
٤ىتى  فَّ اجلَّيًبَّ كيؽٚٓ إحل٫ الك٤ت ٨٦ رأس ا٣٘٪ي٧ح؛ أل ًف الكَّ ى٧ِّ ى٥ٍ خيي  .(9)ل

كآالت احلؿب، كاملؿًلٮب اذلم  جل٢ٕ،كا زيةب ا٣ٞذي٢ ا٣يت ٤ٔي٫، كاخل٬ٙٮ  /الك٤تك
 َُّ ٮؽ، كامل٪ُٞح، ٝةد٢ ٤ٔي٫، أك أمك٫١ ثٕ٪ة٫٩، كالرسج، كال٤ضةـ، ك٦ٞٮد ادلاثح، كالًكٮار، كا٣

، ٌٚق ظؽير ق٧٤ح ا٣يت دٞةد ٫ٕ٦ةٝح كيه ا٣يت ينؽ ث٭ة الٮقٍ، كاخلةد٥، كاجلٛٞح ا٣يت ٫ٕ٦، كاجل
ٮؿي اهللً ٝةؿ/  ث٨ األكٮع  جى٤ىيًن رىقي ٍٞ ، ٚىةٍقذى ٫ي ظي ٤ىي٫ًٍ رىٍظ٤ي٫ي كىًقبلى ٔى قي  ٝيٮدي

ى
٢ً أ  ثي٥َّ ًصبٍخي ثًةجٍلى٧ى

 / ةؿى ٞى ، ذى ٫ي ٕى /  «٦ْ٤َ َرَخ٠َ الؽيُس٠َ؟»كىاجلَّةسي ٦ى ًع، ٝىةؿى ٍكٮى
ى
يٮا/ اٍب٨ي اأٍل ُّ »ٝىةل َْجَ

َ
٢َُت٩ُ أ ـَ  .(2)«َلُ 

 ظٞيبذ٫ ا٣يت ٤ٔي٭ة ٦ذة٫ٔ.كال يؽػ٢ يف الك٤ت ٦ة ػ٫ٛ٤ يف ػي٧ذ٫، كال 
٬ؾا إذا ٗؿَّ ث٪ٛك٫ ظةؿ احلؿب يف ٝذ٫٤ حبير يسٌق ثؿًلٮب ٬ؾا ا٣٘ؿر رش ذلٟ الاكٚؿ، 
٤ٚٮ ٝذ٫٤ ك٬ٮ أقري أك ٩ةا٥ أك ٝذ٫٤ ثٕؽ ا٩٭ـاـ ال١ٛةر .. ٚبل ق٤ت هل، كال ق٤ت مل٨ ٝذ٢ امؿأة 

 ؛ ٣ٕؽـ ٫ٛ٠ ٦ة يسٙ ثٞذ٢ املٞةد٢.(3)أك َٛبل أك ميؼة ٠جريا إدمةاع
٧ًيى٫، أك يُٞٓ يؽق أك رص٫٤؛ أل٫٩ ك ٍٕ ٦س٢ ٝذ٫٤ يف أػؾ الك٤ت/ أف يـي٢ ا٦ذ٪ة٫ٔ ٠أف حي

 ٠ًق املك٧٤ني رشق.
 تؼسقم الغـقؿة:

أم يٞك٥ مخكح أمخةس  (ايِقْ اْْلَ  ُؿ ٥ي ُُيَ ) ثٕؽ أػؾ األقبلب، كمؤف ا٣٘٪ي٧ح (٣ي ثُ )
ْ ٱوَ ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛(4)إدمةاع ٔٓا ٍُ يَ ُّ  غب نَّ هللِ ُُخَُص

َ
ءٖ ـَأ َِ ََشب ٌّ ُخً  ٍب ا َؽِِ ٍَ جَّ

َ
َبٰ ٱَولِيرَُّشِٔل َوَِّلِي  ۥخ  ىبُلرب

ََتَّٰمٰ ٱوَ  َسِٰهنيِ ٱوَ  حلب ٍَ ب َِ ٱوَ  ل بِيوِ ٱ ةب   ُّ ذَ ػْ خُ ذَ ) ،[49]األ٩ٛةؿ/  ﴾لصَّ
َ
  ثُ َٓ بَ رْ أ

َ
ـِ ْخَ أ ِ  ٩ِ ا ْ  ػَ ٫ِ كَ  ٦ْ ٥َ ل ثجيح  (ثَ َٓ رْ ٬َ ال

؛ إلَبلؽ اآليح الكةثٞح، ك٢ٕٛ٣ اجليب (5)إدمةاع ا٣ٞذةؿ كإف ل٥ يٞةد٢ ٣ٕؽـ احلةصح إحل٫ ٦سبل
                                        

 كاألبلةين.( 4844، وعع٫ اث٨ ظجةف )( ٨ٔ ٔٮؼ ث٨ ٦ةلٟ، كػةدل ث٨ الٮحلؽ 2729أثٮ داكد )( 1)

 (.9754مك٥٤ )( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.6/234) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.6/984) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 9931ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع( 5) (، كاإلدمةع يف امل٪ٞٮالت، كأ٦ة ا٣ٕٞةر كحنٮق .. 6/986) مٮقٔٮ
 ٧ٚؼذ٤ٙ ٚي٫، كاهلل أ٥٤ٔ.
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كال يشء مل٨ ظرض الٮٕٝح ثٕؽ ا٩ٌٞةء كمل٨ م٭ؽ٬ة ال ثجيح ا٣ٞذةؿ ل١٪٫ ٝةد٢،  يٮـ ػيرب، 
 ا٣ٞذةؿ.

قٮاء - ثٛؿس ٦٭يأ ل٤ٞذةؿ ٤ٔي٫ -ك٬ٮ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞذةؿ-احلةرض الٮٕٝح كي٢ٌٛ ا٣ٛةرس 
ىلع الؿاص٢ ك٬ٮ ٨٦ ٝةد٢ ث٘ري ٚؿس كإف  -، كقٮاء اكف ا٣ٛؿس م٫١٤ أـ مكذأصؿا(9)ٝةد٢ أـ ال

 .(2)رًلت ىلع ٗريق إدمةاع
ِ ٚيُٕٯ    ٦ْ ٤ِ  ٠ِ اسِ ٢ؽي )ل

َ
ْ  ٣ُ ٪ُ وَ – ِض ؽْ َٙ ا١ْ  ٠ِ ٪ْ أ ِ اْْلَ  نَ ٬ْ ٥ُ ٢ِ ْف ٥ُ ال   ءُ َل َٜ ُٓ ا١ْ  نَ ٬ْ ُٖ ا١

َ
/ -رُ ٬ْ ُٞ اذلر  ارُ ؽَ ضْ اْل

ِ وَ )، (3)إدمةاع كاظؽ كإف أثًل أكرث ٨٦ ا٣ٛةرس (٣ٌ ٫ْ ـَ  كلٮ مؿيٌة جتن٥ احلٌٮر/  (٣ْ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  ِس ارِ َٙ ٢ْ ل
  ثُ ذَ َل ذَ )

َ
ٍٮؿي اهللً ٣ٛؿق٫ كق٭٥ هل ةفق٭٧، (4)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٣ٛٞ٭ةء (٣ٍ ٫ُ ـْ أ ٥ى رىقي ـى  ، ٚٞؽ ٝىكى يىٍٮ

ة ٍ٭٧ن ٢ً قى ل٤ًؿَّصي ، كى نٍيً ٍ٭٧ى ؿىًس قى ٛى ى ل٤ يرٍبى  .(5)ػى
 .كلٮ اكف ٫ٕ٦ أٚؿاس ٠سرية ،٣ٛؿس كاظؽكال يُٕٯ إال 

؛ ٣ٕؽـ (6)كال يك٭٥ ٣٘ري ا٣ٛؿس ٨٦ قةاؿ ادلكاب؛ اكإلث٢ كابل٘ةؿ كاحل٧ري كا٣ٛي٤ح إدمةاع
 كركد ادلحل٢ ٚي٭ة، كأل٩٭ة ال جتـئ ٦ة جيـئ اخلي٢.

ِ  ظُ ىَ ؽْ يُ وَ ) أم مل٨ ٣حف ٨٦ أ٢٬ ال٧١ةؿ؛ ٚبل يك٭٥ لىيب كال دل٪ٮف كال  (٣ْ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  َؿ حْ ١َ  ٦ْ ٥َ ل
فى ، كإف ٠ًق ٦ة يسٛي٫ الاكم٢ ٚي٧ة ذ٠ؿ؛ ذى (7)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةءٔجؽ كال امؿأة كال ذَل  ٍؽ اكى ٞى

                                        
٨٦ ٝةد٢ ثؽاثذ٫ ظىت ي٘٪٥ اجلةس، كحيٮز ا٣٘٪ةا٥، كي٧ٮت ا٣ٛؿس أف كأدمٕٮا ىلع أف » (/242)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

 .«وةظج٭ة مكذعٜ لك٭٥ ا٣ٛةرس

ح اإلدمةع( 2)  (.6/219) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.6/996) مٮقٔٮ

ٚٞةؿ/ ]دكف وةظجي٫[ كا٩ٛؿد اجل٧ٕةف ، كأدمٕٮا ىلع أف ل٤ٛؿس ق٭٧ني، كل٤ؿاص٢ ق٭٧ة»(/ 238)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)
ح اإلدمةع(، 2/981) حتٛح ال٤جيت، كا٩ْؿ «٤ٛؿس ق٭٥يك٭٥ ل  (.6/995) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9762(، كمك٥٤ )4228ابلؼةرم )( 5)

ح اإلدمةع(، 997) املؿادت(، 249)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6) (، كذ٠ؿ ٨ٔ ثٕي احل٪ةث٤ح أ٫٩ يك٭٥ لئلث٢ 6/998) مٮقٔٮ
 ق٭٥ كاظؽ، كظيك ٨ٔ احلك٨.

 (.9944 -9949ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع( 7)
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ك ثً   ـي ٍ٘ ةءً حى ٍ٭٥و ة٣جِّكى ة بًكى َّ٦
ى
ًح، كىأ ٪ًي٧ى ٘ى ٍح٨ى ٨٦ًى ا٣ٍ ٍؾى حيي ، كى اًكي٨ى اجٍلىٍؿىحى ييؽى ٨َّ ٚى٤ى٥ٍ يى  .. ، ذى ى٭ي ، (9)رٍضًٍب ل

ل ٍؾى فى حيي ٤٧ٍيٍٮؾي .. ٚىاكى ة ال٧ٍى َّ٦
ى
 .(2)كىأ

غ هل إال إذا أذف هل  غ مل٨ ظرض ٨٦ ٬ؤالء كلٮ ث٘ري إذف اإل٦ةـ، إال الاكٚؿ .. ٚبل يًؿ كيًؿ
غ هل، ث٢ يٕـرق اإل٦ةـ؛ أل٫٩ ٦ذ٭٥  يكذأصؿ، كأ٦ة إذا ظرض ث٘ري إذف اإل٦ةـ .. ٚبل ًر اإل٦ةـ، كل٥ ي

 دي٪٫.يف مٮاالة أ٢٬ 
 .ا٣ُٕةءي ا٤ٞ٣ي٢ /والؽىظ ١ٖثً 

 ، كحم٫٤ األمخةس األربٕح.يشء دكف ق٭٥ ل٤ؿاص٢ /وشًًع 
غ حبكت رأي٫، ٚزييؽ املٞةد٢ ىلع ٗريق، كاألكرث ٝذةال ىلع  كجيذ٭ؽ اإل٦ةـ يف ٝؽر الًؿ

 األ٢ٝ ٝذةال.
 مرصف اخلؿس:

َ ٫َ ُف ُخُ  ُؿ ٥ي ُُيَ وَ )
ْ
 /ٚيٞك٥ مخكح أق٭٥ (ُؿ امِ ا اْل

قٮاء ظرض الٮٕٝح أك اغب  يف ظيةد٫  ، يأػؾق رقٮؿ اهلل هلل كرقٮهل  (٣ٌ ٫ْ ـَ ) -9
ِ )يسٮف ثٕؽق  ، كال يكٍٞ ثٮٚةد٫، ث٢(3)ٔ٪٭ة إدمةاع ِ َه ٥َ ٢ْ ل  املذ٤ٕٞح ثةملك٧٤نيا٣ٕة٦ح  (صِ ا١
٧ٍؿً ٌٚق ظؽير ؛ (4)كظيك إدمةاع حى  ك ث٨ًٍ خى بىكى ٮؿي اهللً  ٔى ًلَّ ثً٪ىة رىقي / وى ريو ٨٦ًى  ، ٝىةؿى ًٕ إًىلى ثى

٥َّ٤ى  ة قى ٪ى٥ً، ٚى٤ى٧َّ ٍ٘ / .. ال٧ى رًي، ثي٥َّ ٝىةؿى ًٕ ٪ًٍت ابٍلى ةن ٨ٍ٦ً صى بىؿى ؾى كى ػى
ى
َوَل ََي٠ِر ِل ٦ِْ٤ َد٨َائ٥ُِِس٣ْ ٤ِْر٠ُ َ٪َؼا »أ

٥ُُُؿ  ٥ُُُؿ، َواْلْ ، كال ي٧س٨ ردق إىل دميٓ املك٧٤ني إال جب٫٤ٕ يف (5)«َمْؽُدوٌد ذِيُس٣ْ  إِلي اْلْ
ؽِّ اثل٘ٮر ،اك٣ٌٞةة احلة٧٠ني يف ابلبلد٭٥ ا٣ٕة٦ح؛ مىةحل ٧ةرة املكةصؽ، كاجلكٮر، ، (6)كًلكى ٔك

                                        
 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9892مك٥٤ )( 1)

 (، كوعع٫ األبلةين.2727أثٮ داكد )( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.6/213) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  كيؿد ىلع األربٕح األو٪ةؼ األػؿل. (، كذ٠ؿ ٨ٔ احل٪ٛيح أ٫٩ قٍٞ ث٧ٮد٫ 6/215) مٮقٔٮ

 ، كوعع٫ األبلةين.(، ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ ٔبكح 2755أثٮ داكد )( 5)

 املبلوٞح بلبلد٩ة. كاملؿاد قؽ اثل٘ٮر ثةلؿصةؿ كآالت احلؿب. ١ٛةركيه املٮآً املؼٮٚح ٨٦ أَؿاؼ ثبلد ال (6)
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كاحلىٮف، كأرزاؽ األا٧ح كا٧٤ٕ٣ةء ث٤ٕٮـ دذ٤ٕٜ ث٧ىة٣ط املك٧٤ني ٠ذٛكري كظؽير ك٫ٞٚ 
 كيٞؽـ األ٥٬ ٨٦ املىة٣ط ٚةأل٥٬.ك٤ٕ٦ِل ا٣ٞؿآف، كاملؤذ٩ني، 

٬ةم٥ كامل٤ُت  ثيناملك٧٤ٮف ٨٦ ، ك٥٬ ٝؿَب رقٮؿ اهلل  (ََبٰ ؽْ ُٜ ا١ْ  يْ وِ ذِلَ  ٣ٌ ٫ْ ـَ وَ ) -2
/ / ث٨ ٥ُٕ٦ ٌٚق ظؽير صجري  ؛اثين ٔجؽ ٦٪ةؼ ث٨ ٝيص ث٨ الكب ث٨ مؿة ث٨ ٠ٕت ٝىةؿى

، إًىلى اجلَّيًبِّ  ةفى َّٛ ةفي ٍب٨ي خى س٧ٍى خي ٩ىة كى
ى
يٍخي أ نى ، ، مى ى يرٍبى ًٍف ػى ٤ًًت ٨ٍ٦ً مخي َُّ يٍخى ثىيًن ال٧ي ُى ٍخ

ى
٤ٍ٪ىة/ أ ٞي ذى

ةؿى  ٞى ، ذى ٟى ةو ٦ً٪ٍ ٣ىحو كىاًظؽى زٍنً ٨ٍي ث٧ًى حنى ًٍلذى٪ىة، كى دىؿى ٌء َواِضػٌ » /كى ٢ِِب َشْ ٍي ٥َا َب٬٨ُ َ٪اِك٣ٍ، َوَب٬٨ُ ال٥ُ ٣ْ٫ُ ] إِجي إِجي
َلمِ  ـْ َا٪٢ِِييِث َواْلِ

ْ
ار٧٬َُِٛا ِف ال َٙ /  «[ل٣َْ ُح جىرٍيه ًك٥ي اجلَّيًبُّ »ٝىةؿى صي ٍٞ ى٥ٍ حى ل ٧ٍ  كى جًٍؽ مى بىيًن بًلىيًن خى ، كى فو

حٍبنة ٢و مى
؛ أل٩٭٥ ل٥ يسٮ٩ٮا ٦ٕ٭٥ يف اجلة٤٬يح ٧٠ة اكف ٦ٕ٭٥ ث٪ٮ امل٤ُت كل٥ يؽػ٤ٮا (9)«٩ىٍٮٚى

 ٦ٕ٭٥ يف النٕت ثٕؽ ابلٕسح.
كي٢ٌٛ اذل٠ؿ، ٚيُٕٯ ٦س٢  ،اذل٠ؿي كاأل٩ىث، كا٣٘ين كا٣ٛٞري ق٭٥ ذكم ا٣ٞؿَب/ينرتؾ يف ك

 .(2)املرياث ثة٣ٕىجح؛ ألف ق٭٧٭٥ مكذعٜ ثٞؿاثح األب ٚأمج٫ ظِ األ٩ثيني
ِ  ٣ٌ ٫ْ ـَ وَ ) -3 ، (4)٦ٕؿكؼ رشاع ، دمٓ يتي٥ ك٬ٮ و٘ري ال أب هل(3)إدمةاع املك٧٤ني (اَمٰ خَ يَ ٢ْ ل

 ال. ـال، ٝذ٢ أثٮق يف اجل٭ةد أ ـأ ؽٌّ أ٩ىث، هل صى  ـقٮاء اكف الى٘ري ذ٠ؿا أ
٩ًٛك٫  ٚج٘ىن ؛ أل٫٩ إذا اكف حيؿـ ٦٪٭ة ث٘ىن أثي٫ ..(5)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء كينرتط ٚٞؿ احلتي٥

 .أكىل

                                        
 ( كوعع٭ة األبلةين.38131(، كاث٨ أيب محجح )4937(، كا٣جكةيئ )2981(، كالـيةدة ٔ٪ؽ أيب داكد )4229ابلؼةرم )( 1)

 (.2/476) اإلٝ٪ةع. عةثح كظىك ٚي٫ اإل٦ةـ إدمةع الى( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.6/216) مٮقٔٮ

ٚحن٢٧ كدل الـىن، كال٤ٞيٍ، كامل٪ٌق ث٤ٕةف أك ظ٤ٙ ٦ٓ أ٩٭٥ ال يك٧ٮف أيذة٦ة ٔؿٚة، ك٣س٨ ا٣ٞيةس أ٩٭٥ يُٕٮف ( 4)
 (.565 -2/564) ابليضٮرم٨٦ ق٭٥ احلذةٍل. 

ط( ٨ٔ 9958 – 9958ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع( 5) كادٜٛ اجل٧يٓ أف احلتي٥ ا٣٘ين كاث٨ الكبي٢ املٮرس »/ املًٮ
كاحلتي٥ ا٣٘ين كاملٮرس ٨٦ أث٪ةء ، ا٣ٞةدر ىلع ٦ةهل، ال ظِ هل٧ة يف يشء ٨٦ اخل٧ف. كإ٧٩ة يكذعٞةف ذلٟ ثة٣ٛٞؿ
 .«الكبي٢ ػةرج ٨٦ ّة٬ؿ اآليح؛ الدٛةؽ اجل٧يٓ أف اهلل ٔـ كص٢ ل٥ يؿد٧٬ة ثة٣ْة٬ؿ
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ِ  ٣ٌ ٫ْ ـَ وَ ) -4 ؛ ألف اق٥ املك١٪ح إذا أ٤َٜ (9)كا٣ٛٞؿاء ٨٦ املك٧٤ني إدمةاع ،(ْيِ اِٞ َف ٥َ ٢ْ ل
 م٢٧ ا٣ٛٞري كا١ٕ٣ف.

 كقجٜ ثية٩٭٧ة ٝجي٢ ٠ذةب الىيةـ. ،(2)٨٦ املك٧٤ني إدمةاع (٠ِ يْ بِ الفي  ٦ِ ةْ ِل  ٣ٌ ٫ْ ـَ وَ ) -5

٫ إحل٪ة. (عُ ٬ْ سُ / الؽر ثً َٖ ١ُ  ءُ َِفْ ا١ْ )  قِل ث٫ لؿصٔٮ
 ًًع/ ٤َ َشْ وَ )

َ
ِ  ارِ ٙي ُٟ ا١ْ  ٦َ ٤ِ  هُ ٧َاؼْ عَ ا أ  رٌلب؛ثبل ٝذةؿ كال إجيةؼ ػي٢ كال أم  (ؽٍ ٫ْ رَ  ْيِ َٖ ة

رش اتلضةرة ،اكجلـيح  ؿدؽ، ك٦ة دؿًل٫ ال١ٛةر ٚـاع ٨٦ املك٧٤ني.امل، ك٦ةؿ ٔك

 :ِءِيَفاِلِب ُلَعِفا ُيَم

 أم يٞك٥ مخكح أمخةس؛ اك٣٘٪ي٧ح/ (ءُ َِفْ ا١ْ  ُؿ ٥ي ُُيَ )
  ُّ ذَ ػْ خُ ذَ ) -9

َ
  ثُ َٓ بَ رْ أ

َ
ـِ ْخَ أ ِ  ٩ِ ا ِ  ٦َ حْ ػِ َن ؽْ ٥ُ ٢ْ ل  ،األص٪ةد اذلي٨ ٔيَّ٪٭٥ اإل٦ةـ ل٤ض٭ةدك٥٬  (ادِ ٫َ شِ ٢ْ ل

ثٕؽ ادىةٚ٭٥  -ك٥٬ ٨٦ هل رزؽ مؿدت ٨٦ ثيخ املةؿ- كأزجخ أق٧ةء٥٬ يف ديٮاف املؿدـٝح
حلىٮؿ اجلرصة ث٫، اكف  ؛ أل٩٭ة اك٩خ ل٤٪يب كالىعحكاذل٠ٮرة ثةإلقبلـ كاتللكيٙ كاحلؿيح 

ت، كبٕؽق ص٪ؽ اإلقبلـ ٚ٭٥ املرتوؽكف ل٤٪رصة كإراعب ال١ٛةر  .(3)٦٪ىٮرا ثةلٔؿ
ٚيٛؿؽ اإل٦ةـ ٤ٔي٭٥ األمخةس األربٕح ىلع ٝؽر ظةصةد٭٥، ٚيجعر ٨ٔ ظةؿ لكٍّ ٨٦ 

٨ ٔيةهل البلز٦ح ٩ٛٞذ٭٥ ك٦ة يسٛي٭٥؛ ٚيُٕي٫ ٠ٛةيذ٭٥ ٨٦ ري  املٞةد٤ح ٔك ٩ٛٞح كًلكٮة ٗك
 احلةصح الـ٦ةف كاملاكف كالؿػه كا٣٘بلء. ذلٟ، كيؿايع يف

٨٦ إوبلح احلىٮف يف مىة٣ط املك٧٤ني  املؿدـٝح يرصؼ ا٣ٛة٢ً ٨ٔ ظةصةتك

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/216) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.6/216) مٮقٔٮ

 (، ز٥ ٝةؿ/ ٬ؾا كص٫ ا٣ٞٮؿ ث٫، ل١٪٫ ينلك خب٧ف اخل٧ف.7/335) ا٣ٕـيـ (3)
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 .، كدؽريت املٞةد٤ني، كحنٮ ذلٟكرشاء ًقبلحإننةء مىة٩ٓ األق٤عح، ك ،كاثل٘ٮر
َ  ٩ُ ُف ُخْ  ُف ْصَ يُ وَ ) -2

ْ
ـَآَء ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (ثِ ٥َ يْ ٨ِ َٖ ا١ْ  ِؿ ُخُ  َف ْصِ مَ  ُؿ امِ اْل

َ
ٓ أ ا ٰ هلُل ٱٌَّ لََعَ

ِو  ۦرَُشِٔلِ  ْب
َ
َب أ َبٰ ٱـَييِّ َولِيرَُّشِٔل َوَِّلِي  ىبُلَرىٰ ٱٌِ ََتَّٰمٰ ٱوَ  ىبُلرب َسِٰهنيِ ٱوَ  حلب ٍَ ب َِ ٱوَ  ل بِيوٱ ةب  ﴾لصَّ

 .(9)الحتةد احلس٥، كحي٢٧ ٬ؾا ىلع مخف ا٣ٌقء؛ محبل مل٤ُٜ ا٣ٌقء ىلع ٦ٞيؽ ا٣٘٪ي٧ح؛ [7]احلرش/ 

( ِ
ْ
ـْ ثً َٖ ١ُ  ثُ يَ ؾْ ال   لٍ ٬ْ ُٓ َمْ  اٍج ؽَ ِْلَ  ٣ٌ / ا

َ
ٰ أ  قٮاء اكف ثٕٞؽ أـ ال. (ثِ ٤ي اذل   ٠ِ ٪ْ لََعَ

ِ  ٌص ٬ْ ُه َمْ  ؽٌ ِ٘ َك  ٩ُ ٤ُ ََتِ ٢ْ يَ  اٌل ًًع/ ٤َ َشْ وَ )  ، كد٤ُٜ ىلع ا٣ٕٞؽ املٛيؽ ذللٟ.(ٍص ٬ْ ُه َمْ  ػٍ ْٜ َٓ ة
 .(2)كالك٪ح، ك اإلدمةع يف اجل٤٧حكاألو٢ يف اجلـيح/ ال١ذةب، 

ٌَُنِزَأ  :ِةَيِصِذاِل ا

( 
َ
ِ  نُ َك رْ أ

ْ
 /(ثٌ َف َخْ  ثِ يَ ؾْ ال

 ٨٦ َؿؼ املك٧٤ني. (ػٌ ِٛ ًَع ) -9
 ٨٦ ال١ٛةر. (َلُ  دٌ ٬ْ ُٜ ْٓ ٤َ وَ ) -2
 يىط إٝؿار٥٬ ٚي٫. (نٌ َك ٤َ وَ ) -3
 يؽٚٓ ٨٦ ال١ٛةر ل٧٤ك٧٤ني. (اٌل ٤َ وَ ) -4
 دٛيؽ ا٣ٕٞؽ. (ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5

 
ر
 عَ  ط  َش

 

 اق

 

  د
 
 يَ زر اجلر

 

 :ة

ِ  ػِ ِٛ ًَع  ُط َشْ )
ْ
َٞ ثِ يَ ؾْ ال  / ْ٩ُ ٧ُ ٬  ِ ِ  ػُ ِٜ ْٓ حَ )ل٧٤ك٧٤ني، ك (ا٤ًا٤َ إ   ٩ِ فِ ْٙ ٨َ ة

َ
ِ  وْ أ ِ ٨َ ة املٛٮض ٨٦ ٝج٫٤  (٩ِ تِ ائ

                                        
 (.2/479) اإلٝ٪ةعػبلٚة ل٤سبلزح ظير ٝةلٮا/ ال خي٧ف ث٢ دمي٫ٕ ملىة٣ط املك٧٤ني. ( 1)

ح (، 2/571) ابليضٮرم(، 2/489) اإلٝ٪ةع(، 653) ٠ٛةيح األػيةر( 2)  (.6/267) اإلدمةعمٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  321 

 ٤ٚحف ألظؽ ٗريق ٔٞؽ اجلـيح. ،(9)ثٕٞؽ٬ة
ط  ادرَ  ور  

 عر ش 
 ور ؼ 

 

  ه  لَ  د
 
 :ة  يَ زر اجلر

( ْ ْوُط ال ِ  َلُ  دِ ٬ْ ُٜ ْٓ ٥َ ُشُ
ْ
 /(ثٌ َف َخْ  ثُ يَ ؾْ ال

ؿى اجلَّيًبُّ (2)إدمةاع ؛ ٚبل صـيح ىلع الىيب(غُ ٬ْ ٢ُ اْْلُ ) -9 مى
ى
ؾى  ، كٝؽ أ ػي

ٍ
ٍف يىأ

ى
ةذنا أ ٕى ِّ ٦ي ٨ٍ٦ً لكي

ةل٥ًو  ؿي ًدٍح٪ىةرنا، كى  ظى ٧ى ذىتى خي يىًح/  ًلى ـٍ اًء اجٍلً ؿى مى
ي
٤ىي٫ًٍ »إًىلى أ ٔى ؿىٍت  ٨ٍ صى ى ٦ى يىحى إًالَّ ىلعى ـٍ ٮا اجٍلً ٕي ٌى الى دى

 ، جٍيىةفً ال٧ٍيٮىسى ى الىِّ ةًء كىالى ىلعى ى ا٣جِّكى يىحى ىلعى ـٍ ٮا اجٍلً ٕي ٌى الى دى ، كألف اجلـيح حل٨ٞ ادلـ ك٬ٮ (3)«كى
 حمٞٮف ادلـ.

؛ أل٫٩ ال دي٨ هل يجكت ث٫ إىل (4)إدمةاع ؛ ٚبل صـيح ىلع دل٪ٮف أَجٜ ص٪ٮ٫٩(٠ُ ْٜ َٓ ا١ْ وَ ) -2
 دؿؾ اإلقبلـ، كألف اجلـيح كصجخ حل٨ٞ ادلـ، ك٬ٮ حمٞٮف ادلـ.

٠يٮـ جي٨ ٚي٫  لـ٦ذ٫ اجلـيح، أك ٠سريا.. ٤ٝيبل ٠كةٔح ٨٦ م٭ؿ كٌلف ٚإف دُٞٓ ص٪ٮ٫٩ 
 كصت صـيذ٭ة... ث٤٘خ ق٪حن  ذا٣ٛٞخ أيةـ اإلٚةٝح؛ ٚإ..  كيٮـ يٛيٜ ٚي٫

ُ وَ ) -3
ْ
؛ أل٫٩ ال يٞذ٢ ثة٣سٛؿ، (5)ٔ٪٫ إدمةاع؛ ٚبل صـيحى ىلع رٝيٜ كال ىلع قيؽق (ثُ يي ؽ  ال

 ٕي اكلؿٝيٜ.كاملاكدت كاملؽثؿ كاملج
؛ ألف اخلُةب يف مكةا٢ الك٥٤ كاحلؿب (6)إدمةاع ؛ ٚبل صـيح ىلع امؿأة(ةُ رَ ٬ْ ُٞ اذلر وَ ) -4

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، ذ٠ؿ ػبلؼ املةل١يح كاحل٪ٛيح.6/423) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2191ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع(، 239)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب(، 6/293) مٮقٔٮ
(2/9146.) 

 ( ثإق٪ةد وعيط.33315اث٨ أيب محجح )( 3)

ح اإلدمةع( 4)  (.6/293) مٮقٔٮ

(، 2/575) ابليضٮرم(، 2/482) اإلٝ٪ةع( ٨ٔ اجلري، 2191ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع(، 232)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)
ح اإلدمةع  (، كػة٣ٙ اث٨ ظــ ٚأكصج٭ة ىلع ا٣ٕجؽ. ٤ٝخ/ اإلدمةع ٦٪ٕٞؽ ٝج٫٤، كاهلل أ6/295.٥٤ٔ) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2191، 2119ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع(، 939)ر٥ٝ  اإلدمةع( 6) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ (، 6/299) مٮقٔٮ
 (.2/9146) ا٣رب
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 الكةثٜ. مٮص٫ ل٤ؿصةؿ، كأل٩٭ة ال دٞذ٢ ثة٣سٛؿ، كألزؿ ٧ٔؿ 
  ٦ْ ٤ِ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ وَ ) -4

َ
ةرل اذلي٨ دػ٢ آثةؤ٥٬ يف ٬ؾا احل٭ٮد كاجلىٚذؤػؾ ٨٦  (اِب خَ ِٟ ا١ْ  ٠ِ ٪ْ أ

ٔاْ ﴿، كًلؾا ٝج٢ ا٣جكغ كبٕؽ اتلجؽي٢؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كاتلجؽي٢ إدمةاع ادلي٨ ٝج٢ ا٣جكغ َقٰخِيُ
ََ ٱ ِي ِ  َّلَّ َُِٔن ة ٌِ ِ  هللِ ٱََل يُؤب ٔبمِ ٱَوََل ة َ َم  ٓأۡلِخرِ ٱ حلب ا َضرَّ ٌَ ََ  ۥَورَُشُٔلُ هلُل ٱَوََل َُيَّرُِمَٔن  َُِٔن دِي َوََل يَِدي
َقِّ ٱ ََ  ۡلب ََ ٱٌِ ِي وحُٔاْ  َّلَّ

ُ
ُؽٔاْ  ىبِهَتَٰب ٱأ ٰ ُحػب َيثَ ٱَضتَّ زب ِ

ًب َصٰؾُِروَن  ۡلب ُْ ، كأػؾ٬ة ]اتلٮبح[ ﴾29َغَ يَٖد َو
 ٨٦ ٩ىةرل جنؿاف، كي٭ٮد احل٨٧. 

( 
َ
ؾى اجلَّيًبُّ (2)اكملضٮس إدمةاع (اٍب خَ ِٞ  ثُ ٫َ تْ كُ  َلُ  ٦ْ ٥ي مِ ) يسٮف (وْ أ ػى

ى
يىحى ٨ٍ٦ً  ؛ ٚٞؽ أ ـٍ اجٍلً

ؿى  ضى يٮًٍس ٬ى بِّ٪ىة »لؿقٮؿ ٠رسل/  ، كٝةؿ امل٘رية (3)دلى ٮؿي رى ٩ىة ٩ىًبيُّ٪ىة رىقي ؿى مى
ى
٥ٍ  أ ةد٤ًىسي ٞى ٍف جي

ى
أ

كا  جيؽي ٍٕ ىتَّ تى يىحى  اهللىظى ـٍ كا اجًل ٍك ديؤىدُّ
ى
قي، أ  .(4)«كىٍظؽى

ٰ ََل ﴿دٕةىل/ ٣ٞٮهل  كال دٕٞؽ ٦ٓ كزين ٣حف هل مج٭ح ٠ذةب، كال ٦ٓ م٤عؽ؛ ًب َضتَّ ُْ َوَقٰخِئُ
َِثٞ َوَيُسَٔن  َُ ٱحَُسَٔن ـِخب ُّ  ّلِي ِ  ـَإِِن  ۥُُكُّ ْ ٱهلِلَّ ا ٔب َٓ َ ٱـَإِنَّ  ُخَ ئَُن ةَِطۡيٞ  هللَّ ٍَ ا َحػب ٍَ ِ ، ]األ٩ٛةؿ[ ﴾39ة

كَاُمٔاْ ﴿كٝٮهل دٕةىل/ 
َ
ةَ ٱـَإِن حَاةُٔاْ َوأ ٰٔ يَ اْ  لطَّ ُٔ ةَ ٱَوَءاحَ ٰٔ َن ًب  إِنَّ  لزَّ ُٓ ًٞ  هللَ ٱـََخئُّاْ َشبِييَ  ﴾5َدُفٔرٞ رَِّضي

٬ُل »/ ، كٝةؿ ]اتلٮبح[ ـُ ًػا َر ني حُم٥َي
َ
َ إِلي الُل، وَأ ْن لَ إَِل

َ
َٛاح٠َِ انلياَس َضَّتي يَْل٫َُػوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْؽُت أ

ُ
أ

 َٝ ِ ٬ُ٢ا َذل َٓ َكةَ، َ٘إَِذا َذ لَةَ، َويُْؤح٬ُا الؾي ي٬٥ُا الهي ِٜ ٚ  .. اللِ، َويُ ْم٬َال٣ْ٫َُ إِلي ِبَ
َ
َه٬٥ُا ٤ِِن  ِد٤َاَءُ٪٣ْ َوأ َْ

لَ  ـْ  .(5)«ِم، وَِضَفاُب٣ْ٫ُ لََعَ اللِ اِل
 كدؤػؾ ٨٦ ز٨٦ً كميغ ك٬ؿـ كأُٔل كرا٬ت كأصري.

                                        
ح اإلدمةع(، 994) املؿادت( 1) (، كأكرث ا٧٤ٕ٣ةء أ٩٭ة دؤػؾ ٦٪٭٥ كإف د٭ٮدكا أك د٪رصكا ثٕؽ ثٕسح 6/277) مٮقٔٮ

 ، كػة٣ٙ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يف أ٢٬ ال١ذةب ٨٦ ا٣ٕؿب.اجليب 
ح (، 231)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  (، كػة٣ٙ ثٕي احل٪ٛيح يف دلٮس ا٣ٕؿب.6/285) اإلدمةعمٮقٔٮ

 .( ٨ٔ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔٮؼ 3957ابلؼةرم )( 3)

 (.3959ابلؼةرم )( 4)

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 22(، كمك٥٤ )25ابلؼةرم )( 5)
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؛ تلٕني اإلقبلـ أك (9)ك٨٦ رشَ٭ة/ أف يسٮف اكٚؿا أو٤ية؛ ٚبل دؤػؾ ٨٦ مؿدؽ إدمةاع
 ا٣ٞذ٢ يف ظ٫ٞ.

 .؛ لآليح كاحلؽير(2)ٚإذا ثؾؿ أ٢٬ احلؿب اجلـيح .. كصت ٔٞؽ٬ة هل٥ إدمةاع
 ؛ تلعؿي٥ ا٣٘ؽر.(3)جيٮز ٩ٌٞ٭ة إدمةاعكيه ٔٞؽ الزـ ال 

 
ر
 ؽَ ادرَ  ط  َش

 

 ال   ان

 

  د  ؼَ عر ت   ير ذ
َ
 

 جر أل
  ل 

 
 اف  ؽَ الر  ٰ ىـَ ؽر س

 
  ر
 
 ب

 

  ه
 
 :ة  يَ زر اجلر

ْ  ُط َشْ ) ِ  نِ َك ٥َ ال   ػُ َٜ ْٓ تُ  يْ اذلي
َ
ِ  ؽِ ِ٘ َك  ا١ْ َنٰ ْٟ ـُ  ٠ِ سْ ِل ِ  ٩ِ ة

ْ
ىلع اإلٝة٦ح  (٣ْ ٪ِ ؽِ يْ ؽِ ْٜ ِلَ  ُلُ ٬ْ تُ / رَ ثُ يَ ؾْ ال

ـِ ٤َ  ٬َ ٪ُ وَ )، ٚي٫ ِ ٬َ ا 
ْ
 ٨ٔ إٝؿار احل٭ٮد كاجلىةرل ٚي٭ة. ؛ جليه اجليب ٨٦ ابلرلاف (ازِ شَ ٰى ال

 .كاحلضةز/ ٬ٮ م١ح كاملؽي٪ح كاحل٧ة٦ح كَؿٝ٭ة كٝؿا٬ة
 
ر
  ط  َش

َ
 م

 
  ال

 
 يَ زر اجلر

 

 :ة

ِ  الِ ٤َ  ُط َشْ )
ْ
ِ ٬ي ُٛ  ػَ ٨ْ ِْ  ثِ يَ ؾْ ال َٞ ٨َ ح ؛ ٚبل جيٮز لئل٦ةـ اإل٩ٞةص ٨ٔ ىلع األ٢ٝ (اًرا٨َ حْ دِ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ ا/ 
ةذو دي٪ةر، ٌٚق ظؽير  ٕى فَّ اجلَّيًبَّ /  ٦ي

ى
٨ً  أ ٫ي إًىلى احٍلى٧ى ٭ى ة كىصَّ ى٧َّ ةل٥ًو .. ل ِّ ظى ؾى ٨ٍ٦ً لكي ػي

ٍ
ٍف يىأ

ى
قي أ ؿى مى

ى
أ

ة  - ٍذى٧٤ًن يًن حمي ٍٕ ةًًٚؿمِّ  -حى ٕى ي ٨٦ًى ال٧ي ٍؽهلى ٔى ٍك 
ى
[  ،ًدي٪ىةرنا، أ يًهى ٮفي ]كى ٨ً ًثيىةبه دىسي  َ٘ ) ،(4)ثًةحٍلى٧ى

َ
٨٦  (َثَ كْ أ

  ؛(5)يف الـيةدة ىلع ادلي٪ةر حك٨ لئل٦ةـ أف ي٧ة٠ف ٨٦ ٔٞؽت هل اجلـيحدي٪ةر، ٚ
ى
ؿى ٍب٨ى أل ٧ى فَّ خي

ةًب  َُّ ى ٓى  اخٍل ة، ٦ى ٧ن نيى ًدر٬ٍى ًٕ ٍربى
ى
ًرًؽ أ ٢ً٬ٍ الٍٮى

ى
ى أ ، كىىلعى ٩ىةًجريى حى دى ٕى ٍربى

ى
ًت أ ٬ى ٢ً٬ٍ اذلَّ

ى
ى أ يىحى ىلعى ـٍ ىبى اجٍلً رضى

ـو  يَّة
ى
زىًح أ يىةٚىحي زىبلى ًً ٍك٧ً٤ًنيى كى ٍرزىاؽي ال٧ٍي

ى
ٟى أ ً ل ؛ أل٫٩ كا٣ٕربة يف اتلٮقٍ كا٣حكةر ثآػؿ احلٮؿ ،(6)ذى

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/287) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.6/4242) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.6/428) مٮقٔٮ

(، كاث٨ 4866(، كاث٨ ظجةف )2268(، كوعع٫ اث٨ ػـي٧ح )2451(، كا٣جكةيئ )623(، كا٣رت٦ؾم )9576داكد )أثٮ ( 4)
 (، كاألبلةين.2/275) اتل٧٭يؽٔجؽ ا٣رب يف 

ة٥٬ ثةلـيةدة .. ل٥ جيـ هل ا٣ٕٞؽ ثؽك٩٭ة إال ملى٤عح؛ أل٫٩ يذرصؼ ل٧٤ك٧٤ني ٚبل يذرصؼ هل٥ إال ( 5) ٚإف ٥٤ٔ ًر
 (. 2/578) مابليضٮرثةملى٤عح. 

ؽد٭٥. «أرزاؽ املك٧٤ني»( ثإق٪ةد وعيط، ك٦ٕىن ٝٮهل/ ٦9/279ةلٟ )( 6)  (.3/245) االقذؾاكر/ رٚؽ أث٪ةء الكبي٢ ٔك
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 .كٝخ كصٮب٭ة
كال جيٮز ا٣ٕٞؽ ىلع ٦ة يٞةث٤٭ة ٨٦ ا٣ٕؿكض؛ أل٩٭ة ٝةث٤ح ل٤ـيةدة كاجلٞىةف حبكت ا٣ٕؿض 

 كا٤ُ٣ت.
 مةء ٨٦ املذةع ٧٠ة يف احلؽير. ٥ٕ٩ جيٮز أف يٕذةض ٔ٪٭ة اإل٦ةـ يف آػؿ احلٮؿ ٦ة

 كجيٮز ٔ٪ؽ ًٕٙ املك٧٤ني ٔٞؽ٬ة ىلع أ٢ٝ ٨٦ دي٪ةر إذا اٝذٌخ املى٤عح ذلٟ.
؛ أل٩٭ة ال يذعٜٞ (2)، كجيت دٕٚ٭ة آػؿ احلٮؿ(9)ؿة ال أكرث إدمةاعم (ثٍ ٨َ ـَ  ُُكي ) كجتت

 اقذعٞةٝ٭ة إال ثذ٧ةـ احلٮؿ.
 

 

ط  ص ور  
 غَ قر ش 

 

  ة
 
 يَ زر اجلر

 

 :ة

ْوُط ِن ) ِ  ثِ َٖ يْ ُشُ
ْ
  ثِ يَ ؾْ ال

َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

ِ  لِ ٬ْ تُ َٜ ا١ْ  اُل َه اح  ) -9  ٧٠ة دٞؽـ يف ابليٓ، ٤ٚٮ دأػؿ ا٣ُؿؼ اثلةين .. ل٥ دىط. (اِب ْيَ اْلِ ة
 «.دٕٚخ دي٪ةرا لك اعـ صـيحإف ريض أيب .. »؛ اكبليٓ، ٚبل يىط حنٮ/ (ِٚ يْ ٢ِ ْٓ الي  مُ ػَ َْ وَ ) -2
 الي  مُ ػَ َْ وَ ) -3

ْ
؛ ألف هل٥ دؿؾ اجلـيح، كيىريكف حمةربني، ال/ «٦ة مئذ٥»، إال يف حنٮ/ (ِج يْ رِ أ

 ؛ أل٩٪ة ال جيٮز جلة ٩ٌٞ٭ة.«٦ة مئ٪ة»
ِ  رِ ػْ َٛ  ؽُ ْٞ ذِ وَ ) -4

ْ
 ؛ ٠٘ريق ٨٦ ا٣ٕٞٮد.(ثِ يَ ؾْ ال

 :ِةَيِصِذاِل ِدِكَع ُةَزِوُص

ِ  ػِ ْٜ خَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
ْ
  /ثِ يَ ؾْ ال

َ
  امُ ٤َ اْلِ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
ِ ٧َ  وْ أ ِ  ٩ُ تُ ائ ْ  ؽِ ِ٘ َك ٢ْ ل ِ  ِّ ٥ِ شْ خَ ْف ٥ُ ال ُ ل  »/ ِط وْ ٢شر

َ
َ  ُج ٧ْ ذِ أ  ِفْ  َٝ ل

ِ  ثِ ا٤َ َٛ اْلِ   ٧َ ارِ ػَ ة
َ
ٰ أ  ُج ٢ْ تِ َٛ »/ ؽُ ِ٘ َك ا١ْ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «ا٨َ ٥ِ ْٟ ِلُ  ادَ َٜ ٨ْ تَ وَ  ثً يَ ؾْ سِ  ثٍ ٨َ ـَ  اًرا ُُكي ٨َ حْ دِ  مَ ََتِ ٢ْ حَ  نْ ا لََعَ

 .«(ُج يْ ِى رَ وَ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/313) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (، كذ٠ؿ ػبلؼ احل٪ٛيح كأ٩٭ة جتت يف أكؿ احلٮؿ اذلم يٕٞؽ ٚي6/314.٫) مٮقٔٮ
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 :ِةَيِصِذاِل اُوَهِحَأ

( 
َ
ِ  مُ َك ضْ أ

ْ
 /(ا٫َ ٨ْ ٤ِ ، ةٌ ْيَ رِ َٞ  ثِ يَ ؾْ ال

 )األكؿ/ 
َ
 ثٕؽ وعح ٔٞؽ اجلـيح أمٮر، ٦٪٭ة/ (ا٨َ ٤ُ ؾَ ٢ْ يَ  ٩ُ ٧ي أ

٨٧ ٔٞؽت هل املك٧٤ني ثٕؽ ٔٞؽ اذل٦ح الىعيط ال١ٙ ٔ ي٤ــ، ٚ(٣ْ ٫ُ ٨ْ خَ  ٗر َٟ ا١ْ ) -9
جيؽق كزكصةد٫ كو٘ةر أكالدق ٨٧ هل ٤ٔٞح ث٫ ث٪عٮ  (9)كأمٮاهل ٔك كدلة٩ح٪٭٥ كإف ل٥ يرشَ٭٥، ٔك

ٝؿاثح كو٭ةرة ٨٦ ا٣جكةء كالىجيةف كاملضة٩ني كاألرٝةء إذا رشط دػٮهل٥، ك٨٦ ث٤ٖ ثٕؽ ذلٟ 
 أك أٚةؽ أك ٔذٜ .. لـ٫٦ ٔٞؽ صؽيؽ، ٚإف ٝج٢ كإال .. أث٤ٖ ٦أ٦٪٫.

ِ  ٣ْ ٫ُ ٨ْ خَ  ُّ ذْ الي وَ ) -2 َ ذَ إ ِ ٬ْ ٧ُ ٬ْ سُ يَ  ٣ْ ا ل اك٩ٮا يف ثرل٩ة أك يف ؛ ثأف (٣ٌ ٢ِ ْف مُ  ٩ِ يْ ذِ  َؿ حْ ١َ  ٍب ؽْ ضَ  ارِ ػَ ا ة
 ، أك أ٢٬ اذل٦ح، أك املك٧٤ني.أ٢٬ احلؿب٨٦ أذؽل ٤ٔي٭٥ ٨٦ ٤ـ٦٪ة دٚٓ ، ٚيثرل دلةكر جلة

٨٦ ٩ٛف أك ٦ةؿ؛ أل٩٭٥ ثٕٞؽ اذل٦ح ٔى٧ٮا د٦ةء٥٬  (٣ْ ٫ِ يْ ٢َ َْ  ٩ُ ُٙ ٢ِ خْ ا جُ ٤َ  انُ ٥َ ىَ وَ ) -3
 كأمٮاهل٥.

 ٦٪٭ة/اثلةين/ أف ٤٩ـ٦٭٥ أمٮرا (وَ )
9- ( َ٦ْ ٤ِ  ٣ْ ٫ُ ُٓ ٨ْ ٤  ِ ، كحنٮ٬ة ثجرل أظؽز٪ةق؛ ٠ج٘ؽاد كا٣ٞة٬ؿة، أك أق٥٤ أ٫٤٬ (ثٍ َف حْ ٨ِ َٞ  اِث ػَ ضْ إ

٤ٔي٫؛ اكملؽي٪ح كاحل٨٧، أك ٚذع٪ةق ٔ٪ٮة؛ ٧٠رص كأوج٭ةف، أك و٤عة ٤ُ٦ٞة، أك برشط ٠ٮ٫٩ جلة 
 .كل٥ ننرتط إظؽاز٭ة، كإذا ا٦ذ٪ٓ اإلظؽاث كػة٣ٛٮا .. لـ٦٪ة اهلؽـ

 .األرض هل٥ أك جلة كرشَٮا إثٞةء ٠٪ةئف أك إظؽاز٭ة .. ل٥ ي٧٪ٕٮا ٚإف رشَ٪ة
ِ وَ ) -2   اءُ ؽَ سْ إ

َ
ٚي٧ٌ٪ٮف ٦ة يف ٗري ا٣ٕجةدات،  (ا٫َ جَ وْ ػُ ِٜ خَ ْٓ حَ  ِتْ ا١ي  ٣ْ ٫ِ يْ ٢َ َْ  مِ َل ـْ اْلِ  مِ َك ضْ أ

أٝي٥ ٤ٔي٭٥ .. كإف ٤ٕٚٮا ٦ة يٕذٞؽكف حتؿي٫٧ اكلـ٩ة  ،يذ٤ٛٮ٫٩ ىلع املك٧٤ني ٨٦ ٩ٛف أك ٦ةؿ
 .(2)احلؽ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/429) مٮقٔٮ

 ابليضٮرمدكف ٦ة ال يٕذٞؽكف حتؿي٫٧ ٠رشب اخل٧ؿ، ك٩سةح املضٮس ل٧٤عةرـ، ٚبل ٩ذٕؿض هل٥ يف ذلٟ. ( 2)
(2/589.) 
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 ك٨٦ ا٩ذٞي ٔ٭ؽق ٦٪٭٥ .. ػري اإل٦ةـ ٚي٫ ٠ذؼيريق يف األرسل.
 ؛ أل٩٭ة ٦ةؿ أػؾ ٨٦ ال١ٛةر ثؽكف ٝذةؿ.(9)كمرصؼ اجلـيح/ مرصؼ ا٣ٌقء إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.6/315) مٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  326 

ْ  ٬َ / ٪ُ ػُ يْ الهي )  ، ال ا٢ٕٛ٣ اذلم ٬ٮ ث٧ٕىن املىؽر.(ػُ يْ ِه ٥َ ال
ِ ةَ اذلي وَ ) ِ  ثٍ طَ يْ بِ ذَ  ُّ / ََجْ صُ ائ  .(ثٍ ضَ ٬ْ ةُ ؼْ  ٤َ َنٰ ْٓ ٥َ ة

ًب ـَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)إدمةاعكحي٢ الىيؽ مم٨ حت٢ ٦٪٫ اذلاكة  ُخ ْ  ٱِإَوَذا َضيَيب َؽاُدوا ، [9]املةاؽة/  ﴾ضب
 كأظةدير يأيت ثٌٕ٭ة إف مةء اهلل.

ِ  ػُ يْ الهي  ُٝ ٢َ ٥ْ حُ ) أم ٝٮد٫؛ ٠ٌجٍ ثيؽ، كإف ل٥ يٞىؽ د٫١٤٧، ظىت لٮ أػؾق  (٩ِ خِ َٓ ٨َ ٤َ  الِ ٍَ بْ إِ ة
٫ ٚي٧ة ٩ىت هل، كإجلةا٫ ملٌيٜ حبير ال  حل٪ْؿ إحل٫ .. م٫١٤، كًلذؾٚيٙ، كإز٦ةف، ككٝٔٮ

 ي٪٤ٛخ ٦٪٭٧ة.
ال ادٛةٝة، ٤ٚٮ كٝٓ يف م٫١٤ ٚعبك٫ الٮظ٢  (ًػاْه َٛ ) كينرتط أف يسٮف ٬ؾا ظى٢ ٦٪٫

 ٨٦ ٗريق، ٤ٚٮ أػؾق ٗريق .. م٫١٤ ٦ٓ اإلز٥.أك ٗريق .. ل٥ ي٫١٤٧، ٣س٨ يسٮف أظٜ ث٫ 
ْ  ُل وْ ؾُ  يَ َل وَ ) ِ ) ثٕؽ م٫١٤ (٩ُ ٨ْ خَ  ُٝ ٢ْ ٥ِ ال ِ َل ِٙ ا٧ْ ة ٦ة ل٥ يس٨ خبؿكص٫ ٨٦ حنٮ ٦ة ٩ىت هل،  (٩ِ ح

ِ َل وَ ) أحبذ٫ مل٨ »كلٮ ثٞىؽ اتلٞؿب إىل اهلل دٕةىل، إال إف ٝةؿ ك٬ٮ ٤ُ٦ٜ اتلرصؼ/  (اِلِ ـَ رْ إِ  ة
 كإَٕةـ ٔيةهل ال ٗري٥٬.، ٚيع٢ آلػؾق أك٫٤، «يأػؾق

                                        
 (.2/9119) حتٛح ال٤جيت( 1)
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( 
َ
ِ - صِ ةْ اذلي  نُ َك رْ أ  )أم ٠ٮف ابل٭ي٧ح ٦ؾثٮظح  (-اِح ةَ ؼِ ٧ْ  اِل َنٰ ْٓ ٥َ ة

َ
 /(9)(ثٌ َٓ بَ رْ أ

ٞؿ ٗري املٞؽكر ٤ٔي٫.(صٌ ةْ ذَ ) -9  ، ك٬ٮ مةم٢ ل٤٪عؿ، ٔك
ِ ذَ وَ ) -2  يذٮىل اتلؾ٠يح. (صٌ اة
 ك٬ٮ احليٮاف املؿاد دؾ٠يذ٫. (صٌ يْ بِ ذَ وَ ) -3
 ل٤ذؾ٠يح. (ثٌ آ١َ وَ ) -4

 : ُذِبالرَّ

َ  صُ ةْ ذَ )
ْ
ْ  انِ ٬َ يَ ال  ك٬ٮدلؿل اجلٛف، (٩ِ ٤ِ ٬ْ ُٜ ٢ْ ضُ  ُّ ٍْ رَ )/ كلٮ ثؿية ٝؽر ٤ٔي٫ (٩ِ يْ ٢َ َْ  رِ وْ ػُ ْٜ ٥َ ال

 دٕٚح كاظؽة.ك٬ٮ دلؿل ا٣ُٕةـ  (٩ِ ئِ يْ ؽِ مَ وَ )
 ل٥ حي٢َّ املؾثٮح... املؿمء  كأك٦ىت ثَق يشء ٨٦ احل٤ٞٮـ 
؛ أل٫٩ أرسع ٔؿٝةف يف وٛعيت ا٣ٕ٪ٜ حميُةف ثةحل٤ٞٮـ /ك٧٬ةكًل٧ةؿ اذلثط ثُٞٓ الٮدصني 

، ث٢ يسؿق؛ كال يك٨ ُٝٓ ٦ة كراء الٮدصنيكأق٭٢ خلؿكج الؿكح، ٚ٭ٮ ٨٦ اإلظكةف يف اذلثط، 
 .(2)ملة ٚي٫ ٨٦ دٕؾيت احليٮاف ثبل ٚةاؽة

يث ةأضػ أمؽي٦/  وحس٬ن الٞؼ
 .، ك٬ٮ األ٢ٌٚ يف ابلٞؿ ك٦ة دك٩٭ة ٨٦ احليٮافا٣ٕ٪ٜ، ك٬ٮ أىلع ةاذلةص ف ض٩ٜ٢ -1
 ، ك٬ٮ األ٢ٌٚ يف اإلث٢ كحنٮ٬ة.أق٢ٛ ا٣ٕ٪ٜكيه/ ، ةانلطؽ ف ْلخ٩ -2

 يف ذلٟ. ؛ لٮركدق ٨ٔ اجليب (3)كاتلؾ٠يح ث٭٧ة وعيعح إدمةاع

                                        
ـءا ٦٪٫. كاملؿاد ثسٮ٩٭ة أرٌل٩ة هل/ أ٫٩ ال ثؽ تلع٫ٞٞ ٦٪٭ة؛ أل٫٩ يذٮٝٙ ٤ٔي٭ة، كإال .. ٤ٚحف( 1)  كاظؽ ٦٪٭ة ص

 ابليضٮرم٣س٨ لٮ ُٝٓ الؿأس ِك٫ .. ٠ًق، كإف ظؿـ ل٤ذٕؾيت، كاملٕذ٧ؽ ٔ٪ؽ الؿمٌل كالنربام٤يس ال١ؿا٬ح. ( 2)
(2/594.) 

 (.2/492) اإلٝ٪ةع، اإل٩جةق( ٨ٔ 9791ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع( 3)
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ِ ) جبؿظ٫ (٢٩ُ خْ رَ / هِ ْيِ دَ  صُ ةْ ذَ وَ )  ة
َ
ٓ اكف اجل (٠  حَمَ  ي  أ ؛ ٌٚق (9)إدمةاعؿح ٨٦ ثؽ٫٩ يف أم مًٮ

/ ظؽير أيب ز٤ٕجح اخلنين  ، / ٝي٤ٍخي ٥َّ٤ى ٕى يًٍب ال٧ٍي رًٍق٢ي ِكى
ي
يٍؽو ٚىأ رًٍض وى

ى
ٮؿى اهللً، إ٩ًَّة يًف أ يىة رىقي

، كى  دى٫ي ٍدًرؾي ذىاكى
ي
ة أ ٍ٭ًِل، ٚى٧ً٪٫ٍي ٦ى ٍرًَل بًكى

ى
، كىأ دى٫ي ٍدًرؾي ذىاكى

ي
ة الى أ ٦ً٪٫ٍي ٦ى ، كى دى٫ي ٍدرًؾي ذىاكى

ي
ة أ ة الى  ٦ً٪٫ٍي ٚى٧ً٪٫ٍي ٦ى ٦ى

ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ، ذى دى٫ي ٍدًرؾي ذىاكى
ي
٢ي٣ُ َذِٞيًّا، » /أ َٓ َٝ ال٥ُْ ، َوَّكُْت َٝ ـُ َٝ يَُػَك، َو٬َْٛ ٢َْي َْ ْت  ُُكْ ٤َا َردي

َٝ »/ ، كٝةؿ (2)«وََدْيَ َذِك   ٥َ٫ْ ـَ ٣َ اللِ، َ٘إِْن وََسْػح٩َُ َْٛػ َرَخ٠َ ..  إَِذا َر٤َْيَج  ـْ ِؽ ا ُٞ .. َ٘اْذ
 .(3)«َُُ٘كْ 

هِ »/ كال ثؽ أف خيـ٫ٝ اجلةرح؛ ٣ٞٮهل  َناَب ِبَػ 
َ
َناَب .. ]ََ٘غَؾَق[ إَِذا أ

َ
، َوإَِذا أ َُُ٘كْ

َخ٠َ  َٜ ْؽِى٩ِ َذ َٓ ِ ُك٠ْ  .. ة
ْ
 .(4)«َ٘إ٧ِي٩ُ َورِيٌؼ، ََ٘ل حَأ

ريق .. ل٥  كينرتط أال يٮصؽ قجت حيةؿ إحل٫ ا٣ٞذ٢ ٗري ق٭٫٧، ٚإف اظذ٢٧ ٝذ٫٤ بك٭٫٧ ٗك
ْيػَ »/ حي٢؛ ٣ٞٮهل  َٝ  ،َوإِْن َر٤َْيَج الهي ٥ِ٫ْ ـَ ذَُؽ 

َ
ْو ي٤َ٬َْْيِ ١َحَْؿ ة٩ِِ إِلي أ

َ
َػ ي٬ٍَْم أ ْٓ .. ٬َََ٘سْػح٩َُ َب

َّ ِف ال٥َاءِ  ، َوإِْن َوَر ُك٠ْ .. َُُ٘كْ
ْ
َٝ ؛ ]َ٘لَ حَأ ٥ُ٫ْ ـَ ْو 

َ
َٝ َل حَْػرِي ال٥َْاُء َرَخ٩َُ٢ أ  .(5)«[؟َ٘إ٧ِي

ٍؽ ذى ؛ نكيح دٮظنخ، أك ثٕري ذ٬ت مةرداإ٠نةة كٌللىيؽ ٦ة دٮظل ٨٦ اإلنيس؛  ريه ٞى ًٕ  ،٩ىؽَّ ثى
ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ، ذى ٫ي بىكى ٍ٭٥و ٚىعى ٢ه بًكى ةقي رىصي ٦ى َواةِِػ ال٬َْضِق، َ٘إَِذا » /ٚىؿى

َ
أ َٞ َواةَِػ 

َ
ِ اِلة٠ِِ أ إِني ل٫َِِؼه

ٌء  ٢ََتُس٣ْ ٫َ٨ِْ٤ا َشْ َؼا.. َٕ َٟ ٬ُ٢ا ة٩ِِ َ٪ َٓ  ـ الىيؽ الكةثٞح.، ٚيأػؾ أظاك(6)«َ٘اْذ
أم ٝىؽ ا٣ٕني أك اجلجف ثة٢ٕٛ٣، ٤ٚٮ قُٞخ  (ػُ ْه َٜ ا١ْ )/ أم/ اذلثط كحنٮق (٩ُ ٌُ َشْ وَ )

ق١ني ىلع ٦ؾثط مةة، أك اظذ١خ ث٭ة ٚة٩ؾحبخ، أك اقرتق٤خ صةرظح ث٪ٛك٭ة ٚٞذ٤خ ويؽا .. 
 ل٥ حي٢.

                                        
 (.2/493) اإلٝ٪ةع(، ك2/9114) حتٛح ال٤جيت( 1)

 (، 9/249(، كوعع٫ األبلةين، كوعط إق٪ةدق اث٨ امل٨ٞ٤ )2856(، كأثٮ داكد )97748أمحؽ )( 2)

 .( ٨ٔ ٔؽم ث٨ ظةد٥ 9929(، كمك٥٤ )2154ابلؼةرم )( 3)

 .( ٨ٔ ٔؽم ث٨ ظةد٥ 9929(، كمك٥٤ )2154ابلؼةرم )( 4)

 .( ٨ٔ ٔؽم ث٨ ظةد٥ 5484ابلؼةرم )( 5)
 .( ٨ٔ راٚٓ ث٨ ػؽيش 9968(، كمك٥٤ )2517ابلؼةرم )( 6)
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ظضؿا خببلؼ ٦ة لٮ رٍل ُٝيٕة ٚأوةب كاظؽة، أك ٝىؽ كاظؽة ٚأوةب ٗري٬ة، أك ّ٪٭ة 
 ٚؿ٦ة٬ة ٚجة٩خ ويؽا .. ٚيع٢ ٚي٭ة ِك٭ة لٮصٮد ا٣ٞىؽ.

 :ِذاِبالرَّ ُطِسَغ

ِ اذلي  ُط َشْ )  /(صِ اة
كًلؾا  ،(2)، كلٮ وجية ممزيا إدمةاع(9)ظؿا أك رٝيٞة يُيٜ اذلثط أك مك٧٤ح (٥ًا٢ِ ْف مُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

 ) ٗري امل٧زي إذا أوةب املؾثط،
َ
َٞ ٨َ ٤ُ  ٠ر َتِ  ايًّ ابِ خَ ِٞ  وْ أ ٭ٮد أك ٨٦ احل (3)أك ٠ذةثيح كلٮ وجية (٩ُ خُ طَ ا

َوَؼَػاُم ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)إدمةاع اجلىةرل اذلي٨ د٭ٮد أك د٪رص آثةؤ٥٬ ٝج٢ ثٕسح اجليب 
ََ ٱ ِي وحُٔاْ  َّلَّ

ُ
ًب   ىبِهَتَٰب ٱأ ُٓ َّ ًب ِضّوٞ ل ُس ٌُ ًب َوَؼَػا  .[5]املةاؽة/  ﴾ِضّوٞ ىَُّس

؛ ملٛ٭ٮـ اآليح مم٨ ال ٠ذةب هل ٗري٧٬ةكال ٚبل يىط ويؽ كال ذثط دلٮيس كال كزين 
الكةثٞح، كإف دػ٢ يف دي٨ أ٢٬ ال١ذةب ثٕؽ ٩ـكؿ ا٣ٞؿآف؛ أل٩٭٥ ٣حكٮا اذلي٨ أكدٮا ال١ذةب، 

اًجيًَّح إاًلَّ »/ كٝؽ ٝةؿ يلع  ٮفى ٨٦ًى اجلَّرٍصى ١ي كَّ ذى٧ى ٥ٍ الى حى ٭ي إًجَّ
ؿىًب، ٚى ٕى ةرىل ا٣ٍ ثىةاًطي ٩ىىى ي ذى الى ديٍؤلكى

ى٧ٍؿً  ًٍب اخٍل  .(6)، كركم حنٮق ٨ٔ ٧ٔؿ (5)«برًشي
ْ  ْيِ دَ  ِفْ  ادُ ؾَ يُ وَ ) -2 كلٮ ثة٣ٞٮة ظىت لٮ اكف يف ٧٤ّح كأظف  (اْيً ِه ةَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  رِ وْ ػُ ْٜ ٥َ ال

 ثيؽق ويؽا كرضب٫ .. ظ٢، ٚبل يىط ويؽ أُٔل ٣ٕؽـ وعح ٝىؽق.

                                        
 (.947) املؿادت( 1)
 (.2/9199) حتٛح ال٤جيت(، 222)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)

 (.226)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)

ح اإلدمةع(، 2/9199) حتٛح ال٤جيت(، 223)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (، كظيك ػبلؼ يف ٩ىةرل ا٣ٕؿب.6/492) مٮقٔٮ

 (.9/552) ا٣ٛذط( ثإق٪ةد وعيط، وعط إق٪ةدق احلةِٚ يف 91135الؿزاؽ )ٔجؽ ( 5)

 (، كٚي٫ اث٨ أيب حيىي.98798)(، كابلي٭َق 3/615) األـالنةِٚع يف ( 6)
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 :ِذِيِبالرَّ ُطِسَغ

َٞ صِ يْ بِ اذلي  ُط َشْ )  ا٧ًا ٤َ ٬َ يَ ضَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ / 
ْ
ممة يأيت ثية٫٩ يف األ٧َٕح؛ ٚبل د٢٧ٕ اذلاكة كال  (ًل ٬ْ كُ أ

؛ حلىط (ةٌ ؽي ِٜ خَ ْف مُ  اةٌ يَ ضَ ) كٝخ اذلثط (٩ِ يْ ذِ )الىيؽ يف ٗري ٦أكٮؿ ال٤ع٥، كيٕذرب أف يسٮف 
 نكجح املٮت إىل اذلثط.

بل٦ح احليةة املكذٞؿة/ مؽة احلؿًلح ثٕؽ ُٝٓ احل٤ٞٮـ كاملؿمء، أك ا٩ٛضةر ادلـ، ٚي١ٌق  ٔك
 ٕذ٧ؽ.أظؽ٧٬ة ىلع امل

كإ٧٩ة تنرتط احليةة املكذٞؿة ٔ٪ؽ كصٮد قجت حيةؿ ٤ٔي٫ اهلبلؾ ٠ضؿح، كإال .. ٚي١ٌق 
 .(9)احليةة املكذ٧ؿة كيه كصٮد اجلٛف كإف ل٥ ي٪ٛضؿ ادلـ كل٥ حتى٢ احلؿًلح النؽيؽة

 :ِةاآلَل ُطِسَغ

 / (ثِ ١َ اْل  ُط َشْ )
ًت ث٨ًٍ كزصةج كٝىت كظضؿ؛ ٌٚق ظؽير  ٠عؽيؽ كحنةس ؛(حُ ؽَ َتْ  ةً دَ ػي ا حُمَ ٫َ جُ ٬ْ َٞ ) - ٍٕ ٠ى
ٟو  ً ةل ة ث٫ًً،  / ٦ى ىذٍ٭ى حبى ا ٚىؾى ؿن ضى ىٍت ظى رسى ٍٮدنة، ٚى١ى ٪ى٧ً٪ىة مى ةةو ٨ٍ٦ً دى ىة بًنى ةًريىحه جلى ىٍت صى ثرٍصى

ى
ؿى اجلَّيًبَّ ٚأ

ى
أ كى

ة  ٍك٤ً٭ى
ى
قي ثًأ ؿى مى

ى
، ٚىأ ٨ٍ ذىاؾى  .(2)خى

فى ك ٢ه ٌلى ة ث٫ًً، رىصي ؿي٬ى ٪ٍعى حٍبنة حى ٍؽ مى ً
ٮٍتي ٚى٤ى٥ٍ جيى ة ال٧ٍى ٬ى ؾى ػى

ى
، ٚىأ ؽو ظي

ي
ةًب أ ٕى ٍٕتو ٨ٍ٦ً ًم حن بًًن عى ٍٞ يىٍؿىعى ٣ً

ةءى إًىلى اجلَّيًبِّ  ة، ثي٥َّ صى ٭ى مي ٜى دى ًؿي ٬ى
ي
ىتَّ أ ة ظى َّذً٭ى  ث٫ًً يًف بلى

ى
أ ا ٚىٮىصى دًؽن ؾى كى ػى

ى
ٟى  ٚىأ ً ل ىقي ثًؾى ٍػربى

ى
قي ، ٚىأ ؿى مى

ى
ٚىأ

ٍك٤ً٭ى 
ى
 .(3)ةثًأ

ٍء، َ٘إَِذا  اللَ إِني »/ كيك٨ أف دسٮف آ٣ح اذلثط ظةدة؛ ٣ٞٮهل  َخَب اْلِْضَفاَن لََعَ ُُك  َشْ َٞ

ْخ٢ََث، َوإَِذا َذَبُْخ٣ْ .. َرَخ٢ُْخ٣ْ  ِٜ ْضِف٬٨ُا ا١ْ
َ
ُيِْح .. َ٘أ

َؽح٩َُ، ٢َْ٘ ْٙ َضُػُز٣ْ َك
َ
ةَْص، َوْلُِطػي أ ْضِف٬٨ُا اذلي

َ
َ٘أ

                                        
 (.2/592) ابليضٮرم (1)

 (.5512ابلؼةرم )( 2)
(، كوعع٫ األبلةين، 5/936) اتل٧٭يؽ، كظك٪٫ اث٨ ٔجؽ ا٣رب يف ( ٨ٔ رص٢ ٨٦ ثين ظةرزح 2823أثٮ داكد )( 3)

 (.9492كالٮاديع )
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 .(9)«َذبِيَطَخ٩ُ 
ملة ؛ ٦ذى٤ني أك ٦٪ٛى٤ني ٨٦ آدَل أك ٨٦ ٗريق .. ٚبل حت٢ اذلاكة ث٭٧ة (ؽٍ ُٙ ُُ وَ  ٣ٍ ِْ خَ  ْيَ دَ ) 

ًؽيشو يف ظؽير  ًٓ ث٨ًٍ ػى ٪ىة   رىاًٚ ٕى ٍخ ٦ى ٣ىحٍكى ا، كى ؽن ٗى كِّ  ؽي ٕى يٮ ا٣ ٮؿى اهللً، إ٩ًَّة الٝى / يىة رىقي / ٝي٤ٍخي ٝىةؿى
 / ةؿى ٞى ل، ذى ؽن ْج٫ََؽ »٦ي

َ
رِْن، ٤َا أ

َ
ْو أ

َ
َش٠ْ، أ ْْ ٣ُ اللِ ا ـْ َم َوُذَِٞؽ ا َؽ، .. الي ُٙ ِر ٦ي َوا١ ، ١َحَْؿ الف  َُُ٘كْ

٦ر  ا الف  ٤ي
َ
/ أ َٝ ذُ َضػ 

ُ
أ ـَ ُؽ .. َو ُٙ ِر ا ا١ ٤ي

َ
٣ٌ، وَأ ِْ َٓ  .(2)«َذ٥َُػى اَلبََلثِ .. َذ

- ( 
َ
ْ  ْيِ دَ  ِفْ -ا ٫َ جُ ٬ْ َٞ  وْ أ  ) ،اك٣ٛ٭ؽ كاجل٧ؿ كاللكت؛ (اٍع تَ ـِ  ثَ ضَ ارِ سَ  -٩ِ يْ ٢َ َْ  رِ وْ ػُ ْٜ ٥َ ال

َ
 (وْ أ

ٓ اكف  ؛(ْيٍ ٌَ ) صةرظح ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)صؿح اجلةرح ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء٠ىٞؿ كبةز يف أم مًٮ
ًُ  َٔ يَسب ﴿ ِضوَّ ىَُس

ُ
ًب  كُوب أ ُٓ َ ِضوَّ ل

ُ
ٓ أ اَذا ٌَ ّيَِبُٰج ٱئََُُم  ََ  ىؽَّ ِ ٌّ ُخً  ٍب ا َغيَّ ٌَ َٔارِحِ ٱَو َ

َُكِّتنَِي  ۡلب ٌُ

 ًُ ُس ٍَ ا َغيَّ ٍَّ ََّ ِم ُٓ َٔج ٍُ ِ ُ  ٱُتَػيّ ًب وَ  هللَّ ََ َغيَيبُس َصسب مب
َ
ٓ أ ا ٍَّ ْ ِم ٔا ْ ٱـَُُكُ ًَ ٱ ذبُنُروا ِِّۖ  هللِ ٱ شب ]املةاؽة/  ﴾َغيَيب

َٝ »/ ، كٝٮهل [4 ٢َْي َْ  َٝ ْمَف
َ
ْعَؼ الَكِْب َذَكةٌ  ؛َُُ٘كْ .. ٤َا أ

َ
  .(4)«َ٘إِني أ

، كإذا أ٦س٨ ذاكد٫ .. ٚبل (5)ز٥ إف ٦ةت الىيؽ ٨٦ صؿح اجلةرح .. صةز ثبل ذاكة إدمةاع

                                        
 .( ٨ٔ مؽاد ث٨ أكس 9955مك٥٤ )( 1)

 (.9968(، كمك٥٤ )5519ابلؼةرم )( 2)

كَل صةرظح ي٧س٨ االوُيةد ث٭ة إذا ٧٤ٔخ صةز االوُيةد »/ اجل١خ( ٨ٔ 9773ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةعيف ( 3)
٧ؿ، كًلؾلٟ الٮظل ٨٦ ا٣ُري؛ ال ٚؿؽ ثني ابلةزم كالىٞؿ ث٭ة كأك٢ ٦ة وةدق، ٚبل ٚؿؽ ثني اللكت كا٣ٛ٭ؽ كاجل

ريق ٨٦ ا٣ُري ٦ة أ٦س٨ د٤ٕي٫٧، ٚةالوُيةد ث٫ ٦جةح كيؤَل ٦ة وةد. ٬ؾا ٦ؾ٬ت  كابلةمٜ كالنة٬ني كا٣ٕٞةب ٗك
 .«اع٦ح ا٣ٛٞ٭ةء

دلة٬ؽ ث٨  ال أ٥٤ٔ يف ويؽ قجةع ا٣ُري امل٧٤ٕح ػبلٚة إ٫٩ صةاـ اكللكت امل٥٤ٕ قٮاء إال/ »(5/277) االقذؾاكر
كػة٫ٛ٣ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽي٧ة كظؽيسة ٚأصةزكا االوُيةد ثةبلةزم كالنٮذ٩ني كقةاؿ ، صرب ٚإ٫٩ اكف يسؿق ويؽ ا٣ُري

 .«قجةع ا٣ُري امل٧٤ٕح
 .( ٨ٔ ٔؽم ث٨ ظةد٥ 9929(، كمك٥٤ )5475ابلؼةرم )( 4)

ط( ٨ٔ 9771ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةعيف ( 5) امل٧٤ٕح .. صةاـ أك٫٤ ثة٣ٞؿآف كاالدٛةؽ إذا ك٦ة ٝذ٫٤ الالكب »/ املًٮ
 .«ذ٠ؿ اق٥ اهلل ٤ٔي٫
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َٝ »/ ؛ ٣ٞٮهل (9)حي٢ إال ثذؾ٠يح إدمةاع ٢َْج َكَْت ـَ ْر
َ
َٝ .. إَِذا أ ْمَف

َ
٣َ اللِ، َ٘إِْن أ ـْ ِؽ ا ُٞ َ٘اْذ

ْدَرْكَخ٩ُ َضيًّا 
َ
، َ٘أ َٝ ٢َْي ُك٠ْ ٩ُ٨ْ٤ِ .. َْ

ْ
ْدَرْكَخ٩ُ َْٛػ َرَخ٠َ، َول٣َْ يَأ

َ
 .(2)«َُ٘ك٩ُْ .. َ٘اْذَب٩ُْ، َوإِْن أ

أال يٮصؽ قجت حيةؿ ٤ٔي٫ ا٣ٞذ٢ ٗري اجلةرح املؿق٢، ٤ٚٮ كصؽ ِكجة آػؿ حيذ٢٧  كرش٫َ/
َٝ »/ .. ل٥ حي٢ ثبل ػبلؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء؛ ٣ٞٮهل  (3)أ٫٩ وةدق ِ ة

ْو َِكَ
َ
َٝ أ تِ

َّ َكْ َوإِْن وََسْػَت ٤َ
٩ُ، َوَْٛػ َرَخ٩َُ٢  َٓ َعَؼهُ ٤َ

َ
ْن يَُس٬َن أ

َ
ُك٠ْ َ٘لَ .. َكًْتا َدْيَهُ، ََ٘غِليَج أ

ْ
٣َ اللِ لََعَ  ؛حَأ ـْ ْؽَت ا َٞ َ٘إِجي٥َا َذ

 ِ ْؽهُ لََعَ َدْيِه ُٞ َٝ َول٣َْ حَْؼ تِ
 .(4)«َكْ

َٝ »/ ٣ٞٮهل  ك٨٦ رش٫َ/ أال يأك٢ اجلةرح ٦٪٫، ٚإف أك٢ ٦٪٫ .. ل٥ حي٢؛ ٢َْج َكَْت ـَ ْر
َ
إَِذا أ

َك٠َ 
َ
َخ٠َ َ٘أ َٜ َعَؼ َذ

َ
ْيَج، َ٘أ ٥ي ـَ ٥َا .. َو ُك٠ْ، َ٘إِجي

ْ
ِف٩ِ َ٘لَ حَأ ْٙ َٝ لََعَ َج ْمَف

َ
 (5)«أ

؛ ٚإف اك٩خ ٗري ٧٤ٕ٦ح .. ل٥ (ثً ٥َ ٢ي َٓ ٤ُ )كرشط اجلةرظح ٨٦ الكجةع أك ا٣ُري أف دسٮف 
؛ ألف ٚيع٢ ظيجبؾ، إال أف يؽرؾ الىيؽ ظية ظيةة مكذٞؿة ٚيؾُق ..  (6)إدمةاعحي٢ ٦ة أػؾد٫ 

٢ي٣ِ »/ االٔذ٧ةد ٬٪ة ىلع دؾ٠يح املك٥٤، ال ىلع ٝذ٢ اجلةرح؛ ٣ٞٮهل  َٓ َٝ ال٥ُ تِ
َو٤َا ِنْػَت ةَِس٢ْ

٢ي٣ٍ ..  َٓ ِي ١َحَْؿ ة٥ُِ َٝ اذلي تِ
، َو٤َا ِنْػَت ةَِس٢ْ ٣َ اللِ َوُّكْ ـْ ِؽ ا ُٞ ْدَرْكَج َذَكح٩َُ  ،َ٘اْذ

َ
 .(7)«َُ٘ك٩ُْ .. َ٘أ

 :اِعَبالطِّ ًَِم ِحاِزَوَذاِل ِهِيِلِعُغُسِوُط َت

ْوُط تَ ) َ  ٣ِ يْ ٢ِ ْٓ ُشُ
ْ
  اِع تَ الف   ٦َ ٤ِ  ِح ارِ ٬َ ال

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

9- ( 
َ
َ  نْ أ ِ ) أم ي٭يش (٠َ ـِ َتْ ْف ي  ذَ إ

ُ
 م إذا أرق٫٤ الىةاؽ.أ، (٠َ ـِ رْ ا أ

                                        
 (.93/78) رشح مك٥٤(، 948) املؿادت( 1)
 .( ٨ٔ ٔؽم ث٨ ظةد٥ 9929مك٥٤ )( 2)

 (.93/74) رشح مك٥٤املؿاد ِكت آػؿ اقرتق٢ ث٪ٛك٫ أك أرق٫٤ ٨٦ ٣حف أ٬بل لزلاكة . ( 3)

 .ؽم ث٨ ظةد٥ ( ٨ٔ 9929ٔ(، كمك٥٤ )5475ابلؼةرم )( 4)
 .( ٨ٔ ٔؽم ث٨ ظةد٥ 9929(، كمك٥٤ )5486ابلؼةرم )( 5)

 (.2/496) اإلٝ٪ةع(، كا٩ْؿ 9/919) املض٧ٮع( 6)
 .( ٨ٔ أيب ز٤ٕجح اخلنين 9931(، كمك٥٤ )5496ابلؼةرم )( 7)
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 وَ ) -2
َ
ِ ) أم ي٪١ٙ (ؽَ سِ ْْنَ حَ  نْ أ  ، أم زصؿق الىةاؽ.(ؽَ سِ ا زُ ذَ إ

  يَ ألي وَ ) -3
ْ
؛ ، ث٢ ي٧ك٫١ ىلع وةظج٫(هُ ػَ ْٓ بَ وَ  ٩ِ ٢ِ خْ رَ  ٠َ تْ رَ ) ٗري ادلـ (ػِ يْ الهي  ٦َ ًئا ٤ِ حْ كَ  ٠َ كُ أ

 خي٤ي٫.ال ك ٚبل يأك٢ ٦٪٫
 وَ ) -4

َ
ِ ذَ  رَ ؽي َٟ خَ حَ  نْ أ ٨٦ اجلةرظح حبير ي٨ْ دأدث٭ة،  اثلبلث١ؿر الرشااٍ ذأم د (٩ُ ٨ْ ٤ِ  َٝ ل

 .كال يؿصٓ يف اتل١ؿار ٣ٕؽد، ث٢ املؿصٓ ٚي٫ أل٢٬ اخلربة ثُجةع اجلٮارح
أف الرشع ل٥ يبني ظؽ اتل٤ٕي٥، ٚاكف ذلٟ إىل ا٣ٕؿؼ، كأ٢٬  /كدحل٢ أذجةر ٬ؾق األربٕح

 ا٣ٕؿؼ حي٧١ٮف ىلع ٨٦ أدب صةرظذ٫ أ٫٩ ٧٤ٔ٭ة، كأ٩٭ة ٧٤ٕ٦ح ث٭ؾق الرشااٍ.

 :ِسِيالطَّ ًَِم ِحاِزَوَذاِل ِهِيِلِعُغُسِوُط َت

ْوُط تَ ) َ  ٣ِ يْ ٢ِ ْٓ ُشُ
ْ
ٍي  ٦َ ٤ِ  ِح ارِ ٬َ ال ْوُط تَ  ِهَ / ْيِ ا١ َ  ٣ِ يْ ٢ِ ْٓ ُشُ

ْ
 ارَ سَ ؾِ ٧ْ ، إِلي اِل اِع تَ الف   ٦َ ٤ِ  ِح ارِ ٬َ ال

 ِ ، ٦ة أذ٧ؽق الؿمٌل ؛ أل٫٩ ال يسةد يذأىت ٦٪٫ اغبلة، ٬ؾاٚبل ينرتط ذلٟ يف ا٣ُري (ْت ؽَ سِ ا زُ ذَ إ
 .(9)كأذ٧ؽ ابل٤ٞيين كاخلُيت كظيك ٨ٔ اجله امرتاط األربٕح يف ا٣ُري كالكجةع

( 
ُ
ًبا ؽر َٜ تَ  ٣ِ َٓ انلي  ٦َ ٤ِ  صُ ةَ ؼْ ا يُ ٤َ ) /أل٩٭ة أكؿ ز٦ةف ٤ٕٚ٭ة، كيهمنذٞح ٨٦ الٌعٮة؛  (ثُ يَ طِ ْى اْل

 ِ ِ  ؽِ طْ انلي  مِ ٬ْ يَ  ٦ْ  ٤ِ اَلٰ َٓ تَ   اللِ َلٰ إ   ؽِ ٰل آعِ إ
َ
 .ك٣حكخ ٬ؽية (ِٚ يْ ْشِ ا١تي  امِ يي أ

ح  َطّوِ لَِرّبَِم وَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)إدمةاعكاألًعيح مرشٔك
َرب ٱـَ ، كٝؽ دٮادؿت ]ال١ٮزؿ[ ﴾2 ۡنب

يح األًعيح ٨٦ ٝٮؿ اجليب   ك٫٤ٕٚ كدٞؿيؿق. الك٪ح ث٧رشٔك

                                        
 (.9/595) ابليضٮرم (1)

 (.2/599) اإلٝ٪ةع(، 674) ٠ٛةيح األػيةر( 2)
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 :ِةَيِخِطالتَّ ُهِهُح

 /(ثِ يَ طِ ْي الي  ٣ُ سْ ضُ )
 9- ( 

َ
ِ / ْيٍ خَ  ثُ ٨ي ـُ / ا٫َ جي أ  اذلم ٣حف هل أ٢٬ ثيخ. (دِ ؽِ َٙ ٨ْ ٥ُ ٢ْ ل

  ثٍ ايَ َٙ ِٞ ) ق٪ح(وَ ) -2
َ
٠ًق ٨ٔ .. يخ ابل٨٦ أ٢٬ رميؽ ٚإذا أىت ث٭ة كاظؽ  ،(ٍج يْ بَ  ُُك   ٠ِ ٪ْ ِل

 ، كإذا دؿًل٭ة أ٢٬ ثيخ .. ٠ؿق هل٥ ذلٟ.دميٕ٭٥
 وَ ) -3

َ
ْن »/ ٣ٞٮهل ثأو٢ الرشع؛  (ُب  َتِ ا َل ٫َ جي أ

َ
َضُػُز٣ْ أ

َ
َراَد أ

َ
، وَأ ْشُ َٓ إَِذا َدَع٢َِج ا١ْ

 َ ؽِهِ َوبََشِهِ َكحًْئا .. يَُيح  َٓ يسؿق دؿًل٭ة  ، ٚؿد األمؿ إىل إرادة امللكٙ، ٣س٨(9)«ََ٘ل َح٥َؿي ٦ِْ٤ َك
 مل٨ ٝؽر ٤ٔي٭ة.
ِ ) ٚبل جتت  ة

ِ ٬ِ َنْ وَ ) ؛ ٠٘ري٬ة ٨٦ ٩ٮا٢ٚ ا٣ٕجةدات،(رِ ؼْ انلي إِلي ، أك/ «٬ؾق أًعيح»؛ ٠ٞٮهل/ (ه
، اتلعٛح، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ال حيذةج جليح، ث٢ ال ٔربة ثجيح ػبل٫ٚ، ٝةهل يف «ص٤ٕذ٭ة أًعيح»

 يف الٮٝخ كدٛؿٝذ٭ة.ٚزيكؿ م٫١٤ ٔ٪٭ة ٨٦ ٗري دٛىي٢، كال يذرصؼ إال ثؾحب٭ة 
 «.ل٥ يٞىؽ اإلػجةر ...  يججيغ أف يسٮف حم٫٤ ٦ة»ٝةؿ الكيؽ ٧ٔؿ ابلرصم/ 

؛ كأيةـ ا٣ترشيٜ ظىت يٌيح ٔرش ذم احلضح كيسؿق ملؿيؽ٬ة إزا٣ح مٕؿ كّٛؿ يف
، كلٮ أراد اتلٌعيح ثٕؽد .. زا٣خ ال١ؿا٬ح ثأكهلة، كقٮاء يف ذلٟ مٕؿ الؿأس ل٤عؽير الكةثٜ

ري٬ة.كال٤عيح كاإلثٍ ك  ا٣ٕة٩ح كالنةرب ٗك

 :ِةَيِخِطُغُسِوُط التَّ

ْوُط الي )   ثِ يَ طِ ْي ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

ذ٠ٮر٬ة ٦ٕـ أك ًأف اإلث٢ كابلٞؿ كا٣٘٪٥  /كيهأم أف دسٮف ٨٦ اجل٥ٕ،  (٣ُ َٓ انلي ) -9
، كال (9)، كال دىط ث٘ري٬ة؛ ٠ؼي٢ كّجةء كدصةج إدمةاع(2)كإ٩ةز٭ة ٦ة ل٥ دس٨ ظةمبل إدمةاع

                                        
 .( ٨ٔ أـ ق٧٤ح 9977مك٥٤ )( 1)

 (.2/593) اإلٝ٪ةع(، 8/397) املض٧ٮع( 2)
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ريق؛ اكملذٮدل ثني املٕـ كا٣ْجةء؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ُنُرواْ ﴿ث٧ذٮدل ثني ٥ٕ٩ ٗك ًب َوَيذب ُٓ َ َجٰفَِع ل ٌَ  ْ ُدوا َٓ ىِّحَشب
ًَ ٱ ثِ  هللِ ٱ شب ٍَ ِٓي َۢ ةَ ِ ٌّ  ً ُٓ ا َرزََر ٌَ  ٰ

ئَُمٍٰج لََعَ ػب ٌَّ يَّاٖم 
َ
ًِِۖ ٱِِفٓ خ ُبَعٰ

َ ، كأل٩٭ة ٔجةدة دذ٤ٕٜ [28]احلش/  ﴾ۡلب
كال ٨ٔ أظؽ ٨٦ أوعةث٫  ـ اكلـٌلة، كأل٫٩ ال ي٥٤ٕ ٨ٔ اجليب ثةحليٮاف ٚةػذىخ ثةأل٩ٕة

 اتلٌعيح ث٘ري٬ة.
ِ وَ ) -2  اليي  اعُ ؼَ سْ إ

ْ
 )، إقٞة٫َ ٦ٞؽـ أق٪ة٫٩ك٬ٮ  (نِ أ

َ
، (2)٧ٝؿيح (ثً ٨َ ـَ )أم إ٧٠ةهل  (٩ُ ُٕ ٬ْ ٢ُ ةُ  وْ أ

ْ وَ  ؽِ َٜ اْْلَ ) أم إ٧٠ةؿ (غُ ٬ْ ٢ُ بُ وَ ) ِ اْلِ ) إ٧٠ةؿ(، وَ ْيِ خَ جَ ـَ  ؾِ ْٓ ٥َ ال َل »/ ؛ ٣ٞٮهل  (ْيِ جِ ـِ  َؿ َخْ  ٠ِ ة
نِ 

ْ
أ ًث ٦َ٤ِ اليي َْ ٢َْيُس٣ْ، َذَخْؼَب٬ُا َسَؼ َْ ُسَ  ْٓ ْن َح

َ
، كيف ظؽير دلةمٓ (3)«حَْؼَب٬ُا إِلي ُمِف٨يًث، إِلي أ

ٮًؿ اهللً ٝةؿ/   ٓى رىقي ٪َّة ٦ى ًك٪َّحى  ٠ي ٤يتي ال٧ٍي ٍُ ٢ي حى ٢ى الؿَّصي ٕى ، ٚىضى ـي ا احٍلىٍٮ ؾى ى ٬ى رضى ، ٚىعى ؿو
ٛى  يًف قى

ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى زىًح، ذى ذىنٍيً كىاثلَّبلى خى ا ي٬ُِف ٩ُ٨ْ٤ِ اليِِنر »/ ثًةجٍلىؾى ََؼَع ي٬ُِف ِم٥ي  .(4)«إِني الْ
إًفَّ / ل٤٪يب  ؛ ٚٞؽ ٝةؿ أثٮ ثؿدة ث٨ ٩يةر (5)كال جتـئ اجلؾع ٨٦ ٗريالٌأف إدمةاع

ٚى
 / ة؟ ٝىةؿى ي٭ى ، آٍذحبى ًكجَّذىنٍيً رٍيه ٨ٍ٦ً مي حن يًهى ػى ٔى ؾى ٪ًٍؽم صى َػكَ »ًٔ ْٓ َضٍػ َب

َ
٣ْ، ُث٣ي لَ َتْؾِي َخ٦ْ أ َٓ  .(6)«َج

ِ  ِب يْ َٓ ا١ْ  ػُ ْٜ ذَ وَ ) -3 ْ  ُم ِٜ ٨ْ حُ  يْ اذلي  ٥َ ال
ْ
٨٦ حل٥ أك مع٥ ٩ٞىة يٛٮت ث٫ ٗؿض ٦ٞىٮد،  (َل ٬ْ كُ أ

ٚبل جتـئ اتلٌعيح ثة٣ٕٮراء ا٣يت ال دجرص ثإظؽل ٔيجي٭ة، كال ا٣ٕؿصةء ا٣يت ال د٤عٜ ا٣ُٞيٓ، 
ة يٛكؽ حل٧٭ة إدمةاعكال ا٣ٕضٛةء ا٣يت ٝؽ ذ٬ت ٦غ قٮٝ٭ة ٨٦ ال١رب، كال املؿيٌح  ؛ (7)مًؿ

=
                                         

(، كذ٠ؿ ٨ٔ داكد كاحلك٨ ث٨ َح صٮازق ثجٞؿ الٮظل، 2/9112) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب(، 675) ٠ٛةيح األػيةر( 1)
٨ أ٢٬ الؿأم صٮازق ث٧ة دٮدل ٨٦ ابلٞؿ كبٞؿ الٮظل.  ٔك

 كٝةؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ اجلؾع ٨٦ الٌأف ٦ة أد٥ قذح أم٭ؿ.(، 2/593) اإلٝ٪ةع(، 674) ٠ٛةيح األػيةر (2)

 .( ٨ٔ صةثؿ 9963مك٥٤ )( 3)
 (.9512(، كوعع٫ األبلةين، كالٮاديع )3941(، كاث٨ ٦ةص٫ )4383(، كا٣جكةيئ )2799أثٮ داكد )( 4)

 (، كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ ُٔةء كاألكزايع.2/9117) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب( 5)
 .( ٨ٔ ا٣رباء ث٨ اعزب 9969(، كمك٥٤ )5563ابلؼةرم )( 6)
٧ٚضذ٧ٓ ٤ٔي٭ة ال أ٥٤ٔ ػبلٚة ثني .. أ٦ة ا٣ٕيٮب األربٕح املؾ٠ٮرة يف ٬ؾا احلؽير  »/ (5/295) االقذؾاكر( 7)

 (.725) رشح اجلٛؿم ىلع ٧ٔؽة الكةلٟ، كرشح رشح مك٥٤، كا٩ْؿ «ا٧٤ٕ٣ةء ٚي٭ة
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/ »/ ٣ٞٮهل  ٌّ َل يَُيَّحي ة٦٫ِِي ْرَب
َ
ؽَْساُء أ َٓ ُ َمَؽُى٫َا، َوا١ْ ٬َُرَ٪ا، َوال٥َِْؽيَيُث اْْلَي  َْ  ُ ٬َْراُء اْْلَي  َٓ ا١ْ

اُء ا١يِت َل ُت٨ْيِق  َٙ ْش َٓ ٫َا، َوا١ْ ُٓ َ٢ َُ  ُ خ ٬ؾق األميةء .. صةز؛ تلٞييؽق يف احلؽير ٚإف ٤َّٝ  ،(9)«اْْلَي 
 ثةبلني.

ح أكرث األذف  ؛ املؼ٤ٮٝح ثبل أذفٮ ٢ٝ، كال ،  كال ثٌٕ٭ة كل(2)إدمةاعكال جتـئ ٦ُٞٔٮ
ـء ٦أكٮؿ، ك٣ٞٮؿ يلع  ٮؿي اهللً »/ ذل٬ةب ص ٩ىة رىقي ؿى مى

ى
جىنٍيً  أ ذي

ي
اأٍل نٍيى كى ٕى ىٍكتىرٍشًؼى ا٣ٍ ٍف ن

ى
 .(3)«أ

٥َا ١ُُِك  اْمؽٍِئ ٤َا »/ ؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل (صِ ةْ اذلي  ػَ ٨ْ ِْ  ثُ يي انل  وَ ) -4 ْخ٥َاُل ةِانل يياِت، َوإِجي
َ
٥َا ال إِجي

 ) ،(4)«٬ََ٧ى
َ
َ ٥َ يْ ذِ  ْيُ يِ ْٓ الي  وِ أ ْ َٓ حُ  ٣ْ ا ل ِ  يي ث٢ اك٩خ ٦ذُٮاع ث٭ة، أك كاصجح ثةجل٢ٕ أك ثةتلٕيني  (رِ ؼْ انلي ة

٧ٔة يف اذل٦ح، كلٮ كَل يف اذلثط .. ٠ٛخ ٩حذ٫ ٨ٔ ٩يح الٮًلي٢، ث٢ لٮ ل٥ ي٥٤ٕ الٮًلي٢ أ٫٩ مٌط .. 
 ل٥ يرض.

 ٩يح؛ خلؿكص٭ة ثةجلؾر ٨ٔ م٫١٤، ٚة٠ذٌق ث٫.أ٦ة املٕي٪ح اثذؽاء ثةجلؾر .. ٚبل ينرتط هلة 

 : ِةَيِخِطالتَّ ُتِقَو

 ِع ٬ْ ٢ُ ٌُ ) ثٕؽ (٦ْ ٤ِ  اٍت َٙ يْ ِٙ عَ  ْيِ تَ تَ ٍْ عُ وَ  ْيِ خَ َٓ كْ رَ  رِ ػْ َٛ  ِض  مُ  ٦ْ ٤ِ )يجؽأ  /(ثِ يَ طِ ْي الي  ُج ْٛ وَ )
؛ ٣ٞٮهل  (ؽِ طْ انلي  مِ ٬ْ يَ  ِؿ ٥ْ كَ  ـً

٦ْ٤َ »/ كلٮ ل٥ خيؿج كٝخ ال١ؿا٬ح؛ ٤ٚٮ ذثط ٝج٢ ذلٟ .. ل٥ جيي
 ِ لَة ِ .. َذةََص َرْت٠َ الهي لَة َػ الهي ْٓ ِف٩ِ، َو٦ْ٤َ َذةََص َب ْٙ ٥َا َذةََص نِلَ ٨يَث .. َ٘إِجي ـُ َناَب 

َ
٩ُ، وَأ ُٟ ْػ َت٣ي نُُف َٜ َذ

، ٚأ٦ة وبلة ٨٦ ثٕؽق .. ٤ٚحف ٚي٭ة كٝخ؛ ، كال كٝخ إال ثٞؽر وبلة اجليب (5)«ال٥ُْف٥ِِ٢يَ 

                                        
، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، ( ٨ٔ ا٣رباء 3944(، كاث٨ ٦ةص٫ )4371(، كا٣جكةيئ )9497(، كا٣رت٦ؾم )2812أثٮ داكد )( 1)

 ، كاألبلةين.(9/286) ابلؽر امل٪ريكاث٨ امل٨ٞ٤ يف (، 5999(، كاث٨ ظجةف )2992كاث٨ ػـي٧ح )

 (.2/9199) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب، (5/296) االقذؾاكر( 2)
(، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، كاث٨ ػـي٧ح 3943(، كاث٨ ٦ةص٫ )4376(، كا٣جكةيئ )9513(، كا٣رت٦ؾم )2814)أثٮ داكد ( 3)

 (، كاألبلةين. 9/299) ابلؽر(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 7535(، كاحلةز٥ )5921(، كاث٨ ظجةف )2994)

 .( ٨ٔ ٧ٔؿ 9917(، كمك٥٤ )9ابلؼةرم )( 4)

ري٧٬ة ٨ٔ ٗريق ٨٦ الىعةثح ، كصةء يف( ٨ٔ أنف 5546ابلؼةرم )( 5)  . الىعيعني ٗك
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ألف ٦٪٭٥ ٨٦ يؤػؿ ك٦٪٭٥ ٨٦ يٞؽـ، كألف ٨٦ ال وبلة ٤ٔي٫ خمةَت ثةألًعيح، ٚؽؿ ىلع أف 
 .(2)ًىح اعـ ظضح الٮداع كل٥ يى٢ ا٣ٕيؽ ، كأل٫٩ (9)ا٣ٕربة ثةلٮٝخ ال ث٪ٛف الىبلة

ةؿ/ ال يؽػ٢ كاأل٢ٌٚ دأػري٬ة ظىت دؿدٛٓ الن٧ف، كي٧يض ذلٟ، مؿااعة ٣ٞٮؿ ٨٦ ٝ
 كٝخ وبلة ا٣ٕيؽ إال ثةالردٛةع.

ِ )كي٧ذؽ كٝذ٭ة     ؽِ آعِ ) ٗؿكب م٧ف (َلٰ إ
َ
ألف ٬ؾق األيةـ تنرتؾ يف الؿَل  ؛(ِٚ يْ ْشِ ا١تي  امِ يي أ

ري ذلٟ ٨٦ األظاكـ، كيف احلؽير ِٚ »/ كاملجيخ كاتل١جري كحتؿي٥ الىٮـ ٗك ي ْشِ
يياِم ا١تي

َ
َوِف ُُك  أ

 .(3)«َذةَصٌ 
حلبل؛ ألف اتلٕجري ثةأليةـ ٨ٔ ال٤يةيل كاأليةـ من٭ٮر ٦ذؽاكؿ ك٦ذجةدر ٔ٪ؽ  كيسٌق اذلثط

 أ٢٬ ال٤٘ح ث٢ ال يسةد يتجةدر ٗريق ٔ٪ؽ اإلَبلؽ.
، ٤ٚٮ ذثط ثٕؽ ٗؿكب م٧ف احلٮـ (4)كال جتـئ األًعيح ٝج٢ كٝذ٭ة، كال ثٕؽق إدمةاع

، إال أف دسٮف ٦٪ؾكرة ٚذٞٓ ٌٝةء. ـً  الؿاثٓ .. ل٥ جت
 يٮـ ا٣ٕيؽ ثةهلؽم. ك٨٦ ًىح ثٕؽد .. ق٨ دٕضي٤٭ة يٮـ اجلعؿ ٧٠ة ٢ٕٚ اجليب 

                                        
 ٠ٛةيح األػيةركألف ٢ٕٚ الىبلة ٗري ٦ٕذرب يف ظٜ أ٢٬ الكٮاد ثةالدٛةؽ، ١ٚؾلٟ أ٢٬ األمىةر، كاهلل أ٥٤ٔ. ( 1)

(، ٚٞؽ ذ٠ؿ وعح اإلدمةع ىلع ٔؽـ صٮاز اذلثط أل٢٬ احلرض ٝج٢ 2/9193) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب(، كا٩ْؿ 679)
 الىبلة.

 ٤ٝخ/ ٠يٙ ي٢ٕٛ ثةألظةدير ادلا٣ح ىلع أ٩٭ة ال جتـئ إال ثٕؽ وبلة ا٣ٕيؽ؟ ٚإف
ـصؿ ٨ٔ اتلٕضي٢ اذلم يؤدم إىل ٤ٕٚ٭ة ٝج٢ كٝذ٭ة، كبأ٫٩  ل٥  ٤ٝخ/ ٦س٢ ٬ؾا احلؽير مؤكؿ ثأف املؿاد ث٭ة ل٤

 (.722) رشح اجلٛؿم ىلع ٧ٔؽة الكةلٟيس٨ يف ٔرصق ٨٦ يىٌل ٝج٢ وبلد٫. 
 (.9299مك٥٤ )(، ك5559ابلؼةرم ) (2)

يةدة ٣حكخ ث٧عٛٮّح، ، ٝةؿ احلةِٚ/ (، كاألبلةين ٨ٔ صجري ث٨ ٥ُٕ٦ 3854وعع٫ اث٨ ظجةف )( 3) ـٌ ك٬ؾق ال
 (.6/3124) اتل٤ؼيه ، يٕين/ ابلٕٞح.«٤ًِن ُكر٫َا ٨ْ٤ََطؽٌ »كاملعٛٮظ/ 

 (، كَل ىلع ٦ؾ٬ج٫ يف أكؿ الٮٝخ كآػؿق.2/9195) إدمةاعت اث٨ ٔجؽ ا٣رب( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  338 

 :ُةَداِحَواِل ُةَيِخِضاأُل ُهَُِيَع ُئِصِذُت ًَِم ُدَدَع

؛ ٌٚق ظؽير صةثؿ (9)ينرتًلٮف ٚي٭ة (ثٍ َٓ تْ ـَ  ٦ْ خَ  ةُ ؽَ َٜ اْْلَ وَ ، ثٍ َٓ تْ ـَ  ٦ْ خَ  ثُ ٧َ ػَ اْْلَ / ئُ ؾِ َتْ ) -9
ٮًؿ اهللً /  ٓى رىقي ىٍؿ٩ىة ٦ى حو  حنى ٕى جٍ ٨ٍ قى ةى خى ؿى ٞى ابٍلى ، كى حو ٕى جٍ ٨ٍ قى ٩ىحى خى يًٍبيىًح ابٍلىؽى ـى احٍليؽى  ، كقٮاء(2)اعى

 اػذ٤ٛٮا، أك اكف ثٌٕ٭٥ يؿيؽ ا٣ٞؿبح كبٌٕ٭٥ يؿيؽ ال٤ع٥. ادٜٛ املنرتًلٮف يف ٩ٮع ا٣ٞؿبح أـ
٨ أ٫٤٬ ٚحرشًل٭٥ يف األصؿ؛  (ًْ َٜ ذَ  ػٍ اضِ وَ  ٦ْ خَ  اةُ اللي )جتـئ (وَ ) -2 كهل أف يؾحب٭ة ٔ٪٫ ٔك
ٍ٭ًؽ اجلَّيًبِّ ٚٞؽ  ٢ي يًف خى فى الؿَّصي ٮفى  اكى ٧ي ًٕ ٍُ يي ٤يٮفى كى كي

ٍ
يىأ ٢ً٬ٍ ثىحٍذ٫ًً، ذى

ى
٨ٍ أ خى ، كى ٪٫ٍي ةًة خى يحِّ ثًةلنَّ ٌى ، (3)يي

ؾى / ... ز٥ كيف ظؽير اعئنح  ػى
ى
/  أ ، ثي٥َّ ٝىةؿى ى٫ي ، ثي٥َّ ذىحبى ٫ي ٕى ضى ًٍ ى

بٍلى ٚىأ ٣ِ اللِ، »ا١ٍ٣ى ـْ ةِا
ٍػ، ُث٣ي َىَّحي ة٩ِِ  ِث حُم٥َي ٤ي

ُ
ٍػ، َو٦ِْ٤ أ ٍػ، َوآِل حُم٥َي تي٠ْ ٦ِْ٤ حُم٥َي َٜ  .(4)«ال٣٫ُ٢ي َت

 :ِةَيِخِضاأُل ُفِسِصَم

  ِّ يْ ٥ِ ِبَ  ُق ػر َه الي  ُب َيِ )
ُ
ْ  ثِ يَ طِ ْى اْل إف مًق اهلل »؛ ٠أف يٞٮؿ/ ٩ؾر دلةزاة ظٞيٞح (ةِ رَ وْ ؼُ ٨ْ ٥َ ال

ز٥ يٕني ٩ؾر دلةزاة ؛ ٠أف ي٪ؾر أًعيح (ا٪َ ٬ِ َنْ وَ ) ،«النةة ٫٤٤ يلع أف أًيح ث٭ؾقمؿييض .. ٚ
 ؛ أل٩٭ة كصجخ صـاء .. ٚعؿـ األك٢ ٦٪٭ة ٠ضـاء الىيؽ.مةة جلؾرق

، أك/ «هلل يلع أف أًيح»٠أف يٞٮؿ/  ؛كاملضٕٮ٣ح أًعيح ثؽكف ٩ؾر كًلؾا امل٪ؾكرة اثذؽاء
، كظؿـ ٤ٔي٫ كصرل٬ة كوٮٚ٭ة كٝؿ٩٭ة يضت ٤ٔي٫ اتلىؽؽ جب٧يٓ حل٧٭ةٚ، (5)«٬ؾق أًعيح»

؛ أل٩٭ة ختؿج ٨٦ م٫١٤ ثةجلؾر ٧٠ة لٮ أٔذٜ ٔجؽا، كأل٫٩ كىلع ٨٦ جتت ٤ٔي٫ ٩ٛٞذ٫ األك٢ ٦٪٭ة
 .لـ٫٦ ٧ًة٩٭ة.. ػؿ٬ة ٚذ٤ٛخ أ٤ٚٮ د٦ةء اجلربا٩ةت، ذثط كاصت أمج٫ 

                                        
(، ٣س٨ ٦ؾ٬ت املةل١يح 9799 -9798ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةعظىك اإلدمةع ا٣ُربم كا٣ُعةكم كاجلٮ٬ؿم. ا٩ْؿ ( 1)

 (.663) املٕٮ٩حٔؽـ صٮازق. 
 .( ٨ٔ صةثؿ 9398مك٥٤ )( 2)

 ، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، كاألبلةين.( ٨ٔ أيب أيٮب األ٩ىةرم 3947(، كاث٨ ٦ةص٫ )9515ا٣رت٦ؾم )( 3)

 (.9967مك٥٤ )( 4)
 ل٥ يس٨ صٕبل؛ أل٩٭ة ٣حكخ وي٘ح إننةء كإ٧٩ة يه ملضؿد اإلػجةر.« .. أريؽ ٬ؾق أًعيح»ٚإف ٝةؿ/  ( 5)
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ث٘ري دلةزاة؛ أل٩٭ة كصجخ ث٫٤ٕٛ  امل٪ؾكرةاملٕي٪ح، كجيٮز هل األك٢ ٨٦ األًعيح / كٝي٢
 .(9)ٚأمج٭خ األًعيح املذُٮع ث٭ة

ْ  ٣ِ َلْ  ٦ْ ٤ِ  -٩ٍ اِ٘ حَ  ْيُ دَ - ءٌ َنْ  ئُ ؾِ ُيْ وَ ) ِ  ِع ٬ي ٍَ خَ ٥ُ ال ؛ ٚيضت ٤ٔي٫ اتلىؽؽ ث٧ة يٞٓ ٤ٔي٫ (2)(ا٫َ ة
ٔاْ ﴿االق٥؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ٍُ ػِ ؼب

َ
ا َوأ َٓ ِب ٌِ َآنَِس ٱـَُُكُٔاْ   .]احلش[ ﴾28 ىبَفلِۡيَ ٱ ۡلب

اتلىؽؽ زٮاب ك ،ظى٢ هل زٮاب اتلٌعيح ثةجل٧يٓ.. كإذا أك٢ ابلٕي كدىؽؽ ثةبلةيق 
 ثةبلٕي.

ريق ٣س٨  كإذا م٤ٟ ا٣ٛٞري محبة ٨٦ حل٥ األًعيح .. صةز هل اتلرصؼ ٚي٫ ثبيٓ ٗك
 .(3)ملك٥٤

ٔاْ ﴿كي٪ؽب أف يأك٢ ٨٦ أًعيذ٫ املذُٮع ث٭ة؛ لبلدجةع، ك٣ٞٮهل دٕةىل/  ٍُ ػِ ؼب
َ
ا َوأ َٓ ِب ٌِ ْ ـَُُكُٔا

َآنَِس ٱ ةن  ٝىةؿى اجلَّيًبُّ ، كٝؽ ]احلش[ ﴾28 ىبَفلِۡيَ ٱ ۡلب ؿَّ َػ .. ٦ْ٤َ َىَّحي ٨ِْ٤ُس٣ْ »/ مى ْٓ َ٘لَ يُْهتَِط٦ي َب
ءٌ  ج٢ًي  «ذَاِلٍَث َوَبيِقَ ِف ةَحْخ٩ِِ ٩ُ٨ِْ٤ َشْ ٍٞ ـي ال٧ي ة ٕى فى ا٣ ة اكى ٤ٍ٪ىة ..  ٚى٤ى٧َّ ٕى ة ذى ٧ى ٢ي ٠ى ٕى ٍٛ ٮؿى اهللً، جى يٮا/ يىة رىقي ٝىةل

 / ةيًض؟ ٝىةؿى ـى ال٧ى ِٓي٬٨ُا »اعى ْن حُ
َ
َرْدُت أ

َ
اَم َكَن ةِانلياِس َس٫ٌْػ، َ٘أ َٓ َٝ ا١ ِ ِعُؽوا، َ٘إِني َذل ٬٥ُا َوادي ِٓ ٌْ ُك٬ُا َوأَ

 ف األمؿ ٔ٪ؽ دٮ٥٬ اجليه لئلثةظح.، كال جيت األك٢ ٦٪٭ة؛ أل(4)«ذِي٫َا
كحيؿـ أيٌة حل٥ كال صرل كال وٮؼ كال ٗريق،  (ا٫َ ٨ْ ٤ِ  ءٍ َشْ  ُّ يْ بَ  صر ِه يَ ) جيٮز، كال(َل وَ )

ؿى اجلَّيًبُّ ص٫٤ٕ أصؿة ل٤ضـار كلٮ اك٩خ األًعيح دُٮاع مى
ى
٤ًيًّة  ، ٚٞؽ أ ى  ٔى ـى ىلعى ٮ ٞي ٍف حى

ى
أ

ًك٥ى ثيٍؽ٩ى٫ي  ٍٞ ٍف حى
ى
حٍبنةثيٍؽ٫ًً٩، كىأ ة مى دً٭ى ارى ـى ٰى يًف ًص ًُ ٍٕ الى حي ة، كى ى٭ى ل ة كىًصبلى ٬ى ٤يٮدى ة كىصي ٭ى يٮمى ة، حلي َّ٭ى / ، ِكي ٝىةؿى

٨ِْػ٧َا» ِْ ي٩ِ ٦ِْ٤  ٍِ ْٓ ٪٫ (5)«َن٦ُْ ُج ْىِطييخ٩ِِ »/ ، ٔك
ُ
ْىِطييَث َلُ .. ٦ْ٤َ ةَاَع ِسْلَ أ

ُ
، كركم (9)«ََ٘ل أ

                                        
 (.4/545) أقىن املُة٣ت(، 4/458) ابليةف( 1)

كال يسٌق الىؽٝح ثةجلرل أك ال١ؿش ٦سبل، كجيت د٫ٕٚ ٩حبة حلذرصؼ ٚي٫ ا٣ٛٞري ٧٠ة مةء ٨٦ ثيٓ كدٞؽيؽ كَجغ. ( 2)
 (.2/628) ابليضٮرم

 ( كٚي٫ اخلبلؼ يف ا٣٘ين إذا م١٤٭ة ث٪عٮ ٬ؽيح ٢٬ هل ابليٓ؟711) برشل ال١ؿي٥( 3)

 .( ٨ٔ ق٧٤ح ث٨ األكٮع 9947(، كمك٥٤ )5569ابلؼةرم )( 4)

 .( ٨ٔ يلع 9327(، كمك٥٤ )9797ابلؼةرم )( 5)
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٬ا ُل٬َُم ال٫َْْػِي »/ ٔ٪٫  ُٓ ٬ا ِب٬ُ٢ُدَِ٪اَوَل حَبِي ُٓ َخ٥ْخِ ـْ ٬ُٛا، َوا َىاِِح  َُ٘ك٬ُا، َوحََهػي
َ
 .(2)«َواْل

ثُ ) َٜ ْي ِٜ َٓ ِ  ؽُ ْٓ / اللي ثً َٖ ١ُ  ا١ْ ٰ رَ  يْ اذلي  لََعَ
ْ
ْ  ِس أ ِ دَ َل وِ  ْيَ ضِ  َلِ ٬َ ال ؛ أل٫٩ يك٨ ظ٤ٜ رأس املٮلٮد كلٮ (٩ِ ح

 أ٩ىث يٮـ الكةثٓ ٨٦ كالدد٫ ثٕؽ ذثط ا٣ٕٞيٞح.
ق٧يخ ثؾلٟ تك٧يح ل٤يشء ثةق٥ دلةكرق، كاأل٢ٌٚ  (هِ ؽِ ْٓ كَ  ِٚ ٢ْ ضَ  ػَ ٨ْ ِْ  صُ ةَ ؼْ ا يُ ًًع/ ٤َ َشْ وَ )

 .أف يٞةؿ هلة نكي١ح؛ لبلدجةع
ألف ٨٦ ا٣ٕٞيٞح ٦ة يؾثط ٝج٢ ظ٤ٜ النٕؿ، أك ثٕؽق، ك٦ة يؾثط  ؛ٗري صة٦ٓ ك٬ؾا دٕؿيٙ

ٚإف اذلثط ٔ٪ؽ ظ٤ٜ النٕؿ إ٧٩ة ٬ٮ ىلع قبي٢  ،كال يسٮف ٬٪ةؾ ظ٤ٜ مٕؿ ٤ُ٦ٞة
 .(3)االقذعجةب، ثأف يسٮف يٮـ الكةثٓ ك٣حف ٦ٕذربا يف احلٞيٞح

 :ِةَكِيِكَعاِل ُهِهُح

٬ا َخ٩ُ٨ْ َد٤ًا، »/ ٣ٞٮهل ؛ (4)ٔ٪ؽ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء (ُب ػْ انلي ) ُٜ ْ٪ِؽي
َ
ٌث، َ٘أ َٜ ي ِٜ َْ لَِم  ُٖ َّ ا١ ٤َ

َذى
َ
٬ا َخ٩ُ٨ْ ال ٍُ ٤ِي

َ
 .(5)«وَأ

َٝ َخ٩ُ٨ْ  ،٦ْ٤َ ُوِلَ َلُ َوَلٌ »/ كال جتت؛ ٣ٞٮهل  ْن يَجُْف
َ
َضبي أ

َ
ْٝ .. َ٘أ َلِم  ،٢ََْ٘يجُْف ُٖ ٦ِ ا١ْ َْ

=
                                         

 (.9188) وعيط ا٣رتٗيت، كظك٪٫ األبلةين يف (، ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 3468وعع٫ احلةز٥ )( 1)

 كيف أقة٩يؽ٬ة إرقةؿ. ( ٨ٔ ٝذةدة ث٨ اجل٧ٕةف كأيب قٕيؽ كصةثؿ 96291أمحؽ )( 2)

 (.4/319) ابلضريَل ىلع امل٪٭ش، ٧٠ة يف امل٪٭شق٥ ىلع ( 3)

كأزجخ قجذ٭ة دميٓ ا٧٤ٕ٣ةء، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ أكصج٭ة، ك٦٪٭٥ ٨٦ ل٥ يؿ٬ة »/ اإل٩جةقٝةؿ امل٪ؾر ث٨ قٕيؽ ابل٤ٮيط يف ( 4)
(، كٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ أيب ظ٪يٛح أ٩٭ة م١ؿك٬ح، ك٢ٞ٩ ٨ٔ احل٪ٛيح اإلثةظح ال 9737ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع٨٦  «كاصجح

 (.5/69) ثؽاآ الى٪ةآالكجيح كال الٮصٮب كال ال١ؿا٬ح. ا٩ْؿ 

 .( ٨ٔ ق٧٤ةف ث٨ اعمؿ الٌيب 5479ابلؼةرم )( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 349  349 

َارِيَِث َكاةٌ 
ْ
٦ِ ال َْ  .(9)«َكاحَاِن ٤َُكَِ٘ئَخاِن، َو
ِ )كإ٧٩ة د٪ؽب ا٣ٕٞيٞح  ْ  ثُ َٜ َٙ جَ  ٩ُ ٤ُ ؾَ ٢ْ حَ  ٦ْ ٥َ ل ُ ٬ْ ٥َ ال  ثذٞؽيؿ ٚٞؿق كإف ل٥ يس٨ ٚٞريا ثة٢ٕٛ٣، (دِ ٬ْ ل

ٚإف ٤ٕٚ٭ة ٨٦ ٦ةؿ الٮدل .. ٨٧ً؛ أل٩٭ة ٨٦ اتلرباعت ٚبل ختؿج ٨٦ ٦ةؿ املٮلٮد كلٮ اكف ٗ٪ية، 
 كال دربع يف ٦ةؿ الىيب.

 كال ختةَت ث٭ة األـ إال ٔ٪ؽ إٔكةر األب.
ِ ) كخيةَت ث٭ة املؾ٠ٮر   نْ إ

َ
ْ أ كال يكٍٞ ا٤ُ٣ت ثة٩ذ٭ةء ٦ؽة  ،(اِس َٙ انل   ةِ ػي ٤ُ  ِض  مُ  ٠َ تْ رَ  َسَ ي

 اجلٛةس، ث٢ يجٍق إىل ث٤ٮغ الىيب، ٚإف أيرس ثٕؽ ا٩ذ٭ةء ٦ؽة اجلٛةس .. ل٥ يُة٣ت ث٭ة.

 :ِةَكِيِكَعاِل ُتِقَو

ِ  ثِ َٜ يْ ِٜ َٓ ا١ْ  ُج ْٛ وَ  ٠ُ عُ ػْ يَ ) ْ  ِّ يْ ََجِ  الِ َه ِٙ ا٧ْ ة ، ٤ٚٮ ا٩ٛى٢ ثٕي الٮدل ظية ك٦ةت ٝج٢ (َلِ ٬َ ال
 ا٣ٕٞيٞح.ا٩ٛىةؿ دمي٫ٕ .. قُٞخ 

 ٨ٔ ٚيجذيه ٤َج٭ة ٨٦ الٮيل ٔ٪ؽ ث٤ٮغ الىيب، ز٥ الىيب ي٪ؽب هل أف يٕٜ (َل  ؽَ  آعِ َل وَ )
 ٩ٛك٫ إف ل٥ يٕٜ ٔ٪٫ كحل٫.

ِ الفي  مُ ٬ْ يَ وَ )   ِّ اة
َ
َلمُ »/ ٣ٞٮهل  ؛(٠ُ يَ ْ٘ أ ُٖ خ٩ِِ  ا١ َٜ ي ِٜ َٓ ِ ،  ،ُمْؽَت٦ٌ٫َ ة ِّ ِ اة يُْؼةَُص َخ٩ُ٨ْ ي٬ََْم الفي
 ُ٩ ـُ ْ

ُٚ َرأ َُي٢َْ ، َو  .كحيكت يٮـ الٮالدة ٨٦ الكجٓ، (2)«َويَُفّمي

َِِوا ُتَم  اأُلِضِخَيَة: ُةَكِيِكَعاِل ُِِيِِ ُلا

  ثُ َٜ يْ ِٜ َٓ ا١ْ  ُٚ اِ٘ ٬َ حُ )
ُ
  ِّ يْ ََجِ  ِفْ  ثَ يَ طِ ْى اْل

َ
 / (٦ْ ٤ِ  ،ا٫َ مِ َك ضْ أ

 ث٭ي٧ح األ٩ٕةـ.؛ ٚبل دىط إال ٨٦ (ا٫َ فِ جْ سِ )

                                        
( كاذل٬يب، كظك٪٫ 7592، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 4292(، كا٣جكةيئ )2842أثٮ داكد )( 1)

 األبلةين.
، كوعع٫ ( ٨ٔ ق٧ؿة ث٨ ص٪ؽب 3965(، كاث٨ ٦ةص٫ )4221(، كا٣جكةيئ )9522(، كا٣رت٦ؾم )2838أثٮ داكد )( 2)

 (.454(، كاألبلةين، كالٮاديع )9/324) ابلؽر(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 7587ا٣رت٦ؾم، كاحلةز٥ )
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 ؛ ٚبل جتـئ إال صؾٔح ٨٦ الٌأف كزجيح ممة قٮاق.(ا٫َ ٨  ـِ وَ )
كٝؽ أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء أ٫٩ »٨٦ ا٣ٕيٮب الكةثٞح يف األًعيح، ٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب/  (ا٫َ خِ ٤َ َل ـَ وَ )

ال جيٮز يف ا٣ٕٞيٞح إال ٦ة جيٮز يف الٌعةية ٨٦ األزكاج اثل٧ة٩يح إال ٨٦ مؾ مم٨ ال يٕؽ 
  أل٩٭ة نكي١ح يذٞؿب إىل اهلل ثإراٝح د٦٭ة أمج٭خ اهلؽم كاألًعيح.؛ (9)«ػبلٚة
ِ وَ )  ٔ٪ؽ اذلثط. (ا٫َ خِ حي ٧
 )٩ؽب (وَ )

َ
 ٦٪٭ة. (٠ِ كْ اْل

 ٦٪٭ة ث٧ة يٞٓ ٤ٔي٫ االق٥. (قِ ػر َه الي )كصٮب (وَ )
  ْيِ دَ وَ )

ٰ
ِ َذ كٚةٝة  ثٞؿة أك ثؽ٩ح٨٦ كجٓ ب الرشًلحذٕي٪٭ة ثةتلٕيني، ك، ٨٦ أظاك٦٭ة؛ ٠(َٝ ل
ثٞؿة أك ثؽ٩ح ٨ٔ زبلزح أث٪ةء كب٪خ،  جكٟ، ٧٠ة دٞؽـ يف األًعيح، ٫٤ٚ أف يألكرث ا٧٤ٕ٣ةء

 .كجل٧ةٔح أف ينرتًلٮا يف ثٞؿة حلٕٞٮا ٨ٔ أكالد٥٬ ٨ٔ االث٨ قجٕةف، كابل٪خ قجٓ
 ( 

َ
ُ َل ) يٛؿؽ ثني ا٣ٕٞيٞح كاألًعيح ثأ٫٩ (٩ُ ٧ي إِلي أ   ُط َتَ ْل  ي

َ
ْ  ٣ُ طْ ال٢ي  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ِ  ُق ػي َه خَ ٥ُ ال  ٩ِ ة

 ، ث٢ جيٮز أف يذىؽؽ ث٤ع٥ ٦ُجٮخ خببلؼ األًعيح.(ًئاحْ ٧َ ) أم ٨٦ ا٣ٕٞيٞح (ا٫َ ٨ْ ٤ِ 
٨ األ٩ىث مةة؛ َلِم »/ ٣ٞٮهل  كي٪ؽب أف يؾثط ٨ٔ اذل٠ؿ مةدةف، ٔك ُٖ ٦ِ ا١ْ َكاحَاِن، .. َْ

َارِيَِث 
ْ
٦ِ ال َْ ْم إ٧َِاذًا ،َكاةٌ .. َو

َ
َؽا٧ًا ُز٦ي أ ْٞ ُذ

َ
ُز٣ْ أ  .(2)«َل يَُْضر
 .(4)؛ ل٤عؽير الكةثٜ(3)إدمةاع كدذٕؽد ا٣ٕٞيٞح ثذٕؽد األكالد

ـه »، ٝةؿ/ كال ي٤ُغ رأق٫ ثؽ٫٦؛ حلؽير ثؿيؽة  ٗيبلى ًؽ٩ىة  ظى
ى
دًلى أًل ٪َّة يًف اجٍلىة٤ً٬ًيًَّح إًذىا كي ٠ي

                                        
 .(5/329) االقذؾاكر (1)

، كوعع٫ ا٣رت٦ؾم، ( ٨ٔ أـ ٠ؿز 3962(، كاث٨ ٦ةص٫ )4297(، كا٣جكةيئ )9596(، كا٣رت٦ؾم )2835أثٮ داكد )( 2)
 (.9/229) ابلؽر(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 7599(، كاحلةز٥ )5392كاث٨ ظجةف )

ٝةؿ أثٮ ٧ٔؿ ، يٕٜ ٨ٔ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة٫٩ إ /كٝةؿ ال٤ير يف املؿأة درل كدلي٨ يف ث٨ُ كاظؽ»/ (5/397) االقذؾاكر( 3)
 .«ال أ٥٤ٔ يف ذلٟ ػبلٚة

ك٬ؾا يف اذل٠ؿ كاأل٩ىث ىلع ص٭ح أ٢ٝ ال٧١ةؿ، كإال .. ٚةألك٢٧ أف يجكٟ ٔ٪٫ ثؽ٩ح، كلٮ زاد .. جلةز ٝيةقة ىلع اهلؽم  (4)
 ك األًعيح.
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ـً  ةءى اهللي ثًةإٍلًٍقبلى ة صى ة، ٚى٤ى٧َّ ًم٭ى ٫ي ثًؽى قى
ٍ
غى رىأ ُى ٣ى ةةن كى ثىطى مى ٪َّة ..ذى ٫ي ٠ي ؼي ُِّ ٩ي٤ى ٫ي كى قى

ٍ
ٜي رىأ ٤ًٍ حنى ةةن، كى ٩ىٍؾثىطي مى

افو  ؿى ٛى ٍخ ـى  .(9)«ثً

ٌَِوَيَخاِل ًَِم لُِّخا َيَم  :ُوُسِخا َيَمَو ا

َ  ٦َ ٤ِ  ٠ر ََيِ )
ْ
؛ ٠ج٭ي٧ح األ٩ٕةـ، كاخلي٢، كادلصةج، كاألرا٩ت، كا٣٘ـالف، (ؽٍ ا٪ِ ٌَ  ُُكر / انِ ٬َ يَ ال

ري ذلٟ، كال حي٢ اجلضف ك٬ٮ اللكت كاخلزنيؿ ك٦ة كالٌجٓ، كا٣ْجةء، كمحةر الٮظل،  كبٞؿق، ٗك
 دٮدل ٦٪٭٧ة أك ٨٦ أظؽ٧٬ة، ك٦يذح ٦ة قٮل اجلؿاد كاحلٮت؛ لٮصٮب اصذ٪ةب اجلضةقح.

 /(إِلي )كال حيؿـ ٨٦ احليٮا٩ةت ا٣ُة٬ؿة 
ًب ﴿كلٮ ٗري ٦ٕىٮـ ادلـ؛ دسؿي٧ة لئلنكةف، ك٣ٞٮهل دٕةىل/  (ِمي دَ )اْل  - َضُدُز

َ
َُيِبُّ أ

َ
ن  خ

َ
أ

ٔهُ   ٍُ ُخ ْب ا ـََهرِ خى يب ٌَ ِخيِّ 
َ
ًَ أ ُزَو َۡلب

ب
 ،[92]احلضؿات/  ﴾يَأ

ِ وَ ) -
ْ
ٮؿي اهللً أل٩٭٥ ؛ (٠َ ْٖ اْْلَ وَ  ارَ ٥َ ال ٪ىَهى رىقي ، ذى احٍلى٧ًريى ةؿى كى ٘ى ابٍلً ىي٢ٍى كى ى اخٍل يرٍبى ـى ػى يٮا يىٍٮ  ذىحبى

ىي٢ٍ ٨ً اخٍل ٔى ٪٫ٍى  ى٥ٍ حى ل احٍلى٧ًرًي، كى ةًؿ كى ٘ى ٨ً ابٍلً  .(2)ٔى
ـْ ٤َ وَ ) - ق٤ي٧ح  اذلي٨ ٥٬ أ٢٬ زؿكة كػىت كَجةع؛ أم اقذؼجس٫ ا٣ٕؿب (َد تِ غْ خُ ا ا

ًُ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (اٍب ةَ ذُ وَ  دٍ وْ ػُ َٞ ) ، ممة ل٥ يؿد الرشع حب٫٤؛(3)كرٚة٬يح ُٓ َ ّيَِبِٰج ٱَوُيِطوُّ ل َوُيَطّرُِم  ىؽَّ
 ًُ ِٓ يب

هَِد ٱَغيَ ََبَٰٓ ثةخلجر كال ي٧س٨ اصذ٧ةع ، أ٩ةط احل٢ ثة٣ُيت كاحلؿ٦ح [957]األٔؿاؼ/  ﴾ۡلب
ا٣ٕةل٥ يف ذلٟ، ٚذٕني أف يسٮف املؿاد ثٌٕ٭٥ كا٣ٕؿب أكىل ثؾلٟ؛ أل٩٭٥ املؼةَجٮف ثؾلٟ، 

 كألف ادلي٨ ٔؿيب، ٚإف اػذ٤ٛخ اعدات ا٣ٕؿب كال مؿصط .. ٚةألو٢ احل٢

                                        
 (، كاألبلةين.9/342) ابلؽر(، كاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 7594(، كوعع٫ احلةز٥ )2842أثٮ داكد )( 1)

(، 7581(، كاحلةز٥ )5272، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( كظك٪٫ ٨ٔ صةثؿ 9478(، كا٣رت٦ؾم )3789أثٮ داكد )( 2)
 دكف ذ٠ؿ ابل٘ةؿ. الىعيعنيكاذل٬يب، كاألبلةين، كأو٫٤ يف 

 (.2/9195) حتٛح ال٤جيتيؿصٓ يف ذلٟ إىل أ٢٬ الؿيٙ كأ٢٬ األمىةر دكف أ٢٬ ابلةديح. ( 3)
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؛ اِع تَ الف   ٦َ ٤ِ ) ك٬ٮ ٦ة يٕؽك ث٫ ىلع احليٮاف كيذٞٮل ث٪ةث٫ (اِب انلي  يْ ذِ )حيؿـ أك٢ (وَ ) -
جىةًع  خلجس٭ة، كألف اجليب  ، كاألقؽ، كاذلات؛(ؽِ ٥ِ نلي َك  ِّ ًذم ٩ىةبو ٨٦ًى الكِّ ٍك٢ً لكي

ى
٨ٍ أ ، (9)جىَهى خى

َتاِع »/ كٝةؿ  ْك٩ُُ٢ َضَؽامٌ .. ُُكر ِذي ٧َاٍب ٦َ٤ِ الف 
َ
 .(2)«َ٘أ

ْ  يْ ذِ )حيؿـ أك٢ (وَ ) - ٍي  ٦َ ٤ِ  ِب ٢َ غْ ٥ِ ال ٮؿي ٚٞؽ ؛ ، كالنة٬ني، كاحلؽأة(ؽِ ْٜ لهي َك ؛ ْيِ ا١ جىَهى رىقي
رٍيً  اهللً  َُّ تو ٨٦ًى ا٣

ِّ ًذم خًم٤ٍى ٨ٍ لكي  .(3)خى
ُ َك ؛ ٩ِ ٢ِ خْ رَ  ٦ْ خَ  ِِهَ ا ٧ُ ٤َ )حيؿـ أك٢ (وَ ) -

ْ
؛ أل٫٩ ال ي٧س٨ دؾ٠يذ٫ إال (ِع ػَ ْٙ الي  وَ  اِف ٍي ْل

 ثٞذ٫٤.
 ٤َ )حيؿـ أك٢ (وَ ) -

ُ
ِ  ؽَ مِ ا أ َ َك ؛ ٩ِ ٢ِ خْ َٜ ة

ْ
 َٙ ا١ْ وَ  ثِ يي ل

ْ
.. ملة أمؿ ثٞذ٫٤ ملة ٚي٫ ، ٤ٚٮ اكف ظبلال (ةِ رَ أ

 .٨٦ إًةٔح املةؿ
ٍي  دُ وْ دُ  ٠ر ََيِ وَ ) ِ  امِ َٓ ا١ َ  يْ اذلي ؛ أل٫٩ يثجخ دجٕة ٦ة ال يثجخ اقذٞبلال، كاملنٞح جت٤ت (دْ ؽِ َٙ ٨ْ حَ  ٣ْ ل

 ؼجةز٫.ذ، أ٦ة إذا ا٩ٛؿد .. ٚبل حي٢ القاتلحكري
ويؽ ظية ٧ٚةت ٨٦ ، إذا ٦ة ال يٕحل يف ٗري املةء ظيةة مكذٞؿةك٬ٮ  (ُٝ ٥َ الفي )حي٢ (وَ )

ًب َضيبُد ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛ويؽ اآلدَل إدمةاع، أك كصؽ ٦يذة ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ِضوَّ ىَُس
ُ
رِ ٱأ َطب

 ۡلب
 ُّ ٌُ  ٦ة أػؾ ٦٪٫ ٦يذة، ك٣ٞٮهل  /٦ة أػؾ ٦٪٫ ظية، كَٕة٫٦ /، كويؽ ابلعؿ[96]املةاؽة/  ﴾ۥَوَؼَػا

٬٫ُُر ٤َاُؤهُ »يف ابلعؿ/  ٍي ٠ِر ٤َْيتَُخ٩ُ  ،ُ٪٬َ ا١
ْ
 .(4)«ال

َ ) حي٢(وَ ) 
ْ
 ، كقٮاء ويؽ(6)كأوعةث٫ يأك٤ٮف اجلؿاد ؛ ٚٞؽ اكف اجليب (5)إدمةاع (ادُ ؽَ ال

                                        
 .( ٨ٔ أيب ز٤ٕجح اخلنين 9932(، كمك٥٤ )5531ابلؼةرم )( 1)

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9933مك٥٤ )( 2)

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9934مك٥٤ )( 3)

 ، كوعع٫ احلٛةظ.( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 486(، كاث٨ ٦ةص٫ )59(، كا٣جكةيئ )69(، كا٣رت٦ؾم )83أثٮ داكد )( 4)

 (.948) مؿادت اإلدمةع(5)
ٓى اجلَّيًبِّ »ٝةؿ/  ٧٠ة يف ظؽير اث٨ أيب أكىف ( 6) ٍك٩ىة ٦ى ـى ادى  ٗى ٫ي اجٍلىؿى ٕى ٢ي ٦ى كي

ٍ
٪َّة ٩ىأ ٍك ًقذًّة ٠ي

ى
اتو أ كى ـى ٗى ٓى  جٍ ابلؼةرم  «قى

 (.9952(، كمك٥٤ )5495)
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َ  ِفْ )
ْ
 ) كصؽ ظية ٚٞذ٫٤ اآلدَلثأف  ؛(اةِ يَ ال

َ
ْ  وِ أ ؛ (9)كصؽ ٦يذة ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء ؛ ثأف(اِت ٥َ ٥َ ال

ِض٢يْج ١َُس٣ْ »/ اث٨ ٧ٔؿ ، كٝٮؿ ٧ٕ٣ٮـ احلؽير
ُ
ا ال٥َْْيتََخانِ أ ٤ي

َ
٬ُُت  .. ٤َْيتََخاِن َوَد٤َاِن، َ٘أ َ٘الْ

٤َانِ  ا الي ٤ي
َ
ََؽاُد، َوأ َطاُل  .. َوالْ  ٍ تُِػ َوا١ َٟ  .(2)«َ٘ا١ْ

ٌَِوَيَخاِل ِسِيَغ ًِِم ُوُسِخا َيَمَو لُِّخا َيَم  :ا

َ  ْيِ دَ  ٦ْ ٤ِ  ٠ر ََيِ )
ْ
ِ  َؿ حْ ا ١َ ٤َ /  انِ ٬َ يَ ال ِ َل وَ  ،رٍ ؼَ ْٜ خَ ْف  مُ َل وَ ، ار  يَ ة ََ   .(ٍؿ  

 ٦ِْ٤  نَ ا َك ٤َ / مُ ؽُ ََيْ وَ )
َ
 ، أك مكذٞؾرا؛ ٠٪ؼة٦ح(اٍب ؽَ حُ وَ ، اٍج سَ ؾُ َٞ ) ؛ ثأف اكف ًةرا؛(ا٪َ ػِ ضَ أ

ؾرة كيقء (ِِن  ٤َ ، وَ اٍط ُمَ وَ ) ِ  َؿ حْ ١َ  مٍ دَ وَ )، أك جنكة؛ ٠جٮؿ ٔك ٌِ َل وَ  ػٍ تِ سَ ة ، أ٦ة ال١جؽ (الٍ طَ  
 ل٤عؽير الكةثٜ.؛ كا٣ُعةؿ .. ٚيع٢ ظير حي٢ ال٤ع٥ إدمةاع

                                        
ؽ/ كا٩ٛؿد ٦ةلٟ ث٨ أنف كال٤ير ث٨ قٕ، كأدمٕٮا ىلع إثةظح أك٢ اجلؿاد إذا كصؽ ٦يذنة» (/744)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

 .«ٚعؿ٦ةق

٬ؾا إق٪ةد وعيط ك٬ٮ يف ٦ٕىن املك٪ؽ كٝؽ ر٫ٕٚ أكالد زيؽ »( مٮٝٮٚة، كٝةؿ/ 9996(، كابلي٭َق )3394اث٨ ٦ةص٫ )( 2)
 .«٨ٔ أثي٭٥
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( ْ  ٤َ / ثُ َٜ ابَ َف ٥ُ ال
ْ
 .(مُ ػر َٜ الي  ٬َ ٪ُ وَ  ،ِٚ تْ الفي  ٦َ ٤ِ  ةٌ ذَ ٬ْ عُ أ

ٮع ثني أ٢٬ الكجةؽ. ٜي ثة٣ٛذط/ املةؿ املًٮ جى  كالكَّ

ثِ ) َٜ  /خيذ٤ٙ ثةػذبلؼ ٦ٞةوؽ٬ة، ٚع٧١٭ة (ُضْس٣ُ ال٥َُْفاَب
ِ  ُب ػْ انلي ) -9 ْ  الِ سَ ٢ؽ  ل ِ  ْيَ ٥ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال ِ  ػِ ْه َٜ ة

ْ
ح إدمةاع ،(ادِ ٫َ ال ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كيه مرشٔك

ا ﴿ ٌَّ  ً ُٓ َ ْ ل وا ِغدُّ
َ
ُخًٱَوأ َخَؽػب ٌَِ ّرِبَاِط  شب ةٖ َو َّٔ َِ كُ َيبوِ ٱٌّ ًب  هللِ ٱَغُدوَّ  ۦحُربُِْتَٔن ةِِّ  ۡلب  ﴾وََغُدوَُّز

دِيَت٩ُ .. ُُكر ٤َا ي٬٫ُْ٢َ ة٩ِِ الؽيُس٠ُ ال٥ُْف٣ُِ٢ »/ ، ك٣ٞٮهل [61]األ٩ٛةؿ/ 
ْ
٩ِ، َوحَأ ـِ ٬ْ َٜ

ِ ٠ٌ، إِلي َر٤َْي٩ُ ة ٌِ ةَا
  ٚ ْ٪٩َُ٢، َ٘إِجي٦٫ُي ٦َ٤ِ اَل

َ
٩ُ، َوُمَلَخَتَخ٩ُ أ ـَ ٮؿي اهللً ، ك(2)«ََ٘ؽ ٨ى رىقي ي/  رىا٬ى ةؿي هلى ٞى ، حي ي ى ٚىؿىسو هلى ىلعى

، ٚىة٩ٍ  ٜى اجلَّةسى جى ، ٚىكى حه جٍعى جى٫ي قى ضى ٍٔ ى
أ ٟى كى ً ل  .(3)تىىشى ذًلى

ِ  ثُ اضَ ةَ اْلِ وَ ) -2  ؛ ثأف ٝىؽ ٗريق ٨٦ املجةظةت أك ل٥ يٞىؽ محبة.(هِ ػِ ْه َٛ  ْيِ َٖ ة
ْ وَ ) -3 ِ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال ِ يْ ؽِ ٌَ  ْج ٨َ يي َٓ تَ  نْ إ ا ١ ؛ ألف ٦ة ال يذ٥ الٮاصت إال ث٫ .. ٚ٭ٮ (ارِ ٙي ُٟ ا١ْ  الِ خَ ِٜ ًٜ

 كاصت.
ِ  ثُ ا٪َ ؽَ َٟ ا١ْ وَ ) -4 َ  ؽٍ ِ٘ َك  ٍب يْ ؽِ َٛ  الِ خَ ِٛ  ًتا ِفْ بَ ـَ  ْج ٧َ ا َك ذَ إ َ  ٣ْ ل  .(َلُ ٬ْ ـُ رَ وَ  اللَ  بي ُف ي
ُ وَ ) -5

ْ
ِ  ثُ ٤َ ؽْ ال ِ  ػَ ِه ُٛ  نْ إ ٍي  ِّ ٍْ َٜ َٞ  ؛مٌ ؽي ا حُمَ ٫َ ة  .(ِٚ يْ ؽِ ا١

، كلٮ ٨٦ ٗري املتكةثٞني، (ِض ٬َ ِٓ ا١ْ  مِ ََتِ ٢ْ مُ  ٚ  ضَ  ِفْ  ثٌ ٤َ زِ َل )٨٦ ص٭ح ٠ٮ٩٭ة ٔٞؽا  (ِهَ وَ )

                                        
(، 2/526) اإلٝ٪ةع(، 9/53) اجلض٥ الٮ٬ةج(، 2159 - 2148ل٤ٛةيس )ر٥ٝ  اإلٝ٪ةع(، 252)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

 (.2/636) ابليضٮرم

 ، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ األبلةين.(، ٨ٔ ٔٞجح ث٨ اعمؿ 2899(، كاث٨ ٦ةص٫ )9637ا٣رت٦ؾم )( 2)

 «.صيؽ اإلق٪ةد»( كظىك ٨ٔ اث٨ ا٣ٞي٥ أ٫٩ ٝةؿ/ 5/338) اإلركاءيف  (، كوعع٫ األبلةين93689أمحؽ )( 3)
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 اكإلصةرة.

 :ُِِيَلَع ُلاَبَطُناِل

( ْ ٰ الي  نُ ٬ْ سُ حَ  ثُ َٜ ابَ َف ٥ُ ال ُ وَ ) ،كحنٮ٬ة (اب  وَ لََعَ ٰ َف ت ِ ّمي  .(انِ ٪َ الؽ   ة
ٰ َخْ  زُ ٬ْ  َتُ َل وَ )   ثِ َف إِلي لََعَ

َ
َ )/ ٨٦ ادلكاب (ٍع ا٬َ ٧ْ أ

ْ
ِ اْلِ ، وَ ٠ِ يْ اْل َ ، وَ الِ َٖ اْْلِ ، وَ ٠ِ ة

ْ
؛ (ثِ ٢َ يَ ِٙ ا١ْ ، وَ ْيِ ٥ِ ال

َٚ إِلي »/ ٣ٞٮهل  َت ـَ ْو َضاِ٘ؽٍ َل 
َ
، أ  ٗ ْو ُع

َ
، ٚةخلٙ لئلث٢ كا٣ٛي٤ح، كاحلةٚؿ ل٤ؼي٢ (9)«ِف ٧َْه٠ٍ، أ

 كابل٘ةؿ كاحل٧ري.
 احلةٚؿ ثة٣ٕ٪ٜ.ذم كقجٜ ذم اخلٙ ثةل١ذٙ، كقجٜ 

كٌلدلكاب يف ٬ؾا دميٓ املؿا٠ت اجلةٕٚح يف اجل٭ةد؛ اكدلثةثةت كالكيةرات كا٣ُةاؿات 
 كالـكارؽ احلؿبيح؛ تلعٜٞ املٕىن.

ٰ الف   نُ ٬ْ سُ حَ وَ ) ؛ اكملؽاٚٓ، كالىٮاريغ، كابل٪ةدؽ، كالؿمةمةت، كا٣ٞ٪ةوةت؛ (ا٪َ ٬ِ َنْ وَ  امِ ٫َ لََعَ
ُ وَ ) ل٤عؽير ٰ َف ت ِ ّمي  .(الِ يَ انل   ة

 :ِةَكاَبَطُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(َشَ َْ  ثَ ذَ َل ذَ  ثِ َٜ ابَ َف ٥ُ ُشُ
9- ( 

َ
ْ  نَ ٬ْ سُ حَ  نْ أ تكةثٞة ؛ ٤ٚٮ (2)اثذؽاء كاغيح إ٦ة ثةذلرع أك ثةلؿؤيح إدمةاع (ثً ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ثُ اَ٘ َف ٥َ ال

أل٫٩ ٗؿر، كأل٫٩ ٝؽ يؤدم إىل إدبلؼ  ىلع أف ا٣ٕٮض مل٨ يكجٜ ٨٦ ٗري ذ٠ؿ مكةٚح .. ل٥ يىط؛
 ادلكاب ثؿًلٌ٭ة مكةٚح ٚٮؽ َةٝذ٭ة.

ْ  ثُ َٙ ِن ) أف دسٮف(وَ ) -2 اإلوةثح؛ ثأف يؾ٠ؿ ٔؽد اجلُّٮىب، كمؿات ؛ (ثً ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ثِ َٜ ابَ َف ٥ُ ال
 ٠ؼ٧ف ٨٦ ٔرش.

                                        
، كوعع٫ اث٨ ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2878(، كاث٨ ٦ةص٫ )3585(، كا٣جكةيئ )9711(، كا٣رت٦ؾم )2574أثٮ داكد )( 1)

 .(9/499) ابلؽر امل٪ريكاث٨ ا٣ُٞةف، كظك٪٫ اث٨ الىبلح ٧٠ة يف (، 4691ظجةف )

ح اإلدمةع( 2)  (. 2/649) ابليضٮرم(، كيىط املكةثٞح ىلع أثٕؽ٧٬ة ر٦ية. 2/896) مٮقٔٮ
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، ٚإف ذ٠ؿ .. ٢٧ٔ (9)مؿؽ أك ػكٜ،أك  يبني املذ٪ةًبلف ٠يٛيح الؿَل ٨٦ ٝؿع،كيك٨ أف 
 ث٫، كإال .. مح٢ ىلع ا٣ٞؿع؛ أل٫٩ املذٕةرؼ ٤ٔي٫.

 )وَ  -3
َ
ْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ٨٦ مؿًلٮب؛ ٠ؼي٢ كب٘ةؿ كمحري كإث٢ كٚي٤ح،  (الٍ خَ ِٛ  ةَ ػي ُْ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  دُ ٬ْ ُٜ ْٓ ٥َ ال

 أك قبلح؛ ٠ك٭٥ ك٩ى٢ كروةص كوٮاريغ؛ ٧٠ة دٞؽـ.
 ادليسح، ال ثٕٮض كال ٗريق. حىلع ٩ُةح ال١جةش، كال ىلع ٦٭ةرم يىط ا٣ٕٞؽال ك

ح ثؽكف ٔٮض، كال دىط ٦ٓ  كجتٮز املكةثٞح ىلع األٝؽاـ، كالكجةظح يف املةء، كاملىةٔر
 ا٣ٕٮض، كاهلل أ٥٤ٔ.

ْ  ْيُ يِ ْٓ تَ وَ ) -4  / (ْيِ بَ ٬ْ ُٞ ؽْ ٥َ ال
ْ  ِفْ / ٨ًايْ خَ ) - ِ َٓ ٥ُ ال ؛ ألف «ٚؿيس األث٤ٜ»، أك/«ىلع ٚؿيس ٬ؾا»؛ ٚيٞٮؿ/ (ػِ ْٜ َٓ ا١ْ  ِفْ  يي

 األٗؿاض ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ املؿا٠ت.
ْ  ِفْ / ثً َٙ ِن وَ ) - ىلع »، أك يٞٮؿ/ «ىلع ٚؿس وٛذ٫ ٠يخ»؛ ٠أف يٞٮؿ/ (ثِ ٤ي اذل   ِفْ  ِف ٬ْ ُن ٬ْ ٥َ ال

 «.قيةرة ٩ٮع ٠ؾا مٮدي٢ ٠ؾا
ِ )وَ  -5 ِ ٥َ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  ُُك   ِٚ تْ ـَ  نُ َك ٤ْ إ ؛ حلذعٜٞ وٮرة امل٘ةبلح؛ ٚإف اكف أظؽ٧٬ة ال حيذ٢٧ (ؽِ عَ ْل ا ل

 ٤ٗجذ٫ لآلػؿ .. ل٥ يىط؛ ال٩ذٛةء ظٞيٞح امل٘ةبلح.
ِ وَ ) -6 ْ ٥َ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  ُُك   ِّ ٍْ رَ  نُ َك ٤ْ إ ِ  ثَ اَ٘ َف ٥َ ا ال خلبل يؤدم إىل اإلرضار ؛ (ٍب َٓ  تَ َل وَ  اٍع ٍَ ِٜ  ا٧ْ َل ة

 ثةجلٛف أك ادلاثح.
ال ثةلٮوٙ؛ ٠٘ري٬ة ٨٦ ا٣ٕٞٮد البلز٦ح ينرتط ٚي٭ة  (ًْ َٜ ٨ًا ذَ يْ خَ  ْيِ تَ اِٞ الؽي  ْيُ يِ ْٓ تَ وَ ) -7

 دٕيني ا٣ٕةٝؽي٨؛ خلبل يٛيض إىل ا٣زناع.
 وَ ) -8

َ
ْ تَ َٞ ؽْ يَ  نْ أ ث٘ري رًلٮب؛ ألف ٕؽكاف دٚبل جتٮز املكةثٞح ثإَبلؽ ادلاثتني ؛ (ْيِ بَ ٬ْ ُٞ ؽْ ٥َ ا ال

 املؿاد ٦ٕؿٚح ٦٭ةرة الؿا٠ت.

                                        
أف ي٪ٛؾ الك٭٥  /ؿؽاملأف يسٞت الك٭٥ ا٣٘ؿض كيثجخ ٚي٫، / كٜكاخلإوةثح الك٭٥ ا٣٘ؿض، كال يثجخ ٚي٫،  /ٞؿعا٣ (1)

 ٨٦ اجلة٩ت اآلػؿ ٨٦ ا٣٘ؿض.
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ِ  ٣ُ ٢ْ ِٓ ا١ْ وَ ) -9 ْ ة ْ  الِ ٥َ ال إف اكف يف اذل٦ح، أك ٔي٪ة إف اكف  (ثً َٙ ِن ًرا وَ ػْ َٛ ًفا وَ جْ سِ  ِط وْ ْشُ ٥َ ال
 ٦ٕي٪ة؛ ٧٠ة يف ٗريق ٨٦ ا٣ٕٞٮد؛ ألف اجل٭ة٣ح ٗؿر.

ألف إػؿاج ؛ اكمرتاط أف يسٮف ا٣ٕٮض ٨٦ اجلة٩بني؛ (ػٍ فِ ْٙ ٤ُ  ٍط َشْ  اُب ٨َ خِ اسْ وَ ) -91
؛ ملة قيأيت (9)ٔ٪ؽ اع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء كظيك إدمةاع يىط الا٣ٕٮض ٨٦ دميٓ املتكةثٞني ٧ٝةر حمؿـ 

؛ أل٫٩ د٤٧ٟ «٤ٟٚ دي٪ةر، برشط أف د٫٧ُٕ أوعةثٟإف قجٞذين .. »إف مةء اهلل، كًلٞٮهل/ 
 اإلصةرة. ؿ اتلرصؼ؛ ٧٠ة لٮ اكف يف ابليٓ أكبرشط ي٧٪ٓ ٧٠ة

 )وَ  -99
َ
ِ - َل عِ ػْ يُ  نْ أ ُٞ ٢  حُمَ  -ا٥َ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  ُض ٬َ ِٓ ا١ْ  نَ ا َك ذَ إ َ ُٙ ًل   ا يَ ٥َ ٫ِ يْ تَ اةي ِلَ  ؤٌ ْٙ ُٞ  ٩ُ خُ ابي دَ وَ ، ا٥َ ٫ُ ًؤا ل

ْ
 ؼُ عُ أ

 َ٤ 
َ
ِ  اهُ سَ ؽَ عْ ا أ َـ ذَ إ ِ حْ كَ  مُ ؽَ ْٖ  حَ َل وَ ، ا٥َ ٫ُ َٜ تَ ا  َـ ذَ ًئا إ يف ك حلؼؿج ا٣ٕٞؽ ثؾلٟ ٨ٔ وٮرة ا٧ٞ٣ةر؛ ؛(اهُ َٜ تَ ا 

َٚ »/ احلؽير ْن يَْفتِ
َ
٦َِ٤ أ

َ
، َوَْٛػ أ ْيِ ـَ ا َبْيَ ََ٘ؽ ـً ْدَع٠َ ََ٘ؽ

َ
ا َبْيَ .. ٦ْ٤َ أ ـً ْدَع٠َ ََ٘ؽ

َ
َذ٬َ٫ُ ٥َِٛاٌر، َو٦ْ٤َ أ

 َٚ ْن يَْفتِ
َ
٦ُ٤َ أ

ْ
ْيِ َوُ٪٬َ َل يَأ ـَ ٥َارٍ .. ََ٘ؽ ِٜ ِ َْي٠ُ »/ ، كٝٮهل (2)«٢ََ٘حَْؿ ة

ْ
ُٚ ... ذََلذٌَث/  اْل ِ ا١ َٖ َوََ٘ؽٌس ُح

٩ُ وِْزرٌ َْ  ُٙ َ٢ َْ  .(3)«٢َْي٩ِ الؽيُس٠ُ َويَُؽا٪٦ُِ، َذَر٩ُ٨ُ٥َ وِْزٌر، َو
٤ٟٚ يلع ٠ؾا، كإف قجٞذٟ .. إف قجٞذين .. »ٚأ٦ة إذا اكف ا٣ٕٮض ٨٦ أظؽ٧٬ة؛ ٠أف يٞٮؿ/ 

؛ ألف املٞىٮد ػ٤ٮ ا٣ٕٞؽ ٨ٔ ا٧ٞ٣ةر، ٚإف املؼؿج .. ٚيىط ثؽكف حم٢٤ «ٚبل يشء يل ٤ٔيٟ
 .ي٘ؿـ، كاآلػؿ ظؿيه ٤ٔي٫ حلأػؾظؿيه ىلع أف يكجٜ ٠يبل 

 وَ ) -92
َ
َ بَ يُ  نْ أ ِ  ئُ ادِ اْْلَ  يي ؛ المرتاط ا٣رتديت، ظؾرا ٨٦ امتجةق املىيت (ا٥َ ٫ُ ٨ْ ٤ِ  ْمِ الؽي ة

 .ثةملؼُئ يف الؿَل
 وَ ) -93

َ
َ بَ يُ  نْ أ ِ ارْ وَ  ِض ؽَ َٖ ا١ْ  رُ ػْ َٛ  يي ُْ َٙ ح   ٦َ ٤ِ  ٩ُ ا

َ
ِ  ِض رْ اْل َ وَ  ؽَ ِٞ ذُ  نْ إ ؛ ألف اجل٭٢ (ٌف ؽْ ُْ  ْب ٢ِ ْٖ حَ  ٣ْ ل

ل٥ حيذش  .. «د٪ة٤ً٪ة ىلع أف ا٣ٕٮض لؤلثٕؽ ر٦ية»ث٫ ٗؿر ٦ٛي ل٤زناع؛ ٚإف ل٥ يؾ٠ؿ؛ ٠ٞٮهل٧ة/ 
 .بليةف ٗؿض، كال ثيةف اردٛة٫ٔ، كإف ٤ٗت ٔؿؼ .. ٢٧ٔ ث٫

                                        
ح اإلدمةع (1)  احل٪ةث٤ح، كاػذةر٬ة اث٨ دي٧يح، كاث٨ ا٣ٞي٥. ؽ(، كظىك اخلبلؼ ركايح ٔ٪2/819) مٮقٔٮ

(، كاذل٬يب، كاظذش ث٫ اث٨ 2536، كوعع٫ احلةز٥ )( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 2876(، كاث٨ ٦ةص٫ )2579أثٮ داكد )( 2)
 .(5/426) املعًلظــ يف 

 (.9488( كالٮاديع )9518) اإلركاء، كوعع٫ األبلةين يف (، ٨ٔ رص٢ ٨٦ األ٩ىةر 96645أمحؽ )( 3)
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 :ِةَكاَبَطُناِل ِدِكَع ُةَزِوُص

ْ  ػِ ْٜ خَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )  /(ثِ َٜ ابَ َف ٥ُ ال
- ( 

َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ َ »و/ ؽٍ ٥ْ َٓ ١ ي  َٝ ٢َ َ٘ ..  ِِنْ خَ ْٜ تَ ـَ  نْ إِ َ٘  ؛َٝ َٓ ٤َ  ُج ْٜ ابَ َف ت ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ دِ  ََعّ ..  َٝ خُ ْٜ تَ ـَ  نْ إ

 .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «َٝ يْ ٢َ َْ  ءَ  َشْ َل َ٘ 
- ( 

َ
  َٝ َٓ ٤َ  ُج ٢ْ اىَ ٨َ تَ »/ َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ

َ
ٰ أ ِْ ٨ي ٤ِ  ػٍ اضَ وَ  ُُكر  ِمَ ؽْ يَ  نْ لََعَ   نْ إِ َ٘  ؛٦َ يْ ْشِ ا 

َ
 ثٍ َف َخْ  ِفْ  َج تْ َن أ

ي  َٝ ٢َ َ٘ .. ا ٫َ ٨ْ ٤ِ  ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ دِ  ََعَ   نْ إ
َ
و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «َٝ يْ ٢َ َْ  ءَ  َشْ َل َ٘ .. ا ٫َ ٨ْ ٤ِ  ثٍ َف َخْ  ِفْ  ُج تْ َن أ

 .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »
- ( 

َ
َ »/ َلُ  َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ ِ ٨َ ْٜ ابَ َف ت   ِط َشْ ا ب

َ
ي  َٝ ٢َ َ٘ .. ا ٨َ خَ ْٜ تَ ـَ  نْ إِ َ٘  ؛ًل ٢  حُمَ  ؽٌ سْ ا ةَ ٨َ ٨َ حْ ةَ  ٠َ عُ ػْ يَ  نْ أ  ََعَ

ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ دِ  ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ دِ  َٝ يْ ٢َ َْ  ِِلْ َ٘ .. ا ٥َ ُٟ خُ ْٜ تَ ـَ  نْ إ ٰ ُُك   ٩ُ ٢َ َ٘ ..  ؽٌ سْ ا ةَ ٨َ َٜ تَ ـَ  نْ إ ، ارٌ ٨َ حْ ا دِ ٨ي ٤ِ  ػٍ اضِ وَ  لََعَ
ِ وَ    َّ ٤َ  َٚ تَ ـَ  نْ إ

َ
َـ َٛ .. ا ٧َ ػِ ضَ أ ِ ، وَ ٩ُ ٥َ ا  .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «٩ِ يْ ٢َ َْ  ءَ  َشْ َل َ٘  .. اهُ ٨َ ْٜ تَ ـَ  نْ إ

- ( 
َ
ِ ٨َ ٢ْ اىَ ٨َ تَ »/ َلُ  َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ أ   ِط َشْ ا ب

َ
 ٢  حُمِ  ؽٌ سْ ا ةَ ٨َ ٨َ حْ ةَ  ٠َ عُ ػْ يَ  نْ أ

َ
ٰ أ ا ٨ي ٤ِ  ػٍ اضِ وَ  ُُكر  ِمَ ؽْ يَ  نْ ًل لََعَ

  نْ إِ َ٘  ؛٦َ يْ ْشِ ِْ 
َ
ي  َٝ ٢َ َ٘ .. ا ٫َ ٨ْ ٤ِ  ثٍ َف َخْ  ِفْ  َج تْ َن أ ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ دِ  ََعَ   نْ إ

َ
 ِِلْ َ٘ .. ا ٫َ ٨ْ ٤ِ  ثٍ َف َخْ  ِفْ  ُج تْ َن أ

ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ دِ  َٝ يْ ٢َ َْ    نْ إ
َ
ٰ ُُك   ٩ُ ٢َ َ٘ .. ا ٫َ ٨ْ ٤ِ  ثٍ َف َخْ  ِفْ  ؽٌ سْ ةَ  اَب َن أ ِ ، وَ ارٌ ٨َ حْ ا دِ ٨ي ٤ِ  ػٍ اضِ وَ  لََعَ َ  نْ إ ..  ْب ِه يُ  ٣ْ ل

 .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »و/ ؽٌ ٥ْ خَ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «٩ِ يْ ٢َ َْ  ءَ  َشْ َل َ٘ 
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( 
َ
 ْيٍ ٥ِ يَ  ُّ ََجْ / انُ ٥َ حْ اْل

َ
  ٣ي  ثُ َنٰ ٥ْ اْلُ  ػُ اْلَ  /ثً َٖ ا ١ُ ٫َ ٢ُ ْن ، أ

ُ
َ  ْج َٜ ٢ِ ٌْ أ

ْ
ٰ ال ؛ أل٩٭٥ اك٩ٮا إذا (ِٗ ٢ِ لََعَ

 حتة٣ٛٮا يأػؾ لك ٦٪٭٥ ثيؽ وةظج٫.
  ُٚ يْ ِٜ ًًع/ َتْ َشْ وَ )

َ
ِ  ٠ٍ ٥َ خَ حُمْ  ؽٍ مْ أ  .(ٍص ٬ْ ُه َمْ  ٍَ ْٙ ٢َ ة

 .(9)كظس٥ احل٧ني زةثخ ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلدمةع

( 
َ
  ْيِ ٥ِ اْلَ  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

ِ ضَ ) -9  .(ٌٗ ا١
ِ  ٌف ٬ْ ٢ُ حَمْ وَ ) -2  .(٩ِ ة
 .(٩ِ يْ ٢َ َْ  ٌف ٬ْ ٢ُ حَمْ وَ ) -3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 :ِفاِلُغُسِوُط احِل

ْوُط الْ ) ِ ُشُ   ِٗ ا١
َ
 / (ثٌ َٓ بَ رْ أ

؛ ثأف يسٮف احلة٣ٙ ثة٣٘ة اعٝبل، ٚبل دىط ي٧ني ويب كال دل٪ٮف؛ لؿٚٓ (ُٗ يْ ْكِ الي ) -9
 اتللكيٙ ٔ٪٭٧ة، كيف ٦ٕ٪ة٧٬ة/ املُ٘ل ٤ٔي٫، كالك١ؿاف ٗري املذٕؽم، كالكةيه، كاجلةا٥٤ٝ.٥ 

 ؛ ٚبل دىط ي٧ني م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -2
؛ ٚبل د٪ٕٞؽ احل٧ني ثإمةرة األػؿس ٗري املٛ٭٧ح، أ٦ة املٛ٭٧ح .. ٚاكجلُٜ؛ (ُٚ ٍْ انلر )وَ  -3

 ٚذ٪ٕٞؽ ث٭ة، ٦٪٫، ال ٨٦ اجلةَٜ.

                                        
ح اإلدمةع(، 2/649) ابليضٮرم(، 2/532) اإلٝ٪ةع( 1)  (.7/379) مٮقٔٮ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  352 

ََل ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كال دذ٤ٕٜ ث٭ة ٠ٛةرة إدمةاع ٚبل د٪ٕٞؽ ٣٘ٮ احل٧ني ؛(ػُ ْه َٜ ا١ْ )وَ  -4
 ًُ ِ هلُل ٱيَُؤاِخُذُز ِٔ ٱة ؾب

ًُ  ليَّ دتُّ ا َخلَّ ٍَ ِ ًب َوَلِٰسَ يَُؤاِخُذُزً ة يبَؿُِِٰس
َ
ََ  ٱِِفٓ خ يبَؿٰ

َ ، [89]املةاؽة/  ﴾ۡلب
لكة٫٩ إىل يشء إذا صؿت احل٧ني ىلع لكة٫٩ ٨٦ ٗري ٝىؽ، أك ٝىؽ محبة ٚكجٜ ٧ة كيه ٠

؛ ٣ٞٮؿ اعئنح (3)«ثًل كاهلل»، ك«ال كاهللً»٠ٞٮهل يف ظةؿ ٌٗج٫ أك ٤ٗجذ٫ أك ٔض٤ذ٫/ ؛ (2)آػؿ
« / / ًؾقً اآليىحي ٣ىٍخ ٬ى ـً

ٍ٩
ي
ًُ ﴿أ ِ هلُل ٱََل يَُؤاِخُذُز ِٔ ٱة ؾب

ًب  ليَّ يبَؿُِِٰس
َ
٢ً/  [225]ابلٞؿة/  ﴾ِِفٓ خ يًف ٝىٍٮًؿ الؿَّصي

بىًلى كىاهللً ،الى كىاهللً  .(4)«كى

 :ُِِب ِفِوُلِخَنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال ِ  ِف ٬ْ ٢ُ طْ ٥َ ُشُ  /(٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ  /٩ِ ة
ـْ ) -   ٦ْ ٥ًا ٤ِ ا

َ
ِ ٥َ ـْ أ كلٮ ٨٦ ٗري أق٧ةا٫ أم ٦ة يٛ٭٥ ٦٪٫ إرادة اهلل قجعة٫٩  (اَلٰ َٓ تَ  ٩ِ ائ

كرب ا٣ٕةملني، كاذلم أٔجؽق، ك٨٦ ٩ٛيس ثيؽق، كقٮاء  ٠ؼة٣ٜ اخل٤ٜ،احلكىن، ٦ٛؿدا أك مٌةٚة؛ 
اكف خمذىة ث٫؛ اكلؿمح٨ كرب ا٣ٕةملني، أك اغبلة ٤ٔي٫؛ اكلؿظي٥ كالؿازؽ ٦ة ل٥ يؿد ث٫ ٗريق دٕةىل، 
أك منرتٌل ثبل ٤ٗجح؛ اك٣يح كا٣ٕةل٥ إذا أراد ث٭ة اهلل دٕةىل، خببلؼ ٦ة إذا أ٤َٜ أك أراد ٗريق 

 قجعة٫٩.
- ( 

َ
ِ َٙ ِن  ٦ْ ٤ِ  ثً َٙ ِن  وْ أ ـد٫ كًلربيةا٫ كُل٫٦  ٫٧٤ٕ٠ كٝؽرد٫ ؛ا٣ٞةا٧ح ث٫ (٩ِ اح ٧ْذ٫ ٔك ٔك

كًلذةث٫ كا٣ٞؿآف، إال أف يؿيؽ ثةل١ذةب كا٣ٞؿآف الٮرؽ كاجلرل، أك وٛح ٨٦ وٛةت ٫٤ٕٚ؛ 
 .(5)اكخلة٣ٜ كالؿازؽ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.7/649) مٮقٔٮ

ك٦س٢ ذلٟ يف ٔؽـ الٮٝٮع/ ٦ة لٮ ظ٤ٙ أف زيؽا صةء، كأ٫٩ ٢ٕٚ ٠ؾا ىلع ٤ٗجح ّ٪٫ ز٥ دبني هل ػُأ ّ٪٫ .. ٚبل ( 2)
 (.2/657) ابليضٮرميشء ٤ٔي٫ ٦ة ل٥ ي٪ٮ أ٫٩ ٠ؾلٟ يف الٮاٝٓ. 

ح اإلدمةع( 3)  (.7/397) مٮقٔٮ

 (.4693ابلؼةرم )( 4)

 (.9146-2/9145) حتٛح ال٤جيت( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 353  353 

 .(9)كا٩ٕٞةد٬ة ث٧ة ذ٠ؿ ثةإلدمةع
كد اجليه ٨ٔ احل٤ٙ ث٘ري ٚإف ظ٤ٙ ث٘ري ٦ة ذ٠ؿ .. ل٥ د٪ٕٞؽ ي٧ي٪٫، كال ٠ٛةرة ٤ٔي٫، لٮر

لَ إِني »/ اهلل يف أد٣ح ٠سرية، ٠ٞٮهل 
َ
ا  اللَ أ ًٙ ِ ٬ا ةِآةَائُِس٣ْ، ٦ْ٤َ َكَن َضا١ ُٙ ْن َت٢ِْ

َ
.. َح٫َ٨ْاُز٣ْ أ

ْو ِلَْه٥ُْج 
َ
ْٗ ةِاللِ أ ْيِ اللِ »/ ، كٝٮهل (2)«٢ََْ٘يْط٢ِ

َٖ ِ  ة
َٗ كَ .. ٦ْ٤َ َض٢َ ْشَ

َ
ْػ أ َٜ  . (3)«َذ

 :ُِِيَلَع ِفِوُلِخَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ )  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ِف ٬ْ ٢ُ طْ ٥َ ال
َ
اعدية، ٚيع٤ٙ ىلع ظىٮهل، أك مكذعيبل  (ًتااسِ وَ  نَ ٬ْ سُ  يَ لي / أ

 اعدية، ٚيع٤ٙ ىلع ٔؽ٫٦؛ ٚبل د٪ٕٞؽ أل٫٩ كاصت ا٣رب.
ىص  ،أَةع ثةحل٧ني.. ٤ٮ ظ٤ٙ ىلع ٢ٕٚ كاصت أك دؿؾ ظؿاـ أ٦ة الٮاصت الرشيع/ ٚ ٔك

٤ي٫ ث٫ ال١ٛةرة ،ثةحل٪ر  .ٔك
 ك٨٦ ظ٤ٙ ىلع ٢ٕٚ ٦ٕىيح أك دؿؾ كاصت .. ٔىص ثي٧ي٪٫، كلـ٫٦ احل٪ر كال١ٛةرة.

 :ِهَطَكاِل ُفِوُسُح

 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ٣ِ َف َٜ ا١ْ  ُف وْ ؽُ ضُ )
ِي  ٠ُ عُ ػْ حَ وَ ، اءُ اْْلَ ) -9 ٰ ا١ ْ وَ  ؽِ ا٪ِ لََعَ  «.أٝك٥ ث٫»ك/ ، «أٝك٥ ثةهلل»؛ حنٮ/ (ؽِ ٥َ ْي ٥ُ ال
ْ وَ ) -2 ِ  مر خَ خَتْ وَ ، اوُ ٬َ ال ِي ة  «.كالؿمح٨»، ك/ «كاهلل»؛ حنٮ/ (ؽِ ا٪ِ ا١
ِ  مر خَ خَتْ وَ ، اءُ الي وَ ) -3 َ  َِ ْٙ ٢َ ة

ْ
 «.، كدؿب ال١ٕجحدةلؿمح٨»، كق٧ٓ مةذا/ «دةهلل»؛ حنٮ/ (ثِ ١َ َل ال

ٕخ ل٤ٞك٥ ٣٘ح، كلٮ (4)٬ؾق ظؿكؼ ا٣ٞك٥ املن٭ٮرة، ٚذ٪ٕٞؽ ث٭ة احل٧ني إدمةاع ؛ أل٩٭ة ًك

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.479، 7/385) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9646(، كمك٥٤ )6646ابلؼةرم )( 2)

(، 45(، كاحلةز٥ )4358، كوعع٫ اث٨ ظجةف )( كظك٪٫، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 9535(، كا٣رت٦ؾم )3259أثٮ داكد )( 3)
 (، ك األبلةين.9/458) ابلؽركاذل٬يب، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف 

ح ( 4)  (.7/388) اإلدمةعمٮقٔٮ
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 .(9)ثؽكف ظؿؼ ٝك٥ .. ٚ٭ٮ ٠٪ةيح، إف ٝىؽ احل٧ني .. ٚ٭ٮ ي٧ني، كإال .. ٚبل «اهلل»ٝةؿ ٦سبل/ 

 :ًِِيِنَياِل ُةَزِوُص

  /ْيِ ٥ِ اْلَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
  ؛اللِ وَ »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
 «ارَ الي  ٦ي ٢َ عُ دْ َل

َ
  اللِ وَ » /وْ ، أ

َ
 «٠َ يْ ال٢ي  ٦ي ٤َ ٬ْ ُٛ َل

َ
 /وْ ، أ

  اللِ وَ »
َ
 .«(اءَ ٥َ الفي  ني ػَ َٓ ْن َل

 :َحِيا َحَذِِ َفاِلَخاِل ُوَصِلا َيَم

؛ ٧ٕ٣ٮـ (2)كمؿد احل٧ني إىل ٩يح احلة٣ٙ ٦ة داـ ال٤ِٛ حيذ٤٧٭ة، كل٥ دس٨ يف احلٞٮؽ إدمةاع
٥ْْاُل ةِانل يياِت »/ ٝٮهل 

َ
٥َا اْل  .«إِجي

َ  مُ ؾَ ٢ْ يَ )ك
ْ
ِ ال ِ ) ي٧ي٪ة وعيعح ٗري ٣٘ٮ (َٗ ا١   /َد ٨ِ ا ضَ ذَ إ

َ
؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (3)إدمةاع (ؽَ ٙ  سَ يُ  نْ أ

ًب  ﴿ ُخ ًب إَِذا َضيَفب يبَؿُِِٰس
َ
َٰرةُ خ َٗ »/ أم إذا ظ٤ٛذ٥ كظ٪ثذ٥، كٝٮهل  [89]املةاؽة/  ﴾َذٰلَِم َنػَّ ٦ْ٤َ َض٢َ

ى َدْيََ٪ا َعْيًا ٫َ٨ْ٤ِا
َ
ْؽ َخ٦ْ ي٥َِي٩ِ٨ِ ..  لََعَ ي٥ٍَِي، ََ٘ؽأ  ٙ ، َوْلَُس ِي ُ٪٬َ َعْيٌ ِت اذلي

ْ
 .(4)«٢ََْ٘يأ

 ةَ ) أكال كيسٮف اتل١ٛري
َ
  ثِ ذَ َل ذَ  ػِ ضَ أ

َ
 / (5)إدمةاعىلع اتلؼيري  (اءَ يَ كْ أ

ُّ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (6)اكم٤حو اكم٤ًح الؿؽ إدمةاع (ثٍ تَ رَ رَ  ِٚ خْ ِْ ) -9 َٰرحُ ةِ  ۥٓ ـََهػَّ َػاُم َغَۡشَ إِؼب
وب ََتبرِيُر َرَرَتثِٖۖ 

َ
ًب أ ُٓ ُت َٔ وب نِصب

َ
ًب أ يِيُس ْب

َ
َٔن أ ٍُ ػِ ا ُتؽب ٌَ وبَشِػ 

َ
َب أ ٌِ َسِٰهنَي  ، كال ثؽ ٨٦ [89]املةاؽة/  ﴾ٌَ

                                        
؛ ٚإف أراد ي٧ني ٩ٛك٫ .. اكف «ثةهلل ٤ٔي٫ تل٨٤ٕٛ ٠ؾا»، أك/ «أقألٟ ثةهلل»، أك/ «أٝك٥ ٤ٔيٟ ثةهلل»كلٮ ٝةؿ ٣٘ريق/ ( 1)

ي٧ي٪ة، كإف أراد ي٧ني املؼةَت أك النٛةٔح أك أ٤َٜ .. ل٥ يس٨ ي٧ي٪ة، كحي٢٧ ٔ٪ؽ اإلَبلؽ ىلع النٛةٔح. 
 (.2/651) ابليضٮرم

 (.7/399) ح اإلدمةعمٮقٔٮ( 2)

ح اإلدمةع(، 614)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3) (، كاحل٧ني املض٧ٓ ىلع دسٛري٬ة يه/ أف 448، 418، 414، 7/394) مٮقٔٮ
 حي٤ٙ ىلع أمؿ يف املكذٞج٢ ممس٨ أف ي٫٤ٕٛ أك ال ي٫٤ٕٛ.

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9651مك٥٤ )( 4)
 (.618)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)
ح اإلدمةع( 6)  (.7/499) مٮقٔٮ
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 ٠ر ا ُُيِ ٥ي خَ  ثٍ ٥َ يْ ٢ِ ـَ )؛ محبل مل٤ُٜ الؿٝجح ٬٪ة ىلع املٞيؽة يف ٠ٛةرة ٝذ٢ اخلُأ (ثٍ ٨َ ٤ِ ؤْ مُ ) ٔذٜ رٝجح
 ِ ٨٦ ا٣ٕيٮب؛ اك٣ُٕل، كالـ٦ة٩ح؛ ألف املٞىٮد دٛؿي٫٘ ل٤ٞيةـ ثٮّةاٙ األظؿار،  (ِب ْف َٟ ا١ْ ة

 ٌّ ىلع ٩ٛك٫ كىلع ٗريق، ٚبل يرض ٔيت ال ي٧٪ٓ ال١كت كإف ٩ٞه ا٣ٞي٧ح؛ ٠ضت  كا٣ٕةصـ لكى
٪ح كردٜ.  ٔك

ِ وَ ) -2  ْيٍ ِٟ ْف مِ  ُُكي ) لآليح، كيسٮف اإلَٕةـ ثأف ي٤٧ٟ ؛ٔؽدا (ْيَ اِٞ َف مَ  ةِ َشَ َْ  امُ َٓ ٌْ إ
 .اغ٣ت ٝٮت ثرل املسٛؿ ظجة أك ٗريق ممة جيـئ يف ا٣ُٛؿة٨٦  (اػًّ ٤ُ 

؛ أل٫٩ (9)كال ينرتط اصذ٧ةٔ٭٥، ٤ٚٮ أ٥َٕ لك يٮـ مك١ي٪ة ث٘ري دسؿار .. أصـأق إدمةاع
 .أ٥َٕ ٔرشة مكة٠ني

ـأ إدمةاع ؛ (2)كلٮ اكف ٤ٔي٫ ٠ٛةردةف ٚأُٔٯ للك مك١ني ٦ؽي٨ ٨ٔ ال١ٛةردني .. أص
 الػذبلؼ ص٭ح اتل١ٛري.

  ةِ َشَ َْ  ُّ ذْ دَ وَ ) -3
َ
َ  اٍب ٬َ ذْ أ ِ  ٣ْ ٫ُ ل  يف ابلرل؛ يكُل ٠كٮة ممة يٕذةد ٣بك٫ممة  (ٌب ٬ْ ذَ  ػٍ اضِ وَ  ُُك  ١

؛ إلَبلؽ اق٥ ال١كٮة يف اآليح ٚذع٢٧ ىلع ا٣ٕؿؼ، كال ٧ٞ٠يه أك ٧ٔة٦ح أك مخةر أك ٠كةء
 .(3)جيت ٤ٔي٫ للك مك١ني ثؽ٣ح ادٛةٝة

كال ٠ٮ٫٩ وةحلة ، ٫دي ٮَّ م٤جٮقة ل٥ دؾ٬ت ٝي  كال ينرتط ٠ٮف املؽٚٮع صؽيؽا؛ ٚيضٮز د٫ٕٚ
، كلٮ اػذةر املسٛؿ ٠كٮة أف يؽٚٓ ل٤ؿص٢ زٮب و٘ري أك زٮب امؿأة ئل٧٤ؽٚٮع إحل٫؛ ٚيضـ

 األَٛةؿ .. ٚيؽٚٓ إىل كحل٭٥؛ حلعى٢ امل٤ٟ هل٥ ثٞجي كحل٭٥.
ٞح، ك٤ٝجكٮة كحنٮ ذلٟ ممة ال يكُل ٠كٮةكةف، كال يسٌق ػٛ ُى  .(4)ٝٛةزاف، ك٩ٕةؿ، ك٦ً٪ٍ

 كال جيـئ أف ي٥ُٕ مخكح كيسكٮ مخكح.
                                        

ح اإلدمةع( 1)  (.7/489) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.7/491) مٮقٔٮ

 ( كاملؿاد االدٛةؽ املؾ٬يب، كاهلل أ699.٥٤ٔ) ٠ٛةيح األػيةر( 3)
كال جيـئ اتلجةف ك٬ٮ رساكي٢ ٝىري ثٞؽر مرب ال يج٤ٖ الؿًلجح ث٢ يُٰ٘ الكٮأدني ٧٠ة ي٤بك٫ املبلظٮف. ( 4)

 (.2/663) ابليضٮرم
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 ،(9)ك٣حف هل أف يجذ٢ٞ ٨ٔ ٬ؾق اثلبلث اخلىةؿ إىل الىيةـ إال إذا ل٥ جيؽ كاظؽة ٦٪٭ة
َ  نْ إِ َ٘ )   ثَ ذَ َل ذَ  امَ َن ) .. (2)٨٦ اثلبلزح الكةثٞح  (ًئاحْ كَ ) املسٛؿ (ػْ َيِ  ٣ْ ل

َ
؛ ٣ٞٮهل (3)إدمةاع (امٍ يي أ

ًب ََيِدب ﴿دٕةىل/  َ ىَّ ٍَ خُ َذ ًب إَِذا َضيَفب يبَؿُِِٰس
َ
َٰرةُ خ يَّاٖم  َذٰلَِم َنػَّ

َ
كال جيت  ،[89]املةاؽة/  ﴾ًب  ـَِطيَاُم ذََؾَٰرثِ خ

 أصـأق إلَبلؽ اآليح، كاأل٢ٌٚ اتلذةثٓ... ث٢ لٮ وة٦٭ة ٦ذٛؿٝح  ،دذةثٕ٭ة
كأ٦ة ا٣ٕةصـ ث٘يجح ٦ةهل .. ١ٚ٘ري ا٣ٕةصـ؛ أل٫٩ كاصؽ ٚيجذْؿ ظٌٮر ٦ةهل حلسٛؿ ثٮاظؽ 

 ثلبلزح الكةثٞح كال يىٮـ.٨٦ ا
كهل دٞؽي٥ ال١ٛةرة ث٘ري الىٮـ ىلع احل٪ر؛ أل٩٭ة ٔجةدة ٦ةحلح ٚيضٮز دٞؽي٧٭ة ثٕؽ ا٩ٕٞةد 

 أظؽ قبجي٭ة، دكف الىٮـ ٤ٚحف هل دٞؽي٫٧ أل٫٩ ٔجةدة ثؽ٩يح كيه ال دٞؽـ ىلع كٝخ كصٮب٭ة.

                                        
 (.691)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

٠ٛةيح ٝةؿ الؿاِٚع/ املؿاد ث٘ري الٮاصؽ ٬٪ة ٨٦ يكذعٜ األػؾ ٨٦ الـٌلة كإف م٤ٟ ٩ىةثة ال حتى٢ هل ال١ٛةيح ث٫. ( 2)
 (، كاهلل أ2/664.٥٤ٔ) ابليضٮرم(، كأذ٧ؽ ٗريق ٠ٛةيح ا٧ٕ٣ؿ ا٣٘ة٣ت هل كمل٧ٮ٫٩. 692) األػيةر

ح اإلدمةع( 3)  (.7/494) مٮقٔٮ
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ْ ثً َٖ ١ُ  رُ ؼْ انلي )   ْيٍ ِِبَ  ػُ ْْ ٬َ / ال
َ
 .(َش   وْ أ

َ  ثٍ بَ ؽْ ُٛ  امُ َِتَ ًًع/ ا١ْ َشْ وَ ) ْ َٓ خَ تَ  ٣ْ ل ِ  يي  .(ثٍ َٖ يْ ِه ة
رٖ ﴿كاجلؾر ٝؿبح يسةب ٤ٔي٫ ٚة٫٤ٔ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  َِ َُّذب ٌّ حًُ  وب ََُذرب

َ
َفَلٍث أ َِ جَّ ٌّ ُخً  َُفلب

َ
ٓ أ ا ٌَ َو

َ ٱـَإِنَّ  ُّ  هللَّ ٍُ يَ ِِن َل َت٨ِْؼُروا، »/ ، أم جيةزم ٤ٔي٫، كأ٦ة ٝٮهل [271]ابلٞؿة/  ﴾ۥر َحػب ْٖ َ٘إِني انليْؼَر َل ُح
٥َا يُْفَخْغَؽُج ة٩ِِ ٦َ٤ِ اْْلَِغي٠ِ  َػرِ َكحًْئا، َوإِجي َٜ .. ٧ٚع٧ٮؿ ىلع ٩ؾر ال٤ضةج أك املضةزاة؛  (9)«٦َِ٤ ا١ْ

 .(2)٧٠ة ينري إحل٫ احلؽير

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  رِ ؼْ انلي  نُ َك رْ أ
 .(رٌ اذِ ٧َ ) -9
ِ  رٌ وْ ؼُ ٨ْ ٤َ وَ ) -2  .(٩ِ ة
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -3

 :ْةَعَبِزَأ ِزاِذُغُسِوُط اليَّ

ْوُط انلي )   رِ اذِ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

كلٮ ٤ٕ٦ٞة؛ ٣ٕؽـ وعح ٩حذ٫، كأ٦ة ٩ؾر  (رِ َُبر الي  رِ ؼْ ٧َ  ِفْ ) ؛ ٚبل ي٪ٕٞؽ ٨٦ اكٚؿ(مُ َل ـْ اْلِ ) -9
 ال٤ضةج .. ٚيىط ٦٪٫؛ أل٫٩ ي٧ني.

٫َّ٩ي  ٥ٕ٩؛ يكذعت ل٤اكٚؿ إذا ٩ؾر ظةؿ زٛؿق ز٥ أق٥٤ أف يٌق ث٪ؾرق؛ حلؽير ٧ٔؿ 
ى
أ

                                        
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9641(، كمك٥٤ )6619ؼةرم )ابل( 1)

 (.9/574) أقىن املُة٣ت( 2)
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ي ا ةؿى هلى ٞى ، ذى ـً ا ٍكًضًؽ احلىؿى ٤ٍىحن يًف ال٧ى ٙى حلى ٍخذى١ً
ى
ٍف أ

ى
رٍتي يًف اجلىة٤ً٬ًيًَّح أ ٮؿى اهللً إًينِّ ٩ىؾى / يىة رىقي جلَّيًبُّ ٝىةؿى

ْوِف ٧َْؼَركَ »/ 
َ
٤ٍىحن  «أ ٙى حلى  .(9) ٚىةٍخذى١ى
 ؛ ٚبل يىط ٩ؾر م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل )وَ  -2
؛ ٚبل يىط ٩ؾر ٨٦ ويب كدل٪ٮف كحنٮق ٤ُ٦ٞة، كال ٨٦ (هُ رُ ؼِ ٨ْ ا حَ ٥َ يْ ذِ  ِف َصر الي  ذُ ٬ْ ُٙ جُ ) -3

حمضٮر ٤ٔي٫ لك٫ٛ يف ا٣ٞؿب املةحلح، كال ٨٦ حمضٮر ٤ٔي٫ ث٤ٛف يف ا٣ٞؿب املةحلح ا٣ٕيجيح دكف 
 ٦ة يف اذل٦ح.

4- ( ِ ِ  ٩ِ ٢ِ ْٓ ِ٘  نُ َك ٤ْ إ ؛ ٚبل يىط ٩ؾر النؼه وٮ٦ة ال يُي٫ٞ، كال ٩ؾر ٨٦ ٬ٮ (رِ وْ ؼُ ٨ْ ٥َ ٢ْ ل
 . ٬ؾا ا٣ٕةـ ظضة -ال ي١٧٪٫ الٮوٮؿ إحل٭ة يف ٬ؾق الك٪ح-ثٕيؽ ٨٦ م١ح 

 :ُِِب ِزِوُرِيَناِل ُطِسَغ

ْ  ُط َشْ ) ِ  رِ وْ ؼُ ٨ْ ٥َ ال َٞ ٩ِ ة ٨٧٠ ٩ؾر أف يرشب مخؿا، أك ؛ ٚبل يىط ٩ؾر املٕىيح؛ ُْٛؽَبًث( ٩ُ ٧ُ ٬ْ / 
/ يٞذ٢ ٩ٛكة ث٘ري ظٜ، أك يؾثط ٩ٛك٫ أك كدلق .. ٚبل يىط ٩ؾرق، كال جيٮز الٮٚةء ث٫؛ ٣ٞٮهل 

ْتػُ » َٓ ُٝ ا١ْ ِهَيٍث ، َوَل ذِي٥َا َل َح٢٥ِْ ْٓ ِهَي٩ُ »/ ، كٝٮهل (2)«َل َوَ٘اَء نِلَْؼٍر ِف ٤َ ْٓ ْن َح
َ
.. َو٦ْ٤َ ٧ََؼَر أ

ِه٩ِ  ْٓ  .(3)«ََ٘ل َح
. ٫٤٤ٚ يلع وٮـ إف ٝذ٤خ ٚبل٩ة ٧٤ّة .»كال يىط ٩ؾر َةٔح ٤ٕ٦ٜ ث٢ٕٛ ٦ٕىيح؛ ٠ٞٮهل/ 

 ألف امل٤ٕٜ ىلع املٕىيح ٦ٕىيح.؛ «م٭ؿ
؛ ألف املجةح ٣حف ٨٦ «آك٢ ٠ؾا كأرشب ٠ؾا، كأ٣بف ٠ؾا» ٠ٞٮهل/ كال يىط ٩ؾر املجةح

ْن »/ ا٣ٞؿب، كأو٢ اجلؾر إ٧٩ة ٬ٮ يف ا٣ٞؿب ثؽحل٢ ٝٮهل 
َ
َّ ٦ْ٤َ ٧ََؼَر أ ي ٍِ ٩ُ ..  اللَ يُ ْٓ ٍِ  .«٢َُْ٘ي

ل اجلَّيًبُّ (4)٤ٚٮ ػة٣ٙ يف ٩ؾر املجةح .. ل٥ د٤ـ٫٦ ٠ٛةرة
ى
بلن  ؛ ٚٞؽ رىأ ـى رىصي ٮ ٞي ٍف حى

ى
رى أ ٩ىؾى

                                        
 (.9656(، كمك٥٤ )2142ابلؼةرم )( 1)

 .( ٨ٔ ٧ٔؿاف ث٨ ظىني 9649مك٥٤ )( 2)

 .( ٨ٔ اعئنح 6696ابلؼةرم )( 3)

 = «٫٤٤ٚ يلع أف آك٢ حل٧ة كػزباإف ِك٧خ زيؽا .. »٬ؾا يف ٗري ال٤ضةج، أ٦ة يف ال٤ضةج ٚذ٤ـ٫٦ ال١ٛةرة ٧٠ة لٮ ٝةؿ/ ( 4)
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ـى  ٮ يىىي ، كى ٥َّى ذىلكى الى حى ، كى َّ٢ ًْ ىٍكذى الى ي ، كى ؽى ٕي ٍٞ الى حى ةؿى  ،كى ٞى ٠ي »/ ذى ِِ ْػ، ُمْؽهُ ٢ََْ٘يَخَكي٣ْ َو١ْحَْفَخ ُٓ ْٜ َوْلَ
 ، كل٥ يأمؿق ثسٛةرة ك٬ٮ يف ٦ٞةـ اتل٤ٕي٥.(9)«َوْلُخ٣ِي َن٩٤َ٬ُْ 

؛ أل٫٩ ٣حف ٝؿبح، ٕٚؽـ «هلل يلع أف أتلٛخ يف وبليت»٩ؾر امل١ؿكق ذلاد٫ ٠ػ ىطكال ي
 .(2) ا٩ٕٞةدق أكىل ٨٦ ٔؽـ ا٩ٕٞةد ٩ؾر املجةح

املعؿ٦ح .. ٚي٪ٕٞؽ ٩ؾرق؛  كأ٦ة امل١ؿكق ٣٘ريق ك٬ٮ يف ٩ٛك٫ ٝؿبح ٠ىيةـ ادل٬ؿ دكف األيةـ
 أل٫٩ ٝؿبح، كإ٧٩ة ٠ؿق إثٞةء ٤ٔي٫.

َ )كيٕذرب يف ٬ؾق ا٣ٞؿبح أف دسٮف ممة  ْ َٓ خَ تَ  ٣ْ ل ٩ؾر كاصت ا٣ٕني  بل يىطىلع اجلةذر؛ ٚ (يي
 ؛ ألف الٮاصت ثةلرشع ٦ٞؽـ ىلع الٮاصت ثةجلؾر.اكلى٤ٮات اخل٧ف

حالؿٚي٤ـ٫٦ ٧٠ة يٞذٌي٫ الكـ .. أ٦ة الٮاصت ىلع ال١ٛةيح   كأو٤٭ة. ًك

 :ِزِراليَّ ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  ٌَ ْٙ / ١َ رِ ؼْ انلي  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي ٩ؾرت »، ك/ «يلع هلل ٠ؾا»، ك/ «٠ؾا هلل يلع»؛ ٠ػ/ (امٍ َِتَ ا١ْ ة
  .ٚبل يسٌق يف اجلؾر اجليح املضؿدة ٨ٔ ال٤ِٛ ،«كأكصجخ ىلع ٩ٛيس ٠ؾا»، ك/ «هلل ٠ؾا

 :ِزِراليَّ اُوَطِقَأ

( 
َ
 /(انِ ٨َ اثْ  رِ ؼْ انلي  امُ َف ْٛ أ
، كال٤ضةج اتل٧ةدم، أم/ اتلُٮي٢ يف اخلىٮ٦ح، كيكُل ٩ؾر ا٣ٌ٘ت، (اٍج َلَ  رُ ؼْ ٧َ ) -9

 كي٧ني ا٣ٌ٘ت؛ أل٫٩ يجنأ ٨ٔ ال٤ضةج كا٣ٌ٘ت اغبلة.
 اتلٞؿب إىل اهلل دٕةىل.قِل ث٫؛ ألف اجلةذر ي٤ُت ا٣رب ك ،(رٍ َُبر تَ  رُ ؼْ ٧َ )وَ  -2

=
                                         

 (.2/676) ابليضٮرمٚذ٤ـ٫٦ ال١ٛةرة ٔ٪ؽ املؼة٣ٛح ٩ْؿا ل١ٮ٫٩ يف ٦ٕىن احل٧ني. 
 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 6714ابلؼةرم )( 1)
 ابليضٮرمكًلؾا إف ٫ٞ٤ٔ ىلع م١ؿكق، ٚةذلم يْ٭ؿ ٔؽـ اال٩ٕٞةد، ٚذأم٢ يف ٬ؾا املٞةـ ٚٞؽ ز٣خ ٚي٫ األٝؽاـ. ( 2)

(2/671.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  361 

( َ٘ 
َ
َ ) اجلؾر اجلةرم دلؿل احل٧ني، ك٬ٮ املؿاد ث٫ (٬َ / ٪ُ ُل وي اْل

ْ
  در ال

َ
ْ  وِ أ   ُّ ٨ْ ٥َ ال

َ
َ  ُٚ يْ ِٜ َتْ  وْ أ

ْ
 َُبِ اْل

ِ يَ َٕ   م١ؿكق ال يؿاد ظىٮهل.٤ٔي٫ ، ك٨٦ ٔبل٦ةد٫/ أف امل٤ٕٜ (ثٍ بَ ؽْ ُٛ  امِ َِتَ ا١ْ ًتا ة
 كٝٮهل/ )ٌٗجة(؛ بليةف ا٣٘ة٣ت ٨٦ ظةؿ أ٫٤٬، ك٣حف رشَة.

 ك٬ٮ ىلع ٝك٧ني/ (ثٍ بَ ؽْ ُٛ  امُ َِتَ ا١ْ  ٬َ / ٪ُ اِنْ الي وَ )
ِ ٩ؾر دربر  -9  «.هلل يلع وٮـ م٭ؿ مٕجةف»؛ ٠أف يٞٮؿ اثذؽاء/ (ٍٚ يْ ٢ِ ْٓ  تَ َل )ة
2- ( 

َ
ِ ) ٩ؾر دربر (وْ أ ِ  ٍٚ يْ ٢ِ ْٓ خَ ة . ٫٤٤ٚ يلع وٮـ إف مًق اهلل مؿييض .»؛ حنٮ/ (٩ِ يْ ذِ  ٍب ٬ْ ُٕ ؽْ ٥َ ة

ُ وَ )، «م٭ؿ ٰ َف ي   اةٍ ازَ ُمَ  رَ ؼْ  ٧َ ّمي
َ
 .(ًيايْ أ

 :ِزِراليَّ ُةَزِوُص

ْ  اِج شَ ال٢ي  رِ ؼْ ٧َ  ةُ رَ ٬ْ ُن ) -9 ِ  ِٚ ٢  َٓ خَ ٥ُ ال   /دي ضَ  ٩ِ ة
َ
ِ »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ َ  نْ إ   ٣ْ ل

َ
ِ ..  ارَ الي  ٠ِ عُ دْ أ ي ي  ِلََفِ   ََعَ

َ
 نْ أ

 
َ
ِ  َق ػي َه حَ أ  .(«ارٍ ٨َ حْ ػِ ة

ْ  اِج شَ ال٢ي  ةُ رَ ٬ْ ُن )وَ  -2 ِ  ِٚ ٢  َٓ خَ ٥ُ ال   /ٌّ ٨ْ ٤َ  ٩ِ ة
َ
ِ »/ َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ .. ًؽا ٥ْ خَ  ُج ٥ْ َكي  نْ إ ي ي  ِلََفِ  .(«ارٌ ٨َ حْ دِ  ََعَ

إف ل٥ يس٨ زيؽ ٝؽ صةء .. »كوٮرة ٩ؾر ال٤ضةج املذ٤ٕٜ ث٫ حتٞيٜ ػرب/ أف يٞٮؿ/  -3
 «.ٌٕٚل وٮـ م٭ؿ

 «.٩ؾرت هلل أف أوٮـ م٭ؿا»كوٮرة ٩ؾر اتلربر ثؽكف د٤ٕيٜ/  -4
ِ  رِ َُبر الي  رِ ؼْ ٧َ  ةُ رَ ٬ْ ُن وَ ) -5 ِ  ٌٚ يْ ٢ِ ْٓ تَ  ٩ِ يْ ذِ  يْ اذلي ْ  ٩ِ يْ ذِ  ٍب ٬ْ ُٕ ؽْ ٥َ ة ٰ َف ٥ُ ال ْ  رَ ؼْ  ٧َ ّمي  / اةِ ازَ شَ ٥ُ ال

َ
/ َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

« ِ ِ ..  ِضْ يْ ؽِ مَ   اللُ َفٰ كَ  نْ إ ي ي  ِلََفِ   ََعَ
َ
  نْ أ

َ
ِ  َق ػي َه حَ أ  .«(ارٍ ٨َ حْ ػِ ة

 :ِزِراليَّ ُهِهُح

؛ أل٫٩ ينج٫ اجلؾر ٨٦ (ْيِ ٥ِ اْلَ  ةِ ارَ ٙي كَ وَ  ٩ُ ٤َ ََتَ ا ا١ْ ٤َ  ْيَ بَ  رِ اذِ انلي  ْيُ يِ / خَتْ اِج شَ ال٢ي  رِ ؼْ ٧َ  ٣ُ سْ ضُ )
ظير إ٫٩ ا٣زتاـ ٝؿبح، كينج٫ احل٧ني ٨٦ ظير إف ٦ٞىٮدق ٦ٞىٮد احل٧ني، ٚبل قبي٢ إىل 

٤ي٫ مح٢ ٝٮهل  اَرةُ انليْؼرِ »/ اجل٧ٓ ثح٪٭٧ة، كال إىل دُٕي٤٭٧ة ٚٮصت اتلؼيري؛ ٔك ٙي اَرةُ  َٞ ٙي َٞ
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 .(9)«اْل٥َِيِ 
مؿ ال ي٫٤ٕٛ ٫٤ٕٛٚ يف، أك ٔذٜ ٔجؽق زكصذ٫ ُبلؽ ثاحلة٣ٙ كأ٦ة 

ى
، أك ي٫٤ٕٛ ٥٤ٚ ي٫٤ٕٛ .. أ

ذٜ ثىٛح.(2)ةفيٕٞكا٣ٕذٜ ا٣ُبلؽ ٚإف   ؛ أل٫٩ د٤ٕيٜ َبلؽ ٔك
ُ َٓ / تَ رِ َُبر الي  رِ ؼْ ٧َ  ٣ُ سْ ضُ وَ ) ُٔـُٔاْ ﴿ٚيضت الٮٚةء ث٫؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  (رُ اذِ انلي  ٩ُ ٤َ ََتَ ا ا١ْ ٤َ  ير َوحلب

ًب  ُْ َّ »/ ، كٝٮهل [29]احلش/  ﴾ُُُذوَر ي ٍِ ْن يُ
َ
ِهَي٩ُ ..  اللَ ٦ْ٤َ ٧ََؼَر أ ْٓ ْن َح

َ
٩ُ، َو٦ْ٤َ ٧ََؼَر أ ْٓ ٍِ ََ٘ل .. ٢َُْ٘ي

ِه٩ِ  ْٓ  .(3)«َح
كصت ٤ٔي٫ الٮٚةء ث٪ؾرق  .. (4)كيف ٩ؾر املضةزاة/ إذا كٝٓ ٦ة ٤ٜٔ ٤ٔي٫ ٨٦ َةٔح أك ٦جةح

                                        
 .( ٨ٔ ٔٞجح ث٨ اعمؿ 9645مك٥٤ )( 1)

(، ٝةؿ 9/576) املٞؽ٦ةت(، كاث٨ رمؽ اجلؽ يف 616)ر٥ٝ  اإلدمةعظىك اث٨ امل٪ؾر اإلدمةع ىلع كٝٮع ا٣ُبلؽ. ( 2)
أا٧ح ال  -كٝؽ ٢ٞ٩ إدمةع األ٦ح ىلع ذلٟ، أم/ إيٞةع ا٣ُبلؽ امل٤ٕٜ، قٮاء اكف ىلع كص٫ احل٧ني أك ال»الكجيك/ 

، ك٩ة٬يٟ ث٫ ٝةؿ/ كمم٨ -ريض اهلل ٔ٪٫  -ال يذٮٝٙ يف وعح ٤ٞ٩٭٥، ٨٧ٚ ذلٟ اإل٦ةـ النةِٚع يؿدةب يف ٝٮهل٥، ك
ري٧٬ة، كًلؾلٟ  ٢ٞ٩ اإلدمةع ىلع ٬ؾق املكأ٣ح اإل٦ةـ املضذ٭ؽ أثٮ ٔجيؽ، ك٬ٮ ٨٦ أا٧ح االصذ٭ةد اكلنةِٚع كأمحؽ ٗك

إل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ صؿيؿ ا٣ُربم ك٬ٮ ٨٦ ٫٤ٞ٩ أثٮ زٮر ك٬ٮ ٨٦ األا٧ح أيٌة، كًلؾلٟ ٢ٞ٩ اإلدمةع ىلع كٝٮع ا٣ُبلؽ ا
ح، كًلؾلٟ ٢ٞ٩ اإلدمةع أثٮ ثسؿ ث٨ امل٪ؾر، ك٫٤ٞ٩ أيٌة اإل٦ةـ الؿبةين  أا٧ح االصذ٭ةد أوعةب املؾا٬ت املذجٔٮ

 اتل٧٭يؽاملن٭ٮر ثةلٮاليح كا٥٤ٕ٣ حم٧ؽ ث٨ ٩رص املؿكزم، ك٫٤ٞ٩ اإل٦ةـ احلةِٚ أثٮ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣رب يف ٠ذةثي٫ 
 املٞؽ٦ةتا٣ٞٮؿ ٚي٫ ىلع كص٫ ل٥ يجٜ ٣ٞةا٢ ٦ٞةال، ك٢ٞ٩ اإلدمةع اإل٦ةـ اث٨ رمؽ يف ٠ذةب  كبكٍ االقذؾاكرك

ري ٬ؤالء ٨٦ األا٧ح امل٪ذٍقهل، ك٫٤ٞ٩ اإل٦ةـ ابلةيج يف   (.2/496) أحبةث ٬يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةءا٩ْؿ  .«ٗك
٤ي٫ ٚبل يشء  ٤ٔي٭ة ٬٪ة أوبل، كاػذةر اث٨ دي٧يح كٝؽ ذي٠ؿ ٨ٔ ثٕي الك٤ٙ أ٫٩ ال يٞٓ ا٣ُبلؽ امل٤ٕٜ أوبل، ٔك

 كدج٫ٕ ثٕي املذأػؿي٨ أف ي٧ني ا٣ُبلؽ ٚي٭ة ال١ٛةرة.
، أ٦ة لٮ «ٕٚجؽم ظؿ»، أك/ «إف ل٥ أ٢ٕٚ ٠ؾا .. ٚـكصيت َة٣ٜ»ك٬ؾا يف وي٘ح اتل٤ٕيٜ ثرصيط ا٣ُبلؽ كا٣ٕذٜ، حنٮ/ 

كحنٮق .. ٚ٭ٮ ٩ؾر ٔذٜ، ظ٫٧١  «حٌٕٚل ٔذٜ رٝج»اكف ثس٪ةيح ا٣ُبلؽ  أك ا٣ٕذٜ .. ٚيعذةج إىل ٩يح، كأ٦ة ٝٮهل/ 
 ظس٥ ٩ؾر ال٤ضةج، كاهلل أ٥٤ٔ.

 .( ٨ٔ اعئنح 6696ابلؼةرم )( 3)

، «ظضضخ ظضح اإلقبلـ .. ٌٕٚل ٔذٜ رٝجح»، أك/ «و٧خ رمٌةف»، أك/ «إف و٤يخ ا٣ْ٭ؿ»كلٮ كاصجة ٔيجية ٠ػ( 4)
ك٣حف ٬ؾا ٨٦ ٩ؾر الٮاصت ا٣ٕيين؛ ألف ذاؾ يف ا٣ُةٔح امل٪ؾكرة، ك٬ؾا يف ا٣ُةٔح امل٤ٕٜ ٤ٔي٭ة. ا٩ْؿ 

 (.2/671) ابليضٮرم
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 .؛ دلػٮهل يف أد٣ح الٮٚةء الكةثٞح(9)إدمةاع
 ٚٛةد٫ كلٮ ثٕؾر .. لـ٫٦ ٌٝةؤق.ك٨٦ ٩ؾر وبلة أك وٮ٦ة يف كٝخ 

                                        
 (.9159، 2/9151) حتٛح ال٤جيت(، 693)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)
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َياُء  َٜ ِ ثً َٖ ١ُ )ا١ْ ْ  مُ َك ضْ / إ ِ وَ  ءِ الشي  أم د٪ٛيؾق؛ ألف ا٣ٞةيض حيس٥ اليشء كي٧ٌي٫. (هُ اؤُ يَ مْ إ
ُ  ٠ُ ْه ًًع/ َ٘ َشْ وَ )

ْ
 .(اَلٰ َٓ تَ  اللِ  ٣ِ سْ ِبُ  ْيِ ٥َ ْه عَ  ْيَ بَ  ثِ ٤َ ٬ْ ُه اْل

ؿ٫ٚ ثٌٕ٭٥ ثٞٮهل/ إلـاـ ٨٦ هل اإللـاـ   حبس٥ الرشع. ٚؼؿج املٛيت.ٔك
ح إدمةاع ِن ﴿، ٝةؿ دٕةىل/ (9)كدٮحلح ا٣ٌٞةة مرشٔك

َ
ُسًٱَوأ َُزَل  ضب

َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ُ ٱةَحب ]املةاؽة/  ﴾هللَّ

٤ٔيًّة،  يٞيض ثني أوعةث٫، كبٕر ثٕي أوعةث٫ ٌٝةة يف ابلرلاف ٧٠ة ثٕر  كٌلف ، [49
 إىل احل٨٧. ك٦ٕةذا، كأثة مٮىس 

9- ( ْ ؛ ٧ٕ٣ٮـ األد٣ح اآلمؿة (2)إدمةاع (ثِ يَ اضِ انلي  ِفْ  َلُ  ْيَ اِلِ الهي  ٚ  ضَ  ِفْ / ثً ايَ َٙ ِٞ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال
 ثةحلس٥ ث٧ة أ٩ـؿ اهلل كا٣ٞيةـ ثة٣ٞكٍ.

ْ وَ ) -2 َ َٓ تَ  ٦ْ ٤َ  ٚ  ضَ  ِفْ / ٨ًايْ خَ  ُب ٬ْ سُ ٬ُ ال ٚي٤ـ٫٦ ؛ ثأف ل٥ يٮصؽ ٗريق يى٤ط ل٤ٌٞةء، (ا٫َ يْ ذِ  َلُ  يي
ى٫، كي٤ـ٫٦ ٤َج٫ إف ل٥ يٕؿض ٤ٔي٫؛ ألف ٦ة ال يذ٥ الٮاصت إال ث٫ .. ٚ٭ٮ كاصت. حلِّ  ٝجٮهل إذا كي

 ؛ حلٞي٧ٮا ظس٥ اهلل يف اجلةس.(3)جيت ىلع احلةز٥ ٔي٪ة دٮحلح ا٣ٌٞةة إدمةاعك
  ٚ  ضَ  ِفْ / ُب ػْ انلي وَ ) -3

َ
إذا كزٜ ث٪ٛك٫، كًلؾا يف ظٜ املكةكم إف اكف  (هِ ْيِ دَ  ٦ْ ٤ِ  ٠ِ يَ ْ٘ اْل

 ػةمبل يؿصٮ ث٫ نرش ا٥٤ٕ٣ ك٩ٛٓ اجلةس.
ْ  ٚ  ضَ  ا ِفْ ٥َ َٞ / ثُ ا٪َ ؽَ َٟ ا١ْ وَ ) -4 ِ  لِ ٬ْ يُ ْٙ ٥َ ال َ ذَ إ   ِّ ٨ِ خَ ٥ْ حَ  ٣ْ ا ل

َ
ٓ .. ٚبل ٠ؿا٬ح، ذ٪، أ٦ة إذا ا٦(٠ُ يَ ْ٘ اْل

                                        
ح (، 2/679) ابليضٮرم(، 2/545) اإلٝ٪ةع(، 696) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/9157) حتٛح ال٤جيت( 1) مٮقٔٮ

 (.7/23) اإلدمةع
ح اإلدمةع( 2)  (.7/26) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.7/35) مٮقٔٮ
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٤ي٫ مح٢ ا٦ذ٪ةع  الك٤ٙ ٨ٔ دٮيل كًلؾا دسؿق ل٧٤كةكم إف ل٥ حيذض٫ ليشء ممة قجٜ، ٔك
 ا٣ٌٞةء.

ُ وَ ) -5
ْ
ِ  ٩ُ تَ ٢َ ٌَ  ٦ْ ٤َ  ٚ  ضَ  ِفْ / ثُ ٤َ ؽْ ال ِ َن  لِ ؾْ َٓ ة ضت كلٮ ٦ٌٛٮال، أ٦ة ٨٦ ال يى٤ط .. ٚي (َلُ  ٍص ا١

 ٔـهل، كيكذعت ثؾؿ املةؿ ٣ٕـهل، كيف ظٜ ٨٦ يذٮىل ا٣ٌٞةء ك٣حف ثأ٢٬.

 :ِياِضَكُغُسِوُط اِل

ْوُط ا١ْ )  /(ةٌ َشَ َْ  اِظْ َٜ ُشُ
؛ أل٩٭ة ق٤ُةف (2)كلٮ ىلع اكٚؿ ٦س٫٤، (9)إدمةاع؛ ٚبل دىط كاليح الاكٚؿ (٥ًا٢ِ ْف مُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

ٓ اإل٬ة٩ح.  كقبي٢ كال قبي٢ لاكٚؿ ىلع مك٥٤، كأل٩٭ة ٠ؿا٦ح ك٥٬ مًٮ
اَكي ٤ُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -2 ؛ جلٞى٭٧ة، كأل٫٩ ال (3)إدمةاع ؛ ٚبل كاليح لىيب كدل٪ٮفأم ثة٣٘ة اعٝبل (ًٙ

  .(4)بل ي٤يةف ٗري٧٬ةكاليح هل٧ة ىلع أ٩ٛك٭٧ة ٚ
ٜو  ،اكم٢ احلؿيح (اؽًّ ضُ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -3 ؛ ألف ا٣ٕجؽ ٩ةٝه ٨ٔ كاليح ٩ٛك٫، ٚبل دىط كاليح رٝي

 ٨ٕٚ كاليح ٗريق أكىل، كٝيةقة ىلع الن٭ةدة.
ُٰمَٔن لََعَ  لّرَِساُل ٱ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (5)ا٣ٌٞةء ٚبل دىط كاليح امؿأة (ًؽاَٞ ذَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -4 َـّ كَ

ةً »/ ، كٝٮهل [34]ا٣جكةء/  ﴾ىجَِّصآءِ ٱ
َ
ْمَؽُ٪٣ُ اْمَؽأ

َ
٢َِص ٬ٌَْٛم َو١ي٬ْا أ ْٙ ، كألف ا٣ٞةيض حمذةج إىل (6)«٦َْ١ ُح

                                        
ح اإلدمةع(، 2/9158) حتٛح ال٤جيت( 1)  (.7/37) مٮقٔٮ

ك٦ة صؿت ث٫ اعدة الٮاليح ٨٦ ٩ىت رص٢ ٨٦ أ٢٬ اذل٦ح ٚذ٤ٞيؽ ريةقح كزاع٦ح، ال د٤ٞيؽ ظس٥ »ٝةؿ املةكردم/  (2)
 ي٤ــ أ٢٬ اذل٦ح احلس٥ ثإلـا٫٦ ث٢ ثة٣زتا٦٭٥.كال «. كٌٝةء

 (.697) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/9158) حتٛح ال٤جيت( 3)

كال يسذًق ثة٢ٕٞ٣ اذلم يذ٤ٕٜ ث٫ اتللكيٙ ظىت يسٮف وعيط اتل٧يزي صيؽ ا٣ُٛ٪ح ثٕيؽا ٨٦ »ٝةؿ املةكردم/ ( 4)
ٮح املنلك  (.697) ٠ٛةيح األػيةر. كذ٠ؿ حنٮق اإل٦ةـ كا٣٘ـايل. «الك٭ٮ كا٤ٛ٘٣ح؛ حلذٮو٢ إىل ًك

ح اإلدمةع( 5) )ـ  املعًل(، ك4/987) دبيني احلٞةاٜ(، ل١٪٫ ذ٠ؿ ػبلؼ احل٪ٛيح كدمةٔح،  كا٩ْؿ 7/44) مٮقٔٮ
9814.) 

 .( ٨ٔ أيب ثسؿة 4425ابلؼةرم )( 6)
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 خمة٣ُح الؿصةؿ كاملؿأة ٦أمٮرة ثةتلعؿز ٨ٔ ذلٟ ملة ٚي٫ ٨٦ ا٣ٛذ٪ح.
 ٚة٣ٌٞةء أكىل.؛ ألف ا٣ٕؽا٣ح رشط ل٤ن٭ةدة (9)إدمةاع ٚبل كاليح ٣ٛةقٜ (ًل ػْ َْ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -5
ايْ ٥ِ ـَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -6 ال يك٧ٓ أوبل؛ أل٫٩ ال  كلٮ ثىيةح يف أذ٩ي٫؛ ٚبل يىط دٮحلح أو٥ (ًٓ

 .يٛؿؽ ثني إٝؿار كإ٩سةر
، كال ٨٦ يؿل األمجةح كال ٚبل يىط دٮحلح أُٔل كلٮ ثإظؽل ٔيجي٫، (اْيً ِه ةَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -7

يذأىت ٦٪٫ املٞىٮد، ٚإف اكف يٕؿؼ الىٮر ي٧زي الىٮر؛ أل٫٩ ال يٕؿؼ اخلىٮـ كال الن٭ٮد كال 
 إذا ٝؿبخ ٦٪٫ .. وط.

ٌِ ٧َ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -8 اا  ٚبل دىط دٮحلح أػؿس؛ ٣ٕؽـ ٝؽرد٫ ىلع إ٩ٛةذ األظاكـ. (ًٜ
 ذِ َك  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -9

َ
ثأف يسٮف ذا ٩٭ٌح كيْٞح دة٦ح كٝٮة ىلع د٪ٛيؾ احلٜ،  (اءِ يَ َٜ ا١ْ  ؽِ مْ ًيا ِل

 ٚبل يٮىل ٢ٛ٘٦، كخمذ٢ ٩ْؿ ثسرب أك مؿض، كصجةف ًٕيٙ اجلٛف.
، ٨٦ أد٣ح األظاكـ االقت٪جةطأم ٠يٛيح ثُؿؽ االصذ٭ةد  (2)أم اعملة (ًػا٫ِ خَ ُمْ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ كَ )وَ  -91

ؽ، كاجله كا٣ْة٬ؿ كاملؤكؿ، ك٨٦ ذلٟ ٦ٕؿٚح ا٣ٕةـ كاخلةص، كاملض٢٧ كاملجني، كامل٤ُٜ كاملٞي
كاجلةقغ كاملجكٮخ، كَؿؽ ا٣رتصيط ثني األد٣ح، كيٕؿؼ املذى٢ ٨٦ الك٪ح كامل٪ُٞٓ كالىعيط 

ٕٛة، كَؿؽ ا٣ٞيةس الىعيط ك٦ة يذ٤ٕٜ ث٫، ٝةؿ اجليب  / كالٌٕيٙ، كظةؿ الؿكاة ٝٮة ًك
َاِز٣ُ »

ْ
َناَب  ،َ٘اْسَخ٫َػَ  ،إَِذا َضَس٣َ ال

َ
ْسَؽاِن ، َوإَِذا َضَس٣َ ٩َُ٢َ٘ .. ُث٣ي أ

َ
  ،َ٘اْسَخ٫َػَ  ،أ

َ
أ ٍَ ْع

َ
٩َُ٢َ٘ .. ُث٣ي أ

ْسؽٌ 
َ
 ، ٚة٣ٌٞةء أكىل؛ أل٫٩ ٚذٮل كزيةدة.(9)، كأل٫٩ ال جيٮز ل٧٤ٞرل أف يٛيت إدمةاع(3)«أ

                                        
ح اإلدمةع( 1) ا٣ٕؽا٣ح تل٪ىيت ا٣ٞةيض، كأف احل٪ٛيح ػة٣ٛٮا  (، كذ٠ؿ وعح اإلدمةع يف امرتاط53، 7/41) مٮقٔٮ

 ٚٞةلٮا/ لٮ كيل ٗري ٔؽؿ .. ٩ٛؾ ظ٫٧١.

ح اإلدمةع( 2)  ( كذ٠ؿ ٨ٔ احل٪ٛيح أ٫٩ ٔ٪ؽ٥٬ رشط اقذعجةب ك٩ؽب.7/51) مٮقٔٮ
جؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 9796، كمك٥٤ )(7352ابلؼةرم )( 3) ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء/ أدمٓ »ٝةؿ اجلٮكم/ ، ( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة ٔك

ٚأ٦ة ٨٦ ٣حف ثأ٢٬ ل٤عس٥ ٚبل حي٢ هل احلس٥،  ... املك٧٤ٮف ىلع أف ٬ؾا احلؽير يف ظةز٥ اعل٥ أ٢٬ ل٤عس٥
ٚبل أصؿ هل ث٢ ٬ٮ آز٥، كال ي٪ٛؾ ظ٫٧١، قٮاء كاٜٚ احلٜ أـ ال؛ ألف إوةثذ٫ ادٛةٝيح ٣حكخ وةدرة .. ٚإف ظس٥ 

 =كيه مؿدكدة ِك٭ة ، كال يٕؾر يف يشء ٨٦  ٚ٭ٮ اعص يف دميٓ أظاك٫٦، قٮاء كاٜٚ الىٮاب أـ ال ، ،٨ٔ أو٢ رشيع
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كال ينرتط ظ٫ْٛ ا٣ٞؿآف كال الك٪ح كال ظِٛ آيةت األظاكـ كال أظةديس٭ة ث٢ يسٌق أف 
 ج إحل٭ة.يٕؿؼ ٦ْة٩٭ة ٣رياصٕ٭ة ٦ىت اظذة

ٚإف دٕؾر يف مؼه دميٓ ٬ؾق الرشكط الكةثٞح .. كيل ٚةٝؽ أ٤ٝ٭ة أ٧٬يح ٠أُٔل، أك أو٥ 
يٞؿأ كيسذت، ٚإف كىل ق٤ُةف هل مٮًلح مك٧٤ة ٚةقٞة أك ٦ٞرلا .. ٩ٛؾ ٌٝةؤق ل٤رضكرة؛ خلبل 

 دذ٢ُٕ مىة٣ط اجلةس.
كصٮد ٝةض، كجيٮز حت١ي٥ ازجني ٚأكرث أ٤٬ني ل٤ٌٞةء يف ٗري ٔٞٮبح هلل دٕةىل، كلٮ ٦ٓ 

ة اخلى٧ني.  كػؿج ثةأل٢٬ ٗريق، ٚبل جيٮز حت١ي٫٧ ٦ٓ كصٮد األ٢٬، كال ي٪ٛؾ ظ٫٧١ إال ثًؿ

 : ِياِضَكاِل اُبآَد

( ِ ِ  اِظْ َٜ ٢ْ ل َ  هُ ػَ ٨ْ ِْ  َْضَ ا ضَ ذَ إ
ْ
  /انِ ٥َ ْه اْل

َ
َ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ   ،«ا٥َ ٢ي سَ حَ »ا/ ٥َ ٫ُ ل

َ
ْ  ٣ِ َكي خَ ِلَ » /وْ أ  ِعْ ػي ٥ُ ال

  َلُ ، وَ «ا٥َ ُٟ ٨ْ ٤ِ 
َ
َ  نْ أ ٰ يَ  َج ُٟ ْف ي   ئَ ػِ خَ بْ َضَّتي

َ
 .الىعيعحثؽٔٮاق  (ا٥َ ٪ُ ػُ ضَ أ

 ٚإف ل٥ يىعط دٔٮاق .. اقذٛى٫٤ ا٣ٞةيض، أك أٔؿض ٔ٪٫ ظىت يىعع٭ة.
ْ  غَ ؽَ ا َ٘ ذَ إِ َ٘ ) ْ ) ا٣ٞةيض (َب ا١َ ٌَ ..  ثِ طِ يْ طِ ٰى الهي ٬َ ْْ الي  ٦َ ٤ِ  ِعْ ػي ٥ُ ال َْ َعٰ ػي ٥ُ ال ِ  ٩ِ يْ ٢َ   َ ة

ْ
  (اِب ٬َ ال

 .«دٔٮاق؟٦ة دٞٮؿ يف »ٚيٞٮؿ/ 
ٮؿي اهللً ٝةؿ/  ٨ٕٚ يلع  كال جيٮز هل احلس٥ ظىت يك٧ٓ ٦٪٫ إف أ٦س٨؛ ٝىةؿى يًل رىقي

َٝ رَُسَلنِ »/  اَض إَِلْ َٜ ِل ضَ ..  إَِذا َت وي
َ
ِو لِْل ْٜ َم اْلَعؽِ ََ٘ل َت َّ ََكَ ، ََ٘ف٬َْف حَْػرِي َّتي تَْف٥َ

ِض  ْٜ َٗ َت ْي َٞ»  ٌّ ً ة ًز٣ٍخي ٝىةؿى يلعى ٧ى ؽي / ذى ٍٕ ينة بى ًً  .(2)ٝىة
  نْ إِ َ٘ )

َ
َ )..  املؽىع ٤ٔي٫ ث٧ٌ٧ٮف ادلٔٮل (ؽي َٛ أ  ٤َ  ٩ُ ٤َ ؾِ ل

َ
ِ  ؽي َٛ ا أ ِ  ٩ِ ة كال يٛيؽق ثٕؽ ، (٣ٍ سْ  ضُ َل ة

٫ ٔي  ؛ ألف اإلٝؿار حبٜ آدَل ال يٞج٢ الؿصٮع.ذلٟ رصٮ
ِ وَ )   نْ إ

َ
ِ  ازَ سَ .. ؽ سَ ٧ْ أ   اِظْ َٜ ٢ْ ل

َ
َ  نْ أ ك٬ٮ أكىل إف ٥٤ٔ أف املؽيع ي٥٤ٕ أف هل إٝة٦ح  (َج ُٟ ْف ي

=
                                         

 «.ذلٟ
 (.9161) حتٛح ال٤جيت( 1)
 (، كاذل٬يب.7125(، كاحلةز٥ )5165(، كظك٪٫ ا٣رت٦ؾم، كوعع٫ اث٨ ظجةف )9339(، كا٣رت٦ؾم )3582أثٮ داكد )( 2)
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 )صةز هل (وَ ) احلضح،
َ
ِ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ  » /ِعْ ػي ٥ُ ٢ْ ل

َ
َ أ  وَ  ثٌ شي ضُ  ِلْ »/ اَل َٛ  نْ إِ َ٘ ، «؟ثٌ شي ضُ  َٝ ل

ُ
« .. ٩ُ َٙ يْ ٢ِ َتْ  ػُ يْ رِ أ

 )..  كأراد املؽيع إٝة٦ح ابلح٪ح امل٪١ؿ ىلع اإل٩سةر (َٗ ٢َ ضَ  نْ إِ َ٘ ، ٦َ س  ٤ُ 
َ
أم أٝةـ املؽيع ، (ا٫َ امَ َٛ أ

ِ وَ )ثح٪ذ٫ كظس٥ هل ث٭ة،  ال »، أك/ «أ٩ة ٩ةلك»املؽىع ٤ٔي٫ ٨ٔ احل٧ني؛ ثأف ٝةؿ/  (٠َ سَ ٧َ  نْ إ
ِ ) ا٣ٞةيض  (٣َ سَ ضَ )..  ، «أظ٤ٙ ِ  اَل َٛ وَ  ،ِلِ ٬ْ ُٟ ٨ُ ة ٚإذا ظ٤ٙ احل٧ني املؿدكدة ، «(ْٗ ٢ِ اضْ » /ِعْ ػي ٥ُ ٢ْ ل

 اكإلٝؿار... زجخ هل احلٜ ثبل ظس٥؛ ألف احل٧ني املؿدكدة 
ْ ) ا٣ٞةيض (٣ُ سُ  ََيْ َل وَ ) ٰ ال َْ َعٰ ػي ٥ُ لََعَ ِ  ٩ِ يْ ٢َ   َ ة

ْ
ِ  ٚ  ال  ة

ْ  ِب ٢َ ٍَ إِلي ؛ ألف ابلح٪ح إ٧٩ة حتيك (ِعْ ػي ٥ُ ال
يع، أك أػؾ ٨٦ ٦ةهل ٦ة يٞةث٢ ظ٫ٞ، زجٮت احلٜ ال دكا٫٦؛ ٚٞؽ يسٮف أدل احلٜ، أك أثؿأق املؽ

 ثح٪ذ٫ ٚيذٮرع ثٕؽ إٝة٦ذ٭ة.كٝؽ يؿيؽ ا٣ٕٛٮ ٔ٪٫ اآلف، كٝؽ ي٥٤ٕ ٝةدظة يف 
 ) ىلع ا٣ٞةيض (ُب َيِ وَ )

َ
ُ  نْ أ بل ي٧زي أظؽ ٚ؛ (9)إدمةاع (امِ ؽَ ْٞ اْلِ  هِ ٬ْ سُ وُ  ا ِفْ ٥َ ٫ُ ٨َ حْ ةَ  يَ ٬  َف ي

٤ف ا٣ٞةيض اخلى٧ني ثني يؽي٫، ث٢ (2)اخلى٧ني ىلع اآلػؿ يف املض٤ف إدمةاع ، أك أظؽ٧٬ة جيي
٤ف اآلػؿ، كال يك٧ٓ (3)٨ٔ ي٧ي٪٫ كاآلػؿ ٨ٔ م٧ةهل ، كأكىل ٦٪٫ أال يٞي٥ أظؽ٧٬ة كجيي

ألظؽ٧٬ة دكف اآلػؿ، كال ي٪ْؿ إىل أظؽ٧٬ة دكف اآلػؿ؛ خلبل ي٪١رس ٤ٝت أظؽ٧٬ة، ٌٚق 
،»/ إىل أيب مٮىس  ٠ذةب ٧ٔؿ  ٟى كىٍصً٭ ، كى ٟى ٤ًًٍك نٍيى اجلَّةًس يًف دلى ىتَّ الى  آًس بى ، ظى ٟى ً ٍؽل ٔى كى

ٟى  ًٛ يٍ ٙه يًف ظى ي ً ٓى رشى ٧ى ٍُ ٍٮرىؾى حى ٙه صى ي ًٕ ًى ىةؼى  الى خيى  .(4)«، كى
 ( ِ  إ

ِ َٙ ٢َ خَ اعْ  نِ إِلي ْ  ُّ ذْ رَ  ُب شِ يَ ذَ ) ..كًلٛؿا  (٤ًاَل ـْ ا إ ْ  ِفْ ) ىلع الاكٚؿ (٣ِ ٢ِ ْف ٥ُ ال ، ٝي٢/ (ِؿ ٢ِ شْ ٥َ ال
 كيف قةاؿ كصٮق اإل٠ؿاـ؛ ألف اإلقبلـ ي٤ٕٮ كال يًٕل ٤ٔي٫.

                                        
 (.2/9163) حتٛح ال٤جيت( 1)

ح اإلدمةع( 2)  .(7/69) مٮقٔٮ

 اإلٝ٪ةعكال يؿدٛٓ املٮَل ٨ٔ الٮًلي٢ كاخلى٥؛ ألف ادلٔٮل ٦ذ٤ٕٞح ث٫ أيٌة ثؽحل٢ حت٤ي٫ٛ إذا كصجخ ي٧ني. ( 3)
(2/553.) 

 (.2699) اإلركاء(، ثإق٪ةد وعيط، كوعع٫ األبلةين يف 3259(، كابلي٭َق )4472ادلارُٝين )( 4)
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 :اِءَطَكاِل ُةَزِوُص

 / اءِ يَ َٜ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  اِظْ َٜ ا١ْ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ   ػَ ْٓ بَ -و ؽٍ ٥ْ َٓ ١

َ
 / ػٌ يْ زَ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ِعَ ػي يَ  نْ أ

َ
 ٩ُ ٨ْ ٰى ٤ِ َتَ اكْ  ٩ُ ٧ي أ

ِ ػِ يَ بِ  ِتْ ا١ي  ثَ يي جِ َل ُٙ ا١ْ  ارَ الي  ِ  ه  ة
َ
َ  ثً ٨َ ح  ةَ  ػٌ يْ زَ  ٣َ يْ ِٜ يُ ذَ  ،وؽٌ ٥ْ خَ  ؽَ ِٟ ٨ْ يُ ذَ  ،ارٍ ٨َ حْ دِ  ِٗ ١ْ أ ِ  ػُ ٫َ ْل ت  ة

َ
ٰى َتَ ًػا اكْ يْ زَ  ني أ

ِ  ثَ يي جِ َل ُٙ ا١ْ  ارَ و الي ؽٍ ٥ْ خَ  ٦ْ ٤ِ   ة
َ
ُ  ٩ُ ٨ْ ٤ِ  ػٌ يْ زَ  َب ٢ُ ٍْ يَ ، ذَ ارٍ ٨َ حْ دِ  ِٗ ١ْ أ

ْ
ِ  ُج ٥ْ َٟ ضَ » /-٣َ سْ ال  ة

َ
 ارَ الي  ني أ

ِ  ٌٝ ٢ْ مِ  ثَ يي جِ َل ُٙ ا١ْ   ، وَ ػٍ يْ ؾَ ل
َ
ْ أ َ  َٝ خُ ٤ْ ؾَ ل ِ ٫َ ٥َ يْ ٢ِ ْف ت  .«(٩ِ َلْ ا إ

 .(ُٚ يْ ؽِ ْٙ / الي ثً َٖ ١ُ  ثُ ٥َ ْف ِٜ ا١ْ )
ِ  ْيُ يِ ٥ْ ًًع/ تَ َشْ وَ )

ْ
 .(ٍو ْٓ بَ  ٦ْ ا ٤ِ ٫َ ِي ْٓ بَ  ِم َه ال

ح إدمةاع ثَ ٱِإَوَذا َضََضَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كا٣ٞك٧ح مرشٔك ٍَ ْ  ىبلِصب ْولُٔا
ُ
َبٰ ٱأ ََتَّٰمٰ ٱوَ  ىبُلرب  حلب

َسِٰهنيُ ٱوَ  ٍَ ب ًٱـَ  ل ُْ ُزكُٔ ا  رب ـى ُرو ػب ٌَّ َلى  ٔب ًب كَ ُٓ َ ْ ل ٔا ُ ُّ َوكُٔل ِب ِ يٞك٥ ا٣٘٪ةا٥  ، كٝؽ اكف ]ا٣جكةء[ ﴾8ٌّ
ثني أربةث٭ة، كاملٮارير ثني أ٤٬٭ة، كاحلةصح دأيح إحل٭ة؛ حلذ٧س٨ لك كاظؽ ٨٦ الرشٌلء ٨٦ 

 اتلرصؼ يف م٫١٤ ىلع ال٧١ةؿ، كيذؼ٤ه ٨٦ قٮء املنةرًلح كاػذبلؼ األيؽم.
كإذا دؿاىض الرشٌلء ىلع ٝك٧ح أمبل٠٭٥ ٚي٧ة ثح٪٭٥ ث٧ة ال رضر ٚي٫ .. صةزت ا٣ٞك٧ح 

 .٧ٕ٣ٮـ األد٣ح، ٚإف اػذ٤ٛٮا .. رصٕٮا إىل ا٣ٞةيض حل٪ىت ثح٪٭٥ ٝةق٧ة؛ (2)إدمةاع

ٌَُنِزَأ  :ِةَنِطِكاِل ا

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ ٥َ ْف ِٜ ا١ْ  نُ َك رْ أ
ـِ َٛ ) -9  ، ك٬ٮ ٨٦ يذٮىل ا٣ٞك٧ح.(٣ٌ ا

                                        
ح (، 2/799) ابليضٮرم(، 2/564) اإلٝ٪ةع(، 717) ٠ٛةيح األػيةر(، 751)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1) مٮقٔٮ

 (.64) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 7/949) اإلدمةع
ح اإلدمةع( 2)  (.7/952) مٮقٔٮ
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 ، ك٬ٮ احلٜ املنرتؾ.(مٌ ٬ْ ُف ْٜ ٤َ وَ ) -2
 ، ك٥٬ الرشٌلء.(٩ِ يْ ٢َ َْ  مٌ ٬ْ ُف ْٜ ٤َ وَ ) -3

ط  الر  ور  
 ؼَ ش 

 

 :م  اس

ْوُط ا١ْ ) ـِ َٜ ُشُ ِ ؛ ٣ِ ا   اِظْ َٜ ا١ْ  ٩ُ تَ َه ٧َ  نْ إ
َ
َ  ٩ُ ٥َ ٟي ضَ  وْ أ  /(انِ ٨َ اثْ  ءُ ََك الشر

9- ( 
َ
 .؛ أل٩٭ة كاليح ك٨٦ ل٥ يذىٙ ث٧ة ذ٠ؿ .. ٤ٚحف ٨٦ أ٢٬ الٮاليح((9)ةِ ادَ ٫َ اللي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

ِ  ٣ُ ٢ْ ِٓ ا١ْ وَ ) -2  ؛ ٫٧٤ٕ٠ ثةحلكةب كاملكةظح؛ أل٩٭٧ة آ٣ح ا٣ٞك٧ح.(ثِ ٥َ ْف ِٜ ا١ْ ة
ِ وَ ) َ  ٩ُ تَ َه ٧َ  نْ إ َ ..  ءُ ََك الشر ُ  ٣ْ ل ؛ أل٫٩ كًلي٢ ٔ٪٭٧ة ١ٚأ٩٭٧ة ٝك٧ة (ِٗ يْ ْكِ ٰى الي ٬َ ـِ  ٩ِ يْ ذِ  ْط َتَ ْل ي

ِ ) ثأ٩ٛك٭٧ة كال ينرتط ٚي٭٧ة ٦ة قجٜ  إ
 وَ  رٌ ٬ْ شُ حَمْ  ٣ْ ٫ِ يْ ذِ  نَ َك  نْ إِلي

َ
..  ٩ُ ِلر وَ  َلُ  ثَ ٥َ ْف ِٜ ا١ْ  دَ ارَ أ

 ) مرشكَح (ثُ ا١َ ػَ َٓ ا١ْ َ٘ 
َ
 .(ًيايْ أ

 :ِةَنِطِكاِل اُوَطِقَأ

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ثِ ٥َ ْف ِٜ ا١ْ  امُ َف ْٛ أ
9- ( ِ  .(ازٌ ؽَ ْ٘ إ
 .(٠ٌ يْ ػِ ْٓ تَ وَ ) -2
 .(دي رَ وَ ) -3

ككص٫ احلرص يف اثلبلزح/ أ٫٩ إف تكةكت األ٩ىجةء وٮرة كٝي٧ح .. ٚ٭ٮ األكؿ، كإال؛ ٚإف 
 .(2).. ٚةثلة٣رٔؽ٣خ ثة٣ٞي٧ح كل٥ حيذش إىل رد يشء آػؿ .. ٚةثلةين، كإف اظذيش إىل رد يشء آػؿ 

( َ٘ 
َ
  ٩ِ يْ ذِ  ْت ٬َ خَ ـْ اا ٤َ / ُل وي اْل

َ
، ، كأد٬ةفظجٮبدرا٥٬، ك ٨٦ (ِِل  رْ ٥ِ َٞ  ؛ثً ٥َ يْ رِ وَ  ةً رَ ٬ْ ُن  اءُ تَ ِه ٧ْ اْل

 )ك ؛ ٠سٮب٦ذٞٮـ مكذٮ(وَ )
َ
  ثِ ٫َ تِ تَ ْل مُ  ٍض رْ أ

َ
ري ذلٟ.(اءِ ؾَ سْ اْل  ، كظج٢، ٗك

ـأ األ٩ىجةء ٠يبلن يف امل١ي٢، ككز٩ة يف املٮزكف، كذراع يف  ؽا يف ؾركع، املٚذض  ز٥ٕؽكد، املٔك

                                        
ح اإلدمةع( 1)  ( اإلدمةع ىلع امرتاط ا٣ٕؽا٣ح يف ا٣ٞةق7/978.٥) مٮقٔٮ

 (.2/794) ابليضٮرم (2)
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إف ادٛٞٮا ىلع أف يأػؾ لك كاظؽ ٦٪٭٥ ٩ىيجة ٦ٕي٪ة .. ٚؾاؾ، كإف اػذ٤ٛٮا .. أٝؿع ثح٪٭٥ 
 .(2)حلذٕني للك ٩ىيت ٦٪٭ة كاظؽه ٨٦ الرشٌلء؛ (9)إدمةاع

الرشٌلء ال ثيٓ، كذللٟ دػ٤٭ة اإلصجةر، ٚيضرب امل٧ذ٪ٓ كا٣ٞك٧ح ٬٪ة إٚؿاز ظٜ لك ٨٦ 
  ٤ٔي٭ة؛ إذ ال رضر ٤ٔي٫ ٚي٭ة.

  ٩ِ يْ ذِ  ْج ١َ ػ  ُْ  ا٤َ / اِنْ الي وَ )
َ
ِ  اءُ تَ ِه ٧ْ اْل َ ، وَ ثِ ٥َ يْ ِٜ ا١ْ ة ِ  زْ خَ َُيْ  ٣ْ ل كدسٮف ٚي٧ة  (ؽَ آعَ  ءٍ َشْ  د  ؽَ ل

 َٞ ) ؛(3)احتؽت وٮرد٫ كاػذ٤ٛخ ٝي٧ذ٫
َ
  ثُ ٥َ يْ رِ  ُٗ ٢ِ خَ خَتْ  ٍض رْ أ

َ
ِ ؾَ سْ أ ثٞٮة إ٩جةت أك ٝؿب ٦ةء، ؛ (ا٫َ ائ

                                        
ح اإلدمةع( 1) ح إدمةاع، 7/971(، كذ٠ؿ يف )7/966) مٮقٔٮ إدمةاعت ( أف امل١يبلت كاملٮزك٩ةت ال حتذةج إىل ٝٔؿ

 (.65) ا٣ٛؿااي

٦٪٭ة اق٥  كرٝحكيسذت يف لك أكراؽ ثٕؽد األ٩ىجةء إف اقذٮت ٠أزبلث أك أربةع، أف دؤػؾ  /ٝؿاعكًليٛيح اإل (2)
ـء ٨٦ األصـاء ممزي ٨ٔ ٗريق ٦٪٭ة، ز٥ جت٢ٕ ٦سبل يف ّؿكؼ ٦تكةكيح حبير ال دذ٧زي  رشيٟ ٨٦ الرشٌلء، أك ص

ًؿج ٨٦ ل٥ حيرض إظؽا٧٬ة ٨ٔ األػؿل، ـء األكؿ ٨٦ د٤ٟ األصـاءال١ذةثح كرٝح  ز٥ خيي إف ٠ذجخ أق٧ةء - ىلع اجل
ؿج ٮرٝحٚيُٕٯ ٨٦ ػؿج اق٫٧ يف د٤ٟ ال -٠ـيؽ كبسؿ كػةدل كراؽالرشٌلء يف األ ـء  كرٝح، ز٥ خيي أػؿل ىلع اجل

ـء ياذلم  ـء ابلةيق ل٤سة٣ر إف  ٮرٝحاألكؿ ٨٦ د٤ٟ األصـاء، ٚيُٕٯ ٨٦ ػؿج اق٫٧ يف الًل اجل اثلة٩يح، كيذٕني اجل
إف ٠ذجخ يف الؿٝةع أصـاء - ىلع اق٥ زيؽ ٦سبل كرٝحاك٩خ الرشٌلء زبلزح، أك خيؿج ٨٦ ل٥ حيرض ال١ذةثح كاإلدراج 

ـء ابلةيق ل٤سة٣ر. -األ٩ىجةء  ز٥ ىلع اق٥ ػةدل، كيذٕني اجل
خ األ٩ىجةء ٠٪ىٙ كز٤ر كقؽس .. صـئ ٦ة يٞك٥ ىلع أ٤ٝ٭ة ك٬ٮ الكؽس، ٚي١ٮف قذح أصـاء ز٥ ثٕؽ ٚإف اػذ٤ٛ

ذلٟ، ٚإ٦ة أف يسذت األق٧ةء يف زبلث أكراؽ ثٕؽد أق٧ةء الرشٌلء أك قخ ثٕؽد األق٭٥ ٚي١ذت اق٥ ٨٦ هل 
 األصـاء، كإ٦ة أف اجلىٙ يف زبلث، كاق٥ ٨٦ هل اثل٤ر يف ازجذني، كاق٥ ٨٦ هل الكؽس يف كاظؽة ز٥ خيؿج ىلع

يسذت األصـاء يف قخ رٝةع، كخيؿج ىلع األق٧ةء، كجيذ٪ت يف الىٮردني دٛؿيٜ ظىح كاظؽة إذا اكف املٞكٮـ 
 ٔٞةرا اكدلكر كحنٮ٬ة خببلؼ امل٪ٞٮؿ؛ ألف رضر اتلٛؿيٜ إ٧٩ة ٬ٮ يف ا٣ٕٞةر دكف امل٪ٞٮؿ.

ـء كَؿيٜ اصذ٪ةب اتلٛؿيٜ يف ٠ذةثح األق٧ةء/ أال يجؽأ ثةإلػؿاج ىلع ـء اثلةين أك اخلةمف ٦سبل ث٢ يجؽأ ثةجل  اجل
األكؿ، ٚإف ػؿج هل اق٥ وةظت اجلىٙ .. أػؾق كالزلي٨ ثٕؽق، ك١٬ؾا، كيف ٠ذةثح األصـاء أال يجؽأ ثىةظت 
الكؽس، ث٢ يجؽأ ثىةظت اجلىٙ، ٚإف ػؿج هل اثلة٣ر ٦سبل .. أػؾق كالزلي٨ ٝج٫٤، أك األكؿ .. أػؾق كالزلي٨ 

 (.796 -2/795) ابليضٮرمؾق كاذلم ٝج٫٤ كاذلم ثٕؽق، ك١٬ؾا. ا٩ْؿ ثٕؽق، أك اثلةين أػ
كجيرب ىلع ٝك٧ح اتلٕؽي٢ يف ٦٪ٞٮالت ٩ٮع ل٥ خيذ٤ٙ ٦ذٞٮ٫٦ ٠سبلزح أٔجؽ زجنيح ثني ازجني ٝي٧ح أظؽ٥٬ ٠ٞي٧ح ( 3)

ؿاض ظيجبؾ، خببلؼ ٦٪ٞٮالت أ٩ٮاع ٠سبلزح أٔج  =ؽ دؿِق اآلػؿي٨، كإ٧٩ة أصرب ٤ٔي٭ة يف ذلٟ ٤ٞ٣ح اػذبلؼ اأٗل
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، كال ي٧س٨ ٝك٧ح كدسٮف األرض ثح٪٭٧ة ٩ىٛني، كيكةكم ز٤ر األرض ٦سبل جلٮدد٫ ز٤سي٭ة
 ، ز٥ يٞؿع ثح٪٭٧ة ٧٠ة دٞؽـ.ٚيض٢ٕ اثل٤ر ق٭٧ة، كاثل٤سةف ق٭٧ة اجل٧يٓ ثح٪٭٧ة ثة٣تكةكم،

ف لآلػؿ ٨٦ ٩ىيج٫، ك٬ؾا اجلٮع ثيٓ؛ ألف الك ٦٪٭٧ة ثةع ٦ة هل ٨٦ ٩ىيت لآلػؿ ث٧ة اك
٣س٨ يؽػ٫٤ اإلصجةر إف زا٣خ الرشًلح ثة٣ٞك٧ح؛ ل٤عةصح إىل ذلٟ ك٤ٝح الرضر ٧٠ة يبيٓ 

 احلةز٥ ٦ةؿ املؽي٨ صربا ٤ٔي٫ ل٤عةصح.
ِ الي وَ ) ِ  ٩ِ يْ ذِ  زَ يْ خِ ا اضْ ٤َ / ُد ا١  َٞ  ؛ؽَ آعَ  ءٍ ِشْ  د  ؽَ ل

َ
  ِفْ  ٍض رْ أ

َ
ِ سَ  ػِ ضَ أ ِ ٫َ يْ بَ ا٧   ْئٌ ا ة

َ
 ٦ُ سِ ٥ْ  حُ َل  ؽٌ شَ كَ  وْ أ

ح ٝكٍ ٝي٧ح لك ٨٦ ابلرئ أك النضؿ يف ؛ (٩ُ خُ ٥َ ْف ِٛ  ٚريد ٨٦ يأػؾق ثة٣ٞك٧ح ا٣يت أػؿصذ٭ة ا٣ٞٔؿ
ة، كهل اجلىٙ ٨٦ األرض  ٛن رد اآلػؾ .. املسةؿ املؾ٠ٮر؛ ٤ٚٮ اك٩خ ٝي٧ح لك ٨٦ ابلرئ أك النضؿ أ٣

 .لرشيس٫ احة٦ة ٚي٫ ذلٟ مخك٧
ٚي٭ة د٤٧ياك ملة ال رشًلح ٚي٫،  ك٬ؾا ا٣ٞك٥ ثيٓ أيٌة، ٚبل إصجةر ٚي٫، خببلؼ اثلةين؛ ألف

ؿاض اػذبلٚة ٠سريا.  كالػذبلؼ اأٗل
يف  قٚإف اظذةج يف ا٣ٞك٧ني األػريي٨ إىل دٞٮي٥ كل٥ ي٪ىج٫ ا٣ٞةيض ٦ٞٮ٦ة كال ظ٧١ة

قٮاء ٩ىج٫ ا٣ٞةيض أك اإل٦ةـ أك الرشٌلء؛ ألف اتلٞٮي٥ م٭ةدة  اتلٞٮي٥ .. امرتط ٦ٞٮ٦ةف،
 ثة٣ٞي٧ح. 

ةيض ظة٧٠ة يف اتلٞٮي٥ .. ٠ًق، كحيس٥ ث٫٧٤ٕ ٚي٫، أك ثٞٮؿ ٥ٕ٩؛ إف ص٫٤ٕ اإل٦ةـ أك ا٣ٞ
 ٔؽ٣ني.

كإذا داع أظؽ الرشيسني رشيس٫ إىل ٝك٧ح ٦ة ال رضر ىلع ا٣ُة٣ت ٚي٫، كال يسٮف 
؛ ألف للك (9)إدمةاع ذلٟ إال يف ٝك٧ح اإلٚؿاز كاتلٕؽي٢ .. لــ الرشيٟ اآلػؿ إصةثذ٫ إىل ا٣ٞك٧ح

 ا٩ذٛة٫ٔ ث٦.٫٪٭٧ة اال٩ٛؿاد حب٫ٞ؛ حل٢٧١ 
، كي٧س٨ اال٩ذٛةع ث٫ ث٘ري محة٦ني ٠ع٧ةـ ال ي٧س٨ ص٫٤ٕ ؛أ٦ة اذلم يف ٝك٧ذ٫ رضر

=
                                         

 (.2/798) ابليضٮرمك٬٪ؽم كز٩يج؛ لنؽة اػذبلؼ األٗؿاض. ا٩ْؿ 

 (.64) إدمةاعت ا٣ٛؿااي( 1)
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/ ؛ ٣ٞٮهل (9)ٚبل جيةب َة٣ت ٝك٧ذ٫.. إذا ٤َت أظؽ الرشٌلء ٝك٧ذ٫ كا٦ذ٪ٓ اآلػؿ ذلٟ؛ ٚ
 ، ٚإف ٝك٧ٮا .. ل٥ ي٧٪ٕ٭٥ احلةز٥.(2)«ارَ  رِضَ َل وَ  رَ  رَضَ َل »

٫ٕٛ٩؛ ٠ضٮ٬ؿة، كب٪ؽؽ، كقيةرة، كدراصح .. ٦٪ٕ٭٥  ك٦ة اكف رضرق ْٔي٧ة حبير يج٢ُ
 ٨ٔ إًةٔح املةؿ. ؛ أل٫٩ ق٫ٛ؛ ملة ٚي٫ ٨٦ إثُةؿ ٫ٕٛ٩ ثةللكيح، كٝؽ ٩َه (3)احلةز٥ إدمةاع

ُ  /ثً َٖ ١ُ  ةُ ادَ ٫َ اللي )
ْ
 أك الؿؤيح. (رُ ٬ْ يُ ال

ِ َشْ وَ ) ِ  ٚ  ِبَ  ِم غْ اللي  ارُ تَ عْ ًًع/ إ ٰ دَ  هِ ْيِ َٖ ١ ِ ْيِ لََعَ ِ  ه   َِ ْٙ ٢َ ة
َ
 .(ػُ ٫َ كْ أ

 أ٫٩ لٮ أدا٬ة ث٤ِٛ آػؿ .. ل٥ دىط، ث٢ ال ثؽ ٦٪٫؛ ٧٠ة يف ال٤ٕةف./ )ث٤ِٛ أم٭ؽ( أٚةد ٝٮهلك
ْ ٱوَ ﴿، ٝةؿ اهلل دٕةىل/ (4)كحت٢٧ الن٭ةدة كأداؤ٬ة مرشكع إدمةاع ُِٓدوا تَشب ٌَِ  شب  َِ ِٓيَديب َش

ًب   ٠سرية، ك٬ٮ ٚؿض ٠ٛةيح، ٚإف ل٥ يٮصؽ ، كأظةدير اإلم٭ةد كاالقتن٭ةد [282]ابلٞؿة/  ﴾رَِّساىُِس
َب ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (5)أكرث ٨٦ ٩ىةث٭ة .. دٕني ٤ٔي٭٥ إدمةاع

ب
َدآءُ ٱَوََل يَأ َٓ ْ   لشُّ ا ُدُغٔا ٌَ ]ابلٞؿة/  ﴾إَِذا 

ٔاْ ﴿، كٝٮهل دٕةىل/ [282 ٍُ ُخ َفَٰدةَ  ٱَوََل حَسب ُّ  لشَّ ا ـَإَُِّ َٓ ٍب ُخ َ يَسب ٌَ ُّ  ۥٓ َو ُت ًٞ كَيب ِ  .[283]ابلٞؿة/  ﴾ۥر َءاذ

ٌَُنِزَأ  :ِةاَدََالػَّ ا

( 
َ
 /(ثٌ َف َخْ  ةِ ادَ ٫َ اللي  نُ َك رْ أ
 ، ك٬ٮ املؼرب حبٜ ٣٘ريق ىلع ٗريق.(ػٌ ا٪ِ كَ ) -9

                                        
ٚإف اك٩خ دار ثني رص٤ني ألظؽ٧٬ة ا٣ٕرش كلآلػؿ تكٕح أٔنةر، ٚإف ٤َت ا٣ٞك٧ح وةظت ا٣ٕرش .. ل٥ جيت؛ ( 1)

 أل٫٩ َة٣ت رضر ٩ٛك٫، كإف ٤َج٭ة اآلػؿ كٌلف ٩ىيج٫ يى٤ط دارا .. أصيت.

ريق2349، 2341ركاق اث٨ ٦ةص٫ ) (2)  (، كاذل٬يب، كاألبلةين.2345، كوعع٫ احلةز٥ )( ٗك

ح اإلدمةع(، 752)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.64) إدمةاعت ا٣ٛؿااي(، 7/979) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع(، 2/731) ابليضٮرم(، 2/574) اإلٝ٪ةع(، ك794) ٠ٛةيح األػيةر( 4)  (.7/245) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.7/265) مٮقٔٮ
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 ، ك٬ٮ املؼربى حبٜ هل ىلع ٗريق.(َلُ  دٌ ٬ْ ٫ُ ْل مَ وَ ) -2
ِ  دٌ ٬ْ ٫ُ ْل مَ وَ ) -3  ، ك٬ٮ احلٜ املؼرب ث٫.(٩ِ ة
 ٣٘ريق.، ك٬ٮ املؼرب حبٜ ٤ٔي٫ (٩ِ يْ ٢َ َْ  دٌ ٬ْ ٫ُ ْل مَ وَ ) -4
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -5

ط  الش   ور  
 ش 

 

 اه

 

 :د

ْوُط اللي ) ِ  ػِ ا٪ِ ُشُ  / (ثٌ َٓ ْف ت
9- ( ُ

ْ
، كال (9)لكيؽق إدمةاع ٚبل دٞج٢ م٭ةدة رٝيٜ، ٝ٪ة اكف أك ٦ؽثؿا أك ماكدجة ؛(ثُ يي ؽ  ال

؛ ألف الن٭ةدة وٛح ٧٠ةؿ كدٌٛي٢ ثؽحل٢ ٩ٞه م٭ةدة ا٣جكةء؛ ٚٮصت أال يؽػ٢ ٚي٭ة (2)٣٘ريق
ًب ﴿ا٣ٕجؽ، ك٣ٞٮهل دٕةىل/  ُِِس ٌّ ٖل  ْ َذَويب َغدب ُِٓدوا شب

َ
ًب ﴿، ٚٞٮهل/ [2]ا٣ُبلؽ/ ﴾َوأ ُِِس إلػؿاج  ﴾ٌّ

لٖ ﴿ا٣ٕجؽ؛ ألف الاكٚؿ ٝؽ ػؿج ثٞٮهل/   .﴾َذَويب َغدب
؛ ملة دٞؽـ، ك٣ٞٮهل دٕةىل/ ، كال دل٭ٮؿ(3)ٚةقٜ إدمةاع؛ ٚبل دٞج٢ م٭ةدة (ثُ ا١َ ػَ َٓ ا١ْ وَ ) -2

ا ﴿ َٓ حُّ
َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ٰ  َّلَّ تُِطٔاْ لََعَ ۢا ِِبََفٰيَثٖ َذُخطب ٌَ ٔب ْ كَ ن حُِطيُتٔا

َ
ْ أ ٔٓا ُِ ًب ـَاِشُقۢ ةِجََتإٖ َذَخبَيَّ ْ إِن َسآَءُز ٔٓا ُِ ٌَ َءا

ٌِنَي  ًب َنِٰد ُخ ا َذَػيب ٫َاَدةُ َعائ٦ٍِ َوَل َعائ٨ٍَِث، َوَل َزاٍن َوَل َل َت٬ُُز كَ »/ ، كٝٮهل ]احلضؿات[ ﴾6ٌَ
 .(4)«َزاجَِيثٍ 
م١٤ح يف اجلٛف د٧٪ٕ٭ة ٨٦ اٝرتاؼ ال١جةاؿ كالؿذاا٢  ٔؿٚة ٬٪ة/ك ،اتلٮقٍ /٣٘حن  ا٣ٕؽا٣ح،ك

 املجةظح.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.7/315) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (، كظىك اخلبلؼ ٨ٔ دمةٔح ٨٦ الك٤ٙ كاحل٪ةث٤ح كا٣ْة٬ؿيح.9/998) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.349، 7/273) مٮقٔٮ

كظك٪٫  .«ٝٮمكق٪ؽق / »(6/3295) اتل٤ؼيه، كٝةؿ احلةِٚ يف ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 3619أثٮ داكد )( 4)
 األبلةين.
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 وشوط ا١ٓػا١ث/
ْ ٱوَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)إدمةاع ٚبل دٞج٢ م٭ةدة ويب كلٮ مؿا٬ٞة اْل٬٢غ؛ -1 ُِٓدوا تَشب  شب

ًب   ٌَِ رَِّساىُِس  َِ ِٓيَديب ، كالىيب ٣حف ٨٦ رصةجلة، ك٣ٕؽـ دس٤ي٫ٛ، ك٣ٕؽـ كو٫ٛ [282]ابلٞؿة/  ﴾َش
 ثٕؽا٣ح كال ٗري٬ة، كإذا ل٥ يٞج٢ إٝؿارق ىلع ٩ٛك٫ .. ٚن٭ةدد٫ ىلع ٗريق أكىل.  

؛ ٣ٕؽـ دس٤ي٫ٛ، ك٣ٕؽـ كو٫ٛ ثٕؽا٣ح كال (2)، إدمةاعٚبل دٞج٢ م٭ةدة دل٪ٮف ا٠ٜٓ١؛ -2
 ذا ل٥ يٞج٢ إٝؿارق ىلع ٩ٛك٫ .. ٚن٭ةدد٫ ىلع ٗريق أكىل.ٗري٬ة، كإ

إذا اقذ٢٧١ ثٞيح  (3)ٚإف اكف ص٪ٮ٫٩ ٦ذُٕٞة، ٚن٭ؽ ظةؿ إٚةٝذ٫ .. ٝج٤خ م٭ةدد٫ إدمةاع
 الرشكط.

؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ اكٚؿ، كال ىلع (4)إدمةاع ٚبل دٞج٢ م٭ةدة اكٚؿ ىلع مك٥٤الـلم؛  -3
ًب ﴿ ُِِس ٌّ ٖل  ُِٓدواْ َذَويب َغدب شب

َ
 ، كالاكٚؿ .. ٣حف ٔؽال، كال ٬ٮ ٦٪ة.[2]ا٣ُبلؽ/ ﴾َوأ

، كٝذ٢ اجلٛف ث٘ري ظٜ ،اكلـ٩ة ؛ٚبل دٞج٢ م٭ةدة وةظت ٠جرية اسخ٨اب َجيّ الٟتائؽ؛ -4
ََ ٱوَ ﴿كا٣ٞةذؼ إدمةاع، ٝةؿ دٕةىل/  ِي ُمَٔن  َّلَّ َطَجِٰج ٱيَرب طب ٍُ ب َدآَء  ل َٓ َبَػثِ ُش رب

َ
ْ ةِأ حُٔا

ب
ًب يَد َ ًَّ ل ُث

ًب ٱـَ  ُْ و ِِلُ ًُ  سب ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ
ُ
ا  َوأ ةَدى

َ
ًب َشَفَٰدةً خ ُٓ َ ْ ل َتئُا ةى َوََل َتلب َ ؽُّ ، ]اجلٮر[ ﴾4 ىبَػِٰصُلٔنَ ٱذََؿِٰنَِي َسِلب  ٔك

 ال١جةاؿ ٦ؾ٠ٮر يف املُٮالت.

                                        
ح اإلدمةع( 1) (، كذ٠ؿ ػبلٚة يف م٭ةدة الىجيةف ثٌٕ٭٥ ىلع ثٕي ٔ٪ؽ احل٪ةث٤ح، كٝةؿ ابليضٮرم 7/286) مٮقٔٮ

 «.ظير ٝج٢ م٭ةدة الىجيةف ٚي٧ة يٞٓ ثح٪٭٥ ٨٦ اجلؿاظةت ٦ة ل٥ يذٛؿٝٮا ئل٦ةـ ٦ةلٟ ػبلٚة ل»(/ 2/732)

ح اإلدمةع(، 2/732) ابليضٮرم(، 2/574) اإلٝ٪ةع(، 268)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  (.7/283، 9/996) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 269)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.7/284) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4) ( ٨ٔ احل٪ةث٤ح كبٕي النةٕٚيح كا٣ٞؿَيب ٨٦ املةل١يح 7/333(، كذ٠ؿ )345، 7/331، 9/298) مٮقٔٮ
٤ي٫ ٚةإلدمةع يف ٗري ٬ؾق الىٮرة،  صٮاز م٭ةدة الاكٚؿ ىلع املك٥٤ يف الٮويح يف الكٛؿ إذا ٔؽـ النة٬ؽ املك٥٤، ٔك

يف الٮويح يف الكٛؿ ٔ٪ؽ ٔؽـ كأ٦ة يف ٬ؾق الىٮرة .. ٧ٚؾ٬ت احل٪ةث٤ح ك٨٦ ٦ٕ٭٥ يف صٮاز اقتن٭ةد ال١ٛةر 
 املك٧٤ني ٝٮم، كاهلل أ٥٤ٔ.
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، كقٮاء اك٩خ (9) الى٘ةاؿ إدمةاعٚبل دٞج٢ م٭ةدة املرص ىلع ْػم الصار لَع الهٖائؽ؛ -5
ىلع الى٘ةاؿ ٠جرية، كألف ٨٦ جتؿأ ىلع ال١جةاؿ، أك أرص ىلع ٨٦ ٩ٮع أك أ٩ٮاع؛ ألف اإلرصار 

 الى٘ةاؿ .. ٗري ٦أمٮف أف يٞؽـ ىلع ال١ؾب يف الن٭ةدة.
 .(2)ك٬ؾا ٦ة ل٥ د٤٘ت َةٔذ٫ ىلع و٘ةاؿق، كإال .. ٝج٤خ م٭ةدد٫

 ٘ائػة/
اكألذريع ٝجٮؿ م٭ةدة ا٣ٛةقٜ ٔ٪ؽ ٧ٔٮـ ا٣ٛكٜ دٕٚة ل٤عؿج   اػذةر ا٣٘ـايل كدمةٔح

النؽيؽ يف دُٕي٢ األظاكـ، ٣س٨ ي٤ــ ا٣ٞةيض دٞؽي٥ األ٦س٢ ٚةأل٦س٢ كابلعر ٨ٔ ظةؿ 
 النة٬ؽ، كدٞؽي٥ ٨٦ ٚك٫ٞ أػٙ أك أ٢ٝ ىلع ٗريق.

 .«جيٮز د٤ٞيؽ ٬ؤالء يف ذلٟ ل٧٤نٞح ثةلرشط املؾ٠ٮر»ٝةؿ األمؼؿ/ 
د٤ٞيؽ املؾ٠ٮري٨ ٬ٮ املذٕني يف ٬ؾا الـ٨٦، ٣س٨ ثة٣جكجح »ٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٤ٛٞي٫/ 

 .«خببلؼ حنٮ األ٤٬ح ٚبل رضكرة ٚي٭ة ،؛ اكأل٩سعحتل٤رضكرية
 .(3)«لٮ ل٥ ٢ٞ٩ ث٭ؾا .. تل٤ُٕخ احلٞٮؽ»كٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ حيىي/ 

كمنة٬ؽة؛ ، كيف ٗري٬ة ٨٦ األمٮر ا٣يت حتذةج إىل ٩ْؿ (4)يف احلؽكد إدمةاع؛ (َصُ اْْلَ وَ ) -3
 جلٮاز امتجةق األوٮات، إال يف أمٮر، ٦٪٭ة/

 ٦ة حت٫٤٧ ٝج٢ ا٣ُٕل كأداق ثٕؽ ا٣ُٕل. -
 كا٣رتدمح؛ ألف ا٣رتدمح دٛكري ل٤ِٛ، ٚبل حيذةج إىل ٦ٕةي٪ح كإمةرة. -
كاملٌجٮط؛ ٠أف يٞؿ مؼه يف أذ٫٩ بيشء ٚي٧ك٫١ إ٦ة ثأف يٌٓ يؽق ىلع رأق٫ أك ثأف  -

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.7/341) مٮقٔٮ

إذا اكف األ٤ٗت ا٣ُةٔح »كاملؿاد ثةإلرصار اإلد٦ةف ظىت دىري الى٘ةاؿ مكةكيح أك اغبلح ىلع َةاعد٫، ٝةؿ النةِٚع/ ( 2)
 (.795) ٠ٛةيح األػيةر«. .. ردت م٭ةدد٫كاملؿكءة .. ٝج٤خ الن٭ةدة، كإف اكف األ٤ٗت املٕىيح كػبلؼ املؿكءة 

 (.426-4/425) ث٘يح املكرتمؽي٨ا٩ْؿ (3)

ح اإلدمةع( 4) (، ٥ٕ٩/ أصةز النةٕٚيح م٭ةدد٫ يف وٮرة كاظؽة كيه ٨٦ وٮر املٌجٮط ثأف دٞٓ يؽق 7/297) مٮقٔٮ
 ىلع ذ٠ؿ رص٢ يف ٚؿج امؿأة ٦سبل ٚيٞجي ٤ٔي٭٧ة كين٭ؽ ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض.
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، كين٭ؽ ث٧ة ٝةهل يف أذ٫٩؛ حلىٮؿ ا٥٤ٕ٣ ثؾلٟ، ٚإف ل٥ دس٨ ي٧كٟ ثيؽق كحي٫٤٧ إىل ا٣ٞةيض
 .(9)ث٭ؾق الىٛح .. ل٥ دٞج٢

كٚي٧ة يثجخ ثةالقذٛةًح كا٣تكة٦ٓ؛ حبير يسٮف ٝؽ ق٫ٕ٧ ىلع دٕٚةت، كدسؿر ٨٦  -
ٝٮـ خمذ٤ٛني يف أز٦ةف خمذ٤ٛح ظىت ديٞ٪٫، كوةر اكتلٮادؿ ٔ٪ؽق، اك٣ٕذٜ كالٮالء كالٮٝٙ 

بؽة، ٚإذا َة٣خ ٦ؽد٭ة ٔرس إٝة٦ح ابلح٪ح ىلع اثذؽاا٭ة ٧ٚكخ احلةصح كاجلاكح؛ أل٩٭ة أمٮر مؤ
 إىل إزجةد٭ة ثةالقذٛةًح.

أف ٚبل٩ة اث٨ »، أك/ «أم٭ؽ أف ٚبل٩ة ٝؽ ٦ةت»كال ثؽ أف دسٮف م٭ةدد٫ صـ٦ة؛ ثأف يٞٮؿ/ 
، «ق٧ٕخ اجلةس يٞٮلٮف ٠ؾا»، كال يسٌق أف يٞٮؿ/ «أف ٬ؾا ادلار م٤ٟ ٚبلف»، أك/ «ٚبلف

 ٫ ق٧ٓ ػربا ل٥ يىؽ٫ٝ؛ ٚبل يىط م٭ةدد٫ ٤ٔي٫.الظذ٧ةؿ أ٩
ىت كٝذ٢ كإدبلؼ (ُّ ٥ْ الفي وَ ) -4 ؛ يف الن٭ةدة ىلع األوٮات، ك٦ة ال وٮت ٚي٫ ٠ـ٩ة ٗك

ةع .. يسٌق   م٭ةدة أو٥؛ إلثىةرق. ٚي٭ة ككالدة كًر
؛ ٚبل دٞج٢ الن٭ةدة ٨٦ أػؿس، كإف ٚ٭٥ إمةرد٫ لك أظؽ؛ إذ ال خت٤ٮ ٨ٔ (ُٚ ٍْ انلر وَ ) -5

 ٚبل يٕذؽ بن٭ةدد٫ ث٭ة. اظذ٧ةؿ،
 ، ٚبل دٞج٢ ٨٦ حمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ كوجة كص٪ٮف.(ػُ كْ الؽر وَ ) -6
ْ وَ ) -7 مم٨ يؿايع ٦٪ة٬ش ٜ اإلنكةف خب٤ٜ أ٦سةهل ٨٦ أث٪ةء ٔرصق ذؼ٤َّ ؛ ثأف ي(2)(ةُ ءَ وْ ؽُ ٥ُ ال

؛ ألف ٨٦ ال مؿكءة هل .. ال ٚبل دٞج٢ م٭ةدة ٨٦ ال مؿكءة هل ،يف ز٦ة٫٩ كماك٫٩الرشع كآداث٫ 
ةِ »/ ظيةء هل، ك٨٦ ال ظيةء هل .. ٝةؿ ٦ة مةء، كٝؽ ٝةؿ  ِم انلرُت٬ي ْدَرَك انلياُس ٦ْ٤ِ ََكَ

َ
ا أ / إِني ِم٥ي

                                        
ال جتٮز الن٭ةدة ىلع امل٪ذٞجح أذ٧ةدا ىلع وٮد٭ة، ٚإف ٔؿٚ٭ة ثٕي٪٭ة أك ثةق٧٭ة (/ »2/747ابليضٮرم )( ٚةاؽة/ ٝةؿ 1)

كنكج٭ة .. صةزت الن٭ةدة ٤ٔي٭ة ثؾلٟ، ٚحن٭ؽ يف ا٥٤ٕ٣ ثٕي٪٭ة ٔ٪ؽ ظٌٮر٬ة، كيف ا٥٤ٕ٣ ثةق٧٭ة كنكج٭ة ٔ٪ؽ 
بل٩ح ث٪خ ٚبلف ىلع ٦ة ٤ٔي٫ األكرث، ٗيبذ٭ة، كال يسٌق ٦ٕؿٚذ٭ة ثةق٧٭ة كنكج٭ة ثذٕؿيٙ ٔؽؿ أك ٔؽ٣ني أ٩٭ة ٚ

 «.ثةلن٭ةدة ٤ٔي٭ة ثةق٧٭ة كنكج٭ة ثذٕؿيٙ ٔؽؿ أك ٔؽ٣ني فكا٢٧ٕ٣ خببل٫ٚ ٚي٢٧ٕ ا٣ٌٞةة اآل

ح اإلدمةعا٩ْؿ ( 2)  (.7/312) مٮقٔٮ
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 َ ٠ْ ٤َا ِكْئَج .. ْفَخْحِ إَِذا ل٣َْ ت َٓ  .(9)«َ٘اْذ
د٩حبح؛ ك٨٦ ػٮارـ املؿكءة/ ٠نٙ ثؽ٫٩ ٗري ا٣ٕٮرة أ٦ةـ اجلةس، كاإلٝجةؿ ىلع ظؿٚح 

١٠٪ةقح زب٢، كدثٖ، كظضة٦ح، كظبلٝح، كصـارة مم٨ ال ي٤يٜ ث٫ ذلٟ، خببلؼ ٨٦ د٤يٜ ث٫ كإف 
 .ل٥ دس٨ ظؿٚح آثةا٫

ك٣حكخ املؿكءة رشَة ل٤ٕؽا٣ح، ث٢ يه رشط ٣ٞجٮؿ الن٭ةدة؛ ٚإف مؿدست ػةرـ املؿكءة 
اخلٮارـ؛  ، ٥ٕ٩؛ لٮ د٤ٕٜ ث٫ م٭ةدة .. ظؿـ ٤ٔي٫ دٕةيطال خيؿج ٨ٔ ا٣ٕؽا٣ح الردسةث٫ ذلٟ

 إلقٞةَ٭ة ظٜ ٗريق.
ٚبل ثؽ أف يسٮف النة٬ؽ ٦ذيْٞة؛ ٚبل دٞج٢ م٭ةدة ٢ٛ٘٦ ال يٌجٍ  (٠ِ ٙر َٖ الي  مُ ػَ َْ وَ ) -8

أوبل أك اغبلة أك ىلع الكٮاء، خببلؼ ٨٦ ال يٌجٍ ٩ةدرا ٚبل يٞؽح ا٤٘٣ٍ ا٣حكري؛ إذ ال يك٥٤ 
 ٦٪٫ أظؽ.

جتٮز الن٭ةدة ثةملٕىن، كال دٞةس / ًجٍ أ٣ٛةظ املن٭ٮد ٤ٔي٫ حبؿكٚ٭ة، ٚبل ِك٨٦ اتليٞ
٥ٕ٩؛ »/ (2)اتلعٛحثةلؿكايح؛ لٌيٞ٭ة، كألف املؽار ٬٪ة ىلع ٔٞيؽة احلةز٥ ال النة٬ؽ، ٝةؿ يف

 «.ال يجٕؽ صٮاز اتلٕجري ثأظؽ الؿديٛني ٨ٔ اآلػؿ ظير ال إي٭ةـ
 .(3)٨٦ يكذع٢ ال١ؾب يف ٩رصة أث٪ةء ٦ؾ٬ج٫؛ ٚبل دٞج٢ م٭ةدة (امِ ٫َ ت  اِل  مُ ػَ َْ وَ ) -9

ٮؿى اهللً ؛ ٚإف (4)إدمةاعكال دٞج٢ م٭ةدة ٔؽك ىلع ٔؽكق  ىةاً٪ىًح،  رىقي اخٍل ىةا٨ًً، كى ةى اخٍل ةدى ٭ى رىدَّ مى
                                        

 .( ٨ٔ أيب مكٕٮد ابلؽرم 3359ابلؼةرم )( 1)

 (.91/292) حتٛح املعذةج( 2)

اٌٚح كاخلٮارج أ٩٭٥ إذا ادىع وةظج٭٥ محبة م٭ؽكا ث٧ٞذىض دٔٮاق ثلٞذ٭٥ ثأ٫٩ ذ٠ؿ ٨ٔ ثٕي أ٢٬ األ٬ٮاء ٨٦ الؿ( 3)
ال يسؾب، ٚ٭ؤالء ال دٞج٢ م٭ةدد٭٥؛ ل٤ذ٭٧ح، ٚإف ذ٠ؿ ا٣ٕؽؿ ٦٪٭٥ ٦ة ي٪ٌق أذ٧ةدق ىلع ٝٮؿ وةظج٫ ٠أف يٞٮؿ/ 

«٫  (.737، 716 -2/715) ابليضٮرم.. ٝج٤خ م٭ةدد٫. ا٩ْؿ  «رأيذ٫ أًٝؿ
 ملعي .. ٚ٭ؾا قةٍٝ ا٣ٕؽا٣ح.أ٦ة ٨٦ يكذع٢ ال١ؾب ا

كيكتسىن أيٌة ادلأيح ك٬ٮ اذلم يؽٔٮ اجلةس إىل ثؽٔذ٫، ٚبل دٞج٢ م٭ةدد٫ ٧٠ة ال دٞج٢ ركايذ٫ ث٢ أكىل، ٧٠ة 
ري٧٬ة.   (.2/736) ابليضٮرمرصع٫  ٚي٭٧ة اجلٮكم كاث٨ الىبلح ٗك

ح اإلدمةع(، 264)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  =(، كأصةز احل٪ٛيح الن٭ةدة إذا اك٩خ ا٣ٕؽاكة ألص٢ 353، 7/316) مٮقٔٮ
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رٍي٥٬ًًٍ 
ى دى ة ىلعى ةزى٬ى صى

ى
٢ً٬ٍ ابٍلىيًٍخ، كىأ

ى
ًٓ أًل ة٩ً ٞى ةى ا٣ٍ ةدى ٭ى رىدَّ مى ًػي٫ً، كى

ى
ى أ ٧ًٍؿ ىلعى ً٘ َل »/ ، كٝةؿ (9)كىًذم ا٣ٍ

٨يثِ َت٬ُُز َك٫َاَدةُ ذِي   ِ ٨َِثِ  ،ا١
ْ
، كاحل٪ح/ ا٣ٕؽاكة، كألف ا٣ٕؽاكة ثح٪٭٧ة دٮصت (2)«َوَل ذِي ال

 اتل٭٧ح.
، حبير يْ٭ؿ ٨٦ أٝٮاهل كإٔٚةهل ٦ة ي٨ْ ث٫ ا٣ٕؽاكة ٨٦ يج٫ٌ٘ /كاملؿاد ثٕؽك النؼه

 ٚحن٧خ ث٧ىةاج٫، كحيـف ث٧كةرق.
احلٜ ىلع أ٢٬ ابلؽع ٥ٕ٩، إف اك٩خ ا٣ٕؽاكة ديجيح؛ ٠ن٭ةدة املك٧٤ني ىلع ال١ٛةر، أك أ٢٬ 

 .. ٝج٤خ؛ أل٩٭ة ديجيح.
، أك لرشيس٫ ٚي٧ة هل (3)كال دٞج٢ م٭ةدد٫ ث٧ة جي٤ت جلٛك٫ ٩ٕٛة؛ ٠ن٭ةدد٫ جلٛك٫ إدمةاع

؛ حلىٮؿ (5)إدمةاع الكيؽ ٣ٕجؽق املأذكف هل يف اتلضةرة كماكدج٫، كال م٭ةدة (4)ٚي٫ رشؾ إدمةاع
 الؿيجح يف م٭ةدد٫.

٠ن٭ةدة ازجني ٨٦ ا٣ٕة٤ٝح جبؿح م٭ٮد ٝذ٢ ٛك٫ رضرا؛ كال دٞج٢ م٭ةدد٫ ث٧ة يؽٚٓ ٨ٔ ٩
اخلُأ، ١ٚأ٩٭٥ ين٭ؽكف أل٩ٛك٭٥؛ أل٩٭٥ يؽٕٚٮف ٨ٔ أ٩ٛك٭٥ اتلع٢٧، كًلن٭ةدة الٌة٨٦ 

 ثرباءة امل٧ٌٮف ٔ٪٫.
َل َت٬ُُز »/ ؛ ٣ٞٮهل (6)كإف ٔبل ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةءكال دٞج٢ م٭ةدة كادل لٮدلق كال كدل لٮادلق 

=
                                         

 ادلي٨.

ال يىط يف ٬ؾا »، كظك٪٫ األبلةين، ٝةؿ ابلي٭َق/ (، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2366(، كاث٨ ٦ةص٫ )3611أثٮ داكد )( 1)
 «.يشء يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ ٨ٔ اجليب 

 (.8/291) اإلركاء، كظك٪٫ األبلةين بنٮا٬ؽق يف (، كوعع٫ كاذل٬يب، ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 7149احلةز٥ )( 2)

ح اإلدمةع( 3)  (.7/356) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.7/313) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 5)  (.7/314) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع(، 2/9179) حتٛح ال٤جيت( 6)  (.294، 7/289) مٮقٔٮ
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٨ي   ِ ٨َِثِ  ،ثِ َك٫َاَدةُ ِذي ا١
ْ
 ؛ ال٩ذٛةء اتل٭٧ح.ٚذٞج٢.. أ٦ة الن٭ةدة ٤ٔي٭٧ة ، (9)«َوَل ذِي ال

، كدٞج٢ م٭ةدة أظؽ الـكصني (2)كدٞج٢ الن٭ةدة يف ثٞيح ا٣ٞؿاثةت اكألخ ألػي٫ إدمةاع
٤ي٫.  لآلػؿ ٔك

؛ أل٫٩ (3)ك٨٦ حت٢٧ الن٭ةدة اكٚؿا أك و٘ريا أك رٝيٞة كأدا٬ة اكمبل .. ٝج٤خ م٭ةدد٫ إدمةاع
 ٤ٔي٫ أ٫٩ م٭ؽ مك٧٤ة ملكٛة ٔؽال.يىؽؽ 

( 
َ
 /(ثٌ خي ـِ  ٩ِ يْ ذِ  ٠ُ تَ ْٜ ا تُ ٤َ  ِب َف ِبَ  ةِ ادَ ٫َ اللي  اعُ ٬َ ٧ْ أ

؛ ٠ذٕضي٢ (4)كدٮاث٫ٕ (انَ يَ مَ رَ  لِ َل ٪ِ  ثِ يَ ؤْ رُ  ِفْ ) كاظؽ، كذلٟ (ػٌ ا٪ِ كَ )األكؿ/ ٦ة يٞج٢ ٚي٫ 
دكف ٗريق ٨٦  زبلزني، كوبلة ا٣رتاكيط،زٌلة ا٣ُٛؿ يف احلٮـ األكؿ، كدػٮؿ مٮاؿ ثإد٧ةـ 

ٮؿى اهللً »/ ؛ حلؽير اث٨ ٧ٔؿ الن٭ٮر ٍتي رىقي ٍػربى
ى
، ٚىأ ٍحذي٫ي

ى
أ ، ٚىؿى ؿى اءىل اجلَّةسي الًٍ٭بلى ـى  دىؿى ة ٚىىى

ؿى اجلَّةسى ثًًىيىة٫٦ًً  مى
ى
 .(5)«، كىأ

                                        
 (.8/291) اإلركاءةين بنٮا٬ؽق يف ، كظك٪٫ األبل(، كوعع٫ كاذل٬يب، ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 7149احلةز٥ )( 1)

ح اإلدمةع(، 263)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)  (.7/292) مٮقٔٮ

إحل٭ة، كل٥  اٮٔى ؽٍ كأدمٕٮا ىلع أف ا٣ٕجؽ كالى٘ري كالاكٚؿ/ إذا م٭ؽكا ىلع م٭ةدة ٥٤ٚ يي » (/273)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)
أف ٝجٮؿ م٭ةدد٭٥ ..  ين٭ؽكا ث٭ة، ظىت ٔذٜ ا٣ٕجؽ، كب٤ٖ الىيب، كأق٥٤ الاكٚؿ، ز٥ أدك٬ة يف ظةؿ ٝجٮؿ م٭ةدد٭٥

ح اإلدمةع، «جتت  (.7/348) مٮقٔٮ
 .«إال يف م٭ٮد اجلاكح ٚحنرتط أ٤٬يذ٭٥ ٔ٪ؽ اتلع٢٧ أيٌة»(/ 2/575) اإلٝ٪ةعٝةؿ الرشبحين يف 

امرتاط ظٌٮر ٔٞؽ اجلاكح مة٬ؽي٨ اكم٤ني، ال أ٫٩ إذا ظى٢ ػبلؼ يف اجلاكح ثٕؽ ٤ٝخ/ ا٣ْة٬ؿ أف مؿادق/ 
 ٚن٭ؽ مة٬ؽاف اكمبلف حت٧بل ٗري اكم٤ني حبىٮؿ اجلاكح حبٌٮر مة٬ؽي٨ اكم٤ني أ٫٩ ال يٞج٢، كاهلل أ٥٤ٔ.

 اإلٝ٪ةع ك٬ؾا ثة٣جكجح ل٤ىٮـ ٍٚٞ ىلع أّ٭ؿ ا٣ٞٮ٣ني، أ٦ة ثة٣جكجح حل٤ٮؿ أص٢، ككٝٮع حنٮ َبلؽ .. ٚبل.( 4)
ثة٣جكجح لئلظؿاـ ثةحلش كوٮـ الكخ، ك٬بلؿ ذم  مٮاؿ(، كًلؿمٌةف يف ٬ؾا ٗريق ٨٦ الن٭ٮر؛ ٠٭بلؿ 2/582)

 (. 2/746) ابليضٮرماحلضح ل٤ٮٝٮؼ ثٕؿٚح كويةـ ا٣تكٓ، ك٬بلؿ املعؿـ لىيةـ اعمٮراء ... ا٩ْؿ 

 =(، 5/647) ابلؽر٨ ظــ، كاث٨ امل٨ٞ٤ يف (، كاث9549(، كاحلةز٥ )3447(، كوعع٫ اث٨ ظجةف )2342أثٮ داكد )( 5)
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 ٗري ٬ؾا. كيف املبكٮَةت مٮآً يٞج٢ ٚي٭ة م٭ةدة الٮاظؽ ٍٚٞ
دي٪ة أك ( ف الم٬ال) كذلٟ ،٨٦ املؽيع (ْيٌ ٥ِ يَ وَ ) كاظؽ (ػٌ ا٪ِ كَ )اثلةين/ ٦ة يٞج٢ ٚي٫ (وَ )

ِ  ْت ػَ ِه ا ُٛ ٤َ وَ ) ٔي٪ة أك ٦٪ٕٛح  األمٮاؿ ٍٚٞ؛  (٩ِ ة
ى
فَّ ٠جيٓ كإصةرة كظٮا٣ح كإٝة٣ح كػيةر كأص٢؛ أل

ٮؿى اهللً  ة٬ًؽو  رىقي ي٧ي٪٫ ثٕؽ م٭ةدة مة٬ؽق، كبٕؽ  جيت أف دسٮفك، (9)ٝىىضى بًيى٧ًنيو كىمى
 .(2)كجيت أف يؾ٠ؿ يف ظ٫ٛ٤ أف مة٬ؽق وةدؽ ٚي٧ة م٭ؽ هل ث٫ ،دٕؽي٫٤
 ؽَ امْ وَ  ػٌ ا٪ِ كَ )اثلة٣ر/ ٦ة يٞج٢ ٚي٫ (وَ )

َ
 كذلٟ يف أمؿي٨/ (انِ حَ أ

ِ  ْت ػَ ِه ا ُٛ ٤َ ف الم٬ال وَ ) -9 ، كمة٬ؽ (3)إدمةاع رصبلف؛ ٧٠ة دٞؽـ، ٚيٞج٢ ٚي٫ مة٬ؽاف (٩ِ ة
ْ ٱوَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل يف آيح ادلي٨/ (4)إدمةاعكامؿأدةف،  ُِٓدوا تَشب ًب  شب ًب  ـَإِن ىَّ ٌَِ رَِّساىُِس  َِ ِٓيَديب َش

ِ ـَرَُسٞو وَ  حَانِ ٱيَُسَُٔا رَُسيَنيب
َ
َرخ ََ  مب ٌِ َن  ٔب َ حَربَع ٍَّ َدآءِ ٱِم َٓ ا َذُخَذّنَِر  لشُّ ٍَ ُٓ ٰ َدى ن حَِغوَّ إِضب

َ
أ

ا  ٍَ ُٓ ٰ َدى َرٰى  ٱإِضب خب
ُ ٠ِ »/ ، كٝٮهل [282]ابلٞؿة/  ﴾ۡلب ْٜ َٓ َهاُن ا١ْ ْٜ ا ُج ٤ي

َ
ِػُل ..  أ ْٓ َتْيِ َت

َ
ََ٘ل٫َاَدةُ اْمَؽأ

٠ِ  ،َك٫َاَدةَ رَُس٠ٍ  ْٜ َٓ َهاُن ا١ْ ْٜ  .(5)«َذ٫ََؼا ُج
يت امؿأة ثة٨َ؛ تلٕرس (ةٍ دَ َل ٬ِ َٞ  ؛اِْلً ََغ  اُل سَ الؽ   ٩ِ يْ ٢َ َْ  ُّ ٢ِ ٍي  حَ ا َل ٥َ يْ ذِ وَ ) -2 ، كظيي، ٔك

 م٭ةدة الؿصةؿ ٤ٔي٫ اغبلة.
، كال مة٬ؽ ٚبل يسٌق رص٢ كامؿأدةفرصبلف ٍٚٞ؛  (انِ ػَ ا٪ِ كَ ) الؿاثٓ/ ٦ة يٞج٢ ٚي٫(وَ )

 كذلٟ يف مٮآً/ كي٧ني،

=
                                         

 (.745كاألبلةين، كالٮاديع )

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9792مك٥٤ )( 1)

؛ ( ٚإف ل٥ حي٤ٙ املؽيع ٦ٓ مة٬ؽق، ك٤َت ي٧ني ػى٫٧ .. ٫٤ٚ ذلٟ، ٚإف ٩س٢ ػى٫٧ .. ٫٤ٚ أف حي٤ٙ ي٧ني الؿد2)
أل٩٭ة ٗري ا٣يت دؿًل٭ة؛ ألف د٤ٟ ٣ٞٮة صة٩ج٫ ثةلنة٬ؽ، ك٬ؾق ٣ٞٮة صة٩ج٫ ث٪١ٮؿ اخلى٥، كألف د٤ٟ ال يٞىض ث٭ة إال 

 (.2/742) ابليضٮرميف األمٮاؿ، ك٬ؾق يٞىض ث٭ة يف دميٓ احلٞٮؽ. 

ح اإلدمةع(، 274)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)  (.7/247) مٮقٔٮ

ح اإلدم(، 279)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (.7/254) ةعمٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب قٕيؽ اخلؽرم 81(، كمك٥٤ )2658ابلؼةرم )( 5)
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 ٨٦ احلؽكد، ك٦٪٭ة الن٭ةدة ىلع االٔرتاؼ ثةلـ٩ة. (ا٧َ الؾ   ْيِ دَ  ِفْ ) -9
كيف قةاؿ ظٞٮؽ اهلل قٮل ٬بلؿ رمٌةف ٚي١ٌق ٚي٫ مة٬ؽ كاظؽ ٧٠ة دٞؽـ، كقٮل  -2

 كال٤ٮاط ٚحنرتط أف يسٮ٩ٮا أربٕح ٧٠ة قيأيت.م٭ٮد الـ٩ة 
٠ُبلؽ يف ظٞٮؽ اآلد٦يني ا٣يت ال يٞىؽ ث٭ة املةؿ كي٤ُٓ ٤ٔي٭ة الؿصةؿ اغبلة؛  -3

؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (2)كظؽ ٝؾؼ، ككٌل٣ح ككوةيح كرشًلح كٝؿاض كًلٛة٣ح (9)كٝىةص ك٩سةح
ًب ﴿ ُِِس ٌّ ٖل  ُِٓدواْ َذَويب َغدب شب

َ
ْػلٍ َل »/ ، كٝٮهل [2]ا٣ُبلؽ/ ﴾َوأ َْ ، (3)«٧َِساَح إِلي ة٬َِِِل  َوَكاِ٪َػْي 

 أحلٜ ثةجلاكح كا٣ُبلؽ كالؿصٕح ٗري٬ة ممة ٣حف ث٧ةؿ كحنٮق.
 )اخلةمف/ ٦ة يٞج٢ ٚي٫ (وَ )

َ
ِ  ُّ بَ رْ أ  ا َل ٥َ يْ ذِ )أك رص٢ كامؿأدةف أك رصبلف، كذلٟ  (ةٍ ٬َ ْف ن

ةعكالدة كظيي جاكرة ك٠ ؛(اِْلً ََغ  اُل سَ الؽ   ٩ِ يْ ٢َ َْ  ُّ ٢ِ ٍي حَ  يت امؿأة حتخ زٮب٭ة كاقذ٭بلؿ  كًر ٔك
 كدل.

 كال يثجخ بنة٬ؽ كي٧ني، كال ثةمؿأدني كي٧ني.
 كال دٞج٢ م٭ةدة ا٣جكةء ىلع اإلٝؿار ث٧ة ذ٠ؿ؛ إلماكف اَبلع الؿصةؿ ٤ٔي٫.

 )الكةدس/ ٦ة ال يٞج٢ ٚي٫ إال (وَ )
َ
ِ  ةِ ادَ ٫َ اللي  ِفْ ) كذلٟ (الٍ سَ رِ  ثُ َٓ بَ رْ أ ، (4)إدمةاع (ا٧َ الؾ  ة

ََ ٱوَ ﴿ك٦س٫٤ ال٤ٮاط كإديةف امليذح كابل٭ي٧ح؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ِي ُمَٔن  َّلَّ َطَجِٰج ٱيَرب طب ٍُ ب ٔاْ  ل حُ
ب
ًب يَد َ ًَّ ل ُث

َدآَء ـَ  َٓ َبَػثِ ُش رب
َ
ًب ٱةِأ ُْ و ِِلُ ًُ  سب ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ

ُ
ا  َوأ ةَدى

َ
ًب َشَفَٰدةً خ ُٓ َ ْ ل َتئُا ةى َوََل َتلب َ  ىبَػِٰصُلٔنَ ٱذََؿِٰنَِي َسِلب

ةى ، ر[]اجلٮ ﴾4 جىةدى ؽي ٍب٨ي خي ٍٕ ىتَّ  ٝىةؿى قى ٫ي ظى كَّ مى
ى
ى٥ٍ أ بلن ل ٬ًٌٍل رىصي

ى
ٓى أ ٍؽتي ٦ى ىٍٮ كىصى ٮؿى اهللً، ل / يىة رىقي

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (، كذ٠ؿ اخلبلؼ ٨ٔ ُٔةء، كمحةد، كاث٨ ظــ.99/972) مٮقٔٮ

(، كحم٫٤ ٚي٭ة ظير 2/579) اإلٝ٪ةعالٮٌل٣ح ك٦ة ثٕؽ٬ة كإف اك٩خ يف ٦ةؿ إال أف ا٣ٞىؽ ٦٪٭ة الٮاليح كالك٤ُ٪ح. ( 2)
أريؽ إزجةت ٔٞٮد٬ة كالٮاليح ٚي٭ة، ٚإف أريؽ إزجةت اجل٢ٕ يف الٮٌل٣ح كالٮوةيح، كإزجةت ظىذ٫ ٨٦ املةؿ يف الرشًلح، 
كظىذ٫ ٨٦ الؿبط ٚي٭ة كيف ا٣ٞؿاض .. ٝج٢ ٚي٭ة رصبلف، أك رص٢ كامؿأدةف، أك مة٬ؽ كي٧ني؛ ألف املٞىٮد ٦٪٭ة املةؿ 

 (.2/749) ابليضٮرمظيجبؾ. 

 ، كٝةؿ األبلةين/ ظك٨ وعيط.( ٨ٔ اعئنح 4175( اث٨ ظجةف )3)
ح اإلدمةع(، 649)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)  (.7/249، 335، 332، 9/329) مٮقٔٮ
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ٮؿي اهللً  ؟ ٝىةؿى رىقي اءى ؽى ٭ى ًح مي ٕى ٍربى
ى
٣ْ »/ آيًتى ثًأ َٓ  .(9)«َج
 يف ٚؿص٭ة. -ٚةٝؽ٬ةإف اكف –ين٭ؽكف أ٩٭٥ رأكق أدػ٢ ظنٛذ٫ أك ٝؽر٬ة ك

 ز٦ةف كماكف، إال إف ذ٠ؿق أظؽ٥٬ .. ٚيضت قؤاؿ ابلةٝني.كال ينرتط ذ٠ؿ 
 .٧٠ة دٞؽـٚي١ٌق يف الن٭ةدة ٤ٔي٫ رصبلف .. أ٦ة إٝؿار مؼه ثةلـ٩ة 

 :اِلَناِلِب ِةاَدََالػَّ ُةَزِوُص

ِ  ةِ ادَ ٫َ اللي  ةُ رَ ٬ْ ُن ) ْ ة  / الِ ٥َ ال
َ
  ػَ ْٓ بَ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
ٰ ةَ ؽٌ ٥ْ خَ  ِعَ ػي يَ  نْ أ  »/ ارٍ ٨َ حْ دِ  ثَ ائَ ٤ِ  ؽٍ سْ و لََعَ

َ
 ػُ ٫َ كْ أ

 
َ
ِ  ني أ ٰ ةَ ؽٍ ٥ْ َٓ ١  .«(ارٍ ٨َ حْ دِ  ثَ ائَ ٤ِ  ؽٍ سْ و لََعَ

 :ِةَبِطِخاِل ِةاَدَََغ ُةَزِوُص

 احلكجح ٦أػٮذة ٨٦ االظتكةب ك٬ٮ/ ٤َت األصؿ قٮاء أقجٞ٭ة دٔٮل أـ ال.
 كاذلم دٞج٢ ٚي٫ م٭ةدة احلكجح ٬ٮ/

 ثأف ين٭ؽ ثرتًل٭ة.ظٞٮؽ اهلل دٕةىل؛ ٠ىبلة كزٌلة كًلٛةرة كوٮـ كظش ٨ٔ ٦يخ  -
 كظٜ جلعٮ مكضؽ. -
ٛٮ ٨ٔ  - ذٜ كنكت ٔك ة اآلدَل؛ ٠ُبلؽ ٔك ك٦ة هلل ٚي٫ ظٜ مؤًلؽ، ك٬ٮ ٦ة ال يذأزؿ ثًؿ

ٝىةص كبٞةء ٔؽة كا٩ٌٞةا٭ة كحتؿي٥ مىة٬ؿة كًلٛؿ كإقبلـ كب٤ٮغ كدٕؽي٢ ككويح ككٝٙ 
 إف ٧ٔخ ص٭ذ٫ كلٮ ثةآلػؿ؛ اك٣ٛٞؿاء، كظؽكد اهلل دٕةىل كإظىةف.

نن٭ؽ أف ٚبل٩ة ٤َٜ امؿأد٫ »دة احلكجح إال ٔ٪ؽ احلةصح إحل٭ة؛ ٠أف يٞٮال/ كال دٞج٢ م٭ة
 «.ك٬ٮ يكذ٧ذٓ ث٭ة

ِ  ةِ ادَ ٫َ كَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )ك
ْ
  /ثِ تَ ْف ال

َ
  ػَ ْٓ بَ -و ؽٍ ٥ْ خَ وَ  ػٍ يْ زَ  ٦ْ ٤ِ  ُُكي  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
ِ  اءً ػَ خِ  اةْ َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ / اِظْ َٜ ٢ْ ل

ٰ عَ  ةٌ ادَ ٫َ ا كَ ٧َ ػَ ٨ْ ِْ »   اِلٍ لََعَ
َ
  ٩ُ ٧ي أ

َ
 ًضا، وَ َل َ٘  هُ ػَ تْ خَ  َٚ خَ خْ أ

َ
َ  ٩ُ ٧ي أ  َ٘  ،٩ُ ٛر َتِ ْف ي

َ
ِ  هُ ِْضْ ضْ أ  «٩ِ يْ ٢َ َْ  ػَ ٫َ ْل جَ ١

 » /-هُ ِْضَ طْ يُ ذَ 
َ
  ػُ ٫َ كْ أ

َ
 اِلً عَ  ني أ

َ
 ًضا وَ َل َ٘  هُ ػَ تْ خَ  َٚ خَ خْ ا أ

َ
َ  ٩ُ ٧ي أ  .«(٩ُ ٛر َتِ ْف ي

                                        
 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9498مك٥٤ )( 1)
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ِ  ةُ ادَ ٫َ اللي / ا٪َ رِ ٬َ ُن  ٦ْ ٤ِ وَ ) ْ  ثِ يَ ؤْ ؽُ ة  َٞ ؛ لِ َل ٫ِ ال
َ
 »/ ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
  ػُ ٫َ كْ أ

َ
ْ أ  رَ  ن 

َ
ْ  ُج يْ أ  .«(َل َل ٫ِ ال

 :ِةاَدََالػَّ ٰ َعَلى ِةاَدََالػَّ ُةَزِوُص

 ل حهص الل٫ادة لَع الل٫ادة إل ف واضػ ٦٤ ذلذث أض٬ال/
جُ٭ة ظىت دؤدل ٔ٪٫. أضػ٪ا/  أف ي٤ذ٧ف النة٬ؽ راعيح م٭ةدد٫ ًك

 أف يك٫ٕ٧ ين٭ؽ ث٧ة يؿيؽ أف يذع٫٤٧ ٔ٪ؽ ٝةض أك حمس٥ أك حنٮ أ٦ري. ذا٧ي٫ا/و
أم٭ؽ أف ٣ٛبلف ىلع ٚبلف »أف يبني الكجت؛ ٠أف يٞٮؿ كلٮ ٔ٪ؽ ٗري ظةز٥/  ذال٫ا/و

 «.أ٣ٛة ٨٦ ز٨٧ ٦جيٓ أك ٗريق
 وٛت٬ل الل٫ادة لَع الل٫ادة مشوط ةرلذث أكياء/

، أك مؿض ينٜ ظٌٮرق (9)ح ا٣ٕؽكلدٕرس أداء األو٢ الن٭ةدة ث٘يجح ٚٮؽ مكةٚ الول/
 ٫ٕ٦ أك حنٮ٧٬ة، أك دٕؾرق ث٧ٮت أك ص٪ٮف.

 دبيني ا٣ٛؿع ٔ٪ؽ األداء ص٭ح اتلع٢٧، ك٬ٮ أظؽ األمٮر اثلبلزح الكةثٞح. الان/
 تك٧يح ا٣ٛؿع لؤلو٢ تك٧يح د٧زيق. الا١د/

ني ىلع م٭ةدة أو٤ني ٦ٕة؛ ثأف يٞٮال/  ٧ؿا م٭ؽا»كيسٌق م٭ةدة ٚٔؿ  نن٭ؽ أف زيؽا ٔك
 «.ثسؾا كأم٭ؽا٩ة ىلع م٭ةدد٭٧ة

ٰ اللي  ةِ ادَ ٫َ اللي  ةُ رَ ٬ْ ُن )ك   /ةِ ادَ ٫َ لََعَ
َ
 »و/ ؽٍ ٥ْ خَ وَ  ػٍ يْ زَ  ٦ْ ٤ِ  ُُكي  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
  ػُ ٫َ كْ أ

َ
  ػَ ٫ِ ا كَ اِلً عَ  ني أ

َ
 ني أ

ـَ  ؽٍ ْٟ ِْلَ   ٰ ِ لََعَ   ٣ٍ ال
َ
 وَ  ارٍ ٨َ حْ دِ  َٗ ١ْ أ

َ
ٰ كَ  ِنْ ػَ ٫َ كْ أ ِ ادَ ٫َ لََعَ  .«(٩ِ ح

 «.م٭ؽ ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض أف ٔ٪ؽ قةل٥ بل١ؿ أ٣ٙ دي٪ةرأ٫٩  زيؽ ىلعأم٭ؽ »أك يٞٮؿ لك ٦٪٭٧ة/ 
 «.أف زيؽا م٭ؽ ىلع قةل٥ أ٫٩ ٔ٪ؽق بل١ؿ أ٣ٙ دي٪ةر ز٨٧ ٦جيٓأم٭ؽ »أك يٞٮؿ/ 

                                        
٫ٕ ٝج٢ ال٤ي٢.. ا٣يت إذا ػؿج إحل٭ة املج١ؿ  /كمكةٚح ا٣ٕؽكل يه (1) رصٓ إىل » /كٝٮؿ النيؼني  ٬٪ة ،رصٓ إىل مًٮ

٫ٕ حلبل أم/ أاع٫٩  «أٔؽل األ٦ري ٚبل٩ة ىلع ٚبلف» /كا٣ٕؽكل ٨٦ اإلٔؽاء ك٬ٮ اإلاع٩ح يٞةؿ ،ك٥٬ أك مؤكؿ «مًٮ
٤ٔي٫ ٚك٧يخ املكةٚح املؾ٠ٮرة مكةٚح ا٣ٕؽكل؛ ألف ا٣ٞةيض يٕؽم ٨٦ اقذٕؽاق ىلع ا٣٘ةات إحل٭ة أم/ يٕني ٨٦ 

 (.5/241) ا٣٘ؿر ابل٭يح. ٤َت ٦٪٫ ذلٟ
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 ٰ

٬َٰى  ْْ ٍي ثً َٖ ١ُ )الي ْ ٥َ الي وَ  ُب ٢َ / ا١ ُغَٔن ﴿، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/ (ِن  ا يَدَّ ٌَّ  ً ُٓ َ  .]يف[ ﴾57َول
ِ َشْ وَ ) ٰ دَ  َلُ ) كاصت  (ٚ  ِبَ  ِم غْ اللي  ارُ تَ عْ ًًع/ إ ِ ْيِ لََعَ   ٣ٍ ازِ ضَ  ػَ ٨ْ ِْ  ه

َ
 .(٣ٍ سي حُمَ  وْ أ

 ق٧ٮا ثؾلٟ؛ ألف ث٭٥ يتجني احلٜ. (دُ ٬ْ ٫ُ اللر  ِهَ ، وَ ثٍ ٨َ ح  ةَ  ُّ ََجْ  /اُت ٨َ ح  اْْلَ وَ )

 :ُِِيَلَع ٰ ىَعدَُّناِلَو ِيِعدَُّناِل

- ( ْ ِ ُُيَ  ٦ْ / ٤َ ِعْ ػي ٥ُ ال ِي  ُلُ ٬ْ َٛ  ُٗ ا١  .(ؽَ ا٪ِ ا١
ْ وَ ) - َْ َعٰ ػي ٥ُ ال ِي  ُلُ ٬ْ َٛ  ُٚ اِ٘ ٬َ يُ  ٦ْ ٤َ / ٩ِ يْ ٢َ    .(ؽَ ا٪ِ ا١

 كٝي٢/ املؽيع/ ٨٦ إذا ق١خ .. دؿؾ، كاملؽىع ٤ٔي٫/ ٨٦ إذا ق١خ .. ل٥ يرتؾ.
ك٨٦ ا٣ْة٬ؿ/ أف يسٮف املؽىع يف يؽق، ٤ٚٮ دؽأية محبة ثيؽ أظؽ٧٬ة .. ٚة٣ٞٮؿ ٝٮؿ 

٢ه ٨ٍ٦ً ؛ ٣رتصط صة٩ج٫ ثةحلؽ، كٝؽ (9)ي٧ي٪٫ إدمةاع٦ٓ وةظت احلؽ  رىصي ٮٍتى كى مى رٍضى ٢ه ٨ٍ٦ً ظى ةءى رىصي صى
ةى إًىلى اجلَّيًبِّ  يًب، ٠ً٪ٍؽى

ى
٩ىٍخ أًل رٍضو يًل اكى

ى
ى أ ٤ىجىيًن ىلعى ٗى ا ٝىٍؽ  ؾى ٮؿى اهللً، إًفَّ ٬ى / يىة رىقي ًَلُّ ةؿى احٍلىرٍضى ٞى ، ذى

ريًٍض يًف 
ى
/ يًهى أ ةؿى ا١ًٍ٣٪ًٍؽمُّ ٞى ٮؿي اهللً  ذى ةؿى رىقي ٞى ، ذى ٌّٜ ة ظى ي ًذي٭ى ة ٣ىحٍفى هلى ٭ى خي ٍزرى

ى
/  يىًؽم أ ًَلِّ رٍضى ل٤ًٍعى

َٝ ةَح ٨ٌَث؟» َ ل
َ
/  «أ ، ٝىةؿى / الى َٝ ي٥َِي٩٨ُُ »ٝىةؿى ة «٢ََ٘ ى ٦ى جىةيًل ىلعى ٢ى ٚىةًصؿه الى حي ٮؿى اهللً، إًفَّ الؿَّصي / يىة رىقي ، ٝىةؿى

رَّعي  ذىٮى ٣ىحٍفى حى ٤ىي٫ًٍ، كى ٔى ٙى  ٤ى / ظى ةؿى ٞى ، ذى ءو ٍ َٝ »٨ٍ٦ً يشى ِ َٝ ٩ُ٨ِْ٤ إِلي َذل َ ةؿى «١َحَْؿ ل ٞى ، ذى ٙى ٜى حًلىٍع٤ً ٤ى ُى ، ٚىةٍج
ٮؿي اهللً  /  رىقي ٍدثىؿى

ى
ة أ ى٧َّ ٥ًْ٢ا»ل ُُ ُك٩َُ٢ 

ْ
َٗ لََعَ ٤َاِلِ ِلَأ ٤َا ١َِِئْ َض٢َ

َ
َيي  .. أ َٜ َخ٩ُ٨ْ .. َوُ٪٬َ  ،اللَ َل٢َْ

ؽٌِض  ْٓ ٤ُ»(2). 
.. ٝؽ٦خ ثح٪ح وةظت احلؽ كلٮ مة٬ؽا كي٧ي٪ة؛ ألف األو٢ يف  كإف أٝةـ لك ٦٪٭٧ة ثح٪ح

صة٩ت ادلاػ٢، إال إف أٚةدت ثح٪ح اآلػؿ ا٩ذٞةهل ٨٦ وةظت احلؽ إحل٫ ثبيٓ ٦سبل .. ٚذٞؽـ؛ ألف 
 ٔ٪ؽ٬ة زيةدة ٥٤ٔ.

                                        
ح اإلدمةع( 1)  ( اإلدمةع ىلع دٞؽي٥ ثح٪ح ذم احلؽ إذا أدىل لك ٦٪٭٧ة ثبي٪ح.213(، كيف )7/219) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ كاا٢ ث٨ ظضؿ 939مك٥٤ )( 2)
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كال  أك ل٥ يس٨ يف يؽ كاظؽ ٦٪٭٧ة٠جيخ يك١٪ة٫٩، كإف اكف املؽىع ث٫ يف أيؽي٭٧ة؛ 
 ٩ىٛنيحتة٣ٛة كص٢ٕ ثح٪٭٧ة  يف ٚبلة، كال ثح٪ح ألظؽ٧٬ة .. م٤ٍقء ُٞح كيشٗري٧٬ة؛ ِك

٤ىنٍيً يف احلؽير/ ؛ ٣ٕؽـ دؿصط صة٩ت أظؽ ٦٪٭٧ة، ك(9)إدمةاع فَّ رىصي
ى
ة إًىلى اجلَّيًبِّ  أ ٧ى يًف  اٍػذىىى

نٍيً  ٛى ة ٩ًٍى ٧ى ة ثىحٍ٪ى٭ي ٞىىضى ثً٭ى ، ذى ة ثىحِّ٪ىحه ٧ى اًظؽو ٦ً٪ٍ٭ي اثَّحو ٣ىحٍفى لًٮى  .(2)دى
ج٭٧ة، كيؿصٓ كلٮ أٝةـ لك  ٮصى كاظؽ ٨٦ املؽٔيني ٬٪ة ثح٪ح .. تكةُٝخ ابلح٪ذةف؛ تل٪ةٝي مي

 .(3)إىل األي٧ةف

 :ٰ ىَوِعُغُسِوُط الدَّ

ْوُط )  /(ثٌ خي ـِ ) ظىت دسٮف وعيعح حمٮصح ل٤ضٮاب (ىٰ ٬َ ْْ الي  ُشُ
؛ ثأف يسٮف املؽىع ث٫ ٤ٕ٦ٮ٦ة، كإ٧٩ة يسٮف ٠ؾلٟ .. إذا ٚى٢ (ثً ٤َ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٫ا ٤َ ٧ُ ٬ْ َٞ ) -9

املؽيع ٦ة يؽٔي٫ ممة خيذ٤ٙ ث٫ ا٣٘ؿض، ٤ٚٮ ادىع دي٪ة ٦س٤ية أك ٦ذٞٮ٦ة .. كصت ذ٠ؿ اجلجف 
ظيٮاف .. كصت ككاجلٮع كا٣ٞؽر كالىٛح املؤزؿة يف ا٣ٞي٧ح، أك ٔي٪ة د٪ٌجٍ ثةلىٛةت؛ ٠عجٮب 

ذ٠ؿ اجل٭ح كابلرل كالك١ح ك٦ة دذٮٝٙ ٦ٕؿٚذ٫ ٤ٔي٫  كوٛ٭ة ثىٛةت الك٥٤، أك ٔٞةرا .. كصت
 ؛ ألف األظاكـ ختذ٤ٙ ثؾلٟ.٨٦ احلؽكد

٨٦ ادلاعكل وٮرا ال ينرتط ٚي٭ة اتلٛىي٢، ٝةؿ الن٭ةب أف إمةرة إىل  (اِْلً ََغ )كٝٮهل/ 
، (4)«ٝؽ أ٩َه ثٌٕ٭٥ الىٮر املكتس٪ةة ٨٦ امرتاط ا٥٤ٕ٣ إىل ٦ةاح وٮرة كوٮردني»الؿمٌل/ 

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.296، 7/997) مٮقٔٮ

( 7139احلةز٥ )، كٝةؿ/ إق٪ةد ٬ؾا احلؽير صيؽ، كوعع٫ ( ٨ٔ أيب مٮىس 5955) ال١ربلا٣جكةيئ يف ( 2)
ك٦ؽار احلؽير يؿصٓ إىل ق٧ةؾ ث٨ ظؿب ، كالىعيط ٨ٔ ق٧ةؾ ث٨ (/ 7/214) ا٢٤ٕ٣ٝةؿ ادلارُٝين يف  كاذل٬يب.

 .ظؿب مؿقبل، ٨ٔ اجليب 
 ابليضٮرمكال دؿصيط ثـيةدة م٭ٮد ألظؽ٧٬ة، كال ثؿص٤ني ىلع رص٢ كامؿأدني؛ ل٧١ةؿ احلضح يف ا٣ُؿٚني. ( 3)

(2/728.) 

 (.4/399) أقىن املُة٣تظةميح ( 4)
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 ٧ٚ٪٭ة/
يسٮف امل٤ُٮب ٨٦ ادلٔٮل ٦ذٮٝٛة ىلع دٞؽيؿ ا٣ٞةيض؛ ٠ؽٔٮل الـكصح أك ا٣ٞؿيت  أف -

 اجلٛٞح.
 «.أكىص يل مٮرزٟ بيشء»دٔٮل الٮويح؛ ٠أف يٞٮؿ/  -
 دٔٮل اإلٝؿار هل بيشء. -
ظىت يٞٮؿ/   ، أك ر٬٪٫ل٧٤ؽىع ٤ٔي٫، ٚبل تك٧ٓ دٔٮل ٬جح يشء (ثً ٤َ ؾِ ٢ْ ا مُ ٫َ جُ ٬ْ كَ )وَ  -2

 .«أك الؿا٨٬ كٝجٌذ٫ ثإذف الٮا٬ت»
ْ  نُ ٬ْ كَ )وَ  -3 َْ َعٰ ػي ٥ُ ال ل٥ تك٧ٓ دٔٮاق، كل٥ « .. ٝذ٫٤ أظؽ ٬ؤالء»؛ ٤ٚٮ ٝةؿ/ (٨ًايي َٓ ٤ُ  ٩ِ يْ ٢َ  

، ٚإف ٩س٢ أظؽ٥٬ (9).. ٫٤ٚ أف حي٤ٛ٭٥ ىلع ٗري ٦ٕني حي٤ٙ أظؽ ٦٪٭٥، إال إف اكف ٬٪ةؾ لٮث
 أف حي٤ٙ أي٧ةف ا٣ٞكة٦ح. ٧٤ؽيع؛ ٤ٚىلع ٦ٕني .. اكف لٮزة

ْ  ٦َ ٤ِ  ُُك   نُ ٬ْ كَ )وَ  -4 ْ وَ  ِعْ ػي ٥ُ ال َْ َعٰ ػي ٥ُ ال  َل  ِب  ؽْ ضَ  ْيَ دَ  ٩ِ يْ ٢َ  
َ
مك٧٤ة أك ذ٦ية اكف ؛ ثأف (َلُ  انَ ٤َ  أ

٪ة ال ظؿبية ٣حف ٠ؾلٟ؛ ٣ٕؽـ ا٣زتا٫٦ األظاكـ. َّ٦ ؤى  أك ٦ٕة٬ؽا أك مي
، ٚبل تك٧ٓ دٔٮل ويب كدل٪ٮف كال ادلٔٮل ٤ٔي٭٧ة إال أف (ْيِ َٙ َكي ا ٤ُ ٥َ ٫ُ جُ ٬ْ كَ )وَ  -5

دسٮف ز٥ ثح٪ح، ٥٤ٕٚ أف ٠ٮف ادلٔٮل ال دىط ىلع حنٮ الىيب إ٧٩ة ٬ٮ ثة٣جكجح ٤ُ٣ت اجلٮاب 
 ٦٪٫ ك٤َت حت٤ي٫ٛ، كإال .. ٚتك٧ٓ؛ إلٝة٦ح ابلح٪ح ٤ٔي٫.

 ٬َ ْْ دَ  ثِ يَ اَٛ ٨َ ٤ُ  مُ ػَ َْ )وَ  -6
ُ
َ ؽَ عْ ٰى أ ، ٤ٚٮ ادىع ىلع كاظؽ ا٩ٛؿادق ثة٣ٞذ٢ ز٥ ادىع ىلع (ا٫َ ٰى ل

 .. ل٥ تك٧ٓ دٔٮاق اثلة٩يح، كال ي٧س٨ ٨٦ ا٣ٕٮد إىل األكىل. آػؿ رشًلح ٚي٫ أك ا٩ٛؿادا ث٫
 .. لاكف أكىل كأم٢٧، كاهلل أ٥٤ٔ. كلٮ رشط إماكف وعح ادلٔٮل

 ثٞٮهل/ (2)٧ْ٩٭ة ثٌٕ٭٥ٝؽ ك
َى ُدُعللللللللُة  شمللللللللرمو   ِ لللللللل      مِ ُ لللللللل   ِلُكلللللللل

  
 ُتِفِصللللللللللللللللَُلٍُا ُمللللللللللللللللُ  إِلللللللللللللللللُ     ُوُتُ للللللللللللللللَِ     

   

                                        
 (.4/99) أقىن املُة٣ت( 1)
 (.5/913ظةميح اجل٢٧ ىلع رشح امل٪٭ش ) (2)
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 تمُناِقُضلللللللللللللللللللٍُا ُدُعلللللللللللللللللللُة  تمُ اِ رمُ لللللللللللللللللللا  َأالَّ

  
 ُتِكِلَللللللللوم ُكللللللللَر ُوُ ِفلللللللل م  ِلُ للللللللُرِ  ِلللللللللل ى     

   

 رتستيب البييات:د

ِ وَ ) ُـ ذَ إ ،  «٦ة دٞٮؿ؟»املؽىع ٤ٔي٫/  ا٣ٞةيض .. قأؿتلٮٚؿ رشكَ٭ة الكةثٞح  (ىٰ ٬َ ْْ الّ  ِج َٓ ٥ِ ا 
  نْ إِ َ٘ )

َ
ْ  ؽي َٛ أ َْ َعٰ ػي ٥ُ ال ؛ ألف اإلٝؿار ظضح (9)٤ٔي٫ إدمةاعظس٥ ث٧ٌ٧ٮف ادلٔٮل ..  (٩ِ يْ ٢َ  
 ) ؛ ملة دٞؽـ يف ثةب اإلٝؿار،(2)إدمةاع

َ
  وْ أ

ُ
اكؼ  (اكَ ؼَ َ٘ )..  ٨٦ ٝج٢ املؽيع (ثٌ ٨َ ح  ةَ  ٩ِ يْ ٢َ َْ  ْج ٥َ يْ رِ أ

؛ لؤلد٣ح ال١سرية اآلمؿة ثةإلم٭ةد كاالقتن٭ةد ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح، (3)إدمةاعأيٌة كظس٥ ٤ٔي٫ 
كػ٤ٛةا٫، كاملك٧٤ني ىلع مؿ ا٣ٕىٮر، كال ٔربة ثي٧ني ، كزجٮت ا٣ٌٞةء ثةبلح٪ةت ٨ٔ اجليب 

 .؛ ٣ٞٮة ابلح٪ح ىلع اإل٩سةر(4)امل٪١ؿ ٦ٓ كصٮد ابلح٪ح إدمةاع
؛ (5)إدمةاع املؽىع ٤ٔي٫ ي٧ني اإل٩سةر (َٗ ٢َ ضَ )يٞؿ كل٥ يس٨ ل٧٤ؽيع ثح٪ح ..  (إِلي وَ ) -
٬َاُ٪٣ْ »/ ٣ٞٮهل  ْْ ٭ انلياُس ةَِػ ٍَ ْٓ َع ٧َاٌس .. ل٬َْ ُح ْم٬َال٣٫َُْ َلدي

َ
، َو١َِس٦ي اْل٥ََِي لََعَ ِد٤َاَء رَِساٍل َوأ

٢َْي٩ِ  َْ َع  ِعْ »، كيف ٣ِٛ/ (6)«ال٥ُْػي ٧َْسؽَ  ،َو١َِس٦ي اْْلَح ٨ََث لََعَ ال٥ُْػي
َ
، كألف (7)«َواْل٥ََِي لََعَ ٦ْ٤َ أ

 صة٩ت املؽىع ٤ٔي٫ ٝٮم ثأو٢ ثؿاءة اذل٦ح ٚة٠ذٌق ٦٪٫ ثةحل٧ني.
 ؛ ل٤عؽير الكةثٜ.(8)ٚيضت ىلع ا٣ٞةيض اقذعبلؼ اخلى٥ إذا ٤َج٫ املؽيع إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.7/529) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 2)  (.7/597) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 3)  (.263، 7/991) مٮقٔٮ

ح اإلدمةع( 4)  (.7/223) مٮقٔٮ

ح (، 257، 256)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)  (.419، 7/987) اإلدمةعمٮقٔٮ

 .( ٨ٔ اث٨ ٔجةس 9799(، كمك٥٤ )4552ابلؼةرم )( 6)

(، كاألبلةين 9/451) ابلؽر، اث٨ امل٨ٞ٤ يف (2/281) حتٛح األظٮذم( كوعع٫ اجلٮكم ٧٠ة يف 29219ابلي٭َق )( 7)
 (.9938) اإلركاءيف 

ح اإلدمةع( 8)  (.7/992) مٮقٔٮ
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رَّل  احلة٣ٙ يف ي٧ي٪٫؛ ثأف ٩ٮل  ع٤ِّٙ ل٤ؼى٥، ٤ٚٮ كى كدٕذرب ٩يح ا٣ٞةيض أك املعس٥ ال٧ي
/ ؛ ٣ٞٮهل (9)كال د٪٫ٕٛ اتلٮريح إدمةاع ػبلؼ ّة٬ؿ ال٤ِٛ .. ل٥ يؽٚٓ إز٥ احل٧ني ا٣ٛةصؿة،

ِٗ  اْل٥َُِي لََعَ »  ، كتل٤ٕٜ ظٜ اخلى٥ ثي٧ي٪٫.(2)«جِييِث ال٥ُْْفَخْط٢ِ
ٚإذا ظ٤ٙ املؽىع  ٤ٔي٫ .. قُٞخ املُةبلح ظةال، كل٥ يكٍٞ احلٜ، ٤ٚٮ أثؽل املؽيع ثٕؽ 

 ذلٟ ظضح .. ق٧ٕخ.
 .(3)كلٮ ظ٤ٙ اخلى٥ ٝج٢ اقذعبلؼ احلةز٥ أك املعس٥ .. ل٥ دىط ي٧ي٪٫ إدمةاع

، (4)ث٧عي ظٜ اهلل ٠ـ٩ة كرشب مخؿ كرسٝح إدمةاعكال حي٤ٙ امل٪١ؿ يف احلؽكد املذ٤ٕٞح 
٫ ٨ٔ اإلٝؿار .. ٚأكىل  ث٢ يسذًق ثإ٩سةرق؛ ألف احلؽكد دؽرأ ثةلنج٭ةت، كأل٫٩ إذا ٝج٢ رصٔٮ

 أف يٞج٢ ٦٪٫ اإل٩سةر.
ٰ اْْلَ )كحي٤ٙ امل٪١ؿ  أم/ ا٣ُٞٓ كاجلــ ىلع ٢ٕٚ ٩ٛك٫ إزجةدة أك ٩ٛية، أك ٢ٕٚ ٗريق  (ج  لََعَ

كاهلل ٣ٞؽ ثٕذ٫ »ٚيٞٮؿ يف ابليٓ كالرشاء ٦سبل يف اإلزجةت/ إزجةدة؛ لك٭ٮ٣ح االَبلع ىلع ذلٟ، 
، كيف إزجةت «كاهلل ٦ة امرتيذ٫»، أك/ «كاهلل ٦ة ثٕذ٫»، كيف اجلٌق/ «امرتيخ ثسؾا»، أك/ «ثسؾا

 .«ثةع زيؽ ٧ٔؿا زٮب٫ ثسؾاكاهلل ٣ٞؽ »٢ٕٚ ٗريق/ 
ا٢َ ٍْ ًيا ٤ُ ْٙ جَ  ٩ِ ِٞ ٬ْ ٢ُ ٥ْ مَ  ْيِ دَ وَ  هِ ْيِ دَ  ٠ِ ْٓ ِ٘  ِْفِ جَ  إِلي ِفْ )  ُ غَ يُ ذَ )، ٗري ٦ٞيؽ ثـ٦ةف كماكف (ًٜ  يي

ة/  (ج  اْْلَ ) احل٤ٙ ىلع (ْيَ بَ  كاهلل ٦ة »أم/ ا٣ُٞٓ؛ ٠أف يٞٮؿ الٮارث ل٧٤ؽيع ىلع املٮرث ًٝؿ
خ أيب دي٪ةرا خ »؛ ٠أف يٞٮؿ/ (٣ِ ٢ْ ِٓ ا١ْ  ِْفِ جَ ) احل٤ٙ ىلعثني (وَ )، «أًٝؿ كاهلل ال أ٧٤ٟٔ أًٝؿ

؛ لك٭ٮ٣ح ٚيع٤ٙ ٚي٫ النؼه ىلع ابلخ..  ثـ٦ةف أك ماكف أ٦ة اجلٌق املعىٮر، «أيب دي٪ةرا
خ أثةؾ دي٪ةرا يٮـ ٠ؾا حبرضدٟ»اإلظةَح ث٫، ٠أف يٞٮؿ/  خ »، ٚيٞٮؿ/ «أًٝؿ كاهلل ٦ة أًٝؿ

                                        
ح اإلدمةع( 1)  (.7/919) مٮقٔٮ

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9653مك٥٤ )( 2)

ح اإلدمةع( 3)  ( كذ٠ؿ أف اث٨ دي٧يح ٝةؿ ثإصـاا٭ة إذا ريض ث٭ة اخلى٥، كظاكق ٨ٔ أمحؽ.7/481) مٮقٔٮ
ح اإلدمةع( 4)  (.7/393) مٮقٔٮ
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 .«حبرضيت أيب يٮـ ٠ؾا دي٪ةرا
، أك ا٦ذ٪ة٫ٔ ٨ٔ احل٧ني ثٕؽ «أ٩ة ٩ةلك»املؽىع ٤ٔي٫ ٨ٔ احل٧ني ثٞٮهل/  (٠َ سَ ٧َ  نْ إِ َ٘ ) -

َ سَ ضَ )..  ٤َت ا٣ٞةيض
ْ
ِ  ٣ُ ازِ ٣ ال ْ  ْيَ ٥ِ اْلَ  دي رَ وَ ، ِلِ ٬ْ ُٟ ٨ُ ة ٰ ال املؽيع ثٕؽ  (َٗ ٢َ ضَ  نْ إِ َ٘  ؛ِعْ ػي ٥ُ لََعَ

ـْ )..  ذلٟ ؛ أل٫٩ ملة ٩س٢ امل٪١ؿ ٨ٔ احل٧ني .. ًٕٙ صة٩ج٫، كٝٮم صة٩ت (9)٦ة اداعق (ٚي طَ خَ ا
احل٧ني يف ا٣ٞكة٦ح، كألف ٤ٔي٫ ٢٧ٔ  املؽيع، ٚٞج٢ ٝٮهل ٦ٓ ي٧ي٪٫، كًل٧ة رد اجليب 

 .(2)الك٤ٙ
ٚإف ل٥ حي٤ٙ املؽيع ي٧ني الؿد كال ٔؾر هل .. قٍٞ ظ٫ٞ ٨٦ احل٧ني كاملُةبلح؛ إلٔؿا٫ً 

 ث٫، ٚإف أثؽل ظضح ثٕؽي .. ق٧ٕخ. ٨ٔ احل٧ني، كال يكٍٞ ظ٫ٞ يف املؽىع

 :ٰ ىَوِعالدَّ ُةَزِوَص

  /ثِ طَ يْ طِ ٰى الهي ٬َ ْْ الي  ةُ رَ ٬ْ َن )
َ
 ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ

َ
  ِعْ دي / أ

َ
ْ أ   ن 

َ
 ثَ ائَ ا ٤ِ ؼَ و ٪َٰ ؽٍ ٥ْ خَ  ثِ ٤ي ذِ  ِفْ  ٚر طِ خَ ـْ أ

ِ ًتا عَ ٪َ ذَ  ارٍ ٨َ حْ دِ  َ  ٩ُ ٤ُ ؾَ ٢ْ يَ وَ  ،٩ِ خِ ٤ي ذِ   ِفْ الًّ ضَ  ٍّ يْ تِ ٤َ  ٦َ ٥َ ٬ًَك ثَ ُٟ ْف ًها مَ ال   ٣ُ يْ ٢ِ ْف ت
ٰ
ِ َذ ِ  َٝ ل  ، وَ ِلي إ

َ
ِ ٍَ ا ٤ُ ٧َ أ  َلُ  ٌب ا١

 ِ  ة
ٰ
ِ َؼ   هُ ؽْ ٥ُ ، ذَ ٌّ ٨ِ خَ ٥ْ مُ  ٬َ ٪ُ ، وَ َٝ ل

َ
َ ٫َ حر أ

ْ
ِ  ٣ُ ازِ ا ال ِ  ٩ِ ٥ِ يْ ٢ِ ْف تَ ة  .«(َلي إ

 :ِةَلِنِهالتَّ ًِِيِنَي ُةَزِوُص

ْ – ػِ ا٪ِ اللي  َّ ٤َ  ْيِ ٥ِ اْلَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )  -ثِ ٢َ ٥ِ ْٟ الي  ْيَ ٥ِ يَ  /اةِ ٥ي َف ٥ُ ال
َ
ِ ػِ ا٪ِ كَ  ةِ ادَ ٫َ كَ  ػَ ْٓ بَ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ  ه

ِ  اللِ وَ »/ ٩ِ ٢ِ يْ ػِ ْٓ تَ وَ  َ  يْ ػِ ا٪ِ كَ  ني إ ِ ، وَ ٌق ادِ َه ل َ ن  إ ِ  ٌٚ طِ خَ ْف ٥ُ  ل ٰ خَ ؼَ َٟ ١ ، كال ثؽ ٨٦ اتلٕؿض «(وؽٍ ٥ْ ا لََعَ
 لىؽؽ النة٬ؽ؛ أل٩٭ة ٨٦ دذ٧ح احلضح، خببلؼ ي٧ني االقذْ٭ةر.

                                        
ٝؿار ث٧ضؿد احل٧ني ٨٦ ٗري اٚذٞةر إىل ظس٥، كال يك٧ٓ ثٕؽ٬ة دٔٮل ث٧كٍٞ؛ ٠أداء كإثؿاء؛ ألف ي٧ني الؿد اكإل( 1)

 ىلع املٕذ٧ؽ.

 (.799) ٠ٛةيح األػيةر، (2/726) مٮَأ ٦ةلٟ( 2)
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 :اِزََِظِتاالِض ًِِيِنة َيَزِوُص

ظ٤ٙ املؽيع ي٧ني ..  ، كزجخ املةؿ ٤ٔي٫(9)إذا ادىع مؼه ىلع اغات ث٧ةؿكذلٟ أ٫٩ 
ٝج٢ أف حيس٥ هل ا٣ٞةيض؛ خلبل يسٮف ٝؽ أداق أك أثؿأق أك أػؾ ٨٦ ظ٫ٞ ٦ة يٞٮـ  (2)االقذْ٭ةر

 ٦ٞة٫٦.
ْ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  أنَ  /ارِ ٫َ ِْ خِ ـْ اِل  ْيِ ٥ِ يَ  ةُ رَ ٬ْ ُن )ك ٰ ٤َ ٨َ حْ دِ  ٦َ يْ ْشِ ِْ  ِعْ ػي ٥ُ ال ُ َٓ  حُ َل  ٦ْ اًرا لََعَ  ٦ْ خَ  ُب 

ِ َٖ ا١ْ ، وَ ِب  لهي َك  ؛٩ِ فِ ْٙ جَ   ٫َ ٢ِ يْ ػِ ْٓ تَ وَ  ثِ ٨َ ح  اْْلَ  ػَ ْٓ بَ -ٰى وَ ػْ َٓ ا١ْ  ثِ اَ٘ َف مَ  َق ٬ْ َ٘  ِب ائ
َ
، ٩ِ ٢ِ يْ ػِ ْٓ تَ وَ  ػِ ا٪ِ اللي  وِ ا، أ

ِ  اللِ وَ »/ -ثِ ٢َ ٥ِ ْٟ الي  ْيِ ٥ِ يَ وَ  ِ اًرا ذَ ٨َ حْ دِ  ٦َ يْ ْشِ ِٓ ا١ْ  ني إ ِ  نٍ َل ُ٘  ثِ ٤ي ذِ  ِفْ  ثٌ خَ اة  ، وَ نَ  اْل َلٰ إ
َ
 ٩ُ ٤ُ ؾَ ٢ْ يَ  ٩ُ ٧ي أ

 َ ِ ٫َ ٥ُ يْ ٢ِ ْف ت ِ ، وَ  َلي ا إ   َل ن  إ
َ
  .«(ًضاادِ َٛ  يْ دِ ٬ْ ٫ُ كُ  ِفْ  ٣ُ ٢َ ْْ  أ

ت  ز٥ إف اكف ل٧٤ؽىع ٤ٔي٫ ٦ةؿ ظةرض .. أػؾ ا٣ٞةيض ل٧٤ؽيع ظ٫ٞ ٦٪٫، كإال، كٗر
 هل.املؽيع ثأف يسذت ا٣ٞةيض إىل ٝةيض ثرل املؽىع ٤ٔي٫ .. ٠ذت 

 كال يٞج٢ ٠ذةب ٝةض إىل ٝةض آػؿ إال ثٕؽ م٭ةدة مة٬ؽي٨ ٦ٕؽ٣ني ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض
 .امل١ذٮب إحل٫ا٣ٞةيض ال١ذةب ٔ٪ؽ ث٧ة يف  ىلع ا٣ٞةيض الاكدت ين٭ؽاف (3)امل١ذٮب إحل٫

كاالٔذ٧ةد ىلع ٦ة ين٭ؽ ث٫ الن٭ٮد، كاملٞىٮد ثةل١ذةب اتلؾ٠ؿة، ظىت لٮ ًةع ال١ذةب، أك 
 .٦ة ٚي٫ .. كصت ا٢٧ٕ٣ بن٭ةدد٭٧ةا٧٩ىح، أك م٭ؽا خببلؼ 

ٚإذا كو٢ ال١ذةب إىل ا٣ٞةيض اآلػؿ كم٭ؽ الن٭ٮد ث٧ة ٚي٫ .. كصت ٤ٔي٫ ا٣ٌٞةء ث٫ 

                                        
 ابليضٮرمال ي٪عرص احلس٥ ىلع ا٣٘ةات يف املةؿ ث٢ الرشط أال يسٮف يف ظٜ حمي هلل ٠عؽ أك دٕـيؿ. ( 1)

(2/791.) 

 ابليضٮرميه ي٧ني حي٤ٛ٭ة املؽيع ثٕؽ وعح ظضذ٫ اظذيةَة ل٤٘ةات ٚٞؽ يؽيع إذا ظرض أمؿا حتى٢ ثؿاءد٫. ( 2)
(2/718.) 

حنرتط يف م٭ٮد ال١ذةب كاحلس٥ ّ٭ٮر ٔؽاتل٭٥ ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض امل١ذٮب إحل٫، كال دثجخ ٔؽاتلي٭٥ ٔ٪ؽق ثذٕؽي٢ ٚ( 3)
٤ٚٮ زبذخ ث٫ ٔؽاتل٭٥ .. ثلبذخ ثٞٮهل٥، كالنة٬ؽ ال يـِق ؛ ألف ال١ذةب إ٧٩ة يثجخ ثٞٮهل٥؛ ا٣ٞةيض الاكدت إية٥٬

 ٩ٛك٫.
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 ٦ة ل٥ يس٨ يف ظؽ. (9)إدمةاع

                                        
ح اإلدمةع(، 254)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  (.7/83) مٮقٔٮ
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 .إذا َةر كاقذ٢َّٞ  .ٔذٜ ا٣ٛؿخ /٨٦ ٝٮهل٥ (ُل َل ْٜ خِ ـْ / اِل ثً َٖ ١ُ  ُٚ خْ ِٓ ا١ْ )
ِ َشْ وَ ) ِ َل  ِم  آدَ  ٦ْ خَ  ق  الؽ   ثُ ا١َ زَ ًًع/ إ ِ  ٤َ َلٰ  إ ِ ؽر َٜ تَ  ٍٝ ال  .(اَلٰ َٓ تَ   اللِ َلٰ ًبا إ

ك٦ة ثٕؽ ٝٮهل )الؿؽ( ٝيٮد بليةف الٮاٝٓ، ال لبلظرتاز؛ ألف إزا٣ح الؿؽ ال يسٮف إال ٨ٔ 
 آدَل ٚ٘ريق ال يٮوٙ ثةلؿؽ.

كٝٮهل/ )دٞؿبة( ٣حف رشَة ٚيىط ٔذٜ الاكٚؿ ك٨٦ ل٥ يؿد اتلٞؿب إىل اهلل، ٚ٭ٮ بليةف 
 ، أك بليةف ٦ة يججيغ أف يسٮف ٤ٔي٫ ا٣ٕذٜ.ا٣٘ة٣ت ٨٦ ٔذٜ املك٧٤ني

ًَ ٱـَََل ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (9)كا٣ٕذٜ ٩ةٚؾ ك٬ٮ ٝؿبح ٦٪ؽكب إحل٭ة إدمةاع َخَط آ  11 ىبَػَلَتثَ ٱ رب ٌَ َو
ا  ٌَ َرىَٰم  دب

َ
َٚ َرَرَتًث »/ ، ك٣ٞٮهل ]ابلرل[ ﴾13ـَمُّ َرَرَتٍث  12 ىبَػَلَتثُ ٱأ ْخَخ

َ
َٚ الُل ..  ُمْف٥َِ٢ثً ٦ْ٤َ أ ْخَخ

َ
أ

ؽِْس٩ِ  َٙ
ِ ْي٬ًا ٦َِ٤ انليارِ، َضَّتي َ٘ؽَْس٩ُ ة ُْ ْي٬ٍ ٩ُ٨ْ٤ِ  ُْ  .(2)«ةُِس٠  

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِٚ خْ ِٓ ا١ْ  نُ َك رْ أ
 ، ك٬ٮ ا٣ٕجؽ املعؿر.(ٌٚ يْ خِ َْ ) -9
ر.(ٌٚ خِ ْٓ ٤ُ وَ ) -2 عؿِّ  ، ك٬ٮ الكيؽ ال٧ي
 أك ٦ة يٞٮـ ٦ٞة٫٦.، ك٬ٮ ٣ِٛ (ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -3

                                        
 ابليضٮرم(، 2/588) اإلٝ٪ةع(، 724) ٠ٛةيح األػيةر(، 9199) حتٛح ال٤جيت(، 726)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

(2/753.) 

 .( ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 9519(، كمك٥٤ )6795ابلؼةرم )( 2)
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 :ِلِيِتَعاِل ُطِسَغ

 ِٚ يْ خِ َٓ ا١ْ  ُط َشْ )
َ
ِ  َٚ ٢ي َٓ خَ  حَ لي / أ ؛ ثأال يذ٤ٕٜ ث٫ ظٜ (٩ُ َٓ يْ بَ  ُّ ٨َ ٥ْ حَ  -ٍٚ خْ ِْ  ْيُ دَ - مٌ زِ َل  ٚي ضَ  ٩ِ ة

أوبل، أك د٤ٕٜ ث٫ ظٜ صةاـ اكملٕةر، أك د٤ٕٜ ث٫ ظٜ الزـ ك٬ٮ ٔذٜ اكملكذٮدلة، أك ٗري ٔذٜ ال 
ا٣ٕجؽ املؿ٬ٮف ىلع  ٔذٜي٧٪ٓ ثي٫ٕ اكملؤصؿ، خببلؼ ٦ة إذا د٤ٕٜ ث٫ ذلٟ؛ ٠ؿ٨٬، ٚبل يىط 

 دٛىي٢ ٚي٫.

 :ِلِتِعُنُغُسِوُط اِل

( ْ ْوُط ال  /(ثٌ َف َخْ  ِٚ خِ ْٓ ٥ُ ُشُ
9- ( 

َ
ِ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ِ ا١ ؛ ٤ٚحف هل أف يٕذٜ م٤ٟ ٗريق ث٘ري ٩يةثح، كلٮ ٫ٞ٤ٔ ث٫١٤٧؛ (ثِ تَ رَ ٢ؽي ًك ل

 «.ٚأ٩خ ظؿإذا م١٤ذٟ .. »٠أف يٞٮؿ/ 
 وَ ) -2

َ
ِ سَ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ حمضٮر ٤ٔي٫ بك٫ٛ أك كدل٪ٮف ك (9)ويب؛ ٚبل يىط ٔذٜ (ِف َصر الي  ؾَ ائ

 .٤ٚف
 وَ ) -3

َ
  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

َ
ِ ٪ْ أ ؛ ٚبل يىط ٔذٜ مؿيي خمٮؼ ٦ة يـيؽ ىلع ز٤ر ٦ةهل، كال (ِع َُبر ٢خي ًل ل

ٜي   .ٝةرصو  ٔجؽى  كيلٍّ  ٔذ
 .امل٪٭شا٠ذًق ث٭ؾا .. ألٗىن ٧ٔة ٝج٫٤، ٧٠ة ا٠ذًق ث٫ يف كلٮ 

 وَ ) -4
َ
  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

َ
ِ ٪ْ أ  ؛ ٚبل يىط ٔذٜ ٦جٕي، كماكدت كإف أذف هل قيؽق.(ءِ َل ٬َ ٢ْ ًل ل

 وَ ) -5
َ
ٚبل يىط ٔذٜ م١ؿق ث٘ري ظٜ، أ٦ة امل١ؿق حبٜ؛ ٠أف ينرتم ؛ (اًراخَ ُمْ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 ٔجؽا برشط ا٣ٕذٜ كا٦ذ٪ٓ ٦٪٫ ٚأكؿق ٤ٔي٫ .. ٚإ٫٩ يٕذٜ؛ أل٫٩ إ٠ؿاق حبٜ.
 كأدتل٫ ٠سرية. ،(2)إدمةاعكال ينرتط اإلقبلـ ٚيىط ٔذٜ الاكٚؿ 

                                        
ٮز» (/733)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)  .«كأدمٓ لك ٨٦ أظِٛ ٔ٪٫ ىلع أف ٔذٜ الىيب ال جيى

ح اإلدمةع( 2)  (.6/444) مٮقٔٮ
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 :ِلِتِعاِل ِةَػِيِص ُطِسَغ

ُ  ٌَ ْٙ / ١َ ِٚ خْ ِٓ ا١ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي  ك٬ٮ رصيط كًل٪ةيح. ،(٩ِ ة
 ٨٦ ا٣ٕذٜ كاتلعؿيؿ (9)ٚةلرصيط/ ٦ة ال حيذ٢٧ ّة٬ؿق ٗري ا٣ٕذٜ، ك٬ٮ األ٣ٛةظ املنذٞح

، أك/ «١ٛ٦ٮؾ الؿٝجح»، أك/ «ظؿ»، أك/ «حمؿر» /أك ،«٦ٕذٜ»، أك/ «أ٩خ ٔذيٜ»ػ، ٠كٟٚ الؿٝجح
 .؛ لٮركد٬ة يف الرشع ث٭ؾ املٕىن«١١ٚخ رٝجذٟ»

؛ أل٫٩ ال يٛ٭٥ ٦٪٫ ٗريق (2)ا٣ٕذٜ كإف ل٥ يٞىؽ إيٞة٫ٔ، ٚيٞٓ كال حيذةج الرصيط إىل ٩يح
كال ٚؿؽ يف ٔ٪ؽ اإلَبلؽ ٚ٭ٮ ٝٮم يف ٩ٛك٫ ٥٤ٚ حيذش إىل دٞٮيذ٫ ثةجليح، كال ٔربة ثجيح ٗريق، 

 ٬ةزؿ.صةدٍّ ك٬ؾا ثني 
ريق ٟى يل ٤ٔيٟ»٠ٞٮؿ الكيؽ ٣ٕجؽق/ ، (3)كال١٪ةيح/ ٦ة اظذ٢٧ ا٣ٕذٜ ٗك ال ق٤ُةف »، «ال م٤

 .ذلٟ، كحنٮ «يل ٤ٔيٟ
كإف اظذٛخ ث٫ ٝؿي٪ح؛ الظذ٧ةهلة ٗري ا٣ٕذٜ ٚبل يىط ث٘ري ٩يح كال يسٮف ٔذٞة إال ثةجليح، 

 ٚبل ثؽ ٨٦ ٩يح اتل٧يزي.

 :ِلِتِعاِل ُةَزِوُص

 ِٚ خْ ِٓ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ ِ ػِ تْ َٓ ١  »/ ه

َ
  ،«َٝ خُ ْٜ خَ خْ أ

َ
 «َٝ حُ رْ ؽي ضَ » /وْ أ

َ
 » /وْ ، أ

َ
 «ؽي ضُ  َج ٧ْ أ

َ
 » /وْ ، أ

َ
 َج ٧ْ أ

 .«(ٌٚ يْ خِ َْ 
ـي اتلرصؼكإذا أٔذٜ  ثٕي ٔجؽق ٦ٕي٪ة؛ ٠ؿص٫٤ كيؽق، أك مةإة؛ ٠ج٫ٌٕ ك٩ى٫ٛ  صةا

 مٮرسا اكف الكيؽ أك الكيشء ٦٪٫ .. ٔذٜ ٤ٔي٫ دمي٫ٕ 
ى
ي ٨ٍ٦ً ؛ أل ة هلى يىن ًٞ ٜى مى ٍخذى

ى
بلن أ فَّ رىصي

                                        
 أ٦ة املىةدر .. ٤ٚحكخ ٨٦ الرصيط؛ أل٩٭ة ال د٤ُٜ ىلع النؼه إال ثذأكي٢.( 1)

ذٜ كل٥ يٕؿؼ ٦ٕ٪ةق، أك قجٜ إحل٫ لكة٫٩، أك ظاكق ٥ٕ٩ ال ثؽ ٨٦ ٝىؽ الرصيط ملٕ٪ةق؛ حلؼؿج حنٮ أٔضِل د٤ِٛ ثة٣ٕ( 2)
 ، كٝؽ دٞؽـ حنٮق يف ا٣ُبلؽ.«ٔجؽم ظؿ ٨٦ رصااط ا٣ٕذٜ»٨ٔ ٗريق، أك ٥٤ٕ٦ يؿيؽ اتل٧سي٢، ٚيٞٮؿ ٦سبل/ 

 ٚإف اكف ال٤ِٛ ال حيذ٢٧ ا٣ٕذٜ .. ل٥ يٞٓ كإف ٩ٮاق.( 3)
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ٮؿي اهللً  ةؿى رىقي ٞى ، ذى ٤٧ٍيٮؾو ٌٝ »/ مى ي  .(9)«ُ٪٬َ ُضؽي ُكر٩ُ، ١َحَْؿ للِ َشِ

ٌّٜ ٨٦ املٮاالة، كأو٤٭ة (ثُ اةَ ؽَ َٜ ا١ْ  /ثً َٖ ١ُ )ال٬ََْلُء   ، كيه/ املٕةك٩ح كاملٞةربح.منذ
ُْ َشْ وَ ) ْ  اُل وَ ا زَ ٫َ تُ بَ ـَ  ثٌ بَ ٬ْ ُه ًًع/  ِ  ِٚ يْ رِ الؽي  ٦ِ َْ  ِٝ ٢ْ ٥ِ ال ، ٚبل يثجخ الٮالء بكجت آػؿ (ِٚ خْ ِٓ ا١ْ ة

 ٗري اإلٔذةؽ؛ ٠إقبلـ مؼه ىلع يؽي٫.
ًب ٱ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛(2)زةثخ ثةإلدمةع كظس٥ الٮالء ُْ ُغٔ كبَصُػ ِغَِد  دب

َ
َٔ أ ُْ ًب  ِٓ ِ ِ  ٱٓأِلةَآن ـَإِن  هللَّ

ًب ِِف  ُُُٰس ـَ ًب ـَإِخب ُْ ٔٓاْ َءاةَآَء ٍُ يَ ًب َتػب َِ ٱىَّ ًب   ّلِي حِٰلُس ـَ ٌَ ل٦ْ٥َِ  إِجي٥َا ال٬َلَءُ »/ ، كٝٮهل [5]األظـاب/  ﴾َو
 َٚ ْخَخ

َ
  .«أ

، ٚبل يجذٌق ث٪ٛي٫ اك٣جكت؛ ل٤عؽير الكةثٜ، كقٮاء (3)إدمةاعكالٮالء ٨٦ ظٞٮؽ ا٣ٕذٜ 
اكف ا٣ٕذٜ اػذيةرية ٦٪ضـا، أـ ٤ٕ٦ٞة ثىٛح، أك ثسذةثح ثأداء اجلضٮـ، أك ثذؽثري، أـ ٝ٭ؿية؛ 

 اكقتيبلد، أك م٤ٟ أو٢ أك ٚؿع؛ ٧ٕ٣ٮـ احلؽير الكةثٜ.

 :الُءَواِل َُُل ُتُبِجَي ًَِم

ْ  ُج تُ ثْ يَ )ك ِ  ءُ َل ٬َ ال ْ  ٩ِ خِ تَ َه َْ وَ )٩ٛك٫؛ ل٤عؽير الكةثٜ،  (ِٚ خِ ْٓ ٥ُ ٢ْ ل ِ  ْيَ تِ ه  َٓ خَ ٥ُ ال  ة
َ
؛ اكث٪٫ (٣ْ ٫ِ فِ ُٙ جْ أ

 .(4)املٕذٜ كأػذ٫ كزكص٫ إدمةاع٠ج٪خ  ؛دكف قةاؿ الٮرزحكأثي٫ كإػٮا٫٩ ٨٦ أثي٫، 
ذٞةا٫.  كال دؿث املؿأة ثةلٮالء إال ٨٦ مؼه ثةرشت ٔذ٫ٞ أك ٨٦ أكالدق ٔك

                                        
 كوعع٫ األبلةين.. ( ٨ٔ أقة٦ح كادل أيب امل٤يط 3933(، أثٮ داكد )21796أمحؽ )( 1)

 (.2/765) ابليضٮرم(، 2/596) اإلٝ٪ةع(، 727) ٠ٛةيح األػيةر(، 331)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)
 (.735)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)

ل٧٤ٮىل املٕذٜ يٮـ  كأدمٕٮا ىلع أ٫٩ إذا ٦ةت الٮيل املٕذٜ كال كارث هل كال ذك رظ٥، كأف»(/ 339)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)
٧ٚةهل ذل٠ٮر كدل املٕذٜ دكف إ٩ةز٭٥، ألف ا٣جكةء ال يؿز٨ ٨٦ الٮالء إال ٨٦ ..  أكالدا ذ٠ٮرا كإ٩ةزةي٧ٮت الٮيل املٕذٜ 

 .«أٔذ٨ٞ، كأٔذٜ ٨٦ أٔذ٨ٞ، كا٩ٛؿد َةككس، ٚٞةؿ/ دؿث ا٣جكةء
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ِ  مُ ػي َٜ حُ )ك ِ ٬َ َٙ ة ِ ػِ ائ ْ  ه ِ يَ ضَ  ِفْ  ُٚ خِ ْٓ ٥ُ ال ِ  نُ ٬ْ سُ حَ  ٣ي ، ثُ ٩ِ اح ْ  ثِ تَ َه َٓ ١ ِ  ِٚ خِ ْٓ ٥ُ ال ِ َتْ ة ِ  ِفْ  ٣ْ ٫ِ تِ حْ ح ِ رْ إ ؛ ٧٠ة (٩ِ ذ
 )دٞؽـ يف دؿديت ٔىجةت اإلرث، 

َ
َ  انِ ٤َ ػي َٜ يُ ذَ  ٩ُ ٨َ ابْ وَ  خَ إِلي اْل

ْ
ٰ ال أل٩٭٧ة ٬٪ة ىلع األّ٭ؿ؛  (ػ  لََعَ

كابل٪ٮة ٦ٞؽ٦ح ىلع األثٮة، خببلؼ اإلرث ثة٣جكت،  ،كاجلؽ ثأثٮد٫يؿزةف ثب٪ٮد٭٧ة أليب املٕذٜ، 
ٚإف اجلؽ ينةرؾ األخ؛ المرتا٠٭٧ة يف اإلدالء إىل امليخ ثةألب، كل٥ دٕذرب ٝٮة ابل٪ٮة يف اإلرث؛ 

 .(9)إلدمةع الىعةثح ىلع ٔؽـ دٞؽي٥ األخ ىلع اجلؽ ٚرشؾ ثح٪٭٧ة
 ٫ ز٥ ٔىجذ٫، ك١٬ؾا.ًٞ ٦ٕذً  ٜي ز٥ ٦ٕذً ٫ ز٥ ٔىجذ٫، ٞي ٚإف ل٥ يس٨ ل٧٤ٕذٜ ٔىجح .. ٧ٕٚذً 

 :الِءَواِل ُهِهُح

ِ )اكتلٕىيت ( ُب يْ ِه ْٓ الي  ُضْس٣ُ ال٬ََْلءِ/) ُل٥ٌَْث  ال٬ََْلءُ »/ ؛ ٣ٞٮهل (2)إدمةاع( ِب َف ا١جي ة
  ِفْ )كذلٟ  ،(3)«َكُْط٥َِث ا١جيَفِب 

َ
  ثِ َٓ بَ رْ أ

َ
 / (اءَ يَ كْ أ

ِ  ِث رْ اْلِ ) -9 دٕىيجة إف ل٥ دٮصؽ ٔىجح نكت إدمةاع؛ ٧٠ة دٞؽـ يف ، ٚريث املٕذٜ ٔذي٫ٞ (٩ِ ة
 املٮارير.

ْ  ثِ يَ َل وِ )وَ  -2 ، ٚيٌل املٕذٜ دـكيش ٔذيٞذ٫ ٔ٪ؽ ٔؽـ أكحلةء ا٣جكت إدمةاع؛ ٧٠ة (ِز يْ وِ ا١َتي
 دٞؽـ يف اجلاكح.

 ، ٚيذع٢٧ املٕذٜ ديح اخلُأ كمج٭٫ ٨ٔ ٔذي٫ٞ؛ ٧٠ة دٞؽـ يف ادليةت.(ثِ يَ ال   ٠ِ ٥ر َتَ )وَ  -3
ِ  ةِ َل َن )ك ا٣٘ك٢، (ِفْ  مِ ػر َٜ الي )وَ  -4

ْ
 ؛ ٧ٕ٣ٮـ احلؽير الكةثٜ.(ةِ ازَ ٨َ ال

ِ ) ٚٮااؽ الٮالء (ُج تُ ثْ  حَ َل وَ ) ِْ  ٩ِ يْ ٜ  طِ خَ ْف ٥ُ ل  ؛ ٣ٞٮة ا٣جكت.(ِب َف ا١جي  ثِ تَ َه َْ  ػَ ْٜ ذَ  ػَ ٨ْ إِلي 

                                        
 (.2/779) ابليضٮرما٩ْؿ  (1)

 (.333)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)

٣حف »(/ 92389(، ٣س٨ ٝةؿ ابلي٭َق )4951اث٨ ظجةف )، كوعع٫ (، ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ 5/268) األـالنةِٚع يف ( 3)
 ابلؽر٧٠ة يف  اتل٭ؾيتأػؿص٫ ا٣ُربم يف  ، كٝؽ صةء ثإق٪ةد وعيط ٨ٔ اث٨ أيب أكىف «ثىعيط

(9/797). 
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  ِب اِٛ ٬َ َْ  ِفْ  ؽُ َِ / انلي ثً َٖ ١ُ  ْيُ بِ ػْ الي )
ُ
أم/ اتلأم٢ ٚي٧ة يٕٞج٭ة كيرتدت ٤ٔي٭ة، أك ص٢ٕ  (رِ ٬ْ مُ اْل

 اليشء دثؿ يشء.
ِ ٤َ  ٦ْ ٤ِ  ٍٚ خْ ِْ  ُٚ يْ ٢ِ ْٓ ًًع/ تَ َشْ وَ ) ِ  ٍٝ ال ْ ة  .احليةة ؿي ثي دي قِل ثؾلٟ ألف املٮت ، (ِت ٬ْ ٥َ ال

 .، كٝؽ اكف يف اجلة٤٬يح كأٝؿق اجليب (9)كاتلؽثري مرشكع إدمةاع

ٌَُنِزَأ  :ِسِيِبِدالتَّ ا

( 
َ
 /(ثٌ ذَ َل ذَ  ْيِ بِ ػْ الي  نُ َك رْ أ
9- ( َ٤ ِ  .(ٌٝ ال
 .(ٌٚ يْ رِ رَ وَ ) -2
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -3

ط  ادرَ  ور  
 ش 

 

 ال

 

 ب  دَ ادر   ك
 
 :ر

( ْ ْوُط ال ِ ٥َ ُشُ ْ  ِٝ ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ؽِ ة  ػَ ٥ُ ال
 كلٮ ممزيا.؛ ٚبل يىط دؽثري ويب (غُ ٬ْ ٢ُ اْْلُ ) -9
 مك٤ٮبة ا٣ٕجةرة.كلٮ ثإذف كحل٭٧ة؛ أل٩٭٧ة ؛ ٚبل يىط دؽثري دل٪ٮف، (٠ُ ْٜ َٓ ا١ْ وَ ) -2
 ؛ ٚبل يىط دؽثري م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -3

 ؛ اكلٮويح.كيىط ٨٦ قٛي٫ ك٤ٛ٦ف ك٦جٕي كق١ؿاف كٌلٚؿ
 
ر
  ط  َش

 
 الر

 

 قر ق
 
 ب  دَ ادر   ق

 
 :ر

ْ  ِٚ يْ رِ الؽي  ُط َشْ ) َٞ ؽِ ةي ػَ ٥ُ ال   ْيَ دَ  ٩ُ ٧ُ ٬ْ / 
ُ
؛ ٚبل يىط دؽثري٬ة؛ أل٩٭ة تكذعٜ ا٣ٕذٜ بيشء (َلٍ وَ  م  أ

 املةؿ، كاملؽثؿ يٕذٜ ٨٦ اثل٤ر.رأس دٕذٜ ٨٦ ، كاتلؽثري ك٬ٮ االقتيبلدأٝٮل ٨٦ 

                                        
 ابليضٮرم(، 2/611) اإلٝ٪ةع(، 728) ٠ٛةيح األػيةر(، 2/9915) حتٛح ال٤جيت(، 588)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

(2/771.) 
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 كيىط دؽثري ماكدت ك٤ٕ٦ٜ ٔذ٫ٞ ثىٛح، كيٕذٜ ثةألقجٜ ٨٦ األمؿي٨.
 
ر
  ط  َش

 

 غَ قر ص

 

 در الت   ة
 
 ب

 

ر
 :ر

ُ  ٌَ ْٙ / ١َ ْيِ بِ ػْ الي  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ ) ِ  ؽُ ِٓ ْل ي أ٩خ ظؿ »، ك/ «أ٩خ ٦ؽثؿ»، ك/ «دثؿدٟ»؛ ٠ٞٮهل/ (٩ِ ة
 .«إذا ٦خ .. ٚأ٩خ ظؿ»، ك/ «ثٕؽ مٮيت

، كال يىري ٦ؽثؿا ظىت يؽػ٢ «إف دػ٤خ ادلار .. ٚأ٩خ ظؿ ثٕؽ مٮيت»؛ حنٮ/ كيىط ٤ٕ٦ٞة
 ادلار ٝج٢ مٮت قيؽق، ٤ٚٮ ٦ةت ٝج٢ ادلػٮؿ .. ٚبل دؽثري كال ٔذٜ.

 :ِسِيِبِدالتَّ ُةَزِوُص

 ْيِ بِ ػْ الي  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ / أ ِ ػِ تْ َٓ ١  »/ ه

َ
 «ِتْ ٬ْ مَ  ػَ ْٓ بَ  ؽي ضَ  َج ٧ْ أ

َ
 .«(َٝ حُ ؽْ ةي دَ » /َلُ  َل ٬ْ ُٜ حَ  وْ ، أ

 :ِسبََّدُناِل ِلِيِقالسَّ ُهِهُح

ْ  ِٚ يْ رِ الؽي  ٣ُ سْ ضُ )  /(ؽِ ةي ػَ ٥ُ ال
الؿؽ اذلم ل٥ دىج٫  أم/ اخلةله (٦  ِٜ ا١ْ  ػِ تْ َٓ ا١ْ  ٣ُ سْ ضُ / ػِ ي  الفي  اةِ يَ ضَ  ِفْ )أف ظ٫٧١  -9
ِ  ٩ِ يْ ذِ  ُف َصر الي ) أم/ الكيؽ (٩ُ ٢َ َ٘ ) ؛ةكال ٦ٞؽ٦ةد٭ ظؿيح مةاجح ٤ٚكيؽق اقذؼؽا٫٦،  ،(٦ِ ٪ْ الؽي  ْيِ َٖ ة

َ وَ ) ،(9)كاقذ٘بلهل، كهل االقذ٧ذةع ثةملؽثؿة إدمةاع ِ  ٬ْ ل ْ  ٠ُ يْ ؾِ ا يُ ٥َ ة ح،  ؛(َٝ ٢ْ ٥ِ ال ٠جيٓ، ك٬جح ٦ٞجًٮ
ري ذلٟ ٨٦ اتلرصٚةت املةحلح املـي٤ح ل٤٧٤ٟ؛ أل٫٩ ثةتلؽثري ل٥ خيؿج ٨ٔ م٫١٤  كإوؽاؽ، ٗك

ةؿه ٚيذرصؼ ٚي٫ درصؼ املبلؾ يف أمبل٠٭٥؛ ٚٞؽ  ي ٦ى ٨ٍ هلى ى٥ٍ يىسي ي ل ة هلى ٦ن ٗيبلى ةًر  ٩ٍىى
ى
٢ه ٨٦ًى اأٍل ثَّؿى رىصي دى

ٮؿي اهللً ٫ي رىقي ٔى جىة رٍييقي، ذى  .(2) دى
الؿ٨٬ ؛ الظذ٧ةؿ مٮت الكيؽ ٚضأة، ٚيٛٮت كأ٦ة ر٨٬ املؽثؿ .. ٚإ٫٩ ال يىط كلٮ ىلع ظةؿٍّ 

 ثٕذ٫ٞ.
ِ  ٠ُ ٍُ تْ حَ ) ظير درصؼ درصٚة يـي٢ امل٤ٟ .. ٚإ٫٩(وَ ) ؛ أل٫٩ كٝخ املٮت ل٥ (ْيُ بِ ػْ الي  ٩ِ ة

                                        
 .«كا٩ٛؿد الـ٬ؿم ٚٞةؿ/ ال جيٮز ذلٟ، كأدمٕٮا ىلع أف الؿص٢ يىيت كحلؽد٫ إذا دثَّؿ٬ة»(/ 593)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

 .( ٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل 977(، كمك٥٤ )6796ابلؼةرم )( 2)
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 يىةدؼ م٫١٤. 
ل٥ »، أك/ «أث٤ُخ اتلؽثري»، أك/ «رصٕخ ٨ٔ اتلؽثري»كال يج٢ُ اتلؽثري ثة٣ٞٮؿ؛ ٠ٞٮهل/ 

 قيؽق.٠كةاؿ اتل٤ٕيٞةت الىعيعح؛ أل٫٩ د٤ٕيٜ ٔذٜ ثىٛح يه مٮت ، «أدثؿؾ
 وَ ) -2

َ
ِ  ٩ُ ٧ي أ كال يٕذٜ إال ثٕؽ مٮت الكيؽ إدمةاع، ٧ٔبل برش٫َ،  (َٚ خَ خَ ..  ػُ ي  الفي  اَت ا ٤َ ذَ إ

 .(9)إدمةاع
إف ػؿج ، كإف كٝٓ اتلؽثري يف الىعح، ٚ(2)ثٕؽ ادلي٨ إدمةاع (ِد ٢ُ الر  ٦َ ٤ِ ) يٕذٜ أ٫٩ك -3

ٚإف أصةز الٮرزح .. ٔذٜ ِك٫ أيٌة، كإف ل٥  ؛ف اكف أكرث ٨٦ اثل٤ركإ .. ٔذٜ ِك٫، ِك٫ ٨٦ اثل٤ر
ٍٮد٫ًً كذلٟ ؛ ٔذٜ ٦٪٫ ثٞؽر ٦ة خيؿج ٨٦ اثل٤رجيزيكا ..  ٪ٍؽى مى ًٔ ي  ٤٧ٍيٮًًلنيى هلى ٜى ًقذَّحى مى ٍخذى

ى
بلن أ فَّ رىصي

ى
 أ

ٮؿي اهللً  اعى ثًً٭٥ٍ رىقي ٥ٍ، ٚىؽى رٍيى٬ي ةؿه دى ي ٦ى ٨ٍ هلى ى٥ٍ يىسي زنة، ثي٥َّ ل زبٍلى
ى
٥ٍ أ ٬ي

ى
أ َـّ ٜى ، ٚىضى ٍخذى

ى
٥ٍ، ٚىأ عى ثىحٍ٪ى٭ي ٍٝؿى

ى
أ

ا ًؽيؽن ي ٝىٍٮالن مى ٝىةؿى هلى ، كى حن ٕى ٍربى
ى
ؽَّ أ رى

ى
، كىأ  ، كأل٫٩ دربع ٤ٕ٦ٜ ثةملٮت أمج٫ الٮويح.(3)ازٍجىنٍيً

َ وَ  ٣ر / اليي ثً َٖ ١ُ  ثُ اةَ خَ ِٟ ا١ْ )
ْ
 .(ُّ ٥ْ ال

ِ  ٍٚ خْ ِْ  ػُ ْٜ ًًع/ خَ َشْ وَ ) ِ ٫َ ِِ ْٙ ٢َ ة ِ  ٣ٍ شي ٨َ ٤ُ  ٍض ٬َ ِٓ ا ة  َ٘  ْيِ ٥َ شْ ٨َ ة
َ
ألف ٚي٭ة ٥ً  ق٧يخ ثؾلٟ؛ (َثَ كْ أ

 .جن٥ إىل جن٥
ح إدمةاعكال١ذةثح ٝؿبح  ََ ٱوَ ﴿؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ (4)مرشٔك ِي ا َميََهجب  ىبِهَتَٰب ٱيَببَخُؾَٔن  َّلَّ ٍَّ ِم

ا   ى ًب َخۡيب ِٓ ًب ذِي ُخ ٍب ًب إِنب َغيِ ُْ ًب ـَََكحُِتٔ ُُِس يبَؿٰ
َ
 .، كأظةدير ٦٪٭ة ٝىح ثؿيؿة [33]اجلٮر/  ﴾خ

كال جتت؛ خلبل يذ٢ُٕ أزؿ امل٤ٟ كدذعس٥ امل٧ةحلٟ ؛ حلر الرشع ٤ٔي٭ة، كيه مكذعجح

                                        
 (.592)ر٥ٝ  اإلدمةع( 1)

 «.مرسكؽ كاث٨ صجري، ٚٞةال/ ٨٦ رأس املةؿكا٩ٛؿد  كأدمٕٮا أف املؽثَّؿ خيؿج ٨٦ اثل٤ر.» (/599)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)

 .( ٨ٔ ٧ٔؿاف ث٨ ظىني 9668مك٥٤ )( 3)
 (.2/776) ابليضٮرم(، 2/614) اإلٝ٪ةع(، 579)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)
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 ىلع املةل١ني.

ٌَُنِزَأ  :ِةاَبَتِهاِل ا

( 
َ
  ثِ اةَ خَ ِٟ ا١ْ  نُ َك رْ أ

َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

 .(ػٌ ي  ـَ ) -9
 .(ٌٚ يْ رِ رَ وَ ) -2
 .(ٌض ٬َ ِْ وَ ) -3
 .(ثٌ َٖ يْ ِن وَ ) -4

 
 
ط  الس ور  

 ق  ش 

 

 ؽَ ادر   د

 

 ات
 
 :ب

ْوُط ) ْ  ػِ ي  الفي  ُشُ ِ َك ٥ُ ال  /(ثٌ ذَ َل ذَ  ِب ح
 ؛ ٚبل دىط ٨٦ م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل ) -9
 وَ ) -2

َ
؛ ٚبل دىط ٨٦ ويب كدل٪ٮف كحمضٮر ق٫ٛ أك ٤ٚف؛ أل٫٩ كإف أػؾ (عُ َُبر الي  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ

ة ٨٦ ا٣ٕجؽ ىلع ٔذ٫ٞ .. ٚ٭ؾا ا٣ٕٮض ٨٦ ٦٪ةٚٓ ا٣ٕجؽ كأككةث٫ كالكيؽ ي٤٧ٟ ٦٪ةٚٓ ٔجؽق  ًٔٮ
 ١ٚأ٫٩ ثةع ٦ةهل ث٧ةهل.كأككةث٫، 

 وَ ) -3
َ
ْ  ثُ يي ٢ِ ٪ْ أ ؛ ألف ال١ذةثح دٛيض إىل ا٣ٕذٜ كيتج٫ٕ الٮالء، ٚبل دىط ٨٦ ماكدت (ءِ َل ٬َ ال

 كإف أذف هل قيؽق، كال ٨٦ ٦جٕي؛ أل٩٭٧ة ٣حكة أ٬بل ل٤ٮالء.
 
 
ط  الر ور  

 ش 

 

 قر ق
 
 اتَ ؽَ ادر   ق

 
 :ب

ْوُط الؽي ) ْ  ِٚ يْ رِ ُشُ  / (ثٌ ذَ َل ذَ  ِب حَ َك ٥ُ ال
 ؛ ٚبل دىط ٠ذةثح ويب كال دل٪ٮف.(ُٗ يْ ْكِ الي ) -9
 ؛ ٚبل دىط ٠ذةثح م١ؿق.(ارُ يَ خِ عْ اِل وَ ) -2
 وَ ) -3

َ
ِ  َٚ ٢ي َٓ خَ  حَ لي أ ؛ ٚبل دىط ماكدجح ا٣ٕجؽ املؿ٬ٮف أك املؤصؿ؛ ألف األكؿ (مٌ زِ َل  ٚي ضَ  ٩ِ ة

٦ة يٮيف ث٫ ٦ٕؿض ل٤جيٓ، كال١ذةثحي د٧٪ٓ ٦٪٫، كاثلةين مكذعٜ امل٪ٕٛح؛ ٚبل يذٛؿغ ال٠تكةب 
 اجلضٮـ.
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ط  ع ور  
 وَ ش 

 
 الر  ض

 

 ابَ تَ ؽ

 

 :ة

( ِْ ْوُط    ثِ اةَ خَ ِٟ ا١ْ  ِض ٬َ ُشُ
َ
 /(ثٌ َٓ بَ رْ أ

9- ( 
َ
ح كال (اًل ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ ؛ ٚبل يىط ث٘ري ٦ةؿ، ٠لكت ٥٤ٕ٦ كرسصني؛ أل٩٭ة ٦ٕةًك

ة مٮوٮٚة أك ٦٪ٕٛح؛ حنٮ/  اكدبذٟ ىلع أف ختؽ٦ين »دىط ث٘ري ٦ةؿ، كقٮاء اكف ٩ٞؽا أك ًٔؿ
 «.م٭ؿا ٨٦ اآلف، كدي٪ةر دأيت ث٫ ثٕؽ ا٩ٌٞةء الن٭ؿ

 وَ ) -3
َ
ٔ٪ؽ٧٬ة ٝؽرا كصجكة ك٩ٮاع كوٛح؛ أل٫٩ ٔٮض يف اذل٦ح  (٤ًا٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

 ؛ ألف اجل٭٢ ث٫ ٨٦ ا٣٘ؿر.ٚةمرتط ٚي٫ ا٥٤ٕ٣ ثؾلٟ اكلك٥٤
 وَ ) -4

َ
أم دي٪ة؛ ٚبل يىط ىلع ٦ٕني؛ ألف ا٣ٕجؽ ال ي٤٧ٟ األٔيةف ظىت  (ًل سي ؤَ مُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ

ِ )يٮرد ٤ٔي٭ة ا٣ٕٞؽ، كيٕذرب أف يسٮف   َلٰ إ
َ
 ألف اجل٭٢ ث٫ ٗؿر يٛيض إىل ا٣زناع. ؛(مٍ ٬ْ ٢ُ ْٓ ٤َ  ٠ٍ سَ  أ

 وَ ) -5
َ
ِ شي ٨َ ٤ُ  نَ ٬ْ سُ يَ  نْ أ  َ٘  ْيِ ٥َ شْ ٨َ ٥ًا ة

َ
حلعى٫٤ كيؤدي٫، ٚبل دىط ظة٣ح كلٮ اك٩خ ٦ٓ  (َثَ كْ أ

؛ ألف املأزٮر ٨ٔ الك٤ٙ الىعةثح ٨٧ٚ ثٕؽ٥٬ ٝٮال كٕٚبل إ٧٩ة ٬ٮ اتلأصي٢ كل٥ (9)٦جٕي
، كلٮ صةز .. ل٥ يذٛٞٮا ىلع دؿًل٫ ٦ٓ ٦ة ٚي٫ ٨٦ مى٤عح دٕضي٢ (2)يٕٞؽ٬ة أظؽ ٦٪٭٥ ظة٣ح

اكدبذٟ ىلع دي٪ةري٨ لك »، ٦سةؿ اجلض٧ني أف يٞٮؿ/ (3)ا٣ٕذٜ، كجيٮز ثأكرث ٨٦ جن٧ني إدمةاع
ىلع ث٪ةء داري٨ يل »، أك/ «ر٤َني ٨٦ زيخ لك يٮـ ر٢َ»، أك/ (4)«يٮـ دي٪ةرلك »، أك/ «م٭ؿ دي٪ةر

 .(5)ٚإذا أدا٬ة اكم٤ح ىلع ٦ة دٕةٝؽا ٤ٔي٫ .. ٚٞؽ ٔذٜ إدمةاع، «لك م٭ؿ دارا
كدىط ث٪ض٧ني ٝىريي٨؛ ٠كةٔذني؛ إلماكف ا٣ٞؽرة ٤ٔي٫، اكلك٥٤ إىل ٦ٕرس يف ٦ةؿ ٠سري 

                                        
ٚيٞٓ ، «أٔذٞذٟ ثأ٣ٙ»٥ٕ٩ ي١٧٪٫ الٮوٮؿ إىل ذلٟ ث٘ري ال١ذةثح ٠أف يٞٮؿ ا٣ٕجؽ لكيؽق أٔذٞين ثأ٣ٙ ٚيٞٮؿ/ ( 1)

 ٚيىط كي٤ــ األ٣ٙ. «ثٕذٟ ٩ٛكٟ ثأ٣ٙ»ا٣ٕذٜ كي٤ــ األ٣ٙ، أك يٞٮؿ هل/ 

(/ كاػذ٤ٛٮا ٢٬ ٤ٔذ٫ ادجةع الك٤ٙ؟ أك ٔضـ املاكدت ٨ٔ اثل٨٧ يف احلةؿ؟ ٚي٫ كص٭ةف 2/9919) حتٛح ال٤جيت( 2)
 يججين ٤ٔي٭٧ة مكةا٢.

 (.731) ٠ٛةيح األػيةر( 3)

 (.2/616) اإلٝ٪ةع( 4)

 (.581)ر٥ٝ  اإلدمةع( 5)
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 إىل أص٢ ٝىري؛ ٠كةٔح .. ٚإ٫٩ وعيط.
 
ر
  ط  َش

 

 غَ قر ص

 

 الر  ة

 

 ابَ تَ ؽ

 

 :ة

 ثِ اةَ خَ ِٟ ا١ْ  ثِ َٖ يْ ِن  ُط َشْ )
َ
ِ  نَ ٬ْ سُ حَ  نْ / أ ُ  ٍَ ْٙ ٢َ ة ِ  ؽُ ِٓ ْل ي خمذه ث٤ِٛ ال١ذةثح ال يىط  ، ك٬ٮ(ا٫َ ة

، كٝجٮال؛ ٠ػ/ «أ٩خ ماكدت ىلع ٠ؾا ٦٪ض٧ة إىل ٠ؾا كًلؾا»، أك/ «اكدبذٟ»؛ إجيةثة؛ ٠ػ/ ث٘ريق
 «.ٝج٤خ ذلٟ»

 :ِةاَبَتِهاِل ُةَزِوُص

  /ثِ اةَ خَ ِٟ ا١ْ  ةُ رَ ٬ْ ُن )
َ
ِ  ػٌ يْ زَ  َل ٬ْ ُٜ حَ  نْ أ ِ ػِ تْ َٓ ١ ٰ دِ  َٝ خُ بْ حَ َك »/ ه  ِفْ  ٦ِ يْ ؽَ ٫ْ كَ  ِفْ  ا ِلْ ٥َ ٫ُ ُٓ ذَ ػْ حَ  ٦ِ يْ ارَ ٨َ حْ لََعَ

  نْ إِ َ٘  ؛ارٌ ٨َ حْ دِ  ؽٍ ٫ْ كَ  ُُك  
َ
 َ٘ ..  ا ِلْ ٥َ ٫ُ خَ حْ دي أ

َ
 .«(ُج ٢ْ تِ َٛ »/ ػُ تْ َٓ ا١ْ  َل ٬ْ ُٜ يَ ، ذَ «ؽي ضُ  َج ٧ْ أ

 :ِةاَبَتِهاِل ُهِهُح

 /(ثِ اةَ خَ ِٟ ا١ْ  ٣ُ سْ ضُ )
ْ ) ا٣ٕجؽ (ُٚ خْ ِْ ) -9 ِ  ِب حَ َك ٥ُ ال  ة

َ
ْ  ِّ يْ ََجِ  اءِ دَ أ ؛ ٚإذا أدل دميٓ ٦ة ٤ٔي٫ قٮل ا٣ٞؽر (الِ ٥َ ال

٢َْي٩ِ ٦ْ٤ِ  َكحَُب ال٥ُْ »/ ؛ ٣ٞٮهل الٮاصت ظ٫ُ ٔ٪٫ .. ٔذٜ، كال يٕذٜ ٝج٢ ذلٟ َْ َخْتٌػ ٤َا ةيَِقَ 
٥َا »/ ، كٝٮهل (9)«٤َُكحَبَخ٩ِِ دِْرَ٪٣ٌ  حر

َ
َواٍق .. أ

َ
ةَ أ َشَ َْ اَ٪ا إِلي  دي

َ
ورِييٍث َ٘أ

ُ
ِٗ أ ْ١

َ
٬حَِب لََعَ أ ُٞ ٤َُكحٍَب 

ةَ َد٧َاجَِي .. َذ٬َ٫ُ َخْتػٌ  َشَ َْ اَ٪ا إِلي  دي
َ
٬حَِب لََعَ ٤ِائَِث دِي٨َاٍر، َ٘أ ُٞ ٥َا ٤َُكحٍَب  حر

َ
، كإذا (2)«َذ٬َ٫ُ َخْتٌػ، وَأ

ٓ ٔ٪٫ الكيؽ محبة .. ٔذٜ ثأداء ٦ة ٔؽاق.  ًك
  ٠َ تْ رَ ) أم ل٤ٕجؽ (ا َلُ ٪َ ػِ ْٜ خَ  ظِ ْف َ٘  ازُ ٬َ سَ وَ ) -2

ٰ
ِ َذ كهل دٕضزي  ،ىلع األداء ٦ٓ ا٣ٞؽرة (َٝ ل

 ةال٦ذ٪ةع ٨ٔ ال١كت كلٮ ٦ٓ ا٣ٞؽرة ٤ٔي٫.ث٩ٛك٫ 

                                        
(، 9/742) ابلؽر، كوعع٫ اث٨ امل٨ٞ٤، كظك٪٫ اجلٮكم ٧٠ة يف ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 3926( أثٮ داكد )1)

 كاألبلةين.

، كوعع٫ اث٨ ظجةف ( ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿك 2599(، كاث٨ ٦ةص٫ )9261(، كا٣رت٦ؾم )3927( أثٮ داكد )2)
 (، كاذل٬يب.2863(، كاحلةز٥ )4329)
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ِ  هِ ازِ ٬َ سَ  مُ ػَ َْ وَ ) -3 ثٕؽ لـك٦٭ة؛ أل٩٭ة ٔٞؽت حلِ ماكدج٫ ال حل٫ْ ٚاكف ٚي٭ة  (ػِ ي  ٢في ل
ِ ) ،اكلؿا٨٬  إ

  ٦ْ خَ  ػُ تْ َٓ ا١ْ  ؾَ شَ َْ  نْ إِلي
َ
ْ  اءِ دَ أ ؛ ٤٤ٚكيؽ ا٣ٛكغ ٧٠ة يٛكغ ابلةآ إذا ٔضـ (الِ ٥َ ال

ٗري الٮاصت يف اإليذةء،  (9)ي٧ذ٪ٓ ٨ٔ أداء اجلض٥ أك ث٫ٌٕ ٔ٪ؽ املع٢املنرتم ٨ٔ اثل٨٧، أك 
 ٤٤ٚكيؽ ظيجبؾ ٚكؼ٭ة؛ تلٕؾر ا٣ٕٮض ٤ٔي٫.

ْ  ِفْ  ػِ تْ َٓ ا١ْ  ِف َصر حَ  ازُ ٬َ سَ وَ ) -4 ِ  الِ ٥َ ال احلةو٢ ٫٤ٚ اتلرصؼ يف املةؿ  (٩ِ يْ ػَ يَ  ْيَ بَ  يْ اذلي
، كهل أف ي٪ٜٛ ممة يف يؽق ىلع ٩ٛك٫ ثةملٕؿكؼ (2)ثسكج٫؛ ٠جيٓ كرشاء كإجيةر اقذٞبلال إدمةاع

، ك٣حف ل٤كيؽ ثيٓ ٦ة يف يؽ ماكدج٫، كال إٔذةؽ ٔجؽق، كال دـكيش أ٦ذ٫، كال اتلرصؼ (3)إدمةاع
 يف يشء ممة يف يؽق؛ أل٫٩ ٫ٕ٦ اكألص٪يب.

ِ )ك٣حف ل٤ٕجؽ أف يذرصؼ إال ثةملى٤عح، ٚيذرصؼ  ؛ ٚبل ي٭ت (ؽَ ٍَ  عَ َل وَ  ٩ِ يْ ذِ  عَ َُبر  تَ ا َل ٥َ ة
٤ٕٜ ظٜ الكيؽ ث٫، ٚٞؽ يٕضـ كال ي٭ؽم كال يذىؽؽ كال يربئ ٨ٔ دي٨ إال ثإذف الكيؽ؛ تل

 .٩ٛك٫ ٚيٕٮد ٬ٮ كأمٮاهل م٤اك ل٤كيؽ
أك رشاء أك اقتبضةر ثأكرث ٨٦  ك٣حف هل أف حيةيب يف ثيٓ أك إصةرة ثأ٢ٝ ٨٦ ز٨٧ املس٢،

ز٨٧ املس٢، كال ثيٓ دي٪ة، كال إٝجةض الك٤ٕح ٝج٢ ٝجي اثل٨٧، كال إٝجةض اثل٨٧ ٝج٢ ٝجي 
 الك٤ٕح، إال ثإذف الكيؽ.

 ٥ٕ٩ لٮ أ٬ؽم هل َٕةـ ٚأك٢ ٦٪٫ كبَق ٦ة ل٥ جتؿ ا٣ٕةدة ثبي٫ٕ .. ٫٤ٚ أف ي٭ج٫؛ ل٤ٕؿؼ.
  ِّ ْ٘ دَ  ُب ٬ْ سُ وُ وَ ) -5

َ
ٰ الفي  لٍ ٬ي ٥َ خَ ٤ُ  ٠  َٛ أ ِ  ػِ ي  لََعَ َِ ﴿٣ٞٮهل دٕةىل/  ٝج٢ ا٣ٕذٜ؛ (ػِ تْ َٓ ٢ْ ل ٌّ  ً ُْ َوَءاحُٔ
ًب   ِٓي َءاحَىُٰس اِل ٱهللِ ٱَّلَّ  ) ،[33]اجلٮر/  ﴾ٌَّ

َ
احلٍ أكىل ٨٦ ادلٚٓ؛ ألف ا٣ٞىؽ اإلاع٩ح ك (٩ُ ٨ْ خَ  ٩ِ ٍ  ضَ  وْ أ

، كاألكىل أف يسٮف احلٍ يف اجلض٥ األػري؛ ىلع ا٣ٕذٜ، كيه حمٞٞح يف احلٍ مٮ٬ٮ٦ح يف ادلٚٓ

                                        
 ابليضٮرم( ٤ٚٮ اقذ٧٭٫٤ بليٓ ٔؿض، أك إظٌةر ٦ةهل .. كصت إ٦٭ةهل حلبي٫ٕ، كهل أال يـيؽق ىلع زبلزح أيةـ. 1)

(2/617.) 

 (.581)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)

 (.581)ر٥ٝ  اإلدمةع( 3)
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 أل٫٩ أٝؿب إىل ا٣ٕذٜ.

( ْ   / ِهَ ةُ َلَ ٬ْ خَ ْف ٥ُ ال
َ
ِ  ةٌ ؽي ُٕ  ٩ِ يْ ذِ  ُب ا َتِ ٤َ  ْج َٓ ىَ وَ  ِتْ ا١ي  ثُ ٤َ اْل ُ ٪َ ػِ ي  َـ  الِ تَ ضْ إِ ة

ْ
 .(ؽ  ا ال

 .أك منرتًلح أك حمؿ٦ة هل أك مـكصحأك حمؿ٦ح كلٮ ظةاٌة  ٚٞٮجلة/ )األ٦ح(
كٝٮجلة/ )٦ة جتت ٚي٫ ٗؿة( ٬ٮ ٦ة اكف ٚي٫ وٮرة آدَل كلٮ ػٛيح يٕؿٚ٭ة أ٢٬ اخلربة، 

، ٚبل دىري أـ كدل؛ أل٫٩ ال يٞةؿ هل «تلؼ٤ٞخلٮ دأػؿت .. »خببلؼ ٦ة لٮ ٝةؿ أ٢٬ اخلربة/ 
 ظيجبؾ/ كدل.

ٮ٩ة مك٧٤ة أك اكٚؿا، كلٮ ٦جٌٕة كقٛي٭ة كدل٪م٢٧ ٦ة لٮ اكف كٝٮجلة/ )قيؽ٬ة احلؿ( 
 ، كأػؿج املاكدت كم١ؿ٬ة

 ال يٞةؿ/ املجٕي ٣حف أ٬بل ل٤ٮالء ١ٚيٙ يىط إيبلدق؟ ألف الؿؽ ا٩ذَه ث٧ٮد٫.

 :ِةَدَلِوَتِطُناِل ُهِهُح

ْ  ٣ُ سْ ضُ )  /(ةِ َلَ ٬ْ خَ ْف ٥ُ ال
9- ( 

َ
ؿى  ؛ ملة ركم ٨ٔث٧ٮت الكيؽ (ِهَ  ُٚ خِ ْٓ ا تَ ٫َ جي أ ٧ى فَّ اجلَّيًبَّ اث٨ًٍ خي

ى
ًٓ  / أ يٍ ٨ٍ بى جىَهى خى

ٝىةؿى /  ًد ، كى ٍكالى
ى
ةًت اأٍل ٭ى مَّ

ي
يِّ »أ ة قى ٓي ثً٭ى ىٍكذى٧ٍذً ٍث٨ى ، ي رَّ الى ييٮى ، كى نٍبى الى ييٮ٬ى ٨ى ، كى ٍٕ جى يًّةالى حي ـى ظى ا ة دى ة ٦ى ٬ى ، ؽي

ةه  ؿَّ ةتى .. ٚىيًهى ظي ا ٦ى إًذى
س٧ةف(2)، كوط ٨ٔ ٧ٔؿ(9)«ٚى ٤ي٫ األا٧ح  (4)، كاث٨ ٧ٔؿ(3)، ٔك ، ٔك

                                        
(، كاخلُيت، 29765كرصع٫، كرصط املٮٝٮؼ أيٌة ابلي٭َق ) ز٥ ركاق مٮٝٮٚة ٨ٔ ٧ٔؿ (، 4247( ادلارُٝين )9)

جؽ احلٜ، كرصط اث٨ ا٣ُٞةف املؿٚٮع ٧٠ة يف 813) اتل٪ٞيطكاذل٬يب يف   (.756-755) ابلؽر(، ٔك

 (.2/776( ٦ةلٟ )2)

 (.22191( اث٨ أيب محجح )3)
 (.93228( ٔجؽ الؿزاؽ )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 415  415 

٧ًٍؿك ث٨ًٍ احلىةرًًث ، (9)كظيك إدمةاعاألربٕح،  /   كيف ظؽير خى ٮؿي »ٝىةؿى ة دىؿىؾى رىقي   اهلل٦ًى
٫ي  ، كىًقبلىظى ةءى ٌى ٤ىذى٫ي ابلىيٍ ٍ٘ حٍبنة، إًالَّ بى الى مى حن كى ٦ى

ى
الى أ ا كى جٍؽن الى خى الى ًدي٪ىةرنا كى ة كى ٧ن ٍٮد٫ًً ًدر٬ٍى ٪ٍؽى مى ة ًٔ ًن ٍر

ى
أ  كى

ٝىحن  ؽى ة وى ٤ى٭ى ٕى ل٥ يرتؾ أـ إثؿا٬ي٥ أ٦ح، كأ٩٭ة ٔذٞخ ث٧ٮد٫ ث٧ة  ، ٚٛي٫ دال٣ح ىلع أ٫٩ (2)«صى
 .(3)دٞؽـ ٨٦ ظؿ٦ح االقتيبلد

ِ )، ٚيٕذٞٮف (4)إدمةاع٨٦ ٗري قيؽ٬ة احلةو٢ ثٕؽ االقتيبلد هل ظ٧١٭ة  (ا٪َ َلُ وَ وَ )  ِت ٬ْ ٥َ ة
 ؛ ألف الٮدل يتجٓ أ٫٦ رٝة كظؿيح، ١ٚؾلٟ يف قجت احلؿيح.(ػِ ي  الفي 

 رَ  ٦ْ ٤ِ )كدٕذٜ يه كأكالد٬ة املؾ٠ٮركف 
ْ
ْ  ِس أ  ٝج٢ ادليٮف كالٮوةية. (الِ ٥َ ال

 وَ ) -2
َ
ِ  ني أ ِ  اعَ َٙ خَ جْ اِل  ػِ ي  ٢في ل ، كهل اقذؼؽا٦٭ة كدأصري٬ة كأككةث٭ة هل، (5)ثٮطء إدمةاع( ا٫َ ة

ِ ٫َ ْيَ وِ ؾْ حَ ) هل(وَ )  ٦ْ ا ٤ِ ٫َ َٟ يْ ٢ِ ٥ْ  تَ َل ا، وَ ٫َ ٨َ ٪ْ  رَ َل ) ؛ أل٩٭ة ل٥ ختؿج ثةالقتيبلد ٨ٔ م٫١٤،(اًراتَ سْ ا إ
 .كال ٗري ذلٟ ٨٦ اتلرصٚةت املؼؿصح هلة ٨ٔ م٫١٤؛ ملة دٞؽـ (ا٪َ ْيِ دَ 

 أ٦ة د٤٧ي١٭ة ٨٦ ٩ٛك٭ة .. ٚيىط ثبيٓ أك ٗريق؛ ٠أف ي٭ج٭ة ٩ٛك٭ة ٚذٕذٜ.

 :اََِهاِلَم ِسِيَغ ًِِم اِءَماإِل ًَِم ِتَلِبَح ًَِم ُهِهُح

ِ ٤َ  ْيِ دَ  ٦ْ ٤ِ  اءِ ٤َ اْلِ  ٦َ ٤ِ  ْج ٢َ تِ ضَ  ٦ْ ٤َ  ٣ُ سْ ضُ ) ِ ٫َ ِٟ ا١   ٍح َك ٨ِ ا ة
َ
  ثٍ ٫َ تْ كُ  وْ أ

َ
 /(ا٧ً زِ  وْ أ

9- ( 
َ
  ْيُ ِه  حَ ا َل ٫َ جي أ

َ
ِ وَ  َلُ  َلٍ وَ  مي أ  .ا٩ٕٞؽ رٝيٞة ٚبل اقتذجةع كدل٬ة ألف ثٕؽ؛ (ا٫َ َٟ ٢َ مَ  نْ إ

 وَ ) -2
َ
نكيت؛  (ؽي ضُ )؛ ٠أف يْ٪٭ة زكصذ٫ احلؿة أك أ٦ذ٫ (ثِ ٫َ تْ اللر )كطء  (ا ِفْ ٪َ َلَ وَ  ني أ

                                        
 (.2/791) ابليضٮرم(، 2/694) اإلٝ٪ةع( 9)

اجلَّيًبُّ / »كأ٦ة ظؽير صةثؿ  ًد، كى ٍكالى
ى
ةًت اأٍل ٭ى مَّ

ي
اًري٪ىة أ ى ٓي رسى ٪َّة ٩ىًبي ة ٠ي قن

ٍ
ٟى ثىأ ً ل ٌّ ًذي٪ىة، ٚىبلى يىؿىل ثًؾى ٚيعذ٢٧ ..  «َحى

ل٥ ينٕؿ ثؾلٟ، ك٣س٨ نكج٫ إحل٫  ٥٤ٔ ثؾلٟ كيسٮف ٝج٢ اجليه ٚي١ٮف ٦جكٮػة، كحيذ٢٧ أ٫٩  أف اجليب 
 (.2/791) ابليضٮرما٤َٓ ٤ٔي٫ كأٝؿق.   ّ٪٫ أف اجليب صةثؿ ثةصذ٭ةدق ظير ٤ٗت ىلع

 (.2739( ابلؼةرم )2)

 (.91/589ل٤جي٭َق ) ال١ربل( الكنن 3)

 «.كا٩ٛؿد الـ٬ؿم، ٚٞةؿ/ مم١َّ٤ٮف »(، ٝةؿ/ 596)ر٥ٝ  اإلدمةع( 4)

 (.2/696) اإلٝ٪ةع( 5)
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٣س٨ ٤ٔي٫ لكيؽ األ٦ح ٝي٧ح الٮدل يٮـ كالدد٫؛ تلٛٮيذ٫ ٤ٔي٫ الؿؽ ثْ٪٫، كإف  أذجةرا ثْ٪٫،
أم يف ٗري النج٭ح؛ ٠أف ز٩ة ث٭ة أك  (ا٪َ ْيِ دَ  ِفْ ) كدل٬ة(وَ ) اكف ٦٘ؿكرا .. رصٓ ث٭ة ىلع ٨٦ ٗؿق،
ِ  ٌٚ يْ رِ رَ ) دـكص٭ة أك كَب٭ة ّة٩٭ة زكصذ٫ األ٦ح ِ ٥َ ل   ِٝ ال

َ
ألف الٮدل يف احلؿيح كالؿؽ ؛ (9)إدمةاع (ثِ ٤َ اْل

 .(2)يتجٓ أ٫٦، أ٦ة كدل٬ة ٨٦ قيؽ٬ة .. ٚإ٫٩ ظؿ إدمةاع
  اللُ وَ )

َ
ٰ َن وَ ، ٣ُ ٢َ ْْ أ ـَ   اللُ َلي  ٰ  .(٣َ ٢ي ـَ وَ  ٩ِ تِ طْ َن وَ  آِلِ وَ  ػٍ ٥ي ا حُمَ ٧َ ػِ ي  لََعَ

                                        
 (.2/698) اإلٝ٪ةع( 1)

 (.595)ر٥ٝ  اإلدمةع( 2)
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/ ُّ  5 ................................................................................................................ اْْلَْي

/ ِّ ْرَكُن اْْلَْي
َ
 5 ................................................................................................................... أ

 14 ..........................................................................................................حخ٥ث ف اْليارات/

 17 ................................................................................................ ا٬ٜٓ١د/٘ائػة/ ف أٛفام 

َبا/  18 ........................................................................................................................... الؽ 

/٣َُ٢  24 ......................................................................................................................... الفي

 31 ............................................................................................................ الؽيْ٪٦ُ/

ْرَكُن الؽيْ٪٦ِ/
َ
 31 ............................................................................................................... أ

ْؽُض/ َٜ  36 .......................................................................................................... ا١ْ

ْؽِض/ َٜ ْرَكُن ا١ْ
َ
 36 ............................................................................................................. أ

َْشُؽ/  41 ............................................................................................................. الْ

َْشِؽ/ ٬َْ٧اُع الْ
َ
 41 ................................................................................................................ أ

٢ُْص/  45 ........................................................................................................... الهر

٢ِْص/ َْٛفاُم الهر
َ
 46 .............................................................................................................. أ

ْوُط  ٢ِْص/ُشُ ِث الهر  47 ................................................................................................... ِنطي

٢ِْص/  47 .............................................................................................................. ُن٬َْرةُ الهر

٬ََا١َُث/  48 ........................................................................................................... الْ

٬ََا١َِث/ ْرَكُن الْ
َ
 49 ..............................................................................................................أ

٥َاُن/  52 .......................................................................................................... اليي

٥َاِن/ ْرَكُن اليي
َ
 53 ............................................................................................................. أ

َكُث/ ِ
 57 .......................................................................................................... الشي
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ْرَكُن 
َ
َكِث/أ ِ

 58 ............................................................................................................. الشي

 63 ............................................................................................................ ال٬َََْك١َُث/

ْرَكُن ال٬َََْك١َِث/
َ
 64 ............................................................................................................... أ

 68 .......................................................................................................... اِلْٛؽَاُر/

َْٛؽارِ/ ْرَكُن اِل
َ
 69 .............................................................................................................. أ

ارِييُث/ َٓ  74 .......................................................................................................... ا١ْ

ْرَكُن 
َ
ارِييِث/أ َٓ  74 ............................................................................................................. ا١ْ

ْهُب/ َٖ  78 ........................................................................................................ ا١ْ

 81 ............................................................................................................. أرَكن ا١ٖهب/

ُث/ َٓ ْٙ  83 .......................................................................................................... اللر

ِث/ َٓ ْٙ ْرَكُن اللر
َ
 83 ............................................................................................................. أ

َؽاُض/ ِٜ  87 ......................................................................................................... ا١ْ

َؽاِض/ ِٜ ْرَكُن ا١ْ
َ
 88 ........................................................................................................... أ

 93 .........................................................................................................ال٥َُْفاَٛاةُ/

ْرَكُن ال٥َُْفاَٛاةِ/
َ
 94 ........................................................................................................... أ

ث وادغاةؽة وكؽاء الرض/حخ٥ث ف   99 ........................................................................ ادؾاْر

 111 .......................................................................................................... اِلَساَرةُ/

ْرَكُن اِلَساَرةِ 
َ
 111 ............................................................................................................. /أ

 115 ................................................................................................ ال٬٥َْاِت/إِْضَياُء 

 116 ...................................................................................................... أرَكن إضياء اد٬ات/

/ ُٗ  118 .......................................................................................................... ال٬َْْر

/ ِٗ
ْرَكُن ال٬َْْٛ

َ
 119 ............................................................................................................. أ

 113 ............................................................................................................. ال٫َِْتُث/

ْرَكُن ال٫َِْتِث/
َ
 114 ................................................................................................................ أ
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ُث/ ٍَ َٜ  118 .......................................................................................................... ال٢ر

ِث/ ٍَ َٜ ْرَكُن ال٢ر
َ
 121 ............................................................................................................. أ

ْضَكُم٫َا/
َ
ِث َوأ ٍَ َٜ َْٛفاُم ال٢ر

َ
 121 ............................................................................................. أ

/ ًُ ْي ِٜ  124 ......................................................................................................... ال٢ي

/ ًِ ْي ِٜ ًِ ال٢ي ْٜ  124 ................................................................................................... ُضْس٣ُ ١َ

/ ِع  ْ ًِ الشي ْٜ ْرَكُن ال٢ي
َ
 125 ................................................................................................. أ

ا١َُث/ َٓ ِ
ْ
 127 ........................................................................................................ ال

ا١َِث/ َٓ ِ
ْ
ْرَكُن ال

َ
 127 ........................................................................................................... أ

ُث/ َٓ  131 ......................................................................................................... ال٬َِْدْح

ِث/ َٓ ْرَكُن ال٬َِْدْح
َ
 131 ............................................................................................................ أ

َؽائُِو/ َٙ  134 ...................................................................................................... ا١ْ

 ُٚ ٢ي َٓ  134 .............................................................................................. ةَِتَِكِث ال٥َْي ِج/٤َا َحَخ

 155 ......................................................................................................... ال٬َِْنييُث/

ْرَكُن ال٬َِْنييثِ 
َ
 155 ............................................................................................................ /أ

 162 ....................................................................................................... اِليَْهاُء/

ْرَكُن اِليَْهاءِ/
َ
 162 .......................................................................................................... أ

 166 .......................................................................................................... انل َكُح/

ْرَكُن 
َ
 167 ............................................................................................................ انل َكِح/أ

َػاُق/  177 .................................................................................................................... الهي

 178 ..................................................................................................................... ال٬َِْل٥َُْث/

ْف٣ُ/ َٜ  181 ....................................................................................................................... ا١ْ

 183 ..................................................................................................................... ا١جرُل٬ُْز/

/ ُّ ْ٢ُ  186 ........................................................................................................... اْلْ

/ ِّ ْ٢ُ ْرَكُن اْلْ
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 186 ............................................................................................................. أ
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لُق/ ٍي  191 ......................................................................................................... ا١
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 192 ............................................................................................................ أ

ُث/ َٓ  196 ......................................................................................................... الؽيْس
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 197 ............................................................................................................ أ

 211 ........................................................................................................... اِليْلُء/
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 211 .............................................................................................................. أ

٫َاُر/  ِ  213 .......................................................................................................... ا١
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 213 ................................................................................................... أ

اُن/ َٓ  216 ........................................................................................................... ال٢ 
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 217 ............................................................................................................. أ

ةُ/ ِٓػي  212 ............................................................................................................ ا١ْ

ةِ/ ِٓػي َْٛفاُم ا١ْ
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 212 .............................................................................................................. أ
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 221 ......................................................................................................... الؽيَىاُع/
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 221 ............................................................................................................ أ

ُث/ َٜ َٙ  224 ........................................................................................................... انلي
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 224 ................................................................................................. أ
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 238 ......................................................................................................... اِل٨َايَُث/

 238 .............................................................................................................أ٬٧اع ال٨ايث/
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