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ٌثُ   امللػِّ
 

ًٙ كميطؽىةقي ..   احلٕؽ هلل ، كضٌل اهلل قٌل ٗبيِّ

 كبكؽي ...

ال يكذنين ق٘ٙ وكْٓ أضٜؿ اّىٌٙ قْٓ صْيِ اٌّؽر، قـيٓ اجلىف ، 
ـً ، وٜٛ  ـً احلبلًؿ كاحلؿا ؼةّت اّكْٓ الرشيعِّ كال املذعؽث يف أظاك

جِ اال قت٘جةط ٖٔ اجلطٜص اذلم ييجريي هلٓ اّؽؿيي، كيٜعط هلٓ قي
ًَّ٘ح ٗبيٙ  الرشقيح، كؼؿيي ًٙ كق اّىٛٓ الطعيط ملؿاًد اهلل دكةيل يف َذةث

ء ، اأضٜؿ االصذٛةد كًٜاقؽق يف رشيكذ٘ة اّنؿَّ ٗذكؿؼ قٌل  ، وىيٙ 
ٙي  ٖ لٓ يذكْٕٙ أف يٌٜؿ / ٚؾا إٍذ أَّٗ ٕى ً ط ل ٕى يك أظؽ قْٜـ الرشيكح اّيت ال ي

ؾا ظؿاـ ..  ظبلؿ ٚك

ٜ َٕة ًةؿ ظي  َـّ  حي ضَّ كًليه ال ٚك رشىؼ اّكْٜـ  ايلٌ اإلقبلـ اّن
ى
ٔة /" كأ

اّىٌٙ ازدكج ويٙ اّكٌِ كالكٕف كاضؽعت ويٙ الؿأم كالرشع ، كًقْٓ 
ٖ ٚؾا اٌّجيِ " ا ًٔ  .(1)ٚكأضٜهل 

ٍٖ ثكؽق  ًٔ َّٓ صةءى  ةف ثي ٌىٍ اهلل  /ًةؿى كدْٕيؾق اثٖ ثٚؿ " وةقْٓ ػ كفَّ
َِّ  كأاعٍٗ ػ أفَّ  صى

ى
ـً  أ ؿان ًقْٓ أضٜؿ اّىٌٙ  اّكْٜ ًٍؽران كأقبلٚة رشوةن كَذ

                                                           

 . 1/3املكذطىف  (1)
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ة يذكْي  ، كذلٍ ألفَّ  ٕى ً ٌِ اّكْٜـ ًٍؽران كأقٕةٚة رشوةن كًذَؿان ؛ ل صى
ى
اّىٌٙ أ

ٖ مطة ًٔ كةثٙ  ٕى " وإذا قؿوخى  / ةؿى ًى  إىل أفٍ  .د " .ّط اّكجةد يف املكةش كال
ٚؾا كقؿوخى اّىٌٙ كمؿدبذٙ وٕة ؿٍ٘ ثأضٜهل اّيت ٔ٘ٛة اقذٕؽادق 

ٍٖ وى  !كإحلٛة اقت٘ةدق ؟ ٔى ٖى الٜاصت ىلع لك  يىرصؼ  اشذنِ ثةّىٌٙ أفٍ  ًٕ
ٖ زٔةٗٙ إىل ٔكؿوح أضٜؿ اّىٌٙ ؛ حًلىُٜف ىلع زٌح ممة دػِ ًٔ ويٙ  ضؽران 

ٓ ٔكةٗيٙ " ا ٍٛ  .(1)ًٚةدران ىلع و

ؾق الكؽٜر اّىت ٍى الُؿيٕذني  ٚك  –أيخ اٌّةرئ اّىةعِ  –ثنيى يؽي
ٜ / الؿػطح  ًٓ الرشيًه أالَّ ٚك يه يف ٔجعرو ٖٔ ٔجةظر ٚؾا اّكْ

 هلة ثٛؾا اّكٜ٘اف /  كاّكـيٕح ، كًؽ قٜ٘ٗخي 

 مقاالت يف الرخصة والعزمية

أقأؿ اهلل دكةيل أٍف ي٘ىفى ثٛة ًةراٛة ، كيكذت األصؿ اكمبلن لاكدجٛة ، 
ٜ ظكب٘ة كٗكٓ الًٜليِ ..  ِو ، ٚك ِو َىي ًِ مجي  إَّٗٙ ثك

 كاحلٕؽ هلل ربِّ اّكةملني!

 أبو صهيب                                                        

 عمر بن محمد عمر عبد الرحمن

 
                                                           

 . (48،  1/47)الٜضٜؿ إىل األضٜؿ  (1)
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 تعريف الرخصة والعزمية
 ) لػًة واصطالًحا ( ..
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 وفيّ /
 املتطد األول / الؽعطث 
  املتطد اثلاين / اىػؾيٍث
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 املبحث األول : الرخصة ..
 وفيّ / 

 املؽيب األول / الؽعطث ىغًث . -

 املؽيب اثلاين / الؽعطث اضؽالًضا -
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 املطلب األول : 

 الرخصة لػًة 
 

  اّتكٛيِ يف األمؿ كاتلحكري  . اليغث /والؽعطث يف 

" أرػص إرػةضةن  / " ، ك" رػص الرشع جلة يف َؾا دؿػيطةن  ٌةؿ /يي 
ْٙ ٌٛ  .(1)" إذا يٌّسق كق

  

                                                           

 .(122ص) كاتلكؿيىةت ، (259ص)خمذةر الطعةح ، ( 224،  1/223)املطجةح امل٘ري  (1)
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 املطلب الثاىي : 

 الرخصة اصطالحًا
 

أذنؽ ٌِٓا ْؼيَْ ،  اػذْه األضٜحلٜف يف دكؿيه الؿػطح
 اتلػؽيفْْي /

  اتلػؽيف األول /

ٜ لئلٔةـ  ةآلٌػي ؛ اٚك ٌَِ  اذلم قؿَّؼى الؿػطح ثأَّٗٛ / ) ٌا ُُشع 
َطؽِّم ( ٍُ  .(1)األضاكم ىِػؼر ٌع كيام الفتب ال

  اتلػؽيف اثلاين /

ةبليغاوي ، الئلٔةـ  ٛى ة ثأجَّ ٛى فى / ) احلْكً اثلاةج ىلع عالف  كًؽ قؿَّ
 .(2)ادلحلو ىِػؼر (

ْوىل غِػي أن حػّؽف الؽعطث ةأُ  
َ
ٌَ واأل ٌَِٓا / )  األضاكم  ا ُُشع 

َطؽِّم ( ٍُ  . ىِػؼر عالف ضْكً ـاةق ؛ ٌع كيام الفتب ال

 
                                                           

 .(1/122)اإلظاكـ لآًلٔؽم  (1)
 .(82،  1/81)اٗـؿ اإلثٛةج  (2)
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 ُشح اتلػؽيف /

/ اكجلجف يف اتلكؿيه ، يشِٕ الؿػطح  ) ٌا ُُشع ٌَِ األضاكم (
 كاّكـيٕح ..

ٖ  ويه // ًيؽ أكؿ ، ػؿج ثٙ اّكـيٕح ،  ) ىػؼر ( ًٔ ع  ٔة رشي
 إًةٔح الطبلة اكمْحن ثنري ًرص .. حنٔ /األظاكـ اثذؽاءن ثنري قؾر ، 

/ ًيؽ زةف ، ػؿج ثٙ ٔة زجخ ىلع كوٍي  ) عالف ضْكً ـاةق (
الطٜـ يف  حنٔ /احلٍكٓ الكةثي ؛ وإٗٙ ال يكٜف رػطحن ثِ قـيٕح ، 

 ىي ني ُّٱ/ٙ مٜاوي لؤًلمؿ ثةلطيةـ يف ًٜهل دكةىل احلرض ، وإَّٗ 
[185ابلٌؿة/ ] َّ خئحئ  جئ يي

َطؽِّم () ٌع كيام الفتب  ٍُ وًف ويٙ قجت  ال / ًيؽ زةّر ، ػؿج ثٙ ٔة ري
ؿ ، وذجذيف  ـ كٔذأػِّ نٍي ٔذٌؽِّ ٕى ٍُ اتلعؿيٓ ، كظيجبؾو ال خمةّىح ثني ظي
الؿػطح كيكٜف ق٘ؽٗة ظٍكٓ كاظؽ ٜٚ املذأػؿ ثبًل ٔكةرىعح مًلذٌؽـ 

ٜ ٔكىن اّكـيٕح .  ، ٚك

َّٔ كى  دكةىل دىطيِ اٌّٜؿ ويٛة ة أظاكـ الؿػطح وكيأيت ثإذف اهلل أ
ة  ٌن .الظ
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 العزميةاملبحث الثاىي : 
 وفيّ /

 املؽيب األول / اىػؾيٍث ىغًث . -

 املؽيب اثلاين / اىػؾيٍث اضؽالًضا . -

 املؽيب اثلاىد / أكفام اىػؾيٍث . -
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 املطلب األول : 

 العزمية لػًة 
 

مطؽر " قــ ىلع اليشء " ، ك" قـٔٙ قـٔةن "  واىػؾيٍث يف اليغث /
 قٌؽ عٕريق ىلع وكْٙ .

        جغ     مع        جع ُّٱ/ ًٜهل دكةىل وٌِّ / / الطرب كاجلؽ . واىػؾم

 [35األظٌةؼ/ ] َّ  خف  حف  جف   مغ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ/ ًٜهل دكةىل وٌِّ / اٌّطؽ .. واىػؾم /
 [ ..115ؼٙ/ ]

ٔة قـٔخ قْيٙ ، كديؽْىي ىلع اّىؿيغح ، كاجلٕف /  واىػؾيٍث /
ٍف ديٍؤَتى ػإًفَّ الَّْ " / قـاآ كيف احلؽير 

ى
ًتُّ أ ة ُيي ٕى َى ٙي  طي ٍف ديٍؤَتى ريػى

ى
ًتُّ أ ٙى ُيي

" ٙ ٕي ااً ـى  .(1)قى

 . (2)َٕة دؽْىي اّكـيٕح ىلع الؿًيح
                                                           

ٜد كاثٖ قجةس  (1)  .  ركاق اإلٔةـ أمحؽ كابليٌٛف قٖ اثٖ مكك
، كاملكضٓ (650)ص، كاللكيةت (2/408) ، كاملطجةح امل٘ري(455خمذةر الطعةح )ص (2)

ٜصزي   .(182،  1/181)، كظٌةاي األضٜؿ  (1/122)، كاإلظاكـ لآًلٔؽم   (418،  417)صال
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  املطلب الثاىي :

 العزمية اصطالحًا 
 

 قؽة ،  اّكـيٕح ثذكؿيىةتو  األضٜحلٜفى  ؼى قؿَّ 

 أذنؽ ٌِٓا ٌا ييل /

 اتلػؽيف األول /

ةىغؾايل  ، ا لئلٔةـ / ) ٌا لؾم اىػتاد ةإجياب   كًؽ قؿَّؼ اّكـيٕح ثأَّٗٛ
 .(1)اهلل حػاىل (

ٙ يف ذلٍ ثكظ األضٜحلني / اكآلٔؽم كاألضىٛةين ..  كدىًجكى

 حػاىل / اكىػتاداتٓا / ) ٌا لؾم اىػتاد ةإلؾام اهلل فػّؽفٓا اآلٌػي ةأُ  
ا (  . (2)اخلٍؿ وحنْٔ

 . (3)ٓا / ) ٌا لؾم اىػتاد ةإلؾام اهلل حػاىل (وغّؽفٓا األضفٓاين ةأُ  

                                                           

 . (1/98)املكذطىف  (1)

 . (1/122)اإلظاكـ لآًلٔؽم  (2)
 .(1/98)املكذطىف  (3)
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  اتلػؽيف اثلاين /

ةلشاؼيب  ، الئلٔةـ  ٛى وٛة ثأجَّ ٌَِ األضاكم  اذلم قؿَّ / ) ٌا ُُشع 
 . (1)اللكيث اةخػاًء (

 اتلػؽيف اثلاىد /

ة اةَ كػاٌث ،  لئلٔةـ ) احلْكً اثلاةج  / ظير قؿَّؼى اّكـيٕح ثأَّٗٛ
 .(2)ٌَِ غري خماىَفث دحلو ُشيع (

ٔء ٌا ـتق يٍكَ حػؽيف اىػؾيٍث ةأُ   ) احلكً  ٓا /وىلع ع
 . الرشيع اثلاةج ةػحلو لً يػارض ةػحلو ُشيع آَعؽ (

 ُشح اتلػؽيف /

كؿيه ، يشِٕ األظاكـ الرشقيح / اكجلجف يف اتل ) احلكً (
 كمريٚة .

 . / ًيٍؽ أكؿ ، ػؿج ثٙ احلكٓ اّكٌٌلٌ  ) الرشيع (

ًَؿ دٜؼبحن لًٌْيؽ اثلةّر ّحف إالَّ  ) اثلاةج ةػحلو (  ؛ / ًيٍؽ زةف ، ذي
ي  ؽَّ ثي احلٍكٓ الرشيٌع ال ألفَّ  ٜ يشِٕ الؿػطح كاّكـيٕح . هلى ٖ دحلِ ، ٚك ًٔ 

                                                           

 .(1/122)اإلظاكـ لآًلٔؽم  (1)
 .(1/412)خمذرص امل٘ذىه ٔف ثيةف املؼذرص  (2)
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/ ًيؽ زةّر ، ػؿج ثٙ الؿػطح ؛  ) لً يػاَرض ةػحلو ُشيع آَعؽ (
ًّكؾر .ألٗٛة ظكٍ   ٓ زةثخ ثؽحلِ ىلع ػبلؼ ظٍكٓ قةثي 
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 املطلب الثالث : 

 أقشاو العزمية 
 

ًُِث كٔةاػذْه األضٜحلٜف يف حتؽيؽ أًكةـ  ٔي ٌِ ك ًٌ ٔي  اّكـيٕح ثني 
 .. ثحٕ٘ٛة

ٔاسب واحلؽام .. ٔاسب فلػ ، أو ال ٌََ كَََصْا ىلع ال  فًٍِٓ 

 ٍٖ ٔى ؾق أًكةـ اّكـيٕح ق٘ؽ  ٌَ ٛة / وٛة ثأَّٗ قؿَّ  ٚك لؾم اىػتاد ةإجياب ا ) 
 . (3)ضىٛةينكاأل (2)كاآلٔؽم (1)/ اكّنـايل اهلل حػاىل (

 َْ ٌَ ٔاسب واملِػوب .. وًٌِٓ  ٜ ٔة ذٚت إحلٙ  كَََصْا ىلع ال ٚك
) ؼيُب اىفػو اذلي لً يشخٓؽ فيّ ٛة / ؼ اّكـيٕح ثأَّٗ اٌّؿايف اذلم قؿَّ 

 . (4)( ُشيعّ  ٌاُع

 َْ ٌَ ِ ث واجلفو .. وًٌِٓ  ٔاسب والفُّ ٓ  كَََصْا ىلع اىفؽض وال ٚك

                                                           

 .(1/98)املكذطىف  (1)

 . (1/122)لآًلٔؽم  اإلظاكـ (2)

 . (1/412)خمذرص امل٘ذىه ٔف ثيةف املؼذرص  (3)
 . (85ص)رشح دٌ٘يط اّىطٜؿ  (4)
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 .. (1)مجٜٛر احل٘ىيح

ٔاسب واملِػوب واملتاح واملهؽوه .. ٌََ كَََصْا ىلع ال ٜ  وًٌِٓ  ٔة ٚك
ٙ صكِ مٜرد اتلٌكيٓ ػ أم الؿػطح كاّكـيٕح قْيٙ اّىؼؿ الؿازم ؛ ألَّٗ 

يٕذ٘ف اإلًؽاـ  ٙ الػ اّىكِ اذلم جيٜز لْٕلكَّه اإلديةف ثٙ ، ثٕكىن أَّٗ 
ؾا يت٘ةكؿ الٜاصت كامل٘ؽكب كاملجةح كاملُؿ قْيٙ رشاعن .. كق، كال ٚك

 .(2) املعـٜرإالَّ خيؿج ق٘ٙ 

 َْ ٌَ ٔاسب ، كَََصْا ىلع األضاكم اتللكيفي   وًٌِٓ  ث / اىفؽض ، وال
ٔى  واملِػوب ، واملتاح ، واحلؽام ، واملهؽوه ..  ٜ ، (3)ة قْيٙ الكٕؿً٘ؽمٚك

 .(7)كاثٖ الكجيك، (6)كاتلىذةزاين، (5)كاػذةرق اثٖ مٍْ، (4)كابليغةكم

 ٌَ  ٔ  ا أٌيو إحلّ وأرسطّ .ْو

                                                           

 2/148)كاتلٌؿيؿ كاتلعجري  ،(195ص)، كرشح اثٖ مٍْ (2/229)دحكري اتلعؿيؿ اٗـؿ /  (1)
اغيح الٜضٜؿ ك،  (1/117)كأضٜؿ الّسػيس  ، (2/265)كاتلٜعيط ٔف اتلْٜيط ،  (149، 
 . (234ػ  232ص)
 . (1/178) كظٌةاي الٜضٜؿ ، (1/29)/ املعطٜؿ اٗـؿ  (2)
 . (55)صٔزياف األضٜؿ  (3)

 . (178 – 1/175)اٗـؿ ٔ٘ٛةج الٜضٜؿ ٔف ظٌةاي األضٜؿ  (4)
 .(195ص) رشح اثٖ مٍْ (5)
 . (2/266)اتلْٜيط ٔف اتلٜعيط  (6)

 .( 234 – 232ص)كاغيح الٜضٜؿ  ، (124/)1اٗـؿ / مجف اجلٜأف ٔف ابل٘ةين  (7)
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ميزلة الرخصة والعزمية يف 
 األحكاو الشرعية
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ٖ أًكةـ احلكٓ  ًٔ اػذْىه األضٜحلٜف يف َٜف الؿػطح كاّكـيٕح 
 ىلع ٌؼْتْْي / !الرشيع أـ ال ؟

َْ ٍٓا املؼْب األول / أُ   ٌَ  أكفام احلْكً الرشيع .. ٌِ  ٔ ا ْو
ٌَِ األضٔحلْي ..  غييّ الهرثة 

ٔا يف كاكٍُٓا يفإّل    /أكفام احلكً الرشيع إىل فؽيلْْي   أًُٓ اعخيَف

ٌَِ احلْكً اتللكييف .. اىفؽيق األول / ٜ ٔة اػذةرق  أٍُٓا  ٚك
 . (3)كالـرًليش ، (2)كاثٖ الْعةـ ، (1)، كاثٖ الكجيكابليغةكم

الؿػطح كاّكـيٕح يؿصكةف إىل االًذغةء أك اتلؼيري ،  أفَّ  وضشخًٓ /
ٕة أٔةرة اتللكيه يف احلكٓ .  ٚك

جيًٍنٌ ىلع أقؾار  ٔى وةّكـيٕح اقٓ مًلة ؼْىجٙ الشةرع أك أثةظٙ مري 
 اّكجةد ..

 . (4)كالؿػطح اقٓ مًلة أثةظٙ الشةرع ث٘ةءن ىلع أقؾار اّكجةد

                                                           

 . (82،  1/81)الٜضٜؿ ٔف اإلثٛةج اٗـؿ ٔ٘ٛةج  (1)
 . (68ص)املؼذرص  (2)
 .(2/79)، كاٗـؿ تشجيه املكةٔف   (1/327)ابلعؿ املعيػ  (3)
 . (229ص)اٗـؿ اغيح الٜضٜؿ  (4)
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ٌَِ احلْكً الٔعيع واىفؽيق اثلاين / ٜ ٔ .. أٍُٓا  ة قْيٙ الُِثة ، ٚك
،  (4)كاثٖ احلةصت،  (3)الؿازم، كاّىؼؿ  (2)كاآلٔؽم،  (1)كاػذةرق اّنـايل

 .(5)كالشةؼيب ، 

الشةرع ٜٚ اذلم صكِ اّكؾر قبجةن يف ختىيه دؿؾ  أفَّ  وضشخًٓ /
ٙ صكِ الرضر الٜاصت / اكلكىؿ ثةّجكجح لْطبلة الؿبةقيح ، َٕة أَّٗ 

ٌِ امليذحٕعـٜر / قبجةن ٔجيعةن لًْ  . (6)اكلرضكرة ٔف ًظ

ٌَِ أكفام احلْكً الرشيع ،  املؼْب اثلاين / أٍُٓا ىيفا 
ٌَِ أكفام فِػو امللك    ..ف اذلي ْٔ ٌخػيّق احلْكً الرشيعوإٍُا 

 وةلؿػطح ثٕكىن املؿػص ويٙ ، كاّكـيٕح ثٕكىن املكـكـ قْيٙ ..

ٜ ٔة قْيٙ اآلٔؽم كاثٖ احلةصت  . (7)ٚك

                                                           

 . (1/98)املكذطىف  (1)
 . (122 – 1/118)اإلظاكـ لآلٔؽم   (2)
 . (1/29)املعطٜؿ  (3)

 .(9 – 2/7)خمذرص امل٘ذىه ٔف رشح اّكغؽ   (4)

 .  (1/300)املٜاوٌةت  (5)

 . (229ص)اٗـؿ اغيح الٜضٜؿ   (6)
، (9 – 2/7)، كخمذرص امل٘ذىه ٔف رشح اّكغؽ  (122 – 1/118)اٗـؿ / اإلظاكـ لآًلٔؽم   (7)

 . (1/79)كتشجيه املكةٔف 
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ٖى  ذٚتى ة ٔى  والؽاسص غِػي ًٔ ٜ أفَّ  إحلٙ الُِثة  األضٜحلني ، ٚك
 ٍٖ ًٔ  . أًكةـ احلٍكٓ الرشيعٌ  الؿػطح كاّكـيٕح 

 !وىكَ ْو ٍْا ضكً حكيييف أو وعيع ؟

ٖ أظاكـ الٜعف ، كإف ٗـؿٗة إىل  ًٔ وْٜ ٗـٍؿٗة إىل األضِ كاملجشأ اكٗة 
ٖ أظاكـ اتللكيه . ًٔ  ٔة آؿ إحلٙ احلكٓ اكٗة 

ذٜر صبلؿ قجؽ الؿمحٖ ػ ػبلؼه اخلبلؼ ػ َٕة ًةؿ  كٔف أفَّ   ادَل
ٜصؽ ٖٔ الش ؛ ألفَّ  ّىـي   ةرع صكِ يشء قبجةن يف ظكٓ يف لك ٕٔ٘ٛة ي

إال أٗين ٔف الُِثة اّيت حترص األظاكـ اتللكيىيح يف مخكح  (1)دكْييف
ٕح ؛ تًلطجط الؿػطح كاّكـيٕح أك قجكح كّحف ثح٘ٛة الؿػطح أك اّكـي

 ٖ ٜ دؿصيطًٔ ٜ  أًكةـ احلكٓ الٜعيع ، ٚك ٔجيٌن ىلع األضِ ويٕٛة ، ٚك
ٓو   . رشيعي  صٍكِ الشةرع الكًّ ٕٔ٘ٛة قبجةن حلك

  

                                                           

 . (229ص)اغيح الٜضٜؿ  (1)
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 أحكاو الرخصة
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 وفيّ / 

 األول / أـتاب الؽعطث .املتطد 

 اثلاين / أكفام الؽعطث .املتطد 

 اىد / أضاكم الؽعطث .تطد اثلامل

 ؽاةع / ٌا يخفؽع ىلع الؽعطث .تطد الامل
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 :  املبحث األول

 أسباب الرخصة
 

 الرضورة .. الفتب األول /

ٜ االظذيةج إىل  والرضورة يف اليغث /     ٖ االعؽؿار ، ٚك ًٔ اقٓ 
ؿ ثغٓ اّؽةء . واعؽؽه إحلّ /اليشء  ٜصٙ وةعؽي  أجلأق كأظ

 / (1)واّلعؽؽار ـ ةٍػىن مْحو اإلنفان ىلع ٌا يَكؽَه ـ رضبان    

د حًلٌ٘ةد . اعؽؽار بفتب عارج / ؽَّ ٖ ييرضىب أك يٛي ٕى َ 

ٜقٙ وةعؽؿ إىل أكِ ٔيذح .. اعؽؽار بفتب داعو /  َٕٖ اشذؽ ص

ابلٌؿة/ ] َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱكٔهل حػايل / وٌِّ 
173.] 

ثْٜغ امللكَّه ظٌؽان إف لٓ يت٘ةكؿ املٕٜ٘ع ٍْٚ أك  وغِػ اىفلٓاء /    
اكةن أك قؿيةٗةن ملةت أك ًةرىب اكملغؽؿ لؤًلكِ كالْبف حبير لٜ ثٌف صة

                                                           

 . (576،  136)صةت اللكيَّ / اٗـؿ  (1)
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 . (1)قغٜدْه ٔ٘ٙ 

األمٜر اّيت ال ثؽ ٔ٘ٛة يف ًيةـ مطةّط ادليٖ   وغِػ األضٔحلْي /    
ًظٍىؾ ادليٖ ، كاّكٌِ ، كاجلىف  ويه الرضوريات اخلٍؿ /كادلٗية ، 

ًٍؿ مطةّط ادلٗية ىلع اقذٌةٔح ،  ت لٓ َتى ؽى ًٌ كاّجكِ ، كاملةؿ ، حبير إذا وي
ةريج كوٜت ظيةة ، كيف األػؿل وٜت اجلضةة كاجلكيٓ  ثِ ىلع وكةد كدٛى

 .  (2)كالؿصٜع ثةخلّساف املجني

     

 واملؽاد ةالرضورة ِْا ْٔ املػىن اىفليه /

ٔا الرضوري أُّ /األضٔ ألن        .ٔة ال يكذٌيٓ احليةة إال ثٙ حلْي غؽ ف

ٔا الرضورة ةأُٓا /     ٔة دْضئ امللكَّه إىل إديةف  واىفلٓاء غّؽف
 املعـٜر ظىةؿةن ىلع الرضكريةت اخلٕف ظىت تكذٌيٓ ظيةدٙ ..

كذًلا وإٕٗٛة يْذٌيةف يف اغيح كاظؽة ، ّكٖ األكؿ ٜٚ قجت     
ـ ىلع املكىن األضٜيل .  الؿػطح كاملذىي ٔف املكىن الْنٜم ، كذًلا ًيؽِّ

  

                                                           

 .(85ص)، كاألشجةق كاجلـةاؿ لًْكيٜيط  (2/319)اٗـؿ / امل٘سٜر  (1)
 .(11 – 2/8)كاملٜاوٌةت  ، (1/287)اٗـؿ / املكذطىف  (2)
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 أذؽ الرضورة /

ٔةن ىلع املغؽؿ ًجِ ظةّح       ىؿَّ كالرضكرة دؿػص ٔة اكف ُمي
ْح يف َذت اّىٌٙ كاٌّٜاقؽ اّىٌٛيح حتخ  االعؽؿار ، كأظاكٔٛة ٔىطَّ

  . ) الرضورات حبيص املطظٔرات (ًةقؽة 

صف إحلٛة ؛ ألف مؿادٗة يف ٚؾا املٌةـ ٜٚ  ٖ راـ دىطيبلن وْرٍيى ٕى كذًلا و
ٔةن ، ثيةف َيه دكٜف الرضكرة قبجةن لًْؿ ىؿَّ  حنٔ /ػطح تًليبيط ٔة اكف ُمي
 أٍكِ امليذح لًْٕغؽؿ ، كرٍشب اخلٕؿ .

 املؽض .. الفتب اثلاين /

ٖ أقجةب الؿػطح كروٍف احلؿج ، ًةؿ دكةىل      ًٔ  مت زت ُّٱكاملؿض 

 [.61اجلٜر/ ] َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت

ٌَِ األ ِاك  طٓا الرشع لِيٍؽيظْو  / ضاكم اىيت رع 

 رمغةف . اّىؽؿ يف ٗٛةر -1

 املكط ىلع اجلجرية . -2

 اتليٕٓ . -3

ٜد اجلٕةاعت . -4  اتلؼْه قٖ شٛ
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جْح كًليىيح الطبلة  -5 ًٌ (1)اقذٌجةؿ اّ
 . 

 اإلنؽاه .. الفتب اثلاىد /

    / ٔ ٖ ًٜؿ أك وًكِ ْو ًٔ  .(2)محٍِ اّنري ىلع ٔة ال يؿعةق 

  د ثةإلَؿاق ٚ٘ة اإلَؿاق ثنري ظي .كاملؿا    

ة إف اكف إَؿاٚةن حبي ػ  ٌٔ يٍٖ ػ إَؿاق املؽيٖ اٌّةدر ىلع كوةء ادلَّ حنٔ أ
 . (3)ويٙوإٗٙ يكٜف مرشكاعن كال إزٓ 

 كاإلَؿاق ًؽ يكٜف ىلع وكِ ،    

 اٌّذِ ثنري ظي ، أك رٍشب اخلٕؿ أك الـٗة .. حنٔ / 

 كًؽ يكٜف إَؿاٚةن ىلع ًٜؿ ،     

 اّكىؿ ػ أم اتلْىؾ ثٙ ػ كاٌّؾؼ . حنٔ /

ؿىق أف يأيت ٔة      ٍُ ٕي ٖ أقجةب الؿػطح اّيت دبيط لًْ ًٔ كاإلَؿاق قجت 
 اكف ُمـٜران قْيٙ ًجِ اإلَؿاق .

  
                                                           

 .(77ص)، كاألشجةق كاجلـةاؿ لًْكيٜيط اٗـؿ / أظاكـ املؿىض تًلةج ادليٖ احل٘يف  (1)

 . (2/307) اتلعؿيؿ ٔف اتلحكري (2)
ٜقح اّىٌٛيح (3) ٜق  . (6/104)  – الُٜيتيَّح – اٗـؿ امل
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 الففؽ .. الفتب الؽاةع /

ص َسرية ،      ضَصْا اىغؾايل يف  كالكىؿ برشكؼٙ يكٜف قبجةن لًؿيػى
 ـتع /

 املكط ىلع اخلىنٍي . -1

 اتليٕٓ . -2

 ًىرٍص الطبلة . -3

 ثني الطبلدني .اجلٕف  -4

 اتل٘ىِ راَجةن . -5

 اتل٘ىِ ٔةشيةن . -6

 .(1)اّىؽؿ  -7

 احلؽج .. الفتب اخلاكؿ /

 َّجت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ؛ كاحلؿج يف الرشيكح مؿوٜع     
 [.78احلش/ ]

قىخ  ٌِٓا /كٔـةٚؿ ذلٍ قؽيؽة كًلسرية ،      مجيف األظاكـ اّيت رشي
 حنٔ /ػبلوةن لًٌْةقؽة اّكةٔح ) اّكـيٕح ( ختىيىةن كدحكريان ىلع امللكَّىني ، 

                                                           

 . (77ص)كاجلـةاؿ لًْكيٜيط ، كاألشجةق  (262 – 2/258)إظيةء قْٜـ ادليٖ  (1)
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، كاجلٕف يف احلؿب كاملؽؿ ، كاتليٕٓ كاملكط ىلع  املكط ىلع اخلىنٍي 
 . اجلجرية

 احلاسث .. الفتب الفادس /

، كذًلا  () احلاسث حزنل ٌزنىث الرضورة  أفَّ  واىلاغػة اىفلٓيث /    
ِّٜزىت ىلع ػبلؼ اٌّيةس قٜاء اكٗخ اعٔحن ،  مرشكقيح اإلصةرة  حنٔ /صي

رىد ىلع ٔ٘ةوف  كاجلكةّح كاٌّؿاض ) املغةربح ( ، وةّكٌؽ يف األكىل كى
ٕة الكْٓ ..  ٔكؽكٔح ، كاّكٌؽ ويٕة ثكؽٚة ويٙ صٛةّح ، كحنٜٚ

ؿىض ،  حنٔ /أك اكٗخ ػةضحن ،      ٕى ً ت كاًذ٘ةء اللكّبٍف احلؿيؿ ل
 . (1)لًْعؿاقح أك الطيؽ

                                                           

، كاألشجةق كاجلـةاؿ لًْكيٜيط  (26 – 2/24)كامل٘سٜر  ، (2/139)ًٜاقؽ األظاكـ راصف /  (1)
 . (92،  91ص)كاألشجةق كاجلـةاؿ الثٖ جنيٓ ،  (88ص)
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 : أقشاو الرخصة املبحث الثاىي
 وفيّ / 

املؽيب األول / أكفام الؽعطث غِػ 
 .. احلِفيث

املؽيب اثلاين / أكفام الؽعطث غِػ غري 
 .. احلِفيث
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  املطلب األول :

 أقشاو الرخصة عيد احليفية 
 

 كفً احلِفيث الؽعطث إىل أكفام ةاغختارْيَ خمخيفْْي /

ضةز . األول / ٕى  ثةقذجةر احلٌيٌح كال

 ثةقذجةر اإلقٌةط كاّرتويٙ . اثلاين /

و اىلٔل فيٍٓا فيٍا ييل /  وُفطِّ

شاز .. ٍَ  اتللفيً األول / أكفام الؽعطث ةاغختار احلليلث وال

ٔا الؽَُّعص ةٓؼا اّلغختار  ٔ غ إن اجلاظؽ يف نخب احلِفيث يؽى أًُٓ ُ
ٔااعً أربػًث /  أُ

ٖ احلٌي ًٔ ؿ .ٜٗاعف  ٖ اآلػى ًٔ  ٌح أظؽٕٚة أظي 

ؿ يف َٜٗٙ دلةزان .. ٖ اآلػى ًٔ ٖ املضةز أظؽٕٚة أدٓ  ًٔ  كٜٗاعف 

 وُفّطو اىلٔل يف لك واضػ ٌٍِٓا فيٍا ييل /

َطؽِّم .. اجلٔع األول / ٍُ  ٌا اـتتيَص ٌع كيام الفتب ال
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ِ ٔكةمْح املجةح يف قؽـ املؤاػؾة ، ٔف ثٌةء أم اّىكِ اذلم يي  كةمى
ٔةن يف ٗىكٙ .الٜضه اذلم اكف  ىؿَّ ٜ أف يكٜف ُمي ٖ ًجِ ، ٚك ًٔ  قْيٙ 

إصؿاء لكٕح اّكىؿ كالرشؾ ىلع الْكةف ق٘ؽ اإلَؿاق ، وإٌف  ٌراهل /
ٜ األدّح  ظؿٔح الرشؾ كاّكىؿ ًةإح أثؽان ؛ ألفَّ  ـ هل ثةؽو ، ٚك ؿِّ عى ٕي ال
  ؾ ثٙ .ىلع كصٜب اإليٕةف ثةهلل دكةىل كقؽـ الرش

 ٖ ٕى ً ص ل  ٗىكٙ اتلْه ق٘ؽ اإلَؿاق ػةؼ ىلعكّكٖ الشةرع رػَّ
اتلْىؾ ثكْٕح اّكىؿ أك الرشؾ ، كأذ٘ةع اّكجؽ قٖ اتلْىؾ ثؾلٍ 
دْىهى 

ى
ق٘ؽ اإلَؿاق اذلم يؤدم إىل اٌّذِ وإٗٙ يكٜف ظيجبؾو  ًؽ أ

ٙ ضٜرةن  ٜؽ الؿكح .= كٔكىنن  ،ثذؼؿيت ابلجيح= ٗىكى  ثٚـ

 َّٔ إَّٗٙ يٕةف وة إذا أصؿىل لكٕح اّكىؿ ىلع لكةٗٙ كًْجٙ ٔؽٕنئ ثةإلأ
 ال يىٜت ٔة ٜٚ الٜاصت ٔكىنن ؛ بلٌةء اتلطؽيي اٌّْيب .

كاإلًؿار اذلم قجي ٔ٘ٙ ثةإليٕةف ًجِ ذلٍ ّحف دكؿاران ٔؽْٜبةن ؛ 
ٜ ثةؽو ، ّكٖ  ألٗٙ ّحف رًل٘ةن يف اإليٕةف ، كإٕٗة املؽْٜب ثٌةؤق ، ٚك
ـ ٔ٘ٙ ثؽبلف ذلٍ اإلًؿار يف  ـى اتلْىؾ ثكْٕح اّكىؿ أك الرشؾ يْى



 

33 

ٖ ٚؾا الٜ ظةؿ ابلٌةء ، ًٔ ٜ وجؽِ ظٌٙ يف الطٜرة  صٙ ، ٔف ثٌةء املكىن ٚك
 .(1)اإليٕةف

 ضْكً ْؼا اجلٔع /

ص األػؾ ثةّكـيٕح ٖ الؿُّػى ًٔ ٍكىل يف ٚؾا اجلٜع 
ى
 كيؿل احل٘ىيح أف األ

ؾ  ػى
ى
ربى كأ ؾ ثٛة وبل إزٓ قْيٙ ، كإف ضى ػى

ى
كقؽـ األػؾ ثةلؿػطح ، كإف أ

ًيًذِ اكف ٔأصٜران ؛ ألٗٙ  ؿ ٗىكى ثةّكـيٕح ظىت  ٙ يف ديٖ اهلل إلقبلء ثىؾى
ؾا ٜٚ قني اجلٛةد  ديٖ اهلل   .(2)، ٚك

ٔا /وا ٖ أضعةب ـخػل ًٔ ْنٍي   ثٕة ريًكم أف مكيْٕح الُؾاب أػؾ رىصي
 /" " وٌةؿ /" أتشٛؽ أف ُمٕؽان رقٜؿ اهلل ؟ وٌةؿ ألظؽٕٚة رقٜؿ اهلل 

ٍدًرم  جىكىٓ
ى
ٜؿ " " وٌةؿ /" أتشٛؽ أين رقٜؿ اهلل ؟ " وٌةؿ /" الى أ ٌي ة تى ٔى

ؿ /" أتشٛؽ أف ُمٕؽان رقٜؿ اهلل وٌذْٙ .. ؟ " وٌةؿ /" جىكىٓ "  كًةؿ لآًلػى
كٓ " وؼًٌل قبيْٙ ، وجْل " أتشٛؽ أين رقٜؿ اهلل ؟ " وٌةؿ /" ٗوٌةؿ / 

تى  / "وٌةؿ  رقٜؿى اهلل ذلٍ  ؿَّ قي مى ٍصؿى
ى
ٍؽ آدىةقي اهللَّي أ ٌى ؿي فى كَّ

ى
ة األ َّٔ

ى
ة أ َّٔ

ى
أ نٍيً ، كى

ؿي فى  ٍؽ اآلػى ًح ٌى ؾى ثًؿيٍػطى ػى
ى
ْىيٍٙ "أ ٓى قى  إًٍث

 . (3)اهللًَّ ، وىبلى

                                                           

كأضٜؿ  ،(578ػ  2/576)اٗـؿ / أضٜؿ اّزبدكم ٔف َشه األرسار لًْجؼةرم  (1)
كوٜادط   (،75،  2/74)اّنىةر  كوذط ، (55ص)، كٔزياف األضٜؿ  (1/118)الّسػيس 

كَّْٓ اثلجٜت  الؿمحٜت  .(1/117)كمي

كَّْٓ اثلجٜت  ، (1/117)اٗـؿ / أضٜؿ الّسػيس  (2)  . (2/76)  كوذط اّنىةر ، (1/117)كمي

 ركاق اثٖ أيب شحجح كقجؽ الؿزاؽ . (3)
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ِٔسب  اجلٔع اثلاين / َطؽِّم امل ٍُ ٌا اـتتيَص ةػؼر ٌع كيام الفتب ال
ٔ احلؽٌث ـ ٌرتاٍخ غَ الفتب . ث ، ىكَ احلكً ـ ْو ٌَ  لِيُطْؽ

 اىَفْؽق ةْي ْؼا اجلٔع وٌا ـتلّ /

أف احلٍكٓ ٚ٘ة ٔرتاخو قٖ  واىَفْؽق ةْي ْؼا اجلٔع وٌا ـتلّ /
ٖ ظير إفَّ  ًٕ الكجت ًةآ اكٗخ  الكجت إىل زٔةف زكاؿ اّكؾر ، و

ٖ ظير إف احلٍكٓ ٔرتاخو مري زةث ًٔ خ يف احلةؿ الؿػطح ظٌيٌحن ، ك
األكؿ / اكبليف برشط اخليةر ٔف ابليف ابلةٌت ، اكف ٚؾا اٌٍّكٓ دكف 

ٍْ يف  كابليف ثسٕٖ مؤصِ ٔف ابليف ثسٕٖ ظةٌؿ ، وإف احلكٓ ػ ًٕ ٜ ال ٚك
لكجت املٌؿكف املجيف كاملؽةبلح ثةثلٕٖ ػ زةثخ يف ابلةٌت ٔرتاخو قٖ ا

 . (1)برشط اخليةر كاألصِ

ًٜصت رشاعن  ، وإفَّ وًٍؽؿ املكةوؿ كاملؿيظ  ٌراهل / ٜد الكجت امل ٜ شٛ ٚك
ٜ كصٜب الطيةـ لُ٘ٙ دؿاىخ  الشٛؿ ًةآ يف ظٌٕٛة ، كاحلكٓ ٚك

 [.184ابلٌؿة/ ] َّيب ىب نب مب ُّٱ/ ثٌٕذىض ًٜهل دكةىل 

 ضْكً ْؼا اجلٔع /

ٜ الطٜـ ؛ ٌّيةـ  وضْكً ْؼا اجلٔع / ٍكىل ، ٚك
ى
أف األػؾ ثةّكـيٕح أ

ٖ اتلكضيِ ؛ ألف اتلكضيِ  ًٔ ٜ مري ٔةٗف  ٜد الشٛؿ ، ٚك ٜ شٛ الكجت ٚك

                                                           

 . (2/77)كوذط اّنىةر   (،583،  2/582)اٗـؿ / َشه األرسار لًْجؼةرم  (1)
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يٍٖ ثكؽ دٕةـ الكجت ٔف دؿايخ احلٍكٓ  ضعيط / َذكضيِ ادلَّ
ِ  .(1)املؤصَّ

ٌََ كْتيَِا ، وكػ  اإلرص واألغالل اجلٔع اثلاىد / اىيت اكُج ىلع 
ِّا ..   َوَعَػٓا اهلل حػاىل غ

 مف خف حف  جف مغ جغ ُّٱًةؿى اهللي دكةيل / 

 [ ، كًٍؽ أنتَّ اهللي 286ابلٌؿة/ ] َّخك حك جك مق حق
 يف ىف يث ُّٱ/  قْي٘ة ثجكسح اجليبِّ األيمِّ األٔني وٌةؿى 

 [.157األقؿاؼ/ ] َّلك  اك يق ىق

ٜٚ األمٜر اّيت دثجؽٛٓ كدٌيؽٚٓ قٖ اخلريات كقٖ  واإلرص /
ٜاثةت ..  الٜضٜؿ إىل اثل

 كًيِ / ٜٚ اّكٛؽ املؤًلؽ اذلم يثجػ ٗةًطٙ قٖ اثلٜاب كاخلريات .

ٜ خمذص ثٕة يٌيٌؽ ثٙ ويضكِ األقغةء واألغالل / ٌِ ، ٚك  مجف مي
ٌيؽ ثٙ َِّ وبلفه / قي  . (2)كقؽٙ ، كمي

بٍف يف ٌراهل / ٖ اثلٜب كاجلرل ، كأداء الؿُّ ًٔ الـٌلة  ًٍؽف مٜعف اجلضةقح 
ـ احلٍكٓ ثةٌّطةص يف اٌّذِ  ـٍ كًذٍِ اجلىف ق٘ؽ إرادة اتلٜبح ، كص

                                                           

 . (2/77)كوذط اّنىةر ، (2/584)كًلشه األرسار لًْجؼةرم   (،1/119)أضٜؿ الّسػيس  (1)

 .(363،  19ص)اٗـؿ املىؿدات  (2)
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ٖ اجل٘ةثح كاحلؽث مري املةء ، كقؽـ  ًٔ ؿ  ٌٛ  ، كأف ال يؽ
ن
قٕؽان اكف أك ػؽأ

 .ةكإظؿاؽ اّن٘ةآ كظؿٔح األكِ ٔ٘ٛصٜاز الطبلة يف مري دار اّكجةدة ، 

 ضْكً ْؼا اجلٔع /

كالؿػطح يف ٚؾا اجلٜع ّحكخ رػطحن ظٌيٌحن ؛ الٗكؽاـ الكجت 
ًٜصت لًْعؿٔح ٔف احلٍكٓ ثةلؿوف كاّجكغ أضبلن يف ظٌ٘ة ، كذًلا اكٗخ  امل
ة اكف الؿوف  ٌٕ الؿػطح دلةزان ؛ ألف األضِ لٓ يجي مرشكاعن يف ظٌ٘ة ، كل

يىخ " رػطحن " لًْذؼىيه قْي٘ة كاّ ِّٕ  . (1)دلةزان تكٛيِ قي

ٌَِ أن يكٔن ٌا يفتتاح حيفرياً خِل  اجلٔع الؽاةع / ؽوج الفتب 
ِٔستاً   لِيطْكً ٌع ةلائّ يف اجلٍيث ..ك

 ٖ ًٔ كيكَّمَّ " رػطح إقٌةط " أك ٔة قٌػ قٖ اّكجةد ثإػؿاج قبجٙ 
ًٜصجةن لًْعٍكٓ يف ُمِ الؿػطح ٔف َٜٗٙ مرشكاعن يف  أف يكٜف م

 اجلْٕح .

ٖ ظير ًٔ ٙ قٌػ يف ُمِ الؿػطح اكف ٗـري اجلٜع إَّٗ  كلٜ ٗـٍؿٗة إحلٙ 
 اثلةّر ، ويُٜف دلةزان ؛ إذ ّحف يف ٌٔةثْذٙ قـيٕح .

كلٜ ٗـٍؿٗة إحلٙ ٖٔ ظير إٗٙ ثٌف مرشكاعن يف اجلْٕح اكف شبيٛةن 

                                                           

  (،2/77)كوذط اّنىةر  ،(1/120)كأضٜؿ الّسػيس (، 2/232)اٗـؿ / دحكري اتلعؿيؿ  (1)
 . (201ص)كرشح اثٖ مٍْ 
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ٜ اّرتػص ثةقذجةر قؾر لًْكجةد ، واكف ثٕكىن  قثةجلٜع اثلةين ، ٚك
ٖ كصٙ دكف كصٙ ًٔ  . (1)الؿػطح ويٙ ظٌيٌحن 

ٜ زةثخ   /ٌراهل  ٜ ثيف مٜضٜؼ يف اذلٔح برشكط ، ٚك الكْٓ ، ٚك
كٍ / "  ثٌٜهل  ٔى ٍزفو  كى ـو كى ٍكْٜي ٔى ِو  يٍ

َى ًٍْه يفى  ءو وىٍْحيٍك ٍ ٍقْىهى يًف يشى
ى
ٍٖ أ ـو ٔى ْٜي
ـ " ٍكْٜي ٔى ِو   صى

ى
 .(2)إًىلى أ

 يل ىل مل خلُّ/ ًٜهل دكةىل أفَّ  كًةؿ اثٖ قجةس 
( 3)ٱَّجنيم  ىم مم خم حم جم

اآليح .. ٗـّخ يف  
ِ ٔكْٜـالكْٓ   . (4)إىل أصى

ٜ  كٗـؿان ألفَّ  ٜدان ثكي٘ٙ كًخ اّكٌؽ ، ٚك ٜص الكْٓ ثيف ٔة ّحف م
كختىيىةن ىلع اجلةس  ٔ٘يه ق٘ٙ ، كّكٖ رػص يف الكْٓ لْعةصح

ة ّحف ق٘ؽ ٗىه قٖ ثيف ٔ رقٜؿ اهلل  أفَّ  (5)ويف احلؽيربرشكؼٙ ؛ 
 . (6)اإلنكةف كرػص يف الكْٓ

 
                                                           

 .(589،  2/588)كأضٜؿ اّزبدكم ٔف َشه األرسار (، 1/121)أضٜؿ الّسػيس / راصف (1)
 .ركاق الكذح كأمحؽ قٖ اثٖ قجةس  (2)
(3)

 [.282ابلٌؿة/ قٜرة ] 

 .(1/334)الثٖ َسري ٌؿآف اّكـيٓ اٗـؿ دىكري اّ (4)
 .ركاق اّرتٔؾم كأثٜ داكد كاّجكةيئ كاثٖ ٔةصح قٖ اثٖ قٕؿك  (5)
 . (219،  218ص)كأٗحف اّىٌٛةء   (،2/102) املعذةج اٗـؿ / ٔنين (6)
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 ضْكً ْؼا اجلٔع /

كصٜب األػؾ ثةلؿػطح يف املٜعف املرشكع  / (1)اجلٔعوضْكً ْؼا 
ٜ ظةؿ االعؽؿار يف ا ٖ امليذح ككًخ الكىؿ ويٙ الؿػطح ، ٚك ًٔ ألكِ 

ٖ امليذح ظةّح اعؽؿارق ٙ لٜ دىؿىؾ ايف ًىرٍص الطبلة ، ظىت إَّٗ  ًٔ ِى   ظىتَّ ألك
ٌؽ ظيجبؾو ًةدبلن ٗىكٙ ؛ ألٔةت وإَّٗ  كى ٙ كصؽ قبيبلن إلظيةاٛة ثةألكِ َّٗ ٙ حي

ٖ امليذح كلٓ يىكِ ، كًؽ ًةؿ اهلل دكةىل    مبزب رب يئُّٱ/ًٔ
[.29اّجكةء/ ] َّزت رت يب ىب نب

 

 اتللفيً اثلاين / أكفام الؽعطث ةاغختار اإلـلاط واىرتفيّ ..

 ىلػ كّفً احلِفيث الؽعطث ةاغختار اإلـلاط واىرتفيّ إىل كفٍْْي /

 رعطث اإلـلاط .. اىلفً األول /

اّيت لٓ دجيى اّكـيٕح ويٛة مرشكقحن ، كذًلا اكف املرشكع ويٛة  ويه /
ة اّكـيٕح وٌؽ قٌػ ظُٕٛة . ٌٔ  ٜٚ الؿػطح ، كأ

إثةظح أٍكِ امليذح كرٍشب اخلٕؿ ق٘ؽ الرضكرة ، كًرٍص  وٌراهلا /
 الطبلة الؿبةقيح يف الكىؿ .

                                                           

 . (2/229)اٗـؿ رشح ؼْكح الشٕف  (1)



 

39 

 رعطث اىرتفيّ .. اىلفً اثلاين /

اّيت دجًف ٔكٛة اّكـيٕح مرشكقحن ، كّكٖ رػص يف دٍؿَٛة  ويه /
 ختىيىةن كدؿويٛةن قٖ امللكَّه .

اتلْىؾ ثكْٕح اّكىؿ ق٘ؽ اإلَؿاق ٔف اؼٕب٘ةف اٌّْت  وٌراهلا /
َؿاق ىلع اإلوؽةر يف ٗٛةر ، كاإلَؿاق ىلع إدبلؼ ٔةؿ اّنري ، كاإل

 . (1)رمغةف

 حػليب وحؽسيص /

ثكؽ الًٜٜؼ ىلع أًكةـ الؿػطح ق٘ؽ احل٘ىيح كًليه أٗٛٓ     
ة إىل دٌكيٕني ثةقذجةريٖ خمذْىني  فإُّ يٍكَ حلؽيؽ اجلخائز ًكٕٜٚ

 اتلاحلث /

ٌؽ نكؼةن كّحف  أوّلً / كى ٖ اكف ًجْ٘ة حي ٔى أٌف روٍف احلٍكٓ الكةثي ىلع 
كا كٍعف اإلرص كاألمبلؿ اّيت اكٗخ ىلع  رػطحن ، إال أف احل٘ىيح اقذربى

ٖ ًجْ٘ة ختىيىةن كدحكريان قْي٘ة رػطحن دلةزٌيحن ..  ٔى

ٔ إؼالق حيخاج إىل وكفث ، ويف اجلفؿ ٌِّ يشء     ؛ ألٗٙ  ْو
يًكغ حبٍكٓ يٕكٖ أف ي٘ؽرج حتخ ٚؾق ا لؿػطح املضةزيح لك ظٍكٓ ن

                                                           

ةب كقْٓ أضٜؿ اّىٌٙ ل،  (173ص)ظةشيح نكٕةت األقعةر / اٗـؿ (1) ْشيغ قجؽ الٜٚ
 . (254،  253ص)، كاغيح الٜضٜؿ  (131،  130ص)ػبٌلؼ 
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هَّ أك ثنري ظٍكٓ دٕةٔةن ،  روٍف دٌؽيٓ الطؽًح ق٘ؽ ٔ٘ةصةة  حنٔ /أػى
ٍِ أظؽ أٌف روٍف ٚؾا احلٍكٓ يف ظٌ٘ة رػطح إال إف  اجليب  ٌي ، كلٓ حى

ٍكىل 
ى
ًًٍك٘ةق ىلع الؿػطح املضةزيح ق٘ؽ احل٘ىيح ، كإؼبلؽ اّجكغ قْيٙ أ

ٖ إؼبلؽ الؿػطح كإف اكف  ٖ اتلؼىيه كاتلحكري إالَّ ًٔ ًٔ   أفَّ ويٙ ٜٗع 
وًكىخ  ح ثىكِ امللكَّه ، كيف األظاكـ الكةثٌح وإٗٛة ًؽ ري الؿػطح ٔذكٌِّْ

ٍؽ دذكْي ثىكِ امللكَّه ، وُيه تكَّمَّ  " رػطح " ؟  !مجيكٛة كلٓ تىكي

ٜ اّىكِ اذلم أثيطى دحكريان ىلع امللكَّىني ،  ذاُياً / أف اجلٜع الؿاثف ٚك
ٖ اّكجةد ٔف َٜٗٙ مرشكاعن ، كٔسَّْٜا هل ثةلكْٓ كًرص أك ٔة قٌػ ق

الطبلة يف الكىؿ كرشب اخلٕؿ كأكِ امليذح ق٘ؽ الرضكرة كاملكط ىلع 
 اخلىني ..

كلٜ ٗـٍؿٗة إىل ٚؾق األٔسْح اّيت ختص ٚؾا اجلٜع وكرنل أٗٙ     
ًّكؾر ٔف ًيةـ  يٕكٖ إدراصٛة يف اجلٜع األكؿ ؛ ألف اّىكِ ويٛة أثيطى 

ـ ، كظيجبؾو دكٜف الؿػطح يف اجلٜع الؿاثف ظٌيٌيحن الكجت  ا ؿِّ عى ٕي ل
 كّحكخ دلةزيح .

رػطح اإلقٌةط كيه اّيت لٓ تىجٍيى اّكـيٕح ويٛة مرشكقحن ،  أفَّ  ذاثلاً /
ٜ دكؿيه أرل أَّٗ  ة ؛ ٙ ال ي٘ؽجي ىلع ثكظ األٔسْٚك كردٚك

ى
ح اّيت أ

الرضكرة كأٍكِ امليذح اّكـيٕحي ويٕٛة مري مرشكقح ،  ؽى ٍ٘ قً  اخلٕؿً  وإثةظحي 
ٖ امليذح ، كإٕٗة يه قةًؽح قٖ  ًٔ وبل دجًف ظؿٔح الرشب أك األكِ 

 امللكَّه يف ظةّح الرضكرة .
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ة ًىرٍص الطبلة يف الكىؿ كاملكط ىلع اخلىني وإف اّكـيٕح      ٌٔ كأ
  اخلىني ،املكةوؿ جيٜز هل اإلدٕةـ كًلؾا املكط ىلع ويٕٛة مرشكقح ؛ ألفَّ 

 كذًلا وإٗٙ يٕكٖ اقذجةر الؿػطح ٚ٘ة رػطح دؿويٙ كّحكخ إقٌةط .

ة رػطح اّرتويٙ كيه ٔة يجًف ٔكٛة ظٍكٓ اّكـيٕح ، كيه      ٌٔ كأ
ٜقيٛة  كّكٖ لٜ ٗـٍؿٗة إىل ٔكىن ، ُمطٜرة يف الؿػطح احلٌيٌيح ث٘

ٜقكح كاتلؼىيه ٜ اتل ػ وكرنل أٗٙ ٔكىن يشِٕ َسريان  (1)اّرتويٙ ػ ٚك
كرىدىٚة احل٘ىيح ثأٜٗاقٛة األربكح قؽا اجلٜع 

ى
ٖ أٔسْح الؿػص اّيت أ ًٔ

اثلةّر ؛ وإٗٙ إقٌةط  ظٌيٌف ، كًلؾا إقٌةط ظؿٔح رشب اخلٕؿ 
ٖ امليذح . ًٔ  كظؿٔح األكِ 

     
ى
ة ىلع رػطح اّرتويٙ ؛ ملة ويٛة ة ثةيق األٔسْح وإَّٗ َّٔ أ ٍْٛي ٙ يٕكٖ محى

ٖى  ٜقكح ىلع امللكَّه . ؼىيًه اتل ًٔ  كاتل

  

                                                           

 . (1/234)اٗـؿ املطجةح امل٘ري  (1)
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  املطلب الثاىي :

 أقشاو الرخصة عيد غري احليفية 
     

ٌّؽ كًىخي ىلع دٌكيٕةت لًْؿػطح ق٘ؽ مري احل٘ىيح ثةقذجةرات 
 أذنؽ ةػغٓا فيٍا ييل /خمذْىح 

 أكفام الؽعطث غِػ اىػؾ ةَ غتػ الفالم /

ؿٚة حتخ      َى ًٌكٓ اّكـ ثٖ قجؽ الكبلـ الؿػطح إىل أٜٗاع ، كذى
ٜاف / وطِ يف ثيةف ختىيىةت الرشع ..  ق٘

 ختفيف اإلـلاط .. األول /

 إقٌةط اجلٕكةت كالطٜـ كاحلش ثأقؾار ٔكؿكوح . حنٔ /    

 ختفيف اتلِليص .. اثلاين /

ٖ أ حنٔ /     ًٔ ـ ق٘ٙ املؿيظ  ضى وكةؿ ًرص الطبلة ، كدٌ٘يص ٔة قى
 ٖ ًٔ ٜد كمريٕٚة إىل اٌٍّؽر املحكٜر  الطْٜات / َذٌ٘يص الؿًلٜع كالكض

 ذلٍ .
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 ختفيف اإلةػال .. اثلاىد /

ٜء كاّنكِ ثةتليٕٓ ، كإثؽاؿ اٌّيةـ يف الطبلة  حنٔ /     إثؽاؿ الٜع
ٜد ثةالعؽضةع كاالعؽضةع ثةإليٕةء ، ٜد كاٌّك كإثؽاؿ اّكذي  ثةٌّك

إثؽاؿ ثكظ كاصجةت احلش كاّكٕؿة ثةلُىةرات ق٘ؽ  وحنٔ /ثةلطٜـ ، 
 ًيةـ األقؾار .

 ختفيف اتللػيً .. الؽاةع /

دٌؽيٓ اّكرص إىل اّـٛؿ كاًّكشةء إىل املنؿب يف الكىؿ  حنٔ /    
 دٌؽيٓ الـٌلة ىلع ظٜهلة كالُىةرة ىلع ظ٘سٛة . وحنٔ /كاملؽؿ 

 ختفيف اىرتعيص .. اخلاكؿ /

احلؽث ، كضبلة املكذضٕؿ ٔف وغْح  ضبلة املذيٕٓ ٔف حنٔ /    
أٍكِ اجلضةقةت لًْٕؽاكاة ، كرٍشب اخلٕؿ لًْنطح ،  وحنٔ /اجلضٜ ، 

 .(1)كاتلْىؾ ثكْٕح اّكىؿ ق٘ؽ اإلَؿاق

 أكفام الؽعطث غِػ اةَ الفتيك /

 كّفً اةَ الفتيك الؽعطث إىل أربػث أكفام /    

 رعطث واستث .. األول /

                                                           

 . (193،  2/192)اٗـؿ ًٜاقؽ األظاكـ  (1)
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 أٍكِ امليذح لًْٕغؽؿ . حنٔ /    

 رعطث ٌِػوبث .. اثلاين /

 اٌّرص يف الكىؿ . حنٔ /    

 رعطث ٌتاضث .. اثلاىد /

 الكْٓ . حنٔ /    

ْوىل .. الؽاةع /
َ
 رعطث عالف األ

 .(1)ٍؽؿ املكةوؿ اذلم ال جيٛؽق الطٜـوً  حنٔ /    
 

 أكفام الؽعطث غِػ الؾركيش /

 حلفيٍْْي /كّفً الؾركيش الؽعطث إىل     

 ةاغختار ضْهٍٓا . األول /

 ةاغختار الهٍال وغػٌّ . واثلاين /

 كّفً الؾركيش الؽعطث ةاغختار ضْهٍٓا إىل األكفام اتلاحلث /ك    

 رعطث واستث أضيٓا اتلطؽيً .. األول /

                                                           

 . (1/121)اٗـؿ مجف اجلٜأف ٔف ظةشيح ابل٘ةين  (1)
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 أكِ امليذح لْٕغؽؿ . حنٔ /    

 رعطث كفخطتث أْضيٓا اتلطؽيً .. اثلاين /

 لكىؿ ثكؽ زبلزح أيةـ .اٌّرص يف ا حنٔ /    

ث أْضيٓا اتلطؽيً .. اثلاىد /  رعطث كهؽْو

 اٌّرص دكف زبلزح أيةـ . حنٔ /    

 رعطث ٌتاضث أْضيٓا اتلطؽيً .. الؽاةع /

ٜد املةء ثأكِث ٖٔ زٕٖ املسِ . حنٔ /      اتليٕٓ ق٘ؽ كص

ٔسٔب .. اخلاكؿ /  رعطث كفخطتث أْضيٓا ال

 إدٕةـ الطبلة ًجِ زبلزح أيةـ . حنٔ /    

 .(1)كدجكٙ يف ذلٍ الكيٜيط    

                                                           

 .(82ص)األشجةق كاجلـةاؿ لًْكيٜيط  اٗـؿ (1)
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 أحكاو الرخصة املبحث الثالث :
 وفيّ / 

 املؽيب األول / ضْكً الؽعطث .

 . املؽيب اثلاين / حتتُّع الؽعص

أـتاب الؽعص  املؽيب اثلاىد / حَػايط
 وإُاؼخٓا ةاملػايص .
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 املطلب األول :

 حْكه الرخصة  

 
ٕٛة يف أربكح أظاكـ ،  ٍُ ٌّؽ قجي ظرٍص أًكةـ الؿػطح ثةقذجةر ظ

 ويه /

ٔسٔب .. األول /  ال

ٔاستث /  يه اّيت ألــ الشةرع امللكَّه األػؾ ثٛة . والؽعطث ال

أٍكِ امليذح كحلٍٓ اخلزنيؿ كرٍشب اخلٕؿ لًْٕغؽؿ ، كاتليٕٓ ق٘ؽ  حنٔ /
ؽ املةء ٌٍ  . و

 ًٔ  ٖ اّكـيٕح ..ككصٜب الؿػطح يف ٚؾا املٌةـ يٌٌؿبٛة 

ؾا يٌذيض أف دكٜف قـيٕحن ؛  ةؿى كذًلا ًى  ٜد اثٖ دًيي اّكيؽ /" ٚك ٜص ً ل
  .املْـكـ كاتلأكيؽ  ... "

  ةؿى ًى كى 
ى
ٖ يي  فٍ /" كال ٔةٗف أ ًٔ ٖ كٍصٙ ك" قـيٕحن "  ًٔ ؽْي قْيٙ " رػطحن " 

ًٖٔ ٖ ظير ًةـ ادلحلِ املةٗف نكٕيٙ " رػطحن " ، ك ًٕ ظير  كٍصٙ ؛ و
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ٜصٜب نكٕيٙ "   .(1)ٚقـيٕح " " اال

ٜز أف يٌةؿ / اتليٕٓ كأٍكِ امليذح لك  ٕٔ٘ٛة  اّؽٜيفُّ  ةؿى ًى كى  /" كجيى
ةف / رػطح قـيٕح ثةقذجةر اجلٛذني ، كبةجلْٕح وة ٌٌ جلىف ٔذكْي ثٛة ظ

، كظي امللكَّه ، ولك ختىيه دىكَّْي ثةحلٌنٍي وٜٛ ثةإلعةوح  اهلل ظي 
 .(2)امللكَّه رػطح " ا.ٚقـيٕح ، كبةإلعةوح إىل ظي  إىل ظي اهلل 

  وإين أحفق ٌع الشيغْْي الهؽيٍْْي 
ى
 فَّ ػ رمحٕٛة اهلل دكةىل ػ يف أ

 احلكٓ يف ٚؾا املٌةـ هل كصٛةف ثةقذجةريٍٖ خمذْىنٍي ..

يف صٜاز إؼبلؽ ٍّىؾ " اّكـيٕح " ٚ٘ة ؛ ألف  ولهين ّل أحفق ٌػٍٓا
قةثي ، احلٍكٓ كإف اكف ويٙ إلـاـ كؼْته ظذيم  إال أٗٙ ػبلؼ ظكٓ 

ؾ ؿ الؿػطح .ا ٚك  ٜٚ صٜٚ

 اجلػب .. اثلاين /

ة ٔف صٜاز دٍؿَٛة . ويه /  الؿػطح اّيت ؼْتى الشةرع وًكْٛى

 اٌّرص يف الكىؿ كاجلٕف يف املؽؿ . حنٔ /

 اإلةاضث .. اثلاىد /

ٖ ظير يه  ًٔ ٛة اإلثةظح ٔؽٌْةن  ٕي ٍُ كاقذرب الشةؼيب أف الؿػطح ظ
                                                           

 .(1/238)ابلعؿ املعيػ  (1)
 . (467،  1/466)رشح خمذرص الؿكعح  (2)
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الؿػطح ثٕكىن روف احلؿج ، رػطح ، كأف اإلثةظح املجكٜبح إىل 
 .. (1)كّحكخ ٖٔ ًجيِ اإلثةظح ثٕكىن اتلؼيري ثني اّىكِ كاّرتؾ

ىن اإلةاضث اىيت يه ضكً الؽعطث  ٌع الشاؼيب يف حففري ٌػوإيّن 
ًطؽ   إفٍ ، إالَّ  ولهين لفج ٌػّ يف كَص ضكً الؽعطث ىلع اإلةاضث، 

ثٛة أٗٛة دؿوف احلؿج كاحلـؿ قٖ اّىكِ اذلم اكف ُمـٜران ًجِ الؿػطح 
زٓ رػص يف وًكْٙ ، ٔف دىىةكت يف درصح إديةٗٙ ثني كصٜب كٗؽب 

 .. (2)كإثةظح ، كاإلثةظح ق٘ؽ ابلكظ دكٜف مؿادوحن لًْضٜاز

الكْٓ كاٌّؿاض كاملكةًةة كاإلصةرة كاّكؿاية  وٌراهلا يف املػاكالت /
َّ٘ح ثةّرتػيص ويٛة ؛ ويف احلؽيراّيت رصَّظى  رى  / " (3)خ الكُّ

ي
صي كىأ ػِّ

ايىة " ؿى ٍٓ يًف اٍّكى  .ّىكي

 أفَّ   ، كذلٍ ويٕة ركاق قٌل  (4)حنٜ / دكضيِ الـٌلة ويف اىػتادات /
ص هل  قأؿ اجليب  اّكجةس  ٌِ وؿػَّ ً يف دكضيِ ضؽًذٙ ًجِ أف حتى
 .(5)يف ذلٍ

                                                           

 (.308،  1/307)لْشةؼيب  – اٗـؿ املٜاوٌةت (1)
 .(1/74 )لْنـايل  – املكذطىف (2)
ركل ابلؼةرم كمكْٓ كاّرتٔؾم كاّجكةيئ كاثٖ ٔةصح كأمحؽ قٖ أيب ٚؿيؿة كزيؽ ثٖ  (3)

 رٌػص يف اّكؿاية . اجليب  زةثخ كمريٕٚة أفَّ 
 . (1/80)املكةٔف اٗـؿ تشجيه  (4)
 . ركاق أثٜ داكد كاّرتٔؾم كاثٖ ٔةصح كأمحؽ كادلاريم كمريٚٓ قٖ قٌل  (5)

 



 

50 

 . (1)املكط ىلع اخلىنٍي  وٌِّ أيغاً /

ْوىل .. الؽاةع /
َ
 عالف األ

ٖ وكْٛة . ويه / ًٔ ٛة ػريان  َي  اّيت يكٜف دٍؿ

اإلوؽةر يف الكىؿ ق٘ؽ قؽـ اتلرضر ثةلطٜـ ، كدٍؿؾ االًذطةر  حنٔ /
ؿ يف االقت٘ضةء .  ىلع احلىضى

/ ٔ  اثلاىد /الُؿاٚح ، وٌةؿ /"  وزاد الؾركيش ضْهٍاً عاكفاً ، ْو
ح أٍضْٛة اتلع  . (2)ٚدكف زبلزح أيةـ " ا ؿيٓ / اكٌّرصرػطح مُؿٚك

ٙ الكيٜيطُّ  ح يف " اّتشجيه " ثأف الؿػطح ال .. (3)كدىًجكى  كلُ٘ٙ رصَّ
ٜ ؿةٚؿ ًٜهل َتةٔف اتلعؿيٓ  ٍف  ٙى ػإًفَّ الَّْ  / " كال الُؿاٚح ، ٚك

ى
ًتُّ أ ُيي

" ٙ طي  .. ديٍؤَتى ريػى

ٓ دليبٛة ٔف الؿػطح /ًةؿ /" ّكٖ يف الكـ األضع َّٓ ثي   ةب ٔة يٜٚ
 
ى
ـأق ٔف أ ة اتلعؿيٓ وإٗٛٓ ًةلٜا / لٜ اقت٘ىج ثؾٚت أك وغح أص ٌٔ  فَّ أ

ة  اقذكٕةؿ اذلٚت كاّىغح ظؿاـ ، كاالقت٘ضةء ثنري املةء رػطح .. ٌٔ كأ
ٖ زبلزح مؿاظِ ، وإٗٙ مُؿكق الُؿاٚح واكٌّرص يف ًٔ   .(4)ٚا " أًِ 

                                                           

 (. 1/71 ) كالاكيف  (،1/63)  اٗـؿ / ٔنين املعذةج (1)
 . (1/330) ابلعؿ املعيػ (2)
 . (82ص)األشجةق كاجلـةاؿ  (3)

 . (1/83)تشجيه املكةٔف  (4)
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ٖ كصٜب أك ٗؽب أك يف ظٍكٓ ال وإين أحفق ٌع الهرثة ًٔ ؿػطح 
ٍكىل .إثةظح أك 

ى
 ػبلؼ األ

ٖ زبلزح  ًٔ ة َؿاٚح اٌّرص يف قىؿ دكف زبلزح أيةـ أك يف أًِ  ٌٔ كأ
 . فال أرى نؽاًْث يف ذلممؿاظِ 

حن / َٕة ٔسٌِ ابلكظكيٕكٖ أف دكٜف   (1)الؿػطح مُؿٚك
 . (2)ثةلكىؿ لًْرتػص

  

                                                           

 . (101ص)ح ضٜحلَّ اٗـؿ اٌّٜاقؽ كاّىٜااؽ األ (1)
، كٔ٘ٛةج الٜضٜؿ ( 1/291)، كالاكشه  (1/411)ظٍكٓ الؿػطح يف / ثيةف املؼذرص اٗـؿ  (2)

، كرشح (1/95)، كٗٛةيح الكٜؿ  (85ص)كرشح دٌ٘يط اّىطٜؿ  ،(83 – 1/81)ج ٔف اإلثٛة
كرشح خمذرص الؿكعح  ، (102 – 100ص)، كاٌّٜاقؽ كاّىٜااؽ  (480،  1/479)الًُٜلت امل٘ري 

ٜصزي ( 1/121)ٔف ٔف ابل٘ةين ، كمجف اجلٜا( 68ص)ؼذرص ، كامل (1/465)  . (54،  53ص)، كال
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  املطلب الثاىي :

 تتبُّع الرخص 
 

ؽ ثني / دىتىجُّف   كاحلؽير قٖ ظكٓ دتجف الؿػص يٌذيض أف ٗىؿِّ
ص املؾاٚت االصذٛةديح ، كدىتىجُّف زالت  الؿػص الرشقيح ، كدتجف ريػى

 اّكْٕةء ..

ا حتتع الؽعص الرشغيث / ٌّ   أ

يف األػؾ ثٛة ، ٔف دىةكتو يف ؼْجٛة ثني كصٜب  الرشع رمَّتى  وإفَّ 
رىد ذلٍ رصُيةن يف ًٜهل  ٍف ديٍؤَتى ػإًفَّ الَّْ  / " كٗؽب كإثةظح ، كى

ى
ًتُّ أ ٙى ُيي

 ً ة ُيي ٕى َى ٙي  طي ٙ "ريػى ٕي ااً ـى ٍف ديٍؤَتى قى
ى
 .(1)تُّ أ

ٜدان كٔؽْٜبةن ، كال أقذٌؽ    كذًلا اكف إديةف الؿػطح كدىتجُّكٛة أمؿان ُمٕ
ٖ دىتجُّف الؿػص ، كإٕٗة  ًٔ أف ٚؾا املكىن ٜٚ املؿاد ق٘ؽ إيؿادٚٓ اتلعؾيؿ 

ص املؾاٚت االصذٛةديح  ٌرل ( يت يتجف ويٛة اّكةيٌم ) امل، كاّمؿادٚٓ ريػى
مريى دلذٛؽم ٔؾٚجٙ خًلىحو كيّسو يف أظاكٔٛٓ ، كذًلا اكف ُمِ دىتجُّف 

                                                           

َنى " قٖ اثٖ قٕؿ (1) كاّؽرباين يف الُجري قٖ    ركاق أمحؽ يف " املك٘ؽ " كابليٌٛف يف " الكُّ
ٜد كاثٖ قجةس   . اثٖ مكك
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 .(1)الؿػص يف َذت األضٜؿ ٜٚ ثةب االصذٛةد كاتلٌْيؽ

ا حَتَتُّع رَُعص املؼاْب اّلسخٓاديث / ٌّ   وأ

ٕة يه اتلحكريات املؿاد ثةلؿػص ٚ٘ة ّحكخ ظٌيٌذٛة ، كإَّٗ  وإفَّ 
ؿ ..كاتلؼىيىةت اّيت ي٘ىؿد ثٛة ٔؾٚت   دكف آػى

ٍٕف املؿأة ، كاالَذىةء ثٕكط ثكظ  حنٔ / ٖ ل ًٔ ٜء  قؽـ ٌٗظ الٜع
ٜء ..  الؿأس يف الٜع

 كذًلا اكٗخ تكٕيذٛة ثػ" الؿػص " تكٕيحن دلةزٌيحن ال ظٌيٌيح .

وكػ اعخيف اىػيٍاء يف ضكً حَتَتُّع رَُعص املؼاْب اّلسخٓاديث 
 ىلع كٔىْْي /

ٔاز حَتَتُّع  اىلٔل األول /  رَُعص املؼاْب ..غػم س

َكى اث ٜ ٔة قْيٙ الُِثة ، كظى ال  ٖ ظــ اإلمجةع ىلع أفَّ ذلٍ وٍكيٚك
ٌِ ، كاػذةرق اإلٔةـ أمحؽ كاّنـايل كاجلٜكم كاثٖ اٌّيٓ كالكجيك  ً ُيى

 كالشةؼيب .

قٕكخي ُيىي اٌّؽةف يٌٜؿ /" لٜ وٌؽ ريًكم قٖ اإلٔةـ أمحؽ ًٜهل /" 
                                                           

، كدحكري (4/172)، كاملٜاوٌةت (4/517)، كأقبلـ املًٜكني (2/391)اٗـؿ / املكذطىف  (1)
ٌٜدة (4/577)ًُٜلت امل٘ري ال، كرشح (4/254)اتلعؿيؿ  ، كمجف اجلٜأف ٔف ( 218ص)، كاملك

 . (2/406)، كوٜادط الؿمحٜت  (6/325)، كابلعؿ املعيػ (2/400)ابل٘ةين 
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ؽي٘ح يف الكٕةع ػ يكين امل رصبلن قِٕ ثكِ رػطح ثٌٜؿ أِٚ أفَّ 
ؾ كبٌٜؿ أِٚ مُح يف املذكح لاكف اّن٘ةء ػ كبٌٜؿ أِٚ الُٜوح يف اجلبي

 .(1)ٚوةقٌةن " ا

ٔاز حَتَتُّع رَُعص املؼاْب اّلسخٓاديث .. اىلٔل اثلاين /  س

ٜ اػذيةر اثٖ أيب ٚؿيؿة  (4)كاثٖ قجؽ الشُٜر (3)كاثٖ اهلٕةـ (2)ٚك
 .. (5)كأيب إقعةؽ املؿكزم

ٖ صٜاز ادٌجةع مري كذًلا  ًٔ ًةؿ اثٖ اهلٕةـ /" كيذؼؿج ٔ٘ٙ ) أم 
ص املؾاٚت ، أم ٌٔرلق األكؿ كقؽـ اتلغييي قْيٙ ( صٜاز ادٌ  جةع ريػى

ٖ املؾاٚت ٔة ٜٚ األٜٚف قْيٙ ويٕة يأػؾق  ٖ املكةاِ ، كال يٕ٘ف ًٔ ًٔ ٌف 
كٍْى األػه قْيٙ إذٔ٘ٙ  ٕى ىكٍْ ال ا اكف ٔةٗف رشيع ؛ إذ لئًلنكةف أف ي

 . (6)ٚقبيِ " ا هل إحلٙ

 

                                                           

ٌٜدة  (1) ، كأقبلـ (6/325)، كابلعؿ املعيػ (2/391)كاٗـؿ/ املكذطىف  . (218)صاملك
ٜأف ٔف ابل٘ةين  (4/519)املًٜكني   . (147 – 4/134)، كاملٜاوٌةت  (2/400)، كمجف اجل

 . (4/579)كرشح الًُٜلت امل٘ري  ،(11/108)كركعح اّؽةبلني  ،(6/325)ابلعؿ املعيػ  (2)

 . (4/254)اتلعؿيؿ ٔف اتلحكري  (3)
كَّْٓ اثلج (4)  . (2/406)ٜت مي
 .(2/400)اٗـؿ مجف اجلٜأف ٔف ابل٘ةين  (5)
 . (2/406)كميكَّْٓ اثلجٜت ٔف وٜادط الؿمحٜت (، 4/254)ٗـؿ / اتلعؿيؿ ٔف اتلحكري ا (6)
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/ ً ٔادْر ا حَتَتُّع زّلت اىػيٍاء وُ ٌّ  وأ

ٔادرًْ / ويٛة اّىذةكل اّيت ػةّىىٜا  يه واملؽاد ةؾّلت اىػيٍاء وُ
ؾق ُيؿـ دىتىجُّكٛة اجلطٜص الرشقيح كػؿًٜا إمجةع  كاألػؾ ثٛة األٔح ، ٚك

ٌَِ فِػو ذلم /ف .. ر اىػيٍاء   يلػ ضؼ 

ؾ ثٜ٘اد ػى
ى
ٖ أ ٔى ر اّكْٕةء ػؿج قٖ اإلقبلـ " وٌةؿ األكزايع /" 

 .(1)اٚ

كًةؿ قْيٕةف اتلييم /" لٜ أػؾتى ثؿػطح لك اعلًٓ ػ أك ًةؿ / ثـّح 
ٜد  ُّ لكٙ ، كيف املكىن آزةر قٖ قٌل كاثٖ مكك لك اعلًٓ ػ اصذٕف ويٍ الرشَّ

(2)كقٖ قٕؿ " اٚ ، كويٙ مؿوٜاعن قٖ اجليب  كٔكةذ كقْٕةف 
 . 

كًؽ دػِ اٌّةيض إقٕةقيِ ىلع اخلْيىح اّكجةيس املكذغؽ وؽوف 
ِى اّكْٕةء  ل ٖ زى ًٔ إحلٙ َذةثةن ، ًةؿ /" و٘ـؿتي ويٙ كًؽ مجف ويٙ الؿػص 

" وٌةؿ ػ أم كٔة اظذش ثٙ لك ٔ٘ٛٓ ، وٌْخي /" ميطِّ٘ه ٚؾا زٗؽيي 
ًكيىخ ، املكذغؽ ػ /  ٍٓ دىًطٌط ٚؾق األظةدير ؟ " ًْخ /" ىلع ٔة ري ى " ل

ٖ أثةح املذكح لٓ ييجً  كّكٖ ٔى ؿ لٓ ييًجط املذكح ، ك ًُ ك ٕي ٖ أثةح ال ط ٔى
ٖ اعلًٓ  ًٔ ؿ ، كٔة  ًُ ٍك ٕي ؾ ثٛة إالَّ ال ِى اّكْٕةء زٓ أػى ى ل ىف زى ٖ مجى ٔى  كهل زّح ، ك

                                                           

 (.6/326 ) ابلعؿ املعيػ (1)

ٌٜدة  (2)  . (519ص)املك
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ؿ املكذغؽي ثإظؿاؽ ذلٍ الُذةبذٚت دي٘ٙ " ، و  .(1)أمى

 حػليب وحؽسيص /

ٔكٔف ىلع ضْكً حَتَتُّع الؽَعص يٍكَ اتلٔضو   إىل ٌا ييل /ةػػ ال

أٌف دىتىجُّف الؿػطح الرشقيح كاألػؾ ثٛة أٍمؿه ىلع لك مكْٓ أف  -1
ىجَّت رشاعن ..  ُيؿص قْيٙ ؛ ألٗٙ ُمي

ٓ إٔة  ٖ املكْٕني يذكٕؽكف قؽـ األػؾ ثٛة ، ٚك ًٔ كلٌُ٘ة ٗؿل ثكغةن 
ْىح حبٍكٓ الؿػطح كوٍغْٛة ، كإٔة اعمًلٜف ثٛة كٔف ذلٍ يرتًلٜف  ٛى صى

ٔ٘ٛٓ أٗٙ األقـٓ أصؿان كاألوغِ رشاعن ؛ لُِثة األػؾ ثٛة اقذٌةدان 
 املشٌح ..

 أٌف دىتىجُّف دحكريات املؾاٚت ىلع إؼبلًٛة ال جيٜز .. -2

ٖ اذليٖ يكشٌٜف املؾٚجيح يف دراقح اّىٌٙ ، كأداوف قٖ  ًٔ كإين 
اتلٕكٍ ثٛة ؛ القذجةرات إٔٚٛة أٗٛة ٔؾاٚت ًةربىخ أف دأػؾ ضىح 

ٌىخ ويٛٓ ضىةت اإلمجةع ، َٕة أف ٚؤالء األإح  ٛٓ ًؽ حتٌ ٖ دىًجكى ٔى ك
ٖ املذطؽريٖ لئًلوذةء كاالصذٛةد  ًٔ كرشكط ٗؽر أف ٗؿاٚة ق٘ؽ الُسري 

 يف زٔةٗ٘ة ..

ـى  كٔف ذلٍ وإين أدجف ن  اإلٔة الشةويع يف الؿعٜخ كاإلذاعف لرًلحلِ أيٌة
                                                           

 . (327،  6/326)ابلعؿ املعيػ  (1)
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 اكف مٜعكٙ ..

 وذِلا أرى أُّ ّل ٌاُع ٌَِ األعؼ ةؽَُعص املؼاْب برشوط /

ٜد ٜٚل ٗىف . قؽـ األول /  كص

ط . اثلاين / ٜد ادلحلِ املؿصِّ  كص

ص املؾاٚت لكٛة . اثلاىد / ٕف ريػى  أف ال جيى

 أف يكٜف اآلػؾ ًةدران ىلع دٕيزي األدّح كاّرتصيط ثح٘ٛة . الؽاةع /

  ومما يشػ غغػي يف ذلم / 

ص املؾاٚت  ًٜؿ اإلٔةـ الشةؼيب /" وإٌف ذلٍ يىيض إىل دىتىجُّف ريػى
ٖ مري اقت٘ةد ع ىلع أف إىل دحلِ رشيع ، كًؽ ظَك اثٖ ظــ اإلمجة ًٔ

ٌِ " ا ً  ..  (1)ٚذلٍ وٍكي ال ُيى

ٜ األضط يف الؿاويع ؛ واثلاين /كًٜؿ الـرًليش /"   ألفَّ  جيٜز ، ٚك
ـٌ دكيني املضذٛؽيٖ ؛ ألفَّ  ٜصجٜا ىلع اّكٜا ٜ  الطعةثح لٓ ي الكجت ػ ٚك

ـٌ ثةّجكجح إىل أًٜاهل ، كقؽـ أْٚيح املٌرلِّ  أْٚيح املٌرلِّ لًْذٌْيؽ ػ اع
ًّكٕٜـ ٚؾا اجلٜاب ككصٜب االًذطةر ىلع ٔىخو  كاظؽ ،  ٌٔذظو 

                                                           

 . (4/134)لْشةؼيب  –املٜاوٌةت  (1)
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 .  (1)ٚخببلؼ قرية األكّني " ا

ىط ويٙ ابلكظ  -3 ٜ األػؾ ثذحكريادٛة ػ رشى أف دْىيي املؾاٚت ػ ٚك
 .. (2)إمجةقٛٓأف يكٜف ىلع كصٙ ال خيؿؽ 

ٌٍظ ثٕة إذا ًىرلَّ ٔةلاكن يف قؽـ  كٔسَِّ هل الشيغ قجؽ اهلل دراز  ٗ
ؿ  ٜء ثةٌٌّٛٛح يف الطبلة كأثة ظ٘يىح يف قؽـ اجلٌظ ثٕف اذَل الٜع

كَّ  ٖ دـى ٕى ف ٕٔ٘ٛة ىلع وكةدٚة ، كًل ٕى جى ثبًل ضؽاؽ كضًل ، وٛؾق ضبلة دلي
ٜد  ..(3)كال كيل كال شٛ

ٍكه دحلِ  وإين ّل أحفق ٌع الشيظ  ىلع وكةد دٍْ الطبلة ؛ لًغى
ؿ .   اجلٌظ ثةٌٌّٛٛح كًٜة دحلِ اجلٌظ ثٕف اذَل

ًٌّٜة األدّح اّيت  ة ثؽبلف اجلاكح وإٗٙ ّحف لًْذْىيي ، كإٕٗة  ٌٔ كأ
 َتكِ اّكٌؽ ثةؼبلن .

ً فأرى أن ُفّؽق ةْي الؾىث واجلادرة / -4 ٔادْر ا زّلت اىػيٍاء وُ ٌّ  أ

 ىىخ دحلبلن رشقٌيةن .ٔة ػةّ الؾىث يف ُظؽي / ألن  

ت إىل دحلِ كق٘ؽ رشيع كاٗىؿىد ثٛة ثكظ أِٚ  واجلادرة / ٔة اقت٘ؽى

                                                           

 .(6/320)ابلعؿ املعيػ  (1)
 . (6/322)كابلعؿ املعيػ   (،4/148)املٜاوٌةت اٗـؿ /  (2)
 . (4/148)رشح املٜاوٌةت  (3)
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 اّكْٓ .

ٓى كصٛح زتلٛة كاحنؿاوٛة ، كيه اغبلةن   ًْ ٖ قى ٕى ً كالـّح ُيؿـ األػؾ ثٛة ل
ٜلن ٗىيٌس ، يشٓ اّكْٕةء  رىت مًلطْعح دٗيٜيح ٚك ٔة دكٜف وذةكل ضؽى

ٖ  راحئح وكةدٚة كٗت٘ٛة ىلع ثيكؽ أٔيةؿ ًٔ ركف اجلةس  ؾِّ ، كيْىـٜٗٛة كُيي
ٖ اجلٕيف .. ًٔ  األػؾ ثٛة ٕٔٛة قْخ ماكٗح ضةظجٛة ، وةحلي أىلع 

ٖ األػؾ ثٛة ق٘ؽ  ًٔ ة اجلةدرة ويه ق٘ؽم ال ثأس ثٛة ، كال ٔةٗف  ٌٔ كأ
ٖى  ًٔ  احلؿج . احلةصح ؛ دحكريان كػؿكصةن 

 َْ ٌِ ِ ذَ  و ٜ قؽـ كًٜع اّؽبلؽ أز٘ةء احليظ )  / َم ل ة ييكؿؼ ٚك ٔى

 ، كًلؾلٍ قؽـ كًٜع ؼبلؽ ابلؽيع ( ق٘ؽ اثٖ ديٕيح ؽبلؽ ثةّ
 .. (1)ثٖ ًيٓ اجلٜزيحكال يؿيؽق ق٘ؽ ا اّنغجةف اذلم ال يكْٓ ٔة يٌٜؿ

سِ ٚؾق اجلٜادر ق٘ؽٔة يينْىي أٔةٔ٘ة ثةب مؿات  ًٕ كذًلا وإين آػؾ ث
ٖ ظةالت اّؽبلؽ  ًٔ اّؽبلؽ ورنصف كنكأؿ الـكصني قٖ لك ظةّح 

ًٌّٜة اثلبلث ، وإف كىٍصؽٗة  ٖ ٚؾيٍٖ أوذحٍ٘ة ثٙ كاجلىف ٔؽٕب٘ح ؛  ًٔ ؿىصةن  خمى
 ٖ ًٔ ٜء اإلؼةر الرشيع اخلةيل  احلضح كقٕٜ اّنةيح كروكةن لًْعؿج يف ع

 ٜٚل اجلىف كادجةع الشيؽةف .

  

                                                           

 .(38ص)اٗـؿ إاغزح الْٛىةف  (1)

 



 

60 

 املطلب الثالث : 

 أسباب الرخص وإىاطتها باملعاصي  َتعاطي
 

وِٛ لٜ دكةىط امللكَّه قجت اّرتػص ظىت يذٜضِ ثٙ إىل الؿػطح 
 ! ُيِ هل ذلٍ أـ ال ؟

ؿ الـرًليشُّ  ًٌٍّطؽ اّرتػص ال يبيط /  أٌف دىكةيط قجت َذ اّرتػص 
ًّنؿض اٌّرص لٓ يٌرص يف األضط ، كًلٕة  َٕة إذا قٍْ اّؽؿيي األثكؽ 
ىنىخ املؿظْح  لٜ قٍْ اّؽؿيي اٌّطري كمىش يٕي٘ةن كشٕةالن ظىت ثْى

ٖ ذلٍ ٔة لٜ دػِ املكضؽ يف أكً ًٔ ٚح ةت الُؿامؿظْذنٍي ، كًؿيت 
 .(1)ًٌٍّطؽ ضبلة اتلعيح ال يىًططٌ 

ال قجت الؿػطح لًْٜضٜؿ إحلٛة  كإين ٔف الـرًليش يف أٌف دىكةيط
ران ٗغؽؿ ويٛة إىل األػؾ ثةلؿػطح ٔف دكةيط  ٜى يطط ، كلٌُ٘ة قرنل ض
ؽ ٍَّسى يًؽق أك رًصْٙ ظىت يأػؾ ثؿػطح  َّٕ ٖ تىكى ٔى قبجٛة / َٕة يف ظةّح 

ٖ أراؽ املةء اذلم ٔكٙ يك يأػؾ اتليٕٓ كاملكط ىلع اجلجري ٔى ة ، أك 
 
ى
 يأػؾ ظيجبؾو ثةلؿػطح ٔف الُؿاٚح .. فٍ ثؿػطح اتليٕٓ ، كهل أ

ص ٔة ٜٚ مُؿكق / اكلكىؿ  ٖ الؿػى ًٔ كذًلا يٌٜؿ اثٖ الْعةـ /" ك
                                                           

 . (2/170)امل٘سٜر  (1)
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لًْرتػص ًةؿ ضةظت " املعؿر " /" يكؿق ًطؽ املكةصؽ لئلاعدة 
ح ظىت يٌةس اكلكىؿ لًْرتػص "  ًْخي / ًطؽ اإلاعدة ّحف ثؿػط

كؿةٚؿ الكـ ضةظت " املعؿر " ال وىٍؿؽ ْرتػص ، قْيٙ ًٍطؽ الكىؿ لً 
ٖ األضعةب ًٔ ؿ مريق  َى لٜ قةوؿ حلىؽؿ أك  ثني الطٜـ كمريق ، كًؽ ذى

 . (1)ٚيٌرص ظؿٔة " ا

 اؼث الؽَُّعص ةاملػايص /إَُ 

ص إذا أٗيؽخ ثةملكةيص  ٌّؽ اػذْىه اّىٌٛةء يف صٜاز األػؾ ثةلؿُّػى
 ىلع كٔىْي /كٌلٗخ املكطيح قبجةن هلة 

ٔاز األعؼ ةالؽعص .. اىلٔل األول /  غػم س

ٜ ٔة قْيٙ مجٜٛر اّكْٕةء كاألإح اثلبلزح ٔةلٍ كالشةويع  ٚك
 . (2)كأمحؽ

 .(3)ةاملػايص () الؽعص ّل حِاط  أفَّ  واىلاغػة اىفلٓيث غِػًْ /

 
                                                           

 . (102،  101ص)اٌّٜاقؽ كاّىٜااؽ  (1)

ٜصزي ، (1/168)، كبؽايح املضذٛؽ (1/88)ايح اٗـؿ / اهلؽ (2) ، كرشح املٛؾب (47)صكال
 .(1/306)كالاكيف ،  (1/314)،  كاملزياف (1/337)
ٜاقؽ(2/167)، كامل٘سٜر يف اٌّٜاقؽ (140ص)ـؿ / األشجةق كاجلـةاؿ لًْكيٜيط اٗ (3)  ، كاٌّ

 .( 314ص) حاّىٌٛيَّ 
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ٔاز األعؼ ةالؽَُّعص .. اىلٔل اثلاين /  س

ٜ ٔة قْيٙ أثٜ ظ٘يىح كأضعةثٙ كأثٜ زٜر كاثلٜرم  . (1)ٚك

ٜف ثةٌّةقؽة اّىٌٛيح  ؤالء ال يكِّْٕ  ) الؽعص ّل حِاط ةاملػايص (ٚك
 ، كال قبلًح ق٘ؽٚٓ ثني املكطيح كالؿػطح .

ٜ ٔة قْيٙ  والؽاسص غِػي ص ال د٘ةط ثةملكةيص ، ٚك أف الؿُّػى
ٖ اهلل دكةىل ال ي٘ةهلة إال ؼةاف ، كيه  ًٔ اجلٕٜٛر ؛ ألف الؿػطح ٔ٘عح 

ٖ اتلؼىيه كاتلحكري ىلع امل ًٔ  ..لكَّه ، كاّكةيص ّحف أٚبلن ذًللٍٜٗع  

ِاك فَْؽق ةْي نٔن املػايص أـتاةاً لِيؽَُّعص وبْي ٌلارُث  ْو
 ص /املػايص ألـتاب الؽُّعَ 

ا األوىل ٌّ ٜز اّرتػص بكبجٛة . أ ٜقح ، كال جيى  وٕٕ٘

ا اثلاُيث ٌّ ص ػ وإٗٛة ال  وأ ػ كيه ٌٔةرٗح املكةيص ألقجةب الؿُّػى
 دٕذ٘ف إمجةاعن .

ٖ قةوىؿ  ٕى كذًلا اكف ٚ٘ةؾ وىٍؿؽ ثني املكطيح ثةلكىؿ كاملكطيح ويٙ ، و
ٜٔ٘ؼح ثٙ لًْـٗة أك لًْذضةرة يف احلؿاـ اكف قىؿيق ٔكطيحن ، كالؿػطح 

 داإح ثؽكأٙ ، وذعؿـ قْيٙ ٔة داـ ىلع ٔكطيذٙ ..

                                                           

 . (1/88)، كاهلؽايح  (1/168)اٗـؿ / ثؽايح املضذٛؽ  (1)
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ٖ قةوؿ قىؿان ٔجةظةن ػ  ٔى ؼًْت اّكْٓ أك ضْح لًؿىًظٓ أك َتةرة  حنٔ /ك
ظةن ، كالؿػطح يف ظٌٙ صةاـة ظبلؿ ػ زٓ قىص يف قىؿق اكف قىؿق ٔجة

 . (1)ٛة ٜٔ٘ؼح ثةلكىؿ املجةح ، كذًلا ويضٜز هل اٌّرص كاّىؽؿألَّٗ 

                                                           

 . (140ص)كاألشجةق كاجلـةاؿ لًْكيٜيط   (،34،  2/33)اٗـؿ / اّىؿكؽ  (1)
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 ما يتفرع على الرخصة الرابع : املبحث
ع اّكْٕةء ىلع الؿػطح وؿكاعن      كًؽ وؿَّ

 أكخيف ةِؼنؽ فؽغْْي ٌِٓا /َسريةن ، 

 اىفؽع األول / اجلٍع يف الففؽ .

 اىفؽع اثلاين / ضالة اجلافيث يف الففؽ .

     

ِ اٌّٜؿ يف لك وؿع ٔ٘ٛة ويٕة يٌل ..  كٗىطِّ
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 الفرع األول

 اجلْنع يف الشفر
 

ٍٕف ثني الطبلدنٍي ػ اّـٛؿيٍٖ ) اإف  ّـٛؿ كاّكرص ( كاّكشةءيٍٖ اجل
ص الرشيكح اّنٌؿاء كدحكريادٛة ىلع ) املنؿب كاّكشةء  ٖ ريػى ًٔ ( ػ 

ٛة إٔة دٌؽيٕةن كإٔة دأػريان يف ظةالت ،  امللكَّه ظيٕ٘ة أثةظخ هل مجٍكى
 الكىؿ ، كاملؿض ، كاملؽؿ . ٌِٓا /

ا اجلٍع يف الففؽ / ٌّ كْٕةء ىلع أٌف اجلٕف ثنٍي اّـٛؿ وٌؽ ادىي اّ أ
ٌ٘ح ثكؿوح ، كأٌف مجٍف املنؿب كاًّكشةء  كاّكرص مجٍفى دٌؽيٓ يٜـ قؿوح قي

ـدّىح ٌ٘ح ثةمل  .(1)مجٍفى دأػري قي

ٔا يف ضْكً اجلٍع يف الففؽ يف غري ْؼيَْ املٔعػْْي ىلع  واعخيف
ٔال /  أك

ٔاز اجلٍع ٌؽيلاً حلػيٍاً وحأعرياً .. اىلٔل األول /   س

ٜ ٔة قْيٙ الشةوكيح كاحل٘ةثْح ، كركايح قٖ ٔةلٍ ، كريًكم قٖ  ٚك

                                                           

 . (171،  1/170رشؽ احلىيؽ )الثٖ  –كٗٛةيح املٌذطؽ اٗـؿ ثؽايح املضذٛؽ  (1)

 



 

66 

ٖ الطعةثح كاتلةثكني ًٔ  .(1) َسري 

ٔا ةأدىثٍ  اكف  أف اجليب  ٔة ركاق ٔكةذ ثٖ صجِ  ، ٌِٓا / واضخش
ؿ اّـٛؿ ظىت جيٕكٛة إىل اّكرص  ػَّ

ى
إذا ارحتِ ًجِ زيل الشٕف أ

ضًل اّـٛؿ كاّكرص شٕف ويطْيٕٛة مجيكةن ، كإذا ارحتِ ثكؽ زيل ال
 َّٓ ؿ املنؿب ظىت يطْيٛة ٔف  ةرى قى  مجيكةن ثي ػَّ

ى
، كإذا ارحتِ ًجِ املنؿب أ

ِ اّكشةء وطبلٌٚة ٔف املنؿب ضَّ  .(2)اّكشةء ، كإذا ارحتِ ثكؽ املنؿب قى

ٔاز ٌؽيلاً .. اىلٔل اثلاين /  غػم اجل

ٜ ٔة قْيٙ احل٘ىيح ، كًٜؿ احلكٖ كاجلؼيع .  ٚك

ٔا /  ثً  واضخش
ى
ـدّىح .الَّ إً   جيٜزي الى  فى اجلٕ فَّ أ   ثكؿوح كامل

؛ أم دأػري  اجلٕف ويٛة اكف ضٜرٌيةن  ثأفَّ  وَرّدوا أدىث اىلٔل األول /
ؾا اّـٛؿ كدٌؽيٓ اّكرص ، كًلؾلٍ دأػري املنؿب كدٌؽيٓ اّكشةء ، ٚك

 .(3)ّحف مجكةن ظٌيٌيٌةن ، كذًلا ال جيٜز

ٔاب غَ ْؼا ادلحلو /  اجل

                                                           

، (313،  1/312)، كالاكيف  (272،  1/271)، كٔنين املعذةج (1/139)اٗـؿ / َىةيح األػيةر  (1)
 . (117،  2/116)كاملنين ٔف الرشح الُجري 

 ركاق اّرتٔؾم كأثٜ داكد كأمحؽ . 2))
 . (1/580)كوذط ابلةرم   (،1/256)اٗـؿ / ظةشيح اثٖ اعثؽيٖ  (3)
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اجلٕف رػطح ، وْٜ  ثأفَّ  اّلـخػّلل /وكػ َرّد اخلؽايب وغريه ْؼا 
ٖ اإلديةف ثكِ ضبلة يف كًذٛة  ًٔ ٓى عيٌةن  ـى ؿكق ّىاكف أق اكف ىلع ٔة َذ

ة ممة ال يؽرًلٙ أكِث اخلةضح وغبلن خى  ؛ ألفَّ   ٍٖ أكااِ األكًةت كأكاػٚؿ
 اّكةٔح ..

  ََ ٌِ وَ 
َ
ع رعطث / ن  ادلحلو ىلع أ ٍْ رى   اثٖ قجةسو  ًٜؿي  اجل

ى
ٍف الى  ادى /" أ

ى
أ

ذىٙ َّٔ ًٍؿجى أي  . (1)" ُيي

صةءت رصُيحن ثةجلٕف يف كًخ إظؽل  األػجةرى  إفَّ كأيغةن وى 
َى ٍى ذى الطبلدنٍي ، كى ًٔ  ل  . (2)ّىؾ " اجلٕف " ٍٖ ٜٚ املذجةدر إىل اّىٛٓ 

  اىلٔل اثلاىد /
َ
 لِيٍفافؽ اذلي َسّػ يف الفري .. اجلٍع سائؾٌ  ن  أ

ٜ املشٜٛر قٖ ٔةلٍ، كًٜؿ الْير ًةؿ اثٖ ظجيت /" خيذص ، كٚك
 .ثةملكةوؿ "

ٔا / فى اجلَّيًبُّ  ثٕة ركاق اثٖ قٕؿ  واضخش ٍنًؿًب  /" اكى ٕى ٍ في بىنٍيى ال ٕى ٍ جيى
رٍي " ًٙ الكَّ ؽَّ ثً ةًء إًذىا صى اًٍّكشى  .(3)كى

ع سائؾ حأعرياً ّل حلػيٍاً .. اىلٔل الؽاةع / ٍْ  أن اجل

                                                           

 . ىف الطعيط أػؿصٙ مكْٓ (1)
 ثذرصؼ . (2/580)وذط ابلةرم  (2)
 (.1/580)كوذط ابلةرم ،  (1/172)اٗـؿ / ثؽايح املضذٛؽ  (3)
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ؿكٌم قٖ ٔةلٍ كأمحؽ ٜ مى  .(2)، كاػذةرق اثٖ ظــ(1)ٚك

ٔا / اكف إذا قضِ ثٙ الكري  اجليب  أفَّ  ثٕة ركاق أنف  واضخش
يؤػؿ اّـٛؿى إىل كًخ اّكرص ويضٕف ثحٕ٘ٛة ، كيؤػؿ املنؿب ظىت جيٕف 

 .(3)ثح٘ٛة كبني اّكشةء ظني ينيت الشىي األمحؿ

ع سائؾ لِطاضب اىػؼر .. اىلٔل اخلاكؿ / ٍْ  أّن اجل

ٜ ًٜؿ األكزايع  .(4) ٚك

ف ثنٍي  /ويٍكَ اّلضخشاج هل  ٍٕ الطبلدنٍي ػبلؼ اٌّةقؽة ،  ثأٌف اجل
ٜد قؾٍ  ٜص ر رشيٌع ، كإال ظؿـ كال جيٜز خمةّىذٛة كاألػؾ ثةلؿػطح إال لً

 .اجلٕف ثحٕ٘ٛة

ٔاز اجلٍع حلػيٍاً وحأعرياً يف ضق املفافؽ يف  والؽاسص غِػي س
 ذالث ضاّلت /

ٌؽ ثٙ الكري ؛ أم دْبف رًلٜب ادلاثح أك كقيْح اجلٌِ  األوىل / إذا صى
ػ َٕة ٜٚ احلةؿ يف قرصٗة ػ كٗـؿ يف أز٘ةء قىؿق اقرتاظحن وْٙ أف جيٕف 

 كيٌرص .
                                                           

 (.1/580)كوذط ابلةرم (، 1/172)اٗـؿ / ثؽايح املضذٛؽ  (1)
 (.1/311)اٗـؿ الاكيف  (2)
 .(1/580)اٗـؿ وذط ابلةرم  (3)
 (.3/213)، كٗيِ األكؼةر  (1/580)اٗـؿ / وذط ابلةرم (4)
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ىفى ثبًل ًرٍص ،  اثلاُيث / إذا قةوؿ قٌت ضبلة ، وإف اكٗخ يف ٔزنهل مجى
ؽق كأراد الؿظيِ ق٘ٙ اكف هل اجل ٌِ قىؿق اذلم ًىطى ٕف كإف اكف يف ُم

 كاٌّرص .

ٜد اّكؾر ، كٔ٘ٙ ٗـكهل يف ابلرل اذلم اثلاثلث / ؽق مكةوؿان  كص ًىطى
ةًةن شؽيؽان / َٕة  ي إٚر ٚى ـظةـ كاتلٌِ٘ ألداء ظةصذٙ ييؿ ًُِّثة ال كّكٖ 

، وْٙ ظيجبؾو أٍف جيٕف ـ يف ٗـيِ املؽف الُربل اكٌّةٚؿة ٜٚ احلةؿ احلٜ
 . دوكةن لًْٕشٌح كروكةن لًْعؿًج كيىٌرص 

ْوىل غِػيويف غري 
َ
ًّكؽـ  حيم احلاّلت األ ف لًْٕكةوؿ ؛  ٍٕ دٍؿؾ اجل

يف وذط مُح يطٌل لكَّ  قْيٙ يف أقىةرق ، وٌؽ اكف  ٔؽاكٔح اجليب 
 ثًبل مجف .

 وؿض يف كًذٙ ًرصان

ؿ قْيٙ ؛ مًلة ركاق  ٍٖ ٔى كى  ُى ًةؿ جبٜاز اجلٕف ٔؽٌْةن يف الكىؿ وبل ي٘
ٖ ظؽير ٔكةذ ثٖ صجِ  ًٔ ؿ الطبلةى يف مـكة  أف اجليب  ٔةلٍ  ػَّ

ى
أ

دجٜؾ ػؿج وطًل اّـٛؿ كاّكرص مجيكةن ، زٓ دػِ ، زٓ ػؿج وطًل 
 .(1)املنؿب كاّكشةء مجيكةن 

جةن /" كًلأٗٙ   كذًلا ًةؿ الشٌٜلينُّ  ٌِّ كىِ ذلٍ بًليةف اجلٜاز ،  ٔك فى
 "(2)كٌلف أكِثي اعددٙ ٔة دٌؿ قْيٙ ظؽير أنف 

 . 

                                                           

 ركاق مكْٓ كأثٜ داكد كاّجكةيئ كاثٖ ٔةصح . (1)
 . (3/215) لْشٌٜلين - ٗيِ األكؼةر 2))
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ؿق الشٌٜلين ظٜؿ دحلِ  ٔى كويٕة َذ ؿق اثٖ اٌّيٓاجلٜاز رد  ىلع   ة َذ
ٖ أف اجليب   ًٔ  إٕٗة اكف جيٕف إذا صؽ ثٙ الكري كإذا قةر قٌيت

 . (1)الطبلة

َّٕ كى  ٜز لًْٕكةوؿ أفٍ م ـ جيى ؽَّ جيٕف ثني الطبلدنٍي ٔف اٌّرص مجٍفى  ة دٌى
ٜ ٔة قْيٙ  كىل ٕٔ٘ٛة ٔف إًةٔذني ، ٚك

ي
دٌؽيٓ أك مجٍفى دأػري كيؤٌذف األ

ـدّىح ثأذاف   اجليبَّ  فَّ أل (2)اجلٕٜٛر ضًل املنؿب كاّكشةء ثٕ
ًّلك ضبلة ٕٔ٘ٛة(3)كإًةٔذني ؿ ق٘ؽ املةلُيح أف يؤٌذف  ٛى  .(4)،  كاألش

 يف اإلظؿاـ ثةألكىل أكٍ  ؽى ٍ٘ كيشرتط يف مجٍف اتلٌؽيٓ أف يٜ٘م اجلٕف قً 
ف  ٍٕ أز٘ةاٛة ىلع األؿٛؿ ق٘ؽ الشةوكيح ، كإف اكف دأػريان ٜٗل اتلأػري لًْض

األكىل ، كأف ال يىؿؽ ثني الطبلدني يف احلةتلني دىؿيٌةن ؼٜيبلن  يف كًخ
ٜء ػىيه ، َٕة  ةزى يكريان صى  فى اكى  يٌؽف املٜاالة ، وإفٍ  / َعةصذٙ إىل كع

يشرتط ثٌةء اّكؾر ظةؿ اوذذةح األكىل كاّىؿاغ ٔ٘ٛة كاوذذةح اثلةٗيح 
 .(5)دأػريان 

                                                           

 .(1/133)زاد املكةد  (1)
 . (1/421)كاملنين   (،3/83)كاملضٕٜع (، 1/152)اٗـؿ / ثؽااف الط٘ةاف  (2)
 . ركاق اثٖ صؿيؿ قٖ صةثؿ  (3)
 . (1/468)اٗـؿ احلؽةب  (4)
 .(313،  1/312)كالاكيف   (،1/139)كًلىةيح األػيةر  ،(273 – 1/271)اٗـؿ / ٔنين املعذةج  (5)
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 : الفرع الثاىي

 صالة اليافلة يف الشفر
رىدىت قٖ اجليب   يف ضبلة اجلةوْح يف اػذْىىخ الؿكايةت اّيت كى

 الكىؿ ..

ٌَِ ذلم / ْرتٌِج ألدائٓا ، و ٌُ  فٍِٓا ٌا ْٔ 

ِ  يف ثحذٛة  اجليب  أفَّ  ة ركدٙ أـ ٚةٗئ ٔى  يٜـ وذٍط مُح امتكى
 .(1)وطًٌل زٕةين رًلكةت

(2)اكف يذؽٜع يف الكىؿ اجليب  أفَّ  كٔة ركاق قٌل  
 . 

ٖ أفَّ كٔة  ًٔ ً اّىضؿ كالٜدؿ اجليب  ريًكمى 
 .(3)اكف يطٌل رًلكيتى

ة ٗةـ  (4)ىلع ثكريقاكف يٜدؿ  اجليب  أفَّ  كٔة ركاق اثٖ قٕؿ  ٌٕ ى ، كل
ً اّىضؿ  ٍٖ خى  اجليب 

ْكىخ الشٕف ضًل رًلكيتى ضبلة اّىضؿ ظىت ؼى
 .(5)ًجْٛة

                                                           

 ابلؼةرم كمكْٓ .ركاق  (1)
ٜذم (، 2/68)اٗـؿ / املنين  (2)  (.3/69)كحتىح األظ
 (.2/68)اٗـؿ املنين  (3)
 ركاق ابلؼةرم كمكْٓ كاّجكةيئ كاثٖ ٔةصح كأمحؽ كاّؽرباين . (4)

 ركاق ابليٌٛف كاثٖ ظجةف كاثٖ ػـيٕح كاّؽرباين . (5)
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 ٌِ ِاك  ٌَ  ََ ْو َْ وَ  ا ْٔ ُاٍف ألدائٓا ،الؽوايات  ِ ذَ  ٌِ  / َم ل

ًعجٍخي اجلَّيًبَّ  (1)ثٌٜهل ة ركاق اثٖ قٕؿ ٔى  -1 جِّطي  /" ضى يكى رىقي ي
ى
ٍٓ أ وىْى

ًىةؿى الَّْ  ًؿ ، كى ىى  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ/ ٙي ػيًف الكَّ
 [.21األظـاب/ ] َّ

ٜؿى الَّْ  ة ركاق اثٖ قٕؿ ٔى  -2 ًعجٍخي رىقي فى الى  ًٙ ػًةؿ /" ضى وىاكى
ٍى  ً ل ؾى َى ةفى  ٕى سٍ خي ؿى كى ٕى خي ثىة ثىٍكؿو كى

ى
ذىنٍيً ، كىأ ًٍلكى ى رى ًؿ ىلعى ىى يؽي يًف الكَّ ـً  .  "(2)يى

. 
جِّعٜف ثكؽ الطبلة وٌةؿ   (3)اثٖ قٕؿ ة ريًكم أفَّ ٔى  -3 يكى رأل ًٜٔةن ي

بلىيًت ،  ٍٕخي ضى ٕى ٍت
ى
جِّعةن أل كى ٍ٘خي مي َي  ٍٜ ى ًعجٍخي /" ل يًخ .. ضى

ى
ٖى أ ٜؿى يىة اٍب رىقي

َّْ  ًٙ ػالَّْ  ٙي ال جىغى ىتَّ قى ذىنٍيً ظى ًٍلكى ى رى ٍـًد ىلعى ٍٓ يى ثىة ثىٍكؿو ػوىْى
ى
ًعجٍخي أ ٙي ، كىضى

ًلٍ  ى رى ٍـًد ىلعى ٍٓ يى ٙي الَّْػٙوىْى جىغى ىتَّ قى ذىنٍيً ظى ؿ قٕؿ كقسٕةف ، كًةؿ /  " كى َى ، كذ
 . (4)" َّ حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

 كاتلٜويي ثني دٍْ الؿكايةت ممكٖ ، 
ى
داء اجلةوْح كمحٍِ أظةدير أ

ٍِ أظةدييف الكىؿ ىلعى  ـٌ  اجلٜاز ، كمحى ٜ ر قؽـ األداء ىلع األضِ اّكة ٚك

                                                           

 ركاق ابلؼةرم كأمحؽ . (1)
 ركاق ابلؼةرم كاّجكةيئ . (2)
 كاثٖ ٔةصح . ركاق مكْٓ (3)
 (.141،  2/140)كاملنين  ، (578،  2/577) كوذط ابلةرم (،1/131)اٗـؿ / زاد املكةد  (4)
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 اتلؼىيه ، كذًلا اكف لًْٕكةوؿ أف يرتؾ ضبلةى اجلةوْح اتلةثكح لًْىؿااظ.

ٕٛة ، كحٍلىعؿص قْيٕٛة ؛ أالى  َي كّكٖ ٚ٘ةؾ ٗةوْذةف ال جيٜز هل دٍؿ
ٌ٘ح اّىضؿ كالٜدؿ ؛ لً  ٕة قي ؿق اثٖ اٌّيٓ ٚك َى ة ذ ٖ ٚؽم اجليب  ٕى ًٔ  "/  

ؾ ق٘ٙ  ىى َّ٘حى أَّٗ  يف قىؿق االًذطةر ىلع اّىؿض ، كلٓ ُيي ٙ ضًٌل قي
ٔى الطبلة ًجْٛة كال ثكؽٚة إالَّ  ٖى   ًٔ ٌ٘ح اّىضؿ ، وإَّٗ  ة اكف  ٙ لٓ الٜدؿ كقي

ان كال قىؿان "يكٖ  قٕٛة ظرضى  ٚا (1)حًلىؽى

 

                                                           

 .(1/131)زاد املكةد  (1)
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 اىفٓؽس
 2 .................................................................................... املٌؽٔح

 5 .... اىفطو األول / حػؽيف الؽعطث واىػؾيٍث ) ىغًث واضؽالًضا (

 7 ........................................................... املجعر األكؿ / الؿػطح

 8 ............................................... املؽْت األكؿ / الؿػطح ّنحن  -

ة -  9 ...................................... املؽْت اثلةين / الؿػطح اضؽبلظن

 11 ................................................................ املجعر اثلةين / اّكـيٕح

 12 ............................................... اّكـيٕح ّنحن  املؽْت األكؿ / -

ة -  13 ..................................... املؽْت اثلةين / اّكـيٕح اضؽبلظن

 16 ......................................... املؽْت اثلةّر / أًكةـ اّكـيٕح -

 18 ........ األضاكم الرشغيثاىفطو اثلاين / ٌزنىث الؽعطث واىػؾيٍث يف 

 22 ................................................... اىفطو اثلاىد / أضاكم الؽعطث

 24 ................................................... املجعر األكؿ / أقجةب الؿػطح

 24 .................................................... الكجت األكؿ / الرضكرة -
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 26 ....................................................... الكجت اثلةين / املؿض -

 27 .................................................... الكجت اثلةّر / اإلَؿاق -

 28 ....................................................... الكجت الؿاثف / الكىؿ -

 28 ................................................... الكجت اخلةمف / احلؿج -

 29 احلةصح ....................................................الكجت اثلةّر /  -

 30 ..................................................... املجعر اثلةين / أًكةـ الؿػطح

 31 ................................. أًكةـ الؿػطح ق٘ؽ احل٘ىيحاملؽْت األكؿ / 

 42 ........................... املؽْت اثلةين / أًكةـ الؿػطح ق٘ؽ مري احل٘ىيح

 42 ........................... أًكةـ الؿػطح ق٘ؽ اّكـ ثٖ قجؽ الكبلـ -

 43................. .......................أًكةـ الؿػطح ق٘ؽ اثٖ الكجيك  -

 44 ............................................ أًكةـ الؿػطح ق٘ؽ الـرًليش -

 46 .................................................. املجعر اثلةّر / أظاكـ الؿػطح

 47 ........................................ املؽْت األكؿ / ظكٓ الؿػطح -

 52 .............................................. ةين / دتجف الؿُّػصاملؽْت اثل -
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 52 ............................................. دتجف الؿػص الرشقيح (1)

 53 .............................. دتجف رػص املؾاٚت االصذٛةديَّح (2)

(3) ٓ ت اّكْٕةء كٜٗادٚر  55 .................................. دتجف زالَّ

 60 .. املؽْت اثلةّر / دكةيط أقجةب الؿػص كاٗةؼذٛة ثةملكةيص -

 61 ................................................ إٗةؼح الؿػص ثةملكةيص 

ع قٖ الؿػطح  64 ......................................... املجعر الؿاثف / ٔة يذىؿَّ

 65 ...................................... اّىؿع األكؿ / اجلٕف يف الكىؿ (1)

 71 ........................... اّىؿع اثلةين / ضبلة اجلةوْح يف الكىؿ (2)

 74 ............................................................................أٚٓ املؿاصف ....

 86........................................... اّىٛؿس ..........................................

 


