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وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسنٜم٤م وؾمنٞمت٤مت ، وٟمستٖمٗمُره احلٛمد هلل ٟمحٛمُده وٟمستٕمٞمٜمُف إن

اهلل  وأؿمنٝمد أن ٓ إًمنف إٓ، وُمـ ويْمٚمؾ ومنال ان٤مدي ًمنف، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾَّ ًمفُ ، أقمامًمٜم٤م

 .قمبده ورؾمقًمف داً وأؿمٝمد أن حمٛمَّ ، وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 .(1)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ﴿

 .(2)﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ے ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 .(3)﴾﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 :عدــب أما

ف أاؾ اًمٗم٘مف سم٠من أراد هبنؿ ظمنػماً  وم٢من اهلل  ذم : يمنام أظمؼمٟمن٤م اًمٜمبنل ىمد ذَّ

اًمٗم٘منف ُمنـ أضمنؾ اًمٕمٚمنقم، ، و(4)شُمـ يرد اهلل سمف ظمػًما يٗم٘مٝمنف ذم اًمنديـ»احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

قمنغم اًمتٗم٘منف ذم دينـ  ، وم٘مد طم٨مَّ اًمٜمبل اً وأرومٕمٝم٤م ىمدرًا، وأومْمٚمٝم٤م أضمرًا، وأيمثرا٤م ومخر

 ُمننـ طمنندي٨م ٤مً أيْمنن ذم أيمثننر ُمننـ طمنندي٨م: ُمٜمٝمنن٤م: وُمٜمٝمنن٤م: ُمنن٤م رواه اًمِمننٞمخ٤من  اهلل 

وم٘من٤مًمقا:  ،شأشم٘من٤ماؿ»ُمـ أيمنرم اًمٜمن٤مسق ىمن٤مل:  ،ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٞمؾىم٤مل: أيب اريرة 

 ،شومٞمقؾمػ ٟمبل اهلل، اسمـ ٟمبل اهلل، اسمـ ٟمبل اهلل، اسمـ ظمٚمٞمؾ اهلل»س٠مًمؽ، ىم٤مل: ًمٞمس قمـ اذا ٟم

                                                 
 (.102( ؾمقرة آل قمٛمران، آي٦م: )1)

 (.1( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، آي٦م: )2)

 (.71-70( ؾمقرة إطمزاب آي٦م: )3)

 د اهلل سمنف ظمنػمًا يٗم٘مٝمنف ذم اًمنديـيمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سمن٤مب: ُمنـ ينر صحٞمحف ( أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم4)

رىمنؿ ( 2/718) ب اًمزيمن٤مة، سمن٤مب: اًمٜمٝمنل قمنـ اعمسن٠مًم٦مذم يمتن٤م صحٞمحف (، وُمسٚمؿ71)رىمؿ ( 1/25)

(98)، (1037.) 
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ذم اجل٤ماٚمٞمن٦م  ومٕمـ ُمٕم٤مدن اًمٕمنرب شمسن٠مًمقنق ظمٞمن٤مراؿ»ىم٤مًمقا: ًمٞمس قمـ اذا ٟمس٠مًمؽ، ىم٤مل: 

 .(1)شقاٝمُ ٘مُ إذا ومَ : ظمٞم٤مراؿ ذم اإلؾمالم

ا١مٓء اًم٘م٤مئٛمقن  سمذل، وىمد  ُمـ ي٘مقم سم٤مًمتٗم٘مف ذم ديٜمف اذا وىمد ىمٞمض اهلل 

ذم ؾمبٞمؾ اًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل  أٟمٗمسٝمؿ وأقمامراؿ وأوىم٤مهتؿ وأُمقاهلؿ ٗم٘مف ذم ديـ اهلل سم٤مًمت

طمتك أوصٚمقا ٟمت٤مئ٩م شمٗم٘مٝمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس سم٠مؾمٝمؾ قمب٤مرة، وأخلص إؿم٤مرة، ومٜمجد أن اًمٙمت٥م  ،

، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد شمؿ ـمبٕمف وشمداوًمف سملم ٤مً رات أيْمناًمٓمقال اًمتل شمتحدث ذم اًمٗم٘مف، وٟمجد اعمختّم

يريد ُمـ  ٤مً  رخرج إمم اًمٜمقر: حمٗمقظ ومق  إرومػ ذم اعمٙمتب٤مت خمٓمقـماعمسٚمٛملم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م مل

ف ويمت٤مسمتف وإظمراضمف إمم اًمٜمقر. يزيؾ اًمٖمب٤مر ُمـ  ومقىمف وي٘مقم سمٗمٙمِّ

ؿمنٞما وإن ُمـ ا١مٓء اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤مًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم اإلُمن٤مم اًمِمنٞما اًمٕمالُمن٦م 

رااٞمؿ اعمتنقزم، ويمت٤مسمنف أيب ؾمٕمد قمبنداًمرنـ سمنـ ُمن٠مُمقن سمنـ قمنكم سمنـ إسمن ذم زُم٤مٟمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م

، وانق ُمنـ ششمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م قمنـ أطمٙمن٤مم ومنروع اًمدي٤مٟمن٦م»: وحت٘مٞم٘مف اًمذي ٟمحـ سمّمدد دراؾمتف

وأقمٔمٛمٝمنن٤م ٟمٗمٕمنن٤ًم، وأيمثرانن٤م وٕمنن٤ًم، وأطمسننٜمٝم٤م شم٘مسننٞماًم، أاننؿ اًمٙمتنن٥م ذم اعمننذا٥م اًمِمنن٤مومٕمل، 

 .أاؾ اًمٕمٚمؿ وـمٚمبتف ااتامموأؾمٝمٚمٝم٤م قمب٤مرة، وىمد ٟم٤مل طمٔم٤ًّم واومًرا ُمـ 

ٕن أيمقن واطمًدا ُمـ اًمذيـ ي٘مقُمقن سمتح٘مٞمؼ ضمزء ُمنـ انذا :   وىمد ووم٘مٜمل اهلل

ر: ذم سمٞمنع إصنقل، وسمٞمن٤من ُمن٤م يتبٕمٝمن٤م ُمنـ ناًمب٤مب اًمث٤مين قمِمناًمسٗمر اًمٕمٔمٞمؿ: وذًمؽ ُمـ سمداي٦م 

 ، وطمتك اًمب٤مب اًمس٤مدس قمنم: ذم اًمسٚمؿ.اًمٗمروع

اذا وُم٤م يمن٤من ومٞمنف ُمنـ صنقاب: ومٛمنـ اهلل وطمنده، وإن يمن٤من ُمنـ ؾمنٝمق أو ظمٓمن٠م أو 

 ٞمٓم٤من، واهلل ورؾمقًمف واًمديـ ُمـ ذًمؽ سمراء.ٟمسٞم٤من: ومٛمٜمل وُمـ اًمِم

أؾم٠مل أن جيٕمٚمٜمل ُمـ أاؾ اذه اعمٝمٛم٦م، وأن يقوم٘مٜمل، وأن يسددين، وأن   واهللَ 

 يٕمٞمٜمٜمل، إٟمف سمٙمؾ وٞمؾ يمٗمٞمؾ، واق طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 

 

                                                 
 ں ںيمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء، سم٤مب: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿صحٞمحف:  ( أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم1)

(، وأظمرضمف ُمسنٚمؿ ذم يمتن٤مب اًمٗمْمن٤مئؾ، سمن٤مب: ُمنـ ومْمن٤مئؾ 3353)رىمؿ ( 4/140﴾، )ڻ ڻ

 (.2378()168)رىمؿ ( 4/1846، )-قمٚمٞمف اًمسالم -يقؾمػ 
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 :يمّٕ املُضُع َأضباب اختّازٍأ

ٚمٕمٛمنؾ قمنغم ًموؿمنجٕمتٜمل ، خٓمنقطٜم٤مك أؾمب٤مب يمثػمة دومٕمتٜمل ٓظمتٞمن٤مر انذا اعما

 :ُم٤م يكم ُمٜمٝم٤م، ضمزء ُمٜمف حت٘مٞمؼ

، يمنام أمهٞم٦م اعمخٓمقط: ومٝمق يمت٤مب يٕمتٛمد قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمؾ وهمػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م- 1

 .ؾمبؼ وأن سمٞمٜم٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ

 .اًمتل شمٜم٤موهل٤م اعم١مًمػ: ؾمقاء إصٚمٞم٦م أو اًمٗمرقمٞم٦ميمثرة اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م - 2

ؿ إمم ٝماعمنذا٥م اًمِمن٤مومٕمل:  ن٤م أدى سمٙمثنػم ُمنٜم يمٕم٤ممل ُمـ قمٚمنامءػ أمهٞم٦م اعم١مًمِّ - 3

 ٟم٘مؾ يمالُمف، وآقمتٜم٤مء سمف، سمؾ وشمرضمٞمح اظمتٞم٤مراشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

شمرضمٞمح٤مت اعم١مًمػ واظمتٞم٤مراشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتنل ىمند أيَّندا٤م سم٤مٕدًمن٦م واًمؼماانلم  - 4

 أطمٞم٤مًٟم٤م، وسمذيمر اًمسب٥م قمٜمد اٟمٕمدام اًمدًمٞمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م أظمرى.

 ُم٘م٤مرٟم٦م سمٕمض اعمس٤مئؾ سم٤معمذاا٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إظمرى.- 5

 ٜمسب٦م ًمٚمٛم١مًمػ: وم٢مٟمف أوؾمع ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م.ُمٙم٤مٟم٦م اذا اًمٙمت٤مب سم٤مًم- 6

اعمس٤ممه٦م ُمٜمل ُمـ أضمنؾ إظمنراج انذا اًمسنٗمر اعمبن٤مرك إمم اًمٜمنقر، وإن يم٤مٟمن٧م - 7

 اذه اعمس٤ممه٦م سمسٞمٓم٦م.

ح٘مٞمننؼ اًمٕمٚمٛمننل ًمٙمتنن٥م اًمننؽماث اًمٗم٘مٝمٞمنن٦م، وآؾمننتٗم٤مدة  نن٤م ظمنقض همننامر اًمتَّ - 8

واًمتٗمسنػم،  حيتٛمف قمٚمٞمٜمن٤م اًمقاىمنع ُمنـ يمثنرة آـمنالع قمنغم اًمٕمٚمنقم اعمختٚمٗمن٦م: يم٤محلندي٨م،

 واًمسػم واًمت٤مريا اإلؾمالُمل، وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف.

ُمنـ اًمبن٤مب ضمزء ُمـ انذا اًمٙمتن٤مب، وانق  ويم٤من ُمـ ومْمؾ اهلل أن يرس زم حت٘مٞمؼ

 اًمث٤مين قمنم ُمـ يمت٤مب اًمبٞمع إمم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب.

أُم٤م سم٘مٞم٦م أضمزاء اًمٙمت٤مب، وم٘مد ىمن٤مم سمتح٘مٞم٘مٝمن٤م قمندد ُمنـ اًمٓمنالب واًمٓم٤مًمبن٤مت ذم 

 اًم٘مرى، واؿ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:ضم٤مُمٕم٦م أم 

ُمننـ أول يمتنن٤مب اًمٓمٝمنن٤مرة إمم اًمبنن٤مب اخلنن٤مُمس ُمننـ يمتنن٤مب اًمٓمٝمنن٤مرة: حت٘مٞمننؼ  -1

 اًمب٤مطمث٦م: ٟمقف اجلٝمٜمل.

اًمبنن٤مب اًمت٤مؾمننع ذم  آظمننرُمننـ أول اًمبنن٤مب اًمسنن٤مدس ذم أقمننامل اًمٓمٝمنن٤مرة إمم  -2

 آهمتس٤مٓت ُمـ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: ًمٞمغم اًمِمٝمري.
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ر نذم اعمسح قمغم اخلٗملم إمم آظمر اًمب٤مب احلن٤مدي قمِمنُمـ أول اًمب٤مب اًمٕم٤مذ  -3

 ُمـ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: ادى اًمٖمٓمٞمٛمؾ. ؿذم اًمتٞمٛم

سم٤مب اًمٜمٗم٤مس ُمنـ يمتن٤مب اًمٓمٝمن٤مرة، حت٘مٞمنؼ.د: أومٜمن٤من سمٜمن٧م حمٛمند شمٚمٛمسن٤مين،  -4

 ( ُمـ جمٚم٦م أم اًم٘مرى.٨40م ٟمنم ذم اًمٕمدد )حسم

 .اًمٕم٘مال يمت٤مب احلٞمض وآؾمتح٤مض٦م، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: هم٤مدة -5

اًمب٤مب احل٤مدي قمِمنر ومنٞمام ي٘متْمننل يمرااٞمن٦م  آظمرُمـ أول يمت٤مب اًمّمالة إمم  -6

 اًمّمالة، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: ٟمرسيـ احلامدي. 

سم٤مب صالة اخلقف ُمـ يمت٤مب اًمّمالة،  آظمرُمـ أول سم٤مب صالة اجلامقم٦م إمم  -7

 حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: إٟمّم٤مف سمٜم٧م نزة اًمٗمٕمر.

 اًمنميػ.يمت٤مب اًمزيم٤مة يم٤مُماًل، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطم٨م: شمقومٞمؼ   -8

 يمت٤مب اًمّمقم يم٤مُماًل، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: قمٗم٤مف سم٤مرن٦م. -9

 يمت٤مب احل٩م يم٤مُماًل: حت٘مؼ اًمب٤مطم٨م: قمكم اًمٕمّمٞمٛمل. -10

ُمـ أول يمت٤مب اًمراـ إمم آظمر يمتن٤مب اًمتٗمٚمنٞمس، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمثن٦م، د: ُمٝمن٤م  -11

 همزاي قمبد اهلل اًمٕمتٞمبل.

لم ُمـ أول يمت٤مب احلجنر إمم آظمنر يمت٤مسمن٦م احلقاًمن٦م، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمن٨م: طمسن -12

 احلبٌم.

ُمـ أول يمت٤مب اًمْمامن إمم آظمر يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمن٨م: ؾمنٚمٓم٤من  -13

 اًمٕمبٞمدان.

 يمت٤مب اإلىمرار يم٤مُماًل، حت٘مٞمؼ: اًمب٤مطمث٦م: ؾم٤مُمٞم٦م اًمثبٞمتل. -14

ُمـ أول يمت٤مب اًمٕم٤مري٦م إمم آظمر يمت٤مب اًمِمٗمٕم٦م، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: طمٜم٤من سمٜم٧م  -15

 حمٛمد ضمستٜمٞمف.

يمتن٤مب اعمسن٤مىم٤مة، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمن٨م: ؾمن٤ممل  ُمـ أول يمت٤مب اًم٘مراض إمم هن٤مي٦م -16

 اًمسٗمٞم٤مين.

ُمـ أول يمت٤مب اإلضم٤مرة إمم آظمر يمتن٤مب اًمقىمنػ، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمثن٦م: اسمتسن٤مم  -17

 اًم٘مرين.
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ُمـ أول يمت٤مب اًمٕمٓم٤مين٤م واهلبن٤مت إمم آظمنر يمتن٤مب اًمت٘من٤مط اعمٜمبنقذ، حت٘مٞمنؼ  -18 

 اًمب٤مطم٨م: ٟم٤مس اخلٓمٞم٥م.

 ل.يمت٤مب اًمٗمرائض يم٤مُماًل، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: وٞمٚم٦م ؾمٚمت -19

ُمـ أول يمت٤مب اًمقص٤مي٤م إمم آظمر يمت٤مب اًمقديٕم٦م، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطم٨م، د: أيٛمـ  -20

 احلريب.

ُمـ أول يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح إمم آظمراًمب٤مب اًمسن٤مسمع ُمنـ ٟمٙمن٤مح احلرائنر، حت٘مٞمنؼ  -21

 اًمب٤مطمث٦م: شمٖمريد سمخ٤مري.

ُمـ أول اًمب٤مب اًمث٤مُمـ ُمـ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ذم طمٙمؿ اإلُمن٤مء إمم آظمنر اًمبن٤مب  -22

 ذم اعمسٛمك اًمّمحٞمح، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: ُمٜم٤مل اًمّم٤مقمدي.اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب اًمّمدا  

ُمننـ أول اًمبنن٤مب اًمث٤مًمنن٨م ُمننـ يمتنن٤مب اًمّمنندا  ذم اعمسننٛمك اًمٗم٤مؾمنند وسمٞمنن٤من  -23

 اعمنموط إمم آظمر يمت٤مب اخلٚمع، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: طمّم٦م اًمسديس.

ُمـ أول يمت٤مب اًمٓمال  إمم آظمر يمت٤مب اًمرضمٕم٦م، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطمث٦م: وداد سمٜم٧م  -24

 إسمرااٞمؿ ظم٤من.

يمت٤مب اإليالء إمم آظمر يمت٤مب اًمٔمٝمن٤مر، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمن٨م: ؾمنٚمٓم٤من ُمـ أول  -25

 اجلٕمٞمد.

ُمننـ أول يمتنن٤مب اًمٚمٕمنن٤من إمم آظمننر يمتنن٤مب اًمٕمنندة، حت٘مٞمننؼ اًمب٤مطمثنن٦م: قمزيننزة  -26

 اًمٕمب٤مدي.

ُمـ أول يمت٤مب اًمرض٤مع إمم آظمنر اًمبن٤مب اًمراسمنع ُمنـ يمتن٤مب اًم٘مّمن٤مص ذم  -27

 ر اًمذي٤ميب.اًم٘متؾ اعمقضم٥م ًمٚم٘مقد وهمػم اعمقضم٥م، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطم٨م: قمبد اهلل ُمٜمّمق

ُمـ أول اًمب٤مب اخل٤مُمس ُمـ يمت٤مب اًم٘مّم٤مص ذم طمٙمؿ اجلٜم٤مي٤مت ومٞمام دون  -28

 اًمٜمٗمس إمم آظمر يمت٤مب اًم٘مّم٤مص، حت٘مٞمؼ اًمب٤مطم٨م: ومٞمّمؾ اًمٕمّمٞمٛمل.

ُمـ أول يمت٤مب اًمدي٤مت إمم آظمنر يمتن٤مب أطمٙمن٤مم اًمزٟمنك، حت٘مٞمنؼ اًمب٤مطمن٨م:  -29

 قمبد اًمرطمٞمؿ احل٤مرصمل.

، حت٘مٞمنؼ: اًمب٤مطمثن٦م: قم٤مئِمن٦م ُمـ أول يمت٤مب إيامن إمم آظمر يمتن٤مب اًمٜمنذور -30

 اًمٕمبدزم.
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 .البخح خطٕ

 .ؼٞموىمسؿ اًمتح٘م ،شمتٙمقن ظمٓم٦م اًمبح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م وىمسٛملم: ىمسؿ اًمدراؾم٦م

ٟمبنذة قمنـ أمهٞمن٦م اعمخٓمنقط، واًمنداقمل إمم اظمتٞمن٤مره يمٛمخٓمنقط  اعم٘مدُم٦م وشمتْمٛمـ

 .اًم٘مسؿ اًمدراد، وُمٜمٝمجل ذم اًمتح٘مٞمؼًمٚمتح٘مٞمؼ، يمام اطمتقت قمغم ظمٓم٦م اًمبح٨م و

 :لدراسةا قسم القسم األول:

 : صمالصم٦م ومّمقلويِمتٛمؾ قمغم 

 :ُمب٤مطم٨م ٦ممخسوومٞمف  -صاحب اإلباكة –ترمجة الػوراين : األول الػصل

 اعمبح٨م إول: اؾمٛمف، وٟمسبف، وًم٘مبف.

 ورطمالشمف.  ،وٟمِم٠مشمف ،اًمث٤مين: ُمقًمده بح٨ماعم

 اًمث٤مًم٨م: ؿمٞمقظمف، وشمالُمٞمذه. بح٨ماعم

 اًمراسمع: ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م. بح٨ماعم

 ٞم٦م وووم٤مشمف.اخل٤مُمس: آصم٤مره اًمٕمٚمٛمبح٨م اعم

 :وآثاره -صاحب التتؿة–دراسة حقاة اإلمام ادتويل الػصل الثاين: 

 وومٞمف ُمبحث٤من:

 .اإلُم٤مم اعمتقزمومٞمف  ٟمبذة خمتٍمة قمـ اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش  ادبحث األول:

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦موومٞمف 

 .اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعمٓمٚم٥م إول: 

 . اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦ماعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 .٤مطمٞم٦م آضمتامقمٞم٦ماًمٜماعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: 

 .اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦ماعمٓمٚم٥م اًمراسمع: 

 :-ترمجته وآثاره–حقاة اإلمام ادتويل ادبحث الثاين: 

 ُمٓم٤مًم٥م: شمسٕم٦موومٞمف  

 اعمٓمٚم٥م إول: اؾمٛمف وٟمسبف، ويمٜمٞمتف، وٟمسبتف ، وًم٘مبف.

 ُمقًمده ُمٙم٤مٟم٤ًم وزُم٤مٟم٤ًم.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 ومٞمف. ٟمِم٠مشمف وـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ ورطمالشمفاعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: 
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 ؿمٞمقظمف.اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: 

 ومْمٚمف وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف.اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: 

 قم٘مٞمدشمفاعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس: 

 شمالُمٞمذه.اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمع: 

 ُمّمٜمٗم٤مشمفاعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: 

 ووم٤مشمف اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع:

 الػصل الثالث: دراسة كتاب تتؿة اإلباكة. 

 وومٞمف ُمبحث٤من:

 ٤مب. وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م.اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت  ادبحث األول:

 .ٟمسبتف ًمٚمٗمقراين، وقمالىمتف سم٤مًمتتٛم٦ماعمٓمٚم٥م إول: يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م، اؾمٛمف و

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اؾمؿ يمت٤مب اًمتتٛم٦م، وٟمسبتف ًمٚمٛمتقزم. 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أمهٞم٦م يمت٤مب اًمتتٛم٦م، وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وأصمره ذم يمت٥م اعمذا٥م.

 أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م. ُمٜمٝم٩م اعمتقزم وُمّم٤مدر يمت٤مسمف. وومٞمف  ادبحث الثاين:

 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٜمٝم٩م اعمتقزم ذم يمت٤مسمف.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمّمٓمٚمح٤مت اعمتقزم ذم يمت٤مسمف.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُمّم٤مدر اعمتقزم ذم يمت٤مسمف.

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: وصػ اًمٜمسختلم اخلٓمٞمتلم، وقمرض ٟمامذج ًمٙمؾ ُمٜمٝمام.

 ق:احملقَّ القسم الثاني: النصُّ
 يكم:ىمد اؿمتٛمؾ اًم٘مسؿ اًمذي رخّمٜمل قمغم ُم٤م و

 ، وومٞمف صمالصم٦م ومّمقل:يف بقع األصول وبقان ما يتبعفا من الػروع :رـالباب الثاين عش-1

 ذم سمٞمع إؿمج٤مر.اًمٗمّمؾ إول: 

 ذم سمٞم٤من طمٙمؿ اًمثٛمرة اًمب٤مىمٞم٦م قمغم ُمٚمؽ اًمب٤مئع سمٕمدسمٞمع إصؾ.اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: 

 ذم  سمٞمع إرايض. اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م:

 ، وومٞمف صمالصم٦م ومّمقل:ر والزروعيف بقع الػروع من الثام :الباب الثالث عرش-2

 اًمٗمّمؾ إول: ذم سمٞمع اًمثامر.
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ذم طمٙمؿ اجل٤مئح٦م.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ذم اًمزروع.

 وومٞمف أرسمٕم٦م ومّمقل: ،الباب الرابع عرش: يف ترصفات تـبـي عذ عؼد قبؾفا-3

 اًمٗمّمؾ إول: ذم اعمراسمح٦م.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ذم سمٞمع اعمح٤مـم٦م.

 ًمٞم٦م واإلذاك.اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ذم اًمتق

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع: ذم اإلىم٤مًم٦م.

 ، وومٞمف صمالصم٦م ومّمقل:الباب اخلامس عرش: يف ترصفات األصػال واألرقاء-4

 اًمٗمّمؾ إول: ذم طمٙمؿ شمٍموم٤مت اًمٓمٗمؾ واًمٕمبد اعمحجقر.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ذم شمٍموم٤مت اًمٕمبد اعم٠مذون.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ذم طمٙمؿ ديقن اعم٠مذون.

 ، وومٞمف مخس٦م ومّمقل:ؾمالباب السادس عرش: يف  الس -5

 اًمٗمّمؾ إول: ذم سمٞم٤من طمٙمؿ رأس اعم٤مل.

 ذم سمٞم٤من اًمنمائط اعمٕمتؼمة ذم اعمسٚمؿ ومٞمف.اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: 

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ذم ىمبض اعمسٚمؿ ومٞمف.

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع: ذم سمٞم٤من طمٙمؿ اًمٕمٞم٥م إذا فمٝمر سم٠مطمد قمقيض اًمسٚمؿ.

 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس: ذم سمٞم٤من ُم٤م جيقز اًمسٚمؿ ومٞمف وُم٤م ٓ جيقز.

 :جْ يف التخقّقمهً

 :وأُم٤م اعمٜمٝم٩م اًمذي اشمبٕمتف ذم حت٘مٞمؼ اذه اجلزئٞم٦م، ومٙم٤مًمت٤مزم

ٟمسخ٧م اعمخٓمقط ُمع اشمب٤مقمل عمنٜمٝم٩م اًمنٜمص اعمختن٤مر، دون أن أًمتنزم سمٜمسنخ٦م  -1

أم، ًمٕمدم وضمقد ُم٤م يٛمٙمنـ أن يٙمنقن يمنذًمؽ، وأيْمن٤ًم ٕضمنؾ إفمٝمن٤مر قمبن٤مرات اًمٙمتن٤مب 

 سمِمٙمؾ صحٞمح.

 اهل٤مُمش، وم٢مذا يمن٤من اًمسن٘مط وٚمن٦مصمب٧م ومرو  اًمٜمسختلم، وذًمؽ سمٙمت٤مسمتٝم٤م ذم أ  -2

تلم، وأذت إمم ذًمنؽ ذم احل٤مؿمنٞم٦م، وىمند رُمنزت قومٙمن، وم٠مصمبتٝمن٤م ذم اعمنتـ سمنلم ُمٕمأو أيمثر
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، ورُمزت ًمٜمسخ٦م ُمٙمتب٦م أنند اًمث٤مًمن٨م سمحنرف : شم»ًمٜمسخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سمحرف  

 ش.ث»

أُمٙمنـ ٦م ُم٤م ٚمإصٞم ا٤ماًمٜمّمقص وإىمقال اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اعمّمٜمػ ُمـ ُمّم٤مدر وصم٘م٧م-3

 ذًمؽ.

 قمغم اًمٜمص سمام يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم، ويٙمقن ذًمؽ ذم احل٤مؿمٞم٦م.ٚم٘م٧م قم -4

إىمقال اًمتل ذيمرا٤م اعمّمٜمػ ًمٕمٚمامء اعمذا٥م واعمذاا٥م إظمرى ُمنـ  وصم٘م٧م -5

 .اعمٕمتٛمدةُمّم٤مدرا٤م 

 ُمقضع اإلطم٤مٓت اًمتل أوردا٤م اعمّمٜمػ ُم٤م أُمٙمـ. تذيمر -6

را٤م ذيمرت أىمقال قمٚمامء اعمذاا٥م إرسمٕم٦م سم٢مجي٤مز، وذًمؽ ذم اعمس٤مئؾ اًمتل يذيم -7

 اعمّمٜمػ ويِمػم ومٞمٝم٤م خلالف ُمع أطمد شمٚمؽ اعمذاا٥م.

 وضٕم٧م قمٜم٤مويـ ًمٚمٛمس٤مئؾ واًمٗمروع سمج٤مٟم٥م اًمٜمص ذم اهل٤مُمش. -8

 سم٤مًمٙمت٥م اًمتل ذيمرا٤م اعمّمٜمػ. قمروم٧م -9

اًمسنقر سمنذيمر اؾمنؿ اًمسنقرة ورىمنؿ  أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ُمقاضٕمٝم٤م ُمنـ تقمزو-10

 أي٦م.

ؾ، وخترجيٝمنن٤م ُمننـ ريٗم٦م وأصمنن٤مر سم٤مًمِمننٙمنإطم٤مدينن٨م اًمٜمبقينن٦م اًمِمنن ٧مضننبٓم -11

أُمنن٤م ُمنن٤م ذيمننر ذم اًمّمننحٞمحلم أو ذم أطمنندمه٤م، ومنن٠ميمتٗمل  -طمسنن٥م اإلُمٙمنن٤من-ُمّمنن٤مدرا٤م

 سمتخرجيف ُمٜمٝمام أو ُمـ أطمدمه٤م: عمٙم٤مهنام ُمـ اًمّمح٦م.

إًمٗمن٤مظ اًمٖم٤مُمْمن٦م واًمٙمٚمنامت اًمٖمريبن٦م، واعمّمنٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مٝمٞمن٦م  وضح٧م -12

 وإصقًمٞم٦م.

 سم٤معمدن واًمبٚمدان وإُم٤ميمـ اًمٖمريب٦م اًمقارد ذيمرا٤م. قمروم٧م -13

 سم٤مًمٓمقائػ واًمٗمر  اًمقارد ذيمرا٤م. قمروم٧م -14

 ًمألقمالم اًمقارد ذيمراؿ قمٜمد أول ذيمر يرد ًمٚمٕمٚمؿ. ٧مشمرو -15

 ، وال:الػفارس -16

 ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م. -1

 ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م. -2
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 ومٝمرس أصم٤مر. -3 

 ومٝمرس إقمالم. -4

 ومٝمرس اًمٙمت٥م اًمقاردة ذم اًمٜمص. -5

 ح٤مت واًمٙمٚمامت اًمٖمريب٦م.ومٝمرس اعمّمٓمٚم -5

 ومٝمرس اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م.-6

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.-7

 ومٝمرس اعمقضققم٤مت.-8

وسمٕمد: وم٤محلٛمد هلل أوًٓ وآظمرًا، واًمِمٙمر ًمف فم٤مارًا وسم٤مـمٜم٤ًم، قمغم ٟمٕمٛمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

وآٓئف اجلسٞمٛم٦م، وقمغم يمرُمف وواؾمع قمٓم٤مئف، ٟمحٛمنده نندًا يمثنػمًا ـمٞمبن٤ًم ُمب٤مريمن٤ًم ومٞمنف يمنام 

ِدُ   ٥م رسمٜم٤م وير ى ومٝمق أاؾ اًمٗمْمنؾ واعمنـ، وأانؾ اًمثٜمن٤مء احلسنـ، مل ينزلحي قمٚمٞمٜمن٤م  ُيْٖمن

سمٜمٕمٛمف اًمٕمٔم٤مم اجلس٤مم اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَمن رهمنؿ ُمن٤م ٟمحنـ ومٞمنف ُمنـ اًمت٘مّمنػم واخلٓمن٠م 

 اًمٙمثػم، ومٚمف احلٛمد يمام يٜمبٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف.
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 شكر وتقدير

يـ، هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قما ٢مين أؿمٙمروم وذم اخلت٤مم ـْ اهلداين٦م ًمٚمندِّ َـّ سمنف قمنكّم ُِمن غم ُمن٤م َُمن

ؾ سمف قمكّم ُمـ ٟمٕمٛمف اًمٔم٤مارة واًمب٤مـمٜم٦م  .واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، وُم٤م ؾمٝمَّ

ن٤مي أند اهلل اًمٙمنريؿ قمنغم شمٞمسنػمه وشمقومٞم٘منفو ا اجلنزء ُمنـ انذا انذحت٘مٞمنؼ إلمتن٤مم  إيَّ

٤محل٤متاًمٙمت٤مب   .، ومٝمق اًمَّذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿُّ اًمّمَّ

ننح٦م  ،ل اًمٕمٛمننر ذم ـم٤مقمتننفِ وأدقمننق اهلل ًمقاًمننداي طمٗمٔمٝمننام اهلل سمٓمننق وأن يٛمننتِّٕمُٝمام سم٤مًمّمِّ

ذم ُمقازيـ طمسنٜم٤مهتام، وأؾمن٠مل اهلل أن جينزهيام ظمنػم اجلنزاء،  ٕمٛمؾواًمٕم٤مومَٞم٦م، وأن جيٕمؾ اذا اًم

 يقوم٘مٜمل ًمؼمِّمه٤م واإلطمس٤من إًمٞمٝمام. وأنْ 

ٙمر وآُمتٜم٤من إمم أؾمت٤مذي وؿمٞمخل اجلٚمٞمؾ ومْمٞمٚم٦م وٓ يٗمقشمٜمل أن أشم٘مدم سمجزيؾ اًمِمُّ 

وم٘مند سمنذل يمنؾ ُمن٤م ذم وؾمنٕمف  -طمٗمٔمنف اهلل  -الزهـراينسعقد بن درويـش  إؾمت٤مذ اًمّديمتقر/

ف قمٚمامً  ٘مد عمس٧م ُمـ وموظمٚم٘م٤ًم، ، إلظمراج اًمرؾم٤مًم٦م قمغم أطمسـ وضمف، ومٙم٤من ٟمٕمؿ اعمِمنرف اعمقضمِّ

يرومنع ىمندره، وجينزل أضمنره،  أدب واطمؽمام وشمقاضنع، وم٠مؾمن٠مل اهلل أنْ –طمٗمٔمف اهلل  –ومْمٞمٚمتف 

 .ويب٤مرك ًمف ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف

قم٤مء ًمٙمؾ أؾم٤مشمذيت وُمِم٤مرخل ذم ىمسؿ اًمٗم٘منف وأصنقًمف اًمِّمٙمر واًمٕمروم٤من واًمدُّ طمبؾ  ويٛمتدُّ 

 سمٙمٚمٞم٦م اًمِمنريٕم٦م، وًمٙمؾ ُمـ أوم٤مدين ذم اذا اًمبح٨م، ومجزااؿ اهلل ظمػم اجلزاء.

 قمغم ضمٝمقدا٤م اعمب٤مريم٦م ذم ٟمِمنر اًمٕمٚمؿ واًمتَّٕمٚمنٞمؿ، جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرىواًمِّمٙمر ُمقصقل 

وإمم يمٚمٞمن٦م اًمِمننريٕم٦م  ،ن معتـو  عسـاسبؽري بُمتٛمثٚم٦م ذم ُمديرا٤م ُمٕم٤مزم إؾمت٤مذ اًمديمتقر/

ريٕم٦م ُمتٛمنثاًل نوإمم ىمسؿ اًمِم، غازي بن مرشد العتقبيُمتٛمثٚم٦م ذم قمٛمٞمدا٤م إؾمت٤مذ اًمديمتقر/ 

 .رائد بن خؾف العصقؿيذم رئٞمسف إؾمت٤مذ اًمديمتقر/ 

، أو أوضنح زم قمٞمبن٤ًم، وطمسنبل أين ًمننؿ أدظمنر وضمزى اهلل ظمنػمًا ُمنـ أسمندى زم ظمٓمن٠مً 

 اًمٕمٛمؾ قمغم أومْمؾ صقرة ذم ُم٘مدوري.وؾمٕم٤ًم ذم ؾمبٞمؾ إفمٝم٤مر اذا 

وسمٕمد ومن٢مين أنند اهلل شمٕمن٤ممم أن ووم٘مٜمنل هلنذا اًمٕمٛمنؾ يمنام أشمنرطمؿ قمنغم صن٤مطم٥م انذا 

اًمٙمت٤مب اإلُم٤مم اعمتقزم وأدقمق اهلل ًمف أن يرنف وجيزينف ظمنػم اجلنزاء وجينزل ُمثقسمتنف وأن يٜمٗمنع 

 سمٕمٚمٛمف اإلؾمالم واعمسٚمٛملم.

 .وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أوٕملم
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 أوالً:

 راسيالقسم الدِّ

 

 ثالثة فصول. على ويشتمل
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 الفصل األول:
 .ترمجة اإلمام الفوراني صاحب اإلبانة

 مباحح. مخطَٕفٌّ 

 

 الفصل الثاني:
 دراسة حياة اإلمام املتولي صاحب التتمة.

 َفٌّ مبخجاى.

 الفصل الثالث:
 دراسة كتاب تتمة اإلبانة.

 َفٌّ مبخجاى.
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 الفصل األول
ا: ةالفورالي ااحب البإاحي ةترمج

 :مباحث ةمخسوفيه 

 إول: بح٨ماعم

 .َلقبٌ، َنطبٌ ،امسٌ
 

 اًمث٤مين: اعمبح٨م

 مُلدٍ، َنشأتٌ، َزحالتٌ .
 

 :اًمث٤مًم٨م اعمبح٨م

 شُّخٌ، َتالمّرٍ.

 

 اًمراسمع: اعمبح٨م

 مكانتٌ العلمّٕ.
 

 اخل٤مُمس: اعمبح٨م

 آثازٍ العلمّٕ ََفاتٌ.
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 إول: اعمبح٨م

 َنطبٌ، َلقبٌ.، امسٌ

 .(1)سمـ ومقرانسمـ حمٛمد قمبداًمرنـ سمـ حمٛمد سمـ أند  :اسؿه-أوًًل 

 . (2)شومقران»واذه اًمٜمسب٦م إمم ضمده  ، قرايناًمٗمُ  ه:كسب-ثاكقًا 

 .(3)، ٟمسب٦م إمم ُمرو اًمِم٤ماج٤منيزِ وَ رْ اعمَ وًمف ٟمسب٦م أظمرى، ال: 

 ٤مومٕمل، ٟمسب٦م إمم ُمذابف اًمٗم٘مٝمل.وًمف ٟمسب٦م صم٤مًمث٦م، ال: اًمِمَّ 

 .(4)أسمق اًم٘م٤مؾمؿ كـقته:-ثالثًا 

 سمٕمدة أًم٘م٤مب، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: ًم٘مد اؿمتٝمر اًمٗمقراين  لؼبه:-رابًعا 

 

                                                 
، اًمبدايننن٦م واًمٜمٝم٤ميننن٦م (٤2/280مت )يٜمٔمنننر: شمروتنننف سمتقؾمنننع ذم: هتنننذي٥م إؾمنننامء واًمٚمٖمننن( 1)

، وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من (18/264، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمنبالء )(2/311، اًمٕمنؼم ذم ظمننؼم ُمننـ همنؼم )(16/20)

، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ٓسمننـ ىمنن٤ميض ؿمننٝمب٦م (5/109) اًمٙمننؼمى ًمٚمسننبٙمل ، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م(3/132)

 .(3/308) ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمبكم ، ؿمذرات اًمذا٥م(1/248)

، ـمب٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء (4/379، ُمٕمجنؿ اًمبٚمندان )(10/254سنٛمٕم٤مين )يٜمٔمر: إٟمسن٤مب ًمٚم( 2)

 (.1/542اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمّمالح )

ويٕمٜمل اؾمٛمٝم٤م: ُمقضع اعمٚمقك وُمست٘مراؿ، وىمٞمنؾ: َٟمَٗمنُس اًمسنٚمٓم٤من، أو روطمنف، وؾمنٛمٞم٧م  (3)

سمذًمؽ جلالًمتٝم٤م قمٜمداؿ، وال ُمديٜم٦م سمٜم٤ما٤م اإلؾمٙمٜمدر ذو اًم٘مرٟملم، شم٘مع سم٤مإلىمٚمٞمؿ اًمراسمع سمخراؾم٤من، وىمٞمؾ 

انن، 32ؾمنٜم٦م ُمرو اًمِم٤ماج٤من متٞمٞمزًا هل٤م قمـ ُمنرو اًمنروذ اًمّمنٖمرى، وومتحن٧م ذم قمٝمند قمنثامن هل٤م: 

 وشمٕمد أاؿ اعمدن اًمتل أظمرضم٧م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وإقمٞم٤من، وال أن ُمـ ُمدن شمريمامٟمست٤من.

، (12/207، إٟمسنن٤مب )(5/113(، ُمٕمجننؿ اًمبٚمنندان )1/231يٜمٔمننر: أطمسننـ اًمت٘م٤مؾمننٞمؿ )

 (.1/27وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

، ؾمنػم أقمنالم (16/20، اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م )(2/280هتنذي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )ر: ( يٜمٔم4)

 (.5/109، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل )(18/264اًمٜمبالء )
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 .(1)سمِمٞما اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًم٘م٥م  - 1

 .(2)وًم٘م٥م أيًْم٤م سم٤مإلُم٤مم اًمٙمبػم - 2

 .(3)ِمٞما أاؾ ُمروسمًم٘م٥م يمذًمؽ و - 3

 .(4)٦م أيًْم٤موًم٘م٥م سمٙمبػم اًمِم٤مومٕمٞم - 4

 .(5)سمسٞمد وم٘مٝم٤مء ُمروًم٘م٥م يمذًمؽ و - 5

                                                 
، ُمنرآة (2/311، اًمٕمنؼم ذم ظمنؼم ُمنـ همنؼم )(5/110)  ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى( يٜمٔمر: 1)

 (.3/65اجلٜم٤من ًمٚمٞم٤مومٕمل )

 .(5/109) ( يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى2)

 (.5/110( يٜمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ، )3)

 .( 18/264( يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )4)

 (.1/249، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )(18/264( يٜمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ )5)
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 اًمث٤مين: اعمبح٨م

 َزحالتٌ. مُلدٍ، َنشأتٌ،
 :مولده -أوًًل 

 قمنـ ـمرينؼمل أقمثر قمغم ُمـ ٟمصَّ قمغم شم٤مريا ُمقًمده: ًمٙمـ ىمد ٟمٕمنرف شمن٤مريا ُمقًمنده 

ذم أٟمنف ىمند شمنقذم - -ذيمنر اسمنـ ظمٚمٙمن٤من قمٛمره: وم٘مند ُمـ  ٦مُمٓمروطمطمس٤مب ؾمٜم٦م ووم٤مشمف 

: واذا يٕمٜمنل (1)ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م، واق اسمـ صمالث وؾمبٕملم ؾمٜم٦م

 .٦من وصمامٟملم وصمالصمامئؾمٜم٦م صمام أٟمف ىمد وًمد 

 كشلته:-ثاكقًا 

ذم ُمديٜمن٦م ُمنرو، وومٞمٝمن٤م أظمنذ اًمٗم٘منف قمنـ ؿمنٞمخف اًم٘مٗمن٤مل،  اإلُم٤مم اًمٗمقراين ٟمِم٠م 

ذم اًمٗم٘منف يمنام يمن٤من ؿمنٞمخف اًم٘مٗمن٤مل، طمتنك صن٤مر ُمنـ ؿمن٠مٟمف ُمن٤م صن٤مر،  اًمٗمنقراين وسمرع 

وحتدث قمٜمف اًمٜم٤مس ذم إُمّمن٤مر، وإًمٞمنف تسمن٧م أيمبن٤مد اإلسمنؾ ٕظمنذ اًمٗم٘منف قمٜمنف ذم اًمٚمٞمنؾ 

اًم٘م٤مؾمنؿ اًمبٖمنقي ذم  قشمٚمٛمٞمنذه اًمٜمجٞمن٥م أسمن وم٘مند روى قمٜمنفاحلدي٨م أيًْم٤م: وروى ، واًمٜمٝم٤مر

، (2)شص٤مطم٥م اًمٗمتقى واًمتّمٜمٞمػ احلسنـ اًمٗمن٤مئؼ سمحسنـ اًمؽمشمٞمن٥م»، ويم٤من شذح اًمسٜم٦م»

 .(3)شواٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م»

                                                 
، (1/249) ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، ٓسمنـ ىمن٤ميض ؿمنٝمب٦م ،(3/132( يٜمٔمر: وومٞمن٤مت إقمٞمن٤من )1)

 (. 5/110ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )

 .(340ٚمٕمراىمل ص)ًم( يٜمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب اًمسٞم٤م  ًمت٤مريا ٟمٞمس٤مسمقر، 2)

 (.3/132( يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )3)
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 رحالته:-ثالثًا 

 .إمم ٟمٞمس٤مسمقر ُمرشملم رطمؾ 

 صمالصمنلم وأرسمٕمامئن٦م، وذًمنؽ طمنلم قمٚمنؿ سمقومن٤مة ؾمنٜم٦م صمنامن و : ومٙم٤مٟمن٧ماعمنرة إوممأُم٤م 

، ويم٤من اًمسب٥م اًمب٤مقم٨م ًمنف قمنغم آرحتن٤مل طمٞمٜمٝمن٤م اجلٚمنقس ُمٙمن٤من أيب (1)أيب حمٛمد اجلقيٜمل

حمٛمد اجلقيٜمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واإلومت٤مء، ًمٙمـ أصح٤مب اًمِمنٞما أيب حمٛمند اجلنقيٜمل اضمتٛمٕمنقا قمنغم 

  وإُمنننن٤مم احلننننرُملم ُمٙم٤مٟمننننف، ومرضمننننع إمم ُمننننر (2)شمٜمّمننننٞم٥م اسمٜمننننف أسمنننن٤م اعمٕمنننن٤مزم اجلننننقيٜمل

 

                                                 
أسمق حمٛمد، قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل، صمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري، ريمـ اإلؾمالم، اًمٗم٘مٞمنف، ( 1)

رقمنن٤ًم، زاانندًا، ؿمننديد يمنن٤من و واًمنند إُمنن٤مم احلننرُملم أيب اعمٕمنن٤مزم ر،نإصننقزم، إدينن٥م، اًمٜمحننقي، اعمٗمسنن

آطمتٞمنن٤مط، جمتٝمنندًا ذم اًمٕمبنن٤مدة، صنن٤مطم٥م ضمنند وصنند  واٞمبنن٦م ووىمنن٤مر، أظمننذ اًمٗم٘مننف قمننـ: أيب اًمٓمٞمنن٥م 

اًمّمٕمٚمقيمل سمٜمٞمس٤مسمقر، وقمغم أيب سمٙمر اًم٘مٗم٤مل سمٛمرو، وؾمنٛمع ُمنـ آؾمنٗمرايٞمٜمل، واسمنـ حمٛمنش وهمنػماؿ، 

دي، ُمنـ شمّمن٤مٟمٞمٗمف: روى قمٜمف: اسمٜمف إُم٤مم احلرُملم، وقمكم سمـ أند سمـ إظمرم، وؾمٝمؾ سمـ إسمرااٞمؿ اعمسنج

 ان.438اًمتبٍمة، واًمٗمرو ، واًمتذيمرة، وهمػما٤م، شمقذم سمٜمٞمس٤مسمقر ؾمٜم٦م 

، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنبالء (2/274اًمٕمؼم ذم ظمنؼم ُمنـ همنؼم )، (15/701يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )

ُمـ يمت٤مب اًمسٞم٤م  ًمت٤مريا ، اعمٜمتخ٥م (5/74، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل)(17/617-618)

 (.301ص ) ٟمٞمس٤مسمقر

أسمق اعمٕم٤مزم: قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمنـ يقؾمنػ سمنـ حمٛمند اجلنقيٜمل، ( 2)

اًمٗم٘مٞمف، إصقزم، اعمٗمرس، اعمنتٙمٚمؿ، إدين٥م، وم٘مٞمنف اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، اعمٚم٘من٥م سمْمنٞم٤مء اًمنديـ، واعمٕمنروف سم٢مُمن٤مم 

ذا٥م، أظمذ احلرُملم: عمج٤مورشمف ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م أرسمع ؾمٜملم، وسم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة يدرس ويٗمتل وجيٛمع ـمر  اعم

اًمٗم٘مف قمـ واًمده، وىمرأ إصقل قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ آؾمٗمرايٞمٜمل، وؾمٛمع احلدي٨م ُمـ واًمنده، وأيب طمسن٤من 

ُمنـ  ،حمٛمد سمـ أند اعمزيمل، وهمػماؿ، روى قمٜمف: أسمنق قمبند اهلل اًمٗمنراوي، وزاانر اًمِمنح٤مُمل، وهمنػماؿ

رك اًمٕم٘منقل، وهمٞمن٤مث شمّم٤مٟمٞمٗمف: اًمقرىم٤مت، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذا٥م، واًمِم٤مُمؾ، واًمؼما٤من، وُمدا

 ان.478إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ، وهمػما٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م (18/468، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )(3/167يٜمٔمننر: وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )

 (.1/466، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم )(5/165اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل )
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 .(2)ذم ـمب٘م٤مشمف (1)ٚمتٕمزي٦م، يمام ذيمر اإلؾمٜمقيأن أفمٝمر أهنج٤مء ًم سمٕمد

أُم٤م اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل رطمنؾ ومٞمٝمن٤م إمم ٟمٞمسن٤مسمقر: ومٙم٤مٟمن٧م ىمبنؾ ُمقشمنف سمن٠مرسمع ؾمنٜمقات، 

 هم٤مًمن٥م اًمٔمنـ أنَّ و- (3)ر ًمنف اًمٗم٘مٝمن٤مء وإئٛمن٦منوذًمؽ ؾمٜم٦م ؾمبع ومخسلم وأرسمٕمامئ٦م، ومحْمن

 ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.-ف طمٞمٜمتٍذ ىمد طمرض ًماعمٕم٤مزم اجلقيٜمل  ٤مأسمإُم٤مم احلرُملم 

                                                 
٤مومٕمل، أسمق حمٛمد: ون٤مل اًمنديـ قمبند اًمنرطمٞمؿ سمنـ احلسنـ سمنـ قمنكم اإلؾمنٜمقي، اًمٗم٘مٞمنف، اًمِمن( 1)

انن، وم٤مٟمتٝمن٧م إًمٞمنف رئ٤مؾمن٦م اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، ووزم 721إصقزم، احل٤مومظ، اًمٕمن٤ممل سم٤مًمٕمرسمٞمن٦م، ىمندم اًم٘من٤مارة ؾمنٜم٦م 

احلسب٦م وويم٤مًم٦م سمٞم٧م اعم٤مل، طمٗمظ اًمتٜمبٞمف، وؾمٛمع احلدي٨م ُمـ اًمندسمقد، واًمّمن٤مسمقين، وهمػممهن٤م، وأظمنذ 

ومّمننٜمػ واًم٘مقٟمننقي، وهمػممهنن٤م، صمننؿ ٓزم سمٕمنند ذًمننؽ اًمتنندريس واًمتّمننٜمٞمػ،  ،اًمٕمٚمننؿ قمننـ: اًم٘مزويٜمننل

اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة، وُمٜمٝم٤م: اعمٝمامت، واهلداي٦م إمم أوا٤مم اًمٙمٗم٤مي٦م، واًمتٜم٘مٞمح قمغم اًمتّمحٞمح، وذح اعمٜمٝم٩م 

ًمٚمبٞمْمن٤موي، وشمنذيمرة اًمٜمبٞمننف ذم شمّمنحٞمح اًمتٜمبٞمننف، ويمن٤مذم اعمحتن٤مج ذم ذح اعمٜمٝمنن٤مج، وـمب٘من٤مت اًمٗم٘مٝمنن٤مء، 

 ان.772وهمػما٤م، شمقذم سم٤مًم٘م٤مارة ؾمٜم٦م 

، اًمبنندر اًمٓمنن٤مًمع (3/344، إقمننالم )(٦3/98م )يٜمٔمننر: ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ٓسمننـ ىمنن٤ميض ؿمننٝمب

(1/352.) 

 .(2/120( يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمإلؾمٜمقي )2)

 (.340( يٜمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب اًمسٞم٤م  ًمت٤مريا ٟمٞمس٤مسمقر، ص)3)
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 :اًمث٤مًم٨م اعمبح٨م

 .شُّخٌ، َتالمّرٍ

 شقوخه:-أوًًل 

 :إرسمٕم٦مقمثر إٓ قمغم ا١مٓء طم٤موًم٧م ىمدر اإلُمٙم٤من وع يمؾ ؿمٞمقظمف، ومل أ

، وُمٜمننف ؾمننٛمع (1)410اعمتننقرم ؾمننٜم٦م  أسمننق احلسننـ قمننكم سمننـ قمبننداهلل اًمٓمٞمسننٗمقين – 1

 ُمـ شمرضمؿ ًمٚمٗمقراين.احلدي٨م ورواه قمٜمف، ذيمره ضٛمـ ؿمٞمقظمف هم٤مًم٥م 

انن 417شمنقذم ؾمنٜم٦م اعمتنق، اعمنروزي اًم٘مٗم٤ملأسمق سمٙمر - 2
 (2)

، وانق ُمنـ أسمنرز ؿمنٞمقظمف، 

 وقمٚمٞمف شمٗم٘مف، ذيمره ذم ؿمٞمقظمف يمؾ ُمـ شمرضمؿ ًمٚمٗمقراين.

                                                 
، ٟمسنبتف إمم اهلل اًمٓمٞمسٗمقين، يمن٤من وم٘مٞمًٝمن٤م وم٤مضناًل، وحمندصًم٤م ُمٙمثنًرا ( اق: أسمق احلسـ قمكم سمـ قمبد1)

رو، ؾمٛمع ُمـ أيب قمبد اًمرنـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر اجلقاري، وأيب قمّمٛم٦م قمب٤مد سمـ ـمٞمسٗمقن إطمدى ىمرى ُم

حمٛمد اًمسٜمجل، وأيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمؿ اعمٙمل اًم٘م٤ميض، وهمػماؿ، روى قمٜمنف: اًمٗمنقراين، 

، وهمػماؿ، شمنقذم اًمِمػمٟمخِمػميوأيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل، وأسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ حيٞمقيف 

 ان.410ؾمٜم٦م 

، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞملم (5/109ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى) ،(9/124يٜمٔمننر: إٟمسنن٤مب )

(1/446.) 

 ،اعمٕمنروف سم٤مًم٘مٗمن٤مل ،اًمِمن٤مومٕمل ،: اق أسمق سمٙمنر قمبند اهلل سمنـ أنند سمنـ قمبند اهلل اًمٗم٘مٞمنفالؼػال (2)

 ورسمنام ىمٞمنؾ ًمنف اًم٘مٗمن٤مل اًمّمنٖمػم ،اعمروزي، ؿمٞما اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمخراؾم٤من، وإًمٞمف شمٜمسن٥م اًمٓمري٘من٦م اخلراؾمن٤مٟمٞم٦م

وزاندًا، وًمنف ذم ُمنذا٥م  ،وورقمن٤مً  ،وطمٗمٔمن٤مً  ،ًمٚمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر، ويم٤من وطمٞمد زُم٤مٟمف وم٘مٝم٤مً 

اًمِم٤مومٕمل ُمـ أصم٤مر ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه ُمـ أسمٜم٤مء قمٍمه، وخت٤مرجيف يمٚمٝم٤م ضمٞمدة وإًمزاُم٤مشمف ٓزُم٦م، اٟمتٗمع سمف ظمٚمؼ 

ويمؾ واطمد ُمـ ان١مٓء  يمثػم، ُمٜمٝمؿ أسمق قمكم اًمسٜمجل، واًم٘م٤ميض طمسلم، وأسمق حمٛمد اجلقيٜمل، وهمػماؿ،

وًمنذًمؽ  ،ص٤مر إُم٤مُم٤ًم يِم٤مر إًمٞمف، يم٤من اسمتداء اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٕمٚمؿ قمغم يمؼم اًمسـ سمٕمند اؿمنتٖم٤مًمف سمٕمٛمنؾ إىمٗمن٤مل

ىمٞمنؾ ًمننف اًم٘مٗمنن٤مل، ويمنن٤من ُمنن٤مارًا ذم قمٛمٚمٝمنن٤م، ذح ومنروع أيب سمٙمننر حمٛمنند سمننـ احلننداد اعمّمنننري، وم٠مضمنن٤مد ذم 

 ذطمٝم٤م، شمقذم ودومـ سمسجست٤من.

، اًمبداينن٦م واًمٜمٝم٤مينن٦م (406-17/405)أقمننالم اًمٜمننبالء  ، ؾمننػم(3/46)يٜمٔمننر: وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من 

، ؿمذرات اًمنذا٥م (4/66)وُم٤م سمٕمدا٤م، إقمالم (، 5/53)، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمسبٙمل (15/614)

 .(3/207)ٓسمـ اًمٕمامد 
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اعمتنقرم ؾمنٜم٦م  ، اعمنروزي،اعمسنٕمقدي ، حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسنٕمقداهلل قمبدأسمق - 3 

وىمند  قظمف ؾمنقى اًمسنبٙمل ذم ـمب٘م٤مشمنف،مل ينذيمره ذم ؿمنٞم ،(1)يٕمد ُمـ يمب٤مر شمالُمذشمف ،ان420

 ٙمٜم٤مه سم٠ميب سمٙمر، واًمّمقاب ُم٤م أصمبتٜم٤مه، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.وم أظمٓم٠م 

أسمق احلسـ اسمنـ ذيمر  ان،458اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،(2)أسمق سمٙمر أند سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل- 4

 .(3)ذم قمٚمؿ احلدي٨م اًمبٞمٝم٘مل أن أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين شمٚمٛمٞمذ أيب سمٙمر ومٜمدُمف

 

                                                 
اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ أند سمنـ حمٛمند سمنـ ُمسنٕمقد، اعمسنٕمقدي،  ( اق: أسمق قمبداهلل حمٛمد سمـ قمبد1)

وم٤مضاًل، قم٤معم٤ًم، ُمؼمزًا، زاادًا، ورقم٤ًم شمٗم٘منف قمنغم أيب سمٙمنر اعمنروزي، وؾمنٛمع ، يم٤من إُم٤مُم٤ًم اعمروزي اًمِم٤مومٕمل

احلدي٨م ُمٜمف، ورواه قمٜمف، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ذح خمتٍم اعمزين، وذيمر اًمسٛمٕم٤مين: أن ٟمسبتف إمم ُمسٕمقد واًمد 

  .قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 

 ،(4/171(، وـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى، ًمٚمسننبٙمل )3/260اًمننقاذم سم٤مًمقومٞمنن٤مت ): يٜمٔمننر 

 (،1/216(، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م، )4/213وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمب٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من، )و

(، وهتذي٥م إؾمنامء 9/489(، وشم٤مريا اإلؾمالم ًمٚمذابل، )398وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم، ٓسمـ يمثػم ص)

 (.12/250، إٟمس٤مب ًمٚمسٛمٕم٤مين )(2/286) ،واًمٚمٖم٤مت

د اهلل سمنـ ُمقؾمنك اخلسننروضمردي، اًمبٞمٝم٘منل، اق أسمق سمٙمر أند سمـ احلسلم سمـ قمنكم سمنـ قمبن( 2)

اًمِم٤مومٕمل، احل٤مومظ، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، اًمٗم٘مٞمف، إصقزم، يم٤من أطمند أئٛمن٦م اعمسنٚمٛملم، وانداة اعمن١مُمٜملم، 

ان، وشمٗم٘منف قمنغم ٟمن٤مس اًمٕمٛمنري، وأظمنذ قمٚمنؿ احلندي٨م قمنـ 384وًمد ؾمٜم٦م ، واًمدقم٤مة إمم طمبؾ اهلل اعمتلم

ٞمػ، قمٜمل سمٙمت٥م احلدي٨م وطمٗمٔمف، وشمٗم٘مف وسمنرع احل٤ميمؿ، ويم٤من يمثػم اًمتح٘مٞمؼ واإلٟمّم٤مف، طمسـ اًمتّمٜم

وأظمذ قمٜمنف  ذم اًمٗم٘مف، واؿمتٖمؾ سم٤مٕصقل، ؾمٛمع ُمـ أيب احلسـ اًمٕمٚمقي، وأيب ـم٤مار اًمزي٤مدي، وهمػماؿ،

و٤مقمنن٦م ُمننٜمٝمؿ: زااننر اًمِمننح٤مُمل، وحمٛمنند اًمٗمننراوي، وقمبنند اعمننٜمٕمؿ اًم٘مِمننػمي، وهمننػماؿ، ُمننـ ُمِمننٝمقر 

ودٓئنؾ اًمٜمبنقة، واعمبسنقط ذم ٟمّمنقص  اًمسٜمـ اًمٙمبنػم واًمّمنٖمػم، وُمٕمرومن٦م اًمسنٜمـ وأصمن٤مر، ُمّمٜمٗم٤مشمف:

اًمِم٤مومٕمل، ويمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ويمت٤مب آقمت٘م٤مد، وؿمٕم٥م اإليامن، وُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل، وهمػمان٤م، 

 سمٜمٞمس٤مسمقر.ودومـ شمقذم 

، اًمٕمنؼم ذم ظمنؼم ُمنـ همنؼم (18/163، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنبالء )( 1/75يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞمن٤من )

، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ٓسمننـ ىمنن٤ميض ؿمننٝمب٦م (4/8، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى ًمٚمسننبٙمل )(2/308)

، شمننن٤مريا اإلؾمنننالم ًمٚمنننذابل (1/332ّمنننالح )اًم، ـمب٘مننن٤مت اًمٗم٘مٝمننن٤مء اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنننـ (1/220)

(10/95 .) 

 .(345ص) اسمـ ومٜمدُمف،فمٝمػم اًمديـ  ( يٜمٔمر: شم٤مريا سمٞمٝمؼ، ٕيب احلسـ3)
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 تالمقذه:-ثاكقًا 

 ٝمدت أن أوع أيمؼم قمدد  ٙمـ ُمـ شمالُمٞمذه، وىمد وىمٗم٧م قمغم ا١مٓء:اضمت

أسمق احلسنـ اسمنـ ، ذيمر (1)ان458، اعمتقرم ؾمٜم٦م أسمق سمٙمر أند سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل-1

 .(2)أن أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين يم٤من أؾمت٤مذه ذم اًمٗم٘مف ومٜمدُمف

، اعمتنقرم ؾمنٜم٦م اًمنرنـ سمنـ حمٛمند سمنـ صم٤مسمن٧م اًمثن٤مسمتل، اخلرىمنل أسمق اًم٘م٤مؾمنؿ قمبند -2

 .(4)ف شمٗم٘مف قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين سمٛمرو، ذيمر اًمسبٙمل واًمذابل أٟمَّ (3)ان 476

ذيمنر همنػم  انن،478اعمتنقرم ؾمنٜم٦م  ،اعمٚمؽ اجلقيٜمل: إُم٤مم احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم قمبد -3

واطمد ُمـ اعمؽمولم ًمٚمٗمقراين أن أسم٤م اعمٕم٤مزم ىمد ضمٚمس ًمف واق ؿمن٤مب، وأن اًمٗمنقراين مل يٙمنـ 

، (5)ٟمٗمس اجلقيٜمل ُمـ ؿمٞمخف، طمتك ص٤مر سمٕمد ذًمؽ حيطُّ قمٚمٞمفيٜمّمٗمف ًمٙمقٟمف ؿم٤مسًم٤م، ومب٘مل ذم 

وىمد ٟم٘مؿ إئٛم٦م قمغم إُم٤مم احلرُملم صمنقران ٟمٗمسنف قمنغم اًمٗمنقراين، »:  وىمد ىم٤مل اًمذابل 

 .(6)شٕن اًمٗمقراين ُمـ أؾم٤مـملم أئٛم٦م اعمذا٥م :ف قمٚمٞمفسمقا صقرة طمٓمِّ وُم٤م صقَّ 

                                                 
 (.23شم٘مدُم٧م شمروتف ضٛمـ ؿمٞمقخ اإلُم٤مم اًمٗمقراين، ص )( 1)

 (.345ص)، سمـ ومٜمدُمف( يٜمٔمر: شم٤مريا سمٞمٝمؼ، 2ٓ)

، ُمنـ اًمرنـ سمـ حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م سمـ أنند اًمثن٤مسمتل، اخلرىمنل، اعمنروزي ( اق: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمبد3)

  سمٛمرو، يم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمب٤مر، ورقم٤ًم وزادًا، شمٗم٘منف سمٛمنرو قمنغم أيب اًم٘م٤مؾمنؿ اًمٗمنقراين، رْ ىمري٦م ظَم 

ازي، وشمٗم٘مف أيْم٤ًم قمغم أيب ؾمٝمؾ قمغم اًم٘م٤ميض طمسلم، وأظمذ سمبٖمداد قمـ أيب إؾمح٤م  اًمِمػم ذوسمٛمرو اًمرو

إسمٞمقردي سمبخ٤مرى، وؾمٛمع احلدي٨م ُمـ أيب قمثامن اًمّم٤مسمقين، وٟم٤مس اًمٕمٛمنري، وإؾمنت٤مذ أيب اًم٘م٤مؾمنؿ 

يٜمٔمر:  شمن٤مريا  ان.476ِم٤مري، شمقذم ؾمٜم٦م باًم٘مِمػمي، وهمػماؿ، روى قمٜمف اسمٜمف قمبد اهلل، وأسمق سمٙمر أند اًم

، ـمب٘مننن٤مت (18/136ًمقومٞمننن٤مت )(، اًمنننقاذم سم٤م5/321ؿمنننذرات اًمنننذا٥م )، (10/768اإلؾمنننالم )

، اًمٚمبن٤مب ذم هتنذي٥م (1/333، شمقضٞمح اعمِمتبف ٓسمنـ ٟمن٤مس اًمدُمِمن٘مل )(5/115اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )

 (.1/236إٟمس٤مب ٓسمـ إصمػم )

ًمٚمننذابل،  (، وشمنن٤مريا اإلؾمننالم5/115( يٜمٔمننر: ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى ًمٚمسننبٙمل، )4)

 (.18/136، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت )(10/768)

، شمنن٤مريا اسمننـ اًمننقردي (16/20، اًمبداينن٦م واًمٜمٝم٤مينن٦م )(3/132ت إقمٞمنن٤من )يٜمٔمننر: وومٞمنن٤م( 5)

، وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر/ قمبد اًمٕمٔمنٞمؿ اًمندي٥م (3/65، ُمرآة اجلٜم٤من )(1/362)

 (.194ص )ش هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م»ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب 

ؼم ذم ظمنؼم ُمنـ همنؼم ، اًمٕمن(16/20، اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م )(3/132يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 6)

 (.3/308، ؿمذرات اًمذا٥م )(18/265ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )(، 3/249)
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وىمقًمنف ذم  ،ف٤مس يٕمجبقن ُمـ يمثنرة طمنط إُمن٤مم احلنرُملم قمٚمٞمنواًمٜمَّ » وىم٤مل اًمسبٙمل:  

د رِ أن اإلُمنن٤مم مل ُينن  :واًمننذي أىمٓمننع سمننف، ُمقاضننع ُمننـ اًمٜمٝم٤مينن٦م إن اًمرضمننؾ همننػم ُمقصمننق  سمٜم٘مٚمننف

٤م يٖمٚمن٥م ٤م ُمندىم٘مً  حم٘م٘مً وإٟمام اإلُم٤مم يم٤من رضماًل  :- ُمٕم٤مذ اهلل-شمْمٕمٞمٗمف ذم اًمٜم٘مؾ ُمـ ىمبؾ يمذب 

ًٓ ويم٤من اًمٗمقراين رضماًل  ،سمٕم٘مٚمف قمغم ٟم٘مٚمف  ،ومٙمن٤من اإلُمن٤مم يِمنػم إمم اؾمتْمنٕم٤مف شمٗم٘مٝمنف : ٟم٘من٤م

، ك ُمن٤م ًمٕمنؾ اإلُمن٤مم ي٘مقًمنفنانذا أىمّمن :ه أٟمف رسمام أيت ُمـ ؾمقء اًمٗمٝمؿ ذم سمٕمض اعمسن٤مئؾومٕمٜمد

وىمد نؾ  ،وإٟمام اق قمٚمؿ ُمـ أقمالم اذا اعمذا٥م ،ُم٤م اًمٙمالم ذم اًمٗمقراين سمٛم٘مبقل :وسم٤مجلٛمٚم٦م

٤م سمحٞمن٨م ذيمنر ذم ظمٓمبن٦م وىمد يم٤من ُمـ اًمتٗم٘مف أيًْمن  ،وأئٛم٦م صم٘م٤مت ،قمٜمف اًمٕمٚمؿ ضمب٤مل راؾمٞم٤مت

 .(1)شواق ُمـ أىمدم اعمٜمتدسملم هلذا إُمر ،ُمـ إىمقال واًمقضمقهاإلسم٤مٟم٦م أٟمف يبلم إصح 

، اؿمنتٝمر قمٜمنف أٟمنف (2)انن478 ، اعمتقرم ؾمٜم٦ماًمرنـ سمـ حمٛمد اعمتقزم أسمق ؾمٕمد قمبد-4

 .(3)شمٚمٛمٞمذ اًمٗمقراين

، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمٙمٕمبل ،(4)اًمٙم٤مصمل ،اًمٕم٘مٞمكم ،حمٛمد سمـ أند سمـ ؾمٕمٞمداهلل  أسمق قمبد -5

 .(5)ان481ؾمٜم٦م 

                                                 
 (.5/110( ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل )1)

( اق ص٤مطم٥م شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م اًمذي ٟمحـ سمّمندد دراؾمنتف، وؾمنقف ٟمنؽمضمؿ ًمنف شمرون٦م واومٞمن٦م ذم 2)

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: دراؾم٦م طمٞم٤مة اإلُم٤مم اعمتقزم ص٤مطم٥م اًمتتٛم٦م.

، ؾمنػم أقمنالم (16/20، اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م )(2/280هتنذي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )يٜمٔمر: ( 3)

، وومٞمن٤مت (1/446، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞملم )(5/110)، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى(18/264اًمٜمبالء )

 (.3/134إقمٞم٤من )

اًمٙم٤مصمل: ٟمسب٦م إمم سمٚمدة يمبػمة ُمـ ٟمقاطمل ظمنقارزم، وُمٕمٜمنك اًمٙمن٤مث سمٚمٖمن٦م أانؾ ظمنقارزم:  ( 4)

رون نقمِمن–ُمديٜمن٦م ظمنقارزم -راء ُمنـ همنػم أن حينٞمط سمنف ؿمنٞمني: وسمنلم يمن٤مُث ويمريمن٤مٟم٩م احل٤مئط ذم اًمّمح

 .(4/427) يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ، وال إن شم٤مسمٕم٦م ٕوزسم٤ميمست٤من.ومرؾمًخ٤م

( اق: حمٛمد سمـ أند سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمقؾمك سمـ أنند سمنـ يمٕمن٥م سمنـ زانػم، اًمٕم٘منٞمكم، اًمٙمن٤مصمل، 5)

ع هب٤م ُمـ اًمنميػ اب٦م اهلل سمنـ احلسنلم اًمٕمبن٤مد، ، ُمـ قمٚمامء ظمقارزم، ؾمٛماًم٘م٤ميض، أسمق قمبداهلل اًمٙمٕمبل

وسمٛمرو ُمنـ أيب قمبند اهلل اًمِمػمٟمخِمنػمي، وشمٗم٘منف سمخنقارزم قمنغم أسمٞمنف، وسمٛمنرو قمنغم اًمِمنٞما أيب اًم٘م٤مؾمنؿ 

اًمٗمقراين، يم٤من ُمـ ُمِم٤ماػم صدور ظمقارزم وومْمالئٝم٤م، ووم٘مٝم٤مئٝمن٤م، وسمٞمتنف سمخنقارزم سمٞمن٧م قمٚمنؿ ودي٤مٟمن٦م 

ورئ٤مؾمن٦م اًمٗمنري٘ملم إمم أن شمنقذم ٓ يٜمن٤مزع ذم رء ُمٜمٝمن٤م، خلٓم٤مسمن٦م اورئ٤مؾم٦م، وصمروة، شمقمم اًم٘مْم٤مء سمٙمن٤مث و

 (.4/93يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) .ويم٤من وم٤مضاًل، قمدًٓ، وُمٜم٤مفمرًا ومحالً 
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 .(1)شمٗم٘مف سمٛمرو قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين فاًمسبٙمل أٟمَّ  ذيمر 

ذيمننر  اننن،483اعمتننقرم ؾمننٜم٦م  ،اًمروينن٤مين ي،اًمٓمننؼم ،سمننـ أننند أسمننق احلسننـ قمننكم-6

 .(2)اًمسٛمٕم٤مين واًمسبٙمل أٟمف شمٗم٘مف قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين

، ذيمنر (3)ان490، اعمتقرم ؾمٜم٦م أسمق اعمٔمٗمر ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمّمٞمدٓين، اًمداودي-7

 .(4)أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين ف شمٗم٘مف قمغماًمسٛمٕم٤مين أٟمَّ 

ذيمنر ، نا498اعمتقرم ؾمٜم٦م  ل،اًمٙم٤مصم ،حمٛمد سمـ إسمرااٞمؿ اًمِمٜمِمداٟم٘ملأسمق احلسلم -8

 .(5)اًمسبٙمل أٟمف شمٗم٘مف سمٛمرو قمغم اًمٗمقراين

                                                 
 (.4/94( يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )1)

اق: أسمق احلسـ قمكم سمـ أند سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ احلسلم، اًمٓمَّؼمي، اًمروين٤مين، ( 2)

قم٤مرومن٤ًم سمٛمنذا٥م  ،وم٤مضنالً  ،مم روي٤من ُمديٜم٦م يمبػمة سمٜمقاطمل ـمؼمؾمت٤من، ؾمٙمـ سمخ٤مرى، ويمن٤من إُم٤مُمن٤مً ٟمسب٦م إ

أسمنق  اًمِم٤مومٕمل، شمٗم٘مف قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين، وأيب ؾمٝمؾ أند سمـ قمكم إسمٞمقردي، وهمػممه٤م، روى قمٜمنف

 .قمٛمرو قمثامن سمـ قمكم اًمبٞمٙمٜمدي

، ؿمننذرات (6/200)، إٟمسنن٤مب ًمٚمسننٛمٕم٤مين (5/239يٜمٔمننر: ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى )

 (.5/354اًمذا٥م )

اق أسمق اعمٔمٗمر ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ حمٛمد سمـ داود اًمّمنٞمدٓين، اعمٕمنروف سم٤مًمنداودي، ٟمسنب٦م ( 3)

إمم ضمده إقمغم، واق ٟم٤مومٚم٦م اإلُم٤مم أيب سمٙمر اًمّمٞمدٓين ص٤مطم٥م أيب سمٙمر اًم٘مٗم٤مل، ُمـ أاؾ ُمرو، واق ُمـ 

٤م سمٙمر حمٛمد سمـ أيب اهلٞمثؿ اًمؽمايب، وأسم٤م اًمرؿمنٞمد سمٞم٧م اًمٕمٚمؿ واًمّمالح، شمٗم٘مف قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين، وأسم

أسمنق  قمبد اعمٚمؽ اًمسجزي، وأسم٤م احلسـ قمبٞمد اهلل سمـ أيب قمبد اهلل سمـ ُمٜمده احل٤مومظ، وهمػماؿ، وروى قمٜمنف:

ـم٤مار اًمسجزي، وأسمق اًمٗمتح ُمسٕمقد سمنـ حمٛمند اعمسنٕمقدي، وقمٛمنف اعمٔمٗمنر سمنـ أيب اًمٕمبن٤مس اعمسنٕمقدي، 

 .ان490وهمػماؿ، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٕمد ؾمٜم٦م 

، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ (5/364) اًمٙمنؼمى ، ـمب٘م٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م(5/297يٜمٔمر: إٟمس٤مب )

 (.1/214ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )

 (.5/297) إٟمس٤مب( يٜمٔمر: 4)

اق: أسمق احلسلم حمٛمد سمـ إسمرااٞمؿ سمـ احلسلم سمـ أند سمنـ قمبند اهلل اًمِمٜمِمنداٟم٘مل اًمٙمن٤مصمل، ( 5)

ًمّمالح، شمٗم٘مف سمٛمرو قمغم اًمٗمقراين، ويم٤من ومحاًل يم٤من ُمـ يمب٤مر ظمقارزم ومْماًل ورشمب٦م، وسمٞمتف سمٞم٧م اًمٕمٚمؿ وا

 ان.498ذم اعمٜم٤مفمرة، ومّمٞمح اعمح٤مورة، وزم ىمْم٤مء يم٤مث سمٕمد ؾمٕمٞمد اًمٙمٕمبل، شمقذم ذم اعمحرم ؾمٜم٦م 

 (.4/114يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )



 ةِ اسِ رِ الدِ ِمِ سِ قِ                      تتمٕ اإلبانٕ                     

ذيمنر اًمسنٛمٕم٤مين أٟمنف  انن،506اعمتنقرم ؾمنٜم٦م  أسمق اعمٔمٗمر حمٛمد سمـ أند اعمنروزي، -9 

 .(1)ؾمٛمع اإلُم٤مم اًمٗمقراين

ذح » يمت٤مسمننف ، روى قمٜمننف ذم(2)اننن516تننقرم ؾمننٜم٦م ، اعمأسمننق احلسننلم اًمبٖمننقي -10

 .(3)، وىمد ذيمره اًمسبٙمل ضٛمـ شمالُمٞمذ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراينشاًمسٜم٦م

، اعمتنقرم إسمريٜم٘مل ٤مناَّ اًمدَّ سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ؾمٕمٞمد  أسمق احلسـ قمكّم سمـ حمٛمد-11

 .(5)، روى قمـ اإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين(4)ان523ؾمٜم٦م 

د اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمٕمجكم أسمق ـم٤مار حمٛمد سمـ قمب -12

 .(6)ان523، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمبٜمديم٤مين

                                                 
اق أسمق اعمٔمٗمر حمٛمد سمـ أند سمـ اعمٔمٗمر، اهلروي، اعمروزي، ُمـ أاؾ اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمنؿ، يمن٤من  (1)

اعمح٤مومؾ وآضمتامقم٤مت، طمسـ اًمسػمة، واًمتذيمػم، ؾمنٛمع اإلُمن٤مم اًمٗمنقراين، وأسمن٤م اًم٘م٤مؾمنؿ قمبند  ُم٘مدُم٤ًم ذم

يٜمٔمنر: اًمتحبنػم ذم  انن. 506اًمٙمريؿ اًم٘مِمػمي، وأسم٤م احلسـ قمبٞمند اهلل سمنـ ُمٜمنده إصنبٝم٤مين، شمنقذم ؾمنٜم٦م 

 .(1/1382، اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اًمسٛمٕم٤مين )(2/78اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمسٛمٕم٤مين )

 ،اًمٗم٘مٞمننف ،سمنـ ُمسننٕمقد سمنـ حمٛمنند، أسمنق حمٛمنند اًمبٖمنقي اسمننـ اًمٗمنراء، اًمِمنن٤مومٕمل ( انق: احلسننلم2)

ُمـ ىمرى ظمراؾمن٤من، يمن٤من يٚم٘من٥م سمٛمحنل اًمسنٜم٦م، وسمنريمـ اًمنديـ، يمن٤من ش سمٖم٤م»، ٟمسب٦م إمم رناعمحدث، اعمٗمس

ؾمٞمدًا، إُم٤مُم٤ًم، قم٤معم٤ًم، سمقرك ًمف ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف، ورز  ومٞمٝم٤م اًم٘مبقل اًمت٤مم، ُمٜمٝم٤م: ذح اًمسٜم٦م، وُمٕمن٤ممل اًمتٜمزينؾ، 

 .ٞمح، واًمتٝمذي٥م، واجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم، وهمػما٤مواعمّم٤مسم

(، 7/75ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى ًمٚمسنبٙمل، ) ،(11/250ٚمذابل )ًم: شم٤مريا اإلؾمالم يٜمٔمر

 (.2/273، إٟمس٤مب )(19/439(، ؾمػم أقمالم )251ص) ،اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد

 (.5/109( يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمل )3)

، ٟمسنب٦م إمم َأسْمِرْيٜمَنؼ، وانل ىمرين٦م ُمنـ ىمنرى أسمق احلسـ قمكّم سمـ حمٛمد اًمّدّا٤من إسمريٜم٘منل اق: (4)

ُمرو، ي٘م٤مل هل٤م: إسمريٜم٦م، وم٘مٞمف ص٤مًمح، ؾمديد اًمسنػمة، طمسنـ اًمٕمنمنة، يمثنػم اعمحٗمنقظ، طمسنـ اعمحن٤مورة، 

 .روى قمـ اًمٗمقراين، وهمػمه ُمـ ؿمٞمقخ ُمرو، وروى قمٜمف أسمق احلسـ قمكم اًمِمٝمرؾمت٤مين سمٛمٙم٦م

شمنن٤مريا اإلؾمنننالم ًمٚمنننذابل  ،(1259خننن٥م ُمننـ ُمٕمجنننؿ ؿمننٞمقخ اًمسنننٛمٕم٤مين )ص يٜمٔمننر: اعمٜمت

 ، (1/95، إٟمس٤مب ًمٚمسٛمٕم٤مين )(11/387)

 (.1/72)ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ( يٜمٔمر: 5)

ٟمسب٦م إمم سُمٜمُديم٤من، إطمدى ىمرى ُمرو، يمن٤من إُم٤مُمن٤ًم، وم٤مضناًل، ُمٜمن٤مفمرًا، ُمٗمتٞمن٤ًم، قمزينز اًمنٜمٗمس،  ( 6)

ًمٗمقراين، وروى احلدي٨م قمـ احلسلم سمـ احلسـ سمـ قمبد قم٤مروم٤ًم سم٤مًمتقاريا، شمٗم٘مف قمغم اإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ ا

 .اهلل اًمٙم٤مؿمٖمري، روى قمٜمف أسمق احلسـ اًمِمٝمرؾمت٤مين سمٛمٙم٦م، وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ حمٛمد
= 
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 .(1)شمٗم٘مف قمغم اإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين

ذيمره اسمنـ ٟم٘مٓمن٦م احلٜمنبكم  ان،532اعمتقرم ؾمٜم٦م  إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح اعم١مذن، -13

 .(2)ضٛمـ ُمـ ؾمٛمع ُمـ اإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين

 .(3)ان532، اعمتقوم٦م ؾمٜم٦م سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي قمبد اعمٜمٕمؿ –14

 ـــــــــــــــــــــــــــ

= 
، ُمٕمجنننؿ اًمبٚمننندان (2/337(، إٟمسننن٤مب )11/390يٜمٔمنننر: شمننن٤مريا اإلؾمنننالم ًمٚمنننذابل )

 (.1499، اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اًمسٛمٕم٤مين ًمٚمسٛمٕم٤مين، ص )ص (1/499)

 (.1/499، ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )(2/337ٟمس٤مب )( ا1ٕ)

أسمق ؾمٕمد إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح أند سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمكم سمـ قمبد اًمّمٛمد اًمٜمٞمس٤مسمقري، ( 2)

واًمٗم٘منف،  ،انن سمٜمٞمسن٤مسمقر، يمن٤من إُم٤مُمن٤ًم ذم إصنقل452اسمـ اعمحدث اًمِمٝمػم أسمق ص٤مًمح اعم١مذن، وًمد ؾمٜم٦م 

ُم٤من، ُمٕمٔماًم سملم أاٚمٝم٤م حمؽمُم٤ًم سملم اًمٕمٚمنامء وؾمن٤مئر طمسـ اًمٜمٔمر ُم٘مدُم٤ًم ذم اًمتذيمػم، وضمٞمٝم٤ًم قمٜمد ؾمٚمٓم٤من يمر

اًمبالد، ويم٤من ذا رأي وقم٘مؾ وشمدسمػم وومْمؾ واومر، وقمٚمنؿ همزينر، شمٗم٘منف قمنغم إُمن٤مم احلنرُملم، وأيب اعمٔمٗمنر 

اًمسٛمٕم٤مين، ؾمٛمع أسم٤مه، وأسم٤م طم٤مُمند إزانري، وأسمن٤م إؾمنح٤م  اًمِمنػمازي، وأسمن٤م اًم٘م٤مؾمنؿ اًم٘مِمنػمي، وىمنرأ 

ؾمنٛمع ُمننـ أيب اًم٘م٤مؾمنؿ اًمٗمننقراين، روى قمٜمنف: حمٛمنند سمنـ ـمنن٤مار اإلرؿمن٤مد قمنغم ُمّمننٜمٗمف إُمن٤مم احلننرُملم، و

اعم٘مدد، وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمس٤ميمر، وأسمق ُمقؾمك اعمديٜمل، وأسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي، وىم٤ميض اًم٘مْمن٤مة أسمنق 

 ان سمٙمرُم٤من.532ؾمٕمد سمـ أيب قمٍمون، وآظمرون، شمقذم ؾمٜم٦م 

، اًمٕمنؼم ذم (1/589، ـمب٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء اًمِمن٤مومٕمٞملم )(7/44يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )

، اعمٜمتخن٥م ُمنـ يمتن٤مب (1/424، ـمب٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ اًمّمنالح )(4/87ظمؼم ُمنـ همنؼم )

، شمٙمٛمٚمنن٦م اإليمننامل ٓسمننـ (1/80اًمٙمبننػم ) ، اًمتحبننػم ذم اعمٕمجننؿ(1/158اًمسننٞم٤م  ًمتنن٤مريا ٟمٞمسنن٤مسمقر )

 (.4/579ٟم٘مٓم٦ماحلٜمبكم )

، أطمند ٗمنر اسمنـ اًم٘مِمنػمي( اق: قمبد اعمٜمٕمؿ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمبد اًمٙمنريؿ سمنـ انقازن، أسمنق اعمٔم3)

اًم٘مِمػمي، واق أصٖمراؿ ؾمٜم٤ًم، وآظمنراؿ ُمقشمن٤ًم، وأسم٘من٤ماؿ ذم رواين٦م احلندي٨م  أيب اًم٘م٤مؾمؿأوٓد إؾمت٤مذ 

 اننن، ؾمننٛمع ُمننـ  أسمٞمننف، 445، ُمننريض اًمسننػمة، ؾمننٚمٞمؿ اجل٤مٟمنن٥م، وًمنند ؾمننٜم٦م ٤مً فمريٗمنن ٤مً ذيمننرًا، ويمنن٤من ؿمننٞمخ

ٜمجننروذي، وأيب سمٙمننر وأيب ؾمنٚمٞمامن ؾمننٕمٞمد سمننـ حمٛمند اًمبحننػمي، وأيب ؾمننٕمد حمٛمند سمننـ قمبنند اًمنرطمٞمؿ اًمٙم

 .قمبد اًمقا٤مب إٟمامـمل، وقمٛمر سمـ فمٗمر اعمٖم٤مززم، وهمػماؿ :اًمبٞمٝم٘مل، وهمػماؿ، وروى قمٜمف

، اعمٜمتخ٥م ُمـ (19/326، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )(2/640يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ ٓسمـ قمس٤ميمر )

، (4/88) ًمٚمنذابل، اًمٕمنؼم (16/317، اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م )(1/400يمت٤مب اًمسٞم٤م  ًمت٤مريا ٟمٞمس٤مسمقر )

، ـمب٘مننن٤مت اًمٗم٘مٝمننن٤مء اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م (16/92، شمننن٤مريا سمٖمنننداد )(7/192ـمب٘مننن٤مت اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنننؼمى )

(2/573.) 
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 .(1)ذيمره اًمذابل ضٛمـ شمالُمٞمذ اإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين

٤م اسمنـ ٟم٘مٓمن٦م (2)انن533، اعمتنقرم ؾمنٜم٦م زاار سمـ ـم٤مار اًمِمنح٤مُمل -15 ، ذيمنره أيًْمن

ضٛمـ ُمـ ؾمٛمع ُمنـ اإلُمن٤مم أيب اًم٘م٤مؾمنؿ اًمٗمنقراين ُمٕمٓمقوًمن٤م قمنغم إؾمنامقمٞمؾ سمنـ أيب صن٤مًمح 

 .(3)ذيمراعم١مذن، ؾم٤مًمػ اًم

، (4)انن534، اعمتقرم ؾمنٜم٦م نلحمٛمد سمـ حمٛمقد، اًمرسظمسأسمق ٟمّمنر اًمِمج٤مقمل،  -16

 .(5)واسمـ يمثػم واًمذابل أٟمف ؾمٛمع ُمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين، ذيمر اًمسبٙمل

                                                 
 (.10/155) ًمٚمذابل( يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم 1)

( اق: زاار سمـ ـم٤مار سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أنند سمنـ حمٛمند سمنـ يقؾمنػ سمنـ حمٛمند سمنـ 2)

، ؿمنٞما وىمتنف ذم قمٚمنقم اإلؾمنٜم٤مد اعمرزسم٤من، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ أيب قمبد اًمرنـ اًمٜمٞمسن٤مسمقري، اًمِمنح٤مُمل

 ،واحلندي٨م ،واًمزاند ،واًمنقرع ،واًمتٗمرد سم٤مًمرواي٤مت، ؿمٞما ُمِمٝمقر، صم٘م٦م ُمٕمتٛمند، ُمنـ سمٞمن٧م اًمٕمٚمنؿ

واًمؼماقم٦م ذم قمٚمؿ اًمنموط وإطمٙم٤مم، ؾمٛمع ُمـ ؿمٞمقخ اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، يم٤مًمٙمٜمجرودي، واًمبحػمي، 

 .ًمسٛمٕم٤مين، وهمػماؿواًمبٞمٝم٘مل، روى قمٜمف أسمق احلسـ احل٤مومظ، واسمـ قمس٤ميمر اًمدُمِم٘مل، وأسمق ؾمٕمد ا

، (11/591شمن٤مريا اإلؾمنالم )، (245اعمٜمتخ٥م ُمـ يمتن٤مب اًمسنٞم٤م  ًمتن٤مريا ٟمٞمسن٤مسمقر ) :يٜمٔمر 

 (.3/39، إقمالم )(6/322، اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )(21/87شم٤مريا سمٖمداد )

 (.4/579( يٜمٔمر: إيمامل اإليمامل، ٕيب سمٙمر اسمـ ٟم٘مٓم٦م )3)

ل، نر اًمِمنج٤مقمل، اًمرسظمسننق ٟمّمن( اق: حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمند سمنـ قمنكم سمنـ ؿمنج٤مع، أسمن4)

، اًمِمج٤مقمل ٟمسب٦م إمم ضمده، واًمرسظمزن ٟمسنب٦م إمم سمٚمندة ىمديٛمن٦م درْ ه ُمَ رَ ناًمٗم٘مٞمف، اًمِم٤مومٕمل، اعمٕمروف سم٤مًمَس 

انن، وىمندم ُمنـ ظمراؾمن٤من إمم سمٖمنداد، وشمٗم٘منف قمنغم 452ُمـ سمالد ظمراؾم٤من، ي٘م٤مل هل٤م: رسظمس وًمند ؾمنٜم٦م 

ؾمننؿ اًمٕمبنندود، وقمٛمننف أسمنن٤م طم٤مُمنند اًمسننٞمد قمننكم اًمنندسمقد، وؾمننٛمع أسمنن٤م ٟمّمنننر حمٛمنند اًم٘مننرر، وأسمنن٤م اًم٘م٤م

وأسمنق  اًمِمج٤مقمل، اًمٗم٘مٞمف، وأسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمنقراين، وهمنػماؿ، روى قمٜمنف: اسمنـ اًمسنٛمٕم٤مين، واسمنـ قمسن٤ميمر،

اًمٗمتقح اًمٓم٤مئل، وهمػماؿ، يم٤من يمبػم اًم٘مدر ، وم٤مضاًل ورقم٤ًم، يمثػم اًمتٝمجد واًمّمٞم٤مم واًمذيمر، ويمن٤من يٗمتنل 

ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى ، (2/287ًمٙمبنػم )يٜمٔمر: اًمتحبنػم ذم اعمٕمجنؿ ا  ان.534ويٜم٤مفمر، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.8/61، إٟمس٤مب ًمٚمسٛمٕم٤مين )(610ص ، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم )(6/395ًمٚمسبٙمل )

(، وشمن٤مريا 610(، وـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞملم ص)6/395( يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى )5)

 .(11/618اإلؾمالم )
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 ،(1)ان540، اعمتقرم ؾمٜم٦ماعمٚم٘م٤مسم٤مذي ،أسمق سمٙمر قمبد اًمرنـ سمـ قمبد اهلل اًمبحػمي-17

 .(2)ًمٗمقراينف ؾمٛمع ُمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اأٟمَّ  ،ذيمر اًمسٛمٕم٤مين

 .(3)٤مؾمؿ اًمّمدذم، ذيمر اًمسٛمٕم٤مين أٟمف روى قمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراينأسمق اًم٘م-18

ابل ضٛمـ ُمـ ؾمنٛمٕمقا ُمنـ ، ذيمره أيًْم٤م اًمذَّ (4)قمبد اًمرنـ سمـ قمٛمر اعمروزي -19

 .(5)اإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين، وذيمره اًمسبٙمل ضٛمـ شمالُمٞمذ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين

                                                 
ـ أنند اًمبحنػمي، ( اق: أسمنق سمٙمنر قمبند اًمنرنـ سمنـ قمبند اهلل سمنـ قمبند اًمنرنـ سمنـ حمٛمند سمن1)

صم٘منن٦م، صنندوىم٤ًم، أُمٞمٜمنن٤ًم، ُمننـ سمٞمنن٧م اًمٕمٚمننؿ  اننن، يمنن٤من ؿمننٞمخ٤ًم، صنن٤محل٤ًم، ؾمننديدًا،453، وًمنند ؾمننٜم٦م اعمٚم٘م٤مسمنن٤مذي

واحلدي٨م واًمٕمداًم٦م، ويم٤من ُمـ اعم٘مبقًملم قمٜمند اًم٘مْمن٤مة واحلٙمن٤مم، يمن٤من يٕمٚمنؿ اًمٜمن٤مس اًمٗمروؾمنٞم٦م واًمرُمنل 

قمنـ و٤مقمن٦م ُمنـ اًمِمنٞمقخ  ًمؼماقمتف ذم شمٚمؽ اًمّمنٜمٕم٦م، قمٛمنر اًمٕمٛمنر اًمٓمقينؾ طمتنك شمٗمنرد ذم وىمتنف سم٤مًمرواين٦م

اعمسٜمديـ، ؾمٛمع ُمـ أسمٞمف أيب احلسـ قمبد اهلل، وقمٛمف أيب حمٛمد قمبند احلٛمٞمند، واإلُمن٤مم أيب سمٙمنر اًمبٞمٝم٘منل، 

وأيب  وأيب سمٙمر أند سمـ ُمٜمّمقر اعمٖمريب، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمرواين، وأيب طم٤مُمد أند سمنـ احلسنـ إزانري،

 .٦م ُمٚم٘م٤مسم٤مذطمٗمص قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد اًمبحػمي، وهمػماؿ، شمقذم سمٜمٞمس٤مسمقر سمٛمحٚم

، (985ص، اعمٜمتخن٥م ُمنـ ُمٕمجنؿ ؿمنٞمقخ اًمسنٛمٕم٤مين )( 20/156يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )

، شمن٤مريا (350)  ، ص، اعمٜمتخ٥م ُمـ يمتن٤مب اًمسنٞم٤م  ًمتن٤مريا ٟمٞمسن٤مسمقر(341اًمت٘مٞمٞمد ٓسمـ اًمٜم٘مٓم٦م )ص 

 (.11/729اإلؾمالم ًمٚمذابل )

 (.985يٜمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمقخ اًمسٛمٕم٤مين، ص)( 2)

اًمسٛمٕم٤مين ذيمر  ، مل أقمثر ًمف قمغم شمرو٦م، إٓ أنَّ قمبد اًمرنـ سمـ قمٛمر اًمّمدذم٤مؾمؿ اق: أسمق اًم٘م( 3)

- 10/254اًم٘م٤مؾمؿ اعمذيمقر روى ًمف قمـ اًمٗمقراين سمٛمرو.   يٜمٔمر: إٟمسن٤مب ) ٤مأسم ذم شمرو٦م اًمٗمقراين سم٠منَّ 

255). 

 مل أىمػ قمغم شمرو٦م ًمّم٤مطم٥م اذا آؾمؿ.( 4)

، ؾمنػم أقمنالم (10/155ا اإلؾمنالم )، شم٤مري(5/110يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )( 5)

 (.18/264اًمٜمبالء )
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 :راسمعاًم اعمبح٨م

 ّٕ.مكانتٌ العلم

ث وٓ طمرج،  ومٝمق ص٤مطم٥م ُمٙم٤مٟمن٦م قم٤مًمٞمن٦م ذم ُمنذا٥م أُم٤م قمـ ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ومحدِّ

اًمٕمنن٤ممل »، و شؿمننٞما اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م»، وشيمبننػم اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م»، وشؾمننٞمد وم٘مٝمنن٤مء ُمننرو»اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م، واننق 

، وًم٘مد أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ُمبٞمٜمنلم  سمنذًمؽ ومْمنٚمف شص٤مطم٥م اًمٗمتقى»، وشسم٤مٕصقل واًمٗمروع

 .(1)وؾمٕم٦م قمٚمٛمف

ًمنف ُمّمنٜمٗم٤مت يمثنػمة ذم اعمنذا٥م، وإصنقل، » العسـؼالين:قال احلافظ ابن حجـر 

 .(2)شواجلدل، واعمٚمؾ، واًمٜمحؾ، وـمبؼ إرض سم٤مٕصح٤مب، واق ُمـ أصح٤مب اًمقضمقه

إُم٤مم وم٤مضؾ ُمؼمز، ص٤مر ُم٘مدم أصح٤مب احلدي٨م سمٛمرو، » قال أبو سعد السؿعاين:و

 .(3)شويم٤من ُمـ وضمقه شمالُمذة أسمك سمٙمر اًم٘مٗم٤مل، صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم اًمٗم٘مف

ــ ــال اب ــوردي:وق صننٜمػ ذم اًمٗمننروع وإصننقل واخلننالف واجلنندل واعمٚمننؾ » ن ال

 .(4)شواًمٜمحؾ وًمف ذم اعمذا٥م اًمقضمقه اجلٞمدة وـمبؼ إرض سم٤مًمتالُمذة

يم٤من ُم٘مدم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٛمرو، واق أصقزم ومروقمل، أظمنذ » وقال ابن خؾؽان:

اًمٗم٘مف قمنـ أيب سمٙمنر اًم٘مٗمن٤مل اًمِمن٤مر، وصنٜمػ ذم إصنقل واعمنذا٥م واخلنالف واجلندل 

واعمٚمؾ واًمٜمحؾ، واٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وـمبنؼ إرض سم٤مًمتالُمنذة، وًمنف ذم 

 .(5)شواق يمت٤مب ُمٗمٞمد شاإلسم٤مٟم٦م»اعمذا٥م اًمقضمقه اجلٞمدة، وصٜمػ ذم اعمذا٥م يمت٤مب 

                                                 
(، وُمرآة اجلٜمن٤من 2/311اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم ) ، (18/264ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) ( يٜمٔمر:1)

 .(3/1114طمجر اًمٕمس٘مالين ) ٓسمـ(، شمبّمػم اعمٜمتبف سمتحرير اعمِمتبف، 3/65ٚمٞم٤مومٕمل )ًم

 .(5/132)  ًمس٤من اعمٞمزانيٜمٔمر: ( 2)

 .(10/254) يٜمٔمر: إٟمس٤مب( 3)

 (.1/362) يٜمٔمر: شم٤مريا اسمـ اًمقردي( 4)

 .(3/65)ُمرآة اجلٜم٤من ، (3/132وومٞم٤مت إقمٞم٤من  )يٜمٔمر: ( 5)
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أطمند أئٛمن٦م اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، وُمّمنٜمػ اإلسم٤مٟمن٦م اًمتنل ومٞمٝمن٤م ُمنـ اًمٜم٘منقل » وقال ابـن كثـر:

ومٞمٝم٤م، يم٤من سمّمػما سم٤مٕصقل واًمٗمروع، أظمنذ  ٓضمد إاًمٖمريب٦م، وإىمقال وإوضمف اًمتل ٓ شمق

 .(1)شاًمٗم٘مف قمـ اًم٘مٗم٤مل

ــب : ــامد احلـ ــن الع ــال اب ؿمننٞما اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م وشمٚمٛمٞمننذ اًم٘مٗمنن٤مل، وذو اًمتّمنن٤مٟمٞمػ » وق

 .(2)شاًمٙمثػمة

 .(3)شاًمٗم٘مٞمف» :والسقوصي وقال ابن كؼطة

ًمننف اعمّمننٜمٗم٤مت اًمٙمثننػمة ذم اعمننذا٥م وإصننقل واجلنندل، واعمٚمننؾ » وقــال الــذهبي:

صح٤مب أويم٤من ُم٘مدم ...  وـمبؼ إرض سم٤مًمتالُمذة، وًمف وضمقه ضمٞمدة ذم اعمذا٥م واًمٜمحؾ.

 .(4)شاحلدي٨م اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٛمرو

وهمػممهنن٤م ُمننـ  ةصنن٤مطم٥م اإلسم٤مٟمنن٦م واًمٕمٛمننداإلُمنن٤مم اًمٙمبننػم ... » وقــال الســبؽي:

يم٤من إُم٤مُم٤م طم٤مومٔم٤م ًمٚمٛمنذا٥م ُمنـ يمبن٤مر شمالُمنذة أيب سمٙمنر اًم٘مٗمن٤مل ، ُمـ أاؾ ُمرو، اًمتّم٤مٟمٞمػ

 .(5)شوأيب سمٙمر اعمسٕمقدي

 .(6)شصم٘م٦م ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر واؾمع اًمب٤مع ذم دراي٦م اعمذا٥م» قال ابن قايض شفبة:و

 .(7)شاإلُم٤مم احلؼم اًمٗم٘مٞمف» وقال أبو ادعايل الغزي:

 

 

 
 

                                                 
 (.121- 12/120) يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( 1)

 (.5/257يٜمٔمر: ؿمذرات اًمذا٥م )( 2)

 (.1/72(، وًم٥م اًمٚمب٤مب ذم حترير إٟمس٤مب، ًمٚمسٞمقـمل )4/579يٜمٔمر: إيمامل اإليمامل )( 3)

 (.10/155ٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم )يٜم( 4)

 (.5/109يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )( 5)

 (.1/249ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م ) يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م( 6)

 (.3/422) ٚمٖمزييٜمٔمر: ديقان اإلؾمالم ًم( 7)
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 اخل٤مُمس: اعمبح٨م

 آثازٍ العلمّٕ ََفاتٌ.
 آثاره العؾؿقة:-أوًًل 

ُمذا٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمنـ إمم اإلؾمالُمل، ويم٤من يٜمتٛمل  اًمٗمقراين إُم٤مم ذم اًمٗم٘مفاإلُم٤مم 

ُم١مًمٗمن٤مت يمثنػمة ذم  شمراصًم٤م حيتقي قمنغم اًمٗمقراين  اإلُم٤ممًمٜم٤م ىمد شمرك ٕمل، وومدريس اًمِم٤مإ

اسمننـ  اًمٗمننروع، وإصننقل، واخلننالف، واجلنندل، واعمٚمننؾ واًمٜمحننؾ، يمننام ذيمننر ذم اعمننذا٥م، 

، (5)، واسمنـ ىمن٤ميض ؿمنٝمب٦م(4)، واحل٤مومظ اسمـ طمجر(3)، واًمذابل(2)، واسمـ اًمقردي(1)ظمٚمٙم٤من

 اًمت٤مزم: ُمـ يمتبف قمغم وهمػماؿ، وىمد وىمٗمٜم٤م (6)، واًمزريمكم(5)ؿمٝمب٦م

يمتن٤مب ذم اًمٗم٘منف، قمبن٤مرة قمنـ وانق ، (7)كتاب اإلباكة عن أحؽام فـروع الدياكـة- 1

ضمف ُم٤م و، واق يمت٤مب ُمِمٝمقر سملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ومٞمف ُمـ اًمٜم٘مقل اًمٖمريب٦م، وإىمقال وإجمٚمديـ

 .(8)ٓ يقضمد ذم همػمه

يمتن٤مب  يمت٤مب اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مف، واق يمتن٤مب ذم اًمٗم٘منف همنػم يمت٤مسمنف اإلسم٤مٟمن٦م، وانق- 2

 .(9)ٟم٤مدر اًمقضمقد

                                                 
 (.3/132)وومٞم٤مت إقمٞم٤من يٜمٔمر: ( 1)

 (.1/362يٜمٔمر: شم٤مريا اسمـ اًمقردي )( 2)

 (.10/155يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم )( 3)

 (.5/132يٜمٔمر: ًمس٤من اعمٞمزان )( 4)

 (.1/249) ٦مٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب، يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م( 5)

 .(3/326)ٚمزريمكم ًم يٜمٔمر: إقمالم( 6)

 (.3/326ًمٚمزريمكم ) يٜمٔمر: إقمالم( 7)

، ديننقان اإلؾمننالم (5/258، ؿمننذرات اًمننذا٥م )(12/120يٜمٔمننر: اًمبداينن٦م واًمٜمٝم٤مينن٦م )( 8)

 (.5/169، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )(1/517دي٦م اًمٕم٤مروملم )، ا(1/1، يمِمػ اًمٔمٜمقن )(3/422)

، وذم شاًمٕمٛمند»وذم ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمنٜمقي:  شاًمٕمٛمند: »ذم ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى( 9)

 ش.اًمٕمٛمٞمد» ؿمذرات اًمذا٥م

، يمِمنػ (1/517)ًمٚمبٖمندادي  ، ادين٦م اًمٕمن٤مروملم(2/286يٜمٔمر: هتذي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )

، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م (5/169ُمٕمجنؿ اعمن١مًمٗملم ) ،(5/257، ؿمذرات اًمنذا٥م )(2/1169اًمٔمٜمقن )

 (.1/249ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )
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 .(1)اًمٕمٛمؾيمت٤مب  – 3

 .(2)أرسار اًمٗم٘مف- 4

واننق ، واننق يمتنن٤مب ذم اًمٗم٘مننف اًمِمنن٤مومٕمل، (3)رياعمّمننن ذح ومننروع اسمننـ احلننداد- 5

 .(4)يمذًمؽ قمزيز اًمقضمقد

 .(5)ر وإًمٞم٤مسنْمأطم٤مدي٨م اخل- 6

 وفاته:-ثاكقًا 

ُمرو، ذم  ، ذمواًمتٕمٚمٞمؿ، واًمت٠مًمٞمػ: شمقذم إُم٤مُمٜم٤م ،ُمٚمٞمت٦م سم٤مًمٕمٚمؿ طم٤مومٚم٦م سمٕمد طمٞم٤مة

، وانق اسمنـ ٦م ُمنـ اجنرة اًمٜمبنل ئنوؾمنتلم وأرسمٕمامإطمندى ؿمٝمر اًمّمؼم: رُمْم٤من، ؾمٜم٦م 

 .(6)صمالث وؾمبٕملم ؾمٜم٦م، ومرن٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

                                                 
 .(2/1443يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن )( 1)

(، ُمٕمجنننؿ اعمننن١مًمٗملم 1/517(، واديننن٦م اًمٕمننن٤مروملم )1/81)يمِمنننػ اًمٔمٜمنننقن يٜمٔمنننر: ( 2)

(5/169). 

 ري،ناًمِمن٤مومٕمل، اعمّمن ،اسمـ احلداد: اق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أند سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمنر اًمٙمٜمن٤مين (3)

اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م، يٕمرف سم٤مسمـ احلداد ٟمسب٦م إمم سمٕمض أضمداده، وًمد يقم ُمقت اعمنزين، يمن٤من  ؿمٞما

أيب  يٕمٛمؾ ذم احلديد ويبٞمٕمف، ويم٤من إُم٤مم قمّمنره ذم اًمٗم٘مف، ويم٤من سمحرًا واؾمٕم٤ًم ذم اًمٚمٖمن٦م، أظمنذ اًمٗم٘منف قمنـ

سمن٤م إؾمنح٤م  وُمٜمّمنقر اًمٗم٘مٞمنف، وسمِمننر سمنـ ٟمّمننر، وهمنػماؿ، وضمن٤مًمس أ ،ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًمٗمرين٤ميب

ل، وقمٛمننر سمننـ ُم٘مننالص، واًمٜمسنن٤مئل، ناعمننروزي، ؾمننٛمع احلنندي٨م ُمننـ و٤مقمنن٦م ُمننٜمٝمؿ أسمننق يزينند اًم٘مراـمٞمسنن

ر ٟمٞم٤مسمن٦م، ُمنـ شمّمن٤مٟمٞمٗمف: نوهمػماؿ، ويم٤من يمثػم احلدي٨م، ومل حيدث قمـ همػم اًمٜمسن٤مئل، وزم اًم٘مْمن٤مء سمٛمّمن

طمف قمٔمامء اًمب٤مار ذم اًمٗم٘مف، وضم٤مُمع اًمٗم٘مف، واًمٗمرائض، وأدب اًم٘مْم٤مء، واًمٗمروع واق اًمٙمت٤مب اًمذي  ذ

يٜمٔمنر: اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م  انن.344ل، وهمنػماؿ، شمنقذم ؾمنٜم٦م ٜمجاًمِم٤مومٕمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ اًم٘مٗم٤مل، وأسمق قمنكم اًمسن

، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م (4/235، ؿمنذرات اًمنذا٥م )(3/79)ِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمسبٙمل، ـمب٘م٤مت اًم(11/260)

 .(1/130ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )

 (.1/517(، وادي٦م اًمٕم٤مروملم )8/92يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن )( 4)

ذيمر ذم ىم٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت ظمزاٟمن٦م اًمنؽماث، اًمتنل ىمن٤مم سم٢مصندارا٤م ُمريمنز اعمٚمنؽ  وىمد (5)

 (.104312ومٞمّمؾ، وشمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م ظمٓمٞم٦م حت٧م رىمؿ )

(، 2/280(، وهتنذي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )4/579يٜمٔمر: إيمامل اإليمامل، ٓسمـ ٟم٘مٓمن٦م، )( 6)

ؼمى (، وـمب٘مننن٤مت اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننن18/265(، وؾمنننػم أقمنننالم اًمٜمنننبالء )3/132ووومٞمننن٤مت إقمٞمننن٤من 

 (.1/249) ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م (، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م5/110)
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 ثاني:ال فصللا

ا.«احب الفتتم ة»دالس ةابيحةالبإمحمالملترف ا

 :مبحثانوفيه 

 

 إول: اعمبح٨م

نبرٔ مُجصٔ عو العضس الرٓ عاش فٌّ 

 اإلمام املتُلْ.
 

 

 اًمث٤مين: اعمبح٨م

 .–تسمجتٌ َآثازٍ  –حّأ اإلمام املتُلْ 
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 إول: اعمبح٨م

نبرٔ مُجصٔ عو العضس الرٓ عاش فٌّ 

 اإلمام املتُلْ.

 :وفيه أربعة مطالب

 

 إول: اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ الطّاضّٕ.
 

 اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ االقتضادِٕ .
 

 :اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ االجتماعّٕ.

 

 :اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ العلّمٕ َالجقافّٕ.

 



 ةِ اسِ رِ الدِ ِمِ سِ قِ                      تتمٕ اإلبانٕ                     

 

 إول: اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ الطّاضّٕ.
ذم أوائنؾ اًم٘منرن اخلن٤مُمس اهلجنري، وىمند  اعمتنقزم اإلُمن٤مم أسمنق ؾمنٕمد ًم٘مد وًمد 

 وىمد يم٤مٟم٧م وٓدشمف، ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمتداقر واًمْمٕمػ واهلقانيم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اًمنذي شمنقمم اخلالومن٦م (1)سمـ اًم٘من٤مدر سمن٤مهللأصمٜم٤مء طمٙمؿ اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اهلل أيب ضمٕمٗمر قمبداهلل  

 .اًمٜمبقي٦مُمـ اهلجرة  ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ وأرسمٕمامئ٦م (2)اًم٘م٤مدر سم٤مهللسمٕمد ووم٤مة أسمٞمف  واحلٙمؿ 

اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمنٞم٦م شمسنتٜمجد سمٖمػمان٤م ُمنـ اًمندول اًم٘مقين٦م ًمألُمنقر اعمٝمٛمن٦م:  يم٤مٟم٧مىمد و

 اس اؾمننتٜمجدو اؾمننتٜمجدوا سمنن٤مًمٗمرس ًمبٜمنن٤مء دوًمننتٝمؿ وشمٙمقيٜمٝمنن٤م، ومٚمننام زاد ٟمٗمننقذ اًمٗمننرومٛمننثاًل 

 .(3)سم٤مٕشمراك ًمٞمخٚمّمقاؿ ُمٜمٝمؿ، ومٚمام قمٔمؿ ؿم٠من إشمراك اؾمتٕم٤مٟمقا قمٚمٞمٝمؿ سمبٜمل سمقيف

                                                 
اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اهلل : اق اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمب٤مد أسمق ضمٕمٗمر قمبد اهلل سمـ اًم٘م٤مدر سمن٤مهلل أنند سمنـ إؾمنح٤م   (1)

ان، وأُمف سمدر اًمندضمك إرُمٜمٞمن٦م، وىمٞمنؾ: ىمٓمنر اًمٜمندى، ويمن٤من ُمٚمٞمحن٤ًم، وؾمنٞماًم، 391سمـ ضمٕمٗمر، وًمد ؾمٜم٦م 

ٜم٤ًَم، ورقم٤مً  ُمتّمدىم٤ًم، ًمف يد ذم اًمٙمت٤مسم٦م وإدب، وومٞمف قمدل وؾمامطم٦م، سمقينع ًمنف ينقم ُمنقت  ىمقي اًمٜمٗمس، ديِّ

انن، 450ان، ومل ينزل أُمنره ُمسنت٘مٞماًم إمم أن ىمنبض قمٚمٞمنف ؾمنٜم٦م 422أسمٞمف سمٕمٝمد ًمف ُمٜمف ذم ذي احلج٦م، ؾمٜم٦م 

 ان.467شمقذم ؾمٜم٦م 

، شمنن٤مريا سمٖمنندداد (7/745، اًمٙم٤مُمننؾ ذم اًمتنن٤مريا )(15/138يٜمٔمننر: ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )

 (.1/298شم٤مريا اخلٚمٗم٤مء ًمٚمسٞمقـمل ) ،(11/47)

انن، سمقينع ًمنف 336اًم٘م٤مدر سم٤مهلل اق : أسمق اًمٕمب٤مس أند سمنـ إؾمنح٤م  سمنـ اعم٘متندر، وًمند ؾمنٜم٦م  (2)

ويمثنرة  ،سم٤مخلالوم٦م سمٕمد ظمٚمع اًمٓم٤مئع، ىمٞمؾ قمٜمف: يم٤من ُمـ اًمسؽم واًمدي٤مٟم٦م واًمسٞم٤مدة، وإداُم٦م اًمتٝمجند سم٤مًمٚمٞمنؾ

وقمنرف سمنف يمنؾ أطمند، ُمنع طمسنـ اعمنذا٥م اًمؼم واًمّمدىم٤مت، وطمسـ اًمٓمري٘م٦م قمغم صٗم٦م اؿمتٝمرت قمٜمف، 

وصح٦م آقمت٘م٤مد، شمٗم٘مف قمغم اًمٕمالُم٦م أيب سمنم اهلروي اًمِم٤مومٕمل، ويٕمتنؼم ُمنـ أقمنالم اخلٚمٗمن٤مء: ٕٟمنف شمٗم٘منف 

ان، قمـ ؾمبع وصمامٟملم 422وصٜمػ وقمده سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وأورده ذم ـمب٘م٤مهتؿ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 ؾمٜم٦م، وُمدة ظمالومتف إطمدى وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م وصمالصم٦م أؿمٝمر.

، اعمٜمننتٔمؿ ذم شمنن٤مريا إُمننؿ (15/138، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )(5/61ٜمٔمننر: شمنن٤مريا سمٖمننداد )ي

، (4/5، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى ًمٚمسننبٙمل )(1/294شمنن٤مريا اخلٚمٗمنن٤مء )، (14/353واعمٚمننقك )

 (.1/324ـمب٘م٤مت اسمـ اًمّمالح )

اٞمؿ يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم اًمسٞم٤مد واًمديٜمل واًمث٘م٤مذم وآضمتامقمنل، ًمٚمنديمتقر طمسنـ إسمنرا( 3)

 .(4/21) طمسـ
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وىمد أضٕمػ اًمبقهيٞمقن اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م، وم٘مد يمن٤مٟمقا انؿ اعمسنٞمٓمرون قمنغم اخلالومن٦م 

ُمٜمذ جمٞمتٝمؿ ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وأرسمٕمامئ٦م وطمتك ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕمنلم وأرسمٕمامئن٦م، ويمن٤من انذا 

ًمٚمنتخٚمص ُمنـ اًمبنقهيٞملم، ومٙم٤مٟمن٧م  إشمنراك ًم٦م اًمٕمب٤مؾمنٞم٦م سم٤مًمسنالضم٘م٦مؾمبب٤ًم ذم اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمدو

 .(1)٤مي٦م اًمبقهيٞملم قمغم أيدي اًمسالضم٘م٦مهن

طمٞمٜمام اؾمنتقًمقا قمنغم ُمنرو  اًمسالضم٘م٦م ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ وأرسمٕمامئ٦م ٦مٚمٙمويم٤من سمدء  

وٟمٞمس٤مسمقر وسمٚما وـمؼمؾمنت٤من وظمنقارزم، صمنؿ زادت  ٚمٙمنتٝمؿ سمٕمند اؾمنتٞمالئٝمؿ قمنغم اجلبن٤مل 

ري وأصبٝم٤من ُمـ ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وأرسمٕمامئ٦م وطمتك ؾمنبع وصمالصمنلم ومهذان وديٜمقر واًم

وأرسمٕمامئن٦م، وُمننـ صمنؿ ىمقينن٧م ؿمنقيم٦م اًمسننالضم٘م٦م، ومن٢مهنؿ ىمنند طمرصنقا ظمننالل زطمٗمٝمنؿ قمننغم 

 .(2)اًمتٛمسؽ سمٛمذا٥م أاؾ اًمسٜم٦م وحم٤مرسم٦م اعمذا٥م اًمِمٞمٕمل

ُمٕم٤مُمٚمن٦م اًمسنالضم٘م٦م  أصبح٧م واًمسالضم٘م٦م، ولمحتسٜم٧م اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٕمب٤مؾمٞمىمد و

 ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمبقهيٞملم هلنؿ، وىمند فمٝمنر ذًمنؽ ودمنغم واضنًح٤م ُمنـ ظمنالل ًمٚمٕمب٤مؾمٞملم أومْمؾ

 إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:

ًمٕمب٤مد: وم٢مٟمف عم٤م قم٤مد ُمٜمتًٍما قمغم اًمبس٤مؾمػمي اطمؽمام اعمٚمؽ ـمٖمرًمبؽ ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ا- 1

ودظمؾ سمٖمداد وشمسٚمٛمٝم٤م وؾمٚمٛمٝم٤م ٕظمٞمف إسمرااٞمؿ: دظمؾ قمغم اخلٚمٞمٗمن٦م اًمٕمبن٤مد، ويمن٤من قمنغم 

صمنؿ ىمبنؾ ـمٖمرًمبنؽ قمنغم رسينر دون رسينر اخلٚمٞمٗمن٦م، ، وُأضمٚمنس رسير ًمف ـمقًمف ؾمنبٕم٦م أذرع

سمنف ووٓه قمنغم دوًمتنف ويمنؾ ُمن٤م  :إرض ُمـ حت٧م اخلٚمٞمٗم٦م ومِمٙمره اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ضمٝمده، وىمرَّ

ٖمرب، وم٘م٤مم ـمٖمرًمبنؽ وىمبنؾ يند اخلٚمٞمٗمن٦م ر  واعمنِموًمٞمف اخلٚمٞمٗم٦م، وظم٤مـمبف اخلٚمٞمٗم٦م سمٛمٚمؽ اعم

 .(3)ووضٕمٝم٤م قمغم قمٞمٜمٞمف

                                                 
 .(223- 222يٜمٔمر: شم٤مريا اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م، عمحٛمد ؾمٝمٞمؾ ـم٘مقش، ص)( 1)

 .(181- 179ص) يٜمٔمر: ذم اًمت٤مريا اًمٕمب٤مد واًمٗم٤مـمٛمل، ًمٚمديمتقر أند خمت٤مر اًمٕمب٤مدي، ( 2)

(، ويٜمٔمنر أيًْمن٤م: اًمتن٤مريا اإلؾمنالُمل اًمٕمن٤مم، 744- 15/743يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مين٦م، )( 3)

 .(460- 459اٞمؿ طمسـ، ص)ًمٚمديمتقر قمكم إسمرا
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سمٜمن٧م ،  ُمنـ ظمدجين٦م )أرؾمنالن ظمن٤مشمقن(اًم٘من٤مئؿ سمن٠مُمر اهللاًمٕمب٤مد  زواج اخلٚمٞمٗم٦م- 2

ُمـ قم٤مم  ،ًمثامن سم٘ملم ُمـ اعمحرم، ذم يقم اخلٛمٞمس اًمسالضم٘مل داود أظمل اًمسٚمٓم٤من ـمٖمرًمبؽ

 .(1)قمغم صدا  ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مران، 448

زواج اًمسٚمٓم٤من ـمٖمرًمبؽ ُمـ اسمٜم٦م اخلٚمٞمٗمن٦م اًم٘من٤مئؿ سمن٠مُمر اهلل، وذًمنؽ ؾمنٜم٦م أرسمنع - 3

 .(2)ومخسلم وأرسمٕمامئ٦م

أرسمٕمامئ٦م شمقذم ـمٖمرًمبؽ، وظمٚمٗمف ُمـ سمٕمده أًمن٥م أرؾمنالن، وذم ؾمٜم٦م مخس ومخسلم و

 .(3)ويم٤من يٙمرم اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مراء

ر اًم٘مْمن٤مة نوذم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م ُمرض اخلٚمٞمٗمن٦م اًم٘من٤مئؿ سمن٠مُمر اهلل، وم٠مطمْمن

اًم٘من٤مئؿ ، وىمند ُمن٤مت (4)واًمٕمٚمامء، وأؿمٝمداؿ قمغم وٓي٦م اًمٕمٝمد ُمـ سمٕمده ًمٚمٛم٘متندي سمن٠مُمر اهلل

٤م وأرسمٕمنلم نن ؾمٜم٦م، ويم٤مٟمن٧م ُمندة ظمالومتنف أرسمًٕمن قره أرسمع وشمسٕمذم اذه اًمسٜم٦م وقمٛمسم٠مُمر اهلل 

 .(5)ؾمٜم٦م، ومل يبٚمغ أطمد ُمـ اًمٕمب٤مؾمٞملم ىمبٚمف اذه اعمدة

، (6)وىمتؾ أًم٥م أرؾمالن ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م، وظمٚمٗمف اسمٜمف ُمٚمٙمِم٤مه ُمـ سمٕمده

ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م طمتنك  ذويم٤مٟم٧م ُمدة ُمٚمٙمف شمسع قمنمة ؾمٜم٦م: وم٘مد وزم احلٙمؿ ُمٜم

مخس وصمامٟملم وأرسمٕمامئ٦م، وسمٛمقشمف اٟمتٝمك اًمٕمٍم اًمسٚمجقىمل إول، اًمذي يٛمٙمـ  ُم٤مت ؾمٜم٦م

 .(7)و قمٍم أىمالم اعمٚمؽأر اًمذابل ًمٚمدوًم٦م اًمسٚمجقىمٞم٦م، نأن يسٛمك اًمٕمّم

                                                 
 (.15/735يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، )( 1)

(، ويٜمٔمنر 183يٜمٔمر: ذم اًمت٤مريا اًمٕمب٤مد واًمٗم٤مـمٛمل، ًمٚمديمتقر أند خمت٤مر اًمٕمبن٤مدي، ص)( 2)

أيًْم٤م عمزيد ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم حتسـ اًمٕمالىم٤مت سمنلم اخلٚمٗمن٤مء اًمٕمب٤مؾمنٞملم واًمسنالضم٘م٦م: اًمتن٤مريا اإلؾمنالُمل 

 (.460- 459اًمٕم٤مم، ص)

 (.15/793ر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )يٜمٔم( 3)

 (.50- 16/49(، واًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )253- 8/252يٜمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريا )( 4)

 (.16/48يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )( 5)

 (.38- 16/37يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، )( 6)

ؿ يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم اًمسٞم٤مد واًمديٜمل واًمث٘م٤مذم وآضمتامقمنل، ًمٚمنديمتقر طمسنـ إسمنرااٞم( 7)

 (.4/36طمسـ )
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 .(1)اهلل٠مُمر وذم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وأرسمٕمامئ٦م شمقذم اعم٘متدي سم

واسمٜمنف اعمتنقزم ىمند قمن٤مش ذم ظمالومن٦م اًم٘من٤مئؿ سمن٠مُمر اهلل أسمنق ؾمنٕمد وهبذا يٙمنقن اإلُمن٤مم 

 ؾمٜم٦م صمامن وؾمنبٕملم وأرسمٕمامئن٦مذم ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اعمتقزم اإلُم٤مم اعم٘متدي سم٠مُمر اهلل: وم٘مد ُم٤مت 

 اعم٘متدي سم٠مُمر اهلل، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.، ذم أصمٜم٤مء ظمالوم٦م (2) قمـ صمٜمتلم ومخسلم ؾمٜم٦م

                                                 
 (.16/140يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )( 1)

 (.16/95يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )( 2)
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 اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ االقتضادِٕ .
ودمنغم ُمنـ ظمنالل  ذًمنؽ فمٝمنرد ىمنو، يمثنػًما سم٤مٓىمتّمن٤مد اًمٕمب٤مؾمنٞملم اانتامم فمٝمر ًم٘مد

 ُم٤م يكم: وُمٜمٝم٤مذم دوًمتٝمؿ،  اٟمتنمت اًمتل إقمامل سمبٕمض ااتامُمٝمؿ

 الزراعة:- 1

 قمٚمٛمٞمن٦م دراؾمن٦مأؾمن٤مس  قمنغم ىم٤مُمن٧م اًمتنل اًمبس٤مشملم٤م، وااتٛمقا سمزراقم٦م هباقمتٜمقا  ٘مدوم

 أٟمنقاع درؾمنقاطمٞمن٨م  اًمٜمٔمنري، اًمبحن٨م ذم وشمقؾمنٕمٝمؿ، اًمزراقمٞمن٦م اعمندارس اٟمتِم٤مر سمٗمْمؾ

 اًمٜمب٤مشمن٤مت، ٕٟمنقاع اعمختٚمٗمن٦م إؾمنٛمدة واؾمنتٕمٛمٚمقا٦م، ٚمزراقمنرض ًمإ وصالطمٞم٦م اًمٜمب٤مشم٤مت

، وؿمنامل ذىمنل ومن٤مرس، وسمنالد ُمن٤م واًمنٞمٛمـ، واًمٕمرا ، ُمٍم ذم اًمري شمٜمٔمٞمؿ قمغم وقمٛمٚمقا

ِمؼ اًمؽمع وصٞم٤مٟم٦م اًمسدود، وضمٕمٚمقا عم٤مء اًمري ديقاًٟمن٤م، أـمٚم٘منقا قمٚمٞمنف: سم وقمٜمقا ،وراء اًمٜمٝمر

٤م واؾمتخدُمقا ًمذًمؽ إسم٘من٤مر، وااتٛمنقا )ديقان اعم٤مء(، يمام قمٜمقا سمحراصم٦م إرض وشمسٛمٞمدا

ُمنـ اهلٜمند، وشمٗمنريا اًمندضم٤مج،  سمؽمسمٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت ظم٤مص٦م اًمب٘منر، واجلن٤مُمقس اًمنذي ضمٚمبنقه

ذم أسمراج ًمقىم٤ميتف ُمـ إوم٤مقمل، وُمـ احل٤مصالت اًمزراقمٞمن٦م: اًمٜمن٤مرٟم٩م،  وشمرسمٞم٦م وطمٗمظ احلامم

رة، نبّمننوإشمنرج اًمنذي ٟم٘منؾ ُمنـ اهلٜمند ُمٜمنذ اًم٘منرن اًمراسمنع اهلجنري: ومنزرع ذم قمنامن، واًم

واًمٕمننرا ، واًمِمنن٤مم، وـمرؾمننقس، ويمثننرت زراقمنن٦م ىمّمنن٥م اًمسننٙمر ذم يمثننػم ُمننـ اًمننبالد 

ر، وظمقزؾمننت٤من، ناإلؾمننالُمٞم٦م، وظم٤مصنن٦م ذم سمٕمننض سمننالد إومٖمنن٤من، وذم سمننالد اًمِمنن٤مم، وُمّمنن

 .(1)واًمٕمرا ، واعمٖمرب، وإٟمدًمس

 الصـاعة:- 2

 ُمنـ ىمبنؾ ٕمٜم٤مين٦ماًم ُمنـ ٙمبنػماًم ظاحلن اًمثن٤مين اًمٕمبن٤مد رناًمٕمّمن ذم ًمٚمّمنٜم٤مقم٦م يم٤من ًم٘مد

 قمننغم اعمٕمدٟمٞمنن٦م اًمثننروة ُمننقارد سم٤مؾمننتخدام ااتٛمننقا اًمننذيـ وإُمننراء واًمسننالـملم اخلٚمٗمنن٤مء

ُمننـ ُمٜمنن٤مضمؿ  واحلدينند واًمرصنن٤مص واًمٜمحنن٤مس واًمننذا٥م اًمٗمْمنن٦م وم٤مؾمننتخرضمقا: اظمتالومٝمنن٤م

وم٤مرس وظمراؾم٤من، يمام اؾمتخرضمقا اخلزف واعمرُمر ُمـ شمؼميز، واعمٚمح واًمٙمؼمي٧م ُمـ ؿمنامزم 

                                                 
ضمتامقمنل، ًمٚمنديمتقر طمسنـ إسمنرااٞمؿ يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم اًمسٞم٤مد واًمديٜمل واًمث٘م٤مذم وآ( 1)

 (.371- 4/368) طمسـ
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 سمّمنٜم٤مقم٦م اإلؾمنالُمٞم٦م اعمندن سمٕمنض تٝمرتاؿمن وىمند انذاوم٤مرس، واًمٜمٗمط ُمنـ سمنالد اًمٙمنرج،  

 صننٜم٤مقم٦م وراضمنن٧م، اعمٕمنن٤مدن وصننٜم٤مقم٦م واًم٘مٓمٜمٞمنن٦م احلريرينن٦م اعمٜمسننقضم٤مت وصننٜم٤مقم٦م اًمٜمسننٞم٩م

، واًمسننٞمقف، روجنواًمسنن، احلننكم صننٜم٤مقم٦م ذم اًمّمننٜم٤مع اؾمننتخدُمٝم٤م اًمٚمتننلم واًمٗمْمنن٦م اًمننذا٥م

 سمّمننٜم٤مقم٦م إُمنن٤ميمـ سمٕمننض اؿمننتٝمرت يمننام، اًمٗمنن٤مظمرة اعمالسمننس ورشِّ ، اعمّمنن٤مطمػ وشمننذاٞم٥م

 ُمٜمن٤مـمؼ ُمنـ اًمّمنٜم٤مقم٦م هلنذه اًمالزُمن٦م إظمِمن٤مب سمجٚم٥م وقمٜمقا، واعمرايم٥م ،احلرسمٞم٦م اًمسٗمـ

 سمنالد اؿمنتٝمرت وىمند، واخلنزف اًمزضمن٤مجو واًمِمنٛمع اًمّمن٤مسمقن صنٜم٤مقم٦م وىم٤مُمن٧م، اًمٖم٤مسم٤مت

٤م ـمنراًزا اختنذت، وسمّمنٜم٤مقمتف اًمِم٤مم  وإًمنقان سم٤مًمنذا٥م وٟم٘مِمنف اًمزضمن٤مج زظمرومن٦م ذم ظم٤مًصن

 وآٓت، اجلٚمنقد ّمنٜم٤مقم٦مسم اعمسنٚمٛمقن اؿمنتٝمر ام، يمناإلشم٘من٤من هم٤مي٦م ذًمؽ ذم وسمٚمٖم٧م، إظمرى

، واؿمنتٝمرت سمنالد اعمٖمنرب سمّمنٜم٤مقم٦م اعمٜمن٤مـمؼ اجلٚمدين٦م ودروع، وجلنؿ، رُمن٤مح ُمنـاحلرب: 

وإطمزُم٦م، ويم٤من سمٛمديٜم٦م ومن٤مس ؾمنق  ظم٤مصن٦م سمبٞمنع اعمحن٤مومظ واحل٘م٤مئن٥م اًمتنل شمّمنٜمع ُمنـ 

ك سمّمننٜم٤مقم٦م ناجلٚمنند، واًمتننل سمٚمٖمنن٧م طمنند اإلشم٘منن٤من واًمروقمنن٦م، واؿمننتٝمر أاننؾ اعمٖمننرب إىمّمنن

 .(1)ئد، واؿمتٝمرت عمٓم٦م سم٤معمٖمرب إىمَم سمّمٜم٤مقم٦م اًمقر اًمزرايب اجلٚمدي٦م، واًمقؾم٤م

 التجارة:- 3

 ـمننر  ذم واعمحنن٤مط أسمنن٤مر وم٠مىمنن٤مُمقا: اًمتجنن٤مرة ؾمننبؾ سمتٞمسننػم اعمسننٚمٛمقن ااننتؿوم٘منند 

 اعمسنٚمٛملم ىمقاومنؾ وأصنبح٧م اًمٖمن٤مرات، ُمنـ اًمسنقاطمؾ حلامين٦م إؾم٤مـمٞمؾا وسمٜمق اًم٘مقاومؾ،

اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م ؾمقىًم٤م  ، وهمدت سمٖمداد طم٤متةاًمبح٤مر قمب٤مب متخر وؾمٗمٜمٝمؿ اًمبالد، دمقب

ٟم٤موم٘م٦م ًمٚمتج٤مرة، وأصبح٧م دُمِمؼ ُمريمًزا ُمٝمامًّ ًمٚم٘مقاومؾ اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ آؾمٞم٤م اًمّمنٖمرى، أو ُمنـ 

أىم٤مًمٞمؿ هنر اًمٗمرات إمم سمالد اًمٖمرب وُمٍم، وأصبح هنر اًمٗمرات ودضمٚم٦م وضمداوهلام ذايلم 

اًمؼمين٦م سمتٞمسنػم اًمٓمنر   اًمٕمب٤مؾمنٞملم اخلٚمٗمن٤مء ًمٕمٜم٤مين٦م ويمن٤مندم٤مري٦م ا٤مُم٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمنٞم٦م، 

شمرىمٞم٦م اًمتج٤مرة اًمتل شم٘مقم قمغم شمب٤مدل اًمسٚمع، وذم متٝمٞمد اًمسنبٞمؾ أُمن٤مم  سمٕمٞمد ذم  أصمرٌ واًمبحري٦م 

 ذااًمٙم٤مؿمٗملم واًمرطم٤مًم٦م اًمذيـ وصٗمقا اًمبالد اعمختٚمٗم٦م وصًٗم٤م دىمٞمً٘م٤م ُمبٜمٞم٤ًّم قمنغم اعمِمن٤مادة، ان

 ـمنر  أؿمنٝمر ٟمِمن٠مت ٞمن٨مطم، اًمتجن٤مرة ذم إومم اعمٙم٤مٟمن٦م اًمثن٤مين ًمٕمب٤مدا رناًمٕمّم اطمتؾ وىمد

 .(2)واعمٖمرب اعمنم  سملم تج٤مرةاًم

                                                 
 (.379- 4/372يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، )( 1)

 (.397- 4/379يٜمٔمر ًمٚمٛمزيد: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، )( 2)
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 :اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 الهاحّٕ االجتماعّٕ.

 اإلؾمالُمل قم٤مدة  ٤م يكم:يت٠مًمػ اعمجتٛمع 

 اخلاصة: - 1

أصح٤مب اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ أىمرسم٤مئف، ورضم٤مل اًمدوًم٦م اًمب٤مرزيـ يم٤مٕذاف واًمنقزراء  واؿ

 واًم٘مْمن٤مة واًمٕمٚمننامء وإدسمن٤مء، ويمن٤من هلنؿ ُمالسمننس ظم٤مصن٦م متٞمنزاؿ قمننـ واًم٘من٤مدة واًمٙمتن٤مب

 همػماؿ ذم اًمٕمٍم اًمٕمب٤مد اًمث٤مين.

 العامة:- 2

: أصنح٤مب احلنرف واًمّمنٜم٤مئع، واًمتجن٤مر،  واؿ اًمسقاد إقمٔمؿ ُمـ اًمٜم٤مس، وانؿ

واًمٗمالطملم، واجلٜمقد، واًمرىمٞمؼ، وي٘م٤مل هلؿ: اًمٕم٤مُم٦م، واًمدمه٤مء، واًمٖمقهم٤مء، واؿ أىمؾ صم٘م٤موم٦م 

هلؿ ُمالسمس  ، وىمد يم٤منودراي٦م سم٤مُمقر ديٜمٝمؿ طمتك وًمق يم٤مٟمقا ُمـ أصح٤مب إُمقال يم٤مًمتج٤مر

اًمٕمب٤مد اًمث٤مين، ومٙم٤من أهمٜمٞمن٤مؤاؿ يٕمٜمنقن سمٛمالسمسنٝمؿ  رنظم٤مص٦م متٞمزاؿ قمـ همػماؿ ذم اًمٕمّم

أيمثر ُمـ وم٘مرائٝمؿ، وم٤مًمزا٤مد يٚمبسقن اعمالسمس اخلِمٜم٦م اعمٛمزىمن٦م، واًمٗم٘منراء يٚمبسنقن اعمِْدَرقمن٦م، 

ويم٤من قمامل احلامُم٤مت يٚمبسنقن اًمتُّبن٤من، وال ٟمقع ُمـ اجلب٤مب، وشمٙمقن قم٤مدة ُمـ اًمّمقف، 

اًمٗمالطمنقن اعمالسمنس اًمٖمٚمٞمٔمن٦م اعمّمنٜمققم٦م ُمنـ  سؾ صٖمػمة شمسؽم اًمٕمقرة، ويٚمنبوال رسواي

اًم٘مٓمـ، ويٚمبس إهمٜمٞم٤مء اعمالسمس احلريرين٦م واإلسمريسنٛمٞم٦م، وانل ٟمنقع ُمنـ احلرينر، ويمن٤من 

 اًمٜم٤مس يٚمبسقن ذم أرضمٚمٝمؿ اجلقارب، وذم أىمداُمٝمؿ اًمٜمٕم٤مل.

 :أهل الذمة- 3

ل، وي٘مٞمٛمنقن ؿمنٕم٤مئراؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ويم٤مٟمقا يتٛمتٕمقن سم٤مًمتس٤مُمح اًمنديٜم واؿ

 .ذم أُمـ وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

اعمٖم٤مرسمنن٦م ُمننـ اًمثنن٤مين يتنن٠مًمػ  ر اًمٕمبنن٤مدنؾمننالُمل ذم اًمٕمّمننيمنن٤من اعمجتٛمننع اإل وىمنند

-أي اجلٜمند -ريلم وإيمراد، وشمتٛمثؾ اذه اًمٕمٜم٤مس ذم اجلٜمد، طمٞم٨م يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ نواعمّم

، -وىمند يمن٤مٟمقا أهمٚمبٞمن٦م اجلٜمند -اًمٕمريب، واًمٙمردي، واخلراؾمن٤مين، واًمؽميمنل أو اًمسنٚمجقىمل 

 .واًمديٚمٛمل، واًمروُمل، وإرُمٜمل، واًمٕمراىمل
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ويم٤مٟم٧م اعمرأة ٓ ختتٚمط سم٤مًمرضم٤مل اًمٖمرسمن٤مء، ومن٢مذا أىمٞمٛمن٧م احلٗمنالت جلن٠مت إمم همرومن٦م 

ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمس٤مء، أو ـمٚمٕم٧م ومق  ؾمٓمح ُمٜمزهل٤م ًمرؤي٦م احلٗمؾ وطمدا٤م أو ُمع سمٕمض زُمٞمالهت٤م، 

ـ شمٕمٛمند ويم٤من اعمجتٛمع اًمبٖمدادي ٓ يسٛمح ًمٚمرضمؾ سمن٠من يٜمٔمنر إمم ضمػماٟمنف ُمنـ ٟم٤مومنذة، وُمن

يمِمػ قمقرات اًمٜم٤مس يم٤من ضمزاؤه ص٤مرًُم٤م، ويمن٤من اعمحتسن٥م ٓ يسنٛمح سمن٤مظمتالط اًمرضمنؾ 

 واعمرأة ذم اًمٓمرىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وًمق يم٤مٟم٤م زوضملم.

ويم٤مٟم٧م اعمرأة حترض جم٤مًمس اًمققمظ ذم اعمس٤مضمد، واذا يدل قمغم ُمِمن٤مريمتٝم٤م ًمٚمرضمنؾ 

 ذم إىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م وذم ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م.

ذم قمٍم اًمسالضم٘م٦م سم٘مسط واومر ُمـ احلرين٦م، ويمن٤من ًمنبٕمض ٟمسن٤مء وىمد متتٕم٧م اعمرأة 

 .(1)اذا اًمٕمٍم شم٠مصمػم قمٔمٞمؿ قمغم اخلٚمٗم٤مء واًمسالـملم، طمتك إهنـ شمدظمٚمـ ذم ؿمتقن اًمدوًم٦م

                                                 
 (.615- 4/586يٜمٔمر ًمٚمٛمزيد: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، )( 1)
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 اًمراسمع: اعمٓمٚم٥م

 ٕ َالجقافّٕ.ّالهاحّٕ العلم
 ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:ًم٘مد اُمت٤مزت اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ ُمرايمز اًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمؿ، 

 مراكز الثؼافة اإلسالمقة:- أوًًل 

ىمد يم٤من ذم اًمٕمٍم اًمٕمب٤مد اًمث٤مين ُمرايمز قمدة ًمٚمث٘م٤موم٦م: ضمذسم٧م إًمٞمٝمن٤م رضمن٤مل إدب، 

 ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:

طمٞم٨م أىم٤مم سمقضمف قم٤مم اًمّم٤مطم٥م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمب٤مد اًمذي شم٘مٚمد  أصبفان والري:- 1

ي١مُمٝمن٤م اًمقزارة عم١ميد اًمدوًم٦م اسمـ ريمـ اًمدوًم٦م اًمبقهيل، ويم٤من سمالط سمٜمل سمقيف اٜم٤مًمنؽ يمٕمبن٦م 

 اًمٕمٚمامء ورضم٤مل إدب.

طمٞم٨م زظمرت ُمٙمتب٦م ٟمقح سمـ ٟمٍم اًمس٤مُم٤مين سمٙمثػم  البالط الساماين يف بخارى:- 2

 ُمـ اًمٙمت٥م اًمٜم٤مدرة.

ذم ـمؼمؾمننت٤من اًم٘مريبنن٦م ُمننـ سمحننر  بــالط شــؿس ادعــايل قــابوس بــن وشــؽؿر:- 3

 ىمزويـ.

ؿ وىمد آًم٧م سمالده إمم طمٙم بالط خوارزم شاه ملمون الثاين ابن ملمون يف خقوة:- 4

 حمٛمقد اًمٖمزٟمقي.

ويمن٤من ُمنـ أطمسنـ اًمسنالـملم ُمنٞماًل  بالط السؾطان حمؿود الغزكـوي يف غزكـة:- 5

 ًمألدب، وشمِمجٞمًٕم٤م ًمٚمٕمٚمامء.

 معاهد الثؼافة:-ثاكقًا 

واحلندي٨م، وم٘مد يم٤من اعمسجد أقمٔمؿ ُمٕم٤ماند اًمث٘م٤مومن٦م ًمدراؾمن٦م اًم٘منرآن،  ادسجد:- 1

٦م ًمٚمحريم٦م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م، ويمن٤من ، وأصبح يمثػم ُمـ اعمس٤مضمد ُمرايمز ا٤مُمواًمٗم٘مف، واًمٚمٖم٦م، وهمػما٤م

ا  اعمسجد ومق  اقمتب٤مره ُمٙم٤من اًمٕمب٤مدة اق اعمٙم٤من اًمذي يتخذه قمٚمامء اًمتٗمسػم واحلندي٨م ُم٘منرًّ

هلؿ، واق اعمٕمٝمد اًمذي يتٚم٘مك ومٞمف إـمٗم٤مل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأصقل اًمديـ، ورسقم٤من ُم٤م وم٘مند 

 اعمسجد أمهٞمتف، وم٤مىمتٍم قمغم إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات سمٕمد اٟمتِم٤مر اعمٕم٤ماد واجل٤مُمٕم٤مت.
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مل شمٙمـ اٜم٤مك ُمٙم٤مشم٥م ظم٤مص٦م يتٚم٘منك ومٞمٝمن٤م اًمتالُمٞمنذ اًمٕمٚمنقم  اب واددرسة:ت  الؽ  - 2

اًمديٜمٞمنن٦م سم٤مٟمتٔمنن٤مم، سمننؾ يمنن٤مٟمقا رختٚمٗمننقن إمم اعمسننجد، ومل شمٜمِمنن٠م اعمدرؾمنن٦م ىمبننؾ اًم٘مننرن اًمراسمننع 

اهلجري، ويم٤مٟم٧م اعمدرؾم٦م إومم هبذا اعمٕمٜمك ال اعمدرؾم٦م اًمبٞمٝم٘مٞم٦م ذم ٟمٞمس٤مسمقر، وىمد أؾمس 

 اعمِمنٝمقرشملم اًمٚمتنلم شمٕمرومن٤من لمُمٚمٙمِمن٤مه اًمسنٚمجقىمل اعمدرؾمنت ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ وزينر اًمسنٚمٓم٤من

سم٤مؾمٛمف ذم سمٖمداد وٟمٞمس٤مسمقر، وشمٕمرف يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مؾمؿ اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، يمام أؾمنس اعمدرؾمن٦م 

 احلٜمٗمٞم٦م سمبٖمداد.

وم٘مد ااتؿ اًمٕمب٤مؾمٞمقن سمٜمنم اًمٕمٚمقم اًمٓمبٞم٦م، وم٠مؾمسقا اعمدارس اًمٓمبٞمن٦م  ادارستان:- 3

ات اًمٓمبٞم٦م اًمتل جيتٛمع ومٞمٝم٤م إـمب٤مء ُمنـ يم٤مومن٦م اًمنبالد واعمستِمٗمٞم٤مت، ودقمقا إمم قم٘مد اعم١ممتر

ر  وىمرـمب٦م ذم اًمٖمرب ُمـ أاؿ ُمرايمز اًمث٘م٤موم٦م نذم ُمقؾمؿ احل٩م، وىمد أصبح٧م سمٖمداد ذم اًمِم

 اًمٓمبٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ر اًمٕمبن٤مد، وشم٘مندُم٧م نعم٤م ٟمِمٓم٧م طمريم٦م اًمؽمو٦م واًمتن٠مًمٞمػ ذم اًمٕمّمن ادؽتبات:- 4

 واختنذاًمنذيـ ي٘مقُمنقن سمٜمسنا اًمٙمتن٥م،  صٜم٤مقم٦م اًمقر : شمبع ذًمؽ فمٝمقر يمثػم ُمـ اًمقراىملم

اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء أُم٤ميمـ جيتٛمٕمقن ومٞمٝم٤م ًمٚمتنزود ُمنـ اًمٕمٚمنؿ، ومٙمثنرت اعمٙمتبن٤مت اًمتنل شمزظمنر 

سم٤مًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م وهمػما٤م، وُمـ أؿمٝمر اعمٙمتب٤مت ذم اًمٕمٍم اًمٕمب٤مد اًمث٤مين 

ٚمٓم٤من حمٛمنقد ُمٙمتب٦م ٟمقح سمـ ٟمٍم اًمس٤مُم٤مين، وُمٙمتب٦م اًمّم٤مطم٥م سمـ قمب٤مد، ويمذًمؽ ٟم٘مؾ اًمسن

اًمٖمزٟمقي يمثػًما ُمـ اعم١مًمٗم٤مت إمم همزٟم٦م، واطمتقت ُمٙمتب٦م ُم١ميند اًمنديـ اسمنـ اًمٕمٚم٘مٛمنل وزينر 

 .(1)اعمستٕمّمؿ قمغم قمنمة آٓف جمٚمد ُمـ ٟمٗم٤مئس اًمٙمت٥م

                                                 
 (، وىمد وٕم٧م ُمٜمف سمتٍمف.552- 4/398يٜمٔمر ًمٚمٛمزيد: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، )( 1)
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 اًمث٤مين: اعمبح٨م

 .–تسمجتٌ َآثازٍ  –حّأ اإلمام املتُلْ 

 :مطالب تسعةوفيه 

امسههٌ َنطههبٌ، َههّتههٌ،    اعمٓمٚمنن٥م إول:

 َنطبتٌ، َلقبٌ.

 مُلدٍ مكانًا َشمانًا. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 نشأتٌ َطلبٌ للعلم َزحالتٌ فٌّ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 شُّخٌ. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

فضهلٌ َمكانتهٌ العلمّهٕ، َثهها       اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 .العلما  علٌّ

 عقّدتٌ. اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس:

 تالمّرٍ. اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمع:

 .مضهفاتٌ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ:

 .َفاتٌ اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع:
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 اعمٓمٚم٥م إول

 امسٌ َنطبٌ، َههّتٌ، َنطبتٌ، َلقبٌ.

 :وكسبه اسؿه-أوًًل 

اخلراؾمنن٤مين، اعمننروزي،  سمننـ قمننكم سمننـ إسمننرااٞمؿ- اعمنن٠مُمقن-حمٛمنند قمبنند اًمننرنـ سمننـ 

 .(1)اًمٜمٞمس٤مسمقري، إسمٞمقردي، اًمِم٤مومٕمل

 كـقته:-ثاكقًا 

، وإول أصنح، واًمثن٤مين شمّمنحٞمػ، وانل يمٜمٞمن٦م (3)، وىمٞمؾ: أسمق ؾمنٕمٞمد(2)أسمق ؾمٕمد

 .(4)ه حمٛمد اعمٕمروف سم٤معم٠مُمقنواًمد

 كسبته:-ثالثًا 

 .(5)اًمٜمٞمس٤مسمقري :ٟمس٥م قمدة أٟمس٤مب، إومم

                                                 
اًمنننقاذم ، (16/244سمنننـ اجلنننقزي، )ٓاعمٜمنننتٔمؿ  (،16/95يٜمٔمنننر: اًمبدايننن٦م واًمٜمٝم٤ميننن٦م )( 1)

- 463اًمِمن٤مومٕمٞملم،ص)( وـمب٘من٤مت 5/106(، وـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى )18/133سم٤مًمقومٞم٤مت، )

(، واإلٟمب٤مء 8/302)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريا ، و(1/247ِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م، )(، وـمب٘م٤مت اًم464

 .(313ص) ،سمـ اًمٕمٛمراينٓذم شم٤مريا اخلٚمٗم٤مء، 

( وشمننن٤مريا اإلؾمنننالم 19/187يٜمٔمنننر: اعمراضمنننع اًمسننن٤مسم٘م٦م، وؾمنننػم أقمنننالم اًمٜمنننبالء، )( 2)

، وؿمنذرات اًمنذا٥م (3/133)ومٞمن٤مت إقمٞمن٤من (، وو2/338واًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم ) ،(10/422)

 (.5/337ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمبكم )

(، 4/50(، و)3/104(، وهتننذي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )3/93) ُمننرآة اجلٜمنن٤منيٜمٔمننر: ( 3)

(، وأؾمامء 2/1251(، )2/1212(، و)2/1113(، ويمِمػ اًمٔمٜمقن )597ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم ص)

 .(81ص) ،شِري٤مض َزاَده»ناًمِمٝمػم سم ،اًمٚمٓمٞمػ سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك ٕمبداًمٙمت٥م، ًم

 (.18/133(، واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت )5/106يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، )( 4)

اذه (. واًمٜمٞمس٤مسمقري: 18/133(، واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، )3/133يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 5)

. يٜمٔمنر: إٟمسن٤مب، ٕيب ؾمنٕمد ًمٚمخنػمات سمخراؾمن٤من وٕمٝمن٤مأاًمٜمسب٦م إمم ٟمٞمس٤مسمقر، وانل أطمسنـ ُمديٜمن٦م و

 .(235- 13/234ٛمٕم٤مين، )اًمس
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 .(2)لاًمِم٤مومٕم: ٦مث٤مًمثواًم، (1)إسمٞمقردي :٦مٟمٞم٤مثواًم 

سم٤معمتقزم، واق اًمٚم٘م٥م اًمذي اؿمتٝمر سمف ذم يمؾ اًمٙمت٥م اًمتل شمرون٧م ًمنف، وانق: اؿمتٝمر 

الم اعمٙمسنقرة. ىمن٤مل اسمنـ سمْمؿ اعمٞمؿ، وومنتح اًمتن٤مء اعمثٜمن٤مة ُمنـ ومقىمٝمن٤م، واًمنقاو، وشمِمنديد اًمن

 .(3)شومل أقمٚمؿ ٕي ُمٕمٜمًك قُمِرَف سمذًمؽ»ظمٚمٙم٤من: 

 لؼبه:-رابًعا 

سمٕمدة أًم٘م٤مب: أؿمٝمرا٤م قمغم اإلـمال : اعمتقزم، واق أؿمٝمر ُم٤م ًم٘م٥م سمنف، ؾمنقاء  ًم٘م٥م 

ذم  م، أًمإلُم٤مم اًمٜمقوي شاعمجٛمقع»يمن: ذم يُمت٥م اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل ميم٤من ذًمؽ ذم يُمت٥م اعمؽمولم ًمف، أ

ذم يمتن٥م  م، أ، ٓسمنـ ُمٗمٚمنح احلٜمنبكمشاعمبندع ذم ذح اعم٘مٜمنع»يمن: ٘مٝمٞم٦م إظمرىيمت٥م اعمذاا٥م اًمٗم

ذم يُمتنن٥م ذوح  م، أ، ًمإلؾمننٜمقيشختننري٩م اًمٗمننروع قمننغم إصننقل  اًمتٛمٝمٞمنند ذم»يمننن: إصننقل

 .، ًمإلُم٤مم اًمٜمقويشذح صحٞمح ُمسٚمؿ»يمن : احلدي٨م

٤م وًم٘من٥م ، وًم٘من٥م يمننذًمؽ (5)شؿمننٞما اًمِمن٤مومٕمٞم٦م»نوًم٘من٥م سمن، (4)شونن٤مل اًمنديـ»نسمن أيًْمن

 .(9)شاًمِمٞما»ن، وسم(8)شاًمٗم٘مٞمف»نوسم، (7)شذف إئٛم٦م»ن، وًم٘م٥م أيًْم٤م سم(6)شٕمالُم٦ماًم»نسم

اذه إًم٘م٤مب شمدل دًٓم٦م واضح٦م قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم اعمتقزم، واانتامم اًمٕمٚمنامء سمنف،  ةويمثر

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.

                                                 
وانل سمٚمندة  ،مم أسمٞمنقردإاذه اًمٜمسب٦م (. وإسمٞمقردي: 19/187يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) (1)

 .(1/107. يٜمٔمر: إٟمس٤مب، ٕيب ؾمٕمد اًمسٛمٕم٤مين، )ًمٞمٝم٤م اًمب٤مورديإُمـ سمالد ظمراؾم٤من، وىمد يٜمس٥م 

سنب٦م إمم (. واًمِمن٤مومٕمل: ٟم10/422(، شمن٤مريا اإلؾمنالم )3/133يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 2)

 ُمذا٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل رن٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف.

 (.3/134يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 3)

 وًمٕمٚمف ىمٞمؾ ًمف: اعمتقزم: ًمتقًمٞمف اًمتدريس سم٤معمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب. قؾت:

 (.2/1212يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن )( 4)

(، واًمٕمنننؼم ذم ظمنننؼم ُمنننـ همنننؼم 19/187(، و)18/585يٜمٔمنننر: ؾمنننػم أقمنننالم اًمٜمنننبالء )( 5)

 (.3/93(، ُمرآة اجلٜم٤من )5/337(، وؿمذرات اًمذا٥م )2/338)

 (.18/585يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، ًمإلُم٤مم )( 6)

 (.19/187) ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء(، 2/189: ُمٕمجؿ اًمبٚمدانيٜمٔمر( 7)

(، شمننن٤مريا اإلؾمنننالم 3/133وومٞمننن٤مت إقمٞمننن٤من )(، 2/189: ُمٕمجنننؿ اًمبٚمننندان )يٜمٔمنننر( 8)

 (.463(، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم، ص)18/264(، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )10/422)

 (.1/247) ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م يٜمٔمر:( 9)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 .مُلدٍ مكانًا َشماناًً

ُمنـ اجنرة  (1)ريـ وأرسمٕمامئن٦منوقمِمنذم أسمٞمقرد، ؾمنٜم٦م ؾمنبع   اإلُم٤مم اعمتقزم وًمد

ريـ وأرسمٕمامئنن٦م، وىمٞمننؾ: ؾمننبع ن، وىمٞمننؾ: وًمنند ذم ٟمٞمسنن٤مسمقر، ؾمننٜم٦م ؾمنن٧م وقمِمنناًمٜمبننل 

 .(2)ريـ وأرسمٕمامئ٦منوقمِم

                                                 
 (.19/187يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )( 1)

 (.3/134يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 2)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 نشأتٌ َطلبٌ للعلم َزحالتٌ فٌّ.

 كشلته:-أوًًل 

ٟمِم٠م ذم سمٞم٧م قمٚمؿ وديـ: وم٘مد ٟمِم٠م اعمتقزم سمٜمٞمس٤مسمقر: وال سمٚمد اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء، 

ث و  .(1)قمـ احل٤مومظ أيب سمٙمر أند سمـ احلسـ احلػمي-اعمٕمروف سم٤معم٠مُمقن -اًمده حمٛمد طمدَّ

 صؾبه لؾعؾم:-ثاكقًا 

 وعأصمرت ٟمِم٠مشمف ومٞمف: طمٞم٨م أدت سمف إمم اًمٚمجقء ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء ُمٜمذ صٖمره، طمتك 

 ذم سم٤مرقًم٤م، يمثػمة سمٕمٚمقم ُم٤ماًرا سمٚمٞمًٖم٤م ومّمٞمًح٤موص٤مر  اًمسػمة، وطمسـ واًمديـ اًمٕمٚمؿ سملم

 وروى، يسػمني سمِمٞم وطمدث، واحلدي٨م اًمٗم٘مفشمٕمٚمَّؿ  واعمٜم٤مفمرة، واخلالف وإصقل اًمٕمٚمؿ

 وسمخ٤مرى. اًمروذ، وُمرو سمٛمرو، شمٕمٚمؿ، و٤مقم٦م قمٜمف

 رحالته يف صؾب العؾم:-ثالثًا 

رطمؾ اعمتقزم إمم ُمرو ًمٞمتٕمٚمؿ هب٤م: ومتٗم٘مف قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٗمقراين، صمؿ ارحتؾ إمم ُمرو 

، وذم ـمري٘مف إمم ُمرو اًمروذ ُمرَّ قمغم (2)يروذاًمروذ، وومٞمٝم٤م شمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض طمسلم اعمرو

                                                 
٘مْمن٤مة، اق: أسمق سمٙمر أند سمـ أيب قمنكم احلسنـ احلنػمي، اًمٜمٞمسن٤مسمقري، اًمِمن٤مومٕمل، ىمن٤ميض اًم( 1)

اعمحدث، يم٤من سمّمػمًا سمٛمذا٥م اًمِمن٤مومٕمل، وزم اًم٘مْمن٤مء سمٜمٞمسن٤مسمقر ومنؽمة ُمنـ اًمنزُمـ، طمندث قمٜمنف  ،اإلُم٤مم

 ان.421شمقذم ؾمٜم٦م  -واًمد اعمتقزم–احل٤ميمؿ، واق أيمؼم ُمٜمف، واًمبٞمٝم٘مل، وحمٛمد اعم٠مُمقن 

اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ، ـمب٘منن٤مت (6/189، اًمننقاذم سم٤مًمقومٞمنن٤مت )(17/356يٜمٔمننر: ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )

 (.3/6) اًمٙمؼمى

: اق اإلُم٤مم أسمق قمكم احلسلم سمـ حمٛمد اعمروروذي، اًمٕمالُم٦م، ؿمٞما اًمِم٤مومٕمٞم٦م حسني اًم٘م٤ميض (2)

سمخراؾم٤من، ُمـ أصح٤مب اًمقضمقه ذم اعمذا٥م، يمبػم اًم٘مدر، ُمنـ أضمنؾ أصنح٤مب اًم٘مٗمن٤مل اعمنروزي، أظمنذ 

اًمٗم٘مف و٤مقم٦م ُمـ إقمٞم٤من، ُمٜمٝمؿ اًمبٖمقي، ص٤مطم٥م اًمتٝمذي٥م، صٜمػ ذم إصنقل،  قمٜمف اًمٗم٘مف، وأظمذ قمٜمف

ع، واخلالف، ًمف اًمتٕمٚمٞمؼ اًمٙمبػم، وًمف اًمٗمتقى ُمِمٝمقرة،ومل يزل حيٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ويدرس ويٗمتل واًمٗمرو

 ان.462شمقذم ؾمٜم٦م  نإمم أ

(، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنبالء 2/135وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) (،1/164يٜمٔمر: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )

 (.492(، ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م )ص 18/260)



 ةِ اسِ رِ الدِ ِمِ سِ قِ                      تتمٕ اإلبانٕ                     

 
ُمديٜم٦م اراة، وطمرض ومٞمٝم٤م جمٚمس ىم٤مضٞمٝم٤م، صمؿ رطمؾ إمم سمخ٤مرى، وومٞمٝم٤م شمٗم٘مف قمغم أيب ؾمٝمؾ 

إسمٞمقردي
(1)

وذاع  وصمالصمتٝمؿ ُمـ يمب٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ومّم٤مر سم٤مرقًم٤م ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، ،

 .(2)صٞمتف

ٜم٦م ٕمد اعمتقزم سمٛمديشمتٚمٛمذ قمغم أيب ؾم (3)وذيمر اسمـ اًمّمالح أن أسم٤م اًمٗمْمؾ اعم٤ماٞم٤مين

 ؾم٤مومر إمم سمٖمداد وأىم٤مم هب٤م ُمدة قمٜمد -أي اعم٤ماٞم٤مين -، وذيمر أيًْم٤م أٟمف رؾمقل اهلل 

-ذومٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم -، ومٝمذا يٕمٜمل ارحت٤مل اإلُم٤مم اعمتقزم إمم اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م (4)أيب ؾمٕمد اعمتقزم

 ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.وإمم سمٖمداد

 ر ومٞمٝمنن٤م جمٚمننس نف أشمننك رسظمننس، وطمْمننأٟمنن أسمننق ؾمننٕمد اعمتننقزم اإلُمنن٤مم وذيمننر 

 .(6)( 5)أيب احل٤مرث اسمـ أيب اًمٗمْمؾ اًمرسظمز

                                                 
ٟمسننب٦م إمم أيب ورد سمٚمنندة سمخراؾمنن٤من، أطمنند أئٛمنن٦م اًمنندٟمٞم٤م قمٚمنناًم  اننق أننند سمننـ قمننكم إسمٞمننقردي، (1)

وقمٛماًل، يمن٤من ُمنـ أئٛمن٦م اًمٗم٘مٝمن٤مء، ىمنرأ قمٚمٞمنف اعمتنقزم ذم ظمراؾمن٤من، روى احلندي٨م قمنـ أيب سمٙمنر إودي، 

واحلٚمٞمٛمل وهمػممه٤م، وأظمذ قمٜمف اًمٗم٘مف حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م اجلٜمدي، واعمتقزم وهمػممه٤م، يذيمر سم٠مٟمف قمٛمنر ـمنقياًل 

، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م (44-4/43يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى ) ٤مشمف حتديدًا.إٓ أٟمف مل شمذيمر ؾمٜم٦م ووم

 (.1/242ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )

 (.107- 5/106ًمٚمسبٙمل ) : ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىيٜمٔمر( 2)

أسمق اًمٗمْمؾ اعم٤ماٞم٤مين: اق حمٛمد سمـ أند سمـ حمٛمد سمـ طمٗمص اعم٤ماٞمن٤مين، اعمنروزي، ٟمسنب٦م إمم ( 3)

د أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، شمٗم٘منف قمنغم أيب اًمٗمْمنؾ اًمتٛمٞمٛمنل، وإُمن٤مم احلنرُملم، ُم٤ماٞم٤من إطمدى ىمرى ُمرو، واق أطم

وهمػممه٤م، وؾمٛمع احلدي٨م ومٞمٝم٤م، وؾمٛمع ُمنـ أيب سمٙمنر اًمِمنػمازي، وأيب احلسنـ اًمقاطمندي، وأيب صن٤مًمح 

 ان.525اعم١مذن، شمقذم ؾمٜم٦م 

، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ (16/290، اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م )( 11/437ر: شم٤مريا اإلؾمالم )ٔميٜم

 (.9/69، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )(576يمثػم )ص 

 .(81- 1/80) سمـ اًمّمالحٓ يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م( 4)

أسمق احل٤مرث سمـ أيب اًمٗمْمؾ اًمرسظمز، انق حمٛمند سمنـ أيب اًمٗمْمنؾ حمٛمند اًمرسظمسننل ُمنـ ( 5)

 ًا.د اًم٘مندوري، ويمن٤من اعمتنقزم يثٜمنل قمٚمٞمنف يمثنػمٛمنوم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م، شمٗم٘مف سمبٖمداد قمغم أيب احلسلم أند سمـ حم

 (.307-3/304اجلقاار اعمْمٞم٦م )، (3/133يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

 (.306-3/305اار اعمْمٞم٦م )، اجلق(3/133وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 6)
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 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 شُّخٌ.

 ، واؿ:قمنمة اضمتٝمدت ذم وع ؿمٞمقظمف وٞمًٕم٤م، ويم٤مٟم٧م قمدهتؿ

، (1)ان448، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمٗم٤مرد اًمٜمٞمس٤مسمقري قمبد اًمٖم٤مومر سمـ حمٛمد  أسمق احلسلم-1

 .(2)ؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م

، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمٜمٞمس٤مسمقري ،اًمّم٤مسمقين سمـ قمبد اًمرنـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمثامن-2

 .(4)، ؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م أيًْم٤م(3)ان449

، ذيمره ذم (5)ان461، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمٗمقراين قمبد اًمرنـ سمـ حمٛمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ-3

 .(6)ؿمٞمقظمف يمؾ ُمـ شمرضمؿ ًمف

                                                 
أسمق احلسلم اًمٗم٤مرد اًمٜمٞمس٤مسمقري، اق : قمبند اًمٖمن٤مومر سمنـ حمٛمند سمنـ قمبند اًمٖمن٤مومر سمنـ أنند سمنـ ( 1)

ر ، اًمّم٤مًمح، وًمند ؾمنٜم٦م ٟمٞمنػ ومخسنلم وصمالصمامئن٦م، ؾمٕمٞمد اًمٗم٤مرد، اًمٜمٞمس٤مسمقري، اإلُم٤مم، اًمث٘م٦م، اًمبحر، اعمٕمٛمِّ

، وطمنندث قمنـ اإلُمنن٤مم أيب ؾمننٚمٞمامن شصنحٞمح ُمسننٚمؿ»طمندث قمننـ أيب أنند حمٛمنند سمننـ قمٞمسنك اجلٚمننقدي، سمننن

اخلٓم٤ميب، وسمنم آؾمٗمرايٞمٜمل، وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٙمٞم٤مل، وطمدث قمٜمنف: ٟمٍمن سمنـ احلسنـ اًمتٜمٙمتنل، 

سمنـ أيب ُمسنٚمؿ اًم٘مِمنػمي، وقمبند اًمنرنـ سمنـ أيب قمنثامن وأسمق قمبد اهلل احلسلم سمـ قمكم اًمٓمنؼمي، وقمبٞمند اهلل 

 اًمّم٤مسمقين، وآظمرون، شمقذم سمٜمٞمس٤مسمقر، وًمف مخس وشمسٕمقن ؾمٜم٦م.

، (9/709، شمن٤مريا اإلؾمنالم )(395يٜمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمنـ يمتن٤مب اًمسنٞم٤م  ًمتن٤مريا ٟمٞمسن٤مسمقر، ص )

 (.18/20، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )(346اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد ص)

 (.5/107ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) يٜمٔمر:( 2)

، اإلُمن٤مم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اًمرنـ سمـ أند سمـ إؾمامقمٞمؾ، أسمنق قمنثامن اًمّمن٤مسمقين، اًمٜمٞمسن٤مسمقري (3)

اًمٕمالُم٦م، اًم٘مدوة، اعمٗمرس، اخلٓمٞم٥م، اًمقاقمظ، اعمٚم٘م٥م سمِمٞما اإلؾمالم، ظمٓم٥م وصغم سمج٤مُمع ٟمٞمسن٤مسمقر، ٟمحنق 

 سمنـ حمٛمند سمنـ قمبند اًمقان٤مب، وأيب سمٙمنر سمنـ قمبد اهلل  ؾمٕمٞمديبان، طمدث قمـ أ373قمنميـ ؾمٜم٦م، وًمد ؾمٜم٦م 

ُمٝمران، وأيب احلسلم اخلٗم٤مف، وهمػماؿ، طمدث قمٜمف: اًمٙمت٤مين، واًمبٞمٝم٘مل، واسمٜمف قمبد اًمرنـ سمنـ إؾمنامقمٞمؾ، 

، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى (138وهمػماؿ. يٜمٔمر:  اعمٜمتخ٥م ُمـ يمتن٤مب اًمسنٞم٤م  ًمتن٤مريا ٟمٞمسن٤مسمقر ، ص )

 (.18/40الم اًمٜمبالء )( ؾمػم أقم407)، ص ، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم(4/271)

 (.5/107يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمل )( 4)

 (.17شمروتف، ص )ؾمبؼ ( 5)

(، اًمنننقاذم سم٤مًمقومٞمننن٤مت 5/107يٜمٔمنننر قمنننغم ؾمنننبٞمؾ اعمثننن٤مل: ـمب٘مننن٤مت اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنننؼمى )( 6)

 (.1/247(، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )3/134(، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )18/133)
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، (1)ان462، اعمتقرم ؾمٜم٦م اعمروروذياحلسلم سمـ حمٛمد  اًم٘م٤ميض طمسلم، أسمق قمكم-4

 .(2)قمٚمٞمف سمٛمرو اًمروذشمٗم٘مف 

، اًم٘مِمػمي، اًمٜمٞمس٤مسمقري سمـ قمبد اعمٚمؽ قمبد اًمٙمريؿ سمـ اقازن أسمق اًم٘م٤مؾمؿ- 5

 .(4)، ؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م(3)ان465 اعمتقرم ؾمٜم٦م

: وىمد يم٤من (5)ان476ؾمٜم٦م  ، اعمتقرماًمِمػمازيإسمرااٞمؿ سمـ قمكم  أسمق إؾمح٤م -6

٨م زم قمغم إصمب٤مشمف قمٜمدي شمردد ىمبؾ إصمب٤مشمف ضٛمـ ؿمٞمقظمف، وًمٞمس اٜم٤مك ُمـ ذيمر ذًمؽ، واًمب٤مقم

                                                 
 (.52) تف صوشمرؾمبؼ ( 1)

(، وومٞمنن٤مت 18/133(، اًمننقاذم سم٤مًمقومٞمنن٤مت )5/106يٜمٔمننر: ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى )( 2)

(، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞملم، ًمٚمحن٤مومظ 1/247(، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م، )3/134إقمٞم٤من )

 (.464اسمـ يمثػم، ص)

 أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي، اق: قمبد اًمٙمريؿ سمنـ انقازن سمنـ قمبند اعمٚمنؽ سمنـ ـمٚمحن٦م سمنـ حمٛمند (3)

أطمنند إئٛمنن٦م اعمسننٚمٛملم قمٚمنناًم، وقمٛمنناًل، اًمٜمٞمسنن٤مسمقري، اًمِمنن٤مومٕمل، اإلُمنن٤مم، اًمزاانند، اًم٘منندوة،  ،اًم٘مِمننػمي

ان، وؾمٛمع احلدي٨م ُمـ : أيب احلسلم أند اخلٗم٤مف، وأيب ٟمٕمٞمؿ 376وأريم٤من اعمٚم٦م ومٕماًل وىمقًٓ، وًمد ؾمٜم٦م 

وأيب إؾمننح٤م  آؾمننٗمرايٞمٜمل، وأيب احلسننلم اًمٕمٚمننقي، وهمننػماؿ، وشمٗم٘مننف قمننغم: أيب سمٙمننر حمٛمنند اًمٓمننقد، 

واًمتٗمسننػم، واحلنندي٨م،  ،يمنن٤من قمالُمنن٦م ذم اًمٗم٘مننف»آؾمننٗمرايٞمٜمل، واسمننـ ومننقرك، ىمنن٤مل قمٜمننف اسمننـ ظمٚمٙمنن٤من: 

، صٜمػ اًمتٗمسػم اًمٙمبػم، واق ُمنـ أضمنقد اًمتٗم٤مؾمنػم، وصنٜمػ شوإصقل، وإدب، واًمِمٕمر، واًمٙمت٤مسم٦م 

اًمرطمٞمؿ، وقمبد : قمبد اهلل، وقمبد اًمقاطمد، وأسمق ٟمٍم قمبد هاًمرؾم٤مًم٦م ذم رضم٤مل اًمٓمري٘م٦م، طمدث قمٜمف: أوٓد

 اعمٜمٕمؿ، وزاار اًمِمح٤مُمل، وهمػماؿ، شمقذم ٟمٞمس٤مسمقر.

، (10/217، شمن٤مريا اإلؾمنالم )( 365يٜمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمنـ يمتن٤مب اًمسنٞم٤م  ًمتن٤مريا ٟمٞمسن٤مسمقر، ص )

 (.3/207، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )(5/153، ـمب٘م٤مت اًمسبٙمل )(18/227ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )

 (.5/107يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمل )( 4)

أسمق إؾمح٤م  اًمِمػمازي: اق اًمِمٞما، اإلُم٤مم، اًم٘مدوة، اعمجتٝمد، ؿمٞما اإلؾمالم، إسمرااٞمؿ سمنـ  (5)

 انن، شمٗم٘منف قمنغم 393سمـ قمكم سمـ يقؾمػ  اًمٗمػموزأسم٤مدي، اًمِمػمازي، اًمِمن٤مومٕمل، ٟمزينؾ سمٖمنداد، وًمند ؾمنٜم٦م 

 أيب قمبد اهلل اًمبٞمْم٤موي، وقمبد اًمقا٤مب راُملم سمِمػماز، وأظمذ سم٤مًمبٍمة قمـ اخلنرزي، وىمندم سمٖمنداد ؾمنٜم٦م

ان، ومٚمزم أسم٤م اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي، وسمرع ويم٤من يْمنرب سمف اعمثؾ ذم اًمٗمّم٤مطم٦م وىمقة اعمٜم٤مفمرة، ؾمنٛمع ُمنـ: 415

ل، ضمأيب قمننكم سمننـ ؿمنن٤مذان، وأيب سمٙمننر اًمؼمىمنن٤مين، وهمػممهنن٤م، وطمنندث قمٜمننف: اخلٓمٞمنن٥م، وأسمننق اًمقًمٞمنند اًمبنن٤م

ؾ اق إُم٤مم اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وُمندرس اًمٜمٔم٤مُمٞمن٦م، وؿمنٞما اًمٕمّمننر، رطمن»واحلٛمٞمدي، وهمػماؿ، ىم٤مل اًمسٛمٕم٤مين: 

، صنٜمػ شاًمٜم٤مس إًمٞمف ُمـ اًمبالد وىمّمدوه، وشمٗمرد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمقاومر  ُمع اًمسػمة اجلٛمٞمٚم٦م، واًمٓمري٘م٦م اعمرضنٞم٦م

يمن٤من زااندًا، ورقمن٤ًم، ُمتقاضنٕم٤ًم، فمريٗمن٤ًم، يمنرياًم، ضمنقادًا، وذم إصقل واًمٗمروع، واخلالف، واعمنذا٥م، 

اًمٗم٘مننف، واًمٜمٙمنن٧م ذم ر، ُمٚمننٞمح اعمحنن٤مورة، وانق صنن٤مطم٥م اًمتٜمبٞمننف، واعمٝمننذب ذم نـَمِٚمنَؼ اًمقضمننف، دائننؿ اًمبِمنن
= 
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 : ...اقمٚمٛمقا أٟمٜمل مل أومرح ذم قمٛمري إٓ سمِمٞمتلم: أطمدمه٤م»ُم٤م روي قمـ اعمتقزم أٟمف ىم٤مل: 

، ومذًمؽ أقمٔمؿ ًمالؾمتٜم٤مد ذم ُمقضع ؿمٞمخٜم٤م أيب إؾمح٤م   ٚم٧ُم اِّ أُ  طملم :اًمث٤مين ءواًمٌم

 .(1)شاًمٜمٕمؿ، وأورم اًم٘مسؿ

شمقىمػًما ش ٤مؿمٞمخٜم»ُمِمٕمر سم٠مطمد ؿمٞمتلم: إول: أٟمف ي٘مقل:  شذم ُمقضع ؿمٞمخٜم٤م»وم٘مقًمف: 

ًمف واطمؽماًُم٤م. واًمث٤مين: أٟمف ومٕماًل ُمـ ؿمٞمقظمف، واذا ُم٤م ضمٕمٚمٜمل أصمب٧م اٜم٤م أٟمف ُمـ ؿمٞمقظمف، 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.

، ؾمٛمع (2)ان 498، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمٓمؼمي احلسلم سمـ قمكم سمـ احلسلم اهلل أسمق قمبد- 7

 .(3)ُمٜمف أسمق ؾمٕمد اعمتقزم

اإلُم٤مم اعمتقزم ، ضمٚمس (4)احلٜمٗمل، ظمزاًمرسَّ  حمٛمد سمـ أيب اًمٗمْمؾ ٤مرثحلأسمق ا- 8

 فذم ٟمقسمت كومتٙمٚمٛمقا ذم ُمس٠مًم٦م وم٤مقمؽمض، ومٚمام اٟمتٝمذم جمٚمسف، ويم٤من ذم ُم١مظمرة أصح٤مسمف، 

طمتك ضمٚمس إمم ضمٜمبف،  فوىمرسم هاؾمتدٟم٤م فأسمق احل٤مرث سم٤مًمت٘مدم، ومت٘مدم، وعم٤م قم٤مدت ٟمقسمت هأُمر

 .(5)سم٠مصح٤مسمف فوأحل٘م ف أسمق احل٤مرثوىم٤مم سم
 ـــــــــــــــــــــــــــ

= 
اخلننالف، واًمٚمٛمننع وذطمننف، واًمتبّمنننرة ذم أصننقل اًمٗم٘مننف، واعمٚمخننص واعمٕمقٟمنن٦م ذم اجلنندل، وـمب٘منن٤مت 

 .اًمٗم٘مٝم٤مء، وهمػم ذًمؽ

، (4/215، ـمب٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى ًمٚمسننبٙمل )(18/452يٜمٔمننر: ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )

 (.1/30وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

 (.134- 3/133يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 1)

اهلل اًمٓمؼمي، اإلُمن٤مم، ُمٗمتنل   سمـ احلسلم، أسمق قمبداحلسلم سمـ قمكمقمبد اهلل اًمٓمؼمي: اق  أسمق (2)

ان، وؾمٛمع ُمنـ أيب احلسنلم 418، وأطمد يمب٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ويدقمك سم٢مُم٤مم احلرُملم، وًمد ؾمٜم٦م وحمدصمٝم٤م ُمٙم٦م

رور، وأيب قمنثامن اًمّمن٤مسمقين، نات، وؾمٛمع ُمـ أيب طمٗمص سمنـ ُمسنر، ورواه ُمشصحٞمح ُمسٚمؿ»اًمٗم٤مرد 

وزيـ اًمٕمبندري،  واًم٘من٤ميض أسمنق سمٙمنر سمنـ ًمٕمٛمري، وشمٗم٘مف قمٚمٞمف، طمدث قمٜمف: إؾمامقمٞمؾ اًمتٞمٛمل، وٟم٤مس ا

 .اًمٕمريب، ووضمٞمف اًمِمح٤مُمل، وأسمق ـم٤مار اًمسٚمٗمل، وهمػماؿ، شمٗم٘مف سمف و٤مقم٦م سمٛمٙم٦م

ؾمنػم ، (10/802)شمن٤مريا اإلؾمنالم  ،(246يٜمٔمر: اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد، ص) 

 (.503اًمِم٤مومٕمٞملم، ٓسمـ يمثػم، ص)ـمب٘م٤مت ( 19/203أقمالم اًمٜمبالء )

 (.18/133يٜمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت )( 3)

 (.53شم٘مدُم٧م شمروتف ، ص ) (4)

 (.306- 3/305اجلقاار اعمْمٞم٦م )(، 3/133)يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 5)
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 .(2)، شمٗم٘مف قمٚمٞمف سمبخ٤مرى(1)قرديإسمٞم أند سمـ قمكم أسمق ؾمٝمؾ -9

 .(4)ؾمٛمع ُمٜمف اعمتقزم ،(3)اعمروزي ،اًم٘مٜمٓمري حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزيز أسمق قمٛمرو - 10

                                                 
 (.52ؾمبؼ  شمروتف ص ) (1)

ٞمن٤مت (، ووم18/133(، اًمقاذم سم٤مًمقومٞمن٤مت )5/107يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمل )( 2)

 (.464(، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم،  ص)1/248(، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )3/134إقمٞم٤من )

، اًمٗم٘مٞمنف، حمٛمند سمنـ قمبند اًمٕمزينز سمنـ حمٛمند سمنـ أنند اًم٘مٜمٓمنريأسمق قمٛمرو اًم٘مٜمٓمنري، انق: ( 3)

وم٤مضنؾ، ىمندم ٟمٞمسن٤مسمقر ُمنع اًم٘من٤ميض قمنكم اًمٜمسنٗمل، وروى »ذيمره ذم اجلقاار اعمْمٞم٦م، وىمن٤مل:  اعمروزي، 

دي٨م، وظمرج إمم ُم٤م وراء اًمٜمٝمنر، وطمندث سمبخن٤مرى، أٟمبن٠م قمٜمنف أسمنق اًم٘م٤مؾمنؿ سمنـ حمٛمند سمنـ أيب ٟمّمننر احل

 (.3/232يٜمٔمر: اجلقاار اعمْمٞم٦م ) ش.اًمقاقمظ

 (.18/133يٜمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، ًمٚمّمٗمدي ) (4)
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 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس

 فضلٌ َمكانتٌ العلمّٕ، َثها  العلما  علٌّ.

ًم٘مد يم٤من ًمإلُم٤مم أيب ؾمٕمد اعمتقزم ُمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م رومٞمٕم٦م سملم قمٚمامء زُم٤مٟمف، واق أطمد 

اًمتدريس ومٞمٝم٤م  يتّمدرسمبٖمداد، واذه اعمدرؾم٦م يم٤من ٓ  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م درؾم٦م٤معماعمُتقًمِّلم ًمٚمتدريس سم

 واعمٕمروم٦م سم٤مًمٗم٘مف وأصقًمف. اًمٕمٚمؿ ُمـ يمبػم ىمدر قمغم يم٤من ُمـ إٓ

م أصمٜم٤مء وع أًم٘م٤مسمف  إؿم٤مرة إمم أن يمثرة اذه -اًمتل سمٚمٖم٧م صمامٟمٞم٦م أًم٘م٤مب -وىمد شم٘مدَّ

اتامم اًمٕمٚمامء وـمٚمب٦م إًم٘م٤مب شمدل دًٓم٦م واضح٦م قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم أيب ؾمٕمد اعمتقزم، وا

 اًمٕمٚمؿ سمف، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.

 واٜم٤م ٟمرسد سمٕمض أىمقال أاؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف: ومٜم٘مقل:

وحت٘مٞمؼ  ،وطمسـ اًمسػمة ،واًمديـ ،٤م سملم اًمٕمٚمؿيم٤من ضم٤مُمٕمً »: ابن خؾؽانىم٤مل - 1

 .(1)شواخلالف ،واًمٗم٘مف ،اعمٜم٤مفمرة، ًمف يد ىمقي٦م ذم إصقل

 .(2)ش٤م وم٤مضاًل ويم٤من ومّمٞمحً »: زيأبو الػرج ابن اجلوىم٤مل - 2

، وىم٤مل (3)شا سمٕمٚمقم يمثػمة٤م ُم٤مارً ٤م سمٚمٞمٖمً ويم٤من ومّمٞمحً »: ابن كثرىم٤مل احل٤مومظ - 3

 .(4)شأطمد أصح٤مب اًمقضمقه ذم اعمذا٥م، ويم٤من وم٘مٞمًٝم٤م حم٘مً٘م٤م، وطمؼًما ُمدىمً٘م٤م»أيًْم٤م: 

وسمرع ذم اًمٗم٘مف، وإصقل، ؿمٞما اًمِم٤مومٕمٞم٦م ... »احلٜمبكم:  ابن العامدىم٤مل احل٤مومظ - 4

 .(5)شالفواخل

                                                 
 (.3/133وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) (1)

 (.16/244) ٓسمـ اجلقزي اعمٜمتٔمؿ( 2)

 (.16/95اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (3)

 (.464ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم، ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم، ص)( 4)

 (.5/337ؿمذرات اًمذا٥م ) (5)
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... اإلُم٤مم ... اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل»، وىم٤مل أيًْم٤م: (1)شؿمٞما اًمِم٤مومٕمٞم٦م»: الذهبيىم٤مل - 5

... وسمرع وسمذَّ اًمٕمالُم٦م »: ، وىم٤مل أيًْم٤م(2)شأطمد اًمٙمب٤مر ... ويم٤من وم٘مٞمًٝم٤م حم٘مً٘م٤م، وطمؼًما ُمدىمً٘م٤م

 ويم٤من رأؾًم٤م ذم اًمٗم٘مف وإصقل، ذيمٞم٤ًّم، ُمٜم٤مفمًرا، طمسـ»، وىم٤مل أيًْم٤م: (3)شإىمران ... 

 .(4)شاًمِمٙمؾ، يمٞمًِّس٤م، ُمتقاضًٕم٤م ... ويم٤من يٚم٘م٥م سمنمف إئٛم٦م

وسمرع ومٞمام طمّمٚمف ُمـ اعمذا٥م، واخلالف، وإصقل ... »: الصػديىم٤مل - 6

ويم٤من أطمسـ اًمٜم٤مس ظَمٚمً٘م٤م وظُمٚمً٘م٤م، وأيمثر اًمٕمٚمامء شمقاضًٕم٤م وُمروءة، ويم٤من حم٘مً٘م٤م ُمدىمً٘م٤م، ُمع 

 .(5)شومّم٤مطم٦م وسمالهم٦م

 .(6)شٗم٘مف، وإصقل، واخلالفوسمرع ذم اًم»: ابن قايض شفبةىم٤مل - 7

ذو اًمقصػ  ،اعمجٞمد ،اًمب٤مرع ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمٙمبػم ،اإلُم٤مم»: أبو حمؿد القافعيىم٤مل - 8

... ؿمٞما اًمِم٤مومٕمٞم٦م ... يم٤من ضم٤مُمًٕم٤م سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ، وطمسـ  احلٛمٞمد، واعمٜمٝم٩م اًمسديد

 .(7)شاًمسػمة، وحت٘مٞمؼ اعمٜم٤مفمرة، ًمف يد ىمقي٦م ذم إصقل واًمٗم٘مف، واخلالف واًمتدريس

أطمد إئٛم٦م اًمرومٕم٤مء ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ... وسمرع ذم اعمذا٥م، وسمٕمد »: السبؽيىم٤مل - 9

 .(8)شصٞمتف

 .(9)شوم٘مٞمف، ُمٜم٤مفمر، قم٤ممل سم٤مٕصقل»: الزرك وىم٤مل - 10

وُمـ ظمالل اذه اًمٜم٘مقل اعمت٘مدُم٦م شمتبلم ُمٜمزًم٦م وُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم أيب ؾمٕمد اعمتقزم ذم 

 ًمّمقاب.اًمٕمٚمؿ، وشم٘مدُمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤م

                                                 
 (.2/338اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم ) (1)

 (.10/422شم٤مريا اإلؾمالم ) (2)

 (.18/585ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) (3)

 (.19/187) اًمس٤مسمؼّمدر اعم (4)

 (.18/133اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ) (5)

 (.1/248ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ) (6)

 (.2/338آة اجلٜم٤من )ُمر (7)

 (.107- 5/106ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) (8)

 (.3/323إقمالم ) (9)



 ةِ اسِ رِ الدِ ِمِ سِ قِ                      تتمٕ اإلبانٕ                     

 اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس 

 عقّدتٌ.

ًم٘مد ذيمر اًمسبٙمل ذم شمرو٦م أيب ؾمٕمد اعمتقزم ُم٤م يٗمٞمند أٟمنف يٕمت٘مند ُمنذا٥م إؿمنٕمري٦م، 

وًمف خمتٍم ذم اًمٗمرائض ويمت٤مب ذم اخلالف وُمّمٜمػ ذم أصقل اًمنديـ »: طمٞم٨م ىم٤مل 

اًمٖمٜمٞمن٦م ذم أصنقل »، وانذا اعمّمنٜمَّػ اًمنذي قمٜمن٤مه اًمسنبٙمل انق: (1)شقمغم ـمرينؼ إؿمنٕمري

 .(2)شاًمديـ

واًمسب٥م اًمذي ضمٕمٚمف قمغم قم٘مٞمدة إؿمنٕمري: انق اًمٕمٍمن اًمنذي قمن٤مش ومٞمنف اإلُمن٤مم 

اعمتقزم، ومٓمري٘م٦م أيب احلسـ إؿمٕمري ال اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة سملم قمٚمامء قمٍمنه، و ن٤م ىمنرره 

أول ُم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ: »: (3)شاًمديـاًمٖمٜمٞم٦م ذم أصقل »قمغم ُمذا٥م إؿمٕمري٦م ُم٤م ىم٤مًمف ذم 

 اًمٕمٚمنؿ سمحندوث اًمٕمن٤ممل، وإصمبن٤مت اًمٕمٚمنؿ اعمٙمٚمػ: اًم٘مّمند إمم اًمٜمٔمنر اًمّمنحٞمح اعمن١مدي إمم

، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف إو٤مع اًمٕم٘مالء قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وقمٚمٛمٜم٤م قم٘مناًل أٟمنف ٓ سم٤مًمّم٤مٟمع

يٕمٚمؿ طمدوث اًمٕم٤ممل وٓ اًمّم٤مٟمع إٓ سم٤مًمٜمٔمر واًمت٠مُمنؾ، وُمن٤م ٓ يتقصنؾ إمم اًمقاضمن٥م إٓ سمنف 

 حمؾ اًمٖمرض ُمٜمف.-ن. ااشومٝمق واضم٥م

ول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ: واق اًمٜمٔمنر، ٓ ُمٕمرومن٦م واذه قم٘مٞمدة إؿمٕمري٦م ذم أقؾـت: 

اهلل شمٕمنن٤ممم سم٤مًمتقطمٞمنند، يمننام اننل قم٘مٞمنندة أاننؾ اًمسننٜم٦م واجلامقمنن٦م، ودًمٞمٚمٝمنن٤م ىمننقل اهلل شمٕمنن٤ممم: 

ومٗمٞمف دًمٞمؾ قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم سمتقطمٞمنده ذم ، [19:حمٛمد] ﴾ختمتىت حت يبجت﴿

إؿمنٕمري٦م وئمٝمر ذم اذا اًمٜمص اعم٘متنبس شم٘منديؿ اًمرسمقسمٞم٦م وإًمقاٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤مت، 

                                                 
 (.5/107ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) (1)

 (.1/518(، وادي٦م اًمٕم٤مروملم )2/1212يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن )( 2)

 .(56- 55ص)، اًمٖمٜمٞم٦م ذم أصقل اًمديـ، ًمإلُم٤مم اعمتقزم (3)
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 گ گ ک ک ک ک﴿: اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ، واذا ُمـ أسمٓمؾ اًمب٤مـمنؾ، ىمن٤مل اهلل شمٕمن٤ممم

 .[1]احلجرات: ﴾ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

وهمػم ذًمؽ يمثنػم  ن٤م ىمنرره ُمنـ ُمنذا٥م إؿمنٕمري٦م، وم٤مًمٙمتن٤مب ُمنـ أوًمنف ٔظمنره ذم 

ٟمنف قم٘مٞمدة إؿمٕمري، واًمندوم٤مع قمٜمنف، وٓ يٙمنقن انذا ـمٕمٜمًن٤م ذم اإلُمن٤مم أيب ؾمنٕمد اعمتنقزم: ٕ

يٕمذر ذم اذا يمام قمذر همػمه ُمـ ومْمالء أاؾ اًمٕمٚمؿ، يم٤مإلُمن٤مم اًمٜمنقوي، واحلن٤مومظ أنند سمنـ 

 قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، وهمػماؿ، رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع.
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 اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمع

 تالمّرٍ.

يم٤من ًمإلُم٤مم اعمتقزم ُمٜمزًم٦م قمٚمٛمٞمن٦م رومٞمٕمن٦م، وُمٙم٤مٟمن٦م ُمرُمقىمن٦م سمنلم اًمٕمٚمنامء، وم٘مند درس 

 أسمنرز وأؿمنٝمر اضمتٝمندت ذم ونعٕئٛمن٦م واًمٕمٚمنامء، وًم٘مند قمٚمٞمف اًمٙمثػم، وشمٗم٘مف سمف و٤مقم٦م ُمنـ ا

 ، واؿ:أرسمٕم٦م قمنم شمٚمٛمٞمذاً  شمالُمٞمذه، ويم٤مٟم٧م قمدهتؿ

أسمق احلسـ، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ قمٛمر اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب  -1

 .(1)ان 498، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمقاؾمٓمل ،اًمّم٘مر

 .(2)ان512ؾمٜم٦م  ، اعمتقرماخلقيل اهلل سمـ أيب ٟمٕمٞمؿأسمق اًمروح، اًمٗمرج سمـ قمبٞمد  –2

، هم٤مٟمؿ إؿمٜمٝملزسمـ -أو طمقؿملم - قؿملمضمأند سمـ ُمقؾمك سمـ  ،اًمٕمب٤مس أسمق–3

 .(3)ان515اعمتقرم ؾمٜم٦م 

                                                 
٘منن٤مت، ٞمداد قمننغم أيب إؾمننح٤م  اًمِمننػمازي، وقمٚمننؼ قمٜمننف شمٕمٚمأطمنند اًمٕمٚمننامء إدسمنن٤مء، شمٗم٘مننف سمبٖمنن( 1)

وؾمٛمع ُمٜمف، وُمـ أيب سمٙمر سمـ اخلٓمٞمن٥م، وأيب ؾمنٕمد اعمتنقزم، روى قمٜمنف أسمنق هم٤مًمن٥م اًمنذاكم، وحمٛمند سمنـ 

ٕمّمن٥م ًمٚمٛمنذا٥م اًمِمن٤مومٕمل:  ٟم٤مس احل٤مومظ، وأسمق ُمٜمّمقر سمـ اجلقاًمٞم٘مل، وهمػماؿ، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ؿمديد اًمتَّ 

 وًمف ديقان ؿمٕمر، شمقذم سمقاؾمط. سمف، ٝمرًمٙمٜمف همٚم٥م قمٚمٞمف إدب واًمِمٕمر واؿمت

، اًمننقاذم سم٤مًمقومٞمنن٤مت (19/238، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )(4/450يٜمٔمننر: وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )

، ـمب٘من٤مت (4/191، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى )(10/809، شم٤مريا اإلؾمالم ًمٚمنذابل )(4/105)

 .(515ص اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم )

، شمٗم٘مف سمبٖمداد قمنغم أيب إؾمنح٤م  يم٤من أطمد أئٛم٦م أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل، وُمـ صدور أذرسمٞمج٤من (2)

وٟمبنغ ُمنـ أصنح٤مسمف و٤مقمن٦م ، اًمِمػمازي، وأيب ؾمٕمد اعمتقزم، ورضمع إمم سمٚمده، وسمٜمك ُمدرؾمن٦م يندرس ومٞمٝمن٤م

رأيتف وىمرأت قمٚمٞمف ؿمٞمت٤ًم  ن٤م يروينف ُمنـ طمندي٨م أيب اًم٘م٤مؾمنؿ »ومْمالء، ىم٤مل إصبٝم٤مين ذم ُمٕمجؿ اًمسٗمر: 

 (.7/257ًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )، ـمب٘م٤مت ا(332) ص ،يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمسٗمر ًمألصبٝم٤مين .شاًمبٖمقي

انن، ىمندم سمٖمنداد واؾمنتقـمٜمٝم٤م، 450، وال سمٚمدة سم٠مذرسمٞمج٤من، وًمند ؾمنٜم٦م ؿْمُٜم٦مٟمسب٦م إمم ىمري٦م أُ ( 3)

ودرس اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل قمغم اعمتقزم وهمػمه، ؾمٛمع ُمـ أيب ضمٕمٗمر اًمبخن٤مري، وأيب اًمٖمٜمن٤مئؿ اسمنـ أيب قمنثامن، 

٤مرك، وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اخلٗم٤مف، ويمن٤من وهمػممه٤م، طمدث سمٙمت٤مب شمٜمبٞمف اًمٖم٤مومٚملم، روى قمٜمف أسمق سمٙمر سمـ اعمب

  ؾمٕمد اعمتقزم. يبزاادًا، ورقم٤ًم، وم٘مٞمٝم٤ًم، ُمٗمتٞم٤ًم، شمقذم ودومـ سمجٜم٥م ؿمٞمخف أ

، اًمنقاذم سم٤مًمقومٞمن٤مت (6/66(، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى )11/321يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمنالم )

(8/129). 
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اًمٓمرـمقر، ، سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٗمٝمري حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق سمٙمر-4 

 .(1) ان520، اعمتقرم ؾمٜم٦م اعم٤مًمٙمل

أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ أند سمـ ا٤مرون اًمٞمزدي اًمّم٤مئغ، -5

 .(2)ان520، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمّمػمذم

 .(3)ان527، اعمتقرم ؾمٜم٦م أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مر- 6

 ،اًمبَٜمَْدٟمِْٞمجل، حمٛمد سمـ ند سمـ ظمٚمػ سمـ احلسلم سمـ أيب اعمٜمك ،أسمق سمٙمر-7

 .(4)اعمٕمروف سمحٜمٗمش ان،538اعمتقرم ؾمٜم٦م  اًمبٖمدادي،

                                                 
يمن٤من قم٤معمن٤ًم  وـمرـمقؿم٦م ُمـ ٟمقاطمل إٟمندًمس، وإًمٞمٝمن٤م يٜمسن٥م، وانق أطمند إئٛمن٦م اًمٙمبن٤مر،( 1)

سم٤مًمٗم٘مف، زاادًا، ورقم٤ًم، صح٥م اًم٘م٤ميض أسمن٤م اًمقًمٞمند اًمبن٤مضمل، وأظمنذ قمٜمنف ُمسن٤مئؾ اخلنالف، وشمٗم٘منف قمٚمٞمنف 

وؾمٛمع ُمٜمف، وأضم٤مز ًمف، صمؿ رطمؾ ُمـ إٟمدًمس إمم اعمنم ، وطم٩م، ومدظمؾ سمٖمداد واًمبٍمنة، وشمٗم٘منف قمٜمند 

أيب  ٛمع سم٤مًمبّمننرة ُمنـأيب سمٙمر اًمِم٤مر، وأيب ؾمٕمد اعمتقزم، واجلرضم٤مين، وهمػماؿ ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وؾمن

اًمٙمتن٤مب اًمٙمبنػم ذم  اًم٘منػمواين، ، ذح رؾمن٤مًم٦م اسمنـ أيب زيندقمكم اًمتسنؽمي، ُمنـ ُم١مًمٗم٤مشمنف: رساج اعمٚمنقك

، شمن٤مريا اإلؾمنالم (5/115، اًمنقاذم سم٤مًمقومٞمن٤مت )(4/262يٜمٔمنر: وومٞمن٤مت إقمٞمن٤من ) .ُمس٤مئؾ اخلنالف

، ٓسمنـ اعمذا٥م ، اًمديب٤مج(6/102، ؿمذرات اًمذا٥م )(19/491، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )(11/325)

 (.4/30(، ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )2/246ومرطمقن )

سمٖمنداد ُمـ أاؾ يزد، وال ُمديٜم٦م ُمـ يمقر اصنٓمخر ومن٤مرس، سمنلم أصنبٝم٤من ويمرُمن٤من، ىمندم ( 2)

واق ذم ؾمـ اًمِمبٞمب٦م، وأىم٤مم هب٤م ُمدة يسٛمع ويٙمت٥م ويٜمتخن٥م ويٕمٚمنؼ، ويمن٤من ظمٓمنف طمسنٜم٤ًم، وًمنف ُمٕمرومن٦م 

سم٤محلدي٨م وإدب، وسم٘مقل اًمِمٕمر، ىمرأ اًم٘مرآن قمغم أيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أند سمنـ قمبند اًمنرزا  اخلٞمن٤مط، 

ف، وأيب اًم٘م٤مؾمنؿ ٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م قمغم أيب ؾمٕمد اعمتقزم، وؾمٛمع اًمٙمثػم ُمـ أيب احلسـ سمـ اًمٕمنالؾموشمٗم٘مف سم٤معمدر

 . قمكم سمـ ٟمبٝم٤من، وهمػماؿ، ىمٞمؾ قمٜمف: يم٤من ومٞمف شمس٤ماؾ ذم احلدي٨م، ويم٤من يّمحػيبسمـ سمٞم٤من، وأ

، (7/544، ًمسن٤من اعمٞمنزان )(11/524، شمن٤مريا اإلؾمنالم )(5/73يٜمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞمن٤مت )

 (.13/493إٟمس٤مب )

ٟمزيؾ وم٤مؿم٤من، إطمدى ىمرى ُمرو، شمٗم٘مف قمغم اإلُم٤مم أيب اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل، وؾمنٛمع ُمٜمنف، وُمنـ  (3)

أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ احلسـ اعمٝمرسمٜمدىمِمن٤مين، وإؾمنامقمٞمؾ سمنـ قمبند اًم٘من٤مار اجُلرضمن٤مين، وىمندم سمٖمنداد ىمبنؾ 

 .اسمـ اًمسٛمٕم٤مين، وىم٤مل: ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم، ورقم٤ًم، يمثػم اًمٕمب٤مدة ان، وؾمٛمع أسم٤م ؾمٕمد اعمتقزم، روى قمٜمف:480

 (.7/254، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل )(11/463يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم )

ان، وٟمسبتف إمم 453ًم٘م٥م سمحٜمٗمش: ٕٟمَّف يم٤من طمٜمبٚمٞم٤ًم، صمؿ ص٤مر طمٜمٗمٞم٤ًم، صمؿ ؿم٤مومٕمٞم٤ًم، وًمد ؾمٜم٦م ( 4)

 وقمغم اإلُم٤مم أيب ؾمنٕمد اعمتنقزم، يب إؾمح٤م  اًمِمػمازي،ُمـ سمٖمداد، شمٗم٘مف قمغم أ ىمريب٦م سمٜمدٟمٞمجلم، وال سمٚمدة
= 
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، اعمتقرم ؾمٜم٦م ٛمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٛمر اًمٙمرظمل اًمِم٤مومٕملأسمق اًمبدر إسمرااٞمؿ سمـ حم -8 

 .(1)ان 539

، اعمتقرم اًمِم٤مومٕمل ،أسمق ُمٜمّمقر، ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ُمٜمّمقر سمـ اًمرزاز-9

 .(2)ان539ؾمٜم٦م 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

= 
، ؾمٛمع أسم٤م احلسلم سمـ اًمٜم٘منقر، وأسمن٤م ش، ؾمٞمني إظمال ، يبٖمض اعمحدصملمراً نيم٤من قمس»ىم٤مل اسمـ اًمسٛمٕم٤مين: 

 .اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمبرسي، وأسم٤م قمكم سمـ اًمبٜم٤مء، وهمػماؿ، وطمدث قمٜمف اسمـ اًمسٛمٕم٤مين، واسمـ قمس٤ميمر

( وـمب٘منن٤مت اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م 7/104ن آقمتنندال )(، وُمٞمننزا11/691يٜمٔمننر: شمنن٤مريا اإلؾمننالم )

 (.2/339(، إٟمس٤مب )6/101اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمل )

ان سمٚمدة ذم آظمر وٓي٦م اًمٕمرا ، واق أطمند اًمٗم٘مٝمن٤مء اًمٕمٚمنامء، اًمث٘من٤مت، ( 1) ويٜمس٥م إمم يمرخ ضُمدَّ

، قمـ ظمدجي٦م اًمِم٤ماج٤مٟمٞم٦م، شمٗم٘منف قمنغم اًمِمنٞما أيب إؾمنح٤م ، وأيب ؾمنٕمد شأُم٤مزم اسمـ ؾمٛمٕمقن»اٟمٗمرد سمسامع 

 طمتننك صنن٤مر أوطمنند زُم٤مٟمننف وم٘مٝمنن٤ًم، وصننالطم٤ًم، وؾمننٛمع أيْمنن٤ًم ُمننـ : أيب حمٛمنند اًمّمنننريٗمٞمٜمل،  اعمتننقزم،

واسمنـ اًمٜم٘مننقر، وقمبنند اًمّمنٛمد سمننـ اعمنن٠مُمقن، وأيب سمٙمنر اخلٓمٞمنن٥م، وهمننػماؿ، طمندث قمٜمننف: اسمننـ قمسنن٤ميمر، 

واًمسٛمٕم٤مين، وأسمق أنند سمنـ ؾمنٙمٞمٜم٦م، وقمبند اعمٚمنؽ سمنـ اعمبن٤مرك، واحلسنـ سمنـ ُمسنٚمؿ اًمٗمن٤مرد اًمزااند، 

ص٤محل٤ًم، ُمٕمٛمرًا، وي٘مٞمؿ سمبٖمداد، ويسٙمـ ذم دار اًمِمٞما أيب طم٤مُمند آؾمنٗمرايٞمٜمل،  ،٤مً وهمػماؿ، ويم٤من ؿمٞمخ

 ان.450ويم٤مٟم٧م وٓدشمف شم٘مريب٤ًم ؾمٜم٦م 

، اًمبداي٦م (20/79، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )(2/455، اًمٕمؼم )(11/702يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم )

 (.6/199، ؿمذرات اًمذا٥م )(587، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم ص )(16/336واًمٜمٝم٤مي٦م )

اًمٗم٘مٞمف، اعمحدث، ُمدرس اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وؿمنٞما اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، ُمنـ يمبن٤مر إئٛمن٦م سمبٖمنداد، ويٕمنرف ( 2)

انن، شمٗم٘منف قمنغم: اًمٖمنزازم، وأؾمنٕمد اعمٞمٝمٜمنل، وأيب سمٙمنر 462وًمند ؾمنٜم٦م  -ٟمسب٦م إمم سمٞمع إرز-سم٤مسمـ اًمرزاز

سمننرع اًمِمنن٤مر، وأيب ؾمننٕمد اعمتننقزم، وهمننػماؿ، روى قمننـ رز  اهلل اًمتٛمٞمٛمننل، وأيب اخلٓمنن٤مب سمننـ اًمبٓمننر، 

وؾم٤مد، وص٤مر رئٞمس اعمذا٥م، ويم٤من ذا ؾمٛم٧م ووىم٤مر وضمالًم٦م، وروى قمٜمف: أسمق ؾمٕمد اًمسنٛمٕم٤مين، وقمبند 

 .اخل٤مًمؼ سمـ أؾمد، وو٤مقم٦م

، ؿمنننذرات اًمنننذا٥م (11/705، شمننن٤مريا اإلؾمنننالم )(15/159يٜمٔمنننر: اًمنننقاذم سم٤مًمقومٞمننن٤مت )

ت ، ـمب٘من٤م(597) ، ص، ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمنـ يمثنػم(7/93ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) ،(6/20)

 .(1/304اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )
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 .(1)قمكم سمـ أند سمـ احلسـ، اعمقطمد سمـ اًمب٘مِمالم، اًمقيمٞمؾ ،أسمق احلسـ-10 

 .(2) ٞم٤مين اعمروزيسمـ أيب اًمٗمْمؾ اعم٤مااحمٛمد سمـ أند  ،أسمق اًمٗمْمؾ-11

 .(3)ؾمٕمد سمـ ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمدوين ،أسمق ُمٜمّمقر – 12

 .(4)فمٗمر سمـ ند سمـ احلسـ اًمدوين ،أسمق ٟمٍم - 13

 .(5)قمٓم٤مء سمـ ٟمبٝم٤من سمـ حمٛمد سمـ قمبداعمٜمٕمؿ إؾمدي إهبري ،أسمق اًمٞمرس - 14

                                                 
ان، ؾمٛمع أسم٤م يٕمغم اسمـ اًمٗمراء، واٜمن٤مد سمنـ 443ُمـ أقمٞم٤من اًمبٖمداديلم وُمتٛمٞمزهيؿ، وًمد ؾمٜم٦م ( 1)

إسمننرااٞمؿ اًمٜمسننٗمل، وأسمنن٤م ضمٕمٗمننر اسمننـ اعمسننٚمٛم٦م، واسمننـ اعمنن٠مُمقن، وظمٚم٘منن٤ًم يمثننػمًا، روى قمٜمننف: أسمننق اعمٕمٛمننر 

اخل٤مزين، وؾمتؾ اسمـ قمس٤ميمر قمٜمف، وم٠مصمٜمك قمٚمٞمنف  إٟمّم٤مري، واسمـ قمس٤ميمر، واسمـ اجلقزي، وقمبد اهلل ص٤مذم

 ووصم٘مف.

، ومٙمن٤من ي٘منقل  ىمري٦م ؿمالم، ويم٤مٟم٧م يمثنػمة اًمَبنؼِّ ه أو أسم٤مه ُم٣م إممضمدَّ  وىمٞمؾ: اسمـ اًمب٘مِمالم: ٕنَّ 

 ـمقل اًمٚمٞمؾ: سمؼ ؿمالم، ومٚمزُمف ذًمؽ ًم٘مب٤ًم.

 (.18/30شم٤مريا سمٖمداد )، (11/506يٜمٔمر: شم٤مريا اإلؾمالم )

 (.52شم٘مدُم٧م شمروتف، ص )( 2)

 واق ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع اًمدون، وؾمٛمع ُمـ اإلُم٤مم اعمتقزم. ( 3)

 (.1/107يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمسٗمر )

، ؾمنٛمع ( 4) ىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اًمسٗمر قمٜمف: اق أظمق ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم أيب حمٛمند راوي يمتن٤مب اًمٜمَّسنقيِّ

 :أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ اهلٛمذاين، وأسم٤م ؾمٕمد اعمتقزم اًمٜمٞمس٤مسمقري، وهمػممهن٤م، وسمٞمنتٝمؿ سمٞمن٧م اًمٕمٚمنؿ واًمنديـ، واًمندوين

 ان.ذدون ُمـ ىمرى اًمديٜمقر هبٛمٟمسب٦م إمم 

 (.2/460، ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )(1/136يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمسٗمر )

ان، وؾمنٛمع احلندي٨م سمبٖمنداد قمنغم أيب ٟمّمننر 456اًمقاقمظ سمج٤مُمع أهبر، وًمد ؾمٜم٦م  ،اًم٘م٤ميض (5)

اًمزيٜمبل، وشمٗم٘مف هب٤م قمغم أيب ؾمٕمد اعمتقزم، صمؿ قمغم ُمـ يم٤من يندرس سمٕمنده ذم اعمدرؾمن٦م اًمٜمٔم٤مُمٞمن٦م، وانق ُمنـ 

ري، وإهبري ٟمسب٦م إمم ُمديٜم٦م ٤مؾم٦م، واق اسمـ أظمل اًمرئٞمس أيب اعمٙم٤مرم سمـ قمبد اعمٜمٕمؿ إهبسمٞم٧م قمٚمؿ ورئ

 ، وال سمٚمدة سم٤مًم٘مرب ُمـ زٟمج٤من.أهبر

 (.1/103، إٟمس٤مب )(1/310يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمسٗمر )
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ

 مضهفاتٌ.

ذم اًمٗم٘مف واًمٙمالم  اًمٜم٤مومٕم٦م سم٤مًمٙمت٥م ًم٘مد شمرك اإلُم٤مم أسمق ؾمٕمد اعمتقزم ًمٜم٤م ُمٙمتب٦م قم٤مُمرة

 :، والواًمٗمرائض، وهمػما٤م، أذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م قمثرت قمٚمٞمف ذم يمت٥م اعمّم٤مدر واًمؽماضمؿ

تح٘مٞمؼ ضمزء ُمٜمف، واق شمتٛم٦م ًمإلسم٤مٟم٦م ذم سم، واق ُم٤م ٟم٘مقم (1)كتاب تتؿة اإلباكة- 1

 .(68، ص )ف ُمٗمّمالً ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مٜم، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمًمٗمقراينإلُم٤مم اقمٚمقم اًمدي٤مٟم٦م ًم

، واق يمت٤مب ذم قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم ُمذا٥م إؿمٕمري٦م، (2)الغـقة يف أصول الدين- 2

، -ه1406واق ُمٓمبقع ذم جمٚمد واطمد: ـمبٕمتف ُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمبػموت، ؾمٜم٦م 

 م، سمتح٘مٞمؼ: قمامد اًمديـ أند طمٞمدر.1987

ا، وذم قمٚمؿ اعمقاري٨م، واق خمتٍم  ، واق يمت٤مبالػرائض- 3 ٟم٤مدر ُمٗمٞمد ضمدًّ

 .(3)ٕمرف سمٗمرائض اعمتقزمقضمقد، وياًم

واذه اًمٞمٛملم اًمدائرة ُمثؾ أن ، مصـف يف إبطال القؿني الدائرة يف الطال - 4

ي٘مقل اًمرضمؾ ُٓمرأشمف: إذا ـمٚم٘متؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ىمبٚمف صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت، صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م، وٟمحق 

 .يرد قمغم ُمـ ىم٤مل سمقىمقع اذا اًمٜمقع ُمـ اًمٓمال  ذًمؽ، ومذا٥م 

واًمِمٞما أسمق  ،اسمـ اًم٘م٤ميض : سمبٓمالن اًمدورومٛمـ اًم٘م٤مئٚملم»: ىم٤مل اإلُم٤مم اهلٞمتٛمل 

أـم٤مل ومٞمف اًمرد  ،٤م طم٤موماًل وصٜمػ ومٞمف شمّمٜمٞمٗمً ، وأسمق ؾمٕمد اعمتقزم ،أؾمت٤مذ اًم٘مٗم٤مل: زيد اعمروزي

 .(4)شوسملم ومٞمف أٟمف يٚمزُمٝمؿ خم٤مًمٗم٦م اإلو٤مع ذم صقر يمثػمة ،قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمّمحتف

                                                 
، ؾمنننػم  أقمنننالم اًمٜمنننبالء (3/94، ُمنننرآة اجلٜمننن٤من )(10/422شمننن٤مريا اإلؾمنننالم )يٜمٔمنننر: ( 1)

(، وأؾمامء اًمٙمت٥م اعمتٛمؿ ًمٙمِمػ اًمٔمٜمنقن، ًمرين٤مض 1/343(، و)1/1يمِمػ اًمٔمٜمقن )، (18/858)

 (.1/518)(، وادي٦م اًمٕم٤مروملم 81زاده احلٜمٗمل، ص)

، ؾمنننػم أقمنننالم اًمٜمنننبالء (3/94، ُمنننرآة اجلٜمننن٤من )(10/422شمننن٤مريا اإلؾمنننالم ) يٜمٔمنننر:( 2)

(، وإيْمننن٤مح اعمٙمٜمنننقن ذم اًمنننذيؾ قمنننغم يمِمنننػ اًمٔمٜمنننقن، 2/1251يمِمنننػ اًمٔمٜمنننقن ) ، (18/586)

 .(4/150)ًمٚمب٤مسم٤مين

يمِمنػ اًمٔمٜمنقن (، 18/586، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنبالء )(10/422شم٤مريا اإلؾمنالم )يٜمٔمر: ( 3)

 (.3/94(، ُمرآة اجلٜم٤من )3/134(، وومٞم٤مت إقمٞم٤مت )1/518(، ادي٦م اًمٕم٤مروملم )2/1251)

 .(4/186)سمـ طمجر اهلٞمتٛمل ٓيٜمٔمر: اًمٗمت٤موي اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى، ( 4)
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ات، واق واعمٜم٤مفمر اًمٓمري٘م٦م ذم اخلالف واجلدل، واق ُمّمٜمػ ذم ـمر  اجلدال- 5

 ، واق ُمٗم٘مقد.(1)شضم٤مُمٕم٦م ٕٟمقاع اعمآظمذ»: وهمػمه يمام وصٗمف طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م

شمّمٜمٞمػ  شاإلسم٤مٟم٦م»متؿ سمف  ششمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م»وصٜمػ ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب  »ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: 

ف وقم٤مضمٚمتف اعمٜمٞم٦م ىمبؾ إيمامًمف، ويم٤من ىمد اٟمتٝمك ومٞمف إمم يمت٤مب ٚمًمٙمٜمف مل يٙمٛم :ؿمٞمخف اًمٗمقراين

تٍم صٖمػم واق ُمٗمٞمد ضمدًا، وًمف ذم اخلالف ـمري٘م٦م ضم٤مُمٕم٦م وًمف ذم اًمٗمرائض خم ... احلدود

 .(2)شٕٟمقاع اعمآظمذ، وًمف ذم أصقل اًمديـ أيْم٤ًم شمّمٜمٞمػ صٖمػم، ويمؾ شمّم٤مٟمٞمٗمف ٟم٤مومٕم٦م

 

 

 

 

                                                 
، ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م (18/586ٜمبالء )، ؾمػم أقمالم اًم(10/422شم٤مريا اإلؾمالم )يٜمٔمر: ( 1)

يمِمنػ اًمٔمٜمنقن  ،(3/94(، وُمرآة اجلٜمن٤من )3/134ووومٞم٤مت إقمٞم٤من )(، 5/107اًمٙمؼمى ًمٚمسبٙمل )

(2/1113). 

 (.3/134وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 2)
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 اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع

 َفاتٌ.

وسمٕمد طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م سمن٤مًمٕمٚمؿ، ُمٚمٞمتن٦م سمن٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمتندريس، أومن٤مد ومٞمٝمن٤م اًمٙمثنػم واًمٙمثنػم 

٘مف، وإصنقل، واخلنالف، واعمقارين٨م، وهمػمان٤م، شمنقذم ٕاؾ زُم٤مٟمف ذم ومٜمقن خمتٚمٗم٦م، يم٤مًمٗم

رن٦م واؾمنٕم٦م، وذًمنؽ ذم سمٖمنداد ذم ًمٞمٚمن٦م اجلٛمٕمن٦م، ذم اًمثن٤مُمـ قمنمن ُمنـ  اإلُم٤مم اعمتقزم 

ٕمامئ٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م، ويم٤من قمٛمنره وىمتنذاك اصمٜمتنلم سمؿمٝمر ؿمقال، ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم وأر

، ودومنـ سمٛم٘منؼمة (2)اًمِم٤مُمل ، وصغم قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر،(1)ومخسلم ؾمٜم٦م

 .(3)سم٤مب أسمرز

 

                                                 
(، وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، 18/133ت )(، واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤م3/133يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) (1)

 (.5/107ًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙمل، )(، وـمب٘م٤مت ا19/187(، و)18/586)

 (.16/244) ٓسمـ اجلقزي يٜمٔمر: اعمٜمتٔمؿ (2)

سمـ اجلنقزي ٓ(، واعمٜمتٔمؿ 16/95(، واًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )3/134يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) (3)

(16/244.) 
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 ثالث:ال فصللا

ادالس ةاكتحباتتم ةالبإاحي ة.

 :وفيه مبحثان

 

 إول: اعمبح٨م

 التعسِف بالكتاب.
 

 

 

 اًمث٤مين: اعمبح٨م

 مهًج املتُلْ َمضادز هتابٌ.
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 اعمبح٨م إول:

 التعسِف بالكتاب.   

 وفيه ثالثة مطالب.

 اعمٓمٚم٥م إول:

َنطبتٌ للفُزانْ، َعالقتٌ  هتاب اإلبانٕ، امسٌ

 بالتتمٕ .

 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اضم هتاب التتمٕ، َنطبتٌ للمتُلْ.

 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

أيمّٕ هتاب التتمٕ، َقّمتٌ العلمّٕ، َأثسٍ يف 

  هتب املريب.
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 اعمٓمٚم٥م إول:
هتاب اإلبانٕ، امسٌ َنطبتٌ للفُزانْ، َعالقتٌ 

 .بالتتمٕ

 اسم كتاب اإلباكة:-أوًًل 

 :القمرف يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م سمٕمدة أؾمامء، ًم٘مد 

 :اإلباكة عن أحؽام فروع الدياكة- 1

أُمن٤م سمٕمند، ومن٢مين »ذم ُم٘مدُم٦م اذا اًمٙمت٤مب:  ، وم٘مد ىم٤مل هبذا ؾمامه اإلُم٤مم اًمٗمقراين

شم٠مُمٚم٧م اًمٕمٚمقم قمغم شمٗم٤موت أطمٙم٤مُمٝم٤م، وشمٗم٤مضؾ أىمس٤مُمٝم٤م: ومقضمدت أقمالا٤م صمٛمنًرا، وأٟمامان٤م 

رع، وانق قمٚمنؿ ٓ همٜمنك قمٜمنف نرح ُمـ ضمٝم٦م اًمِمذوًم٤م: قمٚمؿ اًمٗم٘مف، واق: ُمٕمروم٦م أقمامل اجلقا

روم٧م قمٜمن٤ميتل نعم١مُمـ وٓ ُم١مُمٜم٦م، ذم اًمٕمب٤مدات، واعمٕمن٤مُمالت، واعمٜم٤ميمحن٤مت، وهمػمان٤م، ومّمن

ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل شمٕم٤ممم إمم ُمنذا٥م اًمِمن٤مومٕمل، إذ يمن٤من ُمٕمت٘مندي، وقمٚمٞمنف ُمٕمتٛمندي، ومجٛمٕمن٧م 

٤م  ن،اا. (1)شيمت٤مسًم٤م ؾمٛمٞمتف: يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م قمـ أطمٙم٤مم ومروع اًمدي٤مٟم٦م ؾمنامه اًمنزريمكم ذم وسمف أيًْمن

 .(2)إقمالم

 :عن فروع الدياكة اإلباكة- 2

أُمن٤م سمٕمند، ومن٢من »:  وهبذا قمؼمَّ اإلُم٤مم اعمتنقزم قمٜمنف ذم ُم٘مدُمن٦م اًمتتٛمن٦م، وم٘مند ىمن٤مل 

ضمنندَّ اإلُمنن٤مم اًمسنٕمٞمد أسمنن٤م اًم٘م٤مؾمنؿ قمبننداًمرنـ سمنـ حمٛمنند اًمٗمنقراين اعمننروزي  اًمِمنٞما

، اًمِمنن٤مومٕمل واضمتٝمنند ذم شمٚمخننٞمص ُمننذا٥م اإلُمنن٤مم أيب قمبننداهلل حمٛمنند سمننـ إدريننس 

ر إسمنقاب، واًمٗمّمنقل، واعمسن٤مئؾ، نوهتذي٥م ُمس٤مئٚمف، ورشمبٝم٤م شمرشمٞمب٤ًم مل يسنبؼ إًمٞمنف، ومحّمن

واًمٗمروع: ـمٚمب٤ًم ًمتسٝمٞمؾ طمٗمٔمٝم٤م، وشمٞمسػم ضنبٓمٝم٤م، وؾمنٛمك اعمجٛمنقع: يمتن٤مب اإلسم٤مٟمن٦م قمنـ 

 .ن. اا(3)شومروع اًمدي٤مٟم٦م

                                                 
 (.97ٟم٘ماًل قمـ رؾم٤مًم٦م شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م، ًمٚمديمتقر/ أيٛمـ سمـ ص٤مًمح احلريب، ص ) (1)

 (.3/326زريمكم )يٜمٔمر: إقمالم، ًمٚم( 2)

 (.92ٟم٘ماًل قمـ رؾم٤مًم٦م شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م، ًمٚمديمتقر/ أيٛمـ سمـ ص٤مًمح احلريب، ص )( 3)
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 :اإلباكة يف فؼه الشافعي- 3

 .(1)طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ؾمامهوهبذا 

 اإلباكة:- 4

، واسمننـ (3)اًمننذابلاإلُمنن٤مم ، و(2)ًرا، وهبننذا قمننؼم قمٜمننف اسمننـ إصمننػمنتّمنناٙمننذا خم

، (7)، واحلنن٤مومظ اسمننـ اًمٕمننامد احلٜمننبكم(6)، واسمننـ يمثننػم(5)، وأسمننق حمٛمنند اًمٞمنن٤مومٕمل(4)اًمننقردي

 ، وهمػماؿ.(9)، واسمـ ظمٚمٙم٤من(8)واًمٜمقوي

 اإلباكة يف الػؼه:- 5

 .(10)إؾمامقمٞمؾ اًمب٤مسم٤مين اًمبٖمدادي ؾمامهوهبذا 

 لؾػوراين: كسبة الؽتاب-ثاكقًا 

إٓ أن ٓ يٙم٤مد أطمد  ـ شمرضمؿ ًمٚمٗمقراين إٓ وىمد ذيمنر يمتن٤مب اإلسم٤مٟمن٦م ُمٜمسنقسًم٤م إًمٞمنف، 

يمتن٤مب ، وم٘مند ٟمسن٥م ٤مسمـ أيب اخلنػم اًمٞمٛمٜمنلاٜم٤مك ُمـ ٟمس٥م اذا اًمٙمت٤مب ًمٖمنػم اًمٗمنقراين، يمن

اسمنـ أسمنق قمٛمنرو اًمٗمنقراين، وىمند ومٓمنـ ًمنذًمؽ اإلُمن٤مم إمم اعمسٕمقدي ؿمنٞما - ظمٓم٠مً -اإلسم٤مٟم٦م 

٤م ٓسمـ أيب اخلػم اًمٞمٛمٜمل ُمٜمسقسمً  شاًمبٞم٤من»وأُم٤م ُم٤م يقضمد ذم يمت٤مب »: اًمّمالح، وم٘مد ىم٤مل 

صنن٤مطم٥م  إمم اعمسننٕمقدي، وم٢مٟمننف همننػم صننحٞمح اًمٜمسننب٦م إمم اعمسننٕمقدي، وذًمننؽ أن اعمننراد سمننف

ًمتب٤مقمند اًمندي٤مر،  :، وم٢مهن٤م وىمٕم٧م سم٤مًمٞمٛمـ ُمٜمسقسم٦م إمم اعمسنٕمقدي قمنغم ضمٝمن٦م اًمٖمٚمنط"اإلسم٤مٟم٦م"

                                                 
 (.2/1113يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن )( 1)

 (.8/226يٜمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريا )( 2)

(، وؾمنػم أقمنالم 10/155(، وشمن٤مريا اإلؾمنالم )2/338يٜمٔمر: اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمنـ همنؼم )( 3)

 (.18/264اًمٜمبالء )

 (.1/362شم٤مريا اسمـ اًمقردي ) يٜمٔمر:( 4)

 (.3/94(، و)3/65يٜمٔمر: ُمرآة اجلٜم٤من وقمؼمة اًمٞم٘مٔم٤من )( 5)

 (.446) (، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم16/20يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )( 6)

 (.5/257يٜمٔمر: ؿمذرات اًمذا٥م )( 7)

 (.2/280يٜمٔمر: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )( 8)

 (.3/132يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 9)

 (.1/517دي٦م اًمٕم٤مروملم )يٜمٔمر: ا( 10)
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اًمٗمننقراين شمٚمٛمٞمننذ اًم٘مٗمنن٤مل  ًم٘م٤مؾمننؿسم٤معمسننٕمقدي، وإٟمننام اننق أسمننق ا شاإلسم٤مٟمنن٦م»وًمننٞمس صنن٤مطم٥م 

، وانذا (2)، وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م: ٟمسب٦م اًمّمٗمدي يمت٤مب اإلسم٤مٟمن٦م ًمٚم٘من٤ميض طمسنلمن. اا(1)ش٤مأيًْم 

، واهلل شمٕمن٤ممم أقمٚمنؿ (3): وم٘مد ذيمر أٟمف ًمٚمٗمقراين ذم شمروتف، وذيمر شمتٛم٦م اعمتقزم قمٚمٞمنفظمٓم٠م أيًْم٤م

 سم٤مًمّمقاب.

 عالقة اإلباكة بالتتؿة:-ثالثًا 

م أٟمننف  ومجنن٤مء ىمبننؾ أن يتٛمننف،  ًمإلُمنن٤مم اًمٗمننقراين، وىمنند ُمنن٤مت يمتنن٤مب اإلسم٤مٟمنن٦م شم٘منندَّ

أُمن٤م سمٕمند، ومن٢من اًمِمنٞما »ذم ُم٘مدُمن٦م انذه اًمتتٛمن٦م:  شمٚمٛمٞمذه أسمق ؾمٕمد اعمتقزم: وم٠ممتَّف، ىمن٤مل 

ضمندَّ واضمتٝمند ذم اإلُم٤مم اًمسٕمٞمد أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ قمبداًمرنـ سمـ حمٛمد اًمٗمنقراين اعمنروزي 

وهتنذي٥م ُمسن٤مئٚمف، ، شمٚمخٞمص ُمذا٥م اإلُم٤مم أيب قمبداهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل 

ر إسمننقاب، واًمٗمّمننقل، واعمسنن٤مئؾ، واًمٗمننروع: ـمٚمبًنن٤م نورشمبٝمنن٤م شمرشمٞمبًنن٤م مل يسننبؼ إًمٞمننف، ومحّمنن

ًمتسٝمٞمؾ طمٗمٔمٝم٤م، وشمٞمسػم ضبٓمٝم٤م، وؾمٛمك اعمجٛمقع: يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م قمـ ومنروع اًمدي٤مٟمن٦م، إٓ 

أٟمف ُم٤م أُمغم اًمٙمت٤مب قمغم أصح٤مسمف، وإٟمام ذيمره ذم اًمدرس، وم٤مظمتٚمٗم٧م قمب٤مرات اعمٕمٚم٘ملم قمٜمف، 

٧م اًمٜمسا سمسب٥م ذًمؽ، صمؿ إٟمف آصمر آظمتّم٤مر، ومؽمك شمٕمٚمٞمؾ إىمنقال اعمٜمّمقصن٦م، واضٓمرسم

ر قمغم طمٙم٤مين٦م اعمنذا٥م، ويمٜمن٧م أٟمن٤م ُمنـ وٚمن٦م نتّمىمواًمقضمقه اعمخرضم٦م ذم أيمثر اعمقاضع، وا

اعمختٚمٗملم إمم جمٚمسف، واعمستٗمٞمديـ ُمنـ قمٚمٛمنف، ومرأين٧م أن أشم٠مُمنؾ جمٛمققمنف، وم٠مضنٞمػ إًمٞمنف 

ذ قمٜمف ُمـ اًمٗمروع، وأؾمتدرك ُمن٤م وىمنع ذم اًمٜمسنا ؼ سمف ُم٤م ؿمحلاًمقضمقه، وأوشمٕمٚمٞمؾ إىمقال 

٤م قمنغم شمرشمٞمن٥م يمت٤مسمنف،  ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٚم٘ملم قمٜمف: ُمراقم٤مة حلرُمتف، وىمْم٤مء حل٘مف، وم٠مًمٗم٧م جمٛمققًمن

 حمؾ اًمٖمرض.-ن. اا(4)شؾمٛمٞمتف: شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م

                                                 
 (.208- 1/207سمـ اًمّمالح، )ٓيٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ( 1)

 (.18/133يٜمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، ًمٚمّمٗمدي )( 2)

 (.18/138يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )( 3)

 (.92ٟم٘ماًل قمـ رؾم٤مًم٦م شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م، ًمٚمديمتقر/ أيٛمـ سمـ ص٤مًمح احلريب، ص ) (4)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
 اضم هتاب التتمٕ، َنطبتٌ للمتُلْ.

 اسم كتاب التتؿة:-أوًًل 

 ٟم٦م سمٕمدة أؾمامء، ال:ًم٘مد قمرف يمت٤مب شمتٛم٦م اإلسم٤م

 تتؿة اإلباكة:- 1

أُم٤م سمٕمد، ومن٢من اًمِمنٞما اإلُمن٤مم اًمسنٕمٞمد »: وهبذا قمؼم قمٜمف اعم١مًمػ ٟمٗمسف، وم٘مد ىم٤مل 

ضمدَّ واضمتٝمد ذم شمٚمخنٞمص ُمنذا٥م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ قمبداًمرنـ سمـ حمٛمد اًمٗمقراين اعمروزي 

 ، وهتنذي٥م ُمسن٤مئٚمف، ورشمبٝمن٤م شمرشمٞمًبن٤م ملاإلُم٤مم أيب قمبداهلل حمٛمد سمنـ إدرينس اًمِمن٤مومٕمل 

يسبؼ إًمٞمف، ... ، وؾمٛمك اعمجٛمقع: يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م قمنـ ومنروع اًمدي٤مٟمن٦م، ... ، وم٠مًمٗمن٧م جمٛمققًمن٤م 

 خمتًٍما.، ن. اا(1)شقمغم شمرشمٞم٥م يمت٤مسمف، ؾمٛمٞمتف: شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م

 واذا يٕمٜمل أطمد أُمريـ:

 ف ؾمٛمك يمت٤مسمف اٙمذا ومٕماًل، سمدون زي٤مدة قمغم ذًمؽ.أٟمَّ  األمر األول:

سم٤مٟم٦م ًمِمٞمخف يم٤مُماًل: أراد آظمتّم٤مر ذم شمسٛمٞم٦م أٟمف عم٤م ذيمر اؾمؿ يمت٤مب اإل األمر الثاين:

 يمت٤مسمف ُمٕمتٛمًدا قمغم ذيمر شمسٛمٞم٦م يمت٤مب ؿمٞمخف.

، (4)، واسمنـ ظمٚمٙمن٤من(3)، واحلن٤مومظ اسمنـ يمثنػم(2)أسمق حمٛمد اًمٞمن٤مومٕمل ؾمامهوهبذا قؾت: 

 ، وهمػماؿ.(5)واًمزريمكم

 :التتؿة عذ اإلباكة- 2

 .(6)احل٤مومظ اسمـ يمثػم ؾمامهوهبذا 

                                                 
 شم٘مدم ذيمرا٤م ىمريب٤ًم.( 1)

 (.3/148يٜمٔمر: ُمرآة اجلٜم٤من )( 2)

 (.16/20يٜمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )( 3)

 (.4/220(، و)3/134يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 4)

 (.3/323): إقمالم يٜمٔمر( 5)

 (.446يمثػم، ص) ـسمٓيٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم، ( 6)
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 .(1)دياكةتتؿة اإلباكة يف عؾوم ال- 3

 .(2)تتؿة اإلباكة لػروع الدياكة- 4

 .(3)التتؿة- 5

 كسبته لؾؿتويل:-ثاكقًا 

اًمٙمت٤مب صم٤مسم٧م اًمٜمسب٦م ًمإلُم٤مم اعمتقزم، ومام ُمـ أطمد  نـ شمنرضمؿ ًمنف أو ًمِمنٞمخف اًمٗمنقراين 

ومل ، (5)، وىمند يمثنر اًمٜم٘من٤مل قمٜمنف ٟم٤مؾمنبلم إين٤مه ًمٚمٛمتنقزم(4)إٓ وذيمر اذا اًمٙمتن٤مب ُمٜمسنقسًم٤م إًمٞمنف

 اًمٕمٚمؿ يمت٤مب شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م ٕطمد همػم اعمتقزم. يٜمس٥م أطمد ُمـ أاؾ

 

                                                 
 .(102ص أيٛمـ احلريب، ) /شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م ، ًمٚمديمتقررؾم٤مًم٦م يٜمٔمر: ( 1)

 (.1/102رضمع اًمس٤مسمؼ )يٜمٔمر: اعم( 2)

 (.1/103يٜمٔمر: اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )( 3)

ـ شمرضمؿ ًمف، يم٤مسمـ ظمٚمٙم٤من ذم وومٞمن٤مت إقمٞمن٤من  ورد اىمؽمان اإلُم٤مم اعمتقزم سمٙمت٤مسمف قمٜمد يمثػم ( 4)

، واسمـ اًمّمالح ذم ـمب٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء (8/302، واسمـ إصمػم ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريا )(3/133إقمٞم٤من )

، واًمنذابل ذم اًمٕمنؼم ذم همنؼم (787ص إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )، واًمٜمقوي ذم هتذي٥م (2/772اًمِم٤مومٕمٞم٦م )

نن(18/264)و، (18/585وذم ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننبالء )، (2/338ُمننـ همننػم) ذم اًمننقاذم  ٗمدي، واًمّمَّ

، واسمنـ يمثنػم ذم اًمبداين٦م واًمٜمٝم٤مين٦م (1/146، وإؾمٜمقي ذم ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م )(18/138)سم٤مًمقومٞم٤مت 

، واسمنـ اًمٕمنامد احلٜمنبكم ذم ؿمنذرات (1/248(، واسمـ ىمن٤ميض ؿمنٝمب٦م ذم ـمب٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م )12/136)

 (، وهمػماؿ.1/1وطم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن )، (5/337اًمذا٥م )

اًمِمنننننرسمٞمٜمل ذم ُمٖمٜمنننل اعمحتنننن٤مج ، و(189احلّمنننٜمل ذم يمٗم٤ميننن٦م إظمٞمننن٤مر )ص  :ُمنننٜمٝمؿ (5)

 ، وهمػماؿ.(144ص ، واًمٜمقوي ذم هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )(1/426)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

أيمّٕ هتاب التتمٕ، َقّمتٌ العلمّٕ، َأثسٍ يف 

 هتب املريب.

 أمهقة الؽتاب:-أوًًل 

عمنـ أانؿ اًمٙمتن٥م ذم اعمنذا٥م  ششمتٛمن٦م اإلسم٤مٟمن٦م قمنـ أطمٙمن٤مم ومنروع اًمدي٤مٟمن٦م»إن يمت٤مب 

، وأؾمنٝمٚمٝم٤م قمبن٤مرة، وىمند ٟمن٤مل ٞماًم ٤م، وأطمسنٜمٝم٤م شم٘مسن٤م، وأيمثرا٤م وًٕمن اًمِم٤مومٕمل، وأقمٔمٛمٝم٤م ٟمٗمٕمً 

، شاعمجٛمنقع»طمٔم٤ًّم واومًرا ُمـ ااتامم أاؾ اًمٕمٚمؿ وـمٚمبتف: وم٘مد أيمثر اًمٜمقوي ُمنـ اًمٜم٘منؾ قمٜمنف ذم 

، شظمب٤مين٤م اًمزواين٤م»ل ذم ن، ويمذًمؽ أسمق قمبداهلل اًمزريمِمنشروض٦م اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم»وذم 

ويمنذًمؽ أسمنق حيٞمنك ، شيمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ذم طمؾ هم٤مين٦م آظمتّمن٤مر»ويمذًمؽ أسمق سمٙمر احلّمٜمل ذم 

رح اًمبٝمجن٦م ناًمٖمرر اًمبٝمٞم٦م ذم ؿم»، وذم شأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م»اًمسٜمٞمٙمل ذم 

حتٗمنن٦م »، واسمننـ طمجننر اهلٞمتٛمننل ذم شرح ُمننٜمٝم٩م اًمٓمننالبنومننتح اًمقانن٤مب سمِمنن»، وذم شاًمقردينن٦م

 .، وهمػماؿ ُمـ قمٚمامء اعمذا٥م اًمِم٤مومٕملشاعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج

تسمننؾ مل شم٘مننػ وم٤مئنندة اًمٙمتنن٤مب قمننغم اعمننذا٥م اًمِمنن٤مومٕمل ومحسنن٥م، و  سمٕمننض إمم شمٕمنندَّ

اعمبندع ذم »٘مد ىم٤مل اسمنـ ُمٗمٚمنح ُمنـ قمٚمنامء احلٜم٤مسمٚمن٦م ذم اعمذاا٥م إظمرى، يم٤معمذا٥م احلٜمبكم: وم

سمدأ اعم١مًمػ سمذًمؽ اىمتداء سم٤مٕئٛم٦م، ُمنٜمٝمؿ ذم سمداي٦م يمالُمف قمغم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة:  (1)شذح اعم٘مٜمع

ٕهنن٤م  :يـ سمٕمند اًمِمنٝم٤مدشملم اًمّمنالة، وٓ سمند هلن٤م ُمنـ اًمٓمٝمن٤مرةاًمِم٤مومٕمل، ٕن آيمد أريم٤من اًمد

روط، وانل شمٙمنقن سم٤معمن٤مء واًمنؽماب، واعمن٤مء انق إصنؾ، نرط ُمت٘مدم قمغم اعمِمننذط، واًمِم

وم٘منندُمقا٤م قمننغم اًمدٟمٞمقينن٦م، وىمنندُمقا رسمننع  :سمنن٤مُٕمقر اًمديٜمٞمنن٦م وسمنندءوا سمرسمننع اًمٕمبنن٤مدات ااتامُمنن٤مً 

رب وٟمحقمه٤م ن٤مُمالت واق إيمؾ واًمِمٕن ؾمب٥م اعمٕم :اعمٕم٤مُمالت قمغم اًمٜمٙم٤مح وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف

توري يستقي ومٞمف اًمٙمبػم واًمّمٖمػم، وؿمٝمقشمف ُم٘مدُم٦م قمغم ؿمٝمقة اًمٜمٙم٤مح، وىمدُمقا اًمٜمٙمن٤مح 

                                                 
 ٓسمننـ، اًمٗمننروعويٜمٔمننر أيًْمنن٤م: (، 1/20) ٤م  سمننـ ُمٗمٚمنح ٕيب إؾمننح ( اعمبندع ذم ذح اعم٘مٜمننع1)

 .(5/288) ، وُمٕمف شمّمحٞمح اًمٗمروع ًمٚمٛمرداويُمٗمٚمح
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وىمنقع ذًمنؽ ذم اًمٖم٤مًمن٥م إٟمنام انق سمٕمند اًمٗمنراغ ُمنـ ؿمنٝمقة  ٕنَّ : قمغم اجلٜم٤مي٤مت واعمخ٤مصنامت

 .-ناا. اًمبٓمـ واًمٗمرج، واذه ُمٜم٤مؾمب٦م طمسٜم٦م ذيمرا٤م اعمتقزم ذم شمتٛمتف

 ؿة الؽتاب العؾؿقة:قق-ثاكًقا 

 جغم ًمٜم٤م ىمٞمٛم٦م اذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:تشم

وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من ومْمنٚمف ذم شمروتنف، وُمنـ اعمٕمٚمنقم أن ذف اعم١مًمَّنػ  فضل مملػه:- 1

 وومْمٚمف ُمـ ذف وومْمؾ ُم١مًمِّٗمف.

ويمتنن٤مب اإلسم٤مٟمنن٦م ًمننف ُمٙم٤مٟمتننف وأمهٞمتننف ذم يمتنن٥م  عالقتــه الوثقؼــة بؽتــاب اإلباكــة:- 2

 ، وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من ذًمؽ أيًْم٤م.اعمذا٥م اًمِم٤مومٕمل

وم٢مٟمنف ونع ذم يمت٤مسمنف اًمٖمرائن٥م ُمنـ »وم٘مند ىمن٤مل اسمنـ ظمٚمٙمن٤من:  ابتؽار صريؼة مجعه:- 3

، وىمن٤مل اسمنـ ىمن٤ميض ؿمنٝمب٦م: (1)شاعمس٤مئؾ واًمقضمقه اًمٖمريب٦م اًمتل ٓ شمٙم٤مد شمقضمد ذم يمت٤مب همنػمه

هبذا واق ُمـ أىمدم اعمبتدئلم  ،وذيمر ذم ظمٓمب٦م اإلسم٤مٟم٦م أٟمف يبلم إصح ُمـ إىمقال واًمقضمقه»

 .(2)شإُمر

حننقا كثــرة الـــاقؾني عـــه: - 4 وم٘منند ٟم٘مننؾ قمٜمننف أهمٚمنن٥م اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ذم يمتننبٝمؿ، سمننؾ ورضمَّ

 اًمٗم٘مف إٓ وقمـ اعمتقزم ٟم٘مٚمقا ومٞمف.اب اظمتٞم٤مراشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وٓ يٙم٤مد رخٚمق سم٤مب ُمـ أسمق

 أثر الؽتاب يف ادذهب الشافعي:-ثالًثا 

ل ينتجغم ًمٜمن٤م قمنؼم ٟم٘منقل إن إصمر اًمب٤مًمغ اًمذي ؾمببف اذا اًمٙمت٤مب ذم اعمنذا٥م اًمِمن٤مومٕم

قمٜمف، سمؾ وشمرضمٞمح٤مهتؿ ٕىمقاًمف، وم٘مد أيمثر اإلُم٤مم اًمراومٕمل واإلُم٤مم اًمٜمقوي ُمـ ٦م اًمِم٤مومٕمٞميمب٤مر 

 ، ُمٜمٝم٤م:ذم ُمقاضع يمثػمة ت اإلُم٤مم اعمتقزم، وصقسمقا ىمقًمفذيمر شمرضمٞمح٤م

ُمن٤مم ويتٓمنر  إمم انذا اطمنتامل ُمنـ ىمن٤مل اإل...»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمراومٕمل ذم ومنتح اًمٕمزينز: 

ومنال  ،رط ظمنالفنومٗمنك صنح٦م اًمِمن ،قمغم ذط ٟمٗمك ظمٞمن٤مر اًمرؤين٦م ؿمٞمت٤مً  ضمٝم٦م أن ُمـ اؿمؽمى

سمننق ؾمننٕمد اعمتننقزم ذم أوهبننذا آطمننتامل أضمنن٤مب  ،ن يٙمننقن اننذا قمننغم ذًمننؽ اخلننالفأيٛمتٜمننع 

 .(3)شيمت٤مسمف

                                                 
 (.3/133يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من )( 1)

 (.1/249يٜمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م )( 2)

 (.8/193ومتح اًمٕمزيز )( 3)
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ًمق همسؾ اعمتقضني أقمْم٤مءه إٓ رضمٚمٞمنف وم٘منط ذم هننر  »...وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع : 

ف همسنؾ اًمنرضمٚملم: ئنوإٓ وم٤معمذا٥م أٟمف ٓ جيز ،هؤصح وضق ،ًمٚمٜمٞم٦م وم٢من يم٤من ذايمراً  ،وم٤مٟمٖمسٚمت٤م

إصنح   ،وىمن٤مل اًم٘من٤ميض طمسنلم ،واعمتقزم ،اٙمذا ذيمر اعمس٠مًم٦م اًمبٖمقي ،وومٞمف وضمف أٟمف جيزيف

 .(1)شواًمبٖمقي: واهلل أقمٚمؿ ،صح٦م وضقئف إذا مل شمٙمـ ًمف ٟمٞم٦م واعمخت٤مر ُم٤م ىم٤مًمف اعمتقزم

 ،رسمٕمنن٦م أوضمننفر طم٤مصننٚمف أنوأُمنن٤م آؾمننتٜمج٤مء سمٞمنند آدُمننل ومٗمٞمننف يمننالم ُمٜمتِمنن»...وىمنن٤مل: 

 .(2)شوسمف ىمٓمع اعمتقزم وآظمرون ،وٓ سمٞمد همػمه ،سمٞمده ف ٓئٓ جيز :اًمّمحٞمح

ومال يٜمت٘مؾ ُمـ قمْمق طمتك يٙمٛمؾ ـمٝم٤مرشمف حم٤مومٔمن٦م  ،واًمث٤مًم٨م جي٥م اًمؽمشمٞم٥م...»وىم٤مل: 

واًمروين٤مين  ،واذا اق إصح قمٜمد إصنح٤مب صنححف اعمتنقزم ،ف واضم٥موم٢مٟمَّ  ،قمغم اًمؽمشمٞم٥م

 .(3)شوص٤مطم٥م اًمٕمدة وآظمرون

إذا اؿمنتٝمر ذم اًمٓمنال  ًمٗمنظ ؾمنقى إًمٗمن٤مظ اًمثالصمن٦م »... روض٦م اًمٓمن٤مًمبلم : وىم٤مل ذم

اًمٍمحي٦م، يمحالل اهلل قمكم طمرام، أو أٟم٧م قمكم طمرام، أو احلنالل أو احلنؾ قمنكم طمنرام، ومٗمنل 

اًمتح٤مىمف سم٤مًمٍميح أوضمف، أصحٝم٤م: ٟمٕمؿ حلّمنقل اًمتٗمن٤ماؿ، وهمٚمبن٦م آؾمنتٕمامل، وهبنذا ىمٓمنع 

ًم٘م٤ميض طمسلم واعمتن٠مظمريـ. واًمثن٤مين: ٓ، ورضمحنف اًمبٖمقي، وقمٚمٞمف شمٜمٓمبؼ ومت٤موى اًم٘مٗم٤مل، وا

 .(4)ش اعمتقزم

وًمق ىم٤مل ٕضمٜمبنل: إن ؿمنت٧م ومزوضمتنل ـمن٤مًمؼ، وم٤مٕصنح أٟمنف ٓ يِمنؽمط ... »وىم٤مل: 

 .(5)شُمِمٞمتتف قمغم اًمٗمقر، وىمٞمؾ: يم٤مًمزوضم٦م، ورضمحف اعمتقزم

 

                                                 
 (.1/328اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )( 1)

 (.2/121اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )( 2)

 (.2/289اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )( 3)

 (.8/25روض٦م اًمٓم٤مًمبلم )( 4)

 (.8/157اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )( 5)
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 اعمبح٨م اًمث٤مين:

 مهًج املتُلْ َمضادز هتابٌ.

 وفيه أربعة مطالب.

 اعمٓمٚم٥م إول:

 املتُلْ يف هتابٌ.مهًج 

 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 مضطلخات املتُلْ يف هتابٌ.

 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 مضادز املتُلْ يف هتابٌ.

 

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

َصف الهطختني اخلطّتني، َعسض مناذج لكل 

 مهًما.



 ةِ اسِ رِ الدِ ِمِ سِ قِ                      تتمٕ اإلبانٕ                     

 

 اعمٓمٚم٥م إول:

 مهًج املتُلْ يف هتابٌ.

ٜمٝم٩م اإلُم٤مم اعمتنقزم يت ًمٚمجزء اًمذي أٟم٤م سمّمدد حت٘مٞم٘مف يتبلم زم سمٕمض ُمالُمح ُمُمـ ىمراء

واًمتنل ُمنـ أمهٝمن٤م: ؾمنٝمقًم٦م اًمٕمبن٤مرة، وإًمٞمنؽ سمٞمن٤من ُمن٤م اشمْمنح زم ُمنـ ذم يمت٤مب شمتٛمن٦م اإلسم٤مٟمن٦م، 

 :ُمٜمٝمجف ذم اذا اًمٙمت٤مب

شم٘مسٞمؿ اًمٙمت٤مب قمغم طمس٥م اًمٙمتن٥م اًمٗم٘مٝمٞمن٦م، صمنؿ ىمسنؿ اًمٙمتن٥م إمم أسمنقاب، صمنؿ  - 1

ديند ويمنؾ ومّمنؾ حينقي اًمٕم، وأطمٞم٤مًٟم٤م ي٘مسؿ اًمٙمت٤مب إمم ومّمقل، ىمسؿ إسمقاب إمم ومّمقل، 

ع قمغم اذه اعمس٤مئؾ شمٗمريٕم٤مت ُمٗمٞمدة: ىمد شمّمؾ إمم مخس ومنروع  ٦مُمـ اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وىمد يٗمرِّ

 أو أيمثر.

اًمٙمتن٤مب اًمٗم٘مٝمنل سمنذيمر ُمٕمٜمن٤مه اًمٚمٖمنقي واًمنمنقمل، وأطمٞم٤مًٟمنن٤م  يبندأ اإلُمن٤مم  - 2

ب، ًمٚمٖمنقي وم٘منط، صمنؿ ينذيمر قمندد اعمسن٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞمن٦م ذم اًمبن٤مرقمل وم٘منط، أو اني٘متٍم قمغم اًمِمن

 احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م. ومٞمٕمرض اعمس٠مًم٦م صمؿ

، وي٘منقم ذم سمٕمنض ي٠ميت سم٤مًمدًمٞمؾ ُمنـ يمتن٤مب اهلل شمٕمن٤ممم أو ُمنـ ؾمنٜم٦م رؾمنقًمف  - 3

إطمٞم٤من سمبٞم٤من ُمٕمٜمك أي٦م أو احلدي٨م، وىمد يذيمر ُمنـ أظمنرج احلندي٨م ُمنـ إئٛمن٦م، وينذيمر 

ٕملم أو إئٛمن٦م ت احلدي٨م أو أصم٤مر اًمتل وردت قمنـ اًمّمنح٤مسم٦م أو اًمتن٤مسم٤مآظمتالف ذم رواي

ـ أصننح٤مب اعمننذاا٥م اعمٜمنندصمرة، يم٤مًمٚمٞمنن٨م اسمننـ ؾمننٕمد، واًمٜمخٕمننل إرسمٕمنن٦م أو همننػماؿ ُمنن

 وإوزاقمل وأيب صمقر.

ىمد حيٙمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم احلندي٨م سمنام يٚمٞمنؼ سمنف ُمنـ طمٞمن٨م اًمّمنح٦م أو اًمْمنٕمػ، أو  - 4

اإلقمننالل سمنن٤مًمقىمػ أو اإلرؾمنن٤مل، وىمنند يسننتخدم صننٞمٖم٦م اًمتٛمننريض أو اًمتْمننٕمٞمػ ذم رواينن٦م 

 احلدي٨م، وٓ ي٘مّمد شمْمٕمٞمػ احلدي٨م.

ىمند يسنتدل ع ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمتل اٟمٕم٘مد اإلو٤مع قمٚمٞمٝم٤م، وأطمٞم٤مًٟمن٤م ٤ميذيمر اإلو - 5

 سم٤مًم٘مٞم٤مس.
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يننذيمر سمٕمننض أىمننقال اعمننذاا٥م إظمننرى ذم سمٕمننض اعمسنن٤مئؾ، ويٙمثننر ُمننـ أىمننقال  - 6

أصح٤مب اعمذا٥م احلٜمٗمل، وي٘مقم سمذيمر أدًمتٝمؿ واًمرد قمٚمٞمٝم٤م، وٓ يتٕمّم٥م ذم ٟم٘مدا٤م عمذابف، 

 سمؾ يٚمبس قمب٤مءة اإلٟمّم٤مف.

إطمٞمن٤من وم٤مئندة اخلنالف وصمٛمرشمنف،  ن٤م يٗمٞمند اًمٕم٤مُمنؾ سم٠مطمند  وىمد يذيمر ذم سمٕمنض - 7

 إىمقال قمٜمد اًمرضورة أو ٟمحقه.

إذا وضمد ذم اعمس٠مًم٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل ىمقٓن: سملم ذًمنؽ، وذيمنر أن انذا ذم اًم٘منديؿ،  - 8

 وذاك ذم اجلديد ُمـ ُمذا٥م اًمِم٤مومٕمل.

نح ُمنن٤م ينراه إرضمننح قمنغم طمسنن٥م  - 9 إذا شمٕمنددت أراء ذم اعمنذا٥م اًمِمنن٤مومٕمل رضمَّ

شمْم٤ما٤م، وومٝمؿ يٗمٝمٛمف، ُمٕمٚمناًل انذا اًمؽمضمنٞمح، وؾمن٤مرًدا إدًمن٦م قمٚمٞمنف: ؾمنقاء يم٤مٟمن٧م ريػم اُمٕم٤م

 ٟم٘مٚمٞم٦م أو قم٘مٚمٞم٦م، أو ىمٞم٤مؾًم٤م.

أطمٞم٤مًٟم٤م يذيمر سمٕمض اًم٘مقاقمد وإصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م، يمدًمٞمؾ قمنغم صنح٦م ُمن٤م ذان٥م  - 10

 إًمٞمف قمٜمد اٟمٕمدام اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم أو اًمٕم٘مكم.

 قي٦م اًمتل ىمد ختٗمك قمغم اًم٘م٤مرئ.يذيمر أطمٞم٤مًٟم٤م سمٕمض اعمٕم٤مين واعمٗمردات اًمٚمٖم - 11

، وًمنٞمس انذا وم٘منط ُمنٜمٝم٩م اعمتنقزم: سمنؾ شمنفىمد ؾمب٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم ؾمنٝمقًم٦م قمب٤مر - 12

 وطمسـ اًمؽمشمٞم٥م، واًمتسٚمسؾ اًمٗم٘مٝمل، وطمسـ قمرض اعمس٤مئؾ.

ىمنند يتٙمننرر ذيمننر ُمسنن٠مًم٦م ُمنن٤م: ومٞمحٞمننؾ إمم ُمقضننٕمٝم٤م ذم يمت٤مسمننف إُمنن٤م سم٤مًمسننبؼ أو  - 13

 اًمٚمحق .

ًمٗمّمننقل واعمسنن٤مئؾ شمنندل قمننغم سمٞمنن٤من ُمنن٤م وضننع قمٜمنن٤مويـ ًمٚمٙمتنن٥م وإسمننقاب وا - 14

 حتقيف.

 ىمد يبلم أطمٞم٤مًٟم٤م ؾمب٥م شمسٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب اًمٗم٘مٝمل سم٤مؾمٛمف، أو اًمب٤مب أو اًمٗمّمؾ. - 15
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 مضطلخات املتُلْ يف هتابٌ.

 ًم٘مد يمثرت ُمّمٓمٚمح٤مت اعمتقزم ذم اذا اًمٙمت٤مب، وُمـ اذه اعمّمٓمٚمح٤مت ُم٤م يكم:

س٤مئؾ اًمٕمٚمؿ اًمتل جيٛمٕمٝم٤م راسمط ُمِمؽمك، يمت٤مب يمذا: واًمٙمت٤مب يٕمٜمل سمف: اجل٤مُمع عم- 1

ُمث٤مل ذًمؽ: يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، وجيٛمع ومٞمف أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة وومّمقهل٤م، يمب٤مب أىمس٤مم اعمٞم٤مه، وسم٤مب 

 اًمٖمسؾ، وسم٤مب اًمقضقء، وهمػم ذًمؽ.

سمنن٤مب يمننذا: وي٘مّمنند سمننف اعمنندظمؾ اعمقصننؾ إمم ُمسنن٤مئؾ اًمٕمٚمننؿ ذم يمتنن٤مب واطمنند، - 2

 ويٜم٘مسؿ إمم ومّمقل، وىمد يٜم٘مسؿ إمم ُمس٤مئؾ.

 يمذا: واق أصٖمر ُمـ اًمب٤مب، ويٜم٘مسؿ إمم ُمس٤مئؾ، وومروع أطمٞم٤مًٟم٤م.ومّمؾ - 3

يِمتٛمؾ قمغم: ُمّمٓمٚمح ي٘مّمد سمف اعمتقزم يمؿ حيتقي اًمٙمت٤مب ُمـ أسمقاب، أو اًمب٤مب - 4

 ُمـ ومّمقل، وٟمحق ذًمؽ.

ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمٓمٚمح يستخدُمف طملم إرادشمف سمٞم٤من اعمٕمٜمك اًمٚمٖمنقي ٕؾمنامء اًمٙمتن٥م،  - 5

 وٟمحق ذًمؽ.

ريٕم٦م نف ًمبٞمن٤من شمٕمرينػ اًمبن٤مب أو اًمٗمّمنؾ ذم اًمِمنذم اًمنميٕم٦م: ُمّمٓمٚمح يسنتخدُم- 6

 اإلؾمالُمٞم٦م، وىمد رختٚمػ اًمتٕمريػ أطمٞم٤مًٟم٤م سملم اعمذاا٥م، ومٞمقضح ذًمؽ إن وضمد.

إصؾ: ُمّمٓمٚمح يريد سمف اًمندًمٞمؾ، ومٞم٘منقل ُمنثاًل: إصنؾ ذم انذا ُمن٤م روي قمنـ - 7

 ، أو ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، أو همػم ذًمؽ.اًمٜمبل 

ف سمٞم٤من إصنؾ اًمٗم٘مٝمنل اًمنذي جيٛمنع ىم٤مقمدة اذا اًمٗمّمؾ، واق ُمّمٓمٚمح ي٘مّمد سم- 8

 ُمس٤مئؾ اًمٗمّمؾ اًمقاطمد.

اًم٘مننقل اًم٘مننديؿ، أو اًم٘مننقل اجلدينند: ويٕمٜمننل سمنن٤مٕول سمٞمنن٤من اعمننذا٥م اًم٘مننديؿ - 10

 ًمٚمِم٤مومٕمل، وسم٤مًمث٤مين سمٞم٤من اعمذا٥م اجلديد.

 إوضمف: وي٘مّمد هب٤م أراء وآضمتٝم٤مدات اًمتل اؾمتٜمبٓمٝم٤م قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م.- 11

 ٤مومٕمل.ؿ أصح٤مب اعمذا٥م اًمِمَّ إصح٤مب، أو قمٜمدٟم٤م: وي٘مّمد هب- 12
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 اعمذا٥م، أو اًمّمحٞمح، أو إصح: ويٕمٜمنل سمنف اعمنذا٥م اًمنراضمح ُمنـ اعمنذا٥م- 13

 أو إوضمف اًمتل حيٙمٞمٝم٤م. اًمِم٤مومٕمل،

 اًمٔم٤مار: ي٘مّمد سمف ُم٤م ىمقي دًمٞمٚمف.- 14

 اعمِمٝمقر: ي٘مّمد سمف ُم٤م اؿمتٝمر قمـ أطمد  ـ يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ.- 15

 ّمٓمٚمح.ضم٤مز، أو جيقز: ي٘مّمد سمف صح٦م ُم٤م يّمدر سمف اذا اعم- 16

 ىمٞمؾ يمذا: وي٘مّمد سمف شمْمٕمٞمػ اًم٘مقل.- 17
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 مضادز املتُلْ يف هتابٌ.

: يمتن٤مب اهلل شمٕمن٤ممم،  ىمد اقمتٛمد ذم يمت٤مسمف قمغم اًمنقطمٞملماإلُم٤مم اعمتقزم سمداي٦م ٟمٜمقه إمم أنَّ 

اعمتٛمثٚمن٦م ذم اًمّمننح٤مح واًمسننٜمـ واعمسن٤مٟمٞمد، اننذا سمخنالف اعمّمننٜمٗم٤مت قمننـ  وؾمنٜم٦م ٟمبٞمننف 

 ُم٤م يكم: -ر نٓ احلّم - وهمػما٤م، وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل إئٛم٦م ذم اًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م

 اإلومّم٤مح، ٕيب قمكم اًمٓمؼمي.- 1

 إم، ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.- 2

 اإلُمالء، ًمف أيًْم٤م.- 3

 اًمتٚمخٞمص، ٓسمـ اًم٘م٤مص.- 4

 اجل٤مُمع اًمٙمبػم، ًمٚمٛمزين.- 5

 اجلزي٦م، ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.- 6

 و٤مع اًمٓمٝمقر، ًمف أيًْم٤م.- 7

 .اًمدي٤مت، ًمف أيًْم٤م- 8

 اًمسٜمـ ًمف أيًْم٤م، ُمـ رواي٦م طمرُمٚم٦م.- 9

 اًمسػم، ًمف أيًْم٤م.- 10

 ي.ذح خمتٍم اعمزين، ٕيب إؾمح٤م  اعمروز- 11

 اًمنموط، ًمإلُم٤مم طمرُمٚم٦م.- 12

 همري٥م احلدي٨م، ٕيب قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم.- 13

 اًمٗمروع اعمقًمدات، ٓسمـ احلداد.- 14

 خمتٍم اًمبقيٓمل.- 15

 خمتٍم اعمزين.- 16
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 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 َصف الهطختني اخلطّتني، َعسض مناذج لكل مهًما.

 صُز املخطُط:

 طمّمٚم٧م قمغم ٟمسختلم ُمـ اعمخٓمقط واقمتٛمدت قمٚمٞمٝمام ذم اًمتح٘مٞمؼ، ومه٤م :

، وم٘منف ؿمن٤مومٕمل (50ري٦م اعمحٗمقفمن٦م سمنرىمؿ )ن: ٟمسخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمّمالـسخة األوىل

٧م زء اًمراسمننع، وي٘مننع اجلننزء اًمننذي ىمٛمننذم اجلنن فتنن٘م٘مطم قمننريب ُم١مينند، وي٘مننع اًم٘مسننؿ اًمننذي

 ( ًمقطم٤ًم.63سمتح٘مٞم٘مف ذم  )

 ؾمؿ. 17×25ُم٘م٤مس اذا اجلزء: 

 ٟمقع اخلط: ٟمسا.

 ًمقن اعمداد: أؾمقد.

 ( ًمقطم٤ًم.235قمدد إًمقاح )

 ؾمٓمرًا. 22قمدد إؾمٓمر: 

 يمٚمٛم٦م. 13قمدد اًمٙمٚمامت ذم يمؾ ؾمٓمر: 

سمٛمتحنػ ـمنقب يمن٤ميب  : ٟمسخ٦م ُمٙمتب٦م اًمسنٚمٓم٤من أنند اًمث٤مًمن٨م الثاكقة الـسخة

ًم٘مسؿ اًمنذي طم٘م٘متنف ذم اجلنزء اخلن٤مُمس، واجلنزء وي٘مع ا رساي سمٛمديٜم٦م اؾمت٤مٟمبقل سمؽميمٞم٤م،

 ( ًمقطم٤ًم.60اًمذي ىمٛم٧م سمتح٘مٞم٘مف ُمٜمٝم٤م )

 ٟمقع اخلط: ٟمسا.

 ًمقن اعمداد: أؾمقد.

 ًمقح. 203قمدد إًمقاح: 

 ؾمٓمر. 21قمدد إؾمٓمر: 

 يمٚمٛم٦م. 11قمدد اًمٙمٚمامت ذم يمؾ ؾمٓمر: 

 واذه صقر ُمـ اذه اًمٜمسا:
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 اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م. اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًم٘مسؿ اعمح٘مؼ ُمـ ٟمسخ٦م دار
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 اًمّمٗمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مسؿ اعمح٘مؼ ُمـ ٟمسخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م.
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 اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اًم٘مسؿ اعمح٘مؼ ُمـ ٟمسخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م. 
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 اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اجلزء اعمراد حت٘مٞم٘مف ُمـ ٟمسخ٦م أند اًمث٤مًم٨م
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 .د اًمث٤مًم٨ماًمّمٗمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اجلزء اعمراد حت٘مٞم٘مف ُمـ ٟمسخ٦م أن

 



 

 

 :اً ثاكق
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[بسم اهلل الرمحن الرحيم]
(1)

 

 عشر الثاني(2)الباب
يف بيع
(3)

األصوه 
(4)

  

 اًمًٌٛمٚم٦م ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة سم٤مًمٜمص حمؾ اًمتح٘مٞمؼ، وإٟمام سمدأُت هب٤م شمٞمٛمٜم٤ًم وشمؼميم٤ًم.( 1)

، اًم٤ٌمب ًمٖم٦م: ُمدظمؾ اًمٌٞم٧م، وُم٤م يًد سمف اعمدظمؾ ُمنـ ظمِمن٥م وٟمحنقه، و ٛمنع قمنغم أسمنقاب( 2)

ب إؿمٞم٤مء، ضمٕمٚمٝم٤م أسمقاسم٤ًم ُمتٛمٞمزة. ب اًم٤ٌمب: قمٛمٚمف، وسمقَّ  واًمٗمٕمؾ ُمٜمف: اًمتٌقي٥م، ومٞم٘م٤مل: سمقَّ

 واًم٤ٌمب اصٓمالطم٤ًم: اؾمؿ جلٛمؾ خمتّم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ومّمقل وُم٤ًمئؾ هم٤مًم٤ًٌم.

 وىمٞمؾ: ُم٤م يدظمؾ ُمٜمف إمم اعم٘مّمقد ويتقصؾ سمف إمم آـمالع قمٚمٞمف.

، (1/6، اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اًمٗم٘منف )(1/75ط )ٞم، اعمٕمجؿ اًمقؾم(1/223يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

 (.1/328، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(1/31ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

اًمٌٞمع ًمٖم٦م: ُمّمدر سم٤مع يٌٞمٕمف سمٞمٕم٤ًم، وُمٌٞمٕم٤ًم: أقمٓم٤مه إي٤مه سمثٛمـ، وهق ُمـ إوداد ُمثؾ اًمنمناء، ( 3)

 .ُم٤مل سماملو ٛمع قمغم سمٞمقع، وهق ُم٘م٤مسمٚم٦م 

 .(1/69، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(1/79، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(8/23ًم٤ًمن اًمٕمرب ) يٜمٔمر:

 وذقم٤ًم: قم٘مد ُمٕم٤موو٦م ُم٤مًمٞم٦م يٗمٞمد ُمٚمؽ قملم أو ُمٜمٗمٕم٦م قمغم اًمت٠مسمٞمد ٓ قمغم وضمف اًم٘مرسم٦م.

، طم٤مؿمننٞم٦م ىمٚمٞمننق  (7/367، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(1/227ع قمننغم أسمننقاب اًمٗم٘مننف )اعمٓمٚمنن يٜمٔمننر:

 (.1/68، اًمتٕمريٗم٤مت )(5/271، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(6/271)

يٌٜمنك قمٚمٞمنف همنػمه، وأصنؾ اًمٌمنء، أؾم٤مؾمنف اًمن ي ي٘منقم إصقل ًمٖم٦م: مجع أصؾ، وهق ُم٤م ( 4)

ؾ اًمٌم: ضمٕمؾ ًمف أصاًل صم٤مسمت٤ًم يٌٜمك قمٚمٞمف.  قمٚمٞمف، وُمٜمِم١مه اًم ي يٜم٧ٌم ُمٜمف، وأصَّ

 (.1/22(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/32يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ) 

 وإصؾ ذم آصٓمالح : ُم٤م يتٗمرع قمٜمف همػمه، وًمف أيْم٤ًم قمدة ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م:

 اعمًتّمح٥م. -4اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م.    -3اًمدًمٞمؾ.   -2اًمراضمح.  -1

، (1/23، اإلطمٙمنننن٤مم ًممُمنننندي )(1/32، اإلهبنننن٤مج ذح اعمٜمٝمنننن٤مج )(1/45اًمتٕمريٗمنننن٤مت )يٜمٔمر:

 .(9ص ) ٥مر اسمـ احل٤مضمن، ذح اًمٕمْمد اإل ل قمغم خمتّم(1/32اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل )

ُم٤م يثٛمر ُمرة سمٕمند  واعمراد سم٤مٕصقل هٜم٤م: ُم٤م يتٌٕمف همػمه ذم دظمقًمف ذم اًمٕم٘مد، وىمٞمؾ: إؿمج٤مر ويمؾ

أظمرى، وىمٞمؾ: إصؾ يِمٛمؾ اًمٌٜم٤مء واًمِمجر، وىمٞمؾ: إرض واًمِمنجر واًمنثامر، وىمٞمنؾ: اًمٚمٗمنظ اعمتٜمن٤مول 

 واًمثٛمرة.  ،همػمه ذم قم٘مد اًمٌٞمع ؾمٌٕم٦م: إرض، واًمًٌت٤من، واًم٘مري٦م، واًمدار، واحلٞمقان، واًمِمجرة

، وُمنن٤م (3/28(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )12/346، اعمجٛمننقع )(5/112هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )يٜمٔمننر:  

 (.3/41، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(12/442، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(6/13طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )سمٕمده٤م، 
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وبيان وا يتبعوا
(1)

ون الفروع 
(2)

 

(3)

  :الفصل األول
يف بيع األشجار
(4)

 

 :/(5)وفيه ثالث عشزة مسألة 

 أي: سمٞم٤من طمٙمؿ إصقل، إذا سمٞمٕم٧م ومٞمام يٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم هل٤م، وومٞمام ٓ يٙمقن، وذم طمٙمؿ ذًمؽ.( 1)

وم٢مذا سمٞمٕم٧م إرض، وومٞمٝم٤م سمٜم٤مء وؿمجر، يم٤مٟمن٧م إرض أصنالً، واًمٌٜمن٤مء واًمِمنجر ومرقمن٤ًم، وإذا سمٞمٕمن٧م 

 طمده٤م يم٤مٟم٧م أصالً، واًمٗمرع هق اًمثٛمرة وٟمحقه٤م، ومل شمتٌٕمٝم٤م إرض اًمتل هل أصؾ.اًمِمجرة و

وُمن٤م سمٕمنده٤م،  (3/82ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) ،(12/246( اعمجٛمقع )5/374يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم)

 (.6/14طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )

اًمٗمروع: مجع ومرع، واًمٗمرع: ظمالف إصؾ، وهق اؾمؿ ًمٌمء يٌٜمك قمنغم همنػمه، واًمٗمنرع ُمن٤م ( 2)

أصٚمف وُمٜمف ىم٤مًمقا: ومرقم٧م ُمـ ه ا إصؾ ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرقم٦م، وشمٗمنرع ُمٜمنف يمن٤من ومرقمن٤ًم ًمنف، وشمٗمنرع يتٗمرع ُمـ 

 قمٚمٞمف، وشمرشم٥م قمٚمٞمف وسمٜمك قمٚمٞمف. واعمراد سمف هٜم٤م: ُم٤م يتٌع إصؾ ذم اًمٌٞمع وُم٤م ٓ يتٌٕمف.

، (1/21، اًمتٕمريٗمننن٤مت )(2/684جنننؿ اًمقؾمنننٞمط )، اعمٕم(1/23يٜمٔمننر: اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )

 (.12/346اعمجٛمقع )

قل: مجع ومّمؾ، وهق ًمٖم٦م: احل٤مضمز، واعم٤ًموم٦م سملم اًمِمٞمئلم، وهق أطمد أضمزاء اًمٙمتن٤مب، اًمٗمّم( 3)

ًٓ ُمتٛمٞمزة. ْٚم٧ٌم اًمِمنلء شمٗمّمٞمالً، ضمٕمٚمتف ومّمق  وي٘م٤مل: وَمّمَّ

 .(2/474، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(2/691يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 واصٓمالطم٤ًم: اؾمؿ جلٛمٚم٦م خمتّم٦م ُمـ اًم٤ٌمب ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ُم٤ًمئؾ هم٤مًم٤ًٌم. 

 (.1/31عمحت٤مج)يٜمٔمر:  ُمٖمٜمل ا

وهمنػمه، و ٛمنع ؿمنج٤مر ( إؿمج٤مر: مجع ؿمجرة، وهق ُمـ اًمٜم٤ٌمت ُم٤م ًمف ؾم٤مق صٚم٥م ي٘منقم سمنف يم٤م4ٕ)

 أيْم٤ًم قمغم ؿمجر، وؿمجػمات، وي٘م٤مل: أرض ؿمجراء: يمثػمة اًمِمجر، وشمِم٤مضمروا، شمٜم٤مزقمقا.

 .(139ص ، خمت٤مر اًمّمح٤مح )(1/325يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

ًتٕم٤مر ًمٚمٛمٗمٕمقل، ي٘م٤مل: شمٕمٚمٛمن٧م ُمًن٠مًم٦م، وشمًن٤مءًمقا، اعم٠ًمًم٦م: مجع ُم٤ًمئؾ، وهل ُمّمدر وشم( 5)

١ْمل: ُم٤م ي٠ًمل، واعم١ًمول: اعمٓمٚمقب. يٜمٔمر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم ) ًُّ ، خمتن٤مر (1/297ؾم٠مل سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، واًم

 (.1/411، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(119ص اًمّمح٤مح )

وذم آصٓمالح: اعم٤ًمئؾ: هل اعمٓم٤مًم٥م اًمتل يؼمهـ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ، ويٙمقن اًمٖمرض ُمنـ ذًمنؽ 

 .(1/323، اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف )(1/271تٕمريٗم٤مت )اًمًمٕمٚمؿ ُمٕمرومتٝم٤م. يٜمٔمر: ا

 /أ2
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[إحداها]

(1)
:  

 :(5)قز،  نننن(4)ٌ٘مٞمنننن٦ماًمتَّ  (3)رطنُمننننـ إٟمًنننن٤من سمِمنننن (2)ٌنننن٦مـمْ إذا سمنننن٤مع ؿمننننجرة رَ 

 ذم إؿمج٤مر اًمرـم٦ٌم، شمٌ٘مٞمتٝم٤م وأهن٤م ٓ شم٘مٓمع إٓ ًمٖمرض.  (6)ٕن اًمٕم٤مدة

 .[أطمده٤م]( ذم ث: 1)

ٌَنن٦م: اًمرـمنن٥م: اًمٚمننلمع اًمٜمنن٤مقمؿ، ظمننالف اًمٞمنن٤مسمس،2) ر ُمننـ اًمٕمِمنن٥م نوىمٞمننؾ: اعمرقمننك إظمْمنن ( َرـْم

ـَمن٥م: صمٛمنر اًمٜمخنؾ إذا ٓن وطمنال ىمٌنؾ أن يّمنػم  نرًا،  واًمِمجر، ي٘م٤مل: همّمـ رـمٞمن٥م: أي: ٟمن٤مقمؿ، واًمرُّ

 (.124(، خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص 1/351يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) واجلٛمع: أرـم٤مب، ورـم٤ٌمن.

 اًمنمط: ًمٖم٦م: اًمٕمالُم٦م، ؿم٤مرـمف قمغم يم ا، ذط قمٚمٞمف.( 3)

 وهق ُم٤م يقوع ًمٞمٚمتزم ذم سمٞمع أو ٟمحقه، و ٛمع قمغم أذاط وذائط.

: أي: ضمنن٤مءت [( ُمننـ ؾمننقرة حمٛمنند18ضمننزء ُمننـ )ينن٦م )]﴾  جئ حئ مئىئ وذم اًمتٜمزيننؾ اًمٕمزيننز  

 ٤مهت٤م، وذم اًمٗم٘مف: ُم٤م ٓ يتؿ اًمٌمء إٓ سمف وٓ يٙمقن داظماًل ذم طم٘مٞم٘متف.قمالُم

 .(1/126، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(1/479، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(141يٜمٔمر: خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص 

وقمٜمد إصقًمٞملم: ُم٤م يم٤من قمدُمف خماًل سمحٙمٛم٦م اًم٥ًٌم، أو ُم٤م ٓ يقضمد اعمِمنروط ُمع قمدُمنف، وٓ 

، (1/11، إرؿمنن٤مد اًمٗمحننقل )(1/175ٙمنن٤مم ًممُمنندي )يٚمننزم أن يقضمنند قمٜمنند وضمننقده. يٜمٔمننر: اإلطم

 .(1/41قل اًمٗم٘مف )ص، اًمٚمٛمع ذم أ(2/29اعمًتّمٗمك )

 طم٤مهل٤م. أي: أٟمَّف سم٤مع ؿمجرة رـم٦ٌم وذط قمغم اعمِمؽمي شمريمٝم٤م قمغم( 4)

اجلقاز ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ : ضم٤مز ضَمْقزا، وضمقازًا، ىمٌؾ وٟمٗم ، وأضمزت اًمٕم٘مند وهمنػمه: ضمٕمٚمتنف ( 5)

 .(1/146، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(٤ٌ1/114مح اعمٜمػم )ضمٕمٚمتف ضم٤مئزًا ٟم٤موم ًا. يٜمٔمر: اعمّم

وذم اإلصٓمالح: اجل٤مئز، وهق اعم٤ٌمح، وقمرومف إصقًمٞمقن سم٠مٟمف: ُم٤م ظمنػمَّ اًمِمن٤مرع ومٞمنف سمنلم اًمٗمٕمنؾ 

 واًمؽمك، وٓ ُمدح وٓ ذم قمغم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك.

، ذح اًمٕمْمند )ص (1/222)ذم أصنقل اًمٗم٘منف، اًمٌحر اعمحنٞمط (1/251يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت )

 .(47ص أصقل اًمٗم٘مف )، اًمقضمٞمز ذم(74

اًمٕم٤مدة: شمٙمرير اًمٌمء دائاًم أو هم٤مًم٤ًٌم قمنغم هنن٩م واطمند سمنال قمالىمن٦م قم٘مٚمٞمن٦م، وىمٞمنؾ: ُمن٤م اؾمنتٛمر ( 6)

اًمٜم٤مس قمٚمٞمف قمغم طمٙمؿ اعمٕم٘مقل وقم٤مدوا إًمٞمف ُمنرة سمٕمند أظمنرى، ودمٛمنع قمنغم قمن٤مدات وقمقائند، وؾمنٛمٞم٧م 

 سم ًمؽ ٕنَّ ص٤مطمٌٝم٤م يرضمع إًمٞمٝم٤م ُمرة سمٕمد أظمرى.
= 

حكمممممممممممممي  ٗممممممممممممم    

بمممٛ ِطالشمممحاٚ الاَّ

أٔ   شاط التبقٗٛ

 القط  أٔ وطمقّا
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وقمروىمٝمن٤م اًمتنل ذم  ،وإن سم٤مقمٝم٤م سمنمط اًم٘مٓمع،  قز، وي٘مٓمٕمٝم٤م قمنـ وضمنف إرض

ٙمقن اًمٕمروق داظمٚمن٦م شمو ،رط اًم٘مٚمع  قزنوم٢من سم٤مقمٝم٤م سمِم ،ٙمقن داظمٚم٦م ذم اًمٌٞمعشمإرض ٓ 

 ٚمِمجرة. : ٕهن٤م شم٤مسمٕم٦م ًم٦مذم اًمٌٞمع ُمع يمقهن٤م جمٝمقًم

 نقز  (3) [الومن]ل اإلـمالق شمٌ٘مٞمتٝم٤م، ن، وي٘متْم(2)، يّمح اًمٕم٘مد(1)وإن سم٤مقمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .(5) [اًم٘مٚمع]  (4)أن يٙمٚمٗمف ًمٚم٤ٌمئع

                                                          

=
ٛمٕمٜمك واطمند، واًمٕمنرف: ُمن٤م أًمٗمنف اعمجتٛمنع واقمتن٤مده  وؾمن٤مر قمٚمٞمنف ذم وىمٞمؾ: إن اًمٕم٤مدة واًمٕمرف سم

، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط (2/436، اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )(9/71طمٞم٤مشمف ُمـ ىمقل أو ومٕمنؾ. يٜمٔمنر: شمن٤مج اًمٕمنروس )

 .(193-188، اًمتٕمريٗم٤مت )(2/635)

 .ٓمٚمؼ ًمٖم٦م: ُم٤م يدل قمغم واطمد همػم ُمٕملما. واعم( سم٠من مل يِمؽمط ىمٚمٕم٤ًم، وٓ ىمٓمٕم٤ًم، وٓ اسم٘م٤مءً 1)

 (.1/282يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت )

، (3/5طمٙمن٤مم ًممُمندي )اإل واصٓمالطم٤ًم: اًمٚمٗمظ اًمندال قمنغم ُمندًمقل ؿمن٤مئع ذم ضمٜمًنف. يٜمٔمنر: 

 .(3/63، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(3/3اًمٌحر اعمحٞمط )

اًمٕم٘مد: ًمٖم٦م اًمِمد، واًمتقصمٞمنؼ، وأصنٚمف رسمنط اًمٌمنء سم٤مًمٌمنء، ومٞم٘من٤مل: قم٘مند احلٌنؾ، واًمٌٞمنع، ( 2)

ص ، خمت٤مر اًمّمنح٤مح )(3/175ف، واجلٛمع: قم٘مقد. يٜمٔمر: اًمّمح٤مح )واًمٕمٝمد، وقَمَ٘مْدشمف: سمٛمٕمٜمك: قم٤مهدشم

 (.2/421، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(186

 واصٓمالطم٤ًم: رسمط أضمزاء اًمتٍمف سم٤مإل ٤مب واًم٘مٌقل ذقم٤ًم.

 (.1/196، اًمتٕمريٗم٤مت )(1/428اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف )يٜمٔمر: 

 .[ٓو]: م( ذم 3)

أُمننرًا ذا  ُمنرًا أو ضمٌنف قمٚمٞمنف، وومنرض قمٚمٞمنفٗمننف أاًمتٙمٚمٞمنػ ًمٖمن٦م: إُمنر واإل ن٤مب، ي٘من٤مل: يمٚم( 4)

، خمتن٤مر (2/795ُمِم٘م٦م، واًمتٙمٚمٞمػ سم٤مُٕمر: ومروف قمغم ُمـ يًتٓمٞمع أن ي٘مقم سمف. يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 .(242ص اًمّمح٤مح )

واصٓمالطم٤ًم: إرادة اعمٙمٚمعػ ُمـ اعمٙمٚمَّػ ومٕمؾ ُم٤م يِمؼ قمٚمٞمف، وىمٞمؾ: هنق إًمنزام ومٞمنف يمٚمٗمن٦م، وىمٞمنؾ: 

 ُمتث٤مل ًممُمر.اإلشمٞم٤من سم٤معم٠مُمقر قمغم وضمف اإل

 (.1/157، اإلهب٤مج )(1/274اًمٌحر اعمحٞمط )، (1/192يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت )

 .[اًم٘مٓمع]( ذم ث: 5)

نف  وُم٘مت٣م إـمالق اًمٕم٘مد: اًمتٌ٘مٞم٦م، ومال يٙمٚمػ اعمِمؽمي ىمٓمٕم٤ًم، وٓ ىمٚمٕم٤ًم، وإن يم٤من اًم٘مٚمع أقمنؿ ٕٟمَّ

نف ومّمنؾ اًمنٌٕمض قمنـ اًمنٌٕمض. اعمّمن٤ٌمح اعم ، 2/528ٜمنػم )اٟمتزاع اًمِمنل ُمـ أصٚمف، واًم٘مٓمع أظمص، ٕٟمَّ

513.) 
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 .(1)ٛمؾ قمغم اًمٕم٤مدة، واًمٕم٤مدة شمٌ٘مٞمٝم٤م، ٓ إمم هم٤مي٦مُمٓمٚمؼ اًمٕم٘مقد ُي  ٕنَّ 

ٕن اؾمنؿ دظمؾ ذم اًمٕم٘مدأهمّم٤مهن٤م سمنال ظمنالف:  ،اًمِمجرة (3) [سم٤مع]إذا  :(2)أحدمها

 .اًمِمجرة يتٜم٤مول إهمّم٤من

 .(4)ّمػم شمٌٕم٤مً شم٘مّمد ذم اًمٕم٤مدة أظمُ ه٤م وسمٞمُٕمٝم٤م ومتوم٢من يم٤مٟم٧م ٓ  ،وم٠مُم٤م إوراق

، اعمجٛمننقع (3/549، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(9/38يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز سمِمنننرح اًمننقضمٞمز )( 1)

، طم٤مؿمنٞمت٤م ىمٚمٞمنق  وقمٛمنػمة (36، 3/35، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(2/121، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(22، 11/19)

(2/284 ،285). 

 سمنمنط يم٤من نإو ،٤مً وي٤مسمً رـم٤ٌمً  ُمٓمٚم٘م٤مً  ضم٤مز اًم٘مٓمع سمنمط يم٤من نْ إ اًمِمجر ومٌٞمع»ىم٤مل ذم اعمجٛمقع: 

ٓ  نقز سمٞمنع اًمٜمخٚمن٦م واًمٗمجنؾ سمنمنط  :اًمّمنٞمٛمري وىمن٤مل أيْمن٤مً  اجلقاز لني٘متْم يمثريـإ وم٤مـمالق اًم٘مٚمع

 وأـمٚمننؼاًم٘مٚمننع: ٕن أؾمننٗمٚمٝم٤م هم٤مئنن٥م، وٓ ينندظمؾ قمٜمنند  ذط اًم٘مٓمننع: سمننؾ شم٘مٓمننع قمننـ وضمننف إرض، 

 ؾو ٕمنن اًم٘مٚمننع ذط سمجننقاز حسَّ  وهمننػمه واًمٞمنن٤مسمس اًمرـمنن٥م سمننلم شمٗمّمننٞمؾ همننػم ُمننـ ذًمننؽ اًمّمننٞمٛمري

 ش.شمٌٕم٤مً  اعمجٝمقل

 إسم٘منن٤مء وضمنن٥م إسم٘منن٤مءً  وٓ ىمٚمٕمنن٤مً  وٓ ،ىمٓمٕمنن٤مً  رطنيِمنن مل سمنن٠من أـمٚمننؼ وإن »وىمنن٤مل ذم أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م:

 ش.اًمنمط اشمٌع إسم٘م٤مءً  أو ىمٚمٕم٤مً  أو ىمٓمٕم٤مً  ذط وإن ،اًمٞم٤مسمس ٓ اًمرـم٥م اًمِمجر

 أي: اًمٗمرع إول ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم.( 2)

 .[ىمٞمؾ]( ذم ث: 3)

زاء اًمِمنننجرة، وُمنننـ ُمًنننامه٤م، ومننن٢مذا يمننن٤من اًمٖمّمنننـ ٕن إهمّمننن٤من وإوراق ُمنننـ أضمننن( 4)

٦ٌَم، ومال ظمنالف قمٜمند قمٚمنامء اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ذم دظمنقل اًمٖمّمنـ ذم اًمٌٞمنع، وإذا يمن٤من اًمٖمّمنـ  رـم٤ًٌمواًمِمجرة َرـْم

 ي٤مسم٤ًًم  واًمِمجرة رـم٦ٌم، وم٤معمِمٝمقر: أٟمَّف ٓ يدظمؾ: ٕنَّ اًمٕم٤مدة ذم اًمٖمّمـ اًمٞم٤مسمس اًم٘مٓمع يم٤مًمثٛمرة.

 ومتدظمؾ ذم اًمٌٞمع شمٌٕم٤ًم ًمٚمِمجرة. وإوراق إذا يم٤مٟم٧م همػم ُم٘مّمقدة سمٛمٗمرده٤م،

سمٞمٕمن٧م، دظمٚمن٧م أوراىمٝمن٤م حتن٧م اًمٌٞمنع:  ذاٜمك أوراىمٝم٤م، ومن٢مٕميمؾ ؿمجرة ٓ شم»ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م: 

٤م ٓ شمٕمد ُمًت٘مٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م، ومٚمٞمٕمت٘مد يمقهن٤م شم٤مسمٕم٦م...ٓ ظمالف ذم ذًمؽ  ش.ٕهنَّ

اًمٖمّمنـ وم٢مذا سم٤مع اًمِمجرة ُمٓمٚم٘م٤ًم، دظمٚم٧م إهمّم٤من : ًمٙمـ ٓ يدظمؾ »وىم٤مل ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: 

 ش.اًمٞم٤مسمس ذم سمٞمع اًمِمجرة اًمرـم٦ٌم: ٕنَّ اًمٕم٤مدة ىمٓمٕمف يم٤مًمثامر

 .شويتٛمؾ أن يدظمؾ يم٤مًمّمقف قمغم اًمٖمٜمؿ، وشمدظمؾ اًمٕمروق وإوراق»وىم٤مل ذم اًمتٝم ي٥م: 

، ُمٜمٝمن٤مج (11/22، اعمجٛمنقع )(3/549اًمٓمن٤مًمٌلم ) ، روون٦م(5/114يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )

، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (135، 4/134اعمحتنن٤مج ) ، هن٤مينن٦م(3/53، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(1/126اًمٓمنن٤مًمٌلم )

(3/196.) 

حكممممممممممي   ممممممممممٕه 

األغصمماُ ٔالممٕ    

 يف  ٗ  الشحا.
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 ٓ؟ وع اًمِمجرة أٌتوهؾ ي ،ورق اًمتقت (1) [٠مُم٤موم]

 .(3)، يمام ذم ؾم٤مئر إؿمج٤مرعُ ٌَ تْ يَ  (2)إن يم٤من اعمٌٞمع ذم زُم٤من اخلريػ

 :، اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م(4)وإن يم٤من ذم زُم٤من اًمرسمٞمع

 ،وإوراق ٕن اؾمؿ اًمِمجرة إذا أـمٚمنؼ يتٜمن٤مول إهمّمن٤من :عيتٌومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: 

 .(5)سمدًمٞمؾ ؾم٤مئر إؿمج٤مر

 .[أُم٤مو]: م( ذم 1)

ديًنٛمؼم، وهنق  21ؾمنٌتٛمؼم إمم 21اخلريػ: هنق أطمند ومّمنقل اًمًنٜم٦م إرسمٕمن٦م، يٌندأ ُمنـ ( 2)

 يٕم٘م٥م ومّمؾ اًمّمٞمػ، ؾمامه اًمٜم٤مس ظمريٗم٤ًم ٕن اًمثامر ختؽمف: أي: شم٘مٓمع ذم همػم وىم٧م اًمرسمٞمع.

 (.1/256، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(73ص ح٤مح )، خمت٤مر اًمّم(1/718يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

ٓ ظمالف ذم ذًمنؽ سمنلم وم٘مٝمن٤مء اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، طمٞمن٨م إن ورق اًمتنقت يتٌنع اًمِمنجرة ذم اًمٌٞمنع، ( 3)

 ويٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي إذا يم٤من اًمٌٞمع ذم وىم٧م اخلريػ: أي: ذم همػم وىم٧م اًمرسمٞمع.

 وضمٕمنؾ اًمٌٖمنقي واًمراومٕمنل وهمػمحمن٤م حمنؾ اخلنالف ومنٞمام إذا يمن٤من ذم :»...ىم٤مل ذم اعمجٛمنقع 

أوان اًمرسمٞمع، أُم٤م ذم همػمه وم٤مًمٙمؾ ًمٚمٛمِمؽمي سمنال ظمنالف قمنغم ُمن٤م سح سمنف صن٤مطم٥م اًمتتٛمن٦م، يمًن٤مئر 

 ش.إوراق

، (2/121، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(49، 11/84، اعمجٛمنننقع )(5/115يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦ماعمٓمٚم٥م )

، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/35، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(1/126اًمٓمنن٤مًمٌلم ) ، ُمٜمٝمنن٤مج(3/549روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )

 (.1/198اج اًمقه٤مج )، اًمن(4/135)

اًمرسمٞمع: أطمد ومّمقل اًمًٜم٦م إرسمٕم٦م سمنلم اًمِمنت٤مء واًمّمنٞمػ، واًمرسمٞمنع قمٜمند اًمٕمنرب رسمٞمٕمن٤من: ( 4)

رسمٞمع اًمِمٝمقر، وهق ؿمٝمران سمٕمند ؿمنٝمر صنٗمر، ورسمٞمنع إزُمٜمن٦م رسمٞمٕمن٤من: اًمن ي ين٠من ومٞمنف اًمٜمَّنْقُر واًمٙمٛمن٠مُة،  

 ٞمف، وسمف يٜم٧ٌم اًمرسمٞمع.واًم ي شمدرك ومٞمف اًمثامر، وؾمٛمتف اًمٕمرب رسمٞمٕم٤ًم: ٕن أول اعمٓمر يٙمقن وم

 (.1/256، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(97ص ، خمت٤مر اًمّمح٤مح )(1/718يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

 ظمرضمن٧م وىمند ،اًمرسمٞمع ذم سمٞمٕم٧م إذا -اًمتقت-اًمٗمرص٤مد ؿمجرة أنَّ  إٓ »ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز: ( 5)

 ؾمنن٤مئر ذم ويمننام اًمرسمٞمننع وىمنن٧م همننػم ذم يمننام شمنندظمؾ أصننحٝمام وضمٝمنن٤من، اًمٌٞمننع حتنن٧م دظمقهلنن٤م ومٗمننك أوراىمٝمنن٤م

 ...ش.ؿمج٤مرإ

 إمم اظمتٞمنن٤مر اًمِمننٞم  ش اًمٌٞمنن٤من»وٟمًننٌف اإلُمنن٤مم إمم اجلامهننػم. وصنن٤مطم٥م »...ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع: 

أ  طم٤مُمنند، وىمنن٤مل ذم اًمتٝمنن ي٥م: إٟمننف اعمنن ه٥م، وهننق إصننح قمٜمنند اًمٖمننزازم واًمراومٕمننل واًم٘منن٤م  طمًننلم 

 ش.ٕٟمف ورق، وم٠مؿمٌف ؾم٤مئر إوراق  :وهمػمهؿ

جرة اًمٗمرص٤مد إذا سمٞمٕم٧م ذم اًمرسمٞمع، وىمند ظمرضمن٧م أوراىمٝمن٤م، إٓ أنَّ ؿم»لم: ٌوىم٤مل ذم روو٦م اًمٓم٤مًم

 ش.ومٗمل دظمقهل٤م وضمٝم٤من، أصحٝمام: اًمدظمقل يمٖمػم  وىم٧م اًمرسمٞمع
= 
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ومٞمننف ُمٜمٗمٕمنن٦م  ٛمننرة: ٕنَّ ثوُمننـ أصننح٤مسمٜم٤م ُمننـ ىمنن٤مل: ورق اًمتننقت  ننري جمننرى اًم

٤مهرة، وإن مل ٔمٛمرة اًمثٗمتح اًمقرق، ومٝمق يم٤مًمشموم٢من يم٤من ىمد  ،اد اًمِمجرة ٕضمٚمٝم٤مرُم٘مّمقدة، شم

 .(3()2)ػم٠مسمِ ىمٌؾ اًمتَّ  (1)عِ ٚمْ ٗمتح، ومٝمق يم٤مًمٓمَّ شميٙمـ ىمد 

                                                          

=
، اعمجٛمنقع (3/549، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(9/82، ومتح اًمٕمزيز )(5/115يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

أؾمنٜمك  ،(4/135، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )(3/53، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(1/126، ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم )(11/49)

 (.1/198، اًمناج اًمقه٤مج )(2/121اعمٓم٤مًم٥م )

ٌَ٘م٤من( 1) د، رَ ، واًمٓمَّ دؾ سمٞمٜمٝمام ُمٜمٔمقٛمْ ، واحلَ اًمٓمَّْٚمُع: ُمـ اًمٜمخٚم٦م رء خيرج يم٠مٟمَّف َٟمْٕمالن ُُمْٓم ف حُمندَّ

 أو هق اإلهْمريض اًم ي يٜمِمؼ قمٜمف اًمٙم٤مومقر، وهق أول ُم٤م يرى ُمـ قم ق اًمٜمخٚم٦م وصمٛمرهت٤م.

يِمٌف اًمٙمقز يٜمٗم  قمـ طم٥م ُمٜمٔمقد ومٞمنف ُمن٤مدة إظمّمن٤مب  واًمٓمٚمع ُمـ ذيمر اًمٜمخؾ اًمٗمح٤مل: همالف

 اًمٜمخٚم٦م، واعم٘مّمقد ُمـ ـمٚمٕمٝم٤م اًمُٙمّش، وهق ُم٤م يٚم٘مح سمف اإلٟم٤مث.

، (21/449شمنن٤مج اًمٕمننروس ) ،(4/2691ًمًنن٤من اًمٕمننرب ) ،(1/744يٜمٔمننر: اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )

 (.3/37(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )166، خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص (2/562اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

٘مٞمح: وأسمَّر ٟمخٚمف: ًم٘محف وأصٚمحف، وهق شمِم٘مٞمؼ ـمٚمع اإلٟم٤مث وذر ـمٚمنع اًمن يمقر اًمت٠مسمػم: اًمتٚم( 2)

٤مل ذم وقم٤مء اًمٓمٚمع.  ومٞمف ًمٞمجكء رـمٌٝم٤م أضمقد مم٤م مل ي١مسمر، أو هق دس ؿمٛمراخ اًمُٗمحَّ

، ُمٖمٜمننل (1، خمتنن٤مر اًمّمننح٤مح )ص (1/2، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )(7/96يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس ) 

 (.3/37اعمحت٤مج )

إؾمح٤مق اعمروزي، اًم ي ىم٤مل: إوراُق اًم٤ٌمدي٦م يمن٤مًمثامر اًمٔمن٤مهرة،  وه ا اًم٘مقل يٜم٥ًم إمم أ ( 3)

وم٢من يم٤من ىمد فمٝمر ُمـ إوراق رء أو شمٗمتح ومٝمق ًمٚم٤ٌمئع وٓ يندظمؾ ذم سمٞمنع اًمِمنجر، وإن عمنـ ئمٝمنر أو مل 

 يتٗمتح، ومٝمق ًمٚمٛمِمؽمي ويتٌع اًمِمجرة.

، (9/38ومننتح اًمٕمزيننز )، (5/115( هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )337، 5/336يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 (.4/135، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(3/35، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(11/48اعمجٛمقع )

نف إذا يمن٤من ؿمن٤مُمٞم٤ًم ي٘مّمند صمٛمنره دون ورىمنف، يمن٤مًمتقت  وهٜم٤مك وضمنف صم٤مًمن٨م ضمنزم سمنف اعمن٤موردي: أٟمَّ

نف ٓ يٓمٕمنؿ ورىمن٦م ًمٚمندود واعم٘مّمنقد صمٛمننره دون ورىمنف،  ومٝمن ا ورىمنف يمنقرق ؾمن٤مئر إؿمننج٤مر، إمحنر، وم٢مٟمَّ

إسمٞمض اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمقرق ًمٓمٕمٛمف اًمدود ومٞمتجنف ٔمٝمقر ورىمف، أُم٤م اًمتقت ويٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي وٓ اقمت٤ٌمر سم

 ومٞمف اخلالف.

 (.11/49، اعمجٛمق ع)(337، 5/336يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )
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وىمٞمنؾ: إهنن٤م  ،ٕمٝمن٤م ورىمٝمن٤متٌعم ه٥م أهن٤م يم٤ًمئر إؿمج٤مر، ي٤موم ،(1)ِؼ ٌْ وأُم٤م ؿمجرة اًمٜمَّ 

 .(2)يم٤مًمتقت: ٕن ذم ورىمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة، وهل أن شمٖمًؾ هب٤م اًمرأس

ذم  (4)ٝم٤مؾُمنرِ ُمٖمْ  ُؾ ، ومٝمنؾ يندظُم رط اًمتٌ٘مٞمن٦م أو ُمٓمٚم٘من٤مً ن: إذا سم٤مع اًمِمنجرة سمِمن(3)الثاين

 : وجهانم ٓ؟ ومٞمف اًمٌٞمع أ

ْدري٦م ىمٚمٞمٚم٦م اإلرشمٗم٤مع أهمّم٤مهن٤م ُُمْٚمنٌس، سمنٞمض اًمٚمنقن، وحتٛمنؾ ( 1) ًع ٌُْؼ: ؿمجرة ُمـ اًمٗمّمٞمٚم٦م اًم اًمٜمَّ

 ؾ، وخيٚمط ورىمف ُمع اعم٤مء ويًتٕمٛمؾ ذم اًمتٜمٔمٞمػ.أوراىم٤ًم ُمت٤ٌمدًم٦م ُمٚم٤ًمء، وصمٛمرهت٤م طمٚمقة شم١ميم

در. ًع ْدر: ؿمجر اًمٜمٌؼ، واًمٜمٌؼ: صمٛمرة اًم ًع  واًم

، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط (925، 1/425، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )(3/1971يٜمٔمننر: ًمًنن٤من اًمٕمننرب )

، ُمٕمجنننؿ ًمٖمننن٦م اًمٗم٘مٝمننن٤مء (268، 123، خمتننن٤مر اًمّمنننح٤مح )(1/271، اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )(2/898)

(1/243). 

 ٕمٞم٦م ذم ورق ؿمجرة اًمٜمٌؼ، هؾ يتٌٕمٝم٤م ذم اًمٌٞمع، أو ٓ؟ وذًمؽ قمغم ىمقًملم:اظمتٚمػ اًمِم٤موم( 2)

ؼ: ومٞمتٌٕمٝمن٤م ورىمٝمن٤م ذم اًمٌٞمنع يمًن٤مئر إؿمنج٤مر وشمٙمنقن ًمٚمٛمِمنؽمي، ٌنإول: إذا سمٞمٕم٧م ؿمجرة اًمٜم

 ش.اعم ه٥م»وه ا هق اًم٘مقل اًمراضمح 

ورىمٝمن٤م اًمث٤مين: أن ؿمجرة اًمٜمٌؼ يمن٤مًمتقت إذا سمٞمٕمن٧م: ٓ يتٌٕمٝمن٤م ورىمٝمن٤م: سمنؾ يٌ٘منك ًمٚمٌن٤مئع، ٕن ذم 

ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة يٖمًؾ هب٤م اًمرأس، ىم٤مل اسمـ اًمرومٕم٦م: وهن ا يٜمٌٖمنل أن يٙمنقن هنق إصنح ذم سمالدٟمن٤م: ٕٟمنف 

 ُم٘مّمقد سم٤مًمثٛمرة، وًمف ـمقاطملم ُمٕمدة ًمٓمحٜمف، وُمقوع ي٤ٌمع ومٞمف سم٠مسمٚمغ صمٛمـ ًمٙمثرشمف.

 وٟمقىمش ه ا اًم٘مقل سمام يكم:

وهمػمه ذم اعمٕمٜمنك  أن ورق اًمٜمٌؼ خيتٚمػ قمـ ورق اًمتقت، وطمٞم٨م إنَّ ُمٜمٗمٕم٦م همًؾ اًمرأس شم٤مومٝم٦م،

٤م شمٖمًؾ هب٤م وسمٖمػمه٤م يم٤مخِلْٓمٛمكع واًمٓملم، سمخالف ورق اًمٗمرص٤مد، وم٢مٟمف يمؾ ُم٘مّمقده.  يِم٤مريمٝم٤م، وم٢مهنَّ

، ُمٖمٜمنل (3/549،  روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(52، 11/49اعمجٛمقع ) (،9/38يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز )

 .(2/284، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )(3/196، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(3/35اعمحت٤مج )

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم.أي: ( 3)

اعمَْٖمننِرس: سمٙمًنننر اًمننراء، ُمننـ همننرس اًمِمننجر: أي: أصمٌتننف ذم إرض، واعمٖمننرس ُمقوننع ( 4)

 ُمـ إرض، وُم٤م يٛمتد إًمٞمف قمروىمٝم٤م، وىمٞمؾ: هق حمؾ همرس اًمِمجر. ؾم٤مُمتٝم٤ماًمَٖمْرس، وهق ُم٤م 

 ، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط(1/561، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(5/3242يٜمٔمنننر: ًمًننن٤من اًمٕمنننرب )

 (.4/454(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )3/36، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/544، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(2/649)

ومممممممممم ٝ  ب ٗممممممممممٛ  

املْػمممالل لمشمممحاٚ  

 يف البٗ .
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ٙمننقن شموًمٙمننـ  :اؾمننؿ اًمِمننجرة ٓ يتٜمنن٤مول إرض ٕنَّ  :عتٌنن: ٓ يأحدددمها

 .(3()2)ًمق أقم٤مر رأس احل٤مئط طمتك ـمرح قمٚمٞمف اجل وع/ٓزُم٦م، يمام (1)إرض قم٤مري٦م

إمم هم٤مي٦م، واؾمتح٘م٤مق آٟمتٗم٤مع  (4) ]ٓ[ ٕٟمف اؾمتحؼ آٟمتٗم٤مع هب٤م :عتٌي :والثاين

 .(5)اًمٌٞمع ي٘متيض دظمقًمف ذم اًمٌٞمع٦م سمحٙمؿ قم٘مد يسم٤مًمٌمء ٓ إمم هم٤م

اًمٕم٤مري٦م ذم اًمٚمٖم٦م: اؾمؿ ذم اًمٚمٖم٦م عمن٤م يٕمن٤مر، ي٘من٤مل: أقمن٤مره اًمٌمنء إقمن٤مرة وقمن٤مرة: أقمٓمن٤مه إي٤مهن٤م ( 1)

 قم٤مري٦م، وهل : ُم٤م شمٕمٓمٞمف همػمك قمغم أن يٕمٞمده إًمٞمؽ.

 قمٞمٜمف.وذقم٤ًم: إسم٤مطم٦م اإلٟمتٗم٤مع سمام يؾ آٟمتٗم٤مع سمف ُمع سم٘م٤مء 

 وىمٞمؾ:  ٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م سمال قمقض أو سمدل.

، (2/437، اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )(13/163، شم٤مج اًمٕمنروس )(1/446يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

 (.3/326، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/146اًمتٕمريٗم٤مت )

٥ِم ومروقمٝمن٤م ( 2) اجل وع: مجع ضم ع، وهق ؾم٤مق اًمٜمخٚم٦م وٟمحقه٤م، وهق ُم٤م سملم أصٚمٝم٤م إمم ُُمتََِمنٕمع

، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط (1/113، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط )(1/576ًمًننن٤من اًمٕمنننرب )وأهمّمننن٤مهن٤م. يٜمٔمنننر: 

 .(1/94، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(1/728)

هنن ا اًمقضمننف يٜمًنن٥م إمم : اإلُمنن٤مم اجلننقيٜمل، واًمٖمننزازم، واًمٜمننقوي، وهمننػمهؿ، وهننق أصننح ( 3)

 ًنتحؼاًمقضمٝملم، ٕن اؾمؿ اًمِمجرة ٓ يتٜم٤مول ُمقوع إرض، ومال يندظمؾ ذم اًمٌٞمنع، ويٌ٘منك ًمٚمٌن٤مئع، وي

 ؽمي ُمٜمٗمٕم٦م اعمٖمرس وم٘مط ُم٤م سم٘مٞم٧م اًمِمجرة: ٕن اعمٖمرس أصؾ، ومٙمٞمػ يٙمقن شمٌٕم٤ًم.اعمِم

، اعمجٛمنقع (3/549، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(3/177، اًمقؾمٞمط )(5/146يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

، حتٗمننن٦ماعمحت٤مج  وطمنننقار اًمنمنننواين (5/252، اًمٌٞمننن٤من )(2/121، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(11/21)

 (.4/138، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(3/36، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(4/454واًمٕم٤ٌمدي )

، وُمن٤م ذم اًمّمنٚم٥م هنق اًمّمنقاب، وهنق اًمن ي يٗمٝمنؿ ُمنـ شم»ٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ٕمُم٤م سملم اعم( 4)

اًمًٞم٤مق: وٕنَّ اعمِمؽمي يًتحؼ آٟمتٗم٤مع سم٤مًمِمجرة، وآٟمتٗم٤مع ًمنٞمس ًمنف طمند أو هن٤مين٦م، أي ًمنٞمس ًمنف هم٤مين٦م 

 يٜمتٝمك قمٜمده٤م.

 ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج ،(11/21جٛمنقع )، اعم(3/177، اًمقؾمنٞمط )(5/146يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م ) 

(3/36). 

هنن ا اًمقضمننف يٜمًنن٥م إمم حمٛمنند سمننـ احلًننـ، ورواينن٦م قمٜمنند اإلُمنن٤مم أ  طمٜمٞمٗمنن٦م، ووضمننف قمٜمنند ( 5)

اًمِم٤مومٕمل، ذم أنَّ اعمٖمرس يدظمؾ ذم سمٞمع اًمِمنجرة، ويٙمنقن ًمٚمٛمِمنؽمي: ٕٟمنف يًنتحؼ اعمٜمٗمٕمن٦م ٓ إمم هم٤مين٦م، 

 ظمقًمف ذم اًمٌٞمع.وذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٚمؽ، وٓ وضمف ًمتٛمٚمٙمف إٓ سمد
= 

 /ب2
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هؾ ًمف  ،أو ىمٚمٕمٝم٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م ،اًمقضمٝملم ومٞمام ًمق اٟم٘مٚمٕم٧م اًمِمجرة (2)وم٤مئدة (1) [ٔمٝمرشمو] 

 أن يٖمرس سمدهل٤م؟ ومٕمغم ه يـ اًمقضمٝملم. 

 .(4)ومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م (3)ويم ًمؽ ًمق أراد أن يٌٞمٕمٝم٤م ُمـ اًمٖمػم

                                                          

=
ٌَنلمع أٟمنف اؿمنؽمه٤م ًمٚم٘مٓمنع، أو ًمٚم٘منرار، (: »5/318ىم٤مل ذم اًمٌحر اًمرائؼ ) وًمق اؿمؽمى ٟمخٚمن٦م ومل ي

وهق اعمخت٤مر، وإن اؿمؽماه٤م ًمٚم٘مٓمنع ٓ شمندظمؾ  ،ىم٤مل أسمق يقؾمػ: ٓ يٛمٚمؽ أروٝم٤م، وأدظمؾ حمٛمد ُم٤م حتتٝم٤م

 ش.إرض اشمٗم٤مىم٤ًم، وإن اؿمؽماه٤م ًمٚم٘مرار، شمدظمؾ اشمٗم٤مىم٤مً 

ننف يٛمٚم: »(5/146ٓمٚمنن٥م )وىمنن٤مل ذم هن٤مينن٦م اعم ف، وم٢مٟمننف يًننتحؼ شمٌ٘مٞمنن٦م ٙمننوذم اعمًنن٠مًم٦م ىمننقل )ظمننر، أٟمَّ

 .شاًمِمجر ٓ إمم هن٤مي٦م، ومْٚمُٞم٘مَض سمٛمٚمٙمف عمٖمرؾمٝم٤م...

( روونن٦م 5/252، اًمٌٞمنن٤من )(3/177، اًمقؾمننٞمط )(618، 6/617يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

، هن٤مين٦م (3/36، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(4/454، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(11/21، اعمجٛمقع )(3/149اًمٓم٤مًمٌلم )

 (.4/138اعمحت٤مج )

 .[فمٝمر]( ذم ث:1)

اعمٕمٜمك اعمراد: أنَّ اعمّمٚمح٦م ُمـ اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم دظمقل اعمٖمرس ذم سمٞمنع اًمِمنجرة، وقمندم  ( 2)

 دظمقًمف، هق: ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م.

 اعم٘مّمقد هق أن يٌٞمع اعمِمؽمي اًمِمجرة ًمٚمٖمػم، وًمٞمس اعمراد أْن يِمؽمهي٤م ُمـ اًمٖمػم.( 3)

 تقوٞمح ذًمؽ ٟم٘مقل:ًم( 4)

 قمغم اًمقضمف إول اًم٘م٤مئؾ: سم٠منَّ اعمٖمرس ٓ يتٌع اًمِمجرة.

وم٢مذا اٟم٘مٚمٕم٧م اًمِمنجرة، أو ىمٚمٕمٝمن٤م ُم٤مًمٙمٝمن٤م، أو  أراد اعمِمنؽمي سمٞمٕمٝمن٤م ًمٚمٖمنػم، ومٚمنٞمس ًمنف أن يٖمنرس 

سمدهل٤م، وىمٞمؾ: ٓ  قز ًمف إقم٤مدهت٤م هل، وإن رضمك قمنقد طمٞم٤مهتن٤م، وىمٞمنؾ: ًمنف قمقدهن٤م إن يم٤مٟمن٧م طمٞمن٦م، شمٜمٌن٧م 

 وإٓ ومال.

 اًمقضمف اًمث٤مين اًم٘م٤مئؾ: سم٠من اعمٖمرس يتٌع اًمِمجرة ذم اًمٌٞمع.وقمغم 

 ومٚمٚمٛمِمؽمي أن يٖمرس سمدهل٤م قمٜمد ىمٚمٕمٝم٤م، وًمف سمٞمع ُمٖمرؾمٝم٤م إن أراد سمٞمٕمٝم٤م.

، اعمجٛمننقع (3/549لم )ٌ، روون٦م اًمٓمن٤مًم(5/252اًمٌٞمن٤من ) ،(5/148يٜمٔمنر: هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )

، اًمنناج (٤3/36مج )، ُمٖمٜمنل اعمحتن(4/455، حتٗم٦م اعمحتن٤مج )(2/121، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(11/21)

 (.1/198اًمقه٤مج )
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الثانية
(1)

:   

 نقز، وإن سمن٤مع ُمٓمٚم٘من٤م  نقز رط اًم٘مٓمنع أو اًم٘مٚمنع نؿمجرة ي٤مسمًن٦م سمِمن (2) [سم٤مع]ًمق 

 وي٘متيض اإلـمالق شمٗمريغ إرض قمٜمٝم٤م: ٕن اًمٕم٤مدة ىمٚمٕمٝم٤م.

يمام ًمق اؿمؽمى صمٛمرة سمٕمد سمدوع اًمّمالح ،اًمٕم٘مد (3)٘مٞم٦م، ومًدتٌوإن ذط اًم
(4)، 

 .(6()5)ذاسمنمط أن ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م ذم وىم٧م اجل 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 .[سم٤مقمف]( ذم ث: 2)

سمٓمؾ، ومٝمنق وم٤مؾمند وومًنٞمد، وومًند اًمِمنٞمط،  سمٓمنؾ ( اًمٗم٤مؾمد ذم اًمٚمٖم٦م: ي٘م٤مل: ومًد اًمٕم٘مد: أي: 3)

. واًمٗم٤ًمد: اًمتٚمػ، واخلٚمؾ، واًمٕمٓم٥م، وهق ود اعمّمٚمح٦م. َ  واوٛمحؾ، وسمٛمٕمٜمك : شَمَٖمػمع

، شمن٤مج (2/529)ششمن٤مج اًمٚمٖمن٦م وصنح٤مح اًمٕمرسمٞمن٦م»، اًمّمح٤مح (٤5/3412من اًمٕمرب )يٜمٔمر: ًمً

ُمٕمجننؿ ًمٖمنن٦م اًمٗم٘مٝمنن٤مء  ،(2/472، اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )(2/688، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )(8/496اًمٕمننروس )

(1/345.) 

واصٓمالطم٤ًم: هنق اًمن ي ٓ يؽمشمن٥م أصمنره قمٚمٞمنف. واًمنٌٓمالن واًمٗمًن٤مد: ًمٗمٔمن٤من ُمؽمادومن٤من ذم اًمٌٞمنع 

 سمٕمض أسمقاب اًمٗم٘مف، يم٤محل٩م، واًمٕم٤مري٦م، ومٝمٜم٤مك ومرق سملم اًمٗم٤مؾمدو اًم٤ٌمـمؾ. همػمحم٤م، إٓ ذمو واًمرهـ

وأُم٤م اًمٗم٤مؾمد قمٜمد إطمٜم٤مف: ُم٤م يمن٤من ُمنمنوقم٤ًم سم٠مصنٚمف دون وصنٗمف، يمٌٞمنع اًمندرهؿ سم٤مًمندرحملم، 

، وم٤مٕطمٜمن٤مف شُمن٤م ذم سمٓمنقن إُمٝمن٤مت»واًم٤ٌمـمؾ: ُم٤م يم٤من همػم ُمِمنروع سم٠مصٚمف وٓ وصٗمف: يمٌٞمع اعمالىمٞمح: 

 د قمغم قمٙمس ىمقل اجلٛمٝمقر.ومرىمقا سملم اًم٤ٌمـمؾ واًمٗم٤مؾم

، اإلطمٙمنن٤مم ًممُمنندي (1/79، اعمًتّمننٗمك )وُمنن٤م سمٕمننده٤م (1/251اًمٌحننر اعمحننٞمط )يٜمٔمننر: 

(1/131.) 

الح: صػمورة إؿمٞم٤مء إمم اًمّمٗم٦م اًمتل شمٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م هم٤مًم٤ًٌم، ويّمنؾ سمندو اًمّمنالح ( 4) سُمُدوُّ اًمّمَّ

، وومنٞمام يتٚمنقن سمن٠من يٛمنرَّ أو سمٔمٝمقر اًمٜمْم٩م وُم٤ٌمدىء احلالوة، وزوال احلٛمقو٦م أو اًمٕمٗمقٟم٦م ومٞمام ٓ يتٚمقن

 يّمٗمرَّ أو يًَقدَّ، وذم اًمزرع اؿمتداد احل٥م.

، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م (5/318(، اعمجٛمنننقع )558، 3/557يٜمٔمنننر: رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )

(2/124). 

اجلن اذ: سمٙمًننر اجلنٞمؿ وسمٗمتحٝمن٤م، وإحمنن٤مل اًمنداًملم، وطمٙمنل أقمج٤مُمٝمن٤م، واجلن اذ: اًم٘مٓمننع، ( 5)

 ، واًمٚمُّ٘م٤مط ومٞمٌام يتٜم٤مصمر.ذم اًمٙمرم فام ذم اًمٜمخؾ، واًم٘مٓم٤مٍمواًم

 (.1/94، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(3/38(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )11/74يٜمٔمر: اعمجٛمقع )

، (22، 11/19، اعمجٛمننقع )(3/549(، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )9/38يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )( 6)

 .(4/455، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(1/213(، ومتح اًمقه٤مب )2/121أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

  حكمممممممممممممي  ٗممممممممممممم  

الٗا سممٛ الشممحاٚ 

 شمماط القطمم  أٔ 

التبقٗمممممممممممممممممممممممٛ أٔ  

 وطمقّا.
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الثالثة
(1)

: 

ـ همػم شم٠مسمػم، وم٢من ذط اًمثٛمرة ُم (2)ؼ  ٘مَ ِْم ، أو ُمُ رٌ سمَّ ١مَ ُمُ  عٌ ٚمْ إذا اؿمؽمى ٟمخٚم٦م وقمٚمٞمٝم٤م ـمَ  

دظمؾ ذم اًمٕم٘مند شمنإن أـمٚمؼ اًمٕم٘مند مل وٛمرة سم٘مٞم٧م ًمف، ثك اًمٌ٘موإن اؾمت ،ذم اًمٕم٘مد دظمٚم٧م ومٞمف

 .(4)ءوقمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤م (3)قمٜمدٟم٤م

 ٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي: ٕهن٤م ُمتّمٚم٦م سم٤مًمِمجرة، شم: شمدظمؾ ذم اًمٕم٘مد و(5)ابن أيب ليذوىم٤مل 

 اًمٗمّمؾ إول. أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ (1)

ؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م: إن اًمت٠مسمػم هق: أن يِمؼ ـمٚمع اإلٟم٤مث، ويقونع ـمٚمنع اًمن يمقر ومٞمنف، واًمتِمن٘مؼ ( 2)

ُمـ همػم شم٠مسمػم: هق أْن يتِم٘مؼ ـمٚمع اإلٟم٤مث وٓ يقوع ـمٚمع اًم يمقر ومٞمف، واًمٕم٤مدة اإليمتٗم٤مء سمتن٠مسمػم اًمنٌٕمض، 

٘مؼ ُمنـ همنػم شمن٠مسمػم ذم طمٙمنؿ واًم٤ٌمىمل يتِم٘مؼ سمٜمٗمًف، وىمد شمٜم٨ٌم رين٤مح اًمٗمحنقل إمم اجلٛمٞمنع ومتتن٠مسمر، وم٤معمتِمن

 اعم١مسمر اقمت٤ٌمرًا سمٔمٝمقر اعم٘مّمقد.

اًمٌٞمنن٤من  ، (5/112، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(9/41، ومننتح اًمٕمزيننز )(3/42يٜمٔمننر: إم ًمٚمِمنن٤مومٕمل )

 (.3/37، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(11/29اعمجٛمقع )( 5/235)

نَر  ٟمخٚمنف، ومن٤مًمثٛمرة(: »...  3/41ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم إم )( 3) ًم٤ٌمئٕمنف، إٓ  احل٤مئط إذا سمٞمع، وىمد ُأسمع

 ش.أن يِمؽمـمٝم٤م ُمٌت٤مقمف، ...وإذا سمٞمع ومل ي١مسمر ٟمخٚمف، وم٤مًمثٛمرة ًمٚمٛمِمؽمي...

ذط أن اًمثٛمرة همػم ُمٌٞمٕم٦م، ومٝمنل  نإذا سم٤مع ٟمخاًل وقمٚمٞمٝم٤م صمٛمرة...وم٢م(: »5/235وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

ًمٚم٤ٌمئع، وإن ذط أهن٤م ًمٚمٛمِمنؽمي..دظمٚم٧م ذم اًمٌٞمنع. وإن أـمٚمنؼ اًمٌٞمنع، ٟمٔمنرت: ومن٢مْن يم٤مٟمن٧م اًمثٛمنرة ىمند 

 ش.َرت ومٝمل ًمٚم٤ٌمئع، وإن مل شمقسمَّر، ومٝمل ًمٚمٛمِمؽمي، ه ا ُم هٌٜم٤مُأسمع 

، (11/22، اعمجٛمننقع )(3/553، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(113، 5/112يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمنن٥م )

 (.3/36، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(2/121أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 وممـ ذه٥م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء: ُم٤مًمؽ، وأمحد، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، وهمػمهؿ.( 4)

 ش.ٓ يدظمؾ سمٙمؾ طم٤مل ُم١مسمرًا يم٤من أو همػم ُم١مسمر إٓ سم٤مًمنمط: »وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

، اعمجٛمننقع (5/235، اًمٌٞمنن٤من )(2/189، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )(6/612يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

 (.6/131، اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )(11/25)

ٟمّمنن٤مري، اًمٙمننقذم، اإلُمنن٤مم، ( 5) اسمنـ أ  ًمننٞمغم: هننق أسمننق قمٞمًنك قمٌننداًمرمحـ سمننـ أ  ًمننٞمغم يًن٤مر ٕا

، وهق ُمـ أيم٤مسمر شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ؾمٛمع ُمـ قمنكم، وقمنثامن، ، وًمد ًم٧ًم سم٘ملم ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر احل٤مومظ

نف ؾمنٛمع ُمنـ قمٛمنر  ، وأ  سمـ يمٕم٥م، وهمنػمهؿ، أدرك قمِمننريـ وُم٤مئن٦م ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م، وينروى أٟمَّ

قمٛمش، وهمنػمهؿ، اشمٗمنؼ قمنغم شمقصمٞم٘منف  وروى قمٜمف: اسمٜمف قمٞمًك، واسمـ اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك، واًمِمٕمٌل، وٕا

 هن.83هن، وىمٞمؾ: 82يم٤من أصح٤مسمف يٕمٔمٛمقٟمف يم٠مٟمف أُمػم، شمقذم ؾمٜم٦م وضمالًمتف، 
= 

حكممممممممممي   ممممممممممٕه 

الثىممممممماٚ يف  ٗممممممم  

الٍخممممممممممممممممممممممممٛ   ا 

 كاٌت وؤ َّاٚ.
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 .(2)(1) [ومٝمل يم٤مٕهمّم٤من]

لَّ  ،(3) بن عررعبد اهللودًمٞمٚمٜم٤م: ُم٤م روى  بعدد أن  نخد ا  عمدن بدا»ىم٤مل: أنَّ اًمٜمٌَّ

 .(4)شيشرتصها ادبتاع إال أن   ,للبائعر, فثررهتا ؤب  تُ 

 قمننـ (5)فشُمننوإن مل ي٘مٓمننع ُهَّ  ،اًمٌٞمننع ذمٌننع إم توٕن اًمقًمنند سمٕمنند اًمٔمٝمننقر ٓ ي

 

                                                          

=
، هت ي٥م اًمتٝم ي٥م (3/126وُم٤م سمٕمده٤م، وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) (6/166يٜمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

 ( 12/197(، شم٤مري  سمٖمداد )1/324ٖم٤مت )ٚمهت ي٥م إؾمامء واًم وُم٤م سمٕمده٤م، (6/262)

 .  [يم٤مٕهمّم٤من]( ذم ث: 1)

، سمدايننن٦م اعمجتٝمننند  وهن٤ميننن٦م اعم٘متّمننند (11/25) عمجٛمنننقع، ا(5/235يٜمٔمنننر: اًمٌٞمننن٤من )( 2)

 (.4/422، ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )(6/131، اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )(2/189)

: هق أسمق قمٌد اًمرمحـ قمٌد اهلل سمنـ قمٛمنر سمنـ اخلٓمن٤مب سمنـ ٟمٗمٞمنؾ اًم٘منرر، عبد اهلل بن عرر( 3)

إٟمنف رضمنؾ : »ىمن٤مل قمٜمنف اًمٕمدوي، أؾمٚمؿ ىمدياًم وهنق صنٖمػم ُمنع أسمٞمنف، هن٤مضمر إمم اعمديٜمن٦م ُمنع أسمٞمنف، 

ذم سمدر ًمّمنٖمر ؾمنٜمف،، وأول ُمِمن٤مهده اخلٜمندق، ؿمنٝمد ُم١مشمن٦م، واًمػمُمنقك،  ، مل  ٞمزه اًمٜمٌل شص٤مًمح

وومتح ُمّمنر، وإومري٘مٞم٦م، روى قمٜمف سمٜمقه: ؾم٤ممل، ومحنزة، وُمنقٓه زيند، وٟمن٤مومع، وقمٓمن٤مء، وهمنػمهؿ ظمٚمنؼ 

 ٘مؼمة اعمٝم٤مضمريـ.هن، ودومـ سم ي ـمقى ذم ُم73يمثػم، يم٤من ُمـ أهؾ اًمقرع، واًمٕمٚمؿ، شمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م 

وُمنن٤م سمٕمننده٤م، أؾمنند اًمٖم٤مسمنن٦م ذم ُمٕمرومنن٦م اًمّمننح٤مسم٦م  (4/156يٜمٔمننر: اإلصنن٤مسم٦م ذم  ٞمٞمننز اًمّمننح٤مسم٦م )

 (، وُم٤م سمٕمده٤م.3/952، اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )(3/336)

، يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، (2/868احلدي٨م أظمرضمف: اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 4)

 .(2292طمدي٨م رىمؿ )

قمٚمٞمٝمن٤م  نر، طمندي٨م رىمنؿ  ، سمن٤مب ُمنـ اسمتن٤مع ٟمخنالً (3/1172اًمٌٞمنقع ) صحٞمح ُمًنٚمؿ، يمتن٤مب

(1543). 

ة (5) ُر، ُمن٤م يتٕمٚمنؼ ُمنـ ُهَّ َ ات، واًمُنُّ واًمنَّ ر، وهَّ ُة: اًمقىم٦ٌم ذم وؾمط اًمٌٓمـ، مجٕمٝم٤م ُهَ نرَّ ًُّ اًم

ة ُم٤م سم٘مل. ر: ُم٤م ىمٓمع ُمٜمف وم ه٥م، واًمُنَّ  اعمقًمقد ومٞم٘مٓمع، وىمٞمؾ: اًمنَّ

، اًم٘منننن٤مُمقس اعمحننننٞمط (12/12شمنننن٤مج اًمٕمننننروس ) (،3/1991يٜمٔمننننر: ًمًنننن٤من اًمٕمننننرب )

 .(124ص ، خمت٤مر اًمّمح٤مح )(1/47(،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/426)
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٤مًمػ إهمّمنن٤من: ٕن اؾمننؿ اًمِمننجرة يتٜم٤موهلنن٤م، وٓ ختننو ،(2)ويمنن ا ه٤مهٜمنن٤م ،(1)٦مٛمٞماعمِمنن

 تٜم٤مول اًمثٛمرة.ي

(3)

ة[رَ سمَّ ١مَ ]ُمُ  ٛمرةصمإذا اؿمؽمى اًمٜمخٚم٦م، ومل يٕمٚمؿ أن قمٚمٞمٝم٤م 
ٕن سم٘من٤مء  :(5)، ومٚمنف اخلٞمن٤مر(4) 

 .سم٤مًمثٛمرة ذم اًمًٜم٦م إظمرىت اًمثٛمرة قمٚمٞمٝم٤م رسمام أض

 .٦م، وٓ يٛمؾ ؾمٜم٦موم٢من ُمـ إؿمج٤مر ُم٤م يٛمؾ ؾمٜم 

 /ًمثٛمنرة إذا يم٤مٟمن٧مومن٢من ا ؾمٜم٦م، ويٙمثر ذم ؾمٜم٦م، وأيْمن٤مً  ذم (6) ٤م[محٚمٝم]ؾ ي٘موُمٜمٝم٤م ُم٤م 

ظمقل ذم ُمٚمٙمفحتع ئًمٚم٤ٌم  .(7)ي سمفذَّ ٠مَ تَ ورسمام يَ  ،ت٤مج إمم اًمدُّ

اعمِمٞمَِٛم٦م: هل اًمٓمٌ٘م٦م اًمؼماٟمٞم٦م ًمٚمٖمِم٤مء اًم ي يٙمنقن ومٞمنف اجلٜمنلم ذم اًمنٌٓمـ، وخينرج ُمٕمنف قمٜمند  (1)

 اًمقٓدة، مجع ُمِم٤ميؿ.

، اًم٘منننن٤مُمقس اعمحننننٞمط (32/484، شمنننن٤مج اًمٕمننننروس )(4/2381يٜمٔمنننر: ًمًنننن٤من اًمٕمننننرب )

  .(1/524اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) (،1/329(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )1/1293)

اعمٕمٜمك اعمراد هٜم٤م: أن اًمثٛمرة ٓ شمدظمؾ ذم اًمٌٞمع، وًمنق يم٤مٟمن٧م فمن٤مهرة يمٕمندم دظمنقل اًمقًمند ذم ( 2)

 اًمٌٞمع قمٜمد سمٞمع أُمف، وًمق سمٕمد فمٝمقره.

ٛمنؾ، وٕن صمٛمرة اًمٜمخؾ يم٤محلٛمؾ : ٕٟمف ٟمامء يم٤مُمـ ًمٔمٝمقره هم٤مي٦م يم٤محل(: »2/41ىم٤مل ذم اعمٝم ب )

 ش.صمؿ احلٛمؾ اًمٙم٤مُمـ يتٌع إصؾ ذم اًمٌٞمع، واحلٛمؾ اًمٔم٤مهر ٓ يتٌع، ومٙم ًمؽ اًمثٛمرة

إنَّ ًمٚمثامر طم٤مًم٦م يمٛمقن وفمٝمقر سم٠مصؾ اخلٚم٘م٦م، ومٞمتٌنع إصنؾ ذم (: »9/42وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 ش.طم٤مًم٦م اًمٙمٛمقن اقمت٤ٌمرًا سمح٤مل اًمٌٝمٞمٛم٦م واجل٤مري٦م

، اعمجٛمننننقع (5/236) (، اًمٌٞمنننن٤من5/324(، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم)7/124يٜمٔمننننر: إم )

(11/12). 

 ومرع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م.( 3)

 ُمـ: م . ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط( 4)

ْون٧ُم إًمٞمنف آظمتٞمن٤مر، وم٤مظمتن٤مر أطمندحم٤م ( 5) اخلٞم٤مر ًمٖم٦م: آظمتٞم٤مر، ي٘م٤مل: ظمػمشمف سملم اًمِمٞمئلم، وَمقَّ

ُه. يٜمٔمر:  َ  (.11/243، شم٤مج اًمٕمروس )(1/185اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )وخَتػمَّ

 (.2/415ٚم٥م ظمػم إُمريـ ُمـ إُمْم٤مء اًمٕم٘مد أو ومًخف. يٜمٔمر:  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )واصٓمالطم٤ًم: ـم

 هق اًمّمقاب: ٕن اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اًمِمجرة وهل ُم١مٟمث٦م. ذم م: ]محٚمف[، واعمث٧ٌم (6)

اعمجٛمننقع  ، (249، 5/248(، اًمٌٞمنن٤من )5/375(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )3/45يٜمٔمننر: إم ) (7)

(11/33). 

وممممممممممم ٝ  بمممممممممممٕ  

اشبٗما  لمىشمم ٙ  

  ا مل ٖ مممممي  مممم ُ 

 الثىاٚ وؤ اٚ.

 /أ3
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الرابعة
(1)

: 

 .ك اًمٓمٚمع ًمٜمٗمًف يٌ٘مك ًمف٘مَ ٌْ تَ وم٢من اؾْم  ،ر، وم٤ٌمقمٝم٤م١مسمَّ اًمٜمخٚم٦م ومل شمُ  (2)إذا أـمٚمٕم٧م

 . (3)وإن ذـمف ًمٚمٛمِمؽمي يم٤من شم٠ميمٞمداً  ف،وإن أـمٚمؼ اًمٕم٘مد، دظمؾ ومٞم

 :ٓ ينننننندظمؾ اًمٓمٚمننننننع ومٞمننننننف ،ع: إذا أـمٚمنننننؼ اًمٌٞمنننننن(4)أبددددددو ح يػددددددةوىمننننن٤مل 

 ًمٗمّمؾ إول.أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ا (1)

 اًمٗمحنقل سمٓمٚمنع يٚم٘منح ومل اإلٟمن٤مث، ـمٚمنع شمِمن٘مؼ ومٚمنق (:»5/332ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌنػم )( 2)

 اًمٜمخنؾ أٟمنقاع ُمـ يٙمقن وىمد، اًمثٛمرة ومّمٚمح٧م شمرك رسمام اًمتٚم٘مٞمح ٕن :اًمٕم٘مد ُمـ وظمرضم٧م اًمت٠مسمػم، صح

 ش.ًمثٛمرشمف أصٚمح شمٚم٘مٞمحف شمرك يٙمقن ُم٤م

 يًنٛمك وىمند ،اًمتن٠مسمػم هنق ومٞمٝمن٤م حنقلاًمٗم ـمٚمنع رذو ٤مًمتِمن٘مٞمؼوم (:»9/41وىم٤مل ذم ومنتح اًمٕمزينز)

 ُمنـ ئمٝمنر سمنام اًمٓمٚمنع اؾمنؿ ظمنص وآُمن٤مم ـمٚمٕمن٤مً  يمٚمنف اخل٤مرج اًمٙمامم يًٛمقن يمثرونإ صمؿ أيْم٤مً  شمٚم٘مٞمح٤م

 ش.اًمٙمامم شمِم٘مؼ ُمـ اًمٕمٜم٘مقد قمغم اًمٜمقر

 (.3/37(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )11/26)، اعمجٛمقع (5/235يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

 أطمنقال صمالصمن٦م ُمـ اًمٕم٘مد ذم طم٤مهل٤م خيٚمق ومال ٛمرةاًمث وم٠مُم٤م(: »5/322ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌػم )( 3)

 واحل٤مًمن٦م ُمن١مسمرة همنػم أو يم٤مٟمن٧م ُمن١مسمرة ،اشمٗم٤مىمن٤مً  ومٞمنف دظمؾتوم اًمٌٞمع، ذم دظمقهل٤م يِمؽمـم٤م أن:  أطمده٤م:  أطمقال

:  اًمث٤مًمثن٦م واحل٤مًمن٦م .ُمن١مسمرة همػم أو ُم١مسمرة اشمٗم٤مىم٤م ُمٜمف ظم٤مرضم٦م ومتٙمقن اًمٌٞمع، ُمـ ظمروضمٝم٤م يِمؽمـم٤م أن:  اًمث٤مٟمٞم٦م

 ش.٤مئع، وإٓ ومٚمٚمٛمِمؽميومٝمل ًمٚمٌ ُم١مسمرة يم٤مٟم٧م وإن أهن٤م

 ذم شمٜمندرج مل ًمٚمٌن٤مئع وذـم٤مهن٤م صمٛمنرة قمٚمٞمٝم٤م ٟمخٚم٦م سم٤مع وم٢مذا» (:42، 9/41وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 ،اًمٌٞمنع ذم شمٜمندرج مل ُمن١مسمرة يم٤مٟمن٧م نإ :رٔمِنٟمُ  أـمٚم٘من٤م نإو ،اٟمندرضم٧م ًمٚمٛمِمنؽمى ذـم٤مهن٤م نإو ،اًمٜمخٚم٦م سمٞمع

 هننل شمِمنن٘م٘م٧م وٓ شمنن١مسمر مل نْ إو ،اعم٘مّمننقد ًمٔمٝمننقر اقمتٌنن٤مراً  سمٜمٗمًننٝم٤م يمٛمنن٦مإ وشمِمنن٘م٘م٧م شمنن١مسمر مل ًمننق ويمنن ا

 .ش...اًمٌٞمع ذم اٟمدرضم٧م

( وُمن٤م 11/31، اعمجٛمنقع )(5/241، اًمٌٞم٤من )(5/112(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )3/41يٜمٔمر: إم )

 (.3/37سمٕمده٤م، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

أسمق طمٜمٞمٗم٦م: هق اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ زوـمل اًمٗم٘مٞمنف، اًمٙمنقذم، ُمنقمم سمٜمنل شمنٞمؿ اهلل سمنـ صمٕمٚمٌن٦م، ( 4)

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م رونقان اهلل قمٚمنٞمٝمؿ أرسمٕمن٦م، ومل يٚمنؼ أطمندًا ُمنٜمٝمؿ، وهنؿ: أٟمنس سمنـ هن، أدرك 82وًمد ؾمٜم٦م 

وقمٌد اهلل سمـ أ  أورم سم٤مًمٙمقوم٦م، وؾمٝمؾ سمـ ؾمنٕمد اًمًن٤مقمدي سم٤معمديٜمن٦م، وأسمنق اًمٓمٗمٞمنؾ قمن٤مُمر سمٛمٙمن٦م،  ،ُم٤مًمؽ

وذيمر أٟمف رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، أظم  اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ قمـ مح٤مد، وقمٓمن٤مء، وٟمن٤مومع، وأ  إؾمنح٤مق، وروى قمٜمنف 

وويمٞمع، واًم٘م٤م  أسمق يقؾمػ، وحمٛمد سمـ احلًـ، يم٤من قم٤معم٤ًم، قمن٤مُمالً، ورقمن٤ًم وم٘مٞمٝمن٤ًم، زاهندًا،  اسمـ اعم٤ٌمرك،

، شمنقذم ذم شاًمٜمن٤مس ذم اًمٗم٘منف قمٞمن٤مل قمنغم أ  طمٜمٞمٗمن٦م»قم٤مسمدًا، إُم٤مُم٤ًم ذم اًم٘مٞم٤مس واًمرأي، ىم٤مل قمٜمنف اًمِمن٤مومٕمل: 

 هن سمٌٖمداد وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م.152رضم٥م ؾمٜم٦م 
= 

حكممممممممممي   ممممممممممٕه 

الثىممممممماٚ يف  ٗممممممم  

الٍخممممممممممممممممممممممممٛ   ا 

كاٌممممممممممت غممممممممممم   

 وؤ اٚ.
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 .(1)عئسمؾ يٌ٘مك ًمٚم٤ٌم 

 . (2)بن عررودًمٞمٚمٜم٤م: اخلؼم اًم ي رويٜم٤مه قمـ ا

، اًم٤ٌمئع ِؽ ٚمِ عمِ  اً عم٤م ضمٕمؾ ُم٤م سمٕمد اًمت٠مسمػم طمد ،ضمف اًمدًمٞمؾ ُمٜمف: أن رؾمقل اهلل وو

 اعمِمؽمي.  ٚمِؽ عمِ  (3)ادلَّ أن ُم٤م ىمٌؾ اًمت٠مسمػم يٙمقن طمدَّ 

 ، وملُمثٛمنراً  (5)سمن٤مع طم٤مئٓمن٤مً   قمغم قمٝمند رؾمنقل اهلل أن رضمالً »:(4)عطاءوروى 

                                                          

=
( وُمن٤م 13/325(، وُم٤م سمٕمده٤م، شم٤مري  سمٖمداد )1/26) يٜمٔمر: اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م

وُمن٤م سمٕمنده٤م، وومٞمن٤مت  (1/221(، وُم٤م سمٕمده٤م، ؿمن رات اًمن ه٥م )6/392سمٕمده٤م، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

 ، وُم٤م سمٕمده٤م .(5/425إقمٞم٤من )

(، ذح 27، 3/26(، اهلداينن٦م ذم ذح سمداينن٦م اعمٌتنندى )6/612يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )( 1)

 (.6/283ومتح اًم٘مدير )

َّٓ َأن : »وهنن ا اخلننؼم هننق ىمننقل اًمٜمٌننل( 2) ٌَنن٤مئِِع، إ نن٤م ًمِْٚم ـْ سَمنن٤مَع َٟمْخنناًل سَمْٕمننَد َأْن شُمننَقسمَّر وَمثََٛمَرهُتَ َُمنن

ٌْت٤َمع ـُمَٝم٤م اعُم  (.123وىمد ؾمٌؼ ختر ف ص )ش. َيِْمؽَمِ

: احل٤مضمز سملم اًمِمٞمئلم، وُمـ يمؾ رء ـمرومف اًمرىمٞمؼ احل٤مد وُمٜمتٝم٤مه، واحلد: ُمٜمتٝمك اًمٌمء.( 3)  احلَدُّ

 ًم٘مقل اًمدال قمغم ُم٤مهٞم٦م اًمٌمء، ومجٕمف طُمُدود.واحلد: ا

، (1/276، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )(8/6، شمنن٤مج اًمٕمننروس )(3/162يٜمٔمننر: ًمًنن٤من اًمٕمننرب )

 .(1/83، اًمتٕمريٗم٤مت )(1/124اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ) (1/162اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

سمنـ  -وىمٞمنؾ: ؾمن٤ممل -: هق أسمق حمٛمد قمٓم٤مء سمـ أ  رسمن٤مح، أطمند اًمتن٤مسمٕملم، أسمنقه: أؾمنٚمؿعطاء( 4)

هنن، يمن٤من صم٘من٦م، 27ؾمنٜم٦م ُمـ أضمالء اًمٗم٘مٝم٤مء وشم٤مسمٕمل ُمٙم٦م وزه٤مده٤م، وًمد ذم ظمالوم٦م قمثامن  ،ٗمقانص

وم٘مٞمٝم٤ًم، قم٤معم٤ًم، يمثػم احلندي٨م، ويمن٤من أقمٚمنؿ اًمٜمَن٤مس سم٤معمٜم٤مؾمنؽ، ٟمِمن٠م سمٛمٙمن٦م وشمٕمٚمنؿ ومٞمٝمن٤م، وُمٜم٤مىمٌنف ذم اًمٕمٚمنؿ 

، واسمنـ واًمزهد يمثػمة، وهق ُمـ ُمٗمتل أهؾ ُمٙم٦م وأئٛمتٝمؿ اعمِمٝمقريـ، أدرك ُم٤مئتل صح٤م ، وؾمٛمع ضمن٤مسمر

قم٤ٌمس، واسمـ اًمزسمػم، وظمٚم٘م٤ًم يمثنػمًا ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م، وروى قمٜمنف: قمٛمنرو سمنـ ديٜمن٤مر، وجم٤مهند، واًمزهنري، 

 وىمت٤مدة، وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر، وإقمٛمش، وإوزاقمل، وظمٚمؼ يمثػم.

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس قمٜمف: ي٤م أهنؾ ُمٙمن٦م دمتٛمٕمنقن قمنكم وقمٜمنديمؿ قمٓمن٤مء، وروي قمنـ اسمنـ قمٛمنر ُمثنؾ 

هنن، وًمنف صمنامن 114هن، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م 115ومْمؾ ُمٜمف، شمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م ذًمؽ، ىم٤مل قمٜمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ُم٤م رأي٧م أ

 .وصمامٟمقن ؾمٜم٦م 

ؿمنن رات  (،46، 1/45(، ـمٌ٘منن٤مت احلٗمنن٤مظ ًمٚمًننٞمقـمل )76، 1/75يٜمٔمننر: شمنن يمرة احلٗمنن٤مظ )

( وُمن٤م 5/78( وُم٤م سمٕمده٤م، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء)6/22، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )(142، 1/141اًم ه٥م )

 .(334، 1/333هت ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ) ،(262، 3/261سمٕمده٤م، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

 احل٤مئط: اًمًٌت٤من ُمـ اًمٜمخٞمؾ إذا يم٤من قمٚمٞمف طم٤مئط، وهق اجلدار، ومجٕمف طمقائط.( 5)
= 
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، (2)[ومٚمام صم٧ٌم اًمٌٞمع، اظمتٚمٗمن٤م ذم اًمثٛمنرة ،عئاًم٤ٌم ٝم٤مثٜمومل يًت]اًمثٛمرة،  (1) [اعمِمؽمي]يِمؽمط 

 .(4)شاًمٜمخٞمؾ (3)ح٘مَّ  ي ًموم٘م٣م سم٤مًمثٛمرة ًمٚمَّ  ،واطمتٙمام إمم اًمٜمٌل 

 (5) [يمن٤مُمـ]واًمٓمٚمع ذم ُمٕمٜمك احلٛمؾ: ٕٟمف ٟمامء  ،ع إصؾ ذم اًمٌٞمعيتٌ ٕن احلٛمؾو

 .(6)ع ذم اًمٌٞمعتٌٚم٘م٦م، وًمٔمٝمقره هم٤مي٦م، ومقضم٥م أن ي٠مصؾ اخلسم

                                                          

=
، (1/228، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(19/221، شم٤مج اًمٕمروس )(2/1522يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

 (.1/156اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 .  [اعمٌت٤مع]( ذم ث: 1)

 ُمـ: ث .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ( 2)

َح: أًمَ٘مْح٧ُم اًمٜمخؾ اًم٘م٤مطم٤ًم، سمٛمٕمٜمك: أسمرت، وًم٘مَّح٧م سم٤مًمتِمديد ُمثٚمف، واًمٚم٘من٤مح: ُمن٤م ُيْٚمَ٘منح ( 3) ًم٘مَّ

ن٤مل، واًمتٚم٘منٞمح: ومٞمدؾمنف ذم ضمنقف ـمٚمنع  أن ي٠مظمن  ؿمنٛمراظم٤ًم ُمنـ اًمٗمحن٤مل سم٘مندرٍ  سمف اًمٜمخٚم٦م ُمـ ـمٚمنع اًمٗمحَّ

 اًمٜمخٚم٦م سمٕمد شمِم٘م٘مف واٟمٗمالىمف، وهق: اًمت٠مسمػم.

 (.2/556، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(7/94ج اًمٕمروس )شم٤م (،5/4258يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

احلدي٨م: أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ُمرؾماًل ذم إم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ ضمري٩م، قمـ قمٓمن٤مء. ( 4)

 .(3/74، اًمتخٚمٞمص احلٌػم )(3/42يٜمٔمر: إم )

 ُمـ: ث .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ( 5)

 ؿ ومٞمام يكم:وه ه اعم٠ًمًم٦م وؾم٤مسم٘متٝم٤م اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م، وٟمقضمز أىمقاهل( 6)

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمف إذا اؿمنؽمط اعمِمنؽمي دظمنقل اًمثٛمنرة ذم اًمٌٞمنع، يم٤مٟمن٧م ًمنف، ؾمنقاء يم٤مٟمن٧م  -

 ُم١مسمرة أو همػم ُم١مسمرة.

واشمٗم٘مقا أيْم٤ًم قمغم أٟمف إذا اؾمتٌ٘مك اًم٤ٌمئع اًمثٛمرة ًمٜمٗمًنف، سم٘مٞمن٧م ًمنف ؾمنقاء يم٤مٟمن٧م ُمن١مسمرة أو همنػم  -

 : ٓ  قز ذـمٝم٤م ًمٚم٤ٌمئع.ُم١مسمرة، وظم٤مًمػ ُم٤مًمؽ، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم همػم اعم١مسمرة، وىم٤مًمقا

واظمتٚمٗمقا قمٜمد إـمالق اًمٕم٘مد دون اًمتٕمرض ًمٚمثٛمرة، ؾمقاء يم٤من اًمٓمٚمنع ُمن١مسمرًا أو همنػم ُمن١مسمَّر قمنغم 

 :صمالصم٦م أىمقال

نف إذا الؼول األول : ذه٥م مجٝمقراًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعم٤مًمٙمٞمن٦م، واًمِمن٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚمن٦م، واًمٔم٤مهرين٦م، إمم أٟمَّ

 ٚم٤ٌمئع، وٓ شمدظمؾ ذم اًمٌٞمع.سمٞمٕم٧م اًمٜمخٚم٦م، وقمٚمٞمٝم٤م صمٛمرة، يم٤مٟم٧م ُم١مسمرة، ومتٙمقن ًم

 وإن يم٤مٟم٧م همػم ُم١مسمرة، ومتٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي، وشمدظمؾ ذم اًمٌٞمع.

: ذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وإوزاقمل، إمم  أٟمَّف إذا سمٞمٕم٧م اًمٜمخٚم٦م وقمٚمٞمٝم٤م صمٛمنرة، ومٝمنل ًمٚمٌن٤مئع الؼول الثاين

 ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم١مسمرة أو همػم ُم١مسمرة.

ًمٜمخٚم٦م وقمٚمٞمٝم٤م صمٛمرة، ومٝمل ًمٚمٛمِمؽمي ؾمنقاء اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: ذه٥م اسمـ أ  ًمٞمغم إمم أٟمَّف إذا سمٞمٕم٧م ا-

 يم٤مٟم٧م ُم١مسمرة أو همػم ُم١مسمرة.
= 
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 يمنام أنَّ  ٓ سمندظمقل وىمتنف] ٤مر سمقضمنقد اًمتن٠مسمػمتٌنقم: أن آ(1)أحدداافروع ث ثدة: 

 .ٓ سمقىم٧م اًمقٓدة (2)٤مر سمقٓدة اجل٤مري٦متٌاإلقم

ُمن٤م  (4) [ويزول]أن يتِم٘مؼ اًمٓمٚمع طمتك خيرج ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمثٛمرة،  (3)[وُمٕمٜمك اًمت٠مسمػم

 (6) [حتًنـ]طمتنك  (5)ُمنـ ـمٚمنع اًمٗمحنقل ٞمئ٤مً ظمنرج ؿمن ٓم٤مء، ويْمنٞمػ إمم ُمن٤مقمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٖم

كسمَّ ؽَمَ شمَ واًمثٛمرة وشمٙمؼم 
(7). 

                                                          

=
ش رد اعمحتننن٤مرقمغم اًمننندر اعمختننن٤مر»(، طم٤مؿمنننٞم٦م اسمنننـ قم٤مسمنننديـ 6/612يٜمٔمنننر: سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع )

، جمٛمننع إهنننر ذح ُمٚمت٘مننك إسمحننر (192-2/189، اهلداينن٦م ذم ذح سمداينن٦م اعمٌتنندي )(4/553)

 (5/161، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )(192-2/189جتٝمند )، سمداي٦م اعم(3/361، اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )(3/24)

( وُمنن٤م 11/22(، وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اعمجٛمننقع)4/92ٕمزيننز)اًم ، ومننتح(236-5/235وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٌٞمنن٤من)

، ومنتح اًمٌنن٤مري ٓسمنـ طمجننر (7/336، اعمحنغم سم٤مٔصمنن٤مر )(131-132-6سمٕمنده٤م، اعمٖمٜمننل ٓسمنـ ىمداُمنن٦م )

 (.5/224(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر )4/422)

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م. اًمثالصم٦م ُمـ اًمٗمروع اًمٗمرع إول ُمـ (1)

اجل٤مرينن٦م: هننل إُمنن٦م وإن يم٤مٟمنن٧م قمجننقزًا، واًمَٗمتِٞمَّننُف ُمننـ اًمٜمًنن٤مء، ويٓمٚمننؼ قمننغم اًمًننٗمٞمٜم٦م، ( 2)

 واًمِمٛمس، واًمريح، ومجٕمٝم٤م : ضمقار.

، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط (1/1372، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(1/611يٜمٔمنننر: ًمًننن٤من اًمٕمنننرب )

 (.1/97(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )1/119)

 ومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمق( 3)

 .[ومٞمزيؾ]( ذم ث: 4)

٤مل: ذيمر اًمٜمخؾ، وهنق ( 5) اًمُٗمحقل: مجع ومحؾ، واًمَٗمْحُؾ، اًم يمر اًم٘مقي ُمـ يمؾ طمٞمقان، واًمُٗمحَّ

ُم٤م يم٤من ُمـ ذيمقره ومحناًل إلٟم٤مصمنف يٚم٘منح سمٓمٚمٕمنف طمقائنؾ اًمٜمخنؾ، ومجٕمنف ومح٤مطمٞمنؾ، وي٘من٤مل: وَمْحنؾ ومجٕمنف 

 : وهق ُم٤م ذم سمٓمنقن ـمٚمنع اًمٗمحن٤مل، اًمن ي يٚم٘منح سمنف ومحقل ًمٖم٦م صم٤مٟمٞم٦م، واعم٘مّمقد ُمـ ـمٚمع اًمٗمح٤مل، اًمُٙمشُّ

 ـمٚمع اإلٟم٤مث.

، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط (1/1214، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(5/3357يٜمٔمنننر: ًمًننن٤من اًمٕمنننرب )

 (.3/37(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)36، 11/35، اعمجٛمقع )(2/463، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(2/676)

 .[]حتن: م( ذم 6)

 وىمن٧م ومٝمنق اًمثٛمنرة وسمندت اخلػ اٟمِمؼ ذاإ اًمٜمخؾ ذم سم٤مرإلا(: »11/29ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )( 7)

نف ٟمنامء فمن٤مهر ومٝمقيمن٤معم١مسمر، ٕنَّ آقمتٌن٤مر سمٔمٝمنقر ين١مسمر مل أو أسمر ،سم٤مراإل ، وُمن٤م شمِمن٘مؼ ذم ُمٕمٜمنك ُمن٤م أسمنر: ٕٟمَّ

 ش.اًمثٛمرة

وىمد ٓ ين١مسمَّر سمِمننلء ويتِمن٘مؼ اًمٙمنؾ، واحلٙمنؿ ومٞمنف يمن٤معم١مسمر : »(3/37وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 ش.اقمت٤ٌمرًا سمٔمٝمقر اعم٘مّمقد
= 

ٔقممممممممممت ا تبمممممممممما   

 الت    ٔو ٍآ.
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طمٙمنؿ اًمٜمخٚمن٦م اعمن١مسمرة: ٕن  (2) [طمٙمٛمنف]يمن٤من  ،: ًمق شمِمن٘مؼ اًمٓمٚمنع سمٜمٗمًنف(1)الثاين

ِمنن٘مؼ ىمنند طمّمننؾ هنن ا اعمٕمٜمننك وم٘منن٤مم وسم٤مًمتَّ  (3) [سمننف]ٔمٝمننر شماًمثٛمننرة  ٕنَّ  :ام اقمتننؼماًمتنن٠مسمػم إٟمَّنن

   .(4)ُم٘م٤مُمف

ُمنـ اًمنثٛمـ، إذا  (6) [سمحّمنتف]ع يًن٘مط قمٜمنف ئ: إذا شمٚمػ اًمٓمٚمع ذم يد اًم٤ٌم(5)الث الث

 .  (7)اظمت٤مر اإلُم٤ًمك قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعم ه٥م: ٕن اًمٓمٚمع ُمقضمقد طم٘مٞم٘م٦م

، وًمنٞمس ؟اًمنثٛمـ ي٘م٤مسمنؾأصح٤مسمٜم٤م ُمـ سمٜم٤مه قمغم اًم٘مقًملم ذم احلٛمنؾ، هنؾ  (8) [وُمـ]

  .(9)سمّمحٞمح

                                                          

=
، اًمٌٞمنننن٤من (5/332، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(5/112، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(3/42ٕم )يٜمٔمننننر: ا

، اًمنناج (2/122، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/552(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )9/41، ومتح اًمٕمزيز )(5/235)

 (.1/198اًمقه٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م. اًمٗمروع اًمثالصم٦م ُمـ اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ( 1)

 .[طمٙمٛمٝم٤م]( ذم ث: 2)

 ُمـ: ث . ٦مؾم٤مىمٓم ]سمف[( 3)

، اًمٌٞمننن٤من (5/12، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(5/332، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم)(3/42يٜمٔمنننر: إم )( 4)

، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (3/552، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(11/29، اعمجٛمقع )(9/41، ومتح اًمٕمزيز )(5/235)

 .(1/198، اًمنا ج اًمقه٤مج )(3/37، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/122)

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م.( 5)

  ٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .ُم( 6)

 وه ا ىمقل اًم٘م٤م  أ  اًمٓمٞم٥م، واعمح٤مُمكم،واًمروي٤مين، وهمػمهؿ:( 7)

وم٢مذا شمٚمػ اًمٓمٚمع ذم يد اًم٤ٌمئع ىمٌؾ اًم٘منٌض ًمٚمٛمِمنؽمي، صمٌن٧م اخلٞمن٤مر ًمٚمٛمِمنؽمي، ومن٢مْن ؿمن٤مء ومًن  

نف مل يًنٚمؿ ًمنف يمنام اؿمنؽمى، وإْن ؿمن٤مء أضمن٤مز وأُمًنٙمف سم جٛمٞمنع اًمٌٞمع ًمتٚمػ سمٕمض اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، وٕٟمَّ

 اًمثٛمـ، أو ي٠مظم  ُم٤م سم٘مل سمحّمتف ُمـ اًمثٛمـ.

، اعمجٛمنننقع (8/245، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/436(، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )4/84يٜمٔمنننر: إم )

 (.1/191(، اًمناج اًمقه٤مج )11/32)

 .[ومٛمـ]( ذم ث: 8)

اًم٘مننقًملم ذم احلٛمننؾ: أطمنندحم٤م: احلٛمننؾ ٓ ي٘م٤مسمٚمننف ىمًننط ُمننـ اًمننثٛمـ، واًم٘مننقل اًمثنن٤مين، وهننق ( 9)

 ٛمؾ ي٘م٤مسمٚمف ىمًط ُمـ اًمثٛمـ.إصح، أنَّ احل
= 

حكمممي الطمممم  لمممٕ   

  ٍفسْ.  شقق

حكي  مم  الطمم    

 يف ٖ  الباٟ .
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اخلاوصة
(1)/: 

واطمد ُم١مسمر، وسم٤مىمل ـمٚمٕمٝمن٤م همنػم ُمن١مسمر، وم٤ٌمقمٝمن٤م ومجٛمٞمنع  إذا يم٤من قمغم اًمٜمخٚم٦م ـمٚمع

 ٕنَّ  :ع قمٜمند إـمنالق اًمٕم٘مند، و ٕمنؾ همنػم اعمن١مسمر شمٌٕمن٤م ًمٚمٛمن١مسمرئاًمٓمٚمع يٌ٘مك قمغم ُمٚمؽ اًم٤ٌم

ٕمن٤م ًمٚمٙم٤مُمنؾ، شمٌومٞمجٕمؾ اًمٜمن٤مىمص  ،(2) [ًمٙمٛمقٟمف]اعم١مسمر يم٤مُمؾ اًمٔمٝمقر، وهمػم اعم١مسمر ٟم٤مىمص: 

ذم اجلٛمٞمنع قمٜمند رةين٦م  (4)ٕم٘مندشمٌٕمن٤م ًمٔم٤مهرهن٤م، طمتنك يّمنح اًم (3)ةِ ؼْمَ يمام  ٕمنؾ سمن٤مـمـ اًمُّمن

 .(5)ُم٤م مل يره اءاًمٔم٤مهر قمغم ىمقل ُمـ ٓ يرى ضمقاز ذ

                                                          

=
 وذم اًمثٛمرة ذيمر أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ـمري٘ملم ذم ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ىمًط ُمـ اًمثٛمـ:

 .دحم٤م اًمثٛمرة ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ىمًط ُمـ اًمثٛمـأطم

واًمث٤مين: اًمثٛمرة يم٤محلٛمؾ، وه ا همػم صحٞمح: ٕنَّ اًمثٛمرة فمن٤مهرة واجلٜمنلم همنػم فمن٤مهر، واًمثٛمنرة 

يتْمنح اًمٗمنرق سمٞمنٜمٝمام، ومن٢مذا شمٚمٗمن٧م اًمثٛمنرة، ومنال ي٘مدر قمغم ىمٓمٕمٝم٤م، واجلٜملم ٓ ي٘مدر قمغم إظمراضمنف، وهلن ا 

 ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ىمًط ُمـ اًمثٛمـ سمٜم٤مًء قمغم ختر ٝمؿ قمغم احلٛمؾ، وه ا ًمٞمس سمّمحٞمح.

، (27، 11/26، اعمجٛمنقع )(8/318، ومنتح اًمٕمزينز )(5/47اًمٌٞمن٤من ) (،4/81يٜمٔمر: إم )

 (.1/189اًمناج اًمقه٤مج )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

   اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.ُم٤م سملم ( 2)

ُة: هل ُم٤م مجع ُمـ اًمٓمٕم٤مم سمال يمٞمؾ وٓ وزن، سمٕمْمف ومقق سمٕمض، أو هل اًمٙمقُمن٦م ُمنـ ( 3) ؼْمَ اًمّمُّ

 اًمٓمٕم٤مم، مجٕمٝم٤م ُصؼَم وِص٤ٌَمر.

، (1/526، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(12/276(، شم٤مج اًمٕمروس )4/2393يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

 (.1/73أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )

ؾمتقرم أريم٤مٟمف وذوـمف اًمتل ووٕمٝم٤م اًمِمن٤مرع ًمنف ومل ينرد هننل اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح: هق اًم ي ا( 4)

، اًمٗم٘منف اإلؾمننالُمل وأدًمتننف (1/65(، اًمننقضمٞمز ذم أصنقل اًمٗم٘مننف )1/181قمٜمنف. يٜمٔمننر: روون٦م اًمٜمنن٤مفمر )

 (.1/256، اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل )(4/3286)

اًمٕم٘مد قمغم اًمٖم٤مئ٥م: ًمٞمس سمالزم، ويث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي قمٜمد اًمرةي٦م، إن ؿمن٤مء ر  وًمنزم ( 5)

د، وإن ؿم٤مء ومً ، وىمٞمؾ: يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٌن٤مئع أيْمن٤ًم، وإن وضمند اعمٌٞمنع قمنغم ظمنالف ُمن٤م ر)ه : ومن٤مًمٌٞمع اًمٕم٘م

 صحٞمح، ويث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.

، ُمٜمٝمن٤مج (6/127، اعمجٛمنقع )(82، 5/81وُم٤م سمٕمنده٤م، اًمٌٞمن٤من ) (5/8يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

، 3/179وم٘مننف اًمًننٜم٦م ) ،(7/214، اعمحننغم سم٤مٔصمنن٤مر )(2/376، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(1/95اًمٓمنن٤مًمٌلم )

182). 

ومممممممممم ٝ  ب ٗممممممممممٛ  

الطمم  غم  املممؤ  َّا   

لمىممممممؤ َّا يف  ٗمممممم   

 الٍخمٛ الٕاح ٚ

 /ب3
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 ٤مهر. ٔمسم٥ًٌم رةي٦م اًم (2) [اًمٖم٤مئ٥م اءضمقاز ذ]قمغم ىمقل ُمـ يرى  (1)ويٚمزم اًمٕم٘مد

وخي٤مًمػ اجل٤مري٦م إذا يم٤مٟم٧م طمٌغم سمقًمديـ، ومقوٕم٧م أطمدحم٤م صمؿ سم٤مقمٝم٤م ىمٌنؾ وونع 

 .ًمٚمٛمقًمقد قمغم فم٤مهر اعم ه٥م ٤مً وٓ  ٕمؾ شمٌٕم ،ٕمٝم٤متٌأظمر، وم٤مًم ي ذم اًمٌٓمـ ي

واًمٓمٚمنع ، ٕن اًمقًمد سمٕمد آٟمٗمّم٤مل ًمٞمس ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مٕم، ومٞمٗمرد يمؾ واطمد سمحٙمٛمف

 واًمزُم٤من يٓمقل.  ،ذا سم٤مًمِمجرة إمم وىم٧م اجل  يٌ٘مك ُمتّمالً سمٕمد اًمت٠مسمػم

ع وهمنػم اعمن١مسمر يندظمؾ ذم اًمٕم٘مند، ئن اعمن١مسمر يٌ٘منك قمنغم ُمٚمنؽ اًمٌن٤مإ :ىمٚمٜمن٤م (3) [٢مذا]وم

اًم٘مندر اعمٛمٚمنقك ًمٙمنؾ واطمند  قمنلمؿمت٤ٌمه ووىمقع اعمٜم٤مزقمن٦م سمٞمنٜمٝمام ذم ي١مدي إمم آ (4)[رسمام]

 .(5)ُمٜمٝمام أو ذم ىمدره وم٘مٓمٕمٜم٤م إُمر ُمـ أصٚمف، وضمٕمٚمٜم٤م اًمٜم٤مىمص شمٌٕم٤م ًمٚمٙم٤مُمؾ

 اًمٕم٘مد اًمالزم: هق ُم٤م ًمٞمس ٕطمد قم٤مىمديف ومًخف دون رو٤م أظمر، يم٤مًمٌٞمع واإلضم٤مرة. (1)

 .(22/42) ، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م(4/3296يٜمٔمر: اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف )

 .[ضمقازه]( ذم ث: 2)

 .]وإذا[: م( ذم 3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث . ( 4)

وإذا سمٞمٕم٧م رىم٦ٌم احل٤مئط وىمد أسمر رء ُمـ ٟمخٚمف، ومثٛمرة ذًمنؽ (: »43، 3/42ذم إم )ىم٤مل ( 5)

 ...ش.عْ ًمق يم٤من ُمٜمف ُم٤م مل ي١مسمر ومل َيْٓمٚمُ ذًمؽ اًمٜمخؾ ذم قم٤مُمف ذًمؽ ًمٚم٤ٌمئع، و

إذا سم٤مع ٟمخٚم٦م أسمعر سمٕمض ـمٚمٕمٝم٤م، سم٘مل اًمٙمنؾ ًمٚمٌن٤مئع، وضمٕمنؾ (: »9/49وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز)

ُمـ اًمٕمٙمس: ٕن اعم١مسمر فم٤مهر واشم٤ٌمع اًم٤ٌمـمـ اًمٔمن٤مهر أومم، يمنام همػم اعم١مسمر شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمٛم١مسمر، وذًمؽ أومم 

 ش.أن سم٤مـمـ اًمّمؼمة يتٌع فم٤مهره٤م ذم اًمرةي٦م، وٕنَّ اًم٤ٌمـمـ ص٤مئر إمم اًمٔمٝمقر سمخالف اًمٕمٙمس... 

، اًمٌٞمنن٤من (2/112، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/41(، اعمٝمنن ب )5/328يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 (.3/37اعمحت٤مج )، ُمٖمٜمل (42، 11/39، اعمجٛمقع )(239، 5/238)
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الصَّادشة
(1)

: 

 ،ُمـ اًمٜمخٞمؾ ُمـ صٜمػ واطمد، وأراد أن يٌٞمع مجٞمع اًمٜمخٞمنؾ (2)إذا يم٤من ًمف سمًت٤من

 .(3)ٙمؿ فم٤مهر، أو اًمٙمؾ همػم ُم١مسمر، وم٤محلوم٢من يم٤من اًمٙمؾ ُم١مسمراً 

٤م إن يم٤من اًمٌٕمض ُم١مسمراً  وم٢من سمن٤مع اجلٛمٞمنع سمٕم٘مند واطمند،  :ًمٌٕمض همػم ُم١مسمروا وأُمَّ

 .ًمٚمٛم١مسمر ٕم٤مً شمٌع، و ٕمؾ همػم اعم١مسمر ئٌ٘مك قمغم ُمٚمؽ اًم٤ٌمشم٤مًمثامر يمٚمٝم٤م وم

ٜمنت٩م شم، وومٞمٝم٤م ُم٤م ىمد ٟمتج٧م، وومٞمٝم٤م ُم٤م مل (5) همٜمؿ[ ]ىمٓمٞمع (4) ]ًمف[ وخي٤مًمػ ُم٤م ًمق يم٤من

واًمتنل مل  ،عئيٌ٘منك ٟمت٤مضمٝمن٤م ًمٚمٌن٤م /اًمتل ٟمتج٧م وم٢منَّ  إهمٜم٤مم ذم قم٘مد واطمد،وم٤ٌمع  ،ٜمت٩م سمٕمدشم

سمننؾ خيتٚمننػ  :ٗمننؼ ذم وىمنن٧م واطمنندتٟمتنن٤مج إهمٜمنن٤مم ٓ ي ٜمننت٩م ينندظمؾ محٚمٝمنن٤م ذم اًمٕم٘منند: ٕنَّ شم

 .(6) [سمحٙمٛمف]وم٠مومرد يمؾ واطمد ُمـ إهمٜم٤مم  ،ٟمت٤مضمٝم٤م ووٓدهت٤م

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.(1)

اًمًٌُت٤من: هق ُم٤م يٙمقن طم٤مئٓم٤ًم ومٞمف ٟمخٞمؾ ُمتٗمرىم٦م يٛمٙمـ اًمزراقم٦م وؾمط أؿمج٤مره٤م، وم٢من يم٤مٟمن٧م ( 2)

 إؿمج٤مر ُمٚمتٗم٦م ٓ يٛمٙمـ اًمزراقم٦م وؾمٓمٝم٤م، ومٝمل احلدي٘م٦م، واجلٛمع سم٤ًمشملم.

، (٤1/48مح اعمٜمنننػم )، اعمّمننٌ(1/55، اعمٕمجننؿ اًمقؾمنننٞمط )(4/443يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمنننروس )

 (1/45اًمتٕمريٗم٤مت )

ويٌ٘منك قمنغم ُمٚمنؽ اًمٌن٤مئع ُمن٤م مل يِمنؽمـمف  وهق أٟمف إذا يم٤من اًمٜمخؾ ُم١مسمرًا: مل يندظمؾ ذم اًمٌٞمنع،( 3)

يْمن٤مح ذًمنؽ ذم اعمًن٠مًمتلم إويٙمنقن ًمٚمٛمِمنؽمي، وؾمنٌؼ  اعمِمؽمي، وإن يم٤من همػم ُم١مسمر:ومٞمندظمؾ ذم اًمٌٞمنع،

 اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م.

، اًمٌٞمنننن٤من (5/112، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(5/323) ، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم(3/41يٜمٔمننننر: إم )

 (.3/37(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)11/229، اعمجٛمقع )(9/42، ومتح اًمٕمزيز )(5/235)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م.( 4)

 . [ٖمٜمؿ٤ًم ُمـ اًمىمٓمٞمٕم]: م( ذم 5)

 ذم ث: ]سمحٙمٛمٝم٤م[( 6)

حكممممممممممي  ب ٗممممممممممٛ  

الطمم  غم  املممؤ َّا   

لمطممممم  املممممؤ َّا يف  

 ٗمممم  البسممممتاُ  ُ 

كمماُ وممَ  ممٍ    

 ٔاح .

 /أ4
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اًمٜمننقع اًمقاطمنند ُمننـ اًمٜمخٞمننؾ ذم اعمقوننع اًمقاطمنند ٓ خيتٚمننػ اـمالقمٝمنن٤م  (1) [وأُمنن٤م]

ك ذًمننؽ إمم نورسمننام أومْمنن، اًمقىمننقف قمننغم اًمتٗمّمننٞمؾ (2) [يِمننؼو]ؾ يت٘منن٤مرب سمنن :وشم٠مسمػمهنن٤م

 .(5)اجلٛمٞمع ذم طمٙمؿ اعم١مسمر (4) [ومٞمجٕمؾ]، (3) [ُمٜم٤مزقم٦م]

 أم ٓ؟ ومٕمغم وضمٝملم: يتٌٕمٝم٤م ـمٚمٕمٝم٤م١مسمر سم٤مًمٌٞمع، ومٝمؾ شمُم٤م إن أومرد اًمتل مل ٠موم

ُمن٤م وًمٞمس ُمع اًمٜمخٚمن٦م ذم اًمٌٞمنع  ،: ٕن اًمٓمٚمع همػم ُم١مسمر(6) [ـمٚمٕمٝم٤م]ٝم٤م ٕمُ ٌَ تْ أطمده٤م: يَ 

 .  (7)واطمداً  هل ُم١مسمرة، طمتك  ٕمؾ ًمٚمجٛمٞمع طمٙمامً 

 .[وم٠مُم٤م]( ذم ث: 1)

 .]ويًتٖمٜمك[( ذم ث: 2)

 .  [ُمٜم٤مزقمتٝمام ]( ذم ث:3)

 .[ومجٕمؾ] ث: ( ذم4)

وم٢مذا سم٤مع سمًت٤مٟم٤ًم ُمـ اًمٜمخٞمؾ سمٕمْمف ُم١مسمر وسمٕمْمف همػم ُم١مسمر، ومٞمجٕمؾ همنػم اعمن١مسمر شمٌٕمن٤ًم ًمٚمٛمن١مسمر ( 5)

ويٌ٘مك قمغم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع، إذا يم٤من اًمٜمخٞمؾ ٟمققم٤ًم واطمدًا، وشمؿ اًمٌٞمع ذم قم٘مد واطمد، وٓ يّمنح اًم٘مٞمن٤مس قمنغم 

يٌ٘منك ٟمت٤مضمٝمن٤م ًمٚمٌن٤مئع، ومن٤مًمتل ٟمتجن٧م  ُمـ سم٤مع ىمٓمٞمٕم٤ًم ُمـ إهمٜم٤مم وومٞمٝم٤م ُم٤م ىمد ٟمتج٧م وومٞمٝم٤م ُم٤م مل شمٜمت٩م سمٕمند،

ٕنَّ ٟمتن٤مج إهمٜمن٤مم ٓ يتٗمنؼ ذم  واًمتنل مل شمٜمنت٩م شمندظمؾ ذم اًمٌٞمنع وشمٙمنقن ًمٚمٛمِمنؽمي: ،وٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٘مد

 سمخالف اًمٜمقع اًمقاطمد ُمـ اًمٜمخٞمؾ اًمتل ٓ خيتٚمػ اـمالقمٝم٤م وشم٠مسمػمه٤م. ،وىم٧م واطمد

ـمٚمٕمن٧م قمٜمند اًمٌٞمنع ُمنـ همنػم ه ا هق اعم ه٥م، وهٜم٤مك ىمقل ٕ  هريرة، أن اعم١مسمر ًمٚم٤ٌمئع واًمتنل ا

 اعم١مسمر، وًمٚمٛمِمؽمي ُم٤م أـمٚمع سمٕمد اًمٌٞمع، وىمقل صم٤مًم٨م ٕ  قمغم سمـ ظمػمان: ًمٞمس ًمٚم٤ٌمئع إٓ اعم١مسمر.

(، هن٤مينن٦م 329/ 5/328)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (8/176( خمتٍمنن اعمننزين )3/42يٜمٔمننر: إم )

(، ُمٖمٜمنل 9/49(وُم٤م سمٕمده٤م، ومتح اًمٕمزينز )11/39، اعمجٛمقع )(5/238، اًمٌٞم٤من )(5/112اعمٓمٚم٥م )

 (.3/38اعمحت٤مج )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 6)

 ه ا اًمقضمف هق إصح، يمام ضمزم سمف اًمٕمٛمراين واًمٜمقوي، واًمراومٕمل، وهمػمهؿ.( 7)

ٕٟمف همػم ُم١مسمر، وإٟمَّام ضمٕمؾ يم٤معم١مسمر إذا سمٞمع ُمٕمف اعم١مسمر طمتك يّمنػم شمٌٕمن٤ًم  ;ويٙمقن اًمٓمٚمع ًمٚمٛمِمؽمي

 ًمف، وًمٙمـ إذا أومرد ومٚمٞمس سمت٤مسمع.

 وإن أسمر سمٕمض احل٤مئط، صمؿ أومرد اًم ي مل ي١مسمر سم٤مًمٌٞمع، ومقضمٝم٤من: (: »5/242ذم اًمٌٞم٤من )ىم٤مل 

أطمدحم٤م : وهق اًمّمحٞمح، أن اًمثٛمرة ًمٚمٛمِمؽمي، ٕٟمن٤م إٟمنام ضمٕمٚمٜمن٤م ذًمنؽ ًمٚمٌن٤مئع قمنغم ؾمنٌٞمؾ اًمتٌنع 

 ًمٚمٛم١مسمر إذا سمٞمع ُمٕمف، وم٢مذا أومرد سم٤مًمٌٞمع...مل يتٌع همػمه.
= 
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رع يمتن٠مسمػم نشم٠مسمػم اًمنٌٕمض ضمٕمنؾ ذم اًمِمن واًمث٤َّمين يٌ٘مك اًمٓمٚمع قمغم ُمٚمؽ اعم٤مًمؽ: ٕنَّ 

 .(1)اًمٙمؾ، ومّم٤مر يم٠من مجٞمع اًمٜمخؾ ُم١مسمرٌ 

ع، وم٠مظمرضمن٧م ئًمق سم٤مع ٟمخٚم٦م ُم١مسمرة، وطمٙمٛمٜم٤م سمٌ٘م٤مء اًمثٛمرة قمغم ُمٚمنؽ اًمٌن٤م(2)فرع

 :وجهانومٞمف  ؟.ومٚمٛمـ يٙمقن اًمٓمٚمع اجلديد ،(3) [ٌٞمعاًم]ـمٚمٕم٤م )ظمر سمٕمد 

 : ًمٚمٛمِمؽمي: ٕٟمف طمدث ذم ُمٚمٙمف.أحدمها

ٛمرة سم٥ًٌم اًمت٠مسمػم، وضمٕمٚمٜم٤م همػم اعمن١مسمر، شمٌٕمن٤م ثٞمٜم٤م ُمٚمٙمف ذم اًمع: ٕٟم٤م سم٘مَّ ئ: ًمٚم٤ٌموالثاين

 .أيْم٤مً  ٛمرة اًمًٜم٦م، و ٕمؾ ُم٤م مل خيرج شمٌٕم٤مً ثًمٚمٛم١مسمر، ومتث٧ٌم ه ه اًمتٌٕمٞم٦م ًم

                                                          

=
ىمند صمٌن٧م جلٛمٞمنع احلن٤مئط طمٙمنؿ اًمتن٠مسمػم سمتن٠مسمػم  واًمث٤مين : وهنق اًمْمنٕمٞمػ أن اًمثٛمنرة ًمٚمٌن٤مئع: ٕٟمنف

 ش.سمٕمْمف

وإن أومرد اًمن ي مل ين١مسمر سمن٤مًمٌٞمع، ومٗمٞمنف وضمٝمن٤من، واًمّمنحٞمح: أن (:»11/44وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 ش.اًمٓمٚمع ًمٚمٛمِمؽمي وممـ صححف ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من، وىمد سح ص٤مطم٥م اًمتتٛم٦م سم يمر اًمقضمٝملم

ٚمٚمٛمِمنؽمي ـمٚمٕمنف ذم إصنح، ومن٢مْن أومنرد ُمن٤ممل ين١مسمر سمن٤مًمٌٞمع، وم(: »3/38وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)

 ش.واًمث٤مين: هق ًمٚم٤ٌمئع، ايمتٗم٤مء سمدظمقل وىم٧م اًمت٠مسمػم قمٜمف

، اًمقؾمننٞمط (5/113اعمٓمٚمنن٥م ) ، هن٤مينن٦م(2/42(، اعمٝمنن ب )5/331يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 (.2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/553، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(3/178)

رد اًمتل مل شمن١مسمر سمن٤مًمٌٞمع، ومن٤مًمٓمٚمع ه ا اًمقضمف طمٙمل قمـ اًم٘م٤م  أ  اًمٓمٞم٥م، وي٘مقل إٟمف إذا أوم( 1)

ٓ يتٌع اًمٜمخٚم٦م، ويٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئع، ٕنَّ ُم٤م مل ي١مسمر ضمٕمؾ يم٤معم١مسمر، ومٚمنق سمن٤مع اجلٛمٞمنع: يمن٤من ًمٚمٌن٤مئع، ومٙمن ًمؽ ًمنق 

 أومرد همػم اعم١مسمر: يم٤من ًمٚم٤ٌمئع ايمتٗم٤مًء سمدظمقل وىم٧م اًمت٠مسمػم.

(، اًمقؾمننٞمط 5/113، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/42، اعمٝمنن ب )(5/331يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم (11/44، اعمجٛمنننقع )(9/52، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/242(، اًمٌٞمننن٤من )3/178)

 .(3/38) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/553)

واًمقضمف إول هق إصح: ٕٟمَّف ٓ ي١مدي إمم ؾمقء اعمِم٤مريم٦م وٓ إمم  اظمنتالف إيندي، وٓ إمم 

نف همنػم ُمن١مسمر وهنق ُمٗمنرد سمن٤مًمٌٞمع، همنػم ُمِمنؽمك ُمنع ضر قمغم اًم٤ٌمئع أو اعمِمؽمي، ويٙمقن ًمٚمٛمِمنؽمي:  ٕٟمَّ

 اعم١مسمر.

 ومرع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م.( 2)

 ذم م: ]اًمٓمٚمع[.( 3)

حكمممممممممي الطمممممممممم   

 اسبا ث.



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
إذا أشمنن٧م سمقًمننديـ،  ٥ْم ٤مشمِننٙمَ وهننل: ضم٤مرينن٦م اعمُ  ،(2)ًم٦م ذم اًمٙمت٤مسمنن٦م٠مُمًنن (1)وللشددافعي

 .(3)أطمدحم٤م ىمٌؾ اًمٙمت٤مسم٦م، وأظمر سمٕمد اًمٙمت٤مسم٦م، ٟمص ومٞمٝم٤م قمغم أن اًمقًمديـ ًمٚمًٞمد

غم سمقًمنديـ، ٌْ إذا يم٤مٟمن٧م طُمن ،ووضمٝمن٤م ذم اجل٤مرين٦م ،ًمقضمنفا اهن ُمٜمٝمن٤م  (4) [ٌطوم٤مؾمتٜم]

 .(5)ذم ُمقوٕمٝم٤م وؾمٜم يمره٤مع، ئأن اًم ي ذم اًمٌٓمـ يٌ٘مك ًمٚم٤ٌم :ومقوٕم٧م أطمدحم٤م صمؿ سم٤مقمٝم٤م

اًمِم٤مومٕمل: هق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدرينس اًمِمن٤مومٕمل، اًم٘منرر، صن٤مطم٥م اعمن هٌلم، وًمند ( 1)

ـ همنزة إمم ُمٙمن٦م، ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م ُمـ اهلجرة، ٟمِم٠م يتٞماًم ذم طمجر أُمنف سمٕمند ُمنقت أسمٞمنف، صمنؿ ٟم٘منؾ ُمنسمٖمزة 

طمٗمظ اًم٘مر)ن اًمٙمريؿ وهق اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم، واعمقـم٠م وهق اسمـ قمِمنر، وهق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم أصقل اًمٗم٘منف، 

، وطمندي٨م رطمٚمتنف وًمف شمّم٤مٟمٞمػ قمديدة، ٟم٤مس احلدي٨م، وم٘مٞمف اعمٚم٦م، شمٕمٚمؿ قمنغم يند اإلُمن٤مم ُم٤مًمنؽ 

سمنف اًم٘منديؿ، وىمندم ُمٕمف ُمِمٝمقر، وأظم  اًمٕمٚمؿ قمٜمف، وقمـ اسمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل، صمؿ ىمدم سمٖمنداد، وصنٜمػ يمت٤م

، واًمرؾم٤مًم٦م، وإم وهمػمهؿ، شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وُمن٤مئتلم، وًمنف شاإلُمالء»ُمٍم وصٜمػ ُم هٌف اجلديد، وًمف: 

 .أرسمع ومخًقن ؾمٜم٦م ودومـ سم٤معم٘مٓمؿ سم٤مًم٘م٤مهرة، وىمؼمه ُمٕمروف 

، ـمٌ٘من٤مت (1/192( وُم٤م سمٕمده٤م، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )12/5يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

وُم٤م سمٕمده٤م، هتن ي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت  (2/8، ؿم رات اًم ه٥م )(158، 1/157احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل )

(، ـمٌ٘م٤مت 177، 2/179وُم٤م سمٕمده٤م، اًمٜمجقم اًمزاهرة ) (2/549وُم٤م سمٕمده٤م، شم٤مري  سمٖمداد ) (1/44)

 وُم٤م سمٕمده٤م. (4/163، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )(1/71اًمٗم٘مٝم٤مء )

ٌَن٦ًم :  اًمْمنؿ واجلٛمنع، ي٘من٤مل: -وىمٞمنؾ: سمن٤مًمٗمتح ،سم٤مًمٙمًننر-اًمٙمت٤مسم٦م ًمٖمن٦م( 2) ٌْن٧ُم اًمٕمٌند: ُُمَٙم٤مشَم يَم٤مشَم

ويمِت٤َمسم٤ًم وىمٞمؾ ًمٚمٛمٙم٤مشم٦ٌم: يمت٤مسم٤ًم شمًٛمٞم٦م سم٤مؾمؿ اعمٙمتقب جم٤مزًا، ٕٟمف يٙمت٥م ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمٚمٕمٌند قمنغم ُمنقٓه يمت٤مسمن٤ًم 

 (.4/126شم٤مج اًمٕمروس ) ،(2/524سم٤مًمٕمتؼ.  يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

ؿ سمٜمجٛمننلم أو أيمثننر، وهننل ظم٤مرضمنن٦م قمننـ  ىمقاقمنند وذقمنن٤ًم: قم٘منند قمتننؼ سمٚمٗمٔمٝمنن٤م سمٕمننقض ُُمننٜمُجَّ

اعمٕم٤مُمالت، ٕن اًمٕمٌد ويمًٌف ًمًٞمده، ومٙم٠مٟمف سم٤مع ُم٤مًمف سمامًمف، وأضم٤مزه٤م اًمِم٤مرع عمًٞمس احل٤مضم٦م، ىمن٤مل شمٕمن٤ممم: 

 ( ؾمقرة اًمٜمقر.33ضمزء ُمـ أي٦م )﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  

 (.6/525، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/183اًمتٕمريٗم٤مت )يٜمٔمر: 

 (.8/61يٜمٔمر: إم )( 3)

 . [خرج]وم( ذم ث: 4)

ًمق سم٤مع ٟمخٚم٦م ُم١مسمرة وسم٘مٞم٧م اًمثٛمرة قمغم ُمٚمنؽ اًمٌن٤مئع، صمنؿ ظمنرج ـمٚمنع إليْم٤مح ذًمؽ ٟم٘مقل:  (5)

 )ظمر، ومٚمٛمـ يٙمقن اًمٓمٚمع اجلديد؟

 وم٢من يم٤من ـمٚمع اًمٕم٤مم اعمًت٘مٌؾ، ومٝمق ًمٚمٛمِمؽمي.

= 
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الصابعة
(1)

 : 

، (2)[ُمٜمٝمن٤م صٜمػ] رَ سمع أو قمغم أصٜم٤مف، وىمد أُ  ،إذا يم٤من اًمًٌت٤من يِمتٛمؾ قمغم صٜمٗملم

 .عئ، يٌ٘مك صمٛمرهت٤م قمغم ُمٚمؽ اًم٤ٌمومام يم٤من ُمٜمٝم٤م ُم١مسمراً  :وم٤ٌمع اًمٜمخٞمؾ مجٚم٦م

  

                                                          

=
 وإْن يم٤من ـمٚمع اًمٕم٤مم وم٘مد اظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ذًمؽ قمغم وضمٝملم:

أنَّ ُمن٤م أـمٚمنع ذم : ىمقل اسمـ أ  هريرة، وادقمك اعم٤موردي واسمـ أ  قمّمنرون، أٟمَّف إصح: أحدمها

 ُمٚمؽ اعمِمؽمي ٓ يتٌع اعم١مسمر: سمؾ يٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي، يمحدوصمف ذم ُمٚمٙمف، وصححف اسمـ اًمّم٤ٌمغ أيْم٤ًم.

نف خمن٤مًمػ ًمنٜمص اًمِمن٤مومٕمل  نف  وٟمقىمش ه ا اًمقضمنف سم٠مٟمَّ وفمن٤مهر طمندي٨م اًمٌن٤مب، طمٞمن٨م أٟمَّ

قمندا –ٕمن٤ًم طمٙمؿ سم٠من اًمثٛمرة اعم١مسمرة ًمٚم٤ٌمئع، وصمٛمرهت٤م شمِمتٛمؾ ُم٤م يمن٤من ُمٓمٚمٕمن٤ًم طمنلم اًمٕم٘مند، وُمن٤م مل يٙمنـ ُمٓمٚم

ومٞمٜمٌٖمل ومٞمام قمداه قمغم فمن٤مهر اًمٕمٛمنقم، وؾمنقء اعمِمن٤مريم٦م طم٤مصنؾ، واحل٤مضمن٦م داقمٞمن٦م إمم  -صمٛمرة اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ

 ذًمؽ.

: ىمقل أ  طم٤مُمد آؾمٗمرايٞمٜمل، وىم٤مل إٟمف اعم ه٥م، أنَّ اًمٓمٚمع اجلديد ًمٚم٤ٌمئع ظمقوم٤ًم ُمـ ؾمنقء والثاين

ُمـ ؾمقء اعمِم٤مريم٦م، وواومؼ أسم٤م طم٤مُمد قمغم شمّمحٞمح هن ا اعمِم٤مريم٦م، يمام أٟم٤َّم ضمٕمٚمٜم٤م ُم٤م مل ي١مسمر شمٌٕم٤ًم عم٤م ُأسمعَر ظمقوم٤ًم 

 اًمقضمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اًمراومٕمل، وىم٤مل اًمٜمقوي: إٟمف أصح اًمقضمٝملم.

ُمًتدًملم أيْم٤ًم سمقًمد اعمٙم٤مشم٦ٌم احل٤مدث سمٕمد اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمًنٞمد، ومٙمن ًمؽ اًمٓمٚمنع احلن٤مدث ًمٚمٌن٤مئع، وأن 

ومٙمن ًمؽ اًمٓمٚمنع اجلديند  اجل٤مري٦م إذا سمٞمٕم٧م سمٕمد ووع أطمند اًمقًمنديـ، ومن٤مًمراضمح أن اًمقًمند اًمثن٤مين ًمٚمٌن٤مئع،

 ًمٚم٤ٌمئع.

 :فوٟمقىمش ه ا اًمقضم

سم٠من ُم٤م مل ي١مسمر يّمح اًمٕم٘مد قمٚمٞمف، ومج٤مز أْن يّمػم شمٌٕم٤ًم عم٤م ىمد أسمر ذم اًمٕم٘مد، وُمن٤م مل يٓمٚمنع: ٓ يّمنح 

 اًمٕم٘مد قمٚمٞمف، ومٚمؿ يٍم شمٌٕم٤ًم.

اًمقؾمننٞمط  ،(5/114(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/41اعمٝمنن ب ) ،(5/332يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اعمجٛمننقع (3/553، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(52، 9/51، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/242، اًمٌٞمنن٤من )(3/178)

 .(3/38) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(2/122(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )44، 11/43)

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 .ُمٜمٝم٤م[ اًمّمٜمػ اًمقاطمد]( ذم ث: 2)

ومممممممممم ٝ  ب ٗممممممممممٛ  

الطمم  غم  املممؤ ا   

يف  ٗمممم  البسممممتاُ  

ُ ومممممممممَ  ُ كممممممممما

  ٍفني.
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 :وجهان/وذم همػم اعم١مسمر

 :ُم٤م ًمٞمس سمٛم١مسمر ُمٜمٝم٤م يٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي صمامرأن  ،(1): وهق ـمري٘م٦م اسمـ ظمػمانأحدمها

 .٤مج إهمٜم٤ممٜمتٕن وىم٧م اًمت٠مسمػم ذم إصٜم٤مف خيتٚمػ ويتٗم٤موت، ومّم٤مر يم

مل  وومٞمٝمن٤م ُمن٤م ،٧م محٚمٝمن٤مونٕموومٞمٝم٤م ُم٤م ىمد و٤ًم ُمـ اًمٖمٜمؿ، ٕموىمد ذيمرٟم٤م أن ُمـ سم٤مع ىمٓمٞم

 ه٤م هٜم٤م. (4) [يم ا] ٕمٝم٤م محٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد،يتٌ (3) اًمتل مل شمْمع[ ي]أ (2)[يمٚمٝم٤م]ْمع شم

 :ألمرين :عئ: أن اجلٛمٞمع يٌ٘مك ًمٚم٤ٌموالثاين

اعمنن٠مُمقم إذا  رى أنَّ شمننأٓ  ،ذم اجلٛمٞمننع اً ػمصمشمنن٠م (5) [اخلٓمنن٦م]الضمننتامع ذم ًم : أنَّ اأحدددمه

 ٦مِ ٓمَّنٚمخُ ًموإن سمٕمدت اعمًن٤موم٦م سمٞمنٜمٝمام: ٕن  ،سم٤مإلُم٤مم وحم٤م ذم اعمًجد، يّمح آىمتداء ىاىمتد

رط نٓ  ننقز آىمتننداء إٓ سمِمنن (6) [٦مِ َٞمننٜمْ ٌِ اًم]وقمٜمنند اظمننتالف ، وهننل ضم٤مُمٕمنن٦م طمٙمننؿ واطمنند

 ٤مل اًمّمػ.ّمشمإ

ريمن٤من : هق أسمق قمكم احلًلم سمنـ صن٤مًمح سمنـ ظمنػمان اًمٌٖمندادي اًمِمن٤مومٕمل، أطمند أابن خران( 1)

اعم ه٥م، يم٤من إُم٤مُم٤ًم، زاهدًا، ورقم٤ًم، شم٘مٞم٤ًم، ٟم٘مٞم٤ًم، ُمت٘مِمٗم٤ًم ُمـ يمٌن٤مر إئٛمن٦م سمٌٖمنداد، قمنرض قمٚمٞمنف اًم٘مْمن٤مء ذم 

ظمالوم٦م اعم٘متدر ومٚمؿ يت٘مٚمده، ويم٤من يٕم٤مشم٥م اسمـ هي٩م قمنغم ىمٌنقل اًم٘مْمن٤مء، شمنقذم ذم ؿمنٝمر ذي احلجن٦م ؾمنٜم٦م 

 .هن 322

(،  وومٞمن٤مت 272، 3/271(، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م )377، 11/376يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

 (.134، 2/133إقمٞم٤من )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : م.( 3)

 ذم ث: ]يم ًمؽ[.( 4)

 [.اخِلّْمَٚم٦م: ]مذم ( 5)

 واخلُٓم٦َّم: احل٤َمًَم٦م، واخِلّْمَٚم٦م، واًمٓمري٘م٦م.

 (.9/251، شم٤مج اًمٕمروس )( 1/73يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 .]اًمٜمٞم٦م[( ذم ث: 6)

 /ب4
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 (2)[ٓ يدظمؾ سمنؾ] ٌٕمضواًم ،يدظمؾ ذم اًمٕم٘مد ٌٕمضاًم سم٠منَّ  (1) [وم٢من اًم٘مقل]وأيْم٤ًم 

 ي١مدي إمم اؿمؽماك إيدي ذم اًمًٌت٤من، وىمد يّمػم ذًمؽ ؾمن٤ٌٌمً  ،عئُمٚمؽ اًم٤ٌم (3) [قمغم]يٌ٘مك 

 .(4)٤مهر شمٌٕم٤مً ٔموهمػم اًم ٤مهر ُمتٌققم٤مً ٔمومجٕمٚمٜم٤م اًم ،ًمٚمٛمٜم٤مزقم٦م واخلّمقُم٦م

 .[وم٤مًم٘مقل]( ذم ث: 1)

  ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث .( 2)

   ذم م: ]ذم[.( 3)

إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: ىمقل اسمـ ظمػمان ومٞمام إذا يم٤من ًمف سمًنت٤من يِمنتٛمؾ قمنؾ صنٜمٗملم ومن٠ميمثر، ( 4)

أطمدحم٤م ُمن١مسمر، وأظمنر همنػم ُمن١مسمر، ومٚمنق سمن٤مع اًمٜمخٞمنؾ مجٚمن٦م، ومن٤معم١مسمر يٙمنقن ًمٚمٌن٤مئع، وهمنػم اعمن١مسمر يٙمنقن 

ٚمٛمِمننؽمي، ٕن اًمتنن٠مسمػم ٓ يٙمننقن شمنن٠مسمػمًا إٓ ذم ٟمققمننف، ٕن إٟمننقاع خيتٚمننػ إدرايمٝمنن٤م وشمتٗمنن٤موت، واًمٜمننقع ًم

اًمقاطمد ٓ يتٗم٤موت، ومٞم٠مظم  طمٙمؿ ٟمت٤مج إهمٜم٤مم ذم أن ُم٤م ٟمت٩م يٌ٘منك ٟمت٤مضمٝمن٤م ًمٚمٌن٤مئع، واًمتنل مل شمٜمنت٩م يندظمؾ 

ف اًمٜمنقع ُمننـ طمٙمٛمٝمن٤م ذم اًمٕم٘مند وشمٙمنقن ًمٚمٛمِمننؽمي، ٕنَّ ٟمتن٤مج إهمٜمن٤مم ٓ يتٗمنؼ ذم وىمنن٧م واطمند سمخنال

 اًمٜمخٞمؾ.

وٟمقىمش ه ا اًم٘منقل: سمن٠منَّ ؾمنقء اعمِمن٤مريم٦م واظمنتالف إيندي يقضمند ذم اًمٜمنققملم يمنام يقضمند ذم 

 اًمٜمقع اًمقاطمد، ومٚمامذا واوم٘مٜم٤م قمغم احلٙمؿ ذم اًمٜمقع اًمقاطمد وظم٤مًمٗمٜم٤م قمٜمد اظمتالف إٟمقاع.

وأظمنر همنػم أُم٤م اًم٘مقل اًمث٤مين ذم سمٞمع اًمًٌت٤من إن يم٤من يِمتٛمؾ قمغم صٜمٗملم وم٠ميمثر، أطمدحم٤م ُمن١مسمر، 

ُم١مسمر، وسم٤مع اًمًٌت٤من مجٚم٦م واطمدة: أنَّ اًمٙمؾ يٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئع، يمام ًمق اخت  اًمٜمقع دومٕم٤ًم ًمير اظمتالف إيندي، 

وؾمقء اعمِم٤مريم٦م، وأٟمَّف رسمام اشمٗمؼ شم٠مسمػم إٟمقاع اعمختٚمٗمن٦م، واظمتٚمنػ شمن٠مسمػم اًمٜمنقع اًمقاطمند، ومجٕمنؾ اًمٔمن٤مهر، 

 .هق اعم١مسمر ُمتٌققم٤ًم، وهمػم اًمٔم٤مهر وهق ُم٤م مل ي١مسمرشمٌٕم٤مً و

وه ا اًم٘مقل يٜم٥ًم إمم أ  قمكم سمـ أ  هريرة، ىمن٤مل ذم اعمٝمن ب واعمجٛمنقع: وهنق اعمن ه٥م، ومن٢من 

إذا سمٞمٕم٧م رىم٦ٌم احل٤مئط، وىمند أسمنر رء ُمنـ ٟمخٚمنف ومثٛمنرة اًمٜمخنؾ شمٚمنؽ ذم قم٤مُمن٦م »،  ىم٤مل: اًمِم٤مومٕمل

 ش.ذًمؽ ًمٚم٤ٌمئع

وهننق اًمّمننحٞمح، وصننححف ذم ومننتح اًمٕمزيننز، واًمروونن٦م، وُمٖمٜمننل »وىمنن٤مل صنن٤مطم٥م اًمٌٞمنن٤من: 

 ش.اعمحت٤مج

وممـ واومؼ إصح٤مب قمغم ذًمنؽ اسمنـ أ  هرينرة: ًمٙمٜمنف ذط ذم ذًمنؽ أن »وىم٤مل ذم اعمجٛمقع: 

يٙمقن أـمٚمع طمتك يٙمقن ذم طمٙمؿ اعم١مسمر، وإن اظمتٚمػ اًمٜمقع، أُم٤م ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمٓمٚمع سمٕمد اًمٌٞمع، وم٘م٤مل: سم٠مٟمنف 

ع ٟمخناًل وومٞمنف ًمٚمٛمِمؽمي: ٕٟمف فمٝمر ذم ُمٚمٙمف، وهَمٚمَُّٓمقه سمٜمص اًمِم٤مومٕمل اًم٤ًمسمؼ...وم٢مٟمف يٜمتٔمؿ سمنف ومنٞمام إذا سمن٤م

 صمٛمرة ُم١مسمرة، صمالصم٦م أوضمف:

 أن صمٛمرة مجٞمع ذًمؽ اًمٕم٤مم ًمٚم٤ٌمئع. ،أطمدحم٤م: وهق اعم ه٥م

 واًمث٤مين: ىمقل اسمـ ظمػمان ًمٞمس ًمٚم٤ٌمئع إٓ اعم١مسمر.
= 
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ع أم ئٛمرة ًمٚم٤ٌمث٘مك اًمشمٌومٝمؾ  ،ػ اًم ي ًمٞمس سمٛم١مسمرٜمومٕمغم ه ه اًمٓمري٘م٦م ًمق أومرد اًمّم

 .(1)ومٕمغم وضمٝملم ؟ ٓ

الثاونة
(2)

: 

ذم يمؾ واطمدة ُمنٜمٝمام صنٜمػ ُمنـ اًمٜمخٞمنؾ،  لْمِ تَ ٕمَ ٘مْ سمُ ُمـ اًمٜمخٞمؾ ذم  (3) [لمسمًت٤مٟم]إذا يم٤من ًمف 

 .وأظمر همػم ُم١مسمر، ومٙمؾ سمًت٤من ُمٗمرد سمحٙمٛمف ،طمدحم٤م ُم١مسمروأوم٤ٌمع اًمًٌت٤مٟملم ذم صٗم٘م٦م، 

 :وجهان٦م ًم٠مومٗمل اعمً وم٠مُم٤م إذا يم٤من اًمّمٜمػ واطمداً 

ذًمننؽ ٓ ينن١مدي إمم اظمننتالف إينندي،  ٗمننرد يمننؾ سمًننت٤من سمحٙمٛمننف: ٕنَّ ي: أحدددمها

 .اًمٜمخٞمؾ (5)[ٛمرةصمذم ]آؿمؽماك  (4) [ووىمقع]

                                                          

=
واًمث٤مًم٨م: ىمقل اسمـ أ  هريرة: أنَّ ًمٚم٤ٌمئع اعم١مسمر، واعمٓمٚمٕم٦م همػم اعم١مسمرة قمٜمند اًمٌٞمنع، وًمٚمٛمِمنؽمي ُمن٤م 

 ش.أـمٚمع سمٕمد اًمٌٞمع

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/41، اعمٝمنننن ب )(5/329(، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )3/42يٜمٔمننننر: إم )

اًمٓمن٤مًمٌلم  ، روون٦م (9/52( ومنتح اًمٕمزينز )5/239، اًمٌٞمن٤من )(179، 3/178، اًمقؾمٞمط )(5/113)

 .(2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(41، 11/42، اعمجٛمقع )(3/553)

أومنرد اًمّمنٜمػ همنػم اعمن١مسمر ويٙمقن ًمٚم٤ٌمئع، ومٚمق  ،قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل: سم٠منَّ همػم اعم١مسمر يتٌع اعم١مسمر (1)

 سم٤مًمٌٞمع، ومٚمٛمـ شمٙمقن اًمثٛمرة؟. ذم ذًمؽ وضمٝم٤من:

 .ْمٕمٞمػ: ًمٚم٤ٌمئع، وأٟمَّف يم٤معم١مسمر ومّم٤مر يمام ًمق أومرد سمٕمض اعم١مسمر سم٤مًمٌٞمع، وهق اًمأحدمها

: شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي، ٕٟم٤َّم إٟمَّام ضمٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ًمٚم٤ٌمئع قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌع ًمٚمٛم١مسمر إذا سمٞمنع ُمٕمنف، ومن٢مذا والثاين

 ٞمع مل يتٌٕمف همػمه.أومرد همػم اعم١مسمر سم٤مًمٌ

 يمام شمؿ إيْم٤مح ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م. ،واًمث٤مين هق اًمّمحٞمح

، اًمقؾمننٞمط (5/113، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/42اعمٝمنن ب ) ،(5/331يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اعمجٛمنننقع (3/553، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )(9/52اًمٕمزينننز ) ، ومنننتح(5/242(، اًمٌٞمننن٤من )3/178)

 (.3/38)ل اعمحت٤مج ُمٖمٜم، (2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(11/44)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (2)

 .[نسمًت٤م]: م( ذم 3)

 .  [وومرع]( ذم ث: 4)

 .[وصمٛمرة]( ذم ث: 5)

حكمممممممممممممي  ٗممممممممممممم    

البسمممممممممممممممتاٌني  ُ 

كمممممماُ أحمممممم ِىا 

ومممممممؤ اّا ٔا  ممممممما  

غممم  ومممؤ ا ِٔىممما  

وممممممَ  ممممممٍفني أٔ  

  ٍ  ٔاح .
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اًمٌ٘من٤مع ُمن٤م يتٕمجنؾ  (1)[ومٛمـ]ذم إدراك اًمثامر وظمروضمٝم٤م،  ػماً صمٕم٦م شم٠مٌ٘مًمٚم وم٢منَّ  وأيْم٤مً 

 ٦مٍ ٓمَّننردٟمنن٤م يمننؾ ظُم ُمنن٤م يتنن٠مظمر، وم٠موم (2)[وُمٜمٝمنن٤م] ،ومٞمٝمنن٤م اـمننالع اًمٜمخٞمننؾ وشم٠مسمػمهنن٤م وإدرايمٝمنن٤م

 سمحٙمٛمٝم٤م.

ُم٤م ي٘مع اًمتٗم٤موت  وىمؾَّ  ،(3)[واطمد ٜمػاًمّم] /ٕن :عئ: أن اجلٛمٞمع يٌ٘مك ًمٚم٤ٌموالثاين

 .(4)اًمٌٕمض يمت٠مسمػم اًمٙمؾ سمػم٠مشم َؾ ٕمِ جُ ذم شم٠مسمػم اًمّمٜمػ اًمقاطمد، ومَ 

 .[ومٗمل]( ذم ث: 1)

 .[وومٞمٝم٤م]( ذم ث: 2)

 م: ]اًمّمٗم٦م واطمدة[.( ذم 3)

 إذا يم٤من ًمف سمًت٤مٟم٤من ذم سم٘مٕمتلم وُمـ صٜمٗملم: أطمدحم٤م ُم١مسمر، وأظمر همنػم ُمن١مسمر، وسمن٤مقمٝمام ذم( 4)

صٗم٘م٦م واطمدة، ومٙمؾ سمًت٤من ًمف طمٙمٛمف، وم٤معم١مسمر ًمٚم٤ٌمئع، وهمنػم اعمن١مسمر ًمٚمٛمِمنؽمي، وٓ يتٌنع أطمندحم٤م أظمنر 

ٕن اٟمٗمراد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمثٛمنرة سمًنت٤مٟمف ٓ ين١مدي إمم ؾمنقء اعمِمن٤مريم٦م واظمنتالف إيندي، ومن٠مقمتؼم يمنؾ 

 واطمد ُمٜمٝمام سمٜمٗمًف، وًمق شم٘م٤مرسم٤م وشمالص٘م٤م ُم٤م دام ىمد  ٞمز أطمدحم٤م قمـ أظمر.

 ومن٢من ،وسمن٤مقمٝمام ،أظمنر دون أطمندحم٤م ومن٠مسمر طم٤مئٓمن٤من ًمف يم٤من إذا ٤موأُمَّ (: »2/41اعمٝم ب )ىم٤مل ذم 

 فطم٤مئٓمن سمثٛمنرة ُمنٜمٝمام واطمند يمؾ اٟمٗمراد نٕ :أظمر أطمدحم٤م يتٌع وٓ ،ًمٚمٛمِمؽمي ي١مسمر مل وُم٤م ،ًمٚم٤ٌمئع اعم١مسمر

 ش.إيدي واظمتالف اعمِم٤مريم٦م ؾمقء إمم ي١مدي ٓ

ر، وأظمنر همنػم ُمن١مسمر، وسمن٤مقمٝمام ذم صنٗم٘م٦م وإن يم٤من اًمًٌت٤مٟم٤من ُمـ صنٜمػ واطمند، أطمندحم٤م ُمن١مسم

 واطمدة، ومٗمل ذًمؽ وضمٝم٤من: 

أطمنندحم٤م: إومننراد يمننؾ سمًننت٤من سمحٙمٛمننف، ومٞمٙمننقن اعمنن١مسمر ًمٚمٌنن٤مئع، وُمنن٤م مل ينن١مسمر ًمٚمٛمِمننؽمي، وٓ يتٌننع 

أطمدحم٤م أظمر: ٕن ذًمؽ ٓ ي١مدي إمم ؾمقء اعمِم٤مريم٦م واظمتالف إيدي، وم٤مقمتؼم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٜمٗمًنف، 

 اظمتالف وىم٧م اًمت٠مسمػم. وٕن ُمـ ؿم٠من اظمتالف اًمٌ٘م٤مع

 وهننن ا هنننق اًمّمنننحٞمح اعمِمنننٝمقر اًمننن ي ضمنننزم سمنننف اًم٘مننن٤م  (: »11/41ىمننن٤مل ذم اعمجٛمنننقع )

أسمق اًمٓمٞم٥م، واعم٤موردي، واًمروي٤مين، وىم٤مؾمف اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمند قمنغم سمندو اًمّمنالح، ومن٢منَّ سمندو اًمّمنالح ذم 

 ش.أطمد احل٤مئٓملم ٓ يًتتٌع إظمر

ص٘م٤م، ومتحّمؾ اًمتٌٕمٞم٦م سمٞمٜمٝمام، ويٙمنقن اجلٛمٞمنع واًمث٤مين: حم٤م يم٤مًمًٌت٤من اًمقاطمد ؾمقاء شم٤ٌمقمدا أو شمال

 ًمٚم٤ٌمئع: ٕهنام اضمتٛمٕم٤م ذم صٗم٦م وصٗم٘م٦م واطمدة، ومٙم٤مٟم٤م يمٜمخٞمؾ اًمًٌت٤من اًمقاطمد.

، اًمٌٞمننن٤من (5/113، هن٤ميننن٦ماعمٓمٚم٥م )(2/41، اعمٝمننن ب )(5/331يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

ٖمٜمننل ، ُم(11/41، اعمجٛمننقع )(3/553، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(51، 9/52، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/239)

، (1/213، ومنتح اًمقهن٤مب )(2/122، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(4/143، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )(3/38اعمحت٤مج )

 .(1/199اًمناج اًمقه٤مج )

 /أ5
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التَّاشعة
(1)

: 

سمر طمٙمنؿ ]اًمٓمٚمنع اعمن١م ٙمٛمنفومح ،، وىمد شمِمن٘مؼ اًمٓمٚمنعإذا سم٤مع اًمٗمحقل ُمـ اًمٜمخٞمؾ 

همنػم اعمن١مسمر:  (2) ومٞمف: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: طمٙمٛمنف طمٙمنؿ[ ؼ: اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤موم٠مُم٤م ىمٌؾ اًمتِم٘م

شمٚم٘مننٞمح اًمننثامر سمننف.  (3) ل[وهنن]٦م ُم٘مّمننقدة، ٕمننُمٜمٗم ومٞمننفسمٕمنند اًمٔمٝمننقر و ٕن ًمننف طم٤مًمنن٦م فمٝمننقر

 .الشافعيفم٤مهر يمالم  (4) [وه ا]

ـمٚمع اًمٗمحؾ ي٘مّمند قمنغم  ، ٕنَّ ع اًمٜمخؾ أصالً تٌوُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ـمٚمع اًمٗمحؾ ٓ ي

 .(5)ٓ ىمنم هل٤م صمٛمرةومٙم٤من سمٛمٜمزًم٦م  ،ًم ي قمٚمٞمف ُمـ صالطمفواًم٘منم ا ،صٗمتف ًمأليمؾ

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤مسملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م .( 2)

 ذم م : ]هق[، وُم٤م ذم اعمتـ هق اًمّمقاب: ٕن اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اعمٜمٗمٕم٦م. (3)

 : م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ( 4)

 إذا سم٤مع اًمٗمحقل ُمـ اًمٜمخٞمؾ، وم٢مُم٤م أن يٙمقن ىمد شمِم٘مؼ رء ُمـ ـمٚمٕمٝم٤م أو ٓ: ( 5)

 وم٢من شمِم٘مؼ رء ُمـ ـمٚمٕمٝم٤م، وم٤مًمٓمٚمع ًمٚم٤ٌمئع سمالؿمٌٝم٦م.

 وإن مل يٙمـ شمِم٘مؼ رء ُمـ ـمٚمٕمٝم٤م، وم٠مطمد وضمٝملم:

 حٞمح.إول : أن اًمٓمٚمع يٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي، ومٞمٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ همػم اعم١مسمر، وهق اًمّم

نف (: »2/41ىم٤مل ذم اعمٝم ب ) وإن سم٤مع ومح٤مًٓ وقمٚمٞمٝم٤م ـمٚمع مل يتِم٘مؼ ومٗمٞمنف وضمٝمن٤من: أطمندحم٤م أٟمَّ

 ش.يدظمؾ ذم سمٞمع إصؾ، وهق اًمّمحٞمح، ٕٟمَّف ـمٚمع مل يتِم٘مؼ ومدظمؾ ذم سمٞمع إصؾ، يمٓمٚمع اإلٟم٤مث

٤م ًمٚمٛمِمؽمي(: »5/241وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )  ش.اعمٜمّمقص أهنَّ

 ش.هق اعم ه٥م اًمٔم٤مهر ه ا(: »5/113وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

اًمث٤مين: أٟمَّف ٓ يدظمؾ ذم سمٞمع إصؾ، ويٙمقن ًمٚم٤ٌمئع: ٕنَّ ـمٚمع اًمٗمحؾ ي١ميمؾ قمنغم هٞمئتنف ويٓمٚمن٥م 

، ًمتٚم٘مٞمح اإلٟم٤مث، وًمٞمس ًمف هم٤مي٦م ُمٜمتٔمرة، ومٙم٤من فمٝمقره يمٔمٝمقر صمٛمرة ٓ ىمِمنر هل٤م، سمخنالف ـمٚمنع اإلٟمن٤مث 

 سمثٛمرشمف، وم٤مقمتؼم فمٝمقره٤م. وم٢مٟمف يٕمٜمك

ش. مجٞمع اًمٓمٚمع ُم٘مّمقد ُم٠ميمقل وهنق فمن٤مهر، ومٚمنؿ يتٌنع إصنؾ ٕنَّ (: »2/41ىم٤مل ذم اعمٝم ب )

 وصحح ه ا اًمقضمف اعم٤موردي وهمػمه.

= 

ومم ٝ  ب ٗممٛ طممم  

الفحمممٕه ل  مممن  

 يف البٗ .
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 .ٟم٤مثإقل وحُ ومُ  وم٢من سم٤مع طم٤مئٓم٤م ومٞمف  (1)فرع

ؼم ذم َتنٕمْ ٟمققم٤من ُمنـ اًمٜمخٞمنؾ قمنغم ـمري٘من٦م ُمنـ ىمن٤مل: يُ  طم٤مئط ومٞمفيم٤من طمٙمٛمف طمٙمؿ 

 ـمٚمع اًمٗمحقل اًمتِم٘مؼ.

ٟم٤مث وأُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يٕمتؼم ومٞمف اًمتِم٘مؼ، ومٝمق يمجٜمس )ظمر ُمـ اًمثامر، ومال  ٕمؾ اإل

 .(2)هل٤م شمٌٕم٤مً 

                                                          

=
وٟمقىمش ه ا اًمقضمف: سم٠من اعم٘مّمقد ُمـ ـمٚمع اًمٗمحن٤مل ًمنٞمس إيمنؾ، سمنؾ اًمُٙمنشُّ اًمن ي يٚم٘منح سمنف، 

 وهق همػم فم٤مهر، ومٝمق يم٤مإلٟم٤مث ذم اًمتِم٘مؼ ؾمقاء، ومٞمدظمؾ ذم اًمٌٞمع ىمٌؾ شمِم٘م٘مف.

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/41، اعمٝمنننن ب )(5/333ًمٙمٌننننػم )، احلنننن٤موي ا(3/41يٜمٔمننننر: إم )

جٛمننقع ، اعم(3/553، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(43، 9/42اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(5/241، اًمٌٞمنن٤من )(5/113)

 (.3/37(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)2/121( وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )11/35)

 ومرع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.( 1)

 إليْم٤مح ه ه اعم٠ًمًم٦م، ٟم٘مقل:( 2)

نر ـمٚمنع اإلٟمن٤مث: يمن٤من ـمٚمنع  إذا شم٤ٌميٕم٤م ٟمخاًل ومٞمٝم٤م ومحقل وإٟم٤مث ذم قم٘مد أو صٗم٘م٦م واطمدة، وىمد ُأسمع

 اًمٗمحقل ًمٚم٤ٌمئع شمٌٕم٤ًم ًمٓمٚمع اإلٟم٤مث، ؾمقاء شمِم٘مؼ ـمٚمع اًمٗمحقل أو مل يتِم٘مؼ.

٤م سم٤مًمتِم٘مؼ أو سمٔمٝمقر اًمٓمٚمع، ومل ي١مسمر رء ُمـ ـمٚمع اإلٟم٤مث.-  وًمق ُأسمعر ـمٚمع اًمٗمحقل، إُمَّ

 ٌٕم٤ًم ًمف ذم اًمت٠مسمػم طمتك يٙمؿ سمجٛمٞمٕمف ًمٚم٤ٌمئع، ومٗمل ذًمؽ وضمٝم٤من:ومٝمؾ يّمػم ـمٚمع اإلٟم٤مث شم

: يّمػم ـمٚمع اإلٟم٤مث شمٌٕم٤ًم ًمٓمٚمع اًمٗمحنقل ذم اًمتن٠مسمػم يمنام صن٤مر ـمٚمنع اًمٗمحنقل شمٌٕمن٤ًم ًمٓمٚمنع أحدمها

 اإلٟم٤مث ذم اًمت٠مسمػم.

:أنَّ ـمٚمع اإلٟم٤مث ٓ يتٌع ـمٚمع اًمٗمحقل، وإْن يم٤من ـمٚمع اًمٗمحقل يتٌع ـمٚمنع اإلٟمن٤مث، وهنق والثاين

 طمٙم٤مه اعم٤موردي وهمػمه.إصح، يمام 

نف ُمنراد ًمتٚم٘مٞمحنف  واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام: أنَّ ُم٘مّمقد اًمثامر هق ـمٚمع اإلٟم٤مث، وـمٚمع اًمٗمحنقل شمٌنع ًمنف: ٕٟمَّ

وًمٞمس ي٘مّمد ذم ٟمٗمًف، ومٚم ًمؽ ص٤مر ـمٚمع اًمٗمحقل شمٌٕم٤ًم ًمٓمٚمع اإلٟم٤مث ذم اًمت٠مسمػم، ومل يّمننر ـمٚمنع اإلٟمن٤مث 

 شمٌٕم٤ًم ًمف.

، اًمٌٞمنننن٤من (5/114اعمٓمٚمنننن٥م ) ، هن٤مينننن٦م(5/333احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم ) (،3/41يٜمٔمننننر: إم )

 (.3/553، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(11/36، اعمجٛمقع )(9/52، ومتح اًمٕمزيز )(5/241)

حكي وَ مج  يف 

 مممممممفقٛ  كمممممممٕ  

 الٍخن ٔ ٌا ّا.
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العاشرة
(1)

: 

واحلٙمنؿ  ،، صمؿ ينزول وخينرج اًمنقرد(3)اممقمٚمٞمف يمِ  (2) [يٙمقن]اًمقرد أول ُم٤م خيرج  

 .(6)فم٤مهر اعم ه٥م (5) [ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمغم]قمغم  (4) [اًمٜمخٞمؾ]ومٞمف يم٤محلٙمؿ ذم 

 وٓ ،عئح يٙمنقن ًمٚمٌن٤متٗمنتأن اًمقرد وإن مل ي ،)ظمر وضمٝم٤مً  (7)أبو حامدوذيمر اًمِمٞم   

 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 2)

يماَِمم: وقم٤مء اًمٓمٚمع، وهمٓم٤مء اًمٜمَّقر، أو همالف اًمثٛمر، واحل٥م ىمٌنؾ أْن ئمٝمنر، وأيمنامم اًمنزرع، ( 3)

٦م، وأيمامم، وُمٗمرده يماَِمُمف.  هُمُٚمُٗمٝم٤م اًمتل خيرج ُمٜمٝم٤م، واجلٛمع: يمامم، وأيمِٛمَّ

، حتريننر (1/99، اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم)(241خمت٤مراًمّمننح٤مح )، (5/3931يٜمٔمننر: ًمًنن٤من اًمٕمننرب )

 (.2/121، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/43)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (1/181أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )

 .[اًمٜمخؾ]( ذم ث: 4)

 ف ث : ]ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم[.( 5)

ُمـ أٟمقاع اًمقرد ُم٤م خيرج ورده ذم يمامم، صمؿ يتٗمتح سمٕمد ذًمؽ وئمٝمر، يمن٠مٟمقاع اًمنقرد إمحنر، ( 6)

 وإسمٞمض، وإظمي، واًمٜمرضمس.

وم٢مْن سمٞمع أصٚمف، وىمد شمٗمتح وشمِم٘مؼ ُمٜمف رء، وفمٝمر ورده، ومٞمٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئع، وٓ يتٌع أصٚمف، يمٓمٚمنع 

 اًمٜمخؾ اعم١مسمر.

يتٗمنتح، وسمٞمنع أصنٚمف: ومٞمتٌنع أصنٚمف، ويٙمنقن وإن يم٤من اًمنقرد ذم يمنامم مل يتِمن٘مؼ ُمٜمنف رء، ومل -

 ًمٚمٛمِمؽمي، يمٓمٚمع اًمٜمخٞمؾ اًم ي مل ي١مسمر.

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/42، اعمٝمنننن ب )(5/337، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(3/43يٜمٔمننننر: إم )

، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم (9/43، ومنننتح اًمٕمزينننز )(3/178، اًمقؾمنننٞمط )(5/243، اًمٌٞمننن٤من )(5/111)

 (.3/83، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/121، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(11/47، اعمجٛمقع )(3/551)

اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اإلؾمٗمرايٞمٜمل، يٕمرف سم٤مسمـ أ  ـمن٤مهر، اًمٗم٘مٞمنف، ( 7)

اًمِمن٤مومٕمل، وًمند ؾمننٜم٦م أرسمنع وأرسمٕمنلم وصمالصمامئنن٦م، أظمن  اًمٗم٘مننف قمنـ أ  احلًنـ سمننـ اعمرزسمن٤من، وأ  اًم٘م٤مؾمننؿ 

ٝم٧م إًمٞمنف رئ٤مؾمن٦م اًمنديـ واًمندٟمٞم٤م سمٌٖمنداد، اًمداريمل، وؾمٛمع اًمًٜمـ ُمـ اًمدارىمٓمٜمل، وسمرع ذم اعم ه٥م، واٟمت

هنن، وًمنف 426قمٚمؼ قمغم خمتٍم اعمزين ذم ٟمحق مخًلم جمٚمدًا، ويم٤من يي درؾمف ؾمنٌٕمامئ٦م وم٘مٞمنف،شمقذم ؾمنٜم٦م 

 اصمٜم٤من وؾمتقن ؾمٜم٦م.

، ؿمنن رات (229، 2/228، هتنن ي٥م اًمتٝمنن ي٥م )(14، 13/13يٜمٔمننر: ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننٌالء )

، وُمننن٤م سمٕمنننده٤م، وومٞمننن٤مت إقمٞمننن٤من (4/61)اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنننؼمى  ، ـمٌ٘مننن٤مت(178، 3/177اًمننن ه٥م )

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.1/72)
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 .(1)يدظمؾ ذم اًمٕم٘مد

ٛمرهن٤م قمنغم ُمنر صمخينرج  اًمن ي هنق ؿمنجر :احلجن٤مز (2)ِػ ؾُمنرْ ويم ًمؽ احلٙمنؿ ذم يمُ 

 .(3)سم٘منم، صمؿ يتِم٘مؼ اعم٘مّمقد اًم٘مٓمـ، ويٙمقن ُمًتؽماً  اًمًٜملم: ٕنَّ 

ذهنن٥م أصننح٤مب اًمقضمننف إول إمم أنَّ اًمننقرد إن شمٗمننتح، ومٝمقًمٚمٌنن٤مئع، وإن مل يتٗمننتح، ومٝمننق ( 1)

 ًمٚمٛمِمؽمي، وه ا هق إصح، واعمِمٝمقر.

 وذه٥م أسمق طم٤مُمد إمم أنَّ اًمقرد إن شمٗمتح أو مل يتٗمتح، ومٝمق ًمٚم٤ٌمئع.

ًمث٤ًم ُمٜمًقسم٤ًم إمم اًمٌٖمقي، واخلقارزُمل، ُمْمٛمقٟمف: أنَّ اًمنقرد إذا وذيمر اًمراومٕمل واًمٜمقوي، وضمٝم٤ًم صم٤م

شمٗمتح سمٕمْمف، وم٤مًم ي شمٗمتح ًمٚم٤ٌمئع، واًم ي مل يتٗمنتح ًمٚمٛمِمنؽمي، وإن يم٤مٟمن٤م قمنغم ؿمنجرة واطمندة، وٓ يتٌنع 

سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم، سمخنالف صمٛمنر اًمٜمخنؾ، ٕنَّ اًمنقرد  ٜمنك ذم احلن٤مل وٓ ينؽمك، ومٙمن٤من يمنؾ واطمند ذم  طمٙمنؿ 

ـمف، سمخالف صمٛمر اًمٜمخؾ: ٕن اعمتِم٘مؼ ٓ ي٘مٓمع: سمؾ يؽمك إمم إدراك اًمٙمنؾ، وُمن٤م اعمٜمٗمرد، ومال خي٤مف اظمتال

 شمِم٘مؼ ُمـ اًمقرد   تٜمك وٓ يؽمك إمم شمِم٘مؼ اًمٙمؾ.

 قمٚماًم أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م أؿم٤مروا إمم أن اًمِمجر اًم ي ي٘مّمد ُمٜمف اًمقرد قمغم ىمًٛملم:

 أطمدحم٤م: ُم٤م خيرج ورده ذم يمامم، وهق اًم ي شمؿ اإلؿم٤مرة إًمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ُم٤م خيرج ورده فم٤مهرًا سم٤مرزًا سمال يمامم، يم٤مًمٞم٤مؾمٛملم، ومٝم ا طمٙمٛمف إن فمٝمنر ورده، ومٚمٚمٌن٤مئع،  واًمث٤مين:

 وإن مل ئمٝمر ومٚمٚمٛمِمؽمي.

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/42، اعمٝمنننن ب )(5/337، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(3/43يٜمٔمننننر: إم )

، اعمجٛمنقع (554، 3/551، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/44، ومتح اًمٕمزينز )(5/243، اًمٌٞم٤من )(5/111)

 .(3/38)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (2/121، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(48، 11/47)

 اًمُٙمْرؾُمُػ: هق اًم٘مٓمـ، وي٘م٤مل ًمف: اًمٙمرؾمػ واًمؼمؾمػ، وهق قمغم ٟمققملم:( 2)

وهت٤مُمنن٦م،  ،ُمٜمننف ُمنن٤م يٌ٘مننك ذم إرض ؾمننٜملم، ويٛمننؾ يمننؾ ؾمننٜم٦م ُمثننؾ يمرؾمننػ احلجنن٤مز، وأسمننلم -

ـ ُمٜمنف، وينؽمك اًم٘مِمننر قمنغم واًمِم٤مم، واًمٌٍمة، ومٝمق ؿمجر ؿمٌٞمف سم٤مًمٜمَخنؾ، ويتِمن٘مؼ اجلنقز ومٞم١مظمن  اًم٘مٓمن

سم٤مًمن يمر،  اًمِمجر، وىمٞمؾ: إٟمف يٛمؾ  ذم اًمًٜم٦م صمالث ُمرات، وٕٟمَّف أؿمٌف سم٤مًمٜمخنؾ، أومنرده اًمِمن٤مومٕمل 

 وهق اعم٘مّمقد ُمـ يمالم اعمّمٜمػ. 

 اًمٜمننقع اًمثنن٤مين: ُمنن٤م ٓ يٛمننؾ إٓ ؾمننٜم٦م واطمنندة، وهننقىمٓمـ سمٖمننداد وظمراؾمنن٤من، ٓ يٌ٘مننك أيمثننر 

 ، اعمجٛمنننقع (1/848، اًم٘منن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(24/322ُمننـ ؾمنننٜم٦م واطمننندة. يٜمٔمننر: شمننن٤مج اًمٕمنننروس )

 (11/44 ،45.) 

 يتؿ إيْم٤مطمف ومٞمام يكم: -وهق اًم٘مٓمـ–طمٙمؿ اًمٙمرؾمػ ( 3)

إذا يم٤من ُمـ اًمٜمنقع إول، يم٘مٓمنـ احلجن٤مز، وهنق ُم٘مّمنقد اعمّمنٜمػ، وهنق ُمن٤م يٌ٘منك اًمًنٜمتلم -

، أو واًمثالث، ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمٜمخؾ، وم٢مذا سمٞمع اًم٘مٓمـ ُمٗمردًا أو ُمع إرض، وم٢مْن يمن٤من ىمٌنؾ فمٝمنقر ضمنقزه

 سمٕمد فمٝمقره وىمٌؾ شمِم٘م٘مف، ومٝمق ًمٚمٛمِمؽمي، يمثٛمر اًمٜمخؾ ىمٌؾ اًمتِم٘مؼ واًمت٠مسمػم.
= 
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احلادية عصر
(1)

: 

، ٓ يمننامم قمٚمٞمٝمنن٤م وٓ ورد، وهننل ؿمننجرة (2) [سمنن٤مرزة]اًمِمنجرة اًمتننل ختننرج صمامرهنن٤م 

قمنـ اًمِمنجرة  ز، ويٙمقن اًمنؼموًمٚم٤ٌمئعوم٤مًمثٛمرة  وم٢مذا سم٤مع اًمِمجرة سمٕمد فمٝمقر اًمثٛمرة، ،اًمتلم

: ٕنَّ صمٛمرشمنف فمن٤مهرة ذم (3) ]اعمن١مسمر[ طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٜمخٞمنؾ ،اًمٕمٜم٥م، ويم ًمؽ يمت٠مسمػم اًمٓمٚمع

ر قْ َٟمنن ر ًمٓمٞمنػ، يتِمنن٘مؼ قمٜمٝمن٤م، وخيننرج ُمٜمٝمن٤منىمِمن ٦مطمٌنن (4) ]يمنؾ[ ، وإن يمن٤من قمننغمءآسمتندا

 .ًمٓمٞمػ

ٕمٚمنف رؾمنقل اهلل وىمند ضم ،اًمٜمخٞمنؾ سمٕمند اًمتن٠مسمػم (5) [ذم صمٛمرة يقضمد]ٕن ُمثؾ ذًمؽ  

 .  (6)عئًمٚم٤ٌم 

                                                          

=
وإن يم٤من اًمٌٞمع سمٕمد فمٝمقر ضمقزه وشمِم٘م٘مف أو شمِم٘مؼ سمٕمْمف، ومٝمق ًمٚم٤ٌمئع، يمثٛمرة اًمٜمخنؾ إذا  ُأسمعنرت 

 أو شمِم٘م٘م٧م.

 أُم٤م إذا يم٤من ُمـ اًمٜمقع اًمث٤مين، وهق ُم٤م ٓ يٌ٘مك إٓ ؾمٜم٦م واطمدة، يم٘مٓمـ ظمراؾم٤من، ومٝمنق يمن٤مًمزرع، ومن٢من-

 سم٤مقمف ىمٌؾ ظمروج اجلقز، أو سمٕمده، وىمٌؾ شمٙم٤مُمؾ اًم٘مٓمـ، ومٝمق ًمٚمٛمِمؽمي حلدوصمف ذم ُمٚمٙمف.

وإن سم٤مقمف سمٕمد شمٙم٤مُمنؾ اًم٘مٓمنـ، ومن٢مْن شمِمن٘مؼ اجلنقزق، صنح، ودظمنؾ اًم٘مٓمنـ ذم اًمٌٞمنع، سمخنالف 

اًمثٛمرة اعم١مسمرة، ٓ شمدظمؾ ذم سمٞمع اًمِمجرة ٕنَّ اًمِمجرة ُم٘مّمقدة ًمثامر ؾمن٤مئر إقمنقام، وٓ ُم٘مّمنقد ه٤مهٜمن٤م 

 اعمقضمقدة. ؾمقى اًمثٛمرة

وإن مل يتِمنن٘مؼ مل  ننز اًمٌٞمننع ذم أصننح اًمننقضمٝملم، ٕنَّ اعم٘مّمننقد ُمًننتؽم سمننام ًمننٞمس ُمننـ صننالطمف، 

 سمخالف اًمٚمقز واجلقز ذم اًم٘منمة اًمًٗمغم.

، (5/115، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/42(،اعمٝم ب )5/335( احل٤موي اًمٙمٌػم )3/42يٜمٔمر: إم )

، (11/45، اعمجٛمنقع )(3/522 )، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم(5/47، ومتح اًمٕمزيز )(242-5/241اًمٌٞم٤من )

 (.3/38ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 أي: اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ إول.(1)

 .]فم٤مهرة[ ( ذم ث:2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : م.( 3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : م.( 4)

 .] ٕمؾ ذم صمٛمر[( ذم ث: 5)

وىمند ش. ٤مئع، ُمن٤م مل يِمنؽمـمٝم٤م اعمٌتن٤معُمـ سم٤مع ٟمخاًل ىمد أسمرت، ومثٛمرهتن٤م ًمٚمٌن: »طمٞم٨م ىم٤مل ( 6)

 (.123ؾمٌؼ ختري٩م ه ا احلدي٨م، ص )

ومممممممممم ٝ  ب ٗممممممممممٛ  

الثىمممماٚ لمشممممحاٚ 

يف البٗمممممممممممممممممممم   ُ 

كاٌمممممممت ربمممممممما   

  ا زٚ  ُٔ كىاً.
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 .وإصؾ ذم اًم٤ٌمب صمٛمرة اًمٜمخٞمؾ وهمػمه٤م ُم٘مٞمس قمٚمٞمٝم٤م

ٗم٤مرىمنف، شمرة ٓ نشمٚمنؽ اًم٘مِمنن ٕ: رناجلقز، وإن يم٤من قمٚمٞمنف ىمِمن /ويم ًمؽ احلٙمؿ ذم

 .(2()1)ٟمص قمٚمٞمف ذم إم ،وهل ُمـ صالطمف

ةالثانية عصر
(3)

: 

وٓ يٙمنقن قمنغم ]، (4)راً قْ ذم آسمتداء إٓ أن يٙمقن صمٛمره٤م َٟمن ُم٤م يٙمقن صمٛمره٤م فم٤مهراً 

 :رج اًمثٛمنرة ُمٜمنف قمنغم اًمِمنجرة، ُمثنؾختن   ذم يمامم (6) [اًمثٛمرة]ٙمقن شم، وٓ (5) [صمٛمره٤م ٟمقر

ًَّ  ،واًمٙمٛمثرى ،اًمتٗم٤مح  ضمؾ. رْ ٗمَ واًم

 وهمنػمه ،وراٟم٩م ،وضمقز ،وًمقز ،رُم٤من ؿمجر ومٞمٝم٤م أرو٤مً  سم٤معوإذا (: »...3/44ىم٤مل ذم إم )( 1)

 فمٝمنرت إذا يقارينف ًمنف ىمنمن ٓ اًمن ي اًمٌن٤مدي اًمثٛمر ُمـ وصٗم٧م يمام ومٝمق ،طم٤مل سمٙمؾ يقاريف ىمنم دوٟمف مم٤م

َّٓ  ًمٚم٤ٌمئع وم٤مًمثٛمرة صمٛمرشمف  ذم وصنالطمف ،أضمقومنف ذم قمنام يٜمِمنؼ ٓ هن ا ىمنم نَّ أ وذًمؽ ،اعمٌت٤مع يِمؽمـمٝم٤م أن إ

 .شسم٘م٤مئف

اًمثٛمنرة اًمتننل ختننرج سمنن٤مرزة ٓ يمنامم قمٚمٞمٝمنن٤م وٓ ىمِمنننر، يمنن٤مًمتلم واًمٕمٜمن٥م، إن سمٞمننع أصننٚمف سمٕمنند ( 2)

 ظمروج اًمثٛمرة، وفمٝمقره٤م، وم٤مًمثٛمرة ًمٚم٤ٌمئع، وإْن سمٞمع ىمٌؾ ظمروج اًمثٛمرة وفمٝمقره٤م، ومٞمتٌع أصنٚمف، ويٙمنقن

 ًمٚمٛمِمؽمي: ٕنَّ اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م يمٓمٚمع اًمٜمخؾ إذا شمِم٘مؼ، وُم٤م مل ئمٝمر ُمٜمٝم٤م يمٓمٚمع اًمٜمخؾ ىمٌؾ اًمتِم٘مؼ.

أُم٤م اًمثٛمرة اًمتل هل٤م ىمنمشم٤من، يمن٤مجلقز واًمٚمنقز، واًمٗمًنتؼ، إطمنداحم٤م قمٚمٞمن٤م شمٜمِمنؼ قمٜمنف ذم ؿمنجره، 

، ومٝمق شمٌنع واًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٗمغم، ي١مظم  ُمٕمٝم٤م ويدظمرُمٕمٝم٤م، ومٝم ا ذم طمٙمؿ ـمٚمع اًمٜمخؾ، وم٢مذا يم٤من ذم ىمِمنرشمف اًمٕمٚمٞم٤م

ٕصٚمف، ويٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي، وإن اٟمِم٘م٧م قمٜمف اًم٘مِمننرة اًمٕمٚمٞمن٤م، وسمنرزت اًم٘مِمننرة اًمًنٗمغم، مل يتٌنع أصنٚمف، 

 ويم٤من ًمٚم٤ٌمئع.

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/42، اعمٝمنننن ب )(5/337، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(3/44يٜمٔمننننر: إم )

، (552-3/551، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )(46، 9/44(،ومنننتح اًمٕمزينننز )5/244، اًمٌٞمننن٤من )(5/111)

 (.3/37) ، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج(51-11/52عمجٛمقع )ا

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (3)

اًمٜمَّْقُر: اًمزهر قمغم أي ًمقن يم٤من، وىمٞمؾ: اًمٜمقر ُم٤م يم٤من أسمٞمض، واًمزهر ُم٤م يمن٤من أصنٗمر. يٜمٔمنر: ( 4)

 .(2/629، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(11/53يٜمٔمر: اعمجٛمقع )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .( 5)

 .[اًمِمجرة]: ( ذم ث6)

 /ب5
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ع، ويٙمقن يمن٤مًمٓمٚمع اعمن١مسمر، ئر اًمٜمقر، يم٤مٟم٧م اًمثٛمرة ًمٚم٤ٌمصم٢مذا سم٤مع إصؾ سمٕمد ُم٤م شمٜم٤موم

 .سمػمقمٚمٞمف، يم٤من يم٤مًمٓمٚمع ىمٌؾ اًمت٠م وإن يم٤من اًمٜمقر سم٤مىمٞم٤مً 

ٕن اًم٘منم ُمـ  :ٛمرة ذم اًم٘منم همػم فم٤مهرةثوهٙم ا احلٙمؿ ذم اًمرُم٤من، وإن يم٤مٟم٧م اًم

 .يمام يٕمتؼم ذم صمٛمرة اًمٜمخؾ ُمٗم٤مرىمتف ًمٚمٓمٚمع ،ر اًمٜمقرصم٤مسمتٜمُمّمٚمح٦م اًمثٛمرة، وم٤مٓقمت٤ٌمر 

، وم٘م٤مل: وُم٤م يم٤من ُمـ اًمثٛمنرة يٓمٚمنع يمنام هنق ٓ يمنامم (2)رفنذم اًمّم (1) [ٟمص قمٚمٞمف]

 ف فم٤مهر. سم٤مر اًمٜمخؾ، ٕٟمَّ آً٘مط يمامُمف سمٓمٚمققمف يمقمٚمٞمف، أو شمٓمٚمع وقمٚمٞمف يمامم، ٓ ي

رج ُمٜمنف ختنٗم٤مرق اًمٜمقر، يمام أن اًمٓمٚمنع يتِمن٘مؼ وشماًمثامر سمٜمٗمًٝم٤م  أنَّ  ،ووضمف اعمِم٤مهب٦م

 اًمثٛمرة.

لي امِ َح ادَ وطمٙمك 
: أن ه ه اًمثامر سمٕمد فمٝمقر أيب حامدقمـ اًمِمٞم   (4)ذم اعمجٛمقع  (3)

 .(5)عئٙمقن ًمٚم٤ٌمفمٝمقر ورده٤م شم

 ذم ث: ]وٟمص قمٚمٞمف[.( 1)

 اًمٍمف: سمٞمع اًمٜم٘مد ُمـ ضمٜمًف أو همػمه، أو سمٞمع اًمٜم٘مد سم٤مًمٜم٘مد، يمٌٞمع اًمدراهؿ سم٤مًمدٟم٤مٟمػم.( 2)

 (.2/386، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/81، أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )(1/338يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)

ـ حمٛمد اًمْمٌل، اعمٕمنروف : هق أسمقاحلًـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمادََحاِمِلي ( 3)

سم٤معمح٤مُمكم، أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجقديـ قمغم ُمن ه٥م اًمِمن٤مومٕمل، درس قمنغم أ  طم٤مُمند اإلؾمنٗمرايٞمٜمل، وسمنرع ذم 

اًمٗم٘مف، ورزق ُمـ اًم يم٤مء وطمًـ اًمٗمٝمنؿ ُمن٤م أرسمنك سمنف قمنغم أىمراٟمنف، وزِمَ ىمْمن٤مء اًمٙمقومن٦م ؾمنتلم ؾمنٜم٦م، وُمنـ 

ذم ؿمنننٝمر رسمٞمنننع أظمنننر ؾمنننٜم٦م  وهمػمهننن٤م، شمنننقذمش اعمجٛمنننقع، واعم٘مٜمنننع، واًمٚمٌننن٤مب»شمّمننن٤مٟمٞمٗمف اعمِمنننٝمقرة: 

 هن.ويم٤مٟم٧م وٓدشمف صمامن وؾمتلم وصمالصمامئ٦م.415

، وُمنن٤م سمٕمننده٤م، ؿمنن رات (11/482، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننٌالء )(5/136يٜمٔمننر: شمنن٤مري  سمٖمننداد )

 (.1/57وُم٤م سمٕمده٤م، وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) (4/48، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م )(2/323اًم ه٥م )

٤مُمكم، ُمِمنتٛمؾ قمنغم ٟمّمنقص يمثنػمة يمت٤مب اعمجٛمقع ذم ومنروع اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، ٕ  احلًنـ اعمحن( 4)

 ًمٚمِم٤مومٕمل.

 (.2/1626يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن )

 (.5/245(، اًمٌٞم٤من )11/55يٜمٔمر: اعمجٛمقع )( 5)
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 :(2)ل قمٚمٞمف، وم٢مٟمف ذيمر ذم اًمٙمت٤مبيد (1)وفم٤مهر ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمزين

وخي٤مًمػ اًمثامر ُمـ إقمٜم٤مب وهمػمه٤م اًمٜمخؾ، ومٞمٙمنقن يمنؾ صمٛمنرة ظمرضمن٧م سمن٤مرزة »

 .(5)ش، يمثٛمرة اًمٜمخؾ سم٤مرزة(4) [)ظمره٤م]رى ذم شم، يمام (3) [أوهل٤م]رى ذم شم

ٞمٗم٤مرىمٝمن٤م وم ،ٙمقن حت٧م همٓم٤مءشمصمٛمرة ه ه إؿمج٤مر  ٕنَّ  :ذًمؽ كني٘متْم (6)٘مٞم٤مسواًم

 .(7)اًمثٛمرة واًمٜمقر قمغم رأس اًمثٛمرةوخيرج ُمـ حتتٝم٤م اًمٜمقر، و

: اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م وم٘مٞمف اعمٚم٦م، قَمَٚمؿ اًمزه٤مد، أسمق إسمراهٞمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ يٞمنك سمنـ إؾمنامقمٞمؾ ادزين( 1)

ث قمنـ اًمِمن٤مومٕمل، وقمنـ 175سمـ قمٛمرو سمـ ُمًٚمؿ اعمزين، اعمّمنري، شمٚمٛمٞم  اًمِم٤مومٕمل، وًمد ؾمنٜم٦م  هنن، طمندَّ

قمكم سمـ ُمٕمٌد سمـ ؿمداد، وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، وهمػمهؿ، وهق ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م: وًمٙمٜمف يم٤من رأؾم٤ًم ذم اًمٗم٘مف، طمندث 

قمٜمف: إُم٤مم إئٛم٦م سمـ ظمزيٛم٦م، واًمٜمٞم٤ًمسمقري، واًمٓمح٤موي، وظمٚمؼ يمثػم ُمـ اعمِمن٤مرىم٦م واعمٖم٤مرسمن٦م، واُمنتألت 

، صٜمػ يمت٤ًٌم يمثػمة، ُمٜمٝمن٤م: اجلن٤مُمع اًمٙمٌنػم، واجلن٤مُمع اًمٌالد سمٛمختّمنره ذم اًمٗم٘مف، وذطمف قمدة ُمـ اًمٙم٤ٌمر

هنن، 264اًمّمٖمػم، واعمٜمثقر، واعم٤ًمئؾ اعمٕمتؼمة، واًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٕمٚمؿ، ويمت٤مب اًمقصم٤مئؼ، ُمن٤مت سمٛمٍمن ؾمنٜم٦م 

 وًمف شمًع وصمامٟمقن ؾمٜم٦م.

، ـمٌ٘من٤مت (2/147، وُمن٤م سمٕمنده٤م، ؿمن رات اًمن ه٥م )(12/134يٜمٔمر: ؾمػم أقمنالم اًمٜمنٌالء )

 .(218، 1/217ه٤م، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )، وُم٤م سمٕمد(2/93اًمِم٤مومٕمٞم٦م )

 اًمٙمت٤مب: اعمراد سمف خمتٍم اعمزين.( 2)

 ذم ث: ]أول ُم٤م خترج[.( 3)

 .[)ظمره ]( ذم ث:4)

 (.8/176يٜمٔمر: خمتٍم اعمزين )( 5)

 اًم٘مٞم٤مس ًمٖم٦م: اًمت٘مدير واعم٤ًمواة، ي٘م٤مل: ىم٧ًم اًمٌمء سم٤مًمٌمء، ىمدرشمف قمغم ُمث٤مًمف.( 6)

 (.16/416روس )(، شم٤مج اًمٕم2/521يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

  ذم احلٙمؿ.امواصٓمالطم٤ًم: رد اًمٗمرع إمم إصؾ سمٕمٚم٦م دمٛمٕمٝم

 (.1/221، ذح اًمقرىم٤مت )(3/192، اإلطمٙم٤مم )(1/96يٜمٔمر: اًمٚمٛمع )

اشمٗمؼ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم أٟمف إذا سم٤مع إصؾ ُمـ اًمِمجر سمٕمد شمٜمن٤مصمر اًمٜمنقر وشمًن٤مىمٓمف، يم٤مٟمن٧م ( 7)

ًمٚمٌن٤مئع، واظمتٚمٗمنقا ومنٞمام إذا سمن٤مع إصنؾ ىمٌنؾ اًمتٜمن٤مصمر عمنـ اًمثٛمرة ًمٚم٤ٌمئع: ٕن اًمتٜم٤مصمر يمن٤مًمٓمٚمع اعمن١مسمر يٙمنقن 

 شمٙمقن اًمثٛمرة، وذًمؽ قمغم وضمٝملم:

إول: أن اًمثٛمرة ًمٚمٛمِمؽمي، وشمتٌع إصؾ ذم اًمٌٞمع: ٕن اؾمتت٤مر اًمثٛمنرة سم٤مًمٜمقريم٤مؾمنتت٤مر صمٛمنرة 

ًمثٛمنرة اًمٜمخؾ سم٤مًمٓمٚمع، وشمٜم٤مصمر اًمٜمقر يمتِم٘مؼ اًمٓمٚمع، ومام شمٜم٤مصمر ًمٚم٤ٌمئع، وُم٤م مل يتٜمن٤مصمر ًمٚمٛمِمنؽمي، وذًمنؽ ذم ا

اًمتل ًمٞمس هل٤م يمامم، يم٤مًمتٗمن٤مح، واًمٙمٛمثنرى، واًمًنٗمرضمؾ، أو ذم يمنامم: وًمٙمنـ ُمنـ ُمّمنٚمحتف يم٤مًمرُمن٤من، 
= 
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ةالثالثة عصر
(1)

: 

واًمٚمننقز  (2) [يمنن٤مجلقز]ٙمننقن اًمثٛمننرة ذم يمننامم، شمر، وقْ ُمنن٤م يٙمننقن قمننغم صمٛمرهنن٤م َٟمنن

 .(3)٤مصواعمِمٛمش، واإلضمَّ 

وسمٕمند ، طمٙمؿ اًمٓمٚمع ىمٌؾ اًمتن٠مسمػم ٤مر ٟمقره٤م، طمٙمٛمٝمصمرج ُمـ اًمٙمامم ويتٜم٤مختوم٘مٌؾ أن 

 .(5) [اعم١مسمر]اًمٙمامم يٙمقن يم٤مًمٜمخؾ  (4) [يٗم٤مرق]ُم٤م 

                                                          

=
واعمقز، وم٢منَّ اًمٙمامم أو اًم٘منم اًم ي قمٚمٞمف ُمـ ُمّمٚمحتف، وٓ يزال إٓ قمٜمد إيمؾ، ومٝمنق يمن٠مضمزاء اًمثٛمنرة، 

يمنر ذم اًمٌٞمن٤من وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق إؾمح٤مق اعمروزي، وأسمق طم٤مُمد اعمنروزي، واًم٘من٤م  أسمنق اًمٓمٞمن٥م، وذ

 ش.سم٠مٟمف اعمٜمّمقص قمٚمٞمف، وهق اعم ه٥م»واعمجٛمقع : 

اًمث٤مين: أن اًمثٛمرة ًمٚم٤ٌمئع ُمٓمٚم٘م٤ًم إذا سم٤مع إصؾ، ؾمقاء شم٤ًمىمط اًمٜمقر أو مل يتًن٤مىمط ٕن اًمثٛمنرة ىمند 

فمٝمرت سم٤مخلروج ُمـ اًمِمجر، وإٟمَّام اؾمتؽمت سم٤مًمٜمقريم٤مؾمتت٤مر صمٛمرة اًمٜمخٞمنؾ سمٕمند اًمتن٠مسمػم سم٤مًم٘مِمننر إسمنٞمض، 

ٝم٤م ُمـ اًمٓمٚمع ًمٚم٤ٌمئع، ومٙم ًمؽ ه ه اًمثٛمرة شمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع ُمع اؾمتت٤مره٤م سم٤مًمٜمقر ُم٤م دام ىمند واًمثٛمرة سمٕمد ظمروضم

 فمٝمر ورده٤م، وه ا ىمقل أ  طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل، واعمزين، وهمػمحم٤م.

وهٜم٤مك وضمف صم٤مًم٨م: ُمٜمًقب إمم اًم٘مٗم٤مل، أٟمف إذا حت٧ٌٌم اًمثٛمرة، ومٝمل ًمٚم٤ٌمئع، وإن يم٤من اًمٜمنقر سم٤مىمٞمن٤ًم 

 ر يم٤مًمقرق يتٌع أصٚمف ويٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي.قمٚمٞمٝم٤م ومل شمتح٥ٌم اًمثٛمرة، وم٤مًمٜمق

وإصننح ذم ذًمننؽ: أنَّ آقمتٌنن٤مر سمتٜمنن٤مصمر اًمٜمننقر، ومنن٢مذا فمٝمننر، ومنن٤مًمثٛمرة ًمٚمٌنن٤مئع، وإٓ ومٚمٚمٛمِمننؽمي، 

ِؼ واًمت٠مسمػم وىمٌٚمف.  يم٤مًمٓمٚمع سمٕمداًمتِم٘مُّ

، اعمٝمننن ب (5/337، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(8/176(، خمتّمننننر اعمنننزين )3/44يٜمٔمنننر: إم )

، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم (9/45اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(5/245اًمٌٞمنن٤من )، (5/111اعمٓمٚمنن٥م ) ، هن٤مينن٦م(2/43)

 (.3/37وُم٤م سمٕمده٤م، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (11/53، اعمجٛمقع )(3/551)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ إول.( 1)

 ذم ث: ]يم٤مخلقخ[.( 2)

٤مص: ؿمجرُمـ اًمٗمّمٞمٚم٦م اًمقردي٦م، صمٛمره طمٚمق ًم ين ، يٓمٚمنؼ قمنغم اعمِمنٛمش واًمٙمٛمثنرى ( 3) اإلضمَّ

 ٤مُمٞملم، ويم٤من يٓمٚمؼ ذم ُمٍم قمغم اًمؼمىمقق وؿمجره.سمٚمٖم٦م اًمِم

 (،1/612اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط ) ،(7/474(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )1/6يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 .(1/7اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 . [وم٤مرق]( ذم ث: 4)

 .  [اعم١مسمرة]( ذم ث: 5)
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 ./(2)(1) [واهلل أقمٚمؿ ]

 

***

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 1)

رى جمنراه، ممن٤م خينرج ذم ٟمنقر، وشمٙمنقن إذا سم٤مع أصؾ اخلقخ واعمِمٛمش واإلضم٤مص، وُمن٤م ضمن( 2)

اًمثٛمرة ذم يمامم يم٤مجلقز واًمٚمقز، وم٤معمِمٝمقر أٟمَّف ىمٌؾ أْن خترج اًمثٛمرة ُمـ اًمٙمامم ويتٜم٤مصمر اًمٜمقر، ومتٙمقن اًمثٛمنرة 

 ًمٚمٛمِمؽمي، يم٤مًمٓمٚمع ىمٌؾ اًمت٠مسمػم.

وسمٕمد شمٜمن٤مصمر اًمٜمنقر وشمًن٤مىمٓمف ومنال شمتٌنع إصنؾ ذم اًمٌٞمنع، وشمٙمنقن ًمٚمٌن٤مئع ُمن٤م مل يِمنؽمـمٝم٤م اعمٌتن٤مع 

 اعم١مسمر. يم٤مًمٓمٚمع

ُم٤م يٌدو ورودًا وٟمقرًا، صمؿ يٜمٕم٘مند طمٌن٤ًم يم٤مًمتٗمن٤مح واعمِمنٛمش، »(: 5/337ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌػم )

واًمرُم٤من، واًمًنٗمرضمؾ، واًمٙمٛمثنرى، وُمن٤م ذم ُمٕمٜم٤مهن٤م، ومن٢مذا يمن٤من وردًا وٟمنقرًا ومٝمنق شمٌنع ٕصنٚمف، ويٙمنقن 

 .شٜم٤مهًمٚمٛمِمؽمي، وإن اٟمٕم٘مد وشم٤ًمىمط ٟمقره، مل يتٌع أصٚمف ويم٤من ًمٚم٤ٌمئع، ويم ًمؽ اًمٚمقز ذم ُمٕم

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/43اعمٝمنننن ب ) (،5/337احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم ) ،(3/44يٜمٔمننننر: إم )

(، اعمجٛمنقع 552، 3/551(، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )9/45، ومتح اًمٕمزينز )(5/145، اًمٌٞم٤من )(5/111)

 (.3/37(، وُم٤م سمٕمده٤م، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )11/53)

 /أ6
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 الفصل الثاني 
 يف بيان حكي الثىرة الباقية عمى ومك

 بعد بيع األصن البائع

 وفيه ست مسائل:

 إحداها:

، ذا قمٜمد إـمالق اًمٕم٘مد، وم٢مهنن٤م شمٌ٘منك إمم أوان اجلن اًم٤ٌمئعيمؾ صمٛمرة سم٘مٞم٧م قمغم ُمٚمؽ 

 .(3)شمٕم٤ممم (2)، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ(1)وًمٞمس ًمٚمٛمِمؽمي أن يٙمٚمٗمف اًم٘مٓمع

٤مئع، يمنن٤من قمننغم اعمِمننؽمي وُمٕم٘مننقل ذم اًمًننٜم٦م إذا يم٤مٟمنن٧م اًمثٛمننرة ًمٚمٌنن(: »3/43ىمنن٤مل ذم إم)( 1)

 ش.شمريمٝم٤م ذم ؿمجره٤م إمم أن شمٌٚمغ اجل اذ واًمٚم٘م٤مط واًم٘مٓم٤مف ُمـ اًمِمجر

إذا سم٤مع اًمرضمؾ ؿمنجرة وقمٚمٞمٝمن٤م صمنامٌر فمن٤مهرٌة، واًمٌٞمنع ُمٓمٚمنؼ، (:» 5/116ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

وم٤مًمثٛمرُة ًمٚم٤ٌمئع، وٓ ُ ؼَم قمنغم ىمٓمٕمٝمن٤م ىمٌنؾ أواهنن٤م، وطمٙمنؿ اًمٌٞمنع اظمتّمن٤مُص اعمِمنؽمي سمٛمٚمنؽ اًمِمنجرة، 

ٌْ٘مٞم٦م ًمٚم٤ٌمئع إمم أوان اًم٘مٓم٤مِف، ومٌ٘مل ًمٚم٤ٌمئع ُم٤م يم٤من ًمف ُمـ طمؼ اًمتٌ٘مٞم٦م.و  سم٘م٤مء اؾمتح٘م٤مق اًمتَّ

 .شووُرود اؾمتح٘م٤مق اعمِمؽمي قمغم ه ا اًمقضمف قمغم رىم٦ٌم اًمِمجرة

اًمقؾمننٞمط ، (2/43، اعمٝمنن ب )(5/169، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(8/176يٜمٔمننر: خمتّمنننر اعمننزين)

، اعمجٛمنننقع (3/554، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )(9/54، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/256، اًمٌٞمننن٤من )(3/179)

 .(2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(39-3/38)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (11/74)

ُم٤مًمؽ هق: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل، اعمندين، إُمن٤مم دار اهلجنرة، وأطمند ( 2)

اسمـ قمٛمنر، هن، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم، ورقم٤ًم، قم٤معم٤ًم أظم  اًمٗم٘مف قمـ اًمزهري، وٟم٤مومع ُمقمم 93إئٛم٦م إقمالم، وًمد ؾمٜم٦م 

وقمٌد اًمرمحـ سمـ هرُمز، وأظم  اًمٕمٚمؿ قمٜمف: اًمِم٤مومٕمل، واًمٚمٞم٨م، وهمػمحم٤م، وروى قمٜمف إوزاقمنل، ويٞمنك 

قمنـ ٟمن٤مومع،  قمنـ  ،سمـ ؾمٕمٞمد، أمجٕمقا قمغم إُم٤مُمتف ذم احلدي٨م، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: أصح إؾمن٤مٟمٞمد يمٚمٝمن٤م ُم٤مًمنؽ

ؾمنٜم٦م، 86، وًمنف هنن179، ُمن٤مت ذم ظمالومن٦م هن٤مرون اًمرؿمنٞمد ؾمنٜم٦م شاعمقـمن٠م» :ٝمر ُم١مًمٗم٤مشمنفاسمـ قمٛمر، ُمـ أؿم

 ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع.

( وُمن٤م سمٕمنده٤م،  7/152ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء )، ( وُم٤م سمٕمنده٤م5/465يٜمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمنندي٤ٌمج اعمنن ه٥م 12/5( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، هتنن ي٥م اًمتٝمنن ي٥م )4/135وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.1/84)

وًمٚمٌن٤مئع واعمِمنؽمي إذا يمن٤من (:»3/173ىم٤مل ذم اًمِمنرح اًمٙمٌػم وطم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل قمٚمٞمنف)( 3)

 ش.إصؾ ٕطمدحم٤م واًمثٛمر ًممظمر، أو سمٞمٜمٝمام اًمً٘مل إمم اًمقىم٧م اًم ي ضمرت اًمٕم٤مدة سمج  اًمثٛمرة ومٞمف
= 
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: يٚمزُمف ىمٓمٕمٝمن٤م، وشمٗمرينغ ُمٚمنؽ اعمِمنؽمي، يمنام ًمنق سمن٤مع دارا وومٞمٝمن٤م أبو ح يػةوىم٤مل 

 .(2)، ي١مُمر سمتٗمريغ اًمدار(1)رطمٚمف

 ي١مُمر سمتٗمريغ اعمٌٞمع قمغم طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة. اًم٤ٌمئعودًمٞمٚمٜم٤م: أن 

ًم٦م ٠م، ويِمٝمد هل ه اًم٘م٤مقمندة ُمًنذا اجل (4) [وىم٧م]ذم اًمثامر شمٌ٘مٞمتٝم٤م إمم  (3) [واًمٕم٤مدة]

]ُمن٤م ٓ ٟمٙمٚمٗمف شمٗمريغ اًمدار ذم ؾم٤مقمتف، سمؾ يٜم٘مؾ اًمرطمؾ ؿمٞمئ٤ًم ومِمنٞمئ٤ًم قمنغم  (5) [أٟم٤مإٓ ]اًمدار، 

 . (6) [ضمرت سمف اًمٕم٤مدة

 .(8()7) [ومٚمق أراد أن ي١مظمر قمـ ىمدر طم٤مضمتف: مل يٙمـ ًمف ذًمؽ]

                                                          

=
ًمٞمس عمِمؽمي إؿمج٤مر شمٙمٚمٞمنػ اًمٌن٤مئع ىمٓمنع اًمنثامر إٓ إمم أوان (: »5/159وىم٤مل ذم اًم ظمػمة )

 ش.اًم٘مٓم٤مف ًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدة سم ًمؽ

، ذح خمتّمنننر (3/162ذم اظمتّمنن٤مر اعمدوٟمنن٦م )، اًمتٝمنن ي٥م (3/144يٜمٔمننر: سمٚمٖمنن٦م اًمًنن٤مًمؽ )

 .(2/152، سمداي٦م اعمجتٝمد )(5/183ظمٚمٞمؾ )

اًمرطمؾ: ُم٤م يقوع قمغم فمٝمر اًمٌٕمػم ًمٚمريمنقب، ويمنؾ رء يٕمند ًمٚمرطمٞمنؾ ُمنـ وقمن٤مء ًمٚمٛمتن٤مع ( 1)

وهمػمه، وُمًٙمـ اإلٟم٤ًمن وُم٤م يًتّمحٌف ُمـ إصم٤مث، و ٛمع قمغم أرطمؾ ورطم٤مل. يٜمٔمنر: شمن٤مج اًمٕمنروس 

 (.1/34، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )(1/335) ، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط(29/55)

إذا مل شمدظمؾ اًمثٛمرة سمٜمٗمس اًمٌٞمع  ؼماًم٤ٌمئع قمغم ىمٓمٕمٝمن٤م (: »6/615ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع )( 2)

 ش.ُمـ اًمِمجرة، وًمٞمس ًمف أن يؽميمٝم٤م قمغم اًمِمجرة إمم وىم٧م اإلدراك، ويم ا اًمزرع....

اًمندىم٤مئؼ  حل٘من٤مئؼ ذح يمٜمنزشمٌٞمنلم ا ،(4/554يٜمٔمر: اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ قمٚمٞمنف )

 .(2/16، جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر )(3/27، اهلداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدىء )(4/12)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 3)

 .[أوان]ذم ث: ( 4)

 ذم ث: ]ٕٟم٤م[.( 5)

 ىمدر طم٤مضمتف[.]ذم م: ( 6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 7)

ٟمف إذا سم٤مع اًمِمجرة وقمٚمٞمٝم٤م صمٛمرة سم٘مٞم٧م ًمٚم٤ٌمئع، وم٤مًمٕم٘مد صنحٞمح: وًمٙمنٜمٝمؿ اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أ( 8)

اظمتٚمٗمقا ذم ُمدى إضم٤ٌمر اًم٤ٌمئع قمغم ىمٓمٕمٝم٤م ذم احل٤مل، أو سم٘م٤مةه٤م إمم وىم٧م اجل اذ، إن يم٤مٟمن٧م اًمثٛمنرة ًمٚمٌن٤مئع 

 إـمالق قم٘مد اًمٌٞمع، وذًمؽ قمغم ىمقًملم: دقمٜم

 اًم٤ٌمئع ىمٓمٕمٝم٤م ذم احل٤مل.: شمٌ٘مك اًمثٛمرة إمم وىم٧م اجل اذ، وًمٞمس ًمٚمٛمِمؽمي شمٙمٚمٞمػ الؼول األول
= 
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الثانية]  
(1)

  : 

أوان اجلنن اذ ذم اًمٕمنن٤مدة ومٕمٚمٞمننف اًم٘مٓمننع، وإن أراد أن يٌ٘مٞمٝمنن٤م قمننغم  ةإذا سمٚمٖمنن٧م اًمثٛمننر

 (3)يمنام ًمنق سمن٤مع ]دارًا[ (2) [ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم قمغم ىمدر طم٤مضمتنف، مل يٙمنـ ًمنف ذًمنؽاًمِمجرة: ًمٞمٜم٘مؾ 

يٜم٘مؾ قمنغم  كاًمرطمؾ ذم اًمدار طمت (4) ، مل يٙمـ ًمف أن ]يؽمك[ُمـ اًمٜم٘مؾ  وومٞمٝم٤م رطمٚمف، و ٙمـ

 .(5)طم٥ًم طم٤مضمتف

                                                          

=
 واحلٜم٤مسمٚم٦م. ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وذه٥م إمم ذًمؽ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م

: ذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أنَّ اًم٤ٌمئع  ؼمقمغم ىمٓمع اًمثٛمرة ذم احل٤مل، وًمنٞمس ًمنف أن يؽميمٝمن٤م الؼول الثاين

 قمغم اًمِمجرة إمم وىم٧م اإلدراك.

، اهلداينن٦م ذم ذح (6/284) ، اًمٕمٜم٤مينن٦م ذح اهلداينن٦م(616-6/615يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

، اًمِمنننرح اًمٙمٌننػم وطم٤مؿمننٞم٦م (4/554ديـ )سمنن، اًمنندر اعمختنن٤مر وطم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤م(3/28سمداينن٦م اعمٌتنندي )

، اًمٌٞمنننن٤من (172-5/169ي اًمٙمٌننننػم )و، احلنننن٤م(2/152، سمداينننن٦م اعمجتٝمنننند )(3/173اًمدؾمننننقىمل )

داُمنن٦م اعمٖمٜمنل ٓسمننـ ىم ،(75-11/74اعمجٛمننقع ) ،(55-9/54وُمن٤م سمٕمننده٤م، ومنتح اًمٕمزيننز ) (5/247)

  .(7/338طمزم ) ، اعمحغم ٓسمـ(6/132)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م.( 2)

 ذم ث : ]اًمدار[.( 3)

ذم م : ]يٜم٘مؾ[، وذم ث: ]يٜمزل[، وُم٤م شمؿ اصم٤ٌمشمف ُمنـ وونع اًم٤ٌمطمن٨م، وٟمنرى سم٠مٟمنف اًمّمنقاب ( 4)

 ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك اعمراد.

 اًمثٛمنرة أظمن  ُمنـ يٛمٙمنـ اًمٌن٤مئع ٓ اجلن اذ، وىم٧م ضم٤مء وإذا(:» 9/55زيز )ىم٤مل ذم ومتح اًمٕم (5)

 ش.اًمٜمْم٩م هن٤مي٦م إمم ي١مظمر وٓ اًمتدري٩م، قمكم

ننـ مل اجلنن اذ، وىمنن٧م ضمنن٤مء ومنن٢مذا(:» 3/554ىمنن٤مل ذم روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )  قمننغم أظمنن ه٤م ُمننـ ُيَٛمٙمَّ

 يمٚمنػ اًمٜمْمن٩م، ؾىمٌن ىمٓمٕمنف يٕمتن٤مد ٟمنقع ُمـ اًمثٛمرة يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜمْم٩م، هن٤مي٦م إمم ي١مظمره٤م أن وٓ اًمتدري٩م،

 ش.اًمٕم٤مدة قمغم اًم٘مٓمع

 أوان إمم واًمنزرع واًمنقرد اًمثٛمنرة ىمٓمنع قمنغم  نؼم اًمٌن٤مئع مل(:» 75-11/74ىم٤مل ذم اعمجٛمنقع )

شمٌ٘مٞمتٝم٤م، وم٢مْن يم٤من مم٤م ٓ ي٘مٓمنع إٓ رـمٌن٤ًم، ومٕمٚمٞمنف شمٌ٘مٞمتنف إمم  اًمٕم٤مدة ضمرت اًم ي اًمقىم٧م إمم واحلّم٤مد اجل اذ

رًا سمٕمند نرًا، ـمقًمن٥م سم٘مٓمٕمنف سمًننناًمٕم٤مدة سم٘مٓمٕمف سمًن أن يرـم٥م ويتٙم٤مُمؾ ٟمْمجف، وإن يم٤مٟم٧م سمنًا ومام ضمرت

ٟمْمجف واؾمتٙمامًمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ًمٞمس ًمف أْن يؽميمف قمغم اًمِمجر واًمٜمخؾ طمتك يتٙم٤مُمؾ ويًتحٙمؿ، ًمٙمنقن 

 ش.ذًمؽ أصٚمح ًمف، ومٞم٠مظم ه ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤مً 
= 

وتٜ جيرب الباٟ  

 مٜ قط  الثىماٚ  

   ا  اع األ ن.
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 :(2()1)[الثالثة] 

إذا سمنن٤مع اًمِمننجرة وقمٚمٞمٝمنن٤م صمٛمننرة، شمنندظمؾ ذم اًمٕم٘منند قمٜمنند اإلـمننالق، إٓ أنَّ اًمٌنن٤مئع  

 اؾمتثٜمك اًمثٛمرة.

: ٓ يتنن٤مج ذم آؾمننتثٜم٤مء إمم ذط اًم٘مٓمننع، سمننؾ شمٌ٘مننك [ىمنن٤مًمقا]ومٕم٤مُمنن٦م أصننح٤مسمٜم٤م 

ف سم٤مٓؾمتثٜم٤مء يًتديؿ ُمٚمٙمف، واًمِمنرع إٟمَّام اقمتنؼم ذط اًم٘مٓمنع اًمثٛمرة إمم وىم٧م اجل اذ: ٕٟمَّ 

 اًمثامر، ىمٌؾ سمدو اًمّمالح.اء ذم ذ

ٚمٛمٌتن٤مع، ومن٢من وإن يم٤مٟمن٧م مل شمن١مسمر، ومٝمنل ًم»رف: نذم اًمّمن الشدافعيوىمد ذيمر 

 .  (5)شه٤م، ومال ظمػم ذم اًمٌٞمعاؾمتثٜم٤مه٤م قمغم أن ي٘مر (4) [يم٤من] إذاو ،وم ًمؽ ضم٤مئز اًم٤ٌمئعذـمٝم٤م 

 وأصح٤مسمٜم٤م اظمتٚمٗمقا ذم شم٠مويؾ ه ه اًمٚمٗمٔم٦م:

ن صنقرة اعمًن٠مًم٦م ومنٞمام ًمنق سمن٤مع ٠مراء، ويمنناًمِمن :: آؾمنتثٜم٤مء٦موم٘مقم ىم٤مًمقا: أراد سمٚمٗمٔم

ذم اًمقىمنن٧م ؿمننٌٞمٝم٤م سم٤مٓؾمننتثٜم٤مء ُمٓمٚم٘منن٤ًم، صمننؿ اؿمننؽمى اًمثٛمننرة ذم اًمقىمنن٧م، ومٙمنن٤من اًمِمنننراء 

 ومٞمف ًمٗمظ آؾمتثٜم٤مء.  [وم٤مؾمتٕمٛمؾ]

 واؾمتدًمقا قمٚمٞمف سمدًمٞمٚملم:

                                                          

=
، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/247، اًمٌٞمننن٤من )(2/43، اعمٝمننن ب )(5/172يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، ُمٖمٜمل (2/122(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )75-11/74، اعمجٛمقع )(3/554ٌلم )،  روو٦م اًمٓم٤مًم(9/55)

 (.3/38اعمحت٤مج )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ث وذم م: ]اًمث٤مٟمٞم٦م[. (1)

 أي: اعم٤ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 2)

 .[اظمتٚمٗمقا أٟمف]ذم ث:  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : م. (4)

 ومنن ًمؽ اًمٌنن٤مئع اؿمننؽمـمٝم٤م وإن، ًمٚمٛمٌتنن٤مع ومٝمننل شمنن١مسمر مل يم٤مٟمنن٧م وإن (:»3/84ىمنن٤مل ذم إم ) (5)

 أن قمنغم اؾمنتثٜمك يمن٤من إذا إي٤مهن٤م سم٤مقمنف طمنلم ٟمخٚمنف ذم اًمثٛمنرة يمٞمٜمقٟمن٦م ًمنف شمنرك اًمٜمخنؾ ص٤مطم٥م ٕنَّ  ;ضم٤مئز

نف اًمٌٞمنع، ذم ظمػم ومال ي٘مره٤م، أن قمغم اؾمتثٜمك وم٢من ي٘مٓمٕمٝم٤م،  شمٙمنقن أنْ  قمنغم صنالطمٝم٤م يٌند مل صمٛمنرة سم٤مقمنف ٕٟمَّ

 ش.ىمٌٚمف أوم٦م قمٚمٞمٝم٤م شم٠من ىمد وىم٧م إمم ُم٘مرة

 ذم ث: ]ومٕمٛمٚمقا[. (6)

اسمممممتثٍٜ البممممماٟ   

الثىممممممممماٚ   ّمممممممممن  

حيتمممممممممممممممممممممممممما  يف 

االسممممممممممممتثٍاٞ    

 شاط أً ال.
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ذم اًمٌٞمع: ٕٟمف سم٤مقمنف صمٛمنرة،  /ومال ظمػم [هل ا اًمٙمالم]: أٟمف ذيمر ُمقصقًٓ أحدمها

ة إمم وىم٧م ي٠من قمٚمٞمٝم٤م أوم٦م مل يٌد صالطمٝم٤م، قمغم أن شمٙمقن ُم٘مرَّ
(2). 

 .ةوه ه اًمٚمٗمٔم٦م دًم٧م أن اًمثٛمرة ُمِمؽما

 ًم٦م، وًمٗمٔمف:٠مطمٙمك ه ه اعمً (3): أن طمرُمٚم٦ماآلخر

 إذا يم٤من اؿمؽماه٤م قمغم أن ي٘مٓمٕمٝم٤م.

وىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: ٓ سمد ُمـ ذط اًم٘مٓمع: ٕٟمنف إذا مل يِمنؽمط اًم٘مٓمنع ومٞمّمنػم 

يمام ًمق سم٤مع دارًا واؾمتثٜمك ؾمٙمٜم٤مه٤م ؿمنٝمرًا، ٓ ]يم٠مٟمف اؾمتثٜمك ُمٜمٗمٕم٦م اعمٌٞمع، وذًمؽ همػم ضم٤مئز، 

نف ُمن٤م اؾمنتثٜمك اعمٜمٗمٕمن٦م، إٟمَّنام اؾمنتثٜمك  ،يّمح اًمٕم٘مد قمغم فم٤مهر اعم ه٥م وًمٞمس سمّمنحٞمح: ٕٟمَّ

 .(4) اًمثٛمرة وشمٌ٘مٞم٦م اًمثٛمرة سمحٙمؿ اًمٕمرف، وذًمؽ ٓ يْم٤مد اًمٕم٘مد[

ٌ٘منك إمم أوان اجلن اذ، وٓ شميمام ًمق سم٤مع اًمِمجرة واًمثٛمرة فم٤مهرة، شمٌ٘مك ًمف اًمثٛمرة، و

 .(5)شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ُمـ اؾمتثٜمك اعمٜمٗمٕم٦م: ٕنَّ ذًمؽ صم٧ٌم سم٤مًمٕمرف

 .[هب ا اًمٔم٤مهر]ذم ث:  (1)

 ، واجلٛمع )وم٤مت.فأوم٦م: هل اًمٕم٤مه٦م، أو هل: قَمَرٌض ُمٗمًد عم٤م أص٤مسم( 2)

 (.23/49، شم٤مج اًمٕمروس )(1/791اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )،(1/29اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )يٜمٔمر: 

تَُّجٞمٌِنل اعمّمننري، هنق: طمرُمٚمن٦م سمنـ يٞمنك سمنـ قمٌند اهلل سمنـ قمٛمنران، أسمنق طمٗمنص اًم حرملة( 3)

هنن، يمن٤من إُم٤مُمن٤ًم 166ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، يم٤من أيمثر أصح٤مسمف اظمتالوم٤ًم إًمٞمف واىمت٤ٌمؾمن٤ًم ُمٜمنف، وًمند ؾمنٜم٦م 

ضمٚمٞمالً، رومٞمع اًمِم٠من، طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمحدي٨م واًمٗم٘مف، صٜمػ اعمًٌقط واعمختّمنر، روى قمنـ اإلُمن٤مم اًمِمن٤مومٕمل، 

 هن.243ت ؾمٜم٦م واسمـ وه٥م، وهمػمحم٤م، وروى قمٜمف: ُمًٚمؿ، واسمـ ُم٤مضمف، وهمػمحم٤م، ُم٤م

، وُمن٤م سمٕمنده٤م، ؿمن رات (2/127، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م )(17/197يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

 (.2/47، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )(1/99، ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء )(2/123اًم ه٥م )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 4)

 إليْم٤مح ه ه اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:( 5)

 طم٤مضمن٦م إمم ذط اًم٘مٓمنع: ٕنَّ اعمٌٞمنع هنق ًمق سم٤مع ؿمجرة قمٚمٞمٝم٤م صمٛمرة ُمن١مسمرة، ومٌ٘مٞمن٧م ًمٚمٌن٤مئع، ومنال

 اًمِمجرة، وهل همػم ُمتٕمرو٦م ًمٚمٕم٤مه٤مت، واًمثٛمرة ممٚمقيم٦م ًمف سمحٙمؿ اًمدوام.

 وًمق يم٤مٟم٧م اًمثٛمرة همػم ُم١مسمرة، وم٤مؾمتثٜم٤مه٤م اًم٤ٌمئع ًمٜمٗمًف، ومٗمل وضمقب ذط اًم٘مٓمع وضمٝم٤من:
= 

 /ب6
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الرَّابعة
(1)

: 

إذا سم٤مع اًمِمجرة وسم٘مٞم٧م اًمثٛمرة ًمف، وم٤مطمت٤مضم٧م إمم اًمًن٘مل، ومٕمنغم اعمِمنؽمي  ٙمٞمٜمنف 

، يمنام قمٚمٞمنف شمٌ٘مٞمن٦م صنحٞمح٤مً  سم٤مًمٜمخؾ: ٕن ومٞمف همرون٤مً  ُمـ اًمً٘مل، إذا مل يٙمـ اًمً٘مل ُمياً 

جرة ًمنف، سمخنالف  اًمثٛمرة إمم أوان اجل اذ، وٓ  ٥م قمغم اعمِمؽمي اًمً٘مل، وإن يم٤مٟم٧م اًمِمَّ

اًم ي هنق صن٤مطم٥م  اًم٤ٌمئعالح، واطمت٤مضم٧م إمم اًمً٘مل، ومٕمغم ُمـ سم٤مع اًمثٛمرة سمٕمد سمدوع اًمّم

 اًمِمجرة اًمً٘مل ذم أطمد اًمقضمٝملم.

ويمامهلن٤م سم٤مًمًن٘مل، وه٤مهٜمن٤م ]واًمٗمرق أٟمَّف إذا سم٤مع اًمثٛمرة ومٕمٚمٞمف شمًٚمٞمؿ اًمثٛمنرة يم٤مُمٚمن٦م 

 ٕٟمَّف ُم٤م ُمٚمٙمٝم٤م ُمـ ضمٝمتف. [ًمٞمس قمغم ُمِمؽمي اًمٜمخٚم٦م شمًٚمٞمؿ اًمثَّٛمرة يم٤مُمٚم٦م

 صقل، ويٜمٗمع اًمثٛمرة.سم٤مٕ اً وم٠مُم٤م إذا يم٤من اًمً٘مل ُمي

                                                          

=
نف ٓ يتن٤مج ذم آؾمنتثٜم٤مء إمم األول ٤مومٕمل وطمرُمٚم٦م، وهمػمحم٤م: أٟمَّ  :ذط اًم٘مٓمنع: ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِمَّ

نام هنق اؾمنتٌ٘م٤مء اعمٚمنؽ ومٞمٝمن٤م إمم وىمن٧م اجلن اذ، وًمنق سح سمنمنط  ٕن آؾمتثٜم٤مء ًمٞمس  ٚمٙم٤ًم ذم اًمثامر، وإٟمَّ

 اإلسم٘م٤مء ضم٤مز، وه ا أصح اًمقضمٝملم، يمام ذيمره ذم ومتح اًمٕمزيز اًمروو٦م.

: وهق ىمنقل اعمن٤موردي وهمنػمه: أٟمنف ٓسمند ُمنـ ذط اًم٘مٓمنع، ومن٢مذا صن٤مرت اًمثٛمنرة ًمٚمٌن٤مئع، الثاين

آؾمتثٜم٤مء ىمٌؾ اًمت٠مسمػم ومٕمغم اًم٤ٌمئع ىمٓمٕمٝم٤م ذم احل٤مل، ٕنَّ آؾمتثٜم٤مء إٟمَّام يّمنح قمنغم ذط اًم٘مٓمنع، سم٤مًمنمط و

ن يمٛمنـ اؾمنتثٜمك ُمٜمٗمٕمن٦م اعمٌٞمنع وذًمنؽ يٌٓمنؾ ٤موٓ يّمح اًمتٍميح سم٤مإلسم٘م٤مء: ٕٟمنف إذا مل يِمنؽمط اًم٘مٓمنع يمن

 اًمٕم٘مد.

أرون٤ًم واؾمنتثٜمك اًمٌٜمن٤مء  و ٤مب قمـ ذًمؽ: سم٠منَّ اًمنمط إٟمَّام اىمت٣م سم٘م٤مء اًمثٛمرة ًمٚم٤ٌمئع، يمنام ًمنق سمن٤مع

ع، وٓ ي٘م٤مل: سم٠منَّ ه ا اؾمتثٜم٤مء ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م.  اًم ي ومٞمٝم٤م يم٤من ًمف اسم٘م٤مةه سم٤مًمنمَّ

ىم٤مل ذم اًمروو٦م: ىم٤مل اإلُم٤مم: إذا ىمٚمٜم٤م  ٥م ذط اًم٘مٓمع، ومن٠مـمٚمؼ، ومٔمن٤مهر يمنالم إصنح٤مب أنَّ 

 ش.٤م حم٤ملآؾمتثٜم٤مء سم٤مـمؾ، واًمثٛمرة ًمٚمٛمِمؽمي، وم٢من سف اًمثٛمرة إمم اعمِمؽمي ُمع اًمتّمنريح سم٤مؾمتثٜم٤مئٝم

-2/254، اًمٌٞمننن٤من )(153-5/152، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(5/169يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (11/75، اعمجٛمننقع )(3/556، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(9/66اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(255

 .(2/289ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة ) ت٤م، طم٤مؿمٞم(3/41، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(4/148، هن٤مي٦ماعمحت٤مج )(2/124)

 اسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.أي: اعم٠ًمًم٦م اًمر( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .  (2)

حكمممممممممممي سمممممممممممق٘  

الثىمماٚ املبا ممٛ   ا 

كاٌممممممت الثىمممممماٚ  

املٕجمممممٕ ٚ  مّٗممممما 

 لمباٟ .
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رر، يٛمْمننك اًمٕم٘مند ن: إن ر  أطمندحم٤م سمن٤مًمتزام اًمْمن(1)أبو إسحاق اددروي ىم٤مل 

 نَّ ٠مَ َتنرر قمنٜمٝمام واضمن٥م، وًمنٞمس يَ ندومع اًمْم يٗمً  اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام: ٕنَّ  [اُمتٜمع]سمٞمٜمٝمام وإن 

 ذًمؽ: ومتٕم ر إُمْم٤مء اًمٕم٘مد. 

ٕٟمنف عمن٤م اؿمنؽمى :  نؼم اعمِمنؽمي قمنغم  ٙمٞمٜمنف ُمنـ اًمًن٘مل: (3)ابن أيب اريرةوىم٤مل 

 اًمٜمخٚم٦م ُمع قمٚمٛمف سم٠منَّ اًمثٛمرة شمٌ٘مك وحتت٤مج إمم اًمً٘مل، وم٘مد ر  سمف. 

وهٙم ا قمٙمس اعم٠ًمًم٦م: وهل إذا يم٤من اًمً٘مل يْمنر سم٤مًمثٛمرة ويٜمٗمع إصقل، ومٕمغم 

 يٗمً  اًمٕم٘مد. /ـمري٘م٦م أ  إؾمح٤مق

ُمنع قمٚمٛمنف  [ٕٟمف عم٤م سم٤مع]: ُمٜمف (4) [اًمتٛمٙملم]ؼم اًم٤ٌمئع قمغم :  ابن أيب اريرةوقمغم ـمري٘م٦م 

 .سمفإمم ُمراقم٤مة صالطمٝم٤م، ومٙم٠مٟمف ىمد ر  سم٠من صالح اًمِمجرة سم٤مًمً٘مل، وأٟمف يت٤مج 

هق: إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ إؾمنح٤مق اعمنروزي، اًمٗم٘مٞمنف، اًمِمن٤مومٕمل، إُمن٤مم  أبو إسحاق ادروي ( 1)

قمٍمه ذم اًمٗمتنقى واًمتندريس، أظمن  اًمٗم٘منف قمنـ اسمنـ هين٩م، وسمنرع ومٞمنف، واٟمتٝمن٧م إًمٞمنف رئ٤مؾمن٦م اعمن ه٥م 

اق وؾم٤مئر إُمّم٤مر، صٜمػ يمتٌن٤ًم يمثنػمة، وذح خمتّمننر اعمنزين، ر ُم ه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٕمرنسمٌٖمداد، وٟمِم

هنن، قمنـ ؾمنٌٕملم ؾمنٜم٦م، ودومنـ 342أىم٤مم سمٌٖمداد دهرًا يدرس ويٗمتل، صمؿ ارحتؾ إمم ُمٍم، وشمقذم هب٤م ؾمنٜم٦م 

 قمٜمد ضيح اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.

 ،(2/352، ؿمن رات اًمن ه٥م )(6/11، شمن٤مري  سمٖمنداد )(12/39يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

هتن ي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت  ،(1/125سمـ ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ(1/28)وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

(2/175.) 

 [.  ٤م: ]اُمتٜمٕمثذم  (2)

اسمنـ أ  هرينرة هنق: اإلُمن٤مم ؿمنٞم  اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، أسمنق قمنكم احلًنـ سمنـ احلًنلم سمنـ أ  هريننرة ( 3)

نر اعمنزين، اًم٘م٤م ، أظم  اًمٗم٘مف قمـ اسمـ هي٩م، وأ  إؾمح٤مق اعمروزي، وصٜمػ ذطم٤ًم عمختّمن ،اًمٌٖمدادي

س سمٌٖمداد، وخترج قمٚمٞمف ظمٚمنؼ يمثنػم،  وًمف ُم٤ًمئؾ ذم اًمٗمروع، أظم  قمٜمف أسمق قمغم اًمٓمؼمي، واًمدارىمٓمٜمل، درَّ

 هن.345واٟمتٝم٧م إًمف إُم٤مُم٦م اًمٕمراىمٞملم، ويم٤من ُمٕمٔماًم قمٜمد اًمًالـملم واًمرقم٤مي٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

ٝمن٤مء ، ـمٌ٘من٤مت اًمٗم٘م(3/256، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى )(12/42يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

 (.1/127، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )(2/75إقمٞم٤من ) ، وومٞم٤مت(1/113)

 ذم م: ]اًمتٛمٙمـ[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (5)

 قمنغم اعمِمنؽمي ُمٚمنؽ وضَمنرى ًمٚمٌن٤مئع، اًمثٛمنرةُ  سم٘مٞم٧م إذا:» (5/116)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م:  (6)

اًمثٛمنرَة:  ويٜمٗمنع سم٤مًمِمنجرة، يْمننرّ  ٓ اًمً٘مُل  يم٤من إذا قمٝم٤م،سم٤م اًمتل اًمِمجرةَ  يً٘مل أن ومٚمٚم٤ٌمئع اًمِمجرة، رىم٦ٌمِ 
= 

 /أ7
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=
 شمريُمٝمن٤م قمٚمٞمفِ  وإٟمام اًمثامر، شمٜمٛمٞم٦مَ  يٚمتزم مل اعمِمؽمَي  وم٢منَّ  صمامُره: ًمتٜمٛمق اًمً٘مَل، اعمِمؽمي يٙمٚمعػ أنْ  ًمٚم٤ٌمئع وًمٞمس

 ضِمداده٤م. أوانِ  إمم

 ش.اًمثامر سم٤مئع قمغم اجِلداد إمم اًمً٘مل ومٛم١مٟم٦مُ  اعمزهٞم٦مَ  اًمثامرَ  سم٤مع وإذا

٤مدة شمٗمّمنٞمؾ اعمًن٠مًم٦م، ٟمنقرد ُمن٤م ذيمنره اعمن٤موردي، وم٘مند ذيمنر ُمًن٠مًم٦م اًمًن٘مل وىمًنٛمٝم٤م شم٘مًنٞماًم وًمزي

 طمًٜم٤ًم، وضمٕمٚمٝم٤م أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم:

أن يٙمقن اًمًن٘مل ٟم٤مومٕمن٤ًم ًمٚمٜمخنؾ واًمثٛمنرة، ومٚمٚمٌن٤مئع أن يًن٘مل، وقمنغم اعمِمنؽمي أن يٛمٙمٜمنف ُمنـ -أ

صمٛمرشمنف، وإْن يمن٤من ًمٜمخنؾ اعمِمنؽمي ومٞمنف  ذًمؽ، وُم١مٟم٦م اًمً٘مل قمغم اًم٤ٌمئع دون اعمِمؽمي، عم٤م ومٞمف ُمنـ صنالح

 صالح: ٕنَّ إهمٚم٥م ذم طم٤مل اًمً٘مل صالح اًمثٛمرة واًمٜمخؾ شمٌع.

واًمٗمرق سملم ه ا وسملم أن يٌٞمع ص٤مطم٥م اًمٜمخؾ صمٛمرشمف، ومٞمج٥م ؾم٘مٞمٝم٤م قمغم صن٤مطم٥م اًمٜمخنؾ دون 

ُمِمؽمي اًمثٛمرة: ٕنَّ ُمـ سم٤مع اًمثٛمرة وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمًٚمٞمٛمٝم٤م سمٛمٜم٤مومٕمٝم٤م، وُمـ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اًمًن٘مل، ومقضمن٥م قمنغم 

 سم٤مئٕمٝم٤م.

أْن يٙمننقن اًمًنن٘مل ُمْمنننرًا سم٤مًمٜمخننؾ واًمثٛمننرة، ومنن٢من أراد صنن٤مطم٥م اًمٜمخننؾ أن يًنن٘مل يمنن٤من -ب

ًمّم٤مطم٥م اًمثٛمرة ُمٜمٕمف: ٕٟمف ٓ يٜمٗمٕمنف ويين همنػمه، وإن أراد صن٤مطم٥م اًمثٛمنرة أن يًن٘مل يمن٤من ًمّمن٤مطم٥م 

 اًمٜمخؾ ُمٜمٕمف: ٕٟمَّف ٓ يٜمٗمٕمف ويي همػمه.

اًمِم٤مومٕمٞم٦م: هؾ ًمّمن٤مطم٥م اًمٜمخنؾ  أن يٙمقن اًمً٘مل ٟم٤مومٕم٤ًم ًمٚمٜمخؾ ُمْمنرًا سم٤مًمثٛمرة، وم٘مد اظمتٚمػ-ج

 أْن يً٘مل ُمع ُم٤م ذم اًمً٘مل ُمـ ُمية اًمثٛمرة قمغم اًمقضمٝملم اًمتل  أورده٤م اعمّمٜمػ.

أٟمف ىم٤مل: ًمّم٤مطم٥م اًمثٛمرة ُمٜمٕمف ُمـ اًمً٘مل عم٤م ومٞمف ُمـ ُمينة  ،ومحٙمك قمـ أ  إؾمح٤مق اعمروزي-

 اًمثٛمر، وم٢مذا ُمٜمٕمف يم٤من ًمّم٤مطم٥م اًمٜمخؾ ومً  اًمٕم٘مد، عم٤م يٚمح٘مف ذم ُمٜمع اًمً٘مل ُمـ اعمية.

وطمٙمل قمنـ أ  قمنكم اسمنـ أ  هرينرة، أٟمنف ىمن٤مل: ًمّمن٤مطم٥م اًمٜمخنؾ أْن يًن٘مل و نؼم صن٤مطم٥م -

وٓ ظمٞمنن٤مر، وُم١مٟمنن٦م اًمًنن٘مل هٜمنن٤م قمننغم صنن٤مطم٥م اًمٜمخننؾ  ،اًمثٛمننرة قمننغم  ٙمٞمٜمننف عمنن٤م ومٞمننف ُمننـ طم٘مننقق ُمٚمٙمننف

 ٓظمتّم٤مصف سم٤معمٜمٗمٕم٦م، وذيمر ذم اعمجٛمقع سم٠منَّ ه ا أصح اًم٘مقًملم.

ومٕمغم ىمنقل أ  إؾمنح٤مق: ًمّمن٤مطم٥م اًمثٛمنرة أن  أن يٙمقن اًمً٘مل ٟم٤مومٕم٤ًم ًمٚمثٛمرة، ُميًا سم٤مًمٜمخؾ،-د

 يً٘مك ًمّمالح صمٛمرشمف، وًمّم٤مطم٥م اًمٜمخؾ ومً  اًمٌٞمع ًمٚمير.

 وقمغم ىمقل اسمـ أ  هريرة: ًمف أن يً٘مل صمٛمرشمف ضمؼمًا وٓ ظمٞم٤مر ًمّم٤مطم٥م اًمٜمخؾ.

 ومٗمٞمنف وشمٜم٤مزقمن٤م سمن٤مٔظمر يْمننر وشمريمف سمقاطمد يي اًمً٘مل يم٤من وًمق(:» 3/179ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط )

 أوضمف: صمالصم٦م

 إؿمج٤مر. ؾمالُم٦م اًم٤ٌمئع ًمف اًمتزم إذ سم٤مإلضم٤مسم٦م أومم عمِمؽميا أن أطمده٤م:
= 
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اخلاوصة
(1)

: 

 إذا اٟم٘مٓمع ُم٤مء اًمقادي واطمت٤مضم٧م اًمِمجرة إمم اعم٤مء، ٟمٔمرٟم٤م:

ضر فمن٤مهر، شمٌ٘منك، ]وم٢من ىم٤مل أهؾ اعمٕمروم٦م: إٟمف ًمٞمس ذم شمٌ٘مٞم٦م اًمثٛمرة قمغم اًمِمجرة 

ُم٤مءهنن٤م، ومتٝمٚمننؽ  (3)ٚم٥محأن شمًننت [قمننغم اًمِمننجرةوإن ىمنن٤مًمقا: خينن٤مف ُمننـ شمٌ٘مٞمنن٦م اًمثٛمننرة 

 اًمِمجرة.

 :(4)ومٗمل اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن، ذيمرحم٤م ذم إم

                                                          

=
 اًمثامر. إسم٘م٤مء اؾمتحؼ وم٢مٟمَّف أومم، اًم٤ٌمئع واًمث٤مين:

 .شومٞمٜمٗمً  اًمٕم٘مد إُمْم٤مء شمٕم ر وم٘مد وإٓ وم اك: اصٓمٚمح٤م وم٤من ،يت٤ًموي٤من أهنام واًمث٤مًم٨م:

، اًمتٜمٌٞمننننف (2/44، اعمٝمنننن ب )(171-5/172، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(3/44يٜمٔمننننر: إم )

، (251-5/252، اًمٌٞمنن٤من )(182-3/179، اًمقؾمننٞمط )(117-5/116، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(1/93)

( وُمنن٤م 11/77(، اعمجٛمننقع  )555، 3/554روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم ) ،( وُمنن٤م سمٕمننده٤م9/54ز)ومننتح اًمٕمزينن

 ، طم٤مؿمنٞم٦م(144-3/143هن٤مي٦م اعمحت٤مج ) ،(3/39، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/128سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 (.1/214، ومتح اًمقه٤مب )(4/133) اعمٖمر  قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج

 أي: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث. (2)

ف، واضمتٚمٌنف ؾمن٤مىمف ُمنـ ُمقونع إمم )ظمنر، واعمنراد أن اؾمتجٚم٥م اًمٌمء: ـمٚمن٥م أْن  ٚمن٥م إًمٞمن( 3)

 اًمثٛمرة  ص ُم٤مء اًمِمجرة طمتك دمػ اًمِمجرة ومتٛمقت.

 .(1/68، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )(1/128ط )اًمقؾمٞم ، اعمٕمجؿ(2/166يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 اًمِمنجر ُمنـ وهمنػمه اًمٜمخنؾ ذم اًمثٛمنرة سم٘م٤مء ومٙم٤من ،اعم٤مء اٟم٘مٓمع وإن (:»3/44ىم٤مل ذم إم ) (4)

 ومن٢من اعمن٤مء، ذًمنؽ سمنف اًمن ي اًمنقادي ذًمنؽ أهنؾ يًن٠مل أنْ  أطمدحم٤م: ىمقٓن، ومٗمٞمٝم٤م، سم٤مًمٜمَّخؾ يي اعمً٘مقي

 سمٞمعٜمن٤م ضراً  اًمٜمخنؾ سم٘مٚمنقب أَضَّ  وإٓ ،قمٜمنف صمٛمره ىمٓمع إٓ اعم٤مء اٟم٘مٓم٤مع ُمـ ه ا ُمثؾ ذم يّمٚمح ًمٞمس ىم٤مًمقا:

 ُمنـ سمن٠ميمثر إصنؾ صن٤مطم٥م وأصٞم٥م أص٧ٌم ىمد وىمٞمؾ: ُمتٓمققم٤ًم، يً٘مٞمف أنْ  إٓ سم٘مٓمٕمف ص٤مطمٌف أظم  ومٞمٝم٤م

 هلن٤م ظمنػماً  ىمٓمٕمنف يمن٤من وإن ومٞمٝمن٤م، شمنرك إنْ  يّمنٚمح واًمثٛمر سمٞمٜم٤ًم، ضراً  هب٤م يي ٓ هق ىم٤مًمقا: وم٢من ُمّمٞمٌتؽ،

 اًمقىمن٧م سمٚمنغ إذا طمتنك أي٤مُمن٤مً  شمرك أي٤مُم٤مً  شمرك إنْ  إٓ اًمثٛمر يًٚمؿ ٓ ىم٤مًمقا: وم٢من سملم، ضر ومٞمف يٙمـ مل إذا شمرك

 يين مل إذا شمريمنف وًمنف وضمٝمن٤ًم، يمن٤من وًمّم٤مطمٌؽ ًمؽ ظمػم ٕٟمَّف اىمٓمٕمف: ىمٞمؾ: ومٚمق هُيَْٚمؽ، ومٞمف ي٘مقًمقن اًم ي

 ش.سمٞمٜم٤ًم... ضراً  خؾسم٤مًمٜمَّ

حكي  قاٞ الثىاٚ 

 مممممممممٜ الشممممممممحاٚ 

  ٍ  اٌقطاع املاٞ.
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 قمغم اًمتٌ٘مٞم٦م. [اًمٕم٘مد]: ٕن اعمِمؽمي دظمؾ ذم [اًم٘مٓمع]: ٓ ُيٙمٚمَّػ أحدمها

 : يٙمٚمػ اًم٘مٓمع، ُٕمريـ:والثاين

ٝمنن٤م: ٕٟمننف ٓ شمتٙم٤مُمننؾ ، سمتٌ٘مٞمتٞمَّنن٦مِ ٚمع ، سم٤مًمٙمُ اًمٌنن٤مئعرر ٓ يٜمنندومع قمننـ أنَّ اًمْمنننَّ :أطمنندحم٤م

 اًمثٛمرة دون اعم٤مء، واًمْمنرر يٜمدومع قمـ اعمِمؽمي سم٤مًم٘مٓمع.

إذا شم٘م٤مسمال، يدومع أقمٔمٛمٝمام، واًمير قمغم اعمِمنؽمي أقمٔمنؿ: ٕن  (3)وٕن اًميريـ

 إصؾ ًمف، وخيِمك ومقاشمف سمؽمك اًمثٛمرة قمٚمٞمف.

 .(4)وأُم٤م اًم٤ٌمئع ومٝمق ص٤مطم٥م اًمٗمرع، وٓ يٗمقت إصؾ سمحٗمظ اًمٗمرع

 .[اًمٕم٘مد]ذم ث:  (1)

 ذم م: ]اًم٘مٓمع[. (2)

 ين اًم ي يٙمٚمػ اًم٤ٌمئع ىمٓمع اًمثٛمرة ٕضمٚمف، ومل يٜمٌف قمغم ذًمؽ اعمّمٜمػ.ه ا هق إُمر اًمث٤م( 3)

 وًمتٗمّمٞمؾ اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:( 4)

 إذا يم٤من اعم٤مء ُمتٕم رًا، ومال خيٚمق طم٤مل اًمثٛمرة ذم شمريمٝم٤م قمغم اًمٜمخؾ ُمـ أرسمٕم٦م أطمقال، هل:

أن يٙمقن شمريمٝم٤م سمٖمػم ؾم٘مل يي سم٤مًمٜمخنؾ وهبن٤م، وم٘مٓمٕمٝمن٤م واضمن٥م، وًمّمن٤مطم٥م اًمٜمخنؾ إضمٌن٤مر -أ

 قمغم ىمٓمٕمٝم٤م: ٕنَّ شمريمٝم٤م ُمي سم٤مًمٜمخؾ، وًمٞمس ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمثٛمرة. ص٤مطم٥م اًمثٛمرة

أن يٙمقن شمريمٝم٤م همػم ُمين سم٤مًمٜمخنؾ وٓ هبن٤م، ومٚمنف شمنرك اًمثٛمنرة إمم وىمن٧م ضمن اذه٤م: ٕٟمنف ٓ -ب

 ُمية قمغم ص٤مطم٥م اًمٜمخؾ ذم شمريمٝم٤م.

أن يٙمقن شمريمٝم٤م ُمينًا سمن٤مًمثٛمرة دون اًمٜمخنؾ، ومّمن٤مطم٥م اًمثٛمنرة سم٤مخلٞمن٤مر ذم أظمن  اًمثٛمنرة أو  -ج

 ٓ ي٘م٤مل: ًمّم٤مطم٥م اًمٜمخؾ: ٕٟمَّف ٓ ضر قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م.شمريمٝم٤م، و

أن يٙمقن شمرك اًمثٛمرة ُمْمنرًا سم٤مًمٜمخؾ دون اًمثٛمرة، وه ا اًمْمنرب هق اًم ي ذيمنره اعمّمنٜمػ،  -د

 وومٞمف ىمقٓن:

: ًمرب  اًمثٛمرة أن ي٘مرَّ اًمثٛمرة قمغم اًمٜمخؾ إمم وىمن٧م اجلن اذ، وإْن أَضَّ سمٜمخنؾ اعمِمنؽمي، عمن٤م األول

 اعمِمؽمي ُمٕمف قمغم سمّمػمة.ومٞمف ُمـ صالح اًمثٛمرة ودظمقل 

 اًمث٤مين: قمغم رب اًمثٛمرة ىمٓمع صمٛمرشمف، وًمٚمٛمِمؽمي إضم٤ٌمره قمغم ىمٓمٕمٝم٤م: ًمٞمزيؾ قمٜمف ضر شمريمٝم٤م.

 صنححف وممنـ سم٤مإلضمٌن٤مر اًم٘م٤مئنؾ اًمثن٤مين اًم٘منقًملم: ُمنـ وإصنح(:» 11/77ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 اًمٗمنقراين، سمف ضمزمو أيمثر إصقل ضر سم٠منَّ  اًمروي٤مين: ورضمحف واًمٜمقوي، قمّمنرون، أ  واسمـ اًمروي٤مين،

 ش.اعمحرر ذم وصححف اًمٙمرظمل، قمـ شمّمحٞمحف اًمراومٕمل وٟم٘مؾ
= 



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
الصَّادشة
(1)

: 

وم٢مٟمنف -وإٟمَّام يتّمقر ذًمؽ ذم اًمتلم -ا سم٤مع اًمِمجرة وقمٚمٞمٝم٤م صمٛمرة، ومحدصم٧م أظمرىإذ

 خيرج ُمٜمف صمٛمرة سمٕمد صمٛمرة، وم٤محل٤مدث ُمٚمؽ اعمِمؽمي سمال ظمالف.

 .ًمٚم٤ٌمئعسمٕمد اًمٌٞمع، وم٢من اًمٓمٚمع  [اعم١مسمرة]ـمٚمٕم٧م اًمٜمخٚم٦م أوخت٤مًمػ ُم٤م ًمق 

ٚمٌن٤مئع سمًن٥ٌم ٢مذا سم٘مٞمن٧م اًمثٛمنرة ًمومنووضمٝمف أنَّ اًمٜمَّخنؾ ٓ يٛمنؾ إٓ محناًل واطمندًا، 

٤م ]اًمتلم[ اًمت٠مسمػم سم٘مل اجلٛمٞمع ًمف، وأُمَّ
طمندصم٧م صمٛمنرة ومن٢مذا يدوم محٚمنف، ومن٢مذا صمٌن٧م ذًمنؽ،  (3)

 .(4)، ومال يمالمًمٚم٤ٌمئعٚمقيم٦م ٛمأظمرى، وم٢من يم٤مٟم٧م احل٤مدصم٦م شمتٛمٞمز قمـ اعم

                                                          

=
 اًمثٛمنرَة، أسم٘مك وًمق ُم٤مء، ًمف اًمثامرُ  سم٘مٞم٧م اًم ي اًم٤ٌمئع  د مل ومٚمق(: »5/118ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 قمنغم ُ نؼم أٟمنف - أطمندحم٤م: وضمٝمنلم ذًمنؽ ذم اًمٕمراىمٞمنقن ذيمنر وم٘مند اًمِمجرُة، وشمْمنررت اًمثٛمرةُ  ٟٓمتٗمٕم٧م

ٌِْ٘مَٞم٦مَ  يٛمٚمُؽ  إٟمَّام فوم٢مٟمَّ  اًم٘مٓمع:  ذيمرٟمن٤مه، سمنام ُمِمننروـم٦مٌ  إذن وم٤مًمتٌ٘مٞمن٦مُ  اًمِمنجرة، قمـ ضِره٤م دومع ذط قمغم اًمتَّ

 .اعمنموط يث٧ٌم مل اًمنمُط، ختٚمػ وم٢مذا

٤م شمٌ٘مك: اًمثٛمرة أنَّ  - اًمث٤مين واًمقضمف  ي٘متندر جمٝمنقداً  يؽمك ٓ أنْ  اًم٤ٌمئع قمغم وإٟمَّام سم٤مًمتٌ٘مٞم٦ِم، شمٜمتٗمع ٕهنَّ

 ش.ًمف ىم٤مئؿٌ  اًمتٌ٘مٞم٦مِ  وطمّؼ  اًم٤ٌمئع، ُمـ شم٘مّمػمَ  ومال ُء،اعم٤م اٟم٘مٓمع وم٢مذا قمٚمٞمف،

هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م ، (2/44، اعمٝمنن ب )(172-5/171، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/44يٜمٔمننر: إم )

، اعمجٛمنقع (3/555، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/56، ومتح اًمٕمزيز )(251-5/252، اًمٌٞم٤من )(5/118)

، (3/39)ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج ، (2/122، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(126-1، ُمٜمٝمننن٤مج اًمٓمننن٤مًمٌلم )(11/77)

 (.4/134هن٤مي٦ماعمحت٤مج )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 1)

 .[ُم١مسمرة]ذم ث:  (2)

 ذم م: ]اًمٚمٌـ[. (3)

إذا اؿمؽمى ؿمجرة وقمٚمٞمٝم٤م محؾ ًمٚم٤ٌمئع: سم٠من يم٤من ُم١مسمرًا أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه، ومٚمنؿ ي٠مظمن ه٤م اًمٌن٤مئع، ( 4)

 ،ٙمقن ومٞمام يٛمؾ محٚمنلم، يمن٤مًمتلم وإشمنرج، واًمنراٟم٩مطمتك طمدث محؾ اعمِمؽمي، واظمتٚمٓم٧م، وذًمؽ إٟمَّام ي

 وٟمحقه٤م.

أو ٟمْمن٩م، يمن٤من  ،أو صنٖمر ،وم٢من يمن٤من احلٛمنؾ احلن٤مدث يتٛمٞمنز قمنـ إول اعمٛمٚمنقك ًمٚمٌن٤مئع، سمٚمنقن

 احلٛمؾ اعمقضمقد طم٤مل اًمٕم٘مد ًمٚم٤ٌمئع، واحلٛمؾ احل٤مدث ًمٚمٛمِمؽمي: ٕٟمف طمدث ذم ُمٚمٙمف.
= 

حكممممممي ا ممممممت ط  

الثىممممماٚ الباقٗممممممٛ  

بمماٟ    مم    ٗمم   لم

األ مممممممن  ثىممممممماٚ  

 حا  ٛ.
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 ٓ يتٛمٞمز سمٕمْمٝم٤م قمـ اًمٌٕمض. ٨موإن اظمتٚمٓم٧م سمحٞم

 . (1)ٟم٘مؾ اعمزين ذم اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد ىمقًملم

أٟمٙمنر اًم٘منقًملم ذم هن ه اعمًن٠مًم٦م، وىمن٤مل: ٓ يٜمٗمًن   واظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م، ُمٜمٝمؿ ُمنـ

نننقًملم ومنننٞمام ًمنننق سمننن٤مع اًم  ،(2)ٛمنننرة ومحننندصم٧م أظمنننرىثاًمٕم٘مننند ىمنننقًٓ واطمننندًا، وصنننقرة اًم٘مَّ

                                                          

=
طمٞم٨م ضمٕمٚمٜم٤م اًمٓمٚمنع احلن٤مدث شم٤مسمٕمن٤ًم قمنغم ومل ٟمجٕمؾ احل٤مدصم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمخ٤مرضم٦م، يمام ذم صمٛمرة اًمٜمخؾ، 

اًمّمحٞمح، سم٠منَّ اًمٕم٤مدة ذم اًمٜمخؾ أْن يٛمؾ محاًل واطمدًا، وم٢مذا يمن٤من سمٕمنض محٚمنف ًمٚمٌن٤مئع، يم٤مٟمن٧م صمٛمنرة ذًمنؽ 

 اًمٕم٤مم يمٚمف ًمف، واًمتلم يٛمؾ محٚملم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام همػم أظمر، وم٤مًمث٤مين يمثٛمرة اًمٜمخؾ ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ.

، اعمٝمننن ب (5/172، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(8/177اعمنننزين ) رن، خمتّمننن(3/46يٜمٔمنننر: إم )

، اعمجٛمننننقع (9/115، ومننننتح اًمٕمزيننننز )(5/262، اًمٌٞمنننن٤من )(5/122، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(2/46)

(9/125). 

إن اظمتٚمٓم٧م اًمثٛمرة احل٤مدصم٦م سم٤مًمٔم٤مهرة سمحٞم٨م ٓ شمتٛمٞمز، وم٘مند ٟم٘منؾ اعمنزين ذم اٟمٗمًن٤مخ اًمٕم٘مند، ( 1)

 ىمقًملم، حم٤م:

ًٚمٛمف اًم٤ٌمئع اًمثٛمنرة يمٚمٝمن٤م، ومٞمٙمنقن ىمند زاده طم٘من٤ًم ًمنف، أو : ٓ  قز اًمٌٞمع ومٞمف إٓ أن يالؼول األول

 يؽميمف اعمِمؽمي ًمٚم٤ٌمئع ومٞمٕمٗمق ًمف قمـ طم٘مف.

: أنَّ اًمٌٞمع ُمٗمًقخ، ٓظمتالط اعمٌٞمع سمٖمػمه، وقمندم  ٞمنزه، ووىمنقع اجلٝم٤مًمن٦م ذم ذًمنؽ، الؼول الثاين

 واًمٌٞمع ٓ يٙمقن إٓ ُمٕمٚمقُم٤ًم.

 (.8/177، خمتٍم اعمزين )(3/46يٜمٔمر: إم )

 ٤مل: سمٕمنندم اٟمٗمًنن٤مخ اًمٕم٘منند ذم هنن ه اعمًنن٠مًم٦م، وأن اًمٌٞمننع صننحٞمح ىمننقًٓ واطمنندًا، وممننـ ىمنن( 2)

اسمـ ظمػمان، وأسمق قمكم اًمٓمؼمي، ُمٕمٚمٚملم ذًمؽ، سم٠من آظمتالط ًمنٞمس ذم اعمٌٞمنع، ٕنَّ اعمٌٞمنع هنق اًمِمنجر ومل 

ق خيتٚمط اًمِمجر سمٖمػمه، وإٟمَّام اظمتٚمط ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمثٛمرة، واًمثٛمنرة همنػم ُمٌٞمٕمن٦م، ومٚمنؿ يٜمٗمًن  اًمٌٞمنع، يمنام ًمن

اؿمؽمى دارًا وومٞمٝم٤م ـمٕم٤مم ًمٚم٤ٌمئع وـمٕم٤مم ًمٚمٛمِمؽمي، وم٤مظمتٚمط أطمد اًمٓمٕم٤مُملم سم٤مٔظمر، وم٢من اًمٌٞمنع ٓ يٜمٗمًن  

ذم اًمدار، وأؿم٤مر أصح٤مب هن ا اًم٘منقل سمن٠منَّ اًم٘منقًملم ذم اٟمٗمًن٤مخ اًمٕم٘مند ًمٞمًن٧م ذم هن ه اعمًن٠مًم٦م، وإٟمَّنام ذم 

 ُم٠ًمًم٦م سمٞمع اًمثٛمرة ُمٜمٗمردة، ومحدصم٧م أظمرى.

، اًمقؾمننٞمط (5/122، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/46عمٝمنن ب )، ا(5/173يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم ) 

، اعمجٛمنننقع (3/568، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )(9/116، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/262، اًمٌٞمننن٤من )(3/192)

 (.3/46، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(11/125-126)
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 .  (1)وؾمٜم يمره٤م 

ًمٞمًن٧م سمٛمٌٞمنع:  اًمٌن٤مئعواًمثٛمنرة اًم٤ٌمىمٞمن٦م قمنغم ُمٚمنؽ  ،وم٠مُم٤م ه٤مهٜم٤م اعمٌٞمع هق اًمِمنجرة

خينتٚمط اعمٌٞمنع سمٖمنػم اعمٌٞمنع: أيْم٤ًم، وًمٞمًن٧م سمٛمٌٞمنع، ومٚمنؿ  /واحل٤مدصم٦م ممٚمقيم٦م سمٛمٚمؽ إصؾ

 سمٛمٚمؽ اعمِمؽمي. اًم٤ٌمئعوًمٙمـ اظمتٚمط ُمٚمؽ 

 اءوُمـ أصنح٤مسمٜم٤م ُمنـ ىمن٤مل: هن ه اعمًن٠مًم٦م أيْمن٤ًم قمنغم ىمنقًملم: ٕن اعم٘مّمنقد سمِمننر

إصقل اًمثامر، وىمد اؾمتح٘مٝم٤م سمٕم٘مده، وم٘مد اظمتٚمط طمؼ اعمٌٞمع سمٖمنػمه، ومٞمجٕمنؾ يمن٠من اعمٌٞمنع 

ٕٟمننف ىمنن٤مل اخل٤مرضمنن٦م ًمٚمٌنن٤مئع، : الشددافعي (2) [ٗمًننف اظمننتٚمط، وقمٚمٞمننف ينندل فمنن٤مهر ]يمننالمسمٜم

 .(3)واحل٤مدصم٦م ًمٚمٛمِمؽمي

ؾمٞم يمر اعمّمٜمػ طمٙمؿ سمٞمع اًمثٛمرة واظمتالـمٝم٤م سم٠مظمرى ذم اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمنـ اعمًن٠مًم٦م اًمراسمٕمن٦م ( 1)

 (.٤224مب اًمث٤مًم٨م قمنم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ص )ًمٌُمـ اًمٗمّمؾ إول ُمـ ا

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 2)

وذهنن٥م إمم هنن ا اًم٘مننقل أيمثننر وم٘مٝمنن٤مء اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م، وُمننٜمٝمؿ: اعمننزين، وأسمننق إؾمننح٤مق اعمننروزي، ( 3)

ن٤م اعمٜمّمنقص قمنـ  وٟمًٌف اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م، واًمِمػمازي، وصن٤مطم٥م اًمٌٞمن٤من إمم أيمثنر إصنح٤مب، وأهنَّ

 م، وأن اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ىمقٓن، ؾمٌؼ إيرادحم٤م قمـ اعمزين.اًمِم٤مومٕمل ذم إ

وإن يمنن٤من هننق اًمِمننجر، ومنن٢مْن اعم٘مّمننقد ُمٜمٝمنن٤م اًمثٛمننرة، ومنن٢مذا  ،ودًمننٞمٚمٝمؿ ذم ذًمننؽ: أنَّ اعمٕم٘مننقد قمٚمٞمننف

 اظمتٚمٓم٧م اخل٤مرضم٦م سم٤محل٤مدصم٦م، وم٘مد اظمتٚمط اعم٘مّمقد ُمـ اعمٌٞمع سمٖمػم اعمٌٞمع، ومٝمق يمام ًمق اظمتٚمط اعمٌٞمع سمٖمػمه.

ويم٤من أسمق إؾمح٤مق اعمنروزي وـم٤مئٗمن٦م خيرضمنقن هن ه اعمًن٠مًم٦م قمنغم » (:5/173ىم٤مل ذم احل٤موي: )

 ىمقًملم :

 اعمٌٞمع سمٖمػمه. طإول: أن اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ ٓظمتال

اًمث٤مين: ضم٤مئز، وي٘من٤مل ًمٚمٛمِمنؽمي: اؾمنٛمح سم٤محل٤مدصمن٦م، ومن٢من ؾمنٛمح ًمنزم اًمٌٞمنع، وإن ؿمنح هبن٤م، ىمٞمنؾ 

، ومًن  احلن٤ميمؿ اًمٌٞمنع ًمٚم٤ٌمئع: أشمًٛمح سم٤معمت٘مدُم٦م ًمٚمٛمِمؽمي، وم٢من ؾمٛمح هبن٤م ًمنزم اًمٌٞمنع، وإن  ؿمنح وشمٜم٤مزقمن٤م

 .شسمٞمٜمٝمام

ىم٤مل اعمتقزم ذم ه ه اعم٠ًمًم٦م: إن قمندم آٟمٗمًن٤مخ هنق اًمّمنحٞمح: (: »11/127ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 .شيٕمٜمل ُمـ ـمري٘م٦ماًم٘مقًملم...ويم ًمؽ صححف اسمـ أ  قمٍمون
= 

 /ب7
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إذا ىمٚمٜمنن٤م: يٜمٗمًنن  اًمٕم٘منند سمنن٤مٓظمتالط، وم٤معمِمننؽمي يًننؽمد اًمننثٛمـ ويننرد (1)فددرع

 .اًم٤ٌمئعجرة ُمع مجٞمع اًمثامر إمم اًمِم

وإذا ىمٚمٜمنن٤م: ٓ يٜمٗمًنن ، وهننق اًمّمننحٞمح، ومٞم٘منن٤مل ًمٚمٌنن٤مئع: أشمننرى سمنن٠مْن شمننؽمك مجٞمننع 

ٌقًمف، وإن مل يٗمٕمؾ، ي٘م٤مل ًمٚمٛمِمؽمي: أشمرى ، وم٢مْن ومٕمؾ يٚمزم اعمِمؽمي ىم؟اًمثٛمرة ًمٚمٛمِمؽمي

حتن٤مج إمم ومًن  ٟمٓ  (3) [طمتنك]، وم٢من شمرك، يٚمزم اًم٤ٌمئع ىمٌقًمنف، (2)[مجٞمع اًمثٛمرةسم٠من شمؽمك ]

 .(5)ٗمً  اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام ًمتٕم ر إُمْم٤مئفي، وإن اُمتٜمٕم٤م (4) ]اًمٕم٘مد[
  

*** 

                                                          

=
، اعمٝمنننن ب (5/173، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(8/177راعمزين )ن، خمتّمنننن(3/46يٜمٔمننننر: إم )

، 9/116اًمٕمزينز ) ، ومنتح(5/262، اًمٌٞم٤من )(3/192، اًمقؾمٞمط )(5/122، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/46)

 (.3/46، وُم٤م سمٕمده٤م، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(11/125، اعمجٛمقع )(3/568، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(117

 ومرع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 1)

 [.اًمثٛمرة احل٤مدصم٦م: ]مذم ( 2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 3)

 ومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث .ُم٤م سملم اعمٕمٙمق( 4)

 اًمثٛمنرة سمنؽمك اًمٌن٤مئع ومًنٛمح اٟمٗمًن٤مخ، ٓ: ىمٚمٜمن٤م ومن٢من(:» 3/568ىم٤مل ذم روو٦م اًمٓمن٤مًمٌلم ) (5)

 اًم٘مٌنقل قمنغم اًمٌن٤مئع أضمنؼم احل٤مدصم٦م، اًمثٛمرة سمؽمك اعمِمؽمي ر  وإنْ  اًم٘مٌقل، قمغم اعمِمؽمي أضمؼم اًم٘مديٛم٦م،

اؾمؽمد اعمِمؽمي اًمنثٛمـ، ورد اًمِمنجرة  اًمٕم٘مد، وإْن ىمٚمٜم٤م سم٤مٟٓمٗم٤ًمخ، يٗمً  اؾمتٛمر اًمٜمزاع، وم٢من اًمٕم٘مد، وأىمر

 ش.ُمع مجٞمع اًمثامر، ىم٤مًمف ذم اًمتتٛم٦م

، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم (9/117، ومتح اًمٕمزينز )(2/46، اعمٝم ب )(5/173يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

 (.3/46، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(2/126، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(11/127، اعمجٛمقع )(3/568)

األ مممممممما امل  مممممممم   

 مممممممممممممٜ حكممممممممممممي  

ا مممت ط الثىممماٚ   

اسبا  ممٛ  الباقٗممٛ 

   ا  ٗ  األ ن. 
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 الفصل الث َّالث:  
 يف بيع األراضي: 

 مسألة: ةوفيه إحدى عشز 

 إحداها:

احلنندود، وقمٚمٞمٝمنن٤م سمٜمنن٤مء، أو همننراس، ومنن٢من سح،  ٦مسم٤مقمننف أرونن٤ًم ُمٕمٞمٜمنن٦م ُمٕمٚمقُمنن إذا 

ؽ إرض ُمع ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٜمٞم٤من وإؿمج٤مر، دظمؾ يمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد، ويمن ًمؽ سمٕمتوىم٤مل: 

 سمام قمٚمٞمٝم٤م، دظمؾ يمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد. أو ، (1)إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ إرض سمح٘مقىمٝم٤م

 وإن أـمٚمؼ ومل ي٘مؾ سمح٘مقىمٝم٤م، وم٤مًم ي ٟمص قمٚمٞمف ه٤مهٜم٤م:

 أٟمَّف إذا ىم٤مل: رهٜمتؽ ه ه إرض،  (3)، وٟمص ذم اًمرهـ(2)ف يدظمؾ ذم اًمٕم٘مدأٟمَّ 

 .(4)راس ذم اًمٕم٘مدٖمومل ي٘مؾ: سمام ومٞمٝم٤م، ٓ يدظمؾ اًمٌٜم٤مء واًم

وٟمحنق  وُمًٞمؾ اعم٤مء همػم اًمّم٤مًمح، اعم٤مء إًمٞمٝم٤م،طم٘مقق إرض: ُم٤م شم٘مع قمٚمٞمف ُمـ اعمٛمر وجمرى ( 1)

 ذًمؽ.

 (.3/28، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(12/348يٜمٔمر:اعمجٛمقع )

، إن أـمٚمننؼ اًمٕم٘منند ذم سمٞمننع إرض، ومل ي٘مننؾ أي اًمنن ي ٟمننص قمٚمٞمننف اإلُمنن٤مم اًمِمنن٤مومٕمل ( 2)

 (.8/177يٜمٔمر: خمتٍم اعمزين )سمح٘مقىمٝم٤م، أهن٤م شمدظمؾ ذم اًمٌٞمع.

سمحندوده٤م ومٚمٛمِمنؽمهي٤م مجٞمنع ُمن٤م ومٞمٝمن٤م ُمنـ إصنؾ، ويمؾ أرض سمٞمٕمن٧م (: »3/45ىم٤مل ذم إم )

وإصؾ ُم٤م َوَصْٗم٧م مم٤م ًمف صمٛمنرة سمٕمند صمٛمنرة ُمنـ يمنؾ ؿمنجر وزروع ُمثٛمنرة ويمنؾ ُمن٤م يثٌن٧م ُمنـ اًمِمنجر 

 ش.واًمٌٜمٞم٤من وُم٤م يم٤من مم٤م خَيِػُّ ُمـ اًمٌٜمٞم٤من ُمثؾ اًمٌٜم٤مء سم٤مخلِم٥م...

 اًمرهـ ًمٖم٦م: اًمثٌقت واًمدوام.( 3)

، اًم٘منننن٤مُمقس اعمحننننٞمط (35/146س )، شمنننن٤مج اًمٕمننننرو(1/242اعمّمنننن٤ٌمح اعمٜمننننػم )يٜمٔمننننر: 

(1/1222). 

 واصٓمالطم٤ًم: ضمٕمؾ قملم ُم٤مل وصمٞم٘م٦م سمديـ يًتقرم ُمٜمٝم٤م قمٜمد شمٕم ر ووم٤مئف.

 (.3/92(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )6/71هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )يٜمٔمر: 

ؿع ًمف اًمٌٜم٤مء ذم اًمرهـ أو طم٤مئٓم٤ًم، (: »...3/146ىم٤مل ذم إم )( 4) ًَ وًمق رهٜمف أرض اًمدار، ومل ُي

 ش.ذم اًمرهـ،يم٤مٟم٧م ًمف رهٜم٤ًم دون اًمٌٜم٤مء واًمٖمراسومل يًؿ ًمف اًمٖمراس 

 (.8/198، خمتٍم اعمزين )(3/146يٜمٔمر: إم )
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 واظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالث ـمرق: 

 ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مؾ اجلقاب، وضمٕمؾ اعم٠ًمًمتلم قمغم ىمقًملم:

 ٘مد.: أن ذم اعمقوٕملم مجٞمٕم٤ًم ٓ يدظمؾ ذم اًمٕمأحدمها

 ٗمرد سم٤مؾمؿ.ٜم، سمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام يامووضمٝمف أن اؾمؿ إرض ٓ يتٜم٤موهل

ذم اًمٕم٘مند: ٕنَّ اًمٌٜمن٤مء واًمٖمنراس ُمنـ مجٚمن٦م اًمث٤مسمتن٤مت ذم  [يمٚمٝم٤م]: يدظمؾ والثاين

ومٞمٝمن٤م، ومٙمن ًمؽ  (2)ح٘م٧م سم٤مٕرض ذم صمٌقت اًمِمنٗمٕم٦متًماإرض اًمتل ي٘مّمد دواُمٝم٤م، وىمد 

 . سم٤مٕرض ذم دظمقهل٤م ذم ُمٓمٚمؼ سمٞمع إرض/شمٚمتحؼ

وأيْم٤م وم٢من ه ه إؿمنٞم٤مء ُمنـ طم٘منقق إرض، ومّمن٤مرت يمن٤مًمٓمرق واعمراومنؼ ُمنـ 

 اعم٤مء وهمػمه.  [ُمًٞمؾ]

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: اعمًن٠مًم٦م قمنغم طمن٤مًملم، إن ىمن٤مل: سمٕمن٧م إرض سمح٘مقىمٝمن٤م، يندظمؾ 

٤م ُمـ مجٚم٦م ]طم٘مقىم : ٕن آؾمنؿ ٓ (5) ، وإن أـمٚمنؼ ]ٓ يندظمؾ[(4) [ٝم٤ماًمٙمؾ ذم اًمٕم٘مد: ٕهنَّ

 يم ًمؽ. ـ ]احلٙمؿ[يتٜم٤موهلام، وذم اًمره

سمن٠من اًمٌٞمنع قم٘مند   وُمٜمٝمؿ ُمـ أضمرى اًمٜمّملم قمغم اًمٔم٤َّمهر، وومرق سملم اًمٌٞمع واًمرهـ

 .(7) ىمقي: ٕٟمف يزيؾ اعمٚمؽ، ومج٤مز أن يًتتٌع إرض ومٞمف ]اًمٖمراس واًمٌٜم٤مء[

 سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . ُم٤م  (1)

 اًمِمٗمٕم٦م ًمٖم٦م: اًمْمؿ، ُمـ ؿمٗمٕم٧م اًمٌمء، ؾمٛمٞم٧م سم ًمؽ ًمْمٛمف ٟمّمٞم٥م اًمِمنريؽ إمم ٟمّمٞمٌف.( 2)

 .(1/734اعمحٞمط ) (، اًم٘م٤مُمقس21/281(، شم٤مج اًمٕمروس )1/317يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: طمؼ  ٚمؽ ىمٝمري يث٧ٌم ًمٚمنميؽ اًم٘مديؿ قمغم احل٤مدث ومٞمام ُمٚمؽ سمٕمقض.

 (.1/282، ومتح اًمقه٤مب )(3/355)يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج

 ذم م : ]اعمًٞمؾ[. (3)

 ٘مقق[.احل: ]مذم ( 4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث .( 5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .  (6)

 [.ٜم٤مء وإؿمج٤مراًمٌ]ذم ث: ( 7)

 /أ8
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ف ٓ يزينؾ اعمٚمنؽ، وهلن ا اعمٕمٜمنك: إؿمنج٤مر احل٤مدصمن٦م ذم ونٕمٞمػ: ٕٟمَّن ـهروأُم٤م اًمن

دظمؾ شم٤مًمػ ُم٤م ًمق سم٤مع اًمِمجرة ٓ ختٓ شمدظمؾ ذم اًمرهـ، وإرض يٙمؿ هب٤م ًمٚمٛمِمؽمي، و

٤م ٓ شمراد ًمٚمٌ٘م٤مء واًمدوام، ومٚمؿ  ٚمتحؼ سم٤مٕصؾ ذم احلٙمنؿ ومل شماًمثٛمرة اًمٔم٤مهرة ذم اًمٌٞمع: ٕهنَّ

 .(1)ٕمؾ شمٌٕم٤م هل٤مدم

 ُمـ اسمت٤مع أرو٤ًم ذات سمٜم٤مء وؿمجر مل خيؾ طم٤مل اسمتٞم٤مقمف ُمـ صمالصم٦م أطمقال: ( 1)

: إُم٤م أن يِمؽمط دظمقل اًمٌٜم٤مءواًمِمجر ذم اًمٌٞمع ًمٗمٔم٤ًم، ومٞمدظمؾ ذم اًمٌٞمنع، سمنال ظمنالف، يمن٠من األول

 ي٘مقل: سمٕمتؽ إرض سمام ومٞمٝم٤م، أو ٟمحق ذًمؽ.

ِمننٝمقر، وىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع ويمنن ًمؽ إن ىمنن٤مل: سمٕمتٙمٝمنن٤م سمح٘مقىمٝمنن٤م، ومنن٤محلٙمؿ يمنن ًمؽ قمننغم اعم

 ش.وسح اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد سمٜمٗمل اخلالف ومٞمف، ويم ًمؽ ي٘متْمٞمف إيراد أيمثر إصح٤مب(: »12/347)

وإُم٤م أن يِمؽمط ظمروج اًمٌٜم٤مء واًمِمجر ُمـ اًمٌٞمع ًمٗمٔم٤ًم، ومٞمخرج، يم٠من ي٘مقل: سمٕمتنؽ هن ه : »الثاين

 .شإرض دون ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمجر واًمٌٜم٤مء، ومال يدظمؾ ذًمؽ ذم اًمٌٞمع، سمال ظمالف

: وإُم٤م أْن يٓمٚمؼ اًمٕم٘مد، يم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ  ه ه إرض، ومٝمنؾ يندظمؾ اًمٌٜمن٤مء واًمِمنجر ذم الثالث

 اًمٌٞمع:

أن ذًمؽ يدظمؾ، وىم٤مل ذم اًمرهـ: إذا ىم٤مل: رهٜمتؽ هن ه إرض، مل يندظمؾ ٟمص اًمِم٤مومٕمل 

 اًمٌٜم٤مء واًمِمجر.

 واظمتٚمػ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ذًمؽ قمغم صمالصم٦م ـمرق:

ٓمٞم٥م سمنـ ؾمنٚمٛم٦م، وأ  طمٗمنص سمنـ اًمقيمٞمنؾ، وشمتْمنٛمـ هن ه : وهل ـمري٘م٦م أ  اًمالطريؼة األوىل

اًمٓمري٘م٦م ٟم٘منؾ ضمقاسمنف ُمنـ اًمٌٞمنع إمم اًمنرهـ، وُمنـ اًمنرهـ إمم اًمٌٞمنع، وختنري٩م اعمًن٠مًمتلم ٓظمنتالف ٟمنص 

 :قولنياًمِم٤مومٕمل ذم اعمقوٕملم قمغم 

أطمدحم٤م: أن اًمٌٜم٤مء واًمِمجر ٓ يدظمؾ ذم اًمٌٞمع، وٓ ذم اًمرهـ مجٞمٕم٤مً َ، يمام ٓ شمدظمؾ اًمثٛمنرة اعمن١مسمرة 

 ٕن اؾمؿ إرض ٓ يتٜم٤مول ُم٤م ومٞمٝم٤م. :اًمٌٞمع، وٓ ذم اًمرهـ ذم

: أن اًمٌٜمنن٤مء واًمِمننجر ينندظمؾ ذم اًمٌٞمننع واًمننرهـ قمٜمنند اإلـمننالق، سمخننالف اًمثٛمننرة الثدداين والؼددول 

 اعم١مسمرة، ٕنَّ اًمٌٜم٤مء واًمِمجر سمٛمٜمزًم٦م أضمزاء إرض، وأضمزاء إرض شمدظمؾ قمٜمد اإلـمالق.

نن٤م احلٚمٞمنن٦م ذم اًمِمنن٤مر وادقمننك(:» 12/349ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )  أصننح وأن اًمٓمننرق، أصننح أهنَّ

٤م ُمٜمٝم٤م اًم٘مقًملم  إنَّ  ىمن٤مل: اًمتحرينر، ذم اجلرضمن٤مين يمنالم ي٘متْمنٞمف ويمن ًمؽ مجٞمٕم٤مً  واًمرهـ اًمٌٞمع ذم شمدظمؾ أهنَّ

 ش.واهل٦ٌم واًمرهـ اًمٌٞمع ذم دظمقًمف اًم٘مقًملم أصح

= 
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=
ذم : ـمري٘م٦م أ  اًمٕم٤ٌمس سمنـ هين٩م، وُمْمنٛمقهن٤م أنَّ اًمٌٜمن٤مء واًمٖمنراس ٓ يندظمالن الطريؼة الثانية

اًمٌٞمع وٓ ذم اًمرهـ: ٕنَّ اؾمؿ إرض ٓ يِمٛمؾ ذًمؽ ًمٖم٦م وٓ قمروم٤ًم، ومجٕمؾ ٟمّمف قمغم اًمندظمقل ذم اًمٌٞمنع 

حمٛمقل قمغم ُمن٤م إذا ىمن٤مل سمح٘مقىمٝمن٤م، ويمن ا احلٙمنؿ ذم اًمنرهـ ًمنق ىمن٤مل: سمح٘مقىمٝمن٤م، ومٞمندظمؾ ذم اًمٌٞمنع اًمٌٜمن٤مء 

 واًمِمجر: ٕٟمف ُمـ طم٘مقق إرض.

نف ىمن٤مل: رهٜمتنؽ إرض، ومل  وضمٕمؾ ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف ُمـ ظمروج ذًمؽ ُمنـ اًمنرهـ حمٛمنقًٓ  قمنغم أٟمَّ

ي٘مؾ: سمح٘مقىمٝم٤م، ومٚمؿ يدظمؾ ذم اًمرهـ اًمٌٜم٤مء واًمِمجر : ٕٟمف أـمٚمؼ، وًمق ومٕمؾ ُمثٚمف ذم اًمٌٞمع، مل يندظمؾ، وٓ 

 ومرق سملم اًمٌٞمع واًمرهـ.

نف اًمِمن٤مومٕمل، ٟمنص فمن٤مهر وه ه اًمٓمري٘م٦م ظمنالف(:»... 12/348ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )  ذم ىمن٤مل وم٢مٟمَّ

 إمم ذهن٥م ُمنـ وم٤مطمت٤مج وأصؾ، سمٜم٤مء ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م مجٞمع ومٚمٚمٛمِمؽمي ٞمٕم٧مسم أرض ويمؾ ش:اعمختٍم»و شإم»

 إذا ُمن٤م قمنغم اًمنرهـ سمح٘مقىمٝمن٤م، وىمقًمنف: ذم ىمن٤مل إذا ُمن٤م قمنغم اًمٌٞمنع ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل يٛمؾ أن اًمٓمري٘م٦م ه ه

 قمٜمند يدظمؾ مل إذا ذًمؽ أن وهمػمه، طمًلم اًم٘م٤م  أورده ُم٤م اإلؿمٙم٤مل ُمـ ه١مٓء قمغم يتقضمف ًمٙمـ أـمٚمؼ:

ننام يِمننٛمٚمف، ٓ احل٘مننقق اؾمننؿ ٕن سمح٘مننقىمٝمام: ىمنن٤مل  ينندظمؾ، وًمننقٓ أن يٜمٌٖمننك اإلـمننالق  اعمٛمننر يِمننٛمؾ وإٟمَّ

 خم٤مًمٗمن٦م اًمٓمري٘من٦م هن ه شمٙمنقن وطمٞمٜمئن  ىمنقي إؿمنٙم٤مل وهنق أؿمنٌٝمٝم٤م، وُم٤م اًم٘مامُم٤مت وُمٓمروح اعم٤مء وُمًٞمؾ

 إن اإلمجن٤مع ٟم٘منؾ ُمنـ إـمنالق اىمتْمن٤مه وُمن٤م وُم٤مًمنؽ، ٞمٗمن٦م،ٜمطم أسمك ُم هٌل قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه وعم٤م اًمِم٤مومٕمل، ًمٜمص

 .شذًمؽ... ذم وؿم ا إصح هل اًمٓمري٘م٦م ه ه اًمقؾمٞمط ذم اًمٖمزازم اإلُم٤مم ضمٕمؾ وىمد ُملم،اعمت٘مد قمـ صمٌت٧م

واًمث٤مًم٨م: اًم٘مٓمع سمٕمندم اًمندظمقل ومٞمٝمن٤م، ىم٤مًمنف اسمنـ هين٩م، (: »3/539ىم٤مل ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )

 ش.اًمٖمزازمواظمت٤مره اإلُم٤مم 

ؾ : ـمري٘منن٦م أ  إؾمننح٤مق اعمننروزي، وأ  قمننغم سمننـ أ  هريننرة، وُمْمننٛمقهن٤م محننالطريؼددة الثالثددة

اعمًن٠مًمتلم قمننغم فم٤مهرحمنن٤م، ومجٕمٚمننقا اًمٌٜمنن٤مء واًمِمننجر داظمنناًل ذم اًمٌٞمننع سمٖمننػم ذط، ومل  ٕمٚمقهنن٤م داظمنناًل ذم 

 اًمرهـ إٓ سم٤مًمنمط، وومرىمقا سمٞمٜمٝمام سمٗمرىملم:

أنَّ اًمٌٞمع قم٘مد ىمقي يزيؾ اعمٚمؽ، ومتٌع ومٞمنف اًمٌٜمن٤مء واًمِمنجر، واًمنرهـ قم٘مند ونٕمٞمػ، ٓ يزينؾ  -أ

 اعمٚمؽ، ومٚمؿ يتٌع ومٞمف اًمٌٜم٤مء واًمِمجر.

ٌٞمننع سمٕمنند اًمٕم٘منند ًمٚمٛمِمننؽمي، ضمنن٤مز أيْمنن٤ًم أن يتٌٕمٝمنن٤م اًمٌٜمنن٤مء ٤م عمنن٤م يمنن٤من اًمننٜمامء احلنن٤مدث ُمننـ اعمأٟمنن-ب

 واًمِمجر.

= 
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:(1)فرع

قمننغم ًمننق سمنن٤مع إرض وقمٚمٞمٝمنن٤م أؿمننج٤مر، وم٤مؾمننتثٜمك إؿمننج٤مر، سم٘مٞمنن٧م إؿمننج٤مر

ٓمع: ٕن إؿمج٤مر شمراد ]ًمٚمندوام، وهنؾ شمٌ٘منك ُمٖم٤مرؾمنٝم٤م يٙمٚمَّػ اًم٘م (3) [ٓ، ]و(2)ُمٚمٙمف]

 .(4)قمغم ُمٚمٙمف؟ ومٕمغم وضمٝملم

 .(6()5)ٕمٝم٤م اعمٖمرس أم ٓ؟ وىمد ذيمرٟم٤مه[يتٌوأصؾ اعم٠ًمًم٦م إذا اؿمؽمى ؿمجرة، هؾ 

                                                          

=
 وٟم٘مٚمٝمنن٤م ،اعمننروزي أؾمننحؼ أسمننك قمننـ وهنن ه اًمٓمري٘منن٦م ُمٜم٘مقًمنن٦م : »(12/349ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

 وىمند اًمّمنحٞمح٦م إهنن٤م واًمروين٤مين: اًمٓمٞم٥م أسمق اًم٘م٤م  وىم٤مل ،إصح٤مب مجٝمقر قمـ واًمراومٕمل ،اعم٤موردي

 ش.أيْم٤مً  هريرة أ  سمـٓ شمٕمزى

 أنَّ  اًمٙمتنن٤مب صنن٤مطم٥م ذيمننر اخلننالف، هنن ا ُمننـ إفمٝمننر وأُمنن٤م(: »9/19ىمنن٤مل ذم ومننتح اًمٕمزيننز)

٤م إصح نف ؿمنؽ وٓ احلنرُملم، سم٢مُمن٤مم اىمتنداء شمدظمؾ ٓ أهنَّ  إصنح٤مب قم٤مُمن٦م ًمٙمنـ :كاعمٕمٜمن ذم أوونح أٟمَّ

 ش.اًمٜمّملم شم٘مرير اًمٓمرق أصح ورأوا دظمقهل٤م، اعم ه٥م فم٤مهر أنَّ  قمغم اهلل رمحٝمؿ

، اعمٝمن ب (177-5/176، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )(8/177ر اعمزين )ن، خمتّم(3/45يٜمٔمر: إم )

، ومننتح (229-5/228، اًمٌٞمنن٤من )(3/169، اًمقؾمننٞمط )(125-5/124، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/39)

، وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمنٜمك (12/347، اعمجٛمقع )(539-3/538، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(19-9/18اًمٕمزيز )

 (.1/196، اًمناج اًمقه٤مج )(3/28، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(٤4/119مج )، هن٤مي٦م اعمحت(2/69اعمٓم٤مًم٥م )

 ومرع ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 ذم م: ]ُم٤م هل[.( 2)

 ذم م: ]ومل[.( 3)

ومم ُمنـ اًمٗمّمنؾ ذيمرٟم٤م طمٙمؿ شمٌٕمٞم٦م اعمٖمرس قمٜمد سمٞمع اًمِمجرة ذم اًمٗمرع اًمث٤مين ُمنـ اعمًن٠مًم٦م إ( 4)

 (.99-98إول ُمـ ه ا اًم٤ٌمب، ص )

 ٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.ُم( 5)

إذا سم٤مع أرو٤ًم واؾمتثٜمك ًمٜمٗمًف إؿمنج٤مر اًمتنل قمٚمٞمٝمن٤م، يمن٠من ي٘منقل: سمٕمتنؽ إرض دون ُمن٤م ( 6)

ومٞمٝم٤م ُمـ إؿمج٤مر، مل شمدظمؾ إؿمج٤مر ذم قم٘مد اًمٌٞمع، وشمٌ٘مك قمغم ُمٚمنؽ اًمٌن٤مئع، واظمتٚمنػ ذم ُمندى شمٌٕمٞمن٦م 

 اعمٖم٤مرس ًمألؿمج٤مر وسم٘م٤مئٝم٤م قمغم ُمٚمٙمف قمغم وضمٝملم:

ًمف اعمٖمرس: ٕن اؾمؿ اًمِمجرة ٓ يتٜم٤موًمف، ومٚمٞمس ًمف سمٞمٕمنف: وٓ أن يٖمنرس سمندهل٤م إذا أٟمف ٓ يٌ٘مك -أ

 ُم٤م سم٘مٞم٧م اًمِمجرة، وه ا هق أصح اًمقضمٝملم. فىمٚمٕم٧م: ًمٙمـ يًتحؼ ُمٜمٗمٕمت
= 

حكممممممي وممممممَ  مممممماع 

أ ضّا ٔاستثٍٜ وا 

 مّٗممممممممممممما ومممممممممممممَ 

 أشحا .



 991 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

الثانية] 
(1)

: 

وإرض: ٕن  ،وإؿمنج٤مر ،إذا ىم٤مل: سمٕمتنؽ هن ا اًمًٌنت٤من، دظمنؾ ومٞمنف احلٞمٓمن٤من

ن٤م إْن اؾمؿ اًمًٌت٤من ٓ يٓمٚمؼ ذم اًمٕم٤مدة قمنغم  أرض ًمنٞمس ومٞمٝمن٤م أؿمنج٤مر، وٓ هلن٤م طمن٤مئط، وم٠مُمَّ

يم٤من ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء، وم٤محلٙمؿ قمنغم ُمن٤م ذيمرٟمن٤م ذم اعمًن٠مًم٦م ىمٌٚمٝمن٤م: ٕنَّ اؾمنؿ اًمًٌنت٤من ٓ يندل قمنغم 

 اًمٌٜم٤مء.

طوم٠م ٕرض ا، يدظمؾ ذم اًمٌٞمع احلٞمٓم٤من اًمندائرة هبن٤م، وُم٤م إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ا اعُمَحقَّ

 .(3()2) رٟم٤م[إن يم٤من ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء أو همراس، وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيم

                                                          

=
 أٟمف يٌ٘مك ًمف ويٛمٚمٙمف، يمقٟمف اؾمتحؼ شمٌ٘مٞم٦م اًمِمجر ٓ إمم هن٤مي٦م.-ب

٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم ، روونن(5/252، اًمٌٞمنن٤من )(3/177، اًمقؾمننٞمط )(5/146يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/36، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(2/121، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(11/21، اعمجٛمقع )(3/549)

 (.4/454، طمقار اًمنمواين )(4/138)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

وضمننزء ُمننـ اًمث٤مًمنن٨م  ،واًمثنن٤مين ،واعمًنن٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞمنن٦م، واًمث٤مًمثنن٦م، واًمراسمٕمنن٦م، واخل٤مُمًنن٦م، واًمٗمننرع إول

 ط ُمـ ٟمًخ٦م: ث.ؾم٤مىم

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .( 2)

وإؿمج٤مر واًمٖمراس، ويمنؾ ُمن٤م ًمنف ُمنـ  إرض إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ا اًمًٌت٤من دظمؾ ذم اًمٌٞمع( 3)

اًمٜم٤ٌمت أصؾ، ٓ ظمالف ذم اعم ه٥م ذم ذًمؽ، وذم دظمقل اًمٌٜم٤مء اًم ي ومٞمف ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اخلنالف ذم ُمًن٠مًم٦م 

اإلـمالق، واًمتل ضمرى أيْم٤مطمٝم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمنـ هن ا دظمقل اًمٌٜم٤مء وإؿمج٤مر ذم سمٞمع إرض قمٜمد 

 اًمٗمّمؾ.

 أؿمنج٤مره٤م دظمقل ذم ؿمؽ ومال اًمًٌت٤مَن، ه ا سمٕمُتؽ: ىم٤مَل  وًمق(:» 5/128ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

نف: إيمثرون وىم٤مَل  يدظمؾ، ٓ أٟمَّف إمم سمٕمُْمٝمؿ لاموم اًمٌٜم٤مء، دظمقل ذم إئٛم٦م ضمقاُب  وشمردد آؾمؿ، حت٧م  إٟمَّ

 ش.اًمدار إمم سم٤مإلو٤موم٦مِ  يم٤مًمِمجر اًمًٌت٤من إمم سم٤مإلو٤موم٦م قمٜمدي واًمٌٜم٤مءُ  داظمؾ،

ويدظمؾ ذم سمٞمع اًمًٌت٤من إرض واًمِمجر واحلٞمٓم٤من اعمحٞمٓمن٦م (:»3/33وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)

ويمن ا يندظمؾ اًمٌٜمن٤مء  ،هب٤م ًمدظمقًمف ذم ُمًٛمك اًمًٌت٤من: سمؾ ٓ يًٛمك سمًت٤مٟم٤ًم سمدون طم٤مئط يمنام ىم٤مًمنف اًمراومٕمنل

يدظمؾ، وىمٞمؾ: ذم دظمقًمف ىمقٓن، وهنل اًمٓمنرق اعمت٘مدُمن٦م ذم دظمقًمنف ذم اًم ي ومٞمف قمغم اعم ه٥م، وىمٞمؾ: ٓ 

 سمٞمع إرض.

= 

حكممممممممممي   ممممممممممٕه 

األشممحا  ٔاأل   

ٔالبٍمممممماٞ يف  ٗمممممم  

 البستاُ.
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الثَّالثة] 
(1)

: 

واحلّمـ اًمدائر قمٚمٞمٝم٤م، ٕنَّ  ،، دظمؾ ذم اًمٕم٘مد اًمًقر(2)إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ه اًم٘مري٦م

 اًم٘مري٦م اؾمؿ ًمٚمٌٞمقت اعمجتٛمٕم٦م.

 ./وٓ يدظمؾ ذم اًمٕم٘مد اعمزارع اًمتل هل٤م: ٕن آؾمؿ ٓ يتٜم٤موهل٤م

 .(3)ومموإن يم٤من ذم وؾمط احلّمـ أؿمج٤مر، وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م إ

                                                          

=
وًمق ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ه اًمدار اًمًٌت٤من، دظمٚم٧م إسمٜمٞم٦م وإؿمج٤مر مجٞمٕمن٤ًم، أو هن ا احلن٤مئط اًمًٌنت٤من، 

 ش.أو ه ه اعمحقـم٦م، دظمؾ احل٤مئط اعمحٞمط وُم٤م ومٞمف ُمـ ؿمجر وسمٜم٤مء

رج حتتنف إؿمنج٤مر واًم٘مْمن٤ٌمن ...وًمنق يمن٤من وذم سمٞمع اًمًٌت٤من يٜمد(:»3/173وىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط )

 ش.ذم ـمرف اًمًٌت٤من سمٜم٤مء ومٗمل اٟمدراضمف حت٧م ُمٓمٚمؼ آؾمؿ ظمالف يمام ذم اؾمؿ إرض

، اًمٌٞمنن٤من (3/173، اًمقؾمننٞمط )(5/128، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/179يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

ك ، أؾمنٜم(11/16، اعمجٛمنقع )(545-3/544، روو٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/32، ومتح اًمٕمزيز )(5/228)

 (.2/282طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة ) (4/129هن٤مي٦م اعمحت٤مج )، (2/99اعمٓم٤مًم٥م )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

اًم٘مرينن٦م: اعمّمنننر اجلنن٤مُمع ويمننؾ ُمٙمنن٤من اشمّمننٚم٧م سمننف إسمٜمٞمنن٦م واخُتنن  ىمننرارًا، وشم٘مننع قمننغم اعمنندن ( 2)

 ك.ويٙمقن ًمٚمٛمٚمق ،أو هق سمٜم٤مء ؿمٌف اًم٘مٍم طمقًمف سمٞمقت ،وهمػمه٤م، واجلٛمع ىمرى

، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط (1/392، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(39/282يٜمٔمنننر: شمننن٤مج اًمٕمنننروس )

 .(2/99، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(2/522(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )2/732)

إذا ىمنن٤مل : سمٕمتننؽ هنن ه  اًم٘مرينن٦م، وأـمٚمننؼ، دظمننؾ ذم اًمٌٞمننع إسمٜمٞمنن٦م وُمنن٤م ومٞمٝمنن٤م ُمننـ اعمًنن٤ميمـ، ( 3)

احلّمـ اًم ي قمٚمٞمٝم٤م وهق اًمًنقر، واًمًنقر واًمديم٤ميملم، واحلامُم٤مت، واًم٤ًمطم٤مت اًمتل يٞمط هب٤م اًمًقر، و

 اعمحٞمط واًمدروب.

وم٢من مل يٙمـ هل٤م ؾمقر، ومٞمدظمؾ ُم٤م اظمتٚمط سمٌٜم٤مئٝم٤م ُمـ اعم٤ًميمـ وإسمٜمٞم٦م، وُم٤م يم٤من ُمـ أومٜمٞمن٦م اعمًن٤ميمـ 

 وطم٘مقىمٝم٤م.

وذم إؿمج٤مر اًمتل ذم وؾمنط اًم٘مرين٦م اخلنالف اًمًن٤مسمؼ ذم دظمنقل إؿمنج٤مر حتن٧م اؾمنؿ إرض 

 ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ، واظمتالف وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٞمف قمغم صمالث ـمرق. واًم ي ضمرى ذيمره ذم اعم٠ًمًم٦م إومم

 ش.وذم إؿمج٤مر وؾمٓمٝم٤م اخلالف، واًمّمحٞمح: دظمقهل٤م(: »3/545ىم٤مل ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )
= 

ومما ٖمم  ن يف  ٗمم  

القاٖمممممممٛ ٔوممممممما ال  

 ٖ  ن.

 /ب8
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=
وإن ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ه اًم٘مري٦م، دظمؾ ذم اًمٌٞمع ؾمقر اًم٘مري٦م يمٚمف ُمنـ (: »5/179وىم٤مل ذم احل٤موي )

 ش.ظمالل اعم٤ًميمـ ُمـ اًمٜمخؾ واًمِمجر... اًمٌٜم٤مء واعم٤ًميمـ واًمديم٤ميملم واحلامُم٤مت، وُم٤م ذم

 دظمننقل ذم اًمًنن٤مسمؼ اخلننالف وؾمننٓمٝم٤م ذم اًمتننل إؿمننج٤مر وذم(:» 12/355ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

 اًمراومٕمنل،: ُمنٜمٝمؿ إصنح٤مب ُمنـ ويمثنػم ،اًمٓمٞمن٥م أسمنق اًم٘م٤م  ىم٤مل هٙم ا إرض، اؾمؿ حت٧م إؿمج٤مر

 وإن ،اًم٘مرين٦م اؾمنؿ حتن٧م ٤مرإؿمنج دظمنقل وم٤مظمتن٤مرا ،اظمتٞم٤مرهن٤م هٜمن٤م واًمٖمنزازم اإلُم٤مم وظم٤مًمػ ،واًمروي٤مين

 ُمن٤م مجٞمنع اًم٘مرين٦م اؾمنؿ ُمنـ يٗمٝمٛمنقن اًمٕمنرف أهؾ ٕنَّ  :ُمتجف وهق اًمدظمقل قمدم إرض اؾمؿ ذم اظمت٤مرا

 وهنق واًمِمنجر اًمٜمخنؾ ُمنـ اعمًن٤ميمـ ظمنالل ُم٤م رم سمدظمقل اعم٤مرودي ضمزم ويم ًمؽ وؿمجر، سمٜم٤مء ُمـ ومٞمٝم٤م

 ش.احلؼ

 دوِرهن٤م، دظمنقل ذم ؿمنؽ ومنال ،اًم٘مرين٦م هن ه سمٕمُتَؽ : ىم٤مَل  وًمق(:» 5/128ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 هلن٤م ي٘منع مل إذا ىمنقًملم اًمٌٞمنع حتن٧م أؿمنج٤مِره٤م دظمقل ذم اًمٕمراىمٞمقن وذيمر اًمٌٞمع، حت٧م وُمزارقمٝم٤م، وأسمٜمٞمتٝم٤م،

 اًمُ٘منرى، ذم ُم٠مًمقومن٦مٌ  إؿمنج٤مرَ  أنَّ  ضمٝمن٦م ُمـ اًمداِر: أؿمج٤مرِ  ذم اًمؽمدُّدِ  ُمـ أسمٕمدُ  ذيمروه اًم ي وه ا شمٕمرض،

 ش.إؿمج٤مر سمٙمثرة اًمًٌت٤من اؾمؿَ  شمًتجدّ  دارواًم اؾماًم، سم٤مٕؿمج٤مر اًم٘مري٦مُ  شمًتجدّ  وٓ

 ؾمننقر ُمننـ إسمٜمٞمنن٦م اإلـمننالق قمٜمنند اًم٘مرينن٦م سمٞمننع ذم ينندظمؾ و(: »3/33ىمنن٤مل ذم ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )

 ومنال طمقهل٤م، اًمتل وإؿمج٤مر اعمزارع ٓ ،قمٜمف اخل٤مرج سمخالف اًمًقر هب٤م يٞمط وأؿمج٤مر وؾم٤مطم٤مت وهمػمه،

 ُمنـ يٜمن٨م ٓ وهلن ا دظمقهل٤م، ي٘متْمنل ٓ ًمٕمرفا ٕنَّ  سمح٘مقىمٝم٤م: سمٕمتٙمٝم٤م: ىم٤مل اًمّمحٞمح، وًمق قمغم شمدظمؾ

 ش.سمدظمقهل٤م اًم٘مري٦م يدظمؾ ٓ طمٚمػ

أُم٤م اعمزارع وإؿمج٤مر اًمتل طمقل اًم٘مري٦م ومٗمل دظمقهل٤م ذم اًمٌٞمع قمٜمد اإلـمنالق ظمنالف قمنغم صمالصمن٦م 

 أوضمف:

ننن٤م ٓ شمننندظمؾ قمنننغم اًمّمنننحٞمحاألول  واًم٘مننن٤م   ،وإمم هننن ا ذهننن٥م اًمِمنننٞم  أسمنننق طم٤مُمننند ،: أهنَّ

٤موردي، واعمّمٜمػ، وهمػمهؿ، وذًمؽ ٕنَّ اًم٘مري٦م اؾمؿ ًمألسمٜمٞم٦م دون اعمنزارع: أسمق اًمٓمٞم٥م، واًمِمػمازي، واعم

وٕنَّ اًمٕمننرف ٓ ي٘متيضنن دظمقهلنن٤م، وهلنن ا ٓ يٜمنن٨م ُمننـ طمٚمننػ ٓ ينندظمؾ اًم٘مرينن٦م سمنندظمقهل٤م، وًمننق ىمنن٤مل: 

 سمح٘مقىمٝم٤م، وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أهن٤م ٓ شمدظمؾ: سمؾ ٓسمد ُمـ اًمٜمص قمغم اعمزارع.

٤م شمدظمؾ قمٜمد اإلـمالق، وإمم الثاين  ذًمؽ ذه٥م إُم٤مم احلرُملم.:  أهنَّ

 اإلُمن٤مم ىمنقل شمٜمزيؾ يٛمٙمـ إٟمف اًمرومٕم٦م: اسمـ وهق همري٥م...وىم٤مل(:» 12/355ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

٤م اًمٜم٘مٚملم، سملم شمقومٞم٘م٤مً  اًم٘مري٦م ذم داظمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م قمغم سمدظمقهل٤م  اًم٘من٤م  ىم٤مًمنف دظمٚمن٧م اعمزارع ؾمٛمك ًمق أُمَّ

 ش.وهمػمه اًمٓمٞم٥م أسمق
= 
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، يندظمؾ ذم اًمٌٞمنع إؿمنج٤مر اًمتنل ذم (2)سمح٘مقىمٝم٤م (1) ًمق ىم٤مل: سمٕمتؽ ]اًم٘مري٦م[: فرع

 .(4()3) [وؾمٓمٝم٤م: وًمٙمـ اعمزارع ٓ شمدظمؾ: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ طم٘مقق اًم٘مري٦م

                                                          

=
 ع، وإٓ ومنننال وٟم٘مٚمنننف اًمراومٕمنننل، قمنننـ اًم٘مننن٤م  دظمٚمننن٧م اعمنننزارش سمح٘مقىمٝمننن٤م»: إن ىمننن٤مل: الثالدددث

وًمق ىم٤مل: سمٕمتٙمٝم٤م سمح٘مقىمٝم٤م مل شمدظمؾ أيْمن٤ًم: سمنؾ ٓسمند ُمنـ ٟمنص (: »9/31اسمـ يم٩م، ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

٤م شمدظمؾ إذا ىم٤مل سمح٘مقىمٝم٤م، وحم٤م همري٤ٌمن ٤م شمدظمؾ، وذيمر اًم٘م٤م  اسمـ يم٩م أهنَّ  ش.قمغم اعمزارع، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م أهنَّ

، اًمقؾمننٞمط (5/128، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/39عمٝمنن ب )، ا(5/179يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اعمجٛمنننقع (3/545، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )(9/31، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/229، اًمٌٞمننن٤من )(3/174)

، ُمٖمٜمننل اعمحتننن٤مج (4/129، هن٤مينن٦م اعمحتننن٤مج )(122-2/99، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م)(12/355-356)

 (.٤2/283مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )، طم(3/33)

 اصم٤ٌمشمف هق اًمّمقاب عمقاوم٘متف اًمٜمص.، وُم٤م شمؿ [إرض]ذم م: ( 1)

 طم٘مقق اًم٘مري٦م: ىمٞمؾ: ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٜم٤مء، واًمٌٞمقت، واًمٓمرق.( 2)

 (.12/355يٜمٔمر: اعمجٛمقع )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث .( 3)

أووحٜم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، سم٠منَّ مجٝمقر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ ينرون دظمنقل اعمنزارع ذم سمٞمنقت ( 4)

 وًمق ىم٤مل: سمٕمتٙمٝم٤م سمح٘مقىمٝم٤م: ٕنَّ اًمٕمرف ٓ ي٘متيض دظمقهل٤م.اًم٘مري٦م قمغم اًمّمحٞمح، 

: اجلٛمٝمنقر قمٚمٞمنف اًم ي اًمّمحٞمح أوضمف، صمالصم٦م اعمزارع وذم(:» 3/545ىم٤مل ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )

 .اعمزارع قمغم سم٤مًمٜمصع  إٓ شمدظمؾ ٓ سمؾ ٓ: أم سمح٘مقىمٝم٤م،: ىم٤مل ؾمقاء شمدظمؾ، ٓ

 .شمدظمؾ: احلرُملم إُم٤مم ىم٤مًمف واًمث٤مين 

 ش.ومال وإٓ دظمٚم٧م، سمح٘مقىمٝم٤م،: ىم٤مل إن: يم٩م اسمـ ىم٤مًمف واًمث٤مًم٨م

 اعمنزارع شمدظمؾ ٓ أٟمَّف قمغم وم٤مجلٛمٝمقر ،أُم٤م إذا ىم٤مل: سمح٘مقىمٝم٤م( : »...12/355ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 واًم٘مننن٤م  طم٤مُمننند، أسمنننق اًمِمنننٞم  سمننن ًمؽ ضمنننزم وممنننـ ،اعمنننزارع قمنننغم اًمنننٜمص ُمنننـ ٓسمننند سمنننؾ أيْمننن٤مً 

 اًمٌٜمنن٤مء ُمننـ ومٞمٝمنن٤م ُمنن٤م طم٘مقىمٝمنن٤م ٕن وهمننػمهؿ: ،اًمتتٛمنن٦م وصنن٤مطم٥م ،واعمنن٤موردي ،واعمّمننٜمػ ،اًمٓمٞمنن٥م أسمننق 

 قمٜمنف وىمن٤مل سمح٘مقىمٝمن٤م، ىمن٤مل إذا ومنٞمام اعمزارع دظمقل يم٩م اسمـ اًم٘م٤م  قمـ اًمراومٕمل وٟم٘مؾ واًمٓمرق واًمٌٞمقت

 ش.همري٤ٌمن... إهنام اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ىم٤مًمف وقمام

 يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.
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الرَّابعة]

(1)
:  

إذا سم٤مع سمًت٤مٟم٤م أو دارًا، وسمجٜم٥م اعمٌٞمع هنر، وقمغم ـمنرف اًمٜمٝمنر أؿمنج٤مر، ومن٢من يمن٤من 

دظمؾ ذم اًمٕم٘مد إٓ سم٤مًمتٜمّمٞمص: ٕنَّ شمٚمؽ إؿمج٤مر ًمٞم٧ًم ُمنـ شم ٟم٤موم ، ومال يؼذًمؽ ذم ـمر

 .طم٘مقق اًمٌ٘مٕم٦م، وم٢من اًمٓمريؼ طمؼ مجٞمع اعمًٚمٛملم

ن٤م ظم٤مرضمن٦م قمنـ طمند وموإن يم٤من ذم ـمريؼ همػم ٟم٤موم ،   ٢مْن أـمٚمؼ اًمٕم٘مند، مل يٜمٗمن : ٕهنَّ

إرض، وإن يم٤من سمح٘مقىمٝم٤م دظمٚم٧م ومٞمف، ٕنَّ شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ مجٚم٦م طم٘مقق شمٚمنؽ 

 .(3()2) [اًمٌ٘مٕم٦م

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.( 2)

 ورم ،اًمٌٞمنع ذم طمريٛمٝمن٤م دظمنؾ ٟم٤مومن  همنػم ـمريؼ ذم داراً  سم٤مع (: »٤9/35مل ذم ومتح اًمٕمزيز )ىم (3)

 ذم إؿمننج٤مر وٓ احلننريؿ ينندظمؾ مل ٟم٤مومنن  ـمريننؼ ذم يمنن٤من وإن ؾمننٌؼ، اًمنن ى اخلننالف إؿمننج٤مر دظمننقل

 ش.اًمٌٞمع...

٤م(: »12/362وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )  وًمنق دظمنؾ ،ٟم٤مومن ة همػم ؾمٙم٦م ذم يم٤مٟم٧م وم٢منْ  ،اًمدار طمريؿ وأُمَّ

 أو ٟم٤مومن ة ؾمنٙم٦م ذم يم٤مٟمن٧م وإن ،اًمندار ذم إؿمج٤مر دظمقل ذم اخلالف دظمقهل٤م ومٗمل أؿمج٤مر احلريؿ ذم يم٤من

 وهمػمهؿ، ىمن٤مل اًمراومٕمنل: شاًمتٝم ي٥م» وص٤مطم٥م ،طمًلم اًم٘م٤م  ىم٤مًمف احلريؿ: يدظمؾ مل اًمِم٤مرع ـمريؼ ذم

 ش.اًمدار ه ه عمثؾ ٓطمريؿ سمؾ

 اًمًنٙم٦م ذم احلنريؿ أنَّ  ٘متْمننلي وهن ا»وىمن٤مل:  ،وأورد ذم اعمجٛمقع ُم٠ًمًم٦م اعمّمٜمػ اعمِمن٤مر إًمٞمٝمن٤م

 واهلل أومم واًمراومٕمنل واًمٌٖمنقي طمًنلم اًم٘من٤م  قمنـ شم٘مندم وُمن٤م سم٤مًمتَّٜمّمنٞمص، إٓ ٓ يندظمؾ اًمٜم٤مومن ة همنػم

 ش.أقمٚمؿ

، أؾمننٜمك (12/362، اعمجٛمننقع )(3/548، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم)(9/53يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

 (.4/447واًمٕم٤ٌمدي ) ، طمقار اًمنمواين(3/34، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/99اعمٓم٤مًم٥م )

ه حكممممممممممي   ممممممممممٕ

األشمممممممحا  الممممممم  

 ممممٜ الطاٖمممق يف   

 ٗمممممممم  البسممممممممتاُ  

 ٔال ا .
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اخلاوصة]

(1)
: 

 (3)رُ ضُمن، واًمًن٘مقف وأ(2)٦مَصنرْ إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ه اًمندار، دظمنؾ ذم اًمٌٞمنع اًمٕمَ 

 ،وإسمنقاب اعمريمٌن٦م، وسمن٤مب اًمندار ،قمنغم اًمًنٓمح (4)ضمّمن٤مصاعمٗمروش ذم اًمدار، وإ

رة قمغم اًم٤ٌمب، ويمنؾ ُمن٤م ينراد ًمٚمندوام واًمت٠مسمٞمند: ٕن اؾمنؿ اًمندار يِمنٛمؾ  ٛمَّ ًَ واحلٚم٘م٦م اعم

٤مج أدظمٚمن٧م رةوؾمنٝم٤م ذم ٞمواًمدرضمن٦م اعمٕمٛمقًمن٦م ُمنـ اًمًن ،٦مثٌتنًمدرضم٦م اعماًمٙمؾ، وهٙم ا ا

 احلٞمٓم٤من.

ظمقهلن٤م ذم اًمٕم٘مند قمنغم اًمٓمنرق اًمندار ؿمنجرة، ومن٤محلٙمؿ ذم د (5)وم٢من يمن٤من ذم صنحـ

 .(7()6) اعم يمقرة ذم سمٞمع إرض[ اًمثالث

 أي: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

اًمَٕمْرَصنن٦م: ؾمنن٤مطم٦م اًمنندار، واًمٌ٘مٕمنن٦م اًمقاؾمننٕم٦م سمننلم اًمنندور ٓ سمٜمنن٤مء ومٞمٝمنن٤م، مجٕمٝمنن٤م قِمننراص، ( 2)

، اعمٕمجننؿ (1/623) اعمحننٞمط ، اًم٘منن٤مُمقس(18/29وقَمَرصنن٤مت، وأقْمننراص. يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 (.3/28)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (2/593اًمقؾمٞمط )

: هق ( 3)  ـمٌٞم  اًمٓملم اعمٕمد ًمٚمٌٜم٤مء، ويًٛمك اًمٚمٌَِّـ أو اًمٓمقب. إضُمرُّ

، (1/1، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )(1/112) اعمحننٞمط ، اًم٘منن٤مُمقس(12/29يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 (.1/5اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

: ُمنـ ُمنقاد اًمٌٜمن٤مء ُمن٤م شمٓمنغم سمنف اًمٌٞمنقت، ويمًننر ضمٞمٛمنف ( 4) إضمّم٤مص: مجع ضمص، واجِلصُّ

 اًمٕم٤مُم٦م: سم٤مجلٌس، وهق حلـ. أومّمح ُمـ ومتحٝم٤م، وهق قمجٛمل ُمٕمرب، وشمًٛمٞمف

 ي٘م٤مل: ضمّمص اًمٌٜم٤مء: ـماله سم٤مجلص.

، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط (1/614، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(17/525يٜمٔمنننر: شمننن٤مج اًمٕمنننروس )

 (.1/41،  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/122، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(1/124)

 صحـ اًمدار: ؾم٤مطم٦م وؾمط اًمدار، ومجٕمٝم٤م صحقن.( 5)

، اًم٘منننن٤مُمقس اعمحننننٞمط (35/323س )(، شمنننن٤مج اًمٕمننننرو4/1212يٜمٔمنننر: ًمًنننن٤من اًمٕمننننرب )

 (.1/334، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(1/1212)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.( 6)

 ُمن٤م اًمٌٞمنع ذم دظمؾ وم٘مد ،وأـمٚمؼ اًمدار ه ه سمٕمتؽ ىم٤مل:» (5/179): اًمٙمٌػم ىم٤مل ذم احل٤موي (7)

 داظمنالً  اًمت٠مسمٞمند قمنغم سمٌٜمٞم٤مهنن٤م ُمتّمال يم٤من ُم٤م ويمؾ ،وقمٚمق وؾمٗمؾ وؾم٘مقف سمٜم٤مء ُمـ اًمدار قمٚمٞمف اؿمتٛمٚم٧م ُم٤م

 ش.واعمٞم٤مزي٥م... وإضمٜمح٦م اعمٜمّمقسم٦م إسمقاب ُمـ ظم٤مرضم٤م أو
= 

ومما ٖمم  ن يف  ٗمم  

المممممممممم ا  ٔومممممممممما ال 

 ٖ  ن.
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ًُّ  (2): ُم٤م يٙمقن ُمٜم٘مقًٓ ذم اًمدار، يم٤مًمٌٙمرة(1)أحداا ًْمِق، واًم ٚمَّؿ اًمن ي واحلٌؾ ذم اًمدَّ

طَمك ًمٞمس سمٛمًٛمقر إمم ُمقوع، وطمجر اًمرَّ
اًم ي مل يدظمؾ ضم٤مٟمٌف ذم اًمٌٜم٤مء، ٓ يدظمؾ ذم  (3)

٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمث٤مسمت٤مت، وٓ دل قمٚمٞمٝم٤م آؾمؿ.  اًمٕم٘مد سمال ظمالف: ٕهنَّ

٥ْم قمغم اًم٤ٌمب يدظمؾ، ٕٟمَّف يراد ًمٚمدوام واًمت٠َّمسمٞمد. (4)الثاين  : اًمَٖمْٚمُؼ اعمَُريمَّ

 :وجهانوذم اعمٗمت٤مح 

 : يدظمؾ: ٕٟمف ُمـ مجٚم٦م ُمّمٚمحتف، ومٞمدظمؾ شمٌٕم٤م ًمف.أحدمها

 ف ُمٜم٘مقل. : ٓ يدظمؾ: ٕٟمَّ والثاين

                                                          

=
 اًمٌٞمننع ذم دظمننؾ.. اًمنندار هنن ه سمٕمتننؽ: ىمنن٤مل إن: وهٙمنن ا: »(232-5/228)وىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من: 

 .يمٚمف ذًمؽ  ٛمع اؾمؿ اًمدار ٕن وإسمقاب: ،واًمً٘مقف ،واحلٞمٓم٤من ،إرض

 وإن. اًمٌٞمنع ذم اًمِمجرة دظمٚم٧م.. سمح٘مقىمٝم٤م اًمدار ه ه سمٕمتؽ: ىم٤مل وم٢منْ  ؿمجرٌة، اًمدار ذم يم٤من وإن

 ش.اًمثالث اًمٓمرق قمغم اًمٌٞمع؟ ذم اًمِمجرة شمدظمؾ ومٝمؾ.. سمح٘مقىمٝم٤م: ي٘مؾ مل

 وىمد ؾمٌؼ إيْم٤مح ه ه اًمٓمرق ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ.

( 5/125، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(42-2/39، اعمٝمن ب )(179-5/177يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌنػم )

-3/545( وُم٤م سمٕمنده٤م، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )9/31ومتح اًمٕمزيز )، (232-5/228وُم٤م سمٕمده٤م، اًمٌٞم٤من )

 (.34-3/33، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/122وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) (12/357اعمجٛمقع ) ،(546

 اًمٗمرع إول ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

اًمٌَْٙمننَرة: ظمِمنن٦ٌم ُمًننتديرة ذم وؾمننٓمٝم٤م حمننز ًمٚمحٌننؾ، وذم ضمقومٝمنن٤م حمننقر شمدورقمٚمٞمننف، يًننت٘مك ( 2)

 أو هل اعمح٤مًم٦م اًمنيٕم٦م، مجٕمٝم٤م سَمَٙمر َوسَمَٙمَرات.قمٚمٞمٝم٤م، 

، (1/353، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )(2/1221) اًمٕمرب ، ًم٤ًمن(12/236يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 (.1/76اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

اًمرطمك: احلجر اًمٕمٔمٞمؿ، ويٓمٚمؼ قمنغم أداة اًمتنل يٓمحنـ هبن٤م، وهنل طمجنران ُمًنتديران، ( 3)

  ىمٓم٥م، و ٛمع قمغم أْرٍح وَأْرطم٤مء.يقوع أطمدحم٤م قمغم أظمر، ويدار إقمغم قمغم

، (1/335، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(3/1641، ًم٤ًمن اًمٕمرب )(38/133يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 (.1/212، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )(1/223اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 4)
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٤م اًم٘مٗمؾ ومال يدظمؾ سمال ظمالف[ وم٠مُمَّ
 (1()2). 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.( 1)

 ،واعمجنن٤مرف واًمرؿمنن٤م، واًمٌٙمننرة، ،يم٤مًمنندًمق اعمٜم٘مننقٓت :»(9/32)ذم ومننتح اًمٕمزيننز ىمنن٤مل  (2)

 واًمٙمٜمنقز ،وإىمٗمن٤مل شمٓمنلم، ومل شمًنٛمر مل اًمتنك واًمًنالًمٞمؿ ،إوشمن٤مد قمنغم اعمقونققم٦م واًمرومقف، واًمنر

 وضمٝم٤من: اعمث٧ٌم اعمٖمالق ُمٗمت٤مح ذم ٟمٕمؿ اًمٌٞمع، ذم ُمٜمٝم٤م ؿمط يدظمؾ ومال واًمدوم٤ميـ،

نف اًمتٚمخٞمص ص٤مطم٥م قمـ ويٙمك ت، وأصحٝماماعمٜم٘مقٓ يم٤ًمئر أٟمَّف أطمدحم٤م  ُمنـ ٕٟمنف يندظمؾ: أٟمَّ

 ش.اعمث٧ٌم... اعمٖمالق شمقاسمع

 واًمًنننرر، واعمجنن٤مرف، واًمرؿمنن٤مء، يم٤مًمنندًمق، اعمٜم٘مننقٓت،(: »..12/358وىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

 واًمندوم٤مئـ ،واًمٙمٜمنقز ،واًمًالًمٞمؿ اًمتنل مل شمًنٛمر ومل شمٓمنلم، وإىمٗمن٤مل إوشم٤مد، قمغم اعمقوققم٦م واًمرومقف

 ش....ومال يدظمؾ ر ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌٞمع ضمزُم٤مً  وحتقل شمٜم٘مؾ اًمتل اًمٞمد ورطم٤م واعمت٤مع، واًمّمٜم٤مديؼ

 اعمٜمّمنقسم٦م وإسمنقاب يم٤مًمً٘مػ، ومٞمٝم٤م، ًمٞمٌ٘مك ًمٚمدار شمتٛم٦م أصم٧ٌم ُم٤م:» (3/546)وىم٤مل ذم اًمروو٦م 

 ش.ىمٓمٕم٤ًم... ومتدظمؾ واًمْم٤ٌمت، ،واًمًالؾمؾ واحلٚمؼ إهمالق، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م

 وم٢مٟمنفُ  اًمندار: ُمٗمتن٤مح اًمتٚمخنٞمص صن٤مطم٥م ؾمنتثٜمكوا:» (126-5/125)وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م 

 اًمنندار شمًننٚمٞمؿ سمنن٠منَّ  واقمتننؾَّ  سمٕمُْمننٝمؿ، ومًنن٤مقمده: ذًمننؽ ذم أصننح٤مسمٜم٤م يتٜم٤موًمننف. واظمتٚمننػ واًمٌٞمننع ُمٜم٘مننقٌل،

نام اعمٗمتن٤مح وم٢منَّ  اعمٗمت٤مَح، ومتًتتٌع اًمدار، وإهمالُق ُمـ اعمٗمت٤مح، سمتًٚمٞمؿ اًمتًٚمٞمؿُ  يتؿ وإٟمَّام ُمًتحؼ،  ُيٕمٜمَنك إٟمَّ

 .ًمأَلهْمالق

 ش.اًمدار أضمزاء ُمـ ُمٕمدودٍ  همػمُ  ُمٜم٘مقل وم٢مٟمفُ  اًمٌٞمع: حت٧م اعمٗمت٤مُح  يدظمؾ ٓ: ىم٤مَل  ُمـ ٜم٤مأصح٤مسم وُمـ

وذم ُمٗمتن٤مح اعمٖمنالق اعمثٌن٧م وضمٝمن٤من، أطمندحم٤م أٟمنف ٓ يندظمؾ (: »12/359وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

يم٤ًمئر اعمٜم٘مقٓت، وهق ىمقل اسمنـ أ  هرينرة، وأصنحٝمام: قمٜمند اًمراومٕمنل وهمنػمه، ويٙمنك قمنـ صن٤مطم٥م 

 ش.ح٤مق اعمروزي أٟمف يدظمؾ: ٕٟمف ُمـ شمقاسمع اعمٖمالق اعمث٧ٌم...اًمتٚمخٞمص وأ  إؾم

، اًمٌٞمن٤من (126-5/125، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/42، اعمٝم ب )(5/179يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم)

-12/358، اعمجٛمنقع )(546-3/545، روو٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(32-9/31، ومتح اًمٕمزيز )(5/232)

 (.3/34، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(2/122اعمٓم٤مًم٥م ) ، أؾمٜمك(359
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ٌَّن٤مزيـ،  /: إؿمٞم٤مء اعمثٌتن٦م ذم إرض اًمتنل(1)]الثالث ٓ شمتحنرك ُمثنؾ ُمٕمجنـ اخل

٤مَٟم٦م وإضمَّ
٤مٟملم، واخلِمن٥م اًمن ي َينُدقُّ (3)اًم٘مّم٤مريـ (2) قمٚمٞمنف اًم٘مّمن٤مرون، ، وصٜمدوق اًمٓمَّحَّ

رة إمم احلٞمٓم٤من، واًمرومقف اعمًٛمرة ٛمَّ ًَ المل اعُم ًَّ وإوشمن٤مد اعمٖمنروزة ذم احلٞمٓمن٤من، هنؾ  ،واًم

 :وجهنيدظمؾ ذم اًمٕم٘مد أم ٓ؟ ومٕمغم شم

 : شمدظمؾ ذم اًمٕم٘مد: ٕهن٤م ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٌٜم٤مء.أحدمها

٤م شمراد ًمٚمدوام واًمٌ٘م٤مء، وإٟمَّام ىمّمد سم٢مدظم٤مًمنف ذم اًمٌٜمن٤مء والثداين أن ٓ : ٓ شمدظمؾ، ٕهنَّ

م. (5)اعمدومقٟم٦م ذم إرض، وذم ىِمْدرِ  (4)َٟم٤منؿ ذم اًمدع شمتحرك، وهٙم ا احلٙم  احلاَمَّ

ذم ؾمننٓمح اًمٙمٕمٌنن٦م وصننغم إًمٞمٝمنن٤م، وىمنند طمٙمٞمٜمنن٤م  ٤منوأصننؾ اعمًنن٤مئؾ: إذا همننرز قمّمنن

ْزٟم٤م اًمّمال ة، وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ُمـ مجٚم٦م اًمٌٜم٤مء سم٥ًٌم آشمّم٤مل، ومٗمل ُم٠ًمًمتٜم٤م وضمٝملم. وم٢من ضَمقَّ

 دظمؾ ذم اًمٕم٘مد.شمه ه إؿمٞم٤مء 

جٕمٚمٝمن٤م ُمنـ اًمٌٜمن٤مء، ومٝم٤مهٜمن٤م أيْمن٤ًم ٓ دمٕمنؾ ٟموإن ىمٚمٜم٤م: ٓ دمقز اًمّمالة إًمٞمٝم٤م، ومٚمؿ 

 مجٚم٦م اًمٌٜم٤مء، وٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٘مد.ه ه إؿمٞم٤مء ُمـ 

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٤ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.( 1)

٤مٟم٦م: مجٕمٝم٤م أضم٤مضملم، وهل إواين اًمتل شمٖمًؾ ومٞمٝم٤م اًمثٞم٤مب، وشمًٛمك اعمراطمٞمض.( 2)  اإلضمَّ

، (1/217، حترينر أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف )(1/7اًمقؾمٞمط ) ، اعمٕمجؿ(35/112يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 (.3/34، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(12/356اعمجٛمقع )

ؾ واعمٌٞمعض ًمٚمثٞم٤مب.ا( 3) ًع  ًم٘مّم٤مر:اعمٖم

 .(2/739، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(29/189(، شم٤مج اًمٕمروس )1/132يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

ٟم٤من: وقم٤مء وخؿ ًمٚمخٛمر وٟمحقه٤م، وشمٌٜمك ًمالٟمتٗم٤مع هب٤م ذم شمرك اعم٤مء ومٞمٝم٤م، وهل مجع دن.( 4)  اًمدع

، (12/182، اًمٌٞمننن٤من )(1/299، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط )(2/1434يٜمٔمنننر: ًمًننن٤من اًمٕمنننرب )

 (.12/358اعمجٛمقع )

 اًمِ٘مْدر: وقم٤مء و)ٟمٞم٦م يٓمٌ  ومٞمٝم٤م، ومجٕمٝم٤م ىمدور.( 5)

 (2/492، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(13/367يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 /أ9
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طَمننك، إذا يمنن٤من ىمنند أطمٙمننؿ سم٢مدظم٤مًمننف ذم  [وقمننغم هنن ا احلجننر اًمتحتنن٤مين ُمننـ اًمرَّ

٤م ذم اعمٗمت٤مح، ُمنع إرض، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: اًمتحت٤مين يدظمؾ، ومٗمل اًمٗمقىم٤مين وضمٝم٤من، ُمثؾ ُم٤م ذيمرٟم

 .(2)اًمٖمٚمؼ

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: ذم ه ا اًمٗمرع واًمٗمرقملم اًم٤ًمسم٘ملم، أؿمن٤مر اعمّمنٜمػ إمم أٓت اًمتنل ( 2)

 قمٜمد إـمالق سمٞمع اًمدار، وهل قمغم صمالصم٦م أٟمقاع:ذم اًمدار، وطمٙمٛمٝم٤م 

اعمٜم٘مقٓت يم٤مًمدًمق، واًمٌٙمرة، وٟمحقه٤م، ومال يدظمؾ رء ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌٞمع: ٕنَّ ذًمؽ همنػم ُمتّمنؾ -أ

 سم٤مًمدار، وٓ هق ُمـ ُمراوم٘مٝم٤م.

 وذم ُمٗمت٤مح اًمدار وضمٝم٤من، ذيمرٟم٤محم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

إسمنقاب، وٟمحقهن٤م، ومتندظمؾ ذم ُم٤م أصم٧ٌم شمتٛم٦م ًمٚمندار، ًمٞمندوم ومٞمٝمن٤م ويٌ٘منك، يم٤مًمًن٘مقف، و -ب

 اًمٌٞمع، وه يـ اًمٜمققملم شمؿ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝمام ذم اًمٗمرقملم اًم٤ًمسم٘ملم.

وذم ه ا اًمٗمنرع أؿمن٤مر اعمّمنٜمػ إمم ُمن٤م أصمٌن٧م ذم اًمندار ُمتّمنؾ هبن٤م، ٓ قمنغم اًمقضمنف اًمًن٤مسمؼ، -ج

رة، وإوشمنن٤مد اعمثٌتنن٦م ذم اجلنندار، وىِمنندْ  ،يم٤مًمنندٟم٤من اعمدومقٟمنن٦م ر احلننامم، واإلضم٤مٟمنن٤مت اعمثٌتنن٦م، واًمًننالمل اعمًننٛمَّ

 واحلجر إؾمٗمؾ ُمـ طمجر اًمرطمك اعمثٌت٦م وٟمحقه٤م، ومٗمل ذًمؽ وضمٝم٤من:

٤م شمدظمؾ ذم اًمٌٞمع، ًمث٤ٌمهت٤م، وٕهنن٤م ُمنـ ُمراوم٘مٝمن٤م اعمتّمنٚم٦م هبنالوجه األول ، وهن ا اًمقضمنف هنق ٤م: أهنَّ

 إصح، وضمزم سمف اًمِمػمازي، واعم٤موردي، وص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من، وصححف اًمراومٕمل، واًمٜمقوي، وهمػمهؿ.

نوالوجه الثاين نام أصمٌتن٧م ًمًنٝمقًم٦م آرشمٗمن٤مق هبن٤م يمنٞمال شمتزقمنزع : أهنَّ ن٤م إٟمَّ ٤م ٓ شمندظمؾ ذم اًمٌٞمنع: ٕهنَّ

 وشمتحرك قمٜمد آؾمتٕمامل.

 ومٞمٝمنن٤م ًمٞمٌ٘مننك ًمتتٛمتٝمنن٤م ومٞمٝمنن٤م أصمٌنن٧م ويمنن ا ينندظمؾ ومٞمٝمنن٤م ُمنن٤م(: » 2/122ىمنن٤مل ذم أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م ) 

٧ٌَّم واًمٖمالق ،اعمٜمّمقسم٦م وإسمقاب ،يم٤مًمً٘مػ  أصمٌن٧م ُمن٤م ويمن ا ،واًمًالؾمنؾ احلٚمنؼ ُمنـ وٟمحنقه قمٚمٞمٝم٤م اعمث

رة واًمًالمل اعمثٌت٦م، واًمرومقف ،واإلضم٤مٟم٤مت يم٤مًمدٟم٤من ُمٜمٝم٤م وًمٞمس ومٞمٝم٤م:  ذم اعمثٌتن٦م وإوشمن٤مد اعمٓمٞمَّٜمن٦م أو اعمًنٛمَّ

 وُمٕمجنـ اًم٘مّم٤مر وظمِم٥م احلامم وىمدر ُمٕمف أي: سم٠مقماله: اًمرطمك ُمـ اعمث٧ٌم وإؾمٗمؾ اجلدار أو إرض

 ش.أضمزائٝم٤م... ُمـ ُمٕمدودة ومّم٤مرت ومٞمٝم٤م ًمث٤ٌمهت٤م اخل٤ٌمز

 واًمنندٟم٤من، ،يمنن٤مًمرومقف اًمقضمننف، هنن ا همننػم قمننغم أصمٌنن٧م ُمنن٤م: »(9/33)ومننتح اًمٕمزيننزوىمنن٤مل ذم 

 طمجنر ُمنـ واًمتحتن٤مين واجلندران، ،إرض ذم اعمثٌتن٦م وإوشمن٤مد اعمًنٛمرة، واًمًالًمٞمؿ اعمثٌت٦م، واإلضم٤مٟم٤مت

نن٤م وضمٝمنن٤من: أصننحٝمام ذًمننؽ مجٞمننع ومٗمننك ،اخلٌنن٤مز وُمٕمجننـ ،اًم٘مّمنن٤مر وظمِمنن٥م اًمرطمننك  ًمث٤ٌمهتنن٤م شمنندظمؾ أهنَّ

 قمٜمنند وشمتحننرك شمتزقمننزع ٓ يمننك هبنن٤م آرشمٗمنن٤مق ًمًننٝمقًم٦م أصمٌتنن٧م اٟمننام ٓهننن٤م شمنندظمؾ ٓ واشمّمنن٤مهل٤م، واًمثنن٤مين

 ش.آؾمتٕمامل...
= 
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ٕسمقاب اًمديم٤ميملم قم٤مدة، شمدظمؾ ذم اًمٕم٘مد ُمع يمقهن٤م  ن: إًمقاح اًمتل شمٙمق(1)الرابع

 .(2)ُمٜم٘مقًم٦م همػم ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٌٜم٤مء: ٕن شمٚمؽ دمري جمرى اًم٤ٌمب ًمٚمدار

                                                          

=
وأؿم٤مر اعمّمٜمػ إمم إصؾ اًم ي سمٜمل قمٚمٞمف احلٙمؿ، وضمرين٤من اًمنقضمٝملم ومٞمٝمن٤م هٜمن٤م، ىمٞمن٤مس دمنقيز 

اًمّمالة إمم اًمٕمّم٤م اعمٖمروزة ذم ؾمٓمح اًمٙمٕم٦ٌم، وم٢مْن ضمقزٟم٤م اًمّمالة، وم٘مد قمددٟم٤م اًمٕمّمن٤م ُمنـ اًمٌٜمن٤مء، سمًن٥ٌم 

 شمّم٤مل، وىمٚمٜم٤م سمدظمقل إؿمٞم٤مء اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمٕم٘مد.آ

وإن طمٙمٛمٜم٤م سمٕمدم ضمقاز اًمّمالة إمم اًمٕمّم٤م رهمؿ آشمّم٤مل، ىمٚمٜم٤م: سمٕمدم دظمنقل شمٚمنؽ إؿمنٞم٤مء ذم 

 اًمٕم٘مد.

نف أطمنده٤م: ،أوضمنف صمالصمن٦م وومٞمنف ،اًمرطمنل ...طمجنر»(: 5/182وىم٤مل ذم اًمقؾمنٞمط ) نف يتٌنع أٟمَّ  ٕٟمَّ

نام ،اًمندار ؼُمراومن ُمـ ًمٞمس ٕٟمَّف ٓ واًمث٤مين ،ًمٚمٌ٘م٤مء ُمث٧ٌم  إؾمنٗمؾ أن واًمث٤مًمن٨م ،آٟمتٗمن٤مع ًمتٞمنن أصمٌن٧م وإٟمَّ

 ش.اًمٓم٤مطمقٟم٦م اؾمؿ حت٧م اٟمدراضمٝم٤م ذم ظمالف وٓ إقمغم دون يٜمدرج

وقمنؼم اًمِمنٞم  أسمنق طم٤مُمند قمنـ هن ا اًمت٘مًنٞمؿ سمٕمٌن٤مرة أظمنرى، (: »12/359وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

عمتّمؾ، وُمٜمٗمّمؾ ُمتٕمٚمنؼ وُمٜمٗمّمؾ ٓ يتٕمٚمؼ سمٛمٜمٗمٕم٦م ا ،وم٘م٤مل: ُم٤م يٙمقن ذم اًمدار قمغم صمالصم٦م أضب ُمتّمؾ

سم٤معمتّمننؾ، ومنن٤مٕول ينندظمؾ، واًمثنن٤مين: ٓ ينندظمؾ، واًمث٤مًمنن٨م ومٞمننف، وضمٝمنن٤من: يمنن٤محلجر اًمٗمقىمنن٤مين ُمننـ اًمرطمنن٤م 

 ش.واعمٗمت٤مح...

، (127-5/126، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(42-2/39، اعمٝمن ب )(5/182يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، (3/546ًمٌلم )، روون٦م اًمٓمن٤م(9/33، ومنتح اًمٕمزينز )(5/232، اًمٌٞم٤من )(175-3/167اًمقؾمٞمط )

 ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج، (2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م  )(1/72، ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم )(359-12/358اعمجٛمقع )

(3/34). 

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

ومام يمن٤من ُمتّمناًل ُمٜمٝمن٤م سم٤محلن٤مئط ُمنـ اجلٜمٌنلم يندظمؾ ذم  ،اًمقاح اًمديم٤من»...ىم٤مل ذم احل٤موي: ( 2)

 ش.ذم دظمقل إًمقاح اعمٜمٗمّمٚم٦م وضمٝم٤من...اًمٌٞمع ٓشمّم٤مًمف، و

ن٤م وضمٝمنلم: اًمنديم٤ميملم أًمنقاح ذم(:» 12/359وىم٤مل ذم اعمجٛمنقع )  يم٤مٟمن٧م وإنْ  ،هلن٤م أسمنقاب ٕهنَّ

 ش.اًمتتٛم٦م ذم اعم يمقر وهق اًمروي٤مين طمٙم٤مه ُمٜمٝم٤م، يم٤مجلزء ٕهن٤م واطمدًا: وضمٝم٤م شمدظمؾ وىمٞمؾ: ،وشمرد شمٜم٘مؾ

، (3/546روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم ) ،(9/32(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/182يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 (.3/34، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/359اعمجٛمقع )
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م اًمنن ي يٙمننقن ذم اًمنندار إن يمنن٤من ُمٌٜمٞمنن٤مً ً(1)اخلددامس ُمننـ أضمننر، ينندظمؾ ذم  : احلَننامَّ

٤م إذا يم٤من ،اًمٕم٘مد ُمثؾ احلنامم اعمتخن  ُمنـ اجلٚمنقد، ومنال يندظمؾ ذم اًمٕم٘مند: ٕٟمنف  ُمٜم٘مقًٓ  وم٠مُمَّ

 .(2)دظمؾ ذم اًمٕم٘مديوهٙم ا اًمٌٞم٧م اعمتخ  ُمـ اخلِم٥م اًم ي يًٛمك اخلزاٟم٦م، ٓ  ،ُمٜم٘مقل

ن٤م اعمن٤مء اًمن ي ذم  ،: اًمٌئر اعمٌٜمٞمن٦م ذم اًمندار سمن٤مٔضمر، شمندظمؾ ذم اًمٕم٘مند(3)السادس وم٠مُمَّ

 ي ذم اًمٌئر هنؾ يٙمنقن ُمٚمٙمن٤ًم ًمّمن٤مطم٥م اًمندار أم ٘مدم قمٚمٞمف أصاًل، وهق أنَّ اعم٤مء اًمٞمر ومئاًمٌ

 ومٞمف وضمٝم٤من: ؟ٓ

٤مة. أحدمها  : اعم٤مء ُمٚمؽ ًمف: ٕٟمف ٟمامء ُمٚمٙمف، ومّم٤مر يمٚمٌـ اًمِمَّ

ًمنف: ٕن اعمن٤مء  نري حتن٧م إرض إمم اًمٌئنر، ويمن٤من سمٛمٜمزًمن٦م ُمن٤م  [ُمٚمٙم٤مً ]/: ًمٞمسوالثاين

 ، وأيْمنننن٤مً هنننننر إمم أروننننف، و تٛمننننع ذم أروننننف، ٓ يٙمننننؿ سم٤معمٚمننننؽ ًمننننف (5)  ننننري ]ُمننننـ[

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 قمنـ وطمٙمنل ُمراوم٘مٝمن٤م، ُمنـ اعمٕمندود احلامم يدظمؾ طمتك(: »...9/31ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (2)

 ش.شمٜم٘مؾ... ظمِم٥م ُمـ سمٞمقت وهك ،احلج٤مز ٤مُم٤متمح قمغم ومحٚمقه ،يدظمؾ ٓ احلامم أن ٟمّمف

 اؾمنت٘مؾ وإن ،اٟمندرج اًمندار دون يًنت٘مؾ ٓ يم٤من إن اًمدار ومح٤مم:» (3/175)وىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط 

 : يٕمٜمل: ومٞمجري ومٞمف اخلالف ذم ذًمؽ.شاًمًٌت٤من ُمـ يم٤مًمٌٜم٤مء اًمدار ُمـ ومٝمق

 اًمندارَ  سمٕمُتنؽ: ىمن٤مَل  إذا: ىمن٤مل اًمِمن٤مومٕمل أن اًمّمنٞمدٓين ٟم٘منؾ(:» 5/129وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 وم٢مهنن٤م مح٤مُمن٤مت احلجن٤مز: اًمِمن٤مومٕمُل  أراد: ىمن٤مَل  اًمرسمٞمنع أٟمنف قمنـ وٟم٘مؾ اًمٌٞمع، ذم احلاممُ  يدظمؾ مل مح٤َّمٌم، وومٞمٝم٤م

ل، شُمٜم٘مؾ ظمِم٥م، ُمـ سمٞمقت  حتن٧م ومٞمندظمُؾ  اًمندار، ُمراومنؼ ُمنـ ومٝمق ُمٌٜمل، مح٤ممٌ  اًمدار ذم يم٤من إذا وم٠مُم٤م وحتقَّ

 ش.اًمدار... اؾمؿ

، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم (9/31، ومتح اًمٕمزيز )(3/175) ، اًمقؾمٞمط(5/129يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 (.3/34، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/357، اعمجٛمقع )(3/545)

 اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 3)

 .[سمٛمٚمؽ]ذم ث:  (4)

 ذم م: ]ذم[. (5)

ومم ٝ  ب ٗممٛ املمماٞ   

لمب٠ممممما ٔالممممم ا  يف 

 البٗ .

 /ب9
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ٓ يًنتحؼ هبن٤م  (2)ٕنَّ اإلضمن٤مرة :(1)ًمنف، عمن٤م ضمن٤مز وم٢منَّ عمًت٠مضمر اًمدار أْن يٜمتٗمع سم٤معم٤مء وًمنق يمن٤من ُمٚمٙمن٤مً 

   .[ٕقمٞم٤من]ااشمالف 

ن٤م إن ىمٚمٜمن٤م:  :وقمغم اًمقضمٝملم مجٞمٕم٤م: ٓ يدظمؾ اعم٤مء اعمقضمقد ذم اًمٌئر ذم سمٞمع اًمدار ٕٟمَّ

ء فمٝمننر ٓ ينندظمؾ ذم اًمٕم٘منند إٓ وإن ىمٚمٜمنن٤م: هننق ممٚمننقٌك ومٝمننق ٟمننام ،همننػم ممٚمننقك، ومننال يمننالم

 .(4)سم٤مًمتَّٜمّمٞمص يم٤مًمثامر اعم١مسمرة

 ٠مضمر آٟمتٗم٤مع سمف.أي: وًمق يم٤من اعم٤مء ُمٚمؽ ًمّم٤مطم٥م اًمدار عم٤م ضم٤مز ًمٚمٛمًت( 1)

اإلضم٤مرة ًمٖم٦م:  ُم٠مظمقذ ُمـ إضمر، وهق: اًمثقاب، واإلضم٤مرة: إضمر قمغم اًمٕمٛمؾ، وإضمنرة: ( 2)

 .(1/12، اًمتٕمريٗم٤مت )(1/5اًمٙمراء. يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُم٘مّمقدة ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌ ل واإلسم٤مطم٦م سمٕمقض ُمٕمٚمقم.

، ومنننتح اًمقهننن٤مب (3/68ت٤م ىمٚمٞمنننق  وقمٛمنننػمة )، طم٤مؿمنننٞم(3/412يٜمٔمنننر:  ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )

(1/293.) 

 .[ًمألقمٞم٤من]ذم م:  (3)

 إليْم٤مح ه ه اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:( 4)

 إذا يم٤من ذم اًمدار اعمٌٞمٕم٦م سمئر ُم٤مء، وم٢من اًمٌئر وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٜم٤مء يدظمؾ ذم سمٞمع اًمدارسمٛمٓمٚمؼ اًمٕم٘مد.

 وأُم٤م اعم٤مء اًم ي ذم اًمٌئر، وم٤مظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، هؾ يٛمٚمؽ أم ٓ؟ قمغم وضمٝملم:

اًمقضمف إول: أن اعم٤مء همػم ممٚمقك: ٕٟمَّف  ري حت٧م إرض، و كء إمم ُمٚمٙمف،  ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اعمن٤مء 

اًم ي  ري ُمـ اًمٜمٝمر إمم ُمٚمٙمف، وم٢مٟمَّف ٓ يٛمٚمؽ سم ًمؽ، وًمق يم٤من ممٚمقيم٤ًم عم٤م ضم٤مز ًمٚمٛمًت٠مضمر ذسمنف، وذهن٥م 

ٓ يندظمؾ ذم سمٞمنع اًمندار،  إمم ذًمؽ أسمق إؾمح٤مق، وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞم  أ  طم٤مُمد، وقمغم ه ا اًم٘مقل، وم٢من اعم٤مء

 يمقٟمف همػم ممٚمقك، ويمؾ ُمـ اؾمت٘م٤مه وطم٤مزه ُمٚمٙمف.

اًمقضمف اًمث٤مين: أن اعم٤مء ممٚمقك: ٕٟمَّف ٟمامء ُمٚمٙمف، يمٚمٌـ اًمِم٤مة، واًمثٛمرة، واحلِمٞمش اًمٜم٤مسمن٧م، وذهن٥م 

 إمم ذًمؽ اسمـ أ  هريرة، وٟم٘مؾ ه ا قمـ ٟمّمف ذم اًم٘مديؿ، وقمـ يمت٤مب طمرُمٚم٦م.

نف فمن٤مهر وقمغم هن ا اًم٘منقل، ومن٢من اعمن٤مء اعمقضمنقد ذم  اًمٌئنر قمٜمند سمٞمنع اًمندار ٓ يندظمؾ ذم اًمٌٞمنع: ٕٟمَّ

 يم٤مًمثٛمرة اًمٔم٤مهرة، وُم٤م فمٝمر سمٕمد اًمٕم٘مد يٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي: ٕٟمف طمدث ذم ُمٚمٙمف.

نف ٓ يندظمؾ ذم سمٞمنع اًمٌئنر أواًمندار،  وقمغم اًمقضمٝملم: أي ؾمقاء ىمٚمٜم٤م: اعم٤مء يٛمٚمنؽ أو ٓ يٛمٚمنؽ: وم٢مٟمَّ

نف همػمممٚمنقك، وُمن٤م ًمنٞمس سمٛمٛمٚمنقك، ٓ يّمنح ومٕمغم ىمقل أٟمَّف ممٚمقك، ومال يدظمؾ إٓ سم٤مًمنمط، وقمغم ىم قل أٟمَّ

 سمٞمٕمف.

= 
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الصَّادشة
(1)

: 

وُمقاونننع احلٗمنننر  ،، َُمَٚمنننؽ إسمننن٤مر(3)(2) [ُم٤ٌمطمننن٦م]إذا اؾمنننتخرج ىمٜمننن٤مة ذم أرض  

 .  (4)عم٤م ذيمرٟم٤م :ورؾمقُمٝم٤م، وجمرى اعم٤مء ويّمح سمٞمٕمف إٓ أنَّ اعم٤مء ٓ يدظمؾ ذم اًمٕم٘مد

ٕٟمن٤م إْن ىمٚمٜمن٤م: اعمن٤مء ًمنٞمس  :ًمٌئر سم٤مًمٌٞمع ٓ  قزذم اًم٘مٜم٤مة وا (5)وًمق أومرد اعم٤مء ]اًم ي[

 سمٛمٚمؽ ًمف، ومٔم٤مهر.

ن ،وإن ىمٚمٜم٤م: اعمن٤مء ُمٚمنؽ، ومٝمنق جمٝمنقل اًم٘مندر ذم اًمقىمن٧م يتٌنع همنػمه  فوأيْمن٤ًم وم٢مٟمَّ

 .(6)وخيتٚمط سمف

                                                          

=
وٟم٘مننؾ اإلُمنن٤مم وهمننػمه أن ُمننـ (: »12/365وذيمننر ذم اعمجٛمننقع وضمننف صم٤مًمنن٨م، طمٞمنن٨م ىمنن٤مل ذم )

أصح٤مسمٜم٤م ُمنـ أشمٌنع اعمن٤مء اًمٌئنر، وضمٕمٚمنف يمن٤مًمثٛمرة همنػم اعمن١مسمرة، وهن ا اًمقضمنف همرين٥م ضمندًا، وُمنع همراسمتنف 

نف شآؾمت٘مّم٤مء»صححف اسمـ أ  قمٍمون ذم  نف يندظمؾ ذم سمٞمنع اًمندار، وإن ضمٝمنؾ ، وىم٤مل: إٟمَّ إصنح، وإٟمَّ

، وهن ا وإْن يمن٤من ظمنالف اعمِمنٝمقر، ومن٤مًمٗمرق شاعمرؿمند»اعم٘مدار ُمٜمف يمام يدظمؾ احلٛمنؾ شمٌٕمن٤ًم، وضمنزم سمنف ذم 

 ش.ي٘متْمٞمف...

، اًمقؾمننٞمط (5/129، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/42، اعمٝمنن ب )(5/126سمٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اعمجٛمنقع (3/547، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/34)، ومتح اًمٕمزيز (232-5/231، اًمٌٞم٤من )(3/175)

 (.3/34ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) ،(2/122، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/364-265)

 أي اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 .[ُم٤ٌمح]ذم ث:  (2)

إرض اعم٤ٌمطمنن٦م: إرض اًمتننل مل ئمٝمننر قمٚمٞمٝمنن٤م أصمننر  ٚمننؽ ؾمنن٤مسمؼ، ويٓمٚمننؼ قمٚمٞمٝمنن٤م: إطمٞمنن٤مء ( 3)

 سمف اعمٚمؽ. ات، وهق ُمًتح٥م، ويّمؾقاعم

 (.8/321يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

أي: ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗمرع اًم٤ًمسمؼ ُمـ قمدم اٟمدراج ُم٤مء اًمٌئر ذم سمٞمنع اًمٌئنر واًمندار ؾمنقاء ىمٚمٜمن٤م: ( 4)

 إٟمف ممٚمقك، أو همػم ممٚمقك.

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.( 5)

 اًمنقضمٝملم: قمنغم ّمنحي مل.. سمن٤مًمٌٞمع اًمٌئنر ذم اًم ي اعم٤مء أومرد وإن »(:5/232ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (6)

 سمنـ قمنكم أ  ىمقل وقمغم سمٞمٕمف، يّمح ٓ سمٛمٛمٚمقك ًمٞمس وُم٤م ممٚمقك، همػم اعم٤مء أنَّ : إؾمح٤مق أ  ىمقل قمغم ٕٟمف

نف شمًٚمٞمٛمف: يٛمٙمـ ٓ وٕٟمَّف جمٝمقًٓ: يٙمقن أٟمف إَّٓ  ممٚمقك، هق: هريرة أ   سم٤معمن٤مء اظمنتٚمط.. يًنٚمؿ . مل إذا ٕٟمَّ

   ش.ًمٚم٤ٌمئع ُمٚمؽ وهق يٜمٌع، اًم ي
= 

ومم ٝ  ب ٗممٛ املمماٞ   

لمقٍاٚ أٔ الب٠ا  ُ 

كممممممممممممماُ يف أ   

 وباحٛ.
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الصَّابعة
(1)

: 

رع ممن٤م يّمند ُمنرة، وم٤ٌمقمٝمن٤م ُمٓمٚم٘من٤مً   مل يندظمؾ  ،إذا يم٤من ًمف أرض ُمزروقم٦م، واًمنزَّ

ننف ٟمنن وام واًمت٠مسمٞمنند، ومننال ينندظمؾ ذم اًمٕم٘منند قمٜمنند اًمننزرع ذم اًمٌٞمننع: ٕٟمَّ امء فمٝمننر ٓ يننراد ًمٚمنندَّ

اإلـمالق يم٤مًمثٛمرة اعم١مسمَّرة
(2). 

 وهؾ يّمح سمٞمع إرض أم ٓ؟ ومٞمف ـمري٘م٤من:

 سمٜم٤مء قمغم سمٞمع اعمًت٠مضمر. ،ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ومٞمف ىمقٓن

ٕنَّ اًمنزرع  :ًمٚمٌن٤مئعووضمف اًمِمٌف، أن هٜم٤مك اعمٜمٗمٕم٦م ُمًتح٘م٦م ًمٚمٛمًت٠مضمر، وهن٤م هٜمن٤م 

 ز ىمٚمٕمف، قمغم ُم٤م ؾمٜم يمره.ٓ  ق

                                                          

=
 اؾمنحؼ أسمنك ىمنقل قمنغم أُمن٤م ،يّمنح مل وطمنده اًمٌئنر ُمن٤مء سمن٤مع ًمنق(:» 12/365ٛمقع )وىم٤مل ذم اعمج

 اعمن٤مء مجٚمن٦م يٌٞمٕمنف أن وٓ نقز اًمنثامر، ُمًن٠مًم٦م ذم يمنام شمًٚمٞمٛمف يٛمٙمـ ٓ ومألٟمف أظمر: اًم٘مقل قمغم وأُم٤م ،ومٔم٤مهر

 ٓ سم٠مٟمنف هٜمن٤م: وهمنػمه اًمٓمٞمن٥م أسمنق اًم٘من٤م  ضمنزم ويمن ًمؽ، ُمٕمندوم جمٝمقل ٕٟمف ؾمٞمحدث: واًم ي اعمقضمقد

 ش.اعم يمقرة... ًمٚمٕمٚم٦م ضمزُم٤م  قز ٓ وطمده اًمٌئر ُم٤مء سمٞمع أن صحٞمح ىمٚم٧م: اًمٌئر. ُم٤مء ٞمعسم  قز

اًمٕمزينز  ، ومنتح(5/232اًمٌٞمن٤من ) (5/129، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(5/126يٜمٔمر: احلن٤موي اًمٙمٞمنؼم )

ُمٖمٜمننل  ، (2/122، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(12/365، اعمجٛمننقع )(3/547، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(9/34)

 .(3/34) اعمحت٤مج

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. أي:( 1)

إذا سم٤مع إرض وومٞمٝم٤م زرع، وأـمٚمؼ اًمٌٞمنع، ومن٢مْن يمن٤من اًمنزرع ي١مظمن  ُمنرة واطمندة، يم٤محلٜمٓمن٦م ( 2)

واًمِمٕمػم، وم٢مٟمَّف ٓ يدظمؾ ذم سمٞمع إرض ُمـ همػم ذط، ٕنَّ ه ا اًمزرع ؾمٌٞمٚمف ؾمنٌٞمؾ اعمٜم٘منقٓت، وًمنٞمس 

نف ٟمنامء فمن٤مهر ٓ ينراد ًمٚمٌ٘من٤مء، ومٚمنؿ يندظمؾ ذم سمٞمنع إرض إٓ سم٤مًمنمنط  ُمٕمدودًا ُمـ أضمزاء إرض، وٕٟمَّ

 يم٤مًمٓمٚمع اعم١مسمر اًم ي ٓ يدظمؾ ذم سمٞمع اًمٜمخٚم٦م إٓ سم٤مًمنمط.

وإن يم٤من مم٤م ٓ يٛمؾ إٓ ُمرة واطمدة يم٤محلٜمٓم٦م واًمِمنٕمػم، مل يندظمؾ (: »2/43وىم٤مل ذم اعمٝم ب )

 ش.سمرذم سمٞمع إصؾ، ٕٟمف ٟمامء فم٤مهر ٓ يراد ًمٚمٌ٘م٤مء، ومٚمؿ يدظمؾ ذم سمٞمع إصؾ يم٤مًمٓمٚمع اعم١م

، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (5/182، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(8/177( خمتٍمنناعمزين )3/45يٜمٔمننر: إم )

، (9/22، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/247، اًمٌٞمنن٤من )(3/172، اًمقؾمننٞمط )(2/43، اعمٝمنن ب )(5/132)

، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج (2/96، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(11/65، اعمجٛمنننقع )(3/539رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )

(3/29-32.) 

و ٝ  ب ٗٛ المر ع  

لممم    يف البٗممم  

ٔو ٝ  محٛ  ٗم    

األ   املر ٔ مممممممٛ  

 ع. ُٔ الر 
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واًمّمحٞمح اٟمٕم٘م٤مد اًمٌٞمع، يمام يّمح سمٞمنع اًمِمنجرة دون اًمثٛمنرة، وًمنٞمس يٜمٌٜمنل قمنغم 

واطمندًا: ٕنَّ ُمندة سم٘من٤مء  عم٤م صح اًمٕم٘مد ىمنقًٓ  :ٕٟم٤َّم ًمق اقمتؼمٟم٤م ه ا إصؾ :ُم٠ًمًم٦م اإلضم٤مرة

 .(1)وىمد يت٠مظمر وُمدة اإلضم٤مرة ُمٕمٚمقُم٦م ،وم٢منَّ اًمزرع ىمد يت٘مدم إدرايمف :اًمزرع جمٝمقًم٦م

ٞم٦م ذم إومننراد سمٞمننع إرض اعمزروقمنن٦م سمننزرع يّمنند ُمننرة واطمنندة، يم٤محلٜمٓمنن٦م، اظمتٚمننػ اًمِمنن٤مومٕم( 1)

 واًمِمٕمػم، قمغم ـمري٘ملم:

إومم: وشمٜم٥ًم ه ه اًمٓمري٘م٦م إمم أ  إؾمح٤مق اعمروزي، وُمْمٛمقهن٤م أن سمٞمع إرض اعمزروقمن٦م  -

 ُمٜمٗمردة دون اًمزرع، يمٌٞمع إرض اعمًت٠مضمرة ًمٖمػم اعمًت٠مضمر، وومٞمٝم٤م ىمقٓن:

نَّ إرض ذم يند اًمٌن٤مئع إمم أْن يّمند زرقمنف، يمنام أن إرض ذم يند أطمدحم٤م: أن اًمٌٞمع سم٤مـمؾ: ٕ

 اعمًت٠مضمر إمم أن يًتقرم ُمٜمٗمٕمتف.

 واًمث٤مين: أٟمَّف يّمح.

اًمث٤مٟمٞمنن٦م: وسمننف ىمنن٤مل مجٝمننقر اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م: وشمتْمننٛمـ صننح٦م سمٞمننع إرض اعمزروقمنن٦م ُمٜمٗمننردة ىمننقًٓ  -

 واطمدًا.

إُمن٦م اعمزوضمن٦م، وسمٞمنع اًمِمنجرة وىم٤مؾمقا ذًمؽ قمغم سمٞمع اًمدار اعمِمحقٟم٦م سم٠مُمتٕم٦م اًمٌن٤مئع، وقمنغم سمٞمنع 

 دون اًمثٛمرة.

وأضم٤مب اجلٛمٝمقر قمـ اًمٓمري٘م٦م إومم: سم٠منَّ هٜم٤مك ومرق سمنلم يند اعمِمنؽمي ويند اعمًنت٠مضمر، ٕن يند 

اعمًت٠مضمر حتقل سملم اعمِمؽمي وسملم ُم٤م اؿمؽمى، ويد اًم٤ٌمئع ٓ حتقل سمٞمٜمنف وسمنلم إرض: ٕن ًمٚمٛمِمنؽمي أْن 

ٞمٝمن٤م سمنام ؿمن٤مء ُمنـ اًمتّمننروم٤مت اًمتنل ٓ شمْمننر سمن٤مًمزرع: يدظمؾ إمم إرض، ويتّمنرف سمام ًمٞمس سمٛمنزروع وم

وٕنَّ ه ا ًمق أؿمٌف إرض اعمًت٠مضمرة: ًمقضم٥م أْن يٌٓمؾ اًمٌٞمع، ىمقًٓ واطمدًا: ٕنَّ ُمدة اإلضمن٤مرة ُمٕمٚمقُمن٦م، 

 وُمدة سم٘م٤مء اًمزرع جمٝمقًم٦م.

 إرض رىمٌن٦م سمٞمنع ومٗمنل ًمٚمٌن٤مئع، يٌ٘منك اًمنزرع يمن٤من ومن٢مذا(: »...5/132ىم٤مل ذم هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )

 .صحٞمٌح  اًمٌٞمع أن -إصح وهق- طمدحم٤مأ: ـمري٘م٤من

  قمنغم اعمزروقمن٦م إرض سمٞمنعَ  ظمّرج ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ
ِ
 اًمندارِ  سمٞمنع ىمنقزم قمنغم ًمٚمٌن٤مئع، اًمنزرعِ  سم٘من٤مء

نن٥َم  سمنن٤مًمزرع ُمًننتٖمَرىم٦مٌ  اًمرىمٌنن٦م ُمٜمنن٤مومعَ  أن اًم٘م٤مئننؾِ  هنن ا قمٜمنند واجلنن٤مُمعُ  اعمٙمننراة، ًَ  سم٤مؾمننتح٘م٤مِق  اؾمننتِٖمراىِمٝم٤م طم

 ش.واعمٙمراة عمزروقم٦م،ا إرض سملم يٗمرق إول واًم٘م٤مئؾ. اعمًت٠مضِمر

 إرض سمٞمنع صنح٦م ومٗمنل ،إرض ًمّمن٤مطم٥م اًمزرع سم٘مل إذا صمؿ(:» 3/172وىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط )

  وُمننٜمٝمؿ ُمنندة ذم ُمًننتثٜم٤مة اعمٜمٗمٕمنن٦م شم٘مننع إذ اعمٙمننراة إرض ذم يمننام ىمننقٓن ومٞمننف أٟمننف ـمري٘منن٤من: أطمنندحم٤م
= 
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حٜم٤م اًمٌٞمنع ذم إرض دون اًمنزرع،  :(1)أحدها ىمٚمنع  اًمٌن٤مئعومنال يٙمٚمنػ ]إذا صنحَّ

 .(3)قمٜمدٟم٤م /وىمٓمٕمف، وًمٙمـ يٌ٘مك إمم وىم٧م اإلدراك [اًمزرع

 .(5)(4)[اعمٌٞمع]ٓ يت٠مظمر شمًٚمٞمؿ  ليَٙمٚمَّػ اًم٘مٓمع، ًمٙم أيب ح يػةوقمٜمد 

                                                          

=
نٚمٞمؿ قمنن اإلضمن٤مرة ذم اعمن٤مٟمع إذ سم٤مًمّمنح٦م ىمٓمع ُمـ  وًمٕمٚمنف احلن٤مل ذم ممٙمنـ إرض شمًنٚمٞمؿ هٜمن٤م وهن٤م اًمتًَّ

 ش.سم٤مُٕمتٕم٦م اعمِمحقٟم٦م سم٤مًمدار ًمف شمِمٌٞمٝم٤م إصح

، (2/43، اعمٝمننن ب )(131-5/132( هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )5/183يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، اعمجٛمنقع (3/539اًمٓم٤مًمٌلم ) ، روو٦م(9/22، ومتح اًمٕمزيز )(5/248، اًمٌٞم٤من )(3/172اًمقؾمٞمط )

 (.3/32ت٤مج )، ُمٖمٜمل اعمح(2/96وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) (11/66)

 اًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 ث . :ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ (2)

...وإن يمنن٤من ومٞمٝمنن٤م زرع، ومٝمننق ًمٚمٌنن٤مئع يننؽمك طمتننك : »(8/177ىمنن٤مل ذم خمتّمنننر اعمننزين )( 3)

 ش.يّمد...

ذم احلن٤مل: سمنؾ ًمنف  وٓ ي١مُمر اًم٤ٌمئع سم٘مٓمع اًمزرع اًمن ي يٌ٘منك ًمنف(: »9/21وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 ش.اسم٘م٤مةه إمم أوان احلّم٤مد ظمالوم٤ًم ٕ  طمٜمٞمٗم٦م وقمٜمد وىم٧م احلّم٤مد ي١مُمر سم٤مًم٘مٓمع واًمتٗمريغ

، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم (9/21، ومنتح اًمٕمزينز )(5/247، اًمٌٞمن٤من )(8/177يٜمٔمر: خمتٍم اعمنزين )

، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (3/32، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/96، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(11/68، اعمجٛمقع )(3/542)

(4/443.) 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م . (4)

صمنؿ إذا مل شمندظمؾ اًمثٛمنرة سمنٜمٗمس اًمٌٞمنع،  نؼم اًمٌن٤مئع (: »...6/615ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع )( 5)

 ش.قمغم ىمٓمٕمٝم٤م ُمـ اًمِمجرة، وًمٞمس ًمف أْن يؽميمٝم٤م إمم وىم٧م اإلدراك، ويم ا اًمزرع قمٜمدٟم٤م...

ؾمٚمؿ اعمٌٞمع وم٤مرهم٤ًم ًمقضمقب ذًمؽ قمٚمٞمنف، وي٘م٤مل ًمٚم٤ٌمئع (:»6/284وىم٤مل ذم اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )

 ش.ومٞم١مُمر سمتٗمريغ ُمٚمؽ اعمِمؽمي قمـ ُمٚمٙمف سم٘مٓمع اًمثٛمرة ورومع اًمزرع...

، طم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤مسمننديـ (6/284، اًمٕمٜم٤مينن٦م ذح اهلداينن٦م )(6/615يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

 (.4/11)، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (4/554)

حكي جمرب البماٟ    

 مممٜ قطمم  الممر ع   

  ُ كاُ لْ.

 /أ12
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٥م اًمٕمنرف وا اًم٤ٌمئعودًمٞمٚمٜم٤م أنَّ  ًَ  (1)]واًمٕمن٤مدة[ ،ًمٕمن٤مدةيٙمٚمػ شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع قمغم طم

 .(3()2) ٙمٚمٗمف اًم٘مٓمع[ٟمأن ٓ ي٘مٓمع ىمٌؾ اإلدراك، ومال ]ذم اًمزرع 

 إمم وىمن٧م اإلدراك ٓ يٚمزُمنف أضمنرة إرض: ٕنَّ  [٘مك اًمزرعٌإذا اؾمت :(4)لث اينا]

ُمزوضمن٦م،  ٦مً َُمن، وص٤مر يمام ًمق اؿمنؽمى أَ ُمٜمٗمٕم٦م شمٚمؽ اعمدة ضُمٕمٚم٧م يم٤معمًتثٜم٤مة ُمـ اًمٕم٘مد ذقم٤مً 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 1)

 ٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم( 2)

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمدى ضمؼم اًم٤ٌمئع قمغم ىمٓمع اًمنزرع اًمن ي مل يندظمؾ ذم سمٞمنع إرض قمنغم ( 3)

 ىمقًملم:

: ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنـ اعم٤مًمٙمٞمن٦م، واًمِمن٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚمن٦م، إمم أنَّ اًمٌن٤مئع ٓ ين١مُمر سم٘مٓمنع األول

 د.اًمزرع اًم ي ًمف ذم احل٤مل، وأن ًمف اسم٘م٤مةه إمم أوان احلّم٤م

واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٠منَّ ُمـ اسمت٤مع ؿمٞمئ٤ًم ُمِمٖمقًٓ سمحؼ اًم٤ٌمئع، وم٢منَّ قمنغم اًمٌن٤مئع أظمن ه قمنغم اًمقضمنف 

اًم ي ضمرت اًمٕم٤مدة سم٠مظم ه، يمام ًمق سم٤مقمف دارًا ومٞمٝم٤م ـمٕم٤مم أو أُمتٕم٦م، وم٢مٟمَّف ٓ  ٥م قمٚمٞمف ٟم٘مٚمنف إٓ قمنغم طمًن٥م 

 ىمٓمنع اًمنزرع ىمٌنؾ وىمن٧م اًمٕمرف واًمٕم٤مدة ذم ٟم٘مٚمف، ويمقن ُمٜمٗمٕم٦م إرض ُمًنتح٘م٦م ًمٚمٌن٤مئع، ومنال  نؼم قمنغم

 إوان واإلدراك.

: ذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم إضم٤ٌمر اًم٤ٌمئع قمغم ىمٓمع اًمزرع قمٜمد سمٞمنع إرض وسم٘من٤مء اًمنزرع ًمٚمٌن٤مئع، الثاين

نف قم٘مند  ٕنَّ ُمٜمٗمٕم٦م إرض ُمًتح٘م٦م ًمٚمٛمِمؽمي: وٕنَّ اًمٌٞمع يقضمن٥م شمًنٚمٞمؿ اعمٌٞمنع قم٘مٞمٌنف سمنال ومّمنؾ: ٕٟمَّ

٤ًم قمغم ضمنؼم اًمٌن٤مئع سم٘مٓمنع اًمثٛمنرة إنَّ يم٤مٟمن٧م ًمنف سمٕمند سمٞمنع ُمٕم٤موو٦م  ٚمٞمؽ سمتٛمٚمٞمؽ، وشمًٚمٞمؿ سمتًٚمٞمؿ، وىمٞم٤مؾم

 اًمِمجرة.

تٕمٚم٘م٦م سمجؼم اًم٤ٌمئع قمنغم ىمٓمنع ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين واعموًم٘مد أووحٜم٤م ذًمؽ ُمٗمّماًل 

 (.132-131سمٞمع أصٚمٝم٤م، ص ) اًمثٛمرة إن سم٘مٞم٧م ًمف سمٕمد

سمننـ قم٤مسمننديـ ، طم٤مؿمننٞم٦م ا(6/284اهلداينن٦م ) ، اًمٕمٜم٤مينن٦م ذح(6/615يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع)

، اًمنن ظمػمة (3/173اًمنمننح اًمٙمٌننػم وطم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل قمٚمٞمننف ) ،(4/11(، شمٌننلم احل٘منن٤مئؼ )4/554)

، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم (9/21) اًمٕمزيننز ، ومننتح(5/247اًمٌٞمنن٤من ) ،(8/177، خمتٍمنن اعمننزين )(5/159)

(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج 3/32(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )2/69أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م ) ،(11/86اعمجٛمقع ) (3/542)

 (.6/139اعمٖمٜمل )(، 4/443)

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

حكمممممممممي األجممممممممماٚ 

ل    و ٚ  قماٞ  

 الر ع.
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دظمؾ ذم شمننمل  (1) : ٕنَّ ُمٜمٗمٕمنن٦م ]اًمٌْمننع[اً تحؼ اًمًننٞمد قمٚمٞمننف ُمٝمننرهنن٤م، وٓ يًنن١مومنن٤مًمزوج يٓم

 .(2)اًمٕم٘مد

ذًمؽ اًمزرع ىمٌؾ اإلدراك، مل يٙمـ ًمف أْن يٜمتٗمع سمن٤مٕرض سمٕمند  اًم٤ٌمئعًمق ىمٚمع  :(3)لث الثا

اًمنزرع سمحٙمنؿ  ويم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛمِمؽمي: ٕنَّ اعمًتثٜمك ُمٜمٗمٕم٦م إرض سم٤مؾمتٌ٘م٤مء ذًمنؽ ،ذًمؽ

 ذم م: إرض.( 1)

 ذم وضمقب إضمرة قمغم اًم٤ٌمئع ذم ُمدة سم٘م٤مء اًمزرع ذم إرض:( 2)

 إن يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم سم٤مًمزرع، ومال أضمرة ىمٓمٕم٤ًم.-أ

...وٓ أضمرة ًمٚمٛمِمؽمي قمغم اًم٤ٌمئع ذم شمريمف: ٕهن٤م ُمٜمٗمٕمن٦م ُمًنتح٘م٦م »(: 5/182ىم٤مل ذم احل٤موي)

 .شىمٌؾ ُمٚمٙمف

٤م إذا يم٤من قم٤معم٤ًم، ومال أضمرة ًمف ضمزُم٤مً :»...(3/31)وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج:   ش.أُمَّ

 أُم٤م إذا يم٤من ضم٤مهاًل ومقضمٝم٤من:  -ب

ٓ يًنتحؼ  أٟمف ٓ دم٥م إضمرة وشم٘مع شمٚمؽ اعمدة ُمًتثٜم٤مة، يمام ًمق سم٤مقمنف دارًا ُمِمنحقٟم٦م سم٠مىمٛمِمن٦م-1

 اعمِمؽمي إضمرة عمدة اًمتٗمريغ.

 ش.وه ا ُم٤م ضمزم سمف اعم٤موردي(: »11/69ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

ىمٓمع اجلٛمٝمقر سم٠من ٓ أضمرة. وىمٞمؾ: وضمٝم٤من. إصنح: ٓ أضمنرة (: »3/544وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 ش.ريغًمف، وشم٘مع شمٚمؽ اعمدة ُمًتثٜم٤مة، يمٛمـ سم٤مع دارًا ُمِمحقٟم٦م سم٠مُمتٕم٦م، ٓ يًتحؼ اعمِمؽمي أضمرة عمدة اًمتٗم

(: 11/69وضمننقب إضمننرة: ٕنَّ اعمٜمنن٤مومع ُمتٛمٞمننزة قمننـ اعمٕم٘مننقد ًمننف، ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )-2

 ش.وإفمٝمر قمٜمد اًمٖمزازم واجلرضم٤مين اًمقضمقب»

 أضمنرة ـمٚمن٥م ًمنف ومٝمنؾ أضمن٤مز ومن٢من ،اخلٞم٤مر ومٚمف سم٤مًمزرع يٕمٚمؿ مل إن(:»...3/171ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط )

 ٕن ٟمٕمنؿ: واًمثن٤مين:اإلضمن٤مرة. قمٜمند ٞمن٥ماًمٕم سمن٠مرش يٓم٤مًمن٥م ٓ يمنام ٓ وضمٝم٤من: أطمندحم٤م: ومٞمف اعمدة، شمٞمؽ

 ش.اًمثٛمـ ىم٤مسمٚمف قمام ُمتٛمٞمزة اعمٜمٗمٕم٦م

، اًمٌٞمنن٤من (3/171، اًمقؾمننٞمط )(5/132، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/182يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، ُمٜمٝم٩م اًمٓمنالب (11/69، اعمجٛمقع )(3/544روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) ،(9/29، ومتح اًمٕمزيز )(5/247)

، اًمنناج (31-3/32، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/96عمٓم٤مًمن٥م )، أؾمنٜمك ا(1/54ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِمن٤مومٕمل )

 (.4/125، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(2/281، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )(1/197اًمقه٤مج )

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 3)

حكمممممممممي اٌتفممممممممماع  

البممممماٟ   ممممماأل   

  ا قم  الر ع قبن 

 إل  اك.ا
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ومٞمٝمن٤م رطمٚمنف،  وص٤مر يمام ًمق سم٤مع داراً  ،ٜمٗمٕم٦م مل شمدظمؾ ذم اًمٕم٘مداًمٕمرف واًمٕم٤مدة: ٕنَّ أصؾ اعم

 ي١مُمر سم٤مًمتٗمريغ، قمغم طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة. 

ننف شمٙمٚمننػ وومننرغ اًمنندار ذم حلٔمنن٦م، يٚمزُمننف ]شمًننٚمٞمؿ وٓ  ننقز ًمننف  ،(1) [اًمنندار ومٚمننق أٟمَّ

غ  (2) ل اعمنندة اًمتننل ضمننرت ]اًمٕمنن٤مدة[نطمًٌننٝم٤م قمننـ اعمِمننؽمي، طمتننك  ْمنن أنَّ ذم ُمثٚمٝمنن٤م شُمٗمننرَّ

 .(3)اًمدار

ابددعا لر 
رع، ومٕمٚمٞمننف احلّمنند واًمٜم٘مننؾ إمم ُمٙمنن٤من )ظمننر :(4) أراد أن  ومنن٢من ،إذا أدرك اًمننزَّ

ٞمنف، مل يٙمنـ ًمنف ذًمنؽ إٓ سم٤مًمرون وإْن يمن٤من يٚمح٘منف ، ٤ميدوس اًمزرع ذم شمٚمؽ إرض، ويٜم٘مع

ٕن اعمٚمننؽ ذم إرض ىمنند اٟمت٘مننؾ، واًمتٌ٘مٞمنن٦م سمحٙمننؿ  :ُمِمنن٘م٦م (5) سم٤مًمٜم٘مننؾ إمم ُمٙمنن٤من ])ظمننر[

٤م[ ،ٌؾ اإلدراكوم٢منَّ اًمزرع ٓ ي٘مٓمع ىم ،اًمٕم٤مدة ]وم٠مُمَّ
طمنؾ ( 6)  ٟم٘مؾ اًمزرع يمتٗمريغ اًمدار قمـ اًمرَّ

 .(7)اًم٤ٌمئعاًم ي ومٞمف، ي١مُمر سمف 

 تًٚمٞمؿ[.اًم: ]مذم ( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث.( 2)

وىمن٧م طمّمن٤مده، وضمن٥م قمٚمٞمنف شمًنٚمٞمؿ إرض سمٕمند ىمٚمنع اًمٕمنروق  ًمق ضمزَّ اًم٤ٌمئع زرقمف ىمٌنؾ( 3)

نام اؾمنتحؼ ُمنـ ُمٜمٗمٕمن٦م إرض ُمن٤م يمن٤من  اعمية، وًمٞمس ًمف اؾمتٌ٘م٤مء إرض ُم٤م سم٘مل ُمـ ُمدة اًمزرع: ٕٟمَّف إٟمَّ

 صالطم٤ًم ًم ًمؽ اًمزرع.

خ،  ويًنتثٜمك ُمننـ ذًمننؽ: اًمنزرع اًمنن ي إذا ضمننزَّ ىمٌنؾ طمّمنن٤مده ىمننقي أصنٚمف واؾمننتخٚمػ وومننرَّ

 يم٤مًمدظمـ.

ه ىمٌؾ طمّم نف ُمنـ مجٚمن٦م ذًمنؽ وم٢مذا ضم َّ ٤مده، يم٤من ًمف اؾمتٌ٘م٤مء إصؾ اًم٤ٌمىمل إمم وىمن٧م احلّمن٤مد: ٕٟمَّ

 اًمزرع، وًمٞمس ًمف اؾمتٞمٗم٤مء ُم٤م اؾمتخٚمػ وومرخ سمٕمد احلّم٤مد: ٕٟمف همػم ذًمؽ اًمزرع.

، اعمجٛمنننقع (5/248، اًمٌٞمننن٤من )(183-5/182(، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )3/46يٜمٔمنننر: إم )

(11/68) 

 ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م( 4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.( 5)

٤م[.]ذم ث: ( 6)  وأُمَّ

ًمٙمـ ًمق أراد قمٜمند أوان احلّمن٤مد دين٤مس احلٜمٓمن٦م ( : »...4/443ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمنرواين )(7)

ـْ إٓ سم٤مًمرو٤م...  ش.ُمثاًل ذم ُمٙم٤مهن٤م مل ُيَٛمٙمَّ
= 

حكمممي  ٔل المممر ع 

ٔ ٍقٗتمممممممممممممممممممممْ يف 

 األ  .
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رع قمروق، شمين سمن٤مٕرض، يمن٤مًم٘مٓمـ واًمن رة، يمن٤من قمنغم  :(1)خلامسا إذا يم٤من ًمٚمزَّ

وإن طمّمنننؾ ذم إرض طمٗمنننر، ومننن٤محلٙمؿ ذم  ،ٜمٝمننن٤مُمٟم٘مٚمٝمننن٤م، وشمٗمرينننغ إرض ] اًمٌننن٤مئع

 .(3)ره ذم ُم٠ًمًم٦م احلج٤مرةاًمتًقي٦م قمٚمٞمف قمغم ُم٤م ؾمٜم يم [وضمقب

ددادسا لس 
رع، ومنن٢من يمنن٤من ىَمِّمننٞمالً  :(4) ، مل يتًننٜمٌؾ سمٕمنند، (5)ًمننق سمنن٤مع إرض ُمننع اًمننزَّ

ذم  /هٓ يت٤مج إمم ذط اًم٘مٓمع ومٞمف: ٕٟمَّف شم٤مسمع ًمألرض قمغم ُم٤م ؾمنٜم يمرو]وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح 

 سمٞمع اًمِمجرة ُمع اًمثٛمرة.

                                                          

=
 وٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع ٟمص ُم٤م ىم٤مًمف اعمّمٜمػ.

، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم (5/247، اًمٌٞمن٤من )(9/21، ومتح اًمٕمزيز )(5/182يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

 (.4/443، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )(11/71، اعمجٛمقع )(3/542)

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .  (2)

ذم إرض شمٗمًنده٤م ومٕمنغم وم٢من يم٤من اًمزرع ممن٤م يٌ٘منك ًمنف أصنقل (: »...3/45ىم٤مل ذم إم )( 3)

 ش.ص٤مطم٥م اًمزرع ٟمزقمٝم٤م قمـ رب إرض...

وقمٜمنند وىمنن٧م احلّمنن٤مد ينن١مُمر سمنن٤مًم٘مٓمع واًمتٗمريننغ وقمٚمٞمننف شمًننقي٦م (:»9/21ىمنن٤مل ذم ومننتح اًمٕمزيننز )

إرض وىمٚمع اًمٕمروق اًمتل يي سم٘م٤مةه٤م سم٤مٕرض يمٕمروق اًم رة، واًم٘مٓمنـ شمِمنٌٞمٝم٤م سمنام إذا يمن٤من ذم اًمندار 

 ش.اًم٤ٌمئع وامٟمف وقمغم ضأُمتٕم٦م ٓ يتًع هل٤م سم٤مب اًمدار يٜم٘م

 اًمنزرع طمّمد وم٢مذا شمٕم٤ممم: اهلل رمحٝمؿ وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل(:» 11/75وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

ننف ٟم٘مٚمٝمنن٤م: يٚمزُمننف مل ،واًمِمننٕمػم احلٜمٓمنن٦م يم٠مصننقل سمنن٤مٕرض شمينن ٓ أصننقل ًمننف سم٘مننل ومنن٢من  قمننغم ٓ ضر ٕٟمَّ

 وٟم٘منؾ ٕرضا ُمنـ ٟم٘مٚمٝمن٤م ًمزُمنف ،واًم٘مٓمنـ اًمن رة يمٕمنروق سم٤مٕرض شمْمنر يم٤مٟم٧م وإن شمريمٝم٤م، ذم اعمِمؽمي

 إرض ذم طمّمنؾ ومن٢منْ  ٟم٘مٚمٝمن٤م ومن٢مذا ،إول واًمّمحٞمح ُمٓمٚم٘م٤ًم: اًمقضمقب إصح٤مب سمٕمض قمـ اًمروي٤مين

 ش.شمًقيتٝم٤م... ًمزُمف طمٗمر سمٜم٘مٚمٝم٤م

، (9/21اًمٕمزينز ) ، ومنتح(5/247، اًمٌٞمن٤من )(5/182، احل٤موي اًمٙمٌػم )(3/45يٜمٔمر: إم )

 (.2/97، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(75-11/69، اعمجٛمقع )(3/542روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )

 اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 4)

اًمَ٘مِّمٞمُؾ: ُم٤م اىمتٓمع ُمنـ اًمنزرع أظمين ًمٕمٚمنػ اًمندواب، وىمٞمنؾ: هنق اًمِمنٕمػم  نز أظمْمننر ( 5)

 ًمٕمٚمػ اًمدواب، ؾمٛمل ىمّمٞماًل ٕٟمَّف ي٘مّمؾ وهق رـم٥م.

، اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم (2/742، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط )(1/1248يٜمٔمنننر: اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )

 (.3/191، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/526)

حكي جمرب البماٟ    

 مممٜ قممم  ال ممأ  

املضمممماٚ  مممماأل    

 ٔ سٕٖٛ اسبفا.

حكممي  ٗمم  األ   

  ع.و  الر

 /ب12
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نن٤م إذا يمنن٤من سمٕمنند آؿمننتدادو سمٞمٕمننف وم٤مًمٕم٘منند  يمنن٤من اًمننزرع وطمننده ممنن٤م يّمننح ، ومنن٢منْ أُمَّ

 .[صحٞمح

ن٤م ذم ، وم٤مًمٕم٘مد ذم اًمزرع وم٤مؾمد ،وإن يم٤من اًمزرع مم٤م ٓ يّمح سمٞمٕمف قمغم ُم٤م ؾمٜم يمر وأُمَّ

 .(3)ٓ شمٗمرق، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ (2)إرض إن ىمٚمٜم٤م: اًمّمٗم٘م٦م

نف ُمنـ  ،ويم ًمؽ إذا ىمٚمٜم٤م: اًمّمٗم٘م٦م شمٗمرق و ٞمز اًمٕم٘مد ومٞمام يّمح اًمٕم٘مد ومٞمنف سمنام خَيُّمُّ

ًمٕم٘مند جمٝمنقل، ٓ يٛمٙمنـ شم٘مقيٛمنف، وهنل اًمًنٜم٤مسمؾ، طمتنك اًمثٛمـ، ٕنَّ ه٤مهٜم٤م ُم٤م ومًد ومٞمف ا

نن٤م إذا ىمٚمٜمنن٤م:  ٞمننز اًمٕم٘منند سمجٛمٞمننع اًمننثٛمـ، وم٤مًمٕم٘منند  ،إرض ُمننـ اًمننثَّٛمـ ٦ميٕمننرف طمّمنن وم٠مُمَّ

 .(4)صحٞمح، وًمٞمس سمٛم ه٥م

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (1)

اًمّمٗم٘م٦م هل: اًمٕم٘مند، وؾمنٛمل سمن ًمؽ ٕنَّ أطمندهؿ يمن٤من يينب ينده ذم يند صن٤مطمٌف قمٜمند ( 2)

 اًمٕم٘مد.

 (.1/133، اًمتٕمريٗم٤مت )(1/343) اعمٜمػم ، اعمّم٤ٌمح(1/517يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

ُم٤م  قز سمٞمٕمف وُم٤م ٓ  قز يم٠مْن يٌٞمع قمٌدًا وطمنرًا، أو  وُمٕمٜمك شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م: أن  ٛمع ذم اًمٌٞمع سملم

 ظمالا ومخرًا، أو ؿم٤مة وظمٜمزيرًا، ومٗمل صح٦م اًمٕم٘مد ىمقٓن:

 : شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م، ومٞمّمح اًمٌٞمع ومٞمام  قز، ويٌٓمؾ ذم همػمه، وه ا هق إفمٝمر.األول

 : ٓ شمٗمرق اًمّمٗم٘م٦م، ويٌٓمؾ اًمٌٞمع ومٞمٝمام.الثاين

وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اعمجٛمننقع  (3/426ونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )، وُمنن٤م سمٕمننده٤م، رو(5/144يٜمٔمننر: اًمٌٞمنن٤من )

 وُم٤م سمٕمده٤م. (9/284)

اًمٕم٘مد اًم٤ٌمـمؾ: هق ُم٤م اظمتؾ ريمٜمنف أو حمٚمنف، أو ُمن٤م ٓ يٙمنقن ُمنمنوقم٤ًم سم٠مصنٚمف، وٓسمقصنٗمف، ( 3)

وٓ يٗمٞمد اعمٚمؽ، يم٠من يٙمقن أطمد اًمٕم٤مىمديـ وم٤مىمندًا ًمألهٚمٞمن٦م، أو أن شمٙمنقن اًمّمنٞمٖم٦م همنػم ؾمنٚمٞمٛم٦م، أو سمٙمنقن 

ًمٕم٘مد اًمنمقمل، يمٌٞمع ُم٤م ًمنٞمس سمنامل، أو ُمن٤م ًمنٞمس ُمت٘مقُمن٤ًم، يمن٤مخلٛمر واخلٜمزينر حمؾ اًمٕم٘مد همػم ىم٤مسمؾ حلٙمؿ ا

 واًمًٛمؽ ذم اعم٤مء، ويمٌٞمع اعمٕمدوم.

، (4/3154، اًمٗم٘منف اإلؾمنالُمل وأدًمتنف )(1/74يٜمٔمر: احلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗمن٤مت اًمدىمٞم٘من٦م )

 (.1/113اًمٗم٘مٝم٤مء )ُمٕمجؿ ًمٖم٦م  ،(1/352ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م )

  ه اعم٠ًمًم٦م ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم:ظمالص٦م ه( 4)

 إذا ذط دظمقل اًمزرع ذم اًمٌٞمع، ومال خيٚمق طم٤مل اًمزرع ُمـ أطمد أُمريـ:

= 
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لثَّاونةا

(1)
: 

 إذا يم٤من ذم إرض زرع، يّمد ُمرة سمٕمد ُمنرة، يمن٤مًمٌ٘مقل، وم٤مًمٕم٘مند صنحٞمح ىمنقًٓ  

 .واطمداً 

                                                          

=
إذا يم٤من اًمزرع سم٘مالً، أو ىمّمٞمالً، ومل يٌٚمغ أوان احلّم٤مد، ومٞمّمح اًمٌٞمع ذم إرض واًمنزرع، وٓ -أ

يٌند صنالطمٝم٤م إذا يٚمزم ذم اًمزرع ذط اًم٘مٓمع: ٕٟمَّف دظمؾ ذم اًمٕم٘مد شمٌٕم٤ًم ًمألرض وصن٤مر يمن٤مًمثٛمرة اًمتنل مل 

 سمٞمٕم٧م ُمع ٟمخٚمٝم٤م.

 إذا يم٤من اًمزرع ىمد اؿمتد وسمٚمغ طم٤مل احلّم٤مد، ومٝمق قمغم ضسملم:-ب

نف عمن٤م ضمن٤مز أحدمها : أن يٙمقن ُُمَِم٤مَهد احل٥م، يم٤مًمِمنٕمػم ومن٤مًمٌٞمع صنحٞمح ذم إرض واًمنزرع: ٕٟمَّ

 سمٞمٕمف ُمٜمٗمردًا وم٠مومم أْن  قز سمٞمٕمف شمٌٕم٤ًم.

واًمٕمندس، ومٗمنل سمٞمٕمنف ًمنق يمن٤من ُمٜمٗمنردًا، : أن يٙمقن اًمزرع همنػم ُمِمن٤مهد احلن٥م، يم٤محلٜمٓمن٦م والثاين

 ىمقٓن:

 ومٕمغم ه ا سمٞمٕمف ُمع إرض أومم أْن  قز. ،:  قزأحدمها

 ومٕمغم ه ا ذم ضمقاز سمٞمٕمف شمٌٕم٤ًم ًمألرض، وضمٝم٤من: ،: سمٞمٕمف ٓ  قزوالثاين

أطمدحم٤م:  قز يمن٠مؾم٤مس اًمٌٜم٤مء، وًمٌـ اًميع، ٕنَّ ُم٤م يم٤من ذم اًمٌٞمع شمٌٕم٤ًم ًمٖمػمه ضم٤مز ُمع وم٘مد رةيتف 

 دره.وضمٝم٤مًم٦م ىم

نف وإن يمن٤من شمٌٕمن٤ًم ًمٖمنػمه، ومٝمنق ُم٘مّمنقد ذم ٟمٗمًنف سمخنالف قواًم ضمف اًمث٤مين: أن اًمٌٞمع ومٞمف سم٤مـمؾ: ٕٟمَّ

 إؾم٤مس واًمٚمٌـ.

 ذم ىمنقٓن إرض ذم سمٓمالٟمنف ومٗمل ،اًمزرع ذم اًمٌٞمع سمٓمؾ إذا(:» 5/183ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌػم )

 .اًمّمٗم٘م٦م شمٗمريؼ

 ُمنـ اعمجٝمنقل اًمنزرع ىم٤مسمنؾ ُمن٤م ٦مسمحّمن ًمٚمجٝمؾ واطمداً  ىمقًٓ  إرض ذم أسمٓمٚمف ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ

 ش.اًمّمٗم٘م٦م شمٗمريؼ شمٕمٚمٞمؾ ذم أصح٤مسمٜم٤م اظمتالف ُمـ وه ا اًمثٛمـ،

، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (1/93(، اًمتٜمٌٞمنننف ذم اًمٗم٘منننف اًمِمننن٤مومٕمل )5/183يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

 ، أؾمنٜمك(11/72، وُم٤م سمٕمده٤م، اعمجٛمنقع )(3/562، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(5/248، اًمٌٞم٤من )(5/132)

 (.1/197)اًمقه٤مج  ، اًمناج(3/31، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(126-2/125اعمٓم٤مًم٥م )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

حكممي  ٗمم  األ   

الممممممم   ّٗممممممما ز ع  

حيصمم  ومماٚ   مم    

ومممماٚ ٔملممممَ ٖكممممُٕ   

 الر ع.
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ومٚمنف اًمٗمنروع واًمٕمنروق اًمتنل ذم  ،د ذـمنف اعمِمنؽميوأُم٤م طمٙمنؿ اًمنزرع إْن يمن٤من ىمن

وإْن أـمٚمؼ اًمٕم٘مند، وم٤مٕصنقل اًمث٤مسمتن٦م ذم إرض، هنؾ شمندظمؾ ذم اًمٕم٘مند أم ٓ؟  ،إرض

 .(2)إسمٜمٞم٦م، وىمد ذيمرٟم٤مه (1)[و طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ ]إؿمج٤مر

٤م اًمٗمروع، وم٢مْن يم٤مٟمن٧م جمنزوزة وأُمَّ
]ومنال شمٌ٘منك ًمٚمٌن٤مئع، واًمن ي يٜمٌن٧م  ذم اًمقىمن٧م،  

 .يٙمقن ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمٛمِمؽمي

، سمخنالف اًمٌن٤مئعيٌ٘مك قمغم ُمٚمنؽ  (4) وم٤مًمٔم٤مهر ]ُمٜمٝم٤م[  (3) وأُم٤م إن مل شمٙمـ جمزوزة [

: اًمٌ٘مؾ ٓ ينراد ًمٚمندوام، وهنق ٟمنامء  اًمِمجر، يدظمؾ ذم اًمٕم٘مد قمروىمف وومروقمف، واًمٗمرق أنَّ

 فم٤مهر، ومّم٤مر يم٤مًمثٛمرة اعم١مسمرة.

جرة شمراد ًمٚمدوام واًمت٠مسمٞمد،  ٤م اًمِمَّ  (6)[وصن٤مر]ومرقمٝمن٤م وأصنٚمٝم٤م،  [وم٤مؾمنتقى]وأُمَّ

 .(7)اجلٛمٞمع ًمٚمٛمِمؽمي

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ : ث.( 1)

ذيمر اعمّمٜمػ ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمنـ هن ا اًمٗمّمنؾ طمٙمنؿ دظمنقل إؿمنج٤مر وإسمٜمٞمن٦م ذم سمٞمنع ( 2)

 إرض.

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.( 3)

 [.ذم م: ]أهن٤م (4)

 .[وم٤مؿمؽمى]ذم ث:  (5)

 ذم ث: ]ويم٤من[.( 6)

 إليْم٤مح ه ه اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:( 7)

إذا سم٤مع أرو٤ًم ُمزروقم٦م سمزرع ًمف صمٛمرة سمٕمد صمٛمنرة، يم٤مًمٌٜمٗمًن٩م، واًمٜمنرضمس، واًمٌٓمنٞم ، واخلٞمن٤مر، -أ

واًمٙمرؾمػ احلج٤مزي، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، وم٢منَّ أـمٚمؼ، ومٕمغم ىمقًملم يمام ذم دظمقل إؿمج٤مر، وإسمٜمٞمن٦م ذم سمٞمنع 

 إرض:

أٟمف يٙمقن ذم طمٙمؿ اًمِمجر ومٞمٙمقن ًمٚمٌن٤مئع ُمنـ صمٛمرشمنف ُمن٤م ىمند فمٝمنر، وًمٚمٛمِمنؽمي إصنؾ  :األول

 اًم٤ٌمىمل وُم٤م ئمٝمر: ٕنَّ صمٛمرشمف ٓ شمقضمد دومٕم٦م، ومّم٤مر سم٤مًمِمجر أؿمٌف، وه ا هق اعمِمٝمقر.

 : أٟمف يٙمقن ذم طمٙمؿ اًمزرع، ومٞمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع أصٚمف وصمٛمره.الثاين

وًمٙمٜمننف  ننزُّ ُمننرة سمٕمنند أظمننرى، إذا سمنن٤مع أرونن٤ًم ُمزروقمنن٦م سمننزرع ًمننٞمس ًمننف صمٛمننرة سمٕمنند صمٛمننرة،  -ب

 يم٤مًمًداب واًمٙمراث، واًمٜمٕمٜم٤مع، واهلٜمدسم٤مء، واًم٘مّم٥م، وٟمحقه.
= 
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 فروع ث ثة:

سمجزهن٤م ذم احلن٤مل، ؾمنقاء سمٚمنغ  اًمٌن٤مئعزوزًا، يٓم٤مًم٥م : إذا مل يٙمـ اًمزرع جم(1)أحدها

 أوان اجلزع أو مل يٌٚمغ، سمخالف اًمزرع اًم ي يّمد ُمرة.]

 :وجهنيُمـ  قرٗمواًم

اًمنزرع دظمنؾ ذم ُمٚمنؽ اعمِمنؽمي،  (4) [زَّ وإن مل ُ َن](3)(2)[: أن أصنقل هن اأحدمها

 ي٤مدة حتّمؾ ُمـ إصقل، ومال يٚمزُمف سمدل ُمٚمٙمف. واًمز

نف ًمنٞمس ُمنـ اًمشمنقمروىمنف ٓ  ،٠مُم٤م اًم ي يّمد ُمنرةوم ٤مسمتن٤مت ذم ثدظمؾ ذم اًمٕم٘مند: ٕٟمَّ

 ٙمقن ُمـ ُمٚمٙمف.شمإرض، واًمزي٤مدة ٓ 

                                                          

=
٤م فم٤مهرة ذم احل٤مل ٓ شمراد ًمٚمٌ٘م٤مء، ومٚمنؿ شمندظمؾ ذم  وم٤مجلزة اًمٔم٤مهرة ًمٚم٤ٌمئع، ٓ ظمالف ذم ذًمؽ: ٕهنَّ

 اًمٌٞمع إٓ سم٤مًمنمط، يم٤مًمثٛمرة اعم١مسمرة.

اًمنن ي ذم إؿمننج٤مر، وقمننـ  وذم دظمننقل أصننقهل٤م اًمٙم٤مُمٜمنن٦م ذم إرض ذم سمٞمننع إرض اخلننالف

 اجلقيٜمل اًم٘مٓمع سم٤مًمدظمقل.

 وم٘مند اجلَنّز، سمٕمند خُمْٚمِٗمن٦مٌ  ًمٌ٘منقلٍ  أصنقٌل  وومٞمٝم٤م أرو٤ًم، سم٤مع وًمق(:» 5/132ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

ن٤م إرض: شمًنٛمٞم٦م ُمٓمٚمنؼ حتن٧م شمدظمؾ إصقل شمٚمؽ سم٠منَّ  ؿمٞمخل ىمٓمع  خم٤مًمٗمن٦م وهنل اًمثقاسمن٧م، ُمنـ وم٢مهنَّ

ه٤م ضمٝم٦م ُمـ وإؿمج٤مر: ًمألسمٜمٞم٦م  صم٤مسمتن٦م اًمٌ٘منقل وأصنقل صنٗمتٝم٤م، ذم إرَض  وُمٗم٤مرىمتٝمن٤م رهن٤م،وفمٝمق سمندوع

 ش.إرض أضمزاء ُمـ ويم٠مهن٤م يم٤مُمٜم٦م،

، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م (2/43، اعمٝم ب )(5/184وُم٤م سمٕمده٤م، احل٤موي اًمٙمٌػم ) (3/45يٜمٔمر: إم )

، اعمجٛمننقع (3/542، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(22-9/21اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(5/246، اًمٌٞمنن٤من )(5/132)

، اًمًننننراج اًمقهننن٤مج (3/29)ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج  ،(٤2/97م، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )وُمننن٤م سمٕمنننده (11/57)

(1/196.) 

 أي: اًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 .ثُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ  (2)

أن أصقل ه ا: أي أصقل اًمزرع اًم ي يّمد ُمرة سمٕمد ُمرة، وإْن مل ي٘مٓمنع يندظمؾ ذم ُمٚمنؽ ( 3)

 اعمِمؽمي.

 .مُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ( 4)

و ٝ جمرب البماٟ    

 مممٜ قطمم  الممر ع   

المم ٙ ٖؤ مم  ومماٚ  

     أ اٝ.
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ذم اًمت٠مظمر همنرض صنحٞمح، إذا ٓ يٜمتٗمنع سمنف ىمٌنؾ اًمتًنٜمٌؾ،  (2): أن هٜم٤مك(1)اآلخر

ننف يّمنٚمح ذم احلنن٤مل عمنن٤م ٓ همننرض ذم اًمتَّنن٠مظمػم إٓ طمّمنقل ا (3)وه٤مهٜمن٤م  (4) [ٓ]ًمزينن٤مدة: ٕٟمَّ

 ./(5)احل٤مل صم٤مينيّمٚمح ًمف ذم 

رع اًم ي يّمد ُمرة واًمنزرع اًمن ي يّمند ُمنرة  (1) أظمر: أي اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ اًمٗمرق سملم اًمزَّ

 سمٕمد ُمرة.

 هٜم٤مك: أي ذم اًمزرع اًم ي يّمد ُمرة واطمدة.( 2)

 وه٤مهٜم٤م: أي: ذم اًمزرع اًم ي يّمد ُمرة سمٕمد ُمرة.( 3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 4)

ثر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم إضم٤ٌمر اًم٤ٌمئع قمغم ىمٓمع اًمٔمن٤مهرُمـ اًمنزرع اًمن ي يّمند ُمنرة ذه٥م أيم( 5)

يزيند ومٞمخنتٚمط اعمٌٞمنع سمٖمنػم اعمٌٞمنع، وذًمنؽ قمنغم  فسمٕمد ُمرة إْن مل يٙمـ جمزوزًا، وٓ يٜمتٔمر شمٜم٤مهل ضم اذه: ٕٟم

 اًم٘مقل اًمراضمح سمدظمقل أصقهل٤م ذم اًمٌٞمع.

 ومٞمنف ين يمر ومل اًمراومٕمنل شمٌٕمنفىم٤مل سم ًمؽ صن٤مطم٥م اًمتٝمن ي٥م، و(:»...11/59ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 اًمٌن٤مئع أن طمًنلم واًم٘من٤م  ،واعمتنقزم ،اًمٓمٞمن٥م أسمنق واًم٘من٤م  ،طم٤مُمند أسمنق اًمِمنٞم  ذيمنره واًم ي ظمالوم٤ًم،

 إمم يننن١مدي شمريمٝمننن٤م ٕنَّ  اجلننن اذ: أوان شمٌٚمنننغ طمتنننك يؽميمٝمننن٤م أنْ  ًمنننف وًمنننٞمس احلننن٤مل، سمجننن ه٤م ذم يٓم٤مًمننن٥م

 ش.آظمتالط...

 ذم اعم٠ًمًم٦م: (، وضمٝملم5/184وطمٙمك اعم٤موردي ذم احل٤موي اًمٙمٌػم )

: ُم٤م ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمنف وأٟمنف ٓ يٜمتٔمنر سمنف يمنامل ضمن اذه: سمنؾ ٓطمنؼ ًمٚمٌن٤مئع إٓ ومنٞمام يمن٤من أحدمها

 وسمف ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اعمروزي وي١مُمر سمج اذه، وإن مل يًتٙمٛمؾ. ،فم٤مهرًا وىم٧م اًمٕم٘مد

ع واًمث٤مين: يٜمتٔمر سم٤مًمزرع شمٜم٤مهل ضمن اذه، وٓ  نؼم اًمٌن٤مئع قمنغم ىمٓمٕمنف ذم احلن٤مل، ىمٞم٤مؾمن٤ًم قمنغم اًمنزر

 اًم ي ي١مظم  دومٕم٦م واطمدة، وم٢مٟمَّف ٓ  ؼم قمغم ىمٓمٕم٦م.

 وٟمقىمش ه ا سم٠مٟمَّف يٗم٤مرق اًمزرع اًم ي ي١مظم ُمرة سمٕمد ُمرة ُمـ وضمٝملم، ذيمرحم٤م اعمّمٜمػ:

 أطمدحم٤م: أن ُم٤م يّمد ُمرة قمروىمف ٓ شمدظمؾ. واًمث٤مين: أنَّ ذم شم٠مظمػم ىمٓمٕمف همرض صحٞمح.

، اًمٌٞمنننن٤من (5/149، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(5/184، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(3/46يٜمٔمننننر: إم )

(، وُمن٤م سمٕمنده٤م، 11/59، اعمجٛمنقع )(3/542، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/22، ومتح اًمٕمزينز )(5/146)

 .(3/29)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (2/97أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 /أ11
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د ُمٚمنؽ ئنزُم٤من يزداد ومٞمنف اًمنزرع، وم٤مًمزا (2) [ُمْمنك]، طمتك فر ىمٓمٕمظمَّ ًمق أَ  :(1)لثاينا

 اعمِمؽمي، وىمد اظمتٚمط سم٤مًم٤ٌمىمل قمغم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع.

ى، واحلٙمؿ ومٞمف يم٤محلٙمؿ ومٞمام ًمق سم٤مع ؿمجرة شمثٛمر ُمرة سمٕمد ُمرة، ومحدصم٧م صمٛمرة أظمنر

 .(4()3)وىمد ُمرت اعم٠ًمًم٦م

 (7) [ويمنن ا َأهْمَّمنن٤منُ  ،يمننؾ ؾمننٜم٦م] (6)ضمننرت اًمٕمنن٤مدة سم٘مٓمننع اًم٘مّمنن٥م :(5)لثالددثا

 .(8)اخِلاَلف

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. :أي( 1)

 ذم ث: ]يٜم٘ميض[.( 2)

سمٕمد اًمٌٞمنع ضمنرى ذيمرهن٤م ذم اعمًن٠مًم٦م اًم٤ًمدؾمن٦م ُمنـ  ُم٠ًمًم٦م اظمتالط اًمثٛمرة احل٤مدصم٦م سم٤مخل٤مرضم٦م( 3)

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ ه ا اًم٤ٌمب، وذيمرٟم٤م ذم ذطمٝم٤م سم٠من ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م ىمقٓن:

: أن اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ، ٓظمتالط اعمٌٞمع سمٖمػمه، واًمث٤مين: ضمن٤مئز إن ؾمنٛمح أطمند اًمٌن٤مئٕملم ًممظمنر، األول

 (.141وإٓ ومً  اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام، ومػمضمع إمم ذًمؽ ذم ص )

، اعمٝمنن ب (5/173، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(8/177، خمتٍمنن اعمننزين )(3/46م )يٜمٔمننر: إ( 4)

، 9/116اًمٕمزينز ) ، ومنتح(5/262، اًمٌٞم٤من )(3/192، اًمقؾمٞمط )(5/122، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/46)

 (.3/46وُم٤م سمٕمده٤م،  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (11/125، اعمجٛمقع )(3/568، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(117

 ٠مًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.أي: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعمً( 5)

اًمَ٘مَّم٥ُم: هق يمؾ ٟم٤ٌمت يٙمنقن ؾمن٤مىمف أٟم٤مسمٞمن٥م ويمٕمقسمن٤ًم، وُمٜمنف: ىمّمن٥م اًمًنٙمر، واًم٘مّمن٥م: ( 6)

 ٟم٤ٌمت ُم٤مئل ُمـ اًمٗمّمٞمٚم٦م اًمٜمجٞمٚمٞم٦م، ًمف ؾمقق ـمقال يٜمٛمق طمقل إهن٤مر، وىمد يزرع.

، (2/737، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(1/125، اًم٘من٤مُمقس اعمحنٞمط )(4/38يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمنروس )

 (.2/524اعمٜمػم )اعمّم٤ٌمح 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 7)

 اخِلاَلف: صٜمػ ُمـ اًمّمٗمّم٤مف، وهق ؿمجر يٜم٧ٌم سم٠مرِض اًمٕمرب يمثػمًا، وأصٜم٤مومف يمثػمة. ( 8)

 يمثػمة. 

، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط (1/828، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط )(23/269يٜمٔمنننر: شمننن٤مج اًمٕمنننروس )

 (.1/178، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(1/521)

حكممممممممممي  مممممممممم    

الباٟ  قط  ز  مْ  

  از ا  الر ع.
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، ومنن٤محلٙمؿ ومٞمٝمنن٤م قمننغم ُمنن٤م [ومنن٢مذا سمنن٤مع أرونن٤ًم وومٞمٝمنن٤م ىمّمنن٥م وأؿمننج٤مر اخِلنناَلف]

نف يٗمن٤مرق اًمنزرع ذم رء، وهنق (2)ذيمرٟم٤م ، ومٞمدظمؾ قمروىمٝمن٤م ذم اًمٕم٘مند دون اًمٔمن٤مهر، إٓ أٟمَّ

إذا يم٤من اًمٔمن٤مهر ُمنـ اًم٘مّمن٥م ممن٤م ٓ يٛمٙمنـ آٟمتٗمن٤مع سمنف، إذا ىمٓمنع ذم احلن٤مل، ٓ  (3) ]أٟمف[

 .(5()4) [يم٤مًمثامر قمغم اًمِمجرة]يٙمٚمػ اًم٘مٓمع، طمتك يٌٚمغ طمدا يّمٚمح ًمالٟمتٗم٤مع، 

لتَّاشعةا
(6)

: 

إذا يم٤من ذم إرض سم ر، وم٠مراد سمٞمع إرض، وم٢من يم٤من ه ا سم ر زرع، يّمند ُمنرة  

يراد ًمٚمٌ٘م٤مء واًمدوام، ومٝمنق يمٕمروىمنف سمٕمند  (7) :]ٕن ه ا[سمٕمد ُمرة، ومٞمدظمؾ ذم إـمالق اًمٌٞمع

 اًمث٤ٌمت، وًمق سم٤مع إرض ُمٕمف، يم٤من شم٠ميمٞمدًا. 

 ضم٤مز، وص٤مر يمام ًمق سم٤مع إرض دون اًمِمجر. (8) وإن سم٤مع إرض ]دوٟمف[

نف ُمنقدع ذم  ٤م إذا يم٤من سم ر زرع يّمد ُمرة، وم٢مْن أـمٚمؼ اًمٕم٘مد مل يندظمؾ ومٞمنف: ٕٟمَّ وأُمَّ

 .(9) [ًمٌ٘م٤مء، وإْن ذط اًمٌ ر ُمع إرضٓ يراد ًمٚمدوام وا]إرض 

 ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ٓ يّمح.

 : ث . ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ (1)

 أؿم٤مر اعمّمٜمػ إمم ذًمؽ ذم صدر اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ.( 2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 3)

 ذم ث: ]يم٤مًمثٛمر قمغم اًمِمجر[.( 4)

إذا سمنن٤مع أرونن٤ًم ومٞمٝمنن٤م ىمّمنن٥م أو ظِمنناَلف، ومنن٤مًمٕمروق وإصننقل شمنندظمؾ ذم اًمٕم٘منند، وشمٙمننقن ( 5)

غم ىمٓمٕمف ىمٌؾ أواٟمنف إٓ أْن يٙمنقن ُمن٤م فمٝمنر ىمندرًا ًمٚمٛمِمؽمي، واًمٔم٤مهر ٓ يدظمؾ ويٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئع، وٓ  ؼم قم

 يٜمتٗمع سمف.

، ومنتح اًمٕمزينز (5/246، اًمٌٞمن٤من )(5/132(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )5/184يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، (2/97، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(62-11/61، اعمجٛمننقع )(3/542، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(9/21-22)

 (.3/97هن٤مي٦م اعمحت٤مج )

 ؾ اًمث٤مًم٨م.اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّم( 6)

 ذم ث : ]ٕٟمف[.( 7)

 ف ذيمر سمٞمع اًمٌ ر ُمع إرض ىمٌٚمٝم٤م.، وُم٤م شمؿ اصم٤ٌمشمف هق اًمّمقاب، ٕٟمَّ ذم م: ]ُمٕمف[ (8)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .( 9)

و ٝ  ب ٗٛ البم    

 ل    يف البٗ .
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ىمنن٤مل ذم  الشددافعي  : ٕنَّ [اًمٕم٘منند]أصننح٤مسمٜم٤م ُمننـ ىمنن٤مل: يّمننح  (1) [وُمننـ]

رع »ٚمٞمس: ٗميمت٤مب اًمت ًمن ي مل خينرج هنق اوًمق سم٤مع أرو٤ًم ُمع زرع، ظمنرج أو مل خينرج ومن٤مًمزَّ

 .(3)شاًمٌ ر

 ، يم٤محلٛمؾ ذم اًمٌٓمـ.ووضمٝمف أٟمَّف شم٤مسمع واجلٝمؾ سمف ٓ يٗمًد اًمٕم٘مد

ذم إرض إٓ قمنغم  (4) [ويم ا]واًمّمحٞمح أنَّ اًمٕم٘مد ذم اًمٌ ر سم٤مـمؾ: ٕٟمف جمٝمقل، 

وإذا  ،أضم٤مز اًمٕم٘مد  ٞمز سمجٛمٞمع اًمثٛمـ، ومٞمّمح ذم إرض (5) ىمقًمٜم٤م: اًمّمٗم٘م٦م شمٗمرق، ]وم٢مذا[

 .(7)اًمثٛمـ (6) [يٚمزُمف يمؾوإذا أضم٤مز ]

 ذم ث: ]ومٛمـ[.( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 (.3/224ذم يمت٤مب اًمتٗمٚمٞمس ذم إم ) يٜمٔمر: ٟمص اًمِم٤مومٕمل( 3)

 : ]ويم ًمؽ[.ذم ث( 4)

 ذم ث : ]وأُم٤م إذا[.( 5)

 ذم ث : ] ٞمز سمٙمؾ[.( 6)

 إليْم٤مح ذًمؽ ٟم٘مقل: ( 7)

 إذا اؿمؽمى أرو٤ًم ُمٌ ورة، وأـمٚمؼ اًمٌٞمع:

وم٢من يم٤من اًمٌن ر ممن٤م يٌ٘منك أصنٚمف، يمن٤مًمٌ٘مقل، وٟمنقى اًمٜمخٞمنؾ وٟمحقهن٤م، ومٞمندظمؾ اًمٌن ر ذم سمٞمنع  -

 إرض: ٕٟمف سم ر ومٞمٝم٤م ًمٚمٌ٘م٤مء، ٓ ًمٚمٜم٘مؾ واًمتحقيؾ.

زرع ٓ صم٤ٌمت ًمٜم٤ٌمشمف، وي١مظم  دومٕمن٦م واطمندة، يمٌن ر احلٜمٓمن٦م، واًمِمنٕمػم، واًمن رة،  وإن يم٤من سم ر -

صح اًمٌٞمع ذم إرض، ومل يدظمؾ اًمٌن ر ذم اًمٌٞمنع: ٕٟمنف ُمنقدع ذم إرض ينراد ًمٚمٜم٘منؾ واًمتحقينؾ، ومٝمنق 

 يم٤مًمزرع.

 وأُم٤م إن سم٤مقمف إرض ُمع اًمٌ ر، ومٗمٞمف وضمٝم٤من: -

 ٟمَّف جمٝمقل.أطمدحم٤م: وهق اعم ه٥م، أنَّ اًمٌٞمع ذم اًمٌ ر سم٤مـمؾ، ٕ

 وقمٚمٞمف: إن ىمٚمٜم٤م: إنَّ اًمّمٗم٘م٦م ٓ شمٗمرق، سمٓمؾ.

 ي٠مظم  إرض سمحّمتٝم٤م ُمـ اًمثٛمـ، سمٓمؾ اًمٌٞمع ذم إرض أيْم٤ًم.وأو ىمٚمٜم٤م: شمٗمرق، 

وإن ىمٚمٜم٤م: ي٠مظم  إرض سمجٛمٞمنع اًمنثٛمـ، صنحَّ اًمٌٞمنع ومٞمٝمن٤م، وصمٌن٧م ًمنف اخلٞمن٤مر ومٞمٝمن٤م، ًمتٗمنرق 

 اًمّمٗم٘م٦م.

  اًمٌ ر شمٌٕم٤ًم ًمٌٞمع إرض.واًمث٤مين: ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ ىم٤مل: يّمح اًمٌٞمع ذم
= 
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 فروع ث ثة:

نف : ًمق سم٤مع اًمٌ ر وطمده، وم٤مًمٕم٘مد سم(1)أحداا  ٤مـمؾ: ٕٟمَّنف جمٝمنقل اًم٘مندر، وأيْمن٤ًم وم٢مٟمَّ

 .(2)همػم ُم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمف ًمتٕم ر إظمراضمف قمـ إرض

، ومٚمنف اخلٞمن٤مر: ٕن اًمٌن ر اً سمن٠من ذم إرض سمن ر/: إذا مل يٙمـ اعمِمؽمي قم٤معم٤م(3)الثاين

: أٟمن٤م أظمنرج اًمٌن ر اًمٌن٤مئعه ذم إرض شمٕمٓمٞمؾ ُمٜمٗمٕم٦م إرض قمٚمٞمف، ومٚمق ىم٤مل ةيتْمٛمـ سم٘م٤م

ٚمؿ ًمنؽ إرض، وأُمٙمٜمنف ذًمنؽ قمنغم وضمنف ٓ يٗمنقت قمٚمٞمنف ُمٜمٗمٕمن٦م ًنشمُمـ إرض طمتك 

 .(5)ظمٞم٤مره (4) [ؾم٘مطإرض ]

                                                          

=
اعمٓمٚمنن٥م  ، هن٤مينن٦م(2/43، اعمٝمنن ب)(185-5/184، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/45يٜمٔمننر: إم )

، اعمجٛمننقع (3/541، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(23-9/22(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/249، اًمٌٞمنن٤من )(5/132)

هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج ، (3/31(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )2/126(وُمننن٤م سمٕمنننده٤م، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )11/72)

(4/126.) 

 أي: اًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

، ومننتح اًمٕمزيننز (5/132، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/43، اعمٝمنن ب )(6/282يٜمٔمننر: احلنن٤موي )( 2)

 (.3/31، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(11/74، اعمجٛمقع )(3/562، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(9/58)

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.أي اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ( 3)

ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ووع اًم٤ٌمطم٨م، وهق ؾم٤مىمط ُمـ م،  وذم ث: ]سمدون[: وُم٤م شمنؿ اصم٤ٌمشمنف  (4)

 هق  اًمّمقاب يمام هق ُمٗمٝمقم ُمـ ؾمٞم٤مق اًمٙمالم.

ن٤م ُمٌن ورة، صمٌن٧م ًمنف اخلٞمن٤مر(: »...5/249ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )( 5) ٕنَّ ذم سم٘م٤مئنف ذم : وإن مل يٕمٚمؿ أهنَّ

٤مئع: أٟم٤م )ظم  ه ا اًمٌ ر، وأُمٙمٜمف ذًمؽ ذم زُم٤من ٓ يْمنر سمٛمٜمن٤مومع إرض مل أروف ضرًا قمٚمٞمف، وإْن ىم٤مل اًمٌ

 ش.يٙمـ ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر

وًمٚمٛمِمؽمي اخلٞمن٤مر إن يمن٤من ضمن٤مهاًل سمنف، ومن٢من شمريمنف (: »...9/22ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز : )

 ش.اًم٤ٌمئع ًمف ؾم٘مط ظمٞم٤مره، وقمٚمٞمف اًم٘مٌقل، وًمق ىم٤مل: )ظم ه وأومرغ إرض ؾم٘مط ظمٞم٤مره أيْم٤ًم...

، اًمٌٞمنننن٤من (5/132، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(5/184)اًمٙمٌننننػم، احلنننن٤موي (3/45)يٜمٔمننننر: إم 

، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (11/73، اعمجٛمقع )(3/541، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(9/22، ومتح اًمٕمزيز )(5/249)

 (.3/32، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/97-98)

حكمممي  ٗممم  البممم    

  ُٔ األ  .

حكمممممممممممي  بمممممممممممٕ  

ٙ اشبٗما  لمىشمم  

  ا مل ٖ مممممي  مممم ُ 

 يف األ      .

 /ب11
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 : أٟم٤م أشمرك اًمٌ ر ًمؽ، وٓ أـم٤مًمٌؽ سم٤مًمزرع. اًم٤ٌمئع: ًمق ىم٤مل (1)الثالث

، ويٚمزُمف ىمٌقًمف: ٕنَّ ومٞمنف همرون٤ًم، (2)ذيمر ذم إم أٟمَّف يً٘مط ظمٞم٤مره: ٕٟمف زاده ظمػماً 

 .(3)وهق أن ٓ يرومع اًمٕم٘مد

لعاشرةا
(4)

: 

إذا سم٤مع سمٞمتن٤ًم ُمَٕمٞمَّٜمن٤ًم ُمنـ دار، ومن٢مْن يمن٤من اًمٌٞمن٧م ينكم اًمِمن٤مرع، أو ُمٚمٙمن٤ًم ًمٚمٛمِمنؽمي،  

 ، اؾمتحؼ ذًمؽ.اًم٤ٌمئع٤مًمٕم٘مد صحٞمح، صمؿ إن ذط أن يٙمقن ـمري٘مف ُمـ دار وم

وإن ذط أن يٙمنقن اًمٓمريننؼ ُمنـ اًمِمنن٤مرع، أو ُمنـ ُمٚمننؽ اعمِمنؽمي، مل  ننز ًمننف أن 

وإن أـمٚمنؼ اًمٕم٘مند،  ،طمٞمن٨م ذط ـمري٘منف سمؾ يٗمتح ًمف سم٤مسم٤م ُمـ اًم٤ٌمئعُمٚمؽ ] (5) [يًتٓمرق]

 :وجهان (7) [ومٞمف] ،[ومٛمـ أيـ يًتٓمرق

 (8)وىمن٧م اًمٕم٘مند، ]ومل[ اًمٌن٤مئع: ٕنَّ ـمرينؼ اًمٌٞمن٧م ذم دار اًمٌن٤مئع: ُمنـ دار أحدمها

 يقضمد ذط، يقضم٥م شمٕمٞملم ذًمؽ ومٞمؽميمف قمغم ُم٤م يم٤من.

اًمٕمن٤مدة، : ٕٟمن٤م ٟمٕمٚمنؿ سمحٙمنؿ اًمٌن٤مئع: يٗمتح ًمف سم٤مسم٤ًم، وًمٞمس ًمف أن يًتٓمرق ُمٚمؽ والثاين

ٛمٚمؽ اعمِمؽمي، ٓ يرى سمن٠مْن شمٙمنقن داره سماره، ُمتّمالً، سمِم٤مرع أو د (9) []ُمـ أن ُمـ يٌٞمع سمٞمت٤مً 

 ذم اًمٕم٤مدة، ومحٛمؾ إـمالق اًمٕم٘مد قمغم اعمٕمٝمقد. داره ـمري٘م٤ًم، سمؾ يًتحدث ًمف ـمري٘م٤مً 

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م .( 1)

إٓ أن يِمنن٤مء اًمٌنن٤مئع أن يًننٚمؿ اًمننزرع (:»...3/45ذم إم ) لىمنن٤مل اإلُمنن٤مم اًمِمنن٤مومٕم( 2)

نف  ًمٚمٛمِمؽمي أو ي٘مٚمٕمف قمٜمف، ويٙمقن ىمٚمٕمف همػم ُمي سم٤مٕرض وم٢مْن ؿم٤مء ذًمؽ مل يٙمنـ ًمٚمٛمِمنؽمي ظمٞمن٤مر: ٕٟمَّ

 وىم٤مل: احل٥م: أي: اًمٌ ر يم٤مًمزرع.، شىمد زيد ظمػماً 

 .يٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 3)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 4)

 ذم ث: ]يِمؽمط[.( 5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (6)

 ذم ث: ]وومٞمف[.( 7)

 ذم م: ]وإن مل[.( 8)

 ذم ث: ]ذم[.( 9)

حكممممممممي سممممممممقٕط  

 ٗمما  املشمم ٙ   ا 

 اك الباٟ  البم    

 لْ.

حكي وَ  اع  ٗتمّا  

 ممممممممممم َٖ ٖكمممممممممممُٕ  

 طاٖقْ.
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ًمننف  (1) [عإن ]ذ ،وم٠مُمنن٤م إن مل يٙمننـ اًمٌٞمنن٧م ُمتّمنناًل سمٛمٚمننؽ اعمِمننؽمي، وٓ سمِمنن٤مرع

 .ـمري٘م٤ًم ُمـ داره، ومال يمالم

ٓ ـمريننؼ ًمننف، وم٤مًمٕم٘منند  (2) ك اًمٓمريننؼ ُمنـ داره، وإن ذط ]أن[نوإْن أـمٚمنؼ اىمتْمنن

 ٛمٜمع سمف ىمٌض اعمٌٞمع واًمتٍمف ومٞمف.ُم٤م يُ  طَ سم٤مـمؾ: ٕٟمَّف َذَ 

، وسم٤مقمٝم٤م ُمـ إٟم٤ًمن، ومن٢من ذط (3) [أروف]وقمغم ه ا ًمق أقمٚمؿ قمغم سم٘مٕم٦م ذم وؾمط 

ىمنرب اجلٝمن٤مت ري٘من٤ًم ُمنـ أذط ًمف ـمري٘م٤ًم، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، وإن أـمٚمؼ اًمٕم٘مد، اىمتْمنك ـم

 .(4)أن ٓ ـمريؼ ًمف، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ /وإن ذطإمم اًمٌ٘مٕم٦م،  

 [.ط: ]ذمذم ( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.( 2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.( 3)

أو سمٞمنع سمٞمن٧م ُمنـ  هلن٤م، واظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم سمٞمنع دار ٓ ـمرينؼ(: »2/11ىم٤مل ذم اعمٝم ب )( 4)

نف ٓ يٛمٙمنـ آٟمتٗمن٤مع سمنف، ومٚمنؿ يّمنح سمٞمٕمنف، وُمنٜمٝمؿ ُمنـ  دار ٓ ـمريؼ إًمٞمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ٓ يّمح: ٕٟمَّ

 ش.ىم٤مل: يّمح ٕٟمف يٛمٙمـ أن يّمؾ ًمف ـمريؼ ومٞمٜمتٗمع سمف

 ومقضمٝم٤من: ًمٚمٛمٛمر، يتٕمرض ومل اًمٌٞمع أـمٚمؼ وإن (:»3/363وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 .ح٘مقىمٝم٤مسم سمٕمتٙمٝم٤م: ىم٤مل ًمق يمام ويٙمقن يّمح،: أصحٝمام

: أصحٝمام. وضمٝم٤من وومٞمف اعمٛمر، سمٜمٗمل سح ًمق يمام هق ه ا ومٕمغم اعمٛمر، ي٘متيض ٓ أٟمف: واًمث٤مين

 احل٤مل. ذم آٟمتٗم٤مع ًمٕمدم اًمٌٞمع، سمٓمالن

 ومٚمننٞمس ًمٚمِمنن٤مرع، اعمٛمننر، وًمننق يم٤مٟمنن٧م إرض ُمالصنن٘م٦م حتّمننٞمؾ إلُمٙمنن٤من اًمّمننح٦م:: واًمثنن٤مين

 يم٤مٟمن٧م وًمنق قمٚمٞمنف، إُمنر ومٞمٜمزل اًمِم٤مرع، ُمـ اًمدظمقل ُمثٚمٝم٤م ذم اًمٕم٤مدة وم٢منَّ  اًم٤ٌمئع، ُمٚمؽ ؾمٚمقك ًمٚمٛمِمؽمي

 ش.ًمٚم٤ٌمئع... سم٘مل ومٞمام اعمرور ُمـ يتٛمٙمـ مل اعمِمؽمي، ُمٚمؽ ُمالص٘م٦م

، اًمٌٞمننن٤من (3/31، اًمقؾمنننٞمط )(411-5/412، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/11يٜمٔمنننر: اعمٝمننن ب )

، هن٤ميننن٦م (2/367(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )9/175اعمجٛمنننقع )، (3/363، رووننن٦م اًمٓمننن٤مًمٌلم )(5/56)

 .(3/397اعمحت٤مج )

 /أ12



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
ةحلادية عصرا

(1)
: 

 (2)[ذم، ومٔمٝمر حتتٝم٤م طمج٤مرة، وم٢من يم٤مٟم٧م طمج٤مرة خمٚمقىمن٦م ]إذا اؿمؽمى أرو٤ًم سمٞمْم٤مء 

نن٤م ُمننـ مجٚمنن٦م إرض، وإن يم٤مٟمنن٧م ُمٌٜمٞمنن٦م ومحٙمٛمٝمنن٤م طمٙمننؿ  إرض، دظمٚمنن٧م ذم اًمٌٞمننع: ٕهنَّ

 .(3)اًمٌٜم٤مء اًمٔم٤مهر قمغم وضمف إرض

نن٤م ُمقدقمنن٦م ذم  [إرض، ومننال شمنندظمؾ ذم]وإن يم٤مٟمنن٧م ُمدومقٟمنن٦م ذم  اًمٕم٘منند: ٕهنَّ

 .(5)اعمقوع، ًمٞم٧ًم ُمـ إرض، ومٝمل يم٤مًمٙمٜمقز اعمدومقٟم٦م، ويم٤مًمٌ ر اعمٓمروح ذم إرض

 أي: اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 .[ُمـ]: مذم ( 2)

أووحٜم٤م طمٙمؿ اًمٌٜم٤مء اًمٔم٤مهر وُمدى شمٌٕمٞمتف ًمنألرض ذم اًمٌٞمنع، وذًمنؽ ذم اعمًن٠مًم٦م إومم  (3)

ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ، وأووحٜم٤م سم٠منَّ اعم ه٥م ذم سمٞمع إرض إٟمَّف يًتتٌع اًمٌٜمن٤مء ومتندظمؾ احلجن٤مرة اعمخٚمقىمن٦م 

 ٤مهر، ودظمقًمف ذم سمٞمع إرض.ذم اًمٌٞمع، يم٤مًمٌٜم٤مء اًمٔم

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م. (4)

 إذا اسمت٤مع أرو٤ًم ومٔمٝمرت ومٞمٝم٤م طمج٤مرة مل خيؾ طم٤مهل٤م ُمـ صمالصم٦م أىم٤ًمم:( 5)

: أْن شمٙمقن خمٚمقىم٦م ذم إرض، ومٝمل داظمٚم٦م ذم اًمٌٞمع، يمقهنن٤م ُمنـ أضمزائٝمن٤م ويمنام يندظمؾ أحداا

 ذم اًمٌٞمع ىمرار إرض وـمٞمٜمٝم٤م.

ن٤م ُمقونققم٦م ًمالؾمنتداُم٦م يم٤مًمٌٜمن٤مء واًمث٤مين: أْن شمٙمنقن ُمٌٜمٞمن ٦م ومٞمٝمن٤م ومتندظمؾ ذم سمٞمنع إرض، ٕهنَّ

 اًمٔم٤مهر.

واًمث٤مًم٨م: أْن شمٙمقن  ُمدومقٟم٦م ذم إرض ُمًتقدقم٦م ومٞمٝم٤م، ومال شمدظمؾ ذم اًمٌٞمنع: ٕنَّ ُمن٤م أودع ذم 

إرض ًمٚمحرز ومل يقوع ًمالؾمنتداُم٦م واًمت٠مسمٞمند، ومٝمنق يمن٤مًمٙمٜمز اعمندومقن يٙمنقن ًمٚمٌن٤مئع، وٓ يندظمؾ ذم 

 اًمٌٞمع إٓ سم٤مًمنمط.

، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م (2/42، اعمٝم ب )(186-5/185، احل٤موي اًمٙمٌػم )(3/47يٜمٔمر: إم )

، روونن٦م (24-9/23، ومننتح اًمٕمزيننز )(292-5/289، اًمٌٞمنن٤من )(3/171، اًمقؾمننٞمط )(5/133)

، (3/31، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/98، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(7-11/6، اعمجٛمقع )(3/541اًمٓم٤مًمٌلم )

 (.127-4/126هن٤مي٦م اعمحت٤مج )

ومممممممممم ٝ  ب ٗممممممممممٛ  

اسبحا ٚ املٕجٕ ٚ 

يف األ   هلممممما يف 

 البٗ .
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 فروع ثامنية: 

: إذا يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم سم٠منَّ حت٧م إرض طمج٤مرة، ومال ظمٞم٤مر ًمنف، ؾمنقاء (1)أحداا 

سم٤مًمزرع واًمٖمنرس، إن أراد اعمِمنؽمي واطمندًا ُمنٜمٝمام، أو مل يٙمنـ ومٞمٝمن٤م رُّ نيم٤مٟم٧م احلج٤مرة شَمُْم 

 ضر.

اًمنثامر  :سمٜم٘مٚمٝم٤م: ٕٟمَّف ًمٞمس ذم شمٌ٘مٞمتٝمن٤م قمنرف ضمن٤مٍر، ُمثنؾ اًم٤ٌمئعوًمٙمـ ًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم 

ي٘مّمند ًمٚمندوام واًمت٠مسمٞمند، يم٤مًمٌٜمن٤مء  (2) شمٌ٘مك إمم أوان اجل اذ: وٕنَّ ذًمؽ ُمـ مجٚم٦م ]ُمن٤م[

 واًمٖمراس.

اًم٘مٚمع ُمٜمٗمٕم٦م إرض ُمدة شم٘م٤مسمؾ سم٤مٕضمرة، ٓ يْمٛمـ ًمنف ]سم٥ًٌم  [شَمَٕمٓمََّؾ ]وإذا  

وىمن٧م احلّمن٤مد،  وٓ إمم  (5) ]يٌ٘منك[ اًمٌن٤مئع (4) [ؿمٞمئ٤ًم، يمام ًمق يم٤من ذم إرض زرع اؾمتٌ٘م٤مه

 .(6)يْمٛمـ ًمف إضمرة

 ًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.ا( 1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .( 2)

 ذم م: ]شمٕمٚم٘م٧م[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .( 4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.( 5)

اًمٌن٤مئع  إن يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم سم٤مٕطمج٤مر، ومال ظمٞم٤مر ًمف سمٙمؾ طم٤مل: ٕٟمَّنف ر  سمن ًمؽ، و نؼم( 6)

قمغم اًم٘مٚمع واًمٜم٘مؾ شمٗمريٖم٤ًم عمٚمؽ اعمِمؽمي: ٕٟمَّف ٓ قمرف ذم شمٌ٘مٞمتٝمن٤م، وٓ طمند ًمنف سمخنالف اًمنزرع، ومن٢منَّ ًمنف 

 أُمدًا يٜمتٔمر، وٓ أضمرة ًمٚمٛمِمؽمي ذم ُمدة اًم٘مٚمع واًمٜم٘مؾ وإن ـم٤مًم٧م.

 ذم ًمنف ظمٞمن٤مر ومنال وسمْمننرره٤م، سم٤محلجن٤مرة قم٤معمن٤مً  يمن٤من وم٢منَّ (: »... 3/187) اًمٙمٌػم ىم٤مل ذم احل٤موي

 ُمننـ يٛمٜمننع سم٤محلجنن٤مرة واًمٕمٚمننؿ اخلٞمنن٤مر، ُمننـ يٛمٜمننع سم٤معمٕمٞمنن٥م اًمٕمٚمننؿ ٕنَّ  اًم٘مٚمننع: ذم ًمننف ضمننرةأ وٓ ،اًمٗمًنن 

 ش.إضمرة... اؾمتح٘م٤مق

، اًمٌٞمنن٤من (134-5/133، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/187، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/47يٜمٔمننر: إم )

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (7/11، اعمجٛمنقع )(3/541، روو٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/24، ومتح اًمٕمزيز )(5/292)

 (.3/31، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/98)

حكي  بٕ  اشبٗما   

لمىشمممممممممممممممممم ٙ   ا  

كمماُ  املممّا  مم ُ يف  

 األ   ححا ٚ.
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سمن٠من ومٞمٝمن٤م ]مل يٙمـ اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم سم٠منَّ ومٞمٝم٤م طمج٤مرة، أو يم٤من قم٤معمن٤ًم  (2) [إذا] :(1)لثاينا

رر ينزول نرَّ سمن٤مًمزرع واًمٖمنراس إٓ أنَّ اًمْمننيم٤من يٕمٚمؿ أنَّ ذًمؽ َيُْم ، وًمٙمـ ُم٤م [طمج٤مرة

ُمٜمٗمٕمن٦م إرض، ومنال  [ومٞمنف]يٜم٘مٚمٝمن٤م ذم زُمن٤من يًنػم، ٓ شمتٕمٓمنؾ  اًم٤ٌمئعيم٤من ٢منومسم٤مًم٘مٚمع، 

 اًمٕمٞم٥م يزول سمٖمػم ضر. ظمٞم٤مر ًمف: ٕنَّ 

وإن يمنن٤من ٓ يٛمٙمننـ ٟم٘مٚمننف إٓ سمتٕمٓمٞمننؾ ُمٜمٗمٕمنن٦م إرض قمننغم اعمِمننؽمي ُمنندة شم٘م٤مسمننؾ 

 (5) اًمٜم٘منؾ، وؾمنٜم يمر ]طمٙمنؿ[ اًمٌن٤مئعٙمٚمنػ ٞمف اخلٞم٤مر، وم٢من اظمتن٤مر اإلضمن٤مزة، ومسم٤مٕضمرة، ومٚم

 .(7()6)أضمرة إرض

[زرعسم٤مًم]رُّ نإذا يم٤مٟم٧م احلج٤مرة ٓ شَمُْم  :(8)لثالثا
واًمٖمراس، وًمق ىمٚمٕم٧م مل يٙمـ  (9) 

 ٦م إرض، ومال ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.ٕميٙمـ ومٞمف ضر، وٓ شمٕمٓمٞمؾ عمٜمٗم

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 [.ًمق: ]مذم ( 2)

 .[سم ًمؽ]ذم ث:  (3)

 ذم ث: ]هب٤م[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .( 5)

 ؾمٞم يمر اعمّمٜمػ طمٙمؿ إضمرة سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ ه ه اعم٠ًمًم٦م.( 6)

 اخلٞمن٤مر ومٚمنف ،وسمْمننرره٤م سم٤محلجن٤مرة قم٤ممل همػم يم٤من وإن(: »188-5/187احل٤موي ) ىم٤مل ذم (7)

 قمنن٤ممل همننػم سم٤محلجنن٤مرة قم٤معمنن٤مً  اعمِمننؽمي يمنن٤من واًمننٜم٘مص... وإن اًمْمنننرر ُمننـ يٚمح٘مننف ُمنن٤م ٕضمننؾ اًمٗمًنن : ذم

 ًمٕمٚمٛمننف أىمنن٤مم إن إضمننرة يًننتحؼ وٓ سم٤مًمْمنننرر قمٚمٛمننف ًمٕمنندم اًمٗمًنن  ذم اخلٞمنن٤مر اؾمننتحؼ رره٤م،نسمْمنن

 ش.اًمٌٞمع قمغم اعمِمؽمي أىم٤مم إنْ  إرض ذم احلج٤مرة إىمرار ًمٚم٤ٌمئع ًمٞمس ٕطمقالا مجٞمع سم٤محلج٤مرة...وقمغم

، (133-5/132، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(188-5/187، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/47يٜمٔمننر: إم )

، اعمجٛمنننقع (3/542اًمٓمننن٤مًمٌلم )، رووننن٦م (25-9/24، ومنننتح اًمٕمزينننز )(291-5/292اًمٌٞمننن٤من )

 (.32-3/31) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (2/98، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(11/7)

 أي اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 8)

 ذم م: ]سم٤مٕرض[.( 9)

حكممممممممممي  بممممممممممٕ   

اشبٗمممممممممممممممممممممممممممممممممما  

  ا  لمىشممممممممممممم ٙ

كاٌممت اسبحمما ٚ 

ال  ضممممما  مممممالر ع 

ن ٔال   ط ممممممممممممممممممممممم

 وٍف ٛ األ  .
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ؾ ُمٜمٗمٕم٦م إرض، وأراد اًم٘مٚمع، اعمِمؽمي، سمتٕمٓمٞم رًمق ىمٚمٕم٧م شمْمنر (1) [وإن يم٤مٟم٧م]

 اًم٘مٚمع، ومٚمف اخلٞم٤مر، وإْن شمرك اًم٘مٚمع ؾم٘مط ظمٞم٤مره.

 :وجهانوهؾ يزول ُمٚمٙمف سمؽمك اًم٘مٚمع إمم اعمِمؽمي أم ٓ؟ ومٞمف 

ك إؾمن٘م٤مط ظمٞمن٤مره، ومّمن٤مر يمنام ًمنق صن٤مًمح/: زال ُمٚمٙمف، ٕٟمَّفأحدمها  ىمّمد سم٤مًمؽمَّ

 ُمـ اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م قمغم ُم٤مل.

، ومل (3)ٚمؽ ًمٚمٖمػم يٙمقن سمٓمريؼ اًمٌٞمنع واهلٌن٦م: ٓ يزول ُمٚمٙمف: ٕنَّ إصم٤ٌمت اعموالثاين

 ف جمٝمقل اًم٘مدر واًمّمٗم٦م. د واطمد ُمـ اًمٕم٘مديـ وٓ ذائٓمٝمام: ٕٟمَّ ضميق

شمٔمٝمر وم٤مئدة اًمقضمٝملم ومٞمام ًمنق أراد اًمٌن٤مئع ىمٚمنع احلجن٤مرة سمٕمند ذًمنؽ، إن ىمٚمٜمن٤م: زال 

، [وًمق ىمٚمٕمٝمن٤م اعمِمنؽمي]ُمٚمٙمف، ومٚمٞمس ًمف اًم٘مٚمع، وإن ىمٚمع، يٚمزُمف شمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم اعمِمؽمي، 

 .اًم٤ٌمئعٓ يٚمزُمف ردَّه٤م، قمغم 

وإن ىمٚمٜم٤م: ٓ ينزول ُمٚمٙمنف، ومٛمتنك أراد اًم٘مٚمنع ًمنف ذًمنؽ، وًمٙمنـ إذا شمْمنٛمـ اًم٘مٚمنع 

 عمٜم٤مومع يٙمقن ًمف اخلٞم٤مر ذم اًمٗمً .شمٕمٓمٞمؾ ا

 ذم ث: ]وم٢من يم٤من[.( 1)

 وإهن٤مء طم٤مًم٦م احلرب. ،اًمّمٚمح ًمٖم٦م: ىمٓمع اًمٜمزاع، وإهن٤مء اخلّمقُم٦م (2)

 (.1/522اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) (،6/548شم٤مج اًمٕمروس )(،1/345يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 قم٤ًم: هق اًمٕم٘مد اًم ي يٜم٘مٓمع سمف ظمّمقُم٦م اعمتخ٤مصٛملم.وذ

 (.1/262، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )(4/382، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(1/244يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

 اهل٦ٌم ًمٖم٦م: اًمتؼمع أ واًمٕمٓمٞم٦م اخل٤مًمٞم٦م قمـ اًمٕمقض.( 3)

 .(2/673(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )1/256(، اًمتٕمريٗم٤مت )4/364يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 سمال قمقض.وذقم٤ًم:  ٚمٞمؽ قملم 

 (.4/62)يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .  (4)

 /ب12
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، وٟمٔمنػم هن ه اعمًن٠مًم٦م اًمٌن٤مئعهر، يٚمزُمف رده٤م قمغم وًمق ىمٚمٕمٝم٤م اعمِمؽمي يقُم٤ًم ُمـ اًمدَّ 

إذا اؿمؽمى َداسم٦َّم، وَم٠مْٟمَٕمَٚمَٝم٤م
 .(2) [هب٤م]غم قمٞم٥م ، صمؿ اـمٚمع قم(1)

نف يردهن٤م ُمنع اًمٜمٕمنؾ،  ٞم٥َّْم سمنف، وم٢مٟمَّ وظم٤مف أن ًمق ىمٚمع اًمٜمٕمؾ َيَت٠َمذَّى سمف احلٞمقان، وَيَتٕمَّ

 وهؾ يٜمت٘مؾ اعمٚمؽ ذم اًمٜمٕمؾ إمم اًم٤ٌمئع أم ٓ؟ 

 .(3)ومٕمغم ه يـ اًمقضمٝملم

ابعا لر 
 إذا يم٤من ذم اًم٘مٚمع ضر، وذم اًمؽمك ضر، ومٚمف اخلٞم٤مر ذم احل٤مًمتلم. :(4)

 .(7()6)ًمف أن يٙمٚمعٗمف شمٗمريغ أروف، قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م [ٌٞمعاًم]ومٚمق أضم٤مز 

اًمداسم٦م: يم٤ًم طم٤مومره٤م أو ظمٗمٝمن٤م ُمن٤م ي٘مٞمنف، وهنل ضمٚمندة قمنغم  َؾ ٕمَ اًمٜمَّْٕمُؾ: احل اء، وي٘م٤مل: ٟمَ ( 1)

 أؾمٗمٚمف شمٙمقن ًمف يم٤مًمٜمٕمؾ.

 .(2/934، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(2/613، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(31/12يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (2)

، اًمقؾمنٞمط (5/139، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(5/186(، احل٤موي اًمٙمٌػم )3/47يٜمٔمر: إم )( 3)

، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (3/534، اًمروو٦م )(9/26، ومتح اًمٕمزيز )(292-5/291، اًمٌٞم٤من )(3/172)

 (.4/445، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(1/212، ومتح اًمقه٤مب )(2/98)

 ـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.أي: اًمٗمرع اًمراسمع ُم( 4)

 . [اًم٤ٌمئع]ذم ث:  (5)

 أي: ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ه ه اعم٠ًمًم٦م أن اعمِمؽمي  ؼم اًم٤ٌمئع قمغم اًم٘مٚمع.( 6)

 ًمٚمحج٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمير ذم ىمٚمٕمٝم٤م وشمريمٝم٤م أرسمٕم٦م أطمقال، هل:( 7)

 ، وم٤مًمٌٞمع ٓزم، وٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.: أْن يٙمقن شمريمٝم٤م همػم ُمي، وىمٚمٕمٝم٤م همػم ُمياألول

: أْن يٙمقن ذم ىمٚمٕمٝم٤م ضر وٓ يٙمقن ذم شمريمٝم٤م ضر، وم٢مٟمَّف ي٘م٤مل ًمٚمٌن٤مئع: أشمنرى سمنؽمك الثاين

نف شمٕمٓمنؾ قمٚمٞمنف ُمٜمٗمٕمن٦م إرض،  إطمج٤مر، أو سم٘مٚمٕمٝم٤م، وم٢من اظمت٤مر اًم٘مٚمع، صم٧ٌم ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر: ٕٟمَّ

 وًمق ر  سمؽمك إطمج٤مر ذم إرض، ؾم٘مط ظمٞم٤مر اعمِمؽمي.

: أن يٙمننقن شمريمٝمنن٤م ُمْمنننرًا، وىمٚمٕمٝمنن٤م ُمْمنننرًا، ومنن٢مْن يمنن٤من اعمِمننؽمي قم٤معمنن٤ًم سم٤محلجنن٤مرة، الددثالث

وسمْمنرره٤م ومال ظمٞم٤مر ًمف ذم اًمٗمً ، وإْن يم٤من ضم٤مهاًل إُم٤م سم٤محلج٤مرة وإُم٤م سميره٤م، ومٚمف اخلٞمن٤مر، وًمنٞمس 

 ًمٚم٤ٌمئع إىمرار احلج٤مرة ذم إرض، وًمق شمريمٝم٤م اًم٤ٌمئع، ٓ يً٘مط ظمٞم٤مر اعمِمؽمي.
= 

 بممممممممٕ  اشبٗمممممممما   

لمىشممممممممممممممم ٙ   ا 

كممممماُ يف القمممممم   

 ٔال ك ضا .
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إذا يمٚمٗمٜم٤مه ىمٚمع احلجن٤مرة، وم٘مٚمٕمٝمن٤م وطمّمنٚم٧م ذم إرض طمٗمنر، ومٝمنؾ  :(1)خلامسا

 .[اًم٘مٌض سمٕمد]قمٚمٞمف شمًقي٦م إرض أم ٓ؟ ٓ خيٚمق إُم٤م أْن يٙمقن ىمٌؾ اًم٘مٌض أو 

د ذيمرٟمن٤م طمٙمنؿ ٢من يم٤من ىمٌؾ اًم٘مٌض ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م ضمٜم٤مي٦م ُمـ اًم٤ٌمئع قمنغم اعمٌٞمنع، وىمنوم

 .(3)ضمٜم٤ميتف قمغم اعمٌٞمع

يمآوم٦م ؾماموي٦م، ومال رء ًمف، إٓ أٟمَّف إذا مل يٙمـ ىمد قمٚمؿ سمن ًمؽ، طمتنك  (4) [وإن ىمٚمٜم٤م]

 ىمٚمع وطمّمٚم٧م احلٗمر، ًمف اخلٞم٤مر.

 وإذا ىمٚمٜم٤م: ضمٜم٤ميتف يمجٜم٤مي٦م إضمٜمٌل، ومٚمف أن يٓم٤مًمٌف سم٤مًمتًقي٦م.

٤م إن يم٤من سمٕمد اًم٘مٌض  اًمٌن٤مئعٕنَّ ضمٜم٤مي٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: قمٚمٞمف اًمتًقي٦م:  :وم٠مُمَّ

 اًم٘مٌض ُمْمٛمقٟم٦م. (5) [سمٕمد]قمغم اعمٌٞمع 

                                                          

=
ذم ىمٚمٕمٝم٤م ضر، ويٙمقن ذم شمريمٝم٤م ضر، ومٞمن١مُمر اًمٌن٤مئع سمن٤مًم٘مٚمع واًمٜم٘منؾ،  : أْن ٓ يٙمقنالرابع

 و ؼم قمٚمٞمف، وٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.

( وُمن٤م 5/139وُمن٤م سمٕمنده٤م، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م ) (5/186، احلن٤موي اًمٙمٌنػم)(3/47يٜمٔمر: إم )

-3/542وُمنن٤م سمٕمننده٤م، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم ) (9/24، ومننتح اًمٕمزيننز )(291-5/292سمٕمننده٤م، اًمٌٞمنن٤من )

 (.32-3/31(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/98وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) (11/7ٛمقع )، اعمج(543

 أي اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنم ُمـ اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس.( 1)

 .[هسمٕمد]: مذم  (2)

وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًم٘مٌض، ومال دم٥م قمغم اًم٤ٌمئع شمًقي٦م إرض، وإصالح احلٗمر وضمٝم٤ًم واطمندًا، ( 3)

 وًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر.

٤م: »... (5/187)احل٤موي اًمٙمٌػم  ىم٤مل ذم  قمنغم دمن٥م ومنال ،طمٗمرهن٤م وإصالح إرض شمًقي٦م وم٠مُمَّ

 قمٌنداً  اؿمنؽمى ًمنق يمنام وٟم٘منص قمٞم٥م ٕٟمف اًمٗمً : ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي سم ًمؽ  ٥م ًمٙمـ واطمدًا: وضمٝم٤مً  اًم٤ٌمئع

 ش.اًم٘مٌض... ىمٌؾ يده اًم٤ٌمئع وم٘مٓمع

 ُمٌٜمٞمن٤مً  ًم٘منٌضا ىمٌنؾ اًمتًنقي٦م طمٙمنؿ شاًمتتٛمن٦م» ضمٕمؾ ص٤مطم٥م وىمد (:»11/9وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 ش.ذيمرٟم٤مه قمـ اعم٤موردي وهق اًمّمقاب ُم٤م يقاومؼ وه ا ، ٥م مل اًمًاموي٦م يم٤مٔوم٦م ىمٚمٜم٤م: إن اًم٤ٌمئع ضمٜم٤مي٦م قمغم

، (3/542، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(5/135، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/187يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 .وُم٤م سمٕمده٤م (11/9اعمجٛمقع )

 ذم ث: ]وم٢من ىمٚمٜم٤م[.( 4)

 ذم ث: ]ىمٌؾ[.( 5)

حكمممممممممي  سمممممممممٕٖٛ  

اسبفممما اسبا ممممٛ 

وممممممممممممممممَ قممممممممممممممممم  

 اسبحا ٚ.
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وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: قمغم وضمٝملم، يمام ذيمرٟم٤م ومٞمام ًمق ىمٚمٕمٝم٤م ىمٌنؾ اًم٘منٌض: ٕن اًمتًنٚمٞمؿ  

 ذم اًم٘مدر اعمتّمؾ سمٛمٚمٙمف مل يتؿ.

٤م ُمنـ ونامن  /وه ا قمغم ُم٘مت٣م ىمقًمٜم٤م ذم اجلقائح ، سمٕمند شمًنٚمٞمؿ اًمنثامر، اًمٌن٤مئعأهنَّ

شمٕمٓمٚمنن٧م  (2) [ًمننق]ٓشمّمنن٤مل اًمننثامر سمٛمٚمٙمننف، وقمننغم هنن ا  (1) [مل يننتؿ]ويٙمننؿ سمنن٠منَّ اًم٘مننٌض 

إضمننرة أم ٓ؟ ومٕمننغم ُمنن٤م  (3) [َيْٖمننَرم]ٕرض سمًنن٥ٌم اًم٘مٚمننع زُم٤مٟمنن٤ًم ي٘م٤مسمننؾ سمنن٤مٕضمرة، ومٝمننؾ ا

 .(4)ذيمرٟم٤م

ددادسا لس 
: اًمٌنن٤مئع: زرع اعمِمننؽمي إرض، ومل يٕمٚمننؿ أن حتتٝمنن٤م طمجنن٤مرة، ومجنن٤مء (5)

نناًمننزرع، ومننال (6) [هننالك]ًمٞم٘مٚمننع احلجنن٤مرة، وذم ىمٚمٕمٝمنن٤م  ـ ُمننـ اًم٘مٚمننع: ٕنَّ ًمٚمننزرع ذم  ُيَٛمٙمَّ

 .إرض هم٤مي٦م، ومٞم١مُمر سم٤مًمتقىمػ، طمتك ُيَّْمد

 ]ٓ يّمح[. ذم ث:( 1)

 ذم ث: ]إذا[.( 2)

 ذم ث: ]شم٘مقم[.( 3)

إن يم٤من زُم٤من اًم٘مٚمع يًػمًا، ومنال أضمنرة قمنغم اًمٌن٤مئع، وإن يمن٤من يمثنػمًا يٙمنقن عمثٚمنف أضمنر، ( 4)

 ٟمٔمر ومٞمف:

 وم٢من يم٤من سمٕمد ىمٌض اعمِمؽمي، وضم٥م قمغم اًم٤ٌمئع أضمرة اعمثؾ ًمتٗمقيتف ُمٜمٗمٕم٦م شمٚمؽ اعمدة.-

 وضمٝم٤من:وإن يم٤من ىمٌؾ ىمٌض اعمِمؽمي، ومٗمل وضمقب إضمرة -

 : دم٥م قمٚمٞمف إضمرة، ًمتٗمقيتف قمغم اعمِمؽمي ُم٤م ُمٚمٙمف ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م، يمام ًمق يم٤من سمٕمد اًم٘مٌض.أحدمها

: وهق ُم ه٥م مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أٟمَّف ٓ أضمرة قمغم اًم٤ٌمئع: ٕنَّ ُمٜمٗمٕم٦م إرض ىمٌنؾ اًم٘منٌض والثاين

 ُمٗمقشم٦م قمغم اعمِمؽمي سمٞمد اًم٤ٌمئع قمغم إرض.

، اًمقؾمنننٞمط (5/135، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(5/187، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(3/47يٜمٔمنننر: إم )

، (543-3/542، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(26-9/25اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(5/291، اًمٌٞمنن٤من )(3/172)

 (3/32وُم٤م سمٕمده٤م، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (11/8اعمجٛمقع )

 أي: اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 5)

 .[إهالك]ذم ث: ( 6)

اسبكمممممممي   ا  ممممممماع 

أ ضممّا ٔيف  اطٍّمما 

 أححا .

 /أ13
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 اًمٌن٤مئعوهل ا ىمٚمٜم٤م: ًمق اؿمؽمى إرض ومل يٕمٚمٛمٝم٤م ُمزروقم٦م، ور  سمنف، ٓ يٙمٚمنػ 

ٓ  ،ومل يندرك ، ويمن ًمؽ إذا اؾمنت٠مضمر إرض ًمٚمزراقمن٦م، واٟم٘مْمن٧م اعمندة[اًمزرع]ىمٚمع 

 .(2)ٜم٤م٤مهي٘مٚمع، يم ًمؽ ه

ددابعا لس 
، ويمنن٤من ذم اًم٘مٚمننع (4) [إطمجنن٤مر]ؿمننؽمى إرض وومٞمٝمنن٤م أؿمننج٤مر ُمننع ا :(3)

 ٟمف ٓ يٛمٙمـ ىمٚمٕمٝم٤م إٓ سم٘مٓمع قمروق إؿمج٤مر، ومٚمف اخلٞم٤مر.إضر ُمـ طمٞم٨م 

واحلٙمننؿ ذم وننامن ٟم٘مّمنن٤من إؿمننج٤مر، سم٘مٓمننع قمروىمٝمنن٤م قمننغم ُمنن٤م ذيمرٟمنن٤م ذم أضمننرة 

 .(6()5)إرض، وشمًقي٦م احلٗمر

 . [رضإ]ذم ث:  (1)

إذا زرع اعمِمؽمي إرض، ومل يٕمٚمؿ أنَّ حتتٝمن٤م طمجن٤مرة، وذم ىمٚمٕمٝمن٤م هنالك ًمٚمنزرع، ومنال ( 2)

يٛمٙمـ اًم٤ٌمئع ُمـ اًم٘مٚمع طمتك يّمد اًمزرع ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ُمن٤م ًمنق اؿمنؽمى إرض ُمزروقمن٦م، ومنال يٙمٚمنػ 

ىمٓمع اًمزرع، طمتك يّمد، وىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ُم٤م ًمق اٟم٘مْم٧م ُمندة اإلضمن٤مرة ىمٌنؾ إدراك اًمنزرع، ومن٢مذا طمّمند 

ؽمي زرقمف ىمٚمع اًم٤ٌمئع طمٞمٜمئ  طمج٤مرشمف وًمزُمتف إضمرة إذا شمٕمٓمٚم٧م ُمٜمٗمٕمن٦م إرض وقمٚمٞمنف شمًنقي٦م اعمِم

 احلٗمر.

 اًمِمنن٤مومٕمل قمٚمٞمننف وٟمننص ،وهمننػمه اًمتتٛمنن٦م صنن٤مطم٥م ىم٤مًمننف(:» ... 11/15ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

 مل زرع اعمِمنؽمي سمٕمند أراده صمنؿ ،اًم٘مٚمع اًم٤ٌمئع وشمرك سم٤محلج٤مرة اعمِمؽمي قمٚمؿ إذا ومٞمام ويم ًمؽ .

 وُمنـ اًمراومٕمنل: ىمن٤مل قمٚمٞمنف، اًمِمن٤مومٕمل ٟمص اًمرومٕم٦م اسمـ محؾ يمام ،اعمِمؽمي يّمده تكطم ذًمؽ ًمف يٙمـ

 ش.اًمٖمراس وسملم سمٞمٜمف احل٤مًمتلم ذم يًقي ُمـ إصح٤مب

وُمن٤م سمٕمنده٤م،  (5/137، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(5/188، احل٤موي اًمٙمٌنػم )(3/47يٜمٔمر: إم )

(، 11/15ع )، اعمجٛمننق(3/544، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(8/28، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/295اًمٌٞمنن٤من )

 (.33-3/32)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (99-2/98أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 أي: اًمٗمرع اًم٤ًمسمع ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنم.( 3)

، وهننق ، وؾمنن٤مىمط ُمننـ ثُمنن٤م سمننلم اعمٕمٙمننقومتلم ُمننـ ووننع اًم٤ٌمطمنن٨م وذم م: ]إؿمننج٤مر[( 4)

 اعمٗمٝمقم ُمـ ؾمٞم٤مق اًمٜمص.

 ذيمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ ه ه اعم٠ًمًم٦م.( 5)

 إذا يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم سم٤محلج٤مرة، وسميره٤م، ومال ظمٞم٤مر ًمف ذم اًمٗمً .( 6)
= 
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ر حتتٝمن٤م طمجن٤مرة، ٓ يْمننر إذا اؿمؽمى إرض وم٤مرهمن٦م، وهمرؾمنٝم٤م وفمٝمن :(1)لث امنا

 ٙمـ إٓ سم٘مٓمع قمروىمٝم٤م، ومٝمؾ يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، أم ٓ؟ٛمشمريمٝم٤م: وًمٙمـ ىمٚمٕمٝم٤م ٓ ي

ُمـ أصح٤مسمٜم٤م، ُمنـ ىمن٤مل: ٓ يثٌن٧م اخلٞمن٤مر: ٕنَّ إؿمنج٤مر ًمٞمًن٧م سمٛمٌٞمٕمن٦م، وضر 

 يدظمؾ ومٞمام ًمٞمس سمٛمٌٞمع، ٓ يث٧ٌم اخلٞم٤مر.

نف اؾمنتحؼ سم٤مًمِمن يٖمنرس ومٞمٝمن٤م،  أنْ  اءرنوُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمنـ ىمن٤مل: يثٌن٧م اخلٞمن٤مر: ٕٟمَّ

ٟمٗمنس  ذمومجٕمٚمٜم٤م اًمير اًم ي يٚمح٘مف ذم طمؼ ُمنـ طم٘منقق اعمٌٞمنع، يم٤مًمينر اًمن ي يٚمح٘منف 

 اعمٌٞمع.

نناعمًنن٠مًم٦م إذا سمنن٤مع اًمِمننجرة، وسمَ ]وٟمٔمننػم  اًمثٛمننرة، ومحنندصم٧م أظمننرى،  [ل ًمٜمٗمًننف٘مَّ

 .(5)لمت، وم٘مد ذيمرٟم٤م ذم طمٙمؿ اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد ـمري٘م(4) [واظمتٚمٓم٧م]، [واشمّمٚم٧م هب٤م]

                                                          

=
وإن يم٤من همػم قم٤ممل: ومٚمف اخلٞم٤مر، ووامن ٟم٘مّم٤من إؿمج٤مر سم٘مٓمع اًمٕمروق، طمٙمٛمف طمٙمؿ أضمرة 

ذم وضمنقب إضمنرة وضمٝمن٤من، وأوونحٜم٤م ذًمنؽ وإرض وشمًقي٦م احلٗمر ومٞمج٥م قمٚمٞمف شمًنقي٦م احلٗمنر 

 ؾم٤مسم٘م٤ًم.

، اًمٌٞمنننن٤من (5/139، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(5/188 )، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم(3/47يٜمٔمننننر: إم )

( وُمن٤م 11/12، اعمجٛمنقع )(3/543، روو٦م اًمٓمن٤مًمٌلم )(9/27وُم٤م سمٕمده٤م، ومتح اًمٕمزيز ) (5/293)

 .(3/32) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(2/99سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مُمـ ُمـ اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.( 1)

 ىمط ُمـ: ث .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤م (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .  (3)

 ذم ث: ]وم٤مظمتٚمٓم٧م سمف[.( 4)

 ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 5)

 اًمٓمري٘م٦م إومم: ىم٤مل اعمزين ذم ذًمؽ ىمقٓن:

 إول: اًمٌٞمع سم٤مـمؾ. -

 واًمث٤مين: اًمٌٞمع ٓ يٌٓمؾ. –

 اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٌٞمع صحٞمح ىمقًٓ واطمدًا. -

حكممممممي وممممممَ  مممممماع 

أ ضممّا  ٗضمماٞ  ممي   

غاسممممّا املشمممم ٙ 

ٔظّمممممممما ذبتّمممممممما  

 ححا ٚ.



 919 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
ًمثٛمرة احل٤مدصم٦م يم٤معمٌٞمٕم٦م ذم طمٙمنؿ آظمنتالط، ىمن٤مل ه٤مهٜمن٤م: جٕمؾ اسمومٛمـ ىم٤مل هٜم٤مك: 

يم٤مًمْمننرر اًمن ي يٚمح٘منف ذم  (2) ، ] ٕمؾ[[احل٤مدث]أنَّ اًمير اًم ي يٚمح٘مف ذم اًمٖمراس 

 .(3)إؿمج٤مر اعمِمؽماة

وأصننؾ اعمًنن٠مًمتلم إذا اؿمننؽمى ضم٤مرينن٦م، ومقـمئٝمنن٤م، صمننؿ اؾمننتح٘م٧م ومٖمننرم اعمٝمننر، هننؾ 

 :، ومٕمغم ىمقًملم؟أم ٓ اًم٤ٌمئعيرضمع سم٤معمٝمر قمغم 

: يرضمع: ٕٟمَّف وٛمـ ًمف ؾمالُم٦م اًمنقطء، ومن٢مذا مل يًنٚمؿ رضمنع قمٚمٞمنف، (4) [ومٗمل ىمقل]

 ه٤مهٜم٤م، وٛمـ ًمف ؾمالُمف همراؾمف، واًمثامر احل٤مدصم٦م. /ٙم اوم

 .(5)ومجٕمٚمٜم٤م اخلٚمؾ ذم واطمد ُمٜمٝمام، يم٤مخلٚمؾ ذم قملم اعمٌٞمع

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ث ؾم٤مىمط ُمـ: م.( 2)

 إرض اؿمنؽمى إذا اخلٞمن٤مر صمٌنقت ذم اخلنالف اعمتنقزم ؿمنٌف(:» 11/15ىم٤مل ذم اعمجٛمقع ) (3)

 أظمنرى صمٛمنرة ومحدصم٧م ،اًمثٛمرة ًمٜمٗمًف وسم٘مك اًمِمجرة سم٤مع إذا سمام أطمج٤مر ومٞمام فمٝمر صمؿ اًمنماء، سمٕمد وهمرؾمٝم٤م

 اًمن ي اًمينر إن هٝمٜمن٤م: ىمن٤مل ،آظمنتالط طمٙمؿ ذم يم٤معمٌٞمٕم٦م احل٤مدصم٦م  ٕمؾ هٜم٤مك ىم٤مل ومٛمـ هب٤م، واظمتٚمٓم٧م

نف يٕمٜمل: اعمِمؽماة: إؿمج٤مر ذم يٚمح٘مف اًم ي يم٤مًمَْمنرر احل٤مدث اًمٖمراس ذم يٚمح٘مف  أنْ  سم٤مًمنمناء اؾمنتحؼ ٕٟمَّ

 ٟمٗمنس ذم يٚمح٘منف اًمن ي يم٤مًمينر اعمٌٞمنع طم٘منقق ُمنـ طمنؼ ذم يٚمح٘منف اًمن ي اًمينر ومجٕمٚمٜمن٤م ومٞمٝمن٤م يٖمرس

 .ش.اعمٌٞمع..

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.11/12يٜمٔمر: اعمجٛمقع )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ث ؾم٤مىمط ُمـ: م.( 4)

 وضمٝمن٤من: اخلٞمن٤مر صمٌنقت ومٗمنل ضمن٤مهالً  أطمندصمٝم٤م وان:»...(28-9/27)ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز  (5)

ننف وإصننح: إرض، إطمجنن٤مر ذم إيداقمننف ُمننـ ٟم٤مؿمننط اًميننر ٕنَّ  اًمثٌننقت: وضمننف  ًمرضمننقع يثٌنن٧م ٓ إٟمَّ

 ش.ٞمع...اعمٌ همػم إمم اًمير

( وُم٤م سمٕمنده٤م، اًمٌٞمن٤من 5/137، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(5/188، احل٤موي اًمٙمٌػم )(3/47يٜمٔمر: إم )

وُمنن٤م  (11/12، اعمجٛمننقع )(3/546، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )(28-9/27، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/295)

 (.33-3/32)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (2/99سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 

 /ب13
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 الباب الثالث عشر
 يف بيع الفروع ون الثىار والسروع:

 ل:و َّالفصُل األ
 يف بيع الثىار

 وفيه سبع مسائل: 

 إحداها: 

 همػم ضم٤مئز.  ذا اجل سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سُمُدوع اًمّمالح، سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م، إمم ]أوان[

ٌُْدوا ]، أنَّ اًمٜمٌل »وإصؾ ومٞمف ُم٤م روى اسمـ قمٛمر:  هنك قمـ سمٞمع اًمثََّٛمِر طمتَّك َي

هنننك قمننـ سمٞمننع »: [، أن اًمٜمٌننل ، وذم سمٕمننض اًمرواينن٤مت قمننـ أٟمننسشصننالطُمفُ 

 ذم ث: ]وىم٧م[. (1)

 اًمٚمٗمظ عمًٚمؿ.احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، و (2)

أظمرضمننف: اًمٌخنن٤مري، ذم سمنن٤مب سمٞمننع اًمننثامر ىمٌننؾ أن يٌنندو صننالطمٝم٤م، ُمننـ يمتنن٤مب اًمٌٞمننقع، طمنندي٨م 

(2278.) 

(. 1534ىمٌؾ سمندو صنالطمٝم٤م، ُمنـ يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، طمندي٨م )ًٚمؿ ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثامر وُم

  (.3/1167صحٞمح ُمًٚمؿ ) ،(2/766يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )

سمـ وٛمْمنؿ سمنـ زيند سمنـ طمنرام، أسمنق محنزة إٟمّمن٤مري، أٟمس هق: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي  (3)

 ، ُمننـ طمٗمنن٤مظ اًمّمننح٤مسم٦م وأقمالُمٝمننؿ، ظمنندم اًمٜمٌننل اخلزرضمننل، اًمٜمجنن٤مري، ظمنن٤مدم رؾمننقل اهلل 

قمنميـ ؾمٜم٦م، ودقم٤م ًمف سمٙمثرة اعم٤مل واًمقًمد واًمؼميم٦م ومٞمٝمام، ومٙم٤من ٟمخٚمف يثٛمر ذم اًمٕمن٤مم ُمنرشملم، أُمنف أم ؾمنٚمٞمؿ 

 ذًمؽ، وقمٛمره ومقق اعم٤مئ٦م، وهق )ظمر ُمـ ُمن٤مت ُمنـ هن، وىمٞمؾ: همػم93سمٜم٧م ُمٚمح٤من إٟمّم٤مري٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٌٍمة.

(، 128-1/127( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )1/129يٜمٔمننر: آؾمننتٞمٕم٤مب )

 (. 1/95(، وُم٤م سمٕمده٤م، ؿم رات اًم ه٥م  )1/275اإلص٤مسم٦م )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)
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، وىمن٤مل: َأَرأْين٧َم ، وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل! وُم٤م شُمْزهِ اًمثٛمرة، طمتك شُمْزَهك ك، وم٘م٤مل: طمتَّك حتَٛمنرَّ

 إَذا َُمٜمََع اهللُ اًمثَّٛمرة، وَمٌَِؿ ي٠مظُمُ  أطمُديُمؿ ُم٤مَل أظمٞمف.

حٞمحلم  .وه ا اخلؼم ُم يمقر ذم اًمّمَّ

وأومن٦م، ومٞمٙمنقن اًمٕم٘مند  واًمٕمٚم٦م ومٞمف أنَّ اًمزُم٤من ىمٌؾ سمندوع اًمّمنالح زُمن٤من اًمٕم٤مهن٦م

 وَمَحُرَم ذًمؽ. واىمٗم٤م قمغم ٟمقع همرر

ىمن٤مل:  وهق ُم٤م رويٜم٤م ذم ىمّم٦م أٟمس، أن اًمٜمٌنل  ،وه ا اعمٕمٜمك دًم٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م

 .شن ُمٜمع اهلل اًمثٛمرة، ومٌؿ ي٠مظم  أطمديمؿ ُم٤مل أظمٞمفإأرأي٧م »

َاَب ال: » وروى اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل   .شَعاَاةُ ََنَى َعن  َبي ِع الثاَِمِر َحت ى َتذ 

 ؿ.اًمّمحٞمح٤من : حم٤م صحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚم (1)

 واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ومٞمٝمام، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.

أظمرضمننف: اًمٌخنن٤مري، ذم: سمنن٤مب سمٞمننع اًمننثامر ىمٌننؾ أن يٌنندوا صننالطمٝم٤م، ُمننـ يمتنن٤مب اًمٌٞمننقع، طمنندي٨م 

(2286.) 

 (.1555وُمًٚمؿ، ذم: سم٤مب ووع اجلقائح، ُمـ يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، طمدي٨م )

 (.3/1192، ُمًٚمؿ )(2/766صحٞمح اًمٌخ٤مري ) يٜمٔمر:

أو ٞم٥م اًمزرع واًمثامر ومتٗمًده٤م، أو ُم٤م يّمنٞم٥م اًمنزرع واعم٤مؿمنٞم٦م ُمنـ )ومن٦م اًمٕم٤مه٦م: أوم٦م اًمتل شمّم (2)

(، 2/638(، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )1/1252(، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )36/449ُمننرض. شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 (.3/16(، هت ي٥م اًمٚمٖم٦م )2/144اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 اًمٖمرر ًمٖم٦م: اخلٓمر، واهمؽَمَّ سمٙم ا: ظُمِدُع سمف. (3)

 عمت٤ٌميٕم٤من، أو ُم٤م ٓ يقصمؼ سمتًٚمٞمٛمف.وسمٞمع اًمٖمرر ذقم٤ًم: ُم٤م  ٝمٚمف ا

 وىمٞمؾ: هق ُم٤م يم٤من ًمف فم٤مهر ُيٖمري اعمِمؽمي، وسم٤مـمـ جمٝمقل.

وىمٞمؾ: هق أن يٙمقن قمغم همػم قمٝمدة وٓ صم٘م٦م، ويدظمؾ ومٞمف اًمٌٞمنقع اعمجٝمقًمن٦م اًمتنل ٓ ينٞمط سمٙمٜمٝمٝمن٤م 

 اعمت٤ٌميٕم٤من.

، (2/444(، اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )1/449(، اًم٘من٤مُمقس اعمحنٞمط )13/216يٜمٔمر: شمن٤مج اًمٕمنروس )

 (.1/244(، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )8/19(، هت ي٥م اًمٚمٖم٦م )2/648اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 ىمري٤ًٌم. خترجيهاحلدي٨م ؾمٌؼ  (4)
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٤م[  .وم٘مٞمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر: ُمتك ذًمؽ؟ ]وم٘م٤مل: طَمتكَّ شَمْٓمُٚمَع اًمُثَريَّ

ٕن سمندو اًمّمنالح ذم احلجن٤مز يٙمنقن ذم هن ا : وه ا إٟمام ىم٤مًمنف قمنغم قمن٤مدة احلجن٤مز

٤م ذم اًمٌالد اًم٤ٌمردة يت٠مظمروم :اًمقىم٧م  .٠مُمَّ

 ذم ث: ]سم٤مًمٓمٚمقع إًمٞمٝم٤م[. (1)

أهنن٤م ٟمجنؿ واطمند،  اًمُثَري٤َّم: جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمجقم ذم صقرة اًمثقر، ويمٚمٛم٦م اًمٜمجؿ قمٚمؿ قمٚمٞمٝمن٤م، ٓ (2)

هنن٤م يمثنػمة ٠مؾمٛمٞم٧م سم ًمؽ ًمٙمثنرة يمقايمٌٝمن٤م ُمنع صنٖمر ُمر)هتن٤م، ومٙمسمؾ هل ُمٜمزًم٦م ًمٚم٘مٛمر ومٞمٝم٤م ٟمجقم جمتٛمٕم٦م: 

يٌندأ ُمنـ  شاًم٘منٞمظ»هن٤م أرسمٕمن٦م وقمِمننرون ٟمجناًم، واؿمنتداد احلنر إاًمٕمدد سم٤مإلو٤موم٦م إمم وٞمؼ اعمحؾ، وي٘م٤مل: 

ـمٚمقع اًمثري٤م إمم ـمٚمقع ؾمٝمٞمؾ، وـمٚمقع اًمثري٤م صن٤ٌمطم٤ًم ي٘منع ذم أول ومّمنؾ اًمّمنٞمػ، قمٜمند اؿمنتداد احلنر ذم 

 اًمثامر.سمالد احلج٤مز واسمتداء ٟمْم٩م 

(، 1/697(، اًم٘من٤مُمقس اعمحنٞمط )37/272(، شمن٤مج اًمٕمنروس )1/482يٜمٔمر: ًمًن٤من اًمٕمنرب )

 (.5/229(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر )1/95اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

(، 12592ه ا احلدي٨م: أظمرضمف قمـ اسمـ قمٛمر: اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمنؼمى، طمندي٨م رىمنؿ ) (3)

رضمنف: اإلُمن٤مم أمحند ذم ُمًنٜمده، سمنرىمؿ ذم سم٤مب اًمقىم٧م اًم ي يؾ ومٞمف سمٞمنع اًمنثامر، ُمنـ يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، وأظم

(5125.) 

(، ومننتح اًمٌنن٤مري 9/119(، ُمًننٜمد اإلُمنن٤مم أمحنند )5/489يٜمٔمننر: اًمًننٜمـ اًمٙمننؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مننل )

 (.5/226(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر )4/395)

 اًمِمننرط ،اًمنثامر سمٞمع ذم ذائط ًمثالث اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ صمؿ(: »...3/181ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط ) (4)

 ش.سمٓمؾ... اًمتٌ٘مٞم٦م ذط وم٢من اًمّمالح: ىمٌؾ سمدو سمٞمع إن اًم٘مٓمع ذط ُمـ سمد ٓ أٟمف إول،

يٌٞمننع اًمثٛمننرة ُمٗمننردة قمننـ إؿمننج٤مر ىمٌننؾ سمنندو اًمّمننالح  أنَّ (:»...11/48وىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

 ش.سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م: ومٌٞمٕمٝم٤م سم٤مـمؾ سمال ظمالف...

(، 1/99(، اإلىمٜمن٤مع ًمٚمناموردي )191-5/192(، احل٤موي اًمٙمٌنػم )48-3/47يٜمٔمر: إم )

(، 253-5/252( وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمٌٞمن٤من )5/142(، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )1/93ٜمٌٞمف )(، اًمت2/44اعمٝم ب )

(، اعمجٛمننقع 3/555(، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )59-9/58(، ومننتح اًمٕمزيننز )182-3/181اًمقؾمننٞمط )

 (. 3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/124( وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )11/83)
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 :لثانيةا

 .أيب ح يػة، وقمٜمد قمٜمدٟم٤م سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو اًمّمالح سمِمنرط اًم٘مٓمع: ضم٤مئز 

زال  ،أوم٦م، وسمِمننرط اًم٘مٓمنع ًمٜمٝمل قمـ سمٞمٕمٝم٤م سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م خلقفواًمٕمٚم٦م ومٞمف أن ا

 ،، واًمنٌٚمحهل٤م ُمٜمٗمٕمن٦م ىمٌنؾ سُمنُدوع اًمّمنالح، يم٤محِلّْمننرمِ  ظمقف أوم٦م، إٓ أنَّ ه ا ذم صمٛمرة

 يم ًمؽ اعمِمٛمش.و ،واًمٚمقز ذم أول طم٤مل فمٝمقره

ننَٗمْرضَمؾ ،ًمّمننالح، يمنن٤مجْلَقزِ أُمنن٤م ُمنن٤م ٓ ُمٜمٗمٕمنن٦م ومٞمننف ىمٌننؾ سمنندو ا ًَّ ْثننِرى،  ،واًم واًمُٙمٛمَّ

ذم احلن٤مل، وٓ  يّمح اًمٕم٘مد: ٕنَّ سمدل اًمٕمقض ذم ُم٘م٤مسمٚمن٦م ُمن٤م ٓ ]ُمٜمٗمٕمن٦م ومٞمنف[ ]ومال[

 يم٤محلنمات. يرضمك ًمف ُمٜمٗمٕم٦م ذم اًمث٤مين: ٓ  قز

 قمنم. أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمـ اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م (1)

 أو اًمّمنالح، سمندو ىمٌؾ ُمٗمردة اًمِمجر رةوس قمغم اًمثٛمرة سم٤مع إذا(:» 5/252ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (2)

 اًمٌٞمنع صنّح : طم٤مُمند أسمق اًمِمٞم  ذًمؽ، ىم٤مل ىمٓمع اًمٌٞمع ذم ذط وم٢منْ  اًمّمالح، سمدو ىمٌؾ أرض ذم زرقًم٤م سم٤مع

 ش.اًمٖمرر... ُمـ اًمنمط هب ا ي٠مُمٜم٤من ٕهنام ظمالف: سمال

 سم٤مًم٘مٓمع ٕٟمَّف ظمالف: سمال صحٞمح وم٤مًمٌٞمع اًم٘مٓمع، سمنمط يٌٞمٕمٝم٤م أن(:» 11/48وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 واًمراومٕمننل،، طم٤مُمنند أسمننق اًمِمننٞم  اعمًنن٠مًمتلم ذم سم٤مإلمجنن٤مع سح وممننـ واًمٕم٤مهنن٦م أومنن٦م ُمننـ اعمحنن ور يننزول

 ش.وهمػمحم٤م...

(، هن٤مينن٦م 1/93(، اًمتٜمٌٞمننف )2/44(، اعمٝمنن ب )5/191(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )3/48يٜمٔمننر: إم )

(، روون٦م اًمٓمن٤مًمٌلم 9/85(، ومتح اًمٕمزينز )3/181(، اًمقؾمٞمط )5/252ن )(، اًمٌٞم٤م5/142اعمٓمٚم٥م )

 (.3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/123(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )11/84(، اعمجٛمقع )3/555)

(، 5/324(، اًمٌحنر اًمرائنؼ )7/37(، اًمٌٜم٤مين٦م ذح اهلداين٦م )7/22يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (3)

 (.4/555(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )3/26جمٛمع إهنر )

ننْم: هننق اًمثٛمننر ىمٌننؾ اًمٜمْمنن٩م، وطمِمننػ يمننؾ رء، وأول اًمٕمٜمنن٥م ُمنن٤م دام أظمْمنننرًا أو  (4) احِلٍْمَ

(، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط 31/495(، شمننن٤مج اًمٕمنننروس )2/898طم٤مُمْمننن٤ًم. يٜمٔمنننر: ًمًننن٤من اًمٕمنننرب )

 (.1/138(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )1/179(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/1294)

 ذم ث: ]وٓ[. (5)

 ذم ث : ]يٜمتٗمع سمف[. (6)

ؾمنقاء يم٤مٟمن٧م  سمنمط اًم٘مٓمع ومٞمّمح اًمٌٞمنع اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م، إذا سمٞمٕم٧م ىمٌؾ سمدو اًمّمالح اًمثٛمرة (7)

 يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م ذم احل٤مل، أو سمٕمد ذًمؽ.
= 

حكممي  ٗمم  الثىمما    

 الصمم  قبمن  مم ٔ  

  شاط القط .
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 :لثالثةا

الح ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٓ  قز قمٜمدٟم٤م   ./سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمُدوع اًمّمَّ

 .ق طمٜمٞمٗم٦م إمم ضمقاِزهوذه٥م أسم

وأصؾ هن ه اعمًن٠مًم٦م أن قمٜمندٟم٤م إـمنالق اًمٕم٘مند قمنغم اًمثَّٛمنرة ي٘متْمننل شمٌ٘مٞمتٝمن٤م قمنغم 

اًمِمجرة إمم وىم٧م اجل اذ محاًل ًمألُمر قمغم ُمن٤م ضمنرى سمنف اًمٕمنرف واًمٕمن٤مدة، ومٞمّمنػم يمنام ًمنق 

 ذط اًمتٌَّ٘مٞم٦م.

                                                          

=
أُم٤م اًمثٛمرة اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م، إذا سمٞمٕم٧م ىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح سمنمنط اًم٘مٓمنع، ومنال يّمنح اًمٌٞمنع: 

 احل٤مل اًمتل ىمٓمٕم٧م ومٞمف.ٕٟمف: ٓ يٜمتٗمع هب٤م ذم وىم٧م ىمٓمٕمٝم٤م : أي: ذم احل٤مل، وٓ سمٕمد ذًمؽ :أي: سمٕمد 

وإٟمام  قز اًمٌٞمع سمنمط اًم٘مٓمع : إذا يم٤من اعم٘مٓمقع ُمٜمتٗمٕم٤ًم سمنف: وم٠مُمن٤م ُمن٤م (:»3/556ىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 ش.ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف، ومال يّمح سمٞمٕمف سمنمط اًم٘مٓمع أيْم٤ًم....

 وذيمر ذم ومتح اًمٕمزيز واعمجٛمقع ُم٤م أورده اعمّمٜمػ ذم ه ه اعم٠ًمًم٦م.

(، اعمجٛمننقع 3/556(، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )9/65(، ومننتح اًمٕمزيننز )3/181يٜمٔمننر: اًمقؾمننٞمط )

 (.3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)1/214(، ومتح اًمقه٤مب )11/85)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 يمن٤من صالطمف يٌدو أن ىمٌؾ شمريمف وٓ ىمٓمٕمف ُيًؿع  ومل اؿمؽماه وًمق(: »...8/127ىم٤مل ذم إم ) (2)

 ش.وم٤مؾمدًا... ومٞمف اًمٌٞمع

 اًمِمن٤مومٕمل قمٜمند حمٛمقٌل  اإلـمالِق  ذم ُمٓمٚم٘م٦م: وم٤مًمٌٞمع سمٞمٕم٧م وًمق(: »5/142وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 اًمٕمن٤مدة طمٙمنؿ قمغم ُمٜمزًم٦مٌ  اعمٓمٚم٘م٦مُ  واًمٕم٘مقد اًمثامر، سمتٌ٘مٞم٦م ضم٤مري٦مٌ  اًمٕم٤مدةَ  أنَّ  اعم ه٥م وقَمْ٘مد اًمتٌ٘مٞم٦م، ذط قمغم

 ش.هب٤م... اعم٘مؽمٟم٦م

ًمٌٞمنن٤من (، ا5/142(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )5/191(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )129-7/128يٜمٔمننر: إم )

(، اعمجٛمننقع 3/555(، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )9/61(، ومننتح اًمٕمزيننز )3/181(، اًمقؾمننٞمط )5/252)

 (.3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )11/85)

 (:8/37ىم٤مل ذم اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ذم سمٞمع اًمثامر) (3)

-...أُم٤م ىمٌؾ سمندو اًمّمنالح إذا اؿمنؽماه٤م ُمٓمٚم٘من٤ًم  نقز قمٜمندٟم٤م، وقمٜمند اًمِمن٤مومٕمل، وُم٤مًمنؽ، وأمحند»

 .شًمٌٞمع...ٓ  قز ا -

(، اًمٌٜم٤مينن٦م ذح 6/334(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين ذم اًمٗم٘مننف اًمننٜمٕمامين)7/22يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

 (.4/555(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )3/26(، جمٛمع إهنر )5/324(، اًمٌحر اًمرائؼ )8/37اهلداي٦م )

حكممي  ٗمم  الثىمما    

قبمن  مم ٔ الصمم    

 وطمقّا.

 /أ14
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ل اًم٘مٓمنع ذم احلن٤مل، ومٞمّمنػم يمنام ًمنق ذط نوقمٜمد أ  طمٜمٞمٗم٦م إـمنالق اًمٕم٘مند ي٘متْمن

 .اًم٘مٓمع

قمنـ سمٞمنع اًمنثامر ىمٌنؾ  ودًمٞمٚمٜم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م ُم٤م رويٜم٤م ُمـ إـمالق هنل رؾمنقل اهلل 

الح  .، ومقضم٥م اًم٘مقل سمتحريؿ اًمٌٞمع اعمٓمٚمؼ إلـمالق اًمٜمٝملسُمُدوع اًمّمَّ

ُمٓمٚم٘م٤ًم، صح: ٕنَّ اًمثٛمرة ٓ شمٌ٘مك قمغم  ٤مًمق ىمٓمع ؿمجرة، صمؿ سم٤مع صمٛمرهت  :فرع

 .اًمِمجرة اعم٘مٓمققم٦م، ومٞمّمػم، يمام ًمق ذط اًم٘مٓمع

 ذيمر اعمّمٜمػ ه ه إطم٤مدي٨م ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ. (1)

 (.253-5/252، اًمٌٞم٤من )(192-5/191ٌػم )يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙم (2)

 ىمنن٤مل ُم٘مٚمققمنن٦م، ؿمننجرة قمننغم صننالطمٝم٤م يٌنند مل صمٛمننرة ًمننق سمنن٤مع(:» 11/88ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع ) (3)

ن٤م اًم٘مٓمنع: ذط دون ُمنـ ُمٓمٚم٘من٤مً  سمٞمٕمٝم٤م  قز أصح٤مسمٜم٤م: ىم٤مل وىمد ومٞمف، ىم٤مل: ٓ ٟمص اًمروي٤مين  شمٜمٛمنق ٓ ٕهنَّ

 ٤م.همػمه سمخالف قمٚمٞمٝم٤م سم٘مٞم٧م ًمق اًمِمجرة أضمزاء ُمـ شم٠مظم  وٓ

 ٓ هن ه ومن٢من ٕضمٚمٝمن٤م: اًمٜمٝمنل ورد اًمتنل اًمٕم٤مهن٦م قمٚمٞمٝم٤م خيِمك ٓ ٕٟمَّف ي٘م٤مل: أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ىمٚم٧م:

جرة قمغم شمٌ٘مٞمتٝم٤م  ٥م  ٟمنص وممنـ أقمٚمؿ،  واهلل احل٤مل ذم ىمٓمٕمٝم٤م ومٞمج٥م يم ًمؽ يم٤من زم، وإذا ئمٝمر ومٞمام اًمِمَّ

٦م قمغم  ويمن ًمؽ اًم٘مٓمنع ومٞمنف اًمٕم٤مدةاًمٕم٤مدة، و قمغم يٛمؾ اًمٕم٘مد سم٠من وقمٚمَّٚمف اخلقارزُمل، أيْم٤مً  ذًمؽ ذم اًمّمحَّ

 ش.اًمروو٦م... ذم واًمٜمقوي اًمتتٛم٦م ص٤مطم٥م

(، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج 3/42(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )11/88(، اعمجٛمننقع )3/556يٜمٔمننر: اًمروونن٦م )

 (.4/461وطمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي )

 مم٤م ؾمٌؼ يتْمح أن ًمٚمٗم٘مٝم٤مء أىمقال ذم سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو اًمّمالح، ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم: (4)

 اًمٜمزاع:حترير حمؾ 

 اشمٗمؼ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء، قمغم أن سمٞمع اًمثامر دون أصٚمٝم٤م ىمٌؾ سمدو اًمّمالح سمِمنرط اًمتٌ٘مٞم٦م: سم٤مـمؾ.-أ

 ]قمـ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو اًمّمالح[. واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ: هنٞمف 

 ]قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك شمزهك[. وأيْم٤ًم هنٞمف 

٤م ذم شمٌ٘مٞمتٝمن٤م، ورسمنام وٕن اًمٖمرر يٙمثر ومٞمٝمن٤م، وآٟمتٗمن٤مع ي٘منؾ، وأومن٤مت واًمٕم٤مهن٤مت ٓ شمن١مُمـ قمٚمٞمٝمن

 شمٚمٗم٧م اًمثٛمرة ىمٌؾ اإلدراك، ومٞمٙمقن اًم٤ٌمئع ىمد أيمؾ ُم٤مل أظمٞمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

واشمٗمؼ اجلٛمٝمقر أيْم٤ًم: قمغم أنَّ سمٞمنع اًمنثامر ىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح سمنمنط اًم٘مٓمنع، ضمن٤مئز إن يمن٤من  -ب

 ُمٜمتٗمٕم٤ًم سمف، ٟٓمتٗم٤مء اًمٖمرر، وإذا يم٤من ٓ يٜمتٗمع سمف ومال يّمح سمٞمٕمف.

 ؾ سمدو اًمّمالح ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم ىمقًملم:واظمتٚمٗمقا ذم سمٞمع اًمثامر ىمٌ -ج

= 
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 :لرَّابعةا

ـم٥مصمسمٞمع   أو قمٚمٞمٝمن٤م يمنامم واطمند، يم٤مًمرُمن٤من  ،واًمٕمٜم٥م ،ٛمرة ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م يمامم، يم٤مًمرُّ

ننالح سمِمنننرط اًم٘مٓمننع: ٕٟمننف إذا ضمنن٤مز ىمٌننؾ سمننُدوع  واعمننقز،  ننقز ]سمٞمٕمننف[ سمٕمنند سمننُدوع اًمّمَّ

 اًمّمالح، سمنمط اًم٘مٓمع، ومٌٕمده وىمد ص٤مرت اًمَثٛمرة ُم٘مّمقدة وزال وىم٧م أوم٦م أومم.

 . ٕمٝم٤م سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م إمم وىم٧م اجل اذويم ًمؽ  قز سمٞم

                                                          

=
اًم٘مقل إول: ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م: إمم أنَّ سمٞمع اًمثامر ىمٌنؾ سمندو 

 اًمّمالح ُمٓمٚم٘م٤ًم سمال ذط، ٓ  قز.

إمم أنَّ سمٞمع اًمثامر ىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح ُمٓمٚم٘من٤ًم سمنال ذط، ضمن٤مئز وين١مُمر  ٦ماًم٘مقل اًمث٤مين: ذه٥م احلٜمٗمٞم  

 ٘مٓمٕمٝم٤م ذم احل٤مل.اعمِمؽمي سم

(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين 38-8/37(، اًمٌٜم٤مينن٦م ذح اهلداينن٦م )32-7/22يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

(، سمداينن٦م اعمجتٝمنند 7/465(، اًمٌٞمنن٤من واًمتحّمننٞمؾ )2/683(، اًمٙمنن٤مذم ذم وم٘مننف أهننؾ اعمديٜمنن٦م )6/334)

/ 5(، اًمٌٞمنن٤من )192-5/191(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )2/92( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٗمقايمننف اًمنندواين )2/149)

( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اعمٖمٜمننل ٓسمننـ ىمداُمنن٦م 9/61(، ومننتح اًمٕمزيننز )182-3/181(، اًمقؾمننٞمط )252-253

 (.338-7/337(، اعمحغم ٓسمـ طمزم )1/214( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة )6/148)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ث ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 شمريمٝمن٤م ومٚمف صالطمٝم٤م: سمدا ىمد صمٛمرة اسمت٤مع ُمـ يمؾ(: »...7/226) ذم إم ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  (3)

، طمتك  ش.شمريمٝم٤م... ًمف يٙمـ مل صالطمٝم٤م سمدا ىمد صمٛمرة اؿمؽمى ُمـ: وم٘م٤مل ه ا، ذم اًمٜم٤مس سمٕمض وظم٤مًمٗمٜم٤م دَمِدَّ

 إمم اًمتٌ٘مٞمن٦م ذط قمنغم اًمنثامر سمٞمنعُ  ومٞمجنقز اًمّمنالُح، سَمندا وإن(:» 5/144وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

ندٟم٤مه ُمن٤م قمنغم سمٜمن٤مء اًمتٌ٘مٞمن٦ِم، ُمقضَم٥م قمغم ومُحَؾ  اًمٌٞمُع، صح ُمٓمٚم٘م٦ًم، سمِٞمٕم٧م وإن اجِلداد، أوانِ   اشمٌن٤مع ُمنـ ُمٝمَّ

 ش.اًمٕم٘مد شمقاسمع ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمٕم٤مدة

 

 

= 

حكممي  ٗمم  الثىمما    

       ٔ الص  
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 .: ٓ  قز سمٞمٕمٝم٤م سمنمط اًمتٌَّ٘مٞم٦م: ٕنَّ ومٞمف ذط شم٠مظمػم اًمتًٚمٞمؿأبو ح يػةوىم٤مل 

واحلٙمنؿ  ،اًمتحنريؿ إمم هم٤مين٦م طمدهنك قمـ اًمٌٞمع ُمٓمٚم٘م٤ًم، و ودًمٞمٚمٜم٤م: أنَّ اًمٜمٌل 

أصناًل،  سمٕمد اًمٖم٤مي٦م، سمخالف احلٙمؿ ىمٌٚمٝم٤م، ومقضم٥م أن ٓ يٙمقن سمٕمند اًمٖم٤مين٦م حتنريؿ اًمٕم٘مند

 ٙمٚمػ ٟم٘مؾ اعمٌٞمع قمغم طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة.يوٕنَّ اعمِمؽمي إٟمام 

َٓ شَمننرى ًمننق اؿمننؽمى ؾمننٗمٞمٜم٦م ُمننـ اًمٓمٕمنن٤مم، ينن١مُمر ]سمتٗمريٖمٝمنن٤م[ قمننغم ]ُمنن٤م ضمننرت  أ

 ، وٓ يٙمٚمػ أن يٗمرهمٝم٤م ذم يقُمف.[اًمٕم٤مدة

قمنغم طمًن٥م اًمٕمنرف  اًمٌن٤مئعه٤مهٜم٤م، يٙمٚمنػ ٟم٘منؾ اعمٌٞمنع وشمٗمرينغ ُمٚمنؽ  ]ومٙم ا[

 واًمٕم٤مدة.

اًمتٌ٘مٞمنن٦م إمم أوان اجلنن اذ، ومنن٢مذا ذط ذًمننؽ، وم٘منند ذط ُمنن٤م يقاومننؼ دة[]واًمٕمنن٤م

ننف ضمنن٤مئزاًمٕمنن٤مدة، ]ومّمننح[  ٦مإٓ أن قمٜمنندٟم٤م ذم طم٤مًمنن :، وم٠مُمنن٤م سمٞمٕمٝمنن٤م ُمٓمٚم٘منن٤ًم، ٓ ظمننالف أٟمَّ

                                                          

=
(، اعمٝمننن ب 5/193(، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم)7/177(، خمتّمننننر اعمنننزين )7/226يٜمٔمنننر: إم )

(، 3/555ون٦م )(، اًمرو9/62(، ومنتح اًمٕمزينز )5/256(، اًمٌٞم٤من )5/144(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )2/44)

(، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج 3/42(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج)2/123(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )2-11/1اعمجٛمنننقع )

(4/145.) 

٤م(:»... 7/22ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (1)  ومن٤مًمٌٞمع قمٔمٛمنف، يتٜمن٤مه مل ومن٢منْ  اًمؽمك: سمِمنرط سم٤مع إذا وم٠مُمَّ

: حمٛمند وىم٤مل يقؾمػ وأ  ٦م،طمٜمٞمٗم أ  قمٜمد وم٤مؾمد وم٤مًمٌٞمع قمٔمٛمف شمٜم٤مهك إذا ويم ا ،ىمٚمٜم٤م عم٤م ظمالف: سمال وم٤مؾمد

 ش.ذًمؽ وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ًمتٕم٤مرف اؾمتح٤ًمٟم٤مً   قز

 قمٜمند ضمن٤مئز قمٜمندٟم٤م وم٤مؾمند وم٤مًمٕم٘مد اًمؽمك سمِمنرط اؿمؽماه٤م وًمق(: »... 12/348وىم٤مل ذم اعمًٌقط )

 ش.اًمٜم٤مس... سملم ُمتٕم٤مرف ٕٟمَّف  اًمِم٤مومٕمل

(، اًمٌٜم٤مينن٦م 6/333(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )7/22(، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )12/348يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

 (.5/327(، اًمٌحر اًمرائؼ )8/38ذح اهلداي٦م )

 ذم ث: ]أن يِمتٖمؾ سمتٗمريٖمٝم٤م[. (2)

 ذم ث: ]ضمرى سمف اًمٕمرف[. (3)

 ذم ث: ]ومٙم ًمؽ[. (4)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (5)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (6)
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 .يٙمٚمػ اًم٘مٓمعاإلـمالق يٌ٘مك إمم أوان اجل اد، ]وقمٜمده[ 

فروع ستة:

الح قم٤ٌمرة قمـ :أحداا يًنتٓم٤مب أيمٚمٝمن٤م، [/طمّمقهل٤م قمغم طم٤مًم٦م] أن سُمُدوَّ اًمّمَّ

 أيمٚمٝم٤م، وذًمؽ سمٔمٝمقر اًمٚمقن ومٞمٝم٤م إن يم٤من هل٤م ًمقن، ومتحٛمر أو شمّمٗمر.

 ذم ث: وهمػمه. (1)

دو اًمّمالح ُمٓمٚم٘م٤ًم  قز، وي١مُمر سم٠مْن ي٘مٓمٕمٝم٤م ذم سمٕمد سم اًمثٛمرة أي: قمٜمد أ  طمٜمٞمٗم٦م إذا سم٤مقمف (2)

 احل٤مل.

 يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمحٜمٗمٞم٦م.

 ٟمقضمز أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٠ًمًم٦م سمٞمع اًمثامر سمٕمد سمدو اًمّمالح وذًمؽ يمام يكم:  (3)

ٕٟمنف  :اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنَّ اًمثٛمرة إذا سمٞمٕم٧م سمٕمد سمدو اًمّمالح سمنمط اًم٘مٓمنع، ومن ًمؽ ضمن٤مئز-

 ًمّمالح سمنمط اًم٘مٓمع ومٌٕمده أومم.ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م ىمٌؾ سمدو ا

نالح ُمٓمٚم٘من٤ًم سمنال ذط، وُم٘متْمننك اإلـمنالق - يمام اشمٗم٘مقا قمغم ضمقاز سمٞمع اًمثٛمرة سمٕمد سمندو اًمّمَّ

اًمتٌ٘مٞم٦م  إمم وىم٧م اجل اذ، ظمالوم٤ًم ٕ  طمٜمٞمٗم٦م ذم ىمقًمف: أن يٙمٚمنػ اًم٘مٓمنع ذم احلن٤مل: ٕنَّ سمٞمنع اًمِمننلء 

 ي٘متيض شمًٚمٞمٛمف وشمٗمريغ ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع وإٓ حلؼ اًمٖمرر.

اجلٛمٝمقر قمغم أن اإلـمالق ذم اًمٕم٘مقد يٛمؾ قمغم اًمٕمرف، ومٞمٙمقن  يم٤معمنموط، واًمٕمرف ذم سمٞمٜمام 

 اًمثامر إذا سمٞمٕم٧م أن شمٌ٘مك إمم وىم٧م إدرايمٝم٤م، ومقضم٥م محؾ اإلـمالق قمغم ذًمؽ.

 واظمتٚمٗمقا ذم سمٞمٕمٝم٤م سمٕمد سمدو اًمّمالح، سمنمط اًمتٌَّ٘مٞم٦م قمغم ىمقًملم: -

ًمتٌ٘مٞم٦م، وسمف ىم٤مل: حمٛمند سمنـ احلًنـ اًم٘مقل إول:  قز سمٞمع اًمثامر سمٕمد سمد واًمّمالح سمِمنرط ا

 ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد.

 اًم٘مقل اًمث٤مين: ٓ  قز سمٞمع اًمثامر سمٕمد سمندو اًمّمنالح سمِمننرط اًمتٌ٘مٞمن٦م، وسمنف ىمن٤مل: أسمنق طمٜمٞمٗمن٦م، 

 وأسمق يقؾمػ.

(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين 23-7/22(، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )349-12/348يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

(، إم 151-2/152(، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )39-8/38اهلداينن٦م )(، اًمٌٜم٤مينن٦م ذح 6/333-334)

(، 9/62(، ومنننتح اًمٕمزينننز )257-5/256(، اًمٌٞمننن٤من )5/193(، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )7/226)

( وُمن٤م 4/244(، اًمِمنرح اًمٙمٌػم قمغم ُمنتـ اعم٘مٜمنع )156-6/155(، اعمٖمٜمل )11/122اعمجٛمقع )

 سمٕمده٤م.

 ًمٗمّمؾ إول.أي: اًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ا (4)

 ذم ث: ]طم٤مهل٤م قمـ طمّمقل[. (5)

  ٗاُ   ٔ الص   

 /ب14
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ُادوت دَح  ةِ رَ َردالثَ  عِ ي دبَ  ن  ى عَ ََنَ :» ُم٤م روى أٟمس أن اًمٜمٌل  :وإصؾ ومٞمف ، شى َتز 

َٛمرُّ »وم٘مٞمؾ: وُم٤م شَمْزُهق؟ ىم٤مل:   .شحَتْ

ْه[ي ن ٠موإن مل يٙمـ ًمٚمثٛمرة ًمقن ُمثؾ اًمٕمٜم٥م إسمٞمض، ومٌ  ّمنٗمق ًمقٟمنف، ]وَيَتَٛمنقَّ

٤م  ٤مم اإلدراك ومٞمف ًمٞمس سمنمط  .ويٚملم، وم٠مُمَّ

 (.193، ص )خترجيهاحلدي٨م ؾمٌؼ  (1)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث (2)

ه: ىم٤مل ذم اعمجٛمقع ) (3) يتٛمقه: ىم٤مل اسمـ قمّمننرون: يندور ومٞمٝمن٤م اعمن٤مء احلٚمنق، »(: 11/124اًمتََٛمقُّ

َه صمٛمر اًمٜمَّخٞمؾ واًمٕمٜم٥م: إذا اُمتأل ُم٤مًء وهتش. ويّمٗمق ًمقهن٤م  ٞم٠َّم ًمٚمٜمْم٩م.و قَّ

 (.3/224(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )3/44(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )11/124يٜمٔمر: اعمجٛمقع )

الح سمدو ذم اًمٜم٤مس اظمتٚمػ(:» 195-5/194ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌػم ) (4)  .اًمّمَّ

٤م سمٓمٚمقع اًمثامر ذم اًمّمالح سمدو أن قمٛمر: اسمـ قمـ ومروي  .اًمثريَّ

 .يمؾي١م ُم٤م اًمثٛمر ذم يقضمد سم٠من اًمّمالح سمدو أنَّ  قمٓم٤مء: قمـ وطمٙمل

 .واؿمتداده٤م اًمثٛمرة سم٘مقة اًمّمالح سمدو اًمٜمخٕمل: أن قمـ وطمٙمل

ننالح ومٌنندو إضمٜمنن٤مس، سمنن٤مظمتالف خيتٚمننػ اًمّمننالح سمنندو أنَّ  اًمِمنن٤مومٕمل وُمنن ه٥م  اًمٜمخننؾ ذم اًمّمَّ

ه اًمٙمرم وذم وآصٗمرار، سم٤مإلمحرار  ...اًمًقاد أو احلٛمرة إمم سم٤مًمتٛمقُّ

٤م  صنالح ويتن٠مظمر ومٞمنف اًمثرين٤م ـمٚمنقع تٕمجنؾي ُم٤م اًمٌالد ُمـ ٕنَّ  يّمح اًمثري٤م: ومال سمٓمٚمقع اقمت٤ٌمره وم٠مُمَّ

 .صمامره صالح ويتٕمجؾ ومٞمف اًمثري٤م ـمٚمقع يت٠مظمر ُم٤م وُمٜمٝم٤م صمٛمره،

 )ظمنر قمن٤مم ذم ويتن٠مظمر ودواُمنف احلنر ٓؿمنتداد قمن٤مم ذم صمامره صالح يتٕمجؾ ىمد اًمقاطمد اًمٌٚمد وٕنَّ 

 .واًمؼمد سم٤محلر خيتٚمػ ٓ اًمثري٤َّم وـمٚمقع ودواُمف، اًمؼمد ٓؿمتداد

: ومال ُمٜمف: ي١ميمؾ ٤مُم سمقضمقد اقمتؼمه ُمـ وأُم٤م  سمٚمحن٤مً  شم١ميمنؾ صمنؿ ـمٚمٕمن٤مً  شم١ميمنؾ ىمد اًمٜمخؾ صمامر ٕنَّ  يّمحُّ

 ومٖمن٤مًمط: وآؿمنتداد سمن٤مًم٘مقة اقمتؼمه ُمـ وأُم٤م .صالطم٤مً  ذًمؽ يٙمقن وٓ طمٍْمُم٤مً  ي١ميمؾ ىمد واًمٙمرم وطم٤مًٓ،

 ش.وٟمْمج٧م ٟٓم٧م صٚمح٧م وم٢مذا صالطمٝم٤م ىمٌؾ اًمثامر ىمقة ٕنَّ 

 ٦م أىم٤ًمم:وذيمر اعم٤موردي سم٠من مجٚم٦م اًمثامر ذم ذًمؽ قمغم صمامٟمٞم

 أطمده٤م: ُم٤م يٙمقن سمدو اًمّمالح ومٞمف سم٤مًمٚمقن، يم٤مًمٜمخؾ سم٤مإلمحرار وآصٗمرار.

 واًمث٤مين ُم٤م يٙمقن صالطمف سم٤مًمٓمَّٕمؿ، يم٤مًم٘مّم٥م واًمًٙمر واًمرُم٤من.

 واًمث٤مًم٨م: ُم٤م يٙمقن سم٤مًمٜمْم٩م يم٤مًمتلم واًمٌٓمٞم .

 واًمراسمع: ُم٤م يٙمقن صالطمف سم٤مًم٘مقة وآؿمتداد: يم٤مًمِمٕمػم واًمؼم.

 واإلُمتالء يم٤مًمٌ٘مقل.واخل٤مُمس: ُم٤م يٙمقن صالطمف سم٤مًمٓمقل 
= 
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الح ذم مجٞمع اًمنثامر ًمنٞمس سمِمننرط  :لثاينا سمنؾ إذا  :اًمٌٞمنع [ذم ضمنقاز]سمُدوُّ اًمّمَّ

ذًمؽ اًمًٌت٤من، إذا  ٟمخؾ واطمدة، يم٤من ذًمؽ يمٌدو اًمّمالح ذم مجٞمع فمٝمر اًمٚمقن ذم سمنة

 ػ واطمدًا.ٜميم٤من اًمّم

 أوم٦م. [ظمقفزول ]يسمدظمقل ذًمؽ اًمقىم٧م  فٕمٚم٦م ومٞمف أٟمواًم

                                                          

=
 واًم٤ًمدس: ُم٤م يٙمقن صالطمف سم٤مًمٕمٔمؿ واًمٙمؼم يم٤مًم٘مث٤مء.

 واًم٤ًمسمع: ُم٤م يٙمقن صالطمف سم٤مٟمِم٘م٤مق يماِمُمف يم٤مًمُ٘مٓمـ واًمٚمقز.

 واًمث٤مُمـ: ُم٤م يٙمقن صالطمف سم٤مٟمتٗم٤مظمف واٟم٘مِم٤مره يم٤مًمقرد.

٤مُمٚم٦م أن ي٘م٤مل: سمدو اًمّمالح ذم ه ه إؿمنٞم٤مء صنػمورهت»وىم٤مل اًمراومٕمل واًمٜمقوي:  ٤م سم٠منَّ اًمٕم٤ٌمرة اًمِمَّ

ٗم٦م اًمتل شمٓمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م هم٤مًم٤ًٌم ًمٙمقهن٤م قمغم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م  .شإمم اًمّمع

  إيمنؾ، ـمٞمن٥م إمم احل٤مصنؾ ذم سمندو اًمّمنالح ومرضمع »(:5/148وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )
ِ
 واسمتنداء

ٟمنن٤مت ذم ذًمننؽ وقمالُمنن٦مُ  ومٞمننف، آقمتٞمنن٤مد ُه، يتٚمننقنُ  ٓ ومننٞمام وقمالُمُتننف اإلدراك، ضمٝمنن٦م إمم اًمتٚمننّقنُ  اعمتٚمقع  اًمتٛمننقُّ

وٟمؼ وِة،احلال وضمري٤منُ   ش.واًمرَّ

 وذيمر ذم اعمٝم ب واًمقؾمٞمط سم٠منَّ اعمراد سمٌدو اًمّمالح ذم اًمثامر سم٠مْن يٓمٞم٥م أيمٚمٝم٤م.

وذيمر ذم اعمجٛمقع سم٠منَّ أيمثر إصح٤مب مل ي يمروا ًمٌدو اًمّمالح و٤مسمٓم٤ًم يمنام ومٕمنؾ ذم اعمٝمن ب: سمنؾ 

 ضمٕمٚمقه خمتٚمٗم٤ًم يمام اىمتْم٤مه يمالم اًمِم٤مومٕمل.

(، اعمٝمنن ب 195-5/194(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )8/177(، خمتٍمنن اعمننزين )3/48يٜمٔمننر: إم )

(، ومننتح اًمٕمزيننز 258-5/257(، اًمٌٞمنن٤من )3/184(، اًمقؾمننٞمط )5/148(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/45)

( وُم٤م سمٕمنده٤م، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 11/125(، اعمجٛمقع )558-3/557( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمروو٦م )9/73)

 .(44-3/43(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/124)

 اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م (1)

 ذم ث: ]إلسم٤مطم٦م[. (2)

ن ومل يٜمْم٩م: وإذا ٟمْمن٩م  (3) نَرُة: اًمًٌُنْر: صمٛمر اًمٜمخٞمؾ ىمٌؾ إرـم٤مسمف، ًمٖمْم٤موتف، وذًمؽ إذا ًمقَّ ًْ ٌُ اًم

 وم٘مد أرـم٥م.

 وىمٞمؾ: اًمٌن، اًمٖمّمـ اًمٓمَّري ُمـ يمؾ رء، وٟم٤ٌمت سُمْن: أي: ـمري.

(، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط 1/126)(، جمٛمننؾ اًمٚمٖمنن٦م ٓسمننـ ومنن٤مرس 12/174يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 (.1/48(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)1/56(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/352)

 [.قمٜمف: ]مذم  (4)

حكممممممي البٗمممممم    ا 

 ممممم ا الصممممم   يف  

   ض الثىا .
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نن الح ذم اجلننٜمس اًمقاطمنند يت٘منن٤مرب، ومجٕمننؾ ُمنن٤م مل يٌنند ومٞمننف وأيْمنن٤ًم، ومنن٢من سمنندو اًمّمَّ

 اًمّمالح شمٌٕم٤ًم.

الح قمٜمد اظمتالف إٟمقاع واظمتالف إُمن٤ميمـ قمنغم  وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ذم سمدو اًمّمَّ

 .ُم٤م ؾمٌؼ ذيمُره ذم ومّمؾ شم٠مسمػم اًمٜمخؾ

نف  :ٕمن٤ًم ًمنفشمٌٕمؾ سمن٤مىمل إضمٜمن٤مس   ضمٜمس ُمـ اًمثامر، ٓ وم٠مُم٤م إذا سمدا اًمّمالح ذم ٕٟمَّ

 .شمٗم٤موت ذم اإلدراكي٘مع سملم إضمٜم٤مس 

طمٞم٨م ؾمٌؼ ذيمر ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب إول ُمـ ه ا اًمٌح٨م، وىمٚمٜم٤م: إٟمنف إذا  (1)

َر يٌ٘مك ًمٚم ٤ٌمئع وُم٤م مل ي١مسمر اظمتٚمٗم٧م إٟمقاع أو إُم٤ميمـ، ويم٤من أطمدحم٤م ُم١مسمرًا وأظمر همػم ُم١مسمَّر، ومام أسمع

 يتٌع ذم اًمٌٞمع ويٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي.

ومٙم ًمؽ ُم٤م سمدا صالطمف  قز سمٞمٕمف، وُم٤م مل يٌد صالطمف ٓ  قز سمٞمٕمف، وذًمؽ إذا يمن٤من اًمّمنٜمػ 

 واجلٜمس واطمدًا.

نف ضمنري٩م، اسمـ قمـ(: »...3/48ىم٤مل ذم إم ) (2)  اًمٜمخٚمن٦م ومٞمنف شمٙمنقن احلن٤مئط ًمٕمٓمن٤مء ىمن٤مل أٟمَّ

 ش.ومٚمٞمٌع ُمٜمف أيمؾ إذا طمًٌف ىم٤مل سمٚمح، ئطواحل٤م احل٤مئط، ىمٌؾ ُمٜمٝم٤م ومٞم١ميمؾ :لومتزه

، أو سمٕمْمنف وامَحرَّ  ... ًمٚمرضمؾ احل٤مئط يم٤من وم٢مذا (:»3/83وىم٤مل ذم )  أن قمنغم سمٞمٕمنف طمنؾَّ  اصنٗمرَّ

نف طمقًمنف: ومنٞمام ذًمؽ فمٝمر وإنْ  سمٞمٕمف، يؾ مل احل٤مئط: ذم ذًمؽ ئمٝمر مل وإذا  د أنْ  إمم يؽمك  ُمن٤م همنػم ٕٟمَّ

٤م اًمٜمخؾ، خيتٚمػ ومل يمٚمف ٟمخالً  احل٤مئط يم٤من إذا وه ا طمقًمف  وهمنػمه ٟمخالً  أو وقمٜم٤ًٌم، ٟمخاًل، يم٤من إذا وم٠مُمَّ

 ش.يٌد صالطمف... مل اًم ي أظمر اًمّمٜمػ ي٤ٌمع أنْ   قز ومال ُمٜمف: صٜمػ صالح ومٌدا اًمثٛمر ُمـ

 وًمتقوٞمح ذًمؽ ٟم٘مقل:

اجلٜمس واًمّمٜمػ واًمًٌت٤من واًمٕم٘مد، ومٞمّمنح سمٞمنع اًمٙمنؾ إن سمندا صنالح اًمنٌٕمض وًمنق  إذا احتد

نف ين١مدي إمم أن ٓ يٌن٤مع ىمٚمٞماًل، وٕنَّ اؿمؽماط سم دو اًمّمالح ذم اجلٛمٞمع ومٞمف ُمـ اًمٕمًنر ُم٤م ٓ خيٗمك: ٕٟمَّ

د اجلنٜمس ضمن٤مز سمٞمنع ُمن٤م مل يٌند شمٌٕمن٤ًم عمن٤م  رء أو شم٤ٌمع احل٦ٌم سمٕمد احل٦ٌم، وذم ذًمؽ طمرج وُمِم٘م٦م: وم٢مذا احتَّ

 سمدا.

واًمٕمٜم٥م، ومال يّمح سمٞمع ُم٤ممل يٌد شمٌٕمن٤ًم عمن٤م سمندا ُمنـ اجلنٜمس  ،وإن اظمتٚمٗم٧م إضمٜم٤مس، يم٤مًمرـم٥م

وٓ  قز سمٞمع همػمه ُمـ صمنامر  ،ر، وسمدو صالح اًمٜمَّخٚم٦م ذم طم٤مئط، يمٌدو صالح ٟمخؾ مجٞمع احل٤مئطأظم

اًمٌٚمد اًم ي مل يٌد صالطمف، وٓ سمٞمع ُم٤م ذم احل٤مئط ُمـ همػم صمامر اًمٜمخؾ: ٕنَّ اًمثٛمرة ٓ شمٜمجق ُمـ اًمٕم٤مه٦م 

 سمّمالح همػمه٤م...

= 
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رط اًمتٌ٘مٞمن٦م، نِمنسمٛمنرة سمٕمند سمنُدوع اًمّمنالح ومٞمٝمن٤م ُمٓمٚم٘من٤ًم، أو صمإذا اؿمؽمى  :لثالثا

ر ذًمنؽ ذم ؿمنجرة اًمتنلم، [واظمنتٚمط]ومحدصم٧م صمٛمرة أظمنرى،  ]وُمثٚمنف  سمنف: ومن٢مٟمام ُيَتَّمنقَّ

سمٓمالن اًمٕم٘مد قمنغم ُمن٤م ؾمنٌؼ ذيمنره ُمنـ اًم٘منقًملم ذم اظمنتالط  ]ذم[ ٙمؿ[اًمتٗم٤مح، وم٤محل

 .اعمٌٞمع سمٖمػم اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض

ًمق اؿمؽماه٤م ىمٌؾ سمدو اًمّمالح وشمن٠مظمر اًم٘مٓمنع، طمتنك طمندصم٧م  وهٙم ا ]احلٙمؿ[

 همػمه٤م.

سمن٤مًمثٛمرة اًمزائندة: ومن٢من  : أشمًنٛمح ]ًمنف[[ًمٚمٌن٤مئع]ٓ يٜمٗمًن ، ي٘من٤مل  :وم٢مذا ىمٚمٜم٤م

يٚمزم اًم٘مٌقل طمتك ٓ يٜمٗمً  اًمٕم٘مد، وإن مل يًٛمح ومنال ي٘من٤مل ًمٚمٛمِمنؽمي ذًمنؽ:  ؾمٛمح هب٤م

ٕنَّ اًمثَّٛمرة هل اعمٌٞمٕم٦م، وم٢مذا ؾمٛمح هب٤م وم٤مت اًم٘مٌض
(9)
. 

                                                          

=
(، اًمتٜمٌٞمننف 2/45(، اعمٝمنن ب )195-5/194(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )83-3/48يٜمٔمننر: إم )

 (، ومنتح262-5/259(، اًمٌٞمن٤من )3/184(، اًمقؾمٞمط )149-5/148(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )1/93)

( وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 11/112(، اعمجٛمقع )3/557(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )72-9/69اًمٕمزيز )

 (.3/44(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/124)

 أي اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ذم ث: ]وم٤مظمتٚمط[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م . (3)

 ذم م: ]ومٗمل[. (4)

٤مدؾمنن٦م ُمننـ اًمٗمّمننؾ اًمثنن٤مين ُمننـ اًمٌنن٤مب  (5) ًَّ اًمثنن٤مين قمِمنننر ص ذيمننر اعمّمننٜمػ ذًمننؽ ذم اعمًنن٠مًم٦م اًم

 .(، وؾمٜمقوح ذًمؽ ذم هن٤مي٦م اًمٗمرع141)

 لم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.تومقُم٤م سملم اعمٕمٙم (6)

 لم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.تُم٤م سملم اًمٕمٙمقوم (7)

 لم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ث: ؾم٤مىمط ُمـ م.ُم٤م سم (8)

الح أو ىمٌؾ سمدو اًمّمالح، واظمتٚمٓم٧م، اًمثٛمنرة اعمٌٞمٕمن٦م سمٖمػمهن٤م،  (9) إذا اؿمؽمى صمٛمرة سمٕمد سمدو اًمّمَّ

ٗمنل وموم٢مْن يم٤مٟم٧م شمتٛمٞمز إطمداحم٤م قمـ إظمرى، وم٤مٕومم ًمٚمٛمِمؽمي، واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚم٤ٌمئع، وإن اظمتٚمٓمن٤م ومل يتٛمٞمنزا 

 ذًمؽ ىمقٓن:
= 

حكممممممي ا ممممممت ط  

الثىمممممماٚ املبٗ مممممممٛ  

  ػ ِا.
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ابعا  آظمتالط ٓ ومرق سملم أن يٙمقن ىمٌؾ اًمتخٚمٞم٦م أو سمٕمده٤م. :لر 

٦م احلٜمٓمن [ظمٚمنط]وىم٤مل اعمزين: إذا يم٤من سمٕمند اًمتخٚمٞمن٦م ٓ يٜمٗمًن  اًمٕم٘مند، يمنام ًمنق 

 .اعمٌٞمٕم٦م سمٖمػمه٤م سمٕمد اًم٘مٌض

 .وه ا ًمٞمس سمّمحٞمح: ٕن اًم٘مٌض ذم احلٜمٓم٦م ىمد شمؿ، وُم٤م سم٘مل سمٞمٜمٝمام قُمْٚمَ٘م٦مٌ 

                                                          

=
يمام ًمق اؿمؽمى قمٌندًا ومنامت ىمٌنؾ اًم٘منٌض، وًمٚمجٝم٤مًمن٦م وقمندم  إول: يٜمٗمً  اًمٌٞمع: ًمتٕم ر اًم٘مٌض،

 اًمتٛمٞمز.

واًمث٤مين: ٓ يٜمٗمً  اًمٕم٘مد ًمٌ٘من٤مء قمنلم اعمٌٞمنع، ويًن٘مط ظمٞمن٤مر اعمِمنؽمي  إذا شمريمٝمن٤م اًمٌن٤مئع ًمنف، وإذا مل 

 يؽميمٝم٤م ًمف صم٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ذم اًمٗمً  أو اإلضم٤مزة.

نف اًمّمنحٞمح: وهنق اًمٌٞمنع يٜمٗمً  أطمدحم٤م(:»2/45ىم٤مل ذم اعمٝم ب )  اعمًنتحؼ اًمتًنٚمٞمؿ  رشمٕمن ٕٟمَّ

 ش.سم٤مًمٕم٘مد...

 وىمنن٤مل اعمننزين، اظمتٞمنن٤مر وهننق اًمرسمٞمننع ٟم٘مٚمننف اًمثنن٤مين: واًم٘مننقل(:»... 11/119وىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

ننف ش:اعمحننرر» ذم واًمراومٕمننل اًمٖمننزازم، اجلرضم٤مين...وىمنند ىمنن٤مل اعمّمننٜمػ رمحننف اهلل إن  ويمنن ًمؽ إفمٝمننر أٟمَّ

اسمنـ أ  قمّمننرون، وقمنـ صن٤مطم٥م اًمّمحٞمح هق إول، ويم ًمؽ ىم٤مل  اًم٘م٤م  أسمقاًمٓمٞم٥م، واًمِم٤مر، و

اًمت٘مري٥م طمٙم٤مي٦م ىمقل صم٤مًم٨م، أن اًمٕم٘مد ٓ يٜمٗمً ، وٓ ظمٞم٤مر، و ٕمؾ آظمتالط ىمٌؾ اًم٘مٌض يمن٤مٓظمتالط 

 ش.سمٕمده، واؾمتٌٕمده اإلُم٤مم، وطمٙم٤مه اجلقزي قمـ أ  ؾمٚمٛم٦ماعمروزي...

(، 173-5/172(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )177-8/176(، خمتّمنننر اعمننزين )3/46يٜمٔمننر: إم )

(، اًمٌٞمننن٤من 192-3/191( وُمننن٤م سمٕمنننده٤م، اًمقؾمنننٞمط )5/119(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )2/45اعمٝمننن ب )

(، اعمجٛمننقع 567-3/566(، روونن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم )117-9/116(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/261-262)

 (.3/46(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)129-2/128( وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )11/119)

 .أي: اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول (1)

 ذم ث: ]اظمتٚمٓم٧م[ . (2)

وم٢مذا يم٤من سمٕمد اًم٘مٌض مل يْمننر اًمٌٞمنع رء ًمتامُمنف، وهن ا »(: 8/177ىم٤مل اعمزين ذم اعمختٍم ) (3)

 .شاعمختٚمط هلام يؽماوٞم٤من ومٞمف سمام ؿم٤مءا...

قُمْٚمَ٘م٦م: اًمٕمٚم٘م٦م: هل اًمتٕمٚمؼ وآرشم٤ٌمط، ي٘م٤مل: مل يٌؼ قمٜمده قُمْٚمَ٘م٦م: أي: رء، وُمٜمف ىمنقهلؿ: يمنؾ  (4)

 ومٝمق سم٤مـمؾ: أي: ؿمٞمئ٤ًم يتٕمٚمؼ سمف اًم٤ٌمئع. سمٞمع أسم٘مك قمٚم٘م٦م،

(، اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم 4/37(، هتننن ي٥م إؾمنننامء واًمٚمٖمننن٤مت )26/186يٜمٔمنننر: شمننن٤مج اًمٕمنننروس )

(2/425.) 

حكممممممي ا ممممممت ط  

الثىمممممماٚ املبٗ مممممممٛ  

التخمٗممممٛ أٔ  قبممممن

    ِا.
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ذم ىمنقل، /قمٜمنف شمقونع واجلنقائح ،ؾمن٘مٞمٝم٤م اًمٌن٤مئعوه٤مهٜم٤م سم٘مل قُمْٚمَ٘م٦م، ومن٢من قمنغم 

، صمؿ اظمتٚمط سمحٜمٓم٦م أظمنرى، ومٜمٔمػم ُم٠ًمًمتٜم٤م أن ًمق اؿمؽمى احلٜمٓم٦م ُمٙم٤ميٚم٦م، وم٘مٌض ضمزاوم٤مً 

 .٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملموم٤معم

اجلقائح: مجع ضَم٤مئَِحن٦م، وهنل يمنؾ ُمن٤م أذهن٥م اًمثٛمنرة،  أو سمٕمْمنٝم٤م سمن٠مُمر ؾمناموي سمٖمنػم ضمٜم٤مين٦م  (1)

 )دُمل، وىمٞمؾ: هل أوم٤مت اًمتل شمّمٞم٥م اًمثامر ومتٝمٚمٙمٝم٤م.

 (.1/113(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)3/57ٕؾمامء واًمٚمٖم٤مت )هت ي٥م ا

نء وذاةه دون أن  (2) اجلزاف: ومٞمف صمالث ًمٖم٤مت، ومتح اجلٞمؿ ويمنه٤م، ووٛمٝم٤م، وهق سمٞمنع اًمٌمَّ

 يٕمٚمؿ يمٞمٚمف وٓ وزٟمف.

(، 1/796(، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )23/84(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )1/618يٜمٔمننر: ًمًنن٤من اًمٕمننرب )

 (.1/121اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

ًمثٛمرة اعمٌٞمٕم٦م سمٖمػمه٤م: إذا يم٤من آظمتالط ىمٌؾ اًمتخٚمٞمن٦م أ وسمٕمنده٤م، ومن٤مُٕمر ؾمنقاء ًمق اظمتٚمٓم٧م ا (3)

 واعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

أطمدحم٤م: ٓ يٜمٗمًن  اًمٕم٘مند، ًمٌ٘من٤مء قمنلم اعمٌٞمنع، وًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر سمنلم اًمٗمًن  أو اإلضمن٤مزة، ٕنَّ 

ٚمٞمؿ.  آظمتالط قمٞم٥م طمدث ىمٌؾ اًمتًَّ

رين٤من هن ان اًم٘منقٓن ذم اظمنتالط احلٜمٓمن٦م اعمٌٞمٕمن٦م واًمث٤مين: يٜمٗمً  اًمٕم٘مد: ًمتٕم ر شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمنع، و 

ق اعمنزين سمنلم آظمنتالط ىمٌنؾ اًمتخٚمٞمن٦م وسمٕمنده٤م، ومقاومنؼ  سمٖمػمه٤م أو اؿمنؽمى ُمٙم٤ميٚمن٦م وىمنٌض ضمزاومن٤ًم، وومنرَّ

 مجٝمقر إصح٤مب ذم آظمتالط ىمٌؾ اًمتخٚمٞم٦م، وىم٤مل: قمغم اًم٘مقًملم.

سمننلم اًمٓمٕمنن٤مم  وإن يمنن٤من سمٕمنند اًمتخٚمٞمنن٦م، ومننال يٜمٗمًنن  اًمٕم٘منند، ٓؾمننتداُمتف سمنن٤مًم٘مٌض، طمٞمنن٨م ٓ ومننرق

 واًمثٛمرة.

 اًمٌٞمنع يٌٓمؾ ومٚمؿ ىمٌْمف سمٕمد اظمتٚمط إذا اًمٓمَّٕم٤مم سملم اًمٗمرق ُم٤م ىمٞمؾ وم٢من »(: 5/175ىم٤مل ذم احل٤موي )

 :اًم٘مقًملم أطمد قمغم ومٞمٝم٤م؟ اًمٌٞمع ومٌٓمؾ ؿمجره٤م ذم اًم٘مٌض سمٕمد اظمتٚمٓم٧م إذا اًمثٛمرة وسملم ومٞمف

 وذم ٟمخٚمٝمن٤م قمنغم اًمثٛمنرة ضوىمٌ اًمٕم٘مد، قمٚم٦َّم وم٤مٟمؼمُم٧م اؾمت٘مر ىمد اًمٓمٕم٤مم ىمٌض أنَّ  سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق ىمٞمؾ

٤م شمرى أٓ شمٜمؼمم، مل اًمٕم٘مد وقمٚم٦م ُمًت٘مر، همػم ؿمجره٤م  ىمٌْمنٝم٤م سمٕمند وؿمنجره٤م ٟمخٚمٝمن٤م قمنغم قمٓمِمن٧م ًمنق أهنَّ

 واًمٕم٘مند ُمًنت٘مراً  اًم٘منٌض يمن٤من وًمنق اًمٗمًن ، ظمٞمن٤مر اعمِمنؽمي سمنف يًتحؼ قمٞم٤ٌم ذًمؽ يم٤من هب٤م، ذًمؽ وأض

 .شاًم٘مٌض سمٕمد اًمٓمٕم٤مم ذم يًتح٘مف ٓ يمام اًمٗمً  سمف اؾمتحؼ ُم٤م ُمٜمؼمُم٤م،

(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 5/175(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )7/177(، خمتٍمنن اعمننزين )3/46يٜمٔمننر: إم )

(، اًمروونننن٦م 114-9/113(، ومننننتح اًمٕمزيننننز )262-5/261( وُمنننن٤م سمٕمننننده٤م، اًمٌٞمنننن٤من )5/122)

(، ُمٖمٜمننننل 129-2/128( وُمنننن٤م سمٕمننننده٤م، أؾمننننٜمك اعمٓم٤مًمنننن٥م )11/119(، اعمجٛمننننقع )3/567)

 (.3/46اعمحت٤مج)

 /أ15
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٘مل، ومٕمغم  :خلامسا ًَّ اًمًن٘مل: ٕنَّ اًمٕم٘مند اىمت٣من  اًمٌن٤مئعًمق اطمت٤مضم٧م اًمثٛمرة إمم اًم

شمًننٚمٞمؿ اًمثَّٛمننرة يم٤مُمٚمنن٦م، ويمامهلنن٤م سم٤مًمًنن٘مل، ومٚمننق اٟم٘مٓمننع اعمنن٤مء، واطمت٤مضمنن٧م اًمثٛمننرة إمم اًمًنن٘مل، 

ً٘مل ومن٢مذا ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر قمغم فم٤مهر اعم ه٥م: ٕٟمَّف اؾمتحؼ شمًٚمٞمؿ اًمثامر يم٤مُمٚم٦م، ويمامهل٤م سم٤مًم

 شمٕم ر اًمً٘مل، وم٘مد شمٕم ر اًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمّمٗم٦م اعمًتح٘م٦م.

ن اجلنقائح إأٟمنف ىمن٤مل: صمٌنقت اخلٞمن٤مر قمنغم ىمقًمٜمن٤م:  وطمٙمل قمـ أ  قمكم اًمٓمنؼمي

٤م إذا ىمٚمٜم٤م ٓ شمقوع، ومال ظمٞم٤مر ًمف  .شمقوع قمـ اعمِمؽمي، وم٠مُمَّ

ار: ومٚمق أضم٤مز اًمٕم٘مد ًمٞمس ًمٚم٤ٌمئع أن يٙمٚمٗمف ىمٓمٕمٝم٤م، وإْن يم٤من ذم اًمتٌَّ٘مٞم٦م إض :فرع

ف، ومال ٟمٛمٜمٕمف ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف، سم٥ًٌم ضر تٌٕن اًم  .دظمؾ قمغم اًمٖمػمي٘مٞم٦م طم٘مَّ

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.أي: اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ  (1)

 أسمق قمكم اًمٓمؼمي، هق: احلًلم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي، اًمٗم٘مٞمف، اًمِم٤مومٕمل، أظم  اًمٗم٘مف قمـ (2)

اسمـ أ  هريرة، وقمٚمؼ قمٜمف اًمتَّٕمٚمٞم٘من٦م اعمِمنٝمقرة، اعمٜمًنقسم٦م إًمٞمنف، وهنق ُمنـ أصنح٤مب اًمقضمنقه ذم  

ف اعمجرد، وصٜمػ ذم اًمٜمٔمر، وهق أول يمت٤مب  صٜمػ ذم اخلالش اعمحرر»اعم ه٥م، صٜمػ يمت٤مب 

ذم اًمٗم٘مف، ويمت٤مب اًمٕمدة، ويمت٤مسم٤ًم ذم أصقل اًمٗم٘مف، ؾمٙمـ سمٖمداد وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م ش اإلومّم٤مح»يمت٤مب 

 هن.352

(، ؿمنن رات اًمنن ه٥م 3/282(، ـمٌ٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًننٌٙمل )8/86يٜمٔمننر: شمنن٤مري  سمٖمننداد )

 (.2/76(، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )3/2)

ذًمنؽ ذم اًمٗمّمنؾ اًمثن٤مين ُمنـ هن ا اًمٌن٤مب ؾمت٠من )راء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ووع اجلقائح قمـ اعمِمؽمي و (3)

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

 يؽميمٝمن٤م أن قمغم صمٛمرة اًمرضمؾ اًمرضمؾ سم٤مع وإذا(: »3/62ذم إم ) ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  (4)

 ُمنـ اًمرضمنؾ اسمتن٤مع سم٤مخلٞمن٤مر... وإذا وم٤معمِمنؽمي سمنف إٓ هل٤م صالح ٓ ويم٤مٟم٧م اعم٤مء اٟم٘مٓمع صمؿ اجل اذ، إمم

٘مل طم٤مئط صمٛمر اًمرضمؾ ًَّ  ُمٜمنف اعمِمنؽمي قمنغم وًمنٞمس سمنف إٓ ًمٚمثٛمنرة صالح ٓ ٟمَّفٕ اعم٤مل: رب قمغم وم٤مًم

 .شرء...

 

= 

ومممممممممم ٝ التممممممممممراً 

البمممممممماٟ   سممممممممق٘ 

الثىممماٚ   ا  ٗ مممت  

  شاط التبقٗٛ.
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ادسا  .إذا سم٤مع صمامر اًمًٌت٤من، واؾمتثٜمك ؿمٞمئ٤ًم، ]ٟمٔمرٟم٤م[ :لس 

 :ضمن٤مز، ويمن ًمؽ إذا اؾمنتثٜمك ضمنزءًا ؿمن٤مئٕم٤ًم ُمثنؾ :ٝمن٤مٕمٞمٜماؾمتثٜمك صمٛمرة ؿمجرة سم نوم٢م 

 اًمثٚم٨م واًمرسمع.

                                                          

=
 أو اًمتٌَّ٘مٞمن٦مِ  سمنمنطِ  اًمّمالِح  سُمدوّ  سمٕمدَ  اًمثامرَ  اًمرضمؾ اؿمؽمى إذا( : »5/158وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 :ومٞمٝمام اعم ه٥م قمغم ظِمالَف  ٓ أصٚملم ُُمٓمٚم٘م٤ًم.ومٜم يمر

ّٚمط اعمِمؽمي أن - أطمدحم٤م ًَ  .  اًمقضمقه يمؾ ُمـ اًم٘مٌضِ  ٥مسمًٌ اًمثامر ذم اًمتّمنرِف  قمغم يت

 قُمٚم٘من٦م سمٌ٘من٤مء ُيِمنِٕمر وهن ا سمنف، اًمثامر ٟمٛمقُّ  يم٤من إذا إؿمج٤مر ؾمْ٘مُل  يٚمزُُمفُ  اًم٤ٌمئعَ  أن -اًمث٤مين  وإصؾ

ٚمٞمؿ، إ ٤مم طمٙمؿ ُمـ ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمً٘مل إ ٤مَب  وم٢من اًمٕم٘مد: طمؼ ُمـ اًم٤ٌمئع قمغم  اًمٌن٤مئع قمغم اعمًتحؼَّ  ويم٠منَّ  اًمتًَّ

َٕمك أن ًْ  ش.اًمٙمامِل... ٦مِ صٗم قمغم اًمثامر شمًٚمٞمؿ ذم َي

نالح  وًمزي٤مدة إيْم٤مح ٟم٘مقل: ذه٥م مجٝمقر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم أٟمَّف إذا سمٞمٕمن٧م اًمثَّٛمنرة سمٕمند سمندو اًمّمَّ

ٚمٞمؿ، ومٚمنق ًسمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م أو ُمٓمٚم٘م٤ًم: ًمزم اًم٤ٌمئع ؾم٘مٞمٝم٤م سم٘مدر ُم٤م شمًٚمؿ سمف ُمـ اًمتَّٚمػ: ٕنَّ اًم ٘مل ُمـ  ٤مم اًمتًَّ

 شمقوننننع قمٜمننننف، أو ٓ شمقوننننع، وظمنننن٤مًمػ شمريمننننف وم٤معمِمننننؽمي سم٤مخلٞمنننن٤مر ؾمننننقاء ىمٚمٜمنننن٤م: إنَّ اجلننننقائح 

 أسمق قمكم اًمٓمؼمي، وم٘م٤مل: يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، إن ىمٚمٜم٤م أن اجلقائح شمقوع قمٜمف.

 إّٟمنام: ىم٤مل اًمٓمؼمّي  قمكمّ  أسم٤م وم٢منّ : سم٤مًمٕمٓمش اعمِمؽمي ظمٞم٤مر صمٌقت ... وأُّم٤م»(:5/389ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

 .يث٧ٌم ومال: اجلديد اًم٘مقل قمغم وم٠مُّم٤م اًم٘مديؿ، اًم٘مقل قمغم اخلٞم٤مر ًمف يث٧ٌم

 أنْ  اىمت٣من اًمٕم٘مند ٕنَّ  اًم٘منقًملم: قمنغم اخلٞم٤مر ًمف يث٧ٌم: إؾمح٤مق أسمق وىم٤مل ذًمؽ، ٟمًٚمعؿ ٓ: ه ا ٕمغموم

 اجل اذ. أوان إمم إصقل قمغم شمريمٝم٤م اىمت٣م يمام اًم٤ٌمئع، قمغم اًمثٛمرة ؾم٘مُل  يٙمقن

 ش.اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي صم٧ٌم.. يمامهل٤م طم٤مل ذم شمًٚمٞمٛمٝم٤م قمـ قمجز وم٢مذا

( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمقؾمنٞمط 5/158(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )5/228(، احل٤موي اًمٙمٌػم )3/62يٜمٔمر: إم )

( 3/564(وُم٤م سمٕمده٤م، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )9/121(، ومتح اًمٕمزيز )389-5/388(، اًمٌٞم٤من )3/193)

(، 4/468(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )2/128( وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )11/119وُم٤م سمٕمده٤م، اعمجٛمقع )

 (.4/153(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/44ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)

 ي: اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.أ (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 مممممممممممماع الثىمممممممممممما   

 ٔاستثٍٜ وٍّا.
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[وم٠مُم٤م إذا اؾمتثٜمك ىمدرًا ُمٕمٚمقُم٤ًم  ـ  ، ومن٢من سم٤مًمقزن، ُمثنؾ أن ي٘منقل: إٓ أًمنػ ]ُمن

نؼْمة اعمٕمٚمقُمن٦م يم٤من ىمد قمرف ىمدر اًمثامر سم٤مخلَْرص ، ضم٤مز اًمٕم٘مد، يمنام ًمنق اؾمنتثٜمك ُمنـ اًمّمُّ

وإن مل يٙمـ ىمدر اًمثعامر ُمٕمٚمقُم٤ًم، ٓ يّمح، يمنام ًمنق اؾمنتثٜمك صن٤مقم٤ًم ُمنـ صنؼمة ٓ  :ص٤مقم٤م

 يٕمرف ىمدره٤م.

رة، ومن٢من أراد ُمنـ ـمرينؼ نئ٦م إٓ ُمن٤م ىم٤مسمنؾ قمِمنوم٢من ىم٤مل: سمٕمُتؽ صمامر ه ه اًمٜمخٞمؾ سمام

 ، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، وىمد اؾمتثٜمك اًمٕمِمنر.اًمثٛمـ

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

: ُمٕمٞم٤مر ىمديؿ يم٤من يٙم٤مل سمف، أو يقزن، وىمٞمؾ: اعمٜم٤م: يمٞمؾ يٙم٤مل سمف اًمًٛمـ وهمػمه، وىمند  (2) ُـّ اعَم

رـمنالن، واًمرـمنؾ: ومّمح ُمـ اعمـ، وهق يٙمقن ُمـ احلديد أو ُمٞمزان يقزن سمف، وىم٤مل اجلقهري: هق أ

 ضمرام.816اصمٜمت٤م قمنمة أوىمٞم٦م، وُم٘مداره٤م سم٤مجلرام= 

(، 39/572(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )6/2227يٜمٔمننر: اًمّمننح٤مح شمنن٤مج اًمٚمٖمنن٦م وصننح٤مح اًمٕمرسمٞمنن٦م )

(، حتقينؾ اعمنقازيـ واعمٙم٤ميٞمنؾ اًمِمننرقمٞم٦م إمم 2/582(، اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )2/889)اعمٕمجؿ اًمقؾمنٞمط 

 (.1/23ٞمع )اعم٘م٤مدير اعمٕم٤مسة، ٓسمـ ُمٜم

اخلَْرُص: احلزر، واحلدس واًمتخٛملم، ه ا هق إصؾ ذم ُمٕمٜم٤مه، وىمٞمؾ: هق اًمَتَٔمٜمعنل ومنٞمام  (3)

ٓ شمًتٞم٘مٜمف، ي٘م٤مل: ظمرص اًمٕمدد إذا طمزره، وُمٜمف: ظَمْرُص اًمٜمَّْخِؾ واًمٙمرم، طمزر ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمرـم٥م 

  رًا وُمـ اًمٕمٜم٥م زسمٞم٤ًٌم.

(، 17/544، شمنن٤مج اًمٕمننروس )(3/1253يٜمٔمننر: اًمّمننح٤مح شمنن٤مج اًمٚمٖمنن٦م وصننح٤مح اًمٕمرسمٞمنن٦م )

(، حتريننر 1/166(، اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )1/227(، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )1/617اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )

 (.1/112أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )

ره أهنؾ احلجن٤مز، ىمندياًم سم٠مرسمٕمن٦م أُمنداد،  (4) ٤مع: ُمٙمٞم٤مل شمٙمن٤مل سمنف احلٌنقب وٟمحقهن٤م، ىمندَّ اًمّمَّ

ضمراُمن٤ًم، 2172وهق سم٤مًمٙمٞمٚمق ضمنرام=  أرسمٕم٦م أُمداد، وذًمؽ مخ٦ًم أرـم٤مل وصمٚم٨م سم٤مًمٌٖمدادي، وي٤ًموي

 .ضمراُم٤مً 3261وىمٞمؾ: 

(، 21/378(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )3/1247يٜمٔمر:اًمّمننح٤مح شمنن٤مج اًمٚمٖمنن٦م وصننح٤مح اًمٕمرسمٞمنن٦م )

(، ُمٕمجنؿ ًمٖمن٦م 1/352(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)1/528(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/739اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

 (.1/54اًمٗم٘مٝم٤مء )

اًمٌٞمع سم٤مًمؽما  ؾمقاء يم٤من ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًم٘مٞمٛمتنف اًمثٛمـ: هق اًم ي يًٛمٞمف ويٕمٞمٜمف اًمٕم٤مىمدان وىم٧م  (5)

احل٘مٞم٘مٞم٦م، أو ٟم٤مىمّم٤ًم قمٜمٝم٤م، أو زائدًا قمٚمٞمٝم٤م، وهق ُمٖم٤مير ًمٚم٘مٞمٛم٦م اًمتل هل اًمًٕمر احل٘مٞم٘منل اًمن ي ي٘مقُمنف 

 هب٤م اعم٘مقُمقن.

= 
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ُمننـ ـمريننؼ اًم٘مٞمٛمنن٦م، وم٤مًمٕم٘منند سم٤مـمننؾ: ٕن اًم٘منندر اًمنن ي يٌٚمننغ ىمٞمٛمتننف  ]وإن أراد[

ة [إصؾ]قمنمة جمٝمقل، وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ ومروع ه ا  ؼْمَ  .ذم اًمّمُّ

                                                          

=
اًم٘مٞمٛم٦م هل اعمًن٤موي٦م عم٘مندار اًمنثٛمـ ُمنـ همنػم (:»1/238ىم٤مل ذم اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٕمًٙمري )

 ش.سمخ٤ًًم وىمد يٙمقن ووم٘م٤ًم وزائداً ٟم٘مّم٤من وٓ زي٤مدة، واًمثٛمـ ىمد يٙمقن 

ا  وًمق زاد أو ٟم٘منص قمنـ (: »34/337وىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس ) اؿمتٝمر أنَّ اًمثٛمـ ُم٤م ي٘مع سمف اًمؽمَّ

 ش.اًمقاىمع، واًم٘مٞمٛم٦م ُم٤م ي٘م٤موم اًمٌم: أي: يقاومؼ ُم٘مداره ذم اًمقاىمع ويٕم٤مدًمف

ل (، اًم٘من٤مُمقس اًمٗم٘مٝمن1/238(، اًمٗمروق اًمٚمٖمقين٦م ًمٚمٕمًنٙمري )34/337يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 (.1/154(، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )1/52)

 ذم ث: ]وأراد[. (1)

 ذم ث: ]اًمٗمّمؾ[. (2)

 ذيمر اعم٤موردي سم٠من آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٌٞمع ٓ خيٚمق ُمـ أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، ٟمقضمزه٤م يمام يكم: (3)

 إول: أن يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمٕمٚمقُم٤ًم واعمٌٞمع سمٕمده ُمٕمٚمقُم٤ًم، وه ا قمغم ضسملم ُمِم٤مع وحمدود.

 ه ا احل٤مئط إٓ صمٛمرة ه ه اًمٜمَّخالت اًمٕمِمنر سمٕمٞمٜمٝم٤م، ومٝم ا ضم٤مئز سم٤مٓشمٗم٤مق. وم٤معمحدود: سمٕمتؽ صمٛمرة

واعمِم٤مع: سمٕمتؽ صمٛمرة ه ا احل٤مئط إٓ رسمٕمٝم٤م: ومٝم ا سمٞمع صحٞمح أيْم٤ًم، ويٙمقن اعمٌٞمنع صمالصمن٦م أرسم٤مقمٝمن٤م 

 ُمِم٤مقم٤ًم.

 واًمث٤مين: أن يٙمقن آؾمتثٜم٤مء جمٝمقًٓ، واعمٌٞمع سمٕمده جمٝمقًٓ، وهق ضسم٤من، ُمِم٤مع وحمدود.

يم٘مقًمف: سمٕمتؽ ه ه اًمثٛمرة إٓ ىمقت ٟمٗمز، أو ىمقت همٚمامين، وه ا سم٤مـمنؾ سم٤مٓشمٗمن٤مق: : ٕنَّ  وم٤معمِم٤مع

 ىمدر ىمقشمف جمٝمقل: ومّم٤مر اعمٌٞمع اًمث٤مين جمٝمقًٓ.

 واعمحدد يمٌٞمع اًمثٛمرة إٓ قمنم ٟمخالت ُمٜمٝم٤م ٓ سمٕمٞمٜمٝم٤م وهق سمٞمع سم٤مـمؾ.

هن ه اًمثٛمنرة إٓ صن٤مقم٤ًم  واًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمٕمٚمقُم٤ًم واعمٌٞمع سمٕمده جمٝمقًٓ: يم٘مقًمنف: سمٕمتنؽ

ُمٜمٝم٤م ومٝم ا سم٤مـمؾ: ٕنَّ ه ه آؾمتثٜم٤مء يقىمع ضمٝم٤مًم٦م ذم اًمٌٞمع يمقٟمف ٓ يٕمٚمؿ ىمدر ُم٤م ظمرج سم٤مٓؾمنتثٜم٤مء، وٓ ُمن٤م 

 سم٘مل سمٕمده، واعمٌٞمع إذا يم٤من جمٝمقًٓ سمٓمؾ اًمٌٞمع.

ُم٤مئن٦م صن٤مع،  واًمراسمع: أْن يٙمقن آؾمتثٜم٤مء جمٝمقًٓ، واعمٌٞمع ُمٕمٚمقُم٤ًم: يم٘مقًمف: سمٕمتؽ ُمنـ هن ه اًمثٛمنرة

أنَّ ومٞمٝم٤م ُم٤مئ٦م ص٤مع ومّم٤مقمدًا صح، إن أُمٙمـ يمٞمؾ اًمثٛمرة، وسمٓمنؾ إن مل يٛمٙمنـ يمٞمٚمٝمن٤م،  واًم٤ٌمىمل زم، وم٢من قمٚمام

وٓ يّمح اخلرص ومٞمٝم٤م: ٕنَّ اًمٌٞمع سم٤مخلرص ٓ  قز: ٕٟمَّف ختٛملم وطمدس، وإٟمَّام  قز ذم طمؼ اعمًن٤ميملم: 

 اًل ًمٚمجٝمؾ سمقضمقد اعمٌٞمع.ٕٟمَّف ُمقاؾم٤مة: وإن مل يٕمٚمام أنَّ ذم اًمثٛمرة ُم٤مئ٦م ص٤مع يم٤من اًمٌٞمع سم٤مـم

= 
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 :خلاوصةا

واًمٌٜمندق، سمٕمند سمندو  ،واًمٗمًنتؼ ،واًمٚمنقز ،ُمثنؾ اجلنقز رشم٤من،نسمٞمع صمٛمرة قمٚمٞمٝم٤م ىمِمن

نَتَٓم٤مُب د اًمٚمن٥م ]ومٞمٝمن٤م[٘منيٜمٕم ، وذًمؽ ]سمن٠من[[ومٞمٝم٤م]اًمّمالح  ًْ ، ويّمنػم سمحٞمن٨م ُي

 ًمأليمؾ، هؾ  قز أم ٓ؟ 

٤مط، ويٙمننقن طمٙمٛمٝمنن٤م إذا َ٘منناًمٚمع / ٟمنن يمر أوٓ طمٙمننؿ سمٞمٕمٝمنن٤م قمننغم إرض ]سمٕمنند[

 سم٤مقمٝم٤م قمغم اًمِمجر ُمثؾ ذًمؽ.

سمٞمع اجلقز واًمٚمقز، وقمٚمٞمف اًم٘مِمنر اًمتحت٤مين ضم٤مئز: ٕنَّ ذًمؽ اًم٘منمن  وٓ ظمالف أنَّ 

 ع اإلدظم٤مر.ٟمٗمُمـ ُمّمٚمحتف وسمف 

                                                          

=
 ومٚمق يمٞمعٚم٧م ُمـ سمٕمد، ومٙم٤مٟم٧م ُم٤مئ٦م ص٤مع ومّم٤مقمدًا مل يّمح اًمٌٞمع سمٕمد وم٤ًمده.

 ُمٜمٝمن٤م واؾمتثٜمك درهؿ، )ٓف سم٠مرسمٕم٦م طم٤مئط صمٛمرة سم٤مع وإذا(:»... 5/223) اًمٙمٌػم وىم٤مل ذم احل٤موي

 ءآؾمنتثٜم٤م يمن٤من وإن رسمٕمٝمن٤م، يم٤مؾمنتثٜم٤مء ويمن٤من اًمٌٞمنع، صنح سمن٤مع ُمن٤م سمًنٕمر آؾمتثٜم٤مء يم٤من وم٢منْ  درهؿ، أًمػ

 جمٝمنقًٓ  آؾمنتثٜم٤مء ومٞمّمنػم ٟم٤مىمّمن٤مً  أو زائنداً  سمًنٕمر يٙمنقن أن جلنقاز سمن٤مـمالً  اًمٌٞمع ويم٤من  ز مل يقُمف: سمًٕمر

 ش.جمٝمقًٓ... اًم٤ٌمىمل واعمٌٞمع

ة ومٞمف ُم٤ًمئؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمح، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يّمنح سمٞمٕمنف، وىمند ذيمرهن٤م اعمّمنٜمػ ذم اعمًن٠مًم٦م  ؼْمَ وسمٞمع اًمّمُّ

 ب اًمراسمع ُمـ يمت٤مب اًمٌٞمع ُمـ ه ا اعمخٓمقط.اًمث٤مًمث٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌم

( وُمن٤م سمٕمنده٤م، 5/221(، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )8/178(، خمتٍمن اعمنزين )85، 3/61يٜمٔمر: إم )

( وُم٤م سمٕمده٤م، روون٦م 8/135(، ومتح اًمٕمزيز )98-5/97( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمٌٞم٤من )5/156هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 (.2/14(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )362-3/361اًمٓم٤مًمٌلم )

 ٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م قمنم.أي: اعم (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (2)

 ذم ث: ]سمٕمد أن[. (3)

 ذم ث: ]ومٞمًٝمؾ[. (4)

 ذم ث: ]سمٞمع[. (5)

حكممي  ٗمم  الثىمما    

  مم   مم ٔ الصمم   

 ُ كممممممماُ  مٗمممممممْ 

 قشا اُ.

 /ب15
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ْج[ قمنغم  وم٠مُم٤م إذا يم٤من قمٚمٞمف اًمِ٘منم اًمٗمقىم٤مين، وىمد يٌس قمٚمٞمف، وم٠مراد اًمٌٞمنع ]ومُٞمَخنرَّ

[وصننٗمتٝم٤م اعم٘مّمننقدة: ٕنَّ قمٚمٞمننف ؾمنن٤مشمرًا، ًمننٞمس ُمننـ ُمّمننٚمحتف، ]ىمننقزم: سمٞمننع اًمٖم٤مئنن٥م

 ًمٕم٤مدة.ُمٕمٚمقُم٦م سم٤م

نن٤م ذم طمنن٤مل اًمرـمقسمنن٦م  زٟمنن٤م سمٞمننع اًمَٖم٤مئنن٥م: ضمنن٤مز ذًمننؽ، وإن مل إوم٠مُمَّ جننقز سمٞمننع ٟمن ضمقَّ

 .اًمٖم٤مئ٥م، ومٔم٤مهر اعم ه٥م أٟمَّف ٓ  قز، وىمد ٟمصَّ قمٚمٞمف ذم اًم٤ٌمىمالء إظمي

 ذم ث: ]طمتك خيرج[. (1)

 سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م: سمٞمع ُم٤م مل يره اعمتٕم٤مىمدان أو أطمدحم٤م، وذم طمٙمٛمف ىمقٓن: (2)

 تٞم٤مر اعمزين: ًمٚمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمٖمرر.أطمدحم٤م: أٟمف ٓ يّمح، وهق اظم

واًمث٤مين: أنَّ اًمٌٞمع صحٞمح، إن وصػ اعمٌٞمع، ويث٧ٌم ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر قمٜمند اًمرةين٦م، وشمٙمٗمنل رةين٦م 

 سمٕمْمف إن دلَّ قمغم سم٤مىمٞمف، يم٘منم اًمرُم٤من، واًم٘منمة اًمًٗمغم ًمٚمجقز، واًمٚمقز واًمٌٞمض.

(، اًمٌٞمن٤من 5/6ٚمن٥م )( وُم٤م سمٕمنده٤م، هن٤مين٦م اعمٓم5/14(، احل٤موي اًمٙمٌػم )42-3/39يٜمٔمر: إم )

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.5/82)

 [.وصٗم٦م اعم٘مّمقد: ]مذم  (3)

 قمٚمٞمنف، اًمٜمن٤مس يرومٕمٝم٤م اًمتل اًم٘مِمنرة ومقق ىمنمة ىمنمشم٤من اجلقز وقمغم(: » 3/52ىم٤مل ذم إم ) (4)

نف قمٚمٞمنف: وهنل يرومع إٟمَّام اًمتل اًم٘مِمنرة وقمٚمٞمف اًمٕمٚمٞم٤م، و قز اًم٘منمة وقمٚمٞمف سمٞمٕمف  قز وٓ  سمٖمنػم يّمنٚمح ٕٟمَّ

 اجلنقز، سمٞمنع ىمنمنشم٤من... و نقز قمٚمٞمنف يم٤مٟمن٧م ُمن٤م ويمنؾ اًمراٟم٩م، ويم ًمؽ اًمًٗمغم، سمدون يّمٚمح وٓ اًمٕمٚمٞم٤م

 رـمقسمتنف ذهٌن٧م اًم٘منمنة قمٜمنف ـمرطمن٧م إذا ممن٤م سم٘مِمننرشمف اًمٜمن٤مس يدظمره ىمنمة ذي ويمؾ واًمراٟم٩م، واًمٚمقز،

 .شىمِمقره... ذم واعمقز اًمٌٞمض ُمثؾ إًمٞمف اًمٗم٤ًمد ويًنرع ـمٕمٛمف وشمٖمػم

 ومن٢مذا رـمٌن٤ًم، أو يمن٤من ي٤مسمًن٤مً  ُمٕمن٤مً  ىمنمنشمٞمف ذم اجلنقز سمٞمنع ز نق ٓ(:»... 5/221وىم٤مل ذم احل٤موي )

 وهنق اًمنراٟم٩م ويمن ًمؽ ي٤مسم٤ًًم، أو يم٤من رـم٤ٌمً  ومٞمٝم٤م يدظمر ٕٟمَّف اًم٤ٌمىمٞم٦م: سم٤مًم٘منمة سمٞمٕمف ضم٤مز اًمٕمٚمٞم٤م اًم٘منمة زاًم٧م

 ... اًمٜم٤مرضمٞمؾ

 لشمنزو طمتنك ىمِمنرشمٞمف ذم سمٞمٕمف  ز مل ُمِمتداً  يم٤من وم٢من ىمنمشم٤من: قمٚمٞمف اًم٤ٌمىِمغمَّ  طمٙمؿ ومحٙمٛمف اًمٚمقز وم٠مُم٤م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ذم سمٞمٕمف  قز صمؿ اًمٕمٚمٞم٤م قمٜمف

 اًمرـمن٥م: اًمٌن٤مىمغم سمٞمع ذم أصح٤مسمٜم٤م اظمتالف قمغم وضمٝم٤من ىمِمنرشمٞمف ذم سمٞمٕمف ضمقاز ومٗمل رـم٤ٌمً  يم٤من وإن

 ش.ومٞمٝم٤م عمزازة اؿمتداده ىمٌؾ اًمٚمقز ُمع أيمٚمٝم٤م يًتٓم٤مب اًمٕمٚمٞم٤م اًمٚمقز ىمنمة ٕنَّ 

(، اًمٌٞمنن٤من 155-5/154(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )5/221(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )3/52يٜمٔمننر: إم )

(، 53-11/52(، اعمجٛمنننقع )561-3/562(، اًمروونن٦م )83-9/82(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/264)

 (.3/43ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)
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 .ُمـ أصح٤مسمٜم٤م إمم ضمقازه ، واسمـ اًمَ٘م٤مّص وذه٥م اإِلْصَٓمْخِريُّ 

اإلْصننَٓمْخِري: أسمننق ؾمننٕمٞمد احلًننـ سمننـ أمحنند سمننـ يزينند سمننـ قمٞمًننك اإلصننٓمخري، اًمٗم٘مٞمننف،  (1)

ىمنران اسمنـ هن، يم٤من ُمـ ٟمٔمراء أ  اًمٕمٌن٤مس سمنـ هين٩م وأ244اًمِم٤مومٕمل، ُمـ أصح٤مب اًمقضمقه، وًمد ؾمٜم٦م 

أ  هريرة، روى احلدي٨م قمـ طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق وهمػمه، وروى قمٜمف اًمدارىمٓمٜمل، واسمـ اعمٔمٗمنر وهمػمحمن٤م، 

ًمف ُمّمٜمٗم٤مت طمًٜم٦م ذم اًمٗم٘مف ُمٜمٝم٤م يمت٤مب إىمْمٞم٦م، ويمن٤من ىمن٤م  ىمنؿ، وشمنقمم طمًن٦ٌم سمٖمنداد، ويمن٤من ورقمن٤ًم 

يًتحؼ أن يدرس قمٚمٞمنف إٓ زاهدًا، وحمدصم٤م سم٤مرقم٤ًم ذم اًمٗم٘مف، ىم٤مل اعمروزي: عم٤م دظمٚم٧م سمٖمداد مل يٙمـ هب٤م ُمـ 

 هنـ وٟمًٌتف إمم اصٓمخر ُمـ سمالد وم٤مرس.328ؾمٜم٦م  اسمـ هي٩م، وأسمق ؾمٕمٞمد آصٓمخري، شمقذم 

(، وومٞم٤مت إقمٞم٤من 251-15/252(، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )172-7/279يٜمٔمر: شم٤مري  سمٖمداد )

( وُمننن٤م سمٕمنننده٤م، ـمٌ٘مننن٤مت اًمِمننن٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًنننٌٙمل 2/273(، هتننن ي٥م إؾمنننامء واًمٚمٖمننن٤مت )2/74-75)

(، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤م  248-1/247( وُم٤م سمٕمده٤م، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم )3/232)

 (2/329(، ؿم رات اًم ه٥م )1/129ؿمٝم٦ٌم )

اسمـ اًم٘م٤مص هق: اإلُم٤مم أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ أ  أمحد، اًمٓمؼمي، اًمٗم٘مٞمف، اًمِمن٤مومٕمل، يمن٤من إُمن٤مم  (2)

ػمة : ُمٜمٝمن٤م: اًمتٚمخنٞمص، وأدب اًم٘من٤م ، وىمتف ذم ـمؼمؾمت٤من، وأظم  اًمٗم٘مف قمـ اسمـ هي٩م، وصٜمػ يمت٤ًٌم يمث

واعمقاىمٞم٧م، واعمٗمت٤مح، وهمػم ذًمؽ، ومجٞمنع شمّمن٤مٟمٞمٗمف صنٖمػمة احلجنؿ يمثنػمة اًمٗم٤مئندة، ويمن٤من يٕمنظ اًمٜمَّن٤مس، 

 هن.335وىمٞمؾ: إٟمَّف شمقمم اًم٘مْم٤مء ذم ـمرؾمقس، وشمقذم هب٤م ُمراسمٓم٤ًم ؾمٜم٦م 

اًمٜمننٌالء (، ؾمننػم أقمننالم 1/68(، وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )2/253يٜمٔمننر: هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )

(، ـمٌ٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞملم ٓسمننـ يمثننػم 3/59(، ـمٌ٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمننؼمى ًمٚمًننٌٙمل )15/371-372)

 (.127-1/126(، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )1/241)

: ٟمنققملم إمم أيْمن٤مً  ومٞمتٜمنقع ىمنمشم٤من قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م وأُم٤م(:» ... 5/198ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌػم ) (3)

 ذم سمٞمٕمنف  نقز ومنال واجلنقز: واًمٌٜمندق يم٤مًمٗمًنتؼ ُمٕمٝمنام ي١ميمنؾ وٓ ٗمنعٟم سم٘مِمنرشمٞمف رـمٌف ذم يٌ٘مك ٓ ٟمقع -

 ٕٟمنف هبن٤م: يندظمر اًمتنل اًمًنٗمغم سم٤مًم٘منمنة سمٞمٕمنف ضمن٤مز اًمٕمٚمٞمن٤م اًم٘منمة قمٜمف زاًم٧م وم٢مذا رـم٤ٌمً  وٓ ي٤مسم٤ًمً  ىمِمنرشمٞمف

 .هب٤م يٜمحٗمظ

 سمٞمٕمنف  نز مل ينٌس ومن٢مذا :اًمرـم٥م واًمٚمقز يم٤مًم٤ٌمىمغم، قمروم٤م ُمٕمٝمام وي١ميمؾ سم٘منمشمٞمف رـمٌف ذم يٌ٘مك وٟمقع

 ذم سمٞمٕمنف ضمنقاز إمم أصنح٤مسمٜم٤م ُمنـ اًمٌٍمنيقن وم ه٥م ومٞمٝمام سمٞمٕمف ضمقاز ذم أصح٤مسمٜم٤م اظمتٚمػ وم٘مد ىمنمشمٞمف ذم

 .اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد أ  ىمقل أيْم٤م وهق أيمٚمف، واؾمتٓم٤مسم٦م ٟمٗمٕمف سمٙمامل اقمت٤ٌمراً  رـم٤ٌمً  ىمنمشمٞمف

 ش.ي٤مسم٤ًمً  يم٤من إذا ُمٜمف يٛمٜمع يمام رـم٤ٌمً  ىمنمشمٞمف ذم سمٞمٕمف ُمـ اعمٜمع إمم اًمٌٖمداديقن وذه٥م

 ىمنمنشمف وقمٚمٞمنف واًمٚمقز، اجلقز سمٞمع  قز ٓ أٟمَّف: طم٤مُمد أسمق اًمِمٞم  ذيمر »(:5/264اًمٌٞم٤من )وىم٤مل ذم 

 اًمًنٗمغم ىمنمنشمف ذم وهق سمٞمٕمف و قز ومٞمٝم٤م، سم٘م٤مئف ذم ًمف ُمّمٚمح٦م ٓ ٕٟمَّف إرض: قمغم وٓ ؿمجرةٍ  قمغم اًمٕمٚمٞم٤م

 ىمنمنهتام ذم ٤مسمٞمٕمٝمن  نقز هؾ: اًمّم٤ٌمغ اسمـ وذيمر. ُمّمٚمحتف ُمـ ومٞمٝم٤م سم٘م٤مءه ٕنَّ  إرض: وقمغم ؿمجرة قمغم

 .وضمٝم٤من ومٞمف اًمِمجر؟ قمغم أظمييـ يم٤مٟم٤م إذا اًمٕمٚمٞم٤م

 ش. واطمًدا وضمًٝم٤م  ز، مل.. ي٤مسمًلم يم٤من وإن
= 
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 . وأ  طمٜمٞمٗم٦م، وهق ُم ه٥م ُم٤مًمؽ

ظَمر ُمٕمنف هم٤مًمٌن٤ًم،  ُمًتؽم سمام فم٤مهر اعم ه٥م، أنَّ اعم٘مّمقد ]ُمـ اًمٕم٘مد[ وضمفو ٓ ُيدَّ

 ومّم٤مر يمؽماب اعمٕم٤مدن، وشمراب اًمّم٤مهم٦م.

                                                          

=
 وىمن٧م إمم أظمنر ويٌ٘منك أطمندحم٤م، ينزال يمامُم٤من ًمف ُم٤م وأُم٤م(:»561-3/562وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 اًمِمنجر، قمغم ٓ ،إقمغم ذم  قز وٓ إؾمٗمؾ، اًم٘مِمنر ذم سمٞمٕمف واًمراٟم٩م: ومٞمجقز واًمٚمقز، يم٤مجلقز، إيمؾ،

 ومٞمنف إقمنغم، اًم٘منمن ذم اًمٌن٤مىمالء وسمٞمنع رـمٌن٤ًم، دام ُمن٤م إقمغم اًمِ٘مِمنر ذم  قز: ىمقل وذم إرض، قمغم وٓ

 .اخلالف ه ا

 اًمٌن٤مىمالء ًمنف يِمؽمى أن أُمر ، اًمِم٤مومٕمل ٕنَّ  ;٦محَّ اًمّمع  ومٞمف اًمٔم٤َّمهر أن احلرُملم، إُم٤مم وادقمك 

 إصنح، هنق: وهمنػمه شاًمتٝم ي٥م» ص٤مطم٥م ىم٤مل. فسمٞمٕم يّمح ٓ أٟمف: شإم» ذم اعمٜمّمقص: ىمٚم٧م .اًمرـم٥م

 .  رـم٤ٌمً  واًم٤ٌمىمالء واًمٚمقز اجلقز يم٤من إذا ، ه اشاًمتٜمٌٞمف» ص٤مطم٥م ىمٓمع وسمف

ز مل إذا واطمنداً  وضمٝمن٤مً  سمٞمٕمنف  نز مل ومٞمنٌس، إقمغم، ىمنمه ذم سم٘مل وم٢من  ىم٤مًمنف يمن ا اًمٖم٤مئن٥م، سمٞمنع ٟمجنقع

 أسمٓمٚمٜمن٤م سمٞمنع وإن يّمنح أٟمنف :وضمٝم٤م شاًمتتٛم٦م» ص٤مطم٥م ومٞمف وطمٙمك وهمػمحم٤م، شاًمتٝم ي٥م» وص٤مطم٥م اإلُم٤مم

 ش.اًمٖم٤مئ٥م

(، ومننتح 5/264(، اًمٌٞمنن٤من )155-5/154(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )5/198يٜمٔمننر :احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج 53-11/52(، اعمجٛمنننقع )561 -3/562(، اًمرووننن٦م )83 -9/82اًمٕمزينننز )

(3/43.) 

اًمٌن٤مىمال ذم ىمِمننره ...وُمنـ هن ا سمٞمنع اجلنقز، واًمٚمنقز، و»(: 6/115ىم٤مل ذم اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ) (1)

 .شإقمغم، وم٠مضم٤مزه ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف

(، اًمتننن٤مج واإليمٚمٞمنننؾ 2/157(، سمدايننن٦م اعمجتٝمننند )2/147يٜمٔمنننر: اًمتٚم٘منننلم ذم اًمٗم٘منننف اعمننن٤مًمٙمل )

(، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل 5/184(، ذح خمتّمننر ظمٚمٞمنؾ )452-6/451(، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )6/115)

 (.3/176قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم )

ويمن ا  نقز سمٞمنع اًمٌن٤مىمال ذم ىمنمنه وإرز واًمًٛمًنؿ، ويمن ا »(:3/32ىم٤مل ذم جمٛمع إهنر ) (2)

 .شواجلقز ذم ىمنمه٤م إول... ،واًمٗمًتؼ ، قز سمٞمع اًمٚمقز

(، اًمٕمٜم٤مين٦م ذح اهلداين٦م 2/7(، آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمنؾ اعمختن٤مر )3/28يٜمٔمر: اهلداي٦م ذم ذح اًمٌداي٦م )

 (.3/32(، جمٛمع إهنر )5/329(، اًمٌحر اًمرائؼ وُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ )6/293)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م .  (3)
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ـمقسمنن٦م همننووضمننف اًمٓمري٘منن٦م إظمننرى، أنَّ شمٚمننؽ اًم٘مِمنننرة ومٞمٝمنن٤م  رض، وهننق سم٘منن٤مء اًمرُّ

 .سمًٌٌٝم٤م ذم اًمٚم٥م: ًمٞم١ميمؾ رـم٤ًٌم قمغم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة

 ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ سمٞمع اًمثٛمرة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ىمنمشم٤من سمٕمد سمدو اًمّمالح ٟمقضمزه ومٞمام يكم: (1)

 حترير حمؾ اًمٜمزاع:

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمنغم أنَّ اًمثٛمنرة اًمتنل قمٚمٞمٝمن٤م ىمِمننرشم٤من، يمن٤مجلقز، واًمٚمنقز، إذا سمندا صنالطمٝم٤م وزال  -

يمؾ، ومٞمجقز سمٞمٕمف ذم اًم٘منمة اًمًٗمغم إذا زاًمن٧م اًمٕمٚمٞمن٤م ؾمنقاء إطمدى ىمنمشمٞمف، وسم٘مٞم٧م إظمرى إمم وىم٧م إ

ننٗمغم ينندظمر هبنن٤م ويٗمننظ وهننل ُمننـ  ًُّ يم٤مٟمنن٧م هنن ه اًمثٛمننرة قمننغم إرض أو قمننغم اًمِمننجر: ٕنَّ اًم٘منمننة اًم

 ُمّمٚمحتف.

يمام اشمٗم٘مقا أيْم٤ًم قمغم أٟمف إذا يم٤من قمٚمٞمف اًم٘مِمنرة اًمٕمٚمٞم٤م، ويم٤من ي٤مسم٤ًًم، ومال  قز سمٞمٕمف سمٜمن٤مًء قمنغم قمندم  -

 ئ٥م ؾمقاء يم٤من قمغم إرض أو قمغم اًمِمجر.قاز سمٞمع اًمٖم٤مضم

 واظمتٚمٗمقا ذم سمٞمع اًمثٛمرة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ىمنمشم٤من رـم٦ٌم ذم ىمنمشمٞمف قمغم ىمقًملم:-

:  قز سمٞمع اًمثٛمرة ذم اًم٘مِمنرة اًمٕمٚمٞم٤م واًمًٗمغم إن يم٤مٟم٧م رـم٦ٌم ؾمنقاء ضمن٤مز سمٞمنع اًمٖم٤مئن٥م الؼول األول

 اسمـ اًم٘م٤مص، واإلُم٤مم أمحد.أو مل  ز، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وُم٤مًمؽ، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م، يم٤مإلصٓمخري، و

اًم٘مقل اًمث٤مين: ٓ  قز سمٞمع اًمثٛمرة ذم اًم٘منمشملم إن يم٤مٟم٧م رـم٦ٌم، ومل ٟمجنقز سمٞمنع اًمٖم٤مئن٥م، وإن ىمٚمٜمن٤م: 

 . قز سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م: ضم٤مز ذًمؽ، وهق أطمد ىمقزم اًمِم٤مومٕمل 

 ىمنمنه، ذم واًمٌن٤مىمال واًمٚمنقز، اجلنقز، سمٞمنع اًمٌن٤مب ه ا وُمـ(: »... 2/157ىم٤مل ذم سمداي٦م اعمجتٝمد )

 .  اًمِم٤مومٕمل وُمٜمٕمف ُم٤مًمؽ، أضم٤مزه

 اشمٗم٘منقا أهننؿ وذًمنؽ اعمن١مصمر؟ ُمـ ًمٞمس أم اًمٌٞمقع ذم اعم١مصمر اًمٖمرر ُمـ هق هؾ اظمتالومٝمؿ ذم واًم٥ًٌم

 مجنع ُمن٤م أو اًمينورة، إًمٞمنف شمندقمق اًمن ي أو اًمٞمًنػم هق اعم١مصمر همػم وأنَّ  اًم٘مًٛملم، هب يـ يٜم٘مًؿ اًمٖمرر أنَّ 

 ش.إُمريـ

ـْمن٥م اًمٌن٤مىمالء سمٞمنع ذم أصنح٤مسمٜم٤م واظمتٚمنػ(:»... 5/154وىم٤مل ذم هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )  ىمِمننرشمف ذم اًمرَّ

 ًمنف ًمٞمِمنؽمَي  أقمقاٟمنف سمٕمنَض  أُمنرَ  اًمِم٤مومٕمل أنَّ  صح وىمد اًمتجقيز، واًمٔم٤مهر شاًمٗمقل» اعمًٛمك وهل اًمُٕمٚمٞم٤م،

سمف اًمُٕمٚمٞم٤م ىمنمشمف ذم اًمرـم٥م اجلقز وسمٞمع .اًمرـْم٥م اًمٗمقَل   اًم٘منمنة شمِٞمَؽ  وم٢من اًمٗمقل: ُمـ إصح٤مب سمٕمُض  ىمرَّ

 ش.اًم٤ٌمىمال... ىمنمةِ  صٞم٤مٟم٦مَ  اًمٚم٥م، رـمقسم٦مَ  شمُّمقن

(، سمداينن٦م 6/115(، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )31-3/32(، جمٛمننع إهنننر )2/7يٜمٔمننر: آظمتٞمنن٤مر )

(، اًمٌٞمنن٤من 155-5/154(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )221-5/198(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )2/157اعمجتٝمنند )

-11/52(، اعمجٛمننقع )561-3/562( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م )9/82(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/264)
= 
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  :لصادشةا

عمن٤م  اًمٕم٘مد، وٓ يٕمتؼم ومٞمنف ذط اًم٘مٓمنع،  جرة ُمع اًمثَّٛمرة ىمٌؾ سمدو اًمّمالح، ضم٤مزإذا سم٤مع اًمِم

دَد ، ]َمن  َباَع َنخ  ا »، أٟمف ىم٤مل: روي قمـ اًمٜمٌل  َبدائِع, إال   [َبع  دا لِل  َر, َفَثَرَرهُتَ أن  ُتدَؤب 

رَتَط ادُب َتاع  .شَأن  َيش 

 وم٠مسم٤مح ًمٚمٛمِمؽمي أن يِمؽمـمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم. 

اًمثٛمنرة إذا سمٞمٕمن٧م ُمنع اًمِمنجرة،  [وٕنَّ ]ضم٤مئز ُمـ همػم شمٗمّمنٞمؾ:  ومدلَّ أن ذًمؽ

يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمِمجرة، ويتٛمؾ ذم اًمتَّقاسمع ُمـ اًمٖمرر ُمن٤م ٓ يتٛمنؾ إذا يمن٤من ذًمنؽ اًمِمننلء 

ْزَٟم٤م  ٚمَُّؽ اًمٚمٌـ ذم اًميع، واحلٛمؾ ذم اًمنٌٓمـ ُمنع إصنؾ، وٓ  ُم٘مّمقدًا سم٤مًمٕم٘مد، يمام ضَمقَّ

 . قز ُم٘مّمقداً 

                                                          

=
(، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج 4/269(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )3/43(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )2/126اعمٓم٤مًم٥م )(، أؾمٜمك 53

 (.162-161(، اعمٖمٜمل )4/151)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ذم ث : ]ىمٌؾ[. (2)

 (.123احلدي٨م ؾمٌؼ ختر ف، ص ) (3)

 ذم ث: ]وأن[ . (4)

 اًم٘مٓمع: ذط همػم ُمـ ومٞمجقز إؿمج٤مر ُمع اًمثامر شم٤ٌمع أنْ  »(:9/67ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (5)

٤م ومٞمف، اًم٘مٓمع ذط  قز ٓ سمؾ  سمن٤مع ُمنـ» ىمن٤مل:  أٟمف روى ومٚمام اًم٘مٓمع: ذط همػم ُمـ  قز أٟمف أُمَّ

 إصنؾ ُمنع ًمٚمٛمٌتن٤مع اًمثٛمنرة ذط ضمنقاز شاعمٌتن٤مع يِمنؽمط أن إٓ ًمٚمٌن٤مئع ومثٛمرهتن٤م شم١مسمر أنْ  سمٕمد ٟمخٚم٦م

ط ذم يتٛمؾ وىمد ،ًمٚمٕم٤مه٦م ُمتٕمرض همػم وإصؾ صؾإ شمتٌع هٝمٜم٤م اًمثَّٛمرة أنَّ  ومٞمف واعمٕمٜمل ُمٓمٚم٘م٤ًم،  اًمِمَّ

نف وأُمن٤م اًمينع، ذم واًمٚمنٌـ اًمٌٓمـ ذم يم٤محلٛمؾ سم٤مًمتّمنرف أومرد إذا ومٞمف يتٛمؾ ٓ ُم٤م شم٤مسمٕم٤مً  يم٤من إذا  ٓ أٟمَّ

 ش.ُمٚمٙمف ذم قمٚمٞمف احلجر ُمـ ومٞمف ومٚمام ومٞمف اًم٘مٓمع ذط  قز

 وٟمْمٞمػ إمم ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ومٜم٘مقل:

ؾ إذا سم٤مع اًمثٛمرة ُمع اًم ِمجرة سمنمط اًم٘مٓمع، ومال  قز، ٕن ومٞمف طمجرًا قمٚمٞمف ذم ُمٚمٙمف إذا مل يٗمّمع

اًمثٛمـ، وم٢من ومّمؾ اًمثٛمـ وىم٤مل: سمٕمتؽ اًمِمجرة سمديٜم٤مريـ، واًمثٛمرة سمديٜم٤مر، ضم٤مز اًمٌٞمع، وٓ يّمنح إٓ 

 سمنمط اًم٘مٓمع ٟٓمتٗم٤مء اًمتٌٕمٞم٦م.
= 

حكممي  ٗمم  الثىمماٚ 

ومممم  أ مممممْ قبمممممن   

   ٔ الص  .
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 :لصابعةا

ننجرة  ذا يم٤مٟمنن٧م اًمِمننجرة ًمقاطمنند، واًمثٛمننرة ٔظمننر، سمنن٠من يمنن٤من ىمنند أوصإ  سم٤مًمِمَّ

جرة، واؾمتٌ٘مك اًمثٛمنرة، صُمنؿَّ إن ُم٤مًمنؽ اًمثٛمنرة  إلٟم٤ًمن وسم٤مًمثٛمرة ًمٖمػمه، أو يم٤من ىمد سم٤مع اًمِمَّ

 رة، ومٝمؾ ُيْٕمَتؼم ومٞمف ذط اًم٘مٓمع أم ٓ؟ ِمجسم٤مقمٝم٤م ىمٌؾ سمدو اًمّمالح ُمـ ُم٤مًمؽ اًم

 :وجهانومٞمف 

 ُمـ همػمه. : ومّم٤مر يمام ًمق ]سم٤مقمٝم٤م[/ٛمرة ُمٗمردة سم٤مًمٌٞمع: يٕمتؼم ٕنَّ اًمثَّ أحدمها

ننام اضمتٛمٕمنن٤م ذم ُمٚمننؽ رضمننؾ واطمنند، وًمننق والثدداين : ٓ يتنن٤مج إمم ذط اًم٘مٓمننع، ٕهنَّ

 .ذم صٗم٘متلم [ومٙم ًمؽ]اؿمؽماه٤م ذم صٗم٘م٦م ضم٤مز، 
                                                          

=
(، 5/145(، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )2/44(، اعمٝم ب )5/183(، احل٤موي اًمٙمٌػم )3/43يٜمٔمر: إم )

(، اعمجٛمنقع 3/556اًمروو٦م )(، 9/67(، ومتح اًمٕمزيز )254-5/253(، اًمٌٞم٤من )3/183اًمقؾمٞمط )

 (.3/41(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)2/124أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) ،(11/89)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

اًمقصٞم٦م ًمٖم٦م: اإليّم٤مل، ُمـ وص اًمِمنلء سمٙم ا وصٚمف سمف: ٕن اعمقيص وصؾ ظمػم دٟمٞمن٤مه  (2)

 خػم وقم٘م٤ٌمه.سم

 (.1/252(، اًمتٕمريٗم٤مت )2/662(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )42/229يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 وذقم٤ًم:  ٚمٞمؽ ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت سمٓمريؼ اًمتؼمع.

 (.2/16(، ومتح اًمقه٤مب )4/176(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )1/111يٜمٔمر: أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )

 ذم ث: ]سم٤مع[. (3)

 ذم ث: ]ويم ًمؽ[. (4)

ٜم٥ًم إمم مجٝمنقر إصنح٤مب، وهنق أنَّ اًمٌٞمنع ٓ يّمنح ُمنـ همنػم ذط اًمقضمف إول: وي (5)

 اًمثٛمـ رء. ٦ماًم٘مٓمع: ٕنَّ اعمٌٞمع اًمثَّٛمرة، ومٚمق شمٚمٗم٧م مل يٌؼ ذم ُم٘م٤مسمٚم

 اًمٓمٞم٥م، أ  واًم٘م٤م  طم٤مُمد، أ  اًمِمٞم  قمٜمد إصح ... وهق»(: 11/92ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

ف اًمراومٕمل طمٙم٤مه ُم٤م قمغم واجلٛمٝمقر قمٍمون، أ  واسمـ واًمِم٤مر، واًمروي٤مين، واعمح٤مُمكم،  يّمنح ٓ أٟمَّ

 اًمٖمنرر قمنـ ُمٕمٗمنك شم٤مسمٕمن٦م اًمثَّٛمرة يم٤مٟم٧م مجٕمٝم٤م إذا اًمٕم٘مد أن واطمد قم٘مد مجٕمٝم٤م إذا ُم٤م وسملم سمٞمٜمف واًمٗمرق

 فمن٤مهر اًمثن٤مين إن اًمقضمنف هلن ا شمّمنحٞمحف ُمنع اًمروين٤مين وىم٤مل أومردت، إذا ُم٤م سمخالف، يم٤مٕؾم٤مس ومٞمٝم٤م

ٓ  ىمنقٓن اخلنالف أنَّ  اًمٙمنالم هن ا وذم اًم٘مٞمن٤مس قهن اًم٘منقًملم أفمٝمنر أقمٜمنل أٟمنف إ ٤مسمنف ذم وىم٤مل، اعم ه٥م

 .شوضمٝم٤من
= 

حكممي  ٗمم  الثىمماٚ 

قبمن  مم ٔ الصمم    

ملالمما الشممحاٚ  ُ 

ثىمممممماٚ كاٌممممممت ال

 لػ ٓ.

 /أ16
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 الفصل الثاني 
 :يف حكي اجلائحة 

 وفيه أربع مسائل:

 إحداها:

 [اًمٌن٤مئع]اًمّمنالح ُمٓمٚم٘من٤ًم، أو سمنمنط اًمتٌ٘مٞمن٦م وظَمنغمَّ إذا اؿمؽمى صمٛمرة سمٕمد سمُدوع  

ٟمن٤مسمػم، واحلنرع  ، سملم اعمِمؽمي واًمثامر، وم٠مصن٤مسمتٝم٤م ضم٤مئحن٦م سمآومن٦م ؾمناموي٦م، ُمثنؾ: اجلنراد، واًمزَّ

ٞمؾ، واحلرق، وم٠مهٚمٙم٧م اًمثعامر، ومٝمؾ يٙمقن ُم٤م شمٚمػ ُمنـ ونامن  ًَّ طمتنك  اًمٌن٤مئعواًمؼمد، واًم

امن اعمِمنؽمي طمتنك ٓ يًن٘مط قمٜمنف أو يٙمنقن ُمنـ ون ،يً٘مط اًمنثٛمـ قمنـ اعمِمنؽمي سم٢مزائنف

 اًمثٛمـ؟

 :قوالن]ذم اعم٠ًمًم٦م  

 : أن ذًمؽ ُمـ وامن اًم٤ٌمئع طمتك يٜمٗمً  اًمٕم٘مد ذم اًم٘مدر اهل٤مًمؽ.[أحدمها

                                                          

=
واًمقضمف اًمث٤مين: وهق فم٤مهر اعم ه٥م، ويٜم٥ًم إمم اًمٖمزازم وهمػمه، وىم٤مًمقا: إن اًمٌٞمنع يّمنح ُمنـ همنػم 

 ذط اًم٘مٓمع.

 ذم اعمّمنٜمػ سمنف ضمنزم اًم ي وهق اعمّمٜمػ، ذيمره عم٤م يّمح اًمٌٞمع(: »... 11/92ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 واًمٌٜمندٟمٞمجل شمرضمٞمحنف قمنغم إيمثنريـ أنَّ  اًمتٚمٛم٤ًمين اسمـ وادقمك واًمٖمزازم. ،اجلرضم٤مين وصححف شاًمتٜمٌٞمف»

 ذط ًمنق ه ا ومٕمغم أؿمج٤مره قمـ ٟمٗمًف صمامر ي٘مٓمع أن قمٚمٞمف  ٥م مل اًم٘مٓمع ذط ًمق ٕٟمَّف اعم ه٥م: فم٤مهر أٟمَّف

 ...ش.اًمزروع  ذم طمًلم اًم٘م٤م  ىم٤مًمف اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م يٜم٤مذم ٕٟمَّف اًمٕم٘مد: سمٓمؾ اًم٘مٓمع

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 1/93(، اًمتٜمٌٞمنننف )2/44(، اعمٝمننن ب )5/193) يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم

(، اًمروونن٦م 66-9/65(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/254(، اًمٌٞمنن٤من )3/183(، اًمقؾمننٞمط )5/145-146)

 (.41-3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/124(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )1/92(، اعمجٛمقع )3/556)

 ًمؽ ذم اًمٗمّمؾ إول.اجل٤مئح٦م: أوم٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمثامر ومتٝمٚمٙمٝم٤م، وؾمٌؼ إيْم٤مح ذ (1)

 (.12/139ويٜمٔمر: اعمجٛمقع )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث. (2)

 . اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ثُم٤م سملم (3)
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 .: قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦موالثاين

َت ِمدن  َأِخي دَ  َثَردَراا, »ىم٤مل:  ، أنَّ اًمٜمٌل وإصؾ ومٞمف ُم٤م روى ضم٤مسمر  إن  بِع 

ِ َحق   ن  َتأُخَذ ِم  ُه َشي ئاا, بِمَ أَصاَبت ُه َجائَِحٌة؛ َفَ  ََيِلي َلَ  أفَ   .  شَتأ ُخُذ َماَل أخيَ  بَِغر 

 أي: اًم٘مقل اًمث٤مين ذم وامن اجل٤مئح٦م: أٟمَّف ُمـ وامن اعمِمؽمي: ٕنَّ اًمّمٗم٘م٦م ومٞمٝم٤م ىمقٓن: (1)

ْق اًمّمٗم٘م٦م، ويٌٓمؾ اًمٌٞمع ومٞمام ٓ  قز، ويّمح وم  ٞمام  قز.أطمدحم٤م: شُمَٗمرَّ

 واًمث٤مين: ٓ شمٗمرق اًمّمٗم٘م٦م، ويٌٓمؾ اًمٌٞمع.

٤م شمٗمرق وم٤معمِمؽمي سم٤مخلٞم٤مر، وم٢من أضم٤مز اًمٌٞمع، وم٘مقٓن:  وقمغم اًم٘مقل سم٠مهنَّ

 أطمدحم٤م: يٛمًؽ اجل٤مئز سمجٛمٞمع اًمثٛمـ، واًمث٤مين: يٛمًؽ اجل٤مئز سمحّمتف ُمـ اًمثٛمـ.

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.5/143(، اًمٌٞم٤من )2/24يٜمٔمر: اعمٝم ب )

ًمّمٗم٘م٦م ُمٕمٜمك شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م، وذًمؽ سمن٠مْن  ٛمنع ذم قم٘مند واطمند سمنلم ًم٘مد ذيمرٟم٤م قمٜمد شمٕمريػ ا (2)

 ؿمٞمئلم أطمدحم٤م ٓ  قز، وأن ذم ذًمؽ ىمقٓن:

 أطمدحم٤م: اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ ومٞمٝمام، واًمث٤مين: اًمٕم٘مد يّمح ومٞمام  قز سمٞمٕمف، ويٌٓمؾ ومٞمام ٓ يّمح سمٞمٕمف.

 ومٞمٝمن٤م، حاًمّمنال سمندوع  سمٕمند اًمِمنجر قمغم صمٛمرة ُمٜمف اؿمؽمى وإن(:» ... 5/387ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (3)

 :ىمقٓن ومٗمٞمف.. ضمداده٤م أوان ىمٌؾ ؾماموّي٦م سمآوم٦مٍ  ومتٚمٗم٧م اًمثٛمرة، وسملم سمٞمٜمف اًم٤ٌمئع وظمالَّ 

 ردُّ  ووضمن٥م اًمٌٞمنع، اٟمٗمًن .. مجٞمٕمٝمن٤م شمٚمػ وم٢من اًم٤ٌمئع، وامن ُمـ شمتٚمػ» :اًم٘مديؿ ذم ىم٤مل: أطمدحم٤م

 .اًمثٛمـ

 ...ش.ّمحٞمح اًم وهق طمٜمٞمٗم٦م، أسمق ىم٤مل وسمف اعمِمؽمي، وامن ُمـ شمتٚمػ: اجلديد ذم ىم٤مل: صم٤مٟمٞمٝمام و

(، 226-5/225(، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )8/178( وُم٤م سمٕمده٤م، خمتّمنر اعمزين )2/71يٜمٔمر: إم )

( 5/143(، اًمٌٞمن٤من )193-3/192(، اًمقؾمنٞمط )159-5/157(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )2/71اعمٝم ب )

( وُمن٤م سمٕمنده٤م، أؾمنٜمك 12/142(، اعمجٛمنقع )3/564(، اًمروون٦م )9/122وُم٤م سمٕمده٤م، ومتح اًمٕمزينز )

(، اًمًننننراج اًمقهننن٤مج 4/154(، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )3/45(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )2/128اعمٓم٤مًمننن٥م )

(1/212.) 

ضم٤مسمر هق: أسمنق قمٌند اهلل ضمن٤مسمر سمنـ قمٌند اهلل سمنـ قمٛمنرو سمنـ طمنرام إٟمّمن٤مري، اًمًنٚمٛمل، ُمنـ  (4)

ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م، ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع أسمٞمف وهق صٌل، ذيمر اًمٌخ٤مري أٟمف ؿمٝمد سمدرًا، ويم٤من يٜم٘منؾ اعمن٤مء 

ويمن٤من ُمنـ اعمٙمثنريـ  صمامين قمنمة همزوة، وؿمٝمد صنٗملم ُمنع قمنكم صمؿ ؿمٝمد ُمع اًمٜمٌل  يقُمئ ،

احلٗم٤مظ، روى أًمػ ومخًامئ٦م وأرسمٕملم طمديث٤ًم، روى قمٜمنف مج٤مقمن٤مت ُمنـ أئٛمن٦م اًمتن٤مسمٕملم، ويمنػ سمٍمنه ذم 

)ظمر قمٛمره، شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمٌٕملم سم٤معمديٜم٦م وقمٛمره أرسمع وشمًٕمقن ؾمٜم٦م، وهق )ظمر ُمـ ُمن٤مت سم٤معمديٜمن٦م ُمنـ 

 اًمّمح٤مسم٦م.
= 
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 . ذم صحٞمحف أورده ُمًٚمؿ

، : أنَّ اًمتًَّننٚمٞمؿ ذم اعمٌٞمننع مل يننتؿ ٓشمّمنن٤مل ]اًمننثامر[اعمٕمٜمننك وشمقضمٞمٝمننف ُمننـ ـمريننؼ

٘م ًَّ ل، ي١مُمر اًم٤ٌمئع سمً٘مٞمف، وًمنق اٟم٘مٓمنع اعمن٤مء وقمٓمنش سمٛمٚمؽ اًم٤ٌمئع: وهل ا ًمق اطمت٤مج إمم اًم

ف ذم اًمننثعامر: ٕضمننؾ  نن٤م أسمحٜمنن٤م ًمٚمٛمِمننؽمي اًمتّمنننرُّ اًمٜمخٞمننؾ، صمٌنن٧م اخلٞمنن٤مر ًمٚمٛمِمننؽمي، إٓ أٟمَّ

 ٦م، ُمـ طمٞم٨م أٟمَّف ٓ يٛمٙمـ رد اًمثامر إمم إؿمج٤مر سمٕمد اًم٘مٓمع.احل٤مضم

ف[ىمٓمٕمٝم٤م]ورسمام يرهم٥م ذم سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ  ي٘مٓمنع طمتك  ، وم٢مذا ُمٜمٕمٜم٤مه ُمـ اًمتّمنرُّ

 رسمام يم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم وٞم٤مقمٝم٤م قمٚمٞمف.

وه ا يمام أنَّ ُمـ اؾمت٠مضمر دارًا، وىمٌض اعمٗمت٤مح،  ٕمؾ ىم٤مسمْم٤ًم ًمٚمٛمٜم٤مومع طمٙماًم، طمتَّنك 

يتّمننرف ذم اعمٜمنن٤مومع سم٤مإلضمنن٤مرة واإلقمنن٤مرة: وًمٙمٜمَّٝمنن٤م ُمنـ وننامن اعم٤مًمننؽ طمتننك إذا اهننندُم٧م 

 اًمدار، شمٜمٗمً  اإلضم٤مرة. 

                                                          

=
(، 1/492(، أؾمنند اًمٖم٤مسمنن٦م )1/648(، صننٗم٦م اًمّمننٗمقة )222-1/219يٜمٔمننر: آؾمننتٞمٕم٤مب )

( وُمن٤م 2/122(، اإلصن٤مسم٦م )36-1/35(، شم يمرة احلٗم٤مظ )143-1/142هت ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )

 سمٕمده٤م.

هق: اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح، أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمنـ احلجن٤مج سمنـ ُمًنٚمؿ اًم٘مِمنػمي،  مسلم (1)

قمالم، وإُم٤مم أهؾ احلدي٨م، وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم، وأمجٕمنقا قمنغم ضمالًمتنف، اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أطمد إئٛم٦م إ

وإُم٤مُمتف، وقمٚمق رشمٌتف ذم قمٚمقم احلدي٨م وسمٚمقهمف اًمٖم٤مين٦م اًم٘مّمنقى ذم هن ا اًمٗمنـ، وونع يمت٤مسمنف اًمّمنحٞمح، 

وصٜمػ همػمه يمت٤ًٌم يمثػمة، ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اًمٕمٚمؾ، ويمت٤مب أوهن٤مم اعمحندصملم، وهمنػم ذًمنؽ، ؾمنٛمع ُمنـ اسمنـ أ  

وطمرُمٚم٦م، وهمػمهؿ، وروى قمٜمف اًمؽمُم ي، واسمـ ظمزيٛمن٦م وهمػمحمن٤م، شمنقذم ؾمنٜم٦م إطمندى  ؿمٞم٦ٌم، واسمـ طمٜمٌؾ

 .وؾمتلم وُم٤مئتلم، وهق اسمـ مخس ومخًلم ؾمٜم٦م 

( وُمن٤م سمٕمنده٤م، 2/89( وُم٤م سمٕمنده٤م، هتن ي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )13/121يٜمٔمر: شم٤مري  سمٖمداد )

ٗمننن٤مظ ( وُمننن٤م سمٕمنننده٤م، شمننن يمرة احل27/499(، هتننن ي٥م اًمٙمنننامل )195-5/194وومٞمننن٤مت إقمٞمننن٤من )

 (. 265-1/264(، ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل )2/125-126)

 (.1554(، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب ووع اجلقائح، سمرىمؿ )3/1192يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (3)

 ذم ث: ]ىمٓمٕمف[. (4)
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، إٓ أٟمننف رِمننؽمي سمنندل اًمثَّٛمننٓ شمقوننع، وقمننغم اعم أن اجلننقائح /:والؼددول الثدداين

 أن يْمع  اًمثٛمـ. ًمٚم٤ٌمئعيًتح٥م 

، أنَّ رضمناًل اسمتن٤مع صمٛمنرة طمن٤مئط ذم زُمن٤من وإصؾ ومٞمف ُمن٤م ُرِوَي قمنـ ]قمٛمنرة[

ًمننف اًمٜم٘مّمنن٤من، ومًنن٠مل رب  ، ومٕم٤مجلننف وأىمنن٤مم قمٚمٞمننف طمتننك ]شمٌننلم[ ]رؾمننقل اهلل[

ؽمي إمم رؾمننقل اهلل ، ومحٚمننػ أن ٓ يٗمٕمننؾ، ومنن ه٧ٌم أم اعمِمنناحلنن٤مئط أن يْمننع ]قمٜمننف[

َ َخد َل عَ ػ   يَ اَل  ن  أَ  ىَل آَ »: ، وم يمرت  ذًمؽ ًمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، ومٌٚمغ اخلنؼم شاا ر 

 .، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هق ًمفاخلؼم إمم رب اعم٤مل، وم٠مشمك اًمٜمٌل 

نام  ذم م: ]قمٛمر[ وُم٤م شمؿ اصم٤ٌمشمف ذم اعمتـ هق اًمّمقاب طمٞم٨م مل يث٧ٌم أن راوي احلدي٨م (1) قمٛمر، وإٟمَّ

 قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ. ٦مايور

قَمْٛمَرة هل: قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة سمنـ قُمنُدس، ُمنـ سمٜمنل اًمٜمجن٤مر، ؾمنٞمدة  (2)

ٟم٤ًمء اًمت٤مسمٕملم، وم٘مٞمٝم٦م، قم٤معم٦م سم٤محلدي٨م صم٘م٦م، ُمـ أهنؾ اعمديٜمن٦م، صنح٧ٌم قم٤مئِمن٦م ر  اهلل قمٜمٝمن٤م، وأظمن ت 

ويٞمك سمـ ؾمنٕمٞمد إٟمّمن٤مري، واسمٜمٝمن٤م حمٛمند  ،هرياحلدي٨م قمٜمٝم٤م، وروت قمـ أم ؾمٚمٛم٦م، وروى قمٜمٝم٤م اًمز

سمـ قمٌد اًمرمحـ أسمق اًمرضم٤مل، وقمروة سمـ اًمزسمػم، واسمـ ي٤ًمر، واسمـ ديٜمن٤مر، وهمنػمهؿ، وًمندت ؾمنٜم٦م إطمندى 

 وقمنميـ، وُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م صمامن وشمًٕملم ُمـ اهلجرة، وهل٤م ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م.

ًمتٝمنن ي٥م (، هتنن ي٥م ا17/552(، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننٌالء )8/352يٜمٔمننر: اًمٓمٌ٘منن٤مت اًمٙمننؼمى )

 (.5/72(، إقمالم ًمٚمزريمكم )1/752(، شم٘مري٥م اًمتٝم ي٥م )12/438-439)

 ذم ث : ]اًمٜمٌل[. (3)

 ذم ث : ]ؾمؾ[. (4)

 ذم ث : ]ًمف [. (5)

وشمن٠ممم، وائنتغم، واعمتن٠مزم: أي: احلن٤مًمػ اعمٌن٤مًمغ  ،ىمًؿ وطمٚمػ، ومٞم٘م٤مل: )مم ي١مزم إيالءأ)مم: أي:  (6)

 .ذم اًمٞمٛملم، ُم٠مظمقذ ُمـ إًَمِٞم٦َّم: وهل اًمٞمٛملم

، شمنن٤مج اًمٕمننروس (1/22، اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )( 1/62يٜمٔمننر: اًمٜمٝم٤مينن٦م ذم همرينن٥م احلنندي٨م وإصمننر )

 (.1/268، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )(37/91)

احلدي٨م: أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، قمـ أ  اًمرضم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمنـ أُمنف قمٛمنرة سمٜمن٧م  (7)

اًمٌٞمٝم٘منل ذم اًمًنٜمـ اًمٙمنؼمى، يمتن٤مب (، و1286(، رىمنؿ )2/261قمٌد اًمرمحـ ذم اعمقـم٠م: يمت٤مب اًمٌٞمقع )

وطمدي٨م ُم٤مًمنؽ قمنـ قمٛمنرة »(، وىم٤مل: 3/57(، واًمِم٤مومٕمل ذم إم )12625(، رىمؿ )5/497اًمٌٞمقع )

 .شُمرؾمؾ، وأهؾ احلدي٨م وٟمحـ ٓ ٟمث٧ٌم ُمرؾمالً 
= 

 /ب16
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 أٟمننف ىمنن٤مل: أصننٞم٥م رضمننؾ ،سم٢مؾمننٜم٤مده، قمننـ أ  ؾمننٕمٞمد اخلنندري وروى أسمننق داود

: [  صمامر اسمت٤مقمٝمن٤م، ومٙمثنر ديٜمنف، وم٘من٤مل رؾمنقل اهللذم] قمٝمد رؾمقل اهلل  ]قمغم[

                                                          

=
وأورده أمحد ذم ُمًٜمده، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ ـمرينؼ يٞمنك سمنـ ؾمنٕمٞمد 

 ـ اعمت٠مزمع قمغم اهلل ٓ يٗمٕمؾ اعمٕمروف[.ُمًٜمدًا إمم قم٤مئِم٦م، وومٞمٝم٤م: ]أي

(، 5232(، سمنرىمؿ )11/428(، صحٞمح اسمـ طمٌن٤من )24742(، سمرىمؿ )41/263ُمًٜمد أمحد )

(، وُمًنٚمؿ: يمتن٤مب اعمًن٤مىم٤مة، سمن٤مب اؾمنتح٤ٌمب اًمقونع ذم 2/963صحٞمح اًمٌخن٤مري: يمتن٤مب اًمّمنٚمح )

 (.1557(، سمرىمؿ )3/1191اًمديـ )

 ي.وصححف إًم٤ٌمين، وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده ىمق

هق: ؾمٚمٞمامن سمنـ إؿمنٕم٨م سمنـ إؾمنح٤مق سمنـ سمِمنػم إزدي، اًمًجًنت٤مين، وًمند ؾمنٜم٦م  أبو داود (1)

نٜمَـ واًمتّمن٤مٟمٞمػ اعمِمنٝمقرة، يمن٤من رأؾمن٤ًم ذم  ًُّ اصمٜمتلم وُم٤مئتلم، إُمن٤مم أهنؾ احلندي٨م ذم زُم٤مٟمنف، وصن٤مطم٥م اًم

ٜمٌنؾ، احلدي٨م، رأؾم٤ًم ذم اًمٗم٘مف، ذا ضمالًم٦م وطمرُم٦م وصالح وورع، طمتك أٟمَّف يم٤من يِمٌف سمِمنٞمخف أمحند سمنـ طم

مجع يمت٤مب اًمًٜمـ ىمدياًم، وقمروف قمغم اإلُم٤مم أمحد، وم٤مؾمتحًٜمف واؾمنتج٤مده، ويمت٤مسمنف اًمًنٜمـ أطمند اًمٙمتن٥م 

طمدي٨م، روى قمنـ اًمٓمٞم٤مًمًننل، وأمحند، ويٞمنك،  522222طمدي٨م اٟمتخٌٝم٤م ُمـ 4822اًمًت٦م ومجع ومٞمف 

 : ى قمٜمنف: اًمؽمُمن ي، واًمٜمًن٤مئل، وهمػمحمن٤م، ىمن٤مل قمٜمنف اسمنـ طمٌن٤منورووإؾمح٤مق، واسمـ اعمديٜمل وهمنػمهؿ، 

أسمق داود، أطمد أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م وم٘مٝم٤ًم، وقمٚماًم، وطمٗمٔم٤ًم، وٟمًٙم٤ًم، وورقم٤ًم، واشم٘م٤مٟم٤ًم، ممنـ مجنع وصنٜمػ وذب قمنـ 

 .اًمًٜمـ، ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم وُم٤مئتلم 

(، اًمث٘منن٤مت ٓسمننـ طمٌنن٤من 1/171( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، ـمٌ٘منن٤مت اًمٗم٘مٝمنن٤مء )9/56يٜمٔمننر: شمنن٤مري  سمٖمننداد )

(، 425-2/424ه٤م، وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )( وُمنن٤م سمٕمنند2/224(، هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )8/282)

( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، ـمٌ٘منن٤مت احلٗمنن٤مظ 13/223(، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننٌالء )128-2/127شمنن يمرة احلٗمنن٤مظ )

 (.3/122(، إقمالم )2/166(، ؿم رات اًم ه٥م )266-1/265ًمٚمًٞمقـمل )

أسمننق ؾمننٕمٞمد اخلنندري: ؾمننٕمد سمننـ ُم٤مًمننؽ سمننـ ؾمننٜم٤من اخلزرضمننل، إٟمّمنن٤مري، ُمِمننٝمقر سمٙمٜمٞمتننف،  (2)

واؾمِمتٝمد أسمقه يقُمئ ، ُمـ قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م وومْمالئٝمؿ وٟمج٤ٌمئٝمؿ، وهق ُمـ اعمٙمثنريـ  اؾمتّمٖمر يقم أطمد،

( طمنديث٤ًم، وأول ُمِمن٤مهده اخلٜمندق، وهمنزا ُمنع رؾمنقل اهلل 1172)  ُمـ اًمرواي٦م، وروى قمـ اًمٜمٌنل 

 هن ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع.74اصمٜمتك قمنمة همزوة، وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان، ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م 

(، أؾمنند اًمٖم٤مسمنن٦م 1672-4/1671(، آؾمننتٞمٕم٤مب )3/18يٜمٔمننر: ُمٕمجننؿ اًمّمننح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمننقي )

( وُم٤م سمٕمده٤م، اإلصن٤مسم٦م 3/168(، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )2/237(، هت ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )2/451)

 (، وُم٤م سمٕمده٤م.479/ 3( وُم٤م سمٕمده٤م، هت ي٥م اًمتٝم ي٥م )3/65)

 ذم ث : ]ذم[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ  ث . (4)
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وومن٤مء ديٜمنف، وم٘من٤مل رؾمنقل اهلل  ومٚمؿ يٌٚمنغ ]ذًمنؽ[ :ومتّمدق اًمٜم٤َّمس قمٚمٞمف :شمّمدىمقا قمٚمٞمف

 .رواه ُمًٚمؿ أيْم٤مً و. ش[ذًمؽ]ظم وا ُم٤م وضمدشمؿ: وًمٞمس ًمٙمؿ إٓ » :

٤مومٕمل ]ر  اهلل[ نل سمام ورد ذم اخلؼم، أنَّ ا ]قمٜمف[ واطمت٩م اًمِمَّ ىمن٤مل:  ًمٜمٌَّ

 .شيهِ ِخ أَ  اَل مَ  م  كُ ُد َح أَ  ُذ أُخ يَ  مَ بِ , فَ ةَ رَ رَ الثَ  اهللُ عَ  َ مَ  ن  إِ  َت ي  أَ رَ أَ »

وًمق يم٤من ُم٤مًمؽ اًمثٛمرة ٓ يٛمٚمؽ صمٛمـ ُم٤م اضمتٞمح ُمـ صمٛمرشمف، ُم٤م يم٤من عمٜمٕمف أن يٌٞمٕمٝمن٤م 

 .كُمٕمٜماًمّمالح ومٞمٝم٤م[]ىمٌؾ أن يٌدو 

 ىمط ُمـ م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤م (1)

 ذم ث: شمٚمؽ. (2)

(، 3469(، رىمنؿ )2/298يٜمٔمر: ؾمٜمـ أ  داود: يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، سمن٤مب ذم وونع اجل٤مئحن٦م ) (3)

(، 1556(، رىمننؿ )3/1191صننحٞمح ُمًننٚمؿ: يمتنن٤مب اعمًنن٤مىم٤مة، سمنن٤مب اؾمننتح٤ٌمب اًمقوننع ذم اًمننديـ )

 وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف.

 (.356(، رىمؿ )2/789(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )6121(، رىمؿ )4/19يٜمٔمر: ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ اًمٜمًختلم، وهق ُمـ ووع اًم٤ٌمطم٨م. (5)

 (.193احلدي٨م ؾمٌؼ ختر ف، ص ) (6)

 ذم ث : ]ومٞمٝم٤م اًمّمالح[. (7)

 ىمٌنؾ شمٕمنرض طم٤مًمتن٤من: أطمندحم٤م أن ومٚمٚمجنقائح(: » ... 123، 9/122ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزينز )  (8)

 ومٗمٞمنف اًمّمالح سمدو سمٕمد سم٤مقمٝم٤م ومٞمٜمٔمر إن اًمتخٚمٞم٦م سمٕمد شمٕمرض أن اًم٤ٌمئع... واًمث٤مٟمٞم٦م: وامن ُمـ كومٝم اًمتخٚمٞم٦م

 :نىمقٓ ومٞمف وأطمده٤م ـمرق

 سمقوننع أُمننر  اًمٜمٌننل أن روى عمنن٤م أمحنند: ىمنن٤مل وسمننف اًمٌنن٤مئع، وننامن اجلننقائح ُمننـ أن أطمنندحم٤م:

 طمّمنؾ اًم٘منٌض نَّ ٕ اعمِمنؽمى: ونامن ُمنـ طمٜمٞمٗمن٦م: أهنن٤م أسمنق ىم٤مل وسمف اجلديد، وأصحٝمام، وهق اجلقائح:

 ش.آؾمتح٤ٌمب ...  قمغم حمٛمقل واخلؼم اًم٘مٓم٤مف سمٕمد هٚمؽ ًمق يمام ومّم٤مر سم٤مًمتَّْخٚمٞم٦م:

(، 2/71( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اعمٝمنن ب )5/225( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )3/57يٜمٔمنر: إم )

( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، ومننتح 5/143(، اًمٌٞمنن٤من )193-3/192(، اًمقؾمننٞمط )159-5/158هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )
= 
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فروع أربعة:

 :قمغم اًم٘مقل اًم٘مديؿ

ن٤م إذا ضمن٤مء أوان ٠موم: أن اجلقائح ىمٌؾ أوان اجل اذ شمقوع قمـ اعمِمنؽمي :أحداا ُمَّ

 ، وم٘مقٓن:ٝم٤م ]ضم٤مئح٦م[تاجل اذ وُم٤م ىمٓمٕمٝم٤م، طمتك أص٤مسم

نن٦م هنن ا :أحدددمها   :اًمْمننامن قمنندم  نن٤مم اًم٘مننٌض [ُمننـ وننامن اًمٌنن٤مئع: ٕنَّ ]قمٚمَّ

 سمٛمٚمٙمف وه ه اًمٕمٚم٦م سم٤مىمٞم٦م. ٓشمّم٤مل اًمثامر

ـَم٤ًم سمؽمك ٟم٘مٚمٝم٤م ُمع اإلُمٙمن٤من، وم٤مٟمت٘منؾ : ٓ يقوع قمٜمف: ٕٟمَّ والؼول الثاين ف ص٤مر ُمَٗمرع

 .اًمْمامن ]قمٚمٞمف[

                                                          

=
( وُم٤م سمٕمده٤م، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 12/142(، اعمجٛمقع )3/564وُم٤م سمٕمده٤م، اًمروو٦م ) (9/122اًمٕمزيز )

 (.1/221(، اًمًنراج اًمقه٤مج )4/154(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/45(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/128)

اًم٘مقل اًم٘مديؿ ذم ووع اجل٤مئح٦م أهن٤م ُمـ وامن اًم٤ٌمئع وشمقوع قمـ اعمِمؽمي، وأووحٜم٤م ذًمنؽ  (1)

 شمٗمّمٞماًل ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

 اًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م قمنم. (2)

 ذم ث : ])وم٦م[. (3)

 ذم ث: ]قمٚمٞمف سم٘م٤مء[. (4)

 ذم ث : ]إًمٞمف[. (5)

 ومٚمنؿ ٟم٘مٚمٝمن٤م، اعمِمنؽمي وأُمٙمنـ اجلن اذ، وىمن٧م اًمنثامر سمٚمٖمن٧م ومن٢مذا »(:5/391ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (6)

 :ـمري٘م٤من ومٗمٞمف.. سمج٤مئح٦م شمٚمٗم٧م طمتك يٗمٕمؾ

 واطمنًدا: ىمقًٓ  اعمِمؽمي، وامن ُمـ شمتٚمػ: إؾمح٤مق وأسمق طم٤مُمد، أسمق: اًمِمٞمخ٤من ىم٤مل: إول ٓمريؼاًم

٤م ـًم٤م، يم٤من.. يٗمٕمؾ مل وم٢مذا اًمٜم٘مؾ، قمٚمٞمف وضم٥م.. اجل اذ وىم٧م سمٚمٖم٧م إذا ٕهنَّ  .وامٟمف ُمـ هاليمٝم٤م ومٙم٤من ُمٗمرع

٤ٌَّمغ اسمـ ىم٤مل: صم٤مٟمٞمٝمام و .. اعمِمنؽمي ونامن ُمنـ شمتٚمنػ إهّنن٤م: اجلن اذ أوان ىمٌؾ شمٚمٗم٧م إذا ىمٚمٜم٤م إن: اًمّم

 :ىمقٓن ومٝم٤مهٜم٤م.. اًم٤ٌمئع وامن ُمـ شمتٚمػ: هٜم٤مك ىمٚمٜم٤م وإن أومم، ومٝم٤مهٜم٤م

 ىمٌنؾ أصن٤مسمتٝم٤م إذا وم٠مؿمنٌف ٟم٘مٚمٝمن٤م، ىمٌنؾ أصن٤مسمتٝم٤م أومن٦م ٕنَّ  اًمٌن٤مئع: ونامن ُمـ شمٚمٗمٝم٤م يٙمقن: أطمدحم٤م

طٌ  ٕٟمَّف اعمِمؽمي: وامن ُمـ شمتٚمػ: واًمث٤مين .اجل اذ أوان  ش....اجل اذ شمرك ذم ُمٗمرع

= 

ٔضمممممم  ازبممممممٕاٟ  

قبممن أٔاُ ازبمم ا    

.ٓ   ٔ 
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 ، اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م:اًمثامر، أو همّم٧ٌم : إذا هىم٧مالثاين

ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: شمقوع قمٜمف: ٕنَّ اًمٕمٚم٦م قمَدم يمامل اًم٘مٌض، ومّم٤مر يم٤معمًنت٠مضمر: ومن٢منَّ 

هب٤م إٟم٤ًمن شمً٘مط إضمرة، يمام  ار اعمًت٠مضمرة ًمق ظَمرَّ  ًمق اهندُم٧م سمٜمٗمًٝم٤م.اًمدَّ

 .وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ٓ شمقوع قمٜمف

                                                          

=
٤م(: »...125-9/124)  تح اًمٕمزيزوىم٤مل ذم وم  ومٗمٞمنف اًمٜم٘منؾ وإُمٙمن٤من اجلن اذ أوان سمٕمند شمٚمنػ ُم٤م أُمَّ

٤م وضمٝم٤من: أطمدحم٤م وي٘م٤مل ىمقٓن  سم٤مًمؽمك. ًمت٘مّمػمه اعمِمؽمى وامن ُمـ أهنَّ

ٚمٞمؿ ٕنَّ  أيْم٤م اًم٤ٌمئع وامن ُمـ واًمث٤مٟمك  ويِمنٌف أن اًمٌن٤مئع سمٛمٚمنؽ ُمتّمٚم٦م اًمثامر داُم٧م ُم٤م يتؿ ٓ اًمتًَّ

 أرضمح. آول يٙمقن

 يمنن٤مًمٞمقم وشمْمننٞمٞمٕم٤مً  شم٘مّمننػماً  يٕمنند سمحٞمنن٨م اًمتَّنن٠مظمػم يٙمننـ مل إذا ُمنن٤م اخلننالف وُمقوننع ُمنن٤مماإل ىمنن٤مل

 ش.ًمٚمخالف ُم٤ًمغ ومال يم ًمؽ يم٤من وم٢من واًمٞمقُملم،

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 2/71(، اعمٝمننن ب )5/229(، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )62-3/59يٜمٔمنننر: إم )

(، 565-3/564(، اًمروونن٦م )125-9/124(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/391(، اًمٌٞمنن٤من )5/162-161)

 (.3/45(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )12/144اعمجٛمقع )

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 اًمنىم٦م ًمٖم٦م: أظم  اًمٌمء ظمٗمٞم٦م. (2)

 (.1/118(، اًمتٕمريٗم٤مت )1/428(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )25/443يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 .وذقم٤ًم: أظم  اعم٤مل ظمٗمٞم٦م فمٚماًم ُمـ طمرز ُمثٚمف سمال ؿمٌٝم٦م

 (.5/528(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )7/439يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج )

 اًمٖمّم٥م ًمٖم٦م: أظم  اًمٌمء فمٚماًم ُم٤مًٓ يم٤من أو همػم ُم٤مل، وىمٞمؾ: أظم ه فمٚماًم ضمٝم٤مرًا. (3)

 .(1/162(، اًمتٕمريٗم٤مت )3/484يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 وذقم٤ًم أظم  ُم٤مل اًمٖمػم فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم.

 (.3/324ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 2/72(، اعمٝمننن ب )5/229، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(3/59يٜمٔمنننر: إم ) (4)

(، اًمرووننن٦م 126-9/125(، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/392(، اًمٌٞمننن٤من )3/193(، اًمقؾمنننٞمط )5/161)

 (.3/45(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )12/143(، اعمجٛمقع )3/565)

حكي  م  الثىماٚ  

 ف مممن ي وممم٘ غممم  

 املتباٖ ني.
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 . []/وهق ُم ه٥م أمحد

ٕدى إمم  ،، ومٚمنق أًمزُمٜمن٤مه سمن٤مًمثٛمـ[يْمٛمـ سمٌدًمنف]ووضمٝمف أن ُم٤م ي٠مظم ه أدُمل 

نن٤م ذم ناًمْمنن نننرىم٦م ومننٞمحٗمظ، وأُمَّ ًَّ ننف يٛمٙمننـ آطمننؽماز قمٜمننف ذم اًمٕمنن٤مدة، أُمنن٤م ذم اًم رر أظمننر أٟمَّ

ه قمـ فمٚمٛمف.قمٚم [ومٞمًتٕمدي]اًمٖمّم٥م،   ٞمف سمٛمـ يُردَّ

 ٤من قمغم اًم٘مقًملم ذم ووع اجلقائح سمٕمد أوان اجل اذ.ٞمواًمقضمٝم٤من يٜمٌٜم

نن٦م آشمّمنن٤مل ومٝم٤مهٜمنن٤م يمنن ًمؽ، وإن ىمٚمٜمنن٤م: ٓ شمقوننع  ومنن٢من ىمٚمٜمنن٤م: شمقوننع إقمتٌنن٤مرًا سمٕمٚمَّ

 .ومٝم٤م هٜم٤م أيْم٤ًم ٓ شمقوع :ًمقضمقد ٟمقع شم٘مّمػم ُمٜمف

 هق: أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمنـ هنالل سمنـ أؾمند اًمِمنٞم٤ٌمين، أسمنق قمٌند اهلل اعمنروزي، صمنؿ أمحد (1)

هن سمٌٖمداد، أظم  اًمٗم٘مف قمـ اًمِمن٤مومٕمل، وؾمنٚمؽ ُمًنٚمٙمف، صنٜمػ اعمًنٜمد، وأظمن  164اًمٌٖمدادي، وًمد ؾمٜم٦م 

مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ: اًمٌخ٤مري، وُمًٚمؿ، وأسمق داود، وهمنػمهؿ، يمن٤من طم٤مومٔمن٤ًم ُمت٘مٜمن٤ًم، ورقمن٤ًم، وم٘مٞمٝمن٤ًم، سمنف  فاًمٕمٚمؿ قمٜم

اد ومنام ظمٚمٗمن٧م أهم٤مث اهلل قمز وضمؾ إُم٦م سمثٌقشمف ذم حمٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مر)ن، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل قمٜمف: ظمرضم٧م ُمـ سمٖمد

هب٤م رضمال أومْمؾ وٓ أقمٚمؿ وٓ أوم٘مف ُمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، شمنقذم ينقم اجلٛمٕمن٦م اًمثن٤مين قمنمن ُمنـ رسمٞمنع إول 

 .ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم وُم٤مئتلم وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م 

(، هتن ي٥م 92-1/91(، ـمٌ٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء ًمٚمِمنػمازي )19-8/18يٜمٔمر: اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )

( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، شمنن يمرة احلٗمنن٤مظ 1/63، وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )( وُمنن٤م سمٕمننده٤م1/112إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.1/72(، هت ي٥م اًمتٝم ي٥م )11/177(، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )12/15-16)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .  (2)

(، ذح 4/258(، اًمِمنننرح اًمٙمٌننػم قمننغم اعم٘مٜمننع )6/179يٜمٔمننر: اعمٖمٜمننل ٓسمننـ ىمداُمنن٦م ) (3)

 (.2/86إلرادات )(، ذح ُمٜمتٝمك ا2/51اًمزريمٌم )

 ذم ث: ]ًمف سمدل[. (4)

 ذم ث: ]ومٞمًت٘مدر[. (5)

 ومقضمٝم٤من: هىم٦م، أو ،سمٖمّم٥م اًمثامر و٤مقم٧م ًمق(:» 126-9/125ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (6)

 سم٤مًمتخٚمٞم٦م. آ يتؿ ٓ اًمتًٚمٞمؿ أن قمغم سمٜم٤مء أيْم٤م اًم٤ٌمئع وامن ُمـ أهن٤م أطمدحم٤م:

ٜمننف اعمِمننؽمى: وننامن ُمننـ واًمثنن٤مٟمك: أهننن٤م  ومنن٢من وأيْمنن٤مً  احلنن٤مومٔملم، سمٜمّمنن٥م قمٜمننف آطمننؽماز ُمننـ ًمتٛمٙمُّ

 ي٘مٓمنع سمنف ي٘منقل ومٛمنـ وإيمثريـ اًمٙمت٤مب ص٤مطم٥م قمٜمد أصح وه ا ُمتٞمن، سم٤مًمْمامن اجل٤مين قمغم اًمرضمقع

 أورده ُمنن٤م وهننق اًم٘مننقًملم قمننغم  ٕمٚمٝمننام إول واًم٘م٤مئننؾ اعمِمننؽمى وننامن ُمننـ واعمنننوق اعمٖمّمننقب سمنن٠منَّ 

 ...ش.اًمٕمراىمٞمقن 
= 

 /أ17
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 . اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم قمٜمدٟم٤م ؾمقاء :لثالثا

                                                          

=
 ونامن ُمنـ أهنن٤م: وم٤معمن ه٥م هىمن٦م، أو سمٖمّم٥م ٛمرةاًمثَّ  و٤مقم٧م ًمق(:» 3/565وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 .إيمثرون ىمٓمع وسمف اعمِمؽمي،

 ش.اًمٕمراىمٞمقن ىمٓمع وسمف ذم اجل٤مئح٦م، اًم٘مقًملم قمغم: وىمٞمؾ

 وًمزي٤مدة إيْم٤مح ٟم٘مقل:

ىم٦م، ومٚمٝم٤م طم٤مًمت٤من:  إذا شمٚمٗم٧م اًمثَّٛمرة سمٗمٕمؾ )دُمل: يم٤مًمٖمّم٥م واًمنَّ

  واطمدًا يمام إذا شمٚمٗم٧م سمآوم٦م ؾماموي٦م.وامن اًم٤ٌمئع ىمقًٓ  ُمـ إومم: إذا يم٤من اًمتَّٚمػ ىمٌؾ اًمتخٚمٞم٦م: ومٝمل

 واًمث٤مٟمٞم٦م: إذا شمٚمٗم٧م سمٗمٕمؾ )دُمل سمٕمد اًمتَّخٚمٞم٦م، ومٗمل ذًمؽ ىمقٓن:

نف يٛمٙمنـ اًمرضمنقع أطمدحم٤م: وهق إفمٝمر، وهق ُم ه٥م أمحد  ٤م ُمنـ ونامن اعمِمنؽمي: ٕٟمَّ : أهنَّ

 سمٌدًمف سمخالف اًمت٤َّمًمٗم٦م سم٤مجل٤مئح٦م.

 واًمث٤مين: أهن٤م ُمـ وامن اًم٤ٌمئع وشمقوع قمـ اعمِمؽمي.

هنن٤م ُمنـ ونامن اًمٌن٤مئع إؾم٤مس اًم٘مقًملم يرضمع إمم اًم٘مقًملم اًم٤ًمسم٘ملم ذم اًمٗمرع اًم٤ًمسمؼ، ومٛمـ ىمن٤مل: وأ

إذا شمٚمٗم٧م سمٕمد وىم٧م اجل اذ، ومٙم ًمؽ إذا شمٚمٗم٧م سمٗمٕمؾ أضمٜمٌل، وُمـ ىم٤مل: ٓ شمقونع إذا شمٚمٗمن٧م سمٕمند وىمن٧م 

 اجل اذ قمـ اعمِمؽمي، ىم٤مل: ٓ شمقوع ذم اًمٖمّم٥م واًمنىم٦م.

(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 2/72(، اعمٝمنن ب )212-5/229(، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )3/59يٜمٔمننر: إم )

(، 126-9/125(، ومننتح اًمٕمزيننز )391-5/392(، اًمٌٞمنن٤من )194-3/193(، اًمقؾمننٞمط )5/161)

(، 6/179(، اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )3/45(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )12/142(، اعمجٛمقع )3/565اًمروو٦م )

ٜمتٝمنننك اإلرادات (، ذح ُم2/51(، ذح اًمزريمِمننننل )4/258اًمنمنننح اًمٙمٌنننػم قمنننغم ُمنننتـ اعم٘مٜمنننع )

(2/86.) 

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ومنال ضم٤مئحن٦م وم٠مصن٤مسمتٝم٤م وسمٞمٜمٝمن٤م سمٞمٜمف ومخغمَّ  اًمثٛمرة اًمرضمؾ اؿمؽمى وإذا(:» 3/57ىم٤مل ذم إم ) (2)

 .ؿمٞمئ٤مً  صمٛمٜمٝم٤م ُمـ قمٜمف يْمع أنْ  اًم٤ٌمئع قمغم ًمف ٟمحٙمؿ

ـَ  ؾمٗمٞم٤من يٙمـ مل وًمق  ىمٚمٞمنؾ يمنؾ وونٕم٧م اجل٤مئحن٦م، سمقونع اًمًنٜم٦َّم وصمٌتن٧م وصنٗم٧م سمام طمديثف وهَّ

نامء ُمـ أصٞم٥م ويمثػم ًَّ ن٤م قمٚمٞمنف، أطمند ضمٜم٤مين٦م سمٖمنػم اًم  دون ُمن٤م يقونع وٓ ومّمن٤مقمداً  اًمُثٚمن٨م يقونع أنْ  وم٠مُمَّ

 ش.ُمٕم٘مقل وٓ ىمٞم٤مس وٓ ظمؼم ٓ ومٝم ا اًمثٚم٨م

= 

وقمم ا  ومما ٖٕضمم   

 وَ ازباٟحٛ.
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ًمػ ُم٤م دون اًمثٚم٨م، يم٤من ُمنـ ونامن اعمِمنؽمي، وإن يمن٤من ٤مإن يم٤من اًمت :مال وىم٤مل 

 ىمدر اًمُثٚم٨م أو أيمثر، يم٤من ُمـ وامن اًم٤ٌمئع.

سمنؾ يتٜمن٤مصمر ُمٜمٝمن٤م سمن٤مًمريح، وي٠ميمنؾ ُمٜمٝمن٤م  :وقمٚمعَؾ سم٠منَّ اًمثامر مجٞمٕمٝم٤م ٓ شمًنٚمؿ ًمٚمٛمِمنؽمي

 اًمٓمػم.

ا وم٘مٚمٜمن٤م: اًم٘مٚمٞمنؾ ٓ يقوننع قمٜمنف، واًمٙمثننػم يقونع ]قمٜمنف[ ، وضمٕمٚمٜمنن٤م اًمُثٚمن٨م طمنندا

 .ودًمٞمٚمٜم٤م قمٛمقم إظم٤ٌمر اًمتل رويٜم٤م ،٤مصالً وم

وذم هننالك اعمٌٞمننع ىمٌننؾ ]وٕنَّ اًمثَّٛمننرة ىمٌننؾ اًم٘مٓمننع ُمٚمح٘منن٦م سمنن٤معمٌٞمع ىمٌننؾ اًم٘مننٌض، 

 .ٓ ومرق سملم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، ومٙم ا ه٤مهٜم٤م [اًم٘مٌض

                                                          

=
(، ومنتح اًمٕمزينز 5/387( وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمٌٞمن٤من )5/225(، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )3/57يٜمٔمر: إم )

 (.12/141جٛمقع )(، اعم9/123)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (1)

نن٤م ذم اًمننثامر (:»2/188ىمنن٤مل ذم سمداينن٦م اعمجتٝمنند ) (2) وأُمنن٤م اعم٘منندار اًمنن ي دمنن٥م ومٞمننف اجل٤مئحنن٦م، أُمَّ

٤م ذم اًمٌ٘مقل: وم٘مٞمؾ ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، وىمٞمؾ ذم اًمثٚم٨م  ش.وم٤مًمثٚم٨م، وأُمَّ

(، اًمٌٞمن٤من واًمتحّمنٞمؾ 2/686) (، اًمٙمن٤مذم ذم وم٘منف أهنؾ اعمديٜمن٦م3/581يٜمٔمر: اعمدوٟمن٦م اًمٙمنؼمى )

 (.6/466(، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )2/188(، سمداي٦م اعمجتٝمد )12/144)

وهل إطم٤مدين٨م اًمتنل أوردهن٤م اعمّمنٜمػ ذم أدًمن٦م اًم٘منقل اًمثن٤مين ُمنـ اعمًن٠مًم٦م إومم ُمنـ هن ا  (3)

 وُم٤م سمٕمده٤م. (221)اًمٗمّمؾ ص

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (4)

 دار ُم٤م يقوع ُمـ اجل٤مئح٦م وذًمؽ قمغم ىمقًملم: اظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم ُم٘م (5)

إول: ذهنن٥م اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م إمم أنَّ اجل٤مئحنن٦م ىمٚمٞمٚمٝمنن٤م ويمثػمهنن٤م ؾمننقاء، وهننل ُمننـ وننامن اعمِمننؽمي وٓ 

 شمقوع قمٜمف.

واؾمتدًمقا سم٤مٕدًم٦َّم اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م ذم اًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ، وٕنَّ يمنؾ ُمن٤م 

ن اًمُثٚم٨م يم٤من ُمْمٛمقٟم٤ًم قمٚمٞمف ومٞمام زاد قمغم اًمُثٚم٨م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم همنػم اًمنثامر، يم٤من ُمْمٛمقٟم٤ًم قمغم اعمِمؽمي ومٞمام دو

وٕٟمَّف ًمق هٚمؽ اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض يم٤من ُمـ وامن اًم٤ٌمئع، وٓ ومرق سملم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، ومٙم ًمؽ إذا شمٚمٗمن٧م 

 اًمثٛمرة.

، وإْن واًمث٤مين: ذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم أنَّ اجل٤مئح٦م إن يم٤مٟم٧م ىمدر اًمثٚم٨م ومّم٤مقمدًا، ومٝمل ُمـ ونامن اًمٌن٤مئع

 يم٤مٟم٧م أىمؾ ُمـ اًمثٚم٨م، ومٝمل ُمـ وامن اعمِمؽمي.
= 
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ابعا وم٤مًمٖم٤مًم٥م أنَّ اجل٤مئح٦م إذا وىمٕم٧م ٓ ختٗمنك،  :ًمق اظمتٚمٗم٤م ذم وىمقع اجل٤مئح٦م :لر 

 . ُيْٕمرف وىمققمٝم٤م أصاًل: وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٤ٌمئع، سمال يٛملموإن مل

٤م[ َف رِ وإن قمُ   ، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي سمال يٛملم.وىمققمٝم٤م ]قم٤مُمَّ

وإن وىمٕم٧م اجل٤مئح٦م وم٠مص٤مسم٧م ىمقُم٤ًم دون ىمقم، وم٤مًم٘مقل ىمنقل اًمٌن٤مئع: ٕنَّ إصنؾ 

 قمـ ٟمٗمًف. ًمزوم اًمثٛمـ، واعمِمؽمي يدقمل أُمرًا يً٘مط ]اًمثٛمـ[

تٚمٗم٤م ذم اًم٘مدر اًمٗم٤مئ٧م سم٤مجل٤مئحن٦م، اًم٘منقل ىمنقل اًمٌن٤مئع ُمنع يٛمٞمٜمنف، عمن٤م وهٙم ا ًمق اظم 

 .ذيمرٟم٤مه

                                                          

=
اًمثٚمن٨م »ضمٕمؾ اًمُثٚمن٨م ذم طمند اًمٙمثنرة، وُمن٤م دوٟمنف ذم طمند اًم٘مٚمن٦م، وم٘من٤مل:  ُمًتدًملم سم٠منَّ اًمٜمٌل 

 ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري... وُمًٚمؿ.شواًمثٚم٨م يمثػم

وأن ُم٤م دون اًمثٚم٨م يٚم٘مٓمف اًمٓمػم ويتٜم٤مصمر سم٤مًمريح ومْمٛمٜمف اعمِمؽمي ًمٚمٕمرف ومٞمف، وًمٞمس يم ًمؽ ُمن٤م زاد 

 اًمثٚم٨م. قمغم

( وُمن٤م 141/ 12( وُم٤م سمٕمنده٤م، اعمجٛمنقع )5/225(، احل٤موي اًمٙمٌػم )58-3/57يٜمٔمر: إم )

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.7/297(، اعمحغم ٓسمـ طمزم )189-188سمٕمده٤م، سمداي٦م اعمجتٝمد )

 أي: اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

: ٕهننؿ يمن٤مٟمقا إذا حتن٤مًمٗمقا ضب يمنؾ اًمٞمٛملم ًمٖمن٦م: اًم٘مًنؿ، واًمٞمٛمنلم: احلٚمنػ، ؾمنٛمل يٛمٞمٜمن٤مً  (2)

، وأيامن. ـٌ  واطمد ُمٜمٝمؿ يٛمٞمٜمف قمغم يٛملم ص٤مطمٌف، ومًٛمل احلٚمػ يٛمٞمٜم٤ًم جم٤مزًا. ومجٕمٝم٤م أْيُٛم

(، 2/681(، اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )1/1241(، اًم٘م٤مُمقس اعمحنٞمط )36/312يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 .(1/259اًمتٕمريٗم٤مت )

ممٙمٜم٤ًم، وٓ يٜمٕم٘مد إٓ سم ات اهلل شمٕمن٤ممم أو  ٞم٤ًم أو اصم٤ٌمشم٤مً ٞم٤ًم أو ُمًت٘مٌاًل ٟمٗموذقم٤ًم: حت٘مٞمؼ أُمر حمتٛمؾ ُم٤مو

 سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف.

 (.12/2(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )6/224(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )1/61يٜمٔمر: أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م (4)

ي، وهق يندقمل أُمنرًا يًن٘مط اًمنثٛمـ قمنـ عمِمؽمقمغم اأي: ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ أن إصؾ ًمزوم اًمثٛمـ  (5)

 سم٘مقًمف: وقمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م، ومٞمٙمقن اًم٘مقل ًمٚم٤ٌمئع ُمع يٛمٞمٜمف. ةٟمٗمًف، وٓ يّمدق قمغم اًمؼماء

 

= 

حكمممي اال ممممت    

يف ٔقٕع ازباٟحمٛ  

 أٔ يف ق  ِا.
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 :لثانيةا

اؿمؽمى صمٛمرة ىمٌؾ سمدو اًمّمالح، سمِمنرط اًم٘مٓمع وأص٤مسمتٝم٤م ضم٤مئح٦م، ومٛمـ أصنح٤مسمٜم٤م 

 ٤مل اًمثَّٛمرة سمٛمٚمٙمف، وقمدم يمامل اًم٘مٌض.اشمّمُمـ ىم٤مل: اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم، ٕنَّ اًمٕمٚم٦َّم 

ـَ ُمننـ ]وُمننٜمٝمؿ ُمننـ ىمنن٤مل: إن مل   نن يننتٛمٙمـ ُمننـ اًم٘مٓمننع، ومٕمننغم وضمٝمننلم، وإن َ َٙمَّ

 .ٕن اًمتَّ٘مّمػم ُمـ ضمٝمتف :: ومال شمقوع قمٜمفاًم٘مٓمع[

                                                          

=
 وٟم٘مؾ ذم اًمروو٦م، قمـ اًمتتٛم٦م، ٟمص اعم٠ًمًم٦م اعم يمقرة.

( وُمننن٤م 8/246(، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/392(، اًمٌٞمننن٤من )2/72(، اعمٝمننن ب )3/58يٜمٔمنننر: إم )

 (.3/565سمٕمده٤م، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

٤مومٕمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤م إذا اؿمؽمى اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو اًمّمالح سمِمنرط اًم٘مٓمنع، ومتٚمٗمن٧م  (3) ذيمر وم٘مٝم٤مء اًمِمَّ

 سم٤مجل٤مئح٦م ىمٌؾ اًم٘مٓمع ُم٤م يكم:

 لم:إذا مل يتٛمٙمـ اعمِمؽمي ُمـ اًم٘مٓمع أو شمٚمٗم٧م ىمٌؾ اًمتخٚمٞم٦م، ومٕمغم ىمقًم -

أطمدحم٤م: ُمـ وامن اًم٤ٌمئع ٓشمعّم٤مل اًمثامر سمٛمٚمٙمف وقمدم  ٤مم اًم٘مٌض: ٕنَّ اعمِمؽمي اؿمؽماه٤م قمنغم أن 

يٙمقن اًم٘مٌض ومٞمٝم٤م هق اًم٘مٓمع واًمٜم٘مؾ، وم٢مذا هٚمٙم٧م ىمٌؾ ذًمؽ، يم٤مٟم٧م ُمـ وامن اًم٤ٌمئع يمام ًمق سم٤مقمف ـمٕم٤مُمن٤ًم، 

 ومٚمؿ يٜم٘مٚمف طمتك شمٚمػ.

ونامٟمف، ويٙمنك  ُمنـغم اًم٤ٌمئع ؾمن٘مٞمٝم٤م، مل شمتٚمنػ واًمث٤مين: أهن٤م ُمـ وامن اعمِمؽمي: ٕٟمَّف عم٤م مل  ٥م قم

 ه ا قمـ اًم٘مٗم٤مل.

وذه٥م سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أٟمَّف إذا  ٙمـ اًم٘مٓمع ومل ي٘مٓمع طمتك شمٚمٗم٧م: ومال شمقوع قمٜمنف ًمتٗمريٓمنف   -

 ىمقًٓ واطمدًا.

 وىم٤مل أظمرون: هل قمغم اًم٘مقًملم  ٙمـ أو مل يتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مٓمع.

(، 5/391(، اًمٌٞمن٤من )161-٥5/162م )(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن212-5/229يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

(، هن٤مين٦م 3/45(،  )4/469(، حتٗم٦م اعمحتن٤مج )1/215(، ومتح اًمقه٤مب )124-9/123ومتح اًمٕمزيز )

 (.3/226(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ قمغم ذح اعمٜمٝم٩م )4/155اعمحت٤مج )

حكي  م  الثىماٚ  

جباٟحٛ قبن  م ٔ  

الص     ا  ٗ مت  

  شاط القط .
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 :/الثالثة

جرة ُمع اًمثَّٛمرة، صمؿ أص٤مسمتٝم٤م ضم٤مئح٦م، ومال ظمالف أهن٤م ٓ شمقونع:  ]إذا[ سم٤مع اًمِمَّ

، وُم٤م سم٘مل ًمٚمٛمٌٞمع  يم٤مٟمن٧م اًمثٛمنرة وقمنغم هن ا ًمنق  ،اشمّمن٤مل اًم٤ٌمئعٛمٚمؽ سمٕن اًمتًٚمٞمؿ ىمد شمؿَّ

جرة، صمؿ أصن٤مسمتٝم٤م  إلٟم٤ًمن، واًمِمجرة ٔظمر، وم٤ٌمع ص٤مطم٥م اًمثٛمرة ُِمْٚمَٙمُف ُمـ ص٤مطم٥م اًمِمَّ

 .شمقوع قمٜمف ضم٤مئح٦م، ]ٓ[

 :لرابعةا

اوم٤ًم، ومٝمٚمؽ ذم يد اعمِمؽمي، ومٝمؾ يً٘مط زَ ضُم  ًمق اؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ُُمَٙم٤مَيَٚم٦ًم، ]وىمٌض[

 أم ٓ؟ [اعمِمؽمي] اًمثٛمـ ]قمـ[

 ومٞمف وضمٝم٤من:

ف  :: يٙمقن ُمـ وامن اًم٤ٌمئعأحدمها ٕٟمَّف سم٘مل سمٞمٜمٝمام قُمْٚمَ٘م٦ًم، وهل ا ُُمٜمَِع ُمنـ اًمتّمننرُّ

 ومٞمف.

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ذم ث: ]إن[. (2)

 ذم ث: ]ومال[. (3)

ر ُمننع إؿمننج٤مر، ومتٚمٗمنن٧م اًمننثامر سمج٤مئحنن٦م ىمٌننؾ اًمتَّخٚمٞمنن٦م سمٓمننؾ اًمٕم٘منند ومٞمٝمنن٤م، وذم إذا سمنن٤مع اًمننثام (4)

 إؿمج٤مر ىمقٓن.

وإن شمٚمٗمنن٧م اًمننثامر سمٕمنند اًمتَّخٚمٞمنن٦م، ومٛمننـ وننامن اعمِمننؽمي سمننال ظمننالف، وًمننق يم٤مٟمنن٧م اًمننثعامر ًمرضمننؾ 

وإؿمج٤مر ٕظمر، وم٤ٌمقمٝم٤م ًمّم٤مطم٥م إؿمج٤مر، وظمغم سمٞمٜمٝم٤م صمؿ شمٚمٗم٧م، ومٛمـ ونامن اعمِمنؽمي سمنال ظمنالف، 

 اًمٕمالئؼ سمٞمٜمٝمام.ٟٓم٘مٓم٤مع 

(، 2/128(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )3/566(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )129-9/128يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز )

 (.4/468(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )3/45ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (5)

 ذم ث: ]وىمٞمؾ[. (6)

 ذم ث: ]قمغم[. (7)

 قاعمقاومؼ ًمٚمٜمص.ذم م : ]اًم٤ٌمئع[ وُم٤م شمؿ اصم٤ٌمشمف ذم اعمتـ، ه  (8)

حكمممممممممممي ٔضممممممممممم   

ٟحمممممممممممممممممٛ   ا ازبا

 ٗ ممت الثىمماٚ ومم  

الشممممممممممممممممممممممممممممممحاٚ 

   ممممممممممممممممممممممممما تّا 

 جاٟحٛ.

حكممممممممي سممممممممقٕط  

الممممممممممممثىَ  ممممممممممممَ  

املشمممممممممممممممممممم ٙ   ا 

اشمممممم ٝ ط اوممممممّا  

وكاٖممممممٛ ٔقممممممبض  

جرا ممممّا  ّممممما يف  

 .ٓ ٖ 

 /ب17
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ؾ طمّمنؿ ىمند شمنؿ وٞم: وهق اًمّمحٞمح: أٟمَّف ٓ يً٘مط قمٜمنف اًمنثَّٛمـ: ٕنَّ اًمتًَّنٚموالثاين

 .اعم٤مل ذم يده قمغم اًمتَّح٘مٞمؼ، وإٟمَّام سم٘مل ُمٕمروم٦م اعم٘مدار

 

 

 

***

 ىمن٤مل وم٘مند ضمزاومن٤ًم، ىمٌْمنفُ  صمنؿ يمنٞمالً، ـمٕم٤مُمن٤مً  اؿمؽمى إذا(:» ... 5/185ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (1)

 ش.أصالً  اًمٌٞمعُ  يٜمٗمً  وٓ ووم٤مىم٤ًم، وامٟمف ُمـ يتٚمػ وم٢مٟمف يم ًمَؽ، ُم٤م ىمٌْمف شمٚمَػ  ًمق: إصح٤مب

وشم٘مندم : »... (2/128وىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م سمٕمد أن ذيمر اًمقضمٝملم اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝمن٤م اعمّمنٜمػ )

ذم اًمٙمننالم قمننغم اًم٘مننٌض أن اعمتننقزم صننحح اًمثنن٤مين، وأن ُم٘متْمنننك يمننالم همننػمه، وهننق إوضمننف شمّمننحٞمح 

 ش.إول

(، 9/129(، ومنتح اًمٕمزينز )3/153(، اًمقؾمٞمط )5/185(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )3/52يٜمٔمر: إم )

 (.2/128(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )9/223(، اعمجٛمقع )3/566روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )
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 الفصل الثالث 
 يف السروع

 ه اثهتا عشزة مسألة:وفي

نٜمٌْؾ[ : إحداها ًَ إذا سم٤مع اًمنزرع ىمٌنؾ أن ]ُي
ُمنـ همنػم ُم٤مًمنؽ إرض، ومن٤مًمٌٞمع  (2)

رط اًمتٌ٘مٞمنن٦م، وٓ ُمٓمٚم٘منن٤ًم اقمتٌنن٤مرًا سمنن٤مًمثامر ىمٌننؾ سُمننُدوع نرط اًم٘مٓمننع، وٓ  ننقز سمِمنننضمنن٤مئز سمِمنن

 .(4)وٓ يدوم يم٤مًمثٛمرة ؾمقاء (3)ٌف أن اًمزرع ومرع ]إرض[ اًمّمالح، ووضمف اًمِمَّ 

ًمق سم٤مع ٟمّمػ اًمزرع اًم ي ذم إرض ُمـ همػم ُم٤مًمٙمف ٓ يّمح اًمٕم٘مد :  الثانية

ُمننـ ذط اًم٘مٓمننع، واًمٜمّمننػ ٓ يٛمٙمننـ ُمٕمرومتننف إٓ  (6)[ٌٞمننعٕٟمننف ٓ سمنند ذم ]اًم :أصننالً 

ومٞمتْمنٛمـ سمٞمنع اًمٜمّمنػ ىمٓمنع اجلٛمٞمنع، وذم  (7)سم٤مًم٘مًٛم٦م، وٓ يٛمٙمـ اًم٘مًٛم٦م إٓ ]سم٤مًم٘مٓمع[

 .سم٤مًم٘مٓمع (8)ٕن اًمزرع ]يٜم٘مص[ :ذًمؽ اًمتزام ضر ذم همػم اعمٌٞمع

 .ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م قمنم ٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨ماعم٠ًمًم :( أي)

 ] يتًٜمٌؾ[. :( ذم ث)

 ] ًمألصؾ[. :( ذم ث)

ٜمٌُؾ ُمـ همػم ُم٤مًمؽ إرض) ًَ رط اًم٘مٓمنع، وٓ نمل  ز ذًمؽ إٓ سمِمن ،( إذا سمٞمٕم٧م اًمزروع ىمٌؾ اًمتَّ

دة دون  قز سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م، وٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٞمٙمقن طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمثامر إذا سمٞمٕمن٧م ىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح ُمٜمٗمنر

 أو ُمٓمٚم٘م٤ًم. ،إؿمج٤مر واًمتل ذيمرٟم٤م ضمقاز سمٞمٕمٝم٤م سمنمط اًم٘مٓمع وقمدم ضمقازه سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م

ومنال  نقز ُمٓمٚم٘من٤مً  :ىمٌؾ اؿمتداده ويًٌف ،أو ىمّمٞمالً  ،وأُم٤م سمٞمع اًمزرع سم٘مالً (: » 5/199ىم٤مل ذم احل٤موي )

 ش.الح رط اًم٘مٓمع يم٤مًمثٛمر ىمٌؾ سمدو اًمّمنو قز سمِم ح،وٓ سمنمط اًمتٌ٘مٞم٦م عم٤م خي٤مف قمٚمٞمف ُمـ اجل٤مئ

( 2/44(، اعمٝمن ب )٤1/92مع )ىمٜمن(، اإل5/199) اًمٙمٌػم (، احل٤موي85-3/84يٜمٔمر: إم )

(، ومننتح اًمٕمزيننز 5/252(، اًمٌٞمنن٤من )3/184(، اًمقؾمننٞمط )5/152(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )1/93اًمتٜمٌٞمننف )

(، ُمٖمٜمنننل 2/125(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )95-11/94(، اعمجٛمنننقع )3/562(، اًمرووننن٦م )9/81)

 (.4/149اعمحت٤مج )(، هن٤مي٦م 3/41اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.  :( أي)

 [.اًمٕم٘مد] :م( ذم )

 ] سم٘مٓمع[. :( ذم ث)

 [.يٜمت٘مص] :م( ذم 8)

حكي  ٗ  ٌص  

الر ع لػ  والا 

 األ  .
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 .(2)ٟمّمػ اًمثٛمرة ؿم٤مئٕم٤ًم ىمٌؾ سمدو اًمّمالح  (1)وهٙم ا احلٙمؿ ]ذم سمٞمع[ 

الثالثة
سم٤مقمنف ُمنـ ُم٤مًمنؽ إرض  ًمنق يمن٤من اًمنزرع ًمٖمنػم ُم٤مًمنؽ إرض، ومن٢منْ : (3)

ذم ُمٚمنؽ ُم٤مًمنؽ  ٕن اًمنزرع وإرض ُمن٤م اضمتٛمٕمن٤م: ٓ يّمح إٓ سمنمط اًم٘مٓمنع :سم٤مٕرض

 قمقض يم٤ًمئر إقمقاض.(4)]وإرض[  ،إرض

٤مقمف ُمـ ص٤مطم٥م إرض سمٕمقض همنػم إرض هنؾ يٕمتنؼم ذط اًم٘مٓمنع وأُم٤م إن سم

 .(5)ومٕمغم وضمٝملم يمام ذيمرٟم٤م ذم سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو اًمّمالح ُمـ ُم٤مًمؽ اًمِمجرة  ،أم ٓ؟

 ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.1)

ًمق سم٤مع ٟمّمػ زرقمف ىمٌؾ سمدو اًمّمالح ومٞمنف، ىمن٤مل اسمنـ (: »... 5/255( ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من )2)

ومٖمٚمٓمنف سمٕمنض أصنح٤مسمٜم٤م ذم اًمٕمٚمن٦م، وىمن٤مل: ًمنٞمس  ،ٓ يّمنح ىمًنٛم٦م ذًمنؽف ٕٟمَّ  :اسمـ احلداد: مل يّمح اًمٌٞمع

 اًمٕمٚم٦م أٟمف ٓ شمّمح ىمًٛم٦م ذًمؽ،... سمؾ اًمٕمٚم٦م: أٟمف ٓ يّمح ىمٓمع ٟمّمػ اًمثٛمرة واًمزرع ُمِم٤مقم٤ًم.

وىم٤مل اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م: سمؾ اًمّمحٞمح ُم٤م قمٚمؾ سمف اسمنـ احلنداد، وىمند ٟمنص اًمِمن٤مومٕمل قمنغم هن ه 

أطمدحم٤م قمغم ٟمّمػ اًمزرع، مل  ز ُمـ ىمٌؾ أٟمف ٓ  قز أن  ًمق يم٤من سملم رضمٚملم زرع، ومّم٤محلف» اًمٕمٚم٦م، وم٘م٤مل 

 ش.ؼم ذيٙمف قمغم أن ي٘مٓمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً ي٘مًؿ اًمزرع أظمي، وٓ  

رط اًم٘مٓمنع، ومن٢من ىمٚمٜمن٤م: إن نأو ٟمّمػ زرع ىمٌؾ سمندو اًمّمنالح سمِمن ،ىم٤مل اًم٘م٤م : وإذا سم٤مقمف ٟمّمػ صمٛمرة

 ٠مت ىمٓمع ٟمّمٗمف. تٛمتف، مل يٕٟمف ٓ شمّمح ىمًٛمتف، وإذا مل شمّمح ىمً: اًم٘مًٛم٦م سمٞمع، مل يّمح ه ا اًمٌٞمع

ٕٟمف يٛمٙمـ ىمٓمٕمف يمن٠من ي٘م٤مؾمنٛمف ذم اًمثٛمنرة أو  :وإن ىمٚمٜم٤م: إن اًم٘مًٛم٦م  ٞمٞمز سملم احل٘ملم، صح اًمٌٞمع

شمّمنح ىمًنٛم٦م اًمثٛمنرة، وم٤ٌمقمنف ٟمّمنػ اًمثٛمنرة أو ٟمّمنػ اًمنزرع  اًمزرع، وم٢مذا  ٞمز طم٘مف، ىمٓمٕمف، وم٢من ىمٚمٜمن٤م: ٓ

غم ىمٓمنع ُمن٤ممل يٌنع، ومٙمن٤من هن ا اًمنمنط يٜمن٤مذم اًم٤ٌمئع ٓ  ؼم قم سمنمط أن ي٘مٓمع اجلٛمٞمع، مل يّمح اًمٌٞمع، ٕنَّ 

 ش.ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد، وم٠مسمٓمٚمف

(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م 6/416) اًمٙمٌنػم (، احلن٤موي8/225ر اعمزين )ن(، خمتّم3/231يٜمٔمر: إم )

(، اعمجٛمننقع 4/189(، اًمروونن٦م )79-9/78(، ومننتح اًمٕمزيننز )256-5/255(، اًمٌٞمنن٤من )6/529)

(، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج 3/41) ٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج(، ُم2/125وُمننن٤م سمٕمنننده٤م(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م ) 11/96)

(4/148.) 

 عم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.ا :( أي3)

 ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.4)

ٕن مجٚمن٦م : وم٢مٟمف يّمح ويِمؽمط ومٞمف ذيمنر اًم٘مٓمنع :( إذا سم٤مع اًمزرع ُمـ ُم٤مًمؽ إرض سم٤مٕرض5)

ىمٞم٤مؾمن٤ًم قمنغم  ي اًمزرع ىمٓمنع زرقمنفمجٚم٦م اًمزرع يٛمٚمٙمٝم٤م اعمِمؽمي ومجٚم٦م إرض يٛمٚمٙمٝم٤م اًم٤ٌمئع، وقمغم ُمِمؽم

 سمٞمع اًمثٛمرة سم٤مًمِمجرة.

= 

حكممي  ٗمم  الممر ع   

 ُ كمممممماُ لػمممممم  

والممممممممممما األ   

 ماأل     لمىالا

أٔ   مممممٕ  غممممم  

 األ  . 
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 فروع ث ثة:

زٟم٤م اًمٌٞمع ُمٜمنف ُمنـ همنػم ذط اًم٘مٓمنع /:أحداا رط اًم٘مٓمنع نومٚمنق سمن٤مع سمِمن ،إذا ضَمقَّ

ٌِْ٘مل زرقمف ،ذم ُمٚمٙمف (1)ٕٟمف ذط قمٚمٞمف ٟمقع طمجر :سمٓمؾ اًمٕم٘مد َت ًْ وهق أن ٓ َي
(2). 

                                                          

=
 ش.واخلقارزُمل...ش اًمتتٛم٦م»ىم٤مًمف اًم٘م٤م  طمًلم وص٤مطم٥م (: »... 11/95) ىم٤مل ذم اعمجٛمقع

، ومٝمنؾ يٕمتنؼم سمٕمقض همنػم إرض أُم٤م إن سم٤مع اًمزرع وطمده ُمـ ُم٤مًمؽ إرض ىمٌؾ سمدو اًمّمالح

 الح ُمـ ُم٤مًمؽ اًمِمجرة:ذط اًم٘مٓمع أم ٓ ؟ ومٕمغم وضمٝملم: يمٌٞمع اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو اًمّم

ف سم٤مع اًمزرع ُمٜمٗمنردًا ىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح ٕٟمَّ : أطمدحم٤م: يٕمتؼم ذط اًم٘مٓمع، وٓ يّمح اًمٌٞمع سمدوٟمف

 ومّم٤مر يمام ًمق سم٤مقمف ُمـ همػم ُم٤مًمؽ إرض. 

ٕهنام يّمالن ًمقاطمد، ومٝمق يمام ًمق اؿمؽماحم٤م دومٕمن٦م  :واًمث٤مين: يّمح اًمٌٞمع، وٓ يٕمتؼم ذط اًم٘مٓمع

 واطمدة. 

... ومل أر ُمننـ سح هبنن ه اعمًنن٠مًم٦م ذم اًمننزرع همننػم اعمّمننٜمػ »(:11/95وىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

رون قمنغم طمٙمنؿ ن... ويمثنػم ُمنـ إصنح٤مب ي٘متّمن،واعمتنقزم ،واجلرضمن٤مين ،واًمروي٤مين ،واًم٘م٤م  طمًلم

اًمثامر، ويم٠مهنؿ ُمٙمتٗمقن سم ًمؽ قمـ ذيمر طمٙمنؿ اًمنزرع، وضمنزم اعمّمنٜمػ ذم اًمتٜمٌٞمنف سمن٤مجلقاز، وذيمنر ه٤مهٜمن٤م 

 ش. .اًمقضمٝملم..

وذًمنؽ ذم  ،ذًمؽ ذم طمٙمنؿ سمٞمنع اًمنثامر ىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح ُمنـ ُم٤مًمنؽ إؿمنج٤مروذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ 

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 1/93(، اًمتٜمٌٞمنننف )2/44(، اعمٝمننن ب )6/416) اًمٙمٌنننػم يٜمٔمنننر: احلننن٤موي

(، اعمجٛمننقع 3/556سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م ) ( وُمنن٤م9/79(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/254(، اًمٌٞمنن٤من )6/529)

 (. 2/125ٜمك اعمٓم٤مًم٥م )ؾمأ(، 11/95)

 ( احلجر ًمٖم٦م: اعمٜمع.1)

 .(12/532(، شم٤مج اًمٕمروس )1/371يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

 (.3/156ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) وذقم٤ًم: اعمٜمع ُمـ اًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م.

 ( وه ا ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤م إذا سم٤مع اًمزرع وطمده ُمـ ُم٤مًمؽ إرض ىمٌؾ سمدو اًمّمالح.2)

 طمًنلم وهمنػمه: ومٕمنغم ىمقًمٜمن٤م: ٓ يتن٤مج إمم ذط ىمن٤مل اًم٘من٤م (: » 11/95ىم٤مل ذم اعمجٛمنقع )

ويٜمٔمنر ش. ٕٟمنف يٜمن٤مذم ُم٘مت٣من اًمٕم٘مند، وومٞمنف ضر قمنغم اعمِمنؽمي  :اًم٘مٓمع ًمق ذط ومٞمف اًم٘مٓمع سمٓمؾ اًمٕم٘مند

 .اعم٠ًمًم٦مصدر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم 

 (.11/95ويٜمٔمر: اعمجٛمقع )

 /أ18
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زرقمنف  (1)ًمق يم٤من اًمزرع ًمقاطمند وإرض ٔظمنر، ]ومٌن٤مع صن٤مطم٥م اًمنزرع[ الثاين:

ٟمف إذا سم٤مع اًمزرع ُمـ ُم٤مًمؽ إرض ٓ سمند إُمـ ص٤مطم٥م إرض سمٜمّمػ أروف، وم٢من ىمٚمٜم٤م: 

يمنؾ اًمنزرع ُمٌٞمنع  ٕنَّ  :اًمٙمنؾ (2)وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، ويِمؽمط اًم٘مٓمع ]ذم[ ،ُمـ ذط اًم٘مٓمع

 ُمـ ُم٤مًمؽ إرض. (3)ٌٕمض ]ُمٌٞمع[اًم إٓ أنْ 

ذم  (5)ذط ]اًم٘مٓمنع[ ٕنْ  :: ٓ يٕمتؼم ومٞمف ذط اًم٘مٓمع وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمنؾ(4)]وإن ىمٚمٜم٤م[

رط اًم٘مٓمنع نٓ يٛمٙمـ إومراد اًمٜمّمػ سمِمن (6)ٕن إرض ُمٚمٙمف ]و[ :اًمٜمّمػ ُمٌٓمؾ ًمٚمٕم٘مد

 .(7)اًمٜمّمػ ٓ يٕمرف إٓ سم٤مًم٘مًٛم٦م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ٕنَّ  :ومٞمف

ٕنَّ  :سمٜمّمػ اًمنزرع اًمن ي ومٞمٝمن٤م وم٤مًمٕم٘مند سم٤مـمنؾ ًمق اؿمؽمى مجٞمع إرض الثالث:

 .(9()8)وٓ يٛمٙمـ ذط اًم٘مٓمع ]ذم اًمٜمّمػ[ ،ٟمٗمراداًمزرع ُمٌٞمع قمغم آ

 

 ] ومّم٤مطم٥م اًمزرع سم٤مع مجٞمع[.  :( ذم ث1)

 ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. 2)

 ٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. ( ُم3)

 ذم م: ] وم٢من ىمٚمٜم٤م[. (4)

  ] اًمٕم٘مد[. :( ذم ث5)

 ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.6)

 .يْم٤مح شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾإ( شمؿ 7)

(، ومننتح 5/256(، اًمٌٞمنن٤من )6/529(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )6/416) اًمٙمٌننػم ويٜمٔمننر: احلنن٤موي

 (.11/99) (، اعمجٛمقع9/82اًمٕمزيز )

 .سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث٤م ( ُم8)

(، ومنتح 5/256(، اًمٌٞمن٤من )6/529(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )6/416) اًمٙمٌػم ( يٜمٔمر: احل٤موي9)

 (. 2/125ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )أ(، 122-11/99(، اعمجٛمقع )9/82ومتح اًمٕمزيز )

ٟمخٚمن٦م ُمثٛمنرة سمنلم رضمٚمنلم، وم٤مؿمنؽمى أطمندحم٤م  ٟم٧موإن يم٤م(: » 5/256وًم٘مد ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

رط أن ي٘مٓمنع مجٞمنع اًمثٛمنرة، نيٙمف ُمـ ضم ع اًمٜمخٚم٦م سمح٘مف ُمـ اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صنالطمٝم٤م، سمِمنطمؼ ذ

ن ي٘مٓمنع أرط، ويٚمزُمنف نٕن اعمِمؽمي ًمٚمثٛمرة يٚمزُمف أن ي٘مٓمع اًمٜمّمػ اًم ي اؿمنؽماه سم٤مًمِمن :صح اًمٌٞمع

 ش.اًمٜمّمػ اًم ي مل يٌع سمتٗمريغ اجل ع اًم ي سم٤مع، ومٞمج٥م قمٚمٞمف ىمٓمع اجلٛمٞمع 
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 :الرابعة

وًمنق  (1)]إذا سم٤مع إرض ُمنع اًمنزرع، وم٤مًمٕم٘مند صنحٞمح، وٓ يٕمتنؼم ذط اًم٘مٓمنع[ 

 .(3)ذيمرٟم٤م ذم اًمثٛمرة ُمع اًمِمجرة  (2)ذط اًم٘مٓمع سمٓمؾ اًمٕم٘مد ]يمام[

 فرع:

ٕن اًمٜمّمػ اًم ي هق ُمٌٞمنع ُمنع  :ع اًمزرع ُمع ٟمّمػ إرض، ٓ  قزًمق سم٤مع مجٞم

ٓ سمند  (4)إرض، ٓ  قز سمنمط اًم٘مٓمع ومٞمف، واًمٜمّمنػ اًمن ي هنق ُمٌٞمنع دون ]إرض[

 .(5)ُمـ ذط اًم٘مٓمع ومٞمف، وذط اًم٘مٓمع ذم اًمٜمّمػ ٓ يٛمٙمـ 

 اخلاوصة
(6): 

ٌَؾ واؿْمننَتدَّ  ننٜمْ ًَ م ُمثننؾ: اًمِمننٕمػم احلنن٥م، ومنن٢من مل يٙمننـ قمننغم احلنن٥م يَمنناِم  إذا يمنن٤من ىمنند شَم

وم٤مًمٌٞمع صحٞمح، وٓ يٕمتؼم ومٞمف ذط اًم٘مٓمع ُمثنؾ اًمنثامر سمٕمند سمندوع اًمّمنالح، وٓ ، واًم رة

ٌَؾ  نٜمْ ًَ يٙمٚمػ اًم٘مٓمع إٓ ذم اًمقىم٧م اًم ي ضمرت اًمٕم٤مدة سم٤محلّم٤مد ومٞمنف، طمتنك ًمنق يمن٤من ىمند شَم

سمٕمننض اًمًننٜم٤مسمؾ، يمنن٤من يمنن٤مًمثامر إذا سمنندأ اًمّمننالح ذم  (7)مجٞمننع ]اًمننزرع واؿمننتد احلنن٥م ذم[

 .مم أن يتؿ اإلدراكسمٕمْمٝم٤م، ويٌ٘مك إ

 ذم اًمَٙماِمم:وأُم٤م إذا يم٤من احل٥م 

 ث.  ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ1)

   ] عم٤م[. :ذم م (2)

ذٟم٤م إمم طمٙمؿ سمٞمع اًمثٛمرة ُمع اًمِمنجرة ذم اعمًن٠مًم٦م اًم٤ًمدؾمن٦م ُمنـ اًمٗمّمنؾ إول ُمنـ أ( وًم٘مد 3)

 .(216ومٚمؽماضمع ص ) ،ه ا اًم٤ٌمب

 ] إصؾ[. :( ذم ث4)

 (: ٟمص اعم٠ًمًم٦م قمـ اعمّمٜمػ.122-11/99( ٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع )5)

(، 5/254(، اًمٌٞمن٤من )6/529هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(، 2/44اعمٝم ب )(، 6/416يٜمٔمر: احل٤موي )

ُمٖمٜمننننل (، 2/125ؾمننننٜمك اعمٓم٤مًمنننن٥م )أ(، 122-11/99(، اعمجٛمننننقع )12/321ومننننتح اًمٕمزيننننز )

 (.4/148(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )4/464(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )3/41)اعمحت٤مج

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. :( أي6)

 ] احل٥م وم٤مؿمتد[. :ذم م (7)

حكمممممي  ٗممممم    

المممممر ع   ممممم  

اشمممممممممممممممممت ا  

 حبْ. 

حكمممممممممي  ٗممممممممم  

األ   ومممممممممممم  

 لر ع. ا



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
ظَمر ذم يَماِمُمنف ُمثنؾ: إرز، وم٤معمن ه٥م أن طمٙمٛمنف طمٙمنؿ اًمِمنٕمػم  ٕنَّ  :وم٢من يم٤من ُيندَّ

 واًمرُم٤من./(1)اًمَٙماِمم ُمـ صالطمف ومٝمق يم٤مًم٘منم قمغم اجلقز ]واًمٚمقز[

ص، واًمٚمقسمٞمن٤م، واًمٕمن ظمر ُمٕمف يم٤محلٜمٓم٦م، واًمًٛمًؿ، واحُلٛمُّ دس وأُم٤م إذا يم٤من ٓ ُيدَّ

 .(5)وُم٤مًمؽ (4) (3)٦م[ٗم، ]وهق ُم ه٥م أ  طمٜمٞم(2)ىم٤مل ذم اًم٘مديؿ:  قز  ومٗمٞمف ىمقٓن:

دال َ  عِ ي دبَ  ن  ى َعدََنَد»  (6)[اًمٜمٌل  ] ٟمس أنَّ أووضمٝمف: ُم٤م روى   ,وُادز  ى يَ ت دَح  لِ خ 

 .(7)رواه ُمًٚمؿ ش ةَ ااَ العَ  نَ أمَ يَ وَ  ض  يَ ب  ى يَ ت  َح  لِ بُ    الُس  نِ عَ وَ 

 ٤مىمط ُمـ ث.سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم ( ُم٤م1)

وم٘منند  ،وإن يمنن٤من احلنن٥م ذم يَمنناِمم يًننؽمه يم٤محلٜمٓمنن٦م(: »... 5/199) اًمٙمٌننػم ( ىمنن٤مل ذم احلنن٤موي2)

 .شوأ  طمٜمٞمٗم٦م  ،وهق ُم ه٥م ُم٤مًمؽ ،قاز سمٞمٕمفضمطمٙمل قمـ اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ 

(، 5/154(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )1/93(، اًمتٜمٌٞمننف )2/16(، اعمٝمنن ب )5/199يٜمٔمنر: احلنن٤موي )

ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (، 9/225(، اعمجٛمننقع )3/562(، اًمروونن٦م )9/83) (، ومننتح اًمٕمزيننز5/92اًمٌٞمنن٤من )

(3/42.) 

 .]وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م[ :( ذم ث3)

(، جمٛمنع 3/48(، اهلداين٦م )6/377(، اعمحٞمط اًمؼمهن٤مين )6/546( يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع )4)

 .(4/559(، رد اعمحت٤مر )3/15جمٛمع إهنر)

(، 6/91(، ُمقاه٥م اجلٚمٞمنؾ )6/451يمٚمٞمؾ )(، اًمت٤مج واإل2/152( يٜمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد )5)

 .(3/179(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم )6/91)

 .  ] قمٚمٞمف اًمًالم[ :( ذم ث6)

  اسمنـ قمٛمنر  قمنـ ( ه ا احلندي٨م اًمن ي أورده اعمّمنٜمػ أظمرضمنف ُمًنٚمؿ سمرواين٦م ٟمن٤مومع7)

 .شهنك اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي »صحٞمح ُمًٚمؿ  ذم يمام وسم٘مٞمتف   أٟمس وًمٞمس

 .(1535رىمؿ  -3/1165يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ: يمت٤مب اًمٌٞمقع )

 شمزهنق، طمتنك اًمثٛمنرة سمٞمنع قمنـ هننك» أن اًمٜمٌنل  يرو وأُم٤م طمدي٨م أٟمس ذم ه ه اعم٠ًمًم٦م: ُم٤م

 ش.وقمـ سمٞمع احل٥م طمتك يِمتد ،وقمـ سمٞمع اًمٕمٜم٥م طمتك يًقد

ىم٤مل ذم حتٗم٦م إطمقذي: ه ا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمرومققمن٤ًم، إٓ ُمنـ طمندي٨م محن٤مد سمنـ 

 .ؾمٚمٛم٦م

(، 2217رىمنؿ  -2/747) فسمنـ ُم٤مضمنا(، ؾمنٜمـ 3371ؿ رىمن -2/273يٜمٔمر: ؾمنٜمـ أ  داود )

 . (1228رىمؿ  -4/353(، حتٗم٦م إطمقذي )12598رىمؿ  -5/492ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) اًمًٜمـ اًمٙمؼمى

 /ب18
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ضم٤مز سمٞمنع اًم٘مٛمنح ذم ؾمنٜمٌٚمف أ» (2) []ده أن اًمٜمٌل سم٢مؾمٜم٤م (1)قمكم سمـ ُمٕمٌد ىورو

ومنن٢من احلٜمٓمنن٦م إذا أرينند ادعظم٤مرهنن٤م ذم اًم٘مننالع: ذًمننؽ ُمننـ صننالطمف وٕنَّ  :(3)شسمننٞمضَّ اإذا 
(4) 

ظمر ]ذم ؾمٜمٌٚمٝم٤م[ (5)]ًمَِٞمٛمْتدَّ سَمَ٘م٤مئٝم٤م[  .(7)وإذا يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م صح اًمٕم٘مد ُمٕمف  (6)شُمدَّ

، أسمنق احلًنـ1) ىمعلُّ وي٘من٤مل: أسمنق حمٛمند، اإلُمن٤مم، احلن٤مومظ،  ،( قمكم سمـ ُمٕمٌد سمـ ؿمداد اًمٕمٌديُّ اًمرَّ

٥م ذم اًمٗم٘مف ُم ه٥م أ  طمٜمٞمٗم٦م، وروى قمنـ حمٛمند ر ُمع أسمٞمف، ويم٤من ي هناًمَٗم٘مٞمف، ُمـ يم٤ٌمر إئٛم٦م، ىمدم ُمّم

 سمننننـ احلًننننـ: اجلنننن٤مُمع اًمٙمٌننننػم، واًمّمننننٖمػم، وروى قمننننـ اًمٚمٞمثننننل، واسمننننـ قمٞمٞمٜمنننن٦م، واًمِمنننن٤مومٕمل، 

 وهمنػمهؿ، ذيمنره ينواسمـ اعم٤ٌمرك، وويمٞمع وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م، وروى قمٜمف اسمـ ُمٜمّمقر، واسمـ ُمٕملم، واعمز

 هن. 218ٜم٦م شمقذم سمٛمٍم ؾم شُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م»وىم٤مل:  ،اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

(، ؾمننػم أقمننالم 1/352(، هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )8/467يٜمٔمننر: اًمث٘منن٤مت ٓسمننـ طمٌنن٤من )

 .(7/384(، هت ي٥م اًمتٝم ي٥م )9/42اًمٜمٌالء )

 .] قمٚمٞمف اًمًالم[ :( ذم ث2)

 -5/493(، واًمٌٞمٝم٘منل ذم اًمًنٜمـ اًمٙمنؼمى )3/68( احلدي٨م: أظمرضمنف اًمِمن٤مومٕمل ذم إم )3)

 . (12611رىمؿ 

 .  رده ىمٚمٕم٦م: وهل: احلّمـ اعمٜمٞمع قمغم اجلٌؾٗموُم ( اًمِ٘ماَلُع: مجع،4)

(، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط 22/62(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )4/123ء واًمٚمٖمنن٤مت )اميٜمٔمننر: هتنن ي٥م إؾمنن

(2/755) . 

 .  ] إذا أريد اُمتداد سم٘م٤مئٝم٤م[ :ذم م (5)

 .] ُمع اًمًٜمٌٚم٦م[ :( ذم ث6)

س أن ودًمٞمؾ ُمـ ىمن٤مل سمجنقاز سمٞمٕمنف طمندي٨م أٟمن(: ».. 222-5/199( ىم٤مل ذم احل٤موي )7)

ضمقاز سمٞمٕمف ُمنـ  يِمتد وم٤مىمت٣م أنَّ  اًمٜمٝمل هم٤مي٦م ومجٕمؾ ش يِمتد طمتك اًمٕمٜم٥م سمٞمع قمـ هنك :»اًمٜمٌل  

وقمنـ  ،هنك قمـ سمٞمع اًمٜمخؾ طمتك يزهنل: » سمٕمد اؿمتداده...، وطمدي٨م اسمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل  

.، .ًن٤مده٤م.سم٘م٤مي٤م احلٜمٓم٦م ذم ؾمٜمٌٚمٝم٤م إسم٘م٤مٌء هلن٤م واُمٜمنُع ُمنـ وم وٕنَّ  :شوي٠مُمـ اًمٕم٤مه٦م ،اًمًٜمٌؾ طمتك يٌٞمضَّ 

سمٞمٕمف إمج٤مقمن٤ًم ومٙمن ا احلٜمٓمن٦م ذم  زره اًم ي ىمد اشمٗم٘مقا قمغم ضمقانواًمٚمقز ذم ىمِم ،ومجرى ذًمؽ جمرى اجلقز

سمٞمٕمنف ومٞمنف يمن٤مجلقز واًمٚمنقز ذم  ف جمٝمقل سمام يّمٚمحف ُمنـ أصنٚمف ومجن٤مز. وحترير ذًمؽ أٟمَّ ؾمٜمٌٚمٝم٤م طمج٤مضم٤مً 

 .شىمنمه

اًمٌٞمنن٤من  (،5/154(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/16(، اعمٝمنن ب )222-5/199يٜمٔمننر: احلنن٤موي: )

ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج (، 9/225(، اعمجٛمنننقع )3/562(، اًمرووننن٦م )9/83(، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/92)

(3/42) . 
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 .(2)سم٤مـمؾ (1)]اًمٕم٘مد[ واًم٘مقل اًمث٤مين: وهق ىمقًمف اجلديد: أنَّ 

ىمندر  ىٕٟمنف ُيندر :وومٞمف همرر (4)شى عن بيع الغررَن: »(3) اًمٜمٌل  ووضمٝمف: أنَّ 

ظمر ُمٕمنف هم٤مًمٌن٤مً  ىمدر احل٥م ذم اًمًٜم٤مسمؾ وٓ ُيٕمَرف، وٕنَّ  ومّمن٤مر  :اعم٘مّمقد ُمًتؽم سمام ٓ ُيندَّ

 يمؽماب اعمٕم٤مدن واًمّم٤مهم٦م.

تنف مل ُيثٌ :حمٛمقل قمغم اًمِمٕمػم، وظمنؼم قمنكم سمنـ ُمٕمٌند (5)واسمـ قمٛمر ،وأُم٤م ظمؼم أٟمس

 .(6)أهؾ احلدي٨م 

 .  ] اًمٌٞمع[ :( ذم ث1)

 .  شوَٟمصَّ ذم اجلديد وؾم٤مئر يمتٌف قمغم سمٓمالن سمٞمٕمف ذم ؾمٜمٌٚمف(: » 5/199( ىم٤مل ذم احل٤موي )2)

(، هن٤مين٦م 2/16 ب )( اعمٝم5/199(، احل٤موي )8/178ر اعمزين )ن(، خمتّم3/53يٜمٔمر: إم )

(، اعمجٛمنننقع 3/562(، اًمرووننن٦م )9/83(، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/93(، اًمٌٞمننن٤من )5/154اعمٓمٚمننن٥م )

 . (4/152(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )9/225)

 .  ] قمٚمٞمف اًمًالم[ :( ذم ث3)

هننك رؾمنقل » ىمن٤مل:  ،( احلدي٨م: أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٌٞمنقع سمرواين٦م أ  هرينرة4)

 .  شسمٞمع احلّم٤مة، وقمـ سمٞمع اًمٖمررقمـ  اهلل 

 . (1513رىمؿ  -3/1153يٜمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ )

 (.239-238شمؿ إيْم٤مح اخلؼميـ وظمؼم قمكم سمـ ُمٕمٌد ذم ص )( 5)

سمٞمٕمنف سم٤مـمنؾ ُمن٤م روي قمنـ اًمٜمٌنل  ودًمٞمنؾ ىمقًمنف ذم اجلديند أنَّ (: » 5/222( ىم٤مل ذم احل٤موي )6)

ف شمنردد سمنلم اجلنقدة واًمنرداءة واًمّمنح٦م ٕٟمن :وسمٞمع احلٜمٓم٦م ذم ؾمٜمٌٚمٝم٤م همنرر ،أٟمف هنك قمـ سمٞمع اًمٖمرر ،

ظمر هم٤مًم٤ًٌم ومٞمنفو ومقضمن٥م أن يٙمنقن سمٞمٕمنف سمن٤مـماًل يمنؽماب  :اًمٗم٤ًمد... وٕن اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٘مد ُمًتقر سمام ٓ ُيدَّ

 .شاًمٗمْم٦م واًمِم٤مة اعم سمقطم٦م 

 .ش.ف ٓ  قز..ٟموذم سمٞمع احلٜمٓم٦م ذم ؾمٜمٌٚمٝم٤م ىمقٓن: أصحٝمام أ(: ».... 1/93وىم٤مل ذم اًمتٜمٌٞمف )

ٓ  نقز سمٞمٕمنف ُمٗمنردًا قمنـ ؾمنٜمٌٚمف ىمٓمٕمن٤ًم، وٓ ُمٕمنف قمنغم اجلديند (: » 3/562وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 .شإفمٝمر

(، 2/16(، اعمٝمنن ب )5/222(، احلنن٤موي )8/178(، خمتٍمنن اعمننزين )3/53يٜمٔمننر: إم )

(، اًمروونننن٦م 5/93(، اًمٌٞمنننن٤من )3/185(، اًمقؾمننننٞمط )5/154(، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )1/93اًمتٜمٌٞمنننف )

 . (4/152(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/42)حت٤مج ُمٖمٜمل اعم(، 9/225(، اعمجٛمقع )3/562)
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 فرع:

وأصنؾ اعمًن٠مًم٦م  (1)اًمًٜمٌٚم٦م سمٕمد اًم٘مٓمع إذا سمٞمٕم٧م وطمنده٤م طمٙمٛمٝمن٤م قمنغم ُمن٤م ذيمرٟمن٤م 

 . (3)اًمٖم٤مئ٥م، واعم٠ًمًم٦م ُمِمٝمقرة سم٤مًم٘مقًملم (2)[اء]ذ

، ٓ  نقز سمٞمٕمٝمن٤م سمنال ـوىمٌؾ اًمتّمٗمٞم٦م ُمنـ اًمتنٌ (5)احلٜمٓم٦م سمٕمد ]اًمدوس[ (4)]وأُم٤م[

ظمر  (6)ٕن اعم٘مّمقد ]ُمًتقر[ :ظمالف ظمر ]سمٕمند  :قمغم ه ه اًمّمٗم٦م سمحن٤ملوٓ ُيدَّ وإٟمنام ُيندَّ

 .(8) (7)اًمدوس[

( إذا سمٞمٕم٧م اًمًٜمٌٚم٦م وطمده٤م سمٕمد ىمٓمٕمٝم٤م، ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ سمٞمٕمٝم٤م ىمٌؾ اًم٘مٓمع، وىمند ذيمرٟمن٤م ذًمنؽ 1)

 ننقز، واًمٕم٘منند سم٤مـمننؾ وهننق إصننح  ٟمننف قمننغم ىمننقًملم: أطمنندحم٤م:  ننقز، واًمثنن٤مين: ٓأذم اعمًنن٠مًم٦م اًمًنن٤مسم٘م٦م و

 .إفمٝمر

 .سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث ( ُم٤م2)

وأوونحٜم٤مه٤م ذم اعمًن٠مًم٦م اخل٤مُمًن٦م ُمنـ اًمٗمّمنؾ إول  ،اًم٘مقًملم ذم طمٙمؿ سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م ( ذيمرٟم٤م3)

ومٙمنؾ ُمن٤م  :ذا ضمقزٟم٤م سمٞمع اًمٖم٤مئن٥مإوطم٘مٞم٘م٦م اًم٘مقل أٟم٤م (: » 5/154ُمـ ه ا اًم٤ٌمب، وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 .شذيمرٟم٤م  قز سمال اؾمتثٜم٤مء

ٌع قمٚمٞمف، وم٢منْ (: » 3/561وىم٤مل ذم اًمروو٦م ) سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م صح اًمٌٞمنع  ضمقزٟم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم: هق ُُمَٗمرَّ

ذم سمٞمننع  ٕنَّ  :قمٚمٞمننف اعمٜمننع ذم سمٞمننع اجلننزر وٟمحننقه ذم إرض، ًمننٞمس ُمٗمرقمنن٤مً  وذم اًمتٝمنن ي٥م: أنَّ  ،ذم مجننٞمٕمٝمام

اًمٖم٤مئ٥م يٛمٙمـ رد اعمٌٞمع سمٕمند اًمرةين٦م سمّمنٗمتف، وهٜمن٤م ٓ يٛمٙمنـ. ىمٚمن٧م: هن ا أصنح، وَٟمَ٘مَٚمنف اعمن٤موردي قمنـ 

 .ش اجلزر وٟمحقه مجٝمقر إصح٤مب، وَٟمَ٘مَؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل إُم٤مم احلرُملم ذم

(، اعمجٛمننقع 3/561(، اًمروونن٦م )9/84(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/154يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

(9/225). 

 .  ] وم٠مُم٤م[ :( ذم ث4)

 .  ] اًمدرس[ :( ذم ث5)

 .  ] ُمًتؽم[ :( ذم ث6)

 .  ] ىمٌؾ اًمدرس[: ( ذم ث7)

ٌـ حمّمنقدة وُمنـ ومل َأَرُهؿ أضم٤مزوا سمٞمع احلٜمٓمن٦م ذم اًمتن(: ».. 3/51( ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم إم )8)

٤مة...  ٌََٖمك أن  ٞمز سمٞمٕمٝم٤م ذم اًمتٌـ حمّمقدة وُمدروؾم٦م وهمػَم ُُمٜمَ٘مَّ  .شأضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م اٟم

ىم٤مل اًمّمٞمٛمري: وهٙم ا إذا سم٤مع احلٜمٓم٦م ذم اًمتٌـ سمٕمند اًمندي٤مس، مل (: »... 5/92وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

 .شٕن ذًمؽ جمٝمقل :يّمح ىمقًٓ واطمداً 
= 

حكممممممممممممي  ٗمممممممممممم   

السممٍبمٛ ٔحمم ِا  

     قط ّا.  
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٤ٌَمىِمكمَّ ذم اًم٘منمة اًمٕمٚمٞم٤م سمٕمند اجلٗمن٤مف، يم٤محلٜمٓمن٦م ذم اًمًنٜمٌؾ، وم٠مُمن٤م (1) الصادشة : اًم

] ٤ٌَمىِمكمَّ ]اًم
ذم اًم٘منم اًمٗمقىم٤مين ىمٌؾ اجلٗم٤مف، طمٙمٛمف طمٙمؿ اجلقز ذم اًم٘منم اًمٗمقىم٤مين وهنق  (2)

 .(3)رـم٥م، وىمد ُمرت اعم٠ًمًم٦م 

                                                          

=
(، احلن٤موي 415(، اًمٚمٌن٤مب ذم اًمٗم٘منف اًمِمن٤مومٕمل )8/178ر اعمزين )ن(، خمتّم3/51يٜمٔمر: إم )

(، 9/226(، اعمجٛمننقع )3/561(، اًمروونن٦م )9/83(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/92(، اًمٌٞمنن٤من )5/222)

 . (3/42ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 .  اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :( أي1)

   .شاًمٗمقلهل اعمًٛمك »(: 5/154ل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )[ ىم٤م]اًم٤ٌمىمالء :( ذم ث2)

ويمنن ًمؽ سمٞمننع اًمٌنن٤مىمالء إذا ضمننػ ذم ىمنمننشمف اًمٕمٚمٞمنن٤م (: »... 5/154( ىمنن٤مل ذم هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )3)

ـم٥م ذم ىمِم  رشمف اًمٕمٚمٞم٤م، واًمٔم٤مهر اًمتجقيز، وىمد صنح أنَّ نومٛمٛمتٜمع،.. واظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم سمٞمع اًم٤ٌمىمالء اًمرَّ

 .ش... اًمِم٤مومٕمل أُمر سمٕمض أقمقاٟمف ًمٞمِمؽمي ًمف اًمٗمقل اًمرـم٥م

ن: »... (561-3/562وىم٤مل ذم اًمروو٦م ) ف ٓ يّمنح سمٞمٕمنف، ىمن٤مل ىمٚمن٧م: اعمٜمّمنقص ذم إم: أٟمَّ

هن ا اذا يمن٤من اجلنقز واًمٚمنقز واًمٌن٤مىمالء  ،ص٤مطم٥م اًمتٝم ي٥م وهمػمه: هق إصح، وسمف ىمٓمع ص٤مطم٥م اًمتٜمٌٞمف

سمٞمنع اًمٖم٤مئن٥م، يمن ا ىم٤مًمنف  ٟمجنقزإذا مل  ،، مل  ز سمٞمٕمنف وضمٝمن٤ًم واطمنداً ٌسره إقمغم، ومٞمنوم٢من سم٘مك ذم ىمِم ،رـم٤ٌمً 

ومٞمنف صن٤مطم٥م اًمتتٛمن٦م وضمٝمن٤ًم: أٟمنف يّمنح وإن أسمٓمٚمٜمن٤م سمٞمنع  كوطمٙمن ،وهمػمحمن٤م اإلُم٤مم وصن٤مطم٥م اًمتٝمن ي٥م

 .شاًمٖم٤مئ٥م... 

وًمنق رـمٌن٤ًم ٓؾمنتت٤مره سمنام ًمنٞمس ُمنـ  ،ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م سم٠مٟمف ٓ يّمح سمٞمٕمف ذم ىمنمنه إقمنغمأوذيمر ذم 

اًمِم٤مومٕمل أُمر اًمرسمٞمع سمٌٖمنداد أن يِمنؽمي ًمنف اًمٌن٤مىمالء اًمرـمن٥م ُردَّ سمن٠من هن ا ٟمّمنف ذم  صالطمف، وُم٤م ىمٞمؾ سم٠منَّ 

ن ٕنَّ  :ذم صنح٦م ذًمنؽ شمقىمٗمن٤مً  ًمٙمقٟمف يم٤من سمٌٖمداد وٟمص ذم اجلديد قمنغم ظمالومنف، وسمن٠منَّ  :ديؿاًم٘م ام اًمرسمٞمنع إٟمَّ

 .  ًمٙمـ ىم٤مل سم٤مًمّمح٦م يمثػمون :صح٥م اًمِم٤مومٕمل سمٛمٍم ٓ سمٌٖمداد

 وإليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م أيمثر ٟم٘مقل:

 أو ي٤مسم٤ًًم.  اً  قز سمٞمع اًم٤ٌمىمالء ذم اًم٘منم إؾمٗمؾ سمال ظمالف، وؾمقاء يم٤من أظمي

 .  ضم٤مز ضمقزٟم٤مه وم٢من اًمٖم٤مئ٥م سمٞمع سمٛمٜمع ىمقًمٜم٤م قمغم  ز مل –يم٤من ي٤مسم٤ًًم  وم٢منْ  – ىمنمشمٞمف وأُم٤م سمٞمٕمف ذم

 وهق رـم٥م ومٗمل ذًمؽ وضمٝم٤من ُمِمٝمقران: ،وأُم٤م سمٞمٕمف ذم ىمنمه اًمٗمقىم٤مين

إُمنن٤مم  كأطمنندحم٤م: ىمننقل اإلصننٓمخري سمجننقاز ذًمننؽ، حلٗمننظ رـمقسمتننف ومٝمننق ُمننـ ُمّمننٚمحتف وادقمنن

 ذم اإلىمٜم٤مع.أن إصح صحتف وضمزم سمف اعم٤موردي  ،احلرُملم واًمٖمزازم

وسمن٤مًمغ ذم شم٘مرينر ، اًمث٤مين: ٓ  قز، ٓؾمتت٤مره سمام ًمٞمس ُمـ ُمّمٚمحتف، وهق اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم إم

 وىمٓمع سمف ص٤مطم٥م اًمتٜمٌٞمف.  ،وه ا هق إصح قمٜمد اًمٌٖمقي و)ظمريـ :قمدم صح٦م سمٞمٕمف ومٞمف
= 

حكمممممممممممممي  ٗممممممممممممم  

البمممممممممممممممممممماق ٞ يف 

قشممممممما ْ ال مٗممممممما 

  ممممممم  ازبفممممممما   

 ٔقبمْ. 
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 الصااابعة
اًمننزرع اًمنن ي ُ َننزُّ ُمننرة سمٕمنند ُمننرة،  ننقز أن ]يٌنن٤مع[ :(1)

ة  (2) ُمٜمننف اجلننزَّ

، (3)اًمٔم٤مهرة سمنمط اًم٘مٓمع ُمثؾ ؾم٤مئر اًمزروع، ومٚمق أظمر اًم٘مٓمع زُم٤مٟمن٤ًم حتّمنؾ ومٞمنف ]زين٤مدة[

ذيمرٟمن٤م  /وم٤مًمزي٤مدة ُمٚمنؽ اًمٌن٤مئع، وىمند اظمنتٚمط اعمٌٞمنع سمٖمنػم اعمٌٞمنع اظمتالـمن٤ًم ٓ يتٛمٞمنز، وىمند

 .(5)اظمتالط اعمٌٞمع سمٖمػمه  (4)]ُم٠ًمًم٦م[

ظمر ٠مرط اًم٘مٓمنع وشمننىمٌنؾ سمندو اًمّمنالح سمِمن (6)وخي٤مًمػ ه ا ُم٤م ًمق اؿمؽمى ]اًمثامر[

زي٤مدة اًمثٛمر زي٤مدة صٗم٦م، ومٝمق يم٤مًمٕمٌند  ٕنَّ  :اًم٘مٓمع طمتك زادت ويمؼمت، شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي

، طمتك ًمق وضمد اعمِمؽمي سمف قمٞم٤ًٌم سمٕمد اًمًٛمـ يًٛمـ ويٙمؼم، شمٙمقن اًمزي٤مدة ُمع إصؾ أسمداً 

 واًمٙمؼم وأراد اًمرد يرد قمغم صٗمتف.

                                                          

=
ذم اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمنؾ إول ُمنـ هن ا اًمٌن٤مب، ويمن ًمؽ ذم  وشمٗمّمٞمؾ اعم٠ًمًم٦م أووحٜم٤مه

 (.237ومٚمتٜمٔمر هٜم٤مك، ص ) ٠مًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ ه ا اًمٗمّمؾاعمً

(، 1/92(، اإلىمٜمنن٤مع )5/198(، احلنن٤موي )8/178(، خمتٍمنن اعمننزين )3/52يٜمٔمننر: إم )

(، 5/89(، اًمٌٞمن٤من )3/185(، اًمقؾمٞمط )5/154(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )1/93(، اًمتٜمٌٞمف )2/16اعمٝم ب )

(، اؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م 9/223(، اعمجٛمنننقع )561-3/562(، اًمرووننن٦م )83-9/82ومنننتح اًمٕمزينننز )

 . (4/151(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )4/466(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )3/43)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (، 2/126)

 .  اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :( أي1)

 .  ] يٌٞمع[ :( ذم ث2)

 .  ]اًمزي٤مدة[ :( ذم ث3)

 .  سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث ( ُم٤م4)

وذًمؽ ذم اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمنـ  ،ؾمٌؼ وأن ذيمرٟم٤م طمٙمؿ اظمتالط اعمٌٞمع سمٖمػمه (5)

ووحٜم٤م أٟمف إذا اظمتٚمٓم٧م اًمثٛمرة اعمٌٞمٕمن٦م سمٖمػمهن٤م اظمتالـمن٤ًم ٓ يتٛمٞمنز ومٗمنل أاًمٗمّمؾ إول ُمـ ه ا اًم٤ٌمب، و

 :طمٙمؿ اًمٌٞمع ىمقٓن

 أطمدحم٤م: يٜمٗمً  اًمٌٞمع، وهق اًمّمحٞمح: ٕٟمف شمٕم ر اًمتًٚمٞمؿ اعمًتحؼ سم٤مًمٕم٘مد.

اظمتٞمنن٤مر اعمننزين، وىمنن٤مل اًمٖمننزازم واًمراومٕمننل: أٟمننف إفمٝمننر،  واًمثنن٤مين: ٓ يٜمٗمًنن  ًمٌ٘منن٤مء اعمٌٞمننع، وهننق

 ويم ًمؽ اجلرضم٤مين: ٕن آظمتالط سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٞم٥م.

 .  سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث ( ُم٤م6)

حكممي  ٗمم  الممر ع   

ٔحكممممممي الرٖمممممما ٚ 

اسبا مممممممٛ وممممممَ  

      القط . 

 /أ19
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وم٢مذا ـم٤مل يم٤من اًمزائد ًمّم٤مطم٥م  ،ٕن اعم٘مّمقد أضمزاةه ٤م زي٤مدة اًمزرع زي٤مدة ىمدروأُمَّ 

صمنؿ وضمند سم٤مٕصنؾ  ،اعمٌٞمع، يمام ًمق اؿمنؽمى ضم٤مرين٦م ومقًمندت قمٜمنده (1)ف يتٌع[إصؾ، ]ٕٟمَّ 

قمٞم٤ًٌم، َيُردُّ إصؾ ويٛمًؽ اًمقًمد 
(2). 

رط اًم٘مٓمنع وشمن٠مظمر نوهٙم ا احلٙمنؿ ذم اًمنزروع اًمتنل حتّمند ُمنرة إذا اؿمنؽماه٤م سمِمن

ٌؾ شمٙمقن اًمًٜم٤مسمؾ ٜمطمتك ًمق شمً (3)واحلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ،ًم٘مٓمع طمتك زاد، وم٤مًمزي٤مدة ًمٚم٤ٌمئعا

 .  يٛمٜمع[ ( ذم ث ] 1ٓ)

رط اًم٘مٓمنع ومٚمنؿ ي٘مٓمنع طمتنك زادت نوإن اؿمؽمى رـم٦ٌم سمِمن(: »... 2/46( ىم٤مل ذم اعمٝم ب )2)

سمؾ ي٘من٤مل ًمٚمٌن٤مئع إن ؾمنٛمح٧م سمح٘منؽ أىمنر  :ف ٓ يٌٓمؾ اًمٌٞمع ىمقًٓ واطمداً وـم٤مًم٧م ومٗمٞمف ـمري٘م٤من: أطمدحم٤م أٟمَّ 

وإٟمنام زاد اعمٌٞمنع ذم ٟمٗمًنف ومّمن٤مر يمنام ًمنق  ،ٕٟمنف مل خينتٚمط اعمٌٞمنع سمٖمنػمه :وإن مل شمًٛمح ومًن  اًمٕم٘مند ،اًمٕم٘مد

واًمث٤مين هق اًمّمحٞمح أٟمنف قمنغم ىمنقًملم: أطمندحم٤م ٓ يٜمٗمًن   ،أو هزياًل ومًٛمـ ،ومٙمؼم ،اؿمؽمى قمٌدًا صٖمػماً 

وم٢من شمٚمؽ اًمزي٤مدة ٓ طمٙمنؿ هلن٤م وهلن ا  نؼم اًمٌن٤مئع  ،اًمث٤مين يٜمٗمً  وخي٤مًمػ اًمًٛمـ واًمٙمؼم ذم اًمٕمٌدو ،اًمٌٞمع

ؿ اًمٕمٌد ُمع اًمًٛمـ واًمٙمؼم وهل ه اًمزين٤مدة طمٙمنؿ وهلن ا ٓ  نؼم اًمٌن٤مئع قمنغم شمًنٚمٞمٛمٝم٤م ومندل قمنغم ٞمقمغم شمًٚم

 .شاًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

ل ذم إرض، ومٝمننل اًمزينن٤مدة ذم اًمرـمن٥م طمندصم٧م ذم إصننقل اًمتن ىمن٤مل اًم٘من٤م  أسمننق اًمٓمٞمن٥م: إنَّ 

وم٢مٟمنف  :سمٛمٜمزًم٦م طمدوث محؾ )ظمر ُمـ اًمثٛمرة، وىم٤مل اعم٤موردي: إهنن٤م قمنلم ُمتٛمٞمنزة سمخنالف اًمٙمنؼم واًمًنٛمـ

 .  ًمٞمس ُمتٛمٞمزاً 

ومل ي٘مٓمٕمٝمن٤م طمتنك  ،وًمق سم٤مع ضمنزة ُمنـ اًم٘من٨م سمنمنط اًم٘مٓمنع(: » 9/113وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

شمِمنٌٞمٝم٤ًم ًمٓمقهلن٤م سمٙمنؼم اًمثٛمنرة  ـم٤مًم٧م وشمٕم ر اًمتٛمٞمٞمز ضمرى اًم٘مقٓن وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمٓمع سمٕمدم آٟمٗم٤ًمخ هٝمٜمن٤م

اًم٤ٌمئع  ؼم قمغم شمًٚمٞمؿ إؿمٞم٤مء اعم يمقرة سمزي٤مدهتن٤م وهٝمٜمن٤م ٓ  ٕنَّ  :واًمِمجرة وؾمٛمـ احلٞمقان وهق وٕمٞمػ

 .ش ؼم قمغم شمًٚمٞمؿ ُم٤م زاد 

(، 2/46(، اعمٝمنن ب )5/174(، احلنن٤موي )8/177(، خمتٍمنن اعمننزين )3/68يٜمٔمننر: إم )

(، 9/113(، ومنننتح اًمٕمزينننز )263-5/262اًمٌٞمننن٤من ) (،5/149(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )1/93اًمتٜمٌٞمنننف )

 . (4/156(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/129ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )أ(، 11/128(، اعمجٛمقع )3/567اًمروو٦م )

قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم سمداي٦م اعم٠ًمًم٦م، ومحٙمؿ اًمزرع اًمن ي  نز ُمنرة واطمندة يم٤مًمن ي  نز ُمنرة  :( أي3)

يْمن٤مطمف ٓ طم٘من٤ًم قمنـ إوه ا خم٤مًمػ عم٤م ؾمنٞمتؿ  ،ة صٗم٦مٕهن٤م زي٤مدة ىمدر ٓ زي٤مد :سمٕمد ُمرة واًمزي٤مدة ومٞمف ًمٚم٤ٌمئع

 .  اًمزي٤مدة ًمٚمٛمِمؽمي سم٤مٓشمٗم٤مق سم٠منَّ  ،اإلُم٤مم
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]طمتنك  (1)رط ]اًم٘مٚمنع صمنؿ شمن٠مظمر اًم٘مٚمنع[نيٙمقن ىمد اؿمؽمى اًمزرع سمِمن ًمٚم٤ٌمئع، اًمٚمٝمؿ إٓ أنْ 

 . (3)ف ُمٚمؽ أصقل اًمزرع اًمتل ُمٜمٝم٤م حتّمؾ اًمزي٤مدة ٕٟمَّ  :، ومتٙمقن اًمزوائد ًمف(2)زاد[

وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اًمّمحٞمح يمام يٗمٝمؿ ُمـ اًمًٞم٤مق، ويمنام ذيمنر  ،] اًم٘مٓمع وشم٠مظمر اًم٘مٓمع[ :ذم م (1)

هنق ُمن٤م  ُم٤م ذيمر ذم اًمزرع إذا ـمن٤مل»... وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ اعمّمٜمػ ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج وم٘م٤مل:  ،ذًمؽ ذم اعمجٛمقع

ومٙم٤مٟم٧م طمتك اًمًنٜم٤مسمؾ ًمٚمٌن٤مئع  ،ن زي٤مدة اًمزرع زي٤مدة ىمدر ٓ صٗم٦مٕ :ىم٤مل ،ضمزم سمف همػم واطمد شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛمتقزم

 .هناًمٙمؾ إٟمف ُمٚمؽ  :وم٢من اًمزي٤مدة ًمٚمٛمِمؽمي :سمخالف ُم٤م ًمق ذط اًم٘مٚمع

وذيمر ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م سم٠من ُمـ اؿمنؽمى ُمن٤م ٓ خيٚمنػ ًمنق ىمٓمنع، ُمٚمنؽ فمن٤مهره وقمرىمنف اعمًنتؽم ذم 

ٕن زي٤مدة اًمنزرع اًمن ي ٓ خيٚمنػ سمٛمث٤مسمن٦م ٟمٛمنق اًمنثامر، إمم وىمن٧م  :ن اًمزي٤مدة ومٞمف ًمٚمٛمِمؽميإرض، وشمٙمق

 .  اشمٗم٤مق اًم٘مٓمع، وًمٞم٧ًم يمزي٤مدة اًمزرع اعمُخٚمِػ

ومٝمنق خمن٤مًمػ عمن٤م شم٘مندم قمنـ  ،٤م ىمقًمنف: اًمزين٤مدة ًمٚمٌن٤مئعوىم٤مل: وم٠مُمَّ  ،وٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع يمالم اعمّمٜمػ

 .حتّمد ُمرة واطمدة إذا اؿمؽماه٤م سمنمط اًم٘مٓمع اإلُم٤مم أهن٤م ًمٚمٛمِمؽمي سم٤مٓشمٗم٤مق وذًمؽ ذم اًمزروع اًمتل

وأُم٤م ىمقًمف: طمتنك ًمنق شمًنٜمٌؾ شمٙمنقن اًمًنٜم٤مسمؾ ًمٚمٌن٤مئع، (: » 131-11/132وىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

قمنغم رأينف وضمٕمٚمٝمن٤م ًمٚمٛمِمنؽمي  ُمٜمٝمن٤مٕن اًمًٜم٤مسمؾ ًمٞمًن٧م طم٤مدصمن٦م ُمنـ ظمن٤مص ُمٚمٙمنف، سمنؾ هنل  :ومٗمٞمف ٟمٔمر

نومٝمٙمن ا وضمدشمنف ذم اًمٜمًنخ٦م، وا ،وأُم٤م ىمقًمف: اًمٚمٝمؿ إمم أظمنره ،أىمرب ف همٚمنط واًمّمنقاب: اًم٘مٚمنع ًمٔمن٤مهر أٟمَّ

وم٢مٟمف إذا اؿمؽماه سمنمط اًم٘مٓمع ُمـ أصقًمف يم٤مٟم٧م إصقل ُمٚمٙمف، ومٙمؾ ُم٤م طمندث  :سم٤مًمالم، وقمغم ه ا يّمح

ٟمنف إذا سمن٤مع اًم٘منرط سمنمنط اًم٘مٚمنع ٠مٕٟمف زي٤مدة ُمٚمٙمف... وىمد سح ص٤مطم٥م اًمتٝم ي٥م سم :ُمٜمف يم٤من ًمٚمٛمِمؽمي

 .  شٚمف... ٕٟمف ُمٚمؽ أص :ومٚمؿ ي٘مٓمع طمتك ازداد يٙمقن ُم٤م طمدث ًمٚمٛمِمؽمي

ٟمص اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم اعم٠ًمًم٦م إن يم٤من اعمراد سمف ُم٤م اؾمنتخٚمػ ظم٤مصن٦م ومٝمنق أطمند  وذيمر أيْم٤ًم سم٠منَّ 

وعمن٤م ٓ يًنتخٚمػ ومٗمٞمنف ُمقاوم٘من٦م عمن٤م ىم٤مًمنف  ،يمن٤من ؿمن٤مُماًل عمن٤م يًنتخٚمػ اًم٘مقًملم اعمٜم٘مقًم٦م، وإنْ  وأ ،اًمٓمري٘ملم

 .  ُم٤ممىم٤مًمف اإلاعمّمٜمػ: ُمـ أن اًمزي٤مدة ذم اًمزرع اًم ي ٓ يًتخٚمػ ًمٚم٤ٌمئع وخم٤مًمٗم٦م عم٤م 

حتٗمنن٦م  ،(131-132-128-11/112(، اعمجٛمننقع )151-5/152يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

 . (4/471اعمحت٤مج )

 .( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث2)

 .  اؿمؽمى اًمزرع سم٠مصقًمف ومتٙمقن اًمزي٤مدة ًمف :أي :ٕٟمف اؿمؽمى اًمٙمؾ :( أي اعمِمؽمي3)

(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج 132-128-11/112(، اعمجٛمنقع )151-5/152يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )

(4/471) . 
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 الثاونااة
رط نإٓ سمِمنن (2)[ ننقزٌٓمننٞم  قمننغم أصننقًمف ىمٌننؾ اإلدراك، ]ٓ : سمٞمننع اًم(1)

ن ٤م إذا سمندا ومٞمنف اًمٜمُّْمن٩م واإلدراك ومٞمجنقز سمٞمٕمنف سمٕمند اًم٘مٓمع، يم٤مًمثامر ىمٌؾ سمدو اًمّمالح، وم٠مُمَّ

سمدأ ومٞمٝم٤م اًمّمالح، طمتك ًمق يمن٤من ىمند أدرك  (3)رط اًمتٌ٘مٞم٦م يم٤مًمثامر ]اًمتل[نذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وسمِم

ٌٓمنٞم  وسمن٤مع اجلٛمٞمنع ضمن٤مز، ويندظمؾ ذم ُمـ مجٚم٦م إرض اًمتل زرع ومٞمٝم٤م اًم ةسمٓمٞمخ٦م واطمد

اًمٕم٘مد يمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد ُمـ صمٛمرة، ويؽمك طمتك شمٚمتحنؼ اًمّمنٖم٤مر سم٤مًمٙمٌن٤مر ويندرك اًمٙمنؾ 

 .  (4)ُمثؾ اًمثامر ؾمقاء 

 فروع ث ثة:

ٓ يّمح اًمٌٞمع إٓ سمنمط اًم٘مٓمع أو اًم٘مٚمع، ُمثنؾ ؾمن٤مئر  :: ًمق سم٤مع أصقل اًمٌٓمٞم أحدها

ومل  ،اًم٘مٚمع، صمنؿ اؾمنت٠مضمر إرض أو اؾمنتٕم٤مررط ن٤مت سمِمٌف ًمق اؿمؽمى أصقل اًمٜماًمزروع، إٓ أٟمَّ 

 .(6)أصؾ ممٚمقك ًمف (5)ٕٟمف ]ومرع[ :ي٘مٚمع إصقل، ومام يدث يٙمقن ُمٚمٙم٤ًم ًمف

 .اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :( أي1)

 .  [يّمح] ٓ  :م( ذم 2)

 .  ] اًم ي[ :ذم م (3)

ُمـ اؿمؽمى سمٓم٤مـمٞم  قمغم أصقهل٤م دون أصقهل٤م، ومن٢من (: »... 5/152( ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )4)

ٙم٤ٌمر ُمٜمٝم٤م، ومٚمٚمّمٖم٤مر طمٙمنؿ اًمٙمٌن٤مر، ومال سمد ُمـ ذط اًم٘مٓمع، وإن سمدا اًمّمالح ذم اًم :مل يٙمـ سمدا اًمّمالح

م، وًمٙمـ ُم٤م يدث ُمـ إصقل، ومٝمق عم٤مًمؽ إصقل...  وٟم٘منؾ ذم اعمجٛمنقع ٟمنص ش ضمري٤م قمغم إشم٤ٌمع اعم٘مدَّ

 .  اعم٠ًمًم٦م قمـ اعمّمٜمػ

سمٞمع اًمٌٓمٞم  ُمٚمحؼ سم٤مًمثامر ذم احلٙمؿ ومام ذيمرٟم٤مه ذم طمٙمؿ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمندو  وُمـ ذًمؽ يتْمح سم٠منَّ 

 .  اًم٤ٌمب ه ا ومػماضمع ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـأو سمٕمده  ري هٜم٤م،  ،اًمّمالح

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 5/197(، احلننن٤موي )8/177ر اعمنننزين )ن(، خمتّمننن3/49يٜمٔمنننر: إم )

(، 3/558(، اًمروونن٦م )9/75(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/258(، اًمٌٞمنن٤من )3/183(، اًمقؾمننٞمط )5/152)

(، 3/42)ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (، 125-2/124(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )116-115-11/121اعمجٛمننقع )

 . (2/292)قمٛمػمة طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  و

 .  ] ٟمقع[ :( ذم ث5)

أو اًم٘مٚمنع يمن٤مًمزرع  ،ومنال سمند ُمنـ ذط اًم٘مٓمنع :( ًمق سم٤مع أصقل اًمٌٓمنٞم  ىمٌنؾ ظمنروج احلٛمنؾ6)

ىمن٤مل اسمنـ  ،إظمي، وإذا اذط اًم٘مٓمع أو اًم٘مٚمع، صمنؿ اشمٗمنؼ سم٘من٤مةه طمتنك ظمنرج احلٛمنؾ، ومٝمنق ًمٚمٛمِمنؽمي

 .ٟمتٗم٤مع اعم٘مّمقدتٗمع سمف آُمثٚمف ٓ يٜم ناًمرومٕم٦م: وذم صح٦م اًمٌٞمع ٟمٔمر، ٕ
= 

حكممممممممممممي  ٗمممممممممممم   

البطمممممممممٗ  وممممممممم  

أ مممممممممٕلْ قبمممممممممن  

 اإل  اك ٔ   ٓ. 
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: ًمنننق سمننن٤مع أصنننقل اًمٜمٌننن٤مت ُمٓمٚم٘مننن٤ًم، ٓ يننندظمؾ اًمٌٓمنننٞم  ذم اًمٕم٘مننند إٓ الثااااني

ومل يٜمٕم٘مند ٓ يتٌنع إصنقل  (1)رى[اًم ي هق ]ُين ٕهن٤م صمٛمرة فم٤مهرة طمتك أنَّ  :سم٤مًمتٜمّمٞمص

                                                          

=
وًمق اؿمنؽمى أصنقل اًمٌٓمنٞم ، صنح، ويمنؾ ُمن٤م خيرضمنف سمٕمند (: » 5/151ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 .شاًمنماء، ومٝمق ُمٚمؽ اعمِمؽمي 

طمداه٤م: ًمق أومرد أصنقل اًمٌٓمنٞم  دون محٚمنف سمن٤مًمٌٞمع ومن٤محلٙمؿ ضمنقاز اوٟمْمٞمػ إمم ذًمؽ ُم٠ًمًمتلم: 

صمؿ احلٛمؾ اعمقضمنقد  ،ع اًمزرع اًم ي اؿمتد طمٌفظمتالط يمٌٞمذًمؽ وٓ طم٤مضم٦م إمم ذط اًم٘مٓمع إذا مل خيػ آ

 ومالسمد ُمـ ذط اًم٘مٓمع. :وإن ظمٞمػ اظمتالط احلٛمٚملم ،وُم٤م يدث سمٕمده يٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي ،يٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئع

ٕن اًمٌٓمنٞم   :ُم٤مم واًمٖمزازم: ٓ سمند ُمنـ ذط اًم٘مٓمنعواًمث٤مٟمٞم٦م: ًمق سم٤مع اًمٌٓمٞم  ُمع أصقًمف، ىم٤مل اإل

، ومٚمنق سمن٤مع اًمٌٓمنٞم  ُمنع إرض، اؾمنتٖمٜمك قمنـ ُمع أصقًمف ُمتٕمرض ًمٚمٕم٤مه٦م، سمخالف اًمِمجرة ُمع اًمثٛمنرة

 .  ذط اًم٘مٓمع، وإرض يم٤مًمِمجر

وذيمر ذم اعمجٛمقع ىمقًٓ )ظمر ًمٚم٘م٤م  أ  اًمٓمٞم٥م وهمػمه ُمنـ اًمٕمنراىمٞملم سمّمنح٦م سمٞمنع اًمٌٓمنٞم  ُمنع 

 .أصقًمف دون ذط اًم٘مٓمع

ومٙمٌٞمع اًمثٛمرة ُمع اًمِمجرة قمغم ُم٤م سمحثنف  ،وًمق سم٤مقمف ُمع أصقًمف» (، 3/42) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ىم٤مل ذم

واًمٖمزازم وضمقب ذط اًم٘مٓمع ًمتٕمرض أصنٚمف ًمٚمٕم٤مهن٦م، سمخنالف ُمن٤م إذا  ،ل سمٕمد أن ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مماًمراومٕم

احلن٤موي سمنام سمحثنف اًمراومٕمنل ذم وضمنزم ، ومنال يتن٤مج إمم ذط اًم٘مٓمنع :ف يم٤مًمِمنجرةٟمن ُمع إرض ٕامسم٤مقمٝم

ُمنـ وهق اعمٕمتٛمد، وىم٤مل اسمـ اًمرومٕم٦م: إٟمف اعمٜم٘مقل وُم٤م ىم٤مًمف اإلُمن٤مم  ،وصححف اًمًٌٙمل واإلؾمٜمقي وهمػمحم٤م

 .ششمٗم٘مٝمف اهن

وىمد شم٘مدم قمـ إصنح٤مب أن اًمٓمرينؼ إمم » وىم٤مل:  ،وٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع ٟمص اعم٠ًمًم٦م قمـ اعمّمٜمػ

رط اًم٘مٓمنع، ويًنت٠مضمر إرض ومنال  ن٥م قمٚمٞمنف نيِمنؽمي إصنقل سمِمن ُمٚمؽ ُمن٤م يندث ُمنـ اًمٌٓمنٞم  أنْ 

ويٜمٌٖمنل  ،اط اًم٘مٚمنعسمؾ ٓ سمد ُمـ اؿمؽم :ف ٓ يٗمٞمد اؿمؽماط اًم٘مٓمعوه ا اًم ي ىم٤مًمف اعمتقزم يٜمٌف قمغم أٟمَّ  ،اًم٘مٓمع

 .شٕن اًمٌٓمٞم  مم٤م يًتخٚمػ :أن يٙمقن ذًمؽ جمزوُم٤ًم سمف

(، ومننتح اًمٕمزيننز 3/183(، اًمقؾمننٞمط )5/151(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )5/184يٜمٔمننر: احلنن٤موي )

ؾمنننٜمك أ(، 131-132-121-11/122(، اعمجٛمنننقع )559-3/558(، اًمرووننن٦م )9/76-77)

 . (2/192) ةقمٛمػم(، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  و3/42(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/125اعمٓم٤مًم٥م )

 .] ُم١مسمر[ :( ذم ث1)
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ٕن اًمِمجرة أصؾ ُم٘مّمنقد واًمنٜمامء شمٌنع  :شمٔمٝمر شمتٌع اًمِمجرة (1)ثٛمرة اًمتل ]مل[سمخالف اًم

 ًمف. (2)ُم٤م مل ئمٝمر ُمـ ]اًمٜمامء شمٌع[/ًمف، ومجٕمؾ

 (4)ومال ] ٕمنؾ[ (3)وإٟمام اعم٘مّمقد هق ]اًمثامر[ ،وم٠مُم٤م ه٤مهٜم٤م أصؾ اًمٜم٧ٌم همػم ُم٘مّمقد

 .  (5)اعم٘مّمقد شمٌٕم٤م 

غم أن ُمنن٤م ئمٝمنر ُمننـ : ًمننق اؿمنؽمى اًمٌٓمنٞم  اعمقضمننقد سمٕمند اًمّمننالح ومٞمنف قمنالثالا  

 . (6)وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ  :إصؾ سمٕمد ذًمؽ يٙمقن ًمف

 ٞمٞمز ُم٤م يدث قمـ اعمقضمقد مم٤م يِمؼ  ىم٤مل ُم٤مًمؽ: اًمٕم٘مد صحٞمح، وقَمٚمَّؾ سم٠منَّ  (7)]و[

 (9)ُم٤م مل ئمٝمر شمٌٕم٤ًم عم٤م فمٝمر، يمام ضمٕمؾ ُم٤م مل ُيٌد ]صالطمف[ (8)ويتٕم ر ]ومجٕمؾ[

 .  ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث1)

 .  ] اًم٤ٌمئع[ :( ذم ث2)

 .] اًمٜمامء[ :( ذم ث3)

 .  ] يّمؾ[ :( ذم ث4)

 .( ٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع ٟمص اعم٠ًمًم٦م قمـ اعمّمٜمػ5)

ة (، طم٤مؿمننٞمت٤م ىمٚمٞمننق  وقمٛمننػم2/125(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )132-11/129يٜمٔمننر: اعمجٛمننقع )

(، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج ُمنع 4/463رواين واًمٕمٌن٤مدي )ِمنن(، طمقار اًم3/223ٞم٦م اجلٛمؾ )(، طم٤مؿم2/291)

 . (4/149طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز واعمٖمر  )

أو  ،أو قمٜمن٥م ،وإن طمؾ سمٞمنع صمٛمنرة ُمنـ هن ا اًمثٛمنر ٟمخنؾ(: »3/65( ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم إم )6)

حلج٦م ذم ذًمنؽ ؟ ا ىم٤مل ىم٤مئؾ ُم٤موم٢من  :شم٤ٌمع صمٛمرهت٤م اًمتل شم٠من سمٕمده٤م سمح٤مل مل يؾ أنْ  :أو همػمه ،أو ظمرسمز ،٤مءثىم

وهننك قمنـ سمٞمنع اًمثٛمنر طمتنك يٌندو  ،وقمنـ سمٞمنع اًمٖمنرر اًمًنٜملم، سمٞمنع قمنـ  هننك رؾمنقل اهلل »ىمٚمٜم٤م عمن٤م 

 .شومم ذم مجٞمع ه ا أيم٤من سمٞمُع صمٛمرة مل خُتٚمؼ سمٕمد ش صالطمف

ضمنقد واًمٕمندم  :وه ا اًمٌٞمع ُمنـ أقمٔمنؿ اًمٖمنرر(: » 5/197ىم٤مل ذم احل٤موي ) ٕٟمنف ينؽمدد سمنلم اًمقَّ

 .شة واجلقدة ء٦م واًمٙمثرة وسملم اًمرداوسملم اًم٘مٚم

-5/196) اًمٙمٌنننػم (، احلننن٤موي8/177(، خمتٍمننن اعمنننزين )65-52-3/49يٜمٔمنننر: إم )

(، هن٤مينننن٦م اعمحتنننن٤مج 4/458(، حتٗمنننن٦م اعمحتنننن٤مج )11/128(، اعمجٛمننننقع )5/257(، اًمٌٞمنننن٤من )197

(4/141) . 

 .( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث7)

 .] ومٞمجٕمؾ[ :( ذم ث8)

 .اًمّمالح[ ] ومٞمف :( ذم ث9)

 /ب19
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 .  (1)سمدا ومٞمف اًمّمالح شمٌٕم٤ًم عم٤م  

ًمٚمٛمقضمنقد، ىمٞم٤مؾمن٤ًم قمنغم صمنامر  ومال  قز سمٞمٕمٝم٤م شمٌٕمن٤مً  ،ه اًمثٛمرة مل خُتٚمؼه  ودًمٞمٚمٜم٤م: أنَّ 

اعمقضمننقدة، وًمننٞمس  (3)صمٛمننرة ؾمننٜم٦م أظمننرى شمٌٕمنن٤ًم ]ًمٚمًننٜم٦م[ (2)ٌنن٤مع[]شمُ  إؿمننج٤مر ٓ  ننقز أنْ 

ٕن اقمت٤ٌمر سمدو اًمّمالح سمحّمقل إُمـ سمف قمنـ أومن٦م واًمٕم٤مهن٦م،  :يمٛم٠ًمًم٦م سمدو اًمّمالح

 مجٞمع اًمثٛمرة.  (5)طمّمؾ إُمـ ]ذم[ (4)وسمدظمقل ذًمؽ ]اًمقىم٧م[

اًم ي مل يٌد ومٞمف اًمّمالح،  قز إومنراده ]سم٤مًمٕم٘مند، واعمٕمندوم ٓ  نقز  : أنَّ (6)أظمر

قمنغم ذط ]أن ُمن٤م  (7)إومراده سم٤مًمٕم٘مد، وقمغم هن ا ًمنق سمن٤مع صمٛمنرة اًمتنلم سمٕمند سمندو اًمّمنالح[

 . (9)ومٕمغم ه ا اخلالف  ،ُمـ اًمثٛمرة يٙمقن ًمف (8)خيرج[

يمٚمٞمنننؾ (، اًمتننن٤مج واإل2/157(، سمدايننن٦م اعمجتٝمننند )7/278( يٜمٔمنننر: اًمٌٞمننن٤من واًمتحّمنننٞمؾ )1)

(، ُمٜمح اجلٚمٞمنؾ 2/93(، اًمٗمقايمف اًمدواين )3/178رح اًمٙمٌػم )ن(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمِم6/454)

(5/294-295). 

 .] شمٌٞمع[ :( ذم ث2)

 .] ًمٚمثٛمرة[ :( ذم ث3)

 .( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث4)

 .( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م5)

 وضمٝملم: ُمـ( ٟمقىمش ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 6)

وأظمنر: أن اًمن ي مل يٌند ومٞمنف  . ومنال ي٘من٤مس قمٚمٞمنف :إول: أن ُم٤ممل خيٚمؼ ًمٞمس يمام مل يٌد صنالطمف

 .اًمّمالح  قز إومراده سم٤مًمٕم٘مد، واعمٕمدوم اًم ي مل خيٚمؼ ٓ  قز ومٞمف ذًمؽ

 .( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث7)

 .] أهن٤م خترج[ : ث( ذم8)

أو اًمتنلم سمٕمند سمندو  ،( إليْم٤مح ذًمنؽ ٟم٘منقل: اظمتٚمنػ اًمٕمٚمنامء ومنٞمام إذا اؿمنؽمى صمٛمنرة اًمٌٓمنٞم 9)

 :اًمّمالح وذط أن ُم٤م ئمٝمر سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًمثٛمرة يٙمقن ًمف، وذًمؽ قمغم ىمقًملم

 وُمن٤م ئمٝمنر سمٕمند ذًمنؽ، واًمٕم٘مند سم٤مـمنؾ، وسمنف ىمن٤مل  ،إول: قمدم ضمقاز سمٞمنع ُمن٤م فمٝمنر ُمنـ اًمثٛمنرة

 .٤م صمٛمرة مل ختٚمؼ ومٚمؿ  ز سمٞمٕمٝم٤مٕهنَّ  :وأمحد ،ًمِم٤مومٕملوا، أسمق طمٜمٞمٗم٦م

مل  :وُم٤م يندث سمٕمند ذًمنؽ ُمنـ اًمثٛمنرة :وإن سم٤مع صمٛمرة سمٕمد سمدو صالطمٝم٤م(: » 5/257ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

 .شه ا همرر، ومٚمؿ يّمح، يمام ًمق سم٤مقمف اعمٕمدوُم٦م ُمٜمٗمردة يّمح اًمٌٞمع ذم اعمقضمقد وٓ ذم اعمٕمدوُم٦م.... دًمٞمٚمٜم٤م: أنَّ 

وُم٤م مل ئمٝمر، ويٙمقن ُم٤م مل ئمٝمنر شمٌٕمن٤ًم عمن٤م فمٝمنر، وهنق ىمنقل  ،ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمثامرواًمث٤مين:  قز سمٞمع 

 .اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ
= 
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 التاشعة
طمٙمؿ اًمٌٓمٞم  قمنغم ُمن٤م ذيمرٟمن٤م ُمنـ  (2)[: اخلٞم٤مر واًم٤ٌمذٟمج٤من ]طمٙمٛمٝمام(1)

 :(3)إٓ ذم رء واطمد، وهق أن سُمّدو اًمّمالح ومنٞمٝمام ًمنٞمس أن ]يٙمنؼما ويتٜم٤مهٞمن٤م[ :اًمتٗمّمٞمؾ

إمم احلد اًم ي ي٘مّمند شمٜم٤موًمنف ذم شمٚمنؽ  إهنام ٓ يقيمالن ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م، ]وًمٙمـ أن يّمػم

اًم ي يتٜم٤مول ومٞمٝم٤م ذم ذم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة، وم٢مذا يم٤من ذم مجٚم٦م اًمٌ٘مٕم٦م واطمدة سمٚمٖم٧م  (4)احل٤مًم٦م[

 . (5)اًمٕم٤مدة ومٝمق وىم٧م إسم٤مطم٦م سمٞمٕمف 

 العاشرة
: اًمُٙمْرؾُمػ اًم ي ٓ يتٙمرر محٚمف وهق يمرؾمػ اًمٌالد اًم٤ٌمردة، ومحٙمٛمنف (6)

ٓ يٜمٛمنقا  اسمٞمع ؿمجرة، إن يم٤من ىمٌؾ أن يتٜم٤مهك ويٌٚمغ طمندا  (7)طمٙمؿ ؾم٤مئر اًمزروع ]وم٢مذا أراد[

                                                          

=
شمٌٕم٤ًم، وىمٞم٤مؾم٤ًم قمنغم سمٞمنع ُمن٤م مل  همم سمٞمٕمف ىمٌؾ وضمقدإومدقم٧م اًميورة  :احل٤مدث خيتٚمط واؾمتدل سم٠منَّ 

 .ومج٤مز أن يٙمقن ُم٤م مل خيٚمؼ شمٌٕم٤ًم عم٤م ظمٚمؼ ذم اًمٌٞمع :يٌد صالطمف شمٌٕم٤ًم عم٤م سمدا صالطمف

ٕن اقمت٤ٌمر سمدو اًمّمنالح سمحّمنقل إُمنـ  :ف خي٤مًمػ سمدو اًمّمالحىمقًمف واؾمتدًٓمف: سم٠مٟمَّ  وٟمقىمش

 .ُمـ اًمٕم٤مه٦م، وسمدظمقل ذًمؽ اًمقىم٧م طمّمؾ إُمـ سمخالف اًمثٛمرة اًمتل مل ختٚمؼ

 .ومراده سم٤مًمٕم٘مد، وُم٤م مل خيٚمؼ ٓ  قز اومرادهامل يٌدو صالطمف  قز  وأيْم٤ًم: ُم٤م

ر ن(، خمتّمن65-52-3/49(، إم )2/157سمداين٦م اعمجتٝمند )(، 3/29جمٛمنع إهننر)يٜمٔمر: 

، اعمٖمٜمننل (11/128(، اعمجٛمننقع )5/257(، اًمٌٞمنن٤من )197-5/196(، احلنن٤موي )8/177اعمننزين )

(6/162). 

 .اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :( أي1)

 .] طمٙمٛمٝم٤م[ :( ذم ث2)

 .]يٙمؼم ويتٜم٤مهك[ :م ذم( 3)

 .  ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث4)

يمام أوونحٜم٤م ذًمنؽ ذم اعمًن٠مًم٦م اًمث٤مُمٜمن٦م ُمنـ  ،ًم٤ٌمذٟمج٤من طمٙمؿ اًمٌٓمٞم  ذم اًمٌٞمع( طمٙمؿ اخلٞم٤مر وا5)

وًمٙمنـ خيتٚمٗمن٤من  :وهل همػم ُم٘مّمنقدة ،ٕن اعم٘مّمقد ُمٜمف فم٤مهر، واعمًتؽم ذم إرض قمروىمف :ه ا اًمٗمّمؾ

 .ذم سمدو اًمّمالح وأووحٜم٤م ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤مً 

 .وٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع ٟمص اعم٠ًمًم٦م قمـ اعمّمٜمػ

(، ومنتح 197-5/196(، احلن٤موي )8/177اعمنزين ) (، خمتٍم65-52-3/49يٜمٔمر: إم )

ؾمنننٜمك أ(، 122-116-11/126(، اعمجٛمنننقع )559-3/558(، اًمرووننن٦م )78-9/77اًمٕمزينننز )

 .(3/42)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (، 2/124اعمٓم٤مًم٥م )

 .  ( أي اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م6)

 .] وم٠مُم٤م إذا[ :ذم م (7)

ا  حكي  ٗ  اشبٗ

ٔالبا جناُ  ممٜ  

 أ ٕهلىا.  

حكي  ٗ  الكاس  

الممممممم ٙ ال ٖتكممممممما   

 ح ْىُمْ. 
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 ،هن٤ميتنف هع، وإن يم٤من ىمند شمٜمن٤مهك ؿمنجر، ومال  قز سمٞمٕمف إٓ سمنمط اًم٘مٓمع أو اًم٘مٚم(1)]سمٕمده[

وهق ذم )ظمر اخلرينػ، ومن٤مًمٌٞمع ضمن٤مئز  (2)وٓ يٙمقن ًمف ٟمامء سمٕمد ذًمؽ، ]ومال يتٜم٤مهك ؿمجرة[

رف واًمٕم٤مدة، وُم٤م قمٚمٞمنف ُمنـ احلٛمنؾ ٕمقمغم طم٥ًم اًم/ض قمٜمف، ويٙمٚمػ شمٗمريغ إرُمٓمٚم٘م٤مً 

نن :أو همننػم ُمتِمنن٘مؼ ٓ يتٌٕمننف ؾمننقاء يمنن٤من ُمتِمنن٘م٘م٤مً  ام ٕن اًمِمننجرة ًمٞمًنن٧م سمٛم٘مّمننقدة، وإٟمَّ

 .(3)عم٘مّمقد اًمثٛمرة، ومال شمدظمؾ ذم سمٞمع اًم٤ٌمئعا

٤م سمٞمع اًمثٛمرة إن يم٤من ىمد شمِم٘مؼ وسم٤مع ُم٤م ىمد شمِم٘مؼ ُمٜمف، ومن٤مًمٌٞمع صنحٞمح، وين١مُمر وم٠مُمَّ 

سم٤مًٓمت٘م٤مط قمغم طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة، ومٚمق شم٠مظمر آًمت٘م٤مط طمتك شمِمن٘مؼ همػمهن٤م واظمنتٚمط 

ومٞمنف اًم٘مٓمنـ،  ، وإن مل يٙمـ ىمند شمِمن٘مؼ وٓ اٟمٕم٘مند(4)ذيمره ؾمٌؼ وم٤معم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم قمغم ُم٤م

رط اًم٘مٓمنع، مل نٓ يّمح يمثٛمرة مل ئمٝمنر صنالطمٝم٤م، وإن سمن٤مع سمِمن :وم٤ٌمقمف قمغم ذط اًمتٌ٘مٞم٦م

 ٕٟمف ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م. :يّمح

 .] سمٕمد ذًمؽ[ :( ذم ث1)

 .ؾم٤مىمط ُمـ م( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم 2)

وسمٖمنداد ومحٙمٛمنف طمٙمنؿ  ،وهنق ىمٓمنـ ظمراؾمن٤من ،( اًمُٙمرؾُمػ اًم ي ٓ يٛمؾ إٓ ؾمٜم٦م واطمندة3)

 .ؾم٤مئر اًمزروع

وقمٚمٞمنف اؾمنتدراك أُمن٤م  ،وه ا اًم ي ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمتتٛم٦م ومٞمنف شمٜمٌٞمنف(: »11/46ىم٤مل ذم اعمجٛمقع )

 يتقىمنع ًمنف ٟمنامء، ومٚمنق مل ذط احلٙمؿ سمجقاز اًمٌٞمع ومٞمف أن يٙمقن شمٜم٤مهك، وٓ اًمتٜمٌٞمف: وم٢مٟمف اؾمتٗمٞمد مم٤م ذيمر أنَّ 

يٙمـ يم ًمؽ مل يّمح إٓ سمنمط اًم٘مٓمع يمام ذم ؿمجر اًمٌٓمٞم  إذا ظم٤مف اظمتالـمف، أُم٤م سمٞمٕمف ُمنع إرض ومنال 

 .طم٤مضم٦م ومٞمف إمم ذًمؽ

وأُمن٤م آؾمننتدراك ومنن٢من أصننقل هنن ا اًمٜمننقع ُمننـ اًمٙمرؾمننػ ٓ شم٘مّمنند وطمننده٤م سمنندون محٚمٝمنن٤م وٓ 

اًمِمنجرة ًمٞمًن٧م سمٛم٘مّمنقدة، شمٕمٚمٞمٚمنف  ٕنَّ  :ٌنعيِمؽمهي٤م أطمند إٓ واعم٘مّمنقد محٚمٝمن٤م، وم٘مقًمنف: إن محٚمٝمن٤م ٓ يت

أُم٤م إذا ىمن٤مل: سمٕمتنؽ هن ا اًم٘مٓمنـ  ،ف يِمؽمي إصقل وم٘مطصحٞمح، وًمٞمس يٜمٌٖمل أن يٙمقن ومٞمام إذا قمٜمك أٟمَّ 

 .شٕٟمف هق اعم٘مّمقد وًمٞمس دظمقًمف شمٌٕم٤مً  :وه ا اًمزرع دظمؾ

اًمٗمنرع ( واًم٘مقٓن أطمدحم٤م: يٜمٗمً  اًمٌٞمع، واًمث٤مين: ٓ يٜمٗمً  اًمٌٞمنع، وىمند أوونحٜم٤م ذًمنؽ ذم 4)

 .اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول ُمـ ه ا اًم٤ٌمب

 /أ22
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٤م إن يم٤من ىمد اٟمٕم٘مد ومٞمف اًم٘مٓمـ ومل يتِمن٘مؼ، ومحٙمٛمنف طمٙمٛمنف احلٜمٓمن٦م ذم اًمًنٜمٌؾ وم٠مُمَّ 

 .(2()1)وىمد ذيمرٟم٤مه 

 جرة سمنمط اًم٘مٓمع:: ًمق سم٤مع اجلقز ىمٌؾ اًمتِم٘مؼ ُمع اًمِم(3) ]فرع[

وإن يمن٤من ىمند  ،، واًمِمنجرة(5)سمٞمنع اًمٖم٤مئن٥م  (4)ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل ومٞمف: ]ىمنقٓ[

 ر)ه٤م ومٝمل شم٤مسمٕم٦م ومال  ٕمؾ هل٤م طمٙمؿ. 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ذم اجلقز ىمقٓ سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م، وم٢مذا أسمٓمٚمٜم٤م ومٗمل اًمِمجرة ىمقٓ شمٗمريؼ 

 .(6)اًمّمٗم٘م٦م 

ن ذًمنؽ قمنغم إ( ذيمرٟم٤م طمٙمؿ سمٞمع احلٜمٓم٦م ذم اًمًٜمٌؾ ذم اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ، وىمٚمٜم٤م 1)

 .  ىمقًملم: أطمدحم٤م: ضمقاز سمٞمع احلٜمٓم٦م ذم ؾمٜمٌٚمٝم٤م، واًمث٤مين: ٓ  قز

(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 2/42ٝمنن ب )(، اعم5/167) اًمٙمٌننػم (، احلنن٤موي3/49( يٜمٔمننر: إم )2)

(، اعمجٛمننننقع 3/552(، اًمروونننن٦م )48-9/47(، ومننننتح اًمٕمزيننننز )5/242(، اًمٌٞمنننن٤من )5/115)

 . (471-4/465(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )2/122ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )أ(، 11/45-46)

 .] ومرقم٤من[ :( ذم ث3)

 .] ىمقزم[ :( ذم ث4)

 .ّمؾ إول ُمـ ه ا اًم٤ٌمبيْم٤مح اًم٘مقًملم ذم سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م ذم اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمإ( شمؿ 5)

 :( ًمتقوٞمح ذًمؽ ٟم٘مقل6)

 :  اظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم سمٞمع اجلقز ُمع اًمِمجرة ىمٌؾ اًمتِم٘مؼ سمنمط اًم٘مٓمع وذًمؽ قمغم ىمقًملم

وم٘مٞمنؾ: ٓ يّمنح اًمٌٞمنع ذم  ،إول: أن طمٙمؿ سمٞمع ضمقز اًم٘مٓمـ ُمع اًمِمجرة، يمحٙمنؿ سمٞمنع اًمٖم٤مئن٥م

 .  ًمرةي٦ماجلقز واًمِمجرة، وىمٞمؾ: يّمح اًمٌٞمع ومٞمٝمام ويث٧ٌم ًمٚمٛمِمؽمي ظمٞم٤مر ا

واًمث٤مين: أن سمٞمع اجلقز وطمده ومٞمف طمٙمؿ سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م، وقمغم اًم٘مقل سمٌٓمالن سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م، يٌٓمؾ سمٞمنع 

 .  اجلقز

 :واًمِمجرة طمٙمٛمٝم٤م، طمٙمؿ شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م وذًمؽ قمغم ىمقًملم

 .أطمدحم٤م: شمٗمرق اًمّمٗم٘م٦م، ويٌٓمؾ اًمٌٞمع ذم اجلقز ويّمح ذم اًمِمجرة

 .ًمِمجرةواًمث٤مين: ٓ شمٗمرق اًمّمٗم٘م٦م، ويٌٓمؾ اًمٌٞمع ذم اجلقز وا

-11/45(، اعمجٛمنقع )3/552(، اًمروون٦م )9/48(، ومنتح اًمٕمزينز )5/242يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

 .(4/152(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/122(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )46
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 احلادية عصارة 
نٚمؼ  ،واًمٗمجنؾ ،: سمٞمنع اجلنزر(1) ًَّ واًم

 : إرض، ٓ  نقزذم(2)

 ومال يدرى ىمدره وصٗمتف. ،ٕٟمف ُمًتؽم سم٤مٕرض

آـمالع قمٚمٞمف ُمـ همػم ضر  (4)ٕن هٜم٤مك ]يٛمٙمـ[ :ذم ىمقل (3)وخي٤مًمػ ]اًمٖم٤مئ٥م[

ٓ سمن٤مًم٘مٚمع، إ (6)اًم٤ٌمئع ًمق أراد رده، وه٤مهٜم٤م ٓ يٛمٙمٜمف آـمالع ]قمٚمٞمف[ (5)ضر يٕمقد ]قمغم[

نٕن سمٕمد ذًمؽ يت٤ًمرع إًمٞمنف اًمٗمًن٤مد ومٝمن :سم٤مًم٘مٚمع، وذًمؽ قمٞم٥م ومٞمف رع ٓ نق يمن٤مًمٚمٌـ ذم اًمْمَّ

 .(7) قز سمٞمٕمف

 .اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :( أي1)

ننٚمؼ: سم٘مٚمنن٦م2) ًع ورق ـمننقال وأصننؾ ذاهنن٥م ذم إرض وورىمٝمنن٤م همّمننـ ـمننري ي١ميمننؾ  هلنن٤م ( اًم

 .شاًمًٚمؼ :اًمُٙمُرٟم٥م ه ا اًم ي ي٘م٤مل ًمف: ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده» ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب وشم٤مج اًمٕمروس:  ُمٓمٌقظم٤ًم، ىم٤مل

(، شمنننن٤مج اًمٕمننننروس 1/285(، اعمّمنننن٤ٌمح اعمٜمننننػم )716-1/162يٜمٔمننننر: ًمًنننن٤من اًمٕمننننرب )

 .(1/444(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )4/134، 25/456)

 .] اًم٤ٌمئع[ واعمراد سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م :( ذم ث3)

 .] يٙمقن[ :( ذم ث4)

 .مم[] إ :ذم م (5)

 .  ( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث6)

يمؾ ُم٤م يم٤من ُمنـ ٟمٌن٤مت إرض سمٕمْمنف ُمٖمٞمن٥م (: » 3/66إم ) ذم ( ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 7)

 :وم٠مُمن٤م اعمٖمٞمن٥م ،مل  ز سمٞمع رء ُمٜمف إٓ اًمٔم٤مهر ُمٜمف  ز ُمٙم٤مٟمف :وم٠مراد ص٤مطمٌف سمٞمٕمف ،ومٞمٝم٤م وسمٕمْمف فم٤مهر

ٝمف ومٞمجقز سمٞمنع ورىمنف اًمٔمن٤مهر ُم٘مٓمٕمن٤ًم ومال  قز سمٞمٕمف وذًمؽ ُمثؾ: اجلزر، واًمٗمجؾ، واًمٌّمؾ، وُم٤م أؿمٌ

 .شُمٙم٤مٟمف

 ،واًمٌّمنؾ ،ُمٜمف حت٧م إرض ُمثنؾ اجلنزر ىيم٤من اعمِمؽم وٓ  قز ذاء ُم٤م: » (84 )وىم٤مل ذم صن

وٓ يٙمنقن  ،اعمٖمٞم٥م ُمٜمف ي٘مؾ ويٙمثر ويٙمقن ٕنَّ  :ُم٤م فمٝمر ُمـ ورىمف ذاء وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ و قز ،واًمٗمجؾ

ُمْمٛمقن سمّمٗم٦م ومٞمجقز ذاةه وٓ قملم هم٤مئ٦ٌم ومن٢مذا وٓ  ،ويّمٖمر ويٙمؼم وًمٞمس سمٕملم شمرى ومٞمجقز ذاءه٤م

 .شفمٝمرت ًمّم٤مطمٌٝم٤م يم٤من ًمف اخلٞم٤مر 

نرع قمنغم ُمٜمنع سمٞمنع (: » 3/561ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) وهؾ اعمٜمنع ذم صنقر اًمٗمنرع ُم٘مٓمنقع سمنف، أم ُمٗمَّ

 .اًمٖم٤مئ٥م
= 

حكي  ٗم  المر ع   ا   

كاُ املقصٕ  وٍمْ  

 وستٕ ّا يف األ  . 
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ِننٞمُط (1) عصاارة الثانيااة ، (3)رط ]اًم٘مٓمننع[ن: يّمننح سمٞمٕمننف ذم إرض سمِمنن(2): اًمُ٘مٜمٌَّ

إن مل يٙمـ ىمد سمٚمغ احلد اًم ي ي٘مّمد شمٜم٤موًمنف ذم شمٚمنؽ احل٤مًمن٦م، وإن سمٚمنغ احلند اًمن ي  (4)]و[

سم٤مًمٙمٌن٤مر  ويؽمك طمتك شمٚمتحنؼ اًمّمنٖم٤مر ،، وسمنمط اًمتٌ٘مٞم٦مي٘مّمد شمٜم٤موًمف ومٞمجقز اًمٌٞمع ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .(5)يمام ذيمرٟم٤م ذم اخلٞم٤مر واًم٤ٌمذٟمج٤من

ن (6)هق[ ٕن ]ُم٤م /:وإٟمام يم٤من يم ًمؽ ام اعمًنتؽم سمن٤مٕرض اعم٘مّمقد ُمٜمنف فمن٤مهر، وإٟمَّ

 وذًمؽ همػم ُم٘مّمقد. ،قمروىمف

                                                          

=
 وم٢من ضمقزٟم٤م سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م صح اًمٌٞمع ذم مجٞمٕمٝم٤م، وذم اًمتٝمن ي٥م أنَّ  ،ُم٤مم: هق ُمٗمرع قمٚمٞمفىم٤مل اإل

ذم سمٞمنع اًمٖم٤مئن٥م يٛمٙمنـ رد اعمٌٞمنع سمٕمند  ٕنَّ  :اجلزر وٟمحقه ذم إرض، ًمٞمس ُمٗمرقم٤ًم قمٚمٞمنف اعمٜمع ذم سمٞمع

 .اًمرةي٦م سمّمٗمتف، وهٜم٤م ٓ يٛمٙمـ

وٟم٘مؾ قمنـ سمٕمْمنٝمؿ يم٘منقل إُمن٤مم  ،ىمٚم٧م: ه ا أصح، وٟم٘مٚمف اعم٤موردي قمـ مجٝمقر إصح٤مب

 .شاحلرُملم ذم اجلزر وٟمحقه

(، اًمٌٞمنن٤من 5/156ٓمٚمنن٥م )(، هن٤مينن٦م اعم5/24) اًمٙمٌننػم (، احلنن٤موي84-3/66يٜمٔمننر: إم )

(، أؾمننٜمك 115-11/96(، اعمجٛمننقع )3/561(. اًمروونن٦م )9/84(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/262)

(، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج 4/152(، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )3/42)ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج (، 2/126اعمٓم٤مًمننن٥م )

(4/464). 

 . اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :( أي1)

ر واًمِمن٤مم نٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م شمٓمنٌ  وشم١ميمنؾ وشمًنٛمك ذم ُمّمن( اًمُ٘مٜمٌَِّٞمط: سم٘مٚم٦م زراقمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمٞم2)

 .اًم٘مرٟمٌٞمط

(، 1/684(، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )22/56(، شم٤مج اًمٕمروس )2/517يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 .(2/761اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 .] اًم٘مٚمع[ :( ذم ث3)

 .( ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث4)

 .( وذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ5)

 .لم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث( ُم٤م سم6)

 /ب22
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ٚمَجؿُ  (1)]وأُم٤م[ ًَّ  اًم

(2)
ومحٙمٛمنف طمٙمنؿ اًم٘مٜمٌنٞمط، وإن  وم٢من يم٤من اعمٕمٔمؿ ُمٜمف فمن٤مهراً  :

 د ذيمرٟم٤مهواًمًٚمؼ وىم ،يم٤من ذم إرض ومحٙمٛمف، طمٙمؿ اًمٗمجؾ
(3()4)

. 
 
 
 
 

***

 .  ] وم٠مُم٤م[ :( ذم ث1)

(2 ًَّ  .ٗم٧م، واطمدشمف ؾمٚمجٛم٦مٚمع َجُؿ: ٟم٤ٌمت ُمٕمروف ي١ميمؾ، وي٘م٤مل ًمف اًمٚم( اًم

 (1/284اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم ) (،1/159(، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط )5/79يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 . (1/441اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 .  ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ ة٤مدي٦م قمنم( وىمد ذيمرٟم٤م طمٙمؿ سمٞمع اًمٗمجؾ واًمًٚمؼ ذم اعم٠ًمًم٦م احل3)

نٞمط ذم إرض وًمٔمٝمنقره(: » 3/561( ىم٤مل ذم اًمروو٦م )4) ويمن ا ٟمنقع ُمنـ  ،و قز سمٞمنع اًمُ٘مٜمٌَّ

ٚمَجؿ يٙمقن فم٤مهرًا  ًَّ  .شاًم

 .وٟم٘مؾ ذم اعمجٛمقع ٟمص اعم٠ًمًم٦م قمـ اعمّمٜمػ

ؾمننٜمك أ( ، 115-11/96( ، اعمجٛمننقع )3/561( ، اًمروونن٦م )9/84يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

 . (4/464( ، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/152( ، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/42)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ( ، 2/126اعمٓم٤مًم٥م )
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 الباب الرَّابع عشر

 :عمى عكد قبموا [تنبنى]يف تصرفات 

 األول: [الفصل]
 :يف املراحبة 

ٌْٜمَك ومٞمف اًمثٛمـ قمغم اًمثٛمـ ذم قم٘مد ىمٌٚمف، قمغم ـمريؼ إُم٤مٟم٦م   واعمراسمح٦م: قم٘مد سمٞمع ُي

 .ُمع زي٤مدة شمْم٤مف إًمٞمف

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م .  (2)

ي٘من٤مل: أقمٓمن٤مه ُمن٤مًٓ  ،اعمراسمح٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمدر راسمح ُمـ اًمرسمح، وهق:اًمزي٤مدة قمنغم رأس اعمن٤مل (3)

 ًمرسمح: اعمٙم٥ًم، وؾمٞم٠من شمٕمريٗمٝم٤م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ىمري٤ًٌم.ُمراسمح٦م قمغم اًمرسمح سمٞمٜمٝمام، وا

 ،(1/322(، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )6/382(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )1/215يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.12/52اعمجٛمقع )

إُم٤مٟم٦م: هل اًمقوم٤مء واًمقديٕم٦م، وإُملم واعم٠مُمقن: ُمنـ يتنقمم رىم٤مسمن٦م رء، أو اعمح٤مومٔمن٦م قمٚمٞمنف،  (4)

 صمؼ سمف، وائتٛمٜمف قمغم اًمٌمء: ضمٕمٚمف أُمٞمٜم٤ًم قمٚمٞمف.مجٕمف: أُمٜم٤مء، ائتٛمـ ومالٟم٤ًم: و

ؿ جنن، اعمٕم(1/93، أٟمننٞمس اًمٗم٘مٝمنن٤مء )(1/9اعمٜمننػم ) ، اعمّمنن٤ٌمح(34/185يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 (.1/28اًمقؾمٞمط )

 ه ا شمٕمريػ اعمراسمح٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.  (5)

، (2/57، اعمٝمن ب )(5/279، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )( 1/218يٜمٔمر: اًمٚمٌن٤مب ذم اًمٗم٘منف اًمِمن٤مومٕمل )

، اعمجٛمننقع (3/528، اًمروونن٦م )(9/5، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/332، اًمٌٞمنن٤من )(٦5/189م اعمٓمٚمنن٥م )هن٤مينن

 (.3/23)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (12/52)

 وقمرومٝم٤م إطمٜم٤مف: سم٠مهن٤م ُم٤ٌمدًم٦م اعمٌٞمع سمٛمثؾ اًمثٛمـ إول وزي٤مدة رسمح.

 .(8/231، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )(7/3)اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ، (6/528يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع )
= 
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ومت٤مرة ي٘مقل: اؿمؽمي٧م سمٙم ا، وسمٕمتؽ سمام اؿمؽمي٧م ورسمح يم ا  ،وهل ا اًمٕم٘مد قم٤ٌمرات

 .[٘مقل: ىم٤مم قمكمَّ سمٙم ايوشم٤مرة ]

 .وًمٚمٕم٤ٌمرات ومقائد ٟم يمره٤م ،وشم٤مرة ي٘مقل: رأس ُم٤مزم ومٞمف ]يم ا[

 .وه ا اًمٕم٘مد ضم٤مئز ُمـ همػم يمراه٦م

                                                          

=
 وزي٤مدة رسمح ُمٕمٚمقم هلام. ،ٝم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م: سم٠مهن٤م سمٞمع اًمًٚمٕم٦م سم٤مًمثٛمـ اًم ي اؿمؽماه٤م سمفوقمروم

، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ (2/213، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )(2/725يٜمٔمننر: اًمٙمنن٤مذم ذم وم٘مننف أهننؾ اعمديٜمنن٦م )

 (.6/28، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )(6/434)

 اعم٤مل.  سمرأساموقمرومٝم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م: سم٠مهن٤م اًمٌٞمع سمرأس اعم٤مل ورسمح ُمٕمٚمقم، ويِمؽمط قمٚمٛمٝم

 (.3/232، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(1/219، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة )(6/266يٜمٔمر: اعمٖمٜمل )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.  (2)

 ًمٌٞمع اعمراسمح٦م قم٤ٌمرات أيمثره٤م دوراٟم٤ًم قمغم إًمًٜم٦م صمالث:  (3)

 إومم: سمٕمتؽ سمام اؿمؽمي٧م ورسمح يم ا.

  ىم٤مم قمكمَّ ورسمح يم ا.واًمث٤مٟمٞم٦م: سمٕمتؽ سمام

 واًمث٤مًمث٦م: سمٕمتؽ سمرأس اعم٤مل ورسمح يم ا.

وومننٞمام  نن٥م اإلظمٌنن٤مر قمٜمننف، ؾمننٞم يمره٤م  ،وًمٚمٕمٌنن٤مرات ومقائنند شمٔمٝمننر ذم سمٞمنن٤من ُمنن٤م ينندظمؾ ذم اعمراسمحنن٦م

 (.259ص ) ،اعمّمٜمػ 

، اعمجٛمنننقع (532-3/529اًمرووننن٦م )(، 9/7ومنننتح اًمٕمزينننز )، (5/279احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

(12/52.) 

شمرهم٥م اًمٜمٗمس قمٜمف وشمٕم٤مومف، ُمن٠مظمقذ ُمنـ يمنره اًمٌمنء يمرهن٤م ويمراهن٦م. يٜمٔمنر:  اعمٙمروه ًمٖم٦م: ُم٤م  (4)

 (.1/1252اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )، (5/3865ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (2/532اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 واصٓمالطم٤ًم: ُم٤م يم٤من شمريمف أومم ُمـ ومٕمٚمف، وهق ًمٗمظ ُمِمؽمك ذم قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ُمٕم٤من:

 أطمده٤م: اعمحٔمقر وهق اعمحرم.

 ل شمٜمزيف.واًمث٤مين: ُم٤م هنل قمٜمف هن

 واًمث٤مًم٨م: شمرك ُم٤م هق إومم، وإن مل يٜمف قمٜمف، يمؽمك صالة اًمْمحك.

 (1/124، أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )(54-1/35اعمًتّمٗمك ) يٜمٔمر:

حكممممممممممممي  قمممممممممممم   

 املااحبٛ.
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٦م ، أهنام يَمِرهن٤م ذًمنؽ عمن٤م ومٞمنف ُمنـ اًمتنزام إُم٤مٟمنطُمٙمل قمـ اسمـ قمٛمر، واسمـ قم٤ٌمس

 .سم٤مإلظم٤ٌمر قمـ رأس اعم٤مل

 مواضع: والكالم يف يذا الفصل يف ]ثالثة[
 يف بيان ما جيوي بيعه مرابحة: أحداا:

، اسمـ قمؿ : هق قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل عباس ابن  (1)

ُمف هل أم اًمٗمْمؾ أظم٧م أم طمؼم إُم٦م، وشمرمج٤من اًم٘مر)ن، وًمد  ىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم، أ رؾمقل اهلل 

 شاًمٚمٝمننؿ قمٚمٛمنف اًمت٠مويننؾ ووم٘مٝمنف ذم اًمننديـ»وم٘من٤مل:  ، دقمنن٤م ًمنف اًمٜمٌننل اعمن١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟمن٦م 

وم٤مؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘منف، واحلندي٨م، واًمتٗمًنػم، واًمٗمتٞمن٤م، أظمن  اًمٗم٘منف قمٜمنف مج٤مقمن٦م ُمنٜمٝمؿ: قمٓمن٤مء، وـمن٤موس، 

 هن.68ؾمٜم٦م  وجم٤مهد، ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مئػ 

وُمن٤م سمٕمنده٤م، هتن ي٥م إؾمنامء  (2/279، اًمٓمٌ٘من٤مت اًمٙمنؼمى )(3/291يٜمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسمن٦م )

 .وُم٤م سمٕمده٤م (4/122، اإلص٤مسم٦م )(275-1/274واًمٚمٖم٤مت )

، سمنرىمؿ ( 8/232قمٌند اًمنرزاق ذم اعمّمنٜمػ ) أظمرج أصمر اسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس (2)

، سمنرىمؿ (5/538، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )(4/478، واسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )(15211)

(12795.) 

، اًمٕمٚمنؿ أهنؾ قم٤مُّمن٦م ىمن٤مل وسمف، ...ُمراسمح٦م يٌٞمٕمف أن ضم٤مز ؿمٞمًئ٤م اؿمؽمى وإذا»ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من:  (3)

 . سم٠مؾًم٤م يرى ٓ ُمًٕمقد اسمـ ويم٤من: إؾمح٤مق أسمق اًمِمٞم  وىم٤مل

٤ٌّمس، اسمـ قمـ وروي  .يّمح ٓ: راهقيف اسمـ وىم٤مل، اًمٌٞمع ه ا يٙمره: ىم٤مٓ أهنام: قمٛمر واسمـ قم

ٌّن٤مس، اسمنـ قمنـ روي ُمن٤م وأُمن٤م ومّمنح، :ُمٕمٚمقم واًمرسمح ُمٕمٚمقٌم، اعم٤مل رأس أنَّ : دًمٞمٚمٜم٤م  واسمنـ قم

 .شوأدائٝم٤م إُم٤مٟم٦م حتٛمؾ ُمـ ومٞمف عم٤م ذًمؽ: يمره٤م أهنام ومٞمحتٛمؾ: قمٛمر

وُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ أٟمف يم٤من يٜمٝمك قمـ ذًمؽ: محؾ (: »2/92ىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

ٌَلمع اًمثَّٛمـ...  ش.قمغم ُم٤م إذا مل ُي

، اًمٌٞمنن٤من (5/289ٚمنن٥م )، هن٤مينن٦م اعمٓم(2/57، اعمٝمنن ب )( 5/279يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/53، اعمجٛمننقع )(3/528، اًمروونن٦م )(9/5، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/332)

 (.3/32)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (2/92-93)

 ذم ث: ]صمالث[. (4)
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 وفيه سبع مسائل.

 حدها:ا

ُمراسمح٦م، سمٛمثؾ  ، ومٚمف أن ]يٌٞمٕمٝم٤م[يمؾ ؾمٚمٕم٦م اؿمؽماه٤م سمثٛمـ ُمـ ذوات إُمث٤مل

ت ؿم٤مء، ويمؾ ؾمٚمٕم٦م ُمٚمٙمٝم٤م سمال قمقض، إًمٞمف سم٠مي اًمٕم٤ٌمرا ، وزي٤مدة ]شمْم٤مف[]صمٛمٜمٝم٤م[

لء ُمننـ ن، ومننال يٌٞمٕمٝمنن٤م ُمراسمحنن٦م سمِمنن، أو وصننٞم٦م، أو أهمتٜمنن٤مم، ]أو هٌنن٦م[إُمنن٤م سمنن٢مرث

ًَّ  وصح ُمقزوٟم٤ًم، أو ُمٙمٞمالً، يم٤من ُم٤م: اًم٘مٗم٤مل ىم٤مل»ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م:  (1)  سمٞمنع وضمن٤مز ومٞمنف، ٚمؿاًم

 شمٙمننقن أنْ  إُمثنن٤مل ذوات طمنندّ  ذم قمٜمنندٟم٤م اعمرقمننل واًمٗم٘مننف...، إُمثنن٤مل تذوا ُمننـ ومٝمننق سمنن٤مًمٌٕمض، سمٕمْمننف

 ش.اًمتامصمؾ طم٘مٞم٘م٦م ومٝم ا واًم٘مٞمٛم٦م، اعمٜمٗمٕم٦م ذم إضمزاء ُمت٤ًموي٦مَ 

ًمٙمـ إطمًنـ أن ي٘من٤مل: اعمنثكم: ُمن٤م يّمننره يمٞمنؾ أو وزن، و نقز (: »5/19وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 وذًمؽ يم٤محلد يد واًمٜمح٤مس واعمًؽ.ش. اًمًٚمؿ ومٞمف...

 .(19-5/18(، اًمروو٦م )7/17(، اًمٌٞم٤من )٦7/175م اعمٓمٚم٥م )يٜمٔمر: هن٤مي

 ذم ث: يٌٞمع .  (2)

 ذم ث: صمٛمٜمف. (3)

 ذم ث: وشمْمػ. (4)

اإلرث ًمٖم٦م: اًمٌ٘م٤مء، واإلرث: اعمنػماث، واًمنقارث: اًمٌن٤مىمل، وهنق ُمنـ أؾمنامء اهلل شمٕمن٤ممم: أي:  (5)

 اًم٤ٌمىمل سمٕمد ومٜم٤مء ظمٚم٘مف.

 .(2/1224ٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(، اعم1/57(، ًم٤ًمن اًمٕمرب )5/155يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

 واعمػماث: ُم٠مظمقذ ُمـ ورث ومالن اعم٤مل: يرصمف ورصم٤ًم وإرصم٤ًم.

 واعمػماث ذقم٤ًم: ٟمّمٞم٥م ُم٘مدر ذقم٤ًم ًمٚمقارث.

 (.4/121)يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م . (6)

 ل قمدوه.اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ همٜمؿ اًمٌمء هَمٜماًْم: وم٤مز سمف، واعم٘م٤مشمؾ ذم احلرب فمٗمر سمام (7)

 واًمٖمٜمٞمٛم٦م: ُم٤م ي١مظم  ذم احلرب ىمٝمرًا.

 .(23/188اًمٕمروس ) ، شم٤مج(2/454يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: ُم٤م ٟمٞمؾ ُمـ أهؾ اًمنمك قمٜمقة واحلرب ىم٤مئٛم٦م.

 (.4/258)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (1/65يٜمٔمر: أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )

السم  ال  جيمٕز  

 ّٗا  ٗ  املااحبٛ 

ٔالسمممممم  الممممم  ال 

 جيٕز  ّٗا.
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قمٚمٞمف سمِمننلء، ومٌن٠ميع قمٌن٤مرة قمنؼمَّ  وٓ ىم٤مُم٧م[]ٕٟمَّف ًمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م رأس ُم٤مل،  :اًمٕم٤ٌمرات

يٛمٚمؽ سمال قمقض، يم٤من  صمؿ شمٌلم أٟمف ،، وسمٞمع اعمراسمح٦م سمٞمع أُم٤مٟم٦م، وًمق سم٤مع ُمراسمح٦ميم٤من يم٤مذسم٤مً 

 .شمث٧ٌم ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر قمغم ُم٤م ؾمٜم يمره ظمٞم٤مٟم٦مذًمؽ 

   لثانية:ا

ذيمنر ًمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم وأظمنؼم  [صمنؿ] ،سمَٕمْرض ُمـ اًمٕمنروض إذا اؿمؽمى ]ؿمٞمئ٤م[

 ضم٤مز.]سم٘مدر ىمٞمٛمتف[

 ذم م: ]ىم٤مم[. (1)

 ز سمٞمٕمف ُمراسمح٦م: إٓ أن يٌنلم اًم٘مٞمٛمن٦م  ًمق اهت٥م سمٖمػم قمقض مل(: »9/17ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (2)

 ش.إن اهت٥م سمنمط اًمثقاب ذيمره وسم٤مع سمف ُمراسمح٦م ... وويٌٞمع هب٤م ُمراسمح٦م، 

ٌنف سمنال (: »2/95وىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) ًمق اهت٥م سمنمط اًمثقاب ذيمره، وسم٤مع سمف ُمراسمحن٦م، أو اهتَّ

اًم٘مٞمن٤مم وٓ اًمِمننراء وٓ  قمقض، أو ُمٚمٙمف سم٢مرث أو ٟمحقه٤م ذيمر اًم٘مٞمٛمن٦م وسمن٤مع سمنف ُمراسمحن٦م وٓ يٌٞمنع سمٚمٗمنظ

 ش.رأس اعم٤مل: ٕنَّ ذًمؽ يم ب...

، (9/17، ومتح اًمٕمزينز )(5/333اًمٌٞم٤من )، (2/57(، اعمٝم ب )5/282يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، هن٤مين٦م (3/28)ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج ، (2/95، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/72، اعمجٛمقع )(3/538اًمروو٦م )

 (.4/118اعمحت٤مج )

 ىمط ُمـ: م .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤م  (3)

اًمَٕمُروض: ُم٠مظمقذ ُمـ قمرض اًمِمنل قمرون٤ًم وقمروون٤ًم، واًمٕمنرض: ُمتن٤مع اًمندٟمٞم٤م، وقَمنَرض   (4)

سمًٚمٕمتف يٕمرض هب٤م قَمْرَون٤م قمن٤مرض هبن٤م: أي: سمن٤مدل هبن٤م ومن٠مقمٓمك ؾمنٚمٕمتف وأظمن  أظمنرى، ويمنؾ رء ومٝمنق 

 قَمْرض ؾمقى اًمٜم٘مديـ: وم٢مهنام قملم.

 شم٘مقل: اؿمؽمي٧م اعمت٤مع سمَٕمْرض: أي: سمٛمت٤مع ُمثٚمف.

 وض: إُمتٕم٦م اًمتل ٓ يدظمٚمٝم٤م يمٞمؾ، وٓ وزن، وٓ شمٙمقن طمٞمقاٟم٤ًم، وٓ قم٘م٤مرًا.وىمٞمؾ: اًمُٕمرُ 

، اًم٘مننن٤مُمقس اعمحنننٞمط (2/422اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )، ( 391-18/385يٜمٔمنننر: شمننن٤مج اًمٕمنننروس )

 (.2/594، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(1/645)

 ذم ث: ]وم٢من[. (5)

 ذم م: ]سم٘مٞمٛم٦م[.  (6)

ومما خيممرب  ممْ وممَ    

األلفمممممممممممممممممممماظ   ا 

اشمممممم ٝ   مممممما  

ا  البٗمممممممممممممممممممممم  ٔأ 

 وااحبٛ.
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اًمٚمٝمنؿ إٓ أن ي٘منقل:  ،أو قم٤ٌمرة رأس اعم٤مل، ٓ  نقز [اءوًمق ذيمر قم٤ٌمرة ]اًمِمنر 

وسمٕمتنؽ ُمراسمحن٦م، ومن٢من  ،ض ىمٞمٛمتف يم ا، أو رأس ُم٤مزم ومٞمف قمرض ىمٞمٛمتف يمن ااؿمؽمي٧م سمٕمر

ٕن ذم قم٤مدة اًمتج٤مر ي٘مع اًمتٗمن٤موت سمنلم ذاء اًمِمننلء سم٤مًمٜم٘مند، وسمنلم  :/ومٕمؾ يم٤مٟم٧م ظمٞم٤مٟم٦م

 .ذائف سم٤مًمَٕمْرض، ومٞمِمؽمي سم٤مًمٜم٘مد سم٠مىمؾ مم٤م يِمؽمي ]سم٤مًمٕمرض[

  :لثالثةا

نننر[]إذا  يٌٞمنننع ُمراسمحننن٦م، ومننن٤محلٙمؿ ومٞمنننف  سمثنننقب ُمٕمنننلم، صمنننؿ أراد أنُمٚمٙمنننف أضمَّ

وين يمر أضمنرة  ،، ومٞم٘مقل: ىم٤مم قمكمَّ سمٙم اذم اًمٕمرض، ٕنَّ اعمٜم٤مومع قمٜمدٟم٤م ُم٤مل [يم٤محلٙمؿ]

 ٘مقل:  ٚمٙمتف سمام ىمٞمٛمتف يم ا ويم ا.أو ي ،أضمرة اعمثؾ

ٕن  :سمح٤مل، وٓ ًمٗمننظ رأس اعمنن٤مل سمحنن٤ملاءرنٓ  ننقز أن ينن يمر ًمٗمننظ اًمِمنن]و[

 .آؾمؿ ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف

ي وذاء: إذا سم٤مقمننف وإذا [.وىمد يٛمنند وي٘مّمنننر، وذى اًمِمنننليذم م: ]اًمنمنن (1) ء يِمنننريف َذْ

 (.38/363، شم٤مج اًمٕمروس )(1/312اؿمؽماه، وهق ُمـ إوداد. يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 ذم ث: ]سمف اًمٕمرض[.  (2)

، اعمجٛمننقع (3/532، اًمروونن٦م )(9/11، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/326يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )  (3)

، هن٤مينن٦م (٦4/434م اعمحتنن٤مج )، حتٗمنن(3/25)ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج ، (2/93، أؾمننٜمك اعمٓمٚمنن٥م )(12/54)

 (.116-4/115اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمقوع إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (4)

 ذم ث: ]وضمد[. (5)

 ذم ث: ]ىمري٥م ُمـ احلٙمؿ[. (6)

: أي: هلن٤م وُم٤ٌمطم٦م أي: أن اعمٜم٤مومع قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُم٤مل: ٕنَّ ُمـ ذوط اعمٜمٗمٕم٦م أن شمٙمقن ُمت٘مقُم٦م (7)

 (.3/415)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (٦5/177م )هل٤م ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م. يٜمٔمر: اًمروو

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (8)

 زوضمتنف ظمن٤مًمع أو، قمٌند قمنغم ٧محَ ٙمَ ٟمَ  أو ،سمٕمٌد داراً  أضمر وإذا(: »9/17ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )  (9)

 قمنكمَّ  ىمن٤مم سمٚمٗمنظ و نقز، راءناًمِمن سمٚمٗمنظ ُمراسمحن٦م اًمٕمٌند سمٞمع  ز مل :قمٚمٞمف اًمدم قمـ ص٤مًمح أو ،قمٚمٞمف زوضمتف

 ...ش.اًمدي٦م اًمدم قمـ ٚمحاًمّمُّ  ورم ،اعمثؾ ُمٝمر واخلٚمع اًمٜمٙم٤مح وذم ،اًمدار ُمثؾ أضمرة ةآضم٤مر ذم وسم يمر

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/72، اعمجٛمننقع )(3/538، اًمروونن٦م )(9/17يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

(2/95.) 

 /أ21

ومما خيممرب  ممْ وممَ    

األلفممماظ   ا أجَّممما  

ومكممْ ٔأ ا  البٗمم   

 .وااحبٛ



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :لرَّابعةا

ننْ٘مص  صمننؿ أراد أن يٌٞمننع ُمراسمحنن٦م سمٚمٗمننظ اًم٘مٞمنن٤مم، أوسمٚمٗمننظ  ،سم٤مًمِمننٗمٕم٦م إذا أظمنن  اًمِمع

ن٤م سمٚمٗمنظ اًمِمن ننرأس اعم٤مل،  نقز، وم٠مُمَّ وإن يمن٤من ذم  ،ف ٓ يٓمٚمنؼ قمٚمٞمنف آؾمنؿراء، ومنال: ٕٟمَّ

 .اءاحل٘مٞم٘م٦م إظم  سم٤مًمِمٗمٕم٦م ذ

  :خلاوصةا

سمٚمٗمنظ  راسمحن٦م[اُمرأة شمزوضم٧م قمغم صداق ُمٕملم، صمؿ أرادت أن شمٌٞمع صداىمٝم٤م ]ُم

أن شمٌٞمنع سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم،  وإن ]أرادت[ ،وسمٚمٗمنظ رأس اعمن٤مل ٓ  نقز ،، ٓ  نقزاءاًمنمن

 :فوجهان

٘مّمند هبن٤م اعمٖم٤مسمٜمنن٦ميًمنٞمس ُمنـ اًمٕم٘مننقد اًمتنل  : ٓ  نقز: ٕن اًمٜمٙمن٤محأحددمها 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦مُمـ اعمقوع إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

ْ٘مص: هق اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمِمنلء واًمٜمّمٞم٥م، ي (2) ٘م٤مل: اًمًٝمؿ واًمٜمّمٞم٥م واًمِمننرك، اًمِمن٘مٞمص: اًمِمع

 يص ُمـ إرض.ٞماًمِم٘مٞمص: اًمنميؽ، ي٘م٤مل: هق ؿم٘مٞمص: أي: ذيٙمل ذم ؿم٘م

 (.1/622، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )(1/319، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(18/15يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

، اعمجٛمننقع (2/94، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/538، اًمروونن٦م )(9/17يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز ) (3)

 .(٦3/25م )، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم(12/27)

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اعمقوع إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

 ذم ث: ]أراد[. (6)

 ٤ميٚمن٧م  اواًمنقطء، واًمْمنؿ، واجلٛمنع،  وُمٜمنف: شمٜم٤ميمحن٧م إؿمنج٤مر، إذ ،اًمٜمٙمن٤مح ًمٖمن٦م: اًمٕم٘مند (7)

 اًمنقطء، وىمٞمنؾ: طم٘مٞم٘من٦م ذم واٟمْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، واًمٜمٙم٤مح: اًمزواج، وهنق طم٘مٞم٘من٦م ذم اًمٕم٘مند جمن٤مز ذم

 .(7/195شم٤مج اًمٕمروس )(،2/624يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )اًمقطء جم٤مز ذم اًمٕم٘مد. 

 وذقم٤ًم: قم٘مد يتْمٛمـ إسم٤مطم٦م وطء سمٚمٗمظ إٟمٙم٤مح أو شمزوي٩م، ومٝمق ُمٚمؽ اٟمتٗم٤مع ٓ ُمٚمؽ ُمٜمٗمٕم٦م. 

 (.3/227، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )(4/329)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (1/52ٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )يٜمٔمر: أ

اعمٖم٤مسمٜم٦م: ُمـ اًمَٖمٌْـ، ي٘م٤مل: همٌٜمف ذم اًمٌٞمع همٌٜم٤ًم: أي: همٚمٌف وظمدقمف، وهمٌـ ومن٤مطمش إذا ضمن٤موزت  (8)

، شمن٤مج (8/142، هتن ي٥م اًمٚمٖمن٦م )(2/463ضم٤موزت اًمزي٤مدة ذم اًمًنٚمٕم٦م اعمٕمتن٤مد. يٜمٔمنر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )

 (.1/1219، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )(35/469اًمٕمروس )

ومما خيممرب  ممْ وممَ    

األلفممممممماظ   ا أ ا  

 ٗممممممممممم  شمممممممممممق  

الشمممممممممممممممممممممممممممممممف ٛ 

  املااحبٛ.

حكمممممممممممممي  ٗممممممممممممم    

 .الص ا  وااحبٛ
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 .وهل ا ؾمامه اهلل شمٕم٤ممم ٟمحٚم٦م ،ومٞمف ؿمٌف اًمٕمٓمٞم٦م اًمٕمقض[وواًمٗم٤مئدة، ] 

طمٙمننؿ إقمننقاض طمتننك يننرد  قز: ٕنَّ قمٜمنندٟم٤م ]اًمّمننداق طمٙمٛمننف[:  ننوالثدداين

، يًتح٘مف اًمِمٗمٞمع سم٤مًمِمٗمٕم٦م، ومٕمنغم هن ا وًمق يم٤من اًمّمداق ؿم٘مّم٤مً  ،سم٤مًمٕمٞم٥م اًمٞمًػم واًمٙمثػم

 .٘مقل: ىم٤مم قمكمَّ سمٙم ا، وشم يمر ُمٝمر ُمثٚمٝم٤مشم

زٟمن٤م ين يمر ]وهٙم ا قمقض اخلٚمع ، إذا أراد اًمرضمنؾ أن يٌٞمٕمنف ُمراسمحن٦م، ومن٢مذا ضَمقَّ

 .ٝم٤م[ُمٝمر ُمثٚم

 اًمٕمقض[.سمؾ : ]ثذم  (1)

ڻ ۀ ۀ   ق ذم اًم٘مر)ن ٟمحٚم٦م طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم: ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم اًمّمدا (2)

 .ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء[ 4ي٦م رىمؿ: ]ضمزء ُمـ أ ﴾ۀ ہ 

 ذم ث: ]ًمٚمّمداق[. (3)

وم٠مؿمنٌف اعمٌٞمنع ذم يند اًمٌن٤مئع إذا شمٚمنػ أو  ،واعمراد أن اًمّمداق قمٜمد اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ممٚمنقك سمٕم٘مند ُمٕم٤موون٦م

ؽ اًمزوضمن٦م هلن٤م اخلٞمن٤مر سمنلم ومًن  شمٕمٞم٥م ومٞمْمٛمٜمف اًم٤ٌمئع وًمٚمٛمِمؽمي اخلٞمن٤مر سمنلم اًمٗمًن  واإلسم٘من٤مء: ومٙمن ًم

 (.462-4/461اًمّمداق واإلسم٘م٤مء. يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

ُمٝمر اعمثؾ: هق اعمٝمر اًم ي ي٘مدر ًمٚمٛمرأة اًمتنل شمزوضمن٧م دون أن يٗمنرض هلن٤م ُمٝمنر قمٜمند اًمٕم٘مند،  (4)

 ويراقمك ذم شم٘مديره مم٤مصمٚمتف عمٝمر ُمـ شمزوضم٧م ُمـ ُمثٞمالهت٤م ُمـ ىمقم أسمٞمٝم٤م يم٠مظمتٝم٤م وقمٛمتٝم٤م.

 (.٤4/477مج )يٜمٔمر:  ُمٖمٜمل اعمحت

وًمف أن ي٘مقل ذم قمٌد هق أضمرة أو قمقض ظمٚمع أو ٟمٙمن٤مح (: »...3/28ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج) (5)

ٟمٙم٤مح أو ص٤مًمح سمف قمـ دم: ىم٤مم قمكمَّ سمٙمن ا، وين يمر أضمنرة اعمثنؾ ذم اإلضمن٤مرة، وُمٝمنره ذم اخلٚمنع واًمٜمٙمن٤مح، 

 ش.: ٕٟمف يم بشرأس اعم٤مل يم ا»، وٓ شاؿمؽمي٧م»واًمدي٦م ذم اًمّمٚمح، وٓ ي٘مقل: 

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/72، اعمجٛمننقع )(3/538، اًمروونن٦م )(9/17تح اًمٕمزيننز )يٜمٔمننر: ومنن

 (.3/181(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )2/276، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )(2/95)

اخلُْٚمع ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ ظَمَٚمع اًمٌمء ظَمْٚمٕم٤ًم: ٟمزقمنف، وظمٚمنع اًمرضمنؾ اُمرأشمنف: ـمٚم٘مٝمن٤م سمٗمدين٦م ُمنـ  (6)

ي٦م، وهق ُمًتٕم٤مر ُمـ ظمٚمع اًمٚمٌن٤مس: ٕنَّ يمنؾ واطمند ُم٤مهل٤م، وظم٤مًمٕم٧م اعمرأة زوضمٝم٤م: ـمٚم٧ٌم أن يٓمٚم٘مٝم٤م سمٗمد

 ُمـ اًمزوضملم ًم٤ٌمس ًممظمر، وم٢مذا ومٕمال ذًمؽ: ومٙم٠من يمؾ واطمد ٟمزع ًم٤ٌمؾمف قمٜمف.

 .(22/519شم٤مج اًمٕمروس )(،1/178اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )يٜمٔمر: 

 أو ظمٚمع. ،و سملم اًمزوضملم سمٕمقض سمٚمٗمظ ـمالق ٦مىمواخلٚمع ذقم٤ًم: ومر

 (.4/526)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (٥3/241م )أؾمٜمك اعمٓم٤مًم، (1/57أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )يٜمٔمر: 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (7)

حكممي  ٗمم   ممٕ    

اشبمممممممم  ٔال ٖمممممممٛ 

ٔ ٖممممممممَ الكتا ممممممممٛ 

 .وااحبٛ
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زٟمن٤م،  ويم ًمؽ إذا ص٤مًمح ُمـ اًم٘مّم٤مص قمغم ُم٤مل، وأراد سمٞمٕمف ُمراسمحن٦م، ومن٢مذا ضَمقَّ

قمٌده قمغم صمقب ُمقصقف، وم٘مٌْمف وأراد  شم٥موقمغم ه ا إذا يم٤من ىمد يم٤م ، ٞمز سم٘مدر اًمدي٦م

 .ظمٞم٤مٟم٦مسمٞمٕمف ُمراسمح٦م، وم٢مذا ضمقزٟم٤م  ٞمز سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٌد، وٓ شمٙمقن 

 :لصَّادشةا

، صمؿ أراد أن يٌٞمع ٟمّمٗم٦م ُمراسمح٦م، إن ذيمر ًمٗمظ اًم٘مٞمن٤مم، أو واطمداً  إذا اؿمؽمى قمرو٤مً 

أراد أن يٌٞمنع سمٚمٗمنظ  ]وإن[ ،رأس اعمن٤مل، وأظمنؼم سمٜمّمنػ اًمنثٛمـ، ضمن٤مز ًمٗمنظ[]ذيمر 

: اؿمننؽمي٧م اًمٕمننرض مجٚمنن٦م سمٙمنن ا، وسمٕمتننؽ اًمٜمّمننػ سمٜمّمننػ ُمنن٤م /، ومٞم٘مننقلراء[ن]اًمِمنن

 اؿمؽمي٧م سمف، ورسمح يم ا.

 ﴾ چ چ چ چ  اًم٘مّمنن٤مص ًمٖمنن٦م: اًم٘مٓمننع، وشمتٌننع إصمننر، وذم اًم٘مننر)ن اًمٙمننريؿ:   (1)

 ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ[. 64]ضمزء ُمـ أي٦م رىمؿ 

ويمال اعمٕمٜمٞملم يالئؿ اًم٘مّم٤مص: ٕٟمف ي٘مٓمع ُم٤م سمنلم اًم٘م٤مشمنؾ وأوًمٞمن٤مء اعم٘متنقل ُمنـ ظمنالف وؿمن٘م٤مق، 

 يتٌع اجل٤مين طمتك ي٘متٚمف وي٘متص ُمٜمف.و

 .(18/98(، شم٤مج اًمٕمروس )7/76(، ًم٤ًمن اًمٕمرب )2/525يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: أن يٗمٕمؾ سم٤مًمٗم٤مقمؾ ُمثؾ ُم٤م وَمٕمؾ.

 (.8/422، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(5/293)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (1/128أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )يٜمٔمر: 

ي٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ ودي اًم٘م٤مشمؾ اًم٘متٞمنؾ يَ  (2) ودين٦م: أقمٓمنك وًمٞمنف ديتنف، وهنق اعمن٤مل  ،ِدينِف ودين٤ماًمدع

 اًم ي هق سمدل اًمٜمٗمس، ومجٕمٝم٤م دي٤مت.

 .(42/178(، شم٤مج اًمٕمروس )2/654يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: اعم٤مل اًمقاضم٥م سم٤مجلٜم٤مي٦م قمغم احلر ذم ٟمٗمس أو ومٞمام دوهن٤م.

 (.8/451(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )7/315، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(5/368)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج يٜمٔمر: 

قمقض اخلٚمع ًمق أراد أْن يٌٞمٕمف ُمراسمح٦م ي يمر ُمٝمر اعمثؾ إن يم٤من اًمٌٞمنع سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم، وٓ  نقز  (3)

 سمٚمٗمظ رأس اعم٤مل أو اًمنماء: ٕٟمَّف يم ب، وذم اًمّمٚمح قمـ اًم٘مّم٤مص ي يمر اًمدي٦م.

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/72، اعمجٛمننقع )(3/538(، اًمروونن٦م )9/17يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

 (.3/181، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/276 وقمٛمػمة )، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق (2/95)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اعمقوع إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ذم م: ]وم٢من[. (6)

 ذم م: ]اًمنمي[. (7)

حكمممي  ٗممم    مممض 

وممممممممممممما اشممممممممممممم آ 

وااحبممٛ   ا كمماُ 

 . ّا اضا ٔاح

 /ب21
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ٟمّمنػ اًمنثٛمـ، ٓ  نقز، وشمٙمنقن اًمٜمّمػ سمٙم ا، وذيمنر  [وإن ىم٤مل: ]اؿمؽمي٧م

ذم  [لء سمٛمٌٚمنغ ُمنـ اًمنثٛمـ، وٓ يرهمن٥منمجٚم٦م اًمِم اءذم ذ]يرهم٥م  ظمٞم٤مٟم٦م: ٕٟمف ]ٓ[

 .ذًمؽ اعمٌٚمغ ٟمّمٗمف ]سمٜمّمػ[

، صمنؿ أراد أن يٌٞمنع إطمنداحم٤م ُمراسمحن٦م، سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم، أو وأُم٤م إذا اؿمنؽمى قمٞمٜمنلم

 ط،  قز.ٞماًمت٘مً دُم٤م خيّمف ُمـ اًمثٛمـ قمٜم سمٚمٗمظ رأس اعم٤مل، ]وذيمر[

، وين يمر طمّمنتف اءوإن أراد أن يٌٞمع سمٚمٗمظ اًمِمنراء، ومال  قز أن يٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمِمننر

ل ذم  ]وطمّمننتف[ اءرنُمننـ اًمننثٛمـ: ٕنَّ اعمٗمٝمننقم ُمننـ اؾمننؿ اًمِمنن قمٜمنند اإلـمننالق ُمنن٤م ؾُمننٛمع

ك، وًمٙمنـ ي٘منقل: اؿمنؽمي٧م هن ا ُمنع   [ضرَ اًمَٕمن]وهنق ُمن٤م أوْمنَرَد هن ا  ،ُم٘م٤مسمٚمتف سمٛمًنٛمَّ

 .ُمـ اًمثٛمـ ]يم ا[ ]وطمّمتف[ سمٙم ا ]همػمه[

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ُمـ ث. ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط (3)

 ذم ث: ]ٟمّمػ[. (4)

، اًمٌٞم٤من (5/326، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/57، اعمٝم ب )(5/283يٜمٔمر: احل٤موي  اًمٙمٌػم )  (5)

(، أؾمننٜمك 12/549، اعمجٛمننقع )(9/11(، ومننتح اًمٕمزيننز )3/533، اًمروونن٦م )(5/333اًمٌٞمنن٤من )

 (.429-4/428، حتٗم٦ماعمحت٤مج )(2/94اعمٓم٤مًم٥م )

ًمٕمروض، ي٘م٤مل: سمٕمتنف قمٞمٜمن٤ًم سمٕمنلم: أي: طمن٤مضًا اعمراد سم٤مًمَٕملْم هٜم٤م: احل٤مض ُمـ اًمًٚمع أو ا (6)

 (.35/444، شم٤مج اًمٕمروس )( 2/442سمح٤مض، واعمٕملم اًمٜم٘مد. يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ذم م: ]وي يمر[.  (7)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث (8)

 ذم م : ]اًمٕمقض[.  (9)

 ذم ث: ]قمٌده[.  (12)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.  (11)

 سمٙم ا[.ذم ث: ]  (12)

حكمممي  ٗممم    مممض 

وممممممممممممما اشممممممممممممم آ 

وااحبممٛ   ا كمماُ 

 . ٍٗني
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ن  [إضمننزاء]لء ممنن٤م يت٘مًنط اًمنثٛمـ قمٚمٞمنف سم٤مقمتٌن٤مر نوٓ ومنرق سمنلم أن يٙمنقن اًمِمَّ

 .يم٤معمٙمٞمالت واعمقزوٟم٤مت، أو يٙمقن اًمت٘مًٞمط سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مٞمٛم٦م

ًمنف أن يٌٞمنع  [ زاءسم٤مقمتٌن٤مر إضمن]٤م يقزع اًمثٛمـ قمٚمٞمف مم: إن يم٤من أبو ح يػةوىم٤مل 

ُم٤متوأُم٤م  ،اًمٌٕمض ُمراسمح٦م : ٕنَّ اإلظمٌن٤مر قمنـ طم٘مٞم٘من٦م اًمنثٛمـ ُمٕمتنؼم ذم ومنال ذم اعم٘مقَّ

ـع وختٛملم وًمنٞمس سمّمنحٞمح:  ُم٤مت شمٕمرف طمّم٦م أطمدحم٤م ]سمٜمقع فَم سم٤مب اعمراسمح٦م، وذم اعم٘مقع

سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مٞمٛم٦م، ضُمِٕمَؾ صمٛمٜم٤م ًمف ذم اًمِمنرع سمدًمٞمؾ أٟمَّف ًمق اؿمنؽمى [ٕن ُم٤م خيّمف ُمـ اًمثٛمـ

اؿمننؽمى  ]وإن[ ،سمحّمننتف ُمننـ اًمننثٛمـ اًمِمننٗمٞمع ي٠مظمنن  اًمِمنن٘مص وؾمننٞمٗم٤مً  اؿمنؽمى ؿم٘مّمنن٤مً 

 ذم ث: ]أظمر[. (1)

وًمق اؿمؽمى قمٌديـ أو صمقسملم، وأراد سمٞمع أطمدحم٤م ُمراسمحن٦م، (: »... 3/533ىم٤مل ذم اًمروو٦م )  (2)

ُمراسمح٦م، ومٓمري٘مف أن يٕمرف ىمٞمٛم٦م يمؾ واطمد ُمنٜمٝمام ينقم اًمِمننراء، وينقزع اًمنثٛمـ قمنغم اًم٘مٞمٛمتنلم، صمنؿ يٌٞمٕمنف 

 ش.سمحّمتف ُمـ اًمثٛمـ

، اًمٌٞمننن٤من (5/326يننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )، هن٤م(2/57، اعمٝمننن ب )(5/282يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

 (.429-4/428، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(2/94، اًمروو٦م )(9/11، ومتح اًمٕمزيز )(5/333)

 ذم ث: ]سم٤مٕضمزاء[. (3)

ننناعمنن٤مل اعمت٘مننقم: يمننؾ ُمنن٤م   (4) ات رع آٟمتٗمنن٤مع سمننف يمنن٠مٟمقاع اًمٕم٘منن٤مريمنن٤من حمننرزًا سم٤مًمٗمٕمننؾ، وأسمنن٤مح اًمِمَّ

ُم٤م ٓ شمتامصمؾ أضمزاةه، أو ٓ يٙمقن ًمنف ُمثنؾ ذم واعمٜم٘مقٓت واعمٓمٕمقُم٤مت وٟمحقه٤م، وهق ود اعمتامصمؾ، وهق 

 (.4/2879يٜمٔمر: اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف )إؾمقاق. 

 يٌٞمنع أن ومٚمنف، ٟمّمنٗمف وم٠ميمنؾ، ـمٕم٤مُمن٤م اؿمنؽمى وإذا(: » 13/81ىم٤مل اًمنظمز ذم اعمًٌقط )  (5)

 ممن٤م ٕٟمنف :واطمدا صٜمٗم٤مً  يم٤من إذا ُمقزون أو ُمٙمٞمؾ يمؾ ويم ًمؽ، اًمثٛمـ ٟمّمػ قمغم ُمراسمح٦م اًم٤ٌمىمل اًمٜمّمػ

 خمتٚمٗمن٤مً  يم٤من وإن ،يٌٜمك ذًمؽ قمغم اعمراسمح٦م وسمٞمع ،ُمٕمٚمقُم٤مً  يٙمقن اًمثٛمـ ُمـ ُمٜمف ضمزء يمؾ سمحّم٦م يتٗم٤موت ٓ

 ُمٕمرومتٝمن٤م وـمرينؼ، اًم٘مٞمٛمن٦م سم٤مقمتٌن٤مر اعمختٚمٗمن٦م إضمٜم٤مس قمغم ٛمـاًمثَّ  اٟم٘م٤ًمم ٕنَّ  :ُمراسمح٦م ُمٜمف اًم٤ٌمىمل يٌٞمع ٓ

 ش. قمٚمٞمف سمح٦مُمرا ًمٞمٌٞمٕمف ي٘مٞمٜم٤م ُمٕمٚمقم اًمثٛمـ ُمـ ضمٜمس يمؾ طمّم٦م يٙمـ ومٚمؿ، واًمٔمـ زاحلر

، اًمٌحننر (7/12، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )(7/175، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(13/81يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

 (.6/119اًمرائؼ )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (6)

 ذم ث: ]وإذا[. (7)
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ومدل أن ذًمؽ ضمٕمنؾ  ،ُمـ اًمثٛمـ رد أطمدحم٤م سم٤مًمٕمٞم٥م، يرد ]سمحّمتف[ قمٌديـ ]وم٠مراد[

 .صمٛمٜم٤م ًمف ذم احلٙمؿ

 ذم م: ]وأراد[. (1)

 ذم م ]طمّمتف[.  (2)

 ٟمقضمز ه ه اعم٠ًمًم٦م وأىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م يمام يكم:  (3)

ًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمَّف  قز سمٞمع سمٕمض ُم٤م اؿمؽماه ُمراسمحن٦م إن يمن٤من ممن٤م يٜم٘مًنؿ اًمنثٛمـ ومٞمنف قمنغم : اشمٗمؼ اأوالا 

أضمٞمنز سمٜمّمنػ  ،ومن٢من أراد سمٞمنع ٟمّمنٗمف ،إضمزاء يم٤مًمٕملم اًمقاطمدة، أو مم٤م شمًتقي أضمزاةه، يم وات إُمث٤مل

 اًمثٛمـ، وإن يم٤من صمٚمثف أو رسمٕمف، ومٙم ًمؽ.

ٛمـ ومٞمنف قمنغم إضمنزاء: أي: ُمنـ ذوات إُمثن٤مل: : واشمٗم٘مقا أيْم٤ًم قمغم أٟمَّف إذا يم٤من مم٤م يٜم٘مًؿ اًمثثانياا 

 يم٤مًمؼم، واًمِمٕمػم سم٠من اؿمؽمى ؿمٞمئلم، ومٞمجقز سمٞمع أطمدحم٤م سم٘مًٓمف ُمـ اًمثٛمـ.

: واظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا يم٤من أطمد اًمِمٞمئلم اًمٚم يـ اؿمنؽماحم٤م صنٗم٘م٦م واطمندة ُمنـ اعم٘مقُمن٤مت اًمتنل ٓ ثالثاا 

 قمغم ىمقًملم:يٜم٘مًؿ اًمثٛمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٕضمزاء، يم٤مًمثٞم٤مب، واًمٕمٌٞمد، واحلٞمقان، وذًمؽ 

إول:  قز سمٞمع اعمراسمح٦م ومٞمام يٜم٘مًؿ اًمثٛمـ ومٞمف قمغم ىمٞمٛمتنف، وذًمنؽ سمحّمنتف ُمنـ اًمنثٛمـ وإمم هن ا 

 ذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل.

دًمٞمٚمٜم٤م: أن اًمثٛمـ يٜم٘مًؿ قمغم ىمدر اًم٘مٞمٛمتلم: أٓ شمرى أٟمف ًمق اؿمنؽمى (: »...5/333ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

٘مص سمحّمتف ُمـ اًم  ثٛمـ، ومٙم ًمؽ ه٤مهٜم٤م ُمثٚمف. ؾمٞمٗم٤ًم وؿم٘مّم٤ًم، وم٢منَّ اًمِمٗمٞمع ي٠مظم  اًمِمع

اًمث٤مين: ٓ  قز سمٞمع اعمراسمح٦م ومٞمام يٜم٘مًنؿ اًمنثٛمـ ومٞمنف قمنغم اًم٘مٞمٛمن٦م: أي: ٓ شمّمنح اعمراسمحن٦م ذم ذوات 

 ش.اًم٘مٞمؿ، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وأمحد، واًمثقري، وإؾمح٤مق

ًمٜم٤م أن ىمًٛم٦م اًمثٛمـ قمغم اعمٌٞمع ـمريَ٘منُف اًمٔمنـ واًمتخٛمنلم، واطمنتامل (: »... 6/272ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل )

ٓم٠م ومٞمف يمثػم وسمٞمع اعمراسمح٦م أُم٤مٟم٦م، ومٚمؿ  ز ه ا ومٞمف، ومّم٤مر ه ا يمن٤مخلرص احل٤مصنؾ سمن٤مًمٔمـ، ٓ  نقز أن اخل

 ش.ي٤ٌمع سمف ُم٤م  ٥م اًمتامصمؾ ومٞمف...

، اًمٕمٜم٤مينن٦م ذح اهلداينن٦م (176، 175، سمنندائع اًمّمنٜم٤مئع )(13/81يٜمٔمنر: اعمًٌننقط ًمٚمنظمًننل )

-6/442ًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )، ا(3/167(، طم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )6/119(، اًمٌحننر اًمرائننؼ )6/497)

، هن٤ميننن٦ماعمٓمٚم٥م (5/333اًمٌٞمننن٤من ) (،2/57اعمٝمننن ب ) ،(283-5/282، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(441

، (6/272(، اعمٖمٜمننل )12/54(، اعمجٛمننقع )3/533، اًمروونن٦م )(9/11، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/326)

 .(233-3/232يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )
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 :لصَّابعةا

ذم صمننقسملم سمّمننٗم٦م واطمنندة، وىمٌْمننٝمام، ومٚمننف أن يٌٞمننع أطمنندحم٤م ُمراسمحنن٦م،  إذا أؾمننٚمؿ

ُمنـ ]ي٘مقل: اؿمنؽمي٧م هن ا اًمثنقب ُمنع )ظمنر سمٜمّمػ اًمثٛمـ، إٓ أٟمف إذا ذيمر ًمٗمظ اًمنماء، 

 .وطمّمتف يم ا [صٗمتف يم ا

نف ىمند ي٘منع سمٞمنٜمٝمام شمٗمن٤موت قمٜمند  [ٓ يٌٞمع]وقمٜمد أ  طمٜمٞمٗم٦م  أطمدحم٤م ُمراسمحن٦م: ٕٟمَّ

 .اًمتًٚمٞمؿ

قمننغم اًمًننقاء ٓؾمننتقائٝمام ذم اًمّمننٗم٦م،  ودًمٞمٚمٜمنن٤م: أنَّ اًمننثٛمـ وىمننع ذم ]ُم٘منن٤مسمٚمتٝمام[

 .يم٤مًمّم٤مقملم ُمـ احلٜمٓم٦م اومّم٤مر

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اعمقوع إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

اًمًٚمؿ: وهق سمٞمع رء ُمقصقف ذم اًم ُم٦م، وؾمنٞم٠من شمٕمريٗمنف شمٗمّمنٞماًل ذم اًمٌن٤مب اًمًن٤مدس  (2)

 (. 396قمنم ُمـ ه ا اًمٌح٨م، ص )

 (.3/61يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 ذم ث: ]سمّمٗمتف سمٙم ا[. (3)

إذا أؾمننٚمؿ ذم صمننقسملم سمّمننٗم٦م واطمنندة، وم٘مٌْمننٝمام، وأراد سمٞمننع (: »5/377ىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من)  (4)

٤ٌَّمغ: وم٢مٟمعف خيؼم سمحّمتف ُمـ اًمثٛمـ، وهق اًمٜمّمػ: وسمف ىم٤مل أسمق يقؾمػ، أطمدحم٤م ُمراسمح٦م، ىم٤مل اسمـ ا ًمّم

 ش.وحمٛمد. وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ يٌٞمٕمف ُمراسمح٦م

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (5)

 وٟمنقع، واطمد ضمٜمس ُمـ ُمتٗم٘ملم صمقسملم ذم ؿَ ٚمَ ؾْم أَ  وًمق(:»7/175ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (6)

 ومحنؾَّ  اعمن٤مل رأس ُمنـ ُمنٜمٝمام واطمند يمنؾ طمّمن٦م يٌنلم ملو...، دواطمن وـمنقل ،واطمندة وصٗم٦م، واطمد

 وقمٜمد طمٜمٞمٗم٦م، أ  قمٜمد  ز مل  ُمراسمح٦م أطمدحم٤م سم٤مع وم٢منْ  ظمالف، سمال ُمراسمح٦م مجٞمٕم٤م يٌٞمٕمٝمام أن ًمف إضمؾ

 .ش... قز وحمٛمد يقؾمػ أ 

 (. 7/175(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )13/18يٜمٔمر: اعمًٌقط ًمٚمنظمز )

 ذم ث: ]ُم٘م٤مسمٚمتف[. (7)

وـمقل  ،قمغم أٟمَّف ًمق أؾمٚمؿ ذم صمقسملم ُمتٗم٘ملم ُمـ ضمٜمس واطمد، وصٗم٦م واطمدة اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء (8)

 ٦ميٌنلم طمّمن  ُمراسمح٦م دون أنْ اميٌٞمٕمٝم ومٚمف أنْ  :  ُمراسمح٦م ُمٕم٤مً امرة دراهؿ، وأراد سمٞمٕمٝمنوـمقل واطمد سمٕمِم

 ُمـ رأس اعم٤مل. ُمٜمٝمام ديمؾ واطم

= 

حكممممممي  ٗمممممم  ومممممما  

أسممممممممممممممي  ٗمممممممممممممْ  

 وااحبٛ.
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 وضع الثاني:الم
 والربح: يف بيان حكي الثىن, ووا يضيف إليى ون املؤن

 :/وفيه ست مسائل

 حداها:ا

سمن٠من ىمن٤مل: اؿمنؽمي٧م سمامئن٦م  ،إذا أظمؼم قمنـ ىَمنْدر اًمنثٛمـ وىمندر اًمنرسمح اعمْمن٤مف إًمٞمنف

 ، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح سمال ظمالف.وسمٕمتؽ ُمراسمح٦م سمامئف وقمنمة قمغم يمؾ قمِمنرة درهؿ

 سمن٠من ،قمِمننرة اعمِمننروط ]قمنغم يمنؾ[اًمثٛمـ وىمندر اًمنرسمحإذا أظمؼم قمـ ىمدر  ]ويم ا[

                                                          

=
 وإن أراد سمٞمع أطمدحم٤م ُمراسمح٦م، وم٘مد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم:

إذا أراد سمٞمع أطمدحم٤م ُمراسمح٦م،  قز وخينؼم سمحّمنتف ُمنـ اًمنثٛمـ وهنق اًمٜمّمنػ، وإمم اًم٘مقل إول: 

 ذًمؽ ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وأ  يقؾمػ، وحمٛمد.

 اًم٘مقل اًمث٤مين: ٓ  قز سمٞمع أطمدحم٤م ُمراسمح٦م، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

، اعمٖمٜمننل (٤5/337من )، اًمٌٞمنن(6/441، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(7/175يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

(6/271.) 

ندة اًمتنل يتحٛمٚمٝمن٤م اإلٟمًن٤من  (1) اعم١من: ُمـ اعم١َُموٟم٦م: اًم٘مقت وُم٤م يدظمر ُمٜمف، أو هنل: اًمتٕمن٥م واًمِمع

 ُمـ صم٘مؾ اًمٜمٗم٘م٦م اًمتل يٜمٗم٘مٝم٤م قمغم ُمـ يٕمقل، ي٘م٤مل: محؾ ُُم١ْمٟمتف: ىم٤مم سمٙمٗم٤ميتف.

، (36/143، شم٤مج اًمٕمنروس )(6/4123، ًم٤ًمن اًمٕمرب )(1/111يٜمٔمر: حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )

 (.2/892اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

رهؿ: ىمٓمٕم٦م ُمـ ومْم٦م يم٤مٟم٧م شميب ًمٚمتٕم٤مُمؾ هب٤م، وهنق ضمنزء ُمنـ اصمٜمنك قمِمننر ضمنزءًا ُمنـ  (2) اًمدع

 .همراُم٤مً  2، 979طم٦ٌم =  48دواٟمؼ =  6واًمدرهؿ =، إوىمٞم٦م

، هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت (1/125(، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف )1/193يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 .(1/228، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )(1/282، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(2/1372اًمٕمرب ) ، ًم٤ًمن(3/125)

 ذم ث: ]ويم ًمؽ[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (4)

 /أ22
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 .، أوطم٦ٌمأو ىمػماط  ،ىم٤مل: اؿمؽمي٧م سمٙم ا، وسمٕمتؽ ُمراسمح٦م قمغم يمؾ قمِمنرة ديٜم٤مر 

، وم٤مًمٕم٘مند اًمرسمح اعمنموط ُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٚمٛمِمؽمي، أوهلام مجٞمٕم٤مً  [مجٚم٦م]وُمٌٚمغ 

 يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم إزاًمتٝمن٤م ُمٜمٗمنرداً  ٕنَّ شمٚمؽ اجلٝم٤مًم٦م شمرشمٗمع سم٤معمح٤مؾم٦ٌم، وَيْ٘مِدرُ  :صحٞمح

سمٙمنػع ُمنـ دراهنؿ  سمف، وٓ يتّمقر أن ي٘مع ومٞمف سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مزقم٦م، ومّم٤مر يمنام ًمنق اؿمنؽمى ؿمنٞمئ٤مً 

 .جمٝمقًم٦م اًم٘مدر، يّمح اًمٕم٘مد: ٕن شمٚمؽ اجلٝم٤مًم٦م شمرشمٗمع سم٤مًمقزن

سم٘مندر ه ورسمنح يمن ا، ومل خينؼم[سمنام اؿمنؽمي٧م سمنفوم٠مُم٤م إذا ىمن٤مل: سمٕمتنؽ ُمراسمحن٦م، ]

   ث ثة أوجه:عم٠ًمًم٦م اًمثٛمـ، ومٗمل ا

ٕن أطمنند اًمٕمقوننلم طم٤مًمنن٦م اًمٕم٘منند همننػم ُمٕمٚمننقم، ٓ  :: اًمٕم٘منند ٓ يّمننحأحددداا

 سم٤مًمتًٛمٞم٦م، وٓ سم٤مإلؿم٤مرة، ومّم٤مر يمام ًمق ىم٤مل: سمٕمتؽ اًمثقب اًم ي اؿمؽمي٧م سمٙم ا.

: يّمح اًمٕم٘مد: ٕنَّ اًمثَّٛمـ ومٞمف ُُمرشم٥َّم قمغم اًمنثٛمـ ذم اًمٕم٘مند إول، ومنٞمٛمٙمـ والثاين

ؼْمة، يمنؾ صن٤مع سمندرهؿ، يّمنح ُمٕمرومتف سم٤مًمرضمقع إًمٞمف، وص٤مر  يمام ًمق ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ه اًمّمُّ

يٜم٤مر: ٟم٘مد ذه٥م ضب ذم اًمدوًم٦م اإلؾمنالُمٞم٦م، وهنق اعمث٘م٤مل، (1)  72ىمنػماط =  22واًمنديٜم٤مر =اًمدع

، ًمًن٤من اًمٕمنرب (1/113رير أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف )، حت(1/222يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ). همراُم٤مً  4، 25طم٦ٌم = 

 .(2/212، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )(1/298، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(2/1432)

اًم٘مػماط: ُمٕمٞم٤مر ذم اًمقزن وذم اًم٘مٞمن٤مس، اظمتٚمٗمن٧م ُم٘من٤مديره سمن٤مظمتالف اًمنٌالد واًمزُمن٤من، وهنق  (2)

ُمنـ أرسمٕمن٦م  ضمزء ُمنـ أضمنزاء اًمنديٜم٤مر، وهنق ٟمّمنػ قُمنْمنه ذم أيمثنر اًمنٌالد، وأهنؾ اًمِمن٤مم  ٕمٚمقٟمنف ضمنزءاً 

 قىم٧م احل٤مض أرسمٕم٦م ىمٛمح٤مت، وذم وزن اًم ه٥م ظم٤مص٦م صمالث ىمٛمح٤مت.ًموقمنميـ ضمزءًا، ويزن ذم ا

، (22/16، شمنن٤مج اًمٕمننروس )(5/3591، ًمًنن٤من اًمٕمننرب )(2/498يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.2/727اًمقؾمٞمط ) اعمٕمجؿ

٦ٌَّم: واطمدة احل٥م، وُمـ اًمٌمء، ضمزةه، وُمـ إوزان ىمندر ؿمنٕمػمشملم وؾمنٓمٞملم (3) ، واعمث٘من٤مل احل

٦ٌَّم ُمـ طم٥م اًمِمٕمػم اعمٛمتغمء.  وزٟمف صمِٜمْت٤َمِن وؾمٌٕمقن طَم

 (.1/151اًمقؾمٞمط ) ، اعمٕمجؿ(2/231(، شم٤مج اًمٕمروس )1/457يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

 ذم ث: ]مجٞمع[. (4)

، اًمٌٞمنن٤من (5/289، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/57، اعمٝمنن ب )(5/279يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم ) (5)

 (.2/92، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(5/332-333)

 ذم م : ]واؿمؽمي٧م سمام اؿمؽمي٧م سمف[. (6)



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
: ٕٟمنف يٛمٙمنـ ُمٕمرومتنف ]سمن٤مًمرضمقع إمم وإن يم٤من ُمٌٚمغ ُم٤م يٚمزُمنف ُمنـ اًمنثٛمـ جمٝمنقًٓ  ،اًمٕم٘مد

، يّمنح اًمٕم٘مند، وإن يمن٤من جمٝمنقل اًمٙمؾ، ويم ًمؽ إذا اؿمؽمى سمٙمػ ُمنـ اًمندراهؿ ضمزاومن٤مً 

 سم٤مًمرضمقع إمم اًمقزن.  اًم٘مدر وزٟم٤ًم، ٕن ُمٕمرومتف[

ٕم٘مد يٜمٕم٘مد ذم احل٤مل، وًمٙمـ إن أظمؼمه ذم جمٚمس اًمٕم٘مد قمـ اعمٌٚمغ، ٟمٗمن  : اًموالثالث

ىم٤م ىمٌؾ اًمٌٞم٤من، سمٓمؾ اًمٕم٘مد: ٕنَّ اعمجٚمس ضمٕمؾ ذم اًمِمنرع يمح٤مًم٦م اعم٘م٤موًم٦م،  ،اًمٕم٘مد وإن شمٗمرَّ

 .ومٙم٤من اًمٌٞم٤من ذم اعمجٚمس يم٤مًمٌٞم٤من طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد

 .أيب ح يػة وهق ُم ه٥م

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (1)

 سمنام اًمٕمٌندَ  هن ا سمٕمُتنؽ: اًم٤ٌمئع وم٘م٤مل سم٤معم٘مدار، ضم٤مهالً  اعمِمؽِمي يم٤من وإن»ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م:   (2)

 .اًمّمحٞمح قمغم وم٤مؾمدٌ  وم٤مًمٌٞمع ،سمف اؿمؽمي٧ُم 

 قمنـ يٗمؽمىمن٤م ومٚمنؿ اًمٕم٘منُد،  اهن ضمنرى ًمنق: ىمن٤مل أٟمنف اًمت٘مرين٥م صن٤مطم٥م قمنـ إئٛمن٦م سمٕمض وطمٙمك

 .وم٤مؾمدٌ  اًمٌٞمع أن وم٤معم ه٥م اًمثٛمـ، ُم٘مدارَ  اعمِمؽمَي  اًم٤ٌمئعُ  أقمٚمؿ طمتك اعمجٚمس،

: ًمٞمس وه ا. صحٞمح٤مً  يٜم٘مٚم٥م اًمٕم٘مد أن وضمفٌ  وومٞمف
ٍ
 مل ومن٢مذا اًمٌٞمنع، اٟمٕم٘من٤مدِ  ومنرعُ  اعمجٚمنَس  ومن٢منَّ  سمٌمء

 ...ًمف جمٚمس ومال اًمٌٞمُع، يٜمٕم٘مد

 ومنن٢منَّ  اعمنن٤مل: سمننرأس ضمن٤مهالً  اعمِمننؽمي يمنن٤من وإن إصنؾ ذم اًمٌٞمننعُ  يّمننح: ىمن٤مل ُمننـ أصننح٤مسمٜم٤م وُمنـ

 ش....وه ا وٕمٞمػ: وإصح احلٙمؿ سم٤مًمٗم٤ًمدممٙمٜم٦م سمف اإلطم٤مـم٦مَ 

 ًمٙمنؾع  درهنؿ ورسمنح اؿمنؽمي٧م سمنام أو ُم٤مزم، سمرأس سمٕمُتَؽ : ىم٤مل وم٢من(:»... 5/333وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

 .راءناًمِم يّمح مل.. سمف اؿمؽمى ُم٤م وٓ ومٞمف ُم٤مًمِف رأس يٕمٚمامن ٓ وحم٤م قمنمٍة،

 ىمننن٤مل وسمنننف صنننح،.. اعمجٚمنننس ذم ُم٤مًمنننف سمنننرأس أقمٚمٛمنننف إن: )ظمنننر وضمًٝمننن٤م اعمًنننٕمقدي وطمٙمنننك

 ذم ذًمنؽ سمٕمند سمن يمره يّمنح ومٚمؿ اًمٕم٘مد، طم٤مل أطمدحم٤م قمٜمد جمٝمقل اًمثٛمـ ٕنَّ  يّمح: ٓ وه ا طمٜمٞمٗم٦م، أسمق 

 أن ُمثنؾ اًمٕم٘مند، طمن٤مل جمٝمنقًٓ  اًمنرسمح يمن٤من ومن٢منْ  اعمجٚمس، ذم ُمٚمََّٙمف صمؿ يٛمٚمؽ، ٓ ُم٤م سم٤مقمف ًمق يمام اعمجٚمس،

ن يّمنح: مل.. قمٚمٞمنف يًنتقي ُمن٤م أو ؿمنئ٧م ُم٤م ورسمح سمامئ٦م تؽسمٕم: ي٘مقل  ومٚمنؿ اًمٕم٘مند، طمن٤مل ُمٕمٚمنقم همنػم فٕٟمَّ

 ش.يّمح

، اًمٌٞمن٤من (3/162، اًمقؾمنٞمط )(5/289292(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )5/282يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

 (.3/25، ُمٖمٜمل )(12/62، اعمجٛمقع )(3/531، اًمروو٦م )(9-9/8، ومتح اًمٕمزيز )(5/333)

، ومنننتح اًم٘مننندير (3/58، اهلدايننن٦م ذم ذح اًمٌدايننن٦م )(7/174ّمنننٜم٤مئع )يٜمٔمنننر: سمننندائع اًم (3)

(6/529.) 
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لء نجمٝمقًم٦م اًم٘مدر، صمؿ سم٤مع ذًمؽ اًمِمسمٙمػ ُمـ اًمدراهؿ  وقمغم ه ا ًمق اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً 

 /، وقمغم هن ه اًمٕمن٤مدة ىمند ضمنرتذيمرٟم٤م ُم٤م ٤محلٙمؿ قمغموم ،ُمراسمح٦م، ىمٌؾ أن يزن اًمدراهؿ

أهنؿ يٙمتٌقن صمٛمـ يمؾ ؾمٚمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمرىمؿ هلؿ، يرضمٕمقن إًمٞمف وىم٧م اًمٌٞمع، ومٚمنق  ،سملم اًمتج٤مر

ًمرضمنقع إمم ىم٤مل اإلٟم٤ًمن: سمٕمتؽ ه ه اًمًٚمٕم٦م سمرىمٛمٝم٤م، وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م: ٕٟمف يٛمٙمـ ا

 .ذم سمٞمع اعمراسمح٦م اًمرىمؿ، يمام يٛمٙمـ اًمرضمقع إمم ]ظمؼمه[

ٓ يّمنح، وىمٞمنؾ: يّمنح،  ىمٞمنؾ: أي: قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ضمقاز اًمٌٞمع ُمراسمح٦م اخلنالف اًمًن٤مسمؼ، (1)

 وإص٩م اًمٌٓمالن يمام ذم اًمروو٦م.

سمحن٦م وُمٝمام يم٤من اًمثٛمـ دراهؿ ُمٕمٞمٜم٦م همنػم ُمٕمٚمقُمن٦م اًمنقزن: ومٗمنل ضمنقاز سمٞمٕمنف ُمرا»ىم٤مل ذم اًمروو٦م: 

 ش.اخلالف اعم يمقر، وإصح اًمٌٓمالن

 (.12/62، اعمجٛمقع )3/5319(، اًمروو٦م )9/9يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز )

 ذم ث: ]همػمه[. (2)

وإليْم٤مح ذًمؽ ٟم٘مقل اظمتٚمنػ اًمٗم٘مٝمن٤مء ومنٞمام إذا ضمٝمنؾ اعمت٤ٌميٕمن٤من أو أطمندحم٤م اًمنثٛمـ، أو يمن٤من  (3)

 ٦م أوىم٤مل:اًمثٛمـ دراهؿ ُمٕمٞمَّٜم٦مهمػم ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد اًمٌٞمع ُمراسمح٦م، وذًمؽ قمغم صمالصم

: ٓ يّمح اًمٌٞمع ُمٓمٚم٘م٤ًم: ٕنَّ اًمثٛمـ جمٝمنقل، وٓسمند ذم اعمراسمحن٦م ُمنـ ُمٕمرومن٦م اعمتٌن٤ميٕملم الؼول األول

 ًمرأس اعم٤مل وُم٘مدار اًمرسمح: ومٚمق ضمٝمٚمف أطمدحم٤م: مل يّمح اًمٌٞمع.

 وه ا ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم إصحع قمٜمدهؿ، وهق ُم ه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م.

ًمثن٤مين ُمٌٜمنل قمنغم إول، وُمٕمرومتنف ؾمنٝمٚم٦م، ومّمن٤مر : يّمنح اًمٌٞمنع ُمٓمٚم٘من٤ًم: ٕنَّ اًمنثٛمـ االؼول الثداين

ٗمٞمع يٓمٚم٥م اًمِمٗمٕم٦م ىمٌؾ ُمٕمروم٦م اًمثٛمـ ًمًٝمقًمتٝم٤م.  يم٤مًمِمَّ

نؿ ىمن٤مًمقا: إن ذط اخلٞمن٤مر ًمٚمٛمِمنؽمي: يّمنح،  وه ا ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، وهق ُم ه٥م اعم٤مًمٙمٞمن٦م: إٓ أهنَّ

 وإْن ذط اًمٚمزوم أو ؾمٙم٧م: مل يّمح: ٕنَّ اًمثٛمـ جمٝمقل.

ىمن٤م ىمٌنؾ اًمٕمٚمنؿ : يٜمٕم٘مد اًمٌٞمع ويث٧ٌم الؼول الثالث اخلٞمن٤مر ًمٚمٛمِمنؽمي ُمن٤م داُمن٤م ذم اعمجٚمنس: ومن٢من شمٗمرَّ

 ٚمِم٤مومٕمٞم٦م.ًمسم٤مًمثٛمـ، سمٓمؾ اًمٕم٘مد. وه ا ُم ه٥م احلٜمٗمٞم٦م، وىمقل 

 ذم وم٘منننف أهنننؾ اعمديٜمننن٦م ، اًمٙمننن٤مذم(6/529(، ومنننتح اًم٘مننندير )7/174يٜمٔمنننر: سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع )

-5/289، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/282، احلنن٤موي  اًمٙمٌننػم )(3/162، طم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )(2/725)

، (3/532اًمرووننن٦م ) ،(9-9/8، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/333اًمٌٞمننن٤من )(، 3/162اًمقؾمنننٞمط ) ،(292

 (.3/229، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(6/166، اعمٖمٜمل )(3/25)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (12/62اعمجٛمقع )

 /ب22
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 :لثانيةا

ل إذا اًمتزم ]ُم١موٟم٦م[ َّٓ ل ،ُمثؾ أضمنرة اًمندَّ ان ،واحلنامَّ  ،ويمنراء  اًمٌٞمن٧م ،واًمنقزَّ

اًم ي ي٠مظم ه اًمًنٚمٓم٤من، ومن٢مْن أراد سمٞمنع اعمراسمحن٦م سمٚمٗمنظ ]اًم٘مٞمن٤مم، ومٞمْمنٞمػ يمنؾ  واعمَْٙمس

راء، ومنال ناًمِمن [وإن أراد أن يٌٞمنع ُمراسمحن٦م، سمٚمٗمنظ ،وٓ شمٙمنقن ظمٞم٤مٟمن٦مذًمؽ إمم اًمثٛمـ، 

ومٞم٘مننقل:  ،ُمننـ ذًمننؽ إمم اًمننثٛمـ، ومٚمننق ومٕمننؾ يمنن٤من ظمٞم٤مٟمنن٦م، إٓ أن يّمنننرح سمننف يْمننٞمػ ؿمننٞمئ٤مً 

 يٌٞمع سمٚمٗمظ رأس اعم٤مل، ومقضمٝم٤من:أن  ]إن أراد[ اعم١موٟم٦م يم ا، و]أُم٤م[ ُمـوًمزُمٜمل 

١موٟم٦م: ٕنَّ اعمٗمٝمنقم ُمنـ إـمنالق رأس أٟمف ٓ يْمٞمػ إًمٞمف اعم :أبو حامدذيمر اًمِمٞم  

 .اعم٤مل اًمثٛمـ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يْمٞمػ إًمٞمف

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ذم ث: ]ُم١مٟم٦م[. (2)

ٓل: ُمـ دًمٚم٧م قمغم اًم (3) ٌَٞمعٕمنلم، ِمَّ اًمدَّ نلء وإًمٞمف، واًمدًٓم٦م: اإلرؿم٤مد، واعمراد سمف ُمـ  ٛمع سمنلم اًم

 وُمـ يٜم٤مدي قمغم اًمًٚمٕم٦م ًمت٤ٌمع.

(، 1/585، اًم٘من٤مُمقس اعمحنٞمط )(28/498اًمٕمنروس ) ، شمن٤مج(1/199يٜمٔمر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )

 (.1/294اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

٤مس ممـ يدظمؾ اًمٌٚمد ُمـ اًمتج٤مر(4) ، وهمٚم٥م اؾمنتٕمامًمف ومنٞمام ي٠مظمن ه اعمَْٙمُس: اًمْمنري٦ٌم ي٠مظم ه٤م اعمٙمَّ

، (16/514اًمٕمنروس ) ، شم٤مج(2/577أقمقان اًمًٚمٓم٤من فمٚماًم قمٜمد اًمٌٞمع واًمنماء. يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.2/881اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ذم ث: ]وم٠مُم٤م[. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .(7)

 اًمٔمن٤مهر وم٤معمن ه٥م ،يمن ا ورسمح اعم٤مل سمرأس سمٕمتؽ :ي٘مقل أن..(: ».9/8ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )  (8)

نن اًمٔمنن٤مهر نن نٕ :اؿمننؽمي٧م سمننام ىمنن٤مل ًمننق يمننام فأٟمَّ ًَّ   اًم٘منن٤م  وقمننـ ،اًمننثٛمـ اعمنن٤مل رأس ُمننـ ومٝمنن٤ممإ إزم ٤مسمؼاًم

 اًمن ى اعمٙمنس أن اًمتتٛمن٦م ص٤مطم٥م وذيمر، اًمّم٤ٌمغ اسمـ اظمتٞم٤مر وهق، قمكم ىم٤مم سمام :ىم٤مل ًمق يمام فأٟمَّ  اًمٓمٞم٥م أسمك

 ...ش.اًم٘مٞم٤مم ٦مٗمٔمًم ذم يدظمؾ اًمًٚمٓم٤من ي٠مطم ه

، اًمقؾمنٞمط (292-5/297، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/85، اعمٝم ب )(5/282يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، اعمجٛمنننقع (532-3/529، اًمرووننن٦م )(8-9/7، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/3359، اًمٌٞمننن٤من )(3/162)

 (.3/24)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (93-2/92، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/52-53)

ومممممممممما ٖقممممممممممٕه يف  

املااحبممٛ   ا   مممق 

  ّا وَ املؤٌٔٛ.
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 واًمثٛمـ واعم١موٟم٦م ذم ذًمؽ ؾمقاء.  ،سمف اًمرسمح ٥مٓمٚميرأس اعم٤مل ُم٤م  ٕنَّ 

ن٤مر ،وقمغم ه ا ًمق اؿمؽمى صمقسمن٤ًم، ]وم٘مّمننَّره أو صنٌٖمف[ ومن٤مًمٙمالم ذم أضمنرة ]اًم٘مّمَّ

٤ٌمغ  .وىمٞمٛم٦م اًمّمٌغ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م [واًمّمَّ

َرَه٤م أو قمٌنداً  وهٙم ا ًمق يم٤من داراً  ، ويمنؾ قمٛمنٍؾ طمّمنؾ سمنف زين٤مدة ذم وَمَخَتٜمَنفُ  وَمَٕمٛمَّ

٤م إذا يم٤من ىمد ىمٍم اًمثٞم٤مب سمٜمٗمًف، ومال يْمٞمػ أضمنرة ٟمٗمًنف إًمٞمنف ذم  اًمٕملم أو ذم ىمٞمٛمتٝم٤م، وم٠مُمَّ

ًمننف دون ُمنن٤م  ُمنن٤م اًمتزُمننف وسم اعمٗمٝمننقم ُمننـ ىمننقل اًم٘م٤مئننؾ ىمنن٤مم قمننكمَّ  : ٕنَّ اًمٕمٌنن٤مرات يمٚمٝمنن٤م

ه] َّٓ ن٤م إن صنٌٖمف،  ،اًمٚمٝمؿ إٓ أْن يٍمح سمف ومٞم٘مقل: وأضمرة قمٛمكم ومٞمف يم ا ،سمٜمٗمًف [شمق وم٠مُمَّ

 .وم٘مٞمٛم٦م اًمّمٌغ يم٤ًمئر إقمامل، وأضمرة قمٛمٚمف ُمثؾ أضمرة اًم٘مّم٤مرة

 ذم ث: ]ومّمٌٖمف أو ىمٍمه[. (1)

ٌَْٖم٤ًم: أي: ًمقٟمتننف، اًم (2) ٌَْٖم٧ُم اًمثننقب َصنن نن٤ٌمغ: ُمننـ قمٛمٚمننف شمٚمننقيـ اًمثٞمنن٤مب وٟمحقهنن٤م، ي٘منن٤مل: َصنن ّمَّ

٤ٌَمغ ُم٤م شمٚمقن سمف اًمثٞم٤مب.  واًمّمع

 (.1/526، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(22/519اًمٕمروس ) ، شم٤مج(1/332يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ذم ث: ]اًمّم٤ٌمغ واًم٘مّم٤مر[. (3)

ؾ ُمنع اًمنثٛمـ وشمْمن٤مف إًمٞمنف، وؾمن٤مئر اعمن١من أي أن أضمرة اًم٘مّم٤مر واًمّم٤ٌمغ وىمٞمٛم٦م اًمّمٌغ شمدظم (4)

 اًمتل شمًتٚمزم آؾمؽمسم٤مح.

ٕن رأس اعم٤مل قم٤ٌمرة قمام يٓمٚم٥م سمف اًمرسمح واًمٜمٗم٘م٦م واًمثٛمـ ذم ذًمنؽ (: »...5/335ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

 .(273، ص )(8يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اهل٤مُمش رىمؿ )ش. ؾمقاء

ـَ اًمُٖمالَم واجل٤َمري٦مَ  (5) ْتٜم٤َم، واإلؾمنؿ: اخلتن٤من، وهنق: ىمٓمنع اًمُ٘مْٚمَٗمن٦م أو ُمقونع خَيْتِٜمُُٝم٤م ظَم  اخِلت٤َمن: ظَمَت

 ىمٓمٕمٝم٤م، واًم٘مٚمٗم٦م: اجلٚمدة اًمتل ي٘مٓمٕمٝم٤م اخل٤مشمـ ُمـ ذيمر اًمٓمٗمؾ، وأصؾ اخلتـ: اًم٘مٓمع.

 (.1/218(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )2/1122(، ًم٤ًمن اًمٕمرب )1/164يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

، واؿمؽميتف سمٙم ا، و (6)  راس ُم٤مزم ومٞمف يم ا.اًمٕم٤ٌمرات يمٚمٝم٤م: ي٘مّمد هب٤م: ىم٤مم قمكمَّ

 ذم ث: ]ُم٤م يراه[. (7)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: إذا اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م سمٕمِمنرة وأٟمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م صمالصم٦م، وأراد سمٞمٕمٝم٤م ُمراسمح٦م: (8)

، ومٞمدظمؾ ُمنع اًمنثٛمـ ىمٞمٛمن٦م ُمن٤م أٟمٗم٘منف وخينؼم سمثالصمن٦م أوالا  : إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ ه ه اًمًٚمٕم٦م سمام ىم٤مُم٧م قمكمَّ

 قمنم.

 ، ومال شمدظمؾ اًمٜمٗم٘م٦م وٓ خيؼم إٓ سمٕمنمة.: وإذا ىم٤مل: سمٕمتؽ سمام اؿمؽمي٧م سمفثانياا 

 : وإذا ىم٤مل: رأس ُم٤مزم ومٞمٝم٤م، ومٗمل ذًمؽ وضمٝم٤من:ثالثاا 
= 
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 :لثالثةا

قمٚمٞمف ويم٤ًمه سمام ٓسُمدَّ ًمف ُمٜمف، ومٝمؾ يْمنٞمػ إمم رأس اعمن٤مل، إذا أراد ]أن  إذا أٟمٗمؼ

 :هانوجسمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم، ومٞمف  يٌٞمع[

 : يْمٞمػ إًمٞمف: ٕهن٤م ُم١مٟم٦م اًمتزُمٝم٤م.أحدمها

وٓ يتْمنٛمـ ذًمنؽ زين٤مدة ذم اًمٕمنلم،  ،: ٓ يْمٞمػ: ٕنَّ اًمٜمٗم٘م٦م ًمٌ٘م٤مء اعمٚمنؽوالثاين

 وٓ ذم اًم٘مٞمٛم٦م.

                                                          

=
أطمدحم٤م: ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: ٓ يّمح أْن يْمٞمػ ىمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٘م٦م وٓ خيؼم إٓ سمٕمِمنرة، ٕنَّ طم٘مٞم٘من٦م 

 رأس اعم٤مل ُم٤م وزٟمف صمٛمٜم٤ًم، واًم ي ُوِزَن صمٛمٜم٤ًم قمنمة.

يّمح أْن يْمٞمػ ىمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٘م٦م وخيؼم سمثالصم٦م قمِمننر، واظمتن٤مره اسمنـ واًمث٤مين: ىم٤مل اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م: 

 اًمّم٤ٌمغ: ٕن رأس اعم٤مل قم٤ٌمرة قمام يٓمٚم٥م سمف اًمرسمح واًمٜمٗم٘م٦م واًمثٛمـ ذم ذًمؽ ؾمقاء.

نف ٓ رابعاا  نف ٓ يْمنٛمف إمم رأس اعمن٤مل وخينؼم سمنف : ٕٟمَّ : إن قمٛمنؾ ومٞمنف سمٜمٗمًنف ُمن٤م يًن٤موي صمالصمن٦م، وم٢مٟمَّ

ع همػمه سم٤مًمٕمٛمؾ ومٞمف.يًتحؼ سمٕمٛمٚمف قمغم ٟمٗمًف أضمرة، ويم ًمؽ إذ  ا شمٓمقَّ

إٓ إذا ىم٤مل: اؿمؽميتف سمٙم ا، وقمٛمٚم٧م ومٞمف قمٛماًل ُأضْمَرشُمُف يم ا، وأسمٞمٕمنف ًمنؽ سمٙمن ا ورسمنح يمن ا، ومٞمّمنح 

 ذًمؽ.

، (292-5/291، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/58، اعمٝمننن ب )(  5/282يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، (532-3/529، اًمرووننن٦م )(8-9/7، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/335، اًمٌٞمننن٤من )(3/162اًمقؾمنننٞمط )

، اًمًننراج اًمقهن٤مج (3/24)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (93-2/92، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(53-12/52اعمجٛمقع )

(1/195.) 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

اًمٜمٗم٘م٦م ًمٖم٦م: اؾمؿ ُمـ اإلٟمٗم٤مق، وُم٤م يٜمٗمؼ ُمـ اًمدراهؿ وٟمحقه٤م، واًمزاد، وُمن٤م يٗمنرض ًمٚمزوضمن٦م  (2)

ٚمٓمٕم٤مم واًمٙم٤ًمء، واًمًٙمٜمك واحلْمن٤مٟم٦م وٟمحقهن٤م، مجٕمٝمن٤م ٟمٗم٘من٤مت، واإلٟمٗمن٤مق: سمن ل قمغم زوضمٝم٤م ُمـ ُم٤مل ًم

 اعم٤مل وٟمحقه ذم وضمف ُمـ وضمقه اخلػم.

 (.2/942، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(6/4528يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

واًمٜمٗم٘م٦م ذقم٤ًم: ُم٤مل  ٥م سم٤مًمنمع ويًت٘مر ذم اًم ُم٦م، وهق ىمًامن: ٟمٗم٘م٦م دم٥م ًمإلٟم٤ًمن قمنغم ٟمٗمًنف، 

، طم٤مؿمنٞمت٤م (2/141، ومنتح اًمقهن٤مب )(5/231ن ًمٖمػمه. يٜمٔمر: ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )وٟمٗم٘م٦م دم٥م قمغم اإلٟم٤ًم

 (.4/72ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )

 ذم ث: ]اًمٌٞمع[. (3)

ٌفقممممممممممٛ ال بمممممممممم   

ٔو ازبتمممممْ  ِمممممن  

ُ ض ممْ     الممثىَ  

 ٍمممممممممممم  البٗمممممممممممم  

 وااحبٛ.
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، ومٞمْمنٞمػ اؿمنؽماه ُمريْمن٤مً /ذم اعمٕم٤مجل٦م واعمداواة، وم٢من يمن٤من ىمند وأُم٤م إذا اًمتزم ُم٤مًٓ 

: ٕٟمننف طمّمننؾ سمننزوال اعمننرض زينن٤مدة ذم إمم رأس اعمنن٤مل، إذا أراد اًمٌٞمننع ]سمٚمٗمننظ اًم٘مٞمنن٤مم[

 .وإن ُمرض ذم يده ومقضمٝم٤من، يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٜمٗم٘م٦م  ،ىمٞمٛمتف

 ذم م: ]سم٤مًم٘مٞم٤مم[.(1)

 دون اعمٚمننؽ اؾمننتٌ٘م٤مء هبنن٤م ي٘مّمنند اًمتننك ٟمنن٤متواعم١م وأُمنن٤م(: »...9/7ىمنن٤مل ذم ومننتح اًمٕمزيننز ) (2)

 واًمٗمقائند اعمٜم٤مومع ُم٘م٤مسمٚم٦م ذًمؽ ذم وي٘مع، ومٞمف ؾشمدظم ومال :اًمداسم٦م وقمٚمػ، ويمًقشمف، اًمٕمٌد يمٜمٗم٘م٦م :آؾمؽمسم٤مح

 .اعمٌٞمع ُمـ اعمًتقوم٤مة

 يندظمؾ ًنٛملمًمٚمتَّ  اًمزائند اًمٕمٚمػ ٟمٕمؿ :ولإ واعمِمٝمقر ،أيْم٤مً  شمدظمؾ أهن٤م :وضمف طمٙم٤مي٦م اًمتتٛم٦م وذم

 ٓزدين٤مد وٟمحقهن٤م اًم٘مّمن٤مر يمن٠مضمرة ُمريْمن٤مً  اؿمنؽماه إن اًمٓمٌٞم٥م وأضمرة ،وهمػمه طمًلم اًم٘م٤م  ذيمره :ومٞمف

 .اعمرض سمزوال ىمٞمٛمتف

ًَّ  ُم١مٟم٦م وذم ،يم٤مًمٜمٗم٘م٦م ومٝمك :يده ذم اعمرض طمدث وإن  إحل٤مىمٝمن٤م فمٝمنروإ: آُمن٤مم قمٜمند شمردد ٤مئساًم

 ش.سم٤مًمٕمٚمػ

وظمالص٦م اًم٘مقل ذم ذًمؽ: أنَّ اعم١من اًمتل ي٘مّمد هبن٤م اؾمنتٌ٘م٤مء اعمٚمنؽ دون آؾمنؽمسم٤مح ٓ شمْمنػ إمم 

 اًمثٛمـ، وؾم٤مئر اعم١من اعمرادة ًمالؾمؽمسم٤مح شمْمػ إمم اًمثٛمـ.

ن٤م ُمنـ ُم١مٟمن٦م اؾمنتٌ٘م٤مء اعمٚمنؽ،  وٟمٗم٘م٦م اًمٕمٌد ويمًقشمف ىمٞمؾ: شمدظمؾ ذم اًمنثٛمـ، وىمٞمنؾ: ٓ شمندظمؾ: ٕهنَّ

 وهق اًمّمحٞمح يمام ذيمره اًمٜمقوي ذم اًمروو٦م.

وإن اؿمؽمى اًمٕمٌد ُمريْم٤ًم وم٠مضمرة اًمٓمٌٞم٥م وُم٤م يٜمٗم٘مف ُمنـ ُمٕم٤مجلن٦م وُمنداواة شمْمنػ إمم اًمنثٛمـ، وإْن 

 اؿمؽماه ؾمٚمٞماًم ومٛمرض، ومقضمٝم٤من يم٤مًمٜمٗم٘م٦م.

 ٓ شمدظمؾ ذم اًمثٛمـ.واًمّمحٞمح أنَّ ٟمٗم٘م٦م اعمرض احل٤مدث قمٜمده 

 ،( وُمنن٤م سمٕمننده٤م5/291، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/58، اعمٝمنن ب )(5/281يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اعمجٛمنننقع (3/532، اًمرووننن٦م )(9/7، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/336(، اًمٌٞمننن٤من )3/162اًمقؾمنننٞمط )

 (.1/195، اًمًنراج اًمقه٤مج )(3/42)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (2/93، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/52)

 /أ23
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ومحطَّ اًم٤ٌمئع قمٜمف سمٕمنض اًمنثٛمـ، صمنؿ أراد أن يٌٞمنع ُمراسمحن٦م، ومٞمٌٞمنع  إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً 

وإن أراد أن يٌٞمننع سمٚمٗمننظ اًم٘مٞمنن٤مم، أو سمٚمٗمننظ رأس  ،سمجٛمٚمنن٦م اًمننثٛمـ، وٓ يٚمزُمننف اإلظمٌنن٤مر سمننف

 ومال يٌٞمع إٓ سم٤مًم٘مدر اًم ي سم ًمف. ،٤ملاعم

، سم٤مع سمجٛمٞمع اءأن يٌٞمع سمٚمٗمظ اًمِمنر [قمـ ]مجٞمع اًمثٛمـ، وم٢من أراد وم٠مُم٤م إن أسمرأه

 اعمًٛمك ُمع اًمزي٤مدة.

، ومال  نقز: ٕٟمنف ُمن٤م ىمن٤مم قمٚمٞمنف [ن يٌٞمع سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم أو سمٚمٗمظ رأس اعم٤ملأوأُم٤م ]

 .ٗمٔملم يم٤من ظمٞم٤مٟم٦موًمق سم٤مع سمقاطمد ُمـ اًمٚم ،سمٌمء، وٓ ًمف ومٞمف رأس ُم٤مل

 ًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول.أي: اعم٠ًم (1)

اإلسمراء ًمٖم٦م: ي٘م٤مل: سمنرىء ُمنـ اًمنديـ سمنراءة، ؾمن٘مط قمٜمنف ـمٚمٌنف، وسمرأشمنف ُمنـ اًمٕمٞمن٥م واًمتٝمٛمن٦م  (2)

 ضمٕمٚمتف سمريئ٤ًم ُمٜمٝمام، وسمرىء سمٛمٕمٜمك ظمٚمص، وظمال.

 (.1/46، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(1/46)اعمٜمػم، اعمّم٤ٌمح (1/146يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

أو ديـ ىمنرض، ويؽمشمن٥م  ،ؾم٘م٤مط اًمدائـ ُم٤مًمف ذم ذُم٦م اعمديـ ُمـ ديـ، يمثٛمـ ُمٌٞمعواإلسمراء ذقم٤ًم: إ

 قمٚمٞمف اٟمتٝم٤مء اًمتزام اًمديـ يمٚمف أو سمٕمْمف سمح٥ًم اإلسمراء، وشمٗمرغ ُمٜمف ذُمتف.

 (.3/535(، وم٘مف اًمًٜم٦م )4/3267يٜمٔمر: اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف )

 ٠مراد[.وممجٞمٕمف ذم م: ] (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث. (4)

 َص َ٘مننٟمَ  اًمٌنن٤مئع إنَّ  صمننؿَّ ، درهنؿ سمامئنن٦م قمٌنندا اؿمننؽمى وًمنق(: »5/281ىمن٤مل ذم احلنن٤موي اًمٙمٌننػم ) (5)

 ... قمنمة اًمثٛمـ ُمـ اعمِمؽمي

 شمًننٕمقن اًمنثٛمـ سمنن٠منَّ  خينؼم أن ًمزُمننف اًمتٗمنرق ىمٌنؾ يمنن٤من إنْ  اًمٕمنمنة ٟم٘مّمنن٤من أنَّ  اًمِمن٤مومٕمل وُمن ه٥م 

 درهنؿ ُم٤مئن٦م اًمنثٛمـ سمن٠منَّ  ومن٠مظمؼم ٗمنرقاًمت سمٕمند اًمٜم٘مّمن٤من يم٤من وإن قمٚمٞمف، اومؽمىم٤م سمام يًت٘مر اًمثٛمـ ٕنَّ : درحم٤م

 ش.اؾمت٘مراره سمٕمد سم٤مًمٕم٘مد شمٚمحؼ ٓ واًمٜم٘مّم٤من اًمزي٤مدة وأن سم٤مًمٕم٘مد، اًمثٛمـ ٓؾمت٘مرار: صح

 وعمزيد إيْم٤مح ٟم٘مقل:

 حلؼ سم٤مًمٕم٘مد ىمٌؾ ًمزوُمف زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤مٟم٤ًم، وم٤مًمثٛمـ ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمٕم٘مد.أأوًٓ: إن 
= 

حكي اإل بما  اما   

 لرً  ْ ال ق .
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  :خلاوصةا

، [شمًٕم٦م]ىمٞمٛمتف إمم  [ومرضمٕم٧م]ومج٤مء إٟم٤ًمن وظمرق اًمثقب،  إذا اؿمؽمى صمقسم٤مً  

 صمؿ أراد أن يٌٞمع ُمراسمح٦م: ،وأظم  اإلرش

ك، وخيؼم سم٤مًمٕمٞم٥م قمغم ُم٤م ؾمٜم يمر  .هإن ذيمر ًمٗمظ اًمِمنراء، ي يمر اعمًٛمَّ

                                                          

=
م اًمٕم٘مد وأراد اًمٌٞمع ُمراسمح٦م سمٚمٗمنظ اًمنمناء، صم٤مٟمٞم٤ًم: إن طمط اًم٤ٌمئع قمـ اعمِمؽمي سمٕمض اًمثٛمـ سمٕمد ًمزو

 مل يٚمزُمف اإلظم٤ٌمر سمام طمطَّ اًم٤ٌمئع قمٜمف.

ذم اًمتقًمٞمن٦م واإلذاك،  يمنام وه ا اًمّمحٞمح يمام ذيمره ذم اًمروو٦م، وذم وضمف أٟمَّف يٚمزُمف اإلظم٤ٌمر قمٜمنف

 وٟمًٌف اًمراومٕمل إمم اًمِمٞم  أ  حمٛمد.

.س اعم٤مل، وضم٥م قمٚمٞمف أن خيؼم سم٤مًمٌأوًمق سم٤مع سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم أو ر  ٤مىمل سمٕمد احلطع

صم٤مًمث٤ًم: إن طَمطَّ اًم٤ٌمئع قمـ اعمِمؽمي اًمثَّٛمـ يمٚمنف، يمن٤من ذًمنؽ إسمنراءًا، ومٞمجنقز ًمنف اًمٌٞمنع ُمراسمحن٦م سمٚمٗمنظ 

اًمنماء سمجٛمٞمع اًمثَّٛمـ، وٓ  قز اًمٌٞمع ُمراسمح٦م سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم أو رأس اعم٤مل: ٕٟمَّف مل ي٘منؿ قمٚمٞمنف سمٌمنء وٓ ًمنف 

 ومٞمف رأس ُم٤مل.

، اًمٌٞمن٤من (295-5/294، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/58ب )، اعمٝمن (5/281يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌنػم )

(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 12/62، اعمجٛمنقع )(3/532، اًمروون٦م )(11-9/12، ومتح اًمٕمزيز )(5/334)

 (.1/195، اًمناج اًمقه٤مج )(3/24)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، (2/93)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (1)

 ذم ث: ]ومدومٍع[. (2)

 سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .ُم٤م  (3)

اإلرش ًمٖم٦م: دي٦م اجلراطم٤مت، وُم٤م يدومع سملم اًمًالُم٦م واًمٕمٞم٥م ذم اًمًٚمٕم٦م، وُمن٤م ٟم٘منص اًمٕمٞمن٥م   (4)

 ُمـ اًمثقب، ؾمٛمل إرؿم٤ًم : ٕٟمَّف ؾم٥ٌم ًمألرش واخلّمقُم٦م واًمٜمزاع.

، (1/178ظ اًمتٜمٌٞمننف )٤م، حتريننر أًمٗمنن(17/63) اًمٕمننروس  ، شمنن٤مج(1/12يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.1/584حٞمط)اًم٘م٤مُمقس اعم

وذقم٤ًم: ضمزء ُمـ صمٛمـ اعمٌٞمع سمٜمًٌتف إًمٞمف )أي: ٟم٦ًٌم اجلزء إمم اًمثٛمـ(، يمٜم٦ًٌم ُم٤م َٟمَ٘مَص اًمٕمٞمن٥م ُمنـ 

 اًم٘مٞمٛم٦م ًمق يم٤من اعمٌٞمع ؾمٚمٞمام إًمٞمٝم٤م.

 وىمٞمؾ: اؾمؿ ًمٚمامل اًمقاضم٥م قمغم ُم٤م دون اًمٜمٗمس.

 (.1/112، أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )(1/187، اًمناج اًمقه٤مج )(1/223يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

ومممما خيممممرب  ممممْ يف  

ٗمممم  املااحبممممٛ   ا  

َّ  املبٗ  ٔأ        

 .ُْ  َأْ ش 
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وٓ يٚمزُمنف اإلظمٌن٤مر  ،سمتًنٕم٦م [ومٞمٌٞمع]وإن ذيمر ًمٗمظ اًم٘مٞم٤مم، أو ًمٗمظ رأس اعم٤مل، 

 قمـ اًمٕمٞم٥م: ٕٟمَّف طمط قمـ اًمثٛمـ ىمدر اًمٜم٘مّم٤من.

سمامئ٦م ومج٤مء إٟم٤ًمن، وم٘مٓمع إطمندى يدينف، ومن٤مٟمت٘مص ُمنـ ىمٞمٛمتنف  وم٠مُم٤م إن اؿمؽمى قمٌداً 

 ،إمم ؾمٌٕملم، وم٤مًمًٞمد ي٠مظم  ُمـ اجل٤مين ٟمّمػ اًم٘مٞمٛم٦م، مخًنلم ديٜمن٤مراً  [ورضمع]صمالصمقن، 

 ٌٞمع سمامئ٦م، وخيؼم سم٤مًمٕمٞم٥م.ومٚمق أراد أن يٌٞمع ُمراسمح٦م سمٚمٗمظ اًمنماء، ي

 و]إن[ ،وهنق ىمنندر ىمٞمٛمتنف سمٕمند اًم٘مٓمننع ،وإن أراد سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم، ومٞمٌٞمننع سمًنٌٕملم

ذم  رضمننع إًمٞمننف ذم إرش مخًننقن: ٕنَّ اًمزينن٤مدة اًمتننل أظمنن ه٤م واؾمننتقوم٤مه٤م، ]ًمٞمًنن٧م[

 ُم٘م٤مسمٚم٦م اعم٤مًمٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ًمنمف أدُمل.

٤م إن اٟمت٘مص ُمنـ ىمٞمٛمتنف ؾمنٌٕمقن، ومن٢من سمن٤مع سمٚمٗمنظ اًمِمن ، وخينؼم سمامئن٦مراء، يٌٞمنع نوم٠مُمَّ

أيمثنر ُمنـ  /وإن أراد أن يٌٞمع سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم، ومٞمٌٞمنع سمخٛمًنلم، ٕٟمنف مل يرضمنع إًمٞمنف ،سم٤مًمٕمٞم٥م

 .مخًلم، وخيؼم سم٤مًمٜم٘مّم٤من اًمداظمؾ ومٞمف، سم٥ًٌم ]اجلٜم٤مي٦م[

 سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٘مط ُمـ ث. ُم٤م (1)

 ذم ث: ]ومرضمٕم٧م[. (2)

 ذم م: ]وم٢من[. (3)

 ذم ث: ]ًمٞمس[.  (4)

 ذم م: ]اخلٞم٤مٟم٦م[. (5)

 ومن٢منْ  إرش، وأظمن  طم٤مدث سمٕمٞم٥ٍم  رده شمٕم ر ًمق(: »...534-3/533ىم٤مل ذم اًمروو٦م) (6)

 اًمٕم٘مند سمنف ضمنرى ُمن٤م ذيمنر اؿمنؽمي٧م، ُمن٤م: سمٚمٗمنظ سمن٤مع وإنْ  إرش، طمنطَّ  شقمنكم ىمن٤مم»: سمٚمٗمنظ سم٤مقمف وم٢منْ 

 ٛمـاًمنثَّ  ذيمنر، شاؿمؽمي٧م ُم٤م» سمٚمٗمظ سم٤مع وم٢منْ  سم٤مقمف، صمؿ ضمٜم٤ميتف، أرش أظم  وًمق .إرش وأظم  ًمٕمٞم٥م،وا

 :ومقضمٝم٤من شقمكم ىم٤مم»: سمٚمٗمظ سم٤مع وإن ،واجلٜم٤مي٦م

 .اًمثٛمـ سمتامم قمٚمٞمف ىم٤مئؿ واعمٌٞمع واًمزي٤مدات، يم٤مًمٙم٥ًم فأٟمَّ : أطمدحم٤م

 ٓ اًمنٜم٘مص، ىمندر: هٜم٤م إرش ُمـ واعمراد ،اًمٕمٞم٥م يم٠مرش اًمثٛمـ، ُمـ إرش طُّ َيُ : وأصحٝمام

 ُمـ وطمط اجل٤مين، ُمـ مخًلم أظم  صمالصملم، ومٜم٘مص ُم٤مئ٦م وىمٞمٛمتف اًمٕمٌد، يد ىمٓمٕم٧م وم٢مذا ،سمتامُمف اعم٠مظمقذ

 .اًمّمحٞمح هق ه ا مخًلم، ٓ صمالصملم، اًمثٛمـ

 .ؿم٤مذ وهق اًمثٛمـ، ُمـ اعم٠مظمقذ مجٞمع طُّ َيُ : وضمف وذم

 قمٚمٞمنف ىمٞم٤مُمف قمـ وأظمؼم ـ،اًمثٛم ُمـ  َ ظَم أَ  ُم٤م طَّ طَم  اعم٘مدر، إرش ُمـ أيمثر اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ ٟم٘مص وًمق

 ش.يم ا ىمٞمٛمتف ُمـ ٟم٘مص وأٟمف سم٤مًم٤ٌمىمل،
= 

 /ب23
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 :الصَّادشة

سمٕمِمننرة، وأراد أن  ر، صمنؿ اؿمنؽماه صم٤مٟمٞمن٤مً نسمٕمنمة، صمؿ سم٤مقمف سمخٛم٦ًم قمِمن اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً 

سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم،  [وم٢من ذيمر ًمٗمظ اًمنماء، يٌٞمع سمٕمِمنرة، وإن أراد ُمراسمحن٦م]اسمح٦م، ُمر فيٌٞمٕم

 :فوجهان

 ىمن٤مئؿ: ٕنَّ ُمٚمٙمنف ذم اًمٕمنلم وحمٛمند وسمف ىمن٤مل أسمنق يقؾمنػ ،: يٌٞمع سمٕمنمةأحدمها

 

                                                          

=
، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م (2/58، اعمٝم ب )(1/95، اًمتٜمٌٞمف )(281-5/282يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

-3/533، اًمروونن٦م )(12-9/11ومننتح اًمٕمزيننز )، (5/336وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٌٞمنن٤من ) (5/322)

 (.26-3/25)حت٤مج ُمٖمٜمل اعم، (2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/619، اعمجٛمقع )(534

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

: هننق يٕم٘مننقب سمننـ إسمننراهٞمؿ سمننـ طمٌٞمنن٥م إٟمّمنن٤مري، اًمٙمننقذم، اًمٌٖمنندادي، أبددو يوسدد   (3)

 ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أ  طمٜمٞمٗمن٦م وشمٚمٛمٞمن ه، وأول ُمنـ ٟمِمننر ُم هٌنف، وًمند ؾمنٜم٦م ُم٤مئن٦م وصمنالث قمِمننرة ُمنـ

، شاخلنراج»اهلجرة، وهق أول ُمـ ُدقِمَل سم٘م٤م  اًم٘مْم٤مة، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ُمـ طمٗمن٤مظ احلندي٨م، ُمنـ يمتٌنف: 

وهمػمه٤م، أظم  اًمٗم٘مف قمنـ أ  طمٜمٞمٗمن٦م، واسمنـ أ  ًمنٞمغم وهمػمحمن٤م، ؾمنٙمـ سمٖمنداد ش اًمٜمقادر»، وشأصم٤مر»و

ؾمنٜم٦م  وشمقمم اًم٘مْم٤مء هب٤م ًمثالصم٦م ُمـ اخلٚمٗم٤مء، اعمٝمدي، واسمٜمنف اهلن٤مدي، صمنؿ هن٤مرون اًمرؿمنٞمد، شمنقذم 

 اصمٜمتلم وصمامٟملم وُم٤مئ٦م ُمـ اهلجرة.

، شمن٤مري  (646-7/645، اًمث٘م٤مت ٓسمنـ طمٌن٤من )(239-7/238يٜمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

 (.2/222( وُم٤م سمٕمده٤م، اجلقاهر اعمْمٞم٦م )6/378وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) ،( وُم٤م سمٕمده٤م1/245سمٖمداد )

 ٚمٛمٞمن  اإلُمنن٤مم حمٛمند هنق: حمٛمند سمنـ احلًننـ سمنـ ومرىمند اًمِمنٞم٤ٌمين، ويمٜمٞمتننف: أسمنق قمٌند اهلل، شم (4)

أ  طمٜمٞمٗم٦م، إُم٤مم سم٤مًمٗم٘مف وإصقل، وهق اًم ي ٟمِمنر وم٘مف وقمٚمؿ أ  طمٜمٞمٗم٦م، أصٚمف ُمنـ ىمرين٦م ذم همقـمن٦م 

دُمِمؼ، وُمقًمده سمقاؾمط، ٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م، وؾمٛمع ُمـ أ  طمٜمٞمٗم٦م وهمٚمن٥م قمٚمٞمنف ُم هٌنف وقمنرف سمنف، يمنام 

ر)ن ًمنق أؿمن٤مء أن أىمنقل ٟمنزل اًم٘من: »ؾمٛمع ُمـ ُم٤مًمؽ، وإوزاقمل، واًمثقري، ىم٤مل قمٜمف اًمِم٤مومٕمل 

، وٟمٕمتف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي سم٢مُم٤مم أهؾ اًمنرأي، ًمنف يمتن٥م يمثنػمة ذم شسمٚمٖم٦م اسمـ احلًـ، ًم٘مٚم٧م ًمٗمّم٤مطمتف

، شاًمزينن٤مدات»، وشاجلنن٤مُمع اًمّمننٖمػم»، وشاجلنن٤مُمع اًمٙمٌننػم»، وشاعمًٌننقط»اًمٗم٘مننف وإصننقل، ُمٜمٝمنن٤م: 

 ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م وشمًع وصمامٟملم ُمـ اهلجرة، وهق اسمـ صمامن ومخًلم.  ، وهمػمه٤م، شمقذم شأصم٤مر»و

اجلنقاهر  ،( وُم٤م سمٕمده٤م4/184( وُم٤م سمٕمده٤م، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )2/169: شم٤مري  سمٖمداد )يٜمٔمر

   (.6/82( وُم٤م سمٕمده٤م، إقمالم ًمٚمزريمكم )2/42اعمْمٞم٦م )

  بما  املماا    مَ    

 الشااٞ األ  .
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 .قمٚمٞمف سمٕمنمة

 .: يٌٞمع ُمراسمح٦م سمخٛم٦ًم، وُيطُّ قمٜمف ىمدر اًمرسمح احل٤مصؾ سم٤مًمٕم٘مد إولوالثاين

أو ىمّمنن٤مرًا  ًمننق اؾمننت٠مضمر ظَمٞم٤َّمـمنن٤مً  ووضمٝمننف ]أٟمننف[ ،أ  طمٜمٞمٗمنن٦م وهننق ُمنن ه٥م 

يُْمؿُّ أضمرشمف إمم رأس اعم٤مل، وإن يم٤مٟم٧م اإلضمن٤مرة قم٘مندًا ُمٗمنردًا،  ،[وىمّم٤مرشمف ،خلٞم٤مـمتف]

 ع سمام سم ًمف ذم ُم٘م٤مسمٚمتف ُمـ ُم٤مًمف.ي٘مظم٤ٌمر ومدلَّ أن ُم٘مت٣م اعمراسمح٦م وؿ اًمٕم٘مقد اعمختٚمٗم٦م واإل

ريـ ُمنـ نوإذا ونٛمٝم٤م وم٘مند سمن ل قمِمن ،ـ إمم إظمريْمؿ أطمد اًمٕم٘مدي ومٝم٤مهٜم٤م أيْم٤مً 

 ورضمع إًمٞمف مخ٦ًم قمنم، ومٞمٌ٘مك اعمٚمؽ ىم٤مئام قمٚمٞمف سمخًٛم٦م قمِمنر. ،ُم٤مًمف

نن٤مر، ٕن اعمٚمننؽ ُمنن٤م زال  واًمّمننحٞمح هننق إول، وًمننٞمس يمنن٠مضمرة اخلٞمَّنن٤مط واًم٘مّمَّ

 قمٚمٞمف سم٤مجلٛمٚم٦م. ن اعمٚمؽ اًم ي يزيٚمف سم٤مًمٌٞمع ىم٤مئؿٌ ٠مسم٤مإلضم٤مرة، ومٙم

واعمٚمننؽ احل٤مصننؾ ًمننف أن، طمّمننؾ ًمننف سمٌنن ل  ]وأُمنن٤م اًمٌٞمننع إول أزال اعمٚمننؽ،

 .رة[نقمِم

-8/231، اًمٌٜم٤مينن٦م )(7/5، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )(183-7/182يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع ) (1)

232.) 

نرة وسم٤مقمف سمخٛمًن٦م قمِمننر، صمنؿ اؿمنؽماه إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم سمٕمِم(: »...3/163ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط ) (2)

سمٕمنمة، صمؿ ىم٤مل: سمٕم٧م سمام ىم٤مم قمكم، وم٤مًمٔم٤مهر أٟمَّف يٜمزل قمغم اًمٕمِمنرة، وىم٤مل اسمـ هي٩م: ي٥ًم اًمنرسمح قمٚمٞمنف 

 ش.ومتٙمقن اًمًٚمٕم٦م ىمد ىم٤مُم٧م سمخٛم٦ًم ومٞمٜمزل قمٚمٞمٝم٤م

، اًمقؾمنٞمط (5/293، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/59، اعمٝم ب )(282-5/281يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم)

، اعمجٛمننننقع (532-3/531، اًمروونننن٦م )(9/12، ومننننتح اًمٕمزيننننز )(5/338ٞمنننن٤من )، اًمٌ(3/163)

 (.2/93، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/629)

-8/231، اًمٌٜم٤مينن٦م )(7/5ٞمط اًمؼمهنن٤مين )، اعمحنن(183-7/182يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع ) (3)

238). 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 [.، وىمّم٤مرةٍ خلٞم٤مـم٦مٍ ذم ث: ] (5)

 ؾم٤مىمط ُمـ م . ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم (6)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (7)
= 
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 فروع ث ثة:

وسم٤مقمف ُمـ ذيٙمف صمؿ اؿمؽماه ُمٜمف سمن٠ميمثر ُمنـ ذًمنؽ اًمنثٛمـ  : إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً أحداا

وإذا شمٌنلم  ،ُمراسمح٦م سم٤مًمثٛمـ اًمٙمثػم، يَمِره ًمف ذًمؽ: ٕنَّ ه ا ٟمقع ُمنـ اًمتَّْٚمٌِنٞمس ]ًمٞمٌٞمع[

 .جمرى اخلٞم٤مٟم٦م ضم٤مري٤مً  ًمٚمٛمِمؽمي ذًمؽ يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، ويم٤من

                                                          

=
: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمَّف إذا اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م سمامئ٦م وسم٤مقمٝم٤م سمامئن٦م ومخًنلم، صمنؿ اؿمنؽماه٤م صم٤مٟمٞمن٤ًم سمامئن٦م، أوالا 

 وم٢مٟمف  قز سمٞمٕمٝم٤م ُمراسمح٦م سمٚمٗمظ رأس اعم٤مل أو سمٚمٗمظ اًمنماء ويٌٞمع سمامئ٦م.

 ء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم:: إْن أراد سمٞمٕمٝم٤م ُمراسمح٦م سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم، اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مثانياا 

 : قز سمٞمٕمٝم٤م ُمراسمح٦م سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمثٛمـ إظمػم، وهق اعم٤مئ٦م ُمـ همػم سمٞم٤من.األول

وإمم ذًمؽ ذه٥م أسمقيقؾمنػ، وحمٛمند، وُم٤مًمنؽ، واًمِمن٤مومٕمل، ورواين٦م ًمإلُمن٤مم أمحند، ىمن٤مل ذم هن٤مين٦م 

 ش.وإصح أٟمَّف يٕمتؼم سمثٛمـ اًمٕم٘مد إظمػم»اعمٓمٚم٥م: 

رأس اعمنن٤مل سمٕمنند أْن َيُننطَّ اًمننرسمح، وهننق مخًننقن، ومٞمخننؼم : يٌٞمننع ُمراسمحنن٦م قمننغم ُمنن٤م سم٘مننل ُمننـ الثدداين

 ش.وه ا وم٤مؾمد»سم٤مخلٛمًلم سمٕمد طمط اًمرسمح، ىم٤مل اعم٤موردي: 

ْ ومٞم٘منقل: يمٜمن٧م سمٕمتنف ومرسمحن٧م ومٞمنف  ٌَنلمع وم٢من اؾمتٖمرق اًمرسمح اًمثٛمـ، ومال  نقز سمٞمٕمنف ُمراسمحن٦م إٓ أْن ُي

 مخًلم واؿمؽميتف سمامئ٦م، وأٟم٤م أسمٞمٕمف سمرسمح يم ا قمغم ه ه اعم٤مئ٦م.

 ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واسمـ هي٩م، ورواي٦م قمـ إُم٤مم أمحد.وذه٥م إمم 

، (238-8/237، اًمٌٜم٤مين٦م )(7/5ٞمط اًمؼمهن٤مين )، اعمحن(183-7/182يٜمٔمر: سمدائع اًمّمنٜم٤مئع )

، اعمٝمن ب (282-5/281، احلن٤موي اًمٙمٌنػم )(4/493(، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )6/442اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )

، (9/12، ومنتح اًمٕمزينز )(٤5/338من )(، اًمٌٞمن3/193، اًمقؾمٞمط )(5/293، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/59)

-6/272، اعمٖمٜمنننل )(٥2/93م )ًمننن، أؾمنننٜمك اعمٓم٤م(12/62، اعمجٛمنننقع )(532-3/531اًمرووننن٦م )

273.) 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

اًمتٚمٌٞمس: ُم٠مظمقذ ُمـ ًمٌس قمٚمٞمف إُمر: أي: ظمٚمٓمنف قمٚمٞمنف طمتنك ٓ يٕمنرف طم٘مٞم٘متنف، واًمتنٌس  (2)

گ   واظمنتٚمط، وٓسمًنف سمٛمٕمٜمنك: ظم٤مًمٓمنف، وُمٜمنف ىمقًمنف شمٕمن٤ممم:  قمٚمٞمف إُمر: أي: أؿمٙمؾ قمٚمٞمنف، أو اؿمنتٌف

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة[. 42]ضمزء ُمـ )ي٦م رىمؿ  ﴾ گ گ گ

 (.2/812، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(16/469، شم٤مج اًمٕمروس )(2/548يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ُمٜمنف يِمنؽميف صمنؿ اؿمنؽماه، سمنام ومٞمٌٞمٕمنف صن٤مطمٌف يقاـمط أن يٙمره»(: 3/532ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (3)

 .اعمراسمح٦م ذم سمف ًمٞمخؼم ،سم٠ميمثر

 ظم٤مًمٗمنف ممنـ: ىمٚمن٧م، همنػمه وظم٤مًمٗمنف اخلٞمن٤مر، ًمٚمٛمِمنؽمي صمٌن٧م: اًمّمن٤ٌمغ اسمنـ ىمن٤مل ذًمنؽ، ومٕمنؾ ومن٢من

 .شأىمقى اًمّم٤ٌمغ اسمـ وىمقل. وهمػمه شاعمٝم ب» ص٤مطم٥م
= 
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سمٕمِمننرة، وسمن٤مع ُمراسمحن٦م  سم٤مًمقضمنف إظمنػم، ومٚمنق اؿمنؽمى ؿمنٞمئ٤مً  : ]إذا ىمٚمٜمن٤م[لثاينا

ونٛمٛمٜم٤م أطمند  ٕٟمن٤م ]إذ[ :سمٕمنميـ، صمؿ اؿمؽماه سمٕمنمنة، ٓ يٌٞمنع ُمراسمحن٦م، سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم

 /اًمٕم٘مديـ إمم أظمر، ٓ يٌ٘مك ًمف رأس ُم٤مل: وم٢مٟمَّنف ذم دومٕمتنلم سمن ل قمِمننريـ، وىمند رضمنع

 .ًمٞمفإ

ريـ، صمنؿ سمن٤مع سمٕمِمننرة، صمنؿ اؿمنؽمى نًمنق اؿمنؽمى سمٕمِمن ،: قمغم ه ه اًمٓمري٘من٦ملثالثا

و ٕمنؾ اخلًن٤مرة احل٤مصنٚم٦م  ،سمٕمنميـ، صمؿ أراد أن يٌٞمع ُمراسمح٦م سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم، يٌٞمع سمثالصمنلم

ُمـ أضمرة ظمٞم٤مـمن٦م، أو ىمّمن٤مره، وشُمَْمنْػ إمم اًمنثٛمـ،  ٟم٦م ]اًمتزُمٝم٤م[١ميمٛم ،ذم اًمٕم٘مد إول

 .وًمٞمس سمّمحٞمح

                                                          

=
 ىمن٤مل...  اًمًنٌٙمل، واظمتن٤مره ينرم،: وىمٞمنؾ ،ذًمنؽ هرِ (: ...يُمن3/25وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 آؾمت٘مّمن٤مء صن٤مطم٥م إًمٞمنف أؿم٤مر يمام سم٤مًمتحريؿ سمؾ :سم٤مًمٙمراه٦م ي٘مؾ مل ،اخلٞم٤مر سمثٌقت اًم٘م٤مئؾ: اًمزريمٌم

 اًمٜمنقوي ضمنزم ومٗمنل وقمٚمٞمنف :ىمن٤مل ،يم٤مًمٕمٞمن٥م إفمٝمن٤مره  ن٥م اخلٞمن٤مر أصمٌن٧م ُمن٤م ٕنَّ  ئمٝمنر: اًمن ي وهق

 .شٟمٔمر اخلٞم٤مر سمثٌقت اًم٘مقل شم٘مقي٦م ُمع سم٤مًمٙمراه٦م

اًمٕمزيننز  ، ومننتح(5/338، اًمٌٞمنن٤من )(2/59، اعمٝمنن ب ) (5/282يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج ، (2/93، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(12/62، اعمجٛمنقع )(3/532، اًمروو٦م )(9/12)

(3/25). 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (2)

 ه ا ىمنقل ُمٌٜمنل قمنغم اًم٘منقل اًمثن٤مين ذم اعمًن٠مًم٦م اًمًن٤مسم٘م٦م، واًمن ي ذهن٥م إًمٞمنف أسمنق طمٜمٞمٗمن٦م،  (3)

ف َيُنطَّ ىمندر اًمنرسمح، ومٚمن ًمؽ ٓ  نقز سمٞمٕمنف ُمراسمحن٦م إذا اؿمنؽمى  واسمـ هي٩م، وهمػمحم٤م واعمتْمٛمـ سم٠مٟمَّ

نف ًمنٞمس ًمنف رأس ُمن٤مل سمن٤مىمل ٓؾمنتٖمراق اًمنرسمح   ،سمٕمِمنرة وسم٤مقمف سمٕمنميـ صمؿ اؿمؽماه صم٤مٟمٞمن٤ًم سمٕمِمننرة: ٕٟمَّ

 اًمثٛمـ. 

 يٜمٔمر: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

 ذم ُث: ]اًمتزُم٧م[. (4)

٤ًمسم٘م٦م، واًم ي ذهن٥م إًمٞمنف أسمنق طمٜمٞمٗمن٦م، ه ه اًمٓمري٘م٦م: ي٘مّمد هب٤م اًم٘مقل اًمث٤مين ذم اعم٠ًمًم٦م اًم (5)

واسمـ هي٩م، واًمتل أووحٜم٤م ومٞمف سم٠منَّ اًم٘مقل اًمراضمح أٟمَّف إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم سمامئ٦م، صمنؿ ظمنرج قمنـ ُمٚمٙمنف 

واؿمؽماه صم٤مٟمٞم٤ًم سم٠مىمؾ أو أيمثر ُمـ إول، مل يٚمزُمف أْن يط اًمرسمح أو يزيد قمٚمٞمف: سمؾ  ٥م أن خيؼم سمن٤مًمثٛمـ 

 إظمػم.
= 

 /أ24
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 :ع الثالثالموض 
 فيىا يمسوى اإلخبار بى يف بيع املراحبة, وبيان حكي اخليانة:

 وفيه ثالث عشزة مسألة:

 إحداها:

سمثٛمـ ُم١مضمؾ، صمؿ أراد أن يٌٞمع ُمراسمح٦م، ومٕمٚمٞمنف اإلظمٌن٤مر: ٕٟمنف ذم  إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً  

إذا مل  إٓ أٟمنف :، شمٗمن٤موت ذم اًمنثٛمـسم٤مًمٜم٘مد واًمِمنراء سم٤مًمٜمًنٞمئ٦م اًمٕم٤مدة ي٘مع سملم ]اًمنماء[

 ، ذم طمنؼ اعمِمنؽمي ٙمقن ظمٞم٤مٟم٦م شمثٌن٧م ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر، وٓ يثٌن٧م ]إضمنؾ[شمخيؼم 

                                                          

=
وه ا وم٤مؾمد : ٕنَّ اًمٕم٘مد إول »...( يِمػم إمم اًم٘مقل اًمث٤مين: 5/282ىم٤مل ذم احل٤موي  اًمٙمٌػم )

 ش.ىمد اٟم٘م٣م: ومٚمؿ  ز اقمت٤ٌمر طمٙمٛمف

وًمننق اؿمنؽمى ؾمنٚمٕم٦م سمٕمِمنننرة، وسم٤مقمٝمن٤م سمخٛمًن٦م، صمننؿ (: »294-5/293وىمن٤مل ذم هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )

اؿمؽماه٤م سمٕمنمة، ومٚمٞمس ًمنف أْن يًن٥م اخلننان ويْمنؿ ُمٌٚمٖمنف إمم صمٛمنـ اًمٕم٘مند إظمنػم، وي٘منقل: سمٕمتنؽ 

ٕم٦م ُمراسمح٦م سمخٛم٦ًم قمنم اًمتل ىم٤مُم٧م اًمًٚمٕم٦م قمغمَّ هب٤م، ه ا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اخلًنران: ومٚمٞمٙمـ اًمنرسمح ذم اًمًٚم

 ش.ُمٕمٜم٤مه

، اًمٌٞمن٤من (3/163، اًمقؾمنٞمط )(5/293294ٓمٚمن٥م )هن٤مين٦م اعم، (5/282يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (12/62، اعمجٛمقع )(532-3/531، اًمروو٦م )(9/12، ومتح اًمٕمزيز )(5/338)

(2/93.) 

 أي: اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمقل ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع قمنم. (1)

 ذم ث ]اًمنمي[. (2)

اًمٜمًٞمئ٦م: ي٘م٤مل سم٤مقمف ٟمًٞمئ٦م: أي: سمت٠مظمػم، وأٟم٠ًمشمف اًمديـ واًمٌٞمنع: أظمرشمنف: أي: ضمٕمٚمتنف ُمن١مظمرًا،  (3)

 وهق اًمٌٞمع إمم أضمؾ ُمٕمٚمقم ُمـ همػم شم٘م٤مسمض، وًمق يم٤من سمٖمػم زي٤مدة، وظمالومف اًمٌٞمع ٟم٘مدًا.

 ، اعمٕمجنؿ(456-1/455(، شمن٤مج اًمٕمنروس )6/4424، ًم٤ًمن اًمٕمنرب )(1/7عمٜمػم )اعمّم٤ٌمح ا

 (.2/916اًمقؾمٞمط )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

إذا اؿمؽماه سمثٛمـ ُم١مضمؾ، وضم٥م اإلظم٤ٌمر قمٜمف ًمٚمتٗمن٤موت (: »13-9/12ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )  (5)

 ش.ي٥م: أٟمَّف ٓ  ٥م اًمتٕمرض ًمفاًمٔم٤مهر سملم اعم١مضمؾ واعمٕمجؾ ذم اعم٤مًمٞم٦م، وذم اًمٌٞم٤من طمٙم٤مي٦م وضمف همر
= 
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 .أبو ح يػةوسمف ىم٤مل 

: يثٌنن٧م إضمننؾ ذم طمننؼ اعمِمننؽمي اًمثنن٤مين: ٕٟمننف سم٤مقمننف، يمننام األوياعدديوىمنن٤مل 

 .اؿمؽمى

يـ  .إٓ سم٤مًمِمنرط، وُم٤م وضمد اًمِمنرط سمٞمٜمٝمام ودًمٞمٚمٜم٤م أن إضمؾ ٓ يث٧ٌم ذم اًمدَّ

                                                          

=
، اًمقؾمنٞمط (326-5/325، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/59، اعمٝم ب )(5/282يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، اعمجٛمننننقع (3/534، اًمروونننن٦م )(13-9/12، ومننننتح اًمٕمزيننننز )(5/337، اًمٌٞمنننن٤من )(3/164)

 (.3/25) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(2/95، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/71-72)

، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين (7/181، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(13/78)يٜمٔمننر: اعمًٌننقط ًمٚمنظمزنن  (1)

(7/6.) 

إوزاقمل هق: أسمق قمٛمر قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد إوزاقمنل، وًمند سمٌٕمٚمٌنؽ ؾمنٜم٦م صمنامن  (2)

وصمامٟملم ُمـ اهلجرة، يم٤من ُمـ رضم٤مل احلندي٨م، صمنؿ اؿمنتٝمر سم٤مًمٗم٘منف، ومل يٙمنـ سم٤مًمِمن٤مم أقمٚمنؿ ُمٜمنف، ىمٞمنؾ: إٟمنف 

ُم هٌنف ذم اًمِمن٤مم، صمنؿ إٟمندًمس واونٛمَحؾَّ أُمن٤مم ُمن ه٥م ُم٤مًمنؽ أضم٤مب ذم ؾمنٌٕملم أًمنػ ُمًن٠مًم٦م، فمٝمنر 

واًمِم٤مومٕمل، ؾمٛمع ُمـ قمٓم٤مء، واًمزهنري، وهمػمحمن٤م، وروى قمٜمنف اًمثنقري، واسمنـ اعمٌن٤مرك، وهمػمحمن٤م شمنقذم 

 ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم وُم٤مئ٦م ُمـ اهلجرة.

، اإلرؿمن٤مد ذم ُمٕمرومن٦م (7/63)ٓسمنـ طمٌن٤من ، اًمث٘من٤مت (1/76يٜمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي )

( وُمن٤م 1/134( وُم٤م سمٕمنده٤م، شمن يمرة احلٗمن٤مظ )6/541(، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )1/198حلدي٨م )قمٚمامء ا

 (.128-3/127وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) ،سمٕمده٤م

 (.5/337يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )  (3)

ـُ ديٜمنن٤ًم، ومٝمنق دائننـ ُمننـ اعمدايٜمنن٦م، وُمٜمننف ىمقًمننف شمٕمنن٤ممم:    (4) ـُ ًمٖمنن٦م: ُمننـ َداَن اًمرضمننُؾ َينندي ْي إذا  اًمندَّ

شمٕم٤مُمٚمتؿ سمديـ ُمنـ ؾمنٚمؿ وهمنػمه، ومثٌن٧م سم٤مٔين٦م وسمنام شم٘مندم أن اًمنديـ ًمٖمن٦م: هنق: : أي: إذا ﴾شمدايٜمتؿ سمديـ

 اًم٘مرض، وصمٛمـ اعمٌٞمع، ويمؾ ُم٤م ًمٞمس طم٤مضًا، وىمٞمؾ: اًمديـ ُم٤مًمف أضمؾ، وُم٤م ٓ أضمؾ ًمف وم٘مرض.

 .(1/327(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )35/49(، شم٤مج اًمٕمروس )1/225يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ٥م أداةه ذم وىم٧م حمدد أو إمم أضمؾ ُمٕمٚمقم : ومٝمق ديـ.ُم٦م و سم٤مًم ع  يتٕمٚمؼ وذقم٤ًم: يمؾ شمٕم٤مُمؾ

 (.1/212، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )(1/133) ٗم٘مٝملاًم٘م٤مُمقس اًميٜمٔمر: 

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:   (5)

: اشمٗمؼ اًم٘مٗمٝم٤مء قمغم أٟمنف إذا اؿمنؽمى ؿمنٞمئ٤ًم سمنثٛمـ ُم١مضمنؾ، صمنؿ أراد سمٞمٕمنف ُمراسمحن٦م، وضمن٥م قمٚمٞمنف أوالا 

 اإلظم٤ٌمر سم٠من ي يمر شم٠مضمٞمؾ اًمثٛمـ.
= 
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صمنؿ أراد أن يٌٞمٕمنف ُمراسمحن٦م، ومٕمٚمٞمنف  ]، فٞمَ ِو رَ وم٤مـمَّٚمع قمغم قمٞم٥م ًمف ومَ  إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً 

 صمؿ روٞمف: ٕنَّ اًمٕمٞم٥م يٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م. [اإلظم٤ٌمر سم٠مٟمف اؿمؽماه، وهق ٓ يٕمٚمؿ

اًمٕم٘مند: َّٕٟمنف إذا يمن٤من  سم٤مًمٕمٞمن٥م ]طم٤مًمن٦م[ وصقرة اعم٠ًمًم٦م إذا يم٤من اعمِمنؽمي قم٤معمن٤مً 

 .ٚمف ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م، ومضم٤مهالً 

                                                          

=
تٚمٗمقا ومٞمام إذا سم٤مع ُمراسمح٦م ومل ين يمر اًمت٠مضمٞمنؾ، هنؾ يثٌن٧م ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر أم ٓ، وذًمنؽ : اظمثانياا 

 قمغم إىمقال اًمت٤مًمٞم٦م:

مل  ز سمٞمٕمنف ُمراسمحن٦م طمتنك خينؼم قمنـ ذًمنؽ: ومن٢من مل يٗمٕمنؾ ، : إذا اؿمؽمى سمثٛمـ ُم١مضمؾالؼول األول 

، وٓ يثٌن٧م ذم طم٘منف وم٤مًمٌٞمع ضم٤مئز مل يٗمًد، وًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر سمنلم ومًن  اًمٌٞمنع أو إُمْمن٤مئف سمن٤مًمثٛمـ احلن٤ملع 

 إضمؾ إن يم٤من اعمٌٞمع سم٤مىمٞم٤ًم: وم٢مْن شمٚمػ ًمزُمف اًمثٛمـ.

 وذه٥م إمم ه ا اًم٘مقل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واًمِم٤مومٕمل، ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد.

وقمٚمٚمقا سمثٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي: ٕن اًمٌن٤مئع دًمَّنس قمٚمٞمنف سمنام ي٠مظمن  ضمنزءًا ُمنـ  اًمنثٛمـ، ومثٌن٧م ًمنف 

 اخلٞم٤مر، يمام ًمق دًمََّس قمٚمٞمف سمٕمٞم٥م .

: يٚمزم اًمٌٞمع، وًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر سمنلم اًمٗمًن  وأظمن ه سمن٤مًمثٛمـ ُمن١مضمالً، طمٞمن٨م يثٌن٧م الثاين الؼول

 إضمؾ ذم طمؼ اعمِمؽمي إذا يم٤من اعمٌٞمع ىم٤مئاًم، وإذا شمٚمػ اعمٌٞمع طمٌس اًمثٛمـ سم٘مدر إضمؾ.

 وذه٥م إمم ذًمؽ إوزاقمل، وذيح، واسمـ ؾمػميـ، وإؾمح٤مق، ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد.

ن٤ًم وىمٞمنؾ: : إذا اؿمؽمى سمالؼول الثالث ثٛمـ ُم١مضمؾ وسم٤مع ُمراسمح٦م ُمـ همػم سمٞمن٤من، ٓ  نقز، ويمن٤من هِمِما

اًمرد ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمنقاء أراد اعمِمنؽمي رده أم ٓ إذا يمن٤من اعمٌٞمنع  يّمح اًمٌٞمع ويث٧ٌم اخلٞم٤مر، وىمٞمؾ: يٗمًد ويتٕملم

 ومٕمغم اعمِمؽمي إىمؾ ُمـ اًمثَّٛمـ واًم٘مٞمٛم٦م ٟم٘مدًا ُمـ همػم رسمح، وذه٥م إمم ذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م. ىم٤مئاًم، وإن وم٤مت

، (6/438، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(2/215، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )(7/181ٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )يٜم

، اعمٝمنن ب (5/282، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/165، طم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )(4/492ُمقاهنن٥م اجلٚمٞمننؾ )

، ومننتح (338-5/337، اًمٌٞمنن٤من )(3/164(،  اًمقؾمننٞمط )326-5/325(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/59)

 .(6/273، اعمٖمٜمل )(72-12/71اعمجٛمقع ) (3/534(، اًمروو٦م )13-9/12اًمٕمزيز )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (2)

 . ث: طم٤ملذم  (3)

إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم وسمنف قمٞمن٥م اـمٚمنع قمٚمٞمنف سمٕمند اًمِمننراء، أو ر  سمنف، صمنؿ أراد اًمٌٞمنع ُمراسمحن٦م،   (4)

 ٞم٥م ًمٚمٛمِمؽمي: ٕنَّ اًمٕمٞم٥م يٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م.وضم٥م قمٚمٞمف اإلظم٤ٌمر وسمٞم٤من اًمٕم
= 

حكممي وممَ اشمم ٝ  

و ٗبّا ٔأ ا  البٗم   

 وااحبٛ.
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سمآوم٦م ؾماموي٦م، أو سمجٜم٤مين٦م اًمٕمٌند قمنغم ٟمٗمًنف، أو  ًمق طمدث سمف قمٞم٥م ذم يده، ]إُم٤م[

، يٚمزُمنف اإلظمٌن٤مر سمنف، طمتنك أو سمجٜم٤مي٦م ُمـ ٓ يْمٛمـ ]يم٤محلر [ ،سمجٜم٤مي٦م اعم٤مًمؽ قمٚمٞمف

َـّ اعمِمؽمي أٟمف اؿمؽماه سم٤مًمثٛمـ اعم يمقر ُمع اًمٕمٞم٥م  . ًمف اخلٞم٤مر ومل يتٌلم ًمف يث٧ٌم ،ًمق فَم

 .ت اعم٠ًمًم٦مرَّ وم٘مد ُمَ  وم٠مُم٤م إذا يم٤من سمجٜم٤مي٦م أضمٜمٌل ُمـ أهؾ اًمْمامن

                                                          

=
ومٚمق شمرك اإلظم٤ٌمر سم٤مًمٕمٞم٥م، ومن٤مًمٌٞمع صنحٞمح، ويثٌن٧م ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر، ُمن٤م مل يٙمنـ اعمِمنؽمي قم٤معمن٤ًم 

 سم٤مًمٕمٞم٥م وىم٧م اًمٕم٘مد، ومال يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر.

، اًمرووننن٦م (9/11، ومنننتح اًمٕمزينننز )(3/164(، اًمقؾمنننٞمط )5/324يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )

، هن٤مينن٦م (26-3/25) ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج ،(2/94ؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )، أ12/619، اعمجٛمننقع )(3/533)

 (.3/183(، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )4/435، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(4/116اعمحت٤مج )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .  (2)

 ]يم٤محلر[. :ذم ث (3)

: هق اعم(4)  ٘م٤مشمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر.احلَْرِ ُّ

 (.1/269، اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع )(1/178يٜمٔمر: ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )

، (164-3/163، اًمقؾمننٞمط )(2/59، اعمٝمنن ب )(325-5/324يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5)

 ،2/949، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(12/65، اعمجٛمننقع )(3/533، اًمروونن٦م )(11-9/9اًمٕمزيننز ) ومننتح

 (.1/195اًمقه٤مج ) ، اًمناج(26-3/25) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج

 اًمْمامن ًمٖم٦م: اًمٙمٗم٤مًم٦م وآًمتزام. (6)

 .(35/333، شم٤مج اًمٕمروس )(2/364يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم ي٘م٤مل: اًمتزام طمؼ صم٤مسم٧م ذم ذُم٦م اًمٖمػم أو إطمْم٤مر ُمـ هق قمٚمٞمف أو قملم ُمْمٛمقٟم٦م.

 (.3/227) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (1/251يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

ن: ُمـ ًمٞمس ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مًمِمنلء اعمٌٞمع وإذا أشمٚمٗمف يٙمقن ون٤مُمٜم٤ًم: أي: واعمراد سم٤مٕضمٜمٌل ُمـ أهؾ اًمْمام

 ُمٚمتزُم٤ًم سمف، ووامن اعمٌٞمع ُم٤م يٙمقن ُمْمٛمقٟم٤ًم سم٤مًمثٛمـ ىمؾَّ أو يمثر.

نف  ن٥م أذٟم٤م إمم ه ه اعم٠ًمًم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ، وىمٚمٜم٤م (7) : إٟمَّ

 (.279-278قمٚمٞمف اإلظم٤ٌمر سم٤مًمٕمٞم٥م، ص )

َّممممم   املبٗممممم  يف       

ٖمم  املشمم ٙ ٔأ ا   

 البٗ  وااحبٛ.
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إذا شَمَٕمٞم٥َّم سمجٜم٤مي٦م اعم٤مًمؽ، أو سمجٜم٤مي٦م أضمٜمٌل، يٚمزُمف اإلظمٌن٤مر: ٕٟمنف  أيب ح يػةوقمٜمد 

 ُمٜمف. ضمزءاً  /سم٤مع سمٕمض اعمٌٞمع وأُمًؽ [يّمػم يم٠مٟمف]إذا مل خيؼم 

 .ف اإلظم٤ٌمر: ٕٟمف ُم٤م اطمتٌس قمٜمده رءوأُم٤م إذا يم٤من سمآوم٦م ؾماموي٦م ومال يٚمزُم

 ودًمٞمٚمٜم٤م: أن أوم٦م اًمًاموي٦م شمٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م، وشم٘مٚمؾ اًمرهمٌن٤مت، ومّمن٤مر ]يم٤مجلٜم٤مين٦م[

 .ؾمقاء

 ث: ]يم٠مٟمف يّمػم[.ذم  (1)

 ، جمٛمنننننع إهننننننر (181-7/182، سمننننندائع اًمّمنننننٜم٤مئع )(13/79يٜمٔمنننننر: اعمًٌنننننقط ) (2)

(3/111-112). 

 ذم ث: ]يم٤مخلٞم٤مٟم٦م[. (3)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م واخلالف ومٞمٝم٤م ٟم٘مقل: (4)

نٚمٕم٦م قمٞمن٥م ذم يند اًمٌن٤مئع أو ذم يند اعمِمنؽمي، ومن٠مراد أن أوالا  ًع نف إذا طمندث سم٤مًم : اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمنغم أٟمَّ

 اسمح٦م، ٓ  قز ًمف طمتك يٌلم ه ا اًمٕمٞم٥م إذ ا يم٤من سمٗمٕمؾ اعم٤مًمؽ ٟمٗمًف، أو سمٗمٕمؾ أضمٜمٌل.يٌٞمٕمٝم٤م ُمر

 : اظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا طمدث اًمٕمٞم٥م سمآوم٦م ؾماموي٦م أو سمجٜم٤مي٦م اًمٕمٌد قمغم ٟمٗمًف، وذًمؽ قمغم ىمقًملم:ثانياا 

 : إذا طمدث سم٤معمٌٞمع قمٞم٥م ؾمقاء يم٤من سمآوم٦م ؾماموي٦م أو سمجٜم٤مي٦م اًمٕمٌد قمغم ٟمٗمًف، أو سمجٜم٤مين٦مالؼول األول

 اعم٤مًمؽ قمٚمٞمف، أو سمجٜم٤مي٦م أضمٜمٌل، ومال  قز سمٞمٕمف ُمراسمح٦م طمتك يٌلم ه ا اًمٕمٞم٥م.

 وذه٥م إمم ذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وزومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.

: إذا طمدث سمن٤معمٌٞمع قمٞمن٥م، ويمن٤من اًمٕمٞمن٥م سمآومن٦م ؾمناموي٦م، أو سمجٜم٤مين٦م اعمٌٞمنع قمنغم ٟمٗمًنف، الؼول الثاين

 سمٞم٤من ه ا اًمٕمٞم٥م. ومٞمجقز سمٞمٕمف ُمراسمح٦م سمجٛمٞمع اًمثٛمـ ُمـ همػم

 وذه٥م إمم ذًمؽ أسمقطمٜمٞمٗم٦م.

-3/111، جمٛمنننع إهننننر )(181-7/182(، سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع )13/79يٜمٔمنننر: اعمًٌنننقط )

، هن٤مين٦م (3/172، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل )(6/443، اًمتن٤مج واإليمٚمٞمنؾ )(2/216، سمداي٦م اعمجتٝمد )(112

، اعمٖمٜمننل (26-3/25(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )11-9/9وُمنن٤م سمٕمننده٤م، ومننتح اًمٕمزيننز ) (5/322اعمٓمٚمنن٥م )

 (.3/233، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(4/127، اًمنمح اًمٙمٌػم )(6/269)

 /ب24
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 :لرابعةا

واًمٜمعَتن٤مج  ،، ُمثنؾ اًمقًمندطمّمٚم٧م ذم ينده زوائند، إُمن٤م ُمنـ قمنلم ]اعمن٤مل[ ]إذا[

ٓ يٚمزُمنف ونؿ  ف ]يم٤مًمٙمًن٥م[ومل يدث سمًٌٌف ٟم٘منص، وٓ ُمنـ قمٞمٜمن ،واًمثٛمرة واًمٌٞمض

٤م  ومقائد ُمٚمٙمف. ُمـ اًمزي٤مدة إمم إصؾ قمٜمد اًمٌٞمع، وٓ اإلظم٤ٌمر هب٤م: ٕهنَّ

 .وم٠مُم٤م إن يم٤من ىمد دظمٚمٝم٤م ٟم٘مص سم٤مًمقٓدة، ومٕمٚمٞمف اإلظم٤ٌمر يم٤ًمئر اًمٕمٞمقب ؾمقاء

 فرعان:

: إذا اؿمؽماحم٤م طُمٌغْم، ومقًمدت قمٜمده، وم٢من ُم٤مت اًمقًمد ومٕمٚمٞمنف اإلظمٌن٤مر سمنف، وإن أحدمها

نف سمن ل سمٕمنض   ،ٛمؾ ىمًط ُمـ اًمثٛمـحقمغم ىمقًمٜم٤م ًمٚم ،٤م، يٌٞمع اًمقًمد ُمع إم ُمراسمح٦ميم٤من طمٞمَّ  وم٢مٟمَّ

 وًمٙمنننـ إن :يتٌنننع ُمنننع إم [ٓ]وم٠مُمننن٤م إذا ىمٚمٜمننن٤م: ٓ ىمًنننط ًمنننف،  ،اًمنننثٛمـ ذم ُم٘م٤مسمٚمتنننف

 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ذم ث: ]ًمق[. (2)

 ذم ث: ]اعمٚمؽ[. (3)

 ذم ث: ]ُمثؾ اًمٙم٥ًم[. (4)

طمنن٤مئاًل إذا اؿمننؽمى ؿمننجرة ٓ صمٛمننرة قمٚمٞمٝمنن٤م ومنن٠مصمٛمرت ذم يننده، أو قمٌنندًا وم٤مؾمننتخدُمف، أ وهبٞمٛمنن٦م  (5)

ومحٛمٚم٧م قمٜمده ووًمدت، صمؿ أراد سمٞمع ذًمؽ ُمراسمح٦م: وم٢مٟمَّف خيؼم سمجٛمٞمنع اًمنثٛمـ اًمن ي اؿمنؽمى سمنف وٓ ينط 

 ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ٕضمؾ ه ه اًمزي٤مدة، ٕٟمَّف ٟمامء طم٤مدث ذم ُمٚمٙمف ومٙم٤من ًمف، ه ا هق اعمِمٝمقر.

نره: (: »5/336وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) ًمزُمنف وذيمر اًمّمٞمٛمري: أٟمَّف إذا اؿمؽمى قمٌدًا، وم٤مؾمنتخدُمف، أو أضمَّ

 ، وىم٤مل: وٓ وضمف ًمف.شاإلظم٤ٌمر سم ًمؽ

ن٦ِم (: »...5/181وىم٤مل ذم احل٤موي ) مل يٚمزُمف إذا أظمؼم سم٤مًمنماء أْن يً٘مط ُمٜمف ىمدر ُم٤م أظمن  ُمنـ اًمَٖمٚمَّ

ن٤م أقمٞمن٤من طم٤مدصمن٦م سمٕمند  واًمثٛمرة واًمٜمعت٤َمِج واًمٚمٌـ: سمؾ ًمف أن خيؼم سمجٛمٞمع اًمثَّٛمـ ٓ خيتٚمػ أصنح٤مسمٜم٤م ومٞمنف: ٕهنَّ

 ش.اًمثٛمـ... اًمٕم٘مد: ومٚمؿ شم٘م٤مسمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ

، اًمقؾمننٞمط (5/322، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/58(، اعمٝمنن ب )5/181يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اعمجٛمننننقع (3/532(، اًمروونننن٦م )9/13، ومننننتح اًمٕمزيننننز )(337-5/336، اًمٌٞمنننن٤من )(3/164)

 (3/42) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (2/94(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/63-66)

 ذم ث: ]ومال[. (6)

زٖممما ٚ املبٗممم  ٔأ ا  

 البٗ  وااحبٛ.



 911 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 .وإذا مل خيؼم سمف يٙمقن ظمٞم٤مٟم٦م ،يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م شمزداد سم٥ًٌم احلٛمؾ، يٚمزُمف اإلظم٤ٌمر ]سمف[

ى ضم٤مرينن٦م صمٞمٌنن٤ًم، صمننؿ وـمئٝمنن٤م، وأراد أن يٌٞمٕمٝمنن٤م ُمراسمحنن٦م، ٓ يٚمزُمننف : إذا اؿمننؽملثدداينا

هبن٤م  وضمد[صمؿ ، ٕٟمَّف مل يقضم٥م ٟم٘مّم٤ًم، وهل ا ىمٚمٜم٤م: إذا وـمئٝم٤م اعمِمؽمي، ]ءاإلظم٤ٌمر سم٤مًمقط

 .قمٞم٤ٌم، ًمف اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م

 :خلاوصةا

ُمراسمحن٦م، ، صمؿ أراد أن يٌٞمع [اًم٤ٌمًمغ]اسمٜمف  ُمـ أسمٞمف أو ]ُمـ[ إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً 

 :وجهانُمراسمح٦م، هؾ يٚمزُمف اإلظم٤ٌمر سمف أم ٓ، ومٞمف 

: ٓ يٚمزُمفأحدمها
(9)
. 

 ث. :ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ (1)

وًمق يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل يقم اًمِمنراء، أو يم٤من ذم ضقمٝم٤م ًمنٌـ، أو (: »...3/534ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (2)

قمغم فمٝمره٤م صقف، أو قمغم اًمٜمَّخٚم٦م ـمٚمع، وم٤مؾمتقوم٤مه٤م: طمطَّ سم٘مًٓمٝم٤م ُمـ اًمثٛمـ، وه ا ذم احلٛمؾ سمٜمن٤مًء قمنغم 

 ش.أٟمَّف ي٠مظم  ىمًٓم٤ًم ُمـ اًمثٛمـ

، (3/534، اًمروون٦م )(9/13زينز )، ومتح اًمٕم(5/337، اًمٌٞم٤من )(59-2/58يٜمٔمر: اعمٝم ب )

 (.2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/619اعمجٛمقع )

 وضمد[.و: ]مذم  (3)

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (12/66، اعمجٛمنقع )(3/534(، اًمروون٦م )9/13يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزينز ) (4)

 (.4/435، طمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي )(2/94)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (5)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث  (6)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (7)

اًمٌن٤مًمغ هنق: اًمن ي وصنؾ اإلدراك، واًمٌٚمنقغ ًمٖمن٦م: ٟمْمن٩م إقمْمن٤مء اًمتٜم٤مؾمنٚمٞم٦م، ومٞم٘من٤مل: سمٚمنغ   (8)

 سمٚمقهم٤ًم، وسمٚمغ اًمٖمالم: أدرك، وىمٞمؾ: اطمتٚمؿ.

 وذقم٤ًم: اٟمتٝم٤مء طمد اًمّمٖمر سمٕمالُم٦م ُمـ قمالُم٤مت اًمٌٚمقغ.

، (1/72، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(1/782، اًم٘من٤مُمقس اعمحنٞمط )(22/445س )يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمنرو

 (.1/41اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

، ومننتح اًمٕمزيننز (5/339، اًمٌٞمنن٤من )(3/164، اًمقؾمننٞمط )(5/325يٜمٔمننر: هن٤مينن٦ماعمٓمٚم٥م )  (9)

 (.2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/534، اًمروو٦م )(9/12)

حكممي وممَ اشمم ٝ  

أٔ وَ أ ْٗ أٔ ا ٍْ 

ِْ ٔأ ا   ُوَكاِ ِبممممممممممممممممم

 البٗ  وااحبٛ. 
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ًمنق اؿمنؽمى هبن ا اًم٘مندر ُمنـ  [أٟمف]ووضمٝمف ، وحمرد أيب يوس وهق ُم ه٥م 

 ـ إضم٤مٟم٥م مل يٚمزُمف اإلظم٤ٌمر.ُماًمثٛمـ 

: ٕنَّ اًمٕمن٤مدة أٟمَّنف  نري ذم أيب ح يػدة، وهنق ُمن ه٥م : يٚمزُمف اإلظمٌن٤مروالثاين

 ُم٤ًمحم٦م. ع إىم٤مرب ]ٟمقع[اعمٕم٤مُمٚم٦م ُم

 سم٤مًمٌٞمع، هؾ يٌٞمع ُمـ أسمٞمف أو اسمٜمف، ومٕمغم وضمٝملم: وم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م اًمقيمٞمؾ

ٕن : /وم٠مُم٤م إذا اؿمؽمى ُمـ اسمٜمف اًمٓمٗمؾ، صمؿ أراد أن يٌٞمع ُمراسمح٦م، ومٞمٚمزُمنف اإلظمٌن٤مر

 شمٍمومف ذم طم٘مف ُم٘مٞمد سمنمط اًمٜمٔمر، ومال خيٚمق ُمـ ُم٤ًمحم٦م.

 .ف اإلظم٤ٌمر[وم٠مُم٤م إن اؿمؽمى ُمـ ُمٙم٤مشمٌف، ]ومال يٚمزُم

[اإلظم٤ٌمريمام ًمق اؿمؽمى ُمـ أضمٜمٌل ]ومال يٚمزُمف  ]وهق[
(9()12)

. 

، (8-7/7حٞمط اًمؼمهن٤مين )، اعم(7/183، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(89-13/88يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 (.111-3/112، جمٛمع إهنر )(8

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

وإن اؿمؽمى ُمنـ وًمنده اًمٌن٤مًمغ أو ُمنـ أسمٞمنف، وم٠مصنح اًمنقضمٝملم »(:9/12ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (3)

 .شسم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م ٓ  ٥م اإلظم٤ٌمر قمٜمف

ومنننتح اًمٕمزينننز  ،(5/339، اًمٌٞمننن٤من )(3/164(، اًمقؾمنننٞمط )5/325يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )

 (.2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/534، اًمروو٦م )(9/12)

-7/7، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )(7/183(، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )89-13/88يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )  (4)

 (.111-3/112، جمٛمع إهنر )(8

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

ٜمف ومٞمف، وهنق ُمنـ أريمن٤من اًمقيمٞمؾ هق:  اًمٙمٗمٞمؾ واحلٗمٞمظ اًم ي يًٕمك ذم قمٛمؾ همػمه ويٜمقب قم  (6)

 أريم٤من اًمقيم٤مًم٦م، واًمقيم٤مًم٦م ًمٖم٦م: اًمتٗمقيض واحلٗمظ.

 (.2/1255، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(31/97، شم٤مج اًمٕمروس )(2/672يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 واًمقيم٤مًم٦م ذقم٤ًم: شمٗمقيض ؿمخٍص ُم٤م ًمف ومٕمٚمف مم٤م ي٘مٌؾ اًمٜمٞم٤مسم٦م إمم همػمه أن يٗمٕمٚمف ذم طمٞم٤مشمف.

 (.3/235يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث .ُم٤م سملم  (7)

 ذم ث: ومٝمق.  (8)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (9)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م وأىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م ٟم٘مقل: (12)
= 

 /أ25
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 :لصادشةا

سمامئ٦م، وطمدث ذم يده قمٞم٥م، واـمَّٚمع قمنغم قمٞمن٥م ىمنديؿ سمنف،  [ؾمٚمٕم٦مإذا اؿمؽمى ] 

قمنمة، صمؿ أراد أن يٌٞمع ُمراسمح٦م، وم٢مْن ذيمر ًمٗمظ اًم٘مٞم٤مم أو ًمٗمنظ  ْرشوم٠مظم  َأْرؿمف، ويم٤من إَ 

راء يٌٞمنع نوإن أراد أن يٌٞمنع سمٚمٗمنظ اًمِمن ،ٞمع سمتًٕملم، وخيؼم سم٤مًمٕمٞم٥م احل٤مدثرأس اعم٤مل، يٌ

 .ئ٦م، وخيؼم سم٤مًمٕمٞمٌلم مجٞمٕم٤مً سمام

                                                          

=
: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمَّف إذا اؿمؽمى ُمـ اسمٜمف اًمٓمٗمؾ، صمؿ أراد اًمٌٞمع ُمراسمح٦م، وضمن٥م اإلظمٌن٤مر سمنف: أوالا 

ٔمرًا ًمٚمٓمٗمنؾ، ودومٕمن٤ًم ًمٚمتٝمٛمن٦م، إون٤موم٦م إمم أنَّ شمٍمنومف ذم طم٘منف ٕنَّ اًمٖم٤مًم٥م ذم ذائف ُمٜمف اًمزي٤مدة ذم اًمثٛمـ ٟم

 ُم٘مٞمد سمنمط اًمٜمٔمر، ومال خيٚمق ُمـ ُم٤ًمحم٦م، ومقضم٥م قمٚمٞمف اإلظم٤ٌمر.

 : اظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا اؿمؽمى ُمـ أسمٞمف أو اسمٜمف اًم٤ٌمًمغ أو زوضمتف أو ُمٙم٤مشمٌف قمغم ىمقًملم:ثانياا 

اإلظم٤ٌمر، يمام ًمنق اؿمنؽمى ُمنـ زوضمتنف اًم٘مقل إول: إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أسمٞمف أو اسمٜمف اًم٤ٌمًمغ مل يٚمزُمف 

وُمٙم٤مشمٌف، و قز ًمف اًمٌٞمع ُمراسمح٦م، وٓ يٚمزُمف أن يٌلم ممـ اؿمؽماه: ٕٟمَّف أظمؼم سمام اؿمؽماه سمنف صنحٞمح٤ًم ومجن٤مز 

 سمٞمٕمف يمام ًمق اؿمؽماه ُمـ أضمٜمٌل.

وإمم ذًمؽ ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وأسمق يقؾمػ وحمٛمد، وظم٤مًمػ اًمّم٤مطم٤ٌمن ذم اعمٙم٤مشمن٥م ًمنق اؿمنؽمى ُمٜمنف 

 ٤من.ٓ يٌٞمع ُمـ همػم سمٞم

اًم٘مقل اًمث٤مين: إذا اؿمؽمى ُمـ أسمٞمف أو اسمٜمف أو زوضمتف أو ُمٙم٤مشمٌف، ٓ  نقز أن يٌٞمنع ُمراسمحن٦م ُمنـ همنػم  

 سمٞم٤من ممـ اؿمؽماه: ٕٟمَّف ُمتٝمؿ ذم اًمنماء ُمٜمٝمؿ.

وإمم ذًمؽ ذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واإلُم٤مم أمحند، وواوم٘مٝمنؿ أسمنق يقؾمنػ وحمٛمند ذم اعمٙم٤مشمن٥م، ومن٢مذا سمن٤مع 

 .ُمراسمح٦م ُمـ همػم سمٞم٤من ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر

، (8-7/7ٞمط اًمؼمهنن٤مين )، اعمحنن(7/183(، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )89-13/88يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

، (5/339، اًمٌٞمن٤من )(3/164، اًمقؾمنٞمط )(5/325، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(111-3/112جمٛمع إهننر )

 (.6/271، اعمٖمٜمل )(3/534، اًمروو٦م )(9/12ومتح اًمٕمزيز )

 ًمث٤مًم٨م.أي اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ ا (1)

 [.ؿمٞمئ٤مً ] م:ذم  (2)

وىمد طمدث سمف قمٜمده قمٞم٥م )ظمنر،  ومرضمنع سمن٠مرش اًمٕمٞمن٥م  ،إذا اؿمؽمى قمٌدًا سمامئ٦م ومقضمد سمف قمٞم٤ٌمً  (3)

 قمنمة وأراد أْن يٌٞمٕمف ُمراسمح٦م، ومٝمؾ َيُطُّ اإلرش ُمـ اًمثٛمـ؟

 ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من:

لم، أو رأس ُمن٤مزم ومٞمنف : يط ُم٤م أظم ه َأْرؿم٤ًم ُمـ اًمثٛمـ، ومٞم٘مقل: هق قمكمَّ أو ي٘مقم قمكمَّ سمتًنٕمأحدمها

شمًٕملم، وٓ  قز أْن ي٘مقل: اؿمؽميتف سمتًٕملم: ٕٟمَّف يم ب، وٓ ي٘منقل: اؿمنؽميتف سمامئن٦م وٓ رأس ُمن٤مزم ومٞمنف 

 ُم٤مئ٦م: ٕنَّ إرش اؾمؽمضم٤مع ضمزء ُمـ اًمثٛمـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ضمزء ُمـ اًمٕملم.
= 

َّممممم  املبٗممممم  يف     

ٖممممم ٓ ٔأ ممممم  َأْ     

 ٗممم  قممم ٖي ٔأ ا   

 البٗ  وااحبٛ. 
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 :لصَّابعةا

ُمراسمحن٦م،  ، صمنؿ أراد أن ]يٌٞمٕمنف[ئ٦م، ومجٜمنك ضمٜم٤مين٦م، ومٗمنداهإذا اؿمؽمى قمٌدًا سمام 

٦م، وإن أراد وإن ومٕمنؾ، يمن٤من ظمٞم٤مٟمن ،وم٢مْن ذيمر ًمٗمظ اًمنمناء، ومنال يْمنٞمػ ُمن٤مل اًمٗمنداء إًمٞمنف

 .يٌٞمع سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم، ومٕمغم وضمٝملم، يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٜمٗم٘م٦م ]أن[

 .ووضمف اًمِمٌف أٟمَّف سم ل اعم٤مل ًمتخٚمٞمص ُمٚمٙمف وشمٌ٘مٞمتف

                                                          

=
ًمٌٞمنع ُمراسمحن٦م سمٚمٗمنظ واًمث٤مين: خيؼم سم٠منَّ اًمثٛمـ ُم٤مئ٦م وٓ يط إرش، وي يمر اًمٕمٞمٌلم مجٞمٕم٤ًم، إْن أراد ا

 اًمنماء.

، أؾمنٜمك (3/533، اًمروو٦م )(9/11اًمٕمزيز ) ، ومتح(5/336(، اًمٌٞم٤من )2/58يٜمٔمر: اعمٝم ب )

 (.2/276، طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمق  )(3/26) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(2/94اعمٓم٤مًم٥م )

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

إذا اؾمنتٜم٘م ه سمنامل وٟمحنقه، واؾمنؿ ذًمنؽ اعمن٤مل اًمٗمدين٦م،  ،: وَمَداُه ُمنـ إه يٗمدينف ومندياًمِٗمَداءُ  (2)

واًمٗمداء ُم٤م ي٘مدم ُمـ ُم٤مل وٟمحقه ًمتخٚمٞمص إؾمػم وٟمحنقه، وومديتنف سمنامل يم٠مٟمنؽ اؿمنؽميتف وظمٚمّمنتف ُمنـ 

 إه أو ُمـ اًمٕمٌقدي٦م إذا يم٤من ممٚمقيم٤ًم.

، (2/678، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )(39/222، شمنن٤مج اًمٕمننروس )( 2/465يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.1/315ظ اًمتٜمٌٞمف )حترير أًمٗم٤م

 ذم ث: ]يٌٞمع[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ ذم ٟمٗم٘من٦م اًمٕمٌند، وهنؾ  ذم ذيمر اعمّمٜمػ ذًمؽ (5)

 شمْمػ إمم اًمثٛمـ أم ٓ؟ وذيمرٟم٤م سم٠من ذًمؽ قمغم وضمٝملم إن سم٤مع سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم:

 ٦م اًمتزُمٝم٤م.أطمدحم٤م: شمْمػ إمم اًمثٛمـ: ٕهن٤م ُم١مٟم

 واًمث٤مين: ٓ شمْمػ : ٕنَّ اًمٜمٗم٘م٦م ًمٌ٘م٤مء اعمٚمؽ، وٓ شمتْمٛمـ زي٤مدة ذم اًمٕملم.

 وإليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (6)

ومٗمداه اًمًٞمد سمامل أو ٟمحقه، وأراد أن يٌٞمٕمنف ُمراسمحن٦م، ومنال  نقز  ،إذا اؿمؽمى قمٌدًا وضمٜمك ه ا اًمٕمٌد ضمٜم٤مي٦م

 ومٞمف يم ا، وٓ أن ي٘مقل: اؿمؽميتف سمٙم ا.أن َيُْمؿَّ ىمٞمٛم٦م ُم٤م ومداه سمف إمم صمٛمٜمف، وي٘مقل: رأس ُم٤مزم 

 وإن أراد أن يٌٞمٕمف سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم ومٕمغم وضمٝملم: أطمدحم٤م: يْمٞمػ إمم اًمثٛمـ ىمٞمٛم٦م اًمٗمداء.

واًمث٤مين: ٓ يْمٞمػ ُم٤م ومنداه سمنف إمم اًمنثٛمـ، وهنق اًمّمنحٞمح: ٕنَّ اًمٜمٗم٘من٦م ًمٌ٘من٤مء اعمٚمنؽ وٓ شمتْمنٛمـ 

 زي٤مدة ذم اًمٕملم: ومٙم ًمؽ ومداء اًمٕمٌد اؾمتٌ٘م٤مء عمٚمٙمف.

 ًم٘مّم٤مرة واخلٞم٤مـم٦م اًمتل هل٤م أصمر ذم اًمٕملم، وهل زي٤مدة شمٕمقد إمم اعمٚمؽ.وخت٤مًمػ ا
= 

حكمممممممممي جٍاٖممممممممممٛ  

ال بممم  ٔ ممم اٞٓ يف  

  ٗ  املااحبٛ.
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 :لثاونةا

٧م ظمٞم٤مٟمتنف، إُمن٤م صمٌتنرة، صمنؿ نئن٦م، وسمن٤مع ُمراسمحن٦م سمٛمئن٦م وقمِمنإذا أظمؼم أٟمف اؿمؽمى سمام 

وم٤معم ه٥م أن اًمٕم٘مد صنحٞمح:  ،ؽمى سمتًٕملماًمِمٝمقد، وسم٤من أٟمَّف اؿم ، أو سمِمٝم٤مدةسم٢مىمراره

أو  وإٟمَّام وضمد ٟمقع شمٚمٌنٞمس يقضمن٥م ظمٞمن٤مراً  ،ٕٟمَّف ًمٞمس ذم اًمٕم٤مىمديـ وٓ ذم اًمٕمقولم ظمٚمؾ

س ٞم، وًمنُمٕمٞمٌن٤مً  وذًمؽ ٓ يٛمٜمع صح٦م اًمٕم٘مد، يمنام ًمنق سمن٤مع ؿمنٞمئ٤مً  ،اؾمؽمضم٤مع ضمزء ُمـ اًمثٛمـ

 . اًمٕمٞم٥م قمغم اعمِمؽمي

                                                          

=
، اًمٌٞمننن٤من (5/322، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/58، اعمٝمننن ب )(5/281يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م 66-12/65، اعمجٛمننقع )(3/532، اًمروونن٦م )(9/8، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/336)

 (.3/24، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/93)

 ًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.أي: اعم٠ًم (1)

 اإلىمرار ًمٖم٦م: اإلصم٤ٌمت، ُمـ ىَمرَّ اًمٌُم: أي: صم٧ٌم، وأىمر سمف: أي: اقمؽمف. (2)

، شمنن٤مج اًمٕمننروس (5/3582أو هننق اإلذقمنن٤من ًمٚمحننؼ واإلقمننؽماف سمننف. يٜمٔمننر: ًمًنن٤من اًمٕمننرب )

 (.1/342، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )(13/395)

 ٚمٞمف، ويًٛمك اقمؽماوم٤مً وذقم٤ًم: إظم٤ٌمر اًمِمخص سمحؼ ًمٖمػمه قم

 .(3/267) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(1/263يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

 اًمِمٝم٤مدة ًمٖم٦م: اإلظم٤ٌمر سمام ىمد ؿمقهد، وي٘م٤مل: ؿمٝمد قمغم يم ا: أظمؼم سمف ظمؼمًا ىم٤مـمٕم٤ًم. (3)

 (.1/497، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(8/252، شم٤مج اًمٕمروس )(1/324يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: إظم٤ٌمر قمـ رء سمٚمٗمظ ظم٤مص.

 (.8/292، هن٤مي٦ماعمحت٤مج )(2/272اًمقه٤مب ) ، ومتح(6/387: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)يٜمٔمر

وم٠مُم٤م إذا ظم٤من، وم٤مًم ي ىمٓمع سمف إئٛم٦م: أنَّ اًمٌٞمع ُمٜمٕم٘مند، (: »...5/295ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )  (4)

 ش.واًمٙمالم وراء ذًمؽ ذم احلط واخلٞم٤مر

اعمٝمننن ب  ،(5/285 )، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم(8/182(، خمتّمننننر اعمنننزين )7/111يٜمٔمنننر: إم )

(، 3/535، اًمروون٦م )(9/13، ومنتح اًمٕمزينز )(5/342(، اًمٌٞم٤من )5/295، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/59)

، اًمًننننراج اًمقهننن٤مج (3/26) ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج ،(2/94(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )12/67اعمجٛمنننقع )

(1/195-196.) 

حكممممممممممي  ٗاٌممممممممممٛ 

البممممممممممماٟ   ٍممممممممممم  

 بٕ ّممممممما يف  ٗممممممم  

 املااحبٛ.



 919 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
و  طمٙمننك و َو الددري وىمٞمننؾ:  ،ر: أن اًمٌٞمننع ٓ يّمننحوضمٝمنن٤م )ظمنن أبددو حامددد ادَددر 

 .ُم ه٥م ُم٤مًمؽ ]إٟمف[

ل اقمتٌن٤مر نجمٝمقل طم٤مًم٦م اًمٕم٘مند: ٕنَّ ذط اعمراسمحن٦م ي٘متْمن [أن اًمثٛمـ]ووضمٝمف 

وذًمؽ يٛمٜمع ًمزوم اًمزي٤مدة، واًم٘مدر اًم ي هق اًمثٛمـ ذم إول، همنػم ُمٕمٚمنقم  ،اًمثٛمـ إول

 ًمف، ومٞمّمػم يم٠مٟمَّف ىم٤مل: سمٕم٧م سمام اؿمؽمي٧م سمف، ورسمح يم ا.

 .ذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ اعم ه٥م ومٞمف وىمد

وِ    (1) َوري سمِمنر سمنـ  هق: اًمٕمالُم٦م ؿمٞم  اًمِم٤مومٕمٞم٦م، اًم٘م٤م  أسمق طم٤مُمد، أمحد سمـ أبو حامد اَدر 

قم٤مُمر اعمروروذي، ُمٗمتل اًمٌّمنرة، وص٤مطم٥م اًمتّمن٤مٟمٞمػ، صنح٥م أسمن٤م إؾمنح٤مق اعمنروروذي، وأظمن  

اًمٗم٘مف قمٜمف، صٜمػ اجل٤مُمع ذم اعم ه٥م وهق ُمـ أٟمٗمس اًمٙمت٥م، وأًمػ ذطم٤ًم عمختّمنر اعمزين، وصٜمػ 

ذم إصقل، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ٓ يِمؼ هم٤ٌمره، وقمٜمف أظم  وم٘مٝم٤مء اًمٌٍمة، شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتنلم وؾمنتلم وصمنالث 

 .ُم٤مئ٦م 

، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م (12/233، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )(2/211يٜمٔمر: هت ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )

، ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمّمنالح (1/114، ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء )(13-3/12اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل )

 (.138-1/137، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )(1/327)

 وضمًٝمن٤م طم٤مُمند أسمنق اًم٘م٤م  وطمٙم٤مه ، سم٤مـمؾ اًمٌٞمع: ُم٤مًمؽ وىم٤مل»... :5/3429ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (2)

 ضب اًمنثٛمـ ُمنـ ضمنزء ؾمن٘مقط ٕنَّ  لء:نسمِم وًمٞمس اًمٕم٘مد، قمٜمد جمٝمقًٓ  يم٤من ه ا ٕنَّ  ٤م:أصح٤مسمٜمَّ ًمٌٕمض

 ش.اًم٘مقًملم أطمد ذم ٟمً٘مٓمف ٓ ٤موٕٟمَّ  اًمٕمٞم٥م، يم٠مرش جمٝمقًٓ  يمقٟمف يقضم٥م وٓ ،اًمٌٞمع يٌٓمؾ ٓ دًمٞمساًمتَّ  ُمـ

، اًمٌٞمننن٤من (5/295، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/59، اعمٝمننن ب )(5/285ًمٙمٌنننػم )يٜمٔمنننر: احلننن٤موي ا

 (.12/67، اعمجٛمقع )(3/535، اًمروو٦م )(9/13، ومتح اًمٕمزيز )5/3429)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (3)

، اًمتنن٤مج (2/215، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )(726-2/725يٜمٔمننر: اًمٙمنن٤مذم ذم وم٘مننف أهننؾ اعمديٜمنن٦م ) (4)

 (.3/139، سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ )(3/169اًمدؾمقىمل )، طم٤مؿمٞم٦م (6/442واإليمٚمٞمؾ )

 ذم م: ]أٟمف[. (5)

ؾمٌؼ أْن ذيمرٟم٤م ذًمؽ وأووحٜم٤مه ذم طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل: سمٕمتؽ سمام اؿمؽمي٧م ورسمنح يمن ا، وذًمنؽ ذم  (6)

 .(وُم٤م سمٕمده٤م269، ص )ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ
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ُمـ ُم٠ًمًم٦م ذيمرٟم٤مه٤م، وهل إذا ىم٤مل سمٕمتؽ ه ه اًمٌٖمٚم٦م ويم٤مٟمن٧م  وشم٘مرب ]اعم٠ًمًم٦م[

 .اًمداسم٦م ومرؾم٤مً 

 فروع مخسة:

َطُّ طـه قدر اخلقاكة وكصيقههأحدها  مين الير أ  م  /: إذا ضفرت اخلقاكة, ففل ُيح

 ال؟.

 :قولني لمِ ذم اظمتالف اًمِٕمَراىِمٞمع  الشافعيذيمر 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 صح٦م سمٞمع اعمراسمح٦م إذا أظمنؼم أن رأس اعمن٤مل ُم٤مئن٦م، وسمن٤مع ُمراسمحن٦م، صمنؿ ٟمقضمز أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم (2)

 ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م سم٠منَّ اًمثٛمـ يم٤من شمًٕملم وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

: إذا صم٧ٌم ظمٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمئع ذم ُم٘مدار اًمثٛمـ ذم سمٞمع اعمراسمحن٦م، ومن٤مًمٌٞمع صنحٞمح، وذهن٥م إمم الؼول األول

 أمحد.ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد، واًمثقري، واسمـ أ  ًمٞمغم، واإلُم٤مم 

: إذا صم٧ٌم ظمٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمئع ذم اإلظم٤ٌمر سم٤مًمثٛمـ ذم سمٞمع اعمراسمح٦م، وم٤مًمٌٞمع سم٤مـمنؾ، وهن ا اًم٘منقل الؼول الثاين

 طمٙم٤مه اًم٘م٤م  أسمق طم٤مُمد اعمروروذي قمـ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

وىم٤مل ُم٤مًمؽ: إن طمط اًم٤ٌمئع اًمزي٤مدة ورسمحٝم٤م: ًمنزم اًمٌٞمنع وإٓ وم٤معمِمنؽمي سم٤مخلٞمن٤مر سمنلم إظمن  سمٙمنؾ 

 ًمؽ ذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م.اًمثٛمـ أو اًمؽمك، وإمم ذ

، (6/442، اًمتنن٤مج وإيمٚمٞمننؾ )(2/215، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )(7/185يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

، اعمٝمننن ب (5/285، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(3/139، سمٚمٖمننن٦م اًمًننن٤مًمؽ )(3/169طم٤مؿمنننٞم٦م اًمدؾمنننقىمل )

، (3/353، اًمروون٦م )(9/13، ومتح اًمٕمزينز ) (5/342، اًمٌٞم٤من )(5/295، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/59)

 (.6/267( وُم٤م سمٕمده٤م، اعمٖمٜمل )12/67ع )اعمجٛمق

ٕنَّ يمنؾ واطمند  -رمحٝمام اهلل–اظمتالف اًمٕمراىمٞملم: اعمراد سم٤مًمٕمراىمٞملم أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واسمـ أ  ًمٞمغم  (3)

 ُمٜمٝمام ُمٜمًقب إمم اًمٕمراق، وشم٘مدُم٧م اًمؽممج٦م هلام.

 ي يمر ومٞمف اعم٤ًمئؾ اًمتل اظمتٚمنػ ومٞمٝمن٤م أسمنق واظمتالف اًمٕمراىمٞملم: يمت٤مب صٜمٗمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

طمٜمٞمٗم٦م، واسمـ أ  ًمنٞمغم، واظمتن٤مر ُمن٤م رضمنح قمٜمنده دًمٞمٚمنف، ومتن٤مرة خيتن٤مر أطمندحم٤م، ويزينػ إظمنرى، وشمن٤مرة 

 ش.ٟمحق ٟمّمػ جمٚمد»يزيٗمٝمام ُمٕم٤ًم، وخيت٤مر همػمحم٤م، وهق يمت٤مب ًمٓمٞمػ  

، هتننن ي٥م إؾمنننامء واًمٚمٖمننن٤مت (2/9، هديننن٦م اًمٕمننن٤مروملم )(2/1391يٜمٔمنننر: يمِمنننػ اًمٔمٜمنننقن )

 (.2/425، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )(2/282)

ُٖح طُّ  مَ   ق   وا 

املشمممممممممممممممممممم ٙ   ا 

ظّممممممما   ٗاٌمممممممٛ  

 الباٟ .

 /ب25
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وهنق  ،ُمنـ اًمنرسمح [وُمن٤م زاد سمًن٥ٌم اخلٞم٤مٟمن٦م]: ُيَطُّ قمٜمنف ىمندر اخلٞم٤مٟمن٦م، أحدمها

وىمندر ُمٕمٚمنقم  ،ووضمٝمف أنَّ اًمٌٞمع وىمع سمرأس اعم٤مل ،أيب يوس ، وابن أيب ليذُم ه٥م 

 ومٚمؿ يدظمؾ ذم اًمٕم٘مد همػمه. ،ُمـ اًمرسمح

٤مر سمنلم أن وًمٙمنـ يثٌن٧م ًمنف اخلٞمن :: أٟمَّف ٓ يطُّ قمٜمنف رء ُمنـ اًمنثٛمـوالؼول الثاين

 .وحمرد أيب ح يػة، وهق ُم ه٥م وسملم أْن  ٞمز سمجٛمٞمع اًمثٛمـ ،يٗمً 

، إٓ أٟمَّنف وضمند ُمٜمنف ٟمنقع شمٚمٌنٞمس، ومّمن٤مر ُمٕمٚمقُمن٤مً  ووضمٝمف أٟمَّف ؾمٛمك ذم اًمٕم٘مد صمٛمٜم٤مً 

 .يؽم، ومٚمٌس قمغم اعمِمسمف قمٞم٤ٌمً  [يم٠من ]

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (1)

، اعمجٛمننننقع (5/341، اًمٌٞمنننن٤من )(5/285، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(7/111يٜمٔمننننر: إم )  (2)

(12/729.) 

، اهلداين٦م (7/4، اعمحنٞمط اًمؼمهن٤مين )(7/185، سمدائع اًمّمنٜم٤مئع )(13/86يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (3)

 (.3/129، جمٛمع إهنر )(3/57)

 :ظمٌن٤مراإل ه ا ذم يم سمف خيٚمق ومال ،اعم ه٥م سمٔم٤مهر ىمٚمٜم٤م وإذا (: »...9/13ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (4)

 ،صنحٝمامأ اًمٕمنراىمٞملم اظمنتالف ذم ُمٜمّمقص٤من وم٘مقٓن وممإ احل٤مًم٦م ذم ٤مأُمَّ  ،همٚمٓم٤مً  أو ،ظمٞم٤مٟم٦م يٙمقن أن ٤مإُمَّ 

  ٚمٞمنؽ ٟمنفٕ :اًمنرسمح ُمنـ وطمّمنتٝم٤م اًمزي٤مدة سم٤مٟمحٓم٤مط ٟمحٙمؿ إٟم٤م :أمحد ىم٤مل وسمف ،رناعمختّم ذم اعمٜم٘مقل وهق

 .اًمِمٗمٕم٦م ذم يمام قمٚمٞمف اًمزائد ومٞمحط ولإ ـاًمثٛم سم٤مقمت٤ٌمر

 نإو ومٚمٞمجن٥م اًمٕم٘مند سمنف وقم٘مند ،ُمٕمٚمقُم٤مً  صمٛمٜم٤مً  َك ٛمع ؾَم  ٟمفٕ ٟمحٙمؿ ٓ أٟم٤م :طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل وسمف :واًمث٤مٟمك

 ش.ُمٚم٤ًٌمً  يم٤من

، اعمٝمننن ب (5/285، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(8/182(، خمتّمننننر اعمنننزين )7/111يٜمٔمنننر: إم )

، ومننتح اًمٕمزيننز (5/341، اًمٌٞمنن٤من )(296-٥5/295م )، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن(1/96، اًمتٜمٌٞمننف )(2/59-62)

، ُمٖمٜمننل اعمحتننن٤مج (2/94، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(12/67، اعمجٛمننقع )(3/535، اًمروونن٦م )(9/13)

(3/26.) 

 (.3اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مهل٤مُمش رىمؿ ) ّم٤مدريٜمٔمر: اعم (5)

 ذم ث: ]يمام ًمق يم٤من[. (6)

 وإليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ٟم٘مقل:  (7)

إذا سم٤مع ُمراسمح٦م وفمٝمرت ظمٞم٤مٟمتف ذم اإلظم٤ٌمر سم٤مًمثٛمـ، ومٝمنؾ ينط قمنـ اعمِمنؽمي اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام 

 ىمدراخلٞم٤مٟم٦م وطمّمتٝم٤م ُمـ اًمرسمح أم ٓ ؟

= 
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، ٓ ظمٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع: ٕٟمنف اخلٞم٤مر، وم٢مذا اظمت٤مر اإلُم٤ًمك ٧ُم : إذا ىمٚمٜم٤م: اخلٞم٤مٟم٦م شُمْثٌِ لثاينا

 ؾمٚمؿ ًمف مجٞمع اًمٕمقض.

٤م إذا ىمٚمٜم٤م: يط ىمدر اخلٞم٤مٟم٦م، ومٝمؾ   :وجهانومٞمف  ،اخلٞم٤مر أم ٓ ًمٚم٤ٌمئعوم٠مُمَّ

 ظمٞم٤مٟمتف. ٓ ظمٞم٤مر ًمف، وهق اعمٚمٌس، وُم٤م أؾم٘مٓمٜم٤م قمٜمف إٓ ]ىمدر[ أحدمها:

                                                          

=
 وذًمؽ قمغم ىمقًملم: 

اًم٘مقل إول: إذا فمٝمرت ظمٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمئع ذم اإلظم٤ٌمر سم٤مًمثٛمـ، وم٢مٟمَّف يط قمـ اعمِمؽمي ىمدر اخلٞم٤مٟمن٦م 

 وُم٤م زاد سمًٌٌٝم٤م ُمـ اًمرسمح.

در ًمف ُمـ اًمرسمح، وإٟمَّام أظمؼم سم٠ميمثر ُمنـ ذًمنؽ، ومقضمن٥م طمنطُّ اًمزين٤مدة، ٕٟمَّف سم٤مقمف سمرأس اعم٤مل وىم

ٗمٕم٦م واًمتقًمٞم٦م.  يم٤مًمِمُّ

وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق يقؾمػ، واسمـ أ  ًمٞمغم، وُم٤مًمؽ، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل، وأمحند، وىمن٤مل ُم٤مًمنؽ: 

إن طمطَّ اًم٤ٌمئع اًمزي٤مدة وُم٤م زاد سمًنٌٌٝم٤م ُمنـ اًمنرسمح ًمنزم اعمِمنؽمي اًمٌٞمنع، وإْن مل ينط صمٌن٧م ًمٚمٛمِمنؽمي 

 اخلٞم٤مر.

 وه ا اًم٘مقل هقاًمّمحٞمح ًمدى اًمِم٤مومٕمٞم٦م، يمام ذيمر ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من، واًمراومٕمل، واًمٜمقوي.

نف ٓ َيُنطُّ قمنـ اعمِمنؽمي  اًم٘مقل اًمث٤مين: إذا فمٝمرت ظمٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمئع ذم اإلظمٌن٤مر سمنثٛمـ اًمًنٚمٕم٦م: وم٢مٟمَّ

 ؿمٞمئ٤ًم ُمـ صمٛمٜمٝم٤م، وإٟمَّام يث٧ٌم ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر سملم إظم  سمٙمؾ اًمثٛمـ أو اًمؽمك.

نام سمن٤من ومٞمنف شمندًمٞمس وظمٞم٤مٟمن٦م، وذًمنؽ ٕن اًمثٛمـ اعم٤ٌمقم٦م  سمف اًمًنٚمٕم٦م هنق اعمًنٛمك ذم اًمٕم٘مند، وإٟمَّ

 يقضم٥م اخلٞم٤مر دون احلط، يمام ًمق دًمَّس سمٕمٞم٥م.

 وه ا ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م، وحمٛمد، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل.

، اهلداين٦م (7/4ط اًمؼمهن٤مين )، اعمحنٞم(7/185(، سمندائع اًمّمنٜم٤مئع )13/86يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، (6/442، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(2/215ينن٦م اعمجتٝمنند )، سمدا(3/129، جمٛمننع إهنننر )(3/57)

، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (8/182ر اعمنننزين )ن، خمتّمننن(7/111، إم )(3/169طم٤مؿمنننٞم٦م اًمدؾمنننقىمل )

 ، ومننتح(5/341، اًمٌٞمنن٤من )(296-5/296، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(62-2/56، اعمٝمنن ب ) (5/285)

، (3/26عمحت٤مج )وُم٤م سمٕمده٤م، ُمٖمٜمل ا (12/67، اعمجٛمقع )(3/535، اًمروو٦م )(9/13اًمٕمزيز )

 (.6/267اعمٖمٜمل )

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م. (1)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (2)

ٕ  حكمممممممممممي  بممممممممممم

اشبٗممممممما  لمبممممممماٟ  

 ممممٜ القمممٕلني يف  

 حط الرٖا ٚ.
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َٚمؿ ًمف مجٞمنع ُمن٤م ؾمنٛمل ذم اًمٕم٘مند، ومٕمنغم هن ا : ًمف اخلٞم٤مر: ٕٟمف ]مل[والثاين ًْ ًمنق  َي

 .ؾم٘مط ظمٞم٤مره ًمًالُم٦م مجٞمع اعمًٛمك ًمف ،اًمتزم اعمِمؽمي اًمزي٤مدة

، وم٘منن٤مل ٟمنن٤م: إذا ىمٚمٜمنن٤م: اخلٞملثالددثا ٦م شُمْثٌِنن٧ُم اخلٞمنن٤مر ًمٚمٛمِمننؽمي، وٓ شُمقضِمنن٥ُم احلَننطَّ

أم ]هنؾ يًن٘مط ظمٞمن٤مره  ،، واًمنرسمح اًمزائند سمًنٌٌفاًم٤ٌمئع: أٟم٤م أطمط قمٜمؽ ىمندر ]اخلٞم٤مٟمن٦م[

 :وجهانومٞمف  ،ٓ؟

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .  (1)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:  (2)

ر سملم ومًن  اًمٌٞمنع، أو إُمْمن٤مئف : إذا ىمٚمٜم٤م: إنَّ اخلٞم٤مٟم٦م ٓ حتط قمـ اعمِمؽمي: وًمٙمـ يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مأوالا 

نف  سمجٛمٞمع اًمثٛمـ، وم٢مْن اظمت٤مر اًمٗمً : ومال يمالم، وإن اظمت٤مر اإلُمْم٤مء وإُم٤ًمك اعمٌٞمع، ومال ظمٞم٤مر ًمٚمٌن٤مئع: ٕٟمَّ

 ضمرى شمًٚمٞمٛمف مجٞمع اًمٕمقض.

 : إذا ىمٚمٜم٤م: إنَّ اخلٞم٤مٟم٦م حتط قمـ اعمِمؽمي، ومال ظمٞم٤مر ًمف: وًمٙمـ هؾ ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر؟ثانياا 

 ىمقًملم، وىمٞمؾ: قمغم وضمٝملم: اظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ذًمؽ قمغم

حٞمح يمام ذيمر ذًمؽ ذم اعمٝم ب، وومتح اًمٕمزيز، واًمروون٦م، أٟمنف ٓ  اًم٘مقل إول: وهق إفمٝمر واًمّمَّ

ظمٞم٤مر ًمف: ٕٟمَّف ر  سمٌٞمٕمف سمرأس اعم٤مل وىمدر ًمف ُمـ اًمرسمح، وىمد سمن٤من أن هن ا هنق رأس اعمن٤مل، وىمندره ُمنـ 

 اًمرسمح.

 ًٛمك ذم اًمٕم٘مد.اًم٘مقل اًمث٤مين: ًمف اخلٞم٤مر: ٕٟمَّف مل يًٚمؿ ًمف اعم

 ومٞمنف اخلٞمن٤مر ًمٚمٌن٤مئع ومٝمنؾ، احلنط سمٕمند يٌ٘منل سمنام ُمًؽ٠موم :ًمف ظمٞم٤مر ٓ :ىمٚمٜم٤م وم٤من»ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز: 

 :ىمقٓن وىمٞمؾ :وضمٝم٤من

 همٚمٓمنف أو شمٚمٌٞمًنف يّمػم نأ يٌٕمد إذ :ٓ :وأفمٝمرحم٤م، اًمٕم٘مد ذم ؾمامه ُم٤م ًمف يًٚمؿ مل ٟمفٕ ٟمٕمؿ :أطمدحم٤م

 .ش...اًمٖمٚمط قمٜمد اخلٞم٤مر سمثٌقت وىمٓمع ،اخلٞم٤مٟم٦م سمّمقرة لماًمقضمٝم ظمصَّ  ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ًمف اخلٞم٤مر ًمثٌقت ؾم٤ٌٌمً 

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/62، اعمٝمنننن ب )(5/286، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(7/111يٜمٔمننننر: إم )

، (3/535، اًمروونن٦م )(9/14، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/342، اًمٌٞمنن٤من )(3/165، اًمقؾمننٞمط )(5/298)

 (.3/26، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/67اعمجٛمقع )

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م.  (3)

 ذم ث: ]احل٤مضم٦م[. (4)

حكممممممممي سممممممممقٕط  

 ٗمما  املشمم ٙ   ا 

حممط البمماٟ   ٍممْ   

 ق   اشبٗاٌٛ.
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، ومنزال ُمٕمٞمٌن٤مً  ًمنزوال ؾمنٌٌف، ومّمن٤مر يمنام ًمنق سم٤مقمنف ؿمنٞمئ٤مً  [: يً٘مط ظمٞم٤مرهأحدمها 

 اًمٕمٞم٥م.

ُمـ أن يٙمقن ىمد ظم٤مٟمنف ٠مٟم : ٓ يً٘مط ظمٞم٤مره: ٕٟمَّف سمٕمد ُم٤م فمٝمرت ظمٞم٤مٟمتف: ٓوالثاين

 .ُمـ وضمف )ظمر

؟ ومٞمنف ٓ يثٌن٧م ًمنف اخلٞمن٤مر أم ، ]هنؾ[اخلٞم٤مٟمن٦م: إذا ىمٚمٜم٤م: ُيَنطُّ قمٜمنف ىمندر لرابعا

 :وجهان

ًمف: ٕٟمَّف ر  سمحّمقل اًمًٚمٕم٦م ًمف سمٛمٌٚمغ ُمٕمٚمقم، وىمد طمّمنٚم٧م : ٓ ظمٞم٤مر أحدمها

أٟمٗمع ًمف، ومّم٤مر يمام ًمق ىم٤مل إلٟم٤ًمن: اؿمؽم زم  ]ًمف سمدون ذًمؽ اعمٌٚمغ، ومٚمؿ يٙمـ ًمف رده: ٕٟمف 

ئن٦م، أو ىم٤مل: سمنع هن ه اًمًنٚمٕم٦م سمام ،ًمف، سمتًٕملم ديٜم٤مر، ]وم٤مؿمؽماه٤م[ [ئ٦مه ه اًمًٚمٕم٦م سمام

 وقمنمة. ]وم٤ٌمع سمامئ٦م[

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

وإذا صم٧ٌم اخلٞم٤مر، وم٘م٤مل اًم٤ٌمئع: ٓ شمٗمً : ومن٢مين أطُمنطُّ قمٜمنؽ (: »...3/535ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (2)

 اًمزي٤مدة، ومٗمل ؾم٘مقط ظمٞم٤مره وضمٝم٤من.

اعمٌٞمنع سم٤مىمٞمن٤ًم، وم٠مُّمن٤م إذا فمٝمنر احلن٤مل سمٕمند هنالك اعمٌٞمنع، وم٘مٓمنع اعمن٤موردي ومجٞمع ُم٤م ذيمرٟمن٤مه، إذا يمن٤من 

 وإصح: ـمرد اًم٘مقًملم. ،سمً٘مقط اًمزي٤مدة ورسمحٝم٤م

 ش.ىمٚم٧م: ه ا اًم ي ىمٓمع سمف اعم٤موردي، ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م اعمٝم ب واًمِم٤مر قمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

أو سمٌٞمعٜمن٦م ؾمن٘مٓم٧م  إذا سم٤من يم سمف سمزي٤مدة وًمنق همٚمٓم٤ًم...سمن٢مىمراره(:»...2/94وىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

٤م اًم٤ٌمئع ومٚمتدًمٞمًف، وأُمن٤م  اًمزي٤مدة ورسمحٝم٤م: ٕٟمف  ٚمٞمؽ سم٤مقمت٤ٌمر اًمثٛمـ إول يمام ذم اًمِمٗمٕم٦م وٓ ظمٞم٤مر هلام: أُمَّ

 ش.اعمِمؽمي ومألٟمف إذا ر  سم٤مٕيمثر وم٤ٌمٕىمؾ أومم ؾمقاء أيم٤من اعمٌٞمع سم٤مىمٞم٤ًم أم شم٤مًمٗم٤مً 

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/62، اعمٝمنننن ب )(5/286(، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )7/111يٜمٔمننننر: إم )

، (3/535، اًمروونن٦م )(9/14اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(5/342، اًمٌٞمنن٤من )(3/166، اًمقؾمننٞمط )(5/297)

 (.3/26) ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،(2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/67اعمجٛمقع )

 أي: اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م. (3)

 ذم ث: ]ومٝمؾ [. (4)

 ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ  (5)

 ذم ث: ]وم٤مؿمؽمى[. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

حكمممممممممممي  بمممممممممممٕ  

اشبٗما  لمىشمم ٙ  

 مٜ القٕه ِ ح ط  

 اشبٗاٌٛ .
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 يٙمقن ىمد ظم٤مٟمنف ُمنـ وضمنف )ظمنر، وأيْمن٤مً  /يث٧ٌم اخلٞم٤مر: ٕٟمف ٓ ي٠مُمـ أن :والثاين 

، أو أوص إًمٞمنف سمن٠من يِمنؽمي سمن ًمؽ سمن ًمؽ ]اًم٘مندر[ اءرنذم اًمِم وم٢مٟمف رسمام يٙمقن ويمٞمالً 

 .إًمٞمف، ومٞمتير سمف اء٘مٚم٥م اًمِمنريٜماًم٘مدر ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من. وم٢مذا اٟمت٘مص اًمثٛمـ 

، ومل ًمًنٚمٕم٦م سمامئن٦م، وسمٕمتنؽ سمامئن٦م ]وقمِمننرة[: إذا ىم٤مل: اؿمنؽمي٧م هن ه اخلامسا

 ي٘منؾ: ُمراسمحن٦م، صمنؿ فمٝمنر ظمٞم٤مٟمنن٦م، ومنال ينط رء ُمنـ اًمننثٛمـ وٓ يثٌن٧م ًمنف اخلٞمن٤مر، ويمنن ًمؽ 

 ، ومننال ٌـسمٖمنن ٤مطمتننك اؿمننؽماه ٤مسمٙمن ا، وزاد ذم ىمٞمٛمتٝمنن ىًمنق ىمنن٤مل ًمننف: إن هنن ه اًمًننٚمٕم٦م شمِمننؽم

 .ظمٞم٤مر ًمف

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 إذا ىمٚمٜم٤م: إن اًمزي٤مدة ذم اخلٞم٤مٟم٦م حتط قمـ اعمِمؽمي، ومٗمل صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف وضمٝم٤من: (2)

أطمدحم٤م: ٓ ظمٞم٤مر ًمف، وهق إفمٝمر، وؾمقاء يمن٤من اعمٌٞمنع سم٤مىمٞمن٤ًم أم شم٤مًمٗمن٤ًم: ٕنَّ ُم٘مّمنقده ىمند طمّمنؾ، 

 ٕٟمَّف إذا ر  سم٤مٕيمثر وم٤مٕىمؾ ُمـ سم٤مب أومم، واخلٞم٤مر يث٧ٌم ًمٜم٘مص أو ضر، وه ا زي٤مدة وٟمٗمع.و

: يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر: ٕٟمَّف ىمد يٙمقن ًمف همرض ذم ذائٝم٤م سم ًمؽ اعمٌٚمغ: يم٠مْن يٙمنقن ىمند طمٚمنػ، ين٤مثواًم

 أو أوص إًمٞمف أْن يِمؽمي سم ًمؽ اعمٌٚمغ: وٕٟمَّف ٓ ي١مُمـ طمدوث ظمٞم٤مٟم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

ي اخلٞمن٤مر،  إذا يم٤مٟمن٧م اًمًنٚمٕم٦م ىم٤مئٛمن٦م ويٛمٙمنـ ومًن  اًمٌٞمنع: ٕٟمنف يزينؾ ضرًا قمنـ وىمٞمؾ: ًمٚمٛمِمؽم

ننف يزيننؾ ضرًا قمننـ ٟمٗمًننف،  ٟمٗمًنف، وٓ يٚمحننؼ ضرًا سم٤مًمٌنن٤مئع. وٓ ظمٞمنن٤مر ًمننف إن يم٤مٟمنن٧م اًمًنٚمٕم٦م شم٤مًمٗمنن٦م، ٕٟمَّ

 ويٚمح٘مف سم٤مًم٤ٌمئع، ومٚمؿ  ز.

ذًمنؽ يندل قمنغم  وىمٞمؾ: إْن صم٧ٌم ظمٞم٤مٟمن٦م اًمٌن٤مئع سمن٢مىمراره، ومنال ظمٞمن٤مر ًمٚمٛمِمنؽمي، ىمنقًٓ واطمندًا: ٕن

 أُم٤مٟمتف. وإن صم٧ٌم ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م، ومٗمل صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي ىمقٓن.

 ش.ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد:وًمٕمؾ ه ا َأؾَمدُّ اًمٓمرق»ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من:

، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/62، اعمٝمنننن ب )(5/285، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(7/111يٜمٔمننننر: إم )

، (14-9/13اًمٕمزينننز ) ، ومنننتح(342-5/341، اًمٌٞمننن٤من )(3/165، اًمقؾمنننٞمط )(5/297-298)

 (.3/26، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(12/67، اعمجٛمقع )(2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/535اًمروو٦م )

 أي: اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م. (3)

 ذم ث: ]وقمنميـ[. (4)

، طم٤مؿمننٞم٦م (4/429)وطمننقار اًمِمنننرواين ، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (2/92يٜمٔمننر: أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م ) (5)

 (.2/276، طم٤مؿمٞم٦م قمٛمػمة )(2/275، طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمق  )(3/182اجلٛمؾ )

حكممي وممَ اشمم ٝ  

ٔ مممممماع ٔمل ٖقممممممن  

وااحبممٛ  ممي  اٌممت 

  ٗاٌتْ.

 /أ26
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سم٘مدر ]٧م اخلٞم٤مر، وإن يم٤من : إذا يم٤من اًمٖمٌـ سمام دون صمٚم٨م اًم٘مٞمٛم٦م، ٓ يثٌمال وىم٤مل 

اخلٞم٤مر ، يث٧ٌم ]ًمف[صمٚم٨م اًم٘مٞمٛم٦م أو أيمثر[
(3)
. 

ًمق شم٠مُمؾ ومٞمف، ًمٕمرف أنَّ ىمٞمٛمتف ٓ شمٌٚمنغ ]: إن يم٤من اعمِمؽمي ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م، أمحدوىم٤مل 

[وإن مل يٙمـ ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م ،ذًمؽ اعمٌٚمغ، ٓ ظمٞم٤مر ًمف
(4)
ٚمف[وم] 

(5)
اخلٞم٤مر 

(6)
. 

[ودًمٞمٚمٜمنننن٤م أن ]رؾمننننقل اهلل 
 (7)
أُمننننر[:»] 

 (8)
ٌَّنننن٤من سمننننـ ُمٜم٘منننن   ]أن  طَم

يِمؽمط[
(12)
[اخلٞم٤مر، طمتك يتخٚمص ]سمف 

 (11)
 .شُمـ اًمٖمٌـ 

 ذم ث: ]ىمدر اًمثٚم٨م وم٤ميمثر[.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م . (2)

، طم٤مؿمنننٞم٦م اًمدؾمنننقىمل (6/424، ُمقاهننن٥م اجلٚمٞمنننؾ )(6/399يٜمٔمنننر: اًمتننن٤مج واإليمٚمٞمنننؾ )  (3)

(3/142-141). 

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (4)

 ذم م: ]ًمف[. (5)

 (.212-3/211،  يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(4/79، اًمنمح اًمٙمٌػم )(6/36ر: اعمٖمٜمل )يٜمٔم (6)

 ذم ث: ]اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم[. (7)

 ذم ث يقضمد سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م ]أُمر[.  (8)

سمـ قمٛمرو، إٟمّم٤مري، اخلزرضمنل، صنح٤م  ُمِمنٝمقر، وأسمنقه صنح٤م  ؿمنٝمد  َحب ان بن م ؼذ  (9)

ومث٘مؾ ًم٤ًمٟمف، ويم٤من خُيندع ذم اًمٌٞمنع، ومجٕمنؾ ًمنف رؾمنقل أطمدًا وُم٤م سمٕمده٤م، ويم٤من ىمد ؾمٗمع ذم رأؾمف ُم٠مُمقُم٦م 

اخلٞم٤مر ومٞمام اؿمؽمى صمالصمن٤ًم، شمنزوج زيٜمن٥م اًمّمنٖمرى سمٜمن٧م رسمٞمٕمن٦م سمنـ احلن٤مرث سمنـ قمٌند اعمٓمٚمن٥م،  اهلل 

ومقًمدت يٞمك سمـ طم٤ٌمن، وواؾمع سمـ طم٤ٌمن، وهنق ضمند حمٛمند سمنـ يٞمنك سمنـ طمٌن٤من ؿمنٞم  ُم٤مًمنؽ، شمنقذم ذم 

 .ظمالوم٦م قمثامن 

هتن ي٥م إؾمنام  (11-2/12، اإلصن٤مسم٦م )(1/318ؾمتٞمٕم٤مب )(، ا1/666ٓيٜمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )

 (.1/152واًمٚمٖم٤مت )

 ذم ث: ]ذط[. (12)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث  (11)

ُمن٤م روى قمنـ قمٌند اهلل سمنـ »احلدي٨م أظمرضمف: اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم اًمّمنحٞمحلم، وًمٗمٔمنف:   (12)

: اَل َخَ َبةَ إَِ ا َباَيع  »أٟمف خيدع ذم اًمٌٞمقع، وم٘م٤مل: أن رضماًل ذيمر ًمٚمٜمٌل قمٛمر  ش.َت َفُؼل 

 هق طم٤ٌمن سمـ ُمٜم٘م . واًمرضمؾ اًم ي ذيمر ًمٚمٜمٌل 

 ٓ ظمالسم٦م: أي: ٓ ظمديٕم٦م.
= 
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 اخلٞم٤مر وم٤مئدة. طوًمق يم٤من جمرد اًمٖمٌـ ُيث٧ٌِْم اخلٞم٤مر ُمـ همػم ذط، عم٤ََم يم٤من ذم ذ 

 :ًمٚمٜم٘مص، ٓ ًمٚمٖمٌـ اخلٞم٤مر صم٤مسم٧م ]هٜم٤مك[ ٕنَّ  :وخي٤مًمػ ُم٤م ًمق وضمد سم٤معمٌٞمع قمٞم٤ٌمً  

اعمٌٞمع ُمع اًمٕمٞم٥م ي٤ًموي أوٕم٤مف اًمثٛمـ ًمف اًمرد، وهلن ا ًمنق شمٕمٞمن٥م اعمٌٞمنع ذم وهل ا ًمق يم٤من 

واعمٌٞمنع ذم يند اًمٌن٤مئع  ،وًمق شمراضمٕم٧م إؾمقاق، واٟمت٘مّم٧م اًم٘مٞمٛمن٦م ،يد اًم٤ٌمئع يث٧ٌم اخلٞم٤مر

 ٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.

٤ٌَمن يْم ل اًمرُّ رينر سم٢مظمٌن٤مره قمنـ ؾمنٕمر ٖم: ٕنَّ هٜم٤مك وضمد ُمٜمف اًمتوخي٤مًمػ ُم٠ًمًم٦م شَمَٚم٘مع

 ف ُم٤م يم٤من ، ومل يٙمـ ًمف ـمريؼ إمم آؾمتٙمِم٤مف قمٜمف.اًمًقق قمغم ظمال

٤م اعمِمؽمي ]ه٤مهٜم٤م[ يٛمٙمٜمنف أن يت٠مُمنؾ ومٞمنف، أو يراضمنع  ر: ٕٟمف ]يم٤من[ُم٘مّّمنِ ِ وم٠مُمَّ

 .[اعمٕمروم٦م واهلداي٦م]ُمـ هق ُمـ أهؾ 

اً   .[وم٢مذا مل يٗمٕمؾ يم٤من ]ُم٘مٍمع

د اًمث٤مين سم٤مٕول، وىمند ك قمٚمؼ اًمٕم٘مٕنَّ هٜم٤م :ذم سمٞمع اعمراسمح٦م اخلٞم٤مٟم٦موخي٤مًمػ ُم٠ًمًم٦م 

 :اًمّمنقرة أظمنؼم قمنـ اًمنثٛمـ /وذم هن ه ،سم٤محلطع أو سم٤مخلٞم٤مر سم٤من اخلٚمػ، ومجٕمٚمٜم٤م ًمف خَمَْٚمّم٤مً 

وىمد ؾمٛمل  ،وًمٙمـ ُم٤م رسمط اًمٕم٘مد اًمث٤مين سم٤مٕول، وٓ سمٜم٤مه قمٚمٞمف، وم٤مقمتؼم ]طمٙمٛمف سمٜمٗمًف[

 .، ومٚمزُمف مجٚمتفُمٕمٚمقُم٤مً  ومٞمف صمٛمٜم٤مً 

                                                          

=
اخلنداع ذم اًمٌٞمنع، طمندي٨م رىمنؿ  ، يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، سمن٤مب ُمن٤م يٙمنره ُمنـ(2/745يٜمٔمر: اًمٌخن٤مري )

 (.1533(، يمت٤مب  اًمٌٞمقع، سم٤مب ُمـ خيدع ذم اًمٌٞمع، طمدي٨م رىمؿ )3/1165، وُمًٚمؿ )(2211)

 . اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: مُم٤م سملم (1)

يْم٤ٌَمن هق: أْن يًٛمع سم٘مدوم ىم٤مومٚم٦م إمم اًمٌٚمد وُمٕمٝمن٤م ُمتن٤مع ومٞمتٚم٘م٤مهن٤م، وخينؼمهؿ سمٙمًن٤مد   (2) ل اًمرُّ شَمَٚم٘مع

هؿ، ويِمننؽمي ُمننٜمٝمؿ سمنندون ؾمننٕمر  ُمتنن٤مقمٝمؿ، وهننؿ ٓ يٕمرومننقن ؾمننٕمر ُمتنن٤مقمٝمؿ ذم اًمٌٚمنند: ًمٌٕمنندهؿ، ومٞمٖمننرُّ

 (.4/374، ومتح اًم٤ٌمري )(5/352اًمٌٚمد.يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م  (3)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث  (4)

 ذم ث: ]اهلداي٦م واعمٕمروم٦م[. (5)

 ذم ث: ]ُم٘مرًا[. (6)

 ذم ث: ]طمٙمؿ ٟمٗمًف[. (7)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٛمـ اؿمؽمى سمٖمٌـ، هؾ يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمف أم ٓ؟  (8)

 وذًمؽ قمغم ىمقًملم:
= 

 /ب26



 919 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :لتاشعةا

وسمٕمتؽ ُمراسمح٦م سمٙم ا، صمؿ ضم٤مء إًمٞمف، وىم٤مل: أظمٓمن٠مت ومنٞمام ئ٦م، إذا ىم٤مل: اؿمؽمي٧م سمام 

اؿمننؽميتف سمتًننٕملم، وم٤مًمٕم٘منند صننحٞمح قمننغم فمنن٤مهر اعمنن ه٥م، وهننق  ىمٚمنن٧م، ويمٜمنن٧م ]ىمنند[

وومٞمنف ىمنقل  ،وُم٤م زاد ُمـ اًمرسمح سمًٌٌف ،أٟمف ُيَطُّ قمٜمف ىمدر اخلٓم٠م ،اعمٜمّمقص ذم رواي٦م اعمزين

طأٟمف ٓ يط: ٕنَّ اخل٤مئـ ُُمَٗمرع  ،اخلٞم٤مٟم٦مخمرج ُمـ ُم٠ًمًم٦م  ذا ٠مُمن٤م إوم ،ط، واعمخٓمط همنػم ُمٗمنرع

 .مل يث٧ٌم احلَطُّ ذم طمؼ اعمٗمرط، ومٗمل اًمٖم٤مًمط أومم

                                                          

=
ٌٞمع ٓزم وٓ ظمٞمن٤مر ًمٚمٛمِمنؽمي ُمن٤م مل يِمنؽمـمف، : إذا اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م وهمٌـ ومٞمٝم٤م، وم٤مًمالؼول األول

 ىمؾَّ اًمٖمٌـ، أو يمثر، وذه٥م إمم ذًمؽ احلٜمٗمٞم٦م ذم رواي٦م وُم٤مًمؽ ذم رواي٦م ُمِمٝمقرة، واًمِم٤مومٕمل.

: إذا سمٚمغ اًمٖمٌـ صمٚم٨م اًم٘مٞمٛم٦م وم٠ميمثر، أو يم٤من اعمِمؽمي اعمٖمٌقن ُمًؽمؾماًل همػم قمن٤مرف الؼول الثاين

ُثٚم٨م، أو يم٤من اعمِمؽمي ُمنـ أهنؾ اعمٕمرومن٦م، ومنال ظمٞمن٤مر سم٤معمٌٞمع، ومٞمث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر. وإن يم٤من اًمٖمٌـ دون اًم

 ًمف، وه ا ىمقل ًمٚمامًمٙمٞم٦م ذم رواي٦م قمـ اسمـ اًم٘مّم٤مر، وأمحد.

، (5/143، طم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ )(6/125، اًمٌحر اًمرائؼ )(4/79يٜمٔمر: شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )

، ُمقاهن٥م اجلٚمٞمنؾ ( 141-3/142وُمن٤م سمٕمنده٤م، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل ) (6/399يمٚمٞمنؾ )اًمتن٤مج واإل

(، اعمٖمٜمنننل 8/388، ومنننتح اًمٕمزينننز )(285-5/284، اًمٌٞمننن٤من )(2/54، اعمٝمننن ب )(6/424)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.7/359، اعمحغم )(3/212، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(4/76(، اًمنمح اًمٙمٌػم )6/36)

 اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

ًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ذم احلٙمؿ: ٕنَّ اًم٤ٌمئع إذا أظمؼم سم٤مًمثٛمـ يم سم٤ًم أو همٚمٓم٤ًم، ه ه اعم٠ًمًم٦م شمتٗمؼ ُمع اعم٠ًم (3)

وسم٤من ذًمؽ سم٤مىمراره، سم٠من ىمن٤مل: أظمٓمن٠مت، أو سم٤مًمٌٞمٜمن٦م ومن٤محلٙمؿ ذم ذًمنؽ واطمند، وىمند ومّمنٚمٜم٤م اًم٘منقل ذم 

 ذًمؽ.

 ُمًن٠مًم٦م يمنؾ ضمنقاب يٜم٘منؾ سمٕمْمنٝمؿ ومٙم٤من :اعم٠ًمًمتلم ذم أصح٤مسمٜم٤م واظمتٚمػ»وىم٤مل ذم احل٤موي: 

 ذم فمن٤مهره قمنغم حمٛمنقل اجلنقاب إنَّ  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ )ظمرون وىم٤مل... قًملمىم قمغم وختر ٝم٤م إظمرى إمم

 إذا اخلٞمن٤مر وًمف ،اًم٤ٌمئع سم٢مىمرار اًمزي٤مدة ٧ِم ٓمَّ طُم  إذا ًمف ظمٞم٤مر ٓ سمؾ :ىمقًملم قمغم اعم٠ًمًم٦م وًمٞم٧ًم اعمقوٕملم

 ش.اًم٤ٌمئع سمخٞم٤مٟم٦م ىم٤مُم٧م سمٌٞمٜم٦م طمٓم٧م

هن٤ميننن٦م ، (2/59، اعمٝمننن ب )(5/285، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(8/182يٜمٔمننر: خمتّمننننراعمزين )

، (9/13، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/342، اًمٌٞمننن٤من )3/1669، اًمقؾمنننٞمط )(299-5/298اعمٓمٚمننن٥م )

 (.3/26، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)(12/67، اعمجٛمقع )(3/535اًمروو٦م )

حكي  ط  الباٟ  

يف المممثىَ يف  ٗممم  

 املااحبٛ.
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 فرعان:

، :أحدمها ن٤م إذا ىمٚمٜمن٤م: ينطُّ ومٝمنؾ  إذا ىمٚمٜم٤م: ٓ ُيَطُّ اخلٓم٠م، ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر، وم٠مُمَّ

 ٓ؟م يث٧ٌم ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر أ

نف  ،ٜمن٦مظمٞم٤مٟمتنف سم٤مًمٌٞم صمٌت٧مُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ومٞمف ىمقٓن، يمام ًمق  واًمٕمٚمن٦م ومٞمنف أٟمَّ

، ، وم٢مذا اٟمت٘مص ]اًمٕم٘مد[[قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م]راء سم ًمؽ اعمٌٚمغ همرض نرسمام يم٤من ًمف ذم اًمِم

 ٘مٚم٥م اًمٕم٘مد إًمٞمف ومٞمتير سمف.ٜمي

وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ٓ ظمٞم٤مر ه٤مهٜم٤م ىمقًٓ واطمدًا: ٕنَّ هٜمن٤مك أصمٌتٜمن٤م اخلٞمن٤مر ُمنـ 

، وه٤مهٜمن٤م وم٘مند فمٝمنرت أُم٤مٟمتنف، ظمنرى[ظمٞم٤مٟم٦م ]أ ٟم٤م ٓ ٟم٠مُمـ أن شمٙمقن ]هٜم٤مك[أطمٞم٨م 

 .وزاًم٧م اًمتٝمٛم٦م

 أي اًمٗمرع إول ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤َّمؾمٕم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م.  (1)

ٌَٞمَّٜم٦َم ًمٖم٦م: احلج٦م اًمقاونح٦م. يٜمٔمنر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )  (2) ، (٤1/426من اًمٕمنرب )، ًمًن(1/72اًم

 .(1/82اًمقؾمٞمط ) ، اعمٕمجؿ(34/297شم٤مج اًمٕمروس )

قا هب٤م: ٕنَّ هبؿ يتٌلم احلؼ.  وذقم٤ًم: اعمراد سم٤مًمٌٞمٜم٦م: اًمِمٝمقد: ؾُمٛمُّ

ُ احلنؼ: ومٝمنل أقمنؿ  »وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: اًمٌٞمٜم٦م ذم يمالم اهلل ورؾمقًمف ويمالم اًمّمح٤مسم٦م اؾمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ُيٌلَمع

 .شسم٤مًمِم٤مهديـ أو اًمِم٤مهد واًمٞمٛملم... قه٤مٜم٦م ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء، طمٞم٨م ظمّمُمـ اًمٌٞم

قمنالم إ، (2/282، ومنتح اًمقهن٤مب )(8/333، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )( 6/441يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 (.1/71اعمقىمٕملم )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (3)

 طمٞم٨م شمؿ ذيمر ذًمؽ ذم اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م. (4)

 ذم ث: ]اًم٘مدر[. (5)

 قومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .ُم٤م سملم اعمٕمٙم (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (7)

 ىمنقٓن ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مرِ  صمٌنقِت  ومٗمنل طَمٓمٓمٜمن٤م، ومن٢من(: »... 5/299ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م ) (8)

َّٓ  أومم -اًمٖمٚمنط صنقرةَ  يٕمٜمنل- اًمّمنقرة وهن ه. اخلٞم٤مٟمن٦م ذم ذًمنؽ ٟمٔمػم ذم اًم٘مقًملم قمغم ٤ٌمنشمَّ ُمرَ   يثٌن٧َم  سمن٠م

 ...ش.ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مر

 ٤موي سم٠منَّ اعم ه٥م أٟمَّف ٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي ومٞمف، وذيمر ذم اعمٝم ب سم٠مٟمَّف اًمّمحٞمح.وذيمر ذم احل
= 

حكمممممممممممي  بمممممممممممٕ  

اشبٗما  لمىشمم ٙ  

 ممممٜ القمممٕلني يف  

 حط اشبط .
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 ٓ؟ واخلٞم٤مر أ ًمٚم٤ٌمئع: إذا طمٓمٓمٜم٤م اًمثٛمـ، ومٝمؾ يث٧ٌم لثاينا

 ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ومٞمف وضمٝم٤من، يمام ذم ُم٠ًمًم٦م اخلٞم٤مٟم٦م.

ك، وًمنٞمس  نٛمَّ ًَ نف مل يًنٚمؿ ًمنف مجٞمنع اعُم  [ًمنف]وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر: ٕٟمَّ

 .واًمتٚمٌٞمس، سمخالف شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م ىمّمد إمم اخلٞم٤مٟم٦م،

                                                          

=
. ـمري٘من٤من ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر صمٌقت ومٗمل سم٤مًمً٘مقط، ىمٚمٜم٤م وم٢منْ (: »...3/535وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 ومٚمنف سم٤مًمٌٞمٜمن٦م، يم سمنف سم٤من إن: اًمث٤مين واًمٓمريؼ. يث٧ٌم: واًمث٤مين. ظمٞم٤مر ٓ: أفمٝمرحم٤م. ىمقًملم قمغم: أصحٝمام

نن ومننال: سمنن٤مإلىمرار، سمنن٤من إنو ،اخلٞمنن٤مر  يِمننٕمر واإلىمننرار أظمننرى، ظمٞم٤مٟمنن٦م ينن١مُمـ ٓ سم٤مًمٌٞمٜمنن٦م، فمٝمننر إذا فٕٟمَّ

 ...ش.سم٤مُٕم٤مٟم٦م

(، هن٤مينن٦م 2/62، اعمٝمنن ب )(5/285، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(8/182يٜمٔمننر: خمتّمنننر اعمننزين )

، اًمروو٦م (14-9/13اًمٕمزيز ) ، ومتح(5/341، اًمٌٞم٤من )(3/166، اًمقؾمٞمط )(5/299اعمٓمٚم٥م )

 (.3/26، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(12/67جٛمقع )، اعم(3/535)

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م. (1)

 ذم ث: ]ُمٜمف[. (2)

 إليْم٤مح ه ه اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:  (3)

 : إن ىمٚمٜم٤م إن اخلٓم٠م ٓ ُيَطَّ قمـ اعمِمؽمي، ومٞمث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، وٓ ظمٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع.أوالا 

ي، ومنن٤مظمتٚمػ ذم صمٌننقت اخلٞمنن٤مر ًمٚمٌنن٤مئع، وذًمننؽ قمننغم : وإن يمنن٤من اخلٓمنن٠م يننط قمننـ اعمِمننؽمثانيدداا 

 ـمري٘متلم:

اًمٓمري٘م٦م إومم: ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمنـ ىمن٤مل: ومٞمنف وضمٝمن٤من يمنام ًمنق صمٌن٧م ذًمنؽ سم٤مخلٞم٤مٟمن٦م، وطمٙم٤محمن٤م 

 اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م ىمقًملم:

 أطمدحم٤م ٓ ظمٞم٤مر ًمف: ٕٟمَّف ر  سمرأس اعم٤مل ورسمحف، وىمد طمّمؾ ًمف ذًمؽ.

 سم٤مًمثٛمـ اعمًٛمك.واًمث٤مين: ًمف اخلٞم٤مر: ٕٟمَّف مل يرض إٓ 

اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، ًمٙمقن ه ه اعم٠ًمًم٦م ختتٚمػ قمـ ُم٠ًمًم٦م اخلٞم٤مٟم٦م: ٕنَّ اًمٌن٤مئع هٜمن٤م 

ٌَّس  ،مل يقضمد ُمٜمف ظمٞم٤مٟم٦م، وٓ شمٚمٌٞمس، وإٟمَّام هق ظمٓم٠م، ومٞمث٧ٌم ًمف اخلٞمن٤مر قمٙمنس ُمًن٠مًم٦ماخلٞم٤مٟم٦م: ٕٟمنف ًمن

 قمغم اعمِمؽمي، ومال يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر.

 ًمٚمٌن٤مئع ومٝمنؾ :احلطع  سمٕمد كيٌ٘م سمام ُمًؽ٠موم ًمف ظمٞم٤مر ٓ :ىمٚمٜم٤م وم٤منْ » (:9/14ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 :ىمقٓن وىمٞمؾ ،وضمٝم٤من ومٞمف اخلٞم٤مر
= 

حكمممممممممممي  بمممممممممممٕ  

اشبٗممممممما  لمبممممممماٟ  

 مممممممممٜ القممممممممٕلني 

 حبط  اشبط .
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 :العاشرة ملصألةا

ن اًم٤ٌمئعإذا يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم، طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد سم٠منَّ    طُّ أظمؼم قمـ اًمنثٛمـ يم٤مذسمن٤ًم، ومٝمنؾ ُيَ

 .قمٜمف ىمدر اخلٞم٤مٟم٦م، ومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًم٘مقًملم

 .٥موإذ ىمٚمٜم٤م: ٓ ُيطُّ قمٜمف، ومال ظمٞم٤مر ًمف، يمام ًمق اؿمؽمى اعمٕمٞم٥م، وهق قم٤ممل سم٤مًمٕمٞم

 :حلادية عصرا

إذا فمٝمرت اخلٞم٤مٟم٦م سمٕمد هالك اعمٌٞمع، وم٢من ىمٚمٜم٤م: ىمدر اخلٞم٤مٟم٦م ُيَنطُّ قمٜمنف، ومنال ظمٞمن٤مر:  

نام يٗمًن  اًمٕم٘مند، وإذا ٕٟم٤م ]إذا[ ومًن  اًمٕم٘مند شمنرد اًم٘مٞمٛمن٦م، واًم٘مٞمٛمن٦م  /أصمٌتٜم٤م اخلٞمن٤مر ُرسمَّ

                                                          

=
 .اًمٕم٘مد ذم ؾمامه ُم٤م ًمف يًٚمؿ مل فٟمَّ ٕ :ٟمٕمؿ :أطمدحم٤م

 .ًمف اخلٞم٤مر ًمثٌقت ؾم٤ٌٌم همٚمٓمف أو شمٚمٌٞمًف يّمػم نأ يٌٕمد إذ : ٓ :وأفمٝمرحم٤م

 ش.اًمٖمٚمط قمٜمد خلٞم٤مرا سمثٌقت وىمٓمع، اخلٞم٤مٟم٦م سمّمقرة اًمقضمٝملم ظمص ُمـ وُمٜمٝمؿ

، (299-5/298، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/62، اعمٝمن ب )(286-5/285يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، اعمجٛمنقع (3/535، اًمروو٦م )(9/14ومتح اًمٕمزيز )، (5/342، اًمٌٞم٤من )(166-3/165اًمقؾمٞمط )

 (.3/26، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/94اعمٓم٤مًم٥م ) ، أؾمٜمك(12/67)

 ًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اعمقوع اًمث٤م (1)

 واًمتل ضمرى ذيمره٤م وإيْم٤مطمٝم٤م ذم صدر اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م. (2)

إذا يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم وىم٧م اًمٕم٘مد سم٠منَّ اًمٌن٤مئع أظمنؼم قمنـ اًمنثٛمـ يم٤مذسمن٤ًم ذم سمٞمنع اعمراسمحن٦م، ومٝمنؾ  (3)

 يط قمٜمف ىمدر اخلٞم٤مٟم٦م ورسمحٝم٤م؟ اظمتٚمػ ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم:

 اًم٘مقل إول: ٓ ُيَط قمٜمف ىمدر اخلٞم٤مٟم٦م.

 ًم٘مقل اًمث٤مين: يط قمٜمف إذا ىم٤مل: يمٜم٧م أفمـ أٟمَّف يط ُمع قمٚمٛمل سم٤مًمٜم٘مّم٤من.ا

وإذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يط قمٜمف ىمدر اخلٞم٤مٟم٦م إذا يم٤من قم٤معم٤ًم، ومال يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ىمٞم٤مؾمن٤ًم قمنغم ُمنـ اؿمنؽمى ُمٕمٞمٌن٤ًم 

 ُمع قمٚمٛمف سم٤مًمٕمٞم٥م.

 (.12/67(، اعمجٛمقع )3/535، اًمروو٦م )(9/14، ومتح اًمٕمزيز )(3/166يٜمٔمر: اًمقؾمٞمط )

 أي: اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنم ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

حكمممممممممممممي  ممممممممممممممي 

املشممممم ٙ  كممممم     

البمممممماٟ  يف  ممممممَ  

  ٗ  املااحبٛ.

حكمممممممممممي  بمممممممممممٕ  

اشبٗما  لمىشمم ٙ  

  ا ظّممممممممممممممممممممممممما  

اشبٗاٌمممممممممٛ   ممممممممم  

 ِ ك املبٗ .

 /أ27
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رسمنام ، وًمٚمٜمن٤مس أهمنراض ذم إُمنقال، و، سمنؾ هنق سمندل ]طم٘منف[ًمٞم٧ًم قملم ]طم٘منف[

دومع قمنـ اعمِمنؽمي ضرًا ٜمنرَّ سم٤مًمٌن٤مئع طم٘مٞم٘من٦م، ًمنيتْمٛمـ ذًمؽ ضرًا، ومنال يٛمٙمٜمٜمن٤م أن َٟمُْمن

 ُمقهقُم٤ًم، ًمٞمس سمٔم٤مهر ذم احل٤مل.

٤م إذا ىمٚمٜم٤م ٓ يط اًمثٛمـ، ومٕمغم   :وجهنيوم٠مُمَّ

ط ؽمنِمنياًم٘مٞمٛمن٦م، يم٤معمِمنؽمي  قمٚمٞمنف ردي: يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، ويٗمً  اًمٕم٘مد، وأحدمها

 طمٙمٞمٜم٤مه٤م. اخلٞم٤مر إذا شمٚمػ ذم يده قمغم ـمري٘م٦م

ُمنـ اًمٌن٤مئع، ومٞمّمنػم يم٠مٟمنف  وإٟمَّام ىمٚمٜم٤م ذًمؽ: ٕنَّ اخلٞم٤مر يث٧ٌم ًمف سم٥ًٌم ]يقضمند[

 .ذط ًمف اخلٞم٤مر

 .حمرد بن احلسنوهق ُم ه٥م 

: ٕن اعمث٧ٌم ًمٚمخٞم٤مر ٟمقع شمٚمٌٞمس، ومّم٤مر يمام ًمق اـمَّٚمنع : ٓ يٗمً  ]اًمٕم٘مد[والثاين

٥م أن يرضمنع قمنغم اًمٌن٤مئع اـمَّٚمع قمغم قمٞم٥م سمف سمٕمد اهلالك ًمٞمس ًمنف اًمٗمًن .، ومٕمنغم هن ا  ن

 .، يمام يرضمع هٜم٤مك سم٘مدر إرشسم٘مدر ]اخلٞم٤مٟم٦م[

 ذم ث: ]طم٘مٞم٘م٦م[. (1)

 ذم ث: ]طم٘مٞم٘م٦م[.  (2)

 ذم ث: ]وضمد[. (3)

-9/14)اًمٕمزينز  ، ومنتح(5/342، اًمٌٞمن٤من )(2/62، اعمٝمن ب )(5/286يٜمٔمر: احل٤موي )  (4)

 (.3/26، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/94، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/67، اعمجٛمقع )(3/535، اًمروو٦م )(15

-3/129، جمٛمننع إهنننر )(8/237، اًمٌٜم٤مينن٦م ذح اهلداينن٦م )(13/86يٜمٔمننر: اعمًٌننقط ) (5)

 (.5/137(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )112

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (6)

 ًمٜمص.ذم اًمٜمًختلم: ]إُم٤مٟم٦م[ وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اًمّمحٞمح عمقاوم٘متف عم٘مت٣م ا (7)

 (.5/342يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

نن: اًمّمنن٤ٌّمغ اسمننـ وذيمننر(: »5/342ىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من ) (8) إٟمننف ٓ يننط : وىمٚمٜمنن٤م شم٤مًمٗمنن٦ًم، يم٤مٟمنن٧م إذا ٤مأهنَّ

 سم٘مندر ومػمضمنع.. سمٕمٞمٌنف وقمٚمنؿ ينده، ذم شمٚمنػ إذا اعمٕمٞمن٥م سمٛمٜمزًمن٦م يٙمنقن سمنؾ :يًن٘مط ٓ ظمٞم٤مره وم٢منَّ  اًمثٛمـ،

 ش.اًمٕمٞم٥م سم٠مرش يرضمع يمام اخلٞم٤مٟم٦م،
= 
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وم٘مٌنؾ  [وم٘مٌْمف]وؿمٌف ذًمؽ سمام ًمق اؿمؽمى هم٤مئ٤ٌم،  ،: يً٘مط طم٘مفأبو ح يػةوىم٤مل 

 .، يم ا ه٤مهٜم٤مظمٞم٤مر اًمرةي٦م أن يراه هٚمؽ ذم يده، ]يً٘مط[

، وه٤مهٜمن٤م ]قمٚمٞمنف[ وضمند ُمنـ اًمٌن٤مئع، شمٚمٌنٞمس وًمٞمس سمّمحٞمح: ٕنَّ هٜمن٤مك ]ُمن٤م[

 ٌَّ ٌَّس قمٚمٞمف، ومّم٤مر يمام ًمق ًم  .س قمٚمٞمف اًمٕمٞم٥م، صمؿ اـمَّٚمع قمٚمٞمف سمٕمد اهلالكاًم٤ٌمئع هق اًم ي ًم

                                                          

=
 اًمٗمًن ؟ ًمٚمٛمِمنؽمي ومٝمنؾ اًمًن٘مقط، سمٕمندم ىمٚمٜمن٤م وإنْ  (: »536-3/535وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 ُمنـ وطمّمنتف اًمتٗمن٤موت سم٘مدر يرضمع ًمٙمـ :اعمٌٞمع شمٚمػ سمٕمد اًمٕمٞم٥م قمٚمؿ ًمق يمام ٓ،: أصحٝمام: وضمٝم٤من

 ش.اًمٕمٞم٥م سم٠مرش يرضمع يمام اًمرسمح،

وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ، وم٢منَّ ه ا اًم٘مقل هق إصح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ومال يثٌن٧م ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر، وٓ 

٘مد: وًمٙمـ ٓ يً٘مط طم٘مف ذم اًمرضمقع قمغم اًمٌن٤مئع سم٘مندر اخلٞم٤مٟمن٦م، يمنام يرضمنع سم٘مندر إرش، يٗمً  اًمٕم

 ومٞمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اعمٕمٞم٥م إذا شمٚمػ ذم يده.

، ومننتح اًمٕمزيننز (5/342، اًمٌٞمنن٤من )(2/62، اعمٝمنن ب )(5/286يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 ،(2/94، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(12/67، اعمجٛمنننقع )(536-3/535، اًمرووننن٦م )(9/14-15)

 .(3/26) ل اعمحت٤مجُمٖمٜم

 ذم ث: ]وىمٌْمف[. (1)

 ذم ث: ]ص٤مر[.  (2)

 ظمٞم٤مر اًمرةي٦م هق: أن يِمؽمي ُم٤م مل يره، ويرده سمخٞم٤مره. (3)

 (.6/28، اًمٌحر اًمرائؼ )( 3/52، جمٛمع إهنر )(1/122يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت )

، اًمٌٜم٤مينننن٦م ذح اهلداينننن٦م (7/186، سمنننندائع اًمّمننننٜم٤مئع )(13/86يٜمٔمننننر: اعمًٌننننقط ) (4)

 (.٤5/137مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )، طم(8/237)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (6)

أضم٤مب اعمّمٜمػ قمغم ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م: سم٠مٟمَّف ٓ يً٘مط طمؼ اعمِمؽمي ذم اًمرضمنقع قمنغم اًمٌن٤مئع  (7)

 سم٘مدر اخلٞم٤مٟم٦م، ٓظمتالف ذًمنؽ قمنـ ظمٞمن٤مر اًمرةين٦م وؾمن٘مقـمف يمقٟمنف مل يقضمند شمٚمٌنٞمس ُمنـ اًمٌن٤مئع، وذم

اخلٞم٤مٟم٦م وضمد شمٚمٌٞمس، وهمش ُمٜمف وم٤مظمتٚمٗم٤م، ويٙمقن ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م اعمٕمٞم٥م إذا شمٚمػ ذم يده وهق ٓ يٕمٚمنؿ 

 سم٤مًمٕمٞم٥م.

، ومننتح اًمٕمزيننز (5/342، اًمٌٞمنن٤من )(2/62، اعمٝمنن ب )(5/286يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 (12/67، اعمجٛمقع )(536-3/535، اًمروو٦م )(9/14-15)
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 :لثانية عصرةا

رة، صمنؿ نئ٦م، وسمٕمتؽ ُمراسمح٦م سمرسمح اًمقاطمند قمنغم اًمٕمِمنًمق ىم٤مل: اؿمؽمي٧م اًمًٚمٕم٦م سمام 

ئن٦م وأطمند ٤مٛمٜمف ُمضم٤مء سمٕمد ذًمؽ، وىم٤مل: أظمٓم٠مت، سمؾ اؿمؽمي٧م سمامئ٦م وقمِمنرة، وقمٚمٞمؽ ذم صم

، وم٢من صدىمف اعمِمنؽمي ومٗمنل صنح٦م اًمٕم٘مند وضمٝمن٤من، يمنام ذيمرٟمن٤م ذم ُمًن٠مًم٦م ]وقمنمون[

 .اخلٞم٤مٟم٦م

 :وجهانومٞمف  ٓ؟ و، ومٝمؾ شمث٧ٌم اًمزي٤مدة أوم٢مذا ىمٚمٜم٤م: يّمح ]اًمٕم٘مد[ 

ومٞمنف ُمن٤م هنق اًمنثٛمـ ذم  : شمث٧ٌم: ٕنَّ ىمقًمف ُمراسمح٦م، ي٘متيض أن يٙمقن اًمنثٛمـأحدمها

ومٕمغم هن ا  ،ًٛمٞم٦م، و ٕمؾ اًمثٛمـ إول ُمع اًمزي٤مدة اعمنموـم٦م صمٛمٜم٤مً اًمت ٖمكٚمت، وماًمٕم٘مد إول

ك نه ا قمغم ُم٘متْمنومم٤م ر  سم٤مًمتزاُمف،  ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر: ٕٟمَّف سم٤من ًمٜم٤م أن اًمثٛمـ ]أيمثر[

 .ك ىمقًمٜم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م اخلٞم٤مٟم٦م، حُتَطُّ اخلٞم٤مٟم٦منُم٘متْم

ل ُمٚمٙمف إٓ سمزوا /: ٓ شمث٧ٌم اًمزي٤مدة، ومٕمغم ه ا ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر: ٕٟمف ُم٤م ر والثاين

 .اًمثٛمـ إول ورسمح اًمقاطمد قمغم اًمٕمنمة [سمٌ٘م٤مء]

 ٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ اعمقوع اًمث (1)

 ذم ث: ]وقمنميـ[. (2)

 (،296ص ) أذٟمنن٤م إمم ذًمننؽ ذم ُمًنن٠مًم٦م اخلٞم٤مٟمنن٦م، وهننل اعمًنن٠مًم٦م اًمث٤مُمٜمنن٦م ُمننـ هنن ا اعمقوننع، (3)

 وذيمرٟم٤م سم٠منَّ ذم صح٦م اًمٕم٘مد وضمٝملم:

 أطمدحم٤م: يّمح اًمٌٞمع يمام ًمق همٚمط سم٤مًمزي٤مدة، وهق إصح.

 واًمث٤مين: ٓ يّمح، ًمتٕم ر إُمْم٤مئف.

 ؾم٤مىمط ُمـ م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ  ث . (5)

 (.296اًم٘مقل سمحط اخلٞم٤مٟم٦م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗمرع إول ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ص )  (6)

 ذم ث: ]سم٘مدر[. (7)

 اعمِمنننؽمي، صننندىمف إن ومٞمٜمٔمنننر، ... سم٤مًمٜم٘مّمننن٤من يمننن ب إذا(: »3/536ىمننن٤مل ذم اًمرووننن٦م )  (8)

 :ومقضمٝم٤من
= 

اسبكمممي   ا أ طممم  

البممماٟ  يف المممثىَ  

ملااحبمٛ  ٌقصّا يف ا

ٔحكممي الرٖمما ٚ  ُ  

  قْ املش ٙ أٔ 

 ك  ْ.

 /ب27
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سمنف اعمِمنؽمي نف  ،وم٠مُم٤م إذا يم َّ  اًمرضمنقع ]قمنـ ُمن٤م[ [يريند]ومنال ي٘مٌنؾ ىمقًمنف: ٕٟمَّ

 .زي٤مدة اقمؽمف سمف وإًمزام ]اًمٖمػم[

ٌب ًمٌٞمٜمتننشمال ومننومنن٢من أراد أْن ي٘مننٞمؿ قمٚمٞمننف سمٞمٜمنن٦م،  وًمننق ادقمننك قمٚمننؿ  ،ف٘مٌننؾ: ٕٟمننف ُمٙمنن ع

ورد اًمٞمٛمنلم سمٛمٜمزًمن٦م اإلىمنرار أو  يٜمٌٜمك قمغم أن اًمٜمُُّٙمنقل ،ّمدىمف قمغم ُم٤م  يدقمٞمفاعمِمؽمي سم

 ٕن هم٤مين٦م ]ُمن٤م يٜمتٝمنل[ :ومال يٕمرض قمٚمٞمنف اًمٞمٛمنلم ،وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞمٜم٦م ،سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞمٜم٦م

وسمٞمٜمتنف همنػم  ،ومٞمّمػم يم٠مٟمف أىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م [ومٞمحٚمػ]أن يٜمٙمؾ ومؽمد قمٚمٞمف اًمٞمٛملم،  ،إًمٞمف إُمر

 ُمًٛمققم٦م.

                                                          

=
 اًمننقضمٞمز، ذم واًمٖمننزازم اعمنن٤موردي، ىمٓمننع وسمننف ٤مًمزينن٤مدة،سم همٚمننط ًمننق يمننام اًمٌٞمننع، يّمننح: أطمنندحم٤م

 .إُمْم٤مئف ًمتٕم ر يّمح، ٓ: واًمٌٖمقي اإلُم٤مم قمٜمد وأصحٝمام

 واًمِمنن٤مر،، شاعمٝمنن ب» وصنن٤مطم٥م واجلرضمنن٤مين، اعمحنن٤مُمكم، ىمٓمننع وسمننف أصننح، إول: ىمٚمنن٧م

  .أقمٚمؿ واهلل ،وظمالئؼ

 .اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع ًمٙمـ :شمث٧ٌم ٓ اًمزي٤مدة أنَّ  وم٤مٕصح :سم٤مٕول ىمٚمٜم٤م وم٢من

 ش.اخلٞم٤مر وًمٚمٛمِمؽمي رسمحٝم٤م، ُمع شمث٧ٌم ٤مأهنَّ : ث٤مينواًم

، (322-5/299، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/62، اعمٝمنن ب )(5/284يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، ومتح اًمٕمزينز (1/218)ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل ، اًمٚم٤ٌمب (344-5/343، اًمٌٞم٤من )(3/167اًمقؾمٞمط )

، هن٤ميننن٦م (2/59، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(72-67-12، اعمجٛمنننقع )(3/536، اًمرووننن٦م )(9/15)

، ُمٖمٜمنل (437-4/436)وطمقار اًمِمنرواين واًمٕم٤ٌمدي ، حتٗم٦م اعمحت٤مج (118-4/117اعمحت٤مج )

 (.27-3/26اعمحت٤مج )

 ذم ث: ]ؿمٝمد[. (1)

 ذم ث: ]يمام[.  (2)

 ذم ث: ]اًمٕم٘مد[.  (3)

 اًمٜمُُّٙمقُل: آُمتٜم٤مع قمـ طمٚمػ اًمٞمٛملم، وقمـ )داء اًمِمٝم٤مدة. (4)

 (.1/335أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف ) (، حترير2/625يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ذم ث: ]ُم٤م يتٌلم[. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (6)
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 [دُّ ؽُمَ وَمن]يٕمنرض قمٚمٞمنف اًمٞمٛمنلم ، رضمن٤مء أن َيٜمْٙمنؾ  ،ىمٚمٜم٤م سمٛمٜمزًم٦م اإلىمرار [وإن]

، وىمد ذيمرٟم٤م ومٞمام ًمق صدق اًم٤ٌمئع ذم دقمقاه  .اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل، ومٞمّمػم يم٠مٟمف أىمرَّ

أٟمَّف ىم٤مل: ي٘مٌؾ ىمقل اًم٤ٌمئع ُمع يٛمٞمٜمف: ٕٟمَّف عمن٤م دظمنؾ ُمٕمنف ذم سمٞمنع  ،أمحدوطمٙمك قمـ 

 . سم٠مُم٤مٟمتفر  [ومٙم٠مٟمف]اعمراسمح٦م، 

وهبن ا ٓ يّمنػم يمن٤مُٕملم  ،وًمٞمس سمّمحٞمح: ٕٟمَّف ىمٌؾ ىمقًمف ومٞمام أظمؼم سمف قمـ اًمثٛمـ

٤م قمِمنرة أىمٗمزة ف، يمام ًمق سم٤مقمف صؼمة، وأظمؼمه سم٠مهنَّ اًمِمننرط، صمنؿ  [هبن ا]، وسم٤مقمف ذم طم٘مع

، هنل شمًنٕم٦م، مل ي٘مٌنؾ ىمقًمنف، طمتنك ٓ يٚمزُمنف مجٞمنع سم٤مٟم٧م، شمًٕم٦م، وم٘م٤مل: همٚمٓمن٧م ]سمنؾ[

اًمثٛمـ
(9)
. 

 ذم ث: ]وم٢من[. (1)

 ذم ث: ]ومرد[. (2)

، (61-2/62، اعمٝمن ب )(5/284، احل٤موي اًمٙمٌػم )(2/282يٜمٔمر: خمتّمنر  اعمزين ) (3)

تح ، ومنن(167-3/167، اًمقؾمننٞمط )(344-5/343، اًمٌٞمنن٤من )(321-5/322هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (71-12/72، اعمجٛمننقع )(537-3/536، اًمروونن٦م )(16-9/15اًمٕمزيننز )

روين واًمٕمٌننن٤مدي ن، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج وطمنننقار اًمِمننن(118-4/117، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(2/95)

 (.1/196، اًمناج اًمقه٤مج )(3/27، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(4/436-437)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (4)

 (.3/231، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(4/123، اًمنمح اًمٙمٌػم )(6/275يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (5)

إىمٗمزة: مجع ىمٗمػم، وهق ُمٙمٞم٤مل يٙم٤مل سمف ىمدياًم، يًع اصمٜمك قمِمننر ص٤مقم٤ًم، وخيتٚمػ ُم٘مداره  (6)

ُم٘مداره ذم اًمٌالد، ويٕم٤مدل سم٤مًمت٘مدير اعمٍمي احلدي٨م ٟمحق ؾمت٦م قمنم يمٞمٚمق ضمراُم٤ًم، وُمـ إرض ىمدر 

 ُم٤مئ٦م وأرسمع وأرسمٕملم ذراقم٤ًم.

، (2/751، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(15/285، شم٤مج اًمٕمروس )(2/511اعمٜمػم ) يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح

 .(5/313هن٤مي٦م اعمحت٤مج )

 ذم ث: قمغم ه ا . (7)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م .  (8)

 (.3يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اهل٤مُمش رىمؿ ) (9)
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ُم٤مئن٦م، وسمن٤مع ُمراسمحن٦م  [ُم٤مًمنف ومٞمٝمن٤م]أظمؼم سم٠منَّ اًمًٚمٕم٦م ىم٤مئٛم٦م قمٚمٞمف سمامئن٦م، أو رأس 

نف  : أٟم٤م مل أؿمؽم ه ه اًمًٚمٕم٦م، ]إٟمام[[وىم٤مل]ئ٦م وقمنمة، سمام اؿمؽماه٤م ويمنٞمكم، وسمٚمٖمٜمنل أٟمَّ

 ة.يم٤من سمامئ٦م وقمِمنر اءوأنَّ اًمنم ،وأن وم٘مد فمٝمر زم ظمالف ذًمؽ ،ئ٦مأٟمَّف اؿمؽماه٤م سمام

قمقى  ويٙمننقن احلٙمننؿ سمٕمنند ،٘مٌننؾشموإن أىمنن٤مم اًمٌٞمٜمنن٦م  ،]ُمًننٛمققم٦م[ ومٝمنن ه اًمنندَّ

 .اعمِمؽمي فُ ىمَ دَّ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م يم٤محلٙمؿ ومٞمام ًمق َص 

ضم٤مٟمٌف سم٘مقًمنف: رأس ُمن٤مزم  /ف ي٘مقيٕٟمَّ  :وإن مل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي

أظمنؼمين سم٤مًمتًنٚمٞمؿ،  وىمن٤مل: ويمنٞمكم ،ئ٦م، وص٤مر يمام ًمق أىمر سم٢مىم٤ٌمض اًمنرهـ، صمنؿ أٟمٙمنر٤مومٞمف ُم

 .واًم٘مقل ىمقل اعمرهتـ ُمع يٛمٞمٜمف ،ًٛمع دقمقاهشموأن وم٘مد سم٤من زم يم سمف، 

وم٢مْن طمٚمػ ؾمٚمؿ ًمف ومنٞمام وىمنع اًمٕم٘مند سمنف، وإن ٟمٙمنؾ شمنرد اًمٞمٛمنلم قمنغم اًمٌن٤مئع، وإذا 

 .ّمديؼطمٚمػ وم٤محلٙمؿ ومٞمف قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمتَّ 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (1)

 : ]ُم٤مهل٤م قمٚمٞمف[.ذم ث (2)

 ذم ث: ]صمؿ ىم٤مل[. (3)

 ذم ث: ]وإٟمام[. (4)

قمقى ًمٖم٦م: اًمٓمٚم٥م، ُمنـ ادقمٞمن٧م اًمِمننلء  ٜمٞمتنف وـمٚمٌتنف ًمٜمٗمًننل، وُمٜمنف ىمقًمنف شمٕمن٤ممم:  (5) اًمدَّ

 ره٤م، واًمٗمتح أومم.نأي: يٓمٚمٌقن، ومجٕمٝم٤م دقم٤موى، سمٗمتح اًمقاو ويمً :[57]يس: ﴾ ٿ ٿ ٹ 

 (.1/287، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(38/52، شم٤مج اًمٕمروس )(1/194يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: إظم٤ٌمر قمـ وضمقب طمؼ ًمٚمٛمخؼم قمغم همػمه قمٜمد طم٤ميمؿ.

 (.1/632، ومتح اعمٕملم )(4/283، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )(2/282يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

 ذم ث: ]ُمًٛمقع[. (6)

وم٢من أىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م، شم٘مٌؾ سمٞمٜمتف، ويٙمقن اعمِمؽمي سم٤مخلٞم٤مر سملم اًمٗمً  أو إظمن  سمن٤مًمثٛمـ اًمن ي  (7)

 ٤مُم٧م سمف اًمٌٞمٜم٦م، وىمٞمؾ: ٓ شمًٛمع سمٞمٜمتف، ومتٙمقن ذم ه ه احل٤مًم٦م يمام ًمق صدىمف اعمِمؽمى.ىم

 إليْم٤مح ه ه اعم٠ًمًم٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م ٟم٘مقل:  (8)

سمنف اعمِمنؽمي، ومٚمنف  إذا ىم٤مل اًم٤ٌمئع: أظمٓم٠مت: سمؾ اؿمنؽمي٧م سمامئن٦م وقمنمنة، وًمنٞمس سمامئن٦م، ومن٢من يم َّ

 طم٤مٓن:

  ي٘مٌؾ ىمقًمف، وًمق أىم٤مم سمٞمٜم٦م مل شمًٛمع.: أْن ٓ يٌلم ًمٚمخٓم٠م وضمٝم٤ًم حمتٛماًل، ومالاحلال األول
= 

حكمممممممممممي  بمممممممممممٕ  

الرٖمما ٚ   ا أ طمم   

الباٟ  يف اإل بما   

  الثىَ.

 /أ28
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 الفصل الثاني
 :يف بيع احملاط َّة 

                                                          

=
 وم٢مذا زقمؿ أنَّ اعمِمؽمي قم٤ممل سمّمدق دقمقاه، وـمٚم٥م حتٚمٞمٗمف، أٟمَّف ٓ يٕمٚمؿ، ومٗمل ذًمؽ وضمٝم٤من:

 أطمدحم٤م: ًمف حتٚمٞمٗمف، وهق إصح. واًمث٤مين: ًمٞمس ًمف حتٚمٞمٗمف.

 وم٢من ىمٚمٜم٤م: يٚمعٗمف، ومٜمٙمؾ، ومٗمل رد اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل وضمٝم٤من:

 إول: أهن٤م ٓ شمرد.

 : أهن٤م شمرد، وهق إصح، ىم٤مًمف اًمٜمقوي.واًمث٤مين

وم٢مذا طمٚمػ اعمِمؽمي قمنغم ٟمٗمنس اًمٕمٚمنؿ، أُمْمننك اًمٕم٘مند قمنغم ُمن٤م طمٚمنػ قمٚمٞمنف، وإن ٟمٙمنؾ، ورددٟمن٤م 

 اًمٞمٛملم، ومحٚمػ اًم٤ٌمئع، ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر سملم إُمْم٤مء اًمٕم٘مد سمام طمٚمػ قمٚمٞمف، وسملم اًمٗمً .

كم، وٟمحق ذًمؽ، ومتًٛمع دقمنقاه : أن يٌلم ًمٚمخٓم٠م وضمٝم٤ًم حمتٛمالً، يم٠مْن ي٘مقل: اؿمؽماه ويمٞماحلال الثاين

ًمٚمتحٚمٞمػ، وىمٞمؾ: سمٓمرد اخلالف ذم اًمتحٚمٞمػ. وم٢من ىمٚمٜمن٤م: ٓ يٚمَّنػ اعمِمنؽمي، مل شمًنٛمع سمٞمٜمن٦م اًمٌن٤مئع، وإٓ 

 ؾمٛمٕم٧م قمغم إصح إن ىمٚمٜم٤م سمتحٚمٞمٗمف.

، (321-5/322، هن٤مينن٦ماعمٓمٚم٥م )(61-2/62، اعمٝمنن ب )(5/284يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

-3/536)، اًمروونن٦م (9/16، ومننتح اًمٕمزيننز )(168-3/167، اًمقؾمننٞمط )(344-5/343اًمٌٞمنن٤من )

حتٗمنننن٦م اعمحتنننن٤مج  ،(2/95، أؾمننننٜمك اعمٓم٤مًمنننن٥م )(3/68، ُمٖمٜمننننل اعمحتنننن٤مج )(12/68، اعمجٛمننننقع )(537

 (.1/196، اًمًنراج اًمقه٤مج )(118-4/117، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(4/436-437)

، وهنق اًمنٜم٘مص، ي٘من٤مل: طمنط اًمِمننلء: أٟمزًمنف  (1) ًم٘من٤مه، وطمنط أواعمَُح٤مـم٦َّم ًمٖم٦م: ُم٠مظمقة ُمنـ احلَنطع

يـ أؾم٘مٓمف، واحلَٓمِٞمَٓم٦ُم ُم٤م ُيَطُّ ُمنـ مجٚمن٦م اًمنثٛمـ ومٞمٜمنت٘مص  ف، وُمٜمنف ىمقًمنف شمٕمن٤ممم: ُمٜمناًمًٕمر: أرظمّمف، واًمدَّ

 [، وُمٕمٜم٤مه: أي: طُمطَّ ذٟمقسمٜم٤م قمٜم٤َّم.58]اًمٌ٘مرة:  ﴾ ٺ ٺ 

 (.1/182، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(19/198، شم٤مج اًمٕمروس )(3/268يٜمٔمر: هت ي٥م اًمٚمٖم٦م )

و سمٕمْمنف إمم اًمٖمنػم سمٛمثنؾ اًمنثٛمـ إول ُمنع ٟم٘مّمن٤من رء ُمٕمٚمنقم ُمٜمنف، أو وذقم٤ًم: ٟم٘مؾ يمؾ اعمٌٞمع أ

أو ظمًن٤مرة  ،أو وونع ،طمطُّ ُمقزع قمغم أضمزائف، أو هل: أْن يٌٞمٕمف ُم٤م اؿمؽماه وىمٌْمف سمام اؿمؽماه سمف ُمع طمنط

ىمدر ُمٕملم ُمـ اًمثٛمـ، يمٕمِمنرة ذم اعم٤مئ٦م ُمثاًل وٟمحق ذًمؽ، وي٘م٤مل هل٤م: اعمقاوٕم٦م واعمخ٤مهة، وهنل سمٕمٙمنس 

 اعمراسمح٦م.

، طم٤مؿمنٞمت٤م (3/177، طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ )(4/126، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )(3/23يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

، اًمٗم٘مننف اعمٜمٝمجننل قمننغم ُمنن ه٥م (4/424) واًمٕمٌنن٤مدي رواينن، طمننقار اًمِمنن(2/273) ىمٚمٞمننق  وقمٛمننػمة

 (.6/32اًمِم٤مومٕمل )



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
٦م أْن ي٘مقل: ه ه اًمًٚمٕم٦م قمكمَّ سمٙم ا، وسمٕمتؽ سمٜم٘مّمن٤من اًمقاطمند وصقرة سمٞمع اعمح٤مـمَّ  

 قمغم يمؾ قمنمة، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح.

هنن ا اًمٜمننقع ُمننـ اًمٕم٘منند  [وطمٙمننؿ] ،ئنن٦م، يٚمزُمننف شمًننٕمقن٤موإذا يمنن٤من رأس اعمنن٤مل ُم

 .اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمراسمح٦م ىمري٥م ُمـ سمٞمع اعمراسمح٦م، ويدظمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرات ]اًمثالث[

ئن٦م، وىمند سمٕمتنؽ حم٤مـمن٦م ذم يمنؾ قمِمننرة اؿمنؽمي٧م سمام وًمق فمٝمرت اخلٞم٤مٟم٦م، سم٠مْن ىم٤مل:

 .لم، وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مٕميم٤من سمتً [اءفمٝمر أنَّ ]اًمنمَّ  درهؿ، ]صمؿ[

ر أُمث٤مهل٤م ذم ه ا اًمٜمنقع  واًمٗمروع اًمتل ىمدُمٜم٤م ذيمره٤م ذم سمٞمع اعمراسمح٦م واعم٤ًمئؾ ُيَتّمقَّ

 .واحلٙمؿ قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ،ُمـ اًمٕم٘مد

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

 ذم ث: ]اًمثالصم٦م[. (2)

رت ذم سمٞمع اعمراسمح٦م، وهل: سمٕمن٧م سمنام اؿمنؽمي٧م، أو رأس ُمن٤مزم اًمٕم٤ٌمرات اًمثالث اًمتل ذيم (3)

 ومٞمف يم ا، أو ىم٤مم قمكمَّ سمٙم ا، ومٞمجقز اًمٌٞمع هب٤م حم٤مـم٦م يم٤معمراسمح٦م.

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.257يراضمع اًمٗمّمؾ إول ذم سمٞمع اعمراسمح٦م ص )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .  (4)

 ذم ث: ]اعُمِْمؽَمى[. (5)

ـم٦م، وم٤محلٙمؿ يمام ؾمٌؼ أن أووحٜم٤م ذم اخلٞم٤مٟم٦م ذم سمٞمع اعمراسمح٦م ًمق فمٝمرت ظمٞم٤مٟم٦م ذم سمٞمع اعمح٤م (6)

ُمـ صح٦م اًمٕم٘مد، وصمٌقت اخلٞم٤مر، وطمط اخلٞم٤مٟم٦م، وذًمؽ ذم اعمًن٠مًم٦م اًمث٤مُمٜمن٦م ُمنـ اعمقونع اًمث٤مًمن٨م ُمنـ 

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.284اًمٗمّمؾ إول ص )

سمٞمننع اعمح٤مـمنن٦م، أو اًمقوننٞمٕم٦م، أو اعمخنن٤مهة: صننقرشمف أن ي٘مننقل: اؿمننؽمي٧م هنن ه  (7)

، أو رأس ُم٤مزم ومٞمٝم٤م ُم٤مئ٦م درهؿ، وىمد سمٕمتؽ خمن٤مهة، أو وونٞمٕم٦م، أو اًمًٚمٕم٦م، أو ىم٤مُم٧م  قمكمَّ

حم٤مـم٦م، سمٜم٘مّم٤من اًمقاطمد ُمـ يمؾ قمِمنرة، ومٝم ا اًمٌٞمع ضم٤مئز، يمٌٞمع اعمراسمح٦م: ٕٟمَّف صمٛمـ ُمٕمٚمقم، 

يمام ًمق ىم٤مل: سمٕمتؽ سمامئ٦م إٓ قمِمنرة، وإْن يم٤من جمٝمقًٓ طم٤مل اًمٕم٘مد ومٞمّمػم اًمثٛمـ ُمٕمٚمقُمن٤ًم سمٕمند 

 اًمٕم٘مد.

ًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم سمٞمع اعمراسمح٦م دمري ذم اعمح٤مـم٦م: ٕنَّ اعمح٤مـم٦م شمندظمؾ ومجٞمع إطمٙم٤مم ا

٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م رسمح ًمٚمٛمِمؽمي اًمث٤مين.  ذم اعمراسمح٦م: ٕهنَّ

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.256يراضمع اًمٗمّمؾ إول ُمـ اعمراسمح٦م ص )
= 
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، ٓ ئنن٦م، وسمٕمتننؽ سمننرسمح ]َدْه َينن٤مْزَدهْ  ه اًمًننٚمٕم٦م سمامإذا ىمنن٤مل: اؿمننؽمي٧م هنن :فددرع 

٤م إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ ]سمخً ،رةنأٟمف يٚمزُمف ُم٤مئ٦م وقمِم ظمالف[ ؟ فران َدْه َي٤مْزَدْه، ومٌؿ يٚمزُمننوم٠مُمَّ

 ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من:

 ٦م يٚمزُمنفئنومن٢مذا يمن٤من اًمنثٛمـ ُم٤م٘مص ُمنـ يمنؾ قمنمنة واطمند، تيٜم أبو ثوروسمف ىم٤مل 

 .شمًٕملم

                                                          

=
، اًمقؾمنٞمط (5/294، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/57، اعمٝمن ب )(5/283يٜمٔمر: احلن٤موي اًمٙمٌنػم )

، (12/61، اعمجٛمنقع )(3/529، اًمروون٦م )(9/5اًمٕمزيز ) ، ومتح(5/339، اًمٌٞم٤من )(3/163)

، طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (4/429حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )، (2/92(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )1/124ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم )

 (.2/175، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )(3/181)

 د قمنم.َدْه َي٤م ْزَدْه: ُمّمٓمٚمح وم٤مرد ُمٙمقن ُمـ ُم٘مٓمٕملم، َدْه: يٕمٜمل قمنمة، وَي٤مْزَدْه: أطم (1)

 أي: قمغم يمؾ قمنمة رسمحٝم٤م درهؿ.

، ومنتح اًمقهنن٤مب (12/52، اعمجٛمنقع )(5/332، اًمٌٞمنن٤من )( 5/294يٜمٔمنر: هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )

 .(1/195اًمقه٤مج ) ، اًمناج(3/32، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/212)

 ذم ث: يقضمد سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م: ]ده ي٤مزده، ٓ ظمالف[. (2)

ن، اًمٙمٚمٌل، اًمٌٖمدادي، وًمد ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م وؾمنٌٕملم : هق إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ أ  اًمٞمامأبو ثور (3)

ُمـ اهلجرة، يم٤من ُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء ذم قمّمنره، ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وأظم  قمٜمف، وقمـ اسمـ قمٞمٞمٜمن٦م، 

وقمـ ويمٞمع، وقمـ همػمهؿ، يم٤من أطمد أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م وم٘مٝم٤ًم، وقمٚماًم، وورقمن٤ًم، وومْمناًل، وهنق أطمند اًمٕمٚمنامء 

ع قمغم اًمًٜمـ، اًم٤ٌمرقملم، واًمٗم٘مٝم٤مء اعمؼمزيـ اعمتٗمؼ قمغم  إُم٤مُمتف، وشمقصمٞم٘مف، وسمراقمتف، صٜمػ اًمٙمت٥م وومرَّ

وذب قمٜمٝم٤م، ويم٤من  ٛمع سملم قمٚمٛمل احلدي٨م واًمٗم٘مف، ويم٤من قمغم ُم ه٥م أ  طمٜمٞمٗم٦م، صمؿ شمٌع اًمِم٤مومٕمل، 

 .هن 242روى قمٜمف ُمًٚمؿ، وأسمق داود، واًمؽمُم ي، واسمـ ُم٤مضمف، و)ظمريـ. شمقذم سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 

، هت ي٥م إؾمامء (1/227حلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل )، ـمٌ٘م٤مت ا(8/74يٜمٔمر: اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )

، (1/26، وومٞمن٤مت إقمٞمن٤من )(468-9/467، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء )(221-2/222واًمٚمٖم٤مت )

، شم٘مري٥م (33/179، هت ي٥م اًمٙمامل )( 2/74وُم٤م سمٕمده٤م، شم يمرة احلٗم٤مظ ) (6/36شم٤مري  سمٖمداد )

 (.1/89اًمتٝم ي٥م )

، اًمٌٞمن٤من (5/294هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )، (2/59، اعمٝم ب )(5/283يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم ) (4)

اعمحت٤مج  ، حتٗم٦م(2/92، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/529، اًمروو٦م )(9/625، ومتح اًمٕمزيز )(5/342)

 (.3/23(، ُمٖمٜمل اعمحت٤م ج )4/112، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(4/429)
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: ينط ُمنـ يمنؾ قمِمننرة ّمنحٞمح، وسمنف ىمن٤مل أسمنق طمٜمٞمٗمن٦مواًمقضمف أظمر: وهنق اًم

 سمخنان َدْه َي٤مْزَدْه. دراهؿ درحم٤م: ٕٟمف ىم٤مل:[

ومٕمنغم  ،ُمٜمٝمن٤م وينط قمٜمنف ىمًنامً  ،ومٛم٘مت٣م يمالُمف أْن  ٕمؾ اًمثٛمـ أطمد قمنم ىمًامً 

وقمنغم اًمٓمري٘من٦م إومم شمًنٕم٦م وشمًنٕمقن  ،ئن٦م٤مئن٦م وقمِمننرة، يٚمزُمنف ُم٤مه ا إذا يمن٤من اًمنثٛمـ ُم

ام ًمنق ىمن٤مل: سمٕمتنؽ سمقونٞمٕم٦م درهنؿ ًمٙمنؾ قمِمننرة، ومٕمنغم اًمّمنحٞمح ُمنـ وهٙم ا احلٙمؿ ومنٞم

ر درحمن٤م درحمن٤ًم، يمنام إذا ىمن٤مل سمنرسمح درهنؿ ًمٙمنؾ ناعم ه٥م أٟم٤م ٟمحط قمٜمف ُمـ يمؾ أطمند قمِمن

 ./يزيد قمغم يمؾ قمنمة درحم٤مً  ،قمنمة

، اًمٌحنر (7/16، اعمحٞمط اًمؼمهن٤مين )(7/189، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(13/91يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 .(6/118اًمرائؼ )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

وم٘مد اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم اعم٘مندار، ومٛمنٜمٝمؿ ُمنـ ىمن٤مل: ينط (: »5/294ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (3)

ُمـ يمؾ قمنمة واطمد، يمام يزاد ذم اعمراسمح٦م هب ه اًمٚمٗمٔم٦م قمغم يمؾ قمِمنرة واطمند،  وُمنٜمٝمؿ ُمنـ ىمن٤مل: ٟمجٕمنؾ 

، وصنححف شءًا، وهن ا هنق اًمّمنحٞمح...يمؾ قمِمنرة أطمد قمِمنر ضمزءًا، صمنؿ ٟمحنط ُمنـ هن ه إضمنزاء ضمنز

 اًمراومٕمل واًمٜمقوي يم ًمؽ.

، اًمٌٞمن٤من (295-5/294، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/59(، اعمٝمن ب )5/283يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌنػم )

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (1/124اًمٓمن٤مًمٌلم ) ، ُمٜمٝمن٤مج(3/529، اًمروون٦م )(9/5اًمٕمزينز ) ، ومتح(5/342)

 .(3/23، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(4/429، حتٗم٦ماعمحت٤مج )(4/112، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(2/92)

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًم٘مدر اعمحٓمقط ذم سمٞمع اعمَُح٤مـم٦َّم إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ سمرأس ُم٤مزم، أو سمام ىم٤مم قمنكمَّ   (4)

أو سمٛمثؾ ُم٤م اؿمؽمي٧م، وٟمحق ذًمؽ، وطمط أو ووٞمٕم٦م ده ي٤مزده، أو طمط درهؿ ًمٙمنؾ قمِمننرة، وذًمنؽ قمنغم 

 ىمقًملم:

ومٚمنق يمن٤من اًمنثٛمـ ُم٤مئن٦م، ومٞمٙمنقن اًمنثٛمـ اًمٌن٤مىمل  اًم٘مقل إول: أٟمَّف يط ُمـ يمنؾ أطمند قمنمن واطمند،

شمًٕملم وقمنمة أضمزاء ُمـ أطمد قمنم ضمنزءًا ُمنـ درهنؿ، وًمنق يمن٤من اًمنثٛمـ ُم٤مئن٦م وقمِمننرة، ومٞمٙمنقن اًمنثٛمـ 

 اًم٤ٌمىمل ُم٤مئ٦م.

 وه ا ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد، وهق إصح.

ن اًمٌن٤مىمل شمًنٕملم، وهن ا اًم٘مقل اًمث٤مين: أٟمَّف يط ُمـ يمؾ قمنمة واطمد، ومٚمق يم٤من اًمنثٛمـ ُم٤مئن٦م، ومٞمٙمنق

 ىمقل أ  صمقر، واًمِمٞم  أ  إؾمح٤مق اعمروزي.
= 

 /ب28
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 الفصل الثالث 
 :[واإِلْشَراك] يف التَّولية

 وسمٞمع سمٕمْمف سم٘مًٓمف ُمـ اًمثٛمـ. [ولإ]وطم٘مٞم٘م٦م اًمتَّْقًمِٞم٦م سمٞمع اعمٌٞمع سم٤مًمثٛمـ 
                                                          

=
، اًمٌحنر (7/16، اعمحنٞمط اًمؼمهن٤مين )(7/189، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(13/91يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (6/436، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(3/163، طم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )(6/118رائننؼ )ًما

، ومنتح (342-5/339، اًمٌٞمن٤من )(295-5/294، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/59)، اعمٝم ب (5/283)

(، 4/429، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج )(3/23، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(3/529، اًمروونن٦م )(6-9/5اًمٕمزيننز )

 (.231-3/232(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )6/277اعمٖمٜمل )

ْٞم٧م ومالٟم٤ًم إُمر: ىمٚمدشمف إي٤مه، وإصؾ ذم اًمتقًمٞم٦م:  (1) اًمتَّْقًمِٞم٦م ًمٖم٦م: ُمّمدر َوزِم شَمْقًمَِٞم٦ًم، ي٘م٤مل: وًمَّ

 اًمٕمٛمؾ.شم٘مٚمٞمد 

 واًمتقًمٞم٦م ذم اًمٌٞمع: أْن يِمؽمي ؿمٞمئ٤ًم، صمؿ ي٘مقل ًمٖمػمه: وًمٞمتؽ ه ا اًمٕم٘مد.

، شمننن٤مج اًمٕمنننروس (1/192، حترينننر أًمٗمننن٤مظ اًمتٜمٌٞمنننف )(2/672يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )

 (.2/1257، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(42/243)

 واًمتقًمٞمنن٦م ذقمنن٤ًم: هننل ٟم٘مننؾ ُمنن٤م ُمٚمٙمننف سم٤مًمٕم٘منند إول سمنن٤مًمثٛمـ إول ُمننـ همننػم زينن٤مدة رسمننح وٓ

 ٟم٘مّم٤من، وىمٞمؾ هل: سمٞمع مجٞمع اعمٌٞمع سمٛمثؾ اًمثٛمـ إول أو سمام ىم٤مم قمٚمٞمف.

، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج وطمنقار اًمِمننرواين (1/124اًمٓمن٤مًمٌلم ) ، ُمٜمٝمن٤مج(5/334يٜمٔمر: اًمٌٞمن٤من )

(4/423) 

 ذم ث: ]واإلؿمؽماك[. (2)

اإلذاك ًمٖمنن٦م: ُمّمنندر أذيمننف: أي: صننػمه ذيٙمنن٤ًم، ي٘منن٤مل: أذيمتننف ذم إُمننر واًمٌٞمننع:  (3)

 ًمؽ ذيٙم٤ًم، واًمنميؽ: اعمِم٤مرك  همػمهٗمل دم٤مرة وٟمحقه٤م.ضمٕمٚمتف 

، (12/13، هتن ي٥م اًمٚمٖمن٦م )(17/228، شمن٤مج اًمٕمنروس )(1/113يٜمٔمنر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )

 (.1/482اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

واإلذاك ذقم٤ًم: أْن يِمؽمي ؿمٞمئ٤ًم صمؿ ينمنك همنػمه ومٞمنف ًمٞمّمنػم سمٕمنده ًمنف سم٘مًنٓمف ُمنـ اًمنثٛمـ، 

 ًمثٛمـ سمٚمٗمظ أذيمتؽ، أو ُم٤م اؿمتؼ ُمٜمف.وىمٞمؾ: ٟم٘مؾ سمٕمض اعمٌٞمع سمٜمًٌتف ُمـ ا

، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج وطمنقار (1/124، ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم )(1/192يٜمٔمر: حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )

 (.4/423اًمنمواين )

 ذم ث : ]إول وآؿمؽماك[. (4)
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 وفيه مثاى مسائل. 
 إحداها:

ٞمتؽ اعمٌٞمع سمام اؿمنؽمي٧م سمنف،   إذا ىم٤مل اإلٟم٤ًمن: اؿمؽمي٧م ه ه اًمًٚمٕم٦م سمٙم ا، وىمد وًمَّ

ذم اٟمت٘من٤مل اعمٚمنؽ إًمٞمنف ُمنـ طمٞمن٨م  وم٘م٤مل: ىمٌٚم٧م، يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد هب ه اًمٚمٗمٔم٦م، ويٙمقن سي٤مً 

إمم اًمٖمػم، ويٕمتنؼم ومٞمنف  ىعمِمؽملء اذم اًمِمنأنَّ أهؾ اًمٚمٖم٦م ووٕمقا ه ه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽ 

، طمتنك ًمنق مل يٙمنـ ؾم٤مئر ذائط اًمٌٞمع، ُمنـ اًم٘مندرة قمنغم شمًنٚمٞمؿ اعمٌٞمنع واٟمتٗمن٤مء اجلٝم٤مًمن٦م

، يٕمتننؼم ومٞمننف ىمننٌض وًمننق يمنن٤من اًمٕم٘منند سومنن٤مً  ،ىمننٌض اعمٌٞمننع، وأراد اًمتقًمٞمنن٦م مل  ننز ]ىمنند[

 .مل  زقًمٞم٦م ، وأراد اًمتَّ اًمٕمقولم ذم اعمجٚمس، وًمق يم٤من ىمد اؿمؽماه ؾمٚمامً 

اًمتقًمٞم٦م ذم اًمٌٞمع: أْن يِمؽمي ؾمٚمٕم٦م سمثٛمـ، صمنؿ ي٘منقل اعمِمنؽمي ًمٖمنػمه: اؿمنؽمي٧م هن ه اًمًنٚمٕم٦م   (1)

وًمٞمتٙمٝم٤م سمرأس ُم٤مهلن٤م، ومن ًمؽ ضمن٤مئز، ويِمنؽمط ىمٌقًمنف ذم اعمجٚمنس قمنغم قمن٤مدة اًمتخ٤مـمن٥م سمن٠مْن  سمٙم ا: وىمد 

ي٘مقل: ىمٌٚم٧م أو شمقًمٞم٧م ويٚمزُمف ُمثؾ اًمثٛمـ إول ىمدرًا وصٗم٦م، وٓ يِمنؽمط ذيمنره إذا قمٚمنامه، وهنل ٟمنقع 

 سمٞمع ومٞمِمؽمط ومٞمف ؾم٤مئر ذوط اًمٌٞمع، وُمٜمٝم٤م: اًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ، واًمت٘م٤مسمض إذا يم٤من سوم٤ًم.

، ومنتح (5/334، اًمٌٞمن٤من )(3/162، اًمقؾمنٞمط )(5/327، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(3/78ٕم )يٜمٔمر: ا

، ُمٖمٜمنننل (12/64، اعمجٛمنننقع )(1/124، ُمٜمٝمننن٤مج اًمٓمننن٤مًمٌلم )(3/527، اًمرووننن٦م )(9/3اًمٕمزينننز )

 (.3/21اعمحت٤مج )

 ذم م: ]ومٞمف[. (2)

ٌٞمن٤ًم، ومٗمنل ...ومٚمق ومم اعمِمؽمي اًمٌٞمع ىمٌنؾ ىمنٌض اعمٌٞمنع أضمٜم» (:5/329ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (3)

اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من ذيمرحم٤م اًمِمٞم  أسمق قمكم، أطمدحم٤م: اعمٜمع، وهق اًم٘مٞم٤مس. واًمث٤مين: اًمّمنح٦م، وٓ وضمنف ًمنف إٓ 

 .شمحُؾ إُمر قمغم شم٘مدير آؾمتٛمرار واًمٌٜم٤مء...

وهل ٟمقع سمٞمع، ومٞمِمؽمط ومٞمنف اًم٘مندرة قمنغم اًمتًنٚمٞمؿ واًمت٘من٤مسمض (: »...3/527وىم٤مل ذم اًمروو٦م )

 ش.  وٓ  قز ىمٌؾ اًم٘مٌض قمغم اًمّمحٞمح إذا يم٤من سوم٤ًم، وؾم٤مئر اًمنموط،

، (5/329(،  هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )1/99(، اًمتٜمٌٞمف )1/98(، اإلىمٜم٤مع ًمٚماموردي )3/78يٜمٔمر: إم )

ذم طمنؾ ، اإلىمٜمن٤مع (9/193، اعمجٛمقع )(3/527، اًمروو٦م )(9/3، ومتح اًمٕمزيز )(3/162اًمقؾمٞمط )

 (.282-2/279أًمٗم٤مظ أ  ؿمج٤مع )
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وؿمنٌف ذًمننؽ  ،ذم اًمًنٚمؿ، وذم اًمٌٞمنع ىمٌننؾ اًم٘منٌض]: دمنقز اًمتَّقًمٞمنن٦م مالد وىمن٤مل 

 سم٤مإلىم٤مًم٦م.

نَٚمؿ ومٞمنف إمم اًمٖمنػم ًْ سمن٤مًمٕمقض، ومّمن٤مر يمنام ًمنق أراد  [ودًمٞمٚمٜم٤م أٟمف َٟمْ٘مُؾ ُِمٚمنِؽ ذم اعُم

 .اًمٜم٘مؾ سمٚمٗمظ اًمٌٞمع

وُمن٤م سمٕمنده٤م، سمداين٦م  (8/383واًمتحّمنٞمؾ ) ، اًمٌٞم٤م ن(2/644) ٓسمـ قمٌد اًمؼم يٜمٔمر: اًمٙم٤مذم (1)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م. 3/156وُم٤م سمٕمده٤م، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ) (6/427، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )(2/146اعمجتٝمد )

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (2)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اًمتقًمٞم٦م ذم اًمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، واًمًٚمؿ، وذًمؽ قمغم ىمقًملم: (3)

نَٚمؿ ومٞمنف ىمٌنؾ ولالؼول األ ًْ : ٓ دمقز اًمتقًمٞم٦م ذم اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، ويمن ًمؽ ٓ دمنقز اًمتقًمٞمن٦م ذم اعُم

 اًم٘مٌض.

 وذه٥م إمم ذًمؽ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م.

 قًمٞم٦م ذم اًمًٚمؿ، وذم اًمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض.اًمتَّ  ز: ذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إمم ضمقاالؼول الثاين

 اًمٓمٕمن٤مم ذم واًمتقًمٞمن٦م، ريم٦منواًمِمن ،اإلىم٤مًمن٦م وأصح٤مسمف ُم٤مًمؽ وأضم٤مز»...ذم: ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمٙم٤م

 :أضمنؾ إمم يمن٤من وإن، اًمٜم٘مند ومٌٛمثنؾ سمٜم٘مند اؿمؽماه يم٤من إن ٟم٘مّم٤من وٓ زي٤مدة ٓ اًمثٛمـ سمٛمثؾ يًتقذم أنْ  ىمٌؾ

 ش.واعمٙم٤مي٦ًم اًمٌٞمع سم٤مب ُمـ ٓ واإلطم٤ًمن اعمٕمروف سم٤مب ُمـ ذًمؽ وضمٕمٚمقا، ذًمؽ ُمثؾ أضمؾ وم٢ممم

سمداين٦م  ،(وُمن٤م سمٕمنده٤م8/383، اًمٌٞم٤من واًمتحّمنٞمؾ )(2/664، اًمٙم٤مذم )(13/8يٜمٔمر: اعمًٌقط )

( وُمنن٤م 3/156( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، طم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )6/427، اًمتنن٤مج وإيمٚمٞمننؾ ) (2/146اعمجتٝمنند )

، اًمروون٦م (9/3، ومنتح اًمٕمزينز )(3/162، اًمقؾمٞمط )(5/329(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )3/78سمٕمده٤م، إم )

 (.6/194)، اعمٖمٜمل (9/193، اعمجٛمقع )(3/527)
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 :لثانيةا

ُمثنؾ  [قمٚمٞمنف]، طمتنك ُينَردُّ ط ذم اًمتقًمٞم٦م أن يٙمقن اًمثٛمـ ُمـ ذوات إُمث٤ملاًمنمَّ 

 رض، صمؿ أراد اًمتقًمٞمن٦م ]ومن٢من[ٕمإذا يم٤من ىمد اؿمؽمى اًمًٚمٕم٦م سم [وأُم٤م] ،ُم٤م سم ل ذم صمٛمٜمف

، مل [اؿمنؽمي٧م سمنف]قمؼم سمٕم٤ٌمرة اًمنماء، وم٘من٤مل: اؿمنؽمي٧م سمٙمن ا، وىمند وًمٞمتنؽ اًمٕم٘مند سمنام 

ٕمٞمٜمنف ىمند طمّمنؾ ض سمرَ اًمٚمٝمؿ إٓ أْن يٙمقن ذًمنؽ اًمَٕمن ،يّمح: ٕٟمَّف ًمٞمس عم٤م اؿمؽمى سمف ُمثؾ

وم٘م٤مل: اؿمؽمي٧م ه ه اًمًٚمٕم٦م هب ا اًمثقب، وىمد وًمٞمتؽ اًمٕم٘مد سمام اؿمؽمي٧م سمف،  ،قمٜمد اًمرضمؾ

 ومٞمّمح اًمٕم٘مد.

 :فوجهانوم٠مُم٤م إذا ىم٤مل: ىم٤مم قمكم سمٙم ا، وىمد وًمٞمتؽ اًمٕم٘مد سمام ىم٤مم قمكم، 

 :  قز يم٤معمراسمح٦م.أحدمها

 اًمٕم٘مند اًمثن٤مين اعمراسمحن٦م سمنلم /: ٓ  قز، واًمٗمرق سمٞمٜمنف وسمنلم اعمراسمحن٦م أنَّ ذموالثاين

ٟمنقع خم٤مًمٗمن٦م سمن٤مظمتالف اجلنٜمس  أيْم٤مً  ذم ىمدر اًمثٛمـ، ومج٤مز أن ]يّمؾ[ ٦موإول خم٤مًمٗم

٤م ذم اًمتقًمٞم٦م ٓ خم٤مًمٗم٦م سمنلم اًمٕم٘منديـ  ،ُمع آشمٗم٤مق ذم اعمٕمٜمك، وذًمؽ أن يٌٞمع سم٘مدر ىمٞمٛمتف وم٠مُمَّ

 .ذم اًم٘مدر، وم٤مقمتؼمٟم٤م اعمقاوم٘م٦م ذم صٗم٦م اًمثٛمـ أصالً 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع قمنم. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 ذم ث: ]وم٠مُم٤م[. (3)

 ذم م: ]صمؿ[. (4)

 ذم ث: ]اؿمؽميتف[. (5)

 ذم ث: ]يتٛمؾ[.  (6)

 ُمثنؾ ممع اعمنقَ  ًمٞم٠مظمن  ُمثٚمٞم٤مً  اًمثٛمـ يٙمقن أنْ  اًمتقًمٞم٦م ذط وُمـ... (:»9/3ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )  (7)

 اًمٌن٤مئع ُمنـ اًمٕمنرض ذًمنؽ اٟمت٘مؾ إذا إٓ :اًمتتٛم٦م ذم ىم٤مل ،قًمٞم٦ماًمتَّ  ومٞمف  ز مل سمٕمرض اؿمؽماه ومٚمق :سم ل ُم٤م ُمثؾ

 ...ش.اًمٕم٘مد ومقٓه إٟم٤ًمن إمم

، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م (3/528، اًمرووننن٦م )(4-9/3، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/334يٜمٔمنننر: اًمٌٞمننن٤من )

، طم٤مؿمننٞمت٤م (425-4/424)اًمِمنننرواين وطمننقار ، حتٗمنن٦ماعمحت٤مج (3/21، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/91)

 (.1/194، اًمناج اًمقه٤مج )(274-2/273ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )

حكممممممممممممي  قمممممممممممم   

التٕلٗممٛ   ا كمماُ  

 الثىَ  اضّا.

 /أ29
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رادت قم٘مد اًمتقًمٞم٦م قمغم صداىمٝم٤م سمٚمٗمظ اًم٘مٞمن٤مم، وذيمنرت ُمٝمنر ُمثٚمٝمن٤م، أو اعمرأة إذا أ

ذم  اًمرضمؾ أراد قم٘مند اًمتقًمٞمن٦م قمنغم ُمن٤مل اخلٚمنع، سمٌندل اًمٌْمنع، احلٙمنؿ ]ومٞمنف يمن٤محلٙمؿ[

 .وىمد ذيمرٟم٤مه ،سمٕمرض ىاعمِمؽم

٤م ذم اعم٠مظمقذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م إذا أراد اًمتقًمٞم٦م سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم،  وهٙم ا احلٙمؿ ذم إضمرة، وأُمَّ

نن٘مص إٓ سمامًمننف ُمثننؾ  ننقز، ٕنَّ  يمنن٤من اًمننثٛمـ ُمننـ ذوات  [ومنن٢من] ،اًمِمننٗمٞمع ٓ ي٠مظمنن  اًمِمع

 .، ومٞم٠مظم  سم٤مًمٜم٘مد اًمٖم٤مًم٥م[إُمث٤مل، ومٔم٤مهر، وإْن يم٤من ]ُمٜم٘مقداً 

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (2)

 ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ. (3)

 ذم ث: ]سم٠من[. (4)

 ذم ث: ]ُمت٘مقُم٤ًم[.  (5)

 ًم٦م ٟم٘مقل:إليْم٤مح اعم٠ًم (6)

: إذا وًم٧م اعمرأة قمغم صنداىمٝم٤م، أو اًمرضمنؾ ذم قمنقض اخلٚمنع سمٚمٗمنظ اًم٘مٞمن٤مم، إْن قمٚمنؿ اًمٕم٤مىمندان أوالا 

 ُمٝمر اعمثؾ، ومقضمٝم٤من:

 أطمدحم٤م: وهق إصح اجلقاز.

 واًمث٤مين: ٓ  قز.

صم٤مٟمٞم٤ًم: يم ًمؽ اإلضم٤مرة شمّمح اًمتَّقًمٞم٦م ومٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م إضم٤مرة قمٞمٜمٞم٦م دون إضم٤مرة اًم ُمن٦م، ويِمنؽمط ومٞمٝمن٤م 

 ٤م قم٤معملم سم٤مٕضمرة، واعمٜمٗمٕم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م، وسمٞم٤من اعمدة إن يم٤مٟم٧م ُم٘مدرة.أْن يٙمقٟم

صم٤مًمث٤ًم: يم ًمؽ شمّمح اًمتقًمٞم٦م ذم اعم٠مظمقذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم ويٚمزُمنف ُمن٤م دومٕمنف اعمِمنؽمي إن يمن٤من ًمنف 

 ُمثؾ وإٓ وم٘مٞمٛمتف ُمـ اًمٜم٘مد اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٌٚمد.

، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج (2/91، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/528، اًمروون٦م )(4-9/3يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز )

طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ ، (4/128، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج وطمنقار اًمِمننرواين )(4/128، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )(3/21)

 (.2/274(، طم٤مؿمٞم٦م قمٛمػمة )2/273)، طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمق  (3/177)

حكممممممممي التٕلٗممممممممٛ 

 ممممممممٜ الص ممممممم ا   

ٔوممممممممماه اشبمممممممممم   

ٔاألجمماٚ ٔاملمم  ٕ  

  الشُّف ٛ.
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صمؿ شمٌلم أٟمنف  ،إذا ىم٤مل: اؿمؽمي٧م سمٙم ا، أو ىم٤مم قمكم سمٙم ا، وىمد وًمٞمتؽ اًمٕم٘مد ]سمف[

 .ذم اًمثٛمـ [ظم٤من]يم٤من  ]ىمد[

 ٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم، يم٤معمراسمح٦م ؾمقاء.وم

 .وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل حُتَطُّ اخلٞم٤مٟم٦م ىمقًٓ واطمداً 

، وهنق ىمندر اًمنرسمح اعمْمن٤مف ر٘مندخم٤مًمٗمن٦م ذم اًم]اًمٗمرق أن ذم اعمراسمح٦م سمنلم اًمثٛمٜمنلم 

 .ومقضم٥م َردُّ اًمثٛمـ إمم ىمدر اًمثٛمـ إول ،خم٤مًمٗم٦م أصالً  [إًمٞمف، وأُم٤م ذم اًمتقًمٞم٦م، ٓ

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

 ُمـ م .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (5)

(6)  ، إذا فمٝمرت ظمٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمئع ذم قم٘مد اًمتقًمٞم٦م، سم٠مْن ىم٤مل: وًمٞمتؽ اًمٕم٘مد سمام اؿمنؽمي٧م أو سمنام ىمن٤مم قمنكمَّ

 وذيمر أٟمَّف ُم٤مئ٦م، صمؿ فمٝمرت ظمٞم٤مٟمتف: وسم٠من أنَّ اًمثٛمـ شمًٕمقن، وم٘مٞمؾ: اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 حُتَطُّ اخلٞم٤مٟم٦م.أطمدحم٤م: 

، وذًمؽ يم٤معمراسمح٦م.  واًمث٤مين: ٓحُتَطُّ

 وىمٞمؾ: حُتَطُّ اخلٞم٤مٟم٦م ىمقًٓ واطمدًا.

وىمد أووحٜم٤م ذًمؽ ذم اًمٗمرع إول ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اعمقوع اًمث٤مًم٨م ُمنـ اًمٗمّمنؾ إول ص 

(296.) 

، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (2/91، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/528، اًمروونن٦م )(9/4يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

 (.426-4/425اعمحت٤مج ) ، طم٤مؿمٞمت٤م اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي هب٤مُمش حتٗم٦م(3/22)

حكممممممممممممي حممممممممممممط 

اشبٗاٌمممممممممممممممممممممٛ   ا 

  ظّممممما  يف  قممممم 

 التٕلٗٛ.
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ٞمتؽ اًمٕم٘مد سمام اؿمؽمي٧م سمف، وهق ٓ يٕمرف ىمدر اًمثٛمـ، وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤م   إذا ىم٤مل: َوًمَّ

 .ذيمرٟم٤م ذم اعمراسمح٦م

 :لصَّادشةا

إذا طَمطَّ اًم٤ٌمئع سمٕمض اًمثٛمـ قمـ اعمِمؽمي، صمؿ أراد اًمتقًمٞم٦م، وم٢من ذيمر ًمٗمظ اًمنمناء،  

 اًمتقًمٞمننن٦م سمنننام سم ًمنننف،  ٕم٘مننندٞموإْن ذيمنننر ًمٗمنننظ اًم٘مٞمننن٤مم، وم ،، ضمننن٤مز[سم٤معمًنننٛمك]وأظمنننؼم 

 . قز أن يٕم٘مد اًمتقًمٞم٦م سمٚمٗمظ اًم٘مٞم٤مم [وٓ]طمتك ًمق طَمطَّ قمٜمف اًمٙمؾ، 

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ذم اعمراسمح٦م أٟمَّف إذا سم٤مقمنف ُمراسمحن٦م، ومل خينؼمه سم٘مندر اًمنثٛمـ، ومن٤مظمتٚمػ ذم صنح٦م  (2)

 اًمٌٞمع ُمـ قمدُمف قمغم صمالصم٦م أىمقال: إول: ٓ يّمح اًمٌٞمع. واًمث٤مين: يّمح.

 ث٤مًم٨م: يّمح ويث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.واًم

٤م ذم قم٘مد اًمتقًمٞم٦م، ومنال يتن٤مج إمم ذيمنر اًمنثٛمـ: سمنؾ يٙمتٗمنل قمٚمنؿ اعمتٕم٤مىمنديـ سمنف قمنـ ذيمنره : ٕن  أُمَّ

ظم٤مصٞم٦م قم٘مد اًمتقًمٞم٦م، اًمٌٜم٤مء قمغم اًمثٛمـ إول: ومن٢من يمن٤من اعمِمنؽمي ضمن٤مهاًل سمن٤مًمثٛمـ، يمن٤من ذيمنره ذـمن٤ًم ذم 

 صح٦م اًمٕم٘مد.

ِمؽمط ذيمره ذم اًمٕم٘مد طمتك ًمق قمٚمٛمف سمٕمد اإل ٤مب، ومالسمد ُمنـ وإن قمٚمؿ اعمِمؽمي ُمـ أيع وضمف، مل ي

 ُمٕمروم٦م ىمدر اًمثٛمـ وصٗمتف، وطم٤مًٓ أو ُم١مضمالً.

وٓ يِمؽمط ذيمره إذا قمٚمامه، ومن٢مْن مل يٕمٚمٛمنف اعمِمنؽمي، أقمٚمٛمنف سمنف أوًٓ »(: 9/3ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 .شصمؿ وٓه اًمٕم٘مد

 (.269اًمٗمّمؾ إول، ص )وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذيمرٟم٤مه ذم اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اعمقوع اًمث٤مين ُمـ 

، (12/64، اعمجٛمنقع )(3/527، اًمروون٦م )(9/3، ومنتح اًمٕمزينز )(3/162يٜمٔمر: اًمقؾمنٞمط )

، طم٤مؿمنٞمت٤م ىمٚمٞمنق  وقمٛمنػمة (4/129، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(3/22، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/91أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 (.1/195راج اًمقه٤مج )ن، اًمً(178-3/177، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/273)

 دؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًم  (3)

 ذم ث يقضمد سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م ]اعمًٛمك[. (4)

 ذم ث: ]ومال[. (5)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:  (6)

إذا طمط اًم٤ٌمئع أو وارصمف، أو ويمٞمٚمنف قمنـ اعمِمنؽمي سمٕمنض اًمنثٛمـ، أو يمٚمنف، وأراد اعمِمنؽمي أْن ينقزمع 

 همػمه ومٚمٝم٤م قمدة طم٤مٓت ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم:

= 

حكمممممممممي و ا مممممممممٛ  

الممممممثىَ يف  قمممممم  

 التٕلٗٛ.

حكمممي التٕلٗمممٛ   ا 

حمممط البممماٟ   مممَ 

املش ٙ المثىَ أٔ  

  ضممممممممممممممممممممْ ٔأ ا  

 املش ٙ التٕلٗٛ.
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قمغم اعمِمؽمي اإلظم٤ٌمر سمف ذم سمٞمنع اعمراسمحن٦م،  ن٥م اإلظمٌن٤مر سمنف ذم  [ٜم٤مأوضمٌ]يمٚمام  

 .اخلٞم٤مر [يث٧ٌم هب٤م]وإذا مل يٗمٕمؾ شمٙمقن ظمٞم٤مٟم٦م،  ،قم٘مد اًمتقًمٞم٦م

                                                          

=
 قًمٞم٦م ًمٌٕمض اًمثٛمـ، مل شمّمح اًمتَّقًمٞم٦م إٓ سم٤مًم٤ٌمىمل.: إن يم٤من احلط ىمٌؾ اًمتَّ أوالا 

: وًمق طَمطَّ اًمٙمؾ ىمٌؾ اًمتقًمٞم٦م وًمق سمٕمد ًمزوُمٝم٤م، أو سمٕمد اًمتقًمٞم٦م وىمٌؾ ًمزوُمٝم٤م، مل شمّمنح اًمتقًمٞمن٦م: ثانياا 

٤م طمٞمٜمئ  سمٞمع سمال صمٛمـ.  ٕهنَّ

: وإن يم٤من احلط سمٕمداًمتقًمٞم٦م ًمٌٕمض اًمثٛمـ، أو سمٕمد اًمتقًمٞم٦م وسمٕمد ًمزوُمٝم٤م ًمٙمؾ اًمنثٛمـ، صنح٧م ثالثاا 

ٞمتٝم٤م ووم٤مئدهت٤م اًمتٜمزيؾ قمغم ُم٤م اؾمنت٘مر ٛمـ قمـ اعمُقزَم ًمتقًمٞم٦م، واٟمحطَّ اًمثا ٤م وإْن يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٤ًم ضمديدًا ومخ٤مصع : ٕهنَّ

 قمٚمٞمف اًمثٛمـ إول.

 اًمًن٤مسمؼ اًمٕم٘مند قمنغم شمٌتٜمنل اًمتقًمٞمن٦مَ  أنَّ  اعم ه٥م ومح٤مصؾ(: »328، 5/327ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

ن ذًمنؽ، مجٞمنع ذم ددؽمَّ اًم اًمقضمف: اًم٘م٤م  وىم٤مل...واجلٛمٞمع اًمٌٕمضِ  طَمط ذم  ظمٚمنَػ  وضمنف ذم: ٟم٘منقل ٤مومٙم٠مٟمَّ

 .احلطُّ  يٚمح٘مف ه ا ومٕمغم....اعمقزمع  اعمقممَّ 

 قمنـ طُمنطّ  وإذا ًمٚمٌن٤مئع، وم٤مًمزوائند ذيمرٟمن٤مه، ممن٤م رء ذم اعمنقزمع  خَيٚمنُػ  ٓ اعمنقممَّ  أن - اًمثن٤مين واًمقضمف

 ...اًمتقًمٞم٦م سمٚمٗمظ ُمٜمف اعمِمؽمي قمـ ُيَط مل رءٌ  اًم٤ٌمئع

ن طمًنـ: ُمٜم٘من٤مس احلنط ذم ًمنؽمددا ُمـ  ذيمره واًم ي  إطمنالل ذم شمقىمٞمنٌػ  قمٜمندٟم٤م يثٌن٧م مل فوم٢مٟمَّ

ك وإٟمام ،احلطع  ذم إول حمؾ اًمث٤مين  .ششمٍمي٤مً  هب ا ُيِمٕمرُ  ُم٤م اًمٚمٗمظ ذم وًمٞمس اًمٚمٗمظ، ُمـ ذًمؽ ُيتٚم٘مَّ

، ومننتح (5/335، اًمٌٞمنن٤من )(32/162( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمقؾمننٞمط )5/327يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، هن٤مينن٦م (3/22، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/91، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/527، اًمروونن٦م )(9/3اًمٕمزيننز )

، طم٤مؿمننٞمت٤م ىمٚمٞمننق  (179-3/178، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )(4/426، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج )(4/129اعمحتنن٤مج )

 (.1/195، اًمناج اًمقه٤مج )(274-2/273وقمٛمػمة )

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.  (1)

 ذم م: ]أوضمٌف[. (2)

 ذم ث: ]شمث٧ٌم[. (3)

يمؾ ُم٤م  ٥م قمغم اعمِمؽمي اإلظم٤ٌمر سمف ذم قم٘مد اعمراسمح٦م،  ن٥م قمنغم اعُمنَقزمع اإلظمٌن٤مر سمنف ذم قم٘مند  (4)

نننراء سمنن٤مًمٕمرض، واًمٕمٞمنن٥م اًم٘مننديؿ،  اًمتقًمٞمنن٦م، وُمننـ ذًمننؽ ىمنندر اًمننثٛمـ وصننٗمتف، وُم١مٟمتننف، وإضمننؾ، واًمِمع

 .واحل٤مدث، واًمنماء سم٤مًمٖمٌـ وهمػم ذًمؽ مم٤م  ٥م قمٚمٞمف سمٞم٤مٟمف
= 
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 :لثَّاونةا

وم٘من٤مل: ىمٌٚمن٧م، يّمنح ويٜمت٘منؾ  /،إذا اؿمؽمى ؾمنٚمٕم٦م، صمنؿ ىمن٤مل إلٟمًن٤من: أذيمتنؽ

إن ؿم٤مء أذيمنف سم٤مًمٜمّمنػ، وإن  ،اعمٚمؽ إًمٞمف ذم اًم٘مدر اًم ي اؿمؽمك سمف، وإُمر ومٞمف إمم رأيف

 ؿم٤مء سم٤مًمثٚم٨م، وإن ؿم٤مء سم٤مًمرسمع.

وًمٗمنظ اإلذاك سينح ذم ٟم٘منؾ اعمٚمنؽ ذم سمٕمننض  ،واإلـمنالق ي٘متْمننل اعمٜم٤مصنٗم٦م

 .وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ومٞمف قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمتقًمٞم٦م ،قوققم٦م ًم ًمؽٕهن٤م ُم :اعمٌٞمع
                                                          

=
ٞمع صحٞمح، ويث٧ٌم ًمٚمٛمِمنؽمي اخلٞمن٤مر: ًمتندًمٞمس اًمٌن٤مئع ومٚمق شمرك اإلظم٤ٌمر سمٌمء ُمـ ذًمؽ، وم٤مًمٌ

قمٚمٞمننف وشمريمننف اإلظمٌنن٤مر سمننام وضمنن٥م قمٚمٞمننف، يمننام أن اًمٙمنن ب ذم اًمتقًمٞمنن٦م يم٤مًمٙمنن ب ذم اعمراسمحنن٦م، ومٞمجنن٥م 

 اإلظم٤ٌمر قمـ ذًمؽ ُم٤م مل يٙمـ اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم هب٤م: ومال  ٥م قمغم اًم٤ٌمئع اإلظم٤ٌمر.

، (26-3/52تن٤مج )، ُمٖمٜمنل اعمح(2/92، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(64-12/63يٜمٔمر: اعمجٛمقع )

(، وُمنن٤م سمٕمننده٤م، 3/24، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م ذم ذح اًمٌٝمجنن٦م اًمقردينن٦م )(116-4/115هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )

-2/287، طم٤مؿمننٞم٦م اًمٌجػمُمننل )(2/276، طم٤مؿمننٞم٦م ىمٚمٞمننق  )(184-3/183طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )

 (.433-4/432، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي )(288

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

ذم اًمٌٞمع ضم٤مئزة، وصقرهت٤م أْن يِمؽمي ؿمٞمئ٤ًم صمؿ ينمك همػمه ومٞمف: ًمٞمّمنػم سمٕمْمنف ًمنف يم٦م اًمنمع  (2)

 سم٘مًٓمف ُمـ اًمثٛمـ، وم٢مذا ىمٌؾ اإلذاك ًمزم اًمٌٞمع.

 واإلذاك ذم سمٕمض اًمٌٞمع يم٤مًمتقًمٞم٦م ذم يمٚمف.

ن إيمثنريـ يمالم وىمْمٞم٦م(: »3/23ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )  وىمن٤مل اًمٕم٘مند، ذيمنر يِمنؽمط ٓ فأٟمَّ

 أذيمتنؽ يٙمٗمنل وٓ اًمٕم٘مد، ه ا ذم أو ه ا سمٞمع ذم أذيمتؽ: ي٘مقل سم٠منْ  يمرهذ يِمؽمط: وهمػمه اإلُم٤مم

 ش.يمٜم٤مي٦م ه ا ذم أذيمتؽ» :وقمٚمٞمف ،وأىمره إٟمقار ص٤مطم٥م ٟم٘مٚمف يمام فم٤مهر وه ا. ه ا ذم

 واًم٘مدر اًم ي يِمؽمك ومٞمف يرضمع إًمٞمف، وذًمؽ يمام يكم:

ح أوالا  سمف، وم٢مْن ىم٤مل: أذيمتؽ : إن سح سم٤معمٜم٤مصٗم٦م أو همػمه٤م، يم٤مًمثٚم٨م أو اًمرسمع يم٤من ًمف ُم٤م سَّ

سم٤مًمٜمّمػ: يم٤من ًمف اًمٜمّمػ، وإْن ىم٤مل: أذيمتؽ ذم اًمٜمّمػ: يمن٤من ًمنف اًمرسمنع سمرسمنع اًمنثٛمـ: وإن ىمن٤مل: 

 أذيمتؽ ذم اًمٜمّمػ سمٜمّمػ اًمثٛمـ ومٞمتٕملم اًمٜمّمػ.

: إن ىم٤مل: أذيمتؽ ذم رء ُمٜمنف مل يّمنح ًمٚمجٝمنؾ سمن٤معمٌٞمع ُمن٤م مل يٕمنلم ضمنزءًا ُمنـ اًمنثٛمـ يم٘مقًمنف: ثانياا 

 ًمثٛمـ، أو سمرسمٕمف ومٞمٙمقن ىمريٜم٦م قمغم إرادة ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ اعمٌٞمع ومٞمّمح.أذيمتؽ ذم ر ُمٜمف سمٜمّمػ ا
= 

حكي الشَّالَكٛ يف 

البٗمممممممم  ٔالقمممممممم   

 ال ٙ  ص   ْٗ.

 /ب29
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 الفصل الر َّابع 
 :يف اإلقالة

                                                          

=
 : إن أـمٚمؼ اإلذاك ومقضمٝم٤من:ثالثاا 

أطمدحم٤م: يٗمًد اًمٕم٘مد ًمٚمجٝمؾ سم٘مندر اعمٌٞمنع وصمٛمٜمنف، وسمنف ىمٓمنع صن٤مطم٥م اًمتٝمن ي٥م: يمنام ذيمنر ذًمنؽ 

 اًمٜمقوي.

 ًمزيد وقم
ٍ
 ٛمرو.واًمث٤مين: وهق إصح، يّمح اًمٕم٘مد، ويٛمؾ قمغم اعمٜم٤مصٗم٦م، يمام ًمق أىمر سمٌمء

 وذيمر اًمراومٕمل واًمٜمقوي: سم٠مٟمف إصح قمٜمد اًمٖمزازم وىمٓمع سمف ذم اًمتتٛم٦م.

وىم٤مل اًمٜمقوي ُمٕمٚم٘م٤ًم: ىمٓمع اًم٘مٗم٤مل ذم ذح اًمتٚمخٞمص سم٤مًمقضمنف اًمثن٤مين، وصنححف ذم اعمحنرر وهنق 

 إصح.

يم٤مء، ومٝمؾ يًتحؼ اًمنميؽ اًمٜمّمنػ أو ُمثنؾ واطمند ُمنٜمٝمؿ؟، إؿمنٌف أن ًمنف رابعاا  : قمٜمد شمٕمدد اًمنمُّ

 ُمثؾ واطمد ُمٜمٝمؿ.

اًمِمنريم٦م يم٤مًمتقًمٞم٦م ذم إطمٙم٤مم اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤مهن٤م، وُمٜمٝم٤م: احلط ًمٚمثٛمـ يمٚمف أو سمٕمْمنف، وشم٠مضمٞمنؾ اًمنثٛمـ و

 ومام ذيمرٟم٤م هٜم٤مك  ري هٜم٤م، ويرضمع ًمتٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ.

، اًمٌٞمننننن٤من (3/161، اًمقؾمنننننٞمط )(312-5/329اعمٓمٚمننننن٥م ) ، هن٤ميننننن٦م(3/34يٜمٔمنننننر: إم )

، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج (92-2/91، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/528، اًمروو٦م )(9/4ز )، ومتح اًمٕمزي(5/334)

(، 3/22، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م )(4/427، حتٗمنن٦ماعمحت٤مج )(111-4/112، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(3/22-23)

 (.2/274(، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة )182-3/179طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )

اًمن٦م، وُمنـ ذًمنؽ ىمنقهلؿ: أىمن٤مل اهلل اإلىم٤مًم٦م ًمٖم٦م: ُمـ ىم٤مل ي٘مٞمؾ ىَمْٞمالً، وهل سمٛمٕمٜمنك اًمرومنع واإلز (1)

قمثرشمف: إذا رومٕمف ُمـ ؾم٘مقـمف، وُمٜمف اإلىم٤مًم٦م ذم اًمٌٞمع: ٕهن٤م رومع اًمٕم٘مد، وشم٘م٤ميؾ اًمٌٞمٕم٤من: شمٗم٤مؾمنخ٤م صنٗم٘متٝمام 

 وقم٤مد اعمٌٞمع إمم ُم٤مًمٙمف واًمثٛمـ إمم اعمِمؽمي.

 (.2/772، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(5/3798، ًم٤ًمن اًمٕمرب )(2/521يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

٤م شمرك اعمٌٞمع ًم٤ٌمئٕمف سمثٛمٜمنف، وقمرومٝمن٤م )ظمنرون سم٠مهنن٤م: واإلىم٤مًم٦م: اصٓم وم٧م: سم٠مهنَّ الطم٤ًم: رومع اًمٕم٘مد، وقُمرع

 رومع اًمٕم٘مد وإزاًمتف سمرى اًمٓمروملم، وىمٞمؾ: إهن٤م ُم٤م ي٘متيض رومع اًمٕم٘مداعم٤مزم سمقضمف خمّمقص.

، (6/424، اًمتن٤مج واإليمٚمٞمنؾ )(8/224(  اًمٌٜم٤مين٦م ذح اهلداين٦م )6/112يٜمٔمر: اًمٌحر  اًمرائؼ )

، ُمٕمجنننؿ اعمّمنننٓمٚمح٤مت (2/74، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(3/156، طم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ )(5/453اًمٌٞمننن٤من )

 (.1/76، أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء )(1/256اًمٗم٘مٝمٞم٦م ) ًمٗم٤مظوإ
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 وفيه ثالث مسائل:

 إحداها:

ًنٚمؿ سمٕمند ويمن ًمؽ ذم اًم ،اإلىم٤مًم٦م ذم قم٘مد اًمٌٞمع سمٕمد ىمٌض اعمٌٞمع ضم٤مئزة سمال ظمالف 

 :قوالن، ومٞمف ؟وهؾ هق قم٘مد أو ومً  ،ىمٌض اعمًٚمؿ ومٞمف

ووضمٝمف أنَّ اإلىم٤مًم٦م هنق اًمرومنع ذم  ،أٟمف ومً  ، ه٥موهق اًمّمحٞمح ُمـ اعم :أحدمها

إٓ أهن٤م ٓ دمقز  يث٧ٌم سمف يٙمقن ومًخ٤مً  ]واًم ي[ ،ُم٘مت٣م اًمٚمٖم٦م، واًمرضمقع قمـ ُم٤م ؾمٌؼ

 ،واًمٌٞمننع ٓ خيننتص سمِمننخص خمّمننقص ،وسمنن٤مًمٕمقض إول [إول]إٓ ُمننع اًمٌنن٤مئع 

 وسمٕمقض خمّمقص.

رضمنقع اعمٌٞمنع إمم اًمٌن٤مئع يمن٤من  كنومن٢مذا اىمتْمن ،وٕٟمَّف ًمٗمظ ٓ يٜمٕم٘مد سمف اًمٌٞمنع اسمتنداء

 .[اًمٌٞمع]قمغم ىمقًمف: رددت  ، ىمٞم٤مؾم٤مً ومًخ٤مً 

 .وأبو يوس  مال وسمف ىم٤مل  ،: ذيمره ذم اًم٘مديؿ أٟمَّف سمٞمعوالؼول األخر

 ذم ث: ]وم٤مًم ي[. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 ذم ث: ]سم٤مًمٕمٞم٥م[. (3)

، اًمقؾمننٞمط (5/523، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(7/235، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/38يٜمٔمننر: إم ) (4)

(، اعمجٛمنننقع 3/395، اًمرووننن٦م )(8/385، ومنننتح اًمٕمزينننز )(451-5/382، اًمٌٞمننن٤من )(3/142)

 (.8/311، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(2/74، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/224)

نننف ىمنننقل ىمنننديؿ (: »...12/224ىمننن٤مل ذم اعمجٛمنننقع ) (5) وطمٙمنننك اًم٘مننن٤م  أسمنننق اًمٓمٞمننن٥م أٟمَّ

 ش.: وأُم٤م أسمق طم٤مُمد ومحٙم٤مه وضمٝم٤ًم ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤مًمٚمِم٤مومٕمل

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.يٜمٔمر: اعم

، سمداين٦م اعمجتٝمند (2/437، اًمٌٞم٤من واًمتحّمنٞمؾ )(2/732يٜمٔمر: اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م ) (6)

 (.3/155، اًمِمنرح اًمٙمٌػم هب٤مُمش طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )(6/426، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )(2/226)

(، 8/225، اًمٌٜم٤مين٦م ذح اهلداين٦م )(7/381، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(25/166يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (7)

 (.6/111ٌحر اًمرائؼ )اًم
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نن  ومٙمنن٤من سمٞمٕمنن٤مً  ،سمٕمننقض ُمؽمشمنن٥م قمننغم إ نن٤مب وىمٌننقل ف ٟم٘مننؾ ]ُمٚمننؽ[ووضمٝمننف أٟمَّ

 .ويمام ًمق يم٤من سمٍميح ًمٗمظ اًمٌٞمع ،يم٤مًمتقًمٞم٦م واإلذاك

 فوائد الكولني:

 سبع مسائل:

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اإلىم٤مًم٦م، هؾ هل ومً  أ وسمٞمع؟  إمم أىمقال يٛمٙمـ إ ٤مزه٤م ذم ىمقًملم: (2)

 : اإلىم٤مًم٦م ومً ، وًمٞم٧ًم سمٌٞمع.الؼول األول

 وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وحمٛمد، وزومر، واًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد، وإرضمح قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.

...واعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اجلديد: أهن٤م ومًن : ٓظمتّم٤مصنٝم٤م : »(5/523ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) ىم٤مل

سم٤مًمثٛمـ إول، وٕن اًمٖمرض ُمٜمٝمن٤م رومنع ُمن٤م يمن٤من، ورد إُمنر إمم ُمن٤م يمن٤من قمٚمٞمنف ىمٌنؾ اًمٕم٘مند، وًمٗمنظ 

 ش.اإلىم٤مًم٦م ُمِمٕمر هب ا، وُمٜمف إىم٤مًم٦م اًمٕمثرات

٦م ومً  ذم طمنؼ اًمٕم٤مىمنديـ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اإلىم٤مًم(: »381-7/382وىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع )

سمٞمع ضمديد ذم طمؼ صم٤مًم٨م، ؾمقاء يم٤من ىمٌؾ اًم٘مٌض أو سمٕمده. وروي قمٜمف: أهنن٤م ومًن  ىمٌنؾ اًم٘منٌض سمٞمنع 

 ش.سمٕمده

 : أهن٤م سمٞمع سمٙمؾ طم٤مل.الؼول الثاين

 وُم٤مًمننؽ، واًمِمنن٤مومٕمل ذم اًم٘مننديؿ، ورواينن٦م قمننـ اإلُمنن٤مم أمحنند،  ،وذهنن٥م إمم ذًمننؽ أسمننق يقؾمننػ

 ًمؽما  ومٙم٤مٟم٧م سمٞمٕم٤ًم.واسمـ طمزم: ٕهن٤م ٟم٘مؾ اعمٚمؽ سمٕمقض قمغم وضمف ا

َّٓ يٛمٙمـ أن دمٕمؾ سمٞمٕم٤ًم ومتجٕمؾ  وروي قمـ أ  يقؾمػ أهن٤م سمٞمع ذم طمؼ اًمٕم٤مىمديـ وهمػمحم٤م إٓ أ

 ومًخ٤ًم.

(، سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع 46-7/45، اعمحنننٞمط اًمؼمهننن٤مين )(25/166) اعمًٌنننق ط يٜمٔمنننر:

وُمنن٤م سمٕمننده٤م،  (8/225، اًمٌٜم٤مينن٦م )(111-6/112( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٌحننر اًمرائننؼ )7/382)

، سمدايننن٦م اعمجتٝمننند (2/437، اًمٌٞمننن٤من واًمتحّمنننٞمؾ )(2/732ذم وم٘منننف أهنننؾ اعمديٜمننن٦م )اًمٙمننن٤مذم 

(، 3/155، اًمنمح اًمٙمٌػم هب٤مُمش طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )(6/426، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )(2/226)

، اًمٌٞمنن٤م ن (3/142، اًمقؾمننٞمط )(524-5/523)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (7/235احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، (12/224، اعمجٛمننقع )(8/385، ومننتح اًمٕمزيننز )(3/465، اًمروونن٦م )(5/451-452)

، (249-3/248، يمِمن٤مف اًم٘مٜمن٤مع )(6/199، اعمٖمٜمنل )(2/58اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُمن٤مم أمحند )

 وُم٤م سمٕمده٤م. (7/484اعمحغم )



 991 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 إذا شم٘م٤ميال، وم٘مٌؾ أن َيُردَّ اعمٌٞمع إمم اًم٤ٌمئع، شمٚمػ اعم٤مل. :إحدايا 

وإن ىمٚمٜمن٤م: سمٞمنع،  قمنغم اعمِمنؽمي ىمٞمٛمتنف.]و، إن ىمٚمٜم٤م: اإلىم٤مًم٦م ومً ، ٓ شمٌٓمؾ اإلىم٤مًم٦م

يٜمٗمً  إول[
(1)

، و ٥م قمغم اعمِمؽمي رد اًمثٛمـ قمغم اًم٤ٌمئع، إن يم٤من ىمد اؾمؽمضمٕمف
(2)
. 

 :نيةلثَّاا

إذا شمٕمٞم٥َّم ذم يد اعمِمؽمي ىمٌنؾ اًمنرد إًمٞمنف، ]إن[
(3)
ىمٚمٜمن٤م: اإلىم٤مًمن٦م ومًن ، ومٞمٖمنرم ًمنف  

 ٙم ا اإلضمزاء.وماًمٜم٘مّم٤من ُمـ ىمٞمٛمتف: ٕن مجٚم٦م اعمٌٞمع ُمْمٛمقٟم٦م، 

وهٙم ا احلٙمؿ ومٞمام ًمنق يمن٤من ىمند  ،/وإن ىمٚمٜم٤م قم٘مد، وم٢مْن ؿم٤مء ومً ، وإن ؿم٤مء ر 

ع، وم٤مإلىم٤مًمن٦م صنحٞمح٦م: ٕنَّ اًمٕمٞمن٥م مل شمٕمٞم٥َّم ذم يد اعمِمنؽمي ىمٌنؾ اإلىم٤مًمن٦م، ومل يٕمٚمنؿ اًمٌن٤مئ

 يٛمٜمع أصؾ اًمٌٞمع. 

 اًمٜم٘مّم٤من ُمـ ىمٞمٛمتف.  إذا ىمٚمٜم٤م: ومً ، ]يٚمزُمف[ [صمؿ]

٤م أن يرى ٤م أن يرد.سمف ٟم٤مىمّم٤مً  وم٢من ىمٚمٜم٤م: قم٘مد، وم٢مُمَّ  ، وإُمَّ

٤م إذا قمٚمؿ اًم٤ٌمئع سمحندوث اًمٕمٞمن٥م ىمٌنؾ اًمت٘م٤مينؾ، ومنال رء ًمنف، ٕن ىمٌقًمنف ُمنع  وم٠مُمَّ

 .اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مّم٤من رى

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

وإذا شمٚمػ اعمٌٞمع ذم يد اعمِمؽمي سمٕمد اإلىم٤مًم٦م، وم٢من ىمٚمٜم٤م: هنل (: »5/525ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (2)

ٟمٗمًخ٧م يمام يٜمٗمً  اًمٌٞمع سمتٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، وقم٤مد إُمر إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اإلىم٤مًمن٦م، وإن قم٘مد، ا

 ش.ىمٚمٜم٤م: هل ومً  مل شمرشمٗمع اإلىم٤مًم٦م، ووٛمـ اعمِمؽمي ىمٞمٛم٦م اًمت٤مًمػ ذم يده

، ومنننتح اًمٕمزينننز (382-5/381، اًمٌٞمننن٤من )(5/525(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )3/77يٜمٔمنننر: إم )

، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (1/372، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )(2/57اعمٓم٤مًم٥م )، أؾمٜمك (3/495، اًمروو٦م )(8/378)

(3/156.) 

 ذم ث: ]وم٢من[.  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

 ذم ث: يٖمرُمف. (5)

وًمق شمٕمٞم٥م ذم يده، وم٢مْن يم٤من سمٞمٕم٤ًم ختػم اًم٤ٌمئع سملم أن  ٞمنز (: »...8/387ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )  (6)

 ش.٠مظم  اًمثٛمـ: وإْن يم٤من ومًخ٤ًم همرم أرش اًمٕمٞم٥م...اإلىم٤مًم٦م وٓ رء ًمف، وسملم أن يٗمً  وي
= 

حكمممي اإلقالممممٛ   ا  

 مممم  املبٗممم  قبمممن   

َّمممم   يف  المممما  أٔ     

 ٖ  املش ٙ.

 /أ32



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

ضَمٜمَك قمٚمٞمف اعمِمؽمي ىمٌنؾ اًمنرد، ومن٢مْن ىمٚمٜمن٤م: اإلىم٤مًمن٦م ومًن ، ومٞمْمنٛمـ ًمنف : لثَّالثةا 

 .اًمٜم٘مّم٤من، وإن ىمٚمٜم٤م: قم٘مد، ومٝمق يمجٜم٤مي٦م اًم٤ٌمئع قمغم اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض

ًمق أراد اًمتٍمف ومٞمف، ىمٌؾ أن يًؽمده ُمـ اعمِمؽمي، وم٢من ىمٚمٜم٤م: اإلىم٤مًمن٦م : لزَّابعةة ا

 .، ٓ  قز[سمٞمع]ومً ، يّمح شمٍمومف، وإن ىمٚمٜم٤م: 

ومًنن ، ٓ يٕمتننؼم ]إذا شم٘منن٤ميال قم٘منند اًمّمنننرف، إن ىمٚمٜمنن٤م: اإلىم٤مًمنن٦م : خلامسةةةا

                                                          

=
، اًمٖمنرر (2/57، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(496-3/495، اًمروون٦م )(8/387يٜمٔمر: ومنتح اًمٕمزينز )

 (.3/156، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/472اًمٌٝمٞم٦م )

 أي اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ومقائد اًم٘مقًملم ذم طم٘مٞم٘م٦م اإلىم٤مًم٦م. (1)

نف ٓ شمٜمٗمً  اإلىم٤مًم٦م سمتٚمػ اعمٌٞمع قمٜمد اعمِمؽم (2) ي، وًمق سم٢مشمالومف أو إشمالف أضمٜمٌل: سمؾ يْمنٛمٜمف: ٕٟمَّ

 ُم٘مٌقض سمحٙمؿ اًمٕمقض.

(، 8/386)اًمٕمزيننز  ، ومننتح(5/382، اًمٌٞمنن٤من )(5/525، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(3/77يٜمٔمننر: إم )

 (.3/156، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/75، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/495اًمروو٦م )

 ًم٦م.أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ومقائد اًم٘مقًملم ذم طم٘مٞم٘م٦م اإلىم٤م (3)

 ذم ث: ]قم٘مد[. (4)

ومم٤م يتٗمرع قمنغم ذًمنؽ أهننام إذا شم٘من٤ميال، ومن٢من ىمٚمٜمن٤م: اإلىم٤مًمن٦م (: »5/525ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (5)

سمٞمع، ومال يتٍمف اًم٤ٌمئع ذم ُمٚمؽ اًمٕملم ُم٤م داُم٧م ذم يد اعمِمؽمي، وإن ىمٚمٜمن٤م: هنل ومًن ، ٟمٗمن ت شمٍمنوم٤مشمف 

 ش.يم٤معمٗمًقخ سم٤مًمٕمٞم٥م

 اًمٌن٤مئع وأراد اًمٌٞمنع، ذم شم٘من٤ميال صمنؿ اعمِمنؽمي، وىمٌْمنٝم٤م قمٞمٜم٤ًم، سم٤مع وإن(: »5/719وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )

 وأُمن٤م، قمنقض سمٖمػم ُمٚمٙمٝم٤م فٕٟمَّ  اًمٌٞمع: يّمح: ىم٤مًمقا أصح٤مسمٜم٤م ُمـ وم٤مًمٌٖمداديقن، ىمٌْمٝم٤م ىمٌؾ )ظمر ُمـ سمٞمٕمٝم٤م

 :ىمقٓن ومٞمف اًم٘مٌض؟ ىمٌؾ سمٞمٕمٝم٤م يّمح هؾ :اإلسم٤مٟم٦م ذم وم٘م٤مل: اعمًٕمقدي

 ىمٌننؾ سمٞمٕمٝمنن٤م يّمننح مل.. سمٞمننع اإلىم٤مًمنن٦م إن: ىمٚمٜمنن٤م وإن. سمٞمٕمٝمنن٤م ضمنن٤مز.. قم٘منند ومًنن  اإلىم٤مًمنن٦م إن: ىمٚمٜمنن٤م إن

 ش.ىمٌْمٝم٤م

إٓ إذا مل يٙمـ اعمِمؽمي ىمٌض اًمثٛمـ، ومنال يٜمٗمن  اًمتٍَّمنف ٟم٘مٚمنف »واؾمتثٜمك ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م وم٘م٤مل: 

 ش.إصؾ قمـ اعمتقزم...

، اًمرووننن٦م (8/386، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/71، اًمٌٞمننن٤من )(5/525يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )

 (.3/156، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/75اعمٓم٤مًم٥م ) ، أؾمٜمك(197-9/196، اعمجٛمقع )(3/495)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ ومقائد اًم٘مقًملم ذم طم٘مٞم٘م٦م اإلىم٤مًم٦م. (6)

 ا حكمممي اإلقالممممٛ   

 ممم  املبٗمم   ف ممن 

املشمممممممم ٙ قبممممممممن  

 الا .

حكممممممممي  صمممممممما   

البمممماٟ  يف املبٗمممم   

 قبن الا .

حكممممي اإلقالممممٛ يف  

  ق  الصا .
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 .اًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس، وإن ىمٚمٜم٤م قم٘مد، يٕمتؼم[ 

ْ٘مّم٤ًم، ويم٤من اًمِمٗمٞمع ىمند أؾمن٘مط اًمِمنٗمٕم٦م، ومن٢مْن ىمٚمٜمن٤م إذا يم٤من اعمٌٞمع ؿِم : لسَّادسةا

 .اًمِمٗمٕم٦م ددشمتجاإلىم٤مًم٦م قم٘مد شمتجدد اًمِمٗمٕم٦م، وإن ىمٚمٜم٤م، ومً ، ٓ 

 ُمع ىمقًمف: سم٠من اإلىم٤مًم٦م ومً . شمتجدد اًمِمٗمٕم٦م[ أبو ح يػة:وىم٤مل ]

 .اعمت٤ٌميٕملم قم٘مد ]همػم[ [طمؼ]وىم٤مل: هل ذم 

 ذم ث: ]قم٘مد، يٕمتؼم اًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس، وإن ىمٚمٜم٤م: ومً  ٓ يٕمتؼم[. (1)

إذا شم٘م٤ميال اعمتٕم٤مىمدان قم٘مند سف ومٞمجنقز شمٗمنرىمٝمام ُمنـ جمٚمنس اإلىم٤مًمن٦م ىمٌنؾ اًمت٘من٤مسمض إذا  (2)

٤م   ومً ، وقمغم اًم٘مقل أهن٤م سمٞمع، ومال  قز شمٗمرىمٝم٤م ىمٌؾ اًمت٘م٤مسمض.ىمٚمٜم٤م: أهنَّ

، طم٤مؿمننٞم٦م (2/74(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )3/495(، اًمروونن٦م )8/386يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

 (.2/74اجلٛمؾ )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ومقائد اًم٘مقًملم ذم طم٘مٞم٘م٦م اإلىم٤مًم٦م. (3)

 صمنؿ ومٞمف، اًمِمٗمٕم٦م قمـ عاًمِمٗمٞم ومٕمٗم٤م ؿم٘مّم٤ًم، رضمؾ اؿمؽمى وإن(: »7/127ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (4)

 ومٞمننف شمثٌنن٧م ٓ: أصننح٤مسمٜم٤م ُمننـ اًمٌٖمننداديقن وم٘منن٤مل.. وم٠مىم٤مًمننف اًمِمنن٘مص، ذم اعمِمننؽمي اًمٌنن٤مئع اؾمننت٘م٤مل صمننؿ

 .سمٕمقض إًمٞمف يرضمع مل فٕٟمَّ  اًمِمٗمٕم٦م:

 ش.قم٘مد ومً  أو قم٘مد، اسمتداء اإلىم٤مًم٦م أن قمغم سمٜم٤مء ىمقٓن، ومٞمف: اإلسم٤مٟم٦م  ذم اعمًٕمقدي وىم٤مل

نف ٓ يثٌن٧م ومٞمٝمن٤م وذيمر ذم احل٤موي سم٠منَّ اإلىم٤مًم٦م قمٜمد اًمِم٤موم ٕمل ومً ، وٓ يًتحؼ هب٤م ؿمنٗمٕم٦م: ٕٟمَّ

 ظمٞم٤مر، وٓ  قز أن يزاد ذم اًمثٛمـ وٓ أن يٜم٘مص ُمٜمف.

اًمٕمزينز  ، ومتح(7/127، اًمٌٞم٤من )(5/525، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(7/235يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، طم٤مؿمنننٞم٦م (2/74، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(11/278، اعمجٛمنننقع )(3/495، اًمرووننن٦م )(8/385)

 (.3/156اجلٛمؾ )

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (5)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م (6)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (7)

وقمغم أصؾ أ  طمٜمٞمٗم٦م: سمٞمع ذم طمؼ همػم  اعمتٕم٤مىمديـ، : »(7/385ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (8)

 .شاعمتٕم٤مىمديـ، واًمِمٗمٞمع همػمحم٤م، ومٞمٙمقن سمٞمٕم٤ًم ذم طم٘مف ومٞمًتحؼ...

، (6/112، اًمٌحنر اًمرائننؼ )(7/385، سمندائع اًمّمننٜم٤مئع )(7/49 )يٜمٔمنر: اعمحنٞمط اًمؼمهنن٤مين

 (.8/225اًمٌٜم٤مي٦م )

حكممممممممممي دبمممممممممم    

 الشف ٛ  اإلقالٛ.
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 [اعمتٕم٤مىمنديـ، يمن٤من ومًنخ٤م ذم طمنؼ]وًمٞمس سمّمحٞمح: ٕنَّ ُم٤م يم٤من ومًخ٤ًم ذم طمؼ 

 .[اًمرةي٦م واًمنمط]همػمحم٤م، يم٤مًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م واًمتح٤مًمػ، واًمٗمً  سمخٞم٤مر 

واًمنمط ذم اإلىم٤مًم٦م، إن ىمٚمٜم٤م قم٘مد، يثٌت٤من، وإن ىمٚمٜمن٤م  ظمٞم٤مر اعمجٚمس: لسَّةابعة ا

 .ىمٚمٜم٤م ومً ، ومال

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

ظمٞم٤مر اًمنمط: هق أن يٙمقن ٕطمد اًمٕم٤مىمديـ أو ًمٙمٚمٞمٝمام احلؼ ذم ومًن  اًمٕم٘مند أو إُمْمن٤مئف  (2)

 ظمالل ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م.

، اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل (4/2129)وأدًمتف ، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (1/185يٜمٔمر: اًمناج اًمقه٤مج )

 .(2/64، ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م )(1/126)

 ذم ث: ]اًمنمط واًمرةي٦م[. (3)

 اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم دمدد اًمِمٗمٕم٦م سم٤مإلىم٤مًم٦م، ٟمقوحف ومٞمام يكم: (4)

ٗمٕم٦م وشم٘م٤ميال اًمٌٞمع، ومٝمؾ شمتجدد اًمِمنٗمٕم٦م  إذا يم٤من اعمٌٞمع ؿم٘مّم٤ًم ويم٤من اًمِمٗمٞمع أؾم٘مط طم٘مف ذم اًمِمُّ

 م ٓ؟ ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ ىمقٓن:سم٤مإلىم٤مًم٦م، أ

: ذه٥م أسمق يقؾمػ، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ، وىمقل ًمإلُم٤مم أمحد إمم دمندد الؼول األول

اًمِمٗمٕم٦م ذم اإلىم٤مًم٦م، وهق ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م يم ًمؽ: ٕٟمف ي٘مقل سم٠منَّ اإلىم٤مًم٦م سمٞمع ذم طمنؼ همنػم اعمتٕم٤مىمنديـ، 

 واًمِمٗمٞمع همػمحم٤م، ومٞمٙمقن سمٞمٕم٤ًم ذم طم٘مف ومٞمًتحؼ دمدد اًمِمٗمٕم٦م.

:ذه٥م حمٛمد، واًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد، ورواين٦م ًمإلُمن٤مم أمحند، إمم أنَّ اإلىم٤مًمن٦م ومًن ، الؼول الثاين

 ومال شمتجدد هب٤م اًمِمٗمٕم٦م.

، سمٚمٖمن٦م (3/156، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل )(8/225، اًمٌٜم٤مي٦م )( 7/385يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع )

، (7/127، اًمٌٞمنن٤من )(5/525، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(7/235، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(3/132اًمًنن٤مًمؽ )

، طم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ (2/74، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(3/495، اًمرووننن٦م )(8/385ومنننتح اًمٕمزينننز )

 (.3/252، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(6/222، اعمٖمٜمل )(3/156)

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ومقائد اًم٘مقًملم ذم طم٘مٞم٘م٦م اإلىم٤مًم٦م.  (5)

ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس: هق أْن يٙمقن ًمٙمؾ ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ طمؼ ومً  اًمٕم٘مد أو إُمْم٤مئف ُمن٤م داُمن٤م  (6)

 جمٚمس اًمٕم٘مد، أو خيػم أطمدحم٤م أظمر، ومٞمخت٤مر ًمزوم اًمٕم٘مد.

 .(4/3142) وأدًمتف ، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل(1/184يٜمٔمر: اًمناج اًمقه٤مج )

اإلىم٤مًمنن٦م، ويثٌنن٧م ومٞمٝمنن٤م اخلٞمنن٤مران قمننغم ىمقًمٜمنن٤م أهننن٤م اسمتننداء (: »3/122ىمنن٤مل ذم اًمقؾمننٞمط ) (7)

، اًمروو٦م (8/297ٕمزيز )، ومتح اًم(3/122، اًمقؾمٞمط )(7/235يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )ش. سمٞمع...

 (.4/16، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(9/127، اعمجٛمقع )(3/437)

حكممي  بممٕ   ٗمما  

اجملمممو ٔالشمماط 

 يف اإلقالٛ.
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: اإلقالة  عد هالك ادهقع, هل جتوز  م ال؟ إن قؾـا: اإلقالة طؼد ال جتيوز  أحدها

 :فوجهانألنَّ ادالك ال يؼهل العؼد, وإن قؾـا: فسخ, 

 يم٤مًمٗمً  سم٤مًمٕمٞم٥م.قز دم: ٓ أحدمها

قز يم٤مًمٗمً  سم٤مًمتح٤مًمػ، وأصؾ اًمقضمٝملم: اًمٗمً  سمخٞم٤مر اًمِمننرط سمٕمند دم: والثاين

 .هالك اعمٌٞمع وىمد ذيمرٟم٤مه

شمٜمٌٜمنل قمنغم ]قز، وإن ىمٚمٜم٤م قم٘مند، دم ،: اإلىم٤مًم٦م ىمٌؾ ىمٌض اعمٌٞمع، إن ىمٚمٜم٤م ومً لث اينا

 .سمٞمع اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض ُمـ اًم٤ٌمئع، هؾ  قز أم ٓ، وىمد ذيمرٟم٤مه [/أن

 ومًنخ٤مً  يم٤مٟمن٧م نإو ،سمٞمٕم٤مً  يم٤مٟم٧م نإ اعمٌٞمع شمٚمػ سمٕمد ىم٤مًم٦ماإل دمقز وٓ»ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز:   (1)

 سم٤مًمتحن٤مًمػ يم٤مًمٗمً  :زيد أ  اظمتٞم٤مر وهق، اجلقاز وأصحٝم٤م ،سم٤مًمٕمٞم٥م يم٤مًمرد اعمٜمع :طمدحم٤مأ :ومقضمٝم٤من

 ش.ُمت٘مقُم٤مً  يم٤من نإ وىمٞمٛمتف ،ُمثٚمٞم٤مً  يم٤من نإ اعمٌٞمع ُمثؾ اًم٤ٌمئع قمغم اعمِمؽمي يرد ه ا ومٕمغم

وذيمر ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من: سم٠منَّ اًمِم٤مومٕمل ٟمصَّ قمغم صح٦م اإلىم٤مًم٦م ذم اعمٌٞمع سمٕمد شمٚمٗمنف يمنام شمّمنح ُمنع 

 وضمقده.

، اًمٌٞمن٤من (3/142، اًمقؾمنٞمط )(5/525، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(5/299يٜمٔمر: احلن٤موي اًمٙمٌنػم )

، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (11/338، اعمجٛمقع )(3/495، اًمروو٦م )(8/386، ومتح اًمٕمزيز )(5/382)

 (.3/156، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/469، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )(75، 2/74)

 ذم ث: ]ومتٜمٌٜمل قمغم اًم٘مقًملم[. (2)

دمقز اإلىم٤مًم٦م ىمٌؾ ىمٌض اعمٌٞمنع إن يم٤مٟمن٧م ومًنخ٤ًم: وإن يم٤مٟمن٧م سمٞمنع: ومٝمنل يمٌٞمنع اعمٌٞمنع ُمنـ  (3)

نف ٓ يّمنح سمٞمنع اعمٌٞمنع ىمٌنؾ ىمٌْمنف ًمٚمٌن٤مئع  اًم٤ٌمئع ىمٌؾ اًم٘مٌض، وومٞمف ىمقٓن: إول: وهق إصح، سم٠مٟمَّ

 وهمػمه.

 واًمث٤مين: يّمح يمٌٞمع اعمٖمّمقب ُمـ اًمٖم٤مص٥م.

 اًم٘منقًملم، قمنغم اًم٘منٌض سمٕمند اإلىم٤مًمن٦م: ي٘منقل ؿمٞمخل ويم٤من: »(5/524ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 .شمٜمٗم  اًم٘مٌض ىمٌؾ واإلىم٤مًم٦م

 ومًن  آىم٤مًمن٦م أنَّ  ذم ىمنقًملم قمغم اعم٠ًمًم٦م ظمرضم٧م اًم٘مٌض، ىمٌؾ اًم٤ٌمئع ُمـ اعمٌٞمع سمٞمع ضمقزٟم٤م وم٢من

 ىمنقًٓ  ومًن  وهنل ٟم٤مومن ة، وم٤مإلىم٤مًمن٦م اًم٘منٌض، ىمٌنؾ اًمٌن٤مئع ُمنـ اعمٌٞمنع سمٞمنع يّمنح ٓ: ىمٚمٜم٤م وإن سمٞمع، أو

 ش.واطمداً 
= 

حكي اإلقالمٛ   م    

 ِ ك املبٗ .

حكي اإلقالٛ قبمن  

 قبض املبٗ 

 /ب32
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: اإلىم٤مًمنن٦م ذم اًمًننٚمؿ ىمٌننؾ اًم٘مننٌض: اعمنن ه٥م اعمٜمّمننقص ضمقازهنن٤م، وهنن ه لث الددثا

نٚمؿ ىمٌنؾ  ًَّ ن٤م ومًن ، وقمنغم ىمقًمٜمن٤م: اإلىم٤مًمن٦م قم٘مند، ٓ دمنقز ذم اًم اعم٠ًمًم٦م هل اًمدًٓم٦م قمغم أهنَّ

 .اًم٘مٌض، يم٤مًمٌٞمع واًمتقًمٞم٦م واإلذاك

ابعا  [يمٌٞمنع]ّمنػم تاعمٌٞمع ضم٤مئزة: ٕٟم٤م إن ىمٚمٜمن٤م قم٘مند، وم [سمٕمض]: اإلىم٤مًم٦م ذم لر 

 .، ومٝمق سم٤معمراو٤مةاًمٌٕمض، وإن ىمٚمٜم٤م: ]ومً [

                                                          

=
، (5/451، اًمٌٞمن٤من )(3/142، اًمقؾمنٞمط )(5/524، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(3/78يٜمٔمر: إم )

-2/74اعمٓم٤مًمن٥م )، أؾمنٜمك 12/2249، اعمجٛمنقع )(3/495، اًمروو٦م )(8/386ومتح اًمٕمزيز )

 (.3/156، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(75

 ذم اإلىم٤مًمن٦م ذم اًم٘منقل أصنح٤مسمٜم٤م ُمنـ أطمند ينردد مل ويمن ًمؽ(: »5/52ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )  (1)

 ش.اًم٘مٌض ىمٌؾ ومٞمف اعمًٚمؿ سمٞمع يٛمتٜمع يم٤من وإن. ضمقازه٤م أـمٚم٘مقا سمؾ :اًمًٚمؿ

يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٤ًم عمن٤م صنح ذم  وذيمر ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من سم٠منَّ ذًمؽ أووح دًمٞمؾ قمغم أنَّ اإلىم٤مًم٦م ومً ، ٕهن٤م ًمق

 اعمًٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ اًم٘مٌض يمام ٓ يّمح سمٞمٕمف.

، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/452، اًمٌٞمننن٤من )(3/142، اًمقؾمنننٞمط )(5/524يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )

، طم٤مؿمننٞم٦م (75-2/74، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )12/2249، اعمجٛمننقع )3/4959، اًمروونن٦م )(8/386)

 (.3/156اجلٛمؾ )

 ذم ث: ]سمٞمع[. (2)

 ذم ث: ]قم٘مد[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

شمّمح اإلىم٤مًم٦م ذم سمٕمض اعمٌٞمع يمام شمّمح ذم اعمٌٞمع يمٚمف، إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ضمٝم٤مًم٦م سمحّم٦م اًمنٌٕمض   (5)

٤م سمٞمع: وم٢من يم٤من هٜم٤مك ضمٝم٤مًم٦م: ومال يّمح شم٘مدير اًمٕم٘مد ُمع ضمٝم٤مًم٦م اًمٕمقض.  قمغم ىمقًمٜم٤م أهنَّ

 ُمن٤مماإل ىمن٤مل ،يمٚمنف ذم دمنقز يمنام ،اعمٌٞمنع سمٕمنض ذم آىم٤مًمن٦م قزدمنو(: »8/388ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 ىمقًمٜمن٤م قمنغم  نز مل :اًمثن٤مين سم٘م٤مء ُمع طمدحم٤مأ ذم وشم٘م٤ميال قمٌديـ اؿمؽمى إذا ٤مُمَّ أ ضمٝم٤مًم٦م شمٚمزم مل إذا ه ا : 

 ش.ُمٜمٝمام واطمد يمؾ سمحّم٦م ًمٚمجٝمؾ سمٞمع فٟمَّ أ

، ومنتح (5/452، اًمٌٞم٤من )(3/142، اًمقؾمٞمط )(5/525(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )3/789يٜمٔمر: إم )

، طم٤مؿمنٞم٦م (2/75، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )12/2249، اعمجٛمنقع )(3/496ًمروون٦م )، ا(8/388اًمٕمزيز )

 (.3/156اجلٛمؾ )

حكممممي اإلقالممممٛ يف  

بمممممممممممن السممممممممممممي ق

 القبض 

حكممممي اإلقالممممٛ يف  

   ض املبٗ .
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نَٚمؿ ]ومٞمنف[ :دسألة الثانيةا ًْ ٚمؿ ذم سمٕمض اعُم ًَّ ، ُمٓمٚم٘من٤ًم، ضمن٤مز إذا أىم٤مل قم٘مد اًم

، [اًمنٌٕمض]: ٕهننام إذا شم٘من٤ميال ذم : ٓ دمنقز[مالد ]، وىم٤مل أبو ح يػةوسمف ىم٤مل 

٤مىمٞمنن٤ًم، ومننػمد ُمثٚمننف، ومٞمّمننػم يم٠مٟمننف سمس اعمنن٤مل، ورسمننام ٓ يٙمننقن رأ [سمٕمننض]يتنن٤مج أن يننرد 

رؾمقل  ىمرض، واًمٕم٘مد ىم٤مئؿ ذم اًمٌٕمض، ومٞمّمػم يم٠مٟمف مجع سملم سمٞمع وؾمٚمػ، ]وىمد هنك[

 .قمـ ذًمؽ رؾمقل اهلل 

ن إًمٞمنف، وىمند روي قمنـ رؾمنقل اهلل  ودًمٞمٚمٜم٤م: أن اإلىم٤مًمن٦م أُمنر ُمٜمندوب  فأٟمَّ

 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (2)

، اعمجٛمنننقع (3/496، اًمرووننن٦م )(8/388، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/452يٜمٔمنننر: اًمٌٞمننن٤من ) (3)

 (.3/156ٛمؾ )، طم٤مؿمٞم٦م اجل(2/75، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(12/224)

، (7/161، سمندائع اًمّمنٜم٤مئع )(7/115ٞمط اًمؼمهن٤مين )، اعمحن(12/132يٜمٔمر: اعمًٌنقط )  (4)

 (.5/219، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(6/179اًمٌحر اًمرائؼ )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

وم٘منف أهنؾ  ، اًمٙم٤مذم ذم(7/91، اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ )(125-3/124يٜمٔمر: اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ) (6)

اًمٙمٌننػم  حرن، اًمِمنن(6/425، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(2/226، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )(2/732أهننؾ اعمديٜمنن٦م )

 .(155-3/154وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )

 ذم م: ]سمٕمض[. (7)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (8)

 ذم ث: ]وهنك[.  (9)

 َٓ : » ، ىم٤مل: ىمن٤مل رؾمنقل اهلل  وًمٗمظ احلدي٨م: روي قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو   (12)

َٓ  َوسَمٞمٌْع، ؾَمَٚمٌػ  َيِؾُّ  ـَم٤منِ  َو َٓ  سَمٞمٍْع، ذِم  َذْ ْ  َُم٤م ِرسْمُح  َو ، مَل ـْ َٓ  شَمْْمَٛم وىم٤مل أسمق قمٞمًنك: ش. قِمٜمَْدكَ  ًَمْٞمَس  َُم٤م سَمٞمْعُ  َو

 وه ا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.

، ؾمننٜمـ اًمؽمُمنن ي (3524، طمنندي٨م رىمننؿ )، يمتنن٤مب اًمٌٞمننقع(2/325يٜمٔمننر: ؾمننٜمـ أ  داود )

 (.4/43، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )(11/235، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد )(3/535)

 اعمٜمدوب ًمٖم٦م: اعمًتح٥م، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمدب، وهق اًمدقم٤مء إمم أُمر ُمٝمؿ.  (11)

 .(4/254، شم٤مج اًمٕمروس )(2/597يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )
= 

حكممممي اإلقالممممٛ يف  

   ض امُلْسَمي  ْٗ.
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 .شَيوَم الِؼَياَمةِ  [اهللُ َعث َرَتهُ ] َأَقاَلهُ  [َبي َعَتهُ ] َأَقاَل َناِدَماا  َمن  »ىم٤مل:  

َٚمؿ ]ومٞمف[ ًْ ٤مر سمٕمد طمٚمقل ٟمٔم، ضم٤مز ذم سمٕمْمف، يم٤مإلويمؾ ُمٕمروف ضم٤مز ذم مجٞمع اعُم

 إضمؾ واإلسمراء.

٤م إذا أىم٤مًمف ذم اًمٌٕمض ىمٌنؾ حمنؾ إضمنؾ، ًمٞمٕمجنؾ ًمنف اًمٌن٤مىمل، أو قمجنؾ سمٕمنض  وم٠مُمَّ

ًمف أن يًؽمد  [أن]ح اإلىم٤مًم٦م، وٓ اًمتٕمجٞمؾ، طمتك ًمٞم٘مٞمٚمف ذم اًم٤ٌمىمل، ومال شمّم ،اعمًٚمؿ ومٞمف

جمٝمقل، وهنق ارشمٗم٤مىمنف سمنام يتٕمجنؾ ًمنف ُمنـ طم٘منف، ؼ ُمٜمف ُم٤م دومع إًمٞمف: ٕٟمف ىم٤مسمؾ اإلىم٤مًم٦م سمروم

ؾ سمٕمض احلؼ وم٘مد ذط ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمتٕمجٞمؾ روم٘من٤ًم، وهنق [ىمٌؾ حمٚمف] ، ومٙم ًمؽ إذا قمجَّ

 .ارشمٗم٤مىمف سمام ؾم٘مط قمٜمف سم٤مإلىم٤مًم٦م، وم٠موضم٥م اًمٗم٤ًمد

                                                          

=
ومٕمٚمف ُمـ همػم ذم قمغم شمريمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، أو هق ُمن٤م يثن٤مب قمنغم ومٕمٚمنف وٓ  واعمٜمدوب ذقم٤ًم: هق اعمٓمٚمقب

 يٕم٤مىم٥م قمغم شمريمف.

 (.1/52، اإلهب٤مج ًمٚمًٌٙمل )(1/119، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )(1/127اًمؼمه٤من ) يٜمٔمر:

 ذم ث: ]ذم سمٞمع[. (1)

 ذم ث: ]ٟمٗمًف[. (2)

( ذم يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، رىمنؿ 2/296احلدي٨م أظمرضمف ُمـ ـمنرق ُمت٘م٤مرسمن٦م: أسمنق داود ذم ؾمنٜمٜمف  ) (3)

، (12/421، واإلُمن٤مم أمحند ذم ُمًنٜمده )(2199، سمنرىمؿ )(2/471) ذم ؾمنٜمٜمف  ، واسمـ ُم٤مضمنف(3462)

، وىمنن٤مل: (2/52، واحلنن٤ميمؿ ذم ُمًننتدريمف )(6/27، واًمٌٞمٝم٘مننل ذم اًمًننٜمـ اًمٙمننؼمى )(7431سمننرىمؿ )

واحلدي٨م صنحٞمح رواه أسمنق داود، واسمنـ : »(6/556ىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم ) اًمِمٞمخلم. صحٞمح قمغم ذط

 ش.ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمّمحٞمح

 لم ؾم٤مىمط ُمـ م .تٕمٙمقومُم٤م سملم اعم  (4)

  ؾم٤مىمط ُمـ: ث .لمتٕمٙمقومُم٤م سملم اعم  (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: ث . (6)

٤مء قمنغم ضمنقاز اإلىم٤مًمن٦م ذم اعمًنٚمؿ ومٞمنف يمٚمنف، واظمتٚمٗمنقا ذم ضمنقاز اإلىم٤مًمن٦م ذم سمٕمنض ٝمناشمٗمؼ اًمٗم٘م (7)

 :اعمًٚمؿ ومٞمف، وذًمؽ قمغم ىمقًملم

: اإلىم٤مًم٦م ذم سمٕمض اعمًٚمؿ ومٞمف سمٕمد طمنؾ إضمنؾ، دمنقز ذم اًم٘مندر اًمن ي أىم٤مًمنف إن يمن٤من الؼول األول

ن٤مومٕمل، وأصنح اًمنروايتلم قمنـ اإلُمن٤مم  ُمٕمٞمَّٜم٤مً  يم٤مًمٜمّمػ واًمثٚم٨م، وٟمحق ذًمؽ، وه ا ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م، واًمِمَّ

 أمحد، وىم٤مل اسمـ أ  ًمٞمغم: شمٙمقن إىم٤مًم٦م ذم اجلٛمٞمع.

 وإذا يم٤مٟم٧م اإلىم٤مًم٦م ىمٌؾ إضمؾ، ومل يِمؽمط اًمتٕمجٞمؾ: ضم٤مزت أيْم٤ًم واًمًٚمؿ إمم أضمٚمف.
= 
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 :لثَّالثةا

 [ىمنٌض اًمنثٛمـ]إذا شم٘م٤ميال اًمٕم٘مد ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ همػم شمًٛمٞم٦م اًمثٛمـ ضم٤مز، ٕن اإلىم٤مًم٦م 

ؾ، اإلىم٤مًم٦م وم٤مؾمدة، وٓ يٕمقد اعمٌٞمنع ٞموم٘م[أو سم٠مىمؾ ُمٜمف]إول، ومٚمق أىم٤مًمف سم٠ميمثر ُمـ اًمثٛمـ 

 .إمم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع

 

                                                          

=
ًمننٌٕمض وذط إىم٤مًمنن٦م اًمننٌٕمض وأُمنن٤م إذا أىم٤مًمننف ذم اًمننٌٕمض وذط شمٕمجٞمننؾ اًمٌنن٤مىمل أو قمجننؾ ا

٤مومٕمل، وصحٞمح٦م قمٜمد أ  طمٜمٞمٗم٦م ويٌٓمؾ  اًمنمط.  وم٤مإلىم٤مًم٦م وم٤مؾمدة قمٜمد اًمِمَّ

اًم٘مقل اًمث٤مين: اإلىم٤مًم٦م ذم سمٕمض اعمًٚمؿ ومٞمف ٓ دمقز، وه ا ىمقل ُم٤مًمؽ، وإطمداى اًمروايتلم قمنـ 

 أمحد.

-7/161، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(7/115ٞمط اًمؼمهنن٤مين )، اعمحنن(12/132يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

، اعمدوٟمن٦م اًمٙمنؼمى (5/219) وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ، اًمدر اعمخت٤مر(6/179ًمرائؼ )حر  ا، اًمٌ(162

، سمداينن٦م (2/732، اًمٙمنن٤مذم ذم وم٘مننف أهننؾ اعمديٜمنن٦م )(7/91، اًمٌٞمنن٤من واًمتحّمننٞمؾ )(3/124-125)

، (3/154) وطم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل رح اًمٙمٌػمن، اًمِم(6/425، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )(2/226اعمجتٝمد )

، (225-12/224، اعمجٛمنقع )(3/496(، اًمروون٦م )8/388ينز )، ومتح اًمٕمز(5/452اًمٌٞم٤من )

، (5/113، اإلٟمّمن٤مف )(6/417، اعمٖمٜمنل )(3/156طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمنؾ )، (2/57أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 (.3/328يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (1)

 ذم ث ]ختتص سم٤مًمثٛمـ[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (3)

وٓ يِمؽمط ذم اإلىم٤مًم٦م ذيمنر  اًمنثٛمـ، وٓ يّمنح إٓ سمن ًمؽ (: »3/496اًمروو٦م )ىم٤مل ذم  (4)

 ش.اًمثٛمـ، ومٚمق زاد أو ٟم٘مص: سمٓمٚم٧م، وسم٘مل اًمٌٞمع سمح٤مًمف...

(، اًمروو٦م 388-8/387، ومتح اًمٕمزيز )(5/452، اًمٌٞم٤من )(5/523يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

ٛمنننؾ ، طم٤مؿمنننٞم٦م اجل(76-2/75، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(225-12/224، اعمجٛمنننقع )(3/496)

(3/156). 

حكممممممممي اإلقالممممممممٛ   

 ممممممممممم كثا ومممممممممممَ 

الممممممممثىَ أٔ أقممممممممنَّ 

 وٍْ.
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َؾ سمن٠منَّ ، وقمٚمَّن/: شمّمنح اإلىم٤مًمن٦م، ويًن٘مط اًمنثٛمـ قمنـ اعمِمنؽميأبو ح يػةوىم٤مل 

 .شمٌٓمؾ سمٗم٤ًمده يم٤مًمٜمٙم٤مح [وٓ]ذيمر اًمٕمقض،  [ُمـ همػم]اإلىم٤مًم٦م شمّمحُّ 

، مل ينزل ودًمٞمُٚمٜم٤م: أٟمَّف ىمّمد إزاًمن٦م ُمٚمٙمنف سمٕمنقض يًنٚمؿ ًمنف، ومن٢مذا مل يًنٚمؿ ]ًمنف[

ُمٚمٙمف، يمام ًمق سم٤مَع ُمٜمف دارًا سمنمط أن يٌٞمٕمف قمٌده، سمٓمؾ اًمٕم٘مد، ومل يزل ُمٚمٙمف، يمن ا ه٤مهٜمن٤م، 

ل، ومنن٢مذا زاد أو ٟم٘مننص وم٘منند أظمرضمٝمنن٤م قمننـ وأيْمنن٤ًم ومنن٢منَّ ا إلىم٤مًمنن٦م ختننتصُّ سمنن٤مًمٕمَقض إوَّ

 .]ومً٘مط طمٙمٛمٝم٤م[ ]ُمقوققمٝم٤م[

، واجلنٜمس، واًمٜم٘مّمن٤من اًمزين٤مدة شمًٛمٞم٦م وشمٌٓمؾ(:»...7/496ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (1)

 اإلىم٤مًمن٦م: ذم ين١مصمر ٓ إؿمنٞم٤مء هن ه شمًنٛمٞم٦م إـمنالق ٕنَّ  صحٞمح٦م: اإلىم٤مًم٦م وشمٌ٘مك وإضمؾ، ،أظمر

 ش.اًمٗم٤مؾمدة اًمنموط شمٌٓمٚمٝم٤م ٓ اإلىم٤مًم٦م ٕنَّ 

، (225-8/224، اًمٌٜم٤مين٦م )(٤7/382مئع )، سمندائع اًمّمنٜم(7/45يٜمٔمر: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين )

 (.126-5/125، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(6/112اًمٌحر اًمرائؼ )

 ذم ث: ]سمٖمػم[. (2)

 ذم ث ]ومال[. (3)

 يريد سم ًمؽ أن اًمٜمٙم٤مح ٓ يٌٓمؾ سمٖمػم ذيمر  اعمٝمر وٓ سمٗم٤ًمده: ومٙم ًمؽ اإلىم٤مًم٦م. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (5)

 ذم ث: ]ُمقوٕمٝم٤م[.  (6)

 سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . ُم٤م (7)

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمَّف إذا شم٘م٤ميال اًمٕم٘مد ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمنـ همنػم ذيمنر اًمنثَّٛمـ إول، أو شمًنٛمٞمتف:  (8)

 صح٧م اإلىم٤مًم٦م، و ٥م اًمثٛمـ إول سمال ظمالف سمٞمٜمٝمؿ.

 واظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ اإلىم٤مًم٦م سم٠ميمثر ُمـ اًمثٛمـ إول أو سم٠مىمؾ ُمٜمف، وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

ىم٤مًم٦م سم٠ميمثر ُمـ اًمثٛمـ، أو سم٠مىمؾ ُمٜمف: ٓ شمّمح ويٌ٘مك اًمٕم٘مد سمح٤مًمف، ؾمقاء اًم٘مقل إول: إنَّ اإل

٤م خمتّم٦م سم٤مًمثٛمـ إول: ومٚمؿ  ز إٓ سمف ويٙمقن اعمٚمؽ سم٤مىمٞم٤ًم ًمٚمٛمِمؽمي.  ىمٚمٜم٤م: هل ومً  أو سمٞمع، ٕهنَّ

وذه٥م إمم ذًمؽ ُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأمحند ذم رواين٦م، واًمرواين٦م إظمنرى ٕمحند: إن ىمٚمٜمن٤م: 

 ـ اًمثٛمـ أو سم٠مىمؾ ُمٜمف يم٤ًمئر اًمٌٞم٤مقم٤مت.هل سمٞمع، ومتجقز سم٠ميمثر ُم

اًم٘مقل اًمث٤مين: إْن أىم٤مًمف سم٠ميمثر ُمـ اًمثٛمـ إول: أو سم٠مىمنؾ ُمٜمنف، شمّمنح اإلىم٤مًمن٦م سمن٤مًمثٛمـ إول، 

 ويٌٓمؾ اًمنمط، وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

= 

 /أ31
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 [عشر] الباُب الخاِمس

 :تصرُّفات األطفاه واألرقاء يف 

 األو َُّل:]الفصل[
 يف حكي تصرُّف الطِّفن والعبد احملجور:

 وفيه مخس مسائل:

 إحداها:

                                                          

=
، (225-8/224، اًمٌٜم٤مين٦م )(7/382ّمنٜم٤مئع )اًمع ئ، سمندا(7/45يٜمٔمر: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين )

 ذم وم٘منف أهنؾ اعمديٜمنن٦م، اًمٙمن٤مذم (126-5/125ؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمننديـ )، طم٤م(6/112اًمٌحنر اًمرائنؼ )

، (3/154، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل )(6/429، اًمتن٤مج واإليمٚمٞمنؾ )(2/226سمداي٦م اعمجتٝمند ) ،(2/732)

-12/224، اعمجٛمنننقع )(3/496، اًمرووننن٦م )(388-8/387، ومنننتح اًمٕمزينننز )(5/452اًمٌٞمننن٤من )

، (4/476اإلٟمّمنننن٤مف )، (3/156، طم٤مؿمننننٞم٦م اجلٛمننننؾ )(76-2/75، أؾمننننٜمك اعمٓم٤مًمنننن٥م )(225

 (.3/252، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(221-6/222اعمٖمٜمل)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (1)

ٌ اًمنرق، واًمنرق: اًمٕمٌقدين٦م، ويٓمٚمنؼ اًمرىمٞمنؼ قمنغم  (2) إرىم٤مء ًمٖم٦م: مجع رىمٞمنؼ، وهنق اعمٛمٚمنقك سَمنلمع

 اًم يمر وإٟمثك، وؾمٛمل اًمٕمٌٞمد رىمٞم٘م٤ًم: ٕهنؿ يرىمقن عم٤مًمٙمٝمؿ، وي ًمقن وخيْمٕمقن هلؿ.

، اًمزاهر ذم همرين٥م أًمٗمن٤مظ اًمِمن٤مومٕمل (25/357، شم٤مج اًمٕمروس )(1/235ٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )يٜم

(1/281.) 

 واصٓمالطم٤ًم: قمجز طمٙمٛمل ي٘مقم سم٤مإلٟم٤ًمن ؾمٌٌف ذم إصؾ اًمٙمٗمر.

 (.12/7713(، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف )1/152يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (3)
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، ٓ يٜمٕم٘منند اًمٕم٘منند سمٕم٤ٌمرشمننف، ؾمننقاء يمنن٤من سمنن٢مذن [ ٞمٞمننز ًمننفٓ  ]ًمّمننٌلُّ اًمنن ي ا

ٜمفاًمقزمع  ر اًمثٛمـ وقملمَّ اعمٌٞمَع، صمؿَّ ًم٘مَّ ظ  اًمٕم٘مَد ]طمتَّك[ ، أو سمٖمػم إذٟمف، طمتك إن ىمدَّ شمٚمٗمَّ

ع مل  ٕمؾ ًم٘مقًمِف طمٙماًم، وهٙم ا اًمّمٌلُّ اعمٛمٞمعز ف نإذا شمّمن سمف: مل يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مُد: ٕنَّ اًمنمَّ رَّ

  وم٤ٌمع واؿمؽمى، وٟمٙمح وـمٚمَّؼ

 [.ٞمزيٛم: ] ٓ مذم  (1)

 اًمّمٌل اًم ي ٓ يٛمٞمز: هق اًم ي ًمف دون ؾمٌع ؾمٜملم، أو أيمثر إٓ أٟمَّف جمٜمقن أو ُمِمتٌف اًمٕم٘مؾ.  (2)

 (.22/156، اعمجٛمقع )(11/275يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

: هق يمؾ ُمـ وزم أُمرًا أو ىم٤مم سمف، يًتقي ذم ذًمؽ اًم يمر وإٟمثنك، مجنع أوًمٞمن٤مء، ومن٤مًمقزم:   (3) اًمقزمُّ

ؾمقرة اًمٌ٘منرة[،  257]ضمزء ُمـ )ي٦م رىمؿ:  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٕم٤ممم: ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ، وُمٜمف ىمقًمف شم

 ويٙمقن اًمقزم سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ذم طمؼ اعمٓمٞمع، ومٞم٘م٤مل: اعم١مُمـ وزم اهلل.

 ومقزم اًم٘م٤مس: أسمقه، صمؿ ضمده ٕسمٞمف، صمؿ وصٞمٝمام، ووزم اًمدم، ورصم٦م اًم٘متٞمؾ.

، ُمٕمجنننؿ ًمٖمننن٦م اًمٗم٘مٝمننن٤مء (٤1/392مُمقس اًمٗم٘مٝمنننل )٘مننن، اًم(2/672يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )

(1/512.) 

ٜمف: ي٘م٤مل: ًم٘مٜمتف اًمٌمء، ومتٚم٘مٜمف: إذا أظم ه ُمنـ ومٞمنؽ ُمِمن٤مومٝم٦م، وىمٞمنؾ: شمٚم٘منـ اًمٙمنالم: أظمن ه  (4) ًم٘مَّ

 و ٙمـ ُمٜمف، وومٝمٛمف.

 (.5/4264، ًم٤ًمن اًمٕمرب )(2/558يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

ن٤مسمٕم٦م ُمنـ قمٛمن (6) ًَّ ره، وىمٞمنؾ: ُمنـ يٗمٝمنؿ اخلٓمن٤مب، اًمّمٌل اعمٛمٞمز: يٙمقن اًمّمٌل ممٞمزًا إذا سمٚمنغ اًم

 ويًـ رد اجلقاب، وٓ يْمٌط سمًـ: سمؾ خيتٚمػ سم٤مظمتالف إومٝم٤مم.

 وىمٞمؾ: هق اًمّمٌل دون اًمٌٚمقغ اًم ي يٗمرق سملم اًمْم٤مر واًمٜم٤مومع واًمرسمح واخل٤ًمرة.

، (2/355اًمٗم٘مٝمٞمنن٦م ) ، ُمٕمجننؿ اعمّمننٓمٚمح٤مت وإًمٗمنن٤مظ(1/134يٜمٔمننر: حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف )

 (.1/274ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )

اًمٓمالق ًمٖم٦م: إزاًم٦م اًم٘مٞمد، واًمتخٚمٞم٦م، واإلرؾم٤مل، أو طمنؾ اًم٘مٞمند، واإلـمنالق، ي٘من٤مل: أـمٚم٘من٧م  (7)

إؾمػم إذا طمٚمٚم٧م إؾم٤مره، وظمٚمٞم٧م قمٜمف، وأـمٚم٘من٧م اًم٘منقل، إذ أرؾمنٚمتف ُمنـ همنػم ىمٞمند وٓ ذط، وي٘من٤مل: 

 ٟم٤مىم٦م ـم٤مًمؼ: أي: ُمرؾمٚم٦م شمرقمك طمٞم٨م ؿم٤مءت، وـمٚم٘م٧م اعمرأة، حتٚمٚم٧م ُمـ ىمٞمد اًمٜمٙم٤مح.

، هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت (1/263، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف )(2/376ٜمننػم )يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعم

 (.2/563، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(٦1/586م )، جمٛمؾ اًمٚمٖم(3/188)

وذقم٤ًم: طمؾ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمٚمٗمظ اًمٓمالق وٟمحقه، وىمٞمؾ: إزاًم٦م قمّمٛم٦م اًمزوضمن٦م سمّمننريح ًمٗمنظ، أو 

 يمٜم٤مي٦م فم٤مهرة، أو سمٚمٗمظ ُمع ٟمٞم٦م.
= 
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 .، ومٕمٜمدٟم٤م طمٙمٛمف ]طمٙمؿ اًم ي ٓ  ٞمٞمز ًمف ؾمقاء[وأقمتؼ

ج سمٖمػم إذن اًمقزمع يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد، ُمقىمقومن٤مً أبو ح يػةَ وىم٤مل    : إذا سم٤مع واؿمؽمى وشمزوَّ

ف، إُم٤م ذم ُم٤مل ٟمٗمًف قمغم ـمريؼ اًمق يم٤مًم٦م أو ضمٕمؾ قمغم إضم٤مزشمف، وإن أذن ًمف اًمقزمُّ ذم اًمتٍَّمُّ

                                                          

=
 ، حتٗمنن٦م(1/241، ومننتح اًم٘مرينن٥م )(2/87تح اًمقهنن٤مب )، ومنن(1/388يٜمٔمننر: يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر )

 (.1/232، اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل )(1/525، ومتح اعمٕملم )(8/2اعمحت٤مج )

، وقمتنؼ اًمٗمنرس: إذا ؾمنٌؼ وٟمجن٤م،  (1) اًمٕمتؼ ًمٖم٦م: احلرين٦م، ي٘من٤مل: قمتنؼ اًمٗمنرخ إذا ـمن٤مر واؾمنت٘مؾَّ

 واًمٕمٌد سم٤مًمٕمتؼ يتخٚمص وي ه٥م طمٞم٨م ؿم٤مء.

، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف (5-4/4إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )، هتنن ي٥م (2/392يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.2/582، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(1/42، هت ي٥م اًمٚمٖم٦م )(1/243)

واًمٕمتؼ ذقم٤ًم: إزاًم٦م اًمرق قمـ أدُمل، وىمٞمؾ: إزاًم٦م اعمٚمؽ قمـ أدُمنل ٓ إمم ُم٤مًمنؽ شم٘مرسمن٤ًم إمم اهلل 

 شمٕم٤ممم.

، حتٗمنن٦م (1/342)، ومننتح اًم٘مرينن٥م (2/291، ومننتح اًمقهنن٤مب )(1/575يٜمٔمننر: يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر )

 (.8/377، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(12/351اعمحت٤مج )

 ذم ث: ]وطمٙمؿ اًم ي ٓ يٛمٞمز ؾمقاء[. (2)

 سمٕمٌن٤مرة اًمٌٞمنع يٜمٕم٘مند ومال اًمتٙمٚمٞمػ اًمٌٞمع ًمّمح٦م ومٞمٝمام ويٕمتؼم(: »8/126ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (3)

 اذٟمنف ودون اًمنقمم نسمن٤مذ سمن٤مذ ؾمقاء ممٞمز همػم أو ممٞمزا يم٤من ؾمقاء ًمٖمػمحم٤م وٓ ًمٜمٗمًٝمام ٓ واعمجٜمقن اًمّمٌك

 ش.اعم ه٥م فم٤مهر قمغم وهمػمه آظمت٤ٌمر سمٞمع سملم ومرق وٓ

، اًمٌٞمن٤من (3/12(، اًمقؾمنٞمط )465-5/464(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )5/368يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (9/111، اعمجٛمنقع )(344-3/343، اًمروو٦م )(8/126ومتح اًمٕمزيز ) (5/11)

 (.1/173ج اًمقه٤مج )اًمنا، (17-3/16، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/6)

اًمٕم٘مد اعمقىمقف: هق ُم٤م صدر ُمنـ ؿمنخص ًمنف أهٚمٞمن٦م اًمتَّٕم٤مىمند، ُمنـ همنػم أن يٙمنقن ًمنف وٓين٦م  (4)

 إصداره، يمٕم٘مد اًمّمٖمػم اعمٛمٞمز ومٞمام يؽمدد سملم اًمير واًمٜمٗمع.

٠من اًم ي يٛمٚمؽ إصداره، وم٢مْن مل  نزه:  وطمٙمٛمف أٟمَّف ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف )صم٤مره إٓ إذا أضم٤مزه ص٤مطم٥م اًمِمَّ

 سمٓمؾ اًمٕم٘مد.

، اًمٗم٘مننف اإلؾمننالُمل وأدًمتننف (4/523)، طم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤مسمننديـ (1/75يٜمٔمننر: أٟمننٞمس اًمٗم٘مٝمنن٤مء )

(4/3293). 
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ف ذم  ]ًمف[ وم٤مشمف ٟم٤موم ة، طمتنك ىمن٤مل: ًمنق سمن٤مع اًمّمنٌلُّ اعمن٠مذون ُم٤مًَمنف أاًمتٍمُّ ُماليِمف، ومتٍمُّ

ٌَـ، اٟمٕم٘مد اًمٕم٘مد، وٟمٗم   .سم٤مًمٖم

ذن اًمقزم ُم٤م أزال ؾم٥ٌم احلجر، إودًمٞمٚمٜم٤م: أنَّ احلجر قمغم اًمّمٖمػم سم٥ًٌم اًمّمٖمر، و

وم٤مت، يمامشموقمٚم٦م احلجر إذا مل  ع رشمٗمع سم٤مإلذن مل شمٜمٗم  اًمتّمنرُّ  أنَّ احلجر قمغم اعمريض ذم اًمتَّؼمُّ

ع سمام زاد قمغم اًمّثُٚم٨م، مل  قم٤مشُمف: ٕنَّ شمومٞمام زاد قمغم اًمّثُٚم٨ِم عمروف، ومٚمق أِذٟمقا ًمف ذم اًمتَّؼمُّ ٜمٗم  شمؼمُّ

 .سم٢مذهنؿ مل يرشمٗمع اعمرض

 ذم ث: ]إًمٞمف[. (1)

ن...يٕم٘مؾ ٓ اًم ي واًمّمٌل اعمجٜمقن سمٞمع يٜمٕم٘مد ومال(: » 6/533ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (2)  ٤موم٠مُمَّ

 قمنغم ُمقىمقومن٤م قمٜمدٟم٤م يٜمٕم٘مد ٟمٗمًف ُم٤مل اًمٕم٤مىمؾ اًمّمٌل سم٤مع ًمق طمتك قمٜمدٟم٤م اًمٌٞمع ٟٓمٕم٘م٤مد سمنمط ومٚمٞمس اًمٌٚمقغ

 ...ش.شمٍمومف يٜمٗم  راءنواًمِم سم٤مًمٌٞمع همػمه قمـ شمقيمؾ ًمق طمتك... اًمٌٚمقغ سمٕمد ٟمٗمًف إضم٤مزة وقمغم وًمٞمف إضم٤مزة

، (5/279، اًمٌحننر اًمرائننؼ )(6/533، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(43-2/33يٜمٔمننر: حتٗمنن٦م اًمٗم٘مٝمنن٤مء )

 (.525-4/524طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )

شمٍمف اًمّمٌل همػم اعمٛمٞمنز، ٓ يٕمتند سمنف ذقمن٤ًم، وٓ يٜمٌٜمنل قمٚمٞمنف اشمٗمؼ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن  (3)

 طمٙمؿ ٓ ًمف وٓ قمٚمٞمف، ومال يّمح سمٞمٕمف وٓ ذاةه ؾمقاء أذن وًمٞمف أم مل ي٠مذن.

ننف همننػم ٓزم: ٕنَّ اًمتٛمٞمٞمننز ذط ذم  وىمنن٤مل سمٕمننض اعم٤مًمٙمٞمنن٦م سمّمننح٦م سمٞمننع اًمّمننٌل همننػم اعمٛمٞمننز: إٓ أٟمَّ

 ًمٚمٌمء اًمٞمًػم وًمق مل ي٠مذن ًمف وًمٞمف.ًمزوُمف. واحلٜم٤مسمٚم٦م أضم٤مزوا سمٞمع اًمّمٌل همػم اعمٛمٞمز 

 واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٍموم٤مشمف اًمّمٌل اعمٛمٞمز، وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

 اًم٘مقل إول: أن سمٞمع اًمّمٌل اعمٛمٞمز وذاةه سم٤مـمؾ، ؾمقاء أذن اًمقزم أو مل ي٠مذن.

 وذه٥م إمم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل، وأسمق صمقر، ورواي٦م ًمإلُم٤مم أمحد.

٦م، ورواين٦م قمنـ اإلُمن٤مم أمحند، ىمن٤مل ذم اإلٟمّمن٤مف: سم٠مهنن٤م اًم٘مقل اًمث٤مين: وذه٥م إًمٞمف احلٜمٗمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم

اعم ه٥م: أن سمٞمع اًمّمٌل اعمٛمٞمز وذاةه صحٞمح ويٜمٕم٘مد إذا يم٤من سمن٢مذن وًمٞمنف، ويتقىمنػ ٟمٗمن٤مذه قمنغم إضمن٤مزة 

وًمٞمف، وذم رواي٦م ٕ  طمٜمٞمٗم٦م: أٟمف يّمح سمٞمٕمف سمٖمػم إذن اًمقزم، ويتقىمػ قمغم إضم٤مزشمف وإن يم٤من سم٢مذٟمف ٟمٗمن  وٓ 

 يتقىمػ قمغم إضم٤مزشمف.

، (5/279، اًمٌحننر اًمرائننؼ )(6/533، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(34-2/33: حتٗمنن٦م اًمٗم٘مٝمنن٤مء )يٜمٔمننر

، احلن٤موي (3/5)اًمدؾمقىمل  ، طم٤مؿمٞم٦م(6/36، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )(525-4/524طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )

-5/11اًمٌٞمنن٤من ) (،3/12اًمقؾمننٞمط ) ،(465-5/464، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(369-5/368اًمٙمٌننػم )

( وُمن٤م سمٕمنده٤م، أؾمنٜمك 9/111، اعمجٛمنقع )(344-٦3/343م )، اًمروون(8/126، ومتح اًمٕمزينز )(12

 (.6/347(، اعمٖمٜمل )268-4/267، اإلٟمّم٤مف )(17-3/16، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/6اعمٓم٤مًم٥م )
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ٌََض اعمٌٞمنَع أحداا وؾمنٚمَّؿ : اًمّمٌلُّ إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم سم٢مذن اًمنقزمع أو سمٖمنػم إذٟمِنف، وىمن

، ومٕمغم اًمقزمع أن يًؽَمِ  ـَ ، وًمق مل يٗمٕمنؾ صن٤مر ون٤مُمٜم٤ًم عمن٤مل اًمٓمعٗمنؾ، واًمثَّٛم ـَ أن  ًمٚمٌن٤مئعدَّ اًمثٛمَّ

ه قمنغم ]ُمٜمنف[ [ُمن٤م دام سم٤مىمٞمن٤ًم، وقمنغم اًمنقزمع أن يًنؽمدَّ اعمٌٞمنعَ ]دَّ ُمٜمنف اعمٌٞمنَع َيًؽمِ  ، وينُردُّ

 رىسمنيمن٤من  ٤مل ذم ]ينده[اعم٤مًمؽ، إَّٓ أٟمف ًمق مل يٗمٕمؾ، ومال وامن قمٚمٞمف، ٕنَّ طمّمنقل اعمن

 .اعم٤مًمؽ ومٝمق اعمْمٞمع عم٤مًمف

، وىمٌض اعمٌٞمع وشمٚمػ ذم ينده أو أشمٚمٗمنف، ومنال ًمق اؿمؽمى اًمّمٌل ذم اًم ُم٦م /:الث اين

وامن، ٓ ذم احل٤مل، وٓ سمٕمد اًمٌٚمقغ: ٕنَّ احلجر قمغم اًمّمٖمػم إٟمَّام صم٧ٌم ٟمٔمنرًا ًمنف، وٓ يٛمٙمنـ 

 ٔمر إ ٤مب اًمْمامن قمٚمٞمف ذم احل٤مل.ُمع صمٌقت احلجر قمٚمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمَّ 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

 ذم ث: ]يديف[. (3)

ؾمقاء يم٤من ممٞمزًا أو همنػم ممٞمنز، ومن٤مًمٌٞمع ٓ يّمنح  إذا اؿمؽمى اًمّمٌل ؿمٞمئ٤ًم سم٢مذن وًمٞمف أو سمٖمػم إذٟمف (4)

 قمغم ُم ه٥م اًمِم٤مومٕمل، يمام ؾمٌؼ أن أووحٜم٤م ذًمؽ.

وم٢مذا ىمٌض اًمّمٌل اعمٌٞمع وؾمنٚمؿ اًمنثٛمـ، ًمنزم وزم اًمّمنٌل اؾمنؽمداد اًمنثٛمـ، وإٓ يمن٤من ون٤مُمٜم٤ًم عمن٤مل 

اعم٤مًمنؽ اًمّمٌل، ويم ًمؽ يرد اعمٌٞمع قمغم اعم٤مًمؽ، وًمق مل يرده أو شمٚمػ ذم يد اًمّمٌل: ومنال ونامن قمٚمٞمنف: ٕن 

 هق اعمْمٞمع سم٤مًمتًٚمٞمؿ إًمٞمف.

، اعمجٛمننقع (3/344، اًمروونن٦م )(8/126، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/466يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

 (.17-3/16(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )2/362، )(2/6، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(9/111)

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (5)

٤من، وىمقهلؿ: ذم ذُمتل يم ا: أي: ذم وامين، واجلٛمع ذُمنؿ، اًم ُم٦م ًمٖم٦م: اًمٕمٝمد، واًمْمامن، وإُم (6)

ريرأًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف ، حت(1/212وؾمننٛمٞم٧م سمنن ًمؽ: ٕنَّ ٟم٘مْمننٝم٤م يقضمنن٥م اًمنن م.  يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.32/226، شم٤مج اًمٕمروس )(1/343)

 وذقم٤ًم: ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ سم٤مًم ات يّمٚمح ًمإلًمزام ُمـ ضمٝم٦م اًمِم٤مرع، وآًمتزام ُمـ ضمٝم٦م اعمٙمٚمػ.

 ػم اًمِمخص سمف أهاًل إل ٤مب احل٘مقق ًمف وقمٚمٞمف.وىمٞمؾ: وصػ يّم

، ُمٕمجننؿ اعمّمننٓمٚمح٤مت (1/214)اًمٗم٘مٝمنن٤مء  ، ُمٕمجننؿ ًمٖمنن٦م(3/226يٜمٔمننر: طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )

 .(1/188اًمٗم٘مٝمٞم٦م )إًمٗم٤مظ و

حكمممممممممي ضمممممممممىاُ  

المممممممٕل٘  صممممممما   

الصممممممممممممممممممممممممم  يف 

 الشااٞ.

حكمممممممممي ضمممممممممىاُ  

الص    ا اش ٝ 

يف ال وممممممممممممممممممممٛ أٔ 

اسمممتقا  ٔ مممم   

 املاه.

 /ب31
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وإذا مل يقضم٥م اًمْمامن قمٚمٞمف ذم احل٤مل ُمع وضمقد اعم٤مل، ٟمٔمنرًا ًمنف، ٓ يٛمٙمنـ إ ٤مسمنف 

سمٕمد اًمٌٚمقغ: ٕٟمف يٗمقت ُمٕمٜمنك اًمٜمٔمنر، ويٙمنقن اعم٤مًمنؽ ُمْمنٞمٕم٤ًم سمتًنٚمٞمؿ ُمن٤مل ٟمٗمًنف إًمٞمنف، 

، فًمننق اؾمننت٘مرض اًمّمننٌل ُمنن٤مًٓ ُمننـ إٟمًنن٤من وىمٌْمننف، ٓ يٛمٚمٙمنن وهٙمنن ا ]احلٙمننؿ ومننٞمام[

، وإذا أشمٚمٗمننف أو شمٚمننػ ذم يننده ٓ وننامن أصنناًل، ويٙمننقن اعم٤مًمننؽ هامًمننؽ أن يًننؽمدوًمٚم

 .ُمْمٞمٕم٤مً 

ُمن٤مل، ومتٌن٤مدٓ أطمند اعمن٤مًملم  [ذم يد يمنؾ واطمند ُمنٜمٝمام]: ـمٗمالن، ]الث الث[

 سم٤مٔظمر، وشم٘م٤مسمْم٤م، وأشمٚمػ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤م ىمٌْمف.

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (1)

 أو يده، ذم شمٚمػ صمؿ إي٤مه، أىمروف أو ؿمٞمئ٤م، همػمه سم٤مقمف وإن(: »...6/233ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (2)

 حلٗمنظ قمٚمٞمنف احلجنر ٕنَّ  احلجنر: قمٜمنف ومؽ إذا ذًمؽ يٚمزُمف وٓ...،وامٟمف قمٚمٞمف  ٥م ٓ وم٢مٟمف.. شمٚمٗمفأ

 ونامٟمف يٚمزُمنف وهؾ. احلٙمؿ فم٤مهر ذم وه ا احلجر، ُمٕمٜمك ًمٌٓمؾ.. احلجر سمٕمد ذًمؽ أًمزُمٜم٤مه ومٚمق ُم٤مًمف،

 :اإلومّم٤مح ذم طمٙم٤محم٤م وضمٝم٤من، ومٞمف شمٕم٤ممم؟ اهلل وسملم سمٞمٜمف ومٞمام

 .همػمه ُم٤مل ًمف يٌٞمح ٓ احلجر ٕنَّ  واًمٕمثامين: اًمّمٞمدٓين، ٤ملىم وسمف ذًمؽ، يٚمزُمف: أطمدحم٤م

 ش. إصح وهق: اإلومّم٤مح ذم ىم٤مل. يٚمزُمف ٓ: واًمث٤مين

أُم٤م ذم اًم٤ٌمـمـ: ومٞمٖمرم سمٕمد اًمٌٚمقغ ٟمص قمٚمٞمف ذم إم ذم سم٤مب »وذيمر ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م سمام ٟمّمف: 

 ش.اإلىمرار

ـمٜم٤ًم، وإن ٟم٘مؾ قمنـ ٟمنص إم مل يْمٛمـ فم٤مهرًا ويم ا سم٤م(: »...3/16وذيمر ذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )

 ش.ظمالومف، واقمتٛمده سمٕمض اعمت٠مظمريـ إذ اعم٘مٌض ُمْمٞمع عم٤مًمف

(، اًمٌٞمنننن٤من 5/466، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(7/4، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )(3/239يٜمٔمننننر: إم )

(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 9/111(، اعمجٛمنقع )3/344، اًمروون٦م )(8/126، ومتح اًمٕمزيز )(6/233)

، طم٤مؿمنننٞم٦م اًمِمننننرواين هبننن٤مُمش حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج (3/386هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج ) (،2/362) ،(2/6)

(4/228.) 

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (3)

 ذم ث: ]اًمث٤مين[. (4)

 [.يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم يده: ]مذم  (5)

حكمممممممممي ضمممممممممىاُ  

المممممٕل٘   ا  بممممماٖ  

مممممممم  طفممممممم ُ  ت

 املاه.
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[وم٢من]

(1)
[اعمن٤مًملم] ايم٤مٟم٤م ىمد أظم  

(2
لم، ومٕمنغم يمنؾ واطمند ُمنٜمٝمام سمٖمنػم رى اًمنقًمٞمَّ  

وننامن ُمنن٤م أشمٚمٗمننف: ٕن شمًننٚمٞمؿ اًمّمننٌل وإسم٤مطمتننف ٓ طمٙمننؿ ًمننف، ومحّمننؾ يمننؾ واطمنند ُمننٜمٝمام 

٤ًم[ٗم]ُمتٚم
(3)
 ُم٤مل أظمر.  

وإْن يم٤من طمّمقل اعم٤مل ذم يدحم٤م سم٢مذن اًمقًمٞمَّلم ومٕمغم ]اًمقًمٞملم[
(4)
اًمْمنامن، وصن٤مر  

يمام ًمق ؾمٚمؿ ]ُم٤مل[
(5)
هٜم٤ماًمٓمٗمؾ إًمٞمف، طمتك أشمٚمٗمف، وٛمٜمف اًمقزم، ويم ًمؽ ه٤م 

(6)
. 

ابع  أن ينرد ُمن٤م اًمٌن٤مئع: اًمٓمٗمؾ إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم وسمن ل اًمنثٛمـ ُمنـ ُم٤مًمنف ومٕمنغم الرَّ

نف ًمنٞمس ُمنـ أهنؾ   ٢منومىمٌض ُمـ اًمثٛمـ قمغم وًمٞمف،  رد قمغم اًمٓمٗمؾ ٓ يؼمأ قمـ اًمْمامن: ٕٟمَّ

اًم٘مٌض، وقمغم ه ا، ًمق دومع اًمقزم إمم اًمٓمٗمؾ قمرو٤ًم، وىم٤مل: اقمروف قمغم ومالن أو ديٜمن٤مرًا، 

ه، ]ومال يؾ[دًمٞمٜم٘م غم اًمٍمافوىم٤مل: اقمروف قم
(9)
ًمٚمٛمرؾمؾ إًمٞمف ىمٌْمف ُمـ يد اًمٓمٗمنؾ،  

 ذم م: ]وإن[. (1)

 ذم ث: ]اعم٤مل [. (2)

 ذم م: ]ُمتٕمٚم٘م٤ًم[. (3)

 ذم ث: ]اًمقزم[.  (4)

 ٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ: م .ُم٤م سملم اعم  (5)

 ًمق شم٤ٌميع صٌٞم٤من وشم٘م٤مسمْم٤م، صمؿ أشمٚمػ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤م ىمٌْمف ٟمٔمرٟم٤م: (6)

إن ضمنرى ذًمنؽ سمن٢مذن اًمنقًمٞملم، وم٤مًمْمنامن قمٚمنٞمٝمام، وإٓ ومنال ونامن قمٚمنٞمٝمام، وقمنغم اًمّمنٌٞملم -

 اًمْمامن: ٕن شمًٚمٞمٛمٝمام ٓ يٕمد شمًٚمٞمٓم٤ًم وشمْمٞمٞمٕم٤ًم.

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (9/112ٛمنقع )، اعمج(3/345، اًمروون٦م )(8/126يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز )

رواين ن، طم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنن(3/16، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )(3/386، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(2/362، )(2/6)

 (.4/228هب٤مُمش حتٗم٦م اعمحت٤مج )

 أي: اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (7)

ويّمنرف ُم٤م اًمٍماف: هق ُمـ يٌدل  اًمٜم٘مد سم٤مًمٜم٘مد، واعمًنت٠مُمـ قمغم أُمقال اخلزاٟم٦م ي٘مٌض  (8)

 ُم٤م يًتحؼ، مجٕمف صٞم٤مروم٦م.

 (.1/513، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(24/19اًمٕمروس ) ، شم٤مج(1/338يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ذم ث: ]وٓ  ٕمؾ [. (9)

حكي القبض ومَ  

الطفممممممممن ٔالمممممممما   

  مْٗ.
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ٓ  قز أن يرده قمٚمٞمف: سمؾ يرد قمغم اًمقزم طمتك ًمق رد قمغم اًمٓمٗمنؾ،  اًمٓمٗمؾ، ]وًمقىمٌض[

 [ُمٜمنف]اًمٓمٗمؾ، وشمٚمػ ذم يده، يم٤من قمٚمٞمف اًمْمامن: ٕٟمف ص٤مر و٤مُمٜم٤ًم سم٤مًم٘مٌض، ومل يقضمد 

يده: رد اعمن٤مل قمنغم اًمّمنٌل، إن  ُم٤م يً٘مط قمٜمف اًمْمامن، ومٚمق ىم٤مل اًمقزم عمـ اعم٤مل ذم [ُمٜمف]

شمٚمػ سم٢مذٟمف، وإن يمن٤من اعمن٤مل ًمٚمٓمٗمنؾ يم٠مٟمف أُ  [ويّمػميم٤من اعم٤مل ًمٚمقزم ؾم٘مط قمٜمف اًمْمامن، ]

اعمن٤مل إمم اًمٓمٗمنؾ  نري جمنرى اًمتْمنٞمٞمع، ومّمن٤مر يمنام  /ومال يؼمأ قمـ اًمْمنامن: ٕن شمًنٚمٞمؿ

غم اعمٚم٘مل: ٕٟمَّف سم٠مُمره: اًمْمامن قم أًم٘مف ذم اًمٌحر، ]وم٠مًم٘م٤مه[ :ًمقىم٤مل عمـ ذم يده ُم٤مل اًمٓمٗمؾ

 .ٕٟمَّف سم٤مذ ؾم٥ٌم اًمتٚمػ وإذٟمف سم٤مـمؾ

نٌل ؿمنٞمئ٤ًم ُمنـ أُمنقال اًمنقزم سم٢مذٟمنف أو اؿمنؽمى ًمنف، ٓ  : ]ًمق[اخلامس سمن٤مع اًمّمَّ

يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد: ٕٟمَّف عم٤م مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمتٍمف ذم طمؼ ٟمٗمًف ُمع وضمقد اعمٚمؽ مل يٙمـ ُمنـ 

 .أهؾ اًمتٍمف ذم طمؼ همػمه

 ذم ث: ]ومال وىمٌض[.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 [.ويٕمتؼمذم م: ]  (3)

 ذم ث: ]وم٠مًم٘مك[.  (4)

، هن٤مينن٦م (2/362، )(2/6، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(112-9/111يٜمٔمننر: هن٤مينن٦ماعمٓمٚم٥م ) (5)

طم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنننرواين هبنن٤مُمش حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج ، (17-3/16، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )(3/386اعمحتنن٤مج )

(4/228.) 

 أي:  اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (7)

و ُمِمننؽمي٤ًم: اًمرؿمنند: وهننق أن يتّمننػ سمنن٤مًمٌٚمقغ إن ُمننـ ذوط اًمٕم٤مىمنند ؾمننقاء يمنن٤من سم٤مئٕمنن٤ًم أ (8)

واًمّمالح ًمديٜمف وُم٤مًمف، ومٚم ًمؽ ٓ يّمح شمّمننرف اًمّمٌل ذم ُم٤مًمف، ومٛمـ سم٤مب أومم ٓ يّمنح شمّمننرومف 

 ذم ُم٤مل همػمه ؾمقاء يم٤من ويمٞماًل: أي:  سم٢مذٟمف أم ٓ: ٕٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمتٍمف.

رشمننف، وؾمنن٤مئر اًمّمننٌل ٓ يّمننح سمٞمٕمننف وٓ ذاةه، وٓ إضم٤م(: »...9/111ىمنن٤مل ذم اعمجٛمننقع )

قم٘مقده ٓ ًمٜمٗمًف وٓ ًمٖمػمه ؾمقاء سم٤مع سمٖمٌـ أو سمٖمٌٓم٦م، وؾمقاء يمن٤من ممٞمنزًا أو همنػمه، وؾمنقاء سمن٤مع سمن٢مذن 

 ش.اًمقزم أو سمٖمػم إذٟمف...
= 

حكممممممممي  صمممممممما   

الصممممم  يف وممممماه   

 الٕل٘.

 /أ32
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ر إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم، وم٤مًمّمحٞمح ُمـ اعمن ه٥م أنَّ اًمِمننراء سم٤مـمنؾ: ٕنَّ اًمٕمٌد اعمحجق

اعمٚمنؽ إًمٞمنف، ويثٌن٧م اًمٌندل ذم ذُمتنف، وٓ  اًمٕمٌد ًمٞمس ُمنـ أهنؾ اعمٚمنؽ، طمتنك ]يٜم٘منؾ[

: ٕٟمنف ُمن٤م ر  سمن٤مًمتزام اًمٕمنقض، يٛمٙمٜمٜم٤م أن ُٟمْث٧ٌَِم اعمٚمؽ ًمٚمًٞمد، وُٟمْٚمزِ ٍُمنف ]سمن٤مًمٕمقض[

اًمنثٛمـ ذم ذُمن٦م اًمٕمٌند: ٕنَّ  [وٟمقضمن٥م]، [د]يٛمٙمـ أن يث٧ٌم اعمٚمنؽ ًمٚمًنٞم [وٓ]

اًمٌٞمننع  ٚمٞمننؽ، ومنن٢مذا مل يثٌنن٧م ًمننف ُمٚمننؽ اعمٌٞمننع، ٓ يٛمٙمننـ أن يٚمننزم اًمننثٛمـ، ومتٕمننلم اًم٘مننقل 

 سم٤مًمٌٓمالن. 

 .اًمٌٞمع يٜمٕم٘مد أنَّ  :وضمٝم٤م )ظمر أبو حامدوطمٙمك اًمِمٞم  

                                                          

=
ومنتح اًمٕمزينز ، (6/423، اًمٌٞمن٤من )(7/34، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )(6/527يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم )

، (1/272ظمٞمننن٤مر )ٕا، يمٗم٤ميننن٦م (9/111، اعمجٛمنننقع )(344-3/343، اًمرووننن٦م )(8/126)

 (.1/257)، ومتح اًمقه٤مب (2/359)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول . (1)

 ذم ث: ]يٜمت٘مؾ[. (2)

 ذم ث: ]اًمثٛمـ[. (3)

 ذم ث : ]ومال[. (4)

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث (5)

 ذم ث : ]ٟمقضم٥م[. (6)

ن ؾمنٞمده، ومن يمروا سمن٠منَّ ذم اظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٞمام إذا اؿمؽمى اًمٕمٌد اعمحجقر قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم سمٖمنػم إذ (7)

 صح٦م ذاةه وضمٝم٤من:

أطمدحم٤م: أن ذاءه سم٤مـمؾ: ٕٟمَّف ممٜمقع ُمـ قم٘مد اًمٌٞمع سمٖمنػم إذن ؾمنٞمده، يمنام هنق ممٜمنقع ُمنـ اًمٜمٙمن٤مح 

سمٖمػم إذن ؾمٞمده، صمؿ صم٧ٌم أٟمَّف ًمق قم٘مد ٟمٙم٤مطم٤ًم سمٖمػم إذن ؾمٞمده، يم٤من سم٤مـمالً، وضم٥م إذا قم٘مد سمٞمٕم٤ًم سمٖمػم إذٟمنف أن 

 يٙمقن سم٤مـمالً.

 ذم احل٤موي اًمٙمٌػم واًمٌٞم٤من إمم أ  إؾمح٤مق اعمروزي وإصٓمخري.وٟم٥ًم ه ا اًم٘مقل 

 .شوه ا اًم ي  ىمٓمع سمف اإلُم٤مم وص٤مطم٥م اًمت٘مري٥م»ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م: 

 وصحح ه ا اًمقضمف أيْم٤ًم اًمراومٕمل واًمٜمقوي.
= 

حكممي  قمم  ال بمم  

 احملحٕ .
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 .: ٕٟمَّف صحٞمح اًمٕم٤ٌمرة ذم ]اًمنمع[أيب ح يػة وهق ُم ه٥م 

                                                          

=
واًمث٤مين: يّمح ذاةه، وم٢مٟمف يٕمتٛمد ذُمتف، واًمًٞمد ٓ يٛمٚمؽ ذُمن٦م قمٌنده، وٟمًن٥م اعمن٤موردي هن ا إمم 

 سمٕمْمٝمؿ سم٤مٕول. اجلٛمٝمقر، وىمٓمع

، اًمقؾمننننٞمط (483-5/482، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )(372-5/369يٜمٔمننننر: احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم )

اعمٓم٤مًمن٥م  ، أؾمنٜمك(3/575، اًمروون٦م ) (143-9/142) اًمٕمزيز ومتح (، 7/239اًمٌٞم٤من )،(3/223)

 (.56-3/55(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )4/171، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(2/129-112)

...ويٜمٕم٘مد سمٞمع اًمٕمٌد اعمحجقر إذا سم٤مع ُمن٤مل ُمنقٓه، (: »6/533ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع )  (1)

 ش.ُمقىمقوم٤ًم قمغم إضم٤مزشمف قمٜمدٟم٤م

، شمٌٞمنلم (6/75، اًمٌحنر اًمرائنؼ )(6/533، سم٤مئع اًمّمٜم٤مئع )(91-25/92يٜمٔمر: اعمًٌقط )

 (.4/525، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(4/123احل٘م٤مئؼ )

 ذم ث: ]اًمنماء[. (2)

اًمِمننراء سمٖمنػم إذن ؾمنٞمده، وذًمنؽ قمنغم اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم صح٦م شمٍمف اًمٕمٌند سمن٤مًمٌٞمع و (3)

 ىمقًملم:

اًم٘مقل إول: أن شمٍمف اًمٕمٌد سم٤مًمنماء سمٖمػم إذن ؾمنٞمده صنحٞمح، ويتقىمنػ اٟمٗمن٤مذ اًمٌٞمنع قمنغم 

إضم٤مزة اًمًٞمد: ٕنَّ اًمٕمٌد صحٞمح اًمٕم٤ٌمرة ذم اًمِمننرع، وشمّمننرومف يٜمٗمن  إذا أضمن٤مزه ؾمنٞمده: ٕنَّ احلجنر 

 قمٚمٞمف حلؼ اًمًٞمد.

٤مًمٙمٞم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمٜمٝمؿ: اسمـ أ  هريرة، واًمِمنٞم  وذه٥م إمم ه ا اًم٘مقل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واعم

 أسمق طم٤مُمد، ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد.

اًم٘مقل اًمث٤مين: إذا شمٍمف اًمٕمٌد سم٤مًمنماء سمٖمػمإذن ؾمٞمده، ومتٍمومف سم٤مـمؾ، وًمق أضم٤مزه اًمًٞمد سمٕمد 

ذًمؽ، ٕنَّ اًمٕمٌد حمجقر قمٚمٞمف: حلؼ ؾمٞمده، ومٝمق ممٜمقع ُمـ قم٘مد اًمٌٞمنع سمٖمنػم إذن ؾمنٞمده، وىمٞم٤مؾمن٤ًم قمنغم 

 اًمٜمٙم٤مح.

وه ا ىمقل سمٕمض اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، وُمنٜمٝمؿ: أسمنق إؾمنح٤مق اعمنروزي، وإصنٓمخري، وهنق إصنح 

 قمٜمدهؿ، ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد.

، (6/75، اًمٌحنر اًمرائنؼ )(6/533، سمدائع اًمّمنٜم٤مئع )(91-25/92يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، اًمتن٤مج (2/172، سمداين٦م اعمجتٝمند )(4/525، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(4/123شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )

، (372-5/369، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )( 3/323(، طم٤مؿمنننٞم٦م اًمدؾمنننقىمل )6/36واإليمٚمٞمنننؾ )
= 
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ٕنَّ اًمٕمٌند ىمن٤مدر قمنغم  :راء صنحٞمح، وم٤معمٚمنؽ يثٌن٧م ًمٚمًنٞمدنِ: إذا ىمٚمٜم٤م: اًمِّمنأحدداا

 .حتّمٞمؾ ُمٚمؽ ًمًٞمده سمٖمػم إذٟمف، وم٢مٟمَّف ًمق اصٓم٤مد أو اطمتٓم٥م وم٤معمٚمؽ يّمؾ ًمًٞمده

                                                          

=
، اًمٌٞمنننن٤من (3/223، اًمقؾمننننٞمط )(483-5/482(،  هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )2/235اعمٝمنننن ب )

-2/129، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/575، اًمروو٦م )(143-9/142(، ومتح اًمٕمزيز )7/239)

، (5/345اإلٟمّمنن٤مف )، (4/171، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(56-3/55، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(112

 (.352-6/349اعمٖمٜمل )

إن ىمٚمٜم٤م: اًمٌٞمع صحٞمح، وم٘مد اظمتٚمػ اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ذم ُمٚمٙمٞمن٦م اعمٌٞمنع وعمنـ شمٕمنقد، وذًمنؽ قمنغم  (1)

 وضمٝملم: أطمدحم٤م: أن اعمٚمؽ ًمٚمًٞمد. واًمث٤مين: أن اعمٚمؽ ًمٚمٕمٌد.

 ضمٝمن٦م ُمنـ إٓ ُيّمنّقر مل ُمٚمنؽ، ًمنف ُصنّقر إن اًمٕمٌند ومن٢من...»(: 5/483ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 ذم يندظمؾ اعمٌٞمع: ٟم٘مقل أن يٛمٙمٜمٜم٤م وٓ ًمف، ُم٤ًمغ ومال همػمه، ضمٝم٦م ُمـ اًمتٛمٚمٞمؽ وم٠مُم٤م إي٤مه، اًمًٞمد ٚمٞمؽ 

 اجلٝمن٤مت شمٚمنؽ ومن٢من وهمػمحمن٤م: وآطمتِم٤مش آطمتٓم٤مب ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٌد يّمٚمف يمام ىمٝمراً  اًمًٞمد ُمٚمؽ

 .واًمّمح٦م اًمٗم٤ًمد، إًمٞمٝم٤م يتٓمرق واًمٕم٘مقد هل٤م، ُمردَّ  ٓ شم٘مع أومٕم٤مل

: سم٤مخلٞم٤مر ومٞمف اًمًٞمد صمؿ ًمٚمٕمٌد، ي٘مع اعمٌٞمع ذم اعمٚمؽ أنَّ  اًمّمح٦م ىمقل ذم اًمٕمراىمٞمقن ذيمره اًم ي صمؿ

 .يده ُمـ اٟمتزقمف ؿم٤مء وإن قمٚمٞمف، أىمره ؿم٤مء إن

 ش.ؾمٞمده ُيزيٚمف  ٓ ُمًت٘مر ُمٚمٌؽ  ًمٚمٕمٌد يث٧ٌم أن يًتحٞمؾ فوم٢مٟمَّ 

 ًمٚمًنٞمد واىمنع هنق ىمٚمٜمن٤م: ًمٚمًنٞمد أم ًمٚمٕمٌند واىمنع اعمٚمنؽ ىمٞمؾ وم٤من(: »3/224ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط )

 .اًمًٞمد همػم سمتٛمٚمٞمؽ يٛمٚمؽ ٓ فٟمَّ أ ذم ظمالف وٓ، ىمقًملم اًمًٞمد سمتٛمٚمٞمؽ اًمٕمٌد ُمٚمؽ ذم ن٢موم :اسمتداء

 ًمتٜمن٤مىمض يٛمٚمنؽ ٓ ٟمفأ اًمٗمتقى قمٚمٞمف اًم ي اجلديد، واًمًٞمد سمتٛمٚمٞمؽ يٛمٚمؽ فٟمَّ أ اًم٘مديؿ واًم٘مقل

 هن ا قمنغم أهتن٥م أو اطمتٓمن٥م ًمنق ىمن٤مًمقا طمتك ،اًمًٞمد ضمٝم٦م همػم ُمـ يٛمٚمؽ ٓ ٟمفأ ظمالف ٓ إذ :ومقائده

 يزينؾ أن وًمٚمًنٞمد ووم٤مىمن٤مً  ُمٚمٙمف ومٞمام اعمٚمؽ وإزاًم٦م واًمٕمتؼ اًمٌٞمع يٛمٚمؽ وٓ يٛمٚمٙمف ٓ ٟمف٢موم :أيْم٤مً  اًم٘مقل

 ش.ومٞمف ويرضمع ُمٚمٙمف

-5/369، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(2/235(، اعمٝمنن ب )483-5/482يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، اًمرووننن٦م (144-9/143ومنننتح اًمٕمزينننز ) (: 7/239اًمٌٞمننن٤من ) ،(3/224، اًمقؾمنننٞمط )(372

 (.112-٥2/129م )، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم(3/575)

حكممي  بممٕ  املممما 

لمسمممممممممٗ   ٗىممممممممما  

 اش آ ال ب .
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أن يًؽمد اعمٌٞمع ُمـ اًمٕمٌد: ٕٟمَّف ُمن٤م ر  سمنزوال ُمٚمٙمنف إٓ سمٌندل،  ًمٚم٤ٌمئع: الثاين

ذم اًمنثٛمـ، واًمًنٞمد ُمن٤م اًمتنزم ؿمنٞمئ٤ًم، ومنال يٛمٙمنـ ُمٓم٤مًمٌتنف  واًمٕمٌد ٓ ُم٤مل ًمف، طمتك يٍمنومف

ومٕمغم ه ا ًمق شمٚمػ اعمن٤مل ذم ينده، يٓم٤مًمن٥م سمن٤مًمثٛمـ  ،اعمِمؽمي سم٤مًمثٛمـ وص٤مر يمام ًمق أومٚمس

سمٕمد اًمٕمتؼ، يمام ًمق سم٤مع ُمـ ُمٗمٚمس، وؾمٚمؿ اعمن٤مل وهٚمنؽ ذم ينده يٓم٤مًمن٥م سمن٤مًمثٛمـ، إذا ىمندر 

 .قمٚمٞمف

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

اًمَٗمَٚمس ًمٖم٦م: أومٚمس اًمرضمؾ يم٠مٟمف ص٤مر إمم طم٤مل ًمٞمس ًمف ومٚمقس، وسمٕمْمٝمؿ ي٘منقل: صن٤مر  (2)

ذا ومٚمقس سمٕمد أن يم٤من ذا دراهؿ ومٝمق ُمٗمٚمس، واجلٛمع ُمٗم٤مًمٞمس، وطم٘مٞم٘متف آٟمت٘م٤مل ُمـ طم٤مًم٦م اًمٞمنن 

ؾ إذا مل يٌؼ ًمف ُم٤مل، واإلومالس: طم٤مًم٦م شمؽمشمن٥م قمنغم شمقىمنػ اًمتن٤مضمر إمم طم٤مًم٦م اًمٕمن، وأومٚمس اًمرضم

، شمنن٤مج (1/195، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف )(2/481قمننـ اًمقومنن٤مء سمديقٟمننف. يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.2/722، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(16/344اًمٕمروس )

أيمثنر وذقم٤ًم: ضمٕمُؾ احل٤ميمؿ اعمديقن ُمٗمٚم٤ًًم سمٛمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف، واعمٗمٚمس، ُمـ ديٜمنف 

 ُمـ ُم٤مًمف، وظمرضمف أيمثر ُمـ دظمٚمف، أو ُمـ ٓ يٗمل ُم٤مًمف سمديٜمف.

، اًم٘مننن٤مُمقس اًمٗم٘مٝمنننل (3/329، طم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ )( 1/236يٜمٔمنننر: ومنننتح اًمقهننن٤مب )

(1/292.) 

إذا اؿمنؽمى اًمٕمٌند سمننال إذن، ومٚمٚمٌن٤مئع أْن يًنؽمد اعمٌٞمننع ؾمنقاء أيمن٤من ذم ينند اًمٕمٌند أم سمٞمنند  (3)

 ؾمٞمده: ٕٟمَّف مل خيرج قمـ ُمٚمٙمف.

ٞمع ذم يد اًمٕمٌد أو شمٕمٚمؼ اًمْمامن سم ُمتف ومٞمٓم٤مًم٥م سمف سمٕمد قمت٘مف، ٕٟمَّف وضم٥م سمرون٤م وم٢من شمٚمػ اعمٌ

 ُمًتح٘مف، ومل ي٠مذن ومٞمف اًمًٞمد.

، (5/483، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/235(، اعمٝمننن ب )5/372يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، (3/575(، اًمروون٦م )144-9/143، ومتح اًمٕمزينز )(7/239، اًمٌٞم٤من )(3/224اًمقؾمٞمط )

، (1/223راج اًمقهنن٤مج )ن، اًمًنن(174-4/173، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(2/113أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )

، ذح اعمنٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م (3/56، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(4/486حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمنٞم٦م اًمنمنواين )

 (.1/218(، ومتح اًمقه٤مب )3/222اجلٛمؾ )

حكمممممممي اسممممممم  ا   

البماٟ  لمىبٗم   ُ   

قمٍمممممممممما  صممممممممممحٛ 

 الشااٞ.
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 [ردين]دل اًمثٛمـ، ومال يمالم، وإن مل سم رد إن ،اًمًٞمد ُمـ يده ه: ًمق أظم الثالث

أظمن ه سمحنؼ، ومًن٘مط طمنؼ  اًمثٛمـ، ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ًمٞمس ًمٚم٤ٌمئع اًمرضمقع: ]ٕٟمف[

 ًمٚم٤ٌمئع اًمرضمقع. ٓ  قز ،اًم٤ٌمئع، يم٤محلرع اعمٕمن إذا اؿمؽمى وسم٤مع أو رهـ

راء ٓ سم٢مظمراضمف قمنـ يند نِواًمّمحٞمح أنَّ ًمف اًمرضمقع: ٕنَّ ُمٚمؽ اًمًٞمد طمّمؾ سم٤مًمِّم 

طمؼ سمٕمد اًمٕم٘مد سمخالف احلر، إذا سمن٤مع أو رهنـ: ٕٟمنف  ومٚمؿ يتجدد ٕطمد ]ومٞمف[ /ٌد،اًمٕم

 .شمٕمٚمؼ طمؼ اًمٖمػم سمف سم٥ًٌم ضمديد [ىمد]

ابع : إذا ىمٚمٜم٤م سمٔم٤مهر اعم ه٥م، وم٤مًم٤ٌمئع إذا ؾمٚمؿ اعم٤مل إمم اًمٕمٌد، ًمنف أن يًنؽمد ُمتنك الر 

عمٚمنؽ ًمٚمٖمنػم، وًمنٞمس ًمٚمًنٞمد أن ي٠مظمن  ُمنـ أراد: ٕنَّ ُمٚمٙمف مل يزل، وقمغم اًمٕمٌد أن َيُردَّ: ٕنَّ ا

يده ًمٞمٛمًٙمف: وًمٙمـ ًمق أراد أن ي٠مظم  ُمٜمف ًمػمد قمغم اعم٤مًمؽ يم٤من ًمف، ومٞمٙمنقن ذم ينده ُمْمنٛمقٟم٤ًم: 

شمٚمنػ ذم ينده شمثٌن٧م اًم٘مٞمٛمن٦م ذم  ، ومٚمق أنَّ اًمٕمٌند أشمٚمٗمنف أو[رو٤مه]ٕن طمّمقًمف ذم يده سمٖمػم 

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 [.ٌدل: ]يمذم  (2)

 ف ًمف[.ذم ث: ]ٕٟم (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (5)

 وضمٝمن٤من ومٞمنف اًمرضمنقع ًمٚمٌن٤مئع ومٝمنؾ ،اًمًنٞمدوإن اٟمتزقمنف (: »...9/144ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزينز ) (6)

 أنَّ  ٦مٛمنتِ اًمتَّ  ورم ،سمن٤مًمثٛمـ أومٚمس ؿَّ صمُ  ،اؿمؽماه قمام اعمِمؽمى يد زال ًمق يمام يرضمع ٓ فأٟمَّ  :آيمثرون أورده اًم ى

 ش.سم٤مٟٓمتزاع ٓ اسمتداء ًمٚمًٞمد يّمؾ اعمٚمؽ أنَّ  قمكم سمٜم٤مء أيْم٤مً  يرضمع فأٟمَّ  اًمّمحٞمح

...ذًمنؽ ًمنف ًمٞمس: ىم٤مًمقا اًمًٞمد، ُمـ يًؽمد أن اًم٤ٌمئع وم٠مراد(: »...5/483وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )

 قمنغم وإطم٤مًمتنف اًمٌن٤مئع، طمنؼ وإسمٓمن٤مل سمنف ٓؾمنتٌداده وضمنف ومنال...،ُمْمنٓمِرب وىمنقل قمٔمٞمؿ، ظمٌط وه ا

 ش.اًمٕمتؼ سمٕمد ٚم٦ٌِمِ اًمٓمَّ 

، اًمٌٞمنن٤من (3/224، اًمقؾمننٞمط )(5/483، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/372يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

 (.2/113، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/575، اًمروو٦م )(9/144، ومتح اًمٕمزيز )(7/239)

 أي: اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (7)

 ذم ث: ]رى[. (8)

امل  بمممٛ  األحكممماً

 ممممممممممممٜ القمممممممممممٕه 

 مممممممممبط ُ  ٗممممممممم   

 ال ب  احملحٕ .

حكمممممممي اسممممممم  ا   

البممممماٟ  ملبٗممممم   ُ  

اٌتر ممممممْ السممممممٗ   

 وَ  ب ٓ.

 /ب32
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اًمًنٞمد، وإذا زال طمنؼ   ؼحلنٕمٌند : ٕنَّ احلجر قمغم اًمسمٕمد احلري٦م ذُمتف، يٓم٤مًم٥م ]هب٤م[

 .اًمًٞمد ـمقًم٥م سمف

: ًمننق اؾمننت٘مرض ُمنن٤مًٓ ُمننـ إٟمًنن٤من، ومنن٤محلٙمؿ ذم صننح٦م اًم٘مننرض قمننغم اخلددامس

اًمقضمٝملم، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ٓ يّمح، ومام دام ذم يده، ُي١مُمر سم٤مًمرد، وإذا شمٚمػ يث٧ٌم اًمٌدل ذم ذُمتف، 

 .يتٌع سمف سمٕمد اًمٕمتؼ

 ذم ث: ]سمف[. (1)

ري٦م ًمٖم٦م: اخلٚمقص ُمـ اًمِمقائ٥م، أو اًمنرق، أو اًمٚمنقم، واحلنر ُمنـ اًمرضمن٤مل ظمنالف اًمٕمٌند احل (2)

ُم٠مظمقذ ُمـ ذًمؽ: ٕٟمَّف ظمٚمص ُمـ اًمنرق، ومجٕمنف أطمنرار، ورضمنؾ طمنر سمنلمع احلرين٦م، وهنل طمنرة، مجٕمٝمن٤م 

 طمرائر، واحلرة ظمالف إُم٦م.

ٔدُمنل ُمنـ ىمٞمند اإلرادة وآظمتٞمن٤مر، أو ظمٚمنق ا ءواحلري٦م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء: اًم٘مدرة قمغم اًمتٍمنف سمٛمنؾ

، (1/165، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )(1/211، جمٛمنؾ اًمٚمٖمن٦م )(1/128اًمرق قمٚمٞمف. يٜمٔمر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )

 (.1/179ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )

 إذا ىمٚمٜم٤م: إن شمٍمف اًمٕمٌد اعمحجقر سم٤مـمؾ قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعم ه٥م ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م يكم: (3)

 ًمٕمٌد أن يرده إًمٞمف: ٕٟمَّف ًمٞمس ُمٚمؽ ًمف.ًمٚم٤ٌمئع أن يًؽمد اعمٌٞمع ُمـ اًمٕمٌد ُمتك أراد، ويٚمزم ا -

ًمٚمًٞمد أظم  اعمٌٞمنع ُمنـ اًمٕمٌند، ُمن٤م دام سم٤مىمٞمن٤ًم ًمنػمده وإذا شمٚمنػ ذم ينده ونٛمـ، وإذا أراد أظمن ه ٓ  -

 ًمػمده، ومٚمٞمس ًمف ذًمؽ.

 إذا شمٚمػ اعم٤مل ذم يد اًمٕمٌد،  صمٌت٧م ىمٞمٛمتف ذم ذُمتف، يٓم٤مًم٥م هب٤م سمٕمد قمت٘مف. -

 اؾمؽمداده. إن أدَّى اًمٕمٌد اًمثٛمـ ُمـ ُم٤مل اًمًٞمد، ومٚمف -

 ٓ  ٥م قمغم اًمًٞمد اًمْمامن إذا ر)ه: ومٚمؿ ي٠مظم ه ُمـ يد اًمٕمٌد. -

ـ اعم٤مًمنؽ أهينام ؿمن٤مء ًمقونع يندحم٤م قمٚمٞمنف سمٖمنػم طمنؼ، ومٚمٚمٌن٤مئع  - وىمٞمؾ: إن شمٚمػ ذم يد اًمًنٞمد ونٛمَّ

نف إذا شمٚمنػ ذم يند اًمًنٞمد ًمنٞمس ًمنف ُمٓم٤مًمٌن٦م  ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمًٞمد، وًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕمٌد سمٕمد اًمٕمتؼ، وذيمر  اًمراومٕمل سم٠مٟمَّ

 ٕمد اًمٕمتؼ.اًمٕمٌد سم

، ومنننتح اًمٕمزينننز (7/239، اًمٌٞمننن٤من )(2/235، اعمٝمننن ب )(5/372يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، ومنتح اًمقهن٤مب (3/56، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/113، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/575، اًمروو٦م )(9/145)

 (.1/223، اًمناج اًمقه٤مج )(1/218)

 أي: اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (4)

اىمؽمض اًمٕمٌد سمٖمػم إذن ؾمٞمده، ومحٙمؿ اىمؽماوف يمحٙمؿ ذائف ذم مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اعمًن٠مًم٦م  إذا (5)

٤مسم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ، ومٞمٙمقن طمٙمؿ صح٦م قم٘مد اًم٘مرض قمغم وضمٝملم: ًَّ  اعم٠ًمًم٦م اًم

 أطمدحم٤م: صح٦م قم٘مده، واًمث٤مين: سمٓمالن قم٘مده.
= 

حكي قا  ال ب  

 احملحٕ .
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 :الثالثة

، قمننغم ـمريننؼ اًمقيم٤مًمنن٦م سمٖمننػم إذن [ؿمننٞمئ٤مً ]ل اًمٕمٌنند اعمحجننقر ًمننق اؿمننؽمى ٕضمٜمٌنن

 : وجهانؾمٞمده، هؾ يٜمٕم٘مد أم ٓ؟ ومٞمف 

ُمًننتح٘م٦م ًمٚمٛمننقمم: وذم اؿمننتٖم٤مًمف  : ٓ يّمننح: ٕن أوىمنن٤مت ]اًمٕمٌنند[أحدددمها

، وهق : أنَّ اًمٕم٘مد يٜمٕم٘مدآخرسم٤مًمتٍمف ًمٚمٖمػم إسمٓم٤مل طم٘مف قمٚمٞمف، ومٛمٜمٕمٜم٤مه ُمٜمف، وومٞمف وضمف 

ومن٢مذا ىمٚمٜمن٤م: ًمنق اؿمنؽمى ًمٜمٗمًنف: ٓ قمغم اًمتنل ىمٌٚمٝمن٤م، واعم٠ًمًم٦م شمٜمٌٜمل أيب ح يػةُم ه٥م 

رف ًمٚمٖمننػم ومنرع ًمتّمنننرومف ذم طمنؼ ٟمٗمًننف، وإذا نيّمنح، ومٙمنن ا ٓ يّمنح ًمٚمٖمننػم: ٕنَّ اًمتّمن

 .ه ًمألضمٜمٌل سمٓمريؼ اًمقيم٤مًم٦مةطمٙمٛمٜم٤م سم٤مٟمٕم٘م٤مد ذائف ًمٜمٗمًف يٜمٕم٘مد ذا

                                                          

=
ده، وإذا شمٚمنػ صمٌن٧م وم٢من ىمٚمٜم٤م سمٕمدم صح٦م اًمٕم٘مد، ومٞم١مُمر اًمٕمٌند سمنرد ُمن٤م اىمؽمونف إذا يمن٤من سم٤مىمٞمن٤ًم ذم ين

 اًمٌدل ذم ذُمتف يٓم٤مًم٥م سمف سمٕمد اًمٕمتؼ: ٕنَّ اًم٘مرض قم٘مد ُمٕم٤موو٦م ُم٤مًمٞم٦م.

، ومننتح اًمٕمزيننز (7/239، اًمٌٞمنن٤من )(5/484، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/372يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، اًمننناج (3/56، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/113، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/575، اًمروونن٦م )(9/145)

 (.1/223اًمقه٤مج )

 ٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.اعم (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (3)

 إذن سمٖمنػم ويم٤مًمن٦م ًمٖمنػمه سم٤مع أو اًمٕمٌد اؿمؽمى وًمق(: »...146-9/145ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز ) (4)

 ومٞمنف عمن٤م اعمٜمنع صحوإ فًمٜمٗمً اؿمؽمى ًمق ومٞمام اخلالف قمغم ُمٌٜمٞم٤من هنامأ :اًمتتٛم٦م ذم ذيمر وضمٝم٤من ومٗمٞمف ،اًمًٞمد

 ش.سم٤مًمقيمٞمؾ اًمٕمٝمدة شمٕمٚمؼ ُمـ

، اًمٌٞمننن٤من (3/287، اًمقؾمنننٞمط )(7/34، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(6/527يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

 (.2/113، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/576، اًمروو٦م )(146-9/145، ومتح اًمٕمزيز )(6/421)

، اًمٌحنر (228-9/227، اًمٌٜم٤مين٦م )(7/428، سمدائع اًمّمنٜم٤مئع )(25/94يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (5)

 (.5/113، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(7/142اًمرائؼ )

أي: أن ه ه اعمًن٠مًم٦م شم٠مظمن  طمٙمنؿ اعمًن٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞمن٦م اًمًن٤مسم٘م٦م ذم طمٙمنؿ شمّمننرف اًمٕمٌند سم٤مًمِمننراء  (6)

 (.348ًمٜمٗمًف، ص )

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ ذاء اًمٕمٌد اعمحجقر ؿمٞمئ٤ًم ٕضمٜمٌل قمغم ـمريؼ اًمقيم٤مًمن٦م وذًمنؽ قمنغم  (7)

 ىمقًملم:
= 

حكممي  قمم  ال بمم  

احملحممٕ  ألجممٍ   

  الٕكالٛ.



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :الرَّابعة

ُف و[ اًمٕمٌد إذا ادقمك أٟمف ُم٠مذون ُم٤مًمٙمف وُم٤م قمٚمٛمقا اإلذن،  واًمٜم٤مس قمٚمٛمقا ]ِرىمَّ

أو قمرومقا رىمَّف، ومل يٕمرومقا ُم٤مًمٙمف، وٓ اإلذن، أو ُم٤م قمرومقه سم٤مًمرق، وم٤مقمؽمف سمف، ومنال دمنقز 

                                                          

=
: ٓ يّمح شمقيمؾ اًمٕمٌد اعمحجقر سم٤مًمِمنراء ًمٖمػم ؾمٞمده، وه ا ىمقل سمٕمض اًمِمن٤مومٕمٞم٦م: الؼدول األول

واإلُم٤مم أمحد: ٕنَّ اًمٕمٝمدة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقيمٞمؾ، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يّمنح ذاةه ًمٜمٗمًنف، ومٙمن ا ٓ يّمنح ًمٖمنػمه: 

وٕنَّ أوىم٤مت اًمٕمٌد ُمٚمؽ ًمًٞمده، وعم٤م ذم شمِم٤مهمٚمف سم٤مًمقيم٤مًم٦م ُمـ شمٗمقي٧م عمٜمن٤مومع ؾمنٞمده: وٕنَّ ُمنـ ذوط 

 قيمٞمؾ صح٦م ُم٤ٌمذة اًمتٍمف ًمٜمٗمًف.اًم

: يّمح ذاء اًمٕمٌد اعمحجقر ٕضمٜمٌل قمغم ـمريؼ اًمقيم٤مًم٦م: ٕن شمٕمٚمؼ طم٘منقق اًمٕم٘مند الؼول الثاين

سم٤معمقيمؾ وًمٞمس اًمقيمٞمؾ: وٕنَّ احلري٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ذوط اًمقيم٤مًم٦م، ومتّمح ًمٚمٕمٌند ؾمنقاء يمن٤من ُم٠مذوٟمن٤ًم أو 

 حمجقرًا قمٚمٞمف.

 .وه ا ىمقل احلٜمٗمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

، اًمٌحننر (228-9/227، اًمٌٜم٤مينن٦م )(7/428، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(25/94يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

، احلن٤موي اًمٙمٌنػم (3/324، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمنقىمل )(5/113، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(7/142اًمرائؼ )

 اًمٕمزينننز ، ومنننتح(6/421اًمٌٞمننن٤من )، (3/287، اًمقؾمنننٞمط )(7/34، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(6/527)

، (5/366، اإلٟمّمننن٤مف )(2/113أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )، (3/576اًمرووننن٦م ) ،(9/145-146)

 .(212-5/211، اًمنمح اًمٙمٌػم )(2/144اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد )

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

اإلذن ًمٖم٦م: اإلقمالم سم٢مضم٤مزة اًمٌمء واًمرظمّم٦م ومٞمف، وومؽ احلجر وإـمنالق اًمتّمننرف ومٞمنف،   (2)

 وأذٟم٧م ًمٚمٕمٌد ذم اًمتج٤مرة ومٝمق ُم٠مذون ًمف. ي٘م٤مل: أذٟم٧م ًمف ذم يم ا، أـمٚم٘م٧م ًمف ومٕمٚمف،

 وذقم٤ًم: ومؽ احلجر وإـمالق اًمتٍمف عمـ يم٤من ممٜمققم٤ًم ُمٜمف ذقم٤ًم.

، (1/12، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )(34/163، شمنن٤مج اًمٕمننروس )(1/9يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.2/8اًمٗم٘مٝمل ) اًم٘م٤مُمقس 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (3)

حكممممممممي و اومممممممممٛ 

ال ب  احملحٕ    ا 

 ا  ٜ أٌْ و  ُٔ.
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اعمٕم٤مُمٚمنن٦م ُمٕمننف: ٕنَّ إصننؾ هننق احلجننر، وُمننـ قم٤مُمٚمننف يمنن٤من سمٛمٜمزًمنن٦م ُمنن٤م ًمننق قم٤مُمننؾ قمٌنندا 

 .حمجقراً 

، سمام ًمق ىم٤مل: :  قز آقمتامد قمغم ىمقًمف، واعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف ]وؿمٌٝمف[أبو ح يػةوىم٤مل 

ع راء ُمٜمفن قز اًمِم /أٟم٤م ويمٞمؾ ومالن ذم سمٞمع اعم٤مل ، وًمٞمس سمّمحٞمح: َّٕن هٜمن٤مك ًمنق مل يندَّ

 ز اعمٕم٤مُمٚم٦م اقمتامدًا قمغم فم٤مهر اًمٞمد.قع جَ ٟمُ  [وؿمٌف ه ااًمقيم٤مًم٦م ]

ن٤م ذم اًمٕمٌند ًمنق مل يندع اإلذن ٓ وم٢مذا ادقمك اًمقيم٤مًم٦م، اقمتٛمندٟم٤م ىمقًمنف ]أيْمن٤ًم[ ، وم٠مُمَّ

ٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف اقمتامدًا قمغم فم٤مهر احل٤مل، وأن اًمًٞمد ٓ يدومع اعم٤مل إًمٞمف إٓ سمٕمد اإلذن، اعم زُ قع جَ ٟمُ 

 .ومال يٕمتٛمد دقمقاه أيْم٤مً 

 إذن يٕمنرف طمتنك يٕم٤مُمٚمنف أن ًمف  ز مل رىمف، َف رَ قمَ  ـْ ُمَ وَ (: »...3/571ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (1)

ن اعمرهنقن، سمٞمنع ذم اعمنرهتـ إذن اًمنراهـ زقمنؿ ًمنق يمنام ُم٠مذون، أٟم٤م: اًمٕمٌد ىمقل يٙمٗمل وٓ. اًمًٞمد  اموإٟمَّ

 ش.سمٌٞمٜم٦م أو اًمًٞمد، ُمـ اإلذن سمًامع ُم٠مذوٟم٤م يمقٟمف يٕمرف

 اًمٕمزيننز ، ومننتح(7/241، اًمٌٞمنن٤من )(3/197، اًمقؾمننٞمط )(5/479يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، ُمٖمٜمنل (1/218، ومنتح اًمقهن٤مب )(2/111، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/571، اًمروو٦م ) (9/127)

، اًمناج (4/491، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(2/324، اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أ  ؿمج٤مع )(3/58اعمحت٤مج )

 (.1/224اًمقه٤مج )

 [.يمٜم٤م: ]مذم  (2)

 (.5/218، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )(12/142يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .  (5)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ضمقاز ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمٌد اعمحجقر إذا ادَّقمل أٟمَّف ُم٠مذون وذًمؽ قمغم ىمقًملم: (6)

: وُمْمٛمقٟمف سم٠مٟمَّف دمقز ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمٌد إذا ادقمل أٟمَّف ُم٠مذون: ٕٟمَّف إن أظمنؼم سمن٤مإلذن، الؼول األول

ؾ قمٚمٞمف، وإن مل خيؼم سمف ومتّمنرومف دًمٞمنؾ قمٚمٞمنف: وٕنَّ اًمٕمٛمنؾ سم٤مًمٔمن٤مهر ذم اعمٕمن٤مُمالت هنق وم٤مإلظم٤ٌمر دًمٞم

ق ذم دقمنقى إذن ؾمنٞمده ًمنف  إصؾ، ومٞمجقز ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمٌد وًمنق مل يثٌن٧م يمقٟمنف ُم٠مذوٟمن٤ًم ًمنف، سمنؾ ُيَّمندَّ

 سم٤مًمتج٤مرة، وشمّمح اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف: ٕنَّ إصؾ صح٦م اًمتٍمف.

 ٜم٤مسمٚم٦م.وذه٥م إمم ذًمؽ إطمٜم٤مف، واعم٤مًمٙمٞم٦م، واحل

ُف طمٗمٔم٤ًم عم٤مالؼول الثاين ًمٜمن٤م طمتنك يٕمٚمنؿ اإلذن ًمنف : وُمْمٛمقٟمف أٟمَّف ٓ دمقز ُمٕم٤مُمٚم٦م قمٌد قُمِرف ِرىمَّ

 اًمًامع ُمـ اًمًٞمد. وسم٤مًمٌٞمٜم٦م أ
= 

 /أ33
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 :فرع 

َعاِمؾحه  َِردِّ ما قيه   نلو طامؾه إكسان و اع مـه واشرتى, إن  ا  حمجورًا, فقممر مح

 .لعهد طذ ما سهق ذكرهم إىل اؾَّ َس إن كان  اققًا  و  رد  دله إن كان هالؽًا, وحؽم ما يح 

ب  [] احَللِيِرديوأُم٤م إن سم٤من ُم٤مذوٟمن٤ًم، وم٘مند طمٙمنك  ىمنقًملم، ذم رضمنؾ يمن َّ

 إٟم٤ًمٟم٤ًم ذم دقمقى اًمقيم٤مًم٦م، وقم٤مُمٚمف سمٕمد اًمتٙم ي٥م ومٔمٝمر صدىمف ذم دقمقى اًمقيم٤مًم٦م:

 : شمٍمومف سم٤مـمؾ: ٓقمت٤ٌمر فم٤مهر احل٤مل.أحدمها

                                                          

=
 وإن ؿم٤مع ذم اًمٜم٤مس أٟمَّف ُم٠مذون، ىمٞمؾ: يٙمٗمل، وشمّمح ُمٕم٤مُمٚمتف، وهق إصح.

 وىمٞمؾ: ٓ يٙمٗمل اًمِمٞمقع جلقاز ُمٕم٤مُمٚمتف.

اهـ إذن اعمنرهتـ ذم سمٞمنع وٓ يٙمٗمل ىمقل اًمٕمٌد: أٟم٤م ُم٠مذُ  نف ُمنتٝمؿ ذم ذًمنؽ، يمنام ًمنق زقمنؿ اًمنرَّ ون: ٕٟمَّ

اعمرهقن، وخي٤مًمػ اًمقيمٞمؾ: ٕنَّ اًمقيمٞمؾ ٓ يت٤مج إمم دقمقى اًمقيم٤مًم٦م، ودمقز ُمٕم٤مُمٚمتنف قمنغم فمن٤مهر احلن٤مل: 

 د.ٌٕٟمف ص٤مطم٥م يد سمخالف اًمٕم

 وذه٥م إمم ه ا اًم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

، ُمقاهننن٥م اجلٚمٞمنننؾ (5/218٘مننن٤مئؼ )، شمٌٞمنننلم احل(143-12/142يٜمٔمنننر: سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع )

، اًمٌٞمننن٤من (3/197، اًمقؾمنننٞمط )(5/479، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(6/118، ُمنننٜمح اجلٚمٞمنننؾ )(6/659)

، ومننتح (2/111، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/571، اًمروونن٦م )(128-9/127، ومننتح اًمٕمزيننز )(7/241)

  ، اإلىمٜمن٤مع ذم طمنؾ أًمٗمن٤مظ أ(4/491، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )(3/58، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(1/218اًمقه٤مب )

 (.3/462، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(1/224، اًمناج اًمقه٤مج )(2/324ؿمج٤مع )

ذيمرٟم٤م طمٙمؿ ُم٤م يًٚمؿ إمم اًمٕمٌد ذم اًمٗمرع اًمث٤مين، واًمث٤مًم٨م، واًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞمن٦م ُمنـ هن ا  (1)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.351اًمٗمّمؾ: ومٚمؽماضمع، ص )

، اًمِمن٤مومٕمل، وًمند : هق أسمق قمٌد اهلل احلًنلم سمنـ احلًنـ سمنـ حمٛمند سمنـ طمٚمنٞمؿ اًمٗم٘مٞمنفاحَلليري (2)

سمجرضم٤من ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وصمالصمامئ٦م، شمٗم٘مف قمغم إودين، واًم٘مٗم٤مل، يم٤من ُمـ أذيمٞمن٤مء زُم٤مٟمنف، وُمنـ ومرؾمن٤من 

َث  اًمٜمٔمر، وص٤مطم٥م وضمقه طم٤ًمن ذم اعمن ه٥م، صن٤مر إُم٤مُمن٤ًم ُمٕمٔمناًم ُمرضمققمن٤ًم إًمٞمنف سمنام وراء اًمٜمٝمنر، َوطَمندَّ

، شمقذم ؾمٜم٦م صمنالث شٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامناعمٜم»سمٜمٞم٤ًمسمقر، وروى قمٜمف احل٤مومظ احل٤ميمؿ وهمػمه، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

 وأرسمٕمامئ٦م.

، ـمٌ٘منن٤مت (138-2/137، وومٞمنن٤مت إقمٞمنن٤من )(3/444يٜمٔمننر: ـمٌ٘منن٤مت اًمِمنن٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًننٌٙمل )

، (3/156، شمن يمرة احلٗمن٤مظ )(36-13/35، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء )(1/352اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمنـ يمثنػم )

 (.2/235إقمالم )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (3)

حكممممممممي و اومممممممممٛ 

ال بمممممممم    ا  مممممممماُ 

ضبحممممممممممممممممممممٕ ّا أٔ 

 و  ٌّٔا.
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 : صحٞمح: ٓقمت٤ٌمر احل٘مٞم٘م٦م.والثاين

إذا سم٤مع  اًمقيمٞمؾ، وشم٘مرب ه ه اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٠ًمًم٦م، ]وهل[ وطمٙمؿ اعم٠مذون طمٙمؿ 

 .ُم٤مت، وؾمٜم يمره٤م : وم٤ٌمن أٟمف ]ىمد[أسمٞمف قمغم شم٘مدير أن إب طَمل   ]ُمٚمؽ[

 :اخلاوصة

ُف، هؾ  يتف وٓ ِرىمَّ ّمح اعمٕم٤مُمٚمن٦م ُمٕمنف أم ٓ؟ ومٞمنف شمرضمؾ جمٝمقل احل٤مل ٓ ُيْٕمَرْف طمرع

 :قوالن

نَّ أصؾ اًمٜم٤مس احلري٦م، ومٜمتٛمًؽ سم٤مٕصؾ طمتك : وهق إفمٝمر ضمقازه: ٕأحدمها 

 ٟمٕمرف ظمالومف.

 [اًمتّمننرف]: ٓ  قز: ٕنَّ إصؾ ذم طمؼ يمؾ إٟمًن٤من احلجنر، وقمندم والثداين

 .قز اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ُمـ أهٚمفدمومال 

 : ]وزم[.ذم ث (1)

 ذم ث: ]ُم٤مل[.  (2)

 ذم ث: ]يم٤من ىمد[.  (3)

اإلٟم٤ًمن إذا قم٤مُمؾ رىمٞم٘م٤ًم، وضمٝمؾ اإلذن ًمف، وم٤ٌمن ُم٠مذوٟم٤ًم، صح ُمٕم٤مُمٚمتنف، يمٛمنـ سمن٤مع ُمن٤مل أسمٞمنف  (4)

قمغم أٟمف طمل: وم٤ٌمن ُمٞمت٤ًم، وُمثٚمف ىمقٓن طمٙم٤محم٤م احلٚمٞمٛمل: ومٞمام إذا ادقمك اًمقيم٤مًم٦م: ومٙم سمف، صمؿ قم٤مُمٚمف، صمؿ سمن٤من 

 أٟمَّف ويمٞمؾ:

 تٍمف سم٤مـمؾ. اًمث٤مين: اًمتٍمف صحٞمح.أطمدحم٤م: اًم

ًمنق » وذيمر ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م سمٕمد إيراداعم٠ًمًم٦م اعم يمقرة ُمًن٠مًم٦م ٟمًنٌٝم٤م ًمِمنٞمخف أ  حمٛمند: سم٠مٟمَّنف: 

سم٤مع اًمرضمؾ ُم٤مل أسمٞمف، وفمٜمف ُم٤مل ٟمٗمًف هم٤مًمٓم٤ًم، صمؿ شمٌنلم أٟمَّنف يمن٤من ُمن٤مل أسمٞمنف، ويمن٤من ُمٞمتن٤ًم طم٤مًمن٦م اًمٕم٘مند. 

نريٕم٦م، وه ا اًم ي ذيمره قمغم طمًنٜمف ىم٤مل: ه ا اًمٕم٘مد يّمح ىمقًٓ واطمدًا: وم٢مٟمَّف مل  يٌٜمف قمغم ظمالف اًمِمَّ

 أ.هن.ش حمتٛمؾ

، (3/571، اًمروون٦م )(129-9/128، ومنتح اًمٕمزينز )(482-5/479يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )

 (.3/58، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/111أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ إول.  (5)

 ذم ث: ]ذًمؽ اًمتٍموم٤مت[. (6)

واًمٜمنقوي ٟمنص اعمًن٠مًم٦م واًمنقضمٝملم ومٞمٝمن٤م قمنـ اعمّمنٜمػ، وىمٓمنع إُمن٤مم احلنرُملم  ٟم٘مؾ اًمراومٕمنل (7)

 سم٤مجلقاز.
= 

حكممممممممي و اومممممممممٛ 

 صبّٕه اسباه.
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 الفصل الثاني: 
 يف تصرُّفات العبد املأذون:

 ٦م، وىمند اٟمٕم٘مند اإلمجن٤معسمن٢مذن ُم٤مًمٙمنف صنحٞمح شمٍموم٤مت اًمٕمٌد اًمٌن٤مًمغ اًمٕم٤مىمنؾ

 قمٚمٞمف. 

نف  ووضمٝمف ُمـ ـمريؼ اعمٕمٜمنك: أنَّ اًمٕمٌند اًمٌن٤مًمغ اًمٕم٤مىمنؾ صنحٞمح اًمٕمٌن٤مرة: سمندًمٞمؾ أٟمَّ

اًمتّمننرف ًمٜمٗمًنف: ٕنَّ اًمنرق يٛمٜمنع اعمٚمنؽ،  /يّمح إىمراره سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت، إٓ أٟمف ٓ يٛمٚمنؽ
                                                          

=
إصح ضمقاز ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ مل َيٕمرف رىمف، وٓ طمريتف يمٛمنـ مل (: »...4/178ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج )

 ش.يٕمرف رؿمده وؾمٗمٝمف إٓ اًمٖمري٥م، ومٞمجقز ضمزُم٤ًم ًمٚمح٤مضم٦م 

ه ا اخلالف اًم٤ًمسمؼ، ودمنقز اعمٕم٤مُمٚمن٦م  وسم ًمؽ يٕمٚمؿ أن اًمٖمري٥م: أي: اًم ي ٓ يٕمرف ُمًتثٜمك ُمـ

 ُمٕمف ضمزُم٤ًم ًمٚمح٤مضم٦م.

، ُمٖمٜمنل (3/571، اًمروون٦م )(132-9/129، ومنتح اًمٕمزينز )(5/479يٜمٔمر: هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )

، هن٤مين٦م (3/42اًمٖمرر اًمٌٝمٞمن٦م )، (2/111، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(4/492، حتٗم٦ماعمحت٤مج )(3/58اعمحت٤مج )

 (.3/223، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(4/178اعمحت٤مج )

 ٕم٤مىمؾ: هق اعمدرك، مجٕمف قم٘م٤مل وقم٘مالء، وم٤مًمرضمؾ قم٤مىمؾ، واُمرأة قم٤مىمؾ وقم٤مىمٚم٦م.اًم (1)

نف يٕم٘منؾ صن٤مطمٌف قمنـ  واًمٕم٘مؾ ًمٖم٦م: اعمٜمع واحلنٌس، ُمن٠مظمقذ ُمنـ قم٘من٤مل اًمٌٕمنػم، وؾمنٛمل قم٘مناًل ٕٟمَّ

 ف، وهق ود احلٛمؼ.ًاًمتقرط ذم اعمٝم٤مًمؽ: أي: يٌ

حلؼ ُمنـ اًم٤ٌمـمنؾ، وىمٞمنؾ: وذقم٤ًم: صٗم٦م يٛمٞمز هب٤م اإلٟم٤ًمن احلًـ ُمـ اًم٘مٌٞمح، واخلػم ُمـ اًمنم، وا

ٟمقر روطم٤مين ي٘م ف سمف ذم اًم٘مٚم٥م أو اًمدُم٤مغ سمف شمدرك اًمٜمٗمس اًمٕمٚمقم اًمْمنروري٦م واًمٜمٔمرين٦م، وىمٞمنؾ: همرينزة 

 يتٝمٞم٠م هب٤م اإلٟم٤ًمن إمم ومٝمؿ اخلٓم٤مب.

 واظمتٚمػ ذم حمؾ اًمٕم٘مؾ: وم٘مٞمؾ: ذم اًم٘مٚم٥م، وىمٞمؾ: ذم اًمدُم٤مغ.

، شمنن٤مج اًمٕمننروس (2/422، اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )(34-4/33يٜمٔمننر: هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )

 (.2/617اًمقؾمٞمط ) ، اعمٕمجؿ(32/18)

 اإلمج٤مع ًمٖم٦م: اًمٕمنزم واإلشمٗمن٤مق، ي٘من٤مل: أمجٕمنقا قمنغم إُمنر: اشمٗم٘منقا قمٚمٞمنف، وُمٜمنف ىمقًمنف شمٕمن٤ممم: (2)

 ُمـ ؾمقرة يقٟمس[. 71]ضمزء ُمـ أي٦م رىمؿ  ﴾ ٿ ٹ   

 (.1/135( وُم٤م سمٕمده٤م،  اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )22/464يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )

سمٕمند ووم٤مشمنف ذم  ٗم٤مق مجٚم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، وهؿ اعمجتٝمدون ُمنـ أُمن٦م حمٛمند واصٓمالطم٤ًم: اشم

 قمٍم ُمـ إقمّم٤مر قمغم طمٙمؿ واىمٕم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع.

 (.3/487، اًمٌحر اعمحٞمط )(1/196يٜمٔمر: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )

 /ب33
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 ر ٓ ُمن٤مل ًمنف، يّمنٚمح أن يٙمنقن ويمنٞماًل ًمٖمنػمه، وأيْمن٤ًم ومن٢منَّ ًمٚمًنٞمد أنْ نومّم٤مر يمحر ُمٕمًن

 يًتخدم قمٌده ويًتقذم ُمٜم٤مومٕمف.

 :وأطمد وضمقه آؾمتخدام وآٟمتٗم٤مع ه ه اخلدُم٦م

 عشزة مسألة. [مخس]ويشتمل الفصل على 

 :إحداها

أنَّ قمٜمدٟم٤م اًمٕمٌد ٓ يتّمنرف إٓ سم٘مدر اإلذن، طمتنك إذا دومنع إًمٞمنف دراهنؿ، وىمن٤مل:  

 .اؿمؽم هب٤م صمقسم٤ًم، ٓ يٛمٚمؽ أن يِمؽمي ؿمٞمئ٤ًم )ظمر

وادمنر ]ىمندرًا ُمنـ اعمن٤مل، وىمن٤مل: شمٍمنف ذم هن ا اًم٘مندر ذم اًمثٞمن٤مب،  ف[وًمق دومع ]إًمٞمن

 ، ومٚمف أن يِمؽمي سم ًمؽ اًم٘مدر سم٤مًمٜم٘مد واًمٜمًٞمئ٦م، وٓ يِمؽمي سمزي٤مدة قمغم اعمٌٚمغ.[ومٞمٝم٤م

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم صح٦م شمٍموم٤مت اًمٕمٌد اعم٠مذون: ٕٟمَّف يم٤من ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمتّمننروم٤مت سم٠مهٚمٞمتنف  (1)

٤مقمت٤ٌمر قم٘مٚمف وٟمٓم٘مف اًم ي هق ُمالك اًمتٙمٚمٞمػ، واحلجر قمٚمٞمنف إٟمَّنام يمن٤من حلنؼ اًمنقزم سم٠مصؾ اًمٗمٓمرة سم

يـ سمرىمٌتف أو سمٙمًٌف، ويمؾ ذًمنؽ ُمٚمنؽ اعمنقمم: ومن٢مذا أذن ًمنف ذم  ٓطمتامل حلقق اًمير سمف سمتٕمٚمؼ اًمدَّ

 اًمتٍمف، وم٘مد  ر  سمتٍمومف.

، (2/122، آظمتٞمنن٤مر ًمتٕمٚمٞمننؾ اعمختنن٤مر )(4/287، اهلداينن٦م )(25/2يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

، اعمٝمنن ب (5/369، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )3249-3/323رح اًمٙمٌننػم وطم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )ناًمِمنن

، هن٤ميننن٦م (3/568، اًمرووننن٦م )(121-9/12(، ومنننتح اًمٕمزينننز )7/242، اًمٌٞمننن٤من )(2/235)

راج اًمقهنن٤مج ن، اًمًنن(3/56، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(4/487)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/174اعمحتنن٤مج )

(، يمِمن٤مف 6/352، اعمٖمٜمنل )(1/218هن٤مب )، ومتح اًمق(3/222، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(1/223)

 (.3/457اًم٘مٜم٤مع )

ذم اًمٜمًختلم : ]ؾم٧م[، واعمث٧ٌم هنق اًمّمنقاب، وم٤معمّمنٜمػ ذيمنر مخنس قمِمننرة ُمًن٠مًم٦م  (2)

 وم٘مط.

 أي: اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

حممممممممم ٔ  ال بممممممممم   

ُٔ يف املمممممممممممممممممممممممممم  

التصمممممممممممممممممما   ُ 

ٍ ّا. َّ  كاُ ُو  
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اًم٘مدر رأس ُم٤مل، وادمر ذم اًمثٞم٤مب، ومٚمف أن يِمؽمي ُمـ  وإن ىم٤مل ًمف: اخت  ]ه ا[

 .تٍمف ذم همػمه٤مٓ  قز أن ي []ًمٙمـواًمثٞم٤مب ُم٤م ؿم٤مء، 

 إذا أذن ًمٕمٌده ذم ٟمقع واطمد، ُمٚمؽ اًمتٍمف ذم إٟمقاع يمٚمٝم٤م. أيب ح يػةوقمٜمد 

 .ُمٚمؽ اًمتٍمف قمغم اإلـمالق قملموإذا أذن ًمف ذم ذاء 

أٟم٤َّم أمجٕمٜم٤م قمغم أٟمف ًمق أذن ًمنف ذم ٟمٙمن٤مح اُمنرأة سمٕمٞمٜمٝمن٤م ٓ يٛمٚمنؽ أن يتنزوج  :ودًمٞمٚمٜم٤م

٤ًمء سَمْٚمَدة ًمٞمس ًمف أن يٜمٙمح ُمـ همنػمهـ ُمنع أن أن يٜمٙمح ُمـ ٟم سمٖمػمه٤م، وًمق أذن ًمف ]ذم[

وم٤مت اعم٤مًمٞم٦م  .اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمعٙم٤مح يّمؾ ًمف، ومٙم ا ذم اًمتٍَّمُّ

 ىمط ُمـ م .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤م (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

، اًمٌٞمننن٤من (3/196، اًمقؾمنننٞمط )(2/235(، اعمٝمننن ب )5/477يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )  (3)

(، ومننتح 2/112)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (3/569، اًمروونن٦م )(9/122، ومننتح اًمٕمزيننز )(7/242-241)

(، ٦4/174م اعمحت٤مج )، هن٤مي(57-3/56، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(3/41، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )(1/218اًمقه٤مب )

، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (324-2/323) ذم طمننؾ أًمٗمنن٤مظ أ  ؿمننج٤مع ، اإلىمٜمنن٤مع(4/487حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج )

(3/221.) 

، (4/288، اهلدايننن٦م )(138-12/137، سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع )(25/9يٜمٔمنننر: اعمًٌنننقط ) (4)

 (.156-6/155، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(2/121آظمتٞم٤مر )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (5)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شم٘مٞمٞمد اًمٕمٌد ذم اًمتٍمف سمح٥ًم اإلذن، وذًمؽ قمغم ىمقًملم: (6)

اًم٘مقل إول: أن اًمٕمٌد اعم٠مذون يتٍمف سمح٥ًم اإلذن، وٓ يتج٤موزه وم٢مْن أذن ًمف ذم ٟمقع أو طمندد 

ًمف أن يتَّجر ذم صٜمػ، ومال خي٤مًمٗمف: ٕنَّ شمٍمف اًمٕمٌد ُمًتٗم٤مد ُمنـ اإلذن، وم٤مىمتّمننر قمنغم اعمن٠مذون ومٞمنف، ومل 

ج٤موزه:  وذًمؽ ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمقيمٞمؾ واًمّمٌل ومٙمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٘مٞمند سمنام أذن ًمنف ذم اًمتّمننرف، ومٙمن ًمؽ اًمٕمٌند يت

 ُم٘مٞمد سمحدود اإلذن : وٕٟمَّف إذا أذن ًمف سم٤مًمزواج ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م: ومٚمٞمس ًمف اًمزواج سمٖمػمه٤م.

 وذه٥م إمم ذًمؽ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ  اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وزومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.

ين:  أن اًمٕمٌد اعم٠مذون إذا أذن ًمف ذم ٟمقع واطمد ُمـ اًمتج٤مرة: وم٢مٟمَّف يٕمتؼم ُم٠مذوٟم٤م ذم اجلٛمٞمنع، اًم٘مقل اًمث٤م

ؾم٘م٤مط احلؼ، وم٢مذا أذن اعمقمم ًمٚمٕمٌد: وم٘مد أؾمن٘مط طم٘منف، وٓ يتخّمنص إواؾمتدًمقا سم٠منَّ إذن ومؽ احلجر و

ٕمٚمٛمنقن ذم أيع إذن سمٜمقع دون )ظمر، وًمق اىمتٍم قمنغم اًمٜمنقع اعمن٠مذون ومٞمنف يمن٤من همنرر ًمٚمٜمن٤مس : ٕهننؿ ٓ ي

 إٟمقاع أذن ًمف. وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م.
= 
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 :الثانية

واظمتنن٤مره  َيددادِ أبددو صدداار الز  إذا أذن ًمٚمٕمٌنند ذم اًمتٍمننف ُمٓمٚم٘منن٤ًم، ذيمننر إؾمننت٤مذ 

ع ُلوكِي  ًمف ضمٜم٤ًًم ُمـ اًمتٍمف. ن طمتك يتٌلم اعم٠مذون ومٞمف، وُيَٕملمع أٟمف ٓ يّمح اإلذ ,الص 

                                                          

=
، آظمتٞمن٤مر (4/288، اهلداين٦م )(138-12/137، سمندائع اًمّمنٜم٤مئع )(25/9يٜمٔمر: اعمًٌنقط ) 

، اًمِمننرح اًمٙمٌنػم وطم٤مؿمننٞم٦م (5/322، اًمنن ظمػمة )(156-6/155، طم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ )(2/121)

، اًمٌٞمنن٤من (3/196، اًمقؾمننٞمط )(5/477، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(2/235، اعمٝمنن ب )(3/324اًمدؾمننقىمل )

، ُمٖمٜمنل (2/112، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/569، اًمروون٦م )(9/122، ومتح اًمٕمزيز )(7/242-241)

، طم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ (4/487، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج )(4/174، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(57-3/56اعمحتننن٤مج )

 (.3/457، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(7/193، اعمٖمٜمل )(3/221)

 ًمٗمّمؾ اًمث٤مين.أي: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ا (1)

يدإؾمت٤مذ  (2) : هنق حمٛمند سمنـ حمٛمند سمنـ حَمِْٛمنْش سمنـ قمنكم سمنـ أينقب سمنـ حمٛمند اد أبو صاار الز 

ُمـ قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم أدي٤ًٌم روى احلدي٨م قمـ أ  سمٙمنر  ،اًمزي٤مدي، وًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وصمالصمامئ٦م

اًمٌٞمٝم٘منل، وأمحند سمنـ ظمٚمنػ  اًم٘مٓم٤من، وأ  قمٌٞمد اهلل اًمّمٗم٤مر، وهمنػمهؿ، وروى قمٜمنف احلن٤ميمؿ، وأسمنق سمٙمنر

وهمػمهؿ، أصمٜمك قمٚمٞمف احل٤ميمؿ، يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اعم ه٥م، ُمتٌحنرًا ذم قمٚمنؿ اًمِمننروط، سمّمنػمًا سم٤مًمٕمرسمٞمن٦م، ويمن٤من 

يٕمتؼم وم٘مٞمف ٟمٞم٤ًمسمقر وحمندصمٝم٤م ذم أي٤مُمنف، ويمن٤من إُمن٤مم أصنح٤مب احلندي٨م وُمًنٜمدهؿ وُمٗمتنٞمٝمؿ، شمنقذم ؾمنٜم٦م 

 .هن 412

، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى (13/62ء )، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌال(2/245يٜمٔمر: هتن ي٥م اًمٙمنامل )

، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ (1/362وُم٤م سمٕمنده٤م، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞملم ٓسمنـ يمثنػم ) (4/198ًمٚمًٌٙمل )

 (.7/21، إقمالم )(196-1/195ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )

ُلوكِي (3) ع  : هق أسمق اًمٓمٞم٥م ؾمٝمؾ سمـ حمٛمد سمـ ؾمنٚمٞمامن سمنـ حمٛمند اًمّمنٕمٚمقيمل اًمٜمٞمًن٤مسمقري، الص 

ل ٟمٞم٤ًمسمقر واسمـ ُمٗمتٞمٝم٤م، أظم  اًمٗم٘مف قمـ أسمٞمف أ  ؾمٝمؾ اًمّمٕمٚمقيمل، وًمند ؾمنٜم٦م ؾمن٧م اًمٗم٘مٞمف، اًمِم٤مومٕمل، ُمٗمت

وشمًٕملم وُم٤مئتلم، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم أديٌن٤ًم ُمنتٙمٚماًم، ظمنػم زُم٤مٟمنف ووم٘مٞمنف أصنح٤مسمف، صنح٥م أسمن٤م إؾمنح٤مق اعمنروزي 

وشمٗم٘مف قمٚمٞمف، وأظم  قمٜمف وم٘مٝم٤مء ٟمٞم٤ًمسمقر، يم٤من ذم وىمتف ي٘م٤مل ًمف: اإلُم٤مم، وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمنف، قمنديؿ اًمٜمٔمنػم ذم 

 .ٛمف ودي٤مٟمتف، شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم وصمالصمامئ٦م قمٚم

، (21-13/22(، ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننٌالء )239-1/238يٜمٔمننر: هتنن ي٥م إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت )

( وُم٤م سمٕمده٤م، ـمٌ٘من٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ٓسمنـ 4/393، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )(2/435وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

 (.182-1/181ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )

حممممممممم ٔ  ال بممممممممم   

املمممممممممممممممممممممممممم  ُٔ يف 

التصمممممممممممممممممما   ُ 

 كاُ وطمقّا.
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أٟمنقاع إُمنقال  [مجٞمنع]رف ذم نأٟمَّف صحٞمح، ويٛمٚمنؽ اًمتّمن :احَللِيِريُ وطمٙمك 

 .ذم اًمقيمٞمؾ [اخلالف] يمٚمٝم٤م، وؾمٜم يمر ]ه ا[

 :الثالثة

ٚمعَؿ اعمٌٞمع، ويتًٚمَّؿ اًمنثٛمـ وينرد] سم٤مًمٕمٞمن٥م[ ًَ ، إذا أذن ًمٕمٌده ذم اًمتج٤مرة ومٚمف أن ُي

إذن ذم ىمْمن٤مي٤مه، وهن ه إؿمنٞم٤مء ًمٞمًن٧م  /: ٕن اإلذن ذم اًمِمننلءٝمدةوخي٤مصٛمف ذم اًمٕم

 .ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

 ذم ث: ]آظمتالف [. (3)

 إذا أذن ًمٚمٕمٌد ذم اًمتج٤مرة ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٝمؾ يّمح شمٍمومف؟ (4)

 ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من:

 أطمدحم٤م:يّمح ًمٕمٛمقم إذٟمف.

واًمث٤مين: ٓ يّمح: ٕنَّ اإلـمالق جمٝمقل، ومٚمؿ يّمح، يم٤مًمقيم٤مًم٦م: ومٞمٙمقن طمٙمؿ اإلذن ًمٚمٕمٌند ذم 

 ٞمؾ ويم٤مًم٦م ُمٓمٚم٘م٦م.اًمتٍمف ُمٓمٚم٘م٤ًم طمٙمؿ اًمقيم

وم٢من مل ينٜمص قمنغم رء شمّمننرف سمحًن٥م اعمّمنٚمح٦م ذم (: »...3/57وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 ش.يمؾ إٟمقاع وإزُمٜم٦م واًمٌٚمدان

ويتْمح ُمـ ذًمؽ سم٠منَّ اًمراضمح ذم اعمًن٠مًم٦م هنق صنح٦م شمٍمنف اًمٕمٌند اعمن٠مذون ًمنف ذم اًمتّمننرف 

 ُمٓمٚم٘م٤ًم.

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (3/574، اًمروونن٦م )(9/142، ومننتح اًمٕمزيننز )(7/242يٜمٔمننر: اًمٌٞمنن٤من )

، هن٤مينن٦م (4/487، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج )(3/57، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(3/41، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م )(2/112)

 (.3/221، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(4/175اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

قُمْٝمَدشُمُف قمغم ومالن: أي: ُم٤م أُ ْْدِرَك ومٞمنف ُمنـ درك اًمُٕمْٝمَدة: يمت٤مب اعمخ٤مًمٗم٦م، واعم٤ٌميٕم٦م، وي٘م٤مل:  (7)

ف  درك وم٢مصالطمف قمٚمٞمف: ٕنَّ اعمِمؽمي يرضمع قمغم اًم٤ٌمئع سمام يدريمف، وشمًٛمك وصمٞم٘م٦م اعمت٤ٌميٕملم قمٝمدة: ٕٟمَّ

يرضمع إًمٞمٝم٤م قمٜمد آًمت٤ٌمس، واؾمتٕمٝمد ُمـ ص٤مطمٌف، اؿمؽمط قمٚمٞمف، ويمت٥م قمٚمٞمف قمٝمدة، واًمُٕمْٝمَدة اًمَتٌَِٕم٦م 

 واًمٖمرم واعم١ماظم ة.

= 

ومممما ٖبمممما  لم بمممم    

امل  ُٔ يف التحا ٚ 

   مْ ٔوا ال ٖبا .

 /أ34
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: ٕٟمَّنف وند اًمتجن٤مرة، وًمٙمنـ يٛمٚمنؽ ُمنـ اًمتجن٤مرة، ويمن ًمؽ ٓ يٛمٚمنؽ اًمٌٞمنع سم٤معمح٤مسمن٤مة

 .سم٤مًمٜم٘مد واًمٜمًٞمئ٦م ٟم٘مدًا وٟمًٞمئ٦م: ٕنَّ اًمتج٤مر ضمرت قم٤مدهتؿ ]وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ[ ]اًمٌٞمع[

                                                          

=
 طم٤ًم: شمٕمٚمؼ اعمٌٞمع سمْمامن اًم٤ٌمئع ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ قمٞم٥م أو اؾمتح٘م٤مق.واصٓمال

، شمنن٤مج (2/515، اًمّمننح٤مح شمنن٤مج اًمٚمٖمنن٦م وصننح٤مح اًمٕمرسمٞمنن٦م )(2/435يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

اًمٗم٘مٝمنل  س، اًم٘من٤مُمق1/3239، اًم٘م٤مُمقس اعمحنٞمط )(2/634اًمقؾمٞمط ) ، اعمٕمجؿ(8/459اًمٕمروس )

 (.3/221، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(1/265)

ٌَْقشُمُف إذا أقمٓمٞمتنف، وينراد اًمٌٞمنع سم٤معمًن٤محم٦م، اًمٌٞمع سم٤معمح (1) ٤مسم٤مة: ُمـ طم٤مسم٤مه حم٤مسم٤مة ؾم٤محمف ُم٠مظمقذ ُمـ طَم

 أو اًمٌٞمع سمدون صمٛمـ اعمثؾ.

اًمٚمٖمنن٦م  ، اًمّمننح٤مح وشمنن٤مج(1/241اًمتٜمٌٞمننف ) ، حتريننر أًمٗمنن٤مظ(1/122يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.4/3264، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف )(37/397، شم٤مج اًمٕمروس )(6/2328)اًمٕمرسمٞم٦م وصح٤مح 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (4)

إذا أذن اًمًٞمد ًمٕمٌده ذم اًمتج٤مرة، اؾمنتٗم٤مد سمن٤مإلذن ُمن٤م هنق ُمنـ ًمقازُمٝمن٤م، يم٤مًمٜمِمننر واًمٓمنل ًمٚمثٞمن٤مب، 

ٕم٤مُمٚمنن٦م، ٓ خم٤مصننٛم٦م ومحنؾ اعمتنن٤مع إمم احلنن٤مٟمقت، واًمنرد سم٤مًمٕمٞمنن٥م، واعمخ٤مصننٛم٦م ذم اًمٕمٝمنندة اًمٜمن٤مرء قمننـ اعم

اًمٖم٤مص٥م واًم٤ًمرق وٟمحقحم٤م، وًمنف اًمنمناء ٟمًنٞمئ٦م، وٓ  نقز ًمنف اًمٌٞمنع ٟمًنٞمئ٦م، وٓ سمٖمنٌـ وٓ دون صمٛمنـ 

 اعمثؾ، وًمٞمس ًمف أن يٜمٙمح ٟمٗمًف، وٓ أن يتّمدق هب٦ٌم أو همػمه٤م ُم٤م مل ئمـ رو٤م اًمًٞمد.

ن٤م ذاةه وٓ يٌٞمع ٟمًٞمئ٦م وٓ همٌـ : أي: سمدون  صمٛمـ اعمثؾ.(:»2/111ىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) ..أُمَّ

نف  نقز ًمنف أن يٌٞمنع سمن٤مًمٕمرض  سم٤مًمٜمًٞمئ٦م: ومج٤مئز سح سمف اعمتقزم وهمنػمه، وي١مظمن  ُمنـ يمنالم اجلرضمن٤مين: أٟمَّ

 ش.يمٕم٤مُمؾ اًم٘مراض...

، اًمٖمنرر اًمٌٝمٞمن٦م (111-2/112، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(7/241، اًمٌٞم٤من )(2/235يٜمٔمر: اعمٝم ب )

، حتٗمن٦م (176-4/175عمحتن٤مج )، هن٤مي٦م ا(3/57، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/218، ومتح اًمقه٤مب )(3/42)

 (.4/488، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )(3221، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(4/487اعمحت٤مج )
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 :الرابعة

ة، ومل يٕمٓمف رأس ُم٤مل: ومٚمف أن يِمنؽمي ذم اًم ُمن٦م ويٌٞمنع، وإذا ًمق أذن ًمف ذم اًمتج٤مر

ننن٤م إذا ايمتًننن٥م ُمننن٤مًٓ  طمّمنننؾ ذم ينننده ]رسمنننح[ سم٤مطمتِمننن٤مش ]يتخننن ه رأس ُمننن٤مل، وم٠مُمَّ

ومٞمننف  [أم ٓ]٦م، ومٝمننؾ ًمننف أن  ٕمٚمننف رأس ُمنن٤مل، يتّمنننرف ومٞمننف، ٜمٕمأو سمّمنن [أواصننٓمٞم٤مد

 :وجهان

ف أٟمَّنف ٓ سمند ذم اًمتجن٤مرة ُمنـ : ًمف ذًمؽ: ٕٟمَّف عم٤م أذن ًمف ذم اًمتج٤مرة ُمنع قمٚمٛمنأحدمها

  إمم شمٚمؽ اجلٝم٦م، يمام ]أٟمف[ [آيم٤ًمب]ذم سف  [إذٟم٤مً ]ذًمؽ  [يم٤من]رأس ُم٤مل، 

 يم٤ًمسمف إمم اعمٝمر واًمٜمَّٗم٘م٦م.أإذا أذن ًمف ذم اًمٜمٙم٤مح، ضم٤مز ًمف أن يٍمف   ]أٟمف[

ف، ومنام نيمتًن٤مب سمٓمرينؼ اًمتنا: ٓ  قز: ٕٟمف أذن ًمف ذم اًمتجن٤مرة وهنل والثاين ٍمُّ

نف يتْمنٛمـ إصمٌن٤مت طمنؼ يّمؾ سمٓمر ٚمٖمنػم، ًميؼ )ظمر، مل يندظمؾ ومٞمنف، وخين٤مًمػ اًمٜمٙمن٤مح: ٕٟمَّ

وهل اعمرأة ومل يٛمٙمـ شم٠مظمػم ]طم٘مٝم٤م[
(9)

نف  : ٕهن٤م ُم٤م روٞم٧م، وٓ يٛمٙمـ إًمنزام اًمًنٞمد: ٕٟمَّ

رومٜم٤م يمًننٌف ذم طم٘مقىمٝمنن٤م، وه٤مهٜمنن٤م ننننرف إًمٞمٝمنن٤م، ومّمنيّمنن وًمننٞمس ًمننف ]ُمنن٤مل[ ،ُمنن٤م اًمتننزم

سمتحّمنٞمؾ اعمن٤مل سمٓمرينؼ اًمتّمننرف ومٞمنف، ومنام صم٧ٌم ًمٚمٖمػم قمٚمٞمنف طمنؼ: وًمٙمنـ أُمنره  ]ُم٤م[

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ذم ث: ]اًمرسمح[. (2)

 ذم ث: ]سم٤مطمتٓم٤مب واطمتِم٤مش[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

 ذم ث: ]ٕن[. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (6)

 ذم ث: ]آيمت٤ًمب[. (7)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (8)

 ذم ث: ]طم٘م٤م[ . (9)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (12)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .  (11)

حكي شااٞ ال بم   

يف ال وممممممممٛ ٔومممممممما 

ٖتخمم ٓ  أل ومماه  

لمتحممممممممما ٚ ومممممممممَ  

 كسبْ.
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يّمؾ سمٖمػم ذًمؽ اًمٓمريؼ، مل يٙمـ داظماًل ذم اإلذن، وقمغم ه ا ًمق أقمٓم٤مه رأس ُم٤مل ًمٞمتجر 

ومٞمف: إٓ أٟمف طمّمؾ ُم٤مٓ )ظمر سم٤مطمتٓم٤مب أو اطمتِم٤مش، ومٝمنؾ ًمنف أن يْمنٞمٗمف إمم ]ُمن٤م ذم ينده 

 .اًمقضمٝملم ه يـ[]رأس اعم٤مل أو ٓ، ومٕمغم  ُمـ[

 :اخلاوصة

اضمر ٟمٗمًنف أم ٓ؟ اعمن ه٥م اعمِمنٝمقر ]أٟمنف ٓ يٛمٚمنؽ ذًمنؽ، ١معم٠مذون: هؾ ًمف أن ينا

، ووضمنف ، وهنق ُمن ه٥م أ  طمٜمٞمٗمن٦موومٞمف وضمف )ظمر، طمٙم٤مه احلٚمٞمٛمل أٟمَّف يٛمٚمنؽ ذًمنؽ

فأٟمف ٓ [فم٤مهر اعم ه٥م  .يتّمنرف ذم رىمٌتف، ُمع يمقن اًمرىم٦ٌم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمنرُّ

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م .  (2)

حٝمام ذم اًمتٝمنن ي٥م: ٟمٕمننؿ: ٕهننن٤م ُمننـ ومٞمننف وضمٝمنن٤من: أصنن(: »...3/572ىمنن٤مل ذم اًمروونن٦م ) (3)

 ش.إيم٤ًمب. واًمث٤مين: ٓ، وسمف ىمٓمع اًمٗمقراين واإلُم٤مم واًمٖمزازم

-5/469، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/236، اعمٝمننن ب )(371-5/372يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

-3/569، اًمروون٦م )(9/124ومتح اًمٕمزيز )، (3/196، اًمقؾمٞمط )(245-7/244، اًمٌٞم٤من )(472

، هن٤مينن٦م (3/62، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(3/41، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م )(111-2/112، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(572

 (.181-4/182اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (4)

 ًمٚمتجن٤مرة، اؿمؽماه ُم٤م ي١ماضمر أن يٛمٚمؽ مل.. اًمتج٤مرة ذم ًمف أذن وإن(: »7/241ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من )  (5)

...ًمٚمتجن٤مرة اؿمنؽماه٤م اًمتنل إقمٞمن٤من ين١ماضمر أن ًمف: ىم٤مل ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ ٟمٗمًف، ي١ماضمر أن وٓ ًمٚمتج٤مرة،

 ...ش.اًمتج٤مرة ُمـ ًمٞم٧ًم واإلضم٤مرة اًمتج٤مرة، هق ومٞمف اعم٠مذون ٕنَّ  أصح: وإول

، (7/241، اًمٌٞمن٤من )(3/196، اًمقؾمنٞمط )(5/477، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(2/235يٜمٔمر: اعمٝم ب )

، (3/57، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/113، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/569، اًمروون٦م )(9/121ومتح اًمٕمزيز )

، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (4/488، حتٗمنن٦ماعمحت٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنننرواين واًمٕمٌنن٤مدي )(4/175هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )

 (.1/224، اًمناج اًمقه٤مج )(3/221-222)

، اًمٌٜم٤مينن٦م (2/121، آظمتٞمنن٤مر )(12/145، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(25/6يٜمٔمننر: اعمًٌننقط ) (6)

 (.6/161، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(11/137)

  اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .ُم٤م سملم (7)

حكمممممممي ومممممممؤاجاٚ  

ال بمممممممم  املمممممممم  ُٔ  

 ٌفسْ.
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ًم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٜمٌٜمل قمنغم أن ُمن٤م ومٙم ا وضم٥م أن ٓ يتٍمف ذم ُمٜم٤مومع ٟمٗمًف، واعم٠ًم 

 ، هؾ يْمٞمٗمف إمم رأس ُم٤مًمف أم ٓ؟ف سمٕمٛمٚمف[ّمٚم]ي

ًمٜمن٤م إضمنرة  /وم٢من: ىمٚمٜم٤م: ٓ يْمٞمػ إًمٞمف ومال يٛمٚمٙمف، وإن ىمٚمٜم٤م: يْمٞمػ إًمٞمف، وم٘مد ٟمزَّ

 .ُمٜمزًم٦م اإلرسم٤مح، ومٞمٛمٚمؽ اإلضم٤مرة يمام يٛمٚمؽ اًمتٍمف

فرع

أم ٓ؟ ومٞمنف  [قمٌٞمنده]اضمر ١ميناضمر ٟمٗمًف، ومٝمنؾ ١مإذا ىمٚمٜم٤م سمٔم٤مهر اعم ه٥م، أٟمف ٓ ي 

وضمٝم٤من، سمٜم٤مء قمغم أصنؾ، وهنق أن اًمتن٤مضمر إذا سف أُمنقال اًمتجن٤مرة إمم ُمٜمن٤مومع يٛمٚمٙمٝمن٤م 

 .سم٤مإلضم٤مرة، ًمػمسمح قمٚمٞمٝم٤م، هؾ يٜم٘مٓمع احلقل أم ٓ؟ وىمد ُمرت اعم٠ًمًم٦م

 ذم ث: ]يٓمف سمٕمٚمٛمف[.  (1)

 ضمرة اًمٕمٌد اعم٠مذون ٟمٗمًف وذًمؽ قمغم ىمقًملم:ااظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ ُم١م (2)

اًم٘مقل إول: ٓ  قز ًمٚمٕمٌد اعم٠مذون أْن ي١ماضمر ٟمٗمًنف سمٖمنػم إذن ؾمنٞمده، وإمم هن ا ذهن٥م اعم٤مًمٙمٞمن٦م، 

 ًمتٍمف.واعمِمٝمقر قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وم٢من أذن ًمف، ضم٤مز ا

واؾمتدًمقا: سم٠منَّ اًمٕمٌد ٓ يٛمٚمؽ اًمٕم٘مد قمغم ٟمٗمًف: ًمٙمقٟمف ٟم٤مئ٤ًٌم قمـ ؾمٞمده، ومال يٛمٚمنؽ سمٞمنع ٟمٗمًنف وٓ 

 رهٜمٝم٤م سمديـ قمٚمٞمف، ومٙم ًمؽ ٓ يٛمٚمؽ اًمٕم٘مد قمغم ُمٜم٤مومع ٟمٗمًف سم٤مإلضم٤مرة ٕنَّ اعمٜمٗمٕم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٗمس.

٥م أسمق طمٜمٞمٗمن٦م، وسمٕمنض اًم٘مقل اًمث٤مين:  قز ًمٚمٕمٌد اعم٠مذون ذم اًمتج٤مرة أْن ي١ماضمر ٟمٗمًف، وإمم ه ا ذه

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

 واؾمتدًمقا سم٠من اإلضم٤مرة ُمـ اًمتج٤مرة طمتك يم٤من اإلذن سم٤مإلضم٤مرة إذٟم٤ًم سم٤مًمتج٤مرة.

، اًمٌٜم٤مينننن٦م (2/121، آظمتٞمنننن٤مر )(12/145، سمنننندائع اًمّمننننٜم٤مئع )(25/6يٜمٔمننننر: اعمًٌننننقط )

، طم٤مؿمننٞم٦م (6/661، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(6/161، اًمنندر اعمختنن٤مر وطم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤مسمننديـ )(11/137)

، (3/196)، اًمقؾمننٞمط (477، 5/471، هن٤مينن٦ماعمٓمٚم٥م )(2/235، اعمٝمنن ب )(3/324ىمل )اًمدؾمننق

، ُمٖمٜمنل (2/113، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/569، اًمروون٦م )(9/121، ومتح اًمٕمزينز )(7/241اًمٌٞم٤من )

، 1949-7/193، اعمٖمٜمنل )(4/488اعمحتن٤مج ) ، حتٗمن٦م(4/175، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )3/759اعمحت٤مج )

 (.3/457، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(7/22اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع )

 ذم ث: ]قمٌده[. (3)

: وضمٝمنلم قمنغم ومٞمٝمن٤م؟ يتجنر اًمتنل إُمقال ي١ماضمر وهؾ(:»...5/471ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (4)

نن - أطمنندحم٤م  شمٕمنند اًمتننل سم٤مجلٝمنن٤مت ُمٜمٝمنن٤م اًمٗمقائنند وحتّمننٞمؾ اؾمننتٜمامئٝم٤م ذم ًمننف أذن اًمًننٞمد ومنن٢منَّ  ي١ماضمرهنن٤م: فأٟمَّ

 .اؾمتٜمامء
= 

حكمممممممي ومممممممؤاجاٚ  

 ُٔ ال بمممممممم  املمممممممم  

لػممم ٓ ومممَ  بٗممم   

 التحا ٚ .

 /ب34
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 :الصَّادشة

قمٌنده، يتّمننرف ومًنٙم٧م، ومل يزضمنره، ٓ يّمنػم ُم٠مذوٟمن٤ًم ذم  إذا رأى ]اًمًٞمد[ 

 .٤مرة قمٜمدٟم٤ماًمتج

 : يّمننػم ُم٠مذوٟمنن٤ًم ذم اًمتجنن٤مرة قمننغم اإلـمننالق، إٓ أن ]ذًمننؽ[أبددو ح يػددةوىمنن٤مل 

 .اًمتّمنرف ٓ يّمح قمغم اعمِمٝمقر ُمـ ُم هٌٝمؿ

                                                          

=
 سمٕمنض ذم طمجنر وومٞمٝم٤م اًمتج٤مرة، أٟمقاع ُمـ شمٕمد ٓ اإلضم٤مرة وم٢من ؽ:ذًم يٛمٚمؽ ٓ فأٟمَّ  :اًمث٤مين واًمقضمف

 ش.ىمقلٍ  ذم ي٤ٌمع ٓ اعمٙمَرى وم٢من احل٘مٞم٘مٞم٦م: اًمتج٤مرة ُمـ ُم٤مٟمع اعم اه٥م

 ومٞمنف واًمندواب يم٤مًمٕمٌٞمند اًمتجن٤مرة أُمنقال  ن٤مرإ ًمنف وهؾ(: »122-9/121وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز )

 ُمنـ اعمٜمٗمٕم٦م نوٕ ذًمؽ يٕمت٤مدون ىمد ًمتج٤مرا نٕ ٟمٕمؿ :وأصحٝمام ،ٟمٗمًف ي١ماضمر ٓ يمام ٓ :أطمدحم٤م :وضمٝم٤من

 ش.واًمٚمٌـ يم٤مًمّمقف قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مد ومٞمٛمٚمؽ اعم٤مل ومقائد

ر ُم٤مل اًمتج٤مرة يمٕمٌٞمده٤م قمغم إصح.  وذيمر اًمٜمقوي سم٠منَّ ًمف أن ي١مضمع

، ومنتح اًمٕمزينز (7/241، اًمٌٞمن٤من )(3/196، اًمقؾمنٞمط )(472-5/471يٜمٔمر: هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )

، هن٤مين٦م (3/57، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/112ٓم٤مًمن٥م )، أؾمٜمك اعم(3/569، اًمروو٦م )(9/121-122)

اًمننننناج اًمقهنننن٤مج ، (3/222(، طم٤مؿمننننٞم٦م اجلٛمننننؾ )4/488، حتٗمنننن٦ماعمحت٤مج )(4/175اعمحتنننن٤مج )

(1/224.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

، ومننتح (7/238، اًمٌٞمنن٤من )(478-5/477اعمٓمٚمنن٥م ) ، هن٤مينن٦م2/2359يٜمٔمننر: اعمٝمنن ب ) (3)

، هن٤مين٦م (3/58، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/112، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/572، اًمروو٦م )(9/125اًمٕمزيز )

 (.1/224، اًمناج اًمقه٤مج )(4/492اعمحت٤مج ) ، حتٗم٦م(4/177اعمحت٤مج )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

ًٓم٦م ومٜمحنق(: »12/138ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع )  (5) أن ينرى قمٌنده يٌٞمنع  وأُم٤م اإلذن سمٓمريؼ اًمدع

ويِمؽمي، ومنال يٜمٝمن٤مه، ويّمنػم ُم٠مذوٟمن٤ًم ذم اًمتجن٤مرة قمٜمندٟم٤م إٓ ذم اًمٌٞمنع اًمن ي صن٤مدومف اًمًنٙمقت، وأُمن٤م ذم 

 ش.اًمنماء ومٞمّمػم ُم٠مذوٟم٤ًم...
= 

سمممممممكٕ  السمممممممٗ   

 ممممممممممٜ  صممممممممما   

ال بمم  ِممن ٖ تممرب  

   ٌّا؟
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ن ف ًمنق رأى قمٌنده يتنزوج، ومًنٙم٧م، ٓ يّمنػم ُم٠مذوٟمن٤م ذم اًمٜمٙمن٤مح، ومٙمن ا ودًمٞمٚمٜم٤م أٟمَّ

 .ه٤مهٜم٤م

 : الصابعة

 .اإلذن ًمتج٤مرة، ]ٓ يّمح[اعم٠مذون إذا اؿمؽمى قمٌدًا، وأذن ًمف ذم ا

                                                          

=
، اًمٌٜم٤مين٦م (2/122، آظمتٞمن٤مر )(139-12/138(، سمندائع اًمّمنٜم٤مئع )25/11يٜمٔمر: اعمًٌقط )

 .(6/156)وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  ، اًمدر اعمخت٤مر(5/224(، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )11/133)

ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ؾمٙمقت اًمًٞمد قمغم شمٍمف اًمٕمٌد سم٤مًمٌٞمع واًمِمنراء، وهؾ يٕمتؼم ذًمؽ إذٟمن٤ًم   (1)

 أم ٓ؟ وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

 ،: أن ذًمؽ ٓ يٕمتؼم إذٟم٤ًم : ٕٟمَّف شمّمننرف يٗمت٘منر إمم اإلذن، ومٚمنؿ ي٘منؿ اًمًنٙمقت ُم٘م٤مُمنفالؼول األول

نف إذا رأى قمٌنده يمام ًمق شمٍمف أطمد اًمراهٜملم ذم اًمره ـ وأظمر ؾم٤ميم٧م، وسمام اؾمنتدل سمنف اعمّمنٜمػ ُمنـ أٟمَّ

 يتزوج ومًٙم٧م ٓ يٙمقن إذٟم٤ًم، وٕٟمَّف ٓ يٜم٥ًم ًم٤ًميم٧م ىمقل.

 وذه٥م إمم ذًمؽ: زومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م.

واًم٘مننقل اًمثنن٤مين: أٟمننف إذا رأى قمٌننده يتٍمننف ومًننٙم٧م ومل يٜمٝمنن٤مه يّمننػم ُم٠مذوٟمنن٤ًم ذم اًمتجنن٤مرة: ٕنَّ 

نف ًمنق مل يٙمنـ راونٞم٤ًم: ًمٜمٝمنك قمٌنده وأدسمنف قمنغم ذًمنؽ  اًمًٙمقت ذم ُمقونع احل٤مضمن٦م إمم اًمٌٞمن٤من سمٞمن٤من: وٕٟمَّ

 اًمتٍمف. وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م.

، اًمٌٜم٤مين٦م (2/122، آظمتٞمن٤مر )(139-12/138، سمندائع اًمّمنٜم٤مئع )(25/11يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، اعمٝمنن ب (6/156قم٤مسمننديـ ) ، اًمنندر اعمختنن٤مر وطم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ(5/224، شمٌٞمننلم احل٘منن٤مئؼ )(11/133)

، اًمروونن٦م (9/125، ومننتح اًمٕمزيننز )(7/238، اًمٌٞمنن٤من )(478-5/477، هن٤مينن٦ماعمٓمٚم٥م )(2/235)

، (4/177، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(3/58، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(2/112، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(3/572)

، اعمٖمٜمننننل (3/34طم٤مؿمننننٞم٦م اًمدؾمننننقىمل )، (1/224اًمننننناج اًمقهنننن٤مج ) ،(4/492حتٗمنننن٦ماعمحت٤مج )

 (.3/458، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(7/22، اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع )(6/351)

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (2)

 ذم ث: ]مل يّمح[. (3)

 دمن٤مرة ذم ًمٚمتجن٤مرة اؿمنؽماه اًمن ي :أي :ًمٕمٌنده ي٠مذن وٓ(: »...3/57ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (4)

 ...ضم٤مز ومٞمف ًمف أذن وم٢منْ  ذًمؽ ذم ًمف اإلذن ًمٕمدم: ؾمٞمده إذن سمٖمػم
= 

حكممممي   ُ ال بمممم   

امل  ُٔ ملَ اشم آ  

 يف التحا ٚ.
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 .[: يّمحأبو ح يػةوىم٤مل ]

ودًمٞمٚمٜم٤م أٟمَّف يتٍمف ذم طمؼ اًمٖمػم سم٤مإلذن، ومال يٛمٚمؽ شمٗمقيض اًمتّمنرف إمم همػمه، 

 .يم٤مًمقيمٞمؾ

                                                          

=
 صنححف يمنام ضمن٤مز :صمنقب راءنيمِمن ظمن٤مص رفنشمّمن ذم ًمنف أذن ومن٢منْ  ،اًمٕمن٤مم اًمتٍمنف ذم اوه 

ن اعمٜمنع: اًمٌٖمنقي يمنالم ُم٘مت٣م يم٤من وإن اعم٘مري، واسمـ ،اًمٖمزازم سمف وضمزم اإلُم٤مم  رأينف: قمنـ يّمندر فٕٟمَّ

 ش.قمٚمٞمف شمْمٞمٞمؼ ُمٜمف ُمٜمٕمف وذم ذًمؽ، قمـ ًمف همٜمك ٓ فوٕٟمَّ 

، (123-9/122ومننتح اًمٕمزيننز )، (3/196، اًمقؾمننٞمط )(5/478يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج (3/57، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(2/112، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(3/569اًمرووننن٦م )

، اًمًننننراج اًمقهننن٤مج (3/222، طم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ )(4/488، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج )(4/175-176)

(1/324.) 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .  (1)

 (.2/122، آظمتٞم٤مر )(12/148، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(25/18يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (2)

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ إذن اًمٕمٌد اعم٠مذون ًمٕمٌده اًم ي اؿمنؽماه ذم اًمتجن٤مرة، وذًمنؽ قمنغم   (3)

 ىمقًملم:

إول: أن اًمٕمٌد اعم٠مذون إذا اؿمنؽمى قمٌندًا وأذن ًمنف ذم اًمتجن٤مرة، ٓ يّمنح ذًمنؽ: ٕن اًمًنٞمد مل 

ض اًمتّمننرف إمم اًمٖمنػم إٓ سمن٢مذن يرومع احلجنر إٓ قمنـ اًمٕمٌند اعمن٠مذون وم٘منط، ومنال يٛمٚمنؽ اًمٕمٌند شمٗمنقي

 اًمًٞمد.

 وذه٥م إمم ذًمؽ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م.

اًم٘مقل اًمث٤مين: أن اًمٕمٌد اعمن٠مذون إذا اؿمنؽمى قمٌندًا وأذن ًمنف ذم اًمتجن٤مرة، َصنحَّ ذًمنؽ اإلذن: ٕن 

 اإلذن سم٤مًمتج٤مرة ُمـ قم٤مدات اًمتج٤مر.

 وذه٥م إمم ذًمؽ احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م.

، ذح (2/122، آظمتٞمننن٤مر )(٤12/148مئع )، سمننندائع اًمّمنننٜم(25/18يٜمٔمنننر: اعمًٌنننقط )

، اًمقؾمننٞمط (5/478، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(3/324، طم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )(5/321خمتٍمنن ظمٚمٞمننؾ )

، (2/112، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/569، اًمروونن٦م )(123-9/122اًمٕمزيننز ) ، ومننتح(3/196)

، طم٤مؿمننٞم٦م (4/488، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج )(176-4/175، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(3/57ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )

 (.3/457، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(1/324، اًمناج اًمقه٤مج )(3/222جلٛمؾ )ا
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 :الثاونة

إذا اؿمؽمى اعم٠مذون قمٌدًا، وم٠مذن ًمف اًمًٞمد ذم أن ي٠مذن ًمٕمٌنده ذم اًمتجن٤مرة، ومن٠مذن ًمنف  

ًمنف اًمًنٞمد، اٟمٕمنزل ذم احلن٤مل، ؾمنقاء اٟمتزقمنف ُمنـ يند اعمن٠مذون ]أو مل ص٤مر ُم٠مذوٟمن٤ًم، ومٚمنق قمز

 .يٜمتزقمف

 .[: ٓ يٜمٕمزل إٓ أن يٜمتزقمف ُمـ يد اعم٠مذونأبو ح يػةوىم٤مل 

 .ودًمٞمٚمٜم٤م أٟمَّف ممٚمقك ًمف، ومٞمٜمٕمزل قمـ اًمتج٤مرة سمٕمزًمف، يم٤معم٠مذون إول

 اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. أي: اعم٠ًمًم٦م (1)

 اًمن ي ًمٚمٕمٌندِ  ين٠مذن أن اعمن٠مذون ًمٚمٕمٌد أذن ًمق اًمًٞمد أن(: »...5/482ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )  (2)

 وًمنق. ُم٠مذوٟمن٤مً  اًمثن٤مين واؾمنتٛمر صنح، إول، اعم٠مذون قمغم اًمًٞمد طمجر ًمق صمؿ :ذًمؽ صّح  ًمٚمتج٤مرة، يده ذم

 ش.صح اًمث٤مين، اًمٕمٌد قمغم يجر أن أراد

وإونن٤موم٦م قمٌنند اًمتجنن٤مرة إمم اعمنن٠مذون ًمتٍمننومف ومٞمننف ٓ ذم (: »...2/112وىمنن٤مل ذم أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )

 ش.اًمتج٤مرة: ومال  قز إٓ سم٢مذن اًمًٞمد ويٜمٕمزل اًمث٤مين سمٕمزل اًمًٞمد ًمف وإن مل يٜمتزقمف ُمـ يد إول...

، اًمرووننن٦م (9/123، ومنننتح اًمٕمزينننز )(3/197، اًمقؾمننٞمط )(5/482يٜمٔمننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )

، طم٤مؿمنٞم٦م (4/176، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )(3/57، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(2/112، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/569)

 .(3/222اجلٛمؾ )

 (168-12/167، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(39-25/36يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

عمن٠مذون أن ين٠مذن ًمٚمٕمٌند اًمن ي ذم ينده ًمٚمتجن٤مرة، صمنؿ طمجنر اًمًنٞمد قمنغم ًمق أذن اًمًٞمد ًمٚمٕمٌند ا (5)

 اعم٠مذون إول وقمزًمف، ومٛمتك يٜمٕمزل اعم٠مذون اًمث٤مين؟

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم: 

: إذا قمزل اًمًنٞمد اعمن٠مذون إول وطمجنر قمٚمٞمنف، اٟمٕمنزل اعمن٠مذون اًمثن٤مين سمٕمنزل اًمًنٞمد، الؼول األول

 أم ٓ. ؾمقاء اٟمتزقمف ُمـ يد اعم٠مذون إول

 وذه٥م إمم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م.

:  إذ قمنزل اًمًنٞمد قمٌنده اعمن٠مذون ٓ يٜمٕمنزل اًمثن٤مين: إٓ إذا اٟمتنزع اًمًنٞمد اًمٕمٌند ُمنـ يند الؼول الثاين

 اعم٠مذون إول. وذه٥م إمم ذًمؽ احلٜمٗمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م.

، اًمِمننرح اًمٙمٌنػم وطم٤مؿمنٞم٦م (168-12/167، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(39-25/36يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، (9/123، ومننتح اًمٕمزيننز )(3/197، اًمقؾمننٞمط )5/4829، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(3/388ًمدؾمننقىمل )ا

، (4/176، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )(3/57، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/112، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/569اًمروو٦م )

 (.3/458، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(3/222طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )

ٔقممممممممممت اٌ ممممممممممراه 

 امل  ُٔ الثاٌ٘.
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 :التاشعة

 .مل يٜمٕم٘مد ]اًمٌٞمع[اعم٠مذون ًمٞمس ًمف أْن يٕم٤مُمؾ ُمقٓه، وًمق سم٤مقمف  

 .[ؾمٞمده:  قز ًمف أن يٕم٤مُمؾ ]أبو ح يػةوىم٤مل 

يمًن٤مب، ويمنؾ ُمٚمنؽ ضمن٤مز ًمنف يٌٞمنع ُمن٤م ذم ينده ُمنـ إ [ًمٚمًٞمد أن]ودًمٞمٚمٜم٤م: أن 

 ه، يم٤معمرهقن وإُم٦م اعمزوضم٦م.ةٌٞمٕمف سمٜمٗمًف، مل يّمح ُمٜمف ذاي ]أن[

 أي: اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 .ذم ث: ]اًمٕم٘مد[ (2)

ذيمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠منَّ اًمٕمٌد اعم٠مذون ٓ يٕم٤مُمؾ ؾمنٞمده وٓ رىمٞم٘منف اعمن٠مذون ًمنف ذم اًمتجن٤مرة سمٌٞمنع  (3)

 وذاء، وهمػمحم٤م ُمـ اًمٕم٘مقد، ٕنَّ شمٍمومف ًمٚمًٞمد ويد رىمٞمؼ اًمًٞمد يمٞمد اًمًٞمد.

 يِمنؽمي أن ًمٚمًنٞمد  نقز وهنؾ» ...إٓ أن ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من ذيمر شمٗمّمٞماًل ًمٚمٛم٠ًمًم٦م سمام ٟمّمنف: 

 ٕنَّ  ُمٜمف: يِمؽمي أنْ  ًمٚمًٞمد  ز مل.. . ديـ ًمف اعم٠مذون قمغم يٙمـ مل وم٢من :ومٞمف يٜمٔمر ؟ًمف اعم٠مذون قمٌده ُمـ

 :طم٤مُمد أسمق اًمِمٞم  طمٙم٤محم٤م وضمٝم٤من، ومٗمٞمف.. ُمٕم٤مُمٚم٦م ديـ قمٚمٞمف يم٤من وإنْ : ُمٚمٙمف يده ذم ُم٤م

 هلنؿ، يم٤معمًنتحؼ ومّمن٤مر اًمٕمٌند، يند ذم سمنام شمٕمٚم٘من٧م ىمند اًمٖمرُمن٤مء طم٘مقق ٕن يّمح:: أطمدحم٤م

 .ُمٜمٝمؿ اؿمؽمى ًمق يمام ومّم٤مر

 ا.هن.شُمٚمٙمف قمـ خيرضمف ٓ سمف اًمٖمرُم٤مء طمؼ شمٕمٚمؼ ٕنَّ  يّمح: ٓ: واًمث٤مين

، ومننتح اًمٕمزيننز (7/227، اًمٌٞمنن٤من )(3/196، اًمقؾمننٞمط )(5/479يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، (3/57، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/112، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/569، اًمروونن٦م )(9/123-124)

، (4/489، حتٗم٦م اعمحتن٤مج )(4/177حت٤مج )، هن٤مي٦م اعم(2/324 ؿمج٤مع ) اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أ

 .(1/224، اًمناج اًمقه٤مج )(3/222طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )

، آظمتٞمن٤مر (9/321، اًمٕمٜم٤مين٦م )(4/292، اهلداين٦م )(12/144يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (4)

(2/124.) 

 [.م: ]اًمًٞمدذم  (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (7)

حكممممممممي و اومممممممممٛ 

ال بمممممممم  املمممممممم  ُٔ  

 لسٗ ٓ.
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ثٌن٧م ًمٚمًنٞمد ذم يٓ  نقز أن وأيْم٤ًم، وم٢منَّ اعمٕم٤مُمٚم٦م رسمام شمٙمقن سمٕمنقض ذم اًم ُمن٦م، و

ذُم٦م قمٌده، وٓ اًمٕمٌد ذم ذُم٦م ؾمنٞمده ُمن٤مل: وهلن ا ًمنق ضمٜمنك أطمندحم٤م قمنغم أظمنر، ٓ  ن٥م 

 .اإلرش

 :العاشرة

 ،/رفن، ٓ يٜمٕمزل قمٜمندٟم٤م، طمتنك إذا رضمنع إمم اًمٓم٤مقمن٦م، ًمنف أن يتّمناعم٠مذون إذا َأسَمَؼ  

 

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمٌد اعم٠مذون ًمًٞمده ذم اًمٌٞمع واًمِمنراء وهمػمحم٤م، وذًمؽ قمغم ىمقًملم:  (1)

: ٓ  ننقز ًمٚمٕمٌنند اعمنن٠مذون أْن يٕم٤مُمننؾ ؾمننٞمده ذم اًمٌٞمننع واًمِمنننراء وٓ همػمحمنن٤م ُمننـ الؼددول األول

ِمن٤مومٕمٞم٦م، اًمٕم٘مقد: وإْن ريمٌتف اًمديقن: ٕنَّ اًمٕمٌد وُم٤م سمٞمده ُمٚمؽ ًمًٞمده، وذه٥م إمم ذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًم

 واحلٜم٤مسمٚم٦م.

:  قز ًمٚمٕمٌد اعم٠مذون ُمٕم٤مُمٚم٦م ؾمٞمده، وذه٥م إمم ذًمنؽ احلٜمٗمٞمن٦م وأوردوا ذم اعمًن٠مًم٦م الؼول الثاين

 شمٗمّمٞماًل.

 ؟ُمقٓه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٌٞمعوهؾ يٛمٚمؽ اعم٠مذون أن (: »...12/144طمٞم٨م ذيمر ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع )

 قمٚمٞمنف يمن٤من وإن ،ُمٜمنف اإلٟمًن٤من لُمن٤م سمٞمنع ٓؾمنتح٤مًم٦م ،اعمقمم ُمـ اًمٌٞمع رييت ٓ ديـ قمٚمٞمف يٙمـ مل وم٢منْ 

 أصنالً  طمٜمٞمٗمن٦م أ  قمٜمند  نز مل :ىمٞمٛمتنف ُمنـ سم٠مىمنؾ سم٤مقمنف وإنْ  ،ضمن٤مز أيمثر أو ىمٞمٛمتف سمٛمثؾ سم٤مقمف وم٢من :ديـ

 سمٞمٕمن٤م يٙمنـ مل :ديـ قمٚمٞمف يٙمـ مل وم٢من :ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  اعمقمم سم٤مع ًمق ويم ًمؽ ،اعمح٤مسم٤مة سم٘مدر  قز ٓ :وقمٜمدحم٤م

 مل :ىمٞمٛمتنف ُمنـ سمن٠ميمثر سم٤مقمنف وإن، ضم٤مز ىمٞمٛمتف ُمـ سم٠مىمؾ أو فىمٞمٛمت سمٛمثؾ سم٤مقمف وم٢من، قمٚمٞمف يم٤من وإن ،ىمٚمٜم٤م عم٤م

 ش.اًمزي٤مدة وشمٌٓمؾ  قز :وقمٜمدحم٤م ،طمٜمٞمٗم٦م أ  قمٜمد  ز

، آظمتٞمنن٤مر (9/321، اًمٕمٜم٤مينن٦م )(4/292، اهلداينن٦م )(12/144يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

، اًمٌٞمن٤من (3/196، اًمقؾمٞمط )(5/479، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(3/387، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )(2/124)

، ُمٖمٜمل (2/112، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/569، اًمروو٦م )(124-9/123، ومتح اًمٕمزيز )(7/27)

، حتٗمن٦م (4/177، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )(2/324، اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أ  ؿمنج٤مع )(3/57اعمحت٤مج )

، (7/167، اعمٖمٜمل )1/2249راج اًمقه٤مج )ن، اًمً(3/222، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(4/489اعمحت٤مج )

 (.3/459اًم٘مٜم٤مع )، يمِم٤مف (349-5/348اإلٟمّم٤مف )

 اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (2)

، وىمٞمنؾ:  قمٛمنؾٍ  َأسَمَؼ: اًمٕمٌُد أسْم٘م٤ًم، وإسَم٤مىمن٤ًم، إذا هنرب ُمنـ ؾمنٞمده ُمنـ همنػم ظمنقف، وٓ يمندع  (3)

 إسْمٌؼ: هروب اًمٕمٌد ُمـ ؾمٞمده، واإلسم٤مق سم٤مًمٙمن اؾمؿ ُمٜمف، ومٝمق )سمؼ، واجلٛمع: ُأسم٤َّمق.

 ه٤مسمف ُمـ همػم ظمقف وٓ يمدع ذم اًمٕمٛمؾ: وإٓ ومٝمق ه٤مرب.وىمٞمؾ: ٓ ي٘م٤مل ًمٚمٕمٌد )سمؼ إٓ إذا يم٤من ذ

، اعمٕمجنؿ (9/265، هت ي٥م اًمٚمٖم٦م )(1/157اًمتٜمٌٞمف ) ، حترير أًمٗم٤مظ(1/2يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.2/282، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(2/368، )(1/3اًمقؾمٞمط )

حكممي   مما  ال بمم   

 امل  ُٔ.

 /أ35
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 .سمحٙمؿ إذٟمف إول 

 ٤مد إمم اًمٓم٤مقم٦م ومال سمد ُمـ إذن ضمديد.: يٜمٕمزل، وإذا قمأبو ح يػةوىم٤مل 

] ذم ُمٚمنؽ اعمنقمم، وُمن٤م يدصمنف اًمٕمٌند ممن٤م ٓ  ودًمٞمٚمٜم٤م أن اإلسم٤مق ٓ يقىمع ]ظمٚمناًل[

  ذم اعمٚمنننؽ، ٓ يقضمننن٥م اًمٕمنننزل، يمنننام ًمنننق ظمنننرج إمم ىمٓمنننع اًمٓمرينننؼ [يقىمنننع ظمٚمنننال

 .قمـ اإلؾمالم أو ارشمد

، ومنتح اًمٕمزينز (7/242، اًمٌٞمن٤من )(3/197، اًمقؾمنٞمط )(5/478يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (1)

، ومتح (3/42، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )(2/111، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )3/5729، اًمروو٦م )(9/124-125)

، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج (4/177، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(3/58، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(1/218اًمقهننن٤مب )

(4/489.) 

، آظمتٞم٤مر (4/291، اهلداي٦م )(12/169، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(11/23يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (2)

 (.6/167، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(5/211)، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (2/123)

 ذم ث: ]طم٤مُماًل[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (4)

ىمٓمع اًمٓمريؼ: اًم٘مٓمع ًمٖم٦م: اعمٜمع واخلقف، وُمٜمف: ىمٓمع اًمرضمنؾ اًمٓمرينؼ، إذا أظم٤مومنف ٕظمن   (5)

 أُمقال اًمٜم٤مس.

 (.2/746ؾمٞمط )، اعمٕمجؿ اًمق(22/24، شم٤مج اًمٕمروس )(2/528يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

قيم٦م ُمنع اًمٌٕمند قمنـ  وذقم٤ًم: هق اًمؼموز ٕظم  ُم٤مل أو ًم٘متؾ أو إرقم٤مب ُمٙم٤مسمرة اقمتامدًا قمغم اًمِمَّ

 اًمٖمقث. وؾمٛمل ىم٤مـمع اًمٓمريؼ سم ًمؽ: ُٓمتٜم٤مع اًمٜم٤َّمس ُمـ ؾمٚمقك اًمٓمريؼ ظمقوم٤ًم ُمٜمف.

، يمٗم٤مين٦م (1/162، ُمٜمٝم٩م اًمٓمنالب )(8/3، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(5/561يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 (.1/488إظمٞم٤مر )

ارشمد: اًمردة ًمٖم٦م: اًمرضمقع قمـ اًمِمنلء إمم همػمه، وُمٜمف: اًمردة قمـ اإلؾمالم : أي: اًمرضمقع  (6)

 قمٜمف، وارشمد ومالن قمـ ديٜمف: إذا يمٗمر سمٕمد إؾمالُمف.

، ًمًننن٤من اًمٕمنننرب (1/312، حترينننر أًمٗمننن٤مظ اًمتٜمٌٞمنننف )(1/224يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )

 .(1/372، جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م )(3/1621)

الىمف اإلؾمالم سمٙمٗمر قمزُم٤ًم، أو ىمقًٓ، أو ومٕماًل اؾمتٝمزاءًا، أو قمٜمن٤مدًا أو وذقم٤ًم: ىمٓمع ُمـ يّمح ـم

، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (1/158اقمت٘م٤مدًا، وىمٞمؾ: اًمرضمقع قمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر. يٜمٔمر: ُمنٜمٝم٩م اًمٓمنالب )

 (.1/493، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )(7/413)

 ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اٟمٕمزال اعم٠مذون إذا أسمؼ ىمقٓن، حم٤م: (7)
= 
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، سمٜمن٤مء يرف ]وجفان[إذا ترصف يف حال غقهته وإ اقه, فػي صحة التص :فرع 

ٓ؟ ومٞمننف  وقمننغم أصننؾ، وهننق أن اعمنن٠مذون إذا اؿمننؽمى ًمٜمٗمًننف ؿمننٞمئ٤ًم، هننؾ يّمننح اًمِمنننراء أ

 :وجهان

راء ًمنف، ومنال يٛمٚمنؽ نووضمٝمف أٟمَّف ًمق أـمٚمؼ يّمح اًمِمن ،: يّمح وي٘مع ًمًٞمدهأحدمها

 سومف إمم همػمه سم٤مًمٜمٞم٦م.

نف ًمنٞمس ُمنـ أهنؾ اعمٚمنؽ، طمتنك يِمنؽمي ًمٜمن: ٓ يّمح اًمِموالثاين ٗمًنف ومل راء: ٕٟمَّ

ي٘مّمد اًمنماء ًمٚمًٞمد، ومال ي٘مع ًمف، ووضمف اًمِمٌف أٟمَّف عم٤م أسمؼ ومٙم٠مٟمف اؾمتٌدَّ سمام ذم يده، وىمّمند 

رومف وي٘منع نواًمّمنحٞمح أٟمَّنف يّمنح شمّمن ،اعمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمف ًمٜمٗمًف، ومٞمجٕمؾ دًٓم٦م احل٤مل يم٤مًم٘مّمند

 .ًمًٞمده

                                                          

=
اًمٕمٌنند اعمنن٠مذون إذا أسمننؼ، ٓ يٜمٕمننزل سم٤مإلسمنن٤مق، وٓ يٜم٘مٓمننع اإلذن، وًمننق قمنن٤مد  : أنَّ الؼددول األول

٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م.  يتّمنرف سم٤مإلذن إول: ٕنَّ اإلسم٤مق ُمٕمّمٞم٦م ٓ شمقضم٥م احلجر. وذه٥م إمم ذًمؽ اًمِمَّ

، ويٜم٘مٓمننع ق: أن اًمٕمٌنند اعمنن٠مذون إذا أسمننؼ، صنن٤مر حمجننقرًا قمٚمٞمننف، ويٜمٕمننزل سم٤مإلسمنن٤مالؼددول الثدداين

سمد ُمـ إذن ضمديد: ٕٟمَّف سم٤مإلسم٤مق شمٜم٘مٓمع ُمٜم٤مومع شمّمنرومف قمـ اًمًٞمد: وٕنَّ ذًمؽ يٜم٤مذم اإلذن،وًمق قم٤مد ٓ

 اإلذن: ٕن شمٍمف اعم٠مذون سمرو٤م اًمًٞمد. وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

، آظمتٞمنن٤مر (4/291، اهلداينن٦م )(12/169، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(11/23يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

، هن٤مينن٦م (6/167طم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤مسمننديـ )، اًمنندر اعمختنن٤مر و(5/211، شمٌٞمننلم احل٘منن٤مئؼ )(2/123)

، (125-9/124، ومننتح اًمٕمزيننز )(7/242، اًمٌٞمنن٤من )(3/197، اًمقؾمننٞمط )(5/478اعمٓمٚمنن٥م )

، ومنننتح اًمقهننن٤مب (3/42، اًمٖمنننرر اًمٌٝمٞمننن٦م )(2/111، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(3/572اًمرووننن٦م )

، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع (7/194، اعمٖمٜمل )(4/489، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(3/58، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/218)

(3/462.) 

 ذم ث: ]ذم اعم٠مذون[. (1)

سمؾ ًمف اًمتٍمف ذم اًمٌٚمد اًم ي ص٤مر  إًمٞمف، إٓ إذا ظمص (: »...3/572ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (2)

 ش.اًمًٞمد اإلذن هب ا اًمٌٚمد. ىمٚم٧م: وذم اًمتتٛم٦م وضمف وٕمٞمػ: أٟمَّف ٓ يّمح شمٍمومف ذم اًمٖمٞم٦ٌم

إًمٞمف قمنغم اًمّمنحٞمح: وًمف اًمتّمنرف ذم اًمٌٚمد اًم ي أسمؼ (: »...3/58وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤م ج )

 ش.إٓ إن ظمص اًمًٞمد اإلذن سمٌٚمده، وم٢من قم٤مد إمم اًمَٓم٤مقم٦م شمٍمف ضمزُم٤مً 

ٜمك ؾمنن، أ(3/572، اًمروونن٦م )(9/124، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/478يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج (4/177، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(3/58، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(2/111اعمٓم٤مًمننن٥م )

 (.3/221طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ) (.4/489)

حكممممممممي  صمممممممما   

ال بمممممممم  املمممممممم  ُٔ  

حمممممممممماه غٗبتممممممممممْ  

 ٔ  اقْ.
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 :احلادية عصرة

 .ٓ شمٜمٕمزل قمٜمدٟم٤م ًمق أذن جل٤مريتف ذم اًمتج٤مرة، صمؿ اؾمتقًمده٤م

 ٜمٕمزل.شم: أبو ح يػةوىم٤مل 

ذم اًمٌٞمع واًمنمناء، يّمنح، وإذا يمن٤من آؾمنتٞمالد ٓ  ودًمٞمٚمٜم٤م أٟمَّف ًمق أذن ٕم وًمده

 .يٜم٤مذم اسمتداء اإلذن ذم اًمتٍمف، وضم٥م أن ٓ يٜم٤مذم دواُمف

 اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

اؾمتقًمده٤م: آؾمتٞمالد ًمٖم٦م: ُمّمدر اؾمتقًمد اًمرضمؾ اعمرأة: إذ: أطمٌٚمٝم٤م ؾمنقاء أيم٤مٟمن٧م طمنرة  (2)

 أم أُم٦م.

وذم اإلصٓمالح: يٓمٚمؼ قمغم ـمٚم٥م اًمقًمد ُمـ إُم٦م، وسمف شمّمنػم اجل٤مرين٦م أم وًمند، وهنل: إُمن٦م 

 اًمتل وًمدت ُمـ ؾمٞمده٤م ذم ُمٚمٙمف.

، (2/1256اًمقؾمنٞمط ) ، اعمٕمجنؿ(9/329شم٤مج اًمٕمروس )، (2/671يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.1/172ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م )

إذا أذن اًمًٞمد ُٕمتف ذم اًمتج٤مرة صمؿ اؾمتقًمده٤م مل شمٜمٕمزل قمغم اًمّمنحٞمح ًمٌ٘م٤مئٝمن٤م قمنغم ُمٚمٙمنف  (3)

 واؾمتح٘م٤مىمف ُمٜم٤مومٕمٝم٤م.

، ُمٖمٜمننل (2/111، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/572، اًمروونن٦م )(9/125يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز )

 (.3/221، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(3/58اعمحت٤مج )

وإذا وًمدت اعم٠مذون هلن٤م ُمنـ ُمقٓهن٤م: ومن ًمؽ طمجنر ظمالومن٤ًم (: »4/291ىم٤مل ذم اهلداي٦م ) (4)

 ش.ًمزومر

، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (2/123، آظمتٞم٤مر )(4/291، اهلداي٦م )(12/168يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع )

 (.6/167، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(5/212)

 أم اًمقًمد: هل إُم٦م اًمتل وًمدت ُمـ ؾمٞمده٤م ذم ُمٚمٙمف. (5)

 (.8/428، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(1/583، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )(1/25يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل )

 إذا أذن اًمًٞمد ُٕمتف سم٤مًمتج٤مرة، صمؿ اؾمتقًمده٤م، ومٝمؾ شمٜمٕمزل أم شمٌ٘مك ُم٠مذوٟم٦م؟ (6)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم:

ٜمٕمزل سم٤مٓؾمتٞمالد، وشمٌ٘مك ُم٠مذوٟم٦م ًمٌ٘م٤مئٝم٤م قمغم ُمٚمؽ ؾمٞمده٤م واؾمنتح٘م٤مىمف اًم٘مقل إول: أهن٤م ٓ شم

 ُمٜم٤مومٕمٝم٤م. وذه٥م إمم ذًمؽ: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اعمِمٝمقر قمٜمدهؿ، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وزومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.
= 

اٌ مممممممممراه حكمممممممممي 

ازبا ٖمممممممممممممممممممممممممممممممٛ 

 االسممممتٗ     مممم  

اإل ُ هلممممممممممممممممممممممممممما 

  التحا ٚ.
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 :الثانية عصرة

رف ًمنٞمس سمحنؼ ًمنف، وإٟمَّنام هنق طمنؼ ناعم٠مذون إذا قمزل ٟمٗمًف ٓ يٜمٕمزل: ٕنَّ اًمتّمن 

ؾ ٌن، واًمٜمٗمع يّمؾ ًمف، ومنال ي٘مندر اًمٕمٌند قمنغم إسمٓم٤مًمنف، وخين٤مًمػ ُمن٤م ًمنق ىمًٞمد ]قمٚمٞمف[ًمٚم

ًمٕمٌده اًمٜمٙم٤مح يّمح ُمٜمف اًمٓمالق: ٕنَّ اًمٜمٗمع ذم اًمٜمٙم٤مح ًمٚمٕمٌد، ٓ ًمٚمًٞمعد، ويٗم٤مرق اًمقيمٞمؾ 

، وقمنغم اًمٕمٌند ـم٤مقمن٦م إذا قمزل ٟمٗمًف يٜمٕمزل: ٕٟمف ًمٞمس قمنغم اًمقيمٞمنؾ ـم٤مقمن٦م ]ًمٚمٛمقيمنؾ[

 .ؾمٞمده

 :الثالثة عصر

ًمق ظمرج اًمٕمٌند قمنـ ـم٤مقمن٦م ُمنقٓه: وأٟمٙمنر اًمنرق: مل يٜمٕمنزل قمٜمندٟم٤م، ويمن ًمؽ ًمنق  

 .همّمٌف هم٤مص٥م، وضمحد ُمٚمؽ اعم٤مًمؽ ٓ يٜمٕمزل

 .: يٜمٕمزل ذم اًمّمقرشملمأيب ح يػةوقمٜمد 

                                                          

=
ـ أم وًمنده قمن٤مدة ومٞمٛمٜمٕمٝمن٤م ُمنـ اخلنروج  اًم٘مقل اًمث٤مين: أهن٤م شمٜمٕمزل سم٤مٓؾمتٞمالد: ٕنَّ اًمًٞمد يّمع

 مم اظمتالـمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مس ومٙم٤من طمجرًا دًٓم٦م.واًمؼموز واًمتٍموم٤مت اًمتل شم١مدي إ

 وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

، شمٌٞمنلم احل٘منن٤مئؼ (2/123، آظمتٞمنن٤مر )(4/291، اهلداين٦م )(12/168يٜمٔمنر: سمندائع اًمّمننٜم٤مئع )

، اًمرووننن٦م (9/125، ومنننتح اًمٕمزينننز )(6/167، اًمننندر اعمختننن٤مر وطم٤مؿمنننٞم٦م اسمنننـ قم٤مسمنننديـ )(5/212)

، يمِمن٤مف (3/221، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمنؾ )(3/58ت٤مج )، ُمٖمٜمل اعمح(2/111، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/572)

 (.3/462اًم٘مٜم٤مع )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

 ذم ث: ]اعمقيمؾ[. (3)

، ُمٖمٜمننل (2/111، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/572، اًمروون٦م )(9/142يٜمٔمنر: ومنتح اًمٕمزينز )  (4)

 (.3/221) اجلٛمؾ ، طم٤مؿمٞم٦م(4/489، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(4/177، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(3/57اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (5)

 .(2/111، طم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )(4/489طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )، (7/242يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من ) (6)

(، اًمٌحنر اًمرائنؼ 9/297، اًمٕمٜم٤مين٦م )(11/154، اًمٌٜم٤مين٦م )(36-25/35يٜمٔمر: اعمًٌقط )  (7)

(8/111.) 

حكي  ره املم  ُٔ  

 ٌفسْ.

حكمممممممممي اٌ مممممممممراه 

املممم  ُٔ خبأجممممْ  

  َ طا ٛ وٕالٓ.
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، وهنق وم٤مئندة اإلذن، ومن٢مذا [اًمنديقن]وأصؾ اعم٠ًمًمتلم أنَّ قمٜمده اعم٠مذون ي٤ٌمع ذم 

 .طمٙمؿ اإلذن، وؾمٜم يمر ه ا إصؾ [يً٘مط]، وضمد ُم٤م يٛمٜمع اًمتّمنرف ذم اًمرىم٦ٌم

 .إصؾ

 :/الرابعة عصر

إذا سم٤مع اًمٕمٌد اعم٠مذون ذم اًمتج٤مرة، هؾ يٜمٕمزل أم ٓ؟ ومٞمف وضمٝم٤من يٌٜمٞم٤من قمغم أٟمَّف ًمنق 

 .؟أذن ًمٕمٌد اًمٖمػم ذم اًمتج٤مرة، هؾ يّمح شمٍمومف أم ٓ

 ، وم٢من ىمٚمٜم٤م: اسمتداء اإلذن ضم٤مئز، ٓ يٜمٕمزل. وىمد ذيمرٟم٤م وضمٝملم 

 ذم ث: ]اًمديـ[. (1)

 ذم ث: ]يٛمٜمع[. (2)

 (.382ؾمٞم يمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، ص ) (3)

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اٟمٕمزال اعم٠مذون قمٜمد ظمروضمف قمـ ـم٤مقم٦م ُمقٓه سم٢مٟمٙم٤مره اًمرق، أو  (4)

 أو إذا همّمٌف هم٤مص٥م، وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

ٌف أ وإٟمٙمن٤مره اًمنرق: ٕن ذًمنؽ ٓ يٛمٜمنع اسمتنداء اًم٘مقل إول: أنَّ اًمٕمٌد اعم٠مذون ٓ يٜمٕمزل سمٖمّمن

 اإلذن ًمف ذم اًمتج٤مرة، ومال يٛمٜمع آؾمتداُم٦م. وذه٥م إمم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م.

اًم٘مننقل اًمثنن٤مين: أنَّ اًمٕمٌنند اعمنن٠مذون يٜمٕمننزل، وٓ يٌ٘مننك ُم٠مذوٟمنن٤ًم قمٜمنند ظمروضمننف قمننـ ـم٤مقمنن٦م ُمننقٓه 

ه سمن٠مْن ضمحند اًمٖم٤مصن٥م وٓ وإٟمٙم٤مره اًمرق، ويم ًمؽ إذا همّمٌف هم٤مص٥م، ومل يٛمٙمنـ آٟمتنزاع ُمنـ يند

وٕٟمَّف إذا همّم٥م أو  ،وٓ يرى سمف سمٕمد  رده ،سمٞمٜم٦م: ٕنَّ اعمقمم إٟمام يرى سمتٍمومف ُم٤م دام حت٧م ـم٤مقمتف

 ظمرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م : ومال يًتٓمٞمع اًمًٞمد سمٞمٕمف ًمت٘مْمٞمف ديقٟمف ومٞمً٘مط اإلذن ويٜمٕمزل.

 وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

، اًمٌٞمنننن٤من (9/297اًمٕمٜم٤مينننن٦م ) ،(11/154، اًمٌٜم٤مينننن٦م )(36-25/35يٜمٔمننننر: اعمًٌننننقط )

 (.3/462، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(7/194، اعمٖمٜمل )(4/489، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )(7/242)

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (5)

ذيمر اعمّمٜمػ ه يـ اًمقضمٝملم ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمنؾ، وأطمندحم٤م: ٓ يّمنح،  (6)

ه اًم ي اؿمؽماه ذم اًمتج٤مرة وُمدى صح٦م شمٍمومف ُمـ واًمث٤مين: يّمح. وذًمؽ ذم طمٙمؿ إذن اعم٠مذون ًمٕمٌد

 (.369قمدُمف، ومػمضمع إًمٞمٝم٤م ص )

حكمممممممممي اٌ مممممممممراه 

 امل  ُٔ  البٗ .

 /ب35
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طمتنك ٓ يْمنٛمـ  [ذم آسمتنداء]، يٜمٕمزل: ٕٟم٤م إٟمام ُمٜمٕمٜمن٤م إن ىمٚمٜم٤م: ]ٓ  قز[و

شمٗمقي٧م طمؼ اعم٤مًمؽ ذم وىم٧م اًمٕمٌد، وم٢من أوىم٤مشمنف ُمًنتح٘م٦م ًمٚمًنٞمد، وهن ا اعمٕمٜمنك ي٘متْمننل 

 .ُمٜمع اًمدوام

 

 :اخلاوصة عصرة

 :وجهان، ومٞمف ؟إذا اقمت٘مف هؾ يٜمٕمزل أم ٓ 

اًمتقيمٞمنؾ سمٕمند اًمٕمتنؼ ضمن٤مئز، واعمن٠مذون قمٜمندٟم٤م  [اسمتنداء]: ٓيٜمٕمزل: ٕنَّ أحدمها

 سمٛمٜمزًم٦م اًمقيمٞمؾ.

يمًن٤مب، وىمند ُمنـ إ ك[نَ: يٜمٕمزل: ٕن ُم٘مت٣م ديقن اعم٠مذون أْن ]شُمْ٘مْموالثاين

 يمًن٤مسمف سمن٤مًمٕمتؼ، ومنال يٌ٘منك ًمنإلذن طمٙمنؿ، وهٙمن ا احلٙمنؿ ومنٞمام ًمنقأاٟم٘مٓمع طمؼ اعمقمم قمـ 

 ذم ث: ] قز[. (1)

 ذم ث: ]اسمتداء[. (2)

ًمق سم٤مع اًمًٞمد اًمٕمٌد اعم٠مذون: ص٤مر حمجقرًا: ٕن إذٟمف ًمف اؾمتخدام ٓ شمقيمٞمؾ، وىمند ظمنرج قمنـ  (3)

 ، واًمروو٦م وهمػمحم٤م.أهٚمٞمتف، وه ا هق اًمرأي اًمراضمح وإصح، يمام ذيمر ذًمؽ ذم ومتح اًمٕمزيز

وىمٞمؾ: ًمق سم٤مقمف ؾمٞمده: مل يّمٌح حمجقرًا قمٚمٞمف، وٓ يٜمٕمزل، إذا يم٤من اعمِمؽمي قم٤معم٤ًم سم٠مٟمَّف ُمن٠مذون ًمنف ذم 

 اًمتج٤مرة ور  سم ًمؽ.

وذم ُمٕمٜمك اًمٌٞمع يمؾ ُم٤م يزيؾ اعمٚمؽ يم٤مهل٦ٌم، واًمقىمنػ، واًمٕمتنؼ اًمن ي ؾمنٞم يمره اعمّمنٜمػ ذم اعمًن٠مًم٦م 

 ف طَمْجٌر.اًمت٤َّمًمٞم٦م، وذم يمت٤مسمتف وضمٝم٤من أصحٝمام سم٠مٟمَّ 

، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج (2/113، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/573، اًمروو٦م )(9/139يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز )

، طم٤مؿمننٞم٦م (4/492)وطم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنننرواين ، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (178-4/177، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(3/58)

 (.3/221اجلٛمؾ )

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (4)

 ذم ث: ]اٟمتٗم٤مء[. (5)

 ]شم٘متيض[.ذم ث:  (6)

حكمممممممممي اٌ مممممممممراه 

 .امل  ُٔ  ال تق
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 .أو رهٜمف، ٓ يٌٓمؾ اإلذن يم٤مشمٌف، وم٠مُم٤م إن دسمَّره 

 

 

 

 

***

اًمتَّْدسمػم ًمٖم٦م: اًمٜمٔمر ذم قمقاىم٥م إُمقر، ُم٠مظمقذ ُمـ اًمُدسُمر سمْمنؿ اًمٌن٤مء وإؾمنٙم٤مهن٤م، وهنق أظمنر  (1)

ُمـ يمؾ رء، وُمٜمف دسمََّر اًمرضمؾ قمٌده شمدسمػمًا إذا أقمت٘مف سمٕمد ُمقشمف، وهق أْن ي٘مقل ًمف: أٟمن٧م طمنر سمٕمند ُمنقن، 

 سمػمه إمم همػمه.وؾمٛمل شمدسمػمًا: ٕنَّ اعمقت دسمر احلٞم٤مة، وىمٞمؾ: ٕٟمَّف مل  ٕمؾ شمد

، حترينر أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف (3/123، هتن ي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت ) 1/1889يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمنػم )

 (.1/269، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(11/265اًمٕمروس ) ، شم٤مج(1/244)

 وذقم٤ًم: شمٕمٚمٞمؼ قمتؼ سم٤معمقت، وىمٞمؾ: شمٕمٚمٞمؼ قمتؼ سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٓ وصٞم٦م.

، يمٗم٤مينن٦م (8/396، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(1/344٘مرينن٥م )، ومننتح اًم(2/297يٜمٔمننر: ومننتح اًمقهنن٤مب )

 (.1/579إظمٞم٤مر )

، ُمٖمٜمننل (2/113، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/573، اًمروون٦م )(9/139يٜمٔمنر: ومنتح اًمٕمزينز )  (2)

، طم٤مؿمنٞم٦م (4/492)وطم٤مؿمنٞم٦م اًمِمننرواين ، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/177، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )(3/58اعمحت٤مج )

 (.3/221اجلٛمؾ )
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 الفصل الثالث: 
 يف حكي ديون املأذون:

 مسألة: عشزة[ حدىا]وفيه 

 إحداها:

اعم٠مذون إذا صمٌن٧م قمٚمٞمنف دينـ ُُمَٕم٤مُمٚمن٦م، إُمن٤م سمن٢مىمراره ىمٌنؾ اًمٕمنزل أو سم٤مًمٌٞمٜمن٦م، ومٕمٜمندٟم٤م 

، قمٜمنف]يم٤ًمب احل٤مصنٚم٦م ذم ينده، وٓ  ن٥م قمنغم اًمًنٞمد ىمْمن٤مةه٤م اًمديقن ُمـ إ ٘م٣مشمُ 

 .[ه٤مةؼ سم ُم٦م اعمقمم، ويٚمزُمف ىمْم٤متٕمٚمشم: ديقٟمف أمحدوىم٤مل 

ه ا طمنؼ ُمن٤مل ًمزُمنف سمٕم٘مند ُمٕم٤موون٦م قم٘منده٤م سم٢مذٟمنف، ومقضمن٥م أن  ودًمٞمٚمٜم٤م: ]أن[

 .ُمـ يمًٌف، يم٤مًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمٜمٙم٤مح ي٘م٣م

 ذم ث: ]أطمد قمنم[. (1)

 اًمتجن٤مرة، ُمن٤مل ُمنـ ينده ذم مم٤م شم١مدى اعم٠مذون، ُمٕم٤مُمالت ديقن: »(3/573وو٦م )ىم٤مل ذم اًمر (2)

 يم٤مٓطمتٓمنن٤مب اًمتجنن٤مرة سمٖمننػم أيمًنن٤مسمف ُمننـ شمنن١مدى وهننؾ. اعمنن٤مل ورأس سمتج٤مرشمننف احل٤مصننٚم٦م إرسمنن٤مح ؾمننقاء

 وُمن١من اعمٝمنر سمنف يتٕمٚمنؼ يمنام. ٟمٕمنؿ: وأصنحٝمام. اًمًنٞمد أُمنقال يم٤ًمئر ٓ،: أطمدحم٤م. وضمٝم٤من وآصٓمٞم٤مد؟

. وذيمنر إُمن٤مم شىمٓمٕمن٤مً  اًمًنٞمد سم ُمن٦م وٓ سمرىمٌتنف يتٕمٚمؼ وٓ يٕمتؼ، أنْ  إمم ذُمتف ذم يٙمقن ومْمؾ ُم٤م صمؿ اًمٜمٙم٤مح،

يقن سمجٛمٞمع أيم٤ًمسمف.  احلرُملم سم٠منَّ إفمٝمر شمٕمٚمؼ اًمدع

-5/468، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(2/235، اعمٝمننن ب )(371-5/372يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )

، أؾمنٜمك (3/573وون٦م )، اًمر(9/137، ومتح اًمٕمزيز )(7/242، اًمٌٞم٤من )(3/222، اًمقؾمٞمط )(469

، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج (62-3/59، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(1/218، ومنننتح اًمقهننن٤مب )(2/112اعمٓم٤مًمننن٥م )

 (.4/493، حتٗم٦ماعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )(4/182)

 (.3/459، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(5/347، اإلٟمّم٤مف )(6/348يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (4)

 ذم ث: ]إمم[. (5)

شُم٘مْمننك هن ه اًمنديقن؟  ٕمٌد ديقن سم٤مًمٌٞمٜم٦م أو اإلىمنرار وَمِٛمنؿَّ اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام إذا صم٧ٌم قمغم اًم (6)

 وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

: ذهن٥م أسمنق طمٜمٞمٗمن٦م، وُم٤مًمنؽ، واًمِمن٤مومٕمل، إمم أن دينقن اًمٕمٌند اعمن٠مذون شم٘مْمننك ُمننـ الؼدول األول

 يمًٌف، وٓ  ٥م قمغم اًمًٞمد ىمْم٤مةه٤م.
= 
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 :الثانية

 .إذا مل يٙمـ ومٞمام ذم يده ووم٤مء سم٤مًمديقن ٓ شم٤ٌمع رىمٌتف قمٜمدٟم٤م

 .: شُم٤ٌمع رىمٌتفأبو ح يػةوىم٤مل 

                                                          

=
ومٕمل، إمم أنَّ شمٚمؽ اًمديقن شمٙمقن ذم ذُمتنف شمتٌنع سمنف إذا وم٢من مل يٙمـ ذم يده رء، وم ه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤م

 أقمتؼ وأين، وٓ شمتٕمٚمؼ سمرىمٌتف، وٓ سم ُم٦م ؾمٞمده.

وذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أٟمَّف إن مل يٙمـ ًمف يم٥ًم شمٕمٚم٘من٧م اًمنديقن سمرىمٌتنف ومٞمٌن٤مع ًمٚمٖمرُمن٤مء إٓ أن يٗمدينف 

 اًمًٞمد.

سم ُمنن٦م ؾمننٞمده يٚمزُمننف  إمم أنَّ ديننقن اًمٕمٌنند اعمنن٠مذون شمتٕمٚمننؼاًم٘مننقل اًمثنن٤مين: وذهنن٥م اإلُمنن٤مم أمحنند 

 ىمْم٤مةه٤م: ٕٟمَّف همر اًمٜم٤مس سمٛمٕم٤مُمٚمتف.

، شمٌٞمنلم احل٘من٤مئؼ (2/122، آظمتٞمن٤مر )12/1619، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(25/48يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، طم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ (8/126، اًمٌحر اًمرائنؼ )(11/146، اًمٌٜم٤مي٦م )(9/292، اًمٕمٜم٤مي٦م )(5/229)

احلنن٤موي ، (3/326، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل )(6/662، اًمتن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(4/91، اعمدوٟمن٦م )(6/164)

، (7/242، اًمٌٞمن٤من )(3/222، اًمقؾمنٞمط )(469-5/468، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(371-5/372اًمٙمٌػم )

، (1/218، ومنتح اًمقهن٤مب )(2/112، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/573، اًمروو٦م )(9/137ومتح اًمٕمزيز )

ٞم٦م اًمِمننننرواين ، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج وطم٤مؿمننن(4/182، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(62-3/59ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )

 (.3/459، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(5/347، اإلٟمّم٤مف )(6/348(، اعمٖمٜمل )4/493)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

، اًمقؾمنٞمط (5/471، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )(2/235، اعمٝم ب )(5/371يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم ) (2)

أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م  ،(3/573، اًمروون٦م )(138-9/137، ومتح اًمٕمزيز )(7/242، اًمٌٞم٤من )(3/222)

حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمنمننواين ، (4/182، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )(3/59، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/112)

(4/493.) 

، شمٌٞمننلم (2/122، آظمتٞمنن٤مر )(12/162، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(25/48يٜمٔمننر: اعمًٌننقط ) (3)

ٞم٦م اسمنـ ، طم٤مؿمن(8/126، اًمٌحنر اًمرائنؼ )(11/146، اًمٌٜم٤مي٦م )(9/292، اًمٕمٜم٤مي٦م )(5/229احل٘م٤مئؼ )

 (.6/164قم٤مسمديـ )

حكممممي  ٗمممم   قبممممٛ  

ال بمممم  املمممم  ُٔ يف 

 ال َٖ.
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ًمنف اًمنديـ، ومنال شمٌن٤مع ومٞمنف اًمرىمٌن٦م، يمنام ًمنق  ينـ صمٌن٧م سمنرى ]ُمنـ[ودًمٞمٚمٜم٤م أٟمنف د

 .اؾمت٘مرض ُم٤مًٓ أو اؿمؽماه وأشمٚمٗمف وهق همػم ُم٠مذون

 فرع

 .ادلذوكة إذا ركهتفا الديون, وهلا  والد, ال يهاع  والدها يف الدين 

: يمؾ وًمد وًمدشمف سمٕمد اإلذن ذم اًمتج٤مرة، ي٤ٌمع ذم اًمنديـ، ]ويمنؾ أبو ح يػةوىم٤مل 

 .وًمد ؾمٌؼ اإلذن ذم اًمتج٤مرة ٓ ي٤ٌمع[

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ رىم٦ٌم اًمٕمٌد اعم٠مذون إذا مل يٙمنـ ذم ينده وومن٤مء سم٤مًمنديـ اًمن ي حل٘منف ُمنـ  (2)

 اًمتج٤مرة وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

يمًنٌف، اًم٘مقل إول: أنَّ رىم٦ٌم اًمٕمٌد ٓ يتٕمٚمؼ اًمديـ هب٤م، وٓ شم٤ٌمع ًم٘مْم٤مء اًمديـ، وإٟمَّام ي٘مْمنل ُمنـ 

 وُم٤م سم٘مل يٌ٘مك ذم ذُمتف إذا قمتؼ وأين: ٕنَّ اعمقمم مل ي٠مذن ًمف ذم رىمٌتف: ومٚمؿ ي٘مض ُمٜمٝم٤م ديٜمف.

 وذه٥م إمم ذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، وزومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.

اًم٘مقل اًمث٤مين: شم٤ٌمع رىم٦ٌماًمٕمٌد ًم٘مْم٤مء اًمديـ، ويٌدأ سم٤مًمٙم٥ًم: وم٢مْن ومْمؾ اًمديـ يًتقرم ُمنـ اًمرىمٌن٦م: 

ديـ اعمقمم، ومٞم٘ميض ُمـ اعم٤مل اًم ي قمٞمٜمف اعمقمم ًمٚم٘مْم٤مء ُمٜمنف، واعمنقمم سمن٤مإلذن قمنلم اًمرىمٌن٦م ًم٘مْمن٤مء ٕنَّ ه ا 

 اًمديـ ُمٜمٝم٤م. وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطم٤ٌمه.

، شمٌٞمنلم احل٘من٤مئؼ (2/122، آظمتٞمن٤مر )(12/162، سمدائع اًمّمنٜم٤مئع )(25/48يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، طم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ (8/126ًمٌحر اًمرائنؼ )، ا(11/146، اًمٌٜم٤مي٦م )(9/292، اًمٕمٜم٤مي٦م )(5/229)

، احلنن٤موي (3/326، طم٤مؿمنٞم٦م اًمدؾمنقىمل )(6/662، اًمتن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(4/91، اعمدوٟمن٦م )(6/164)

، ومننتح اًمٕمزيننز (7/242، اًمٌٞمنن٤من )(3/222، اًمقؾمننٞمط )(5/471، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(5/371اًمٙمٌننػم )

، هن٤مين٦م (3/59حتن٤مج )، ُمٖمٜمنل اعم(2/112أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )، (3/573، اًمروو٦م )(9/137-138)

، اإلٟمّمنن٤مف (6/348، اعمٖمٜمننل )(4/493حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمنمننواين )، (4/182اعمحتنن٤مج )

 (.3/459، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )5/3479)

، ُمٖمٜمننل (2/113، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/573، اًمروونن٦م )(9/138يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز ) (3)

 (.4/493، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين هب٤مُمش حتٗم٦م اعمحت٤مج )(3/59اعمحت٤مج )

، (11/151، اًمٌٜم٤مينن٦م )(162-12/161، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )(25/52يٜمٔمننر: اعمًٌننقط ) (4)

 (.8/127اًمٌحر اًمرائؼ )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

حكمممممي  ٗممممم  أٔال   

 امل  ٌٔٛ يف ال َٖ.
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٤م ٓ  رف ذم رىم٦ٌم أوٓده٤م، ويمؾ ُمن٤م ٓ يٜمٗمن  ناًمتّم /ٚمؽ ودًمٞمٚمٜم٤م أٟم٤َّم أمجٕمٜم٤م قمغم أهنَّ

، ٓ يٌن٤مع ذم اًمنديـ سمحٙمننؿ اإلذن ذم رف اعمن٠مذون ُمنـ همنػم شمٜمّمنٞمص ]قمٚمٞمنف[نومٞمنف شمّمن

 .اًمتج٤مرة يم٤مٕوٓد اعمت٘مدُم٦م قمغم اإلذن ذم اًمتج٤مرة

 :الثالثة 

ؾم٤مسم٘م٦م قمغم اًمٕمزل، هؾ ينزاطمؿ  سمديقن [سمٕمد احلجر]إذا طمجر قمٚمٞمف اعمقمم، وم٠مىمر 

 :قوالن فاًمٖمرُم٤مء، أم يت٠مظمر قمٜمٝمؿ، ومٞم

: يت٠مظمر قمٜمٝمؿ: ٕٟمَّف ذم ه ه احل٤مًم٦م ًمنق أراد اؾمنتحداث دينـ يتٕمٚمنؼ سمٙمًنٌف مل أحدمها

 عم٤م مل يٛمٚمؽ  دةمل ي٘مٌؾ، يمام أنَّ اًمزوج سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕم ي٘مدر قمٚمٞمف، وم٢مذا أىمر ]سمف[

 ٕمٙمقوملم ؾم٤مىمط ُمـ ث .ُم٤م سملم اعم  (1)

 ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٞمع أوٓد اعم٠مذوٟم٦م ذم اًمديـ ىمقًملم: (2)

نؿ ُمٚمنؽ ظمن٤مًمص اًم٘مقل إول: ًمق يم٤من ًمٚمٛم٠مذوٟم٦م أوٓد، مل  يتٕمٚمؼ اًمديـ هبؿ، وٓ ي٤ٌمقمقا ومٞمنف: ٕهنَّ

 ًمٚمًٞمد. وذه٥م إمم ذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، وزومر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.

اًم٘مقل اًمث٤مين: ذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أٟمَّف إذا وًمدت اعم٠مذوٟمن٦م سمٕمند حلنقق اًمنديـ يتٕمٚمنؼ سم٤مًمنديـ ويٌن٤مع 

: ٕٟمنف يمن٤من وٓ دينـ قمنغم إم، ومٚمنام ومٞمف، وُم٤م وًمدشمف ىمٌؾ ذًمؽ ٓ يتٕمٚمنؼ اًمنديـ سمنف ويٙمنقن ُمٚمٙمن٤ًم ًمٚمًنٞمد

 طمدث طمدث قمغم ُمٚمؽ اًمًٞمد سمٕمٙمس اعمقًمقد سمٕمد حلقق اًمديـ: وم٢من اًمقًمد يدث قمغم وصػ إم.

(، اًمٌحنر 11/151(، اًمٌٜم٤مين٦م )162-12/161سمندائع اًمّمنٜم٤مئع ) ،(25/52يٜمٔمر: اعمًٌنقط )

ومنتح ، (3/325ل )، اًمِمنرح اًمٙمٌػم وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىم(92-4/89اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ) (8/127اًمرئؼ )

، طم٤مؿمنٞم٦م (3/59، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/113، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/573، اًمروو٦م )(9/138اًمٕمزيز )

 (.4/493اًمنمواين هب٤مُمش حتٗم٦م اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.  (5)

ة ًمٖم٦م: ُم (6) ّمدر قمددت اًمٌمء قمدًا، وقمدة، وهل قمندة اعمنرأة ؿمنٝمقرًا يم٤مٟمن٧م أو أىمنراء، أو اًمِٕمدَّ

 احل٤ًمب ٓؿمتامهل٤م قمغم قمدد أىمراء وأؿمٝمر هم٤مًم٤ًٌم.وووع محؾ محٚمتف ُمـ زوضمٝم٤م، ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٕمدو 

(،8/357(، شمن٤مج اًمٕمنروس )2/395(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )4/7يٜمٔمر: هت ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )

 (.1/243اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

 ذقم٤ًم: ُمدة شمؽمسمص ومٞمٝم٤م اعمرأة عمٕمروم٦م سمراءة رمحٝم٤م، أو ًمٚمتٕمٌد، أو ًمتٗمجٕمٝم٤م قمغم زوضمٝم٤م.و

 .(1/423، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )(1/523، ومتح اعمٕملم )(2/126يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

كممممممي ورا ممممممٛ  ح

ال ب  لمػاواٞ   ا 

ححمما  مٗممْ ٔأقمما   

   َٖ قبن ال ره.

 /أ36
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 .ٓ ي٘مٌؾ إىمراره سمف ]اًمرضمٕم٦م[ إٟمِم٤مء

 اًمٕمٌد، وٟٓمف وىم٧م ُمٕمٚمقم. : يزامحٝمؿ سمف: ٕن اًمٕمزل ًمٞمس إمم ]اظمتٞم٤مر[والثاين

 ُمٕمٚمقم.

ومٚمق ىمٚمٜم٤م: سم٥ًٌم اًمٕمزل ُيَردُّ إىمراره، ٕدَّى إمم شمْمٞمٞمع طم٘منقق اًمٜمَّن٤مس: ٕنَّ اًمٜمَّن٤مس 

  حند طم٘منقىمٝمؿ، وي٘مْمنٞمٝم٤م ممن٤م ذم ينده: ومن٢مذا قمزًمنف يٕم٤مُمٚمقٟمف اقمتامدًا قمغم أُم٤مٟمتف، وأٟمنف ٓ

اًمًٞمد اُمتٜمنع إىمنراره، ومتتن٠مظمر طم٘منقىمٝمؿ إمم ُمن٤م سمٕمند اًمٕمتنؼ ُمنـ همنػم رون٤مهؿ، وٓ رى 

 .اًمٕمٌد، وذًمؽ ٓ  قز

 

 ذم م: ]اًمٓمالق[.  (1)

ضْمَٕم٦ُم ًمٖم٦م: وهل سمٗمتح اًمراء أومّمح ُمـ يمنه٤م، ُمن٠مظمقذ ُمنـ اًمرضمنقع، وهنق ُمراضمٕمن٦م  (2) اًمرَّ

 أهٚمف، أو قمقد  اعمٓمٚمؼ إمم ُمٓمٚم٘متف. اًمرضمؾ

 .(21/67( ، شم٤مج اًمٕمروس )1/222يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 وذقم٤ًم: رد اعمرأة إمم اًمٜمٙم٤مح ُمـ ـمالق همػم سم٤مئـ ذم اًمٕمدة قمغم وضمف خمّمقص.

، (1/522، ومننتح اعمٕمننلم )(2/126اًمقهنن٤مب ) ، ومننتح(1/144يٜمٔمننر: اًم٘منن٤مُمقس اًمٗم٘مٝمننل )

 (.1/428يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )

صح إول: وأٟمَّف ٓ ي٘مٌؾ إىمراره سم ًمؽ سمٕمد احلجر قمٚمٞمف يمنام ذيمنره ذم هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م وإ (3)

 واًمقؾمٞمط، وهمػمحم٤م.

 ومٗمٞمننف :ذناإل طمنن٤مل إمم أؾمننٜمده سمننديـ احلجننر سمٕمنند رَّ ومنن٠مىمَ (: »...11/95ىمنن٤مل ذم ومننتح اًمٕمزيننز )

 ،اًمٖمرُم٤مء امحتفُمز ذم ي٘مٌؾ هؾ :احلجر ىمٌؾ ًمزُمف سمديـ اعمٗمٚمس رَّ أىمَ  ًمق ومٞمام اًم٘مقًملم قمغم ُمٌٜمٞم٤من وضمٝم٤من

 ش.اًمتٝمٛم٦م و ٙمـ احل٤مل ذم ٟمِم٤مءاإل قمـ ًمٕمجزه اعمٜمع هٜم٤م٤مه فمٝمروإ

، اًمروونن٦م (11/95، ومننتح اًمٕمزيننز )(3/319، اًمقؾمننٞمط )(7/75يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، حتٗم٦ماعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمنواين (4/181، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(3/272، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(4/352)

 .(4/493واًمٕم٤ٌمدي )

 اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . ُم٤م سملم (4)

 يٜمٔمر اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م. (5)
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 :الرَّابعة

إذا أىمر سم٘مٌض إقمٞم٤من اًمتل ذم يده عمـ ٓ شُم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمف سمٕمد اًمٕمتؼ، ]اعم٠مذون[

 .ر ًمف سمديـ ي٘مٌؾ إىمرارهأو أىم ،يم٤مٕب وآسمـ

 واعمًنن٠مًم٦م شم٘مننرب ُمننـ ُمًنن٠مًم٦م إىمننرار اعمننريض .: ٓ ي٘مٌننؾأبددو ح يػددةوىمنن٤مل 

 .وؾمٜم يمره٤م، ]ًمقارصمف[

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

، اًمروو٦م (9/126، ومتح اًمٕمزيز )(3/197، اًمقؾمٞمط )(5/482يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (3)

، (4/178حتنن٤مج )، هن٤مينن٦م اعم(3/58، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/111، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(3/572)

 (.4/492حتٗم٦ماعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )

، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ (5/227شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )، (118-25/82يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (4)

 (.6/161قم٤مسمديـ )

 ذم م: ]عمقرصمف[.  (5)

 ٟمقوح اعم٠ًمًم٦م ومٜم٘مقل:  (6)

يم ًمؽ يٛمٚمؽ اإلىمرار سمن٤مًمٕملم، أوًٓ: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنَّ إىمرار اعم٠مذون سمديـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ضم٤مئز، و

يـ ُمـ يمًٌف، وُم٤م زاد قمٚمٞمف يٙمقن ذم ذُمتف يتٌع سمف إذا قمتؼ وأيًنر، وي٘مٌؾ إىمراره ذم شمٚمؽ  وي١مدي اًمدَّ

اًمديقن ُم٤م داُم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتجن٤مرة: ٕنَّ اًمنديـ ُمنـ ضوراهتن٤م، ومٚمنق مل يٛمٚمنؽ ذًمنؽ ُٓمتٜمنع 

 اًمٜم٤مس قمـ ُم٤ٌميٕمتف ظمقوم٤ًم ُمـ إٟمٙم٤مر أُمقاهلؿ.

 ٟم٤موم  سمديـ اعمٕم٤مُمٚم٦م طمتك  وًمق أىمرَّ سمٌمء ُمٜمف ٕسمٞمف أو اسمٜمف.وإىمراره 

ومال ي٘مٌؾ إىمراره هلنؿ، وذم ىمنقل  ،رُّ ًمف ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمفذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م أٟمف إذا يم٤من اعُم٘مَ صم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ص٤مطمٌٞمف ي٘مٌؾ ويِم٤مريمقن اًمٖمرُم٤مء ذم يمًٌف.

وطم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ ، اًمندر اعمختن٤مر (5/227، شمٌٞمنلم احل٘من٤مئؼ )(118، 25/82يٜمٔمر:  اعمًٌقط )

، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (7/222، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )(3/398رح اًمٙمٌننػم )ن، اًمِمنن(6/161قم٤مسمننديـ )

، اًمروونن٦م (9/126، ومننتح اًمٕمزيننز )(3/197، اًمقؾمننٞمط )(5/482، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(7/41)

، حتٗمن٦م (4/178، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(3/58، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/111، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(3/572)

 (.6/453، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(4/492اًمنمواين )اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م 

سم٠مٟمف يّمح إىمرار اعمريض ُمرض اعمقت سمامل قمٞمٜم٤ًم يمن٤من  (:3/272ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) ذيمر ذم (7)

 يم٤من أو ديٜم٤ًم ٕضمٜمٌل، ويم ا ًمقارث قمغم اعم ه٥م.

حكي  قاا  امل  ُٔ 

ملممممممممممَ ال  قبمممممممممممن  

 شّا  ْ لْ.
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 :اخلاوصة

ؿ ُم٤م ذم يده سملم اًمٖمرُم٤مء، ومٚمؿ َيِػ سم٤مًمديقن،  إذا طَمَجر ]اعمقمم[ ًَّ قمغم اعم٠مذون وىَم

 :وجهانأم ٓ، ومٞمف ديقٟمف ُمـ ُم٤م يٙمت٥ًم سمٕمد احلجر  ومٝمؾ شُمْ٘م٣َم 

 .ٓ يم٥ًم ]حمجقر[ : ٕن حمؾ اًمديـ يم٥ًم ]ُم٠مذون[: ٓ شم٘م٣مأحدمها

ٌَُف حمناًل ]ًم٘مْمن٤مء اًمنديـ[ : شم٘م٣موالثاين ، ُمٜمف اًمديقن، ٕٟمَّف سم٤مإلذن ضمٕمؾ َُمَٙم٤مؾِمن

 .سم٤مًمٕمزل وىمد شمٕمٚمؼ هب٤م اًمديـ، ومال ي٘مدر قمغم ىمٓمع ]طم٘مقىمٝمؿ[

ًمنننٞمس ـمري٘مٝمنن٤م اًمتجننن٤مرة، يم٤معمننن٤مل اًمننن ي يّمنننٚمف  يمًننن٤مب اًمتنننلوأصننؾ اعمًننن٠مًم٦م أنَّ إ

 .يْم٤مف إمم رأس اعم٤مل أم ٓ، وىمد ذيمرٟم٤م وضمٝملم /سم٤مٓطمتٓم٤مب وآطمتِم٤مش وسمٕمٛمٚمف هؾ

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 ذم ث: ]اعم٠مذون[.  (3)

 ذم ث: ]اعمحجقر[. (4)

 ذم ث: ]ًمٚم٘مْم٤مء[. (5)

 ذم ث: ]طم٘مٝمؿ[.  (6)

إن ىمٚمٜم٤م:ٓ شم٘م٣م اًمديقن ُمنـ يمًنٌف سمٕمند احلجنر قمٚمٞمنف، ومٞمٙمنقن اًمنديـ ذم ذُمتنف إمم أن يٕمتنؼ  (7)

 ومٞمٓم٤مًم٥م سمف، وذًمؽ ٟٓم٘مٓم٤مع طمٙمؿ اًمتج٤مرة سم٤محلجر، وصحح اًمقضمف إول اًمراومٕمل واًمٜمقوي.

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (3/573، اًمروونن٦م )(9/138، ومننتح اًمٕمزيننز )(3/222يٜمٔمننر: اًمقؾمننٞمط )

، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمنننٞم٦م (4/182، هن٤مينن٦م اعمحتننن٤مج )(3/62، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/112-113)

، اًمًننننراج اًمقهننن٤مج (3/224، ذح اعمنننٜمٝم٩م وطم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ )(4/493اًمِمننننرواين واًمٕمٌننن٤مدي )

(1/224.) 

ب ُمًن٠مًم٦م إذا أقمٓمن٤مه رأس وذيمر اعمّمٜمػ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمنؾ اًمثن٤مين ُمنـ هن ا اًمٌن٤م (8)

ُم٤مل، وايمت٥ًم ُم٤مًٓ سمٖمػم ـمريؼ اًمتج٤مرة يم٤مٓطمتٓم٤مب وآطمتِم٤مش، ومٝمؾ ًمنف أن يْمنٞمٗمف إمم رأس اعمن٤مل؟ 

 وذيمرٟم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝملم:

 إول: إصح سم٠منَّ ًمف أن يْمٞمػ شمٚمؽ إيم٤ًمب إمم رأس اعم٤مل.

 واًمث٤مين: ًمٞمس ًمف ذًمؽ.

 (.365ومػمضمع إمم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م، ص )

حكي قضاٞ  ٖمُٕ  

املمممممممممممم  ُٔ وممممممممممممَ 

كسممممممممممبْ   مممممممممم  

 اسبحا.

 /ب36
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 :الصادشة

دينقن، ومن٤مدَّقمك أٟمَّنف قمٌند  ريمٌتنف[وم]اًمٜمن٤مس،  قمٌد دظمؾ سمٚمدًة، وقم٤مُمنؾ ]هبن٤م[

ق، وأٟمٙمنروا رف، ومّمندىمف ن، ُم٤م أذن ًمنف ذم اًمتّمن[ُمقٓه]حمجقر، وأن  اًمٖمرُمن٤مء ذم اًمنرع

يمًن٤مب ٓ ُمنـ إ أُمقال اًمٜم٤مس، ُيَردُّ قمٚمٞمٝمؿ، وًمٙمـ ُم٤م ذم يده[]احلجر، ومام ذم يده ُمـ 

 .يٍمف إمم اًمٖمرُم٤مء

 يم٤ًمسمف إمم اًمديـ: وًمٙمـ ٓ شم٤ٌمع رىمٌتف.أ: شمٍمف أبو ح يػةوىم٤مل 

 ا ًمنق يمن٤من ودًمٞمٚمٜم٤م أنَّ اًمرق ىمد صم٧ٌم سم٤مًمتّم٤مدق، وإصؾ ذم اًمرىمٞمؼ: احلجر: وهلن

 اًمًٞمد طم٤مضًا، وم٠مٟمٙمر اإلذن يم٤من اًم٘مقل ىمقًمف.

واحلنؼ ومٞمٝمن٤م  ،سمٙمًنٌف جر، وم٤مًمٖمرُم٤مء يدقمقن شمٕمٚمنؼ طم٘منقىمٝمؿوإذا يم٤من إصؾ احل

ًمٚمًٞمد، ومال ي٘مٓمع طم٘مف سمدقمقاهؿ، وقمغم ه ا ًمق ادقمك سمٕمد اضمتامع اًمديقن قمٚمٞمنف أٟمَّنف قمٌند 

 ٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.اعم٠ًمًم  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

 ريمٌتف[.و: ]ؿومٞم (3)

 ذم ث: ]ؾمٞمده[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (5)

ذيمر ذم احل٤موي اًمٙمٌنػم أٟمنف إن يمن٤من همنػم ُمن٠مذون ًمنف ذم اًمتجن٤مرة: يم٤مٟمن٧م اًمنديقن احل٤مدصمن٦م ُمنـ  (6)

ٞمام سمٞمده، وًمٚمًٞمد أن يتٍمف ومٞمام سمٞمده ُمنـ ُم٤مًمنف يمٞمنػ ؿمن٤مء، وٓ ُمٕم٤مُمالشمف صم٤مسمت٦م ذم ذُمتف ٓ ذم رىمٌتف وٓ وم

 مم٤م ذم يده.
ٍ
  قز ًمٚمٕمٌد أن ي٘ميض ديقٟمف ُمـ رء

، (128-9/127، ومنتح اًمٕمزينز )(5/468، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )(5/372يٜمٔمر: احلن٤موي اًمٙمٌنػم )

، (4/491، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )(3/44، اًمٖمنرر اًمٌٝمٞمن٦م )(2/113، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )(3/571اًمروو٦م )

 (.4/492طم٤مؿمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدي )

ذيمر ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع سم٠من اًمٕمٌد إن قم٤مُمٚمف اًمٜم٤مس سمٜم٤مًء قمنغم إظمٌن٤مره: ومٚمح٘منف دينـ يٌن٤مع يمًنٌف  (7)

 سم٤مًمديـ، وٓ شم٤ٌمع رىمٌتف ُم٤م مل يي اعمقمم، ومٞم٘مر سم٢مذٟمف سم٤مًمتج٤مرة.

-9/329، اًمٕمٜم٤مينن٦م )(219-5/218، شمٌٞمننلم احل٘منن٤مئؼ )(12/143يٜمٔمننر: سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )

 .(6/172، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )(11/172ٌٜم٤مي٦م )اًم، (312

حكي قضاٞ  ٖمُٕ  

ال ب  وَ كسبْ 

أٔ  قبتْ   ا ا  مٜ  

اسبحمممما ٔ مممم قْ  

الػاوممممممممممممممممممممممماٞ أٔ 

 أٌكأا.
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ر ًمنف سمن٤مًمرق، طمن٤مضًا، حمجقر، وم٠مٟمٙمر اًمٖمرُم٤مء رىمف، وىم٤مًمقا: أٟم٧م طمر إصؾ، ويمن٤من اعم٘من

 .، وم٤مًمرق يث٧ٌم واحلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمّمقرة إومم[اىمرارهذم ]ومّمدىمف 

فرع]

ي٦مىم٤مل اعمِ٘مرُّ ًمف سم٤محل أٟم٤م أسمٞمع رىمٌتنف، وأىمْمننل دينقٟمٙمؿ ُمنـ صمٛمٜمنف، ٓ ينؾ هلنؿ  [رَّ

ؿ اقمؽمومقا سمحريتف، وٓ َيِؾُّ عمـ اقمؽمف سمحري٦م إٟم٤ًمن أن ي٠مظم  صمٛمٜمف  .أظم ه: ٕهنَّ

 :الصابعة

 ًمٞمتجنر ومٞمنف، أو ىم٤مُمن٧م ]سمنف[ اًمٕمٌد اعم٠مذون إذا أىمر سم٠مٟمف أظم  ُمـ ؾمٞمده ]ُمن٤مٓ[

سمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف ديقن اًمٜم٤مس، ومامت، وم٤مًمًٞمد يم٠مطمد اًمٖمرُمن٤مء، ي٘م٤مؾمنٛمٝمؿ، وقمنغم هن ا، ًمنق أىمنر 

سم٠منَّ سمٕمض إقمٞم٤من اًمتل ذم يده ًمٞم٧ًم ُمـ ُم٤مل اًمتج٤مرة وإٟمام هل ظم٤مًمّم٦م طمنؼ ؾمنٞمده، أو 

ٚمَّؿ اًمٕملم إًمٞمفىم٤مُم٧م سمف  ًَ  .سمٞمٜم٦م، شُم

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث .   (1)

 إذا أٟمٙمر اًمٖمرُم٤مء اًمرق، ومل يّمدىمقه: وم٤مًمرق يث٧ٌم يمام ًمق صدىمف اًمٖمرُم٤مء. (2)

 ذم ث: ]وىم٤مل[. (3)

ذيمر ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م أن ُمـ أىمر سمحري٦م قمٌد ًمٖمػمه، ومٞم١ماظمن  سمحٙمنؿ ىمقًمنف وسمٛمقضمن٥م إىمنراره:  (4)

 ؽماه سمٕمد ذًمؽ ي٘م٣م سمٕمت٘مف.ومٚمق اؿم

، وُمنن٤م (9/221، ومننتح اًمٕمزيننز )(14/246، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )(7/51يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )

، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/279، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(4/435، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )(4/362، اًمروونن٦م )سمٕمننده٤م

 (.5/373( وُم٤م سمٕمده٤م، حتٗم٦م اعمحت٤مج )5/83)

 .اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م (5)

 ذم ث: ]أًمٗم٤م[. (6)

 ذم ث: ]ًمف[. (7)

نف أظمن  ُمنـ ؾمنٞمده أًمٗمن٤ًم (: »4/493ىم٤مل ذم حتٗم٦ماعمحت٤مج ) (8) وذم اجلقاهر... ًمنق أىمنر اعمن٠مذون أٟمَّ

 ًمٚمتج٤مرة أو صم٧ٌم سمٌٞمٜم٦م، وقمٚمٞمف ديقن وُم٤مت وم٤مًمًٞمد يم٠مطمد اًمٖمرُم٤مء ي٘م٤مؾمٛمٝمؿ ا.هن.

ننف  ننف ٓ يّمننؾ ًمٚمًننٞمد إٓ ُمنن٤م وَمَْمننَؾ: ٕٟمَّ ط.يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج وومٞمننف ٟمٓمننر: سمننؾ اًمقضمننف أٟمَّ اعمَُٗمرع

 (.2/111، طم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )(4/493، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي )(4/181)

حكمممي  ٗممم  ال بممم  

ٔقضاٞ ال َٖ وَ 

 ٍممممممممْ   ا أٌكمممممممما 

الػاوممممممماٞ الممممممما   

ٔا   ممممممممممممممممممممممممممممٕا 

 حباٖتْ.

حكي  قماا  ال بم    

لسمممممممممٗ ٓ حبمممممممممق  

ٔوقامسممٛ السممٗ  

لمػاومممممممماٞ   مممممممم   

 وٕ ْ.
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رف إمم اًمًنٞمد رء ممن٤م ذم يند اعمن٠مذون سمٕمند ُمقشمنف إٓ ن: ٓ يّمنأبو ح يػدةوىم٤مل 

 .ىمرار اعمريض ًمقارصمف، وؾمٜم يمره٤مإسم٤مًمٌٞمٜم٦م، وشم٘مرب اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٠ًمًم٦م 

 :الثَّاونة

نن]ُمنن٤مل[ /ىمنن٤مل: اضمٕمٚمننف رأسوًمٗمنن٤ًم، أإمم قمٌننده  ٞمددومننع اًمًنن ، ر ذم اًمثٞمنن٤مب، وادمَّ

ُمن٤م ذم ينده ُمنـ  وم٤مؿمؽمى سم٠مًمػ صمٞم٤مسم٤ًم، وىمٌْمٝم٤م، وىمٌنؾ أن يٜم٘مند اًمنثٛمـ، هٚمنؽ، ]مجٞمنع[

 اًمٜم٘مد واًمثٞم٤مب، ومٝمؾ ًمف أن يٓم٤مًم٥م ؾمٞمده سم٘مْم٤مء ديٜمف؟

 :وجهانذم اعم٠ًمًم٦م 

: ًمف ذًمؽ، ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ُم٤م ًمق دومع إمم ويمٞمٚمف أًمٗمن٤ًم، وىمن٤مل: اؿمنؽم سمنف اًمثٞمن٤مب، أحدمها

 ومٕمنغم اعمقيمنؾ ىمْمن٤مء اًمنديـ، ]ومٙمن ًمؽ[وم ه٥م واؿمؽمى، وىمٌض وهٚمؽ مجٞمع اعمن٤مل، 

 ه٤مهٜم٤م.

وُمن٤م  (9/297، اًمٕمٜم٤مين٦م )(213-5/212، شمٌلم احل٘م٤مئؼ )(82-25/79يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 وُم٤م سمٕمده٤م. (11/158سمٕمده٤م، اًمٌٜم٤مي٦م )

واحلٙمؿ ومٞمٝم٤م وذًمنؽ ذم اعمًن٠مًم٦م اًمراسمٕمن٦م ُمنـ هن ا اًمٗمّمنؾ،  أذٟم٤م عم٠ًمًم٦م إىمرار اعمريض ًمقارصمف (2)

 (.386ص )

 وًمزي٤مدة إيْم٤مح ٟم٘مقل:

ىم٤مل وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠من اًمٕمٌد اعم٠مذون إذا أىمر أٟمف أظم  ُمـ ؾمٞمده أًمٗم٤ًم ًمٚمتج٤مرة، أو صم٧ٌم سمٌٞمٜمن٦م وقمٚمٞمنف 

 ديقن، وُم٤مت، وم٤مًمًٞمد يم٠مطمد اًمٖمرُم٤مء ي٘م٤مؾمٛمٝمؿ إن يم٤مٟم٧م اًمديقن ديقن دم٤مرة.

ط، وإن يم٤مٟمن٧م اًمنديقن همنػم دينقن  وىمٞمؾ: إن إصح أٟمف ٓ يّمؾ ًمٚمًٞمد إٓ ُم٤م ومْمؾ: ٕٟمف اعمٗمنرع

 دم٤مرة، وم٤مجلٛمٞمع ًمٚمًٞمد، وٓ شمتٕمٚمؼ اًمديقن سمٌمء ُمـ اعم٤مل.

 (.8يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ذم احل٤مؿمٞم٦م رىمؿ )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (3)

 ذم ث: ]ُم٤مًمؽ[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (5)

 ذم ث: ]ويم ا[. (6)

حكمممممممي وطالبمممممممٛ  

السممممممٗ   قضمممممماٞ  

الممممم َٖ   ا ِمممممما  

وممما يف ٖممم  ال بممم    

ومممممممممممممَ أومممممممممممممٕاه 

 التحا ٚ. 

 /أ37
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ىمْم٤مء ديٜمف: وًمٙمـ يٙمت٥ًم وين١مدي اًمنديـ، واًمٗمنرق  اًمًٞمد[ : ]ٓ يٚمزموالثاين

 يتٕمٚمؼ سمف. إذ ًمٞمس هٜم٤مك حمؾ )ظمر ،أنَّ ديـ اًمقيمٞمؾ يٚمزم ذُم٦م اعمقيمؾ

ُمن٦م اًمًنٞمد: ٕٟمَّنف ذيم٤ًمب اًمقيمٞمؾ ًمٞم٧ًم ًمف، وم٠مُم٤م ديقن اعمن٠مذون ٓ شمثٌن٧م ذم أوم٢من 

يمًن٤مب طم٘منف، إ يمًن٤مب، ومن٢منَّ إ ٚمديقن ويتٕمٚمؼ سمنف ]وهنق[ًمع يتًيقٟمف حماًل  ًمدقملمَّ 

 .تٕمٚمؼ سمف، أُمرٟم٤مه سم٤مًم٘مْم٤مء ]ُمـ اًمٙم٥ًم[شمتٕمٚمؼ سم ُمتف ًمقضمقد حمؾ شموإذا مل 

 :[التاشعة]

ذم اًمثٞمنن٤مب، ومنن ه٥م واؿمننؽمى اًمثٞمنن٤مب،  وىمنن٤مل: ادمننر ]سمننف[ ،ًمننق دومننع إًمٞمننف أًمٗمنن٤م

 ب ىم٤مئٛم٦م ذم يده، ومام طمٙمؿ ديقن اًمٖمرُم٤مء؟وىمٌْمٝم٤م، وهٚمؽ إًمػ واًمثٞم٤م

ؾ رضماًل يِمنؽمي ًمنف سمن٠مًمػ، أقمٓمن٤مه وم٘مدم قمغم سمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمقيمٞمؾ، ٟم ٚمق َويمَّ

 :وجهانصمٞم٤مسم٤ًم وم٤مؿمؽمى، وم٘مٌض اًمثٞم٤مب، وهٚمؽ إًمػ، ومٗمل اعم٠ًمًم٦م 

واعمٚمؽ ذم اًمثٞمن٤مب طمّمنؾ ًمنف، ومٕمٚمٞمنف  ،: يٓم٤مًمٌف اعمقيمؾ: ٕن اًمٕم٘مد وىمع ًمفأحدمها

 ىمْم٤مء اًمثٛمـ.

 : يٜم٘مٚم٥م اًمٕم٘مد إًمٞمف، ومٞم١مدي اًمثٛمـ ُمـ ُم٤مل ٟمٗمًف واًمثٞم٤مب ًمف.ينوالثا

 ذم م: ]ٓ يٚمزُمف[.  (1)

 ذم ث: ]وهٙم [. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (3)

، ومنننتح اًمٕمزينننز (222-3/199، اًمقؾمنننٞمط )(473-5/472يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م ) (4)

 (.2/112، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )(3/572( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمروو٦م )9/132)

 ٓم٠م.ذم ث: ]اًمث٤مٟمٞم٦م [ وهقظم (5)

 اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (7)

حكمممممممممممي  ٖممممممممممممُٕ  

الػاوممممممممممممممممممممماٞ   ا 

اشمممممم ٝ املمممممم  ُٔ  

 مممممممممم ل   ّممممممممممما 

الممممثىَ ٔالسممممم ٛ  

 قاٟىٛ يف ٖ ٓ.
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راء يٙمنقن هنق اعمٓم٤مًمن٥م سمثٛمٜمنف، ومنال نووضمٝمف: أٟمَّف عم٤م أقمٓم٤مه إًمػ ومٚمؿ ينرض سمِمن

ر إٟمٗم٤مذه ذم طمؼ اعمقيمؾ، يٜمٗم ه ذم طمؼ اًمقيمٞمؾ،  يٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٌتف، واًمٕم٘مد ىمد صح: وم٢مذا شمٕم َّ

 ؿمؽماه سم٠مطمد قمِمنر.: اؿمؽم ه ا اًمثقب سمٕمنمة، وم٤م يمام ًمق ىم٤مل ]ًمف[

٤م ذم اعم٠مذون: اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م قمغم   :ث ثة أوجهوأُمَّ

: ٕنَّ اعمٚمنؽ طمّمنؾ ًمٚمًنٞمد يمنام : يٓم٤مًم٥م اًمًٞمد سم٘مْمن٤مء اًمنديقن ]قمٜمنف[أحداا

 سمنماء اًمقيمٞمؾ. /ّمؾ ًمفي

ُمنـ يٜمٗمن   : يٌٓمؾ اًمٕم٘مد سمخنالف ُمًن٠مًم٦م اًمقيمٞمنؾ: ٕنَّ هٜمن٤مك ]وضمندٟم٤م[والثاين

نف ًمنٞمس ُمنـ  :وه٤مهٜم٤م ًمٞمس يٛمٙمنـ إٟمٗمن٤مذه ذم طمنؼ اًمٕمٌنداًمٕم٘مد ذم طم٘مف، وهق اًمقيمٞمؾ،  ٕٟمَّ

ٕٟمنف ُمن٤م ر  سمٕم٘مند يٙمنقن اًمرضمنقع  :وٓ يٛمٙمـ إًمنزام اًمًنٞمد صمٛمنـ اًمثٞمن٤مب ،أهؾ اعمٚمؽ

راهؿ، ومٚمننؿ يٌننؼ إٓ اًم٘مننقل سم٤مًمنندَّ  وإٟمننام ر  سمنن٠من يٙمننقن احلننؼ ُمتٕمٚم٘منن٤مً  :سمًننٌٌف إمم ذُمتننف

 سم٤مًمٌٓمالن. 

، أو ين١مُمر ٘مٝمنؿ ُمنـ ]اًمنثٛمـ[ك طمن: أنَّ اًمثٞم٤مب شمٌن٤مع ذم اًمنديـ، وي٘مْمنوالثالث

ومن٢من  ،اًمٕمٌد سم٠مْن يٙمت٥ًم وي١مدي اًمثٛمـ إن وضمند ُمنـ اًمٖمرُمن٤مء اًمنرى سمتن٠مظمػم طم٘منقىمٝمؿ

 .اًمقصقل إمم اًمثٛمـ أسَمقا، ومٚمٝمؿ اًمرضمقع ذم أقمٞم٤من أُمقاهلؿ، ]سم٥ًٌم شمٕم ر[

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (1)

 ذم ث: ]قمٚمٞمف[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (3)

 ذم ث: ]اًمديـ[. (4)

 ذم ث: ]سمتٕم ر[. (5)

وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمروون٦م  (9/134وُم٤م سمٕمنده٤م، ومنتح اًمٕمزينز ) (5/474يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (6)

، حتٗمنننن٦م اعمحتنننن٤مج (4/182، هن٤مينننن٦م اعمحتنننن٤مج )(62-3/59، ُمٖمٜمننننل اعمحتنننن٤مج )(3/572-573)

-3/223، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )(2/112، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م وطم٤مؿمننٞم٦م اًمننرُمكم)(4/492)

224.) 

 /ب37



 919 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :العاشرة

ننْٛمٜم٤م أيمًنن٤مب اعمنن٤مذون سمننلم اًمٖمرُمنن٤مء، ومٌ٘مننل ُمننـ اًمننديـ سَمِ٘مٞمَّنن٦م، وم٠مقمت٘مننف ُمننقٓ ًَّ ه، ىَم

 اًمديقن، هؾ يرضمع سم ًمؽ قمغم اًمًٞمد أم ٓ؟ وم٤ميمت٥ًم سمٕمد اًمٕمتؼ وىم٣م

يم٤ًمسمف سمٕمد احلجر، مل يٙمـ ًمف أن يرضمع قمغم اًمًٞمد: أإن ىمٚمٜم٤م: ٓ شم٘م٣م اًمديقن ُمـ 

يم٤ًمسمف، وم٢مذا مل يٙمنـ قمٚمٞمنف ىمْمن٤مء اًمنديـ أرىمٌتف و ٕنَّ شم٠مصمػم اًمٕمتؼ ذم سمٓمالن طم٘مف ]قمـ[

ؾ يم٤مٟم٧م طم٘مقىمٝمؿ ُم١مظمرة، ومٚمؿ يٚمزُمنف سمن٤مًمٕمتؼ ُمن٤م يم٤ًمسمف ىمٌؾ اًمٕمتؼ: سمأُمـ رىمٌتف، وٓ ُمـ 

 ىمٌؾ اًمٕمتؼ. ]سمف[ مل يٙمـ ُمتٕمٚم٘م٤مً 

يمًنن٤مسمف سمٕمنند احلجننر، وم٘منند شمٕمٚمننؼ طمننؼ اًمٖمرُمنن٤مء أاًمننديقن ُمننـ  كن٘مْمننشموإذا ىمٚمٜمنن٤م: 

يم٤ًمسمف، يمام ًمنق أقمـ  ٓ شمٜم٘مٓمع ]طم٘مقىمٝمؿ[ ،وم٢مذا أقمتؼ ،يم٤ًمسمف، وص٤مرت ُمًتح٘م٦م هلؿ٠مسم

ف اًمٕمٛمنؾ ُمندة اإلضمن٤مرة، وهنؾ يرضمنع وقمٚمٞمن ،ًمق أضمر قمٌنده صمنؿ أقمت٘منف ٓ شمٌٓمنؾ اإلضمن٤مرة

 سم٤مٕضمرة قمغم اًمًٞمد أم ٓ؟ 

ومٞمف ظمالف ؾمٜم يمره، ومٙم ا ه٤مهٜم٤م، يٚمزُمف أن يٙمت٥ًم ًمٚمٖمرُم٤مء، وذم اًمرضمقع قمٚمٞمنف 

 .سمٌدل ُم٤م أقمٓم٤مهؿ وضمٝم٤من

 اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ذم ث: ]قمتؼ[.  (2)

 ذم ث: ]ًمف[. (3)

 : ]طم٘مٝمؿ[.ذم ث  (4)

اًمٕمٌد إذا سم٘مك قمٚمٞمف ديـ، وم٠مقمت٘مف ُمقٓه وم٤ميمت٥ًم سمٕمد اًمٕمتؼ، وىمْمنك شمٚمؽ اًمديقن، ومٗمنل  (5)

: ًمف اًمرضمقع ٟٓم٘مٓم٤مع اؾمنتح٘م٤مق اًمًنٞمد األولومٗمل رضمققمف سم٤معمٖمروم سمٕمد اًمٕمتؼ قمغم ؾمٞمده وضمٝم٤من:  

٤م : ٓ يرضمع قمغم ؾمنٞمده، وهنق إصنح ذم اًمروون٦م، وإفمٝمنر قمٜمند اًمراومٕمنل: ٕنَّ ُمنوالثاينسم٤مًمٕمتؼ. 

ف اًم٤ًمسمؼ قمغم قمت٘منف، وشم٘مندم اًمًن٥ٌم يمت٘مندم اعمًن٥ٌم، ومن٤معمٖمروم سمٕمند اًمٕمتنؼ  همرُمف ُمًتحؼ سم٤مًمتٍمُّ

يم٤معمٖمروم ىمٌٚمف، وهٙم ا يمام ًمق أقمتؼ اًمًٞمد قمٌنده اًمن ي أضمنره ذم أصمٜمن٤مء ُمندة اإلضمن٤مرة ٓ يرضمنع قمٚمٞمنف 

 سم٠مضمرة ُمثٚمف ًمٚمٛمدة اًمتل سمٕمد اًمٕمتؼ.

، (9/133ح اًمٕمزيننز )، ومننت(3/222، اًمقؾمننٞمط )(471-5/472يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج (3/59، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(2/112، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )(3/572اًمرووننن٦م )

(4/492.) 

قضمممٜ ال بممم  وممما   

 قممممم٘ ومممممَ  ٍٖمممممْ  

  ممم   تقمممْ   ّمممن 

ٖاجمممم   ممممْ  ممممممٜ   

 السٗ .
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 :احلادية عصرة

 ،صمؿ هٚمٙم٧م أيم٤ًمسمف وظمرج اعمٌٞمع ُمًتح٘م٤مً  ،مم٤م ذم يده ُمـ إٟم٤ًمن سم٤مع اعم٠مذون ؿمٞمئ٤مً  

 ومل يٙمـ ذم يده يم٥ًم. ،سم٤مًمثٛمـ [يٓم٤مًم٥م]ومج٤مء اعمِمؽمي 

إن يم٤من  أٟمَّف ]ىم٤مل[ ،ابن رسيجقمـ أبو سهل األبيورد طمٙمك اًمِمٞم  اإلُم٤مم 

قملم ُم٤مًمف، وىم٤مل: سمِْع ه ه اًمًنٚمٕم٦م، وظمن  صمٛمٜمٝمن٤م وادمنر ومٞمنف، أو ىمن٤مل  /اًمًٞمد ىمد دومع إًمٞمف

 ومٗمٕمؾ ذًمؽ. ،: اؿمؽم ه ه اًمًٚمٕم٦م هب ه اًمدراهؿ وسمٕمٝم٤م، وادمر ذم صمٛمٜمٝم٤م]ًمف[

اًمًٚمٕم٦م ُمًنتح٘م٦م، وًمنٞمس ذم ينده يمًن٥م: ومٚمنف أن يٓم٤مًمن٥م  صمؿ ظمرضم٧م ]شمٚمؽ[

اًمًٞمد سم٘مْم٤مء اًمنديـ قمٜمنف: ٕنَّ اًمًنٞمد هنق اًمن ي أوىمٕمنف ذم هن ه اًمٖمراُمن٦م، عمن٤م أُمنره سمٌٞمنع 

 .[اعم يمقرة]اًمًٚمٕم٦م وذائٝم٤م ذم اًمّمقرة 

 اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ذم ث: ]وـم٤مًمٌف[. (2)

اسمنـ هين٩م هنق: أسمنق اًمٕمٌنن٤مس، أمحند سمنـ قمٛمنر سمنـ هينن٩م، اًم٘من٤م ، اًمٌٖمندادي، وًمند ؾمننٜم٦م  (3)

ُمـ قمٔمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم، ويم٤من يٗمْمؾ قمغم أصح٤مب اًمِمن٤مومٕمل طمتنك هن، سمٌٖمداد، يم٤من 249

قمغم اعمزين، شمٗم٘مف سم٠م  اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل وهمػمه، وزم اًم٘مْم٤مء سمِمػماز، يمتٌف شمِمنتٛمؾ قمنغم أرسمٕمامئن٦م ُمّمنٜمػ، 

وهق طم٤مُمؾ ًمقاء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم زُم٤مٟمف، وٟم٤مذ ُم ه٥م اًمِم٤مومٕمل، وشمٗم٘مف سمنف مج٤مقمن٦م  ،أظم  قمٜمف وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم

 هن.326ٚم٦م اعم ه٥م ورومٕم٤مئف، شمقذم ؾمٜم٦م ُمـ مح

وُم٤م سمٕمده٤م، ـمٌ٘م٤مت  (3/21، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل )(67-1/66يٜمٔمر: وومٞم٤م ت إقمٞم٤من )

 (.342-1/339، ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل )(92-1/89اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤م  ؿمٝم٦ٌم )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمقوملم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (5)

 سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م  (6)

 ذم ث: ]إظمرى[. (7)

 /أ38
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ضمنن٧م ىمنند اؿمننؽمى سم٤مظمتٞمنن٤مره ؾمننٚمٕم٦م، وسم٤مقمٝمنن٤م، صمننؿ ظمر [اًمٕمٌنند]وم٠مُمنن٤م إذا يمنن٤من 

ُمًتح٘م٦م، ٓ يرضمع قمغم اًمًٞمد: ٕنَّ اًمًٞمد ي٘مقل: أٟم٤م أذٟم٧م ًمؽ ذم دم٤مرة صنحٞمح٦م، ٓ ذم 

 .وهٙم ا احلٙمؿ ذم اًمقيمٞمؾ ،قم٘مد سم٤مـمؾ، وأٟم٧م ومٕمٚم٧م همػم ُم٤م أُمرشمؽ سمف
 

 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (1)

إذا سمنن٤مع اعمنن٠مذون ؾمننٚمٕم٦م وىمننٌض اًمننثٛمـ وم٤مؾمننتح٘م٧م اًمًننٚمٕم٦م، وىمنند شمٚمننػ اًمننثٛمـ ذم ينند اًمٕمٌنند  (2)

ومٚمٚمٛمِمؽمي اًمرضمقع سمٌدًمف قمغم اًمٕمٌد: ٕٟمف اعم٤ٌمذ ًمٚمٕم٘مد، وذم وضمنف ٓ رضمنقع قمنغم اًمٕمٌند : ٕنَّ ينده يند 

 د وقم٤ٌمرشمف ُمًتٕم٤مرة ذم اًمقؾمط.ًمٚمًٞم

 وذم ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمًٞمد صمالصم٦م أوضمف رشمٌٝم٤م اإلُم٤مم:

 : أٟمف يٓم٤مًم٥م أيْم٤ًم: ٕن اًمٕم٘مد ًمف ومٙم٠مٟمف اًم٤ٌمئع واًم٘م٤مسمض ًمٚمثٛمـ.أصحها

: ٓ يٓم٤مًم٥م: ٕٟمَّف اًمًٞمد سم٤مإلذن ىمد أقمٓم٤مه اؾمت٘مالًٓ ومِمنرط ُمـ يٕم٤مُمٚمنف ىمّمننر اًمٓمٛمنع قمنغم والثاين

 يده وذُمتف.

 اًمٕمٌد ووم٤مء ومال يٓم٤مًم٥م اًمًٞمد حلّمقل همرض اعمِمؽمي، وإٓ ومٞمٓم٤مًم٥م. : إن يم٤من ذم يدوالثالث

 ذيمر ذًمؽ ذم ومتح اًمٕمزيز وؾم٤مق سمٕمده ُم٤م أورده اعمّمٜمػ قمـ اسمـ هي٩م.

، (3/572، اًمروون٦م )(132-9/131، ومنتح اًمٕمزينز )(475-5/474يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )

، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج (4/182، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج )(3/59، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(2/112أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )

 (.3/223(، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )4/492)
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 الباُب السَّّادس عشر

 :يف الصََّمي

ٚمؿ قم٘مد قمغم ُمقصقف ذم اًم ُم٦م يٕمتؼم ومٞمنف ىمنٌض ]اًمٕمنقض[ [و طم٘مٞم٘م٦م] ًَّ  اًم

: إٓ أن اؾمؿ اًمًٚمؿ ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمنغم هن ا وؾمٚمٗم٤مً  ويًٛمك ه ا اًمٕم٘مد ؾمٚمامً  ،ذم اعمجٚمس

 .اًمٕم٘مد، واؾمؿ اًمًٚمػ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف وقمغم اًم٘مرض

اًمًٚمؿ ًمٖم٦م: آؾمتًالم، وؾَمٚمَّؿ إًمٞمف اًمٌمء شمًٚمٞماًم ومتًٚمٛمف أي أظم ه، واًمتًٚمٞمؿ سمن ل اًمنرى  (1)

واًمتًٚمٞمؿ أيْم٤م اًمًالم، وأؾمٚمؿ ذم اًمٓمٕم٤مم أؾمٚمػ ومٞمف، وي٘م٤مل اًمًنٚمؿ واًمًنٚمػ واطمند، ومٞم٘من٤مل:  ،سم٤محلٙمؿ

 ػ سمٛمٕمٜمك واطمد.ؾمٚمؿ وأؾمٚمؿ، و ؾمٚمػ وأؾمٚم

، (3/372)، شمنن٤مج اًمٕمننروس (1/187)، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف (1/286)يٜمٔمننر اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم

 .(1/446)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط

 ذم ث: ] ذم طم٘مٞم٘م٦م[. (2)

 ذم ث: ]اًمٌدل [. (3)

 ه ا شمٕمريػ اًمًٚمؿ ذقم٤ًم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م. (4)

ُمقصنقف ذم اًم ُمن٦م  اًمًٚمؿ: أن يًٚمؿ قمقو٤ًم طم٤مضًا ذم قمنقض»: (12/145)ىم٤مل ذم اعمجٛمقع 

 .شإمم أضمؾ 

ُمٜمٝمنن٤م: أٟمننف قم٘منند قمننغم  ،وذيمننروا ذم شمٗمًننػم اًمًننٚمؿ قمٌنن٤مرات ُمت٘م٤مرسمنن٦م»: (4/3و ىمنن٤مل ذم اًمروونن٦م )

وىمٞمنؾ:  ،ُمقصقف ذم اًم ُم٦م سمٌدل يٕمٓمك قم٤مضمالً، وىمٞمنؾ: إؾمنالم قمنقض طمن٤مض ذم ُمقصنقف ذم اًم ُمن٦م

 .شإؾمالف قم٤مضمؾ ذم قمقض ٓ  ٥م شمٕمجٞمٚمف ... 

، (4/3)، اًمروون٦م (5/394)، اًمٌٞمن٤من (6/5)ين٦م اعمٓمٚمن٥م ، هن٤م(5/388)يٜمٔمر احل٤موي اًمٙمٌنػم 

، يمٗم٤ميننن٦م إظمٞمننن٤مر (4/182)، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج (3/61، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(12/145)اعمجٛمنننقع 

(1/247). 

قم٘مد اًمًٚمؿ يًٛمك ؾمٚماًم ًمتًٚمٞمؿ رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمنس، ويًنٛمك ؾمنٚمٗم٤م ًمت٘منديؿ رأس اعمن٤مل،  (5)

 ٔم٦م اًمًٚمػ شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف و قمغم اًم٘مرض.واًمًٚمؿ ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم ه ا اًمٕم٘مد، سمٞمٜمام ًمٗم

 وذيمر اعم٤موردي سم٠من اًمًٚمؿ ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز، واًمًٚمػ ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمراق. 

 ويِمؽمك اًمًٚمؿ واًم٘مرض ذم أن يماًل ُمٜمٝمام إصم٤ٌمت ُم٤مل ذم اًم ُم٦م سمٛمٌ ول ذم احل٤مل.

 (.4يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اهل٤مُمش رىمؿ )



 919 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   هن ا اًمٕم٘مند ىمقًمنف شمٕمن٤ممم:  وإصؾ ذم إسم٤مطمن٦م

 .  ﴾[ ڀ  ] ]پ پ پ پ

مم أضمؾ ُمًٛمك ىمد أؿمٝمد أن اًمًٚمػ اعمْمٛمقن إ»: أٟمف ىم٤مل: ابن عباسوروي قمـ 

 .، صمؿ شمال ه ه أي٦مشذم يمت٤مسمف أطمٚمف ]اهلل[

ِٚمُٗمقَن ذم اًمثَّٛمر، أن اًمٜمٌل ،أيْم٤مً  ابن عباسوروي قمـ  ًْ : ىَمِدَم اعمَِْديٜم٦ََم وُهْؿ ُي

ٜمََتلْمِ  ًَّ ٜم٦ََم واًم ًَّ اَم ىم٤مَل: واًمثَّالَث. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،اًم لِ   يِف »: وُرسمَّ ُيس  َلَ  َفل  َمن  َأس 

ُلومٍ َكي   ُلومٍ  ,ٍل َمع  ُلوٍم إىَِل َأَجٍل َمع  ٍن َمع   .شَوَوي 

٦م: اإلفمٝمن٤مر واإلقمنالن، وُمٜمنف ي٘من٤مل: سمن٤مح اإلسم٤مطم٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ سَمن٤مَح سمقطمن٤ًم، واإلسم٤مطمن (1)

ه، إذا أفمٝمره، وىمد يرد سمٛمٕمٜمك اإلـمالق واإلذن، وُمٜمف ي٘م٤مل: أسمحتف يم ا: أي: أـمٚم٘متف ومٞمف وأذٟم٧م  سمِِنع

 ًمف، وأسم٤مح اًمرضمؾ ُم٤مًمف، أذن ذم إظم  واًمؽمك وضمٕمٚمف ُمٓمٚمؼ اًمٓمروملم.

 .(6/223)، شم٤مج اًمٕمروس (1/65)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

وي٘م٤مل ًمنف احلنالل و  ،ُم٤م ظمػم اعمرء ومٞمف سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ُمـ همػم ُمدح وٓ ذمأُم٤م ذقم٤ًم ومٝمل: 

 اجل٤مئز.

 (.1/123، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )(1/53اعمًتّمٗمك ) ،(1/128يٜمٔمر: اًمؼمه٤من )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 282ضمزء ُمـ أي٦م رىمؿ ُمـ  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (4)

 ،قمـ أينقب ،، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من(3/93اًمِم٤مومٕمل ذم إم ) أظمرضمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس (5)

قمننـ اسمننـ قمٌنن٤مس، وقمٌنند اًمننرزاق ذم اعمّمننٜمػ سمننرىمؿ  ،قمننـ أ  طمًنن٤من إقمننرج ،قمننـ ىمتنن٤مدة ،أيننقب

(، واًمٓمننؼماين ذم اعمٕمجننؿ 2/314(، )3132(، و احلنن٤ميمؿ ذم ُمًننتدريمف سمننرىمؿ )8/5، )(14264)

 (.6/32)(، 11281)ٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى سمرىمؿ (، واًم4/481ٌ) (، 22319)سمرىمؿ  ،اًمٙمٌػم

(، 2124): اًمٌخنن٤مري: ذم سمنن٤مب اًمًننٚمؿ سمننرىمؿ احلنندي٨م أظمرضمننف قمننـ اسمننـ قمٌنن٤مس  (6)

أو ىمن٤مل  ،واًمٕمن٤مُملم ،اعمديٜم٦م واًمٜم٤مس يًنٚمٗمقن ذم اًمثٛمنر اًمٕمن٤مم ( سمٚمٗمظ  ىمدم رؾمقل اهلل 2/781)

 .شن ُمٕمٚمقمُمـ ؾمٚمػ ذم  ر ومٚمٞمًٚمػ ذم يمٞمؾ ُمٕمٚمقم ووز » وم٘م٤مل: ،قم٤مُملم أو صمالصم٦م

اعمديٜم٦م، وهنؿ يًنٚمٗمقن ذم اًمنثامر  ( سمٚمٗمظ ىمدم اًمٜمٌل 3/1226) (1624)وُمًٚمؿ: سمرىمؿ 

ُمنـ أؾمنٚمػ ذم  ننر، ومٚمٞمًنٚمػ ذم يمٞمنؾ ُمٕمٚمنقم، ووزن ُمٕمٚمنقم، إمم أضمننؾ  »اًمًنٜم٦م واًمًنٜمتلم، وم٘من٤مل: 

 .شُمٕمٚمقم

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممممي ٔاأل لممممٛ  

 . مٜ  لا
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صمنؿ  نقز أن يٙمنقن اعمٌٞمنع  ،ُمٌٞمع، وصمٛمـ ،قمغم قمقولم اًمٌٞمع يِمتٛمؾ  [و] ٕنَّ 

ٞمٜم٤مً   .واعمٌٞمع ذم اًم ُم٦م ومٙم ا  قز أن يٙمقن اًمثٛمـ ُمٕمٞمَّٜم٤مً  ،واًمثٛمـ ذم اًم ُم٦م ُمٕمَّ

ٕن أصننح٤مب اًمٕم٘منن٤مر واًمٜمخٞمننؾ  سم٤مًمٜمنن٤مس طم٤مضمنن٦م إمم هنن ا اًمٕم٘منند:]ومنن٢من  وأيْمنن٤مً 

ت يت٤مضمقن إمم اًمٜمٗم٘م٦م ىمٌؾ[   ] ىمد شمت٠مظمر قمنـ وىمن٧م طمن٤مضمتٝمؿ[ واًمثامرُ  ،إدراك اًمَٖمالَّ

وم٠مسمنن٤مح اًمِمنننرع هلننؿ قمننغم ؾمننٌٞمؾ  ،وٓ  نندون، وٓ شمًننٛمح ٟمٗمقؾمننٝمؿ سمٌٞمننع إصننقل

يّمنؾ هلنؿ  /سمٞمع اًمٖمالت واًمثامر ُمٚمتزُم٦م ذم اًم ُم٦م ىمٌؾ طمّمقهل٤م ًمػمشمٗم٘مقا سمنام اًمرظمّم٦م

 :ويرشمٗمؼ اًمتج٤مر سم٤مًمرظمص ـ أقمقاوٝم٤م قم٤مضمالً ُم

 

 ويشترل الباب عذ فصول:

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 ه ا دًمٞمؾ ضمقاز قم٘مد اًمًٚمؿ  ُمـ اًم٘مٞم٤مس. (2)

 .(4/182)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (5/394)، اًمٌٞم٤من (392 – 5/389)وي يٜمٔمر احل٤م

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

اًمرظمّمنن٦م: ًمٖمنن٦م اًمتًننٝمٞمؾ ذم إُمننر واًمتٞمًننػم، ي٘منن٤مل رظمننص اًمنمننع ًمٜمنن٤م ذم يمنن ا شمرظمٞمّمنن٤ًم،  (5)

ٚمف. ه وؾمٝمَّ  ورظمص إرظم٤مص٤ًم إذا ينَّ

 .(1/336)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (17/594)، شم٤مج اًمٕمروس (1/223)يٜمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم

 و اًمرظمّم٦م اصٓمالطم٤ًم: ُم٤م وؾمع ًمٚمٛمٙمٚمػ ذم ومٕمٚمف ًمٕم ر وقمجز قمٜمف، ُمع ىمٞم٤مم اًم٥ًٌم اعمحرم.

 وىمٞمؾ هل: اؾمؿ أسم٤مطمف اًمِم٤مرع قمٜمد اًميورة ختٗمٞمٗم٤ًم قمـ اعمٙمٚمٗملم ودومٕم٤ًم ًمٚمحرج قمٜمٝمؿ.

 .(51ص)ز ذم أصقل اًمٗم٘مف ، اًمقضمٞم(1/81)، اإلهب٤مج ًمٚمًٌٙمل (1/78)يٜمٔمر: اعمًتّمٗمك 

، (2/122)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (1/248 )، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (5/394)يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين  (6)

 .(4/182)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/225)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (2/122)

حكىمممممممممممممممممممممممممممممممٛ 

وشممممممممممممممممممممأ ٗٛ  

 السمي

 /ب38
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 الفصل األول: 
 حكي رأس املاه: يف بيان 

 ويٕمتؼم ومٞمف ذـم٤من:

 وومٞمف ُم٠ًمًمت٤من:أطمدحم٤م: ُمٕمروم٦م اًمَ٘مْدر، 

 إحداهىا:

 إذا يم٤من رأس اعم٤مل همػم ُمِم٤مر إًمٞمف طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد.

ال سمد أن يٙمقن ُمٕمٚمقم اعم٘مدار، وذًمنؽ سمن٠من وم٢من يم٤من ُمـ اًمٜمَّ٘مد اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٌٚمد، وم 

 ي٘مقل: أؾمٚمٛم٧م يم ا ويم ا ديٜم٤مرًا ذم يم ا.

ُمٕمٚمقم اعم٘مندار ، ومالسمد أن يٙمقن ]وإن مل يٙمـ ُمـ اًمٜم٘مد اًمٖم٤مًم٥م: وإٟمام يم٤من قَمَرو٤مً  

ٓ يٜمٕم٘مند اًمٕم٘مند: [ ]وم٢من يم٤من جمٝمقًٓ  ،اًمتل ختتٚمػ هب٤م ]إهمراض[ [و اًمّمٗم٤مت

 .م، وذم اعمجٝمقل همررٕن اًمٖمرر ذم اًمٌٞمع طمرا

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 [.ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مًمّمٗم٤متذم م: ] (2)

 ذم ث: ]اًمٖمرض[. (3)

 .ذم ث: ]وم٢من مل ي يمر ذًمؽ[ (4)

إذا يمنن٤من رأس ُمنن٤مل اًمًننٚمؿ قمرونن٤ًم ذم اًم ُمنن٦م، ومٞمجنن٥م ذيمننر »: (5/434)ىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من  (5)

صٗم٤مشمف: ٕٟمف قمقض ذم اًم ُم٦م همػم ُمٕمٚمقم سم٤مًمٕمرف، ومقضم٥م ذيمر صٗم٤مشمف يم٤معمًٚمؿ ومٞمف، وم٢من يمن٤من رأس 

اعم٤مل ٟم٘مدًا ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم اًم ُم٦م: وم٢من يم٤مٟم٤م ذم سمٚمد ومٞمف ٟم٘مد هم٤مًم٥م، اٟمٍمف اإلـمالق إًمٞمف، يمنام ٟم٘منقل ذم سمٞمنع 

ٕقمٞم٤من، وإن يم٤من ذم سمٚمد ومٞمف ٟم٘مقد ًمٞمس هب٤م ٟم٘مد هم٤مًم٥م، مل يّمح اًمًٚمؿ طمتك يٌٞمعٜمن٤م واطمندًا ُمٜمٝمن٤م، يمنام ا

 .شىمٚمٜم٤م ذم سمٞمع إقمٞم٤من

، (5/434)، اًمٌٞمن٤من (1/97)، اًمتٜمٌٞمنف (2/78)، اعمٝم ب (5/397)يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم 

عمحتنن٤مج ، ُمٖمٜمننل ا(124-2/123)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/5)، اًمروونن٦م (9/217)ومننتح اًمٕمزيننز 

 . (5/5)، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (4/187)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/63)
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 :الثانية

ويمن٤من ُمٕمٚمنقم  ،إذا يم٤من رأس اعم٤مل ُمِم٤مرًا إًمٞمف طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد، وم٢من يم٤من ُمنـ اعمثٚمٞمن٤مت

 .، ويم٤من ُمٕمٚمقم اًم٘مٞمٛم٦م،  قز[اعم٘مقُم٤مت]اًم٘مدر، أو يم٤من ُمـ 

، سمن٠من ىمن٤مل: أؾمنٚمٛم٧م هن ا اًمٙمنٞمس ُمنـ اًمندٟم٤مٟمػم ذم وم٠مُم٤م إذا مل يٙمـ ]يم ًمؽ[

ة ُمـ اًمٓمٕم٤مم ذم يم ا، وحم٤م ٓ يٕمروم٤من ىمدره ىمٌؾ اًمٕم٘مند، أو يمن٤من رأس يم ا، أو ه ه ا ؼْمَ ًمّمُّ

، وؾُمٚمعؿ إًمٞمنف قمنغم اجلٝم٤مًمن٦م، [واًم٘مٞمٛم٦م واًم رع]اعم٤مل ُمـ اًمثٞم٤مب، وحم٤م ٓ يٕمروم٤من اًمٕمدد 

صمؿ إهنام ىمٌؾ أن يتٗمرىم٤م، وىمٗم٤م قمغم ُم٤م ضمٝماله طم٤مل اًمتًنٛمٞم٦م، وم٤مًمٕم٘مند ٟم٤مومن : ٕن اًمتٕمٞمنلم ذم 

َٕمنؾ اعمجٚمس ضمٕمؾ يم٤مًمتٕمٞم لم طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد، ومٙم ًمؽ ُمٕمروم٦م اعم٘مدار واًم٘مٞمٛم٦م ذم اعمجٚمنس ] دُمْ

 .طم٤مًم٦م اًمٕم٘مديم٤معمٕمروم٦م[

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمنمط إول ذم اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ذم م: ]اعمٕمٚمقُم٤مت[. (2)

إذا يم٤من رأس اعم٤مل ُمِم٤مهدًا ُمقصقوم٤ًم سم٠مْن يم٤من ُمٕمٚمقم اًم٘مندر ؾمنقاء يمن٤من ُمنـ اعمثٚمٞمَّن٤مت أو ُمنـ  (3)

 ٟمتٗم٤مء اجلٝم٤مًم٦م قمٜمف سمٛمِم٤مهدشمف واٟمتٝم٤مء اًمٖمرر قمٜمف سمّمٗمتف.اعم٘مقُم٤مت، ومٞمجقز: ٓ

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/5)، اًمروونن٦م (3/437، اًمقؾمننٞمط )(5/398)يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم 

(2/124). 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 أي: إذا مل يٙمـ ُمٕمٚمقم اًم٘مدر إن يم٤من ُمثٚمٞم٤ًم، أو مل يٙمـ ُمٕمٚمقم اًم٘مٞمٛم٦م إذا يم٤من ُمت٘مقُم٤م. (5)

 رع واًم٘مٞمٛم٦م[.  ث: ]واًمذم (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (7)

إذا يم٤من رأس ُم٤مل اًمًنٚمؿ أو اًمنثٛمـ ُمِمن٤مهدًا، يمن٠من ي٘منقل: أؾمنٚمٛم٧م إًمٞمنؽ هن ه اًمندٟم٤مٟمػم ذم  (8)

قمنمة أصمقاب ُمـ طم٤مهل٤م وصٗمتٝم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمندٟم٤مٟمػم اعمِمن٤مهدة همنػم ُمٕمٚمقُمن٦م اًم٘مندر واًم٘مٞمٛمن٦م طم٤مًمن٦م 

وصنحٞمح سمنال ظمنالف قمٜمند  ،٘مد قمٚمنام سم٤مًم٘مندر واًم٘مٞمٛمن٦م، وم٤مًمٕم٘مند ٟم٤مومن اًمٕم٘مد، وىمٌؾ اًمتٗمرق ُمـ جمٚمس اًمٕم

 وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج (12/115)، اعمجٛمنننقع (4/6)، اًمرووننن٦م (9/219)يٜمٔمنننر ومنننتح اًمٕمزينننز 

 .(2/124)، طم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم (5/8)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/187)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/63)

حكمممي  أل املممماه 

  ا كمماُ وشمما ّا  

 لٗممممممممممْ حالممممممممممٛ  

 ال ق 
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 وم٠مُم٤م إن شمٗمرىم٤م ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ، ومٝمؾ يٙمؿ سمٌٓمالن اًمٕم٘مد أم ٓ؟

 .[مال ، وهق ُم ه٥م ]يٙمؿ سمٌٓمالٟمف أحدمهاومٞمف وضمٝم٤من:  

أو  ،سمٕمٞمٜمٝمن٤مطمٜمٓم٦م أرض[أن اعم٤مل ُمٕمتؼم ذم اًمًٚمؿ، وهل ا ًمق أؾمٚمؿ ذم ] ،ووضمٝمف

تٛمٞمنز شمٚمنؽ شمومن٢من مل  ،أو صمامر ٟمخٞمؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م، ٓ  قز خم٤موم٦م أن شمّمٞم٥م همٚم٦م شمٚمؽ إرض )وم٦م

ذم ُمًن٠مًمتٜم٤م: ٕٟمنف اىمتْمنك ]اعمٜمنع[  اًمٜمخٞمؾ ومٞمتٕم ر إُمْم٤مء اًمٕم٘مد، ]وقمغم ه ا اعمٕمٜمك[

نَٚمؿ ومٞمنف، أو سمًن٥ٌم )ظمنر، ومت٘منع احل رسمام يرشمٗمع اًمٕم٘مد ]سمٞمٜمٝمام[  ًْ ٤مضمن٦م إمم ردع سم٤مٟم٘مٓمن٤مع اعُم

، طمتك ٓ يٗمْمنل إمم ُم٤م [٤مً ٤مزقم٦م سمٞمٜمٝمام، ومجٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ]ؿمنرـمرأس اعم٤مل أو سمدًمف ومت٘مع اعمٜم

  ٘مننننننننننننقل ذم اًم٘مننننننننننننرضٟم /، وصنننننننننننن٤مر يمننننننننننننامُمنننننننننننن٤م ذيمرٟمنننننننننننن٤م 

، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (1/97)، اًمتٜمٌٞمننف (2/78)، اعمٝمنن ب (5/397)يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم  (1)

، (4/5)، اًمروون٦م (218-9/217)، ومتح اًمٕمزيز (5/435)، اًمٌٞم٤من (3/437)، اًمقؾمٞمط (6/17)

 .(3/63ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

، (4/516)، ُمقاهن٥م اجلٚمٞمنؾ (231-5/232)، اًمن ظمػمة (2/224)يٜمٔمر سمداي٦م اعمجتٝمد (3)

 .(1/235، أؾمٝمؾ اعمدارك )(5/336)، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ (4/516)

 أرض [. ُمـ ٜمٓم٦ماحل: ] مذم  (4)

 ذم ث: ] وهل ا [. (5)

 ذم م: ] اعمٌٞمع [. (6)

  [.امذم م: ] ُمٜمٝم (7)

ط: ] مذم  (8)  [.اًمنمَّ

أي: طمتك ٓ ي١مدي إمم وىمقع اعمٜم٤مزقم٦م سمٞمٜمٝمام قمٜمد شمٕم ر إُمْمن٤مء اًمٕم٘مند، واطمت٤مضمن٤م إمم رد رأس  (9)

 اعم٤مل أو سمدًمف.

٦م: ُمنن٠مظمقذ ُمننـ ىَمننَرَض اًمِمنننلء ىَمْرونن٤ًم، ويٓمٚمننؼ اؾمنناًم قمننغم اًمِمنننلء اعمُْ٘مننَرض، اًم٘مننرض ًمٖمنن (12)

وُمّمنندرًا قمننغم اإلىمننراض، وؾمننٛمل سمنن ًمؽ: ٕن اعمُْ٘مننِرض ي٘مٓمننع ًمٚمٛم٘مننؽمض ىمٓمٕمنن٦م ُمننـ ُم٤مًمننف، ويًننٛمك 

 اًم٘مرض: ؾمٚمٗم٤ًم، واًم٘مرض: ُم٤م شمٕمٓمٞمف همػمك ُمـ اعم٤مل ًمت٘مْم٤مه، واجلٛمع: ىمروض.

-19/13)، شمن٤مج اًمٕمنروس (1/193)اًمتٜمٌٞمنف  ، حترينر أًمٗمن٤مظ(2/497)يٜمٔمر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم 

 .(2/727)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (14
= 

 /أ39
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ٕٟمَّنف ٓ سمند ذم  :ذم آسمتنداء : ٓ سمد أن يٙمقن ىمدر اعم٤مل ُمٕمٚمقُمن٤مً ريم٦منواًمِم ،واعمْم٤مرسم٦م

 ا يم٤من جمٝمقل اًم٘مدر شم٘مع اعمٜم٤مزقم٦م.وإذ ،ه ه اًمتّمنروم٤مت ُمـ رد اًمٌدل

 .: اًمٕم٘مد ٟم٤موم ، وهق اظمتٞم٤مر اعمزينوالؼول اآلخر

، أو سمٕمنروض ووضمٝمف أٟمف ًمق اؿمنؽمى سمندراهؿ ُمٕمٞمٜمن٦م همنػم ُمٕمٚمقُمن٦م اًم٘مندر ، قمٞمٜمن٤مً  

جمٝمقًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م واًمٕمدد، ُمٕمٞمَّٜم٦م، يّمح اًمٕم٘مد، ومل يٙمـ ه ا اًم٘مدر ُمنـ اجلٝم٤مًمن٦م ُمنع وضمنقد 

                                                          

=
واصٓمالطم٤ًم:  ٚمٞمؽ اًمٌمء قمغم أن يرد سمدًمف، أو ُمثٚمف، وىمٞمؾ: هق دومع ُم٤مل إمم اًمٖمػم ًمٞمٜمتٗمع سمنف قمنغم 

 وضمف اًم٘مرسم٦م، صمؿ يرد سمدًمف أو ُمثٚمف.

 .(1/342)، ومتح اعمٕملم(3/83، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/224 )يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب 

إذا ادمنر ذم ُم٤مًمنف، وهنل اًم٘منراض سمٚمٖمن٦م أهنؾ  :اعمْم٤مرسم٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذة ُمـ َو٤مَرسَمف وو٤مرب ًمف (1)

احلج٤مز، واعمْم٤مرسم٦م ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمراق، وهل أن شمٕمٓمل إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمـ ُم٤مًمؽ ُم٤م يتجر ومٞمف قمنغم أن يٙمنقن اًمنرسمح 

 ،سمحسمٞمٜمٙمام، أو يٙمقن ًمف ؾمٝمؿ ُمٕمٚمقم ُمـ اًمرسمح، وؾمٛمٞم٧م سمن ًمؽ: ٕن يمنؾ ُمنٜمٝمام يْمننرب سمًنٝمؿ ذم اًمنر

 وعم٤م ومٞمف هم٤مًم٤ًٌم ُمـ اًمًٗمر وهق يًٛمك ضسم٤ًم.

 .(1/536)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (3/251)، شم٤مج اًمٕمروس (2/359)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 واًمرسمح ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام. ،و اعمْم٤مرسم٦م ذقم٤ًم: شمقيمٞمؾ ُم٤مًمؽ سمجٕمؾ ُم٤مًمف سمٞمد )ظمر ًمٞمتجر ومٞمف

 (.٤5/222مج )، هن٤مي٦م اعمحت(3/375، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/286يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب )

أدظمٚمنف ومٞمنف، وىمٞمنؾ ومٞمٝمن٤م صمنالث  ;اًمنميم٦م ًمٖم٦م: آظمتالط و اعمج٤مورة، ي٘م٤مل: أذيمنف ذم أُمنره (2)

، شمن٤مج (1/225)ًمٖم٤مت: سمٙمن ومًٙمقن، وطمٙمل ومتح ومٙمن، وومتح ومًٙمقن. يٜمٔمر: حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف 

 .(1/482)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (27/223)اًمٕمروس 

 واطمٍد ٓصمٜملم وم٠ميمثر.وذقم٤ًم: صمٌقت احلؼ قمغم ضمٝم٦م اًمِمٞمقع ذم 
ٍ
 رء

 .(1/181)، ومتح اًم٘مري٥م(5/3)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (1/269)يٜمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر 

واًم٘مقل اًمث٤مين: وهق أصح واظمتن٤مره اعمنزين أنَّ ُمِمن٤مهدة اًمنثٛمـ »(: 5/397ىم٤مل ذم احل٤موي ) (3)

ضمنؾ إمم أ ،ووزن ُمٕمٚمنقم ،ُمـ أؾمنٚمػ ومٚمٞمًنٚمػ ذم يمٞمنؾ ُمٕمٚمنقم» ذم اًمًٚمؿ شمٖمٜمل قمـ صٗمتف: ًم٘مقًمف 

، ومٚمق يم٤من اًمثٛمـ يت٤مج إمم ُمثؾ ه ه اًمّمٗم٦م ًمٌٞمَّٜمٝم٤م هلنؿ ُمنع طمن٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝمن٤م يمنام سمنلمَّ صنٗم٦م اًمًنٚمؿ شُمٕمٚمقم

وذم اًم ُمن٦م  ،حل٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م: وٕنَّ سمٞمقع إقمٞم٤من ىمد يٙمقن اًمثٛمـ ومٞمٝمن٤م ُمٕمٞمٜمن٤ًم شمن٤مرة، ومنال يٗمت٘منر إمم اًمّمنٗم٦م

اومت٘منر  ،وعم٤م مل يتٕملم ومٞمنف اًمنثٛمـ ،إمم اًمّمٗم٦م شم٤مرة ومٞمٗمت٘مر إمم اًمّمٗم٦م يم ًمؽ اًمًٚمؿ عم٤م شمٕملم ومٞمف اًمثٛمـ مل يٗمت٘مر

 .شإمم اًمّمٗم٦م وه ا شمقضمٞمف اًم٘مقًملم 

، اًمتٜمٌٞمنننف (2/78)، اعمٝمننن ب (5/397)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (8/189 )يٜمٔمنننر: خمتّمننننر اعمنننزين

، (9/218)ومنتح اًمٕمزينز  ،(5/435)، اًمٌٞمن٤من (3/437 )، اًمقؾمٞمط(6/17)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (1/97)

 .(3/63، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(12/194)، اعمجٛمقع (4/5)اًمروو٦م 
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ذم اًمًنٚمؿ أن يرشمٗمنع اًمٕم٘مند ]ويمنام خيِمنك  ،ومٙم ا ه٤مهٜم٤م ،ُمـ صح٦م اًمٌٞمع اإلؿم٤مرة ُم٤مٟمٕم٤مً 

ذم اًمٌٞمع ذًمؽ، وأْن شم٘مع سمٞمٜمٝمام اعمٜم٤مزقم٦م ذم اًم٘مدر، صمؿ مل يٕمتؼم ه ا اعمقهقم: ٕن خيِمك [ 

ويٗم٤مرق اًمِمنريم٦م، واعمْمن٤مرسم٦م، واًم٘منرض: ٕنَّ  ،ل اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام، يم ا ه٤مهٜم٤مناًمٔم٤مهر ُمْم

يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم، وه٤مهٜم٤م اعم٤مل همػم ُم٠مظمقذ ًمٚمرد، وإٟمَّنام هٜم٤مك ٓ سمد ُمـ رد اعم٤مل، وم٤مقمتؼمٟم٤م أن 

 .يٚمزم اًمرد ًمٕم٤مرض، ومٙم٤من يم٤مًمٌٞمع ؾمقاء

ومٙم ًمؽ ضمٝم٤مًم٦م ىمندر رأس اعمن٤مل  ،أي: إذا  يم٤مٟم٧م ضمٝم٤مًم٦م اًم٘مدر همػم ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ صح٦م اًمٌٞمع (1)

ومتٙمنقن اعمِمن٤مهدة ُُمْٖمٜمَِٞمن٦ٌم قمنـ ذيمنر  ،إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم وُمِم٤مهدًا ذم جمٚمنس اًمٕم٘مند ٓ  ٜمنع صنح٦م اًمًنٚمؿ

 صٗم٤مت رأس اعم٤مل وُم٘مداره.

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 ومٙم ًمؽ ٓ يٕمتؼم ذم اًمًٚمؿ. ،أي: أٟمف إذا مل يٕمتؼم ارشمٗم٤مع اًمٕم٘مد ووىمقع اعمٜم٤مزقم٦م ذم اًمٌٞمع (3)

 ظمالص٦م اعم٠ًمًم٦م وُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝم٤م ٟمقوحف ومٞمام يكم: (4)

إذا يم٤من رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ ُمرئٞم٤ًم: وًمٙمٜمف همػم ُمٕمٚمقم اًم٘مدر واًم٘مٞمٛمن٦م طم٤مًمن٦م اًمٕم٘مند، وشمٗمرىمن٤م ىمٌنؾ 

 قمغم ىمقًملم: اًمٕمٚمؿ، وم٘مد اظمتٚمػ ذم صح٦م قم٘مد اًمًٚمؿ

: اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ: ٕٟمف يِمؽمط ُمٕمروم٦م ىمدره، أو ىمٞمٛمتف، وأن يْمٌط سمّمنٗم٤مشمف : ٕٟمنف قم٘مند ٓ األول

يٛمٙمـ ا ٤مُمف ذم احلن٤مل، وٓ شمًنٚمٞمؿ اعمٕم٘منقد قمٚمٞمنف، وٓ ين١مُمـ اٟمٗمًن٤مظمف، ومقضمن٥م ُمٕمرومن٦م رأس ُمن٤مل 

٦م قمنـ اًمًٚمؿ ًمػمد سمدًمف يم٤مًم٘مرض، وه ا ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م، وىمقل ُم٤مًمؽ، وأطمد ىمقزم اًمِم٤مومٕمل، ورواين

 اإلُم٤مم أمحد.

: اًمٕم٘مد ٟم٤موم ، وٓ يِمنؽمط ُمٕمرومن٦م ىمندر رأس اعمن٤مل إن يمن٤من ُمرئٞمن٤ًم وُمٕمٞمٜمن٤ًم: ٕٟمنف قمنقض الثاين

ُمِم٤مهد، ومٚمؿ يت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ىمدره يمٌٞمقع إقمٞم٤من، أُم٤م إذا يمن٤من همنػم ُمٕمنلم، ومنال ظمنالف ذم اقمتٌن٤مر 

ٕمروم٦م اًم٘مدر يم٤مًمثٛمـ أوص٤مومف، طمٞم٨م  قز أن يٙمقن رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ ضمزاوم٤ًم، وٕن اًمرةي٦م شمٙمٗمل ذم ُم

ذم اًمٌٞمع، وه ا ىمقل أ  يقؾمػ ، وحمٛمد، وىمقل عم٤مًمؽ، وأطمد ىمنقزم اًمِمن٤مومٕمل، ورواين٦م قمنـ اإلُمن٤مم 

 أمحد، وه ا اًم٘مقل هق إفمٝمر، وٟمص قمٚمٞمف اعمزين.

، سمداين٦م اعمجتٝمند (44-2/43، اًمٚمٌن٤مب ذم ذح اًمٙمتن٤مب )(4/116يٜمٔمر: شمٌٞمنلم احل٘من٤مئؼ )

، (5/336، ُمنٜمح اجلٚمٞمنؾ )(4/516هن٥م اجلٚمٞمنؾ )، ُمقا(231-5/232، اًم ظمػمة )(2/224)

، اعمٝمنن ب (5/397، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(8/189ر اعمننزين )ن، خمتّمنن(1/235أؾمننٝمؾ اعمنندارك )

، ومتح (5/435، اًمٌٞم٤من )(3/437، اًمقؾمٞمط )(6/17، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )(1/97، اًمتٜمٌٞمف )(2/78)

، اإلٟمّمن٤مف (3/63)، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (12/194، اعمجٛمقع )(4/5، اًمروو٦م )(9/218اًمٕمزيز )

 (.3/324، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )(5/126)
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 فروع أربعة:

, ففل تمثر جفالة الؼدر يف صحة العؼد  م ال؟ مين : لو كان السؾم حاالً أحدها

: ٕنَّ اًمٕم٘مند وارد قمنغم ُمقصنقف ذم ، يمام ذيمرٟمن٤م  صحا ـا من قال: ادسللة طذ قولني

يٜم٤م سمنلم احلن٤مل واعم١مضمنؾ ذم اؿمنؽماط ٟمٗمنل اًمتٕمٞمنلم، طمتنك ًمنق  ، ُم٦م ذم احل٤مًمتلماًم وىمد ؾَمنقَّ

ي سمٞمنٜمٝمام ذم اقمتٌن٤مر ُمٕمرومن٦م ىمندر رأس  ،ذم صمامر ٟمخٞمؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م ٓ  قز أؾمٚمؿ طم٤مًٓ  ومٙم ا ؾُمقع

 اعم٤مل.

وخي٤مًمػ ا عم١مضمؾ: ٕنَّ  ،ىمقًٓ واطمدًا، يم٤مًمٌٞمع ؾمقاءوُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:  قز ه٤مهٜم٤م

 .اًمتًٚمٞمؿ، ومٜمخِمك آٟمٗم٤ًمخ، وه٤مهٜم٤م ٓ يت٠مظمر هٜم٤مك يت٠مظمر

: إذا يم٤مٟم٧م إضمرة ذم اإلضم٤مرة ُمِمن٤مرًا إًمٞمٝمن٤م، وًمٙمنـ يم٤مٟمن٧م همنػم ُمٕمٚمقُمن٦م الثاين

 .ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ذم صح٦م اًمٕم٘مد ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًم٘مقًملم  ،اًم٘مدر واًم٘مٞمٛم٦م

 ،سم٠مٟمف إذا يم٤من رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ همػم ُمٕمٚمقم اًم٘مدر :وذًمؽ يمام ذيمر ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م (1)

ويم٤من اًمًٚمؿ ُم١مضماًل وم٤مظمتٚمػ ذم اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم: أطمدحم٤م: سمٓمالن اًمٕم٘مد، و اًمث٤مين: صنح٦م اًمٕم٘مند 

 ٞم٦م.وهق إصح ُمـ اًم٘مقًملم ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕم

 ومٗمل ذًمؽ اًمقضمٝم٤من اعم يمقران، و يراضمع شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. :وم٢مذا يم٤من اًمًٚمؿ طم٤مًٓ 

وذًمنؽ  ،أي:  قز قم٘مد اًمًٚمؿ إذا يم٤من رأس اعم٤مل ُمٕمٞمٜم٤ًم وُمِم٤مهدًا، إٓ أٟمَّف جمٝمنقل اًم٘مندر (2)

 إذا يم٤من اًمًٚمؿ طم٤مًٓ ىمقًٓ واطمدًا. أُم٤م إذا يم٤من ُم١مضماًل ومٕمغم اًم٘مقًملم اًم٤ًمسم٘ملم.

ً، ومٛمـ أئٛمتٜم٤م ُمنـ ىمٓمنع سمن٠من رأس  »: (6/19)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (3) َّٓ وًمق يم٤من اًمًٚمؿ طم٤م

اعم٤مل ًمق يم٤من ضمزاوم٤ًم ومٞمف، ضم٤مز: وإٟمَّام اًم٘مقٓن ذم اًمًٚمؿ اعم١مضمؾ، وم٢مٟمَّف اعمٕمرض ًمٚمخٓمر، واًمًٚمؿ احلن٤مل 

عم١مضمنؾ ذم شمٕم٤مُمؾ قمغم ٟم٤مضمز: وه ا اظمتٞم٤مر اًم٘م٤م ،وُمـ أئٛمتٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ٓ ومرق سملم اًمًٚمؿ احلن٤مل و ا

 .شختري٩م اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم إذا يم٤من رأس اعم٤مل ضمزاوم٤مً 

، (219-9/218)، ومنننتح اًمٕمزينننز (3/437)، اًمقؾمنننٞمط (6/19)يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 

 .(3/63، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/124)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (4/5)اًمروو٦م

 أي: اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمنمط إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (4)

شمننؿ إيْمنن٤مح هنن يـ اًم٘مننقًملم ذم اعمًنن٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞمنن٦م ُمننـ اًمنمننط إول ًمننرأس ُمنن٤مل اًمًننٚمؿ  (5)

 (.422صن)

وممممممممم ٝ  ممممممممم    

جّالٛ القم   يف  

 حٛ ال قم   ُ  

كممممممماُ السممممممممي 

 حااّل.

ومممممممم ٝ  ممممممممحٛ 

 ا  قممم  السممممي  

كاُ وشما ّا     

 أل املاه ٔلكٍمْ  

 غ  و مًٕ
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ذم اًمًنٚمؿ ووضمف اعم٘م٤مرٟم٦م: أنَّ اًمٕم٘مد ذم اعمقوٕملم وارد قمغم ُمٕمندوم، ويمنام خيِمنك 

، أن يرشمٗمننع اًمٕم٘منند ًمٕمنن٤مرض، خيِمننك ذم اإلضمنن٤مرة أْن يٜمٗمًنن  اًمٕم٘منند سم٤مهننندام ]اًمٕم٘منن٤مر[

 وُمقت احلٞمقان.

 .واطمداً  ىمقًٓ  وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ] قز[

همنػم ُمٕمٞمٜمن٦م، وذم اًمًنٚمؿ ًمنق أؾمنٚمؿ ذم صمنامر /واًمٗمرق أن اإلضم٤مرة شمنرد قمنغم ُمٜمٗمٕمن٦م 

 ٟمخٞمؾ ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، ٓ يّمح اًمٕم٘مد. 

نف ]يتّمنقر  ٦م ُمع يمقهن٤م ُمٕمدوُم٦م دمٕمؾ ُم٘مٌقون٦م طمٙمنامً وأيْم٤ًم، وم٢من اعمٜمٗمٕم سمندًمٞمؾ أٟمَّ

 ومٞمٝم٤م سم٠من ي١ماضمر ُمـ اًمٖمػم. ومٞمّمح شمٍمومف [

ننَٚمؿ ومٞمننف مل يثٌنن٧م طمٙمننؿ اًم٘مننٌض ًْ سمنندًمٞمؾ أٟمننف ٓ  ننقز ًمننف اًمتّمنننرف ومٞمننف  ،وذم اعُم

 .سم٤مٓقمتٞم٤مظ واحلقاًم٦م 

 ذم ث ] اًمدار [. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م . (2)

 ذم م: ] يّمح شمٍمومف[. (3)

ل اًمٌمنء،  (4) احلقاًم٦م: سمٗمتح احل٤مء أؿمٝمر ُمـ يمنه٤م، ًمٖم٦م: اًمتحقل و آٟمت٘من٤مل، ُمنـ ىمنقهلؿ: طَمنقَّ

ٙم٤من إمم )ظمر، وطم٤مل ومالن قمـ اًمٕمٝمند: أي: اٟمت٘منؾ، وأطمٚمتنف سمديٜمنف ٟم٘مٚمتنف إمم ذُمن٦م همنػم ذُمتنؽ. ٟم٘مٚمف ُمـ ُم

، اعمٕمجننؿ (2/1256)، ًمًنن٤من اًمٕمننرب (5/159)، هتنن ي٥م اًمٚمٖمنن٦م (1/157يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 .(1/229)اًمقؾمٞمط 

و واصٓمالطم٤ًم: قم٘مد ي٘متيض ٟم٘مؾ ديـ ُمـ ذُم٦م إمم ذُمن٦م، ويٓمٚمنؼ قمنغم اٟمت٘م٤مًمنف ُمنـ ذُمن٦م إمم أظمنرى، 

 إول هق هم٤مًم٥م اؾمتٕمامل اًمٗم٘مٝم٤مء.

، هن٤مين٦م (3/199، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(1/252)، ومنتح اًمقهن٤مب (1/264)يٜمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞمن٤مر 

 .(3/89)، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (4/421)اعمحت٤مج 

وًمنق يمن٤من اًمٕمنقض ضمزاومن٤ًم ذم اإلضمن٤مرة، ومألصنح٤مسمٜم٤م »: (19-6/18ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م ) (5)

ج قمغم اًم٘مقًملم. وًمنٞمس قمنقُض اإلضمن٤مرة ـمري٘م٤من: ُمٜمٝمؿ ُمـ أضمراه جمرى  رأس اعم٤مل ذم اًمًٚمؿ، طمتك خيرَّ

قمٜمد ه ا اًم٘م٤مئؾ يمٕمقض اًمٌٞمع، ومن٢منَّ اإلضمن٤مرة ٓ صمٌن٤مت هلن٤م إمم اٟم٘مْمن٤مء ُمندهت٤م، ومن٢منَّ اًمندار إذا ؾمنٚمٛم٧م، مل 

يٜم٘مٓمع همرُر اإلضم٤مرة، إذ هل قمرو٦م آٟمٗم٤ًمخ إذا شمٚمٗم٧م اًمدار ذم أصمٜم٤مء اعمدة، وًمق قم٤مسم٧م ذم يند اعمًنت٠مضمر، 

رو٧م اإلضم٤مرة خلٞم٤مر اًمٗمً ، ومِم٤مهب٧م اإلضم٤مرُة اًمًٚمَؿ ومٞمام ذيمرٟمن٤مه، وًمٙمٜمٝمن٤م شمٗم٤مرىمنف ذم أنَّ اًمتًنٚمٞمؿ ذم شمٕم

 قمقوٝم٤م ًمٞمس ذـم٤ًم.
= 

 /ب39
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 .ُم٤مت واطمدقمٜمدٟم٤م طمٙمؿ اعمِْثٚمٞم٤َّمت واعم٘مقَّ  :الثالث 

: إن يمنن٤من ُمننـ اعمِثْٚمٞمَّنن٤مت ٓ سمنند ُمننـ ُمٕمرومنن٦م اًم٘منندر، وإن يمنن٤من ُمننـ بددو ح يػددةأوىمنن٤مل 

ُمنن٤مت: يم٤مًمثٞمنن٤مب، ٓ يتنن٤مج إمم ُمٕمرومنن٦م اًمٕمنندد، واًمنن رع، واًم٘مٞمٛمنن٦م سمٜمنن٤مًء قمننغم  [أصننٚمف] اعم٘مقع

                                                          

=
و اإلضمن٤مرة ٓ شمٕمند  ،وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىمٓمع سم٠من إضمرة ذم اإلضم٤مرة قمغم ىمٞمن٤مس اًمٕمنقض ذم اًمٌٞمنع

 .شًمًٚمؿُمـ قم٘مقد اًمٖمرر، وشم٘مدير اًمتٕم ر ذم ُم٘مّمقده٤م ًمٞمس يمت٘مدير اًمتٕم ر ذم ا

 وهؾ شمٖمٜمل رةي٦م إضمرة قمـ ُمٕمروم٦م ىمدره٤م؟ »: (5/175)وىم٤مل ذم اًمروو٦م 

 .شواًمث٤مين: اًم٘مٓمع سم٤مجلقاز وهق اعم ه٥م ،ومٞمف ـمري٘م٤من: أطمدحم٤م: قمغم ىمقزم رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ

، هن٤مينن٦م (5/175)، اًمروونن٦م (12/225)، ومننتح اًمٕمزيننز (19-6/18)يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 

 .(3/414، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(5/266)اعمحت٤مج 

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمنمط إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (2)

 رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم، ومٝمؾ شمٙمٗمل ُمٕم٤ميٜمتف قمـ ُمٕمروم٦م ىمدره وذيمر صٗم٤مشمف؟

 ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سم٠من وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمروا ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقًملم:

 صح٦م اًمٕم٘مد وهق إصح و إفمٝمر.أطمدحم٤م سمٓمالن اًمٕم٘مد، واًمث٤مين: 

 وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم يمقن رأس اعم٤مل ُمثٚمٞم٤ًَّم أو ُمت٘مقُم٤ًم.

 وىمٞمؾ: إذا يم٤من رأس اعم٤مل ُمت٘مقُم٤ًم ووٌٓم٧م صٗم٤مشمف سم٤معمٕم٤ميٜم٦م، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح ىمقًٓ واطمدًا.

صمؿ ٟمحـ ذم ـمرد اًم٘مقًملم ٓ ٟمٗمّمؾ سملم اعمٙمٞمنؾ واعمنقزون، وسمنلم  »: (6/18)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

وممن٤م يتّمنؾ هبن ا َأنَّ ...  اـمنرد اًم٘منقٓن ،رقم٤منومٚمق ضمٕمؾ رأس اعم٤مل صمقسم٤ًم همػَم ُمٕمٚمقم اًم ُّ  ،س يم ًمؽُم٤م ًمٞم

وًمٙمـ يم٤من جمٝمقل اًم٘مٞمٛم٦م قمٜمند اعمتٕم٤مىمنَدْيـ أو قمٜمند أطمندحم٤م،  :رأس اعم٤مل إذا أطمٞمط سمّمٗم٤مشمف سمٓمريؼ اًمِٕمٞم٤من

يتْمنٛمـ ختنري٩م اعمًن٠مًم٦م وىم٤مل )ظمرون: اجلٝمؾ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م  ،وم٤مًم ي ذه٥م إًمٞمف إيمثرون اًم٘مٓمُع سمّمح٦م اًمًٚمؿ

 .شواًمؽماضمع يٙمقن سمحًٌٝم٤م ،وم٢من اًمتقزيع ي٘مع سم٤مقمت٤ٌمره٤م ،قمغم ىمقًملم

، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (4/5)، اًمروونن٦م (9/218)، ومننتح اًمٕمزيننز (6/18)يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 

، اًمنناج (3/232)، طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (8-7/)5، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/187 )، هن٤مي٦م اعمحت٤مج(3/63)

 .(1/225)اًمقه٤مج

  م: ]أصؾ[.ذم (3)

حكمممممي املثمٗممممما   

ٔاملقٕوممممممممممما  يف  

و ا ٛ ق    أل 

ومممماه السمممممي   ا 

 كاُ جرا ا
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ض، واًمٕمندد،  ،أن اًمٙمٞمؾ واًمقزن شم٘مدير ]وهق[ ومٞمحت٤مج إمم شم٘مًٞمط اًمٕمقض قمغم اعمٕمقَّ

رع  ري جمرى اًمّمٗم٤مت  .واًم َّ

 .وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم ه ا إصؾ ومٞمام ُم٣م وىمد ذيمرٟم٤م شمقضمٞمف ]اًم٘مقًملم[ 

زٟمنن٤م اًمٕم٘منند، واشمٗمننؼ ارشمٗمنن٤مع اًمٕم٘منند سمٞمننٜمٝمام، ووىمننقع اعمٜم٤مزقمنن٦م ] ذم  الرابددع : إذا ضمقَّ

َٚمؿ إًمٞمف: ٕٟمف اًمٖم٤مرم، وإصؾ سمراءة ذُمتف مم٤م يدقمٞمف قمٚمٞمفاًم٘مدر[ ًْ  .، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعُم

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

ىمنن٤مل أسمننق طمٜمٞمٗمنن٦م: إذا يمنن٤من رأس ُمنن٤مل اًمًننٚمؿ ُمننـ اعمثٚمٞمنن٤مت سمنن٠من يمنن٤من ُمننـ اعمٙمننٞمالت أو  (2)

ٕن  :وٓ شمٙمٗمنل اإلؿمن٤مرة إًمٞمنف ،ومالسمند ُمنـ سمٞمن٤من وُمٕمرومن٦م ىمندره :اعمقزوٟم٤مت أو اعمٕمدودات اعمت٘م٤مرسمن٦م

٤م إن يم٤من رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ  ،ضمٝم٤مًم٦م ىمدر رأس اعم٤مل شم١مدي إمم ضمٝم٤مًم٦م اعمًٚمؿ ومٞمف ومت١مدي إمم اعمٜم٤مزقم٦م، أُمَّ

ُم٤مت سم٠مْن يم٤من ُمـ اًم رقمٞم٤مت، أو اًمٕمنددي٤مت اعمتٗم٤موشمن٦م، ومنال يِمنؽم ط ُمٕمرومن٦م ىمندره وشمٙمٗمنل ُمـ اعمت٘مقع

نف ٓ يِمنؽمط ُمٕمرومن٦م ىمندر رأس اعمن٤مل، اإلؿم٤مرة إًمٞمنف وشمٙمٗمنل  ،سمٞمنٜمام ذهن٥م أسمنق يقؾمنػ وحمٛمند إمم أٟمَّ

 ُم٤ًم.اإلؿم٤مرة إًمٞمف ؾمقاء  يم٤من ُمثٚمٞم٤ًم أو ُمت٘مق

، شمٌٞمنلم (2/35)، آظمتٞمن٤مر (129-7/128)، سمدائع اًمّمٜم٤مئع (12/129)يٜمٔمر: اعمًٌقط

، اًمنندر اعمختنن٤مر وطم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ (6/175)، اًمٌحننر اًمرائننؼ (8/348)، اًمٌٜم٤مينن٦م (4/116)احل٘منن٤مئؼ 

 .(44-2/43)، اًمٚم٤ٌمب ذم ذح اًمٙمت٤مب (3/142)، جمٛمع إهنر (5/215)قم٤مسمديـ 

 ذم ث: ]اًم٘مقل[. (3)

 ٦422م ُمـ اًمنمط إول ُمنـ اًمٗمّمنؾ إول، ص عمّمٜمػ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞمأووح ا (4)

 وُم٤م سمٕمده٤م.

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمنمط إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (6)

نَّ اًمٕم٘مند أو اًم٘مٞمٛم٦م، وىمٚمٜم٤م: سم٠م ،إذا يم٤من رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ ضمزاوم٤ًم سم٠مْن يم٤من همػم ُمٕمٚمقم اًم٘مدر (7)

نَٚمؿ إًمٞمنف ُمنع  ،اًمٕم٘مد صحٞمح، واشمٗم٘م٤م قمغم اًمٗمً ، ومن٢من شمٜم٤مزقمن٤م ذم ىمندر رأس اعمن٤مل ًْ ومن٤مًم٘مقل ىمنقل اعُم

 يٛمٞمٜمف، ٕٟمَّف هم٤مرم، وإصؾ سمراءة ذُمتف.

، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/454)، اًمٌٞمننن٤من (5/393، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم)(3/139)يٜمٔمنننر: إم 

، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج (3/63ج )، ُمٖمٜمل اعمحت٤م(2/124)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (4/6، اًمروو٦م )(9/222)

 .(5/8)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/187)

ا ممت   امُلْسممِمي  

ٔ امُلْسَمي  لٗمْ يف  

قممممم    أل وممممماه 

 السمي
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   الرشط الثاين:

 ٤مل ذم اعمجٚمس، و ٤مم قم٘مد اًمّمنرف.اعمىمٌض رأس 

رأس اعمن٤مل سمتًنٚمٞمؿ[اًمٕمٚمنامء ]وقمٜمد قم٤مُمن٦م  ] وقمٜمد أ  طمٜمٞمٗم٦م [ قمٜمدٟم٤م

، سمٓمنؾ اًمٕم٘مند ؾمنقاء ، طمتك ًمنق شمٗمرىمن٤م ىمٌنؾ ] اًم٘منٌض [ اعم٤مل ذم اعمجٚمس ]واًم٘مٌض [

 يم٤من اًمت٠مظمػم سمنمط أو ُمـ همػم ذط.

ط اًمتنن٠مظمػم ٓ  ننقز ]ذمالدد وىمنن٤مل  وًمٙمننـ ]  ننقز أن يتنن٠مظمر  :ًمننؽ[: إْن َذَ

ٌَّٝمف سمننن٤معمٌٞمع ٓ  نننقز شمننن٠مظمػم ىمٌْمنننف  اًم٘منننٌض ُمنننـ همنننػم ذط، وٓ يٌٓمنننؾ اًمٕم٘مننند، وؿَمننن

ُمـ همػم ذط، ٓ يٌٓمؾ اًمٕم٘مند، وإْن يمن٤من اًمنثٛمـ ذم اًم ُمن٦م ، ] وًمق شم٠مظمر [سم٤مًمنمط[

 .ومٙم ا ه٤مهٜم٤م

، اعمٝمن ب (5/423، احلن٤موي اًمٙمٌنػم)(8/189)، خمتّمننر اعمنزين (3/95)يٜمٔمر: إم  (1)

، (5/433)، اًمٌٞمن٤من (3/436)، اًمقؾمنٞمط (6/25)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (1/216)، اًمٚم٤ٌمب (2/78)

، (4/184)، هن٤مين٦م اعمحتنن٤مج (3/61، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(4/3)، اًمروون٦م (9/228)ومنتح اًمٕمزينز 

 .(12/155)، اعمجٛمقع (2/122)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (5/4)حتٗم٦م اعمحت٤مج 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

، شمٌٞمنلم (2/34)، آظمتٞمن٤مر (7/113)، سمندائع اًمّمنٜم٤مئع (12/127)يٜمٔمر: اعمًٌنقط  (3)

 .(3/144)، جمٛمع إهنر (8/353)، اًمٌٜم٤مي٦م (4/117)احل٘م٤مئؼ 

 ث: ] اًمٗم٘مٝم٤مء[.ذم  (4)

وممـ ذه٥م إمم قمدم ضمقاز شم٠مظمػم ىمٌض رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ ذم اعمجٚمس، وسمٓمالن اًمٕم٘مند إذا  (5)

 إذا شمٗمرىم٤م ىمٌؾ اًم٘مٌض: احلٜم٤مسمٚم٦م، واًمٔم٤مهري٦م وهمػمحم٤م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء.

، اعمحنننغم (3/324)، يمِمننن٤مف اًم٘مٜمننن٤مع (6/428)، اعمٖمٜمنننل (5/124)يٜمٔمنننر: اإلٟمّمننن٤مف 

 .(3/7)، خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء ًمٚمٓمح٤موي (8/46)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

 ذم م : ]اًمٕم٘مد[. (7)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (8)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (9)

 ذم ث : ]وًمٙمـ إن شم٠مظمر[. (12)

ويٙمقن رأس اعمن٤مل ٟمن٤مضمزًا ٓ يٗمؽمىمن٤من طمتنك ي٘مٌْمنف اعمًنٚمؿ  »(: 3/691ىم٤مل ذم اًمٙم٤مذم ) (11)

قُملم واًمثالصم٦م سمنمط أو سمٖمػم ذط ضم٤مز أيْمن٤ًم قمٜمند ُم٤مًمنؽ ومل  يٗمًند سمن ًمؽ وإن شم٠مظمر اًمٞمقم واًمٞم ،إًمٞمف
= 
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ز ذًمؽ إذا يم٤من رأس اعم٤مل ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمِم٤مراً   يٙمقن يم٤معمٌٞمع. إًمٞمف طمتك وًمٕمٚمف إٟمام ُ َقع

اًمًٚمؿ أْن يٙمقن ديٜم٤ًم، طمتك ًمنق أؾمنٚمؿ ذم  قمق  []أْن اًمنمط ذم أطمد  :ودًمٞمٚمٜم٤م

ٞمَئ٦م، سمدًمٞمؾ أهنام ذم سمن٤مب اًمّمننرف ، واًمتَّ قملم، ٓ  قز قمغم ُم٤م ؾمٜم يمره ًِ ٌَّف سم٤مًمٜمَّ ٠مظمػم ُُمَِم

نرا ىمنٌض ُمـ ذه٥م سمحكم ُمنـ ومْمن٦م و ًمق شم٤ٌميٕم٤م دراهؿ سم٠مقمٞم٤مهن٤م سمدٟم٤مٟمػم ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، أو طُمِٚمٞم٤َّمً  أظمَّ

ىم٤م، سمٓمؾ اًمٕم٘مد، ويٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق ذـم٤م اًمت٠مظمػم[اًمٌدًملم]أطمد   ./، وشمٗمرَّ

وشمن٠مظمر أظمنر يّمنػم ذم ُمٕمٜمنك سمٞمنع  وإذا يم٤من ذط أطمد اًمٌدًملم أْن يٙمنقن ديٜمن٤مً  

ُمف ص٤مطم٥م اًمنمع، صٚمقات اهلل قمٚمٞمف، اًمديـ سم٤مًمديـ ، ويٗم٤مرق اًمٌٞمنع: ٕٟمنف ٓ وىمد طمرَّ

، ومٚمنام ، طمتك ًمق سم٤مع سمثٛمـ ُمٕملم، يّمنح اًمٕم٘مندٕمقولم ديٜم٤مً يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن أطمد اًم

                                                          

=
وإن شم٠مظمر أيمثر ُمـ ذًمؽ ىمٚمٞماًل سمٖمنػم ذط ضمن٤مز أيْمن٤ًم ... وًمنق شمن٠مظمر يمثنػمًا ويمن٤من  رأس اعمن٤مل  ،اًمًٚمؿ

 .شوًمق يم٤من رأس اعم٤مل قمرو٤ًم  ضم٤مز إذا مل يِمؽمط شم٠مظمػمه ،اعمًٚمؿ قمٞمٜم٤م مل  ز سمنمط  وٓ سمٖمػم ذط

، سمداين٦م اعمجتٝمند (5/232)، اًمن ظمػمة (3/691)، اًمٙمن٤مذم (3/87ٟم٦م اًمٙمنؼمى )يٜمٔمر: اعمدو

، سمٚمٖم٦م (3/195)، اًمِمننرح اًمٙمٌػم وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل (5/222)، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ (2/222)

 .(6/476)، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ و اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ (3/262اًم٤ًمًمؽ )

 ذم ث : ] اًمٕمقولم ذم[. (1)

 ٕومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ ه ا اًم٤ٌمب.ؾمٞم يمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م ا (2)

 ذم ث : ]اًمٕمقولم [. (3)

قمنـ سمٞمنع اًمٙمن٤مًمط  هنك رؾمقل اهلل  »طمٞم٨م روى قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل:  (4)

 وهق سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ. شسم٤مًمٙم٤مًمط 

، ُمًتدرك احل٤ميمؿ (8/92)، ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق (5/474)يٜمٔمر: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

 . (5/185)ٕوـم٤مر ، ٟمٞمؾ ا(2/65)

وٓ  قز شم٠مظمػم ىمٌض رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ قمنـ اعمجٚمنس، ومن٢من  »: (5/433)ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من  (5)

ُمنـ أؾمنٚمػ ومٚمٞمًنٚمػ ذم يمٞمنؾ ُمٕمٚمنقم، ووزن » :دًمٞمٚمٜمن٤م: ىمقًمنف ...  سمٓمؾ اًمٕم٘مد، شمٗمرىم٤م ىمٌؾ ذًمؽ

 ش.ُمٕمٚمقم، إمم أضمؾ ُمٕمٚمقم

 ًمٕم٘مد.و آؾمتًالف: قم٤ٌمرة قمـ اًمتٕمجٞمؾ، ومٔم٤مهر اخلؼم: أن ذًمؽ ذط ذم ا

 خيتص سمٛمٕمٜمًك يْم٤مهل آؾمؿ. اًمًٚمؿ ُمِمتؼ ُمـ اإلؾمالم: وهق اًمتًٚمٞمؿ، ومقضم٥م أنْ  وٕنَّ 
= 

 /أ42
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، أو ديٜمن٤مً  يمن٤من اًمٕمنقض قمٞمٜمن٤مً  إُمر ومٞمف سم٢مسم٤مطم٦م اًمٕم٘مد قمغم اإلـمالق ]ؾمقاء[  ]وؾمع[

ىمٌْمنف ذم اعمجٚمنس، ويم٤مٟمن٧م اًمٕمٚمن٦م  وؾمع إُمر ذم اًمٕمقض أظمر، طمتك مل يٕمتؼم]ومٞمنف[

ويتٙمنرر ذم يمنؾ وىمن٧م، وًمنق اقمتنؼم ومٞمنف  ،اًمٕمن٤ممأنَّ قم٘مد اًمٌٞمع مِمَّن٤م ُيٌنتغم سمنف اخلن٤مص و ،ومٞمف

 .اًم٘مٌض ذم اًمقىم٧م رسمام يتْمٛمـ ُمِم٘م٦م، وم٠مسمٞمح اًمٕم٘مد قمغم اإلـمالق روم٘م٤ًم سم٤مًمٜم٤مس

                                                          

=
ن وٕنَّ  ًَّ يٙمنقن ذم اًم ُمن٦م، ومٚمنق ضمن٤مز شمن٠مظمػم أظمنر قمنـ  ٚمؿ: أنْ ُمـ ذط أطمد اًمٕمقولم ذم اًم

ذم اًم ُم٦م، وم٢مذا ضمقزٟمن٤م  رأس اعم٤مل ىمد يٙمقن ُمقصقوًم٤م اعمجٚمس ًمّم٤مر ذم ُمٕمٜمك سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ: ٕنَّ 

 . شظمػمه قمـ اعمجٚمس يم٤من ذم ُمٕمٜمك سمٞمع اًمٙم٤مًمط سم٤مًمٙم٤مًمط، ومٚمؿ  زشم٠م

، اعمٝمننن ب (5/423)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (8/189 )، خمتّمنننر اعمنننزين(3/95)يٜمٔمننر: إم 

، (5/433)، اًمٌٞمن٤من (3/436 )، اًمقؾمٞمط(6/25 )، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م(1/216 )اًمٚم٤ٌمب  (،2/78)

، هن٤مين٦م (3/61، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(12/155 )، اعمجٛمقع(4/3)، اًمروو٦م (9/228 )ومتح اًمٕمزيز 

 . (5/4 )، حتٗم٦م اعمحت٤مج(4/184 )اعمحت٤مج

 ذم ث : ] ووع [.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ طمٙمؿ ىمٌض رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ ذم اعمجٚمس: (4)

ذم جمٚمنس اًمٕم٘مند ذط ذم صنح٦م اًمٕم٘مند ، : اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ىمٌض رأس ُم٤مل اًمًنٚمؿ أوالا 

وٓ  قز شم٠مظمػم ىمٌْمف أيمثر ُمـ صمالصم٦م أي٤مم، وم٢من شم٠مظمر أيمثر ُمـ صمالصم٦م أي٤مم ؾمقاء يمن٤من ذًمنؽ سمِمننرط أو 

 سمٖمػم ذط، سمٓمؾ اًمٕم٘مد.

: واظمتٚمٗمنقا ذم صنح٦م قم٘مند اًمًنٚمؿ إذا شمن٠مظمر ىمنٌض رأس اعمن٤مل ينقم أو ينقُملم أو صمالصمن٦م، ثانياا 

 وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

 قز شم٠مظمػم رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ قمنـ جمٚمنس اًمٕم٘مند، ومن٢من شمٗمرىمن٤م ىمٌنؾ اًم٘منٌض، اًم٘مقل إول: ٓ 

 سمٓمؾ اًمٕم٘مد، وه ا ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م، واًمٔم٤مهري٦م، وهمػمهؿ.

اًم٘مننقل اًمثنن٤مين:  ننقز شمنن٠مظمػم ىمننٌض رأس ُمنن٤مل اًمًننٚمؿ يقُمنن٤ًم أو يننقُملم، أو صمالصمنن٤ًم، وهنن ا ىمننقل 

 اعم٤مًمٙمٞم٦م.

، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (2/34، آظمتٞم٤مر )(7/113دائع اًمّمٜم٤مئع )، سم(12/127يٜمٔمر: اعمًٌقط )

، جمٛمننع إهنننر (5/216) وطم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤مسمننديـ ، اًمنندر اعمختنن٤مر(8/353، اًمٌٜم٤مينن٦م )(4/117)
= 



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 فروع تسعة:

قاأحدها   طل العؼد يف الؼدر الذي مل يوجد   : لو قه   ع  ر س ادال, وتػرَّ

قمٞمٜمنلم وم٘منٌض  اؿمنؽمى فقه الؼه , واحلؽم يف الؼيدر ادؼهيوك كياحلؽم ]فيقؿن [ 

 .إظمرى ىمٌؾ اًم٘مٌض إطمداحم٤م ]وشمٚمٗم٧م[ 

                                                          

=
، سمداين٦م اعمجتٝمند (5/232، اًمن ظمػمة )(3/691، اًمٙمن٤مذم )(3/87ًمٙمنؼمى )ا، اعمدوٟم٦م (3/144)

، سمٚمٖمننن٦م اًمًننن٤مًمؽ (3/195) اًمدؾمنننقىمل طم٤مؿمنننٞم٦م، (5/222، ذح خمتٍمننن ظمٚمٞمنننؾ )(2/222)

ر اعمنننزين ن، خمتّمننن(3/95، إم )(6/476، ُمقاهننن٥م اجلٚمٞمنننؾ واًمتننن٤مج واإليمٚمٞمنننؾ )(3/262)

هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م ، (1/216اًمٚمٌنن٤مب ) ،(2/78، اعمٝمنن ب )(5/423، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(8/189)

، (4/3، اًمروونن٦م )(9/228، ومننتح اًمٕمزيننز )(5/433، اًمٌٞمنن٤من )(3/436، اًمقؾمننٞمط )(6/25)

، (5/4، حتٗم٦م اعمحت٤مج )(4/184، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )(12/155، اعمجٛمقع )(٤3/61مج )ُمٖمٜمل اعمحت

ر ن، خمتّمن(8/46، اعمحنغم )(3/324، يمِمن٤مف اًم٘مٜمن٤مع )(6/428، اعمٖمٜمل )(5/124اإلٟمّم٤مف )

 (.3/7اظمتالف اًمٕمٚمامء )

 ذم ث: ] ومٞمام ًمق [. (1)

 ذم ث: ] وشمٚمػ [. (2)

ًمًٚمؿ وطمّمقل اًمتٗمرق سمٞمٜمٝمام ىمٌؾ ىمٌض ذيمر اعم٤موردي ذم ُم٠ًمًم٦م ىمٌض سمٕمض رأس ُم٤مل ا (3)

 اًم٤ٌمىمل صمالصم٦م أىمقال ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م:

ُمنـ ذط صنحتف شمًنٚمٞمؿ  ذم اًمٙمؾ: ٕنَّ  وهق ىمقل اًمٌٍميلم: إن اًمٕم٘مد يٙمقن سم٤مـمالً  :أطمده٤م

 ًٚمؿ مجٞمع اًمثٛمـ قمدم اًمنمط ومٌٓمؾ يمٚمف.وم٢مذا مل يُ  ،مجٞمع صمٛمٜمف

ٕهنام ًمق شم٘م٤مسمْم٤م  :ومٞمام سم٘مل سم٤مـمؾاًمًٚمؿ ومٞمام شم٘م٤مسمْم٤مه ضم٤مئز و اًمث٤مين: وهق ىمقل اًمٌٖمداديلم: إنَّ و

أن يّمنح ومٞمٝمن٤م ومنٞمام  ،، وًمق مل يت٘م٤مسمْم٤مه ًمٌٓمؾ ومقضم٥م إذا شم٘م٤مسمْم٤م اًمٌٕمض وسم٘مل اًمٌٕمضاجلٛمٞمع ًمّمحَّ 

اومنؽماىمٝمام قمنغم اًمنٌٕمض رون٤م  وٓ ظمٞم٤مر ذم شمٗمرينؼ اًمّمنٗم٘م٦م، ٕنَّ  :ىم٤مًمقا ،ىمٌض، ويٌٓمؾ ومٞمام مل ي٘مٌض

 ُمٜمٝمام سم٤مًمتٗمريؼ.

 :٤مه سم٤مـمؾ وومٞمام شم٘م٤مسمْم٤مه قمغم ىمقًملم ُمـ شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦ماًمًٚمؿ ومٞمام مل يت٘م٤مسمْم اًمث٤مًم٨م: أنَّ و

 أطمدحم٤م: سم٤مـمؾ، قمغم ىمقل ُمـ يٛمٜمع شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م.

 واًمث٤مين: ضم٤مئز، قمغم ىمقل ُمـ  ٞمز شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م.

ومًنخف يمنام ًمنق اًمٕم٘مند ذم اًمنٌٕمض أو إُمْمن٤مء ٚمٚمٛمًٚمؿ إًمٞمف اخلٞم٤مر دون اعمًنٚمؿ ذم وإن أضمزٟم٤م، وم

 ٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي.اؿمؽمى ؿمٞمئلم ومتٚمػ أطمدحم٤م ىمٌؾ اًم٘مٌض ومٞمث
= 

حكممممممممي قممممممممبض  

  مممممممممممممممممض  أل 

 املاه.
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شاراً الثاين يا  ن ييرى : لو خرج ر س ادال َمِعقهًا, فنن كان مح  إلقه يف العؼد, فنمَّ

ا  ن يػسخ العؼد,  يمن٤من ذم اعمجٚمنس، ومٚمنف أن  [٢منسمن] ،يم٤من همنػم ُمٕمنلمَّ  [ننف] ه, وإمَّ

 .اًمٍمف   قُم٤م ذيمرٟم٤م ذم قم يًتٌدل، وإن يم٤من سمٕمد اًمتٗمرق، وم٘مقٓن قمغم

 : أؾمنٚمٛم٧م ]إًمٞمنؽ[رضمنؾ ًمنف ديٜمن٤مر ذم ذُمن٦م إٟمًن٤من، وم٘من٤مل ] ًمنف [ :الثالث

َٚمؿ ومٞمف، وذط إضمؾ، ٓ  ًْ اًمديٜم٤مر اًم ي ذم ذُمتؽ ذم ىمٗمٞمز طمٜمٓم٦م، أو صمقب، ووصػ اعُم

 يّمننح اًمٕم٘منند، وإن يمنن٤من اًمننديٜم٤مر يمنن٤معم٘مٌقض، سمنندًمٞمؾ أنَّ ًمننف أن ي٠مظمنن  اًمٕمننقض قمٜمننف سمنن٠منَّ 

                                                          

=
 )، اًمروون٦م(9/212 )، ومنتح اًمٕمزينز(6/25)، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م (5/428)يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم 

، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/62، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(1/192 )، هم٤مين٦م اًمٌٞمن٤من(2/122 )، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م(4/3

 .(12/155 )، اعمجٛمقع(5/5)(، حتٗم٦م اعمحت٤مج 4/184)

 إن [.و: ] مذم  (1)

 ٠من [.وم]  :مذم  (2)

 وإليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (3)

َٚمؿ إًمٞمف رأس اعم٤مل، ومقضمده ُمٕمٞم٤ًٌم سمٕمد اًمتٗمرق، وم٢مْن يم٤من اًمٕمٞم٥م ُمـ همنػم ضمنٜمس رأس  ًْ أوًٓ: إذا ىمٌض اعُم

 اعم٤مل، ُمثؾ أْن يٙمقن دراهؿ، ومٞمجده٤م ٟمح٤مس، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ، ٕهنام شمٗمرىم٤م ىمٌؾ اًم٘مٌض.

 د اًمدراهؿ ُمْمٓمرسم٦م اًمًٙم٦م، ويمن٤من رأس  صم٤مٟمٞم٤ًم: وإن يم٤من اًمٕمٞم٥م ُمـ ضمٜمس رأس اعم٤مل، ُمثؾ: أن

َٚمؿ إًمٞمف سم٤مخلٞم٤مر سملم أن يرى هب٤م، أو يرده٤م، ويٗمًن  اًمٕم٘مند، وًمنٞمس ًمنف اعمٓم٤مًمٌن٦م سمٌندهل٤م،  ًْ اعم٤مل ُمٕمٞمٜم٤م، وم٤معُم

 ٕنَّ اًمٕم٘مد وىمع قمغم قمٞمٜمٝم٤م.

، صم٤مًمث٤ًم: إن يم٤من رأس اعم٤مل ُمقصقوم٤ًم ذم اًم ُم٦م همػم ُمٕملم، ومٚمف اؾمتٌداهل٤م ُمن٤م دام ذم اعمجٚمنس ومل يٕمنلم

 وم٢مذا قُمٞمعٜم٧َم شمٚمؽ اًمدراهؿ، ومٝمؾ ًمف أن يٓم٤مًم٥م سمٌدهل٤م سمٕمد اًمتٗمرق؟ هٜم٤مك ىمقٓن:

 يمٕمق  اًمٍمف إذا فمٝمر سم٠مطمدحم٤م قمٞم٥م، ومٝمؾ ًمف اًمٌدل أم ٓ؟

 إول: ًمف اًمٌدل وٓ ظمٞم٤مر ًمف.

 اًمث٤مين ًمٞمس ًمف اؾمتٌداهل٤م:وًمٙمـ ًمف اخلٞم٤مر سملم اًمرو٤م و اًمٗمً .

، (5/435)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٌٞمنن٤من  ،( 6/25 )٥م ، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن(5/428)يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم 

 (.4/5 )اًمروو٦م 

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمنمط اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.(6)

ٔجممم   أل املممماه 

و ٗبمممممممممّا   ممممممممم   

 التفا .

حكمممي  أل املممماه 

ُ يف   ا كمممممممممممممممما

ال ومممٛ ٔ السممممي 

 ٗممممْ ومممممؤجّ  أٔ  

 حااّل.
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ط اعمًنٚمؿ ومٞمنف أن يٙمنقن ديٜمن٤ًم،  ،٤مًمح ُمٜمف قمغم قملميّم وإٟمَّنام يمن٤من يمن ًمؽ: ٕٟمنف دينـ وَذْ

ومٞمٙمقن سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ، وهق طمرام، وخي٤مًمػ ُم٤م ًمق ص٤مًمح ُمنـ اًمنديٜم٤مر اًمن ي ذم ذُمتنف 

وإن يمنن٤من ] ذم اًمّمنننرف يٕمتننؼم ىمننٌض  ،قمننغم دراهننؿ وىمٌْمننٝم٤م ذم اعمجٚمننس، يّمننح اًمٕم٘منند

ىمٌض رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس ذم قم٘مند اًمًنٚمؿ، وإٟمنام  يمام يٕمتؼم ،ذم اعمجٚمس اًمٕمقولم [

يمنن٤من يمنن ًمؽ: ٕن ىمننٌض اًمٌنندل أظمننر ذم سمنن٤مب اًمّمنننرف ذط ذم اعمجٚمننس، ومقضمننقد 

 /رعنخيرج اًمٕم٘مند قمنـ طَمندع سمٞمنع اًمنديـ سم٤مًمنديـ إٓ أنَّ اًمِمن [اًمٌدًملم]اًم٘مٌض ذم أطمد 

ٌندل أظمنر، وذم اقمتؼم ذم اًمّمنرف أن ٓ يٙمقن شمٗمرىمٝمام قمـ قُمْٚمَ٘م٦ٍم، ومحرم شم٠مظمػم ىمٌض اًم

٤م ذم سم٤مب اًمًنٚمؿ اًمٕمنقض أظمنر  ه ه اًمّمقرة ُم٤م سم٘مل سمٞمٜمٝمام قمٚم٘م٦م، ومٚمؿ يٌٓمؾ اًمٕم٘مد، وأُمَّ

وأُمن٤م  ،ذم سمٞمع اًمديـ سم٤مًمنديـ ىمٌْمف ُمت٠مظمر قمـ اعمجٚمس، ورأس اعم٤مل ديـ، ومٙم٤من داظمالً 

َٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ اًمتٗمنرن، وم٢من مل يْمإذا أؾمٚمؿ اًمديٜم٤مر اًم ي ذم ذُمتف ]ذم رء طم٤مل[ ًْ ق، ر اعُم

 :فوجهانوم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ، وإن ُأطمي ذم اعمجٚمس 

: اًمٕم٘منند صننحٞمح، يمننام ًمننق صنن٤مًمح ُمننـ اًمننديٜم٤مر قمننغم دراهننؿ وىمٌْمننٝم٤م ذم أحدددمها

 اعمجٚمس.

وخينن٤مًمػ اًمّمنننرف: ٕن هٜمنن٤مك اًم٘مننٌض ذم اًمٌنندل ذط،  ،: اًمٕم٘منند سم٤مـمننؾوالثدداين

ٞمننع ذم مجٚمنن٦م سم ذم اعمجٚمننس يمن٤مًمتٕمٞملم طم٤مًمنن٦م اًمٕم٘منند، ومٚمنؿ ينندظمؾ] اًمٕم٘مند [ ]واًمتٕمٞمنلم[

 اًمديـ سم٤مًمديـ.

 ذم ث: ] يٕمتؼم ذم اًمٍمف ىمٌض اًمٕمقض[. (1)

 ذم ث: ] اًمٕمقولم[. (2)

، (12/155)، اعمجٛمننقع (4-4/3 )، اًمروونن٦م (213 -9/212 )يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز  (3)

، طم٤مؿمنٞم٦م اًمنمنواين (3/228)، ذم طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (4/184)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/62ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

(5/4-6). 

 ذم م: ]طم٤مًٓ[. (4)

 [.ذم ث: ] و اعمٕمتؼم(5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (6)

 /ب42
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َٚمؿ ومٞمف ذم اعمجٚمس ًمٞمس سمنمط  ًْ وًمٙمٜمنف يمن٤معمتؼمع سمنف،  :وذم اًمًٚمؿ احل٤مل ىمٌض اعُم

 .[اًمتؼمقم٤مت]وأطمٙم٤مم اًمٌٞمع ٓ شمٌٜمك قمغم 

، صمننؿ [سمحٜمٓمنن٦م ٟمًننٞمئ٦م]ذم اًم ُمنن٦م ٟمًننٞمئ٦م  ُمقصننقوم٤مً  أٓ شمننرى أٟمننف ًمننق اؿمننؽمى صمقسمنن٤مً 

ٕنَّ  :اًمٕم٘مند سمّمنح٦م[ اًمن ي اًمتزُمنف ذم اعمجٚمنس ٓ يٙمنؿ ] [اًمٌندل]أطمي أطمدحم٤م 

اًمٕم٘منند وىمننع قمننغم ذط شمنن٠مظمػم شمًننٚمٞمؿ اًمٌنندًملم، ومنن٢مْن شمننؼمع أطمنندحم٤م سم٤مًمتٕمجٞمننؾ، مل يتٖمننػم 

 .، وأطمْمنر اًمدراهؿ، ومٙم ا ه٤مهٜم٤ماحلٙمؿ، وٓ  ٕمؾ يمٛمـ أؾمٚمؿ دراهؿ ذم صمقب ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .ه٤مهٜم٤م

 [.ذم ث: ] اًمتٍموم٤مت (1)

 لم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومت (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.(3)

 [.ذم ث: ] سمٛميض (4)

 إليْم٤مح ذًمؽ ٟم٘مقل: (5)

ًمق يم٤من ًمنف ذم ذُمن٦م رضمنؾ دراهنؿ، وم٘من٤مل: أؾمنٚمٛم٧م إًمٞمنؽ اًمندراهؿ اًمتنل زم ذم ذُمتنؽ ذم يمن ا 

 :ٟمٔمرٟم٤م

 ف سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ.إن ذط إضمؾ ذم اًمٕم٘مد ومٝمق سم٤مـمؾ: ٕٟمَّ  -

 ومٞمف ىمٌؾ اًمتٗمرق ومٝمق سم٤مـمؾ أيْم٤ًم.و إن يم٤من طم٤مًٓ ومل يًٚمؿ اعمًٚمؿ  -

 وإن أطمي اعمًٚمؿ ومٞمف وؾمٚمٛمف ذم اعمجٚمس، ومقضمٝم٤من: -

 أطمدحم٤م: يّمح يمام ًمق ص٤مًمح ُمـ شمٚمؽ اًمدٟم٤مٟمػم قمغم دراهؿ، وؾمٚمٛمٝم٤م ذم اعمجٚمس.

ٕن ىمٌض اعمًٚمؿ ومٞمنف ًمنٞمس  :واًمث٤مين: اعمٜمع، و هق إصح و إفمٝمر قمٜمد اًمراومٕمل و اًمٜمقوي

 ق وضمد ومٗمٙم٤من ُمتؼمقم٤ًم سمف وأطمٙم٤مم اًمٌٞمع ٓ شمٌٜمك قمغم اًمتؼمقم٤مت.سمِمنرط و إن يم٤من اًمًٚمؿ طم٤مًٓ، ومٚم

و أـمٚمننؼ صنن٤مطم٥م اًمتتٛمنن٦م  »واًمٜمننقوي اًمننقضمٝملم قمننـ اعمّمننٜمػ سمننام ٟمّمننف:  ،و ٟم٘مننؾ اًمراومٕمننل

اًمقضمٝملم ذم أنَّ شمًٚمٞمؿ اعمًٚمؿ ومٞمف ذم اعمجٚمس وهق طم٤مل، هؾ يٖمٜمل قمـ شمًٚمٞمؿ رأس اعم٤مل؟ وإصح 

 .شاعمٜمع
= 
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ننٚمِؿَ  : ًمننق أؾمننٚمؿ ديٜمنن٤مراً الرابدع ًْ ننَٚمؿ إًمٞمننف قمننغم إٟمًنن٤م ذم صمننقب، صمننؿ إن اعُم ًْ ن أطمنن٤مل اعُم

وإن يمن٤من  ،رأس اعم٤مل، وم٢من شمٗمرىم٤م ىمٌؾ إطمْم٤مر اًمديٜم٤مر، وم٤مًمٕم٘مند سم٤مـمنؾاًم ي هق[  سم٤مًمديٜم٤مر]

قمغم ىمقًمٜم٤م: احلقاًم٦م ىمٌض: ٕٟم٤م ٟمجٕمؾ احلقاًم٦م ىمٌْمن٤م ُمنـ ـمرينؼ ا حلٙمنؿ، واًم٘منٌض احل٘مٞم٘منل 

وًمٗمظ اًمٕم٘مد إذا دل قمغم أُمر ٓ سمند ُمنـ  ،ُمٕمتؼم ذم اًمًٚمؿ: ٕنَّ ًمٗمظ اًمًٚمؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمتًٚمٞمؿ

ٚمِؿ وؾمٚمٛمف إًمٞمف ضم٤مز، وإن ىم٤مل ًمٚمٛمح٤مل قمٚمٞمنف:  ،وم٠مُم٤م إذا أطمي اًمديٜم٤مرحت٘مٞم٘مف.  ًْ وم٢من ىمٌْمف اعُم

ٚمَّٛمف، ٓ يّمنح اًمٕم٘مند إٓ سمن٠من ي٠مظمن  اًمنديٜم٤مر ُمٜمنف إُمن٤م سمٜمٗمًنف ]وإُمن٤م[ ًَ  ؾَمٚمعؿ اًمديٜم٤مر إًمٞمف، وَم

نٚمِؿ ىمٌنؾ  :سمٜم٤مئٌف، ويرد قمٚمٞمف، وإٟمَّام يم٤من يم ًمؽ ًْ ٕن اًمديٜم٤مر اًم ي أطمْمننره ًمنٞمس سمٛمٚمنؽ ًمٚمُٛم

ذم اًمندومع:  ًمف، مل يٙمنـ اعمحن٤مل قمٚمٞمنف ويمنٞمالً  ٘مٌض، وإَٟمام يٛمٚمٙمف سم٤مًم٘مٌض، وإذا مل يٙمـ ُمٚمٙم٤مً اًم

يٜمقي سم٤مًمتًٚمٞمؿ ذُم٦م ٟمٗمًف، ويٜم٘مؾ اعمٚمؽ ذم اًمديٜم٤مر إًمٞمف، واإلٟم٤ًمن ذم إزاًم٦م ُمٚمٙمف قمنـ ] /ٕٟمف

َٚمؿ إًمٞمنف ويمنٞمال ًمٚمٛمًنٚمؿ ذم ىمنٌض اًمنديٜم٤مر ، ٓ يٙمقن ويمٞمالً [ُم٤مًمف ًْ  ًمٚمٖمػم ، وًمٙمـ  ٕمؾ اعُم

 ًمف، ويّمؾ اًمديٜم٤مر ًمف.  ومٞمّمح ]ىمٌْمف[

أن ي٘مٌض ُمـ ٟمٗمًف، وهلن ا ًمنق ىمن٤مل: ظمن   [يٛمٙمـ]، وٓ واًمًٚمؿ ي٘متيض ىمٌْم٤مً 

وىمند ذيمرٟمن٤م اعمًن٠مًم٦م، ومٌٓمنؾ  ،ه ا اًمديٜم٤مر واؿمؽم سمف اًمٓمٕم٤مم زم، واىمٌْمف ًمٜمٗمًؽ، ٓ  نقز

 .اًمٕم٘مد

                                                          

=
 -12/154)، اعمجٛمنننقع (4-4/3)ًمرووننن٦م ، ا(213-9/212 )يٜمٔمنننر: ومنننتح اًمٕمزينننز 

، ُمٖمٜمنل (5/4 )، طم٤مؿمنٞم٦م اًمِمننرواين(4/184)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (2/122)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (155

 .(3/62اعمحت٤مج )

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اًمنمط اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ذم ث: ]سم٤مًمدٟم٤مٟمػم اًمتل هل[. (2)

 ذم ث: ]أو[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

 ذم ث: ]يٛمٙمٜمف[. (6)

وذًمؽ ٓحت٤مد اًم٘م٤مسمض واعم٘مٌض، ومٞمٗمًد اًم٘مٌض: ٕن طمؼ اإلٟم٤ًمن ٓ يتٛمٙمـ همنػمه ُمنـ  (7)

ىمٌْمف ًمٜمٗمًف، وًم٘مد  ذيمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم  اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخلن٤مُمس ُمنـ اًمٌن٤مب اًمًن٤مسمع 

٦م اإلسم٤مٟمن٦م ٟمًنخ٦م ُمٙمتٌن٦م أمحند اًمث٤مًمن٨م ذم اًمٚمنقح ُمـ يمت٤مب اًمٌٞمع ذم اجلنزء اخلن٤مُمس ُمنـ خمٓمنقط شمتٛمن
= 

حكمممممممي حٕالمممممممٛ  

 أل وممممممممممممممممممممممماه 

 السمي.

 /أ41
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[ذم يدهوخي٤مًمػ ُم٤م ًمق يم٤من اًمديٜم٤مر ]

(1)
يٙمقن ]ذم صمقب[، وم٠مؾمٚمؿ ذًمؽ وديٕم٦م

، ٕنَّ ذم يده، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ ذيمرٟمن٤مه[احلٙمؿ ومٞمف يم٤محلٙمؿ ومٞمٛمـ سم٤مع اًمقديٕم٦م، ممـ ]هل

وىمد وضمد ُمٜمف اًمتًٚمؿ إًمٞمف ُمِم٤مهدة ]ومٜم٘مٚمٜم٤م اًم٘منٌض إول إمم ُمنـ  ،هٜم٤مك اًمديٜم٤مر ُمٚمؽ ًمف

ام ، وإٟمن[وه٤مهٜمن٤م اًمنديٜم٤مر ًمنٞمس ًمنف ،هق ُمًتحؼ قمٚمٞمف، و ٕمؾ يم٠مٟمَّف ؾمٚمؿ إًمٞمف ذم اًمقىم٧م

يّمؾ ًمف سم٤مًم٘مٌض، وقمٚمٞمف شمًنٚمٞمؿ اعمن٤مل سمحٙمنؿ اًمٕم٘مند، واًم٘منٌض اًمقاطمند ٓ ي٘منقم ُم٘من٤مم 

وهٙم ا احلٙمؿ ومٞمام ًمق يمن٤من ذم ذُمن٦م إٟمًن٤من ديٜمن٤مر، وم٘من٤مل ًمنف: أؾمنٚمؿ إًمٞمنف اًمنديٜم٤مر  ،ىمٌْملم

                                                          

=
وم٠مُم٤م إذا أقمٓمنك اًمندٟم٤مٟمػم وىمن٤مل: اؿمنؽم هبن٤م اًمٓمٕمن٤مم زم، صمنؿ اىمٌْمنف ًمٜمٗمًنؽ ٓ يّمنح »(، سم٘مقًمف: 18)

 ش.اًم٘مٌض: ٕٟمف ٓ  قز أن ي٘مٌض ُم٤مل اًمٖمػم ًمٜمٗمًف...

، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج (3/521(، اًمرووننن٦م )5/447(، اًمٌٞمننن٤من )2/82ويٜمٔمنننر: اعمٝمننن ب )

(4/122.) 

 [.ُمٕمف: ]مذم  (1)

 اًمقديٕم٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذة ُمـ وَدَع اًمٌمء يدع إذا ؾمٙمـ وشمرك: ٕهن٤م ؾم٤ميمٜم٦م قمٜمد اًمقديع . (2)

٤م حت٧م راطمتف وُمراقم٤مشمف. ;وىمٞمؾ: ُمـ اًمَدقَم٦م  أي: اًمراطم٦م ٕهنَّ

 وهل دومع اًمٌمء إمم اًمٖمػم ًمٞمحٗمٔمف.

 .(2/1221)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (22/327)، شم٤مج اًمٕمروس (2/653 )يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم

 وذقم٤ًم: اؾمؿ ًمٕملم يْمٕمٝم٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م أو ٟم٤مئٌف قمٜمد )ظمر ًمٞمحٗمٔمٝم٤م.

 .(6/112)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج 321(/1)، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (2/26)يٜمٔمر: ومتح اًمقه٤مب 

 ذم ث: ]اًمثقب[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

ًم٘منند ذيمننر  ننقز ًمإلٟمًنن٤من أن يٌٞمننع ويتٍمننف ذم ُم٤مًمننف وهننق ذم ينند همننػمه أُم٤مٟمنن٦م، يم٤مًمقديٕمنن٦م، و (5)

اعمّمٜمػ شمٗمّمٞمؾ  ذًمؽ ذم  اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمنؾ اًمثن٤مين ُمنـ اًمٌن٤مب اًمًن٤مسمع، ُمنـ 

(، وم٘من٤مل: 6يمت٤مب اًمٌٞمع ذم اجلزء اخل٤مُمس ُمـ خمٓمقط شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م ٟمًخ٦م أمحند اًمث٤مًمن٨م، ذم اًمٚمنقح رىمنؿ )

ُمْم٤مرسم٦م، ومٞمجقز ًمف سمٞمٕمنف ممنـ هنق إذا يم٤من ُم٤مًمف ذم يد اًمٖمػم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقديٕم٦م، أو اًمٕم٤مري٦م، أو سمًقم، أو »

 ش.ذم يده، وُمـ همػمه: ٕٟمف مل يتٕمٚمؼ سمف طمؼ همػمه

 (.3/11، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(5/79، اًمٌٞم٤من )(2/13ويٜمٔمر: اعمٝم ب )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)
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اًمنن ي زم قمٚمٞمننؽ ذم ] صمننقب وؾمننٚمؿ إًمٞمننف، وم٤مًمٕم٘منند صننحٞمح إذا قم٘مننده، ويٙمننقن ويمننٞمال ذم 

 ذم اًمّمقرة إومم. [ذيمرٟم٤م ذماًمٕم٘مد، وًمٙمـ اًمتًٚمٞمؿ ٓ يّمح، يمام 

َٚمؿ إًمٞمف إذا أطم٤مل إٟم٤ًمٟم٤مً  ًْ نِٚمؿ، ومن٢من شمٗمرىمن٤م ىمٌنؾ اإلطمْمن٤مر  وم٠مُم٤م اعُم ًْ سم٤مًمديٜم٤مر قمغم اعُم

 وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ، عم٤م ذيمرٟم٤م أنَّ احلقاًم٦م ىمٌض طمٙمٛمل، و ذم اًمًٚمؿ شمٕمتؼم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٌض. 

ٚمَّؿ، شمؿ اًمٕم٘مد، ٕنَّ  ،وم٠مُم٤م إن أطمي اًمديٜم٤مر ًَ اًمنديٜم٤مر ُمٚمنؽ ًمنف،  وىم٤مل: ؾَمٚمعؿ إًمٞمف وَم

يمنام ًمنق ؾمنٚمؿ رأس اعمن٤مل  ، ]ومّمن٤مر[[وسم٢مذٟمف ذم اًمتًٚمٞمؿ إًمٞمف ضمٕمؾ اعمحت٤مل ويمٞماًل ًمف]

َٚمِؿ إًمٞمف. ًْ ِٚمؿ، ويٙمقن اًمديٜم٤مر ذم يده ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمُٛم ًْ  إمم ويمٞمؾ اعُم

لء ُمنـ نوإن ىمّمد اًم٘مٌض ًمٜمٗمًف، مل يّمح، ٕنَّ اإلٟم٤ًمن ٓ  قز أن ي٘مٌض اًمِمن 

 .ٟمٗمًف

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ط ُمـ م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىم (3)

وىمٌْمنف  ،رأس اعم٤مل: سمأي :إًمٞمف سمف اعمًٚمؿَ  ؿُ ٚمِ ًْ وًمق أطم٤مل اعمُ »(:3/62ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (4)

ومنال  نقز ذًمنؽ ؾمنقاء أذن ذم ىمٌْمنف اعمحٞمنؾ أم ٓ: ٕن  ،وهنق اعمًنٚمؿ إًمٞمنف ذم اعمجٚمنس ،وىمٌْمف اعمح٤مل

اعمًٚمؿ، ٟمٕمنؿ إن ىمٌْمنف ومٝمق ي١مديف قمـ ضمٝم٦م ٟمٗمًف ٓ قمـ ضمٝم٦م  ،سم٤محلقاًم٦م يتحقل احلؼ إمم ذُم٦م اعمح٤مل قمٚمٞمف

 ؿ إًمٞمف ذم اعمجٚمس صح، وإن أُمنره اعمًنٚمؿُ ٚمع ؿ إًمٞمف سمٕمد ىمٌْمف سم٢مذٟمف وؾُم ٚمَ ًْ ؿ ُمـ اعمح٤مل قمٚمٞمف أو ُمـ اعمُ ٚمِ ًْ اعمُ 

ًمٖمنػمه، ًمٙمنـ  اإلٟمًن٤من ذم إزاًمن٦م ُمٚمٙمنف ٓ يّمنػم ويمنٞمالً  مل يٙمػ ًمّمح٦م اًمًٚمؿ: ٕنَّ  ،سم٤مًمتًٚمٞمؿ إًمٞمف ومٗمٕمؾ

ل ىمٌْمن٤م )ظمنر، وٓ يّمنح ىمٌْمنف ُمنـ نذًمؽ، صمؿ اًمًنٚمؿ ي٘متْمنيّمػم اعمًٚمؿ إًمٞمف ويمٞمال ًمٚمٛمًٚمؿ ذم ىمٌْمف 

وإن ضمٕمٚمٜمن٤م  ،ٟمٗمًف، وإن ضمرت احلقاًم٦م ُمـ اعمًٚمؿ إًمٞمف قمغم رأس اعم٤مل وشمٗمرىمن٤م ىمٌنؾ اًمتًنٚمٞمؿ سمٓمنؾ اًمٕم٘مند

إًمٞمنف  : ٕن اعمٕمتؼم هٜم٤م اًم٘منٌض احل٘مٞم٘منل، وهلن ا ٓ يٙمٗمنل قمٜمنف اإلسمنراء، ٟمٕمنؿ إن أُمنر اعمًنٚمؿُ احلقاًم٦م ىمٌْم٤مً 

 ،ومٞمنف قمنـ اعمًنٚمؿ إًمٞمنف ويم٤من اعمحت٤مل ويمٞمالً  ،ومٗمٕمؾ ذم اعمجٚمس صح اًم٘مٌض ،اعمحت٤ملسم٤مًمتًٚمٞمؿ إمم  اعمًٚمؿَ 

ومٞمّمح اًمٕم٘مد قمغم ظمالف ُم٤م ُمر ذم إطم٤مًم٦م اعمًٚمؿ، واًمٗمرق ُم٤م وضمٝمقا سمف ذًمؽ ُمنـ أن اًم٘منٌض ومٞمنف ي٘منٌض 

ـ همػم ضمٝم٦م اًمًٚمؿ سمخالومف هٜم٤م، واحلقاًم٦م ذم اعم٠ًمًمتلم سمٙمؾ شم٘مندير وم٤مؾمندة ًمتقىمنػ صنحتٝم٤م قمنـ صنح٦م ُم

وهل ُمٜمتٗمٞم٦م ذم رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ: وٕن صحتٝم٤م شمًتٚمزم صنح٦م اًمًنٚمؿ  ،قمـ اعمح٤مل سمف وقمٚمٞمفآقمتٞم٤مض 

 ش.سمٖمػم ىمٌض طم٘مٞم٘مل
= 
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وم٠مقمت٘مف ىمٌؾ اًم٘مٌض، وم٢من ىمٚمٜم٤م: اعمِمنؽمي إذا  ،ق يم٤من رأس اعم٤مل قمٌداً : ًم اخلامس

ٓ يّمح اًمٕمتؼ، ومال يمالم، ]أقمتؼ اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، ٓ يّمح، وم٢مذا أقمتؼ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر 

 :  وجهانىمٌؾ اًم٘مٌض ضم٤مئز، ومٝم٤مهٜم٤م  ]أو[ [وإن ىمٚمٜم٤م: اًمٕمتؼ ذم زُم٤من اخلٞم٤مر

، واًمٕمتنؼ ىمنٌض اًمٕمتؼ، ًمّم٤مر ىم٤مسمْم٤مً  /ق َٟمٗمَّ ٟم٤ماًمٕمتؼ: ٕٟم٤م ًم [يٜمٗم ]: ٓ أحدمها

واًم٘منٌض احلٙمٛمنل ٓ يٙمتٗمنك سمنف ذم اًمًنٚمؿ، ومٕمنغم هن ا يٌ٘منك إُمنر  ،ُمـ ـمرينؼ احلٙمنؿ

آومنؽماق، سمٓمنؾ اًمٕم٘مند، وإن ىمنٌض اًمٕمٌند، شمنؿ  ومن٢من مل ي٘منٌض اًمٕمٌند ]ىمٌنؾ[ ،ُمقىمقوم٤مً 

 :أم ٓ؟ ومٞمف وضمٝم٤من، سمٜم٤مًء قمغم ُم٠ًمًم٦م، وهل اًمٕم٘مد، وهؾ يٜمٗم  ]اًمٕمتؼ[

ومٝمنؾ يٜمٗمن   ،ومٗمنؽ اًمنرهـ ،وىمٚمٜم٤م: ٓ يٜمٗم  اًمٕمتؼ ،اًمراهـ إذا أقمتؼ اًمٕمٌد اعمرهقن 

 .اًمٕمتؼ أم ٓ؟ وؾمٜم يمره٤م

                                                          

=
، ُمٖمٜمننل (2/123)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م 4(/4)، اًمروونن٦م (214-9/213 )يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز 

-12/155)، اعمجٛمننقع (6-5/5)(، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج 4/185)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/62اعمحتنن٤مج )

 .(3/53)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (1/225)اًمقه٤مج ، اًمناج (156

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اًمنمط اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 هق اًمّمقاب عمقاوم٘متف ًمٚمٜمص وؾمٞم٤مق اًمٙمالم. واعمث٧ٌمذم م: ]ٓ يٌٓمؾ[،  (4)

 ذم م: ]سمٕمد[. (5)

 ذم ث: ]اًمٕم٘مد[. (6)

ذيمر اعمّمٜمػ طمٙمؿ قمتؼ اًمراهـ ًمٚمٕمٌد اعمرهقن ذم يمتن٤مب اًمنرهـ، وذًمنؽ ذم اعمًن٠مًم٦م اًمراسمٕمن٦م  (7)

إذا  يمن٤من اًمٕمتنؼ سمن٤مذن اعمنرهتـ ٟمٗمن ، وإن يمن٤من سمٖمنػم إذٟمنف، ومٗمنل ذًمنؽ صمالصمن٦م »ُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس، وم٘م٤مل: 

ن ُمٕمننًا ٓ رًا، وإن يمن٤من ُمنقهًا ٟمٗمن ، وإن يمن٤منأىمقال: يٜمٗم  ُمقهًا أو ُمٕمنًا، ٓ يٜمٗم  ُمقهًا وٓ ُمٕمًن

 ش.يٜمٗم  وهق إصح

ة  ا(، رؾمن٤مًم٦م ديمتنقر 293يٜمٔمر:  شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م ُمـ أول يمت٤مب اًمرهـ إمم )ظمنر يمتن٤مب اًمتٗمٚمنٞمس)ص 

 هن.1428ًمٚم٤ٌمطمث٦م/ ُمٝم٤م همزاي قمٌد اهلل اًمٕمتٞمٌل، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م 
= 

حكمممي  أل املممماه 

  ا كمممماُ  بمممم ّا 

   تقمممْ امُلْسمممَمي  

 لٗممممممممممممْ قبممممممممممممن  

 القبض

 /ب41
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 ، ويتؿ اًمٕم٘مد.: يٜمٗم  اًمٕمتؼ، ويّمػم ىم٤مسمْم٤مً اآلخر والوجه

قمنغم قمنلم  [ورد اًمٕم٘مند] ومٕمغم ه ا اًمٗمرق سمنلم هن ه اعمًن٠مًم٦م واحلقاًمن٦م أن هٜمن٤مك 

 ْمؿ ىمٌض وٕمٞمػ إمم شمًٛمٞم٦م وٕمٞمٗم٦م، ومٚمؿ يتؿ اًمٕم٘مد. ُمتٕملم واًم٘مٌض ومٞمف طمٙمٛمل، وم٤مٟم

ورد قمغم ُمتٕملم، واًم٘مٌض ذم اعمجٚمس اقمتؼم طمتك ٓ يٙمنقن  []اًمٕم٘مدُ  وذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمتِؼ 

وىمد سم٘مل سمٞمٜمٝمام سم٥ًٌم رأس اعم٤مل قُمْٚمَ٘م٦م ]ومٞمّمنػم ؾمن٥ٌم سمٞمنع اًمنديـ سم٤مًمنديـ، وه٤مهٜمن٤م ُمن٤م  ،شمٗمرىمٝمام

عم٤مل ذم اعمجٚمس هنؾ ينتؿ سمنف اًمٕم٘مند أم ٓ؟ ومٕمنغم ، ومٕمغم ه ا، ًمق أشمٚمػ رأس اسم٘مل سمٞمٜمٝمام قمٚم٘م٦م[ 

 .يٖمرم ىمٞمٛمتفوه يـ اًمقضمٝملم، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يتؿ سمف، يٜمٗمً  اًمٕم٘مد، 

                                                          

=
أو همنػمه، وم٘منقٓن، أو وم٢من ىمٚمٜم٤م: ٓ يٜمٗم ، وم٤مًمرهـ سمح٤مًمف، ومٚمق أٟمٗمؽ سم٢مسمداء »... وىم٤مل ذم اًمروو٦م : 

ُم٤م ًمنق أقمتنؼ اعمحجنقر قمٚمٞمنف سمًنٗمف، صمنؿ  فوضمٝم٤من، أصحٝمام: ٓ يٜمٗم : ٕٟمف أقمتؼ وٓ يٛمٚمؽ إقمت٤مىمف، وم٠مؿمٌ

 ش.زال طمجره، وىمٓمع مج٤مقم٦م سم٤مًمٜمٗمقذ

 (.2/123، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )(4/75، اًمروو٦م )(6/75يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

 أي: ذم احلقاًم٦م. (1)

 ذم ث: ]اًمٕم٘مد ورد[. (2)

 در[.ذم ث: ]اًم٘م (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

وم٠مقمت٘منف اعمًنٚمؿ إًمٞمنف ىمٌنؾ  ًمنق يمن٤من رأس اعمن٤مل قمٌنداً  »: (2/123)ىم٤مل ذم أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م  (5)

وم٤معمٕمتؼم اًم٘مٌض احل٘مٞم٘منل  وإن صحَّ  ،ٕٟمف إن مل يّمح اًمٕمتؼ قمغم ُم٤م ي٠من سمٞم٤مٟمف ومٔم٤مهر :اًم٘مٌض مل يٙمـ ىمٌْم٤مً 

رط وذم ٟمٗمننقذ اًمٕمتننؼ وضمٝمنن٤من ناًمٕم٘منند ًمقضمننقد اًمِمنن ٦مُ صننح مل يقضمنند صمننؿ إن شمٗمرىمنن٤م سمٕمنند اًم٘مننٌض سمنن٤منَ ،و

ـُ  ـُ  وىمٚمٜم٤م ٓ يٜمٗم  وم٤مٟمٗمنؽَّ  اعمرهقنَ  يم٤مًمقضمٝملم ومٞمام ًمق أقمتؼ اًمراه وُم٘متْمن٤مه شمّمنحٞمح  ،ىم٤مًمنف اعمتنقزم ،اًمنره

وصنححف ؿمنٞمخٜم٤م أسمنق  ،٤ٌمسمنفقمدم اًمٜمٗمقذ واًمّمحٞمح اًمٜمٗمقذ يمام ضمزم سمف اًمِمٞم  قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًم٘مزويٜمنل ذم قمُ 

وإن اومؽمىمن٤م  ،ىمٌؾ ىمٌْمنف قمغم قمتؼ اعمِمؽمي اعمٌٞمعَ  وهق فم٤مهر ىمٞم٤مؾم٤مً  ،اًمروو٦مقمٌد اهلل احلج٤مزي ذم خمتٍم 

ٕمتؼ قمغم اعمًٚمؿ إًمٞمنف وم٘مٞمن٤مس رأس اعم٤مل ُمـ يُ  َؾ ٕمَ ىمٌٚمف سمٓمؾ اًمٕم٘مد ٟٓمتٗم٤مء ذـمف وًمق ضَم  أو شمٗمرىم٤م ُمـ وضمفٍ 

 .شاًمّمح٦م إن ىمٌْمف وإٓ ومال رَ يمَ ُم٤م ذَ 

 ،٠مقمت٘مف اعمًٚمؿ إًمٞمف صح إقمت٤مىمنفوم وًمق يم٤من رأس اعم٤مل قمٌداً »: (3/229)وىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 

ومن٢من مل يّمنؾ مل يّمنح  :ىمٌنؾ اًمتٗمنرق ًمٞمّمنح اًمًنٚمؿ ،ًمف وُمع ذًمؽ ٓسمد ُمـ ىمٌْمنف طم٘مٞم٘من٦م ويم٤من ىم٤مسمْم٤مً 

اعمٕمتؼم ذم اًمًٚمؿ اًم٘مٌض احل٘مٞم٘مل، وومٞمنف إن ىمٌْمنف سمٕمند قمت٘منف وظمروضمنف  ٕنَّ  :اًمًٚمؿ وشمٌلم سمٓمالن اًمٕمتؼ
= 
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ادس : ًمق يم٤من رأس اعم٤مل دراهؿ ُمٚمتزُم٦م ذم اًم ُم٦م، ومّم٤مًمح ُمٜمٝمن٤م قمنغم ُمن٤مل، الس 

ٓ ]ذم اعمجٚمنس،  اعمّم٤محل٦م، وًمق ىمٌض اعم٤مل اًمن ي وىمنع اًمّمنٚمح ]قمٚمٞمنف[ ]ٓ شمّمح[

ذم اعمجٚمنس طم٘مٞم٘من٦م، وه٤مهٜمن٤م ُمن٤م ىمنٌض  يتؿ قم٘مد اًمًٚمؿ: ٕن ىمٌض رأس اعم٤مل ُمٕمتنؼم[

رأس اعم٤مل، وإٟمَّام ىمٌض سمدًمف، ومُجِٕمنؾ ذم احلٙمنؿ ىم٤مسمْمن٤ًم، واًم٘منٌض احلٙمٛمنل ٓ يٙمٗمنل ذم 

 .اًمًٚمؿ، يمام ذيمرٟم٤م ذم احلقاًم٦م

ابع رة ن٤م قمِمن: إذا ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ ه ه اًمدراهؿ ذم صمقب صٗمتف يم ا قمنغم أهننالس 

 صمؿ شمٗمرىم٤م ىمٌؾ اًمقزن، هؾ يٌٓمؾ اًمًٚمؿ أم ٓ؟ دراهؿ، ومًٚمَّؿ اًمدراهؿ إًمٞمف ضُمَزاوم٤مً 

ة طمٜمٓمن٦مومٞمف وضمٝم٤من: سمٜم٤م  ، هنؾ ُمٙم٤ميٚمن٦م، وىمنٌض ضمزاومن٤مً  ًء قمغم ُم٤م ًمق اؿمنؽمى ُصنؼْمَ

 يتٍمف ومٞمف أم ٓ؟

                                                          

=
ف اًمِمن٤مرع ي٘م٤مل ؾمنقُمح ذم ذًمنؽ ًمتِمنقُّ  إٓ أنْ  يّمح اًمٕم٘مد دون اًمٕمتؼ ومٞمٜمٌٖمل أنْ  ،قمـ ُمٚمٙمف ٓ ُمٕمٜمك ًمف

 .شًمٚمٕمتؼ

، ُمٖمٜمنل (2/123)، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (4/4)، اًمروون٦م (215-9/214 )يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزينز 

، (3/229)، طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (5/6)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/186)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (63-3/62اعمحت٤مج )

.(3/53)اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 

  ُمـ اًمٗمّمؾ إول.اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ اًمنمط اًمث٤مين (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

ومّمن٤مًمح قمٜمٝمن٤م قمنغم  ،وًمق يم٤من رأس اعمن٤مل دراهنؿ ذم اًم ُمن٦م»: (9/214 )ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز (5)

 .شن ىمٌض ُم٤م ص٤مًمح قمٚمٞمفإو ،ُم٤مل مل يّمح

ًمًٚمؿ اًم٘مٌض طم٘مٞم٘م٦م ٓ طمٙمام، ومٚمؿ يّمح اًمًٚمؿ ًمٕمدم ىمنٌض رأس اعمن٤مل ذم وذًمؽ ٕنَّ اعمٕمتؼم ذم ا

 اعمجٚمس طم٘مٞم٘م٦م .

، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (2/122)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/4)، اًمروونن٦م (9/214)يٜمٔمننر ومننتح اًمٕمزيننز 

 .(3/53)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (3/62)

 اًمٗمرع اًم٤ًمسمع ُمـ اًمنمط اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (6)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممي   ا كمماُ 

 أل املممممممممممممماه يف 

ال وممممممممممممممممممٛ ٔ   

التصمممماى  مممممٜ 

 واه.

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممي   ا كمماُ 

 أل املمممممممممممممممممممممماه 

 جرا ّا.
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رف، ٓ يٌٓمننؾ اًمٕم٘منند إٓ أن خيننرج ناظمننتالف: ومنن٢من ىمٚمٜمنن٤م:  ننقز اًمتّمنن ]وومٞمننف[

 يمام ًمق شمٗمرىم٤م وسمٕمض رأس اعم٤مل همػم ُم٘مٌقض.، ومٞمّمػم ٟم٤مىمّم٤مً 

٘منٌض مل اًم٤م طمٙمٛمٜمن٤م سمن٠من ف ومٞمف، ومٝم٤مهٜم٤م يٌٓمؾ اًمٕم٘مد: ٕٟمَّ وإن ىمٚمٜم٤م: ٓ  قز اًمتٍمُّ 

ذم اًمًننٚمؿ، ىمٌننؾ يمننامل اًم٘مننٌض ُمٌٓمننؾ  [رف ]واًمتٗمننرقنيننتؿ طمتننك ُمٜمٕمٜمنن٤مه ُمننـ اًمتّمنن

 .ًمٚمٕم٘مد

نٚمعؿ ذم اعمجٚمنسرط نطمٜمٓمن٦م سمِمن دٟم٤مٟمػم ذم يُمرع  /رةن: إذا أؾمٚمؿ قمِمالث امن ًَ  أن ُي

ننٚمعؿ  مخًنن٦م ًَ ة ُمٕمٚمقُمنن٦م، وم٤مًمٕم٘منند سم٤مـمننؾ، يمننام ًمننق سم٤مقمننف قمٞمٜمننلم سمِمنننرط أن ُي ومخًنن٦م إمم ُمنندَّ

، وًمٞم٧ًم ه ه اعمًن٠مًم٦م ُمنـ ضمنٜمس شمٗمرينؼ [إٓ سمٕمد ؿمٝمر]طمداحم٤م وٓ يًٚمؿ إظمرى إ

رط اًمٗم٤مؾمد إذا وضمد ذم اًمٕم٘مند، أسمٓمنؾ نٕن اًمٗم٤ًمد سمنمط وضمد ذم اًمٕم٘مد، واًمِم :اًمّمٗم٘م٦م

 .اًمٕم٘مد

 ومٞمف[.ىمد طمٙمٞمٜم٤م : ]وث ذم (1)

 ذم ث: ]و اًمتٍمف[. (2)

وُمن٤م سمٕمنده٤م،  (،5/397)، احل٤موي اًمٙمٌػم (8/189)، خمتٍم اعمزين (3/121)يٜمٔمر: إم  (3)

، (9/217)، ومنتح اًمٕمزينز (5/435)، اًمٌٞم٤من (3/437)(، وُم٤م سمٕمده٤م، اًمقؾمٞمط 6/17)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

 .(1/192)، هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من (3/53)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (4/6)اًمروو٦م 

 ُمـ ُمـ اًمنمط اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول.اًمٗمرع اًمث٤م (4)

: ُمٙمٞمنن٤مل ُمٕمننروف ٕهننؾ اًمٕمننراق، (5) أو ؾمننٌٕمامئ٦م  ، أو أرسمٕمننقن أردسمنن٤مً ىمنندره ؾمننتقن ىمٗمٞمننزاً  اًمُٙمننرُّ

، 842ُمـ اًم٘مٛمح، وقمٜمد همنػمهؿ يمٞمٚمق همراُم٤مً  2348، 282، وهل شم٤ًموي قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م وقمنمون ص٤مقم٤مً 

، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط (14/32)ٕمننروس ، شمنن٤مج اًم(2/532)يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم . يمٞمٚمننق همراُمنن٤مً  1563

 (.1/379، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )(2/782)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (2/78)، اعمٝمنن ب (5/428)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (3/121)يٜمٔمننر: إم  (7)

، (2/122)، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (4/3)(، اًمروو٦م 9/212)، ومتح اًمٕمزيز (5/396 )، اًمٌٞم٤من (6/25)

، اًمنننناج اًمقهننن٤مج (5/5)، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج (4/184)، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج (3/62اعمحتننن٤مج ) ُمٖمٜمنننل

(1/225). 

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممي   ا كمماُ 

 أل املاه   ضْ 

وقبمممممممممممممممٕ  يف 

اجملممممممممممممممممممممممو ٔ 

 الب ض وؤجن.

 /أ42
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: أؾمنٚمٛم٧م هن ه ، وم٘من٤مل] ًمنف[: إذا يم٤من ًمف قمغم رضمؾ مخ٦ًم دراهؿ ديٜم٤مً الت اسع

اخلٛم٦ًم، وأؿمن٤مر إمم دراهنؿ ُمٕمٞمٜمن٦م، واخلٛمًن٦م اًمتنل ذم ذُمتنؽ ذم يُمنرع طمٜمٓمن٦م، وم٤مًمٕم٘مند ذم 

اًمننديـ ٓ يّمننٚمح أن يٙمننقن رأس ُمنن٤مل، وذم اًمٌنن٤مىمل ىمننقٓ: شمٗمريننؼ  اًمٜمّمننػ سم٤مـمننؾ: ٕنَّ 

 .اًمّمٗم٘م٦م

 

 

 

*** 

 اًمٗمرع اًمت٤مؾمع ُمـ اًمنمط اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

ذيمر ذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ سم٠منَّ اًمٕمٚم٦م ذم قمدم ضمقاز أن يٙمقن رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ ديٜم٤ًم ذم ذُمن٦م اعمًنٚمؿ  (3)

وٓ ي٠من ذًمؽ ومٞمف ُم٤م دام ذم اًم ُمن٦م، ومٞمتٕمنلم ومًن٤مد  ،ٞمف أن ُم٤م ذم اًم ُم٦م ٓ يتٕملم إٓ سم٘مٌض صحٞمحاعمًٚمؿ إًم

نَٚمؿ إًمٞمنف إٓ سمن٤مًم٘مٌض:  ًْ اًمًٚمِؿ ومٞمام ًمق ىم٤مل أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ اعم٤مئ٦م اًمتل ذم ذُمتؽ، ٕنَّ اعم٤مئ٦م صَمنؿَّ ٓ يٛمٚمٙمٝمن٤م اعُم

 ٕنَّ ُم٤م ذم اًم ُم٦م ٓ يٛمٚمؽ إٓ سم ًمؽ.

، (213-9/212)، ومننتح اًمٕمزيننز (6/25)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (5/428)يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم 

، (3/62، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/122)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/155)، اعمجٛمننقع (4-4/3)اًمروونن٦م 

 . (3/228)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/6)،حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمنرواين (4/184)هن٤مي٦م اعمحت٤مج 

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممي   ا كمماُ 

 أل املاه   ضْ 

و حممّ  ٔ  ضممْ  

 ٍٖمممممممما يف  وممممممممٛ 

 املسمي  لْٗ.
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 ثانيالفصل ال
 يف بيان الصرائط املعتربة يف امُلْصَمي فيى:

 وفيه عشز مسائل:

 حداها:ا

َٚمؿ ومٞمف ديٜم٤مً  ًْ ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م هن ه اًمندراهؿ ذم ، [ًمق]، طمتك  يِمؽمط أن يٙمقن اعُم

 ، ٓ يٜمٕم٘مد ؾمٚمام، سمال ظمالف.[أو قمنمة دراهؿ ذم ه ا اًمثقب] ،ه ا اًمثقب

الًمتزام ذم اًم ُمن٦م، واًمٕمنلم ٓ شمّمنٚمح وإٟمام يم٤من يم ًمؽ: ٕن ًمٗمظ اًمًٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م ًم

وم٢من قم٘مند اًمًنٚمؿ  ًمٚمٗمظ ذم همػم حمٚمف، وأيْم٤مً  أن شمٙمقن ُمٚمتزُم٦م ذم اًم ُم٦م، ومٞمجٕمؾ ُمًتٕمٛمالً 

نَٚمؿ ومٞمنف ديٜمن٤ًم: ٕٟمنف يًنتٗمٞمد  ،إٟمام ضمقز قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرومؼ ًْ واًمرومنؼ إٟمنام يتح٘منؼ إذا يمن٤من اعُم

طم٤مًم٦م اًمٕم٘مند، ومن٢مذا  [قمـ اًمتّمنرف ذم رء يم٤من رأس اعم٤مل ]سم٤مًمٕم٘مد، وٓ يّمػم حمجقسم٤مً 

قمننـ اًمتّمنننرف ذم اعمٕم٘مننقد قمٚمٞمننف،  أؾمننٚمؿ ذم قمننلم ومٞمًننتٗمٞمد رأس اعمنن٤مل، ويّمننػم حمجننقراً 

، وهنق قم٘مند اًمٌٞمنع. وم٘مٚمٜمن٤م ٓ ومٞمخرج قمـ طمد اإلروم٤مق إمم طمد ] اعمٖم٤مسمٜمن٦م واعماميمًن٦م [

 .يّمح اًمًٚمؿ

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 قومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙم (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ذم ث: ] همػم اعمٖم٤مسمٜم٦م واعماميم٦ًم[. (4)

٦ُم: َُمَٙمَس ذم اًمٌٞمع َُمْٙم٤ًًم: ٟم٘مص اًمثٛمـ، وُم٤ميمًف ذم اًمٌٞمع مم٤ميم٦ًم: ـمٚمن٥م ُمٜمنف أن  (5) ًَ اعُماَميَم

ف، و ٤ميمس اًمٌٞمٕم٤من: شمِم٤مطم٤م.  يٜم٘مص اًمثٛمـ، وُم٤ميمًف ٟم٤مسم ه وطم٤مضمَّ

، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط (16/514)، شمننن٤مج اًمٕمنننروس (2/577)يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم 

(2/881). 

يـ وم٤مًمًنٚمؿ:  (6) َٚمؿ ومٞمف ديٜم٤ًم: ٕنَّ ًمٗمظ اًمًٚمؿ و اًمًٚمػ ُمقوقع ًمٚمندَّ ًْ يِمؽمط أن يٙمقن اعُم

 سمٞمع رء ُمقصقف ذم اًم ُم٦م.
= 
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 أم ٓ؟  ، ومٝمؾ يٜمٕم٘مد ] سمٞمٕم٤ًم [إذا مل يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد ؾمٚمامً 

٤من: سمٜم٤مًء قمغم أصؾ، وهق أن اإلقمتٌن٤مر سمن٤مًمٚمٗمظ أو سمن٤معمٕمٜمك ؟ ] إن اقمتؼمٟمن٤م ومٞمف وضمٝم

 .وإن اقمتؼمٟم٤ماعمٕمٜمك، يٜمٕم٘مد ،اًمٚمٗمظ، ٓ يٜمٕم٘مد [ 

                                                          

=
ًمٗمنظ  ُمـ إُمنقر اعمنمنوـم٦م يمنقن اعمًنٚمؿ ومٞمنف ديٜمن٤م: ٕنَّ  »: (3/64)ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 

داظمٚمن٦م ذم طم٘مٞم٘من٦م اًمًنٚمؿ، ومٙمٞمنػ يّمنح ضمٕمٚمٝمن٤م ذـمن٤م: ٕن  ٦مُ ٜمٞمَّنيْ ومن٢من ىمٞمنؾ اًمدَّ  اًمًٚمؿ ُمقوقع ًمف.

ُمٜمف، ومٞمتٜم٤مول طمٞمٜمئن   رط ُم٤م ٓ سمدَّ ناًمٗم٘مٝم٤مء ىمد يريدون سم٤مًمِم أضمٞم٥م سم٠منَّ ؟ رط ظم٤مرج قمـ اعمنموطناًمِم

 .ضمزء اًمٌمء

، ٟٓمتٗمن٤مء اًمديٜمٞمن٦م ومٚمٞمس سمًٚمؿ ىمٓمٕمن٤مً  ،ذم ه ا اًمٕمٌد وم٘مٌؾ ٚمق ىم٤مل أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ ه ا اًمثقبوم

يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤م ذم إفمٝمر ٓظمتالف اًمٚمٗمظ، وم٢من اؾمؿ اًمًٚمؿ ي٘متيضن اًمديٜمٞمن٦م، واًمديٜمٞمن٦م ُمنع اًمتٕمٞمنلم  وٓ

 .ش...  يتٜم٤مىمْم٤من، واًمث٤مين: يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤م ٟمٔمرا ًمٚمٛمٕمٜمك

، (4/6)، اًمروون٦م (9/222)، ومتح اًمٕمزينز (3/424)، اًمقؾمٞمط (6/5)يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج (3/54)اًمٖمنننرر اًمٌٝمٞمننن٦م ، (2/124)، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م (1/249)يمٗم٤ميننن٦م إظمٞمننن٤مر 

 .(3/227)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/8)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/188)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/64)

 ذم ث: ]ُمع قملم[.  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (2)

أووحٜم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سم٠مٟمَّف ًمق أؾمٚمؿ ذم ُمٕملم، ٓ يٜمٕم٘مد ؾمٚماًم وذًمؽ ٟٓمتٗم٤مء اًمديٜمٞمن٦م،  (3)

 هؾ يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤ًم؟ وذيمرٟم٤م سم٠من ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من: وًمٙمـ

ل نأطمدحم٤م: ٓ يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤ًم ٓظمتالل اًمٚمٗمظ، وًم٘م٤مقمدة شمرضمٞمح اًمٚمٗمظ: وٕنَّ ًمٗمنظ اًمًنٚمؿ ي٘متْمن

 اًمديٜمٞم٦م وهل ُمع اًمتٕمٞملم ُمتٜم٤مىمْم٤من.

 وه ا هق اًمقضمف إفمٝمر.

 و اًمث٤مين: يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤ًم، قمغم ىمقل ُمـ رضمح اعمٕمٜمك قمغم اًمٚمٗمظ.

، اًمروونن٦م (9/222)(، ومننتح اًمٕمزيننز 3/424)، اًمقؾمننٞمط (6/6)ٚمنن٥م يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓم

، حتٗمنن٦م (4/188)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/64، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/124)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/6)

 .(3/227)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/8)اعمحت٤مج
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َٚمؿ ومٞمف، وًمٙمـ قملمَّ اعمٙم٤من اًم ي ُ َْٚمن٥م ُمٜمنف اعمًنٚمؿ ]ومٞمنف[ ًْ ، سمن٠من إذا مل يٕملمَّ اعُم

ؾ ىمري٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، وم٢من يم٤مٟمن٧م ىمرين٦م صنٖمػمة يتٗمنؼ ذم أؾمٚمؿ ذم همٚم٦م ىمري٦م ُمٕمٞمٜم٦م، أو رـم٥م ٟمخٞم

أن يٜم٘مٓمع ذم ُمثٚمٝم٤م اًمٖمٚم٦م، وأن ٓ يثٛمر ٟمخٞمٚمٝم٤م، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ، ٕن ُمـ اجلن٤مئز أن  /اًمٕم٤مدة

ٓ يٙمقن ذم شمٚمؽ اًم٘مري٦م همٚم٦م ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م، وأن ٓ يثٛمر ٟمخٞمٚمٝم٤م، ومٞمتٕم ر شمًنٚمٞمؿ اعمٕم٘منقد 

٦م يمن٤من ي٘مندر قمنغم اًمتًنٚمٞمؿ،  اًم٘مرينيٕمنلمقمٚمٞمف ، وؾمن٥ٌم هن ا اًمتٕمن ر ذـمنف، طمتنك ًمنق مل 

 وم٠مسمٓمٚمٜم٤م اًمٕم٘مد.

٤م إذا يم٤مٟمن٧م ٟم٤مطمٞمن٦م يمٌنػمة ٓ يتٗمنؼ اٟم٘مٓمن٤مع اًمٖمٚمن٦م ذم ُمثٚمٝمن٤م ذم اًمٕمن٤مدة، وم٤مًمٕم٘مند   وم٠مُمَّ

 .ـ همررًا صحٞمح: ٕن ذـمف مل يتْمٛمَّ 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، و ذم اًمٜمًخ٦م ث: ]اًمث٤مًمث٦م[ .  (1)

 ط ُمـ ث. ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىم (2)

مل  ،يمن ًمؽ إذا أؾمنٚمؿ ذم صمٛمنرة ٟمخٚمن٦م سمٕمٞمٜمٝمن٤م، أو طمن٤مئط سمٕمٞمٜمنفو»: (5/428)ىم٤مل ذم اًمٌٞمن٤من  (3)

٤م ىم٤مل ًمٚمٜمٌل»يّمح اًمًٚمؿ: عم٤م ُروي:  : هؾ ًمؽ ي٤م حمٛمد، أن شمٌٞمٕمٜمل  نًرا ُمٕمٚمقًُمن٤م إمم أضمنؾ  أن هيقديا

ٚمقًُم٤م إمم يمن ا ويمن ا ٓ ي٤م هيقدي، وًمٙمـ أسمٞمٕمؽ  ًرا ُمٕم»: ُمٕمٚمقم ُمـ طم٤مئط سمٜمل ومالن؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 ش .ُمـ إضمؾ

أو صمٛمنرة سمًنت٤من  ،ًمنق أؾمنٚمؿ ذم طمٜمٓمن٦م ونٞمٕم٦م سمٕمٞمٜمٝمن٤م»: (266-9/265)وىم٤مل ذم  ومتح اًمٕمزينز 

 :مل  ز وقمٚمٚمقه سمِمٞمئلم :أو ىمري٦م صٖمػمة ،سمٕمٞمٜمف

اًمتٕمٞمنلم همنرر ٓ  ذن ذم٢مومن :ومتٜم٘مٓمع صمٛمرشمف وطمٜمٓمتنف ،أن شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ىمد شمّمٞمٌٝم٤م ضم٤مئح٦م :أطمدحم٤م 

 .تامًمفطمضورة إمم ا

ف يْمٞمؼ جم٤مل اًمتحّمٞمؾ واعمًٚمؿ ومٞمنف يٜمٌٖمنك أن ٟمَّ أاًمديٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م  اًمتٕمٞملم يٜم٤مذم أنَّ ...  :واًمث٤مين 

 .ذم اًم ُم٦م ًمٞمتٞمن أداةه ُمرؾمالً  يٙمقن ديٜم٤مً 

أو ىمرين٦م يمٌننػمة ٟمٔمنر إن أراد اعمًنٚمؿ ومٞمننف شمٜمنقع اعمًننٚمؿ ومٞمنف يمٛمٕم٘مننكم  ،وإن أؾمنٚمؿ ذم صمٛمنرة ٟم٤مطمٞمنن٦م 

ًمٙمنـ يمنؾ واطمند ُمنٜمٝمام يٛمتن٤مز قمنـ أظمنر سمّمنٗم٤مت  :طمندسمٖمنداد صنٜمػ وا وم٤مٟمف ُمع ُمٕم٘منكم :اًمٌٍمة ضم٤مز

ٟمنف يمتٕمٞمننلم أ :أطمندحم٤م ومقضمٝمن٤من: وإن مل شمٗمند شمٜمقيٕمن٤مً  ،وصنن٤مفون٤موم٦م إًمٞمٝمن٤م شمٗمٞمند وم٤مئندة إوظمنقاص وم٤مإل

 .شوٓ يتْمٞمؼ سمف اعمج٤مل ف ٓ يٜم٘مٓمع هم٤مًم٤ٌمً ٟمَّ اًمّمح٦م ٕ:  وأصحٝمام ،اعمٙمٞم٤مل خلٚمقه قمـ اًمٗم٤مئدة
= 

 /ب42

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السممممممممممممي   ا مل 

ٗ َ املسممممممممي  ُٖ  ممممممم

 ٗممْ  ٔلكممَ  ممني  

املكمممممممماُ المممممممم ٙ 

 جيم  وٍْ.
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 :الثالثة 

َٚمؿ ومٞمنف قمن٤مم اًمقضمنقد قمٜمند اعمحنؾ، طمتنك إذا أؾمنٚمؿ ذم  [يِمؽمط] ًْ أن يٙمقن اعُم

أوان زُم٤من إدراك اًمرـمن٥م سمحٞمن٨م ٓ يٙمنقن ىمند أدرك ُمنـ ذًمنؽ  اًمرـم٥م، وضمٕمؾ اعمحؾ

، سمحٞمنن٨م ٓ يٌ٘مننك اًمرـمنن٥م إمم ذًمننؽ [)ظمننر اًمزُمنن٤من]اًمٜمننقع إٓ ٟمنن٤مدرا، أو ضمٕمننؾ اعمحننؾ 

، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ، ٕٟم٤م ٓ ٟم٠مُمـ أن شمتقضمف قمٚمٞمف اعمٓم٤مًمٌن٦م وهنق ٓ ي٘مندر قمنغم اًمقىم٧م إٓ ٟم٤مدراً 

ك اًمٕم٘مند، وم٠مسمٓمٚمٜمن٤م ناًمقومن٤مء سمٛم٘متْمنيٕمجز سمًٌٌف قمـ  أُمراً  اًمتًٚمٞمؿ، ومٞمٙمقن ذـمف ُمتْمٛمٜم٤مً 

 .اًمٕم٘مد

                                                          

=
وقا ًمْم٤مسمط اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة، وٟم٘مؾ اسمـ يم٩م قمنـ مل يتٕمر »: (3/72)و ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 

اًمٙمٌػمة ُم٤م ي١مُمـ ومٞمٝم٤م آٟم٘مٓم٤مع واًمّمٖمػمة سمخالومف، ومن٤مًمٕمؼمة سمٙمثنرة اًمنثامر وىمٚمتٝمن٤م،  اًمِم٤مومٕمل ُم٤م ي٘متيض أنَّ 

 .ش...  واًمثٛمرة ُمث٤مل ومٖمػمه٤م ُمثٚمٝم٤م

، اًمٌٞمنن٤من (435-3/434)، اًمقؾمننٞمط (37-6/36)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمن٥م (2/75)يٜمٔمنر: اعمٝمنن ب 

، (2/132)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/15)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م  (9/265)تح اًمٕمزيننز ، ومنن(5/428)

، (4/198)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/72، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(3/54)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞمن٦م (12/182)اعمجٛمقع 

 . (3/237 )، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ(5/18)حتٗم٦م اعمحت٤مج 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 .  ذم ث: ]ذط[ (2)

 ذم ث: ] أوان زُم٤من إدراك اًمرـم٥م[. (3)

أراد سمن ًمؽ أنَّ اعمًنٚمؿ ومٞمنف يٜمٌٖمنل أن يٙمنقن سمحٞمن٨م يٖمٚمن٥م »: (6/34)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

ن ٢منومن ،وضمقده ذم اًمٕم٤مدة قمٜمد اعمحؾ اعمنموط ًَّ  ...ٚمؿ سم٤مـمنؾ ىمنقًٓ واطمندًا يمن٤من ُمٕمندوُم٤ًم قمٜمند اعمحنؾ، وم٤مًم

وهن ا هنق  ،ف، وىمند ٓ يّمن٤مَدف، ومنال يّمنح اًمًنٚمؿويم ًمؽ ًمق يم٤من ٟم٤مدر اًمقضمقد سمحٞمن٨م يتٕمن ر حتّمنٞمٚم

 .ش...اعمٕمٜمل سم٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: ٓ يّمح اًمًٚمؿ ومٞمام يٕمن وضمقده

وضمنقُده،  -قمنغم ٟمندورٍ -يم٤من اعمًٚمُؿ ومٞمف مم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م وم٘مده، وٓ يٌٕمند  وم٢منْ  »و ىم٤مل أيْم٤ًم: 

 وم٤مًمًٚمؿ سم٤مـمؾ.

حتّمنٞمٚمف إٓ سمٛمِمن٘م٦م قمٔمٞمٛمن٦م، وًمٙمنـ يمن٤من ٓ يتقصنؾ إمم  :يم٤من مم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م وضمقده وإنْ 

ف قم٘مند يٜمٙمػ سمٛمثٚمٝم٤م اًمٓم٤مًمٌقن قمـ اًمٓمٚم٥م هم٤مًم٤ًٌم، ومٛمـ أئٛمتٜم٤م ُمـ ىم٤مل: اًمًٚمؿ سم٤مـمؾ ذم ه ه اًمّمقرة: ٕٟمَّن

 .ش وًمٕمٚمف اًم٘مٞم٤مس ،ف يّمحوُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إٟمَّ  ،همرٍر، ومال يتٛمؾ ُمٕم٤مٟم٤مة اعمِم٤مق اًمٕمٔمٞمٛم٦م
= 

ٖشممممممممممممممممم ط يف  

املسممممممي  ٗمممممْ أُ 

ٖكمممممممممممُٕ  ممممممممممماً  

الٕجمممممممٕ   ٍممممممم  

 احملن.
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 فروع تسعة:

: إذا أؾمٚمؿ ذم رء وضمٕمؾ حمٚمَّنف زُمن٤من وضمنقده، إٓ أن ذًمنؽ اجلنٜمس همنػم أحداا

قمٜمند  ُمقضمقد طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد، ُمثؾ أن يًٚمؿ ذم اًمرـم٥م ىمٌؾ إدراك اًمرـم٥م، أو يم٤من ُمقضمقداً 

 :ىمن٧م وىمن٧م اًمرـمن٥ماًمٕم٘مد وقمٜمد اعمحؾ، إٓ أٟمف يٜم٘مٓمع ومٞمام سملم ذًمؽ، ُمثنؾ أن يٙمنقن اًمق

 .إمم ؾمٜم٦م، ومٕمٜمدٟم٤م اًمٕم٘مد صحٞمح وًمٙمٜمف أؾمٚمؿ ذم ]اًمرـم٥م[

                                                          

=
َّٓ  »: (5/428)وىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من  اًمقضمنقد، ُمن٠مُمقن آٟم٘مٓمن٤مع وىمن٧م  ذم رء قمن٤مّم ٓ  قز اًمًنٚمؿ إ

نضمقوم٢من أؾمٚمؿ ذم اًمّمٞمد ذم سمٚمد ٓ ي ،اعمحؾ أٟمنف  ، أو ذم سمٚمند يٙمثنر ومٞمٝمن٤م اًمّمنٞمد، إٓٞمد إٓ ٟمن٤مدراً د ومٞمٝم٤م اًمّمَّ

ـمن٥م وضمٕمنؾ حمنؾ اًمًنٚمؿ زُم٤مٟمن٤مً ٓ يقضمد ومٞمف هم٤مًم٤ٌمً  ضمٕمؾ اعمحؾ ومٞمف وىمت٤مً  يٙمنقن ومٞمنف أول  ، أو أؾمٚمؿ ذم اًمرُّ

 .ش ذًمؽ همرر ومٚمؿ يّمح يّمّح اًمًٚمؿ: ٕنَّ  مل ،اً راًمرـم٥م أو )ظمره، ومٞمقضمد ومٞمف ٟم٤مد

ومٚمق أؾمٚمؿ ذم ُمٜم٘مٓمع ًمندي اعمحنؾ يمنام ًمنق ضمٕمنؾ حمنؾ اًمرـمن٥م  »: (9/343)وىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز 

وإن يمن٤من يٖمٚمن٥م  ،يّمح ويم ا ًمق أؾمٚمؿ ومٞمام يٜمدر وضمقده يمٚمحؿ اًمّمٞمد طمٞمن٨م يٕمنز ومٞمنف اًمّمنٞمد مل :اًمِمت٤مء

ٞمٛمن٦م يم٤مًم٘مندر اًمٙمثنػم ُمنـ اًمٌن٤ميمقرة ومٗمٞمنف ٓ سمٛمِمن٘م٦م قمٔمإًمٙمـ ٓ يتقصنؾ إمم حتّمنٞمٚمف  :قمغم اًمٔمـ وضمقده

 ،ٟمنف قم٘مند همنرر ومنال يتٛمنؾ ومٞمنف ُمٕم٤مٟمن٤مة اعمِمن٤مق اًمٕمٔمٛمٞمن٦مٕ :يمثريـ اًمنٌٓمالنٕأىمرهبام إمم يمالم ا ،وضمٝم٤من

 .شإًمٞمف وىمد اًمتزُمف اعمًٚمؿ ،ن اًمتحّمٞمؾ ممٙمـٕ :ُم٤مم اًمّمح٦موأىمٞمًٝمام قمٜمد اإل

، اًمٚمٌننن٤مب (5/392)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (8/189)، خمتّمننننر اعمنننزين (3/122)يٜمٔمنننر: إم 

، ومنتح (5/428)، اًمٌٞم٤من (3/429)، اًمقؾمٞمط (6/34)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (2/75)، اعمٝم ب (1/216)

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (181 -12/182)، اعمجٛمننقع (4/11)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م  (5/241)اًمٕمزيننز 

، (4/192)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/67، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(55-3/54)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (2/126-127)

 .(5/13)٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين حتٗم

 ذم ث: ]رـم٥م[. (1)

، (6/34)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (392-5/391)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (3/122)يٜمٔمنننر: إم  (2)

، ُمٖمٜمننل (4/11)، اًمروونن٦م (245-9/244)، ومننتح اًمٕمزيننز (5/397)، اًمٌٞمنن٤من (3/429)اًمقؾمننٞمط 

 .(12/182)، اعمجٛمقع (4/192)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج 67(/3اعمحت٤مج )

وٕقمم  الفقّمماٞ  

ومممممممممممَ ٔجمممممممممممٕ  

املسمممي  ٗممْ وممَ   

حممني ال قمم     

 حني احملن.



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
وٓ يّمنح اًمٕم٘مند إٓ أن يٙمنقن اعمًنٚمؿ ومٞمنف قمن٤مم  :اًمٕم٘مند سم٤مـمنؾ ح يػة: أيبوقمٜمد 

 .اًمقضمقد ُمـ طملم اًمٕم٘مد إمم طملم اعمحؾ

ىمندم اعمديٜمن٦م ]واًمٜمن٤مس  [رؾمقل اهلل]أن  ،ابن عباسُم٤م رويٜم٤م قمـ  :ودًمٞمٚمٜم٤م

: اًمًٜم٦م واًمًٜمتلم، ورسمام ىم٤مل: واًمثالث، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ذم ]صمٛمرة[ يًٚمٗمقن[

ِٚمْػ » ًْ ـْ َأؾْمَٚمَػ وَمْٚمُٞم  .شذِم يَمْٞمٍؾ َُمْٕمُٚمقٍم َوَوْزٍن َُمْٕمُٚمقٍم إمِم َأضَمٍؾ َُمْٕمُٚمقم َُم

 ،أنَّ اًمثٛمر اؾمؿ ًمٚمرـم٥م ُمـ اًمٗمقايمف، وهم٤مًم٥م صمنامر اعمديٜمن٦م اًمرـمن٥م :ووضمف اًمدًمٞمؾ

واًمرؾمننقل ]اًمرـمنن٥م إمم ؾمننٜم٦م، يٜم٘مٓمننع اًمرـمنن٥م ذم إصمٜمنن٤مء اعمنندة  وُمٕمٚمننقم أن ُمننـ أؾمننٚمؿ ذم

ومدل أن وضمنقد اعمًنٚمؿ ومٞمنف ذم مجٚمن٦م اعمندة  ،اًمٕم٘مد /أضم٤مز ،[صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف

 .ًمٞمس سمنمط

، اعمحٞمط اًمؼمهن٤مين (3/71)، اهلداي٦م (7/139)، سمدائع اًمّمٜم٤مئع (2/134)يٜمٔمر: اعمًٌقط  (1)

، جمٛمنع (8/337)، اًمٌٜم٤مين٦م (7/81)، اًمٕمٜم٤مين٦م (4/113)، شمٌلم احل٘م٤مئؼ (2/37)، آظمتٞم٤مر (7/71)

 .(5/215)، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ (2/122)إهنر 

 ذم ث: ]اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم[. (2)

 ًمٜم٤مس يًٚمٛمقن[.ذم ث: ]وضمد ا (3)

 ذم ث: ]صمٛمر[. (4)

 .(397)احلدي٨م ؾمٌؼ ختر ف صن  (5)

 ذم ث: ]واًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم[. (6)

 قمغم ىمقًملم:،اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذط وضمقد اعمًٚمؿ ومٞمف ُمـ طملم اًمٕم٘مد إمم طملم اعمحؾ (7)

 : يِمؽمط ذم اعمًٚمؿ ومٞمف أْن يٙمقن قم٤مم اًمقضمقد ُم٠مُمقن آٟم٘مٓم٤مع وىمن٧م طمٚمنقل إضمنؾالؼول األول

ؾمقاء يم٤من ُمقضمقدًا قمٜمد اًمٕم٘مد أم ٓ، وٓ يِمنؽمط وضمنقده ُمنـ طمنلم اًمٕم٘مند إمم طمنلم اعمحنؾ، ومٚمنق  ،وم٘مط

اٟم٘مٓمننع أصمٜمنن٤مء اعمنندة ووضمنند قمٜمنند اعمحننؾ، صننح اًمٕم٘منند، وذهنن٥م إمم ذًمننؽ مجٝمننقر اًمٗم٘مٝمنن٤مء ُمننـ اعم٤مًمٙمٞمنن٦م، 

 واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م وهمػمهؿ ُمًتدًملم سم٤محلدي٨م اًم ي أورده اعمّمٜمػ.

سمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أٟمف يِمؽمط ذم اعمًٚمؿ ومٞمف أْن يٙمقن ُمقضمقدًا ذم إؾمنقاق ُمنـ : وذه٥م أوالؼول الثاين

وىم٧م اًمٕم٘مد إمم وىم٧م طمٚمقل أضمؾ اًمتًٚمٞمؿ، وم٢مذا مل يٙمـ ُمقضمقدًا قمٜمد اًمٕم٘مدأو قمٜمد إضمؾ أو اٟم٘مٓمنع ومنٞمام 

 ومال  قز اًمًٚمؿ. ،سملم اًمزُم٤مٟملم ُمـ أيدي اًمٜم٤مس

، (2/224)، سمداين٦م اعمجتٝمند (3/62)يٜمٔمر: اعمراضمنع اًمًن٤مسم٘م٦م، واًمتنل ىمٌٚمٝمن٤م، ويمن ًمؽ اعمدوٟمن٦م  

، يمِمنن٤مف (5/123)، اإلٟمّمنن٤مف (6/427)، اعمٖمٜمننل (3/211)اًمِمنننرح اًمٙمٌننػم وطم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل 

 .(3/323)اًم٘مٜم٤مع 

 /أ43
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: إذا أؾمٚمؿ ذم رء قم٤مم اًمقضمقد، وم٤مشمٗمؼ اٟم٘مٓم٤مقمف قمٜمد اعمحؾ، ومٝمؾ يٜمٗمً  الثاين

 اًمٕم٘مد أم ٓ؟ 

 :قوالنومٞمف 

، ووضمٝمننف: أن اعمًنٚمؿ ومٞمننف صمٛمننرة شمٚمنؽ اًمًننٜم٦م، ومنن٢مذا [اًمٕم٘مند]  : يٜمٗمًننأحددمها

اٟم٘مٓمٕم٧م اًمثامر شمٚمؽ اًمًٜم٦م، وم٘مد قمدم ُم٤م شمٜم٤موًمف اًمٕم٘مد، وم٤مٟمٗمً  اًمٕم٘مد، يمام ًمنق سمن٤مع صن٤مقم٤م 

ؼمة.  ُمـ ُصؼْمة، وهٚمٙم٧م اًمّمُّ

ٓ يٜمٗمًنن  اًمٕم٘منند، ٕن اًمٕم٘منند مل يّمنن٤مدف قمٞمٜمنن٤م، وإٟمننام ورد قمننغم  والؼددول الثدداين:

وهلن ا ًمنق أؾمنٚمؿ ] ذم طمٜمٓمن٦م  ،لءنٚمتزم ذم اًم ُم٦م ٓ اظمتّم٤مص ًمف سمِمذم اًم ُم٦م، واعم ]ُم٤م[

هنن ه اًمًننٜم٦م، صمننؿ ؾَمننٚمَّؿ ُمننـ طمٜمٓمنن٦م اًمًننٜم٦م اعم٤موننٞم٦م، ضمنن٤مز، وُمٕمٚمننقم أن أظمنن  اًمٌنندل قمننـ 

ومن٠مسمؼ، ٓ  إٓ أٟمف شمٕمن ر شمًنٚمٞمٛمف، ومّمن٤مر يمنام ًمنق سم٤مقمنف قمٌنداً ومٞمف، ] ٓ  قز [ اعمًٚمؿ[

 .يٜمٗمً  اًمٕم٘مد قمغم فم٤مهر اعم ه٥م

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ] ُم٤م ورد[. (3)

 ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط  (4)

 ذم ث: ] همػم ضم٤مئز [. (5)

ننف اًم٘مٞمنن٤مس، وهننق  (6) وصننحح اًم٘مننقل اًمثنن٤مين اعمنن٤موردي ذم احلنن٤موي، وذيمننر ذم هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م سم٠مٟمَّ

 ،واًمٜمقوي وهمػمحم٤م، وضمزم سمف ذم أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م ،اًمّمحٞمح قمٜمد ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من، وإفمٝمر قمٜمد اًمراومٕمل

ومل يٜمٗمً  اًمٕم٘مند  ،ررنًمٚمْم ٚمؿ ومٞمف دومٕم٤مً سملم اًمٗمً  واًمّمؼم طمتك يقضمد اعمً صم٧ٌم ًمٚمٛمًٚمؿ اخلٞم٤مرُ  »وم٘م٤مل: 

وهنل سم٤مىمٞمن٦م  ،اعمًٚمؿ ومٞمف يتٕمٚمنؼ سم٤مًم ُمن٦م وٕنَّ  :اًمٕمٌد اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف َؼ سمَ يمام ًمق أومٚمس اعمِمؽمي سم٤مًمثٛمـ أو أَ 

 .شواًمقوم٤مء ذم اعمًت٘مٌؾ ممٙمـ

، اعمٝمن ب (5/393)، احلن٤موي اًمٙمٌنػم (8/188)، خمتّمنر اعمزين (141-3/142)يٜمٔمر: إم 

،  ومنننتح اًمٕمزينننز (5/452)، اًمٌٞمننن٤من (3/432)، اًمقؾمنننٞمط (11-6/12)اعمٓمٚمننن٥م  ، هن٤ميننن٦م(2/81)

، ُمٖمٜمننل (1/252)، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر (12/223)، اعمجٛمننقع (4/11)، اًمروونن٦م (9/245-246)

، (5/14)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج(2/127)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/194)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/67اعمحتنن٤مج )

 .(3/234)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السممممممممممممممممممممممي   ا 

اٌقطمممم  املسمممممي  

 ٗممْ  ٍمم  احملممن   

ٔكممممممممماُ  ممممممممماً  

 الٕجٕ .
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، وإن :إذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يٜمٗمً  اًمٕم٘مد، ومٚمف اخلٞمن٤مر، إن ؿمن٤مء ومًن  ]اًمٕم٘مند[الثالث

ؿم٤مء أضم٤مز، يمام ًمق َأسَمَؼ اًمٕمٌد اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، ومٚمق ىم٤مل: رونٞم٧م سمتٜمٗمٞمن  اًمٕم٘مند وأُمٝمٚمتنف 

، ٕن اإلُمٝمن٤مل إحلن٤مق مل يٚمزم ذًمؽ، وُمتك أراد اًمٗمً  يم٤من ًمف ]ذًمنؽ[ [ؾإمم أن ]ي

، ٓ يثٌن٧م، ومٙمٞمنػ ُمٕمٚمقُمن٤مً  ن أحلنؼ سم٤مًمنديـ احلن٤مل أضمنالً وقمٜمدٟم٤م: إ ،أضمؾ جمٝمقل سم٤مًمديـ

 يث٧ٌم إضمؾ اعمجٝمقل. 

اًمٗمًن ،  وم٠مسمؼ ىمٌؾ اًم٘مٌض، ومر  ]سمنؽمك[ وهٙم ا احلٙمؿ ومٞمام ًمق اؿمؽمى قمٌداً 

اعمٓم٤مًمٌن٦م سمتًنٚمٞمؿ اعمٌٞمنع قم٘مٞمن٥م اًمٕم٘مند، ومن٢مذا  صمؿ أراد اًمٗمً  سمٕمد ذًمؽ، ضم٤مز: ٕن ]ًمنف[

وأُمٝمٚمنف إمم وىمن٧م اًم٘مندرة،  ٙم٠مٟمنف ضب ًمنف أضمنالً سم٤مإلسم٤مق ومل يٗمً  وم [اًمتًٚمٞمؿ]شمٕم ر 

وإضمننؾ ٓ ينندظمؾ ذم شمًننٚمٞمؿ إقمٞمنن٤من، ومٚمننؿ يّمننح اإلُمٝمنن٤مل، وٟمٔمننػم اعمًنن٠مًمتلم: اُمننرأة 

 إذا شمريم٧م ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوج سمٕمد اٟم٘مْم٤مء أرسمٕم٦م أؿمٝمر، ومٚمٝم٤م أن شمٕمنقد إمم اعمٓم٤مًمٌن٦م أيَّ  اعمقزم

 .وىم٧م ؿم٤مءت

 ـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م .اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُم (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 [. د: ]مذم  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 ذم ث: ]شمٚمؽ[. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

 ومٝمق ُُم١ْمٍل.اإليالء ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ )مم ُي١ْمزم إيالء، أىمًؿ وطمٚمػ  (8)

 .(37/91)، شم٤مج اًمٕمروس (1/22)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 وذقم٤ًم: طمٚمػ زوج قمغم آُمتٜم٤مع ُمـ وطء زوضمتف ُمٓمٚم٘م٤ًم أو أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر.

 .(2/129)، ومتح اًمقه٤مب (1/411)يٜمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر 

 ٘مند ىمنقٓنٟمٗمًن٤مخ اًمٕماومٗمنل  ... »: (3/432)ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط ذم ُم٠ًمًم٦م اٟم٘مٓم٤مع اعمًنٚمؿ ومٞمنف  (9)

وم٢مٟمنف يثٌن٧م  :وم٠مؿمٌف إسم٤مق اعمٌٞمع ،اًمقوم٤مء سمف ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ممٙمـ واًمٕم٘مد وارد قمغم اًم ُم٦م ٕنَّ  :واًمث٤مين ٓ... 

ٕٟمنف ٟمتٞمجن٦م طمنؼ  :ينالءوهنق يمخٞمن٤مر آسمن٤مق وظمٞمن٤مر اعمنرأة ذم اإل ،صمؿ ًمٞمس ه ا اخلٞم٤مر قمغم اًمٗمنقر ،اخلٞم٤مر

سح سم٤مإلؾمن٘م٤مط يمنام ٓ  ف ٓ يًن٘مط وإنْ صنح أٟمَّنوإ، اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤معمًتحؼ وهق ىم٤مئؿ ُمتجدد ذم يمؾ طمن٤مل

 .شيً٘مط سم٤مًمت٠مظمػم وومٞمف وضمف أٟمف يً٘مط
= 

حكمممممممممي  بمممممممممٕ  

اشبٗمما  لِمُىْسممِمي  

 ٍممممممم  اٌقطممممممماع 

 املسمي  ْٗ
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اًم٤ٌمىمل، وقمجز قمنـ اًمتًنٚمٞمؿ. ومٝمنؾ : إذا ؾمٚمَّؿ سمٕمض اعمًٚمؿ ومٞمف، واٟم٘مٓمع الرابع

 يٜمٗمًح اًمٕم٘مد ذم اًم٘مدر اعمٜم٘مٓمع أم ٓ؟

 [يتٕمندى]ومٝمنؾ  /: ومن٢من ىمٚمٜمن٤م: يٜمٗمًن  ذم اعمٕمندومومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًم٘مقًملم

 اعم٘مٌقض أم ٓ؟  آٟمٗم٤ًمخ ]إمم[

وشمٚمنػ أظمنر ىمٌنؾ  ،احلٙمؿ ومٞمف يم٤محلٙمؿ ذم رضمؾ اؿمؽمى قمٌديـ، وم٘مٌض أطمدحم٤م

 . اًم٘مٌض، وىمد ذيمرٟم٤مه

وم٢من ىمٚمٜم٤م: ٓيٜمٗمً  ذم اعم٘مٌقض، ومٚمف اخلٞمن٤مر سمًن٥ٌم شمٌٕمنٞمض اًمّمنٗم٘م٦م قمٚمٞمنف، ومن٢من 

وإن أضمن٤مز ذم اعم٘مٌنقض سمحّمنتف ُمنـ  ،ومً  اًمٕم٘مند ذم اًمٙمنؾ، ضمن٤مز، واؾمنؽمد رأس اعمن٤مل

رأس اعم٤مل، ضم٤مز، وم٠مُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يٜمٗمً  اًمٕم٘مد ذم اًم٘مدر اعمٜم٘مٓمع دون اعمقضمقد، ومٝمق يمنام 

وىمند ُمنرت  ،، ومن٠مراد رد اعمٕمٞمن٥م وإُمًن٤مك اًمًنٚمٞمؿ٤م قمٞم٤ٌمً ًمق اؿمؽمى قمٌديـ ومقضمد سم٠مطمدحم

 .اعم٠ًمًم٦م 

                                                          

=
، (3/432)، اًمقؾمنٞمط (11-6/12)، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م (394-5/393)يٜمٔمر: احلن٤موي اًمٙمٌنػم 

، (2/127 )، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (4/11)، اًمروون٦م (247-9/246)، ومنتح اًمٕمزينز (5/452)اًمٌٞم٤من 

 .(5/14)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (3/68حت٤مج )، ُمٖمٜمل اعم(3/56)اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ،ذيمرٟم٤م ه يـ اًم٘مقًملم ذم اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ه ه اعم٠ًمًم٦م ذم طمٙمؿ اٟم٘مٓم٤مع اعمًٚمؿ ومٞمف قمٜمند اعمحنؾ (2)

 وأن أطمدحم٤م: اٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد، واًمث٤مين: أٟمف ٓ يٜمٗمً . ،إذا يم٤من قم٤مم اًمقضمقد

 ]يتٕم ر[.ذم ث:  (3)

 ذم ث: ]ذم[. (4)

اٟمٗمً  اًمٌٞمع ذم اًمتن٤مًمػ، ومل يٜمٗمًن  ذم أظمنر قمنغم  :ًمق سم٤مع قمٌديف ومتٚمػ أطمدحم٤م ىمٌؾ ىمٌْمف (5)

ٕن اًمنثٛمـ ينقزع  :اعم ه٥م سمؾ يتخػم اعمِمؽمي سمنلم اًمٗمًن  و اإلضمن٤مزة، ومن٢من أضمن٤مز ومٌحّمنتف ُمنـ اًمنثٛمـ

 قمٚمٞمٝمام.

 (.٤3/97مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )، ذح اعمٜمٝم٩م وطم(3/428، اًمروو٦م )(5/147ويٜمٔمر: اًمٌٞم٤من )

إذا اؿمؽمى قمٌديـ ومقضمد سم٠مطمدحم٤م قمٞم٤ٌم دون أظمر، وم٠مراد رد اعمٕمٞم٥م و إُمًن٤مك اًمًنٚمٞمؿ ومٗمنل  (6)

 اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن:
= 

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السممممي   ا سممممي  

  ممممممض املسمممممممي  

 ٗممْ ٔ حممر  ممَ   

 . سمٗي الباق٘

 /ب43
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صمٜم٤مء اعمدة، ؾم٘مط إضمؾ، ومٚمق يم٤من اعمًنٚمؿ ومٞمنف أ: ًمق ُم٤مت اعمًٚمؿ إًمٞمف ذم اخلامس

ومٝمننؾ يٜمٗمًنن  اًمٕم٘منند أم ٓ؟ ومٕمننغم ىمننقًملم: يمننام ذيمرٟمنن٤م ذم  ذًمننؽ احلنن٤مل []ذم  ُمٜم٘مٓمٕمنن٤مً 

ت صنن٤مر ذًمننؽ اًمقىمنن٧م ] حمنناًل سمنن٤معمق ٕن :وإٟمننام ىمٚمٜمنن٤م ذًمننؽ ،آٟم٘مٓمنن٤مع وىمنن٧م اعمحننؾ

 ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع، وم٠محل٘مٜم٤مه سم٤معمحؾ اعمنموط.[ًمٚمتًٚمٞمؿ

                                                          

=
أطمدحم٤م: وهق إفمٝمر: ًمف ردحم٤م ُمٕم٤ًم وًمٞمس ًمف رد اعمٕمٞم٥م وطمنده عمن٤م ومٞمنف ُمنـ شمٗمرينؼ اًمّمنٗم٘م٦م قمنغم 

 اًم٤ٌمئع ُمـ همػم ضورة.

 .ُمـ اًمثٛمـ  ٓظمتّم٤مصف سم٤مًمٕمٞم٥م و اًمث٤مين ًمف رد اعمٕمٞم٥م و أظم  طمّمتف

 وذيمر اعم٤موردي ذم ُم٠ًمًم٦م وضمقد سمٕمض اعمًٚمؿ ومٞمف واٟم٘مٓم٤مع اًم٤ٌمىمل صمالصم٦م ُم اه٥م ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م هل:

 أطمده٤م: أٟمَّف ذم اًمٙمؾ سم٤مـمؾ ويًؽمضمع اعمًٚمؿ اًمثٛمـ.

و اًمث٤مين: اًمًٚمؿ ذم اعمقضمقد ضمن٤مئز و ذم اعمٕمندوم سم٤مـمنؾ وًمٚمٛمًنٚمؿ اخلٞمن٤مر سمنلم اًمٗمًن  واؾمنؽمضم٤مع 

وٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛمًٚمؿ إًمٞمف وضمٝمن٤م واطمندًا وهنق  ،٤مم قمغم اعمقضمقد سمح٤ًمسمف ُمـ اًمثٛمـ ىمقًٓ واطمداً اًمثٛمـ أو اعم٘م

 ىمقل مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

ومٞمٙمننقن اعمًننٚمؿ سم٤مخلٞمنن٤مر سمننلم أْن يٗمًنن  اًمٕم٘منند ذم اجلٛمٞمننع  ،و اًمث٤مًمنن٨م: أْن اًمًننٚمؿ ذم اًمٙمننؾ ضمنن٤مئز

دوم ومٕمنغم ىمنقًملم ُمنـ شمٗمرينؼ وسملم أن ي٘مٞمؿ قمغم اًمٕم٘مد، وسملم أْن ي٘مٞمؿ قمغم اًمٕم٘مد ذم اعمٕم ،ويًؽمضمع اًمثٛمـ

 .واًمث٤مين:  قز إذا أضمٞمز شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م، إذا ُمٜمع شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦ماًمّمٗم٘م٦م أطمدحم٤م: ٓ  قز 

، (395-5/394)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (8/188)، خمتٍمنن اعمننزين (141-3/142)يٜمٔمننر: إم 

، (5/14)، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/193)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (6/14)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (451-5/452)اًمٌٞم٤من 

 .(224-223/ 12)اعمجٛمقع 

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ذم ث: ]شمٚمؽ احل٤مًم٦م[. (2)

 أطمدحم٤م يٜمٗمً  اًمٕم٘مد، واًمث٤مين: ٓ يٜمٗمً  اًمٕم٘مد، يراضمع اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ه ه اعم٠ًمًم٦م. (3)

 ذم م: ]حمؾ اًمتًٚمٞمؿ[. (4)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السممممي   ا وممما   

املسمي  لْٗ وم ٚ  

 السمي.
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ًمٖمٞمٌن٦م  وهٙم ا ًمق طمؾ إضمؾ واعمًٚمؿ ومٞمف قم٤مم اًمقضمقد، وم٤مشمٗمؼ شم٠مظمر ]اًمتًنٚمٞمؿ[

، ومنن٤محلٙمؿ ذم ر اًمٖم٤مئنن٥م، يمنن٤من ىمنند اٟم٘مٓمننع اعمًننٚمؿ ]ومٞمننف[نأطمنند اعمتٕم٤مىمننديـ، ومٚمننام طمْمنن

 .ذيمرٟم٤م ُمـ اًم٘مقًملمآٟمٗم٤ًمخ وصمٌقت اخلٞم٤مر قمغم ُم٤م 

ادس : إذا أؾمٚمؿ ذم صمٛمرة، وضمٕمؾ اعمحؾ زُم٤من إدرايمٝمن٤م، وم٠مصن٤مسم٧م اًمنثامر ذم الس 

شمٚمؽ اًمًٜم٦م ضم٤مئح٦م، سمحٞم٨م يتح٘مؼ آٟم٘مٓم٤مع قمٜمد اعمحؾ، ومٝمؾ يثٌن٧م طمٙمنؿ آٟم٘مٓمن٤مع ذم 

يٙمؿ سمٌ٘م٤مء اًمٕم٘مد، قمغم صٗمتف إمم وىم٧م اعمحؾ، صمؿ يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع قمٜمد و اًمقىم٧م؟ أ

 اعمحؾ؟

، اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من: سمٜم٤مًء قمغم أصؾ وهق إذا ىم٤مل: واهلل ٔيمٚمـ ه ا اًمرهمٞمنػ همنداً ذم  

، طمتك ذم احل٤مل؟ أم ٓ يقصػ ]سمف[ ومٝمٚمؽ اًمرهمٞمػ ذم ذًمؽ اًمٞمقم، هؾ  ٕمؾ طم٤مٟمث٤م

 طمتك يدظمؾ اًمٖمد؟

 ذم ث: ] اًمًٚمؿ [. (1)

 تلم ؾم٤مىمط ُمـ م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقوم (2)

 واًم٘مقًملم حم٤م: (3)

 إول: يٜمٗمً  اًمٕم٘مد يمام ًمق شمٚمػ اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض.

ٕنَّ اعمًٚمؿ ومٞمف يتٕمٚمؼ سم٤مًم ُم٦م، وًمٚمٛمًٚمؿ اخلٞم٤مر سمنلم ومًن  اًمٕم٘مند أو يّمنؼم إمم  :واًمث٤مين: ٓ يٜمٗمً 

 وضمقد اعمًٚمؿ ومٞمف.

ُمٖمٜمنل  ،(2/127)أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م  (،4/12)، اًمروون٦م (248-9/247 )يٜمٔمر: ومنتح اًمٕمزينز 

 .(5/14)، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (3/68اعمحت٤مج )

 اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (4)

احلٜم٨م: اًم ٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ، واإلصمؿ، وطَمٜم٨َِم ذم يٛمٞمٜمف طِمٜمْث٤ًَم، مل َيؼَمْ ومٞمٝم٤م وَيػ سمٛمقضمٌٝم٤م وأصمؿ، ىمن٤مل  (5)

 .ُمـ ؾمقرة: ص[ 44]ضمزء ُمـ )ي٦م رىمؿ ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  شمٕم٤ممم: 

 .(5/223، شم٤مج اًمٕمروس )(1/154: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )يٜمٔمر

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

أسممممممي يف  ممممماٚ 

   مممممممممممممممممممما تّا  

جاٟحمممممممٛ  ّمممممممن 

ٖثبممت االٌقطمماع  

يف الٕقمممممممممممممممت أً 

  ٍ  احملن.
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، وم٢من ىمٚمٜم٤م ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م:  ٕمؾ طم٤مٟمث٤ًم ذم اًمقىم٧م، ًمتح٘منؼ  ومٞمف ظمالف ؾمٜم يمره 

ٛملم ذم وىمتنف، ومٝم٤مهٜمن٤م يثٌن٧م طمٙمنؿ آٟم٘مٓمن٤مع ذم احلن٤مل، وإن ىمٚمٜمن٤م اًمٕمجز قمـ اًمقومن٤مء سمن٤مًمٞم

آٟم٘مٓمن٤مع إمم وىمن٧م /ٓ يث٧ٌم طمٙمنؿ [ومٝم٤مهٜم٤م] ،طمتك يدظمؾ اًمٖمد هٜم٤مك ٓ  ٕمؾ طم٤مٟمث٤مً 

 .شمٔمٝمر ذم ضمقاز اؾمؽمضم٤مع رأس اعم٤مل ]ووم٤مئدشمف [ ،اعمحؾ

ه ا اخلالف: إذا ىم٤مل: و اهلل ٔيمٚمـ ه ا اًمرهمٞمػ همدًا، ومٝمٚمنؽ هن ا اًمرهمٞمنػ ذم ذًمنؽ اًمٞمنقم  (1)

 قم٤معم٤ًم قم٤مُمدًا خمت٤مرًا طمٜم٨م، ٕٟمف ومقت اًمؼم سم٤مظمتٞم٤مره، وهؾ يٜم٨م ذم احلن٤مل حلّمنقل اًمٞمن٠مس، أم سمٕمند جمنلء

 اًمٖمد،ومٞمف ىمقٓن:

 أطمدحم٤م: يٜم٨م ذم احل٤مل. 

 وىمٞمؾ: ٓ يٜم٨م طمتك ي٠من اًمٖمد، وهق إصح، وىمٓمع سمف اسمـ يم٩م يمام ذيمر ذًمؽ ذم اًمروو٦م.

 يامن.وذيمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم يمت٤مب إ

(، طم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمننننؾ 11/67، اًمروونننن٦م )(12/574)، اًمٌٞمننن٤من (3/113)يٜمٔمنننر: اعمٝمنننن ب 

 (.1/97إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )، (5/314)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ] ووم٤مئدة [. (3)

صمنؿ قمرون٧م  ،قمن٤مم اًمقضمنقد قمٜمند اعمحنؾ ءوًمق أؾمٚمؿ ذم ر» :(9/248)ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز (4)

 :)وم٦م قمٚمؿ هب٤م اٟم٘مٓم٤مع اجلٜمس ًمدى اعمحؾ ومٞمتٜمجز طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع ذم احل٤مل أو يت٠مظمر إمم اعمحؾ ومٞمف وضمٝم٤من

 . ىمقل ويث٧ٌم اخلٞم٤مر قمغم اًمث٤مين ًمتح٘مؼ اًمٕمجز ذم احل٤مليتٜمجز طمتك يٜمٗمً  اًمٕم٘مد قمغم :أطمدحم٤م 

 وصححف اًمٜمقوي أيْم٤ًم. ش...ٟمف مل  ط وىم٧م وضمقب اًمتًٚمٞمؿٓ ٕ :وأفمٝمرحم٤م 

ومٕمغم اًم٘مقل إول ًمٚمٛمًٚمؿ أن يًؽمضمع رأس اعم٤مل ذم احل٤مل ًمتح٘منؼ قمندم اًم٘مندرة قمنغم اًمتًنٚمٞمؿ، 

طمٚمنقل إضمنؾ: ٕٟمنف مل يندظمؾ وىمن٧م  وقمغم اًم٘مقل اًمثن٤مين ًمنٞمس ًمٚمٛمًنٚمؿ اؾمنؽمضم٤مع رأس اعمن٤مل إٓ قمٜمند

 وضمقب اًمتًٚمٞمؿ.

وُمنن٤م سمٕمننده٤م،  (9/248)، ومننتح اًمٕمزيننز (3/432)، اًمقؾمننٞمط (6/15)يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 

، (4/194)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/68، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/127)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (4/12)اًمروو٦م 

 .(3/234)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/14)حتٗم٦م اعمحت٤مج 

 /أ44
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ابع ًمنٞمس آٟم٘مٓمن٤مع : آٟم٘مٓم٤مع اعم١مصمر ذم اًمًٚمؿ سم٤مٟٓمٗم٤ًمخ أو صمٌقت اخلٞم٤مر، الس 

وًمٙمنـ  :ىمريتف ًمٞمس سمِمننرط ذم[ ]وضمقد اعمًٚمؿ ومٞمف ذم ُمٚمٙمف و  ٕنَّ  :ذم سمًت٤مٟمف أو ىمريتف

اًمٜم٤مطمٞمنن٦م، طمتننك ٓ يقضمنند ذم شمٚمننؽ اًمٜم٤مطمٞمنن٦م ُمننـ ذًمننؽ اجلننٜمس  أن يٜم٘مٓمننع ]ذم شمٚمننؽ[

وًمٙمـ ُمـ قمٜمده ُمـ ذًمؽ اجلنٜمس ٓ  :، أو يم٤من يقضمد ذم يد سمٕمض اًمٜم٤مسأصالً  ]رء[

 :وجهانوُمـ أيـ يٙمٚمػ اًمٜم٘مؾ؟ ذم اعم٠ًمًم٦م  ،ٙمقن اٟم٘مٓم٤مقم٤مً يٌٞمٕمف، ومحٞمٜمئٍ  ي

ذم طمد اًم٘مرب، وهل ا ٓ  ٕٟمف ]وضمد[ :دون ُم٤ًموم٦م اًم٘مّمنر: ]ومٞمام[أحدمها

 ذم طمٙمؿ اعم٤ًمومريـ، طمتك يؽمظمص. ٓ يّمٞمنر سم٤مخلروج إمم ]شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م[

مم ُمٜمزًمنف ذم : يٕمتؼم اًمٜم٘مؾ ُمـ ُم٤ًموم٦م إذا ظمرج إًمٞمٝم٤م ُمنـ أول اًمٜمٝمن٤مر يٕمنقد إوالثاين

 )ظمر اًمٜمٝم٤مر. 

وم٠مُم٤م إذا يمن٤من يتن٤مج أن يٌٞمن٧م ذم همنػم ُمٜمزًمنف، ومنال يٙمٚمنػ اًمٜم٘منؾ: ٕن ذم شمٙمٚمٞمٗمنف 

 . اخلروج إًمٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م شمرك اًمقـمـ سم٤مًمٚمٞمؾ

 اًمٗمرع اًم٤ًمسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 ذم ث: ]سمتٚمؽ[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث . (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م هل أرسمٕم٦م سمنرد، وهنل ؾمنت٦م قمنمن ومرؾمنخ٤ًم، وشمًن٤موي صمامٟمٞمن٦م  (6)

 يمؿ شم٘مري٤ًٌم.81سم٤مهل٤مؿمٛمل: أي: ُم٤م يٕم٤مدل  وأرسمٕمقن ُمٞمالً 

، هن٤مينن٦م (1/137)، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر (1/82)، ومننتح اًمقهنن٤مب (1/385)يٜمٔمننر: اًمروونن٦م 

-1)، اًمٗم٘منف اعمٜمٝمجنل قمنغم ُمن ه٥م اإلُمن٤مم اًمِمن٤مومٕمل (1/117)، هم٤مين٦م اًمٌٞمن٤من (2/257)اعمحت٤مج 

192). 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

 ذم ث: ] ذًمؽ اعمقوع [. (8)

إن مل  :ىمٞمنؾ ،ن ىمٞمؾ ومنٌؿ يّمنؾ آٟم٘مٓمن٤مع٢موم» وُم٤م سمٕمده٤م:  (9/249)ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز (9)

وىمند أصن٤مسمتف ضم٤مئحن٦م ُمًت٠مصنٚم٦م  ،يٜمِم٠م ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدة نلءسم٠من يم٤من ذًمؽ اًمِم يقضمد اعمًٚمؿ ومٞمف أصالً 

ًمٗمًد وُمن٤م  وًمٙمـ ًمق ٟم٘مؾ إًمٞمٝم٤م :ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ًمق يم٤من يقضمد ذم همػم شمٚمؽ اًمٌٚمدة وذم ،ومٝم ا اٟم٘مٓم٤مع طم٘مٞم٘مل

 ،يم٤مٟمقا يٌٞمٕمقٟمف سمثٛمـ هم٤مل وضم٥م حتّمٞمٚمف قوًم ،ـ سمٞمٕمفقممل يقضمد إٓ قمٜمد ىمقم حمّمقريـ واُمتٜمٕمقا  إذا
= 

املقصمممممممممممممممممممممممممٕ  

 االٌقطمممممممممممممممممماع  

املممؤ ا يف السمممي  

 االٌفسممممممممممما  أٔ 

 اشبٗا .
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ذم أيندي اًمٜمن٤مس، وًمٙمنـ يٌتن٤مع  اعمًٚمؿ ومٞمف ُمقضمقداً  [ضمٜمس]: إذا يم٤من الث امن

، وص٤مر يمام ًمنق سمن٤مع ُمٚمٙمنف ومتن٠مظمر [سمثٛمـ قم٤مٍل، ومٞمٚمزُمف اًمتًٚمٞمؿ،وًمٞمس ًمف ]ومً  اًمٕم٘مد

ويم ًمؽ إذا أشمٚمػ قمغم إٟم٤ًمن  ،اًمتًٚمٞمؿ طمتك زادت ىمٞمٛمتف، ًمٞمس ًمف أن يٛمتٜمع ُمـ اًمتًٚمٞمؿ

وهمٚم٧م احلٜمٓمن٦م،  ،طمٜمٓم٦م ذم طم٤مل اًمرظمص، صمؿ ىمٌؾ أن يًتقذم ُمٜمف اعمثؾ ارشمٗمٕم٧م إؾمٕم٤مر

 .ومٙم ا ه٤مهٜم٤م ،ي١مُمر سمتًٚمٞمؿ اعمثؾ

                                                          

=
وإن أُمٙمـ ٟم٘مؾ اعمًٚمؿ ومٞمف ُمـ همػم شمٚمؽ اًمٌٚمندة إًمٞمٝمن٤م وضمن٥م ٟم٘مٚمنف إن يمن٤من ذم  ومل يٙمـ ذًمؽ اٟم٘مٓم٤مقم٤مً 

٘مٚمنف أٟمنف  ن٥م ٟم هنؿ ٟم٘مٚمقا وضمٝملم أىمرهبام٢م٤م ص٤مطم٥م اًمتٝم ي٥م ذم )ظمريـ وميْمٌط أُمَّ  وسمؿ ،طمد اًم٘مرب

وأُمن٤م  ،ُمـ ُم٤ًموم٦م ًمق ظمرج إًمٞمٝم٤م سمٙمرة أُمٙمٜمنف اًمرضمنقع إمم أهٚمنف ًمنٞمالً   واًمث٤مين ،مم٤م دون ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم

 صنح أنَّ وم٤مٕنر إن أُمٙمـ اًمٜم٘مؾ قمغم قمً :وىم٤مل ،قمراض قمـ ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍمٟمف ضمرى قمغم اإل٢موم :ُم٤مماإل

 .ش وُمٜمٝمؿ ُمـ ـمرد ومٞمف اًم٘مقًملم اًمًٚمؿ ٓ يٜمٗمً  ىمٓمٕم٤مً 

وُمنن٤م  (9/249)، ومننتح اًمٕمزيننز (3/429)، اًمقؾمننٞمط (15-6/14)يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 

، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/193)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/67، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(4/12)سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م 

 .(2/127)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (3/234)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/14)

 اًمٗمرع اًمث٤مُمـ ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.  (1)

 ـ م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُم  (2)

 ذم م : ]اًمٗمً [.  (3)

وًمٙمنـ قمنزت  :ومٚمنق مل شمٙمنـ اًمثٛمنرة ُمٕمدوُمن٦م ... »: (5/394)ىمن٤مل ذم احلن٤موي اًمٙمٌنػم   (4)

وم٢من و٤مق  ،ي١مظم  اعمًٚمؿ إًمٞمف سمدومع ذًمؽ ُمع قمزشمف وهمٚمق ؾمٕمره اً واطمد وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح ىمقًٓ  ،وهمٚم٧م

 .شص٤مر يم٤معمٗمٚمس ومٞمٙمقن ًمٚمٛمًٚمؿ اخلٞم٤مر ،سمف أو أقمن قمٜمف

ومل يزد قمنغم صمٛمنـ ُمثٚمنف  :أي: وًمق وضمده ي٤ٌمع سمثٛمـ هم٤مل»: (4/194)ج وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمحت٤م

ٓ أن ش ال ؾمنٕمرههمن٥م حتّمنٞمٚمف وإن  نو» :اًمروو٦م سم٘مقًمفاعمّمٜمػ ذم وه ا هق ُمراد  وضم٥م حتّمٞمٚمف

ٕن اًمِم٤مرع ضمٕمؾ اعمقضمقد سم٠ميمثر ُمـ ىمٞمٛمتف يم٤معمٕمدوم يمام ذم اًمرىم٦ٌم  :اعمراد أٟمف ي٤ٌمع سم٠ميمثر ُمـ صمٛمـ ُمثٚمف

 .ش... وم٤مًمٖم٤مص٥م ٓ يٙمٚمػ ذًمؽ أيْم٤م قمغم إصح ومٝمٜم٤م أومم ٤مً وُم٤مء اًمٓمٝم٤مرة، وأيْم

، اًمروو٦م (9/252)، ومتح اًمٕمزيز (6/15)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (5/394)يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم 

، حتٗمن٦م (4/194)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/67، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(2/127)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (4/12)

 .(3/234)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (15-5/14)اعمحت٤مج 

ومممممممم ٝ التممممممممراً 

املسمممممممممي  لٗمممممممممْ  

 تسممممٗي املسممممي  

 ٗمممممممممممْ وممممممممممما اً 

وٕجمممممممممممممممممٕ ّا يف  

 أٖ ٙ الٍال.
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سمٕمٞمٜمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م ٟم٤مطمٞمن٦م يمٌنػمة، ٓ شمٜم٘مٓمنع ومٞمٝمن٤م : ًمق أؾمٚمؿ ذم طمٜمٓم٦م ٟم٤مطمٞم٦م الت اسع

اًمٖمٚمنن٦م هم٤مًمٌنن٤م، وًمٙمننـ اشمٗمننؼ آٟم٘مٓمنن٤مع ًمٕمنن٤مرض، وسمنن٤مًم٘مرب ٟم٤مطمٞمنن٦م أظمننرى، احلٜمٓمنن٦م هبنن٤م 

اًمٜم٤مطمٞمن٦م  [طمٜمٓمن٦م]ُمقضمقدة، وم٠من سمتٚمؽ احلٜمٓم٦م، وم٢من يم٤من اًمٖمرض ٓ خيتٚمنػ أو يم٤مٟمن٧م 

 إظمرى أضمقد، ٓ يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع.

٘مّمننقد، ومننال ظمننالف أٟمننف ٓ  ننؼم قمننغم همننرض ُم وإن ]يمنن٤من ذم شمٚمننؽ اًمٜم٤مطمٞمنن٦م[ 

 اًم٘مٌقل، وهؾ يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع ؟

ًمق أؾمٚمؿ ذم ٟمقع، وضم٤مء إًمٞمف سمٜمنقع )ظمنر ُمنـ  [أٟمف]قمغم  سمٜم٤مءً  :ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من 

 :وؾمٜم يمر اخلالف ومٞمف /أم ٓ؟ فذًمؽ اجلٜمس، هؾ  قز ًمف ىمٌقًم

 وم٢من ىمٚمٜم٤م: ٓ  قز ًمف ىمٌقًمف، يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع. 

 ننقز، ومننال يٜمٗمًنن  اًمٕم٘منند، وًمٙمننـ يثٌنن٧م ًمننف اخلٞمنن٤مر، ًمٗمننقات سمٕمننض  وإن ىمٚمٜمنن٤م:

 .إهمراض

 ٗمرع اًمت٤مؾمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.اًم (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ]يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ احلٜمٓم٦م[. (3)

 [.ُم٤م: ]مذم  (4)

ص  ؾمٞم يمر اعمّمٜمػ ذًمؽ اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًمن٨م ُمنـ هن ا اًمٌن٤مب، (5)

 وه ا اخلالف ُمٌٜمل قمغم ىمقًملم: (،483)

 ز ًمف ىمٌقًمف، و اًمث٤مين:  قز ًمف ىمٌقًمف.أطمدحم٤م: ٓ  ق

إذا أؾمٚمؿ ذم طمٜمٓم٦م ٟم٤مطمٞم٦م يمٌػمة، وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م ًمٕم٤مرض، وم٠مشمك سمحٜمٓم٦م ٟم٤مطمٞم٦م أظمنرى أضمنقد أضمنؼم  (6)

واًمٜمنقوي وهمنػمهؿ. وىمٞمنؾ: أٟمنف ٓ  ،واًمراومٕمنل ،أضمؼم اعمًٚمؿ قمغم اًم٘مٌقل، وهق إصح يمام ذيمره اإلُمن٤مم

ٚمؿ يمٜمْمنجف أو ٟمحنقه، ومن٢من مل يٙمنـ ًمنف  ؼم قمغم ىمٌقل اعمثؾ إن شمٕمٚمؼ سمخّمقص صمٛمر اًم٘مري٦م همرض ًمٚمٛمً

 همرض أضمؼم قمغم اًم٘مٌقل: ٕنَّ اُمتٜم٤مقمف حمض شمٕمٜم٧م، وٓ يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع.

وم٢من ىمٚمٜم٤م: أٟمَّف ٓ  ؼم قمغم اًم٘مٌقل، وم٘مٞمؾ: يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع، ويٜمٗمً  اًمٕم٘مد أو ٓ يٜمٗمًن  قمنغم 

 ٚمؿ اخلٞم٤مر.وًمٚمٛمً وىمٞمؾ: ٓ يث٧ٌم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع اًم٘مقًملم اًم٤ًمسم٘ملم ذم طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع،
= 

أسمممي يف حٍطممٛ  

ٌاحٗمممممممممممممممممممممممممممممممٛ 

 اٌقط مممممممممممممممممممت 

ل مممممما   ٔأ ممممممٜ 

  حبٍطمممٛ أ ممماٝ

 ّن ٖثبت حكمي  

 االٌقطاع.

 /ب44
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 :الرَّابعة

وم٢من يمن٤من ممن٤م ٓ يْمنٌط سم٤مًمّمنٗم٦م،  :رط أن يٙمقن اعمًٚمؿ ومٞمف مم٤م يْمٌط سم٤مًمّمٗم٦مناًمِم

ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمف: ٕن اًمٕم٘مند ٓ يٜمٕم٘مند قمنغم إقمٞمن٤من ُمنع اجلٝم٤مًمن٦م، ومٙمٞمنػ يٜمٕم٘مند قمنغم 

 .اًمديقن

                                                          

=
، (332-9/329)، ومننتح اًمٕمزيننز (342-5/339)، اًمٌٞمنن٤من (6/66)يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 

، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (4/198)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج 72(/3، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )32(-4/29)اًمروونن٦م 

، اعمجٛمننقع (2/132)، طم٤مؿمننٞم٦م اًمننرُمكم (319-2/318)، طم٤مؿمننٞمت٤م ىمٚمٞمننق  وقمٛمننػمة (3/237)

(12/196-197). 

 ًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.اعم٠ًمًم٦م ا (1)

ٓ  فيِمؽمط ذم اعمًٚمؿ ومٞمف أن يٙمقن ممن٤م يْمنٌط سم٤مًمّمنٗم٦م، وين يمر ذًمنؽ ذم اًمٕم٘مند قمنغم وضمن (2)

ي٘مؾ وضمقده، ومال يّمح اًمًٚمؿ ومٞمام ٓ شمٜمْمٌط أوص٤مومف، أو يم٤مٟم٧م شمٜمْمٌط، ومؽمك سمٕمض ُم٤م  ن٥م ذيمنره، 

 يـ أومم.ومألن ٓ يتٛمٚمٝم٤م وهق د :لمٕن اًمٌٞمع ٓ يتٛمؾ ضمٝم٤مًم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، وهق قم

وُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ يِمؽمط اًمتٕمرض ًمألوص٤مف اًمتنل خيتٚمنػ هبن٤م اًمٖمنرض، وُمنٜمٝمؿ ُمنـ يٕمتنؼم 

 إوص٤مف اًمتل ختتٚمػ هب٤م اًم٘مٞمٛم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ٛمع سمٞمٜمٝمام.

شمًنتقضم٥م   ٓ ومال يّمح اًمًٚمؿ إٓ ومٞمام يْمٌط وصٗم٤ًم أو يت٤ًمُمح سم٢محم٤مًمنف: يم٤مًمًنٛمـ ًمٚمرىمٞمنؼ، أو

 اظمتالف اًمٖمرض.

 (، احلنننن٤موي اًمٙمٌننننػم 8/188(، خمتّمنننننر اعمننننزين ) 96-3/95)ًمٚمِمنننن٤مومٕمل  يٜمٔمننننر: إم

 (، ومننتح اًمٕمزيننز5/422(، اًمٌٞمنن٤من )6/22(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )73-2/72(، اعمٝمنن ب )5/423)

(، 172-12/158(، اعمجٛمنقع ذح اعمٝمن ب )16-4/15( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمروون٦م ) 9/267) 

 ظمٞمننن٤مر(، يمٗم٤ميننن٦م ا1/221ٕ(، ومنننتح اًمقهننن٤مب )2/132أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م وطم٤مؿمنننٞم٦م اًمنننرُمكم )

(، هن٤مينننننن٦م 71- 3/72(، ُمٖمٜمننننننل اعمحتنننننن٤مج )238 -3/237(، ذح اعمننننننٜمٝم٩م )1/248) 

 (.199-4/198اعمحت٤مج)

ٖشممممممممممممممممم ط يف  

املسممممممي  ٗمممممْ أُ 

ٖكمممممممممممُٕ  ممممممممممما 

ٖضممممممممممممممممممممممممممممبط 

  الصفٛ.
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 :اخلاوصة 

ٕن  :خيتٚمننػ سمننف اًمٖمننرض [يمننؾ ُمنن٤م]إوصنن٤مف  رط أن ينن يمر ]ُمننـ[ناًمِمنن

َط إقمالم اًم٘مندر وإقمنالم وىمن٧م اًمتًنٚمٞمؿ،  اًمرؾمقل ]صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف[ : َذَ

ُلومٍ ]وم٘م٤مل:  لِ   يِف َكي ٍل َمع  ُيس  َلَ  َفل  ُلومٍ  ,َمن  َأس  ٍن َمع  ُلومٍ  ,َوَوي   .شإىَل َأَجٍل َمع 

وين١مدي شمريمنف إمم  :ُمٕمروم٦م ه يـ إُمريـ: ٕن اًمٖمرض خيتٚمػ سمن ًمؽ وإٟمام اقمتؼم

 .وىمقع اعمٜم٤مزقم٦م 

 :[مخسة]فروع 

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ]يمٚمٝم٤م وُم٤م[. (3)

 ذم ث: ]قمٚمٞمف اًمًالم[. (4)

 (.397احلدي٨م ؾمٌؼ ختر ف، ص ) (5)

صمننؿ ُمننـ إصننح٤مب ُمننـ يِمننؽمط اًمتٕمننرض ًمألوصنن٤مف اًمتننل : (4/16)ونن٦م ىمنن٤مل ذم اًمرو (6)

خيتٚمػ هب٤م اًمٖمرض، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمتؼم إوص٤مف اًمتل ختتٚمػ هب٤م اًم٘مٞمٛم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ٛمع سمٞمٜمٝمام، وًمنٞمس 

، وُمن٤م أؿمنٌف ذًمنؽ، ، أو أُمٞمن٤مً رء ُمٜمٝم٤م قمغم إـمالىمف، وم٢من يمقن اًمٕمٌد ىمقين٤م ذم اًمٕمٛمنؾ، أو ونٕمٞمٗم٤م، أو يم٤مشمٌن٤مً 

....  اًمٖمرض واًم٘مٞمٛم٦م، وٓ  ٥م اًمتٕمرض هل٤مأوص٤مف خيتٚمػ هب٤م 

ىمنن٤مل اإلؾمننٜمقي وشمّمننحٞمح اًمْمنن٤مسمط أن يننزاد ومٞمننف ومٞم٘منن٤مل: ُمننـ : (3/62ىمنن٤مل ذم اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م )

 ..إوص٤مف اًمتل ٓ يدل إصؾ قمغم قمدُمٝم٤م، وم٢من اًمْمٕمػ واًمٙمت٤مسم٦م وزي٤مدة اًم٘مقة إصؾ قمدُمٝم٤م

ت ويقصنػ سمنام ٓ ختتٚمنػ سمنف وًمزي٤مدة إيْم٤مح ٟم٘منقل: يِمنؽمط ذم اعمًنٚمؿ ومٞمنف أن يْمنٌط سم٤مًمّمنٗم٤م

إصمامن و إهمراض، واحلدي٨م وإن يمن٤من ذيمنر اًمٙمٞمنؾ و اًمنقزن، وإضمنؾ، ًمٞمٜمٌنف سمن ًمؽ قمنغم همنػمه ُمنـ 

اًمّمٗم٤مت اًمتل خيتٚمػ هب٤م اًمٖمرض: وٕٟمف إذا مل يٙمـ ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مًمّمٗم٦م، أدى إمم اجلٝمؾ سمام يٓم٤مًم٥م سمف، ومت٘منع 

 اعمٜم٤مزقم٦م.

، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (1/216)، اًمٚمٌنن٤مب (8/189)، خمتٍمنن اعمننزين (96-3/95)يٜمٔمننر: إم 

، اًمٌٞمننننن٤من (4/431)، اًمقؾمنننننٞمط (28-6/27)، هن٤ميننننن٦م اعمٓمٚمننننن٥م (2/75)، اعمٝمننننن ب (5/423)

، أؾمننٜمك (1/252)، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر (16-4/15)، اًمروونن٦م (9/268)، ومننتح اًمٕمزيننز (5/429)

حتن٤مج ، ُمٖمٜمنل اعم(12/184)، اعمجٛمنقع (3/62)، اًمٖمنرر اًمٌٝمٞمن٦م (2/132)اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞم٦م اًمنرُمكم 

-3/237)، ذح اعمنٜمٝم٩م (5/19)، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (199-4/198)، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج (3/72-71)

238). 

 ذم اًمٜمًختلم: ]ؾمت٦م[، واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب، وم٤معمّمٜمػ ذيمر مخ٦ًم وم٘مط.  (7)

ٖشممممممممممممممممم ط يف  

املسممممممممممي  ٗمممممممممْ  

 كمما األٔ مما   

المممممم  خيتممممممم   

  ّا الػا .
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 ,: إذا كان ادسؾم فقه مميا يشيرتك يف معرفتيه اخليال والعيام, كاحلـطيةأحدها

وذكر مين األوصياف ميا فتؾي   يه  ,وغر هذه األكواع ,والز قب ,والتؿر ,والشعر

اخليوال ]و ما إذا كان ال يعرف  وصياف ذليك الـيوع إال  ,الغرك, فالعؼد صحقأ

وُم٤م ذم ُمٕمٜمك هن ه إُمنقال، ومن٢من يم٤مٟمن٤م  ،اًمرومٞمٕم٦مو اًمثٞم٤مب اًمٜم٤مس، يم٠مٟمقاع اًم٘مٓمـ [من

واًمدي٤مٟمن٦م يٕمٚمنامن أوصن٤مف  ٜمـُمنـ أهنؾ اًمًن يٕمروم٤من إوص٤مف، وذم اًمٌٚمند ]رضمنالن[

 ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اعم٤مل، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح.

َـّ  :٦م يٕمرومنقن إوصن٤مفوإن يم٤من ذم اًمٌٚمد مج٤مقم ٓ يٕمرومن٤من، أو  ـ[ي]اعمتٕم٤مىمند وًمٙمن

ٞم٤َم إوص٤مف ممـ يٕمرومٝم٤م.   يم٤من أطمدحم٤م ٓ يٕمٚمؿ، وم٤مًمٕم٘مد ٓ يّمح، طمتك َيتََٚم٘مَّ

وًمٙمـ مل يٙمـ ذم اًمٌٚمد ُمـ يٕمرف أوص٤مف ذًمنؽ  ،وم٠مُم٤م إذا يم٤مٟم٤م يٕمروم٤من إوص٤مف

  ٓ؟ اًمٜمقع ُمـ اعم٤مل، وُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض همػمحم٤م، ومٝمؾ يّمح اًمٕم٘مد أم

ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن: أطمدحم٤م وقمٚمٞمف يدل ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمزين: أن اًمٕم٘مد ٓ يّمح: وم٢مٟمف ىمن٤مل 

 .:سمّمٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ هب٤مرنذم اعمختّم

ووضمٝمف أٟمف إذا مل يٙمـ ذم اًمٌٚمد ُمـ يٕمرف إوص٤مف، ومرسمام يتٜم٤مزقم٤من وىم٧م اًمتًنٚمٞمؿ، 

 ومٛمٜمٕمٜم٤مه ُمـ آسمتداء. إُمْم٤مء اًمٕم٘مد /وٓ يٛمٙمـ ومّمؾ اخلّمقُم٦م سمٞمٜمٝمام، ومٞمتٕم ر

 ذم ث: ] ظمقاص [ . (1)

 ذم ث: ]رضمٚملم[. (2)

 ن [.ا: ] اعمتٕم٤مىمدمذم  (3)

ق إسمنراهٞمؿ إؾمنامقمٞمؾ سمنـ يٞمنك اعمنزين اًمِمن٤مومٕمل اعمتنقرم اعمختّمنر: هق يمت٤مب صٜمٗمف اإلُمن٤مم أسمن (4)

هن ذم ومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وهق أطمند اًمٙمتن٥م اخلٛمًن٦م اعمِمنٝمقرة سمنلم اًمِمن٤مومٕمٞم٦م، واًمتنل يتنداوًمقهن٤م 264ؾمٜم٦م

أيمثر شمداول، وهق أول ُمّمٜمػ ذم ُم ه٥م اًمِم٤مومٕمل، وًمف ذوح يمثنػمة ُمٜمٝمن٤م ذح أ  اًمٓمٞمن٥م اًمٓمنؼمي، 

 ّم٤مح ( وهمػمحم٤م.وذح اسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٓمؼمي اعمًٛمك ) سم٤مإلوم

 .(2/1635)يٜمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن 

.. و إن يم٤من ُم٤م ؾَمٚمََّػ ومٞمف سمّمٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد أهنؾ اًمٕمٚمنؿ هبن٤م  : (8/189 )ىم٤مل ذم اعمختٍم (5)

.هب٤م و أضمؾ ُمٕمٚمقم ضم٤مز ...

وممممممم ٝ و ا مممممممٛ 

أٔ ممما  املسممممي  

 ٗمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممْ 

لمىت اقممممم َٖ أٔ 

لػ ِىمما ٔ مم    

 لا  مٜ  حٛ 

 لسمي. ق  ا

 /أ45
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واًم٘مقل أظمر: أن اًمٕم٘مد صحٞمح: ٕن ذائط اًمٕم٘مد شمٕمتؼم سمنلم اعمتٕم٤مىمنديـ وحمن٤م  

 و سمٕم ر ي٘مع ذم اًمث٤مين سم٥ًٌم ُمٜم٤مزقم٦م ٓ شم١مصمر ذم اًمٕم٘مد. ،ىمد قمٚمام اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف

 َأنَّ واطمنداً  و إن يمٜمن٤م ٟٓمن٠مُمـ []أٓ شمرى أهنام ًمق شم٤ٌميٕم٤م ُمٜمٗمرديـ، يّمح اًمٕم٘مند، 

 .اًمٕم٘مد، ويتٕم ر إصم٤ٌمشمف، ومل يٕمتؼم ه ا اعمقهقم. يم ا ه٤مهٜم٤مُمٜمٝمام يٜمٙمر 

اًمٕم٘مد صمؿ قمٜمد اعمحنؾ وىمنع سمٞمنٜمٝمام ُمٜم٤مزقمن٦م، ومن٢من ادَّقمنك اعمًنٚمؿ اؿمنؽماط  ا: إذا قم٘مدالثاين

 صٗم٦م أٟمٙمره٤م اعمًٚمؿ إًمٞمف، ومٞمتح٤مًمٗم٤من، يمام ًمق اظمتٚمٗم٤م ذم ذط إضمؾ أو اخلٞم٤مر ذم اًمٌٞمع. 

]ذم اًمٕمننلم اًمتننل  إٓ أهنننام شمٜم٤مزقمنن٤م[]نروـم٦م ن اشمٗم٘منن٤م قمننغم إوصنن٤مف اعمِمننأوأُمنن٤م 

إوصن٤مف اعمِمننروـم٦م أم ٓ؟ ومن٢من  [هؾ هل ]ضم٤مُمٕم٦م ًمتٚمؽ أطميه٤م ًمٞمًٚمٛمٝم٤م إًمٞمف[

إًمننٞمٝمؿ،  يٕمرومننقن شمٚمننؽ إوصنن٤مف، ]يرضمننع[ [ُمننـ اًمث٘منن٤مت]وضمنندٟم٤م ذم اًمٌٚمنند ىمقُمنن٤م 

 ؾ إُمر سم٘مقهلؿ.ّمويٗم

 ذم ث: ] وٓ ٟم٠مُمـ [. (1)

 صٗم٤مت اعمًنٚمؿ ومٞمنف اعمن يمقرة ذم اًمٕم٘مند شمٜم٘مًنؿ إمم : (325-9/324 )ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز  (2)

وىمند  ،دوين٦م واًمٕم٘من٤مىمػموذًمؽ ىمد يٙمقن ًمدىم٦م ُمٕمرومتٝم٤م يمام ذم إ ،مم همػم ُمِمٝمقرةإو ،ُمِمٝمقرة قمٜمد اًمٜم٤مس

ومالسمد ُمـ ُمٕمروم٦م اعمتٕم٤مىمديـ هبن٤م ومٚمنق ضمٝمالهن٤م أو أطمندحم٤م مل يّمنح  ،ًمٗم٤مظ اعمًتٕمٛمٚم٦م ومٞمٝم٤مًمٖمراسم٦م إ يٙمقن

 :ُمٕمرومتٝمام ومٞمف وضمٝم٤من لاًمٕم٘مد وهؾ يٙمٗم

 .ـ أن يٕمرومٝم٤م همػمحم٤م ًمػمضمع إًمٞمف قمٜمف شمٜم٤مزقمٝمامسمؾ ٓسمد ُم :ٓ وهق اعمٜمّمقص :أفمٝمرحم٤م 

 ....ُمٕمرومتٝمام واًمٜمص حمٛمقل قمغم آطمتٞم٤مط لأٟمف يٙمٗم :واًمث٤مٟمك

 وصححف اًمٜمقوي و همػمه. ،وضمزم ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م سم٤مٕول

، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/75)، اعمٝمننن ب (5/423)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (96-3/95)يٜمٔمنننر: إم 

، اًمروونن٦م (325-9/324)، ومننتح اًمٕمزيننز (4/431) اًمقؾمننٞمط(،5/429)، اًمٌٞمنن٤من (6/27-28)

، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (3/63 )، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م 138(/2 )، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م وطم٤مؿمننٞم٦م اًمننرُمكم(4/29)

 .(3/238)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (4/213)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/82)

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (3)

 ٤م[.ذم ث: ]إن اظمتٚمٗم (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

 ذم ث: ]رضمع[. (8)

حكممممي ا ممممت    

املسمممي ٔ املسمممي  

 لْٗ يف اشم اط  

 ممفٛ يف املسمممي  

 ٗممممممْ أٔ مج ممممممْ 

ل ٔ مممممممممممممممممممما  

املشمممممأطٛ ومممممَ 

   وْ.
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سم٠من يم٤مٟمقا ىمد هم٤مسمقا ذم اًمٌٚمند،  وإن مل يٙمـ ذم اعمقوع ُمـ يٛمٙمـ اًمرضمقع إمم ىمقًمف،

وٓ  ،ًمنٞمس هن ا طم٘منل]اعمِمنؽمي ىمٌقهلن٤م، ٕٟمنف ي٘منقل:  أو ُم٤مشمقا، ومال يٛمٙمـ ]أن ٟمٚمزم[

، [يٛمٙمـ أن يٙمٚمػ اعمًٚمؿ إًمٞمف اإلشمٞمن٤من سمٕمنلم أظمنرى: ٕٟمنف ي٘منقل: ًمنٞمس قمنكمَّ همػمهن٤م

رة ]ذم : ٕٟمن٤م ٓ ٟمٕمٚمنؿ أن إًمٗمن٤مظ اعمن يمق[يٛمٞمٜمنف]ًنٛمع شموًمٞمس ُمع أطمدحم٤م ىمقة طمتك 

ي قمننغم ىمننقل أهيننام شمنندل، واًمٞمٛمننلم طمجنن٦م وننٕمٞمٗم٦م ٓ شمثٌنن٧م إٓ سم٘مريٜمنن٦م شُمَ٘مننقع  اًمقصننػ[

 . احل٤ملاحل٤مًمػ، ومٜمتقىمػ إمم أن ٟمتٌلمَّ  [ضمٜم٥م]

قب، : إذا يمنن٤من قمٜمننده صمننقب وم٘منن٤مل: أؾمننٚمٛم٧م ذم صمننقب سمّمننٗم٦م هنن ا اًمثَّننالثالددث

 .شمٕمٞملم اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان  [ومحٙمٛمف طمٙمؿ]

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ]ُمٜمف[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.(4)

 ذم ث: ]طمج٦م[. (5)

، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/454)، اًمٌٞمننن٤من (3/431)، اًمقؾمنننٞمط (139-3/138)يٜمٔمنننر: إم  (6)

-3/237)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمنؾ (2/138)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (4/29)، اًمروو٦م (9/325)

238). 

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (7)

 ذم ث: ]ومقضمٝمف وضمف[. (8)

  قم٘مد اًمًٚمؿ:طمٙمؿ شمٕمٞملم ُمٙمٞم٤مل أو ُمٞمزان ذم (9)

أوًٓ: إذا يم٤من ٓيٕمت٤مد اًمٙمٞمؾ سمف، يمٙمقز ٓ يٕمرف ىمدر ُم٤م يًع، سمٓمنؾ اًمًنٚمؿ: ٕن ومٞمنف همنررًا، ٕٟمنف 

 ىمد يتٚمػ ىمٌؾ ىمٌض ُم٤م ذم اًم ُم٦م ومٞم١مدي إمم اًمتٜم٤مزع.

صم٤مٟمٞم٤ًم: أُم٤م إذا يم٤من ُمٙمٞم٤مًٓ ُمٕمت٤مدًا، ومٚمؿ يٗمًد اًمٕم٘مد قمغم إصح، سمنؾ يٚمٖمنق شمٕمٞمٞمٜمنف يمًن٤مئر اًمنمنوط 

 وىمٞمؾ:  يٗمًد اًمٕم٘مد.اًمتل ٓ همرض هل٤م.

، اًمٌٞمننن٤من (434-3/433)، اًمقؾمنننٞمط (6/33)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/75يٜمٔمنننر: اعمٝمننن ب )

، (132-2/129)، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/15)، اًمروون٦م (264-9/263)، ومنتح اًمٕمزينز (5/429)
= 

أسمممممممي  ٕ ممممممّا يف 

 ممممٕ    ٔ مممما ْ  

أٔ  ٍٖا ّا يف  ٕ  

  ٔ مممما   مممممٕ   

 ي ا.
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رسمام هيٚمنؽ، ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف، وذًمؽ ] أٟمف[  أن ذًمؽ يتْمٛمـ همرراً  ووضمف اعمِم٤مهب٦م 

 و شم٘مع اعمٜم٤مزقم٦م ذم أوص٤مومف.

وم٠مُم٤م إذا يم٤من ىمد أؾمٚمؿ ذم صمقب، صمؿ ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م ه ا اًمديٜم٤مر ذم صمقب )ظمر سمتٚمؽ  

ومنن٢من يم٤مٟمنن٤م ينن يمران إوصنن٤مف، وم٤مًمٕم٘منند ضمنن٤مئز: ٕن اعم٘مّمننقد ُمننـ ذيمننر  ،/إوصنن٤مف

 وه ا اًمٖمرض طم٤مصؾ. ،ٞمفإوص٤مف طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕم٘مقد قمٚم

 .وم٠مُم٤م إذا يم٤مٟم٤م ىمد ٟمًٞم٤م إوص٤مف أو ٟمًٞمٝم٤م أطمدحم٤م، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ 

ابع : يٕمتؼم ذم أوص٤مف اًمًٚمؿ أن ي يمر اجلقدة، ٕن اجلقدة صنٗم٦م ُم٘مّمنقدة، الر 

ومنن٢مذا أشمننك سمننام  ،ومٞمٝمنن٤م إمم اًمٕمننرف واًمٕمنن٤مدة [رضمننعويٙمننقن ]اعم ،وخيتٚمننػ هبنن٤م اًمٖمننرض

قمنغم ذط أٟمنف يم٤مشمن٥م، ٓ يٕمتنؼم أن  قًمف، يمام ًمنق اؿمنؽمى قمٌنداً  ٥م ىمٌ ،ضمٞمداً  ]يًٛمك[

 يٙمقن ىمد سمٚمغ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم صٗم٦م اًمٙمت٤مسم٦م.

                                                          

=
، هم٤مينن٦م اًمٌٞمنن٤من (198-4/197)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/72، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(1/221)ومننتح اًمقهنن٤مب 

 .(237-3/236)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (3/57 )ًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ، ا(1/191-192)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

وًمق ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ ذم صمقب يمٝم ا اًمثقب، أو ُم٤مئ٦م صن٤مع .. : (4/15)ىم٤مل ذم اًمروو٦م  (2)

 ،ٗمن٤منهن ه احلٜمٓمن٦م واًمثنقب ىمند يتٚم طمٜمٓم٦م يمٝم ه احلٜمٓم٦م، ىم٤مل اًمٕمراىمٞمقن: ٓ يّمنح يمٛمًن٠مًم٦م اًمٙمنقز: ٕنَّ 

 ....يّمح وي٘مقم ُم٘م٤مم اًمقصػش: اًمتٝم ي٥م»وىم٤مل ذم 

ًمق أؾمٚمؿ ذم صمقب قمنغم صنٗم٦م صمنقب ُمٕمنلم، وم٢مٟمنف يٗمًند اًمٕم٘مند، : (3/57 )وىم٤مل ذم اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 

 ...سمخالف ُم٤م ًمق أؾمٚمؿ ذم صمقب قمغم صٗم٦م صمؿ أؾمٚمؿ ذم صمقب )ظمر سمتٚمؽ اًمّمٗم٦م، وم٢مٟمف يّمح

، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م (4/15 )وننن٦م ، اًمرو(9/265 )، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/429 )يٜمٔمنننر:  اًمٌٞمننن٤من 

، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/198)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/72، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(3/57)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (2/132)

 .(3/237 )، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (19-5/18 )وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين 

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (3)

 ع[.قرضمم: ]اًمذم  (4)

 ذم ث: ]ؾمٛمل[. (5)

حكممممي اشمممم اط  

ْٕ ٚ أٔ   ممفٛ ازَبمم

األجممٕ  يف  قمم   

 السمي

 /ب45
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ـُ ُمنن٤م يًننٛمَّ   نن

ًِ
ذط  [ذايمت٤مسمنن٦م، مل يٙمننـ ًمننف ظمٞمنن٤مر، وم٠مُمنن٤م ]إ كوًمٙمننـ إذا يمنن٤من ُيْ

، وخيِمنك وىمنقع اعمٜم٤مزقمن٦م إضمقد، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ: ٕٟمف ًمٞمس ذم إضمقد ]قمنرف ضمن٤مر[

ر أضمقد ُمٜمف، ومٞمٛمتٜمنع ُمنـ اًم٘مٌنقل، ويٓم٤مًمن٥م سمنام ومقىمنف [إذ ٓ]سمٞمٜمٝمام،   ،ضمٞمد إٓ وُيَتَّمقَّ

سمٞمنٜمٝمام ُمٜم٤مزقمن٦م، ٓ يٛمٙمنـ  ، وخيِمنك أن شم٘منع ]سمًنٌٌف[وإذا يم٤من اًمنمط يتْمنٛمـ همنرراً 

 .ىمٓمٕمٝم٤م، أسمٓمٚمٜم٤م اًمٕم٘مد

اًمنرداءة قمٞمن٥م،  : إذا أؾمٚمؿ ذم اًمرديء ُمـ اجلٜمس، وم٤مًمٕم٘مند سم٤مـمنؾ: ٕنَّ اخلامس

يرضمننع إًمٞمننف،  [ذم اًمٕمنن٤مدة، طمتننك يٙمننقن ًمٚمٜمنن٤مس ومٞمٝمنن٤م ]قمننرف وًمٞمًنن٧م ]ُم٘مّمننقدة[

 ومٞمخِمك وىمقع اعمِم٤مضمرة سمٞمٜمٝمام.

 [.ن: ]إمذم  (1)

 ذم ث: ]قمروم٤م ضم٤مري[. (2)

 ذم ث: ]ومال[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 هؾ يِمؽمط ذيمر اجلقدة واًمرداءة ذم اعمًٚمؿ ومٞمف؟ : (4/28)ىم٤مل ذم اًمروو٦م  (5)

 وضمٝم٤من. ىم٤مل اًمٕمراىمٞمقن: يِمؽمط، وهق فم٤مهر اًمٜمص، ٓظمتالف اًمٖمرض سمف.

 غم اجلٞمد، وهق إصح.وىم٤مل همػمهؿ: ٓ يِمؽمط، ويٛمؾ اعمٓمٚمؼ قم 

، وهنق ٟمّم٤م سي٤مً ش إم»ر قمٚمٞمف. وم٘مد ٟمص قمٚمٞمف ذم ُمقاوع ُمـ ٜمٙمَ ىمٚم٧م: ىمقًمف: فم٤مهر اًمٜمص، مم٤م يُ 

 ُمٌلم ذم ذح اعمٝم ب. واهلل أقمٚمؿ.

 ل قمغم أىمؾ اًمدرضم٤مت.زِ ٜمْـم٤م، يَ سم٤مٓؿمؽماط، أو َذَ  :وؾمقاء ىمٚمٜم٤م

 .أِ دَ ٤مٕرْ وًمق ذط إضمقد مل يّمح اًمٕم٘مد قمغم اعم ه٥م. وىمٞمؾ: ومٞمف ىمقٓن يم 

، احلنن٤موي (217-1/216)، اًمٚمٌنن٤مب (8/189)، خمتّمنننر اعمننزين (136-3/96)يٜمٔمننر: إم 

، (3/432)، اًمقؾمننٞمط (6/42)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (76-2/75)، اعمٝمنن ب (413-5/412)اًمٙمٌننػم 

، (2/138)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/28)، اًمروونن٦م (322-9/321)، ومننتح اًمٕمزيننز (5/412)اًمٌٞمنن٤من 

، (5/32)، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/213)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/82، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(3/65)اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 

 .(3/238)ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (6)

 ذم ث: ]سمٛم٘مّمقده[. (7)

 ذم ث: ]قمروم٤م[. (8)

حكممممي اشمممم اط  

 فٛ الما ٙٞ أٔ  

  السمياأل  ٝ يف



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :فؼوالن، [أ]إرد وم٠مُم٤م إذا ذط

: أٟمف ٓ يّمح اًمٕم٘مند، ٕٟمنف ًمنٞمس ًمٚمنرداءة : وهق اًم ي ٟم٘مٚمف ذم اعمختٍمأحدمها

 هم٤مي٦م يٜمتٝمك إًمٞمٝم٤م، ومال  قز ذـمٝم٤م يم٤مجلقدة ؾمقاء.

ٕٟمف ٓ خيِمك سم٥ًٌم ه ا اًمِمنرط وىمقع  :ٞمح: أن اًمٕم٘مد ضم٤مئز: وهق اًمّمحوالثاين

سم٘مندر طم٘منف ُمنـ اجلنٜمس، وىمن٤مل: هن ا طم٘منؽ، ومن٢من  اعمٜم٤مزقم٦م سمٞمٜمٝمام: ٕٟمف إذا أشمك ]إًمٞمف[

وإن ىم٤مل: طم٘منل دون هن ا، وم٘مند ضمن٤مء إًمٞمنف سمنام هنق أقمنغم ُمنـ  ،ىمٌٚمف، وم٘مد طمّمؾ اًمٖمرض

ف، ومٞمٚمزُمف ىمٌقًمف  .طم٘مع

 ذم م: ] ذم إردى[. (1)

نف ٓ .. وًمن : (8/189)ىم٤مل ذم خمتٍم اعمزين  (2) ق اؿمنؽمط أضمنقد اًمٓمٕمن٤مم أو أردأه مل  نز: ٕٟمَّ

 .يقىمػ قمٚمٞمف

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ،يم٤مٟم٧م رداءة اًمٕمٞم٥م مل يّمنح اًمٕم٘مند وًمق ذـم٤م اًمرداءة، وم٢منْ   (:4/28 )ىم٤مل ذم اًمروو٦م  (4)

 وإن يم٤مٟم٧م رداءة اًمٜمقع، وم٘م٤مل يمثػمون: يّمح. وأـمٚمؼ اًمٖمزازم ذم اًمقضمٞمز اًمٌٓمالن. ،اًمٕم٘مد

ىم٤مل سم٤مًمٌٓمالن أيْم٤م إُم٤مم احلرُملم. وإصح: اًمّمح٦م، وسمنف ىمٓمنع اًمٕمراىمٞمنقن. وٟمنص  ىمٚم٧م: وىمد

ذم ُمقاوننع. واهلل أقمٚمننؿ. وإن ذط إردأ، ضمنن٤مز قمننغم  سينن٤مً  ذم إم ٟمّمنن٤مً  قمٚمٞمننف اًمِمنن٤مومٕمل 

 .إفمٝمر. وىمٞمؾ: إصح

وإن ذط اًمننرداءة ومنن٢من يم٤مٟمنن٧م رداءة اًمٜمننقع صننح قمننغم : (3/82) ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج وىمنن٤مل ذم

ن ،ٟمْم٤ٌمط ذًمؽ، أو رداءة اًمٕمٞم٥مإصح ٓ ٤م ٓ شمٜمْمنٌط إذ ُمن٤م ُمنـ رديء إٓ ويقضمند رديء مل يّمح ٕهنَّ

 . ـمٚم٥م أردأ ُمـ اعمحي قمٜم٤مد ٕنَّ  :)ظمر ظمػم ُمٜمف، وإن ذط إردأ صح قمغم إصح

، احلن٤موي (217-1/216، اًمٚمٌن٤مب )(8/189)، خمتّمنر اعمنزين (136-3/96)يٜمٔمر: إم 

، اًمٌٞمنن٤من (3/432)(، اًمقؾمننٞمط 6/42 )، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (76-2/75)، اعمٝمنن ب (5/413)اًمٙمٌننػم 

، (2/138)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/28)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م  (،9/322)، ومننتح اًمٕمزيننز (5/412)

، (5/32)، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/213)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/82، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(3/65)اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 

 .(3/238)ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 
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ُمٕمٚمننقم اًم٘منندر سم٤مًمٙمٞمننؾ واًمننقزن واًمٕمنندد  ن[: أن ]يٙمننقرط اآلخددر[د]الشدد

ـْ ] َأؾْمَٚمَػ [:» /واًم رع، ًم٘مقل رؾمقل اهلل  نِٚمػ ذِم يَمْٞمنٍؾ َُمْٕمُٚمنقمٍ  َُم ًْ َوَوْزٍن  ،وَمْٚمُٞم

 .شَُمْٕمُٚمقٍم، ]إمَم َأضَمٍؾ َُمْٕمُٚمقٍم[

إذ ًمنٞمس ذم اًم٘مندر قمنرف يرضمنع  ،وٕٟمف إذا مل ي يمر ىمدره ٓ يدري سمنامذا يٓم٤مًمٌنف

وٓ هق ُمٕمٚمنقم ُمِمن٤مهدة، طمتنك يًنتٖمٜمل هبن٤م قمنـ ذيمنر  ،إلقمراض قمـ ذيمرهإًمٞمف قمٜمد ا

 .اعم٘مدار

 فروع ث ثة:

 ذم اًمٜمًختلم ويراد سمف اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. هٙم ا  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (2)

 ذم ث: ]اؾمتٚمػ[.  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (4)

 (، وهق صحٞمح.397احلدي٨م ؾمٌؼ ختر ف، ص ) (5)

ر شمن٤مرة سم٤مًمٙمٞمنؾ إ (6) ن يمن٤من ُمٙمنٞماًل يِمؽمط ذم اعمًٚمؿ ومٞمف أن يٙمقن ُمٕمٚمنقم اًم٘مندر، وهنق ُيَ٘مندَّ

يمنن٤محلٌقب وٟمحقهنن٤م، وشمنن٤مرًة سمنن٤مًمقزن إن يمنن٤من ُمقزوٟمنن٤ًم يم٤مًمٜم٘مننديـ، وشمنن٤مرة سم٤مًمنن رع إْن يمنن٤من ُمنن روقم٤ًم 

يم٤مًمثٞم٤مب وٟمحقه٤م، وشم٤مرة سم٤مًمٕمدع إْن يمن٤من ُمٕمندودًا يم٤مٕطمجن٤مر واًمٚمنٌـ، و احلندي٨م ٟمنص قمنغم اًمٙمٞمنؾ 

 واًمقزن ًمٖمٚمٌتٝمام و اًمتٜمٌٞمف قمغم همػمحم٤م.

، احلنن٤موي (1/217)، اًمٚمٌنن٤مب (8/189)زين ، خمتّمنننر اعمنن(3/122)يٜمٔمننر: يٜمٔمننر: إم 

، ومننتح اًمٕمزيننز (5/429)، اًمٌٞمنن٤من (6/49)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (2/75)، اعمٝمنن ب (5/396)اًمٙمٌننػم 

، (2/138)، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (12/182)، اعمجٛمنقع (4/14)وُم٤م سمٕمنده٤م، اًمروون٦م  (9/257)

اعمحتننن٤مج  ، هن٤ميننن٦م(3/68، ُمٖمٜمنننل اعمحتنن٤مج )(3/56)، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمننن٦م (1/221)ومننتح اًمقهننن٤مب 

، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (5/15)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمنمننواين (4/194-195)

(3/234) . 

ومممممممممَ شمممممممممأط 

املسممممممي  ٗمممممْ أُ 

ٖكمممممممُٕ و ممممممممًٕ 

 الق  .

 /أ46
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ألن   رط الؽقل, جازي: إذا  سؾم يف مؽقل  رشط الوزن  و يف موزون  شأحدها

وكييل واحييد ميين الطييريؼني يعييرف  ييه ادؼييدار, وفييال   ,ادؼصييود معرفيية ادؼييدار

ييات سمٞمننع اعمٙمٞمننؾ ُمٜمٝمنن٤م ]، وٓ ع اعمننقزون ُمٜمٝمنن٤م ُمٙمننٞمالً ٓ  ننقز سمٞمنن ]ٕٟمننف[:الر ويَّ

ننام اعم٘مّمننقد ُمٕمرومنن٦م اًمتًنن٤موي،  ،[اعم٘منندار]، ٕٟمننف ًمننٞمس اعم٘مّمننقد ُمٕمرومنن٦م [ُمقزوٟمنن٤مً  إٟمَّ

اعمٜمّمننقص قمٚمٞمننف، ٕن  [ذم]إمم اًمتٗم٤موننؾ  واًمٕمنندول إمم اًمٓمريننؼ أظمننر ]ينن١مدي[

أطمندحم٤م  ومٌٞمنع[]ؾ، اًمٜمققملم ُمـ احلٜمٓم٦م ىمند يتًن٤موي٤من ذم اًمنقزن ويتٗم٤مونالن ذم اًمٙمٞمن

ٟمنص قمنغم اًمٙمٞمنؾ، ومنال يّمنح  سم٤مٔظمر وزٟم٤م يتْمٛمـ شمٗم٤مواًل ذم اًمٙمٞمؾ، واًمنمع ]ىمند[

 .اًمٕم٘مد ُمع اًمتٗم٤موؾ ومٞمف

سَمِقي٤َّمت:مجع، وُمٗمرده٤م رسم (1)  ، واًمرسم٤م ًمٖم٦م: اًمٜمٛمق واًمزي٤مدة، ُمّمدر رسم٤م يرسمق، إذا زاد.قياًمرع

(، اًم٘مننن٤مُمقس اًمٗم٘مٝمنننل 1/326(، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط  )1/217يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )

(1/143). 

وذقم٤ًم: قم٘مد قمغم قمقض خمّمقص همػم ُمٕمٚمقم اًمتامصمؾ ذم ُمٕمٞم٤مر اًمِمننرع طم٤مًمن٦م اًمٕم٘مند أو ُمنع 

 شم٠مظمػم ذم اًمٌدًملم أو أطمدحم٤م.

واعم٘مّمقد سم٤مًمرسمقي٤مت: إقمٞم٤من اًمتل ورد اًمٜمص سمتحنريؿ اًمرسمن٤م ومٞمٝمن٤م، أو إقمٞمن٤من اًمتنل  نري 

 اًمٌٞمنع و اًمنمناء، وهنل: اًمن ه٥م، ومٞمٝم٤م اًمرسم٤م، وهل إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ  قز ومٞمٝم٤م اًمزي٤مدة قمغم اعمثؾ قمٜمند 

، و اًمِمٕمػم، و اًمتٛمر، و اعمٚمح.  واًمٗمْم٦م، و اًمؼمُّ

 . (1/192)، ومتح اًمقه٤مب (1/239)، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (5/162)يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.  (2)

 ذم ث: ]اعمٙمٞمؾ وزٟم٤ًم[.  (3)

 ذم ث: ]اعم٘مّمقد[.  (4)

  ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

  ذم م: ]ذم اًمٓمريؼ[. (6)

 ذم ث: ]وسمٞمع[.  (7)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (8)

ذيمر ذم ومتح اًمٕمزيز قمـ أ  احلًلم سمـ اًم٘مٓم٤من أن سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمٜمع ُمـ اًمًٚمؿ يمٞماًل ذم  (9)

ًمٙمـ إُم٤مم احلرُملم محؾ ُم٤م أـمٚم٘مف إصح٤مب قمنغم ُمن٤م يٕمتن٤مد اًمٙمٞمنؾ  :واعمِمٝمقر إول ،ذم اعمقزوٟم٤مت

ن ًمٚم٘مدر اًمٞمًػم ُمٜمف مل يّمح ٕ :وٟمحقحم٤م يمٞمال أُم٤م ًمق أؾمٚمؿ ذم ومت٤مت اعمًؽ و اًمٕمٜمؼم ،٤مسمٓم٤مً ذم ُمثٚمف و

 ٤م ومٞمف.واًمٙمٞمؾ ٓ يٕمد و٤مسمٓم ،ُم٤مًمٞم٦م يمٌػمة
= 

حكمممي السممممي يف  

املكٗممممممن ٔزٌممممممّا أٔ 

 املٕزُٔ كّٗ .
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وم٢من ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م ه ا اًمديٜم٤مر ذم قمِمنرة  ،: ًمق ذط اًمٙمٞمؾ واًمقزن مجٞمٕم٤مً الثاين

ف ىمنؾَّ ُمن٤م يتٗمنؼ ذم ، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ: ٕٟم، قمغم أن يٙمقن يمؾ ص٤مع قمنمة أرـم٤مل])صع[

وإن  ،اًمٓمٕم٤مم أن يٙمقن اًمّم٤مع ُمٜمف سم٘مدر اًمقزن اًم ي ذـمنف ُمنـ همنػم زين٤مدة وٓ ٟم٘مّمن٤من

ًمٙمٜمٝمن٤م  :صنٗم٦مذم اًمقزن، ٓ يٚمزُمنف ىمٌقًمنف: ٕن زين٤مدة اًمنقزن ًمٞمًن٧م سمزين٤مدة ضم٤مء سمف زائداً 

 .وٓ  قز أن  ؼم اإلٟم٤ًمن قمغم اًمتٛمٚمٞمؽ وىمٌض ُم٤م ًمٞمس ًمف سمحؼ ،زي٤مدة ذم اًم٘مدر

                                                          

=
 وذيمر اًمٜمقوي سم٠مٟمَّف وضمف وٕمٞمػ.

، اعمٝمنن ب (5/416)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (8/192)ر اعمننزين ن، خمتّمنن(3/126)يٜمٔمننر: إم 

، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/412)، اًمٌٞمننن٤من (3/432)ؾمنننٞمط ، اًمق(6/49)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/75)

، (1/221)، ومننتح اًمقهنن٤مب (2/129)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (4/14)، اًمروونن٦م (9/258-259)

، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م (5/15)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/195)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/68ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

ٟمنن٦م اًمٓمنن٤مًمٌلم ، طم٤مؿمننٞم٦م إقم٤م(1/191)، هم٤مينن٦م اًمٌٞمنن٤من (12/182)، اعمجٛمننقع (3/235)اجلٛمننؾ 

(3/24) . 

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ذم ث: ])صقع[. (2)

إرـم٤مل: مجع رـمؾ، وهق ُمٕمٞم٤مر يقزن سمف أو يٙم٤مل، وخيتٚمنػ سمن٤مظمتالف اًمنٌالد، وهنق  (3)

سمٙمن اًمراء و ومتحٝم٤م، واًمٙمن أضمقد وهم٤مًم٥م اؾمتٕمامًمف يراد سمف اًمقزن، وىم٤مل إزهري: اًمرـمؾ يٙمقن 

 زٟم٤م و يٙمقن يمٞماًل.و

و ًمٚمٕمٚمامء ذم ُم٘مدار اًمرـمؾ اًمٕمراىمل صمالصم٦م أىمقال أصحٝم٤م أٟمَّف ُم٤مئ٦م وصمامٟمٞم٦م وقمِمننرون درحمن٤مو 

 425.695أرسمٕم٦م أؾم٤ٌمع درهؿ، وهق شمًٕمقن ُمث٘م٤مًٓ، ويٕم٤مدل اصمٜمت٤م قمِمننرة أوىمٞمن٦م، وهنق يًن٤موي = 

 همراُم٤ًم.

٤مج اًمٕمننروس ، شمنن(3/123)، هتنن ي٥م إؾمننامء و اًمٚمٖمنن٤مت (1/232)يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم

، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط (1/1226)، اًم٘منن٤مُمقس اعمحننٞمط (1/112)، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف (29/79)

، ُمٕمجننؿ ًمٖمنن٦م اًمٗم٘مٝمنن٤مء (157-2/156)، ُمٕمجننؿ اعمّمننٓمٚمح٤مت وإًمٗمنن٤مظ اًمٗم٘مٝمٞمنن٦م (1/352)

(1/223). 

وًمق أؾمٚمؿ ذم رء يٙم٤مل ويقزن، وذط اًمٙمٞمَؾ  :(52-6/49)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

، ومٝم ا يٜمتٝمل إمم اًمتٕمّ ر اًم ي يٗمًند اًمًنٚمُؿ سمٛمثٚمنف، وهنق ُمثنؾ أن ي٘منقل: أؾمنٚمٛم٧م ذم واًمقزَن مجٞمٕم٤مً 
= 

حكممممي اشمممم اط  

الكٗممممن ٔ الممممٕزُ  

 و ّا يف السمي.
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الً  : إذا قملمَّ ُمٙمٞم٤مًٓ  الث الث ، مل يّمح اًمٕم٘مد: ٕٟمنف يٙم٤مل سمف، إن يم٤من اًمًٚمؿ ُم١مضمَّ

وم٘مند ذيمرٟمن٤م  وإن يمن٤من طمن٤مًٓ  ،ام هيٚمؽ ذًمؽ اعمٙمٞم٤مل، ىمٌؾ حمؾ إضمؾ، ومٞمتٕمن ر اًمتًنٚمٞمؿرسم

 .آظمتالف ومٞمف، ومٞمام ُم٣م

 : [الصَّابعة  ]

 ًمٗمظ اًمًٚمؿ هؾ يٕمتؼم ذم اًمٕم٘مد أم ٓ؟ 

 :وجهانومٞمف 

                                                          

=
ـ    ٤مء سمنف، ُمنعك اًمقوَمنومٝمن ا طمٙمنٌؿ ٓ يتن٠مشمَّ  ،ُم٤مئ٦ِم ص٤مٍع قمغم أن يٙمقن وزهن٤م إذا رد إمم اًمقزن مخًنامئ٦م ُمن

 .اًمٕمٚمؿ سم٠من احلٜمٓم٦م يتٗم٤موت وزهن٤م سم٥ًم ايمتٜم٤مزه٤م، ورظم٤موهت٤م وصالسمتٝم٤م

، أؾمنٜمك (4/14)، اًمروون٦م (9/258)، ومنتح اًمٕمزينز (52-6/49)يٜمٔمر: هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م 

، (3/68، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(3/57)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (1/221)، ومتح اًمقه٤مب (2/129)اعمٓم٤مًم٥م 

، ذح اعمنٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م (1/191)، هم٤مي٦م اًمٌٞمن٤من (5/15)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/196)هن٤مي٦م اعمحت٤مج 

 .(3/24)، طم٤مؿمٞم٦م إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (3/236)اجلٛمؾ 

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ذم ذح اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ ه ا اًمٗمّمنؾ سم٠مٟمنف ًمنق قمنلم  (2)

ُمٙمٞمنن٤مًٓ ٓ يٕمتنن٤مد اًمٙمٞمننؾ سمننف، يمنن٤مًمٙمقز سمٓمننؾ اًمًننٚمؿ، وإذا يمنن٤من ُمٙمٞمنن٤مًٓ ُمٕمتنن٤مدًا، مل يٗمًنند اًمٕم٘منند قمننغم 

 ط اًمتل ٓ همرض هل٤م.إصح: سمؾ يٚمٖمق شمٕمٞمٞمٜمف يم٤ًمئر اًمنمو

 :، ومقضمٝم٤منوىمٞمؾ يٗمًد ه ا إذا يم٤من اًمًٚمؿ ُم١مضماًل، وإذا يم٤من طم٤مًٓ 

 أطمدحم٤م: أٟمف يم٤معم١مضمؾ.

 واًمث٤مين: أن اًمٕم٘مد صحٞمح، ٕٟمف ًمق ىم٤مل سمٕمتؽ ُمؾء ه ا اًمٙمقز ُمـ اًمّمؼمة ضم٤مز، ًمٕمدم اًمٖمرر.

، اًمٌٞمنن٤من (434-3/433)، اًمقؾمننٞمط (6/33)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (2/57)يٜمٔمننر: اعمٝمنن ب 

-2/129)، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م (4/15)، اًمرووننن٦م (364-9/263)، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/429)

، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/72، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/221)، ومتح اًمقه٤مب (3/57)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (132

، (237-3/236)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (18-5/17)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/197-198)

 .(192-1/191)هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من 

 ًم٤ًمدؾم٦م[ وذم ث: ]اًمت٤مؾمٕم٦م[ واًمّمحٞمح أهن٤م اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.ذم م: ]ا (3)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

  ََّ السممممي   ا  ممم

 وكٗااّل ٖكاه  ْ.

حكمممممممي ا تبممممممما   

لفمممل السممممي يف 

 ال ق .
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يٕمتؼم طمتك إذا ىم٤مل: سمٕمتؽ يُمرُّ طمٜمٓم٦م، صٗمتٝم٤م يم ا، هب ه اًمندٟم٤مٟمػم، يٜمٕم٘مند  :أحدمها

 ومٞمف ىمٌض اًمٌدل ذم اعمجٚمس، وه ه ـمري٘م٦م ُمـ سمٜمك اًمٕم٘مد قمغم إًمٗم٤مظ./سمٞمٕم٤م، وٓ يٕمتؼم

سمنمنط ىمنٌض اًمٌندل ذم  : ٓ يٕمتؼم طمتك يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد ذم هن ه اًمّمنٗم٦م ؾمنٚمامً والثاين

 .ك اًمًٚمؿوم٢من اعمٕمٜمك ُمٕمٜم :اعمجٚمس، اقمت٤ٌمرا ًمٚمٛمٕمٜمك

اخلن٤مزم قمنـ ًمٗمنظ اًمًنٚمؿ يمن٠من  اًمًٚمؿ سمٚمٗمظ اًمٌٞمع...و: (2/124)ىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م  (1)

 سمٞمنع ٟمٔمنراً  ،سمٕمتنؽ :وم٘من٤مل ،صٗمتف يم ا هب ه اًمدراهؿ أو سمٕمنمة دراهؿ ذم ذُمتنل ىم٤مل اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ صمقسم٤مً 

 وٟم٘مٚمنف اًمِمنٞم   ،وٟمنص قمٚمٞمنف اًمِمن٤مومٕمل ،ف اًمِمٞمخ٤من وىمٞمؾ ؾمنٚمؿ ٟمٔمنرا ًمٚمٛمٕمٜمنكوه ا ُم٤م صحح ،ًمٚمٗمظ

وىمن٤مل اإلؾمنٜمقي سمٕمند  ،واسمـ اًمّمن٤ٌمغ ،واًمروي٤مين ،وصححف اجلرضم٤مين ،أسمق طم٤مُمد قمٜمف وقمـ اًمٕمراىمٞملم

إمم اعمٕمٜمنك واًمٚمٗمنظ ٓ  وىمن٤مل إذرقمنل إٟمنف اعمن ه٥م واعمختن٤مر ٟمٔمنراً  ،ومٚمتٙمـ اًمٗمتنقى قمٚمٞمنف :ٟم٘مٚمف ذًمؽ

 ....يمؾ سف سمٞمع وم٢مـمالق اًمٌٞمع قمغم اًمًٚمؿ إـمالق قمغم ُم٤م يتٜم٤موًمف ع يمام أنَّ يٕم٤مروف إذ يمؾ ؾمٚمؿ سمٞم

وهق إصح يمام صنححف ذم  ،وذيمر ذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج وهمػمه: سم٠مٟمف يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤ًم اقمت٤ٌمرًا سم٤مًمٚمٗمظ

 اًمروو٦م، وىمٞمؾ: يٜمٕم٘مد ؾمٚماًم ٟمٔمرًا ًمٚمٛمٕمٜمك وصحح ذًمؽ مجع ُمت٠مظمرون وأـم٤مًمقا ذم آٟمتّم٤مر ًمف.

ول ٓ سمد ُمـ شمٕمٞمنلم رأس اعمن٤مل ذم اعمجٚمنس إذا يمن٤من ذم اًم ُمن٦م ًمٞمخنرج قمنـ وقمغم إ.. وىم٤مل:

سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ ويث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اًمنمط و قز آقمتٞم٤مض قمٜمف، وقمغم اًمث٤مين يٜمٕمٙمس احلٙمؿ، وحمنؾ 

 ...اخلالف قمٜمد اٟمتٗم٤مء ذيمر ًمٗمظ اًمًٚمؿ سمٕمده وإٓ يم٤من ؾمٚمام سم٤مٓشمٗم٤مق عم٤ًمواة اًمٚمٗمظ اعمٕمٜمك طمٞمٜمئ 

(، اًمقؾمننٞمط 6/6(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/72(، اعمٝمنن ب )5/389اًمٙمٌننػم ) يٜمٔمننر: احلنن٤موي

، (4/6)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م  (9/223)، ومننتح اًمٕمزيننز (396-5/395)، اًمٌٞمنن٤من (3/424)

، ومنننتح اًمقهننن٤مب (3/54)، اًمٖمنننرر اًمٌٝمٞمننن٦م (2/124)،أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م (12/154)اعمجٛمنننقع 

، حتٗمن٦م (4/188)هن٤مين٦م اعمحتن٤مج ، (3/64، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(1/249)، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (1/219)

، هم٤مين٦م (3/226)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (3/22)، طم٤مؿمٞم٦م إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌٞملم (5/8)اعمحت٤مج 

 .(1/192)اًمٌٞم٤من 

 /ب49
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 :الثَّاونة

رط ذم اًمًنٚمؿ، طمتنك ًمنق أؾمنٚمؿ ذم ٟمنقع ُمنـ اعمن٤مل سمِمننرط نإضمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس سمِم

 احلٚمقل ويم٤من ذًمؽ اجلٜمس قمن٤مم اًمقضمنقد ذم احل٤مل،ُم٘مندورا قمنغم شمًنٚمٞمٛمف، يّمنح اًمٕم٘مند

 .صمؿ ي١مُمر سمتًٚمٞمٛمف قمغم طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة

رط احلٚمقل، نًٚمؿ سمِموم٢مذا قم٘مد اًم ،: إضمؾ ذط ذم اًمًٚمؿ أيب ح يػةوقمٜمد 

 . وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ

ـْ َأقْمنَراِ ّ ضَمنُزوراً » :ودًمٞمٚمٜمن٤م: ُمن٤م روي أن رؾمنقل اهلل   ،]سمننثٛمـ[ اسْمَتنن٤مَع ُِمن

َال  َلدَ  ]وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم:  ،دون اًمٌٕمض ويَم٤مَن َيَرى َأنَّ اًمثَّٛمـ قمٜمده ]وَم٠َمدَّى سمٕمْمف[

َك الَبع َض  ,َأن  َتأ ُخَذ َبع َض ََت ِركَ  ُ  [وم٤مؾمتٚمػ ًمف اًمٜمٌنل  ،، وم٠مسمكا َ َذ إىل َأَوان الِ  َوَترت 

 .شإًمٞمف ] ره ومدومٕمف [ 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

، اعمٝمن ب (5/395)، احل٤موي اًمٙمٌػم (8/189)، خمتّمنر اعمزين (95-3/94)يٜمٔمر: إم  (2)

، ومنننتح اًمٕمزينننز (397-5/396)، اًمٌٞمننن٤من (3/425)، اًمقؾمنننٞمط (6/16)اعمٓمٚمننن٥م  ، هن٤ميننن٦م(2/72)

، ومننتح اًمقهنن٤مب (2/124)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/156)، اعمجٛمننقع (4/7)، اًمروونن٦م (9/225)

، ذح اعمنننٜمٝم٩م وطم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ (4/192)، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج (3/65، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(1/222)

(3/231). 

، اعمحنننٞمط (3/72)، اهلدايننن٦م (7/141)اًمّمنننٜم٤مئع  ، سمننندائع(12/125)يٜمٔمنننر: اعمًٌنننقط  (3)

، (87-7/86)، اًمٕمٜم٤مينن٦م (115-4/114)، شمٌٞمننلم احل٘منن٤مئؼ (2/35)، آظمتٞمنن٤مر (7/72)اًمؼمهنن٤مين 

 .(5/214)وُم٤م سمٕمده٤م، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ (  8/342)اًمٌٜم٤مي٦م 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 ذم ث ]وم٢مذا سمٕمْمف قمٜمده[. (5)

 سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م  (6)

 ذم ث ]قمنمة ومدومٕمٝم٤م[. (7)

(، و اًمٌٞمٝم٘مننل ذم 43/337) (،26312 )احلنندي٨م أظمرضمننف: اإلُمنن٤مم أمحنند ذم ُمًننٜمده سمننرىمؿ (8)

(، و احلن٤ميمؿ ذم ُمًنتدريمف سمنرىمؿ 6/22(، )11423اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، سمن٤مب ضمنقاز اًمًنٚمؿ احلن٤مل سمنرىمؿ )

اسْمَتن٤مَع ُمنـ َأقمنرا   ضَمنُزورًا سمتٛمنٍر،  ًمٜمٌنل قمـ قم٤مئِم٦م، أن ا ( يمت٤مب اًمٌٞمقع سمٚمٗمظ:2/37(، )2236)
= 

حكممممي اشمممم اط  

األجمممن يف  قممم   

 السمي.



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
ذم  اًمًننٚمؿ طمنن٤مًٓ  :ذط إضمننؾ يتْمننٛمـ ٟمننقع همننرر، وذًمننؽ ٕٟمننف إذا ىمٚمٜمنن٤م وٕنَّ 

واجلٜمس قم٤مم اًمقضمقد ذم احل٤مل، وإن يم٤من يٛمٚمؽ ُمـ اجلٜمس سم٘مدر ُم٤م اًمتزُمف يًٚمؿ  ،ضمٜمس

ي٘مندر قمنغم حتّمنٞمٚمف ذم احلن٤مل  ذم ُمٚمٙمف، وًمنف ُمن٤مل ذم اًمقىم٧م، وإن مل يٙمـ ضمٜمًف ُمقضمقداً 

وإن مل يٙمـ ًمف ُم٤مل )ظمنر، وم٘مند اؾمنتٗم٤مد  ،سمامًمف، واخلروج قمـ احلؼ قمغم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة

، ومنال وإذا يم٤من ُمن١مضمالً  ،سم٤مًمٕم٘مد رأس اعم٤مل، ومٞمحّمؾ ُم٤ماًمتزُمف سمام اؾمتٗم٤مد ومقق رأس اعم٤مل

، أو يٜم٘مٓمنع [ىمٌٚمنف]ُم٤مًمنف يٕمرف سم٘م٤مء ىمدرشمف قمغم اًمتًٚمٞمؿ قمٜمند اعمحنؾ: ٕٟمنف رسمنام هيٚمنؽ 

 صح اًمٕم٘مد ُمع ذط يتْمٛمـ همررًا ومدوٟمف أومم. [وإذا]، اعمًٚمؿ ومٞمف

وم٢من ىمٞمؾ: أًمٞمس اًمٗم٤مئدة ذم اًمٕمدول قمـ اًمٌٞمع إمم اًمًٚمؿ، وم٢من ُمـ وضمد اعم٤مل ي٘مندر 

ذم  ، ويّمؾ همروف، ىمٚمٜم٤م: ومٞمف وم٤مئدة، وهق أن اعم٤مل رسمام ٓ يٙمقن طمن٤مضاً [ىمٌْمفقمغم ]

ومٚمق سم٤مقمف ُمٜمف ىمٌؾ اإلطمْم٤مر يٙمقن سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م، ومال يّمنح  ،طمي اعمِمؽمياعمقوع، وىمد 

ز اًمٕم٘مند، يثٌن٧م اخلٞمن٤مر، ومٞمٕمندل إمم قم٘مند  ،قمغم ُم ه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء وقمغم ىمقل ُمنـ  نقع

، وٓ ظمٞمنن٤مر اعمنن٤مل سمّمننٗم٤مشمف ويْمنننره ويًننٚمؿ ومٞمٙمننقن اًمٕم٘منند صننحٞمح٤مً /اًمًننٚمؿ، وَيِّمننُػ 

 .ًمٚمٛمتٛمٚمؽ

                                                          

=
َهْؾ ًَمنَؽ َأْن شَم٠ْمظُمنَ  سمٕمنض َ ْنِرَك َويَم٤مَن َيَرى أن اًمتٛمر قمٜمده، وم٢مذا سَمْٕمُْمُف قمٜمده، وسَمْٕمُْمُف ًمٞمس قمٜمده، وم٘م٤مل:

 َ َْره ومدومٕمف إًمٞمف.وَم٠َمسَمك، وم٤مؾْمَتَٚمَػ ًمف اًمٜمٌل وسَمْٕمُْمُف إمم اجلَُ اذِ 

 ٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم (1)

 ذم ث: ]وم٢مذا[. (2)

 [.سمٞمٕمف: ]مذم  (3)

وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم اؿمؽماط اًمت٠مضمٞمؾ ذم قم٘مند اًمًنٚمؿ  :اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز اًمًٚمؿ ُم١مضمالً  (4)

وهؾ هق ذط ذم صنح٦م اًمٕم٘مند طمتنك ٓ يّمنح اًمًنٚمؿ احلن٤مل، أم ًمنٞمس سمنمنط ومٞمّمنح اًمًنٚمؿ احلن٤مل؟ 

 وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م، و احلٜم٤مسمٚمن٦م،  واًمٔم٤مهرين٦م، وإوزاقمنل، اًم٘مقل إول: ذه٥م إًمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء 

ًَّ  إمم أنوهمػمهؿ،   ٚمؿ ذم احل٤مل.إضمؾ ذط ذم صح٦م قم٘مد اًمًٚمؿ، ومال يّمح اًم

= 

 /أ47
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 :فرعان

 يٜمص ٓ قمغم احلٚمقل وٓ قمغم اًمت٠مضمٞمؾ، ومٗمل اعم٠ًمًم٦م: إذا أـمٚمؼ اًمًٚمؿ ومل أحدمها

 قوالن:

ووضمٝمننف أن  ،: وقمٚمٞمننف ينندل فمنن٤مهر ُمنن٤م ٟم٘مٚمننف اعمننزين: أن اًمٕم٘منند صننحٞمحأحدددمها

]وإضمنرة ذم  اإلـمالق ذم اًمٕم٘مد حمٛمقل قمغم احلٚمقل، أٓ شمرى إذا أـمٚمؼ اًمثٛمـ ذم اًمٌٞمنع،

قمٚمٞمف، ص٤مر يم٤معم٘مٞمد  ق حمٛمقًٓ واعمٝمر ذم اًمٜمٙم٤مح، يم٤من طم٤مًٓ، وإذا يم٤من اإلـمال اإلضم٤مرة[

 سم٤محلٚمقل.

                                                          

=
إضمنؾ  أنَّ طمٞم٨م ذيمروا ٤مومٕمٞم٦م، وأسمق صمقر، ورواي٦م قمـ احلٜم٤مسمٚم٦م، اًم٘مقل اًمث٤مين: ذه٥م إًمٞمف اًمِمَّ 

 .ًمٞمس سمنمط ذم صح٦م قم٘مد اًمًٚمؿ، ومٞمجقز اًمًٚمؿ طم٤مًٓ 

، اعمحننٞمط (3/72)، اهلداينن٦م (7/141)، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع (12/125)يٜمٔمننر: اعمًٌننقط

(، 8/342)، اًمٌٜم٤مين٦م (115-4/114)، شمٌٞمنلم احل٘من٤مئؼ (2/35)، آظمتٞم٤مر (7/72)اًمؼمه٤مين 

، سمداينن٦م اعمجتٝمنند (252-5/251)، اًمنن ظمػمة (3/6)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، خمتّمنننر اظمننتالف اًمٕمٚمننامء 

، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م (2/72)، اعمٝم ب (5/395اًمٙمٌػم ) ، احل٤موي(95-3/94)، إم (2/223)

، (9/225)، ومنننتح اًمٕمزينننز (397-5/396)، اًمٌٞمننن٤من (3/425)، اًمقؾمنننٞمط (6/16-17)

، ومننننتح اًمقهنننن٤مب (2/124)، أؾمننننٜمك اعمٓم٤مًمنننن٥م (12/156)، اعمجٛمننننقع (4/7)اًمروونننن٦م 

، ذح اعمنٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (4/192)، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج (3/65، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/222)

، يمِم٤مف اًم٘مٜمن٤مع (5/98)، اإلٟمّم٤مف (4/327)، اًمنمح اًمٙمٌػم (6/224)، اعمٖمٜمل (3/231)

 .(435-4/434)وُم٤م سمٕمده٤م، ومتح اًم٤ٌمري  (8/42)، اعمحغم (3/299)

 .(8/189 )يٜمٔمر: خمتٍم اعمزين  (1)

 ذم م: ]واإلضم٤مرة[. (2)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السممممممممممممي   ا مل 

ٖمممممممممٍ   ممممممممممٜ  

اسبممممممممممممممممممممٕه أٔ  

 الت جٗن.
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واًمٕمنن٤مدة ذم اًمًننٚمؿ  ،ٕن اإلـمننالق حمٛمننقل قمننغم اًمٕمنن٤مدة :: ٓ يّمننح اًمٕم٘منندوالثدداين

وم٢مذا أـمٚمؼ اًمٕم٘مد اىمت٣م إـمالىمف أضمالً وىمدره همػم ُمٕمٚمقم، ومٞمّمػم يم٠مٟمنف ذط أضمنالً  ،اًمت٠مضمٞمؾ

 .٤مًم٦مجمٝمقًٓ، ويٗم٤مرق اًمثٛمـ، ٕن اًمٕم٤مدة ومٞمف احلٚمقل، ومٚمؿ يتْمٛمـ اإلـمالق ضمٝم

ؿ ومٞمف ذم اعمجٚمس، ومنال سمند ُمنـ ىمنٌض ٚمَ ًْ ، وم٢من مل يي اعمُ : إذا أؾمٚمؿ طم٤مًٓ الث اين

وم٠مُم٤م إذا أطمي اعمًٚمؿ ومٞمف، وؾَمٚمَّٛمف ذم اعمجٚمس، هؾ يٕمتؼم ىمٌض ] ،رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس

 :وجهان، ومٞمف ؟أم ٓ [رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس

لمَّ ذم اعمجٚمننس واًمتٕمٞمننلم ذم جمٚمننس : ٓ يٕمتننؼم: ٕن اعمٕم٘مننقد قمٚمٞمننف ىمنند شَمَٕمننأحدددمها

، وىمنٌض اًمنثٛمـ ذم سمٞمنع اًمٕمنلم ذم اًمٕم٘مد ضمٕمؾ يم٤مًمتٕمٞملم طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد، ومٞمٚمحنؼ سمن٤معمٌٞمع قمٞمٜمن٤مً 

 اعمجٚمس، ًمٞمس سمنمط.

: ٓ سمنند ُمننـ ىمننٌض رأس اعمنن٤مل ذم اعمجٚمننس: ٕن اًمٕم٘منند وىمننع قمننغم ديننـ، والثدداين

يـ سم٤مًمديـ وشمًنٚمٞمؿ اًمد ؿمٌٞمٝم٤م سمٌٞمع[]ىمٌض اًمٌدل ذم اعمجٚمس، طمتك ٓ يّمػم  نكوم٤مىمتْم

اومٕمنل واًمٜمنقوي يمام ذيمر ذًمنؽ اًمٖمنزازم واًمر ،واًم٘مقل إول هق إصح قمٜمد مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م (1)

 وهمػمهؿ، واًم٘مقل اًمث٤مين ُمردود سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٌٞمع إذا أـمٚمؼ، وم٢مٟمف يٜمٕم٘مد طم٤مًٓ.

ومٝمق ُم٤م يٗمرض ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ همنػم  -وم٠مُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمًٚمؿ: ... (6/17)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

شمٕمرض ٕضمؾ أو طمٚمقٍل، وىمد اؿمتٝمر ظمالف إصح٤مب ومٞمف، وم ه٥م سمٕمْمنٝمؿ أن اًمٕم٘مند ٓ يّمنح: ومن٢من 

ٓمٚمؼ ذم اًمٕم٘مقد حمٛمقل قمغم اًمٕم٤مدة، وًمٚمٕم٤مدة وىمٌع قمٔمٞمؿ ذم اعمٕم٤مُمالت، وىمد قمؿ اًمٕمرف سمت٠مضمٞمنؾ اعمًنٚمؿ اعم

 ومٞمف، وم٤معمٓمٚمؼ يٛمؾ قمغم إضمؾ، وم٢مذا مل يٌلّم، يم٤من جمٝمقًٓ.

ٚمؿ: وم٢منَّ  ًَّ اإلـمالق ُمِمٕمر سم٤محلٚمقل ذم ووٕمف، وم٢مّٟمنف يتْمنٛمـ آًمتنزام،  وإىمٞمس احلٙمؿ سمّمح٦م اًم

 .ٞمف سمٜمٞمٜم٤م محَؾ إضمرة قمغم احلٚمقل ذم اإلضم٤مرة اعمٓمٚم٘م٦مويمؾ ُمٚمتِزم ُمٓم٤مًَم٥م، وقمٚم

-9/226)، ومننتح اًمٕمزيننز (5/431)، اًمٌٞمنن٤من (3/425)، اًمقؾمننٞمط (6/17)يٜمٔمننر: هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 

، (1/222)، ومنتح اًمقهن٤مب (3/59)، اًمٖمنرر اًمٌٝمٞمن٦م (2/124)، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (4/7)، اًمروو٦م (227

 .(5/12)حتٗم٦م اعمحت٤مج  ،(4/192)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/65ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ذم ث: ]يِمٌف سمٞمع[. (4)

حكمممممممي ا تبممممممما   

قبض  أل املماه  

يف اجملمممممممممو   ا 

أسمممي حممااّل ٔمل  

حيضمممما املسمممممي  

ٗممْ أٔ حضمما يف  

 اجملمو.
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ك ن ُم٘متْمنٓ ُيٖمنػمع ]واًمتنؼمع [ ،ًمٞمس سمٛمًتحؼ سمؾ هق شمؼمعاعمًٚمؿ ومٞمف ]ذم اعمجٚمس[

 .اًمٕم٘مد

 :التاشعة 

: ًم٘مقًمنف ، ومال سمند أن يٙمنقن ىمندر إضمنؾ ُمٕمٚمقُمن٤مً [إضمؾ ذم اًمًٚمؿ]ط إذا ُذِ 

دددَلَ  ]: وًم٘منننقل رؾمنننقل اهلل  ، ﴾ پ پ پ ڀ شمٕمننن٤ممم:  َمدددن  َأس 

ُلومٍ َفل   لِ   يِف َكي ٍل َمع  ُلومٍ  ,ُيس  ُلوٍم إىَِل َأَجٍل َمع  ٍن َمع   .شَوَوي 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 واًمروو٦م وهمػمحم٤م. وإصح ُمـ ه يـ اًم٘مقًملم: اًمث٤مين يمام ذيمر ذًمؽ ذم ومتح اًمٕمزيز (3)

، هن٤مين٦م (3/62، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )(4-4/3)، اًمروو٦م (213-9/212)يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز 

، طم٤مؿمننٞم٦م (12/155)اعمجٛمننقع (،5/4)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنننرواين (4/184)اعمحتنن٤مج 

 .(3/228)اجلٛمؾ 

 اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (4)

 ذم ث: ] اًمًٚمؿ ذم إضمؾ[. (5)

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 283ُمـ أي٦م رىمؿ  ضمزء (6)

 (.397احلدي٨م ؾمٌؼ ختر ف ص ) (7)

 إليْم٤مح ذًمؽ ٟم٘مقل: (8)

إذا أؾمٚمؿ ذم ُم١مضمؾ وضم٥م سمٞم٤من إضمؾ، وذًمؽ ًمألدًم٦م اًمتل أؿمن٤مر إًمٞمٝمن٤م اعمّمنٜمػ، إون٤موم٦م إمم 

أن إضمؾ إذا يم٤من جمٝمقًٓ، شمٕمن رت اعمٓم٤مًمٌن٦م واًم٘منٌض، ومٞمٌٓمنؾ اعم٘مّمنقد، ومنال يّمنح قم٘مند اًمًنٚمؿ، 

ا يمن٤من إضمنؾ جمٝمنقًٓ صن٤مر اًمنثٛمـ جمٝمنقًٓ، وضمٝم٤مًمن٦م اًمنثٛمـ ُمٌٓمٚمن٦م ًمٚمٕم٘مند، ٕنَّ اًمنثٛمـ ويم ًمؽ إذ

 خيتٚمػ سم٤مظمتالف إضمؾ ومقضم٥م سمٞم٤مٟمف يم٤مًمٙمٞمؾ واًمقزن وؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت.

وإضمؾ اعمٕمٚمقم ُمن٤م يٕمرومنف اًمٜمن٤مس يمِمنٝمقر اًمٕمنرب وؿمنٝمقر اًمٗمنرس وؿمنٝمقر اًمنروم وأقمٞمن٤مد 

 همػمحم٤م هب ا إضمؾ. اعمًٚمٛملم وٟمحقه٤م، ويِمؽمط ُمٕمروم٦م اًمٕم٤مىمديـ أو قمدًملم

، اعمٝمننن ب (5/396)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (8/189)، خمتّمنننر اعمنننزين (3/96)يٜمٔمننر: إم 

، ومننننتح اًمٕمزيننننز (5/427)، اًمٌٞمنننن٤من (3/425)، اًمقؾمننننٞمط (6/29)، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/76

، أؾمنٜمك (187 -12/186)، اعمجٛمقع (1/112)، ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم (4/7)، اًمروو٦م (9/231)

، (1/251)، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر (1/222)، ومتح اًمقه٤مب (3/58)ًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ، ا(2/125)اعمٓم٤مًم٥م 

، قمٛمدة اًمًن٤مًمؽ وقمندة (5/12)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/192)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/66ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 .(1/159)اًمٜم٤مؾمؽ 

  ا كمماُ السمممي 

وؤجّ       أُ 

ٖكمممممممُٕ األجمممممممن 

 و مٕوّا.
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 فروع ثامنية:

 أحداا:

ووونع  ،احلن٤مج [ورضمنقع]م زيند، وومِٕماًل ُمثؾ: ىمد[ ضمؾإذا ضمٕمؾ حمؾ ]إ

، إن اراد سمنف وم٠مُمن٤م إذا سمن٤مع إمم اًمٕمٓمن٤مء ،وطمّم٤مد اًمٖمٚمن٦م، ٓ يّمنح اًمًنٚمؿ قمٜمندٟم٤م ،احلٛمؾ

، خيرج ومٞمف قمٓم٤مي٤م اًمٜم٤مس، ، ]ويقم ُمٕمٚمقم[/ويم٤من ًمإلُم٤مم قم٤مدة ُمٕمٚمقُم٦م ,اًمٕمٓم٤مءظمروج 

وإن مل يٙمـ ًمف ذم ذًمؽ قم٤مدة ُمٕمٚمقُم٦م، ومنال، وم٠مُمن٤م إن أراد سمنف وصنقل اعمن٤مل   ،اًمٜم٤مس، ضم٤مز

 .ومال  قز ،إًمٞمف

 [.اًمديـ: ]مذم   (1)

 ذم ث: ]وظمروج[.  (2)

ٞمن٤مت، و آؾمنؿ اًمٕمٓمن٤مء، وأقمٓمٞمن٤مت اًمَٕمَٓم٤مُء: مجع أقمٓمٞم٦م، وهق ُم٤م يٕمٓمك، ومجع اجلٛمع: أقمٓم  (3)

 اجلٜمد: أرزاىمٝمؿ، وُم٤م يؽمشم٥م هلؿ ُمـ ُم٤مل، وأقمٓمٞم٤مت اعمٚمقك: ه٤ٌمهتؿ.

 .(2/629)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (39/62)يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس 

 ذم ث: ]ويقُم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم[.  (4)

وإذا ضمٕمننؾ حمننؾ إضمننؾ ومٕمنناًل يت٘منندم أو يتنن٠مظمر، ومٝمننق : (6/31)ىمنن٤مل ذم هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م   (5)

 ،ويم ًمؽ إذا ىم٤مل: إمم اًمٕمٓم٤مء، يٕمٜمل ظمنروج إقُمٓمٞمن٦م ،ثؾ أن ي٘مقل: إمم احلّم٤مد أو إمم اًمدي٤مسُم ،جمٝمقل

وًمق ىم٤مل: إمم وىم٧م اًمٕمٓم٤مء ويم٤من ًمف وىم٧م ُمٕمٚمقم، ضم٤مز، وًمق ىم٤مل: إمم وىم٧م احلّم٤مد، مل  ز: ٕٟمف ًمٞمس ًمنف 

 .وىم٧م ُمٕمٚمقم

 نقز شمقىمٞمتنف سمنام  ، ومنالط يمقٟمنف ُمٕمٚمقُمن٤مً ، اؿمنؽُم إذا أؾمٚمؿ ُم١مضمالً  (:8-4/7)وىم٤مل ذم اًمروو٦م 

 وًمننق ىمنن٤مل: إمم اًمٕمٓمنن٤مء مل يّمننح، إن أراد وصننقًمف، ومنن٢من أراد وىمنن٧م ،خيتٚمننػ يم٤محلّمنن٤مد، وىمنندوم احلنن٤مج

 ، اًمًٚمٓم٤من ًمف وىمت٤م ضم٤مز، سمخالف ُم٤م إذا ىم٤مل: إمم وىم٧م احلّم٤مد، إذ ًمٞمس ًمف وىم٧م ُمٕمنلمظمروضمف وىمد قملمَّ 

ؿم٤مذ ىم٤مًمف اسمـ ظمزيٛم٦م ُمنـ أصنح٤مسمٜم٤م: وًمٜم٤م وضمف  ،وًمق ىم٤مل: إمم اًمِمت٤مء أو اًمّمٞمػ مل  ز إٓ أن يريد اًمقىم٧م

 .أٟمف  قز اًمتقىمٞم٧م سم٤مًمٞم٤ًمر

حمٛمنقل  سم٠مٟمف اؿمؽمى ُمـ هيقدي ؿمٞمئ٤ًم إمم ُمٞمًنرشمف وذيمر ذم اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م سم٠من ُم٤م روي قمٜمف  

 إن صح قمغم زُمـ ُمٕمٚمقم قمٜمدهؿ.

، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (2/76)، اعمٝمنن ب (5/423، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم )(97-3/96)يٜمٔمننر: إم 

-4/7)، اًمروون٦م (9/231)، ومتح اًمٕمزينز (429-5/428)، اًمٌٞم٤من (3/426) ، اًمقؾمٞمط(6/31)

، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج (1/251)، يمٗم٤ميننن٦م إظمٞمننن٤مر (12/188)، اعمجٛمنننقع (2/58)، اًمٖمنننرر اًمٌٝمٞمننن٦م (8

 .(11-5/12)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/192)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/66)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممي   ا كمماُ 

ضبممممممن األجممممممن  

 ّ ْ ِ 

 /ب47
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: ٕٟمنف وىمن٧م إذا ضمٕمؾ اعمحؾ طمّم٤مد اًمٖمالت، ]ضمن٤مز[ [ىم٤مل ُم٤مًمؽ:  قزو]

أو ]ويم٤من ذم ذًمؽ قمرف ضمن٤مٍر،  ،إذا ضمٕمؾ اعمحؾ رضمقع احل٤مجويم ًمؽ  ،ُمٕمٚمقم ذم اًمٕم٤مدة

 .[وومٞمف قمرف ضم٤مر ،ضمٕمؾ اعمحؾ وصقل اًمٕمٓم٤مء إًمٞمف

َي٤مس[»أٟمف ىم٤مل:  ،ودًمٞمٚمٜم٤م: ُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ٓ شم٤ٌميٕمقا إمم احلّم٤مد ]واًمندع

َّٓ إمم ]ؿمٝمر ُمٕمٚمقم[  .ش وٓ شم٤ٌميٕمقا إ

اهلقاء وىمد يت٠مظمر سم٥ًٌم اًمؼمد، وإذا يمن٤من ي٘منع وٕن احلّم٤مد ىمد يت٘مدم سمزي٤مدة طمرع 

 .ومٞمف آظمتالف ص٤مر يمام ًمق ضمٕمؾ اعمحؾ ىمدوم زيد، وجملء اعمٓمر

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.  (1)

 ط ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىم  (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (3)

 ؟ُمـ سم٤مع إمم احلّم٤مد أو إمم اجلنداد أو إمم اًمٕمّمنػم: (3/196ىم٤مل ذم اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )  (4)

ٕن ذًمننؽ ُمٕمننروف، ىمنن٤مل ُم٤مًمننؽ: وإن يمنن٤من اًمٕمٓمنن٤مء ًمننف وىمنن٧م ُمٕمننروف ومنن٤مًمٌٞمع إًمٞمننف  :ومنن ًمؽ ضمنن٤مئز

 ...ضم٤مئز

، اًمنن ظمػمة (224-2/223)ٝمنند ، سمداينن٦م اعمجت(197-3/196يٜمٔمننر: اعمدوٟمنن٦م اًمٙمننؼمى )

، اًمٗمقايمننف اًمنندواين (4/528)، ُمقاهنن٥م اجلٚمٞمننؾ (521-6/522)، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ (5/254)

 .(3/171)، سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ (3/225)، اًمنمح اًمٙمٌػم وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل (2/122)

 ذم ث: ]اًمدراس[.  (5)

 ذم ث: ]أؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٦م[.  (6)

، و (14266)رىمنؿ  (8/6)ق ذم اعمّمٜمػ ه ا إصمر أظمرضمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس: قمٌد اًمرزا  (7)

 (،4/292)، واسمنـ أ  ؿمنٞم٦ٌم ذم ُمّمنٜمٗمف (11445)سمنرىمؿ (، 6/25)و اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

 .(14266)سمرىمؿ 

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:  (8)

= 
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ُمثننؾ يننقم اًمٕمٞمنند، ويننقم قمرومنن٦م، ويننقم  ُمٕمٞمٜمنن٤مً  : إذا ضمٕمننؾ اعمحننؾ يقُمنن٤مً الثدداين 

 ُمٕمٚمقم، ٓ يتٗم٤موت. [يقم]قم٤مؿمقراء، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح: ٕٟمف 

  

 

                                                          

=
: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز اًمًٚمؿ ُم١مضماًل، قمغم أن يٙمقن إضمنؾ ُمٕمٚمقُمن٤ًم، ومن٢مذا يمن٤من أوالا 

 ٚمؿ.إضمؾ جمٝمقًٓ، ومال يّمح اًمً

: يمام اشمٗم٘مقا قمغم أٟمَّف  قز أضمؾ اًمًٚمؿ إمم وىم٧م اًمٕمٓم٤مء: أي: قمٓم٤مء اًمًنٚمٓم٤من ًمٚمجٜمند إذا ثانياا 

 يم٤من ًمف وىم٧م ُمٕمٚمقم ٓ خيتٚمػ، وإن مل يٙمـ ًمف وىم٧م ُمٕمٚمقم، ومال  قز.

أو  ،:  اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز اًمًٚمؿ إذا يم٤من إضمؾ إمم احلّم٤مد أو اجلن اذ أو اًمندي٤مسثالثاا 

 غم ىمقًملم:ىمدوم احل٤مج وذًمؽ قم

 : ٓ يّمح شم٠مضمٞمؾ اًمًٚمؿ إمم احلّم٤مد أو اًمدي٤مس وُم٤م أؿمٌٝمف.الؼول األول

 وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم اًمرواي٦م إفمٝمر وهمػمهؿ.

: يّمح اًمًٚمؿ إمم ه ه إوىم٤مت، وذهن٥م إمم ذًمنؽ ُم٤مًمنؽ ورواين٦م قمنـ اإلُمن٤مم الؼول الثاين

 أمحد.

 .وىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م: يّمح اًمتقىمٞم٧م سم٤معمٞمنة

، (8/344)، اًمٌٜم٤مينن٦م (146-7/145)، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع (12/126)يٜمٔمننر: اعمًٌننقط 

، طم٤مؿمننٞم٦م (5/254)، اًمنن ظمػمة (224-2/223)، سمداينن٦م اعمجتٝمنند (197-3/196)اعمدوٟمنن٦م 

، إم (4/528)، ُمقاهنن٥م اجلٚمٞمننؾ (521-6/522)، اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ (3/225)اًمدؾمننقىمل 

، (6/31)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/76)، اعمٝمننن ب (5/423)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (3/96-97)

، (8-4/7)، اًمروون٦م (9/231)، ومنتح اًمٕمزينز (429-5/428)، اًمٌٞم٤من (3/426)اًمقؾمٞمط 

، (3/322)، يمِمن٤مف اًم٘مٜمن٤مع (6/423)، اعمٖمٜمنل (12/188)، اعمجٛمقع (2/58)اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 

 .(397-7/396)اعمحغم 

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 : ]وىم٧م[.ذم ث (2)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

ا كمماُ السمممي   

ضبممممممن األجممممممن  

 ٖٕوّا و ٍّٗا.
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وزويمنن ًمؽ إذا ضمٕمننؾ اعمحننؾ يننقم ا ،  ننقز: ٕن ذًمننؽ ، واعمِْٝمَرضَمنن٤منًمٜمَّننػْمُ

 ُمِمٝمقرًا سملم اعمًٚمٛملم. ]ص٤مر[

ك قمٞمداً  ، وُمن٤م ٜمّْمننَرة، واًمٕمَ ُمـ أقمٞم٤مد أهنؾ اًم ُمن٦م، يمٕمٞمند اًمِٗمٓمِنػم وم٠مُم٤م إذا ؾمٛمَّ

وم٢من يم٤مٟم٤م يٕمٚمامن قملم ذًمؽ اًمٞمقم، وذم اعمًنٚمٛملم ىمنقم ُمنـ اًمث٘من٤مت يٕمرومنقن  :ضم٤مٟمس ذًمؽ

وًمٙمنـ يٕمرومن٤من اًمِمنٝمر  :ًمنق يم٤مٟمن٤م ٓ يٕمرومن٤من ذًمنؽ اًمٞمنقم ذًمؽ، وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، وهٙمن ا

يٕمرومننقن قمٞمٜمننف، وم٤مًمٕم٘منند  اًمنن ي يٙمننقن ومٞمننف ذًمننؽ اًمٞمننقم، وذم اعمًننٚمٛملم ىمننقم ]صم٘منن٤مت[

 .صحٞمح، ٕٟمف يٛمٙمـ اًمرضمقع إمم ىمقهلؿ قمٜمد اعمٓم٤مًم٦ٌم

وز: ذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًمٞمقم اجلديد، وهق اؾمنؿ أول ينقم ُمنـ اًمًنٜم٦م اًمِمٛمًنٞم٦م قمٜمند اًمٗمنرس،  (1) اًمٜمَّػْمُ

ويقاومؼ احل٤مدي و اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ُم٤مرس ُمـ اًمًٜم٦م اعمٞمالدي٦م، وهق أيمنؼم أقمٞمن٤مد اًمٗمنرس، ويقاومنؼ أول 

 يقم ُمـ أي٤مم اًمرسمٞمع قمٜمد ٟمزول اًمِمٛمس سمرج اعمٞمزان.

، (2/962)، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط (15/349)، شمنن٤مج اًمٕمننروس (2/599)يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم 

 .(5/3612)، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف (4/191)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (12/186)اعمجٛمقع 

اعمِْٝمَرضَم٤من: اطمتٗم٤مل آقمتدال اخلريٗمل، وهنل يمٚمٛمن٦م وم٤مرؾمنٞم٦م ُمريمٌن٦م ُمنـ يمٚمٛمتنلم إومم ُمٝمنر  (2)

ٞمن٤مة أو اًمنروح، وهنق قمٞمند ًمٚمٗمنرس، وُمٕمٜمن٤مه: حمٌن٦م وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمِمٛمس، واًمث٤مٟمٞم٦م ضم٤من وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م احل

 اًمروح، ويقاومؼ أول يقم ُمـ اخلريػ قمٜمد ٟمزول اًمِمٛمس سمرج احلٛمؾ.

، طم٤مؿمنٞم٦م (3/66، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/892)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (2/582)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 .(3/231)اجلٛمؾ 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

، يٙمننقن ذم ؿمننٝمر ٟمٞمًنن٤من ُمننـ ؿمننٝمقرهؿ، وي٘مننع ذم )ذار اًمروُمننل، قمٞمنند اًمِٗمٓمِننػم: قمٞمنند ًمٚمٞمٝمننقد (4)

وم٢من اًمًنٜملم قمٜمندهؿ ؿمٛمًنٞم٦م واًمِمنٝمقر ىمٛمرين٦م، وهنق ي٘منع سمٕمند ٟمنزول اًمِمنٛمس سمنرج  ،وطم٤ًمسمف صٕم٥م

 احلٛمؾ سم٠مي٤مم شمزيد وشمٜم٘مص.

 .(3/66، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(5/429)، اًمٌٞم٤من (2/476)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 اًمٞمٝمقد ويًٛمك قمٞمد اخلٛمًلم. قمٞمد اًمُٕمٜمٍَْمة: وهق قمٞمد ُمـ أقمٞم٤مد (5)

 .(4/227)يٜمٔمر: شمٙمٛمٚم٦م اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (6)



 991 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
وٓ ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يٕمرومف، وًمٙمـ يت٤مج ومٞمف  ،يم٤مٟم٤م ٓ يٕمروم٤من قملم اًمٞمقم ]وًمق[

 رضمقع إمم ىمقل أهؾ اًم ُم٦م، ومال يّمح اًمٕم٘مد.اًم ]إمم[

وإن يم٤مٟم٤م يٕمروم٤من ذًمؽ اًمٞمنقم، وًمنٞمس ذم اعمًنٚمٛملم ُمنـ يٕمنرف قمنلم اًمٞمنقم، ومٕمنغم 

وضمٝملم: سمٜمن٤مًء قمنغم ُمن٤م ًمنق أؾمنٚمؿ ذم رء، وحمن٤م يٕمرومن٤من اًمّمنٗم٤مت، وًمنٞمس ذم اًمٌٚمند ُمنـ 

 .يٕمرف همػمحم٤م، وىمد ذيمرٟم٤مه

 ذم ث: ]وإن[. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

ذيمرٟمنن٤م هنن يـ اًمننقضمٝملم شمٗمّمننٞماًل ذم اًمٗمننرع إول ُمننـ اعمًنن٠مًم٦م اخل٤مُمًنن٦م ُمننـ هنن ا اًمٗمّمننؾ  (3)

 ( .442صن)

اًمتقىمٞم٧م سمِمٝمقر اًمٗمنرس واًمنروم ضمن٤مئز يمِمنٝمقر اًمٕمنرب: ٕهنن٤م  : (4/8 )ىم٤مل ذم اًمروو٦م  (4)

ُمٕمٚمقُم٦م، ويم ا اًمتقىمٞم٧م سمن٤مًمٜمػموز واعمٝمرضمن٤من ضمن٤مئز قمنغم اًمّمنحٞمح. وذم وضمنف: ٓ يّمنح. ىمن٤مل اإلُمن٤مم: 

ٕهنام يٓمٚم٘م٤من قمغم اًمقىمتلم اًمٚم يـ شمٜمتٝمل اًمِمٛمس ومٞمٝمام إمم أوائؾ سمرضمل احلٛمؾ واعمٞمزان، وىمد يتٗمؼ ذًمنؽ 

نًنػم اًمِمنٛمس يمنؾ ؾمنٜم٦م ىمندر رسمنع ينقم وًمٞمٚمن٦م. وًمنق وَ ، صمؿ يٜمحنٌس ُمًمٞمالً  ٧م سمٗمّمنح اًمٜمّمن٤مرى، ٟمنص ىمَّ

ف ٓ يّمح، وم٘من٤مل سمٕمنض أصنح٤مسمف سمٔمن٤مهره اضمتٜم٤مسمن٤م عمقاىمٞمن٧م اًمٙمٗمن٤مر. وىمن٤مل مجٝمنقر : أٟمَّ اًمِم٤مومٕمل 

ٕٟمف ٓ اقمتامد قمغم ىمنقهلؿ، وإن قمرومنف اعمًنٚمٛمقن، ضمن٤مز  :إصح٤مب: إن اظمتص سمٛمٕمرومتف اًمٙمٗم٤مر مل يّمح

٤مقم٦م ومٞمٝمام ُمٕمروم٦م اعمتٕم٤مىمديـ. وىم٤مل أيمثر إصح٤مب: يٙمٗمل ُمٕمرومن٦م اًمٜمن٤مس. وؾمنقاء يم٤مًمٜمػموز. صمؿ اقمتؼم مج

اقمتؼمٟم٤م ُمٕمرومتٝمام أم ٓ. ومٚمق قمروم٤م يمٗمك قمغم اًمّمنحٞمح. وذم وضمنف: يِمنؽمط ُمٕمرومن٦م قمندًملم ُمنـ اعمًنٚمٛملم 

ّمح ؾم٤مئر أقمٞم٤مد أهنؾ اعمٚمنؾ، يمٗمٓمنػم اًمٞمٝمنقد ٕهنام ىمد خيتٚمٗم٤من، ومال سمد ُمـ ُمرضمع. وذم ُمٕمٜمك اًمٗمِ  :ؾمقاحم٤م

 ...حقهوٟم

وم٢مٟمف ُمٕمٚمنقم ويمن ا  ،واعم ه٥م ضمقاز شم٠مىمٞمتف سم٤مًمٜمػموز واعمٝمرضم٤من.. : (3/426)وىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط 

 ...ٟمف ٓ يٕمتٛمد قمغم أىمقاهلؿ٢مسمٗمّمح اًمٜمّم٤مري وومٓمر اًمٞمٝمقد إن يم٤من يٕمٚمؿ ذًمؽ دون ُمراضمٕمتٝمؿ وم

 :ب ضمن٤مزواعمجٛمقع: إٓ أن يٌٚمٖمقا قمددًا يمثػمًايٛمتٜمع شمقاـمن١مهؿ قمنغم اًمٙمن  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج وذيمر ذم

 يمام ىم٤مًمف اسمـ اًمّم٤ٌمغ حلّمقل اًمٕمٚمؿ سم٘مقهلؿ.

، اعمٝمننن ب (5/423، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(8/189)، خمتّمننننر اعمنننزين (3/96)يٜمٔمنننر: إم 

وُم٤مسمٕمننده٤م، ومننتح  (،5/427)، اًمٌٞمنن٤من (3/426)، اًمقؾمننٞمط (32-6/31)، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (2/76)

وُمن٤م سمٕمنده٤م، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م  (،12/176)، اعمجٛمقع (4/8)وُم٤م سمٕمده٤م، اًمروو٦م  (،9/232)اًمٕمزيز 

 .(5/12)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/191)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/66، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(2/125)
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٤مل: قمنمة أي٤مم، وم٤مسمتداء اعمندة ُمنـ طمنلم سم٤مٕي٤مم، سم٠من ىم إذا ؾمٛمك أضمالً  /:الث الث

ٕن إـمالق اًمزُم٤من ذم اًمٕم٘مد يٜمٍمف إمم اًمزُم٤من اعمقصقل سم٤مًمٕم٘مد يمنام  :وإن أـمٚمؼ ،اًمٕم٘مد

 ، يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمغم اًمِمٝمر اعمقصقل سم٤مًمٕم٘مد.ًمق ىم٤مل: أضمرشمؽ ؿمٝمراً 

ك اًمِمنٝمر اعمتّمنؾ سمن٤مًمٞمٛملم، ومن٢مذا ن، اىمتْمنويم ًمؽ إذا ىم٤مل: واهلل ٓ أيمٚمٛمؽ ؿمٝمراً  

 .، وم٘مد ضم٤مء إضمؾ٤من إمم ُمثؾ ذًمؽ اًمقىم٧م ذم اًمٞمقم احل٤مدي ]قمنم[اٟمتٝمك اًمزُم

: إذا ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إمم يقم يم ا، ومٞمحؾ إضمؾ سمٓمٚمقع ومجر ذًمنؽ اًمٞمنقم، الرابع

اً  ك  ،وهم٤مين٦م وٓ يدظمؾ ومٞمف اًمٞمقم: ٕٟمنف ضمٕمنؾ اًمٞمنقم طمندَّ وإن ىمن٤مل: إمم ؿمنٝمر يمن ا، وؾمنٛمَّ

واًمِمنٝمر  ،)ظمر يقم ُمـ اًمِمٝمر اًم ي ىمٌٚمف ، ومٞمحؾ إضمؾ سمٖمروب اًمِمٛمسهالًمٞم٤مً  ؿمٝمراً 

، ومٕمٜمد همنروب اًمِمنٛمس أو اًمروم ُمـ ؿمٝمقر اًمٗمرس وإن ؾمٛمك ؿمٝمراً  ،ٓ يدظمؾ ومٞمف

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

ح ، ومنت(5/432)، اًمٌٞمن٤من (427-3/426)، اًمقؾمنٞمط (32-6/29)يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م  (3)

، ُمٖمٜمنل (59-3/58)، اًمٖمنرر اًمٌٝمٞمن٦م (2/125)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (4/9)، اًمروو٦م (9/236)اًمٕمزيز 

 .(3/232)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (4/191)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (5/12)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (3/66اعمحت٤مج )

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (4)

أو اًمٕمرسمٞم٦م واًمتل شم١مىم٧م سمدورة اًم٘مٛمنر طمنقل إرض، اًمِمٝمقر اهلالًمٞم٦م هل: اًمِمٝمقر اًم٘مٛمري٦م  (5)

 واًمًٜم٦م اًم٘مٛمري٦م اصمٜم٤م قمنم ؿمٝمرًا ىمٛمري٤ًم أوهل٤م اعمحرم و)ظمره٤م ذو احلج٦م.

، ُمٕمجؿ اًمٚمٖمن٦م اًمٕمرسمٞمن٦م (2/758)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (3/168)يٜمٔمر: هت ي٥م إؾمامء و اًمٚمٖم٤مت 

 .(2/1122)اعمٕم٤مسة 

أن: سمنالد إينران، وًمٖمنتٝمؿ اًمٗم٤مرؾمنٞم٦م، ؿمٝمقر اًمٗمرس: اًمٗمرس: أُمن٦م ُمنـ اًمٜمن٤مس، وسمالدهنؿ  (6)

وؿمننٝمقر اًمٗمننرس هننل: أيٚمننقل، وشمِمنننريـ إول و اًمثنن٤مين، ويمنن٤مٟمقن إول واًمثنن٤مين، وؿمنن٤ٌمط، و)ذار، 

 وٟمٞم٤ًمن، واي٤مر، وطمزيران، و قز، و)ب.

اًمروم: ضمٞمؾ ُمـ اًمٜمن٤مس ُمٕمنروف، يمن٤مًمٕمرب و اًمٗمنرس، وهنؿ اإلومنرٟم٩م، أسمٜمن٤مء وًمند روم سمنـ  (7)

ٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومّمن٤مر يم٤مٓؾمنؿ ًمٚم٘مٌٞمٚمن٦م، واًمِمنٝمقر اًمروُمٞمن٦م: هنل اًمِمنٝمقر قمٞمّمق سمـ اؾمح٤مق، همٚم٥م اؾمؿ أسم

 اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وؿمٝمقر اًمروم شمًٛمك سم٤مًمِمٝمقر اًمني٤مٟمٞم٦م.

، اعمٓمٚمنع قمنغم أًمٗمن٤مظ (2/967)، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط (3/132)يٜمٔمر: هت ي٥م إؾمامء و اًمٚمٖمن٤مت 

 .(1/317)اعم٘مٜمع 

وتمممٜ  بممم أ وممم ٚ 

األجمممن يف  قممم   

 السمي.

وتممٜ ٖبمم أ ٔقممت   

حمٕه األجمن يف  

  ق  السمي.

 /أ48
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، إٓ أن يٙمنقن هلنؿ ذم ذًمنؽ [اًمٖمروب]اًمِمٛمس أيْم٤م، ٕن أول اًمِمٝمقر شُمٕمدُّ ُمـ أول 

. وإذا قمنرف اعمًنٚمٛمقن )ظمر، ومٞمٙمقن احلٙمؿ ومٞمف قمغم ُمن٤م ذيمرٟمن٤م ذم أقمٞمن٤مدهؿ ]قمرف[

وإن ىمن٤مل: إمم اٟمًنالخ  ،شمٚمؽ اًمٕم٤مدة، ومٞمحؾ إضمؾ سمدظمقل أول ضمنزء ُمنـ ذًمنؽ اًمِمنٝمر

ة ،ؿمٝمر يم ا، وم٢ممم همروب اًمِمٛمس ُمـ )ظمر يقم ُمٜمف ؿمٝمر يم ا، ومٞمحنؾ  وإن ىم٤مل: إمم هُمرَّ

وإن ىمن٤مل إمم اٟمتّمن٤مف اًمِمنٝمر، ومٞمحنؾ قمٜمند همنروب  ،قمٜمد دظمنقل أول ضمنزء ُمنـ اًمِمنٝمر

 .اًمِمٛمس يقم اخل٤مُمس قمنم

 ذم ث: ]اًمٚمٞمؾ[. (1)

 ذم ث: ]قمروم٤م[. (2)

وأٟمف ٓسمد ُمـ ُمٕمرومن٦م اًمٕم٤مىمنديـ أو قمندًملم  ،اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ه ه اعم٠ًمًم٦موىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم  (3)

 (.458قمدًملم أو ىمقم ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمرومٝمؿ، ومٚمٞمٜمٔمر هٜم٤مك صن )

ُة: ُمـ يمؾ رء أوًمف وظمٞم٤مره، وُمـ اًمِمٝمر ًمٞمٚم٦م اؾمتٝمالل اًم٘مٛمر، وُمـ اهلنالل: ـمٚمٕمتنف،  (4) اًمُٖمرَّ

 ـمٚمٕمتف، وُمـ اًمرضمؾ: وضمٝمف، وذم اًمٗمرس سمٞم٤مض ذم ضمٌٝمتف.

، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط (2/444)، اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم (4/58)إؾمننامء واًمٚمٖمنن٤مت يٜمٔمننر: هتنن ي٥م 

 .(1/445)، اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع (2/648)

يمن٤من اعمحنؾ إذا  ،أؾمٚمٛم٧م إًمٞمنؽ إمم ينقم يمن ا إذا ىم٤مل: : (432-5/429)ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من:  (5)

ُمـ اًمٞمنقم اًمن ي ىمٌنؾ  يم٤من اعمحؾ إذا همرسم٧م اًمِمٛمس ،ـمٚمع اًمٗمجر ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم. وإن ىم٤مل: إمم ًمٞمٚم٦م يم ا

يم٤من اعمحؾ إذا همرسمن٧م اًمِمنٛمس  ،اًمٚمٞمٚم٦م. وإن ىم٤مل: إمم ؿمٝمر يم ا، أو رأس ؿمٝمر يم ا أو همرشمف أو أوًمف شمٚمؽ

ٕن اًمٞمقم اؾمؿ ًمٌٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر، واًمِمٝمر يِمتٛمؾ قمغم اًمٚمٞمنؾ  :ُمـ )ظمر يقم ُمـ اًمِمٝمر اًم ي ىمٌؾ ه ا اًمِمٝمر

 ....  واًمٜمٝم٤مر

اجلٛمٕمنن٦م أو إمم رُمْمنن٤من طمننؾ سمنن٠مول ضمننزء ُمٜمننف  ًمننق ىمنن٤مل إمم : (9/238)وىمنن٤مل ذم ومننتح اًمٕمزيننز 

 .... ورسمام ي٘م٤مل سم٤مٟمتٝم٤مء يقم اجلٛمٕم٦م واٟمتٝم٤مء ؿمٕم٤ٌمن واعم٘مّمقد واطمد ،ًمتح٘مؼ آؾمؿ سمف

، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م (2/76)، اعمٝمنن ب (5/423)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (98-3/97)يٜمٔمننر: إم 

، اًمروون٦م (239-9/238)، ومنتح اًمٕمزينز (432-5/429)، اًمٌٞمن٤من (3/426)، اًمقؾمٞمط (6/32)

، طم٤مؿمننٞم٦م (3/66، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/126)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/189)، اعمجٛمننقع (4/12)

 .(3/232)اجلٛمؾ 
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نف ينقم يمن ا، ٓ يّمنح  : إذااخلامس ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م ه ه اًمدراهؿ ذم صمنقب، وحمٚمُّ

أو ]اًمٕم٘مد قمغم فم٤مهر اعم ه٥م، طمتك ُيٕملمع اًمقىمن٧م اًمن ي ينؾُّ ومٞمنف، أول اًمٞمنقم أو )ظمنره، 

 .[وؾمٓمف

ر نذم اًمٙمت٤مسم٦م قمغم ُم٤م ي٘متيض اًمٌٓمالن، وم٘م٤مل: وًمق يم٤مشمٌف إمم قمِمن الشافعيوىمد ٟمص 

 . ز طمتك يٌلم أوهل٤م أو )ظمره٤مؾمٜملم قمغم أن ي١مدي ذم يمؾ ؾمٜم٦م يم ا، مل 

أٟمنف ينؾ ذم وىمن٧م  /حلٚمقًمف ومل يٌلم، ومٞمٙمقن شم٘مديره ووضمٝمف أٟمف ضمٕمؾ اًمٞمقم فمروم٤مً 

 وذًمؽ جمٝمقل. ،ُمٜمف

ويتٕمٚمنؼ سمٓمٚمنقع اًمٗمجنر، يمنام  ،أٟمنف ىمن٤مل: يّمنح اًمٕم٘مند وطُمِٙمَك قمـ اسمـ أ  هريرة

 اًمقىمن٧م وٓ ًمقىم٤مل: أٟم٧م ـم٤مًمؼ يقم يم ا، ي٘مع اًمٓمنالق ذم أوًمنف وٓ يرضمنع إًمٞمنف ذم شمٕمٞمنلم

 يٕمتؼم ومقات اًمٜمٝم٤مر، ومٙم ا ه٤مهٜم٤م يٛمؾ قمغم أول اًمٜمٝم٤مر.

 .وهٙم ا احلٙمؿ ومٞمام ًمق ىم٤مل ذم ؿمٝمر يم ا أو ذم ؾمٜم٦م يم ا

 اًمٗمرع اخل٤مُمس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ذم ث: ]أو قمٜمد اٟمتّم٤مومف[. (2)

ٞمن٤من إمم ومٞمجقز أْن يٙم٤مشمٌف قمنغم ُم٤مئن٦م ديٜمن٤مر ُمقصنقوم٦م اًمنقزن وإقم : (8/46)ىم٤مل ذم إم  (3)

قمنم ؾمٜملم، وأول اًمًٜملم ؾمٜم٦م يم ا و)ظمره٤م ؾمٜم٦م يم ا شم١مدي ذم اٟم٘مْم٤مء يمؾ ؾمٜم٦م ُمنـ هن ه اًمٕمنمن اًمًنٜملم 

 .(8/433)، خمتٍم اعمزين (8/46). يٜمٔمر: إم يم ا ويم ا ديٜم٤مرًا..

ننوًمننق ىمنن٤مل: حَمَ  : (4/12)ىمنن٤مل ذم اًمروونن٦م  (4) ذم اجلٛمٕمنن٦م، أو ذم رُمْمنن٤من، ومقضمٝمنن٤من.  فُ ٚمُّ

ٕٟمنف ضمٕمنؾ اًمٞمنقم فمرومن٤م، ومٙم٠مٟمنف ىمن٤مل: ذم وىمن٧م ُمنـ أوىم٤مشمنف. واًمثن٤مين: يّمنح  :أصحٝمام: ٓ يّمح اًمٕم٘مند

 ٛمؾ قمغم إول.وُي 

ىمٚم٧م: يم ا ىم٤مًمف مجٝمقر إصح٤مب. إذا ىم٤مل ذم ينقم يمن ا، أو ؿمنٝمر يمن ا، أو ؾمنٜم٦م يمن ا، ٓ يّمنح 

ؾ ف يّمح ذم يقم يمن ا دون اًمِمنٝمر، وضمٕمن: أٟمَّ وضمٝم٤مً  دع وا سمٞمٜمٝمام، وطمٙمك اًمٓمؼمي ذم اًمٕمَ قَّ قمغم إصح، وؾَم 

ص٤مطم٥م احل٤موي ه ه اًمّمقر قمغم ُمراشم٥م، وم٘م٤مل: ُمـ إصح٤مب ُمـ ىم٤مل: يٌٓمنؾ ذم اًمًنٜم٦م دون اًمِمنٝمر، 

 .وم٤مًمّمحٞمح ومٞمف اجلقاز ًم٘مرب ُم٤م سملم ـمرومٞمف. وإصح اعمٕمتٛمد ىمدُمٜم٤مه ىم٤مل: وم٠مُم٤م اًمٞمقمُ 
= 

ومممممممم ٝ  ممممممممحٛ 

ال قمممم    ا  ممممني 

األجممممممممممممممممممن ٔمل 

 حي   ٔقتْ.
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ادس ، وصمالصمنلم ل ذًمنؽ صمالصمنلم يقُمن٤مً نومٞم٘متْمن ،: إذا ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إمم ؿمنٝمرالسَّ

ًمٞمقم احلن٤مدي ويٙمٛمؾ اًمٞمقم إول سمن٤م ،ًمٞمٚم٦م، ٕن طم٘مٞم٘م٦م اؾمؿ اًمِمٝمر هل ا اًم٘مدر ُمـ اًمزُم٤من

هن ا إذا وىمنع  ،، طمنؾَّ إضمنؾوم٢مذا اٟمتٝمنك اًمزُمن٤من إمم ُمثنؾ ذًمنؽ ]اًمقىمن٧م[ ،واًمثالصملم

 اًمٕم٘مد ذم همػم اًمٞمقم إظمػم ُمـ اًمِمٝمر.

وم٠مُمنن٤م إذا وىمننع اًمٕم٘منند ]ذم اًمٞمننقم إظمننػم ُمننـ اًمِمننٝمر، ُمننـ ـمريننؼ اًمت٘منندير ٟمّمننػ 

 [ذم اًمٞمنقم]٤مر ومن٢مذا اٟمتّمنػ اًمٜمٝمن يمن٤مُمالً  اًمٜمٝم٤مر، وم٢من ظمرج اًمِمٝمر اًم ي سمٕمد اًمٕم٘مد[

ك سمٕمند اًمٕم٘مند ؿمنٝمر قمنغم اًمتح٘مٞمنؼ نإظمػم ُمـ اًمِمٝمر، يٙمؿ سمحٚمقل إضمنؾ: ٕٟمنف ُمْمن

 سم٤مٕي٤مم.

ومٕمٜمد رةي٦م اهلالل، يٙمؿ سمحٚمقل إضمؾ: ٕٟمنف ُمْمننك سمٕمند  وإن ظمرج اًمِمٝمر ٟم٤مىمّم٤مً 

وقمنغم  ،وسم٘مٞم٦م اًمِمنٝمر اًمن ي وىمنع ومٞمنف اًمٕم٘مند زين٤مدة ،اًمٕم٘مد ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمِمٝمر سم٤مهلالل

ضمٕمؾ إضمؾ ُمنـ ـمرينؼ اًمت٘مندير مخًن٦م أؿمنٝمر، واشمٗمنؼ اًمٕم٘مند ذم اًمٞمنقم إظمنػم ُمنـ  ه ا ًمق

                                                          

=
سمنـ أ  اوم٢من ىم٤مل حمٚمنف ذم ينقم يمن ا أو ؾمنٜم٦م يمن ا ومٗمٞمنف وضمٝمن٤من: ىمن٤مل : (2/76)وىم٤مل ذم اعمٝم ب 

ز ويٛمؾ قمغم أوًمف يمام ًمق ىم٤مل ُٓمرأشمف أٟم٧م ـمن٤مًمؼ ذم ينقم يمن ا أو ؿمنٝمر يمن ا أو ؾمنٜم٦م يمن ا ومن٢من هريرة  ق

 .اًمٓمالق ي٘مع ذم أوهل٤م

ٕن ذًمؽ ي٘مع قمنغم مجٞمنع أضمنزاء اًمٞمنقم واًمِمنٝمر واًمًنٜم٦م ومن٢مذا مل  :ٓ  قز وهق اًمّمحٞمح :واًمث٤مين 

سم٠موًمننف سمخننالف  جمٝمننقل وإذا صننح شمٕمٚمننؼ وم٢مٟمننف  ننقز إمم أضمننؾ ،يٌننلم يمنن٤من جمٝمننقًٓ وخينن٤مًمػ اًمٓمننالق

 ....اًمًٚمؿ

، ومنتح (5/432)، اًمٌٞم٤من (3/426)، اًمقؾمٞمط (6/31)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (2/76)يٜمٔمر: اعمٝم ب 

، اًمٖمننرر (2/126)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/189)، اعمجٛمننقع (4/12)، اًمروونن٦م (9/238)اًمٕمزيننز 

، حتٗمن٦م (4/191)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/66، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(1/191)، هم٤مين٦م اًمٌٞمن٤من (3/58)اًمٌٝمٞم٦م 

 .(5/11)اعمحت٤مج 

 اًمٗمرع اًم٤ًمدس ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

كٗفٗممٛ حسمما   

ومممم ٚ األجممممن يف  

  ق  السمي.
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، يٙمنؿ سمحٚمنقل إضمنؾ ُمنع اٟمًنالظمف، وم٢من ظمرج ٟم٤مىمّم٤مً  ،اًمِمٝمر، وم٢مٟم٤م ٟمٜمتٔمر اًمِمٝمر اخل٤مُمس

ك مخًن٦م أؿمنٝمر ٛمَّ ًَ ، ومن٢مذا وإن ظمنرج يمن٤مُمالً  ،ٕن اًم ي ُمْمنك سمٕمد اًمٕم٘مد دون شمٚمؽ اًمٌ٘مٞم٦م، ُي

 اًمٕم٘مد ومٞمف، يٙمؿ سمحٚمقل إضمؾ. وىمع[اٟمتٝمك اًمزُم٤من إمم اًمقىم٧م اًم ي ]

وم٠مُم٤م إذا ىم٤مل: إمم مخ٦ًم أؿمٝمر، واشمٗمؼ اًمٕم٘مد ذم همػم اًمٞمقم إظمنػم، وم٤مًمِمنٝمر إول 

 سم٤مٕي٤مم سمال ظمالف. ]يٕمتؼم[

٤م سم٤مىمل اًمِمٝمقر، ومتٕمتؼم سم٤مٕهٚم٦م، قمغم اًمّمحٞمح ُمنـ اعمن ه٥م  ؾمنقاء ظمرضمن٧م  ،وم٠مُمَّ

ـ اًمِمٝمر إظمػم، وإٟمنام ىمٚمٜمن٤م ذًمنؽ، إول ُم /اًمِمٝمقر يم٤مُمٚم٦م أو ٟم٤مىمّم٦م، صمؿ يٙمٛمؾ اًمِمٝمر

ٕن اؾمؿ اًمِمٝمر ي٘مع قمغم ُم٤م سملم اهلالًملم، إٓ أن ذم اًمِمنٝمر إول ٓ سمند ُمنـ اًمرضمنقع إمم 

إي٤مم، ٕٟم٤م ًمق اٟمتٔمرٟم٤م رأس اًمِمٝمر ذم اطمت٤ًمب اًمزُم٤من ُمـ إضمؾ، ًمتن٠مظمر اسمتنداءإضمؾ 

ظمر احلنؼ سم٤مًمٕم٘مند، طمتنك ٓ يتن٠م وىم٧م اًمٕم٘مد، وذط إضمؾ أن يٙمقن ُمقصنقًٓ  ]قمـ[

 أيمثر مم٤م ر  سمف.

وىمند ىمن٤مل سمٕمنض أصنح٤مسمٜم٤م: شمٕمتنؼم إؿمنٝمر يمٚمٝمن٤م سم٤مٕين٤مم: ٕن اًمِمنٝمر إول ىمند 

وإذا يمٛمٚمٜمن٤م إول سم٤مًمثن٤مين يٜمٙمًننر  ،أىمرب إًمٞمنف ُمنـ اًمِمنٝمر إظمنػم هواًم ي سمٕمد ،اٟمٙمن

ويم ا يٗمٕمؾ ذم اًمِمنٝمقر يمٚمٝمن٤م، وشمٔمٝمنر وم٤مئندة اخلنالف  ،اًمِمٝمر اًمث٤مين، ومٞمٙمٛمؾ ُمـ اًمث٤مًم٨م

ومٛمنـ اقمتننؼم سم٤مٕهٚمنن٦م ىمنن٤مل: إذا  ن٧م اعمنندة مخًنن٦م أؿمننٝمر  ،ت٘مص سمٕمننض اًمِمننٝمقرومنٞمام إذا اٟمنن

 سم٤مٕهٚم٦م، يؾ اًمديـ، وُمـ مل يٕمتؼم إهٚم٦م، ٓ يؾ اًمديـ ُم٤م مل يٛمض ُمئن٦م ومخًنقن يقُمن٤مً 

 .]وًمٞمٚم٦م[

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

  اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ ب.ُم٤م سملم (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم  ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

.. ومنن٢من يمنن٤من طمننلم اًمٕم٘منند أول اًمِمننٝمر مل يٛمننض ضمننزء  »:(431-5/432) ( ىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من5)

. اقمتؼم اجلٛمٞمع سم٤مٕهٚم٦م، شم٤مُم٦م يم٤مٟمن٧م اًمِمنٝمقر أو ٟم٤مىمّمن٦م: ٕن آقمتٌن٤مر سمنام سمنلم اهلالًمنلم. وإن يمن٤من .ُمٜمف.

ر..قمد ُمن٤م سم٘منل ُمنـ هن ا اًمِمنٝمر ُمنـ إين٤مم، صمنؿ اقمتنؼم ُمن٤م سمٕمنده ُمنـ طملم اًمٕم٘مد ىمد ُم٣م ضمزء ُمـ اًمِمٝم

اًمِمٝمقر سم٤مٕهٚم٦م، شم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م أو ٟم٤مىمّم٦م، و نؿ اًمِمنٝمر إول سمٕمند ذًمنؽ سم٤مًمٕمندد. هٙمن ا ذيمنر اًمِمنٞم  أسمنق 

 ، واسمـ اًمّم٤ٌمغ.شاًمتٕمٚمٞمؼ »طم٤مُمد ذم 
= 
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ابع ٕن )ظمر اًمِمٝمر يٓمٚمؼ قمنغم  :: إذا ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إمم )ظمر اًمِمٝمر، ٓ  قزالس 

 .ر، وٓ سمد أن ُيَٕملمَّ اًمقىم٧ماًمٜمّمػ إظمػم ُمـ اًمِمٝم

                                                          

=
سم٤مٕهٚمن٦م.  : إن يم٤من اًمٕم٘مد ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتنل رةي ومٞمٝمن٤م اهلنالل.. اقمتنؼم اجلٛمٞمنعشاعمٝم ب  »وذيمر ذم 

 .شوإن يم٤من اًمٕم٘مد ذم أصمٜم٤مء اًمِمٝمر.. اقمتؼم اًمِمٝمر إول سم٤مًمٕمدد، وُم٤م سمٕمده سم٤مٕهٚم٦م

ر ؿمٝمر، اقمتؼم مجٞمع اًمِمنٝمقر سم٤مًمٕمندد. نوومٞمف وضمف: أٟمف إذا اٟمٙمً(: »12-4/9)وىم٤مل ذم اًمروو٦م 

٘منص ًمٚمت٠مضمٞمؾ سمثالصم٦م أؿمٝمر ُمع آٟمٙم٤ًمر وم٘م٤مل: قَمَ٘مَدا وىمد سم٘مَل ُمـ صنٗمر حلٔمن٦م، وٟم وضب اإلُم٤مم ُمثالً 

نُؾ مجن٤مدى  اًمرسمٞمٕم٤من ومج٤مدى، ومٞمح٥ًم اًمرسمٞمٕم٤من سم٤مٕهٚمن٦م، ويْمنؿ مجن٤مدى إمم اًمٚمحٔمن٦م ُمنـ صنٗمر، وُيَٙمٛمَّ

أظمرة سمٞمقم إٓ حلٔمن٦م. صمنؿ ىمن٤مل اإلُمن٤مم: يمٜمن٧م أود أن ُيٙمتٗمنك ذم هن ه اًمّمنقرة سم٤مٕؿمنٝمر اًمثالصمن٦م، وم٢مهنن٤م 

ا سمحٚمنقل إضمنؾ وهمنػمه، وىمٓمٕمنقش اًمتتٛم٦م»ضمرت قمرسمٞم٦م يمقاُمؾ. وُم٤م  ٜم٤مه اإلُم٤مم هق اًم ي ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م 

 .شام يراقمك اًمٕمدد إذا قُم٘مد ذم همػم اًمٞمقم إظمػم، وه ا هق اًمّمقابسم٤مٟمًالخ مج٤مدى إومم. ىم٤مًمقا: وإٟمَّ 

، اًمٌٞمننن٤من (3/426)، اًمقؾمنننٞمط (32-6/29)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/77)يٜمٔمنننر: اعمٝمننن ب 

، اعمجٛمننننقع (12-4/9)وُمنننن٤م سمٕمننننده٤م، اًمروونننن٦م  (،9/235)، ومننننتح اًمٕمزيننننز (5/432-431)

، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/66، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/125)أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م وطم٤مؿمننٞم٦م اًمننرُمكم  ،(12/188)

، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (191-1/192)، هم٤مينن٦م اًمٌٞمنن٤من (5/12)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/191)

(3/232). 

 ( اًمٗمرع اًم٤ًمسمع ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.1)

ىمن٤مل إصنح٤مب  مم )ظمنره،إأو  ،أول اًمِمنٝمر ممإأُمن٤م إذا ىمن٤مل : (3/427)ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط  (2)

 ر إول ويم ا أظمر ومٝمق جمٝمقلنٕن أول اًمِمٝمر يٕمؼم سمف قمـ اًمٜمّمػ إول واًمٕمِم :هق سم٤مـمؾ

ومٚمنٞمس يٌٕمند خم٤مًمٗمن٦م  ،ٟمنص واعمًن٠مًم٦م ًمٗمٔمٞمن٦م فومٞمن ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم إذا مل يٙمنـ ًمٚمِمن٤مومٕمل 

مم إء ُمٜمف ومال ومنرق سمنلم أن ي٘منقل إصح٤مب إذ ئمٝمر أن ي٘م٤مل اعمٗمٝمقم ُمٜمف أول ضمزء ُمـ اًمِمٝمر و)ظمر ضمز

 ...مم )ظمر رُمْم٤منإمم اًمٕمٞمد أو إمم أول رُمْم٤من وٓ سملم أن ي٘مقل إرُمْم٤من أو ي٘مقل 

وذيمر اًمراومٕمنل و اًمٜمنقوي سمن٠من قم٤مُمن٦م إصنح٤مب ي٘مقًمنقن سمن٤مًمٌٓمالن، وذهن٥م إُمن٤مم احلنرُملم و 

اًمِمنٝمر، يٛمنؾ اًمٌٖمقي إمم صح٦م ذًمؽ ومحٚمف قمغم اجلزء إول ُمـ يمؾ ٟمّمػ، يمٛم٠ًمًم٦م اًمٜمٗمر، ويم٤مًمٞمقم و

 قمغم أوهلام، ويمتٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق.

ىم٤مل اإلُم٤مم واًمٌٖمقي: يٜمٌٖمل أن يّمح ويٛمؾ قمغم اجلنزء .. : (4/192)وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج 

ن ف اًمّمنحٞمح، إول ُمـ يمؾ ٟمّمػ يمام ذم اًمٜمٗمر ىم٤مل ذم اًمنمح اًمّمٖمػم: وهق إىمقى، وىم٤مل اًمًنٌٙمل: إٟمَّ

ن ف إصنح ٟم٘منالً ىمن٤مل: إٟمَّنيمر وهمػمه قمـ ٟمص إم وـ ذُ وٟم٘مٚمف إذرقمل قمٛمَّ  ف ودًمنٞمال، وىمن٤مل اًمزريمٌمن: إٟمَّ

ى اًمِمنٞم  أسمنق طم٤مُمند سمنلم إمم رُمْمن٤من اعم ه٥م، وُم٤م قمزاه اًمِمٞمخ٤من ًمألصح٤مب شمٌٕم٤م ومٞمف اإلُم٤مم، وىمد ؾمقَّ 

 .... وإمم همرشمف وإمم هالًمف وإمم أوًمف
= 

حكممممممممممي  قمممممممممم  

السمممي   ا ج ممن  

األجمممممممممن ي ممممممممما 

 الشّا.
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 يمؾ ؿمٝمر يم ا، يّمح. : إذا ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م ًمٞمقذّم قمغم اًمٜمجقمالث امن

وومٞمف ىمقل )ظمر: أٟمف ٓ يّمح اًمٕم٘مد، ٕٟم٤َّم ٓ ٟم٠مُمـ أْن يتٕم ر شمًنٚمٞمؿ سمٕمنض اًمٜمجنقم 

يتْمنٛمـ  ومٞمٜمٗمً  اًمٕم٘مد ومٞمف، ويقضم٥م ذًمؽ آٟمٗمًن٤مخ ذم اًمٌن٤مىمل ومٞمٙمنقن اًمتنٜمجؿ ذـمن٤مً 

 ًمٕم٘مد.ا [رومع]

وهٙم ا ًمق أؾمٚمؿ ذم أضمٜم٤مس خمتٚمٗمن٦م إمم أضمنؾ واطمند، وىمندر يمنؾ ضمنٜمس ُمٕمٚمنقم،  

خمتٚمٗمن٦م، وومٞمنف ىمنقل )ظمنر: أٟمنف ٓ  وم٤معم ه٥م أن اًمٕم٘مد صحٞمح، يمنام ًمنق ]سمن٤مع سم٠مضمٜمن٤مس[

إضمٜم٤مس ومٞمٜمٗمً  ومٞمنف اًمٕم٘مند، ويتٕمندى  [سمٕمض]يّمح اًمٕم٘مد، ٕٟمف رسمام يتٕم ر شمًٚمٞمؿ 

 إمم اًم٤ٌمىمل.

 ٚملم:وه ا اًم٘مقل خمرج ُمـ أص 

َٚمؿ ومٞمف إذا اٟم٘مٓمع يٜمٗمً  اًمٕم٘مد.أحدمها ًْ  : أن اعُم

                                                          

=
، ومنننتح اًمٕمزينننز (3/427)، اًمقؾمنننٞمط (31-6/32)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (3/97يٜمٔمنننر: إم )

، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج (2/126)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/188)، اعمجٛمننقع (4/12)اًمروونن٦م ، (9/239)

 .(3/232)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (4/192)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/66)

 اًمٗمرع اًمث٤مُمـ ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

اًمٜمجقم: اًمٙمقايم٥م، وشمٓمٚمؼ قمغم إوىمن٤مت اًمتنل ينؾ هبن٤م اًمنديـ أو اًمٕمٛمنؾ، وإٟمنام ؾمنٛمٞم٧م  (2)

وإٟمام شمٕمرف إوىم٤مت سمٓمٚمنقع اًمٜمجنقم، ومًنٛمٞم٧م إوىمن٤مت  ،ٕن اًمٕمرب مل شمٙمـ شمٕمرف احل٤ًمب :٤مً ٟمجقُم

ْٛم٧ُم اًمديـ إذا ضمٕمٚمتنف ُٟمُجقَُمن٤ًم، وَٟمَجنَؿ اعمن٤مل إذا  :ٟمجقُم٤ًم دمقزاً  ٕن إداء ٓ يٕمرف إٓ سم٤مًمٜمجؿ ومٞم٘م٤مل: َٟمجَّ

ر قمٓمن٤مةه ذم أوىمن٤مت  أي: ي١مدي قمٜمد اٟم٘مْم٤مء يمؾ ؿمٝمر ُمٜمٝم٤م ٟمجاًم، وشمٜمجٞمؿ اًمديـ: هق :أداه ٟمجقُم٤مً  أن ُي٘مدَّ

 ُمٕمٚمقُم٦م ُمتت٤مسمٕم٦م.

، شمن٤مج اًمٕمنروس (1/282)، اًمزاهنر ذم همرين٥م أًمٗمن٤مظ اًمِمن٤مومٕمل (2/594)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 .(8/429)، اًمٌٞم٤من (2/925)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (33/478)

 ذم ث: ]وىم٧م[. (3)

 ذم م: ]أؾمٚمؿ ذم أضمٜم٤مس[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

حكممممممممممي  قمممممممممم  

  ا أسمممي السمممي 

يف جمممممممممممٍو    

أجمممني أٔ يجمماه  

أٔ جٍسمممممممني    

 أجن
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: أن اًمّمٗم٘م٦م ٓ شمٗمرق، وخي٤مًمػ ُم٤م ًمق اؾمت٠مضمر أقمٞم٤مٟمن٤ًم خمتٚمٗمن٦م سمٕم٘مند واطمند، والثاين

ٕن اعمٜم٤مومع دمٕمؾ يم٤مٕقمٞم٤من اعمقضمقدة، ومٞمحّمؾ اًم٘مٌض ومٞمٝم٤م سم٘مٌض إصقل، سمندًمٞمؾ أٟمنف 

 .اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سم٤مإلضم٤مرة سمخالف اعُمًَٚمؿ ومٞمف /يٛمٚمؽ

 :لعاشرةا

ًمٚمتًٚمٞمؿ ومٞمنف، ومٝمنؾ يٕمتنؼم ذم صنح٦م  إذا أؾمٚمؿ إمم أضمؾ، ويم٤من ُمٙم٤من اًمٕم٘مد ص٤محل٤مً 

 ٓ؟ واًمٕم٘مد شمٕمٞملم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ أ

 :قولنيُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ أـمٚمؼ 

 ،: ٓ سمند ُمنـ شمٕمٞمنلم اعمٙمن٤من، ٕن إهمنراض ختتٚمنػ سمن٤مظمتالف إُمن٤ميمـأحدمها

ومل يٙمننـ سمٕمْمنٝم٤م أهمٚمنن٥م، ٓ  ننقز وم٤مقمتؼمٟمن٤م اًمتٕمٞمننلم، يمنام ًمننق يمن٤من ذم اًمٌٚمنند ٟم٘مقدخمتٚمٗمن٦م، 

 يم ا ه٤مهٜم٤م. ،إـمالق اؾمؿ اًمدراهؿ ذم اًمٕم٘مد، سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمتٕمٞملم

إذا أؾمنٚمؿ إًمٞمنف ؿمنٞمئ٤ًم ذم ضمنٜمس إمم أضمٚمنلم أو )ضمن٤مل، أو  :(432-5/431)ذم اًمٌٞم٤من ىم٤مل  (1)

أؾمٚمؿ إًمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ذم ضمٜمًلم إمم أضمؾ، ُمثؾ: أن ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ ه ا اًمنديٜم٤مر ذم يمن ا ويمن ا رـمنؾ حلنؿ، 

وشمدومع إزّم يمؾ يقم ُمٜمف رـمال، أو ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ ه ا اًمنديٜم٤مر سمخًنٛم٦م أذهن٤مب سمنر، ومخًن٦م أذهن٤مب 

 ومٗمٞمف ىمقٓن: ،ذرة

ُمنـ رأس اعمن٤مل أىمنؾ ممن٤م ي٘م٤مسمنؾ  ٕن ُمن٤م ي٘م٤مسمنؾ أسمٕمندحم٤م أضمنالً  :وهق وٕمٞمػ .أطمدحم٤م: ٓ يّمح

، وُم٤م ي٘م٤مسمؾ أطمد اجلٜمًلم أىمؾ مم٤م ي٘م٤مسمؾ أظمر، وذًمؽ جمٝمقل، ومٚمؿ يّمح. وه ا اًم٘مقل سمٜمن٤مء أىمرهبام أضمالً 

 قمغم أن رأس اعم٤مل  ٥م أن يٙمقن ُمٕمٚمقًُم٤م.

يمؾ سمٞمع ضم٤مز إمم أضمؾ واطمد.. ضم٤مز إمم  ٕنَّ  :ًمؽ، وهق إصحوسمف ىم٤مل ُم٤م  :واًمث٤مين: يّمح اًمًٚمؿ

ضم٤مز قمٚمٞمٝمام ذم قم٘مد واطمد، يمٌٞمع  ـ،أو يمؾ سمٞمع ضم٤مز قمغم ضمٜمًلم ذم قم٘مدي ..أضمٚملم، يمٌٞمع إقمٞم٤من

 .إقمٞم٤من

-5/431)، اًمٌٞمن٤من (2/77)، اعمٝمن ب (5/399)، احل٤موي اًمٙمٌنػم (98-3/97)يٜمٔمر: إم 

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (12/192)، اعمجٛمنقع (4/11)ًمروون٦م ، ا(241-9/242)،  ومتح اًمٕمزينز (432

(2/126). 

 اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (2)

حكممممممممي   ممممممممٗني 

وكمممممماُ  سمممممممٗي  

 املسمي  ْٗ.

 /ب49
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وذًمننؽ ٕن  ،سمننؾ ي٘متْمنننل اًمتًننٚمٞمؿ ذم ُمٙمنن٤من اًمٕم٘منند :: ٓ يٕمتننؼم اًمتٕمٞمننلموالثدداين

اًمننديم٤ميملم وذم اًمنندور ، وي٘مّمنند اًمتًننٚمٞمؿ ذم ذًمننؽ  ذمأن اًمتجنن٤مرات شم٘مننع [ ]اًمٕمنن٤مدة

 ٛمنؾ[يومّمن٤مر ذًمنؽ يمنام ًمنق يمن٤من ذم اًمٌٚمند ٟم٘مند هم٤مًمن٥م ] اعمقوع، ومٞم٘مٞمد اإلـمالق سمنف،

 إـمالق اعمٕم٤مُمٚم٦م قمٚمٞمف، يم ا ه٤مهٜم٤م.

ُم١مٟم٦م ]ومالسمند ُمنـ شمٕمٞمنلم  ذم محٚمف ]وٟم٘مٚمف[ وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ]إن يم٤من[

ٓ  ن٥م شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من اًمتًنٚمٞمؿ، سمنؾ ًمنف أن  ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ، وإن مل يٙمـ ذم محٚمف ُم١مٟمن٦م[

 .ص٤مًمح ًمٚمتًٚمٞمؿ ُمقوع[]يًٚمؿ ذم أي 

 ذم ث: ]اًمٕم٘مد[. (1)

 : ]محؾ[.مذم  (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

 ذم ث: ]رء[. (6)

 :(13-4/12)ٕمل ومٞمام خلّمف قمٜمف اًمٜمقوي رمحٝمام اهلل ذم اًمروو٦م ىم٤مل اًمراوم (7)

 :ذم اؿمننؽماط سمٞمنن٤من ُمٙمنن٤من شمًننٚمٞمؿ اعمًننٚمؿ ومٞمننف اعم١مضمننؾ اظمننتالف ٟمننص وـمننرق ًمألصننح٤مب... 

 .أطمده٤م: ومٞمف ىمقٓن ُمٓمٚم٘م٤مً 

 دا ذم ُمقوع يّمٚمح ًمٚمتًٚمٞمؿ مل يِمؽمط اًمتٕمٞملم، وإٓ اؿمؽمط. ٘مَ واًمث٤مين: إن قمَ  

 ط، وإٓ ومال. واًمث٤مًم٨م:إن يم٤من حلٛمٚمف ُم١مٟم٦م اؿمؽم

 واًمراسمع: إن مل يّمٚمح اعمقوع اؿمؽمط، وإٓ وم٘مقٓن. 

 واخل٤مُمس: إن مل يٙمـ حلٛمٚمف ُم١مٟم٦م مل يِمؽمط، وإٓ وم٘مقٓن.

واًم٤ًمدس: إن يم٤من ًمف ُم١مٟم٦م اؿمؽمط. وإٓ وم٘مقٓن. ىم٤مل اإلُم٤مم: ه ا أصح اًمٓمرق، وهنق اظمتٞمن٤مر 

 اًم٘مٗم٤مل.

، أو يم٤من حلٛمٚمنف  يٙمـ اعمقوع ص٤محل٤مً واعم ه٥م اًم ي يٗمتك سمف ُمـ ه ا يمٚمف: وضمقب اًمتٕمٞملم إن مل

 ...ُم١مٟم٦م، وإٓ ومال

وأُّمنن٤م سمٞمنن٤من ُمقوننع اًم٘مننٌض: ومٝمننؾ يِمننؽمط ذًمننؽ ذم صننح٦م ..  : (5/432)وىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من 

 اًمًٚمؿ؟

 واظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ومٞمف: ىم٤مل ذم  إم: ٓ سمّد ُمـ ذيمره . وىم٤مل ذم ُمقوع: يًتح٥م .

 ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: هل قمغم طم٤مًملم:
= 
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 .أيب ح يػةوهق ُم ه٥م  

                                                          

=
 ره أراد: إذا يم٤من اًمًٚمؿ ذم ُمقوع ٓ يّمٚمح ًمٚمتًٚمٞمؿ.ومحٞم٨م ىم٤مل: ٓ سمّد ُمـ ذيم

 ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: وذًمؽ يم٤مًمّمحراء أو اًم٤ٌمدي٦م.

 وطمٞم٨م ىم٤مل: يًتح٥م أراد: إذا يم٤من اًمًٚمؿ ذم سمٚمد أو ُمٍم.

واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام: أن اًمّمحراء واًم٤ٌمدي٦م ٓ شمّمٚمح ًمٚمتًٚمٞمؿ، ومٞمٙمقن ُمقوع اًمتًنٚمٞمؿ جمٝمنقًٓ، ومٚمنؿ 

 ًٚمٞمؿ.يّمح، واًمٌٚمد واعمٍم يّمٚمح ًمٚمت

   ...محؾ قمغم ُمقوع اًمٕم٘مد، وم٢مذا أـمٚمؼ اًمٕم٘مد

 وضم٥م سمٞم٤من ُمقوع اًمتًٚمٞمؿ، ىمقًٓ واطمًدا.  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إن يم٤من اًمًٚمؿ ذم اًمّمحراء

 إن يم٤من ذم ُمٍم ومٗمٞمف ىمقٓن:و

 . أطمدحم٤م: ٓ يٗمت٘مر إمم ذيمره

.... واًمث٤مين: يٗمت٘مر إمم ذيمره، يمام إذا يم٤من ذم اًمّمحراء

، اعمٝمن ب (5/423)، احلن٤موي اًمٙمٌنػم (8/189)تّمنر اعمزين ، خم(123-3/95)يٜمٔمر: إم 

، (433-5/432)، اًمٌٞمن٤من (3/435)وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمقؾمنٞمط  (6/36)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (2/77-78)

، اعمجٛمننننقع (1/112)، اعمٜمٝمنننن٤مج (13-4/12)وُم٤مسمٕمننننده٤م، اًمروونننن٦م  (9/251)ومننننتح اًمٕمزيننننز 

، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/189)تنن٤مج ، هن٤مينن٦م اعمح(65-3/64وُمنن٤م سمٕمننده٤م، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج ) (12/191)

(5/9). 

ومنال يتٕمنلم  ،ذه٥م اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم أٟمَّف إذا يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمنف ممن٤م ًمنٞمس ًمنف محنؾ وٓ ُم١مٟمن٦م (1)

ٕن ُمنن٤م ٓ محننؾ ًمننف وٓ ُم١مٟمنن٦م ٓ ختتٚمننػ ىمٞمٛمتننف  :ُمٙمنن٤من اإليٗمنن٤مء و اًمتًننٚمٞمؿ، ويقومٞمننف ذم أيع ُمٙمنن٤من ؿمنن٤مء

 ُمٗمْمٞم٦م إمم اعمٜم٤مزقم٦م.سم٤مظمتالف إُم٤ميمـ، ومٚمؿ شمٙمـ ضمٝم٤مًم٦م ُمٙم٤من اإليٗم٤مء 

وهٜم٤مك رواي٦م أظمرى ومّمٚم٧م سملم ُم٤م إذا سملمَّ ُمٙم٤من اإليٗم٤مء وإذا مل يٌلّم، ومن٢من مل يٌٞمٜمن٤م شمٕمنلم ُمقونع 

 اًمٕم٘مد ًمتًٚمٞمٛمف ٕٟمف ُمقوع آًمتزام.

 وأُم٤م إن سمٞمَّٜم٤م اعمٙم٤من شمٕملم ُم٤م سمٞمَّٜم٤مه.

قم٘مند اًمًنٚمؿ  وم٘م٤مل اإلُمن٤مم أسمنق طمٜمٞمٗمن٦م: يِمنؽمط ًمّمنح٦م ،أُم٤م إن يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف مم٤م ًمف محؾ وُم١مٟم٦م

 ٕن ضمٝمؾ اعمٙم٤من ي١مدي إمم اعمٜم٤مزقم٦م. :ذيمر ُمٙم٤من اإليٗم٤مء

وىم٤مل اإلُم٤مُم٤من أسمق يقؾمػ وحمٛمند سم٠مٟمنف ٓ يِمنؽمط شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من ًمإليٗمن٤مء: وإٟمنام إن قمٞمٜمن٤م ُمٙمن٤من 

 ًمٚمتًٚمٞمؿ قمٛمؾ سمف وإٓ وضم٥م شمًٚمٞمٛمف ذم حمؾ اًمٕم٘مد.

ط اًمؼمهن٤مين وُم٤م سمٕمنده٤م، اعمحنٞم (7/147)، سمدائع اًمّمٜم٤مئع (128-12/127)يٜمٔمر: اعمًٌقط 

، اًمٌٜم٤ميننننن٦م (7/91)، اًمٕمٜم٤ميننننن٦م (117-4/116)، شمٌٞمنننننلم احل٘مننننن٤مئؼ (2/35)، آظمتٞمننننن٤مر (7/72)

 .(5/215)، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ (176-6/175)، اًمٌحر اًمرائؼ (8/347)
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 .ظمت٤مره ص٤مطم٥م اًمتٚمخٞمصاو 

ذم إم ُم٤م يدل قمغم ه ا، وم٘م٤مل: ذم اًمًٚمؿ ذم احلٜمٓمن٦م: ويّمنػ  الشافعيوىمد ذيمر 

 وإضمؾ اًم ي ي٘مٌْمٝم٤م إًمٞمف، وم٢من شمرك ُمـ ه ا ؿمٞمئ٤ًم، مل  ز. ،اعمقوع اًم ي ي٘مٌْمٝم٤م ومٞمف

وهمنػمه، مل  نز قمٜمندي أن يندع ذط صمؿ ىم٤مل: ويمٚمام يم٤من حلٛمٚمف ُم١مٟمن٦م ُمنـ ـمٕمن٤مم  

ٞمف إي٤مه ومٞمف  .اعمقوع اًم ي يقومع

وإن مل  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إذا يم٤من ذم محٚمف ُم١مٟم٦م، ومال سمند ُمنـ شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من اًمتًنٚمٞمؿ

 .يٙمـ ذم محٚمف ُم١مٟم٦م ومٕمغم ىمقًملم، وهق اظمتٞم٤مر اًم٘مٗم٤مل

وسمٜمنننك ذًمنننؽ قمنننغم ُمننن٤م ًمنننق ضمننن٤مء سمننن٤محلؼ ىمٌنننؾ حمٚمنننف، هنننؾ  ننن٥م ىمٌقًمنننف أم ٓ؟ 

 .وؾمٜم يمره

ص٤مطم٥م اًمتٚمخٞمص: هق اإلُم٤مم أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ اًم٘من٤مص اًمٗم٘مٞمنف اًمِمن٤مومٕمل، وىمند ؾمنٌ٘م٧م  (1)

وًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة، ويمت٤مب اًمتٚمخٞمص ُمنـ أٟمٗمًنٝم٤م، ومٚمنؿ ُيَّمنٜمَّػ ىمٌٚمنف وٓ سمٕمنده (، 213شمرمجتف ص )

ُمثٚمف ذم أؾمٚمقسمف، طمٞم٨م ذيمر ذم يمؾ سم٤مب ُم٤ًمئؾ ُمٜمّمقص٦م، وخمرضمف، وهق أمجع يمت٤مب ذم ومٜمف، ًمألصنقل، 

واًمٗمروع، وىمد اقمتٜمك إصح٤مب سمِمنرطمف، ومِمنرطمف أسمق قمٌد اهلل اخلتـ، صمؿ اًم٘مٗم٤مل، صمنؿ صن٤مطمٌف أسمنق قمنكم 

 رون، وٟمص اًمٕمٛمراين ذم اًمٌٞم٤من قمغم ىمقل اسمـ اًم٘م٤مص.اًمًٜمجل و)ظم

 .(5/433)، اًمٌٞم٤من (1/479)، يمِمػ اًمٔمٜمقن (2/253)يٜمٔمر: هت ي٥م إؾمامء و اًمٚمٖم٤مت 

هنن ا اًمننٜمص ًمإلُمنن٤مم اًمِمنن٤مومٕمل ورد ذيمنننره ذم: سمنن٤مب اًمًننٚمػ ذم احلٜمٓمنن٦م، وذًمنننؽ ذم إم  (2)

(3/123). 

 (.487، ص )ث٤مًم٨م ُمـ ه ا اًم٤ٌمبؾمٞم يمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًم (3)

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ شمٕمٞملم ُمٙم٤من ووم٤مء اعمًٚمؿ ومٞمف وٟمقضمز أىمقاهلؿ ومٞمام يكم: (4)

اًم٘مقل إول: أن شمٕمٞملم ُمٙم٤من شمًنٚمٞمؿ اعمًنٚمؿ ومٞمنف ذط ًمّمنح٦م قم٘مند اًمًنٚمؿ ُمٓمٚم٘من٤ًم، ؾمنقاء يمن٤من 

ؿ ُمقونٕمف، ومٞمجن٥م يت٤مج محٚمف وٟم٘مٚمف إمم ُم١مٟم٦م أم ٓ، وذًمؽ ٕن اًم٘مٌض  ٥م سمحٚمنقل إضمنؾ، وٓ يٕمٚمن

ذـمف ًمئال يٙمنقن جمٝمنقًٓ، ومن٢مذا مل يٕمنلم ُمٙم٤مٟمنف سمٓمنؾ اًمٕم٘مند: ٕن إهمنراض ختتٚمنػ سمن٤مظمتالف أُمن٤ميمـ 

 اًمتًٚمٞمؿ، وًمٞم٧ًم اعم١مٟم٦م يمؾ اًمٖمرض، وذه٥م إمم ذًمؽ اًمثقري، وهق ىمقل ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.
= 
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=
٤من واًم٘مقل اًمث٤مين: أن شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من شمًنٚمٞمؿ اعمًنٚمؿ ومٞمنف ٓ يِمنؽمط ًمّمنح٦م اًمًنٚمؿ، ويقومٞمنف ذم ُمٙمن

اًمٕم٘منند ؾمننقاء يمنن٤من حلٛمٚمننف ُم١مٟمنن٦م أم ٓ، وذهنن٥م إمم ذًمننؽ أسمننق يقؾمننػ، وحمٛمنند، وُم٤مًمننؽ، وأطمنند ىمننقزم 

 اًمِم٤مومٕمل، وأمحد وهمػمهؿ، وذًمؽ ٕنَّ طمدي٨م اًم٤ٌمب مل ي يمر ُمٙم٤من اًمقوم٤مء.

ومدل قمغم أٟمف ٓيِمؽمط: وٕٟمف قم٘مد ُمٕم٤موو٦م ومال يِمنؽمط يمٌٞمنقع إقمٞمن٤من، وٕنَّ اًمتًنٚمٞمؿ وضمن٥م 

 سم٤مًمٕم٘مد ومتٕملم ُمٙم٤مٟمف.

اًمث٤مًم٨م: إذا يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف حلٛمٚمف وٟم٘مٚمنف ُم١مٟمن٦م، وضمن٥م شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من اًمتًنٚمٞمؿ، ٓظمنتالف  اًم٘مقل

 اًمثٛمـ سم٤مظمتالومف ومقضم٥م سمٞم٤مٟمف يم٤مًمّمٗم٤مت.

 وإن يم٤من ًمٞمس ًمٜم٘مٚمف ومحٚمف ُم١مٟم٦م، مل  ٥م شمٕمٞملم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ: ٕٟمف ٓ خيتٚمػ اًمثٛمـ سم٤مظمتالومٝم٤م.

واًم٘من٤م  أسمنق اًمٓمٞمن٥م، وىمنقل وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م وُمٜمٝمؿ اسمـ اًم٘م٤مص، 

 قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.

اًم٘مقل اًمراسمع: إْن يم٤من حلٛمؾ اعمًٚمؿ ومٞمف وٟم٘مٚمنف ُم١مٟمن٦م، وضمن٥م شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من اًمتًنٚمٞمؿ، وإن مل يٙمنـ 

 حلٛمٚمف وٟم٘مٚمف ُم١مٟم٦مومٕمغم ىمقًملم:

 أطمدحم٤م:  ٥م شمٕمٞمٞمٜمف.

 و اًمث٤مين: ٓ  ٥م، ويقذم سمٛمٙم٤من اًمٕم٘مد.

 وه ا ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، اظمت٤مره اًم٘مٗم٤مل.

 .ىم٤مل اإلُم٤مم: وه ا أصح اًمٓمرق .. زيز و اًمروو٦م وهمػمحم٤م: ىم٤مل ذم ومتح اًمٕم

وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اعمحننٞمط  (،7/147)، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع (128-12/127)يٜمٔمننر: اعمًٌننقط 

، اًمٌٜم٤مين٦م (7/91)، اًمٕمٜم٤مين٦م (117-4/116)، شمٌٞملم احل٘من٤مئؼ (2/35)، آظمتٞم٤مر (7/72)اًمؼمه٤مين 

، سمداين٦م (5/215)ر وطم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ ، اًمدر اعمخت٤م(176-6/175)، اًمٌحر اًمرائؼ (8/347)

، (5/423)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم (123-3/95)، إم (5/284)، اًمننن ظمػمة (2/224)اعمجتٝمننند 

، اًمٌٞمننن٤من (3/435)وُمننن٤م سمٕمنننده٤م، اًمقؾمنننٞمط  (6/36)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (78-2/77)اعمٝمننن ب 

، اعمجٛمننننقع (13-4/12)وُم٤مسمٕمننننده٤م، اًمروونننن٦م  (9/251)، ومننننتح اًمٕمزيننننز (5/432-433)

، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج (4/189)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (65-3/64وُم٤م سمٕمنده٤م، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج ) (12/191)

 .(8/47)، اعمحغم (128-5/127)، اإلٟمّم٤مف (415-6/414)، اعمٖمٜمل (5/9)
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 فروع ث ثة:

: إذا طؼيد السييؾم يف مواليع ال يصييؾأ لؾتسيؾقم  ييلن كيان يف صريييق, أحددها

 .فالصحقأ من ادذهب  كه ال  د من تعقني مؽان التسؾقم

ًمٚمتًنٚمٞمؿ، إن ه٤مهٜمن٤م ٓ  /وومٞمف وضمف )ظمر، خمنرج ُمنـ ىمقًمٜمن٤م: سمتٕمنلم ُمٙمن٤من اًمٕم٘مند 

ًمح ًمٚمتًننٚمٞمؿ إمم ذًمننؽ أىمننرب ُمٙمنن٤من صنن٤م[لماعمٙمنن٤من، وًمٙمننـ ]يٕمنن يٕمتننؼم ]شمٕمٞمننلم[

وٟمٔمػم ه ه اعمًن٠مًم٦م: إذا مل يٙمنـ هلنؿ ىمنقت ُمٕمٝمنقد، ومٞمٚمنزُمٝمؿ ذم اًمٗمٓمنرة ىمنقت  ،اعمقوع

 أىمرب اًمٌالد إًمٞمٝمؿ.

، ي٘منقم سمٜم٘مند أىمنرب اًمنٌالد ويم ًمؽ ًمق مل يٙمـ هلؿ ٟم٘مد، وأشمٚمنػ قمنغم رضمنؾ ُمن٤مًٓ  

 .ومٙم ا ه٤مهٜم٤م ،إًمٞمٝمؿ

واًمؽمشمٞم٥م أن قم٘مد اًمًٚمؿ إن ضمرى ذم ُمٙمن٤من ٓ يّمنٚمح  ..:(6/38)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م   (1)

 ٕمٞملم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ.يم٤من ذم ُمٗم٤مزة، ومال سمد ُمـ شم سم٠منْ  ،ًمٚمتًٚمٞمؿ

 .... وإن وىمع اًمٕم٘مد ذم ُمٙم٤من يّمٚمح ًمتًٚمٞمؿ اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ومٞمف، ومٝم ا ُمقوع اًمؽمدد

، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/77)، اعمٝمننن ب (5/423)، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم(3/123)يٜمٔمنننر: إم 

، (12/191)، اعمجٛمننقع (4/3)، اًمروونن٦م (9/254)، ومننتح اًمٕمزيننز (5/432)، اًمٌٞمنن٤من (6/38)

، ُمٖمٜمننل اعمحتننن٤مج (1/252)، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمننن٤مر (3/64)، اًمٖمنننرر اًمٌٝمٞمنن٦م (2/127)أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م 

 .(5/9)، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (4/189)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/64)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.  (2)

 [.تؼم: ]يٕممذم   (3)

 ٟم٘مؾ ه ا اًمقضمف ذم ومتح اًمٕمزيز واًمروو٦م قمـ اعمّمٜمػ.  (4)

 .(12/193)، اعمجٛمقع (4/3)، اًمروو٦م (9/255 )يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز 

اسبكممممممممممي   ا   

 قممم  السممممي يف   

وٕضممممممممممممممممممممم  ال  

 ٖصم  لمتسمٗي
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ً الثاين َّٓ اًمتًنٚمٞمؿ، سمنؾ  ]شمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من[يتن٤مج ومٞمنف إمم  ]ٓ[ : إذا أؾمنٚمؿ طمن٤م

، وًمق قمنلمَّ ُمٙم٤مٟمن٤مً  ،ُمقوع اًمٕم٘مد: ٕن اًمتًٚمٞمؿ ُمًتحؼ ذم اًمقىم٧م ذماًمتًٚمٞمؿ  ]يتٕملم[

 .ضم٤مز، ٕٟمف يتٛمؾ اًمت٠مضمٞمؾ، وم٘مٌؾ شم٠مظمػم اًمتًٚمٞمؿ سم٥ًٌم اإلطمْم٤مر ذم ُمقوع اًمتًٚمٞمؿ

ٚمٞمؿ، ُمننـ إٟمًنن٤من، ٓ يٕمتننؼم ذم اًمٕم٘منند شمٕمٞمننلم ُمٙمنن٤من اًمتًنن : إذا سمنن٤مع قمٞمٜمنن٤مً الثالددث

ٕن  :ومٚمننق قمٞمٜمنن٤م ًمٚمتًننٚمٞمؿ ُمٙم٤مٟمنن٤ًم، يٌٓمننؾ اًمٕم٘منند ،قمٚمٞمننف اًمتًننٚمٞمؿ ذم ُمٙمنن٤من اًمٕم٘منند [سمننؾ]

 .ومال حتتٛمؾ ذـم٤ًم يتْمٛمـ شم٠مظمػم اًمتًٚمٞمؿ ،إقمٞم٤من ٓ حتتٛمؾ اًمت٠مضمٞمؾ

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ]ُمٙم٤من شمٕملم[. (3)

 ذم ث: ]قمٚمٞمف[. (4)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (5)

ٓ يِمؽمط شمٕمٞملم ُمٙمن٤من إذا أؾمٚمؿ طم٤مٓ سمٛمقوع يّمٚمح ًمٚمتًٚمٞمؿ، شمٕملم ُمقوع اًمٕم٘مد ًمٚمتًٚمٞمؿ، و -

 ًمٚمتًٚمٞمؿ، ؾمقاء يم٤من حلٛمٚمف ُم١مٟم٦م أم ٓ.

إذا أؾمٚمؿ طم٤مٓ سمٛمقوع ٓ يّمنٚمح ًمٚمتًنٚمٞمؿ يم٤مًمّمنحراء وٟمحقهن٤م يِمنؽمط سمٞمن٤من وشمٕمٞمنلم ُمٙمن٤من  -

 اًمتًٚمٞمؿ.

إذا قمٞمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٚمتًٚمٞمؿ همػم ُمٙم٤من اًمٕم٘مد، ضم٤مز ذًمؽ سمِمنرط أن يٙمقن ص٤محل٤ًم ًمٚمتًٚمٞمؿ، ومن٢من قمٞمٜمن٤م  -

 ُمٙم٤مٟم٤ًم همػم ص٤مًمح سمٓمؾ اًمٕم٘مد.

وٓ ٟمٕمٜمل سمٛمٙم٤من اًمٕم٘مد ذًمؽ اعمقونع سمٕمٞمٜمنف، سمنؾ ش: اًمتٝم ي٥م»ىم٤مل ذم :(4/13)ل ذم اًمروو٦م ىم٤م

 ....شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م

، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/191)، اعمجٛمننقع (4/13)، اًمروونن٦م (9/255)يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز 

، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمنمننواين (4/189)هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (، 3/65، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/128)

 .(231-3/232)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/9)٤ٌمدي واًمٕم

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين. (6)

 ذم ث: ]ىمٞمؾ[. (7)

حكممممممممي   ممممممممٗني 

وكممماُ التسممممٗي  

  ا كمماُ السمممي 

 حالَّّا
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ومٚمق ىم٤مُم٤م قمـ ُمقونع اًمٕم٘مند وأشمنك سمن٤معمٌٞمع ذم ُمقونع )ظمنر، يٚمزُمنف ىمٌقًمنف، يمنام أن 

 ، صمؿ ؾمٚمؿ يٚمزُمف ىمٌقًمف. ًمتًٚمٞمؿ أي٤مُم٤مً ومٚمق أظمر ا ،ك اًمٕم٘مد اًمتًٚمٞمؿ قم٘مٞم٥م اًمٕم٘مدنُم٘متْم

وإن  ،، ومحٙمٛمف طمٙمؿ اعمٌٞمعوم٠مُم٤م إذا قملم ُمٙم٤من شمًٚمٞمؿ اًمثٛمـ، إن يم٤من اًمثٛمـ ُمٕمٞمٜم٤مً 

، ذم اًم ُم٦م ومحٙمٛمف طمٙمؿ اعمًٚمؿ ومٞمف، وهٙم ا احلٙمؿ ذم إضمرة إذا يم٤مٟم٧م ديٜمن٤مً  يم٤من ُمٚمتزُم٤مً 

وقمننقض اًمٙمت٤مسمنن٦م وُمنن٤مل اًمّمننٚمح قمننـ دم اًمٕمٛمنند، ويمننؾ  ،وقمننقض اخلٚمننع ،وذم اًمّمننداق

٘مٌؾ اًمت٠مضمٞمؾ يم٤معمًٚمؿ ومٞمنف شمٕن مجٞمع إقمقاض اعمٚمتزُم٦م ذم اًم ُم٦م  :قمقض ُمٚمتزم ذم اًم ُم٦م

 .ؾمقاء

 

 

 

*** 

 وأُم٤م اًمًٚمؿ احل٤مل، ومال يِمؽمط ومٞمف اًمتٕمٞملم، يم٤مًمٌٞمع. ويتٕمنلمَّ .. : (4/13)ىم٤مل ذم اًمروو٦م  (1)

 ٕن اًمًٚمؿ ي٘مٌنؾ اًمت٠مضمٞمنؾ، وم٘مٌنؾ ذـمن٤مً  :اًمٌٞمع ٜم٤م همػمه ضم٤مز، سمخالفًمٙمـ ًمق قمٞمَّ  :ُمقوع اًمٕم٘مد ًمٚمتًٚمٞمؿ

ىمن٤مل ذم .. . ٞم٤من ٓ حتتٛمؾ اًمت٠مضمٞمؾ، ومال حتتٛمؾ ُم٤م يتْمنٛمـ شمن٠مظمػم اًمتًنٚمٞمؿقموإ ،يتْمٛمـ شم٠مظمػم اًمتًٚمٞمؿ

، ويم ا اًمّمداق، وقمقض اخلٚمع، واًمٙمت٤مسم٦م، وُم٤مل اًمّمنٚمح اًمتتٛم٦م: اًمثٛمـ ذم اًم ُم٦م وإضمرة إذا يم٤مٟم٧م ديٜم٤مً 

 ًمٚمتًٚمٞمؿ ُمٙم٤من ضمن٤مز، وإٓ لمع ، إن قمُ  اًم ُم٦م ًمف طمٙمؿ اًمًٚمؿ ذم احل٤ملع قمـ دم اًمٕمٛمد، ويمؾ قمقض ُمٚمتزم ذم

 .ٕن يمؾ إقمقاض اعمٚمتزُم٦م ذم اًم ُم٦م شم٘مٌؾ اًمت٠مضمٞمؾ يم٤معمًٚمؿ ومٞمف : ُمقوع اًمٕم٘مدشمٕملّم 

، أؾمننٜمك (12/191)، اعمجٛمننقع (4/13)، اًمروونن٦م (256-9/255)يٜمٔمننر: ومننتح اًمٕمزيننز 

، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م (4/189)اعمحتنن٤مج ، هن٤مينن٦م (3/65، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/128)اعمٓم٤مًمنن٥م 

 .(5/9)اًمنمواين و اًمٕم٤ٌمدي 
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 الفصل الثالث: 
 يف قبض املصمي فيى:

 مسألة: مل الفصل على اثهتى ]عشزة[تويش

 إذا ـم٤مًمن٥م سم٤معمًنٚمؿ ومٞمنف قمٜمند اعمحنؾ وم٠مشمن٤مه سم٤مًم٘مندر اعمًنتحؼ ًمنف ضم٤مُمٕمن٤مً : إحداها

ٕن اعمًنتحؼ  :٦م، ومٕمٚمٞمف ىمٌقًمف، وٓ  قز أن يٓم٤مًمٌف سمنام هنق ظمنػم ُمٜمنفًمألوص٤مف اعمنموـم

وهل ا ًمق أؾمٚمؿ ذم إضمنقد،  ،سم٤مًمٕم٘مد ُم٤م  ٛمع شمٚمؽ إوص٤مف ٓ ُم٤م يٙمقن هن٤مي٦م ذم اجلٜمس

 .مل يّمح

مم٤م يًتح٘مف، ومال ظمالف أٟمف ٓ  ؼم قمغم ىمٌقًمنف، وًمنف أن  أًمق ضم٤مء سم٠مرد: الثانية

ًمننق يمنن٤من ٓ يقضمنند ومٞمننف سمٕمننض إوصنن٤مف  /]احلٙمننؿ[سمٖمننػمه، وهٙمنن ا  ]يٓم٤مًمٌننف[

 .اعمِمنروـم٦م وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م

 ذم ث: ]قمنم[. (1)

إذا أؾمٚمؿ ذم رء وم٠مشمك سم٤معمًٚمؿ ومٞمف قمٜمد اعمحؾ قمغم اًمّمٗم٦م اعمنموـم٦م، يمن٠من أؾمنٚمؿ إًمٞمنف ذم  (2)

ـمٕم٤مم ضمٞمد، وم٠مشم٤مه سمٓمٕم٤مم ي٘منع قمٚمٞمنف اؾمنؿ اجلٞمند، وإن يمن٤من همنػمه أضمنقد ُمٜمنف ًمزُمنف ىمٌقًمنف، وٓ  نقز 

إًمٞمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سمام هق أضمقد ُمٜمف: ٕن ُم٤م ُمـ رء إٓ ويقضمد أضمقد ُمٜمف ومٚم ًمؽ ُمٜمع اًمًنٚمؿ ذم ًمٚمٛمًٚمؿ 

 إضمقد.

، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/78)، اعمٝمننن ب (5/412، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )(3/126يٜمٔمنننر: إم )

-12/195)، اعمجٛمقع (4/29)، اًمروو٦م (9/328)، ومتح اًمٕمزيز (5/438)، اًمٌٞم٤من (6/66)

 .(2/138)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (196

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (3)

 ذم ث: ]يٓم٤مًم٥م[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

إن أشمك سمف أردأ ُمنـ اعمًنٚمؿ ومٞمنف، سمن٠من أشمن٤مه سمٓمٕمن٤مم رديء مل ..  :(5/438)ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من  (6)

قدة قمقًون٤م.. مل ف دون ُم٤م ذط. وإن ىم٤مل اعمًٚمؿ إًمٞمف: ظم  ه ا، وأقمٓمٞمنؽ قمنـ اجلنيٚمزُمف ىمٌقًمف: ٕٟمَّ 

 .وٕٟمف سمٞمع ضمزء ُمـ اعمًٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ اًم٘مٌض :يّمح: ٕٟمف سمٞمع صٗم٦م، واًمّمٗم٦م ٓ شمٗمرد سم٤مًمٌٞمع
= 

حكممممممممي قممممممممبض  

املسمممممي  ٗممممْ   ا  

كمممممممماُ   ٙٞ أٔ 

ال ٖٕجمممممم   ٗممممممْ 

    ض األٔ ما 

 املشأطٛ.

 /ب52
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طم٘مف، وًمٙمٜمف أضمقد مم٤م ذـمف  [سم٘مدرإذا ضم٤مءه سم٤مًمٜمقع اًم ي يًتحؼ ]: الثالثة

وأطمًننـ، وم٘منند زاده ظمننػمًا، ويٚمزُمننف ىمٌقًمننف، ٕن اًمزينن٤مدة شم٤مسمٕمنن٦م، ٓ يٛمٙمننـ ومّمننٚمٝم٤م ُمننـ 

ُمٕمٞمٜم٤ًم، صمنؿ أشمن٤مه سمنآظمر ُمنـ ٟمققمنف ظمنػمًا ُمٜمنف، ٓ  نقز ًمنف  إصؾ، ويٗم٤مرق ُم٤م ًمق سم٤مقمف صمقسم٤م

ىمٌقًمف إٓ سمٗمً  اًمٕم٘مد إول، ودمديد قم٘مد )ظمر: ٕن اًمٕم٘مد ورد قمغم اًمٕملم، واًم ي أشمك 

 .وه٤مهٜم٤م اًمٕم٘مد ُم٤م ورد قمغم ُمتٕملّم، وإٟمام يتٕملّم سم٤مًم٘مٌض ،سمف ًمٞمس اًم ي شمٜم٤موًمف اًمٕم٘مد

                                                          

=
وٟمقوح ذًمؽ سم٠مٟمف إذا أشم٤مه سم٤معمًنٚمؿ ومٞمنف أردأ  ممن٤م يًنتحؼ، أو يمن٤من اعمًنٚمؿ ومٞمنف ٓ يقضمند  ومٞمنف 

وإن ىمٌنؾ  سمٕمض إوص٤مف اعمنموـم٦م، مل يٚمنزم اعمًنٚمؿ اًم٘مٌنقل وٓ  نؼم قمٚمٞمنف: ٕٟمنف دون ُمن٤م ذط،

 حم٤مسمٞم٤ًم ضم٤مز.

، (6/66)، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م (2/79)، اعمٝم ب (5/412)، احل٤موي اًمٙمٌػم (3/126)يٜمٔمر: إم 

، اعمجٛمنننقع (4/29)، اًمرووننن٦م (9/329)، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/438)، اًمٌٞمننن٤من (3/447)اًمقؾمنننٞمط 

 ، حتٗمن٦م(4/215)، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/81، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/139)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (12/196)

 .(5/31)اعمحت٤مج 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م  ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 [.ىمدر: ]مذم  (2)

إن يم٤مٟمن٧م اًمزين٤مدة ذم اًمّمنٗم٦م، ُمثنؾ: أن يًنٚمؿ إًمٞمنف ذم ـمٕمن٤مم رديء، ذيمر ص٤مطم٥م اًمٌٞمن٤من أٟمنف  (3)

ًمزم اعمًٚمؿ ىمٌقًمنف: ٕهنن٤م زين٤مدة ٓ شمتٛمٞمنز،  ،ر  اعمًٚمؿ إًمٞمف سمتًٚمٞمٛمف قماّم ذم ذُمتف ومج٤مءه سمٓمٕم٤مم ضمٞمد، وم٢منْ 

ًمزم اعمًٚمؿ ىمٌقهل٤م، يمام ًمق أصدق اُمرأشمف قمٞمٜم٤ًم، ومنزادت ذم ينده٤م زين٤مدة ٓ ٤م، ذا ر  اعمًٚمؿ إًمٞمف سمتًٚمٞمٛمٝموم٢م

اًمنزوج يٚمزُمنف  . ومن٢منَّ .. شمتٛمٞمّز، صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل، وروٞم٧م اعمرأة سمتًٚمٞمؿ ٟمّمنػ اًمٕمنلم ُمنع زي٤مدهتن٤م

 ىمٌقهل٤م.

مل يّمنح: ٕن اجلنقدة صنٗم٦م،  ،وإن مل يتٓمقع اعمًٚمؿ إًمٞمف سمتًٚمٞمٛمٝم٤م، سمؾ ـمٚم٥م قمنـ اجلنقدة قمقًون٤م

 .ومال  قز إومراده٤م ذم اًمٕم٘مد

وإن يم٤من أضمقَد ممن٤م ُوصنػ، ضمن٤مز ىمٌقًُمنف. وإن ىمن٤مل: ٓ أىمٌٚمنف ...: (6/66)ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

 وٓ أشم٘مّٚمد اعمٜم٦م، وم٤مٕصح أٟمف  ؼم قمغم ىمٌقًمف.

 .وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ٓ  ؼم: عمٙم٤من اعمٜم٦ّم، وهل صم٘مٞمٚم٦م قمغم ذوي اعمروءات

ن أشمك سمف قمغم صٗم٦م أضمنقد ممن٤م ذط ضمن٤مز ىمٌقًمنف ورم يمر ذم ومتح اًمٕمزيز واًمروو٦م وهمػمحم٤م، أٟمَّف إوذ

 :اًمقضمقب وضمٝم٤من
= 

حكممممممممي قممممممممبض  

املسمممممي  ٗممممْ   ا  

جممممممممممماٞٓ اممممممممممما   

ٖسممتحقو ٔلكٍممْ 

أجمممممممممممٕ   ممممممممممما 

 شاطْ



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
َٚمِؿ ومٞمنف، زائنداً  :الرَّابعة  ًْ ضمن٤مز  ،اًم٘مندر، ومن٢من ىمٌنؾ اجلٛمٞمنع ]قمنغم[ ضم٤مء سم٤معُم

 .ويت٤مج ذم اًمزي٤مدة إمم ذائط اهل٦ٌم

اًم٘مندر  وم٢من اُمتٜمنع ُمنـ اًم٘مٌنقل، ًمنف ذًمنؽ: ٕن اًمزين٤مدة يٛمٙمنـ ومّمنٚمٝم٤م ]قمنـ[ 

 .اعمًتحؼ، واإلٟم٤ًمن ٓ  ؼم قمغم ىمٌقل اهل٦ٌم

                                                          

=
 ف ٓ  ند ؾمنٌٞمالً إشمٞم٤مٟمف سمف يِمٕمر سم٠مٟمَّ  نَّ ٕ :ف  ٥مأٟمَّ  :وأصحٝمام ،ٓ  ٥م عم٤م ومٞمف ُمـ اعمٜم٦م :أطمدحم٤م 

 .إمم اسمراء ذُمتف سمٖمػمه وذًمؽ هيقن أُمر اعمٜم٦م

إن يم٤من قمغم اعمًٚمؿ ضر ذم ىمٌقًمف يم٠من أؾمٚمؿ إًمٞمف ذم قمٌد أو وهمػمه أٟمَّف  جُمٖمٜمل اعمحت٤م وذيمر ذم

 .أُم٦م، ومج٤مءه سمٗمرقمف أو أصٚمف أو زوضمتف أو زوضمٝم٤م مل  ٥م ىمٌقًمف

، اعمٝمنن ب (5/412، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم)(8/191)ر اعمننزين ن، خمتّمنن(3/126)يٜمٔمننر: إم 

، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/438)، اًمٌٞمننن٤من (3/447)، اًمقؾمنننٞمط (6/66)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/79)

، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (2/138)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (12/196)، اعمجٛمقع (4/29)، اًمروو٦م (9/328)

، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (5/31)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/215)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/81)

(3/247). 

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ذم ث: ]ذم[. (2)

اًمنريمـ اًمث٤مًمن٨م: اًمّمنٞمٖم٦م، أُمن٤م اهلٌن٦م ومنال سمند ومٞمٝمن٤م ُمنـ ..  : (5/365)ىم٤مل ذم اًمروون٦م  (3)

ومٛمنـ ذوط اهلٌن٦م اإل ن٤مب واًم٘مٌنقل وحمن٤م  اإل ٤مب، واًم٘مٌقل سم٤مًمٚمٗمظ، يم٤مًمٌٞمع وؾم٤مئر اًمتٛمٚمٞمٙمن٤مت

أطمد أريم٤مهن٤م، وم٤مإل ٤مب يم٘مقًمف: وهٌتؽ، واًم٘مٌقل يم٘مقًمف: ىمٌٚم٧م أو روٞم٧م، وٓسمد أن يٙمقن اًم٘مٌقل 

 .شُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمإل ٤مب

 . (3/388)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (5/365)، اًمروو٦م (8/112)يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من 

 ذم ث: ]قمغم[. (4)

إن يم٤مٟمن٧م اًمزين٤مدة ذم اًمٕمندد، ُمثنؾ: أن يًنٚمؿ إًمٞمنف سمخٛمًن٦م  : (5/439)ىم٤مل ذم اًمٌٞمن٤من  (5)

. مل يٚمزم اعمًٚمؿ ىمٌقل ُم٤م زاد قمنغم اخلٛمًن٦م: ٕن ذًمنؽ .. أذه٤مب طمٜمٓم٦م، ومج٤مءه سمٕمنمة أذه٤مب طمٜمٓم٦م

 .هل٤ماسمتداء ه٦ٌم، ومٚمؿ  ؼم قمغم ىمٌق

وإليْم٤مح ذًمؽ ٟم٘مقل: إذا ضم٤مء اعمًٚمؿ إًمٞمف سم٤معمًٚمؿ ومٞمف زائدًا قمغم ُم٤م يًتح٘مف اعمًنٚمؿ زين٤مدة ذم 

اًمٕمدد أو اًم٘مدر، يم٠مْن يًٚمؿ إًمٞمف ذم ص٤مع سمر ومٞم٠مشمٞمف سمّم٤مقملم، أو ذم ظمِم٦ٌم قمنمة أذرع ومٞم٠مشمٞمف هبن٤م أطمند 

ع  قمنـ ىمٌقهلن٤م، ٕنَّ هن ه قمنم ذراقم٤ًم، مل يٚمزم اعمًٚمؿ ىمٌقل اًمزي٤مدة، ومٞمجقز ىمٌقهل٤م، و قز ًمنف آُمتٜمن٤م

اًمزي٤مدة اسمتداء ه٦ٌم، واهل٦ٌم ٓ  ؼم قمغم ىمٌقهل٤م، ٕنَّ ُمـ ذوـمٝم٤م، اًم٘مٌنقل اًمّمن٤مدر ُمنـ اعمقهنقب ًمنف، 
= 

حكممممممممي قممممممممبض  

املسمممممي  ٗممممْ   ا  

كاُ زاٟ ّا  مٜ 

 الق   املستحق.
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٤مض ٕن ذًمنؽ اقمتٞمن :أشم٤مه سمجٜمس )ظمر ُمـ اعم٤مل ٓ  نقز ًمنف ىمٌقًمنف  :اخلاوصة

، وأظم  اًمٌدل قمـ اعمًنٚمؿ ومٞمنف ٓ  نقز: ٕن اًمرؾمنقل ]صنٚمقات اهلل قمـ اعمًٚمؿ ]ومٞمف[

 .شََنََى َعن  َبي ِع َما ََل  َيؼ َبض»: قمٚمٞمف وؾمالُمف[

دد»أٟمننف ىمنن٤مل:  وروي قمننـ رؾمننقل اهلل  ٍء, َفددَ  َيص   ٍَ ددَلَ  يِف  ِرَفه إىَِل دَمددن  َأس 

ه ِ  .شَغر 

                                                          

=
إو٤موم٦م إمم أن اًمزي٤مدة ذم اًم٘مدر يًتٓمٞمع اعمًنٚمؿ ومّمنٚمٝم٤م قمنـ اًم٘مندر اعمًنتحؼ ًمنف سمخنالف اًمزين٤مدة ذم 

 اًمّمٗم٦م.

، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (12/196)اعمجٛمقع ، (5/439)، اًمٌٞم٤من (5/412)يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم 

، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج وطم٤مؿمنننٞم٦م (1/224)، ومنننتح اًمقهننن٤مب (3/81، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )(2/138)

، ذح اعمنٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ (5/31)، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٌن٤مدي (4/215)اًمِمؼماُمٚمز 

(3/247-248). 

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ىمط ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤م (2)

 ذم ث: ]قمٚمٞمف اًمًالم[. (3)

طمٞم٨م أظمرضمف اًمٌخن٤مري، ذم: ُمن٤م  احلدي٨م روي ُمـ ـمرق، ُمٜمٝم٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس  (4)

ي يمر ذم سمٞمع اًمٓمٕم٤مم واحلٙمرة، وسم٤مب سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ أن ي٘مٌض، ُمـ يمت٤مب اًمٌٞمقع سمٚمٗمنظ: أُمن٤م اًمن ي 

يمنؾ رء إٓ  ىمن٤مل اسمنـ قمٌن٤مس: وٓ أطمًن٥م ،ومٝمق اًمٓمٕمن٤مم أن يٌن٤مع طمتنك ي٘منٌض هنك قمٜمف اًمٜمٌل 

، وُمًٚمؿ، ذم سم٤مب سمٓمنالن اًمٌٞمنع ُمـ اسمت٤مع ـمٕم٤مُم٤م ومال يٌٕمف طمتك ي٘مٌْمف ُمثٚمف، وقمـ اسمـ قمٛمر سمٚمٗمظ

ُمـ اسمت٤مع ـمٕم٤مُمن٤ًم، ومنال يٌٕمنف »ىم٤مل:  ىمٌؾ اًم٘مٌض، ُمـ يمت٤مب اًمٌٞمع، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، أن رؾمقل اهلل 

سمنـ قمٛمنر، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: وأطم٥ًم يمؾ رء ُمثٚمف، وذم ًمٗمظ طمتنك يًنتقومٞمف، وقمنـ اشطمتك ي٘مٌْمف

 ُمثٚمف.

-3/1159)، صنحٞمح ُمًنٚمؿ (2228)سمنرىمؿ  (،751-2/752)يٜمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري 

 .(68-3/67)، اًمتٚمخٞمص احلٌػم (1525)سمرىمؿ  (،1162

سمنرىمؿ  (2/298)وأظمرضمف قمٜمف: أسمق داوود ذم اًمٌٞمنقع  ،احلدي٨م رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري  (5)

ًمننندارىمٓمٜمل ذم اًمًنننٜمـ ، وا(2283)سمنننرىمؿ  (،2/766)، واسمنننـ ُم٤مضمنننف ذم اًمتجننن٤مرات (3468)

، واحلندي٨م (11153)سمنرىمؿ  (،6/52)، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (2977)سمرىمؿ  (،3/464)

 وٕمٗمف إًم٤ٌمين.

حكممممممممي قممممممممبض  

املسمممممي  ٗممممْ   ا  

كممممممماُ جٍسمممممممّا  

ي ا غم  املسممي   

.ْٗ  
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 .شظُمْ  ؾَمَٚمَٛمَؽ َأْو َرَأَس َُم٤مًمَِؽ »ل ًمرضمؾ: وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤م

، وم٢من سمٞمع اعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض، ٓ  قز ُمع يمقن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُم٤مًٓ ُمقضمنقداً  ،وأيْم٤مً 

ومٝم٤مهٜم٤م خيِمك أن يٜم٘مٓمع ضمٜمًنف  ،ومٝم٤مهٜم٤م أومم. ويمام خيِمك ذم اعمٌٞمع أن هيٚمؽ ومػمشمٗمع اًمٕم٘مد

 .يض ذًمؽ إمم اًمٗمً  أو آٟمٗم٤ًمخٗموي ،أيْم٤مً 

 فرعان

 : إذا صالأ من ادسؾم فقه طذ ر س مال قهل الؼه .أحدمها

 ًمٚمٕم٘مد سمٚمٗمظ اًمّمٚمح. :  قز، ويٙمقن ومًخ٤مً ابن رسيجىم٤مل 

٤م إذا يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف و٤مُمٜم  ، إُمن٤م ُمنـ ضمنٜمس ومن٠مراد أن يّمن٤مًمح ُمٕمنف قمنغم ُمن٤ملٍ  ٤مً وم٠مُمَّ

 ننقز: ٕن اًمٗمًنن  إٟمننام يتّمننقر سمننلم  همننػم ضمٜمًننف، ]ومننال[ اعمنن٤مل، أو ]ُمننـ[ /رأس

 .تٕم٤مىمديـاعم

ه ا إصمر أظمرضمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، وأظمرضمف قمٌند اًمنرزاق ذم ُمّمنٜمٗمف  (1)

 قمـ أ  اًمِمٕمث٤مء.

 .(8/15) ، ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق(6/225)يٜمٔمر: ُمّمٜمػ اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم 

إذا أؾمٚمؿ ذم رء وأشم٤مه سمجٜمس )ظمر وًمق زائدًا ُمثنؾ أن يًنٚمؿ إًمٞمنف قمنغم طمٜمٓمن٦م وم٠مقمٓمن٤مه قمٜمٝمن٤م  (2)

ؿمٕمػمًا أو ذم  ر ومٞم٠مظم  سمدًمف زسمٞم٤ًٌم أو ذم ذرة ومٞمٕمٓمٞمف قمٜمٝم٤م طمٜمٓم٦م، مل يٚمزُمف ىمٌقل ذًمنؽ، ومن٢من ىمٌٚمنف مل يّمنح: 

 ػ.وذًمؽ ٓ  قز ًمألدًم٦م اًمتل أورده٤م اعمّمٜم ،ٕن ه ا سمدل قمـ اعمًٚمؿ ومٞمف

ومٝمنق أن يًنٚمؿ ذم طمٜمٓمن٦م  ،ي٠مظمن  ُمٙمن٤من ضمنٜمس همنػمه أنْ ...  (:5/415)ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌنػم 

ف إذا قمدل قمـ اجلنٜمس إمم همنػمه صن٤مر ومٝم ا همػم ضم٤مئز: ٕٟمَّ  أو ذم همٜمؿ ومٞم٠مظم  سمدهل٤م سم٘مراً  ومٞم٠مظم  سمدهل٤م ؿمٕمػماً 

 ....ُمٕم٤موو٤م قمٚمٞمف وسم٤مئٕم٤م ًمٚمًٚمؿ ىمٌؾ ىمٌْمف

، اًمٌٞمننن٤من (3/447)، اًمقؾمنننٞمط (6/66)عمٓمٚمننن٥م ، هن٤ميننن٦م ا(5/415)يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم 

، أؾمنٜمك (12/196)، اعمجٛمنقع (4/29)وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمروون٦م  (،9/326)، ومتح اًمٕمزيز (5/439)

، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/81، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(1/224)، ومتح اًمقه٤مب (2/139)اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم 

، اًمننناج اًمقهنن٤مج (3/248)، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (5/32)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/214)

(1/212). 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 ذم ث: ]ٓ[. (4)

ضمممممىاُ املسممممممي 

 ٗممممممْ ٔالصممممممم   

 . مْٗ

 /أ51
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 .٤ًم حمْم٤مً واقمتٞم٤م وم٠مُم٤م سملم اًمٕم٤مىمد وهمػمه ومال، ]ومٞمٙمقن[ 

ُم٤مت ومج٤مء سمنف أضمنقد ممن٤م ذـمنف وأظمن  قمنـ الثاين : إذا يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف ُمـ اعم٘مقع

 .، مل  زاجلقدة قمقو٤مً 

 .:  قزأبو ح يػةوىم٤مل 

 ذم ث: ]يٙمقن[. (1)

 وإن وننٛمـ ونن٤مُمـ قمننـ اعمًننٚمؿ إًمٞمننف اعمًننٚمؿ ومٞمننف، صمننؿ إنَّ  : (5/453)ىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من  (2)

اًمْم٤مُمـ  اًمْم٤مُمـ ص٤مًمح اعمًٚمؿ قمامَّ ذم ذُم٦م اعمًٚمؿ إًمٞمف، سمٛمثؾ رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ مل يّمح اًمّمٚمح: ٕن

إًمٞمف، سمٛمثؾ رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ.. ىم٤مل  ٓ يٛمٚمؽ اعمًٚمؿ ومٞمف ومٞمتٕمقض قمٜمف. وم٠مُّم٤م إذا ص٤مًمَح اعمًِٚمُؿ اعمًَٚمؿَ 

٤ٌّمس: صح اًمّمٚمح، ويم٤من إىم٤مًم٦ًم: ٕن اإلىم٤مًم٦م هق: أن يًؽمد ُم٤م دومع، ويٕمٓمل ُمن٤م أظمن ، وهن ا  أسمق اًمٕم

 .ُمثٚمف

عمًنٚمؿ آقمتٞمن٤مض ُمٜمنف وأراد ا ،ًمق وٛمـ ؿمخص دينـ اًمًنٚمؿوذيمر ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين: أٟمف 

ٟمننف ديننـ وننامن ٓ ديننـ ؾمننٚمؿ واعمٕمتٛمنند اجلننقاز، ٕ ،همننػم ضمٜمًننف أو ٟمققمننف ومٝمننؾ  ننقز، أو ٓ ؟ شمننردد

 .واًمث٤مسم٧م ذم اًم ُم٦م ٟمٔمػمه ٓ قمٞمٜمف

، طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمق  (3/248طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )(، 12/225)، اعمجٛمقع (5/453)يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من 

، طم٤مؿمنٞم٦م اًمِمؼماُمٚمننز هبن٤مُمش هن٤مين٦م (5/31)، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين هب٤مُمش حتٗم٦م اعمحتن٤مج (2/318)

 .(4/214)اعمحت٤مج 

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (3)

نف إن مل يتٓمنقع  ،ذيمرٟم٤م ذم اعمًن٠مًم٦م اًمث٤مًمثن٦م ُمنـ هن ا اًمٗمّمنؾ، ُمن٤م ذيمنره صن٤مطم٥م اًمٌٞمن٤من (4) سم٠مٟمَّ

، ومال  قز إومراده٤م ذم اًمٕم٘مد ،إًمٞمف سمتًٚمٞمٛمٝم٤م، سمؾ ـمٚم٥م قمـ اجلقدة قمقو٤ًم، مل يّمح: ٕن اجلقدة صٗم٦م

 (.477ومٚمؽماضمع هٜم٤مك ص )

اعمجٛمننننقع (، 9/328)، ومننننتح اًمٕمزيننننز (5/438)، اًمٌٞمنننن٤من (2/79)يٜمٔمننننر: اعمٝمنننن ب 

، (4/215)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/81، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/138)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/196)

 .(248-3/247)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 

وىم٤مل: ظم  هن ا  ،ٞمد واعمنموط قمٚمٞمف صمقب وؾمطإن أشم٤مه سم٤مًمثقب اجلأٟمف  ،ذيمر ذم اعمًٌقط (5)

رة أذرع ناعمًنٚمؿ ومٞمنف قمِمنوأشم٤مه سم٠مطمد قمنم ذراقم٤م ويم ًمؽ إن ومال سم٠مس سم ًمؽ إن ومٕمؾ  ،وزدين درحم٤م

 .ٞمجقز وشمٙمقن شمٚمؽ اًمزي٤مدة سمٛم٘م٤مسمٚم٦م صٗم٦م اجلقدة أو اًم راع اًمزائدوموم٘م٤مل: ظم  ه ا وزدين درحم٤م 

= 

حكممممممممممي أ مممممممممم   

 ممممٕ  ازبممممٕ ٚ  

الراٟمممممممم ٚ  ممممممممَ  

 املشأطٛ
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ٌََّٝمُف[ ر، نأطمند قمِمن سمام ًمق أؾمٚمؿ ذم صمقب، ـمقًمف قمنمة، ومج٤مء سمثنقب ـمقًمنف ]وؿَم

 وص٤مًمح قمـ اًمزي٤مدة. 

وأظمن   ،ودًمٞمٚمٜم٤م: أٟمف ًمق يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف ُمـ ذوات إُمث٤مل، ومج٤مء سمخػم ممن٤م ذـمنف

 .ه٤مهٜم٤م ]ومٙم ا[ ،، ٓ  قز[قمـ اجلقدة ]قمقو٤مً 

، ومن٠مشمك [)صنع]رة نوخي٤مًمػ زي٤مدة اًم رع: ٕن ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق أؾمٚمؿ ذم قمِمن

 .سم٠مطمد قمنم وأظم  سمدل ص٤مع

                                                          

=
وىمن٤مل: ظمن  هن ا  ،وم٠مشمن٤مه سمٓمٕمن٤مم ضمٞمند أُم٤م ًمق أؾمٚمؿ قمنمة دراهؿ ذم قمنمة أىمٗمزة طمٜمٓمن٦م وؾمنط

اًمنندرهؿ اًمزائنند سمٛم٘م٤مسمٚمنن٦م اجلننقدة وٓ ىمٞمٛمنن٦م ًمٚمجننقدة ذم إُمننقال  ٕنَّ  :وم٢مٟمننف ٓ  ننقز :وزدين درحمنن٤م

 .اًمرسمقي٦م

وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٌحننر اًمرائننؼ  ، (7/86)، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين (154-12/153)يٜمٔمننر: اعمًٌننقط 

(6/182). 

 ذم ث: ]وؿمٌف[. (1)

 ٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم (2)

 ذم ث: ]ويم ًمؽ[. (3)

أي ؾمقاء يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف ُمـ اعم٘مقُم٤مت أو اعمثٚمٞم٤مت وضم٤مء سمف أضمنقد ممن٤م ذـمنف، ومنال  نقز ًمنف  (4)

 أظم  اًمٕمقض قمـ ه ه اجلقدة.

 (.229وؾمٌؼ شمٕمريٗمف، ص ) ،و)صع وأصقع مجع ص٤مع ،ذم ث: ]أصقع[ (5)

وذًمنؽ قمنغم  ،ـ اعمِمننروـم٦ماظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٠ًمًم٦م أظمن  اًمٕمنقض قمنـ اجلنقدة اًمزائندة قمن (6)

 ىمقًملم:

وىمن٤مل ًمٚمٛمًنٚمؿ: ظمن ه وزدين  ،: إذا ضم٤مء اعمًٚمؿ إًمٞمف سم٤معمًٚمؿ ومٞمف أضمقد ُمنـ اعمِمننروطالؼول األول

درحم٤ًم، مل يّمح، ؾمقاء يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف ُمثٚمٞم٤ًم أو ُم٘مقُمن٤ًم، ٕنَّ اجلنقدة صنٗم٦م ٓ  نقز إومرادهن٤م سم٤مًمٕم٘مند، ومن٢من 

ذًمؽ، وذه٥م إمم ه ا اًم٘منقل اعم٤مًمٙمٞمن٦م، واًمِمن٤مومٕمٞم٦م،  ر  اعمًٚمؿ إًمٞمف سمتًٚمٞمٛمف شمٓمققم٤ًم دون قمقض، صح

 واحلٜم٤مسمٚم٦م.

: وذه٥م إًمٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وُمْمٛمقٟمف: أٟمَّف إذا ضم٤مء سم٤معمًٚمؿ ومٞمنف أضمنقد ممن٤م ذط ومٞمّمنح الؼول الثاين

أظم  اًمٕمقض قمـ اًمزي٤مدة، يمام ًمق أؾمٚمؿ ذم صمنقب قمنمنة أذرع، ومجن٤مءه سم٠مطمند قمنمن وـمٚمن٥م قمنـ اًمزين٤مدة 

 ؾمط، وم٠مشم٤مه سمثقب ضمٞمد وـمٚم٥م قمـ زي٤مدة اًمّمٗم٦م قمقو٤ًم.قمقو٤ًم، ويمام ًمق أؾمٚمؿ ذم صمقب و
= 



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :ادشة الص

ن٥م[ ضم٤مءه سمٜمقع )ظمر ُمـ اجلٜمس، ُمثؾ: إن أؾمٚمؿ ذم اًمتٛمنر ]ومجن٤مءه[ ًْ ، ]سم٤مًْمَ٘م

 ،راض ختتٚمنػهمن، اعم ه٥م أٟمف ٓ يٚمزُمف ىمٌقًمنف، ٕن إأو ذم اًمزسمٞم٥م ومج٤مءه سم٤مًمِ٘مِْمِٛمس

 ورسمام ٓ يّمٚمح ه ا اًمٜمقع عم٤م ىمّمده.

ُمنـ اًمٜمنقع  أٟمنف إذا يمن٤من هن ا اًمٜمنقع ظمنػماً  ،وضمٝمن٤م )ظمنر أبو حامددوطمٙمك اًمِمٞم  

 اعمنموط يٚمزُمف ىمٌقًمف.

                                                          

=
و نن٤مب قمننـ ذًمننؽ: سمنن٠منَّ هنن ه زينن٤مدة ذم اًم٘منندر  ننقز إومرادهنن٤م سم٤مًمٕم٘منند سمٕمٙمننس اًمزينن٤مدة ذم اًمّمننٗم٦م 

 يم٤مجلقدة ومال  قز إومراده٤م سم٤مًمٕم٘مد.

وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمٌحننر اًمرائننؼ  (،7/86)، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين (154-12/153)يٜمٔمننر: اعمًٌننقط 

، ذح خمتّمننر ظمٚمٞمنؾ ًمٚمخنرر (4/544)، ُمقاه٥م اجلٚمٞمنؾ (6/522)ٚمٞمؾ ، اًمت٤مج واإليم(6/182)

، ومنننتح اًمٕمزينننز (5/438)، اًمٌٞمننن٤من (2/79)، اعمٝمننن ب (3/222)، طم٤مؿمنننٞم٦م اًمدؾمنننقىمل (5/226)

، هن٤مينن٦م (3/81، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/138)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (12/196)، اعمجٛمننقع (9/328)

، يمِم٤مف (4/179)، اعمٌدع (6/422) ، اعمٖمٜمل(248-3/247)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (4/215)اعمحت٤مج 

 .(3/297)اًم٘مٜم٤مع 

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

٥ُم:  ر ي٤مسمس صٚم٥م اًمٜمقى، ىم٤مل ذم هت ي٥م اًمٚمٖم٦م:  (3) ًْ ن٥ُم:ذم ث: ]سم٤مًم٘مّم٥م[، واًمَ٘م ًْ  نر  اًمَ٘م

اًم٘م٥ًم أيْم٤م قمغم اًمِمنديد اًمٞمن٤مسمس ُمنـ يمنؾ . ويٓمٚمؼ ي٤مسمس يتٗمت٧م ذم اًمٗمؿ، وُمـ ىم٤مًمف سم٤مًمّم٤مد وم٘مد أظمٓم٠م

 رء.

 .(8/316)، هت ي٥م اًمٚمٖم٦م (1/43)، ًم٤ًمن اًمٕمرب (2/522)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 اًمِ٘مِْمِٛمس: وي٘من٤مل ًمنف اًمٙمِِمنِٛمش: وهنق قمٜمن٥م صنٖم٤مر ٓ قمجنؿ ًمنف، ىمن٤مل ذم شمن٤مج اًمٕمنروس:  (4)

 .وي٘م٤مل سم٤مًم٘م٤مف أيْم٤مً 

 .(2/789)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (17/364)، شم٤مج اًمٕمروس (5/3884)يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب 

حكممممممممي قممممممممبض  

املسمممممي  ٗممممْ   ا  

جمماٞٓ  ٍممٕع ي مما 

وممممممممَ ازبممممممممٍو 

 املسمي  ْٗ.
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وًمٞمس سمّمنحٞمح: ٕن هٜمن٤مك آؾمنؿ  ،ذم اًمّمٗم٦م ُمـ ٟمققمف وؿمٌٝمف سمام ًمق يم٤من زائداً 

 يِمٛمٚمف، وه٤مهٜم٤م ُم٤م ؿمٛمٚمف آؾمؿ.

 :وجهانوم٢مذا ىمٚمٜم٤م: ٓ يٚمزُمف ىمٌقًمف، ومٝمؾ  قز ًمف ىمٌقًمف أم ٓ؟ ومٞمف  

   أيب إسحاق ادروي : ٓ  قز، وهق ـمري٘م٦م أحدمها

 مل يتٜم٤موًمف، ومٞمٙمقن ذًمؽ اقمتٞم٤مفم٤ًم قمـ اعمًٚمؿ ومٞمف. آؾمؿ ووضمٝمف: أنَّ 

اجلٜمس واطمد سمدًمٞمؾ أٟمف يْمؿ اًمٌٕمض إمم اًمٌٕمض ذم اؾمتٙمامل  :  قز، ٕنَّ والثاين

 واًمتٗم٤موت ذم اًمّمٗم٦م، ومّم٤مر يمام ًمق ضم٤مء سمنف ٟم٤مىمّمن٤مً  اًمٜمّم٤مب ذم اًمٕمننم، و ري ]اًمرسم٤م[

 .سم٠من أؾمٚمؿ ذم احلدي٨م ومج٤مء سم٤مًمٕمتٞمؼ ٦مسمّمٗم

 ذم ث: ] سمٞمٜمٝمام زي٤مدة [. (1)

 وهن ا أصنح: ٕنَّ  ذيمر ذم احل٤موي سم٠منَّ اًمقضمف اًمث٤مين حمٙمل قمـ أ  قمكم سمـ أ  هريرة وىم٤مل:  (2)

ُمنـ  وقمغم ه ا اًمقضمف إن يم٤من اًم ي أقمٓم٤مه ظمنػماً ...  اًمٜمققملم إذا مجٕمٝمام اجلٜمس، وضم٥م وٛمٝمام ذم اًمزيم٤مة

ينرى سمنف ومٞمجنقز أن  وإن يمن٤من دوٟمنف مل  نؼم قمٚمٞمنف إٓ أنْ  ،اعمًنٚمؿ قمنغم ىمٌقًمنف اًمٜمقع اًم ي يًتحؼ أضمؼم

 .ي٘مٌٚمف

 ،واًمروين٤مين ،واًمٌٜمندٟمٞمجل ،هق إصح قمٜمند اعمن٤مورديوه ا  : (3/248)ىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ

ف ًمق ٟمزل اظمتالف اًمٜمقع ُمٜمزًم٦م آقمتٞمن٤مض ًمنزم أن يٜمنزل اظمنتالف اًمقصنػ وسمف أىمقل: ٕٟمَّ  :ىم٤مل اًمًٌٙمل

 ... سمؾ أمجٕمقا قمغم اجلقاز :ٓ ىم٤مئؾ سمفو ،ُمٜمزًمتف

 وصحح اًمٜمقوي اًمقضمف إول.

 وىمنن٤مل اًم٘منن٤م   : (5/442)وىمنن٤مل ذم اًمٌٞمنن٤من سمٕمنند إيننراده اًمننقضمٝملم قمننـ اًمِمننٞم  أ  طم٤مُمنند 

ن وهنق اظمتٞمن٤مر  ،٤م اًمقضمنقب: ومنال  ن٥م قمٚمٞمنف ىمٌقًمنف، وضمًٝمن٤م واطمنًداأسمق اًمٓمٞم٥م: اًمقضمٝم٤من ذم اجلنقاز، وم٠مُمَّ

 ...اًمِمٞم  أ  إؾمح٤مق ذم اعمٝم ب

، اًمقؾمنننٞمط (6/66)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/79)، اعمٝمننن ب (5/415)يٜمٔمنننر: احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم 

، (32-4/29)، اًمرووننن٦م (332-9/329)، ومنننتح اًمٕمزينننز (442-5/439)، اًمٌٞمننن٤من (3/447)

، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/81، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/139)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (197-12/196)اعمجٛمننقع 

 .(3/248)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 31(-5/32)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/214-215)
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 :الصَّابعة 

ضم٤مءه سم٤معمًٚمؿ ومٞمف سم٤مٕوص٤مف اعمنموـم٦م سم٘مدر طم٘مف، وم٘م٤مل: ه ا اعم٤مل ًمنٞمس سمٛمٚمنؽ 

، ومال ي٘مٌؾ ىمقًمف قمٚمٞمف، وًمٙمـ احل٤ميمؿ ي٘مقل ًمف: إُم٤م وًمٙمٜمف ]ُمٖمّمقب أو ُمنوق[ :ًمؽ

: ه ه اعمًن٠مًم٦م [] الشافعيشمؼمئف ُمـ احلؼ، وىمد ذيمر  شم٘مٌْمف وإُم٤م ]أن[ ]أن[

 .ذم قمقض اًمٙمت٤مسم٦م

 :ونة  الثا

إذا يم٤من ص٤مطم٥م احلؼ ٓ يٓم٤مًمٌف سم٤محلؼ، وًمٙمنـ عمن٤م طمنؾ اًمنديـ، ضمن٤مء اعمًنٚمؿ إًمٞمنف 

 ًمق اُمتٜمع ُمٜمف أم ٓ؟]ىمٌقًمف /سم٤محلؼ قمغم اًمقصػ اعمنموط، ومٝمؾ  ؼم قمغم

: ٕن احلنؼ ًمنف، وىمند ر  سمنؽمك [: ٓ  نؼم قمنغم ىمٌقًمنفأحددمهاومٞمف وضمٝمن٤من: 

وم٘من٤مل  ، إٟمًن٤من ىمّمن٤مص أو طمند ىمن فآؾمتٞمٗم٤مء ومال  ؼم قمٚمٞمف، يمنام ًمنق يمن٤من ًمنف قمنغم

 اعم٠ًمة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 ذم ث: ]ُمنوق أو ُمٖمّمقب[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

ًمننف  الًٓ وُمننـ أيننـ أدى اعمٙم٤مشمنن٥م إمم ؾمننٞمده طمنن (: 8/34ذم إم ) ىمنن٤مل اًمِمنن٤مومٕمل  (6)

ىمن٤مل  ومن٢منْ  ،ومال يؾ ىمٌقل احلرام ،يٕمٚمؿ أٟمف أدى إًمٞمف ُمـ طمرام ومٕمٚمٞمف أن ي٘مٌٚمف و ؼم قمغم ىمٌقًمف إٓ أنْ 

اعمٙم٤مشم٥م: يمًٌتف ُمـ طمالل ضمؼم احل٤ميمؿ ؾمٞمده قمنغم أظمن ه، أو إسمرائنف ُمٜمنف وٓ ينؾ ًمًنٞمده أظمن ه إذا 

 .قمٚمٛمف ُمـ طمرام

، (12/252)، اًمروونن٦م (475-8/474)، اًمٌٞمنن٤من (7/51)يٜمٔمننر: احلنن٤موي اًمٙمٌننػم  (7)

 .(5/466)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (8)

 ؾم٤مىمط ُمـ ث.فتني ُم٤م سملم اعمٕمٙمق (9)

طمد ىم ف: اًم٘م ف ًمٖم٦م: اًمرُمل ُمٓمٚم٘م٤ًم، وىمن ف اعمحّمنـ: رُمٞمنف سمن٤مًمزٟمك، وي٘من٤مل ىم ومنف  (12)

 سم٤مًمٌمء: ٟمًٌف إًمٞمف.

 (.2/721، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(2/494)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 
= 

أحضممممما املسممممممي 

 لٗمْ املسممي  ٗممْ   

  ٔ ا ْ ٔا  مٜ  

املسمممممممممممي أٌممممممممممْ  

وسمممممممممممممممممممأ  أٔ  

 وػصٕ .

ومممممممممم ٝ جممممممممممرب 

املسمممممممممي  مممممممممٜ  

قبمممممممٕه املسممممممممي 

 ْٗ   ٔ ا ْ   ا 

 حن ال َٖ.

 /ب51
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[[اًم ي قمٚمٞمف] قمنغم آؾمنتٞمٗم٤مء،  ،  ]ٓ  ؼم[احلؼ: اؾمتقف ُمٜمعل ُم٤م شمًتح٘مف ]قمكمَّ

 أو اًمٕمٗمق، يم ا ه٤مهٜم٤م.

ذم اإليٗمنن٤مء، وهننق شمؼمئنن٦م ذُمتننف  ًمننف همرونن٤مً  ٕنَّ  ::  ؼم]قمٚمٞمننف[والوجدده الثدداين

سمريئ٦م، وإٟمام همروف اًمتخٚمص ُمـ اعم٠مصمؿ، هٜم٤مك اًم ُم٦م  واًم٘مّم٤مص: ٕنَّ  وخي٤مًمػ احلد[]

وإذا أُمٙمٜمف ُمـ آؾمتٞمٗم٤مء وم٘مد ختٚمص ُمـ اعم٠مصمؿ، إذ ًمٞمس قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ذًمؽ. وأيْم٤ًم ومن٢من 

هٜم٤مك ًمٞمس يٚمح٘مف ُمـ شمرك آؾمتٞمٗم٤مء ضر: وم٢مٟمف ُمتك أراد آؾمتٞمٗم٤مء وم٤محلؼ ُم٘مدور قمٚمٞمنف 

يٚمح٘منف ضر،  ٤مهٜمن٤م[]وم٠مُم٤م ه ،ورصمتف سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ٦م، وإذا ُم٤مت ومال يٛمٙمٜمف ُمٓم٤مًمٌُم٤م دام طمٞم٤مً 

َٚمؿ ومٞمف ًْ ومٞمٓم٤مًمٌف  [ٕٟمف رسمام هتٚمؽ أُمقاًمف ]ومٞمٓم٤مًمٌف سم٤محلؼ وهق ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أو يٜم٘مٓمع اعُم

 ومٚمنام يمن٤من قمٚمٞمنف ]ضر ذم آُمتٜمن٤مع[ ،وإذا ُم٤مت يٓم٤مًم٥م ورصمتنف سمن ًمؽ ،سمرد رأس اعم٤مل

ـ احلنؼ، وًمنق ومٕمغم ه ا ًمق مل ي٘مٌؾ، احل٤ميمؿ ي٘منٌض قمٚمٞمنف، وشمنؼمأ ذُمتنف قمن، أًمزُمٜم٤مه اًم٘مٌقل

 سم٤معمًتحؼ وٟمحنـ ىمند ]ُمٜمٕمٜمن٤مه[ اً أراد احل٤ميمؿ أن يؼمئف قمـ احلؼ مل  ز: ٕن ومٞمف إضار

                                                          

=
وذقم٤ًم: اًمرُمل سم٤مًمزٟم٤م ذم ُمٕمرض اًمتٕمٞمػم، وطمد اًم٘م ف: قم٤ٌمرة قمـ قم٘مقسمن٦م ُم٘مندرة دمن٥م طم٘من٤ًم 

 ٔدُمل، وُم٘مدار طمد اًم٘م ف: صمامٟمقن ضمٚمدة ًمٚمحر، وأرسمٕمقن ًمٚمرىمٞمؼ.

، (2/119)، ومننتح اًمقهنن٤مب (479-1/478)، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر (12/395)يٜمٔمننر: اًمٌٞمنن٤من 

 ه٤م.وُم٤م سمٕمد (5/523)، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (5/136)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 

 ذم ث: ]عمـ ًمف[. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ]مل  ؼم[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 ذم ث: ]ويٗم٤مرق طمد اًم٘م ف[. (5)

 ذم ث: ]وأُم٤م هٜم٤مك[. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

 ذم ث: ]ذم آُمتٜم٤مع ضر[. (8)

 ذم ث: ]ُمٜمٕمٜم٤م[. (9)
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ومٙمٞمػ  قز اإلضار سمّم٤مطم٥م احلنؼ  قمٚمٞمف سمت٠مظمػم اًم٘مٌض، ُمـ اإلضار ]سم٤معمًتحؼ[

وم٠مُمن٤م إذا يمن٤من ًمنف همنرض،  ،ذُمتنف سمً٘مقط طم٘مف؟ ه ا إذا مل يٙمـ ًمف همرض ]همػم سمراءة[

 .٤مج ذم طمٗمٔمف إمم ُم١من، ومٞمتير هب٤م أوخي٤مف هالك اعم٤مل، ومٞمجؼم قمغم ىمٌقًمفسم٠من يم٤من يت

 :التاشعة 

ِٚمؿ همرض ذم اًمت٠مظمػم، سم٠من يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف  ًْ إذا ضم٤مء سم٤محلؼ ىمٌؾ حمٚمف، وم٢من يم٤من ًمِْٚمُٛم

يمثػمًا، وم٢مذا ىمٌْمف يت٤مج إمم سمٞمن٧م يٓمنرح  وم٢مذا ىمٌْمف يت٤مج إمم ُم١مٟم٦م، أو يم٤من ـمٕم٤مُم٤مً  طمٞمقاٟم٤مً 

 ُمـ اعمًتحؼ[.ذم ث: ] (1)

 ذم ث: ]ٓسمراء[. (2)

 ًمتٗمّمٞمؾ اعم٠ًمًم٦م وإيْم٤مطمٝم٤م ٟم٘مقل: (3)

إن ضم٤مء اعمًٚمؿ إًمٞمف سم٤معمًٚمؿ ومٞمف سمٕمد طمٚمقل اًمديـ قمغم صٗمتف اعمِمنروـم٦م، واُمتٜمع اعمًنٚمؿ ُمنـ  -

ىمٌْمف، وم٢مْن يم٤من ًمٚمٛمًٚمؿ إًمٞمف همرض ؾمقى سمراءة اًم ُم٦م، سم٠مْن يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف يت٤مج ذم طمٗمٔمف إمم ُم١مٟم٦م 

 ٤مف هاليمف، وم٢منَّ اعمًٚمؿ  ؼم قمغم ىمٌقًمف ىمقًٓ واطمدًا.يتير هب٤م، أو خي

 وإذا مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمؿ إًمٞمف همرض ؾمقى سمراءة ذُمتف وم٘مقٓن: -

أطمدحم٤م: وهق إصح أٟمَّف  ؼم قمغم ىمٌقًمنف أو اإلسمنراء ًمٚمٛمًنٚمؿ إًمٞمنف ُمٜمنف، ٕنَّ اُمتٜم٤مقمنف ذم وىمتنف 

إًمٞمف، ٕن احل٤ميمؿ يٜمقب قمنـ  وُمٙم٤مٟمف قمٜم٤مد، وإن أس قمغم آُمتٜم٤مع، ىمٌْمف احل٤ميمؿ قمٜمف، وسمرئ اعمًٚمؿ

 اعمٛمتٜمع.

 واًمث٤مين: ٓ  ؼم اعمًٚمؿ قمغم ىمٌقًمف: ٕنَّ احلؼ ًمف، وًمف أْن ي١مظمره إمم أْن يِم٤مء.

وذيمر ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م أٟمَّف: إن أطميه قمـ اعمًٚمؿ إًمٞمف ُمتنؼمع، مل  ن٥م اًم٘مٌنقل ًمٚمٛمٜمن٦م، إٓ 

 .إذا يم٤من وارصم٤ًم ومٞمج٥م اًم٘مٌقل، ٕٟمف خيٚمعص اًمؽميم٦م ًمٜمٗمًف أوهمػمه

، (452-3/449)، اًمقؾمنٞمط (69-6/68)، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م (142-3/139)يٜمٔمر: إم 

، (12/197)، اعمجٛمننقع (4/31)، اًمروونن٦م (337-9/336)،  ومننتح اًمٕمزيننز (5/441)اًمٌٞمنن٤من 

، ُمٖمٜمنل (66-3/65)، اًمٖمنرر اًمٌٝمٞمن٦م (1/224)، ومتح اًمقه٤مب (142-2/139)أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 

-3/249)، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (218-4/217)، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج (3/82اعمحتنن٤مج )

252). 

 اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (4)

ومممممممممم ٝ جممممممممممرب 

املسمممممممممي  مممممممممٜ  

قبمممممممٕه املسممممممممي 

 ٗممْ قبممن حمممٕه  

 األجن.
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ومٞمٚمزُمنف ُم١مٟمن٦م، أو يمن٤من اًمزُمن٤من  ٞمف، ومٞمٚمتزم اًمٙمراء أو يت٤مج إمم طم٤مومظ ]يٗمٔمف[اًمٓمٕم٤مم وم

ُم٤مًمف أو يٖمّم٥م قمٚمٞمف، أو يم٤من اًمٌمء مم٤م يتٖمنػم  زُم٤من ومتٜم٦م خي٤مف أن ًمق ىمٌض طم٘مف يٜمٝم٥م

 طمتك ٓ يتير سمف. ،/سم٤مًمؽمك، ومال  ؼم قمغم اًم٘مٌقل

ًمٞمننف ذم اًمتٕمجٞمننؾ وأُمنن٤م إن مل يٙمننـ قمٚمٞمننف ذم آؾمننتٞمٗم٤مء ضر، ومنن٢من يمنن٤من ًمٚمٛمًننٚمؿ إ

، أو يمن٤من سمنف ون٤مُمـ يريند أن ومٙمف[ريد همرض صحٞمح، سم٠من يم٤من قمٜمده سم٤مًمديـ رهـ ]ي

سمنرد اًمنرهـ، وشمؼمئن٦م  رر ]قمٜمنف[ناًمْمن [وإزاًمن٦م] ،خيٚمعّمف قمـ اًمْمامن، ومٞمٚمزُمف ىمٌقًمنف

 اًمْم٤مُمـ إن مل ي٘مٌؾ احلؼ.

  عمنـ ًمنف[وم٠مُم٤م إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمؿ إًمٞمف همرض ذم اًمتٕمجٞمؾ همػم شمؼمئ٦م اًم ُم٦م ]وٓ 

سم٠من يٙمقن اًمزُم٤من زُم٤من أُمـ، واعمًٚمؿ ومٞمف ممن٤م ٓ يتٖمنػم،  ،احلؼ همرض صحٞمح ذم اًمت٠مظمػم

 واًمتزام همراُم٦م. وٓ يت٤مج ذم طمٗمٔمف إمم ]يمٚمٗم٦م[

 يٚمزُمف آؾمتٞمٗم٤مء، ومٝم٤م هٜم٤م ٓ يٚمزُمف. وم٢من ىمٚمٜم٤م: ذم احلؼ: إذا يم٤من طم٤مًٓ 

هٜمنن٤م وضمٝمنن٤من: أطمنندحم٤م: ٓ وإن ىمٚمٜمنن٤م ذم احلننؼ احلنن٤مل: ٓ يٚمزُمننف آؾمننتٞمٗم٤مء، ومٝم٤م] 

 ، ٕن شمٕمجٞمؾ احلؼ يِمٌف اًمتؼمقم٤مت، وٓ  ؼم اإلٟم٤ًمن قمغم ىمٌقل اًمتؼمع.[يٚمزُمف

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

اًمٜمَّْٝم٥ُم: هَن٥ََم اًمٌمء هَن٤ًٌْم: أظم ه ىمٝمرًا، واًمٜمٝم٥م: اًمٖمٜمٞمٛم٦م، واًمٖمن٤مرة، وزُمن٤من اًمٜمٝمن٥م: أي:  (2)

 آٟمتٝم٤مب، وهق اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اعم٤مل واًم٘مٝمر.

 .(2/956)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (4/319)، شم٤مج اًمٕمروس (6/173)اًمٚمٖم٦م يٜمٔمر: هت ي٥م 

 ذم ث: ]يٗمٙمف[. (3)

 ذم ث: ]أو إزاًم٦م[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

 ذم ث: ]ومال يٚمزُمف[. (6)

 ذم ث: ]شمٙمٚمٞمػ[. (7)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (8)
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ٕن ُمـ قمٚمٞمف احلؼ، ي٘مّمد سم ًمؽ سمنراءة ذُمتنف، وًمنٞمس  :واًمث٤مين: يٚمزُمف آؾمتٞمٗم٤مء 

 .قمٚمٞمف ذم آؾمتٞمٗم٤مء ضر، وم٘مٚمٜم٤م: يٚمزُمف

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (1)

 سمف اعمًٚمؿ إًمٞمف ىمٌؾ اعمحؾ، وم٤مُمتٜمع اعمًٚمؿ ُمـ ىمٌقًمف:إن يم٤من اًمًٚمؿ ُم١مضماًل وم٠مشمك 

ىم٤مل مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م: إن يم٤من ًمف همرض ذم آُمتٜم٤مع، سم٠مْن يم٤من وىم٧م هن٥م، أو يم٤من طمٞمقاٟمن٤ًم  -

يت٤مج قمٚمٗم٤ًم، أو صمٛمرة، أو حلاًم يريد أيمٚمٝم٤مقمٜمد اعمحؾ ـمري٤ًم، أو يم٤من يت٤مج إمم ُمٙم٤من ًمنف ُم١مٟمن٦م يمن٤مًم٘مٛمح 

 قمغم ىمٌقًمف. واًم٘مٓمـ وٟمحقه٤م، مل  ؼم اعمًٚمؿ

 وإن مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمؿ همرض ذم آُمتٜم٤مع: -

وم٢من يم٤من ًمٚمٛم١َمدعي  همرض ؾمقى سمراءة اًم ُم٦م، يمٗمؽ رهـ أو سمراءة و٤مُمـ، أضمؼم اعمًٚمؿ قمغم 

 اًم٘مٌقل قمغم اعم ه٥م: ٕن اُمتٜم٤مقمف طمٞمٜمئٍ  شمٕمٜم٧م.

 وىمٞمؾ ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن.

 وهؾ يٚمحؼ هب ه إقم ار ظمقومف ُمـ اٟم٘مٓم٤مع اجلٜمس ىمٌؾ احلٚمقل؟  -

 اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من: إصح: أٟمف يٚمحؼ.ذم 

 وإن مل يٙمـ ًمٚمٛم١َمدعي همرض ؾمقى سمراءة اًم ُم٦م، ومٗمل اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن: -

أصحٝمام: أن اعمًٚمؿ  ؼم قمغم اًم٘مٌقل: ٕن إضمؾ طمؼ ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ، وم٢من أؾم٘مٓمف، مل يٙمـ 

 عمًتحؼ احلؼ أن يٛمتٜمع.

 واًمث٤مين: أٟمف ٓ ؼم قمغم اًم٘مٌقل ًمٚمٛمٜم٦م.

همرض ذم آُمتٜم٤مع، ويم٤من ًمٚمٛمٕمجؾ همنرض فمن٤مهر ذم اًمتٕمجٞمنؾ،  وًمق يم٤من ًمّم٤مطم٥م احلؼ -

وٟم٘مٓمنع سم٠مٟمنف ٓ نؼم ًمٕمن ره  شاعمًنٚمؿ»وم٤مًم ي ذه٥م إًمٞمف إيمثرون أٟم٤م ٟمرقمنك ضم٤مٟمن٥م ُمًنتحؼ احلنؼ 

 اًمالئح، وه ا هق إصح واعم ه٥م، وىمٞمؾ: اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم.

 ب ، اعمٝمنن(417-5/416)، احلنن٤موي (8/191)، خمتّمنننر اعمننزين (3/142)يٜمٔمننر: إم 

، (441-5/442)، اًمٌٞمنن٤من (449-3/448)، اًمقؾمنٞمط (68-6/67)، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م (2/79)

، يمٗم٤مينن٦م (12/197)، اعمجٛمننقع (31-4/32)وُمنن٤م سمٕمننده٤م، اًمروونن٦م  (،9/332)ومننتح اًمٕمزيننز 

، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج (3/82، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(2/139)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (253-1/252)إظمٞم٤مر 

، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ (1/224)ومننتح اًمقهنن٤مب ، (5/33)، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج (4/217)

(3/249) . 
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َٚمؿ إًمٞمف ]أطمدحم٤م[  ًْ ٦م، وٓ ٜمس اعمًنتحؼ ذم هن ه اًمًنٜم٦م ومٞمنف ىِمٚمَّناجلن :ًمق ىم٤مل اعُم

، طمتك ، ومٞمٓم٤مًمٌٜمل سمرد رأس اعم٤مل، ومٝمؾ ُ ٕمؾ ه اهمرو٤مً ُمـ أن يٙمقن قمٜمد اعمحؾ ُمٜم٘مٓمٕم٤مً )

ِٚمؿ قمغم آؾمٞمتٗم٤مء، إذا مل يٙمـ قمٚمٞمف ضر؟ ًْ  ُ ْؼم اعُم

 :وجهانذم اعم٠ًمًم٦م  

 ، ٕن ذًمؽ أُمر حمتٛمؾ.:  ٕمؾ ]همرو٤ًم[أحدمها

 .ُمر ُمقهقم، ومال يٌٜمك احلٙمؿ قمٚمٞمف: ٓ: ٕٟمف أوالثاين

سمّمٗم٦م ىمٌؾ اعمحنؾ، وَمَ٘مٌِنَؾ ُمٜمنف ُمنـ همنػم  : أُم٤م إذاضم٤مء سم٤معمًٚمؿ ومٞمف ٟم٤مىمّم٤مً ]اًمث٤مين[ 

 ،قمـ اًمّمنٗم٦م، واعمًنٚمؿ إًمٞمنف قمنـ إضمنؾوىمد أؾم٘مط اعمًٚمؿ ]طم٘مف[ ،ذط سمٞمٜمٝمام، ضم٤مز

ٚمف زم ٟم٤مىمّم٤مً  ًمتٕمجٞمنؾ، وٓ سمندون طم٘منل، مل يّمنح ا ، طمتك أرىوم٠مُم٤م إذا ىم٤مل اعمًٚمؿ: قَمجع

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 ذم ث: ]ذًمؽ[. (2)

إذا ظم٤مف اعمًٚمؿ إًمٞمف ُمـ اٟم٘مٓم٤مع اجلٜمس ىمٌؾ احلٚمقل، ومٝمؾ يٕمد ذًمنؽ قمن رًا  نؼم ومٞمنف اعمًنٚمؿ  (3)

 ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من:قمغم ىمٌقل اعمًٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ طمٚمقًمف إذا مل يٙمـ قمٚمٞمف ضر ذم ذًمؽ، اعم٠ًمًم٦م 

أطمدحم٤م: أن ذًمؽ يٕمتؼم قم ر و نؼم اعمًنٚمؿ قمنغم اًم٘مٌنقل: ٕٟمنف ىمند يؽمشمن٥م قمنغم اًمتن٠مظمػم اٟمٗمًن٤مخ 

 اًمٕم٘مد  أو طمؼ ومًخف.

 وه ا هق اًمقضمف إصح يمام ذيمر ذًمؽ ذم اًمروو٦م

واًمث٤مين: أٟمَّف ًمٞمس سمٕم ر، وٓ  ؼم اعمًٚمؿ ومٞمف قمنغم اًم٘مٌنقل، ٕنَّ اًمٕم٘مند إن اٟمٗمًن ، رد رأس اعمن٤مل، 

 ف اًمديـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م يرد.وؾم٘مط قمٜم

   ش.اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ وىمد أذٟم٤م إمم ذًمؽ ذم ذح اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

، اًمرووننن٦م (9/334)، ومنننتح اًمٕمزينننز (3/449)، اًمقؾمنننٞمط (6/68)يٜمٔمنننر: هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 

، (3/82، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )(2/139)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (1/252)، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر (4/31)

 . (5/33)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/217)هن٤مي٦م اعمحت٤مج 

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ ووع اًم٤ٌمطم٨م وهق ؾم٤مىمط ُمـ اًمٜمًختلم. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)
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ويمننؾ واطمنند ُمننٜمٝمام ٓ ي٘م٤مسمننؾ  ،يٛمٚمننؽ اعم٘مٌننقض: ٕٟمننف ىم٤مسمننؾ ٟم٘مّمنن٤من اًمّمننٗم٦م سم٤مٕضمننؾ

 .سم٤مًمٕمقض

 :العاشرة

إذا يم٤من ىمد قملمَّ ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ، وىمٚمٜم٤م:  ٥م اًمتًنٚمٞمؿ ذم ُمٙمن٤من اًمٕم٘مند، ومن٢من ضمن٤مء 

 ، ومٚمٞمس ًمف آُمتٜم٤مع ُمـ اًم٘مٌقل.سمف ذم ذًمؽ ]اعمٙم٤من[

، وٓ يٙمقن سملم اعمٙمن٤مٟملم شمٗمن٤موت، وم٠مُمن٤م سم٘مرسمف[ذم ُمقوع ]/وهٙم ا إذا ضم٤مء سمف

، ومنال يٚمزُمنف [، واعمٙم٤من اعمٕملمَّ ]ُم٠مُمقٟمن٤مً إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة، وم٢من يم٤من اعمقوع خمقوم٤مً 

 ىمٌقًمف. 

وإن مل يٙمنـ ذم اًمٜم٘منؾ  ،وهٙم ا ًمنق يمن٤من يٚمزُمنف ذم ٟم٘مٚمنف ُم١موٟمن٦م، ومنال يٚمزُمنف ىمٌقًمنف

 رض، ومٝمؾ يٚمزُمف ىمٌقًمف أم ٓ؟ ، وٓ ذم اعمقوع اعمٕملم هماًمتزام ]ُم١موٟم٦م[

 .ومٕمغم وضمٝملم، يمام ذيمرٟم٤م ومٞمام ًمق قمجؾ احلؼ ىمٌؾ حمٚمف

وم٘من٤مل أٟم٘مّمنٜمل ُمنـ  ،وإن ؾم٠مًمف اعمًٚمؿ أن ي٘مدُمف ىمٌؾ اعمحنؾ : (2/79)ىم٤مل ذم اعمٝم ب  (1)

وٕن هن ا ذم ُمٕمٜمنك رسمن٤م  ،ٌٞمعٕٟمنف سمٞمنع أضمنؾ وإضمنؾ ٓ يٗمنرد سمن٤مًم :اًمديـ طمتك أىمدُمف ومٗمٕمنؾ مل  نز

 .زدين ذم إضمؾ أزدك ذم اًمديـ :يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ي٘مقل ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ فوم٢مٟم ،اجل٤مهٚمٞم٦م

، اعمجٛمننننقع (5/441)، اًمٌٞمنننن٤من (6/66)، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م (2/79)يٜمٔمننننر: اعمٝمنننن ب 

(12/197). 

 اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (2)

 ذم ث: ]آُمتٜم٤مع[. (3)

 ر ُمٜمف[.ذم ث: ]ي٘مد (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ذم ث: ]همراُم٦م[. (6)

 واًمقضمٝم٤من أطمدحم٤م: يٚمزُمف ىمٌقًمف، وهق إصح. (7)

 (.487واًمث٤مين: ٓيٚمزُمف ىمٌقًمف. وأذٟم٤م ًمٚمقضمٝملم شمٗمّمٞماًل ذم اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ صن)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (8)

ومٞمنف، أومل ُيَٕمنلمَّ وىمٚمٜمن٤م: يتٕمنلم ُمٙمن٤من اًمٕم٘مند، وضمن٥م إذا قُملمَّ ذم اًمًٚمؿ ُمٙم٤من شمًٚمٞمؿ اعمًنٚمؿ  -

 اًمتًٚمٞمؿ ومٞمف، وم٢مذا ضم٤مء سم٤معمًٚمؿ ومٞمف ذم ه ا اعمٙم٤من، ومٚمٞمس ًمٚمٛمًٚمؿ آُمتٜم٤مع ُمـ ىمٌقًمف.
= 

وتٍممممممماع حكمممممممي ا

قممممممبض املسمممممممي  

 ٗممممممْ يف املكمممممماُ  

امل ني أٔ  القا  

 وٍْ.
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، وم٘من٤مل ًمق ضم٤مء سم٤معمًٚمؿ ومٞمنف ذم همنػم اعمٙمن٤من اعمٕمنلمَّ ذم اًمٕم٘مند، وذم ٟم٘مٚمنف ]ُم١مٟمن٦م[

ًمتزم ه ه اًمٖمراُم٦م وأقمٓمل أضمرة اًمٜم٘منؾ، ومنال يٚمزُمنف ىمٌقًمنف، وٓ  نقز ًمنف أاعمًٚمؿ إًمٞمف: أٟم٤م 

[اًم٘مٌقل، ٕ نَٚمؿ ]ومٞمنف[ ،اًمٜمَّ٘مؾ ن ه ا َأظْمُ  سَمَدٍل قمـ ]طَمؼع ًْ ٓ  وأظم  اًمٕمقض قمـ اعُم

 . قز ومٙمٞمػ  قز أظم  اًمٕمقض قمـ طمؼ ٟم٘مٚمف؟

                                                          

=
وٓ يٙمٚمٗمف ُم١مٟمن٦م اًمٜم٘منؾ،  ،وإن أشمك سم٤معمًٚمؿ ومٞمف ذم همػم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ، ومٞمجقز ًمٚمٛمًٚمؿ ىمٌقًمف -

 خمقوم٤ًم، مل  ؼم قمغم ىمٌقًمف.وم٢مْن أسمك ىمٌقًمف ويم٤من ًمٜم٘مٚمف ُم١مٟم٦م أو يم٤من اعمقوع 

 وإن مل يٙمـ ًمٜم٘مٚمف ُم١مٟم٦م، وٓ اعمقوع خمقوم٤ًم ومقضمٝم٤من: -

 أطمدحم٤م: وهق إصح، إضم٤ٌمره قمغم اًم٘مٌقل ًمتحّمؾ ًمف سمراءة اًم ُم٦م.

 واًمث٤مين: ٓ  ؼم قمغم ىمٌقًمف، ٕٟمف أشمك سمف ذم همػم حَمَٚمعف.

ٌٞمننن٤من ، اًم(452-3/449)، اًمقؾمنننٞمط (6/69)، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م (2/79)يٜمٔمنننر: اعمٝمننن ب 

، أؾمنٜمك (12/198)، اعمجٛمنقع (4/31)وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمروون٦م  (،9/338)، ومتح اًمٕمزيز (5/442)

، هن٤مين٦م (3/83، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )(3/65)، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م (1/224)، ومتح اًمقه٤مب (2/142)اعمٓم٤مًم٥م 

 .(3/252)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/35)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (219-4/218)اعمحت٤مج 

 وٟم٦م[.ذم ث: ]ُم١م (1)

 ذم م: ]احلؼ[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

ن يمن٤من إ ،اعمًٚمؿ ذم همنػم ذًمنؽ اعمٙمن٤من ٟمٔمنر سمف ومٚمق فمٗمر.. : (9/338)ىم٤مل ذم ومتح اًمٕمزيز  (4)

ن أظم  اًمٕمنقض قمنـ ٕ :ٓ :أطمدحم٤م :ًمٜم٘مٚمف ُم١مٟم٦م مل يٓم٤مًم٥م سمف وهؾ يٓم٤مًم٥م سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ًمٚمحٞمٚمقًم٦م ومٞمف وضمٝم٤من

 ٤مئز اعمًٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ اًم٘مٌض همػم ضم

ول ومل صنح ذم اعمن ه٥م هنق اًمقضمنف إوإ..  ،ٟمٕمؿ ًمقىمنقع احلٞمٚمقًمن٦م سمٞمٜمنف وسمنلم طم٘منف :واًمث٤مٟمك

وإذا ومرقمٜم٤م قمٚمٞمف ومٚمٚمٛمًٚمؿ اًمٗمًن  واؾمنؽمداد رأس اعمن٤مل يمنام  ،ؾمقاه يقرد اًمٕمراىمٞمقن وص٤مطم٥م اًمتٝم ي٥م

 .... ًمق اٟم٘مٓمع اعمًٚمؿ ومٞمف

= 
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 :احلادية عصرة

رط اًمنقزن نأو يمن٤من اًمِمن ،رط اًمٙمٞمؾ، ومجن٤مء وؾمنٚمؿ سمن٤مًمقزننإذا يم٤من ىمد أؾمٚمؿ سمِم

ُمن٤م ًمنق اؿمنؽمى ُُمَٙم٤ميٚمن٦م وىمنٌض ويٙمنقن سمٛمٜمزًمن٦م  ،[٘منٌضومًٚمَّؿ سم٤مًمٙمٞمنؾ، ٓ يّمنح ]اًم

نؾُّ ]يمٞمٚمٝمن٤م[ ذم اًمٕمن٤مدة، وم٤محلٜمٓمن٦م اًمرزيٜمن٦م ٤مً ، ٕن سملم اًمٙمٞمنؾ واًمنقزن شمٗم٤موشمنضُمَزاوم٤مً  ، َي٘مع

سمنن٤مًمٕمٙمس ُمننـ ذًمننؽ، وًمننق ىمننٌض قمننغم هنن ا  ، ]واحلٜمٓمنن٦م اخلٗمٞمٗمنن٦م[ويٙمثننر ]وزهننن٤م[

ًمٙمٞمنؾ، ]وإن يمن٤من ذم يده، ومٞمٙمٞمٚمف إن يمن٤من اًمِمننرط هنق ا ىم٤مئامً  اًمقضمف، وم٢من يم٤من ]اعم٤مل[

 .رط هق اًمقزن ومٞمزٟمف[ناًمِم

                                                          

=
ٕمد اعمحؾ ذم همنػم حمنؾ اًمتًنٚمٞمؿ وـم٤مًمٌنف ؿ إًمٞمف سماعمًٚمَ  وضمد اعمًٚمؿُ سم٠مٟمف ًمق  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج وذيمر ذم

يتحٛمٚمٝمن٤م  ُمنـ حمنؾ اًمتًنٚمٞمؿ إمم حمنؾ اًمٔمٗمنر ُم١مٟمن٦م ومل سم٤معمًٚمؿ ومٞمف مل يٚمزم اعمًٚمؿ إًمٞمف إداء إن يم٤من ًمٜم٘مٚمنف

اعمًٚمؿ قمـ اعمًٚمؿ إًمٞمف ًمٕمدم اًمتزاُمف هلن٤م وًمتينره سمن ًمؽ، سمخنالف ُمن٤م ٓ ُم١مٟمن٦م ًمٜم٘مٚمنف يمندراهؿ ٓ ُم١مٟمن٦م 

 .زُمف إداء إذ ٓ ضر قمٚمٞمف طمٞمٜمئ ٍ وم٢مٟمف يٚم ،ًمٜم٘مٚمٝم٤م أو حتٛمٚمٝم٤م اعمًٚمؿ

، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م (4/31)، اًمروون٦م (339-9/338)، ومتح اًمٕمزيز (5/442)يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من 

، هن٤مين٦م (83-3/82، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )(12/198)،  اعمجٛمنقع (1/224)، ومتح اًمقه٤مب (2/142)

، اًمناج (3/252)، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/34)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (219-4/218)اعمحت٤مج 

 .(1/212)اًمقه٤مج 

 اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (1)

 [.ٕم٘مد: ]اًممذم  (2)

: اًمث٘مٞمؾ ُمـ يمؾ رء، واًمث٤مسم٧م اًمًن٤ميمـ، وي٘من٤مل: هنق رزينـ، وهنل رزيٜمن٦م،  (3) ـُ ِزي ِزيٜم٦م: اًمرَّ اًمرَّ

 واجلٛمع ِرَزان، ورزن اًمٌمء رزٟم٤م: رومٕمف ًمٞمٕمرف وزٟمف أو ًمٞمٕمرف صم٘مٚمف ُمـ ظمٗمتف.

 .(5/282)، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (1/343)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (35/89)٤مج اًمٕمروس يٜمٔمر: شم

 ذم ث: ]يمٞمٚمف[. (4)

 ذم ث: ]وزٟمف[. (5)

 ذم م: ]واخلٗمٞمٗم٦م[. (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

 ذم ث ] أو يزٟمف إن يم٤من ىمد ذط اًمقزن[. (8)

حكممممممممي قممممممممبض  

املسمممي  ٗممْ ٔزٌممّا 

  ا أسمممي كممّٗ   

 أٔ ال كو
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ومنال  ،ويم٤من اًمِمننرط هنق اًمٙمٞمنؾ ،وأُم٤م إذا يم٤من ىمد شمٚمػ، وم٢من اشمٗم٘م٤م قمغم ىمدره يمٞمالً 

يمالم، وإن شمٜم٤مزقم٤م، يم٤من اًم٘مقل ىمقل اًم٘م٤مسمض ُمع يٛمٞمٜمف، ٕن إصؾ اؿمتٖم٤مل ذُمتف سمح٘منف، 

 .ومال يؼمأ إٓ سمٞم٘ملم

 :الثانية عصرة

، وإن مل يٜم٘مٚمنف وًمٙمنـ لم يدينف، ومن٢من ٟم٘مٚمنف صن٤مر ىم٤مسمْمن٤مً ًمق ضم٤مءه سم٤معم٤مل، وووٕمف سمن

 ذم اًمٌٞمع ىمٌض، ومٝم٤مهٜم٤م وضمٝم٤من: اعمًٚمؿ إًمٞمف ظَمغمَّ سمٞمٜمف وسملم اعم٤مل، وىمٚمٜم٤م: إن اًمتخٚمٞم٦م

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (1)

وسمن٤مًمٕمٙمس، ويمن ًمؽ إذا أؾمنٚمؿ قمنددًا وىمنٌض أذرقمن٤ًم إذا أؾمٚمؿ يمٞماًل: ٓ  قز ىمٌْمف وزٟم٤ًم -

وسم٤مًمٕمٙمس، أو أؾمٚمؿ سمٛمٙمٞم٤مل أو ذراع ُمٕملم وم٘مٌض سمٖمػمه ومال يّمح اًم٘منٌض، يمٛمنـ اؿمنؽمى وىمنٌض 

 ضمزاوم٤ًم دون يمٞمؾ أو وزن.

ومٚمق ىمٌْمف واشمٗمؼ اعمًٚمؿ و اعمًٚمؿ إًمٞمف قمغم ىمدره ومنال يمنالم، وإن اظمتٚمٗمن٤م ذم ىمندره ومن٤مدقمك -

 شاعمًٚمؿ»ًٚمؿ إًمٞمف أٟمف ىمدر طم٘مف أو أيمثر، وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٘م٤مسمض اًم٘م٤مسمض أٟمف يم٤من دون طم٘مف، وادقمك اعم

سم٤مًم٘مدر اًم ي َي٘منرُّ سمنف  ُمع يٛمٞمٜمف: ٕن إصؾ قمدم اًم٘مٌض وسم٘م٤مء احلؼ ومال شمؼمأ ذُم٦م ُمـ قمٚمٞمف احلؼ إٓ

اًم٘م٤مسمض ه ا إذا شمٚمػ اعمًٚمؿ ومٞمف سمٕمد ىمٌْمف، وإن يم٤من سم٤مىمٞم٤ًم ومالسمد ُمـ يمٞمٚمف أو وزٟمف أو قمده أو ذرقمنف 

 وهٙم ا. 

، هن٤مينن٦م (2/79)، اعمٝمنن ب (234-5/233)، احلنن٤موي اًمٙمٌننػم (74-3/73إم ) يٜمٔمننر:

، (4/32)، اًمرووننن٦م (9/332)، ومنننتح اًمٕمزينننز (443-5/442)، اًمٌٞمننن٤من (6/67)اعمٓمٚمننن٥م 

، ُمٖمٜمننل (1/224)، ومننتح اًمقهنن٤مب (2/139)، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م (199-12/198)اعمجٛمننقع 

، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ (5/32)، حتٗم٦م اعمحت٤مج (4/216)، هن٤مي٦م اعمحت٤مج (3/81اعمحت٤مج )

(3/249). 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. (2)

اًمتخٚمٞم٦م: هل ُمّمدر ظمغمَّ سمٛمٕمٜمك شمرك وأقمرض، وهل سمٛمٕمٜمك اًمتٛمٙمنلم ُمنـ اًمتّمننرف  (3)

ذم اًمٌمء، وىمٌض اعمٌٞمع يتؿ سم٤مًمتخٚمٞم٦م، وهق أن خيعكم سمٞمٜمنف وسمنلم اعمٌٞمنع قمنغم وضمنف ينتٛمٙمـ ُمنـ ىمٌْمنف 

 سم٢مزاًم٦م اعم٤مٟمع احلز واًمنمقمل. واًمتٍمف ومٞمف

= 
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 .[اًمٌٞمع]يمام ذم  :  ٕمؾ ىم٤مسمْم٤مً أحدمها

ىمٌنؾ اًم٘منٌض،  /اعمٚمنؽ صم٤مسمن٧م ًمنف ذم اعمٕم٘منقد قمٚمٞمنف : ٓ واًمٗمرق أن هٜم٤مكوالثاين

 .ىم٤مسمْم٤ًم ]ًمف[ قمٜمده ُمٚمٙمف ]ومجٕمٚمٜم٤مه[وم٤مًم ي ٟمزل 

وإٟمام يٛمٚمؽ سم٤مٓؾمتٞمٗم٤مء ومل يقضمد طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٌض، ومٚمؿ  ،وه٤مهٜم٤م اعمٚمؽ ومٞمف ًمٞمس ًمف 

 .يٜم٘مؾ اعمٚمؽ ومٞمف إًمٞمف

                                                          

=
، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م (1/285)، اعمٓمٚمنع قمنغم أًمٗمن٤مظ اعم٘مٜمنع (1/182)يٜمٔمر: اًم٘من٤مُمقس اًمٗم٘مٝمنل 

 .(4/412)، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (3/137)، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم (5/177)

 ذم ث: ]اعم٤مل[. (1)

 أي: ذم اًمٌٞمع. (2)

 ذم م: ] ٕمٚمف[. (3)

 ٤مىمط ُمـ م.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم (4)

وم٢من اعمًٚمؿ إًمٞمف يؼمأ ؾمنقاء  ،إذا ضم٤مء اعمًٚمؿ إًمٞمف سم٤معمًٚمؿ ومٞمف وووٕمف سملم يدي اعمًٚمؿ سمرو٤مه (5)

 ٟم٘مٚمف أو مل يٜم٘مٚمف.

أُم٤م إذا ووٕمف سملم يديف سمدون رو٤مه، وم٢من ٟم٘مٚمف يمن٤من ىم٤مسمْمن٤ًم، وإن مل يٜم٘مٚمنف وىمند ظمنغمَّ اعمًنٚمؿ إًمٞمنف 

 سمٞمٜمف وسملم اعمًٚمؿ ومٞمف ومقضمٝم٤من:

 يْمٕمف سملم يديف، ويٙمقن ىمٌْم٤ًم ويؼمأ ُمٜمف اعمًٚمؿ إًمٞمف.أصحٝمام: أٟمف يٙمٗمل أن 

 وىمٞمؾ: ٓ  ٕمؾ ىمٌْم٤ًم، وإٟمام إذا مل يرض اعمًٚمؿ يٙمقن ممتٜمٕم٤ًم، وي٠مظم ه احل٤ميمؿ ًمف.

، طم٤مؿمنٞم٦م اًمنرُمكم (2/87)، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (3/519)، اًمروو٦م (8/446)يٜمٔمر: ومتح اًمٕمزيز 

ٞم٦م اًمِمنننرواين هبنن٤مُمش حتٗمنن٦م طم٤مؿمنن (،2/319)طم٤مؿمننٞم٦م ىمٚمٞمننق   (3/249، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ)(2/142)

 .(4/217)، طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز هب٤مُمش هن٤مي٦م اعمحت٤مج (5/33)اعمحت٤مج 

 /أ53
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 الفصل الرابع
 يف بيان حكي العيب إذا ظور بأحد عوضي الصمي

 وفيه ست مسائل:  

 إحداها:

وًمٙمنـ إن يمن٤من رأس اعمن٤مل  :، ٓ يًنتٌدلضمد سمف قمٞمٌن٤مً وو إذا يم٤من رأس اعم٤مل ُُمَٕمٞمَّٜم٤مً 

 ،وإْن يم٤من ىمد طمدث قمٜمده قمٞمن٥م )ظمنر ،ىم٤مئاًم ذم يده، يٗمً  اًمٕم٘مد، وًمٞمس ًمف أظم  إرش

ِٚمؿ ًْ ومٚمف أظم  إرش ُمنـ اعمًنٚمؿ  ،وم٢من ىمٌٚمف، ُردَّ قمٚمٞمف، وإن اُمتٜمع ،ومٞمٕمرض اًمرأي قمغم اعُم

 يمام ذم اًمٌٞمع، ؾمقاء.

، وأُم٤م إذا يم٤من رأس اعم٤مل همنػم ُُمَٕمنلمَّ عم٤مل ه٤مًمٙم٤مً وهٙم ا احلٙمؿ ومٞمام ًمق يم٤من رأس ا 

 .، وم٘مد ذيمرٟم٤م طمٙمؿ آؾمتٌدالطم٤مًم٦م اًمٕم٘مد، ووضمد سمف قمٞم٤ٌمً 

، وشمنؿ إيْمن٤مطمف ،ذيمر اعمّمٜمػ ذًمنؽ ذم اًمٗمنرع اًمثن٤مين ُمنـ اًمنمنط اًمثن٤مين ُمنـ اًمٗمّمنؾ إول (1)

 (.412ومٚمػماضمع ص )

 ًمزي٤مدة شمقوٞمح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (2)

، ويمن٤من ُمٕمٞمٜمن٤ًم، يمن٠من وضمند اًمندراهؿ ُمْمنٓمرسم٦م إذا ىمٌض اعمًٚمؿ إًمٞمنف رأس اعمن٤مل ومقضمنده ُمٕمٞمٌن٤مً  -

اًمًٙم٦م، أو يم٤مٟم٧م ومْمتٝم٤م ظمِمٜم٦م، وم٤معمًٚمؿ إًمٞمف سم٤مخلٞم٤مر، سملم أن يرى هب٤م، وسملم أن يردهن٤م ويٗمًن  اًمٕم٘مند، 

ٕن اًمٕم٘مد وىمع قمغم قمٞمٜمٝم٤م، وًمٞمس ًمف أظم  ىمٞمٛم٦م اًمٕمٞم٥م ُم٤م دام اًمثٛمـ ُمقضمنقدًا  :وًمٞمس ًمف أن يٓم٤مًم٥م سمٌدهل٤م

 ٕمٞم٤ًٌم.سمؾ إن ؿم٤مء رد، وإن ؿم٤مء ر  سمف ُم

وم٢من طمدث سمرأس اعم٤مل قمٞم٥م )ظمر قمٜمد اعمًٚمؿ إًمٞمف، وم٤معمًٚمؿ سم٤مخلٞمن٤مر سمنلم أن ينرى سمنف وسمنلم أن  -

يٛمتٜمع، وم٢من اُمتٜمع ُمـ ىمٌقًمف، أظم  اعمًٚمؿ إًمٞمنف أرش اًمٕمٞمن٥م اًم٘منديؿ ُمنـ اعمًنٚمؿ ويمن ًمؽ ًمنق شمٚمنػ رأس 

 اعم٤مل سمٕمد ىمٌض اعمًٚمؿ إًمٞمف، ومػمضمع سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٞم٥م اًم٘مديؿ.

 ٟمف إذا وم٤مت اًمرد، وم٤مًمقضمف صمٌقت طمؼ ص٤مطم٥م احلؼ ُمع سم٘م٤مء اًمٕم٘مد.ذيمر ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م سم٠م -

= 
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 :الثانية 

 سمٕمد ىمٌض اعمًٚمؿ ومٞمف، وَمُردَّ سم٤مًمٕمٞم٥م، ومن٢من يمن٤من اعمًنٚمؿ ]ومٞمنف[ وضمد سمرأس اعم٤مل قمٞم٤ٌمً 

وإن ىم٤مل: ٓ أرد قمٞمٜمف وًمٙمـ أرد سمدًمف، ومن٢مْن  ،مَوَردَّه، ومال يمال وإن يم٤من سم٤مىمٞم٤مً  ،دُّ سمدًمفرُ ، يَ ه٤مًمٙم٤مً 

 .يم٤من اعمًٚمؿ ومٞمف ُمـ ذوات إُمث٤مل، ومٕمغم وضمٝملم يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمثٛمـ

ٕٟمننف ًمننٞمس ًمننف ُمثننؾ طمتننك يٕمنندل إًمٞمننف،  :وإن يمنن٤من ُمننـ ذوات اًم٘مننٞمؿ، ومٞمٚمزُمننف رده

ٟمن٠مُمره سم٘منٌض اًم٘مٞمٛمن٦م ُمنـ همنػم ضورة وٓ ضورة ه٤مهٜمن٤م: ٕن  يٛمٙمٜمٜم٤م ]أن[]وٓ[

 ٚمٙمف ُمقضمقدة قمٜمده.قملم ُم

                                                          

=
أُم٤م إذا يم٤من رأس اعم٤مل ذم اًم ُم٦م ووضمد سمف قمٞم٤ًٌم، ومن٢من يمن٤من ذم اعمجٚمنس ومٞمًنتٌدل، وإن يمن٤من سمٕمند  -

 اًمتٗمرق وم٘مقٓن:

 أطمدحم٤م: ًمف أن يٓم٤مًم٥م سم٤مًمٌدل، وٓ يٌٓمؾ اًمٕم٘مد.

ن يٛمًنؽ سم٤مًمٕمٞمن٥م أو أن يٗمًن ، وهنق وًمٙمنـ ًمنف اخلٞمن٤مر سمنلم أ :واًمث٤مين: ًمٞمس ًمف اعمٓم٤مًمٌن٦م سم٤مًمٌندل

 اظمتٞم٤مر اعمزين يمام ذيمر ذًمؽ ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من.

(، ومنتح 435-5/182( وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمٌٞمن٤من )6/25(، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )5/428يٜمٔمر: احل٤موي)

(، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج وطم٤مؿمنننٞم٦م 1/219(، ومنننتح اًمقهننن٤مب )4/5(،اًمرووننن٦م )216-9/215اًمٕمزينننز )

(، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ 5/7ؿمننٞمٜم٦م اًمِمنننرواين)(، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤م4/187اًمِمؼماُمٚمًنننل )

(3/232.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (1)

 يقضمد سمٞم٤مض سم٘مدر يمٚمٛم٦م ومٞمف ذم ث. (2)

 اًمقضمٝم٤من: أطمدحم٤م: ًمف اًمرضمقع ذم قمٞمٜمف. (3)

 و اًمث٤مين: ًمف اًمرضمقع إمم اًمٌدل سم٤مًمؽما .

(، حتٗم٦م اعمحتن٤مج 4/187ؼماُمٚمًنل)(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمِم3/136يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )

 (.5/7وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )

 ذم ث: ]وًمٞمس[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

حكممممممممي ٔجممممممممٕ   

ال ٗمممممم   مممممماأل  

املمماه   مم  قممبض 

 املسمي  ْٗ
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وهٙم ا احلٙمؿ ومٞمام ًمق اٟم٘مٓمع اعمًٚمؿ ومٞمف، وىمٚمٜم٤م: يٜمٗمً  اًمٕم٘مد، أو ىمٚمٜم٤م: ًمنف اخلٞمن٤مر  

 .ومٗمً  وـم٤مًم٥م سمرد اعم٤مل، ومٝمؾ يٚمزُمف رد قمٞمٜمف أم ٓ؟ ومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م 

 :الثالثة 

َٚمؿ ومٞمف واـمَّٚمع قمنغم قمٞمن٥م ىمنديؿ وهنق قمنغم صنٗمتف، ومنال يٗمًن  اًمٕم٘مند،  ًْ ٌََض اعُم ىَم

وإذا َردَّ هنؾ يرشمٗمنع اًم٘منٌض ُمنـ أصنٚمف، طمتنك يّمنػم يم٠مٟمنف مل  ،َيُردُّ ويٓم٤مًم٥م سمٌدًمفوًمٙمـ 

 :صريؼاني٘مٌْمف؟ ومٞمف 

نف ًمنق ر أحدمها سمنف ضمن٤مز،  /: يرشمٗمع ُمـ طمٞمٜمف: ٕنَّ اًم٘مٌض ىمد صنح، سمندًمٞمؾ أٟمَّ

 واًمٌٞمع عم٤َّم صحَّ ُمع اًمٕمٞم٥م مل يرشمٗمع سم٤مًمرد ُمـ أصٚمف، ومٙم ًمؽ اًم٘مٌض.

ننف همننػم ُمنن٤م اؾمننتح٘مف : يرشمٗمننع ُمننـ أصننٚمف: ٕٟمننفوالثدداين وشمٔمٝمننر وم٤مئنندة  ،سمنن٤من ًمٜمنن٤م أٟمَّ

 :مسألتنيذم  ]اخلالف[

 أم ٓ؟  آؾمتؼماء : ًمق يم٤مٟم٧م ضم٤مري٦م ومرده٤م، هؾ  ٥م قمغم ]اًم٤ٌمئع[إحدامها

 ومٕمغم ُم٤م ذيمر ذم صدر اعم٠ًمًم٦م سم٠مٟمَّف إذا يم٤من سم٤مىمٞم٤ًم اؾمؽمد سمٕمٞمٜمف، وإن يم٤من ه٤مًمٙم٤ًم يرد سمدًمف. (1)

ذم  س اعمن٤مل ُمٕمٞمٜمن٤مً ُمتنك ومًن  اًمًنٚمؿ سمًن٥ٌم ي٘متْمنٞمف، ويمن٤من رأ »(: 4/5ىم٤مل ذم اًمروون٦م ) (2)

، رضمع إمم سمدًمف، وهق اعمثؾ ذم اعمنثكم، واًم٘مٞمٛمن٦م ، رضمع اعمِمؽمي سمٕمٞمٜمف. وإن يم٤من شم٤مًمٗم٤مً اسمتداء اًمٕم٘مد وهق سم٤مٍق 

 ذم اعمجٚمس وهنق سمن٤مق، ومٝمنؾ ًمنف اعمٓم٤مًمٌن٦م سمٕمٞمٜمنف، أم ًمٚمٛمًنٚمؿ لمع ذم اًم ُم٦م، وقمُ  ذم همػمه. وإن يم٤من ُمقصقوم٤مً 

 .شإًمٞمف اإلسمدال؟ وضمٝم٤من، أصحٝمام: إول

(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م 4/5(، اًمروونن٦م )5/453(، اًمٌٞمنن٤من )139-3/138إم ) يٜمٔمننر:

(، ذح اعمنٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ 7-5/6(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج وطم٤مؿمنٞم٦م اًمنمنواين )4/187اًمِمؼماُمٚمز)

(3/232.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (3)

 ذم ث ]آظمتالف[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

ٓؾمتؼماء ًمٖم٦م: ـمٚم٥م اًمؼماءة، ي٘من٤مل: اؾمنتؼمأت اعمنرأة: ـمٚمٌن٧م سمراءهتن٤م ُمنـ احلٛمنؾ، واؾمنتؼمأ ا (6)

اعمرأة إذا مل يٓم٠مه٤م طمتك حتٞمض ويتٌنلم طم٤مهلن٤م هنؾ هنل طم٤مُمنؾ أم ٓ؟ واؾمنتؼمأت اًمِمننلء: ـمٚمٌن٧م )ظمنره 

 ًم٘مٓمع اًمِمٌٝم٦م.
= 

حكممممممممي ظّممممممممٕ   

 ٗمممم  قممممم ٖي يف  

املسمممي  ٗممْ   مم  

 قبضْ.

 /ب53
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وإن ىمٚمٜمن٤م: يرشمٗمنع ُمنـ  ،يٚمزُمنف آؾمنتؼماء إن ىمٚمٜم٤م: ٓ يرشمٗمع اًم٘مٌض]ُمـ أصٚمف[

 أصٚمف، ومال اؾمتؼماء قمٚمٞمف.

وًمنٌـ، ومن٢من  ،وسمنٞمض ،ٟمتن٤مجو ،٥مًنّمؾ ذم يده زوائد ُمـ يم: ًمق يم٤من ىمد طمالثانية

 .ٓ يٚمزُمف رده :ىمٚمٜم٤م: يرشمٗمع اًم٘مٌض ُمـ أصٚمف، ومٞمٚمزُمف رد اًمزوائد. وإن ىمٚمٜم٤م: ٓ يرشمٗمع

 :الرَّابعة 

ٌََض اعمًٚمؿ ومٞمف وهٚمؽ ذم يده صمنؿ اـمََّٚمنع قمنغم قمٞمن٥م سمنف: وم٤معمن ه٥م اعمِمنٝمقر أٟمنف  ىَم

 قمغم اعمٌٞمع. ي٠مظم  إرش ىمٞم٤مؾم٤مً 

 :، أو اًم٘مٞمٛمن٦م إن يمن٤من ُم٘مقُمن٤مً إُم٤م اعمثؾ إن يم٤من ُمثٚمٞمن٤مً  ،ضمف )ظمر: أٟمَّف يرد سمدًمفوومٞمف و 

واًم ي ؾمٚمؿ إًمٞمف وم٘مد فمٝمنر  ،إًمٞمٝم٤م، وإٟمَّام ورد قمغم اًم ُم٦م ٕن اًمٕم٘مد مل يّم٤مدف قمٞمٜم٤ًم ُمِم٤مراً 

نٚمعؿ إًمٞمنف  ،أٟمف ًمٞمس سمحؼ ًمف، ومٞمّمػم يمام ًمق همٚمٓم٤م ذم اعمًٚمؿ ومٞمف ًُ ومٔمٜم٤م أن اعمًٚمؿ ومٞمف صمقب وَم

دُّ سمندل ُمن٤م هٚمنؽ وهٚمؽ ذم يده ، صمؿ فمٝمر هلام أنَّ قم٘مد اًمًٚمؿ ضمرى سمٞمٜمٝمام قمغم اًمٓمٕم٤مم، وَمنػَمُ

 .قمٜمده وُيَٓم٤مًم٥ُِم سمح٘مف 

                                                          

=
، شمن٤مج (1/287(، حترير أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف )1/241(، ًم٤ًمن اًمٕمرب )1/46يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.1/148اًمٕمروس )

وذقم٤ًم: شمرسمص إُم٦م ُمدة سم٥ًٌم ُمٚمؽ اًمٞمٛملم طمدوصم٤ًم أو زوآً ًمتٕمرف سمراءة رمحٝم٤م ُمـ احلٛمنؾ أو 

 شمٕمٌدًا.

 (.1/457(، اًمناج اًمقه٤مج )2/134(، ومتح اًمقه٤مب )1/427يٜمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

ٚمؿ اعمًَٚمؿ ومٞمف، ومقضمد سمف قمٞم٤ًٌم ومٝمنق سم٤مخلٞمن٤مر: سمنلم أن إذا ىمٌ »(: 5/449ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (2) ًِ ض اعم

يرى سمف ُمٕمٞم٤ًٌم، وسملم أن يرده ويٓم٤مًم٥م سم٤معمًَٚمؿ ومٞمف ؾمٚمٞماًم: ٕن إـمالق اًمٕم٘مد ي٘متيضن اًمًنٚمٞمؿ. ومن٢مذا أظمن  

 .ش...رضمع ذم اًم ي ًمف ذم ذُم٦م اعمًَٚمؿ إًمٞمف، اعمٕمٞم٥م ورده

 (. 12/222(، اعمجٛمقع )5/449(، اًمٌٞم٤من )2/81يٜمٔمر: اعمٝم ب )

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (3)

إذا ىمٌض اعمًنٚمؿ اعمًنٚمؿ ومٞمنف، وشمٚمنػ ذم ينده، واـمٚمنع قمنغم  »(:6/72ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (4)

قمٞم٥م، ومرده، وم٤مٓؾمتٌدال ُمٜمف همػم ممٙمـ سمٕمد اًمتٚمػ. وًمٙمـ ًمف اًمرضمنقع سمن٤مٕرش، وهنق ىمًنط ُمنـ رأس 
= 

حكممممممممي ظّممممممممٕ   

 ٗممم  يف املسممممي  

 ٗممْ   مم  قبضممْ  

 ِٔ كْ.
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 .وىمد ذيمرٟم٤م شمقضمٞمف اًمقضمٝملم ،إرش ظم ًمٞمس ًمف أ أيب ح يػةوقمٜمد 

                                                          

=
ًمٙمٜمف ذم طمٙمؿ ومً  اًمٕم٘مد ذم ذًمنؽ اعم٘مندار اعمًنؽمد. اعم٤مل. وإذا طمّمؾ اًمرضمقع، مل يٙمـ ه ا اؾمؽمدادا، و

 .شوذه٥م اعمزين إمم أن اًمرضمقع سم٤مٕرش ٓ يث٧ٌم سمٕمد شمٚمػ اعم٘مٌقض

 (.12/222(، اعمجٛمقع )452-5/449(، اًمٌٞم٤من )2/81(، اعمٝم ب )3/141يٜمٔمر: إم )

ضمنؾ ؾم٠مًم٧م أسم٤م يقؾمػ قمنـ رش : ٟمقادره»ىم٤مل هِم٤مم ذم  »(:7/122ىم٤مل ذم اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ) (1)

أؾمٚمؿ قمنمة دراهؿ ذم صمقب وم٠مظم ه وىمٓمٕمف، صمؿ وضمد سمف قمٞم٤ًٌم، ىم٤مل: ًمٞمس ًمنف أن يرضمنع سمٜم٘مّمن٤من اًمٕمٞمن٥م، 

ىمٚم٧م: مل؟ ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم رضمؾ ًمف قمنغم رضمنؾ ـمٕمن٤مم وم٘مْمن٤مه دون ـمٕم٤مُمنف وم٠ميمٚمنف؟ صمنؿ قمٚمنؿ سمن ًمؽ أٟمنف 

 .ش... يرضمع سمٜم٘مّم٤مٟمف

يم٤من قمٜمند اعمًنٚمؿ إًمٞمنف  ٤مً ًمق ىمٌض اعمًٚمؿ ومٞمف ومقضمد سمف قمٞمٌ» (:5/17وىم٤مل ذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )

سم٤مًمٕمٞمن٥م احلن٤مدث وإن  خيػم اعمًٚمؿ إًمٞمف إن ؿم٤مء ىمٌٚمف ُمٕمٞمٌن٤مً  :ىم٤مل اإلُم٤مم ،وطمدث سمف قمٞم٥م قمٜمد رب اًمًٚمؿ

ٕٟمنف ًمنق همنرم ٟم٘مّمن٤من اًمٕمٞمن٥م ُمنـ  :وٓ ُمنـ ٟم٘مّمن٤من اًمٕمٞمن٥م ،ؿم٤مء مل ي٘مٌؾ وٓ رء قمٚمٞمف ُمـ رأس اعم٤مل

 .ش...رأس اعم٤مل يم٤من اقمتٞم٤مو٤م قمـ اجلقدة ومٞمٙمقن رسم٤م

(، سمنندائع اًمّمنننٜم٤مئع 121-7/122(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )221-12/222ًٌننقط )يٜمٔمننر: اعم

 (.5/17(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )6/53(، اًمٌحر اًمرائؼ )7/343-344)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (2)

ٚمُِؿ اعمًٚمؿ ومٞمف، وهٚمؽ قمٜمده صمؿ اـمٚمع قمغم قمٞم٥م ىمديؿ سمف ومٗمل اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن: ًْ  إذا ىمٌض اعُم

ٕٟمف قمقض  نقز رده  :ًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ أظم  إرش ًمٚمٕمٞم٥م اًم٘مديؿ: وهق اعمِمٝمقر قمٜمد اأحدمها

 سم٤مًمٕمٞم٥م، وم٢مذا ؾم٘مط اًمرد هباليمف ذم يده، صم٧ٌم ًمف اًمرضمقع سم٤مٕرش، يمٌٞمع إقمٞم٤من.

: وهق ىمقل أ  طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم اعمًٚمؿ أن ينرد سمندل اعمًنٚمؿ ومٞمنف اهل٤مًمنؽ قمٜمنده والثاين

ـ اجلزء اًمٗم٤مئ٧م، وسمٞمع اعمًٚمؿ ومٞمنف ىمٌنؾ اًم٘منٌض، ٓ ٕن اًمرضمقع سم٤مٕرش أظم  قمقض قم :ويٓم٤مًم٥م سمح٘مف

  قز.

سم٠منَّ سمٞمع اعمٌٞمع اعمٕملم ىمٌؾ اًم٘منٌض ٓ يّمنح، وىمند ضمن٤مز أظمن   »وأضم٤مب ذم اًمٌٞم٤من قمـ ذًمؽ سمام ٟمّمف 

وٕنَّ ذًمؽ ومً  اًمٕم٘مد ذم اجلزء اًمٗم٤مئ٧م، وًمٞمس سمٌٞمع، وهل ا يٙمقن سمح٥ًم اًمنثٛمـ اعمًنٛمك  :إرش قمٜمف

 .شذم اًمٕم٘مد

(، سمنندائع اًمّمنننٜم٤مئع 121-7/122(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )221-12/222يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

(، اًمٌٞمن٤من 2/81(، اعمٝمن ب )5/17(، طم٤مؿمٞم٦م ايـ قم٤مسمنديـ )6/53(، اًمٌحر اًمرائؼ )7/343-344)

 (.223-12/222(، اعمجٛمقع )5/449-452)
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 :اخلاوصة 

، ومٞمٕمرض اًمرأي قمغم اعمًنٚمؿ إًمٞمنف، إذا يم٤من ىمد طمدث سم٤معمًٚمؿ ومٞمف قمٞم٥م ]قمٜمده[

[ وم٢من ىمٌٚمف دُّ  قمٚمٞمف، وُيَٓم٤مًَم٥ُم سمٌدًمف. ]وَمػُمَ

 :فوجهانوإن اُمتٜمع  

 : ي٠مظم  إرش.أحدمها

 ا احلٙمؿ ذم رأس اعم٤مل، إذا مل ٙموه ،: يٖمرم أرش اًمٕمٞم٥م، ويٓم٤مًمٌف سمح٘مفوالثاين

 ًمف أن يًتٌدل إذا يمن٤من سم٤مىمٞمن٤مً  :يٙمـ ُمٕمٞمَّٜم٤م طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد، وىمٚمٜم٤م: إذا وضمد سمف قمٞم٤ًٌم سمٕمد اًمتٗمرق

ٕٟمف ُم٘مٌنقض قمنـ اًم ُمن٦م،  :ع قمغم قمٞم٥م سمف سمٕمد ُم٤م هٚمؽ أو طمدث سمف قمٞم٥مسمّمٗمتف، واـمَّٚم

 ./يم٤معمًٚمؿ ومٞمف ؾمقاء

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (1)

 ذم ث: ]ذم يده[. (2)

 ذم ث: ]يرد[.  (3)

 اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:ًمتقوٞمح  (4)

نَٚمؿ إًمٞمنف سم٤مخلٞمن٤مر سمنلم أن  ًْ ِٚمؿ ويمن٤من سمنف قمٞمن٥م ىمنديؿ، وم٤معُم ًْ إذا طمدث سم٤معمًٚمؿ ومٞمف قمٞم٥م قمٜمد اعُم

يرى سمف ُمٕمٞم٤ًٌم ويدومع ًمف سمدًمف، أو يٛمتٜمع قمنـ أظمن ه ُمٕمٞمٌن٤ًم، ومن٢مْن ر  أن ي٠مظمن ه ُمٕمٞمٌن٤ًم، ومنال يثٌن٧م 

 ًمٚمٛمًٚمؿ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مٕرش.

 وإن اُمتٜمع اعمًٚمؿ إًمٞمف ُمـ أظم ه ، وم٘مقٓن:

 طمدحم٤م: ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٓم٤مًم٥م سم٠مرش اًمٕمٞم٥م اعمقضمقد ىمٌؾ اًم٘مٌض وي٠مظم ه.أ

 واًمث٤مين: يٖمرم اعمًٚمؿ أرش اًمٕمٞم٥م اجلديد، ويرده إمم اعمًٚمؿ إًمٞمف ويٓم٤مًم٥م سمح٘مف.

 (.12/222(، اعمجٛمقع )5/449(، اًمٌٞم٤من )2/81يٜمٔمر: اعمٝم ب )

وذًمؽ ذم اعمًن٠مًم٦م  ،أووحٜم٤م طمٙمؿ رأس ُم٤مل اًمًٚمؿ إذا يم٤من ُمٕمٞمَّٜم٤م ووضمد سمف قمٞم٤ًٌم ُمٗمّمالً  (5)

 (.496إومم ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ ص )

حكمممممممي حممممممم ٔث 

 ٗممم  يف املسممممي  

 ْٗ  ٍم  املسممي   

  ا كمممممممماُ  ممممممممْ  

  ٗ  ق ٖي.

 /أ54
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 :الصَّادشة

ضمنن٤مز،  وم٠مظمنن  قمٜمننف قمقونن٤مً  ،إذا اٟمٗمًنن  اًمًننٚمؿ سمٞمننٜمٝمام، ورأس اعمنن٤مل ىمنن٤مئؿ ذم يننده

سمدًمف ذم ذُمتف ومّم٤مًمح مِم٤َّم ذم ذُمتف قمغم ُم٤مل ضم٤مز قمٜمندٟم٤م،  ]وشم٘مرر[ ويم ًمؽ إذا يم٤من ه٤مًمٙم٤مً 

 .٣م اًمٙمالم ذم اقمت٤ٌمر اًم٘مٌض ذم اعمجٚمسوىمد ُم

أن ي٠مظم  اًمٕمقض قمـ رأس اعمن٤مل  أٟمَّف ىم٤مل: ]ٓ  قز[ أيب ح يػةوطمٙمل قمـ 

، ومّمن٤مر يم٤معمًنٚمؿ اعمًٚمؿ إًمٞمنف سمٕم٘مند ]اًمًنٚمؿ[ ٕٟمف ُمْمٛمقن ]قمغم[ :اؾمتح٤ًمٟم٤مً 

 .يم٤معمًٚمؿ ومٞمف

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع. (1)

 ذم ث: ]وىمد شم٘مرر[. (2)

ذيمرٟم٤م طمٙمؿ اقمت٤ٌمر ىمٌض رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس وذًمؽ ذم اًمِمنرط اًمثن٤مين ُمنـ اًمٗمّمنؾ إول  (3)

 (.454ُمـ ه ا اًم٤ٌمب ص )

(، 12/225(، اعمجٛمنقع )5/453ن )(، اًمٌٞمن٤م6/13(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )2/81ويٜمٔمر: اعمٝم ب )

 (.5/7(، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )2/124أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )

ويمنام يٗمٝمنؿ ُمنـ  ،وهنق اًمّمنقاب عمقاوم٘متنف عمن ه٥م احلٜمٗمٞمن٦م ،اعمث٧ٌم ُمنـ: ثو، ذم م: ] قز[ (4)

 ؾمٞم٤مق اًمٙمالم.

ًمٞمف وإن يمن٤من آؾمتح٤ًمن ًمٖم٦م: قمد اًمٌمء طمًٜم٤ًم، ويٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم ُم٤م هيقاه اإلٟم٤ًمن ويٛمٞمؾ إ (5)

 يم٤من ُمًت٘مٌح٤ًم قمٜمد همػمه.

 .(1/174(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/136يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

وذم آصٓمالح: قمرف سمتٕم٤مريػ يمثػمة، وم٘مٞمؾ: هق دًمٞمؾ يٜم٘مدح ذم ٟمٗمس اعمجتٝمند، ويٕمًننر قمٚمٞمنف 

أو اًمٕمندول قمنـ ىمٞمن٤مس ضمنكم إمم ىمٞمن٤مس  ،ًمٕمدول قمـ ىمٞم٤مس إمم ىمٞم٤مس أىمقى ُمٜمنفاًمتٕمٌػم قمٜمف. وىمٞمؾ: هق ا

 ظمٗمل.

 (.2/181اًمٗمحقل ) (، إرؿم٤مد4/157يٜمٔمر: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )

 ذم ث: ]قمـ[. (6)

 ذم ث: ]اًمٕم٘مد[. (7)

إذا ومً  قم٘مد اًمًٚمؿ ومال  قز ًمٚمٛمًٚمؿ ذاء رء ُمنـ اعمًنٚمؿ إًمٞمنف سمنرأس اعمن٤مل ىمٌنؾ ىمٌْمنف  (8)

وذه٥م إمم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطم٤ٌمه ظمالوم٤ًم ًمزومر اًم ي واومؼ اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ذم اجلنقاز واؾمنتدًمقا  ،اؾمتح٤ًمٟم٤مً 

 .شإٓ ؾمٚمٛمؽ أو رأس ُم٤مًمؽ ٓ شم٠مظم  »قمغم قمدم اجلقاز سمحدي٨م 
= 

حكممممممممممي أ مممممممممم   

ال ممممممممٕ   ممممممممَ 

 أل واه السممي  

  ا اٌفسممممممممممممممممممم  

 السمي.
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إمم ينده  رف ومٞمنف ىمٌنؾ قمنقدهنودًمٞمٚمٜم٤م: أٟمف ُمٚمٌؽ قم٤مد إًمٞمف سم٤مًمٗمًن ، ومجن٤مز ًمنف اًمتّمن

 يم٤مًمثٛمـ ذم سمٞمع إقمٞم٤من.

ٕن  :وه٤مهٜمن٤م ُمْمنٛمقن ٓ سم٤مًمٕم٘مند ،ٕٟمنف ُمْمنٛمقن سم٤مًمٕم٘مند :وخي٤مًمػ اعمًنٚمؿ ومٞمنف 

اًمٕم٘مد ىمد ارشمٗمع، وقمغم ه ا ًمق ذط ذم اًمًٚمؿ ُم٤م يٗمًده وؾمٚمؿ رأس اعمن٤مل، ًمنف أن ي٠مظمن  

 .ذم ه ه اًمّمقرة أبو ح يػة، وواوم٘مٜم٤م قمـ رأس اعم٤مل قمقو٤مً 

                                                          

=
( وُم٤مسمٕمننده٤م، 8/357(، اًمٌٜم٤مينن٦م )43-7/42(، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )12/149يٜمٔمننر: اعمًٌننقط )

(، اًمندر اعمختنن٤مر 146-3/145(، جمٛمنع إهنننر )6/182(، اًمٌحنر اًمرائننؼ )4/119شمٌٞمنلم احل٘منن٤مئؼ )

 (.5/219وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (1)

٥ٌم ي٘متْمٞمف، رضمع اعمًٚمؿ إمم رأس ُم٤مًمف، وم٢من يم٤من سم٤مىمٞم٤ًم أظم ه، وإن يمن٤من إذا اٟمٗمً  قم٘مد اًمًٚمؿ سمً

شم٤مًمٗم٤ًم، رضمع إمم ُمثٚمف إن يم٤من ًمف ُمثؾ، وإن يم٤من ٓ ُمثؾ ًمف رضمع إمم ىمٞمٛمتنف، وإن أراد أن ي٠مظمن  قمٜمنف قمقون٤ًم 

وم٢من يم٤من ُمـ ضمٜمًف، ضم٤مز أن ي٠مظم  ُم٤م هق ُمثٚمف، ومل  نز أن ي٠مظمن  أيمثنر ُمٜمنف وٓ أىمنؾ، وإن يمن٤من ُمنـ همنػم 

 ، ضم٤مز سم٠مىمؾ وسم٠ميمثر، وذم اًمٙمؾ يِمؽمط ىمٌض اًمٕمقض ىمٌؾ اًمتٗمرق.ضمٜمًف 

٦م ذم ضمنقاز ٞمٕموظم٤مًمػ أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وىم٤مل: ٓ  قز أظم  اًمٕمقض اؾمتح٤ًمٟم٤ًم، رهمنؿ أٟمنف واومنؼ اًمِمن٤موم

أظم  اًمٕمقض إذا ذط ذم اًمًٚمؿ ُم٤م يٗمًده وؾمٚمؿ رأس اعم٤مل ُمٕمٚماًل سم٠من اًمًٚمؿ إذا يم٤من وم٤مؾمدًا ذم إصنؾ 

 ٓ يٙمقن ًمف طمٙمؿ اًمًٚمؿ.

( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، 8/357(، اًمٌٜم٤مينن٦م )43-7/42(، سمنندائع اًمّمننٜم٤مئع )12/149: اعمًٌننقط )يٜمٔمنر

(، اًمندر اعمختنن٤مر 146-3/145(، جمٛمنع إهنننر )6/182(، اًمٌحنر اًمرائننؼ )4/119شمٌٞمنلم احل٘منن٤مئؼ )

(، 5/453(، اًمٌٞمن٤من )14-6/13(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )2/81(، اعمٝم ب )5/219وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )

 (.5/7(، طم٤مؿمٞم٦م اًمِمنرواين )2/124ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )(، أ12/225اعمجٛمقع )
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 الفصل الخامس: 
 ا جيوز الصمي فيى ووا ال جيوز:يف بيان و

 ني وعشزيو مسألة:  تويشتمل الفصل على اثه

 إحداها:

ُم٤م خيتٚمػ سمف  أنَّ قمٜمدٟم٤م اًمًٚمؿ ذم احلٞمقاٟم٤مت يمٚمٝم٤م ضم٤مئز، وي يمر ُمـ إوص٤مف يمؾ

 .مال وسمف ىم٤مل  ،اًمٖمرض

 . ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم احلٞمقان أبو ح يػة [وىم٤مل ] 

 عمن٤م ]أراد » :: أن رؾمنقل اهلل و بدن العدا عبدد اهلل بدن عردرودًمٞمٚمٜم٤م ظمؼم 

(، اعمٝمنننن ب 5/399(، احلنننن٤موي )8/189(، خمتّمنننننر اعمننننزين )3/118يٜمٔمننننر: إم ) (1)

(، 9/285(، ومنتح اًمٕمزينز )5/398(، اًمٌٞمن٤من )3/438(، اًمقؾمٞمط )6/22(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )2/72)

(، حتٗمن٦م 4/224(، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )3/73(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )12/161(، اعمجٛمقع )4/18اًمروو٦م )

 (.2/131(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )5/22اعمحت٤مج )

(، اًمٌٞمن٤من واًمتحّمنٞمؾ 2/659(، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜمن٦م )3/54يٜمٔمر: اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ) (2)

(، ذح 6/528(، ُمقاهننن٥م اجلٚمٞمنننؾ )5/343(، اًمننن ظمػمة )2/221(، سمدايننن٦م اعمجتٝمننند )7/146)

 (.5/216) خمتٍم ظمٚمٞمؾ

 ذم ث ]وقمٜمد أ  طمٜمٞمٗم٦م[. (3)

(، سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع 12/131(، اعمًٌنننقط )2/479يٜمٔمنننر: احلجننن٦م قمنننغم أهنننؾ اعمديٜمننن٦م ) (4)

(، آظمتٞمنن٤مر 8/333(، اًمٌٜم٤مينن٦م )4/112(، شمٌٞمننلم احل٘منن٤مئؼ )7/72(، اعمحننٞمط اًمؼمهنن٤مين )7/128)

(، اًمٚمٌن٤مب ذم ذح 5/211(، اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمنٞم٦م اسمنـ قم٤مسمنديـ )6/171(، اًمٌحر اًمرائؼ )2/37)

 (.2/42اًمٙمت٤مب )

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: هق أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمنـ وائنؾ اًمًنٝمٛمل اًم٘منرر،  (5)

ذم  ويم٤من قم٤معم٤ًم طم٤مومٔمن٤ًم قم٤مسمندًا، اؾمنت٠مذن اًمٜمٌنل  وًمد ىمٌؾ اهلجرة، أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف، وصح٥م اًمٜمٌل 

ُمٜمنل، إٓ ن أطمد أطمٗمظ حلدي٨م رؾمقل اهلل : ُم٤م يم٤م أن يٙمت٥م قمٜمف، وم٠مذن ًمف، ىم٤مل قمٜمف أسمق هريرة 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وم٢مٟمف يٙمت٥م وٓ أيمت٥م، ىمٞمؾ: أٟمف شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم ذم ُمٍم ودومـ سمنداره هٜمن٤مك، 

 وىمٞمؾ همػم ذًمؽ.
= 
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 .ش[اًمّمدىم٦م]اجلٞمش، أُمره أْن يٌت٤مع اًمٌٕمػم سم٤مًمٌٕمػميـ وإسمٕمرة، إمم ظمروج  دمٝمٞمز[

 ، [يمننننننننننرم اهلل وضمٝمننننننننننف] عددددددددددل بددددددددددن أيب صالددددددددددبوروي أن 

                                                          

=
(، 51-1/52( وُمن٤م سمٕمنده٤م، ـمٌ٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء ًمٚمِمنػمازي )4/197يٜمٔمر: اًمٓمٌ٘من٤مت اًمٙمنؼمى )

( 3/97(، ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء )3/345اًمٖم٤مسمن٦م )(، أؾمند 282-1/281هت ي٥م إؾمنامء واًمٚمٖمن٤مت )

 وُم٤مسمٕمده٤م.

 ذم ث: ]أُمر سمتجٝمٞمز[. (1)

ُق: هق اًم ي ي٠مظم  صدىم٤مت اًمٜمََّٕمؿ ويًنتقذم اًمزيمن٤مة ُمنـ أرسم٤مهبن٤م،  (2) ق[، واعمَُّمدع ذم ث: ]اعمّمدع

 ويدقمك اًمٕم٤مُمؾ واجل٤م .

 (.1/335(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )3/18يٜمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )

أسمنق داوود ذم ؾمنٜمٜمف ذم يمتن٤مب احلدي٨م أظمرضمف قمـ قمٌد اهلل سمنـ قمٛمنرو سمنـ اًمٕمن٤مص  (3)

 أن رؾمنقل اهلل  »( سمٚمٗمنظ:5/244) 3357اًمٌٞمقع، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم احلٞمقان سم٤محلٞمقان ٟمًنٞمئ٦م سمنرىمؿ 

ىمالص اًمّمدىم٦م، ومٙم٤من ي٠مظمن  اًمٌٕمنػم سمن٤مًمٌٕمػميـ إمم  ذم أُمره أن  ٝمز ضمٞمِم٤ًم وَمٜمَِٗمَدت اإلسمؾ، وم٠مُمره أن ي٠مظم 

 7225قمننـ قمٌنند اهلل سمننـ قمٛمننرو سمننـ اًمٕمنن٤مص سمننرىمؿ ، وأظمرضمننف اإلُمنن٤مم أمحنند ذم ُمًننٜمده شاًمّمنندىم٦مإسمننؾ 

( سمٚمٗمٔمف، يمام أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، ذم: سم٤مب سمٞمع احلٞمنقان وهمنػمه ممن٤م ٓرسمن٤م ومٞمنف 11/596)

 (، و اًمندارىمٓمٜمل ذم : يمتن٤مب471-5/472سمٕمْمف سمٌٕمض ٟمًٞمئ٦م، ُمنـ يمتن٤م ب اًمٌٞمنقع اًمًنٜمـ اًمٙمنؼمى )

(، وىمن٤مل صنحٞمح 2/65) 2342(، واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف سمنرىمؿ 36-4/35اًمٌٞمقع ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )

 قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف اًم هٌل.

 (.3/22(، اًمتٚمخٞمص احلٌػم)242-5/241ويٜمٔمر: ٟمٞمؾ إوـم٤مر )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

وزوج اسمٜمتنف وم٤مـمٛمن٦م  قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمنؿ، اسمنـ قمنؿ رؾمنقل اهلل  (5)

ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم، يمٜمٞمتف أسمق احلًنـ وهنق راسمنع اخلٚمٗمن٤مء اًمراؿمنديـ وأطمند اًمٕمِمننرة اعمٌِمننريـ 

ظمٚمٗمنف قمنغم أهٚمنف  اعمِمن٤مهد يمٚمٝمن٤م إٓ همنزوة شمٌنقك، ومن٢من رؾمنقل اهلل  سم٤مجلٜم٦م، ؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل 

وهمػمحم٤م، وسمقينع سم٤مخلالومن٦م  وقمغم اعمديٜم٦م، وهق ُمـ أضمؾ وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م، روى قمٜمف سمٜمقه احلًـ واحلًلم

طمنديث٤ًم، ُمن٤مت  586 وُمندة ظمالومتنف مخنس ؾمنٜملم، روي ًمنف قمنـ رؾمنقل اهلل سمٕمد ُم٘متنؾ قمنثامن 

 ؿمٝمٞمدًا ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ اهلجرة.
= 
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 .شإمم أضمؾ ريـ سمٕمػماً نسمٕمِم [يم٤من ًمف مجؾ يدقمك اًمٕمّمٗمقر، وم٤ٌمقمف] »

 . شسم٠مرسمٕم٦م أسمٕمرة ُمْمٛمقٟم٦م قمٚمٞمف أٟمَّف اؿمؽمى راطمٚم٦م»: عرر ابنوروي قمـ 

                                                          

=
(، 4/464(، اإلصن٤مسم٦م )1/344(، هت ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت )3/13يٜمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

 (.2/495(، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )4/87أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )

 ذم ث: ]سم٤مع مجاًل ًمف قمّمٞمٗمػم[. (1)

إصمر يمام ضم٤مء ذم ُمقـم٠م اإلُمن٤مم ُم٤مًمنؽ ذم يمتن٤مب اًمٌٞمنقع، سمن٤مب: سمٞمنع احلٞمنقان سمن٤محلٞمقان ٟمًنٞمئ٦م  (2)

أن قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م، سم٤مع مجاًل ًمف يدقمك قمّمنٞمٗمػم، سمٕمِمننريـ سمٕمنػمًا إمم  »(: 1/282) 822وٟم٘مدًا سمرىمؿ 

 .شأضمؾ

(، وأظمرضمنف اًمٌٞمٝم٘مننل ذم 3/119ع احلٞمنقان واًمًنٚمػ ومٞمننف )وأورده اًمِمن٤مومٕمل ذم إم ذم سمن٤مب سمٞمنن

 (.6/36) 11299ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب ُمـ أضم٤مز اًمًٚمؿ ذم احلٞمقان... سمرىمؿ 

 (.5/242(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر )3/88ويٜمٔمر: اًمتٚمخٞمص احلٌػم )

اإلسمنؾ اًمراطمٚم٦م: هل اًمٜم٤مىم٦م اًمتل شمّمٚمح ًمألؾمٗم٤مر وإمح٤مل، ومجٕمٝم٤م رواطمؾ، وىمٞمؾ: اعمَْريَم٥ُم ُمـ  (3)

 ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك، ي٘م٤مل: أرطمٚم٧م ومالٟم٤ًم: أقمٓمٞمتف راطمٚم٦م، وي٘م٤مل: رطمؾ قمـ اعمٙم٤من ؾم٤مر وُم٣م.

 (1/334(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/222يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

(، يمت٤مب اًمٌٞمقع: سم٤مب سمٞمع اًمٕمٌد واحلٞمنقان 2/776ه ا إصمر قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) (4)

، شقمٛمر راطمٚم٦م سم٠مرسمٕم٦م أسمٕمرة ُمْمٛمقٟم٦م قمٚمٞمف يقومٞمٝم٤م صن٤مطمٌٝم٤م سم٤مًمرسمن ة اؿمؽمى اسمـ »سم٤محلٞمقان ٟمًٞمئ٦م وًمٗمٔمف: 

(، يمت٤مب اًمٌٞمقع: سم٤مب ُم٤م  نقزُمـ 1/282) 821وأظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمرىمؿ 

(. واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٌٞمنقع: سمن٤مب ُمنـ 3/119سمٞمع احلٞمقان، ورواه اًمِم٤مومٕمل قمـ ُم٤مًمؽ ذم إم)

 (.6/36) 11122... سمرىمؿ أضم٤مز اًمًٚمؿ ذم احلٞمقان

 (.243-5/242(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر )3/87ويٜمٔمر: اًمتٚمخٞمص احلٌػم )

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (5)

أوًٓ: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمف ٓ يّمح اًمًٚمؿ ذم احلقاُمؾ ُمـ احلٞمقان، )دُمٞم٤ًم يم٤من أو همنػمه، وذًمنؽ 

 ٤م.ًمٜمدرة اًمقضمقد سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل ي يمره٤م، وىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم سمٓمالن سمٞمٕمٝم٤م ُمع محٚمٝم

صم٤مٟمٞم٤ًم: اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم صح٦م اًمًٚمؿ ذم احلٞمقان همػم احل٤مُمؾ ُمـ اًمرىمٞمنؼ، واًمٌٝمن٤مئؿ، واًمٓمٞمنقر، 

 وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

اًم٘مقل إول:  قز اًمًٚمؿ ذم احلٞمقان، اًم ي  قز سمٞمٕمف ويْمنٌط سم٤مًمّمنٗم٦م، يمن٤مًمرىمٞمؼ، وإٟمٕمن٤مم، 

 واخلٞمؾ، وهمػمه٤م.
= 
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 فروع أربعة:

ٌَؾ، ٓ يّمنح اًمٕم٘مند قمنغم فمن٤مهر اعمن ه٥م، أحداا : إذا أؾمٚمؿ ذم طمٞمقان سمنمط احلَ

 ٛمنع  ويِمنؽمط ُمنع ذًمنؽ احلٌنؾ ]وطمٞمنقان[ ،ٕٟمَّف ٓ سمد أن يِمؽمط أوص٤مف احلٞمقان

 ر اًمقضمقد.، ويٙمقن ُمع ذًمؽ طمٌغم ٟم٤مدشمٚمؽ ]اًمّمٗم٤مت[

ُمتح٘منؼ اًمقضمنقد، وهنق /وٕن احلٛمنؾ همنػم :واًمًٚمؿ ذم ٟم٤مدر اًمقضمقد، ٓ يّمح 

 جمٝمقل اًمّمٗم٦م، واؿمؽماط اعمجٝمقل ذم اًمٕم٘مد، يٗمًده.

                                                          

=
ٝم٤مء )قمكم، واسمـ قمٛمر، واسمـ قمٌن٤مس، وذه٥م إمم ذًمؽ مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م، واًمت٤مسمٕملم، ومجٝمقر اًمٗم٘م

واسمـ اعمًنٞمع٥م، واحلًنـ اًمٌّمننري، واًمٜمخٕمنل، واعم٤مًمٙمٞمن٦م، واًمِمن٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚمن٦م ذم اًمرواين٦م اًمراضمحن٦م، 

 وإؾمح٤مق، وأسمق صمقر وهمػمهؿ.

 اًم٘منننقل اًمثننن٤مين: ٓ  نننقز اًمًنننٚمؿ ذم احلٞمنننقان سمحننن٤مٍل، وذهننن٥م إمم ذًمنننؽ ُمنننـ اًمّمنننح٤مسم٦م: 

ًمثننقري، وأسمننق طمٜمٞمٗمن٦م، وأصننح٤مسمف، واًمِمننٕمٌل، واًمٔم٤مهرينن٦م، اسمنـ ُمًننٕمقد، وُمننـ اًمٗم٘مٝمن٤مء: إوزاقمننل، وا

 ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.

(، 7/128(، سمدائع اًمّمنٜم٤مئع )12/131(، اعمًٌقط )2/479يٜمٔمر: احلج٦م قمغم أهؾ اعمديٜم٦م )

(، اًمٌحنر 2/37(، آظمتٞمن٤مر )8/333(، اًمٌٜم٤مين٦م )4/112(، شمٌٞملم احل٘من٤مئؼ )7/72اعمحٞمط اًمؼمه٤مين )

(، 2/42(، اًمٚمٌن٤مب ذم ذح اًمٙمتن٤مب )5/211عمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ)(، اًمدر ا6/171اًمرائؼ )

(، 2/221(، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )7/146(، اًمٌٞمنن٤من واًمتحّمننٞمؾ )2/659(، اًمٙمنن٤مذم )3/54اعمدوٟمنن٦م )

(، 3/118(، إم )5/216(، ذح خمتّمننر ظمٚمٞمنؾ )6/528(، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )5/343اًم ظمػمة )

(، اًمقؾمنٞمط 6/22(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م )2/72(، اعمٝمن ب )5/399(، احل٤موي )8/189خمتّمنر اعمزين )

(، اعمجٛمنننننقع  4/18(، اًمرووننننن٦م  )9/285(، ومنننننتح اًمٕمزينننننز  )5/398(، اًمٌٞمننننن٤من  )3/438)

(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م وطم٤مؿمننٞم٦م اًمننرُمكم 5/22(، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج )4/224(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج  )12/161)

(، يمِمن٤مف 5/85إلٟمّمن٤مف )(، ا4/172(، اعمٌندع )1/221(، اًمٕمندة )6/338(، اعمٖمٜمل )2/131)

(، اظمنتالف اًمٗم٘مٝمن٤مء 51-1/52(، اظمنتالف اًمٗم٘مٝمن٤مء ًمٚمٛمنروزي )8/44(، اعمحنغم )3/264اًم٘مٜمن٤مع )

 (.1/412(، اظمتالف إئٛم٦م اًمٕمٚمامء ٓسمـ هٌػمة )126-1/125ٓسمـ ضمرير )

 ذم ث: ]وطمٞمقاٟم٤م[. (1)

 ذم ث: ]إوص٤مف[. (2)

حكمممي السممممي يف  

اسبٕٗاُ  شماط  

 اسببن.

 /ب54
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أٟمف ىم٤مل: إذا ىمٚمٜم٤م: احلٛمؾ يٕمٚمنؿ وًمنف ىمًنط ُمنـ  ،أيب إسحاق ادروي وطمٙمل قمـ 

 ٚمتنف ذم ]قم٘مند[ ٜمع صمٌنقت اًمٕمنقض ذم ُم٘م٤مسم ٕنَّ ضمٝم٤مًمتف ]ٓ[ :اًمثٛمـ،  قز اؿمؽماـمف

 .اًمٌٞمع، واًمًٚمؿ ٟمقع ُمـ اًمٌٞمع

: إذا أؾمننٚمؿ ذم ضم٤مرينن٦م ووًمننده٤م، أو ؿمنن٤مة وٟمت٤مضمٝمنن٤م، ٓ يّمننح اًمٕم٘منند سمننال الثدداين

وي يمر ؾمـ يمنؾ واطمند  ،ف ٓ سمد أن يًتقذم أوص٤مف اجل٤مري٦م وأوص٤مف اًمقًمدٕٟمَّ  :ظمالف

وهل٤م وًمد  ٛمع  ٛمع شمٚمؽ إوص٤مفدموىمؾَّ ُم٤م شمتٗمؼ ضم٤مري٦م  ،اًمٖمرض خيتٚمػ سمف ٕنَّ  :ُمٜمٝمام

 إوص٤مف اعمنموـم٦م، واًمًٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمؿ وضمقده ٓ  قز.

 ذم ث: ]مل[. (1)

 ذم ث: ]قم٘مقد[. (2)

 ومٗمٞمف ـمري٘م٤من: ..وإن أؾمٚمؿ ذم ضم٤مري٦م طم٤مُمؾ..  »(: ٤5/427من )ىم٤مل ذم اًمٌٞم (3)

ٕن اًمقًمند جمٝمنقل همنػم ُمتح٘منؼ، ومٚمنؿ  نز  :إول: ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ٓ يّمح، ىمقًٓ واطمًدا

 اًمًٚمؿ قمٚمٞمف.

 و اًمٓمريؼ اًمث٤مين: ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ومٞمف ىمقٓن:

 .. مل  ز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م.. أطمدحم٤م: إن ىمٚمٜم٤م: إن احلٛمؾ ٓ طمٙمؿ ًمف

 .. ضم٤مز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م. وه ه ـمري٘م٦م اًمِمٞم  أ  طم٤مُمد.. ين: إن ىمٚمٜم٤م: ًمٚمحٛمؾ طمٙمؿو اًمث٤م

 ، وهننق إفمٝمننر قمٜمنند اًمراومٕمننل وٟمًنن٥م اًمٓمريننؼ اًمثنن٤مين إمم ش ىمنن٤مل اسمننـ اًمّّمنن٤ٌمغ: وإول أصننح

 أ  إؾمح٤مق وأسمق قمكم اًمٓمؼمي واسمـ اًم٘مٓم٤من.

(،هن٤مي٦م 5/423(، احل٤موي )2/74(، اعمٝم ب )8/189(، خمتّمنر اعمزين )3/121يٜمٔمر: إم )

(، أؾمنننٜمك 9/282( ، ومنننتح اًمٕمزينننز )18-4/17(، اًمرووننن٦م )5/427(، اًمٌٞمننن٤من )6/42اعمٓمٚمننن٥م )

(، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمنواين 3/75(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )3/64(، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )2/133اعمٓم٤مًم٥م )

 (.2/313(، طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمق  )3/242(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )5/22)

 إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م (4)

حكمممي السممممي يف  

ازبا ٖمٛ ٔٔلم ِا   

أٔ الشمممممممممممممممممممممممممماٚ 

 ٌٔتاجّا.
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سم٤مًمقصنػ، واًمًنٚمؿ ذم  شمٕمٞمٜمٝمن٤م[وووًمده٤م: وم٘مد ذط ٟمامةه٤م ] :عم٤م ىم٤مل، وأيْم٤مً  

ذم ٟمننامء أصننؾ  ]ومٙمنن ا[ ،ُمَٕمننلمَّ ُمثننؾ: صمٛمننرة ٟمخٚمنن٦م سمٕمٞمٜمٝمنن٤م، ٓ  ننقزٟمننامء ]أصننؾ[

 .[ُمقصقف]

رط أن يٙمننقن اًمٓمٗمننؾ وًمننده٤م،  ننقز نؾ، ومل يِمننوم٠مُمنن٤م إذا أؾمننٚمؿ ذم ضم٤مرينن٦م وـمٗمنن

 .ىمد مجع ذم اًمًٚمؿ سملم ممٚمقيملم يمٌػم وصٖمػم ]ويٙمقن[

 شمٕمٞمٜمٝم٤م[.سمٕمد : ]مذم  (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ذم ث: ]ُمقىمقف[. (4)

 ذم ث: ]أن[. (5)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (6)

إذا أؾمٚمؿ ذم ضم٤مري٦م ووًمده٤م، أو أظمتٝم٤م، أو قمٛمتٝم٤م، أو ؿم٤مة وؾمنخٚمتٝم٤م أو ٟمت٤مضمٝمن٤م، ٓ يّمنح ذًمنؽ 

 ٜمدرة اضمتامقمٝمام سم٤مًمّمٗم٤مت اعمنموـم٦م.ًم

 وذه٥م إمم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل واعمزين وأيمثر أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل.

وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم: إذا يم٤مٟم٧م إُم٦م زٟمجٞم٦م وهل اًمتنل ٓ شمٙمثنر صنٗم٤مهت٤م وٓ يٕمنز وًمنده٤م ُمٕمٝمن٤م، 

ومنال  نقز أن يًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م سمنمنط أن يٙمنقن ُمٕمٝمن٤م  ،أُم٤م إذا يم٤مٟمن٧م شمٙمثنر صنٗم٤مهت٤م :ومٞمجقز وٓ يٛمتٜمع ذًمؽ

 ٕٟمف يتّمؾ سمام يٕمز وضمقده. :ده٤م اًمرىمٞمؼوًم

وذيمر اًمٖمزازم ذم اًمقؾمٞمط سم٠مٟمَّف إذا يم٤مٟم٧م اجل٤مرين٦م ظم٤مدُمن٦م وذط ُمٕمٝمن٤م وًمنده٤م ضمن٤مز، وإذا يم٤مٟمن٧م 

ي ومال  قز.  اجل٤مري٦م ًمٚمتنع

أُم٤م إذا أؾمٚمؿ ذم ضم٤مرين٦م ووًمند ومل ي٘منؾ اسمٜمٝمن٤م أو ٟم٤مىمن٦م ووًمند ٟم٤مىمن٦م أو ذات رطمنؿ ُمنـ احلٞمنقان ومل 

 ؽ  قز ذم صٖمػم أو يمٌػم.ينمط يمقٟمف وًمده٤م، وم٢من ذًم

ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمٜمٝم٤مج: وٓ يّمح اًمًنٚمؿ ومنٞمام يٜمندر وضمنقده يمٚمحنؿ اًمّمنٞمد  »ىم٤مل ذم اعمجٛمقع: 

سمٛمقوع اًمٕمزة، وٓ ومٞمام ًمق اؾمت٘مَم وصٗمف قمز وضمقده يمن٤مًمٚم١مًم١م اًمٙمٌن٤مر واًمٞمقاىمٞمن٧م وضم٤مرين٦م وأظمتٝمن٤م أو 

 ...ش ويٚمحؼ سم٤مجل٤مري٦م ووًمده٤م اًمِم٤مة ووًمده٤م أو ؾمخٚمتٝم٤من، اه .وًمده٤م

ل أٟمننف ٓ ومننرق ذم إُمنن٦م سمننلم اًمزٟمجٞمنن٦م نإـمننالق اعمّمننٜمػ اعمٜمننع ي٘متْمنن »وىمنن٤مل ذم ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج:

 .شوهمػمه٤م وهق يم ًمؽ، وإن ىمٞمده اإلُم٤مم سمٛمـ شمٙمثر صٗم٤مهت٤م سمخالف اًمزٟمجٞم٦م وضمرى قمٚمٞمف اًمٖمزازم
= 
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، صنح اًمٕم٘مند، ، أو ظمٌن٤مزاً : إذا أؾمنٚمؿ ذم ممٚمنقك وذط أن يٙمنقن يم٤مشمٌن٤مً الثالث

 .وصم٧ٌم اًمنمط، يمام ذم اًمٌٞمع

حاق إسدد: إذا أؾمننٚمؿ ضم٤مرينن٦م صننٖمػمة ذم ضم٤مرينن٦م يمٌننػمة، طمٙمننل قمننـ أ  الرابددع

أٟمف ىم٤مل: ٓ  قز، وقمٚمَّؾ سم٠مٟمف رسمَّام ي٠مظم  اًمّمٖمػمة ويٓم٠مه٤م، وشمٙمنقن قمٜمند اعمحنؾع  ,ادروي 

وهل سمّمٗم٦م اعمًتحؼ سم٤مًمٕم٘مد، ومػمده٤م قمٚمٞمف، ومٞمٙمقن ىمد أظمن  اجل٤مرين٦م ووـمئٝمن٤م  ،ىمد يَمؼِمَت

 ، ومتّمػم ذم ُمٕمٜمك اؾمت٘مراض اجلقاري.ورده٤م ]قمٚمٞمف[

                                                          

=
(، هن٤مين٦م 2/74(، اعمٝمن ب )5/423(، احلن٤موي )8/189(، خمتّمنر اعمنزين )3/121يٜمٔمر: إم )

(، ُمٜمٝمنن٤مج اًمٓمٞمٌننلم 4/17(، اًمروونن٦م )9/282(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/426(، اًمٌٞمنن٤من )6/12اعمٓمٚمنن٥م )

(، حتٗم٦م اعمحتن٤مج 4/223(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/133(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )3/442(، اًمقؾمٞمط )1/111)

(، 3/73(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )3/233(، ذح اعمننٜمٝم٩م وطم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )5/22وطم٤مؿمننٞم٦م اًمنمننواين )

 (.185-12/178اعمجٛمقع )

 ًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. ا (1)

أو قمٌند ُمقصنقف قمنغم أٟمنف  ،أو ُم٤مؿمنٞم٦م ،ػ ذم ٟم٤مىم٦م ُمقصقوم٦موًمق ؾمٚمَّ  »(: 3/121ىم٤مل ذم إم ) (2)

 ٌَّ ويم٤من ًمف أدٟمك ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمنف اؾمنؿ اعمِمنط  يم٤من اًمًٚمػ صحٞمح٤مً  ،٤مز أو ضم٤مري٦م ُمقصقوم٦م قمغم أهن٤م ُم٤مؿمٓم٦مظم

نإٓ أن يٙمقن ُم٤م وصٗم٧م همػم ُمقضمقد سم٤مًمٌٚمد اًمن ي يُ وأدٟمك ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ اخلٌز  ػ ومٞمنف سمحن٤مل ومنال ٚمع ًَ

 .ش قز

 وًمزي٤مدة إيْم٤مح ٟم٘مقل:

أٟمف إذا أؾمٚمؿ ذم قمٌد سمنمط يمقٟمف يم٤مشم٤ًٌم، أو ٟمجن٤مرًا، أو ظمٌن٤مزًا، أو أؾمنٚمؿ ذم ضم٤مرين٦م ُمقصنقوم٦م قمنغم أهنن٤م 

قمٚمٞمنف آؾمنؿ، ومن٢مذا ُم٤مؿمٓم٦م، أو أؾمٚمؿ ذم ُم٤مؿمٞم٦م قمغم وصػ ُمٕملم، وم٤مًمًٚمؿ ضم٤مئز، ويٙمقن ًمف أدٟمك ُم٤م ي٘مع 

 سمؾ يٙمتٗمل سمام يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٙمت٤مسم٦م. :ذيمر قمٌدًا يم٤مشم٤ًٌم مل يِمؽمط أن يٙمقن ُمتٌحرًا ذم اًمٙمت٤مسم٦م

(، ومننتح 5/426(، اًمٌٞمنن٤من )3/431(، اًمقؾمننٞمط )6/27(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )3/121يٜمٔمننر: إم )

اإلىمٜمن٤مع ذم  (،3/73(، ، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )12/185( ، اعمجٛمقع )4/17(، اًمروو٦م )9/281اًمٕمزيز )

(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 5/22(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )4/223(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/293طمؾ أًمٗم٤مظ أ  ؿمج٤مع )

 (.3/64(، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )3/233(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )2/132)

 اًمٗمرع اًمراسمع ُمـ ومروع اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.  (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.  (4)

أسمي يف  مٕك 

 شمماط أُ ٖكممُٕ 

 كا بّا أٔ  ّبازّا.

 ٖمممممممٛ أسممممممممي جا

 ممممممممممممممممممممػ ٚ يف 

 جا ٖٛ كب ٚ.
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ّمٖم٤مر ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ذم اًمٙم٤ٌمر ُمـ اجلقاز، يمام  قز إؾمالم اًم واًمّمحٞمح ]هق[ 

 ذًمؽ اجلٜمس.

ومنال يٙمنقن ًمنف شمن٠مصمػم، يمنام ًمنق اؿمنؽمى  :، ومن٤مًمقـمط ي٘منع ذم ُمٚمٙمنفءوم٠مُم٤م ومٕمؾ اًمقط 

 .ًمف ردَّه٤م قمٜمدٟم٤م هب٤م قمٞم٤ٌمً  ضم٤مري٦م صمٞم٤ًٌم، ومقـمئٝم٤م ]صمؿ وضمد[

 :الثانية 

 . [اًمًٚمؿ ذم اًمٚمحؿ ضم٤مئز، ويّمٗمف سمٙمؾ ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض قمٜمدٟم٤م]

 ومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. ُم٤م سملم اعمٕمٙمق (1)

 ذم ث: ]ومقضمد[.  (2)

 .ومٗمٞمف وضمٝم٤من:.وإن أؾمٚمؿ ضم٤مري٦م صٖمػمة ذم ضم٤مري٦م يمٌػمة.... »(: 5/415ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (3)

ٕن اًمّمٖمػمة رسّمام يم٤مٟم٧م يمٌنػمة ذم اعمحنؾ، ومٞمن٠من هبن٤م، ومٞمجنؼم  :أطمدحم٤م : ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق: ٓ  قز

 ّمػم ذم ُمٕمٜمك ُمـ اؾمت٘مرض ضم٤مري٦م.قمغم ىمٌقهل٤م، ومٞمٙمقن ىمد أظم  ضم٤مري٦م ووـمئٝم٤م، صمؿ رده٤م ومٞم

سمٕمْمف سمنٌٕمض،  فٕٟمف طمٞمقان  قز اًمًٚمؿ ومٞمف، ومج٤مز إؾمالُم :و اًمث٤مين: ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل:  قز

 يم٤مإلسمؾ.

ًٌن٤م، ومػمدهن٤م، وٓ  نري  :وُم٤م ىم٤مًمف إول.. ٓ يّمح ٕٟمف ىمد يِمؽمي ضم٤مري٦م ومٞمٓم١مه٤م، صمؿ  د هبن٤م قمٞم

 جمرى آؾمت٘مراض.

. ومٝمؾ  ؼم اعمًنٚمؿ قمنغم .. وىمد يمؼمت، وص٤مرت سمّمٗم٦م اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤موم٢مذا ىمٚمٜم٤م هب ا: ومج٤مء سم٤مًمّمٖمػمة 

 ىمٌقهل٤م؟ ومٞمف وضمٝم٤من:

 ٛمـ واطمًدا، وه ا ٓ  قز.عمثٕٟمف ي١مدي إمم أن يٙمقن اًمثٛمـ وا :أطمدحم٤م: ٓ  ؼم

اًمثٛمـ هق اًم ي يًّٚمؿ إًمٞمف، واعمثٛمـ هق اعمقصنقف ذم اًم ُمن٦م، وهن ه اعمدومققمن٦م  ٕنَّ  :واًمث٤مين:  ؼم

 .٦مشم٘مع قمام ذم اًم ُم

اًمروون٦م  ،(294-9/293ومنتح اًمٕمزينز) (،5/415(، اًمٌٞم٤من )422-5/421يٜمٔمر: احل٤موي )

 (.4/226(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/75(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/132(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )4/19-22)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.  (4)

(، احلنننن٤موي 8/189(، خمتّمنننننر اعمننننزين  )3/111يٜمٔمننننر: إم ) ،أي: قمٜمنننند اًمِمنننن٤مومٕمٞم٦م (5)

(، ومننننتح اًمٕمزيننننز 5/419(، اًمٌٞمنننن٤من  )3/441(، اًمقؾمننننٞمط )6/43اعمٓمٚمنننن٥م )(،  هن٤مينننن٦م 5/414)

(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج 2/133(،  أؾمٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )12/162(، اعمجٛمقع  )4/22(،  اًمروو٦م )9/297)

 (.5/24(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/227(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/75)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

حكمممي السممممي يف  

 المَّحي.
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ٚمٜم٤م]، أٟمف ىم٤مل: ٓ  قز ،أيب ح يػةل قمـ وطمٙم قمنغم ضمنقاز اًمًنٚمؿ ذم  [وىمد دًمَّ

 ./وإذا صم٧ٌم ذًمؽ ذم إصؾ، وم٤مًمٚمحؿ ُمـ ومروقمف ،احلٞمقان

اًمًنٚمؿ ذم اًمٚمحنؿ ذم ىمنقل أ  طمٜمٞمٗمن٦م،  .. وٓ  قز »: (7/137ىم٤مل ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (1)

وىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمد:  قز إذا سملم ضمٜمًف وٟمققمف وصٗمتف وىمندره وؾمنٜمف وُمقونٕمف: ٕن اًمٗمًن٤مد 

اجلٝم٤مًم٦م شمٌ٘مك سمٕمند سمٞمن٤من ُمن٤م ذيمرٟمن٤مه  أنَّ  :وٕ  طمٜمٞمٗم٦م...عمٙم٤من اجلٝم٤مًم٦م، وىمد زاًم٧م سمٌٞم٤من ه ه إؿمٞم٤مء

ُمـ ضمٝم٦م ىمٚم٦م اًمٕمٔمؿ ويمثرشمف، ويمؾ واطمدة  :واًمث٤مين واًمًٛمـ. ُمـ ضمٝم٦م اهلزال: أطمدحم٤م : ُمـ وضمٝملم

 .ش....ُمٜمٝمام ُمٗمْمٞم٦م إمم اعمٜم٤مزقم٦م

(، ومنتح 7/82(، اعمحنٞمط اًمؼمهن٤مين )7/137(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )12/137يٜمٔمر: اعمًٌقط )

(، اًمٌحنر اًمرائنؼ 8/84(، اًمٕمٜم٤مين٦م )4/113(، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )2/37(، آظمتٞم٤مر )7/84اًم٘مدير )

 (.5/212اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )  (، اًمدر6/172)

 ذم ث: ]ودًمٞمٚمٜم٤م[. (2)

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اًمًٚمؿ ذم اًمٚمحؿ وذًمؽ قمغم ىمقًملم: (3)

اًم٘مقل إول: ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء أسمق يقؾمػ، وحمٛمند، واعم٤مًمٙمٞمن٦م، واًمِمن٤مومٕمٞم٦م، و احلٜم٤مسمٚمن٦م، 

أو سم٘مر، وٟمققمف: يمْمن٠من أو إمم ضمقاز اًمًٚمؿ ذم اًمٚمحؿ، سمنمط وٌط صٗم٤مشمف سم يمر ضمٜمًف: يمٚمحؿ ؿم٤مة 

ُم٤مقمز، وؾمٜمف: يمٌػم أو صٖمػم، ومٓمٞمؿ أو روٞمع، ضم ع أو صمٜمل، ذيمر أو أٟمثك، ؾمٛملم أو ُمٝمزول، راقمٞم٦م 

أو ُمٕمٚمقوم٦م، وُمقوٕمف اًم ي ي٠مظم  ُمٜمف ومخ ًا أو يمتػ أو ضمٜم٥م، وُم٘منداره: يمٕمنمنة أو مخًن٦م أرـمن٤مل 

 ُمثاًل.

ذم احلٞمقان وذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م  واؾمتدًمقا قمغم ضمقاز اًمًٚمؿ ومٞمف سم٤مٕدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ضمقاز اًمًٚمؿ

وأيْمنن٤ًم: سمنن٠من اًمٚمحننؿ يْمننٌط سم٤مًمّمننٗم٤مت، ومجنن٤مز اًمًننٚمؿ ومٞمننف يمنن٤مًمثامر، وإذا ضمنن٤مز ذم احلٞمننقان،  ،إومم

 وم٤مًمٚمحؿ أومم: ٕن احلٞمقان أصؾ واًمٚمحؿ ومرع وم٢مذا ضم٤مز ذم إصؾ وم٤مًمٗمرع أومم.

يمن ًمؽ ذم و ،اًم٘مقل اًمث٤مين: وذه٥م أسمق طمٜمٞمٗمن٦م: إمم أٟمنف ٓ  نقز اًمًنٚمؿ ذم اًمٚمحنؿ ُمنع اًمٕمٔمنؿ

إصح قمٜمده إذا يم٤من ُمٜمزوع اًمٕمٔمؿ، وذًمؽ ًمقضمنقد اجلٝم٤مًمن٦م ومٞمنف ُمنـ ضمٝمن٦م اًمًنٛمـ واهلنزال، وُمنـ 

 ضمٝم٦م ىمٚم٦م اًمٕمٔمؿ ويمثرشمف ومٞم١مدي ذًمؽ إمم اعمٜم٤مزقم٦م.

(، اعمحنننٞمط اًمؼمهننن٤مين 138-7/137(، سمننندائع اًمّمنننٜم٤مئع )12/137يٜمٔمنننر: اعمًٌنننقط )

(، اًمٕمٜم٤مين٦م 114-٤4/113مئؼ )(، شمٌٞمنلم احل٘من2/37(، آظمتٞمن٤مر )7/84(،  ومتح اًم٘مدير )7/82)

(، اعمدوٟمنن٦م 5/212(، اًمنندر اعمختنن٤مر وطم٤مؿمننٞم٦م اسمننـ قم٤مسمننديـ )6/172(، اًمٌحننر اًمرائننؼ )7/84)

(، 5/249(، اًمن ظمػمة )2/222(، سمداي٦م اعمجتٝمد )2/692(، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م )3/65)

(، 3/111(، إم )3/229(، اًمِمنننرح اًمٙمٌننػم وطم٤مؿمننٞم٦م اًمدؾمننقىمل )6/522اًمتنن٤مج واإليمٚمٞمننؾ )

(، اًمقؾمنننٞمط 6/43(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )5/414(، احلننن٤موي اًمٙمٌنننػم )8/189خمتّمننننر اعمنننزين )
= 

 /أ55
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فروع ] ثامنية [
(1)
: 

: اًمًٚمؿ، إٟمَّام  قز ومٞمٝم٤م سمنمط اًمقزن، صمؿ إن يم٤من ىمد ذط ومٞمف أن يٙمقن أحداا

وإن أـمٚمؼ ومٞمزن اًمٚمحؿ ُمنع اًمٕمٔمنؿ  ،أن ي٘مٌؾ ُمع اًمٕمٔمؿاًمٕمٔم٤مم، ومال يٚمزُمف  ُمـ[ ك٘مَّ ٜمَ ]ُمُ 

قى ذم اًمتٛمر، وإن ذط أن يزن سم٤مًمٕمٔمؿ ٕن اًمٕمٔمؿ ذم اًمٚمحؿ يم٤مًمٜمَّ  :اًم ي يٙمقن ومٞمف قم٤مدة

 .يم٤من شم٠ميمٞمداً 

دالثاين دًا سمال ُمٚمنح، أو : إذا أؾمٚمؿ ذم اًمٚمحؿ اعمَُ٘مدَّ ، يّمح سمنمط أْن يٙمقن ُم٘مدَّ

 ،ٕن ذًمؽ يدظمؾ ذم اًمنقزن :سمٕملم اعمٚمح، ومال  قز ٘مدداً سمامء اعمٚمح، وم٢من ذط أن يٙمقن ُم

 .وٓ يدرى ىمدره

                                                          

=
( ، اعمجٛمننننقع 4/22(، اًمروونننن٦م )9/297(، ومننننتح اًمٕمزيننننز )5/419(، اًمٌٞمنننن٤من )3/441)

(، 4/227(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )3/75(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )2/133(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )12/162)

 (.3/289(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )5/85(، اإلٟمّم٤مف )6/391(، اعمٖمٜمل )5/24حتٗم٦م اعمحت٤مج )

وُمن٤م ذيمنره ُمنـ ومنروع  ،ذم اًمٜمًختلم ]ؾمٌٕم٦م[ وُم٤م شمؿ اصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمـ يمالم اعمّمٜمػ (1)

 صمامٟمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ.

 اًمٗمرع إول ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (2)

 ذم ث: ]ُمٜم٘مٞم٤ًم قمـ[. (3)

(، هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م 5/414(، احلن٤موي )8/189(، خمتّمنر اعمنزين )3/111يٜمٔمر: إم ) (4)

( ، اعمجٛمنننقع 4/21(، اًمرووننن٦م )9/299(، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/422(، اًمٌٞمننن٤من )6/43-44)

(، هن٤مين٦م 3/76(، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )3/62(، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )2/134(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/162)

 (.1/192(، هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من )5/25(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/228اعمحت٤مج )

 ًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.اًمٗمرع ا (5)

 اًمٚمحؿ اعم٘مدد: اًم٘مديد ُمـ اًمٚمحؿ ُم٤م ىمٓمع ـمقًٓ وُمٚمح وضمٗمػ ذم اهلقاء واًمِمٛمس. (6)

(، اًمٜمٝم٤مينن٦م ذم همرينن٥م احلنندي٨م 2/718(، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )9/16يٜمٔمننر: شمنن٤مج اًمٕمننروس )

 (.4/22وإصمر )

ٚمحنؿ سمنلم ضمدينده وىمدينده وًمنق وٓ ومرق ذم صح٦م اًمًنٚمؿ ذم اًم »ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج:  (7)

 .ش... ، وإن يم٤من قمٚمٞمف قملم اعمٚمح: ٕٟمف ُمـ ُمّمٚمحتفممٚمح٤مً 

 وذيمر اًمراومٕمل واًمٜمقوي سم٠من اًمٚمحؿ اعم٘مدد إن يم٤من قمٚمٞمف قملم اعمٚمح ومٗمل اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من:
= 

كٗفٗمممٛ السممممي 

 يف المحي.

حكمممي السممممي يف  

 المحي املق  .
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ٕن ىمنندر  :ذم اًمٚمحننؿ اعمِمننقي أو اعمٓمٌننقخ: ٓ  ننقز : ]إذا أؾمننٚمؿ[]الثالددث[

 .شم٠مصمػم اًمٜم٤مر ومٞمف ٓ يدرى، وخيتٚمػ سمف اًمٖمرض، وٓ يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ ىمدره

ن أراد سمنف أن ٓ يٙمنقن حلناًم ُمٕمٚمقومن٤ًم، ، ومن٢م: ًمق ذط ومٞمف أٟمف أقْمَجنُػ ]الرابع[

 .ػ وأـمٞم٥م، وٓ يٙمقن ذًمؽ قمٞم٤ٌمً ضمقمل يٙمقن إٔن حلؿ اًمرَّ  :ضم٤مز

                                                          

=
نف ٓ يّمنح اًمًنٚمؿ ومٞمنف ًمالظمنتالط واظمنتالف  :إول: وهق إصح قمٜمد مجٝمنقر اًمِمن٤مومٕمٞم٦م أٟمَّ

 وىمٚمتف وشمٕم ر اًمْمٌط إو٤موم٦م إمم شم٠مصمػم اًمٜم٤مر ومٞمف.اًمٖمرض سمح٥ًم يمثرة اعمٚمح 

ٕن اعمٚمح ُمـ ُمّمنٚمحتف  :واًمث٤مين: صح٦م اًمًٚمؿ ومٞمف، وه ا اًمقضمف هق إصح قمٜمد اإلُم٤مم واًمٖمزازم

 وهق همػم ُم٘مّمقد ذم ٟمٗمًف.

-9/273(، ومنتح اًمٕمزينز )3/445(، اًمقؾمنٞمط )6/45(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )3/132يٜمٔمر: إم )

(، ومنتح اًمقهن٤مب 2/233(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )12/175جٛمنقع )( ، اعم21-4/16(، اًمروو٦م )299

(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج 4/227(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/76(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )3/62(، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )1/223)

 (.1/192(، هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من )5/24)

وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمـ شمرشمٞم٥م اعمّمٜمػ، ومٝمق اًمٗمنرع اًمث٤مًمن٨م ُمنـ ، ذم اًمٜمًختلم ]اًمث٤مين[ (1)

 ٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.اعمً

 ذم ث: ]اًمًٚمؿ[. (2)

وًمق أؾمٚمؿ ذم اعمِمنقي واعمٓمٌنقخ ىمن٤مًمقا: ٓ  نقز، ٓظمنتالف  »(: 3/441ىم٤مل ذم اًمقؾمٞمط ) (3)

 إصمر.

. وذيمنر ُمثنؾ شوم٢من إصنح ضمنقازه ذم اخلٌنز ...  ،وىم٤مل اًمّمٞمدٓين: إذا أُمٙمـ وٌٓمف سم٤مًمٕم٤مدة ضم٤مز

 ذًمؽ إُم٤مم احلرُملم.

(، 98-1/97(، اًمتٜمٌٞمننف )2/73(، اعمٝمنن ب )8/189، خمتٍمنن اعمننزين )(3/132يٜمٔمننر: إم )

(، اًمٌٞم٤من 3/441(، اًمقؾمٞمط )6/44(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )1/96(، اإلىمٜم٤مع ًمٚماموردي )5/424احل٤موي )

(، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر 12/174( ، اعمجٛمننقع )4/22(، اًمروونن٦م )9/321(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/422)

(، حتٗمنن٦م 4/211(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )3/78اعمحتنن٤مج )(، ُمٖمٜمننل 2/134(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )1/249)

 (.5/28اعمحت٤مج )

وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمـ شمرشمٞم٥م اعمّمٜمػ، ومٝمق اًمٗمرع اًمراسمنع ُمنـ ، ذم اًمٜمًختلم ]اًمث٤مًم٨م[ (4)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.

اجلٛمنع إقَْمَجُػ: هق اهلزيؾ، ي٘م٤مل: قَمَجَػ اًمٗمرس قَمْجٗم٤ًم: شمٕم٥م وونٕمػ، ومٝمنق أقمجنػ و (5)

 قمج٤مف، وهل اعمٝمزوًم٦م ُمـ اًمٖمٜمؿ وهمػمه٤م.

 (.2/586(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )4/2821(، ًم٤ًمن اًمٕمرب )2/394يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

حكمممي السممممي يف  

المحممممي املشممممٕٙ 

 أٔ املطبٕ .

حكمممي السممممي يف  

المحمممممممممممممممممممممممممممممممي 

 األ ح .
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٤م إن أراد ]سمف[ ٕنَّ ذًمنؽ قمٞمن٥م، واًمًنٚمؿ ذم  :، ومنال يّمنحأن يٙمقن ُمٝمزوًٓ  وم٠مُمَّ

 .اعمٕمٞم٥م ٓ يّمح

 : اًمًٚمؿ ذم حلؿ اًمّمٞمد ضم٤مئز، إذا يم٤من يٕمؿ وضمقده ذم اعمقونع، ُمثنؾ]اخلامس[

 .حلؿ اًمٜمٕمؿ ؾمقاء

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (1)

 .شىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: وأيمره اؿمؽماط إقمجػ ...  »(: 6/44ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (2)

٥م، وذط اًمٕمٞم٥م ُمٗمًد ... ومن٢مْن أراد سمن٤مٕقمجػ اًمن ي ٕن إقمجػ ُمٕمٞم :وه ا يمراهٞم٦م حتريؿ

 .شمل يًٛمـ، ومال سم٠مس

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 5/424(، احلننن٤موي )8/189(، خمتّمننننر اعمنننزين )3/111يٜمٔمنننر: إم )

(، أؾمٜمك 4/21(، اًمروو٦م )9/299(، ومتح اًمٕمزيز )5/419(، اًمٌٞم٤من )3/441(، اًمقؾمٞمط )6/44)

 (.5/25حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) (،4/228(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )2/134اعمٓم٤مًم٥م )

وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمنـ شمرشمٞمن٥م اعمّمنٜمػ، ومٝمنق اًمٗمنرع اخلن٤مُمس ، ذم اًمٜمًختلم ]اًمراسمع[ (3)

 ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.

ٌُقًمن٦م (4) أو ومٝمند.  ،أو يمٚمن٥م ،أو ضم٤مرطمن٦م ،أو ؾمنٝمؿ ،وىمٞمؾ: أٟمف ٓسمد ُمـ ذيمر ُم٤م يّم٤مد سمنف ُمنـ ُأطْم

طمٞمن٨م ىمن٤مل ذم اًمٌٞمن٤من  ،ـ سمنفيٜمنقوي إمم اًمِمنٞم  أ  طم٤مُمند واعم٘متندواًم ،واًمراومٕمنل ،ًمٌٞم٤منوٟمًٌف ص٤مطم٥م ا

ٕهن٤م إذا صٞمدت سم٤مٕطمٌقًمن٦م، يمن٤من  :.. ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: وي يمر أًم٦م اًمتل يّمٓم٤مد هب٤م»(: 5/422)

وي٘م٤مل: إن ُمن٤م صنٞمد سم٤مًمٙمٚمن٥م أـمٞمن٥م ممن٤م صنٞمد سم٤مًمٗمٝمند، ٕنَّ ومنؿ  ،حلٛمٝم٤م أـمٞم٥م ُمـ حلؿ ُم٤م صٞمد سم٤مًمًٝمؿ

 ٙمٚم٥م ُمٗمتقح أسمدًا، ومٜمٙمٝمتف أـمٞم٥م، ووم٤م اًمٗمٝمد ُمٜمٓمٌؼ، ومٜمٙمٝمتف يمرهي٦م.اًم

 وىم٤مل اسمـ اًمّم٤ٌمغ: إن يم٤من اًمٚمحؿ خيتٚمػ سم ًمؽ اظمتالوم٤ًم ُمت٤ٌميٜم٤ًم، وضم٥م ذيمره.

 .شوإن يم٤من اظمتالوم٤ًم يًػمًا، مل  ٥م ذيمره

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 5/424(، احلننن٤موي )8/189(، خمتّمننننر اعمنننزين )3/112يٜمٔمنننر: إم )

( ، اعمجٛمننننقع 4/21(، اًمروونننن٦م )9/322(، ومننننتح اًمٕمزيننننز )421-5/422) (، اًمٌٞمنننن٤من6/44)

(، هن٤مين٦م 3/76(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )1/223(، ومنتح اًمقهن٤مب )2/134(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/181)

 (.5/25(، حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )4/228اعمحت٤مج )

حكمممي السممممي يف  

 سبي الصٗ .
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ضمنؾ، ٕنَّ  [ُمٜمف]: إذا أؾمٚمؿ ذم حلؿ اًمٓمػم: ومال ي٠مظم  ]السادس[ اعمٜم٘من٤مر، واًمرع

ذم ضمقومنف ُمنـ اعمّمن٤مريـ وهمػمهن٤م ممن٤م ٓ ي٘مّمند  ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اًمٚمحؿ، وٓ ]ُم٤م يٙمقن[

وإن ذط  ،ٕٟمنف ٓ يندظمؾ ذم اؾمنؿ اًمٚمحنؿ :ويم ًمؽ يمٌده وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ أطمِمن٤مئف، قم٤مدة

 .ز، ٕٟمَّف جمٝمقل اًم٘مدرُمٕمف مل  

ةوس اعمِمقي٦م ٓ  قز سمال ظمنالف: وم٠مُمن٤م همنػم اعمِمنقي ]السابع[ : اًمًٚمؿ ذم اًمرُّ

 :أم ٓ؟ ومٞمف]ىمقٓن[واعمٓمٌقخ ُمٜمٝم٤م، هؾ  قز ]اًمًٚمؿ ومٞمف[

، ومٝمق اًمٗمنرع اًمًن٤مدس وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمـ شمرشمٞم٥م اعمّمٜمػ، ذم اًمٜمًختلم ]اخل٤مُمس[(1)

 ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.

 ذم ث: ]ومٞمف[. (2)

 ذم م: ]ُم٤م[. (3)

نَٖمر، واًمٙمنؼم ُمنـ  (4) ًمزي٤مدة اإليْم٤مح ٟم٘مقل: إذا أؾمٚمؿ ذم حلؿ اًمٓمػم يٌلم اجلٜمس، واًمٜمنقع، واًمّمع

لم ُمقونع ويٌن ،وٓ يِمؽمط ذيمر اًم يمقرة وإٟمقصم٦م إٓ إذا أُمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز وشمٕمٚمنؼ سمنف همنرض ،طمٞم٨م اجلث٦م

ضمؾ ،اًمٚمحؿ إذا يم٤من اًمٓمػم يمٌػماً  ام قمٔمامن، وإٟمام أؾمٚمؿ ذم اًمٚمحؿ. :وٓ يٚمزُمف ىمٌقل اًمرأس واًمرع  ٕهنَّ

(، 6/51(،هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )5/414(، احل٤موي )8/192(، خمتّمنر اعمزين )3/112يٜمٔمر: إم )

-4/21(، اًمروون٦م )321-9/322(، ومنتح اًمٕمزينز )421 -5/422(، اًمٌٞمن٤من )3/442اًمقؾمٞمط )

(، هن٤ميننن٦م 76-3/75(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )2/133(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )12/181( ، اعمجٛمنننقع )22

 (.3/246(، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )5/25(، حتٗم٦م اعمحت٤مج  )228-4/227اعمحت٤مج  )

وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمـ شمرشمٞمن٥م اعمّمنٜمػ، ومٝمنق اًمٗمنرع اًمًن٤مسمع ، ذم اًمٜمًختلم ]اًم٤ًمدس[(5)

 ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (6)

 ذم ث: ]وضمٝم٤من[. (7)

حكمممي السممممي يف  

 سبي الط .

حكمممي السممممي يف  

الاؤٔل املشمٕٖٛ  

املشممممممٕٖٛ  ٔغمممممم 

 ٔاألكا ع.
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 ، شمِمٌٞمٝم٤م سم٤مًمٚمحؿ.، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ:  قزأحدمها

، وُمن٤م ٓ ي٘مّمند شمٜم٤موًمنف سمخنالف ، ٕنَّ اًمرأس أيمثره ]قمٔم٤مم[: ٓ  قزوالثاين

زٟم٤م وم٢مٟمَّام  نقز سمن٤مًمقزن،  ،ُمٜمف ُم٘مّمقد، واًمٕمٔمؿ ومٞمف ىمٚمٞمؾ ٕن ]اًمٙمثػم[ :اًمٚمحؿ وإذا ضَمقَّ

أو ُمًٚمقظم٦م، ُمٜمٔمٗم٦م قمـ ُم٤م يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمنـ اًمِمنٕمر، وُمن٤م ٓ ي٘مّمند  وشمٙمقن ُمًٛمقـم٦م

 .يم٤مٕذن وهمػمه

(، اعمٝمنننن ب 5/426(، احلنننن٤موي )8/192(، خمتّمنننننر اعمننننزين )3/113يٜمٔمننننر: إم ) (1)

(، ومنننتح اًمٕمزينننز 5/425(، اًمٌٞمننن٤من )442-3/441(، اًمقؾمنننٞمط )6/61(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )2/74)

(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م 12/175اعمجٛمنقع ), (1/112( ، اعمٜمٝمن٤مج )4/22(، اًمروو٦م )9/323-324)

 (.5/29(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/212(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/79(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/134)

(، ُمننٜمح اجلٚمٞمننؾ 5/249(، اًمنن ظمػمة )2/222(، سمداينن٦م اعمجتٝمنند )3/65يٜمٔمننر: اعمدوٟمنن٦م ) (2)

(5/382.) 

اًمٌٞمن٤من، ىمن٤مل ذم واًمٜمنقوي، وصنححف صن٤مطم٥م  ،وهق إفمٝمر يمام ٟمنص قمنغم ذًمنؽ اًمراومٕمنل (3)

 ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم رءوس احلٞمقان قمغم إفمٝمر، وإيم٤مرع يم٤مًمرءوس. »(: 4/22اًمروو٦م )

 ىمٚم٧م: وم٢مذا ضمقزٟم٤مه ذم إيم٤مرع، ومٛمـ ذـمف أن ي٘مقل: ُمـ إيدي وإرضمؾ. 

ُمـ اًمِمٕمر واًمّمقف، ويًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م  ٤مةً ٘مَّ ٜمَوم٢من ضمقزٟم٤م، ومٚمف صمالصم٦م ذوط أن شمٙمقن ٟمٞمئ٦م، وأن شمٙمقن ُمُ 

 .شوم٘مد ذط مل  ز ىمٓمٕم٤م وزٟم٤م، وم٢من

 (.1ويٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مهل٤مُمش رىمؿ )

 ذم ث: ]اًمٕمٔم٤مم[. (4)

 ذم ث: ]إيمثر[. (5)

ُٛمقـَم٦م: ي٘م٤مل: ؾَمَٛمط اًم سمٞمح٦م ؾَمْٛمٓم٤ًم: أهمٛمًٝم٤م ذم اعم٤مء احل٤مر أو ذم ُم٤مدة يمٞماموين٦م إلزاًمن٦م ُمن٤م  (6) ًْ اعَم

ْٛمط: أن يٜمن ،ُم٤م قمغم ضمٚمده٤م ُمـ ؿمٕمر ًَّ زع صنقف اًمِمن٤مة اعم سمقطمن٦م سم٤معمن٤مء احلن٤مر ىمٌنؾ أو صقف، وأصؾ اًم

ؿمٞمٝم٤م أو ـمٌخٝم٤م، وىمٞمؾ: ؾمٛمط اجلدي: إذا ٟمتػ قمٜمف صقومف، أو ٟمٔمػ قمٜمف اًمِمٕمر سم٤معم٤مء احل٤مر، وإٟمام يٗمٕمنؾ 

 ذًمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمتِمقى.

(، 1/448(، اعمٕمجننؿ اًمقؾمننٞمط )19/379(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )1/288يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح اعمٜمننػم )

 (.2/421)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر 
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ؿ ىمٚمٞمؾ ُمثؾ اًمنرأس واًمٚمح ،ٕنَّ اًمٕمٔمؿ ذم إيم٤مرع هم٤مًم٥م أيْم٤مً  :وهٙم ا إيم٤مرع

 ./ؾمقاء

وأُم٤م إيم٤مرع: وم٘مد ذيمر اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م: أٟمَّف ٓ  نقز اًمًنٚمؿ  »(: 5/425ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (1)

، وذيمنر ذم هن٤مين٦م اعمٓمٚمن٥م سمن٠من اًمتجنقيز ذم شومٞمٝم٤م. ىم٤مل اسمـ اًمّم٤ٌمغ: وقمٜمدي أهن٤م قمنغم ىمنقًملم، يمن٤مًمرةوس

 إيم٤مرع أىمرب.

 (.1ويٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مهل٤مُمش رىمؿ )

 يْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل:إل (2)

 اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنَّ اًمًٚمؿ ذم اًمرةوس اعمِمقي٦م واعمٓمٌقظم٦م: ٓ  قز:

 وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم اًمرةوس اعم٠ميمقًم٦م همػم اعمِمقي٦م واعمٓمٌقظم٦م وذًمؽ قمغم ىمقًملم:

اًم٘مقل إول: ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم اًمرةوس اعم٠ميمقًم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمِمقي٦م وُمٓمٌقظمن٦م أو همنػم ُمِمنقي٦م 

ؿمتامهل٤م قمغم أسمٕم٤مض خمتٚمٗمن٦م ُمنـ اعمٜمن٤مظمر واعمِمن٤مومر وهمػمهن٤م ويتٕمن ر ونٌٓمٝم٤م، ومٝمنل وُمٓمٌقظم٦م، وذًمؽ ٓ

ًمٞم٧ًم يمٚمٝم٤م ُم٘مّمقدة ومال  قز اًمًٚمؿ إٓ ذم ُم٤م يم٤من مجٞمٕمف ُم٘مّمنقدًا، أو أيمثنره ُم٘مّمنقد، واًمنرأس أيمثنره 

 اًمٕمٔم٤مم و اًمٚمحؿ ومٞمف ىمٚمٞمؾ، ويم ًمؽ إيم٤مرع.

٤مم أمحنند هننل اعمنن ه٥م يمننام وهنن ا ىمننقل أ  طمٜمٞمٗمنن٦م، وىمننقل ًمٚمِمنن٤مومٕمل هننق إفمٝمننر، ورواينن٦م ًمإلُمنن

 ذيمرذًمؽ ذم اإلٟمّم٤مف.

اًم٘مننقل اًمثنن٤مين: ضمننقاز اًمًننٚمؿ ذم رةوس ُمنن٤م ي١ميمننؾ ُمننـ احلٞمقاٟمنن٤مت إذا يم٤مٟمنن٧م همننػم ُمِمننقي٦م، أو 

ٕهنن٤م حلنؿ  :ُمٓمٌقظم٦م، ُمًتدًملم سمجقاز اًمًٚمؿ ذم اًمٚمحؿ وهق قمٔمؿ وحلؿ، ومٙم ًمؽ اًمنرةوس وإيمن٤مرع

 ُمقزوٟم٦م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمٚمحؿ سمٕمٔمٛمف.وقمٔمؿ، إٓ أهنؿ اؿمؽمـمقا سم٠من شمٙمقن ُمٜم٘م٤مة ُمـ اًمِمٕمر واًمّمقف 

وقمٜمنندي ٓ سمنن٠مس سم٤مًمًننٚمؿ ذم  »وم٘منن٤مل:  ،وهنن ا ىمننقل أ  يقؾمننػ، وحمٛمنند، ورضمحننف اسمننـ اهلننامم

 وهق ىمقل ُم٤مًمؽ، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل، وإطمدى اًمروايتلم قمٜمد اإلُم٤مم أمحد. شاًمرةوس وإيم٤مرع وزٟم٤ًم...

(، ومتح اًم٘مدير 4/112(، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )7/82(، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين )12/131يٜمٔمر: اعمًٌقط )

(، 2/222(، سمداين٦م اعمجتٝمند )3/65(، اعمدوٟمن٦م )6/172(، اًمٌحر اًمرائؼ )7/79(، اًمٕمٜم٤مي٦م )7/82)

(، احلن٤موي 8/192(، خمتّمننر اعمنزين )3/113(، إم )5/382(، ُمنٜمح اجلٚمٞمنؾ )5/249اًم ظمػمة )

(، اًمٌٞمنننن٤من 442-3/441(، اًمقؾمننننٞمط )6/61(، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )2/74(، اعمٝمنننن ب )5/426)

اعمجٛمنقع , (1/112( ، اعمٜمٝمن٤مج )4/22( وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمروون٦م )9/323(، ومتح اًمٕمزينز )5/425)

(، حتٗمن٦م 4/212(، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )3/79(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )2/134(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/175)

(، يمِمننن٤مف اًم٘مٜمننن٤مع 5/86(، اإلٟمّمننن٤مف )4/173(، اعمٌننندع )6/392(، اعمٖمٜمنننل )5/29اعمحتننن٤مج )

(3/192.) 

 /ب55
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حؿ]الثامن[ ئ٦م ،واًمٓمعح٤مل ،واًمٙمٌد ،وإًَْمَٞم٦م ،: اًمًٚمؿ ذم اًمِمَّ  ،واًمٙمٚمٞمن٦م ،واًمرع

 .ؾمقاء ضم٤مئز سم٤مًمقزن ُمثؾ ]اًمٚمحؿ[

 :الثالثة

ٓ يّمح سمنال ظمنالف، : شمًٚم  قمـ احلٞمقان اًمًٚمؿ ذم اجلٚمقد قمغم اًمّمٗم٦م ]اًمتل[

 :وؾمقاء يم٤من قمٚمٞمف ؿمٕمر أو مل يٙمـ ]قمٚمٞمف ؿمنٕمر[ ،أو همػم ُمدسمقغ ، ؾمقاء يم٤من ُمدسمقهم٤مً 

]وضمقاٟمٌٝمنن٤م ختتٚمننػ ذم اًمٓمننقل  ،ٕن اًمٖمننرض خيتٚمننػ سمنن٤مًمٓمقل واًمٕمننرض :ؿمننٕمر[

 .، وٓ يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ ذيمر اًمتٗم٤موتواًمٕمرض مجٞمٕم٤م[

وُم٤م شمؿ إصم٤ٌمشمف هق اعمٗمٝمقم ُمـ شمرشمٞم٥م اعمّمٜمػ، ومٝمق اًمٗمرع اًمثن٤مُمـ ُمنـ ، ًختلم ]اًم٤ًمسمع[ذم اًمٜم (1)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. 

سمن٤مًمٗمتح ٓ سم٤مًمٙمًننر وٓ -إًَْمَٞم٦ُم: هل اًمٕمجٞمنزة أو ُمن٤م ريمٌٝمن٤م ُمنـ ؿمنحؿ وحلنؿ، وَأًمٞمن٦م اًمِمن٤مة  (2)

ت سمٗمنتح اًمنالم ُمثنؾ: ؾمنجدة وؾمنجدات، واًمتثٜمٞمن٦م ، ومال ي٘م٤مل: إًْمَٞم٦م وٓ ًمِٞم٦َّم، واجلٛمع َأًَمَٞمن٤م-سمدون إًمػ

 أًْمٞم٤َمن قمغم همػم ىمٞم٤مس سمح ف اًمت٤مء هم٤مًم٤ًٌم، وذم ًمٖم٦م: َأًْمَٞمت٤َمن سم٤مصم٤ٌمهت٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس.

(، اعمٓمٚمنننع 1/25(، اعمٕمجنننؿ اًمقؾمنننٞمط )37/95(، شمننن٤مج اًمٕمنننروس )1/22يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح )

(1/99.) 

 ذم ث: ]اًمِمحؿ[. (3)

ان: ومالسمند أن ين يمر ضمنٜمس طمٞمقاهنن٤م وٟمققمنف وصنٗمتف إن وإذا أؾمٚمؿ ذم ه ه إضمزاء ُمـ احلٞمق (4)

 أظمتٚمػ وشمٕمٚمؼ سمف همرض.

(، أؾمنٜمك 4/21(، اًمروون٦م )9/322(، ومتح اًمٕمزينز )5/422(، اًمٌٞم٤من )3/111يٜمٔمر: إم )

 (. 3/76(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/133اعمٓم٤مًم٥م )

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.  (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.  (6)

سَم٤مهَم٦ُم: دسمغ اجلٚمد َدسْمَٖم٤ًم َوِدسَم٤مهم٤ًم وِدسَم٤مهَم٦ًم: قم٤مجلف سمامدة ًمٞمٚملم وينزول ُمن٤م سمنف ُمنـ رـمقسمن٦م وٟمنتـ.  (7) اًمدع

 (.1/272، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )(22/463، شم٤مج اًمٕمروس )(1/198يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م.   (8)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (9)

حكمممي السممممي يف  

شمممحي اسبٗمممٕاُ  

 ٔحنٕٓ.

حكمممي السممممي يف  

 ازبمٕ .
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ى ضمقاٟمٌٝم٤م ]ودسمٖم٧م[ سمحٞمن٨م يٛمٙمنـ ذيمنر اًمٓمنقل واًمٕمنرض، ومنال  وم٠مُم٤م إن ؾمقَّ

 ن اًمٖمرض خيتٚمػ سم٤مًمرىم٦م واًمثخ٤مٟم٦م.ٕ : قز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م قمدداً 

 :وم٠مُم٤م وزٟم٤ًم: اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ]ومٞمف[

ٕن ضمقاٟمٌٝمن٤م ختتٚمنػ، ومن٤مًمقرك صمخنلم ىمنقي، واًمّمندر  :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ٓ  قز

 ، واجلٜم٥م وٕمٞمػ، وٓ يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ ذًمؽ اًمتٗم٤موت.صمخلم َرظْمقٌ 

وت اًم ي ٕن مجٚم٦م اجلٚمد ُم٘مّمقد، وذًمؽ اًم٘مدر ُمـ اًمتٗم٤م :وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:  قز

سمنلم ـمرومٞمنف شمٗمن٤موت وإن يمن٤من ]ي٘منع[ ،، يمام  قز ذم اًمثٞم٤مبي٘مع ُمـ ضمقاٟمٌف  ٕمؾ قمٗمقاً 

 واًمرىم٦م. ذم اًمّمٗم٤مىم٦م

٤م اخلٗم٤مف  ٕن  :، ومنال  نقز اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م أصنالً واحلٛمِمنٙم٤مت ،واًمٜمعٕمن٤مل ،وم٠مُمَّ

 وٕهنن٤م شمِمنتٛمؾ :ضمقاٟمٌٝم٤م ختتٚمػ وشمتٗم٤موت، وٓ يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ ىمندر ذًمنؽ اًمتٗمن٤موت

وٓ اًمقىمننقف قمٚمٞمننف قمٜمنند  :قمننغم فمٝمنن٤مرة وسمٓم٤مٟمنن٦م وطمِمننق، وٓ يٛمٙمننـ اًمٕمٌنن٤مرة قمننـ ذًمننؽ

 .اًمتًٚمٞمؿ

 سمغ[.ذم ث: ]ود (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

ُ ُمـ يمؾ رء. (3) ظْمق: اهلشُّ اًمٚمَّلمع  اًمرَّ

 (.1/337(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )38/137(، شم٤مج اًمٕمروس )1/224يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

ُجُف، ومٝمق صٗمٞمؼ: أي: (5) ًْ َٗم٤مىَم٦م: ي٘م٤مل: َصُٗمؼ اًمثقب صٗم٤مىم٦م: يمثػ َٟم يمثٞمػ، وصمقب صٗمٞمؼ  اًمّمَّ

 صٗمٞمؼ سملّمُ اًمّمٗم٤مىم٦م: ود ؾمخٞمػ: أي: ُمتلم ضمٞمد اًمٜمًٞم٩م، وىمد صُٗمؼ صٗم٤مىم٦م إذا يمثػ ٟمًجف.

 (.1/517(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )26/29(، شم٤مج اًمٕمروس )1/343يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

ضمؾ ُمـ ضمٚمد رىمٞمؼ. (6)  اخِلَٗم٤مُف: مجع ظُمّػ، وهق ُم٤م يٚمٌس ذم اًمرع

 (.1/247(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )23/233وس )(، شم٤مج اًمٕمر1/175يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

ٛمِمنؽ، واعمِْٙمَٕمن٥م،  (7) ضمنؾ، ويٓمٚمنؼ قمٚمٞمنف اًمِمع احلٛمِمٙم٤مت: ٟمقع ُمـ أٟمقاع اجلٚمقد يٚمنٌس ذم اًمرع

وؾمنٛمل سمن ًمؽ: ٕٟمنف دون  شواعمٙمٕم٥م وزان ُم٘مقد اعمداس ٓ يٌَٚمغ اًمٙمٕمٌلم همنػم قمنر  »ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: 

صقرة ظمػ ُم٘مٓمقع أؾمٗمؾ اًمٙمٕمٌلم.يٜمٔمنر: اعمّمن٤ٌمح  اًمٙمٕمٌلم، وذيمر ذم هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م سم٠منَّ اًمِمٛمِمؽ قمغم

 (.4/153(، اًمٌٞم٤من )4/251(، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م )2/534)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ٟم٘مقل: (8)
= 
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 :الرَّابعة

ن ،اًمًٚمؿ ذم اًمٚمٌـ احلٚمٞم٥م ضم٤مئز، وي يمر ُمـ إوص٤مف ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمنرض ٤م وم٠مُمَّ

هلن٤م هن٤مين٦م شمٜمتٝمنل إًمٞمٝمن٤م وٓ ذم  ٕن احلٛمقو٦م ومٞمف قمٞم٥م ]وًمٞمس[ :احل٤مُمض ُمٜمف ٓ  قز

٠ٌَمو ،ذًمؽ قمرف قمنغم صنٗمتف ىمٌنؾ أْن خينتٚمط سمن٤مًمٚمٌـ ويٓمنٌ :  يم ًمؽ  قز اًمًٚمؿ ذم اًمٚمع

 .ٕن شم٠مصمػم اًمٜم٤مر ومٞمف خيتٚمػ، وًمٞمس ًمف هم٤مي٦م ُمٕمٚمقُم٦م :وم٠مُم٤م سمٕمد اًمٓمٌ  ومال

                                                          

=
أوًٓ: اًمًننٚمؿ ذم اجلٚمننقد قمننغم صننٗمتٝم٤م اًمتننل شمًننٚم  قمننـ احلٞمننقان ٓ  ننقز ؾمننقاء يم٤مٟمنن٧م 

 ُمدسمقهم٦م أو همػم ُمدسمقهم٦م، وؾمقاء يم٤من اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م قمددا أو وزٟم٤م.

٤ًم: أُم٤م إذا ؾمقي٧م ودسمٖم٧م، ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمدد، وأُمن٤م سمن٤مًمقزن ومٗمٞمنف ىمنقٓن: صم٤مٟمٞم

 أطمدحم٤م:  قز، وهق إصح يمام ذيمر ذًمؽ اجلقيٜمل.

 واًمث٤مين: ٓ  قز.

صم٤مًمث٤ًم: يم ًمؽ ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم اخلٗم٤مف، واًمٜمٕم٤مل وهق اًمّمحٞمح ًمٕمدم اٟمْم٤ٌمط أضمزائٝمن٤م 

ّمٞمٛمري قمـ اسمـ هي٩م أٟمف أضم٤مز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م، يمام وٓؿمتامهل٤م قمغم اجلٚمد وهمػم اجلٚمد، وطمٙمك اًم

 ذيمر ذًمؽ ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من.

(، اعمٝمن ب 5/422(، احلن٤موي )8/192(، خمتّمنر اعمزين )125-3/82يٜمٔمر: إم )

(، 422-5/421(، اًمٌٞمنن٤من )3/442(، اًمقؾمننٞمط )62-6/61(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/73)

(، ُمٖمٜمننل 138-2/137(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )4/16(، اًمروونن٦م )9/272ومننتح اًمٕمزيننز )

(، اعمجٛمننننقع 5/22(، حتٗمنننن٦م اعمحتنننن٤مج )4/222(، هن٤مينننن٦م اعمحتنننن٤مج )3/79اعمحتنننن٤مج )

(12/177.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ذم م: ]وٓ[. (2)

٠ٌَُم: أول ُم٤م شمدره احلٚمقب سمٕمد اًمقٓدة، ىمٞمؾ أيمثره صمالث طمٚم٤ٌمت، وأىمٚمف طمٚم٦ٌم. (3)  اًمٚمع

(، شمننن٤مج اًمٕمنننروس 1/299ظ اًمتٜمٌٞمنننف )(، حترينننر أًمٗمننن2/548يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح )

 (.2/811(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )15/275(، هت ي٥م اًمٚمٖم٦م )1/414)

٠ٌَُم: وم٢من ـمٌ  سم٤مًمِمٛمس.. ضم٤مز ومٞمف اًمًٚمؿ.  ... »(: 5/422ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (4) وم٠مُم٤م اًمٚمع

 ومٗمٞمف وضمٝم٤من: .وإن ـمٌ  ذم اًمٜم٤مر..
= 

حكمممي السممممي يف  

المممممممممممممممممممممممممممممممممممدي 

 ٔوشتقا ْ.
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قمننـ  [واًمتٛمٞمٞمننز]و ننقز اًمًننٚمؿ ذم اًمًننٛمـ: ٕن اًمٜمنن٤مر شمنندظمؾ ومٞمننف ًمٚمتّمننٗمٞم٦م 

ٕٟمنف ُم٘مّمنقد قمنغم  :قز ذم اًمزسمدويم ًمؽ   ،ٓ ٟم٘مصو ١مصمر اًمٜم٤مر ومٞمف سمتٖمػمشماًمرهم٤موة، وٓ 

، صمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ هن ه وٓ شمٙمقن إٓ يم ًمؽ ومٞمجٕمؾ قمٗمقاً  ،صٗمتف، واًمرهم٤موة اًمتل ومٞمف ىمٚمٞمؾ

يمٞمٚمنف، /ٓ يتن٠مشمك وُمن٤م يمن٤من ضم٤مُمنداً  ،ووزٟمن٤مً  يمٞمٚمف،  قز أن يًٚمؿ ومٞمنف يمنٞمالً  كإؿمٞم٤مء يت٠مشم

 نمط اًمقزن.سميًٚمؿ ومٞمف 

                                                          

=
 ٚمػ.قمٛمؾ اًمٜم٤َّمر ومٞمف خيت إول: ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: ٓ  قز: ٕنَّ 

 ٟم٤مره ًمٞمعٜم٦م. و اًمث٤مين: ىم٤مل اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م: يّمح: ٕنَّ 

 .شىم٤مل اسمـ اًمّم٤ٌمغ: وإول أىمٞمس

 واؾمتٌٕمد إُم٤مم احلرُملم اًمقضمف إول.

وذيمر سم٠من اًمٚم٠ٌم يٕمرض قمغم اًمٜم٤مر قمرو٦م ظمٗمٞمٗم٦م، وٓ اقمت٤ٌمر هب٤م، وًمن ًمؽ صنححٜم٤م اًمًنٚمؿ 

 ذم اًمٗم٤مٟمٞمد واًمًٙمر.

٤م يٜمْمنٌط شمن٠مصمػم ٟمن٤مره يم٤مًمٕمًنؾ اعمّمنٗمك سمخالف ُم.. »(:1/222ىم٤مل ذم ومتح اًمقه٤مب )

واًمٚمٌن٠م ومٞمّمنح اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م يمنام ُمن٤مل إمم شمرضمٞمحنف اًمٜمنقوي ذم  ،واًمدسمس ،دواًمٗم٤مٟمٞم ،هب٤م واًمًٙمر

اًمروو٦م وسح سمتّمحٞمحف ذم شمّمحٞمح اًمتٜمٌٞمف ذم يمؾ ُم٤م دظمٚمتف ٟمن٤مر ًمٓمٞمٗمن٦م وُمثنؾ سم٤معمن يمقرات 

صن٤مطم٥م إٟمنقار واقمتٛمنده همػم اًمٕمًؾ ًمٙمـ يمالم اًمراومٕمل يٛمٞمؾ إمم اعمٜمع يمام ذم اًمرسم٤م وسمف ضمزم 

يمام صححف اًمِمٞمخ٤من وقمٚمٞمف يٗمنرق سمنلم اًمٌن٤مسملم  رع اإلؾمٜمقي وي١ميد إول صح٦م اًمًٚمؿ ذم أضُم 

 .شسمْمٞمؼ سم٤مب اًمرسم٤م

(، 5/422(، اًمٌٞمن٤من )6/47(، هن٤مي٦م اعمٓمٚمن٥م )2/73(، اعمٝم ب )3/112يٜمٔمر: إم )

(، 1/222)(، ومنتح اًمقهن٤مب 12/174(، اعمجٛمقع )4/24(، اًمروو٦م )9/322ومتح اًمٕمزيز )

(، طم٤مؿمنٞم٦م 3/241(، طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ )4/222(، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )79-3/78، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 (.5/28اًمنمواين )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 /أ56
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ومال يدرى يمنؿ ومٞمنف  ،دىمٞمؼ قمٚمٞمف هم٤مًم٥مٕن اًم :ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمف[اًْمَٙمِْمُؽ ]وم٠مُم٤م 

ٕٟمف يٙمقن ومٞمف ُمن٤مء  :، ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمفويم ًمؽ اعمخٞمض ،ويمؿ ومٞمف ُمـ اًمدىمٞمؼ ،ُمـ اًمٚمٌـ

 :وجهانوأُم٤م اجلٌـ ومٗمٞمف  ٓ يدري ىمدره وومٞمف محقو٦م، وًمٞم٧ًم سمٛم٘مّمقدة.

 وشمدظمٚمف اًمٜم٤مر. ٕٟمف يٙمقن ومٞمف إْٟمَٗمَح٦م :: ٓ  قزاأحدمه

ًمٚمٜمنن٤مر ومٞمننف هم٤مينن٦م ُمٕمٚمقُمنن٦م، واإلْٟمَٗمَحنن٦ُم ومٞمننف رء يًننػم وَمُجِٕمننؾ ٕنَّ  ::  ننقزوالثدداين

 .ٕٟمف يٕم٘مد سم٤مًمٜم٤مر، ويٙمقن ومٞمف ُمٚمح :طىمِ ، وهٙم ا احلٙمؿ ذم إقمٗمقاً 

و ٗمػ طمتك يٓمٌ  ُمتنك  ،واًمٚمٌـ ،ـمٕم٤مم يّمٜمع ُمـ اًمدىمٞمؼ :[، واًمٙمِمؽاعَمّْمُؾ ذم ث: ] (1)

 اطمتٞم٩م إًمٞمف، ورسمام قمٛمؾ ُمـ اًمِمٕمػم.

(، شمننن٤مج اًمٕمنننروس 1/282ظ اًمتٜمٌٞمنننف )٤م(، حترينننر أًمٗمننن2/534)٤ٌمح اعمٜمنننػم يٜمٔمنننر: اعمّمننن

 (.2/789(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )27/314)

اعَمّْمُؾ: هق قمّم٤مرة إىمط، وهق ُم٤مةه اًم ي يٕمّمننر ُمٜمنف طمنلم يٓمنٌ ، وذيمنر ذم طم٤مؿمنٞم٦م  (2)

 اًمنمواين واجلٛمؾ سم٠من اعمّمؾ ُم٤م طمّمؾ ُمـ اظمتالط اًمٚمٌـ سم٤مًمدىمٞمؼ.

(، هتننن ي٥م اًمٚمٖمننن٦م 1/282، حترينننر أًمٗمننن٤مظ اًمتٜمٌٞمنننف)(2/574يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح اعمٜمنننػم )

 (.3/62(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )5/22(، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )32/426(، شم٤مج اًمٕمروس )12/141)

اعَمِخٞمض: خَمََض اًمٚمٌـ، ومٝمق خمنٞمض، إذا طمريمنف ًمٞمًنتخرج اًمزسمند ُمٜمنف سمقونع اعمن٤مء ومٞمنف،  (3)

 وم٤معمخٞمض: اًمٚمٌـ سمٕمد اؾمتخراج اًمزسمد ُمٜمف.

(، 2/857(، اعمٕمجنؿ اًمقؾمنٞمط )19/46(، شمن٤مج اًمٕمنروس )2/565)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمنػم 

 (.1/653اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )

اإلْٟمَٗمَح٦ُم: ُم٤مدة ظم٤مص٦م شمًتخرج ُمـ اجلزء اًم٤ٌمـمٜمل ُمـ ُمٕمندة اًمرونٞمع ُمنـ اًمٕمجنقل، أو  (4)

اجلداء أو ٟمحقحم٤م ىمٌؾ أن ي٠ميمؾ، وه ه اعم٤مدة يٖمػم هب٤م اًمٚمٌـ احلٚمٞم٥م ومٞمّمننػم ضمٌٜمن٤ًم، واجلٛمنع: أَٟمن٤مومح، 

 ومح.وَُمٜم٤َم

(، 5/73(، هتن ي٥م اًمٚمٖمن٦م )1/192(، حترينر أًمٗمنظ اًمتٜمٌٞمنف )2/616يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.2/938(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )7/191شم٤مج اًمٕمروس )

إىَِمُط: سمٗمتح اهلٛمزة ويمن اًم٘م٤مف، و قز إؾمٙم٤من اًم٘م٤مف ُمع ومتح اهلٛمزة ويمنه٤م، وهنق  (5)

 ًمٌـ جمٗمػ ي٤مسمس طمٞم٨م يٓمٌ  اًمٚمٌـ اعمخٞمض ومٞمًتخرج ُمٜمف.

(، 19/134(، شم٤مج اًمٕمنروس )1/117(، حترير أًمٗمظ اًمتٜمٌٞمف )1/17)يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 (.1/22اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

ويِمنؽمط  ،واًمزسمند ،واًمًٛمـ ،ويّمح اًمًٚمؿ ذم اًمٚمٌـ» (: 3/72ىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (6)

أو  ذيمر ضمٜمس طمٞمقاٟمف وٟمققمف وُم٠ميمقًمف ُمـ ُمرقمك أو قمٚمػ ُمٕملم سمٜمققمف وي يمر ذم اًمًٛمـ أٟمنف ضمديند
= 
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قف ْٕمر ،واًمَقسَمرِ  ، قز اًمًٚمؿ ذم اًمّمُّ وي يمر ُمنـ إوصن٤مف ُمن٤م خيتٚمنػ سمنف  ،واًمِمَّ

ك ُمـ إذى اًمٖمرض، ]وٓ ي١مظم [ ذم اًمٕمن٤مدة، وإن ]سمنف[ ُم٤م يٙمقن ُمتٕمٚم٘من٤مً و، إٓ ُمٜم٘مَّ

 .إٓ يم ًمؽ هذـمف ُمٖمًقًٓ ًمٞمٙمقن أٟم٘مك وأصٗمك، ومال ي٠مظم 

                                                          

=
ٕن محقوتف قمٞم٥م إٓ ذم خمٞمض ٓ ُم٤مء ومٞمف ومٞمّمح ومٞمف، وٓ يين  :قمتٞمؼ وٓ يّمح ذم طم٤مُمض اًمٚمٌـ

وين يمر ـمنراوة  ،ػَّ ضَمن ًمنقو واًمٚمٌـ اعمٓمٚمؼ يٛمؾ قمنغم احلٚمنق ،ٕهن٤م ُم٘مّمقدة ومٞمف :وصٗمف سم٤محلٛمقو٦م

ر ذم ٕهنن٤م ٓ شمن١مصم :اًمزسمد ووده٤م، ويّمح اًمًٚمؿ ذم اًمٚمٌـ يمٞمال ووزٟم٤م ويقزن سمرهمقشمنف وٓ يٙمن٤مل هبن٤م

 :ومال يّمنح ومٞمنف :أُم٤م ُم٤م ومٞمف شمٖمػم ،وي يمر ٟمقع اجلٌـ وسمٚمده ورـمقسمتف ويًٌف اًم ي ٓ شمٖمػم ومٞمف ،اعمٞمزان

وضم٤مُمنده  ،ٕٟمف ُمٕمٞم٥م، وقمٚمٞمف يٛمؾ ُمٜمع اًمِم٤مومٕمل اًمًٚمؿ ذم اجلٌـ اًم٘منديؿ، واًمًنٛمـ ينقزن ويٙمن٤مل

وُمن٤م ٟمنص قمٚمٞمنف ذم  ٤م همػم اعمجٗمػ ومٙم٤مًمٚمٌـ،أُمَّ  ،اعمجٗمػ ٠ماًم ي يتج٤مرم ذم اعمٙمٞم٤مل يقزن يم٤مًمزسمد واًمٚمٌ

إم ُمـ أٟمف يّمح اًمًٚمؿ ذم اًمزسمد يمٞمال ووزٟمن٤م يٛمنؾ قمنغم زسمند ٓ يتجن٤مرم ذم اعمٙمٞمن٤مل، وٓ يّمنح ذم 

 .شؽ ًمٕمدم وٌط محقوتفِْم اًمٙمَ 

وذيمر ذم ومتح اًمٕمزيز سم٠من اًمًٚمؿ ذم اخلٌز ومٞمف وضمٝم٤من: أصحٝمام قمٜمد اإلُم٤مم أٟمف ضمن٤مئز، واًمثن٤مين  

ظمتالف اًمٖمنرض سمحًن٥م يمثنرة اعمٚمنح وىمٚمتنف وشمٕمن ر وهق إصح قمٜمد إيمثريـ اعمٜمع ًمالظمتالط وا

اًمْمٌط إو٤موم٦م ًمت٠مصمػم اًمٜم٤مر ومٞمف وذم اًمًٚمؿ ذم اجلٌـ ُمثؾ ه يـ اًمقضمٝملم ًمٙمـ اجلٛمٝمقر ُمٓمٌ٘مقن قمنغم 

 شمرضمٞمح وضمف اجلقاز يم٠مهنؿ رأوا سم٠من قمٛمؾ اًمٜم٤مر ذم اخلٌز خيتٚمػ قمٜمف ذم اجلٌـ.

(، اعمٝمن ب 5/424ي )(، احلن٤مو8/189( وُم٤م سمٕمده٤م، خمتٍم اعمنزين )3/127يٜمٔمر: إم )

( 5/421(، اًمٌٞمننننن٤من )445-3/442(، اًمقؾمنننننٞمط )45-6/44(، هن٤ميننننن٦م اعمٓمٚمننننن٥م )2/74)

( ، اعمجٛمنقع 24-4/23( وُمن٤م سمٕمنده٤م، اًمروون٦م )327-274-9/273وُم٤مسمٕمده٤م، ومتح اًمٕمزيز )

(، هن٤ميننن٦م اعمحتننن٤مج 3/72(، ُمٖمٜمنننل اعمحتننن٤مج )2/135(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م )12/159-162)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.3/239( وُم٤م سمٕمده٤م، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )5/19(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/222)

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ذم ث: ]وٓ ي٠مظم [. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

إذا أؾمٚمؿ ذم اًمّمقف، ىم٤مل: صنقف سمٚمند يمن ا، وذيمنر ًمقٟمنف  »(: 4/24ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (4)

ٕن صنقف اإلٟمن٤مث أؿمند ٟمٕمقُمن٦م.  :أو إٟمن٤مثره، وأٟمنف ظمريٗمنل أو رسمٞمٕمنل، ُمنـ ذيمنقر نوـمقًمف وىمّم
= 

حكمممي السممممي يف  

الصمممٕ  ٔالمممٕ ا 

 ٔالش ا.
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ٕن احلن٥م ومٞمنف  :[اًم٘مٓمـ ُمنع احلن٥م]اًمًٚمؿ ذم اًم٘مٓمـ ضم٤مئز، وإـمالىمف ي٘متْمنل 

 ، ضم٤مز.وإن ذط أن يٙمقن طمٚمٞمج٤مً  ،يم٤مًمٜمقى ذم اًمتٛمر

اًمٜمٕمقُمنن٦م واخلِمننقٟم٦م  ٕنَّ  :٘مؼ ٓ  ننقزومٚمننق أؾمننٚمؿ ذم ضمننقز اًم٘مٓمننـ همننػم اعمِمنن

 وٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمتِم٘مؼ. ،ُم٘مّمقدان

ٕن اجلنقز ًمنٞمس  :وإن أؾمٚمؿ ذم اعمتِمن٘مؼ، ومنال يّمنح أيْمن٤م قمنغم فمن٤مهر اعمن ه٥م

 .سمٛم٘مّمقد، وًمٞمس ُمـ ُمّمٚمحتف، وٓ ي٘مع اإلدظم٤مر ُمٕمف

                                                          

=
واؾمتٖمٜمقا سم ًمؽ قمـ ذيمر اًمٚملم واخلِمقٟم٦م، وٓ ي٘مٌؾ إٓ ظم٤مًمّم٤م ُمـ اًمِمقك واًمٌٕمر، وم٢من ذط يمقٟمف 

 .شُمٖمًقٓ، ضم٤مز، إٓ أن يٕمٞمٌف اًمٖمًؾ. واًمِمٕمر واًمقسمر، يم٤مًمّمقف، ويْمٌط اجلٛمٞمع وزٟم٤م

(، اعمٝمنن ب 5/424(، احلنن٤موي )192-8/189(، خمتّمنننر اعمننزين )3/127يٜمٔمننر: إم )

(، ومننتح اًمٕمزيننز 5/423(، اًمٌٞمنن٤من )3/442(، اًمقؾمننٞمط )6/48(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/72)

(، 2/135(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/162( ، اعمجٛمقع )4/24(، اًمروو٦م )9/312-311)

(، طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ 5/22(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/211(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/77ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 (.5/27(، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )3/247)

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ذم ث: ]احل٥م ُمع اًم٘مٓمـ[. (2)

احلَِٚمٞم٩ُم: ي٘م٤مل طَمَٚمن٩َم اًم٘مٓمنـ طَمْٚمجن٤ًم وطَماَلضَمن٦م، ظمٚمَّّمنف ُمنـ سمن ره أو ظمٚمَّنص احلن٥م ُمنـ  (3)

 اًم٘مٓمـ، ومٝمق طَمِٚمٞم٩م وحَمُْٚمقج، وىمٓمـ طمٚمٞم٩م أي ُمٜمدوف وُمٜمزوع احل٥م.

(، طم٤مؿمنٞم٦م 1/191اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) (،5/487(، شم٤مج اًمٕمروس )1/146يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 (.3/127اًمنمواين )

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (4)

 قز اًمًٚمؿ ذم اًم٘مٓمـ وي يمر أوص٤مومف اًمتل خيتٚمػ هب٤م اًمٖمرض، ُمـ سمٞم٤من سمٚمده، وًمقٟمف، وٟم٤مقمؿ 

أو ظمِمننـ، وىمننديؿ أو طمنندي٨م، ورـمنن٥م أو ينن٤مسمس، وـمقيننؾ اًمِمننٕمر أو ىمّمننػمه: ٕن ذًمننؽ خيتٚمننػ، 

ك ُمـ طمٌف، ومن٢من أـمٚمنؼ محنؾ قمنغم اجلن٤مف ، وقمنغم ُمن٤م ومٞمنف طمن٥م، ومن٢من ذط أن يٙمنقن  وسمحٌف أو ُمٜم٘مَّ

 طمٚمٞمج٤ًم ضم٤مز.
= 

حكمممي السممممي يف  

 القطَ.
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 :الصابعة

ؿ اًمًٚمؿ ذم ًَ ، وأُمن٤م اًمَ٘منزُّ  ،ُمن٤م ينراد ُمٜمنف ٕٟمف يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمنـ :ضم٤مئز اإِلسْمَرْي

، ومٞم٘مروننف ٕٟمننف إن يمنن٤من طمّٞمنن٤مً  :يمنن٤من أو طمٞمنن٤مً  ومنن٢من يمنن٤من ومٞمننف اًمنندود، ٓ يّمننح اًمٕم٘منند، ُمٞمتنن٤مً 

 وٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م وزن اًمَ٘مزع دوٟمف.، ، ومال  قز سمٞمٕمفويٗمًده، وإن يم٤من ُمٞمت٤مً 

ٕن ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة، وم٢مٟمنف ُيْٖمنَزل ويٕمٛمنؾ  :وإن يم٤من ىمد ظمرج ُمٜمف اًمدود  قز

واًمٙمتن٤من، يمنام  نقز ذم  ،واًمّمنقف ،اًمثٞمن٤مب، وهٙمن ا  نقز اًمًنٚمؿ ذم همنزل اًم٘مٓمنـُمٜمف 

ؿ ًَ  .اإِلسْمَرْي

                                                          

=
وأُم٤م اًمًٚمؿ ذم اًم٘مٓمـ ذم ضمقزه ىمٌؾ اًمتِم٘مؼ، ومال  قز: ٕٟمف ُمًتقر سمام ٓ ُمّمنٚمح٦م ًمنف ومٞمنف، 

 وٕٟمف ٓ  قز سمٞمٕمف ذم ضمقزه، ومٚمؿ يّمح اًمًٚمؿ قمٚمٞمف ومٞمف.

اًمتٝمن ي٥م، واجلنقيٜمل قمنغم وأُم٤م سمٕمد اًمتِم٘مؼ وم٘مقٓن: أطمدحم٤م:  قز، وذه٥م إمم ذًمؽ ص٤مطم٥م 

 ذط اًمت٘مدير سم٤مًمقزن.

 واًمٜمقوي ٟم٘ماًل قمـ اعمّمٜمػ. ،واًمث٤مين: ٓ  قز، وهق إفمٝمر، يمام ذيمر ذًمؽ اًمراومٕمل

(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م 5/424(، احلنن٤موي )8/192(، خمتٍمنن اعمننزين )128-3/127يٜمٔمننر: إم )

(، 312-9/311(، ومننتح اًمٕمزيننز )424-5/423(، اًمٌٞمنن٤من )443-3/442(، اًمقؾمننٞمط )6/48)

 (.3/77(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )136-2/135(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )4/24اًمروو٦م )

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

ؿ: هق أطمًـ احلرير، وىمٞمؾ: احلرير اخل٤مم. (2) ًَ  اإِلسْمَرْي

(، اعمٕمجنؿ 31/276(، شمن٤مج اًمٕمنروس )1/59(، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )1/128يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 (.1/2اًمقؾمٞمط )

: ُم٤م يٕمٛمؾ ُمٜمف اإلسمريًنؿ، وىمٞمنؾ: اًم٘منز واإلسمريًنؿ  ُمثنؾ: احلٜمٓمن٦م واًمندىمٞمؼ، ومن٤مًم٘مز: هنق  (3) اًمَ٘مزُّ

 احلرير قمغم احل٤مل اًمتل يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م يًتخرج ُمـ اًمّمٚمج٦م، ودود اًم٘مز هق: دود احلرير.

 (.2/733(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )15/282(، شم٤مج اًمٕمروس )2/522يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 ٟم٘مقل: ًمتٗمّمٞمؾ اعم٠ًمًم٦م (4)

اًمًٚمؿ ذم اإلسمريًٞمؿ ضم٤مئز، سم يمر أوص٤مومف، ومٞمٌلم ًمقٟمف، وسمٚمده، ودىمتف، وهِمَٚمَٔمف، وـمقًمنف وىمٍمنه، -

 وهمػم ذًمؽ مم٤م يتٖمػم سمف اًمثٛمـ واًمٖمرض.
= 

حكمممي السممممي يف  

اإل اٖسممممممممممممممممممٗي 

 ٔالَقر .



 999 كتاب البيوع                   تتمة اإلبانة في الفروع للمتولي 

 
 :الثاونة

ٟمققمنف، ويمنؾ  [، ضم٤مئز ]وٓسمد ُمـ ذيمر/اًمًٚمؿ ذم احلٓم٥م اًم ي يراد ًمالؿمتٕم٤مل

وًمنق ذط  ،ل اًمٞمن٤مسمس، وًمنق ذط يمن٤من شم٠ميمٞمنداً نوإـمالىمنف ي٘متْمن ،ُم٤م خيتٚمػ سمنف اًمٖمنرض

 ٕهن٤م قمٞم٥م ومٞمف. :اًمرـمقسم٦م، مل  ز

وهٙم ا  قز اًمًٚمؿ ذم إظمِم٤مب اًمتل شمراد ًمٚمٕمٛمنؾ، ويًنتقي ذم ذًمنؽ ُمن٤م ينراد 

ٌْنُؾ ًمٚمٌٜم٤مء، وُم٤م يراد ٓخت٤مد إـم٤ٌمق ُمٜمٝم٤م، وُم٤م يٕمٛمؾ ُمٜمف اًمٜمُُّّم٥ُم   ، وُم٤م يٕمٛمنؾ ُمٜمنف اًمٜمَّ

                                                          

=
أُم٤م اًمًٚمؿ ذم اًم٘مز إن يم٤من ومٞمف اًمدود، ومنال  نقز ؾمنقاء يمن٤من اًمندود طمٞمن٤ًم أو ُمٞمتن٤ًم، ٕٟمنف ُمن٤مٟمع ُمنـ -

اًمًٚمؿ ومٞمف سم٠موصن٤مومف وهنل: سمٚمنده، وًمقٟمنف، وصنٖمره، ويمنؼمه،  ُمٕمروم٦م وزٟمف، وإن ظمرج ُمٜمف اًمدود، ومٞمجقز

 وضمٞمد أو رديء.

وهنل: ضمٜمًنف، وٟمققمنف،  ،وأُم٤م اًمًٚمؿ ذم همزل اًم٘مٓمـ، واًمّمقف، ومٞمجقز سم يمر إوص٤مف أيْم٤مً -

ٕنَّ ًمف ذم اًمٖمزل شم٠مصمػم، وصٗم٦م ُم٤م همزل سمف ووىمن٧م اًمٖمنزل،  :ودىمتف، وهمٚمٔمف، وهؾ هق حمٚمقج أو همػم ذًمؽ

 ل اًمّمٞمػ ىمقي وٟم٘مل.ٕن همزل اًمِمت٤مء ًملم وهمز

(، اًمٌٞمننننن٤من 3/443(، اًمقؾمنننننٞمط )6/48(، هن٤ميننننن٦م اعمٓمٚمننننن٥م )128-3/125يٜمٔمنننننر: إم )

(، اًمٖمننرر اًمٌٝمٞمنن٦م 2/136(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )4/25(، اًمروونن٦م )9/312(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/424)

(، 3/247(، طم٤مؿمننٞم٦م اجلٛمننؾ )4/211(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )3/77(،  ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )3/62-63)

 (.5/27) طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ذم م: ]وي يمر[. (2)

اًمٜمُُّّم٥ُم: ُم٤م يم٤من ي سمح قمٚمٞمف ُمـ إوصم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمٞمؾ: اًمٜمّم٥م هنل: إصنٜم٤مم، وىمٞمنؾ:  (3)

ُم٤م ٟمّم٥م وقمٌد ُمـ دون اهلل، وٟمّمن٤مب اًمًنٙملم: ُمن٤م ي٘منٌض قمٚمٞمنف، وٟمّمن٤مب يمنؾ رء أصنٚمف، واجلٛمنع 

 ُٟمُّم٥ُم وأٟمّمٌف.

(، 4/274(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )6/4435(، ًمًنن٤من اًمٕمننرب )٤ٌ2/626مح اعمٜمننػم )يٜمٔمننر: اعمّمنن

 (.2/925اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

ٌَْٚمن٦م،  (4) ُْؾ: هل اًمًٝم٤مم، وهل ُم١مٟمث٦م وٓ واطمد هل٤م ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م، سمؾ اًمقاطمند ؾمنٝمؿ، ومنال ي٘من٤مل َٟم اًمٜمٌَّ

٤مسَم٦م، واجلٛمع: ٟم٤ٌَِمل.  وإٟمام ي٘م٤مل: ؾمٝمؿ وُٟمِمَّ

(، 6/4332(، ًمًن٤من اًمٕمنرب )1/188أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف )(، حترير 2/591يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.32/443شم٤مج اًمٕمروس )

حكمممي السممممي يف  

اسبطمممممممممممممممممممم  ٔ  

 اشبش .

 /ب56
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٤مُب  ْوَر، ويمٚمنام خي، وُم٤م يٕمٛمؾ ُمٜمف اعمَٖم٤مِزلواًمٜمُِّمَّ تٚمنػ سمنف ، وي يمر اًمٜمقع واًمٓمقل واًمدَّ

 اًمٖمرض.

وم٢من ذط أن يٙمنقن أطمند ـمرومٞمنف أدق،  ،وإذا ذط ًمف دورًا ي٘متيض شمًقي٦م ـمرومٞمف

 .ُمقوع ُمٜمف ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ ىمدر اًمدىم٦م ذم ]يمؾ[ :ٓ  قز

وإن يمن٤من أدق، مل  ،صمؿ إن ضم٤مء سمف وأطمد ـمرومٞمف أهمٚمنظ ممن٤م ذـمنف، وم٘مند زاده ظمنػماً 

 . ؼم قمغم ىمٌقًمف

٤مسم٦م، وىمٞمؾ : اًمٜمِم٤مب: اًمًٝم٤مم. (1) ٤مب: هل اًمٜمٌؾ واطمدشمف،ُٟمِمَّ  اًمٜمُِّمَّ

(، شمنن٤مج 6/4222(، اًمٚمًنن٤من )1/225(، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف )2/526يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح )

 (.4/267اًمٕمروس )

ن اعمٞمؿ ووٛمٝم٤م، وهق ُم٤م يٖمزل سمنف اًمّمنقف و اًم٘مٓمنـ اعمٖم٤مزل: مجع وُمٗمرده : ُِمْٖمَزل، سمٙم (2)

 وٟمحقحم٤م يدوي٤ًم أو )ًمٞم٤ًم، ي٘م٤مل: هَمَزًَم٧م اعمرأة اًمّمقف همزًٓ، ومتٚمتف ظمٞمقـم٤ًم سم٤معمٖمزل.

(، اعمٕمجنننؿ 32/92(، شمننن٤مج اًمٕمنننروس )5/3252(، اًمٚمًننن٤من )2/446يٜمٔمنننر: اعمّمننن٤ٌمح )

 (.2/652اًمقؾمٞمط )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

اخلِم٥م أٟمقاع، ُمٜمٝم٤م احلٓم٥م، ومٞم يمر ٟمققمف، وهمٚمٔمف، ودىمتف،  »(: 4/26وو٦م )ىم٤مل ذم اًمر (4)

٤مف، واعمٓمٚمؼ حمٛمقل ٗموأٟمف ُمـ ٟمٗمس اًمِمجر، أو أهمّم٤مٟمف، ووزٟمف، وٓ  ٥م اًمتٕمرض ًمٚمرـمقسم٦م، واجل

وُمٜمٝمن٤م ُمن٤م يٓمٚمن٥م ًمٚمٌٜمن٤مء، يم٤مجلن وع، ومٞمن يمر اًمٜمنقع،  ،قمغم اجلٗم٤مف، و ٥م ىمٌنقل اعمٕمنقج واعمًنت٘مٞمؿ

يمنر ِمؽمط اًمقزن قمغم اًمّمحٞمح، وذـمف اًمِمٞم  أسمنق حمٛمند، وًمنق ذُ وٓ يُ  واًمٓمقل، واًمٖمٚمظ، واًمدىم٦م،

ٖمنرس، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٚمن٥م ًمٞمُ  ،وٓ  قز ذم اعمخروط، ٓظمتالف أقماله وأؾمٗمٚمف ،ضم٤مز، سمخالف اًمثٞم٤مب

ل واًمًنٝم٤مم، ومٞمن يمر ومٞمنف نًِوُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٚم٥م ًمٞمتخ  ُمٜمف اًم٘مِ  ،ومٞم يمر اًمٕمدد، واًمٜمقع، واًمٓمقل، واًمٖمٚمظ

وُمٜمٝمؿ ُمنـ ذط  ،ٕن اجلٌكم أصٚمح ،، أو ضمٌٚمٞم٤مً ٝمٚمٞم٤مً وزاد سمٕمْمٝمؿ يمقٟمف ؾَم  اًمٜمقع، واًمدىم٦م، واًمٖمٚمظ،

 .شاًمقزن ومٞمف، وذم ظمِم٥م اًمٌٜم٤مء

(، اعمٝمنن ب 5/424(، احلنن٤موي )8/192(، خمتّمنننر اعمننزين )127-3/126يٜمٔمننر: إم )

(، ومننتح 425-5/424(، اًمٌٞمنن٤من )3/444(، اًمقؾمننٞمط )52-6/51(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/72)

(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م 164-12/163( ، اعمجٛمننقع )4/26اًمروونن٦م ) (،315-9/314اًمٕمزيننز )

(2/136.) 
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 فروع ث ثة:

رأؾمننٞمف  ٕنَّ  :، ]ٓ  ننقز[[]واعمٖمنن٤مزل اعمٕمٛمقًمنن٦م ،: اًمًننٚمؿ ذم اًمٜمٌننؾأحددداا

 .ومٞمٝمام دىم٦م ووؾمٓمف يٙمقن أهمٚمظ، وٓ يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ ىمدر اًمتٗم٤موت

: اًمًٚمؿ ذم اًم٘مّم٥م، ضم٤مئز، صمؿ ُم٤م يراد ُمٜمف ًمٚمٜمن٤مر ين يمر اًمنقزن، وُمن٤م ينراد الثاين

ًمنف سم٤مًمٕمندد وين يمر  ]ومٞمًٚمؿ[ وُم٤م يراد ُمٜمف ًمٚمُٙمُرُوم ،ًمٚمً٘مقف وإظمّم٤مص ومٙم ًمؽ

ْوَر، ويمؾ ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض اَلف ،اًمٓمقل واًمدَّ  .ويم ًمؽ أهمّم٤من اخْلِ

 اًمٗمرع إول ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ذم ث: ]واعمٕمٛمقل ُمـ اعمٖم٤مزل[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (3)

 ش .ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم اًمٜمٌؾ»اعمختٍم :  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم »(: 5/422ىم٤مل ذم اًمٌٞم٤من ) (4)

 ش .ِم٤مب قز اًمًٚمؿ ذم اًمٜمُّ»وىم٤مل ذم إم : 

 ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: واًمٜمٌؾ قمغم صمالصم٦م أضب.

ٕٟمف ٓ ي٘مدر قمغم وٌٓمف  :ؾ، ومٝم ا ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمفّمع ش وٟمُ يع أطمده٤م: أن يٙمقن ىمد ٟمح٧م ورُ 

ريِم٤م ٤ٌم و٘مَ وقمَ  وطمديداً  وٕن ومٞمف ظمِم٤ٌمً : ٕٟمف دىمٞمؼ اًمٓمروملم همٚمٞمظ اًمقؾمط، وذًمؽ ٓ يْمٌط :سمّمٗم٦م

 وٕن ريش اًمٜمن ٟمجس. :وهمرا وذًمؽ ٓ يٛمٙمـ وٌط يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م

عم٤م  ،ٕٟمف ٓ يْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م ،ق ٓ همػم، ومٝم ا ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمف أيْم٤ماًميب اًمث٤مين: ُم٤م ٟمح٧م وومقع 

 .ذيمرٟم٤مه

واًميب اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ؿمؼ ظمِمٌف، ومل يٜمح٧م، ومٝم ا  قز اًمًٚمؿ ومٞمف: ٕٟمف يٛمٙمـ وٌٓمف، وه ا 

 .ىم٤مل اسمـ اًمّم٤ٌمغ: و قز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م وزٟم٤مً  سمام ذيمره ذم إم . اًم ي أراده اًمِم٤مومٕمل

 .شضم٤مز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م قمدداً  ،وىم٤مل أسمق قمكم ذم اإلومّم٤مح : إن أُمٙمـ أن ي٘مدر قمروٝم٤م وـمقهل٤م

(، هن٤مينن٦م 2/73(، اعمٝمنن ب )5/426(، احلنن٤موي )8/192(، خمتّمنننر اعمننزين )3/134يٜمٔمننر: إم )

(، اًمروون٦م 271-9/272(، ومنتح اًمٕمزينز )421-5/422) (، اًمٌٞمن٤من3/444(، اًمقؾمٞمط )6/59اعمٓمٚم٥م )

 (.3/71(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/132(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/177( ، اعمجٛمقع )4/16)

 اًمٗمرع اًمث٤مين ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (5)

 اًمُٙمُرُوم: مجع يَمْرم، وهق اًمٕمٜم٥م. (6)

 (.33/339، شم٤مج اًمٕمروس )(2/532يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)

 ذم ث: ]ومٞمًٝمؾ[. (7)

 (.2/136(، طم٤مؿمٞم٦م اًمرُمكم )5/412(، اًمٌٞم٤من )3/131يٜمٔمر: إم ) (8)

حكمممي السممممي يف  

لٍبمممن  ٔاملػمممازه  ا

 امل ىٕلٛ.

حكمممي السممممي يف  

 القص .
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: ضمنن٤مئز، وينن يمراًمٓمقل ويمننؾ ُمنن٤م : إؿمننج٤مر اًمتننل شمننراد ًمٚمٖمننرس قمنندداً الثالددث

 .خيتٚمػ سمف اًمٖمرض

 :التاشعة

ٌُُ٘مقل، ضم٤مئز، وين يمر اًمٜمنقع وإوصن٤مف. وٓ سمند ُمن ـ اؿمنؽماط اًمًٚمؿ ذم أٟمقاع اًم

 اًمقزن ومٞمف.

 .مل  ز، ٕن ذًمؽ خيتٚمػ ويتٗم٤موت :وم٢من أؾمٚمؿ ذم احِلَزِم قمدداً 

 :العاشرة

، ناًمًٚمؿ ذم احلٌقب يمٚمٝم٤م ضم٤مئز، إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمن٤م ذم ىمِمن ظمر ُمٕمنف يم٤مًمٌن٤مىمغمع ر ٓ ُيندَّ

ٕٟمنف  :رط أن يًنٚمؿ ُمنع اًم٘مِمننر اًمٗمقىمن٤ميننواًمٕمدس، ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمف سمِمن ،واحلٛمص

ظمر ُمٕمفًمٞمس ُمـ صال  اعم٘مّمقد جمٝمقل./وٕنَّ  :طمف وٓ ُيدَّ

 ويم ًمؽ اًمدىمٞمؼ،  قز اًمًٚمؿ ومٞمف. 

 اخل٤مُمس. ؾاًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٗمّم (1)

(، اعمجٛمنننقع 2/136(، أؾمنننٜمك اعمٓم٤مًمننن٥م وطم٤مؿمنننٞم٦م اًمنننرُمكم )4/26يٜمٔمنننر: اًمرووننن٦م ) (2)

(12/185.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (3)

 ٦م ه ه اعم٤ًمًم٦م:ظمالص (4)

 ننقز اًمًننٚمؿ ذم أٟمننقاع اًمٌ٘مننقل ُمثننؾ: اًمٙمننراث، واًمٌّمننؾ، واًمثننقم، واًمٜمٕمٜمنن٤مع، وهمػمهنن٤م، وذًمننؽ 

 سم٤مًمقزن، وٓ يّمٚمح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م طِمَزُم٤ًم ٓظمتالومٝم٤م، وٓ يمٞمال ًمتٕم ر اًمٙمٞمؾ ومٞمٝم٤م.

 وي يمر ضمٜمًٝم٤م، وٟمققمٝم٤م، وًمقهن٤م، ويمؼمه٤مأو صٖمره٤م، وسمٚمده٤م.

ٕمد ىمٓمع اًمقرق: ٕٟمف همػم ُم٘مّمقد ومٞمٝمام، وٓ ومٞمف ُمّمنٚمح٦م وٓ يّمح اًمًٚمؿ ذم اًمٚمٗم٧م واجلزر إٓ سم

 هلام، ومال يّمح اًمًٚمؿ ومٞمٝمام وزٟم٤ًم سمقرىمٝمام، وٓ يّمح طمزُم٤ًم: أي: قمددًا.

(، ومنتح 5/412(، اًمٌٞم٤من )5/426(، احل٤موي )8/192(، خمتٍم اعمزين )3/132يٜمٔمر: إم )

(، هن٤مينن٦م 3/69حتنن٤مج )(، ُمٖمٜمننل اعم2/129(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )4/14(، اًمروونن٦م )9/261اًمٕمزيننز )

 (.5/27(، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )3/247(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )4/211اعمحت٤مج )

 اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (5)

حكمممي السممممي يف  

األشمممممحا  الممممم  

  اا  لمػاال.

حكمممي السممممي يف  

 البقٕه.

حكمممي السممممي يف  

اسببممممممممممممممممممممممممٕ   

ٔالمممممممممممممممممممممم قٗق  

ٔال حمممممممممممممممممممممني  

 ٔاشببر.

 /أ57
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وٓ يندرى اًم٘مندر.  ،، ٕن اعمن٤مء خمنتٚمط سمنف[وأُم٤م اًمٕمجلم، ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمنف]

 .وأُم٤م اًمًٚمؿ ذم اخلٌز، ومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمقضمٝملم ذم اجلٌـ

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 (.521ص ) ،ذيمر اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ (2)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (3)

، وهل ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم ؾمٜمٌؾ: يم٤محلٜمٓم٦م، واًمِمٕمػم وهمػمحم٤م، و ٥م ذيمنر  قز اًمًٚمؿ ذم احلٌقب

 اجلٜمس، واًمٜمقع، واًمٚمقن، واًمٙمؼم واًمّمٖمر، واًمٌٚمد، وضمديد أو قمتٞمؼ ويمؾ ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض.

أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ احلٌقب ذم ىمِمنريـ، ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمف ذم ىمِمننره إقمنغم و نقز ذم ىمِمننره 

 همػمهؿ.إؾمٗمؾ يم٤مًمٗمقل، واحلٛمص، واًمٚمقسمٞم٤م و

و قز اًمًٚمؿ ذم اًمدىمٞمؼ، وي يمر )ًم٦م ـمحٜمف، سمرطمك اًمدواب، أو اعم٤مء، أو همػمحم٤م، وظمِمنقٟمتف 

 وٟمٕمقُمتف، وىمرب زُم٤مٟمف وسمٕمده.

 وذه٥م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمداريمل إمم قمدم ضمقاز اًمًٚمؿ ذم اًمدىمٞمؼ: ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ وٌط صٗمتف.

 وإول هق اًمّمحٞمح يمام ذيمر ذًمؽ اًمٜمقوي.

 ومٞمف، ٓظمتالـمف سم٤معم٤مء وٓ يدرى ىمدر اًمدىمٞمؼ ومّم٤مر جمٝمقًٓ.وأُم٤م اًمٕمجلم ومال  قز اًمًٚمؿ 

 واًمًٚمؿ ذم اخلٌز ومٞمف وضمٝم٤من:

 أطمدحم٤م: ٓ  قز: ٕن قمٛمؾ اًمٜم٤مر ومٞمف خيتٚمػ إو٤موم٦م ٓظمتالـمف سمٖمػمه.

واًمث٤مين:  قز: ٕن ًمٚمٜم٤مر ومٞمف هم٤مي٦م ُمٕمٚمقُم٦م، وصحح ه ا اًم٘مقل اإلُم٤مم وُمـ شمٌٕمنف وطمٙمن٤مه اعمنزين 

ٖمٜمل اعمحت٤مج، وذيمر اًمراومٕمنل واًمٜمنقوي سمن٠من أصنحٝمام قمٜمند اجلٛمٝمنقر قمـ اًمٜمص، يمام ذيمر ذًمؽ ذم ُم

 قمدم اجلقاز، وأصحٝمام قمٜمد اإلُم٤مم واًمٖمزازم اجلقاز.

(، هن٤مينننن٦م 74-73-2/72(، اعمٝمنننن ب )5/413(، احلنننن٤موي )124-3/123يٜمٔمننننر: إم )

(، ومنتح اًمٕمزينز 412-5/411(، اًمٌٞمن٤من )443-3/441(، اًمقؾمٞمط )44-36-6/35اعمٓمٚم٥م )

(، أؾمننٜمك 179-177-12/158( ، اعمجٛمننقع )28-23-4/22اًمروونن٦م ) (،9/273-319)

-4/212(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )78-3/72(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج )138-135-2/134اعمٓم٤مًمنن٥م )

-3/246طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمنؾ )ذح اعمٜمٝم٩م و(، 28-5/27) وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين (، حتٗم٦م اعمحت٤مج211

247.) 
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 :احلادية عصرة

 أن يٙمننقن قمٚمٞمننف[]اًمرـمنن٥م ُمٜمٝمنن٤م واًمٞمنن٤مسمس، إٓ  اًمًننٚمؿ ذم اًمننثامر يمٚمٝمنن٤م، ضمنن٤مئز،

 :رط أْن يًنٚمؿ ُمنع ىمِمننرهنسمِمن ومٞمنف ومال  قز اًمًنٚمؿ :ىمنمان، يم٤مجلقز، واًمٚمقز، واًمٗمًتؼ

 ٕٟمَّف ًمٞمس سمٛم٘مّمقد، وٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف.

نْٚمَجؿ، ذم اًم٤ٌمذٟمجن٤من ]واًمٌٓمنٞم [وهٙمن ا ]اًمًنٚمؿ[ ًَّ ، واًم٘مثن٤مء، واجلنزر، واًم

 .ضم٤مئز سم٤مًمقزن

 اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ث: ]ُم٤م يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م[.ذم  (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (4)

 ًمتٗمّمٞمؾ اعم٠ًمًم٦م وإيْم٤مطمٝم٤م ٟم٘مقل: (5)

 قز اًمًٚمؿ ذم اًمثامر يمٚمٝم٤م: ٕنَّ وٌٓمٝم٤م سم٤مًمّمٗم٦م ممٙمـ، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمنف ىمِمننران: يمن٤مًمٚمقز، واجلنقز، 

قمٜمد إيمؾ: ٕهنن٤م ُمنـ ُمّمنٚمحتف ويندظمر ُمٕمنف، واًمٗمًتؼ، يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف سم٘منمه إؾمٗمؾ اًم ي يٙمًنر 

 أُم٤م اًمًٚمؿ ومٞمف ذم ىمنمه إقمغم، ومال  قز.

 ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم ه ه اًمثامر قمددًا، وإٟمَّام  قز اًمًٚمؿ وزٟم٤ًم، وذم ضمقازه٤م سم٤مًمٙمٞمؾ ىمقٓن:

 وٕٟمف يٛمٙمـ يمٞمٚمف. :أطمدحم٤م:  قز، وهق إصح ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم احلٌقب

 اعمٙمٞم٤مل. واًمث٤مين: ٓ  قز، ٕٟمف يتج٤مرم ذم

أُم٤م اًمًنٚمؿ ذم اًمٌٓمنٞم ، واخلٞمن٤مر، واًم٤ٌمذٟمجن٤من، واًم٘مثن٤مء، واًمرُمن٤من، واجلنزر، واًمٙمٛمثنرى، واخلنقخ 

ٕنَّ ذًمنؽ خيتٚمنػ ذم اًمّمنٖمر واًمٙمنؼم  :وهمػمه٤م ُمـ اًمثامر ومال  قز إٓ وزٟمن٤ًم، وٓ  نقز قمنددًا، وٓ يمنٞمالً 

ًد ًمٚمٕم٘مد: ٕٟمف يتن٤مج ُمٕمنف إمم ويتج٤مرم ذم اعمٙمٞم٤مل، ومال يٛمٙمـ وٌٓمف، واجلٛمع ومٞمٝم٤م سملم اًمقزن واًمٕمد ُمٗم

 ذيمر اجِلْرَم ومٞمقرث قمزة اًمقضمقد.

(، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م 2/72(، اعمٝمنننن ب )5/426(، احلنننن٤موي )132-3/129يٜمٔمننننر: إم )

(، 4/14(، اًمرووننن٦م )9/262(، ومنننتح اًمٕمزينننز )5/412(، اًمٌٞمننن٤من )3/443(، اًمقؾمننٞمط )6/52)

(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج ٥2/129م )أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن(، 1/221ومتح اًمقهن٤مب )(، 183-12/182اعمجٛمقع )

، وُمن٤م سمٕمنده٤م (5/15)وطم٤مؿمنٞم٦م اًمِمننرواين (، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج 197-4/196(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/69)

 (.1/227) (، اًمناج اًمقه٤مج235-3/234طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )ذح اعمٜمٝم٩م و

حكمممي السممممي يف  

 الثىا .
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[ فرع] 

مخًن٦م  [شمنزن]٦م خناًمٌٓمٞم  سمِمننرط أن شمٙمنقن يمنؾ سمٓمٞم ق أؾمٚمؿ ذم قمدد ]ُمـ[ًم

ٕٟمَّنف ٓ سمند أن ين يمر أوصن٤مومف وٟمققمنف ومجٞمنع ُمن٤م  :أُمٜم٤مء ُمـ طمٞم٨م اًمت٘مدير، وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمنؾ

عمِمنننروـم٦م، وشمٙمننقن سمنن٤مًمقزن اًمٖمننرض، وسمٓمٞمخنن٦م سمجٛمٞمننع إوصنن٤مف ا خيتٚمننػ ]سمننف[

 .سم٤مـمؾ ٟم٤مدر اًمقضمقد، واًمًٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمؿ وضمقده اعمِمنروط

 :الثانية عصر

ش ٤ٌَمج اعُمنٜمَ٘مَّ ي ٕن ٕهنؾ  :اًمًٚمؿ ذم أٟمقاع اًمثٞم٤مب يمٚمٝم٤م ضم٤مئز، طمتك  نقز ذم اًمندع

] ننَتَدلُّ ًْ اًمٖمننرض ُمننـ ُمنن٤م خيتٚمننػ ]سمننف[ هبنن٤م ]قمننغم[ شمٚمننؽ اًمّمننٗم٦م قمٌنن٤مرات ]ُي

 .إوص٤مف

 وُم٤م ذم اًمّمٚم٥م هق اًمّمحٞمح.، ذم ث: ]ومرقم٤من: أطمدحم٤م[ (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

  ث: ]وزن[.ذم (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

ًمق ذط اًمقزن مجٚم٦م سم٠من ىم٤مل: ُم٤مئ٦م سمٓمٞمخ٦م وزن مجٚمتٝم٤م يم ا، ىمٞمؾ: يّمح، وىمٞمنؾ: ؾمنقاء يمن٤من  (5)

 اًمقزن ُمٗمًد ًمٚمًٚمؿ.واًمقزن ًمقاطمدة أو اجلٛمٚم٦م، وم٤مجلٛمع سملم اًمٕمد 

 وىمٞمؾ: ًمق أراد سم٤مًمقزن اًمت٘مري٥م، صح اًمٕم٘مد.

ومنتح اًمقهن٤مب (، 2/129(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )4/14ون٦م )(، اًمرو9/261ومتح اًمٕمزينز ) :يٜمٔمر

طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ ذح اعمنٜمٝم٩م و(، 197-4/196(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/69(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/221)

 (.2/312) طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمق  وقمٛمػمة (5/15)(، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين 3/236)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (6)

ُش: ه (7) ي٤ٌمج اعمُٜمَ٘مَّ ق ضب ُمـ اًمثٞم٤مب ؾمداه وحلٛمتف طمرينر ُمٚمنقن سمن٤مًٕمقان واًمزيٜمن٦م، ي٘من٤مل: اًمدع

(، حترينر أًمٗمن٤مظ 1/188دسم٩م اًمثقب دسْمَج٤ًم: ٟم٘مِمف وزيٜمنف، واجلٛمنع دسمن٤مسمٞم٩م، ودين٤مسمٞم٩م. يٜمٔمنر: اعمّمن٤ٌمح )

 (.1/268(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )5/544(، شم٤مج اًمٕمروس )1/83اًمتٜمٌٞمف )

 ذم ث: ]يًتدرك[. (8)

 ط ث.ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىم (9)

 ذم ث: ]هب٤م[. (12)

حكمممي السممممي يف  

الثٗمممممممممممممممممممممممممممممما  

 ٔالقااطٗو.
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 ٕٟمننف يٛمٙمننـ :اًمًننٚمؿ ذم اًم٘مننراـمٞمس]:  ننقز ذم إم الشددافعيوهٙمنن ا ىمنن٤مل 

 .[اًمٕم٤ٌمرة قمـ شم٘مديره، وـمقًمف، وقمروف، وُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض

 (.3/124يٜمٔمر : إم ) (1)

اًمَ٘مَراـمٞمس: مجع ُمٗمرده ىمرـم٤مس، واًمِ٘مْرـَم٤مس: اًمّمحٞمٗم٦م ُمنـ أيع رء يم٤مٟمن٧م، يٙمتن٥م ومٞمٝمن٤م،  (2)

 وهق سُمْرٌد ُِمٍمي.

(، 16/366(، شمن٤مج اًمٕمنروس )1/334(، حترير أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف )2/498يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )

 (.2/727اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 ٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم (3)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (4)

أو هننروي،  ،أو ىمٓمننـ، وٟمققمننف: سمٖمنندادي ،إذا أؾمننٚمؿ ذم صمننقب وضمنن٥م ذيمننر ضمٜمًننف: ُمننـ يمتنن٤من-

وـمقًمف وقمروف، وهمٚمٔمف ودىمتف، وسمٚمده اًم ي يٜم٩ًم ومٞمف، وٟمٕمقُمتف وظمِمقٟمتف ويمؾ ُم٤م خيتٚمػ سمنف اًمٖمنرض 

  ٥م ذيمره.

 ٤مت، وذط ُمٕمٝم٤موزٟم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم، ومقضمٝم٤من:وم٢مذا أؾمٚمؿ ذم اًمثقب، ووٌٓمف هب ه اًمّمٗم-

ٕٟمَّف ٓ يٙم٤مد يتٗمؼ صمقب قمغم ه ه اًمّمٗم٤مت اعمنمنوـم٦م  :أطمدحم٤م: ىم٤مل اًمِمٞم  أسمق طم٤مُمد: ٓ يّمح

 ُمع وزن ُمٕمٚمقم.

 واًمث٤مين: ىم٤مل اًم٘م٤م  أسمق اًمٓمٞم٥م: يّمح.

يّمنح  :واًمثقب اعمّمٌقغ همزًمف ىمٌؾ اًمٜم٩ًم: يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف، ويمن ا اًمُ٘مُٛمنُص واًمًننراويالت-

 ٞمٝم٤م، إذا وٌٓم٧م سم٤مًمٓمقل، واًمٕمرض، واًمْمٞمؼ، واًمًٕم٦م.اًمًٚمؿ وم

واًمثٞمنن٤مب اعمٚمٌقؾمنن٦م: ٓ يّمننح اًمًننٚمؿ ومٞمٝمنن٤م، ٓظمتالومٝمنن٤م وقمنندم اٟمْمنن٤ٌمـمٝم٤م، ويمنن ًمؽ اًمثننقب -

ومنال شمٔمٝمنر ُمٕمنف  ،ٕنَّ اًمّمنٌغ يًند اًمٗمنرج :اعمّمٌقغ همزًمف سمٕمد ٟمًٞمجف، ٓ يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف قمغم إصنح

 اًمّمٗم٤مىم٦م واًمرىم٦م.

ٕنَّ ونٌط وصنٗمٝم٤م ُمتٕمن ر،  :طُمَٚمنؾ: ومنال  نقز اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤مأُم٤م اًمثٞم٤مب اعمٜم٘مقؿم٦م ُمنـ ديٌن٤مج و-

ٕن ُم٤م وضمدشمف ذم يمت٥م اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمتنل اـمٚمٕمن٧م قمٚمٞمٝمن٤م أنَّ اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م، ٓ  :وذًمؽ خي٤مًمػ ىمقل اعمّمٜمػ

  قز، إٓ ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من أضم٤مزه.

واًمًٚمؿ ذم اًم٘مراـمٞمس إن يم٤مٟم٧م شمٕمرف سمّمٗم٦م يمام شمٕمرف اًمثٞم٤مب سمّمٗم٦م وذرع وـمنقل وقمنرض -

ٚمٔم٦م، صح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤مقمغم ه ه اًمّمٗم٦م، وٓ  قز اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م طمتنك شمْمنٌط سم٤مًمّمنٗم٤مت وضمقدة ورىم٦م وهم

 اًمتل خيتٚمػ هب٤م اًمٖمرض، وإن يم٤مٟم٧م ٓ شمْمٌط سم٤مًمّمٗم٤مت، ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م.
= 
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ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م صٖم٤مرًا يراد ًمٚمدواء،  نقز اًمًنٚمؿ ومٞمنف، وزٟمن٤ًم،  واجلقاهر اًممًمط

 :لعلتنيوُم٤م يم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمزيٜم٦م، ومال  قز ا ًمًٚمؿ ومٞمف 

وذًمنؽ رء ]سم٤مًمّمنٗم٤مء واًمٜم٘من٤مء، : أٟمَّف ًمٞمس ي٘مّمد ُمـ اجلٜمس إٓ اًمتنزيـ إحدامها

ٕن اًمتٛمٞمٞمز سمنلم اًمِمننلء وهمنػمه، إٟمَّنام  :، ومال شمت٠مشمك اًمٕم٤ٌمرة قمـ ُم٤م يراد ُمٜمف[يٕمؿ اجلٜمس

 يٙمقن سمقصػ خيتص سمف: ٓ يقضمد ذم همػمه.

 تٚمػ سم٠مرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء:خت، وهل اًمّمحٞمح٦م: أنَّ ىمٞمٛم٦م اجلقاهر الثانية

 : اًمّمٗم٤مء.أحداا

 أيمؼم يم٤من أيمثر ىمٞمٛم٦م. ومام يم٤من ،: اًمٙمؼم واًمّمٖمر/والثاين

                                                          

=
(، اعمٝمن ب 5/424(، احلن٤موي )8/189ر اعمزين )ن(، خمتّم133-125-3/124يٜمٔمر: إم )

، 425-5/424(، اًمٌٞمنننن٤من )443-3/442(، اًمقؾمننننٞمط )6/43(، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م )2/72-74)

-12/176( ، اعمجٛمننقع )4/25، اًمروونن٦م )وُمنن٤م سمٕمننده٤م (9/312(، ومننتح اًمٕمزيننز )418 -417

(، 229-4/228(، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )77-3/76(، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )2/136(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )185

(، 3/246طم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ )(، ذح اعمنٜمٝم٩م و1/252يمٗم٤مين٦م إظمٞمن٤مر )(، 26-5/25حتٗم٦م اعمحتن٤مج )

 .(229-1/228، اًمناج اًمقه٤مج )(2/316) قمٛمػمةطم٤مؿمٞم٦م 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

: وهنق يتٙمنقن ذم إصنداف ُمنـ رواؾمن٥م (2) رُّ ًمُط: مجع واطمدشمنف ًم١مًمن١مة، واًمٚم١ُّْمًُمن١ُم: اًمندُّ َّٔ أو  ،ا

 ضمقاُمد صٚم٦ٌم عم٤َّمقم٦م ُمًتديرة ذم سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت اعم٤مئٞم٦م اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمرظمقي٤مت.

 (.2/812(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/411(، شم٤مج اًمٕمروس )5/3975يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

اجلقاهر: مجع وواطمدشمف، ضمقهرة، واجلقهر ُمـ إطمج٤مر: يمؾ ُم٤م يًنتخرج ُمٜمنف رء يٜمتٗمنع  (3)

 سمف، واًمٜمَّٗمٞمس اًم ي شمتخ  ُمٜمف اًمٗمّمقص وٟمحقه٤م.

 (.1/149(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/22يٜمٔمر: اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

حكمممي السممممي يف  

ازبمممممممممممممممممممممممممممِٕا 

 ٔالَّآلِل١.

 /ب57
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ذم اًمّمنقرة أصم٘منؾ وزٟمن٤ًم  ةأْن شمٙمنقن اًمّمنٖمػم [ومٞمنف] يتٗمؼ : اًمقزن، وىمدوالثالث

 .واًمٙمٌػمة ذم اًمّمقرة أظمػ]وزٟم٤ًم[

ومنال سمند أن شمن يمر هن ه  :: اًمتَّدوير، ومام يمن٤من أؿمند شمندويرًا يمن٤من أيمثنر ىمٞمٛمن٦موالرابع

ٌة سمن ًمؽ اًمّمنٗم٤مء، سمن ًمؽ احلجنؿ، وم٘مؾَّ ُم٤م شمتٗمنؼ ًُم١ْمًُمن١مَ  ،إرسمٕم٦م، وم٢مذا ذيمره٤م ]إؿمٞم٤مء[

سم ًمؽ اًمقزن، واًمتندوير، ومٞمٙمنقن ؾمنٚماًم ذم ٟمن٤مدر اًمقضمنقد، واًمًنٚمؿ ذم ٟمن٤مدر اًمقضمنقد، ٓ 

 .يّمح

 ذم ث: ]ومٞمٝم٤م[. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

 ذم ث : ]إوص٤مف[. (3)

ُم٤م يٜمدر وضمقده ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمف، واًمٌمء ىمد يٜمدر ُمـ طمٞمن٨م  »(: 4/17ىم٤مل ذم اًمروو٦م ) (4)

ٝمن٤م، ومنال  نقز ضمٜمًف، يمٚمحؿ اًمّمنٞمد ذم همنػم ُمقونٕمف، وىمند يٜمندر سم٤مؾمت٘مّمن٤مء إوصن٤مف ًمٜمندور اضمتامقم

اًمًٚمؿ ذم اًممًمط اًمٙم٤ٌمر، واًمٞمقاىمٞم٧م، واًمزسمرضمد، واعمرضم٤من، و قز ذم اًممًمط اًمّمنٖم٤مر إذا قمنؿ وضمقدهن٤م 

واظمتٚمػ ذم وٌط اًمّمٖمػم، وم٘مٞمؾ: ُم٤م يٓمٚم٥م ًمٚمتداوي، صٖمػم، وُمن٤م ـمٚمن٥م ًمٚمزيٜمن٦م، يمٌنػم. ... يمٞمال ووزٟم٤م

ن يٓمٚم٥م ًمٚمتنزيـ. واًمقضمنف: أن وقمـ اًمِمٞم  أ  حمٛمد: أن ُم٤م وزٟمف ؾمدس ديٜم٤مر،  قز اًمًٚمؿ ومٞمف، وإن يم٤م

 ش.اقمت٤ٌمره اًمًدس ًمٚمت٘مري٥م

ٓ  اًمٙم٤ٌمر واًمٞمقاىمٞم٧م وهمػمحم٤م ُمـ اجلنقاهر اًمٜمٗمٞمًن٦موذيمر ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: سم٠من اًمًٚمؿ ذم اًممًمط 

ف ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٕمرض ًمٚمحجؿ واًمنقزن واًمِمنٙمؾ واًمّمنٗم٤مء، واضمنتامع هن ه إُمنقر ٟمن٤مدر، ٕٟمَّ  :يّمح

وونٌٓمٝم٤م  -وهنل ُمن٤م شمٓمٚمن٥م ًمٚمتنداوي - اًمّمنٖم٤مر – ٚمن٥م ًمٚمزيٜمن٦موهنل ُمن٤م شمٓم -وظمرج سمن٤مًممًمط اًمٙمٌن٤مر

وٓ يّمح ذم اًمٕم٘مٞمنؼ ًمِمندة اظمتالومنف يمنام ىم٤مًمنف اعمن٤موردي، ... اجلقيٜمل سمًدس ديٜم٤مر: أي شم٘مري٤ٌم يمام ىم٤مٓه 

 .شقر وم٢مٟمف ٓ خيتٚمػ، وُمٕمٞم٤مره اًمقزنسمخالف اًمٌٚمّ 

 (،5/426(، احلنن٤موي )2/73(، اعمٝمنن ب )8/192ر اعمننزين )ن(، خمتّمنن3/117يٜمٔمننر: إم )

-9/279(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/421(، اًمٌٞمنن٤من )445-3/444(، اًمقؾمننٞمط )6/62هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )

(، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج 2/126(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )173-12/172( ، اعمجٛمقع )4/17(، اًمروو٦م )282

ذح اعمنٜمٝم٩م (، 5/21) وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمننرواين (، حتٗم٦م اعمحت٤مج223-4/222هن٤مي٦م اعمحت٤مج )  (،3/73)

 (.334-3/333ؾ )طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمو
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همننػم اًمٜم٘مننديـ يم٤محلدينند واًمٜمحنن٤مس،  اًمًننٚمؿ ومننٞمام يًننتخرج ُمننـ اعمٕمنن٤مدن ]ُمننـ[

ْٗمرُ  ٌَفُ ]واًمّمُّ ، واًمزضمن٤مج: ضمن٤مئز، وين يمر ُمن٤م خيتٚمنػ ، واًمٜمَّْٗمطُ واًمِ٘مػُم[ ،، واًمِمَّ

 ]ضم٤مٟمٌنف[ ىاًمٖمرض، ه ا ذم أصقهل٤م، وم٠مُم٤م اعمٕمٛمقل ُمٜمٝم٤م، وم٢مْن يم٤من ؿمنٞمئ٤ًم يتًن٤مو ]سمف[

ويٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة قمـ صمخ٤مٟمتف، وـمقًمف وقمرونف، وُمن٤م خيتٚمنػ سمنف اًمٖمنرض، ومٞمجنقز اًمًنٚمؿ 

 .ومٞمف[]

 اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

ْٗمر: اًمٜمح٤مس إصٗمر اًم ي شمٕمٛمؾ ُمٜمف إواين، اًمقاطمد واجلٛمع ومٞمف ؾمقاء، و (3) ٛمنع أيْمن٤ًم  اًمّمُّ

 قمغم أصٗم٤مر.

 (.1/516(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )2/331(، شم٤مج اًمٕمروس )1/342يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

، ؾمٛمل سم ًمؽ (4) ٌَُف: هق ضب ُمـ اًمٜمح٤مس يٚم٘مك قمٚمٞمف دواء ومٞمّمٗمرُّ ٕٟمف إذا ومٕمؾ سمنف ذًمنؽ  :اًمِمَّ

 أؿمٌف اًم ه٥م سمٚمقٟمف، و ٛمع قمغم أؿم٤ٌمه.

 (.1/471(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )36/412(، شم٤مج اًمٕمروس )1/323يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

وم٧ُم وهق: ُم٤مدة صٚم٦ٌم ؾمقداء شمًٞمٚمٝم٤م اًم (5) ًخقٟم٦م، يٓمنغم سمنف اًمًنٗمـ اًمِ٘مػُم: هق اًم٘م٤مر، واًم٘م٤مر: اًمزع

يٛمٜمع اعم٤مء أن يدظمؾ، ويمن ا اإلسمنؾ قمٜمند اجلنرب، وُمٜمنف ضب حتِمنك سمنف اخلالظمٞمنؾ وإؾمنقرة، ي٘من٤مل: 

ت اًمًٗمٞمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مر ـمٚمٞمتٝم٤م سمف. ْ  ىمػمَّ

 (.2/769(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )13/499(، شم٤مج اًمٕمروس )2/521يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (6)

اًمٗمتح أضمقد، وىمٞمؾ: اًمٙمن أضمقد وهق اظمتٞم٤مر اسمـ اًمًٙمٞم٧م، واًمٜمٗمط ُمزي٩م ُمنـ  اًمٜمَّٗمط: ىمٞمؾ: (7)

ُمـ اهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت يّمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمت٘مٓمػم زي٧م اًمٌؽمول اخل٤مم، أو ىمٓمران اًمٗمحؿ احلجنري، وهنق هينع 

 آؿمتٕم٤مل، وأيمثر ُم٤م يًتٕمٛمؾ ذم اًمقىمقد.

(، 22/147(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )1/223(، حتريننر أًمٗمنن٤مظ اًمتٜمٌٞمننف )2/618يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح )

 (.2/941اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 ذم ث: ]هب٤م[. (8)

 ذم ث: ]ضمقاٟمٌف[. (9)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (12)

حكمممممممي السممممممممي  

 ٗىممما ٖسمممتخا   

 وَ امل ا ُ
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وإواين اعمتخن ة ُمنـ واًمٓمَّٜمَن٤مضِمػم ،ه ختتٚمػ: يمن٤مًمَ٘ماَمىِمؿةوأُم٤م إن يم٤مٟم٧م أضمزا

ْٗمر  واًمزضم٤مج. ،واًمٜمح٤مس ،اًمّمُّ

ٌَن٤مب يم ًمؽ اًمٙمٞمزان ٕن ُمٜمٝمن٤م ُمن٤م  :: ومنال  نقز اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤مواجِلنَرار واحِل

 يٙمقن أؾمٗمٚمف أوٞمؼ وأقماله أوؾمع.

وأقمناله أونٞمؼ، وُمٜمٝمن٤م: ُمن٤م يٙمنقن إقمنغم ونٞمؼ  ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن أؾمنٗمٚمف أوؾمنع

وٓ يٛمٙمنـ اًمٕمٌن٤مرة قمنـ ىمندر اًمتٗمن٤موت وؾمنٓمف ؾمنٕم٦م، ، وإؾمٗمؾ يمن ًمؽ ]وًمٙمنـ ذم[

 .آظمتالف ذم أضمزائٝم٤م، ومال يّمح اًمٕم٘مدو

اًمَ٘ماَمىمِؿ: مجع ىُمْٛمُ٘مؿ، واًمُ٘مْٛمُ٘مْؿ : إٟم٤مء صٖمػم ُمنـ اًمٜمحن٤مس أو همنػمه يًنخـ ومٞمنف اعمن٤مء، ويٙمنقن  (1)

، وىمٞمؾ: وقم٤مء ُمـ ُصْٗمر ًمف قمروشم٤من يًتّمح  ٌف اعم٤ًمومر.وٞمؼ اًمرأس، ويًٛمك اعمَِْحؿُّ

(، اًمٜمٝم٤مينن٦م ذم همرينن٥م احلنندي٨م وإصمننر، 33/322(، شمنن٤مج اًمٕمننروس )2/516يٜمٔمننر: اعمّمنن٤ٌمح )

 (.2/762(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )1/293اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع )

اًمٓمَّٜم٤َمضِمػم: مجع وُمٗمرده ـمٜمجرة وـمِٜمِْجػم، وهق ىمدر صٖمػم، أو إٟم٤مء ُمنـ اًمٜمحن٤مس ىمرين٥م ُمنـ  (2)

 اًمٓمٌؼ، أو ٟمحقه يٓمٌ  ومٞمف.

 (.2/824(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )15/328(، شم٤مج اًمٕمروس )2/369ٔمر: اعمّم٤ٌمح )يٜم

 اًمٙمٞمزان: مجع يُمقز، وهق إٟم٤مء سمٕمروة ينمب سمف اعم٤مء، وم٢من مل يٙمـ ًمف قمروة ومٝمق يمقب. (3)

 (.2/567(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )12/438(، شم٤مج اًمٕمروس )2/543يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

: وقم٤مء اعم (4) ، واحل٥ُمُّ ٤مء: يم٤مًمزير واجلرة واخل٤مسمٞمن٦م وٟمحقهن٤م، وىمٞمنؾ: احلٌن٤مب: احِل٤ٌَمُب: مجع طُم٥مع

 اخل٤مسمٞم٦م.

(، اعمٕمجنؿ 2/224(، شمن٤مج اًمٕمنروس )1/288(، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )1/117يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 (.1/151اًمقؾمٞمط )

ة: وهل إٟم٤مء ُمٕمروف ُمـ اًمٗمخ٤مر  ٕمؾ ومٞمٝم٤م اعم٤مء. (5)  اجِلَرار: مجع وُمٗمرده ضَمرَّ

(، شمن٤مج اًمٕمنروس 1/262، اًمٜمٝم٤مين٦م ذم همرين٥م احلندي٨م و إصمنر )(96-1يٜمٔمر: اعمّمن٤ٌمح اعمٜمنػم )

 (.1/116(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )12/394)

 ذم ث: ]وذم[. (6)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (7)
= 
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 :اخلاوصة عصرة

 :ث ثة أنواعاحلج٤مرة 

،  ننقز اًمًننٚمؿ ومٞمٝمنن٤م، وينن يمر اًمٓمننقل، واًمٕمننرض، : ُمنن٤م يننراد ًمألرطمٞمنن٦مأحددداا

 .واًمثخ٤مٟم٦م، واًمٚمقن، ويمؾ ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض

اًمث٘مٌنن٦م ذم وؾمننٓمف، ومجٞمننع ُمنن٤م وؾمننٕم٦م  ،وصمخ٤مٟمتننف ،وإن يمنن٤من ُمٕمٛمننقًٓ: ينن يمر دوره

 خيتٚمػ سمف اًمٖمرض.

: ُم٤م يراد ًمألسمٜمٞم٦م، ومٞمن يمر اًمٜمنقع، واًمّمنٖمر، واًمٙمنؼم، ويمنؾ ُمن٤م خيتٚمنػ ومٞمنف والثاين

 .اًمٖمرض

                                                          

=
اًمًٚمؿ ذم ُم٤م يًتخرج ُمـ اعمٕمن٤مدن قمنغم هٞمئتنف: يم٤محلديند، واًمٜمحن٤مس، واًمّمنٗمر، وهمنػمهؿ، ضمن٤مئز 

 :ف، ويًٌف، وذم احلديند ين يمر ذيمقرشمنف وأٟمقصمتنفوي يمر ضمٜمًف، وٟمققمف، وًمقٟمف، وظمِمقٟمتف، وٟمٕمقُمتف، وًمٞمٜم

ٕٟمف أطمد وأُم٣من، وإٟمثنك: اًمٚمنلمَّ اًمن ي يتخن  ُمٜمنف إواين وٟمحقهن٤م،  :ٕن اًم يمر ذم احلديد أيمثر صمٛمٜم٤مً 

 وٓسمد ُمـ اًمقزن ذم اجلٛمٞمع.

ومٞمجقز اًمًٚمؿ ومٞمف إن يم٤مٟم٧م أضمزائنف ٓ ختتٚمنػ يم٤مًمًنٓمؾ، واًمٓمعًن٧م، قمنغم أْن  :وأُم٤م اعمٕمٛمقل ُمٜمٝم٤م

 ُمٕمرووم٦م ُمـ اًمٓمقل واًمتدوير واًمٕمٛمؼ. ي يمر ؾمٕم٦م

وإن يم٤مٟم٧م أضمزاةه ختتٚمنػ: ومنال  نقز اًمًنٚمؿ ومٞمٝمن٤م يمن٤مًم٘مامىمؿ، وإسمن٤مريؼ، وهنق إصنح، ًمٕمندم 

 اؾمتٓم٤مقم٦م اعمتٕم٤مىمديـ حتديد وصٗمٝم٤م سم٤مًمٕم٤ٌمرة يمام ذيمر ذًمؽ ذم اعمجٛمقع.

 وىم٤مل اًم٘م٤م  أو اًمٓمٞم٥م:  قز، ٕٟمف يٛمٙمـ وصٗمف وٓ خيتٚمػ اظمتالوم٤ًم ُمت٤ٌميٜم٤ًم.

(، اعمٝمننن ب 5/424(، احلننن٤موي )8/189ر اعمنننزين )ن(، خمتّمننن144-3/133إم )يٜمٔمنننر: 

(، ومننتح اًمٕمزيننز 5/418(، اًمٌٞمنن٤من )3/444(، اًمقؾمننٞمط )62-6/43(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/72-74)

(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م 179-12/171( ، اعمجٛمننقع )27-4/26، اًمروونن٦م )وُمنن٤م سمٕمننده٤م (9/316)

ذح (، 5/29(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )4/212حتن٤مج )(، هن٤مي٦م اعم82-3/79(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )2/137)

 (.242-3/241طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )اعمٜمٝم٩م و

 اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

مجع رطمك، وهل اًمتل يٓمحـ هب٤م احل٥م، وشمتٙمقن ُمـ طمجن٤مرشملم ُمندورشملم قمٚمقين٦م وؾمنٗمٚمٞم٦م،  (2)

 (.156وؾمٌؼ شمرمجتٝم٤م ص )

حكمممي السممممي يف  

 اسبحا ٚ.
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،  قز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م، وي يمر ذم يمؾ واطمند ، واعمََدرُ ، واًمٜمُّقَرةُ ويم ًمؽ اجِلصُّ  

 ./ؾ اًمٖمرض، وُم٤م يٙم٤مل ُمٜمٝم٤م يِمؽمط ومٞمف اًمٙمٞم ُم٤م خيتٚمػ ]سمف[

اموالثالث  : ومٞمجقز اًمًٚمؿ ذم همػم اعمٕمٛمقل ُمٜمف،: احلجر اًم ي يتخ  ُمٜمف اًمؼِمَ

ؾمٕم٦م أقم٤مًمٞمٝم٤م وأؾم٤مومٚمٝم٤م سمحٞم٨م يٛمٙمـ اًمٕمٌن٤مرة  [يتٗمؼ]، إن يم٤من وم٠مُم٤م اًمِ٘مْدر ]اعمٕمٛمقل[

وإن يمن٤من ي٘مننع اًمتٗمن٤موت وآظمنتالف ذم أضمزائٝمنن٤م، ومنال  ننقز ، قمٜمٝمن٤م،  نقز اًمًننٚمؿ ومٞمٝمن٤م

 .اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م

: ٟمننقع ُمننـ ُمننقاد اًمٌٜمنن٤مء، وىمٞمننؾ: هننق اجلننٌس اًمنن ي يٌٜمننك سمننف، وهننق سمٗمننتح اجلننٞمؿ  (1) اجِلننصُّ

 ويمنه٤م، واًمٙمن أومّمح.

(، شمن٤مج 1/632(، ًمًن٤من اًمٕمنرب )1/42)(، حترير أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف 1/221يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 (.1/125(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )17/525اًمٕمروس )

اًمٜمَُّقَرُة: طمجر اًمِٙمْٚمس: واًمِٙمْٚمُس: اجلػم، وهل اعم٤مدة اعمتٌ٘مٞم٦م سمٕمد شمًخلم احلجنر اجلنػمي  (2)

 شمًخٞمٜم٤ًم ؿمديدًا.

(، 6/4573(، ًمًن٤من اًمٕمنرب )1/181(، حترينر أًمٗمن٤مظ اًمتٜمٌٞمنف )2/629يٜمٔمر: اعمّمن٤ٌمح )

 (.2/962(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )14/327اًمٕمروس )شم٤مج 

اعَمَدُر: اًمٓملم اًمٚمزج اعمتامؾمؽ، واًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمف َُمَدَرة، وىمٞمنؾ: اًمٓمنلم اًمٕمٚمنؽ اًمن ي ٓ رُمنؾ  (3)

 ومٞمف.

 (.2/858(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )14/95(، شم٤مج اًمٕمروس )6/4159يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب )

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

ام: مجع سُمر (5) َٛمنف سمٕمْمنٝمؿ ومٞمِمنٛمؾ اًمٜمحن٤مس اًمؼِمَ َُم٦م، وهل ىمدر شمٜمحن٧م ُمنـ احلجن٤مرة ، وقمٛمَّ

 واحلديد وهمػمحم٤م، و ٛمع أيْم٤ًم قمغم سُمَرم.

 (.1/52(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )31/268(، شم٤مج اًمٕمروس )1/45يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 ]اعمٕمٛمقًم٦م[. :ذم ث (6)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (7)

ًمقزن ذم إرطمٞم٦م، هنق إصنح، وسمنف ىمٓمنع اًمِمنٞم  قمدم اؿمؽماط ا...  »ىم٤مل ذم اًمروو٦م:  (8)

وادقمنك إُمن٤مم احلنرُملم آشمٗمن٤مق قمٚمٞمنف،  ،أسمق طم٤مُمد، واًمٌٖمقي، و)ظمنرون، وىمٓمنع اًمٖمنزازم سم٤مؿمنؽماـمف

 .شوًمٞمس يمام ادقمك

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 2/72(، اعمٝمننن ب )5/424(، احلننن٤موي )129-3/128يٜمٔمنننر: إم )

-4/27(، اًمروون٦م )9/317ينز )(، ومنتح اًمٕمز5/426(، اًمٌٞمن٤من )3/444(، اًمقؾمٞمط )6/53)
= 

 /أ58
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ننٌِـ همننرض ُمٕمٚمننقم، وـمننقل  [ًمنن ًمؽ]ٕن  :اعمْمنننروسم٦م: ضمنن٤مئز اًمًننٚمؿ ذم اًمٚمَّ

 ضم٤مئز. وؾمٛمؽ ُمٕمٚمقم ٓ خيتٚمػ، وم٢مٟمَّف ييب قمغم ىم٤مًم٥م واطمد، ويم ًمؽ ذم أضُمرع 

٤م إن أؾمٚمؿ ذم اًمٚمٌَِّـ وذط قمٚمٞمف ـمٌخف، ٓ  قز  قمغم هن ا  ٕن سمٞمٕمف ]قمٞم٤ًٌم[ :وم٠مُمَّ

ذم ـمٌخنف، وٓ  ٟمَّنف ٓ يندري ُمن٤م يتن٤مج إًمٞمنف ]ُمنـ احلٓمن٥م[اًمقضمف ٓ  قز ُمـ طمٞمن٨م أ

 .يدري يمؿ اًم ي يّمح ُمٜمف، ويمؿ يٗمًد ويتٕمقج

                                                          

=
(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج 4/212(، هن٤مي٦م اعمحتن٤مج )2/137(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/64( ، اعمجٛمقع )28

 (.242-3/241طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )ذح اعمٜمٝم٩م و(، 5/28-29)

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

ٌِـ: اًمٓمقب همػم اعمحروق اعميوب ُمـ اًمٓملم يٌٜمك سمف دون (2)  أن يٓمٌ ، واطمدشمف ًَمٌِٜم٦َم. اًمٚمَّ

 (.2/814(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )36/87(، شم٤مج اًمٕمروس )2/548يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 ذم م: ]ذًمؽ[. (3)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ظمالص٦م اعم٠ًمًم٦م ٟمقوحٝم٤م ومٞمام يكم: (6)

 نقز، وين يمر ـمقًمنف وقمرونف ودوره اًمًٚمؿ ذم اًمٓملم اعمْمنروب ُمـ اًمٓمنلم ىمٌنؾ طمرىمنف،   -

 وصمخ٤مٟمتف، ويمؾ ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض

ويم ًمؽ  قز اًمًٚمؿ ذم اًمٓمقب اعمْمنروب ُمنـ اًمٓمنلم سمٕمند طمرىمنف، وهنق أضُمنّر، ويّمنٗمف  -

ننف ٓ يّمنح، ًمتنن٠مصمػم اًمٜمنن٤مر ومٞمنف، ىمنن٤مل ذم هن٤مين٦م اعمٓمٚمنن٥م :  واًمٔمنن٤مهر »سم٤مًمّمنٖم٤مت اًمًنن٤مسم٘م٦م، وذم وضمنف: أٟمَّ

 .شاجلقاز

اًمٕمدد، ويًتح٥م ذيمنر وزن اًمٚمٌٜمن٦م، طمٞمن٨م ذيمنر ذم اًمروون٦م وهمػمهن٤م  اعمٕمتؼم ذم اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م -

ٕٟمنف سم٤مظمتٞمن٤مره، ومنال يٕمنز، صمنؿ  :سم٠مٟمَّف  ٛمع سملم اًمٕمدد واًمقزن، ومٞم٘مقل: يم ا ًمٌٜم٦م، وزن يمؾ واطمدة يم ا

 إُمر ومٞمٝم٤م قمغم اًمت٘مري٥م.

أضُمّر اعمَْٚمُٝمقج: هق اًم ي مل يٙمٛمؾ ٟمْمجف سم٠من امحنر سمٕمْمنف، واصنٗمر سمٕمْمنف ومنال  نقز اًمًنٚمؿ -

 ٞمف.وم

 ىم٤مل اًمًٌٙمل: وهق فم٤مهرٓظمتالومف.
= 

حكمممي السممممي يف  

 المَِّبَ ٔا ُجا .
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 :وجهنيذم اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم، هؾ  قز أم ٓ؟ ومٕمغم  [اًمًٚمؿ]

يمٚمٝمنن٤م ]وقمقونن٤ًم ذم اًمٕم٘مننقد  ،يثٌتنن٤من ذم اًم ُم٦مىمرونن٤مً  ٕهنننام[ :: ] ننقزأحدددمها

 ومٙم٤من طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم. وسم٤مُٕمّم٤مر[

ٕهنام ظمٚم٘م٤م صمٛمٜملم، وهلنام ىمّمن٦م قمٜمند طمّمنقهلام ذم اًم ُمن٦م، وهنق  :: ٓ  قزوالثاين

ل، ويتن٤مج أْن  ٕمٚمٝمنام ُمٌٞمٕمنلم، نضمقاز آقمتٞم٤مض قمٜمٝمام، وم٢مذا أؾمٚمؿ ومٞمٝمام، يتٕملم اعم٘متْمن

 ويٛمٜمع آقمتٞم٤مض قمٜمٝمام.

 يمن ا يمن ا ديٜمن٤مرًا إمم أضمنؾ ىمن٤مل: أؾمنٚمٛم٧م هن ا اًمثنقب ذم : ]إذا[]ومٕمغم ه ا[

 اًمٚمٗمظ: ٓ يّمح اًمٕم٘مد، يمام ًمق أؾمٚمؿ ذم قملم. يم ا، إن ]اقمتؼمٟم٤م[

 .وإن اقمتؼمٟم٤م اعمٕمٜمك ومٞمٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤مً  

                                                          

=
 إن ذط ذم قم٘مد اًمًٚمؿ أن يٓمٌ  اًمٚمٌـ، مل يّمح، ٕٟمف ىمد يٗمًد.-

(، ومنننتح اًمٕمزينننز 5/426(، اًمٌٞمننن٤من )51-6/52، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )(3/134يٜمٔمنننر: إم )

-2/129(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )12/64(، اعمجٛمننقع )28-4/14(، اًمروونن٦م )9/262-318)

اًمِمننرواين طم٤مؿمنٞم٦م و(، 5/17(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )4/212عمحتن٤مج )هن٤مي٦م ا(، 3/69-72)  (،134

(5/29.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (2)

 ذم ث: ]ٓ  قز[. (3)

 ذم ث: ]وُم٤م ٓ يتٗم٤موت[. (4)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (5)

 ذم ث: ]وم٢مذا[. (6)

 ذم م: ]اقمتؼم[. (7)

 إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: (8)

 قز اًمًٚمؿ ذم اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم وهمػمحم٤م ُمـ اًمٜم٘مد قمغم اعمِمنٝمقر ُمنـ اعمن ه٥م: ٕٟمنف ُمن٤مل  نقز 

 سمٞمٕمف، ويْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م، ومج٤مز اًمًٚمؿ ومٞمف، يم٤مًمثامر.

 واًمقضمف أظمر: أٟمَّف ٓ يّمح اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م، وٟمًٌف ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من إمم اعمًٕمقدي، وىم٤مل: ًمٞمس سمٌمء.
= 

حكمممي السممممي يف  

المممممممممممممممممممممممممم  اِي 

 ٔال ٌاٌ .
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ر، واًمَٗم٤مٟمِٞمنن]اًمًننٚمؿ[ ذم هنن ه ]ًمٚمٜمنن٤مر[ ٕنَّ  :: ضمنن٤مئز، واًمنندسمس ذم اًمًننٙمَّ

٤م اًمٕمً ا ُمٕمٚمقُم٤ًم، وم٠مُمَّ ل سم٤مًمِمنٛمس ومٞمجنقز اًمًنٚمؿ ومٞمنف إؿمٞم٤مء طمدَّ وإن ]ؾ إن يم٤من ىمد ُصنٗمع

ل سم٤مًمٜم٤مر ٓ  قز اًمًٚمؿ ومٞمف : ٕن دظمقل اًمٜم٤مر ومٞمف يٜم٘مّمنف، ويٖمنػم ـمٕمٛمنف، [يم٤من ىمد ُصٗمع

 .سمؾ يتٕمجؾ وم٤ًمده، وذًمؽ قمٞم٥م ومٞمف :وىمٞمؾ: إٟمَّف ٓ يٌ٘مك سم٘م٤مء اعمّمٗمك سم٤مًمِمٛمس

                                                          

=
قاز، يِمؽمط أن يٙمقن رأس اعم٤مل همػمحم٤م، يم٠من يٙمنقن رأس اعمن٤مل صمقسمن٤ًم أوٟمحنقه، وقمغم اًم٘مقل سم٤مجل

أُم٤م إؾمالم اًمدراهؿ ذم اًمدٟم٤مٟمػم، أو اًمٕمٙمس، ومال  قز ذًمؽ ُم١مضمالً، ىمقًٓ واطمدًا، ٕن إضمنؾ ٓ يندظمؾ 

 ذم سمٞمع أطمدحم٤م سم٤مٔظمر. وإن يم٤من طم٤مًٓ ومٗمٞمف وضمٝم٤من:

ٕن ًمٗمنظ اًمًنٚمؿ ي٘متْمننل شم٘منديؿ أطمند  :يّمنح: ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِمنٞم  أسمنق طم٤مُمند: أٟمنف ٓ أحدمها

اًمٕمقولم، واؾمتح٘م٤مق ىمٌْمف دون أظمر، واًمّمنرف ي٘متْمنل شمًٚمٞمؿ اًمٕمقونلم ذم اعمجٚمنس، ومتْمن٤مدت 

 سم٠مٟمَّف إصح وهق اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم إم ذم ُمقاوع. :أطمٙم٤مُمٝمام، ومٚمؿ يّمح، وذيمر ذم اًمروو٦م

ٕن اًمًنٚمؿ أطمند  :ٝمام ذم اعمجٚمنس: وهق ىمقل اًم٘م٤م  أ  اًمٓمٞم٥م: أٟمَّف يّمح ويِمؽمط ىمٌْموالثاين 

 ٟمققمل اًمٌٞمع وم٤مٟمٕم٘مد سمف اًمٍمف، يمٚمٗمٔم٦م اًمٌٞمع.

(، ومنننتح اًمٕمزينننز 5/398(، اًمٌٞمننن٤من )21-6/13(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م )99-3/98يٜمٔمنننر: إم )

(، ُمٖمٜمننل 2/137(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )12/171( ، اعمجٛمننقع )4/27(، اًمروونن٦م )9/316-317)

(، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنننرواين واسمننـ ىم٤مؾمننؿ 213-4/212(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج )3/82اعمحتنن٤مج )

 (.5/29اًمٕم٤ٌمدي)

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)

اًمَٗم٤مٟمِٞمُ : هق ٟمقع ُمـ احلٚمقى، يٕمٛمؾ قمغم اًمَ٘مٜمْد واًمٜمِم٤م، وهنل يمٚمٛمن٦م أقمجٛمٞمن٦م واًم٘مٜمند، قمًنؾ  (3)

: ُم٤م يٕمٛمؾ ُمٜمف اًمًٙمر، وم٤مًمًنٙمر ُمنـ اًم٘مٜمند يم٤مًمًنٛمـ ُمنـ ىمّم٥م اًمًٙمر، أو قمّم٤مرة ىمّم٥م اًمًٙمر، وىمٞمؾ

 (.9/455(، شم٤مج اًمٕمروس )2/481اًمزسمد. يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

سْمُس: ُم٤م يًٞمؾ ُمـ اًمرـم٥م أو قمًؾ اًمتٛمر. (4)  اًمدع

 (.1/272(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )16/48(، شم٤مج اًمٕمروس )1/189يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (5)

 لم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث.ُم٤م سم (6)

حكمممي السممممي يف  

السُّمممممممممممممممممممممممممممممكَّا  

ٔالممممممممممممممممممممممم  و  

ٔال سممممممممممممممممممممممممن  

 ٔالشَّّ .
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ٕن اخلٚم٘من٦م  :ٛمعقمغم طم٤مًمف: ضم٤مئز: وإن يم٤من ومٞمف اًمِمويم ًمؽ اًمًٚمؿ ذم ]اًمِمٝمد[

 .، وهق ؾم٥ٌم صالطمف، ومٙم٤من يم٤مًمٜمقى ذم اًمتٛمر/يم ًمؽ

ْٝمُد: قمًؾ اًمٜمحؾ ُم٤م دام مل يٕمٍم ُمـ ؿمٛمٕمف، وومٞمف ًمٖمت٤من ومتح اًمِملم ًمتٛمٞمؿ، وونٛمٝم٤م  (1) اًمِمَّ

 ٕهؾ اًمٕم٤مًمٞم٦م، واطمدشمف: ؿَمْٝمدة وؿُمْٝمدة، واجلٛمع: ؿِمٝم٤مد.

 (.1/497(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )8/258(، شم٤مج اًمٕمروس )1/324يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 ٘مقل:إليْم٤مح اعم٠ًمًم٦م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ٟم (2)

سمس قمغم ىمقًملم:  أوًٓ: اظمتٚمػ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ضمقاز اًمًٚمؿ ذم اًمًٙمر، واًمَٗم٤مٟمِٞمد، واًمدع

: وذه٥م إًمٞمف اعمّمٜمػ، واجلقيٜمل، واًمٖمزازم، واًمراومٕمل، واًمٜمنقوي، وهمنػمهؿ إمم الؼول األول

ضمقاز  وٓ يٛمٜمع ُمـ ،ٕنَّ دظمقل اًمٜم٤مر ذم ه ه إؿمٞم٤مء ٟٓمٕم٘م٤مد أضمزائف :ضمقاز اًمًٚمؿ ذم ه ه إؿمٞم٤مء

اًمًٚمؿ، وي يمر إوص٤مف اًمتل خيتٚمػ هب٤م اًمٖمرض ُمنـ ضمنٜمس وٟمنقع وًمنقن وضمٞمند وطمندي٨م وهمنػم 

 ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل يْمٌط هب٤م.

 : قمدم صح٦م اًمًٚمؿ ذم ه ه إؿمٞم٤مء عمقوع اًمٜم٤مر وشم٠مصمػمه٤م ومٞمٝم٤م.الؼول الثاين

 اظمتالومف.وم٢من يم٤من ىمد صٗمل سم٤مًمِمٛمس: ومٞمجقز ىمقًٓ واطمدًا، ًمٕمدم  ،صم٤مٟمٞم٤ًم: أُم٤م اًمًٚمؿ ذم اًمٕمًؾ

 وإْن يم٤من ىمد صٗمل سم٤مًمٜم٤مر، ومٗمل ضمقاز اًمًٚمؿ ومٞمف وضمٝم٤من:

 أطمدحم٤م: ٓ  قز: ٕنَّ اًمٜم٤مر شمٕمٞمٌف وشمنع اًمٗم٤ًمد إًمٞمف وشمٖمػم ـمٕمٛمف.

 ٕن ٟم٤مره ًمٓمٞمٗم٦م ًمٚمتٛمٞمز ٓ ًمٚمٕم٘مد. :واًمث٤مين:  قز: ٕنَّ شمّمٗمٞمتف سم٤مًمٜم٤مر ٓ شم١مصمر

 ٝم٤من:صم٤مًمث٤ًم: أُم٤م اًمًٚمؿ ذم اًمِمٝمد: أي: ذم اًمٕمًؾ ُمع ؿمٛمٕمف ومٗمٞمف وضم

وٕنَّ اظمتالـمف سمف ظِمْٚمِ٘مل، وم٠مؿمٌف اًمٜمقى ذم اًمتٛمر.  :ٕنَّ اًمِمٛمع ؾم٥ٌم صالطمف :أطمدحم٤م:  قز

 وهق إصح ًمدى اًمراومٕمل واًمٜمقوي وهمػمحم٤م. ،وضمزم سم ًمؽ اجلقيٜمل

ٕن اًمِمنٛمع ُم٘مّمنقد  :ٕٟمَّف ىمند ي٘منؾ ومٞمنف ويٙمثنر، وًمنٞمس يمن٤مًمٜمقى ذم اًمتٛمنر :واًمث٤مين: ٓ  قز

 ّمٚمحتف، وهق ُم٤مٟمع ُمـ ُمٕمروم٦م ىمدر اًمٕمًؾ.ًم اشمف، وسم٘م٤مةه ومٞمف ًمٞمس ُمـ ُم

... ىم٤مل إذرقمل وهمنػمه: وهنق اعمن ه٥م اعمٜمّمنقص ذم إم وقمٚمٞمنف  »ىم٤مل ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م: 

 .شاجلٛمٝمقر

(، هن٤ميننن٦م اعمٓمٚمننن٥م 2/78(، اعمٝمننن ب )5/423(، احلننن٤موي )127-3/126يٜمٔمنننر: إم )

 (، ومنننننتح اًمٕمزينننننز5/413(، اًمٌٞمننننن٤من )443-3/441(، اًمقؾمنننننٞمط )6/44-45-47-48)

(، 1/249(، يمٗم٤مين٦م إظمٞمن٤مر )12/174( ، اعمجٛمقع )22-4/17(، اًمروو٦م )9/322-323)

-4/221(، هن٤مين٦م اعمحتن٤مج )79-78-3/72(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )134-2/131أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

-3/239(، ذح اعمنننٜمٝم٩م وطم٤مؿمنننٞم٦م اجلٛمنننؾ )28-27-5/21(، حتٗمننن٦م اعمحتننن٤مج )211-212

241.) 

 /ب58
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 :التاشعة عصر

ؽ ًْ
 ،واًمزقمٗمنران ،واًمُٕمنقد ،واًمَٙم٤موُمقر ،واًمَٕمٜمؼَْم  ، قز اًمًٚمؿ ذم أٟمقاع اًمِٕمْٓمِر،يم٤معمِ

ٕٟمف خمتٚمط ُمـ أضمٜم٤مس، وٓ يندرى ىمندر يمنؾ : اعمٕمٛمقل: ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمف دوأُم٤م اًمٜمَّ 

 .يٛمٙمـ اًمقىمقف قمغم ىمدر يمؾ ظمٚمٞمط قمٜمد اًمنمطضمٜمس ومٞمف، وٓ 

 :العصرون

ومٞمٝمنن٤م حلننقم  إدوينن٦م اعمٗمننردة يمٚمٝمنن٤م:  ننقز اًمًننٚمؿ ومٞمٝمنن٤م، وأُمنن٤م اعمٕمجقٟمنن٤مت: إن ]يم٤مٟمنن٧م[

 أدُمٞم٤مت: ومٝمل ٟمج٦ًم، وسمٞمٕمٝم٤م طمرام.احلٞم٤مت، أو ًمٌـ ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف همػم ]ًمٌـ[

 اخل٤مُمس.اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ُمـ اًمٗمّمؾ  (1)

(2)  :  واًمٌن٤من، ومٝمنق ؼمى سم٤معمًؽ واًمٕمٜمرب ُمـ اًمٜم٤ٌمت يتجر سمٕمقده، وىمٞمؾ: هق اًمٕمقد اعمٓمَّ ضاًمٜمَّدُّ

 ُمزي٩م ُمـ اعمًؽ واًمٕمٜمؼم واًمٕمقد.

(، اعمٕمجنؿ 9/215(، شمن٤مج اًمٕمنروس )1/189(، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )2/597يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح )

 (.2/912اًمقؾمٞمط )

 ظمالص٦م اعم٠ًمًم٦م: (3)

٤م شمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م، ُم٤مدام ُمٗمردًا مل خينتٚمط  :ٟمقاع اًمٓمٞم٥م أو اًمٕمٓمر اعمقضمقدة هم٤مًم٤ٌمً  قز اًمًٚمؿ ذم أ ٕهنَّ

 سمف همػمه.

 وي يمر ُمـ إوص٤مف ُم٤م خيتٚمػ سمف اًمٖمرض ُمـ ٟمقع ووزن وًمقن وهمػم ذًمؽ.

أُم٤م إذا اظمتٚمط اًمٓمٞم٥م سمٖمػمه: يم٤مًمٜمد اعمٕمٛمقل اًم ي  ٛمنع سمنلم اعمًنؽ واًمٕمٜمنؼم واًمٕمنقد، ويم٤مًمٖم٤مًمٞمن٦م 

قمٜمؼم وقمقد ويم٤مومقر، ومال  قز اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ٓظمتالـمٝمن٤م وقمندم اٟمْمن٤ٌمط صنٗم٤مهت٤م وهل ُمريم٦ٌم ُمـ ُمًؽ و

 وُمٕمروم٦م ىمدر يمؾ ضمٜمس.

(، اعمٝمنن ب 5/424(، احلنن٤موي )8/192( وُمنن٤م سمٕمننده٤م، خمتّمنننر اعمننزين )3/114يٜمٔمننر: إم )

(، 317-9/269(، ومننتح اًمٕمزيننز )427-5/423(، اًمٌٞمنن٤من )52-6/46(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )2/73)

(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج 137-2/132(، أؾمنٜمك اعمٓم٤مًمن٥م )12/175اعمجٛمنقع ) ( ،27-4/16اًمروو٦م )

(، 3/247(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمنؾ )5/22(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )211-4/222(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )3/71-77)

 (.5/27طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )

 اعم٠ًمًم٦م اًمٕمنمون ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (4)

 ذم ث: ]يم٤من[. (5)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (6)

حكمممي السممممي يف  

 ال طا.

حكمممي السممممي يف  

 األ ٖٔٛ.
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اًمًٚمؿ: ٓ  قز، عم٤م ذيمرٟمن٤م  وإن يم٤مٟم٧م إظمالط يمٚمٝم٤م ـم٤مهرة: وم٤مًمٌٞمع ضم٤مئز، وًمٙمـ

 ُمـ ضمٝم٤مًم٦م ىمدر إظمالط، وشمٕم ر اًمقىمقف قمغم ىمدر يمؾ واطمد قمٜمد اًمنمط. 

ننّل  ًِ اعمٕمٛمقًمن٦م: ٓ دمنقز: ٕهنن٤م ُمريمٌن٦م ُمنـ اخلِمن٥م  وقمغم ه ا ًمق أؾمنٚمؿ ذم اًمِ٘م

واًمٕمٔمننؿ واًمٕمّمنن٥م، وٓ ينندرى ىمنندر يمننؾ واطمنند ُمننـ إضمٜمنن٤مس ومٞمننف، وخيتٚمننػ ]سمننف 

رومنن٦م ىمنندر يمننؾ واطمنند قمٜمنند اًمتًننٚمٞمؿ ]وًمننق ذط ويتٗمنن٤موت، وٓ يٛمٙمننـ ُمٕم اًمٖمننرض[

 .صٜمٕمتف [سمٗم٤ًمد]ٕن سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض، وٓ يٛمٙمـ ُمِم٤مهدشمف إٓ  :ومٞمف[

 :احلادية والعصرون

اًمًٚمؿ ذم اجلقز، واًمٚمقز، واًمٗمًتؼ، واًمٌٜمدق، وُم٤م ذم ُمٕمٜمك هن ه إضمٜمن٤مس سمٕمند 

ظمر إظمراضمٝم٤م قمـ اًم٘مِمنر اًمٗمقىم٤مين: ضم٤مئز، ٕن اًم٘مِمنر اًمتحت٤مين ُمـ  ُمّمنٚمحتف، وُمٕمنف ]ُيندَّ

: مجع ىمقس، وهق )ًمن٦م قمنغم هٞمئن٦م اهلنالل شمرُمنك هبن٤م اًمًنٝم٤مم، و ٛمنع أيْمن٤ًم قمنغم اًم٘مِ  (1) ًنِلُّ

(، حترير 2/766(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )6/427(، شم٤مج اًمٕمروس )2/519يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح ) أىمقاس.

 (.1/188أًمٗمظ اًمتٜمٌٞمف )

 ذم م: ]سم٤مًمٖمرض[. (2)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (3)

 ذم ث: ]سم٢موم٤ًمد[. (4)

تٚمٓم٤مت اعم٘مّمقدة إريم٤من، واًمتل ٓ شمٜمْمٌط أىمدار أظمالـمٝم٤م، وأوصن٤مومٝم٤م، ٓ يّمنح اعمخ (5)

اًمًٚمؿ ومٞمٝم٤م، وذًمؽ يم٤مًمِ٘مِز، وم٢مهن٤م ُمريم٦ٌم ُمـ ظمِم٥م وقمٔمؿ وقمّم٥م ، ويم ًمؽ اًمؽمي٤مق اعمخٚمقط ٓ 

  قز اًمًٚمؿ ومٞمف إٓ إن يم٤من ٟم٤ٌمشم٤ًم واطمدًا، أو طمجرًا، ومٞمجقز اًمًٚمؿ ومٞمف .

(، 52-6/46(، هن٤مينن٦م اعمٓمٚمنن٥م )425-5/424(، احلنن٤موي )117-3/116يٜمٔمننر: إم )

( ، 4/16(، اًمروونن٦م )9/271(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/427(، اًمٌٞمنن٤من )445-3/443اًمقؾمننٞمط )

(، ُمٖمٜمننل اعمحتنن٤مج 2/132(، أؾمننٜمك اعمٓم٤مًمنن٥م )1/48(، يمٗم٤مينن٦م إظمٞمنن٤مر )12/184اعمجٛمننقع )

 (، حتٗمنن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمِمنننرواين4/221(، هن٤مينن٦م اعمحتنن٤مج وطم٤مؿمننٞم٦م اًمرؿمننٞمدي )3/71)

 (.3/241(، ذح اعمٜمٝم٩م وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )5/22)

 اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م واًمٕمنمون ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (6)

حكمممي السممممي يف  

 ٕ ز  ازبممممٕز  ٔالممممم

ٔوممممممممممممممممممممممممممممممما يف 

و ٍاِىا  ٔحكي 

السممممممممممممممممممممممممي يف 

 البٗض.
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٤م قمددًا ومال   قز. [هم٤مًم٤ًٌم، ويٙمقن اًمًٚمؿ ومٞمف سمنمط اًمٙمٞمؾ، ومٞمام يت٠مشمك يمٞمٚمف واًمقزن، وم٠مُمَّ

 .ويم ًمؽ اًمًٚمؿ ذم اًمٌٞمض: ضم٤مئز، واًمنمط ومٞمف اًمقزن

 :الثانية والعصرون

ُم٤مئن٦م : أؾمٚمٛم٧م ه ا اًمديٜم٤مر ذم ]اًمًٚمؿ ذم اًمٕم٘م٤مر: ٓ  قز، وذًمؽ سم٠من ]ي٘مقل[ 

ٕن اًمٖمرض خيتٚمنػ سمن٤مظمتالف إُمن٤ميمـ، ومنال سمند أن يٕمنلمَّ  :ُمـ إرض [ُم٤مئ٦م ذراع]

 .ُمٙم٤مٟمف، وإذا قملمَّ ُمٙم٤مٟمف، ص٤مر ؾمٚماًم ذم قملم، وذًمؽ همػم ضم٤مئز

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ ث. (1)

 (.532ؾمٌؼ إيْم٤مح ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ ه ا اًمٗمّمؾ ص ) (2)

نف يتجن٤مرم ذم ويْم٤مف إمم ذًمؽ أنَّ اًمًنٚمؿ ذم اًمٌنٞمض ضمن٤مئز، واعمٕمتنؼم ومٞمنف اًمنقزن دون اًمٙمٞمنؾ:  ٕٟمَّ

نف يتن٤مج ُمٕمنف إمم ذيمنر  اعمٙمٞم٤مل، ودون اًمٕمدد ًمٙمثرة اًمتٗم٤موت، واجلٛمع سملم اًمقزن واًمٕمد ُمٗمًد ًمٚمٕم٘مد: ٕٟمَّ

 اجِلْرم ومٞمقرث قمزة اًمقضمقد. 

(، هن٤مينننن٦م اعمٓمٚمنننن٥م 2/75(، اعمٝمنننن ب )5/426(، احلنننن٤موي )132-3/129يٜمٔمننننر: إم )

(، اًمروون٦م 261-9/262ًمٕمزينز )(، ومنتح ا5/412(، اًمٌٞمن٤من )433-3/432(، اًمقؾمٞمط )6/52)

(، هن٤مين٦م 3/69(، ُمٖمٜمل اعمحتن٤مج )2/129(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )183-12/182( ، اعمجٛمقع )4/14)

-3/235(، ذح اعمنٜمٝم٩م وطم٤مؿمنٞم٦م اجلٛمنؾ )17-5/16(، حتٗمن٦م اعمحتن٤مج )197-4/196اعمحت٤مج )

236.) 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون ُمـ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس. (3)

 ذم ث: ]ىم٤مل[. (4)

 [.قمنمة أذرع: ]م ذم (5)

ور، وإرض، وإؿمج٤مر: ٕٟمف ٓسمد ُمـ ذيمنر  (6) ذيمر ذم اًمٌٞم٤من وهمػمه سم٠مٟمَّف ٓ  قز اًمًٚمؿ ذم اًمدُّ

ذيمر اًمٌ٘مٕم٦م ومٞمف، واًمثٛمـ خمتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٌ٘م٤مع، وإذا ذيمرت اًمٌ٘مٕم٦م يم٤مٟم٧م ُمٕمٞمٜمن٦م، واًمًنٚمؿ ذم اعمٕمنلم ٓ 

  قز.

( ، 4/28(، اًمروونن٦م )9/318(، ومننتح اًمٕمزيننز )5/422(، اًمٌٞمنن٤من )2/75يٜمٔمننر: اعمٝمنن ب )

(، 3/78(، ُمٖمٜمنل اعمحتن٤مج )3/69(، اًمٖمرر اًمٌٝمٞمن٦م )2/138(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )12/182اعمجٛمقع )

 (.5/27(، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) 3/247(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )4/211هن٤مي٦م اعمحت٤مج )

حكمممي السممممي يف  

 ال قا .
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وًمٞمس عم٤ًمئؾ ه ا اًمٗمّمؾ طمّمننر، وىمند أذٟمن٤م إمم ىمقاقمنده، واًمٗمنروع ]شمتخنرج 

 .[قمٚمٞمف

ٟمنف وصنغم اهلل قمنغم ]شمؿ اجلزء اًم٤ًمسمع ُمـ إصؾ ُمـ يمت٤مب اًمتتٛم٦م سمحٛمد اهلل وقمق

 .ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ٟمٌٞمف و)ًمف وؾمٚمؿ، يتٚمقه ذم اجلزء اًمث٤مُمـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم:يمت٤مب اًمرهـ[

 

 

 

*** 

 ذم ث ]حتتٝم٤م[. (1)

 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ؾم٤مىمط ُمـ م. (2)
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 .فهرس اآليات القرآنيةأواًل: 
 الصفحة رقمها اآلية

 سورة البكرة
 793 282.﴾ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 544 282 .﴾پ پ پ ڀ  ﴿
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 فهرس األحاديح الهبوية.ثانيًا: 
 الصفحة طرف احلديث

 222 آغ أن ٓ يفعؾ خريًا.

 239 .جاز بوع اـقمح يف سنبلف إذا أبوض  أ

 223، 293 اهلل اـثمرة. أرأيت إن منع

  238 .هنك طـ بوع اـنخؾ حتك يزهقا  اـنبل  أن  

ـْ َبْوِع اـثََِمِر َحت ك َتْذَهَب اـَعاَهُة. أن اـنبل    293 هَنَك َط

 292 هنك طـ بوع اـث َمِر حت ك َيْبُدوا صالُحُف. أن  اـنبل 

 202 .قهنك طـ بوع اـثمرة، حتك ُتْزهَ  أن اـنبل 

 240.ك طـ بوع اـرررهن اـنبل  ن  أ

ـْ َأِخْوَؽ َثَمَرًا، َؽيَصاَبْتُف َجاِئَحٌة.  229 إْن بِْعَت ِم

ـْ َأْطَراِِبّ َجُزوراً  أن رسقل اهلل   452 بثمـ. اْبَتاَع ِم

 302 أن يشرتط اخلوار.أمرَحب ان بـ منقذ أن رسقل اهلل 

 405 .دو أراد جتفقز اجلقش أن رشول اهلل 

 336 هنك طـ اجلمع بع اـبوع واـسلػ.أن رسقل اهلل 

ـْ َبْوِع َما ََلْ َيْقَبض. أن رسقل   479 هَنََك َط

 223 خذوا ما وجدتؿ: وـوس ـكؿ إٓ ذـؽ.

ـْ َأْسَلَػ َؽْلُوْسلِْػ. ، 428، 397 َم

439 ،446  

ه. َؽف إَِغ َؼرْيِ ، َؽاَل َيْْصِ
ٍ
ء ـْ َأْسَلَػ يِف ََشْ  479 َم

ـْ   337 َأَؾاَل َىاِدَمًا َبْوَعَتُف. َم

 307مبَّرمن بوغ كخاًل بعد أن تُ 
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 .اآلثارفهرس :ثالجًا
 رقم الصفحة صاحب األثر طرف األثر

 793 ابـ طباس أشهد أن اـسلػ ادضمقن إغ أجؾ...

 301 بن أيب ربوح طوءظ .بوع حوئطوً  أن رجاًل ظذ ظفد رشول اهلل 

 401 ابن ظؿر .أكَّه اصسى راحؾي

 248 ابـ طمر أىف َؿِره ادرابحة.

 248 ابـ طباس أىف َؿِره ادرابحة.

ا.  395 ابـ طمر َحتك  َتْطُلَع اـُثَري 

 580 ابـ طباس ُخْذ َسَلَمَؽ َأْو َرَأَس َماـِؽ.

 401 ظع بن أيب ضوفى يدطك اـعصفقر. ـون فه مجل

َياس  543 سابـ طبا .ٓ تبايعقا إغ احلصاد واـدِّ
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 .املرتجم هلم عالمفهرس األرابعًا: 
 صفحةالرقم  اسم العلم

 382، 322، 302، 226 .أمحد بن حـبل

 54 : إبراهوؿ بـ طظ بـ يقسػ.أبو إسحاق الشريازي

 430, 408, 585, 373 : إبراهقم بن أمحد بن إشحوق. إشحاق ادروزيأبو 

 28 .إسامعقل بن أيب صالح ادمذن

 22 اـرحوؿ بـ احلسـ بـ طظ. : طبداإلسـوي

 223 : احلسـ بـ أمحد بـ يزيد.اإلْصَطْخِري

 238، 202 .كأكس بن مال

 285 : طبد اـرمحـ بـ طمرو بـ حممد.األوزاعي

 63 : إبراهوؿ بـ حممد بـ منصقر.أبو البدر الؽرخي

 62 : حممد بـ محد بـ خلػ.أبو بؽر البـدكقجي

 24 سع.: أمحد بـ احلالبقفؼي بؽر أبو

 52 : أمحد بـ أِب طظ.احلريي أبو بؽر

 26 : حممد بـ اـقـود بـ حممد. أبو بؽر الطرصويش

 22 : طبد اهلل بـ أمحد بـ طبد اهلل.أبو بؽر الؼػال

 30 : طبد اـرمحـ بـ طبد اهلل.أبو بؽر ادؾؼاباذي

 326 : إبراهوؿ بـ خاـدأبو ثور

 229 .جابر بن عبد اهلل

 55 : حممد بـ أِب اـفضؾلرسخيسأبو احلارث ا

وِذي  483، 348، 295، 273، 223 : أمحد بـ حممد بـ أمحد.أبو حامد ادَْرَورُّ
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 صفحةالرقم  اسم العلم

 302 .َحبَّان بن مـؼذ

 34 :  حممد بـ أمحد بـ حممد. ابن احلداد ادرصي

 374 .حرمؾة

 27 :طظ بـ حممد بـ طبد اهلل.أبو احلسن األبريـؼي

 64 بـ أمحد بـ احلسـ. : طظأبو احلسن البؼشالم

 26 : طظ بـ أمحد بـ طبد اهلل.أبو احلسن الروياين

 22 : طظ بـ طبد اهلل.أبو احلسن الطقسػوين

 62 : حممد بـ طظ بـ احلسـ.أبو احلسن بن أيب الصؼر

 27 : احلسع بـ مسعقد بـ حممد.أبو احلسني البغوي

 26 سـ.: حممد بـ إبراهوؿ بـ احلأبو احلسني الشـشداكؼي

 53 : طبد اـرفار بـ حممد بـ طبد اـرفار.أبو احلسني الػارد

 62 :طمر بـ حممد بـ حممد.أبو حػص الشايش

 ، 366، 363، 357 : احلسع بـ احلسـ بـ حممد.احَلؾقؿي

, 211, 399, 391, 372, 304 : افـعامن بن ثوبً.أبو حـقػة

284 ,709 ,733 ,772 ,771 ,

779 ,752 ,741 ,718, 730 ,

733 ,732 ,735 ,731 ,782 ,

787 ,781 ,788 ,790 ,501 ,

583 ,407 ,405 . 

 333 : احلسغ بن صوفح.خران ابن

 222 : شؾقامن بن إصعٌ.أبو داود
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 صفحةالرقم  اسم العلم

 62 : اـفرج بـ طبود اهلل.أبو الروح اخلويي

 29 .الشحامي زاهر

 480، 394 : أمحد بن ظؿر بن ٍيٍ.ابن رسيج

 222 شـون.شعد بن موفك بن : أبو سعقد اخلدري

 394، 56 أمحد بـ طظ. :أبو  سفل األبقوردي

, 227, 338, 357, 375 ,323 : حمؿد بن إدريس.افشاؾعي

219 ,517 ,533 ,584 ,475  

ْعُؾوكِي  362 شفل بن حمؿد بن شؾقامن. :الصَّ

 27 : حممد بـ طبد اـعزيز بـ طبد اهلل.أبو  صاهر البـدكاين

اديأبو  صاهر الزَّ   362 : حمؿد بن حمؿد بن حمؿش.يَّ

 62 : أمحد بـ مقسك بـ جقشع.أبو  العباس األشـفي

 480، 457، 428، 397، 258 : طبد اهلل بـ اـعباس.عباس ابن

 30 .عبد الرمحن ادروزي

 55 : احلسع بـ طظ بـ احلسع.أبو  عبد اهلل الطربي

 25 .: حممد بـ أمحد بـ سعودأبو  عبد اهلل الؽاثي

 23 : حممد بـ طبد اهلل بـ مسعقد.أبو  عبد اهلل ادسعودي

, 395, 397, 392, 301, 307 .ظبد اهلل بن ظؿر

250 ,248 ,401 

 405 . ظبد اهلل بن ظؿرو

 28 .عبد ادـعم الؼشريي

 53 : إسَمطوؾ بـ طبد اـرمحـ بـ أمحد.أبو  عثامن الصابوين
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 صفحةالرقم  اسم العلم

 301 .ظطاء بن أيب رباح

 207 : احلسغ بن افؼوشم.طربيأبو  عيل ال

 404 .ظع بن أيب ضافب

 250, 279 . ظع بن معبد

 222 .عؿرة بـت عبد الرمحن

 56 : حممد بـ طبد اـعزيز. أبو  عؿرو الؼـطري

 52 : حممد بـ أمحد بـ أِب اـفضؾ.أبو  الػضل اداهقاين

 37 : طبد اهلل بـ أمحد بـ إسحاق.الؼائم بلمر اهلل

 37 : أمحد بـ إسحاق بـ ادقتدر.هللالؼادر با

 24 : طبد اـرمحـ بـ حممد بـ ثابت.أبو  الؼاسم اخلرقي

 30 : طبد اـرمحـ بـ طمر.أبو  الؼاسم الصديف

 54 : طبد اـكريؿ بـ هقازن.أبو  الؼاسم الؼشريي

 472، 223 : أمحد بن أيب أمحد.ابن الؼاص

 54 : احلسع بـ حممد.الؼايض حسني

 293, 302 : ظبد افرمحن بن أيب فقذ.فقذابن أيب 

, 294, 258, 228, 235, 373 مافك بن أكس

702 ,720 ,728 ,771 ,503 ,

508 ,543 ,405 ,433  

 323 : أمحد بن حمؿد بن افؼوشم.ادََحاِمِعي 

 20 : طبد اهلل بـ يقسػ بـ حممد.حمؿد اجلويـيأبو  

 308، 290، 280 .اـشوباين حممد بـ احلسـ
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 صفحةالرقم  اسم العلم

, 502, 705, 204, 352, 328 شامظقل بن حيقى بن إشامظقل.: إادزين

550 ,547 

 .238، 223، 220 : مسؾم بن احلجوج.مسؾم

 26 : سلوَمن بـ داود بـ حممد.أبو  ادظػر الداودي

 27 : حممد بـ أمحد.أبو  ادظػر ادروزي

 24 : طبد ادلؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ.أبو  ادعايل اجلويـي

 64 : سعد بـ ىْص بـ حممد.الدوينأبو  مـصور 

 62 : سعود بـ حممد بـ طمر.أبو  مـصور الرزاز

 62 : حممد بـ ىارص بـ حممد.أبو  مـصور الصرييف

 64 : ضفر بـ محد بـ احلسـأبو  كرص الدوين

 29 : حممد بـ حممقد اـرسخيس.أبو  كرص الشجاعي

 517, 373 :احلسن بن احلسغ.ابن أيب هريرة

 64 : ططاء بـ ىبهان بـ حممد.قرس األهبريأبو  ال

 328، 297، 290 ،280 : يعؼوب بن إبراهقم.أبو يوسف
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 طصلحاات العحيية واللحيات الرريبة.فهرس امل
 

 رقم الصفحة الكلمة

 277 اإلبراء

 421 اإِلْبَرْيَسقم

 373 َأَبَؼ 

 329 اإلجوص

وكي  348 اإلجَّ

 453 إُجّر 

 344 إجصوص

 355 اإلذن

 374 ارتد

 259 اإلرث

 317 إرض ادبوحي

 448 األرصال

 340 األرؾاء

 598 آشتزاء

 379 اشتجؾى 

 376 استقـدها

 92 إصجور

 328 اإلرشاك 

 93 إصول
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 رقم الصفحة الكلمة

 435 إَْظَجُف 

 374 أؾي

 327 اإلؾاـة

 427 إَِؿطُ 

 322 األؾفزة

 222 آغ 

فُئ  َّٔ  474 ا

 439 إَْفَقيُ 

 256 ألماىةا

 427 اإلْكَػَحيُ 

 430 اإليالء

 93 افبوب

 290 اـباـغ

ام  450 افِزَ

 332 افُبستون

ةُ   202 اـُبرْسَ

 341 افَبْؽَرة

 93 افبقع 

 305 اـَبو نَة

 494 اـتخلوة

 380 اـت ْدبري
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 رقم الصفحة الكلمة

 282 اـتلبوس

 328 اـت ْقـِوة

ا  294 اـُثَري 

 209 اـثمـ

 308 اجلوريي

 303 اجلذاذ

 99 اجلذوع

 478 اجِلَرار

 206 اجلزاف

 450 اجِلص  

 474 اجلواهر

 201 اجلوائح

 301 احلوئط

 478 احِلَبوُب 

 270 احلب ة

 235 احلجر

 301 احلَد  

 287 احلَْرِِبي 

 353 احلرية

مْ   295 احِلْْصَ

 ٍُ  424 احلَِؾق
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 رقم الصفحة الكلمة

 420 احلؿشؽوت

 433 احلنث

 274 اخِلَتان

 209 اخلَْرُص 

 91 اخلريف

 420 اخِلَػوُف 

 331 اخِلاَلف

 263 اخلُْلع

َبوَؽيُ   439 افدِّ

ْبُس   457 افدِّ

رهؿ  269 اـدِّ

طقى  323 اـد 

ٓل  273 اـد 

 348 افدكون

 326 َدْه َيا ْزَدهْ 

ُش  يبوج اُدـَؼَّ  477 افدِّ

ية    264 اـدِّ

ـُ  ْي  285 اـد 

ينار  270 اـدِّ

 344 اـذمة

 401 افراحؾي
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 رقم الصفحة الكلمة

 91 افربقع

ْجَعةُ   385 اـر 

 372 افرحل

 341 افرحى

 398 اـرخصة

ْخو  420 افرَّ

ِزينة  493 اـر 

 97 َرْضَبي

 354 افرهن

 462 اـروم

ةُ  َّ ٌَّ  307 اف

 225 اـرسؾة

 255 َجؿُ لاـس  

لؼ  253 اـسِّ

َبهُ   473 افشَّ

 97 افؼط 

 351 افشػعي

 294 اـشهادة

ْفدُ   455 افشَّ

 462 اـفرس  شهقر

 462 اـشهقر اهلالـوة 
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 رقم الصفحة الكلمة

اع  209 اـص 

باغ  274 اـص 

ةُ  ْزَ  330 افص 

 344 صحن افدار

 323 افكف

َػوَؿي  420 افصَّ

ْػر  473 افص 

 333 افصػؼي

 287 اـضَمن

 342 اـطالق

ْؾعُ   93 افطَّ

 478 افطَّـَوِجر

 97 افعودة

 359 اـعاؾؾ

 397 افعوهي

 342 اـعتؼ

 384 ةاـِعد  

 344 افَعْرَصي

 260 اـَعُروض

 456 اـَعَطاءُ 

 95 افعؼد
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 رقم الصفحة الكلمة

 204 ُظْؾَؼي

 363 اـُعْهَدة

 459 طود اـُعنَْْصة

 459 طود اـِفطِري

 265 اـعع

ةُ   462 اـُرر 

 397 افغرر

 259 اـرنومة

 457 افَػوكِقدُ 

 300 افػوئدة 

 308 افػحول

 293 اـِفَداءُ 

 92 افػروع

 352 اـَفَلس

 348 افِؼْدرُ 

 475 افَؼَراضقس

 402 اـقرض

 343 افؼريي

 421 افَؼز  

 483 اـَقْسُب 

 451 افِؼِز  
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 رقم الصفحة الكلمة

 483 اـِقْشِمس

 348 افؼصور

 264 اـقصاص

 331 افَؼَصُى 

 330 افَؼِصقُل 

 374 ؾطع اـطريؼ

 239 اـِقاَلعُ 

 478 افَؼاَمِؿم

 254 اـُقن بِوط

 473 افِؼرُ 

 270 اـقرياط

 334 افؽتوبي

 422 اـُكري 

 240 افُؽْرُشُف 

 429 افُؽُرُوم

 427 اْفَؽْشُك 

 327 ـِاَمم 

 478 افؽقزان

َبلُ   423 افؾِّ

بِن  453 افؾَّ

 437 افؾحم ادؼدد
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 رقم الصفحة الكلمة

َح   303 فؼَّ

نف  342 ـق 

 427 اَدِخقض

 450 اَدَدرُ 

 433 اَدْسُؿوَضي

 305 ادشِقَؿي

 427 اْدَْصل

 428 ادغوزل

 98 اَدْغِرس

 273 اَدْكُس 

 423 ادََُمَؿَسةُ 

ـي   209 اَد

 459 ادِْهَرَجان

 269 ادًن

 98 افـَّْبُق 

 423 افـَّْبُل 

 467 اـنجقم

 454 افـَّد  

 284 اـنسوئة

وب  428 افـ شَّ

 423 افـ ُصُى 



الفهارس 

 

 

555 

 

 رقم الصفحة الكلمة

 381 افـَّْعل

 473 افـَّػط

 275 اـنفقة

 322 اـنيُكقُل 

 488 اـن ْهُب 

 321 افـَّْورُ 

 450 افـ َورة

وز  459 اـن رْيُ

 292 اـقؿوؾ

 342 اـقلي 

 229 اـومع
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 .طصلحاات الفقهية واألصوليةفهرس امل
 رقم الصفحة املصطلح

 397 اإلباحة

 312 اإلجورة

 359 اإلمجاع

 278 اإلرش

 402 آشتحسون

 294 اإلؾرار

الح  303 ُبُدو  افصَّ

 364 ةاـبوع بادحابا

 93 افتلبر

 95 افتؽؾقف

ْؿَبان ل اـري  303 َتَلقِّ

 228 اجلائحة

 97 اجلواز

 485 حد ؾذف

 354 حؼوق إرض

 405 احلقاـة

 305 اخلقور

 333 خوار اـػط

َبِقي ات  447 اـرِّ

 268 اـسلؿ
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 رقم الصفحة املصطلح

 326 اـػؿة

 342 اـصبل اـذي ٓ يموز

 342 اـصبل ادموز

 285 اـصلح 

 99 افعوريي

 333 افعؼد افبوضل

 330 افعؼد افصحقح

 333 افعؼد افالزم

 342 اـعقد ادقؾقف

 330 افعؼد ظذ افغوئى

 225 اـرصب

 303 افػوشد

 92 افػصول

 266 ادال ادتققم

 324 ادَُحاص ة

 256 ادرابحة 

 402 ادضاربة

 262 ادرابنة

 257 ادكروه

 336 ادندوب

 263 مهر ادثؾ
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 رقم الصفحة املصطلح

 262 احاـنك

 384 اهلبي

 426 اـقديعة

 227 اـقصوة
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 .اللتب الواردة يف الهص احملققفهرس 
 رقم الصفحة الكتاب

 475 ,533 ,380 ,379 ,321 إم فإلموم افشوؾعي.

 291 .اختالف افعراؿقغ فإلموم افشوؾعي

 533 .افتؾخقص ٓبن افؼوص 

 397 افصحقحون فؾبخوري ومسؾم.

 323 افشوؾعقي ٕيب احلسن ادحومع.ادجؿوع يف ؾروع 

 554, 550, 328 ادختك فإلموم ادزين.
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 .طصادر واملراج فهرس امل
: ذح مـفااوج إصااول فؾبقضااووي ,فعااع باان ظبااد اإلهباااج رش ذح ادـفاااج -3

ها, حتؼقق وتعؾقق د/ صعبون حمؿد إشامظقل, مؽتبي افؽؾقوت إزهريي, 341افؽويف افسبؽي 

 م.3983افؼوهرة, 

حتؼقاق : ؽاوزي : دحؿد بان أمحاد ادؼادد, أحسن افتؼاشقم رش معرؾة األؿافقم -2

 م.3980 –دمشق  -وزارة افثؼوؾي وآرصود افؼومي, ضؾقامت

: ٕيب احلسان شاقف افادين ظاع بان أيب ظاع بان اإلحؽام رش أصول األحؽاام -7

 –افؽتوب افعاريب ها, حتؼقق د/ شقد اجلؿقع, دار 173حمؿد بن شومل افثعؾبي أمدي ادتوىف 

 ها.3505بروت, افطبعي إوػ, 

ة بن حمؿاد بان هبارة افاذهع, افشاقبويّن, اختالف األئؿة افعؾامء -5 : حيقى بن ُهَبْرَ

 -ها, حتؼقق: افساقد يوشاف أمحاد, دار افؽتاى افعؾؿقاي 410أبو ادظػر, ظون افدين ادتوىف: 

 م.2002 -ها 3527بروت, افطبعي: إوػ,  -فبـون 

ر بان احلجاوج ادَاْرَوِزي, ادتاوىف: إيب ظبد اهلل حمؿد بن كصا :ف افػؼفاءاختال -4

د َضوِهر َحِؽْقم, إشتوذ ادسوظد بجومعي اإلموم حمؿد بن شعود 295 ُتْور حُمَؿَّ ـْ ها, حتؼقق: افد 

 م.2000-ها 3520افريوض, افطبعي إوػ,  -اإلشالمقي, دار  أَواء افسؾف

حمؿد بن جرير بن يزيد بن ـثر بن ؽوفى أمع, أبو فإلموم  :اختالف افػؼفاء -1

 ها,  دار افؽتى افعؾؿقي.730جعػر افطزي ادتوىف: 

: ظبد اهلل بن حمؿود بن مودود ادوصع افبؾادحي, داد االختقار فتعؾقل ادختار -3

ها, ظؾقفو تعؾقؼوت: افشقخ حمؿاود أباو دؿقؼاي, مطبعاي 187افدين أبو افػضل احلـػي ادتوىف: 

 م.3973 -ها  3741بروت, وؽرهو, -افؼوهرة, وصورهتو دار افؽتى افعؾؿقي  –ؾبي احل

: حمؿد بان ظاع بان حمؿاد بان إرصاد افػحول إيل حتؼقق احلق من ظؾم األصول -8

, ؿادم فاه: ؼقق: افشقخ أمحد ظزو ظـويي, دمشقها, حت3240ظبد اهلل افشوـوين افقؿـي ادتوىف: 

افاادين صااوفح ؾرؾااور, دار افؽتااوب افعااريب, افطبعااي:  ويل /افشااقخ خؾقاال ادااقس, وافاادـتور

 م.3999 -ها 3539افطبعي إوػ 
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: ٕيب يعذ اخلؾقع, خؾقل بن ظبد اهلل بن أمحد اإلرصاد رش معرؾة ظؾامء احلادي  -9

ها, حتؼقق: د. حمؿد شعقد ظؿر إدرياس, مؽتباي 551بن إبراهقم بن اخلؾقل افؼزويـي ادتوىف: 

 ها.3509: إوػ, افريوض, افطبعي –افرصد 

: ٕيب ظؿر يوشف بان ظباد اهلل بان حمؿاد بان االشتقعاب رش معرؾة األصحاب -30

ها, حتؼقق: ظاع حمؿاد افبجاووي, دار 517ظبد افز بن ظوصم افـؿري, افؼرضبي, ادتوىف شـي 

 م.3992 -ها  3532اجلقل, بروت, افطبعي إوػ, 

ؿد بن حمؿد بن ظبد افؽاريم ٕيب احلسن ظع حم أشد افغابة رش معرؾة افصحابة: -33

هاا, حتؼقااق: ظااع حمؿااد 170بان ظبااد افواحااد اجلازري, ظااز افاادين, اباان إثار ادتااوىف شااـي 

 م.3995 -ها 3534معوض, ظودل ظبد ادوجود, دار افؽتى افعؾؿقي, افطبعي إوػ 

, شِريوض َزاَده»-, فعبدافؾطقف بن حمؿد بن مصطػى, افشفر بأشامء افؽتب -32

,  ط دار افػؽر, بدمشق, بتحؼقاق: افادـتور حمؿاد افتاوكجي, افطبعاي -ها3038 ادتوىف شـي:

 م.3987 -ها3507افثوفثي, شـي افطبع: 

: زـريو بن حمؿد بان زـرياو إكصاوري, أشـى ادطافب رش ذح روض افطافب -37

ها, دار افؽتوب اإلشاالمي, بادون ضبعاي وبادون 921زين افدين أبو حيقى افسـقؽي ادتوىف: 

 توريخ.

: أبو افػضل أمحد بن ظع بن حمؿد بن أمحد بن حجار إلصابة رش متققز افصحابةا -35

هاا, حتؼقاق: ظاودل أمحاد ظباد ادوجاود, وظاذ حمؿاد معاوض, دار 842افعسؼالين, ادتاوىف: 

 ها.3534 -بروت, افطبعي: إوػ  –افؽتى افعؾؿقي 

بان  -ؽريادشافور باوفب-: أباو بؽار إظاكة افطافبغ ظذ حل أفػاظ ؾات  ادعاغ -34

ها, دار افػؽر فؾطبوظي وافـشاار وافتورياع, افطبعاي: 3702حمؿد صطو افدمقوضي, ادتوىف: بعد 

 م.3993 -ها  3538إوػ, 

: حمؿد بن أيب بؽر بن أياوب بان شاعد صاؿس افعادغ رب ظن ادوؿعغ إظالم -31

افؽتااى  هااا, حتؼقاق: حمؿااد ظبااد افسااالم إبااراهقم, دار343افادين اباان ؿااقم اجلوزيااي ادتااوىف: 

 م.3993 -ها 3533يروت, افطبعي: إوػ,  –افعؾؿقي 
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: خر افدين بن حمؿود بن حمؿد بن ظع بن ؾورس, افازرـع افدمشاؼي األظالم -33

 م.2002أيور / مويو  -ر اها, دار افعؾم فؾؿاليغ, افطبعي اخلومسي ظش3791ادتوىف: 

د باان حبقااى : أبااو احلساان ظااع باان حمؿااد باان حمؿاااإلؿـاااع رش افػؼااه افشاااؾعي -38

ر, اهااا, حتؼقااق: خضااار حمؿااد خضاا540افبكااي افبغاادادي, افشاافر بودااووردي ادتااوىف: 

 م.3982 -ها 3502افؽويً: دار افعروبي, افطبعي إوػ 

ٕيب بؽاار معاغ افاادين حمؿاد بان ظبااد افغـاي باان أيب بؽار باان  :إـاامل اإلـاامل -39

هاا, ط جومعاي أم افؼارى, 129صجوع, ادعروف بوبن كؼطي احلـابع افبغادادي, ادتاوىف شاـي: 

 ها.3530مؽي ادؽرمي, بتحؼقق: افدـتور ظبدافؼقوم ظبد رب افـبي, افطبعي إوػ, شـي: 
أبو ظبد اهلل حمؿد بن إدرياس بان افعباوس بان ظاثامن بان  اإلموم ؾشوؾعيف: األم -20

 –ي هاا, دار ادعرؾا205ادتاوىف:  ,ادؽاي ,صوؾع بن ظبد ادطؾى بن ظبد مـوف ادطؾبي افؼرر

 م.3990ها/3530بروت, افطبعي: بدون ضبعي, شـي افـؼ: 

, دحؿاد بان ظاع بان حمؿاد ادعاروف باوبن افعؿاراين, اإلكباء رش تاريخ اخلؾػااء -23

ها, ط دار أؾاوق افعربقاي, بوفؼاوهرة, بتحؼقاق: ؿوشام افساومرائي, افطبعاي 480ادتوىف شـي: 

 م.2003ها, 3523إوػ, شـي افطبع: 
 فؽااريم باان حمؿااد باان مـصااور افتؿقؿااي افسااؿعوين ادااروزي, : ظبااد ااألكساااب -22

ها, حتؼقق: ظبد افرمحن بن حيقاى ادعؾؿاي افاقامين وؽاره, دؾاس دائارة 412أبو شعد ادتوىف: 

 م.3912 -ها  3782ادعورف افعثامكقي, حقدر آبود, افطبعي: إوػ, 

باان  : ظااالء افاادين أبااو احلساان ظااعاإلكصاااف رش معرؾااة افااراج  ماان اخلااالف -27

هااا, دار إحقااوء افااساث افعااريب, 884شااؾقامن اداارداوي افدمشااؼي افصااوحلي احلـاابع ادتااوىف: 

 بدون توريخ. -افطبعي: افثوكقي 

 -هاا 938ادتاوىف شاـي  -: فؼوشم بن ظبد اهلل بن أمر ظع افؼوينأكقس افػؼفاء -25

 ها. 3501 -حتؼقق: د. أمحد بن ظبد افرزاق افؽبقز, دار افوؾوء, جدة, افطبعي إوػ

: إلشامظقل بن حمؿد بان أماغ بان إيضاح ادؽـون رش افذيل ظذ ـشف افظـون -24

 .دار إحقوء افساث افعريب, ببروت بعي:مر افبوبوين افبغدادي,  ض
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: زين افادين بان إباراهقم بان حمؿاد, ادعاروف افبحر افرائق ذح ــز افدؿائق -21

ي افبحار افرائاق دحؿاد بان حساغ بان ها, ويف آخره: تؽؿؾا930ري ادتوىف: ابوبن كجقم ادص

ٓبن ظوبادين, دار  مـحة اخلافقها, وبوحلوصقي:  3378ظع افطوري احلـػي افؼودري ت بعد 

 بدون توريخ. -افؽتوب اإلشالمي, افطبعي: افثوكقي 

: أباو ظباد اهلل بادر افادين حمؿاد بان ظباد اهلل بان افبحر ادحقط رش أصول افػؼاه -23

 م.3995 -ها 3535ها, دار افؽتبي, افطبعي: إوػ, 395هبودر افزرـق ادتوىف: 

: أبو افوفقد حمؿد بن أمحاد بان حمؿاد بان أمحاد بان بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد -28

, افطبعاي: باروت – ادعرؾايهاا, دار 494رصد افؼرضباي افشافر باوبن رصاد احلػقاد ادتاوىف: 

 م. 3983 -ها 3503, توريخ افـؼ: اخلومسي

ري إيب افػااداء إشااامظقل باان ظؿاار باان ـثاار افؼاارر افبصاا, يااةافبدايااة وافـفا  -29

ها,  ط دار إحقوء افساث افعريب, بتحؼقاق: ظاع صاري, افطبعاي 335افدمشؼي, ادتوىف شـي: 

 .م3988ها, 3508إوػ, شـي: 

: ظالء افدين, أباو بؽار بان مساعود بان أمحاد بدائع افصـائع رش ترتقب افؼائع -70

 م.2007 -ها 3525ها, دار افؽتى افعؾؿقي, افطبعي: افثوكقي 483: افؽوشوين احلـػي ادتوىف

حمؿد بن ظع بن حمؿد بن فإلموم : افبدر افطافع بؿحاشن من بعد افؼرن افسابع -13

 , دار ادعرؾي, بروت.ها3240ادتوىف: , ظبد اهلل افشوـوين افقؿـي

: ابان ادؾؼان افبدر ادـر رش ختريج األحادي  واألثار افواؿعاة رش افشاارح افؽبار -72

هاا, حتؼقاق: 805ٍاج افدين أبو حػص ظؿر بن ظاع بان أمحاد افشاوؾعي ادصااري ادتاوىف: 

 -مصطػى أبو افغاقط وظباد اهلل بان شاؾقامن وياوٍ بان ـاامل, دار اهلجارة فؾـشاار وافتوزياع 

 م.2005-ها3524افسعوديي, افطبعي: إوػ -افريوض

ي افصووي ظذ افشاارح افصاغر ادعروف بحوصق بؾغة افسافك ألؿرب ادسافك -77

َمااوِم  افشااارح افصااغر هااو ذح افشااقخ افاادردير فؽتوبااه ادسااؿى أؿاارب ادسااوفك دَِااْذَهِى اإْلِ

هاا, دار 3253َموفٍِك(: أبو افعبوس أمحد بن حمؿد اخلؾويت, افشفر بوفصووي ادوفؽي ادتاوىف: 

 ادعورف, افطبعي: بدون ضبعي وبدون توريخ.
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: أبو حمؿد حمؿود بن أمحد بان موشاى بان أمحاد بان حساغ ةافبـاية ذح اهلداي -75

باروت, فبـاون,  -هاا, دار افؽتاى افعؾؿقاي 844افغقتوبى احلـػى بدر افادين افعقـاى ادتاوىف: 

 م.2000 -ها  3520افطبعي: إوػ, 

: أبااو احلسااغ حيقااى باان أيب اخلاار باان شااومل افبقااان رش مااذهب اإلمااام افشاااؾعي -74

جادة,  –ها, حتؼقق: ؿوشم حمؿد افـاوري, دار ادـفاوج 448ي ادتوىف: افعؿراين افقؿـي افشوؾع

 م. 2000 -ها 3523افطبعي: إوػ, 

: أباو افوفقاد افبقان وافتحصقل وافؼح وافتوجقه وافتعؾقل دساائل ادساتخرجة -71

ها, حؼؼه: د حمؿد حجي وآخرون, دار افغرب 420حمؿد بن أمحد بن رصد افؼرضبي ادتوىف: 

 م.3988 -ها  3508فبـون, افطبعي: افثوكقي,  –وت اإلشالمي, بر

: دحّؿد بن حمّؿد بن ظبد افرّزاق احلساقـي, تاج افعروس من جواهر افؼاموس -73

بقدي ادتوىف:  ها, حتؼقق: دؿوظي من ادحؼؼغ, دار 3204أبو افػقض, ادؾّؼى بؿرتضاى, افزَّ

 اهلدايي.

يب افؼوشام بان يوشاف : حمؿاد بان يوشاف بان أافتاج واإلـؾقل دخترص خؾقل -78

هااا, دار افؽتااى افعؾؿقااي, 893افعباادري افغركااوضي, أبااو ظبااد اهلل ادااواق ادااوفؽي, ادتااوىف: 

 م.3995-ها3531افطبعي: إوػ, 

: ٕيب حػص زين افدين ظؿر بن مظػار بان ظؿار بان حمؿاد تاريخ ابن افوردي -79

ط دار افؽتى افعؾؿقاي,  ها,359ابن أيب افػوارس, ابن افوردي ادعري افؽـدي, ادتوىف شـي: 

 م.3991ها, 3533بروت, افطبعي إوػ, شـي: 

, فؾاادـتور حساان تاااريخ اإلشااالم افسااقاد وافااديـي وافجؼااارش واالجتامظااي -50

ريي, بوفؼاوهرة, افطبعاي افرابعاي اإبراهقم حسن,  ط دار اجلقل, ببروت, ومؽتبي افـفضاي ادصا

 م.3991ها, 3531ظشار, شـي افطبع: 

, فؾاادـتور ظااع إبااراهقم حساان, ط مؽتبااي افـفضااي مي افعااامافتاااريخ اإلشااال -53

 ادكيي.
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, ظبااد افاارمحن باان أيب بؽاار, جااالل افاادين افسااقوضي: فإلمااوم اخلؾػاااء تاااريخ -52

-هاا3524افطبعاي: افطبعاي إوػ: , مؽتباي كازار مصاطػى افباوز, محدي افدمرداش حتؼقق:

 .م2005

افـػاوئس, بباروت, دار  :, دحؿاد شافقل ضؼاوش,  طتاريخ افدوفاة افعباشاقة -57

 م.3998شـي: 

: أبو بؽار أمحاد بان ظاع بان ثوباً بان أمحاد بان مفادي اخلطقاى تاريخ بغداد -55

 –هاا, حتؼقق:افادـتور بشاور ظاواد معاروف, دار افغارب اإلشاالمي 517افبغدادي ادتاوىف: 

 م. 2002 -ها 3522بروت, افطبعي: إوػ 

ن ظاع بان حمؿاد بان أمحاد بان : ٕيب افػضل أمحد بتبصر ادـتبه بتحرير ادشتبه -54

ها, ط ادؽتبي افعؾؿقي, بروت, بتحؼقاق: حمؿاد 842حجر افعسؼالين افشوؾعي, ادتوىف شـي: 

 ظع افـجور, راجعه: ظع حمؿد افبجووي.

: ظاثامن بان ظاع بان حمجان  تبقغ احلؼائق ذح ــز افدؿائق -51 اْؾبِيِّ وحوصاقي افشِّ

ها, احلوصقي: صفوب افدين أمحد بن حمؿاد  357: افبورظي, ؾخر افدين افزيؾعي احلـػي ادتوىف

ااْؾبِي  ادتااوىف:  هااا, ادطبعااي افؽاازى  3023باان أمحااد باان يااوكس باان إشااامظقل باان يااوكس افشِّ

 ها 3737بوٓق, افؼوهرة, افطبعي: إوػ,  -إمريي

: ٕيب زـريو حمقي افدين حيقى بن ذف افـووي ادتوىف شاـي حترير أفػاظ افتـبقه -53

 ها.3508دمشق, افطبعي إوػ,  –حتؼقق: ظبد افغـي افدؿر, دار افؼؾم ها, 131

: أباو افعاال حمؿاد ظباد افارمحن بان ظباد حتػة األحوذي بؼح جامع افسماذي -58

 بروت. –ها, دار افؽتى افعؾؿقي 3747افرحقم ادبورـػورى, ادتوىف: 

ي, ادؽتباي : أمحد بن حمؿد بن ظع بن حجر اهلقتؿاحتػة ادحتاج رش ذح ادـفاج -59

 -هاا  3743افتجوريي افؽزى بؿصاار فصاوحبفو مصاطػى حمؿاد, بادون ضبعاي, كشاار ظاوم: 

 م, ومعه حوصقي: اإلموم ظبد احلؿقد افؼواين, وحوصقي إلموم أمحد بن ؿوشم افعبودي.3987

: صؿس افادين أباو ظباد اهلل حمؿاد بان أمحاد بان ظاثامن افاذهبي تذـرة احلػاظ -40

 م.3998 -ها3539فبـون, افطبعي: إوػ, -ى افعؾؿقي بروتها, دار افؽت358ادتوىف: 
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: أبااو افػضاال أمحااد باان ظااع باان حمؿااد باان أمحااد باان حجاار تؼريااب افتفااذيب -43

شااوريو, افطبعااي: إوػ,  –هااا, حتؼقااق: حمؿااد ظوامااي, دار افرصااقد 842افعسااؼالين ادتااوىف: 

 م.3981 – 3501

باد افغـاي افبغادادي أباو بؽار : دحؿد بن ظافتؼققد دعرؾة رواة افسـن وادساكقد -42

هااا, حتؼقااق: ـااامل يوشااف احلااوت, دار افؽتااى افعؾؿقااي, 129باان افـؼطااي, ادتااوىف شااـي 

 ها.3508

: أبو افػضال أمحاد بان ظاع افؽبر افتؾخقص احلبر رش ختريج أحادي  افراؾعي -47

عاي ها, دار افؽتاى افعؾؿقاي, افطبعاي: افطب842بن حمؿد بن أمحد بن حجر افعسؼالين ادتوىف: 

 م.3989ها. 3539إوػ 

: أبو اشحوق إباراهقم بان ظاع بان يوشاف افشارازي افتـبقه رش افػؼه افشاؾعي -45

 ها, ظومل افؽتى.531ادتوىف: 

: أبااو زـريااو حمقااي افاادين حيقااى باان ذف افـااووي هتااذيب األشااامء وافؾغااات -44

عؾاامء ها, ظـقاً بـشااره وتصاحقحه وافتعؾقاق ظؾقاه ومؼوبؾاي أصاوفه: ذـاي اف131ادتوىف: 

 فبـون. –بؿسوظدة إدارة افطبوظي ادـريي, دار افؽتى افعؾؿقي, بروت 

: أبااو افػضاال أمحااد باان ظااع باان حجاار افعسااؼالين, ادتااوىف: هتااذيب افتفااذيب -41

 ها.3721ها, مطبعي دائرة ادعورف افـظومقي, اهلـد, افطبعي: افطبعي إوػ, 842

 رمحن باان يوشااف,: فقوشااف باان ظبااد افااهتااذيب افؽااامل رش أشااامء افرجااال -43

هاا, حتؼقاق: د. 352أبو احلجوج, مجول افدين ابن افزـي أيب حمؿد افؽؾبي ادازي ادتاوىف شاـي  

 م.3980 – 3500بروت, افطبعي إوػ,  –بشور ظواد معروف, ممشسي افرشوفي 

حمؿاد  هاا, حتؼقاق:730ادتاوىف:  : حمؿاد بان أمحاد بان إزهاري,هتذيب افؾغة -48

 م.2003بروت, افطبعي إوػ,  –ساث افعريب ظوض مرظى, دار إحقوء اف

: خؾف بن أيب افؼوشم حمؿاد, إزدي, افؼارواين, افتفذيب رش اختصار اددوكة -49

ها, دراشي وحتؼقق: افادـتور حمؿاد إماغ وفاد 732أبو شعقد ابن افزاذظي ادوفؽي ادتوىف: 

ساث, ديب, افطبعااي: حمؿاد شاومل بان افشاقخ, دار افبحاوث فؾدراشاوت اإلشاالمقي وإحقاوء افا

 م. 2002 -ها  3527إوػ, 
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 : حمؿااد باان حبااون باان أمحااد باان حبااون باان معااوذ باان َمْعبااَد, افتؿقؿااي, افجؼااات -10

ها, ضبع بنظوكاي: وزارة ادعاورف فؾحؽوماي افعوفقاي 745أبو حوتم, افدارمي, افُبستي ادتوىف: 

ادعاورف افعثامكقاي, دائارة  اهلـديي, حتً مراؿباي: افادـتور حمؿاد ظباد ادعقاد خاون مادير دائارة

 ها.3937=   ه 3797ادعورف افعثامكقي بحقدر آبود افدـن اهلـد, افطبعي: إوػ 

, دحقي افدين أيب حمؿد ظبد افؼودر بان حمؿاد اجلواهر ادضقة رش ضبؼات احلـػقة -13

هااا,  ط دار هجاار, بتحؼقااق: افاادـتور 334باان كصااار اهلل افؼاارر, احلـػااي, ادتااوىف شااـي: 

 م.3997ها, 3537ػتوح حمؿد احلؾو, افطبعي افثوكقي, شـي افطبع: ظبداف
 

بااػتوحوت افوهاوب بتوَاقح ذح ماـفٍ افطاالب,  ادعاروفحاصقة اجلؿل  -12

ها, 3205ادمفف: شؾقامن بن ظؿر بن مـصور افعجقع إزهري, ادعروف بوجلؿل, ادتوىف: 

 دار افػؽر, بدون ضبعي وبدون توريخ.

: دحؿاد بان أمحاد بان ظرؾاي افدشاوؿي رح افؽبارحاصقة افدشاوؿي ظاذ افشاا -17

 ها, دار افػؽر, بدون ضبعي وبدون توريخ.3270ادوفؽي, ادتوىف: 

: أمحاد شاالمي افؼؾقاويب وأمحاد افزفسااي ظؿارة, دار حاصقتا ؿؾقاويب وظؿارة -15

 م.3994-ها3534بروت, ضبعي,  –افػؽر 

 صااار اداازين: وهااو ذح  ت احلاااوي افؽباار رش ؾؼااه مااذهب اإلمااام افشاااؾعي -14

أبو احلسن ظع بن حمؿد بن حمؿد بن حبقى افبصاري افبغادادي, افشافر بوداووردي ادتاوىف: 

افشاقخ ظاودل أمحاد ظباد ادوجاود, دار افؽتاى  -ها, حتؼقق:افشقخ ظع حمؿاد معاوض 540

 م.3999-ها  3539فبـون, افطبعي: إوػ,  –افعؾؿقي, بروت 

اهلل حمؿد بن احلسن بن ؾرؿد افشاقبوين ادتاوىف: : أبو ظبد احلجة ظذ أهل ادديـة -11

باروت, افطبعاي: افثوفثاي,  –ها: حتؼقق:مفادي حسان افؽاقالين افؼاودري, ظاومل افؽتاى 389

 ها.3507

ادـتفى ادعروف بشارح مـتفى اإلرادات: مـصاور بان  دؿائق أويل افـفى فؼح -13

هاا, ظاومل 3043وىف: يوكس بن صاالح افادين بان حسان بان إدرياس افبفاوتى, احلـابذ, ادتا
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 م.3997 -ها 3535افؽتى, افطبعي: إوػ 

: إبراهقم بان ظاع بان حمؿاد بان افديباج ادذهب رش معرؾة أظقان ظؾامء ادذهب -18

 بروت. –ها, دار افؽتى افعؾؿقي 399ؾرحون, برهون افدين افقعؿري ادتوىف: 

داوفؽي : أبو افعبوس صفوب افدين أمحد بن إدرياس بان ظباد افارمحن اافذخرة -19

 م. 3995بروت, افطبعي: إوػ,  -ها, دار افغرب اإلشالمي185افشفر بوفؼرايف ادتوىف: 

: دحؿاد أماغ بان ظؿار بان ظباد افعزياز ظوبادين رد ادحتار ظاذ افادر ادختاار -30

 -هااا 3532بااروت, افطبعااي: افثوكقااي, -هااا, دار افػؽاار3242افدمشااؼي احلـػااي ادتااوىف: 

 م.3992

: ٕيب زـرياو حيقاى بان ذف افـاووي, ادتاوىف: ؿدة ادػتغروضة افطافبغ وظ -33

ظامن, افطبعي: افثوفثي  -دمشق -ها, حتؼقق: زهر افشوويش, ادؽتى اإلشالمي, بروت131

 م.3993ها / 3532

يف أصول افػؼه ظذ مذهى اإلموم أمحد بان حـبال:  ادـاطر روضة افـاطر وجـة -32

ن حمؿد بان ؿداماي اجلامظاقع ادؼادد, ثام افدمشاؼي أبو حمؿد موؾق افدين ظبد اهلل بن أمحد ب

هااا, ممشسااي افرّيااون فؾطبوظااي وافـشااار 120احلـاابع, افشاافر بااوبن ؿدامااي ادؼاادد ادتااوىف: 

 م.2002-ها3527وافتوزيع, افطبعي: افطبعي افثوكقي 

: حمؿد بن أمحد بن إزهار إزهاري اهلاروي افزاهر رش ؽريب أفػاظ افشاؾعي -37

افؽوياً,  –قق: د. حمؿد جز إفػي, وزارة إوؿوف وافشاوون اإلشاالمقي أبو مـصور, حتؼ

 ها.3799افطبعي إوػ, 

: ادمفف: افعالماي حمؿاد افزهاري افغؿاراوي, افرساج افوهاج ظذ متن ادـفاج -35

 بروت. –ها, دار ادعرؾي فؾطبوظي وافـؼ 3773ادتوىف: بعد 

يزياد بان موجاه افؼزويـاي ادتاوىف  : فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بانشـن ابن ماجه -34

 بروت, حتؼقق: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿي. –ها, دار افػؽر 237شـي 

: فإلموم أيب داود شؾقامن بن إصعٌ بان إشاحوق بان بشار بان شـن أيب داود -31

ِجْستوين ادتوىف شـي   بروت. ,ها, دار افؽتوب افعريب234صداد بن ظؿرو إزدي افسَّ
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حمؿد بان ظقساى بان َشاْورة بان موشاى بان افضاحوك,  : فإلمومشـن افسمذي -33

ها, حتؼقق وتعؾقق:أمحد حمؿد صاوـر, وآخارون, ذـاي 239افسمذي, أبو ظقسى ادتوىف شـي 

 م.3934 -ها  3794افطبعي افثوكقي,  ر,امص –مؽتبي ومطبعي مصطػى افبويب احلؾبي 

ؿطـي, ٕيب احلسن ظع بان ُظَؿار بان أمحاد بان مفادي افادار شـن افدارؿطـي: -38

ها, حؼؼه وَبطه: صاعقى إركاوؤوط, وحسان ظباد اداـعم صاؾبي, وظباد 748ادتوىف شـي 

هاا, 3525افؾطقف حرز اهلل, وأمحد برهوم, ممشسي افرشاوفي, باروت فبـاون, افطبعاي إوػ

 م.2005

: ٕيب بؽر أمحد بان احلساغ بان افسـن افؽزى فؾبقفؼي ورش ذيؾه اجلوهر افـؼي -39

جلااوهر افـؼااي: ظااالء افاادين ظااع باان ظااثامن, ادااورديـي افشاافر بااوبن ظااع افبقفؼااي, ممفااف ا

افسـامين, حتؼقاق:دؾس دائارة ادعاورف افـظومقاي افؽوئـاي يف اهلـاد ببؾادة حقادر آباود, افطبعاي 

 ها. 3755افطبعي إوػ, 

: فإلموم أمحد بن صعقى أبو ظبد افرمحن افـساوئي ادتاوىف شـن افـسائي افؽزى -80

ق: د.ظباد افغػاور شاؾقامن افبـاداري , شاقد ـسااروي حسان, دار افؽتاى ها, حتؼق707شـي 

 م.3993 -ها 3533بروت, افطبعي إوػ,  –افعؾؿقي 

: فشؿس افدين أبو ظبد اهلل حمؿد بن أمحد بن ظثامن بن َؿوْيامز شر أظالم افـبالء -83

كاوؤوط, ها, حتؼقق: دؿوظي من ادحؼؼغ بانذاف افشاقخ صاعقى إر358افذهبي ادتوىف: 

 م. 3984ها /  3504ممشسي افرشوفي, افطبعي افثوفثي, 

: ظبد احلاي بان أمحاد بان حمؿاد بان افعاامد صذرات افذهب رش أخبار من ذهب -82

هاا, حؼؼاه: حمؿاود إركاوؤوط, خارج أحوديثاه: 3089افَعؽري احلـبع, أبو افػالح ادتوىف: 

 م.3981 -ها 3501ي إوػ بروت, افطبع –ظبد افؼودر إركوؤوط, دار ابن ـثر, دمشق 

: صااؿس افاادين حمؿااد باان ظبااد اهلل ذح افزرـشاااي ظااذ رتصااار اخلرؿااي -87

 -هااا  3537هااا, دار افعبقؽااون, افطبعااي: إوػ 332افزرـشاااي ادصاااري, احلـاابع ادتااوىف: 

 م.3997

: ظباد افاارمحن بان حمؿاد بان أمحاد بان ؿدامااي, افشاارح افؽبار ظاذ ماتن ادؼـاع -85

هاا, دار افؽتاوب افعاريب 182ع, احلـبع, أبو افػرج, صاؿس افادين ادتاوىف: ادؼدد, اجلامظق



الفهارس 

 

 

555 

 

 فؾـؼ وافتوزيع, أذف ظذ ضبوظته: حمؿد رصقد رَو صوحى ادـور.

: فعضاد افادين ذح ظضد افدين اإلجيي ظذ رتصاار ابان احلاجاب األصاويل -84

رق حيقاى, ؾاودي ها, َبطه ووَع ؾفورشه ضو341ظبد افرمحن بن أمحد اإلجيي  ادتوىف شـي 

 م.2000كصقف, دار افؽتى افعؾؿقي , بروت فبـون, افطبعي إوػ 

: حمؿد بن ظبد اهلل اخلرر اداوفؽي, أباو ظباد اهلل, ادتاوىف: ذح رتصار خؾقل -81

 بروت, افطبعي: بدون ضبعي, وبدون توريخ. –ها, دار افػؽر فؾطبوظي 3303

شاامظقل بان محاود اجلاوهري, : أبو كصار إافصحاح تاج افؾغة وصحاح افعربقة -83

باروت,  –ها, حتؼقق: أمحاد ظباد افغػاور ظطاور, دار افعؾام فؾؿالياغ 797افػورايب, ادتوىف: 

 م.3983 -  ها 3503افطبعي: افرابعي 

: فإلموم حمؿد بن حبون بن أمحد, افتؿقؿي, صحق  ابن حبان بستقب ابن بؾبان -88

حتؼقق: صعقى إركموط, ممشسي افرشاوفي  ها,745أبو حوتم, افدارمي, افُبستي ادتوىف شـي 

 م.3997 -ها 3535بروت, افطبعي افثوكقي,  –

: أبو ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين, بن احلوج كوح بان األم –صحق  أيب داود  -89

هاا, ممشساي ؽاراس فؾـشاار وافتوزياع, 3520كجويت بن آدم, إصاؼودري إفباوين ادتاوىف: 

 م. 2002 -ا ه 3527افؽويً, افطبعي: إوػ, 

 : فإلموم حمؿد بن إشامظقل بن إبراهقم بان ادغارة افبخاوري, صحق  افبخاري -90

افؼااوهرة, افطبعااي  –هااا, حسااى تاارؿقم ؾااتح افبااوري, دار افشااعى 241أبااو ظبااد اهلل ادتااوىف: 

 م.3983, ها3503إوػ, 

: فؾشقخ أبو ظبد افارمحن حمؿاد كاوس افادين, صحق  اجلامع افصغر وزياداته -93

 ها, ادؽتى اإلشالمي, بروت, فبـون. 3520ين ادتوىف شـي إفبو

: فإلموم مسؾم بن احلجوج أبو احلسغ افؼشاري, افـقساوبوري, صحق  مسؾم -92

 بروت, حتؼقق: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿي. –دار إحقوء افساث افعريب 

: فؾحوؾظ أيب افػرج ظبد افرمحن بان ظاع بان حمؿاد بان اجلاوزي صػة افصػوة -97

 باروت, –د.حمؿاد رواس ؿؾعجاي, دار ادعرؾاي  -ها, حتؼقق: حمؿود ؾاوخوري 493ادتوىف 

 .م3939 – 3799ها افثوكقي, افطبعي
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 هااا,3520: حمؿااد كااوس افاادين إفبااوين, ادتااوىف: األم –ضااعقف أيب داود  -95

 ها. 3527 -افؽويً, افطبعي: إوػ –دار افـؼ: ممشسي ؽراس فؾـؼ و افتوزيع 

: ٕيب ظبااد افاارمحن حمؿااد كااوس افاادين, باان وزيادتااه ضااعقف اجلااامع افصااغر -94

هاا, أذف ظاذ ضبعاه: 3520ادتاوىف:  ,احلوج كوح بن كجويت بان آدم, إصاؼودري إفباوين

 زهر افشوويش, ادؽتى اإلشالمي.

دار افؽتاى  ,هاا 933, جلالل افدين أيب بؽر افسقوضي, ادتوىف ضبؼات احلػاظ -91

 م. 987 -ها  3507افعؾؿقي 

: فتوج افادين ظباد افوهاوب بان تؼاي افادين افسابؽي افشاؾعقة افؽزىضبؼات  -93

ها, حتؼقق: د. حمؿود حمؿد افطـاوحي د. ظباد افػتاوح حمؿاد احلؾاو, دار هجار 333ادتوىف شـي 

 ها.3537فؾطبوظي وافـؼ وافتوزيع, افطبعي افثوكقي, 

ظومل : ٕيب بؽر بن أمحد بن حمؿد بن ظؿر بن ؿويض صفبي, دار ضبؼات افشاؾعقة -98

 ها.3503افؽتى, بروت, فبـون, 

, فإلموم أيب حمؿد مجول افدين ظبدافرحقم بن احلسن بن ظاع, ضبؼات افشاؾعقة -99

هااا, ط دار افؽتااى افعؾؿقاي, بتحؼقااق: ـااامل يوشااف احلااوت, 332اإلشاـوي, ادتااوىف شااـي: 

 م.2002افطبعي إوػ, شـي: 

 افؼرر افبصاري ثام : ٕيب افػداء إشامظقل بن ظؿر بن ـثرضبؼات افشاؾعقغ -300

ها, حتؼقاق, د: أمحاد ظؿار هوصام, د: حمؿاد زياـفم حمؿاد ظازب, 335افدمشؼي, ادتوىف شـي 

 م.3997 -ها  3537مؽتبي افثؼوؾي افديـقي, توريخ افـؼ: 

: فعااثامن باان ظباد افاارمحن, أبااو ظؿاارو, تؼااي افاادين ضبؼاات افػؼفاااء افشاااؾعقة -303

حتؼقاق: حمقاي افادين ظاع كجقاى, دار افبشاوئر هاا, 157ادعروف بوبن افصالح, ادتوىف شاـي 

 م.3992بروت, افطبعي إوػ,  –اإلشالمقي 

هاا, 531: ٕيب اشحوق إبراهقم بن ظع افشرازي ادتوىف شاـي ضبؼات افػؼفاء -302

هاا, حتؼقاق: إحساون ظباوس, دار افرائاد 333هذبه: حمؿد بن مؽرم ابان مـظاور ادتاوىف شاـي 

 م.3930ي إوػ, فبـون, افطبع –افعريب, بروت 
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: أبااو ظبااد اهلل حمؿااد باان شااعد باان مـقااع اهلوصااؿي بااوفوٓء, افطبؼااات افؽاازى -307

ها, حتؼقق: حمؿد ظباد افؼاودر ظطاو, دار 270افبكي, افبغدادي ادعروف بوبن شعد ادتوىف: 

 م.3990 -ها  3530بروت, افطبعي: إوػ,  –افؽتى افعؾؿقي 

ين أيب ظبداهلل حمؿد بن أمحد بن ظاثامن , فإلموم صؿس افدافعز رش خز من ؽز -305

ط دار افؽتى افعؾؿقي, بروت, بتحؼقاق: أباو هاوجر  ا,ه358بن َؿوْيامز افذهبي, ادتوىف شـي: 

 .حمؿد افسعقد بن بسقوين زؽؾول

: ظبد افرمحن بان إباراهقم بان أمحاد, أباو حمؿاد هباوء افادين افعدة ذح افعؿدة -304

ها 3525افؼوهرة, افطبعي: بدون ضبعي, توريخ افـؼ: ها, دار احلديٌ, 125ادؼدد ادتوىف: 

 م.2007

: حمؿد بن حمؿد بن حمؿاود, أـؿال افادين أباو ظباد اهلل بان افعـاية ذح اهلداية -301

هاا, دار افػؽار, 381افشقخ صؿس افدين بن افشقخ مجاول افادين افروماي افباوبريت, ادتاوىف: 

 افطبعي: بدون ضبعي وبدون توريخ.

: زـريااو باان حمؿااد باان أمحااد باان زـريااو افبفجااة افورديااة افغاارر افبفقااة رش ذح -303

هاا, ادطبعاي ادقؿـقاي, بادون ضبعاي 921إكصوري, زين افدين أباو حيقاى افساـقؽي, ادتاوىف: 

 وبدون توريخ.

, فإلموم أيب شعد ظبادافرمحن بان حمؿاد ادالمون بان بان افغـقة رش أصول افدين -308

تاى افثؼوؾقاي, بتحؼقاق: ظاامد افادين أمحاد ظع ابن إباراهقم ادتاويل افشاوؾعي, ط ممشساي افؽ

 م.3983ها, 3501حقدر, افطبعي إوػ, شـي افطبع: 

: فشاافوب افاادين أمحااد باان محاازة إكصااوري افاارمع افشااوؾعي, ؾتاااوى افاارمع -309

 ها.3005ها, مجعفو: ابـه صؿس افدين افرمع, ادتوىف: 943ادتوىف: 

حجاار أبااو افػضاال : أمحااد باان ظااع باان ؾاات  افباااري ذح صااحق  افبخاااري -330

ها, رؿم ـتبه وأبوابه وأحوديثه: حمؿد ؾماد 3739بروت,  -افعسؼالين افشوؾعي, دار ادعرؾي 

ظبد افبوؿي, ؿوم بنخراجه وصححه وأذف ظذ ضبعه: حمى افدين اخلطقى, ظؾقاه تعؾقؼاوت 

 افعالمي: ظبد افعزيز بن ظبد اهلل بن بوز.
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ظباد افؽاريم بان حمؿاد افراؾعاي  ش:افشارح افؽبار»  ؾت  افعزيز بؼح افوجقز -333

 ها, دار افػؽر.127افؼزويـي ادتوىف: 

: فؽامل افدين حمؿد بن ظبد افواحد افسقواد ادعروف بوبن اهلامم, ؾت  افؼدير -332

 ها, دار افػؽر, افطبعي: بدون ضبعي وبدون توريخ.813ادتوىف: 

حمؿاد,  : مد بن ؿوشم بن حمؿد بنؾت  افؼريب ادجقب رش ذح أفػاظ افتؼريب -337

هاا, 938أبو ظبد اهلل, صؿس افدين افغازي, ويعارف باوبن ؿوشام وباوبن افغارابقع, ادتاوىف: 

فبـاون,  –بسوم ظبد افوهوب اجلويب, دار ابن حزم فؾطبوظي وافـؼ وافتوزياع, باروت  حتؼقق:

 م.2004 -ها  3524افطبعي: إوػ, 

د بن ظبد افعزيز بان : زين افدين أمحؾت  ادعغ بؼح ؿرة افعغ بؿفامت افدين -335

 ها, دار بن حزم, افطبعي: إوػ.983زين افدين بن ظع بن أمحد ادؾقبوري اهلـدي ادتوىف: 

: هو ذح فؾؿمفاف ظاذ ـتوباه هاو ماـفٍ ؾت  افوهاب بشارح مـفج افطالب -334

افطالب افذي اختكه ادمفف من مـفوج افطوفبغ فؾـاووي: فزـرياو بان حمؿاد بان أمحاد بان 

هااا, دار افػؽاار فؾطبوظااي 921وري, زياان افاادين أبااو حيقااى افسااـقؽي, ادتااوىف: زـريااو إكصاا

 م.3995ها/3535وافـؼ, ضبعي: 

ومعه تصحقح افػروع فعالء افدين ظع بن شؾقامن ادرداوي: حمؿد بان  افػروع -331

مػؾح بن حمؿد بن مػرج, أبو ظبد اهلل, صؿس افدين ادؼادد افرامقـاى ثام افصاوحلي احلـابع 

ها, حتؼقق:ظبد اهلل بن ظبد ادحسان افسـاي, ممشساي افرشاوفي, افطبعاي: إوػ 317ادتوىف: 

 م. 2007 -ها  3525

, ٕيب هاالل افعساؽري, حتؼقاق: حساوم افادين افؼادد, دار افػروق افؾغوياة -333

 ها.3503افؽتى افعؾؿقي, بروت, 

: أ. د. وهبااي افاازحقع, أشااتوذ ورئااقس ؿساام افػؼااه افػؼااه اإلشااالمي وأدفتااه -338

ي  -ـّؾقَّي افّشاَريعي, دار افػؽر  -مّي وأصوفه بجومعي دمشق اإلشال دمشاق, افطبعاي:  –شاوريَّ

في بوفـِّسبي دو شبؼفو. حي ادعدَّ ابعي ادـؼَّ  افطَّبعي افرَّ

فبـاون,  –ها, دار افؽتوب افعريب, بروت 3520: شقد شوبق ادتوىف: افسـة ؾؼه -339

 م.3933 -ها  3793افطبعي: افثوفثي, 
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:د/ ُمصااطػى اخِلااْن, افاادـتور ـفجااي ظااذ مااذهب اإلمااام افشاااؾعيافػؼااه اد -320

ر وافتوزيااع, دمشااق, اْربجي, افـااوذ: دار افؼؾاام فؾطبوظااي وافـشاااُمصااطػى افُبغااو, ظااع افّشاا

 م.3992 -ها  3537افطبعي: افرابعي, 

: أمحد بن ؽوكم )أو ؽـاقم( بان افػواـه افدواين ظذ رشافة ابن أيب زيد افؼرواين -323

ها, دار افػؽر, بادون 3321ـو, صفوب افدين افـػراوي إزهري ادوفؽي ادتوىف: شومل ابن مف

 م.3994 -ها 3534ضبعي, توريخ افـؼ: 

, فؾدـتور أمحاد  تاور افعباودي,  ط دار افـفضاي رش افتاريخ افعباد وافػاضؿي -322

 افعربقي.
ى , دار افػؽاار,  دمشااق,  شااوريو, جقاا: د / شااعدى أبااو افؼاااموس افػؼفااي -327

 م .3988 -ها 3508

: دااد افاادين أبااو ضااوهر حمؿااد باان يعؼااوب افػروزآبااودى, افؼاااموس ادحااقط -325

كعاقم  ها, حتؼقاق: مؽتاى حتؼقاق افاساث يف ممشساي افرشاوفي, بانذاف: حمؿاد833ادتوىف: 

 م.2004 -ها  3521فبـون, افطبعي افثومـي,  –, بروت افعرؿُسود, ممشسي افرشوفي

حمؿد موؾق افدين ظبد اهلل بن أمحد بن حمؿاد بان : أبو افؽارش رش ؾؼه اإلمام أمحد -324

هاا, دار افؽتاى افعؾؿقاي, 120ؿدامي اجلامظقع ادؼدد , افشفر بوبن ؿدامي ادؼدد ادتاوىف: 

 م.3995 -ها  3535افطبعي: إوػ, 

: أبو ظؿر يوشف بن ظبد اهلل بن حمؿد بن ظبد افز بن افؽارش رش ؾؼه أهل ادديـة -321

هاا, حتؼقق:حمؿاد حمؿاد أحقاد وفاد مودياك ادوريتاوين, 517بي ادتاوىف: ظوصم افـؿري افؼرض

مؽتبااااي افريااااوض احلديثااااي, افريااااوض, ادؿؾؽااااي افعربقااااي افسااااعوديي, افطبعااااي: افثوكقااااي, 

 م.3980ها/3500

: فإلموم ظز افادين أيب احلسان ظاع بان أيب افؽارم حمؿاد بان افؽامل رش افتاريخ -323

بوين اجلازري, ادعاروف باوبن إثار, ادتاوىف شاـي: حمؿد بن ظبد افؽريم ابن ظبدافواحد افشق

ط دار افؽتوب افعريب, ببروت, بتحؼقق: ظؿر ظبدافسالم تادمري, افطبعاي إوػ,  ,ها170

 ها.3533شـي افطبع: 
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: ظع بن حمؿد بن ظع افازين افشااريف, اجلرجاوين, ادتاوىف: ـتاب افتعريػات -328

 م.3987-ها 3507إوػ  طبعيفبـون, اف–ها, دار افؽتى افعؾؿقي بروت 831

:ٕيب بؽر بن أيب صقبي, ظبد اهلل بن حمؿد افؽتاب ادصـف رش األحادي  واآلثار -329

ها. حتؼقق: ـامل يوشف احلوت, 274بن إبراهقم بن ظثامن بن خواشتي افعبساي ادتوىف شـي 

 ها.3509افريوض, افطبعي إوػ,  –مؽتبي افرصد 

صور بن يوكس بن صالح افدين بان حسان : مــشاف افؼـاع ظن متن اإلؿـاع -370

 ها, دار افؽتى افعؾؿقي.3043بن إدريس افبفوتى احلـبذ ادتوىف: 

: حلااوجي خؾقػااي, ادتااوىف شااـي: ـشااف افظـااون ظاان أشااامي افؽتااب وافػـااون -373

 م.3953ها, ط دار ادثـى, ببغداد, شـي افطبع: 3013

ظباد اداممن بان  : أبو بؽار بان حمؿاد بانـػاية األخقار رش حل ؽاية اإلختصار -372

هاا, حتؼقاق: ظاع ظباد 829حريز بن معذ احلسقـي احلصاـي, تؼاي افادين افشاوؾعي ادتاوىف: 

 م.3995دمشق, افطبعي: إوػ  –احلؿقد بؾطجي وحمؿد وهبي شؾقامن, دار اخلر 

 : ٕمحااد باان حمؿااد باان أمحااد باان افؼوشاام افضاابي, افؾباااب رش افػؼااه افشاااؾعي -377

ها, حتؼقق: ظبد افؽريم بن صاـقتون افعؿاري, 534أبو احلسن ابن ادحومع افشوؾعّي, ادتوىف: 

 .ها3531دار افبخورى, ادديـي ادـورة, ادؿؾؽي افعربقي افسعوديي, افطبعي: إوػ 

هاا, ط دار صاودر, 170:ٓبن إثر, ادتوىف شاـي: افؾباب رش هتذيب األكساب -375

 , بدون توريخ ضبع.تبرو

: ظبد افغـي بن ضوفى بن محاودة بان إباراهقم افغـقؿاي افؾباب رش ذح افؽتاب -374

ها, حؼؼه: حمؿد حمقي افدين ظبد احلؿقاد, ادؽتباي 3298افدمشؼي, ادقداين, احلـػي, ادتوىف: 

 فبـون. –افعؾؿقي, بروت 

افػضال, مجاول افادين بان مـظاور  : حمؿد بان مؽارم بان ظاذ أباوفسان افعرب -371

 -باروت, افطبعاي: افثوفثاي  –هاا, دار صاودر 333اإلؾريؼاى ادتاوىف:  ,افرويػعى ,إكصوري

 ها.3535
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فؾحوؾظ أيب افػضل أمحد بان ظاع بان حمؿاد بان أمحاد بان حجار : فسان ادقزان -373

وح أيب ؽادة, , ط دار افبشوئر اإلشالمقي, بتحؼقاق: ظبادافػت-ها842افعسؼالين, ادتوىف شـي: 

 م.2002افطبعي إوػ, شـي: 

: ٕيب إشاحوق إباراهقم بان ظاع بان يوشاف افشارازي افؾؿع رش أصول افػؼه -378

 ها. 3525 -م  2007ها, دار افؽتى افعؾؿقي, افطبعي افثوكقي 531ادتوىف 

 : إلباراهقم بان حمؿاد باان ظباد اهلل بان حمؿاد ابان مػؾااح, ادبادع رش ذح ادؼـاع -379

فبـاون, افطبعاي:  –هاا, دار افؽتاى افعؾؿقاي, باروت 885افدين ادتاوىف:  أبو إشحوق, برهون

 م.3993 -ها  3538إوػ, 

: دحؿاد بان أمحاد بان أيب شافل صاؿس إئؿاي افٌخسااي, ادتاوىف: ادبسوط -350

 م.3997-ها3535بروت, افطبعي: بدون ضبعي, توريخ افـؼ:  –ها, دار ادعرؾي 587

: ظبد افرمحن بان حمؿاد بان شاؾقامن ادادظو بحرجمؿع األهنر رش ذح مؾتؼى األ -353

ها, دار إحقوء افساث افعريب, بدون ضبعاي 3038بشقخي زاده, يعرف بدامود أؾـدي, ادتوىف: 

 وبدون توريخ.

 : أمحااد باان ؾااورس باان زـريااوء افؼزويـااي افاارازي, جمؿاال افؾغااة الباان ؾااارس -352

 –شاؾطون, ممشساي افرشاوفي  ها, دراشي وحتؼقق: زهر ظبد ادحسن794أبو احلسغ ادتوىف: 

 م.3981 -ها  3501 -بروت, افطبعي افثوكقي 

زـريو حمقاي  أيبفإلموم ش: مع تؽؿؾي افسبؽي وادطقعي» ادجؿوع ذح ادفذب -357

حتؼقق: حمؿد كجقى  ,دار إحقوء افساث افعريب ها,131فـووي ادتوىف: افدين حيقى بن ذف ا

 ادطقعي, افطبعي إوػ بدون توريخ.

: أبو حمؿد ظع بن أمحد بن شعقد بان حازم إكدفسااي افؼرضباي ذ باآلثارادح -355

 بروت, افطبعي: بدون ضبعي وبدون توريخ. –ها, دار افػؽر 541افظوهري ادتوىف: 

: أبو ادعويل برهون افادين حمؿاود بان أمحاد بان ادحقط افزهاين رش افػؼه افـعامين -354

هاا, حتؼقق:ظباد افؽاريم شاومي 131ـػي, ادتاوىف: ظبد افعزيز بن ظؿر بن َموَزَة افبخوري, احل

 م. 2005 -ها  3525فبـون, افطبعي: إوػ,  –اجلـدي, دار افؽتى افعؾؿقي, بروت 
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: فازين افادين أباو ظباد اهلل حمؿاد بان أيب بؽار بان ظباد افؼااودر افصاحاح رتاار -351

عصااريي, افادار ها, حتؼقق: يوشف افشاقخ حمؿاد, ادؽتباي اف111احلـػي افرازي, ادتوىف شـي 

 م.3999ها, 3520افـؿوذجقي, بروت, فبـون, صقدا, افطبعي اخلومسي 

: أبو جعػر أمحد بن حمؿد بن شالمي بن ظباد ادؾاك بان رترص اختالف افعؾامء -353

هاا, حتؼقاق:د. ظباد اهلل 723شؾؿي إزدي احلجري, ادصاري, ادعروف بوفطحووي ادتاوىف: 

 ها.3533بروت, افطبعي: افثوكقي  – كذير أمحد, دار افبشوئر اإلشالمقي

)مطبوع مؾحؼو بوٕم فؾشوؾعي(: إشامظقل بن حيقى بن إشامظقل,  ر ادزينارتص -358

 م.3990ها/3530بروت, شـي افـؼ:  –ها, دار ادعرؾي 215أبو إبراهقم ادزين ادتوىف: 

ادتاوىف:  ,ادادين ,: موفك بن أكس بن موفك بن ظومر إصابحياددوكة افؽزى -359

 م3995 -ها 3534ها, دار افؽتى افعؾؿقي, افطبعي: إوػ 339

, ٕيب حمؿاد مرآة اجلـان وظزة افقؼظان رش معرؾة ما يعتاز مان حاوادث افزماان -340

هاا, ط دار 318ظػقف افدين ظبد اهلل بن أشاعد بان ظاع بان شاؾقامن افقاوؾعي, ادتاوىف شاـي: 

 .م3993ها, 3533إوػ, شـي:  افؽتى افعؾؿقي, بروت, بتحؼقق: خؾقل ادـصور, افطبعي

: فإلمااوم حمؿااد باان ظبااداهلل أبااو ظبااداهلل احلااوـم ادسااتدرك ظااذ افصااحقحغ -343

بروت, حتؼقق: مصطػى ظبد افؼودر ظطاو, افطبعاي إوػ  –افـقسوبوري, دار افؽتى افعؾؿقي 

 م.3990 -ها3533

حمؿاد حتؼقق:  ها,404افغزايل ادتوىف   : ٕيب حومدادستصػى من ظؾم األصول -342

هااا, 3537ظبااد افسااالم ظبااد افشااويف, دار افؽتااى افعؾؿقااي, بااروت فبـااون, افطبعااي إوػ 

 م.3997

: فإلموم أمحد بن حـبل أبو ظباداهلل افشاقبوين ادتاوىف مسـد اإلمام أمحد بن حـبل -347

 افؼوهرة. –ها, ممشسي ؿرضبي 235شـي 

افػقاومي ثام : أمحاد بان حمؿاد بان ظاع ادصباح ادـر رش ؽريب افشاارح افؽبار -345

 بروت. –ها, ادؽتبي افعؾؿقي 330احلؿوي, أبو افعبوس ادتوىف: كحو 
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: ٕيب بؽر ظبد افرزاق بن مهوم بن كاوؾع افاقامين افصاـعوين ادتاوىف شاـي ادصـف -344

 ها.3507ها, حتؼقق: حبقى افرمحن إظظؿي, ادؽتى اإلشالمي, بروت, 233

أيب افػتح افبعع احلـابع , حتؼقاق:.  , تلفقف : حمؿد بن ادطؾع ظذ أبواب ادؼـع -341

 م .3983 -ها  3503حمؿد بشر إدفبي ضبعي ادؽتى اإلشالمي , بروت , فبـون , شـي 

 ,: ٕيب ظبداهلل صفوب افدين يوؿوت بن ظبداهلل افرومي احلؿويمعجم افبؾدان -343

 م.3994ها, دار صودر, بروت, افطبعي افثوكقي, شـي: 121ادتوىف شـي: 
َؾػي أمحد بن حمؿد بن أمحد بن حمؿد  :فسػرمعجم ا -348 فصدر افدين, أيب ضوهر افسِّ

, ط ادؽتبااي افتجوريااي, بؿؽااي ادؽرمااي, اهاا431باان إبااراهقم ِشااَؾَػه إصاابفوين, ادتااوىف شااـي: 

 .بتحؼقق: ظبداهلل ظؿر افبورودي

: ٕيب افؼوشم ظبد اهلل بن حمؿد بن ظبد افعزيز بن ادَْرُزباون بان معجم افصحابة -349

هاا, حتؼقاق: حمؿاد إماغ بان حمؿاد اجلؽـاي, 733وبور بن صوهـشوه افبغوي ادتاوىف شاـي ش

 م. 2000 -ها  3523افؽويً, افطبعي إوػ,  –مؽتبي دار افبقون 

معجاام ادصااطؾحوت وإفػااوظ افػؼفقااي: د حمؿااود ظبااد افاارمحن ظبااد ادااـعم,  -310

 افـر: دار افػضقؾي.جومعي إزهر,  -مدرس أصول افػؼه بؽؾقي افؼيعي وافؼوكون 

: فعؿر بن رَو بن حمؿد راؽى بن ظبد افغـي ـحوفي افدمشؼي معجم ادمفػغ -313

 بروت, دار إحقوء افساث افعريب بروت. -ها, مؽتبي ادثـى 3508ادتوىف شـي 

: دجؿااع افؾغااي افعربقااي بوفؼااوهرة, إبااراهقم مصااطػى, أمحااد ادعجاام افوشااقط -312

 ـجور, دار افدظوة, آشؽـدريي.افزيوت, حومد ظبد افؼودر, حمؿد اف

: دحؿد رواس ؿؾعجي, وحومد صودق ؿـقـي, دار افـػوئس افػؼفاء فغة معجم -317

 م.3988ها, 3508فؾـؼ وافتوزيع, افطبعي افثوكقي 

: صاؿس افادين, حمؿاد بان أمحاد مغـي ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػااظ ادـفااج -315

ق: افشقخ ظع ظوصاور, دار إحقاوء افاساث حتؼقها, 933اخلطقى افشاربقـي افشوؾعي ادتوىف: 

 افعريب, بدون ضبعي وبدون توريخ.
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: ٕيب حمؿد موؾق افدين ظبد اهلل بن أمحد بن حمؿد بان ؿداماي ادغـي البن ؿدامة -314

هاا, 120ادتاوىف:  ,اجلامظقع, ادؼادد, ثام افدمشاؼي احلـابع, افشافر باوبن ؿداماي ادؼادد

ادحسن افسـي, وافدـتور: ظبد افػتوح حمؿد احلؾو, افطبعي  حتؼقق: افدـتور: ظبد اهلل بن ظبد

-هااا3533افثوكقااي, دار ظااومل افؽتااى, افريااوض, ادؿؾؽااي افعربقااي افسااعوديي,  شااـي افـشااار: 

 .م3993

: فإلموم تؼي افدين أيب إشاحوق إباراهقم ابان ادـتخب من ـتاب افسقاق فتاريخ كقسابور -311

هاا, ط دار افػؽار, بتحؼقاق: خوفاد 153ؿي احلـبع, ادتوىف شاـي: حمؿد بن إزهر بن أمحد بن حمؿد افعرا

 ها.3535حقدر, شـي افطبع: 

فإلموم مجول افدين أيب افػارج ظبادافرمحن بان  : ادـتظم رش تاريخ ادؾوك واألمم -313

ها, ط دار افؽتى افعؾؿقي, ببروت, 493ظع بن حمؿد, ادعروف بوبن اجلوزي,  ادتوىف شـي: 

فطبعااي إوػ, شااـي افطبااع: دافؼودر ظطااو, ومصااطػى ظباادافؼودر ظطااو, ابتحؼقااق: حمؿااد ظباا

 .م3992, ها3532

: حمؿد بن أمحد بان حمؿاد ظؾاقش, أباو ظباد اهلل اجلؾقل ذح رترص خؾقل مـ  -318

 م.3989ها/3509بروت, افطبعي: بدون ضبعي  –ها, دار افػؽر 3299ادوفؽي ادتوىف: 

: أبو زـريو حمقي افادين حيقاى بان ذف همـفاج افطافبغ وظؿدة ادػتغ رش افػؼ -319

هااا, حتؼقااق: ظااوض ؿوشاام أمحااد ظااوض, دار افػؽاار, افطبعااي: إوػ 131افـااووي ادتااوىف: 

 م.2004ها,3524

ادمفاف: زـرياو بان حمؿاد بان أمحاد بان مـفج افطالب رش ؾؼه اإلمام افشاؾعي : -330

قاق: صاالح بان حمؿاد ها, حتؼ921ادتوىف: , زـريو إكصوري, زين افدين أبو حيقى افسـقؽي

 م.3993 -ها 3533بروت, افطبعي: إوػ –بن ظويضي, دار افؽتى افعؾؿقي 

: أبااو اشااحوق إبااراهقم باان ظااع باان يوشااف ادفااذب رش ؾؼااة اإلمااام افشاااؾعي -333

 ها, دار افؽتى افعؾؿقي.531افشرازي ادتوىف: 

: صاؿس افادين أباو ظباد اهلل حمؿاد بان مواهب اجلؾقل رش ذح رتصاار خؾقال -332

ظقـاي, اداوفؽي, ادتاوىف: حم ؿد بن ظبد افرمحن افطرابؾسااي, ادغاريب, ادعاروف بوحلطاوب, افر 

 م.399 -ها 3532ها, دار افػؽر, افطبعي: افثوفثي, 945
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 –: صودر ظن: وزارة إوؿوف وافشوون اإلشالمقي ادوشوظة افػؼفقة افؽويتقة -337

 –افطبعي افثوكقي, دارافسالشل : 27 - 3ها, إجزاء  3523 - 3505افؽويً, افطبعي: من 

 - 79مصاار, إجازاء  –: افطبعاي إوػ, مطاوبع دار افصاػوة 78 - 25افؽويً, إجازاء 

 : افطبعي افثوكقي, ضبع افوزارة.54

: فإلموم موفك بن أكس أبو ظبداهلل إصبحي, حتؼقق: حمؿاد موضل اإلمام مافك -335

 .مك –ؾماد ظبد افبوؿي, دار إحقوء افساث افعريب 

: فشؿس افدين أبو ظباد اهلل حمؿاد بان أمحاد بان مقزان االظتدال رش كؼد افرجال -334

ها, حتؼقق: ظع حمؿد افبجووي, دار ادعرؾي فؾطبوظي 358ظثامن بن َؿوْيامز افذهبي, ادتوىف شـي 

 م.391 -ها  3782فبـون, افطبعي إوػ  –وافـشار, بروت 

ي إدعاي يف راريٍ افزيؾعاي: ماع حوصاقته بغقا كصب افراية ألحاديا  اهلداياة -331

هاا, حتؼقاق: حمؿاد 312مجول افدين أبو حمؿد ظبد اهلل بن يوشاف بان حمؿاد افزيؾعاي ادتاوىف: 

 -فبـااون, دار افؼبؾااي فؾثؼوؾااي اإلشااالمقي–بااروت  -ؼاظوامااي ممشسااي افريااون فؾطبوظااي وافـاا

 م.3993ها/3538افسعوديي, افطبعي: إوػ,   –جدة

: صاؿس افادين حمؿاد بان أيب افعباوس أمحاد بان ادـفااجهناية ادحتاج إػ ذح  -333

م, 3985هاا/3505ها, دار افػؽر, باروت, ضبعاي3005محزة صفوب افدين افرمع ادتوىف: 

هااا, 3083, ادتااوىفي إؿفاارياومعااه حوصااقي: أيب افضااقوء كااور افاادين باان ظااع افشزامؾساا

 .ها3091وحوصقي: أمحد بن ظبد افرزاق ادعروف بودغريب افرصقدي 

: ظباد ادؾاك بان ظباد اهلل بان يوشاف بان حمؿاد اداذهب هناية ادطؾب رش دراية -338

هااا, حؼؼااه وصااـع 538اجلااويـي, أبااو ادعااويل, رـاان افاادين, ادؾؼااى بنمااوم احلاارمغ ادتااوىف: 

 م.2003-ها3528ؾفورشه: أ. د/ ظبد افعظقم حمؿود افّديى, دار ادـفوج, افطبعي: إوػ, 

: دد افادين أباو افساعودات ادباورك بان حمؿاد األثرافـفاية رش ؽريب احلدي  و -339

هاا, حتؼقاق: ضاوهر أمحاد افازاوى, حمؿاود حمؿاد 101افشقبوين اجلزري ابن إثر ادتوىف شـي 

 م .3939 -ها 3799بروت,  -افطـوحي, ادؽتبي افعؾؿقي 

: حمؿااد باان ظااع باان حمؿااد باان ظبااد اهلل افشااوـوين افقؿـااي ادتااوىف: كقاال األوضااار -380

 م.3997 -ها 3537حتؼقق: ظصوم افدين افصبوبطي, دار احلديٌ, افطبعي: إوػ  ها,3240
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: ظااع باان أيب بؽاار باان ظبااد اجلؾقاال افػرؽااوين اهلدايااة رش ذح بدايااة ادبتاادي -383

ها, حتؼقق:ضالل يوشف, دار إحقوء افاساث 497ادرؽقـوين, أبو احلسن برهون افدين ادتوىف: 

 فبـون. –بروت  -افعريب 

, إلشاامظقل بان حمؿاد أماغ بان مار ارؾغ أشامء ادمفػغ وآثاار ادصاـػغهدية افع -382

هاا, ط دار إحقاوء افاساث افعاريب, باروت, شاـي 3799افبوبوين افبغدادي, ادتوىف شـي: شؾقم 

 م.3943افطبع: 

ادتاوىف:  ,: صالح افدين خؾقل بن أيبك بن ظباد اهلل افصاػديافوارش بافوؾقات -387

بااروت, ظااوم  –وؤوط وترـااي مصااطػى, دار إحقااوء افااساث هااا, حتؼقق:أمحااد إركاا315

 م.2000 -ها3520افـؼ:

ااول افِػؼااه -385 ْبااع  :افااَوِجقز رِش أصل ضبااع  ,م3983فعبااد اْفَؽااِريم َزْيااَداَن. شااـي افطَّ

 بروت, فبـون. -ممشسي افرَشوَفي 

ها,  404: أبو حومد حمؿد بن حمؿد افغزايل افطود ادتوىف: افوشقط رش ادذهب -384

 ها.3533افؼوهرة, افطبعي: إوػ,  –سالم دار اف

: أبو افعبوس صؿس افدين أمحد بن حمؿد بن وؾقات األظقان وأكباء أبـاء افزمان -381

ها, حتؼقاق: إحساون ظباوس, 183إبراهقم بن أيب بؽر ابن خؾؽون افزمؽي, اإلربع, ادتوىف: 

 م.3995 -3900بروت, ضبعي  –دار صودر 
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 .وووعاتفهرس امل
 لصفحةا املوضوع

 7 مؼدمي.

 4 مهقي ادوَوع وأشبوب اختقوره.أ

 8 خطي افبحٌ.

 30 مـفٍ  افتحؼقق.

 37 صؽر وتؼدير

راد.  35 أوًٓ: افؼسم افدِّ

 341 افػصل األول:  ترمجة افػوراين صاحب اإلباكة.

 33 وكسبه, وفؼبه., اشؿه إول: ادبحٌ

 39 موفده, وكشلته, ورحالته. افثوين: ادبحٌ

 22 : صقوخه, وتالمقذه.افثوفٌ دبحٌا

 73 ادبحٌ افرابع: مؽوكته افعؾؿقي.

 77 آثوره افعؾؿقي ووؾوته. اخلومس: ادبحٌ

 74 جاين: دراشة حقاة اإلمام ادتويل صاحب افتتؿة.اف ػصلفا

 71 كبذة موجزة ظن افعك افذي ظوش ؾقه اإلموم ادتويل. إول: ادبحٌ

 73 افسقوشقي. افـوحقي إول: ادطؾى

 53 افـوحقي آؿتصوديي . افثوين: ادطؾى

 57 : افـوحقي آجتامظقي.افثوفٌ ادطؾى

 54 افـوحقي افعؾقؿي وافثؼوؾقي. افرابع: ادطؾى
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 53 حقاة اإلمام ادتويل ترمجته وآثاره .  افجاين: ادبح 

 58 ادطؾى إول: اشؿه وكسبه, وــقته, وكسبته, وفؼبه.

 40 افثوين: موفده مؽوكًو وزموكًو.ادطؾى 

 43 ادطؾى افثوفٌ: كشلته وضؾبه فؾعؾم ورحالته ؾقه.

 47 ادطؾى افرابع: صقوخه.

 43 ادطؾى اخلومس: ؾضؾه ومؽوكته افعؾؿقي, وثـوء افعؾامء ظؾقه.

 49 ادطؾى افسودس: ظؼقدته.

 13 ادطؾى افسوبع: تالمقذه.

 14 ادطؾى افثومن: مصـػوته.

 13 طؾى افتوشع: وؾوته.اد

 18 جاف : دراشة ـتاب تتؿة اإلباكة.اف ػصلفا

 19 ادبحٌ إول:  افتعريف بوفؽتوب. 

 30 ادطؾى إول: ـتوب اإلبوكي, اشؿه وكسبته فؾػوراين, وظالؿته بوفتتؿي .

 37 ادطؾى افثوين: اشم ـتوب افتتؿي, وكسبته فؾؿتويل.

 34 تتؿي, وؿقؿته افعؾؿقي, وأثره يف ـتى ادذهى.ادطؾى افثوفٌ: أمهقي ـتوب اف

 38 ادبحٌ افثوين: مـفٍ ادتويل ومصودر ـتوبه.

 39 ادطؾى إول: مـفٍ ادتويل يف ـتوبه.

 83 ادطؾى افثوين: مصطؾحوت ادتويل يف ـتوبه.

 87 ادطؾى افثوفٌ: مصودر ادتويل يف ـتوبه.
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 85 .غادطؾى افرابع: وصف افـسختغ اخلطقت

 84 صور ادخطوط.

 93 .رش بقع األصول وبقان ما يتبعفا من افػروع: افباب افجاين ظؼ

 92 .افػصل األول: رش بقع األصجار

ْضبي بؼط افتبؼقي أو افؼطع أو مطؾؼًو.ادسلفي إوػ:   97 حؽم بقع افشجرة افرَّ

 94 .ؾرظون

 94 حؽم دخول إؽصون وافورق يف بقع افشجر.

 98 تبعقي ادْغِرس فؾشجرة يف افبقع.مدى 

 303 حؽم بقع افشجرة افقوبسي بؼط افؼطع أو افتبؼقي أو مطؾؼًو.ادسلفي افثوكقي: 

 302 حؽم دخول افثؿرة يف بقع افـخؾي إذا ـوكً ممبَّرة.ادسلفي افثوفٌ: 

 305 .ؾرظون

 305 مدى ثبوت اخلقور فؾؿشسي إذا مل يعؾم بلن افثؿرة ممبرة.

 304 حؽم دخول افثؿرة يف بقع افـخؾي إذا ـوكً ؽر ممبرة.سلفي افرابعي: اد

 308 ؾروع ثالثي.

 308 وؿً اظتبور افتلبر ومعـوه.افػرع إول: 

 309 حؽم افطؾع فو تشؼق بـػسه.افػرع افثوين: 

 309 حؽم تؾف افطؾع يف يد افبوئع.افػرع افثوفٌ: 

 330 ؽر ادَمبَّر فؾؿمبَّر يف بقع افـخؾي افواحدة. مدى تبعقي افطؾعادسلفي  اخلومسي: 

 حؽم تبعقاي افطباع ؽار ادامبَّر فؾطؾاع ادامبَّر يف بقاع افبساتون إن ـاون مان ادسلفي  افسودشي: 
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 332 صـف واحد.

 335 حؽم افطؾع احلودث.ؾرع: 

 331 .مدى تبعقي افطؾع ؽر ادمبر يف بقع افبستون إن ـون من صـػغادسلفي افسوبعي: 

حؽم بقع افبسوتغ إن ـون أحدمهو ممبرًا وأخر ؽر ممبر ومهو مان صاـػغ ادسلفي افثومـي: 

 أو من صـف واحد.

 

339 

 323 مدى تبعقي ضؾع افػحول فألصل يف افبقع.ادسلفي افسوبعي: 

 322 ؽم من مجع يف صػؼي ذـور افـخل وإكوثفو.ؾرع : ح

 327 ادسلفي افعوذة.

  مدى تبعقي افثؿرة فؾشجرة يف افبقع إن ـوكً  ررج بورزة دون ـامم.حلوديي ظؼ: ادسلفي  ا

324 

 321 ادسلفي افثوكقي ظؼ.

 329 ادسلفي افثوفثي ظؼ.

 373 : رش بقان حؽم افجؿرة افباؿقة ظذ مؾك  افبائع بعد بقع األصل.افػصل افجاين

 373 ادسلفي إوػ.

 377  افبوئع ظذ ؿطع افثؿرة إذا بوع إصل.ادسلفي افثوكقي:  متى جيز

 375 اشتثـى افبوئع افثؿرة, ؾفل حيتوج يف آشتثـوء إػ ذط أم ٓ.ادسلفي افثوفثي: 

 371 حؽم شؼي افثؿرة ادبوظي إذا ـوكً افثؿرة ادوجودة ظؾقفو فؾبوئع.ادسلفي افرابعي: 

 379 د اكؼطوع ادوء.حؽم بؼوء افثؿرة ظذ افشجرة ظـادسلفي اخلومسي: 

 353 حودثي.حؽم اختالط افثؿرة افبوؿقي فؾبوئع بعدد بقع إصل بثؿرة ادسلفي افسودشي: 
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 355 إثر ادستى ظذ حؽم اختالط افثؿرة احلودثي بوفبوؿقي إذا بقع إصل. ؾرع: 

 354 رش بقع األرايض.  افػصل افجَّاف :

 354 ادسلفي إوػ.

 351 ع أرًَو واشتثـى مو ظؾقفو من أصجور.حؽم من بوؾرع: 

 340 حؽم دخول إصجور وإرض وافبـوء يف بقع افبستون.ادسلفي افثوكقي: 

 343 .مو يدخل يف بقع افؼريي ومو ٓ يدخلادسلفي افثوفثي: 

 347 .ؾرع

 345 حؽم دخول إصجور افتي ظذ افطريق يف بقع افبستون وافدار.افرابعي:  ادسلفي

 344 مو يدخل يف بقع افدار ومو ٓ يدخل.دسلفي اخلومسي: ا

 341 ؾروع شتي:

 341 افػرع إول.

 341 افػرع افثوين.

 348 افػرع افثوفٌ.

 310 افػرع افرابع.

 313 افػرع اخلومس.

 313 افػرع افسودس: مدى تبعقي ادوء فؾبور وافدار يف افبقع.

 317 رض مبوحي.أؾؼـوة أو افبور إن ـون يف مدى تبعقي ادوء فادسلفي افسودشي: 

مدى تبعقاي افازرع فاألرض يف افبقاع ومادى صاحي بقاع إرض ادزروظاي ادسلفي افسوبعي: 

 دون افزرع.

 

315 
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 311 ؾروع شتي:

 311 حؽم جز افبوئع ظذ ؿطع افزرع إن ـون فه.افػرع إول: 

 313 حؽم إجرة فألرض مدة بؼوء افزرع.افػرع افثوين: 

 318 إلدراك.افزرع ؿبل احؽم اكتػوع افبوئع بوٕرض إذا ؿؾع افػرع افثوفٌ: 

 319 حؽم دوس افزرع وتـؼقته يف إرض.افػرع افرابع: 

 330 رة بوٕرض وتسويي احلػر.احؽم جز افبوئع ظذ ؿؾع افعروق ادضافػرع اخلومس: 

 330 حؽم بقع إرض مع افزرع.افػرع افسودس:

 332 حؽم بقع إرض افتي ؾقفو زرع حيصد مرة بعد مرة ودن يؽون افزرع.ومـي: ادسلفي افث

 335 ؾروع ثالثي:

 335 مدى جز افبوئع ظذ ؿطع افزرع افذي يمخذ مرة بعد أخرى.افػرع إول: 

 331 حؽم تلخر افبوئع ؿطع زرظه ؾوزداد افزرع.افػرع افثوين: 

 331 افػرع افثوفٌ.

 333  مدى تبعقي افبذر فألرض يف افبقع.ادسلفي افتوشعي: 

 339 ؾروع ثالثي:

 339 حؽم بقع افبذر دون إرض.افػرع إول: 

 339 حؽم ثبوت اخلقور فؾؿشسي إذا مل يعؾم بلن يف إرض بذر.افػرع افثوين: 

 380 حؽم شؼوط خقور ادشسي إذا ترك افبوئع افبذر فه.افػرع افثوفٌ: 

 380 من بوع بقتًو ؾلين يؽون ضريؼه. حؽمادسلفي افعوذة:

 382 مدى تبعقي احلجورة ادوجودة يف إرض هلو يف افبقع.ادسلفي احلوديي ظؼة: 
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 387 ؾروع ثامكقي:

 387 حؽم ثبوت اخلقور فؾؿشسي إذا ـون ظودًو بلن يف إرض حجورة.افػرع إول: 

ر باوفزرع وٓ تعطِّال احلجاورة ٓ تضاحؽم ثبوت اخلقور فؾؿشاسي إذا ـوكاً اافػرع افثوين: 

 مـػعي إرض.

 

385 

 385 افػرع افثوفٌ.

 381 .ثبوت اخلقور فؾؿشسي إذا ـون يف افؼؾع وافسك رضرافػرع افرابع: 

 383 حؽم تسويي احلػر احلوصؾي من ؿؾع احلجورة.افػرع اخلومس: 

 388 احلؽم إذا بوع أرًَو ويف بطـفو أحجور.افػرع افسودس: 

 389 ػرع افسوبع.اف

 390 حؽم من بوع أرًَو بقضوء ثم ؽرشفو اصسى وطفر حتتفو حجورة.: نافػرع افثوم

 392 : رش بقع افػروع من افجامر وافزروع.افباب افجاف  ظؼ

 392 رش بقع افجامر. ل:افػصلل األوَّ 

 392 ادسلفي إوػ.

 394 افؼطع. حؽم بقع افثامر ؿبل بدو افصالح بؼطادسلفي افثوكقي: 

 391 حؽم بقع افثامر ؿبل بدو افصالح مطؾؼًو.ادسلفي افثوفثي: 

 393 ؾرع.

 398 افصالح.وحؽم بقع افثامر بعد بدادسلفي افرابعي: 

 200 ؾروع شتي:

 200 بقون بدو افصالح. افػرع إول: 
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 202 حؽم افبقع إذا بدا افصالح يف بعض افثامر.افػرع افثوين: 

 205 حؽم اختالط افثؿرة ادبقعي بغرهو.ٌ: افػرع افثوف

 204 حؽم اختالط افثؿرة ادبقعي ؿبل افتخؾقي أو بعدهو.افػرع افرابع: 

 203 مدى افتزام افبوئع بسؼي افثؿرة إذا بقعً بؼط افتبؼقي.افػرع اخلومس: 

 208 مدى صحي بقع افثامر إذا اشتثـى افبوئع مـفو صقوًو.افػرع افسودس: 

 233 حؽم بقع افثامر بعد بدو افصالح إذا ـون ظؾقه ؿؼتون.اخلومسي:  ادسلفي

 231 حؽم بقع افثؿرة مع أصؾه ؿبل بدو افصالح.ادسلفي افسودشي: 

 233 حؽم بقع افثؿرة ؿبل بدو افصالح دوفك افشجرة إن ـوكً افثؿرة فغره.ادسلفي  افسوبعي: 

 832 :  رش حؽم اجلائحة .افػصل افجاين

 238 لفي إوػ.ادس

 225 ؾروع أربعي.

 225 افػر ع إول: وَع اجلوائح ؿبل أوان اجلذاذ وبعده.

 224 حؽم تؾف افثؿرة بػعل آدمي ؽر ادتبويعغ.افػرع افثوين: 

 223 مؼدار مو يوَع من اجلوئحي.افػرع افثوفٌ: 

 229 حؽم آختالف يف وؿوع اجلوئحي أو يف ؿدرهو.افػرع افرابع: 

 270 حؽم تؾف افثؿرة بجوئحي ؿبل بدو افصالح إذا بقعً بؼط افؼطع.سلفي افثوكقي: اد

 273 حؽم وَع اجلوئحي إذا بقعً افثؿرة مع افشجرة ؾلصوبتفو جوئحي.ادسلفي افثوفثي: 

حؽم شؼوط افثؿن ظن ادشاسي إذا اصاسى ضعوماًو مؽويؾاي وؿابض جزاؾاًو ادسلفي افرابعي: 

 ؾفؾك يف يده. 

 

273 
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 277 : رش افزروع.افػصل افجاف 

 277 حؽم بقع كصف افزرع فغر موفك إرض. ادسلفي إوػ: 

 277 ادسلفي افثوكقي.

حؽم بقع افزرع إن ـون فغر موفك إرض فؾامفك بوٕرض أو بعاوض ؽار ادسلفي افثوفثي: 

   إرض.

 

275 

 274 ؾروع ثالثي.

 274 افػرع إول.

 271 افػرع افثوين.

 271 افػرع افثوفٌ.

 273 حؽم بقع إرض مع افزرع.ادسلفي افر ابعي: 

 273 حؽم بقع افزرع بعد اصتدا حبه. ادسلفي اخلومسي: 

 253 حؽم بقع افسـبؾي وحدهو بعد ؿطعفو.ؾرع: 

 252 حؽم  بقع افبوؿالء يف ؿؼته افعؾقو بعد اجلػوف وؿبؾه . ادسلفي افسودشي: 

 257 حؽم بقع افزرع وحؽم افزيودة احلوصؾي من تلخر افؼطع.   ادسلفي افسوبعي:

 251 حؽم بقع افبطقخ مع أصوفه ؿبل اإلدراك وبعده. ادسلفي افثومـي: 

 251 ؾروع ثالثي:

 251 افػرع إول.

 253 افػرع افثوين.

 258 افػرع افثوفٌ.
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 240 حؽم بقع اخلقور وافبوذكجون ظذ أصوهلام . ادسلفي افتوشعي: 

 240 حؽم بقع افؽرشف افذي ٓ يتؽرر محؾه.ادسلفي افعوذة: 

 242 ؾرع.

 247 حؽم بقع افزرع إذا ـون ادؼصود مـه مستورًا يف إرض . ادسلفي احلوديي ظؼة: 

 245 ادسلفي افثوكقي ظؼة.

ابع ظؼ  852 :  رش ترصؾات تـبـى ظذ ظؼد ؿبؾفا.افباب افرَّ

 241 رابحة.رش اد ألول: افػصل ا

 243 حؽم ظؼد ادرابحي.

 248 يف بقون مو جيوز بقعه مرابحي.ادوَع إول: 

 249 .افسؾع افتي جيوز ؾقفو بقع ادرابحي وافسؾع افتي ٓ جيوز ؾقفوادسلفي إوػ: 

 210 مو خيز به من إفػوظ إذا اصسى بعرض وأراد افبقع مرابحي.ادسلفي افثوكقي : 

ر مؾؽه وأراد افبقع مرابحي.وفثي: ادسلفي افث  213 مو خيز به من إفػوظ إذا أجَّ

 212 مو خيز به من إفػوظ إذا أراد بقع صؼص افشػعي بودرابحي.ادسلفي افرابعي: 

 212 حؽم بقع افصداق مرابحي.ادسلفي اخلومسي: 

 217 حؽم بقع ظوض اخلؾع وافديي ودين افؽتوبي مرابحي.

 215 حؽم بقع بعض مو اصساه مرابحي إذا ـون ظرَو واحدًا.شي: ادسلفي افسود

 214 حؽم بقع بعض مو اصساه مرابحي إذا ـون ظقـغ.

 218 حؽم بقع مو أشؾم ؾقه مرابحي.ادسلفي افسوبعي: 

 219 يف بقون حؽم افثؿن, ومو يضقف إفقه من ادمن وافربح.ادوَع افثوين: 
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 219 ادسلفي إوػ.

 237 مو يؼول يف ادرابحي إذا تعؾق هبو من ادموكي.افثوكقي:  ادسلفي

 234 كػؼي افعبد ومعوجلته, هل ُتَضْف إػ افثؿن ظـد افبقع مرابحي.ادسلفي افثوفثي: 

 233 حؽم اإلخبور بام فزم به افعؼد.ادسلفي افرابعي: 

 238 وأخذ َأْرَصُه.  مو خيز به يف بقع ادرابحي إذا َتَعقَّى ادبقعادسلفي اخلومسي: 

 280 إخبور ادرابح ظن افؼاء إخر.ادسلفي افسودشي:

 282 ؾروع ثالثي.

 282 افػرع إول.

 287 افػرع افثوين.

 287 افػرع افثوفٌ.

 285 ؾقام يؾزمه اإلخبور به يف بقع ادرابحي, وبقون حؽم اخلقوكي.ادوَع افثوفٌ: 

 285 ادسلفي إوػ.

 281 حؽم من اصسى معقبًو وأراد افبقع مرابحي.فثوكقي: ادسلفي ا

 283 َتَعقََّى ادبقع بليدي ادشسي وأراد افبقع مرابحي.ادسلفي افثوفثي: 

 289 زيودة ادبقع وأراد افبقع مرابحي.ادسلفي افرابعي: 

 289 ؾرظون.

 289 افػرع إول.

 290 افػرع افثوين.

 290 سى من أبقه أو ابـه أو ُمَؽوتِبِِه وأراد افبقع مرابحي. حؽم من اصادسلفي اخلومسي: 
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 292 تعقَّى ادبقع يف يده وأختور َأْرَش ظقى ؿديم وأراد افبقع مرابحي. ادسلفي افسودشي: 

 297 حؽم جـويي افعبد وؾداءه يف بقع ادرابحي.ادسلفي افسوبعي: 

 295  بقع ادرابحي.حؽم خقوكي افبوئع ظـد ثبوهتو يفادسلفي افثومـي: 

 291 ؾروع مخسي:

 291 ؿدر مو حُيَط  ظن ادشسي إذا طفرت خقوكي افبوئع.افػرع إول: 

 298 حؽم ثبوت اخلقور فؾبوئع ظذ افؼوفغ يف حط افزيودة.افػرع افثوين: 

 299  حؽم شؼوط خقور ادشسي إذا حط افبوئع ظـه ؿدر اخلقوكي.افػرع افثوفٌ:

 700 حؽم ثبوت اخلقور ادشسي ظذ افؼول بَِحطِّ اخلقوكي .ع: افػرع افراب

 703 حؽم من اصسى وبوع ومل يؼل: مرابحي ثم بوكً خقوكته.افػرع اخلومس: 

 705 حؽم خطل افبوئع يف افثؿن يف بقع ادرابحي زيودة.ادسلفي افتوشعي: 

 704 ؾرظون.

 704 غ يف حط اخلطل.حؽم ثبوت اخلقور فؾؿشسي ظذ افؼوفافػرع إول: 

 701 حؽم ثبوت اخلقور فؾبوئع ظذ افؼوفغ بحطِّ اخلطل.افػرع افثوين: 

 703 حؽم ظذ ادشسي بؽذب افبوئع يف ثؿن بقع ادرابحي.: ادسلفي افعوذة

 703 حؽم ثبوت اخلقور فؾؿشسي إذا طفرت اخلقوكي بعد هالك ادبقع. ادسلفي احلوديي ظؼة:

احلؽم إذا أخطل افباوئع يف افاثؿن كؼصاًو يف ادرابحاي وحؽام افزياودة إن كقي ظؼة: ادسلفي افثو

 صدؿه ادشسي أو ـذبه.
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 737 حؽم ثبوت افزيودة إذا أخطل افبوئع يف اإلخبور بوفثؿن.ادسلفي افثوفثي ظشارة: 

 735 : رش بقع ادحاضَّة.افػصل افجاين
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 731 .ؾرع

اك. : رش افتَّوفقةافػصل افجاف  َ  738 واإِلذر

 739 ادسلفي إوػ.

 723 حؽم ظؼد افتوفقي إذا ـون افثؿن ظرًَو.ادسلفي افثوكقي: 

ػعي.ادسلفي افثوفثي:  داق ومول اخلؾع وإجرة وادلخوذ بوفش   233 حؽم افتوفقي ظذ افصِّ

 727 حؽم حط اخلقوكي إذا طفرت يف ظؼد افتوفقي.ادسلفي افرابعي: 

 725 حؽم معرؾي افثؿن يف ظؼد افتوفقي.خلومسي: ادسلفي ا

حؽم افتوفقي إذا حط افبوئع ظان ادشاسي افاثؿن أو بعضاه وأراد ادشاسي ادسلفي افسودشي: 

 افتوفقي.

 

725 

 724 ادسلفي افسوبعي.

ي يف افبقع وافؼدر افذي تصح ؾقه.ادسلفي افثومـي:  ـَ ِ  721 حؽم افؼَّ

ابع  723 ة.: رش اإلؿافافػصل افرَّ

 728 ادسلفي إوػ.

 729 ؾوائد افؼوفغ: شبع مسوئل.

 770 حؽم اإلؿوفي إذا تؾف ادبقع ؿبل افرد أو َتَعقََّى يف يد ادشسي.: وافثوكقي إوػ

 773 حؽم اإلؿوفي إذا تؾف ادبقع بػعل ادشسي ؿبل افرد.افثوفثي: 

 773 حؽم تكف افبوئع يف ادبقع ؿبل افرد. عي:افراب

 773 حؽم اإلؿوفي يف ظؼد افكف.اخلومسي: 

 772 حؽم جتدد افشػعي بوإلؿوفي.افسودشي: 
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 777 حؽم ثبوت خقور ادجؾس وافؼط يف اإلؿوفي.افسوبعي: 

 775 ؾروع أربعي:

 775 حؽم اإلؿوفي بعد هالك ادبقع.افػرع إول: 

 775 حؽم اإلؿوفي ؿبل ؿبض ادبقع.افػرع افثوين: 

 774 حؽم اإلؿوفي يف افسؾم ؿبل افؼبض. فثوفٌ: افػرع ا

 774 حؽم اإلؿوفي يف بعض ادبقع.افػرع افرابع: 

 771 حؽم اإلؿوفي يف بعض ادُْسَؾم ؾقه.ادسلفي افثوكقي: 

 778 .  مـه حؽم اإلؿوفي بلـثر من افثؿن أو أؿلَّ ادسلفي افثوفثي: 

ؾات األضػال واألر  750 ؿاء.افبابل اخلاِمس ظؼ: رش ترصي

ف افطِّػل وافعبد ادحجور. : رش حؽم ترصي لل  750 افػصل األوَّ

 750 ادسلفي إوػ.

 755 ؾروع مخسي.

 755 حؽم َامن افويل تكف افصبي يف افؼاء.افػرع إول: 

 755 حؽم َامن افصبي إذا اصسى يف افذمي أو اشتؼرض وتؾف ادول.افػرع افثوين: 

 754 ن افويل إذا تبويع ضػالن ؾتؾف ادول.حؽم َامافػرع افثوفٌ: 

 751 حؽم افؼبض من افطػل وافرد ظؾقه.افػرع افرابع: 

 753 حؽم تكف افصبي يف مول افويل.افػرع اخلومس: 

 758 حؽم ظؼد افعبد ادحجور.ادسلفي افثوكقي:

 740 ؾروع مخسي.
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 740 حؽم ثبوت ادؾك فؾسقد ؾقام اصساه افعبد.افػرع إول: 

 743 حؽم اشسداد افبوئع فؾؿبقع إن ؿؾـو بصحي افؼاء.افػرع افثوين: 

 742 حؽم اشسداد افبوئع دبقع إن اكتزظه افسقد من ظبده.افػرع افثوفٌ: 

 742 إحؽوم ادستبي ظذ افؼول ببطالن بقع افعبد ادحجور.افػرع افرابع: 

 747 حؽم ؿرض افعبد ادحجور.افػرع اخلومس: 

 745 حؽم ظؼد افعبد ادحجور ٕجـبي بوفوـوفي.في افثوفثي: ادسل

 744 حؽم معومؾي افعبد ادحجور إذا ادظى أكه ملذون.ادسلفي افرابعي: 

 743 حؽم معومؾي افعبد إذا بون حمجورًا أو ملذوكًو.ؾرع: 

 748 حؽم معومؾي دفول احلول.ادسلفي اخلومسي: 

ؾات افعبد  افػصل افجاين:  749 ادلذون.رش ترصي

ًَو.ادسلفي إوػ:   710 حدود افعبد ادلذون يف افتكف إن ـون ُمَعقَـّ

 712 حدود افعبد ادلذون يف افتكف إن ـون مطؾؼًو.ادسلفي  افثوكقي: 

 717 مو يبوح فؾعبد ادلذون يف افتجورة ؾعؾه ومو ٓ يبوح.ادسلفي افثوفثي: 

 714 يف افذمي ومو يتخذه رأس مول فؾتجورة من ـسبه.حؽم ذاء افعبد ادسلفي افرابعي: 

 711 د ادلذون كػسه.عبحؽم مماجرة افادسلفي اخلومسي: 

 713 حؽم مماجرة افعبد ادلذون فغره من ظبقد افتجورة .ؾرع: 

 718 شؽوت افسقد ظذ تكف افعبد هل يعتز إذكًو؟ادسلفي افسودشي: 

 719 ادلذون دن اصساه يف افتجورة.حؽم إذن افعبد ادسلفي افسوبعي: 

 733 وؿً اكعزال ادلذون افثوين.ادسلفي افثومـي: 
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 732 حؽم معومؾي افعبد ادلذون فسقده.ادسلفي افتوشعي:

 737 حؽم إبوق افعبد ادلذون.ادسلفي افعوذة: 

 734 حؽم تكف افعبد ادلذون حول ؽقبته وإبوؿه.ؾرع: 

 731 حؽم اكعزال اجلوريي بوٓشتقالد بعد اإلذن هلو بوفتجورة.: ادسلفي احلوديي ظشارة

 733 حؽم ظزل ادلذون كػسه.ادسلفي افثوكقي ظؼة: 

 733 حؽم اكعزال ادلذون بخروجه ظن ضوظي موٓه.ادسلٕة افثوفثي ظؼ: 

 738 حؽم اكعزال ادلذون بوفبقع.ادسلفي افرابعي ظؼ:

 739 .عتقاكعزال ادلذون بوفحؽم ادسلفي اخلومسي ظؼة: 

 123 رش حؽم ديون ادلذون. افػصل افجاف :

 123 ادسلفي إوػ: 

 782 .رؿبي افعبد ادلذون يف افدينحؽم بقع ادسلفي افثوكقي: 

 787 ؾرع: حؽم بقع أوٓد ادلذوكي يف افدين.

 785 ؿبل افعزل. حؽم مزامحي افعبد فؾغرموء إذا حجر ظؾقه وأؿر بدينادسلفي افثوفثي: 

 781 حؽم إؿرار ادلذون دن ٓ تؼبل صفودته فه.ادسلفي افرابعي: 

 783 حؽم ؿضوء ديون ادلذون من ـسبه بعد احلجر.ادسلفي اخلومسي: 

حؽام ؿضاوء دياون افعباد مان ـسابه أو رؿبتاه إذا ادظاى احلجار وصادؿه ادسلفي افسودشاي: 

 افغراموء أو أكؽروا.

788 

 789 افعبد وؿضوء افدين من ثؿـه إذا أكؽر افغرموء افرق واظسؾوا بحريته.حؽم بقع ؾرع: 

 789 حؽم إؿرار افعبد فسقده بحق ومؼوشؿي افسقد فؾغرموء بعد موته. ادسلفي افسوبعي:
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حؽاام مطوفبااي افسااقد بؼضااوء افاادين إذا أهؾااك مااو يف يااد افعبااد ماان أمااوال ادساالفي افثومـااي: 

 افتجورة. 

 

790 

حؽم ديون افغرموء إذا اصسى ادلذون بالفف ؾفؾاك افاثؿن وافساؾعي ؿوئؿاي وشعي:ادسلفي افت

 يف يده.

 

793 

 797 ؿه افعبد مو بؼي من ديـه بعد ظتؼه, ؾفل يرجع به ظذ افسقد.ادسلفي افعوذة: 

 795 ادسلفي احلوديي ظؼة.

ادس ظؼ َؾم.افبابل افسَّ  791 : رش افسَّ

 793 ذفك.حؽم ظؼد افسؾم وإدفي ظذ 

 798 حؽؿي مؼوظقي افسؾم.

 799 يف بقون حؽم رأس ادول. افػصل إول:

 799 افؼط إول.

 799 ادسلفي إوػ.

 500 حؽم رأس ادول إذا ـون مشورًا إفقه حوفي افعؼد.ادسلفي افثوكقي:

 505 ؾروع أربعي. 

 505 فسؾم حوًٓ.مدى تلثر جفوفي افؼدر يف صحي افعؼد إن ـون اافػرع إول: 

 505 مدى صحي ظؼد افسؾم إذا ـون مشورًا إػ رأس ادول وفؽـه ؽر معؾوم.افػرع افثوين: 

 501 .حؽم ادثؾقوت وادؼوموت يف معرؾي ؿدر رأس مول افسؾم إذا ـون جزاؾوً افػرع افثوفٌ: 

 503 اختالف ادُْسؾِم و ادُْسَؾم إفقه يف ؿدر رأس مول افسؾم.افػرع افرابع: 

 503 افؼط افثوين.
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 533 ؾروع تسعي.

 533 حؽم ؿبض بعض رأس ادول.افػرع إول: 

 532 وجد رأس ادول معقبًو بعد افتػرق.افػرع افثوين: 

 532 حؽم رأس ادول إذا ـون يف افذمي و افسؾم ؾقه ممجاًل أو حوًٓ.افػرع افثوفٌ: 

 534 حؽم حوافي رأس مول افسؾم.افػرع افرابع: 

 538 حؽم رأس ادول إذا ـون ظبدًا ؾلظتؼه ادُْسَؾم إفقه ؿبل افؼبض.فػرع اخلومس: ا

 520 حؽم ظؼد افسؾم إذا ـون رأس ادول يف افذمي وتم افتصوفح ظذ مول.افػرع افسودس: 

 520 حؽم ظؼد افسؾم إذا ـون رأس ادول جزاؾًو.افػرع افسوبع: 

أس اداول بعضاه مؼباوض يف ادجؾاس وافابعض حؽم ظؼد افساؾم إذا ـاون رافػرع افثومن: 

 ممجل.

 

523 

حؽام ظؼاد افساؾم إذا ـاون رأس اداول بعاض معجاال وبعاض ديـاو يف ذماي افػرع افتوشاع: 

 ادسؾم إفقه.

 

523 

َؾم ؾقه.افػصل افجاين  527 : رش بقان افؼائط ادعتزة رش ادلسر

 527 ادسلفي إوػ.

 525 ؾرع

 524 د افسؾم إذا مل ُيَعغِّ ادسؾم ؾقه, وفؽن ظغ ادؽون افذي جيؾى مـه.حؽم ظؼادسلفي افثوكقي:

 521 يشسط يف ادسؾم ؾقه أن يؽون ظوم افوجود ظـد ادحل.ادسلفي افثوفثي: 

 523 ؾروع تسعي:

 523 موؿف افػؼفوء من وجود ادسؾم ؾقه من حغ افعؼد إػ حغ ادحل.افػرع إول: 
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 529 ظؼد افسؾم إذا اكؼطع ادسؾم ؾقه ظـد ادحل وـون ظوم افوجود.حؽم افػرع افثوين: 

 570 حؽم ثبوت اخلقور فْؾُؿْسؾِم ظـد اكؼطوع ادسؾم ؾقه.افػرع افثوفٌ: 

 573 حؽم ظؼد افسؾم إذا شؾم بعض ادسؾم ؾقه وظجز ظن تسؾقم افبوؿي.افػرع افرابع: 

 572 ه مدة افسؾم.حؽم ظؼد افسؾم إذا موت ادسؾم إفقافػرع اخلومس: 

 577 أشؾم يف ثؿرة ؾلصوبتفو جوئحي ؾفل يثبً آكؼطوع يف افوؿً أم ظـد ادحل.افػرع افسودس: 

 574 ادؼصود بوٓكؼطوع ادمثر يف افسؾم بوٓكػسوخ أو اخلقور.افػرع افسوبع: 

 571 افـوس. مدى افتزام ادسؾم إفقه بتسؾقم ادسؾم ؾقه مودام موجودًا يف أيديافػرع افثومن: 

ؾفال يثباً  ,أشؾم يف حـطي كوحقي ؾوكؼطعاً فعاورض وأتاى بحـطاي أخارىافػرع افتوشع: 

 حؽم آكؼطوع.

 

573 

 578 يشسط يف ادسؾم ؾقه أن يؽون ممو يضبط بوفصػي.ادسلفي افرابعي: 

 579 يشسط يف ادسؾم ؾقه ذـر إوصوف افتي خيتؾف هبو افغرض.ادسلفي اخلومسي: 

 579 سي.ؾروع مخ

مدى معرؾاي أوصاوف ادساؾم ؾقاه فؾؿتعوؿادين أو فغرمهاو وتالثر ذفاك ظاذ افػرع إول: 

 صحي ظؼد افسؾم.

 

550 

حؽم اختالف ادساؾم و ادساؾم إفقاه يف اصاساط صاػي يف ادساؾم ؾقاه أو مجعاه افػرع افثوين: 

 فألوصوف ادؼوضي من ظدمه.

 

553 

 552 صوؾه أو ديـورًا يف ثوب بلوصوف ثوب آخر.أشؾم ثوبًو يف ثوب بلوافػرع افثوفٌ: 

 557 حؽم اصساط صػي اجلَْودة أو إجود يف ظؼد افسؾم.افػرع افرابع: 

 555 حؽم اصساط صػي افرديء أو إردى يف افسؾم.افػرع اخلومس: 
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 551 من ذوط ادسؾم ؾقه أن يؽون معؾوم افؼدر.

 551 ؾروع ثالثي:

 553 يف ادؽقل وزكًو أو ادوزون ـقالً. حؽم افسؾمافػرع إول: 

 558 حؽم اصساط افؽقل و افوزن معًو يف افسؾم.افػرع افثوين: 

 559 حؽم ظؼد افسؾم إذا ظغَّ مؽقوًٓ يؽول به.افػرع افثوفٌ: 

 559 حؽم اظتبور فػظ افسؾم يف افعؼد.ادسلفي افسوبعي: 

 543 ؾم.حؽم اصساط إجل يف ظؼد افسادسلفي افثومـي: 

 547 ؾرظون.

 547 حؽم ظؼد افسؾم إذا مل يـص ظذ احلؾول أو افتلجقل.افػرع إول: 

ر ادساؾم ؾقاه احؽم اظتبور ؿبض رأس ادول يف ادجؾس إذا أشؾم حوًٓ ومل حيضافػرع افثوين: 

 أو حرض يف ادجؾس.

 

545 

 544 ؾومًو.إذا ـون افسؾم ممجاًل ؾالبد أن يؽون إجل معادسلفي افتوشعي: 

 541 ؾروع ثامكقي:

 541 حؽم ظؼد افسؾم إذا ـون حمل إجل ؾِْعالً.افػرع إول: 

 548 حؽم ظؼد افسؾم إذا ـون حمل إجل يومًو معقـًو.افػرع افثوين: 

 513 متى تبدأ مدة إجل يف ظؼد افسؾم.افػرع افثوفٌ: 

 513 .متى يبدأ وؿً حؾول إجل يف ظؼد افسؾمافػرع افرابع: 

 517 مدى صحي افعؼد إذا ظغ إجل ومل حيدد وؿته.افػرع اخلومس: 

 515 ـقػقي حسوب مدة إجل يف ظؼد افسؾم.افػرع افسودس: 
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 511 حؽم ظؼد افسؾم إذا جعل إجل آخر افشفر.افػرع افسوبع: 

 513 أجل. حؽم ظؼد افسؾم إذا أشؾم يف جـس إػ أجؾغ أو آجول, أو جـسغ إػافػرع افثومن: 

 518 حؽم تعقغ مؽون تسؾقم ادسؾم ؾقه.ادسلفي افعوذة: 

 537 ؾروع ثالثي:

 537 احلؽم إذا تم ظؼد افسؾم يف موَع ٓ يصؾح فؾتسؾقم.افػرع إول: 

ً.افػرع افثوين:  َّٓ  535 حؽم تعقغ مؽون افتسؾقم إذا ـون افسؾم حو

 535 افػرع افثوفٌ: 

 531 دسؾم ؾقه.رش ؿبض ا افػصل افجاف :

 531 ادسلفي إوػ.

 531 حؽم ؿبض ادسؾم ؾقه إذا ـون رديء أو ٓ يوجد بعض إوصوف ادؼوضي.ادسلفي افثوكقي: 

 533 حؽم ؿبض ادسؾم ؾقه إذا جوءه بام هو يستحق وفؽـه أجود ممو ذضه.ادسلفي افثوفثي: 

 538 ًا ظذ افؼدر ادستحق.حؽم ؿبض ادسؾم ؾقه إذا ـون زائدادسلفي افرابعي: 

 539 حؽم ؿبض ادسؾم ؾقه إذا ـون جـسًو آخر ؽر ادسؾم ؾقه.ادسلفي اخلومسي : 

 580 ؾرظون.

 580 َامن ادسؾم ؾقه وافصؾح ظؾقه.افػرع إول: 

 583 حؽم أخذ ظوض اجلودة افزائدة ظن ادؼوضي.افػرع افثوين: 

 587 إذا جوءه بـوع آخر من اجلـس ادسؾم ؾقه. حؽم ؿبض ادسؾم ؾقهادسلفي افسودشي: 

أحضاار ادساؾم إفقاه ادساؾم ؾقاه بلوصاوؾه وادظاى ادساؾم أكاه مسااروق أو ادسلفي افسوبعي: 

 مغصوب.

584 
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 584 مدى جز ادسؾم ظذ ؿبول ادسؾم ؾقه بلوصوؾه إذا حل افدين.ادسلفي افثومـي: 

 583 ل ادسؾم ؾقه ؿبل حؾول إجل.مدى جز ادسؾم ظذ ؿبوادسلفي افتوشعي: 

 590 .ؾرظان

 593 حؽم امتـوع ؿبض ادسؾم ؾقه يف ادؽون ادعغ أو بوفؼرب مـه.ادسلفي افعوذة: 

 592 ؾرع.

 597 حؽم ؿبض ادسؾم ؾقه وزكًو إذا أشؾم ـقاًل أو افعؽس.ادسلفي احلوديي ظؼة: 

 595 ادسلفي افثوكقي ظؼة.

 591 بقان حؽم افعقب إذا طفر بلحد ظويض افسؾم. : رشافػصل افرابع

 591 ادسلفي إوػ.

 593 حؽم وجود افعقى برأس ادول بعد ؿبض ادسؾم ؾقه.ادسلفي افثوكقي: 

 598 حؽم طفور ظقى ؿديم يف ادسؾم ؾقه بعد ؿبضه.ادسلفي افثوفثي: 

 599 ـه.حؽم طفور ظقى يف ادسؾم ؾقه بعد ؿبضه وهالادسلفي افرابعي: 

 403 حؽم حدوث ظقى يف ادسؾم ؾقه ظـد ادسؾم إذا ـون به ظقى ؿديم.ادسلفي اخلومسي: 

 402 حؽم أخذ افعوض ظن رأس مول افسؾم إذا اكػسخ افسؾم.ادسلفي افسودشي: 

 405 رش بقان ما جيوز افسؾم ؾقه وما ال جيوز. افػصل اخلامس:

 405 ادسلفي إوػ.

 403 ؾروع أربعي: 

 403 حؽم افسؾم يف احلقوان بؼط احلبل.افػرع إول: 

 408 حؽم افسؾم يف اجلوريي ووفدهو أو افشوة وكتوجفو.افػرع افثوين: 
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 430 أشؾم يف ممؾوك بؼط أن يؽون ـوتبًو أو خبّوزًا.افػرع افثوفٌ: 

 430 أشؾم جوريي صغرة يف جوريي ـبرة.افػرع افرابع: 

 433 فسؾم يف افؾَّحم.حؽم اادسلفي افثوكقي: 

 437 ؾروع ثامكقي:

 437 ـقػقي افسؾم يف افؾحم.افػرع إول: 

 437 حؽم افسؾم يف افؾحم ادؼدد.افػرع افثوين: 

 435 حؽم افسؾم يف افؾحم ادشوي أو ادطبوخ.افػرع افثوفٌ:

 435 حؽم افسؾم يف افؾحم إظجف.افػرع افرابع: 

 434 م افصقد.حؽم افسؾم يف حلافػرع اخلومس: 

 431 حؽم افسؾم يف حلم افطر.افػرع افسودس: 

 431 حؽم افسؾم يف افرؤوس ادشويي وؽر ادشويي وإـورع.افػرع افسوبع: 

 439 حؽم افسؾم يف صحم احلقوان وكحوه.افػرع افثومن: 

 439 حؽم افسؾم يف اجلؾود.ادسلفي افثوفثي: 

 439 ن ومشتؼوته.حؽم افسؾم يف افؾبادسلفي افرابعي: 

 425 حؽم افسؾم يف افصوف وافوبر وافشعر.ادسلفي اخلومسي: 

 424 حؽم افسؾم يف افؼطن.ادسلفي افسودشي: 

.ادسلفي افسوبعي:   421 حؽم افسؾم يف اإلبريسقم وافَؼزِّ

 423 حؽم افسؾم يف احلطى و اخلشى.ادسلفي افثومـي: 

 429 ؾروع ثالثي.
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 429 سؾم يف افـبل, وادغوزل ادعؿوفي.حؽم افافػرع إول: 

 429 حؽم افسؾم يف افؼصى.افػرع افثوين: 

 470 حؽم افسؾم يف إصجور افتي تراد فؾغراس.افػرع افثوفٌ: 

 470 حؽم افسؾم يف افبؼول.ادسلفي افتوشعي: 

 470 حؽم افسؾم يف احلبوب, وافدؿقق, وافعجغ, واخلبز.ادسلفي افعوذة: 

 472 حؽم افسؾم يف افثامر.حلوديي ظؼة: ادسلفي ا

 477 ؾرع.

 477 حؽم افسؾم يف افثقوب وافؼراضقس.ادسلفي افثوكقي ظؼ: 

 474 حؽم افسؾم يف اجلوهر وافًَّفِئ.ادسلفي افثوفثي ظؼة: 

 473 حؽم افسؾم ؾقام يستخرج من ادعودن.ادسلفي افرابعي ظؼة: 

 479 م يف احلجورة.حؽم افسؾادسلفي اخلومسي ظؼة: 

.ادسلفي افسودشي ظؼة:   453 حؽم افسؾم يف افؾَّبِن وأُجرِّ

 452 ادسلفي افسوبعي ظؼة: حؽم افسؾم يف افدراهم وافدكوكر.

فد.ادسلفي افثومـي ظشارة:  ر, وافدبس, وافعسل, وافشَّ ؽَّ  457 حؽم افسؾم يف افس 

 454 حؽم افسؾم يف افعطر.ادسلفي افتوشعي ظؼ: 

 454 حؽم افسؾم يف إدويي.ادسلفي افعؼون: 

ز, وافؾوز, ومو يف معـومهاو, وحؽام افساؾم وحؽم افسؾم يف اجلادسلفي احلوديي وافعشارون: 

 يف افبقض.

 

451 

 453 ادسلفي افثوكقي وافعؼون: حؽم افسؾم يف افعؼر.
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 459 افػفورس.

 440 ؾفرس أيوت افؼرآكقي.

 443 ؼيػي.ؾفرس إحوديٌ اف

 442 ؾفرس أثور.

 447 ؾفرس إظالم ادسجم هلم.

 448 ؾفرس ادصطؾحوت افعؾؿقي وافؽؾامت افغريبي.

 418 .صطؾحوت افػؼفقي وإصوفقيؾفرس اد

 433 ؾفرس افؽتى افواردة يف افـص ادحؼق.

 432 ؾفرس ادصودر وادراجع.

 495 ؾفرس ادوَوظوت.

 


